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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 
 مقدمة الناشر

فاللغة هي الوعاء  [28:  الزمر] (قُ ْرآانً َعَربِيًّا َغْْيَ ِذي ِعَوج  ):  الحمد هلل مدبر الكائنات ، مفضل لغة العرب على سائر اللغات ، القائل

 التي تودع فيه أمة من األمم تراثها وذكرياتها وآدابها وأمجادها ومختلف جوانب ثقافتها وحضارتها.

واللغة هي األداة التي يعبر بها الفرد عن أحاسيسه ومشاعره وحاجاته ، وهي التي تعبر من خالل أدائها دورها عن الرد على آالم وآمال 

 وام التي تعتمدها.وآداب وعلوم وفنون األق

واللغة العربية إحدى اللغات الحية التي قامت على وجه األرض ، وتتجلى حيويتها في القدرة التي تختزنها على التجدد والتطور 

 واإلستيعاب.

ارية من هذا المنطلق ، يجب رعاية هذا الوعاء ، وتعهده الفاعل والمتخصص حتى ال تضيع في مهّب التداخالت والتمازجات ، الحض

 ؟.وسلموآلهعليههللاصلىوالثقافية المختلفة فكيف إذا كانت هذه اللغة ، هي لغة القرآن وبيان الرسول الكريم 

في  من هنا وجب إحاطة اللغة برعاية فائقة تهدف أّوال إلى صيانتها ، ومن ثم االرتقاء بها لتكون بحق اللغة العبقرية التي ال يستغنى عنها

 المختلفة في إطارها.وضع فروع المعرفة 

وقد تصدى الكثيرون من عرب ومسلمين ومستشرقين لدراسة عميقة لتراكيب اللغة واشتقاقاتها ، ولكن سعة اللغة العربية وصعوبة 

 كالم العرب ال يحيط به إال نبّي.:  اإلحاطة بها يحتمان مزيدا من الجهد ، قال بعض الفقهاء

ث العربي واإلسالمي والذي تعددت جوانبه ورحبت آفاقه بحيث شمل مختلف فروع المعرفة هذا التصدي يندرج في سياق إحياء الترا

 واستوعب حضارات عميقة الجذور.

فمهمة إحياء كنوز هذا التراث ، تقع على عاتق كل المخلصين والمؤمنين ، بانطالقة حضارية شاملة ، من خالل ما تختزنه دفات هذه 

 ادين.الكنوز ، من ذخائر في مختلف المي

 ام.هذه االنطالقة ، تتطلب مزيدا من الوعي والمتابعة والمثابرة والتنظيم ، ورصد كل اإلمكانيات المادية والمعنوية لدفعها قدما إلى األم

 وقد كانت وما زالت دار الفكر بيروت في مقدمة العاملين بهذا اإلطار ، بل حاملة اللواء
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 عريب إلمياهنا بقضية الرتاث العريب املمتدة جذوره بعيدا يف التاريخ.اضطلعت بريوت بدورها بنشر الرتاث ال منذ
وانطالقا من هذا اإليمان الراسخ ، قامت بإحياء ونشر كنوز التراث العربي واإلسالمي ، على قاعدة التنقيب والتمحيص والتحقيق ، 

 دعين.والعمل على تخليصه من الشوائب والتشويش والتشويه وعبث األيدي والنساخ والم

وقد أقدمت دار الفكر ، وبجرأة على نشر األسفار الضخمة منه والكنوز الثمينة فيه ، وهي تتابع طريقها بخطوات ثابتة ، لنشر مزيد من 

أمهات ونفائس وكنوز الحضارة العربية اإلسالمية ، بالتعاون مع فريق متخصص مسؤول على قدر كبير من الوعي والنضج العلميين ، 

 قية عالية.وبكفاءة أخال

 ؟لماذا تاج العروس

ين أحد أهم كنوز تراثنا ، وأحد أهم الموسوعات المعجمية العربية إن لم يكن أهمها ، هذا الكنز الهام ، لم يلق الرعاية واالهتمام الالزم

 بحيث انعدمت فائدته ، وضاقت إمكانيات اإلطالع عليه ، واألخذ عنه واالستفادة به.

كعادتها وهي السباقة إلى العطاء والجريئة دون األخذ باالعتبار للعقبات والصعوبات قررت أن تعطي هذا المعجم ودار الفكر بيروت 

ء بشكل يسهل تناوله والبحث فيه. خاصة وأن طبعاته الموسوعة الرائعة حقه من الرعاية واالهتمام. وتقديمه للباحث والدارس والقارى

مضبوطة والبحث فيها صعب وتكاد تكون االستفادة منها معدومة ، وطبعتان ناقصتان غير طبعة من عشرة مجلدات غير :  الثالث

 مكتملتين.

وبعد االنتهاء من ضبطه وتدقيقه ودراسته وتحقيقه ، وقد دام العمل مكثفا عدة سنوات ، كلفت الدار لجنتين إحداهما متخصصة قامت على 

 رى فنية متخصصة أشرفت على إخراجه وطباعته.االهتمام بنصوصه وتصحيحه والتدقيق بضبطه ، واألخ

ودار الفكر إذ تشكر كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب من متخصصين وفنيين بما بذلوه من جهد ، تقيم عاليا الجهد الصادق الذي قاموا 

ين موافاتنا بكل ما لديهم من به ، وتؤمن بأن الكمال هلل وحده ، وهي ترحب بكل المالحظات وبكل النقد ، بل ترجو الباحثين والدارس

 تعليقات وتصويبات على هذه الطبعة ، ليتم تداركه في الطبعات التالية.

 .(رَبَّنا تَ َقبَّْل ِمّنا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ )نرجو أن نكون قد وفقنا فيما نطمح إليه. 

 الناشر

 ه 1414رجب  21بْيوت 

 م 1994 (يناير)كانون الثاين   3املوافق 
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 
 مقدمة

اللغة العربية إحدى اللغات الحية التي قامت على وجه األرض ، وقد عبّرت خير تعبير عن حاجات المجتمعات التي اعتمدتها ، وأّدت 

 األقوام التي تكلمت بها. دورها بشكل كامل في الرّد على آالم وآمال وآداب وعلوم وفنون

 وقد تقدمت اللغة العربية وتطّورت مع تقّدم وتطّور أهلها ، وفتحت أبوابها الستقبال الجديد. حيث أثّرت وتأثرت بأخواتها وشقيقاتها من

 اللغات السامية.

 ـى الذرى في عهد اإلسالم األول ومن غير شك أن اللغة العربية بلغت أوج مجدها وارتفعت إلى أعل:  ويقول العطار في مقدمة الصحاح

ألنها أصبحت جزءا من الدين ، ولكن اهتمام أبنائها كان منذ العصر الجاهلي ، إال أن هذا االهتمام ازداد بظهور اإلسالم ، ففي عصر 

 (1)ق األمين النبوة وصدر اإلسالم أخذ الناس يهتمون بالعربية كثيرا ويحرصون عليها ألنها لغة القرآن والدين والرسول الصاد

 فاللغة ، أي لغة ، ظاهرة اجتماعية ، اتخذها المجتمع ، أي مجتمع ، وسيلة لإلفصاح واإلبانة والفهم والتعبير.

 .(2)واللغة تّدخر في كلماتها أخالق أهلها وعاداتهم ونشاطهم األدبي والفكري 

حّد اللغة كل لفظ وضع لمعنى. :  ابن الحاجب في مختصره وقال .(3)حّد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم :  قال ابن جنيّ 

 لغى يلغى.:  اللغة من لغي يلغى من باب رضي إذا لهج بالكالم ، وقيل:  وقال إمام الحرمين في البرهان

 اللغات عبارة عن األلفاظ الموضوعة للمعاني.:  وقال األسنوي في شرح منهاج األصول

__________________ 
 .13( مقدمة الصحاح ص 1)
 .9( مقدمة الصحاح للعطار ص 2)
 .33/  1( اخلصائص 3)
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 : (1)يقول ابن جني  ؟وفي باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطالح

وتوقيف. إاّل أن أبا  هذا موضع محوج إلى فضل تأمل ، غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطالح ال وحي

. .. الخالف موضع يتناول ال وهذا (ُكلَّها  اْْلَْْساءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ ):  سبحانه بقوله واحتج ، هللا عند من هي:  يوما لي قال ، هللارحمهعلي 

العربية ، والفارسية ، والسريانية والعبرانية إن هللا سبحانه علم آدم أسماء جميع المخلوقات ، بجميع اللغات :  قيل بأن هذا فّسر قد أنه على

ات والرومية ، وغير ذلك من سائر اللغات ، فكان آدم وولده يتكلمون بها ، ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا ، وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغ

 فغلبت عليه ، واضمحل عنه ما سواها ، لبعد عهدهم بها.

 وجب تلقيه باعتقاده ، واالنطواء على القول به. وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا

وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من األصوات المسموعات ، كدوّي الريح ، وحنين الرعد ، :  (2)وفي موضع آخر يقول 

 ات عن ذلك فيما بعد.وخرير الماء ، وشحيج الحمار ، ونعيق الغراب ، وصهيل الفرس ، ونزيب الظبي ونحو ذلك ، ثم ولدت اللغ

 وهذا عندي وجه صالح ، ومذهب متقبل.

 .(3)واسترسل السيوطي في ذكر احتجاج كل من القائلين بالتوقيف ، واحتجاج القائلين باالصطالح 

حقة الصواب سواء قلنا بالتوقيف أم باالصطالح أن اللغة لم توضع كلها في وقت واحد ، بل وقعت متال:  وانتهى ابن جني إلى القول

 .(4)متتابعة 

تؤخذ اللغة اعتيادا كالصبي العربي يسمع أبويه أو غيرهما فهو يأخذ اللغة عنهم :  باب القول في مأخذ اللغة:  قال ابن فارس في فقه اللغة

 .(5)على ممر األوقات ، وتؤخذ تلقّنا من ملقّن ، وتؤخذ سماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق واألمانة ، ويتّقى المظنون 

 : عن الزركشي أن اللغة ال تلزم إال بخمس شرائط (6)ونقل السيوطي 

 ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل.:  أحدها

__________________ 
 وما بعدها. وسريد حبث يف ذلك يف مقدمة الزبيدي. 40/  1( اخلصائص 1)
 .47 ـ 46/  1( اخلصائص 2)
 .18 ـ 17/  1( املزهر 3)
 نقال عن ابن جين. 55/  1املزهر ( 4)
 نقال عن ابن فارس. 58/  1( املزهر 5)
 .58/  1( املزهر 6)
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 عدالة الناقلين كما تعتبر عدالتهم في الشرعيات.:  والثاين

دهم بعد أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة ، كالعرب العاربة مثل قحطان ومعّد وعدنان ، فأما إذا نقلوا عمن بع:  والثالث

 فساد لسانهم واختالف المولدين فال.

 أن يكون الناقل قد سمع منهم حّسا وأما بغيره فال.:  والرابع

 أن يسمع من الناس حّسا. انتهى.:  واخلامس

ا ومن الشطط أن يظن الناس أن كل عربي فصيح يحتّج بلغته ، ولقد ثبت أن الراسخين في فهم اللغة وفصحها ونوادرها وحوشيّها كانو

قال بعض :  ، وذلك يعود إلى سعة اللغة العربية وصعوبة اإلحاطة بها ، يقول ابن فارس في فقه اللغة (1)يجهلون معاني كثير من األلفاظ 

وهذا كالم حرّي أن يكون صحيحا ، وما بلغنا أن أحدا ممن مضى اّدعى حفظ :  الفقهاء كالم العرب ال يحيط به إال نبّي ، قال ابن فارس

 .(2)كلّها اللغة 

لسان العرب أوسع األلسنة مذهبا ، وأكثرها ألفاظا ، :  وهذا الذي نقله عن بعض الفقهاء نص عليه اإلمام الشافعي فقال في أوائل الرسالة

 .(3)وال نعلم أن يحيط بجميع علمه إنسان غير نبّي 

غ والتراكيب ، فال يسع أحدا أن يسلم لسانه من الخطأ في وطبيعي في اللغة العربية التي تتفق مع أخوات لها في كثير من القواعد والصي

 .(4)وإال األقحاح من العرب  )ص(كل ما ينطق به إال الرسل 

واشتراك العربية في النسب مع شقيقاتها في النسب ثم مجاورة القبائل العربية لغير العرب جعال الباب مفتوحا للدخيل ، وحيث أن 

ى الجزيرة العربية أثّرت في اللغة العربية وأمّدتها بكلمات ، ونقلت معها عادات وآثارا من علم وحضارة الموجات البشرية التي انتقلت إل

 عبروا عنها بألفاظ لم تكن معروفة عند العرب.

صارت هذه الحروف واأللفاظ ذات األصول العجمية ، سقطت إلى العرب ، فأعربتها بألسنتها ، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها ، ف

 عجمية ،:  إنها عربية فهو صادق ، ومن قال:  فمن قال:  عربية ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكالم العرب. قال أبو عبيدة

__________________ 
 .14( مقدمة الصحاح للعطار ص 1)
 .64/  1( املزهر 2)
 .65/  1( املزهر 3)
 .15( مقدمة الصحاح للعطار ص 4)
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فهي عجمية ابعتبار األصـــــــــــــــر ا عربية ابعتبار ا ا  ا ويطل  عل  :  (2)وذكر اجلواليقي يف املعرب  (1)فهو صـــــــــــــــاد  
 املعّرب دخير.

 : األسماء األعجمية على ثالثة أقسام:  وقال أبو حيان في االرتشاف

 وزن حكم أبنية األسماء العربية الوضع.غيّرته العرب وألحقته بكالمها ، فحكم أبنيته في اعتبار األصلي والزائد وال:  قسم

 غيّرته ولم تلحقه بأبنية كالمها.:  وقسم

 فما لم يلحقوه بأبنية كالمهم لم يعد منها ، وما ألحقوه بها عّد منها.:  تركوه غير مغيّر:  وقسم

موادها غير مستعمل ، فقد نقل صاحب واللغة العربية جّد غنية بثروة لغوية بحيث يصعب لمن يريد حصرها أو إحصاءها ، وأن أكثر 

ما انتهى إليكم مما »:  وحكى ابن حبيب البصري عن أبي عمرو أنه قال .(3)قد درس من كالم العرب كثير :  اللسان عن الكسائي قال

 .(4)« اءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثيرقالت إاّل أقلّه ، ولو ج

د عن عشرة اآلف مادة. من هنا وجب على المعاصرين اليوم االهتمام الجدي باللغة من وإن المستعمل من العربية في عصرنا ال يكاد يزي

أجل بعث لغوي قبل استشراء فساد اللغة وانحطاط األساليب الكتابية وانتشار اللحن والخطأ وتوجيه اللغات العامية ضربتها القاضية للغة 

 الفصحى بعد أن هزمتها في مواقع كثيرة.

واهتمام أبناء العربية بلغتهم قديم : » (5)هتمام بالعربية كان معدوما ، يقول أحمد عبد الغفور عطار في مقدمة الصحاح هذا ال يعني أن اال

 ء اإلسالم ، ألن العربية أصبحت لغة القرآن والدين الجديد والرسول الصادق األمين.منذ العصر الجاهلي ، ولكن زاد هذا االهتمام بمجي

عصر الخليل بن أحمد ال يعرفون المعجم كما نعرفه ، فإن حاجتهم إليه لم تكن معدومة ، ولئن كانوا ال يعرفون وإذا كان العرب قبل 

 المعجمات وال وجود لها فإنهم كانوا يرجعون إلى أهل العلم ويسألونهم كما نسأل المعجم وكان أهل العلم باللغة يؤدون عمل المعجم.

__________________ 
 .269/  1( املزهر 1)
 .5( املعرب ص 2)
 .431/  3( اللسان 3)
 .33( نزهة األلباء ص 4)
 .27( مقدمة الصحاح ص 5)
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ونتيجة الفتح اإلسالمي وتدفق األعاجم إلى بالد العرب وازدياد االختالط بهم زاد فساد اللغة ، وخاصة لغة المدن ، مما اضطر المعنيون 

إلى أن يضربوا إلى البادية لتلقي الفصحى من أبنائها األصالء. فجمعوا من خالل تحّريهم واستقصائهم وتمحيصهم ثروة لغوية  (1)باللغة 

ّزعت على مختلف عناصر اللغة ، وعالجت كل أمورها من إحصاء للمفردات ، إلى ترتيب القواعد ، إلى ضبط النطق ، إلى ضخمة تو

 المعّرب والدخيل ومن هنا كان المعجم أعظم خطوة في التأليف اللغوي.

 : تعريف املعجم
تكون المواد مرتبة ترتيبا خاصا ، إما على حروف  كتاب يضم أكبر عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسير معانيها ، على أن

الهجاء أو الموضوع ، والمعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمة في اللغة مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبين 

 .(2)مواضع استعمالها 

 : تسميته
العجم جمع األعجم الذي ال يفصح وال يبين كالمه ، وإن كان العجم والعجم خالف العرب والعرب ، و:  ورد في اللسان في مادة عجم

اعلم أن عجم إنما :  (3)أبهمت. ويقول ابن جنّي :  . وأعجمت.. ذهبت به إلى العجمة:  . وأعجمت الكتاب.. عربي النسب واألنثى عجماء

 وقعت في كالم العرب لإلبهام واإلخفاء وضد البيان واإلفصاح.

 قد تقلب معنى« أفعل» . أي أن همزة.. يأتي في غالب أمره لإلثبات واإليجاب« أفعل» ويظهر أن وزن .(4)ب يقول الدكتور إميل يعقو

. وإعجام الكتاب يعني إزالة استعجامه. .. أشكلت الكتاب أي أزلت إشكاله ، وأشكيت زيد أي أزلت شكواه:  أحيانا إلى ضده نحو« فعل»

ومن هذه الداللة جاءت تسمية الحروف الهجائية  (ب ت ج ح خ الخ)لمتشابهة منها في الشكل واإلعجام هو تنقيط الحروف للتمييز بين ا

 بحروف المعجم نظرا لكون النقط الموجود في كثير منها يزيل التباس معاني الكلمات بعضها ببعض وغموضها بالمعجم.

 ال ،وال نعلم بالدقة متى أطلق المعجم على هذا االستعم:  (5)وفي مقدمة الصحاح 

__________________ 
 .29( مقدمة الصحاح ا عطار ص 1)
 .38( مقدمة الصحاح ا عطار ص 2)
 .40( صناعة اإلعراب ص 3)
 .12 ـ 11( املعاجم اللغوية العربية ص 4)
 .39 ـ 38( مقدمة الصحاح أمحد عبد الغفور عطار ص 5)
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وأو  ما عرف يف القرن الثالث ا فقد جاء يف صحيح ولكن الذي نعلمه أن أو  من استعمر الكلمة رجا  ا ديث ا 
ابب تســــــــمية من لي من أهر بدر يف اجلامض الذي وضــــــــعه أبو عبد   :  اإلمام البخاري عنوان من تعبريه وقوله وهو

وأو  كتاب أطل  عليه اســــــم املعجم هو معجم الصــــــحابة أليب يعل  أمحد بن  ... عل  حروف املعجم (يعين البخاري)
املعجم » املثىن ا مث وضـــض أبو القاســـم عبد   بن  مد بن عبد العزيز البغوي كتابا يف ألاء الصـــحابة لا ا علي بن
 مث كثر إطالقه واستعماله وشاع ا وعنهم أخذ اللغويون كلمة املعجم.« املعجم الصغري»و « الكبري

 : أنواع املعاجم
 : المعاجم أنواع عديدة أهمها

 ة وهي التي تشرح ألفاظ اللغة ، وكيفية ورودها في االستعمال بعد ترتيبها وفق نمط معين من الترتيب.المعاجم اللغوي ـ 1

 أو المعاجم المزدوجة أو الثنائية اللغة.:  معاجم الترجمة ـ 2

 وهي التي ترتب األلفاظ اللغوية حسب معانيها أو موضوعاتها.:  المعاجم الموضوعية أو المعنوية ـ 3

 االشتقاقية أو التأصيلية وهي التي تبحث في أصول ألفاظ اللغة. المعاجم ـ 4

 وهي التي تهتم بالبحث عن أصل معنى اللفظ ، ال اللفظ نفسه ثم تتبع مراحل تطور هذا المعنى عبر العصور.:  المعاجم التطورية ـ 5

ح كل لفظ أو مصطلح حسب استعمال أهله وهي التي تجمع ألفاظ علم معين ومصطلحاته أو فن ما ، ثم تشر:  معاجم التخصيص ـ 6

 والمتخصصين به له.

وهي نوع من أنواع المعاجم ، لكنها تختلف عنها من حيث أنها سجل للعلوم والفنون وغيرهما من :  دوائر المعارف أو المعلمات ـ 7

 مظاهر النشاط العقلي عند اإلنسان.

 .(1)ي تتضمنها وترتبها ترتيبا هجائيا دون شرح أو تفسير المعاجم المصورة وهي التي تثبت صور كل الحسيات الت ـ 8

 أما المرحلة األولى فقد:  ( أن جمع اللغة مّر في مراحل ثالث4)ويرى د. أحمد أمين 

__________________ 
 .20 ـ 15( املعاجم اللغوية العربية ا امير يعقوب ا ابختصار ص 1)
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مجعت فيها اللغة حيثما اتف  ا ويف املرحلة الثانية. مجعت الكلمات املتعلقة مبوضوع واحد يف موضض واحد. وقد وضض 
وحوش لألصــمعي ا كتاب النخر والكرم ا وكتاب اإلبر وكتاب اخلير وكتاب ألاء ال:   يف هذه املرحلة عدة كتب منها

مت وضــــــــــض املعاجم عل  لرت خاص يف الرتتيب لريجض إليها من أراد البحث عن معىن كلمة :  وغريها. ويف املرحلة الثالثة
مث تتالت املعاجم بعده  .«كتاب العا» هو اخللير بن أمحد الفراهيدي واضض ـعل  ما بلغنا  ـا وأو  من ألف معجما 

 ضه.تنهج كر هنجه أو ختالفه يف بع
 : أن المعجم مّر في تطوره في خمس مراحل هي (1)ويرى د. يعقوب 

 مرحلة النظام الصوتي ونظام التقليبات الخليليين. ـ 1

 مرحلة النظام األلفبائي الخاص. ـ 2

 مرحلة نظام القافية الذي ابتدعه الجوهري. ـ 3

 مرحلة النظام األلفبائي العادي. ـ 4

 نطقي.مرحلة النظام األلفبائي ال ـ 5

 : املرحلة اْلوىل   1
توج هذه المرحلة الخليل بن أحمد ، الذي يعتبر رائد المعجمات األول في العربية ، الذي فكر باتّباع نظام في الترتيب مختلف عن عمل 

اتّبعه ، فكان السابق في هذا اللغويين ، معاصريه ، يضمن له هذا الترتيب ذكر جميع المواد اللغوية ويقيه مغبة التكرار ، فاخترع منهجا 

 المضمار دون منازع ، فهو أول من جمع اللغة في معجم جدير بهذا االسم.

 ؟«كتاب العين» فأي نظام اتّبع الخليل في معجمه

يه في ترتيب في ترتيب الحروف الهجائية ، سار عل ـهداه إليه اشتغاله بالموسيقى واألنغام  ـمن الثابت أن الخليل ابتكر لنفسه نظاما خاصا 

 مواد معجمه ، ويرتب الحروف بحسب مخارجها فبدأ بحروف الحلق ، ويبدأ بالصعود تدريجا حتى تنتهي إلى الشفة ، وجعل ترتيبها هكذا

 ع ، ح ، ه ، خ ، غ ، ق ، ك ، ج ، ش ، ض ، ص ، س ، ز ، ط ، ت ، د ، ظ ، ذ ، ث ، ر ، ل ، ن ، ف ، ب ، م ، و، ى ، ا.: 

لم أبدأ بالهمزة ، ألنه يلحقها النقص والتغيير والحذف ، وال باأللف ، ألنها ال تكون :  سمعت من يذكر عن الخليل أنه قال:  كيسانقال ابن 

 وفيهفي ابتداء كلمة وال في اسم وال فعل إاّل زائدة أو مبدلة ، وال بالهاء ، ألنها مهموسة خفية ، ال صوت لها ، فنزلت إلى الحيز الثاني 

__________________ 
 .32 ـ 31( املعاجم اللغوية ص 1)



12 

 

ء عل  العا وا اء ا فوجدت العا أنصـــــــــض ا رفا فابتدأت به ليكون أحســـــــــن يف التبليف ا ولي  العلم بتقدم شـــــــــي
 .(1)ء ا ألنه كله حيتاج إىل معرفته فببي بدأت كان حسنا ا وأوالها ابلتقدمي أكثرها تصرفا شي

فيظهر أن الفراهيدي قد رأى أنه ال يمكن حصر جميع مفردات اللغة :  (2)لتقليبات الذي اتبعه الخليل ، يقول د. يعقوب أما بالنسبة لنظام ا

 إال باتباع نظام حسابي دقيق ، فهدته عبقريته الفذة إلى نظام التقليبات.

التقليبات قد أصبحا سمة مرحلة مميزة من  يهمنا التأكيد أن ترتيب الخليل للحروف حسب مخارجها ونظامه في:  وفي موضع آخر يقول

والقالي في « تهذيب اللغة» مراحل التأليف المعجمي ، أو قل سمة مدرسة كان من تالمذتها كثيرون ، لعل أهمهم األزهري في معجمه

 .«المحكم» وابن سيده في« البارع» معجمه

 : كتاب العني
 : (3)اتّسم بما يلي  مؤلفه الخليل بن أحمد الفراهيدي. أما منهجه فيه فقد

 (.وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك قريبا)رتب المواد بحسب مخارجها  ـ 1

 دون مراعاة األحرف الزائدة فيها ، أو األحرف المقلوبة عن أحرف أخرى. (الجذور)نظم الكلمات تبعا لحروفها األصلية  ـ 2

 اتّبع نظام التقليبات الذي ابتدعه بنفسه. ـ 3

 ساما على عدد الحروف ، وسّمى كل قسم أو كل حرف كتابا ، وبدأ معجمه بكتاب العين.جعل معجمه أق ـ 4

 أخضع تبويب الكلمات لنظام الكمية ، أو لنظام األبنية. ـ 5

 كان يأتي بالشواهد في معظم ما يفسره ، وكانت هذه الشواهد مستمدة من الشعر والحديث واألمثال والقرآن. ـ 6

 أثبت كثيرا من رجال السند. ـ 7

 ويكمن أثر كتاب العين في أنه افتتح به التأليف المعجمي فكان للّغويين منهجا وسنّة ،

__________________ 
 .90/  1( املزهر 1)
 .42( املعاجم العربية ص 2)
 .91 ـ 90/  1واملزهر  58 ـ 57وما بعدها ابختصار. وانظر مقدمة الصحاح ألمحد عطار ص  46( املعاجم العربية. ص 3)
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 : هتذيب اللغة
 أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهر الهروي ، أحد أئمة اللغة واألدب والفقه.:  مؤلفه

والتهذيب  ـومعجم تهذيب اللغة يمتاز بالدقة والتحري في األخذ ، وفيه الصحيح من كالم العرب ، وبه غير الصحيح ، وهو جد قليل 

 مرتب على مخارج الحروف مثل كتاب العين للخليل ، واتبع نظامه في قلب الكلمة.

وكتابي هذا وإن لم يكن جامعا :  (1)ء اللغة ، يقول في مقدمته والتهذيب فيه ما هو بطريق الرواية المسلسلة عمن سبق األزهري من علما

. وقد دعاني إلى ما جمعت في هذا الكتاب من .. لمعاني التنزيل وألفاظ السنن كلها فإنه يحوز جمال من فوائدها ونكتا من غريبها ومعانيها

 .(2)لغات العرب وألفاظها ، واستقصيت في تتبع ما حّصلت منها. 

ألني قصدت بما جمعت « تهذيب اللغة» سميت كتابي هذا:  زهري في مقدمة كتابه إلى طبيعة عمله ومنهجه ، وختمها بقولهوقد أشار األ

فيه نفي ما أدخل في لغات العرب من األلفاظ التي أزالها األغبياء عن صيغتها ، وغيّرها الغتم عن سننها ، فهذبت ما جمعت في كتابي من 

ي ، ولم أحرص على تطويل الكتاب بالحشو الذي لم أعرف أصله ، والغريب الذي لم يسنده الثقات إلى التصحيف والخطأ بقدر علم

 .(3)العرب 

 : البارع
 مؤلفه إسماعيل بن القاسم بن هارون القالي البغدادي ، ألّفه في األندلس وهو أول معجم ظهر هناك.

رج الحروف ، ولكنه لم يسر على ترتيب الخليل ويلتزمه بحذافيره ، وخالف في منهجه اتّبع القالي طريقة الخليل ، فبنى معجمه على مخا

أبواب الثنائي المضاعف ويسميه الثنائي في الخط ، والثالثي في الحقيقة ، وأبواب :  الخليل في األبنية وترتيبها فهي عند القالي ستة

 الرباعي ، وأبواب الخماسي.الثالثي الصحيح ، وأبواب الثالثي المعتل ، وأبواب الحواشي ، وأبواب 

 .(4)واتّبع القالي الخليل في ذكر الكلمة ومقلوبها 

 أما المآخذ التي وجهت إلى البارع فهي المآخذ نفسها التي وجهت إلى كتاب العين

__________________ 
 .5( هتذيب اللغة ا مقدمة األزهري ص 1)
 وما بعدها. 8( هتذيب اللغة مقدمة األزهري ص 2)
 وما بعدها. 27هتذيب اللغة ا مقدمة األزهري ص ( 3)
 .64 ـ 61واملعاجم العربية المير يعقوب ص  91( انظر مقدمة الصحاح ألمحد عطار ص 4)
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 : ومدرسته وخباصة صعوبة البحث فيه ا يزاد إليها مبخذان مهمان
 التكرار الظاهر في الشواهد وفي التفسيرات.:  أولهما

 .(1)ات المختلفة أو المتعارضة دون بذل أي جهد للتوفيق بينهما إيراد التفسير:  وثانيهما

 : املرحلة الثانية يف تطور املعاجم العربية   2
 : النظام اْللفبائي اخلاص

ونظام الخليل « كتاب العين» أرباب هذه المرحلة يتمثلون بشكل رئيسي في ابن دريد وابن فارس ، اللذين حاوال التخلص من مدرسة

 نهجه في ترتيب مواد المعجم ، لكنهما وجدا في استنان طريق آخر مختلف صعوبة.وطريقته و

فأما ابن دريد ، وقد أدرك صعوبة البحث في كتاب العين عن معاني الكلمات التي يستغلق فهمها على الباحث ، كما شعر أنه بترتيب مواد 

أيضا أن نظام التقليبات الذي ابتدعه الخليل أساس سليم الستيعاب المعجم حسب النظام األلفبائي يخفف كثيرا من هذه الصعوبة ، ورأى 

على هذا « الجمهرة» معظم مواد اللغة العربية ، فأحب أن يجمع بين ترتيب األلفباء العادي وبين نظام التقليبات الخليلي فوضع معجمه

 األساس.

 : مجهرة اللغة
 اللغة واألدب.مؤلفه أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ، أحد أئمة 

 واسم الكتاب دل على مقصد ابن دريد من تأليف معجمه ، فهو عنى بتدوين جمهور اللغة العربية.

، ولم يكن كتاب الجمهرة صورة مكرورة للخليل بل بينه  (2)ويعتبر جمهرة اللغة من مشاهير كتب اللغة التي نسجت على منوال العين 

بين طريقة الرائد  ـ (3)كما يقول أحمد عطار في مقدمة الصحاح  ـإاّل أن هذا الخالف  ه خالف.نقاط يلتقيان فيها ، وأوج« العين» وبين

ء بعده ، فيزيد الخلف على السلف زيادة ال المتبوع واألتباع ال يعود إلى قصد المخالفة ، ولكنه التطور الذي نشهده بين المبتكر ومن يجي

 تنقص من قدر اإلمام الرائد.

__________________ 
 .66 ـ 65( املعاجم اللغوية ا يعقوب ا ص 1)
 .92/  1( املزهر للسيوطي 2)
 .97( مقدمة الصحاح ا عطار ا ص 3)
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قد ألّف أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفرهودي كتاب العين ، فأتعب من تصدى لغايته ، وعنّى من :  (1)قال ابن دريد في خطبة كتابه 

فالمنصف له بالغلب معترف ، والمعاند متكلف ، وكّل من بعده له تبع ، أقر بذلك أم جحد ، ولكنه ألف كتابه مشاكال سما إلى نهايته ، 

 لثقوب فهمه ، وذكاء فطنته ، وحدة أذهان أهل دهره.

هلنا وعره ، ووطأنا وأملينا هذا الكتاب والنقص في الناس فاش ، والعجز لهم شامل ، إال خصائص كدراري النجوم في أطراف األفق ، فس

وألغينا  شأزه ، وأجريناه على تأليف الحروف المعجمة ، إذ كان بالقلوب أعلق ، وفي األسماع أنفذ ، وكان علم العامة بها كعلم الخاصة.

 المستنكر. المستنكر الوحشي ، واستعملنا المعروف ، وسميناه كتاب الجمهرة ألنا اخترنا له الجمهور من كالم العرب ، وأرجأنا الوحشي

فقد حاول هو اآلخر التخلص من مدرسة العين ، لكنه لم يستطع ، فقد تبع العين في بعض الخطوط التي خطها الخليل ،  أما ابن فارس

 .(2)منها أن ابن فارس قسم معجمه بحسب األبنية 

رتب موادهما على أوائل الحروف على ترتيب حروف الهجاء فهو لم ي« املقاييس»و « اجململ» وسار ابن فارس في ترتيب معجميه

وتقليباتها كما صنع ابن دريد في الجمهرة ولم يطردها على أبواب أواخر الكلمات كالجوهري في الصحاح ، ولكنه سلك طريقا خاصا به ، 

ا فروع. وقد إن للغة العرب مقاييس صحيحة وأصوال تتفرع منه:  (3)وأما منهجه وطريقته فقد صرح به في مقدمة مقاييس اللغة يقول 

ء من ذلك عن مقياس من تلك المقاييس ، وال أصل من األصول. وقد صّدرنا كل ألف الناس في جوامع اللغة ما ألفوا ، ولم يعربوا في شي

الباب  فصل بأصله الذي يتفرع منه مسائله ، حتى تكون الجملة الموجزة شاملة للتفصيل ، ويكون المجيب عما يسأل عنه مجيبا عن

 .«بأوجز لفظ وأقربه المبسوط

 :  ويتخلص طريقه ب
 قسم مواد اللغة إلى كتب ، تبدأ بكتاب الهمزة وتنتهي بكتاب الياء. ـأ 

قسم كل كتاب إلى أبواب ثالثة أولها باب الثنائي المضاعف والمطابق ، وثانيها أبواب الثالثي األصول من المواد ، وثالثها باب ما  ـب 

 أصلية. جاء على أكثر من ثالثة أحرف

__________________ 
 .4/  1( مجهرة اللغة 1)
 .98( مقدمة الصحاح ا أمحد عطار ص 2)
 .3/  1( مقايي  اللغة 3)
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رتب مواد كل باب حسب النظام األلفبائي العادي ووفقا لجذر الكلمة. مع اإلشارة إلى أنه في القسمين األولين التزم فيهما ترتيبا خاصا  ـج 

 ... (1)لحرف مع ما يليه في األلفباء ، ال مع الهمزة أوال ثم مع الباء فالتاء فالثاء ، بحيث أنه يؤلف ا

قد ذكرنا الواضح من كالم العرب والصحيح منه ، دون الوحشي :  تحرى األلفاظ الصحيحة وتجنب المشوبة. يقول في أول مجمله ـد 

حديث أو شعر ، والمقصود في كتابنا هذا من أوله إلى آخره التقريب المستنكر ولم نأل في اجتباء المشهور الداّل على غرر ، وتفسير 

 واإلبانة عما ائتلف من حروف العربية ، فكان كالما ، وذكر ما صح من ذلك سماعا أو من كتاب ال يشك في صحة نسبه.

قد توخيت فيه االختصار ، وآثرت فيه اإليجاز واقتصرت على ما صح عندي سماعا ، ومن كتاب صحيح النسب :  وقال في آخر المجمل

 .(2)مشهور ، ولوال توخي ما لم أشكك فيه من كالم العرب لوجدت مقاال 

 : املرحلة الثالثة يف تطور املعاجم العربية   3
 : نظام القافية

هم ومفاريدها ، واعتنوا عناية فائقة في ترتيب مواد معاجمهم ، فكان مؤلفو المعجمات األولى تقدم أن العرب حرصوا على حفظ ألفاظ لغت

 رواد التأليف المعجمي في العربية ، وكان أن اعتبرت معاجمهم واضعة كل قواعد المعجم العربي.

وطريقته ، ومع ذلك يصعب القول بتقسيم كلّّي ولم يكن بين واضعي هذه المعاجم كبير خالف ، مع اإلشارة إلى أنه لكّل منهم خصائصه 

 مطلق يصل إلى حّد وجود أنظمة في ترتيب مواد المعاجم منفصلة تماما بعضها عن بعض ، أو بعيدة التأثر بعضها من بعض.

طوة يمكننا نقول إن العرب عرفوا تطورا كبيرا في خالل عملية بناء تراثهم المعجمي ، ومن خالل هذا التطور ، والذي حدث خطوة خ

القول بوجود مدارس معجمية تلتقي في كثير من النقاط والتوجهات وتختلف في بعضها ، بحيث لم يكن هناك تطابق تام في النهج 

 والطريقة واألسلوب ، ولم يحدث أيضا طالق كامل في شخصية كّل منها والتي تميزها عن سواها.

__________________ 
 .425 ـ 405/  1يم ا وترتيب املواد اللغوية فيه ا املقايي  ( انظر كيفية ترتيب كتاب اجل1)
 .100 ـ 99/  1( انظر املزهر للسيوطي 2)
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وقد تحدثنا فيما تقدم عن مناهج وسنن وطرق هذه األنظمة والمدارس ، وتطرقنا إلى دراسة موجزة عن أهم منجزات أئمة لغويي هذه 

وغالب هذه الكتب لم يلتزم مؤلفوها الصحيح ، بل جمعوا فيها ما صح وغيره ، :  داألنظمة وخصائصها وآثارها. قال الصاحب بن عبا

 .(1)وينبهون على ما لم يثبت غالبا 

 وأول من التزم الصحيح مقتصرا عليه اإلمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، ولهذا سمى كتابه الصحاح.

التأليف المعجمي منهجا قّرب اللغة إلى الباحثين ويّسر لهم السبيل إلى  والجوهري يعتبر بحق صاحب مدرسة خاصة به حيث ابتكر في

 .(2)الكلمة التي يقصدون 

ونظام هذه المدرسة ترتيب المواد على حروف المعجم باعتبار آخر الكلمة بدال من أولها ثم النظر إلى ترتيب حروف الهجاء عند ترتيب 

 فصال.:  الفصول ، واألول سماه بابا ، والثاني

جميعا ،  (أي على األنظمة اللغوية التي سبقته)وال نظن أن الجوهري ، وهو اإلمام في اللغة إال وقد اّطلع عليها :  (3)يقول د. اميل يعقوب 

 : . فيعود إلى سبب أو أكثر من األسباب التالية.. أما سبب عزوفه عنها وإيثاره نظام القافية الذي يرتب الكلمات حسب أواخر أصولها

 أنفة الجوهري من أن يكون تابعا ألحد في منهج التأليف المعجمي ، ورغبته في أن يضع منهجا جديدا ينسب إليه. ـ 1

قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة التي شّرف هللا منزلتها ، وجعل علم الدين والدنيا : » (4)يقول الجوهري في خطبته 

 .«.. ق إليه ، وتهذيب لم أغلب عليهمنوطا بمعرفتها ، على ترتيب لم أسب

 المساعدة على نظم الشعر الذي يتطلب وحدة القافية ، وعلى كتابة النثر الفني. ـ 2

 الطبيعة االشتقاقية للغة العربية حيث نجد أن الحرف األخير في الكلمة ، وبخاصة الم الفعل ، أكثر ثباتا من سائر حروفه. ـ 3

 وجود أكثر األلفاظ التي تحتاج إلى شرح في قوافي القصائد التي ينتهي رويها بحرف ـ 4

__________________ 
 .97/  1( املزهر 1)
 .452ا واملعجم العريب ا حسا نصار ص  91ا واملعاجم العربية لعبد   درويش ص  101عطار ص ( مقدمة الصحاح ا أمحد 2)
 .102( املعاجم العربية اللغوية ص 3)
 .97/  1( الصحاح ا مقدمة املؤلف ا واملزهر 4)
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ين كلماهتا ء القصـــــــــــائد ا التفتيش عن معاواحد. فرتتيب املواد اللغوية ا حســـــــــــب أواخر حروفها ا يســـــــــــهر عل  قار 
 الصعبة.

 (.اتج اللغة وصحاح العربية)الّصحاح 
 مؤلفه إسماعيل بن حماد الجوهري ، لغوي من األئمة. يلي الخليل في الشهرة.

. بعد تحصيلها بالعراق رواية ، وإتقانها دراية ، ومشافهتي بها .. قد أودعت هذا الكتاب ما صّح عندي من هذه اللغة»:  قال في خطبته

 .«... العرب العاربة في ديارهم بالبادية

 : منهج اجلوهري
ترك الجوهري طريقة الخليل التي اتّبعها في العين عند ما رتبه على مخارج الحروف ، وترك طريقة أبي عمرو الشيباني في كتاب الجيم 

 الذي رتّب مواده على الحروف الهجائية دون مراعاة الحرف الثاني والثالث.

بتقسيم الكتاب إلى أبواب بحسب أبنية األلفاظ أسماء أو أفعاال. وابتدع لنفسه « المصنّف» يقة أبي عبيد القاسم بن سالم فيوترك أيضا طر

وقد اتّسم نظامه « أسبق إليه ، وتهذيب لم أغلب عليهبترتيب لم »:  نظاما خاصا لم يسبقه إليه أحد ، وهو يفخر به ، يقول في خطبته

 : ليومنهجه في صحاحه بما ي

رتب الكلمات حسب أصولها وفق النظام األلفبائي ، ما عدا حرفا واحدا هو الواو ، إذ وضعه بين النون والهاء. وجعل لكل حرف بابا  ـ 1

:  وباب« الراء» بعض األبواب نقل فصولها عن ثمانية وعشرين ، مثل باب)خاصا به ، كما قّسم كل باب إلى ثمانية وعشرين فصال 

 (.«الظاء»

تجنبا للتصحيف سار الجوهري على طريقة لضبط الكلمات بالحركات تنص على ذكر حركة الكلمة المحتمل أكثر من وجه واحد  ـ 2

الثرد بالتحريك ، والجحد بالتحريك ، يريد ضبط :  الكداد بالضم ، والحباب بالضم يريد ضبط الحرف األول ، ويقول مثال:  يقول مثال

 .(1)الحرفين األولين 

 ء والمتروك والمذموم من اللغات.أشار في كثير من األحيان في صدد األلفاظ إلى الضعيف والردي ـ 3

 عني بذكر كثير من مسائل النحو والصرف. ـ 4

__________________ 
يعقوب  واملعاجم اللغوية المير 125ومقدمة الصــحاح ألمحد عطار ص « جحد»و « ثرد»و « حبب»و « كدد» ( راجض يف الصــحاح مادة1)

 .108ص 
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 : وأثره« الصحاح» أمهية كتاب
كان للصحاح أهمية كبيرة ، إذ أقبل عليه العلماء يدرسونه وينقدونه ويكملونه ويحفظونه ويعلقون عليه ، وال نظن أن هناك معجما كان له 

 هذه األهمية.

وعليه اعتمادهم ، أحسن الجوهري تصنيفه وجّود كتاب الصحاح هو الذي بأيدي الناس اليوم ، :  قال ياقوت الحموي في معجم األدباء

تأليفه ، وقّرب متناوله ، يدل وضعه على قريحة سالمة ونفس عالمة فهو أحسن من الجمهرة ، وأوقع من تهذيب اللغة ، وأقرب متناوال 

 .(1)من مجمل اللغة ، هذا مع تصحيف فيه في عدة مواضع تتبعها عليه المحققون 

:  يقال كتاب الصحاح بالكسر وهو المشهور ، وهو جمع صحيح كظريف وظراف ، ويقال:  التبريزي اللغوي وقال أبو زكريا الخطيب

 ... الصحاح بالفتح وهو مفرد نعت كصحيح

وكتاب الصحاح هذا كتاب حسن الترتيب ، سهل المطلب لما يراد منه ، وقد أتى بأشياء حسنة ، وتفاسير مشكالت من اللغة ، إاّل أنه :  قال

 .(2)ذلك فيه تصحيف ال يشك في أنه من المصنف ال من الناسخ ، ألن الكتاب مبني على الحروف  مع

كان الجوهري من أعاجيب الزمان ، وهو إمام في اللغة ، وله كتاب الصحاح ، وفيه يقول أبو محمد :  ونقل السيوطي عن الثعالبي

 :  إسماعيل بن محمد بن عبدوس النيسابوري

د مـــــــــــا هـــــــــــذا كـــــــــــتـــــــــــاب الصــــــــــــــــــــــــحـــــــــــاح   ســــــــــــــــــــــــيـــــــــــّ

ـــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــاح يف األدب    ـــــــــــب ـــــــــــف ق  صـــــــــــــــــــــــــن

  

ــــــــــــــــه و ــــــــــــــــمــــــــــــــــض مــــــــــــــــا  ــــــــــــــــواب  تشــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــر أب

 فـــــــــــــــــر  يف غـــــــــــــــــريه مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــب   

  

 : لسان العرب
 محمد بن مكرم بن علي بن منظور االفريقي.:  مؤلفه

ما يغني عن كتب اللغة ،  في لسان العرب ارتقى ابن منظور بالكلمة فبعث فيها الحياة مبتعدا بها عن قاموسيتها الجامدة الميتة ، فقّدم لنا ،

 عالما ومحدثا وفقيها وأديبا ومؤرخا.:  معجما موسوعة شاملة ، فكان فيه محلقا

__________________ 
 نقال عن ايقوت. 99 ـ 98/  1( املزهر 1)
 .97/  1( املزهر 2)
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 للقرآن.إنه كتاب لغة وفقه ونحو وصرف وشرح للحديث وتفسير :  ، عن لسان العرب (1)يقول الشدياق 

شافهت أو سمعت أو فعلت أو صنعت أو شددت الرحال أو :  ال أّدعي فيه دعوى ، فأقول:  يقول ابن منظور في مقدمته على لسان العرب

رحلت أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت ، فكل هذه الدعاوى لم يترك فيها األزهري وابن سيده لقائل مقاال ، ولم يخليا ألحد فيها 

إنهما عيّنا في كتابيهما عمن رويا ، وبرهنا عما حويا ، ونشرا في خطبهما ما طويا ، ولعمري لقد جهدا فأوعيا وأتيا بالمقاصد مجاال ، ف

 ووفيا.

ء من عنده مما حّصله أو سمعه أو شافه به أحدا ، ولم يتح له عصره أن يتبدى ويخالط األعراب يعترف صاحب اللسان بأنه لم يأت بشي

األزهري وال كانت له حافظة ابن سيده ليعي ما وعى ، ويحصل ما حصل وال كان له مثل شيوخه فيسمع منهم ويروي عنهم فيأخذ عنهم ك

تهذيب اللغة :  ، وإنما هو جامع لما تفرق في أصول سابقة لعصره. وقد ذكر هذه األصول التي ضمها إلى كتابه فجعلها خمسة وهي

ح للجوهري وحاشيته البن بري ، والنهاية البن األثير الجزري على أن الناظر في لسان العرب لألزهري ، والمحكم البن سيده ، والصحا

، وبذلك استطاع ابن منظور أن يتنصل  (2)يتبين له أنه يشتمل على أصل سادس ، وإن لم يذكره في مقدمته وهو جمهرة اللغة البن دريد 

وليس في الكتاب فضيلة أمت بها. وال وسيلة :  ال ناقال عن غيره. يقول في مقدمتهمن تبعة ما في كتابه من زلل ، ألنه لم يكن في وضعه إ

. فمن وقف فيه على صواب أو زلل أو صحة أو خلل فعهدته .. أتمسك بسببها ، سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم

 على المصنّف األول ، وحمده وذّمه ألصله الذي عليه المعول.

نظور على طريقة الجوهري في الصحاح ، ونهج نهجه. وقد صرح كما ذكرنا أنه رجع إلى خمسة مصادر لتهذيب الكلمة ، جرى ابن م

ويرد تساؤل ، لماذا يعود إلى غريب الحديث ، خاصة أن الخالف كبير بشأن الحديث ومصدره وتأويل اشتقاقاته ، واألقاويل بشأنه كثيرة 

 : بون مذعورين من اللجوء إلى الحديث وغريبه ، وبولوجه هذا الباب أفهمنا ابن منظور شيئين هامين، وهذا ما جعل الكثيرين قبله يهر

 أنه ال يقتصر على اللغة بشكلها الحرفي. ـ

 أنه ينبغي علينا أن نذكر أشياء تتعلق بصميم اللغة التي انتشرت مع اإلسالم ، ومع تواتر ـ

__________________ 
 .79( اجلاسوس عل  القاموس ص 1)
وس ط ( قير إن ما ورد يف اللســان من ذكر البن دريد إلا جاء عن طري  امكم البن ســيده ا وقد كانت اجلمهرة من مراجعه ا انظر لج العر 2)

 الكويت مقدمة امق  اجلزء األو .
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 خاصة فيما يتعل  ابلقراءات. )ص(األحاديث الشريفة ا فلغة العرب مل تستقم إال بلغة أفصحها النيب  ّمد 
أو وفي تعليالته ركز على األصيل والدخيل في اللغة ، وفي السياق لم يترك ظاهر التضاد في اللفظ الواحد ، وهل يراد به معنى واحدا 

 معنيين ، بل رأى أن السياق هو الذي يحدد المعنى.

ومر على الترادف والمترادفات فحذفها ألنه اعتبر أن الترادف ليس دقيقا ، وأن الترادف غير حقيقي ، منطلقا أن بين كل كلمة وكلمة 

 أخرى البد من اختالف مهما كان ضئيال أو ضيقا.

معجم للمفردات :  ترتيب فبلغ في عمله مرتبة عليا ، فكان معجمه مجموعة من المعجماتالتقصي وال:  توخى ابن منظور في جهده أمرين

، ومعجم للمعاني ، وآخر لألحاديث والروايات وغيرها. فاستحق بصدق الصفة الموسوعية حيث جاء شامال تناول فيه فروع المعرفة 

 بجهد فردي قد اقترب فيه من الموسوعات الحديثة ذات الجهد الجماعي.

 : القاموس احمليط
ط فيما ذهب القاموس المحيط والقابوس الوسي»:  مؤلفه مجد الدين ، محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزابادي ، وبعضهم سماه

 .«من كالم العرب شماطيط

بع سنين ، اعتنى به أبوه ونشأ بها ، وقد حفظ القرآن وهو ابن س ه 729ولد الفيروزابادي ببلدة كارزين بفارس من أعمال شيراز سنة 

د فأقرأه اللغة واألدب ثم أخذ به إلى مشاهير علماء شيراز. دفعه نهمه في العلم إلى ترك وطنه ، فرحل إلى العراق ثم الشام وسافر إلى بال

لماء في زمانه. وكان الروم والهند واليمن وذهب إلى مكة مرارا وحاور بها وأقام بالمدينة وبالطائف ، وتلقى فيها العلم على أعظم الع

 .(1)المجد موضع التجلة والتبجيل من الناس فما دخل بلدا إاّل أكرمه أهله ، بل بالغ الملوك والحكام في تعظيمه 

 .(2)ويقول الخزرجي بأنه كان شيخ عصره في الحديث والنحو واللغة والتاريخ والفقه 

لفارسي والعربي ، جاب البالد وسار إلى الجبال والوهاد ، ورحل وأطال كان عديم النظير في زمانه نظما ونثرا با:  وقال الكرماني

 .(3)النجعة واجتمع بمشايخ كثيرة عزيزة ، وعظم بالبالد 

__________________ 
 .171( مقدمة الصحاح أمحد عطار ص 1)
 .286/  2( العقود اللؤلئية 2)
 .83/  10( الضوء الالمض 3)
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 : أهم مؤلفاته
ي التعبير بالسين والشين ، شرح قصيدة بانت سعاد ، الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف ، الدرر المبثثة في تحبير الموشين ف

الغرر المثلثة ، المثلث الكبير ، أنواء الغيث في أسماء الليث ، الجليس األنيس في أسماء الخندريس ، مقصود ذوي األلباب في علم 

طائف الكتاب العزيز ، شوارق األسرار العلية في شرح مشارق األنوار النبوية ، منح الباري بالسيل األعراب ، بصائر ذوي التمييز في ل

الفسيح الجاري في شرح صحيح البخاري ، سفر السعادة ، الصالت والبشر في الصالة على خير البشر ، األحاديث الضعيفة ، الدر 

اصل كورة الخالص في فضائل سورة اإلخالص ، روضة الناظر في ترجمة الغالي في األحاديث الغوالي ، تفسير فاتحة الكتاب ، ح

، نزهة الشيخ عبد القادر ، المرقاة الوفية في طبقات الحنفية ، المرقاة األرفعية في طبقات الشافعية ، البلغة في تراجم أئمة النحاة واللغة 

« القاموس» عاد باإلصعاد إلى درجة االجتهاد ، وأما أشهر مؤلفاتهاألذهان في تاريخ أصبهان ، عدة الحكام في شرح عمدة األحكام ، اإلس
(1). 

وكان القاموس من أعظم المعجمات التي بعثت النشاط في محيط التأليف المعجمي واللغوي ، وقد تلقي بالترحاب واإلكبار ، وقامت حوله 

ا ، فبعضهم شرحه ، وبعضهم نقده ووهمه ، وبعضهم دافع عنه دراسات ، وألف العلماء كتبا كثيرة تناولوا فيها القاموس من مختلف الزواي
(2). 

أعياني  وكنت برهة من الدهر التمس كتابا جامعا بسيطا ، ومصنفا على الفصح والشوارد محيطا ، ولما: » (3)يقول المجد في مقدمته 

اب ، فهما غرتا الكتب المصنفة في هذا الباب ، الطالب ، شرعت في كتابي الموسوم بالالمع المعلم العجاب ، الجامع بين المحكم والعب

ونيّرا براقع الفضل واآلداب ، وضممت إليهما زيادات امتأل بها الوطاب ، واعتلى منها الخطاب ، ففاق كل مؤلّف في هذا الفن هذا 

م ، وعمل مفرغ في قالب الكتاب. غير أني خمنته في ستين سفرا ، يعجز تحصيله الطالب ، وسئلت تقديم كتاب وجيز على ذلك النظا

اإليجاز واألحكام ، مع التزام إتمام المعاني وإبرام المباني ، فصرفت صوب هذا القصد عناني ، وألّفت هذا الكتاب محذوف الشواهد ، 

 مطروح الزوائد ، معربا عن الفصح والشوارد ، وجعلت بتوفيق هللا تعالى زفرا في زفر ، ولخصت كل ثالثين سفرا في سفر.

__________________ 
وفيها ثبت  180/  2هدية العارفا  ـ 317/  2وفيات األعيان  ـ 86 ـ 79/  10الضوء الالمض  392/  2( انظر ترمجته يف العقد الثما 1)

 أبلاء مؤلفاته ا ومنها ما طبض ومنها الذي ال يزا  خمطوطا.
 .173( مقدمة الصحاح أمحد عطار ص 2)
 .33( القاموس اميرت ط مؤسسة الرسالة ا مقدمة املؤلف ص 3)
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غير أنه فاته نصف اللغة أو أكثر ، إما بإهمال المادة ولما رأيت إقبال الناس على صحاح الجوهري ، وهو جدير بذلك ، : » (1)ثم يقول 

ء بدء ، فضل كتابي هذا عليه ، فكتبت بالحمرة المادة المهملة لديه ، وفي أو بترك المعاني الغريبة الناّدة ، أردت أن يظهر للناظر بادى

 :  لقول الشاعرسائر التراكيب تتضح المزية بالتوجه إليه ولم أذكر ذلك إشاعة للمفاخر ، بل إذاعة 

  [يـــــــــــــــــقـــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرع ألـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــه]
 «كــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــر  األو  لــــــــــــــــــــــــ خــــــــــــــــــــــــر   

  
وأنت أيها اليلمع المعروف ، والمعمع اليهفوف ، إذا تأملت صنيعي هذا وجدته مشتمال على فرائد أثيرة وفوائد كثيرة من حسن االختصار 

 يسيرة.وتقريب العبارة ، وتهذيب الكالم ، وإيراد المعاني الكثيرة في األلفاظ ال

ثم إني نبهت فيه على أشياء ركب فيها الجوهري خالف الصواب ، غير طاعن فيه ، وال قاصد بذلك تنديدا له ، إزراء عليه :  (2)ثم يقول 

، وغّضا منه ، بل استيضاحا للصواب ، واسترباحا للثواب ، وتحرزا وحذارا من أن ينمى إلّي التصحيف ، أو يعزى إلّي الغلط 

 والتحريف.

واختصصت كتاب الجوهري من بين الكتب اللغوية مع ما في غالبها من األوهام الواضحة ، واألغالط الفاضحة لتداوله :  (3)يقول ثم 

 واشتهاره بخصوصه واعتماد المدرسين على نقوله ونصوصه.

 : منهج الفْيوزاابدي يف القاموس
 : (4)تتلخص أهم سمات منهجه بما يلي 

 نظام القافية الذي ابتكره الجوهري. اتبع في ترتيب المواد ـ 1

 اهتم بالترتيب الداخلي للمواد ، ففصل معاني كل صيغة من زميلتها في االشتقاق ، وقّدم الصيغ المجردة على المزيدة ، وأّخر األعالم. ـ 2

 اتبع مبدأ اإليجاز ، فحذف الشواهد على اختالف أنواعها. ـ 3

 .(5)البن سيده ، والعباب للصاغاني « كمالمح» اعتمد اعتمادا كليا على المعجمين ـ 4

__________________ 
 .34( مقدمة القاموس ص 1)
 .35( مقدمة القاموس ص 2)
 .36( القاموس اميرت ا مقدمة املؤلف ص 3)
 وما بعدها ابختصار. 120( املعاجم اللغوية امير يعقوب ص 4)
ـــــــــــــــــ 398)( مؤلفه علي بن إلاعير بن ســــيده 5) مث كتاب  (100/  1املزهر )وهو أعظم كتاب ألف يف اللغة بعد عصــــر الصــــحاح  (ه 458 ـ

 مقدمة املؤلف ا وانظر لج العروس ط الكويت اجلزء األو  مقدمة امق . 7/  1ببغداد. انظر امكم  ه 650العباب للصاغاين املتوىف سنة 
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صاء المواد اللغوية وصيغها ومعانيها المختلفة ، ولم يأت هذا االستقصاء عن جهد عظيم بذله الفيروزابادي ، وإنما عن حاول استق ـ 5

 جهد ابن سيده والصاغاني صاحبي المرجعين اللذين كانا أصال للقاموس.

لفوائد الطبية ، واعتنى أيضا باأللفاظ اعتنى بذكر اإلعالم. وبخاصة المحدثين والفقهاء وأسماء المدن والبقاع واعتنى بذكر ا ـ 6

 االصطالحية في العلوم المختلفة.

 كتب بالحبر األحمر كل الكلمات التي زادها على الجوهري. ـ 7

 اهتم بضبط الكلمات هربا من تصحيف النساخ. ـ 8

ضع ، ج جمع ، ه قرية ، د بلد ، م معروف ، ع مو:  استعمل رموزا خاصة لتدل على أشياء معينة وذلك إمعانا في االختصار نحو ـ 9

 (.وقد أبقينا هذه الرموز في كتابنا تاج العروس)

 وبالهاء ، للداللة على مؤنثها.:  كان يكتفي أحيانا باتباع الكلمة المذكرة بلفظة ـ 10

 : اصطالحات القاموس
 .(1)فوائد في معرفة اصطالحات القاموس ، مأخوذة من مقدمة الشيخ نصر الهوريني 

 : وهي ما يلي:  (2)ي بيان االصطالحات التي ذكرها المؤلف في مقدمة الكتاب ف ـأ 

 المواد التي زادها على الصحاح كتبت باألحمر. ـ

« الواو» في آخر األبواب وهو باب الواو والياء ، فصل المعتل الواوي عن المعتل اليائي ، وقد جعل له اصطالحا بأن يكتب صورة ـ

 ويتبعها باليائي.« الياء» يكتب صورةويذكر مادته ، ثم 

 بالنسبة السم الفاعل المعتل العين مثل بائع وجائل ال يذكر من جموعه ، ما خرج عن القياس. ـ

 وهي بهاء.:  ال يذكر المؤنث مرة ثانية بعد ذكر المذكر ، بل يقول ـ

 ما لم يمنع إذا ذكر المصدر مجردا أو الفعل الماضي وحده ، فالمضارع بالضم ، كيكتب ، ـ

__________________ 
 وانظر نسخ القاموس اميرت املتداولة األخر  املصورة عن النسختا الرسولية وا سنية. 19( القاموس اميرت ط مؤسسة الرسالة ص 1)
 تقدم.ا وقد أخّر املؤلف هبا ومل يلتزم هبا التزاما لما ا وقد أتينا عل  ذكر بعضها فيما  19( القاموس اميرت ص 2)



25 

 

وإذا ذكر املاضــي وأتبعه ابملضــارع من غري تقييد بضــبرت وال وزن ا فهو عل  مثا  ضــرب ا ما مل مينض منه  .(1)منه مانض 
ء ماضــيها االصــطالحي عل  مانض. مث ذكر املؤلف أنه رأ  رأي أيب زيد فيما إذا جاوزت املشــاهري من األفعا  الجي  ي

ــــــــــــــــفعر ابلفتح ا فبنت يف مضــارعه  ــــــــــــــــيت وعرب عنه ابملســتقبر وابآ ـ يفعر بضــم العا ا أو يفعر :  خمري با أن تقو  ـ
 بكسرها.

 .(2)كل كلمة عّراها وجّردها عن الضبط فإنها بالفتح ، أي فتح أوله وسكون ثانيه ، ما لم يكن قد اشتهر بغير الفتح اشتهارا واضحا  ـ

 دة كثير كرمح ولجة وخبر.ما جاء على فعال من أسماء األدواء كالّزحار والّسعال ، واشتهر بالضم بال قاع ـ

 : وهي (وقد تقدمت اإلشارة إليها)رمز لأللفاظ كثيرة الدوران باألحرف  ـ

 معروف:  م

 موضع:  ع

 قرية:  ة

 بلد:  د

 الجمع:  ج

 جمع الجمع:  ج ج

 جمع جمع الجمع.:  ججج

 .«تاج العروس» وقد بقيت كما هي في نسخة كتابنا

 .(3)في بيان االصطالحات التي هي ضمن القاموس ولم يذكرها المؤلف في مقدمته  ـب 

 ترتيب وسط الكلمات على حروف المعجم. ـ

 إتقان الرباعيات والخماسيات في الضبط وترتيب الحروف ، وتقديم األول فاألول ، فيعتبر ذلك بالمادة الثالثية. ـ

 وائد وإن أبدلت بغيرها قياسا أو سماعا.اعتبار الحروف األصلية في الكلمة دون الز ـ

__________________ 
 ( انظر املوانض من الضم ا القاموس اميرت ا مقدمة نصر اهلوريين.1)
 ا والقاموس اميرت النسخة املصورة عن النسخة الرسولية ا مقدمة نصر اهلوريين. 22( انظر أمثلة عل  ذلك القاموس اميرت ا ط الرسالة ص 2)
 بريوت مقدمة نصر اهلوريين ا ابختصار. ـابختصار ا القاموس اميرت ط دار الفكر  23قاموس اميرت ط مؤسسة الرسالة ص ( ال3)
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 فيذكر التوراة في ورى.

 عند إيراده المصادر يقدم المصدر المقيس أوال ثم يذكر غيره في الغالب ، وقد يهمل أحيانا الجمع المقيس اعتمادا على الشهرة. ويقدم ـ

 الصفات المقيسة أوال ثم يتبعها بغيرها.

يذكر للكلمة أحيانا وزنين متحدين في اللفظ كأن يزن الكلمة بزفر وصرد. يشير باألول إلى أنه علم فيعتبر فيه المنع من الصرف ،  ـ

 وبالثاني إلى أنه جنس لم يقصد منه تعريف.

 الجص ويكسر ، أي أنه بالفتح وقد يكسر.:  ّدر كقولهيذكر االسم بغير ضبط اتكاال على الشهرة ، ثم يعطف على مق ـ

 قد يذكر الكلمة في بابين نظرا لقولين أو للغتين فيها ، كأن يذكرها في المهموز ثم يعيدها في المعتل. ـ

 وقد يذكرها في فصلين من الباب كالسراط ، والصراط نظرا للقولين بأصالة كّل.

 استعمل لفظ التحريك ، ومحركا فيما يكون بفتحتين كجبل وفرح. ـ

 : (1)وهناك أمور أخرى غير عامة منها  ـج 

 . أما ما كان بغير ذلك كدرهم وجندب فينبه عليه لقلته... ثالث الكلمة الرباعية تابع في الضبط ألولها عند اإلطالق كما في طحلب ـ 1

 عطف عليه بأو فيكون لتنويع الخالف.إذا أتى في تفسير كلمة بلفظ ثم  ـ 2

 إذا أتبع الفعل الماضي المهموز الفاء باإلفعال بكسر الهمزة يكون الفعل على أفعل. ـ 3

 (.عالمة الجمع)من قواعده في الجمع أنه تارة ال يرسم الجيم  ـ 4

 كعني.:  يطلق الضم في الفعل الماضي ويريد به المبني للمجهول ، وتارة يقول ـ 5

 التثليث في األسماء ألولها ، وفي األفعال لوسطها. ـ 6

 ما يقع بعد كاف التشبيه إنما يرجع للمعنى الذي يليه فقط. ـ 7

 أجيئون مثل أجعيون.:  لقد يأتي بوزن ال معنى له تبعا لألقدمين ، كقولهم آء بمعنى عاع ، وكما قا ـ 8

__________________ 
 .25( القاموس اميرت ط مؤسسة الرسالة ص 1)
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 قد يعبر عن المنصرف بالمجرى ، وعن ضده بضده فيقول في مثل قطام علم للنساء وقد يجرى. ـ 9

 : نسخ القاموس احمليط
 : زابادي مؤلف القاموس بعضهاتعددت نسخ القاموس المحيط وقد أورد شارحه الزبيدي في شرح خطبة الفيرو

 نسخة المؤلف التي بخطه.

نسخة الملك الناصر صالح الدين بن رسول سلطان اليمن بخط المحدث اللغوي أبي بكر بن يوسف بن عثمان الحميدي المغربي وعليها 

 خط المؤلف ، إذ قرئت على يديه بزبيد قبل وفاته بسنتين.

 الدين الحسيني الدمشقي.نسخة نقيب األشراف السيد محمد بن محمد 

 نسخة الشيخ أبي الحسن علي بن غانم المقدسي.

 نسخة رضي الدين المزجاجي شيخ الزبيدي.

 نسخة أخرى يمنية.

 نسخة أخرى قديمة.

 نسخة بإبراز.

 نسخة الشرف األحمر.

 : (1)ورغم الشهرة التي نالها القاموس المحيط والترحاب الذي قوبل به ، وإقبال الناس عليه فقد وجهت إليه مآخذ كثيرة أهمها 

 ء والمذموم من اللغات.إبهام عبارته وغموضها وعدم إشارته إلى الضعيف والردي ـ

 تذكير الفعل الواجب التأنيث وتأنيث الفعل الواجب التذكير. ـ

 اإلكثار من األمور التي ال تتصل باللغة اتصاال مباشرا من أعالم ومعلومات طبية وغيرها. ـ

 .«الجاسوس على القاموس» وقد صنّف أحمد فارس الشدياق كتابا ضخما في أخطاء القاموس سماه

__________________ 
 .123( املعاجم اللغوية د. امير يعقوب ص 1)
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 : (1)وس تناوله بعضها شرحا وبعضها تعليقا واآلخر نقدا واآلخر دفاعا عنه وأهمها وقد ألفت كتب كثيرة حول القام

وهو شرح القاموس ، لمحمد مرتضى الزبيدي ، وهو أعظم معجم عربي مطبوع ، وفيه عشرون « تاج العروس من جواهر القاموس»

 ومئة ألف مادة.

وهناك دراسات علمية :  ن كتابا تناولوا القاموس وبحثوا فيه. ثم يقولوقد ذكر أحمد عبد الغفور عطار في مقدمة الصحاح أربعة وخمسي

 ناضجة ، وكتب ألفت حول القاموس تركناها اكتفاء بهذا القدر من الكتب التي أثبتناها هنا.

 : (2)ترمجة الزبيدي 
 الزبيدي ، نزيل مصر.هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق ، الشهير بمرتضى الحسيني الحنفي الواسطي البلجرامي 

كما في الخطط ، نقال عن الجبرتي ، وكشف  ه 1145وأبا الوقت. ولد سنة  (3)أصله من السادة الواسطية ، يكنى أبا الفيض وأبا الجود 

 الظنون ، ولم يذكر مكان والدته.

من قصبة بلجرام على  (ة عن طبعة بوالقنسخة مصور)مولده بالهند في بلجرام. وفي آخر الجزء العاشر من تاج العروس :  وفي األعالم

ففي آخر حرف الصاد :  ويقدم الزبيدي نفسه في أكثر من موضع 1145، ولد بها سنة  (4)خمسة فراسخ من قنّوج وراء نهر جنج بالهند 

صاحب فهرس  وفي مكتوب له نقله .«فاني محمد مرتضى الحسيني اليمانيمن خط مؤلفه العبد الفقير ال»:  من تاج العروس ما يلي

 وكتب العبد إلى هللا أبو الفيض محمد»:  الفهارس ، يقول

__________________ 
 .124 ـ 123واملعاجم اللغوية د. امير يعقوب ص  179 ـ 173( انظر أمحد عبد الغفور عطار ا مقدمة الصحاح 1)
ـــــــــــــــــــــ 196/  2 لريخ اجلربيت 342/  3اخلطرت التوفيقية  348/  6كشــــــــف الظنون :   ( مراجض ترمجته2)  ـ 398/  1فهرس الفهارس  210 ـ

املقدمة.  ـــــــلج العروس ط الكويت اجلزء األو   ـــــــلج العروس نسخة مصورة عن طبعة بوال  آخر اجلزء العاشر  70/  7األعالم للزركلي  413
 ويف أجزاء متفرقة من كتاب التاج.

وأما كنيته أبيب الوقت « ... الشـــــرح اجللير الســـــيد الشـــــريف أبو اجلود والفي قا  شـــــيخنا مؤلف هذا »:  ( ورد يف التاج يف آخر حرف الزاي3)
 فقد وردت يف فهرس الفهارس.

 وهي عل  غربه.« هنر كنك أسفر مدينة كنوج» 193( يف البريوين حتقي  ما للهند ص 4)
 والنهر يتخلر البلد. ه غزيرة ...قنّوج قصبة كبرية هلا رب  ومدينة هبا  وم كثرية وميا 361ويف أحسن التقاسيم للمقدسي ص 

. .. . اشتهرت بنوع خاص أبهنا مركز من مراكز الثقافة اإلسالمية.. بلكرام مدينة بوالايت اهلند 113/  4وذكر يف دائرة املعارف اإلسالمية 
 لبغداد. ويرد سادة بلكرام نسبهم إىل السيد أيب الفرج الواسطي الذي يقا  إنه هاجر إىل اهلند بعد غزوة هوالكو
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 .«الزبيدي ا نزير مصر غري   له مرتض  بن  مد بن  مد ا سيين الواسطي العراقي األصر
. السيد الجليل .. قال شيخنا مؤلف هذا الشرح الجليل السيد الشريف أبو الجود والفيض:  وفي آخر حرف الزاي من تاج العروس ما يأتي

محمد بن محمد بن محمد الحسيني العلوي الزبيدي اليمني الواسطي الحنفي الشهير لقبه الشريف المرتضى أدام هللا تأييده ورضي عنه ، 

 .1183لك في عشية نهار الخميس ألربع بقين من شوال سنة ذ فرغ ، أجمعين عنهمهللارضيوألحقه بمقام آبائه وأجداده الطاهرين 

واشتغل بطلب العلم على علماء الهند منهم الشيخ  (1)ونشأ ببالده ( : ط بوالق)ترجمته في آخر الجزء العاشر من تاج العروس وفي 

 .«حجة هللا البالغة» صاحب كتاب (2)آبادي المتخلص بالزائر ، ومنهم الشيخ المحدث البهلوي المحدث محمد فاخر اإلله

ماء شيوخه واآلخذين لعله المعجم الكبير في أس)وارتحل في طلب العلم حتى إنه تلقى عن نحو من ثلثمئة شيخ ذكر أسماءهم في برنامجه 

 ودخل اليمن وأقام بزبيد مدة طويلة حتى قيل له الزبيدي ، واشتهر بذلك وأجازه مشايخ المذاهب األربعة وعلماء البالد الشاسعة. (.عنه

سند محمد بن وحّج مرارا واجتمع خالل رحالته بالشيخ عبد هللا السندي ، والشيخ عمر بن أحمد بن عقيل المكي ، وعبد هللا السقاف ، والم

عالء الدين المزجاجي ، وسليمان بن يحيى ، وابن الطيب ، واجتمع بالسيد عبد الرحمن العبدروس بمكة المشرفة وقرأ عليه مختصر 

وهو  (إحياء علوم الدين للغزالي)السعد والزمه مالزمة كلية وألبسه الخرقة وأجازه بمروياته ومسموعاته وقرأ عليه طرفا من اإلحياء 

 .(3)ّوقه إلى مصر بما أجاد له في وصفها الذي ش

وسكن بخان الصاغة ، وأول من عاشره وأخذ منه السيد علي المقدسي  (4)ثم ورد إلى مصر في تاسع صفر سنة سبع وستين ومائة وألف 

ي ، والصعيدي ، وحضر دروس أشياخ الوقت كالشيخ أحمد الملوي ، والجوهري ، والحفني ، والسيد البليد ـمن علماء مصر  ـالحنفي 

 والمدابغي وغيرهم ، وتلقى عنهم وأجازوه ، وشهدوا بعلمه وفضله وجودة حفظه ، واعتنى بشأنه

__________________ 
نقال عن اجلربيت ا واقتصـــــــر عل  هذه العبارة دون أي توضـــــــيح أو ذكر ملكان والدته « ونشـــــــب ببالده: » 342/  3( ورد يف اخلطرت التوفيقية 1)

حنن ال جند نصــــــا واضــــــحا يف كالمه يد  عل  أنه من اهلند ا وإن صــــــح أنه ولد :  مقدمة الطبعة الكويتية من لج العروس ما أييت ونشــــــبته ا ويف
 هنا  فإن بقاءه فيها كان لفرتة وجيزة.

ومات ســــــنة  1114أمحد بن عبد الرحيم العمري املعروف بشــــــاه ود   الدهلوي اهلندي ا نفي ولد ســــــنة  177/  5( يف كشــــــف الظنون 2)
1180. 

 (.نسخة مصورة عن الطبعة املصرية)( آخر اجلزء العاشر من لج العروس 3)
 .342/  3( اخلطرت التوفيقية 4)
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إلاعير كتخدا عزابن ووااله وبره ا حىت راج أمره ا وترون  حاله ا واشـــــــــــــتهر ذكره عند العام واخلاص ا ولب  املالب  
 الفاخرة ا وركب اخليو  املسومة.

 افر إلى الصعيد ثالث مرات ، واجتمع بأكابره وأعيانه وعلمائه وأكرمه شيوخه.س

وكذلك ارتحل إلى الجهات البحرية مثل دمياط ورشيد والمنصورة وباقي البنادر العظيمة مرارا واجتمع بأكابر النواحي وأرباب العلم 

ته في البالد القبلية والبحرية تحتوي على لطائف ومحاورات والسلوك ، وتلقى عنهم وأجازوه وأجازهم ، وصنف عدة رحالت في انتقاال

 ومدائح نظما ونثرا.

 : (1)مؤلفات الزبيدي 
« مجهوللمترجم تآليف غير هذا الشرح تزيد على مئة كتاب قد ذكرها في برنا»:  ط بوالق (الجزء العاشر)قال في آخر تاج العروس 

 : وأهم تآليفه

غاية :  لعله كتاب آخر ، وفي األعالم !االبتهاج بذكر أمر الحاج:  في تاج العروس ط بوالق)االبتهاج بختم صحيح مسلم بن الحجاج  ـ 1

 (.االبتهاج لمقتفي أسانيد مسلم بن الحجاج

 (.بسالك األولياء:  في كشف الظنون)اتحاف األصفياء بسالسل األولياء  ـ 2

 (.هدية االخوان في شجرة الدخان ، ومثله في كشف الظنون:  في الجبرتي)دخان إتحاف اإلخوان في حكم ال ـ 3

 إتحاف بني الزمن في حكم قهوة اليمن. ـ 4

 إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين. ـ 5

 إتحاف سيد الحي بسالسل بني طي. ـ 6

 االحتفال بصوم الست من شوال. ـ 7

 اتحاف أهل اإلسالم بما يتعلق بالمصطفى وآل بيته الكرام. ـ 8

 اختصار مشيخة أبي عبد هللا البياني. ـ 9

 أربعون حديثا في الرحمة. ـ 10

__________________ 
لج  ــــــــــــــــزء العاشر ترمجته ا األعالم للزركلي يف ترمجته ا لج العروس ط بوال  آخر اجل:  ترمجته ا لريخ اجلربيت:  ( مبخوذة من كشف الظنون1)

 ترمجته. وجند اختالفا يف ألاء بع  املؤلفات با املراجض املذكورة.:  علي ابشا مبار  ـالعروس ط الكويت مقدمة ا اخلطرت التوفيقية 
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 األربعون المختلفة فيما ورد في األحاديث في ذكر عرفة. ـ 11

 أرجوزة في الفقه. ـ 12

 إرشاد اإلخوان إلى األخالق الحسان. ـ 13

 األزهار المتناثرة في األحاديث المتواترة. ـ 14

 أسانيد الكتب الستة. ـ 15

إسعاف األشراف مقامة إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل :  في كشف الظنون)اإلشغاف بالحديث المسلسل باألشراف  ـ 16

 (.آل بيته الطاهرين

 (.بمناسك حج بيت هللا الحرام ، ومثله في الخطط التوفيقية:  في آخر تاج العروس)بمناسك بيت هللا الحرام.  إعالم األعالم ـ 17

 إقرار العين بذكر من نسب إلى الحسن والحسين. ـ 18

 إكليل الجواهر الغالية في رواية األحاديث العالية. ـ 19

 (.األعالم وشرحها ، كما في)ألفية السند ومناقب أصحاب الحديث  ـ 20

 األمالي الحنفية. ـ 21

 األمالي الشيخونية. ـ 22

 إنالة المنى في سر الكنى. ـ 23

 (.لوالد النبي المختار:  في كشف الظنون)االنتصار لوالدي النبي المختار  ـ 24

 (.شرح حديث أم زرع:  في آخر تاج العروس)إنجاز وعد السائل في شرح حديث أم زرع من الشمائل  ـ 25

 (.باإلفصاح عن العواتك:  في األعالم)إيضاح المدارك عن نسب العواتك  ـ 26

 (.تخريج حديث شيبتني هود:  في آخر تاج العروس)بذل المجهود في تخريج حديث شيبتني هود  ـ 27

 (.بلغة الغريب:  في األعالم)بلغة األريب في مصطلح آثار الحبيب  ـ 28

 (.كتابنا)تاج العروس في شرح القاموس.  ـ 29

 (.بالتكبير:  في آخر تاج العروس)التحبير في الحديث المسلسل بالتفكير  ـ 30
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 تحفة العيد. ـ 31

 تحفة القماعيل في مدح شيخ العرب إسماعيل. ـ 32

 تحفة الودود في ختم سنن أبي داود. ـ 33

 تخريج األحاديث األربعين النووية. ـ 34

 (.جزء في حديث نعم اإلدام الخلّ :  في الخطط التوفيقية)تخريج حديث نعم اإلدام الخل  ـ 35

 (.... رفع الشكوى وترويج:  في األعالم)ترويج القلوب بذكر ملوك بني أيوب  ـ 36

 التعريف بضرورة علم التصريف. ـ 37

 كاتبات والرسائل.تحقيق الوسائل لمعرفة الم ـ 38

 (.الفوائد الجليلة:  التعليقة على مسلسالت ابن عقيلة ، وفي آخر التاج:  في كشف الظنون)التعليقة الجليلة على مسلسالت ابن عقيلة  ـ 39

 التفتيش في معنى لفظ درويش. ـ 40

 تفسير على سورة يونس على لسان القوم. ـ 41

 تكملة على شرح حزب البكري للفاكهي. ـ 42

 (.التكملة والصلة والذيل للقاموس:  في األعالم)تكملة القاموس عما فاته من اللغة  ـ 43

 (.... شرح الحزب الكبير للشاذلي المسمى بتنبيه العارف:  في آخر التاج)تنبيه العارف البصير على أسرار الحزب الكبير  ـ 44

 تنسيق قالئد المنن في تحقيق كالم الشاذلي أبي الحسن. ـ 45

 اسمع يسمح لك.:  طرق:  جزء ـ 46

 (.عقود الجواهر:  في األعالم)الجواهر المنيفة في أصول أدلة مذهب أبي حنيفة.  ـ 47

 جذوة االقتباس في نسب بني العباس. ـ 48

 حديقة الصفا في والدي المصطفى. ـ 49

 حسن المحاضرة في آداب البحث والمناظرة. ـ 50

 فاق.حكمة اإلشراق إلى كتّاب اآل ـ 51
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 : اهتمام الزبيدي ابلقاموس احمليط
الزبيدي ، واشتهر بذلك ، وتلقى العلم على مشايخها وعلمائها حتى أجازه كثير منهم ، :  لزبيدي أقام بزبيد مدة طويلة حتى قيل لهتقدم أن ا

خاصة أن الفيروزابادي كان قد قدم اليمن وتولى قضاءه كله ، واستمر مقيما فيه عامال على « القاموس المحيط»بـ  ومن الطبيعي أن يهتم

كثر االنتفاع به وقصده الطلبة ، واستقر بزبيد مثابرا على عطائه ، ولم يزل بها متمتعا بسمعه وبصره ، متوقد الذهن ، نشر العلم ، ف

 حاضر العقل إلى حين وفاته بها.

عامة ، وقد كان القاموس المحيط ، أهم إنتاجه ، ومن أعظم المعجمات التي بعثت النشاط في محيط التأليف المعجمي ، وتلقاه الخاصة وال

 والناس ، بترحاب كبير ، وأقبلوا عليه يقتنونه ، كما أقبل عليه اللغويون يدرسونه ، وذاع صيته وانتشر.

ي والزبيدي ، المقيم بزبيد ، اهتم كغيره ، ممن يعنى بشؤون العلم وفروع المعرفة ، بقراءة القاموس ودراسته ، وقد أعلمنا ذلك بنفسه ، ف

 تاج العروس. أكثر من موضع في مقدمته في

 : ففي المقصد العاشر ، في أسانيدنا المتصلة إلى المؤلف يقول

حدثنا شيخنا اإلمام الفقيه اللغوي رضي الدين عبد الخالق بن أبي بكر الزين ابن النمري المزجاجي الزبيدي الحنفي وذلك بمدينة زبيد 

 .«ء عليه في بعض منهي له فيما قرىوسماع حرسها هللا تعالى بحضور جمع من العلماء بقراءتي عليه قدر الثلث ،
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لده عن وأجازني به أيضا شيخي الفقيه أبو عبد هللا محمد ابن الشيخ عالء الدين بن عبد الباقي المزجاجي عن وا»:  وفي موضع آخر يقول

 .«أخيه عفيف الدين عبد هللا

العصر أبو عبد هللا محمد بن محمد بن موسى الشرفي الفاسي نزيل وأخبرنا شيخنا األصولي اللغوي نادرة »:  وفي موضع ثالث يقول

 .«... 1164ء عليه في مواضع منه وأنا أسمع ، ومناولة للكل سنة طيبة طاب ثراه فيما قرى

 ؟لماذا تاج العروس

العلماء والفقهاء وأخذ عنهم بعد ارتحاله عن زبيد استقر به المقام في مصر ، وقد تقدم أنه حضر دروس أشياخ الوقت فيه ، وعاشر كبار 

 حتى شهدوا له بعلمه وفضله وجودة حفظه ، وبعد استقراره شرع في عمله بشرح القاموس.

 ؟متى بدأ العمل به

ثم تزوج وسكن بعطفة »:  في آخر الجزء العاشر في ترجمة مؤلف تاج العروس في شرح القاموس (ط الخيرية)ورد في تاج العروس 

الغسال وشرع في تأليف الكتاب الذي شاع ذكره ، وطار في األمصار واألقطار ، والداّل على علو كعبه ، ورسوخ قدمه في علم اللغة ، 

حتى أتمه « تاج العروس» ملة من الكتب والدفاتر المؤلفة في فن اللغة المسمىوكونه فيها إماما مقداما وشهما هماما ، المغني عن حمل ج

 .«في أربعة عشر عاما وشهرينعشر مجلدات كوامل 

وكان مدة إمالئي هذا الكتاب من »:  وبعد انتهائه من كتاب التاج ، وخاتمة دعائه في السطور األخيرة من الجزء العاشر يقول الزبيدي

نة وأيام مع شواغل الدهر وتفاقم الكروب بال انفصام وكان آخر ذلك في نهار الخميس بين الصالتين ثاني شهر األعوام أربع عشرة س

. وكتبه العبد العاجز المقصر محمد مرتضى الحسيني .. بمنزلي في عطفة الغسال بخط سويقة المظفر بمصر 1188رجب من شهور سنة 

 .«ه بمنه وكرمه آمينهللا عنه وسامحالواسطي الزبيدي نزيل مصر عفا 

 .ه 1174يتضح من كالمه أنه انكّب على شرحه في سنة 

بخان الصاغة. يعني أنه أنهى  ه 1182ربيع األول سنة  29ونقرأ في آخر حرف الذال من تاج العروس قول الزبيدي أنه انتهى منه في 

 أشهر. من أوله إلى بداية حرف الراء في سبع سنوات وتسعة« تاج العروس» من كتابه

وكان عمله من حرف الراء إلى آخر الكتاب في منزله بعطفة الغسال وقد أعلمنا ذلك بنفسه في آخر حروف الراء والصاد والضاد والطاء 

، ولم يذكر أين ، وتقدم قوله في آخر  1187والظاء والغين والكاف والالم ، أما في حرف الهاء فقال إنه انتهى منه في جمادى سنة 

 بمنزله بعطفة الغسال. 1188انتهى منه في رجب سنة  الكتاب أنه
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، ثم تزوج  1182وكناه السيد أبو األنوار بن وفا بأبي الفيض ، وذلك يوم الثالثاء سابع عشر شعبان سنة »:  وجاء في الخطط التوفيقية

نين في نحو أربعة عشر مجلدا سماه وسكن بعطفة الغسال ، مع بقاء سكنه بخان الصاغة ، وشرع في شرح القاموس حتى أتمه في عدة س

ك في سنة إحدى وثمانين ومئة تاج العروس ، ولما أكمله أولم وليمة حافلة جمع فيها طالب العلم وأشياخ الوقت بغيط المعدية ، وذل

 .«وألف

 : ثمة تناقض بين هذه النصوص الثالثة. ومن خالل معارضتها ومقارنتها وبعد دراستها نصل إلى ما يلي

سنة وأيام. وهذا يبعد ما جاء في  14وقد كتب بخطه أنه أتمه في  1188وانتهى منه سنة  1174سنة « تاج العروس» بدأ عمله فيأنه  ـ

 .1181سنين ، وأنه أتمه في سنة « عدة» الخطط التوفيقية من أنه أتمه في

طط التوفيقية أنه تزوج وسكن عطفة يتضح ذلك من خالل نص الخ 1183ورمضان سنة  1182أن زواجه تم بين ربيع ثاني سنة  ـ

بمنزله  1183، ويصرح الزبيدي نفسه أنه أنجز حرف الراء في رمضان سنة  1182الغسال وذلك بعد تكنيته بأبي الفيض في شعبان سنة 

 في عطفة الغسال ، يعني بعد زواجه وانتقاله إلى بيته الجديد من خان الصاغة.

أ محمد بيك أبو الذهب جامعه المعروف بالقرب من األزهر وعمل فيه خزانة الكتب ، أنهوا إليه ولما أنش»:  وجاء في الخطط التوفيقية

وعرفوه أنه إذا وضع بالخزانة كمل نظامها ، وانفردت بذلك دون غيرها ، ورغبوه في ذلك  (وكان الزبيدي قد أكمله)شرح القاموس هذا 

 ، فطلبه وعوضه عنه مئة ألف درهم فضة ووضعه فيها.

 وألف في ذلك كتبا ورسائل ومنظومات وأراجيز. ... يزل المترجم يخدم العلم ويرقى في درج المعالي ويحرص على جمع الفنون ولم

ورغبوا في معاشرته وانجذبت قلوبهم إليه وتناقلوا  ... فأحدق به األكابر واألعيان 1189ثم انتقل إلى منزل بسويقة الالال في أوائل سنة 

 ن يعرف اللغة التركية والفارسية وبعض لسان الكرج.خبره وحديثه ، وكا

 وشرع في إمالء الحديث على طريقة السلف في ذكر األسانيد والرواة والمخرجين من حفظه على طرق مختلفة.

واألعيان  وازداد شأنه وعظم قدره بعد سعي علماء األزهر إليه لألخذ عنه ، واجتمع عليه أهل تلك النواحي وغيرها من العامة واألكابر

 والتمسوا منه تبيين المعاني.

ء والمستملي وكاتب األسماء ، ودعاه كثير من األعيان إلى بيوتهم وعملوا من أجله والئم فاخرة فيذهب إليهم مع خواص الطلبة والمقرى

 فيقرأ لهم شيئا من األجزاء الحديثية كثالثيات
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عة وصـاحب املنز  وأصـحابه وأحبابه وأوالده وبناته ونسـا ه البخاري أو الدارمي ا أو بع  املسـلسـالت. حبضـور اجلما
 من خلف الستائر.

وانجذب إليه األمراء وترددوا إليه لحضور مجالسه وواصلوه بالهدايا ، وعظم أمره وانتشر صيته ، وطلب إلى الدولة في سنة أربع 

وواصلوه بالهدايا والتحف واألمتعة الثمينة ، وكاتبه ملوك النواحي وتسعين فأجاب ثم امتنع وترادفت عليه المراسالت من أكابر الدولة ، 

من الترك والحجاز والهند واليمن والشام والبصرة والعراق ، وملوك المغرب والسودان وفزان والجزائر ، وكثرت عليه الوفود من كل 

 ناحية. وترادفت عليه منهم الهدايا والصالت.

 :  دة وقد ذكرها في رثائهماتت زوجته ، واسمها زبي 1196سنة 

ــــــــــهــــــــــا  ــــــــــر مــــــــــطــــــــــي ــــــــــلــــــــــرحــــــــــي ــــــــــدة شــــــــــــــــــــــــدت ل ــــــــــي  زب

 غـــــــــــداة الـــــــــــثـــــــــــال  يف غـــــــــــالئـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا اخلضـــــــــــــــــــــــــر   

  
 :  فحزن عليها حزنا كثيرا ، يقول

ــــــيـــــــت وإن أمـــــــت  ــــــهـــــــا مـــــــا حــــــي ــــــي ــــــكــــــي عــــــل  ســـــــــــــــــــــبب

ــــــقــــــرب    ــــــض يف ال ــــــكــــــي عــــــظـــــــامــــــي واألضـــــــــــــــــــــال ــــــب  ســــــــــــــــــــت

  
 ومقصورة وستورا وفرشا وقناديل ، والزم قبرها أياما كثيرة.ودفنها عند المشهد المعروف بمشهد السيدة رقية ، وعمل على قبرها مقاما 

انتشر الطاعون ، فأصيب به في شهر شعبان ، وذلك أنه صلى الجمعة في مسجد الكردي المواجه لداره ، فطعن بعد ما  1205وفي عام 

ر أعده لنفسه بجانب زوجته بالمشهد فرغ من الصالة ودخل البيت ، واعتقل لسانه تلك الليلة ، وتوفي في يوم األحد ، ودفن في قب

 المعروف بالسيدة رقية.

 : طبعات اتج العروس
 : طبع منه ثالث طبعات

بمصر. وأشرفت على طبعه هيئة علمية  ـبالمطبعة الوهبية  1287ناقصة ، طبع من الكتاب خمسة أجزاء في سنة :  الطبعة اْلوىل

الطبعة مع ما فيها من التحريف والغلط والتصحيف والسقطات. وقد توقفت المطبعة معنونة باسم جمعية المعارف بالقاهرة. وانتشرت هذه 

عن إتمامه لجسامته وكثرة نفقته وصعوبة الحصول على نسخة وغيرها من األمهات المعتمدة في التحري والتحرير وتخليصه من شوائب 

 التحريف والتغيير.

بالمطبعة الخيرية بخطة الجمالية من القاهرة المعزية. وهي  1307غ منها في سنة كاملة. من عشرة أجزاء ، كان الفرا:  الطبعة الثانية

 .«المطبوعة المصرية» النسخة التي اعتمدنا أصال لعملنا ، وعليها قام تحقيقنا ، وسميناها

 : تتميز هذه الطبعة بما يلي

 سطرا وفي كل سطر حوالي عشرين كلمة. وهي من الحجم الكبير. 41في الصفحة  ـ
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 خالية تماما من الضبط ، وهذا ما زاد العمل فيها صعوبة. ـ

ليس فيها أدنى تبويب أو تنظيم ، فقد ملئت الصفحات بالسطور ، وتالصقت الكلمات ببعضها أو كادت ، دون تقسيم للفقرات ، أو الجمل  ـ

 أو المعاني.

ء يفيد في تقسيم المعاني وإيضاحها وهذا ما اختلطت فيها العبارات بحيث انتفت عالمات الفصل بينها ، من نقطة أو فاصلة أو أي شي ـ

أدى إلى اضطراب في المعاني ، وتشويه في العبارات حتى أنه تصعب معها القراءة الصحيحة أحيانا ، حتى في كتاب عادي فكيف به 

 جم لغوي ضخم.وهو كتاب لغة ، بل مع

 الطبعة مليئة باألخطاء ، والتحريف والسقط والتحريف. ـ

( ، فإننا نجد كثيرا من األقواس التي وضعت لتميز نص القاموس قد اختفت بحيث شوشت )وضع الشارح متن القاموس بين قوسين  ـ

 العبارة ، وتداخل متن القاموس مع الشرح ، وبات من الصعوبة بمكان البحث فيها.

 الطبعة غير مبّوبة ، حتى يكاد الباحث أن يضيع بين المواد ، فما عسى من يريد االنتفاع به. ـ

ناقصة ، غير كاملة تقوم بإصدارها ونشرها وزارة اإلرشاد واألنباء في دولة الكويت ، وقد باشرت بإصدارها سنة :  الطبعة الثالثة

 جزءا حسب تقسيم الناشر. 26ها حيث صدر الجزء األول ، وبلغ حتى اآلن ما صدر من 1965

 : تتميز هذه الطبعة بما يلي

 مضبوطة ضبطا كامال. ـ

 كلمات. 6سطرا ، على عمودين ، عدد الكلمات في كل عمود حوالي  23حجم كبير ، في الصفحة حوالي  ـ

 حرف كبير مقروء. ـ

 لرجوع إليها دون عناء.مبّوبة بشكل جديد ، بحيث قسمت األبواب والفصول والمواد بشكل واضح يسهل ا ـ

ي عملنا ، ورغم الجهد الكبير الذي بذله محققوها والذي ال بد لنا ، ولألمانة العلمية من تقييمه وتثمينه عاليا ، وقد كان اهتمامنا بها كبيرا ف

 .«تاج العروس» فقد سّهلت أمامنا الطريق ، وشجعتنا على التصدي لكتاب

 : ة الكويتية نضع المالحظات التاليةومع اعترافنا بأهمية العمل في الطبع
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اشترك في تحقيق تاج العروس جماعة من اللغويين ، ورغم حرصهم على اتّباع منهج واحد ، فقد ظهرت فروقات كثيرة عند التطبيق  ـ

 نشأت عن اختالف أساليبهم في العمل ، وهو ما اعترف به صراحة األستاذ مصطفى حجازي.

 لمحققة مليئة باألخطاء والسقط والتحريف وعثرات بالضبط.ورغم مراجعته ، فأجزاؤه ا ـ

 أخطاء في تخريج اآليات القرآنية. ـ

أخطاء فنية في ترقيم الحواشي لتتطابق مع أرقامها في المتن ، وسقوط كثير من األقواس التي وضعت لتميز متن القاموس عن الشرح  ـ

 مما أخّل بالعبارة وشّوه المعنى.

 ـالطبعة من هفوات وأخطاء وسقط نشير إلى بعض منها على سبيل المثل ال الحصر ، وقد أشرنا إلى كل ما وقع فيها ومما وقع في هذه  ـ

 في نسختنا. ـتقريبا 

 يف اجلزء الرابع :
 في الصحاح يدع كاألصل. 2، حاشية رقم  34صفحة 
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 خطأ ، والذي في الصحاح عجزه.« في الصحاح صدره» ، بيت شعر وقع في الهامش 482صفحة 

 بفتح الميم في القاموس ، والذي في القاموس بضم الميم.« ملقحها» ، في الهامش 512صفحة 

 المعنى.لما كان فيه طول ، غيّر :  في« إال» ، في آخر الصفحة ، سقوط 589صفحة 

 اجلزء اخلامس :
 ، في بيت ذي الرمة 244صفحة 

ـــــــــة  ـــــــــي  هبـــــــــا كـــــــــّر خـــــــــو ء خـــــــــو ء ا شـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــرئ

 رواد يـــــــــــــزيـــــــــــــد الـــــــــــــقـــــــــــــرط ســـــــــــــــــــــــــــوءا قـــــــــــــداهلـــــــــــــا   

  
 :  ضبط قذالها بالكسر ، وهي مرفوعة فالبيت من قصيدة مرفوعة وأولها

 دان الـــــــــــــبـــــــــــــا مـــــــــــــن مـــــــــــــّي فـــــــــــــردت مجـــــــــــــاهلـــــــــــــا 

 فـــــــــهـــــــــاج اهلـــــــــو  تـــــــــقـــــــــويضـــــــــــــــــــــــهـــــــــا واحـــــــــتـــــــــمـــــــــاهلـــــــــا   

  
 .«إذا دهنه» عن اللسان ، والذي في اللسان« إذا أدهنه: » 2هامش  356صفحة 

 اجلزء السادس :
 وفي اللسان الفرس النفوح.:  ، تكررت جملة 567صفحة 

 .«يدا الرجل» ، يد الرجل ، في األصل 579صفحة 
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 اجلزء السابع :
 .«استكمت» ، استكمت الصواب 35صفحة 

 والعبارة مثبتة باألصل ، وسقوطها أخّل بالمعنى.« ن ، ووقّح بضم فتشديدبضمتي» سقط (وقح:  جو )،  218صفحة 

 دفقه.:  وفضخ الماء:  خطأ ، والذي في القاموس« : دفقه وفضخ الماء»:  ، ورد 322صفحة 

 اجلزء التاسع :
 .«يمنع»:  خطأ ، والذي في القاموس« : منع وفي القاموس» ، في الهامش 87صفحة 

، وهي سنة وفاة عبد هللا بن  541أو  540مات سنة :  وبهامشه عن معجم البلدان 551أبو علي الحسن مات سنة ، ورد  475صفحة 

 (.ملقاباذ:  انظر معجم البلدان)مسعود بن محمد بن منصور الملقاباذي 

 اجلزء العاشر :
 .«ةبن مر» باألصل ، وفى المطبوعة الكويتية سقط« همام بن مرة بن ذهب»:  ، ورد 56صفحة 

 سقوط عبارة المحكم.:  ، أول الصفحة 202صفحة 

 اجلزء احلادي عشر :
 بالرفع ، فتغير معنى العبارة.« والقبول» ، ضبطت 258صفحة 

 اجلزء الثالث عشر :
 .«الذي لم يمرن بالدباغ»:  وأثبت ذلك بالهامش ، وعبارة األساس« الذي يمرن بدباغه» ، نقل عن األساس 332صفحة 

 عشر : اجلزء اخلامس
ضمز لم يذكر في مادة ضمز إال ال»:  ضمزز جبل ، كتب بهامش المطبوعة الكويتية هنا:  ، عن األزهري في مادة ضمز 192صفحة 

 . وهو الضمزز أيضا... جبل من أصاغر الجبال منفرد:  الضمز:  والذي في التهذيب عن أبي عمرو« جبل

 اجلزء السادس عشر :
 أخّل بالمعنى.« أنه» سقط منها لفظ« ستنقاءغير أنه عسير اال» ، 276صفحة 

 اجلزء السابع عشر :
ضرب من »:  والذي في نسخ القاموس المتداول« الكمش ضرب من الصرارو»:  في نسخة من القاموس:  ، في الهامش 365صفحة 

 .«صرار اإلبل
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والخائف إنما يفر :  جاءت في الطبعة الكويتية« من موضع المخافة إلى موضع األمن والخائف إنما يفر»:  ، وردت العبارة 440صفحة 

 من موضع األمن. تأمل.

 بالسين المهملة.« السر» وقع في القاموس:  الشر ، وفي الهامش:  ، الوهس 21صفحة 

 الشر.:  والذي في القاموس

 اجلزء الثامن عشر :
 (.جمع الواحد)لواحد ، سقط منها وهم مما قد يجمعون الجمع إذا طابق وزن الواحد جمع ا:  ، العبارة 369صفحة 

 اجلزء التاسع عشر :
كما هي واردة في القاموس دون أن يشير إلى عبارة « أن يبدد» ، وقد غيرها المحقق« أن يبدل» ، باألصل المطبوع 137صفحة 

 األصل.

 .«قال األزهري» من العبارة وهو حرف صحيح. سقط:  لم أسمع خرط إاّل ها هنا ، قال األزهري:  قال شمر:  ، العبارة 246صفحة 

 : وأشماط وأقمأطّ :  وفي القاموس« واشماط كاطمأن»:  ، العبارة باألصل 421صفحة 

 ضمن معكوفتين على أنها زيادة عن القاموس. [واشمأطّ ]كاطمأن. وفي الطبعة الكويتية حذف األولى ووضع 

 اجلزء العشرون :
 أخّل بالمعنى.« عمرو عن» سقط قوله« روى أبو العباس عن عمرو عن أبيه»:  ، العبارة 224صفحة 

 اجلزء احلادي والعشرون :
وبه قرأ الخليل والمثبت لفظ القاموس ، كذا تأمل ، :  في مطبوع التاج:  عبارة المتن ، وفي الهامش« وبه قرأ الخليل» ، ورد 242صفحة 

 (.وقرأ به الخليل)والذي في القاموس 

 مما شوش المعنى. (كحبالى)ضباعي ،  : ج: ) ، ورد في الكويتية (كحبالى)ج ضباع و( ضباعى : ) ، في األصل 389 صفحة

 اجلزء الثاين والعشرون :
هو  (بالكسر:  النسع: ]) األعرابي [ابن]و( عن )، سقط عبارة أخّل بالمعنى ، والعبارة الساقطة بعد قوله ، والعباب واللسان  251صفحة 

 .[ ..وكذلك السنع وقد تقدم (المفصل بين الكف والساعد)

 ومثل هذا كثير.
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 : عملنا يف اتج العروس
المؤلفة من عشرة أجزاء كاملة. وقد تقدم الكالم عليها ،  ه 1307لمطبعة الخيرية سنة اعتمدنا طبعة مصورة عن الطبعة التي طبعت با

 وراقبنا عن كثب المطبوعة الكويتية ، وكان اهتمامنا بها عميقا واستفدنا منها كثيرا.

 : أما منهجنا في التحقيق فتلخص فيما يلي من نقاط

وس المحيط فيما خص نصوصه بنسخه المتداولة. والمراجع التي استقى منها ضبط كامل للمطبوعة المصرية ، بالعودة إلى القام ـ 1

 الزبيدي مادته ، وكلّفنا هذا عناء كبيرا ، فمادة الزبيدي واسعة شاملة امتدت على مساحات كبيرة. وتحّرينا الدقة في الضبط ما أمكنتنا

 مصادرنا المتوافرة بين أيدينا.

ويتية مع المصادر التي استقى الزبيدي منها مادته كالصحاح واللسان والتكملة والجمهرة وتهذيب معارضة المطبوعتين المصرية والك ـ 2

األزهري والمخصص والمحكم والمقاييس والمجمل والنهاية البن األثير والفائق للزمخشري واألساس والمفردات للراغب ودواوين الشعر 

 وكتب الرجال.

 سقط ونبهنا إلى التحريف والخطأ.الحقنا الكلمة واشتقاقاتها وأضفنا ما 

 ميّزنا في طبعتنا نص القاموس باللون األحمر. ـ

بعد ضبطها وتدقيقها ومراجعة القراءات الشاذة  ( )تناولنا اآليات الكريمة وخّرجناها وصوبناها ، ووصعناها ضمن هاللين قرآنيين  ـ

 منها.

 مزدوجين.«  » بينقمنا بضبط األحاديث واآلثار وتدقيق نصوصها. ووضعناها  ـ

إلى مظانها  ـما استطعنا بما لدينا من دواوين شعر  ـتناولنا األشعار الكثيرة الواردة ، وتحققنا من سالمة أصولها وزنا وقافية ، ورددناها  ـ

 وما كان مغيرا أو محرفا أشرنا إليه وقمنا بضبطه وعزوه إلى قائله.

أكملنا وصّوبنا كثيرا من الخطأ والتشويش ، وعملنا على جالء الغامض واستكمال الكثير من النقص ، والحظنا ذلك في المتن أو في  ـ

 .[ ]الحاشية. وما زدناه في المتن وضع ضمن معقوفتين 

 فحة عامودين ، بحرف صغير مقبول ومقروء.جعلنا الص ـ

نظمنا الكتاب بشكل يسّهل للباحث والراغب في االطالع أن يصل إلى مراده بسهولة ، وهنا ال بد من اإلشادة بالجهد الذي بذل في هذا  ـ

 اإلطار في الطبعة الكويتية والذي استفدنا منه كثيرا.
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 : في أيدي القراء ، وتتناول« تاج العروس» وضع نرجو أن تنتهي قبل ـنقوم بإعداد فهارس شاملة 

 فهرس عام لآليات القرآنية. ـ 1

 فهرس لألحاديث النبوية الشريفة واآلثار. ـ 2

 فهرس األعالم. ـ 3

 فهرس القبائل واألمم والشعوب. ـ 4

 فهرس األماكن والبلدان والبقاع والجبال واألنهار. ـ 5

 بعد أن قمنا بضبط األبيات وتشكيلها وعزوها إلى قائليها. فهرس لألشعار مرتب على القافية ، ـ 6

 فهرس أنصاف األبيات مرتبة على الحروف الهجائية ألوائل الكلمات. ـ 7

 فهرس األرجاز. ـ 8

 فهرس الشعراء. ـ 9

 فهرس األمثال. ـ 10

 فهرس النبات واألشجار. ـ 11

 فهرس الحيوان. ـ 12

 فهرس أيام العرب ووقائعهم وغزواتهم. ـ 13

 وبعد.

بيروت ، وللرعاية الصادقة التي  ـال بد لي من أن أسجل شكري وامتناني للثقة الكبيرة التي منحني إياها مسؤولو مؤسسة دار الفكر 

يومي مكثّف ومتواصل ، والتي استغرقت ثالث سنين بجهد « تاج العروس» أحطت بها من قبلهم خالل فترة عملي بدراسة وتحقيق كتاب

ء فإنه حيث أنهم لم يبخلوا بتقديم وتوفير وتأمين كل متطلبات العمل واحتياجاته ، وتأمين كافة المصادر واألمهات ، وهذا إن دّل على شي

 يعبر عن التطلعات الطامحة ، والفكر المؤسسي الناضج ، وااللتزام بمسؤولية نشر أمهات كتب التراث العربي واإلسالمي.

وقد انتهيت من هذا العمل الشاق ، إنني فخور جدا بما حققت ، وبما أنجزت في فترة قياسية يعجز جهاز متخصص كامل عن القيام :  أقول

 بهذه المهمة.
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بر حقه من الرعاية والدراسة لكنني أعت« تاج العروس» وهذا ال يدفعني إلى الغرور ، فأبادر بأنني ال أّدعي أنني قمت بعمل يوفي معجم

 جهدي خطوة متواضعة على طريق االهتمام ورعاية أعمال بهذا المستوى وبهذه األهمية.

وال أزعم ، على كل حال ، أنني وصلت ، ولكني أبادر إلى القول صادقا أنني حاولت وصبرت وقّدمت جهدا أرضى عنه وأرتاح إليه ، 

 وما الكمال إال هلل وحده.

تاج ضخم ، وموسوعة لغوية فهو جامع لمجامع اللغات العربية الفصيحة وحاصر ألمهاتها المعتبرة فتاج العروس ليس كتابا عاديا ، إنه ن

 الصحيحة.

ومع ذلك فأنا أعتذر سلفا عن كل تقصير أو سهو وقعت فيه ، وقد كنت خالل فترة عملي أسابق الوقت ، تصل ساعات العمل به يوميا إلى 

 أكثر من أربع عشرة ساعة ، وبشكل متواصل.

بصدره الرحب  ـء الكريم ، باحثا كان أم دارسا أم لغويا أم قارئا عاديا ، وأن يقبل زاّلتي وهفواتي أرجو أن أكون عند حسن ظن القارىو

 إن وجدت ، وقد توجد وقد تكون كثيرة. ـ

ومهذب وبعيد عن التحريف  أرجو أن أكون قد قّدمت بعملي خدمة ، ولو بسيطة ، في مسيرة إحياء تراثنا وتقديمه وتيسيره بشكل الئق

 والتزييف.

 وأخريا أرجو أن أكون قد وفقت 
 أسب    التوفي 

ُد لِلِّ َربِّ الحعاَلِماَ وآخر دعواي  مح  َأِن ا َح
 علي شْيي 

 1992أيلول  10بْيوت 
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 شكر
  : إن دار الفكر تشكر السادة

 حممد الشعار 
 شفيق دمج
 حسن مبارك
 انصيف ايسني

 عقيلحممود 
 سامي حيدر

 أْحد توفيق العلي
على ما بذلوه من جهد وعمل دائبني ، ومثابرهتم على تصحيح معجم اتج العروس ، وحماولتهم الصادقة تقدميه للقارئ 

وختص ابلشكر السيد عوض قاسم عوض ملا بذل من جهد كبْي للتأكد من إخراج  خاليا من الشوائب واْلخطاء.
ومالحقته مراحل طباعة الكتاب بشكل ممّيز فنّيا وتقنّيا وله من اإلستدراكات ما هو مشار إليه الكتاب بشكل صحيح 

 *. ابهلامش بعالمة
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 بسم هللا الرْحن الرحيم
 مقدمه الزبيدى

ه الُمحيط فائَق أَْحَمُد َمْن قَلََّدنا ِمْن ِعْقد ِصَحاح َجْوهِر آالئه ، وأَْواَلنا من َسْيب لُباب ُمْجَمل إِحسانه وإِعطائه ، و أَفاض علينا من قاموس بِّرِ

ه وَمَشاِرَب أَصفيائه وأَشهد َكَرِمه وباهَر إِسدائه ، وأَشهد أَن ال إِله إِال هللا وحده ال شريك له شهادةً يُوِردنَا صْدُق قوِلها المأْنوِس َمْوِرَد أَحبابِ 

ُء المزِهُر بمشكاة ُمرتََجى ، والرسوَل الُمنتَقَى ، والحبيَب المجتَبَى ، المصباُح المضيأَن سيّدنا وموالنا محمداً السيَِّد الُمرتَضى ، والسَّنَد ال

دق والصَّواب ، ُمستْقَصى َمجَمعِ  بُح الالمع الُمسِفُر عن َخبايا أَسراِر ناموِس الّصِ أَمثال الِحَكم بل ِسّر السّرِ الالمع الَمْعلَِم العُجاب ، والصُّ

اٍب وكتَاب ، واألَساس الُمحكم بتهذيب َمجِده المتالِطم العُباب ، صلى هللا عليه وعلى آِله وأَصحابه خير صْحٍب وآل ، أَِلْف بَا في كّلِ ب

إِعجاِزه على  َمطالعِ العّز األَبدّي من مواِرد الفْخر والكمال ، ومشاِرِق المجد والَجالل ، ما أَعَرب الُمعِرب عن كّلِ ُمْغِرب ، وَسَحب ذْيلَ 

 ُمْسِهب ، ونطَق لساُن الفصيحِ في نهاية جمهرةِ َمجِدهم الصِريحِ الُمرقِص الُمطِرب ، وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً.ُكل 

باق من كّل أَْوِب ثم تَتجارى ، فِمن َشاٍط بَعيد الشأِْو ، َوَساع  الَخْطو ، تَشَخص الخيُل  (1)وبعد فإِن التصنِيف مضماٌر تنَصبُّ إِليه َخيُل الّسِ

م َسبَّاٍق في الَحْلبَة ِميفاٍء على القََصبة ، ومن الحٍق باألُخريات ، ُمطََّرح خْلف األَعقاب ، َملطوٍم عن شَ  ّقِ الغُباِر ، موسوم وراَءه إِلى ُمطهَّ

َجَوْيِن ، وَجال بين القُطَرْين ، فليس بالسَّبَّاق الُمفِرط ،  بالسُّكَّيت المخلَّف ، ومن آخذ في القَْصِد ، ُمتنّزل ِسَطةَ ما بينهما ، قد انحرف عن الرَّ

ط.  وال الالحق الُمفّرِ

كائٌن بَصَدِد تكِميِلها ، وقد تصدَّيُت لالنصباب في هذا الِمضماِر تََصدََّي القاِصد بَِذْرِعه ، الّرابع على َظْلِعه ، فتدبَّرُت فُنوَن الِعلم التي أَنا 

فُت أَْصلَها األَعظم الذي هو اللغةُ العربيَّةُ خليقةً بالَمْيِل في َصْغو االعتناِء بها ، والكْدح في تقويِم وقائٌم بإِزاء ِخْدَمتِها وتَحصيلها ، فصاد

 ِعناِدها ، وِإعطاِء بََداهِة الَوْكِد وُعاَللَته إِياها.

يرازّي أَجلَّ ما أُلّف في الفن ،  الشتماله على كّلِ ُمستحَسن ، من قُصاَرى فصاحِة وكان فيها كتاُب القاموس المحيط ، لإِلمام َمْجِد الدين الّشِ

ْكَن البديع إِلى َذرابة اللسان وَغَرابَِة اللََّسن ، حيث أَْوجَ  َر العََرِب العَْربَاء ، وبيضِة منِطقها وُزبدة ِحَواِرها ، والرُّ َز لفَظه وأَْشبََع معناه ، وقَصَّ

ح فأَغَرَق في ال تصريح ، وَكنى فأَغنى عن اإِلفصاح ، وقَيََّد ِمن األَوابد ما أَعرض ، واقتنَص من الشوارد ما ِعباَرته َوأَطال َمْغزاه ، لَوَّ

بح ، غير ُمتجاِنفٍ  للتطويل عن  أكثب ، إِذ ارتبط في قََرِن تَرتيب حروف المعجم ارتباطاً جنَح فيه إِلى َوْطِء ِمنهاجٍ أَْبيََن من َعمود الصُّ

ا ، إِلى منتهى اإليجاز ، وذلك أَنه بَّوبَه ف أَوَرد في كّلِ باٍب من الحروِف ما في أَّوله الهمز ، ثم قَفَّى على أَثِره بما في أَّوله الباء ، وَهلُّم َجرًّ

ا ، أَبواِب الِكتاب ، فقدم في باب الهمزة إِيّاها مع األَلف عليها مع الباء ، وفي كّل باٍب إِياها مع األَلِف على الباَءين ، وهلُمَّ  إِلى ُمنتََهى  جرًّ

 فصوِل األَبواب ، وكذلك راعى النَّمَط في أَوساِط الَكلِم وأواِخِرها ، وقّدم الالِحَق فالالحق.

قاً ومُ  باً ، وتدارك َسيرُ ولعَْمِري هذا الكتاِب إِذا ُحوِضر به في المحافل فهو بَهاٌء ، ولألَفاضل َمتى وَرُدوه أُبََّهة ، قد اخترق اآلفاق ُمَشّرِ ه غَّرِ

باً ، وانتظم في سلِك التذاكِر ، وإِفاَضِة أَْزالِم التناُظر ، وَمّد بحَره الكاِمل البَِسيط ، وفا داً وُمَصّوِ ض ُعبابُه الزاِخر الُمحيط ، في البالد ُمَصعِّ

 َوَجلَّت ِمنَنُه ِعند أَهل

__________________ 
 .«الواسض كما يف القاموسحاب مبعىن وساع كس» ( هبامش املطبوعة املصرية1)
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رُه ِإذ تناول ره وابِديه ا وخّف عل  املدّرِســا أَمح َطتح َأايديه ا واشــتهر يف املداِرس اشــتهاَر َأيب ُدَلَف با ُ تضــَ وه الفّن وُبســِ
 ا وقـَُرب عليهم َمبحَخُذه فتداَوُلوه وتـََناقـَُلوه.

اإِلعجاز ، تَصدَّى لكشف غوامضه ودقائقه رجاٌل من أَهل العلم ، شكر هللا َسْعيَهم ،  ولما كان إِبراُزه في غاية اإِليجاز ، وإِيجازه عن حدِّ 

حنة ، وأَداَم نَْفعَهم ، فمنهم من اقتصر على شرح ُخطبته التي ُضِربت بها األَمثال ، وتداولها بالقَبوِل أَهُل الَكمال ، كالُمِحّبِ ابنِ   الّشِ

َد على أفنانِه والقاضي أَبي الروح عيسى بِن عبد الرح مة ِميرزا علي الّشيرازّي ، ومنهم من تَقيَّد بسائر الكتاب ، وغرَّ يم الَكَجراتي ، والعاَلَّ

القْوَل » طائُره الُمستطاب ، كالنُّور علّيِ بن غانم المقدسّي ، والعالّمة َسعدي أَفندي ، والشيخ أبي محمد عبد الرُؤوف الَمناوّي ، وسّماه

ْهت إِليه َوَصَل ف« المأْنوس يه إِلى حرف السين المهملة ، وأَحيا ُرفاَت دارس ُرسوِمه الُمهملة ، كما أَخبرني بعُض ُشيوخ األَوان ، وكم وجَّ

نظام » ارحرائد الطلب ، ولم أَقِف عليه إِلى اآلن ، والسيّد العالمة فخر اإِلسالم عبد هللا ، ابن اإِلمام شرف الدين الَحسني َملك اليَمن ، ش

 بهجة النفوس ، في» والبْدر محمد بن يحيى القَرافي ، وسماه .«َكْسر الناموس» ، وسماه 973المتوفّى بِحصن ثاُل ، سنة « يبالغر

جمعها من ُخطوط عبد الباسط البَْلِقينِّي وسعدي أَفندي ، واإِلمام اللغوي أَبي العباس أَحمد بن عبد « الُمحاكمة بين الّصحاح والقاموس

 .اللي ، المتشّرف بخْلعة الحياة حينئذ ، شرحه شرحاً حسنَا ، َرقَى به بين المحقّقين المقاَم األَسنى ، وقد حدَّثنا عنه بعُض شيوخناالعزيز الفَيْ 

س سنة بفا ومن أجمع ما ُكِتب عليه مما سمعُت ورأَيُت شرُح شيخنا اإِلمام اللغوّي أَبي عبد هللا محمد بن الَطيِّب بن محمد الفاسّي ، المتولّد

رة سنة  1110 ، وهو ُعمدتي في هذا الفّن ، والمقلِّد ِجيدي العاطل بُِحلَى تقريِره المستحسن ، وَشرُحه هذا  1170، والمتوفَّى بالمدينة المنوَّ

 عندي في مجلّدين ضخمين.

ِض لما ليأت ، ، كالسيد العالمة علّي بن م حمد َمعصوم الُحسيني الفارسّي ، والسيد ومنهم كالمستدِرك لما فات ، والُمعتِرض عليه بالتعرُّ

، والشيخ الَمناوّي في مجلّد لطيف ، واإِلمام اللغوي عبد هللا بن الَمهدّي بن « رجل الطاووس» العالمة محمد بن َرسول البََرزنجّي ، وسماه

ة سنة إبراهيم بن محمد بن مسعود الحوالّي الِحميرّي ، الملقب بالبحر ، من علماء اليمن ، المتوفى  ،  1061بالظهرين من بالد َحجَّ

استدرك عليه وعلى الجوهرّي في مجلد ، وأَتَهم ِصيتُه وأَنجد ، وقد أَدركه بعض شيوخ مشايخنا ، واقتبس من ضوء مشكاته السنا ، 

ضحه في أَثناِء تحرير ، وقد تكفل شيُخنا بالّرّد عليه ، في الغالب ، كما سنو« الناموس» والعالمة ماّل علي بن سلطان الهروي وسماه

تحفة المطالب ، ولشيخ مشايخنا اإِلمام أَبي عبد هللا محمد بن أَحمد المسناِوّي عليه كتابةٌ حسنة ، وكذا الشيخ ابن حجر المّكّي له في ال

في المناقشات ،  مناقشات معه وإِيرادات مستحسنة ، وللشهاب الخفاجي في الِعناية محاورات معه ومطارحات ، ينقل عنها شيخنا كثيراً 

 قد لّخص القاموس في جزٍء لطيف. 900َوبلغني أن البرهان إِبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى سنة 

جال ، به يتخلّص الخبيُث من اإِلبريز ، ويمتاز الناِكصون عن ذوي التبِريز.  وأيم هللا إِنه لَمْدحَضة األَْرُجل ، ومخبرةَ الّرِ

ألَفاضل إِلى استكشاِف غواِمضه ، والغْوص على ُمشِكالتِه ، وال سيّما من انتدب منهم لتدريس علم غريب فلما آنست من تَناِهي فاقَِة ا

س ، ووّجه الحديث ، وإِقراء الُكتب الكبار من قوانيِن العربية في القديم والحديث ، فنَاط به الرغبةَ كلُّ طالب ، وعشا ضوَء ناِره كلُّ ُمقتبِ 

ض ، ئِد ، وكم يتلقّاك في هذا العصِر الذي قَِرَع فيه فِناُء األَدب ، وَصِفر إِناؤه ، اللهم إِال عن َصِرَمة ال يُْسئِر ِمنها القابِ إِليه النُّجعةَ كلُّ را

ض من َدْهماِء المنتحلين بما لم يُحسنوه ، المتشبِّعين بما لم يَمِلُكوه ، من لو رجْعَت إِليه في  ْشِف إِبهام ُمعِضلة كَ وُصبابة ال تَْفُضل عن الُمتبّرِ

راً ، أَو تَوقَّح فَأَساَء جابةً ، فافتضح وتكشف َعواره ، قَرْعُت ُظنبو ت ِديباجتَاه تَشرُّ ب اجتهادي ، واستسعَْيُت لَفتََل أَصابِعه َشْزراً ، وال حمرَّ

ي البعض باإِلشارة ، واٍف ببيان ما اختلَف يَْعبوب اعتنائي ، في وضع شرحٍ عليه ، ممزوجِ العبارة ، جامعٍ لمواّده بالتصريح في بعٍض وف

 من نُسخه ، والتصويب لما صّح منها ِمن صحيح األُصول ، حاٍو لِذْكر نَُكتِه ونواِدره ، والكشِف عن
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ر معانيه واإِلنباه عن َمضــارِبه ومذخذه بصــرِيح الن قو  ا والتقاِط أَبياِت الشــواهد له ا مســتمدنا ذلك من الكتب الجي  َيســ 
  تعاىل بفضِله ُوُقويف عليها ا وَحصر االستمداُد عليه منها ا ونقلحُت ابملباشرة ال ابلوسائرت عنها ا لكن عل  نُقصاٍن 

 يف بعضها نقصاً متفاولً ابلنسبة ِإىل القلة والكثرة ا وأَرجو منه سبحانه الزايدَة عليها.
ة وأَغالها كتاُب الصحاح لإِلمام الحجة أَبي نصر الجوهري ، وهو عندي في ثمانِي مجلداٍت فأَّول هذه المصنفات وأَعالها عند َذِوي البراع

ّي ، وأَبي زكريا التّبريزّي ، ظفرت به في ِخزانة األَمير  أَزبك. ، بخط ياقوت الرومي ، وعلى هوامشه التقييدات النافعة ألَبي محمد بن بَّرِ

 ي ستة عشر مجلدا.والتهذيب لإِلمام أَبي منصور األَزهرّي ف

 والُمحكم البن سيده في ثمان مجلّدات.

 وتهذيب األَبنية واألَفعال ألَبي القاسم بن القطاع ، في مجلدين.

دة  (1)ولسان العرب لإِلمام جمال الدين محمد بن ُمكّرم بن علّيٍ اإلفريقي ، ثمانية  وعشرون مجلداً ، وهي النسخة المنقولة من ُمَسوَّ

وقد َحّدث عنه  .(2)، التزم فيه الصحاح ، والتهذيب ، والمحكم ، والنهاية ، وحواشي ابن بَّرّي ، والجمهرة البن دريد  المصنف في حياته

 .711وتوفي سنة  630الحافظاِن الذهبيُّ والسُّبكيُّ ، ولد سنة 

م مجلدات ، وهي مسّودة  (3)شقّي الشافعّي ، في خمسة وتهذيب التهذيب ألَبي الثناء محمود بن أَبي بكر بن حامد التّنوخيَّ األَْرَمِوّي الّدِ

الصحاح والتهذيب ، والمحكم ، مع :  المصنف ، من وقف السميساطية بدمشق ، ظفرت بها في ِخزانة األَشرف بالعنبرانيين ، التزم فيه

 .723وتوفي سنة  647سنة  غابة التحرير والضبط الُمحكم ، وقد حّدث عنه الحافظ الذهبّي ، وترجمه في ُمعجم ُشيوخه ، ولد

 وكتاب الغَريبين ألَبي ُعبيد الَهَرِوّي.

 والنهاية في َغريب الحديث البن األَثير الَجزرّي.

 وكفاية المتحفّظ البن األَجدابّي وشروحها.

 ألَبي جعفر اللبلّي ، وابن درستويه ، والتدميري.:  وفصيح ثعلب ، وشروحه الثالثة

 سوب ، كالهما ألَبي منصور الثعالبي.وفقه اللغة ، والمضاف والمن

 والعباب والتكملة على الصحاح ، كالهما للرِضّي الصاغانّي ، ظفرت بهما في ِخزانة األَمير صرغتمش.

 والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير.

 والتقريب لولده المعروف بابن خطيب الدَّْهشة.

 ومختار الصحاح للرازّي.

 قَصى في األَمثاِل ، الثالثة للزمخشرّي.واألَساس والفائق والمست

 مجلدات ، ظفرت بها في ِخزانة المؤيّد. (4)والجمهرة البن دريد ، في أَربعة 

 .. وإِصالح المنطق البن الّسّكيت

 والخصائص البن جنّي ، وسر الصناعة له أَيضاً.

 والُمجمل البن فارس.

 وإِصالح األَلفاظ للخّطابي.

 األَنوار للقاضي عياض.ومشارق 
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 والمطالع لتلميذه ابن قرقول ، األَخير من خزانة الديري.

 وكتاب أَنساب الخيل وأَنساب العرب واستدراك الغلط ، الثالثة ألَبي ُعبيد القاسم بن سالم.

 وكتاب السرج واللجام والبيضة والدرع ، لمحمد بن قاسم بن عزرة األَزدي.

 .(5)ضاً وكتاب الحمام والهدى له أَي

__________________ 
 خطب.« مثان» ( ابألصر1)
اجلمهرة البن دريد مل يرجض إليها صـــــــاحب لســـــــان العرب وما وجد منها فيه هو عن كتاب امكم البن ســـــــيده أو » ( هبامش املطبوعة الكويتية2)

 التهذيب لألزهري ا وقد نص صاحب اللسان يف مقدمته عل  اخلمسة األو .
 خطب.« مخ »:  ابألصر( 3)
 أربض.:  ( ابألصر4)
قوله له أيضــاً البن قاســم ويف كشــف الظنون أن كتاب اهلد  أليب عبد    مد بن القيم فلعر التحريف وقض يف »:  ( هبامش املطبوعة املصــرية5)

 ر.القيم أو القاسم وفيه أيضاً أن كتاب اللجام وكتاب ا مام أليب عبيدة معمر بن املثىن فليحر 
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 .تعالى هللارحمهوكتاب المعّرب للجواليقي ، مجلد لطيف ، ظفرت به في ِخزانة الملك األَشرف قايتباي ، 

 والمفردات للراغب األَصبهاني ، في مجلد ضخم.

 ومشكل القرآن البن قتيبة.

 وكتاب المقصور والممدود ، وزوائد األَمالي ، كالهما ألَبي علي القالي.

 ي الطيّب عبد الواحد اللغوّي.وكتاب األَضداد ألَب

 والروض األَنف ، ألَبي القاسم السُّهيلي ، في أَربع مجلدات.

 وبغية اآلمال في مستقبالت األَفعال ، ألَبي جعفر اللبلّي.

 والحجة في قراآت األَئمة السبعة البن خالويه.

 والوجوه والنظائر ألَبي عبد هللا الحسين بن محمد الدامغانّي.

التمييز في لطائف كتاب هللا العزيز ، والبُلغة في أَئمة اللغة ، وترقيق األَسل في تصفيق العَسل ، والروض المسلوف فيما له  وبصائر ذوي

ثة للحافظ اسمان إِلى األُلوف ، والمثلثات ، األَربعة للمصنف ، والمزهر ، ونظام اللسد في أَسماء األَسد ، وطبقات أَئمة النحو واللغة ، الثال

 يوطّي.الس

 ومجمع األَنساب ألَبي الفداء إِسماعيل ابن إِبراهيم البلبيسّي الحنفي ، جمع فيه بين كتابَيِ الرشاطّي وابن األَثير.

 والجزء الثاني والثالث من لباب األَنساب للسْمعاني.

 والتوقيف على مهمات التعريف ، للمناوي.

 البَلوّي.وأَلف بَالألَلبّا ، ألَبي الحجاج القضاعي 

 وكتاب المعاليم للبالذرّي ، ثالثون مجلداً.

 وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، للحافظ ابن حجر العَسقالنّي ، بخط سبطه يوسف بن شاهين.

 وشرح ديوان الهذليين ألَبي سعيد السكرّي ، وعليه خّط ابِن فارس صاحب الُمجمل.

 به في الِخزانة المحموديّة. ومعجم البلدان ألَبي ُعبيد البكرّي. واألَول والثاني والعاشر من معجم ياقوت ، ظفرت

 والتجريد في الصحابة ، والمغني ، وديوان الضعفاء ، الثالثة للحافظ الذهبّي.

 ومعجم الصحابة ، للحافظ تقي الدين بن فهد ، بخطه.

 والذيل على إِكمال اإِلكمال ، ألَبي حامد الصابونّيِ.

 ساكر ، خمس وخمسون مجلداً.وتاريخ دمشق ، البن ع

 وبعض أَجزاء من تاريخ بغداد ، للحافظ أَبي بكر الخطيب.

 والذيل عليه للبندارّي.

 وبعض أَجزاء من تاريخ ابن النّجار.

 وكتاب الفرق ، للحكيم الترمذّي.

 أَيضاً.وأَسماء رجال الصحيحين ، للحافظ أَبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ، والبن رسالن 

 وطبقات المفسرين للداُودّي.

 وطبقات الشافعيّة ، للتاج السبكّي ، وللقطب الخيضرّي.
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 والتكملة لوفيات النقَلة ، للحافظ زكّي الدين المنذرّي.

 وكتاب الثقات ، البن حبّان.

 وكتاب اإِلرشاد ، للخليلي.

 رشّي.والجواهر الُمِضيَّة ، في طبقات الحنفية ، للحافظ عبد القادر الق

 ولباب األَنساب للسوطي.

 والذيل عليه للداودّي.

 ومجمع األَقوال في معاني األَمثال ، لمحمد بن عبد الرحمن أَبي البقاء العُكبرّي.

 ونزهة األَنفس في األَمثال ، لمحمد بن علي العراقّي.

 وشرح المقامات الحريريّة للشَّريشي.

 والوافي بالوفيات ، للصالح الَصفِدّي.

 تاريخ اإِلسالم للذهبّي ، عشرون مجلداً.ومن 

 وشرح المعلقات السبعة البن األَنباِرّي.

 والحماسة ألَبي تّمام حبيب بن أَوس الطائّي ، المشتملة على عشرة أَبواب.
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 وبعض أجزاء من البداية والنهاية ، للحافظ عماد الدين بن َكثِير.

 والراموز ، لبعض َعصْريَّى المصنّف.

 والمثلّثات ، البن مالك.

 وطرح التثريب ، للحافظ ولّى الدين العراقّي.

 والطالع السعيد ، لألدفوّي.

 واألنس الجليل ، البن الحنبلّي.

 والكامل ، البن عدّي ، في ثماِن مجلدات ، من خزانة المؤيّد.

 وحياة الحيوان ، للكمال الدَّميرّي.

 وذيل السيوطّي عليه ومستدركاته.

 ان في علوم القرآن ، له أَيضاً.واإِلتق

 واإِلحسان في علوم القرآن ، لشيخ مشايخنا محمد بن أَحمد بن عقيلة.

 وشرح الشفاء ، للشهاب الخفاجي.

 وشفاء الغليل ، له أَيضاً.

رقاني.  وشرح المواهب اللُدنّيّة ، شيخ مشايخنا سيّدي محمد الزُّ

 وقوانين الدواوين ، لألَسعد بن َمّماتي.

 ره ، البن الجيعان.ومختص

 والخطط ، للمقريزّي.

 والبيان واإلعراب عمن بمصر من قبائل األعراب ، له أيضا.

 والمقدّمة الفاضلّية ، البن الجّوانّي نسابة مصر.

 وجمهرة األنساب ، البن حزم.

 وعمدة الطالب ، البن ُعتبة نّسابة العراق.

 والتذِكرة في الّطب ، للحكيم داود األنطاكي.

 نهاج والتبيان ، كالهما في بيان العقاقير.والم

 وكتاب النبات ، ألبي َحنيفة الدينورّي.

وتحفة األَحباب ، للملك الغسانّي. وغير ذلك من الكتب واألَجزاء ، في الفنون المختلفة ، مما يطول على الناظر استقصاؤها ، ويصعب 

 على العاّد إِحصاؤها.

ي االختصار ، وُسلوك سبيل التنقية واالختيار ، وتجريد األَلفاظ عن الفضالت التي يُْستَْغنَى عنها في َحّطِ اللثام عن  ولم آُل جهداً في تحّرِ

 َوْجه الَمعنى عند ذوي األَفكار.

صبح مثل غيره فجاَء بحمد هللا تعالى هذا الشرُح واضَح الَمنهج ، كثير الفائدة ، سْهل السُّلوك ، َموصول العائدة ، آمناً بِِمنَّة هللا من أَن ي

لشواهد وهو مطروح متروك ، عظم إِن شاَء هللا تعالى نفعُه بما اشتمَل عليه ، وَغنِي ما فيه عن غيره وافتقر غيُره إِليه ، وجمع من ا

قة ، وسارت واألَدلّة ما لم يَجَمْع ِمثلُه ِمثلَه ، ألَن كل واِحٍد من العلماء انفرد بقول رواه ، أَو َسماع أَدَّاه ، فصارت الفوائُد في كتب هم ُمفرَّ

ق ، وقرنت  قة ، فجمعت منها في هذا الشرحِ ما تَفرَّ بةٌ وهذه ُمشّرِ ق ، أَنجُم الفضائل في أَفالِكها ، هذه ُمغّرِ ب منها وبين ما شرَّ بين ما غرَّ
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تعالى َوْفَق فانتظم َشْمُل تلك األُصول والمواّد ُكلِّها في هذا المجموع ، وصار هذا بمنِزلِة األَصل وأُولئك بمنزلة الفروع ، فجاَء بحمد هللا 

ن ، َحلْلُت بوضعه ِذْرَوة الُحفَّاظ ، وَحللت ُعقدةَ األَلفاظ ، وأَنا البُْغيَة ، وفوق الُمْنيَة ، بديَع اإِلتقان ، صحيَح األَركان ، سليماً من لفظِة لو كا

شافَْهُت ، أَو سمعت ، أَو َشدْدُت ، أَو رَحلت ، أَو أَخطأَ فالٌن أَو أَصاب ، أَو َغِلَط القائُل في الخطاب ، :  مع ذلك ال أَدَّعي فيه َدْعَوى فأَقول

ا لقائٍل مقاالً ، ولم يُْخِل ألَحٍد فيها َمجاال ، فإِنه ُعنَِي في شْرحه عمن َروى ، وبَْرهن عما َحَوى ، فكلُّ هذه الدَّعاَوى لم يَترك فيها شيُخن

وسيلة أَتمّسك ويَسَّر في َخْطبِه فادَّعى ، ولعمري لقد َجمع فأَْوَعى ، وأَتى بالمقاصد وَوفى ، وليس لي في هذا الشرح فضيلةٌ أَُمتُّ بها ، وال 

ي جمعُت فيه ما تفّرق في تلك الُكتب من منطوق ومفهوم ، وبسطُت القوَل فيه ولم أَشبَْع باليسير وطالُب الِعلِم َمنهوم ، فمن بها ، سوى أَنن

ه أِلَصِله الذي عليه الُمعوَّ  كّلِ  ل ، ألَني عنَوقف فيه على َصواٍب أَو زلل ، أَو ِصّحة أَو َخلل ، فعُهدتُه على المصنِّف األَول ، وَحْمُده وذمُّ

ل شيئاً فيقال ُلونَهُ ):  كتاٍب نَقلُت َمضمونه ، فلم أُبّدِ ا ِإْْثُُه َعَلى الَِّذيَن يُ َبدِّ  بل أَدَّيت (1) (فَِإَّنَّ

__________________ 
 .181اآية :  ( سورة البقرة1)
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اأَلمانة يف شرح العبارة ابلَفّص ا وَأوردُت ما زِدحت عل  املؤلِّف ابلن ص ا وراعيت مناَسباِت َما َضم نه من ُلطف اإِلشارة 
ا فـَلحيـَُعدِّ َمن يَنُقر عن َشرحي هذا عن تلك اأُلصو  والفروع ا وليستغحِن ابالستضواِء بُدّرِيِّ بيانه امللموع ا فالناقُر عنه 

ه ويُطل  لســــــــــــــانَه ا ويتنو ع يف نقله عنه ألَنه ينقر عن ِخزانَة ا و  تعاىل يشــــــــــــــكر َمنح له ِ هلام مجعه من من ة ا مَيُّد ابعَ 
و عر بينه وبا ُ َرِّيف َكِلِمه َعن َمواضــــــعه واقيًة وُجن ة ا وهو املســــــؤو  َأن يُعاملين فيه بفضــــــله وِإحســــــانه ا ويُعينين عل  

ّنة  ِإمتامه بكرمه وامتنانه ا فِإنين مل أَقصـــــد ســـــو  حفة هذه اللغة الشـــــريفة ا ِإذ عليها َمدار َأحكام الكتاب العزيز والســـــ 
النبويّة ا وألّن العامل بغوامضـــــها يعلم ما يواف  فيه النيِة اللســـــاُن ولالف فيه اللســـــاُن الّنية ا وقد مجعته يف زمٍن َأهله بغري 

 .يسخرون منه وقومه الفلك السالمعليهلغته يفخرون ا وَصنعته كما صنض نوح 
 : وسميته

 تاج العروس من جواهر القاموس.

ه ، إِنما وكأني بالعالم المنِصف قد اّطلع عليه فارتضاه ، وأَجال فيه نظرة ذي َعلٍَق فاجتباه ، ولم يلتفت إلى حدوث عهده وقرِب ميالده ، ألَن

ِلِقَدِمه وُحدوثه ، وبالجاهل الُمِشّط قد َسِمع به فسارع إِلى تَمزيق فروته ، وتوجيه  ء ويسترذل لجودته ورداَءته في ذاته ، اليُستجاد الشي

ه منه أنّه َعمٌل مح ا يْعرْف نَْبعَه من َغَربِه وال َعجم ُعوَده ، وال نَفض تهائَمه َونُجوَده ، والذي غرَّ دٌث وال عمٌل قَديم ، الَمعاب إِليه ، ولمَّ

 :  أَو تُبهَرُج ألَنها تَِليَدةٌ أَو طاَرفةٌ ، وهلل درُّ َمن يقول وحسبك أَن األشياَء تُنتقدُ 

رَييت  رَاُم َعشــــــــــــــــــــــــــــِ يّن كــــــــــــــِ تح عــــــــــــــَ يــــــــــــــَ  ِإَذا َرضــــــــــــــــــــــــــــِ

هـــــــــــا    ئـــــــــــامـــــــــــُ ـــــــــــُ ي  ل لـــــــــــَ ااًن عـــــــــــَ بـــــــــــَ اَل زا  َغضـــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــَ

  
ة والَحْول ،  عزوجلبرأ إِلى هللا وأَرجو من هللا تعالى أَن يَرفع قدَر هذا الشرح بمنَّه وفَْضله ، وأَن ينفع به كما نَفع بأَصِله ، وأَنَا أَ  من القُوَّ

لل في العمل والقَْول ، ال إِله غيره ، وال َخْيَر إِال َخْيُره ، وصلى هللا على َسيِّدنا محمٍد وآله وصحبِ  ه وَسلَّم تسليماً وإِياه أَستغفر من الزَّ

 كثيراً.
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 مقدمة الزبيدي
 وهي مشتملة على عشرة مقاصد :

 اَْلولاملقصد 
 يف بيان َأن اللغة هل هي
 توقيفية َأو اصطالحية
اختلف العلماُء في اللغة هل تثبت توقيفاً أَو اصطالحاً :  نقل السيوطي في المزهر عن أَبي الفتح بن بُرهان في كتاب الوصول إِلى األُصول

أَنها تثبت توقيفاً ، وزعم األُستاذ أَبو إِسحاق اإِلسفرايني أَن ، فذهبت المعتِزلة إِلى أَن اللغات بأَسرها تثبت اصطالحاً ، وذهبت طائفة إِلى 

 أَبو بكر القَْدر الذي يدعو به اإِلنساُن غيَره إِلى التواضع يثبت توقيفاً ، وما عدا ذلك يجوز أَن يثبت بكل واحد من الطريقين ، وقال القاضي

 أَن يثبت بعضه توقيفاً وبعضه اصطالحاً ، والكّل ممِكٌن. ال يجوز أَن يثبت توقيفاً ، ويجوز أَن يثبت اصطالحاً ويجوز: 

اختلف أَرباُب األُصول في مأْخِذ اللغات ، فذهب ذاهبون إِلى أَنها توقيٌف من هللا :  ونقل أَيضاً عن إِمام الحرمين أَبي المعالي في البرهان

 تعالى ، وصار صائرون إِلى أَنها تثبت اصطالحاً وتواطؤاً.

حكى األُستاذ أَبو منصور قوالً أَن التوقيف وقع في االبتداء على لغة واحدة ، وما ِسواها من :  ركشي في البحر المحيطونقل عن الزَّ 

قوا في األَقطار. قال  : اللغات وقع عليها التوقيف بعد الطُّوفان ، من هللا تعالى ، في أَوالد نوح ، حين تفرَّ

، وأَراد به عربيَّة قُريش التي نزل بها القرآن ، وأَما  إِسماعيل المحضة بالعربية تكلم من أَّول نأَ  اعنهمهللارضيقد ُرِوي عن ابن عباٍس و

لصحابة والتابعين من ا من األَعظم الجمهور قال:  األَسماء شرح في وقال. السالمعليهعربيّة قحطاَن وِحمير فكانت قبل إسماعيل 

رين إِنها كلَّها توقيف من هللا   تعالى.المفّسِ

البد من التوقيف في أَصل اللغة الواحدة ، الستحالة وقوع االصطالح على أَّول اللغات ، من غير معرفٍة :  وقال أَهُل التحقيق من أَصحابنا

ن من المصطلحين بِعَْين ما اصطلحوا عليه ، وإِذا حصل التوقيف على لغٍة واحدة ، جاز أَن يكون ما بعدها من اللغات اصطالحاً ، وأَ 

 يكون توقيفاً ، وال يُْقَطع بأَحدهما إِال بداللة.

واختلفوا في لغة العرب ، فمن زعم أَن اللغاِت كلَّها اصطالٌح فكذا قولُه في لغِة العرب ، ومن قال بالتوقيف على اللغِة األُخرى :  ثم قال
هي أَول اللغات ، وكلُّ لغة سواها َحدثَْت فيما بعد :  ن قالوأَجاز االصطالح فيما سواها من اللغاِت ، إختلفوا في لغة العرب ، فمنهم م (1)

داً ، ومنهم إِما توقيفاً أَو اصطالحاً ، واستدلوا بِأَن القرآن كالم هللا تعالى ، وهو عربيٌّ ، وهو دليل على أَن لغة العرب أَسبق اللغاِت وجو

ي تكلّموا بها من عهد ُهود َوَمن قَبلَه ، وبقي بعُضها إِلى وقتنا ، والثانية أَحدهما َعربيَّة ِحْمير ، وهي الت:  لغةُ العرب نوعان:  من قال

ية العربية المحضة ، التي بها نزل القرآن ، وأَّول من أَطلَق ِلسانَه بها إِسماعيُل ، فعلى هذا القوِل يكون توقيف إِسماعيل على العرب

 ن ُجْرُهٍم النازلين عليه بمكَّة ، وإِما أَن يكون توقيفاً من هللا تعالى ، وهو الصواب.إِما أَن يكون اصطالحاً بينه وبي:  المحضة يحتمل أَمرين

 ، العربيَّة الجنة في لغته كانت السالمعليهوأَخرج ابُن عساكر في التاريخ ، عن ابن عباس ، أَن آدم :  قال السيوطي

__________________ 
 غة األخر  يف بع  نسخ املزهر اللغة األوىل وهي األحسن.قوله عل  الل»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
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 فلما َعص  َسلَبه   العربيَة فتكلم ابلسرحاينية ا فلما اَنَب هلل ا رد   عليه العربية.
ف وصار سريانيًّا ، وهو كان اللسان األَّول الذي نزل به آدم من الجنة عربيَّا إِلى أَن بَعُد العهُد وطاَل ُحرَّ :  أَخرج عبُد الملك بن َحبيبو

كان يُشاِكل اللساَن العربيَّ ، إِال أَنه : و قال ، الغََرق قبل وقوُمه السالمعليهمنسوب إِلى ُسورية ، وهي أَرُض الجزيرة ، بها كان نوٌح 

ف ، وهو كان لساَن جميعِ َمن في السفينِة إِال رجالً واحداً يقال له ُجرُهم ، فكان لسانه  لسان العربّي األَّول ، فلما خرجوا من السفينة محرَّ

ّميت عاٌد تزّوج إِرُم بن َسام بعَض بناته ، فمنهم صار اللساُن العربيُّ في َولَده ُعوص أَبي عاد ، وَعبِيل ، وجاثِر أَبي َجِديس وثمود ، وس

أَْرفَخشذ بن سام ِإلى أَن وصل إِلى يَشُجب بن قحطاَن ِمن ذريته ، باسم ُجْرُهم ، ألَنه كان َجدَّهم من األُّم ، وبقي اللسان السريانيُّ في َولد 

.  وكان باليمن ، فنزل هناك بنو إِسماعيل فتعلم منهم بنو قحطان اللّسان العربيَّ

 : العرب أَقسام:  وقال ابن دحية

عاد ، وثمود ، وأَِميم ، وَعبِيل ، وَطْسم ، :  وهياألَول عاِربة وَعْرباء ، وهم الُخلّص ، وهم تِسُع قبائَل من ولد إَِرم بن سام بن نوح ، 

 .العربية السالمعليهَوَجِديس ، وِعْمِليق ، وُجْرُهم ، وَوبَاِر ، ومنهم تعلم إِسماعيل 

 والثاني المتعربة ، وهم الذين ليسوا بخلَّص وهم بنو قحطان.

 تهى.وهم بنو إِسماعيل وهم ولد َمعّد بن عدنان ، ان:  والثالث المستعربة

، وَطْسم ، وَجديس وأَميم ، وجاسم ، وقد  (1)َعاد وثَمود ، وِعمليق :  العرب العاربة سبع قبائل:  وقال أَبو بكر بن دريد في الجمهرة

 انقرض أَكثرهم ِإال بقايا متفّرقين في القبائل.

ي يَعُرب بن قحطان ألَنه أَول من انعدل لسانه عن السُّريانيَّة إِلى ال:  قال أَول من تكلم :  عربية وهذا معنى قول الجوهرّي في الصحاحوسّمِ

 العربية يَعُرب بن قَحطان.

:  قال (2) (ُمِبني   َعَرِبّ   ِبِلسان  ) تعالى قوله في ، عنههللارضيقال الحاِكم في المستدرك وصححه ، والبيهقي في ُشعَب اإِليمان عن بريدة و

 .ُجرهم بلسان

العرب كلّها ولد إِسماعيل ، إِال ِحْمير وبقايا ُجْرهم ، ولذلك :  وأَخبرني يونس ، عن أَبي عمرو بن العاَلء ، قال:  قال محمد بن سالمو

 يروى أَن إِسماعيل جاوَرُهم وأَْصَهر إِليهم.

يح المشهور أَن العرب ، والصح السالمعليهقيل إِن جميع العرب ينتسبون إِلى إِسماعيل :  قال الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخهو

،  السالمعليهعاد ، وثمود ، وطسم ، وجديس ، وأَميم ، وجرهم ، والعماليق. وأُمم آخرون كانوا قبل الخليل :  العاربة قبل إِسماعيل وهم

 فالمشهور ، حمير وهم ، اليمن َعرب وأَما ، السالمعليهوفي زمانه أَيضاً ، فأَما العرب المستعربة وهم عرب الِحجاز فمن ذرية إِسماعيل 

 قحطاَن ابُن هوٍد ، وقيل إِن:  وقيل ، ذريته من:  وقيل ، إِخوةٍ  أَربعة كانوا أَنهم وذكروا ، ماُكوال ابنُ  قال. ِمْهَزم واسمه ، قَحطان من أَنهم

 العرب أَن والجمهور ، وغيره إِسحاق ابن حكاه ، السالمعليهإِن قحطان من ُساللة إِسماعيل :  من ذُريته ، وقيل:  أَخوه ، وقيل: 

 .السالمعليه ِإسماعيل ساللة من ليسوا وغيرهم اليمن عرب من القحطانية

يرازّي ِفي كتاب األَلقاب ، بسنده إِلى ِمْسمع بن عبد الملك ، عن محمد بن علّي بن الُحسين ، عن آبائه ، عن النبي و قال الّشِ

 .«سنة عشرة أَربع ابن وهو ، السالمعليهأَوُل من فُتَِق لسانُه بالعربيّة المبينة إِسماعيل »:  قال وسلموآلهعليههللاصلى

كانت لغة »:  قال ؟يا رسول هللا ، مالك أَفصحنا ، ولم تخرج من بين أَظُهِرنا:  نده إِلى عمر بن الخطاب أَنه قالفي جزء الغطريف بسو

 .تاريخه في عساكر ابنُ  أَخرجه «فحفْظتها فحفََّظنِيها السالمعليهإِسماعيل قد َدَرست ، فجاَء بها جبريل 

ين وُعلِّمت » وسلموآلهعليههللاصلىقال رسول هللا :  رافعٍ قالأَخرج الدَّيلميُّ في ُمسند الفرَدوس عن أَبي و ُمثِّلَت لي أُمتي في الماِء والّطِ

 .«(اْْلَْْساَء ُكلَّها)األَسماَء كلَّها كما ُعلِّم آدُم 

__________________ 
 عمي . 296/  1( يف اجلمهرة 1)
 .195( سورة الشعراء اآية 2)
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 املقصد الثاين
 العربيف سعة لغة 

:  باب القول على لغة العرب ، وهل يجوز أَن يُحاط بها ، قال بعض الفقهاء:  قال أبو الحسن أَحمد بن فارس في فقه اللغة:  في المزهر

حفظ اللغة وهذا كالم َحِريُّ أَن يكون صحيحاً ، وما بلغنا عن أَحٍد ممن َمضى أَنه ادَّعى :  قال ابن فارس كالُم العرب ال يُحيط به إاّل نبّي.

هذا آخُر كالم العرب فقد كان الخليل أَْوَرع وأَتقى هلل تعالى من أَن :  كلِّها ، فأَما الكتاب المنسوب إِلى الخليل ، وما في خاتمته من قوله

 يقول ذلك.

 أَوسعُ  العرب لسان:  الرسالة أَّول في فقال ، عنههللارضي (1)وهذا الذي نقله عن بعض الفقهاِء نص عليه اإِلماُم الشافعّي :  قال السيوطيُّ 

ً  األَلسنةِ  ً  وأَكثُرها ، مذهبا  يكون ال حتى ، َعامتها على ءشي منه يذهب ال ولكنه ، نبيّ  غير إِنسانٌ  علمه بجميع يحيط أَنه نعلم وال ، أَلفاظا

ء ، فإذا العرِب كالِعْلم بالسُّنَّة عند أَهِل الِفقه ، ال يعلم رجٌل جميَع السُّنَن ، فلم يذهب منها عليه شي عند والِعْلم ، يعرفه من فيها موجوداً 

ق علم كّلِ واحٍد منهم ذهب عليه الشي ُء منها ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً ُجِمع علُم عامة أَهِل العلم بها أَتَى على الُسنن ، وإِذا فُّرِ

وهم في العلم طبقات ، منهم الجامع ألَكثره وإِن ذهب عليه بعُضه ، ومنهم الجامع ألَقلَّ مّما جمع غيره ، وليس قليُل َما ذهب  عند غيره ،

ليه حتى ِمن السُّنن على َمن جمع أَكثَرها دليالً على أَن يُطلب علمه عند غير َطبَقته ، من أَهل العلم ، بل يُطلَب عند نَُظرائه ما َذهب ع

د ُجملةُ العلماء بُجملتِها ، وهم درجاٌت فيما َوَعْوا ِمنها ،  وسلموآلهعليههللاصلىتَى على جميع ُسنِن رسوِل هللا يُؤ ، بأَبي هو وأُمي ، فتفرَّ

، وال يَشَركها فيه ء عليها ، وال يطلب عند غيرها ، وال يعلمه إِال َمن قَبِلَه منها وهذا لساُن العرب عند خاّصتها وعاّمتها ال يذهب منه شي

لماء. هذا نّص اإِلمام إِال من اتبعها في تعلُّمه منها فهو من أَهِل ِلسانها وِعْلم أَكثِر اللسان في أَكثر العرب أَعمُّ من ِعلِم أَكثِر السُّنن في الع

 الشافعي بحروفه ، انتهى.

يتها ، وأَن الذي جاَء عن العرب قليل من كثير ، وأَن كثيراً من اعلم أَن لغة العرب لم تنته إِلينا بكلّ :  وقال ابن فارس في موضع آخر

 الكالم ذهب بذهاب أَهله ، وهللا أَعلم.

 املقصد الثالث
 يف عدة أَبنية الكالم

بَْيِدّي ما نَصُّه وتسعة وخمسون أَلفاً  ِعدَّةُ ُمستَعمِل الكالِم ُكلِّه وُمهَمِله ستة آالِف أَلفِ :  في المزهر نقالً عن مختصِر ِكتاب العين للزُّ

ستة آالف أَلٍف وستمائة أَلف وثالثة وتسعون أَلفاً وسبعمائة  (2)وأَربعمائة ، المستعمل منها خمسة آالٍف وستمائة وعشرون ، والمهمل 

مل من الصحيح وثمانون ، عدة الصحيح منه ستة آالف أَلف وستمائة أَلف وثالثة وخمسون أَلفاً وأربعمائة. والمعتّل ستة آالف ، المستع

وستة وخمسون ، والمستعمل  (4) [والمهمل منه ستة آالف أَلف وتسعة وثمانون أَلفاً وأَربعمائة] (3)ثالثة آالف وتسعمائة وأَربعة وأَربعون 

ثمائة من المعتّل أَلف وستمائة وستة وخمسون ، والمستعمل من المعتّل أَلف وستمائة وستة وسبعون ، والمهمل منه أَربعة آالف وثال

 وأَربعة وعشرون.

عدة الثُّنائّي سبعمائة وخمسون ، المستعمل منه أَربعمائة وتسعة وثمانون ، والمهمل مائتان وواحد وستون ، الصحيح منه ستمائة ، 

مانون ، والمعتل مائة وخمسون ، المستعمل من الصحيح أَربعمائة وثالثة ، والمهمل مائة وسبعة وتسعون ، والمستعمل من المعتل ستة وث

 والمهمل أَربعة وستون.

ائة وعدَّة الثالثي تسعة عشر أَلفاً وستمائة وخمسون ، المستعمل منه أَربعة آالف ومائتان وتسعة وستون ، والمهمل خمسة عشر أَلفاً وثالثم

ئة ، واللفيف أَربعمائة وخمسون ، وواحد وثمانون ، الصحيح منه ثالثة عشر أَلفاً وثمانمائة ، والمعتّل ِسوى اللَّفيف خمسة آالف وأَربعما

 المستعمل من الصحيح أَلفان وستمائة وتسعة وسبعون ، والمهمل أَحد

__________________ 
 ابختالف يسري. 44 ـ 42( رسالة الشافعي ص 1)
 .75/  1وما أثبتناه عن املزهر للسيوطي  ... ( ابألصر مخسة آالف ألف وستمائة ألف وعشرون ألفاً واملهمر2)
 .75/  1( ابألصر ثالثة آالف ألف وتسعمائة وأربعون ألفاً وما أثبتناه عن املزهر 3)
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 .«وع كما ذكره أواًل يف عدة الصحيحالصواب وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً ليكون اجملم» ( زايدة عن املزهر. وأشار يف هامشه إىل خطئه وأن4)
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عتّر سو  الل فيف أَلف وأَربعمائة وأربعمائة وثالثون ا واملهمر ثالثة عشر أَلفاً ومائة وَأحد وعشرون ا واملستعمر من امل
 وستة وستون ا واملستعمر من لفيف مائة وستة ومخسون ا واملهمر مائتان وأَربعة وتسعون. (1)آالف وسبعمائة 

 والمهمل ثالثمائة أَلف وأَلفان وخمسمائة وثمانون.وعدة الرباعي ثالثمائة أَلف وثالثة آالف وأَربعمائة ، المستعمل ثمانمائة وعشرون ، 

وعدة الخماسي ستة آالف أَلف وثالثمائة أَلف وخمسة وسبعون أَلفاً وستمائة ، المستعمل منه اثنان وأَربعون ، والمهمل ستة آالف أَلف 

 وثالثمائة أَلف وخمسة وسبعون أَلفاً ، وخمسمائة وثمانية وخمسون.

العدد من الرباعّي والخماسّي على الخمسة والعشرين حرفاً من حروف الُمعجم خاّصة ، دون الهمزة وغيرها ، وعلى قال الزبيدّي. وهذا 

ر في الرباعّي والخماسّي حرٌف من نفس الكلمة ، ثم قال وعّدة الثنائّي الخفيف والَضْربَْيِن من الُمضاَعف على نَْحِو ما أَلحقناه :  أَن ال يتكرَّ

ا َحْرٍف ومائتا َحْرٍف وخمسةٌ وسبعون حرفاً ، المستعمل من ذلك مائة واثنان ، والمهمل أَلفا حرٍف ومائة حرف وثالثة في الكتاب أَلفَ 

وسبعون حرفاً ، الصحيح من ذلك أَلُف حرٍف وثمانمائة وخمسة وعشرون ، والمعتّل أربعمائة وخمسون ، المستعمل من الصحيح تسعة 

 ئة وستة وستون ، والمستعمل من المعتّل ثالثة وأَربعون ، والمهمل أَربعمائة وسبعة ، انتهى.وخمسون ، والمهمل أَلف وسبعما

 املقصد الرابع
 يف املتواتر من اللغة واآلحاد
فلغة القرآن ، وما  تواتر وآحاد ، فأَما التواتر:  قال العالمة أَبو الفضل ، نقالً عن لَُمع األَدلّة البِن األَنبارّي ، اعلْم أَن النْقَل على قِسمين

كثرون ، أَو نَظِريًّا ، ومال تواتر من السُّنَّة وكالِم العرب ، وهذا القسُم دليٌل قَْطِعيٌّ من أَدلّة النحو ، يفيد الِعْلَم أَي ضروريًّا ، وإِليه ذَهَب األَ 

د بنقلِ :  إِليه آَخُرون ، وقيل ه بعض أَهِل اللغِة ولم يُوَجد فيه شرُط التواتِر ، وهو دليٌل ال يُْفِضي إِلى ِعْلم البتَّةَ ، وهو ضعيف ، وما تفرَّ

ِق االحتماِل فيه ، ثم قال:  مأْخوذٌ به ، فذهب األَكثرون إِلى أَنه يُفيد الظنَّ ، وقيل وشرط التواتر أَن يبلَُغ َعَدُد :  الِعلَم وليس بصحيحٍ ، لتطرُّ

شرطه أَن يَبلغوا خمسةً ، :  على الكذب في لغِة القرآن ، وما تواتر من أَلسنة العرب ، وقيل النقَلَة إِلى َحّدٍ ال يَجوز على ِمثلهم االتفاقُ 

 والصحيح هو األَّول.

ة في الشْرع ، ولم يُقيموا الّداللةَ على ذلك في اللغة ، فكان هذا أَْولَى.:  قال قوٌم من األُصوليين  إِنهم أَقاموا الدالئَل على خبِر الواحد أَنه ُحجَّ

إِن اللغَة والنحَو والتصريَف ينقسم إِلى قسمين ، قسم :  قال اإِلمام فخُر الدين الرازيُّ ، وتابعه اإِلمام تاج الدين األَرمويُّ صاحب الحاصلو

 َ ن السماَء واألَرَض منه متواتٌر ، والِعلُم الضروريُّ حاصٌل بأَنه كان في األَزمنِة الماضيِة موضوعاً لهذه المعاني ، فإنا نجد أَنفسنا جازمةً بأ

في معناهما المعروف ، وكذلك الماَء والنار والهواء وأَمثالها ، وكذلك لم يزل الفاعُل  وسلموآلهعليههللاصلىكانتا ُمستعملتين في زمانه 

ق إِلى معرفتها اآلحاد ، ومنه مظنون ، وهو األَلفاظ الغريبة ، والطري:  مرفوعاً ، والمفعول منصوباً ، والمضاف إِليه مجروراً ، ثم قال

ك به في الظنِّيَّات ، وأَكثر أَلفاِظ القرآِن ونحُوه وتصريفُه من القسم األَّول ، والثاني منه قليل جدًّا ، فال يُتَمسَُّك به في القَْطِعيَّات ويتمسَّ 

 انتهى.

 ُدَريد عن أَبي زْيٍد ، وهو غير مقبول ، ألَن العََدالَة َشْرٌط في قبول هو الذي انقطع َسنَُده ، نحو أْن يَْرِوَي ابنُ :  فَِفي لمع األَدلة أَما المنقطعو

 غيُر َمْرِضّي. النْقِل ، وانقطاُع َسنَِد النقِل يُوِجب الجهَل بالعدالِة ، فإِّن من لم يُْذَكر لم تُعَرف عدالتُه. وذهب بعضهم إِلى قبوله ، وهو

أَهل اللغة ، ولم ينقله أَحٌد غيره ، وحكمه القَبول إِذا كان المنفرُد به من أَهل الضبط واإِلتقان ، وأَما اآلحاد فهو ما انفرد بروايته واحٌد من 

 كأَبي زيٍد األَنصارّي ، والخليل ، واألَصمعي ، وأَبي حاتم ، وأَبي ُعبيدة وأَقرانِهم ، وشرطه أَن ال يخالف فيه أَكثُر عدداً منه.

 جة الفصيح.وأَما الضعيف فهو ما انحطَّ عن َدرَ 

__________________ 
 .«وتسعمائة» ( كذا ابألصر ا والصواب1)
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 والمنكر أَضعف منه وأَقّل استعماالً.

 والمتروك ما كان قديماً من اللغات ثم تُرك واستُعِمل غيُره.

كثرةِ استعمال العرب لها ، انتهى. ومثله المفهوم من كالم ثعلب أَن َمداَر الفصاحِة على :  ففي المزهر ما نصه أَما الفصيح من اللغة ،و

 ً الفصاحةُ في المفَرد ُخلوُصه من تَنافر الحروف ، ومن الغرابة ، ومن مخالفة القياس اللغوّي ، :  قال القزوينيُّ في اإِليضاح. وقالوا أَيضا

 وبيان ذلك مذكوٌر في محلّه.

عند العرب الواو والياء والهمزة ، وأَقُل ما يستعملون ِلثقَِلها على أَلسنتهم قال ابن دريد في الجمهرة واعلم أَن أَكثر الحروف استعماالً 

يم ، فأَخّف هذه الظاُء ، ثم الذال ، ثم الثاء ، ثم الشين ، ثم القاف ، ثم الخاء ، ثم العين ، ثم النون ، ثم الالم ، ثم الراء ، ثم الباء ، ثم الم

 صول أَبنيتهم من الزوائد ، الختالف المعنى ، انتهى.استعملتْه العرُب في أُ  [ما]الحروف كلِّها 

ُرتَب الفصاحة منها متقاربة ، فإن الكلمة تِخّف وتَثقُل بحسب االنتقاِل من َحْرف إِلى حرٍف ال يالئمه قُْرباً أَو بُعداً ، :  وفي عروس األَفراح

حَسُن هذه التراكيِب وأَكثُرها استعماالً ما انحَدَر فيه من األَعلَى إِلى وأَ :  فإِن كانت الكلمة ثالثيَّة فتراكيبها اثنا عشر فذكرها ، ثم قال

ماالً ما انتقل فيه األَوسط إلى األَْدنى ، ثم ما انتقَل فيه من األَوسط إلى األَدنى إِلى األَعلى ، ثم من األَعلى إِلى األَدنى ، وأَقّل الجميع استع

ذا إذا لم ترجع إِلى ما انتقلت عنه ، فإن رجعت فإن كان االنتقال من الحرف إِلى الحرِف الثاني في من األَدنى إِلى األَعلى إِلى األَوسط ، ه

أَقلَّ استعماالً. فيه انحداٍر من غير طْفرةٍ ، والطفرةُ االنتقاُل من األَعلى إِلى األَدنى أَو عكسه ، كان التركيب أَخفَّ وأَكثَر ، وإِال كان أَثقَل و

من شروط الفصاحِة :  ثيَّ أَفصُح من الثنائّي واألُحادّي ، ومن الرباعي والخماسي ، انتهى. وذكر حازٌم القُْرَطاجنِّيُّ وغيُرهأَيضاً أَن الثال

طةً من قلَّة الحروف وكثرتها ، والمتوسطة ثالثةُ أَحرف.  أَن تكون الكلمةُ متوّسِ

 املقصد اخلامس
 يف بيان اَْلفصح

أَنا أَفصُح »:  وسلموآلهعليههللاصلى، قال  وسلموآلهعليههللاصلىِق على اإِلطالق سيُِّدنا وموالنا رسول هللا ، أَفصُح الخل:  قال أَبو الفضل

 وإِن تُُكلِّم في الحديث. «لّضاِد بْيد أَنِّي ِمْن قَُريِش أَنا أَفصُح مْن نطَق با» ، وَرَوْوه أَيضاً بلفظ رواه أَصحاب الغَِريب« العََرب

َمْوِضَع البالغِ ِمْن َوْحيِه ، ونََصبَه َمْنِصَب  وسلموآلهعليههللاصلىاْعلْم أَن هللا تعالى لما وَضع رسولَه :  عن أَبي الخطَّاِب بن ِدْحيةنُِقل و

 انتهى.البياِن لدينه ، اختار له من اللُّغَاِت أَعَربَها ، ومن األَلسن أَفصحها وأَبيَنَها ، ثم أَمدَّه بَجواِمع الَكِلم ، 

داً :  ثم قال ، فجعل قريشاً  وسلموآلهعليههللاصلىوأَفصُح العرِب قَُريٌش ، وذلك ألَن هللا تعالى اختاَرهم من جميع العرب ، واختار منهم محمَّ

اِجها وغيِرهم يِفُدون إِلى مكَّةَ للَحّجِ ، ويَ  تَحاكمون إِلى قريش ، وكانت قريش مع ُسكَّاَن حَرِمه َوُوالةَ بيتِه ، فكانْت ُوفوُد العرِب ِمن ُحجَّ

 لُغاتِهم ، وأَصفى كالِمِهم ، فََصاحتَها ، وُحْسِن لُغَاتِها ، وِرقَِّة أَلِسنَتِها ، إِذا أَتتْهم الوفوُد من العَرِب تَخيَّروا من كالِمهم وأَشعاِرهم أَحسنَ 

يها ، فصاروا بذلك أَفصح العرب ، أاََل تَرى أَنك ال تَجد في كالِمهم عنعنَةَ فاجتمع ما تَخيَّروا من تِلك اللغاِت إِلى َسالئِقهم التي ُطبعوا عل

 تَميٍم وال َعْجرفة قيٍس وال َكْشَكَشة أَسد وال َكسَكسةَ ربِيعة.

 قال الفراُء.:  قلت

 العنعنة في قيس وتميم تَجعل الهمزة المبدوَءة بها عيناً ، فيقولون في إِنك ِعنَّك ، وفي أَسلم َعسلم.

 والكشكشة في ربيعة ومضر يَجعلون بعد كاِف الِخطاب في المؤنث شيناً ، فيقولون رأَيتُِكش ومررُت بِكش.

 والكسكسة فيهم أَيضاً يجعلون بعد الكاف أَو مكانها سيناً في المذّكر.

 والفحفحة في لغة هذيل يجعلون الحاَء عيناً.

األَّول يقولون علَيِكْم وِبِكْم ، حيث كان قَبل الكاف ياٌء أَو كسرةٌ ، ومن الثاني يقولون ِمنِهْم والَوَكم والَوَهم ِكالهما في لُغِة بني َكْلب ، من 

 وعنِهْم وإِن لم يكن قبل الهاء ياٌء وال كسرةٌ.
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 والعجعجة في قُضاعة ، يجعلون الياَء المشّددة جيماً ، يقولون في تميمّيٍ تميِمّج.

 يل واألَْزِد وقيس واألَنصار يجعلون العين الساكنة نوناً إِذا جاوَرت الطاَء ، كأَْنطى في أَعطى.واالستِنطاء لغة سْعِد بن بكٍر وُهذ

 والَوتم في لغة اليمن يَْجعَل الكاف شيناً مطلقاً ، كلبيَش اللهم لبيَش.

 ومن العرب َمن يجعل الكاَف جيماً َكالجْعبة ، يريد الَكعبة.

ْحِر وُعَمان ، كقولهم َمَشا هللا ، أَي ما َشاَء هللا.وفي فقه اللغِة للثعالبي   اللْخلَخانيَّة تَْعِرض في لغِة أَعراب الّشِ

 أَي طاب الَهواُء. (1)والطُّمَطمانِيَّة تَْعِرض في لغة ِحْمير ، كقولهم طابم هواء 

 املقصد السادس
 يف بيان املطرد والشاذ واحلقيقة واجملاز واملشرتك

 ادف واملعَرب واملولَّدواَْلضداد واملرت 
راد والشُّذوذ ، فقال ابُن ِجني في الخصائص إِنه على أَربعِة أَضُرب.  أَما الكالُم على االّطِ

 مطرد في القياس واالستعمال جميعاً ، وهذا هو الغاية المطلوبة ، نحو قام زيٌد وضربت عمراً.

 َذر ويََدع.ومطرد في القياس شاذ في االستعمال ، وذلك نحو الماضي من يَ 

 ومطرد في االستعمال شاذ في القياس كاستحَوذ ، واستْنَوق الجمُل ، واستْفيَل الجمل.

 وشاذ في االستعمال والقياس جميعاً كقولهم ثوب َمصُوون ، وفرس َمقُوود ، ورجل َمْعُوود ِمن َمَرِضه.

  وَوِلي ، وقد يأْتي الكالم عليه في محله.ومن الشواذّ باُب فَِعل يَْفِعل بكسر العين فيهما كَوِرث وَوِمق وَوِريَ 

 َأما احلقيقة واجملاز.
 ِجهات المجاز يحُضرنا منها اثنا عشَر وْجهاً.:  فِفي النوع الرابع والعشرين من المزهر ، قال العالمة فخر الدين الرازي

لليد إِنها قدرةٌ ، والفاعل :  ولهم ساَل الواِدي ، والصُّورّي ، كقولهمالقابِل ، كق:  أَحدها التجّوز بلْفِظ الّسبَب عن الُمسبَّب ، ثم األَسباب أَربعة

 نزل السحاُب أَي المطر ، والغَائِّي كتسميتهم الِعنب الخْمَر.:  ، كقولهم

 الثاني بلفظ الُمسبّب عن السبب ، كتسميتهم المرَض الشديَد بالموت.

 الثالث الُمشابهة ، كاألَسد للشُّجاع.

 ة ، كالسَّيئة للجزاء.والرابع المَضادّ 

 الخامس والسادس بلفظ الكّل للجزء ، كالعاّم للخاّصِ ، واسم الجزء للكّل ، كاألَسود للزنجي.

 والسابع اسم الفعِل على القُّوة ، كقولنا للخمرة في الّدّن إِنها ُمسكرة.

 والثامن المشتّق بعد َزوال المصدر.

 للِقْربة.والتاسع المجاورة ، كالّراِوية 

 والعاشر المجاز العْرفي وهو إِطالُق الحقيقِة على ما ُهِجر ُعْرفاً ، كالدَّابة ِللِحمار.

 .(3) (َوْسَئِل اْلَقْريَةَ )،  (2) (ء  لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ ):  والحادي عشر الزيّادة والنقصان ، كقوله

 كالمخلوق بالَخْلق ، انتهى.والثاني عشر اسم المتعلِّق علَى المتعلَّق به ، 
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والفَْرُض أَن األَصَل الحقيقةُ ، والمجاَز خالف األَصِل ، فإِذا داَر اللفُظ :  وقال القاضي تاج الدين السُّبكي في شرح المنهاج بعد كالٍم طويل

 بين احتماِل المجاِز واحتماِل الحقيقِة فاحتماُل الحقيقِة أَرجُح ، انتهى.

هذا حقيقةٌ ، :  الفرق بين الحقيقِة والمجاز إِما أَن يقَع بالتَّنصيص أَو باالستدالل ، أَما التنصيُص فأَن يقول الواضعُ :  اُعهوقال اإِلماُم وأَتب

 وهذا مجاٌز ، وتقول ذلك أَئمةُ اللغِة ، وأَما االستدالُل فالعالمات ، فمن عالماِت الحقيقِة تبادرُ 

__________________ 
 من املطالض النصرية اه. 44اأَلوىل كتبه هكذا طاب اهلواء كما نبه عل  ذلك يف ص »:  املصرية ( هبامش املطبوعة1)
 .11( سورة الشور  اآية 2)
 .82( سورة يوسف اآية 3)
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ســـــتعماُ  الذِّهِن ِإىل فهِم املعىن ا والعراُء عن الَقرينة ا ومن عالماِت اجملاز ِإطالُ  اللفِة عل  ما يســـــتحيُر َتعل ُقه به ا وا
 اللفة يف املعىَن املنِسيِّ ا كاستعماِ  لفة الداب ة يف اِ مار ا فِإنه موضوٌع يف اللغِة لكرِّ ما َيِدّب عل  اأَلرض ا انته .

 ال مجاز في لغِة العرب.:  وقال األُستاذ أَبو إِسحاق اإِلسفراييني:  قال ابن برهان

دين بن الصَّالح أَن أَبا القاسم بن كج حكى عن أَبي علّيٍ الفارسّيِ إِنكاَر المجاِز ، فقال إِمام وحكى التاج السُّبكيُّ عن َخّطِ الشيخ تقّي ال

ال يِصحُّ عن األُستاذ هذا القوُل ، وأَما عن الفاِرسيَّ فإِن اإِلمام أَبا الفتح بَن ِجنّي تلميذ :  الحرمْيِن في التلخيص ، والغزاليُّ في المنخول

 ُم الناِس بِمذهبه ، ولم يْحِك عنه ذلك ، بل َحَكى عنه ما يُدلُّ على إِثباته.الفارسّي ، وهو أَعل

ٌل محاسَن لغِة العرب ، قال امرؤ القيس:  ثم قال ابُن بُرهاٍن بعد كالٍم أَورده  :  وُمنِكُر المجازاِت في اللغة جاِحٌد للضرورة ، وُمعّطِ

ِه  ـــــــــــِ ب ـــــــــــح ل طـــــــــــ   ِبصـــــــــــــــــــــــــُ ا متـــــــــــَ ـــــــــــه ملـــــــــــ  ُت ل ـــــــــــح ل قـــــــــــُ ـــــــــــَ  فـ

رِ أَرحدفَ و     كـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح كـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــازًا واَنَء بـــــــــــــــــِ   َأعـــــــــــــــــح

  
 وليس لليل ُصْلب وال أَرداف.

 وَأما املشرتُك.
األَكثرون على أَنه ُممِكُن فهو اللفُظ الواِحد الدالُّ على معنَيَْيِن ُمختِلفَين فأَكثر داللةً على السَّواِء ِعند أَهِل تلك اللغة ، واختلف الناُس فيه ، ف

ا من واضعين بأَن يضع أَحدهما لفظاً لمعنى ، ثم يضعه اآلخر لمعنى آخر ، ويشتهر ذلك اللفظ ما بين الطائفتين الوقوعِ ، لجواز أَن يقع  إِمَّ

في إِفادة المعنيين ، وهذا على أَن اللغات غير توقيفية ، وإِما من واضع واحد لغرض اإِلبهام على السامع ، حيث يكون التصريح سبباً 

 ؟من هذا:  وقت ذهابهما إلى الغار وسلموآلهعليههللاصلىوقد سأَله رجل عن النبي  عنههللارضيبكٍر الصّديِق  روى عن أَبي لمضّره ، كما

 هذا رجٌل يْهديني السبيل.:  قال

المعاني غير متناهية ، ألَن :  واألَكثرون أَيضاً على أَنه واقع لنقل أَهل اللغة ذلك في كثير من األَلفاظ ، ومن الناس من أَوجب وقُوعه ، قال

العين واألَلفاظ متناهية ، فإِذا وزع لزم االشتراك ، وذهب بعضهم إِلى أَن االشتراك أَغلب ، كذا في المزهر ، ومن أَمثلة المشترك الرؤية و

 والهالل والخال ، وسيأْتي بيان ذلك كله في مواضعه.

 وَأما اَْلضداد
في كالم العرب اختالف اللفظين الختالف المعنيين ، واختالف اللفظين :  لفظه واختلف معناهفنقل السيوطي عن المبرد في كتاب ما اتفق 

 والمعنى واحد ، واتفاق اللفظين واختالف المعنيين.

 ذهب وجاَء وقام وقعد ، ورجل وفرس ويد ورجل.:  فاألَّول كقولك

 ومرسن.حسبت وظننت وقعدت وجلست ، وذراع وساعد وأَنف :  وأَما الثاني فكقولك

وجدت شيئاً ، إِذا أَردت وجدان الضالَّة ، ووجدت على الرجل ، من المْوِجَدة ، ووجدت زيداً كريماً أَي علمت ، ومنه :  وأَما الثالث فكقولك

قه اللغة ، ومثله كالم ابن فارس في ف:  قلت جلٌَل للصغير وللكبير ، والجْون لألَسود واألَبيض.:  ما يقع على شيئين متضادَّين ، كقولهم

 وبسطه أَبو الطيب اللغوي في كتاب األَضداد.

 وأما املرتادف
ء واحد باعتباٍر واحد ، والفرق بينه وبين التوكيد ، أَن أَحد المترادفين هو األَلفاظ المفردة الدالَّة على شي:  فقال اإِلمام فخر الدين الرازي

ل ، والفرق بينه وبين التابع ، أَن التابع وحده ال يفيد شْيئاً ، يفيد ما أَفاده اآلخر ، كاإلنسان والبشر ، وفي التوكي د يفيد الثاني تقِويةَ األَوَّ

 كقولنا عْطشان نَْطشان.

وذهب بعُض الناس إِلى إنكار المترادف في اللغة العربية ، وزعم أَن كل ما يَُظنُّ من المترادفات فهو :  قال التاج السبكي في شرح المنهاج

ات التي تتباين بالصفات ، كما في اإِلنسان والبشر ، فإِن األَول موضوع له باعتبار النسيان أَو اإِلنس ، والثاني باعتبار أَنه من المتباين

 باِدي البََشرة ، وكذا الخْنَدريس والعُقَار ، فإِن األَول باعتبار العتق ، والثاني
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ِر الدّن ا لشّدة ما فيها ا قا   ابُن فارس يف كتابه الذي أَلفه يف فقه اللغة والعربية.واختاره :  ابعتبار َعقح
 األَلفاظ التي لمعنى واحد تنقسم إِلى أَلفاظ مترادفة ، وأَلفاظ متواردة.:  ونقل الجالل عن الَكيّا فِي تعليقه في األُصول

ى الخْمر ُعقاراً وَصْهبَاء وقهوة ، والسبع لَْيثاً وأَسداً وِضْرغا  ماً.فالمترادفة كما يُسمَّ

أَصلَح الفاسد ، ولَمَّ الشَّعَث ، ورتََق الفَتَْق ، :  يجمعها معنى واحد ، كما يقال والمتواردة هي التي يقام لفُظ ُمقام لفٍظ ، لمعان متقاربٍة.

ْدَع ، انتهى.  وَشعب الصَّ

ْوُض المس» وهذا تقسيم غريب ، وقد أَلَّف فيه القاضي مجد الدين الشيرازي كتاباً وسماه:  قال  .«لُوف فيما له اسمان إِلى األُلوفالرَّ

 وَأما املعّرب
تعريب االسم األَعجمي أَن تتفّوه به :  فهو ما استعملته العرب من األَلفاظ الموضوعة لمعاٍن في غير لغتها ، قال الجوهري في الصحاح

فُروي عن ابن عباٍس وعطاء وُمجاهٍد وِعْكرمة أَنهم  عجم في القرآنعّربته العرب وأَْعربته. وأَما لُغات ال:  العرُب على ِمْنَهاِجها ، تقول

 (1) (قُ ْرآانً َعَربِيًّا):  ء ، لقوله تعالىإِن القرآن ليس فيه من َكاَلم العجم شي:  ، وقال أَهل العربية قالوا فِي أَحرف كثيرة إِنها بلغات العجم

قال أَبو عبيدة والصواب عندي مذهٌب فيه تصديُق القوليِن جميعاً ، وذلك أَن هذه الحروف أُصولُها :  (2) (ِبِلسان  َعَرِبّ  ُمِبني  ):  وقوِله

نزل القرآن وقد أَعجمية ، كما قال الفقهاُء ، إِاّل أَنَّها سقطت إِلى العرب فأَعربتها بأَلسنتها ، وحّولتها عن أَلفاظ العجم إِلى أَلفاظها ، ثم 

 العرب ، فمن قال إِنها عربية فهو صادق ، ومن قال َعَجميّة فهو صادق ، اه.اختلطت هذه الحروف بكالم 

 وقد أَلف فيه اإِلمام أَبو منصور الَجواليقي وغيره.

هل يُعطى ُحْكَم كالِمها فيشتق :  ُسئل بعض العلماء عما عّربته العرب من اللغات واستعملته في كالمها:  ثم ذكر الجالل فائدة نصها

بته العرب من اللغات واستعملته في كالمها ، من فارسّي ورومّي وحبشّي وغيره ، وأَدخلته في :  أجاب بما نصهف ؟ويشتق منه ما عرَّ

 كالمها ، على ضربين.

 أَحدهما أَسماء األَجناس كالِفِرند واإِلْبَرْيَسم واللّجام واآلُجر والباِذِق والِقْسطاس واإِلستبرق.

بوه من أَلفاظهم ، وربما أَلحقوه بأَْبنِيَتِهم ، والثاني ما كان في تلك اللغات  علَماً فأَجروه على َعلِميّته كما كان ، لكنهم غيَُّروا لفظه ، وقرَّ

ْرُب األَّول في هذا الحكم ال في العلمية ، إِال أَنه يُْنقَل كما يُْنقَل العربّي ، وهذا الث ما يُْنقَل اني هو المعتَّد كوربما لم يُْلِحقُوه ، ويشاركه الضَّ

عربّي بعجمته في منع الصرف ، بخالف األَّول ، وذلك كإِبراهيم وإِسماعيل ، وإِسحاق ويعقوب وجميع األَنبياء إِال ما استُثْنَِي منها من ال

هي غير عربية ،  ، وغير األَنبياء َكبيُروز وتِكين وُرْستم وُهْرمز ، وكأَسماء البلدان التي وسلموآلهعليههللاصلىكهوٍد وصالح ومحمد 

 كإِْصَطخر ومْرُو وبَْلخ وَسَمْرقَْند وقْندهار وُخراسان وِكْرمان وكوركان وغير ذلك.

 فما كان من الضرب األَّول فأَشرف أَحواله أَن يُْجرى عليِه ُحْكُم العربّي فال يُتَجاوُز به ُحكُمه.

.:  فقول السائل  يشتقُّ

ّق من لفٍظ عربيٍ أَو عجمّي مثله ، ومحال أَن يُشتَقَّ العجمّي من العربّي أَو العربّي منه ، ألَن اللغات ال جوابُه المْنُع ، ألَنه ال يخلو أَن يُشت

االشتقاق تُشتّق الواحدة منها من األُخرى ، ُمواَضعةً كانت في األَصل أَو إِلهاماً ، وإِنما يُشتّق في اللغة الواحدة بعِضها من بعض ، ألَن 

 ، ومحال أَْن تَِلد المرأَة إِال إِنساناً ، وقد قال أَبو بكر محمد بن السرّي في رسالته في االشتقاق وهي أَهم ما وضع في هذا الفنّ نِتاٌج وتَْوِليد 

 ومن اشتق العجمي المعّرب من العربي كان كمن اّدعى أَن الطير من الحوت.:  من علوم اللسان

 ويشتق منه.:  وقول السائل

ى هذا الضرب الُمْجَرى ُمْجَرى العربي كثيٌر من األَحكام الجارية على العربي ، من تصّرف فيه ، واشتقاق منه ، ثم فقد لعمري يُْجَرى عل

ر على لَُجْيم ،  أَورد أَمثلة كاللجام وأَنه معرب من لغام ، وقد ُجمع على لُُجم كُكتب ، وُصغِّ

__________________ 
 .2( سورة يوسف اآية 1)
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ومجلة اجلواب َأن اأَلعجمية ال :  وأَت  للفعر منه مبصـــــــــــــــدر وهو اإِلجلام ا وقد َأجلمه فهو ُملحَجم وغري ذلك ا مث قا 
تشـــــت  ا َأي ال حيكم عليها َأهنا مشـــــتقة ا وِإن اشـــــت  من لفظها ا فِإذا واف  لفٌة َأعجمييف لفظاً عربينا يف حروفه ا فال 

َأحَد ا مبحخوذاً من اآخر كِإســــــــــحا  ويعقوب ا فليســــــــــا من لفة َأســــــــــحقه   ِإســــــــــحاقاً ا َأي أَبعده ا وال من تـََرَين  
 اليعحُقوب اسِم الطائر ا وكذا سائر ما وقض يف اأَلعجمي موافقاً لفَة العريّب ا انته .

 وَأما املولد
ه وبين الَمصنوع أَن المصنوع يُورُده صاحبه على أَنه عربي فصيح ، وهذا فهو ما أَحدثه المولدون الذين ال يحتّج بأَلفاظهم ، والفرق بين

بيدي أَن المولد من الكالم هذه عربية ، وهذه مولدة ، كذا :  يقال:  الُمْحَدث ، وفي ديوان األَدب للفارابي:  بخالفه ، وفي مختصر العين للزُّ

 في المزهر ، وستأْتي أَمثلته إِن شاَء هللا تعالى.

 د السابعاملقص
 يف معرفة آداب اللغويّ 

أَول ما يلزمه اإِلخالص وتصحيح النيّة ، ثم التحري في األَخذ عن الثقات ، مع الدأب والمالزمة :  وفيه تنبيه ، قال السيوطي في المزهر

مة ، وليعتِن بِحفظ أَشعار العرب عليهما ، وليكتب كّل ما رآه ويسمعه ، فذلك أَضبَُط له ، وليرحل في طلب الغرائب والفوائد كما رحل األَئ

د شيئاً ، مع تفّهم ما فيها من المعاني واللطائف ، فإِن فيها حكماً ومواعظ وآداباً يستعان بها على تفسير القرآن والحديث. وإِذا سمع من أَح

إِذا بلغ الرتبة المطلوبة صار يدعى الحافظ فال بأْس أَن يتثبت فيه ، وليترفق بمن يأْخذ عنه وال يكثر عليه وال يطّول بحيث يضجر ، ثم إِنه 

أَحدها وهي العليا اإِلمالُء ، كما أَن الحفاظ من أَهل الحديث أَعظم وظائفهم اإِلمالُء ، وقد أَملَى حفَّاظ اللغة :  ، ووظائفه في هذا العلم أَربعة

أَملى ابُن ُدريد مجالس كثيرة رأَيت منها مجلَّداً ، وأَملى من المتقدمين الكثير ، فأَملى أَبو العباس ثعلب مجالس عديدة في مجلد ضخم ، و

طريقة أَبو محمد القاسم بن األَنباري وولده أَبو بكر ما ال يُحصى ، وأَملى أَبو علّي القالي خمس مجلدات وغيرهم ، وطريقتهم في اإِلمالء ك

امع كذا ، في يوم كذا ، ويذكر التاريخ ، ثم يورد المملي بإِسناده مجلٌس أَماله شيخنا فالن ، بج:  المحّدثين يكتب المستملى أَول القائمة

وية كالماً عن العرب والفصحاء ، فيه غريب يحتاج إِلى التفسير ، ثم يفسره ، ويورد من أَشعار العرب وغيرها بأَسانيده ، ومن الفوائد اللغ

فاشياً كثيراً ، ثم ماتت الُحفَّاظ ، وانقطع ِإمالء اللغة من دهر مديد ، بإِسناد وغير إِسناد ، مما يختاره ، وقد كان هذا في الصدر األَّول 

 واستمر إِمالء الحديث.

وجددته بعد انقطاعه عشرين سنة من سنة مات الحافظ أَبو الفضل بن حجر  873ولما شرعت في إمالء الحديث سنة :  قال السيوطي

ليت مجلساً واحداً ، فلم أَجد له َحَملَةً وال من يرغب فيه فتركته ، وآخر من َعلمته أَملَى أَردت أَن أُجدد إِمالَء اللغة وأحييه بعد دثوره فأَم

 ولم أَقف على أمالي ألَحد بعده 339على طريقِة اللغويين أَبو القاسم الزّجاجي ، له أَمالي كثيرة في مجلٍد ضخم ، وكانت وفاته في سنة 

 ال أَعلم.:  تحّري واإِلبانة واإِلفادة والوقوف عند ما يعلم ، وليقل فيما ال يعلماإِلفتاء في اللغة ، وليقصد ال:  ومن آدابه

ر ومن آدابه الرواية والتعليم ، ومن آدابهما اإِلخالص وأَن يقصد بذلك نشر العلم وإِحياءه والصدق في الرواية والتحري والنصح واالقتصا

 على القدر الذي تحمله طاقة المتعلم.

اللغوي أَن يمسك عن الرواية إِذا كبر ونسي وخاف التخليط ، وال بأْس بامتحان من قدم ليعرف محلّه في العلم ، وينزل منزلته ومن آداب 

 ، ال لقصد تعجيزه وتنكيسه فإِن ذلك حرام.

هو يأْخذ اللغة عنهم على ممر تؤخذ اللغة اعتياداً ، كالصبي العربّي يَسمع أَبويه وغيرهما ، ف:  قال أَبو الحسين أَحمد بن فارٍس  تنبيه

:  ن يقولاألَوقات ، وتؤخذ تلقُّناً من ملقّن ، وتؤخذ سماعاً من الرواة الثقات ، وللمتحمل بهذه الطرق عند األَداء والرواية صيغ ، أَعالها أَ 

 : مع غيره ، ويلي ذلك أَن يقول حدثني فالن ، وحدثنا إِذا حدثه وهو:  سمعت ، ويلي ذلك أَن يقول:  أَملَى عليَّ فاُلٌن ، ويلي ذلك
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:  ِإن فالانً قا . ويقا  يف الشـــــــــــــعر:  عن فالن ا ومثله:  قا  د فالن ا وقا  فالن ا بدون د ا ويلي ذلك َأن يقو 
 أَنشدان ا وأَنشدين ا عل  ما تقدم ا وقد يستعمر فيه حّدثنا ولعت وحنو ا.

أَحدها السماع من لفظ الشيخ أَو العربي ، ثانيها القراَءة على الشيخ ويقول :  ي ستةوفي المزهر في باب معرفة طرق األَخذ والتحمل وه

ء على فالن وأَنا أَسمع ، وقد يستعمل في ذلك ثالثها السماع على الشيخ بقراَءة غيره ويقول عند الرواية قرى عند الرواية قرأْت على فالن.

ء عليه وأَنا أَسمع. ء عليه وأَنا أَسمع ، ويستعمل في ذلك أَيضاً حدثنا فيما قرىي فيما قرىأَيضاً أَخبرنا قراَءة عليه وأَنا أَسمع وأَخبرن

الصحيح جوازها. خامسها الكتابة. سادسها الِوجادة :  رابعها اإِلجازة ، وذلك في رواية الكتب واألَشعار المدونة ، قال ابن األنباري

 وأَمثلتها في كتب اللغة كثيرة.

 الثامناملقصد 
 وفيه أنواع

 : وفيه فرعان النوع اَْلّول يف بيان مراتب اللغويني
نقل السيوطي في المزهر عن أَبي الطيّب عبد الواحد بن علي  .في بيانه أَئمة اللغة من البصريِّين وبيان أَسانيدهم ووفياتهم وُكناهم اْلّول

 : اللغوّي في كتابه َمراتب النحويين ما حاصله

 من وكان ، عنههللارضيرسم للناس النحو واللغة أَبو األَسود الدؤلي ، وكان أَخذ ذلك عن أَمير المؤمنين علي بن أَبي طالب إِن أَّول من 

تعلم منه ابنه عطاء بن أَبي األَسود ، ثم أَبو سليمان يحيى بن يَْعمر العَْدَواني ، ثم :  قال أَبو حاتم 69 سنة في مات العرب بكالم الناس أَعلم

أَعلم أَهل  بو عبد هللا َميمون األَقرن ، ثم َعْنبََسة الفيل ، قيل هو لقب أَبيه. ثم أَخذ عن يحيي عبُد هللا بن أَبي إِسحاق الحضرمّي ، وكانأَ 

باء البصرة بها ، وكان في عصره أَبو عمرو بن العالء المازني ، اختلف في اسمه على أَحد وعشرين قوالً ، أَصحها َزبَّان بالزاي وال

أَخذ عن يحيي وميمون وغيرهما ، وكان أَعلم الناس بالعربية ، أَخذ عنه جماعةٌ ،  159اسمه كنيته ، مات سنة :  المشددة موحدة ، وقيل

سنة وأَبو الخطاب عبد المجيد  72عن  182ويونس بن حبيب الضبّي ، مات سنة  150منهم أَبو ُعَمر عيسى بن يوسف الثقفي ، مات سنة 

ؤاسي بن عبد ال حميد األَخفش الكبير ، فكان هؤالء الثالثة أَعلم الناس وأَفصحهم. وممن أَخذ عن أَبي عمرو أَبو جعفر محمد بن الحسن الرُّ

وكان أَعلم  175عالم الكوفة ، وهو أُستاذ الكسائي ، فأَخذ عن عيسى بن عمر أَبو عبد الرحمن الخليل بن أَحمد الفََراهيدي ، مات في سنة 

وقيل غير ذلك ، وأَبو  93عن  215تقاهم وعنه وعن أَبي الخطاب ويونس اإِلماُم أَبو زيد سعيُد بن أَْوس األَنصاري مات سنة الناس وأَ 

وأَخذ الثالثة هؤالء عن  212ومات سنة  123وأَبو سعيد عبد الملك بن قَُرْيب األَصمعي ولد سنة  209عبيدة َمْعَمر بن الُمثنَّى مات سنة 

العالء أَوالً ، ثم عمن ذُكر من تالميذه ، وأَخذ الثالثة أَيضاً عن أَبي مالك َعْمرو بن ِكْرِكَرة النُّميري صاحب النوادر ، وابن  أَبي عمرو بن

و بشر عمرو ة أَبالدُّقَْيش األَعرابّي ، وأَخذ الخليل أَيضاً عن هؤالء ، وكان أَبو زيد أَحفَظ الناس للغة بعد مالك ، وعنه أَخذ إِمام النحو واللغ

وقيل غير ذلك ، وإِليه  194مات بَساَوة سنة :  وقال ابن الجوزي 32عن  180بن عثمان بن قَْنبَر الملقب بِسيبَويه ، مات بشيراز سنة 

 انتهى النحو.

التقى فرساِن في جاهلية  ما:  وأَما أَبو عبيدة فإِنه أَول من صنّف الغريب ، وكان أَعلم الناس بأَيام العرب وأَخبارهم وعلومهم ، كان يقول

 أَو إِسالم إِال عرفتهما وعرفت فارَسيهما.

كان وأَما األَصمعي فكان أَتقن القوم باللغة ، وأَعلمهم بالشعر ، وأَحضرهم ِحفظاً ، وكان تعلم نقد الشعر من َخلف بن َحيان األَحمر ، و

، وكان أَخذ النحو عن عيسى بن عمر ، واللغة عن أَبي عمرو.  في حدودها 180مولى أَبي بُْردة بن أَبي موسى األَشعري ، مات سنة 

وأَبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي ،  203وأَخذ عن الخليل أَيضاً حّماُد بن َسلمة الرواية ، وأَبو الحسن النَّْضر بن ُشميل ، مات سنة 

ج بن عمرو السَّدوسي ، ما 84عن  202مات بخراسان سنة  وأَبو الحسن علي بن النضر الَجهَضمي ، وأَخذ  195ت سنة وأَبو فَْيد المؤّرِ

وأَخذ عنه أَيضاً وعن خلف األَحمر  202عن يونس بن حبيب ممن اختص به دون غيره أَبو علي محمد بن المستنير قطرب ، مات سنة 

 محمد بن
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جاشـــعّي امللقب ســـالم اجلمحي صـــاحب الطبقات ا وَأخذ عن ســـيبويه مجاعة ا منهم أَبو ا ســـن ســـعيد بن َمســـح 
ُ
َعدة امل

وكان َأخذ عن  210ابأَلخفش ا وكان غالم َأيب ِِشحر ا وكان َأســن  من ســيبويه ولكن مل أيحخذ عن اخللير ا مات ســنة 
 َأيب مالك الن مريّي.

وأَبو علي الِحرمازّي وأَبو  238أَبو عبد هللا التَّوزي ويقال التََّوجي ، مات سنة :  وممن أَخذ عن أَبي عبيدة وأَبي زيد واألَصمعي واألَخفش

يادي ، وأَبو عثمان بكر بن محمد  عمر صالح بن إِسحاق الَجْرمّي ، وهؤالء أَكبُر أَصحابهم ، ومن دونهم في السن أَبو إِسحاق إِبراهيم الّزِ

ْنج بالبصرة وهو يصلي ا 245المازني مات سنة  ياشي ، قتله الّزِ وأَبو  257لضحى في مسجده في سنة ، وأَبو الفضل العباس بن الفرج الّرِ

جستاني ، مات سنة  . ودون هذه الطبقة جماعة ، منهم أَبو نصر أَحمد بن حاتم الباهلّي وعبد الرحمن بن عبد 250حاتم َسْهل بن محمد الّسِ

 هللا بن قَُريب األَصمعي ، وهما ابنا أَخي األصمعي وقد رويا عنه.

وعنه أَخذ أَبو إِسحاق الّزجاجي ، وأَبو بكر  282جماعةٌ ، منهم أَبو العباس محمد بن يَزيد المبّرد ، مات سنة وأَخذ عن المازني والَجرمي 

 محمد بن السّراج ، ومحمد بن علي بن إِسماعيل الملقب بَمْبَرمان.

 واختص بالتّوجي أَبو عثمان سعيد بن هارون األُشنانذاني.

وإِليه انتهى علم لغة  311ومات بعمان سنة  223محمُد بن الحسن بن ُدريد األَزدي ، ولد سنة وبرع من أَصحاب أَبي حاتٍم أَبو بكر 

سنة ، وفي طبقته في السن والرواية أَبو علّي عيسى بن َذكوان. وكان أَبو محمد عبد هللا بن ُمسلم بن قُتيبة  60البصريين ، تصدر في العلم 

ينوري أَخذ عن أَبي حاتم والرياشي وا وقد أَخذ ابن دريد عن هؤالء كلهم وعن األُشنانذاني. فهذا  267بن أَخي األَصمعي ومات سنة الّدِ

 جمهور ما مضى عليه علماء البصرة.

 في بيان أَئمة اللغة من الكوفيين وبيان أَسانيدهم وأَلقابهم ووفياتهم. الفرع الثاين

لثوم وحّماد الرواية وقد أَخذ عنه أَهل المْصَرْيِن ، وخلف األَحمر ، وروى عنه كان لهم بإِزاء من ذُِكَر ، المفضَّل الّضبّي ، ثم خالد بن ك

الكوفة سنة األَصمعي شعراً كثيراً ، وهو حّماد بن ُهْرمز الّديلمّي ، وقد تُُكلِّم فيه ، ثم أَبو يحيى محمد بن عبد األعلى بن ُكناسة ، توفي ب

207. 

 جزم به أَبو الطيب ، وقيل غير ذلك. 189بن حمزة الِكسائي ، مات بالّرّي سنة وكان إِمامهم غير مدافع أَبو الحسن علّي 

اح وابن  207ثم أَبو زكريا يحيى بن ِزياد الفّراء ، مات بطريق مكة سنة  أَخذ عن الكسائي وعمن َوثِق بهم من األَعراب مثل ابن الَجرَّ

 َمْروان وغيرهما ، وأَخذ عن يُونس وعن أَبي زيٍد الِكالبي.

زيد وأَبي وممن أَخذ عن الكسائي أَبو الحسن علّي األَحمر وأَبو الحسن علّي بن حازم اللِّحيانّي صاحب النوادر ، وقد أَخذ اللّحيانّي عن أَبي 

 عبيدة واألصمعي ، إِال أَن ُعمدته الكسائي.

اء أَبو محمد عبد هللا بن َسعيد األُموي ، أَخذ عن األَ  ؤاسّي ومن علمائهم في عصر الفَرَّ عراب ، وعن أَبي زيد الكالبي ، وأَبي جعفر الرُّ

 ونبذاً عن الكسائي ، وله كتاب النوادر.

وأَبو عكرمة الضبي صاحب كتاب الخيل ، وأَبو عدنان الراوية  210وفي طبقته أَبو الحسن علّي بن المبارك األَخفش الكوفي ، مات سنة 

 صاحب كتاب الِقِسّي ، وقد روى عن أَبي زيد.

 ومن أَعلمهم باللغة وأَكثرهم أَخذاً عن األَعراب ، أَبو عمرو ِإسحاق بن ُمَرار الشيبانّي صاحب كتاب الجيم وكتاب النوادر ، مات سنة

عن مائة وعشر سنين ، روى عنه أَبو الحسن الطُّوسي ، وأَبو سعيد الحسن بن الُحسين السُّكِرّي ، وأَبو سعيد الضرير ، وأَبو نصر  213

 لي ، واللحيانّي ، وابن السّكيت.الباه

اد ، وأَما أَبو عبد هللا محمد بن ِزياد األَعرابيُّ فإِنه أَخذ العلم عن المفّضل الضبي ، وعن البصريين ، وعن أَبي َزيد ، وعن أَبي ِزي

 .221 سنة ومات ، عنههللارضيوجماعٍة من األَعراب ، مثل الفَُضيل وِعكرمة ، ُوِلَد لَْيلَةَ ُولَد اإِلمام أَبو حنيفة 

 وأَما أَبو عبيد القاسم بن سالم فقد َرَوى عن األَصمعيّ 
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 .223وَأيب عبيدة ا ومل يسمض من َأيب زيد شيئاً ا مات سنة 
واة ابُن نجدة ، وبعلم أَبي عبيدة أَبو الحسن األَثرم ، وكان أَبو محمد َسلَمة بن عاصم راِوية الفر اء. وانتهى واختص بعلم أَبي زيٍد من الرُّ

ومات سنة  200وأَبي العباس أَحمد بن يحيى ثعلب ولد سنة  244ِعلم الكوفيين إِلى أَبي يوسف يعقوب بن إِسحاق بن السكيت ، مات سنة 

ابي أَخذ األَّول عن أَبي عمرو والفّراء ، وكان يَحكي عن األَصمعي وأَبي عبيدة وأَبي زيد من غير َسماع ، وقد أَخذ عن ابن األَعر 291

وعن األَثرم شيئاً كثيراً ، والثاني اعتماُده على ابن األَعرابّي في اللغة ، وعلى سلمة في النحو ، وكان يروي عن ابن نَْجدة ُكتَُب أَبي زيد ، 

أَبيه سلمة ،  ُكتب أَبي عبيدة ، وعن أَبي نصر ُكتب األَصمعي ، وعن عمرو بن أَبي عمِرو ُكتَب أَبيه. وأَما أَبو طالٍب المفضل فأَخذ عن

 وعن يعقوب وعن ثعلب.

 فهذا جمهور ما مضى عليه أَهل الكوفة.

ا.:  النوع الثاني  في بيان أَّول من صنف في اللغة وُهلَّم جرًّ

لم  هقال السيوطي في المزهر أَول من صنف في جمع اللغة الخليل بن أَحمد ، أَلّف كتابه العين المشهور. والذي حققه أَبو سعيد السيرافي أَن

كتاب العين المنسوب إِلى الخليل إِنما هو جمُع الليث عن الخليل. وقد :  يكمل ، وإِنما كمله الليث بن نصر. وقال النووي في نحرير التنبيه

بيدي كتاباً سّماه مختصر العين ، استدرك فيه الغلط الواقع في كتاب العين ، وهو مجلد لطيف ، وأَبو طالب المف ضل بن أَلف أَبو بكر الزُّ

لب سلمة بن عاصم الكوفي من تالمذة ثعلب ، أَلّف كتابه االستدراك على العين ، وهو متقدم الوفاة على الزبيدي ، ثم أَلف اإِلمام أَبو غا

ء من تمام بن غالب المعروف بابن التياني كتابه العظيم الذي سماه فتح العين ، وأَتى فيه بما في العين من صحيح اللغة دون اإِلخالل بشي

الشواهد المختلفة ، ثم زاد فيه زيادات حسنة ، ويقال إِن أَصح ما أُلف في اللغة على حروف المعجم كتاب البارع ألَبي علي البغدادي ، 

لقزاز والموعب ألَبي غالب ولكن لم يعّرج الناس على نسخهما ، ولذا قلَّ وجوُدهما ، بل مالوا إِلى الجمهرة الدُّريدية والمحكم وجامع ابن ا

 والصحاح والمجمل وأَفعال ابن القوطية وأَفعال ابن طريف.

 وكان أَبو العباس المبرد يرفع قدر كتاب العين للخليل ويرويه وكذا ابن درستويه ، وقد أَلف في الرد على المفضل بن سلمة فيما نسبه من

إِالَّ منه. وروى أَبو علي الغّساني كتاب العين عن الحافظ أَبي  الخلل إِليه ، ويكاد ال يوجد ألَبي إِسحاق الزجاج حكاية في اللغة العربية

 عمر بن عبد البّر ، عن عبد الوارث بن سفيان ، عن القاضي منذر بن سعيد.

عن أَبي العباس أَحمد بن محمد بن واّلد  ـوهو صاحب النسخة المشهورة التي كتبها بالقَْيَرَوان وُعوِرضت بنسخة شيخه بمكة :  قلت ـ

 حوي.الن

عن أَبيه ، عن أَبي الحسن علي بن مهدي ، عن ابن معاذ  ـوله كتاب المقصور والممدود ، جليل الشأْن ، بدأَ فيه من حرف الهمزة :  قلت ـ

 عبد الجبار بن يزيد ، عن الليث بن المظفر بن نصر بن سيار ، عن الخليل.

أَمالها بفارس ثم :  ب العين كتاُب الجمهرة ألَبي بكر بن دريد ، قال بعضهمومن مشاهير كتب اللغة التي ُصنِّفَت على منوال كتا:  ثم قال

ء من الكتب إِال في الهمزة واللفيف ، ولذلك تختلف النسخ والنسخة المعّول بالبصرة وبغداد من حفظه ، ولم يستعن عليها بالنظر في شي

 مد ، ألَنه كتبها من عدة نسخ وقرأَها عليه.عليها هي األَخيرة ، وآخر ما صح من النسخ نسخة عبيد هللا بن أَح

وظفرت بنسخة منها بخط أَبي اليمن أَحمد بن عبد الرحمن بن قابوس الطرابلسي اللغوي ، وقد قرأَها على ابِن خالَويه :  قال السيوطي

على بعض أَوهام وتصحيفات ، وقال بروايته لها عن ابن ُدريد ، وكتب عليها حواشي من استدراك ابن خالويه على مواضع منها ، ونبه 

 كان ألَبي علّيٍ القالي نسخةٌ من الجمهرة بخّط مؤلفها ، وكان قد أُعِطي بها ثالثمائة مثقال ، فأَبى فاشتدت الحاجة فباعها بأَربعين:  بعضهم

 :  مثقاالً ، وكتب عليها هذه األَبيات

هــــــــا  ــــــــُ ت عــــــــح ــــــــِ ــــــــَن عــــــــامــــــــًا وب رِي ُت هبــــــــا ِعشــــــــــــــــــــــح  أَِنســــــــــــــــــــــح

د طـــــــــــاَ  وَ و     يـــــــــــينقـــــــــــَ نـــــــــــِ َدهـــــــــــا وحـــــــــــَ عـــــــــــح ِدي بــــــــــــَ  جـــــــــــح

  

هـــــــــــا و  ـــــــــــعـــــــــــُ ـــــــــــي ـــــــــــين ســـــــــــــــــــــــــبَب ان  ـــــــــــينِّ أَن ا كـــــــــــَ  مـــــــــــَ

وينو     جــــــــــــوِن ُديــــــــــــُ ين يف الســــــــــــــــــــــــــ  دتــــــــــــح لــــــــــــ   لــــــــــــو خــــــــــــَ
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ــــــــــٍة و  ي بــــــــــح ز وافــــــــــتــــــــــقــــــــــاٍر وصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــعــــــــــجــــــــــح ــــــــــكــــــــــن ل  ل

ُؤوين     ر شــــــــــــــــــــــُ هــــــــمح َتســــــــــــــــــــــتــــــــهــــــــِ غــــــــاٍر عــــــــلــــــــيــــــــح  صــــــــــــــــــــــِ

  

ربحَيت  ـــــــــــِ  عـــــــــــَ واب ك ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِ ل ـــــــــــح ُت ومل أَم ـــــــــــح ل ـــــــــــقـــــــــــُ  ف

زِيـــــــــــــنِ     ِويِّ الـــــــــــــفـــــــــــــؤاِد حـــــــــــــَ كـــــــــــــح الـــــــــــــَة مـــــــــــــَ  مـــــــــــــقـــــــــــــَ

  

ٍك و  اُت اي أُم  مـــــــــــــالـــــــــــــِ رُِج ا ـــــــــــــاجـــــــــــــَ د ختـــــــــــــُح  قـــــــــــــَ

اِ     ـــــــــــــــِ ن ن  ضـــــــــــــــــــــــــــــَ نح َربٍّ هبـــــــــــــــِ ـــــــــــــــم مـــــــــــــــِ رائ  كـــــــــــــــَ

  
وجدت هذه الحكاية مكتوبة بخط القاضي مجد الدين :  فأَرسلها الذي اشتراها ، وأَرسل معها أَربعين ديناراً أُخرى. قال السيوطي:  قال

اغاني ، ونقلها من خّطه تلميذُه أَبو حامد محمد بن الضياء الحنفي ، ونقلها الفيروزابادي صاحب القاموس على ظهر نسخة من العُباب للص

 وقد اختصر الجمهرةَ الصاحُب إِسماعيل بن عبّاد في كتاب سماه الجوهرة.:  من خّطه ، ثم قال

ل  ا كتباً شتَّى في اللغة ، ما بين ُمطوَّ ومختَصر وعاّمٍ في أَنواع اللغة ، وخاّصٍ بنوع منها ، ثم صنَّف أَتباُع الخليل وأَتباُع أَتباعه وهلّم جرًّ

اء ، واألَجناس والنوادر واللغات ألَبي زيد األَنصاري ، والنوادر للكسائي وأَبي عبيد ة ، كاألَجناس لألَصمعي ، والنوادر واللغات للفرَّ

، والنوادر البن األَعرابي ، والبارع ألَبي طالب المفضل  والجيم والنوادر والغريب ألَبي عمرو الشيباني ، والغريب المَصنَّف ألَبي ُعبيد

سي ، بن سلمة ، واليواقيت ألَبي ُعَمَر الزاهد المطّرز غالم ثعلب ، والمجّرد لكراع ، والمقصد البنه ُسَويد ، والتذكرة ألَبي علّي الفار

يط للصَّاحب بن عباد والجاِمع للقّزاز ، وغيرها مما ال والتهذيب لألَزهري ، والمجمل البن فارس ، وديوان األَدب للفارابي ، والُمح

 يُحصى.

ى كتابَه بالصحاح وسيأْتي ما يتعلق به  وأَول من التزم الصحيح مقتصراً عليه اإِلمام أَبو نصر إِسماعيل بن َحماد الجوهرّي ، ولهذا َسمَّ

 وبكتابه عند ذكره.

حواشَي على الصحاح ، وَصل فيها إِلى أَثناِء َحرف الشين ، فأَكملها الشيخ عبد هللا بن محمد وقد أَلف اإِلمام أَبو محمد عبد هللا بن بَّرّيٍ ال

 البسطي.

 وأَلف اإِلمام رضّي الدين الصغاني التكملة على الصحاح ، ذكر فيها ما فاته من اللغة ، وهي أَكبر حجماً منه.

قد ذكرنا الواضَح من :  أَيضاً في مجمله الصحيح ، قال في أَّوله وكان في عصر صاحب الصحاح أَبو الحسن أَحمد بن فارس ، فالتزم

كالم العرب والصحيح منه دون الوحشي المستنكر ، وقال في آخِره قد توخيت فيه االختصار وآثرت فيه اإِليجاز ، واقتصرت على ما 

ي ما لم أشكك فيه من كالم العرب لوجدت مقاالً.  صحَّ عندي سماعاً ، ولو ال تَوّخِ

وأَعظم كتاب أُلّف في اللغة بعد عصر الصحاح كتاب المحكم والمحيط األَعظم ألَبي الحسن علي بن سيده األَندلسي الضرير ، توفي سنة 

458. 

 (.بكم)ثم كتاب العُباب لإِلمام رضّي الدين الصاغاني ، وقد وصل فيه إِلى 

م بن نجيب الدين أَبي الحسن األَنصاري الخزرجّي اإِلفريقّي نزيل مصر ولسان العرب لإِلمام جمال الدين محمد بن جالل الدين مكرّ :  قلت

التزم فيه جمع الصحاح  711وسمع من ابن المقير وغيره ، وروى عنه السبكي والذهبي وتوفي سنة  (1) 630، ولد في المحرم سنة 

والتهذيب والنهاية ، والمحكم ، والجمهرة وأَمالي ابن بري ، وهو ثالثون مجلداً ، وهو مادة َشرحي هذا في غالب المواضع ، وقد اطلعت 

ى أَّول الجزء منها بخط سيّدنا اإِلمام جالل الدين أَبي الفضل السيوطي ، نفعنا هللا به ، منها على نسخة قديمة يقال إِنها بخط المؤلف وعل

 ذكر مولده ووفاته.

ما  ثم كتاب القاموس لإِلمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ، شيخ شيوخنا ، ولم يصل واحٌد من هذه الثالثة في كثرة التداول إِلى

وال نقصت ُرتبة الصحاح وال شهرته بوجود هذه ، وذلك اللتزامه ما صحَّ ، فهو في كتب اللغة نظير  وصل إِليه صاحب الصحاح ،

 صحيح البخاري في الحديث ، وليس المدار في االعتماد على كثرة الجمع ، بل على َشْرط الصحة.

ا اآلن فإِن القاموس بلغ في االشتهار مبلغ اشتهار الشمس إِلخ ، أَي هذا بالنسبة إِلى زمانه ، فأَم .. وقوله ولم يصل واحد من الثالثة:  قلت

 في رابعة النهار ، وقصر عليه اعتماد المدرسين ، وناط به قُْصَوى َرغبِة المحّدثين ، وكثرت نسخه

__________________ 
 (.انظر بغية الوعاة للسيوطي)حتريف. « 690»( ابألصر 1)
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ها   تعاىل عل  ســّيدان اإِلمام الفقيه اللغوي رضــي الدين عبد اخلال  بن َأيب حىت ِإين حا َأعدت َدرحســه يف َزبيد حرســ
 بكر الزبيدي ا نفي متض   حبياته ا وحضرت العلماء والطلبة ا فكان كر واحد منهم بيده نسخة.

ثناء مطالعتي لكتب اللغة حتى هممت أَن ومع كثرة ما في القاموس من الجمع للنوادر والشوارد ، فقد فاته أَشياء ظفرت بها في أَ :  ثم قال

 أَجمعها في جزء ُمَذياّلً عليه.

ر هذا المقصد للفقير ، فجمعت ما ظِفرت من الزوائد عليه في ُمْسَودَّة لطيفة ، سهل هللا علّي :  قلت  .إِتمامها َوما ذِلَك َعلَى هللِا بِعَِزيزٍ وقد يُّسِ

 املقصد التاسع
 يف ترمجة املؤلف

الشهير أَبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن يعقوب بن إِبراهيم بن عمر بن أَبي بكر بن محمود ابن إِدريس بن فضل هللا بن هو اإِلمام 

ّديقي الفيروزابادي الشيرازي اللغوي ، قال الحافظ ابُن حجر :  الشيخ أَبي إِسحاق إِبراهيم بن علي بن يوسف قاضي القضاة مجد الدين الّصِ

ً  يكن ولم ، عنههللارضيإِلى أَبي بكر الصّديق  وكان يرفع نسبه َ  729 سنة (1) بَكاِرِزين ولد. قاله فيما مدفوعا  وهو القرآن وحفظ ، بها ونشأ

تي سطر ، وانتقل إِلى شيراز وهو ابن ثمان سنين ، وأَخذ عن والده ، مائ أَحفظ حتى أَنام ال:  يقول إِنه بحيث الِحفظ سريع وكان ، سبع ابن

وعن القوام عبد هللا بن محمود وغيرهما من علماء شيراز ، وانتقل إِلى العراق ، فدخل واسط وبغداد ، وأَخذ عن قاضيها ومدرس 

خل بالد الروم والهند ، ودخل مصر وأَخذ عن علمائها ، النظامية بها الشرف عبد هللا بن بكتاش ، وجال في البالد الشرقية والشاميّة ، ود

اَء الغَفير من أَعيان الفضالء ، وأَخذ عنهم شيئاً كثيراً بيّنه في فهرسته ، وبرع في الفنون العلمية وال سيما اللغة ،  ز فيها ولقي الجمَّ فقد برَّ

وتوسع في الحديث والتفسير ، وخدمه السلطان أَبو يزيد بن السلطان وفاق األَقران ، وجمع النظائر ، واطلع على النوادر ، وجّود الَخط ، 

فتلقاه الملك األَشرف إِسماعيل ،  796مراد العثماني ، وقرأَ عليه ، وأَكسبه ماالً عريضاً ، وجاهاً عظيماً ، ثم دخل َزبيد في رمضان سنة 

ه بأَلف دينار أُخرى ، وتولى قضاَء اليمن كلّه ، وقرأَ عليه وبالغ في إِكرامه ، وصرف له أَلف دينار ، وأََمر صاحب عدن أَن يجهز

ر السلطان فمن دونه ، واستمّر بزبيد عشرين سنة ، وقدم مّكة مراراً ، وجاَوَر بها ، وأَقام بالمدينة المنورة ، وبالطائف وعمل بها مآث

شاه منصور بن شاه شجاع في تبريز ، واألَشرف صاحب مصر حسنة ، وما دخل بلدة إِال أَكرمه أَهلها ومتولّيها وبالغ في تعظيمه ، مثل 

، وأَبي يزيد صاحب الروم ، وابن ِإدريس في بغداد ، وتيمور لنك وغيِرهم ، وقد كان تيمور مع ُعتّوِه يبالغ في تعظيمه ، وأَعطاه عند 

المكي أَنه أَعطاه خمسة آالف ديناٍر ، ورام َمّرةً  اجتماعه به مائة أَلف درهم ، هكذا نقله شيخنا ، والذي رأَيته في معجم الشيخ ابن حجر

هَ إِلى مكة من اليمن ، فكتب إِلى السلطان يستأْذنه ويُرّغبه في اإِلذن له بِكتاب من فصوِله  وكاَن ِمْن عاَدة الُخلفاِء سلفاً وخلفاً أَنهم  ـالتوجُّ

ذلك البريد ، فإِني ال أَشتهي شيئاً سواه  ـَجعلني هللا فداك  ـفاجعَْلني ـ : لمرسلين كانوا يُْبِرُدون البريَد بقْصِد تبليغِ سالمهم إِلى حضرة سيّد ا

 وال أُريد.

 فكتب إِليه السلطان.

ى ني أَرٌء ال ينطق به لساني ، وال يجري به قلبي ، فباهلل عليك إِال ما َوَهْبَت لنا هذا العُمر ، وهللِا يا مجَد الدين يميناً باّرة ، إِ إِن هذا شي

 فِراَق الدنيا ونعيمها وال فراقَك أَنت اليمن وأَهله.

فعه ، بحيث إِنه صنف له كتاباً  وأَهداه له وكان السلطان األَشرف قد تزّوج ابنته ، وكانت رائعة في الجمال ، فنال بذلك منه زيادة البِّر والّرِ

 على ِطبَاق ، فمألها له دراهم.

واية ، سمع من محمد بن  يوسف الزرندي المدني صحيح البخاري ، ومن ابن الخبّاز ، وابن القيم ، وابن الحموي ، وأَحمد كان واسع الّرِ

بن عبد الرحمن المرداوي ، وأَحمد بن مظفّر النابلسي ، والتقي السبكي ، وولده التاج ، ويحيى بن علي الحّداد وغيرهم بدمشق ، وفي 

غضنفر ، وابن نباتة ، والفارقي ، والعّز بن جماعة ، وبكر بن خليل المالكي ، والصفي القدس من العالئي ، والبياني ، وابن القالنسي ، و

 الحراوي ، وابن جهبل ، وغيرهم ، وله التصانيف

__________________ 
 حتريف. انظر معجم البلدان وفيه كارزين بلد بفارس.« كازرين» ( يف املطبوعة املصرية1)



73 

 

منها هذا الكتاب املســـم  ابلقاموس اميرت ا وبصـــائر ذوي التمييز يف لطائف كتاب   العزيز الكثرية النافعة الفائقة ا 
ا يف جملدين ا وتنوير املقباس يف تفسري ابن عباس يف أَربض جملدات ا وتيسري فائحة اإِلهاب يف تفسري فاحتة الكتاب ا 

ا وحاصـــر كورة اخلالص يف فضـــائر ســـورة اإِلخالص ا يف جملد كبري ا والدر النظيم املرشـــد ِإىل مقاصـــد القرآن العظيم 
اف ا وشــــوار  اأَلســــرار العلّية يف شــــرح مشــــار  األَنوار النبوية ا يف أَربض  وشــــرح قطبة اخلشــــاف يف شــــرح خطبة الَكشــــّ
جملدات ا ومنح الباري لســــــير الفيح اجلاري يف شــــــرح صــــــحيح البخاري ا كمر منه رُبض العبادات يف عشــــــرين جمل داً ا 

ســــــعاد ابإِلصــــــعاد ِإىل درجة االجتهاد ا يف ثالث جملدات ا وعّدة ا كام يف شــــــرح عمدة اأَلحكام ا يف جملدين ا واال
الة  ر يف الصـــ  الت والُبشـــَ وافتضـــاض الســـهاد يف افرتاض اجلهاد ا يف جمّلدة ا والنفحة العنربيّة يف مولد خري الربيّة ا والصـــّ

ىَن يف فضــ
ُ
ر وامل ر ِمىن ا واملغامن املطابة يف معامل طابة ا وهتييج الغرام ِإىل البلد ا رام ا وروضــة عل  خري البشــر ا والوصــح

النا ر يف درجة الشـــــــيخ عبد القادر ا واملِرفاة الوفّية يف طبقات ا نفية ا واملرقاة اأَلرفعية يف طبقات الشـــــــافعية ا والبلغة 
بهان ا وتعيا الغرفات للُمعا عل  َعرفات ا ومنية املســـئو  يف تراجم أَئمة النحو واللغة ا ونزهة األذهان يف لريخ َأصـــ

يف دعوات الرســــــــــو  ا ومقصــــــــــود ذوي األَلباب يف علم اإِلعراب ا واملتف  وضــــــــــعاً املختلف صــــــــــنعاً ا والدر الغاد يف 
ا فيما يقا  ابلســـا  والشـــا ا تتبض اأَلحاديث العواد ا والتجاريح يف فوائد متعلقة أَبحاديث املصـــابيح ا وحتبري املوشـــّ

فيه َأوهام اجملمر يف حنو أَلف موضض ا والروض املسلوف فيما له الان ِإىل األُلوف ا وحتفة القماعير فيمن تسم  من 
راح يف َألاء النكاح ا واجللي  األَني  يف َألاء اخلندري  ا وأَنواء الغيث يف َألاء  املالئكة ِإلاعير ا وَألاء الســــــــــــــ 

األســـر يف تصـــفي  العســـر ا وزاد املعاد يف وزن ابنت ســـعاد ا وشـــرحه يف جملدين ا والتحف والظرائف  الليث ا وترقي 
يف النكت الشــرائف ا وَأحاســن اللطائف يف  اســن الطائف ا والفضــر الويف يف العد  اأَلشــريف ا وِإشــارة ا جون ِإىل 

خلَرزة يف فضــــــــــــر الســــــــــــالمة عل  اخلبزة ا و ا قريتان زايرة ا جون ا عمله يف ليلة واحدة عل  ما قير ا ويف الدرة من ا
ابلطائف ا وتســـهير طري  الوصـــو  ِإىل اأَلحاديث الزائدة عل  جامض اأُلصـــو  ا يف أَربض جملدات ا صـــنفه للناصـــر ولد 

مخ  جملدات اأَلشرف ا وَألاء العادة يف َألاء الغاَدة ا والالمض املعلم الُعجاب اجلامض با امكم والعباب ا كمر منه 
 ا وِسفر السعادة ا وغري ذلك من ُمَطو   وخمتصر.

ً  هللارحمهوتوفي  ه ممتعا ً  بحواّسِ  عشرة ست أَو سبع سنة شّوال من عشرين الُموفية الثالثاء ليلة في ، التسعين ناهز وقد ، بزبيد قاضيا

القطب الشيخ إِسماعيل الجبرتي ، وهو آخر من مات من الرؤساء ن سنة ، ودفن بتربة وثمانو بضعٌ  وله:  فهد ابن ذيل وفي. وثمانمائة

ه الذين انفرد كل واحد منهم بفن فاق فيه األَقران ، على رأْس القرن الثامن ، منهم السراج البلقيني في فقه الشافعي ، وابن عرفة في فق

مكي بعد البلقيني الزين الِعراقي في الحديث ، وابن الملقّن مالك ، والمجد اللغوي في أَسرار اللغة ونوادرها ، والذي في معجم ابن حجر ال

ي في كثرة التصانيف ، والفَناري في االطالع على العلوم ، ترجمه الحافظ ابن حجر في أَنباء الغمر ، واقتفى أَثره تلميذه الحافظ السخاو

 دي في تاريخه ، والمقَّري في أَزهار الرياض.في الضوء الالمع ، والسيوطي في البغية ، وابن قاضي شهبة في الطبقات ، والصف

أَْلِصْق َرَوانِفََك بِالَجبُوب ، وُخذ الِمْزبَر » قول َسيّدنا علّيٍ كرم هللا وجهه لكاتبه ومن مفاخره ما قاله الّسيوطي في البُغية أَنه ُسئل بالروم عن

لَّة ، »:  ما َمعناه فقال «َوَعْيتَها في َحماطة ُجْلجالنِكيَةً إِال وقد بَِشنَاتِِرك واجعَل ُحندوَرتَْيك إِلى قَْيَهِلي حتى ال أَنِغي نَغْ  أَلِزق ِعْضِرَطَك بالصَّ

فعَجب الحاضرون من « (1)وخذ المسطر بأَباخسك ، واجعل جحمتَيك إِلى أُثعباني ، حتى ال أَنبِس نَبََسة إِال وَعْيتها في لمَظة ِربَاِطك 

 الرياض فيسرعة الجواب ، ومنها في أَزهار 
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__________________ 
األرض كالصـــــلة بفتح الصـــــاد :  األســـــت ا وااللزا  وااللصـــــا  واحد ا واجلبوب:  الروانف املقعدة ا والعضـــــرط»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــرية1)

العا ا :  ا دقة ا وا جمة:  األابخ  ا وا ندورةمجض شنرتة ما با األصابض وهي :  القلم ا والشناتر:  وتشديد الالم ا واملزبر ا واملسطر كعنرب
:  ســــــوداء القلب أو حبته ا واجللجالن:  النغمة ا وا ماطة:  الوجه كاالثعبان بضــــــم اهلمزة ا ونب  كضــــــرب ا تكلم فبســــــرع ا والنغية:  والفيهر

 القلب اه.:  كسرالنكتة البيضاء يف سواد العا ا والسوداء يف بياض ا والرابط ابل:  القلب ا واللمظة
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َأخبار القاضــــــي عياض للمقري ا ونقله عنه شــــــيخ مشــــــالنا ســــــيدي َأمحد زرو  بن  مد بن قاســــــم البوين التميمي يف 
ومن َأغرب ما منح   به اجملد صــــاحب القاموس أَنه قرأَ بدمشــــ  با ابب النصــــر والفرج :  كراســــة ِإجازة له ما نصــــه

ا عل  انصر الدين َأيب عبد    مد بن جهبر صحيح مسلم يف ثالثة َأايم  وسلملهوآعليههللاصلى اه نـَعحر النيب 
 :  ا وصرح بذلك يف ثالثة أَبيات فقا 

ٍم  لـــــــــــــِ َض َمســـــــــــــــــــــــــــح امـــــــــــــِ ِد ِ  جـــــــــــــَ مـــــــــــــح َ َرأحُت حبـــــــــــــِ  قــــــــــــــَ

اَلمِ     فـــــــــًا إِلســــــــــــــــــــــح وح ام جـــــــــَ ِ  الشــــــــــــــــــــــ  وحِف ِدَمشــــــــــــــــــــــح َ  ِبـــــــــِ

  

ٍر  بــــــــَ هــــــــح ِر الــــــــدِّيــــــــِن اإِلمــــــــام ابــــــــِن جــــــــَ لــــــــَ  اَنصــــــــــــــــــــــِ  عــــــــَ

اَلمِ حب    رَي َأعـــــــــــــح اٍ  َمشـــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــِ فـــــــــــــّ  ضـــــــــــــــــــــــــــرة حـــــــــــــُ

  

لــــــــــــــــه وَ  ــــــــــــــــه وَفضــــــــــــــــــــــــــــــح  مَت  بــــــــــــــــتــــــــــــــــوفــــــــــــــــيــــــــــــــــ  اإِلل

مِ     ة أاي  الثـــــــــــــــــَ رٍت يف ثـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح رَاَءَة ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــِ

  
وقرأَ الحافظ أَبو الفضل العراقي صحيَح ُمسلم :  وفي ذيل ابن فهد على ذيل الشريف أَبي المحاسن في بيان طبقات الحفّاظ ما نصه:  قلت

إِسماعيل الَخبَّاز بدمشق في ِستَّة مجالس متوالية ، قرأَ في آخر مجلس منها أَكثر من ثلث الكتاب ، وذلك بحضور الحافظ على محمد بن 

 زين الدين بن رجب وهو يعارض بنسخته ، وقرأْت في تاريخ الذهبي في ترجمة إِسماعيل بن أَحمد الحيري النيسابوري الضرير ما نصه

ء ال أَعلَم أَحداً في وهذا شي:  غدادّي بمكة صحيح البخاري سماعه من الكشميهني في ثالثة مجالس ، قالوقد سمع عليه الخطيب الب: 

 زماننا يستطيعه ، انتهى.

 املقصد العاشر
 يف أسانيدان املتصلة ِإىل املؤلف

ِبيدي الحنفي ، وذلك بمدينة َزبيد حدثنا شيخنا اإِلمام الفقيه اللغوي رضّي الدين عبد الخالق بن أَبي بكر الزين ابن النمري المز جاجي الزَّ

أَذن لنا شيُخنا :  ء عليه في بعض منه قالحرسها هللا تعالى بحضور َجْمعٍ من العلماء ، بقراَءتي عليه قدر الثلث ، وسماعي له فيما قُِرى

بيدي ، وا راج الحنفي ، الزَّ لعالمة عالء الدين بن محمد باقي المزجاجي الحنفي الفقيه عبد الفتاح بن إِسماعيل بن عبد الفتاح الخاّص الّسِ

أَخبرنا اإِلمام أَبو الفداء إِسماعيل بن عبد الفتاح الخاص ، وهو والد األَول قراَءةً من الثاني عليه في البعض ، :  األَشعري الزبيدي قاال

لفتاح بن الصّديق بن محمد الخاص ، وعمه العاّلمة عبد وإِجازة منه في سائره ، وإِجازة لألَّول ومناولة للكل عن والده فخر الدين عبد ا

أَخبرنا عمنا العالمة إِمام المدرسين شرف الدين أَبو الفداء إِسماعيل بن محمد الخاص ، وِصْنُونا العاّلمة وجيه :  الرحيم بن الصديق قاال

أَخبرنا خاتمة المحدثين واللغويين :  الصديق ابن محمد الخاص قالواالدين أَبو بكر ، وشيخ اإِلسالم جمال الدين أَبو عبد هللا محمد ، ابنا 

رضّي الدين أَبو محمد الصديق ، والعالمة شجاع الدين أَبو حفص عمر ، والعالمة نور الدين أَبو عمر ، وعثمان أَبناء محمد بن الصّديق 

ر شيخ اإِلسالم خات:  الخاص السراج قالوا مة المحققين جمال الدين محمد بن الصّديق بن إِبراهيم الخاص أَخبرنا والدنا الحافظ المعمَّ

أَخبرنا العالمة شرف الدين أَبو القاسم بن عبد العليم بن إِقبال القَْريتي الحنفي الزبيدي ، عن اإِلمام المحدث :  السراج الحنفي الزبيدي قال

قرأْته على المؤلف. وهذا السند كما ترى ُمسلسل :  الزبيدي قالاألَصيل زين الدين أَبي العباس أَحمد بن عبد اللطيف الشرجي الحنفي 

بيِديين ، وأَجاز شيَخنا المذكوَر فيه أَيضاً شيَخ الجماعة الشريف عماد الدين يحيى بن عمر بن عبد القادر الُحسيني الحرار  بالحنفية وبالزَّ

 المكي ، أَخبرنا عبد الرحيم بن الصّديق الخاص عالياً. الزبيدي ، أَخبرنا المحدث اللغوي الفقيه حسن بن علي بن يحيى الحنفي

الدين ح وأَجازني به أَيضاً شيخي الفقيه أَبو عبد هللا محمد ، ابن الشيخ عالء الدين بن عبد الباقي المزجاجي ، عن والده ، عن أَخيه عفيف 

عن العالمة برهان الدين إِبراهيم بن محمد بن جعمان ، عن عبد هللا ، عن العالمة عبد الهادي بن عبد الجبار بن موسى بن جنيد القرشي ، 

 أَخبرنا شيخنا الحجة وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن الديبع الشيباني الزبيدي.:  الشريف الطاهر بن حسين األَهدل ، قال

الشرفي الفاسي نزيل َطْيبَة طاب ثراه ح وأَخبرنا شيخنا المحدث األُصولي اللغوي نادرة العصر أَبو عبد هللا محمد بن محمد بن موسى 

قرأْته قراَءةَ بحٍث وإِتقان على شيخنا اإِلمام الكبير أَبي عبد هللا :  قال 1164َء عليه في مواضع منه وأَنا أَسمع ومناولة للكل سنة فيما قُرى

 محمد بن أَحمد المناوي ، والعالمة أَبي عبد هللا محمد بن أَحمد الشاذلي ،
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اً من مباحثه ومواّده عل  شيخنا الربكة حنِويِّ العصِر ولُغِويِّه َأيب العباس َأمحد بن علي الوجاري األَندلسي ا ولعت كثري 
الثالثة عن الشــيخ املســند َأيب عبد    مد الصــغري ا ابن الشــيخ ا افة َأيب زيد عبد الرمحن ا ابن اإِلمام ســيدي عبد 

َأمحد الفاســـي ا عن اإِلمام النظار َأيب عبد    مد بن قاســـم الغرانطي القيســـي القادر الفاســـي ا عن اإِلمام  مد بن 
ار ا عن اإِلمام َأيب عبد    مد اليســـــيتين ا عن عاّلمة املغرب َأيب عبد    مد بن غازي املكناســـــي  الشـــــهري ابلقصـــــّ

  اخلري ِش  الدين  مد بن عبد الرمحن السخاوي.والعاّلمة َأيب عبد    مد ا طاب ا  ا وابُن الربيض عن ا افة َأيب
ر أَبي الوفاء محمد بن أَحمد ابن العجل بن العجيل الشافعي الصوفي اليمني ، عن إِمام  ح وزاد حسن بن علي المكي عن المحّدث المعمَّ

افظ جالل الدين أَبي الفضل عبد الرحمن المقام يحيى بن مكرم ابن محب الدين محمد بن محمد بن أَحمد الطبري الحسيني ، عن اإِلمام الح

أَخبرني به التقي محمد بن فهد ، وأَخوه ولي الدين أَبو الفتح عطية ، وولداه فخر الدين أَبو بكر :  بن أَبي المناقب أَبي بكر السيوطي ، قال

بيدي ، والفخر أَبو بكر بن م حمد بن إِبراهيم المرشدي ، وأَمين الدين سالم ، والحافظ نجم الدين عمر ، والشرف إِسماعيل بن أَبي بكر الزَّ

بن الضياء محمد بن محمد بن سالم القرشي المكي ، وعلم الدين شاكر بن عبد الغني بن الجيعان ، والمحب محمد بن علي بن محمد 

ند الدنيا على اإِلطالق محمد المعروف بابن األَلواحي ، ورضي الدين أَبو حامد محمد بن محمد بن ظهيرة المكي ، وأَخوه ولّي الدين ومس

 بن مقبل الحلبي ، كلهم ما بين سماع وإِجازة ومناولة عن المؤلف.

ح وأَخذ ابن غازي أَيضاً عن شيخ اإِلسالم زكريا األَنصاري هو والسخاوي وابن فهد ، عن إِمام الرحلة الحافظ شهاب الدين أَحمد بن 

مجد اللغوي في زبيد ، وفي وادي الحصيب ، وناولني ُجلَّ القاموس وأَِذن لي وقرأْت اجتمعت به أَي بال:  محمد بن حجر العسقالني قال

عليه من حديثه ، وكتب لي تقريظاً على بعض تخاريجي ، وأَنشدني لنفسه في سنة ثمانمائة بزبيد ، وكتبهما عنه الصالح الصفدي في سنة 

 :  بدمشق 57

مح  تــــــــــــــُ َد ِإنح رحــــــــــــــلــــــــــــــح ا اأَلمــــــــــــــاجــــــــــــــِ نــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ بـــــــــــــــ   َأحــــــــــــــِ

دًا وِإال  ملَح و     ا عــــــــــــــــــهــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ رحعــــــــــــــــــوحا ل ــــــــــــــــــَ   تـ

  

وابً  لــــــــــــــــُ مح قـــــــــــــــــُ كــــــــــــــــُ وِدعــــــــــــــــُ مح ونــــــــــــــــُ كــــــــــــــــُ َودِّعــــــــــــــــُ  نـــــــــــــــــُ

ا وِإال      نـــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ  ل

  
ف وزاد السخاوي والتقي بن فهد عن الحافظ جمال الدين أَبِي عبد هللا محمد بن أَبي بكر بن محمد بن صالح الهمداني التفري الجبلي ، ُعرِ 

المؤلف ، وسماعه عنه صحيح ، رأَيته في الذَّيل على َطبقات الحفّاظ. وهناك أَسانيد أُخر غير هذه عالية ونازلة ، بابن الخيّاط ، عن 

ه الِوْجَهة إِلى ما هو األَ  هّم من أَعرضنا عنها خوف اإِلطالة ، وفي هذا القدر الكفاية ، وقد طال البحث ، ووجب أَن نكّف الِعنان ، ونُوّجِ

 : وقد ابتدأَ المصنف كغيره بقوله [شرح خطبة المصنف]،  لكتاب من األَفنانافتنان ما حواه ا

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 
بتَُر ، أَو فهو أَ  (ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ )بـ  ُكلُّ أَْمٍر ِذي باٍل ال يُْبَدأُ فيه» بالحديث المشهور على األَلسنة اقتداًء بالكتاب العزيز ، وعمالً 

 الحمد هلل ، على الروايات والمباحث المتعلِّقة بها ، أَوردناها في رسالة مخصوصة بتحقيق فرائدها ، ليس هذا محل ذكرها «أَقطُع أَو أَجَذمُ 

وايتين ، وِإيراد المباحث المتعلقة بهذه الجملة  يخرجنا عن المقصود ، فليُنظر في ثنّى به اقتفاًء لألَثرْين ، وِإعماالً للحديثين ، وجمعاً بين الّرِ

جعله ناطقاً ، والبلغاُء جمع بليغ ، وهو الفصيُح الذي يَبلُغ بعبارته إِلى ُكْنه :  نََطق نُْطقاً تكلَّم ، وأَنطقه َغيُره ُمْنِطق البُلغاءِ  الكتب المَطّوالت

جمع لُغٍة َكبَُرةٍ وبًُرى ، أَي باألَصوات والحروف الدَّالة على المعاني ،  باللُّغَى أَي جاِعل البلغاِء نَاِطقيَن أَي ُمتكلِّمين:  ضميره ، والمعنى

لُْغيَة ، بناًء على أَن مأْخوذٌ من لَغَْوُت أَي تكلّمت ، ودائرةُ األَخذ أَوسُع من دائرة االشتقاق ، كذا حققه الناصر اللَّقانيُّ ، وأَصلها لُْغَوة أَو 

صليّةً أَو منقلبةً عن واٍو ، كرِضي استُثقلت الحركةُ على الواِو أَو الياء ، فنُِقلت للساكن قبلَها ، فبقيت الواو ماضيه لَغَى ، إِما أَن تكون ياؤه أَ 

َض عنها هاُء التأْنيث ، وقد يُذَكر األَصُل مقروناً بها ، أَو نيَّة الِعَوضيَّة تكون بعد الحْذفِ   ، ووزنها بعد أَو الياء ساكنةً ، فحذفت وُعّوِ

نقالً عن عالل فُعةٌ ، بحذف الالم ، وقولُنا كبَُرةٍ وبًُرى هو لفظ الجوهِري ، ومراُده المماثلة في الوزن ال األَصل ، لقوله في فصل الباِء اإلِ 

 أِلَنها ُجمعت:  أَبي علّيٍ ، إِن أَصل بُرة بَْرَوةٍ بالفَتحِ ، قال
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لالم ا وهو غلرٌت ا لفســـــــاد املعىن ا ألَنه يكون حينئذ من عل  بـًُر  مثر قـَرحية وقـًُر  ا وضـــــــبرت يف بع  النســـــــخ بفتح ا
ويف الفقرتِا :  ء عل  فـََعٍر ا كفرِح فرحاً ا قا  شيخناَلِغَي يـَلحَغ  َلغاً ِإَذا َهَذ  ا وقياس ابب َعِلم ِإذا كان الزماً َأن  ي

لح 
ُ
بحُه اجلِناس امر ف ا وعل  النســـخة الثانيِة امل ب ا وأيحيت مجُض لُغةٍ :  شـــِ  عل  لُغاٍت فيجب كســـُر التاِء يف حالة الن صـــح

َأي حالَة كوهِنم فيها ا  يف البوادي لعُت لُغاهَتم ا ابلفتح ا تشــــــــــــــبيهاً هلا ابلتاء الجي يوقف عليها:  وحك  الكســــــــــــــائي  
واشـــتقاقها من الُبُدوِّ ا َء ا ا  من املضـــاف ِإليه كوُن املضـــاف عامالً فيه ا وهي مجض ابِديٍة لاعاً وقياســـاً ا وســـو ي جمي

وهو الظ ُهور والرُبُوز ا وِإلــا قـُيــِّد بــذلــك أَلن املعترب يف اللغــاِت مــا كــان مــبحخوذاً عن هؤالء اأَلعراِب القــاطنا ابلبــاِديــة ا 
َدعه الشي ُمودِعو  للِحكمة الجي َأوحَدعها  ُ سبحانه يف ِلساهنم ا مض َمِظن ِة البـُعحِد عن َأسرارها وَلطائِِفها وبدائِعها ء ِمن َأوح

نَ  َأي لســــــاِن البلغاِء. اللســــــانِ  ِإذا جعله عنده وِديعًة حَيَفظُه له. ٌن كِكتف ا  أَلحســــــَ ناً َفهو َلســــــِ َن كفرح َلســــــَ أَفعَر من َلســــــِ
فة َأي أَفصـــح ن وأَلحســـن كَبمححَر ا فهو صـــِ تقدِّم مجض هادية وهاِد ا و  اهلَوادي بضـــمتا مجض ِلســـان مبعىن اللغِة. الل ســـُ

ُ
هو امل

تقدِّمة يف أَمِر الفصـــــــاحِة َأي :  ٍء ومنه يقا  لِلُعن من كرِّ شـــــــي
ُ
اهلادي ا واملعىن ُمودِع ِلســـــــاِن البلغاِء أَفصـــــــَح الل غاِت امل

ما بعده ِإنه تقّدم فيه ا ويف البُلغاء والَلغ  واللســـــــان و :  َء ِإذا فا  يف أَمٍر وبلغ النهايَة فيه يقا الفائِقة فيه ا فإن الشـــــــي
ص من اجلناس ما ال َلَف . ي ُعرو ِ  َأي ُمؤحثر وُمفضـّر. وخُمَصـِّ نـَبحٌت طيُِّب الريِح  الَقيحصـُوم ء َأصـُله.مجض ِعرح  من ُكرِّ شـَ

مِجض َقصيمٍة ا رملٌة تـُنحِبت الَغضا  الَقِصيم مقصوٌر ا وهو شجٌر عريبيف مشهور. (*) غض  خُمّصص وا خاصيف ببالد العرب
ّر والتخصيِص الذي مبا ا ويف بع  النسخ ابلضاد املعجمة ا وهو تصحيف. ا َأي مل يـُعحطَه من الن وا   مل ينَـلحه َأي ابلسِّ

ا كذا يف النسخة ابجليم والدا  املهملة  واجلادي نبٌت طيٌِّب مشهوٌر. العبَهرُ  ا َأو مل ُيِصبحه ِبسرٍّ وُخصوص ومل يظفرح به.
بة ِإىل اجلاِديَِة قـَرحية  الر ســـــــــــولية وامللكية ا وُحِكي ِإعجام الداِ  لغًة ا والياء مشـــــــــــد دة ُخِففت ملراعاة القوايف ا وهي ِنســـــــــــح

 َأن   أَرحض البلقاِء أَرحُض الزعفراِن ا وأَقر ه املناِوي  ا واملعىن:  لَِعت من يقو :  ابلبلقاء ا قا  الزخمشــــــري يف اأَلســــــاس
يح ا مض كوحهِنا ُمبتَذلًة ا أَبســــــراٍر ودقائَ  مل ُتوَجد يف النباَلِت  ص النبالت البدويّة كالَغضــــــا والَقيحصــــــوم والشــــــّ تعاىل خصــــــَ
مِّ والَنَظِر َكالّنرج  واليالا والزعفران ا ويف ضــمن هذا الكالم ختصــيُص العرِب ابلفصــاح ُعّدة للشــَ

َعظ مة امل
ُ
ري ة امل ة اَ ضــَ

والبالغة ا واقتض  َأن يف ُعرو  رعحِي أَرِضهم وِخصحب زماهنم من النفض واخلاّصّية ما مل َيكن يف فاِخِر َمشموماِت غريهم 
َخة ِمريزا عل  الشــــــــريازي اخلاِدي ا ابخلاء املعجمة ا وهو غَلرٌت ا وفســــــــره قاضــــــــي األَقضــــــــية :  ا وهو  اهر ا ويف ُنســــــــح

ُســـــرتحِخي ا فَبخطبَ 
 يف تفســـــريه ا وِإلا هو اخلاذي ا مبعجمتا ا وال يُناســـــب هنا ا ملخالفته ســـــائِر الِفَقر بَكجرات ا ابمل

راد. وبا الَقيحصــوِم والقصــيِم ِجناُس االشــتقاِ  وُمراعاة وكذا تفســريه العبحهر ابملمتِل 
ُ
ء اجلســم الناعم ا لبـُعحده عن مغز  امل

 املــاَء ففــاض ا وأَفــاض أَيضــــــــــــــــًا ِإذا جر  وكثُر حىت َمأَل جوانــَب جَمراه. من أَفــاضَ  وُمفي ِ  الّنظري با كــرٍّ من الن بــاتاِ 
مجض أَيحٍد مجحض َيِد فهو مَجحُض اجلمض ا والَيد َأصٌر يف اجلارِحة ا وتطل  مبعىن الُقّوة ا أَلهنا هبا ا ومبعىن النعمة أَلهنا  اأَلايدي

راد هنا النِّعم واآالء
ُ
َناِوهُلا ا وامل ي ًة ا ابلر واِئح تـُ طرة الجي تكون َعشــــــــــــــِ

َ
مجض غاِدَية ا وهي  والغوادي مجض رَائحٍة ا وهي امل

ببي ة َأو  رفي ة ا واملراد ابلروائح والغواِدي ِإما اأَلمطاُر ا َأي ُمفي  النِّعَ  وًة ا والباء ِإم ا ســـــــَ َطرة الجي تكون غدح
م بســـــــببها امل



78 

 

 روٌف للنِّعم ا َأو َأن املراد هبما ُعُموُم اأَلوقاِت ا فالباء ِإذاً  رفية ا وِإلا ملن َيطلبها ا َأو ُمفيضــــــها فيها ا أَلن اأَلمطار 
َو  واجَلَدا الَعِطّية. للُمجتِدي ُخص ت تلك اأَلوقاُت َجرحايً عل  الغالب. َو  َأي السائر ا واجَلدح  واجلَاِدي َأي طالِب اجَلدح

ُعحِطي ا وأَيحيت مبعىن الســــائر أَيضــــاً ا فهو م
ومل يذُكره املؤلف ا وقد ذكره اإِلمام أَبو َعِلّي :  ن اأَلضــــداد ا قا  شــــيخناامل

جتدي جناُس االشـــــتقا  ا ويف 
ُ
القاد يف كتاب املقصـــــور واملمدود ا وبا اجلادي واجلادي اجلِناُس التام  ا وبينه وبا امل

حتِدي ا اب اء املهملة ا وهو غلرت.
ُ
مجض َصاِدية  الص وادي ابلضمِّ العَطُش. ُغل ةِ  وُمزِيرِ َأي ُمرحِوي  وانِقضِ  بع  النسخ امل

قاُم ا وهي الَعطحَش  ا واملراد ابلغُل ة ُمطَلُ  ا َرارة ا من ابب التجريد ا وفس رها اأَلكثرون ابلن خير الطِّوا  ا لكن املقاَم مَ 
َفُتها ا َأي  الثـ َواديهي ُمطَل  اأَلمطاِر و اأَلمطار الغزيرة ا َأو  ابألهاضـــــــــــيب الُعموِم ا كما ال لف  ا قاله شـــــــــــيخنا صـــــــــــِ

 العظيمة الكثريُة املاِء ا َأو من ابب التجريد ا ويقا  مطرة
__________________ 

 مقصور.:  غضا وهو خطب لقوله بعدها:  *( ابملطبوعة املصرية والكويتية معاً )
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ايء ا َأي عظيمة َغزيرُة املاِء ا وفســـــر شـــــارُِح اخلطبة عيســـــ ِه َثدح طَة عل  وجح نبســـــِ
ُ
  بن عبد الرحيم اأَلهاضـــــيب ابجلباِ  امل

ر ِإذا ابتر  ا َأو من َثداه ِإذا ره املؤلف يف مادة ث د  َأهنا مجض  ِديَة ا ِإما من َثِدَي ابلكســــــِ  اأَلرض ا والث وادي مبا فســــــ 
راد ا وقير ِإنه من املهموِز العا ا والد

ُ
ا  املهملة الٌم له ا كَبنه مجض ََثحداَء كصــــــــــــــحراَء بل ه ا و ا بِعيدان عن معىن امل

بفتح امليم والعا املهملة  َمَعر ة َأي صاِرف وُمزير. ودافضِ  وصحارِي ا ويف بع  النسخ ابلنون ا وهو خطبٌ َعقحاًل ونـَقحاًل.
ر  عل  املؤّلف ا كما أيحيت يف  لِّه ا وُوِجد يف بع  النســخ هنا   وتشــديد الراء َأي اإِلمث ا عن اجلوهري ا وهو ُمســَتدح

االســـــــــم ا ابلســـــــــا املهملة بد  الثاء ا وُتطَل  املعر ة مبعىن اأَلذ  ا وهو اأَلشـــــــــبُه ابملراد هنا ا و حيت مبعىن الُغرحم واخلِيانة 
َدة ا قاله العكربي  والَشريشي. واِن ا  الَعَوادي والَعيحب والدِّية ا ذكرها املؤلف ا ومبعىن الص ُعوبة والشِّ مجض َعاِديَة من الُعدح

يا  الكالم وســـــَباقه ا وأَم ا  نوَن اجملِدبَُة عل  التشـــــبيه ا وهذا املعىن هو الذي يُناســـــبه ســـــِ وهو الظ لم ا واملراد هبا هنا الســـــِّ
الة ا وَجعحُله مبعىن ما يـُغحَرس مَن  جعُلُه مجَض عاٍد َأو عاِدَية مبعىن مجاعِة الَقوحم يـَعحُدون للقتا  ا َأو َأّو  َمن حَيمر من الر ج 

َأن  الَكرحم يف ُأصـــــوِ  الشـــــجِر الِعظام ا َأو مبعىن مجاعٍة عاِديَة َأو  َاِلمة فيبحابه الطبُض الســـــليُم ا مض ما يَرِد عل  اأَلو ِ  من
ُذك ر ال ُ حمض عل  فـََواعر ا كما هو ُمقر ر يف  له

فات امل ِر.َأي ابلفَ  ابلَكَرمِ  فاِعاًل يف صـــــــِ َماد  ضـــــــح
ُ
الدائم واملســـــــتمّر  امل

ُيوعِ  ُتمادي ا بزايدة التاء ا وهو الظاهر يف الدِّرَايَة ا لشـــُ
عل  اأَلمر ِإذا دام « متاَد » الباِلغ الغاية ا ويف بع  النســـخ امل

رحِي وهو املر  الســـــريض َأي من اجلَ  وجُمحري وِإن أَثبته اأَلكثرون ا واأُلوىَل هي املوجودة يف الر ســـــولي ة.« َماَد » واســـــتمر  دون
ير الت ا فهو من اجملاز عل  اجملاز ا مث ذََكر  اأَلوحداء ُمســــــــِ مجض واِد ا واملراد ما ه جمازاً ا مث املراد اإِلحســــــــاانت والتفضــــــــّ

َ يف قوله َما يُوَجد ِإال يف َكالم َترشـــــــيحاً للمجاز اأَلو   اســـــــتقالاًل وللثاين تَبعاً ا ومثر هذا اجملاز قـَل   ِمنح َعاح الَعطاءِ  الَعاح
ُح وما يـُعحَط  ا كما ســيبحيت ِإن شــاَء   تعاىل. مح ر نـُوحُلَك الســ  َأي َعطحشــان ا  لكر صــادي البُلغاء ا والعطاُء ابملد والَقصــح

ض.:  واملراد هنا ُمطَل  امتاِج ِإليها واملشــتا  هلا ا قا  شــيخنا جح يض الســ  يه اأَلوحُجه الثالثة ا َ وُز ف ابِعث ويف الفقرة تـَرحصــِ
َقام ا ِلِعظِم هذه النِّعمة ا واملعىن ُمرحســـر.

د لعباِد   تعاىل ا بُدعائهم ِإليه  النيبِّ اهلادي واالســـتئناف َأوحىَل يف امل َأي املرشـــِ
ِحماً  ا وتعريفهم طرِيَ  جَناهتم. ه َأي العريّب ا أَلن الض ابللسان الضاِدي َأي حالَة كونه ُمعِجزاً. ُمفح اد من ا ُروف اخلاص 

اِدي  بلغة العرب. نة ا والَقرايف ا  ُكر  ُمضــَ اد ه ا وضــبرت ابن الشــحح اَداه ا لغة يف ضــَ َأي خُماِلف وُمعاِند وُمعاِرض ا من ضــَ
صاِدي من َصّده َيُصد ه ِإذا منع

ُ
َصاديابلصاد املهملة فيهما ا فالص ادي من َصاداه ِإذا َداَجاه وَدارَاه وَساَتره ا وامل

ُ
 ه ا وامل

ضــــــــاَعف ا كما : 
ُ
عترِّ وامل

ُ
َر الصــــــــحيَح املبحخوذ عن الثِّقاِت ا مض َأن يف الثاين َخلحطاً با ابيبَِ امل عارض ا وُلالفان النقح

ُ
امل

ٌ مفحماً. ماً  هو  اهٌر ا وبا الضـــــــــــــــادي واملضـــــــــــــــاد  ِجناٌس كما هو باِّ َأي وحالة كونه ُمعظ ماً وُمبج اًل َجزحَ   ُمَفخ 
ينه املنِطِ . ِن كالِمه  ال َتشـــِ َنة .وسلللموآلهعليههللاصلللىَأي ال َتِعيبه مض فخامِته وُحســـح مة اهلُجح  (*) قـُبحُح الكالم. والُعجح

ز عن ِإقـــامـــِة العربيـــة لعجمـــة اللســـــــــــــــــان. وادي العجح ر بـــه ا واملعىن َأي ال يلحقـــه  والضــــــــــــــ  الكالُم القبيح ا َأو مـــا يـَُتعلـــ 
لض اد بـَيحَد َأيّنِ َأان أَفحَصُح منح َنط  اب» ٌء مما ذكر ا وال يت ِصف به ا وقد تقدم يف املقدِّمةشي وسلموآلهعليههللاصلى

ا وَتعج ب الصحابِة ِرضواُن   عليهم  وسلموآلهعليههللاصلىا ديث ا وتقد م أَيضاً بياُن أَفصحي ِته ا  «من قـَُريحش
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وهذه اللفظة مما اســــــــتدركها املؤلُف عل  اجلوهريِّ ومل يُعَرف له :  اجلِناس ا قا  شــــــــيخنامنه ا وفيه مض ما قبله نوٌع من 
فة ا اجتمعا يف َحقِّه :  قا  ابن القيِّم  مد مفرد. ا وعَلم َ حٌ  يف حّ  من  وسللللموآلهعليههللاصللللىهو َعَلٌم وصـــــِ

ا فهي َأعالٌم دال ة عل  معاٍن ا هي  وسلللموآلهعليههللاصلللىَتســــم   به غريه ا وهذا شــــبحُن َألائِه تعاىل وَألاِء نَبّيه 
وَأشرفها وَأشهرها ا إِلنبائه عن كماِ  ذاته ا فهو امموُد  وسلموآلهعليههللاصلىَأوصاُف َمدحٍح ا وهو َأعظم َألائه 

اُدون وبيدِه لواُء مر ًة بعد مر ٍة ا عند   وعند املالِئكة ا وعند اجلن واإِلن  ا وَأهر الســــــــــــــماوا ت واأَلرض ا وأُمُته ا م 
ا مد ا ويقوم املقاَم امموَد يوَم القيامة ا فيحَمُده فيه اأَلو لون واآخُرون ا فهو عليه الصـــــــــــــالة والســـــــــــــالُم ا ائُز ملعاين 

َرُف الدِّين أَبو عبد    مد ا مِد مطلقاً. وقد أَل ف يف هذا االســِم املباَر  وبياِن َأســرارِه وأَنوارِه شــيُخ مشــاِلنا  اإِلمام شــَ
ِر وَأشـــرِف. َخريحِ  بن  مد اخلليلّي الشـــافعّي نزيُر بيِت القدس ُكر اســـًة َلطيفًة ا فراِجعحها.  َأي شـــهد. َمنح َحضـــر َأي أَفضـــَ

 َأي اجملال  مطلقاً ا َأو خاص مبجال  الن واِدي
__________________ 

 واللكنة.:  ( عن القاموس*)
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َأي  من رَِكب َأي َأكثر فصــاحًة من ُكرِّ  وأَفصــحِ  الن هاِر َأو اجملل  ما داموا جمتمعا فيه ا كما ســيبحيت ِإن شــاَء   تعاىل.
ُسرِعة يف الس ريح ا ويستعمر يف اخلير أَيضاً ا مفردها خاٍد َأو خاِديَة ا وِإلا خصت  اخلَوادي عال واستو .

هي اإِلبر امل
بها. َلكُة ا وتقد م تعريفها. أَبَلغِ وَ  اإِلبر أَلهنا َأعظُم َمراِكب العرب وُجر  َمَكاســــــِ

َ
َمن  اســــــم تفضــــــير من الَبالغِة ا وهي امل

 هللارحمهماهي اإِلبر الجي تـَرحَع  اَ مح  ا عل  خالف با املصــــّنف واجلوهرّي ا  يالَعَوادِ  َأي اســــتخرج َلَ . َحَلب
ُة الَعَوادي هم العرُب ا واملعىن َأن النيب   عـــــــاىل ا كمـــــــا ســـــــــــــــيـــــــبحيت ُمبي نـــــــًا يف مـــــــاد تـــــــه.ت اُب اخلوادي وَحلبـــــــَ ورُكـــــــ 

شهورون ابالعتناِء ابإِلبر رُكوابً وَحَلباً ا ونظراً يف َأحواهلا أَفصُح العرِب وأَبَلُغهم ا أَلهنم هم امل وسلموآلهعليههللاصلى
ا ويف مقابلِة رَِكَب حَبَلب ا والعوادي ابخلوادي ا ترصــــــــــيٌض ا وهو من ا ســــــــــن مبكاٍن ا ويف نســــــــــخة َجلب ابجليم بد  

َقت لرواة الثقات.َحلب مبعىن ســـــاقها ا وا وادي ابملهملة ا وهو حَتريٌف وخالٌف للمنصـــــوِص املســـــموع من أَفواه ا  َبســـــَ
رِه  لها عم ا قبحلها ا َأي  وسلللموآلهعليههللاصلللىهذه اجلملة الفعلية يف بيان عظمته وقهح جلميض َمن عاداه ا وهلذا َفصـــَ

 َأي بعحثَته العام ة ا واإِلضــــافة من ِإضــــافة املشــــّبه به ِإىل رِســــالِتهِ  هي الشــــجرة العظيمة من َأي نوٍع كانت. َدوحَحةُ  طالت.

وحكةَ  َأي غلَبتح واســــتوحَلت. فظهَرتح  املشــــّبه. الح َأو ا د ة َأو شــــّدة الببحس  (*) شــــَ وح  ا معروف ا َأو الســــِّ هي واحدة الشــــ 
ُدوِّ. لبـــة الغليظـــة الِبطيئـــُة النبـــات ا واملعىن َأن رِســـــــــــــــــالتـــه  الَكَوادي والنِّكـــايـــة عل  العـــَ ة وهي اأَلرض الصــــــــــــــ  مجض كـــاِديـــَ

َعة الظِّّر وثباتِه َنســـَختح ســـائَر الشـــراِئض الجي  وسلللموآلهعليههللاصلللى الجي هي كالشـــجرِة العظيمة يف كثحرِة الفروِع وســـَ
سحخ ا ويف تشبيهها ابأَلشجار الشاِئكة النابِتة يف اأَلرض الَغليظة ملا َتطر   ِإليها الن وسلموآلهعليههللاصلىلوال بعثُته 

ر وَمشــــق ة ا بعد َتشــــبيِه رِســــالته  لحبة الجي ال يَنقِلض ما فيها ِإال ِبُعســــح ابلد وحَحة يف االرتفاع  وسلللموآلهعليههللاصلللىالصــــ 
َعة الظِّّر وكثرة الفروع ا من اللطافة ما ال َلف  ا ويف نســـــخة ز  وكة ا فيتعا حينئذ محُر اأَلخري وســـــَ وح  بعد شـــــَ ايدة شـــــَ

َر  ا ابلراء بد  الواو ا بفتحتا ا وضــــــبطه بعضــــــهم بكســــــر  عل  َأَحِد معانيها املذكورة ما عدا اأَلو  ا ويف ُأخر  شــــــَ
الشو  من اأَلذ   الشا ا مبعناه املشهور ا والكوادي حينئذ عبارة عن الَكَفرة ا وِإلا عرب  عنهم ابلشوكة ا لكثرة ما يف

َو  ا وابلَكَوادي لعدم الث َمِر ا ولعدم الن موِّ ا واملراد َأن النيّب   وسلللموآلهعليههللاصلللىوالتبحليم وقل ة النفض وَعدِم اجَلدح
َدتح  غاِلٌب عليهم بُقو ته ا وقاِهرُهم حِبلمه ا وُمســــتَـوحٍ  عليهم. ٌد ا َروحضٌ :  َأي طاَلت وبَلَغتح ا يقا  واســــتبحســــَ  ُمســــتبحســــِ

ب ا َأو اأَلرض ذات  رايُض نـُبـُو تِه وســــيبحيت بيانُه. ابلضــــم ا َأي نَباهُتا ا مجض َروحضــــٍة ا هي مســــتنَقُض املاء يف الر مر والُعشــــح
ن. . فـََعي تح  اخُلضـــــــرة والُبســـــــتان اَ ســـــــَ د َأي َأعجَزتح دة هي الَغابة. يف املذســـــــِ الجي  يالَعَوادِ  اأَلســـــــود. الل ُيوثَ  مجض َمبســـــــَ

الســــــتيحاشــــــها وَجراَءهتا تـَعحُدو عل  اخلَلح  وُتؤذيهم ا ومن قوله َبســــــقت ِإىل هنا هي النســــــخة الصــــــحيحة املكّية ا ويف 
رح  ا وهذه النسخة  َفتح ويف ُأخر  َفَطه رت ا ابلطاء املهملة ا َأي أَزالت َأوَساخ الشِّ نسخة فغي بت بد  َعي ت ا َأي َأخح

نا بشـــبحهنِ  لطاِن اليمن ا خبرت امدِّث اللغوّي َأيب بكِر بن الجي نـَو هح ِر صـــالِح الّدين بن َرســـو  ســـُ ا هي نســـخة امللِك الناصـــِ
يوســــف بن ُعثمان ا ُميِدّي املغريّب ا وعليها خرت  املؤلف ا ِإذ قُرَِئت با يديِه يف مدينِة َزبِيد ا مَحاها   تعاىل وســــائَر 

وحِ  »  ا ويف نســــــخة ُأخر  ميِني ةبالد اإِلســــــالم ا قبر َوفاته بســــــنتا وحَكة شــــــَ َعب َدوحِح رِســــــالته َطه رت شــــــَ نبينا الذي شــــــُ
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َرهتا ِإاّل َرَعتح يف املذسـد الل ُبون ذات التعادي فضـاًل عن الذ ائب الَكَواِدي ا وال اسـتبحسـدت رايُض نبّوتِه حيم الذوابر ُنضـح
النافية ا وجنم بد  حيّم ا وعَثت « ال» من غري« استبحسدت»:  ميةا ويف نسخة ُأخر  قد« الَعوادي يف ِإرداء الضواِدي

عب هو َطرُف  بد  ِإاّل رعت. وبا شــــوكة والشــــو  ا واســــتبحســــدت ا واملبحســــدة ا واملبحســــدة ا جناُس اشــــتقاِ  ا والشــــ 
ن هبجتها ا الُغصـــــــن ا وحيم ابلتحتانية  ذوف اآخر ا والذوابر مجض ذابر ا الرمح الرقي  ا وُنضـــــــرهتا ُخضـــــــرهتا  وُحســـــــح

 اَي َأاَب اهلَيحثِم ِإاي  َ » الشـــــــاة ذات الل  ا ومنه ا ديثَ :  تناولت الكأَل ا والل بون:  والضـــــــمري راجض ِإىل الرايض ا وَرَعت
مجض ضادي :  والض وادي اإِلهال .:  التحامي َأو اإِلسراع. واإِلرداء:  ا والت عادي َأخرجه ا اكم« والل ُبوَن ا اذَبحح َعَناقاً 

ُم من النبات ما كان عل  غري ســـاٍ . َوَعَثت ا َأي أَفســـدت. قا  شـــيخنا مبعىن الضـــّد ا ِ بَدا  املضـــع ف. ونبه :  والنجح
ء من هذه ا وِإلا فيها بعد َقوله َحَلب العوادي. ابن الشحنة والقرايف وغري ا َأن نسخة املؤّلف الجي خبطه لي  فيها شي

ل     تعاىل  عليه وســــل م ومثله يف نســــخة نقيب اأَلشــــراف الســــيد  مد بن كما  الدين اُ ســــيين الدِّمشــــقي ا الجي صــــَ
 صححها عل  ُأصو  املشر  ا
__________________ 

 عل  شو .:  عن القاموس )*(
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 التحية واأَلمان:  والســــالمُ زايدُة التشــــريف والتعظيِم ا والتســــليُم  ا وسلللموآلهعليههللاصلللى واملراد من الصــــالة عليه
هم أَقاربُه املؤمنون من بين هاشــــم فقرت ا َأو واملط لب ا َأو أَتباعه وعياله ا َأو ُكّر تقيٍّ ا كما ورد يف ا ديث  وعل  آله

يبويه ا َأو َأّو  كما يقو  الكســــــائي  ا واالحتجاج لكر  من ا وأَما الكالم عل  اشــــــتقاقه وَأن َأصــــــَله َأهٌر كما يقو  ســــــِ
هرته ُمؤحنَة ذكره.  وَأصـــــــــحابِه القولا ا وترجيح الراجح منهما ا وغري ذلك من اأَلحباث املتعلقة بذلك ا فَبمٌر كَفتح شـــــــــُ

مجض  جُنومِ  ُمؤحِمناً به ومات عل  ذلك. وسلموآلهعليههللاصلىمجض َصاِحب كناِصر وأَنصار ا وهو َمن اجتمض ابلنيّب 
ا ا ومنهم مج الد آِدي جنحم وهو الكوكب. ض َدأحَداٍء ابلدا  واهلمزة ا وُسهِّر يف كالم املؤلف ختفيفاً وهي اللياد املظلمة جدن

ر هو القَمر عند الكما . (*) بُُدور َمن َعي نها يف آخر الشـــــهر ا وســـــيبحيت اخلالف يف ماد ته. ابلقاف يف  الَقَوادي مجض َبدح
َوة ا َأو مصــدر مبعىن االقتداء ا كالعافية والعاِقبة ا ســائر النســخ ا مجض قاِدية ا من َقِدَي به َكرَ  ي ِإذا اســَو  واتـ َبض الُقدح ضــِ

قتَد  ِبِه ا َأو االقتداء ا قاله شيخنا ا واملعىن َأي النجوم املضيئة الجي هبا 
ُ
َوة ولو شذوذاً مبعىن امل و وز َأن يكون مجض ُقدح
فة ل  فٌة :  ِ . وبُدوريهتدي ا ائُِر يف اللير البهيِم ا وهي صــــــِ اجلماعات الجي يُقَتد  أبَنوارهم ا وَأضــــــوائهم ا وهي صــــــِ

لأَلصــــــــحاب ا واملراد َأن الضــــــــا   يهتِدي هبم يف  لمات الضــــــــالالت ا كما يهتدي املســــــــافُر ابلنجوم يف  لمات الربِّ 
د ا ومنه قـَوحُ  كثرٍي من العارفا يف اســـــــتعما لة ِإىل الَقصـــــــح وعل  آله جُنوم االهتداِء وبُُدوِر :  الهتموالبحر ا للطريِ  املَوصـــــــِّ

هم من التوجيهات البعيدة عن ُمراد املصــــــنف ا والظاهر َأن :  وقا  شــــــيخنا االقتداء. قوط ما قاله بعضــــــُ وهبذا َ َهر ســــــُ
َحابة ا للتلميح َحايب كالن ُجوم» حبديث النجوم صــــفة للصــــ  ؤا ٌ  «َأصــــح ف الصــــحابَة ُدون اآ :  َفرَيُِد ســــُ فُيجاُب  ؟مل َوصــــَ

ِبواز كونِه َحذف ِصفة اآِ  ِلَداللة صفة الص ححب عليها ا والسؤا  من َأصله يف َمعِرض السقوط ا ألَنه وَرد يف صفة 
اآ  أَيضـــاً أَبهنم جنوٌم يف غرِي ما حديٍث ا وأَيضـــاً ففي اآ  َمنح هو صـــحايبيف ا فالصـــحيح عل  ما قّدمنا َأن ُكالن منهما 

ٌر ُمرَ  ت ب فاالهتداء ابآ  ا واالقتداء ابلصحابة ا وِإن كانتا تصلحاِن لكرٍّ منهما ا ويف نسخة التوادي ا ابلتاء َلفيف وَنشح
 قضا ه ا و حدية الصالة:  املثناة الفوقّية بد  القاف ا وهو غلرت خمالٌف للدراية والّرِواية ا ألَنه مجحُض  حديٍة ا و حديُة ا  ِّ 

:  ها ا وال معىن لُبدور األقضــــية ا ويف رواية َأشــــياخنا ابلقاف ال غري ا كما قّدمنا ا قا  شــــيخناَقضــــا ها يف َأّو  وقحتِ : 
غَر  الذي :  وَأعجب من هذا من جعر الَقوادي مجحض قاِئِد ا وفســـره بكالِم املصـــنف القائد اأَلّو  من بنات نـَعحش الصـــ 

ِغري ا  َها ا والثالث ا ََور هو آخرها ا والثاين َعَنا  ا وِإىل جانبه قائٌد صــَ يحَد  ا وهو الســ  و نيه َعنا  ا وِإىل جانبه الصــ 
ُفَرد ُمعتــر  العِا ا واجلمض ُمعحتـَـّر الالم ا وهــذا َلعمري وأَمثــالـُه 

فــِإنــه ال معىن لبــُدور اأَلوائــر من بنــات نعش ا مض كون امل
ن ا  طرٌي معروف. ا مامُ  َأي ســــــــجض وَهَدر. ما اَنحَ  ملســــــــتقيم.احتماالٌت بعيدٌة ميج ها الطبُض الســــــــليم ا وال يقبلها الذِّهح

البكاء وا زن ا كما سيبحيت ا :  ِمن َشَدا يشُدو ِإذا ترمن  وَغىن  ا فالنـ وحح هنا لي  عل  َحقيقته اأَلصلية الجي هي الّشادي
ا ماِم يف ســــاعِة أُنســــه َمض حبيبه يف زمن والصــــحيح َأن ِإطال  كّر منهما ابختالِف القائلا ا فمن صــــادفَته َأســــجاُع 

دِّه لاه نـَوححاً وبكاًء وتغريداً. اً ا ومن بضـــــــِ عاً وترل  جح َبِة رقيبه لاه ســـــــَ  َأي ذهب وترّدد يف الَفَلوات. ســـــــاحو  وصـــــــاله وَغيـح
ياح ا وهو َرفحُض  وصـــــــاح َأي املســـــــرع ا من َقَد  َكَرَم  َقَدايانً  ر كة ا ِإذا َأســـــــرع. القادي طائر معروف. النعام من الصـــــــِّ
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من َحَدا اإِلبر ا كدعا ا حَيحُدوها ا  ا ادي مجض نـََغم  رّكة ا وهو َترجيض الِغناِء َوتـَرحديده. ابألَنغام الصــــــــــــــوِت ِإىل الَغايَة.
ريحِ ا واملراد هبذه اجلُمر طُوُ  األَبد الذي ال ر هلا َنشــاٌط وارتياح يف الســ  صــُ  هناية له ا أَلن  الَكوحَن ِإذا ســاقها وَغىن  هلا ليحح

ال للو عن َتسجيض ا مام ا وترّدد النعاِم ا وَسوح  ا ادي ِإبله ابألَنغام ا مث ِإن يف مقابلة انح بساح وصاح ا وا مام 
الِي ة تسميرت. َداَرة الشمِ  أَو  ابلضم الط فاوةُ  َمص ت. ورَشَفت ابلنعام واألَنغام ا َترصيٌض َبِديض وجُمانسة ا ويف القوايف الد 

ها ا وهو املناســــــب يف املقام ا ومنهم من زاد بعد َدارة الشــــــم  وَدارة الَقمر ا ومنهم من اقتصــــــر عل   الشــــــم  نفســــــُ
ر له ا َأو َأايم الر بيض ا  ب للمصـــــنف ا وال َأصـــــح م بـَرحِد الَعجوز ا وقد ُنســـــِ اأَلخري ا وكال ا تكل ف ا وقير بر الط فاوة َأاي 

رّي ا وهو خطبٌ يف النقر ا فحينئذ يكون ِإســـــــناد الر شـــــــف أَلايم العجوز مبناســـــــبة َأن بُدو  اأَلزهار يف َأواخر كما للجوه
ابَ  الشــتاء ا وهي تلك اأَلايم ا وهذا مض صــحة هذه املناســبة لي  خالياً عن التكلف ا قاله شــيخنا. ابلضــّم الرِّي   ُرضــَ

رشوف ا ويطل  عل  ِقَطِض الرِّي  يف ال
َ
 فمِ امل

__________________ 
 وبُُدور.:  يف القاموس )*(
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ا  وفُتات املِسك وِقَطض الث لج والُسك ر ولَُعاب الَعسر ورغحَوتُه وما تقط ض من الن د  عل  الشجر ا واملراد هنا املعىن اأَلو  
املطر الضــــــــــــعيف ا ولي  مبراٍد هنا ا هو النَد  َأو فوقه ودون املطر ا ويطل  عل   الط رِّ  وزعم بعضــــــــــــهم املعىن اأَلخري.

 وِإضافة الر ضاب ِإليه من قَِبير ِإضافة املشب ه به ِإىل املشب ه ا َأي الطّر الذي يف اأَلزهار با اأَلشجار ا كالر ضاب يف فم
 :  اأَلحباب ا كقوله

َر  و  د جـــــــــَ وِن وقـــــــــَ ُث ابلـــــــــُغضـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــُح تـ  الـــــــــرِّي

    ِ اح ــــــــــَ  جلــــــــــَُ ل ــــــــــِر عــــــــــَ ي ُب اأَلصــــــــــــــــــــــــِ اِء َذهــــــــــَ
َ

(1)املــــــــــ
 

  
ضاَب السَّّحِ ، والطّل بأَخّفِ الَمطر ، فك ء أَنه أَجاز إِضافة الشيأَي ماء كاللَُّجين ، ومن قال إِن اإِلضافة بيانِيَّة فقد أَخطأ ، وكذا من فسَّر الرُّ

ضاب ، كما س اِضبة دون الرُّ متعلّق برشفت ،  من ِكَظامٍ  يأْتي في محلّه.إِلى نفسه مع فساد المعنى ، على أَن السحَّ إِنما هو من معاني الرَّ

كة وهو الَحْلق أَو الفم. وفي األَربعين الودعانية فباِدُروا في ُمَهل األَنفاس ، وْحَدة اإِلخالس ، قبل أَن يُؤَخذ :  وهو بالضم جمع َكَظٍم ُمحرَّ

فُم الوادي الذي يخرج منه الماء وليس في :  الِكظامة:  ، وقيلبالَكَظم. ومنهم من فسروه بأَفواِه الوادي واآلباِر المتقارب بعُضَها بعضاً 

وفي بعض الكالم ما يدلُّ على األَودية واآلبار وال بتقارب بعضها بعضاً ، كما فّسروه ، ال حقيقةً ، وال مجازاً ، وال رمزاً ، وال كنايةً ، 

بالضم ، كذا هو مضبوط في نسخة شيخنا اإِلمام رضّي الدين الِمزجاجي ،  الُجلِّ  مبدُؤه ، والصحيح ما أَشرنا ِإليه.:  ءِ الشروح ِكَظام الشي

هو بالفتحِ ، وفّسره بالياسمين والورد أَبيِضه وأَحمِره وأَصفره ، والواحدة بهاء ، أَما المعنى األَّول فليس :  ء ، وقيلمعناه ُمعَظم الشي:  قيل

مضافاً ، لفظاً أَو تقديراً ، ككّل وبعض ، وهذا ليس كذلك ، أَما رواية الفتح فهي أَيضاً غير صحيحة بمراٍد هنا قطعاً ألَنه حينئذ ال يُذَكر إِال 

يد س ليمان ، وقد باَحثَني في ذلك شيُخنا اإِلمام المذكور ، أَطال هللا بقاءه ، حين وصلُت إِلى هذا المحّل عند القراءة بحضرة شيخنا الّسِ

طيه َمقام اللفِظ أَن اللفظة ُمعَّربة عن الفارسيّة ، ومعناه عندهم الّزهر مطلقا ، من أَي شجٍر كان ، الذي يع:  األَهدل وغيره ، فقلت

اه.:  ويصرف غالباً في اإِلطالق عندهم إِلى هذا الوْرد المعروف ، بأَنواعه الثالثة ْرت وأَقَرَّ  األَحمر واألَبيض واألَصفر ، فأَْعِجبا بما قرَّ

هو الخمر ، :  هو طالب الَمطر ، عطف على الطفاوة ، أَي وما أَخذ الجادي الماَء من السحاب ، وقيل:  جراتقال قاضي كَ  والَجاِدي

هِر كالنرجس والياسمين ، وهو المناسب ،  عطف على ُرضاب ، وال يخفى أَن فيما ذكر من المعنيين تكلُّفاً ، والصحيح أَنه نوع من الزَّ

بله فقد أَخطأَ ، فإِن الجّل إِنما يُطلُق على الياسمين والورد فقط ، كما قّدمنا ، ثم إِن الذي تقدم آنفاً مقروناً إِنه عطُف تفسيٍر لما ق:  ومن قال

اح ، الختالف المعنيين  ، قال بالعْبهِر فمعناه الزعفران ال غير ، فال يكون إِعادته هنا إِليضاحٍ أَو غير ذلك ، كما وِهم فيه بعُض الشرَّ

شْفُت االستعارة بالتبعيَّة ، لوجود الفعل وهو مشتق ، ويجوز أَن يكون بالكناية ، كأَنَشبت المنيَّةُ أَظفاَرها ، وأَن يكون وفي ر:  شيُخنا

ضاب الذي هو الريق ُشبِّه به الطّل ، والشمس الذي هو معنى الطفاوة ُشبِّه بشخٍص  استعارة تصريحيّة ، فإِذا اتضح ذلك عرفت أَن الرُّ

يق ، وَجعَل له أَفواهاً وثغوراً هي ِكظام الجّلِ والجادي هما الورد والنْرجس والياسمين ، وإِن كان تشبيهَها باألَقاحِ أَكثَ مرتِشف لذلك  ر الّرِ

 :  دوراناً ، كما قال الشاعر

ا  بح هلـــــــــــــــــََ ذ اِت وارحكـــــــــــــــــَ رح ِإىَل الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ   اَبكـــــــــــــــــِ

رَاحح     ِر َذَواِت املـــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــح َ  اخلـــــــــــــــــــَ َوابـــــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

حــــــــَ   ُ  الضــــــــــــــــــــــُ رحشــــــــــــــــــــــَف ِشــــــــَح ــــــــَ ِر َأنح تـ بــــــــح ــــــــَ نح قـ  مــــــــِ

احح     غــــــــــــــوِر األَقــــــــــــــَ ن ثــــــــــــــُ َوادي مــــــــــــــِ  رِيــــــــــــــَ  الــــــــــــــغــــــــــــــَ

  
مكانيَّة ، وعامله :  زمانيّة ، وقيل:  كلمة يُفَصل بها بين الكاَلَميِن عند إِرادة االنتقال من كالم إِلى غيره ، وهي من الظروف ، قيل بَْعدُ و

 .وسلموآلهعليههللاصلىر ، أَي وأَقول بعد ما تقدَّم من الحمد هلل تعالى والصالة والسالم على نبيه محمد محذوٌف ، قاله الدَّماميني ، والتقدي

ا ، أَو على تقديرها في نْظِم الكالم ، وقيل فإِنّ  إِنها عاطفة ، وقيل :  إِنها إِلجراء الظرف ُمْجَرى الشْرط ، وقيل:  بالفاء ، إِما على تَوهُّم أَمَّ

ً  أَي بأَنواِعه وفُروعه. لعلمِ ل زائدة. ً  ء من معناها ، ويأْتِي في مادته ما هو أَكثر.جمع َرْوضة أَو َرْيضة ، وقد تقدم شي ِريَاضا جمع  وِحيَاضا

جر الملتّف جمع َخِميلة وهي من األَرض المكِرمة للنَّبات ، والرْملة التي تُنبت الشجر ، وقالوا هي الش وَخماِئلَ  َحْوض ، وهو ُمجتَمع الماء.

 جمع َغْيضة ، وهي الغَابَة الجامعة لألَشجار وِغيَاضا ، والموضع الكثيُر الشجِر.

__________________ 
 .17( البيت البن خفاجة األندلسي ا ديوانه ص 1)
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َعاابً  مجض َطرِيقة ا والط رِي  ُ مض عل  طُُرٍ . َطرائ َ و  يف َحضــــــي  املاء ا ويف الفقرات الثالث لزوم ما ال يلزم. مجض  وشــــــِ
ي  با اجلَبلِا. عحب بكســـر فســـكون ا وهو الطري  الضـــ  َواه َ  شـــِ اابو  مجض شـــاِه  وهو املرتِفض من اجلبا . وشـــَ مجض  ِهضـــَ

ِه اأَلرِض َأو املستطير. بة بفتح فسكون ا وهي اجلبر املنَبِسرت عل  َوجح هو  عن كرِّ َأصحرٍ  بُ وَلحرج ويتهي بُ.يـَنحش يَتفر عُ  َهضح
مجض َفنٍّ ابلفتح ا وهو ا ا   فُنونو  مجض فـََنٍن  رّكة هو الغصن. أَفنانٌ  َأي ِمن ِجن  العلم. منه ِء من َأسَفِله.َمبَدأُ الشي

 ويَنشـــ    رد اللغة.ء ا وفيهما ِجناس االشـــتقا  ا وجعُله َعطحَف تفســـرٍي قصـــداً للمبالغة ســـهٌو عن مواوالضـــرحب من الشـــي
دحع. مجض ُخوِط  ِخيطَانٌ  مر  َأهنا الشـــــــــجرة العظيمة من َأي نوع كانت. عن كّر َدوححٍة منه انفعا  من الشـــــــــ ِّ وهو الصـــــــــ 

ٍن بضم فسكون ا وقد تضم اتباعاً َأو لغًة ا ُهو ما يـَنحشعب عن ساِ   وُغصون ابلضم ا وهو الغصن الناعم. مجض ُغصح
بان وِغال ها ا فهو من عطف العامِّ عل  اخلاّص ا ويف بع  ا واشـــي ِحيطان اب اء املهملة الشـــجرة من ِدقا  القُ  ضـــح

هو  هو معرفة أَفراِد الَكِلِم وكيفية َأوضاعها. وِإّن ِعلحَم الل غةِ  ا مجض حائرت ا وهو البستان ا وفيه تكل ٌف وخُماَلفٌة للس ماع.
د ة توق   الكاِفرُ  اب اء املهملة من َأحَرَز اأَلمَر ِإَذا َحاَزه ا وهو  أَبحرازِ  ِف املعاين عل  بيان األَلفا .القائُِم ال غريُه ِلشـــــــــــــــِ

ء املكتوم مجض ِسّر ا وهو الشي َأسرارِ  اإِلحراس ا كذا يف النسخة الر ُسولية ا ويف نسخة ِ براز ومعناه اإِلخراج واإِل هار
ء لبناً ممتل :  ء ا وَضرحع حافربال واو ا ويف نسخة هبا ا َأي اجلامض املمتل  اِفرُ ا  أَنواع العلوم املتفرعة. اجلِميض اخلفّي.

عحٌب حافر يحله حىت امتأَل جوانُبه.:   ا وشـــــِ ل ضُ  كثُر ســـــَ  منه القاِحرُ  امتأَل ما با َأضـــــالعه.:  تضـــــل ضَ :  قا  ثعلب مبا يَتضـــــَ
ّن. وهو الذي يَِب  ِجلحُده عل  َعظحِمه ا وقد َقحَر كَمنض ســـــِ

ُ
عيف ا َأو الشـــــيخ امل  والكاِهرُ  وَعِلم وُعيِنَ ا واملراد هنا الضـــــ 

.:  القِوّي ا وقير َياِقي  َعىن السِّ
ِر فيقابر امل هو الغالم املرتعحرِع ا ويف نسخة اليافض ا ابلياء التحتية  والناِقضُ  هو لغة يف الَكهح

راه  الذي قارَب البُلوي.
ُ
ري الذي يَرضض أُم ه ا واملعىن َأن كّر من يتعاَط  العلوَم من الشيوخ هو الصغ والر ِضيض ا وهو امل

غار والِكبار ا فِإن علم اللغة هو املتكفِّر ِ  هار اأَلســـرار ا طا واملبتِدئا ا َأو كريف من األَقوايء والضـــعفاء والصـــِّ  واملتوســـِّ
ن وِإبراز اخلفااي ا الفتقاِر العلوم كلِّها ِإليه ا لتوقف املرَكّ  َبات عل  املفردات ال  الة ا ويف الفقر صـــــــــــــناعٌة أَدبيٌة وُحســـــــــــــح

ريعةِ  املقابلة. ض ما يتَعر ف منه  وِإَن بَياَن الشــــ  رحِع ابلفتح ا وحقيقتها َوضــــح َفِعيلة مبعىن َمفعولة هي ما شــــرع  ُ لعباده كالشــــ 
ال َدرُه ُحهم.العباُد َأحكاَم عقائدهم وأَفعاهلم وأَقواهلم ا وما يرتتب عليه صــــــَ الضــــــمري يرجض للبيان ا َأو ِإىل  َلم ا كاَن َمصــــــح

دور وهو اإِلتيان. َعر من الصــ  كذا يف نســخة الشــرف اأَلمحر ا   َعنح ِلســاِن الَعَربِ  الشــريعة لتبحويلها ابلشــرحع ا واملصــدر َمفح
دور مبعىن االنصـــراف عن الِورحد ا وكال ا« عن» بد « عل » ويف ُأخر  دور  َعَل  َأن الصـــ  صـــحيحان وقد يكون الصـــ 

عل  ما حق   الناصر اللقائي   ـــــــــــــمبعىن الر جوع عن املاء ا وحينئذ يتعد   ِ ىل ا واللسان هو اللغة َأو اجلارِحة ا والعَرب 
ـــــــيف حواشي التصريف  وا هم خالف العجم ا سواء سكنوا البواِدَي َأو الُقَر  ا واأَلعراب ُسكان الَبواِدي ا سواء تكل م ـ

ٍه ا فلي  الثاين مجعاً لأَلو  ا انته . ويف املختار العرب ِجيٌر من :  ابلعربي ة َأوال ا فبينهما عموٌم وُخصــــــــــــــوص من َوجح
فهو  (1)الناس ا والنسبة ِإليهم عريبيف ا وهم َأهُر اأَلمصار ا واأَلعراُب هم ُسك ان الَبواِدي خاص ًة ا والنسبة ِإليهم َأعرايبيف 

 اســم جن  ا انته  ا وســيبحيت لذلك مزيُد ِإيضــاح يف مادته ا وهنا  كالٌم لشــيخنا وغريه ا واجلواب عن ِإيراداته ا قلت
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 ومن هنا َل   ابُن منظوٍر كتابَه ِلســـاَن العرب ا ألَنه متضـــمن لبياِن لُغاهِتم ا ال عل  ســـبير ا صـــر بر مبا صـــح  عنَده.: 
د ا وغالُب استعماله يف أَفعا  اجلوارح الظاهرة.هو الِفعر ا وكان الَعمرُ  الضمري للبيان َأو الشريعة  مبُوَجِبهِ  لصادر ابلقصح

ح   حســـبما تقدم ا والعمر ابملوجب هو اأَلخذ مبا َأوجبه ا وله حدود وشـــروط ا فراجعه يف كتاب الشـــروط. َأي  ال يصـــِ
َأي معرفتها ا واملراد ابملقدمة هنا ما يتقد م قبر  لحم مبُقد مِتهِ العِ  َأي هتذيب وِإتقان. ِإاّل ِ حَكامِ  ال يكون صــــــــــــــحيحاً.

بِ  َأي طالبيه الباحثا عنه. عل  ُرو ام الِعلمِ  َأي لزم وهو جواب َلم ا. َوَجبَ  الشـــــــــــروع يف العلم َأو الكتاب. َكرو ام   وُطال 
ب اأَلدب ا واأُلوىل هي علم ا ديث فهو من عطف اخلَاّص عل  العا األَثر َوزحانً وَمعحىًن. مِّ ا ويف بع  النســــــــــــــخ وطال 

 الثابتة يف النسخ
__________________ 

قوله فهو اســم جن . عبارة املختار بعد قوله والنســبة ِإليهم َأعرايب ولي  األعراب مجعاً لعرب بر هو اســم جن  »:  ( هبامش املطبوعة املصــرية1)
 انته  ا وهي  اهرة.
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هو املرفوع :  األَثر. هو املوقوف ا واخلرب:  هو املرفوع واملوقوف ا وقير:  معىن األَثر ا فقير الصــــــــحيحة ا واختلف يف
ب هنا هو املعىن الشــــامر للمرفوع واملوقوف ا كما ال لف  ا أَلن امر   ر   ا كما حققه َأهُر اأُلصــــو  ا ولكن املناســــِ

وعها ا ملا كانت متوقِّفة عل  ِعلم اللغة توق فاً ُكلِّّياً  تاجة ِإليه ا العموم. واملعىن َأن علوم الشــــــــــــــريعة كلها أُبصــــــــــــــوهلا وفر 
وجب عل  كّر طالب أَلّي ِعلم كان ســــواء الشــــريعة َأو غريها االعتناُء به ا والقيام بشــــبحنه ا واالهتمام فيما يوصــــر ِإىل 

وجب :  طالبيه ا وعل  النســــــــخة الثانيةذلك ا وِإلا خص  علم األَثر دون غريه مض احتياج الكر ِإليه لشــــــــرفه وشــــــــرف 
عل  كرِّ طالب علٍم ســـيما طالب علم اآداب ا الجي منها النحو والتصـــريف وصـــنعة الشـــعر وَأخبار العرب وأَنســـاهبم ا 

ا ا ُوِشّية مزيُد االعتناء مبعرفة علحم اللغة ا أَلن ُمفاد العلوم اأَلدبية غالباً يف تـَرحِصيض األَلفا  البديعة املستملحة ا وبعُضه
بضــــــم العا املهملة ا كذا يف نســــــخة شــــــيخنا  ُعظحم َأي يصــــــريوا. َأن َ حعلوا ا وتلك ال تعرف ِإال  هبا ا كما هو  اِهر.

 َأي استنادهم. اجتهاِدِهم واعتماِدِهم سّيدي عبد اخلال  ا ويف ُأخر  ُمعظم بزايدة امليم ويف بعضها َأعظم بزايدة األَلف.
رِفوا هوا.أَ  وَأن َيصــــــــح يف  َأي اهتمامهم. ِعنايَِتِهم كُجال  ا ال يُذحكران ِإال مضــــــــافاً وقد تقّدمت اإِلشــــــــارة ِإليه.  ُجر   ي يُوجِّ

ِء وهو األَنســـب َء يَروده َروحداً ويســـتعمر مبعىن الّذهاب واجمليَأي يف طلبهم ا من ارلد ارتياداً ا جمر ُده رَاَد الشـــي ارحتياِدِهم
وقد يقا  ِإن علم اللغة من مجلة علوم اأَلدب ا كما نص عليه شــــيخنا طاب ثراه ا نقاًل عن ابن  الل َغةِ ِإىل ِعلم  للمقام.

هي عبارة عما  واملعرِفةِ  ِء ِإىل نفســـــــه وتوق فه عليه ا واجلواب  اهٌر أبَد.  َم ر.األَنصـــــــارّي ا فَيلزم حينئذ احتياُج الشـــــــي
ه ا وهو من الكالم الطريُ  املقصـــود منه. ههاِبُوجو  حيصـــر بعد اجلهِر ا خبالف العلم.  َأي االطالع. والُوقوف مجض َوجح

فة الشــــي عل  ُمثُِلها وِمها ء وِمقداره.بضــــمتا مجض ِمثا  ا وهي صــــِ م ابلفتح وهو األَثر والَعالمة ا مث ِإن  وُرســــُ مجض َرســــح
ُثر والر ســـــــــوم ما ال الضـــــــــمائر كلها راجعة ِإىل اللغة ا ما عدا اأَلخريين ا فِإنه حيتمر عودُ 

 ا ِإىل الوجوه ا ويف التعبري ابمل
 لف  عل  املاهر من اإِلشـــــــارة ِإىل ُدُروِس هذا الِعلم وَذهاِب َأهله وُأصـــــــولِه ا وِإلا البارع من يقف عل  املثر والرســـــــوم.

ُب اليواقيت الَفتَح ابلبناء للمجهو  يف اللغة الفصـــــــيحة ا وعليها اقتصـــــــر ثعلٌب يف الفصـــــــيح ا وحك  صـــــــاح وقد ُعيِنَ 
َلف أَيضـــاً َأي اهتم به َأي هبذا العلم. ر اأَلّو  من الصـــحابة والتابعا وأَتباعهم. ِمَن الســـ   هم العلماُء املتقدمون يف الصـــدح

رون عنهم والقائمون َمقامهم يف النظر واالجتهاد. واخلَلف رٍ  املتَبخِّ ابَة َأي دهٍر وَزماٍن. يف ُكرِّ َعصــــــــــــح اجلماعة من  ِعصــــــــــــَ
اجلماعة من الناِس واخليِر والطرِي ا :  الّرجا  ما با الَعشـــــــــــــرة ِإىل اأَلربعا ا كذا يف لســـــــــــــان العرب ا ويف ِش  العلوم

واب َأي هم  ُهمح َأهُر اإِلصـــــــــابة بة والعصـــــــــابة اجلماعة لي  هلم واحٌد.الُعصـــــــــح :  واألَنســـــــــب ما قاله اأَلخفش َأي الصـــــــــ 
َرزوا له ومســــــــــــــتوجبون  يازته ا ويف الفقرتا لُزوُم ما ال يلزم ا وذلك أِلَهنم.:  مســــــــــــــتحق ون َأي  َدقاِئَقهُ  َأي حازوا. َأحح

َأي ماِهي اته املوجودة ا ويف القوايف الرتصيض ولزوم ما  َحقائَِقه َأي َأ هروا واستخرجوا أبَفكارهم. أَبـحَرُزواو  غواِمضه اللطيفة.
نة ا وهي آ ر الّداير والناس. ِدَمَنه خمف فاً ا كذا هو مضــبوط يف نســخنا. َعَمُرواو  ال يلزم. ابلفاء كذا هو  وفـََرعوا مجض ِدمح

 وقـََنصــــوا ض قـُن ة ابلضــــم وهي َأعل  اجلبر.مج قـُنَـَنه مضــــبوٌط ا َأي صــــعدوا وَعَلوحا ا ويف بع  النســــخ ابلقاف وهو غلرت.
َوارَِده َأي اصــطادوا َأي ضــم وا  وَنَظُموا النفور ا ويســتعمر فيما يقابر الفصــيح.:  مجض شــاردة َأو شــارد ا من الشــرود شــَ
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ر يف الُعن  من ا ل  واجلواهر. َقالئــَده ومجعوا. اِذمَ  ط فوا.َأي َرق قوا ولَ  وأَرحَهُفوا مجض ِقالدة ا وهي مــا ُ عــَ ذم  خمــََ ح مجض خمــِ
الوا  وأَرحَعفوا مصـــدر بـَرَع ِإذا فاَ  َأصـــحابه يف العلم وغريه ا ومّت يف كر فضـــيلة. الرَبَاعة الســـيُف القاِطض.:  كِمنحرب َأي َأســـَ
ل  خَماِطمَ  دم. روحا دَم أَنفِ  الرَيَاعة األَنف:  مجض خمحطم َكِمنحرب وَكَمجح  الَقَلم ا ويقا  َرَعفت َأي َقصــــــــــــــبة الِكتابة ا َأي َأجح

داُدهــا. ويف القوايف الرتصــــــــــــــيض ا وبا أَرهفوا وأَرعفوا جنــاٌس ُملحح  ا ويف الرباعــة والرياعــة اجلنــاس  األَقالُم ِإذا تقــاطر مــِ
صـــــَحف ا ويف كرٍّ جَمازاٌت بليغة واســـــتعاراٌت بديعة.

ُ
ه ِإىل بعٍ . فبَلحفوا امل َأي َبَذلوا  واوأَفادُ  َأي مجعوا الفن  ُمؤتِلفاً بعحضـــــُ

نـ ُفوا الفائَدة. حة. وصــــــــَ ء ا ويف األَلفاِ  اأَلربعة َأي أَتوا ابجلَيِّد دون الّردي وَأجاُدوا َأي مَجعوا َأصــــــــناف الفنِّ ممّيزة ُموضــــــــّ
ُلوا. وبـََلغوا الرتصــيُض واجلناس الالح . د َأي انَتهوحا وَوصــَ قصــو  ِمن املقاصــِ

َ
َعد َأي املهمات امل د كمقح يتها دة.مجض َمقحصــَ  قَاصــِ

ن ِمن اماِسن َأي استوحَلوحا. ومَلكوا هي وُقصحواها مبعىن أَبحعدها وُمنتهاها.  مجض ُحسح
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ســـاو 
َ
وء.وهو اجلما  ا كامل يَـَتها ء مجض ســـُ َها ا وهو ِكناية عن املِلحِك التاّم واالســـتيالء الُكلِّيِّ ا ويف الفقرة  اَنصـــِ َأي رَأحســـَ

وانَه َأي كافَبهم. َجزاُهم   لزوم َما ال يلزم ا واجلِناس الالح . َأخرج و :  َأي َأعظم خريِه وكثرَي ِإنعامه ا قا  شــيخنا ِرضــح
ِنَض ا ِإليه َمعُروٌف فقا  »:  قا  وسلللموآلهعليههللاصلللىالنيب  الرتِمِذي  والنِّســــائي  وابن حبان أَبســــانيدهم ِإىل َمنح صــــُ

وقض لنا هذا ا ديث عالياً يف اجلزِء الثاين من املشــــــــــــيخة الَغيالنِي ة :  قلت .«َخرياً فقد أَبـحَلغ يف الث ناء َجزَا   ُ :  لفاعله
عحرُيح  َوص بن جو اب ا حدثنا ســـُ ِدّي ِمن طري  َأيب اجلَو اب َأحح ليمان الت يمي ا عن َأيب ُعثمان النـ هح ِ  ا حدثنا ســـُ  بن اخِلمح

 «أَبـحَلغَ  فقد خرياً   ُ  َجزَا َ :  أَلخيه الرُجرُ  قَا َ  ِإذا» عنه ُأخر  ويف. فذكره ا عنههللارضلللللليا عن ُأســـــــــــامة بن زيٍد 
سا مجض َروحضـة َأو َريحضـة وقد تقدم. ِمن راَِيض َأي أَنزهلم. َأَحّلهمو  بضـم فسـكون وقير بضـم تا ورايض القدس هي  لُقدح

ٌض يُهي بُ إِلرســـا  َخيحِر  ِميطَانه َحظريَتُه ا وهي اجلَّنة ا لكوهنا ُمقد ســـة َأي ُمطه َرة ُمنز هة عن األَقذار. املِيطان كِميزان موضـــِ
ت اجلِنان َأع با  ا فيكون غايًة يف املســـــــــــــابقة ا َأي وأَنزهلم ا من  ال  الها ا وما تَنتِهي ِإليها الغاايُت ا حبيث ال الســـــــــــــِّ

يكون وراَءها َمرحَم  أَبصـــــــــــــاٍر ا والضـــــــــــــمري يعود ِإىل القدس ا ولو قا  َروحض الُقدس كان َأجر  ا كما ال َلف  ا ولكن 
من التبحويالت البعيدة  الّرِواية ما َقد منا ا ومنهم من قا  ِإن ِميطان َجَبٌر ابملدينة ا وتكل ف لتصــــــــــــــحيح َمعناه فاعلم أَن ه

 الجي ال يُلَتفت ِإليها وال يُعو   عليها.
اء فْصل هو في األَصل أَداة إِشارة للقريب ، قُرنت بأَداة التنبيه ، وأُتِي به هنا لالنتقال من أُسلوب إِلى أُسلوب آَخر ، ويسمى عند البلغ هذا

في  فقت غيري.بالغين المعجمة ، كذا قرأْته على شيخنا أَي  نبَْغتُ  أَي والحال أَني قد. وإِني قد الِخطاب. والمعنى ُخْذ هذا أَو اعتِمْد هذا.

ْغو بالكسر ، أَي الناحية :  أَي اللغة ، ومنهم من قال هذا الفنِّ  أَي ظهرت ، والتّفوق أَْولَى من الظهور ، وفي النسخة الرسولية في هذا الّصِ

في بعض خطب من العلم ، واستغَربها شيُخنا واستصوب النسخة المشهورة وهي سماُعنا على الشيوخ ، واستعمل الزمخشريُّ هذه اللفظة 

 مؤلّفاته ، وفي بعض النسخ نَبْعت بالعين المهملة ، وعليها شرح القاضي عيسى بن عبد الرحيم الكجراتي وغيره ، وتكلَّفوا لمعناه ، أَي

 اإِلشكال. إِن نَبع بالمهملِة لغة في نبغ بالمعجمة ، فزال:  خرجت من ينبوعه ، وأَنت خبيٌر بأَنه تكلّف َمْحض ، ومخالف للروايات ، وقيل

 ً ل حتى َحصلْت له ِمنه الثمرة. قَِديما نت َوَصبَغَتْ  أَي في الزمن األَوَّ ً  أَي بهذا الفن. به أَي لوَّ أَي الِجلد المدبوغ ، أَي امتزج بي هذا  أَِديما

بغ بالمصبوغ. أَُزْل ، بضم الزاي ، معناه لم أَفاِرق كذا الرواية عن الشيوخ ، أَي لم أَبَرْح ، وفي بعض النسخ لم  ولم أََزلْ  الفن امتزاَج الّصِ

وال ، وفيه تعسُّف ظاهر. ً  ، من الزَّ بالضم ، وروى  وكنُت بُْرَهةً  أَي دائماً متأَنياً فيها. وفي الفقرات لزوم ما ال يلزم. في ِخدَمته ُمستِديما

ي الزمن الطويل ، ويقرب منه ما فسَّره الراغب في أَ  ِمن الدَّْهرِ  الفتح ، قال العكبرّي عن الجوهرّي ، هي القطعة من الزمان ، وقوله.

إِنه في األَصل اسم لمدة العالَم من ابتداء وجوده إِلى انقضائه ، ومنهم من فسَّر البُرهة بما صدَّر به المصنف في المادَّة ، وهو :  المفردات

ته بتكلّف ، قاله شيخنا.الزمن الطويل ، ثم فّسر الدهر بهذا المعنى بعينه ، وأَنت خبير بأَنه في َمعزِ   ل عن اللطافة وإِن أَورد بعُضهم ِصحَّ

ةٍ. أَلتِمسُ  ةً بعد مرَّ ً  أَي أَطلب طلباً أَكيداً مرَّ ً  أَي ُمصنَّفاً موضوعاً في هذا الفن ، موصوفاً بكونه. كتابا أَي ُمستقِصياً ألَكثِر الفّنِ مملوًءا  جامعا

ً بغرائبه ، ويوجد في بعِض النسخ قبل قوله ج ً  ، وليس في األُصول المصححة.« باهراً » امعا واسعاً مشتمالً على الفن كلّه أَو أَكثره  بَِسيطا

ً  مبسوطاً يستغنى به عن غيره. بضمتين ، جمع فَصيح كقَضيب وقُُضب أَو بضم  على الفُُصحِ  هكذا في النسخ وفي بعضها تَصنيفاً. وُمصنَّفا

ً  غات الُحوشية الغَريبة الشاذَّة.هي الل والشَّواِرد ففتح كُكْبرى وُكبَر. َي بعَلى ، أَو أَن َعلَى بمعنى البَاء ، فتكون  ُمِحيطا أَي مشتمالً ، ولذا ُعّدِ

ا أَعياني اإِلحاطة على حقيقتها األَصلية. الب أَي أَتعبني وأَعجزني عن الوصول إِليه ولمَّ كذا في النسخ واألُصول ، وهو الطَّلَب ،  الّطِ

 تعالى هللارحمهثي فيكون فيه معنى المبالغة ، أَي الطلب الكثير ، وفي نسخة الشيخ أَبي الحسن علي بن غانم المقدسّي ويأْتي من الثال

ً  تأْتي القياسيَّة المصادر من وهو ، التاء بزيادة ، التَّطالب أَي المجعول له  الَمْوُسومِ  أَي ُمَصنَّفي. ِكتابي تأْليف. َشَرْعُت في .للمبالغة غالبا

البُْرُد المخطَّط ، والثوب المنقَّش ، والعُجاب :  ء ، والمعلم كُمْكَرمالمضي:  هو َعلَم الكتاِب ، والالمع بالَّالِمعِ الُمْعلِم العُجاب ِسَمة وعالمة.

 كغُراب بمعنى َعجيب ، كذا في تقرير
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والصــحيح أَنه أَيحيت للمبالغة وِإن َأســقطه النحاة يف ذكر َأوزاهنا ا فاملراد ســّيدي عبد الســالم الل قاين عل  كنوز ا قائ  ا 
ِر هذا  اف ا وقد نقر عن خرتِّ املصــــــــــنف نفســــــــــه غرُي واحٍد أَنه كتب عل   هح به ما جاوز َحد  اللغة ا كذا يف الَكشــــــــــ 

ر منــه مَخح  جمَُ  ه لكــان يف مــائــة جُمَلــ د ا وأَنــه كمــ  َكمِ  لــ َدات.الكتــاب أَنــه لو قــُدِّر متــامــُ ُحح
َ امل هو  حليف اإِلمــام  اجلــاِمِض َباح

يَده الضــرير ابن الضــرير اللغوي ا وهو كتاب جامٌض كبرٌي ا  ا افة العالمة َأيب ا ســن علّي بن ِإلاعير الشــهري اببن ســِ
ليف اإِلمام اجلامض َأيب كُغراب  ح   والُعَباب عن مثانا ســــــــنة. 458يشــــــــتمر عل  أَنواع اللغة ا تويّف حبضــــــــرة َدانِية ســــــــنة 

غاين ا نفي اللغوّي وهذا الكتاب يف عشــرين  يِّ الدين ا ســن بن  مد بن ا ســن بن َحيدر الُعَمرِّي الصــ  الفضــائر َرضــِ
 650شعبان سنة  19جملداً ا ومل يكمر ا ألَنه وصر ِإىل مادة بكم ا كذا يف املزهر ا وله شوار  األَنوار وغريه ا تويف 

عن ثالث وسبعا سنة ا ودفن اب رمي الطاهرّي ا وهذا الكتاب مل َأط لض عليه مض كثرة حبثي عنه ا وأَما امكم ببغداد ا 
املتقّدم ِذكره ِعندي منه أَربض جُملدات ا ومنها ماّديت يف هذا الشــــــــــــــرح. ويف مقابلة اجلامض ابلالمض ا واملعلم ابمكم ا 

ي الِكتاابن ا هكذا يف نســـــــختنا ا ويف أخر  حبذف الواو ا ويف بعضـــــــها أَ  َوُ ا والعجاب ابلعباب ا ترصـــــــيض حســـــــن.
نّـَفة يف هذا الباب تثنية ُغر ة ا ويف بع  النســــــخ ابإِلفراد. ُغر لَ  ابلفاء بد  الواو. َأي يف هذا الفن ا واملراد  الُكُتب املصــــــَ

ن ا عل  اختالف ِإطال  اأَلغرّ  ا ا وفيه اســـتعارة َأو تشـــبيه بليغ. وصـــفهما بكما  الشـــهرة ا َأو بكما  اُ ســـح تثنيُة  وَنريِّ
يِّد ا وهو اجلامض للن ور املمتل  انِ نرّي كســـــَ  بـَرَاِقضِ  الشـــــم  والقمر ا والتثنية والوصـــــف كال ا عل  ا قيقة.:  ء به ا والن ريِّ

ر  ا الن رياِن املشــرقاِن الطالعاِن يف لاء.هذاِن الكتاابِن  :  مجحض ِبرحِقَض الســماء الســابعة َأو الرابعة َأو اأُلوىل ا واملعىن الَفضــح
ر الرُبحُقض مبا َتســترت به النســاء ا َأو نرّي الربقض هو  ر خمصــوص منه ا ومتح ر لبيان ذلك مبا متج ه  واآداب ومنهم من فســ 

 عطف اخلاّص عل  العاّم.اأَللاع ا وِإلا هي َأوهام وأَفكار ختاِلف النقر والســــــماع. وعطحف اآداب عل  الفضــــــر من 
َممحت ته من ِعلم َأو ما . (*) فوائد َأي امكم والعباب. ِإليهما َأي مجعت. وضــــَ بغري  امتاَل  مجض فائدة ا وهي ما اســــتفدح

ابلكسـِر مجض َوطحب ابلفتح فالسـكون ا هو الظرف  الِوطَاب َأي بتلك الفوائد. هبا َء كفرِِح ِإذا صـار مملوًءا. ز من َمِلي
هو تـَوحِجيــه الكالم حنو الَغريح  اخِلطــاب َأي من تلــك الفوائــد. منهــا َأي ارتفض. اعتَـَل و  لــه معــان ُأَخُر غري ُمرادٍة هنــا.ا و 

وبا امتال واعتَل  ترصــــــــــــيض ا وبا الوطاب واخلطاب ِجناس  .«فوائد» بد « زايدات» لإِلفهام ا ويف بع  النســــــــــــخ
فاعر فا   هذا الكتاب َأي اللغة ا بيان للواقض. كر  ُمؤل ف يف هذا الفنِّ   َأي عال وارتفض بســـبب ما حواه. ففا َ  الح .

عل  َأن الضــــــــــــمري يعود ِإىل « أَنه» كذا يف النســــــــــــخ املقروَءة ا ويف بعضــــــــــــها  غري َأين ا واملراد به الكتاب املتقدِّم ِذكرُه.
ت جَميئه. مَخ نحته الكتاب. راً  َأي قد رته وتو   فح ّتا ســِ ِفر عم ا فيها :  اأَلســفار:  قا  الفر اءُ  يف ســِ الُكتب الِعظام ا أَلهنا ُتســح

م نته ا ابلضــــــــاد املعجمة بد  اخلاء ا ويف:  من املعاين ِإذا قُرَِئت ا ويف نســــــــخة من اأُلصــــــــو  املّكية  شــــــــفاء الغلير ضــــــــَ
ويف نســخة ُأخر  من اأُلصــو  الز بيدية  للشــهاب اخلفاجّي تبعاً للســيوطّي يف املزهر َأن التخما لي  بعَريّب يف اأَلصــر.

ب فاعر يعجز. حَتصــــــــــــــيُله َأي يعي. يُعِجز .«مخنته» بعد« حبمد  » زايدة مجض طالب ا ُكرك اب وراكب ا َأي  الط ال 
ئلحت ويف نســـــــخة مريزا علي الشـــــــريازي يَعَجز عن حتصـــــــيله الطاّلب. لكثرته ا َأو لطوله. يف  َأي طََلب مين مجاعة. وســـــــُ
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رحعة الوصـــو  ِإىل فهم ما فيه ا والذي يظهر  كتاٍب َوِجيزٍ   (1) تقدمي ِم مض ســـُ َغر ا جح َأي أُقّدم هلم كتاابً آخَر موصـــوفاً بصـــِ
 عل  ذلك النِّظام ام الالمض ِلكثرة التـ َعب فيه ِإىل مجض هذا الكتاب.عند التبحم ِر َأن الســؤا  َحصــر يف االنصــراف عن ِإمت
ج واأُلســـلوب ا َأو الوضـــض والرتتيب الســـاب . ابلتشـــديد ا َأي  (2) ُمفر ي معطوف عل  كتاب َأي خاص. وَعَمرٍ  َأي النهح

ب  ا ال من فـَرََي ِإذا خال كفرََي اإِلانء َأو فيِنَ  ء املائض  كفرََي الزاُد ا وتشـــــــبيُه العمر ابلشـــــــيَمصـــــــبوب ا من َفرَِي ِإذا انحصـــــــَ
ك اِكي ا وعل  رأحي غريه حتقيقّية تَبعّية. بفتح الالم  يف قَالب اســـتعارة ابلكناية ا وِإثبات التفريغ له خَتييلية عل  رأحي الســـ 

َأي  مض التزام ِإمتام املعاين إِلتقان.َأي ا واإِلحكام االختصــــــــــــــار. اإِل از وتكســــــــــــــر آلة كاملِثا  يُفرَي فيها اجلواهُر الذائبة.
:  ء خارج عنه ا واملعاين مجض معحىًن ا وهو ِإ هار ما َتضـــــم نه اللفة ا من َعَنِت الِقرحبةِإهنائها ِإىل حدٍّ ال حيتاج ِإىل شـــــي

 َأ َهَرت ماَءها ا
__________________ 

 زايدات.:  يف القاموس )*(
 تقدمي.وسئلت :  ( يف القاموس1)
 ُمفحزَي.:  ( ضبرت القاموس2)
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يِغ العربية ا ويف الفقرتا  املباين َأي ِإحكام. وِإبرام قاله الراغب. مجض َمبىن ا اســــــــــــــتعمر يف الكلمات واألَلفا  والصــــــــــــــِّ
َرفحت الرتصـــــيض. ويف بع  النســـــخ ِإبراز بد  ِإبرام ا َأي اإِلتيان هِبا  اهرًة من غري خفاٍء. َأي  وحبصـــــَ  َأي َوج هحت. فصـــــَ

د جهة وانحية ا وهو مما فات املؤّلف. هذا َأي القاموس ا وللســـــــــّيد  وأَّلفت هذا الكتابَ  َأي زِمامي. ِعناين (1) املقصـــــــــِ
َأي مرتوكها ا والشــواهد هي اجلزئيات الجي  َ ُذوف الشــواِهد الشــريف اجلرجاين ُقدِّس ســرّه يف هذا كالم نفي  فراجعه.

نحوية ا واألَلفا  اللغوية ا واأَلوزان الَعروضــــــــــية ا من كالم   تعاىل ا وحديث رســــــــــو    يؤت  هبا إِلثبات القواعد ال
والثالث هم  (2)ا َأو من كالم العرب املوثوِ  بعَربي تهم عل  َأن يف االستدال  ابلثاين اختالفاً  وسلموآلهعليههللاصلى

ر يف  ّله. الَعرب الَعرحابُء اجلاهلّية واملخضـــــــرمون واإِلســـــــالميون  ال املَول دون ا وهم عل  ثالِث طبقاٍت ا كما هو ُمَفضـــــــ 
حاً وُمبَـيِّناً. ُمعحرابً  قريب من  ذوف الشواهد ا وبينهما املوازنة. مطُروح الزوائدِ   عن الُفَصح والش َوارد َأي حالة كونه موضِّ

َرد  زَُفراً  ام ا لوقوع اأَلمر عل  املطابقة با الشـيئا.وهو اإِلهل ا (*) وَجعلحُت بتوفي    جّر وعال وتقدم تفسـري ا. :  كصـُ
غرية ا وهو كناية عن شــــد ة اإِل از وهناية االختصــــار ا ومجض  يف زِفحر الَبحر. ابلكســــر الِقرحبة َأي حَبراً متالطماً يف ِقرحبة صــــَ

املعاين الكثرية يف األَلفا  القليلة ا هذا الذي قر رانه هو املســـــــــــموع من أَفواه مشـــــــــــالنا ا ومنهم من متح ر يف بيان هذه 
ي ة املخالفة للنقو  الصــــــرحية.اجلملة مبعاٍن ُأَخر ال ختلو عن الت ســــــِ ت كل فات اَ دح كر  ثالثَا   َأي بـَيـ نحت وَهذ بت. وخل صــــــح

راً  فح ر َأي جعلت ُمفاَدها وَمعناها. ســـِ فح ِنه وأَدرجت فيه. وضـــم نحته واحد. يف ســـِ مح ة َأي َجعلت يف ضـــِ ابلضـــم مبعىن  ُخالصـــَ
َكم كتايَب.  ما يف خاِلص ولُباب. ُحح

َأي ِإىل املختصــــــــــر من  ِإليه َأي ضــــــــــممت. وَأضــــــــــفحتُ  اب  ذكر ا.الســــــــــ الُعباب وامل
حيتاج ِإليها ُكر  لغوّي أَريب ا وال يســــتغين عنها كر أَديب ا فال يقا  ِإن كالم املصــــنف فيه املخالفة  زايَداتٍ  الكتابا.

َعَلي   َمواِهُب ِإهلِّية مما فتح   تعاىل هبا.َأي بتلك الّزايدات َأي هي  َمن    تعاىل هبا ملا تقدم من قوله مطروح الزوائد ا
َأي تلك الزايدات ا وهو كناية عما اســـتنبطَتحه  ِعند َغوحصـــي عليها َأي َأعطانيها. َوَرَزقَِنيها َأي َأعط  وَأحســـن. (3) وأَنعم

أحَماءِ  ائد َأو املعَتَمدة املعو   عليها.َأي اجلّيدة َأو الكثرية الفو  الفاِخرة َأي َأجوافها. من بُطُون الُكتب أَفكارُه السليمة.  الد 
َطم ممدوداً هو البحر. هو العظيم الواسض املنبِسرت ا وهو من َألاء البحر أَيضاً ِإال أَنه أُريد هنا ما ذكرانه ا لتقدم  الَغَطمح

أحماء عليه ا فالدأحماء مفعو  َأّو  ِلغحوصــــــي وهو لرًة يســــــتغيِن ابملفعو  الواحد ا و  لرًة حيتاج ِإىل مفعو  آخِر فيتَعد   الد 
كســــــــــــــم يته مبعىن واحد ا و ا من األَفعا  الجِي تتعّد  للمفعو  اأَلو    َأَلَيحتهو  ِإليه بَعَل  ا وِمنح بَيانِي ة حاٌ  من الدأحماء.

هو  القاُموسَ    الثاين.بنفســـــها وللثاين لرة بنفســـــها ولرة حبرف جر ا فاملفعو  اأَلو  الضـــــمري العائد للكتاب ا واملفعو 
ويوجد يف بع  نســـخ املقّلدين التعرض لبقية التســـمية الجي يُورِدها املصـــنف يف آخر الكتاب ا وهي قوله  اميرت البحر.

وكر ذلك « فيما ذهب من لُغة العرب َِشَاطيرت» والقابوس الوسيرت ا ففي بعٍ  االقتصار عل  هذا ا ويف ُأخر  زايدة
فِإن هذا قاطض لبقية التســمية ا  البحُر اأَلعظم َأي الكتاب. ألَن ه ويرد عل  ذلك أَيضــاً قوله.لي  يف النســخ الصــحيحة 

وِإلا لي كتابه هذا ابلقاموس اميرت عل  عادته يف ِإبداع َأســــــــــــــامي ُمَؤّلفاته ا إِلحاطته بلغة العرب ا :  قا  شــــــــــــــيخنا
تا أَلف مادة ا زاد عل  اجلوهري بعشــــرين أَلف مادة ا كما َأي فِإنه مجض في:  كِإحاطة البحر للر بحض املعمور. قلت ه ســــِ
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أَنه زاد عليه ابن منظور اإِلفريقي يف لســان العرب بعشــرين أَلف مادة ا ولعر املصــنف مل يطّلض عليه ا وِإال لزاد يف كتابه 
ن من مجلة مواّد شــــــــــــــرحي هذا كتابُه املذكور ا ومما َأمحد   تعاىل عل  نعمته َأن كا (َوفَ ْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلم  َعِليم  )منه ا 

(4). 
 أَعاِريض فيه وأَْوَردوا ، هذا زماننا إِلى وغيُرهم عاصره ممن واِحدٍ  غيرُ  الكتابَ  هذا َمدح وقد:  هللارحمهقال شيخنا 

__________________ 
 القصد.:  ( يف القاموس1)
إلا هو عل  رأي ابن مالك ومن تبعه ا وأما  وسلموآلهعليههللاصلىواالسـتدال  حبديث النيب :  هبامش بع  النسـخ»:  ( هبامش املطبوع2)

أكثر األحاديث املروية عل  طريقة النقر ابملعىن والتناقر ال يعرف حاله من جهة و قته يف العربية ا وإن مل يكن :  عل  رأي اجلمهور فال. قالوا
 .«واالحتما  قاطض االستدال  انته  اً ا الحتمالهمنقواًل ابملعىن فال يستشهد به أيض

   تعاىل بداًل من جّر وعال.:  يف القاموس )*(
 .«عليّ » وسقطت منه« هبا وأنعم»:  ( يف القاموس3)
 .«  النسخ ا ولعر ذلك لتقدمه آنفاً مضروب عليه يف بع« املذكور» ومما أمحد إىل قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
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ووالـده :  خمتلفـة ا فمن ذلـك مـا قـالـه اأَلديـب البـارع نُور الـدين علّي بن  مـد العفيف املّكي املعروف ابلعليفي. قلـت
هر اببن العليف ا تويف مبكة ســــــنة  ا كذا يف ذير ا افة  815اأَلديب مجا  الدين  مد بن حســــــن بن عيســــــ  ا شــــــُ

وقد لعتهما من َأشياخنا األَئمة مر ات ا ورأَيتهما :  قا  شيخناتقي الدين بن فهد عل  ذير الشريف َأيب اماسن. مث 
 كتاب  عليه ءقُرِ  ملا قاهلما ِإنه د وقا  ا مر ة غري منه ولعتهما ا تقاييده من مواضــــــــــــــض يف سلللللللرهقدسخبرت والدي 

 :  القاموس
ِه  مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِن يف َأاي  ـــــــــــــــدِّي د  جمـــــــــــــــد ال ذح مـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

ِه الـــــــــقـــــــــَ     مـــــــــِ لـــــــــح ِر عـــــــــِ ِ  َأحبـــــــــحُ نح بـــــــــعـــــــــح امـــــــــِ وســـــــــــــــــــــــَ  امـــــــــُ

  

ا  رِيِّ كــــــــــــَبهنــــــــــــ  وحهــــــــــــَ اُح اجلــــــــــــَ حــــــــــــَ تح صــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــَ  َذهــــــــــــَ

وســـــــــــــــــــــــَ     قـــــــــَ  مـــــــــُ َا أَلـــــــــح ن حـــــــــِ ُر املـــــــــدائـــــــــِ حـــــــــح  ســـــــــــــــــــــــِ

  
 : قلت .«ذهبت» بدل« أَضحت»و « بعض» بدل« فيض»و « أَيامه» بدل في« واحد عصره» وفي بعض الروايات

بيدي  والفقيه المفنّن عبد هللا بن ُسليمان الجرهِزي الشافعي إِال أَنهما نسباهما إِلى ومثله أَنشدنا األَديب البارع عثمان بن علّيٍ الجبيلي الزَّ

 ء عليه القاموس ، ونص إِنشادهما.اإِلمام شهاب الدين الرّداد ، أَنشدهما لما قُرى

 ُمذح َمّد جمُد الّدين يف أَرَجائنا
ْصِرها زينب بنت أَحمد بن محمد الحسنية المتوفاة بشهارة سنة جناس تام ، وقد استظَرفَت أَديبة عَ « أَلقى موسى»و « القاموسا» وفي

 :  إِذ كتبت إِلى السيد موسى بن المتوكل تطلب منه القاموس فقالت 1114

ا  مـــــــــَ َك الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــِذي لـــــــــََ وســـــــــــــــــــــــَ  ابل وحاَلي مـــــــــُ  مـــــــــَ

وســـــــــــــــــــــــــَ و     قـــــــــــَ  مـــــــــــُ ـــــــــــح مِّ أَل نح يف الـــــــــــيـــــــــــَ َ ِّ مـــــــــــَ  حبـــــــــــِ

  

رحُدوَدٍة  عـــــــــــــــــاَرٍة مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــّي ب نح عـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــُ ن ـــــــــــــــــح  أُم

االــــــــحَ و     وســــــــــــــــــــــَ امــــــــُ ِث الــــــــقــــــــَ عــــــــَ ــــــــح ك وابـ لــــــــِ  ح بــــــــفضــــــــــــــــــــــح

  
وقد َرّد على القول األَّول أَديُب الشأْم وُصوفِيّه شيخ مشايخنا العاّلمة عبُد الغني بن إِسماعيل الِكناني المقدسي المعروف بابن :  قال شيخنا

 :  النابُلسي ، قّدس سره ، كما أَسمعنا غيُر واحٍد من مشايخنا األَعالم عنه

رِي  وحهـــــــَ اُح اجلـــــــَ حـــــــَ تح صـــــــــــــــــــــِ لـــــــَ طـــــــَ دح بـــــــَ ا  قـــــــَ نح قـــــــَ  مـــــــَ

رَتِي    فـــــــــــح
ُ

َو املـــــــــــ هـــــــــــح وُس فــــــــــــَ امـــــــــــُ ا أَتـــــــــــ  الـــــــــــقـــــــــــَ مـــــــــــّ  لـــــــــــَ

  

ُر ِإنح  حـــــــــح َو الـــــــــبـــــــــَ وُس َوهـــــــــح امـــــــــُ ه الـــــــــقـــــــــَ ُت الـــــــــحُ لـــــــــح ـــــــــُ  قـ

رِي    وحهــــــــــَ رِه ابجلــــــــــَ خــــــــــح ــــــــــَ ُم ف ظــــــــــَ عــــــــــح مــــــــــُ ــــــــــَ رح ف خــــــــــَ فــــــــــح ــــــــــَ  يـ

  
 :  هللارحمهقلت وأَصل ذلك قوُل أَبي عبد هللا 

ـــــــــــــــــــــُب ُوُرودُ  طـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــَ  ه هلل قـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــوٌس ي

رِ     ىًن أَزحهــــــــــــَ عـــــــــــــح رِّ مـــــــــــــَ نح كـــــــــــــُ ىَن الـــــــــــــَوَر  عـــــــــــــَ  َأغـــــــــــــح

  

ن  ر مــــــــِ حــــــــح فــــــــظــــــــه والــــــــبــــــــَ ذ الصــــــــــــــــــــــحــــــــاَح بــــــــلــــــــَ بــــــــَ ــــــــَ  نـ

رِي    وحهـــــــــــَ اَح اجلـــــــــــَ ي صـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــَ قـــــــــــِ لـــــــــــح ـــــــــــُ اَداتـــــــــــه يـ  عـــــــــــَ

  
 :  أَنشدنا الفقيهُ جماُل الدين محمد بن صباح الصباحّي لنفسه في مدح هذا الكتاب:  ونُقل من خّط المجِد صاحِب القاموس قال

ا  هــــــــَ لــــــــَ  الســــــــــــــــــــــ  و  عــــــــَ لــــــــُ ِة الــــــــعــــــــُ غــــــــَ نح رَاَم يف الــــــــلــــــــ   مــــــــَ

ا    هــــــــَ وســــــــــــــــــــــُ و  قــــــــامــــــــُ ا حــــــــَ ا مــــــــَ هــــــــَ ــــــــح نـ ِه مــــــــِ يــــــــح لــــــــَ عــــــــَ ــــــــَ  فـ

  

هــــــــا  لــــــــِّ ِة كــــــــُ فــــــــيســــــــــــــــــــــَ ِب الــــــــنــــــــ  تــــــــُ ن الــــــــكــــــــُ ٍن عــــــــَ غــــــــح  مــــــــُ

ا    هــــــــــَ وســــــــــــــــــــــــُ ا انمــــــــــُ هــــــــــَ يــــــــــتــــــــــِ تــــــــــِ ِر شــــــــــــــــــــــــَ اُع ِشــــــــــَح  مجــــــــــَ 

  

تح  عــــــــــــــَ مــــــــــــــ  وِم  ــــــــــــــََ لــــــــــــــُ ِإذا َدواِويــــــــــــــُن الــــــــــــــعــــــــــــــُ  فــــــــــــــَ

رُ     َو عــــــــــَ هــــــــــح ٍر لــــــــــلــــــــــد رحِس فـــــــــــَ فــــــــــِ ايف  ــــــــــَح هــــــــــَ  وســــــــــــــــــــــــُ
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ِف  َؤلـــــــــــــــــِّ ريحُ مـــــــــــــــــُ ُد الـــــــــــــــــدِّيـــــــــــــــــِن خـــــــــــــــــَ  لِلِّ جمـــــــــــــــــَح

هــــــــــا    وســــــــــــــــــــــــُ فــــــــــُ ــــــــــُ ه نـ َدتــــــــــح َة وافــــــــــتــــــــــَ ك األَئــــــــــمــــــــــ  لــــــــــَ  مــــــــــَ

  
 :  ووجدت لبعِضهم ما نّصه

قـــــــــاً  قـــــــــ  غـــــــــاِت  ـــــــــَُ ِب الـــــــــلـــــــــ  تـــــــــح نح كـــــــــُ َ  مـــــــــِ يـــــــــح  َأاَل لـــــــــَ

ضِ     مــــــــــــح ِة واجلــــــــــــَ ُه هــــــــــــَذا يف اإِلحــــــــــــاطــــــــــــَ ابــــــــــــِ  ُيشــــــــــــــــــــــــــَ

  

 وفَاَقهَلَقدح َضم  ما حَيحِوي ِسَواُه 

يٍر ومن ُصنحضِ   مبا اخَتص  ِمنح َوضحٍض مجَِ

ه خاِطِر علماء وقته وغيرهم باالعتناء الزائد واالهتمام الكثيِر. لما رأَيُت إِقبال الناِس و اإِلمام أَبي نصر إِسماعيل بن  على ِصحاح أَي توجُّ

ِه أَو غير  الجوهرّيِ  نصر بن َحّماد. ذلك ، الفارابّي نِسبةً إِلى مدينة ببالد الترك ، وسيأْتي في ف ر ب من ِلبيع الجوهر ، أَو لحسن َخّطِ

ه يُضَرب المثل ، توفي في حدود األَربعمائة ، على اختالف في التعيين ، اختُِلف في َضْبط لفظ الصحاح ،  أَذكياء العالم ، وكان بخّطِ

ه السيوطي في المزهر ، ومنهم من فالجاري على أَلِسنة الناس الكسر ، ويُنكرون الفتح ، وَرّجحه الخط يب التبريزي على الفتح ، وأَقرَّ

ح الفتح ، قال شيخنا ة الروايتين وثبوتُهما من حيث المعنى ، ولم يرد عن المؤلف:  رجَّ  والحق ِصحَّ
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ند الصـــــــــحيح ما ُيصـــــــــار ِإليه وال يـُعحد  عنه. َأي َحقي   َجِدير َأي الكتاب َأو مؤلفه. وهو يف ختصـــــــــيص َأحِد ا ابلســـــــــ 
وقد مدحه غرُي واحد من األَفاضر ا ووصفوا ِكتابه ابإِلجادة ا اللتزامه الصحيح :  اإِلقبا  ا قا  شيخنا بذلك وَحرِّي.

طه الكالم ا وِإيراده الشـــواهد عل  ذلك ا ونقله كالم َأهر الفن دون تصـــرف فيه ا وغري ذلك من اماســـن ال جي ا وَبســـح
هرة فا  هبا كر  من تقدمه َأو َ ّخر عنه ا ومل َيصــــر شــــي ء من املصــــن فات اللغوية يف ال حُتحصــــَ  ا وقد رزقه   تعاىل شــــُ

كثرة التداو  واالعتماد عل  ما فيه ما وصـــر ِإليه الصـــحاح ا وقد أَنشـــد اإِلمام أَبو منصـــور الثعاليّب أَليب  مد ِإلاعير 
 :  يسابوريبن  مد بن عبدوس الن

ُد مـــــــــــا  يـــــــــــِّ اح ســــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــَ اُب الصــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــَ  هـــــــــــَذا كـــــــــــِ

اح يف اأَلدبِ     حـــــــــــَ َر الصـــــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــح ب ـــــــــــَ َف قـ ـــــــــــِّ ن  صـــــــــــــــــــــــــُ

  

ا  ُض مــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ ُه و ــــــــــــــــَح ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــواب ُر أَب  َتشــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــَ

بِ     ـــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ َن ال ِه مـــــــــــــــــِ ريح ّرَِ  يف غـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ  فـ

  
من ذلك ، أَي  أَو أَكثرُ  كذا في نسخة مّكية ، وفي الناِصِريّة على ما قيل ثُلثا اللُغة. نِصف اللغةِ  أَي َذهب عنه. فاتَه أَي الصحاح قد. غير أَنه

وصريح هذا النقل يدّل على أَنه جمع اللغة كلها وأَحاط بأَسرها ، وهذا أَمر متعذّر ال :  فهو غير تام ، لفوات اللغة الكثيرة فيه. قال شيخنا

 فإِذا ، فيه عنههللارضيوقد تقدم في أَّول الكتاب نصُّ اإِلمام الشافعّي :  ليهم الصالة والسالم. قلتيمكن ألَحد من اآلحاد إِال األَنبياء ع

عاَء المصنّف َحْصر الفوات بالنصف أَو الثلثين في غير محلّه ، ألَن اللغة ليس يُنال ُمنتهاها ، فال يُعَرف لها  ظهر ذلك عرفت لك أَن اّدِ

ى كتابه البحر وال القاموس ، وإِنما التزم أَن يورد فيه الصحيح عنده ، فال نِصف وال ثُلث ، ثم إِن الج وهرّي ما اّدعى اإِلحاطة ، وال َسمَّ

 أَي ترك. إِما بإِهمال:  يلزمه كل الصحيح ، وال الصحيح عند غيره ، وال غير الصحيح ، وهو ظاهر ، انتهى. ثم بيّن وجه الفوات فقال

 أَي عن كثير من األَفهام ، لعدم تداولها. أَو بترك المعاني الغريبة اّل على المعنى ، والمراد عدم ذكرها بالكلّيّةوهي حروف اللفظ الد الماّدة

ء أَي أَّول كل شي (*) بََدا منصوب على الظرفية مضاف إِلى. بَاِديَ  المتأَّمل. للنّاِظر أَي ينكشف. أَرْدت أَن يظهر أَي الشاِردة النافِرة. النّاّدة

أَي  لََدْيه أَي المتروكة. المهَملةَ  أَي اللفظة أَو الكلمة. فكتبت بالُحمرة المادَّةَ  أَي الصحاح. فَْضُل ِكتابي هذا عليه ل الشروع في غيره.قب

ه الفضيلة والمأْثرة. الَمزيَّة أَي تتبين وتظهر ظهوراً واضحاً. تتَِّضح أَي باقيها أَو جميعها. وفي َسائِر التَّراِكيبِ  الصحاح. أَي اإِلقبال  بالتََّوجُّ

 ، يعّرفها بما ميّزها المصنف وزادها هللارحمهأَي إِلى كتابه ، وفي هذا الكالم بيان أَن المواّد التي تركها الجوهرّي  إِليه وصرف الهّمة.

ام ، فإِنه مورث للمالم ، وهللا سبحانه ِزم بيانه إِلى نعطف لم ، كالم هنا هللارحمه ولشيخنا ، السابق الفضل إِلظهار ، بالحمرة كتابتها وهي

جمع َمفَخر وَمفَُخرة بالفتح  للَمفَاخر أَي إِذاعة وإِظهاراً. إِشاعةً  إِشارة إِلى ما تقدم من مدح كتابه وذكر مناقبه. ولم أَْذُكر ذلك الملك العاّلم.

وجّوز :  الثالث في الثاني لغة ، مفعل من الفَْخر ، ويقال الفََخار واالفتخار ، هو المدح بالخصال المحمودة ، قال شيخنافيهما ، وبضم 

يفاخرني  البدر القرافي ضبط المفاخر بضم الميم اسم فاعل من فاَخَره ُمفاخرةً ، وجعله متعلِّقاً بأَذكر ، أَي لم أَذكره للشخص المفاِخر الذي

 :  المعروف وهو الَشاعر أَبي تمام َحبيب بن أَوس الطائي. لقْول أَي نشراً وإِفشاء. بل إِذاعةً  عليه بالكتاب ، وهو من البعد بمكان.فأَفتخر 

ٍة  لـــــــــــــ  رَِي يف حـــــــــــــُ كـــــــــــــح نح شـــــــــــــــــــــــــــُ َت مـــــــــــــِ  اَل زِلـــــــــــــح

رٍ     اخــــــــــــــــِ ٍب فــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ هــــــــــــــــا ُذو ســــــــــــــــــــــــــــــَ  الِبســــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ُه  اعــــــــــــــــــَ رَُع َألــــــــــــــــــحَ قــــــــــــــــــح نح تـــــــــــــــــــَ وُ  مــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــــــَ

رِ     ـــــــــــــــــــــــــِ خـــــــــــــــــــــــــِ َر  اأَلو ُ  ل ـــــــــــــــــــــــــَ مح تـ  كـــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  وهذا الشطر األَخير جاٍر في األَمثال المتداولة المشهورة حتى قال الجاحظ

م  وحهلـــــــــــــِِ َو  قــــــــــــــَ اُس ســـــــــــــــــــــــــــِ م الـــــــــــــنـــــــــــــ  لـــــــــــــِ ا عـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

رِ     َرَ  اأَلو ُ  لـــــــــــــــــــــــــِ خـــــــــــــــــــــــــِ مح تــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــــَ

  
 ت في نُسخة المؤلف ، كما صرح به المحّب بن الشحنة ، وأَثبته البدرإِلخ ثب« ولم أَذكر ذلك» (1)ثم إِن قوله 

__________________ 
ٍء.:  يف القاموس )*(  َبدح
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هذه اجلملة من كالم شيخه ا وليست من كالم الشارح. فكان عليه عزوه ِإليه ليربأ من الرد « قوله مث ِإن قوله اخل»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
وكم وجهت رائد الطلب إليه ومل أقف ِإىل اآن عليه ا ه من شــــــرح :  قاله قبر يف شــــــبن شــــــرح املناوي أنه لض به ومل تصــــــر يده ِإليه. قا عليه مبا 

 ديباجة القاموس.
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ناوي وابن عبد الرحيم وغري واحد ا وسقرت من كثري من النسخ.
َ
 القرايف أَيضاً ا وشرح عليه امل

ء فيها ، ضارع من لَمع البرق ، زيدت عليه أَل ، ومعناه الذي يلمع ويتوقّد َذكاًء ، ويتفطن األُمور فال يُخطيكأَنه مُ  أَنت أَيها اليَْلمعو

كذَّاب ، وكالهما والمعروف فيه اليلمعّي بالياء المشددة الدالة على المبالغة ، كاألَلمعّي بالهمزة ، وأَما اليلمع فهو البَْرق الُخلَّب ، وبمعنى ال

بر على األُمور ومزاولتها ، وهو على تقدير  والَمْعَمعُ  كَصبور ، مبالغة في العارف أَي ذو المعرفة التاّمة العَُروف .غير مناسب هو الصَّ

أَي أَمعنت فيه الفكر  إِذا تأَّملت كيَْعفُور ، الحديُد القلِب ويطلق على الَجبَان أَيضاً ، وليس بمراٍد هنا. اليَْهفُوف مضاف أَي ذو المعمع.

نع بالضم بِمعنى المصنوع ، أَي الذي صنعته ، وهو الكتاب المسّمى بالقاموس. َصنِيعي هذا وتدبرته حقَّ التدبُّر. أَي  وَجْدتَه مصدر كالصُّ

لذهب والقطعة التي تَْفِصل بين جمع فَِريدة وهي الجوهرةُ النفيسة ، والشَّْذَرة من ا على فَرائدَ  أَي منضماً. مشتِمالً  الصنيع أَو الكتاب.

جمع  وفوائد أَي جليلة لها أَثرة وخصوصية تمتاز بها ، أَو أَن هذه الفوائد متلقَّاة من قَْرن بعد قَْرن. أَثِيرة الجواهر في القالئد ، كما سيأْتي.

وهو حذف الفُُضول  من ُحْسن االختصار وااللتزاموفي الفقرة كأُختها السابقة حْسُن ترصيع  كثِيرة فائدة ، وهي ما استفدته من علم أَو مال.

 وتَْهِذيِب الكالم أَي إِدنائها وتوصيلها إِلى األَفهام بحسن البيان. تقِريب الِعبارةوَ  وإِزالتها ، أَو اإِلتيان بالكالم مستَْوِفَي المعاني واألَغراض.

 أَي القليلة. األلفاظ اليسيرةإِيراد المعاني الكثيرة في و أَي تنقيحه وإِصالحه وإِزالة زوائده.

 الحرفان المعروفان أَي تمييزها منها تخِليُص الواو من الياء أَي القاموس. هذا الكتابُ  وتميّز عن غيره وانفرد. ِمن أَحسن ما اختصَّ بهو

هم أَئمة الفن  المصنِّفين ةً وهي العالمة.ِمن َوَسم إِذا جعل له ِسم يَِسمُ  أَي نوع من التصرفات الصَّرفية واللغوية. قِْسمٌ  أَي التخليص. وذلك

وهو بالفتح العجز والتعب وعدم اإِلطاقة ، ويستعمل بمعنى عدم االهتداء لوجه المراد ، وبالكسر الَحَصُر والعَجز في النطق  بالعيّ  الكبار.

ثالثي العَجز المعنوي ، واإِلعياء الرباعي العجز وبعضهم يقول العّي من ال:  مصدر أَْعيَا ُرباعيّاً إِذا تعب ، قال شيخنا واإِلعياء خاصة.

الجسماني ، والمعنى أَن هذا النوع في التصرف اللغوّي والصرفّي مما يوجب للمهرة في الفن العجز وعدم القدرة حسًّا ومعنى لما فيه من 

ِة ، واالستقراء التام ، بل يتوقف إِدراكه الع عظيم وعلم صحيح.الصعوبة البالغة والتوقف على اإِلحاطة التامَّ  ا على اّطِ

الذي عينه  المعتَّل العين الذي هو اسم فاعل. أَني ال أَذُكر ما جاَء من جمع فاعلٍ  أَي من محاسن كتابِه الدالة على حسن اختصاره. منهاو

أَي من الجمع معاملةَ الصحيح ،  يِن منهَموِضُع الع أَي يعامل إِال أَن يَصحَ  محركة في حال من األَحوال. على فَعَلَة حرف علة ياًء أَو واواً 

بالمعجمة جمع خائل ، وهو المتكبّر ، فإِنهما لما ُحّركت العين منهما أُلِحقا  وَخَولَة بالجيم من جال َجَوالنَا. كَجَولَةٍ  بحيث يتحرك وال يعّل.

عالل ، فصارت كالصحيح نحو َطلَبة وَكتبَة ، فاستحق أَن بالصحيح ، وإِن كانت في األَصل معتلة ، فإِنها لم تُعَّل أَي لم يدخلها في الجمع إِ 

وفي  َكباعٍة وَسادة أَي مغيَّراً باإِلبدال الذي يقتضيه اإِلعالل. معتالًّ  أَي من الجمع. وأَما ما جاَء منه تُذكر لغرابتها وخروجها عن القياس.

فال أَذكره  وَسيََدة ، تحركت اليَاء وانفتح ما قبلها فصارت أَلفاً. جمع بائع وسيّد وقائد ، وأَصلهما بَيَعَة« وسادة» بدل« وقادة» نسخة

راده أَصل مواضع َطَرد في كالمهم التتابع :  قال ابن جني في الخصائص:  أَي لكونه مّطرداً َمقيساً مشهوراً ، وفي المزهر الّطِ

ت بين  يديك ، ومنه ُمطاَرَدة الفرسان بعضهم بعضاً ، ثم جعل أَهل العربية ما واالستمرار ، من ذلك َطَرْدت الطَّريدة إِذا تبعتها واستمرَّ

ناعة مطَِّرداً ، وجعلوا ما فارق ما عليه بقيّة بابه وانفرد عن ذلك شاذًّا. قلت وقد تقدم طَ  رف من استمرَّ من كالٍم وغيره من مواضع الّصِ

مة ، قال شيخنا الذي ال ينبغي العُدول عنه ، على أَن المصنف أَخلَّ بهذا الشرط ، بل وبغيره وهذا المعنى الذي ذكرناه هو :  ذلك في المقّدِ

على الشَّْرط من ُشروطه ، فهي أَغلبيَّة ، ال الزمة ، فظاهر كالمه أَنه ال يذكر سادة وقادة ، وقد ذكر كالًّ منهما في ماّدته ، نعم أَهمل باَعة 

إِن في الكالم تقِديماً وتأْخيراً ، َحَداه عليه التْقِفية ، أَي لم يذكر ما جاَء :  الشحنة والقرافي، وذكر َعالَة وَذادة وغيرهما. وقال المحّب بن 

 على وزن فَعَلة مفتوح العين إِذا كانت عينه حرف علة ، كَجَولة وَخَولة وأَشباههما الطراده ، أَي لمشابهة بعِضه
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ا ا بر جاَء هِبذا الكالم ترســــياًل ا كما هو  اهر ا وقا  الشــــيخ وفيه نظر ا فِإنه ال قافية ها هن:  بعضــــاً ا قا  شــــيخنا
ال أَذكر ما جاَء عل  وزن فـََعلة مفتوح العا ِإذا كانت عينه :  قوله كَجوَلة وَخولة فيه تقدمي و حخري ا واأَلصر:  املناوي

ة ا وَخَرجة ا انته . والصــــــــــــــحيح ما حرف علة ا كَجَوَلة وَخَولة وحنو ا ا وِإلا أَذكر ما جاَء صــــــــــــــحيح العا ا كَدَرجَ 
 قد مناه ا ومبا نقلناه عن املزهر يبطر كالُم القرايف يف اإلطراد.

 : ثم شرع في بيان الوجه الثالث من وجوه التحسين الذي أَودعها هذا الكتاب بقوله

بالكسر هي القالدة ، وفي الفقرة مع شبه  ْقَصارهتِ  أَي تحلية. ُحْسِن ترصيعِ و أَي الذي ابتدعه ولم يَسبقه به غيره. من بَديعِ اختصارهو

 أَي األُنثى. المَؤنّث بقولي وهي أَي أَلحقتها بعد صيغة المذكر. أَتبَْعتُها أَي بِْنيَته وَهْيأَته. أَني إِذا ذكرُت ِصيغَةَ المذكر الترصيع االلتزام.

يغة كرر.أَي ال أُ  وال أُعيد أَي هاء التأْنيث ، كما ستعلم أَمثلته. بهاءٍ  مّرةً ثانيةً ، بل أَترك ذلك وأَحذفه اختصاراً إِال في بعض مواضع  الّصِ

 لموانع تتعلق هناك ، وفي بعضها سهواً من المؤلف ، كما تأْتي اإِلشارة إِليه في محله.

ً  وهو اللفظ الذي يدل على الَحَدث خاّصةً. إِذا ذكرت المصدر الوجه الرابع من وجوه التحسين أَني.و أَي ِذْكراً مطلقاً ، وهو عندهم  مطلقا

وهو ما دل على حدث  الماضي ذكرت الفعل. أَو ء.ما دلَّ على الماِهيَّة بال قَْيٍد أَو بكسر الالم ، أَي حالة كوني ُمْطِلقاً له غير مقيٍِّد بشي

على مثال  الماضي أَو المضارع كائن. لفالفع هناك. وال مانعَ  وهو المستقبل وهو المضارع. اآلتي أَي بغير. بدون مقترن بزمن ماٍض.

د ، والمانع من الضم في مضار َكتَب عه كنَصر ، أَي على وزنه ، وهذا الباب أَحد الدعائم الثالثة ، ويقال له الباب األَّول من الثالثي المجرَّ

 : أَربعة

وربما جاَء على األَصل ، إِما على الضم فقط ، كقولك  أَحدها أَن يكون في عينه أَو المه حرٌف من ُحروف الحلق ، فإِن الباب فيه الفتح ،

 (1)، ووأَل َسعََل يَْسعُل ، وَدَخل يَدُخل ، وصَرخ يصُرخ ، ونفَخ ينفُخ ، وطبَخ يطبُُخ ، وإِما على الكسر فقط نحو نَزع ينِزع ، ورَجع يرِجع 

األَلف  يئِل ، وهو في الهمزة أَقّل ، وكذلك في الهاء ، ألَنها ُمْستِفلة في الحلق ، وكلما َسفل الحرف كان الفتح له أَلزم ، ألَن الفتح من

فيه الضم  واألَلف أَقرب إِلى حروف الحلق من أُختيها ، وربما جاَء فيه الوجهان إِما الضمُّ ، والفتح ، وإِما الكسر والفتح ، فأما ما جاءَ 

شَحَب يشَحب ويشُحب ، وصلَح يصلَح ويصلُح ، وفَرغ يفَرغ ويفُرغ ، وجنَح يجنَُح ويجنُح ، ومَضع يمَضغ ويمُضغ ، :  والفتح فقولهم

ومخَض يمَخض ويمُخض ، وسلَخ يسلَخ ويسلُخ ، ورَعف يرَعف ، ونَعس ينعَس ويَْنعُس ورَعدت السماء تَْرَعد وترُعد ، وبَرأَ من المرض 

لم يأْت مما الم الفعل فيه همزة على فعَل يفعُل بالضم إِال هذا الحرف ، ووجدت أَنا حرفين آخرين :  يَبرأ ويبُرؤ ، قال أَبو سعيد السيرافي

كتاب الصواب ، وأَما  َهنَأَ اإِلبل يهنُُؤها بالضم ويْهنَأُها إِذا طالها بالِهناء وهو القطَران ، وقرأَ يقَرأَ ويقُرؤ ، حكاهما ابُن ُعديس في:  وهما

ء ويهنَأَ إِذا أَعطى ، وشَحج البغل يشَحج ويشِحج ، وشَهق زأَر األَسد يزأَر ويزِئٍر ، وهنأَ يهنِى:  ما جاَء فيه الوجهان الكسر والفتح فقولهم

نبَح وينبح ، وربما استعملت الرجل يشَهق ويشِهق ، ورَضع يرَضع ويرِضع ، ونَطح الكبش ينَطح وينِطح ، ومنَح يمنَح ويمنِح ، ونبَح ي

ذا عال شبابُه وظهر األَوجه الثالثة ، قالوا نَحت ينَحت وينِحت وينُحت ، وَدبََغ الجلد يدبَغه ويدبِغه ويدبُغه ، ونَبَغ الغالم ينبَغ وينبِغ وينبُغ إِ 

َل جسمه يَنَحل وينِحل وينُحل ، وَمخض اللبن َكْيُسه ، ونَهق الحمار ينَهق وينِهق وينُهق ، ورَجح الدرهُم يرَجح ويرِجح ويرُجح ، ونحِ 

ي ويَْلغُو ويَْلغَى ، عن يمَخضه ويمِخضهُ ويمُخضه ، وَهنَأَ اإِلبل ، إِذا طالها بالقَِطراَن فهو يهنُُؤها ويَهنِئها َويَْهنَأَها ، ولغا الرجل فهو يَْلغِ 

محاها ، وَسَحْوت الطين عن األَرض أَسَحاه وأَسُحوه وأَسِحيه ، والَكسر الفّراء في كتاب اللغات ، ومحى هللا الذنوب يْمُحوها ويمِحيها ويَ 

كذا في بُغية عن القَّزاز ، وشَحَحت أََشّح وأَُشحُّ وأَِشحُّ إِذا بخلت ، والفتح عن ابن السيد في ُمثلّثه. هذا حكم حرف الحلق ِإن وقع عيناً ، 

 .تعالى هللارحمهْبلّي اآلمال لإِلمام اللغوي شاِرح الفصيح أَبي جعفر الل

ّل والمانع الثاني أَن يكون واوّي الفاء كَوَعد ، فالقياس في مضارعه الكسر ، كوَعد وَوَزن ، تقول في مضارعهما يَِعد ويَِزن ، وقياس ك

 فعل على هذا الوزن ما عدا فعالً واحداً 

__________________ 
 .«ووئر»:  ( يف املطبوعة املصرية1)
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وقد قا  انس من العرب وَجد َ ُد ا :  َد َ ُد بضـــــم اجليم من َ ُد ا واملشـــــهور ابلكســـــر ا قا  ســـــيبويهفقرت ا وهو َوجَ 
وعل  الضــم أَنشــدوا هذا :  ابلضــم ا كَبهنم َحذفوها من َيوجد ا وهذا ال يكاد يُوجد يف الكالم ا قا  أَبو جعفر اللبلي

 :  البيت جلرير
رح  َؤاَد ِبشــــــــــــــــــــــَ قــــــــض الــــــــفــــــــُ ِت قــــــــد نــــــــَ ئــــــــح وح شــــــــــــــــــــــِ  بــــــــة لــــــــَ

يــــــــــــــال    لــــــــــــــِ َن غــــــــــــــَ دح َواِدي اَل  ــــــــــــــَُ دَع الصــــــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــَ

  
وإِنما قلَّ يُجد بالضم كراَهة الضمة بعد الياء ، كما كِرهوا الواو بعدها ، وِإن كان المه حرفاً من حروف الحلق نحو وضع ووقَع :  ثم قال

فإِنه قد حكى بفتح الماضي وكسر المستقبل ، والمشهور يَلَغ فإِن مضارعه يأْتي بالفتح وحذف الواو إِال في كلمة واحدة وهي َولََغ يَِلغ ، 

فه في علم التصريف.  بالفتح ، وهذا قد أَغفله شيخنا مع تصرُّ

ء بالضم ، سواء كان متعّدياً ، نحو قولك ء بالكسر فقط ، وال يجيأَن يكون الفعل معتالًّ بالياء ، فإِن مضارعه حينئذ يجي:  والمانع الثالث

 لطعاَم يِكيله وَذامه يَِذيمه ، أَو غير متعّدٍ ، كقولك َعال يَِعيل وَصار يَصير.كال زيٌد ا

َرَمى :  أَن يكون الِفعل معتل الالم بالياء ، فإِن مضارعه حينَئذ أَيضاً َعلَى يفِعل مكسوراً ، سواء كان متعّدياً ، نحو قولك:  والمانع الرابع

 َسَرى يَسِري وَهَمت عينُه تَْهمي.:  َء يَنميه ، أَي َرفَعه ، أَو غير متعّدٍ ، نحو قولكزيٌد األََسد يَْرِميه ، ونَمى زيد الشي

 فهذه األُمور األَربعة موجبةٌ لمنع المضارع من الضم.

بفتح العين في الماضي  على ِمثال َضَربَ  أَي الفعل. فهو أَي بال ضبط وال وزن. بال تَْقييِد متصالً به. آتيَه الماضي وذكرت. إِذا ذكرتو

إِلى ما  وأَختار وأَعتقد وأَميل. على أَني أَذهب وكسرها في المضارع ، وهو الباب الثاني من الثالثي المجرد المّطرد وثاني الدعائم الثالثة.

يد وقيل ثابت بن زيد بن قيس بن النُّعمان بن مشهور بكنيته ، واسمه سعيد بن أَوس بن ثابت بن بشير بن أَبي ز أَبو زيد إِمام الفن. قال

م ، وأَ  بو حاتم مالك بن ثعلبة بن الخزرج األَنصاري اللغويُّ النحويُّ ، أَخذ عن أَبي عمرو بن العالء ، وعنه أَبو ُعبَْيد القاسُم بن سالَّ

ن أبو زيٍد أَحفَظ الناس للّغة بعد أَبي ماِلٍك ، وكا:  السجستاني ، وأَبو العيناء ، وكان ثقةً من أَهل البصرة قال السيوطي في المزهر

وأَبو زيٍد من األَنصاِر ، وهو من ُرَواة الَحِديث ، ثِقةٌ عندهم مأْموٌن. قال :  وأَوسعهم روايةً ، وأَكثرهم أَخذاً عن البادية ، وقال ابُن ِمناِدر

وَحدَّثني من أَثق بعربيته فإِنما يريدني ، ومن :  فإِذا سمعته يقول:  كان سيبويه يأْتي مجلسي وله ذُؤابتان ، قال:  أَبو حاتم عن أَبي زيد

كتَب :  َجاللة أَبي زيد في اللغة ما حدَّث به جعفر بن محمد ، حّدثنا محمد بن الحسن األَزدي عن أَبي حاتم السجستاني ، عن أَبي زيد قال

لقيني الخليل :  هما واحد. قال أَبو زيد:  ْوقفك ها هنا ومن أَْوقفك ، فكتب إِليهما أَ :  رجٌل من أَهل َراَمُهْرمز إِلى الخليل يسأَله كيف يقال

فرجع إِلى قولي ، وأَما وفاته وبقيّة أَسانيده فقد تقّدم في المقّدمة. ويوجد :  إِنما يقال َمْن َوقَفَك ، وَما أَوقفك ، قال:  فقال لي في ذلك فقلت له

جمع  الَمَشاِهير أَنت أَيها الناظر في لغة العرب. إِذا جاوزت أَي ممن تبعه ورأَى رأْيه.« وجماعة» يدهنا في بعض النسخ بعد قوله أَبو ز

بالفتح ولم تكن  على فَعَلَ  االصطالحي. ماضيها في الكالم. التي يأْتي وهي االصطالحية. من األَفعال مشهور ، وهو المعروف المتداول.

 حينئذ. فأَنت في المستقبل وال تعرف مضاِرعه كيف هو بعد البحث عنه في مَظانّه فال تجده. عينه أَو المه حرفاً من حروف الحلق ،

الضمُّ :  فالوجهاِن جائزان« بكسر العين» وفي نسخة إِن شئت قُْلَت يَْفعَُل بضّمِ العين ، وإِن شئت قلَت يَفِعل بكسرها أَي مخيّر فيه. بالِخيار

َرف مستقبله وُمتساويان فيه ، فكيفما نطقت أَصبت ، وليس الضم أَولى من الكسر ، وال الكسر أَولى والكسر. وهما مستعمالن فيما ال يُعْ 

حَشر ويحِشَر ، وزَمر يزِمر ويزُمر ، وقَمَر يقِمر ويقُمر ، وفََسق يفِسق ويفُسق ، وفَسد يفِسد :  من الضم ، إِذ قد ثبت ذلك كثيراً ، قالوا

وعَرج يعِرج ويعُرج ، وعَكف يعِكف ويعُكف ، ونفَر ينِفر وينفُر وغَدر يغِدر ويغُدر ، وعثَر يعثِر ويعثُر  ويفُسد ، وحَسر يحِسر ويحُسر ،

قال أَبو عمر إِسحاق بن صالح :  ، وقَدر يقِدر ويقُدر ، وسفَك يسِفك ويسفُك ، إِلى غير ذلك مما يطول إِيراده ، وفيه لغتاِن. وفي البغية

ة هذا الباب ، لكن ربما :  ة َمعَمر بن المثنَّى يروي عن أَبي عمرو بن العالء قالالَجرمي ، سمعت أَبا عبيد سمعت الضم والَكْسر في عامَّ

 اقتُصر فيه على َوْجٍه واِحد ال بدَّ فيه من السماع ، ومنهم من قال جواز الوجهين الضّم والكسر إِنما يكون عند مجاَوزة المشاهير من

 األَفعال ،
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راً ا كضــــَرب يضــــِرب ا َأو ضــــّماً حنو قتر يقُتر ا ويريدون وأَما يف مشــــهو  ر الكالم فال يتعّد  ما أََتت الرواايت فيه كســــح
مبجاوزة املشاهري َأن يَرِد عليك ِفعر ال تعرف ُمضارَعه كيف هو بعد البحث عنه يف مظانِّه فال  ده ا وجماوزة املشاهري 

ات ا فال يتبَت  ملن مل يدرس الُكتب وال اعتىن ابمفو  َأن يقو  قد ليســت لكر ِإنســان ا وِإلا هي بعد حفة املشــهور 
ماع فيختار يف اللفظة يفِعر َأو يفُعر ا لي  له ذلك ا وقا  بعضهم ِإذا ُعرف َأن املاضي عل  وزن فعر :  عدمت الس 

َأخف من الضـــمة ا وكذا قا   بفتح العا ومل يعرف املضـــارع ا فالوجه َأن  عر يفِعر ابلكســـر ا ألَنه َأكثر ا والكســـرة
:  أَبو عمرو املطرز حاكياً عن الفراء ِإذا َأشـــــــــكر يفُعر َأو يفِعر فبتح عل  يفِعر ابلكســـــــــر ا فِإنه الباب عندهم ا قلت

ومثله يف خامتة املصــــــــــــباح ا وقد عقد له ابُن دريٍد يف كتاب األَبنية من اجلمهرة ابابً ا ونقله ابن ُعصــــــــــــفور وغريه ا قا  
ومقالة َأيب زيد الســـــــــاب  ذكرها قد ذكرها ابن الُقوطية يف صـــــــــدر كتابه ا وكذا ابُن القطاع يف صـــــــــدر أَفعاله  : شـــــــــيخنا

مبسوطاً ا والشيخ أَبو حيان يف البحر ا وأَبو جعفر الر عيين يف اقتطاف اأَلزاهر ا مث ِإنه قد وجد بعد هذا الكالم زايدة 
 ناوي وغريه.ا وهي يف نسخة شيخنا وشرح عليها كما شرح امل

ْيتها من المحاسن الدالّة على حسن اختصاره أَنو دتها. كّل كلمة عرَّ بط أَي جرَّ فيه بأَن لم أَتعرض لها بكونها بالفتح أَو الضم أَو  عز الضَّ

فإِنه  من البَْين أَي الخصومة. إِاّل ما اشتهر بخالفه اشتهاراً رافعاً للنَزاع في أَوله ، فإهمالها من الضبط هو ضبطها. فإِنها بالفتح الكسر.

ر على ما هو المشهور في ضبطه ، وفي الفقرة التزام ، وهذه النسخة ساقطة عندنا من بعض األُصوِل ولذا أَهملَها المحبُّ بن الشحنة والبد

وما  من أَهمل فال خالف أَنها من اصطالح المصنف وقاعدته ، كما هو مشهور.ولو أَهملها :  القرافي وغيرهما ، كما قاله شيخنا. قلت

أَي خالصه وظاهره ، أَو أَكتبه بالكالم الصريح  بصريح الكالم من اإِلطالق. فأُقَيّده مما ذكرنا من التعِرية عن الضبط والتقييد. سوى ذلك

بالكسر جمع قَلَم ، وهو مقيس  بتوشيح الِقالم أَي غير مكتف وال مجتز. ْقتَنعغير مُ  الذي ال ُشبهة فيه وال اختالل وال كناية ، حال كوني.

،  كاألَقالم ، أَي ال يقنع بمجّرد ضبط القلم ، أَي وضع الحَركة على الحرف ، ألَن ذلك ُعْرضة للترك والتحريف ، وهذا من كمال االعتناء

 ً مكتفياً  َطَرفيه ، ويأْتي تمامه ، والفقرة فيها االلتزام والجناس المحّرف الالحق. أَلبسه الِوشاح على عاتقه ، مخالفاً بين:  ووّشحه توشيحا

:  عن قولي وهي خمسة. ع د ة ج م هذه األَحرف التي اخترعها واقتطعها من الكلمات التي جعلها أَعالماً لها في اصطالحه ، وهي بكتابة

ل والهاء من آخر الكلمات ، والجيم والميم من أَوائلها ، لئال يحصل االختالط ، فالعين والدا موضٌع ، وبلٌد ، وقريةٌ ، والجمع ، ومعروف

جاَء  (*) إِن شاَء هللا تعالى الفاسد.:  وهو اللحم المهزول ، ومن الحديث وُكلُّ َغثٍّ  أَي تبين الكتاب واتضح. فتلخَّص وفيه لّف ونشر مرتّب.

 : نه ، وقدمه اهتماماً ومناسبة للفقرة ، وفيها االلتزام ، قال شيخناأَي مدفوع ع َمصروف أَي الكتاب. عنه بها تبركاً.

 :  وضابط هذه جمعَه المصنّف بنفسه في بيتين ، نقلهما عنه غير واحد من أَصحابه وهما

ُرٍف وَ  ُة َأحـــــــــح ـــــــــخـــــــــمســـــــــــــــــــــــَ ٍز ف نح َرمـــــــــح ـــــــــه مـــــــــِ ي ـــــــــِ ا ف  مـــــــــَ

ضِ     ٌ ملـــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــِ اح ُروٍف وعـــــــــــــَ ـــــــــــــٌم ملـــــــــــــعـــــــــــــح ي ـــــــــــــمـــــــــــــِ  ف

  

ة و  رحيــــــــــــــَ اٌء لـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ٍض مث هـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح يـــــــــــــــٌم جلـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــِ

يو     عـــــــــــِ تح فـــــــــــَ لـــــــــــَ اُ  الـــــــــــجي ُأ ـــــــــــح د الـــــــــــد  لـــــــــــَ ـــــــــــَ  لـــــــــــلـــــــــــبـ

  
 : وفي أَزهار الرياض للمقِّريّ 

َسةٌ و  ٍز حبرحِف فخمح  ما فيِه ِمنح َرمح
 :  ونسبهما لعبد الرحمن بن معمر الواسطي. وقد ذيَّل عليهما أَحُد الشعراء فقال

ا وَ  َواِب َواٌو واي هـــــــــــــــــــــَ  يف آخــــــــــــــــــــــِر األَبـــــــــــــــــــــــح

ضِ     هـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــحَ يـــــــــــــــــــّ  ِإشـــــــــــــــــــــــــــــــــارُة َواِويٍّ َواَيئـــــــــــــــــــِ

  
 :  واستدرك بعضهم أَيضاً فقال

ٌة وَ  زًا ِفســــــــــــــــــــــــتــــــــــ  امــــــــــوس َرمــــــــــح ــــــــــقــــــــــَ اَء يف ال  مــــــــــا جــــــــــَ

ُروٍف املـــــــــــيـــــــــــمُ     ٌ ومـــــــــــعـــــــــــح اح عـــــــــــهـــــــــــم عـــــــــــَ  ملـــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــِ
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دِة و  لـــــــــــــح ِض َداٌ  لـــــــــــــبــــــــــــــَ مـــــــــــــح ِض اجلـــــــــــــَ جيف جلـــــــــــــمـــــــــــــح  جـــــــــــــَ

ٌض لـــــــــــــو     مح هـــــــــــــاٌء ومجـــــــــــــح هـــــــــــــُ رحيـــــــــــــتــــــــــــــُ يـــــــــــــمُ قــــــــــــــَ  ه اجلـــــــــــــِ

  
 :  لنفسه بخّطه تعالى هللارحمهووجد بهامش نسخِة المصنف :  ونقل شيخنا عن شيوخه ما نصه

فــــــــظــــــــٍة  لــــــــَ ًا لــــــــِ ت يف الــــــــقــــــــامــــــــوس َكشــــــــــــــــــــــفــــــــح  ِإذا ُرمــــــــح

رِ     َفصــــــــــــــــــــــــح لــــــــــح ُء لــــــــــِ دح بــــــــــاب والــــــــــبــــــــــَ لــــــــــح ُرهــــــــــا لــــــــــِ ذخــــــــــِ  فــــــــــَ

  

رِهــــــــــــــا و  هــــــــــــــا وَأخــــــــــــــِ رب يف بــــــــــــــدئــــــــــــــِ عــــــــــــــتــــــــــــــَ  ال تــــــــــــــَ

 مــــــــــــزيــــــــــــدًا ولــــــــــــكــــــــــــن  اعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــاَر  لــــــــــــأَلصـــــــــــــــــــــــــرِ    

  
__________________ 

 زايدة من القاموس. )*(
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ا قد وقد تقّدم ما قيل في اصطالح الصحاح ، فهذه أُمور سبعة جعلها اصطالحاً لكتابه ، وَميَّزه بها اختصاراً وإِيجازاً ، وِإْن كان بعُضه

 سبقه فيه كالجوهري وابن سيده.

 تمييزه المواد الزائدة بكتابة األَحمر.:  األَّول

 تخليص الواو من الياء.:  الثاني

 عدم ِذكر جمع فاعل المعتل ما أُِعّل منه.:  الثالث

 إِتباع المذكر المؤنث بقوله وهي بهاء.:  الرابع

 اإِلشارة إِلى المضارع مضموم العين هو أَو مكسورها عند ذكر اآلتي وعدم ذكره.:  الخامس

 المشهور.َحْمل الُمطلق على َضْبط الفتح في غير :  والسادس

 االقتصار على الحروف الخمسة.:  والسابع

 اصطالحاً ثاِمناً ، ليطابق عدد أَبواب الِجنان.« ذلك فأُقيده وما سوى»:  ويجوز أَن يجعل قوله

 وله َضوابط واصطالحات أُخر تعلم بممارسته ومعاناته واستقرائه.:  قال شيخنا

وف المعجم كاألَوائل واألَواخر. قلت ، وقد أَشرت إِلى ذلك في أَّول الخطبة ، ومثله في أَن وسط الكلمة عنده ُمرتب أَيضاً على ُحر:  منها

 الصحاح ولسان العرب وغيرهما.

 إِتقان الرباعيات والخماسيات في الضبط ، وترتيب الحروف ، وتقديم األَّول فاألَّول.:  ومنها

سماً يقّدم المشهور الفصيح ِوالًء ثم يتبعه باللغات الزائدة إِن كان في الكلمة إِذا ذكرت الموازين في كلمة سواء كانت فِعالً أَو ا:  ومنها

 لغتان فأَكثر.

 أَنه عند إِيراد المصادر يقدم المصدر المقيس أَّوال ثم يذكر غيره في الغالب.:  ومنها

األَلفاظ وال باصطالح الحفاظ أَن ذلك تكراٌر ليس فيه فائدة ، أَنه قد يأْتي بوزنين متّحدين في اللفظ فيُظنُّ من ال معرفة له بأَسرار :  ومنها

له وفتح ثانيه ، فيظهر أَنه  وقد يكون له فوائد يأْتي ذكرها ، وأَقربها أَنه أَحياناً يزن الكلمة الواحدة بُزفر وُصَرد ، وكالهما مشهور بضم أَوَّ

لمنع من الصرف ، وبالثاني إِلى أَنه جنس لم يُْقصد منه تعريف ، فيكون نكرة تكراٌر ، وهو يشير بالوزن األَول إِلى أَنه علم فيعتبر فيه ا

 فيُصرف ، وكذلك يِزن تارةً بسحاب وقطام وثمان وما أَشبه ذلك.

أَنه إِنما يعتبر الحروف األَصلية في الكلمات دون الزوائد ، ومن ثم خفي على كثير من الناس مراجعة أَلفاظ مزيدة فيه ، نحو :  ومنها

 إِن المصنف لم يذكر التقوى في كتابه ، أَي بناء على الظاهر.:  التوراة والتقوى ، وكثير من الناس يحاجي ويقول

أَنه عند تصّديه لذكر الجموع أَيضاً يقدم المقيس منها على غيره في الغالب ، وقد يهمل المقيس أَحياناً اعتماداً على شهرته ، :  ومنها

 سهواً ، كما نبينه. كالبوادي ، وقد يترك غيره

فات المقيسة أَّوالً ثم يتبعها بغيرها من المبالغة أَو غيرها ، ويعقبها بذكر مؤنثها بتلك األَوزان أَو غيرها ، وقد:  ومنها يفصل  أَنه يقدم الّصِ

 ، على األَكثر.بينهما ، فيذكر أَّوالً صفات المذكر ، ويتبعها بمجموعها ، ثم يذكر صفات المؤنث ، ثم يتبعها بمجموعها 

كاً فيما يكون بفتحتين ، كجبٍَل وفََرح ، وِإطالق الفتح أَو الضم أَو الكسر على المفتوح األَّول:  ومنها فقط  أَنه اختار استعمال التحريك ومحرَّ

 أَو المضموم األَّول فقط ، أَو المكسور األَّول فقط ، وهو اصطالٌح لَكثير من اللغويين.

 إِنما تؤخذ من االستقراء والمعاناة ، كما أَشرنا إِليه. انتهى. فهذه نحو عشرة أُمور

 فيها وهي جملة دعائية. تعالى هللارحمهالجوهرّي  أَي ارتكب إِمام الفن أَبو نصر. َرِكب وأُموٍر. على أَشياءَ  أَي القاموس. ثم إِني نبّهت فيه
ي وغيرهما ، وللبدر القرافي بَهجة النفوس في المحاكمة وغالب ما نبّه عليه فهو من تكِملة الصاغا خالَف الصَّواب (1) ني وحاشية ابن بَّرِ

 بين الصحاح والقاموس جمعها من خطوط عبد الباسط البلقيني وسعدى أَفندي مفتي الديار الرومية ، وقد اطَّلعت عليه ، ونحن إِن شاَء هللا

 أَي دافع وواقع غير طاِعنٍ  ة كوني.تعالى نورد في كل موضع ما يناسبه من الجواب عن الجوهري ، حال
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وتصـــــرحياً بعيوبه  له َأي ِإشـــــهاراً. تـَنحديداً  َأي ابلتنبيه املفهوم من قوله نبهت. وال قاصـــــٍد بذلك وقادح. فيه َأي اجلوهرّي.
ا منه ال.و  عليه َأي عيباً. ِإزراءً  الو  وِإلاعه القبيح. عاً من قدره. غضــن َأي  اســتيضــاحاً للصــواب فعلت ذلك. بر َأي َوضــح

َأي طلباً للرِّبح العظيم الذي هو الثواب من   تعاىل ا ويف  اســــــــرتحابحاً للثوابو  طلباً أَلن يتضــــــــح الصــــــــواب من اخلطب.
 َأي حتفظاً. حتر زاً و  اح عل  االســرتابح لكونه اأَلهم عند أُوىل األَلباب.الفقرة الرتصــيض والتزام ما ال يلزم ا وقدم االســتيضــ

قا   ِإد  الت صـــحيف َأي يُنســـب. من َأن يـُنحَم   ركه ا ويف نســـخة ِحذاراً كِكتاب ا وكال ا مصـــدران َأي خوفاً. وَحَذراً 
َأصـــــــــــــر :  قا  أَبو العالء املعري  :  هرء عل  خالف ما هو عليه الشـــــــــــــتباه حروفه. ويف املز هو رواية الشـــــــــــــي:  الراغب

َواب. َأي  َأوح يـُعحَز  التصــــــحيف َأن أيحخذ الرجُر اللفَة ِمن قراَءتِِه يف صــــــحيفٍة ومل يكن لَِعه من الّرجا  فيغرّيه عن الصــــــ 
َه الصـــــــواب. ر كة ا هو اإِلعياء ابلشـــــــي ِإد  الَغَلرت ينســـــــب. التغيري ا وحتريف وهو  الت حريفو  ء حبيث ال يَعرف فيه وجح
الكلمة الجي َخَرَجت عن َأصــــــــــــلها غلطاً ا كقوهلم للمشــــــــــــئوم :  َأن  عله عل  َحرحف من االحتما  ا وامر ف:  الكالم

َميحشوم. مث ِإن الذي حذر منه وهو ِنسبة الغلرت والتصحيف َأو التحريف ِإليه فقد وقض فيه مجاعٌة من اأَلجالء من أَئمة 
صــــــّحف اخلليُر بن :  قا  ابن دريد ؟َوَمنح يـَعحَر  عن اخَلطَِب والتصــــــحيف:  ا حىت قا  اإِلمام َأمحد اللغة وأَئمة ا ديث

قــا  :  يوم بغــاث ا ابلغا املعجمــة ا وِإلــا هو ابملهملــة ا َأورده ابن اجلوزي ا ويف صــــــــــــــحــاح اجلوهري:  َأمحــد فقــا 
َجرحس ا :  ابلشا املعجمة ا فقلت رحش طري اجلنِة.تسمعون جَ :  كنت يف جَمل  ُشعبة فرو  ا ديث قا :   اأَلصمعي

:  وقا  ا افة أَبو عبد    مد بن انصــــر الدمشــــِقي يف رســــالة له خذوها منه ا فِإنه َأعلم هبذا منا.:  فنظر ِإّد وقا 
حف ابملطالعة ا  ِإن ضـــــبرت الَقَلم ال يـُؤحَمن التحريُف عليه ا بر يتطر   َأوحَهاَم الظانِّا ِإليه ا ال ســـــّيما من ِعلحمه من الصـــــ 

من غري تـََل ٍّ من املشــــايخ ا وال ســــؤا  وال مراجعة. وقرأحُت يف كتاب اإِليضــــاح ملا ُيســــتدر  لإِلصــــالح كتاب املســــتدر  
المة منه اأَلخذ :  للحافة زين الدين العراقي خبطه نقاًل عن َأيب عمرو بن الص الح ما نص ه وأَما التصحيف فسبير الس 

أَفواه َأهِر الِعلم والضــــــبرت ا فِإن من ُحرم ذلك وكان َأخُذه وتعل مه من بطون الكتب كان من شــــــبحنه التحريف ا ومل من 
َله ُمَناضـــــــَلًة ِإذا اَبرَاه  للنِّضـــــــا  َأي طَلبُت. عل  َأين لو ُرمحتُ  يُفِلتح من التبدير والتصـــــــحيف ا و  َأعلم مصـــــــدر انضـــــــَ

َس ِإذا جعر له َوَتراً.ي ِإيتاَر الَقوحس ابلر محِي. َتر القوح َأي ذكرت وقرأحت ا وقد تقدم يف املقّدمة أَنه يقا   ألَنشـــــــــــدت قا  َأوح
ء كســيد ا عل  ِخالف القياس ا كما ســيبحيت يف ِنســَبة ِإىل طيِّ  الطّائيِّ  ُمَثىن  بـَيحت. بيجَيِ  يف رِواية الشــعر أَنشــدان وَأخربان.

سَحبيِب بنِ  مادته ا وهو أَبو متام. الشــاعر املشــهور ا صــاحب ا ماســة العجيبة ا الجي شــرحها املرزوقي والزخمشــرّي   َأوح
ِإنه كان حيفة عشــــــــــــــرة آالف أُرجوزة :  وغري ا ا وهو الذي قا  فيه أَبو َحّيان ا َأان ال َألض عدال يف حبيب ا ويقا 

اجلامُض  ُّر الكالم وُدرِّ النظام ا ولد َِباســـــــــم ا قريٍة من للعرب غري القصـــــــــائد واملقاطيض ا وله الديوان الفائ  املشـــــــــهور 
وقير غري ذلك ا والبيتان اللذان َأشــــــار ِإليهما املصــــــنف قد قد منا  232ا وتويف ابملوصــــــر ســــــنة  190دمشــــــ  ســــــنة 

ويقا  ِإن املراد :  ِإنشــــاد ا آنفاً ا هذا هو الظاهر املشــــهور عل  أَلســــنة الناس ا وهكذا قر ر لنا مشــــالنا ا قا  شــــيخنا
 :  ابلبيتا قو  َأيب متام
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َرتح  ـــــــَ اُه مـــــــا قـ نـــــــَ ـــــــح ُر أَفـ عـــــــح ىَن الشـــــــــــــــــــــِّ فـــــــح ـــــــَ اَن يـ وح كـــــــَ لـــــــَ ـــــــَ  فـ

بِ     َواهــــــــِ وِر الــــــــذ  ك مــــــــنــــــــه يف الــــــــُعصــــــــــــــــــــــُ اضــــــــــــــــــــــُ يــــــــَ  حــــــــِ

  

تح و  لــــــــــَ وِ  ِإذا اجنــــــــــحَ قــــــــــُ وحُب الــــــــــعــــــــــُ ه صــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــ   لــــــــــكــــــــــِ

ائــــــــبِ     حــــــــَ تح ِبســــــــــــــــــــــَ بــــــــَ قــــــــِ ُه أُعــــــــح نــــــــح ائــــــــُب مــــــــِ حــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

  
حه شيُخنا اإِلمام أَبو عبد هللا محمد بن الشاذلي :  ثم قال يقبح أَن يتمثل به أَّوالً :  ّوَل ويقولاألَ  ويستبعد ، عنههللارضيوهذا الذي كان يرّجِ

ابن المسناوّي صريحاً ثم يشير ِإليه ثانياً تقديراً وتلويحاً ، وهو في غاية الوضوح ألَنه يُؤّدي إِلى التناقض الظاهر ، وارتضاه شيخنا اإِلمام 

ولو لم  .يلِزم ال ما التزام فيها والفقرة. أَجمعين عنهمهللارضي، وعليه كان يقتصر الشيخ أَبو العباس شهاب الدين أَحمد بن علي الوجاري ، 

َما يَْلحق  في ماّدته. خوٌف يشوبه تَعظيبم ، وأَكثر ما يكون ذلك عن علٍم مما يخشى منه. وسيأتي ما يتعلق به:  الخشية:  قال الراغب أَْخشَ 

َي نَْفَسه تزكيةُ :  تطهيُره من عوارض القَْدح ، أَو تَْقويتُه وتأْييده بذكر أَوصافه الجميلة الّدالَّة على عدالته ، ويقال:  تزكيةُ الشاهد الُمَزّكِ

 : النفِس ضربان
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 بأَن يحملها على االتصاف بكامل األَوصاف. (1) (َأفْ َلَح َمْن زَّكاهاَقْد ):  فِْعِليَّة ، وهي محمودة ممدوحة شرعاً ، كقوله تعالى

 :  أَي بثنائِكم عليها وافتخاِركم بأَفعالكم ، وأَنشد ابن التلمساني (2) (َفال تُ زَكُّوا َأنْ ُفَسُكمْ ):  وقْوِليَِّة ، وهي مذمومة ، كقوله تعالى

ا  اَءهــــــــــــَ َك ِإنح أََردحَت زَكــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــِ فح ــــــــــــَ دحَح نـ  دَعح مــــــــــــَ

رتُ     قــــــُ َك َتســـــــــــــــــــح امـــــــِ قـــــــَ نح مــــــَ َك عــــــَ ســـــــــــــــــــــِ فح دحح نـــــــَ مـــــــَ بــــــِ  فــــــَ

  

ا  الُ هــــــــــَ ــــــــــُد عــــــــــَ زِي ــــــــــَ ا ي هــــــــــَ ِفضــــــــــــــــــــــــُ َت ختــــــــــَح ا ُدمــــــــــح  مــــــــــَ

َوطُ و     رح َأي  ذلـــــــــــك َأحـــــــــــح ظـــــــــــُ انـــــــــــح ُ  فـــــــــــَ كـــــــــــح  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
الً ، وسبقت إِليه االشارة في الخطبة من الَمعَّرة فتح ، واختلف الشراح هو بال والّدَمان أَي اإِلثم والعيب أَو الخيانة ، وسيأْتي في ماّدته ُمطوَّ

الدََّمان كَسحاب من :  بل هو الذَّان ، بالذال المعجمة ، بمعنى الذَّام ، وهو العَْيب ، وقال بعُضهم:  والمحشُّون في معناه ، وقال بعضهم

ي بعض األُصول بكسر معانيه السَّرقين ويُراد به الِزُمه ، وهو الَحقارة ، هذا هو المناسب هنا ، على حسب َسماعنا من المشايخ ، وف

امة وهي الَحقارة. ةٍ. لتمثَّْلت المهملة أَو ضمها وتشديد الميم ، َمصدٌر من الدمَّ ةً بعد مرَّ  أَبي العالء. بقول يقال تمثّل بالشعر إِذا أَنشده مرَّ

ّي التنوخّي القُضاعّي اللغويّ  ُسليمان عبد هللا بن. أَحمد بن ، الشاعر المشهور ، المنفرد باإِلمامة ، ولد  بن محمد بن أَحمد بن سليمان المعَّرِ

ل سنة  بالمعّرة ، وعمي بالُجَدِرّي ، وكان يقول إِنه ال يعرف من األَلوان غير الُحمرة ، وتوفي  363يوم الُجمعة لثالٍث بقين من ربيع األَوَّ

ْعر أَ  أَديب .449في الثالث من ربيع األَول سنة  َمعَّرة  حُد فُنون األَدب ، وهو أَبلغ في المدح ، وأَضافه إِلى.وهو أََعمُّ من الشاعر ، إِذ الّشِ

:  وقيل إِليه فنُِسبت ، عنههللارضيألَنها بلدته ، وبها ُولد ، وهي بين َحلب وَحماة ، وأُضيفت إِلى النُّعمان بن بَشيٍر األَنصارّي ،  النّعمانِ 

 إِليه هو قوله من قصيدة. أَشار الذي والقول ، له ولَدٌ  بها دفن

 :  ومطلعها

ُه وَ  ـــــــــــــــــُ ان رَي زمـــــــــــــــــَ ُت اأَلخـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح ن  ِإين وِإن كـــــــــــــــــُ

رُ     ه اأَلوائـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح طـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ  آِت مبـــــــــــــــا مل َتســـــــــــــــــــــــــــــح

  

ُر  اعــــــــــِ ا َأاَن فــــــــــَ ِد مــــــــــَ جــــــــــح َ
بــــــــــيــــــــــر املــــــــــ  َأاَل يف ســــــــــــــــــــــــَ

رُ     ٌد واَنئــــــــــــــــــِ اٌ  وجمــــــــــــــــــَح اٌف وِإقــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــَ

  
ة.وفي الفقرة االلتزام والِجناس التامُّ بين َمعّرة  محمد بن يزيد بن عبد األَكبر الثُّمالّي  أَبو العباس اإِلمام. أَقول كما قال (*) لكنيو والمعرَّ

بفتح الراء المشّددة عند األَكثر ، وبعضهم يكسر ، وروى عنه أَنه كان  المبّرد األَزدّي البصرّي اإِلمام في النحو واللغة وفنون األَدب ولقبه.

و وثعلب يقول بَّرد هللا من بَّردني ، أَخذ عن أَبي ُعثماَن المازنّي وأَبي حاتٍِم السجستاني وطبقتهما ، وعنه نفَطَوْيه وأَصحابه ، وكان ه

وقد جعله ابُن رشيق في العُمدة من  الكامل كتابه المشهور الجامع وهو. في ببغداد. 286وتوفي سنة  210خاتمة تاريخ األُدباء ، ولد سنة 

ْوضة وغيرهما.  وهو القائُِل المحقّ  أَركان األَدب التي ال يَْستَغنِي عنها َمْن يُعاني األَدب ، وله غيره من التصانيف الفائقة ، كالمقتََضب والرَّ

أَي يزيد  يَْفَضلُ  الزمان.:  أَي تقدُّمه ، والعَهد ليس ِلِقَدم العَْهد القول ومقوله وهو. ء بها في مدح المبرد بينوهذه جملة اعتراضية جي

هو  وال ِلحْدثَانِه بالفاء ، وضبطه القرافي وغيره بالقاف كاألَّول ، وهو غلٌط ، فَاَل َرأْيُه كباع فهو فائِلُهُ ، أَي فاِسُده وَضعيفه. الفائل ويْكُمل.

 ء.ضد المخطى الُمِصيب مبنيًّا للمجهول ، أَي يُظلَم ويُنتَقَص من َهَضَمه َحقَّه إِذا نقصه. يُهتََضم ، والضمير إِلى العهد.كِحْرمان أَي القرب 

أَي ما يستوجبه من القبول والرّد ، ومثل هذا الكالم في ُخطبة  ما يستحق من فائِل الرأْي وُمِصيبه. يُعطى كلٌّ  اإِلنصاف والحق أَن. ولكن

ير من يل ما نصه ، وإِذا كانت العُلوم ِمنحاً إِلهية ومواهب اختصاِصيّة ، فغير ُمستبعٍَد أَن يُدََّخر لبعض المتأَخرين ما َعُسر على َكثالتسه

َره ليست له فضيلةٌ في نفسه ، ألَن األَزمان كلها متساوية ، وإِنما المعتَبَر ا مين ، والمعنى أَن تَقدَُّم الزمان وتأَخُّ لرجاُل الموجودون في المتقّدِ

ُر زمانِه الذي أَظهره هللا فيه ، والمخطى ه تأَخُّ ء الفاسُد الرأْيِ الفاِسُد الفهِم ال ينفعه تلك األَزمان ، فالمصيب في رأْيه ونقله ونقده ال يضرُّ

ذاب ، أَنشدنا شيُخنا األَديب عبد هللا بن سالمة تقدُّم زمانه ، وإِنما الُمعَاصرة كما قيل ِجَجاٌب ، والتقليد الَمْحُض َوبَاٌل على صاِحبِِه وع

 :  المؤذن

ئـــــــــاً  يـــــــــح َر شـــــــــــــــــــــــَ َر  املـــــــــعـــــــــاصـــــــــــــــــــــــِ ن ال يــــــــــَ َ
رح ملـــــــــ  قـــــــــُ

ا    ِدميــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــح ر الــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــ  أَلوائــــــــــــــــــــِ ر  لــــــــــــــــــــِ  ويــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .9( سورة الشم  اآية 1)
 .32( سورة النجم اآية 2)
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 ولكن.:  يف القاموس )*(
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ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــث ِدي ــــــــــــــــقــــــــــــــــدمَي كــــــــــــــــاَن حــــــــــــــــَ  ِإن ذا  ال

او     ِدميـــــــــــَ مـــــــــــَ  هـــــــــــذا ا ـــــــــــديـــــــــــُث قـــــــــــَ ُيســـــــــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 :  وأَنشدني أَيضاً البن رشيق

ِدمِي  ض الــــــــــــــــنــــــــــــــــاُس ابمــــــــــــــــتــــــــــــــــداِح الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  أُولــــــــــــــــِ

يـــــــــــــــــمِ وَ     مـــــــــــــــــِ رِي الـــــــــــــــــذ  ِديـــــــــــــــــِد غـــــــــــــــــَ َذمِّ اجلـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــِ

  

ي   ُدوا ا ــــــــــــــــَ مح َحســــــــــــــــــــــــــــــَ َ  ِإال  أَلهنــــــــــــــــ ُ يــــــــــــــــح  لــــــــــــــــَ

ــــــــــــــمِ وَ     ي ــــــــــــــر مــــــــــــــِ ظــــــــــــــاِم ال ــــــــــــــعــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  ال ل وا عــــــــــــــَ ــــــــــــــ   َرق

  
 ً  :  وأَنشدني أَيضا

ىَت  ـــــــــــفـــــــــــَ َر ال ُر َفضـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــكـــــــــــِ ن ـــــــــــُ ىَت ي ـــــــــــفـــــــــــَ ر  ال ـــــــــــَ  ت

بح     ا َذهــــــــــــــَ ِإَذا مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ؤحمــــــــــــــًا ف ــــــــــــــُ ــــــــــــــًا ول ث ــــــــــــــح ب  خــــــــــــــُ

  

ٍة  تــــــــــــــــَ كــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــُ رحُص عــــــــــــــــَ  جل  بــــــــــــــــه ا ــــــــــــــــِ

اِء     ُه مبـــــــــــــَِ نـــــــــــــح ا عـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ بـ ـــــــــــــُ تـ كـــــــــــــح بح يـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــذ   ال

  
والُمراد من ذلك كلّه النظُر بعَين اإِلنصاف من المعاِصرين وغيرهم ، فإِن اإِلخالص واإِلنصاف هو المقصود من العلم ، وإِنما أَورد 

 المصنف هذا القوَل َمْعُزّواً ألَبي العباس ألَن بركة الِعْلم َعْزُوه إِلى قائله.

ه إِليه بالبحث على ِجهة الخصوص. الجوهريّ  نصر.اإِلمام أَبي  ِكتَاب أَي آثرت. اختصصتو من بين  المسمى بالصحاح ، وأَفردته بالتوجُّ

أَي أَكثرها ،  َمع ما في غالبها أَي المصنفات المنسوبة إِلى علم اللغة ، كاللُّباب والمحكم والمجمل والنهاية والعين وغيرها. الُكتب اللغوية

ِمن  أَي األَكثر َدَوراناً في الكالم ، لكنه قد يتخلّف ، بخالف المطَِّرد فإِنه المقيس الذي ال يختّل. هذا االستعمال هو الغالب ،:  يقولون

ْبح. الواضحة:  جمع َوَهم محركة ، كالغَلَط وْزناً ومعنى األَوهامِ  جمع َغلَط قد  واألَغالط أَي الظاهرة ظهوراً بيِّناً ال خفاَء فيه كَوَضح الصُّ

بين الناس ، أَي علماء الفن ، كما في بعض النسخ هذه  ِلتََداُوله المنكشفة في نفسها ، أَو الكاشفة لصاحبها ومرتِكبها. ضحةالفا تقدم معناه.

ةً في يد اآلخر أُْخَرى ، وتداولوهالزيادة ، وهو ُحصول الشي تناولوه وأَْجَرْوه بينهم ، وهو يدّل على ُشهرته ودورانه. :  ء في يَِد هذا مرَّ

 ألَجل.و أَي خاّصته دوَن غيره. بُخُصوصه أَي انتشاره ووضوحه. واشتهارهِ  ء ُمنَاَوبةً أَيضاً.وهو أَخذ الشي« لتناوله» نسخة أُخرىوفي 

سين جمع نَْقل  على نُقُوله كذا في نسخة المناوي والقرافي وميرزا علي الشيرازي ، وقاضي كجرات أَي استنادهم وُرُكونهم. اعتماِد المدّرِ

هي َمسائله التي أُوردت فيه. وفي نسخة ابن  ونُُصوصه ر بمعنى المفعول ، أَي المنقول الذي يَنقله عن الثِّقات والعرب العَْرباء.مصد

بزيادة التاء ، وهو خطأَ ، ألَن هذه الصيغةَ مِشيرةٌ إِلى التعاطي بغير استحقاق ، وهو قد جعل االعتماد علّةً « المتدرسين» الشحنة

الختصاصه من دون الكتب ، ولو تكلف بعضهم في تصحيحه كما تكلّف آخرون في معنى هذه الجملة ، أَعنى اختصصت إِلى آخرها 

ْهن المستقيم ، فليحذر المطاِلع من الركون إِليه أَو التعويل عليه. ه الطبُع السليم ، ويستبِعُده الذِّ من هنا إِلى  وهذه اللُّغة الشَّريفةُ  بوجه يَمجُّ

ساقط في بعض النسخ ، وعليه شرح البدر القرافي وجماعة ، لعدم ثبوته في أُصولهم ، وهو ثابت عندنا ، ومثله في « وكتابي هذا» قوله

مأْخوذة من رسالة شرف « مالك ِرّق العلوم وِربقة الكالم» نسخة ميرزا علي والشرف األَحمر وغيرهما ، وهذه العبارة من هنا إِلى قوله

يوان ، وهي رسالة أَنشأَها بعض أُدباء أَْصفهان ، من رجال الستمائة والثالثين ، باسم بعض أُمراء إِيوان البي ان في شرف بيت صاحب الّدِ

نُعَامى أَرِضها  تَُهبُّ نََواِسُم القَبُوِل ، على َرْيحانَة األَشعار والفُصول ، فيُناِوح َسَحِريُّ َشَماِلَها َشمائِل الَمحبوب ، ويُْنِعم:  أَصفهان ونصُّها

يدة بانِها أَْحيَاناً ، وتَصوغ ذاُت َطْوقها بِقَْدِر القُْدَرة أَلحاناً ، يتمتَّع بَِشمِ  يم َعراِرها ، وِإن انساق إِلى َطفَِل بَاَل المكروب ، تَرفَع العَقيرةَ ِغّرِ

ِإن توانَْت ُخَطا طالبيه وتَدانَت َكُرَوْيَحات الفَجر في انتهاضها. إِلى آخر ما العَشَّية ُمتُون نَهارها ، تَْغتَنِم َخْيُل الّطباع انتهاَب نْقِل رياضها ، و

ف فيها كما ننبه عليه. ة بالِغناء. ترفع العَقيرة (1) لم تَزل فال ، غير أَن المؤلف قد تَصرَّ بِالكسر ، صفة  ِغّريدة أَي الصوت مطلقاً أَو خاصَّ

ِمن  تَصوغُ و شجٌر معروف ، أَي لم تزل حمامةُ أَشجاِرها ترفع صوتها بالغناء. بَانِها وَطّرب به.من َغّرد الطائر تغريداً إِذا رفع َصوته 

أَنواع من الطير لها أَطواق كالحمام والفواخت  ذاُت َطْوقِها َصاغه َصْوغاً إِذا َهيَّأَه على مثاٍل ُمْستِقيم ، وأَصلحه على أَْحَسن تَْقِويم.

أَي أَصواتها المطّربة ، وعبّر  أَلحانِها أَي أَنواع وفي نسخة صنُوف. فُنونَ  بالضم أَي الطاقة. القُْدَرة ي بمقدار.أَ  بقَْدرِ  والقمارى ونحوها.

 بالصوغ

__________________ 
 الجي مل تز .:  ( يف القاموس1)
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عاىل ال تنقِطض وال بُد  هلا َمن يقوم هبا ا ِإشارة ِإىل َأهنا خترتع ذلك وتنشئه ِإنشاًء بديعاً. وُمراد املصنف َأهنا ِإن شاَء   ت
ر ا قا  شــــــــــيُخنا وال لف  ما يف  وِإن حصــــــــــر فيها التقصــــــــــري َأحياانً ا لعموم اجلهر ا وتعاط  العلوم من لي  هلا أَبهح

ح ا وقد حذف املشــــب ه وذكر بع  أَنواع املشــــبه به كالِغرِّيدة وذات الطوح  ا من االســــتعارة ابلكناية والتخييلية والرتشــــي
يّدع  ِإثبات املشّبه َأّواًل حيث صر ح ابللغة الشريفة ا فتكون االستعارة تصرحيّية ا وفيه اجلناس امر ف الناقُص ا وإيراد 

 َأي َأحاطت النوائُب وا وادث واملصــــــــــــــائب من ُكّر ِجهة. ِإن دارت الدوائرُ و  املثر ا وغري ذلك من اللطائف اجلوامض.
وال َأشـــــتِكي حَتاُمر الد هِر ِ ضـــــاعة ِبضـــــاَعة :  اهبا ا َأي اللغة الشـــــريفة ا ويف شـــــرف ِإيوان البيانَأي َأصـــــح عل  ذِويها

قامرين عل  ذلك الن َدب ا وتطّر  اخلَلر ِإىل القشر دون الل َباب ا وموضوع اللفة دون املعىن 
ُ
اأَلدب ا وَسلحب َخَطر امل

َنت ائر عل  العلوم وذويها.الذي هو َمغحَز  الطالب ا بر أَقو  دارت الدو  َأي َأهلكت واســــــــــتولت ا ويف نســــــــــخة  وَأخح
ابلنون قبر ا اء املهملة ا معناه أَقبلت ا ومثله يف شـــــرف ِإيوان « َأحنت» قاضـــــي كجرات وبع  اأُلصـــــو  الجي أبَيدينا

اَرة البيان. ن املنظِر. عل  َنضــــــَ هم مجض َروحض ســــــقرت من بع  النســــــخ. راَِيض ابلفتح النعمة وُحســــــح حياهتم َأو ما  َعيحشــــــِ
ِويها يتعي ش به. َأي يف زمانه  اليومَ  َأي اللغة الشــريفة. ال هَلَا غاية لَدَورَان الدوائر العارضــة. حىت َأي ُ فِّفها وتـُيَـبِّســها. ُتذح

واملنقو  ا ورغبوا عن فَب لوا الفروع واأُلصـــــو  ا واط رحوا املعقو  « تذويها» ا ونص عبارة شـــــرف ِإيوان البيان بعد قوله
ُلوالت َأحكام الفقه  الصــــناعات دقيِقها وجِليِلها ا وا كم مُجَِلَها وتفاصــــيِلها ا فغاضــــت الشــــرائض مبســــائلها ا وتركت َمدح

َدارس ما َشَخص من آ ر الدار.:   ركة ِسَو  الط َلر ء ومشتغر به.َأي قار  داِرس بدالئلها فال.
َ
رسة ا  يف امل مجض َمدح

 ضـــــــــض الدِّراســـــــــة والقراَءة ا وذلك عبارة عن قلة االعتناء ابلعلم وانقراض َأهله ا وهذا يف زمانه ا فكيف بزماننا اهي مو 
 لو كيف  لَِبيداً    رحم:  قالت اعنههللارضيقد روينا يف ا ديث املســلســر ابلرتحم َأن الســيدة عائشــة أُم املؤمنا و 

  : يديها با أَنشد حا هذا زماننا أَدر 
مح  هـــــــــــِ افـــــــــــِ نـــــــــــَ اُش يف َأكـــــــــــح عـــــــــــَ ـــــــــــُ ذيـــــــــــن يـ َب الـــــــــــّ  َذهـــــــــــَ

ِد اأَلجــــــــــَرِب و     ــــــــــح ل جــــــــــِ ٍف كــــــــــَ ــــــــــح ل ــــــــــُت يف خــــــــــَ ي قــــــــــِ ــــــــــَ  ب

  
 :  وأَنشدنا غير واحد

مح  هـــــــــــــِ امـــــــــــــِ يـــــــــــــَ خـــــــــــــِ اُم فـــــــــــــِإهنـــــــــــــا كـــــــــــــَ يـــــــــــــَ ا اخلـــــــــــــِ  أَمـــــــــــــ 

او     هــــــــــــَ ائــــــــــــِ ريحَ ِنســــــــــــــــــــــــــَ يِّ غــــــــــــَ اَء ا ــــــــــــَ  أَر  ِنســــــــــــــــــــــــــَ

  
َدى يردُّ لها جوابََها. ُمَجاِوب لها. وال نسأَل هللا اللطَف والستر ، إِنه ولّي اإِلجابة واألَمر. وهو الصوت الذي يُْسَمع من أَركان  إِاّل الصَّ

أَي التي عفَْت آثارها ، وكأَن هذا مبالغة  الدََّواِرس أَي عالماتها الكائنة فيها. ما بَين أَعالِمها السُّقوف والباب إِذا وقع ِصيَاٌح في جوانبها.

ر أَنه رجل طالب يسأَل من يأْخذه ال يُْلقَى له مجاوب وال يُوَجد له َداع وال مجيب ، وفي في اإِلعراض عن العلم وطلبه ، ب حيث لو قّدِ

ات ، أَو الفقرة التزام ما ال يلزم ، وزاد في األَصل بعد هذه العبارة إِن اختلف ِإلى الفقهاء محصل بيده التعليق فمسبّب الديوان وحامل البرو

معاند فمستخرج مال القسمات ، يقع الخالف وال منع إِال عن الحق الصريح ، وال مطالبة إِال بالمال الجسيم ،  أَلزم الحجة بطريق التوجيه

:  استدراك على الكالم السابق ، وعبارة األَصل (*) لكن وال مصادرة على المطلوب إِال بضرب يضطر معه إِلى التسليم. إِلى آخر ما قال.

حْ  الليالي من القوم بَقَايا ، وأَخلفت بواسُق النخل وَدايَا ، بلى. ولو شئت لقْلت أَْسأََرت ِشفاه أَي لم يتشقْق ولم يَِجفَّ ، وصاح النبت  لم يَتََصوَّ

وهي الرياح الشديدة الحاّرة التي  تلك البََواِرح بفتح فسكون أَي هّب. في َعْصفِ  يَبِس وَجفَّ ، وظهرت فيه الشقوق.:  وَصّوح وتََصّوح

عبارة عن اللغة وأَهلها على وجه االستعارة التخييلية  نَْبُت تلك األَبَاِطح في الصيف ، والمراد بها تلك الحوادث والمصائب.تهّب بشدة 

هو في نسختنا بإِثبات الهمز ، وسقطت عن  َوَراسا انتصابه على الظرفية ، أَي لم يتصّوح وقتاً من األَوقات. أَْصالً  والمكنية والترشيحية.

صول المصححة ، وهو على لغة بني تميم فإرنهم يتركون الهمز لُزوماً ، خالفاً لمن زعم أَن ترك الهمز انما هو تخفيف ، قاله غالب األُ 



112 

 

سحائُب  شيخنا ، والمراد أَن تلك الدوائر التي دارت على أَهل اللغة لم تستأْصلهم بالكلّيّة ، بل أَبقت منهم بقيّة قليلة ، تنجع إذا سْقتها

أَي لم تختلس ولم ينتزع ذلك النبت الذي أُريد  ولم تُستَلَبِ  ِك ممن يقيِّضه هللا على عادته إِحياًء للدين وعلومه ، وفي الفقرة ترصيع.التدارُ 

 ولم يتسلَّب ، من:  به اللغة ، وهو من االفتعال ، وفي نسخة

__________________ 
 ولكن.:  يف القاموس )*(
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ّوح ا ومثله يف شـــرف ِإيوان البيان.ابب التفع ر ا فهو نظري مل  ورِقةُ  يَتصـــَ
ُ
 َأي اأَلغصـــان الجي نبت عليها َوَرُقها. اأَلعحَواُد امل

َأي  وِإن أَذحَوت َأي بتمامها وكلها ا وهذه الكلمة اســــتعملها العرب قدمياً وأَرادت هبا االســــتيعاب والشــــمو  عن آِخرِها
. تح مجض َغرحٍس َأو مفرد مبعىن املغروس ا كاللِّباس مبعىن امللبوس ا ويف الفقرة  رَاســـــــــاغِ  َأي حركاهتا. اللياد َأَجف ت وأَيَبســـــــــَ

وِإن أَذوت األَلســــــنة مثار اللياد :  التزام ما ال يلزم ا وهو الراء قبر األَلف املوالية للســــــا الجي هي القافية ا ويف نســــــخة
ُنها كما سـيبحيت حتقيقه يف  وال تَتسـاَقرُت عن َعَذابت غراسـا. مجض َعَذبة  ركة فيهما ا وهي الط َرف ا وَعَذبة الشـجرِة ُغصـح
 العريبّ  َأي اللغة ا ويف اأَلصر البيان. مثاُر اللسان مجض ِلسان هو اجلارحة. األَلسَنة مجض فـََنن ا هو الُغصن. أَفنانِ  مادته.

ابلضــــــــم ا مجض َهوحجاء ا وهي الرِّيح العظيمة الجي  ُهوجِ  َأي مدافعة. ةَ ُمصــــــــادمَ  َأي حتف ظت. ما اتـ َقتح  منســــــــوبة للعرب.
مجض َزعحزَع ا واملراد هبا الشـــــــــــــــدائد ا وجعر ابُن عبد الرحيم اهلَُوج مجض َهَوج  ركة ا  الز عازِع َتقلض البيوَت واأَلشــــــــــــــجار.

َبةِ  ومتح ر لبيان معناه ا وهو غلرت. ال َيَْتِيِه )وهو القرآن. العظيم كالم   الذي  ابِ الِكت َأي مشـــــــــاكلة ومقاربة. مبُناســـــــــَ
َلة الن يب  .(اْلباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه ، تَ ْنزِيل  ِمْن َحِكيم  ْحَِيد   واملراد اســـــتمرار  ا وسللللموآلهعليههللاصللللىَوَدوح

قاء هذه العلوم اللســـــــــــــــانية ا وَأهنا ال تذهب وال تنقطض ولو وهذه الفقرة كالجي قبلها ُمشــــــــــــــعرة بب:  الَغَلبة النبويّة ا قا 
صــــــــادمتها الزعازع والشــــــــدائد ا أَلهنا قريبة ومشــــــــاكلة للقرآن العظيم ا وللدولة النبوية ا فكما َأن القرآن والدولة النبوية 

ر به ِإىل  بتان ابقيان ببقاء الدنيا ا وال تزا  كلمة   هي العليا ا وال تزا  الدولة اممدية صــــــا ئلة ا فكذلك ما يتوصــــــ 
ال يزا  مســــتمرّاً عل  مرور الزمان ا وِإن حصــــر فيه فتوٌر  وسلللموآلهعليههللاصلللىمعرفة الكتاب العزيز وكالم النيب 

َأحياانً ا كما َأن االّتقاَء والّتحفة دائم ال يزو  ا فكذلك عدم التســـــــــــــــاقرت ا ويف الكالم من االســــــــــــــتعارات الكنائية 
َنبُ  ية والرتشــــــيحية ا وفيه جناس االشــــــتقا  والتزام ما ال يلزم.والتخييل وعبارة  هذه اللغَة الشــــــريفةَ  َأي ال يبغ . وال َيشــــــح
تاَف به فهي اللغة ال َيشــنَـُؤها.:  اأَلصــر َأي الشــدة والعســر وخالف  رِيُح الشــقاءِ  افتعر من اهلَيحِف َأي رماه. ِإال  َمِن اهح

َبة يف الفســــــاد الظاهر والباطن ا أَلن اهلَيحَف ريٌح الســــــعادة ا واســــــتعار للشــــــقاء ري ح اهلَيحِف ا ملا بينهما من كما  املناســــــَ
شــِديدة حارّة ا من شــبحهنا َأن ُ َفِّف النبات وتُعطش ا يوان وتُنشــف املياه َأي َمنح بـََغ  اللســاَن العريب  أَّداه بـُغحضــه ِإىل 

ٌر ُصرَاح ا وهو الشقاُء الباقي ا نسَب    العفو. وسلمآلهوعليههللاصلىبـُغح  القرآن وُسّنة الرسو   وال  ا وذلك ُكفح
ابملهملة والفاء ا وهي الجي حتمر  الســـاِفَية َأي اســـتبد  الريح. ِإاّل من اعتاض غريها من العلوم قبر معرفتها. َلتار عليها

َواءالشـــــ   ويف نســـــخة عن. ِمن الرتاَب وتُلقيه يف وجهه وَتذرّه عل  عينيه. بفتح الشـــــا املعجمة وســـــكون ا اء املهملة  حح
اأَلرض ذات :  السافية:  ولعت من يقو :  ممدوداً ا هو البئر الواسعة الكثرية املاء الذي هو ماّدة ا ياة ا قا  شيخنا

واء ابجليم والســا املهملة البئر الواســعة ا وكال ا عندي غري  بت و  جح فا ا وهو الرتاب ا والســ  ال صــحيح ا انته . الســ 
ا َأي وهذه النســـــخة َأي الثانية هي نص عبارة اأَلصـــــر.:  قلت ســـــَتِجنّ  َأي بركات. َمَياِمنُ  َأعطتها. أَفاَدهتح

ُ
َأي  أَنفاِس امل

َبةَ  املسترت واملراد به املقبور.  .وسلموآلهعليههللاصلىَأي لذاذًة وِعطحراً ا واملراد به النيب  ِطيباً  وهي املدينة املشر فة. َبطَيـح
َدتح  ٌو ا وغناء نســــبها ِإىل  أَيحكي ُة الن طح  َأي اللغة. هبا َأي َغن ت وَرل ت. فشــــَ دح هي ا مامة وحنوها من الطيور الجي هلا شــــَ
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ة ا أَلهنا  حِوي ِإليها كثرياً ا وتتخذها م  هذه اجلارحة. اللســــانِ  الغصــــُن.:   رّكةً  عل  فـََننِ  ســــاكَن.األَيك ا وهي الَغيحضــــَ
صـــاً ليِّناً انعماً ا وهو حا  من الَفَنن ا َأي َأن هذا اللســـان بربكات أَنفاســـه  َرطيباً  مل  وسلللموآلهعليههللاصلللىَأي َرخح

ا ويف الفقرة زايدة عل  اجملازات  ّف َأغصـــــــــــــاهُنا ومل تز  محائُم النطِ  تُغينِّ عل  َأغصـــــــــــــان األَلســـــــــــــنة وهي رطبة انعمة 
الريح الجي هتب  من :  َأي عطفت وأَمالت ا والش ما  ما ثـََنِت الش َما  َأي يتناوهلا. يَتداوهلا القومُ  واالستعارات االلتزام.

ن الرداء ا واملراد ما يكون عليه وهو القامة واجلوانب.:  مجض ِمعحَطف كمنرب َمعاِطفَ  الشـــبم.  َأي َدّرت. َرتمَ  ما.و  ُغصـــح
ِ  ُمزحن الناقة ذات الل .:  ابلكســر ِلقحَحة ابلفتح الريُح اليمانِية ل . اجلَنوبُ  ابلضــم هو الســحاب ا واإِلضــافة فيه كُلَجاح

ُزحن ابلّلقاح من اإِلبر ا واجلنوب بصاحب ِإبر ميرِيها ليستخرج َدر ها ا:  قا  شيخنا:  املاءِ 
 شب ه اأَلغصان ابلقدود ا وامل

 وَأورد ذلك عل  َأكمر وجه من اجملاز واالســـــــــتعارة الكنائية والتخييلية والرتشـــــــــيح واملقابلة وغري ذلك مما يظهر ابلتَبمر.
َلة وَأوضـــــــح  فََبعحَل  وَعَلَمها َمن َرَفض َمناَرها َأي ُدخواًل حتت  ّر دولة ا ويف اأَلصـــــــر اســـــــتظالاًل بدوحة. اســـــــتظالاًل بَدوح

 عل  منزلَتها حبيث ال خَتفي
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ضــــبطه بعضــــهم مبنّياً للمفعو  ا والصــــواب مبنياً للفاعر معطوف  ود ّ  .وسلللموآلهعليههللاصلللىأحٍد ا وهو النيب 
ُلحدِ  نـَيحِر. َعل  عل  الصــــــــلة ا َأي أَرشــــــــد وَهَد . َجَرِة اخلح َأي  َوُملحٍك ال يـَبحل  َأي البقاء والدوام وهي َأشــــــــجار اجلنة. شــــــــَ

اّ  عل  ذلك هو النيب ســلطنة ال يلحقها َبالٌء و  ِح للعباد  وسلموآلهعليههللاصلىال فَناء والد  وســلم عل  ِجهة الُنصــح
ا وِإرشــــادهم ا ِإىل ما ينفعهم يوم املعاد ا عند رب اأَلرابب نصــــحاً وشــــفقًة ورمحًة هلم ا كما أَمره رب ه ســــبحانه وتعاىل. 

ا والطلبة املد عا.  ويف الكالم اقتباٌس َأو تلميح ا وقد َأخطَب يف تفســــــــــــــريه تكون هذه اللغة  وكيف ال كثرٌي من امشــــــــــــــِّ
ا ا  و  ابقية ببقاء شــريعته وكتابه وســنته. وسلموآلهعليههللاصلىالشــريفة هبذه اأَلوصــاف املذكورة منســوبة ِإىل النيب 

كيف :   ويف اأَلصـــر الفصـــاحةُ  هو املتكّلم هبا ا بر أَفصـــح من تكلم هبا ا ولذلك قا . وسلللموآلهعليههللاصلللىأَنه 
هكذا يف سائر النسخ ابلثاء والنون ا ويف اأَلصر بغري ثيابه ا مجض ثـَوحب ا وهو  بغري ثنائه  رّكًة الطيُب. أَرَجٌ  ال والنبوة.
وما َوَرَد  وسلموآلهعليههللاصلىتقدم يف املقد مة بيان أَفصحي ته َأي ال يـَُفوح وال ينتِشر ا وقد  اَل يـَعحَب ُ  .(1)الصواب 

ب   فيه. عادة صــَ َو  تُراب اببه ال يـَعحشــَ  َأي عاشــ  ُمتابض. والســ  وال عنه حييد ا فاللغة حازت الفصــاحة والســعادة ا  ســِ
َعب :  يف املزهرو  ا ويف الفقرتا أَنواٌع من اجملاز ا وسللللموآلهعليههللاصللللىواكتســـــــبت بربكته  َأخرج البيهقي يف شـــــــُ

بيـــــــِه قـــــــا  قـــــــا  رســـــــــــــــو    :  اإِلميـــــــان ا من طري  يون  بن  مـــــــد بن ِإبراهيم بن ا ـــــــارث التيمي عن َأ
نٍ  وسلللموآلهعليههللاصلللى َقَها» يف يوم َدجح َن بـََواســـِ كيف »:  ما َأحســـَنها وَأشـــد  َتراُكمها. قا :  قالوا« ؟َكيحَف تـََروح
 قا :  ما َأحسنه وَأشّد سواَده:  قالوا« ؟كيف ترون َجوحهَنَا»:  ما َأحَسنها وَأشد  مَتك َنها ا قا :  قالوا« ؟قـََواِعَدهاتـََروحَن 
كيف ترون بـَرحقها َأخِفينا أَم َوميضـــاً أَمح »:  ما َأحســـنها وَأشـــد  اســـتدارهتا. قا :  قالوا« كيف ترون َرَحاها اســـتَداَرتح : »
ُ  َشقنايَ  اي رسو    ا ما أَفَصَحك ا ما رأَينا الذي هو َأعحَرُب :  ا ياء. فقا  رجر» بر يش   شقنا ا فقا :  قالوا« ش 

مث إن املصـــنف ملا ذكر َأوصـــافه الشـــريفة النبوية  .«(ِبِلس  ان  َعَرِبّ  ُمِبني  )حّ  د ا فِإلا أُنزِ  القرآُن َعَلّي »:  منك ا قا 
اشـــتا  ِإىل ر ية ا ضـــرة ا وتذكر تلك النضـــرة ا فبَقبر بقلبه وقالَبه عليها ا وجعلها كَبهنا حاضـــرة لديه ا وكبَنه خماِطب 

بواســـطة و :  ويف اأَلصـــر قبر البيت بعد قوله ال يعشـــ  ما نصـــه:  وهو با يديه ا فقا  وسلللموآلهعليههللاصلللىله 
د َعرحف اجلِنان ا وحّباً ملن أَّلف البوادي َنسرتوِح َنِسيم الر نحِد والبان ا مث أَنشد  : من ُخِل  َأجود من الريح املرَسلة جنَِ

ْبح أَي توهَجت. تأَّرَجتْ  أَي كل ذي رائحة طيبة. َريحانُ  أَي مجلسك. إِذا تنفََّس ِمْن َواِديك. أَي أَكمام ،  ْرَدانأَ  هو الفجر. ِمْن قَِميص الصُّ

جعل الصبح كأَنه شخص وما ينتشر عنه من أَضوائه وأَنواره عند صدوع الفجر كأَنه ثياب يلبسها ، وجعل الثياب قميصاً له أَكمام متفرقة 

والتخييلية والترشيح  ، وفيه االستعارة المكنية (2)، وقيّد بالصبح ألَن روائح األَزهار والرياض تفوح غالباً مع الصباح. والبيت من البسيط 

وَعِشيق  أَي محبوبها. َحبيُب النَّفس أَي اللسان. وهو أَي اللغة ، وفي األَصل ذلك اللسان. هذا اللسانَ  أَي أَحق. وما أَجَدر وقوة االنسجام.

هم الجماعات المجتمعة  الَجْمعِ  لب.أَي خاطر وق ضميرِ  أَي مساِمر ومحاِدث. وَسِميرُ  أَي معشوقه أَي ُحبُّه طبيعةٌ لألَذواق السليمة. الطْبع

أَشار بهذا  على ثَنِيَّة الَوَداع أَي اللسان. وقد َوقَفَ  للمناَدَمة والمساَمرة والمالطفة بأَنواع األَدب والُملَح وذلك لما فيه من الغرائب والنوادر.

جال ، وفي الفقرة االستعارة المكنية والتخييلة والترشيح.إِلى أَنها قد أَزمعت الترحال ، ولم يبق منها إِال مقدار ما يعّد توديعاً بين ا  وَهمّ  لّرِ

فة. قِْبليُّ  أَي اعتنى واهتم وقصد. أَي بالكّفِ  باإِلقالع أَي َغْيثه. ُمْزِنه بالكسر منسوب إِلى الِقبلة ، وهي جهة الصالة وناحية الكعبة المشرَّ

الظرف متعلق بأَجدر ، أَي ما أَحق هذا اللسان لشرفه وتوقف األَمر عليه  أَن يُْعتَنَقَ ب واالرتفاع ، وخص الِقبليَّ لما من شأْنه االنصباب.

ا والتزاماً كاألَحبّة وعزمه على الرحيل أَن يعاَمل ُمعاملة المفاِرق فيُْعتَنق. ون الصدور على الصدور ، ويلتزمون  ضمًّ أَي كما يَضمُّ

ة ، كما في نسخة  على آثاره أَي بالمشي ُمتبعاً. ويُْكَرم بنقل الخطوات اً.أَي ُمَوادعة بعضهم بعض لَدى التّوديع بالنحور. أَي بقيته كاألَِعزَّ
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وقد أَورد هذا الكالم على جهة التمثيل حّضاً وحثّاً على تعلُّم اللغة واالعتناء بشأْنها وتحصيلها بالوجه :  قال شيخنا حالةَ التشييع األَصل.

 الكل فالبد منالممكن ، وإِن لم يمكن 

__________________ 
 ثيابه.:  ( يف القاموس1)
 :  ( فر  الشارح البيت ونثره. ومتامه2)

 ِإذا تـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــن واديـــــــــــــــــــــك رحيـــــــــــــــــــــان 

  رجــــــــــــــــت مــــــــــــــــن قــــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــــص الصـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــح أَردانُ    
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ابالعتنا  املشـــــــتمر عل  البع  فجعلها كشـــــــخص هتي َب للســـــــفر ا ووقف عل  ثَِني ة الَوداع ا وَأوجب َتشـــــــييعه وتـَوحِديعه 
الضـــّم وااللتزام الذي ال يكون ِإال  للخاصـــة من اأَلحب ة يف وقت التوديض ا وحث عل  نقر اخلُطا يف آ ره حالة التشـــييض 
ا كما يفعر ابلصـــدي  املضـــنون مبفارقته ا مث َأشـــار ِإىل ما كان عليه يف الزمن الســـاب  ا من تعظيم َأهر اللغة ا وِإانلتهم 

َأي بســـــبب  (1) به َأي َأخذوا وأَدركوا. ان  القومُ  َأي ِإىل هذا الزمان الذي كان فيه. وِإىل اليوم املكاســـــب فقا .جالئر 
ابلضم  ُجلحُجاَلهِنِم ابلفتح واملهملتا َصميم. مَحاطَة َأي صريوا. وجعلوا اجلسيمة. وا ُظو  اجلليلة. املراتب هذا اللسان.

 جعلوا:  اأَلصــــــر ويف ا مر   كما  ا عنههللارضللليوهو مبحخوذ من َكالم ســــــيدان عليٍّ :  َأي َحب ة قلبهم ا قا  شــــــيخنا
ء ا فِإن اإِلنسان ِإذا َأكثر من ذكر امروس ا َأي جعر قلبه َلوحَح ذلك الشي امفو  َأي صحيفته. َلوحَحة .قلوهبم مَحَاطة
مجض  تلك اخلماِئر َأي نـَوحر. ِمن زهر َأي انتشر. وفاح ء الزمه وسل رت قلبه عل  حفظه ورعايته. ويف الفقرة تضما.شي

يلة. بحه. وِإن َأخطَبه مخَِ الغزيرة املتتابعة العظيمة  اهلَواطر اأَلمطار. الغُُيوث َأي قصــــد َأو نزو . صــــوحبُ  َأي  اوزه فلم ُيصــــِ
ِوية فتفّرِقه ا  الّرايح من األُمور العارضة الجي  حخذه. ال وحِتن  له النفوس. اأَلرواح َأي تستنشقه. ما تتوّلُض به القطر. واأَلهح

.مبنياً للمجهو  َعل  الفصــــيح َأي تت وتـُزحَه  ففيه املبالغة وجناس االشــــتقا . مجض  به األَلســــُن ال اأَلغصــــن بخرت وتتكرب 
بضم حرف  ويُطِلض ُغصن ا عل  املشاكلة ا فان القياس عل  ما سيبحيت يف مجض غصن غصون وِغصَنة كِقرطَة وَأغصان.

رج كبَنه ء لفانه جامد ا والط لض ابلفتح شي الَبَشر ال الشجر َأي مثره السادات والعلماء من طَلحَعهُ  املضارعة َأي يُظِهر.
نعالن ُمطبقان ا وا مر بينهما منضـــود الط َرف ا  دود ا وأُريد ابلشـــجر النخر ا وقد ثبت عن العرب تســـمية النخر 

ا ملثُر ِإن من الشـــجر شـــجرًة ال َيســـقرت َوَرقها ا وِإهن» ا ديث املروّي يف الصـــحيحا.شـــجراً ا قاله الزجاج وغريه ا ومنه
وفيه ِإشارة ِإىل َأن :  وقا  شيخنا «: َأال وهي النخلة قض الناس يف َأشجار البوادي ا فقا فو « املؤمن ا َأخربوين ما هي

املعترب يف العلوم هو محلها عل  الرجا  ومشـــافهتهم بضـــبطها وِإتقاهنا ا ال اأَلخذ من اأَلورا  والصـــحف ا فِإنه ضـــال  
ة اللغة وا ديث الشــــــــــــــريف ا فإرهنما يتســــــــــــــلرت عليهما َ حُ  ا وال ســــــــــــــيما املنقوالت الجي ال جَما  للعقر فيها ا كرواي

وقد عقد الســـــيوطي هلذا ابابً مســـــتقالن يف :  التصـــــحيف والتحريف ا وخصـــــوصـــــاً يف هذا الزمان ا فا ذر ا ذر. قلت
ا وزاد  املزهر يف بيان أَنواع اأَلخذ والتحم ر فراجعحه. ويف الفقرة جناس االشتقا  والتلميح  ديث ابن عمر املتقدم ذكره

ح ار َأي يظهره ويكشــف عن حقيقته. و لوه ويســمح َِبناه اجلَنان ال اجلِن ان.:  يف اأَلصــر بعد قوله الشــجر  املنِط  الســ 
مجض ســـحر ا وهو الوقت الذي يكون قبر  ال اأَلســـحار َأي الكالم الذي يســـحر الســـامعا ألَنه مبنزلة الســـحر ا ال .

الســـــــــــيالة فيه للمنثور من غرائب العلوم واملنظوم ا ويف الفقرة جناس االشـــــــــــتقا  ا  طلوع الفجر ا وخص لتوجه القرائح
وزاد يف اأَلصر بعد هذا وحتّر عقدته يُد اإِلفصاح ا الانسم اإِلصياح ا ويكسوه شعاعه الذ كاء ال ذَُكاء ا ويهيج الطبض 

 َأي حتفة عن الســــقوط. عن اخلَبحرتِ  صــــر ُيصــــان.ويف األَ  تصــــان وال يكاد يهيج ا ويرف َنضــــاَرة ِإن َذَوي الزهُر البهيج.
َأي التف ت تلك اخلمائر فإرهنا أَزهار وأَنوار ا فيناسبها القطف واجَلينح ا ال اخلبرت ا ألَنه يفسدها  َأوراٌ  عليها اشتمَلتح 

  املعد ة للكتابة وصــــــيانِتها ا وفيه ِإشــــــارة ِإىل حســــــِن ِإجتناِء العلِم وكماِ  اأَلدِب عند َأخذه وتلّقيه ا وفيه تلميح لأَلورا
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واء ا واخلوض فيها بغري نظٍر لّم ا واأُلســـــتاذ ِإمام. قوط َأي يتعّل . ويرَتف ضُ  عن اخلبرت فيها خبرَت َعشـــــح  واخلبرت. عن الســـــ 
يُج مَثرٍ  ِمن مَحََله واحتمله ِإذا رفعه ا َأي حيافة عل   احتملتح  َأي النضــيج. َأشــجارُه وهو  رّكة مَححر الشــجِر مطلقاً. َنضــِ

تلك الثمار حبيث ال  ف وال تذبُر حىت حيصـــــــــــــر له ســـــــــــــقوط ا بر  ب االعتناُء هبا وامافظة هلا ا حبيث يتبادر ِإىل 
ما  يعاهتم.ويف اأَلصــر من لطف تفر  (2) ِمن ُلطف بالغتهم قطفها وتناوهلا قبر الســقوط والوقوع ا وفيه االلتزام واملقابلة.

واإِلضافة  الص َبا ريح. ماِشطَةُ  ترجيالً ِإذا سر حه وَأصلحه ا واجلَعد الشعر. َرج َر َجعحدها َأي َأغصانه. يَفضح فُروع اآسِ 
 كُلَجاح املاء ا َأي ريح الص با الجي هي لفروع شجرة اآس عند هبوهبا عليها وتسرحيها ِإايها

__________________ 
 ان  به القوم.:  موس( يف القا1)
 من لطف بالغة لساهنم.:  ( يف القاموس2)
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ن بَياهنم ويف اجلملة مبالغة يف مدحهم. مبنزلة املاشــطة الجي تـَُرّجر شــعر النســاء وُتصــِلح من حاهلن. هو املنط   ومن ُحســح
َأي  ما اســـتَلبَ  ومن شـــعب بياهنم.:  الفصـــيح املعرب عما يف الضـــمري. نقله شـــيخنا عن الســـعد ا ويف نســـخة اأَلصـــر

نَ  اختل . مفعو   اضــــــطراابً  َأي الغصــــــن ملا حصــــــر له من الســــــلب. َفقِل َ  مفعو   ن. َرشــــــاقـََته املفعو  اأَلّو . الُغصــــــح
أَمح َأب ا َأي امتنض ا فالبد من وقوعه ا كما :  ويف نسخة اأَلصر َأو َأَب  َأي أَراد ذلك االضطراب والقل . شاءَ  مطل .

ِلقها.هو شــبحن اأَلغصــان  ويف الفقرتا مبالغٌة والتزاٌم وترصــيٌض ومقابلٌة ا واالســتعارة  ِإذا هب  عليها النســيم فِإنه مُييلها ويـُقح
املكنية والتخييلة يف. الرتجير واجلعد ا والتعبري ابلفروع فيه لطف بديض ا أَلّن من ِإطالقاهتا عقائص الشــــــــــــــعر ا كما يف 

مَل تـَزحُه أَيدي اأَلغصــــاِن يف َأكماِم الز هر ابالمتداد :  وزاد يف اأَلصــــر بعد هذا:  ء القي  وغريه ا قاله شــــيخناشــــعر امر 
ِكي  نـَوحِر اخِلاَلف َ حنُبها ِطيُب الشــــــمائِر ا ُف ُمتوهَنا ا ومل َيدَعح ِمســــــح َرَبتح عليها الرايُح فكاَدت َتقصــــــِ ِإال  دوهنا ا ِإال ضــــــَ

يؤت  هبا عند ِإرادة التفخيم والتهوير ا  ولِلِّ  يه ابصـــــــفرار اأَلانمر ا ِإىل آخر ما قا .وَمز قت فـَرحَوته عل  ُذَر  اأَلعواد ترمِ 
هلل :  وِإ هار العجز عن القيام بواجب من يذكر فيضـــــــيفه املتكلم ِإىل   تعاىل ا ومن مَث  قالوا ملن َيســـــــتغربون منه اَنِدَرة

 :  هر امق  حسا بن عبد الشكور الطائفي  هباَدر ه ا وهلل فالٌن ا ومن ذلك أَنشدان اأَلديب املا
 هلل قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاٌم 

اين     فـــــــــــــــــــَ نح جـــــــــــــــــــَ ُم مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــِ ي ـــــــــــــــــــِ ا ف  مـــــــــــــــــــَ

  

اُدوا  اُدوا وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــادوا وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

عــــــــــــــــــــــاين   
َ

الف املــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــِ ت ــــــــــــــــــــــ  اخــــــــــــــــــــــح ل  عــــــــــــــــــــــَ

  
من  ء ، كما يأْتي في ماّدته ، وفي نسخة األَصل وهلل ُصيَّابة ، بضم وتشديد مثناة تحتية وبعد األَلف موحدة.بالضم البقية من كل شي ُصبَابةٌ 

لوك الم عصابة من.و جمع حنيف والمراد به الكامل اإِلسالِم ، الناسك المائل إِلى الدين. الُحنَفَاء جمع خليفة وهو السلطان األَعظم. الُخلفاء

وأَْعَجبوا بالمنِطق  والكمال وتخّولوا فيها. الذين تَقلَّبوا في أَعطاف الفَْضل أَي َذِوي العظمة والفخامة الالئقة بهم ، وفيه االلتزام. العُظماء

وفيه جناس  الفصيح الذي يَْفصل المعاني بعضها من بعض ، أَو الفصل بمعنى الحق ، أَو هو مصدر بمعنى الفاعل أَو المفعول ، الفَْصل

أَي  َولَعٍ  أَي المعاني المبتكرة. بأَبكار المعاني أَي أَغروا. وأُوِلعوا أَي الناعم الطري. بِثمار األَدب الغَضّ  أَي تنعَّموا. وتَفكَّهوا تصحيفي.

وتقلّبوا ، وأعجبوا وأولعوا مقابلة ،  وكالهما من افترع البِكر وافتّضها أَي أَزال بكارتها بالجماع ، وبين تفكَّهوا الُمفتَرع المفتَضّ  إِغراَء.

هم.:  أَي أَهل اللغة ، وشملهم َشِمل القومَ  وفي التقلب والتفكه والثمار واألَبكار مجازات.  أَي معروفهم وإِحسانهم وصنيعهم. اصطناُعُهم عمَّ

ةٍ ، أَي الواضحة البيِّنة ، وفي نسخة األَصل بالضم جمع ُغرَّ  الغُرِّ  أَي القوم جمع كالم. ِلَكِلِمِهم أَي فرحت ونشطت وارتاحت. وَطِربت

جمع عاثر وعثر  العَواثِرَ  جمع َجّد هو الحظ والبخت. الُجدودَ  أَي رفع وأَقال. بل أَْنعَش أَي آذان الخلفاء. أَسماُعُهم وطربت لألَناشيد.

بالكسر أَي مالطفتهم ورفقهم ، وقرأْت في ُمعجم  (1) إِلطافهم تعس ، كما سيأْتي.:  كضرب ونصر وعلم وكرم إِذا كبا وَسقط وعثر َجدُّه

 :  ياقوت لعمرو بن الحارث بِن ُمضاض الجرهمي قوله من قصيدة طويلة

َباَبَداَن  ا فـــــــــــــَ هـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ا َأهـــــــــــــح نـــــــــــــ  ُن كـــــــــــــُ لـــــــــــــَ  حنـــــــــــــَح  بــــــــــــــَ

رُ     َواثـــــــــــِ ُدوُد الـــــــــــعـــــــــــَ يـــــــــــاِد َواجلـــــــــــُ ُروف الـــــــــــلـــــــــــ   صـــــــــــــــــــــــــُ

  
تو ت. اهتزَّ جمع ِعْطف  أَعطافُهم أَي الثناء الجميل. الَحْمدِ  جمع ُحلة ، ثَوباِن يَُحلُّ أَحُدهما فوق اآلخر. الكتساء ُحلَل أَي فرحت وُسرَّ

 باإِلنعام أَي إِبقاَءه على وْجه الدََّوام. راموا تخليَد الذَّكر بالكسر ، هو الجانب ، والمراد بها ذاتهم ، وفي الفقرة االلتزام واالستعارة المكنية.

وأَرادوا أَن  راموا تخليد الذكر بواسطة الكالم.:  أَي علماء األَدب واللغة المشار إِليهم ، وفي نسخة األَصل لى األعالمع أَي اإِلحسان.

بالكسر الموت ، إِشارة إِلى أَن من دام  الِحَمام أَي مقاَربة. بعد ُمَشاَرفة والعمر ُمدة بقاِء اإِلنسان وغيره من الحيوانات. يعيشوا بعُُمٍر ثانٍ 

 :  ِذْكُره لم ينتقص عمُره ، أَنشد أَبو الحجاج القضاعي البن السيد

ه  ـــــــــِ ت وح َد مـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ ٌد بـ ـــــــــِ ال ييف خـــــــــَ ِم حـــــــــَ ـــــــــح ل ـــــــــعـــــــــِ و ال  َأخـــــــــُ

يــــــــــــــــمُ و     اِب َرمــــــــــــــــِ ــــــــــــــــرت  َت ال ــــــــــــــــُه حتــــــــــــــــَح  َأوصــــــــــــــــــــــــــــــال

  
__________________ 
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 بفتح اهلمزة.« أَلطافهم» ( ضبطت يف القاموس1)
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َر  وَ  َو مَيحشـــــــــــــــــــِي عـــــلـــــَ  الـــــثــــــ  ٌت وهـــــُ يـــــــح ر مـــــَ هـــــــح  ُذو اجلـــــَ

دميُ     َو عــــــــــــــَ يــــــــــــــاِء َوهــــــــــــــح َن اأَلحــــــــــــــح عــــــــــــــديف مــــــــــــــِ  يــــــــــــــُ

  
 :  وأَنشد شيخنا ألَبي نَصٍر الميكالّي ، وهو في اليتيمة

رُُه وَ  مـــــــــــــــح رمِيُ َمضـــــــــــــــــــــــــــــَ  وَوىل  عـــــــــــــــُ  ِإَذا الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ

ٍر َ نِ     مـــــــــــــح عـــــــــــــُ اُء لـــــــــــــه بـــــــــــــِ نـــــــــــــَ َر الـــــــــــــثــــــــــــــ  فـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

  
ل جمع َعلَم بالفتح ، والثاني جمع ِعْلم  فلم يْبق أِلَعالِم العلومِ  أَي أَفناهم وصيَّرهم كالثَّْوب الذي يُطَوى بعد نَْشِره. طواهم الّدهرُ  ، األَوَّ

َحِريُم الّدار ء من الحقوق والمنافع ، ومنه ما َحْول الشي:  أَي أَعالم العلوم ، والحريم في األَصل وال عن حِريمها أَي ُمْعِلي. راِفع بالكسر.

َي َحِريم داِر الِخالفة ، كما سيأْتي.  ُمدافِع أَي دوائُرها ونوائبها. الليالي انتهكته.:  أَي َشقَّت ِستَْره ، وفي نسخة األَصل الذي َهتََكتْه ، وبه ُسّمِ

ء له اق ، والمكنية في تشبيه الحريم بشيأَي محاٍم وناصٌر ، وفي الفقرة االلتزام والمجاز العقلي ، أَو االستعارة المكنية وجناس االشتق

جمع شامت من َشِمت به إِذا فرح بمصيبة نزلَْت  َزَعم الشاِمتون بالعلمِ  بلى.:  وفي نسخة األَصل بل ِستارة ، والترشيح في إِثبات الهتك له.

بِه الشامتون. بو به ، والمراد بالزْعم القوُل المظنون أَو الكذب ، وتأْتي مباحثه بَِدْولَة  أَي الزاعمون. القائلونو أَي العلم ، جمع طالب. ُطالَّ

أَي أَعالم العلوم الماضي ِذْكُرهم أَي الخلفاء ، ولفظة المثل زائدة  أَن الّزمان بمثلهم أي أَنصاره ومعاونيه أَو جماعته. أَحزابِه كذا.و الجهلِ 

أَي ال يرجع  ال يَعود وفي نسخة األَصل وأَن زمناً مضى أَي ذهب وانقضى. (1) [بهم]وأَّن وْقتاً قد مضى  أَي ال يُْعطي. ال يَُجود ، أَي بهم.

 :  عادّي ، كرجوع الشباب عند السُّبكيِ. وفي عكس هذا قال الشاعر:  ، ألَنه محال عقلّي ، وقيل

ِه  لـــــــــــــِ ثـــــــــــــح َا  مبـــــــــــــِِ بحتـــــــــــــِ يـــــــــــــَ اُن لـــــــــــــَ َف الـــــــــــــز مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

يــــــــــــــــمُ     قــــــــــــــــِ عــــــــــــــــَ ِه لــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــح اَن مبــــــــــــــــِِ  ِإن  الــــــــــــــــز مــــــــــــــــَ

  
ِوّي فإِنها غير واجبة كما قّرر في محله. أَي على الشامتين  فَردَّ عليهم وفي الكالم استعارة ومجاز عقلي والتزام بالنسبة إِلى واو الرَّ

ً  والقائلين أَي رجع. غام أَي التراب ، وفي نسخة األَصل ُمْرِغماً. الدْهر ُمراِغما  وتبيَّن وهو كناية عن كمال اإِلهانة. أُنوفَهم أَي مالصقاً بالرُّ

دِّ  أَي الشان. األَمر أَي ظهر أَي بخالف ما زعموه ، أَو أَن تبين متعّد ، واألَمر منصوب على المفعولية ، وفاعله ضمير الدهر ،  بالّضِ

 النُّْجح ُصْبح وفي نسخة األَصل وطلع. فطلَع جمع َحتْف ، هو الهالك ، وفي الفقرة المجاز والترصيع وااللتزام. ُحتوفَهمجالباً :  بدليل قوله

ت. وتباشَرت وبديعه. االتفاق ُحْسنِ  أَي جهات. ِمن آفاق بالضم أَي الظَّفَر والفَْوز. لَع أَصحاب. أَرباب أَي ُسرَّ بالكسر جمع ِسْلعة  تلك الّسِ

أَي قيامها وعماَرتها ، وفيه نوع من صناعة الترصيع وغيره من مجازات  األَسواق بالفَتح َرَوَجان البيوع. بنَفَاق البضاعة.وهي 

ِرّق  بالرفع فاعل ناهض. األَحكام مالكُ  أَي إِمضاء وإِجراء. لتنفيذ وفي نسخة األَصل العهد. ُملوَك العدل. أَي قاوم وناَهضَ  واستعارات.

وهي َحْبل فيه ِعدَّة ُعًرى تُتَّخذ « وربقة األَنام» وفي نسخة األَصل وِرْبقَة الكالم ، المستولي عليها كاستيالء المالك على الرّق. أَي العلوم

لم تَزل ترفع »:  لضبط البَْهِم ، وهي صغار الغَنَِم ، وفيه استعارة وجناس اشتقاق وحسن التخلص لذكر الممدوح ، وهذه الفقر من قوله

 أَي حجة. بُْرهان إِلى هنَا ، كلها عبَاَرة شرف إِيوان البيان المسلُوف ِذْكُرها ، وإِياها أَعني بنسخة األَصل فاعلم ذلك.« يدة بانهاِغرِّ 

يع بديع ويجوز أَن يراد باألَعالم السادات فإِنهم أَساطين الدين المتين ، وفيهما ترص ُسلطان سالطين اإِلسالم جمع علم األَساطيِن األَْعالمِ 

ة وْجِه الليالي ، قمُر بَراقع وجناس حسن والتزام. فعة ومن العُلُّو ، وفيه جناس  الترافُع والتعالي جمع برقع تقّدم ذكره. ُغرَّ تفاعل من الّرِ

تَي وْجِه الليالي ، وقََمَرْي سماِء المعالي:  التصحيف والتحريف ، وفي نسخة األَصل جمع  عاقِد أَْلويِة .في مدح ولَدْي صاحب الديوان ُغرَّ

 إِلى األجفان بالكسر النوم. شاِهر ُسيوف العْدِل ردَّ الِغرارَ  توكيد للفنون ، وفيه مبالغة واستعارة مكنيّة وتصريحية. فُنون العلم ُكلِّها ِلَواء.

الدَّعة والراحة التي ينشأُ عنها النوم ، يعني أَي تلك السيوف ، وفيه إِشارة إِلى األَمان و بَِسلِّها جمع َجْفن العين ، ويطلق على ِغمد السيف.

 أَي التثبيت. بالتحقيق أَي الخلق. ُمقَلِّد أَعناِق البرايا إِشهار سيوف العدل كان سبباً في ذلك ، وفيه التأْكيد واإِليهام والمقابلة واالستعارة.

َطةً  آذان الليالي أَي محلِّي. طُمقَرِّ  أَي إِحسانه وإِفضاله ، وفيه المبالغة واالستعارة. َطْوَق امتنانِه  أَسماعها أَي جاعل آذان الليالي ُمقَرَّ

__________________ 
 ( عن القاموس.1)
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ًة. ن فًة ُ ال  ســـامض َأي وصـــر ِإىل مجيض. عل  ما بـََلغَ  ُمشـــَ
َ
مض كمنرب امل األُذن ا َأي شـــاع وذاع حىت وصـــر ِإىل :  مجض ِمســـح

ُنوفَ  مجيض اأَللاع. د الدين وفيه االســــتعارة ومراعاة النظري. بَيانِه َأي ُحَل . شــــُ له وُموطِّئه. مُمهِّ وُمقوِّيه  وُمَؤيِّده َأي ُمســــهِّ
د الدين داود بن علّي ا كما  َُؤي د ممهِّ

يف قيامه أبُموره وما يصــــــــــــــلحه ا وفيهما تلميح ِإىل أَلقاب َجّد املمدوح امللك امل
ُلحكِ  ســيبحيت.

دِّد امل داد ا ابلفتح ا هو الصــواب يف الَقوح  والِفعر ا َأي مقّومه وُمَنظِّم ما اختر  منه.من ا ُمســَ يِّدهو  لســ   ُمشــَ
 َأي رافعه ا وسيبحيت يف َماد ته ما يتعّل  به ا ويف الفقرتا الرتصيض وااللتزام واملبالغة.

هــــــــــه  (1) لــــــــــو  اأَلرض مــــــــــن يف َوجــــــــــح  مــــــــــوىل مــــــــــُ

ا    ــــــــــــــــَ ب قــــــــــــــــح ا مــــــــــــــــِ وٍر أميــــــــــــــــ  ــــــــــــــــُ اُس ن ــــــــــــــــَ ب قــــــــــــــــح  سمــــــــــــــــِ
  

ا 2) ــــــــــَ ــــــــــن ِه اأَلســــــــــــــــــــــــىَن ل هــــــــــِ ا َوجــــــــــح ــــــــــ  ي ٌر  ــــــــــَُ دح ــــــــــَ  ( ب

رباسِ     ن والـــــــــــــنـــــــــــــِّ َريـــــــــــــح ِن الـــــــــــــقـــــــــــــمـــــــــــــَ ٍن عـــــــــــــَ غـــــــــــــح  مـــــــــــــُ

  

تح 3) لـــــــَ تــــَ ت فـــــــاعـــح لـــــــ  تح َوجـــَ رُفـــــــَ َرة شـــــــــــــــــَ ن ُأســـــــــــــــــح  ( مـــِ

اَلُ هـــــــــــــا بـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــاس    اَس عـــــــــــــَ قـــــــــــــَ نح َأنح يــــــــــــــُ  عـــــــــــــَ

  

ٍر 4) نح كــــــــــــابــــــــــــِ رًا عــــــــــــَ الفــــــــــــَة كــــــــــــابــــــــــــِ  ( َرَوُوا اخلــــــــــــِ

اسِ     بــــــــــــَ ال ِإلــــــــــــح اِد بــــــــــــِ نــــــــــــَ يــــــــــــح ِإســــــــــــــــــــــــــح حــــــــــــِ  ِبصــــــــــــــــــــــــــَ

  

ا 5) ثـــــــــَر مـــــــــَ وٍ  مـــــــــِ نح َرســـــــــــــــــــــــُ لـــــــــييف عـــــــــَ َرو  عـــــــــَ  ( فــــــــــَ

اسِ     رح ِذي الـــــــــبـــــــــَ مـــــــــَ نح عـــــــــُ رحِويـــــــــه يـــــــــوســـــــــــــــــــــــُف عـــــــــَ  يــــــــــَ

  

رح 6) مـــــــــَ نح عـــــــــُ حـــــــــًا عـــــــــَ ـــــــــِ حـــــــــي  ( َوَرواه َداُووٌد صـــــــــــــــــــــــَ

سِ و     ال  ُه لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــجـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــييف عـــــــــــــــــَ  رو  عـــــــــــــــــَ

  

لـــــــــــِي 7) نح عـــــــــــَ ـــــــــــك عـــــــــــَ اٌس كـــــــــــذل ـــــــــــ  ب  ( وَرَواه عـــــــــــَ

اِس و     بــــــــــــــــ  نح عــــــــــــــــَ (1)َرَواه ِإلــــــــــــــــاعــــــــــــــــيــــــــــــــــر عــــــــــــــــَ
 

  
 أَيُّما ِمقباِس  أَي ُشْعلَة من نور تلمع في وجه الممدوح. َمْن في َوْجهِه* ِمقبَاُس نورٍ  ومالكهم بسطوته ومآثره. ُملوِك األَرض أَي سيّد. مولَى

 كثَُريَّا أَي ُحّر. بَْدٌر ُمحيّا أَْي ِمْقباس وأَيُّ مقباس ، أَْي مقباس عظيم ، وفي ذكره النور االحتراس ودفع اإِليهام ، ألَن المقباس هو شعلة نار.

بالكسر المصباح  النَّْبراِس  َرْيِن. وعن.أَي الشمس والقمر تغليباً كالنَّيَّ  عن القمَرْينِ  أَي كاٍف. لنا* ُمْغنٍ  أَي األَضوأ أَو األَرفع. َوْجهه األَسنى

 َعالُؤها مبني للمجهول. َعْن أَن يُقَاس أَي ارتفعت. وَجلَّت فاْعتَلَت أَي عال مجدهم. َشُرفَت بالضم أَي َرْهٍط. ِمن أُْسَرةٍ  ، وفيه المبالغة.

ي أَسندوها ُمعَْنعَنةً من غير انقطاع ، كما يُْنقَُل الحديث ويُْحَمل أَ  َرَوُوا الِخاَلفَة وفيه جناس االشتقاق ومراعاة النظير. بقياس بالفتح ممدود.

. بِصحيح ِإسنادٍ  أَي عن عظيٍم. عن كابرٍ  حال من فاعل رووا أَي عظيماً. كابِراً  عن أَصحابه. أَي بال إِشكال  بال إِْلباِس  غير ُمعَلٍّل وال َشاذٍّ

َواية واإِلسناد والصحيح واإِللباس واإِلتيان بِعَْن ، واألَصل في ذلك قول وتدليس ، وفيه التورية باإِلشارة إِلى اصطالح الم ثين بذكر الّرِ حّدِ

ْستمّي في الصاِحب بن َعبَّاد ، كما أَنشدنيه غيُر واحد  :  أَبي سعيِد الرُّ

ــــــــــــــــٍر  اب رًا عــــــــــــــــن كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِوزَارَة كــــــــــــــــاب  َوِرَث ال

َة اإِلســـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــاِد ابإِلســـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــادِ     ولـــــــــــــَ وحصـــــــــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــَ

  

اٌد ِوزَا  بـــــــــــــــ  اس عـــــــــــــــَ ن الـــــــــــــــعـــــــــــــــبـــــــــــــــّ  فـــــــــــــــرو  عـــــــــــــــَ

ادِ     بــــــــــــــــــ   َرتــــــــــــــــــه وِإلــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــُر عــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــَ

  
شرع في بيان رجال السند ، وأَراد به األَمير شمس الدين عِليّاً أَّول من ملك من هذا البيت وهو  فََروى َعِليٌّ  ومن هنا أَخذ المصنف فقال.

هارون بن أَبي الفتح بن يوحي بن أَبي الفتح الجفنّي الغَسَّانّي ، من نَْسِل َجبلَة بن  ويقال إِن اسمه محمد بن َرُسولٍ  والده. َعن قد أَخذ الخالفة

بو محمد عبد هللا ، كما األَْيهم بن َجبلة بن الحارث بن أَبي َجبَلة الغَسَّانّي ، وهو أَّول من َعِهد ِإليه بالنيابة الخليفةُ المستعصم باهلل العباسّي أَ 

اها تُحفة األَحباب في علم قاله الملك األَشرف الن سابة ُعمر بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول عّم والد الممدوح ، في رسالة له َسمَّ

بدر الدين الحسن ، والملك المنصور أَبا بكر ، والملك المنصور ُعمر ، واألَمير :  األَنساب. قال وأَعقب األَمير شمس الدين علّي أَربعة

:  أَسد الدين محمداً وفخر الدين أَبا بكر ، وأَوالد أَسد الدين الذُّْكَرانُ :  ألَمير بدر الدين الحسن من الرجال اثنينِ شرف الدين محمداً. وأَولد ا

جالل الدين علّي ، وشمس الدين أَحمد ، وفخر الدين أَبو بكر ، وشرف الدين موسى ، وبدر الدين حسن ، وجالل الدين حسين ، وصالح 

 والده الملك المنصور. يُوسُف عن الملك المظفر. ِمثَل ما* يرويه فخر الدين ولٌد واحٌد ، وهو غياث الدين محمد.الدين عبد الرحمن ، ول

 أَي الهيبة والسطوة ، وفيه مع اإِللباس ِذي الباِس  بن علّي بن َرسول ، وسكََّن راَءهُ ضرورةً. ُعَمرْ 

0__________________ 
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 أثبت الشعر منفصاًل أواًل ليظهر بنظامه فقد فر  بينه الشارح بشرحه.»:  ( عن الطبعة الكويتية ا وهبامشها1)
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اأَلمري ُمغيث الدين َأمحد ا وامللك اأَلشـــــــرف :  يف البيت الذي قبله نوع من اجلِناس. وَأعقب امللك املظفر ثالثة عشـــــــر
رجا ا والظافر ليث اإِلســـــــالم عمر مؤلف الكتاب الذي نقلنا هذا النســـــــب منه ا وعمر الكامر ا و مد وأَبو بكر ا دَ 

علّي ا وَأسـاس الدين عيسـ  هو امللك ا والواث  ِإبراهيم ا واملسـعود حسـن ا ويون  ا وا سـا ا وامللك املؤيد داود ا 
مللك امللك املفض ر أَبو بكر ا وامللك الفائز َأمحد ا وأَما َأوالد ا:  وامللك املنصور أَيوب ا وأَما ِإخوة امللك املظفر فاثنان

َحســــن وأَيوب ا وِإلاعير. :   مد ا وحســــن ا وعيســــ  ا وأَبو بكر ا وَأمحد ا وداود. وممد:  اأَلشــــرف عمر فســــتة
بن يوسف كذا رأَيته يف حُتفة األَنساب ا ونقر شيخنا  َداُوودٌ  امللك املؤيد ممهد الدين. َرَواهوَ   مد وهارون.:  وأَليب بكر

ًا للعلوم متفّقهــًا فيهــا ا حبــث يف التنبيــه ا :   ر الــدين ا قــا  ا ــافة بن حجرعن الــدرر الكــامنــة َأن لقبــه هزب كــان  بــّ
وحفة مقدمة ابن اببشــاذ يف النحو ا وكفاية املتحّفة يف اللغة ا ولض الطربي  وغريه ا واشــتملت خزِانة كتبه عل  مائة 

 خبرّت ايقوت ا فَبعط  فيها مائجي دينار مصريّة ا وأَنشَب أَلف جمّلد ا وكان من مجلة اعتنائه أَنه أُهدَي ِإليه كتاب اأَلغاين
بَتعّز القصوَر العظيمة ا وكان استقرارُه يف امللك بعد ُمعاَرضات من َأخيه امللك اأَلشرف وغريه ا أَقام يف اململكة مخساً 

حيحاً عن قاله اليافعي. 721وعشــــرين ســــنة ا وتويف ســــنة  وذلك ألَنه مل يِر اخلالفة بعد  ُعَمرح  جده امللك املنصــــور صــــَ
والده ا وِإلا وليها بعد َأخيه امللك اأَلشرف وغريه ا وقوله صحيحاً يشري ِإىل ذلك ا وفيه تَلميٌح لطيٌف. وَأعقب امللك 

ُعَمر ا وضــــــرغام الدين حســــــن ا وقطب الدين عيســــــ  ا وَأمحد ا :  املؤيُد داُود ا عَل  ما قاله امللك اأَلشــــــرف مخســــــةً 
ُر :  . قلــتويون  َدد واخلالفــة ا وقــد تقــّدم ِذكح ومل يــذكر اجملــاهــد عليــنا ا لتــَبخ ر ِوالدتــه عن التــبحليف ا وفيــه البيــت والعــَ

ر ا وله عمر ا  املســـعود ا وله ولد اله َأســـد اإِلســـالم  مد ا وكذلك املنصـــور أَيوب له َأمحد وِإدري  ا وكذلك املفضـــّ
س َأي عن والده داود. َعلييف عنه امللك اجملاهد. َوَرَو  ير ورســــــــو .وكذلك الفائز وله يوســــــــف وعلي وِإلاع ود  للُجال 
و ر عليه ابُن عمه الظاهر بن منصــــــور ا فغلبه ا واســــــتوىل أَبوه املنصــــــور  731الســــــلطنة بعد أَبيه يف ذي ا جة ســــــنة 

ســتقر الظاهر ابلبالد ا واســتقرت تعّز وقب  عل  اجملاهد ا مث مات فقام الظاهر ا وجرت بينه وبا اجملاهد ُحروٌب ا وا
فَبرســـــر له عســـــكراً ا وجرت هلم ِقصـــــٌص  بيد اجملاهد. فخرج من ا صـــــار ا مث كاتب اجملاهُد الناصـــــَر صـــــاحَب مصـــــر.
وملا رجض وجد وَلَده قد غلب عل   743طويلة. ِإىل َأن آ  اأَلمر للمجاهد ا واســــــتوىل عل  البالد كلها ا وحج ســــــنة 

وقّدم  مله عل   مر املصــــرّيا ا ووقض  751ابملؤيد ا فحاربه ِإىل َأن قب  عليه وقتله ا مث حّج ســــنة اململكة ولُقِّب 
ر اجملاهُد ومُحر ِإىل القاهرة ا وَأكرمه الســـلطان الناصـــر وحّر قيده ا وخلض عليه ا وجّهزه ِإىل بالده  بينهم ا روب ا وُأســـِ

ا مث أُطِل  وأُعيد ِإىل بالده عل  طري  َعيحَذاب ا واســـتقر يف مملكته ِإىل َأن  ا مث أُعيد ِإىل مصـــر َأســـرياً وُحب  يف الَكر 
َأن للمجاهد نظماً ونثراً وديواَن شـــــعٍر ومعرفًة بعلم الفلك :  وذكر اليافعي يف لرله 767مات يف مُجاد  اأُلوىل ســـــنة 

 764صاحب زبيد وتعّز ا ود سنة  َعب اسٌ  فضر.امللك األَ  َورَواه والنجوم والّرمحر وبع  العلوم الشرعية من فقه وغريه.
 وأَقام يف ِإزالة املتغلِّبا من بين ميكا  ا ِإىل َأن استبّد ابململكة ا وكان حيب الفضر والُفضالء ا وأَل ف ِكتاابً ولاُه نزهة

 َرَواهو  الســـــاب  ِذكرُه. َعلي عن والده. َكذلك  .778العيون ا وله مدرســـــة بتعّز ا وُأخر  مبكة ا تويف يف شـــــعبان ســـــنة 
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ود الســلطنة بعد أَبيه فبَقام فيها مخســاً وعشــرين ســنة ا  َعب اس والده. إلاعيُر عن املمدوح امللك اأَلشــرف ممهد الدين.
رِم الُغرابء ا ويبالغ  يف وكان يف ابتداء أَمره طائشـــــــــــــــاً ا مث توق ر وأَقبر عل  العلم والعلماء وَأحّب مجَض الُكتب ا وكان ُيكح

مبدينة تعز ا  803اإِلحســـان ِإليهم ا امتدحُته ملا قِدمحت بلَده ا فَب بين ا َأحســـَن   جزاءه. مات يف ربيض اأَلّو  ســـنة 
وكانت :  ودفن مبدرســــته الجي أَنشــــَبها هبا ومل يكمر اخلمســــا. هذا الكالم ا افة ابن حجر ا نقله عنه شــــيخنا. قلت

وأَل ف له املؤّلف عدة آتليف ابله وكان قد تزّوج اببنته ا وهو الذي واّله قضــــــــــــاَء  ائة.رِحلة ا افة ِإىل زبيد ســــــــــــنة مثال
َأي املمدوح  به ابلضــــم عل  غري قياس كما قاله الشــــيخ ابن مالك. هَتُب   اإِلقضــــية ابليمن ا وقد تقدمت اإِلشــــارة ِإليه.

ويف نسخة  عَل  رايض َيهّب هبما.:  سعيد ما نصهوالباء سببية ويف نسخة اأَلصر عند مدح ولَديح صاحِب الديوان ال
ىَن  روض.:  اأَلصــــــــــر

ُ
َية ابلضــــــــــم ا وهي ما يتمّناه اإِلنســــــــــان وتتوج ه ِإليه ِإرادته. امل تثنية ريح مضــــــــــاف ِإىل  رحِيَا مجض ُمنـح

 جُنوٍب وَِشَا ٍ  املتعاطفا و ا.
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َأي تُِقيم ا وقد يـَُقي ُد ِبطو   وتِقير ســــتعارة وشــــبه التفويفِإضــــافة العاّم ِإىل اخلاّص ا وفيه تشــــبيه املعقو  ابمســــوس واال
ُتوَتة بطُو  اللير. عن  تثنية َجن ة ابلفتح. جن تان ويَِقير مبكاهنما.:  َأي املمدوح. ويف نسخة اأَلصر مبكانه النهار ا كالبيـح

الشما  فيهما ابلفتح فقرت َأو الكسر فقرت ا أَلهنما ء اجلهتان املعروفتان ا ويف الفقرتا اجلِناس التام ِإن قُرِ  ميا وِِشا 
لغتان يف كّر من الريح واجِلهة ا وِإن ضـــــــــــبطت اجلهة ابلكســـــــــــر والريح ابلفتح عل  ما هو األَفصـــــــــــح فاجلناس  ر ف ا 

مجض َمنِكب كمجل   عل  َمناِكب يشتمر ا َأي يلتّف.:  ويف نسخة اأَلصر وَتشتمرِ  واالقتباس  اهر ا قاله شيخنا.
د والَكِتف ا أَلنه يعتمد عليه. مجض َعاِطفة ا وهي  عَواِطِفه مجض رَِداء ا ما يُرَتَد  به. اآفا  أَرحِديَةُ  ا وهو رأحس العضـــــــــــــــُ

 ويف التوشيح اأَلرضِ  َء.ابلكسر َأي مر وَتِسير ِطاَلعَ  اخَلصَلة الجي حَتمر اإِلنسان عل  الشفقة والرمحة كالر ِحم وحنوها.
ابلكســــر مصــــدر أَرَفَ  به ِإذا نَفعه وَأعطاه وتلط ف به ا وهذه اللفظة ســــقطت من  لإِلرحفَا  ِملحُؤه.:  ءٍ ِطاَلُع كرِّ شــــي: 

ِديةُ  نســـخة اأَلصـــر ا ونصـــها بعد اأَلرض. مجض عارفة وهي املعروف والِعطي ة ا ويف الفقرتا اســـتعارة  َعوارِِفه مَجض َواٍد. َأوح
رُب ُدون املَِحنِ  َأي تُعم . وَتشـــــــــَمرُ  شـــــــــيح والرتصـــــــــيض واجلناس الالح .مكنية ا وختييلية وتر   رأحفُته البالَد والعباد ا وَتضـــــــــح

يبة َأي حيا  دوهنا. صــِ
ُ
. واأَلضــدادِ  ابلكســر مجض ِ حَنة وهي الَبِلي ة وامل ّد ابلكســر ا هو املخالف والَعُدو  مجض  اجلَُننَ  مجض ضــِ
َداد اية.ُجن ة ابلضم والتشديد وهي الِوق داد ا مجض ُسّد ابلضم وهو :  ونص عبارة اأَلصر واأَلسح ويضرب دون امن اأَلسح

ا اجز ا يعين َأن هذا املمدوح لعلّو ِ ته وكما  رأحفته حيو  با متعلقاته وبا امن والبالاي واأَلضــــــــــداد واأَلعداء أبَنواع 
هتب ِإىل هنا كلها عبارة شــــــــرف ِإيوان :  وااللتزام ا ومن قولهاملوانض وا جب الجي حتفظهم من اآفات ا وفيه الرتصــــــــيض 

ض البليغَ  البيان املتقدم ِذكُرها. ُكوِت ا ُوِت مبُلَتِطمِ  مفعو  ُمَقد م وفاعله. ومل َيسـَ َو  سـُ صـيغة اسـم فاعر من التطمت  سـِ
ن البليغ غر  يف تّيار حبر عطاايه املتالطمة يعين أَ  حِباِر فواِئِده كشـــــــّداٍد َموحج.  تـَي ار اأَلمواج ِإذا ضـــــــرب بعضـــــــها بعضـــــــاً.

افتعا  من  ومل تـَرحمتَِ  اأَلمواج ا فال يســــعه ِإال الســــكوت ا كا وت الذي امتأَل فوه ابملاء فال يســــتطيض كالماً المتالء فيه.
رِ  الرمحي. اِهيَ  العظيم. ِإاّل  ِر اأَلخضــــــرِ البح متعل  برتمت. يف أَراد هبا النجوم الزاهرة من اجلَوارِي الُكن  . َجَواري الز هح  لُِتضــــــَ

واملعىن َأن اجلواري الكن  الزاهرة مل ترمت يف البحر العظيم َأي يف وســـطه  َقالِئِدهِ  َأي شـــذور. فرائدَ  َأي تشـــابه وتشـــاكر.
لتزام واملبالغة مقابلًة لألُف  ِإال طلباً منها َأن تكون مشـــــــــــــاهبة للفرائد الجي ينظمها يف قالئد عطاايه ا وفيه الرتصـــــــــــــيض واال

َعل   َأي هو حبر َأي كالبحر ا فهو تشــــــبيه بليغ عند اجلمهور ا واســــــتعارة عند الســــــك اكي ا قاله شــــــيخنا حَبحرٌ  وغريها.
فائنَ  وفيه احرتاس ا أَلهنم قرروا َأن اجلواهر ِإلا تستخرج من البحر امللح. مائِه َأي حالوة. ُعُذوبةِ  مفعو  مقدم  مَتأَلُ الس 
ًة ا وفيه مجض جوهرة وهي كر حجر يســــــتخرج منه شــــــي َجواِهرُه .والفاعر ء ينتفض به ا وكثر اســــــتعماله يف اللؤلؤ خاصــــــّ

ذتِ  جمهواًل َأي تفخر. وتـُزحَه  مراعاة النظري. ُنشــــَ
أَراد هبا القصــــائد واأَلمداح تعرب عنها كما تعرب عن األَبكار  ابجلَوارِي امل

اِت اخلــاطرِ  يؤيــده. َأي هو بريف  بـَريف  َأي مواد عطــاايه الجي هي كــالبحر. َزَواِخرُه تولــد وتتكّون من اخلواطر.أَلهنــا ت ِمن بـَنــَ
ا َ  أورده عل  جهة التورية واإِليهام مبا يقابر البحر لذكره يف مقابلته.  ِطاَلَع اأَلرضِ  َأي جر  ا وفيه ِإيهام لطيف. ســـــــــَ

ِديَة ُجوِدهِ  َأي ِمألها. دِ  َأوح َتِدي َأي الرب الذي ســــــا  جوده. ومل يـَرحضَ  يَة.َأي جوده اجلاري كاأَلوح  هَنحرا َأي الســــــائر. للُمجح
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َهرْ ):  بفتح فســـــــــــكون َأي منعاً وزجراً وطرداً ا امتثااًل لقوله تعاىل اِئَل َفال تَ ن ْ  ُعَباب ء.َأي ممتل  وطاِمي .(1) (َوَأمَّا الس        ّ
لة  الر اِفَديحنِ  عطاُ ه. َنَداهُ  َأي يبارِي. ُ َارِي َأي اجلود. الَكَرم ابلضــــــــــــم ُمعظم الســــــــــــير ا وســــــــــــيبحيت. تثنية راِفد ا و ا ِدجح

بفتح فســــــكون َأي ويـَبحهر ا هَبحراً ا َأي يغلبهما. وجعر قاضــــــي كجرات الرافدين مجض رافد ا وهو غلرت ا  وهَبحراً  والُفرات.
راً له ا رّداً ملا يـُتَـَوه ُم ابلسكوت من َأهنما يَقِدراِن عل  اجملاراة ا أَلهنا و وز َأن يقا  إن هبراً معناه تعساً وقُبحاً ا يقا  هَبح 

تكون من الطرفا ا فتدار  ذلك اإِليهام ا يعين َأن نداه  ارِي الرافديِن َأي دجلة والفرات ا ويقا  هلما هَبحراً لكما ا 
ميف  اجلناس املصـــحف.َأي تعســـاً ا كيف تقدران عل  اجملاراة ا قاله شـــيخنا ا وفيه  بكســـر ففتح فتشـــديد َأي هو ا  ِخضـــَ

َههُ  ِخضّم ا وهو السّيد اَ مو  الكثرُي العطاِء ا كما سيبحيت.  َأي املتنط ض املتَعمِّ  ابلضم َأي َحقيقته. ال يبُلغ ُكنـح
__________________ 

 .10( سورة الضح  اآية 1)
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من الظروف املستعملة يف الزمان املستقبر ا خالف قرت ا َأي ال يصر البليغ ِإىل ِإدرا  حقيقته أَبداً  َعوحض واملتكلِّف.
َماَنُه  ين مفعود يعط . املاهرُ  مبنّياً للمجهو . وال يُعَط  ا وفيه مبالغة. باحة. َأ  رّكة هو  ِمن الَغَر ِ  ا اذ  ابلســــــــــــــِّ
هو الدخو  فيه ا وفيه االلتزام واجلناس  َخوحض َأي َأعظم ماِئِه. يف جلُ ته ري قصـــــــــــــــد.من غ ِإن اتـ َفَ  له الغيبوبة يف املاء.

ب   َأي هو حبر  يرت جامض غري  تاج ا ومض ذلك  ُِيرتٌ  الالح .  اأَلهنار الصــــغار. فال اجَلَداِو ُ  ِإليه. فيِه وتنحدر تـَنحصــــَ
الذي جاَءت به ا وال يدفعه ا بر يقبله قـَُبواًل حســناً ا كما تقبُر البحاُر ابلكســر مجض مَتَِد  ركًة ا َأي قليلها  يـَُرد  مثاَدَها

ِيو  واأَلهنار ا وال تدفض شـــيئاً. َأي  حخذ الُغرحفة بعد الُغرحفة. من مُج ِته ابلضـــم فالتشـــديد  وتغرَتفُ  ما ينحدر ِإليها من الســـ 
َأي تلط فحت  فَبحَتفحتُ  َأي ِقَرهَبَا ا وأيحيت الكالم فيه واالختالف. فـََتمأَلُ َمزَاَدها ابلضم مجض َسحابة. الس ُحبُ  َأي معظمه.
ه العادَ  وَأوصــــــــلت. َأي  الذي َلَا يعين القاموس. هبذا الِكتابِ  اجلناُب العاد واملقاُم الرفيض.:  هو َذاتُه ا كقوهلم جمِلســــــــَ

ماِء مل ا َتَساَم  عال ابه َتساَم  أبَوصافه البديعة ِإىل َأن وصر السماَء ا َأي بلغ الغاية الجي ال  اوزها يعين َأن كت ِإىل الس 
ولي  وِإن ُدِعيَ  (1) [ِإىل َحضــــــــــــــَرته]َأي الِكتاب  وَأاَن يف مَححله:  َأحٌد ا فهو يف غاية الُعلوِّ. مث اعتذر للممدوح فقا 

أحَماءِ كحامر الَقطحرِ   وهو معظم البحر ا كما ســــــب . ابلقاموس ولقب. من َألاء البحر ا َأي فال صــــــنيعَة وال ِمن َة   ِإىل الد 
ملن حيمر الَقطحَر ِإىل البحر ا وفيه تلميح لطيف ِإىل ما أَنشـــــــــــــــَدانه اأَلديُب عمر بن َأمحد بن  مد بن صــــــــــــــالح الدين 

 :  األَنصاري
ُه  الــــــــــَ اُب ومــــــــــَ حــــــــــَ رُُه الســــــــــــــــــــــــ  طــــــــــِ ِر ميــــــــــُح الــــــــــبــــــــــحــــــــــح  كــــــــــَ

ه     ـــــــــــــ  ِه ألَن ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ل ٌر عـــــــــــــَ هِ َفضـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــِ ائ نح مـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

  
م. الُمْهِديو جمع نًَدى ،  أَقَلَّ ما يكون من أَنداِء الماء بالضم اسم َعلٍَم على البحر ، ُمنع من الصرَف للتأْنيث والعلِميَّة. إِلى ُخَضاَرة أَي كالمقّدِ

ن عظمت بالنسبة إِلى المهَدى له. وفي القوافي وهو الطَّلُّ يكون على أَطراف أَوراق الشجر صباحاً ، وهو مبالغة في َحقاَرة هذه الهديَّة وإِ 

أَن ها الموضوعة للتنبيه ال تدخل على ضمير الرفع المنفصل :  قال شيخنا المعروف بين أَهل العربية وَها أَنا أَقولُ  االلتزام والمبالغة.

فأَما إِذا كان الخبر غير ِإشارة فال ، وقد  (3) (. ها أَنْ ُتْم هُؤالءِ ..) (2) (ها أَنْ ُتْم ُأوالءِ ):  الواقع مبتدأً إِال إِذا أَخبر عنه باسم إِشارة ، نحو

وارتكبه ها هنا ، وَكأَنه قلد في ذلك شيخه « ها» ارتكبه المصنف غافالً عن شرطه ، والعجب أَنه اشترط ذلك في آخر كتابه لما تكلّم على

مة جمال الدين بن ِهشام ، فإِنه في ُمغني اللبيب ذكرها ومعانيها واستعمالها ، على ما حققه النحويون ، وَعَدل عن ذلك فاستعملها في  العالَّ

أَي اهتماماً بشأْنه أَو قَبِلَه  اْعتناءً  أَي حمله وقبله. إِن احتََملَه مني وها أَنا بائح بما أَسَرْرته ، انتهى.:  كالمه في الخطبة مثل المصنف فقال

بَدُ  حقارته بالنسبة لما عنده من الذخائر الِعظام ، وفي التعبير باالحتمال إِيماٌء إِلى كمال حلمه. حالة كونه ُمعتنياً به تعظيماً له ، مع  فالزَّ

 كاهل. َغاربَ  يعلى. يَرَكبُ  بالضم ، يقال َجفَأَ الوادي وأَجفَأَ إِذا أَلقى ُغثاَءه. وإِن َذَهب ُجفاءً  ما يعلو البحر وغيره من الرغوة.:  محّركةً 

ً  انكفاءً  أَي السفينة. وَما أَخاف على الفُْلك مفعول مطلق أو حال من الفاعل أَي حالة كونه معتلياً. اعتالءً  ثَبَجه. أَي البَْحر  وقد َهبَّتْ  انقاَلبا

ت. كت وَمرَّ هه. رياُح عنايته تَحرَّ هت ريحاً. كما اشتَهت السُّفُنُ  اهتمامه وتوجُّ نة الطيِّبة ، عبَّر بالضم ، وهي الليِّ  ُرَخاء أَي اشتاقت وتوجَّ

أَنه ال يخاف عن كتابه بالفلك ، لما فيه من بضائع العلوم ، وقدَّمه هدَّيةً لهذا الممدوح ، وعبرَّ باالنكفاء عن الرّد وعدم القَبُول ، والمراد 

فيه ال يحصل لها انكفاٌء وال انقالٌب ، على َهِديَّته أَن تنقلب إِليه ، لكمال حلم المهَدى له ، وهو الممدوح ، فهو بحٌر ، والسفُن التي تجري 

َوْفق السفن ، فال تخالفها ، لعدم وجدان الزعازع والرياح العاصفة في هذا البحر ، وفيه :  ألَن ريحه طيِّبة ِرْخَوة ، ال تهب إاِلَّ على

للفلك ، وهبوب الرياح للعناية ، والتلميح  الجناس الالحق ، في اعتناء ، واعتالء ، وااللتزام في جفاء وانكفاء. واستعارة الركوب والغارب

 : لالقتباس في ذهب ُجفاء إِلى قول المتَنَبِّي

َتهي الس ُفنُ   َ حر  الّرايُح مبَا ال َتشح
 ثم احتار وبالغ في هيبة المخاطب وجاللته ، َكأَنه لم

__________________ 
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ِمن مَححِر الد رِّ ِمن  أَرشدوين. َأعَتِذرُ  ٍء.َأي أَبي شي َوِبَ :  يتضح له الطري  ا ومل يهتد لوجه العذر ا فاستفهم عنه فقا 
وهي املعروفة اليوم بعرا  العجم ا وهي ما با َأصفهان ِإىل زجنان وقزوين و ذان والدينور وقرميسا والري  أَرِض اجلبا 

كُغراب ُكورة عل  ســـــــاحر اليمن ا تشـــــــتمر عل  بلدان ا َأي ِإن الدر  كثرٌي   ِإىل ُعَمان وما با ذلك من البالد والُكَور.
هِدي ا وهو نظري قوهلميف ُعَمان املعرّب به عن املمدوح ا وقلير اب

ُ
كجاِلب التمر ِإىل :   لنســـــــبة ِإىل اجلبا  املعرب  به عن امل

ُهَد  ِإليه ا ومن يُهِدي الدر  ِإىل ُعمان ا والتمر :  َهَجر ا قا  شيخنا
يعين َأن اهلديّة شبحهُنا َأن تكون أَمراً غريباً لدي امل

َيذَهُب  اجلملة حالية. أََر  البحرَ وَ  كثري الذي ال عربة به يف ذلك املوضــــــض.ِإىل يـَثحِرب وحنو ذلك ا أيحيت ابأَلمر املبَتذ  ال
ِههِ   : َأي يضمحّر ا وهو كناية عن التجر د عن ا ياء ا وِقدماً قير ماُء َوجح

ٍه ِإَذا َقر  َماُ هوَ   اَل َخريح يف َوجح
بالضم هو اللؤلؤ الصافي ، أَي  الُجَمان لممدوح أَشرف ما يفتخر به وهو.أَي ا إِليه وقصد العبودية. بَِرْسِم الِخْدمة هو أَي البحر. لو َحملَ 

ج ويَتالطم. وفُؤاد البحِر يَضَطِربُ  كان ذلك قليالً بالنسبة إِليه ، لقلة حيائه وذهاب رونق ماء وجهه. ك ويتَموَّ ً  أَي يتحرَّ افا أَي  كاْسِمه َرجَّ

 أَي البحر الممدوح. لو أَتَحفَه ، فصار علماً عليه ، وهو حال من فاعل يضطرب.باعتبار وصفه ، وقد أَطلقت العرب هذا اللفظ عليه 

موضع بين البصرة وُعَمان  إِلى البحَرْين أَي البحر أَي أَمضى وأَوصل. أَو أَنفَذَ  هو كبار اللؤلؤ أَو صغاره ، على اختالف فيه (1) المْرَجان

منصوب على المفعولية ، أَي ولو  الجواِهَر الثِّمان الفائقتين. أَعنِي يََدْيه:  بداع بقوله، مشهور بوجدان الجواهر فيه ، وقد أَبدع غاية اإلِ 

مال أَتحف الجواهر المثمنة الغالية ، وفي األَوليين مع األَخيرة االلتزام ، وفي الثانية االستعارة التصريحية أَو التخييلية ، بحسب إرع

اف ، وفي الصنعة في تشبيه البحر برجل يقوم برسم ا لخدمة ، فيذهب ماء وجهه على أَي وجه استعملته ، وفي الثالثة التْوِرية في الرجَّ

الحضرة العالية تأمر بكذا ، كما :  أَطلقوها على كل كبير يحضر عنده الناس فقالوا ال زالْت حضَرتُه الرابعة االستخدام ولطافة التورية.

مْن  والجزيرة بقعة ينحسر عنها الماء وينجزر ويرجع إِلى خلف. التي هي َجزيرةُ بحِر الُجودِ  المقام السامي ، والجناب العالي.:  قالوا

أَي من الباقيات إِلى يوم القيامة ، لما فيها من النفع بصاحبها وفيه التورية العجيبة بالجزائر الخالدات ، وهي جزائر  خالداِت الجزائر

 الَخَرزَ  أَي يواجهون أَو يعارضون. َمقرَّ أُناس يقُابِلون ال زالت.و تي ذكرها في ماّدتهاالسعادات ، يذكرها المنجمون في كتبهم ، ويأْ 

أَي البالغة في النفاسة ، وهو دعاء له بالبقاء على ِجهِة  بأَنفَس الجواهر أَي الحضرة. المحموَل إِليها محركةً هو الحجر الذي ينظم كاللؤلؤ.

ا للموصوفين بما ذُكر ، وفي الكالم مبالغة وتورية.الخلود ، وأَنه يَخلُف من يقوم َمقا يرحم هللا عبداً قال  مه في حضرته ، فال تزال مقرًّ

ضمن الدعاء كالمه ، لكمال االعتناء باستجابته ، والرغبة في حصول ثمرته ، ألَن كل من سمع هذا الدعاَء فإِنه يأْتي بالتأْمين رغبة  آمينا

وهو شطر من شعر رواه صاحب الحماسة البصرية لمجنون بني عامر ، واسمه قيس بن :  ال شيخنافي الرحمة ، فيحصل المطلوب ، ق

 :  ُمعاذ المعروف بالملّوح وأَّوله

هــــــــــــا أَبــــــــــــداً  بــــــــــــ  بــــــــــــيّن حــــــــــــُ لــــــــــــُ  اَي َربِّ اَل َتســــــــــــــــــــــــــح

دًا قــــــــــــــا  آمــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــاو     ُم ُ  عــــــــــــــبــــــــــــــح رححــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  يـ

  
 وله قصة رأَيتها في الديوان المنسوب إِليه.

وهذه اللغة »:  آخر الزيادة التي أَهملها البدر القرافي والمحب ابن الشحنة ، ألَنها لم تثبت في أصولهم من قولهوهذا :  قال شيخنا

:  وكأَن المصنف زادها في القاموس بعد أَن استقر باليمن وأَزمع إِهداَءه لسلطان اليمن الملك األَشرف ، فقد قيل:  إِلى هنا. قال« الشريفة

فة ، فلما رأَى إِكرام األَشرف له زاد ِذْكَره في الّديباجة ، وأَثبت اسمه فيه ، لَمِسيس الحاجة ، وقصد بذلك ترغيبَه في إِنه صنَّفه بمّكة ا لمشرَّ

لنسخ العلم وأَهله ، أَو ما يقرب من ذلك من المقاصد الحسنة إِن شاَء هللا تعالى ، ويؤيد هذا الظاهر أَن هذا الكالم ساقٌِط في كثير من ا

 يمة.القد

والذي سمعناه من أَفواه مشايخنا اليَمنيّين أَن المجد سّود القاموس في َزبيد بالجامع المنسوب لبني الِمزجاجي ، وهم قبيلة شْيخنا :  قلت

ييض إِنما سيّدي عبد الخالق ، متع هللا بحياته ، وفيه َخلَوةٌ تواتَر عندهم أَنه جلس فيها لتسويد الكتاب ، وهذا مشهور عندهم ، وأَن التب

 حَصل في

__________________ 
 ابملرجان.:  ( يف القاموس1)
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ّوة ابلزايدات الطيبة وغريها واملكية خالية عنها. َأي  وكتايب هذا مكة املشـــــــــّرفة ا فلذا تر  النســـــــــخ الزّبِيديّة غالبها  شـــــــــُ
مصــــــــــحوابً َأو ملتبســــــــــاً ا جاَء به تربكاً وقياماً ببع  الواجب عل  نعمة ِإمتامه عل  هذا  (1) [تعاىل]حبمد    القاموس

ِمن الكتِب  عل  صيغة املفعو  َأي مؤلف يف اللغة. ُمَصن ف تثنية أَلحف. أَلحَفيح  َأي خالص و  . َصريحُ  الوجه اجلامض.
والصــــــــــــــحاح من مؤّلفات ســـــــــــــــائِر الفنون ا كالفقه وا ديث  اجلّيدة َأي زايدة عل  ما ذُِكر من الُعباب وامكم الفاِخَرة

واأُلصـــــــو  واملنط  والبيان والعروض والطب والشـــــــعر ومعاجم الرواة والبلدان واأَلمصـــــــار والقَر  واملياه واجلبا  واأَلمكنة 
الكتاب  وَألاء الرجا  والقصــص والســري ا ومن لغة العجم ا ومن االصــطالحات وغري ذلك ا ففيه تفخيم لشــبحن هذا

َعته يف اجلمض واإِلحاطة. بفتح النون وكســــــــــر التاء املثناة الفوقية ا هكذا يف النســــــــــخ الجي  (*) َونتيج ا وتعظيم أَلمره وســــــــــَ
من   ركة مض تشــــــــديد امليم أَراد به البحر قـََلم  ٍ  ابلتثنية أَيضــــــــاً. أَلَفيح  أبَيدينا ا كبَنه أَراد به النتيجة َأي حاصــــــــر ومَثَرة.

يـحَقر ا هو البحر. الَعياملِ  َلم كصــــَ املمتلئة الفائضــــة ا وفيه ِإشــــارة ِإىل َأن تلك الحكتب الجي ماّدة كتابه منها  الزاِخرة مجض َعيـح
ِنيح ابلســا املهملة وكســر النون :  ليســت من املختصــرات ا بر كر واحد منها حبر من البحار الزاخرة ا ويف نســخة ســَ

َأي خمتارها وخالصــــــــــــــها ا وقد َأورد القرايف هنا كالماً ا وتكل ف يف بيان بع  ويف آخره حاء ا َأي جوهر أَلفي كتاب 
 فراجض ا عليه الردّ  ُمؤحنَة تعاىل هللارحمهالنســــــــــخ تفّقهاً ا ال نقاًل من كتاب ا وال لاعاً من ثِقة ا وقد كفاان شــــــــــيُخنا 

 به َأي يعطيين. َأن يُِثيَبين ال غريَه. أســـــَب ُ  العظيم. و  يلزم ال ما التزام اجملاز عل  زايدة الفقرة ويف ا شـــــئت ِإن الشـــــرح
نيا َأي الكتاب َأي بســـــــببه. َواْجَعْل ِل ِلس     اَن ):  وهو الثناء ابجلمير ا وقد حصـــــــر ا قا    تعاىل مَجيَر الذِّكر يف الد 

 :  فس ره بعضهم ابلثناء ا سن ا قا  ابن دريد (2) (ِصْدق  يف اآْلِخرِينَ 
َدُه و  عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــــٌث بـ رحُء حـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ ا الـــــــــــــــــح  ِإلـــــــــــــــــ 

نح َوعــــــــــَ     مــــــــــَ نــــــــــًا لــــــــــِ ِديــــــــــثــــــــــًا َحســــــــــــــــــــــــَ نح حــــــــــَ كــــــــــُ  فــــــــــَ

  
ر أَن أَلِسنة الخْلق أَقالم الحق ، وليس المراد  «َوَجبَتْ  َخْيراً  َعلَْيهِ  أَثنَْيتُم َمنْ »:  وسلموآلهعليههللاصلىلقوله و وإِنما رجا شكر العباد ألَنه تقرَّ

هو  وَجزيَل األَْجر في اآلِخرة به شكر العباد لحّظ نفسه ، ولتكون له َمكانةٌ عندَهم إِذ مثل هذا يطلب الدعاء للتنصُّل منه والتجّرد عنه.

نيا ، كما فاز بطلبه في اآلخرة إِن شاَء هللا الفوز بالجنة أَو التنعم بالنظر إلى الوجه الكريم وحصول الرضوان ، وقد حصل الثناء في الد

ً  تعالى ، وفيه االلتزام مع التي قبلها والترصيع في أَغلبها. أَن يَستَُر.  هذا ِمْن َعاِلٍم في َعَملي أَي يتأمل. إِلى َمن ينظر متَذلِّالً. ضاِرعا

 فَْضِله َخلَِلي بالفتح أَي استقامة. بَِسدادِ  بالضم أَي يصلح. ويَُسدَّ  محّركة عطف تفسير لما قبله. َوَزلِلي أَراد به الوقوع في الخطأ. ِعثَاِري

، ويستر الخلَل محّركة ، هو الوهن في األَمر ، والتفّرق في الرأْي ، وأَمٌر مختلٌّ أَي ضعيف ، وإِنما خصَّ العاِلم ذلك ألَنه الذي يميِّز الزلَل 

ل ، ال مطلق اإِلمرار ، :  ِعبرة به وال بنظِره ، بل وال نَظر ِلبَصِره ، ولذا قيل ، وأَما الجاهل فال إِن المراد بالنظر هو التفكُّر والتأَمُّ

ثم إِن كالمه هذا خرج َمخَرج االعتذار عما وقع له في هذا  ولزيادته وكثرته عدَّاه بفي الظرفية ، وصيَّر العمل مظروفاً له ، قاله شيخنا.

من َصنَّف فقد جعل َعْقلَه على َطبٍَق :  كان الخطيب يقول:  من َصنَّف فقد استْهَدف نَْفَسه. وقال المؤتمن الساِجي:  ، فقد قيل المضمار

ف بين الموصولة المبينة بها ، والمقلوب في عالم وعمل ، « َمنْ »الجارة البيانية و « ِمنْ » يَعِرُضه على الناس. وفيه الجناس المحرَّ

في يسّد وبسداد ، والتزام ما ال يلزم ، وفي الفقرتين األَخيرتين الجناس الالحق والمقابلة المعنوية للستر والعثار ، والزلل  واالشتقاق

المجاز ونسبته إِليه من  به القلمُ  أَي تجاوز القْدَر الُمَراد. يُْصِلَح ما َطغَى بعد أَن ينظر فيه مع التأَمل والمراجعة عليه أَن.و والسداد والخلل.

حّطٍ  العقلّي ، فالمراد باإِلصالح إِزالة ما فسد في الكتاب ، بالتنبيه عليه وإظهاره ، مع إِيضاح العذر للمصنف من غير ِإظهار شناعٍة وال

ه في وكون األَولى في ذلك إِصالح عبارة بغيرها أَو إِبقاء كالم المصنف والتنبيه على ما وقع في (3)من منصبه ، وال إزراٍء بمقامه 

 :  الحاشية إِذ لعل الخطأَ في اإِلصالح ، وفي ذلك قيل

يـــــــــــحـــــــــــاً و  حـــــــــــِ وحاًل صـــــــــــــــــــــــــَ نح عـــــــــــائـــــــــــٍب قــــــــــــَ مح مـــــــــــِ  كـــــــــــَ

يـــــــــــــمِ و     قـــــــــــــِ ِم الســـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــح َن الـــــــــــــفـــــــــــــَ ه مـــــــــــــِ  آفـــــــــــــتـــــــــــــُ
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__________________ 
 ( زايدة عن القاموس.1)

 وَسِنيُح.:  يف القاموس )*(
 .84( سورة الشعراء اآية 2)
 .«قلم أيضاً وهي غري  اهرة فلتحرر هكذا ابلنسخة املطبوعة ونسخة .. قوله وكون اأَلوىل اخل»:  املصرية( هبامش املطبوعة 3)
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. َزاَغ عنهوَ  ر المعنى من اللفظ أَو :  أَي عجز عن إِدراك المطلوب فلم ينله ، والفَْهم عنه الفَْهمُ  كقَعََد. البََصُر وقََصرَ  أَي مال أَو َكلَّ تصوُّ

ِء عن غيبوبةُ الشي:  أَي تركه إِهماالً وسهواً وإِعراضاً عنه ، والغفلة وَغفََل عنه الخاِطر سرعة انتقال النفس من األَمور الخارجية لغيرها.

:  وفي نسخة البدر القرافي فاإِلنسانُ  الهاجس وما يخطر في قلب اإلنسان من خير وشر.:  بال اإِلنسان وعدم تذكُّره وسيأْتي ، والخاطر

ى ما عسى ، ولذلك َمحلُّ النِّْسيَان فإِن اإِلنسان ، أَي من حيث هو. ورد عنه  ، أَي َمظنَّة لوقوِعه وُصدور الغفلة منه ، ولو تحرَّ

تي َعنْ  ُرفع»:  وسلموآلهعليههللاصلى ُ الخط أُمَّ  :  ولذا قيل «والنِّْسيان أ

ِه وَ  يـــــــــــــِ َنســـــــــــــــــــــــــــح ي اإِلنحســـــــــــــــــــــــــــاُن ِإال  لـــــــــــــِ ا لـــــــــــــُِّ  مـــــــــــــَ

بُ وَ     لـــــــــــــ  قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ ه يـ ـــــــــــــ  ُب ِإال  أَن لـــــــــــــح ا الـــــــــــــقـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
ْيد والضالَّة ، ورْبُطها وإِن :  ة فقالتَْقييُدها ، ثم أَقام على كالمه ُحجَّ :  ولذلك اعتنى األَئمة بالتقييد ِلَما َحِفظوا وسمعوا ، ومثَّلوا الِحكَمة كالصَّ

ل ناٍس  ُل النَّاس أَي أَّول من اتصف بالنسيان والغفلة عما كان هو. أَوَّ خلقه هللا تعالى وهو سيّدنا آدم عليه الصالة والسالم ، فال يالم  أَوَّ

بالضم مصدر ، وتاؤه عن واو ، ألَنه مَن التوكل ، وهو إِظهار العجز  جّل شأْنه. التُّْكاَلن ال على غيره (*) وَعلَى هللا غيره على النسيان.

بَّ غيُره ، وال واالعتماد على الغير ، والمعنى ال اعتماد وال افتقار إِاّل إِلى هللا سبحانه وتعالى ، وهو الغني المطلق ، ال إِله إِال هو ، وال ر

 آله وسلم. خير إِالَّ َخْيُره ، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى

__________________ 
 .«تعاىل»  :  يف القاموس )*(( 1)
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 اَبْب اْلَلفْ 
 الفُْرَجةُ التي يُْدَخل ِمْنها إِلى الدَّاِر ، ويُْطلَق على ما يَُسدُّ به ويُْغلَُق ، من َخَشٍب ونحوِه.:  البَاُب لُغةً 

 ً  ٍم ، وقد يُعبَُّر عنها بالِكتاِب وبالفَْصِل ، وقد يَجمُع بين هذه الثالثِة.اسٌم لطائفٍة من المساِئِل ُمشتِرَكٍة في ُحكْ :  واصطالحا

 فصل اهلمزةِ 
مِة واواً ، ومع الَكس  رةِ ياًء ، ومع الفتحِة أَِلفاً.ويُعبَّر عنها باألَلف الَمهموزةِ ، ألَنها ال تَقوُم بِنْفِسها وال ُصوَرةَ لها ، فِلَذا تُْكتَُب مع الضَّ

ةً ، كذا قاله ابُن بَرّيٍ ، القََصبَةُ :  ، َكعَبَاَءةٍ  األَبَاَءةُ :  [أبأ]* . أَبَاءٌ  ج ، أَو ُهو أََجَمةُ الَحْلفَاِء والقََصِب خاصَّ  بالفتْحِ والَمّدِ

 :  (1)وقرأَُت في ُمْشِكل القرآِن البن قُتَْيبَةَ ، في باِب االستعارةِ ، قَوَل الُهَذِلّيِ ، وهو أَبو الُمثَلَِّم 

اَل و  اِب َأوح اِبجلـــــــــــــــــَ َك اِبلصـــــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــح  َأكـــــــــــــــــحـــــــــــــــــُ

     ِ مــــــــــــِ َك َأوح َأغــــــــــــح لــــــــــــِ حــــــــــــح كــــــــــــُ حح لــــــــــــِ تــــــــــــِّ فــــــــــــَ (2)فـــــــــــــَ
 

  

اَء اأَلاَب وَ  ِف مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح َك يف األَن طـــــــــــــــح عـــــــــــــــُ  َأســـــــــــــــــــــــــــــح

َوضِ     خــــــــــــــــــــح ُر اِبملــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــَ ث ــــــــــــــــــــُ ا يـ  ِء ممــــــــــــــــــــِ 

  
، وسيأْتي في  (3)وُل فيه األَْرَوى فيشَرُب منه العَْنُز فيَْمَرُض الماُء الذي يَب:  األَبَاُء هنا:  القََصُب ، وماُؤه َشّر المياه ، ويقال:  األَبَاءُ :  قال

ناعة ، نقالً  بُن ِجنِّي. اإِلماُم أَبو الفَتْحِ  كما حكاه أَي في الهمزة ، هذا َمْوِضُع ِذْكِره المعتل إن شاَء هللا تعالى ،  وارتضاه في كتابه سّرِ الّصِ

ّيٍ وقال ابُن بَ  ِسيبََوْيِه. إِمام اللغةِ  عن يائيًّا أَو واويًّا ،  الُمْعتَلّ  في باب ال وربّما ذُِكَر هذا الَحْرُف في الُمعتَّلِ ، وليس بمْذَهب ِسيبويِه ،:  ّرِ

 ، يعني صاِحَب العَْيِن. وغيُره اإِلماُم أَبو نصرٍ  كما تَوهَّمه الَجوهِريُّ  على اختالٍف فيه

هُ وقرأُْت في كتاِب الُمْعَجم ِلعُبَيِد هللا ياقُ  ُد بُن السَِّرّيِ ، فيما حدَّثني به أَبو َعِلّيٍ عنه ، إِلى أَنها ِمن :  وٍت ما نَصُّ ا أَباَءةٌ فََذَهَب أَبو بكر ُمحمَّ فأَمَّ

َن َعباَءةً وَصالَءةً وَعظاَءةً ، ، حتى ِصرْ  (4)َذواِت الياِء ، من أَبَْيُت ، فأَْصلُها عنَده أَبَايَةٌ ، ثم ُعِمَل فيها ما ُعِمل في َعبَايٍَة وَصاَلية وَعظايٍَة 

، وِإنما َحَمل أَبا بكٍر على هذا االعتقاِد في أَباَءةٍ أَنَّها ِمن  (5)في قَْوِل من همز ، ومن لم يَْهِمز أَخرجُهنَّ على أُصوِلِهّن ، وهو القياُس القَِويُّ 

هي األََجَمةُ ، وهي القَصبَةُ ، والجْمُع بينها وبين أَبَْيُت أَنَّ  األبَاَءةَ  لك أَنأَبَْيُت ، وذ (6) [الياء وأصلها أباية المعنى الذي وجده في أباءة من]

ِق  ، وخالفَْت بذلك ُحْكَم البََراحِ والبََراِز ، وهو النَِّقيُّ من  (7)األَجَمةَ ُممتنِعةُ ، بما يَْنبُُت فيها ِمن القََصِب وغيِرِه ، من السُّلوِك والتََّطرُّ

 تنَعَْت َعلَى ساِلِكها ، فِمن ُهنَا َحَملَها أَبو بكٍر على أَبَْيُت ، وسيأْتي الَمِزيُد لذلك في أََشى.األَرِض ، فكأَنَّها أَبَْت وام

 ، فالهمزةُ فيه أَصِليَّة ، بخالِف أَثأْتُه ، كما سيأْتي. َرَمْيتَه به:  بَِسْهمٍ  أَبَأْتُهو

ُ  [أتأ]* ّيٍ  ، أَوردهُ  َكَحْمَزةَ  بالُمثنَّاةِ الفَْوقِيّة أَتْأَة  ابن بَّرِ

__________________ 
 (.جال)اللسان  158(  وير مشكر القرآن ص 1)
أو غّم  ونســـب البيت يف اللســـان للمتنخر اهلذد وأشـــار إىل قو  ابن بري أنه  .. ففقح:   وير مشـــكر القرآن« ففقح لذلك»:  ( اللســـان2)

 أليب املثلم.
ُنُه.:  158( الذي يف  وير القرآن املطبوع ض 3)  األابء ههنا املاء الذي تشرب منه األرو  فتبو  فيه وتدمِّ
 . وعطاءة... وعطاية( : َأشاءة)( يف املعجم املطبوع 4)
 اللغوي. : ( معجم البلدان5)
 ( عن معجم البلدان.6)
 والتصرف.:  ( معجم البلدان7)
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ِر بِن َواِئر بين امَرأَة ِمنح  اســـــمُ :  يف ا ََواشـــــي رت بن ِهنحب بن أَفحصـــــَ  بن عبِد الَقيح   َبكح أم  قـَيحِ  بن  ا وهي (1)بن قاســـــِ
 :  قاتر املِقحداِم ا وَحكاُه أَبو َعِليٍّ يف الت ذحِكرة ا عن ُ م ِد بن حبيب ا َوأَنَشد اَيُقوٌت يف َأَجَب جِلَرير ِضرارٍ 

َن  ـــــــــــح َك اَي اب ـــــــــــَ ل ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ـــــــــــُت ل ي ـــــــــــِ ب ـــــــــــَ َةَ أَت مـــــــــــاً  َأ ح ـــــــــــِ  اَنئ

يـــــــــــــامِ وَ     ريحُ نـــــــــــــِ َك غـــــــــــــَ َة عـــــــــــــنـــــــــــــح امـــــــــــــَ و أُمـــــــــــــَ نـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  بـ

  

ر مــــــــــــاً وَ  رَاِم  ــــــــــــَُ َض الــــــــــــكــــــــــــِ اَ  مــــــــــــَ تــــــــــــَ َر  الــــــــــــقــــــــــــِ ــــــــــــَ  تـ

رَاِم وَ     ريحَ حــــــــــــَ َك غــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــَ َر  الــــــــــــّزاَِنَء عــــــــــــَ ــــــــــــَ (2)تـ
 

  
 َجبٌَل.:  أَتْأَةُ و

 ، أَي َجماعٍة ِمن قَْوِمه. أُثْئِيَّةٍ  ، يقال جاَء فالٌن في الَجماعةُ  األَثَائِي بالضّم ، واحد َكاألُثِْفيَّةِ  األُثْئِيَّةُ  [أثأ]*

ح به ابُن القَطَّاعِ  َرَمْيتُه به:  ، َكِقَراَءةٍ  إِثاَءةً  بَِسْهمٍ  أَثَأْتُهو  وابُن القُوِطيَِّة. (3)، وهو من باب َمنََع ، َصرَّ

اللُّغِويُّ وروى عنه  َذَكره اإلمام أَبو ُعبَْيد ، أَي في َمهموِز الفاِء والالمِ  هنا رميتُه به ، وهو حرف َغريبٌ :  بَِسْهمٍ  أَثَْيتُه:  وعن األَصَمِعيّ 

ي في حواشي الّصحاحِ ، وتَبِعه الُمَؤلِّف.اإلِ  يِن أَبو الفَضائِِل حسُن بُن عِلّيِ بن َحْيَدر و ماُم ابُن حبِيٍب ، ونقله ابُن بَّرِ َذَكره اإِلماَم رِضيُّ الّدِ

غَانِيُّ  العَُمِريُّ القَُرِشيُّ  اَغانِيُّ :  ، ويقال الصَّ ِن ، وكالهما له َوْجهٌ ، فعَلَى َرأْيِ أَبِي ُعبَْيٍد فِْعلُه أَي َمهموز الالِم وُمعتّل العَيْ  في ث وأَ  الصَّ

َ  حيث لم يَذُكْره في إِحدى المادَّتينِ  َوَوِهَم الَجْوَهِريُّ  َكَمنع ، وعلى َرأْيِ الصاغانّيِ َكأَقَام ، َمِزيدٌ   ، وقد تَبع الخليَل في ذلك. فَذكره في ثَأْثَأ

ً ُمْؤتَثِ  الرجلُ  أَصبَح:  جاَء قولُهمو َ  من ئا َ  ، اْفتَعَل ِمن ائْتَثَأ ي في الحواشي ، عن األَصمعّيِ ، واألَكثروَن على أَنه ُمعتَّل بالياِء  أَثَأ ، نقله ابن بَّرِ

 ، وعزاه ابُن منظوٍر للشَّيبانِّيِ. أَي ال يَْشتِهي الطَّعَامَ  ،

ٌ  [أجأ]* كةً َمهموٌز مقصورٌ  أََجأ اسُم  (4)ٌء ، بَِوْزِن أََجِعّيٍ ، وهو َعلٌَم ُمرتََجٌل ، أَو القبيلِة المشهورةِ ، والنسبةُ إِليه أََجئِي ءٍ َجبٌَل ِلَطّيِ :  ُمحرَّ

َي به الَجبَُل ، ويجوز أَن يكون َمنقوالً.  َرجٍل ُسّمِ

َمْخَشِريُّ  ٌ :  وقال الزَّ  .(5)ن َشاهقا ـوقد رأَيتُهما  ـَجباَلِن عن يَساِر َسِميَراَء :  وَسْلَمى أََجأ

ٌ :  (6)وقال أَبو ُعبَْيٍد ، السَُّكونِيُّ  ، وإِلى القَريتَْيِن ِمن ناِحيِة الشاِم ، وبين المدينِة  أَجإِ  ٍء ، وهو َغْربِيُّ فَْيٍد إِلى أَقَصىأََحُد َجبَلَْي َطيِّى:  أَجأ

اَء ِجباٌل ذُِكرْت في َمواِضِعها ، وبين كّلِ َجبليِن يوٌم ، وبين الَجبليِن َوفََدَك ليلةٌ والَجبلْيِن على َغْيِر الَجادَّة ثالُث َمَراِحَل ، وبين الَجبَلَْيِن َوتَْيمَ 

ي برجٍل كان يُقال له أَجأ َحّدثني أَبو محمد أَن:  ، وبينهما وبين َخْيبََر َخْمُس لياٍل. وقال أَبو الِعْرماس ُ  ُسّمِ ي َسْلمى  أَجأ بُن عبِد الَحّيِ ، وُسّمِ

يت هذه الجبال بأَسمائهم ، وقيل فيه غير ذلك.بامرأَةٍ كان   يقال لها َسْلمى ، فُسّمِ

روه بأَكثَر من ذلك ، وفي أَخرى بزنَتِهِ و وُمَزْينَةَ ، :  ، هكذا في غالب النسخ التي رأَيناها وتداولَْت عليها األَْيِدي ، أَي بَوْزن َجبٍَل ، ولم يُفَّسِ

ُمصنِّف بأَنَّه لم يْذُكْر أَحٌد من أَهِل التاريخِ واألَخباِر أَنَّ هذا الجبَل لُمزينةَ قديماً وال حديثاً ، وإِنما وعليها َشْرُح شيخنا ، واعتَرَض على ال

 ٍء وأَوالِدِه وَمن نزل عندهم.هو لطيِّى

اصطلََح عليه هو ما قدمناه ، على ما  وهذا الذي اعتََرَض به ُمسلٌَّم غيُر مناَزعٍ فيه ، والذي يَظهر من ِسياِق عبارةِ المصنِِّف على ما:  قلت

 ل ما نَصُّه في النُّسخِ المشهورة ، أَي وهو على َوْزنِه ، وكأَنه أَشاَر به إِلى َضْبِطه ، وهو اصطالٌح له ، ويدلُّ لذلك ما سيأْتي له في ق ب

يَّةٌ.:  الُمْكتَئِنُّ ضدُّ الُمطَمِئّنِ ، َوبِِزنَته. وقال المنَاِوي في شرحهو:  َجبٌَل ، وبِزنَتِِه ، قُْرَب ُدوَمِة الَجْنَدِل. وكذا قولُه في كتن:  وقَبَلٌ :   َوبَّرِ

ْل. َف عليه ، فتأَمَّ ْحراِء ، وهو َغريٌب ، وقد تَصحَّ  وفسَّره بالصَّ

ُ و ، أَي في  ويَُؤنَّث فيهما ي قوانين ابِن الَجيعَان ،من إِقليم الدَّقَْهِليَِّة ، تُضاف إِليها تَْلبَْنت ، وأُخرى تُضاف إِلى بَْيلُوق ، كذا ف ة بمصر:  أَجأ

 الَجبَل والقَْرية أَما في القَْرية فُمسلَّم ،

__________________ 
 هنب وعبد القي  وانشم.:  فولد أفص  بن دعم  بن جديلة:  هنب وعبد القي  أخوان قا :  ويف مجهرة ابن حزم:  ( كذا ابألصر1)
 معجم البلدان وال يف ديوان جرير و ا يف اللسان.( البيتان ليسا يف 2)
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 .57/  1( كتاب األفعا  3)
 السم رجر.:  ( يف معجم البلدان4)
 ومل يقر عن يسار القاصد إىل مكة أو املنصرف عنها.( : أجب)( معجم البلدان 5)
 بزايدة. (أجب)( النص يف معجم البلدان 6)
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 والص رحَف َأصوُب ا ألَنه جبٌر ُمذّكر ا ولَُِّي ابسم رجٍر ا وهو مذكر.وأَما يف اجلَبر فإن التذكري 
 :  وقد َورد ِذكُره في أَشعارهم ، فمنها قول عاِرٍق الطائّيِ 

نح وَ  إِ مــــــــــــــــِ ا  َأجــــــــــــــــَ َبهنــــــــــــــــ َ اٌن كــــــــــــــــَ وحِد رِعــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــَ

ٍت ومــــــــنح َورحِد     ــــــــح ي مــــــــَ نح كــــــــُ ٍر مــــــــِ ــــــــح ي ــــــــُر خــــــــَ ائ ــــــــَ ب ــــــــَ (1)قـ
 

  
 :  الطائيُّ ، وكان خاِرِجيًّا (2)وقال العَْيَزاُر بُن األَْخنَس 

حـــــَ   َن اِبلضـــــــــــــــــــ  هـــــح َوجـــــَ مـــــَ  فــــــَ لـــــح نح ســـــــــــــــــــَ َن مـــــِ لـــــح مـــــ   حتـــــََ

إِ إىَل     اِوايَ  َأجــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــدًا مــــــــــــَ ي ــــــــــــِ َن ب عــــــــــــح طــــــــــــَ قــــــــــــح ــــــــــــَ  يـ

  
 :  وقال َزْيُد بُن ُمَهْلِهٍل الطائي

نح  َر مـــــــــــِ يـــــــــــح َ اخلـــــــــــَ لـــــــــــَ ح إِ جـــــــــــَ مـــــــــــَ   َأجـــــــــــَ لـــــــــــح  َوســـــــــــــــــــــــــَ

اِب     َب الـــــــــــــرِّكـــــــــــــَ بـــــــــــــَ عـــــــــــــًا خـــــــــــــَ رَائـــــــــــــِ ب  تــــــــــــــَ (3)ختـــــــــــــَُ
 

  
 :  وقال لَبِيُد ، يصف َكتِيبةَ النُّعمانِ 

ا  َبهنــــــــــ َ َدتح َأوح كــــــــــَ مــــــــــَ  إذح بــــــــــَ لــــــــــح ان ســــــــــــــــــــــــَ َبرحكــــــــــَ  كــــــــــَ

إِ ُذَر      ُر  َأجــــــــــــَ َواســــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــه مــــــــــــُ (4)إذح اَلَح فــــــــــــِ
 

  
 :  ، وقد جاَء مقصوراً غير مهموٍز ، أَنشد قاِسُم بُن ثابٍت لبعض األَعرابِ  أََجإِ  قُنَّةٌ في:  وُمَواِسلُ 

مح  َبهنـــــــــــحُ ٍ  كــــــــــــَ ِد ِشــــــــــــَح بــــــــــــح نح عــــــــــــَ ٍد مــــــــــــِ  إىل َنضـــــــــــــــــــــــــَ

اُب     اً ِهضــــــــــــــــــــــــــَ فِ  َأجــــــــــــح َقصــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــُ ُه ملَح تـ انــــــــــــُ  أَرحكــــــــــــَ

  
اجُ   : وقال العَجَّ

َل  ِبَسلحَم  وَ   (5) َأَجافَِإنح َتِصرح لَيـح
 :  ء القَْيِس وأَّما قوُل امرى

تح  ــــــــــَ بُ أَب ا  َأجــــــــــَ اَرهــــــــــَ اَم جــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ َم ال لــــــــــِ  َأنح ُتســــــــــــــــــــــــح

رِ     اتـــــــِ قـــــــَ نح مــــــُ ا مــــــِ هــــــَ ح هلـــــــََ نـــــــح يـــــــَ لــــــح اَء فـــــــَ نح شـــــــــــــــــــــَ مــــــَ  فــــــَ

  
، فحذَف الُمضاَف وأَقام المضاَف إليه ُمقاَمه ، يَدلُّ على ذلك َعُجُز البيِت ، وهو  (6)، أَو ما أَشبهه  أَجإِ  ، أَو ُسكَّانُ  أََجإِ  أَبَْت قَبائلُ :  فالُمراد

 : قولُه

 َفَمنح َشاَعر فـَلحيَـنـحَه ح هَلَا ِمنح ُمَقاِترِ 
 والَجبُل نفُسه ال يُقاتُِل.

ً  أَنَّ  هذا على (7) [األَْصمعيُّ ] نَصَّ  وقد القْيِس  ءِ امرى رِ ِشعْ  َجاِمعِ  على ووقَْفتُ :  هللارحمهقال النَّسَّابةُ األَْخباِريُّ ُعبيُد هللِا ياقُوٌت  َمْوِضٌع  أََجأ

يُريد أَْهَل القَريِة ، هذا لفُظه  (8) (َوْسَئِل اْلَقْريَةَ ):  ، كقول هللا َعزَّ وَجلّ  أَجإِ  ٍء ، واآلخُر َسْلَمى ، وإنما أَراد أَْهلَ ، وهو أََحُد َجبلَْي َطيِّى

 : بِعَْينِه ، ثم َوقَفُت على نُسخٍة أُخرى من جامع ِشْعره قيل فيها

ِلِم الَعاَم َجارَهُ  (9) َأجبً أَر    مل ُيسح
 أَصَحاُب الَجبَل لَْن يُْسلموا َجاَرهم.:  الَمْعنَى:  ثم قال

َ و  علٌب عن ابِن األَعرابّيِ ، يقال إن اسم الَجبِل َمنقوٌل منه.، َحَكاه ثَ  وَهَربَ  فَرَّ :  َكَجعَلَ  الرُجلُ  أََجأ

 في أَعاله ، عن نَْصٍر ، كذا في الُمعجِم. َوَمنَاِزلُ  ِمن َمتِْن الَجبلِ  بُيُوتُ  (10) ع ِلبَْدِر بِن ِعقاٍل ، فيه:  َكَسحابةٍ  األَجاَءةُ و
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.وهو أَبو الفَتْحِ نَْصُر بن عبد الرحمن اإِلسكنَدِريُّ :  قلت   النُْحِويُّ

 في َمْرعاها. أَْشبَعََها:  أَهمله الجوهريُّ  الغَنََم ، َكَمنعَ  أََزأَ  [أزأ]

اُء  َجبَُن ، ونََكص:  عن الحاجةِ  أََزأَ و َر وقَْهقَر على َعقبِه ، قال الفَرَّ  .(11)أَي تَأَخَّ

، كذا َصدَّر به القاِضي في الَمشاِرق ، وأَبو َعِلّيٍ في الَممدود ، والجوهريُّ والصاغانيُّ وغيُرهم ، وَضبطه ابُن  ، َكَسحابٍ  األَشاءُ  [أشأ]

واية اُز في جامع اللُّغَة ، وقيل ِصغَاُر النَّْخلِ :  التِِّلْمَسانِّيِ ، وتَبِعَه الَخفَاِجي وُهو مخالٌف للّرِ نقله ابن سيَِده في :  ةً النَّْخُل عامَّ :  ، كذا قاله القَزَّ

 الُمحكم ،

__________________ 
 ا قنابر خير. 66/  1مقايي  اللغة  (أجب)( معجم البلدان 1)
 األخفش. وذكر له بيتا.:  ( معجم البلدان2)
 ختب ترائعاً.( : أجب)( معجم البلدان 3)
 ( معجم البلدان.4)
 أو أجب.:  ( معجم البلدان5)
 ألن اجلبر بنفسه ال يسلم أحداً ا إلا مينض من فيه من الرجا .:  البلدان( زيد يف معجم 6)
 ( زايدة عن معجم البلدان.7)
 .82( سورة يوسف اآية 8)
 لن.:  ( معجم البلدان9)
 فيها.:  ( كذا ابألصر والقاموس ا ويف معجم البلدان10)
أزأت عن :  عنه ا ألنه إذا كض تقّب  وانضـــــــــــــّم. ويف األفعا  البن القطّاعء إذا كععت أزأت عن الشـــــــــــــي:  عن الفراء (أز )( مقايي  اللغة 11)

 ء عدلت.الشي
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ِلي ةٌ  ِإن بُن الَقط اعِ  اإِلمام أَبو القاسِم علي  بُن جعفِر بن عليِّ السعدي   قا  والواحدة هباٍء ا  عند ِسيبَـَويحِه. وذلك َ َزَته َأصح
 َءة منقلِبة عن الياِء ا أَلن تصغريها ُأَشييف ا ولو كانت مهموزًة لكان َتصغريها ُأَشيحئاً. زة اأَلشا:  بن مح اد (1)وقا  نصُر 

ليس في الكالم كلمةٌ فاُؤها والمها همزتاِن ، وال َعْينُها والُمها همزتان ، بل قد جاَءت أَسماٌء :  ابن ِجنِّى وأَعَظمه وقال (2)وقْد َردَّه :  قلت

،  ال كما توهَّمه الجوهريّ  أَي موضع ِذكره َموِضعُه أَي المهموز فَهَذا نها فاًء والماً ، وهي آَءةٌ وأَجاَءةمحصورةٌ ، فوقعت الهمزة م

ه على الجوهرّيِ تابٌع البن ِجنِّي ، كما  ح بأَنه واِويٌّ ويائيٌّ ، وفي المحكم أَنه يائِيٌّ ، والمصنِّف في رّدِ از َصرَّ عرفت ، وفي المعجم والقَزَّ

 [عن]مما المه همزةٌ ، فالقول عندي أَنه َعَدل بهما  أَشاَءةو (3)فأَما ما ذهب إليه ِسيبويِه من أَن أاَلَءة :  ن أبي بكٍر محمد بن السَِّرّيِ نقالً ع

َعبَاَءة وَعبَايَة ، وَصاَلَءة وَصاَليَة ، وَعَظاَءة وَعَظاية ، فيهّن ، :  أَن يكونا ِمَن الياِء ، كعَباَءة َوَصاَلَءة وَعظاَءة ، ألَنه وَجَدهم يقولون (4)

ا لم يَسمعهم يقولون أَشايَة وال أاََليَة ، ورفضوا فيهما الياَء البتَّةَ ، دلَّه ذلك على أَن  على أَنها بَدٌل من الياِء التي ظهرت فيهنَّ الماً ، ولمَّ

بََدٌل منه ليستِدلُّوا بها  الهمزة فيهما الٌم أَصِليَّة غير ُمْنقلبة عن واو وال ياٍء ، ولو كانت الهمزةُ فيهما بَدالً لكانوا ُخلَقَاَء أَن يُْظِهروا ما هو

أاَلَءةٍ وأَشاَءة من االشتقاِق من الياِء ما في أَباَءةٍ ، من كونها في معنى أَبَْيُت ، ، كما فعلوا ذلك في َعباَءة وأُْختَْيَها ، وليس في  (5)عليها 

 فلهذا جاز ألَبي بكٍر أَن يَزعم أَن َهمزتَها من الياِء ، وإن لم يَنِطقوا فيها بالياِء ، انتهى.

 ليس اإِلبُل كالشَّاِء ، وال الِعيَداُن كاألََشاِء.:  ومن َسَجعَاِت األساس

 : ومما يستدرك عليه* 

 : موضع ، قال ياقوت:  األَشاَءة

ة ، قال ِزياد بن ُمْنِقٍذ العََدِويُّ :  موضع ، قال ياقوت:  األَشاَءة مَّ  :  أَظنه باليَمامِة أَو ببطِن الرُّ

ِن  ا  اأَلشــــــــــــــــــــــــــاَءةِ عــــــــــــَ هــــــــــــَ ارِمــــــــــــُ تح خمــــــــــــََ رح زَالــــــــــــَ  هــــــــــــَ

ا ِإَرُم     هـــــــــــــَ نح أَرَامـــــــــــــِ ري َ مـــــــــــــِ غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رح تـ (6)أَمح هـــــــــــــَ
 

  
ٍء ، من أَراد اليمامةَ من النِّبَاجِ صار إلى القريتيِن ، ثم خرج منها إِلى أَُشيْ :  ، بالضّم ُمصغَّراً مهموزاً ، قال أَبو ُعبيِد السَّكونيُّ  ءٌ أَُشيْ و

باب ، وقيل  واٍد باليَمامة فيه نَخٌل ، وهو :  ْشِم ، والوشمُ موِضع بالوَ :  ءٌ أَُشيْ :  لألَْحَماِل من بَْلعََدِويَّة. وقال غيره (7) [هو]وهو ِلعَدّيِ بن الّرِ

 تصغير األََشاِء ، وهو ِصغَاُر النخِل ، الواحدة أَشاَءةٌ.

ٍء هذا أَن يكون من لفظ أَشاَءة ، قد يجوز عندي في أَُشيْ :  وقد ذكره المَصنَُّف في المعتّلِ ، والصواب ِذكُره هنا ، فإِن اإِلمام ابن ِجنّي قال

 [األَسماءِ ]وإِذا كان كذلك احتمَل أَن يكون ُمكبَّرة فَعَاالً ، كأَنه أََشاٌء أَحد أَمثلِة  (8)ُمه همزتاِن ، وعينُه ِشيٌن ، فيكون بناُؤه من وشى فاؤه َوالَ 

 التحقير ، فصار أَُشّي ، الثُّالثِيّة العَشرةِ ، غير أَنه ُحقِّر فصار تَصغيره أَُشْيئاً ، كأَُشْيعٍ ثم ُخفّفت همزتهُ بأَن أُبدلت ياًء وأُدغمت فيها ياءُ  (9)

أَى ، أَْفعَل من َشأَْوُت ، أَو َشأَْيُت ، ُحقِّر تَحقيَر أَشْ  (10)ِء ٍء مع تَخفيف الَهمِزة ُكَمّى ، وقد يجوز أَيضاً أَن يكون أَُشىّ كقولك في تَحقير َكمْ 

فاجتمعت معك ثالُث  ـكقولك في تَخفيف تَحِقير أَْرُؤس أَُريِّس  ـٌء كأَُعْيم ، ثم ُخفّفت همزته فأُبِدلَت ياًء وأُدغمت ياُء التحقير فيها فصار أَُشيْ 

 أَْشأَى أَيضاً أَن يكون تحقير أَُشّيٍ  . وقد يجوز في.. الفعل ، فصارت إلى أَُشّيٍ  ياَءاٍت ، ياُء التحقير ، والتي بعدها بدالً من الهمزة ، والمُ 

واصِرْفه في  .(13) أَُشيًّا ، ُحقِّر كأَُرْيط ، فصار أَُشْيئاً ، أُبدلت همزته للتخفيف ياًء ، فصار (12)كأَْرطى ، من لفظ أَشاء  (11) [وهو فَْعلَى]

 معرفةً ونَِكَرة ، وال تَحِذف هنا ياًء كما لم تَْحِذْفها فيما قَْبُل ، ألَن الطريقتين واحدةٌ ، كذا في المعجم. هذا البتَّةَ كما يُصَرف أَُرْيط

__________________ 
 نصر.( : أشيّ و )إلاعير. ( : األشاءة)( معجم البلدان 1)
 وما اثبتناه عن معجم البلدان.« وقدره»:  ( ابألصر2)
 أاَلءة.:  ابألصر (شاءةاأل)( عن معجم البلدان 3)
 ( زايدة عن معجم البلدان ا سقطت من األصر.4)
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 عليهما.:  ( معجم البلدان5)
 آرامها.( : أشي)( اللسان 6)
 (.ُأشيّ )( زايدة عن معجم البلدان 7)
 .«أشب»:  ( كذا ابألصر ؛ ويف معجم البلدان عن ابن جين8)
 ( زايدة عن معجم البلدان.9)
 ُأشّي أصوب.:  البلدان( يف معجم 10)
 (.أشيّ )( زايدة عن معجم البلدان 11)
 أشبة.:  ( املعجم12)
 ُأَشّيياً.:  ( املعجم13)
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َ  [أكأ]  : ثبت هذه المادة في أَكثر النسخ المصّححة وسقطت في البعض ، وقوله .(1) بالشُّهودِ  ِمن َغِريِمهِ  استَْوثَقَ :  َكَمنَع أََكأ

كإِجابٍة  أَكاء إِكاَءةً  إِلى آخرها ، هكذا ُوِجد في بعض النسخ ، والصواب أَن محلَّه فصُل الكاِف من هذا الباب ، ألَن وزن أََكأَ إَِكاَءةً :  أَبو َزْيدٍ 

األصل ، وهو الصحيُح  َكإِقَاٍم ، فعرف أَن الهمزةَ األُولى زائدةٌ للتعدية والنْقِل ، كهمزة أَقاَم وأَجاَب ، وقد ذكره المصنُِّف هناك على إِكاءً و

 أَي ِجئته ُمفاجأةً على تئفِة َذلك أَي ِحينه ووقتِه ، وفي بعض النسخ إِذا أَراَد أَْمراً ففاَجأْتَهُ :  ، ويقال هو ككتب ِكتَابَةً وِكتاباً ، فحينئذ محلُّه هنا

 ه.، أَي عن األَمر الذي أَرادَ  وَرجع عنه ، أَي خافَك فََهابَكَ  على تَِفيئَِة ذلك: 

الّطعِم ، ال يزال أَخضَر شتاًء  ُمرُّ  وَرقُه َوَحْملُه ِدبَاٌغ ، وهو َحَسُن الَمنظرِ  َشَجرٌ :  ، وقد ُسِمع بِهما ويُْقَصرُ  يَُمدُّ  ، كالعاََلءِ  األاََلءُ  [أأل]

 :  يرثِي بِْسَطاَم بَن قَْيٍس  (2)، بوزن أاََلَعٍة ، قال ابن َعنَمةَ  أاَلَءةٌ  وصيفاً ، واحدته

لـــــــــــــــَ   ر  عـــــــــــــــَ خـــــــــــــــَ دح  اأَلاَلَءةِ فـــــــــــــــَ َوســـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــُ  ملَح يـ

يـــــــــــرُ     قـــــــــــِ ٌف صـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح ُه ســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــنـــــــــــَ بـــــــــــِ َبن  جـــــــــــَ  كـــــــــــَ

  
 عند الَمّن. األاََلءِ  أَْحلَى ِمن الَمّن ، وهو أََمرُّ ِمنَ  اآلالءِ  َطْعمُ :  ومن سجعات األَساس

:  هي شجرةٌ تُشبِه اآلَس ال تتغَيَُّر في القَْيِظ ، ولها ثَمرةٌ تشبه ُسْنبَُل الذَُّرةِ ، َوَمْنبِتها الرمُل واألَْوديةُ. قال:  قال أَبو زيد:  لعربوفي لسان ا

َحارى.والسَّالَماُن نحو األاَلِء غير أَنها أَصغُر منها ، تُتَّخذ منها الَمَساِويك ، وثَمرتُها مثُل ثَمرِتها ، وَمنب  تها األَوِديةُ والصَّ

ً :  بالهمِز من غير إِدغام َمأْلُوءٌ  أَِديمٌ و  األاَلءُ :  ، والمصنف بنفسه أَعاَده في الُمْعتَّل أَيضاً فقال ُدبَِغ به. وذَكره الجوهريُّ في المعتّلِ َوَهما

فَْليُْنَظْر ذلك ، وذكره ابُن القُوِطيَِّة وثْعلَب في  ُدبَِغ به.:  َمأِْليٌّ و . وِسقَاٌء َمأْلوءٌ أاََلَءةٌ  شجٌر ُمرٌّ دائُم الُخضرةِ ، واحدته:  (3)َكَسحاٍب ويُْقَصر 

 وسيأْتي الكالُم عليه في َمحلّه إِن شاَء هللا تعالى. ؟المعتّلِ أَيضاً فكيف يَْنُسب الَوَهم إِلى الجوهرّيِ 

 : * ومما يستدرك عليه

 ة األاََلِء.كثير:  َمأاَْلةٌ  أَرضٌ 

عِر ، عن نَْصٍر ، كذا في الُمْعجم.:  ، كسَحابةٍ  أاََلَءةٍ  بوزن فَعَاالت ، كأَنه جمع أاََلَءاتٌ و  َمْوِضٌع جاَء ِذْكُره في الّشِ

 :  والشعر هو:  قلت

َواِط  نح َأغــــــــــــــــــح ك مــــــــــــــــــِ ريحٌ لــــــــــــــــــَ وحُف خــــــــــــــــــَ  اجلــــــــــــــــــَ

نح أَراِط  َأاَلءاتِ مـــــــــــــــــــــــــــنح و     (4)ومـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ْهَرة ، بعينين بينهما أَلف منقلبةٌ عن تحتيّة أَو واو مهملة ، ال َمعنى لها في الكالم ، وإِنما يُْؤتى بمثلها في األَوزان ، ألَن الشُّ  َكعَاعٍ  آءٌ  [أوأ]

، وهو من َمَراتع النَّعام.  رٍ ثََمُر َشجَ :  في اللسان (5)ُمعتبرةٌ فيه ، وليس في الكالم اسٌم وقعْت فيه أَلٌف بين َهمزتيِن إِال هذا ، قاله ُكراع كذا 

 :  وتأْسيس بنائِها من تأْليِف واٍو بَْيَن همزتين ، قال ُزهير بن أَبي ُسْلَمى

ٍر  عـــــــــــح وحَ  صـــــــــــــــــــــــــَ ا فــــــــــــَ هـــــــــــَ نــــــــــــح َر مـــــــــــِ َبن  الـــــــــــَرحـــــــــــح  كـــــــــــَ

َواءُ     ُؤُه هـــــــــــــــَ ؤحجـــــــــــــــُ مـــــــــــــــاِن جـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح َن الـــــــــــــــظـــــــــــــــِّ  مـــــــــــــــِ

  

نـــــــــــــــا  ِ َأجـــــــــــــــح اح ِم األُُذنـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  ك  ُمصــــــــــــــــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــَ

وٌم وَ     نــــــــــــــــــــــــــ  يِّ تـــــــــــــــــــــــــــَ ُه اِبلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  آءٌ لــــــــــــــــــــــــــَ

  
فلَى:  وقال أَبو عمرو ال َشَجٌر ، َوَوِهَم الجوهريُّ  النَّعَام ،  (6)شجٌر له ثََمٌر تأُْكله  اآلءُ :  ، بوزن العَاعِ. وقال اللَّْيثُ  اآلءُ و ومن الشَّجر الّدِ

ّيٍ  وُعْذر من  .(7)هو ِعنٌَب أَبيُض يَأْكلُه الناُس ويتَِّخذُون منه ُربّاً :  ثََمٌر السَّْرحِ. وقال أَبو زيد اآلء يُح عند أَهل اللغة أَنَّ الصح:  وقال ابُن بَّرِ

ون الشَجر باسِم ثَمرِه ، فيقول أَحُدهم اه بالشجِر أَنهم قد يَُسمُّ شجار ، فيُعبِّر بالثَّمرة عن في بُستاني السَّفْرَجُل والتُّفَّاح. وهو يريد األَ :  َسمَّ

 فَأَنْ بَ ْتنا ِفيها َحبًّا. َوِعَنباً ):  ، ومنه قوله تعالى (8)الشََّجرة 

__________________ 
 أك  إذا استوث  من غرميه ابلشهود.:  ( اللسان عن ابن األعرايب1)
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 حتريف.« غنمة» ( األصر واللسان2)
 .«أال» مادةوالتصويب من « ويكسر»:  ( ابألصر3)
 :  وفيه (أرط)( اللسان 4)

 اجلـــــــــــــــــــــوف خـــــــــــــــــــــري لـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــاط 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أالءاٍت إىل أراطو    

  

 ( سقطت يف نسخة الكويت.5)
 أيكله.:  ( اللسان عن الليث6)
 رايً حتريف.:  ( يف مطبوعة الكويت7)
 الشجر.:  ( اللسان8)
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باً. َوزَيْ ُتوانً  َرةٍ : » (2)قد جاَء يف حديث َجرِيٍر و  واحَدتُه هباٍء ا (1) (َوَقض   ْ دح اَلِة َوســــِ َ ََنحَلة وضــــَ َةٌ  وَتصــــغريه .«آَءةو  َباح  .أَُوأيح
م ِإذا أُوُت اأَلِدميَ :  لو بَنيحت منها ِفعحاًل لُقلحتَ و  هبمزتا ا فبُبِدَلت الثانية واًوا ا  واأَلصـــــــُر أُ حتُ  َأي ابآءِ  َدبـَغحته به ابلضـــــــ 

بفتح امليِم وُسكون اهلمزة وَضّم الواو ا وبعد واِو َمفعوٍ  َ زٌة ُأخر   واأَلصُر َمبحُووءٌ  كَمُعوع  َمُؤوءٌ  فهو ماِم ما قبلهاالنض
الواُو الجي هي :  هي الُم الكلمِة ا مثَ نُِقلت َحركُة الواو الجي هي َعُا الكلمِة ِإىل اهلمزة الجي هي فاُ ها ا فالتق  ساكنان

:  كلمِة املنقوُ  عنها ا ركُة ا وواُو َمفعوٍ  ا َفُحِذف َأحُد ا ا اأَلو ُ  َأو الثاين ا عل  اخلالِف املشـــــــــهور ا فقيرَعاح ال
ٌَة.:  والدليُر عل  َأّن َأصحَر هذه األَِلِف الجي با اهلمزتا واٌو قوهُلم يف تصغري آَءة:  َمُؤوءٌ ا َكَمُقو  ا وقا  ابن بـَّريّ   أَُوأيح

 :  َصْوٍت ، باإِلفراد ، أَي استعملته العرُب ِحَكايةً لصوت ، كما استْعملتْه اسماً للشجر ، قال الشاعر:  وفي نسخةٍ  ايةُ أَصواتِ ِحكو

ُه  ـــــــــــُ ل َواهـــــــــــِ مٍّ صـــــــــــــــــــــــــَ ٍب جـــــــــــَ ٍر جلـــــــــــَِ فـــــــــــَ حـــــــــــح  يف جـــــــــــَ

ه     اتـــــــــــِ افـــــــــــَ ض يف حـــــــــــَ مـــــــــــَ ِر ُيســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح  (3) آءُ اِبلـــــــــــلـــــــــــ 
  

 ، فهو اسُم صوٍت أَيضاً ، أَو اسُم فِْعٍل ، ذكره ابُن ِسيَده في الُمحكم. (4) َزْجٌر ِلإِلبلو

 : * ومما يستدرك عليه

 ِصيَاُح األَِميِر بالغاُلِم ، عن أَبي عمٍرو.:  ، بوزن العَاعِ  اآلءُ 

 تُْنبُِت اآلَء. وليس بِثَبِت.:  َمآَءةٌ  وأَرض

ً كالَهيْ  بهمزتين بينهما تَحتِيَّة األَْيئَةُ  [أيأ] . ئَِة لَْفظا  وَمْعنًى ، حكاهُ الِكسائِيُّ عن بعض العرب ، كذا نقله الصاغانيُّ

:  يلوالمشهور عند أَهِل التصريف أَنَّ هذه الهمزةَ األَولى أُبِدلت من الهاِء ، ألَنه كثيٌر في كالمهم ، فعلى هذا ال تكون أَصالً ، وق:  قلت

 ابُن منظور ، وُهَما ُهَما.إِنها لُثْغَة ، ولهذا أهملها. الجوهريُّ و

 فصل الباِء املَوحََّدة
ُ :  قال اللَّيُث بن ُمَظفَّر [بأبأ]  : أَْفِديك بِأَبِي ، فيُْشتَقُّ من ذلك فعل فيقال:  بِأَبِي أَْنَت ، ومعناه:  قوُل اإِلنسان لصاحبه:  البَأْبأَة

َ و بَأْبَأَهُ بَأْبَأَةً  ل االسِم َحْرُف جّرٍ ، بمنزلة الالم في :  إِذا قلتَ :  (6)، قال ابُن ِجنِّي  بِأَبِي أَنتَ :  قال له إِذا (5) به بَأْبَأ بِأَبي أَنت ، فالباُء في أَوَّ

. فالباُء اآلَن في البَأْبَأَةِ  من، وقد أَكثْرُت  بِئْباءً [ به] بَأْبَأْتُ :  هلِل أَنَت ، فإِذا اشتقْقَت منه فِْعالً اشتقاقاً َصْوتِيّا اْستحاَل ذلك التقديُر ، فقلت:  قولك

. وعلى هذا منها  : البِأَُب ، فصار فِْعالً من بَاِب َسِلَس وقَِلَق ، قال:  لفِظ األَْصِل ، وإِن كان قد ُعِلم أَنَّها فيما اشتُقَّْت منه زائدةٌ للَجّرِ

بِأَبِي أَْنَت َويَا فَْوَق البِأَْب  [يا]
 :  لَع والِعنَِب. انتهى. وقال الراِجزفالبِأَُب اآلَن بِزنة الّضِ  (7)

ُه و  تــــــــــــــُ ــــــــــــــح يـ َرٍة َداجــــــــــــــَ مــــــــــــــح احــــــــــــــٍب ذي غــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

هُ     هُ  أَبحأَبحتـــــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــــــــــــح د   َوِإنح َأَب فـــــــــــــــــــــــــــَ

  

 َحىت  أََت  اَ ي  َوَما آَذيـحُته

يا :  يا َوْيلَتَا ، معناه:  هذا كقوله:  بِأَبَا أَنَت ، جعلوها كلمةً مبنيَّةٌ على هذا التأْسيِس. قال أَبو َمنصورِ  (8) [وا: ] وِمن العََرِب من يقول:  قال

َل الهمَزة ياًء ، واألَصل يَا بِأَبَا :  َوْيلَتِي ، فقُِلبت الياُء أَلفاً ، وكذلك يا أَبَتَا ، معناه يا أَبَتِي ، ومن قال  ، معناه يا بِأَبِي.يَا بِيَبَا ، َحوَّ

َ :  بَابَا. وقالوا:  قلت له:  بِه بَأْبَأْتُ ، أَيضاً ، وَ  بَأْبَأْتُهوَ  بِيُّ  بَأْبَأَهو الصبيَّ أَبوه إِذا قال له بَابَا. بَأْبَأ اءُ  بَابَا.:  له قال إِذا الصَّ  بَأْبَأْتُ :  وقال الفَرَّ

عندك  البَأْبَأَةِ  بَابَا ، فما ِمثال:  إِذا قلُت له بَأْبَأَةً  الصبيَّ  بَأْبَأْتُ :  سأَْلُت أَبا َعِلّيٍ فقلت له:  بِأَبِي. وقال ابن ِجنِّي:  إِذا قْلت له بِئْبَاءً  (9)الصبيَّ 

 أَتَِزنُها على لَْفِظها ؟اآلنَ 
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__________________ 
 .29 ـ 27:  اآايت:  ( سورة عب 1)
 حتريف.« ... جريرٌ »:  ا ديث وقد جاء يف:  ( يف مطبوعة الكويت2)
 تسمض ابللير يف حافاته ا آء.:  440/  8صواهله. وعجزه يف العا « ُجمّ » ( اللسان وفيه3)
 يف زجر اخلير يف العساكر وحنوها.:  آٌء ممدودة:  ( يف العا4)
 .414/  8( وهو قو  اخللير يف العا 5)
 (.أبأب)( اللسان 6)
 اللسان.( الزايدة عن 7)
 ( زايدة عن العا للخلير ا وانظر اللسان.8)
 ابلصيّب.:  ( اللسان9)
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بَـَقة ا مثر :  يف اأَلصــــــــر فتقو  َلة والَقلحَقَلة  (1)ِمثاهُلا البَـقح لحصــــــــَ ارتح ِإليه ا وأَتر  ما :  فقا  (2)الصــــــــ  بر أَزهنا عل  ما صــــــــَ
 انعقاُد هذا الباب. (3)ذََكر ا وعليه وهو كما :  الَفعحَلَلة. قا :  كانتح قبُر عليه ا فبَقو 

:  ال نَِظير له في كالم العرب إِالَّ ُجْؤُجْؤ وُدْؤُدْؤ ولُْؤلُْؤ ، ال خامس لها ، وزاد المصنّف:  ، وفي نسخة ، كالُهدهد ، قالوا َكُهْدُهدٍ  البُْؤبُؤُ و

 الرجلِ  بُْؤبُؤُ :  األَصُل الكريُم أَو الَخِسيس ، وقال َشِمر:  صحاح ، وقيل، كما في ال األَْصلُ :  ُضْؤُضْؤ ، وحكى ابن ِدْحيَة في التنوير ُسْؤُسؤْ 

 : أَصلُه. وأَنشد ابُن َخالََويه لجرير: 

ِد وحُبُبوِح الَكَرمح  بـُؤحبُؤِ يف  َجح
 (4)امل

 : وأَما أَبو علّيٍ القاِلي فأَنشده

 الَكَرمح  بـُؤحبُؤِ ِء اجملد و يف ِضئحِض 
يُِّد الظَِّريفُ :  البُْؤبؤُ و وكأَنهما لُغتان.:  يَصح ما ذكره من أَنه على ِمثال ُسْرُسور ، بمعناه ، قالوعلى هذه الرواية  الخفيُف. واألُْنثى  السَّ

اجز في ِصفة امرأَةٍ.  بِهاٍء ، نقله ابُن خالَويه. وأَنشد قوله الرَّ

ِت  اقــــــــــــَ دح فــــــــــــَ ؤَ قــــــــــــَ بـــــــــــــُ ؤح هح وَ  الــــــــــــبـــــــــــــُ يــــــــــــَ بــــــــــــِ َؤيــــــــــــح   الــــــــــــبـــــــــــــُ
هـــــــــــَ وَ     نــــــــــــح ُد مـــــــــــِ لـــــــــــح هح اجلـــــــــــِ يـــــــــــَ قـــــــــــِ َويـــــــــــح رحقـــــــــــِ   الـــــــــــقـــــــــــُ  ا غـــــــــــِ

  
 ، وسيأْتي في يُْؤيُْؤ أَنه مصحَّف منه. َرأُْس الُمْكُحلَةِ :  البُْؤبُؤُ و

 بال َرأٍْس وال قوائَم. بََدُن الَجَراَدةِ :  البُْؤبؤْ و

 َعْيُن العَْيِن. وهو أَعزُّ عليَّ من بُْؤْبِؤ عيني.:  ، وفي التهذيب إِْنَساُن العَْينِ و

 ، كالبُْحبُوحِ. ءِ َوَسُط الشي:  البُْؤبُؤْ و

 .(5)، نقله أَبو ُعبيد عن األُموّيِ  َعَدا:  تَبَأْبَأَ تَبَأْبُؤاً وَ  الُمعَلِّم. العَاِلمُ :  األَخير من الُمحكم َكُسْرُسوٍر وَدْحَداحوَ 

 : * ومما يستدرك عليه

 َ  .(6)أَسَرع ، نقله الصَّغانيُّ عن األَحمر :  الرجلُ  بَأْبَأ

.:  البَأْبَاءُ و نَّْوِر. قاله الصَّغانيُّ  َزجُر الّسِ

َ  [أ ث ب] ـ وـ  [أ ت ب] ً  بِالمكان ، َكَمنع بَتَأ َ  ، أَقامَ  بَتْأ بَتَا بَتْواً وسيأْتي في المعتّل والمثلّثة لُغةٌ أَو لُثْغة ، وفي :  بالُمثلثة. والفصيح َكبَثَأ

 جمهرة أنه ليس بثبت.ال

 : * ومما يستدرك عليه في المثلَّثة

 :  ، وأَنشد الُمفَضَّل (7)موضٌع في ِديَاِر بني ُسلَيم :  ، َممدوداً  البَثَاءُ 

ِد  عـــــــح ـــــــِن ســـــــــــــــــــــَ ِ  ب مـــــــح بحشـــــــــــــــــــــَ اُء عـــــــَ ي مـــــــَ ســـــــــــــــــــــِ فح ـــــــَ نـ ـــــــِ  ب

َداَة     اءَ غــــــــــــَ ــــــــــــَ ث ــــــــــــَ ا بـ ــــــــــــَ ــــــــــــن ي قــــــــــــِ ــــــــــــَ ــــــــــــي وا ال ــــــــــــُ َرف  ِإذح عــــــــــــَ

  
 وهذا موضعه.:  ابن بّريّ وأَورده الجوهرّي في المعتّل. قال 

 بََدأَ و كذلك ، ابتََدأَهُ و ُرباعيّا ، َكأَْبَدأَهُ  أَي قَدَّمه في الِفعل ، فَعَلَه ابتَِداءَ :  ءَ الشَّيْ  بََدأَ و هما بمعنى واحِد. ابتََدأَ :  يَْبَدأُ بَْدًءا به َكَمنَع بََدأَ  [أ د ب]

 َخَرَج. ِمْن أَْرِضِه ألَْخَرى

:  ، أَي في الفعلين ، قال أَبو َزْيدِ  فِيهما من أَرٍض  أَْبَدأَ و ُهْم ، َكأَْبَدأَ  (8) (هللاُ يَ ْبَدُؤا اخْلَْلقَ )وأَْوَجَدهم ، وفي التَّنزيل  َخلَقَُهمْ :  هللاُ الَخْلقَ  بََدأَ و

 من أَرٍض ِإلى أُخرى إِذا َخَرْجت منها. أَْبَدأْتُ 
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 هو الذي أَنشأَ األَشياَء واختَرَعها ابتداًء َمن غيِر سابِق ِمثاٍل.:  هاية. في النالُمْبِدئُ  واسمه تعالى:  قلت

انِ  ، األَخير بالمّدِ ، والثَّالثةُ بالفَتح ، على األَصل البََداَءةُ و البَْدأَةُ و البَْدءُ  لك:  يقالو ، أَي الثاني والثالث ، وحكى األَصمعيُّ الضمَّ  ويَُضمَّ

 البَداَءة َكِكتابَِة وكقاُلَمِة ، أَورده ابن بََرّيٍ ،:  الُمطرزيّ  أَيضاً في األَول ، واستدرك

__________________ 
 .«مثر» مبنزلة بد :  ( اللسان1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 وبه انعقاد.:  ( اللسان3)
 (.أبأب)اللسان  194/  1مقايي  اللغة  16/  2( أماد القاد 4)
  أبُت تبببؤاً إذا عدوُت.:  وقد تببأبان إذا أسرعنا. ويف اللسان:  ( يف املقايي 5)
 أبأب الرجر أسرع.:  قا  األمحر:  ( املقايي 6)
 بر هي أرض بعينها.:  األرض ا السهلة ا ويقا :  البثاء:  ( يف اجملمر7)
 .11وسورة الروم  34:  حتريف. سورة يون « الذي يبدأ اخلل »:  األصر ا املطبوع (8)
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اَءة:  والبداَهُة ا عل  الَبَدِ  ا وزاد أَبو زيد ابلكســــــــــــــر مهموزاً ا وَأما الِبَداَيُة ا  الِبَداَءة:  كتـُف احة ا وزاد ابُن منظور  ُبد 
ها ابن بـَّريٍّ من اأَلغالط ا ولكن قا  ابُن الَقط اع:  ابلكســــــــــــــر والتحتي ِة بدَ  اهلمرة. فقا  املطرزي   ي ة ا وعد  :  ُلغٌة عامِّ

 :  وأَنشد قوَ  ابِن َرَواَحة:  َقد مته:  ِء وَبِديُت بهابلشي َبَدأحتُ  هي لغٌة أَنصاريّة ا
ا  ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــن ِدي ـــــــــــــــــــَ ِه ب ـــــــــــــــــــِ ِه َوب ـــــــــــــــــــَ  ابســـــــــــــــــــــــــــــــــِم اإلل

ا وَ     يـــــــــــــنـــــــــــــَ قـــــــــــــِ َُه شـــــــــــــــــــــــــــَ ريح اَن غـــــــــــــَ دح بـــــــــــــَ وح عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ (1)ل
 

  
ْميِ وغيِره. تَْبَدأَ  أَي لك أَن َكِسفينة ، البَِديئَةُ  لكو ويأْتي للمصنف بديت في المعتل ،  قبَل غيِرك في الرَّ

ُل ما يَْفَجُؤَك ، وفالن بََداَءةٍ َجيّدةٍ ، أَي بديهة َحسنة ، يُوِرد األَشياَء بسابِق ِذهنه.  كالبََداَءةِ  على البَدِل ، البَِديَهةُ :  البَِديئَةُ و والبََداهة ، وهو أَوَّ

 وجمع البَِديئة البََدايَا ، كبريئة َوبََرايا ، حكاه بعُض اللغِويِّين.

ُل ، ومنه قولهم:  ءُ البَِديو البَْدءُ و َل بَْدءٍ َوأَ  بَْدًءا اْفعَْلهُ  األَوَّ ،  (2)كغني  بَِدّيٍ  بفتح الياء فيهما َوبَاِديَ  على فَْعٍل ، بَاِدَي بْدءٍ وَ  عن ثعلب ، وَّ

بالبناء على  بَْدأَةَ  بسكون الياِء ، كياء َمْعِديَكِرب ، وهو اسم فاعٍل من بَِدَي َكبَِقَي لُغةٌ أَنصاريّة ، كما تقدم وباِدي الثالثة من الُمضافاِت ،

 بفتح الهمزة وباِدئَ  كأَمير فيهما ، ءٍ َء ذي بَِدىبَِدٍئ ككتف وبَِدى بفتح الياء َوباِديَ  على فعل ِذي بَدي بالمدّ  بََداءَ وَ  بَْدأَةَ ِذي بَْدٍء ، وَ  ةَ بْدأَ و الفتح

بسكون الياء  وبَاِدي بالبناء على الفتح ، بَْدأَةَ بََدأَةَ و وبََدا بَْدءٍ  َكَسماءٍ  بََداءٍ  بفتح الهمزة ، وفي بعض النسخ بسكون الياءِ  بَادئَ و على فعلٍ  بَْدءٍ 

َكَسماٍء ، وَجْمُع بٍَد مع بَاِدي تأْكيٌد ، كجمعه مع بََدا ، وهكذا باقي  بََداءٍ  بسكون الياء َوبَاِدي َكشجٍ ، بَدٍ  في موضع النصب ، هكذا يتكلَّمون به

من الُمضافاِت ، والنُّسُخ في هذا الموضع في اختالٍف شديٍد وُمصادَمة بعُضها مع بعٍض ، فليكن الناِظُر الُمركَّبات البنائيّة ، وما عداها 

ْبِط االعتماُد إِن شاَء هللا تعالى (3)على َحذٍر منها  َل شي ، وعلى ما ذكرناه من الضَّ أي :  ، كذا في نُسخٍة صحيحٍة ، وفي اللسان ءٍ أَي أَوَّ

َل أَّوَل ، وف ل ، وفي نسخة أُخرى:  ي نسخٍة أُخرىأَوَّ َل كّلِ شي:  أَي أَوَّ  ٍء ، وهذا َصِريح في نَصبِه على الظرفيَّة ، وُمخاِلٌف لما قالواأَي أَوَّ

فعَْلهُ حالةَ ويصّح جعلُه حاالً من الفاعل أَيضاً ، أَي ا:  ٍء ، قال شيخنابه قبل ُكل شي َمْبُدوءاً  إِنه منصوٌب على الحاِل من المفعوِل ، أَي: 

ً  كونِك  ، أَي ُمبتِدئاً. باِدئا

ياً فيكون َرَجع. ويقال ً  َعْوَده يحتمل أَن يكون ُمتعّدِ ،  بَْدأَتِهو ، وفي َعْوَدتِه بَْدئِهو في َعْوِده كذا عوداً على بَْدٍء. وفَعلَهو على بَْدئِه ، منصوبا

ْجعَِة الرُّ  البَْدأَةِ  في نَفَل وسلموآلهعليههللاصلىأَن النبيَّ » في الحديثو .(4) في الطَِّريق الذي جاَء منه َرجع ، أَي بَدَءاوَ  َوَعْوداً  بُع ، وفي الرَّ

ْجعَِة القُفُوَل منه  بالبَْدأَة ، أَراد «الثُّلُث على  ليَْضِربُنَُّكمْ »:  يقول َسِمْعتُه لقد:  عنههللارضيفي حديث علي و .(5)ابتداَء َسفَِر الغَْزِو ، وبالرَّ

يِن. الً ، يعني العََجم والَمَواِلَي. «بَْدًءا َعْوداً َكما َضَرْبتُموُهم عليه الّدِ  أَي أَوَّ

ما :  ًء ، وعائِدتُهما يُوِرُده ابتدا:  الكالمِ  باِدئَةُ و ، (6)وفي األَساس أَي ال ِحيلةَ له  ما يَتََكلَّم بباِدئٍَة وال عائَِدةٍ. أَي وما يُِعيد يُبِدئُ  ما فالنو

اُج في قوله تعالى ُء الباطُل ٍء يُْبِدىما في موِضعِ نَْصب أَْي أَيَّ شي (7) (َوما يُ ْبِدُئ اْلباِطُل َوما يُِعيدُ ):  يَعُوُد عليه فيما بَْعُد. وقال الزجَّ

 .(8)ء يُِعيُد َوأَيَّ َشي

يِّدُ :  البَْدءُ و يادة ، والثُّْنيَانُ  السَّ ُل في الّسِ  :  السَّْعِديُّ  (9)الذي يَِليه في السُّوَدِد ، قال أَْوُس بن َمْغَراَء :  األَوَّ

اَن  مح كــــــــــــَ ا ِإنح َأَلهــــــــــــُ نــــــــــــَ ــــــــــــُ انـ يــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــُ مح ثـ َأهــــــــــــُ دح   بــــــــــــَ
مح وَ     ُ هــــــــــــــــُ دح ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــاانَ  ب ي ــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــُ اَن ثـ  ِإنح َأَلاَن كــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 وحّبذا راّب وحّب دينا.( : بدا)( بعده يف اللسان 1)
ٍء عن ثعلب ا وابِدي:  قالوا:  ( يف اللسان2) َءاً وَأّوَ  َبدح وهذا اندر ألنه لي  عل  التخفيف القياسي ا :  َء ِبدٍء وابدي بٍد ال يهمز. قا افعله َبدح

 ولو كان كذلك ملا ذكر ههنا.
 عن الصحاح. ( انظر القاموس واللسان فيما نقله3)
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ًءا. ويقا :  وتقو :  ( يف اللسان4) ئِه:  افعر ذلك َعوحداً َوَبدح  إذا رجض يف الطري  الذي جاء منه.:  َرَجض َعوحده عل  َبدح
. .. الربضواملعىن كان إذا هنضـــــت ســـــرية من مجلة العســـــكر املقبر عل  العدو فبوقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان هلم :  ( زيد يف اللســـــان5)

 وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر كان هلم من مجيض ما غنموا الثلث.
 :  إذا مل يكن له حيلة. قا  عبيد:  ( يف األساس6)

 أقــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــُد 

 فـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــوم ال يـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدي وال يـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــدُ    

  

 .49:  ( سورة سبب7)
 لل  إبليُ  وال يبعُث.وتكون ما نفياً ا والباطر هنا إبلي  ا أي ما :  ( زيد يف اللسان8)
 : وصدر البيت يف املقايي  واجملمر 172/  2معر  حتريف. والتصحيح عن أماد القاد :  ( ابألصر9)

 تر  ثناان إذا ما جاء بدأُهمُ 
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 من الَجُزوِر ، أَو َخْيُر نَصيبٍ  النَِّصيبُ  هو : قيلو الَمْفِصُل ، والعَْظُم بما عليه من اللْحِم ،:  البَْدءُ و الُمستجاُد الرأْيِ ، الشابُّ العاقلُ :  البَْدءُ و

 :  الَجزوِر ، أَي َخْيَر األَنصباِء ، وقال النَِّمُر بن تَْولَب بَْدأَةَ  أَْهَدى له:  ، هكذا بالهمز على الصواب ، يقال كالبَْدأَةِ 

ُت  حـــــــــــح نـــــــــــَ مـــــــــــَ افـــــــــــَ َأهتـــــــــــََ دح اً  بـــــــــــَ احنـــــــــــِ يـــــــــــبـــــــــــًا جـــــــــــَ  َرقـــــــــــِ

ا و     ا أِبَُوارِهـــــــــــَ هـــــــــــَ هـــــــــــَ ُح َوجـــــــــــح فـــــــــــَ لـــــــــــح اُر تــــــــــــَ (1)الـــــــــــنـــــــــــ 
 

  
كَجْفٍن وأَْجفاٍن ، على  أَْبَداءٌ  ج ،والبَدُّ ، والبِد ، والبُدَّةُ ، والبِدَّةُ ، والبَِداُد ، كالبَْدِء ، ويأْتي هؤالء الخمسةُ في حرف الدال إِن شاَء هللا تعالى 

ِل أَكثَر قدَّمه.كفُلُوٍس وُجفُوٍن ، على  بُُدوءٌ و غيِر قِياٍس   :  وقال َطَرفَةُ بُن العَْبد الِقياس ، ولكن لّما كان استعماُل األَوَّ

اَن ِإَذا وَ  مـــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــح اُر لـــــــــــــــــــــُ ُم أَيحســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــــــُ

َوُة     ــــــــــــــح تـ ِت الشــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــَ َداءَ َأغــــــــــــــح ــــــــــــــح ُزرح  أَب (2)اجلــــــــــــــُ
 

  
 ُم الَجُزوِر لَكثْرةِ العُروِق.َوِرَكاها ، وفَِخَذاها ، وَساقاها ، َوَكتِفَاها ، وَعُضَداها ، وهما أأَلَ :  وهي َعشرة

البَِديع ، أَي الغريب ، لكونه لم يُكْن على :  ، وفي نسخة واألَْمُر الُمْبَدعُ  العجيب:  ءُ البَِدي فِعيٌل بمعنى َمفعول ؛ الَمْخلُوقُ :  كالبَِديع ءُ البَِديو

 : ِمثاٍل سابٍق ، قال َعبِيُد بُن األَبرص

 (3)َواَل َعِجيبُب  ءٌ َبِديَفال 
 :  وقال غيره

اَلين  ٍب عـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي اَريت ِلشـــــــــــــــــــــــــــَ تح جـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ب جـــــــــــــِ  عـــــــــــــَ

ِت     ـــــــــــــــح رح رَأَي َرِ    هـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح اعـــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــئـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــَ

  
 الرجُل ، إَِذا أَتى به. أَْبَدأَ  وقد

تُِرك فيها الهمُز في أَكثِر كالِمهم ، وذلك أَن يَْحِفَر ، هي التي ُحِفَرْت في اإِلسالم حديثةٌ ، ليست بِعَاِديَّة ، و البِئُر اإِلسالِميَّةُ :  البَْدءُ و ءُ البَِديو

ً يفي َحِريِم البَدِ »:  في حديِث ابن الُمَسيِّبو بِئراً في األَرض الَمواِت التي ال َربَّ لها. البِئُر العَاِديَّةُ :  والقَِليب «ِء َخْمَسةٌ وِعشُرون ِذراعا

ِكيَّةِ :  وقال أَبو عبيدة .(4) القَِديمة التي ال يُْعلَم لها َربٌّ وال حاِفرٌ  َوبَِديٌع إِذا َحفَْرتها أَنت ، فإِن أَصْبتَها قد ُحِفرت قبلََك فهي  ءٌ بَِدي:  يقال للرَّ

 :  وأَنشد ، فاندفَنَتْ  السالمعليهوَزْمَزُم َخِفيَّةٌ ، ألَنها إِلسماعيَل :  َخِفيَّة ، قال

انح  رحقـــــــــــــَ َر أََذاِن الـــــــــــــفـــــــــــــُ بـــــــــــــح ـــــــــــــَ تح قـ حـــــــــــــَ بـــــــــــــ   َفصـــــــــــــــــــــــــــَ

وَدانح     اِض الــــــــــــبــــــــــــُ يــــــــــــَ اَر حــــــــــــِ قــــــــــــَ ُب َأعــــــــــــح عحصــــــــــــــــــــــــــِ  تـــــــــــــَ

  
َكايَا ، واِحُدها:  البُوَدانُ :  قال  وهذا َمْقلُوٌب ، واألَصُل البُْديَاُن.:  (5)، قال  ءٌ بَِدي القُْلبَاُن ، وهي الرَّ

يِّدُ :  ءُ البَِديو ُل ، كالبَْدء السَّ ُل ، كما هو ظاهُر الِعبارة ، وفي بعض النسخ األَوَّ  ، بالهاء. كالبَْدأَةِ :  بالفَتح ، كما تقدم ، أَو األَوَّ

مِّ  الرجلُ  بُِدئَ و  :  الُكَمْيت ، وهي كالُجَدِرّيِ ؛ قال أَو ُحِصَب بالَحْصبَة ، أَصابَه الُجَدِرّيِ ، ُجِدرَ :  بَْدًءا ، أَي بالبناء للَمجهول بالضَّ

ِدِه  لـــــــــــــح ُر جـــــــــــــِ َواهـــــــــــــِ تح  ـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ِدئ ـــــــــــــُ ا ب َبلـــــــــــــ َ كـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

ا     هــــــــَ امــــــــِ هــــــــَ يــــــــِب ســــــــــــــــــــــُ نح هلــــــــَِ ُح مــــــــِ افــــــــِ ا ُيصــــــــــــــــــــــَ (6)ممــــــــِ 
 

  
َخَرج به بَثٌْر :  يُْبَدأُ بَْدًءا الرجلُ  ءَ بُِدى:  ٌء. وقال اللِّحيانِيُّ وليس للُكميت على هذا الّرِوّيِ َشي:  كذا أَنشده الجوهريُّ له ، وقال الصاغانيُّ 

َء فِيه َرسوُل هللا في اليوِم الذي بُِدى»[ : أَنَّها قالت] في حديِث عائَشةَ رضي هللاُ عنهاو ، (8)َخَرج به ذلك :  َمْبُدوءٌ  وَرُجلُ  .(7)ِشْبهُ الُجَدِرّيِ 

 أَي َمتَى َمِرض ، يُْسأَُل به عن الَحّيِ والَميِت. ؟النٌ َء فُ َمتَى بُِدى:  يقال:  ، قال ابن األَثير «(9) [رأْساه وا] وسلموآلهعليههللاصلى

بِن ُمعاويَة ، منهم بَدَّاء بُن الحاِرث بن ُمعاوية ، من بني ثَْوٍر قَبِيلٍة من ِكْنَدة. وفي بَِجيلَةَ بَدَّاُء بُن فِتْيَاِن بن ثَْعلَبَة  اسُم َجَماعةٍ :  ، َكَكتَّانٍ  بَدَّاءٌ وَ 

 وفي ُمَرادٍ  بن َزيِد بن الغَْوث ،

__________________ 
 املقايي  واجملمر واللسان وفيها وجهه بد  وجهها. 63:  ( شعره1)
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 ( العا اللسان.2)
 : وصدره 13:  ( اللسان واجملمر واملقايي  وديوانه3)

ُلها  إنح َيُك ُحوِّ  منها َأهح
 وذلك أهنا لعامة الناس.فلي  ألحد أن ينز  عل  مخسا ذراعاً منها ا :  ( زيد يف اللسان4)
 قا  األزهري.:  ( اللسان5)
 .107/  2( شعره 6)
 هو اجلدري بعينه.:  قا  بعضهم:  مث قا :  ( زيد يف اللسان7)
 ورجر مبدوء أي جمدور أصابه اجلدري.:  ( العا8)
 ( زايدة عن اللسان.9)
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اُء بُن عامِر بن َعوحثـََباَن  اءٌ :  ا  ابُن حبيب ا وقا  ابُن السريايفِّ بِن زَاهِر بن ُمرَاٍد ا ق (1)َبد  َء َمصروٌف. َبد   فـَع اٌ  من الَبدح
 ٌء وال يُْنتَفَع بِها.هي َهنَةٌ َسْوداُء كأَنَّها َكمْ :  نَْبت قال أَبو حنيفة:  بالضمِّ  البُْدأَةو

ا وَكْسراً ، مع القَْصِر والَمدِّ  ثَةُ الباءِ ، ُمثلَّ  بْدأَتِنَا في األَْمرُ  كان َذِلكَ :  حكى اللّحيانيُّ قولَهم في الحكايةِ و َكةً  بََدأَتِنَا وفي فَتْحاً وَضمًّ ، قال  ُمَحرَّ

بالفتح من غير همزة ، كذا هو في نُسختنا ، وفي بعٍض بالهمز  َوَمْبَداتِنَا بالفتح َوَمْبَدئِنَا بالضم ُمْبَدئِنَا وفي وال أَدري كيف ذلك ،:  األَزهريُّ 

ِل َحاِلنَا ونَْشأَتِنا ،  .(2)وقد حكاه اللِّحيانيُّ في النواِدر  الباِهِر البِن ُعَدْيٍس  كتاب كذا في ، أَي في أَوَّ

 : ومما يستدرك عليه

لُه وابتداُؤه ، وعند أَهِل التحقيِق من األَ :  باِدُي الَرأْيِ  :  ء الرأْيِ. وقال اللحيانيُّ في بادى (3)ما أُدِرَك قبَل إِمعان النََّظِر ، يقال فعلته :  وائلأَوَّ

ِل الرأْيِ تريد ُظْلَمنَا. وروي أَيضاً بغيِر همٍز ، ومعناه أَنت فيما بََدا من الرأْيِ وظَ  ُمْبتََدأَهُ و الرأْيِ. باِدئ أَنت ر هَ تُريد ُظْلَمنَا ، أَي أَنَت في أَوَّ

أْي  . وقرأَ أَبو عمٍرو وْحَده بَاِدَئ الرَّ اُء وابُن األَنباِرّي يُريد قراَءةَ  (4)، وسيأْتي في المعتّلِ اء بغيرها ، وإِليه ذهب الفَرَّ بالهمز ، وسائُر القُرَّ

 أَبي عمٍرو ، وسيأْتي بعُض تفصيله في المعتّل إِن شاَء هللا تعالى.

 ، َممدوٌد. البََداءُ  ْجِو ، واالسمالرجُل كنايَة َعن النَّ  أَْبَدأَ و

 َخرَجْت أَسنانُه بعَد ُسقوِطها.:  الَصبِيُّ  أَبَدأَ و

ل البيِت بِِعلٍَّة ال تَكون :  في العَروض االبتداءُ و ٍء من َحْشِو البيِت ، كالَخْرم في الطَّويِل والوافِر في شي (5)اسٌم لكّلِ ُجْزٍء يَْعتَلُّ في أَوَّ

ى كلُّ واحٍد من أَجزائها إِذا اعتلَّ والَهَزجِ والمُ  ابتداًء ، وذلك ألَن فَعولن تُحذف منه الفاُء في االبتداِء ، وال :  تقاِرب ، فإِن هذه كلَّها يَُسمَّ

ل البيِت ، وال يُسمّ  ل ُمفاعلتن وأَول َمفاعيلن يُحذفان في أَوَّ ى ُمستفِعلن من البَسيط تُحذف الفاء من فَعولن في َحْشِو البيت البتَّةَ ، وكذلك أَوَّ

ل الَمِديد  ا ِعلَّتُه َكِعلَِّة أَجزاِء َحْشوه ابتداًء ، وزعم األَخفَُش أَن الخليَل جعَل فاِعالتُْن في أَوَّ وهي تكون فَِعالتن  .(6)ابتداًء وما أَشبَهه ِممَّ

ليَسْت كالحْشِو ، ألَن أَلفها تَسقط أَبداً بِال  (7) [هنا]فاعالتْن  وفاعالتن ، كما تكون أَجزاُء الَحْشِو ، وَذهب على األَخفِش أَنَّ الَخِليل جعَل

َي ما وقَع في الُجزِء ابتدا ِل ما ال يَجوُز في َحْشِوه فاسُمه االبتداُء ، وإِنما ُسّمِ ًء البتدائك باإِلعالل ، كذا معاقبٍة ، وكلُّ ما جاَز في ُجزئه األَوَّ

 في اللسان.

هُ  ، أَي فَبََذأَه سأَْلتُه عنهو ولم يَْقبْله ، ولم تُعِجبه َمْرآتُه واحتَقَره ازدراه:  بََذأَه يَْبَذُؤهُ  وقد َرأَى منه حاالً َكِرَهَها:  ، كَمنَعه بََذأَه:  [بذأ] ، قال  َذمَّ

:  األَرضَ  بََذأَ و العَْينُ  تَْبَذُؤه ما:  رأَيتَه كما ُوِصَف لك قلتُء ثم لم تََره كذلك ، فإِذا إِذا َطَرأَ لك وعندك الشي بَْذًءا َعيني بََذأَتْه يقال:  أَبو زيدٍ 

 .(8)، وكذلك الَمْوِضَع إِذا لم تَْحَمْده  َذمَّ َمْرَعاها

ُجل الفاِحشُ :  َكبَِديعٍ  ءُ البَِذيو َكعُنِي  بُِذيَ  وقد اللساِن ، الرَّ
ُمقتَضى إِطالقه ، وهي ِلغةٌ  َكَكُرم أَو َكَكتَب كما هو بَذُؤَ و إِذا ِعيَب وازُدِريَ  (9)

ُك َعيُن ِفعله ، ألَنها المقصودةُ بالضْبِط بالحركاِت الثالِث ، ويُثَلَّثُ  مرجوحةٌ  كَمنََع وَكفَِرَح ُمضاِرعهما بالفَتْح ، وكَكُرم  بَذأَ  ، أَي تُحرَّ

 كسحاب بََذاءً  مهموز ، والَكْسُر والضمُّ إِنما هما في الُمعتَّلِ الالمكمنَع في ال بََذأَ  إِنما يقال:  مضارعه بالضّمِ قياساً وبالفَتْحِ ، وفي الِمصباح

 َكَسماٍء. بََذاءً :  على َوْزِن َرْحَمٍة ، وفي أُخرى بَْذأَةً  كَكرامة ، َمصدٌر للمضموم على الِقياِس وسيأْتي في الُمعتّلِ ، وفي بعض النسخ بََذاَءةً وَ 

 فهو ُمجِدٌب. ال َمْرَعى فيه صار:  المكانُ  بََذأَ و

 بالكسر ، وجوز بعُضهم الفَتَْح. كالبَذاءِ  ، وفي بعض النسخ بغير همز ، الُمفاَحَشةُ :  بََذأَ  مفاعلةٌ من الُمباَذأَةُ و

__________________ 
 ابلغا.« غوبثان» ومجهرة ابن حزم. ويف املقتضب« عبث» كما يف القاموس« عوبثان»:  حتريف ا والصواب:  ( كذا ابألصر1)
وال أدري كيف ذلك. ويف َمبحَدأَتِنا عنه أيضــاً. وقد أَبحَدأحان :  كان ذلك يف َبدأتنا وبدأتنا ابلقصــر واملد ؛ قا :   وحك  اللحياين:  ( عبارة اللســان2)

 وَبَدأحان كر ذلك عنه.
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 إنعام النظر ا يقا  فعله.:  ( عبارة اللسان3)
 سورة هود. 27( من اآية 4)
 يكون.:  اللسان (5)
 ومل يدر األخفش ملَ جعر فاعالتن ابتداًء.:  قا :  ( زيد يف اللسان6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 بذأت املكاَن أبذ ه ا إذا أتيَته فلم حتمده.:  ويقا :  ( يف املقايي 8)
 بذي الرجر إذا ازدري به.:  عيَب وازُدري. والعا:  بُذئ فالن:  ( األساس9)
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 : يستدرك عليه* ومما 

إِذا عُظَمت الِخْلقَة فإِنما به :  ، وقال الشَّْعبِيُّ  (1)ِجئْت بالبَِذاِء :  أَبَذأْتو ، باَذأَهُ فَبََذأَهُ و الرُجَل إِذا خاَصْمته ، باَذأْتُ 
 ونَِجاٌء. بَِذاءٌ  (2)

 اْزَدَرتَُها.عيني ، أَي  (3) فَبََذأَتْها ُوِصفَْت لي أَرُض كذا فأَبَصْرتُها:  ومن المَجاز

 بَْرًءا بالفتح فيهما ، لمكاِن حرف الحلِق في الالم ، على القياس ، ولهذا لو قال كَمنَع بَدل َجعَل كان أَْولَى يَْبَرأُ  هللاُ الَخلَق ، كَجعَلَ  بَرأَ :  برأ

 على غيِر ِمثاٍل ، ومنه َخلَقَهم:  بو زيٍد في كتاب الهمزكقُعوٍد ، حكاه اللّحيانيُّ في نوادره وأَ  بُروًءاو كَمْنعٍ ، حكاه ابن األَنبارّيِ في الزاهر

ِء من ِلُخلوص الشي البَْرءِ  أَصُل تَركيبِ :  هو الذي خلق الَخْلَق ال عن ِمثاٍل. وقال البيضاِويُّ :  في أَسمائه تعالى ؛ قال في النهاية الباِرئُ 

ي ، :  البَْرءُ و هللاُ آَدَم من الطين ، انتهى. كبَرأَ  َرضه والَمْديُون من َدْينه ، أَو اإِلنشاء ،الَمِريض من مَ  َكبََرأَ  غيِره ، إِما على َسبِيل التقَّصِ

ل اختصاٌص بَِخْلق الحيوان ، وقلَّما يُستعَمل في غيره ،  هللاُ النََّسَمة وَخلَق الَسمواِت واألَرض. كبَرأَ  أََخصُّ من الخلق ، ولألَوَّ

والفتُح أَفصُح ، قاله ابُن القطَّاع في األَفعال ، وتبعه الُمَزنِيُّ ، وعليه َمشى الُمصنِّف ، َوهي لُغة أَهِل الِحجاز ، ُمثَلَّثاً ،  الَمِريضُ  بَرأَ و

كيْنُصر ، كذا هو َمضبوٌط في  يَْبُرؤُ  كنََصر بََرأَ و بالفتح أَيضاً على القياس يَْبَرأُ  والَكْسُر لُغة بني تَميٍم ، قاله اليزيديُّ واللحيانيُّ في نواِدِرهما

اج ْء فيما الُمه همزة فَعَْلُت أَْفعُل ، وقد ولم يجى (4):  وقد ردُّوا ذلك ، قال:  األُصول الصحيحِة ، نقلَه غيُر واحد من األَئمة ، قال الزجَّ

حوا أَنها لغةٌ قَبيحةوكذلك بَرا يَْبرُ :  إِال في هذا الَحْرِف. قلت (5)استقصى العلماُء باللغِة هذا فلم يجدوا   بالضم بُْرًءا و ، كَدَعا يْدُعو ، وَصرَّ

اُز وابُن األَنباريّ  از في الجامع وابُن ِسيده  يَبُرؤُ  َكَكُرم بَُرؤوَ  كقُعود ، بُُروًءاو في لُغة الحجاز وتميم ، حكاه القَزَّ بالضّم فيهما ، حكاها القزَّ

يِِّد في الُمثَلَّث ، وهذه اللغةُ الثالثةُ غيُر فصيحةٍ في الُمحكم ، وابُن القطَّاع في األَفعال ، و  مثل بَِرئَ و ابُن َخالَُوْيه عن المازنّيِ ، وابن السَّ

فِرح ، من ك نَِقهَ  كقُعود بُُروًءاو (6)بضمتين  وبُُرًؤا بفتح فسكون بَْرًءا كفِرح لُغتان فَِصيحتانِ  بَِرئَ وَ  كَمنَعَ  بََرأَ  كيْفَرح ، َوهما أَي يَْبَرأُ  فَِرحَ 

ة الخفيفةُ التي تَكون َعِقيب َمرٍض ، وفي بعض النسخ زيادة حَّ وهو حاِصُل َمعنى نَِقهَ ، وعليها َشْرُح  وفيه َمَرٌض.:  النَّقاهة وهي الّصِ

از ، وقال ، بالهمز فيهما ، وروي بغير همز في األَخ ءٌ بَِرىو باِرئٌ  أَي المريض فهو تعالى ِمن َمرِضه هللاُ  أَْبرأَهو شيِخنا. ير ، حكاها القزَّ

فةَ من:  ابُن َدَرْستََوْيهِ  ٌء اسم الفاِعل في ذلك كلِّه بارى:  ، وأَنكره الشَّلَْوبِيُن وقال ءٌ بَِري فاعٍل ، ومن غيِره المريُض باِرٌئ على. بَرأَ  إِن الّصِ

ً  ءٌ بَِري ُسِمعقد :  . ولكن أَْوَرده اللبِليُّ في َشْرح الفصيِح وقالءٌ بَِري ولم يُْسَمع قياساً ، ألَن فاِعالً على فِعَاٍل ليس  ءٍ بَِري في ج َكِكرامٍ  أَيضا

 .. بمسموعٍ ، فالضميُر إِلى أَقرِب َمذكور ، أَو أَنه من النوادر

َي ُشْكرَ  البارئ َحقُّ على:  ومن سجعات األَساس  على إِْبالِله. (7) الباِرئِ  من اعتالله ، أَْن يَُؤّدِ

بل غريٌب ِجداً ، ألَن ابن القُوِطيَِّة  نَاِدرٌ  بالضم يَْبُرؤُ وَ  بالفتح على القياس يَْبَرأُ  والدَّْيِن كفِرح ِمن األَْمرِ  الرجل ، بالكسِر ، لغة واحدة بَِرئَ و

رع فيهما ، ال ثالث لهما ، فإِن صحَّ فإِنه يُستْدَرك عليه ، ونَِعَم يَْنعُم وفَِضَل يَْفُضل بالكسر في الماضي والضّمِ في المضا:  قال في األَفعال

ِء من الشي بِرئَ وَ  المريُض ُمثلَّثاً ، والفَتُْح أَفصحُ  بَرأَ و هللاُ الَخْلقَ  بَرأَ  وهذا الذي َذكره المَؤلِّف هو ما قاله ابُن القَطَّاعِ في األَفعال ، ونصُّه

أَ :  بَِضّمِ فسكون (8) بُْرًءاو َكَكرامة بََراَءةً وَ  َكَسالٍم ، كذا في الّرْوِض  بََراءً  ، َكفَِرَح ال َغْيرُ  بََراَءةً  والدَّْينِ   بالهمز ، تفسيٌر لما َسبق (9) تَبَرَّ

أَكوَ  منه هللاُ  أَبَرأَكو ً  ، من باب التفعيل ، أَي جعلك بَرَّ  مثل بَِراءو (10) َكفُقَهاءَ  بَُرآءُ و َجْمُع مَذكَّر سالم بَِريئون ج منه ءٌ بَِري وأَنت ، بَِريئا

ً  ِكَرامٍ   في َشِريٍف ، أَشراف مثل أَبراءٌ و في َكِريٍم ، وقد تقدَّم ، وفيه ِداللةٌ لَما أَوردناه آنفا

__________________ 
 وقد أبذأَت اي رجر أي جئت ابلبذاء.:  ( األساس1)
 هي.:  ( اللسان2)
 فما َبَذأحهتا.:  ( يف األساس3)
 اللسان أنه قو  األزهري.( يفهم من 4)
  دوه ا ومنه نقر النص.:  ( اللسان5)
 وبـُرحًءا.:  ( مو القاموس6)



154 

 

 الباري.:  ( األساس املطبوع7)
 وبـُُروءاً.:  ( مو القاموس واللسان8)
 ترب  اً.:  ( اللسان9)
 مثر فقيه وفقهاء.:  ( اللسان10)
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باءَ  مثر أَبرايءو  عل  الشـــــذوذ يٍب  أَنحصـــــِ فٌة ِمثُله ا خبالف يف َنصـــــِ ِدي  صـــــِ َن ا أَلن الصـــــ  ِدقاَء كان َأحســـــَ ا ولو مثـَّله أَبصـــــح
ماِع ا كما صـــرح به ابن حب ان ا وهو من اأَلوزاِن  ُرَخا ٍ  مثر بـُرَاءو  النصـــيِب فِإنه اســـٌم ا وكال ا شـــاٌذ مقصـــوٌر عل  الســـ 

هيلي  يف الر وحض فقا  (1)النادرِة يف اجلمض  كُكرماَء ا فاســــتـُثحقر مجحُض اهلمزتِا   بـَُرآءُ  كُغاَلٍم فَبصــــُله  بُراءٌ  أَم ا:  ا وأَنَكره الســــُ
َي به ا وِإىل  بـُرَاِوييف  فحذفوا اأُلوىل ا فوزنُه َأّواًل فـَُعالُء ا مث فـَُعاٌء ا وانصــــــــــــرف ألَنه َأشــــــــــــَبه فُعااًل ا والنســــــــــــب ِإليه ِإذا لُِّ

وهو :  نته  ا ويف بع  النســـــــــــــخ هنا زاَِيدُة وبـُرَاايت ا وعليه شـــــــــــــرحُح شـــــــــــــيِخنا ا قا ابهلمز ا ا ِبرَائي  و  بـُرَاِيي   اأَلخريينِ 
تٌ وَ  ُمؤن ث ســــــامل بَرِيَئاتٌ  ج بَرِيئة َأي األنث  وهي هِبَاءٍ  .. ُمســــــتغَرب لاعاً وقياســــــاً   بـَرَاايَ وَ  بقلب ِإحد  اهلمزتا ايءً  براي 

الٍم ا  بـَرَاءٌ  ا ورجالنِ  بـَرَاءٌ  رُجرٌ :  ا وعبارة الر وحضِ  ِمنه بـَرَاءٌ  وَأان .بَراايَ  ُهن  :  ا يقا  كَخطَاايَ  ألَنه  ال يـَُثىن  وال ُ حَمض َكســـــــَ
 (2) .ءٌ بَرِي َأي ا ومل يذكره الس َهيحلي  ا ومعىن ذلك وال يـَُؤن ث َمصدر ا وشبحنه كذلك ا

ُل ليلةٍ :  البََراءُ و يت بذلك ِلتَبرِّ  (3)من الشْهِر  أَوَّ ، قاله أَبو عمٍرو ، كما نَقله عنه الصاغانيُّ  يَْوٍم من الشَّْهرِ  أَّول أَو ي القمِر من الشْمس، ُسّمِ

َح عليه ، وَصنيع المصنف يقتضي أَنه بالفَتح. قلت وعليه َمشى الصاغانيُّ في التكملة ، وزاد :  في العُباب ، ولكنه َضبطه بالكْسر وصحَّ

أَي الليلة كانت أَو اليوم ، ولكن الذي عليه األَكثُر أَنَّ آِخَر يوم من الشهر هو النَِّحيَرة ،  أَْو آِخُرها ، أَو آِخُره أَنه قوُل أَبي عمٍرو وْحَده

ر. َل ، كما في العُباب. البََراءِ  كاْبنِ  فليَُحرَّ ُل يوٍم من الشْهِر ، وهذا يَنُصُر القوَل األَوَّ  .البََراء أَي يهَدَخل فِ  إِذا أَْبَرأَ  قدو ، وهو أَوَّ

ً  وكان ، بعدها وما أُُحداً  َشِهد ، اعنهمهللارضيبن النَّْضِر األَنصاريُّ أَخو أَنَس  بُن َماِلك البََراءُ و اسم. البراءُ و  ، تُْستَر يوم استُْشِهد ، ُشجاعا

يَّ سنة  َعاِزبٍ  بنُ  البََراءو مبارزةً  مائةً  قَتل وقد ،  24، بالُمهملة ابن الحارث بن َعِدّيٍ األَنصاِريُّ األَْوِسيُّ أَبو ُعمارة ، شِهد أُُحداً وافتَتَح الرَّ

، وحكى فيه أَبو عمٍرو  (4)، وَرَوى الكثيَر  في قول أَبي عمرو الشيبانّيِ ، وشِهد مع علي الَجَمَل وِصفِّين ، والنَّْهَرواَن ، ونَزل الُكوفَة

بالمهملة ، ابن  َمْعُرورٍ  بن البََراءُ و أَسُهم َخْمَسة وسلموآلهعليههللاصلىبن خاِلد ، أَسَهم له رسوُل هللا  أَْوس بن البََراءو الزاهُد القَْصَر أَيضاً.

َحابِيُّونَ  ي َسِلَمةَ نَِقيب بن (5)َصْخِر بن َخْنَساء ابن سناٍن الَخْزرجيُّ السَّلَِميُّ أَبو بِْشٍر   .عنهمهللارضي الصَّ

يِن بن فَْهٍد في المعجم ُمختَلٌَف فيه ، (6) بن قَبِيَصةَ  البََراءو .:  ، قال الحافظ تقيُّ الّدِ وقد سقط هذا من أَكثر :  قلت أَورده النَّسائيُّ ولم يَِصحَّ

 نُسخ الكتاب.

، من ذلك ، وسيأْتي له ذلك في المعتّلِ  صالَحها على الِفَراقِ  إِذا الَمْرأَةَ  الرجلُ  بَاَرأَ و في العُباب ، ، ومثله فَاَرقَه أَي َشريكه إِذا بَاَرأَهُ  يقالو

 أَيضاً.

 .(7) لْم يََطأَْها حتى تَِحيضَ  خالعها اْستَْبَرأََهاو

قون بين االستبراِء واالستنقاِء ، كما هو مذكوٌر في محلّه. ِمَن البَْولِ  أَي استنَظفَه اْستَْنقَاه:  الذََّكرَ  استبَرأَ و  ، والفقهاُء يُفّرِ

ائِدِ :  كالُجْرَعة البُْرأَةُ و  ، قال األَعشى يَصف الَحمير. بَُرأٌ  ، والجمع قُتَْرةُ الصَّ

ًة  يـــــــــــِف َريـــــــــــ  َن الســـــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــًا مـــــــــــِ يـــــــــــح ا عـــــــــــَ َبوحَرَدهـــــــــــَ  فـــــــــــَ

ا     َرأٌ هبـــــــــَِ ـــــــــُ ِم  بـ مـــــــــ  كـــــــــَ ُ
ـــــــــِر املـــــــــ ي ـــــــــَفســـــــــــــــــــــــِ ُر ال ـــــــــح ث (8)مـــــــــِ

 

  
أْنَا:  ومما يستدرك عليه * ً  َجعلته:  أَْبرأْتهو تَفاَرقنا.:  تَبَرَّ أْتهوَ  من َحقِّي. بَِريئا ْحتُ :  بَرَّ ، والُمتباِريَان ال يَُجابَاِن ، ذكره بعُض  بَراَءته صحَّ

أْته تَبِرئَةً وَ  اِلي عليهمَ  أَبرأْتُهو أَهِل الغريب في الَمهموز ، والصواب ِذكُره في الُمعتَّلِ ، كما في النهاية ، أْتُ و .بَرَّ  من كذا. تَبَرَّ

 الَخْلق ، وقد تركت العرُب همزها ، وقرأَ نافعٌ :  البَريَّةُ و

__________________ 
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ٍر ورخاٍ . وحك  الفراء يف مجعهالرُباُء مجض بري:  وقا  الفارســــــــــي:  ( اللســــــــــان1) إحد  بُراء غري مصــــــــــروف عل  حذف :  ء وهو من ابب رخح
 اهلمزتا.

 بريئون وبراء.:  بريئان ا ويف اجلمض:  ء ا لقير يف االثناولو قا  بري:  ( زيد يف اللسان2)
 الرباء آخر ليلة من الشهر.:  ( املقايي  واجملمر واألساس3)
 .72( مات يف إمارة مصعب بن الزبري ا وقير سنة 4)
 .بشهر:  قير ا وسلموآلهعليههللاصلى( مات قبر هجرة النيب 5)
 . ابن أيب عقير بن مسعود بن عامر بن معتب الثقفي... أ نه:  ( أسد الغابة6)
االســــــــــــترباء أن يشــــــــــــرتي الرجر جارية فال يطبها حىت حتي . وهذا من الباب ألهنا قد برئت من الريبة الجي متنض املشــــــــــــرتي من :  ( قا  اخللير7)

 مباشرهتا.
 اللسان ا وعجزه يف املقايي  واجملمر. 171:  ه( ديوان8)
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وان عل  اأَلصــــــــــــِر قوَله تعاىل ر   (1) الرَبِيَئة َخريحُ :  وابن ذَكح تَ :  وقا  الفراء .(2) الرَبِيَئة وشــــــــــــَ ِمن الرَبَ  وهو  الرَبِي ة ِإن َأخذح
ُعَترِّ عل  ما مل َيذحُكر ا وهو عجيٌب.

صنِّف هنا ا وَأحا  يف امل
ُ
اب ا فَبصُلها غرُي اهلمِز ا وقد َأغفلها امل  الرت 

 ي.، طلْبُت آِخَره ألَقَطَع الشُّْبهة عن (3)األَْمَر  استبَرأْتُ و أَْرَض كذا فما وَجَد ضالَّته ، استبَرأَ و ما ِعندك ، استبرأْتُ و

 براءُ و بن يَِزيَد الغَنَِويُّ ، بََراءوَ  َذكره ابن الَجْوِزي في التَّْلقيح.:  بن الَجْعد بن َعْوف البََراءو بن عبد عمرو الساعديُّ ، شِهد أُُحداً ، البََراءُ و

.  بن عْبِد هللا بَن يزيد ، ذكرهما النسائيُّ

َ :  [بسأ] ً  حَ َكَجعَل وفَرِ  بَِسئَ وَ  أَي بالرجلِ  بِه بَسأ َ وَ  بفتح فسكون يَْبَسأ بَْسأ  أَْبَسأْتُه:  يقالو به ، أَنِسَ  كقُعود إِذا بُُسوًءاو بالمدّ  بَساءً وَ  محّرَكة بََسأ

 فَبَسَئ بي.

 بَِكرمك ، وأَنِس بُحسن ُخلُقِك. (4) بسئ قد:  ومن َسجعات األَساِس 

َ و ً  باألَمر بََسأ  عليه. َمَرنَ :  بُُسوًءاو بَْسأ

َ و  تََهاَوَن.:  به بََسأ

 ِلُحسن ُخلقها. ال تَْمنَع الَحاِلبَ  كصبور إِذا كانت بَُسوءٌ  نَاقَةٌ  يقالو

 ِء.التركيب يُدلُّ على اإِلْنِس بالشَّي:  وفي العُباب

 :  هذليّ في جبال بني ُسلَيم ، قاله أَبو ُعبَيِد البكريُّ وغيره ، قال خالُد بُن ُزهيٍر ال ع والفتح بالمدِّ  بََشاَءةُ :  [بشأ]

 

وا  ــــــــــــــُ َرب دًا َواشــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــح دًا ُرَوي ــــــــــــــح اَءةِ ُرَوي َبشــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــِ   ب
ُذوِب     عـــــــــــُ ًة بـــــــــــِ لـــــــــــَ يــــــــــــح تح لـــــــــــَ ُف رَاحـــــــــــَ دح (5)ِإَذا اجلـــــــــــُ

 

  
ً  َكَكُرمَ  بَُطؤَ :  [بطأ]  :  ، قال الُمتَنبِّي ، بالضم يَْبُطؤ بُْطأ

َن الــــــــــــــربِّ وَ  ءُ مــــــــــــــِ رتح ينِّ  بــــــــــــــُ َك عــــــــــــــَ بــــــــــــــِ يــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــَ

ِب يِف     حــــــــــح رَُع الســــــــــــــــــــــــ  امُ َأســــــــــــــــــــــــح هــــــــــَ َســــــــــــــــــــــــريِ اجلــــــــــَ
 امل

  
َ  كذلكو كِكتابٍ  بَِطاءً و  .أَْبَطْيت:  ، وال تَقُلْ  ءٌ بَطيِ  فإِنك أَْبَطأْتَ و َمجيِئُك بَُطؤٌ  ، تقول منه ضدُّ اْسَرعَ  أَْبَطأ

نِسبة إِلى َدْيِر العاقول  العَاقُوِلّيِ  أَبي البَقاء، كذا في النُّسخ ، وصوابه أَحمد بن الَحسن بن  أَْحَمَد بِن الُحَسْينِ  أَبي العباس كأَميٍر لَقَبُ  ءُ البَطيِ و

ث َمديِنِة النَّْهَرواِن األَوسطِ   المشهور ، روى عن ابن منصور القَّزاِز وَطبقته. الُمَحّدِ

 .بِطاءٍ  من خيلٍ  ءٌ بَِطي ، ويقال فَرسٌ  بَِطاءً  إِذا كانْت َدوابُّهم أَْبَطئُوا:  عن أَبي زيدو

 ، وفي لغِة بني يَربوع. َكبُْشَرى ، أَي الدَّْهرَ  بُْطأَىو يا هذا ، بُطءَ  أَْفعَْلهلم :  يقالو

ً  بُطآنَ :  يقالو  بُْطآنَ  في نُون (6) بَُطؤَ  ذا خروجاً ، فُجِعلت الفتحةُ التي على بَُطؤَ  أَي ، جعلوه اسماً للِفعل كسْرَعانَ  ويُْفتَحُ  بالضم َذا ُخُروجا

ُب ، أَي ما حين أَدَّْت عنه ، ليكون ةُ الطاِء إِلى الباِء ، وإِنما صحَّ فيه النْقُل ألَن معناهُ التعجُّ  .أَبطأَه علَماً لها ، ونُِقلت ضمَّ

َ وَ  ً  بَطَّأ َ و عليه باألَْمِر تَبِطيئا َرهُ  أَي به أَْبَطأ َ  َمنْ » في الحديثو ، أَخَّ بِِه َعَملُهُ لَْم يُْسِرْع  بَطَّأ
ره َعملُه السَّيى «بِِه نََسبُه (7) لم  (8)ُء أَي من أَخَّ

 يَنفَْعه في اآلِخرة َشَرُف نَسبِِه.

 * ومما يستدرك عليه.

 َ َ  ، وما (9)الرجُل في َمسيِِرِه  تَبَطَّأ  .(10) يَْستَْبِطينِي . وكتَب إِليَّ استبَطأْتُهو ، بَطَّأَك بك ، وما أَْبَطأ

وض.:  بِيَطاءو بير بن بَكَّار ، ونقله عنه السُّهيليُّ في الرَّ  اسم سفينِة جاَء ذُكرها في ِشعر ُعثماَن بن َمظعوٍن ، قاله الزُّ

 ى.اسٌم مجهوٌل أَصلُه ، قاله الليث ، وأَورده صاحب اللسان هنا ، وسيأْتي في المعتّلِ إِن شاَء هللا تعال:  باِطئَةُ و
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ً  كَجعََل وَكُرمَ  أَو الشاة الناقَةُ  بَكأَتِ :  [بكأ]  ، وروى بَُكَؤْت تَْبُكؤُ  سمعنا في َغِريب الحديثِ :  قال أَبو منصور بَْكأ

__________________ 
 .7اآية :  ( سورة البينة1)
 .6( سورة البينة اآية 2)
 ء.الشي:  ( األساس3)
 َبِسَئ.:  ( األساس املطبوع4)
 .«... . إذا اجلرفُ .. اشربوا:  البلدان ( معجم5)
 عل .:  ( اللسان6)
 مل ينفعه نسبه.:  ( النهاية واللسان7)
 وتفريطه يف العمر الصاحل.:  ( زيد يف النهاية واللسان8)
 .«.. تباطب الرجر»:  واللسان .«تباطب يف أمره»:  ( األساس9)
 يستبِطُئين.:  ( األساس10)
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 :  كر  ذلك َمهموز بفتح َفُسكوِن. قا  َساَلمة بن َجنحَد ٍ :   ا قا  أَبو زِيد تـَبحَكبُ  الناقةُ  َبَكَبتِ : و  (1)ِشر عن َأيب ُعَبيد 
ا وَ  عــــــــــــهــــــــــــَ ــــــــــــَ رحت مــــــــــــَ ــــــــــــِ ا أَدحَ. ل هــــــــــــَ ِبســــــــــــــــــــــــــُ اَ   ــــــــــــَح  قــــــــــــَ

اِدي وَ     فــــــــــَ ــــــــــُ وح نـ ئِ لــــــــــَ كــــــــــِ بــــــــــَ وِب   بــــــــــِ لــــــــــُ رِّ  ــــــــــَح (2)كــــــــــُ
 

  
مِّ  ءُ البُكْ :  وزاد أَبو َزْيِد فيه َكةً ، كذا هو مضبوٌط عندنا في النُّسخ ، وفي العُباب بالفتح والمدّ  بََكاَءةً وَ  بالضَّ كقُعود ، وكالهما  بُُكوًءاوَ  ُمَحرَّ

بالهاء  كيِئَةٌ بَ وَ  ءٌ بَكي أَي الناقة أَو الشاة فهي على وزن ُغراٍب ، وفي بعض النسخ بضّمٍ فُسكون بَُكاءً  زاد أَبو زيدو بالضمّ  بَُكؤَ  َمَصدر

ً « فََحلَبها ءٍ بَكيِ  فَقَام إِلَى َشاةٍ » في حديث علّيٍ و إِذا انقطع ،:  ، وقيل قَلَّ لَبَنُها وبدونها ، أَي َهْل يَثْبُُت »:  ، وفي حديث ُعَمر أَنه سأَل َجْيشا
 :  األََسِديُّ  (4)ِعٍب وقال أَبُُو مكْ  «: نَعَمْ  فقالوا ؟بَكيِئَةٍ  لَُكم العَُدوُّ قَْدَر َحْلِب شاةٍ  (3)

الـــــــــــــه  رَِ  مـــــــــــــَ فـــــــــــــح رحُء مـــــــــــــَ َ
ن  املـــــــــــــ رِبـــــــــــــَ َيضـــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

ز ارِ     َوِ  اجلـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح اِر مبـــــــــــــــِِ قـــــــــــــــَ رحَب الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ن  و وَ  بحزِلــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ َؤن  لــــــــــــــــَ كــــــــــــــــُ بــــــــــــــــح ُه  تـــــــــــــــــَ احــــــــــــــــُ قــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــِ

اِر وَ     مــــــــــــَ ُه ِبســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــ  بــــــــــــِ ن  صــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ لــــــــــــِّ عــــــــــــَ ــــــــــــُ (5)يـ
 

  
 األَخير على ترك الهمز. َكِكَراٍم وَخَطايَا بََكايَاو بَِكاءٌ  ج

 واِحَدتُهما بِهاٍء. معتلّة عند بعضهم َمْقُصوَرةً  بالفتح َكالبََكا كالِجْرجيِرِ  نَبَاتٌ  (6) ءُ البَكْ :  قال الليثو

 ء وقِلَّتِه.التركيب يَدلُّ على نقصان الشي:  وفي العباب

 : * ومما يستدرك عليه

 :  وقِلَِّة َخْيٍر. وقول الشاعر (8) بُكاءٍ  صار ذا:  زيدٌ  أَْبَكأَ و قلَّ َعطاُؤها.:  بَِكاءٌ  َدْمعُها. وأَْيدٍ قلَّ :  بَِكاءٌ  َعيني وُعيون (7) بََكأَتْ 

يِن  ومــــــــــــــُ لــــــــــــــُ اَلِب تـــــــــــــــَ َرتح أُم  الــــــــــــــكــــــــــــــِ كــــــــــــــَ  َأاَل بــــــــــــــَ

و ُ     قــــــــــُ ــــــــــَ دح :  تـ بَ َأاَل قــــــــــَ كــــــــــَ ــــــــــح هح  أَب بــــــــــُ الــــــــــِ  الــــــــــد ر  حــــــــــَ

  
ً  الحالُب الدَّرَّ َوَجَد :  زعم أَبو ِرياٍش أَّن معناه وقد يَجوز عندي أَن تَكون الهمزةُ :  وَجَده َحميِداً ، وقال ابن سيَِده:  أَْحَمَده:  ، كما نقول بَِكيئا

ً  ِلتعديِة الِفْعِل ، أَي َجعله نَحن َمعاِشَر » ايةفي روو .بِكاءٍ  من قوم ءٌ بَكي فهوَ  بََكاَءةً  الرجلُ  (9)، غير أَني لم أَْسمع ذلك من أَحٍد. وبَُكؤ  بَِكيئا

َرِكيَّةٌ بَِكيَّة ، إِذا نََضب :  لم يُِصْب حاَجته ، ويقال:  الرجُل كفَِرح بَِكئَ وَ  أَي قِلَّة الَكالِم ، أَي إِال فيما يُْحتَاج إِليه ، (10) «ءٌ بَكْ  األَنبياِء فينا

 ماُؤها ، قُلبت َهمزتُها لإِلتباع.

في بعض و أَو اْنقََطع أَي صاَر عليهم (11)أَي َرجعوا :  قال األَخفش (َوابُؤ ِبَغَضب  ِمَن هللاِ ):  له تعالىومنه قو َرَجعَ :  إِليه بَاءَ :  [بوأ]

 وهي قليلةٌ. (12)عن الِكسائي  بُْؤتُهو وهذه عن ثَعلبٍ  أَبَأْتُهو به إِليه بُْؤتُ  النسخ بالواو بدل أَو

، وإِنما  الباَءةِ  لغةٌ في النَِّكاح باألَلف والهاء ، فهذه أَربُع لغاٍت بمعنى البَاهُ و ، بإِبدال الهمزة هاًء ، الباَهةو بحذف الهاء ، البَاءُ و بالمدِّ  البَاَءةُ و

َي به ألَن الرجلَ  أُ  ُسّمِ أُ  ِمن أَهله ، أَي يَستمِكُن منها كما يَتَبَؤَّ حاح ، وجعل ابُن قتيبةَ من داره ، كذا في العُباب وجامع القَزَّ  (13) يَتبوَّ اِز والّصِ

ْج ، فإِنَّه أََغضُّ للبََصِر وأَْحَصُن ِللفَْرجِ ، َومْن لم يَستَِطْع فَعَلَْيِه  البَاَءةَ  َمِن اْستََطاَع ِمْنُكمُ » في الحديثو اللغةَ األَخيَرةَ تَصحيفاً ، فْليَتََزوَّ

ْوِم فَإِنَّه لَهُ ِوَجاءٌ بِ   .«الصَّ

 :  ار واألُتُنَ وقال يَِصف الِحمَ 

ا  ن ســــــــــــــــــــــــــــــَ ا َوعــــــــــــــــُ ارًا هبــــــــــــــــَِ كــــــــــــــــَ رُِّس أَبــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ  يـ

رحٍس     َرُم عـــــــــــــــــــِ ا اَبَءةً َأكـــــــــــــــــــح َرســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإذح َأعـــــــــــــــــــح

  
 البَاءِ  فاُلٌن َحِريٌص على:  يقال:  وقال ابن األَنباريّ 

__________________ 
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 عن أيب عمرو.:  ( زيد يف اللسان1)
 «... ءٍ ولو تعاد  ببك .. يقا :  وفيها (عدا ـبكب )( ديوانه واملفضليات واملقايي  واللسان 2)
 ثبت.:  ( النهاية واللسان3)
 (.بكب)ما أثبتناه عن هامش اللسان « مكعب»:  ( ابألصر4)
 .«فليبزلن» وفيها (بكب)ا اجملمر ا التكملة  (لر ـأز   ـبكب )( اللسان 5)
 ُء نبت كاجلرجري ا واحدته ُبكاًء.الُبك:  ( اللسان6)
 َبُكؤت.:  ( األساس7)
 ٍء.َبكح :  ( األساس8)
 وَبَكَب.:  ( اللسان9)
 ٌء وُبكاٌء.ُبكح :  ( اللسان10)
 رجعوا به.:  ( اللسان11)
 كَبأَبحتُُه.:   ( اللسان12)
 املنز  ا ألن من تزوج امرأة بّوأها منزال.:  املباءةيقا  فيه الباءة والباء وقد يقصر ا وهو من :  قا « منزله»:  ( النهاية13)
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ِر ا َأي  الَباهِ و  الَباَءةِ و  ُض ا وُ حمض  الَباءُ و  الواحدُة ا الباَءةُ و  النِّكاح ا (1) [عل ]ا ابهلاء والَقصـــــــح  الَباَءات عل  الَباءُ  (2)اجَلمح
 :  قا  الشاعر

اِت  بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ُب ُذو الـــــــــــــــثـ ا الـــــــــــــــر اكـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ   اَي أَيـ

َب     احــــــــــِ ي صــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــِ بــــــــــح َت تـــــــــــَ نــــــــــح اَءاتِ ِإنح كــــــــــُ  الــــــــــبــــــــــَ

  

 فَاعحِمدح ِإىَل َهاتِيُكُم األَبـحَيات

أَ وَ  ً  الرجلُ  بَؤَّ  وهو مجاز. نََكحَ  إِذا تَْبِويئا

 :  ، وذا يَكوُن أَبداً بما عليه اَل لَهُ. قال لَبيِدٌ  أَقَرّ  وبَِحقَّه إِذا بَِدِمه بَاءَ و ، َوافَقَ :  ءُ الشي بَاءَ و

ا وَ  هـــــــــــــَ لـــــــــــــَ رحُت اَبطـــــــــــــِ كـــــــــــــَ ؤحتُ أَنـــــــــــــح ا  بــــــــــــــُ هـــــــــــــَ قـــــــــــــّ  حبـــــــــــــَ

ا    هـــــــــــَ رامـــــــــــُ ي  كـــــــــــِ رح عـــــــــــلـــــــــــَ خـــــــــــَ ِدي وملَح يـــــــــــفـــــــــــح نـــــــــــح  عـــــــــــِ

  
 بَْوأَةً :  ، كذا في أَكثِر األُصوِل ، وفي بعضها بفتْحٍ فَُسكونٍ  بَْوًءا بَِذْنبِهِ  باءَ :  قال غيرهوَ  إِذا أَقَرَّ به يبُوُء بَْوًءا بإِثمه فهو باءَ :  وقال األَصمعي

جاُج  اْحتََمله:  كَسحابٍ  بََواءً وَ  بزيادة الهاء أَي  (3) (فَباُؤ ِبَغَضب  َعلى َغَضب  )وصاَر الُمذنِب َمأَْوى الذنِب ، وبه فَسَّر أَبو إِسحاق الزَّ

 البََواءِ  أَي أَلتَِزم وأَْرِجُع وأُِقر ، وأَصل« بَِذْنبيِ  أَبُوءُ وَ  بِنِْعَمتَِك َعلَيَّ  أَبُوءُ » ، وفي بعض النُّسخ بالواو ، وفي الحديث أَو اْعتَرَف به احتملوا ،

اِغب ، وفي حديٍث آَخرَ  أَي «  أَحُدهمابِهِ  بَاءَ  فقد» اللُّزوُم ، كما في النهاية ، ثم استُعمل في كّلِ َمقاٍم بِما يُناِسبُه ، صّرح به الزمخشريُّ والرَّ

 التَزَمه ورَجع به.

 بَاَءتْ »:  ، أَي َعاَدلَه ، كذا عن أَبي َزْيد. ويقال فَقَاَوَمهُ  وصار َدُمه بَِدمه قُتَِل به إِذا بََواءً  بِفاُلنِ  (4)فاُلٌن و عَدلَه ، بََواءً و بَْوًءا دُمهُ بَِدِمه باءَ و

ن يُْقتَل به ، وأَنشد األَحمُر لرجل قَتل قَاتَِل أَخيِه فقال بُؤْ :  بَقَرتَاِن قُتِلْت إِحداهما باألُخرى. ويقالوُهما « َعَراِر بَِكْحل  :  بِه ، أَي ُكْن ِممَّ

هُ  ُت لــــــــَ لــــــــح قــــــــُ ؤح :  فـــــــــَ رِ  بـــــــــُ ُه اِبمــــــــح لــــــــَ ثـــــــــح َت مــــــــِ  ٍء َلســــــــــــــــــــــح

اوَ     مـــــــَ ُب الـــــــد  لـــــــُ ـــــــطـــــــح نح ي مـــــــَ ـــــــِ ااًن ل عـــــــَ ـــــــح نـ ـــــــُ َت قـ نـــــــح نح كـــــــُ ِِ 

  
القاتَِل  أَبأْتُ :  بالهمز فيهما ، يقال بَاَوأَهُ وَ  َكأَبَاَءهُ  معناه وإِْن ُكْنَت في َحَسبِك َمْقنَعاً لكّلِ َمن طلبَك بِثَأِْرِه ، فلْسَت ِمثَل أَخي.:  ُعبيدٍ قال أَبو 

 :  فاُلناً بِفاُلٍن. قال الطُّفَْيُل الغَنَِويُّ  أَباءَ :  الً برجٍل قيلالسُّلطاُن َرج (5)وِإذا أَقَصَّ :  أَيضاً ، إذا قَتَْلته به ، وفي اللسان اْستَبَأْتُهُ و بِالقتيل

مح  َأاَبءَ  هــــــــــُ فــــــــــَ عــــــــــح وحِم ضــــــــــــــــــــــــِ َن الــــــــــقــــــــــَ اَلاَن مــــــــــِ تــــــــــح قــــــــــَ  بــــــــــِ

ِب وَ     لــــــــــ  كــــــــــَ نح َأســــــــــــــــــــــــريٍ مــــــــــُ د  مــــــــــِ عــــــــــَ ا اَل يـــــــــــُ (6)مــــــــــَ
 

  
 :  (8)وقال التغلبيُّ  .(7)ومثلُه قَْوُل أَبي ُعبْيٍد 

وُ  و  لـــــــــــُ ُ
ا املـــــــــــ ي عـــــــــــنـــــــــــّ هـــــــــــِ تـــــــــــَ نــــــــــــح ي َأاَل يــــــــــــَ قـــــــــــِ تـــــــــــ   تــــــــــــَ

ا ال     ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــن اءُ  ـــــــــــــــارِم ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــد مِ  يـ ُم اِبل ـــــــــــــــد   ال

  
 :  وقال عْبُد هللا بن الزبير

ا  نــــــــَ نـــــــــَ يـــــــــح ِ  بـــــــــَ فــــــــح فــــــــح  ابلــــــــنـــــــــ   َقضــــــــــــــــــــــَ    َأن  الــــــــنـــــــــ 

رحضــــــــــــــــــــــــَ  َأنح وَ     ُك نـــــــــــَ مح ملَح نــــــــــَ كــــــــــُ بــــــــــاِوئــــــــــَ رُ  نــــــــــُ بــــــــــح  قـــــــــــَ

  
ال نَْرَضى إِالَّ أَْن :  َحيَّْيِن من العرب ِقتاٌل ، وَكاَن ألَحِد الَحيَّْيِن َطْوٌل علَى اآلخِر فقالواأَنه كان بْين :  في الحديثو تَعَاَدال القتيالن تَبَاَوَءاو

ُجَل ، فأَمرهم النبيُّ أَن (10)بالعبِد ِمنَّا الُحرَّ منكم  (9)نَقتَُل  لصحيح ، ، ووزنه يتَقَاولُوا ، على يَتَفَاعلُوا ، وهذا هو ا يتباَوُءوا ، وبالمرأَةِ الرَّ

أَهُ و ، على مثال يَتََراَءْوا ، كذا نَقل عنهم أَبو ُعبيد. يَتَباَءْوا وأَهل الحِديث يقولون نزَل به إِلى َسنَِد َجبٍَل ، هكذا متعّدياً إلى اثنين في  َمْنِزالً  بوَّ

ياً إِلى واحٍد ، وعليها كتَب شيُخنَا ، وم ي إِلى اثنين قولهمنسختنا وفي بعضها بإِسقاط الضمير ، فيكون متعّدِ أْتُ :  ثََّل للمتعّدِ ِلَزْيِد بْيتاً ،  تَبوَّ

أَ و هو متعّدٍ بنفسه لهما ، والالم زائدة ، وفَعَّل وتفَعَّل قد يكونان لمعنًى واحدِ :  وقال أَبو زيد أَهو فِيه بوَّ ومكَّن له  أَْنَزلَه له بمعنى َهيَّأَه له بوَّ

أْتُهمو القوَم منزالً  أَبَأْتُ :  يدإِيَّاه ، قال أَبو ز َكأَباَءهُ  فيه  ، بالَكْسر. البيِئةُ  واالْسمُ  منزالً إِذا نَزْلُت بهم إِلى َسنَِد َجبٍَل أَو قِبَِل نَْهرٍ  بَوَّ

__________________ 
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 ( عن اللسان ا والنقر عنه.1)
 و مض.:  ( اللسان2)
 .90:  ( سورة البقرة3)
 بواء ا ممدود ا وأابءه وابوأه ا إذا قتر به وصار دمه بدمه.وابء فالن بفالن :  ( اللسان4)
 .«اقتص» ( عن اللسان ا وابألصر5)
 مثلهم بد  ضعفهم.:  ( ديوانه اللسان واجملمر وفيه6)
 أبو عبيد.:  ( ابألصر7)
 ان للتغليب.وهو جلابر بن ُحينٍَّ التغليب ا واملقايي  والعا دون نسبة ا والتهذيب واللس 11/  2( املفضليات 8)
 يُقتَر.:  ( اللسان9)
 منهم.:  ( اللسان10)
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أَ و ْمَح نَْحَوهُ  بوَّ أَ و .(1)نحو َهيَّأَه ، كما ورد ذلك في الحديث  قَابَلُه به:  الرُّ أَ وَ  بِهِ  َكأَبَاءَ  به َحلَّه وأَقامَ :  الَمكانَ  بوَّ ، عن األَخفش ، قال هللا  تَبَوَّ

ؤُ :  أَي اتَّخذا ، وقال أَبو زيد (2) (تَ بَ وَّءا ِلَقْوِمُكما ِبِْصَر بُ ُيواتً َأْن ):  عزوجل أَن يُْعِلَم الرُجُل الرُجَل على المكان ِإذا أَعجبه ِليَْنزلَه :  التَّبَوُّ

أَه:  ، وقيل أُ :  إذا أَصلَحه وَهيأَه ، ويقال تَبَوَّ ه استواٌء وأَمَكنِِه لَمباَءته  ما (3)فالٌن منزالً إِذا نَظر إِلى أَْحَسن  تَبَوَّ أَ و فاتخذه. (4)يُرى وأََشّدِ  تَبَوَّ

أْته:  يقال (5) (لَنُ بَ وِّئَ ن َُّهْم ِمَن اجْلَنَِّة ُغَرفاً ):  نَزَل وأَقام ، وقال الفراء في قوله تعالى:  في و منِزالً وأَثَْوْيتُه َمنِزالً سواٌء ، أَي أَنزلته ، بَوَّ

داً َمْن َكَذب »:  الحديث أْ  َعلَيَّ ُمتَعَّمِ  أَي ِليَْنِزْل َمْنِزلَه من النار. «رِ َمْقعََده ِمَن النَّا فَْليَتَبَوَّ

ُءون حيث:  َمْنِزل القوِم في ُكّلِ َمْوضعٍ ، وقيل:  وقيل (6) الَمْنِزل أَي الَمبَاَءة من المجاز فاُلٌن َطيِّبو :  لِمْن قِبَِل َواِد وَسنَِد َجبٍَل ، ويقا يَتَبَوَّ

 :  ، أَي َسِخيُّ واسُع المعروِف. وقرأْت في ُمشِكل القُرآن البِن قُتَْيبَة وأَنشد الَمباَءةِ  (7)هو َرحيب 

ٍم  بــــــــــــــــــو أحتَ وَ  لــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح ك يف مــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــــَ  بـ

يـــــــــــــــــــــــِب     اَءةِ َرحـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــــَ
َ

رَحِ  املـــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح
َ
 َوامل

  

َر   اَلَب الـــــــــــــقـــــــــــــِ اَة كـــــــــــــِ فـــــــــــــَ َت الـــــــــــــعـــــــــــــُ يـــــــــــــح فـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

ِح وَ     بــــــــــــِ نــــــــــــح تـــــــــــــَ ُمســــــــــــــــــــــــــح اَلِب لــــــــــــِ َح الــــــــــــكــــــــــــِ بــــــــــــح (8)نـــــــــــــَ
 

  
 :  قال طرفة البَاَءةِ و بالكسر كاْلبِيئةِ 

و  بـــــــــــــــُ يـــــــــــــــِّ اَءةطـــــــــــــــَ مح  الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ ٌر َوهلـــــــــــــــَُ هـــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

رح     ٍث َوعــــــــــــِ ئــــــــــــَت يف َوعــــــــــــح ٌر ِإنح شـــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــُ

  
أُ و هو الُمَراُح الذي يَبِيُت فيه.:  وفي التهذيب بَْيُت النَّْحِل في الَجبَلِ  الَمباَءةو ِحمِ  المباَءة ُمتَبَوَّ  :  ، قال األَعلم الَولَِد ِمَن الرَّ

ــــــــــــَ  وَ  ل ِا عــــــــــــَ جــــــــــــِ ِك اهلــــــــــــَ ــــــــــــِ ل ــــــــــــِ ب ُر  ــــــــــــَح مــــــــــــح عــــــــــــَ ــــــــــــَ  ل

ِب     اَءةَرحـــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــَ
َ

رحمِ  املـــــــــــــــــــ ِوِ اجلـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــُ

  
ىو لإِلبِل حيث تُنَاخ في الَمَوارد. ويستعمل للغنم  (9)َمْعِطُن القَْوِم  المباَءة:  وفي اللسان الَمْعِطنُ  كذلكو َمباَءةً  الوحشي ِكنَاُس الثَّْورِ  يُسمَّ

أُ  أَيضاً كما في الحديث ، وهو ً  الُمتَبَوَّ  الَمباَءةِ  أَي إِلى َردََّها إِليه اإِلبلَ  أَباءَ : و ، هكذا في النُّسخ ، والذي في اللسان والعُباب بِاإِلبِلِ  أَبَاءَ و أَيضا

 :  أَنْخَت بعَضها إِلى بعٍض قال الشاعر مباَءةً  اإِلبلَ  أَبَأْتُ : و

ريٌَة  ا مـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح اِن بــــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ لـــــــــــــــيـــــــــــــــِ  حـــــــــــــــَ

انِ     يـــــــــــــئـــــــــــــَ بـــــــــــــِ ِ   يـــــــــــــُ يـــــــــــــِّ ٍن ضـــــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــَ (10)يف عـــــــــــــَ
 

  
جوع واالنقطاع. فَرَّ :  ِمْنه أَباءَ و  كأَن الهمزةَ فيه ِلسْلِب َمعنى الرُّ

بَاغِ :  األَديِمَ  أَباءَ و باغ:  ، وهو مذكوٌر في هامش بعِض نَُسخ الّصحاح ، والذي في العُباب وأَْبأَِت المرأَةُ أَِديَمها جعله فيِ الّدِ  جعلته في الّدِ

لدِم فالِن إِذا كان ُكفُؤاً له ، قالت  بََواءٌ  في هذا األَمِر ، أَي أَْكفاٌء نُظَراُء ، ويقال َدُم فاُلنٍ  بََواءٌ  القومُ :  يقال ءُ السََّواُء والُكفْ :  بالمد البََواءُ وَ 

 :  ليلى األَخيِليَّة في َمقَتل تَْوبَةَ بِن الُحَميِّر

لــــــــــَ   تـــــــــــح ِن الــــــــــقــــــــــَ كــــــــــُ َواءً فــــــــــِإنح تــــــــــَ مح  بـــــــــــَ كــــــــــُ ِإنــــــــــ   فــــــــــَ

رِ     امـــــــــِ ـــــــــِن عـــــــــَ وحِف ب مح آَ  عـــــــــَ ـــــــــُ ت ـــــــــح ل ـــــــــَ تـ ـــــــــَ ا قـ ىًت مـــــــــَ ـــــــــَ  ف

  
، وأَنه ال يُْقتَص للمجروح إِالَّ ِمن َجاِرِحِه الجاني ، وال يُْؤَخذُ إِالَّ ِمثُْل  يعني أَنها ُمتساِويةٌ في القصاص «بََواءٌ  الجِراَحاتُ »:  في الَحديِثو

 أَي تُْؤذي كما تُْؤَذى. .البََواءَ  تُِريد:  فقال:  ما بَاُل العَْقَرِب ُمْغتَاَظةٌ على بَني آَدمَ :  في حديِث َجعفٍر الصاِدِق قيل لهو ، (11)ِجراَحته َسَواء 

ً  بواءٌ و  ، كذا في العُباب والتكملة. ٍد بِتَهامةَ وا أيضا

 أَي لم يَختِلف جوابُهم ، فعَْن ُهنا بمعنى الباِء وفي واحٍد أَي بَِجَواٍب واحد بَواءٍ  أََجابُوا َعنْ  َكلَّمناهم فَ :  يقالو

__________________ 
 وهّيبه.أن رجاًل بّوأ رجاًل بر ه ا أي سدده قبله :  ويف ا ديث:  ( يف اللسان1)
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 .87:  ( سورة يون  اآية2)
 أسهر.:  ( اللسان3)
 ملبيته.:  ( اللسان4)
 .58( سورة العنكبوت اآية 5)
 للعفيف الفرج ا ُجعر طيب الباءة ا وهي املباءة واملنز .:  وفالن طيب الباءة:  ( األساس6)
 رحُب.:  ( األساس7)
لعلهما للعماين فإن له قصـــيدة يف هذا الوزن والروي ميدح هبا عبد امللك  .«طالب القر »:  وفيه 345( البيتان يف  وير مشـــكر القرآن ص 8)

 .(ساسي 81/  17انظر األغاين )بن صاحل اهلاِشي 
 منز  اإلبر.:  ويف املقايي  .«ن اإلبرمعط»:  تعطن. ويف اجملمر:  ( عن اللسان ا األصر9)
  ا التهذيب ا اللسان.العا .«... معطن ضي  خليطان»:  ( املقايي 10)
 وما يساويها يف اجلرح ا وذلك البواء.:  ( زيد يف اللسان11)
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 َجواابً واحداً. (1)َأي َأَجابوا :  الُعباب
 .البيِئةِ  إِنه لََحسنُ :  يقال الحالَةُ :  بالكسر البِيئَةُ و

 تذهب. أَي لسعتها في فاَلةٍ  ءُ تَبِي فاََلةٌ  في أَْرِض فاََلة:  قالواو

 : الزمة َشِديَدةٌ  بالضّم ، أَي ُمبيِئَةٌ  َحاَجةٌ  يقالو

 : * ومما يستدرك عليك

نَعَماً ال يَسعُها الُمَراُح. وقال ابن  (2)هللا عليهم  أَباءَ و على فاُلٍن مالَهُ ، إِذ أََرْحُت عليه إِبلَه وَغنَمه. أَبأْتُ و .َمباَءةً  اتخذه:  المنِزلَ  استباءَ 

ّكيت في   :  قول ُزَهْيِر بن أَبي ُسْلمىالّسِ

ِداين  ُروا هــــــــــــــَ رًا َأســــــــــــــــــــــــــــَ عحشــــــــــــــــــــــــــــَ مح أََر مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  فـ

ٍت وَ     يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ اَر بـ اءُ ملَح أََر جــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ تـ  ُيســــــــــــــــــــــــــــــح

  
أُ  ، أَي يُستَباءُ و ذو الُحْرَمِة ،:  الَهِديُّ  ََّخذُ اْمَرأَتُه  يُتَبَوَّ ، وهو القََوُد ، وذلك أَنه  البََواءِ  ، من يُْستَباءُ :  أَْهالً. وقال أَبو عمرٍو الشيبانيُّ  (3)أَي تُت

 .(4)أَتاهم يُريد أَن يَستجيَر بهم فأَخذوه فَقتلُوه برُجٍل منهم 

ها ، واألُخرى َموِضُع ُوقوِف سائِق السَّانِيَة.:  َمباَءتَان وللبئر  إحداهما َمْرِجع الماِء إِلى َجّمِ

اء  َراَء َوَرأَى ، وسيُذكر في المعتّل.:  ، بوزِن بَاَع إِذا تََكبَّر ، كأَنَّه َمقلُوب بَأَي ، كما قالوا بَاءَ :  الفَرَّ

َ :  [بهأ] ً  وهي عيُن الكلمِة ، وقد تقدم أَن التثليَث ال يُعتبر إِال في َعيِن الفعِل ، فذْكُر الهاِء ُهنَا َكاللَّْغوِ  به ، ُمثلّثَةُ الهاءِ  بََهأ  بفتح فسكون بِْهأ

ابن َعْوٍف أَنه رأَى في حديث عبِد الرحمن و ، قاله أَبو زيد. بَِهئتُ و به بََهأْتُ  به وأَِلَف وأََحبَّ قُْربَه ، وقد أَنِسَ  بالمد بَهاءً وَ  كقعود بُُهوًءاو

في حديث َميموِن بِن ِمْهَراَن أَنَّه و أَي أَنِسوا به حتى قَلَّْت َهيبتُه في قلوبهم. بِهذا المقام. بََهئُوا أَرى النَّاَس قَدْ :  َرُجالً يحلِف عند الَمقاِم فقال

بََهْوا بِِه ، غير َمهموٍز ، وهو في الكالِم :  َوُرِويَ :  قال أَبو ُعبيدٍ  بََهؤوا به.َعلَْيَك بِكتاب هللِا ، فإِّن الناَس قد :  َكتب إِلى يُونَُس بِن ُعبَيدِ 

َ  َمهموزٌ   :  به إِذا أَنِس وأََحبَّ قُْربَه ، عن أَبي سعيِد ، قال األَعشى كابتَْهأ

َوااَن وَ وَ  َو  هـــــــــَ هـــــــــح نح يــــــــــَ يِّ مـــــــــَ ييف ا ـــــــــَ هـــــــــِ تـــــــــَ بــــــــــح   يــــــــــَ
َة مـــــــــغضـــــــــــــــــــــــبـــــــــا وَ     ذبـــــــــَ َد  الـــــــــكـــــــــَ دح أَبـــــــــح ُر قـــــــــَ (5)آخـــــــــَ

 

  
 ، كذا في العُباب والتَّكِملة واللساِن. يَْبتَِهي فتَرك الهمزةَ ِمنْ 

َ  ِمن امرأَة َعلَم َكقَطامِ  بََهاءِ و از. بََهأ  به إِذا أَنِس ، كذا في َجاِمع القَزَّ

ّكيت يقالو  له. ما فَِطْنتُ  وما بَأَْهُت له ، أَي له بََهأْتُ  ما:  عن ابن الّسِ

 به إِذا أَنِْست به. (6) بََهأْت قد أَنَِسْت بالحاِلب ، وهو من بَُسوءٌ :  بالفتح ممدوداً  بََهاءٌ  ناقَةٌ  تاب اإِلبلقال األَصمعيُّ في كِ و

َ و ِمن الُحُسِن فهو من بَِهَي الرُجُل ، غير َمهموٍز ،  البََهاءُ  فأَما كأَْبَهأَهُ  أَو َخَرقَه ، وهو أَثاُث البيتِ  أَْخاَلهُ ِمن الَمتَاع:  يَْبَهُؤهُ  البَْيَت َكمنَع بََهأ

 والتركيُب يُدلُّ على اإِلْنس.

 فصل التاء
 الَفْوِقيَّة مع اهلمزة

ُ  [تأتأ]  به. تَأْتَأْتُ :  تقول ِحَكايَةُ الصَّْوتِ :  التَّأْتأَة

 إِذا تكلم. في التَّاءِ  التَّأْتَاءِ  تَردُّدُ  (7) التّأْتأَةُ و

فَادِ  الِمْعَزى اُء التَّْيسُدعَ  التأْتأَةو  بحذف الهاء. كالتَّأْتَاءِ  إِلى العَْسبِ :  ، وفي العُباب ِللّسِ
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ْفل التأْتأَةُ و بِّي ، بدل الطفْل.:  الصغيِر ، وفي العباب هي أَيضاً َمْشُي الّطِ  الصَّ

 شجاعةً. التَّبَْختُُر في الَحْربِ  التأْتَأَةُ و

بكسر فسكون همزة ممدوداً ، ومنهم من َضبط الثانيةَ بالَكسر  التِّئتَاءُ و بكسر فسكون َمْقصوراً  التِّيتَاءو بفتح فسكون مقصوراً  التَّْيتَا [تتأ]

 والمّد والثالثة بالَكسِر والقَْصر ، وبعضهم

__________________ 
 أجابوان.:  ( اجملمر والعا1)
 عليكم.:  ( األساس2)
 تتخذه امرأته.:  ( عن اللسان ا ابألصر3)
 اقتر هذا بقتيلك فإنه بواء به ا أي هو يعادله يف الكفاءة.:  والبواء يف القود ا تقو :  ( عبارة العا4)
قوله مغضــــباً كذا يف النســــخ وشــــرح القاموس ا والذي يف التكملة وهي أصــــح الكتب الجي أبيدينا ا »:  ( كذا ابألصــــر واللســــان ا ويف هامشــــه5)

 مغضب.
 هببت.:  يي  واللسان ضبطت فيهما( املقا6)
 .«التبلء» يف كر املواضض كذا ابألصر ا ويف اللسان والتكملة وهتذيب األزهري« التب ة» ( قوله7)
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بطهما ابملدِّ وجعر الَفرح  بينهما وبا الذي قـَبحلهما َ حَز َوســـــِطها وهو با الَفوحِقي تا ا والصـــــحيح ما ضـــــبطناه َمنح :  ضـــــَ
يـَوحُط  حيــُحِدث عنــد اجِلمــاع ا قــا   (2)قــالــه ابُن اأَلعرايب ا وحنو ذلــك قــا  الفراُء  يـُنحزِ  قبــر اإِليالجِ  الــذي َأو (1)وهو العـِـذح

واختُلف يف لء التيتا ا وهي َأو   الثالثة ا فالذي صــــــر ح  به أَبو َحي ان وابن ُعصــــــفوٍر َأن لَءها اأُلوىل زائدة ا :  شــــــيخنا
 ن َوَ َ ا واِوييف الفاِء ا ِإذا ثـَُقَر ِكرَباً َأو َخلحقاً ا وقد َأغفلها كثرٌي من َأهِر اللغة.وَأهنا مِ 

 : * ومما يستدرك عليه هنا

َ :  [تطأ] َ :  أَهمله الليُث ، وعن ابِن األَعرابيّ :  . في التهذيبتَطأ  الرُجُل إِذا َظلَم. كذا في اللسان. تََطأ

 احتَدَّ وَغِضَب. معناه:  أَهمله الجوهري ، قال الصاغاني حَكفَرِ  الرجل تَِفئَ :  [تفأ]

وليس على :  وفي بعض النُّسخ إِبانه حكى اللحيانيُّ فيه الَهْمُز والبَدل ، قال ِحينُه وَزَمانُه:  ءِ الشَّي تَِفيئَةُ  ذلك (3)أَتيته على تَِفيئَة :  يقالو

 ذلك تَِفيئَةِ  على بكرٍ  أَبو َدَخلَ  ثم ، وسلموآلهعليههللاصلىدَخل ُعَمر فكلََّم َرسوَل هللا :  في الحديثو التخفيِف الِقياِسّي ، ألَنه قد اعتدَّ به لغةً ،
ها تَْفِعلة ، وقال ، أَي على أَثَِره ، وفيه لُغة أُخرى ، على تَئِفَِة ذلك ، بتقديم الياء على الفاِء ، وقد تُشدَُّد ، والياُء فيها زائدةٌ على أَن

 فهي إِذاً لو ال القَْلُب فَِعيلَة ، ألَجل اإِلعالل ، والُمها َهْمزة. (4)لو كانت تَفِعلة لكانت على وزن تَْهنِئة :  الزمخشريُّ 

 أََخذه. وسيذكر في المعتل.:  واستفاَء فاُلٌن ما ِفي الِوَعاء

 : * ومما يستدرك عليه

 لساِن ، وسيأْتي في َوَكأَ إِن شاَء هللا تعالى.تكأَ ، ذكره األَزهرّي هاهنا وتبعه صاحُب ال:  [تكأ]

َ :  [تنأ] َ :  قََطن ، ويقال:  كقُعود تُنُوًءا كَجعَل بالمكانِ  تَنَأ  التِّنَاَءةُ  منه واالسمُ  وتَانُِخ ، كذا في التهذيب. تَانِئٌ  َكتَنَخ ، فهو أَقامَ  الضْيُف َشْهراً  تَنَأ

ْهقَان:  الذي هو الُمقيم بِبلِده والمالِزم التَّانِئ وبه سمي:  قال ثَعلبٌ و كالِكتَابَةِ  وهذا من أَقبح الغَلَط إِن َصحَّ عنه ، وَخليق :  قال ابُن ِسيده الّدِ

 تلك الُكوَرةِ أَي أَصلُه منها. تُنَّاءِ  هو ِمن:  ، يقال ج َكُسكَّان أَن يَِصحَّ ، ألَنه قد ثَبت في أَماليه ونواِدره

ُد بن َعْبِد هللاإِبراهيَم بن يَِزيو ه توفي سنة  َد ، وُمَحمَّ بن ريذة ، كنيته أَبو بكر ، من ثِقاِت أَهل أَصبهان ، ذكره الذهبيُّ ، وهو مشهوٌر بَِجّدِ

د ، 440 نبور صاحُب الطَّبراني ، وَحفيده أَبو الُحسين محمد بن علّي ، سمع محمد بن عمر بن زُ  (5)بن الحارث بن فادشاه  وأَْحَمُد بُن ُمَحمَّ

، كذا في تاريخ البنداري  454وتوفي سنة  (6) 388الَوّراق ، وأَبَا الفضِل بن المأْمون ، وأَبا ُزْرَعة البَنَّاَء وغيَرهم ، َصُدوق ، ولد سنة 

ُد بن ُعَمرَ  أَبو نصرو الذي َذيََّل به على تَاريخ الَخِطيب ، ثُون ونَ التَّانِئُ  بِن تَاتَةَ ، بن محمد بن عبد الرحمن ُمَحمَّ األَخير إِنما قِيل له  ، ُمَحّدِ

 بأَصبهان. 475لكونه يُْعَرف باْبِن تَانَةَ ، شيٌخ ُمْكثٌِر ، روى عنه الحافظ إِسماعيل بن الفَضل األَصبهاني وغيره ، توفي سنة 

 : * ومما يستدرك عليه

 َ وما هما تِنَّاِن ولكن تِنِّينَاِن ،  (9)ذاَت أَهواٍل. ويقال هما ِسنَّاِن وتِنَّاِن  (8) تَنُوَءةً  قََطعوا:  أَقَرَّ عليه الزماً ال يُفارقه ، ويقال:  (7)على َكذا  تَنَأ

 كذا في األَساس ، وهو مجاز.

 .(10)ِصيٌب ِء نَ يريد أَنَّ الُمقيمين في البِالد الذين ال يَنِفرون مع الغُزاةِ ليس لهم في الفَي ٌء.شي للتَّانِئَةِ  لَيسَ :  في حديث ابِن سيرينَ و

 : * ومما يستدرك عليه هنا

 قَْريَةٌ ِمن قَُرى ذَماِر باليَمِن.:  ، كأَنصاٍر ، قال ياقوٌت في معجمه األَتاَْلءُ  وجاَء منه تأََلَ :  [تأل]

__________________ 
 (.اللسان)( الَعذيوط بفتح أوله. 1)
 جبر ابملدينة.:  وبكسرها مشددة كمّيت وميِّتتيت بتسكا املثناة التحتية :  ( زيد يف التكملة2)
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 تِفَئة.:  ( اللسان3)
 هتيئة.:  ( اللسان4)
عن ابن  433لاعه صـــــحيح ا لكنه شـــــيعي معتزد. مات ســـــنة  أمحد بن  مد بن فاذشـــــاه صـــــاحب الطرباين. 136/  1( ميزان االعتدا  5)

 منده.
 مات ابلبصرة. 338سنة :  108/  3( لريخ بغداد 6)
 ... تنب عل  أمر كذا:  األساس( 7)
 تنوفة.:  ( األساس8)
 سنه وتنه أي تربه.:  الو بكسر التاء مبعىن الرتب ومثله السن وزانً ومعىن. ويف األساس:  ( هبامش املطبوعة9)
 يريد ابلتانئة اجلماعة منهم ا وإن كان اللفة مفرداً.:  ( زيد يف اللسان10)
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 فصل الثاء املثلثة
 اهلمزةمع 

َ :  [ثأثأ] ، فمن اإلرواء قول الراجز  ِضدُّ  فهو َعطََّشها ثَأْثَأَهاو َسقَاها َحتى يَذهب َعطُشها ولم يُْرِوها:  ، وقيل (1)بالماء  أَْرَواَها:  اإِلبِل ثَأْثَأ

(2)  : 

نح  َك لـــــــــــــــــَ ئَ ِإنـــــــــــــــــ  بحثـــــــــــــــــِ ثـــــــــــــــــَ اال  تــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــِّ

اال    جــــــــــــــــــــَ َدارَِ  الســــــــــــــــــــــــــــــــــِّ ِر َأنح تــــــــــــــــــــُ ثــــــــــــــــــــح  مبــــــــــــــــــــِِ

  
َ :  األَصمعيُّ قال و َ و عنهم دفع:  َعِن القْومِ  ثَأْثَأ ُجَل  ثَأْثَأ َ و عن الرُجِل ، أَي اْحبْسهُ. ثَأْثِئْ :  ويقال َحبَسَ :  عن األَمر (3)الرَّ  َسَكن:  الغضبُ  ثَأْثَأ

َ :  قال ابُن ُدريدو َ :  ويقال أَزاَل عن َمكانِه الرُجل ثَأْثَأ َ  وهذا يَنُصر اإِلرواَء ، وكذلك:  قال الصاغانيُّ  النَّاَر أَْطفَأََها ثَأْثَأ َغضبه إِذا َسكَّنَه  ثَأْثَأ
َ : و ، وعن أَبي عمرو (4) فاِد ومثلُه في ِكتاِب أَبي زيدٍ  َدَعاه:  بِالتَْيِس  ثَأْثَأ ْرَو ، أَو شِربَْت فلم تَ  َعِطَشْت ، َورِويْت ، ِضدٌّ :  اإِلبِلُ  ثَأْثَأَتِ و للّسِ

َ و كما تقدَّم ،  .(5)ِء ِإذا أَراده ثم بََدا له تَْرُكه الرُجُل عن الشي ثَأْثَأ

َ  قال أَبو زيدو ً :  قال األَصمعيُّ و ، بضّم الميم الُمقامُ و التَّْركُ  ثم بََدا لَهُ  إِلى أَرض أَراَد َسفَراً :  تثأْثًُؤا الرجلُ  تَثَأْثَأ َ  يقال لِقَي فالنا  هِمنْ  (6) فتَثأْثأ

فَادِ :  الثأثَاءُ :  عن أَبي عمٍروو أَي خافَه َهابَهُ :   كالتَّأْتَاِء وقد كرره المصنف. ُدعاُء التَْيِس للّسِ

ً  في ث وأَ  أَثَْيتُه ، وسيذكر:  أَثَْوتُه ، وعن األَصمعيّ :  رميته به ، ويقال:  بسهم أَثَأْتُهوَ  وكذلك الكسائيُّ  َوَوِهم الجوهريُّ فَذَكره ُهنا قريبا

والصواب أَن يُْفرد له تَركيِب بعد تركيِب ثمأَ ، ألَنه من باب أَجأْتُه أُِجيئُه وأَفَأْته أُفيئه ، وذكره األَزهريُّ في :  ذكره هنا ، قال الصاغانيُّ 

 تركيب أَثأَ ، وهو غير سديِد أَيضاً.

اث ، وقُضبان ِطواٌل يَُدقُّها الناُس ، وهي َرْطبةٌ فيتَّخذون منها أَْرِشيَةً يَْسقُون بها ، قاله نَْبتٌ :  ارٍ َكُزنَّ  الثُّدَّاءُ :  [ثدأ]  له َوَرٌق كأَنه َوَرق الُكرَّ

ةً   واحدته بَِهاءٍ  ْوِر الِخْطِمّي األَبيض.هي شجرةٌ طيِّبةٌ يُِحبُّها المال ويأْكلُها ، وأُصولُها بِيٌض ُحْلوة ، ولها نَْوٌر مثل نَ :  أَبو َحنيفة ، وقال َمرَّ

 ، وزْنَجبيل العََجم ، وِعْرُق األَْنُجذاِن الُخراسانّي. (8)وهو أُْشتُْرَغاُز  الطََّراثيثُ  (7) ويَْنبُت في أَْصِلها:  قال

 ُ قد جاَء في الحديث في ِصفة و وعليه َجَرى في الفضيح ،، أَي للمرأَة وهو قول األَكثر ،  كالثَّْديِ لََها (9)بضّمِ األَول والثالث  لَكَ  الثُّْنُدأَة

 هي أَو ، وهو قوُل األَصمعّيِ  أَو ِهَي َمْغِرُز الثّْدي أَراد أَنه لم يكن على ذلك الموضع لحمٌ  «الثُّْنُدأَتَْينِ  َعاري»:  وسلموآلهعليههللاصلىالنبّي 

إِذا فَتْحَت الَكِلَمة فال تَْهِمْز ، هي تَْنُدَوةٌ : و هي والثدي ُمترادفاِن ، قال ابن السكيت:  ، وهو قول ابن الّسّكيت ، وقيل َحْولَه الذي اللَّْحمُ 

النون أَصليّة والواو زائدة ، وقد  وَعْرقَُوة ، وإِذا َضمْمَت أَْولَها َهمزَت ، فتكون فُْعلُلَةُ ، وقوله َكفُْعلَُوة إِشارةٌ إِلى أَن (10)مثل قَْرنَُوة  َكفَْعلَُوةٍ 

الثُّْنُدَوة وزنها فُْنعُلة ، فتكون النون زائدة والواو :  وفي الِمصباح صرح بهذا الفَْرِق قُطُرب أَيضاً ، وأَشار له الجوهريُّ في الّصحاح.

ة العَرب ال تَهمُزها.:  أَصِليَّة ، وكان ُرْؤبَة يَهمزها ، وقال أَبو عبيد  وَعامَّ

وقال في الباِرع َضّم الثاِء مهموزاً وفتحها ُمعتالًّ ، وجْمعُها على ما قال ابُن السّكيِت ثَنَاٍد ، على النقص ، وأَهمله الُمصنِّف ، وحكى 

 الَجْمُع على اللُّغتَْيِن ثَناَدةٌ وثَنَاِد.:  صاِحُب الواعي

 : * ومما يستدرك عليه

يَة ، وإِن ُجِدعتفي األَن» في حديث عبِد هللا بن عمرو بن العاص أَراد بالثُّْنُدَؤةِ في :  قال ابن األَثير «فنِصف العَْقلِ  ثُْنُدَؤتُه ف إِذا ُجِدع الّدِ

 هذا الموضع َرْوثَة األَْنِف.

 يجوز أَن يكون تَصغير الثأد بنقل الهمزة إِلى أَوله.:  ُمصغَّراً مكاٌن بُعكاَظ ، قال ياقوت في المعجم األُثَْيداءُ و

وقد ُحِكيت بغير همز وضعاً ، قال األَزهريُّ إِن كانت الهمزة أَْصِليّة فالكلمة ُرباعية ، وإِن لم تكن أَصلية فهي  بالكسر الثِّْرِطئَةُ  : [ثرطأ]

 الرُجل الثقيلُ :  ثاُلثية. والِغْرقئ مثله
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__________________ 
 من املاء.:  ( اللسان1)
 وأنشد املفّضر.:  ( اللسان2)
 الرجُر.:  اللسان( 3)
 أطفبه.:  وَثَث عنه غضبه:  ( اللسان4)
 أو املقام عليه.:  ( زيد يف اللسان5)
 فثبَث منه.:  ( املقايي 6)
 أضعافه.:  ( اللسان7)
 وما أثبتناه عن التاج مادة جند.« اشرتغار»:  ( ابألصر8)
 (.ثد )وثُنُدَ ة الرجر كئدي املرأة ا وهو مهموز إذا ضم أوله فإذا فتح مل يهمز ا وانظر املقايي  :  الثُنُدوة. ويف اجملمر:  ( اللسان9)
 تـَرحُقوة.:  ( اللسان10)
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 ِمَن الرجاِ  والنساِء.:  وسقطت الواو يف بع  النسخ ا ويف ُأخر  زايَدةُ  القصريُ و 
ُك ، أَي َوِطئْتُه ثََطأْتُهُ :  وقال أَبو عمرو َوِطئَه:  َكَجعَله ثََطأَهُ :  [ثطأ] ّمِ والفَتْح الثُّْطأَةُ و بِيِدي وِرجلي حتّى ما يَتَحرَّ  مع سكون الطاء بالضَّ

ً  َكفَِرح ثَِطئَ وَ  عن أَبي عمرٍو ، وهي العَنكبوت:  لم يَْحِكها غيُر صاحب العَين ، قال ُدَوْيبَّة ً  (1) َحُمقَ  ثََطأ في العباب ،  ، كذا كثَِطَئ ثَطأ

َرَمى به األَرض :  ، بالكسر ثَِطئه:  قال الجوهري وهذه الترجمة بالُحمرة في غالب النسخ التي بأَيدينا ، مع أَنها َمذكورة في الصحاح.

 وسلحه ، ولعلها سقطت من نُسخة المصنف.

اء الثُّفَّاءُ :  [ثفأ] باغ الَخْرَدلُ :  ي المصباح أَنه بالتخفيف ، كغرابوِمثله في الصحاح والعُباب ، وجزم الفَيُّوميُّ ف ، كقُرَّ أَو  الُمعَالَج بالّصِ

شاِد بلغة أَهل العراقِ  الُحْرفُ  فَاء»:  الحديث، ومنه َواِحَدتُه بَِهاءٍ  ، وهي لغة أَهل الغَْوِر ، وهو َحبُّ الرَّ ْيِن ِمَن الّشِ بِرُ :  َماَذا فِي األََمرَّ  الصَّ

ذكر بعض أَهل اللغة الثفاء :  أَن تَكون وضعاً وأَن تَكون ُمبَدلةً من ياء أَو واو ، وفي العباب (2)وَهمزته يُحتَمل :  قال ابن سيده «الثُّفَّاءو

َي بِذلك لما يَتْبع َمذاقه من لَْذعِ اللِّسان ِلَحدَّته ، من قولهم إِذا اتَّبعه ،  ثَفَاه يَثفوه ويَثِْفيه:  في باب الهمِز ، وعندي أَنه معتلُّ الالِم ، وُسّمِ

يف ، وهمزته ُمنقلبة عن واٍو أَو ياٍء ، على ُمقتَضى اللغتين.  وتسميتهم إِياه بالُحْرِف ِلَحرافته ، ومنه بََصٌل ِحّرِ

 أَي فَوَرانها. َكَسَر َغليَانَها:  الِقْدَر ، َكَمنع ثَفَأوَ 

َ و أَْطعََمهم الدََّسمَ :  كَجعَل ثََمأَُهمْ  [ثمأ] ً  بالحجر والعَصا َرأَْسه ثََمأ َ  َشَدُخه:  ثَْمأ  والشَجر. (3)وكذلك الثَمر  فَاْنثََمأ

َ و ً  الُخْبزَ  ثََمأ  ثََرَده.:  ثَْمأ

َ و ً  الَكْمأَةَ  (4) ثََمأ  َطَرَحها في السَّْمِن.:  ثَْمأ

َ و ً  بالِحنَّاءِ  ِلْحيَتَه ثََمأ  .(5) َصبَغَ :  ثَْمأ

َ و  واستفرغه. َرَماه:  في بَطنِه ثََمأ

َ  وكذلك  َكَسره فَسال َدماً.:  أَْنفَه ثََمأ

 كذا في العُباب والَمراصد. ثَاَءة ع بِبالِد ُهَذْيلٍ :  ثوأ

َ  أَثَْيتُه ، ونُِقل ذلك عن األَصمعّيِ ، وهو َحْرٌف غريب ،:  ويقال أَثأْتُه بَِسْهم. َرَمْيتُهوَ   ، وتقدَّمت اإِلشارةُ إِليه. وذُِكر في أَثأ

 فصل اجليم
 مع اهلمزة

 عن أَبي عمٍرو. الَهزيمة:  ، بالمدِّ  الَجأَْجاءُ  [جأجأ]

ْدرُ :  َكُهْدُهدٍ  اإِلنساِن والطائِر والسفينة ُجْؤُجؤُ و ، وهي بِئُر  «من َكثِيِب َضِريَّة السالمعليهآَدم  ُجْؤُجؤُ  خِلق»:  في َحديث الحسنو ، الصَّ

م هللا وْجههو از نُِسَب إِليها الِحَمى.بالِحج طائٍر  كُجْؤُجؤِ  َسفينة أَو نعامٍة جاثمٍة أَو َكُجْؤُجؤ فكأَني أَنُظر إِلى َمسِجدها»:  في حديث علّيٍ كرَّ

ِة بَْحرٍ  ْدِر وقيل:  وقيل «في لُجَّ دِر ، كما :  َوسُطه ، وقيل:  هو َعْظُم الصَّ ، قال  الَجآِجئ ج في النّهاية والمحكمُمْجتََمُع ُرُؤوِس ِعظام الصَّ

 ، من المجاز. بُِجْؤُجئَِها َشقَّت السَّفينةُ الماءَ :  وقولهم اإِلَوّز. بَِجآِجئ األَُرزّ  (6)ما أَْطيََب َجَوذاَب :  بعض العرب

 بالبَْحَرْيِن. ُجْؤُجَؤة:  في العُبابو

َ :  قال األُمويّ  َ و كذلك ، َجأَْجأَهاو ِجئْ بِِجئْ  بِ َدَعاَها للشُّرْ  إِذا باإِلبِلِ  َجأَْجأ ِمثاُل  بالكَسر ءُ الِجي منه واالسمُ  بالحمار ، َحكاه ثَعلٌَب ، َجأَجأ

اء (7)الِجيعِ ، واألَصل ِجئٌْئ فَلُيِّنَت الهمزةُ األُولى   :  ، وأَنشد األُمويُّ لُمعاذ الَهرَّ

يوَ  لــــــــــــــــــــــــَ  اهلــــــــــــــــــــــــِ اَن عــــــــــــــــــــــــَ ا كــــــــــــــــــــــــَ  ِء مــــــــــــــــــــــــَ

يال و     ا ءِ اجلــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــَ ي َداحــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــِ ت  امــــــــــــــــــــــح
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بِّ وَ  لـــــــــــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــــــــــــُ ينِّ عـــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــِ

اوَ     ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــِ ِ  آت فــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــنـ ــــــــــــــــــِب ال ي  طــــــــــــــــــِ

  
:  ، بالفتح َجأْ :  أَمٌر لها بورود الماء وهي بعيدةٌ منه ، وقيل:  ُجْؤُجؤْ و أَْمٌر لإِلبل بُِورود الماِء وهي على الَحْوض.:  ِجئْ ِجئْ :  وفي اللسان

ً  زجٌر ، مثل َشأْ ، ذكره أَبو منصور ،  للدُّعاء إِلى الطعام والشراب. ِجئْ ِجئْ  وقد يستعمل أَيضا

__________________ 
 .«... وكفرح مح  والثطبة ابلضم»:  ( أصر القاموس1)
 حتتمر.:  ( اللسان2)
 التمر.:  ( اللسان3)
 مَث بحُت.:  ( اجملمر4)
 صبغها.:  ( اجملمر5)
 جلوذاب طعام يتخذ من سكر ورز و م كما أييت يف ج ذ ب.ا:  وهبامش التاج املطبوع« جواذب»:  ( اللسان6)
 قلبت اهلمزُة األوىل ايًء.:  ( اللسان7)
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َ :  قال الليثو  :  ، وأَنشد َكفَّ :  الرجلُ  تََجأَْجأ

يـــــــــــــَك ِإيّنِ  ـــــــــــــِ رحَس أَب َك عـــــــــــــِ نـــــــــــــح زُع مـــــــــــــِ ـــــــــــــح بَن  ســـــــــــــــــــــــــــَ

َك اَل     تـــــــــــــــُ بُ رَأَيــــــــــــــــح بحجـــــــــــــــَ اهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــََ َ نح محـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــَ

  
َ و واْنتََهى ، تأَخر ،و نَكَص ،:  تَجأْجأَ و ُ  فاُلٌن ال:  ، وقال أَبو عمٍرو َهابَه:  عنه تَجأْجأ  ُء عليه.عن فالٍن ، أَي هو َجري يَتجأَْجأ

َ :  [جبأ] ً  عن الرُجلِ  َجبَأْتُ :  وهاب ، وقال أَبو زيد ارتَدعَ :  َكَمنََع وفَِرحَ  عنه َجبَأ َخنَْسُت عنه ، وأَنشد لنَُصْيب بن أَبي ِمْحَجن :  ُجبُوًءاو َجْبأ
(1)  : 

َدا  ِة الـــــــــــعـــــــــــِ قـــــــــــَ يـــــــــــِّ ُر ســـــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــح رح َأان ِإال  مـــــــــــِ هـــــــــــَ  فــــــــــــَ

ٌر َوِإنح     تح حنــــــَح َدمـــــــَ قـــــــح ــــــَ تـ َبتح ِإِن اســــــــــــــــــــح بـــــــَ ُر  جــــــَ قــــــح (2)عــــــَ
 

  
َ و َكِرهَ ،:  ءَ الشي َجبأَ و ُع والَضبُّ واليَْربُوع ، وال يكون ذلك إِال أَْن يُْفِزَعك عليه َحيَّةٌ ِمن ُجْحرها وكذلك الضب َخَرجَ  عليه األَْسَوُد ، أَي َجبَأ

َ :  ، ومن ذلك ا َرأَْونَا»:  في حديِث أُساَمةو َطلَع عليهم ُمفاَجأَةً ،:  على القوم َجبَأ َ و أَي َخرجوا منها «ِمْن أَْخبِيَتِِهم َجبَئُوا فَلَمَّ  أَي َجبِئَ و َجبَأ

َ  ، ومنه تََواَرى  .(3)ِره الضبُّ في ُجحْ  َجبَأ

َ و  عن ابن األَعرابّي. أَي الَمْغَرةَ  ، من باب القلب ، بَاَع الَجأْبَ :  وَجأَبَ  جبَأ

َ و َ و أََمالَها.:  ُعنُقَه َجبأ ُ  إِن العَينَ :  يقال للمرأَة إِذا كانت َكِريهةَ المنظِر ال تُستَْحلَى:  ء ، قال األَصمعيُّ نَبَا وَكِرهَ الشي:  البََصرُ  َجبَأ عنها  لَتَْجبَأ

 :  ، وقال ُحميُد بُن ثَْوٍر الهالليُّ 

تح  نــــــــــــــــَ تح ِإَذا لــــــــــــــــَِ يحســــــــــــــــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــةٍ لــــــــــــــــَ ابــــــــــــــــِ َ  ِبــــــــــــــــِ
 
    ِّ 

َ
ِة املـــــــــــــ ـــــــــــــهـــــــــــــَ رِي وُن كـــــــــــــَ يـــــــــــــُ ـــــــــــــعـــــــــــــُ ا ال هـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ  عـــــــــــــَ

  
َ و ُ :  ءُ الَجبْ و ولم يَُؤثِّر. نَبَا:  السَّيفُ  َجبَأ هي التي تَْضِرب إِلى الُحمرة ، كذا في الُمحكم :  ، الحمراُء ، قاله أَبو زيٍد ، وقال ابُن أَحمر الَكْمأَة

ُ :  ، وعن أَبي حنيفة ُ :  ٌء ، وال يُْنتَفع بها ، وخالفهم ابُن األَعرابّيِ فقالَهنَةٌ بيضاُء كأَنَّها َكمْ  الَجْبأَة ِخياُر الَكْمأَةُ السَّْوَداُء ، والسُّوُد  الَجْبأَة

ً  ءُ الَجبو األََكَمةُ ،:  ءُ الَجبْ و الكمأَةِ. :  وفي التهذيب العََمْيثَِل األَعرابّيِ. (5)من المَطر ، عن ابن  يَْجتَِمع فيه الماءُ  في الَجبَلِ  (4) نُقَْيرُ :  أَيضا

ٌ وَ  َكفَْلٍس وأَْفلٍُس  أَْجبُؤٌ  ج ُحفرةٌ يَستَْنِقع فيها الماءُ  ءُ الَجبْ  ِمثاله فَْقٌع وفِقَعَة وَغْرٌد وِغَرَدة ، وهذا غير :  ، ومثَّلَه في الْعباب بقوله َكِقَرَدةِ  ِجبَأَة

ا:  َمِقيس ، كما في المحكم ، وعن سيبويه ُ  تَكسير فَْعٍل على فِعَلَة ليس بالقياس ، وأَمَّ أَبنية الُجموع ، فاسٌم للجمعِ ، ألَن فَْعلَة ليست من  الَجْبأَة

ُ وَ  إِنه مسموع لكنه قَليلٌ :  وقال ابُن مالك عن أَبي الحسن دة ، حكاه كراع ، وفي اللسان  َكنَبَإِ  َجبَأ إِن :  (6)، هكذا بتقديم النون على الموحَّ

بفتح العين وفي بعض النسخ كبنأَ  (7)ى فَعٍَل وليس بَجْمع له ، ألَن فَْعالً بسكون العين ليس مما يُْجَمع عل ءٍ َجبْ  صح عنه فإِنََّما هو اسٌم لجمع

 بتقديم الموحدة على النون وهو تصحيف.

َ و  .َمْجبَأَةٌ  وهي أَْرضٌ  (8) ءُ َكثَُر به الَكمْ :  المكانُ  أَْجبَأ

َ و من محمد »:  ْمٍز ، للُمزاوَجة ، وهوهَ  بال وسلموآلهعليههللاصلىجاَء في حديِث النبّيِ و أَو إِدراكه ، باَعه قبل بُُدّوِ َصاَلِحه:  الزْرعَ  أَْجبأ

كاة ، على التَّْيعَِة َشاةٌ ، والتِّ  يَمةُ ِلصاحبها ، وفي السُّيُوِب الُخمس رسول هللا إِلى األَْقيَاِل العَبَاِهلَة من أَهل َحْضَرَمْوَت بإِقاِم الصالة وإِيتاء الزَّ

 .«ُمْسكٍر َحرامٌ  أَْربَى ، وُكلُّ ، ال ِخاَلَط وال ِوَراَط ، وال ِشنَاَق وال ِشغَار ، ومن أَْجبَى فقد 

َ و َ :  ، ومن ذلك قولهم واَراهُ :  ءَ الشي أَجبأ ق ، قاله ابُن األَعرابّي. أَجبأ  الرُجُل إِبلَه إِذا غيَّبَها عن الُمصّدِ

َ و  عليهم. أَشَرف:  على القَْومِ  أَجبأ

ُ و قال َمفروُق بن َعْمِرو بن قيِس بن  الَجبَاُن.:   عن سيبويهِ ، حكاه السيرافيُّ  ويَُمدُّ  ، وعليه اقتَصر الجوهريُّ والَطرابلسيُّ  َكُسكَّرٍ  الُجبَّأ

 :  َمسعوِد بن عامٍر الشيباني يَرثي إِخوتَه قَْيساً ، والدَّعَّاَء ، وبِْشراً ، القَتْلَى في َغْزوةِ باِرٍق بَِشّطِ الفَْيِض 

َوٍة  تــــــــــح رِّ شـــــــــــــــــــــــَ اِء يف كـــــــــُ عـــــــــ  ي عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــد  كـــــــــِّ  أُبـــــــــَ

ٍ  زِ وَ     يـــــــــــح ـــــــــــَ لـــــــــــ  قـ ي عـــــــــــَ فـــــــــــِ َواِرسِ هلـــــــــــَح اِم الـــــــــــفـــــــــــَ  مـــــــــــَ

  
__________________ 
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 (.األغاين)( هو نصيب بن رابح ا وكنية نصيب أيب  جن 1)
 ( العا ا التهذيب ا اللسان بدون نسبة.2)
 إذا استخف .:  ( اللسان3)
 نقرة.:  ( اللسان4)
 أيب.:  ( اللسان5)
 ( اللسان ابختالف العبارة.6)
 ضبطت.ِفَعٍر ا هكذا :  ( اللسان7)
 كثرت جببهتا.:   أي كثرت كمبهتا ا ويف اللسان:  اجلببة ا ويف الصحاح:  ( عن القاموس ا وابألصر8)
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نـــــــــــوِن 
َ

ِب املـــــــــــ نح َريـــــــــــح ا َأاَن مـــــــــــِ مـــــــــــَ إٍ  (1)فـــــــــــَ بـــــــــــ  ُ  ِبـــــــــــِ

ِب اإِللـــــــــــــه ِ يـــــــــــــِ ِ وَ     يـــــــــــــح نح ســـــــــــــــــــــــــــَ ا َأاَن مـــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

  
 مما تَدخله التاُء ، كذا عن سيبويه.، وغلب عليه الجْمُع بالواو والنوِن ، ألَن ُمَؤنثه  ُجبَّأَةٌ  وهي

ُ و ً  الُجبَّأ هامِ :  أَيضا  .(2)، وهو الذي يُْجعَل في أَسفله َمكاَن النَّْصِل كالَجْوَزةِ من غير أَن يَُراش  نَْوٌع من الّسِ

ُ :  َكُجيَّاع هي بالَمدِّ  ُجبَّاءو هي التي إِذا نَظرْت إِلى :  بالهاء وقال األَصمعيّ  كالُجبَّاَءةِ  ، عن أَبي عمٍرو ال يَُروُعك َمنَظُرها التي الَمْرأَة

 :  الرجاِل انَخزلَْت راجعةً ِلِصغَرها ، قال تَميُم بن أُبَّي بن ُمْقبل

ريحِ و  ٍة غـــــــــــــَ لـــــــــــــَ فـــــــــــــح اءٍ طـــــــــــــَ بـــــــــــــ  ٍف  جـــــــــــــُ  واَل َنصـــــــــــــــــــــــــــَ

ومُ     تـــــــــــــــُ كـــــــــــــــح ا اَبِد َومـــــــــــــــَ اهلـــــــــــــــَِ ثـــــــــــــــَ نح َد ِّ أَمـــــــــــــــح  مـــــــــــــــِ

  

مـــــــا  اِ  كـــــــَ نـــــــَ وحَع الـــــــعـــــــِ تح طـــــــَ نـــــــَ ثــــــــَ انــــــــح ا فـــــــَ هـــــــَ تــــــــُ قـــــــح  عـــــــانــــــــَ

ومُ     رحطــــــــــُ اُء خــــــــــُ بــــــــــَ هــــــــــح ا صــــــــــــــــــــــــَ ارهبــــــــــَِ تح ِبشــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــالــــــــــَ

  
 َغيِر ُجبَّاع بالعين ، وهي القَصيرةِ ، وسيأْتي في محله.:  ليسْت بصغيرةٍ وال كبيرة ، ويروى:  كأَنه قال

ان (3) الُجبَّاءُ و د  من نواِحي ُكوَرةٌ بُِخوِزْستَانَ :  ، كُرمَّ بن عبد الوهاب البصرّي  (4)األَهواز ، بين فاِرَس وواِسَط والبَْصرةِ ، منها أَبو محمَّ

ً  الُجبَّاءو ببغداد 321سنة  (5)وابنه أَبو هاشم  303صاحب َمقاالت الُمعتزلة ، توفي سنة  ، منها أَبو محمٍد دْعَواُن بُن  ة بالنَّْهَرَوانِ  أَيضا

اٍد الُمقِرى  بِيَْعقُوبا. أُخرىو بِِهيتَ  قرية أُخرىو لضرير ،ء اعلّيِ بن حمَّ

تُها.:  عن كراع ، وقال ابن سيده َطَرُف قَْرِن الثَّْورِ :  (6)مع التشديد  بالفتح الَجبَّاءو  وال أَدري ما ِصحَّ

ُ و غَانيُّ  ة باليََمنِ :  َجبٌَل ، وقيل:  َكَجبَلٍ  َجبأ  وهذا هو الصحيح.:  قَريٌب من الَجنَِد ، قال الصَّ

َي به لطلوعه ، كذا في التهذيب. الَجَرادُ :  الجابِئُ و َ و يُهَمُز وال يُهمز ، ُسّمِ  :  َهجم على البَلِد. قال الُهَذِليُّ :  الجرادُ  َجبأ

ِة  عــــــــــــَ ــــــــــــَ اِت َوأَرحبـ ــــــــــــَ ي ــــــــــــح ِة أَبـ ــــــــــــ  ت وا ِبســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــُ اب  صــــــــــــــــــــــــــَ

هـــــــــــِ     يـــــــــــح لـــــــــــَ َبن  عـــــــــــَ ىت  كـــــــــــَ ئـــــــــــاً مح حـــــــــــَ ابـــــــــــِ َدا جـــــــــــَ بـــــــــــَ  لـــــــــــُ

  
 ، ويأْتي ِذكره في المعتل. جابِئٌ  وكلُّ طاِلعٍ فَجأَةً 

ً  َخَشبَةُ الَحذَّاءِ  القُْرُزوُم وهي:  بفتح فسكون الَجْبأَةُ و  :  التي يَْحذُو عليها ، قال النابغة الَجْعِديُّ يَصف فَرسا

دح و  َب قــــــــــــــــَ قــــــــــــــــانــــــــــــــــِ
َ

ُر املــــــــــــــــ عــــــــــــــــَ ارٍة َتســــــــــــــــــــــــــــــح  غــــــــــــــــَ

ُت فـــــــــيـــــــــهـــــــــا     اَرعـــــــــح مـــــــــمِ ســـــــــــــــــــــــَ ِدٍم صـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــح  ِبصـــــــــــــــــــــــِ

  

ِة الـــــــــــرِّ  فـــــــــــَ ـــــــــــِ  َأوح ـــــــــــِ رِي ٍم َأســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــٍر عـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ  فـ

مِ     ــــــــــِ ئ ــــــــــَ ت ــــــــــح ل ــــــــــِض مــــــــــُ ي ــــــــــَبضــــــــــــــــــــــــِ ي ال ا ــــــــــِ ِ خــــــــــَ اح ــــــــــَ ل  جــــــــــح

  

ُه  ــــــــــــــــــَ اُرٌب ول قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ِه تـ ــــــــــــــــــح ي قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ رحفـ  يف مــــــــــــــــــِ

ُة َزوحٍر      رحكــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــِ َبةِ ب ــــــــــــــــــــح ب جــــــــــــــــــــَ َزمِ  كــــــــــــــــــــَ  اخلــــــــــــــــــــَ

  
ةِ :  الَجْبأَةُ و ْرعِ.َمقَطُّ َشراِسيِف البَِعيِر إِلى السُّرَّ  والضَّ

 : * ومما يستدرك عليه

َ  ما  فاُلٌن عن َشتِْمي ، أَي ما تأَخرَّ وال َكَذَب. َجبَأ

 َمأْنَتُه كَجأْبَتِه عن ابن بُُزْرج.:  البَْطنِ  َجْبأَةُ و

ُ و َوْيثة بين الَحرميِن الشريفيِن. (7)ُشْعبة من وادي الَحَسا :  على وْزن َجبَلٍ  َجبَأ  عند الرُّ

َ  وامرأَةٌ   قَائمةُ الثَّْدييِن.:  على فَْعلَى ىَجْبأ
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 إِليها فََخبَطْت ، كذا في اللسان. (8)أَْفَضْيُت :  ُمْجبَأَةٌ و

ُ :  [جرأ] الَكَراَهة  مثل الَجَرائِيَةو الَجَراَءةُ و الَمَرةُ :  والُكَرة ، كما يقال للمرأَة الثُّبَةِ  والُجَرةُ بتخفيف الهمز وتَْليِينه مثال َكالُجْرَعةِ  الُجْرأَة

ح به ابُن سيده في الُمحكم ناِدرٌ  التحتِيّة الُمبَدلة من الهمزة مع بقاء الفَتحة وهو والَكَراِهيَة والَجَرايَةُ بِالياءِ  ، وهي اإِلقدام  الشجاَعةُ :  َصرَّ

 ءٌ َجِري َكُكَرم فهو َجُرؤَ  ِء والُهجوُم عليه ، وقداإِلقداُم على الشي:  ةُ الُجْرأَ :  ِء من غير َرِويَّة وال تَوقٍُّف. وفي النّهايِة والُخالصةِ على الشي

 كأَْشراٍف ، هكذا في نُسختنا ، والذي أَْجَراءٌ  ج ٌء عند اإِلقدامالَمْقَدِم أَي َجِري ءُ َجِري مقداٌم. ورجل:  كأَميرٍ 

__________________ 
 .«الزمان»( جبب)( كذا ابألصر واملقايي  ا وابللسان والعا 1)
 السهم الذي يوضض أسفله كاجلوزة يف موضض الفصر.:  واجلبب:  ( اللسان2)
 ُجّّب ابلضم مث التشديد ا والقصر.:  ( معجم البلدان3)
 أبو علي بن  مد بن عبد الوهاب اجلّبائي.:  ( معجم البلدان4)
 ا كان كببيه يف علم الكالم والعربية. ( واله عبد السالم5)
 اجلُّباء ابلضم.:  ( ضبرت اللسان6)
 اِ ّّب.:  ( معجم البلدان7)
 أُفضي.:  ( اللسان8)
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حكم
ُ
راَِئءَ  من قوم ءٌ َجري رجر:  يف امل  ا هبمزتا ا عن الّلحيايّن ا وقد يُوَجد يف بـَعحِ  ُنسخ القاموس كذلك. َأجح
هكذا :  أَي ُمتَسلِِّطيَن عليه ، قال ابن األَثير «عليه ُجَرآءُ  وقَْوُمه»:  قد ورد ذلك في حديثٍ و َكَحليٍم وُحلَماَء ، ُجَرآءَ  ويُجَمع أَيضاً على:  قلت

 بالحاء المهملة ، وسيأْتي. (1) [ُحَرآءُ ] والمعروف رواه وشَرحه بعُض المتأَّخرين.

أْتُه:  تقولو يريد أَنه أَقَدَم على اإِلكثار من  «َوَجبُنَّا اْجتََرأَ  لكنّه: » (2)حديُث أَبي ُهريرةَ قال فيه ابن ُعَمر  ومن ذلك تَْجِريئاً فاْجتََرأَ  عليه َجرَّ

 .َحديثُنا فَقَلَّ  عنه نحن َوَجبُنَّا ، حديثه فََكثُر وسلموآلهعليههللاصلىالحديِث عن النبّي 

 كذا في العباب. األََسدُ :  الُمْجتَِرئُ و ءُ الَجِريو

باعُ  يُْبنَى ِمن الحجارة ويُجعل على بَابه َحجٌر يكون أَعلى الباب بَْيتٌ :  كالَخِطيئَةِ  الَجِريئَةُ و ، ألَنهم يجعلون لَْحَمةً للسَّبع في  يُْصَطاُد فيه الّسِ

ر البيِت ، فإِذا دخل السبُع ليتناول اللْحَمةَ سقَط الحجُر على الباب فَسدَّه وهذا من األَوزاِن الَمرفوضة :  ، رواه أَبو زيٍد ، قال َجَرائِئُ  ج ُمَؤخَّ

 عند أَهِل العربية إِالَّ في الشُّذوذ.

يئَة:  قال ابُن هانئو ينَةِ  ّد والَهْمزبالم الِجّرِ ّكِ يَّةِ  ، وفي بعض النسخ بالتخفيف ، وفي أُخرى بغيرها. كالّسِ وهي  القانِصةُ والُحْلقَوم ، كالِجّرِ

يَّة :  قال أَبو زيدٍ :  الَحْوَصلة. وفي التهذيب يَّة ، والنَّْوَطةُ ، لَحْوصلَِة الطائر. (3)هي الِقّرِ   بغير َهْمٍز.هكذا رواه ثعلٌب عن ابِن نَْجدةَ  ، والِجّرِ

ً  البَْعُض ، ويُْفتَح:  بالضم الُجْزءُ :  [جزأ]  ، لم يَُكسَّر على غير ذلك عند سيبويه. أَْجَزاءٌ  ج ويُطلَق على الِقْسِم لغةً واصطالحا

ّمِ ع الُجْزءُ و  :  قال الراعي بالضَّ

تح  انــــــــــَ زحءٍ كــــــــــَ ُ ُه  ِبــــــــــِ بــــــــــُ َذاهــــــــــِ ا مــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــح تـ ــــــــــ  نـ مــــــــــَ   (4)فــــــــــَ
رَبِ وَ     ِف اِبلـــــــــــغـــــــــــُ يـــــــــــح ا راَِيُح الصـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــَ ـــــــــــح تـ فـــــــــــَ لـــــــــــَ  َأخـــــــــــح

  
أَهُ تَجِزئةً  ، أَْجَزاءً  قَسََّمه:  َجْزًءا كَجعلَه جَزأَه لبني ُخَويلد. َرْملٌ :  الُجْزءُ :  في العُبابو  ، وهو في الماِل بالتشديد ال غيَر ، ففي الحديث َكجزَّ

أَهم وسلموآلهعليههللاصلىأَن رجالً أَعتَق ِستَّةَ مملُوكين عند موته ، لم يكن له ماٌل غيرهم ، فدعاهم رسوُل هللا : » أَْقرع  (5) [ثم]أثالثاً  فجزَّ

 .«فَأَرقَّ أَربعةً وأَعتَق اثنين بينهم

 :  (6)، وقال الشاعر  اْكتَفَى َء به لغةٌ ، أَيَجِزى:  ، وقال ابن األَعرابيّ  َجْزًءا ءِ بالَشيْ  َجَزأَ و

َداِع  ِدُر يف جـــــــــــــــــَ ُت َأغـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــح دح آلـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــــّرابعِ و     اِت ال ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــُت أُم ي ـــــــــــــــــــــِّ ن  ِإنح مـــــــــــــــــــــُ

  

اٌر  َوام عـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح َر يف األَقـ دح  أَبن  الـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــَ

رحَء و     َ
َزأُ َأن  املــــــــــــــــــــــ رَاِع   ــــــــــــــــــــــَح (7)اِبلــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــُ

 

  
أَ و ، به كاْجتََزأَ  أَي يكتفي  .تََجزَّ

 َشدَّه.:  ءَ الشَّيْ  جزأَ و

ْطِب عن الماء جَزأَتِ و  أَنا أَجَزأَتُهاو لغة عن ابن األَعرابيّ  بالَكْسرِ  َكَجِزئَتْ  واكتفت قَنِعَتْ  كقعود:  ُجُزوًءاو ، (8)بالضّم  ُجْزًءا اإِلبُل بالرُّ

ً و إِجزاءً  أْتُها تَْجزيئا  .(9) جزَّ

ان َمصدران ميميّان مهموزانِ  َمْجَزأَتهُ و فاُلنٍ  َمْجَزأَ  عنك أْجَزأْتُ و بضم  أَْغنَْيُت عنك َمْغنَاه:  مع الَهمز ، وُسمع بغير همٍز مع الّضمِّ  ويَُضمَّ

 الميم وفتحها.

ً  بالضم ُجْزأَةً  جعْلت له:  وكذا اإلْشفَى الِمْخَصفَ  أَجزأْتُ و للَخْنجر ، ال تكون للسيف وال  الُجْزأَة:  ، وكذلك أَنَصْبُت. وقال أَبو زيد أي نَِصابا

 التي يُوسم بها أَْخفاُف اإِلبل ، وهي الَمْقبِض. (10)ولكن للِمئْثرة 

 فيها. أَدخْلتُه:  الخاتََم في إِْصبِعي أَجزأْتُ و
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 ، نَْبتُه وَحُسن التَفَّ :  الَمْرَعى أَجزأَ :  من المجازو

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان والنهاية.1)
 حتريف.« عمرو»:  املصرية( املطبوعة 2)
 .«القربة»:  ويف املطبوعة املصرية« الِفرّيّة»:  ( اللسان3)
 مذانبه.:  ( اللسان ا ويف امكم4)
 ( سقطت من الطبعة الكويتية.5)
 (.جدع)واللسان  1123/  2( هو أبو حنبر الطائي كما يف املعاين الكبري 6)
 .«... وأن ا رّ  ألن»:  ( يف اجملمر واملقايي 7)
 . وجّزوا غري مهموز.: .. َجزحءاً وُجزحءاً ا ويف العا:  ويف اللسان (ابلضم والفتح)اجلُزحُء :  ( ضبطت يف املقايي 8)
 . انظر القاموس والعا. زائً  (و زأهتا: ) ( ابألصر9)
 وهي ا لقة الجي ينفذها السيالن من نصابه.:  امليثرة. ويف األساس:  ( اللسان10)
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 .(1) جُمحزِئة الراِعيَة ا وروَضةٌ  ُ حزِئ الر وَضُة التف تح ا أَلهنا َأجزَأتِ و 
ُ :  ، وفي بعض النسخ األُمُّ  أَجزأَتو وأُنِشْدُت لبعِض أَهل اللغة بيتاً يدلُّ على أَن :  ، قال ثعلب ُمجزئٌ و ُمجِزئة فهي ولَدت اإلنَاثَ :  المرأَة

 :  معنى اإِليناث ، وال أَدري البيت قديٌم أَم َمصنوٌع ، أَنشدوني (2) اإِلجزاء معنى

َزَأتح ِإنح  ٌب  َأجــــــــــــح جــــــــــــَ اَل عــــــــــــَ وحمــــــــــــًا فــــــــــــَ ــــــــــــَ ر ٌة يـ  حــــــــــــُ

دح     زِئُ قــــــــــــــَ اانَ   ــــــــــــــُح يــــــــــــــَ اُر َأحــــــــــــــح ذحكــــــــــــــَ ر ُة املــــــــــــــِ  ا ــــــــــــــُ

  
 أَي آنثْت ، أَي ولَدت أُْنثى ، وأَنشد غيُره لبعض األَنصار.

ِس  اِت اأَلوح نــــــــــَ ــــــــــَ نح بـ هــــــــــا مــــــــــِ تــــــــــُ حــــــــــح كــــــــــَ ةً نــــــــــَ ــــــــــَ زِئ  جمــــــــــُح

 
رُ     ا َزجــــــــــَ اهتــــــــــِ يــــــــــَ ِن يف أَبـــــــــــح دح ِج الــــــــــلــــــــــ  وحســــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ لــــــــــح  لــــــــــِ

  
يَْت من  الَةً بِمغاِزَل ُسّوِ  البيُت األَّوُل مصنوع.:  العَْوَسجِ. قال األَزهرييعني امرأَةً َغزَّ

عن َسْبعَِة ، فمن همز فمعناه تُْغني ، ومن  تُجِزئُ  ، والبََدنةُ  ُمْجِزئٌ  بغير همٍز ، وذا لُغَةٌ في َجَزتْ  في النُُّسك ، قََضتْ :  َشاةٌ عْنكَ  أَجزأَتْ و

َ  ُء إِيَّايَ الشَّيْ  أَجزأَ و الَجَزاءِ  لم يَهمز فهو من  .«َعْن أََحٍد بَْعَدك تُْجِزئَ  َولَنْ »:  الحديث، ومنه َكفَانِي:  ءُ الشي جزأَنيكأ

ئِها الَوْحش بقر:  الَجَواِزئُ و ْطب عن الماء ، وظبية ِلتََجزُّ اخُ  جاِزئة بالرُّ  :  قال الشمَّ

ِه  ـــــــــــــــــــح َرَدي ـــــــــــــــــــح َد أَبـ َوســـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــَ  ِإَذا اأَلرحطـــــــــــــــــــَ  تـ

ُدوُد     َوازِئٍ خــــــــــــــــــــُ اِ  جــــــــــــــــــــَ ِر عــــــــــــــــــــِ  اِبلــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــح

  
أَْي إِنَاثاً يعني الذين جعلوا المالئكة بناِت هللا ، تعالى هللا عما  (4) ُجْزءاً  َوَجعَلُوا لَهُ ِمْن ِعباِدهِ :  ، وفي التنزيل (3)هي الظباُء :  قال ابُن قُتيبة

ولم :  أَي جعلوا نَصيَب هللِا من الَولد اإِلناَث ، قال:  وقال أَبو إِسحاقوكأَنه أَراد الِجْنَس. :  افتََرْوا ، قاله ثعلب ، وفي الغَِريبَْين للهرِويّ 

ويُّ ، واستنبَط أَجْده في ِشْعٍر قَديٍم ، وال َرواه عن العرِب الثِّقاُت ، وقد أَنكره الزمخشريُّ ، وجعله من الَكِذب على العرب ، واقتفاه البيضا

اء لما ُخِلقت من له الَخفاجي وجهاً على طريقة المجاز ، أَشار  على األُنثى ، قاله شيخنا. الُجْزء آدَم صحَّ إِطالقُ  ُجْزءِ  فيه إِلى أَنَّ حوَّ

اءُ و  وُمْشبِع. ُمْجِزئٌ :  وَشبيع َجِزئٌ  َطعامٌ :  قال الفرَّ

 به وكافيك. نَاِهيكَ  أَي ِمْن َرُجلٍ  َجاِزئُك هذا رجلٌ و

،  َصَحابِيَّةٌ  مع فتح الهمزة ، وفي بعض النُّسخ بسكونها العَْبَدِريَّة وُسكوِن الِجيمِ  الفوقيّة بَِضّمِ التاء (5) أَةتُْجزَ  بِْنُت أَبِي ويقال ُمصغَّراً  َحبِيبَةٌ و

 روْت عنها َصِفيَّةُ بنُت َشْيبة.

ْوا قدو  بن َعْمرو ، َجْزءو بن َوْهب ، َجزءو بن َعيّاش ، َجْزءو بن أَنس َجْزءو بن الِحْدِرَجان ، َجْزء بالفتح ، منهم َجْزًءاو َمْجَزأَةَ  َسمَّ

 ، صحابيُّون ، َرِضي هللا عنهم. َجْزء ، وعائشة بنت َجْزء ، وعبد هللا بن الحارث بن َجْزء بن عامر ، وَمْحِميَة بن َجزءو

 :  ِه بموت أَخيهبن ِسناِن بن َمْوأَلَة حين اتَّهمه بِفَرح َجْزءِ  وفي العُباب ، قال َحْضَرِميُّ بن عامٍر في

وُ   قــــــــــــــــُ زحءٌ يـــــــــــــــــَ اَل  جــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ رح جــــــــــــــــَ قــــــــــــــــُ  َوملَح يـــــــــــــــــَ

ِذالً     مـــــــــــــــــــــًا جـــــــــــــــــــــَ ُت اَنعـــــــــــــــــــــِ َرو حـــــــــــــــــــــح  ِإيّن تــــــــــــــــــــــَ

  

ِذابً  ا كــــــــــــــــَ يِن هبــــــــــــــــَِ تــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح َت أَزحنـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  ِإنح كــــــــــــــــُ

زحءُ     اَل  جــــــــــــَ جــــــــــــِ ا عــــــــــــَ هــــــــــــَ لــــــــــــَ ثـــــــــــــح َت مــــــــــــِ يــــــــــــح اَلقـــــــــــــَ  فــــــــــــَ

  

رَُح  رَاَم وَأنح  (6)أَفــــــــــــــــــــــح  َأنح أُرحزََأ الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــِ

دًا     الأُورَث َذوح بــــــــــــــــَ اِئصــــــــــــــــــــــــــــــًا نـــــــــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــَ

  
مِّ  بن َكعب بن أبي بْكر بن ِكالب ولَُده قَْيٌس أَبو قبيلة ، وهو صاحب َداَرة األَسواط. َجْزءُ و ، وهي َخشبةٌ يُْرفَع بها  الِمْرَزحُ :  والُحْزأَةُ بالضَّ

 الَكْرم عن األَرض.

 : * ومما يستدرك عليه
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ُم به ُجْملَتُه ،الشي ُجْزءُ :  البصائرء. وفي النَّصيب والِقْطعة من الشي:  الُجْزءُ  الُجْملة  أَجزاءِ و البيت ، أَجزاءِ و السفينة ، كأَجزاء ِء ما يَتَقوَّ

 ِلُكلِّ ):  من الحساِب. وقوله تعالى

__________________ 
 ء.ء الراكب وا امر ا وإبر جماز قوي لا ا ألنه ُ ز :  ءوبعري جمز :  ( زيد يف األساس1)
 معىن اإلانث. ُجزحءاً  معىن:  للسان( ا2)
ِعا ا والعا من صـــــــــفات :  ألن الظباء ال  زأ ابلكإل عن املاء ا وإلا عىن البقر ا ويقوي ذلك أنه قا  .. ال يعين به الظباء:  ( يف اللســـــــــان3)

 البقر ال من صفات الظباء.
 .15( سورة الزخرف اآية 4)
  راة.:  ( االصابة وأسد الغابة5)
 ( أفرح يريد أأفرح ا فحذف اهلمزة ا وهو عل  طري  االنكار ا أي ال وجه للفرح مبوت الكرام.6)
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ُهْم ُجْزء  َمْقُسوم    ء.َأي نصيب ا وذلك من الشي (1) (ابب  ِمن ْ
عر ما َسقط منه المجزوءُ و  ، وبيتُه قَوُل ِذي اإِلْصبَع العَْدوانِّي. ُجْزآنِ  من الّشِ

ِذيـــــــــــــــــــــــَر ا ـــــــــــــــــــــــيِّ  وا عـــــــــــــــــــــــَ دح نح عـــــــــــــــــــــــَ   مـــــــــــــــــــــــِ

ة اأَلرحضِ     يـــــــــــــــــــــــــــ  وا حـــــــــــــــــــــــــــَ انـــــــــــــــــــــــــــُ  َن كـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُل على السلب ، والثاني على الوجوب ، ْعر َجَزأَ و أَو كان على ُجْزأَْيِن فَقط ، فاألَوَّ أَهو جْزأً  الّشِ ، أَو بَقَّاه  ُجْزأَْينِ  حذف منه:  ، فيهما َجزَّ

 على ُجْزأَْيِن.

ق :  مْجُزوٌّ  ءوشي  ُمبَعَّض.ُمفَرَّ

أُ  له ، أَي ال َجْزءَ  وَطعاٌم ال  بقَِليله. يُتََجزَّ

 إِبلُهم. َجِزئَتْ :  القومُ  أَْجَزأَ و

 الراكِب والحاِمل. ُمْجِزئُ  قِويٌّ َسِميٌن ، ألَنه:  ُمْجِزئٌ  وبَِعيرٌ 

 :  بن ُعبَيد (2)النْخُل ، قال ثَْعلَبَةُ :  الجواِزئو

وازِئُ  ٍة  جــــــــــــَ امــــــــــــَ مــــــــــــَ وِب غــــــــــــَ زِعح ِلصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح ن ــــــــــــَ  ملَح تـ

مـــــــــــــــُة الـــــــــــــــر كـــــــــــــــح ِ وَ      ُور اُدهـــــــــــــــا يف اأَلرحِض َدائـــــــــــــــِ

  
 .(3)يعني أَنها استْغنَت عن السَّْقيِ فاستْعلَت 

رة من البيت.:  بلُغة بني َشيبانَ  الُجْزأَةو  الشُّقَّة الُمَؤخَّ

 فرس الحارث بن كعب.:  الجاِزئُ و

 بن زاهٍر روى ، َمْجزأَةو بن الَكْوثَر بن ُزفَر ، من بني عمرو بن ِكالب ، من ِرجال الدهر ، وَجدُّه ُزفَُر شاعٌر فارس ، َمْجزأَة وأَبو الوارد

 بن معاوية السعدّي اْختُِلَف فيه. َجِزئو حدثا ، َجِزئ وعبد هللا بن َجِزئ أَبو خزيمة السلمّي صحابيُّ ، وحيان بن َجِزئُ و

َطِب عند أَهل المدينة ، قاله الَخطَّابِيُّ ، وقد ورد ذلك في الحديث ا الُجْزءُ و  ، والمعروف ِجْرٌو. (4)سٌم للرُّ

ُ :  [جسأ] مِّ  الُجْسأَة َ و في العُنُق ، يُْبُس الَمْعِطفِ :  في الدوابّ  بالضَّ كُجْرعٍة ،  ُجْسأَةً و كقُعودٍ  ُجُسوًءا وفي المحكم َكَكتَب َكَجعَلَ  ءُ الشي َجَسأ

َحة. ها وفي بعض النسخ على وزن ثَُمامة كذا هو في األُصول الُمصحَّ :  القوائمِ  جاسئةُ  ودابَّة .(5)يُده ومفاِصلُه  َجَسأَتْ  وقد َصلُبَ :  ِبَضّمِ

الذي  الَخِشنُ  محركةً  وهو الَجلَدُ  سكونبفتح ف ءِ الَجسْ  ، من َمْجُسوَءةٌ  األَرُض بالضم ، فهي ُجِسئَت:  قال الكسائيو يابستُها ، ال تكاد تَْنعَِطف

:  بالمد (6) الجاِسياءُ و الماُء الجاِمُد.:  ءُ الَجسْ و لهم قُلوٌب قاِسية كأَنها صخور جاِسيَة:  ، وتقول جاِسئة يشبه الَحَصى الصغار ، وأَرض

ً  يده َجَسأَتْ  وقد والِغلَظُ  واليُْبس الصَّالبةُ  أَي ُصْلبة يابسة َخِشنة ، وفي بعض  ِمَن العََمل من أَْكنَبِ  ُمْكنِبَة إذا كانت َجْسآءُ  يَدٌ و تَْجَسأُ َجْسأ

 يابس. جاسئٌ  ، ونَْبت جاسئ النسخ َمِكينَة من المكِن وَجبل

إِليك  نََهَضتْ و كقعود إِذا ارتفعت ُجُشوًءا نَْفُسه َكَجعل َجَشأَتْ :  [جشأ]
أَو :  ا في نسختنا ، وفي العُبابهكذ وَجاَشْت ِمن ُحْزٍن أَو فَرحٍ  (7)

إِليَّ  َجشأَت:  نَْفِسي وَخبُثَت ولَِقَست واحد ، وقال ابن ُشميل َجَشأَت:  ، بالزاي والعين المهملة ومثله في بعض النسخ ، قال شمر (8)فزع 

ُ و نفسي أَي َخبُثَْت من الَوجع مما تَْكره ،  :  قال َعمرو بن اإِلطنابة (9) تَْجَشأ

وحِد وَ  مــــــــــــا قـــــــــــــَ لــــــــــــ  َبتح  كــــــــــــُ تح  َجشـــــــــــــــــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــَ  َوجــــــــــــَ

ي    رتِحيــــــــــــــِ ِدي َأو تســـــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــَ ك حتــــــــــــــُح انــــــــــــــَ كــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

  
 تَطلَّعَْت ونَهضْت َجَزعاً وَكَراهةً.:  يريد
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ةً من الَحْرب نََشأَْت ، َجاَشْت نْفُسه:  ومن سجعات األَساس وُم على َعْهِد ُعمرَ  َجَشأَتِ »:  في حديث الحسنو .َجَشأَتْ و إِذا رأَى ُطرَّ أَي  «الرُّ

َ :  من المجازو وخبُثَت ولَِقَستْ  ءِ ثَاَرْت للقيْ  نفْسهُ  َجَشأَتْ و نَهَضْت وأَقبلْت من بالدها  ويقال أَْظلََم وأَْشَرف َعلَْيكَ و إِذا َدفَع الليُل والبَْحرُ  َجَشأ

البِحاُر بأَمواجها  َجَشأْتِ 
ياُض بُربَاها ، والبِال (10) ً :  الغَنَمُ  َجشأَت:  قال الليثو لَفَظتَْها:  ُد بأَهلها، والّرِ  أَْخَرَجْت َصْوتا

__________________ 
 .44اآية :  ( سورة ا جر1)
 ثعلب.:  ( اللسان2)
 فاستبعلت.:  ( اللسان3)
 والنهاية.« جزأ» ( اللسان4)
بً :  ( اللسان5)  َصلَُبت.:  وجسبت يده من العمر  سب َجسح
 اجلاسئاء.:  القاموس واللسان ا وابألصر( عن 6)
 إليه.:  ( اللسان7)
 من شدة الفزع والغم.:  ( ويف األساس8)
 مما تكره  شب.:  ( اللسان9)
 جشب البحر أبمواجه.:  ( األساس10)
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 :  قا  امرُ  القي  من ُحُلوِقها
َبتح ِإذا  اًء  َجشــــــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــــَ َت هلــــــــــــــا ثـــــــــــــــُ عــــــــــــــح  لــــــــــــــَِ

ي      ي  كــــــــــــــَبن  ا ــــــــــــــَ عــــــــــــــِ مح نــــــــــــــَ هــــــــــــــُ حــــــــــــــَ بــــــــــــــ   صــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  قال العجاج َخَرُجوا من بَلَِد إِلى بلَدٍ :  القَْومُ  َجَشأَ و

رَاس اَنٍس  ُؤواَأحــــــــــــــــــــح ِت  َجشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــ   َومــــــــــــــــــــَ

تِ     ـــــــــــــــ  َول ـــــــــــــــاِن اهـــــــــــــــح ب َواُ  اجلـــــــــــــــَ  أَرحضـــــــــــــــــــــــــــــًا وَأحـــــــــــــــح

  
 إِذا نََهضوا من أَرٍض إِلى أَرٍض. َجَشؤوا:  يقال

ً  ءُ الَجشو الَكثير:  بفتح فسكون ءُ الَجشْ  روى شمر عن ابن األَعرابيّ و هي ذات اإِلرنان في َصْوتها :  وقال الليث (1) القَْوُس الَخفيفَةُ :  أَيضا

 :  ، قال أَبو ذَُؤيب

ٍب و  بـــــــــــــِّ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ ٍص مـــــــــــــُ انـــــــــــــِ ٍة مـــــــــــــنح قـــــــــــــَ يـــــــــــــمـــــــــــــَ  لـــــــــــــَِ

ه     فــــــــــــــــِّ شح يف كــــــــــــــــَ ضُ  ءٌ جــــــــــــــــَ طــــــــــــــــُ ش  َوأَقــــــــــــــــح  َأجــــــــــــــــَ

  
ح ابُن هشاٍم بِقلَّته أَْجَشاءٌ  ج النَّْبع الخفيفهو القَضيب من :  وقال األَصمعي محركة  َجَشآتُ و كفَْرخ وأَفراخ ، على غير قياس. وصرَّ

 :  قال أَبو محمٍد الفَْقعَسيُّ  كالتَّْجِشئَةِ  عند امتالئها تَنفُُّس الَمِعَدةِ :  التََّجشُّؤُ و ممدودة جمع سالمة المؤنث

بح مل  َجشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ ت ــــــــــَ ُه  يـ مــــــــــُ بحشــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــُ اٍم يـ عــــــــــَ نح طــــــــــَ  عــــــــــَ

هح وَ     مـــــــــــــــُ َوصــــــــــــــــــــــــــــِّ ِه تــــــــــــــــُ تح محـــــــــــــــُ   بـــــــــــــــِ بـــــــــــــــِ  ملَح تـــــــــــــــَ

  
األَخير قاله األَصمعي ، وكأَنه من باب العُطاس والدَُّوار ، وقال  َكُهَمَزةٍ وُغَراب ُجَشاءٌ و ُجَشأَة واالسم تَنَفََّستْ :  تَجشَّأَتو الَمِعَدة َجَشأَتو

 الكثيُر الُجَشاِء واألَحزاِن ، وكان عليُّ بن حمزة يَذهب إِلى ما َذهب إِليه األَصمعي:  غ الُمبَالغة وَمْعناهكُهَمَزة من صي الُجَشأَة إِن:  بعضٌ 

 وهو في المحكم ، وسقط من بعض النسخ. ُعْمَدة مثل ُجْشأَةو

َ و  .(2)نفسي  َجَشأَت نكأَنه استوَخَمَها ، م لم تُوافِْقه البالُد إِذا اجتََشأَتْه كذلكو فاُلٌن البِالدَ  اْجتََشأ

مِّ  ُجَشاءُ وَ  ة ، ويقال (3) ُدْفعَتُهما:  الليِل والبَْحِر ، بالضَّ  األَعمياِن هما السَّْيُل واللَّْيُل ، فإِنَّ ُدْفعتَهما شديدةٌ.:  بالمرَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 :  خفيٌف ، حكاه يعقوُب في الُمبدل ، وأَنشد:  ءٌ َجشْ  سهم

ا وَ  يـــــــــــــــــطـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــِ َره لـــــــــــــــــَ ا اَنصـــــــــــــــــــــــــــــــِ وح َدعـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

َذاَ      ئــــــــــــاً لــــــــــــَ ا َجشــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــطــــــــــــَ لــــــــــــِ نح مــــــــــــَ كــــــــــــُ  ملَح يــــــــــــَ

  
 الذي ال ِريَش عليه.:  الَمليط

 أُُكلَها ، وهو مجاز.:  قاَءت األَرضُ :  ، كما يقال (4)أَخرَجْت جميَع نَْبتِها :  األَرضُ  َجَشأَتو

يح عند الفجر.:  الُجْشأَة:  وقال عليُّ بن حمزة للفَْجر ، وقد جاَء في بعض األَشعار الُجْشأَة وقد يُستعار  ُهبوُب الّرِ

َ و  فاُلٌن عن الطعاِم إِذا اتََّخم فَكِرهَ الطعاَم. َجَشأ

 ثاَرْت ثورةً واحدةً.:  الَوْحشُ  َجشأَتِ وَ 

َ  على األَرض ، وكذلك َصَرعهو رماه:  َكَمنَعَه َجفَأَه:  [جفأ] َ و به األَرضَ  َجفَأ ً  البُْرَمةَ في القَْصعَةِ  جفَأ فََصّب ما فيها  (5)وأَمالها  َكفَأَها:  َجْفأ

 :  قال الراجز

ُؤ َ  فـــــــــــــــح اِن  جـــــــــــــــَ يـــــــــــــــفـــــــــــــــَ لضـــــــــــــــــــــــــــــِّ رَِ  لـــــــــــــــِ دح  َذا قـــــــــــــــِ

بً     فــــــــــــح انِ  جــــــــــــَ فــــــــــــَ اِن يف اجلــــــــــــِ فــــــــــــَ لــــــــــــَ  الــــــــــــر غــــــــــــح  عــــــــــــَ
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 َخريحٌ ِمَن الَعِكيِ  ابألَلحَبانِ 

َم الُحُمَر و غوها وقَلَبُوها. قال شيخنا القُدورَ  فََجفَئُوا األَهليَّةفي حديث َخْيبََر أَنه َحرَّ وهو ثاُلثيٌّ في الفصيح من الكالم ، وأُهِمل :  ، أَي فَرَّ

المعُروف بغير أَلف ، وقال :  قال ابن ِسيده .(6)« فأَْجفَئُوها» ، وقد َورد في بَْعِض الروايات أَجفأْتُها وال تَقُلْ :  الرباعيُّ ، قال الجوهري

َ :  قَليلة ، وأَوردها الزمخشرّي من غير تَعَقٍُّب فقال في الفائق:  هي لُغةٌ َمجهولة. وقال ابن األَثير:  جوهريال وَكفأَها  أَجفَأَهاو الِقَدر جفأ

َ و «فَأُْكِفئَتْ » ويروى« فَأََمر بالقُُدوِر فَُكِفئَتْ »:  َميَّلََها. قلت ويروى:  وأَْكفَأََها بَدِ  بالُجفَاءِ  َرَميَا إِذا الواِدي والِقْدرُ  َجفَأ َ  عند الغَلَيانِ  أَي الزَّ  كأَْجفَأ

َ :  يقالو وهي لغة ضعيفةٌ كما في العُباب ، وقد تقدَّم  َمَسحَ  إِذا الِقْدرَ  َجفَأ

__________________ 
 ء مهموز وغري مهموز القوس الغليظة.اجلش:  ( الصحاح. ويف اجملمر1)
 جشبته نفسي.:  ر واللسان ا وابألصر( عن اجملم2)
 دفعته.:  ( اللسان3)
 نباهتا.:  ( األساس4)
 أكفبها ا أو أماهلا.:  ( اللسان5)
 فبجفؤوا القدور مبا فيها ا واملعروف بغري ألف.:  ويف ا ديث:  ( يف اللسان6)
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َفبحها ا فِإذا أَمرحت قلت (1)الذي عليها  َزَبَدها َح ُغَثاَءهُ :  الَواِديَ  َجَفبو  ا اجح الُغثاَء عن  َجَفبحتُ : و  وِعبارة الُعباب َمســــــــــــــَ
ُته فح بً  الَبابَ  َجفبَ و  الوادي ا َأي َكشـــَ َفَبهُ   َأغحَلَقُه ا:  َجفح  ا فهو فـََتَحه الباَب ِإذا َجَفبَ :  قا  اِ رحمازِيو  لغة عن الّزّجاج كَبجح

 ِضد .
ً  والشَجرَ  البَْقلَ  جفأَ و َ :  قيل «بَْقالً  تَْجتَِفئُوا َما لَمْ »:  في النهاية في الحديثو كاْجتَفَأَهُ  ورَمى به قَلَعَهُ ِمْن أَْصِله:  يَجفَُؤهُ َجْفأ  اْجتَفَأَهو النَّْبتَ  َجفَأ

هُ عن ابن األَعرابّي.:   َجزَّ

كيت. وَذهب :  َكغَُرابٍ  الُجفَاءُ و بَدُ ما نَفَاه الوادي إِذا رمى به ، قاله ابُن الّسِ فََأمَّا ):  أَي َمدفوعاً عن مائِِه ، وفي التنزيل العزيز ُجفاءً  الزَّ
:  الحديثَ  تشبيهاً له بَزبِد الِقْدر الذي ال يُنتَفَُع به ، وبه فسَّر ابُن األَثيرِ  الباِطلُ  أَصله الهمز ، وهو:  قال الفّراءُ  (2) (الزََّبُد فَ َيْذَهُب ُجفاءً 

انطلق أَخفَّاُء ِمَن » في البُخاِري وُمسلم والذي قَرأْناه:  وهكذا جاَء في كتاب الَهَرِوّي ، قال:  أَراد َسَرَعانَهم ، قال «نَّاِس ِمَن ال ُجفَاءٌ  اْنَطلَق»

َ أَْجفَ و ، وبه َصدَّر في العَباب السَِّفينَةُ الَخاِليةُ :  الُجفَاءُ و «َسَرعاُن النَّاس» في كتاب الترمذيو جمع َخفيٍف ، «النَّاِس  أَتْعَبَها :  َماِشيَتَهُ  الرجلُ  أ

َ و فَُهِزلَْت لذلك بِالسَّْير ولم يَْعِلْفَها  :  قال َكتََجفَّأَتْ  ذََهَب َخْيُرها ، إِذا البِاَلدُ  أَْجفَأَتو َرَماه على األَرِض  َطَرَحهُ :  بِه أَْجفَأ

 

اَلَد و  ا رََأتح َأن  الــــــــــــــــبــــــــــــــــِ مــــــــــــــــ  َبتح لــــــــــــــــَ فــــــــــــــــ    ــــــــــــــــََ

تح     كــــــــ  رِ َتشــــــــــــــــــــــَ بــــــــَ ــــــــح نـ هــــــــا أُم  حــــــــَ يحشــــــــــــــــــــــَ ا عــــــــَ نــــــــَ ــــــــح يـ  ِإلــــــــَ

  
ُ  بالنصب على الظرفية أَي في هذا العام العَامَ و ً  إِبلنا ُجْفأَة  .(3) وُهَو أَن يُْنتََج أَْكثَُرها بالضم وفي بعض النسخ بالفتح ضبطا

كَكرامة ، وضبطه بعٌض  َجاَلَءةَ و كَسالٍم ، وضبطه بعضهم بالتحريك َجاَلءً  بفتح فسكون كذا في المحكم َجأْلً  َكَمنَعَ  (*) الرُجلَ  َجألَ :  [جأل]

 ً  .(4) َرَماهُ :  بثَْوبِهِ  َجألو وضرب به األَرض كحأل بالحاِء عن أَبي زيد َصَرَعه:  بالتحريك أَيضا

 : * ومما يستدرك عليه

 ومنهم من يهمز فيقول:  قال أَبو عبيد:  أَْجلَْنِظي إذا اضجْعُت فال:  حديث لُقمان بن عادفي و ، في التهذيب في الرباعي ، [جلظأ]

 .(5) اْجلَْنَظأْتُ 

 الُمسبَِطرُّ في اضطجاعه. وسيأْتي في المعتل.:  الُمْجلنِظيو

َ و كذا في المحكم َغِضبَ :  َعليه َكفَِرح َجِمئَ :  [جمأ] أ عَ :  في ثيابِه فالنٌ  تََجمَّ َ و الهمزة لغة في العين تََجمَّ أ عن أَبي  أََخَذه فََواَراهُ :  َعلَْيه تجمَّ

ؤُ :  عمرو ُ  ء تحت ثَْوبه ، والظَِّليمأَن يَنَحنَِي على الشي:  التََّجمُّ أ َ و على بَْيضه يَتَجمَّ أ عوا:  القَْومُ  تَجمَّ ُ و (6)كذا في العُباب  تََجمَّ :  الَجَماءُ و الَجَمأ

ُ  وفََرسٌ  ، وهمزة الممدوِد غير ُمْنقَِلبَة (7)يَُمدُّ ويُقصر  الشَّْخصُ  ُ و أَْجَمأ ةِ :  ُمْجَمأ  :  قال اإِلْجَماءُ  واالسم ، داِخلَتُها أَِسيلَةُ الغُرَّ

ذتِ ِإىَل  مـــــــــــَ ُدوُدهـــــــــــا  جمـــــــــــُح ٍر خـــــــــــُ عـــــــــــح  اهلـــــــــــاِم صـــــــــــــــــــــــــُ

رِ     افـــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــَ
َ
اِط امل بـــــــــــَ ِة اإِل ـــــــــــَح  ســـــــــــــــــــــــــِ ر فـــــــــــَ عـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
َ :  [جنأ] ً و ُجنُوًءا عليه كَجعََل وفَِرحَ  الرجلُ  َجنأ َ  أََكبَّ ،:  كقُعود وَجبَِل ، وفيه لفٌّ ونْشٌر ُمرتَّب َجنَأ  :  قال ُكثَيّر َكأَْجنَأ

مح  تــــــــــُ نــــــــــح َداَة بـــــــــِ ِت غـــــــــَ دح هـــــــــِ وح شـــــــــــــــــــــــَ َر لـــــــــَ  َأغـــــــــاضـــــــــــــــــــــــِ

وءَ     نــــــــــــُ لــــــــــــَ  وِ  جــــــــــــُ َداِت عــــــــــــَ ائــــــــــــِ اِديالــــــــــــعــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ

  

يـــــــــــــِه  مـــــــــــــِ كـــــــــــــَ ٍ  ملَح َتشـــــــــــــــــــــــــــح اشـــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــَ ِت لـــــــــــــِ  َأَويـــــــــــــح

ـــــــــــــــــــــــــــّزاَِندِ     ذ ُع ال ـــــــــــــــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــــــــــــــَ ُدُه تـ ـــــــــــــــــــــــــــِ َواف ـــــــــــــــــــــــــــَ  نـ

  
عليه أَقِيه بنفسي  فََجنَأْتُ  أََراُدوا َضربهُ :  وفي اللسان يقال

َ :  وإِذا أَكبَّ على الرُجِل يَقيه َشيئاً قيل (8) َ :  . وفي التهذيبأَْجنَأ في َعْدِوِه إذا  َجنَأ

 :  شدأَلَحَّ وأََكبَّ وأَن
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ِب وَ  َوالــــــــــــــِ وحت ا ــــــــــــــَ ه فـــــــــــــــَ بَنــــــــــــــ  ئــــــــــــــاً كــــــــــــــَ انــــــــــــــِ  جــــــــــــــَ

ضُ     ضــــــــــــــــــــــــــــــَ اَلٌب َأخح ُه كــــــــــــــــِ قــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِ اي  ِرمٌي ُتضــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، فجعَل (9)في الحديث أَن يَهوِديًّا َزنَى بامرأٍَة فَأََمر بَِرْجِمها و

__________________ 
 وجفبُت القدر أي مسحت زبدها الذي فوقها من غليها.:  ( اللسان1)
 .17الرعد اآية ( سورة 2)
 وجفبت الرجَر أي احتملُته وضربُت به األرض.:  ( يف العا3)

 ويف األساس : ومر ُجفاء من العسكر إىل البيات : أي مجاعة معتزلة عن معظمه.

 ابلرجر.:  ابلقاموس )*(
َ وجالءةً :  ( اللسان4)  رم  به.:  صرعه. وجأل بثوبه جالءً :  جال ابلرجر  أل به َجألح
َلنحظَيحُت.:  ومنهم من يقو :  د يف اللسان( زي5)  اجح

 وقد ورد كله ابألصر ابلطاء املهملة وصححناه عن اللسان.

  ّم  القوُم إذا اجتمض بعضهم إىل بع  ا وقد َ َم وا عليه.:  ( ابن السكيت6)
 شخصه وحجمه.:  ء ومُجا هومَجاء الشي:  ( اللسان7)
 وأرادوا أن يضربوه فتجاأنت عليه أقيه بنفسي.:  ( مل جنده يف اللسان. ويف األساس8)
 برمجهما.:  ( اللسان9)
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َها ا َأي ُيِكب  ومَيِيُر عليها لَِيِقيَـَها اِ َجارة. (1) َ حَنبُ  الرُجر  :  َأكب ت عليه قا :  املرأَة عل  الَوَلد َجَنَبتو  َعَليـح
راء مل  فـــــــــح اء صـــــــــــــــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ بح بـ نـــــــــَ د   ـــــــــَح لـــــــــَ  َولـــــــــَ  عـــــــــَ

لــــــــــــــَ  اَنرِ     دح عــــــــــــــَ عــــــــــــــُ قــــــــــــــح ــــــــــــــَ َر  َوملَح تـ  ِإال  أِلُخــــــــــــــح

  
َ :  وقال ثعلب  :  قال مالُك بن نُويرة .(2) [الطْعنَ ]إِذا انكبَّ على فََرسه يَتَّقي  َجنَأَ يَجنَأُ ُجنُوًءا:  أََكبَّ يَُكلِّمه ، وعن األَصمعيّ :  َجنَأ

َت و  لـــــــــح ا مـــــــــِ َد مـــــــــَ عـــــــــح ا بــــــــــَ نـــــــــ  اَ  مـــــــــِ ئـــــــــاً جنـــــــــَ  انـــــــــِ   جـــــــــَ
َت حـــــــــــــــِ وَ     رَامِ ُرمـــــــــــــــح ر  مـــــــــــــــَ وحِت كـــــــــــــــُ َ

اَض املـــــــــــــــ  يـــــــــــــــَ

  
َ و َ و عليه َجانَأ  إذا أََكبَّ عليه. تََجانَأَ كاْجتَنأ

ُ  أَْشَرَف َكاِهلُه على َصْدِره ، فهو:  َكفِرحَ  َجنِئَ و ، قال  َجْنَواءُ  ، وهي (3)هو َمْيٌل في الظَّْهر َواْحِديَداٌب :  ، قاله الليث ، وقيل الَجنَإِ  بَيِّن أَْجنَأ

ٌّ  إِذا كان ُمستقيَم الظهِر ثم أََصابَه:  األَصمعي ُ  فهو َجنَأ ُ  ، وأَنكر الليث أَن يكون أَْجنَأ ُ  وعن أَبي عمرو رجل (4)االْحِديَداَب  الَجنَأ وأَْدنَأُ ،  أَْجنَأ

ُ  في َصْدِره انكباٌب إِلى َظْهِره ، وَظِليمٌ َمهموزاِن بمعنى األَقعس ، وهو الذي   : ، وأَنشد َجْنَواءُ  ، ومن حذف الهمَزة قال َجْنآءُ  ونَعاَمة أَْجنَأ

 ِ َناَأَصك  ُمَصل ُم األَُذَناح  َأجح
ُ و مِّ  اْلُمْجنَأ ي به التُّْرسُ :  بِالضَّ   : َوَمْيِله ، قال أَبو قَْيس بن األَسلت (*) اِلْحِديَدابِهِ  ُسّمِ

  ٍ ـــــــــــــــــــَ ن ِذي َروح ـــــــــــــــــــِ ينِّ ب ُزهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــِ  َأحـــــــــــــــــــح

اعِ     طـــــــــــــــــــ  ِح قـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح املـــــــــــــــــــِ ِد كـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  ن هـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــُ

  

ُه  د  اٍم َواِدٍ  حــــــــــــــــــــــَ ٍ  ُحســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ دح  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

اءٍ وَ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ن ر اعِ  جمـــــــــــــــــــــــــــــــــُح ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ َر قـ  َألـــــــــــــــــــــــــــــــــحَ

  
 :  قال ساِعَدةُ بن ُجَؤيَّة الُهذِليّ  ُحْفَرةُ القَْبرِ :  بَِهاءٍ  الُمْجنَأَةو

ازَاَر  َبةً ِإَذا مــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ ا  جمــــــــــــــــــَُ هــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــَ

يـــــــــرُ     طـــــــــِ ُب الـــــــــقـــــــــَ ِر َواخَلشـــــــــــــــــــــــَ خـــــــــح اُ  الصـــــــــــــــــــــــ  قـــــــــَ  ثـــــــــِ

  
 .(5)ء والُحنُّوِ عليه التركيب يَدلُّ على العطف على الشي:  في العُبابعن الشيباني ، وِ  َشاةٌ َذَهَب قَْرنَاَها أُُخراً :  َكَحْمراءَ  الَجْنآءُ و

 بالياء. ءُ لُغَةٌ في يَِجي بالواو يَُجوءُ :  [جوأ]

فاً عن حاء ، بالمهملة ، كما سيأْتي. اسُم َرُجل بالتنوين َجاءٌ و  ذكروه واألَشبه أَن يكون ُمَصحَّ

ّمِ قَْريتَاِن باليَمنِ  الُجوَءةُ و  َكثُبٍَة. ُجَؤة أَْو ِهيَ  (6)في نَْجِدها  بالضَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 .(7)، وهو َسواٌد في ُغْبرةٍ وُحْمرةٍ  األَْجأَى ، وهو لَْونُ  الُجْؤَوةو الَجاَءةُ 

 ً  : * ويستدرك أَيضا

، أَراد َجْهَجههُ فأَبَدل الهمزة هاًء ِلقُْرِب الَمخرج ،  (8)الرجُل زجره وَدفعه ، وقد جاَء في الحديث ، هكذا قال ابُن األَثير  َجْهَجأَه:  [جهجأ]

 نقلَه شيُخنَا.

ً يَِجي الرجل َجاءَ :  [جيأ]  بالفتح فيهما ، واألَخير من بناء الَمّرة ُوِضع َموِضع أَْصِل المصدر للدَّاللة على ُمْطلق الَحَدث ْيئَةً جَ و ُء َجْيئا

ً و والَمعيش والَمِكيل  ءِ كالَمِجي على َمْفِعل فجاَءت وهو شاذٌّ ، ألَن المصدر من فَعَل يَْفِعل َمْفعٌَل بفتح العين ، وقد َشذَّت منه ُحروفٌ  َمِجيئا

هو  ءالَمجي:  قال الراغب في الُمفردات أَتَى:  ير والَمِسير والَمِحيد والَمِميل والَمِقيل والَمِزيد والَمِعيل والَمحيص والَمِحيضوالَمِص 
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َلَقْد ِجْئِت )فَعَله ، ومنه :  كذا جاءَ و حقيقةٌ كما هو ظاهٌر. (9) (ِإذا جاَء َنْصُر هللاِ ) ـويكون في المعاني واألَعيان ف:  الُحصول. قال
 منه واالْسمُ  ، بحذف الهمزة. يَِجيك هو:  ويرد في كالمهم الزماً وُمتعّدياً ، نقله شيخنا. وَحكى ِسيبويه عن بعض العرب (10) (َشْيئاً َفِرايًّ 

 : يقالو بالكسر كالِجيعَةِ  الِجيئَة

__________________ 
 ُء.ُ حين:  ( اللسان والنهاية1)
 ( عن اللسان.2)
 واألجنبُ الذي يف كاهله احنناء عل  صدره ا ولي  ابألحدب.( : جنب)يف العن . وقا  يف العا :  وقير:  ( زيد يف اللسان3)
 االحديداب.:  واجلنب:  ( وهو ما ذهب إليه اخللير ا أما يف اجملمر4)

 ب.ال َحِديَد به وهو خطب وأثبتا الصوا:  يف القاموس )*(
 (.جنب)( انظر املقايي  5)
 يمن.( معجم البلدان ؛ اجلوءة ابلضم وبعد الواو الساكنة  زة ا وهاء ا بلد قريب من اجلند من أرض اليمن ا واجلوءة أيضاً من قر  زبيد ابل6)
أة.:  ( زيد يف اللسان7)  وقير غربة يف محرة ا وقير كدرة يف ُصدح
 ( اللسان والنهاية.8)
 .1النصر اآية ( سورة 9)
 .27( سورة مرمي اآية 10)
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حكاه ابن ِجينِّ  َجاِئئٌ و  بقلب الياء  زة (1) َجئ اءٌ :  خِبَريحٍ ا َكَكت ان ا وهو اندٌر ا كما حكاه ســــــــــــــيبويه ويقا  جَلَي اءٌ  ِإن ه
َبحتُه َأي ِإليه َأجبحتُهو  ِجئحُت به ا َأي َأَجبحتُهو  عل  الشذوذ ا واملعىن َكثرُي اإِلتحيان  :  قا  ُزهري (2)واضطررته ِإليه  َأجلح

مح و  كـــــــــــــُ دًا ِإلـــــــــــــيـــــــــــــح تـــــــــــــمـــــــــــــِ عـــــــــــــح اَر مـــــــــــــُ اٍر ســـــــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

هُ     اَءتـــــــــــــــــــح ُة والـــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــاءُ  َأجـــــــــــــــــــَ افـــــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــــَ
َ

 املـــــــــــــــــــ

  

ا  ىت  ِإَذا مـــــــــــــــَ َرمـــــــــــــــًا حـــــــــــــــَ كـــــــــــــــح اَوَر مـــــــــــــــُ جـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ف

اءُ     تـــــــــــَ َض الشـــــــــــــــــــــــــِّ طـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــح ُف َوانـ يـــــــــــح اُه الصـــــــــــــــــــــــــ   َدعـــــــــــَ

  

يــــــــــــعــــــــــــاً  َدا مجــــــــــــَِ ه َوغــــــــــــَ ــــــــــــَ ال مح مــــــــــــَ تــــــــــــُ ــــــــــــح نـ مــــــــــــُ  ضــــــــــــــــــــــــــَ

اءُ     مــــــــــــَ ــــــــــــنــــــــــــ  ُه ال ــــــــــــَ ُه ول قحصــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ مح نـ كــــــــــــُ يــــــــــــح لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
 أَصلُه من ِجئُْت وقد َجعَلته العرب إِْلَجاًء.:  قال الفّراءُ 

ِم ال َعْكُسهأِلَنّه ُمْعتَلُّ العَْيِن َمهمُ  بالياء مبدلة بالهمزة َجايَأَنِي وِهَم فيه الَجْوَهِريُّ وَصوابُه بهمزتين َجاَءأَنيو أَي مهموز العين معتّل  وُز الالَّ

أَي كنُت أَشدَّ َمِجيئاً منه ، والذي ذكره المصنّف هو القياس ، وما قاله الجوهريُّ وهو  فَغَلَْبتُه ءِ الَمِجي َغالَبَنِي بَِكثَْرةِ :  فَِجئْتُه أَِجيئُه الالم

 المسموع عن العرب ، كذا أَشار إِليه ابُن ِسيده.

 :  األَّول َذَكره أَبو عمٍرو في كتاب الحروب ، وأَنشد القَْيُح والدَّمُ :  (3) الَجايِئةُ و بالفتح ئةُ الَجيْ و

تح  لــــــــــــــــــــ  َم خــــــــــــــــــــُ ا َأاي  ُرهــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــح ر َ  ثـــــــــــــــــــــَ  ختــــــــــــــــــــََ

ا أَِدميُ     يـــــــــــــَب هبـــــــــــــَِ جـــــــــــــِ ٍر فـــــــــــــَ جـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  

ا َبهـــــــــــَ يـــــــــــ  جـــــــــــَ هـــــــــــا  فـــــــــــَ نـــــــــــح اَء مـــــــــــِ جـــــــــــَ اُء فـــــــــــَ  الـــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــَ

َذاٌة     عـــــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٌة َرُذومُ قــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َورَاِدعـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  أَو قَبَْعثَاةٌ ، على الشّك ، َشكَّ أَبو عمٍرو ، وأَنشد َشمر

َبهــــــــــا يــــــــــ  جــــــــــَ ا  فــــــــــَ هــــــــــَ نـــــــــــح اَن مــــــــــِ اُء فــــــــــخــــــــــَ  الــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــَ

ٌة َرُذومُ     اٌة َورَاِدفـــــــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ذُوم ُمْعَجمة ، ألَن ما َرقَّ من السَّْلح يَسيُل ، وفي أَشعار بني :  وقال أَبو سعيد احالرَّ اح في تَرجمة الُجَميح بن الطَّمَّ  :  الَطمَّ

تح  لــــــــــــــــــــ  َم حــــــــــــــــــــَ ا َأاي  ُرهــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ ر م ثـ  ختــــــــــــــــــــَ

ا أَِدميُ     يــــــــــــــَب هلــــــــــــــَ جــــــــــــــِ لــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  لــــــــــــــََ  عــــــــــــــَ

  

َبهـــــــــــا يـــــــــــ  جـــــــــــَ ا  فـــــــــــَ هـــــــــــَ نــــــــــــح اَء مـــــــــــِ جـــــــــــَ اُء فـــــــــــَ  الـــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــَ

ٌة َرُذومُ     اٌة َورَاِدفـــــــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــــــــــــــَ  قـ

  
ء ما ِء والجيلو كان ذلك في الِهي:  ، وقولهم إِلى الطَّعاِم والشَّرابِ  الدَُّعاءُ :  بالفتح والكسر ءُ يالجِ و ءُ الَجيْ و َعفَلَةٌ ، كذا في العُباب:  قَبَْعثَاة

 َدَعاَها للشَّْربِ  إِذا َجأَجأ باإِلبِلِ  هما اسمان ، من قولك:  قال األُمويو الشراب:  ءُ الِجيو الطعاُم ،:  ُء بالكسرالِهي:  نفعه ، قال أَبو عمرو

اءوَهأْهَ   :  أَها إِذا دعاها للعَلَف ، وأَنشد لُمعاٍذ الَهرَّ

يو  لــــــــــــــــــــــــَ  اهلــــــــــــــــــــــــِ ان عــــــــــــــــــــــــَ ا كــــــــــــــــــــــــَ  ِء مــــــــــــــــــــــــَ

ياَل وَ     ا ءِ اجلــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــَ ي َداحــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــَ  امــــــــــــــــــــــح

  
َ :  قال َشِمرٌ و  َخاَطها. إِذا الِقْربَةَ  َجيَّأ

ُ و ٌ  َرُجلٌ :  الذي يُحدث عند الجماع ، يقال الِعْذيَْوطُ  هو َكُمعَظَّمٍ  الُمَجيَّأ  إِذا جامع َسلَح ، قاله ابن السكيت. ُمَجيَّأ

 عن ابن السكيت أَيضاً. تُْحِدُث إِذا ُجوِمعَتْ  التي الُمْفَضاةُ  هي بَِهاءٍ  الُمَجيَّأَةُ و

ُ :  عن ابن األَعرابيّ و ُ :  عن أَبي زيدٍ و أَي ُمقابلةً. ُمَجايَأَةً  ب ، أَي قابَلني ، ومرَّ بيالرجُل ِمن قُرْ  َجايَأَني:  يقال الُمقَابَلَةُ :  الُمَجايَأَة :  الُمجايَأَة

إِذا  ِجيَاءً وَ  ُمَجايَأَةً  الغَْيثَ  لَجايأْتَ  لو َجاَوْزَت هذا المكانَ :  ويقال .(4)فاُلناً ، أَي وافْقُت َمجيئَه  َجايَأْتُ :  بالكسر يقال كالِجيَاءِ  الُموافَقَةُ ،

 .وافَْقته
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جاَء بهما  َكِجعَِة َوِجيعَةٍ :  على وزن ِعَدة ، وقوله كالِجئةِ  فيه الماُء ، (5) يَْجتِمعُ  كالنُّْقَرةِ أَو هي الُحْفرة العظيمة َمْوِضعٌ :  بالفتح الَجْيئَةُ و

بالكسر ، كذا هو َمْضبوط عندنا ، والصواب أَنه بالفتح ،  الِجيئة َوِجيعَة يدلُّ على أَنَّ :  للوزن ، ولو لم يكونا ُمستْعَملين ، ثم إِن قوله

 :  والكسر إِنما هو في المقصور فقط ، كما صرح به الصاغاني وغيره ، وأَنشد للُكَمْيت

ادُِع  فــــــــــَ ةٍ ضــــــــــــــــــــــــَ ئــــــــــَ ــــــــــح يـ تح  جــــــــــَ بــــــــــَ اًة َحســــــــــــــــــــــــِ  َأضــــــــــــــــــــــــَ

ا    يــــــــــنــــــــــَ ا َوطــــــــــِ هــــــــــَ عــــــــــُ نـــــــــــَ مــــــــــح تــــــــــَ ًة ســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ َنضــــــــــــــــــــــــِّ  مــــــــــُ

  
 الَجْيئةو بتشديد الياء ال بالهمزة األَْعَرُف الجيَّةُ ُمَشدََّدةً و

__________________ 
 وإنه جلّياء خبري وجّئاء ا األخرية اندرة.:  ( اللسان1)
َبه واضطره إليه.وَأجاَءه إىل الشي:  ( اللسان2)  ء ا جاء به وَأجلح
 جائية.:  ( األساس3)
 خطب.« جميئة»:  ( يف املطبوعة الكويتية4)
 اجلَيئة املوضض  تمض فيه املاء.:  ( القاموس5)
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َأي النعَر ِإذا َرَقعها َأو َخاطها ا وَأما الِقرحبَة فِإنه  َأَجاَءها هبا النـ عحُر ا َأوح ســــــــــــــريحٌ ُلاُط به ا وقد (1) تـُرحَقضُ  من ِجلحد ِقطحَعةٌ 
ٍر.  َجي َبها يقا  فيها  كما تقد م عن ِشَِ

ضيّ  ما َصاَرتْ  هكذا بالنصب َمضبوٌط في سائر النسخ ، وفّسره ابُن سيده في المحكم فقال أَي َحاَجتَكَ  َجاَءتْ  َما:  قولهمو أَي ما :  وقال الرَّ

َك ، ويروي برفع:  ميَّة ، وأَنث الضميَر الَراجَع إِليه لكوِن الَخبَِر عن ذلك الضميِر ُمَؤنَّثاً ، كما فيكانت ، وما استفها  ما كانَْت أُمَّ

 .اعنهمهللارضيَخبرها ، وأَول من قال ذلك الخوارج البن عباس حين جاَء رسوالً من علّيٍ ، « ما» على أَنها اسُم جاَءت و« حاجتك»

 : عليه * ومما يستدرك

ة إِلى العَانَة.:  البْطنِ  (2) َجْيئَةُ   أَسفُل من السُّرَّ

 :  العَدِويّ  (3)الجّص ، قال ِزياُد بن ُمنقذ :  الَجيَّاَءةُ و

ٍة  حـــــــَ َكشـــــــــــــــــــ  يَبح مـــــُ ـــــح ن عـــــرَي عـــــن جـــــَ ـــــيـــــــت شـــــــــــــــــــِ  بـــــــرح ل

ن و     ىَن مــــــــــــِ بــــــــــــح ُث تـــــــــــــُ يــــــــــــح اَءةِ حــــــــــــَ يــــــــــــ  مُ  اجلــــــــــــَ  اأُلطــــــــــــُ

  
 .(4)كذا في المعجم 

 :  بالفتح موضع أَو َمْنَهل وأَنشد َشِمرٌ  الَجْيئَةو

هح  اعــــــــــــــــــــَ َش ِإاّل ِإبــــــــــــــــــــٌر مجــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــح  ال عــــــــــــــــــــَ

وحرُِدهــــــــــــــــا     ةُ مــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ يـ هح  اجلــــــــــــــــَ اعــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  َأو نـ

  
 : ، هكذا أَنشده بضم الجيم والباء الموحدة ، وبعد المشطورين« َمْشَربَُها الُجبَّة» وإِنشاد ابِن األَعرابي الرجز

 أَمحَس  ساَعهح ِإَذا َرآها اجلُوُع 
ِة  يَِجيئُكَ  َشرٌّ َما» ، وفي المثل (5)الحمد هلل الذي ِجئْت :  ، وال تقلْ  جئت بك ، أَي الحمد هلل إِذ جاءَ  الحمد هلل الذي:  وتقول إِلَى ُمخَّ

وال  جاءَ  ال»  ، وفي مجمع األَمثالءٍ وذلك أَن العُرقوَب ال ُمخَّ فيه ، وإِنما يُْحَوُج إِليه َمن ال يقدر على شي:  قال األَصمعي« ُعْرقُوب

 .(6)جنانك أَي ارعها  َجأْ :  أَي لم يأْمر ولم يَْنهَ ، وقال أَبو عمرو« َساءَ 

 فصل احلاء
 املهملة مع اهلمزة

َ :  [حأحأ] َ :  ، إِما لسفاد أَو لشراٍب ، ذكره أَبو َحيَّان وغيره. وقيل َدعاهٌ  إِذا بِالتَّْيس َحأَْحأ َ :  بالتيس إِذا َزَجره بقوله َحأَْحأ  .َحأَْحأ

 أَورده ابن األَعرابي. ُدعاُء الِحَماِر إِلى الماءِ  بكسرهما ِحئْ ِحئْ و

ُ :  [حبأ] َكةً  الَحبَأ تُه ونديمه َجِليُس الَمِلكِ :  ، ُمَحرَّ أَي  أَْحبَائِهو هو من أَِحبَّاِء الملك:  كَسبٍَب وأَسباب ، ويقال أَْحبَاءٌ  ج والقريب به وَخاصَّ

 خواصه وجلسائه.

ُ :  عن ابن األَعرابيو ينَةُ السَّْوداءُ :  الَحْبأَة  لغة في الَحْمأَة. الّطِ

هذا تَصحيف فاحش ، والصواب الَجْبأَة :  هريلَْوُح اإلسكاِف الُمستديُر وجمعها َحبََوات ، قال األَز:  الَحبَأَة:  ونقل األَزهرّي عن الليث

 بالجيم ، وقد تقّدم.

 الذئب والَجراد. الحابِيَان وعن الفّراء

 .(7)* وهو مستدرك على المصنف 
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ٌ  َرُجلٌ :  [حبطأ]  قَِصيٌر َسِمينٌ  يهمز أَييُْهمز وال :  قال الكسائي ُمْحبَْنِطئُ و بال همز َحبَْنَطىو بالهاء َحبَْنَطأَةٌ و بهمزة غير ممدودة َحبَْنَطأ

 قاله الليث. بَِطينٌ  ضخم

َ و َ  انتفَخ َجْوفُه أَو:  الرجل اْحبَْنَطأ ً  احبنطأ يّ  امتأَلَ َغْيظا  (8)صواب هذا أَن يذكر في ترجمة حبط ، ألَن الهمزة زائدة :  قال أَبو محمد بن بَّرِ

 َحبَط بَْطنُه إِذا انتفخ ،:  ، ولهذا قيل

__________________ 
 يرقض.:  ( اللسان1)
 .«جئة البطن» ( عن اللسان ا وابألصر2)
 حتريف.« منفذ»:  ( يف املطبوعة الكويتية3)
 ولي  اجلياءة.« حناءة» ( البيت يف معجم البلدان يف4)
ِإذا جاء بك ا وا مد هلل إذ جئت ا هكذا الصــــــــــحيح ما وجدته خبرت اجلوهري يف كتابه عند هذا املوضــــــــــض ا وهو ا مد هلل :  ( قا  ابن بري5)

ا مد هلل :  ويقوي صـحة هذا قو  ابن السـكيت ا تقو :  أي ا مد هلل إذ جئت ؛ قا :  وا مد هلل إذ جئت ا َعوضـاً من قوله:  ابلواو يف قوله
 (.جيب:  سانعن الل)إذ كان كذا وكذا ا وال تقر ا مد هلل الذي كان كذا وكذا حىت تقو  به أو منه أو عنه 

حدرته :  جاء ربك ا وأجاءتين إليك ا اجة ا وجاءت يب الضـــــــــرورة ا وأجاءت ثوهبا عل  خديها:  ( ومن اجملاز ما أثبته صـــــــــاحب األســـــــــاس6)
 عليهما.

 :  أرسلت فضو  ثياهبا ا قا  لبيد:  وأجاءت عل  قدميها

 إذا بـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــنســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــرّدفـــــــــــــــــــــــاٍت 

 ء عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  اخلـــــــــــــــــــدامحـــــــــــــــــــواســــــــــــــــــــــــــــــــر ال  ـــــــــــــــــــي   

  

 .حتبو إىل املوت كما حيبو اجلمرُ  وحبا الفارس : إذا َخَفَ  ا وأنشد :« عن اللسان»ا يستدر  أيضاً ( ومم7)
 ليست أصلية.:  ( زيد يف اللسان8)
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بَـنحِطئُ  وكـــذلـــك ُحح
فـــُه ا قـــا  املـــازين امل بَـنحطـــَبحتُ :  لعـــت َأاب زيـــٍد يقو :  هو املنتفخ َجوح  ا ابهلمز ا َأي امتأَل َبطحين ا احح

بَـنحَطيحتُ و  د َبطين ا قا  املربّد :  ا بغري  ز احح َحِبرَت بطُن الرجِر ِإذا انتفخ :  والذي نعرفه وعليه مُجَلة الر واة:  (1)َفســـــــــــــــَ
 لطعام َأو غريِه.

 :  الرجُل إِذا امتنع ، وكان أَبو عبيَدةَ يُجيز فيه تَْرَك الهمِز ، وأَنشد احبْنَطأَ و

 

ُت اَل  دح نحشــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــُ يِإين ِإذا اســــــــــــــــــــــــح طـــــــــــِ نــــــــــح بـــــــــــَ  َأحــــــــــح

يو     طـــــــــــــــــِّ مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــت َرَة ال ـــــــــــــــــح ثـ ب  كـــــــــــــــــَ  اَل ُأحـــــــــــــــــِ

  
ْقطو ً  (2)يََظلُّ »:  في حديث الّسِ أَي  محبنطئ:  ء ، وقيل في الطفلستبِطُئ للشيهو المتغضب المُ :  قال أَبو عبيدة «َعلَى باِب الَجنَّة ُمْحبَْنِطئا

زاعماً زيادة النون ، وهو رأْي البصِريِّين ، والمصنُف  َوَوِهَم الجوهريُّ في إِيراده بعد تركيب ح ط أ والعباب (3)ممتنع ، كذا في اللسان 

 يرى أَصالة ُحروفها بأَجمعها فراعى ترتيبها.

َ :  [حتأ] ً  كَجَمعَ  َحتَأ َ و َضَرَب ، إِذا يَْحتأُ َحتْأ ً  المرأَة َحتَأ َ و نََكح ، إِذا يَْحتَُؤَها َحتْأ َ و ءإِلى الشي أَداَم النََّظرَ  إِذا َحتَأ  َحطَّ الَمتَاَع عن اإِلبِل:  َحتَأ

َ و ً  الثَّْوبَ  َحتَأ َ و َكفَّه:  الخياَطةَ الثانِيَةَ ، وقيل َخاَطهُ :  يَْحتَُؤهُ َحتْأ ً  الِكَساءَ  َحتَأ وَكفَّهُ ُمْلَزقاً به ، يُهمز وال يهمز ، ومن ُهنَا  فَتََل ُهْدبَه إِذا َحتْأ

َ و يُْؤخذ لفظ الَحتْيَة ، بفتح فسكون ، وهو ِعبارةٌ عن أَْهداٍب َمْفتولة في َطَرف العََذبة ، بلُغة اليَمن َ و َشدََّها:  العُْقَدةَ  َحتَأ :  الِجداَر وغيَره َحتَأ

َ كأَْحتَ  أَْحَكَمه ، ، باألَلف  (4)الثْوَب  أَحتَأْت:  وهي الثوب والِكساء والعُْقدة والِجدار قال أَبو زيد في كتاب الهمز في األَْربَعِة األَِخيرةِ  ُرباِعيًّا أ

لغة في الَحتِّي ،  َكأَِميرٍ  ءُ الَحتِيو ِخْطتهالثوَب إِذا  أَحتَأْتُ :  إِذا أَْحَكْمته ، وعن أَبي عمٍرو أَحتأْتهو ءَ الشي حتأْتو ، إِذا فَتَْلته فتَل األَْكِسيَة ،

ل الُهذليّ  َسِويُق الُمْقلِ  بغير همز ، وهو  :  ويُْنشد بالَوْجَهيِن بيُت الُمتَنَّخِ

مح  كـــــــــــــــُ ُت اَنزِلـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  اَل َدر  َدّرَِي ِإنح َأطـــــــــــــــح

رحَف     جِي قــــــــــِ وُز  ءِ ا ــــــــــَ نــــــــــُ كــــــــــح ِدي الــــــــــرُب  مــــــــــَ نــــــــــح (5)َوعــــــــــِ
 

  
غيرُ  بالكسر ، ُملحق بِِجْرَدْحٍل وهو الِحْنتَأْوُ و ، وهو الذي يُْعَجب بنفسه ، وهو في عيون  (6) ِحْنتأْوٌ  وامرأَة ِحْنتَأْوٌ  َرجلٌ :  ، يقال القَِصيُر الصَّ

 الناس َصغيٌر ، أَورده األَزهرّي في َحنَت وفي حنتأَ. والتركيب يُدلُّ على ِشدَّة.

َ :  [حجأ] َ و به فَِرحَ :  كَجعَلَ  باألَْمرِ  َحَجأ ً  به َكَسِمع َحِجئَ و عنه َحبََسه إِذا َعْنه َكَذا َحَجأ به  َحِجئَ  أَو يهمز وال يهمز َضنَّ بِه وأَوِلعَ :  (7) َحْجأ

َ وَ  ءبالشي َحِجئَ  أَو فَِرح كان أَْخَصرَ :  ، ولو قال في أَّول المادة َحجأَ باألَمر كَجعَل وَسِمع (8)له  فَِرحَ :  كسمع  تََمسََّك به ولَِزَمه ،:  به َحَجأ

 َ أ ْيُت به ، يهمز وال يهمز َحِجئْت:  قال الفراءُ  َكتََحجَّ ُ :  عن اللحيانّيِ و (9)تَمسَّْكت ولَِزمت :  به وتَحجَّ ُ ا:  الَمْحَجأ ٌ  ما لَه:  يقال لَمْلَجأ وال  َمْحَجأ

لََحِجيَّان وإِنهن لََحَجايَا مثل قولك َخَطايا ، وأَنشد  (10)لغة في َحِجّيٍ ، عن اللحيانّي ، وإِنهما  َخِليق أَي بَِكَذا ءٌ َحِجي وهو َمْلَجأٌ ، بمعنى واحد

اعي كما وقع في بَْعِض   ُكتب اللغِة. الفّراُء ، وهو لَرُجٍل َمجهوٍل ، وليس للرَّ

رٍو  مـــــــــــــــــــــح وح َوأُمِّ عـــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــُ ِإيّن اِبجلـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  ف

وا وَ     مــــــــــــُ لــــــــــــَ يَدوححلََ فــــــــــــاعــــــــــــح جــــــــــــِ اُ  ءٌ حــــــــــــَ نــــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  وأَنشد ِلعَِدّي بن زيدٍ 

رٌي  وســـــــــــــــــــــــــــــَ  َقصـــــــــــــــــــــــــــــِ
ُ

ِه املـــــــــــــــ فـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ف  أِلَن  َأطـــــــــــــــَ

ِه و     فــــــــــــِ ــــــــــــح اَن أِبَن ئــــــــــــاً كــــــــــــَ جــــــــــــِ ا حــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــَ نــــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .(*) ٌء إِليهمالِجي إِلى بني فالن ، أَي ءٌ لَحِجي عن أَبي زيد إِنهو وهو تأْكيٌد ِلَضنين

 والتركيب يدلُّ على المالزمة.

__________________ 
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 حبرت بطن الرجر إذا انتفخ وحبج ا واحبنطب إذا انتفخ بطنه لطعام أو غريه.:  والذي نعرفه وعليه مجلة الرواة:  ( عبارة اللسان عن املربد1)
 يظر السقرت.:  للسان( األصر والنهاية ا ويف ا2)
ولي  هذا يف اللســان ا إلا هي « وقير هو املمتنض امتناع طلب ال امتناع إابء»:  ( يف حاشــية الطبعة الكويتية يف هذا املوضــض الذي يف اللســان3)

 عبارة النهاية.
 إحتاًء.:  ( زيد يف اجملمر واملقايي 4)
 مكنون.:  ( يف اجملمر5)
 حنتبوة.:  ( اللسان6)
 (. ركة)َحَجًب :  اللسان( 7)
 فرح به.:  ( اللسان8)
 متسكت به ا ولزمته.:  ( اللسان9)
 واهنما  جئان وإهنم  جئون وإهنا  جئة وإهنما  جئتان وإهنن  جااي مثر قولك خطااي.:  ( العبارة يف اللسان10)

 ٌء.وإليهم الِجي:  ابلقاموس )*(
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ُ :  [حدأ] ْلت ،  طائٌر م أَي (1)بالفتح  الَحدأَة وال تقل:  لجوهري والصاغانيقال ا:  َكِعنَبَةٍ  الِحَدأَة معروف ، وُكنيته أَبو الُخطَّاف وأَبو الصَّ

ْيُد ِلَدعوة سيِّدنا ُسليماَن  ، عليه وعلى نَبِيِّنا السالم ، ونقل أَبو حيان فيه  (2)يصيد الِجْرَذاَن ، وَكان من أَْصيَد الجواِرح ، فانقطع عنه الصَّ

اح الفَصيح عن ابن األَعرابي أَنه يقالال بالفتح فيهما ، للفأْس وللطائر جميعاً ، وحكاه ابُن األَنباِرّي  َحَدأو َجَدأَة:  فَتْح عن العرب ، ونقل ُشرَّ

ألَغلب على هذا البناء ِلَجْمعِ نَْحِو مثال ِحبََرة وِحبٍَر وِعنَبٍَة وِعنٍَب ، وهو بناٌء نادٌر ، ألَن ا ِحَدأٌ  ج الكسر في الطائر أَجود:  أَيضاً ، وقال

اج يَِصف األَثَافِي  :  قِْرِد وقَِرَدة ، إِال أَنه قد جاَء للواحد ، وهو قَِليل ، حققه الجوهريُّ ، وأَنشد الصاغاني للعجَّ

ِوي   اِدُ  الــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــَ ف  واجلــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــَ

َداَ.     ا تـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــــــَ َدأُ كـــــــــــــــــــــــــَ  اأُلِوي   ا ـــــــــــــــــــــــــِ

  
ةَ « وهو نادر»:  ككتاٍب ، قال ابن سيده ِحَداءٌ  يجمع علىو  :  ، وأَنشد ِلُكثَيِّر َعزَّ

ٍت  ٍب وَ بـــــــــِ يـــــــــح ـــــــــَ بـ يَنح خـــــــــَ يـــــــــح نح عـــــــــَ ُر مـــــــــِ َك الـــــــــَويـــــــــح  لـــــــــَ

اِه و     بـــــــــــــــَ َزَة َأشـــــــــــــــــــــــــــــح َداءِ محـــــــــــــــَح مِ  ا ـــــــــــــــِ َوائـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــتــــــــــــــــ 

  
ى ، وسيأْتي في حدد ، والُحَديَّ  ، بالَكْسرِ  ِحْدآن علىو ا كالثَُّريَّا ، وسيأْتي في المعتّل ، لغتان في هذا الطائر أَورده ابُن قتيبة ، والُحدَّى كالعُزَّ

 ، وهو خطأٌ. (3)أَهل الحجاز يُْخِطئون فيقولون لهذا الطائر الُحَديَّا :  ، قال أَبو حاتم

ة الِوشاح ، وهكذا قيَّده األَصيلي. وجاَء أَيضاً الُحَديَّاة ، بغير ه:  قلت :  مٍز ، وفي بعض الرواياتوقد جاَء في حديث أَعرابِيَّة في قِصَّ

وصواب تصغيره ُحَدْيئَة ، وإِن أَلقيت َحركة الهمزة على الياء وشدَّْدتها :  الُحَديِّئَة بالهمز ، كأَنه تَصغيٌر ، ذكره الصاغاني في التكملة ، قال

 قلَت ُحَديَّة على مثال ُعلَيَّة.

هي لغةٌ فيهما ، وقال ابن :  ونقل عن األَزهرّي أَنه قال «َس بِقَتِْل الِحَدْو واإِلْفعَوْ اَل بَأْ » في الحديث عن ابن َعبَّاٍس و:  (4)قال الدَِّميري 

 وأَْفعَى. ِحَدا هذه اللغة قَْلب األَلف واواً ، على لغة من قال (5)بل هي على مذهب الَوْقف على :  السّراج

 :  وهي ما تَقدَّم ِمن عنقه ، عن األَصمعي وأَنشد َساِلفَةُ ُعنُِق الفََرِس  بالكسر الِحَدأَةو

ِويــــــــــــُر  َداءِ طــــــــــــَ ظــــــــــــَ   ا ــــــــــــِ يــــــــــــُم الشــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــَ

َربح     يــــــــــــــــُب اخلــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ رَاِح صــــــــــــــــــــــــــــــَ ِرمُي املــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــَ

  
 الشَّعر الُمقشِعرُّ في الخاصرة.:  الَخَرب

أَْسْينِ الفأُْس ذاُت :  بالتَّْحِريك الَحَدأَةو ً  الرَّ  وهو األَفصح ، كما أَن الكسر في الطائر أَفصح ، وهذا على قول من قال إِن الكسر فيه لغة أَيضا

ً و على التشبيه َرأُْس الفَأْس هي أَو اخ يَصف  َحَدأٌ  ج على التشبيه نَْصُل السَّْهمِ  هي أَيضا مثل قََصبة وقََصب ، عن األَصمعّيِ ، وأَنشد للشَّمَّ

 :  َداد األَسنانِ إِبالً حِ 

اٍت  عــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ قــــــــــــــح رحَن الــــــــــــــِعضــــــــــــــــــــــــــــاَه مبــــــــــــــُِ اكــــــــــــــِ بــــــــــــــَ  يـــــــــــــــُ

ن       ُذهـــــــــــــــــُ َواجـــــــــــــــــِ َدإِ نــــــــــــــــــَ ا ـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــضِ  كـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــَوقـــــــــــــــــِ

  
دْت ،  ، وأَنشد بيت الشَّّماخ بالكسر. (6)بالكسر ككتاب ، ورواه أَبو عبيٍد عن األَصمعّي وأَبي ُعبيدة  ِحَداءٌ و شبّه أَسنانها بِفُؤوس قد ُحّدِ

ق بينهما ، بل جعلهما واحداً :  قلت  بُن نَمَرةَ  (7) ِحَداءُ  وهما قَبيلتَانِ  وبُْنُدقَة ِحَداء زعم الشرقيُّ بُن القُطامّي أَنو وهذا على قول من لم يُفَّرِ

على  ِحَداء واسمه ُسْفيان بن َسْلَهم بن الَحَكم بن َسْعِد العَشيرة ، األُولى بالكوفة والثانية باليمن ، أَغارت وبُْنُدقَةُ بن َمظَّهَ  عشيرةبن َسْعِد ال

 أَورده الميداني في مجمع ْنُدقَةُ َوَراَءَك بُ  ِحَدأَ ِحَدأَ :  قولهم ومْنهُ  بُْندقة فنالت منهم ، ثم أَغارْت بُْندقة عليهم فأَباَدتْهم ، فكانت تُفَّزع بها

__________________ 
ِحداءة ا واجلمض ِحَدأَ مكســـــور األو  مهموز ا وحداء اندرة. واَ َدا مقصـــــور شـــــبه الفبس تنقر به ا جارة ا :  اِ َدأة وال يقا :  ( يف اللســـــان1)

 وهو  دد الطرف.
َبِغي ِْلََحد  ِمْن بَ ْعِديَربِّ اْغِفْر ِل َوَهْب ِل ُمْلكاً ال ي َ ):  ( وهي2)  (.35:  سورة ص) (ن ْ
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 عل  وزن الثراي.:  ( زيد يف حياة ا يوان للدمريي3)
 وروي عن ابن عباس.:  ويف اللسان« عن ابن عباس» وسقرت عنده« ويف ا ديث»:  ( عند الدمريي4)
 .«ال عل »:  ( عند الدمريي5)
 ا دأة بكسر ا اء عل  مثا  عنبة ا ومجعها َحَدأُ.يقا  هلا :  أهنما قاال:  ( زيد يف اللسان6)
 .409اِ َدأ. وانظر االشتقا  ص :  ِحَدأ. ويف مجهرة ابن حزم:  ( اللسان7)



197 

 

َحَدا َحدا ا ابلفتح غري :  قاله ابن الســــــكيت ا والعامة تقو  ِحَدأَةٍ  َأو هي تـَرحخيمُ  األمثا  وا َريري والز خمشــــــري وغريهم
َرب ملن يتباصـــــر ابلشـــــي:  الكليبّ مهموز ا قا  ابن  أَنه يضـــــرب ملن :  ِء فيَقض عليه َمن هو أَبصـــــرح منه ويف اأَلســـــاسُيضـــــح

 يراد بذلك هذا الذي يطري ا والبـُنحُدَقة ما يـُرحَم  به ا يضرب يف التحذير.:  (1)ُلَو ف بشرٍّ قد َأ ل ه ا وقا  أَبو عبيدة 
 نََصَره َومنَعه من الظُّْلِم.و َحِدَب عليهإَِذا  َكفَِرحَ  (*) إِليه وعليه َحِدئَ و

 به عن أَبي زيد ، فإِن هذا التركيب يَُدلُّ على طائٍر أَو َمَشبَِّه به. لَزقَ :  بالَمكانِ  َحِدئَ  ومما َشذَّ من هذا التركيب:  في العبابو

ً و  لََجأَ.:  َحَدأً  إِلَْيهِ  َحِدئَ  عن أَبي زيٍد أَيضا

 َغِضَب. إِذا عليه َحِدئَ :  يقالو

 عَطفَْت عليه ، فهو من األَضداد.:  المرأَةُ على َولَِدها َحِدئَتو

 * ُمستدرك على المصنف.

 عنه. اْنقَطع َساَلَها في بَْطنَها فاْشتََكتْ  إِذا الشَّاةُ  َحِدئَت:  قال الفراُء في كتاب المقصور والمدودو

وهذا تصحيف :  الشاة ، بالذال المعجمة ، إِذا انقطع َساَلها في بطنها. قال األزهري (2)وروى أَبو عبيد عن أَبي زيد في كتاب الغنم َحِذئت 

 ، والصواب بالدال والهمز ، كذا في اللسان.

 َصَرَف.:  َكَجعَل ءَ الشي َحَدأَ :  عن أَبي عبيدو

 وزناً ومعنًى. الِحْنتَأْوُ  هو الِحْنَدأْوُ و

 : * ومما يستدرك عليه

 .(3)اسم جبٍل باليمن ، وقد تُقلب الهمزة ياء وتشدَّد :  ةكُحَطْيئ الُحَديئَة

َ :  [حربأ] همزته لإللحاق :  أَو أَضمر الداهية في نفسه ، قاله الَمْيَداني ، يهمز وال يهمز ، وقيل تََهيَّأَ للغَضِب والشَّرِّ  الرجل إِذا اْحَرْنبَأ

 .(4)باْقعَْنَسَس ، فوزنه حينئٍِذ اْفعَْنألَ 

 لغة في َحَزاه يَْحُزوه ، بال همز ، قاله ابن الّسكيت. َرفَعَه:  َكَمنَعَه يَْحَزُؤه حْزأً  السََّرابُ  أَي الشخصَ  َحَزأَهُ :  [حزأ]

 َجاَمعََها.:  الَمْرأَةَ  َحَزأَ  من ذلكو هاَجَمعََها وَساقَ  إِذا يَْحَزُؤها َحْزأَ  اإِلبِلَ  َحَزأَ :  عن أَبي زيدو

 : قال َضمَّ َجنَاَحْيه وتََجافَى عن بَْيِضه:  الطائرُ  اْحَزْوَزأَ و اإِلبُل إِذا اجتمعت ، قاله أَبو زيد اْحَزْوزأَت:  يقال اجتََمع:  اْحَزْوَزأَ و

َويحِهَما ُ حَزوحزِأَيحنِ   (5) الزِّف  َعنح َمكح
 :   فقالوترك همَزهُ ُرْؤبةُ 

اُ ُه  مــــــــــــــَ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ  يــــــــــــــركــــــــــــــبــــــــــــــين تــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــا ومــــــــــــــا تـ

مـــــــــــا هُ     هـــــــــــح هـــــــــــا يــــــــــــَ نـــــــــــ  و جـــــــــــِ عـــــــــــُ دح  يـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــاُء يـــــــــــَ

  

َزوحٍز بــــــــــــــــنــــــــــــــــا و  ريحُ  ــــــــــــــــُح زِيــــــــــــــــزَا هُ الســــــــــــــــــــــــــــــ    احــــــــــــــــح
ا زِيـــــــــــــــــــــزَاُ هُ     نـــــــــــــــــــــَ  اَنٍج وقـــــــــــــــــــــد َزوحَز  بـــــــــــــــــــــِ

  
 والتركيب يدل على االرتفاع.

ً  بَِسْوط َحَشأَهُ :  [حشأ]  وبَْطنَه. وفي بعض النسخ َجْنبَْيه بالتثنية َضَرب به َجْنبَهُ :  كَجَمعَه وعصا
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َحشَّْيتُه ، وفي :  ، إِذا أَدخلته َجْوفَه ، وإِذا أََصْبَت َحشاه قلتَ  َحَشأْتُه:  ونقل األزهري عن الفّراء أََصاَب به َجْوفَهو رماه:  بَِسْهمٍ  َحَشأَهو

ى َهبَالَةَ العُباب ، قال أَسماُء بن َخاِرجةَ يَصف ذئباً َطِمَع في نَاقَت  :  ه ، وكانت تَُسمَّ

هح  نح ُذَ الــــــــــــــــــــــــَ وحٍم مــــــــــــــــــــــــِ ر  يـــــــــــــــــــــــــَ  ِد كــــــــــــــــــــــــُ

هح     لـــــــــــــــــَ  ِإاَبلـــــــــــــــــَ زيـــــــــــــــــُد عـــــــــــــــــَ ٌث يـــــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــح

  
__________________ 

 يراد بذلك هذه ا دأة الجي تطري.:  ( عند الدمريي1)
 تقدمي عليه عن اليه.:  ابلقاموس )*(
 حذيت.:  ( يف اللسان2)
 :  حّداء بفتح أوله ا ممدودة عل  وزن فعالء ا موضض تلقاء األبواء. قا  أبو جندب:  أيضاً ( ومما يستدر  عليه 3)

 بـــــــــــــــغـــــــــــــــيـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــم مـــــــــــــــا بـــــــــــــــا حـــــــــــــــّداء وا شــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــاو      أوردهتـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــاء األث

  

 (.430/  1معجم ما استعجم )
واحرنّب ازأبّر ا والباء لإل ا  ابفعنلر وكذلك  : هتيب للغضــــب والشــــر ا ويف الصــــحاح:  احرنّب الرجر:  ( يف اللســــان عن األزهري يف الرابعي4)

 استلق  عل   هره ا ورفض رجليه حنو السماء.:  احرنّب:  الديك والكلب واهلر ا وقد يهمز ا وقير
 قد اتسض جلده.:  إذا اتسض ا وشيخ  رنب:  واحرنّب املكان

 (.حرب:  مادة)عل  داهية يف ذات نفسه  وامرنيب املضمر:  وامرنيب الذي إذا صرع ا وقض عل  أحد شقيه. قا 

 (.حزأ)ا اللسان  310/  3ا امكم  176/  5( العا ا التهذيب 5)
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ٌة  ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ ي وحٍم صـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ ر  يـ   (1)ِد كـــــــــــــــــــُ
هح     اَللـــــــــــــــــــَ الـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــ  ُر كـــــــــــــــــــَ ي َ َجـــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــِ وح  فــــــــــــــــــــَ

  

َشبَن كَ  َقصاً  َفأَلحح  ِمشح

 الغنيمة.:  َعْوضاً ، وقيل الهبالةُ في البيتأَْوساً أَُوْيُس ِمَن الَهبَالَْه أَْوساً ، أَي 

َ و ً  الَمرأَةَ  َحَشأ  وباَضعَها. نََكَحها:  يَْحَشُؤها َحْشأ

َ و  .(2)َحشَّها :  وفي العباب أَْوقََدها:  النَّارَ  َحَشأ

ُ و بَْيِدّي ، وقالوا في الثاني إِنه إِشْ  كمنبر وِمْحَراب الِمْحَشأ ِكَساٌء :  باع وقَعِ في بَْعِض األَشعار ضرورةً وعلى األَول اقتصر أَبو زيد والزُّ

ََّزُر به قاله أَبو زيد َغِليظٌ  والَجمع  ِإزاٌر يُْشتََمُل به هو أَو كذا في النُّسخ ، وهي لُغة قليلة ، والفُصحى يُْؤتَزُر به أَو أَبيُض صغيٌر يُت

يادي .(3)ُء الَمحاِشى  أَْرَطاة. ُعمارة بن:  قال ُعمارة بن طاِرق ، وقال الّزِ

  ِ ـــــــــــــــِ َدال ِر اهلـــــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــِ
َ
َن اِبمل ُفضـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــَ  يـ

ك     فحضـــــــــــــــــــــــــــَ ئِ نــــــــــــــَ حـــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــِ
َ

الـــــــــــــِ ِ  اِبملـــــــــــــ حـــــــــــــَ
َ

 املـــــــــــــ

  
 يعني التي تَْحلِق الشَّعر من ُخشونتها.

 ء باستقصاٍء.والتركيب يدلُّ على إِبداع الشي

َ :  [حصأ] بِيُّ  َحصأ ،  َحِصئَ و وكذلك الَجْدُي إِذا امتألَت إِْنفََحتُه ، قاله أَبو زيد ، َرِضَع حتى امتألَ بَْطنُه إِذا كَجعَل وَسِمع من اللبن الصَّ

َ :  قال األَصمعيَ و بالكسر فيهما ، عن غير إِبي زيد  رِوي.:  منه َحِصئَ و ِمن الماءِ  َحَصأ

 أَو اشتدَّا جميعاً. (4) [أَو كالهما]اشتَدَّ أَْكلُها أَو ُشْربها  َحِصئَتْ و النَّاقَةُ  َحَصأَتو

َ و  ، َكَحصم وَمَحَص. (5) َحبَقَ :  بِها َحَصأ

ِعيفُ :  هو من الرجال:  بالكسر فيهما ، رواه األَزهري عن َشِمر وقال (6) الِحْنَصأَْوةو الِحْنَصأْوُ و عن األَصمعي. أَْرَواه:  أَْحَصأَهو  الضَّ

 :  وأَنشد

َر   ىت  تـــــــــــــــَ بحَوةَ حــــــــــــــَ نحصــــــــــــــــــــــــــــَ ا  ا ــــــــــــــِ ُروقــــــــــــــَ  الــــــــــــــفــــــــــــــَ

ا    ِويـــــــــــــقـــــــــــــَ ُح الســـــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــِ تـــــــــــــَ قـــــــــــــح ئـــــــــــــًا يــــــــــــــَ كـــــــــــــِ تـــــــــــــ   مـــــــــــــُ

  
تُْزَدَرى َمْرآتُه ، ثم إِن صريَح كالم أَبي َحيَّان أَن همزته ليست بأَصليّة ، وعلى رأْي األَكثرين  الصَّغيرُ  هو الرجلُ  الِحْنَصأْوُ  يقال (7) و

 لإِللحاق ، وقد أَعاده المصنف في ح ن ص ، وسيأْتي الكالم عليه إِن شاَء هللا تعالى.

ع الشي  ِء.والتركيب يدلُّ على تَجمُّ

َ :  [حضأ] كها أَو فَتَحها وَسعَّرها هاالناَر ، كَمنَع ، أَْوقَدَ  َحَضأ اً  ِلتَْلتَِهبَ  أَي َحرَّ  :  أَي تَشتِعل ، قال تأَبَّط َشرَّ

ــــــــــــــد و  بحتُ اَنٍر ق ٍء  َحضــــــــــــــــــــــــــــَ دح َد هــــــــــــــَ ــــــــــــــح ي عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  بـ

ا    امـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُد بـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــُ ا أُرِي َداٍر مـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــِ

  
 :  وأَنشد في التهذيب

ِر  دح ي يف الصــــــــــــــــــــــــ  ومــــــــــِ تح  ــــــــــُُ اابتــــــــــَ ُؤهــــــــــَ   حَتحضــــــــــــــــــــــــَ
ا      ٍر مــــــــــــَ اُت َدهــــــــــــح حــــــــــــَ مــــــــــــح اطــــــــــــَ ُت أَدحَرُ هــــــــــــَ نــــــــــــح  كــــــــــــُ

  
ُ و يُهَمز وال يُهمز:  هي ، قال الفّراءُ  كاْحتََضأَها فَحَضأَتْ  ُ  ُعودٌ :  وِمْحراب الثاني على لغة من لم يهمز (8)كِمْنبَر  الِمْحَضاءُ و الِمْحَضأ  يُْحَضأ

ك  :  النار ، كالِمْحَضب ، قال أَبو ذُؤيب بِهِ  أَي يَُحرَّ
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فــــــــــِ  َبطــــــــــح دح فــــــــــَ وقــــــــــِ ُك ءح َواَل تــــــــــُ   ِ حضــــــــــــــــــــــــبً َواَل تــــــــــَ
ا    َداهتــــــــــــَُ رَي شــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــِ ــــــــــــَ اِدي َأنح ت اِر اأَلعــــــــــــَ ــــــــــــَ ن ــــــــــــِ  ل

  
ً  ، ألَن اإِلنسان ال يكون ِمْحَضاءٍ  إِنما أَراد ِمثلَ :  قال األَزهريّ   .ِمْحَضأ

حاح ، وفي بعض النسخ َككتِف ءٌ َحِضي أَبيضُ :  يقالو  بفتح القاف وكسرها. يَِققٌ  كأَمير ، كذا في األُصول الّصِ

__________________ 
 إذا ضربت هبا بطنه ا وفرقوا بينهما ابهلمز.:  وحشوته سهماً إذا أصبت حشاه ا وحشبته ابلعصا حشًب مهموزاً :  ( يف العا1)
 غشيتها.:  وحشبت النار:  ( يف العا2)
 ... وامشاء وامشب:  ويف اللسان« امش »:  الُعظّامة تُعظم به املرأة عجيزهتا. ويف املقايي :  واملِحشب:  ( يف اجملمر3)
 ( زايدة عن القاموس.4)
 ضرط.:  ( اللسان5)
 ... ا نصبوة:  ِشر .. ضعيف:  ورجر حنصب:  ا نصب وا نصبة. ويف اللسان:  ( يف القاموس6)
 ست ابلقاموس.( الواو لي7)
 يعىن من قوله امضاء.« أجود»:  العود. ويف املقايي  وهو:  وامضب عل  مفعرٍ :  ( يف اللسان8)
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 .(1)والتركيب يدل على الَهْيجِ 

َ :  [حطأ] ً  به األَْرَض ، كَمنَع َحَطأ َ  اْحتملَه:  الّصْرع ، يقالِشدَّة :  ، مهموز الَحْطءُ :  ، قاله أَبو زيد ، وقال الليث َصَرَعه:  َحْطأ به  فحَطأ

َ و األَرضَ  ً  َحَطأ في حديث ابن عباس و ، قاله قُْطُرب ، الَحْطأَة منشورةً ، أَيَّ الَجَسِد أََصابت ، وهي َضَرب َظْهَره بِيَِده َمبسوطةً :  فاُلنا

 وكاَن كاتِبَه.:  وقال (2)« اْذَهْب فَاْدُع لي ُمعَاِويةَ »:  وقال َحْطأَةفََحَطأَني  بِقَفَاي وسلموآلهعليههللاصلى هللا َرُسولُ  أَخذ:  اعنهمهللارضي

إِالَّ َضْربَةً بالَكّفِ بين الَكتِفَْيِن أَو على َرأِْس الَجْنِب  (3) الَحْطأَةُ  ال تكون:  َحَطانِي َحْطَوةً ، بغير همز ، وقال خالُد بن َجْنبَةَ :  ويروي
أَو  (4)

ْدر أَو على الَكتَِد ، فإِن كانت بالرأْس فهي َصْقعَة  شديدةً ، وهي  َحْطأَةً  رأَْسه َحَطأْتُ :  وإِن كانت بالوجه فهي لَْطَمة ، وقال أَبو زيد (5)الصَّ

اَحة ، وأَن  : شدِشدَّةُ القَْفِد بالرَّ

 َكِتَفيحِه َذرحَماَل   َحطَبحتُ ِإنح وَ 
َ و َجاَمع ، َحطأَ و  :  َجْعًسا َرْهًوا قال َجعَسَ  َحَطأَ يَْحِطئُ و وَحبَق ، َضِرطَ  َحَطأ

ئح  طـــــــــِ نح َمشـــــــــــــــــــــــَ   احـــــــــح َذُر مـــــــــَ ـــــــــح َت أَق ـــــــــح َك أَن ـــــــــ  ِإن ـــــــــَ  ف

يــــــــــــــَت وَ     َذا  لــــــــــــــُِّ ةَ بــــــــــــــِ ئــــــــــــــَ يـــــــــــــــح طــــــــــــــَ اذحُر ِ  ا ــــــــــــــُ  فــــــــــــــَ

  
 ُ ً  بيده َحَطأَهو كيَمنَع ويَْضِرب يَْحِطئُ و يَْحَطأ  هو القَْفُد ، وقد تقدم.:  ، وقيل (6)قاله َشِمر  َضَربَ  َحْطأ

َ  ما لَبَّثَك السَّْهِميُّ أَنْ :  لما ولَّى ُمعاويةُ َعْمَرو بَن العاص قال له الُمغيرة بن ُشْعبةو عنه ، َدفَعَه:  به عن َرأْيِهِ  َحَطأو  (8)بك إِذ  (7) َحَطأ

 أَي َدفعك عن رأْيك ، قالَه ابُن األَثير ، ومثلُه في العُباب. ْرتُما.تََشاوَ 

َ و  َدفَعَتْه ورَمْت به عند الغَلَيان.:  الِقْدُر بَِزبَِدها َحَطأَتِ و به ، َرَمى بََسْلِحه َحَطأ

قَْدُر ما يَحِمله اإِلنسان فوق  (9)ٌء من تَْمر ، أَي ْمر ، وِحتْ من تَ  ِحْطءٌ : و في اإِلناء ، وفي النَّوادر بَِقيَّةُ الَماءِ :  فالسكون بالَكْسرِ  الِحْطءُ و

 ظهره.

جالِ :  كأَِميرٍ  ءُ الَحِطي:  قال أَبو زيدو َذاُل من الّرِ  ٌء ، إِتباُع ، وهو حرف غريب ، قاله َشِمر.بطي ءٌ َحِطي:  يقال الرُّ

كان يَْلعب مع الصبيان ، فُسِمَع :  العَبِسّي ، لَدمامته ، قاله الَجْوَهِريُّ ، وقيل لَقَُب َجْرَوٍل الشاِعرِ  ِمنهو الرجُل الدَِّميم أَو القَصيرُ :  الُحَطْيئَةو

 فلزَمته نَْبزاً ، وقيل غير ذلك. ُحَطْيئَةً  إِنما كانت:  ما لكم:  منه َصْوٌت فضِحكوا ، فقال

 :  كِزْبِرجٍ ، قال األَعلم الهذلي كالِحْنِطئِ  القَِصيُر ،:  الِحْنَطأْوُ و بالهاء كالِحْنَطأَْوةِ  من الرجال العَِظيُم البَْطنِ :  كِجْرَدْحلٍ  الِحْنَطأْوُ و

ئُ و  طـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــــح ي ا ـــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــــح   ـمُيح  ءُ ا ـــــــــــــــــــــــِ
بح     ائــــــــــــــــِ ِة والــــــــــــــــر غــــــــــــــــَ يــــــــــــــــمــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــِ عــــــــــــــــَ ُج اِبلــــــــــــــــح  ثــــــــــــــــَ

  
 أْتي في مثج المزيد على ذلك.الذي ِغَذاُؤه الحنطة وسي:  بالَمدّ  ءالِحْنِطيو وهكذا فّسره أَبو سعيٍد السُّكَِّريُّ ،

 ونُونها ذاُت وجهيِن ، قاله الصاغاني ، وصرح أَبو حيان بزيادتها. َعِريَضة َضْخمة إِذا كانت ُكعُلَبَِطةٍ  ُحنَِطئَةٌ  َعْنزٌ :  قال الكسائيو

 فذكره هنا ، وقد تقدمت اإِلشارة إِليه. الَحبَْنَطأُ في ح ب ط أَ ، ووِهَم الجوهريُّ و

 ِء وُسقوِطه.والتركيب يدلُّ على تََطاُمِن الشي

 من الرجال ، عن كراع ، وهو لغةٌ في الّطاء ، وفسَّره أَبو حيان بالعظيم البطن. القَصيرُ :  ، َكِجْرَدْحلٍ  الِحْنَظأْوُ :  [حظأ]

 : ومما يستدرك على المصنف

ُ :  [حفتأ]  كَسَميدعٍ ، هو الرجل القصيُر السمين ، وقد أَحال في باب التاِء على الهمز ، ولم يتعّرض له أَصالً. الَحفَْيتَأ
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ُ و وصرعه َرَمى به األْرضَ  إِذا حفأَهو الجيم لغة َجفَأَه:  ، كمنَعه َحفَأَه:  [حفأ] َكةً  الَحفَأ أَو  َمْنبِتِهِ  أَو أَْخَضُره ما داَم في بنفسه البَْرِديُّ :  ، ُمحرَّ

 ً  : قال الشاعر يُْؤَكلُ و يُْقتَلَع الذي الّرْطبُ  أَو أَصلُهُ األَبيضُ  ما كان في َمْنبِتِِه كثيراً دائما

__________________ 
 ويكون يف النار خاصة.:  ( زيد يف املقايي 1)
 والنهاية.والفائ   96وا ديث يف مسلم / بر « فالانً »:  ( اجملمر واللسان2)
 ال يكون اخلطب.:  ( يف النهاية3)
 ُجراش اجلنب.:  ( اللسان4)
 ا وما أثبتناه عن اللسان.« صفعة:  ( ابألصر5)
 إذا دفعه بكفه.:  حطبه حيطؤه حطحب:  ( يف النهاية عن ِشَِر6)
 حِطا بك.:  ( يف النهاية7)
 إذا.:  ( اللسان8)
ُر.:  ( اللسان9)  أي َرَفٌ  َقدح
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َذَوائـــــــــِ  إِ ِب كـــــــــَ ِه  ا ـــــــــفـــــــــَ ا بـــــــــِ طـــــــــَ يـــــــــِب غـــــــــَ   (1)الـــــــــر طـــــــــِ
بُ     ـــــــــــُ ل حـــــــــــح ـــــــــــطـــــــــــ  ِه ال ـــــــــــح ي ـــــــــــَ بـ ـــــــــــِ ان َ د  ِبـــــــــــِ ٌر َومـــــــــــَ ـــــــــــح ي  غـــــــــــَ

  
ٌ  والواحدة تَْصَطِحبُوا َما لَْم »:  الفق ؟الَمْيتَة لنا تَِحلُّ  متى:  ُسئل حين وسلموآلهعليههللاصلىقول النبّي  ومنه اقتلَعه من َمْنبِتِه:  اْحتفَأَهُ و َحفَأَة

 بالحاء المهملة وبالهمز. تَْحتَِفئُوا هذا التفسير على ِرواية من َروى:  قال الصاغاني (2) «بها بَْقالً فَشأْنكم بها تَْحتَِفئُوا أَْو تَْغتَبِقُوا أَو

 .(3)وقد تقدم في جفأ ما يقرب من ذلك :  قلت

ُ :  [حفسأ] يت ُم الِخْلقَةِ القَصيُر اللئي:  ، َكَسَمْيَدعٍ  الَحفَْيَسأ ّكِ هو الفارابي خال الجوهري. أَو  أَبو نَْصرٍ  اإِلمام َوَوِهمَ  من الرجال ، قاله ابن الّسِ

وقد ذكره المصنّف هناك من غير تنبيه عليه ، وهو عجيب  في إِيراده في ح ف س هو الجوهرّي نفسه ، وقد تفنَّن في العبارة ، قاله شيخنا

 منه.

َ :  [حكأ] ً  العُْقَدةَ كَمنَع َحَكأ  قال َعِديُّ بُن زيٍد الِعباديُّ يصف جاريةً. اْحتََكأهاو كأَْحَكأَها إِحكاءً  وأَحكمها َشدَّها َحْكأ

مح  كــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــَ دح َفضــــــــــــــــــــــــــــــــ  َر َأن    قــــــــــــــــــَ  َأجــــــــــــــــــح

نح     وحَ  مــــــــــــــَ بَ فـــــــــــــــَ كــــــــــــــَ بــــــــــــــًا  ِِزَارِ  َأحــــــــــــــح لــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــُ

  
َ و اشتدَّت ،:  هي اْحتكأَتْ و العُْقَدةَ أَْحَكمتها ، أَحكأْتُ :  وقال َشِمر  نَِشَب.:  العَْقُد في ُعنقه اْحتكأ

ْخَمةُ :  بالّضّمِ وَكتَُؤَدةٍ وبَُراَدةٍ  (4) الُحْكأَةُ و ون العََظاية :  قال األَصمعيّ  ُدَوْيبَةٌ ، أَو هي العََظايَةُ الضَّ  الُحَكأَة (5)أَهُل مكةَ َحَرسها هللا تعالى يَُسمُّ

ُ  مثل ُهَمَزة ، والجميع ممدودة مهموزة ، وهي كما قالت ، كذا في العباب ، وفي حديث َعطاء  الُحَكاَءةُ :  مقصوراً ، وقالت أُمُّ الهيثم الُحَكأ

ْؤذي ، ما أُِحبُّ قَتْلََها ، وهي العَظاَءة ، وقيل. َذَكُر الَخنافِس ، وقد يُقال بغير همز ، وإِنما لم يَجب قتلُها ألَنها ال تُ :  فقال الُحَكأَة أَنه ُسئِل عن

 قاله أَبو موسى.

َ و َ و ثبت فلم أَُشكَّ فيه ،:  ُء في صدريالشي احتكأ َ  وما سمعت أَحاِديثَ :  ثَبَت ، ويقال:  األَمُر في نفسي احتكأ منها  في َصْدِري (6) اْحتََكأ

َ  لو:  وفي النوادر ما تََخالَج. ء ، أَيشي له ، كذا في اللسان. اْحتََكأ  لي أَْمِري لفعْلُت كذا ، أي لو باَن لي أَمري في أَوَّ

 قال أَبو زيد كأَْحألَه َكَحلَه به ، إِذا َكَمنَعه َحألَه من ذلك (7) و ما يَُحكُّ بين َحَجَرْيِن ِليُْكتََحَل به:  َصبُور مثل َحلُوءٌ و َكبَُراَدةٍ  الُحاَلَءة:  [حأل]

 إِذا َحكْكت له ُحَكاَكةَ َحجَرْيِن فَداَوى بُحكاكتهما َعْينَْيه إِذا َرِمَدتَا. إِحالءً  (8)الرجَل  أَحألَت: 

 عشرين سوطاً ومتَْحتُه وَمَشْقتُه َوَمَشْنتُه ، بمعنى واحٍد. َحألْتُه يقال َضَربه:  بالسَّْيفو َجلَده ،:  بالسَّْوط َحألَهو

 والجيم لغةٌ.:  وَضَربها به ، قال األَزهريّ  َصَرعه:  بِه األَْرضَ  َحألَ و

 الِجْلَد. َحألَ  مجاز من نََكَحَها:  المرأَةَ  َحألَ و

ً  َحألَ :  عن أَبي زيدٍ و َؤاسيّ  أَعطاه إِيَّاه:  فاُلناً َكَذا ِدْرَهما يَْحلَُؤه  الِجْلدَ  َحألَ و منه بطائل ، كذا في التهذيب َحِلئْتُ  ما:  وحكى أَبو جعفر الرُّ

آلتُها ، :  الِمْحألَةُ و ربَّما استَعجلَْت فقَشَرْت ُكوَعها ، (10)ألَن المرأة « عن ُكوِعها َحألَْت َحاِلئَةٌ »:  ومنه المثل قََشَره وبََشَره (9) ِحاَلَءةو َحأْلَ 

ى َكفِّه وَصدَّأَ به الِمْرآةَ ثم َكَحله بِها ، قاله َحَجراً على َحجٍر ، ثم جعل الُحكاَكة عل َحكَّه له:  َحلُوًءا لَهُ  َحألَ و وقيل في معنى المثل غير ذلك

يت. ّكِ  ابُن الّسِ

َشديد البَْرِد  ع اسمُ :  قيلو اسُم أَْرٍض ، حكاه ابُن ُدَريد ، وليس بِثَبٍت ، قاله األَزهرّي ،:  وقيل األَرُض الَكثيرةُ الشَجرِ :  ، َكَسحابةٍ  الَحاَلَءةو

 (11):  ، قال َصْخُر الغَّيِ 

__________________ 
 إىل ساعدة بن جؤية اهلذد.« غير» ونسب يف مادة« عضاهة»:  ( عن اللسان ا وابألصر1)
 (.حفب)الفائ   218/  5( مسند أمحد 2)
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 أخذت منه.:  مصدر ا ايف ا وحفيت شاريب إحفاء:  وا فاء:  ( ويستدر  عل  حفب3)
 ا َُكَبُة هكذا ضبطت.:  ( اللسان4)
 العظاءة.:  ( اللسان5)
 وما يف األصر هنا يتف  مض اجملمر واللسان.« ما أحكب»:  ( القاموس6)
 ( ليست الواو ابلقاموس.7)
 للرجر.:  ( اللسان8)
املصــــــــــدر الثاين مل نره إال يف نســــــــــخة امكم ورله حيتمر أن يكون حلئة كفرحة وحليئة « حأل وحليئة» قوله:  حليئة. وهبامشــــــــــه:  ( اللســــــــــان9)

 رسم شارح القاموس له حالءة مما ال يعو  عليه وال يلتفت إليه.كخطيئة. و 
 املرأة الصناع.:  ( يف اللسان10)

 واملثر يضرب يف حذر االنسان عل  نفسه ومدافعته عنها وحضه عل  إصالح شبنه.

 حتريف.« العي»:  ( املطبوعة املصرية11)
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َبيّنِ أَراُه  اَلَءةِ كـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــاً  اِب ـــــــــــــــــــُ اتـــــــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رحَزمِ     ه أُم  مــــــــــــــِ فــــــــــــــِ لــــــــــــــَ  أَنــــــــــــــح ُض َأعــــــــــــــح فــــــــــــــِّ قــــــــــــــَ  يـــــــــــــــُ

  
 :  والذي قرأُْت في أَشعاِر الُهَذِليّين ، قال َصْخُر بُن عبِد هللا يهجو أَبا الُمثَلَّم يُْكَسرو

َو أَمحســــــــــــــــــــــــــَ   اَلَءةِ ِإَذا هــــــــــــُ يــــــــــــاً  اِب ــــــــــــَ اتــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــَ

رحَزمِ     ِه أُم  مــــــــــــــِ فــــــــــــــِ لــــــــــــــَ  أَنــــــــــــــح ُر َأعــــــــــــــح َقشــــــــــــــــــــــــــــِّ  تـــــــــــــــُ

  
الشََّمال ، َعيَّره أَنه ناِزٌل بمكاٍن بَاِرٍد َسْوٍء. فأَجابه :  َمْوِضُع قُّرٍ وبَْرد وأُمُّ ِمْرزم:  رواية أَبي سعيٍد السُّكَِّريّ  (1)كسر بفتح الحاء وبال الحالَءة

 :  أَبو الُمثَلَّم

ر   يِن قــــــــــــــــُ َتـــــــــــــــح ري  اَلَءةَأعـــــــــــــــَ يـــــــــــــــاً  ا ـــــــــــــــِ اتـــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

موَ     جــــــــــــــِ نــــــــــــــح ريحُ مــــــــــــــُ ا غــــــــــــــَ ر هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ َت أِبَرحٍض قـ ــــــــــــــح  أَن

  
ّمِ قِْشَرةُ الِجْلدِ  الُحاَلَءةُ و غير ُمْقِلعأَي   بالكسر والَمّدِ ، وهي اسم الِحالءِ  بالَكْسر واحدةُ  الِحالَءةو مما يَِلي اللْحمَ  يَْقِشُرها الدَّبَّاغُ  التي بالضَّ

 (3) َحَجٌر يَْستَْشِفي به:  ، َكَصبور الَحلُوءُ و (2)على ساكنها السالُم  تُْنَحُت ِمْنَها األَْرِحيَةُ وتْحَمل إِلى الَمدينة ال نَبات بها لِجبَاٍل قُْرَب ِميَطانَ 

ِمدُ  بالبناء للمعلوم يت الرَّ  : الَحلُوء:  ككتٍِف فاعلُه ، وقال ابن السّكِ

 :  ليّ َحجٌر يُْدلَك عليه ثم تُْكَحُل به العَْيُن ، قال أَبو الُمثَلَّم الُهَذِليُّ يُخاطب عاِمَر بَن َعْجاَلَن الُهذ

و  ـــــــــــــُ ل
ُ

ِو املـــــــــــــ ريحَ َزهـــــــــــــح بح غـــــــــــــَ ا َأشـــــــــــــــــــــــــــَ ىَت مـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

يــــــــــــ  ِ     لــــــــــــَ  حــــــــــــُ طــــــــــــًا عــــــــــــَ َك َرهــــــــــــح لــــــــــــح عــــــــــــَ  ِ  َأجــــــــــــح

  

اِب َأوح وَ  َك اِبلصــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــح ل حــــــــــــــُ وءِ َأكــــــــــــــح ــــــــــــــُ ل   اب ــــــــــــــَ
     ِ مـــــــــــــِّ َك َأوح غـــــــــــــَ نـــــــــــــِ يـــــــــــــح عـــــــــــــَ حح لـــــــــــــِ تـــــــــــــِّ فـــــــــــــَ (4)فــــــــــــــَ

 

  
 بِالِجاَلِء.:  ويروي

ً  عن الماءِ  أَي اإِلبلَ  حأَلَهوَ   :  قال إِسحاق بن إِبراهيم الَمْوصلّي في ُمعاتبة المأْمون وَمنَعه عنه َطَرَده:  تَْحِلئَةً و تَْحِليئا

َوارُِدُه ا  د تح مــــــــَ دح ســــــــــــــــــــــُ ــــــــَ ة املــــــــاِء ا ق رححــــــــَ  اَي ســــــــــــــــــــــَ

ُدودِ     ريحُ َمســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــٌر غـــــــــــَ بـــــــــــِ ا ِإلـــــــــــيـــــــــــِك ســـــــــــــــــــــــــَ  أَمـــــــــــَ

  

مٍ  ائــــــــــــِ ِه ا   ــــــــــــَِ َواَم بــــــــــــِ ىت  اَل حــــــــــــَ اَم ا حــــــــــــَ  حــــــــــــَ

ُرودِ     طـــــــــــح اِء ا مـــــــــــَ
َ

يـــــــــــِر املـــــــــــ بـــــــــــِ نح ســـــــــــــــــــــــــَ ال  عـــــــــــَ   ـــــــــــَُ

  
أَحَسْنت في الّشعر ، غير :  وأَنشده األَصمعيَّ فقال:  كذا ذكره أَبو القاسم الزّجاجي في أَماليه ، وفي العباب:  هكذا رواه ابن بَّرّي ، وقال

  الُكْرِسّي لَعابَتَْها.أَنَّ هذه الحاَءات لو اجتمعت في آيةِ 

 :  وكذلك َغْيَر اإِلبِل ، قال امرُؤ القَيس:  قال

ٍد ا وَ  ـــــــــــِ ال ِة خـــــــــــَ ـــــــــــ  زُق ُي ا ـــــــــــُ يِن َمشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ب جـــــــــــَ  َأعـــــــــــح

ِي َأَلٍن     َمشــــــــــــــــــــــــح تح كــــــــــَ ئــــــــــَ لــــــــــِّ اهــــــــــرِ  حــــــــــُ نــــــــــَ نح مــــــــــَ  عــــــــــَ

  
َجها فجاَءها النساُء ، فقال بعُضهّن  (5)اً كان رجٌل عاِشق:  قالت قَُرْيبَةُ :  القَْوَم ، قال ابُن األَعرابيّ  َحألَ  وكذلك:  وفي اللسان ِلَمرأَةٍ ، فتََزوَّ

 :  لبعٍض 

رِدح  ا اَل تــــــــــــــَ اهــــــــــــــَ متــــــــــــــَُ ال  ا حــــــــــــــَ مــــــــــــــَ الــــــــــــــَ دح طــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

رَتِدح     بــــــــــــــح ــــــــــــــَ اَ  تـ جــــــــــــــَ ا والســــــــــــــــــــــــــــِّ اهــــــــــــــَ يــــــــــــــَ لــــــــــــــِّ خــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

  
 في حديِث َسلَمةَ بِن األَْكَوعِ و يَُصدُّوَن عنه ويُْمنَعوَن من ُوُروده ،، أَي  «َعِن الَحْوِض  فَيَُحلَُّؤونَ  يَِرُد َعلَيَّ يَْوَم الِقياَمة َرْهطٌ »:  في الحديثو

هكذا جاَء في الرواية غيَر مهموز ، قُِلبَت الهمزةُ ياء ،  «عنه بِِذي قََردٍ  َحلَّْيتُهم لذيا الماءِ  َعلَى وهو وسلموآلهعليههللاصلىفَأَتَيُت النبيَّ : »

، وقد َشذَّ قََرْيُت في قَرأْت ، وليس  (6) [نحو بيٍر وإيالفٍ ]وليس بالِقياس ، ألَنَّ الياَء ال تُبَدل من الهمزة إِاّل أَن يكون ما قبلها مكسوراً 

 بالكثير واألَصل الهمز.

َهو ً  كذا َحألَّ  .أَْحألَهُ وَ  َكَحألَهُ  يَّاهأَعطاه إِ :  ِدْرَهما
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هُ :  تَْحِلئَةً  السَِّويقَ  َحألَ و اءُ  أَْحألْتُ  ، وكذلك َحالَّ ، وكذلك َرثأُْت  (7)بالَمْد  َهَمُزوا َغْيَر َمهموٍز ، ألَنه من الَحْلَواءِ  قد:  السَِّويَق ، قال الفَرَّ

 الَميَت ، وسيأْتي في درأَ توضيح لذلك.

 بالهاء ، وقد صرح أَبو َحيَّان بزيادة تاَءيهما. كالتِّْحِلئَةِ  َشعَُر َوْجِه األَِديِم َوَوَسُخه وَسَواُده:  ، بِالكسر التِّْحِلئُ و

__________________ 
 ا الءة ابلكسر ويرو  ابلفتح.:  ( معجم البلدان1)
اِ الءة ال تنبت شــــــــــــــيئاً وال ينتفض هبا إال ما يقطض لالرحاء يقابر ميطان من جبا  املدينة جبا  كبار شــــــــــــــواه  يقا  هلا :  ( يف معجم البلدان2)

 وحيمر إىل املدينة وما حواليها.
 يستشف  حبكاكته.:  ( القاموس3)
 .«أأب» ( مر البيتان يف مادة4)
 عاش .:  ( اللسان5)
 ( عن اللسان.6)
 وهذا منهم غلرت.:  وي  ا قا حألت الس:  تقو  حليت السوي . قا  ومن العرب من  زه ا فقا :  ( وقا  الليث7)
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ين ِمَن الِجْلِد إِذا قُِشرَ :  التِّْحِلئُ :  في العُبابو ّكِ  .التِّْحِلئُ  ، بالتحريك ، إِذا صار فيه َحألً  األَِديُم ، بالكسر ، َحِلئَ  تقول منه ما أَْفَسَده الّسِ

ً  ُمحرَكةً  الَحألُ و  إِذا صار فيه:  هكذا في سائر النسخ ، واألَْولَى التِّْحِلئُ  َصاَر فيه ِإذا َكفَِرح الرجلُ  َحِلئَ  تقول من ذلكو العُْقبُوُل ،:  أَيضا

َحِليَْت َشفَتُه َحلًى ، مقصور ، وقال ابن :  وبعضهم ال يَهمِز فيقول:  قال األَزهريّ  (1) بَثَُرْت بعد الَمَرِض  إِذا الشَّفَةُ  َحأِلَتِ :  يقالو الَحألُ 

ى الَحألُ :  المقصور والمهموزالسّكيت في باب  األَديم  ، بِهِ  ُحِلئَ  ما بالكسر اسم الِمْحألَةُ و هو الَحرُّ الذي يَْخُرج على َشفِة الرُجِل ِغبَّ الُحمَّ

اُل األَْرَمَد حُ  يَْحألُ  َمْن تَْلَسعه السَّمَّ ، كما تَْحألُ  َحيَّةٌ َخبيثةٌ :  الَحاِلئَةُ :  قال َشِمرٌ و أَي قُِشر م.الَكحَّ ر الَمثُل الُمتقّدِ  َكاَكةً فيْكُحلُه بها ، وبه فُّسِ

ه. إِذا كان ثقيالً  تِْحِلئَةٌ  َرُجلٌ :  من المجازو  يَْلَزُق باإِلنسان فَيَغُمُّ

 ء.تَُحكَّ بِالذََّراِريحِ يُْضَرب لمن قولُه حسن وفِعله قبيح والتركيب يدلُّ على تنحية الشي َحلُوَءةٌ :  ومن األَمثال

ُ  : [حمأ] ين األَسود الُمْنتِن:  بفتح فسكون الَحْمأَة َكةً  كالَحَمإِ  الّطِ وفي كتاب المقصور والممدود  (2) (ِمْن َْحَإ  َمْسُنون  ):  قال هللا تعالى ُمَحرَّ

ُ :  ألَبي علّيٍ القالي ، كما يقال قََصبَةٌ وقََصٌب ، ومثله قال أَبو عبيدة ، وقال أَبو  َحَمأَةٍ  الطين الُمتَغَيِّر ، َمقصوٌر مهموٌز ، وهو َجْمعُ :  الَحَمأ

 وقد تَُسكَّن الميُم للضرورة في الضرورة ، وهو قوُل ابِن األَنباِرّي.:  جعفر

ً  الماُء َكفَِرح َحِمئَ و ً و بفتح فسكون َحْمأ ، عن األُموّي ، ونقل  َغِضبَ :  ليهع َزْيدٌ  َحِمئَ و تغيَّرت رائحتُه فَكِدر الَحْمأَة خالََطتْه:  محركةً  َحَمأ

 فيها. الَحْمأَة أَي أَْلقَْيتَُها إِذا إِحماءً  البِئْرَ  أَْحَمأْتُ :  يقالو اللِّحيانيُّ فيه َعَدم الَهْمزِ 

 عن ابن السكيت. َحْمأَتََها نََزْعتُ  إِذا كمنَْعتُ  َحَمأْتُها يقالو

د يَِرد إلِ  ٍء ، وتزاد الهمزةُ إِلفادة َسْلِب ذلك المعنى ، نحو َشَكى إِليَّ َزْيٌد فأَْشَكْيتُه ، أَي أََزْلت ثباِت شياعلم أَن المشهور أَن الِفعل الُمَجرَّ

 ، َحْمأَتِها ها منإِذا نَقَّْيتُ  إِحماءً  أَنَا أَْحَمأْتُها:  ونَِظيره قََذْيَت العَْيَن َوأَْقَذْيتَها. وفي التهذيب:  َشْكَواه وما ُهنا جاَء على العكس ، قال في األَساس

 البئْرُ  َحِمئَت:  وما أََراه محفوظاً. ويقال:  ، ذكر هذا األَصمعيُّ في كتاب األَجناس كما أَورَده الليُث ، قال الَحْمأَة إِذا أَْلقَيُت فيها َحَمأْتُهاو

 ً َئة  ):  . وفي التنزيلَحِمئَةٌ  وَكثَُرْت ، َوَعْينٌ  الَحْمأَة إِذا صارت فيها َحِمئَةٌ  فهي َحَمأ بَْير فِي  (3) (تَ ْغُرُب يف َعنْي  ْحَِ وقرأَ ابُن مسعود وابن الزُّ

ة ، وقد تكون حاّرةً ذاتَ  َحاِمئَةٍ  َعْينٍ   .َحْمأَةٍ  ومن قَرأَ َحاِميٍَة بغير َهْمٍز أَراد َحارَّ

ك والَحَما بالهمز ءُ الَحمْ و َ َكقَف ويَُحرَّ مثل أَبو ، كذا هو َمضبوٌط في النُّسخ الصحيحة. وضبطه شيُخنا  والَحُمو اً ، ومن ضبطه بالمّد فقد أَخطأ

ةً ، وهي الَحماةُ  أَبو َزْوجِ المرأَةِ :  محذوُف األَخيِر َكيٍَد وَدٍم وهؤالِء الثالثةُ األَخيرة محلُّها باب المعتَلّ  والَحمُ  كَدْلوٍ  أَو الواحُد ِمن  خاصَّ

ْوجةأَ  ْوجِ والزَّ هِر ، وفي الصحاح والعُباب قاِرب الزَّ كلُّ :  ءُ الَحمْ :  ، ونقل الخليُل عن بعِض العرِب أَن الَحُمو يكون من الجانِبْيِن ، كالّصِ

 (4):  َمن كان ِمْن قبَِل الزْوجِ ، مثُل األَخِ واألَِب والعَّمِ ، وأَنشد أَبو عمٍرو في اللغة األُولى

و   ـــــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــــِ ُت ل ـــــــــــــــــح ل ـــــــــــــــــُ ا قـ ِه َداُرهـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح َدي ـــــــــــــــــَ  اٍب ل

ِإيّنِ     يـــــــــــــــــَذنح فـــــــــــــــــَ اتـــــــــــــــــِ ُؤهـــــــــــــــــَ ا محـــــــــــــــــَح اُرهـــــــــــــــــَ  وجـــــــــــــــــَ

  
ته ، الذي رواه ُعقبةُ بن عامٍر الُجَهنِيُّ  أَْحَماءٌ  ج ا الحديث المتّفَق على ِصحَّ  النبيّ  عن ، عنههللارضيكَشْخٍص وأَشخاٍص وأَمَّ

 «الَمْوتُ  ءُ الَحمْ »:  فقال ؟ءَ الَحمْ  أَفَرأَْيتَ  هللا رسولَ  يا:  األَنصار من رجلٌ  فقال «النِّساءِ  َعلَى والدُّخولَ  إِيّاُكمْ » قال أَنه وسلموآلهعليههللاصلى

يِب ِمن حيُث إِنه آِمٌن ، ألَنه قَُصاَرى كّلِ بالٍء وِشدَّة ، وذلك أَنه َشرٌّ من الغَرِ  (5)فمعناه أَن َحَماَها الغَايَةُ في الشَّّرِ والفََساِد ، فشبَّهه بالمْوِت 

ٌف ُمتَرقٌِّب ، كذا في العُباب.  ُمدّل واألَجنبيُّ ُمتَخّوِ

__________________ 
 ( أي خرج فيها غّب ا م  بثورها.1)
 دون  ز يف املوضعا.« أ ما» . ويف املطبوعة املصرية33ا  28ا  26اآايت :  ( سورة ا جر2)
 .86( سورة الكهف اآية 3)
 ء أربض لغات.كذا ابألصر ا وقد ورد يف الصحاح أن يف ا م(  4)

 (.كمؤها)مثر  ـمقصور مهموز  ـرمحؤها  (.أبوها)ا ومحوها مثر  (عصاها)محاها مثر :  ويف ا مو ثالث لغات:  ويف العا
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 (.النهاية)( وهذه كلمة تقوهلا العرب ا كما تقو  األسد املوت ا والسلطان النار ا أي لقا  ا مثر املوت والنار. 5)
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مل وفي السَّْهِل. نَْبتٌ :  الَحْمأَةُ و  يَْنبُُت بنجٍد في الرَّ

اء  َعيُونٌ :  العَْيِن ، َكَخِجل َحِمئُ  َرُجلٌ :  يقالو  ، قال ولم نَسَمْع له فِعالً.مثل نَِجئ العَْيِن ، عن الفَرَّ

نْبٌت يَْخِضبوَن به األَطراَف ، :  أَي معروٌف ، وهو الذي أَعدَّه الناس للِخضاب ، وقال السَّمعانيُّ  م والمّد والتشديد ، بالكسر الِحنَاءُ :  [حنأ]

دٍ اتفقوا على أَصالَِة همزته ، فوزنه فِعَّال ، وهو ُمفرٌد بال ُشبْ :  وفي َشْرح الِكفَاية بالهاء ،  ِلحنَّاَءة هو َجمعٌ :  َهٍة ، وقال ابُن ُدريد وابُن َوالَّ

ح الُجمهوُر بأَن  ج ، ال أَنَّه ُمْفرٌد لها ، كما قاله الجوهرّي والصاغانيّ  الِحنَّاءِ  أََخصُّ من الِحنَّاَءةَ  ونقله ِعياٌض وَسلََّمه ، وفيه نََظٌر ، فقد َصرَّ

 :  مثال ُعثْمان ، قاله أَبو الّطيّب اللغوّي ، وأَنشد أَبو َحنيفَةَ في ِكتاب النبات ، بالّضمّ  ُحْنآنٌ 

ٍة  انــــــــــــــَ نــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ٍة فـــــــــــــــَ مــــــــــــــ  لــــــــــــــِ دح أَُروُح بــــــــــــــِ قــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

َن     بح مــــــــــــــِ َداَء ملَح خُتحضــــــــــــــــــــــــــــَ وح ذنِ ســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن  ا ــــــــــــــُ

  
ْوض ، ال َجْمٌع ، وأَنشد البَْيَت ،  الِحنَّاء وهي عندي لُغَةٌ في : ، بضم فتشديٍد ، ُجمع على غيِر قِياٍس ثم قال ُحنَّانٌ  هو:  وقال السُّهيلّي في الرَّ

اءِ   ، بالكسر مع التشديد. الِحنَّان ونقل عن الفرَّ

ثين ، منهم من القدماء يُْنَسبُ  الِحنَّاءِ  أَي إِلى بَْيِعهِ و كنجي حدَّث عن أَبي ُمْسِلم ال إِبراهيُم بن َعِلّيٍ  وفي بعض النسخ نُِسب جماعةٌ من الُمَحّدِ
 (2)أَبو الحسن و بن البحتري ، يروي عن ُهْدبة بن خالد ، وعبيد هللا بن معاذ َويَْحيَى بُن ُمحّمد وغيره ، وسمع منه عبد الغني بن سعيد (1)

 بن َسعيد وغيره ،، يروي عن أَبَان بن يزيد العَطَّار ، وعنه قُتَيبَة  الِحنّاء هو صاحب:  بن ُهرمز البصري ، قال أَبو حاتم هارون بن ُمْسلم

بِّيّ  عبُد هللا بن ُمحّمد أَبو بكرو نَِزيل ِدمشق ، كان ثقةً ، حدَّث عن الُحسين بن يحيى بن َعيَّاش القَطَّان ،  القاضي بن عبد هللا بن ِهالل الضَّ

بن إِبراهيم بن  الُحَسْين بن محمد (3)بد هللا أَبو عو الِحنّائي ويعقوب بن عبد الرحمن الدّعاء ، وغيرهما ، وعنه أَبو علّي الُمْقِري وأَبو القاسم

يروي عن عبد الوهاب بن الحسن  (4) 450المشهور وقد رويناه عن الشيوخ ، توفي في حدود سنة  صاِحُب الُجْزءِ  الحسين من أَهل دمشق

بن محمد بن إِبراهيم بن الحسين وولده  وأَخوه عليّ  كتبت عنه ، وكان ثقةً :  الكالئي ، وأَبي بكر بن أَبي الَحِديد السُّلَمي ، قال ابن ماكوال

،  الِحنَّاءَ  ار ، من أَهل بغداد ، كان يبيعبن الحسن بن َمْحُمويَه العَطّ  جابِر بن ياسين أَبو الحسنو محمد بن الحسين َحدَّثا بدمشق والعراق

وقَع لي حديثُه عالياً في :  وكان عطَّاراً ، سمع أَبا طاهر المخلص ، وعنه أَبو بكر الخطيب وأَبو حْفص الِكنَاني وأَبو الفضل األَْرَموي. قلت

في بعض النسخ ُعبَيد هللا ، وهو ابن محمد بن محمد بن يوسف و محمد بن عبد هللا أَبو الحسنو قُْرط الَكواِعب ، في ُسبَاِعيّات ابِن ُمالِعب

اك وجعفراً الُخْلِدي وغيرهم ، روى عنه الخطيب والنعالي وأَثنيا عليه ،  مات في سنة البغدادّي ، سمع أَبا علّي الصفَّار وأَبا عمرو بن الّسمَّ

ثون. الِحنَّائِيُّونَ  413  الُمَحّدِ

 : إِلى بيعه* ومما يستدرك عليه ممن انتسب 

يَصة ، يروي عن الحارث بن عمير عن ُحميد ، وعنه محمد بن القاسم الدقّاق  الِحنّائي أَبو موسى هارون بن زياد بن بَشير من أَهل المّصِ

يصة وغيره ، وأَبو العباس محمد بن أَحمد بن الحسن بن بَابويه هبان عن أَبي بكر بن أَبي  الحنّائي بالمّصِ الدُّنيا ، وأَبو ، حّدث بكتاب الرُّ

از ، وعنه علّي  الِحنّائي العباس محمد بن ُسفيان بن َعْقَويه يعرف بَِحْبُشون ، من أَهل بغداد ، حدَّث عن الحسن بن عرفة وأَبي يحيى البزَّ

اق وغيره.  بن محمد بن لُؤلؤ الورَّ

 .848ومات سنة  763نزيل الُحَسينية ، ولد سنة  الِحنّائي كيوممن تأَخر وفاته من المحّدثين أَبو العباس أَحمد بن محمد بن إِبراهيم المال

 عن ابن األَعرابي. (5) اخَضرَّ والتَفَّ نَْبتُه:  المَكاُن ، َكَمنَعَ  َحنَأو

َ و  جاَمعَها.:  المرأَةَ  َحنَأ

 أَي شديد الُخضرة. ، تأْكيدٌ  حانئو ناِضٌر وباقلٌ  أَْخَضرُ و

__________________ 
 نسبة إىل َكّج ا بلد خبوزستان ا وهو ابراهيم بن عبد   بن مسلم وكان من أصحاب املهلب.« الكجي» ولعله( كذا ا 1)
 أبو ا سا البصري.:  ( تقريب التهذيب2)
 ا سا بن  مد بن ابراهيم أبو القاسم ا نائي.:  ( هتذيب لريخ دمش 3)
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 وأربعمائة.تويف سنة تسض ومخسا :  ( هتذيب لريخ دمش 4)
 اخضّرت والتّف نبتها.:  حنبت األرض حتنب:  ( اللسان5)
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ً  أَي رأسه َحنَّأَه:  قال أَبو زيدو َ  ، بِالِحنَّاء َخَضبُه:  تَْحنِئَةً و تَْحنِيئا َ :  وقال أَبو حنيفة الدينوري فَتََحنَّأ تََكتَّم :  ، كما يقال الِحنَّاء الرجل من تََحنَّأ

 :  رجل من بني عامرمن الَكتَم ، وأَنشد ل

ر اص حــــــــــــــــىت  كــــــــــــــــَبلــــــــــــــــا  رد َد يف الــــــــــــــــقــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــَ

ِه و     َوانـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح نح أَل َم مـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــَ بَ تـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــ   حتـــــــــــــــــََ

  
 وقد وردتها ، وفي مائها ُصْفرة.:  في ديار بني تَميم ، قال األَزهريّ  َرِكيَّة اسم:  بالكسر والمدّ  الِحنَّاَءةو

 رجل ، ذكره َجِرير في ِشعِره يَفخر على الفرزدق ، يأْتي في قعنب. اْسم ِحنَّاَءة ابنُ و

لحمرتهما  بالِحنَّاء ُشبِّهتا:  نَقََواِن أَحمران من رْمِل َعاِلج ، قاله الجوهرّي ، وفي الَمراصد:  في ديار بني تميم ، وقيل َرْملَتانِ :  الِحنَّاَءتَانِ و

 ء.ي ديار طيّىهما رابيتاِن ف:  ، وقال أَبو عبيد البكري

وقد رأَيتُه عند اجتيازي من :  على َمْرحلتين من َزبيد ، قال الصاغاني بين َزبِيَد وتَِعزَّ  الكثير الِحنّاءَ  معروف ينبت (م)واد  الِحنَّاءِ  واِديو

 تَِعّز إِلى زبيد.

آِخر الكتاِب إِن شاَء  في وسيُعاُد في األَلِف الليِّنة ، وإِليه نُسب بئر حاء بالمدينة ، على أَحد األَقوال اسُم رجل:  بالمد والتنوين َحاءٌ :  [حوأ]

 .(1)ونذكر هناك ما يتعلّق به  هللا تعالى

 فصل اخلاء املعجمة
 مع اهلمزة

ً  كمنَعَه َخبَأَهُ :  [خبأ] ياً كما سيأْتي ، ويقال اْختَبَأَهُ و تَْخبِئَةً َكَخبَّأَهُ  َستَره ،:  يَْخبَُؤه َخْبأ ٌ  منه أَي استترت اْختبأْتُ :  قد جاَء متعّدِ ٌ  وامَرأَة  ُخبَأَة

برقاُن بن بَْدرهي التي تَطَِّلع ثم تَختبِى:  وفي الصحاح والعباب (2) الِزَمةٌ بَْيتََها:  كُهَمزةٍ  ُ  إِن أَبغض َكنائني إِليَّ :  ء. قال الّزِ الطُّلَعة ،  الُخبَأَة

 وهي التي تَْقبَُع رأْسها أَي تُدِخله. (3)ويروى الطُّلَعَة القُبأَة 

زق  (4)اْلتَِمُسوا »:  في الحديثو ، َخبَايا وجمع األَخير الَخبيئَةو على فَعيل ءِ كالَخبِي ويكسر ، ُسّمي بالمصدر وَغابَ  ُخبِئَ  ما:  ءُ الَخبْ و الّرِ

راعة  بؤهيخ معناه ما «األَرض َخبايَا في اع من البَْذِر ، فيكون َحثًّا على الّزِ رَّ  في معادن األَرض ، والقياس عزوجلهللاُ  َخبأَه ، أَْو ما (5)الزُّ

والجمع  بهمزتين المنقلبة عن ياِء فَِعيلة والم الكلمة ، إِال أَنه استثقل اجتماعهما فقلبت األَخيرة ياًء ، النكسار ما قبلها ، فاستثقلت ، َخبَائئُ 

 ثقيٌل ، وهو مع ذلك معتلٌّ ، فقلبت الياُء أَلفاً ، ثم قلبت الهمزة األُولى ياًء لخفائها بين األَلفين.

بْ ):  قاله ثعلب ، قال هللا تعالى (*) الَمَطرُ :  من السماء ءُ الَخبْ و النباُت ، : من األَرض ءُ الَخبْ و َء يف السَّماواِت الَِّذي ُُيْرُِج اخلَْ
قال يَعلم الغَْيَب في السموات واألَرض ، و:  ُكلُّ ما َغاب ، فيكون الَمعنى ءَ الَخبْ  الصحيح وهللا أَعلم أَن:  قال األَزهريّ  (6) (َواْْلَْرضِ 

اءُ   مهموز هو الغَْيب. ءُ الخب:  الفَرَّ

 َجْنب قُبَا ، كذا في الَمراصد. َواٍد بالَمِدينة ءٌ َخبْ و ع بَِمْديَنَ  ءٌ َخبْ و

،  الخبأَة وَسّمى أَبو زيد سعيُد بن أَوس األَنصاري كتاباً من كتبه كتاب« خيٌر من يَفَعَة َسْوءٍ  خبأَةٌ »:  وفي المثل البِْنتُ :  بَِهاءٍ  (7) الخبأةو

 بمعنى البنت ، واستشهاده عليها بهذا المثل. الخبأَة الفتتاحه إِياه بذكر

ُ  ِسَمةٌ  َمّدته همزة َكِكتَابٍ  الِخبَاءُ :  قال الليثو من  الِخباءُ و مهموز أَْخبِئَة ج. وإِنما هي لَُذْيعَةٌ بالنار في َمْوِضعٍ َخِفّيٍ من الناقة النَِّجيبةِ  (8) تُْخبَأ

ما يُْعَمل من صوٍف أَو َوبر ، وقد يكون من َشعٍَر ، وقد يكون على :  الِخباء:  أَي معروف ، والجمع كالجمع. في المصباح األَْبنِيَِة م

 هي واوية ولكن أَكثر شذوذاً :  وعليه أَكثُر أَئمة اللغة ، وقال بعض أَو هي يَائِيَّة َعموَدْيِن أَو ثالثة ، وما فوق ذلك فهو بيت

__________________ 
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حاء :  وهي يف اليمن حاءٌ وحكم. اجلوهري:  أمر للكبش الســــفاد. وحاء ممدودة قبيلة. قا  األزهري:  حاء:  قا  ابن بري:  ( ويســــتدر  هنا1)
 .«حا» بنو حاء من جشم بن معبد. عن اللسان:  حي من مذحج. قا  ابن بري

اجلارية الجي :  واخلببة عل  فعلة:  اجلارية خُتتبب. ويف اجملمر:  ختن  بعد االطالع. ويف املقايي :  تلزم بيتها وتســـــترت. ويف األســـــاس:  ( اللســـــان2)
 ختبب من الناس مرة وتظهر أخر .

 القبعة.:  ( اللسان3)
 .«اطلبوا»:  ا اللسان« ابتغوا»:  ( النهاية4)
 (.وانظر اللسان)الزرع ا ألنه إذا ألق  البذر يف األرض فقد خببه فيها. :  أراد ابخلبااي:  ( يف النهاية5)

 الَقطحُر.:  ابلقاموس )*(
 .25:  ( سورة النمر6)
 ُخببة.:  ( اللسان7)
 توضض.:  ( اللسان8)
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 ا كذا يف اللسان. (1)َأصله اهلمزة ِإال ابُن ُدَريد  اخلباءَ  من اهلمزة ا ومل يقر ِإن  
 األَسد. (2) الُكوفيُّ يُلَقَُّب ُسْؤرَ  َخبِيئَةَ  وأَبو بن ثَعلبة ، قاله ابن األَعرابي يَاح بن يَْربُوعبنُت رِ  خبِيئةُ وَ 

هي :  ، وقيل (3)هكذا في سائر النسخ ، وفي بعض األُصول الصحيحة من القاموس والعُباب بالتشديد ، وهي المتستّرة  كُمْكَرَمة الُمْخبَأَةُ و

ْج بَْعدُ  التي ال بُروَز لها ، أَو هي التي ةُ الجاِريَةُ الُمَخدَّرَ  أَمير  َوِلَي َزَمن ككتّان (4) بن َكنَّازٍ  َخبِيئَةُ و وهي الُمْعصر ، قاله الليث لم تَتَزوَّ

ُ  هو أَي في واليته ال َحاجةَ لنا فيه:  األُبُلَّةَ ، فقال ُعَمرُ  َرضي هللا عنه ُعَمرَ  المؤمنين  بن َراِشد. َخبِيئةو فعزله وأَبوه يَْكنِزُ  يَْخبَأ

ُد بن خالٍد وُشعَْيُب بن أَبي ُخبَْيئَة أَبوو ثون. ُخبَْيئَةَ  كُجَهينةَ ُمحمَّ  ، ُمَحّدِ

 هو من باب القلب.:  قال أَبو حيان خائبٌ  أَي خابِئٌ  َكْيدٌ :  يقالو

َ :  وقال ابن دريد َحاَجْيتُهُ  إِذا ما َكَذا َخابَأْتُه:  يقالو ً  له اْختَبَأ ى له َشْيئاً ثم سأَلَه عنه إِذا َخبِيئا ياً ، وهو صحيح ،  باالختباء جاءَ  َعمَّ متعّدِ

 الحديث. .. إِني لرابُع اإِلسالم:  عند هللِا ِخصاالً  اْختَبأْتُ  قد:  عنههللارضيحديث عثمان بن عفّان ومنه

ة  الُحبُّ :  الَخابِيَةُ و ية تخفيفاً لكثرة االستعمال ، وربما  (5) تََرُكوا َهْمَزتها َخَوابي الكبيرة ، والجمعوهي الَجرَّ كما تركوا همزة البَريّة والذُّّرِ

 .(6)همزت على األصل ، فإِنهم كثيراً ما يهمزون غير مهموز وبالعكس ، كذا في المصباح 

 َكفَّه عن األَمِر.:  ، كمنَعه َختَأَه:  [ختأ]

َ و َ  رأَيت نَِمراً :  رابيٌّ ، قاله أَبو عبيد ، قال أَع َختَله:  اْختِتَاءً  له اْختَتَأ َ و لي. فاختتأ  (7)، وأَنشد األَخفُش لعَاِمر  استَتَر َخْوفاً أَو َحيَاءً :  منه اختتأ

 :  بن الطُّفَيل

جِي وَ  ــــــــــَ ل وح َ صــــــــــــــــــــــــَ ينِّ مِّ مــــــــــِ ــــــــــعــــــــــَ ــــــــــُن ال ُب اب رحهــــــــــَ ــــــــــَ  اَل يـ

جِي اَل وَ     تــــــــــــــَ دِّدِ  َأخــــــــــــــح هــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ
ُ

ِه املــــــــــــــ لــــــــــــــِ وح نح قـــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ

  

ُه َأوح َوعـــــــــــــــــــــَ وَ  تـــــــــــــــــــــُ دح عـــــــــــــــــــــَ ُه ِإيّنِ ِإَذا َأوح تـــــــــــــــــــــُ  دح

ِدي    وحعـــــــــِ ُز مـــــــــَ جـــــــــِ ـــــــــح ن ـــــــــعـــــــــاِدي َومـــــــــُ ُف ِإي ـــــــــِ ل خـــــــــح مـــــــــُ ـــــــــَ  ل

  
 ٌء.أَْن يَلحقه من الَمَسبَّة شي خاف إِذا اختتأْ  أَو إِنما تَرك َهْمَزه َضرورةً ،:  قال

َ :  وقال األَصمعيُّ  . وقال غيره:  اختتأ َ :  َذلَّ  اْنقََمع.:  اختتأ

َ و  ، عن ابن األَعرابّي. اختَطفَه:  ءَ الشي اختتأ

َ  أَو  .(8)، قاله الليث  تَغيَّر لونُه من مخافِة ُسلطاٍن ونَْحِوه الرُجُل إِذا اختتأ

 فيها للسُّبُِل. ال يُسَمُع فيها صْوٌت وال يُْهتََدى طويلةٌ واسعةٌ :  ُمختتِئَةٌ  مفازةٌ وَ 

 َضَربه بها.:  كَمنَعَه بالعصا َخَجأَه:  [خجأ]

َ و َ :  عن شمرو مال ، إِذا اللَّْيلُ  َخَجأ  إِذا انقََمع. ُخُجوًءا الرُجلُ  َخَجأ

َ و ً  المرأَة َخَجأ  جاَمَع. َخْجأ

راب. وقال اللِّحيانيُّ  الكثير الِجماع الرجل:  ، كُهَمَزة الُخَجأَةُ و  قاِعياً على كل ناقة. قالت ابنة الُخّسِ :  هو الذي ال يزال:  والفحُل الكثيُر الّضِ

 :  قال ُمحمد بن حبيب:  الُخَجأَةُ  خيُر الفُحول الباِزلُ  (9): 

ا و  هـــــــــَ اقــــــــــَ طـــــــــَ ين نـــــــــِ ثـــــــــح اَن تــــــــــَ هـــــــــَ بــــــــــح نح نــــــــــَ َداَء مـــــــــِ وح  ســـــــــــــــــــــــَ

جـــــــــــَ     وٍر  أبَِخـــــــــــح عـــــــــــُ ـــــــــــَ ر ِذيـــــــــــب (10)قـ َواعـــــــــــِ  َأوح جـــــــــــَ

  
ً  الُخَجأَةُ و ، أَي ما صادفُت أَشدَّ منها ُغْلمةً ، ُخَجأَةِ  ما َعِلْمُت مثَل شاِرفٍ :  والعرب تقول  أَي َكثَْرة الِجماع. المرأَةُ الُمشتِهية لذلك:  أَيضا
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__________________ 
 خببت ا وقد ختببت خباء.:  ( يعين1)
 بسؤر.:  ( املطبوعة املصرية2)
 خُمّببة ابلتشديد.:  مسترتة. وفيه أيضاً :  ( اللسان3)
 وخبحبة بن كناز.:  ( القاموس4)
 العرب تركت  زها.( أصله اهلمز ا ألنه من خببت ا إال أن 5)
خّب:  ( ومما يستدر 6)

ُ
 ء إذا أمخدها.خبئت الناُر وأخبَبها امل

 (.عن اللسان)كمامه ا وكال ا عل  املثر. :   واخلباء غشاء الرُبّة والشعرية يف السنبلة. وخباء النّـوحر

 والبيتان فيه ببع  اختالف. (.ختب»:  واللسان« ختا» حتريف والتصويب عن األصر مادة« عمرو» ( ابألصر هنا7)
 أصر اختنب من ختا لونه لتو ُختّواً إذا تغري من فزع أو مرض. فعل  هذا كان حقه أن يذكر يف ختا من املعتر.:  ( قا  ابن بري8)
 .«ا سن»:  ( عن اللسان ا وابألصر9)
 .«قعود»:  ( عن اللسان ا وابألصر10)
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ً  الُخَجأَةو  الثَِّقيل. أَي الكثيُر اللْحمِ  الرُجُل اللَِّحمُ :  أَيضا

 .(1)المضطِرُب اللْحِم  األَحَمق:  الُخَجأَةو

 استْحيَا. إِذا كفِرح َخِجئَ :  عن شمرو

ً و  تَكلَّم بالفُْحش.:  ، بالتحريك َخِجَئ َخَجأ

 َحتّى أَْبَرَمه وأَبلََطه. أَلحَّ عليه في السُّؤال إِذا إِْخَجاءً  السائل أَخَجأَه:  عن أَبي زيدو

 :  ، قال حساُن بن ثابتٍ  (2)هو ِمْشيَةٌ فيها تَبختٌُر :  فيه ، وقيل التباُطُؤ.:  في الَمْشيِ  التخاُجؤُ و

وا  ؤَ َدعـــُ اجـــُ خـــــــَ ـــ  ـــت حـــــــاً  ال جـــُ ًة ســـــــــــــــــُ يـــــــَ وا ِمشـــــــــــــــــح  َوامحشـــــــــــــــــُ

ذحكـــــــــــــريِ     ٍب َوتـــــــــــــَ و َعصـــــــــــــــــــــــــــح اَ  أُولـــــــــــــُ  ِإن  الـــــــــــــّرِجـــــــــــــَ

  
إِذا ُضمَّ ُهمِز وإِذا ُكِسر تُِرك  مع كسر الجيم ، كالتَّناجي كما روى ذلك وإِنما هو التََّخاِجي ، بالياء بالهمز ، وِهَم الجوهريُّ في التخاِجئوَ 

ّي واألَزهرّي ، ق الهمزُ  :  ال، وموِضُع ِذكر هذه الرواية ، باُب الحروف الليِّنة ، وستذكر ثَمَّ إِن شاَء هللا تعالى ، وقد أَورَده ابن بَّرِ

والتََّضاُرب ، وال تكون العيُن مكسورةً  (3)، ألَن التفاُعَل في مصدِر تَفَاَعَل حقُّه أَن يكون َمضموَم العَْيِن ، نحو التَّقابُل  التخاُجؤُ  والصحيح

 إِاّل في الُمعتّلِ الالِم ، نحو التَّعاِدي والتََّرامي.

ُره إِلى ما وراَءهُ  التخاُجؤُ و م اْستُه ويَْخُرَج ُمَؤخَّ  رُجٌل أَْخَجى.:  ، ومنه أَن تََورَّ

كة َخَذأً و كقُعود ُخذُوًءاو بفتح فسكون َخْذأً  له ، كمنَع وفَِرح َخذأَ :  [خذأ] ، يُهَمز وال يهمز وقيل  كاستْخَذأَ  واْنقَاد ، (4) اْنَخَضعَ :  ُمحرَّ

َف منه الهمُز ، فقال ؟ْيتُ كيف تقول استْخذَ :  ألَعرابّيٍ   ، وَهَمزه. وسيأْتي في المعتّل ، كلُّ ذلك عن الكسائّي ، تَستْخِذئُ  العََرب ال:  ليتُعَرَّ

ً و ُ. فالٌن ، أَي أََخَذأَهُ :  عنه أَيضا َ  َذلَّلَّ

كةً  الَخَذأُ و  َضْعُف النَّْفِس.:  ، ُمحرَّ

، قال األَعشى  خاِرئٌ  كقُعود ، فهو ُخُروًءاو َكِكاَلَءةٍ ، ويُْكَسر ، ككِره َكْرهاً وَكَراَهةً  َخَراَءةَ و بفتح فسكون َخْرأً  ، كَسِمع َخِرئَ :  [خرأ]

 :  يهجو بني قِالبة

وِب  لـــــــــــــــُ طـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ ًا قـــــــــــــــاَ  عـــــــــــــــَ  اَي َرمخـــــــــــــــَ

ف      ُر كــــــــــــَ جــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــُ ارِئِ يـ يــــــــــــِب  اخلــــــــــــَ طــــــــــــِ
ُ

(5)املــــــــــــ
 

  
ا ما:  وفي العُباب لقد َعلَّمُكم نَبِيُّكم ُكلَّ :  أَّن الُكفَّار قالوا ِلسلماَن الفارسّيِ َرِضي هللا عنه» األَشعِث في السننَرَوى أَبو َداوَد ُسلَْيماُن بن  أَمَّ

واية فيها بكسر الخاِء ، وهي اللغة الفُْصَحى ، انتهى. وتقول «الِخَراَءةَ  ٍء َحتَّىشي منه بالِقراَءة ، وقال ابُن  بالِخراَءةِ  هذا أَعَرفُ :  فالّرِ

ويُحتََمُل أَن يكون بالفتح :  وأَكثُر الرواة يَفتحون الخاَء ، قال:  التََّخلِّي والقُعوُد للحاجة ، قال الَخطَّابيُّ :  ، بالكسر والمدِّ  الِخراَءةُ :  راألَثي

 ً  للمفتوح أَيضاً ، كفَْلس وفُلُوس ، ، كُجْند وُجنود ، وهو َجمعٌ  ُخروءٌ  العَِذَرةُ ج:  ويُفتح ، بالضم الُخْرءُ و َسلَح ،:  مصدراً ، وبالكسِر اسما

، وقد يقال  (7) بُِخْرآنِه وُسلُوِحهم ، وَرَمى (6) بُِخُرئِهم َرَمْوا:  ، بضمتين ، تقول ُخُرءٌ و ، بالضم ، على الشذوذ ، ُخْرآنٌ : و قاله الفَيُّوِميُّ 

بِّيُّ  (8)الكلِب ، وقد يكون ذلك للنَّْمل  ُخْرءُ  ٍء كأَنهُطِليُت بشي:  ذلك للُجَرِذ والَكلب ، قال بعض العربِ  اُس بُن نُعيٍم الضَّ والذُّباب ، وقال َجوَّ

اِس بن القَْعَطِل ، ولم يَِصحَّ   :  ، ويروى ِلجوَّ

َبن   ُروءَ كــــــــــــَ مح  خــــــــــــُ وحَ  ُر وســـــــــــــــــــــــــهـــــــــــِ ريحِ فـــــــــــــَ  الــــــــــــطــــــــــــ 

يـــــــــــمُ     عـــــــــــًا ومتـــــــــــَِ ٌ  مـــــــــــَ يـــــــــــح ـــــــــــَ تح قـ عـــــــــــَ مـــــــــــَ تـــــــــــَ  ِإَذا اجـــــــــــح

  

ِه  ومـــــــــِ رِّ قـــــــــَ نح شـــــــــــــــــــــــَ َ عـــــــــَ يبِّ ِر الضـــــــــــــــــــــــ  ىَت َتســـــــــــــــــــــــَ  مـــــــــَ

يـــــــــــــمُ     ئـــــــــــــِ ِذي  لـــــــــــــَ ائـــــــــــــِ َك ِإن  الـــــــــــــعـــــــــــــَ رح لـــــــــــــَ قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  يـ

  
، هكذا بفتح الميم وضّم  َؤةَمْخرُ  زاد غيُر الليثِ و بإِسقاطها َمْخَراةو بالهمز َمْخَرأَة والموِضعُ  الطْيِر ، أَي من ذُلِّهم ، ُخُروءَ  كأَنَّ :  وقوله

المكاِن الذي يَتََخلَّى فيه. وعبارةُ :  الَمْخُرَؤةُ : و الراء ، وفي بعضها بَِكسِر الراء ، وفي أُخرى بكسر الميِم مع فَتْحِ الراء. وفي التهذيب

 : الّصحاح
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__________________ 
 وهو أيضاً الكثري اللحم الثقير.األمح  ا وهو أيضاً املضطرب ا :  واخلجبة:  ( يف اللسان1)
 ختاجب الرجر إذا مش  متمطياً ا وهي املطيطاء وهي مشية فيها ترسر.:  221/  3( يف اجلمهرة 2)
 التقاتر.:  ( اللسان3)
 خضض.:  ( اللسان4)
 وشعر األستاه يف اجلبوب.:  ( بعد ا يف اللسان5)
 خبروئهم.:  ( اللسان6)
 ه.وُسلحانِ :  ( زيد يف اللسان7)
 للنحر.:  ( اللسان8)
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رَجِ  ٍد َأمحــُد بُن  مــِد بن عبــد الرمحن اهلََرِوي  و  خَمحَرأَةٌ و  خَمحُرَ ةٌ :  ويقــا  للَمخح ا  اخِلراء:  َخرِئَ  من االســــــــــــــم:  قــا  أَبو ُعبَـيــح
هو :  وقير:  ناا كذا يف الُعباب ا وقا  شـــــــــيخُ  ُخُروءٌ :  اخِلرَاء مجضُ :  وقا  غريُه:  ا َحكاه عن الليحِث ا قا  ابلكســـــــــر

وحِم ا كما يف املصـــباح ا وقير هو مصـــدٌر ا وقير ياِم اســـم للصـــ  ٍم  خلَرحءٍ  هو مَجحضٌ :  اســـٌم للمصـــاِدر كالصـــِّ هح ا ابلفتح ا كســـَ
 وِسهاٍم.

 : * ومما يستدرك عليه

فراِء :  على وزنه ، يقال (1)كَمْفعَل أَو كُمْحِسن جاَء ِذكره في َغْزوة بَْدٍر َمقروناً بمْسلح  َمْخَرأٌ  إِنهما َجباَلِن بينهما القَْريَة ، المعروفة بالصَّ

 قُْرب بَْدٍر.

َ :  [خسأ] ً  َزَجره:  وأَبعده ، وقال الليث َطرَده إِذا الكْلَب ، كمنع َخَسأ َ و كقُعودٍ  اُخُسوءً و بفتح فسكون َخْسأ ، يتعّدى وال  بَعُدَ :  نْفُسه الكْلبُ  َخَسأ

 : مثل َجبَْرتُه فَجبَر ، ورَجْعته فَرَجع ، وقال َخِسئَ و كاْنَخَسأ يتعدى

َسإِ َكالَكلحِب ِإنح ِقيَر َله   اَنحََسبح  اخح
اجُ  اْخَسأْ  إِلَْيَك ، أَي اْخَسأْ :  وأَما قولهم معناه  (2) (قاَل اْخَسُؤا ِفيها َوال ُتَكلُِّمونِ ):   في قوله تعالىَعنِّي ، فهو من المجاز ، وقال الّزجَّ

هذه واحدةٌ ، :  َكلمةً ، فقال (4) [علي]فَُخْذ :  ال تَْفعَل ، فقال:  ء ، فقالما أَْلَحُن في شي:  (3)تَبَاُعُد َسَخٍط ، وقال ابن إِسحاق ِلبَْكر بن َحبيب 

ت به :  قل  .اْخَسئي أَخطأَْت ، إِنما هو:  ، فقال (5) اْخَسأْ :  سنَّْوَرةٌ ، فقال لهاَكلَمْة ، ومرَّ

َ  من المجاز عن أَبي زيدٍ و ً  البََصرُ  َخَسأ َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر خاِسئاً ):  ، ومنه قوله تعالى َكلَّ و أَي َسِدرَ  ُخُسوًءاو َخْسأ  وقال الزجاج (6) (يَ ن ْ

 ، أَو هو فاِعٌل بمعنى َمفعوٍل ، كقوله تعالى.ُمْبعَداً :  أَي صاِغراً وقيل: 

 أَي َمْرِضيَّة. (7) (يف ِعيَشة  راِضَية  )

 ٌء.الصاغُر القَِمي:  الخاسئُ و وكذلك من الشياطين. ال يُتَْرك أَن يَْدنُو من الناِس  الَمطروُد الذي الُمْبعَد:  من الكالِب والخنازيرِ  الخاسئُ و

 ، وبه َصدَّر في العُباب. ُء من الصُّوفالردي:  كأَميرٍ  ، ءُ الَخِسيو

 ، والتركيُب يَُدلُّ على اإِلبعاِد. ُمَخاَسأَةٌ  وكانت بينهم تََراَمْوا بينهم بالِحجارةِ  إِذا تََخاَسئُواو َخاَسئُوا:  من المجازو

ُ و بفتح فسكون مثل َوْطء ، وبه قرأَ ُعبيد بن ُعَمير الَخْطءُ :  [خطأ] بالمّد ، وبه قرأَ الَحسن والسُّلَمي وِإبراهيم  الَخَطاءُ و محركة الَخَطأ

َواِب وقد واألَعمش في النِّساء عّداه  (8) (َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجناح  ِفيما َأْخطَْأُُتْ ِبهِ ):  على القياس ، وفي التنزيل أَخَطأَ اْخَطاءً  ضّد الصَّ

 :  قال ُرْؤبَةُ بالباء ألَنه في معنى َعثَرتم أَو َغِلْطتُم و

بحتُ اَي َربِّ ِإنح  طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُت  َأخـــــــــــــــح ي  َأوح َنســـــــــــــــــــــــــــــِ

وتُ     نحســـــــــــــــــــــــــــــــَ  َواَل متـــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــَ َت اَل تـ ـــــــــــــــــح بَن  فـــــــــــــــــَ

  
جاَء بالمصدر على لفظ فاِعلٍَة ، كالعافِيَة والَجاِزيَة ، وهو َمثٌَل من الثالثّي ناِدٌر ،  أَْخَطأَ َخاِطئَةً :  حكى أَبو علّيٍ الفارسّي عن أَبي زيدو

 .(9) (َواْلُمْؤَتِفكاُت اِبخْلاِطَئةِ ):  ومن الرباعي أَكثَُر نُْدَرةً ، وفي التنزيل العزيز

َ و َ و َخِطئَ :  وقال أَبو ُعبيد َخِطئَ و تََخطَّأَ كأَخطأ  :  ء القيسحٍد ، وأَنشد المرىلغتان بمعنًى وا أَخطأ

ٍد اذح  نــــــــــــح َف هــــــــــــِ ناَي هلــــــــــــَح ئــــــــــــح طــــــــــــِ اَل   خــــــــــــَ اهــــــــــــِ  كــــــــــــَ

اَل     اَل حـــــــــــــــِ َك ا ـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ
َ

َا املـــــــــــــــ لـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ ات ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  ال
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الخيُل بني كاهٍل وأَوقَْعن ببني  أَخطأَت هند هي بنت ربيعة بن َوْهب ، كانت تحت ُحْجر أَبي امِرئ القَيس ، فخلف عليها امرُؤ القَْيس ، أَي

 ووْجهُ :  ل األَزهريكنانة ، قا

__________________ 
ء و ا جبال الصــفراء . وهلم جبر آخر يقا  له خُمرِ .. مســلح بضــم أوله وإســكان  نيه وكســر الالم جبر لبين النار وبين حرا :  ( ذكر البكري1)

 .اليما ذات وسلك بدر اىل مسريه يف. .. طريقه يف عليهما املرور وسلموآلهعليههللاصلىا كره رسو    
 (.معجم ما استعجم)وفيه املسلح بكسر أوله وإسكان  نيه وفتح الالم. منز  عل  أربعة أميا  من مكة. 

 .108( سورة املؤمنون اآية 2)
 ابن أيب إسحا  لُبكري بن حبيب.:  ( اللسان3)
 ( عن اللسان.4)
.:  ( اللسان5) َسيح  اخح
 .4:  ( سورة امللك اآية6)
 .7والقارعة اآية  21رة ا اقة اآية ( سو 7)
 .5( سورة األحزاب اآية 8)
 .9( سورة ا اقة اآية 9)
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طَيحتُ  ال تقرو  َأخطَبحنَ  مبعىن َخِطئحن ا ابألَلف ا فرد ه ِإىل الثالثّي ا ألَنه اأَلصــــــــر ا فجعر َأخطبحنَ  الكالِم فيه ِ بدا   َأخح
 وبعضهم يقوله.:  قا  الصاغاين لَُغي ٌة َرديئة َأو لُثحغة اهلمزة ايًء ا ومنهم من يقو  ِإهنم

زون تسهيل الهمزة ، وقد أَوردها ابن القُوِطيَّة وابُن القطَّاع في المعتّل استقالالً بعد ذكرها في المه:  قلت موز ، ألَن بعض الصرفيين يَُجّوِ

 كذا في شرح شيخنا.

ةٌ وهما زائدتان للمد ال لإِللحاق  الذَّْنبُ :  الَخِطيئَةو ز في همزتها اإِلبدال ، ألَن كّل ياء ساكنة قبلها كسرةٌ ، أَو واٍو ساكنة قبلها َضمَّ وقد ُجّوِ

ٍء َخبِيٌّ بتشديد الواو َمْقُروٌّ وفي َخبِىوال هما من نَْفس الكلمة ، فإِنك تَقِلب الهمَزة بعد الواو واواً ، وبعد الياء ياء ، فتُْدِغم فتقول في َمْقروٍء 

د منه ، والياء َلُهْم كاَن ِخْطًأ َكِبْياً ):  قال هللا تعالى بالَكْسرِ  كالِخْطءِ  أَو ما تُعُّمِ محركة ، تَْسِمية  الَخَطأ أَي إِثماً ، وكذلك (1) (ِإنَّ قَ ت ْ

ُ  قيلو بالمصدر دْ :  محركةً  الَخَطأ ً :  الُمحكم منه ، وفي ما لم يُتَعَمَّ ُ  واالسم أَخَطأُْت إِخَطاءً و بالمد ، الَخَطاءُ  واالسم َخِطئُْت أَْخَطأُ خطأ  الَخَطأ

وكلُّ :  على فعائل ، ومنهم من َضبطها َكغََواِشي ، وبعض َشدََّد ياَءها ، قال شيخنا َخَطائِئ حكى أَبو زيدو على القياس َخَطايَا ج مقصوراً 

 :  من وزن الغَواشي اإِلعالُم بأَنها من المنقوص. وفي اللسان روى ثعلٌب أَن ابَن األَعرابّي أَنشدهذلك لم يصّح إِال إِن أُريد 

ٍن و  وحطـــــــــِ رِّ مـــــــــَ اَر يف كـــــــــُ مـــــــــَ ُ  املِضـــــــــــــــــــــــح ـــــــــِ ب  ال َيســـــــــــــــــــــــح

ا    رَاهبــــــــــــَُ دِّ ِإال  عــــــــــــِ َد اجلــــــــــــِ نــــــــــــح ِر عــــــــــــِ يــــــــــــح َن اخلــــــــــــَ  مــــــــــــِ

  

ُه  ه لــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــُ فح تح نـــــــــــَ مــــــــــَ د  ا قــــــــــَ رِئ مــــــــــَ رِّ امــــــــــح كــــــــــُ  لــــــــــِ

ا    اَءهتـــــــــــــُ طـــــــــــــَ َبتح ِإنح  خـــــــــــــَ طـــــــــــــَ ا َأخـــــــــــــح َواهبـــــــــــــُ  َوصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
فَِعيلَة ، وجمعها كان ينبغي أَن يكون َخَطائِئ بهمزتين فاستثقلوا التقاَء همزتين ، فخفّفوا اآلِخرة منهما ، كما يُخفَّف  الخطيئة:  وقال الليث

وا (2) [مثل]أَن تكون علَّتُه  جائِئ على هذا القياس ، وكرهوا إِلى يَتاَمى ،  بِخطايا ِعلَِّة جائئ ، ألَن تلك الهمزةَ زائدةٌ ، وهذه أَصليّة ، ففَرُّ

وكان األَصل خطائئ على  َخِطيئَة خطايا وَجْمعُ :  ووجدوا له في األَسماء الصحيحة نظيراً ، مثل طاهٍر وطاهرة وَطَهاَرى ، وفي العباب

قُِلبت جتمعت الهمزتان قُِلبت الثانية ياء ، ألَن قبلها كسرة ، ثم استثقلت والجمُع ثقيٌل ، وهو معتلُّ مع ذلك ، فقُِلبت الياء أَلفاً ثم فعائل ، فلما ا

 الهمزة األُولى ياًء ، لخفائها بين األَلفين.

ً و َخطَّأَه تَْخِطئَةً :  تقولو ئْنيأَخطَ  إِن:  ويقال أََخطأْتَ :  قال له إِذا تَْخِطيئا ْبني أُْت فََخّطِ ُ  الرجل َخِطئَ و ، وإِن أََصْبُت فََصّوِ  َكفِرح يفَرح يَْخَطأ

 ً ً :  أَذنب ، وفي العناية:  بكسرهما ِخْطأَةً و ِخْطأ د الذنب ، ومثله في األَساس.:  َخِطَئ َخَطأ  تعَمَّ

ً  الَخِطيئَةو  من َوْحٍش ، أَي نَْبذٌ منه َخِطيئَةٌ  من ُرَطٍب ، وبأَرِض بني فاُلن َخِطيئَةٌ :  يقال على النخلة ءٍ النَّْبذُ اليَسيُر ِمن كّلِ شي:  أَيضا

َ و في ِدينه َخِطئَ :  قال ابن عرفةو أَْمِكنَتَها فَظلَّت في غير مواِضعها الُمعتادة أَْخَطأَتْ   وقال األُموي عامداً أو َغْيَره َخَطإٍ  َسلََك َسبِيل إِذا أَخطأ

ُدهُ  الخاطئُ  أَو من أَراد الصواب فصار إِلى غيره:  خِطئُ المُ :  بِِدْرعٍ َحتَّى أُْدِرَك  فأَْخَطأ»:  في حديث الُكسوفو أَي ِلَما ال ينبغي ، ُمتَعَّمِ

َ :  يقال لمن أَراد شيئاً وفعل غيره:  أَي غلط ، قال األَزهريّ  «بِِرَدائِه ستعماله َغِلط فأَخَذ ِدْرَع ، كما يقال لمن قَصَد ذلك ، كأَنه في ا أَخطأ

َ :  ويقال:  بعِض نسائه ، وفي المحكم ين ، وهو قوُل األَصمعّي ، وفي المصباح َخِطئَ و في الِحساب أَخطأ َخِطَئ [ : ة]قال أَبو ُعبيد :  في الّدِ

 ً َ و من باب َعِلم ، ِخْطأ َعْمداً  (3)، لما صنَْعتَه  َخِطئْتُ :  ت أَبا الَهْيثَم يقولسمع:  بمعنى واحد لمن يُْذنِب على غير عمٍد ، وقال الُمنِذريُّ  أَْخَطأ

ً  لما َصنَْعتَه أَخطأْتو ، وهو الذنب ، إِنه لَْيَس ِمْن نَبِّيٍ إِالَّ »:  في ُمشكل القرآن البن قُتيبة في سورة األَنبياء في الحديثو غير َعْمٍد ، َخَطأ

َ  َوقَدْ   .«غيَر يَْحيَى بن َزَكِريَّا ، ألَنه كان َحْصوراً ال يأْتِي النساَء وال يُِريُدُهنَّ  ِبَخِطيئَةٍ  أَْو َهمَّ  أَْخَطأ

َ  َسْهٌم َصاِئٌب. يُْضَرب ِلَمْن يُْكثِرُ  الَخواِطئِ  َمع:  في الَمثلو  يُْضَرب للبخيل يُعِطي أَحياناً على بُْخله.:  وقال أَبو عبيد ويُِصيُب أَحياناً. الَخَطأ

ة:  الِقْرَطاَس ، قال الهيثم تُْخِطئُ  هي التي لَخَواِطئُ او  .«ُربَّ َرْميَة ِمْن َغْيِر َرامٍ »:  ومنه َمثُل العَامَّ

__________________ 
 .31( االسراء اآية 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 صنعه.:  ( اللسان3)
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َ و تََخطَّأَهُ و حكاه الزجاجي تََخاَطأَه:  يقالو عند الغَلَياِن. (1) به َرَمتْ :  الِقْدُر بَِزبَِدها ، َكَمنَع َخَطأَتِ  من المجازو  .أَْخَطأَه له ، أَي تََخطَّأ

 :  قال أَْوفَى بُن َمَطر الماِزنيُّ 

راً  ابـــــــــــــــــــِ جِي جـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــ  ا خـــــــــــــــــــُ غـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــِ  َأاَل أَبـــــــــــــــــــح

رِ     تـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُ ِك ملَح يـ يـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــِ  أبَِن  خـــــــــــــــــــَ

  

َبتِ  طــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــاَءُه  ختــــــــــــــــــــََ ُر َأحح بــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــ 

رِ وَ     جــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ مح يـ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ي فـ وحمــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ َر يـ  ُأخــــــــــــــــِّ

  
 الناقةُ ، أَي لم تَْحِمل. استخَطأَتِ  يقال النَّاقَة الحائلُ :  من اإِلبل الُمْستَْخِطئَةُ  من المجازو

 ِء وَذهابِه عنه.والتركيب يُدلُّ على تَعّدي الشي

 : * ومما يستدرك عليه

 َ َ و عنه ،عَدَل :  الطريقَ  أَخطأ َ و لم يُِصْبه ،:  الرامي الغََرضَ  أَخطأ َ و نَْوُؤهُ إِذا َطلب حاَجتَه فلم يَْنَجح ولم يُِصْب شيئاً ، أَخَطأ هللاُ نَْوَءَها  َخطَّأ

ً  أَي َجعَله ِطيطة ، وهي األَرض لها ال يُِصيبها َمَطُره ، ويروى بغير همز ، أَي يتخطَّاها وال يُْمِطُرَها ، ويحتمل أَن يكون من الخَ  ُمْخِطئا

 التي لم تُْمَطر ، وأَصله خّطط ، فقلبت الطاء الثالثة حْرَف ِليٍن.

َ و السْهمُ  َخِطئَ :  وعن الفراء  .(2)، لغتان  َخَطأ

 الَمَطر ويُِصيب أُخرى قُْربَها. يُْخِطئُها أَرضٌ :  الِخْطأَةو

ئَ :  ويقال  عنك السُّوء إِذا َدَعْوا له أَن يُْدفَع عنه السُّوُء ، قاله ابُن السكيت. ُخّطِ

َ :  وقال أَبو زيد  .(3)البالُء  أَخطأَك َعنك السُّوء أَي َخَطأ

ً  َخطَّاءٌ  ورجل  غيَر تارٍك لها. للَخطايا إِذا كان مالزما

 : وذكر األَزهريُّ في المعتل في قوله تعالى

 .(4) (اِت الشَّْيطانِ َوال تَ تَِّبُعوا ُخُطو )

اِء األَمصار قََرأَه بالهمز ، وال معنى له.:  ، ثم قال أَبو منصور (5)الَمأْثَِم :  الَخِطيئة ، من ُخُطآتِ  قرأَ بعضهم:  قال  ما َعِلْمُت أَحداً من قُرَّ

 ِطيُل لَْيلٍَة وِطيُل يوٍم.:  لَْيلٍَة تَُمرُّ بي أاَلَّ أََرى فاُلناً في النَّْوِم ، كقولك َخِطيئَةُ و يوم يَُمرُّ بي أاَلَّ أَرى فيه فاُلناً ، َخِطيئَةُ :  ويقال

ً  تََخطَّأْتو ئَاتِ  ، وناقَتَُك من َخَطأَهُ  له في المسأَلة إِذا تَصدَّْيَت له طالبا  الِجيَف. الُمتََخّطِ

مثل  اْقتلَعَه فََضَرب به األَرضَ  إِذا خفأَه:  َصَرَعه ، كذا في اللسان ، ومثله البن القّطاع وابن القُوِطيّة ، وفي التهذيب:  كمنَعَه َخفَأَه:  [خفأ]

ه بعُضهم:  َجفَأَه ، كذا عن الليث ، قال الصاغاني ما لَْم »:  فقال ؟لنا الَمْيتَةُ  تَِحلُّ  متى:  ُسئِل حين وسلموآلهعليههللاصلىقولَه  وإِليه وجَّ

 وفي الحديث ِعدَّة روايات. «بها بَْقالً فشأْنَُكم بها تَْختَِفئُوا تَْصَطبُِحوا أَو تَْغتَبِقُوا أَو

َ :  يقالو َضه فأَلقاه أَي بَْيتَه فالنٌ  َخفَأ َ و على األَرض. قَوَّ َف األَْرُض َماَءهَشقَّها فَجعَلَها على الحَ  أَو الَمزادة إِذا الِقْربَةَ  َخفَأ  ْوِض ِلئاَلَّ تُنَّشِ

فُه األَرُض.:  وعبارة العُباب  إِذا كان الماء قليالً تُنَّشِ

َكِكتاب ، كذا هو مضبوط عندنا ، وبه  ِخاَلءً و بفتح فسكون ، وضبط في َشْرحِ الُمعَلَّقات بكسر فسكون َخأْلَ  الناقَةُ كَمنَعَ  َخألَتِ :  [خأل]

َح الجوهريُّ وا بن القُوِطيَّة وابُن القطَّاع وعياض وابن األَثير والزمخشري والَهروي ، وفي بعض النسخ بالفتح َكَسَحاٍب ، وبه جزم َصرَّ

 :  كثيرون ، وفي شرح الُمعَلَّقَات قال ُزهير يَِصف ناقَتَه

ا  هـــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــح اَرِة ملَح لـــــــــــــــــــــَُ قـــــــــــــــــــــَ  ِ رَِزِة الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــَ

اِب َواَل     ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــرِّك اٌف يف ال طـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ اَلءُ ق  خـــــــــــــــــِ
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 ُخلوًءاو وكان يعقوب وابُن قادم وغيُرهما ال يعرفون إِاّل فتح الخاء ، وكان أَحمد بُن ُعبيد يَْرويه بالكسر ويحكى ذلك عن أَبي عمرو.

. َخاِلئُ  فهي كقُعودٍ  َحَرن ، :  وفي الفرس:  من غير ِعلٍَّة ، كما يقال في الَجَمل تْ بََرَكْت وَحَرنَ :  َكَصبُور َخلُوءٌ و بغيِر َهاٍء ، قاله اللِّحيانيُّ

 قال الُحَدْيبيَةِ  عامَ  أَن اعنهمهللارضيروى الِمْسَور بن َمْخَرَمةَ ومروان بن الَحكم و َحَرنَْت وبََرَكْت ،:  وفي الصحاح والعباب

__________________ 
 قذفت به.:  ( األساس1)
ء وأخطب لغتان مبعىن واحد ملن ا والذي يف التهذيب عن الفراء عن أيب عبيدة وكذا يف الصـــــحاح عن أيب عبيدة خط  ( كذا ابألصـــــر واللســـــان2)

 ء إذا تعمد.ء عامداً كان أو غري عامد وقير خط ء يف الدين وأخطب يف كر شييذنب عل  غري عمد ا وقا  غريه خط 
 أثبتنا ما يواف  اللسان.« أخطبه البالء»:  ( املطبوعة املصرية3)
 .142واألنعام  208و  168:  ( البقرة4)
 خطوات أي أ ر الشيطان.:  ومن خفف قا :  ( يف العا5)
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 ما   فو ا اليما ذاتَ  فُخُذوا طَِليَعةً  لُقَريحشٍ  َخيحر يف ابلَغِميم الَوليد بنَ  خالدَ  ِإن: » وسلموآلهعليههللاصلىالنيب  
َعرَ  َواءُ  َوبـَرََكت اجلَيحشِ  ِبَقرَتَةِ  هم ِإَذا حىت خاِلدٌ  هبم شــَ َواُء  َخأَلتِ :  َحرح َحرح فقالوا:  ِة ا فقا  الناسالث ِني   عند الَقصــح الَقصــح
َواءُ وما ذا  هلا خِبُلٍ  ولكن َحَبَسَها َحاِبُ  الِفيرِ  َخأَلتِ  ما:  فقا  فلم  الناقُة ِإذا بـَرََكت َخأَلت:  وقا  اللحياينّ  «الَقصح
ا صرح به اجلوهري  والزخمشري   َخألَ  من اإِلبر ا فال يقا  يف اجلمر وكذلك اجَلَمُر ا َأو َخاص  ابإِلانث (1)َمَكاهَنا  َتربحَح

ِبَعتح ا  (2) [منها]ال يكون ِإال  للناقة ا وَأكثر ما يكون اخِلالُء  اخِلالء:  غاين ا وقا  أَبو منصــورواأَلزهرّي والصــا ِإذا ضــَ
ر ُ  فال تـَُثور ا وقـــا  ابُن ُِشَيـــح ِإال   َخألَ  وال يُقـــا ُ :  ِإذا بـََر  فلم يـَُقم ا قـــا  (3) [ِخالءً ] َخأَل َلحألُ  يقـــا  للَجمـــر:  َتربح

ًة ا وهو عند العرب للناقة ا اخِلاَلءَ  مل يَعرف ابُن ُِشَيحر:  بو منصــــــــــــورللَجَمر ا قا  أَ  من و  للناقة فجعله للجمر خاصــــــــــــ 
 مل َيربحَحح مكانَه. كُقعوٍد ِإذا  ُخُلوًءا الر ُجرُ  َخألَ :  اجملاز

ْنيَا وفي بعض األُصول ويََمدُّ ، كتِْرِمذ ويُفتح التِّْخِلئُ و  :  وأَنشد أَبو حمزة الدُّ

اَن يف  وح كــــــــــَ ئِ لــــــــــَ لــــــــــِ خــــــــــح ضح  الــــــــــتــــــــــِّ فــــــــــَ ــــــــــَ ا نـ ٌد مــــــــــَ  َزيــــــــــح

ضح     كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــر أحِي ل اجــــــــــــــــُز ال دًا عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  أِلَن  َزي

  

 ِإَذا رََأ  الض يحَف تـََواَر  َوانـحَقَمضح 

 الطَّعاُم والشراُب. بالتِّْخِلئ المراد أَو أَي لو كانت له الدنيا

 :  حكاه ثعلب ، وأَنشد تََرُكوا َشْيئاً وأََخذُوا في َغْيِره:  القَْومُ  َخاألَ  يقالو

ِن  ائــــــــِ نــــــــَ ا يف الــــــــكــــــــَ ا مــــــــَ نــــــــَ ا فـــــــــَ مــــــــ  لــــــــَ وافـــــــــَ ئــــــــُ الــــــــَ   خــــــــَ
و بِ     جـــــــــَ ُ

اِن املـــــــــ جـــــــــَ ِد اهلـــــــــِ ـــــــــح ل نح جـــــــــِ رحِع مـــــــــِ ـــــــــقـــــــــَ  ِإىَل ال

  
فاِء اَل في الفُْرقَةِ ُكْنُت لَِك َكأَبي َزْرعٍ أِلُمِّ »:  فَِزُعوا إِلى السُّيوف والدََّرق ، وفي حديث أَم زرعٍ :  يقول « الِخاَلءِ و  َزْرعٍ ، في األُْلفَِة والّرِ

قد َخالَى فاُلٌن فاُلناً :  الُمتَاَرَكة ، ويقال:  بالفتح الَخالءَ  روى أَبو جعفر أَن:  المباَعَدة والُمجانبة ، وقال ابُن األَنباري:  وهو بالكسر والَمدِّ 

 :  الشاعر وهو النابغةيُخاِليه إِذا تَاَرَكه ، واحتجَّ بقول 

ٍد  يِن َأســـــــــــــــــــــــَ وا بـــــــــَ الـــــــــُ ٍر خـــــــــَ امـــــــــِ و عـــــــــَ نـــــــــُ ـــــــــَ تح بـ الـــــــــَ  قـــــــــَ

َوامِ     ر ارًا أِبَقــــــــــــــح ِر ضـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــح جـــــــــــــَ لـــــــــــــح َس لـــــــــــــِ ؤح  اَي بــــــــــــــُ

  
.وسيأْتي في :  الُمحارب ، وأَنشد البيَت ، قلت:  الُمخاِلي:  تَاِركوا بني أَسٍد ، وأَخبرنا أَبو العباس عن ابن األَعرابّي قال:  فمعناه  المعتّلِ

 : * ومما يستدرك عليه

 ُصْقٌع بالبَْصرة من أَصقاعِ فَُراتِها عاِمٌر آِهٌل ، كذا في الُمعجم.:  ، بفتح فسكون َممدوداً  أَْخاَلء

ُ :  [خمأ]  .(4)وضبطه صاحب الَمراصد بالفتح والتشديد ، ومثله في ُمعجم البَْكرّي  َكَجبَل ع الَخَمأ

 وسيأْتي في المعتل أَيضاً وهكذا في العباب. قََطْعتُه:  نَع ، وَخنَْيتُهالِجْذَع كمَ  َخنَأْتُ :  [خنأ]

 أَْسرْع. أَي اْعَجلْ  يا رجل بَِك َعلَْينَا َخاءِ :  [خوأ]

 فصل الدال املهملة
 مع اهلمزة

ً  َدأَْدأَةً  البعيرُ  َدأَْدأَ :  [دأدأ]  أَْو أَْسَرع ، وأَْحَضرَ  وهو فوق العَنَقِ  َعَدا أََشدَّ العَْدوِ :  بالكسر ، مسموع ، وقيل كاألَول ِدئَْداءً و َمِقيس إِجماعا

ئَداءُ :  وعن أَبي عمرو أَْدأَةُ و السريعُ :  من السَّْير الّدِ  إِذا َعَدا َدأَةً َكْوَدأَ َكوْ و ، وتَْوَدأَ تَْوَدأَةً ، َدْوَدأَ َدْوَدأَةً :  وفي النَّواِدر .(5)اإِلْحضاُر :  الدَّ
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أَْدأَةُ و ئَْداءُ و الدَّ ُ :  قَْرَمَطةٌ فوق الَحْفِد. وفي الكفاية:  في َسْيِر اإِلبل الّدِ ئَْداءُ و الدَّأَْدأَة بَعَة ، قال أَبو ُدَواد يزيُد :  الّدِ َسْيٌر فوق الَخبَِب ، وفوقه الرَّ

َؤاِسيُّ   :  بن ُمعاويٍة بن َعْمٍرو الرُّ

َروحَرِت الـــــــــعـــــــــُ و  ُه اعـــــــــح رحُكضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ي  تـ رحضـــــــــــــــــــــــِ رَت الـــــــــعـــــــــُ  لـــــــــُ

َواِرِس     َداءِ أُم  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ هح  ابلـــــــــــــــدِّئـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  والـــــــــــــــر بــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 فلم تربح من مربكها.:  ( يف اجلمهرة البن دريد1)
 ( عن اللسان.2)
 ( عن اللسان.3)
 (.موضض معروففتح أوله وتشديد  نيه ممدود ا )مَخّاء :  ومعجم ما استعجم:  ( يف معجم البلدان4)
أحداءُ :  ( اللسان عن أي عمرو5)  السرعة واالحضار.:  والّدأدأة الن خ  من السري ا وهو السريض.:  الد 

 ويف اجلمهرة الدأدأة مثر الدعدعة شدة السري ا واملصدر الدِّئحداُء.
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فواِرُس بَِعيراً َصْعباً ُعْرياً من ِشدَّةِ الَجْدِب وكان البعيُر ال ِخَطام له ، وإِذا  يُْضَرب َمثالً في ِشدَّةِ األَمِر ، أَي َرِكبَْت هذه المرأَةُ التي لها بَنُونَ 

 تبِعَهُ ُمْقتَِفياً له. إِذا في أَثَِره َدأَْدأَ و كانْت أُمُّ الفوارِس قد بَلَغ بها هذا الَجْهُد فكيف غيُرها.

كه َوَسكَّنَه.:  ءَ الشي َدأَْدأَ و ك ، وسََّكنه فَسكن ،  فتَدأَْدأَ  َغطَّاه ،:  َدأَْدأَهُ :  خ الصحاحفي حاشية بعِض نُسو َحرَّ كه فتحرَّ في الُكّلِ ، أَي َحرَّ

ئَْداءُ و الدَّأَْداءُ :  قال أَبو عمرو .الدَّأَْداءِ  في الحديث أَنه نََهى عن َصْومِ و وَغطَّاه فتَغَطَّى يوم :  الشَّْهِر وقيلآِخُر :  بالضم الدُّْؤُدؤُ  زاد غيرهو الّدِ

ِل الشهر الُمْقبِل  آخِر الشهرِ  الليلة التي يَُشكُّ فيها أَِمنْ :  الدَّأَْداءُ :  الشَّّكِ ، وفي التهذيب عن أَبي بكرٍ   ، قال األَعشى (1)الماضي هي أَم من أَوَّ

 : 

ا  َدمـــــــــــــَ عـــــــــــــح ِر اآِ  بــــــــــــــَ نحصـــــــــــــــــــــــــــِ ه يف مـــــــــــــُ َدارَكـــــــــــــُ  تـــــــــــــَ

ريحَ     ادَ  َدأحَداءٍ َمضــــــــــــــــــــــــَ  غــــــــــَ ــــــــــد كــــــــــَ بُ  وق طــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــَ  يـ

  
 وعشرين وَسْبعٍ وعشرين أَو ثََمانٍ  وعشرين وِست وعشرين أَو ليلةُ َخْمٍس  أَراد أَنه تََداَرَكه في آِخِر ليلٍة من ليالي رجب:  قال األَزهريُّ 

هي الليالي الثالث التي بعد الُمحاِق :  ثموعن أَبي الهي الدَّآِدئُ  ج وهي ليالي الُمَحاق أَو ثاَلُث لَيَاٍل ِمن آِخِره .(2)قاله ثعلب  وتِْسعٍ وِعشرين

ينَ   : البعيِر ، وقال األَصمعيُّ في ليالي الشَّْهرِ  َدأَْدأَةِ  إِلى الغُيُوِب ، أَي يُسِرع ، من يَُدأِْدئُ  ألَن القَمر فيها َدآِدئَ  وإِنما ُسّمِ

 :  األَواِخُر ، وأَنشد الدَّآِدئُ : و ، قال َدآِدئُ  وثاََلٌث ُمَحاٌق وثالثٌ 

ٍه اَبِدي  ر َة َوجـــــــــــــــــــح ا غـــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ َد  ل ـــــــــــــــــــح  أَب

وِم يف     جــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ  َرِة ال ُزهــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــد آِديكــــــــــــــــــَ  ال

  
ٌ و َدأَْدأٌ  ولَْيلَةٌ  الُمْظِلَمة:  الدَّآِدئو البِيض الُمْقِمرة ،:  ، العُْفرُ  «كالدَّآِدئ لَْيَس ُعْفُر اللَّيالي»:  في الحديثو َشِديَدةُ  ُمظلمة أَو ويَُمدَّانِ  (3) َدأَْدأَة

 الختفاِء القََمر فيها. الظُّْلَمةِ 

ز ابُن األَثير أَن يكون أَصلُه من تََدْهَدهَ ، بالهاء فأُْبِدلَْت َهمزةً. قلت تََدأَْدأَ  ، وُكلُّ ما تَدحرَج بين يََدْيَك فذهب فقد تََدْحَرجَ  الَحَجرُ  تََدأَْدأَ وَ   ، َوَجوَّ

 .(4)ي ُهريرةَ وقد ورَد ذلك في حديث أَب: 

عَت الَحنِيَن في أَْجوافِها:  اإِلبلُ  تَدأَْدأَتِ و َ :  الَخبَرُ  تََدأَْدأَ و كأَدَّتْ  َرجَّ ِلعُْذٍر أَو  تََمايَلَ :  في َمْشيِه الرجل تدأْدأَ و لثقله َمالَ :  ِحْملُه تَدأَْدأَ و أَْبَطأ

َح به َمالَ :  عنه تَدأْدأَ و ازَدحموا:  ، وفي العباب وأَفعال ابِن القَطَّاع تََزاَحُموا:  تََدأَْدُءواو القَْومُ  َدأَْدأَ و ُعْجبٍ  أَْدأَةُ و فترجَّ َصوُت َوْقعِ  (5):  الدَّ

 وْقُع الحجاَرةِ في الَمسيل ، ومثله في أَفعال ابِن القَطَّاع ، ومثلُه في كتاب اللّْيث.:  وفي العباب الَحَجِر على الَمِسيلِ 

أْ و ُ الدَّ اءُ  التَزاُحمُ :  َدأَة  سمعت له َدْوَدأَةً ، أَي َجلَبَةً.:  كالدَّْوَدأَةِ ، وقال الفَرَّ

أَْدأَةُ و بِّيِ في الَمْهدِ :  الدَّ  لينام. َصْوُت تَْحِريك الصَّ

 واألَرض كذا في العُباب. ما اتََّسع من التِّاَلعِ واألَْوِديةِ  قيل هوو الواِسُع ، عن أَبي مالك الفَضاءُ :  ممدوداً  الدَّأَْداءُ و

 : * ومما يستدرك عليه

 ُ أَْدأَة  َعَجلَةُ َجَواِب األَحَمِق.:  (6) الدَّ

ذكره األَزهريُّ في هذا التركيب ، فعلى هذا هو عنده مهموٌز ، وذكره أَبو ُعَمر :  الُمولَع باللْهو ال يكاد يترُكه ، قال الصاغاني:  الدَّأِْدئُ و

 رٍو َعن أَبيه في ياقوتة الهادي غيَر مهموٍز ، وسيأْتي.الزاهُد عن ثعلب عن عمْ 

ً  وعلَْيهِ  دبَّأَهُ :  [دبأ]  كَذا عن أَبي زيد. َوَواَراهُ  وَغطَّى عليه غطَّاهُ :  تَْدبِيئا

ً  بالعصا دبَأَه في حاشيِة بعض نُسخ الصحاحو َسَكنَ :  َكمنَع َدبَأو  بها ، ومثله في العباب. َضَربَه:  َدْبأ

ْبأَةُ  عن ابن األَعرابيّ و بَّاُء ، فسيأْتي في دبب ، وذكره المناوي في إِحكام األَساس هاهنا. الِفرارُ :  بفتح فسكون الدَّ  وأَما الدُّ

 الدَّثَئِيُّ و ء إِذا قَاَءت األَرُض الَكْمأَةَ هو الذي يَجي:  قال الليثلغة في الدَّفَئِّي بالفاء ، و َمَطٌر يَأْتِي بَْعَد اْشتِداِد الَحرِّ :  َكعََربِيّ  الدَّثَئِيُّ :  [دثأ]

 ً ْيفِ :  أَيضا  ِصيَغ ِصيغةَ النََّسِب وليس بنَسٍب. نِتَاُج الغَنَِم في الصَّ
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__________________ 
أحداء آخر ليلة من الشهر ا رام.:  167/  1( يف اجلمهرة 1)  الد 
 ء.العرب تسمي ليلة مثان وعشرين وتسض وعشرين الدآدي:  ( اللسان عن ثعلب2)
 وليلة دأدأُء ودأداءٌة شديدة الظلمة.:  ( اللسان3)
 وشرحه فيه.« َوبـحٌر َتَدأحَدأَ من قدوم ضبن»:  ( ا ديث يف النهاية4)
 الدأداء.:  ( اللسان5)
 الدأداء.:  ( اللسان والتهذيب6)



226 

 

 اْنَدفَع ،:  َدْرأً  السَّْيلُ  َدَرأَ و «الُحُدوَد بالشُّبَُهاتِ  اْدرُءوا»:  الحديثومنه َدفَعَهُ  إِذا َدَرأَهو ، َدْرأَةً وَ  بفتح فسكون يَْدَرُؤهُ َدْرأً  كَجعَلَه َدَرأَه:  [درأ]

 :  َدفَع ، وفي حديِث أَبي بَكرٍ :  الواِدي بالسَّْيل َدَرأَ و وهو مجاز ، كاْنَدَرأَ 

اَدَف  هح  َدرحءَ صــــــــــــــــــــــَ عــــــــُ ــــــــَ فـ دح ــــــــَ ٌر ي ــــــــح ي ِر ســــــــــــــــــــــَ ــــــــح ي  الســــــــــــــــــــــ 

هح     عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ نـ وحرًا ميــــــــــــــَح وحرًا وطــــــــــــــَ ه طــــــــــــــَ بــــــــــــــُ ضــــــــــــــــــــــــــــِ هح ــــــــــــــَ  يـ

  
ُجلُ  َدَرأَ و اءُ  وهم َطَرأَ :  ُدُروءاً  الرَّ أَ و كانَدَرأَ  (1) َخَرَج فَُجاَءةً :  ُدُروءاً و َدْرأً  عليهم َدَرأَ و ُدَرآءُ و نحن فُقَراءُ :  ، يقال الدَُّرآءُ و الدُّرَّ ، وأَنشد  تََدرَّ

 :   األَعرابيّ ابنُ 

ا  اَرهـــــــــــــــــَ ي ِذمـــــــــــــــــَ وٍع َوَأمحـــــــــــــــــِح ـــــــــــــــــُ رَيحب ـــــــــــــــــِ  َأحـــــــــــــــــِ   ل

نح و     ا مــــــــــــِ هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ُض عــــــــــــَ فــــــــــــَ رِ  ُدُروءِ أَدح ائــــــــــــِ بــــــــــــَ  الــــــــــــقــــــــــــَ

  
علينا فاُلٌن  َدَرأَ :  يقال:  عليهم إِذا َطلَع ُمفاَجأَةً ، وروى الُمنذِريُّ عن خالِد بن يزيَد قال انَدَرأَ :  أَي من ُخُروِجها وَحْمِلَها ، وفي العباب

 .(3)من ذلك  ُدُروءاً  الَكْوَكبُ  َدَرأَ و ، (2)وَطَرأَ إِذا طلع فَُجاَءةً 

وفي اإِلناث في  مع الغُدَّةِ َوَرٌم في َظْهِره كانو زاد األَصمعيُّ  أََغدَّ :  ُدروءاً  البعيرُ  َدَرأَ و أَضاَءْت ،:  النارُ  َدَرأَتِ :  من المجاز قال َشِمرٌ و

يت ،  َدْرأً  أَيضاً اذا أَخَذتْها الغُدَّةُ في َمَراقِها واستباَن َحْجُمها ، ويسمى الَحْجمُ  َداِرئٌ  ، وناقة َداِرئٌ  ، فهو (4)الضَّْرع  ، بالفتح ، قاله ابن السّكِ

إَِذا َوِرَم نَْحُره ، والَمَراُق َمْجَرى الماِء في َحْلِقَها ، واستعاره  َدَرأَ : و البَِعيُر ِمن ُغدَّتِه َرَجْوا أَْن يَْسلََم ، قال َدَرأَ  ذاإِ :  وعن ابن األَعرابيّ 

ب فقال  :  رؤبةُ للمنتِفخِ الُمتغَّضِ

ا  هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ارِئُ اَي أَيـ ــــــــــــــــد  وِف   ال كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح ن
َ

املــــــــــــــــ  كــــــــــــــــَ

وفِ و     جـــــــــــــُ حـــــــــــــح
َ

َة املـــــــــــــ لـــــــــــــَ غـــــــــــــح ي مـــــــــــــَ كـــــــــــــِّ َتشـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــ

  
 بََسَطه:  ءَ الشَّيْ  َدَرأَ و الذي يشتكي نََكفَتَه وهي أَصُل اللِّْهِزَمة:  جعل ِحْقَده الذي نَفَخه بمنزلِة الَوَرم الذي في َظْهِر البعيِر ، والمنكوف

 َوِضيَن البعيِر إِذا بََسْطتَه على األَرض ثم أَْبَرْكته عليه لتَشُّدَّه به ، قال الُمثَقَّب العبِديُّ يصف ناقته درأْتُ و له ِوَساَدةً ، أَي بسْطتها ، َدَرأْتُ و

 :  تَقُول: 

يـــــــــــــــــــــــــــــيِن  َدرَأحتُ ِإذا  ا َوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  هلـــــــــــــــــــــــــــــََ

ُه أَبــــــــــــــــــــــدًا وِديــــــــــــــــــــــيِن أَ      ؟هــــــــــــــــــــــَذا ِديــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــُ
  

، أَي بََسطها  واستلقى ِرَداَءه ُجْمعَةً ِمن حَصى المسجِد وأَلقى عليها َدرأَ  انصرف فلما ، المغِربَ  صلّى أَنه عنههللارضيفي حديث ُعمر و

اها  عن البعير الَحقََب ، أَي دفعته ، أَي  َدَرأْتُ :  أَعِطنِي ُجْمعَةً من تَْمٍر ، كالقُْبَصِة وقال َشِمر:  المجموعة ، يقال:  ، والُجْمعَة (5)وَسوَّ

ْرته عنه ، قال أَبو منصور  والصواب فيه ما ذكرناه من بََسْطتُه على األَرض وأَنْختُها عليه.:  أَخَّ

 .َكادَّاَرُءُوا ونَحِوها واختلفوا ، تََدافَعُوا في الُخُصوَمةِ  إِذا تََداَرُءوا القومُ :  يقالو

، بالضم ، إِذا ساَل بمطِر واٍد آَخَر ،  ُدْرأً  جاَء الوادي:  ويقال ال يُْعلَُم بِه بعيدٍ  ِمْن مَكانٍ  اْنَدَرأَ  إِذا ويَُضمُّ  بفتح فسكون أً َدرْ  َجاَء السَّْيلُ :  يقالو

ازواستعار بعُض الرُّ  سال َظْهراً ، حكاه ابُن األَعرابّي.:  من بلٍد بعيٍد ، فإِن ساَل بمطِر نَْفِسه قيل:  َدْرأً  وقيل جاءَ  ِلَسياََلِن الماِء من  الدَّْرءَ  جَّ

 :  وال ِمن مناقِِعه فقالأَْفَواِه اإِلبل في أَْجوافِها ، ألَن الماَء إِنما يَسيُل هناك َغِريباً أَيضاً ، إِْذ أَجواف اإِلبل ليسْت ِمن َمنابعِ الماِء 

ا  اَلهتـــــــــــــــَِ اُن يف قـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ا ل اَب هلـــــــــــــــََ  جـــــــــــــــَ

ا    َد  هـــــــــــــَ وعـــــــــــــًا ِلصـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ امـــــــــــــاًء نـ اهتـــــــــــــَِ  مـــــــــــــَ

  

ا  اَلهتـــــــــــــــَِ فـــــــــــــــَ حـــــــــــــــح َ مـــــــــــــــًا ِبـــــــــــــــِ ه هلـــــــــــــــَح مـــــــــــــــُ هـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  تــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــُر     ا َدرحأً َيســــــــــــــــــــــــــــــــِ اهتــــــــــــــــــَِ احنــــــــــــــــــَِ َ جــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــاح

  
 واستعار لإِلبل الَجحافَِل ، وهي ِلَذَواِت الحوافِر ، كذا في اللسان.

س (6)فاُلٍن ، أَي اْعِوَجاَجه وَشْغبَه  َدْرءَ  أَقَْمتُ :  يقال الَمْيُل والعََوجُ :  الدَّْرءُ و  :  قال الْمتَلّمِ

ُه وَ  د  َر خــــــــــــــَ عــــــــــــــ  اُر صــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــ  ا ِإَذا اجلــــــــــــــَ نــــــــــــــ   كــــــــــــــُ

نح     ُه مــــــــــِ ا لــــــــــَ نــــــــــَ مــــــــــح ــــــــــَ هِ أَق ا  َدرحئــــــــــِ و مــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــَ (7)ا فـ
 

  
 َدْرءٍ  بِئٌْر ذاتُ :  ومنه قولهم« من َمْيِله» والرواية الصحيحةُ 
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__________________ 
 إذا طلض مفاجبة.:  ودرأ فالن:  ويف املقايي  َفجبة.:  ( اللسان1)
َبة.:  ( اللسان2)  َفجح
 طلض كبنه يدرأ الظالم.:  درأ الكوكبُ :  ( يف األساس3)
 ( نص يف اللسان عل  أن الُغّدة هي طاعون االبر.4)
 أي سواها يده وبسطها.:  ( اللسان5)
االعوجاج ا فمن قياس الدفض ا ألنه إذا اعوّج اندفض من حد االســــــــــــــتواء إىل فبما الدرء الذي هو :  ويف املقايي « وشــــــــــــــعبه»:  ( اللســــــــــــــان6)

 االعوجاج.
 .274/  2اللسان واملقايي   1( ديوانه ص 7)
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 :  ومن الناس من َيُظن  هذا البيت للفرزد  ولي  له ا وبيت الفرزد :  وهو ا َيحُد ا كذا يف العباب ا ويف اللسان
اُر صــــــــــــــــــــــــــــَ وَ  بــــــــــــــ  ا ِإَذا اجلــــــــــــــَ نــــــــــــــ  ُه كــــــــــــــُ د  َر خــــــــــــــَ  عــــــــــــــ 

رحدِ     لــــــــَ  الــــــــكــــــــَ ِ عــــــــَ اح يــــــــَ ــــــــَ ثـ ــــــــح َت األُنـ اُه حتــــــــَح نــــــــَ ــــــــح َربـ  ضــــــــــــــــــــــَ

  
 :  كالعصا مما تَْصلُب إِقامتُه ، وتَصعب ، قال القَنَاةِ ونَْحوها هو الَمْيُل والعََوجُ  الدَّْرءُ :  وقيل

ا  نـــــــــــَ يـــــــــــبـــــــــــاِت الـــــــــــقـــــــــــَ لـــــــــــِ نح صـــــــــــــــــــــــــَ ايت مـــــــــــِ نـــــــــــَ  ِإن  قــــــــــــَ

وا     يـــــــــــــمـــــــــــــُ قـــــــــــــِ َداِة َأنح يـــــــــــــُ  َدرحَأانَ عـــــــــــــلـــــــــــــَ  الـــــــــــــعـــــــــــــُ

  
هي  أََخاقِيقُهُ :  بالضم الطريقِ  ُدُروءُ و على َغْفلة ناِدٌر يَْنُدُر من الجبل:  الدَّْرءُ و مهموز مقصور َرُجل بفتح وبكسر اسم َدْرءٌ :  قال ابن دريدو

 وَجْرفُه وَحَدبُه. (1)ُكُسورهُ 

 وأَضاَء. اْنتََشر:  الحِريقُ  اْنَدَرأَ و

ْمَي َعلَْيها الرامي الَحْلقَةُ يَتَعَلَّمُ :  كالَخِطيئَة الدَِّريئَةُ و  :  عنههللارضي، قال َعمرو بن َمْعِديكرب  الطَّْعَن والرَّ

اِح  َبيّنِ لــــــــــــــلــــــــــــــّرِمــــــــــــــَ ُت كــــــــــــــَ لــــــــــــــح لــــــــــــــِ ةً  ــــــــــــــَ ــــــــــــــئــــــــــــــَ  َدرِي

  
ر تِ     رحٍم َوفــــــــــــــــَ اِء جـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ نح أَبــــــــــــــــح ُر عـــــــــــــــَ اتـــــــــــــــِ  أُقـــــــــــــــَ

  
ْيدِ  كلُّ :  الدَِّريئَة قيلو هي مهموزة:  قال األَصمعيُّ  ْمُي َرَمى ، قال أَبو زيد (2)به  ِليُْختَل البعير أَو غيره ما اْستُتَِر به من الصَّ  فإِذا أَمَكنه الرَّ

ْيِد ، أَي تُْدفع ، وقال ابُن األَثير تُْدَرأُ  هي مهموزة ، ألَنها:  ِش حتى إِذا َحيَواٌن يَستتُِر به الصائُد فيتُْرُكه يَْرعى مع الَوحْ :  الدَِّريَّةُ :  نحو الصَّ

 .اْدَرُءوا َدِريئَةً :  أَنَِسْت به وأَْمكنَت ِمن طاِلبها َرَماها ، ولم يَهِمْزها ابُن األَثيُر. ويقال

ُءواوَ  ْيِد والطَّْعِن ، والجمع َدِريئةً  أَو جعلوا ء ِليَْختِلُوهاستَتَُروا عن الشي:  تََدرَّ ُءواو ، كالهما نادر الدََّرايَاو بهمزتين ، الدَّرائِئُ  للصَّ  عليهم تََدرَّ

 :  وتَعاَونُوا ، قال َعْوُف بن األَْحَوِص  تََطاَوْلوا: 

نح  مح مــــــــــــِ يــــــــــــتــــــــــــُ قــــــــــــِ مح لــــــــــــَ كــــــــــــُ َدر ئــــــــــــِ ا  تــــــــــــَ نــــــــــــَ يـــــــــــــح لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

يوَ     رَاقــــــــــــــِ ا َذاَت الــــــــــــــعــــــــــــــَ نــــــــــــــَ رَاتــــــــــــــِ ِر ســــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــح  قـــــــــــــــَ

  
يتو  ُمِغدَّةٌ. بغير هاء أي َداِرئٌ  ناقَةٌ  عن ابن السّكِ

 قاله أَبو زيد. (3) أَْنَزلَت اللبََن وأَْرَخْت َضْرَعَها عند النَّتَاجِ  كُمْكِرم إِذا ُمْدِرئٌ  ةُ ِلَضْرِعَها فهيالناق أَْدَرأَتِ و

ي َكْوَكبٌ  من المجازو ين ءُ ِدّرِ َي به لِشدَّة تََوقُِّده وتأَلْلُئِِه. وقال أَبو عمرو  َدَرأَ  من َكِسّكِ سأَلت رجالً [ : العالءابن ]إِذا طلع ُمفاجأَةً ، وإِنما ُسّمِ

ونه:  من سْعِد بن بَْكٍر من أَهل ذات ِعْرٍق فقلت ي:  قال ؟هذا الكوكُب الّضْخُم ما تَُسمُّ ّرِ وحكى األَخفُش  ويَُضمُّ. . وكان من أَفصح الناسءَ الّدِ

ي[ بن العالء]عن قَتادةَ وأَبي َعْمرو  يل  َدَرأْتُه ، بفتح الّدال ، من ءٌ َدّرِ وذلك من تأَلْلُئِِه ، :  ، قال [مفتوحة األول]، وهمزها وَجعلها على فَعِّ

يٌّ ، ويكون َمنسوباً إلى الدُّّرِ ، على فُْعِلّي ، ولم تهمز ، ألَنه:  قال أَبو ُعبيدٍ و فهو إِذاً ُمثَلَّثٌ :  قلت في كالم  ليس إِن َضممَت الدَّاَل قُلت ُدّرِ

يل العرب يقس بضم فتشديد فُعِّ اِء فإِنما أَراد أَن وزنَه فُعُّوٌل مثل ُسبّوح ، فاستثقل  (4)للعُْصفُِر  واه ، وُمّرِ  (5) [الضمَّ ]، ومن همزه من القُرَّ

اء تََوقَّد وانتشَر َضْوُءهُ ،:  ُدروءاً  (6)الَكْوَكُب  َدَرأَ  ٌء وقَدْ ُمتََوقٌِّد ُمتأَلِْلى فردَّ بعَضه إِلى الكسر ، كذا في العُباب أَي ي :  وقال الفَرَّ العرب تُسّمِ

ي: و ، وقال ابن األَعرابيّ  الدََّراِريَّ :  (7)الكواكَب الِعظاَم التي ال تَعرف أَسماَءها  ّرِ على الشيطان ، وأَنشَد  يُْدَرأُ  الَكوَكُب الُمْنقَضُّ :  ءُ الّدِ

 :  ألَْوِس بن َحَجٍر ، وهو جاهليُّ ، يَِصُف ثَُوراً َوْحِشيًّا

قـــــــــــــــَ  ـــــــــــــــح انـ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــدِّّرِي    ف ُه  ءِ كـــــــــــــــال عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــح تـ ـــــــــــــــَ  يـ

ا    بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ نـ ه طــــــــــــــــُ الــــــــــــــــُ وُر ختــــــــــــــــََ ثــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ٌض يـ قــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  نـ

  
 .(8)تَخالُه فُْسَطاطاً َمضروباً ، كَذا في ُمْشِكل القُرآِن البِن قُتَْيبَة :  يريد

ّمِ والياء كوكبو يُّ بالضَّ  وسيأْتي إِن شاَء هللا تعالى. في درر موضُع ِذكره ُدّرِ
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ً  دارأْتهو ُمداَراةً إِذا اتَّقَْيته َداَرْيتُه وكذا َداَرأْتُه ُمدارأَةً و فالٌن :  الُمخالفة والُمدافعة ، ويقال الُمَداَرأَةِ  ، وأَصل ِضدٌّ  وهو َدافَْعتُه واَليَْنتُه:  أَيضا

 ال يُداِري وال يَُماِري ، أَي ال يُشاِغب

__________________ 
 .«كوره» ( عن اللسان واملقايي  ا وابألصر1)
 ليست يف القاموس.« به» (2)
 النِّتاج.:  ( اجملمر واملقايي 3)
 ( وهو قو  سيبويه.4)
 ( زايدة عن القاموس.5)
 ( ليست يف مو القاموس ا وقد أثبتها الشارح فيه خطب.6)
 ال تُعرف ألا ها.:  ( اللسان7)
 ا إلا هو مثبت يف اللسان. 430 وير مشكر القرآن ص ( مل جند الشرح يف 8)
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 وسلللموآلهعليههللاصلللىالنيب   كان:   عنههللارضللي (1)قو  َأيب يزِيد الســــاِئِب بِن يزيد الِكنِديِّ  وال ُلالف. وأَما
رِيكي َأحد ا أَنه َخف ف :  جهانِ ففيه و :  قا  الصـــــــاغاين .يَُدارِي وال مُيارِي وال ُيشـــــــارِي ال ا شـــــــريكٍ  َخريحَ  فكان ا شـــــــَ

لــه يف االعتال  ا من َدرَاُه ِإذا َخَتلــه ا وقــا ه ا والثــاين أَنــه عل  َأصــــــــــــــح   اهلمزَة للقرينتا ا َأي ال يــُداِفض َذا اَ  ِّ عن َحقــِّ
دارأَةُ :  اأَلمحر

ُ
ن اخلل  واملعاشرة ا هُتمز وال هُتمز ا يقا  امل َتُه. وَداَريـحُته ِإذا َدارَأحتُه:  يف ُحسح َته واَليـَنـح  اتـ َقيـح

واياتو بالضم ، وذُو ُعْدَواٍن وذُو بََدَواتٍ  تُْدَرإٍ  ذُو السُّلَطانُ :  وفي الحديث َرُجلٌ وَ  بالهاء ، والتاء زائدةٌ ِزياَدتها في  تُْدَرأَةٍ  ذُو:  في بعض الّرِ

ة على َدْفع أَعدائه عن نفسه ، وقال ابن األَثير وَمنَعَةٍ  ذو ُعدَّة:  وفي بعض النسخ ُمَدافٌِع ذو ِعزٍّ  تُْرتٍُب وتَْنُضٍب وتَْنفَُل أَي  ذو:  وقُْدَرة وقُوَّ

ةٌ على:  تُْدَرإٍ   :  َدْفعِ أَعدائه ، ومنه قوُل العَبَّاِس بن ِمْرداٍس  ذُو ُهجوٍم ال يَتََوقَّى وال يَهاب ، ففيه قُوَّ

 

وحِم َذا وَ  ُت يف الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح دح كـــــــــــــــُ َرإٍ قـــــــــــــــَ دح  تـــــــــــــــُ

ضِ     نــــــــــــــَ ئــــــــــــــًا وملَح أُمــــــــــــــح يــــــــــــــح رَت شــــــــــــــــــــــــــــَ مح أُعــــــــــــــح لــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

  
 :  وقرأْت في ديوان الحماسة للقاَُلخ بن َحْزِن بن َخبَّاِب الَمنقِريُّ 

َرإٍ ُذو وَ  دح ـــــــــُ ِه  ت ـــــــــِ اب ِر غـــــــــَ ُث يف َأصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــح ي ـــــــــلـــــــــ  ا ال  مـــــــــَ

هح     ازِلـــــــــــُ نـــــــــــَ رحٍن يــــــــــــُ َد قـــــــــــِ نـــــــــــح ُه عـــــــــــِ نـــــــــــح َض مـــــــــــِ جـــــــــــَ  أبَِشــــــــــــــــــــــــح

  
أُدِغمت التاء في الدَّال التحاد المخرج ، واجتُِلبت الهمزةُ  تََداَرأْتُمْ  أَْصلُه ادَّاَرأْتُمْ و رجل اْسم:  مهموٌز مقصورٌ  َكَجبَلٍ  َدَرأٌ :  قال ابُن ُدريدِ و

ْيَد على اْفتَعَلَ  (2) ادََّرأْتُ  قال أَبو عبيدو لالبتداء بها  .َدِريئَةً  اتَّخْذُت له إِذا الصَّ

 ِء.والتركيب يدلُّ على َدْفع الشي

 : * ومما يستدرك عليه

 يَأُْخذ ِمْنَها. ِمن قِبَِلَها فال بَأَْس أَنْ  الدَّْرءُ  إِذا كان:  النُّشوُز واالختالف ، ومنه حديث الشَّعبّي في الُمختلَعَة:  الدَّْرءُ 

 .(4)هي الناقةُ الشديدة النَّْفِس ، وقد جاَء في قَْوِل الُهذلّي  (3) الُمَدارأَةِ  أَي النُّشوز واالختالُف. وذات

 ما يُْدفَع به.:  ، بالكسر الِمْدَرأُ و

 ، تُِرك الهمُز ونُِقل إِلى التشبيه بالتّقَاِضي والتََّداِعي. التَّداُرؤُ  أَصلُه التَّداِريو

 َرماه ، َكَرَداه.:  بَحجر َدَرأَهو جعَلَه له ِرْدءاً ،:  (5)َء الشَّي َدَرأَ و أَلزقَه به ،:  الحائَط بِبِنَاءٍ  دَرأَ وَ 

 َطلَع ُمفاجأَةً.:  علينا بَِشرٍّ  اْنَدَرأَ و اْنَدَرى ،:  انَدفَع ، والعامة تقول:  اْنِدَراءً  عليه اْنَدَرأَ و

 : * ومما يستدرك عليه

َ :  [دربأ] َ  يقال َدْربَأ  .(6)كذا في العباب  ُء تََدْهَدىالشَّيْ  تََدْربَأ

ك وُرِوي الفتُح أَيضاً عن ابن القّطاع بالكسر ءُ الّدِفْ :  [دفأ] ً  فيكون َمصدر ويَُحرَّ  نَِقيُض ِحدَّةِ البَْردِ  َء َظَمأً ، وهو السُّخونةمثل َظِمى َدفَِئ َدفَأ

ح اليزيديُّ بأَنه مصدُر الَمضموم ، كالَوَضاَءة ،  كالدَّفَاَءةِ  ح الجوهرّي والصاغاني أَنه مصدٌر للمكسور كالَكراَهِة ، من َكِرهَ ، وصرَّ صرَّ

، ألَنها  َدفَاَءةٌ  ما عليه:  ، ألَنه اسٌم ، وال تقل ءٌ ِدفْ  ما عليه:  تقول ، أَْدفَاءٌ  ج يُْدفِئُك ء الذيبالكسر ، وهو الشي ءُ الّدِفْ  من َوُضوَء ، واالسم

 :  مصدر ، قال ثَعَلَبُة بن ُعبَيٍد العََدِويُّ 

تح  اِء َوَأأيحَســـــــــــــــــــــَ تـــــــَ ر  الشــــــــــــــــــِّ َقضــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــِ ا انـــــح مـــــــ  لــــَ  فـــــَ

ِف     يـــــــّ َن الصـــــــــــــــــــــ  اءَ مـــــــِ فـــــــَ ِة يف اأَلرحضِ  أَدح ونـــــــَ خـــــــُ  الســـــــــــــــــــــ 

  
ً  َكفَِرح الرجلُ  َدفِئَ  َ و ، مثل َوُضَؤ َوَضاَءةً  َدفَاَءةً  َكُرمَ  مثل َدفُؤَ و َكَكراَهةٍ  َدفَاَءةً و ، محركةً ، َدفَأ َ و الرجُل بالثوب تََدفَّأ به ،  ادَّفَأو به استْدفَأ

فاءَ  أَي أَلبَسه أَْدفَأَه قدو أَصله اتَْدفَأَ ، فأُبدل وأُْدغم  من نحوِ  يُْدفِئُه َمالِ  بالكسر ممدوداً اسم الّدِ
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__________________ 
 الوداع حجة وسلموآلهعليههللاصلى( كذا ابألصر ا وفيه نظر فالسائب بن يزيد هو ترب ابن الزبري ا وكان ابن سبض سنوات ملا حج النيب 1)
 .«السائب بن قي »:  اللسان يف جاء ما يقوي هذا ا
 وما أثبتناه عن اللسان.« اّدارأت» ( يف القاموس وأصر التاج2)
 .«املدرأة» ( عن اللسان ا وابألصر3)
 :  ( البيت يف اللسان4)
هـــــــــــــــــــــــا و  ـــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــرت  قـــــــــــــــــــــــد دمـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا ن  ابل

 ذات املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارأة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتو    

  

 وهذا يد  عل  أن اهلمز وتر  اهلمز جائز.:  قا « ذات املداراة» ويرو 

 ا الا كما هو نص امكم جملاورة ردأ لدرأ ا وما ورد ابألصر هنا ومثله يف اللسان طغيان قلم.ء ا ودرأ ا ائرت صوابه وردأ يف ( قوله درأ الشي5)
 هذه العبارة موجودة يف نسخة املو املطبوعة فلعلها سقطت من نسخة الشارح ا. ه.:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
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فـَيحتُ و  اد فـَيحتُ  صوٍف وغريِه ا وقد ا وحك  اللِّحياين  أَنه لض َأاب الدِّيناِر حُيدِّث عن َأعرابي ٍة  ِفُئينيُدح  ا َأي لبست ما اسَتدح
اَلءَ :  َأهنا قالت رِ  الدِّفَاءَ و  الصـــــــــِّ ِفُئ كالد ِفئِ :  الد فحذنُ و  ا نصـــــــــبتح عل  اإِلغحرَاِء َأو اأَلمح َتدح ُســـــــــح

 (1) َدفحَب  وهي عل  َفِعر امل
َر  ا واجلمض كح ه ِدفَاءٌ  كســــَ وأُنـحثَاه خاصيف ابإِلنســــان ا وككرمي خاص  بغريِه  الد فحذنُ :  ا ووجدت يف بع  اجملاميض ما نصــــ 

 :  ا وأَنشد ابُن اأَلعرايبّ  َدِفئَ  ولَقدح  َدفحذنَ  ما كان الر ُجرُ :  من زماٍن َأو مكاٍن ا وكَكِتٍف ُمشرَت  بينهما ا ويف اللسان
لـــــــــَ   يــــــــــح و لـــــــــَ يـــــــــُت أَبـــــــــُ بـــــــــِ يـــــــــئـــــــــاً يـــــــــَ ُه َوضــــــــــــــــــــــَ  َدفـــــــــِ فـــــــــُ  يــــــــــح

هح     لـــــــُ ائــــِ ا َخصـــــــــــــــــــــَ فـــــــ  خــــِ تــــَ ي ُمســــــــــــــــــح حــــِ رِّ ُيضــــــــــــــــــح َن الــــقــــُ  مــــِ

  
، وكذلك  َدفِيئَة ، على فَِعيل ، وليلةٌ  ءٌ دفِي ليلَتُنَا ، ويومٌ  َدفَُؤتْ و كخِطيئَة ، َدفِيئَة حَكى غيُرهو مقصوراً ، َدفِئَةٌ  أَرضٌ :  حكى ابُن األَعرابيّ و

 الثَّْوُب والبيُت ، كذا في العُباب.

 :  ، قال ساعدةُ يصف غزاالً  َمَدافِئُ  ، والجمع ءٍ ِدفْ  أَي ذاتُ  َمْدفأَة أَرضٌ :  يقالو

و َلرًَة  ــــــــــــــــــــــُ ن دح ــــــــــــــــــــــَ ُه وي ــــــــــــــــــــــَ ُرو َأاَبرِق قــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــَ  يـ

ئ    دافــــــــــــــــــِ بُ  مبــــــــــــــــــَِ لــــــــــــــــــ  ن  ا ــــــــــــــــــُ ُه هبــــــــــــــــــِِ نــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــِ

  
ٌ  َدفِئٌ  ، بالقَْصر ، ورجل َدْفأَى ، وهي َدْفآنُ  ليلَتُنا ، فهو َدفَُؤتْ و يوُمنا َدفُؤَ :  وفي ُشروح الفَصيح ، ومثله في  (2) َدفِئَةٌ  ككتِف ، وامرأَة

 األَساس.

ٌ  إِبلٌ  من المجازو بالضم غير  ُمدفاة أَْوباُرها ، وزاد في اللسان يُْدفِئُها َكثيرةُ األَْوباِر والشُّحوم:  بالضّم في الُكلّ  ُمَدفِّئَةو ُمَدفَّأَةو ُمْدفِئَةٌ و ُمْدفَأَة

بْعضاً  يُْدفِئُ  اإِلبل الكثيرةُ ألَنَّ بعَضها:  الُمْدفِئَة: و بعُضها بعضاً بأَنفاسها ، كذا في الصحاح ، وفي العباب يُْدفِئُ  ي كثيرةٌ أَ  (3)مهموٍز 

اخ:  الُمْدفَأَةُ و ، وقد تَُشدَّد ، (4)بأَنفاسها   :  اإِلبُل الكثيرةُ األَوبار والشُّحوِم ، عن األَصمعّيِ ، وأَنشد للشمَّ

مح أَ  ِك اَل أَرَاهــــــــــــــــُ لــــــــــــــــِ ا أِلَهــــــــــــــــح َش مــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــائــــــــــــــــِ

يــــــــــــضِ     ضـــــــــــــــــــــــــِ
ُ
اَن مــــــــــــض امل جــــــــــــَ وَن اهلــــــــــــِ  ُيضـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــُ

  

ُب وَ  احــــــــــِ ــــــــــُض صــــــــــــــــــــــــَ ي َف َيضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــح ي ذتٍ كــــــــــَ فــــــــــَ دح  مــــــــــُ

ـــــــــــضِ     قـــــــــــي َن الصـــــــــــــــــــــــــ  ن  مـــــــــــِ هـــــــــــِ اجـــــــــــِ ـــــــــــَ ب ـــــــــــح ـــــــــــَ  أَثـ ل  عـــــــــــَ

  
وقتُه إِذا قاَءت األَرُض الَكْمأَةَ ، وفي الّصحاح :  قاله األَصمعي ، وهو المطُر يأْتي بعد اشتداِد الحّرِ ، وقال ثعلبٌ  الدَّثَئِيُّ  كعربِّي هو الدَّفَئِيُّ و

بيع قبل الصَّْيف حين تَذهب الَكْمأَةُ فال يبقَى في األَرض منها شي:  الدَّفَئِيُّ :  والعباب  دَّفَئِيَّةال:  قال أَبو زيدِ و ءٌ المطر الذي يكون بعد الرَّ

ْيفِ  تُْحَمل الِميَرة:  ِمثال العََجِميَّة بهاءٍ  َل الِميَرةِ  قُبَُل الصَّ ْيِفيّة ، وكذلك النَّتَاج ، قال (5)وهي الِميَرةُ الثالثة ، ألَن أَوَّ بَِعيَّة ثم الصَّ ل:  الرَّ  وأَوَّ

ْرفَةُ. الدَّفَئِّيِ   ُوقوُع الَجْبَهِة ، وآِخُره الصَّ

اءُ  (6) (ء  َوَمناِفعُ َلُكْم ِفيها ِدفْ ):  عزيزفي التنزيل الو هكذا ُكتِب في المصاحف بالدَّال والفاء وإِن ُكتِب بالواو  بالكسر ءُ الّدِفْ  قال الفرَّ

 ، هو في الرفع ، والياِء في الَخْفِض ، واألَلف في النصب كان َصَواباً ، وذلك على ترك الهمز ونقل إِعراب الهمز إِلى الحرف الذي قبلها

:  ، وروي عن ابن عباٍس في تفسير اآلية قال (7)وما يُْنتَفَع به منها :  وعبارة الصحاح والعباب واالنتفاُع بها وأَلبانها نِتَاُج اإِلبِل وأَْوبَاُرها

ى نِتاَج اإِلبل وما  «َوِصَراِمِهْم ما َسلَُّموا بِالِميثاِق واألََمانَةِ  ِدْفئِِهمْ  َولَنَا ِمنْ »:  في حديث وْفِد َهْمَدانو نَْسُل كّلِ دابَِّة ، أَي إِبِلِهم وَغنِمهم ، َسمَّ

ً  يُنتَفع بها ُ  ألَنه يُتََّخذ من أَوباِرها وأَصوافها ما ِدْفأ  به. يُستَْدفَأ

َ  ما ءُ الّدِفْ و هذا الحائِط أَي ِكنّه ، ءِ فْ دِ  اْقعُْد في:  يقال ِكنُّه:  من الحائط ءُ الّدِفو العِطيَّةُ ،:  ءُ الّدِفْ و من اإِلبل  من األَصواف واألَْوبارِ  أَْدفَأ

جُ و والغنم.  وهو مجاز. كثيراً  َعطاءٌ  أَعطاهُ  إِذا إِدفاءً  أَي الرجل أَْدفَأَهُ :  قال الُمَؤّرِ

َ و  اجتمعوا.:  القومُ  أَدفأ

ُ و ُ :  ُمحركةً  الدَّفَأ ٌ  والنون ، يقال فاُلٌن فيهبالحاء المهملة  (8) الَحنَأ ٌ  فيه»:  ، أَي اْنِحنَاٌء ، وفي حديث الدّجال َدفَأ حكاه الهرويُّ مهموزاً « َدفَأ

ُ  وهو مقصوراً.  بغير همٍز ، أَي فيه أَْدفَأ
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__________________ 
 الدفب .:  ( القاموس1)
 ( ليست يف األساس.2)
 ( مل ترد هذه الزايدة يف اللسان.3)
 ذكرت العبارة لإلبر املدفََبة.:  ء أرابهبا أبلباهنا. ويف املقايي اجلمهرة ؛ هي الجي تديف( يف 4)
 ( ابألصر املري ا وما أثبتناه عن اللسان.5)
 .5:  ( سورة النحر اآية6)
 ( أي من أوابرها وأشعارها وأصوافها ا أراد ما يلبسون منها ويتبنون كذا يف اللسان.7)
 اجلنب.:  القاموس( يف 8)
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 ابلقصر ا وسيبحيت يف املعتر ِإن شاَء   تعاىل. َدفحَب  وهي احنناءٌ 
 : * ومما يستدرك عليه

اه فذَهبُوا به فقتلوه ، فود .«فَاْدفُوه اْذَهبُوا بِه»:  أُتَِي بأَِسيٍر يُْرَعد ، فقال لقومٍ :  في الحديثلقَتُْل ، في لغة بعِض العرب ، وهو ا:  اإِلدفاءُ 

َ  وأَنْ  ءِ الّدِفْ  ، من اإِلْدفَاءَ  ، أَراد وسلموآلهعليههللاصلىرسوُل هللا  بالهمز  أَْدفِئُوه بثوٍب ، فَحسبوه بمعنى القَتِْل في لغة أَهل اليمن ، وأَراد يُْدفَأ

 أَْدفَأْتُ  ا القتل فيقال فيه، فخفَّفه ُشذوذاً ، وتَخفيفه القياسيُّ أَن تُجعَل الهمزةُ بَْيَن بَْيَن ، ال أَْن تُْحَذف ، ألَن الهمز ليس من لغة قريش ، فأَمَّ 

 ويأْتي في المعتل إِن شاَء هللا تعالى. : ، إِذا أَجهْزَت عليه ، كذا في اللسان ، قلت (1)َوَدفَْوتُه وَدافَْيتُه  َدافَأْتُهو الجريحَ 

 .(2)َمْوِضٌع ، كذا في الُمعجم :  ءٍ ِدف ، جمع أَدفاءٌ و

 :  قال ابن ُمقبل ازَدحموا وتََدافعوا:  تداكؤواو عليه الدُّيوُن ، قاله أَبو زيد. داَكأَتْ وَ  .َكَداَكأَهم دافَعَهم وزاَحَمُهمْ :  كَمنَع َدَكأَُهم:  [دكأ]

واو  ر بـــــــــــُ ُه   قــــــــــــَ بـــــــــــُ اكـــــــــــِ نـــــــــــَ مـــــــــــيـــــــــــٍم مـــــــــــَ هـــــــــــح ر  صـــــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــُ

بَ ِإَذا     َداكــــــــــــَ ا تــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــَ نـ ه شــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــُ ــــــــــــح  مــــــــــــنــــــــــــه َدفـ

  
جال والجَمال إِذا كان َحِميَّ األَْنِف أَبِيًّا شديَد النَّْفِس بَِطي هميم من الّرِ َ و َء االنكساِر.الّصِ  َسْيُرهُ ، كذا في اللسان.:  تدافَع ، وَدْفعُه:  تََداَكأ

ً  ءُ الّدنِيو (3) كالدَّانِئ الدُّون من الرجال الَخِسيس:  ءُ الدَّنِي:  [دنأ] ْفِلّي ، قاله أَبو زيد واللحياني ،  الَخبِيُث البَْطن والفَْرجِ ، الماِجنُ :  أَيضا الّسِ

ً  ءُ الدنيو كما سيأْتي نصُّ عبارتهما  ُدنَاءو كنصيب وأَنِصباءَ  أَْدنِيَاء:  صولكشريف وأَشراٍف ، وفي بعض األُ  أَْدنَاءٌ  الدَّقيُق الحقير ج:  أَيضا
ً  مثل َكَراَهٍة ، إِذا صار َدناَءةً وَ  بالضمّ  ُدنُوَءةً  َكَمنع وَكُرم َدنُؤَ و الرجلُ  َدنَأ وقد َكُرَخال على الشذوذ (4) ال َخْيَر فيه ، وَسفَُل في فِعله  َدنِيئا

نِيئةُ و وَمُجنَ  َ و النقيصة.:  الدَّ ً  أَمراً  َرِكب:  الرجل أَْدنأ ُ  في فِعلك َدنَأْتَ  لقد:  َحقيراً ، وقال ابن السّكيت دنيئا أَي َسفَْلَت في فِْعلك وَمُجْنَت ،  تَْدنَأ

إِنه لََدنِيٌّ في األُمور ، :  ، والعرب تقول الدَّناَءةِ  هو من:  قال الفراءُ  (5) (َتْستَ ْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدىن اِبلَِّذي ُهَو َخْْي  أَ ):  وقال هللا تعالى

َّبُِع َخِسيَسها  اءُ « بالِذي هو خير أَدنَأ هو» يهمز (7)وأَصاِغَرها ، وكان ُزَهْيٌر القردي  (6)غير مهموز ، يَت العرُب  (8)ولم تزل :  قال الفَرَّ

ُ  تَهِمز ُهَو أَْدنَى ، غير مهموز ، أَي أَقرب ، :  همزون ، وقال الزجاج، أَي َخبِيٌث في لَدانئٌ  إِذا كان من الِخسَّة ، وهم في ذلك يقولون إِنه أَْدنَأ

إِذا كان  َدنَاَءةً و يَْدنُُؤ ُدنُوءاً  الرجلُ  َدنُؤَ :  ، بالهمز. وفي كتاب المصاِدر ءٌ َدنِي ، وهو َدنَُؤ َدنَاَءةً  ومعناه أَقلُّ قِيمةً ، فأَّما الخسيُس فاللغةُ فيه

:  في باب الِخسَّة ، وإِنما يهمزونه في باب الُمجون والُخْبِث ، قال أَبو زيد في النوادر َدنُؤَ   اللغِة ال يَْهِمزونأَهلُ :  َماِجناً. قال أَبو منصور

ُ َدنَ  ، وقد أَْدنِيَاء من قَْومٍ  َدنِيٌّ  ، وهو الَخبِيث البَْطِن والفَْرجِ ورجلٌ  َدنَُؤ َدنَاَءةً  ، وقد (9) أَْدنِئَاء ِمن قَْومٍ  ءٌ َدني َرجلٌ  او أَ يَْدنَأ ، وهو  َدنَُو يَْدنُو ُدنُوَّ

ر في كّلِ ما أََخَذ فيه ، وأَنشد  :  الضعيُف الَخسيس الذي ال َغنَاَء ِعنَده ، الُمقَّصِ

ٍر  َوعـــــــــــــح ي بـــــــــــــِ قـــــــــــــِ لـــــــــــــُ يـــــــــــــَك مـــــــــــــا خـــــــــــــُ اَل َوأَبـــــــــــــِ  فـــــــــــــَ

َدان   ءِ اِبلـــــــــــــــــــــــــــــد ين اَل َأاَن وَ    
ُ

 َواَل املـــــــــــــــــــــــــــــ

  
َ :  وقال أَبو زيد في كتاب الهمز ً  إِذا كان َدنَُؤ يَْدنُُؤ ُدنُوءاً و يَْدنَأُ َدنَاَءةً  الرجلُ  َدنَأ ، وهو  َدانِئٌ و ءٌ َدنِي رجل:  ال خير فيه ، وقال اللحيانيُّ  َدنِيئا

، بغير همز. قال  يَاءأَْدنِ  ٌء منإِنه لدنِي:  ويقال للخسيس:  ، مهموزة ، قال (10) [الالم] أَْدنِئاء الخبيُث البَْطِن والفرجِ الماِجُن ، من قوم

اُج غيُر َمْحفُوٍظ ، كذا في اللسان.:  األَزهريُّ  جَّ  والذي قاله أَبو زيد واللِّحيانيُّ وابُن السّكيت هو الصحيح ، والذي قاله الزَّ

ُ  في المذكر والمؤنث َجِنَئ ، والنَّْعت:  َكفَِرح دنِئَ وَ  ُ :  ويقال للرجل َدْنأَىو أَْدنَأ  ، بمعنًى واحٍد. (11)وأَْقعَُس وأَْجنَأُ  أَْدنَأ

__________________ 
 ودافـَغحته.:  ( زيد يف اللسان1)
 زادت.:  أدفبِت االبر عل  مائة:  يقا :  ( ومما يستدر  عليه أيضاً 2)
 ء جاءت يف القاموس بعد الفرج واملاجن.( الداين3)
 أدنياء وُدآنء.:  اجلمض:  ( يف اللسان4)
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 .61اآية ( سورة البقرة 5)
 خساسها.:  ( اللسان6)
 .295/  1زهري الفرقيب ويعرف ابلكسائي :  الفروي. ويف غاية النهاية البن األثري:  ( وابللسان7)
 ومل نر العرب.:  ( اللسان8)
 أدنياء.:  ( املطبوعة املصرية9)
 ( من اللسان ا والنقر عنه.10)
 ه ا ألن أعاله داٍن من وسطه.الذي فيه انكباب عل  صدر :  ( األدان من الرجا 11)
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 .الدَّناَءةِ  ، أَي تحِمله على تَتََدنَُّؤه نفس فالن:  يقال الدَّنَاَءةِ  َحَمله على:  تََدنَّأَهُ و

.  والتركيب يدلُّ على القُْرِب ، كالمعتّلِ

 : * ومما يستدرك عليه هنا

أَْي أَّي الطَّْمش هو ، َمهموز مقصوٌر ، وضاَف رجٌل رجالً فلم يَْقِره ، وبات يَُصلِّي  ؟ُهو الدَّْهَدإِ  ما أَْدِري أَيّ :  ، قال أَبو زيد َدْهَدأَ :  [دهدأ]

ُر فقال  :  وتركه جائعاً يَتََضوَّ

يــــــــــــــُت  بــــــــــــــِ ِدئُ تــــــــــــــَ َدهــــــــــــــح وحِد  تــــــــــــــُ رحآَن حــــــــــــــَ  الــــــــــــــقــــــــــــــُ

ُراَبُن     قــــــــــــح ي عــــــــــــُ َد رَأحســــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــح َك عــــــــــــِ بَنــــــــــــ  (1)كــــــــــــَ
 

  
 ذا في اللسان.فهمز تَُدْهِدئ ، وهو غير مهموٍز ، ك

، أَرادت ُكلُّ َعْيٍب  داءٌ  له داءٍ  ُكلُّ :  ، ومنه قوُل الَمرأَةِ  األَدواءِ  الشُّّحِ أَشدُّ  داءُ :  والعيب ظاهراً أَو باطناً ، حتى يقال الَمَرضُ :  الدَّاءُ :  [دوأ]

جاِل فهو فيه ،  أَْدَواءٌ  ج ، بالهمز أَْدَوأُ  الصوابُ :  قال ابُن األَثير« أَيُّ َعْيٍب أَْقبَُح منه» أَيْ  «ِمَن البُْخلِ  َداٍء أَْدَوى أَيُّ »:  في الحديثو في الّرِ

 ، نقله شيخنا. أََدَواءً و َداءٌ  قال ابُن َخالََوْيه ، ليس في كالمهم ُمفَرٌد ممدوٌد وجمعُه ممدوٌد إِالَّ 

بكسِر الهمزةِ الُمنَونة  َداءٍ  َوُهوَ  الدَّاءُ  في َجْوفِه (2)كأَْكَرم ، وهذا عن أَبي زيٍد ، إِذا أَصابه  أَْدَوأَ و ، ءً َداو ، َدْوأً  كَخاف يََخاف يََداءُ  الرجلُ  َداءَ 

ها ، كأَّن أَصلَه دائٌِئ ثم عوِمل معاملةَ المعتّل ، قال سيبويه ،  َداءٍ  فَِعٌل ، أَي ذو َداءٌ  رجل:  ، كما في سائر النسخ ، وفي بعضها بضّمِ

 وهي بهاء كُمطيع ، ءٌ ُمِدي رجلو ِمثْل َضنًى (3)رجل َدوًى :  . ونسبه الصغاني ِلَشِمٍر ، وزاد في التهذيبأَْدواءٌ  رجالِن َداآِن ، وِرجالو

 أََدأْتُهو ءٌ ُمدي جوفُك فأَنت أَداءَ  وكذا أََدأْتَ و بالكسر يا رجل ِدئْتَ  وقد َداَءةٌ و َداءٌ  ، وامرأَة َداءٌ  رجل:  ، وفي األَساس ُمِديئَةٌ و َداَءةٌ  أَي امرأَة

 وال يتعدَّى. يتعدَّى بداءٍ  أََصْبته أَيضاً إِذا

ئب َداءُ و ٌء رجل ديى:  ، ونص عبارة التهذيب وفي لغة أخرى َديِّئَة ، وهي بهاء َداءٍ :  َكَخيِّر َديِّئٌ  َرجلٌ :  يقالو قاله ثعلب (4) الُجوع:  الذِّ

 ، على فَِعْيل وفَْيِعلة. َديِّئَة ٌء ، وامرأَةرجٌل َديِّى:  ى فَْيِعل وفَْيِعلة ، ونّص عبارة العُباب، عل َديِّئَة وامرأَة

:  ، وفي ُمعجم البكريّ  (5)حرسها هللا تعالى ، كذا في العباب والمراِصد  قُْرَب مّكةَ  يَْحُجُز بين النَّْخلتيِن اليمانيِة ، والشاميِة ، َجبَلٌ :  َداَءةُ و

 :  قال ُحذيفة بن أَنٍس الُهذليُّ  ع لُهَذيلٍ  داَءةو قَِريٌب من مكة. بلدٌ 

اِف  ـــــــــــــــَ ن م  ِإىل َأكـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ل مح  َداَءةَ هـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  ُدون

َدَرتح وَ     ا َأغـــــــح بُ  (6)مـــــــَ ا ـــــــِ نـــــــَ ن  ا ـــــــَ هـــــــِ لـــــــِ نح َخســـــــــــــــــــــح  مـــــــِ

  
 ِديوان ِشْعِرهم.ء النَّبِق ، كذا في العُباب ، ولم أَِجْده في أَكناف َداَرة ، والَخْسُل َرِدي:  ويروى

 هو بَِضم الَهْمِز وفَتح الدال.:  في ديار تميم بنجد ، قال نصر ع على صيغة الجمع األَْدَواءُ و

 والصياح. الَجلَبَةُ :  َدْوَدأَةً الَدْوَدأَةُ  سمعت:  يقالو

 أَْدَوأَت إِْدَواءً و ، أََدأَْت إَِداَءةً  قد:  إِذا اتَّهَمَت الرجل قلت له عن أَبي زيدو

 : ومما يستدرك عليه *

 ء إِليه.، إِذا كان ال يَْحِقد على َمْن يُسي الداء يقال فالن َميِّتُ 

ى ، قاله أَبو منصور ،:  األَسد داءُ و  : الظَّْبي داءُ و الُحمَّ

ةُ والنشاُط   :  ، قاله أَبو عمرو ، واستحسنه أَبو عبيد ، وأَنشد األُمويّ  (7)الصحَّ

ا  ِإلـــــــــــــ َ رٍو فـــــــــــــَ مـــــــــــــح ا أُم  عـــــــــــــَ يـــــــــــــنـــــــــــــَ مـــــــــــــِ هـــــــــــــَ  ال  ـــــــــــــَح

ا     ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــِ هح  َداءُ ب لـــــــــــــُ َوامـــــــــــــِ ُه عـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن يبحٍ ملَح ختـــــــــــــَُ   ـــــــــــــَ

  
َرائِرِ  داءُ و الدَّْيُن والفَْقُر.:  الكرامِ  داءُ و التََّرفُّهُ والتنعُّم.:  الملوك داءُ و  العَْميَاُء.الِفتْنَةُ :  البْطنِ  داءُ و الشَّرُّ الدائم.:  الضَّ
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__________________ 
 دويبة كبرية القوائم تسميها العامة دخان األذن.:  ( يف اجلمهرة ؛ تدهده دون  ز. والعقرابن1)
 صار.:  ( اللسان2)
 مقصور.:  ( زيد يف اللسان3)
 : زوالذئب يدأ  ويدأ  ويذأ  أيضاً ابلذا  املعجمة ِإذا ختر. قا  الراج:  281/  3( يف اجلمهرة 4)

 الذئب يدأ  للغزا  خبتلهو 
 ( ويف معجم البلدان.5)
 وما اَندرت.:  ا وابألصر (داءة)( عن معجم البلدان 6)
 داء الظيب أنه ِإذا أراد أن يثب مكث قلياًل مث وثب. يعين ال داء ابلظيب عن أيب عمرو.:  ( اللسان عن األموي قا 7)
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 فصل الذَّال املعجمة
 مع اهلمزة

هما الذَّأَْذاَءةُ و الذَّأَْذاءُ :  [ذأذأ] ْجُر ،:  أَي الهمزة (1) بمّدِ ً  الذَّأَْذاَءةُ و عن أَبي عمرو ، ويقال َزْجُر الَحليِم السفيهَ  الزَّ االضطراُب في :  أَيضا

 الرجُل إِذا مشى ُمضطِرباً. تَذأَْذأَ :  يقال الذَّأَْذأَةِ و كالتََّذأْذُؤ الَمْشيِ ،

ُ :  [ذبأ] ُعوم ، وهي الجاريةُ :  قال ابن األَعرابي بالفتح،  الذَّْبأَة وحِ  الُهزالِ  الَمهُزولة الَمليحةُ  الرَّ  ولم يورده صاحب اللسان. الَخِفيفةُ الرُّ

 أَي يَُكثُِّرُكم بالتزويج ، كأَنه قال (2) (َيْذَرؤُُكْم ِفيهِ ):  قال هللا تعالى َكثََّره:  ءَ والشَّيْ :  َخلَق يَْذَرُؤهم َذْرأً  َكَجعل هللا الَخْلقَ  َذَرأَ :  [ذرأ]

يَّة اشتقاق لفظ ومنه به يَْذَرُؤكم من الِجّن واإِلنس ، وقد تُطلق على اآلباِء  ِلنَْسِل الثَّقَلَْينِ  ولم تُسَمع في كالمهم إِال غير مهموزة ، ُمثلَّثة الذُّّرِ

وفي :  َكَسرارّي قال الصاغاني َذراِريُّ  والجمع (3) (ُهْم يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ َأاّن َْحَْلنا ُذرِّي َّت َ ):  واألُصول أَيضاً ، قال هللا تعالى

ُهم في  الذَّْرءِ  ، أَحدهما أَنها من (4)اشتقاقها وجهاِن  يلة ، والثاني أَنها من الذَّّرِ بمعنى التفريق ، ألَن هللا تعالى َذرَّ ، ووزنها فُعُّولَة أَو فُعِّ

ِليَّة أَو فُعُّولة األَرض ، ووزنها فُعْ 
ِت العُقاُب. وقد أُوقِعَتْ  (5) وَرة فقلبت الراء الثالثة ياًء ، كما في تَقَضَّ يَّة أَيضاً وأَصلُها ذُرُّ على النِّساء  الذُّّرِ

وا:  عنههللارضيحديث ُعمر  ، كقولهم للمطِر َسَماٌء ، ومنها يَّة ُحجُّ قيل المراد بها  ال تَأُْكلُوا أَْرَزاقَها َوتَذُروا أَْرباقَها في أَعناقِها. بالذُّّرِ

بيان ، وَضرب األَْربَاَق َمثالً لما قُلَِّدت أَعناقُها ِمن ُوجوب الَحّج.  النساء ال الّصِ

 ما فيه من األَسنان مثل َذَرا كَدَعا. َسقَطَ :  وَذَرا ، بغير همز فُوهُ  َذَرأَ و

على فَِعيل  ءٌ َذِري َزْرعٌ  يقالو األَفصح فيه وفيما قبله اإِلعالل ، وأَما الهمزة فلغة ضعيفة أَو لثغة:  قيل:  قال شيخنا بََذرَها:  األَرضَ  َذرأَ و

 :  ، وهو موجوٌد في ِديوانَْي شعرهما، قال ُعبيُد هللا بن عبد هللا بن ُعتْبة بن مسعود ، ويُروى ِلقيس بن َذِريح 

َب مُثّ  لـــــــــــــح ِت الـــــــــــــقـــــــــــــَ َدعـــــــــــــح يـــــــــــــِه  َذرَأحتِ صـــــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــِ

ورُ     طـــــــــــــُ ـــــــــــــفـــــــــــــُ َبَم ال تـــــــــــــَ ـــــــــــــح ال يـــــــــــــَم فـــــــــــــَ لـــــــــــــِ َواِ  فـــــــــــــَ  هـــــــــــــَ

  

رَاٌب  غح شــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــُ ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ ُث ملَح يـ يــــــــــــح َغ حــــــــــــَ بــــــــــــلــــــــــــ   تــــــــــــَ

ُرورُ وَ     غح ســــــــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح بـ ــــــــــــــــــَ زحٌن َوملَح يـ  اَل حــــــــــــــــــُ

  
 . كذا في العباب.ويُروى ثم َذَرْرِت وَذَرْيِت غير مهموز ، وهذا هو الصحيح

 :  قال أَبو نَُخيلة السَّعديُّ  الشَّْيبُ و الشََّمطَ  بالضمّ  الذُّْرأَةُ و

يِن وَ  تــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ دح عــــــــــــــــــَ ِدي  ُذرحأَةٌ قــــــــــــــــــَ  اَبِدي بــــــــــــــــــَ

د دِ وَ     ُ  يف َتشــــــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح نـ ــــــــــــــــــَ ٌة تـ يــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح  َرثـ

  
ل بَياِضه في ُمقَدَِّم الَرأِْس  وحكى  كفَرح وَمنَع َذَرأَ و َشعُره َذِرئَ  ، ُمحّركةً ، كما في العباب (6) كالذََّراءِ  في الفَْوَدْيِن ،:  وفي األَساس أَو أَوَّ

 :  قال أَبو ُمحمد الفقعسيُّ  َذْرآءُ و أَْذَرأُ  والنْعتُ  َكَكُرم أَيضاً ، َذُرؤَ  صاحُب المبّرز عن قُْطُرب

يـــــــــــهح  غـــــــــــِ ين اَل أَبـــــــــــح مـــــــــــَ  ِإنـــــــــــ  يـــــــــــح لـــــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــــُ الـــــــــــَ  قـــــــــــَ

خــــــــــــــــًا     يــــــــــــــــح يـــــــــــــــــهح أَرَاُه شــــــــــــــــــــــــــــــَ رَاقــــــــــــــــِ اراًي تـــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

  

 جَمَالِيهح  َذرَِئتح ُمَقو ساً َقدح 

:  كذا في الّصحاح والعُباب ، وزاد في األَخير أَْرقَش األُذُنَْيِن وسائُره أَسَودُ  بمعنى أَْذَرأُ  َكْبشٌ  أَو َذْرآءُ  وَعنَاقٌ  في َرأْسه بَياضٌ :  أَْذَرأُ  كبشو

 هي من ِشيَات الَمعِز دون الضأْن. الذُّْرأَةو

 ِء.أَْغَضبه وَذَعَرهُ ، وأَْولَعَهُ بالشيْ  فالٌن وأَْشَكعه أَي أَْذَرأَه عن األَحمر يقالو

أََسالَهُ :  أَذرأَهو ، بالهمز أَذَرأَه إِنما هو:  بغير همز ، وَرّد ذلك عليه عليُّ بن حمزة وقال أَْذَراهُ  إِليه ، رواه أَبو عبيد أَلَجأَهُ :  إِلى كذا أَْذَرأَهُ و

 أَنزلَِت اللَّبَنَ  إِذا الناقةُ  أَذَرأَت يقالو ،
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__________________ 
 مبدها.:  ( عن القاموس ا وابألصر1)
 .11( سورة الشور  اآية 2)
 .41:  ( سورة ي 3)
جعر اجلوهري الذرية أصــــــــــــــلها ذريئة :   زها. قا  ابن بري( وكان ينبغي أن تكون الّذريّة مهموزة فكثرت ا فبســــــــــــــقرت اهلمز ا وتركت العرب 4)

ء وفعلولة فيكون ابهلمزة فخففت اهلمزة وألزمت التخفيف ووزهنا عل  ما ذكره فعِّيلة من ذرأ   اخلل . وغري اجلوهري  عر الذرية فعلّية من الذر 
 و ايء وأدغمت يف الياء وكسر ما قبر الياء فصار ُذرّية.األصر ذرورة مث قلبت الراء األخرية ايء لتقارب األمثا  مث قلبت الوا

 فُعُلولة. وانظر ما سب .:  ( اللسان5)
َرأُ اِبلتحريك.:  ( اللسان6)  الذ 
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رِئٌ  فهي من الض رحعِ   لُغة يف الدا  املهملة. ُمذح
ّم ، أَي ِمن َخبَرٍ  َذْرءٌ  يقال بَلَغَنيو ُء الشي:  الذَّْرءُ و ، (1)وطرف منه  ٌء منهَشيْ  َضبطه ابن األَثير بفَتح فسكون ، وفي بعض النسخ بالضَّ

 :  (2)اليسير من القول ، قال الشاعر 

ريََة  غـــــــــــــــــــــِ نح مـــــــــــــــــــــُ وحٍ   َذرحءُ َأَلين عـــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــَ

اوَ     َذاكـــــــــــَ ه كـــــــــــَ ُت لـــــــــــَ لـــــــــــح قـــــــــــُ يســـــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــَ نح عـــــــــــِ  عـــــــــــَ

  
ام بالشَّاِم َوأَنَّ :  َء ذلك في حديث ُعمر رضي هللا تعالى عنه أَنه كتب إِلى خالد بن الوليدجاالناِر ،  َذْرءُ  هم:  يقالو بَلَغَني أَنَّك َدَخْلَت الَحمَّ

َذْرَو الناِر ، :  روى ومن ُخِلقُوا لها ، أَراد أَنهم النارِ  َذْرءَ  آَل المغيرة (3)َمن بها من األَعاجم اتََّخذُوا لك َدلُوكاً ُعِجن بَِخْمٍر ، وإِني أَظنكم 

 في النار. (4)بال همز أَراد أَنهم يُْذَرْوَن 

ك بتسكين الراء َذْرآنِيٌّ  ِمْلحٌ و فإِنه من لحن العوام ،  وال تَقُْل أَْنَذَرانِيٌّ  بالضمِّ  (5) الذُّْرأَةِ  من وهو مأْخوذ َشِديُد البَيَاِض  أَي َذَرآنِيٌّ  فيقال ويَُحرَّ

 ومنهم من يهمل الذال.

 .(6) حائلٌ  أَي َذْرءٌ  وبينه ما بيننا يقالو

 .ِذْرَء ِذْرءَ  ُدَعاُء العَْنِز لْلحْلِب ، يقالو العَْنز بنفسها ، كذا في العباب ، بالكسر ِذْرأةُ و

 : * ومما يستدرك عليه

ْشته عليه وأَولَْعتُه به. أَْذَرأْتُ  قال أَبو زيد  الرَجَل بِصاحبه إِذا َحرَّ

 الصواب أَنها َدَرأْت الَوِضيَن ، بالدال المهملة ، وقد تقدم.:  بََسْطته ، وهذا ذكره الليُث هنا ، ورّد عليه أَبو منصور وقال:  الَوِضينَ  َذَرأْتُ و

ً  عليه َكَمنع َذَمأ:  [ذمأ]  باب وفي بعض نسخ الصحاح.عليه ، هكذا في الع َشقَّ :  َذْمأ

ً  أَي اللحم َذيَّأَهُ :  [ذيأ] َ  أَنَضَجه حتى (7) تَْذييئا أَ وسقط من َعْظِمه ، تََذيَّأ َ و أَي تََهرَّ إِذا فَسَدت :  قال األَصمعيُّ  تَقَطََّع وفََسدَ :  الُجْرُح وغيُره تََذيَّأ

 :  ، وأَنشد (8) [تََهذُّؤاً ]وتََهذَّأَْت  تََذيَّأَْت تََذيُّؤاً  قد:  القُرحةُ وتقطَّعْت قيل

َذأي َ  ُه  تــــــــــــــَ بَنــــــــــــــ  ىت  كــــــــــــــَ ا الــــــــــــــر أحُس حــــــــــــــَ هــــــــــــــَ نـــــــــــــــح  مــــــــــــــِ

ا    هــــــــــــَ يــــــــــــلــــــــــــُ لــــــــــــِ بــــــــــــِ   مــــــــــــَ رِّ يف اَنٍر يــــــــــــَ َن ا ــــــــــــَ  مــــــــــــِ

  
كذا ، ذكره بعُض أَئمة اللغة ، وعلى األَول اقتصر  و فَسادٍ هو انفصاُل اللْحِم عن العْظِم بَِذْبحٍ أَ  في اللغة التذيؤُ  َوِرَم ، أَو إِذا َوْجُههُ  تََذيَّأَ و

 كثيرون.

 فصل الراء
 مع اهلمزة

ك الَحَدقَة أَو قَلَّبََها:  الرجلُ  َرأْرأَ :  [رأرأ]  عيناه ، ِإذا كان يُِديُرهما َرأَْرأَتْ :  بعينيه. وقال أَبو زيد يَُرأِْرئُ  وهو وَحدََّد النََّظر بالكثرة (9) َحرَّ

ُ  َرأَْرأَتو ٌ  امَرأَةٌ  من ذلكو (10) بََرقَْت َعْينَاَها:  المرأَة إِذا  َرأَْراءٌ وَ  َرأَْرأٌ  على فَْعلٍَل وفَْعاَلٍل ، األَخير عن ُكراع ، وكذلك رجل َرأَْراءٌ و َرأَْرأَة

 : قول الشاعر بغير هاء َرأَْراءٍ  كان يُكثر تَقليب َحدقتيه ، وشاهُد امرأَةٍ 

اَلِ   ُ  رَأحرَاءُ ِشنحِظريَُة األخح  الَعاح
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:  بالتشديد ، وهو الذي في نسخة شيخنا ، ثم قال (11)أَْر :  هكذا بسكون الراء فيهما ، وفي اللسان قال لها بِأَْرأَرْ  َدَعا الغَنَم إِذا َرأَْرأَ َرأَْرأَةً و

وإِنما قياس هذا أَن يقال فيه أَّرأَّر 
بالغَنم إِذا َدَعْوتها ، وهذا في  رأْرأْتُ : و أَن يكون شاذًّا أَو مقلوباً ، وفي العباب عن أَبي زيد إِالّ  (12)

 والطَّْرَطبَةُ بالشفتين.:  إِْشاَلُؤَها إِلى الماء ، زاد األَزهريُّ :  الرأَْرأَةُ و الضأْن والمعز ، قال

باءُ  َرأَْرأَتو (13)غاني على السَّراب واقتصر الص لََمعَا إِذا السََّحاُب والسَّرابُ  رأَْرأَ و ُ  رأَْرأَتو مثل ألأْلَتْ  بَْصبََصْت بأَْذنَابِها:  الّظِ :  المرأَة

 من ذلكو في الِمْرآةِ ، وْجَهَها نظَرتْ 

__________________ 
 اللسان. .«مل يتكامر» ( يعين أنه1)
 ( هو صخر بن حبناء كما يف اللسان.2)
 أل نكم.:  واللسان( النهاية 3)
 يغرقون فيها ا من ذرت الريح الرتاب إذا فرقته.:  ( النهاية4)
َرِإ بزايدة األلف والنون.:   ( ويف األساس5)  كبنه نسب إىل الذ 
 (.ذرو)( قاله ابن األعرايب كما يف اجملمر 6)
.:  ( ويف اجلمهرة7)  َتَذأي 
 ( عن اللسان.8)
 قـََلَبها.:  ( ضبطت يف القاموس9)
 بر َقتح بعينيها. ويف اللسان واملقايي  واجملمر بعينها.:  ( يف القاموس10)
 أَرّأَّر.:  ( اللسان11)
 أرحأَر.:  ( اللسان12)
 جاء وذهب وملح.:  ورأرأ السرابُ :  ( وابن منظور عل  السحاب. ويف املقايي 13)
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 ابن طَاخِبة بن الحَياِس بن ُمَضر ا ُأخت مَتِيم. بنُت ُمرِّ بن أُدٍّ  ابملّد ا وهي الر أحرَاءُ  يقا و  الر أحرَاَءةُ  ليت
 والتركيب يدل على اضطراب.

َ و َربَأَهم:  [ربأ] َ :  يقال أَي َطِليعَةً  على َشَرف لهم َربِيئَةً  صار:  لهم ، كمنَعَ  ربأ َ و لنا فالنٌ  َربَأ طَّليعةَ ألَنه ، إِذا اْعتَاَن ، وإِنما أَنّثَوا ال اْرتبأ

بيئَةُ و ءُ الّربِي:  ينظر ، والعين مؤنث ، وإِنما قيل له َعْيٌن ألَنه يَْرَعى أُموَرهم ويحُرسهم ، وفي العباب (1)يقال له العَْيُن ، إِذ بعينيه  :  الرَّ

بَايَا الطليعة ، والجمع ل سيبويه ، فمن أَنث فَعلى األَصل ، ومن َذكَّر فعلى ومثله قا:  ، وال يكون إِال على َجبَل أَْو َشَرف يْنُظر منه. قلت الرَّ

.  أَنه قد نَقَل من الجزء إِلى الُكّلِ

. عاَل وارتفَعَ  فالٌن على َشَرٍف إِذا َربأَ :  من المجازو َ و لينظر للقوم كيال يَْدَهَمهم َعُدوٌّ ياً ، يقال َرفََع ، ربأ َربَأُْت :  يستعمل الزماً ، ومتعّدِ

 إِني:  رفَْعتُك ، وهذه عن ابن جنّي ، ويقال:  بك أَْرفََع األَمر ربأَتُ و رفعتك ،:  (2)بك عن كذا وكذا  َربَأْتُ و أَي َعلَْوتها. أَْربأْتُهاو الَمْربَأَةَ 

 ُ َها اْلماَء ):  ، وقُِرئوارتفعت  (4)َربَْت :  األَرضُ  ربَأَتِ وَ  األَمِر ، أَي أَرفعُك عنه وال أَرضاه لك ، (3)بك عن ذلك  ألَْربأ فَِإذا أَنْ َزْلنا َعَلي ْ
 ذلك ألَن النبت إِذا همَّ أَن يَظهَر ارتفعت له األَرُض.:  أَي ارتفعت. وقال الزجاج (5) َربَأَتْ و (اْهتَ زَّتْ 

َ و  :  قال الشاعر أَصلَحَ و َحِفَظه:  المالَ  َربَأ

أبَُ ال و  ه  أَرح بـــــــــــــــــــــــِّ نح حـــــــــــــــــــــــُ اَ  مـــــــــــــــــــــــِ
َ

 املـــــــــــــــــــــــ

رح وَ     خــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــِ اِر َواَل ل خــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــِ  اَل ل

  

يِن و  نح  ـــــــــــــــــــــــــــِ ٍّ ِإَذا اَنبـــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــِ

َز ح و     ـــــــــــــــــَ ِف ِإَذا مـــــــــــــــــا نـ ـــــــــــــــــح ي  ِإكـــــــــــــــــراِم ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َ و  وقد يكون هذا من األَضداد.:  قال شيخنا أَْذَهبَ :  َربَأ

َ و  ولَبٍَن وتَْمر وغيِره. َجَمَع من ُكّلِ طعامٍ  له إِذا ربأ

َ و ُ  جاءَ :  يقال تَثاقََل فِي ِمْشيَتِِه ، إِذا َربَأ َ و في ِمْشيَتِه أَي يتثاقل. يَْربَأ َ  ِلينُظَر ، أَشَرفَ :  على َجبَلٍ  َربَأ َ و َكاْرتَبَأ بَِعيُّ  أَْربَأ  :  ، قال َغْيالُن الرَّ

َوا  وحَ  اأَلصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ ريحُ فـ ِدي َوالــــــــــــطــــــــــــ  تــــــــــــَ دح َأغــــــــــــح  قــــــــــــَ

رحتــــــــــــَ     اتٍ مــــــــــــُ ئــــــــــــَ ا بــــــــــــِ يــــــــــــَ لــــــــــــح لــــــــــــَ  الــــــــــــعــــــــــــَ وحَ  َأعــــــــــــح ــــــــــــَ  فـ

  
َ  ما َعَرْفُت فالناً حتى:  ويقال  لي ، أَي أَشرَف. أَْربَأ

 :  قال البَعيث واتَّقَْيتُه أَي خفته َحِذْرتُه:  رابَأْتُهوَ 

راأَبحتُ  ُه  فــــــــَ تــــــــُ دح قــــــــَ اًل عــــــــَ بــــــــح ُت حــــــــَ مــــــــح مــــــــَ تــــــــح تـــــــــَ  واســــــــــــــــــــــح

مُ     كــــــــــَ اَر  ــــــــــُح ا اجلــــــــــَ هــــــــــَ عــــــــــُ ــــــــــح نـ مــــــــــاٍت مــــــــــَ ظــــــــــَ  ِإىل عــــــــــَ

  
 إِذا َرقَبَه. اْرتَبأَهُ و َربَأَهُ و ، كأَْربَأَهُ  َحاَرْستُه:  رابأْتُهو راقَْبتُه ،:  رابأْتهو

ْبأَةُ و  من أََدٍم أَْربَعٍَة. تُعَمل اإِلَداَوة:  بالفتح الرَّ

ُ و كِمحراب الِمْربَاءُ و ُ و بزيادة الهاء الَمْربَأَةو على َمْفعَلٍ  الَمْربَأ ، وقد خفَّف  َمْربَأَة ومنه قيل لمكاِن الباِزي الذي يَِقف فيه الَمْرقَبَةُ :  الُمرتَبَأ

 : الراجز همَزها فقال

 ُمَقي َدا َمرحاَبتِهِ اَبَت َعَل  
ُ :  وقال بعضهم ُ  َمنَاَرةٌ :  الباِزي َمْربَأَة  .(6)عليها  يَْربَأ

 : عن ابن األَعرابي ، وقيل بالفتح ، وأَنشد الِمْرقَاةُ :  والكسر ، بِالمد الِمْربَاءُ و

َعاُء يف  ا َصقح  ِمرحاَبِئَهاكَبهن 
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اءُ و أَْجَوُد من فتحه مْربَاء كسرُ :  وقال ثعلب يت َربَأْتُ :  قال الفرَّ وال  َما َعِلْمُت به أَي َربَأُْت َرْبأَهُ  ما:  فيه أَي َعِلمُت ِعْلَمه ، وقال ابن السّكِ

، وما َمأَْنُت َمأْنَه ،  َربَأُْت َرْبأَهُ  ما:  ولم أَكتِرْث به ، ويقال:  وفي بعض نسخ الصحاح ولم أَْكتَِرْث له أُْت له وال أَخْذُت أَْهبَتَهَشعَْرت وال تََهيَّ 

 أَي لم أُباِل به ولم أَحتِفْل له.

 مخفَّفاً ، كما تقدم. َكَربَأَه أَْذَهبَهُ :  َربَّأَهُ تَْربِئَةً وَ 

 على الزيادة والنماء.والتركيب يدل 

 : * ومما يستدرك عليه

 فيها وال ِوَطاَء. ِربَاءَ  أَرض ال:  يقال

__________________ 
 بعينه.:  ( اللسان1)
ً.:  ( زيد يف اللسان2)  أرأب رأبح
 هذا.:  ( األساس3)
 زكت.:  ( اللسان4)
 .39:  وسورة فصلت 5( سورة ا ج اآية 5)
أبَُ :  ( زيد يف اللسان6)  وهو موضض الربيئة.:  املِرح
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َ و  نََظر فيه وفَكَّر.:  في األَْمرِ  َربَأ

َ :  [رتأ] ً  كَمنع بالهمز العُْقَدةَ  رتَأ َ و .(1)َكرتَاَها من غير همز ، عن ابِن ُدَريد  َشدَّها ، كقُعود ، إِذا ُرتُوًءاو يَْرتَُؤها َرتْأ ً  َرتَأ  َخنَقَه.:  فاُلنا

َ و  أَقاَم.:  زيدٌ  َرتَأ

ُ  َخَرج:  قال الفراءُ و  اْنطلََق. َشِديداً أَي يَْرتَأ

تآنُ و تََكانُ  محركةً ممدودةً مثل الرَّ  وْزناً ومعنًى. الرَّ

َ و  َضِحك في فُتوٍر.:  الرجلُ  أَْرتَأ

َ  ما:  قال ابن ُشَمْيلو ً  أَي بِطعامٍ  (2) َكبَِدهُ اليومَ  َرتَأ نُ  يَْهَجأَ أَي ما أَكَل شيئا َ  أي ال يقال َخاصُّ بالَكبِدِ  وهو:  قال ُجوَعه به يَُسّكِ إِالَّ في  َرتَأ

 الَكبِِد ، وكبده منصوب على المفعولية.

َ :  [رثأ] ثيئَةُ  َحلَبَهُ على حاِمٍض فَخثَُر ، وهو:  اللبََن ، َكَمنَع َرثَأ أََحبُّ إِليَّ ِمَن لََحِديٌث ِمْن َعاقِل :  بلغ زياداً قوُل الُمغيَرة بن ُشْعبةَ و ، الرَّ

فُثِئَْت بُِساَللٍَة  َرثِيئَةٍ  إِليَّ ِمنْ  (3)فلَُهَو أََحبُّ  ؟كذاك هو: أَ  الشُّْهِد بماِء َرَصفٍَة. فقال
 ِمْن َماِء ثَْغٍب في يَْوٍم ِذي َوِديقٍَة تَْرَمُض فيه اآلجاُل. (4)

غلَُظ ، أَُو أَن تَُصبَّ َحليباً على لبٍن حامٍض فَتَْجَدَحه بِالِمْجَدَحِة حتى يَغلَُظ ، هو أَن تَْحلُب َحليباً على حامٍض فَيُروَب ويَ :  قال أَبو منصور

ٍس يقول لخاِدٍم له ثيئَةُ :  ومنه:  ِلي لُبَْينَةً أَشَربها. قال الجوهري والصاغاني (5) اْرثَئِي:  وسمعُت أَعرابيًّا من بني ُمَضّرِ  (6)تَْفثَأَ الغََضَب  الرَّ

هو اللبن الحاِمُض يُْخلَُط بالُحْلِو ، زعموا أَن ُرجالً نزل بقوم وكان ساخطاً عليهم ، وكان جائعاً ، :  ِسره وتُْذِهبُه. وقال الميدانيّ ، أَي تَكْ 

ثيئَة فسقَْوه  ، فسَكن غَضبُه ، فُضِرب مثالً. الرَّ

َ و ً  الرجَل بعد موته َرثَأْتُ  المعتل ، لُغةٌ في َرثَى الَميِّتَ  مهموزٌ  َرثَأ ،  الَمْرثِئَةُ  المرأَةُ زوَجها ، في َرثَْت ، وهي َرثَأَت َمَدْحته ، وكذلك:  َرثْأ

َزْوجي بأَبياٍت ، وهمَزْت ، أَرادت َرثَْيتُه. قاله الجوهريُّ والصاغانّي ، نقالً عن ابن الّسّكيت ، وأَصله غير  َرثَأْتُ :  وقالت امرأَةٌ من العرب

 اللبََن ، فظنت أَن الَمْرثِيَةَ منها. َرثَأْتُ  من المرأَة على التوهُِّم ، ألَنها رأَتهم يقولونوهذا :  مهموٍز ، قال الفّراءُ 

ً و َ و رأْيَهم أَي يَْخِلُطون يَْرثَئُون هم:  يقال َخلَطَ :  َرثَأَ يَْرثَأُ َرثْأ ً  بالعصا َرثَأ  بها. َضَربَ  شديداً إِذا َرثْأ

َ و َ و َرثِيئَةً  َصيََّرهُ :  اللَّبَنَ  َرثَأ َ وَ  القَْومَ  َرثَأ  .َرثِيئَةً  َعِمَل لهم لهم َرثَأ

َ و َ و َسَكنَ :  َغَضبُه َرثَأ ٌ  أَصابَتْهُ :  البَعيرُ  َرثَأ  فيظلَُع منه. في َمْنِكبِه يأُْخذُه ِلداءٍ  كَحْمَزة ، اسمٌ  َرثْأَة

ثْ و ثْأَةُ و بالفتح ءُ الرَّ هات اللغة الرَّ  َضِعيُف الفؤاِد قليُل الِفطنة ، وبه:  َمْرثُوءٌ  وَضْعُف الفُؤاِد. ورجل قِلَّةُ الِفْطنَةِ :  ، بزيادة الهاء ، كذا في أُمَّ

 ٌ اح:  البعيِر مأْخوذٌ من هنا ، قال اللحياني َرثْأَةَ  ولعل:  . قلتَرثْأَة ، فجعله اللحيانيُّ  وًءاَمْرثُ  أَصبحتُ :  قال ؟كيف أَصبحتَ :  قيل ألَبي الجرَّ

ثِيئَةِ  والُحْمُق ، من االختالط ، وِإنما هو من الضَّعف.  عن ثعلب. كالرَّ

ثْأَةُ و مِّ  ، الرُّ ْقَطةُ :  بالضَّ ُ  َكْبشٌ :  يقال الرُّ  أَي أَرقُط ورقطاُء. َرثْآءُ  ونَْعَجةٌ  أَْرثَأ

َ و َ  بالتشديد ، وكذا َخلَّطَ  أَي في َرأْيهِ  فالنٌ  اْرتثَأ ثِيئَةِ  أَمَرهم ، أُِخذ من يَْرتَثِئُونَ  عليهم أَمُرُهم ، وهم اْرتَثأ :  ، وهو اللبَُن الُمختِلط. قلت الرَّ

 فعلى هذا يكون من باب المجاز.

ثِيئةو  شربَها.:  ارتثأَ الرَّ

َ و َ  في بعض اللغات ، َخثُر:  اللبَنُ  ارتَثَأ هات اللغة كذا في نسختنا على َوزْ  كأَْرثَأ  .(7)ِن أَْكَرم ، ولم نِجْده في أُمَّ

 والتركيب يدلُّ على اختالٍط.

َ :  [رجأ] َرهُ ،:  األَْمرَ  أَْرَجأ  في حِديِث تَْوبَِة َكْعِب بن أَخَّ

__________________ 
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 .واجملمر عن ابن دريد ؛ ر ُت العقدة إذا شددهتا مثر حنبهتا 214/  3( كذا ابألصر ا ويف اجلمهرة 1)
 (.رل)ء أرتوه رتواً إذا شددته. وهو بدون  ز أيضاً يف اللسان ورتوت الشي:  وعنده أيضاً 

 ( ليست يف القاموس.2)
 أشه .:  ( النهاية3)
 فكاألصر وضبرت ثغب كاألصر. (ثغب)بساللة ثـََغٍب يف يوم شديد الوديقة. ويف اللسان ( : رَث)( النهاية واللسان 4)
 ارَث.:  ( اللسان5)
ويضرب مثاًل  سن موقض  10/  1وامليداين  488/  2وانظر املقايي   أن الرثيئة مما ُتطفي الغضبا.:  ومن أمثاهلم:  218/  3( يف اجلمهرة 6)

 املعروف وإن كان يسرياً.
 يف بع  اللغات. فعل  هذا.:  اللسان عل  ابن دريدِإذا خثر. وزاد يف :  وارَث الل ُ  218/  3( ويف اجلمهرة 7)
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َرانَ  وسلموآلهعليههللاصلىرسوُ     أَرحَجبَ : و  ماِلكٍ  َداَن نـََتاُجها :  الناقةُ  أَرجَبتو  التبحخري:  اإِلرجاءُ و  ا َأي َأخ َره ا أَمح
 مل ُيِصبح شيئاً :  الص ائدُ  أَرجبَ و  ُمرحِجَئةٌ و  ءٌ ا امر ِإذا َدَنتح َأن َلرَُج ولُدها ا فهي ُمرحِج  أَرَجَبت يهمز وال يهمز ا وكذا ا

يحدِ :  يقا  نا ِإىل الصــــــ  يئاً  فَبرحَجبحان خرجح ب شــــــَ َنا ا َأي مل ُنصــــــِ . ا َكَبرحَجيـح ِز لُغٌة يف الُكرِّ  أَرَجَبت:  قا  أَبو عمرو وتـَرحُ  اهلَمح
 :  وٌز ا وأَنشد لذي الر م ِة يصف بيَضةً الناقُة ا مهم

ا و  هـــــــــــَ ا َوأُمـــــــــــ  نـــــــــــ  اُش مـــــــــــِ حـــــــــــَ نـــــــــــح اَء ال تــــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــَ

ا    هـــــــــــــَ ـــــــــــــلـــــــــــــُ ا َزِوي ـــــــــــــ  ن ا زَاَ  مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح ا رَأَتـ  ِإَذا مـــــــــــــَ

  

ُه  ىَن لــــــــــــَ تــــــــــــَ ا ميــــــــــــُح مــــــــــــَ ِرفح لــــــــــــِ قــــــــــــح ــــــــــــُ وٍج َوملَح تـ تــــــــــــُ ــــــــــــَ  نـ

َبتح ِإَذا     ا أَرحجــــــــــَ هــــــــــَ يــــــــــلــــــــــُ لــــــــــِ ي  ســــــــــــــــــــــــَ تح َوحــــــــــَ اتــــــــــَ  مــــــــــَ

  
ْرتَه وقُِرئ أَْرَجأْتُ :  ه هي الرواية الصحيحة ، وقال ابن السكيتويروى إِذا نُتَِجْت ، وهذ  .(1) أَْرِجئْهو (َأْرِجهْ ):  األَمَر وأَرَجْيتُه إِذا أَخَّ

ر أَن له فكان ، وسلموآلهعليههللاصلىهذا مما خص هللا تعالى به نبيَّه :  قال الزجاج (2):  وقوله تعالى  ذلك وليس ، نِسائه من يشاء َمن يَُؤّخِ

تِه من لغيره ر َمن يَُردَّ  أَن وله ، أُمَّ ،  تُْرِجئُ  ُمَخفَّفاً من تُْرِجي وأَُرى:  ، بغير َهْمز ، والهمز أَْجَود ، قال (تُ ْرِجي):  ِرئوقُ  ، فِراشه إِلى أَخَّ

ُرونَ  أَي (3) أِلَْمر هللاِ  ُمْرَجئُون َوآَخُرونَ  وقَرأَ غيُر الَمَدنِيِّيَن والُكوفِيِّيَن َوعيَّاش قولَه تعالى .(تُ ْؤِوي)لمكان  أَي على :  زاد ابُن قُتيبة ُمَؤخَّ

يَتِ  بمعنى التأْخير اإِلرجاء أَي من ومنه ، (4)بفتح الجيم وسكون الواو  (َوآَخُروَن ُمْرَجْونَ )وقُِرئ  حتَّى يُْنِزَل هللاُ فِيهم ما يُِريدُ  أَمِره  ُسّمِ

وأَْخَطْيُت  أَْرَجْيتُ  على لُغة َمن يقول ِمن العرب وإِذا لم تَْهِمزْ  مثال ُمْرِجِعيّ  ُمْرِجئيٌ  الطائفةُ المعروفةُ ، هذا إَِذا همزت ، فرُجلٌ  الُمْرِجئةُ 

ْيت ل أَصحُّ ، وذهب إِليه أَكثُر اللغِويِّين وبََدُءوا به ، وإِنكاُر شيخنا التشديَد ليس وهو قول بعضهم ، واألَوّ  بالتشديد ُمْرِجيٌّ  فََرُجلٌ  َوتَوضَّ

أَي في قوله إِذا لم تهمز  َووِهم الجوهريُّ  كُمْرِجِعّيٍ  الُمْرِجئيُّ  والنسبة إِليه كُمْرِجعٍ ، ال ُمْرجٍ كُمْعطٍ  ُمْرِجئٌ  وإِذا هَمْزَت فَرُجلٌ  بوجِه َسِديد

ن ، وهو جٍ كُمْعٍط ، وأَنت ال يخفاك أَن الجوهريَّ لم يَقُْل ذلك إِال في لُغة َعدِم الهمز ، فال يكون َوَهماً ، ألَنه قول أَكثر اللغوييقلت َرُجٌل ُمرْ 

هات ، وما ذهب إِليه المَؤلِّف هو قوٌل َمرجوح ، فإِما أَنه تَصحيٌف في نسخة الصحاح التي كانت عند المؤلف أَو  تحريف. الموجود في األُمَّ

وإِذا لم تهمز قلَت رجٌل ُمْرجٍ :  قال الجوهريُّ و ، بالهمز ، والُمْرِجيَةُ ، بالياء ُمخفَّفة ال ُمشدَّدةً  الُمْرِجئةُ  أَي الطائفةُ  ُهمُ و
كُمْعٍط ، وهم  (5)

ي في حواشي الصحاح قول  الجوهريُّ ، في ذلك َوَوِهمَ  الُمْرِجيَّةُ بالتشديد الجوهرّي الُمْرِجيَّة بالتشديد ، إِن أَراد به َمْنسوبون قال ابن بَّرِ

منسوب إِلى هذه إِلى الُمْرِجيَة بتخفيف الياء فهو صحيح ، وإِن أَراد به الطائفَة نْفَسها ، فال يَجوُز فيه تَشديُد الياء ، إِنما يكون ذلك في ال

 والُمْرِجيَِة. الُمْرِجئَة يٌّ في النسب إِلىوُمْرجِ  ُمْرِجئيٌّ  وكذلك ينبغي أَن يُقال رجلٌ :  الطائفة ، قال

ل صاِدٍق يْكِشف قِناَع الَوَهِم عن َوْجه أَبي نَْصٍر الجوهرّيِ. :  قلت  .تعالى هللارحمهوهذا الكالم يحتاج إِلى تأَمُّ

َ و (6) [القول]اإِليماُن قَْوٌل بال َعَمل. كأَنهم قَدَُّموا :  طائفةٌ من المسلمين يقولون الُمرجئةو روه ، ألَنهم يَرْوَن أَنهم لو لم  أَْرَجأ العََمل ، أَي أَخَّ

اُهم إِيمانهم. راً ، يُهمَز  (7)أاََل تََرى أَنَّهم يُبايِعُوَن :  ويقول ابن عباس يَُصلُّوا ولم يَصوُموا لنجَّ الً ُمَؤخَّ الذَّهب بالذّهب والطعاَم ُمْرجاً أَي ُمَؤجَّ

ْر بَك  (8)ِعْش :  س تقولوال يُهمز ، وفي أَحكام األَسا جاء ، وال يُغَّرِ  .اإِلْرجاء َمْذَهبُ  (8)وال تَْغتَرَّ بِالرَّ

 والتركيب يدل على التأْخير.

ْدءُ :  [ردأ]  العَْونُ :  اإِلسالم وُجباةُ المال ِرْدءُ  فإِنهم ، َخيراً  األَمصارِ  بأَهلِ  َوأُوِصيه:  موته عند عنههللارضيفي َوِصيّة ُعمَر  ، بالكسر الّرِ

 فََأْرِسْلُه َمِعي)والناُصر ، قال هللا تعالى 

__________________ 
قرأ أهر املدينة وعاصــــــم والكســــــائي بغري  ز وقرأ أبو عمرو وابن كثري  (من ســــــورة األعراف 111اآية ) (قاُلوا َأْرِجْه َوَأخاهُ ):  ( من قوله تعاىل1)

 (.257/  7تفسري القرطيب )هبمزة وابن  يصن وهشام 
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 .51( سورة األحزاب اآية 2)
 .106:  ( سورة التوبة اآية3)
 ال يقا  أرجيته مبعىن أخرته ا ولكن يكون من الرجاء.:  هو من أرجيته أي أخرته. قا  املربد:  ( قرأ محزة والكسائي بغري  ز. فقير4)
 خطب.« ُمرُج»:  ( يف املطبوعة الكويتية5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 يتبايعون.:  ( يف النهاية واللسان7)
 وما أثبتناه يواف  ما جاء يف أساس البالغة.« .. . وال يغررنك.. ع »:  ( يف املطبوعة املصرية8)
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ُقِ   دِّ ره رِدحءٌ  وفالنٌ  (1) (ِرْدءًا ُيص       َ د  َ هح َاد ُة والِعدح :  الّرِدحءُ و  ِلفالٍن ا َأي يـَنحصـــــــــره وَيشـــــــــُ
ُلوا اأَلرحَداءِ  واحدُ  ُ  الث ِقيرُ امل  ا وَعد 

ِ ا أَلن ُكالن منهما:  الّرِدحأَيحنِ  َلاح  اآخر ا وهو جَماٌز. يـَرحَدأُ  الِعدح
 .ِرْدءٌ  لنا ثِقَاالً ، أَي أَْعَداالً ، كلُّ ِعْدٍل منها أَْرداءً  قد اْعتََكْمنَا:  وتقول

ةً وِعَماداً  ِرْدأً  َجعَلَه له:  كَمنَعَه ءِ أَي الشي به ءَ أَي الشي َرَدأَهُ وَ  ةً له وِعماداً  َرَدأْتُ  تقول:  قال الليث وقُوَّ  رَدأَ و فالناً بكذا وكذا ، أَي جعلته قُوَّ

 : قال ابن ُشَمْيلٍ  َدَعَمهُ  إِذا الحائطَ 

ً  أَْرَدأْتُ و ، ِرْدأً  بنفسي إِذا كنُت له أَردأْتُهو في الُكّل ، َكأَْرَدأَهُ  ه أَن يَْسقُطَ ، إِذا َدَعْمتَه بَِخَشٍب أَو َكْبٍش يَْدفَعُ  أَْرَدُؤهُ  الحائِطَ  رَدأْتُ   َرَدأْتُه فاُلنا

أَ وَ  أَي ُمِعيناً. ِرْدًءا وصرُت له  بمعنىالحائَط بهذا المعنى ، أَي  أَرَدأْتُ : و تَعاَونُوا ، قاله الليث ، وقال يونس:  (2) تََراَدُءواوَ  القَْومُ  تَردَّ

 .َرَدأْت

 الَحَجُر الذي ال يكاد الرُجل الضابِط يَْرفعُه بيَدْيه ، يأْتي في المعتل.:  (4)والِمْرَداة  (3)َكَدَرأَه  َرماه به:  بَِحَجرٍ  رَدأَهو

 الحائطَ  َرَدأْتُ  فيُِقيُم َحالَها ، وهذا من المجاز ألَنه من (5)يُحِسن َرْعيَها :  اإِلبلَ  يَْرَدأُ  بالخدمة ، والراعي أَْحَسَن الِقيَاَم عليها:  اإِلبلَ  ردأَ و

 َدَعْمته كذا في أَحكام األَساس.:  أَْرَدأْتُهو

عليها ، مهموزاً عن ابن  زادَ :  على مائَةٍ  أَرَدأَ و أَْربَى ، يُهمز وال يُهمز ،:  هذا األَمُر على غيرهِ  أَرَدأَ و َكرَدأْتُه بنفسه أَعانَه ،:  أَْرَدأَهُ و

 : األَعرابّي ، والذي حكاه أَبو ُعبيدٍ 

 : أَْرَدى. وقوله

َمٍة   َويـُلحِهيهح  يـُرحِدئـَُهايف َهجح
تّين ، وقال الليثُ  أَرَدأَ :  يجوز أَن يكون أَراد يُِعينها ، وأَن يكون أَراَد يَِزيد فيها ، فحذَف الَحْرَف وأَْوَصَل الِفْعَل ، ويقولون لُغة :  على الّسِ

لغيِر اللْيِث وهو َغلٌَط ، فمن ُهنا تعرف أَن الذي َذكره  أَْرَدى لم أَسمع الَهْمَز في:  على الَخمسين ، إِذا زاد. قال األَزهريُّ  أَْرَدأَ  العَربِ 

 المؤلف هو قوُل الليث فقط ، مخالفاً للُجمهور ، ولم يُِشْر إِلى ذلك.

تْرَ  أَرَدأَ و هُ :  أَردأَهو أَفَسْدتُه أَردأْتُه:  يقال َسكَّنَه ، وأَْفَسَده أَرَدأَهو أَْرَخاهُ :  الّسِ  على ما كان عليه. أَقَرَّ

ً  فِْعالً  فَعلَ :  أَردأَ و ً  (6)الرجُل فعل  أَرَدأَ  يقال َرِديئأ ً  شيئا ً  َجعَْلتُه:  ءَ الشي أَرَدأْتُ و ، َرِديئا ً  أَو أَصابَهُ  َرِديئا ً  يقال إِذا أَصاَب اإِلنساُن شيئا  َرِديئا

ً  ُمْرِدئٌ  فهو ً  ، وكذا إِذا فعل شيئا  .رديئا

اقتصر عليه الجوهري وابن القُوِطيّة وابُن القطَّاع وابُن سيده وابن فارس ، وحكى ثعلٌب فيه التثليث ، وهو غريٌب ، وأَغرب  َكَكُرمَ  رُدؤَ و

، فهو َرِديٌّ بالتثقيل ، وزعم ابُن ُدُرستَويه في َشْرح الفَصيح أَنه  (7)َكعاَل يَْعلُو لُغةٌ  (7)َرَدا يَْرُدو : وَ   في الِمصباحمنه ما حكاه الفَّيُّوميُّ 

ة ، وقد أَغفَلَها الُمصنّف في الُمعتّل ، كما أَغفل لغتيِن هنا ، قاله شيخنا ، اح  فََسدَ :  راَمةٍ ككَ  يَْرُدُؤ َرَداَءةً  أَخَطأَ ، وأَنها لغةُ العامَّ وقال ُشرَّ

َداَءةِ  بَيِّنُ  ءٌ َرِدي ءٌ فاسد ، وهذا شي ءٌ َرِدي فهو َضعَُف وَعَجَز فاحتاجَ :  الفصيحِ  َداَوة ، أَي ألَنها َخطأٌ. كما تقدَّم ، الرَّ ِديو ، وال تقل الرَّ  ءُ الرَّ

ْلَت ما ذكرناه آنفاً ظهر لك  ءٍ َرِدي فهو َجْمعُ  زتين، بهم أَْرِدئَاءَ  قوم من كذلك ءٌ َرِدي الُمنَكر الَمكروه. ورجل:  عن اللحيانّيِ وحَده. وإِذا تأَمَّ

 أَن ال إِجحاَف في ِعبارة المؤلف وال تقصيَر ، كما زعمه شيُخنا.

َرَزأَهُ وَ  ، َرِزئَه أَي مثل مالَه كاْرتََزأَهُ  َشْيئاً ، أَي ِمن ماله أَصاب منه:  بالضمِّ  ُرْزأً  بالفتح فيهما يَْرَزُؤه مالَه ، كَجعَله وَعِلمه َرزأَهُ :  [رزأ]

ه ، مهموٌز وغير مهموز ، قال أَبو منصور َرَزأَ وَ  ما كان ، أََصاب منه َخْيراً :  َمْرِزئَةً وَ  يَْرَزُؤه ُرْزأً  أَصله مهموز فَُخفِّف :  فالٌن فالناً إِذا بَرَّ
ِزيئَةُ و نَقََصه.:  ءَ الشَّيْ  رزأَ و وُكتب باألَلف. (8) ْزءِ  فَْقِد األَعّزةب الُمصيبة:  الرَّ  :  قال أَبو ذُؤيب الَمْرِزئَةِ و كالرُّ

اِذَ  ِإن   ٍك  الــــــــــــر زحءَ َأعــــــــــــَ الــــــــــــِ ُر ابــــــــــــِن مــــــــــــَ ثــــــــــــح  مــــــــــــِ

دِ     ـــــــــــــِ َة َواق ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــِن َنضـــــــــــــــــــــــــــح اِ  اب ـــــــــــــَ ث ـــــــــــــح ريحٍ َوأَم  ُزهـــــــــــــَ

  
 في حديث المرأَةِ التيو عظيم ، ُرْزءٌ  أَي أَصابَتْه ُمِصيبة ، وقد أَصابَه َرَزأَتْهُ َرِزيئةٌ  ابِن مالٍك. وقد ُرْزءِ  أَراد ِمثل
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__________________ 
 .34( سورة القصص اآية 1)
 وترّد وا.:  ( عن اللسان ا وابألصر2)
 .«درأ» كرداه. وانظر ما ال حظناه يف مادة:   ( اللسان3)
 .«واملردأة» املصرية والكويتية( عن اللسان واملقايي  واجملمر ا ويف املطبوعتا 4)
 رعيتها.:  ( أساس البالغة5)
 جعر.:  ( عن اللسان ا ابألصر6)
 يردو من ابب عال لغة.:  ( العبارة يف املصباح7)
 خمفف.:  ( عن اللسان ا ويف األصر8)
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َبايب  أُرحزَأَ  ابحيِن فـََلنح  أُرزإِ  ِإن:  جاَءت َتســــَبُ  عن ابِنها بح حِبيّب  (1) َأحح تُه فلم ُأصــــَ بحُت به وَفقدح يف حديث و  ا (3)َأي ِإن ُأصــــِ
ِنَئِة ال َوفحدُ :  ابن ذي يزن ُن َوفحُد التـ هح َرحزَِئةِ  فنحح

يف حديث ابن و  َأي قلير اإِلصــــــــــــــابة منه ا من الطعامِ  الر زحءِ  . وِإنه َلقليرُ امل
ثـََر ِمنح :  العاص وُ  .ُرزحِئي وَأِجد جَنحِوي َأكح صــــــــــيبة ا وهو :  الر زحءُ و  اَ َدُث ا َأي َأجُده َأكثَر مما آُخُذ من الطعام.:  الن جح

ُ
امل

 َكربي ة ويـَرَااَي ا فهو لفيف ونشٌر غرُي مَرت ب.  َرزَاايَ وَ  كُقفحر وأَقفا   أَرحزَاءٌ  ج من االنتقاصِ 
أَي ما أَصاب من ماله  (2)فالناً شيئاً  َرزأَ  ويقال ما ما نَقَْصتُه ،  ، أَيوبالفتح حكاه ِعياّض ، وأَثبتَه الجوهريُّ  بالكسر مالَه َرِزئْتُه ما:  يقالو

ً  يَْرَزآنِي فَلَمْ :  في حديث ُسراقَةَ بن ُجْعُشمٍ و شيئاً وال نَقَص منه ، حديث ِعمراَن والمرأَةِ صاحبِة ، أَي لم يأُْخَذا مني شيئاً ، ومنه شيئا

ً  َرَزأْنَا أَتعلميَن أَنَّا َما:  الَمزاَدتَْينِ  ً ]أَي ما نَقَصنا  ؟ِمْن َمائِك شيئا لَْو اَل أَنَّ هللا ال يُِحبُّ َضاللَةَ » وال أَخذنا ، وورد في الحديث (3) [منه شيئا

وايَاِت هكذا غيَر مهموز ، قال ابُن األَثير «ِعقَاالً  َرَزْينَاكَ  العََمِل َما التخفيف الشاذِّ ، وَضاللةُ واألَصل الهمُز ، وهو من :  جاَء في بعض الّرِ

 :  ، وقال الفرزدقُ  ُرِزيتُه:  وال يقال:  ، إِذا أُِخَذ ِمنك ، قال ُرِزئْتُه:  يقال:  ( ، قال أَبو زيد3) [وذهاب نفعه]بُْطالنُه :  العَملِ 

ا ااَن  ُرزِيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــًا َوَأاَبُه كـــــــــــــــــــــَ الـــــــــــــــــــــِ  غـــــــــــــــــــــَ

ري    قــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ٍك ف ــــــــــــــِ ل ــــــــــــــَ ت هــــــــــــــح رِّ مــــــــــــــُ يح كــــــــــــــُ اكــــــــــــــَ َ  لــــــــــــــِ

  
 :  َء ، قال ابُن مقبٍل يصف قُروماً َحَمَل عليهاَكَرِزي انتقَصَ  ءَ الشي ارتََزأَ و

ا  ر دحهتــــــــــــــــُ ا َفشــــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــَ ل ُت عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ل  محــــــــــــــــََ

اال    حـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــِ ذ  ال ـــــــــــُ ب ـــــــــــَ اِن يـ ـــــــــــَ ب ـــــــــــ  ـــــــــــل ي ال امـــــــــــِ  ِبســـــــــــــــــــــــــَ

  

َرُه  هـــــــــــــــــح اِر محـــــــــــــــــََ   ـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــن ِرمِي ال  كـــــــــــــــــَ

مح     لــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ َزأح فـ ــــــــــــــــــــَ رحتـ ــــــــــــــــــــُ وٍب زاِِبال يـ رُكــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــــــِ

  
بَالُ بُِرُكوٍن. :  ويروى  ْء.ولم يَْرتَِزى:  ما تَحِمله البعوضةُ ، ويروى:  والّزِ

ُؤوَن ، بالتشديدِ و أٌ  يقال َرجلٌ  الُمَرزَّ  :  يُصيب الناُس َخْيَره ، وأَنشد أَبو حنيفة:  ، أَي كريٌم يُصاُب منه َكثيراً ، وفي الصحاح ُمَرزَّ

ِم  لــــــــــــــــح يــــــــــــــــَر ا ــــــــــــــــِ قــــــــــــــــِ رَاَح ثــــــــــــــــَ َرز أً  ُرزحأً فـــــــــــــــــَ   مــــــــــــــــُ
رَ وَ     ا اَبكــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َع رتح ــــــــــــــر اِح مــــــــــــــُ َن ال وًءا مــــــــــــــِ ــــــــــــــُ ل  ممــــــــــــــَح

  
ه لم يضبط الجوهري فيه شيئاً اللهمَّ إِالَّ أَن يكون وِهَم الجوهريُّ في تخفيفهوَ  كذا في نسختنا ، وسقط من بعض النسخ ، وأَنت خبيٌر أَن  بَخّطِ

ً و يُصيُب الناَس خيُرهم الُكَرَماءُ :  بمثل هذا ال يُْنَسِب الَوَهم إِليه  .(4)يُِصيب الموُت ِخياَرهم :  وفي اللسان:  قَْوٌم ماَت ِخيَاُرهم:  هم أَيضا

َ :  [رشأ] ً  َكَمنَعَ  َرَشأ ُ و ولََدْت ،:  الظْبيَةُ  َرَشأَتِ و جاَمعَ  .َرْشأ َشأ كةً  الرَّ ك الظَّْبُي إِذا قَويَ :  ، ُمحرَّ ه ، ج وتَحرَّ ُ و ، أَْرَشاءٌ  وَمَشى مع أُّمِ َشأ  الرَّ

 ً ً و ٌء. رواه الدينوريُّ ،وَرقُها كَورق الِخْرَوعِ وال ثَمَرةَ لها ، وال يأُْكلها شي َشَجَرةٌ تَْسُمو فَوَق القَاَمةِ :  أَيضا أَي  ُعْشبةٌ كالقَْرنَُوةِ  هو أَيضا

ُ :  أَخبرني أَعرابيٌّ من َربِيعة قال:  يُْشبِهها ، يأْتي في قِرن ، قال أَبو حنيفة َشأ ة و الرَّ ةٌ ِجدًّا مثُل الُجمَّ لها قُضباٌن كثيرةُ العُقَِد ، وهي ُمرَّ

على األَرض وورقتها لطيفة ُمَحدَّدة ، والناُس يْطبُخونها ، وهي من خْيِر بَْقلٍة تَْنبُت بِنَْجٍد  (5)شديدةُ الُخضرةِ لَِزَجةٌ تَْنبُت بالِقيعاِن ُمنسِطحة 

ٌ  ، واحدتها ُ :  ، وقيل َرَشأَة َشأَة شإِ  وإِنما اْستَْدلَْلُت على أَن الم:  اُء تَْسلَْنِطُح ، ولها َزهرةٌ بيضاُء ، قال ابن سيدهَخْضَراُء َغبر الرَّ  همزة الرَّ

َشإِ  َشإ ءٍ أَشبَهُ َشي (6)عندي جاريةٌ ِمن النََّشأ :  الذي هو َشَجٌر أَيضاً ، وإِال فقد يجوز أَن يكون ياًء أَْو َواواً ، ومن َسجعات األَساس بالرَّ  بالرَّ

 أَي الظبي. ،

َ :  [رطأ] ً  ، كمنعَ  َرَطأ َ و جاَمعَ :  يَْرَطأُ َرْطأ ُ و به. َرَمى:  بَِسلِحه َرطأ َطأ َطإِ  على فَِعيٍل بَيِّنُ  ءٌ َرِطي الُحْمُق وهو:  ُمحّركةً  الرَّ ، كذا هو في  الرَّ

 نسختنا وفي األُمهات ، وفي نُسخة شيخنا

__________________ 
أي إن أصبت به وفقدته « فلن أرزأ حياي»:  قوله فلن أرزأ أحبايب اخل. هكذا يف نسخة الشارح والذي يف النهاية:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)

 ... فلم أرزأ:  فلم أصب حبيايت. فلينظر. والذي يف النهاية واللسان
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 ا. ه. قوله ؛ ما رزأ فالن اخل ا لعله ما رزأ فالن فالانً اخل.:  وأثبتنا ما يواف  اللسان. ويف هامش املطبوعة املصرية« فالن» ( ابألصر2)
 ( زايدة عن النهاية.3)
 نصاب ابلرزااي يف خياران وأما ثلنا.:  حنن قوم مرز أون:  ( ويف األساس4)
 حة.متسطِّ :  ( اللسان5)
 النسا.:  ( عن أساس البالغة ا وابألصر6)
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 كحمراء.  َرطحذءُ و  (1) َرِطَئةٌ  َأي األُنث  وهي كِكرام  رِطَاءٍ  قوم من َكَفرِح ا وهو خطبٌ ا  َرِطئَ 
ُ  أَْرَطأَتو  بَلَغَْت أَن تُجاَمَع.:  المرأَة

َ و ً  َصارَ :  اْستَْرطأ َطإِ  يَدَِّهنون وسلموآلهعليههللاصلىأَدركت أَبناَء أَصحاِب النبّيِ :  في حديث َربيعةو َرِطيئا هو :  ، وفسره فقال (2) بالرَّ

ْهَن يَعلو القَْوَم إِذا َرِكْبتَُهْم بما ال يُِحبُّون ، ألَن الدُّ  َرَطأْتُ :  هو الدَّْهُن بالماء ، من قولهم:  الكثير ، وقيل (3)الدَّْهُن :  التدهُُّن الكثير ، أَو قال

 الماَء ويَْرَكبه.

َ  [رفأ] ً  السفينةَ  رفأ ْبتَها إِلى الَجّدِ من األْرِض ، أَرفأْتُهاو أَْدنَاَها ِمَن الشَّطِّ :  كَمنَعَ  يَْرفَُؤَها َرْفأ السفينةُ نَْفُسها إِذا ما َدنَْت للَجّدِ ،  أَرفَأَتِ و إِذا قَرَّ

ة ، والَجدُّ  مَّ أَنَّهم َرِكبُوا :  في حديِث تَميٍم الدَّاِرّيِ و هو شاطئ النَّهِر ، وسيأْتي ،:  ما قَُرَب من األَرض ، وقيل:  عن هشاٍم أَخي ذي الرُّ

بتََها من الشَّّطِ ، وبعضهم يقولالسفينةَ إِ  أَرفَأْت:  قال إِلى َجزيرةٍ. أَْرفَئُوا البَْحَر ثُمَّ  في و واألَصل الهمز ،:  ، بالياء ، قال أَْرفَْيتُ :  ذا قَرَّ

َ  َحتَّى:  السالمعليهحديث موسى  في  الُمْرفَأَةِ  فتكون األَرُض كالسَّفينة:  في حديث أَبي هريرة ، في القيامةو عند فُْرَضِة الماِء. (4)به  أَْرفَأ

ٌ  والَمْوِضعُ  ، واجُ البحر تَْضِربها األَم . ويَُضمُّ  بالفتح َمْرفَأ  كُمْكرم ، واختاره الصَّغانيُّ

َ و ً  مهموزٌ  الثَّْوبَ  رفأ السفينِة ، وربما لم يُْهَمز ،  ءِ َرفْ  وأَصلح ما َوَهى منه ، ُمشتَقٌّ ِمنْ  وَضمَّ بَْعَضهُ إِلى بَْعٍض  (5) أَلََم َخْرقَهُ :  يَْرفَُؤه َرْفأ

زه بعُضُهم ، وأَغرب في المصباح فقال فيكون ُمعتاَلً با بالياء أَيضاً من باب َرَمى ، وهو لغةٌ بني َكْعٍب :  َرفَْيتُ :  إِنه يقال:  (6)لواو ، َجوَّ

ُل الهمزةُ واواً كما ترى َرْفواً  الثْوبَ  َرفَْوتُ :  ، وفي باب تحويل الهمزةِ  (6) فْ  َصْنعَتُه َرفَّاءٌ  وهو تَُحوَّ بَعيُّ  ءُ الرَّ  :  ، قال َغْيالُن الرَّ

َداءح  يــــــــــح ــــــــــَ ِديــــــــــَد الــــــــــبـ َن جــــــــــَ طــــــــــح بــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــَ ن  يـ هــــــــــُ ــــــــــَ   (7)فـ
ه     طـــــــــــــُ بـــــــــــــح و   عـــــــــــــَ ا اَل ُيســـــــــــــــــــــــــــَ اءح مـــــــــــــَ   (7)اِبلـــــــــــــر فـــــــــــــ 

  
فَّاءبَِرفْ  أَراد َ  َمن اْغتاَب َخَرَق ، وَمن استغفَر هللا:  ، ويقال ِء الرَّ  باالستغفار. َرفَأَهو ، أَي َخَرق ِدينَه باالْغتياب ، رفَأ

َ و ُجلَ  َرفَأ ً  الرَّ ْعِب وَرفََق به ، ويقال َسكَّنَهُ :  يَْرفَُؤه َرْفأ بأَحسِن ما يَِجُد ِمن القَْوِل ، أَي  يَْرفُوه ، بالواو فيه أَيضاً ، وفالنٌ  َرفَْوتُ :  من الرُّ

نه ويَْرفُق به ويدعو له.  يَُسّكِ

َب فقال لهفي او  الساكُن.:  الُمْرفَئِنُّ و ، أَي فََسَكن ما به ، (9) فَاْرفَأَنَّ  ففعل« (8)َعّفِ َشعََرك » لحديث أَن رجالً شكا إِليه التَّعَزُّ

َ و  َكَرقَأَ وسيأْتي. أَْصلَحَ :  بينهم َرفَأ

َ و َ و ، لُغتاِن بمعنَى َجنَْحت إِليه أَرفَْيتُ و إِليه أَْرفأْتُ :  قال الفراءُ  َجنَحَ :  إِليه أَرفَأ :  أَرفا إِليهو َشعَره ، وهو راجٌع إِلى اإِلصالح اْمتََشطَ  أَْرفَأ

باعيّ  َدنَا وأَْدنَى ض ألَصِل فعله الرُّ ض للمكان ولم يتعرَّ نعم لم يَذكره في  ؟السفينةَ إِلى الشّط ، فسقط بهذا قوُل شيِخنا ، والعجب كيف تعرَّ

َ  تقول بَىَحا:  و َمحلِّه ، ُجلَ  َرفَأ  َكَرافَأَهُ  َداَرأَهُ  أَْرفأَهو حابَْيته:  في البيع رافأْتُهو إِذا َحابَاَك فيه ، ُمَرافأةً  الرجُل في البَْيعِ  َرافَأَنيو حاباه ،:  الرَّ
َ و عن ابن األَعرابيّ  (10) ، نحو التََّمالُِؤ إِذا كان َكْيُدهم وأَمُرهم  تََرافُؤاً  على األَمر ترافأْنَاو وتظاهروا ، تََوافَقُوا:  تََرافَئُواو لََجأَ.:  إِليه أَرفأ

 وتوافَْقنَا. (11) تَواَطأْنَا:  على األَمر تََرافَأْنَاوَ  واحداً 

ً و تَْرفِئَةً  أَي الُمْمِلكَ  رفَّأَهوَ  فَاءِ :  قال له إِذا تَْرفِيئا وُحْسِن االجتماع ، قال  وَجْمعِ الشَّْملِ  ق والبََركة والنَّماءواالتّفا والبَنِيَن ، أَي باإِللتِئَامِ  بالّرِ

الرجَل إِذا َسكَّْنته ، وعليه قوُل  َرفَْوت وإِن شئت كان معناه السُّكون والُهُدّو والطَُّمأْنينة ، فيكون أَْصله غير الهمز ، من قولهم:  ابُن السّكيت

 :  أَبي ِخراٍش الُهذلي

وحينُ  وا َرفـــــــــــــَ الــــــــــــُ رَعح ايَ :  َوقــــــــــــَ ُد اَل تـــــــــــــُ لــــــــــــِ َويــــــــــــح   خــــــــــــُ

تُ     لــــــــــح قــــــــــُ ــــــــــَ مُ :  فـ ُم هــــــــــُ وَه هــــــــــُ ــــــــــُوجــــــــــُ رحُت ال كــــــــــَ ــــــــــح  َوأَن

  
 ، فأَْلقَى َرفَئُوني يقول َسكَّنُوني ، وقال ابُن هانِئ يُريد

__________________ 
 رطيئة.:  ( اللسان1)
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 ابلّرِطاء.:  ( اللسان والنهاية2)
ُن.:  ( ضبرت النهاية3)  الد هح
 .«أرفبته» النهاية واللسان ا واألصر( عن 4)
 خرقة حتريف.:  ( يف املطبوعة الكويتية5)
 ورفيُتُه رفياً من ابب رم  لغة بين كعب.:  ( نص املصباح املنري6)
 ابلرفا. .. حديد البدا:  وابألصر:  ( عن اللسان7)
 وما أثبتناه عن اللسان.« َشعحَر » ويف املطبوعة« شر »:  ( ابألصر8)
ارفبن الرجر ارفئناانً عل  وزن :  عل  أن النون زائدة وذكره اجلوهري يف حرف النون عل  أهنا أصــــــــلية ا وقا « رفب» ره اهلروي يف غريبه يف( ذك9)

 اطمبن أي نفر مث سكن.
 دارأ كرافب.:  داراه. ويف القاموس:  ( اللسان10)
 توافقوا ا وتواطؤوا.:  وإيه جلب. وتوافؤوا:  ( القاموس11)
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ي :  مَز ا قا اهل م وا بـَعحضـــِ عر ا وقد أَلقاها يف هذا البيت ا ومعناه َأيّنّ َفزِعحُت فطاَر قلحيب َفضـــَ واهلمزُة ال تـُلحَق  ِإال يف الشـــَ
ا ونقر َأي َتزو ج ا وَأصُر الر فِو االجتماُع والتالُ ُم  رفَبَ :  والَبنَا ا انته  ا وقا  يف َموحضٍض آخر ابلّرِفاءِ  ِإىل بعٍ  ا ومنه

ِ ا فمن  ز كان معناه االلتحام واالتّفا  ا ومن مل يهمز كان  رفَبَ  يف:  شــــيُخنا عن كتاب الياقوتة ما نصــــه لُغتاِن ملعنَـَياح
كون ا انته . قلت يف حديث و  واختار هذه التفرقَة ابُن الســـــــّكيت ا وقد تقّدمت اإِلشـــــــارُة ِإليه ا:  معناه اهلُُدو  والســـــــ 

َنِن اجلَاِهِلي ِة. ألَنه  والَبِناَ  ابلّرِفاءِ :  يُقا َ  َأن هَن  أَنه وسللللموآلهليهعهللاصللللىالنيب  ا وِإلا هَنَ  عنه َكراِهَيَة ِإحياِء ســــــُ
ن  فيه غريُه ا َريحٍح ا قا  له رجرو  كان من عادهتم ا وهلذا ســـــــــــــُ ُت هذه املرأَة ا قا :  يف حديث شـــــــــــــُ  ابلّرِفاءِ :  قد َتزو جح

 اَبَر    عليك ا وابر  فيَك ا ومَجَض بيَنكما يف َخريحٍ.:  َرُجاًل قا  َرف بَ  َأنه كان ِإذا:  يف حديث بعضــــــــــــــهمو  والَبنا.
َمُز الِفعُر وال يُهمز ا ويف حديث أُمِّ َزرحعٍ   .الّرِفَاءِ و  يف األُلحَفةِ  (1) [ألُم َزرحعٍ ]ُكنحُت َلِك َكَبيب َزرحٍع :   ويـُهح

ً :  ، كاليَْلَمِعّيِ  ئيُّ اليَْرفَ و ً و وَخْوفاً ، المْنتََزُع القَْلِب فََزعا  ِء القَْيِس في قَْوِل امرى اليَْرفَئِيُّ و وهو العبد األَسَوُد اآلتي ذكره راعي الغَنَمِ  هو أَيضا

 :  الفَزُع ، قال الظَِّليُم النَّافِرُ 

ي  رُقـــــــــــــــِ رَاَب َولـــــــــــــــُح ي َوالـــــــــــــــقـــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ َبيّنِ َوَرحـــــــــــــــح  كـــــــــــــــَ

لــــــــــــَ      ئــــــــــــيٍّ عــــــــــــَ رحفــــــــــــَ نــــــــــــِ ِ  يـــــــــــــَ قــــــــــــح َد نــــــــــــِ  ِذي َزَوائــــــــــــِ

  
ً  الُمَولِّي أَي النفورُ  القَفُوزو لنشاِطه َوتََداُرِك َعْدِوه ، الظَّْبُي ،:  اليَْرفَئِيُّ و  :  ِسْنِدّيٍ قال الشاعر واسُم َعْبٍد أَْسَودَ  َهَربا

ه  بَنــــــــــــــــ  ئــــــــــــــــييف كــــــــــــــــَ رحفــــــــــــــــَ ٍم  يـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ  اَبَت يف غــــــــــــــــَ

ٌر يف     وهـــــــــِ تـــــــــَ ُ وبُمســـــــــــــــــــــــح ذح ِر مـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــلـــــــــ  َواِد ال  ســـــــــــــــــــــــَ

  
ُ وَ   ِذْكرٌ  وله ، اعنهمهللارضييقال إِنه أَدرك الجاهليَّة وحجَّ مع ُعمَر في خالفة أَبي بكٍر  َمْولَى ُعَمَر بن الَخطَّاِب َرِضي هللا عنه:  َكيَْمنَعُ  يَْرفَأ

ً  وكان ، الصَّحيحين في  .بابه على َحاِجبا

 ُمَوافَقٍَة وُسُكوٍن وُماَلَءَمة.والتركيب يَُدلُّ على 

َ :  [رقأ] ً  وكذا العََرقُ  الدَّْمُع ، كَجعَلَ  َرقَأ مِّ  ُرقُوءاً وَ  بالفتح يَْرقَأُ َرْقأ أَي  وَسَكن أَي الدْمع ، قاله ابُن ُدُرْستََوْيِه وأَبو علّيٍ القاِلي َجفَّ :  بالضَّ

 اعنههللارضيفي حديث عائشةَ و سكَّنَه ،:  هللا تَعَالى أَْرقَأَهو انقََطع ، فيهما ، كذا في الفَِصيح، فسَّره الجوهريُّ وابُن القُوِطيّة ، و (2)الِعْرُق 

ُ  ال ليلَتي فبِتُّ :   لي َدْمٌع. يَْرقَأ

قُوءُ و ، ثاُلثيّاً ،  ِليَْرقَأَه صحيح وفي نُسخةٍ مبنيّاً للمعلوم من باب اإِلفعال ، كذا في نسختنا ، وهو ال ِليُْرقِئَهُ  ما يُوَضُع على الدَّمِ :  ، َكصبُورٍ  الرَّ

نَه بالمثلثة ، ابُن َصْيِفّيٍ أَحِد ُحكماِء العََرب وُحكَّاِمها اختُلف في ُصْحبته ، وفي ُشروح الفَصيح  أَْكثَمَ  (3) وقول وهو َخَطأٌ ، أَي ِليقَطعه ويَُسّكِ

 الدَّمِ  َرقُوءَ  ال تَُسبُّوا اإِلبَِل فإِنَّ فِيها:  ءٍ أَنه قوُل قَْيِس بِن عاصٍم الِمْنقَِرّيِ في َوِصيَِّة ولَِدِه ، وهو صحابيٌّ اتفاقاً ، في َوِصيَّة كتب بها إِلى َطيِّى

يَاتِ  أَنها أَي وَمْهَر الَكِريَمِة وبأَْلبَانَِها يُتَْحف الَكبيُر ويُغَذَّى الصغيُر ، ولو أَن اإِلبَل ُكلِّفَت الطَّْحَن لَطَحنَتْ   فتُْحقَنُ  بََدالً من القََودِ  تُْعَطى في الّدِ

َماءُ  بها از  (4) الّدِ ياِت فَتَْمنَُع من القَتِْل وقال مفضل الضبي:  في جامع اللغةأَي يَْسُكن بها الدَُّم ، وقال القَزَّ  :  أَي تُْؤَخذُ في الّدِ

ـــــــــــاً  ـــــــــــب ي َش طـــــــــــِ ـــــــــــح ي ـــــــــــعـــــــــــَ زِدحَن ال ـــــــــــَ ي ي ـــــــــــِ ئ ـــــــــــال  َن ال  مـــــــــــِ

بُ وَ     رحقــــــــــــَ اُء  تـــــــــــــَ ا الــــــــــــدِّمــــــــــــَ هــــــــــــَ لــــــــــــِ اقــــــــــــِ عــــــــــــَ (5)يف مــــــــــــَ
 

  
ماءَ :  الدَِّم لكانت َعظيمةَ البََركِة. قال أَبو زيد في نوادره َرقُوءَ  لو لم يَجعل هللاُ في اإِلبِل إِالَّ :  يقال:  وقال أَبو جعفٍر اللَّْبِليُّ  ُ  يَعني أَنَّ الّدِ  تُْرقأ

يات َمكاَن الدَِّم ، وقال أَبو جعفرٍ  َخْيُر أَمواِلنا اإِلبُل ، تُْمَهُر بها النِّساُء :  وقال بعض العرب:  بها ، أَي تُْحبَُس وال تَُهَراُق ألَنها تُْعَطى في الّدِ

ماُء ، وقال غيُره، وتُحْ  ُ  إِّن أََحقَّ ماٍل باإِليالَة ألَْموالٌ :  قَُن بها الّدِ ماُء ، وتُْمَهر بها النّساُء ، أَلبانُها ِشفَاء ، وأَْبَوالُها َدَواء ، تَْرقَأ َوَوِهَم  بها الّدِ

 أَي بل هو قَْوُل أَْكثََم أَو قَْيٍس. في الَحِديِث ،:  الجوهريُّ فقالَ 

 وقد ، والتابعين الصَّحابة من ُدونه َمن وإِلى ، وسلموآلهعليههللاصلىور من الَخبِر والَحديث إِطالقُهما على ما يضاف إِليه ثم إِن المشه

ً  أَن َعرْفتَ   فتابِِعيٌّ  صحابِيًّا يكن لم إِن وأَْكثَمُ . َصحابِيُّ  قيسا



255 

 

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية واللسان.1)
 خطب ا وما أثبتناه يواف  ما يف اللسان.« الَعَر » املطبوعة الكويتية( يف 2)
 وقا .:  ( يف نسخة للقاموس3)
 فتحِقُن الدماَء.:  ( يف القاموس4)
 ونسب إىل مسلم بن معبد الواليب. 40( البيت يف الفاخر ص 5)
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ه لتوهيم اجلوهرّي فيه ا عل  أَنه لي  بِبحدِع يف   قوله ا بر هو قوُ  َمن سبقه من األَئم ة أَيضاً.ابالتفا  ا فال َوجح
َ و ً  الِعْرقُ  َرقَأ َ  ال:  وروى الُمْنِذريُّ عن أَبي طالٍب في قولهم ارتَفَع ،:  ُرقوءاً وَ  َرْقأ  (1)ال َرفَع هللاُ َدْمعَتَه :  معناه:  هللاُ َدْمعَته ، قال أَْرقَأ

 هو. أَرقأَهو أَنا أَْرقَأْتُهو

ُ َرقَأَ و ً  بينهم يَْرقَأ ا َرفَأَ بالفاء فأَصلَح ، عن ثعلٍب ، َوَرُجلٌ  أَفَسَد ، وأَصلَح ؛ ِضدٌّ :  َرْقأ بين القوِم ، أَي  َرقُوءٌ  َوَرفأَ ما بينهم إِذا أَصلَح ، فأَمَّ

 :  ُمصِلٌح قال الشاعر

يِن و  نــــــــــــــــــ  ئٌ لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــِ م  رَاقــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــَ دح  صــــــــــــــــــــــــــــــــَ

وءٌ     ُر  َرقــــــــــــُ مــــــــــــِ مح ُمســــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــُ نـــــــــــــَ يـــــــــــــح ا بـــــــــــــَ مــــــــــــَ (2)لــــــــــــِ
 

  
َ رَ و ح به الجوهريُّ وابُن سيِده وابُن القُوِطيَّة َوَرقِئُْت ، كفِرح ، ذكره ابُن مالٍك في الكافية وَذَكر أَنه لُغَةٌ  في الدََّرَجةِ  قَأ في َرقَِي  كمنََع ، َصرَّ

بالفتح ، اسم  الَمْرقَاةُ  وهي عن ُكراع ، ناِدرٌ  ِعدَ صَ :  ، كرثَأُْت َوَرثَْيتُ  َرقَْيتُ وَ  َرقَأْتُ  َكَرِضَي ُمعتالًّ ، ونقل ابُن القطَّاعِ عن بعض العرب

 أَي الميم على أَنه اسُم آلٍة ، وكالهما صحيٌح ، وهما لُغتان في المعتّلِ أَيضاً. وتُْكَسر مكان

 : * ومما بقي على المصنف

اْرَق على َظْلِعك ، أَي اْرفُْق بنفِسك وال تَْحِمْل عليها أَكثََر مما تُِطيق ، وقال ابُن :  على َظْلِعَك ، أَي اْلَزْمه واْربَْع عليه ، لُغَةٌ في قولك اْرقأْ 

الً أَْمَرَك. اْرقَأْ :  وقد يُقال للرجل:  َرقِيُت ُرقِيًّا ، وقال غيره:  اْرَق على َظْلِعَك ، فتقول:  يقال:  األَعرابيّ   على َظْلِعك أَي أَْصِلْح أَوَّ

َ :  [رمأ] ً  كَجعَل بالمكانِ  َرَمأ ً  اإِلبُل بالمكانِ  َرَمأَتِ و به ، عن أَبي َزْيٍد. أَقامَ :  كقُعود ُرُموءاً وَ  َرْمأ أَقاَمْت فيه ، وَخّص :  ُرُموءاً و تَْرَمأُ َرْمأ

َ  زاد ،:  وعلى مائِةٍ ]بعضُهم به إِقامتَها في العُشب َ و (3) [كأْرمأ ُ و إِليك َخبٌَر ، َرَمأَ  بال حقيقٍة ، ويقال هل َظنَّه:  الَخبَرَ  رمأ ْمأ ِمن األَْخبَاِر  الرَّ

هكذا في غالب النُّسخ ، حتى جعلَه شيُخنا من األَضداد ، وتَعَقَّب على الُمؤلِّف في عدم التَّْنبِيه ، عليه ،  وَحقَّقَهُ ، َحقيقٍة ، (4)َظنٌّ بال 

هات اللغِة كالُمْحَكم والنِّهاية ولسان العرب ،:  والصحيح نَه ، بدليل ما في أُمَّ َ و َخمَّ أ  :  َظنَّه وقَدََّره ، قال أَوس بن َحَجرٍ :  الَخبَرَ  َرمَّ

تح  لـــــــــــــَ َبةُ َأجـــــــــــــح َرمـــــــــــــ  َدتح  مـــــــــــــُ اِر ِإذ َولـــــــــــــَ بـــــــــــــَ  اأَلخـــــــــــــح

ور    ذحكــــــــُ ِ  مــــــــَ يــــــــح ِد الــــــــقــــــــَ بــــــــح عــــــــَ وحٍء لــــــــِ وحِم ســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ نح يـ  عــــــــَ

  
َ ]و التقديُر ، وهذا أَْولَى ِمن جعله من األَضداد من غير َسنٍَد يُْعتَمد عليه كما ال يخفى.:  والتخمينقلت  آتُ وَ  (5) [دنا:  إِليه أَْرَمأ األَخباِر  ُمَرمَّ

أَةٍ  جمع وفتحها (6) بتشديد الميم أَي  أَباِطيلُها:  باهُ بصيغة الفاعل، ولو قال كُمعَظَّمات كان أَخَصَر ، قاله شيُخنا ، ولكنه يَحُصل االشت ُمَرمَّ

 أَكاِذيبَُها ، ومن هنا تعلم أَن قوله َوَحقَّقه تَحِريٌف من الناسخ أَو َسْهٌو من قلم الُمَؤلِّف.

 : * ومما يستدرك عليه

 َدنَأُْت ، كذا في العُباب.:  إِليه أَرَمأْتو ِزدت ، مثل َرَمْيُت وأَرَمْيت.:  ، أَي أَْرَمأْتو على الخمسين َرَمأْتُ :  عن ابن األَعرابيّ 

َ :  [رنأ] ً  وهو (7) نََظرَ :  قالوا إِن أَصله اإِلعالل ، كَدَعا ، ثُمَّ َهمزوه قياساً على َرثَأْت المرأَةُ َزْوَجها كَجعَل إِليه ، َرنأ ، قال الُكميت  يَْرنَأُ َرْنأ

 :  يَِصف السْهمَ 

لـــــــــــــــُ  لـــــــــــــــِّ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ااًن يـ نـــــــــــــــ  زَع حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــد َأهـــــــــــــــح رِي  ُه يـــــــــــــــُ

ىت      ة حــــــــــــــَ َد اإِلَدامــــــــــــــَ نــــــــــــــح أنََ عــــــــــــــِ رح َربُ  يـــــــــــــــَ  الــــــــــــــطــــــــــــــ 

  
ت. والطََّربُ :  السْهُم. وحنَّانٌ :  األَهَزع َم ، أَي فُتَِل باألَصابع وقالوا:  ُمَصّوِ اهُ طَرباً ِلتَْصِويتِه إِذا ُدّوِ الرُجَل ، :  الطَِّربُ :  السْهُم نفُسه ، سمَّ

ت عند اإِلدا ً ألَن السهم إِنما يَُصّوِ  : مة إِذا كان َجيِّداً ، وصاحبُه يَطَرب ِلصوته وتأُْخذه له أَْريَِحيَّةٌ ، ولذلك قال الكميت أَيضا

__________________ 
 وأصــــــــــــــر ذلك يف الدم إذا قتر رجٌر رجاًل فبخذ أهر املقتو  الدية رقب الدم ا أي ارتفض فال يطالب به ا أي دم املقتو .:  ( قا  األصــــــــــــــمعي1)
 .(40ـ  39الفاخر )
 (.لر ـرقب )( البيت للكميت ا وهو يف اللسان 2)
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 ( زايدة عن القاموس.3)
 .«ىف»:  ( اللسان4)
 ( زايدة عن القاموس.5)
 بشد امليم.:  ( يف القاموس6)
 رُنـُّواً.الراء والنون وا رف املعتر أصر واحد يد  عل  النظر ا يقا  ران يرنو ا إذا نظر ا :  ( يف املقايي 7)

ً.:  ءُ الرنح :  رأن:  ويف اللسان  الصوت ا َرأن يَرأَن َرأنح
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فِّ  لـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ اٍت ِإَذا أَدحرَِن عـــــــــــــــَ زِجـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــَرا    ِدي
ُ

اِء املــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــــغــــــــــــــــــِ َن اِبل ــــــــــــــــــح رِّب طــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ  ي

  
تها وِإعاللها ، وهو َعجٌب منه   .تعالى هللارحمهفترك الُمؤلّف هذه المادَّةَ المتَّفََق عليها وذكر ما اختُِلف في ِصحَّ

َ  جاءَ  عن األَصمعيو  يَتَثَاقَلُ :  في ِمْشيَتِه يَْرنَأ

ُ و ُ  كذا هو مضبوط عندنا ، وكذا (1)بفتح الياء وضم الراء والنون مشدَّدة  اْليَُرنَّأ ُ و كيَمنَع ، اليَْرنَأ اسم :  (2)بضم فسكون وهمز األَلف  اليُْرنَأ

َ يَْرنَ :  قالوا:  للِحنَّاء ، قال ابن جنى ، كذا في لسان العََرب  (3)هذا يَْفعََل في الماضي ، وما أَغربَه وأَْظَرفَه :  وقال بِاليرناءِ  َصبَغَها:  ِلْحيَتَه أ

اء بناء على أَن الياَء زائدةٌ ليست من األَصالة  في فَْصِل الياء ، سيأْتي  ولكن ذكر أَبو َحيَّان ِزياَدتها ، (4)إِشارة إِلى أَن ِذكرها في الرَّ

َ  واستدلُّوا له بحذف الياء في اشتقاق الِفعل ، قالوا َ  َرأَْسه ، إِذا جعل فيه َرنَأ وقد دلَْلناَك على نَّص األُّمهات من :  ، قاله شيُخنا. قلت اليرنأ

 قول ابِن ِجنّي في استعمال الفعِل الماضي ، فاعتَِمْد عليه وكن من الشاكرين.

ُ :  [رهأ] ْهيَأَة َ :  تقول أَن تَجعَل أََحَد الِعْدلَْين أَثقََل من اآلخرِ  قال الليثو قاله ابُن ُشَمْيلٍ  والتَّواني والعَْجز ضَّْعفُ ال:  في األَمر الرَّ الِحْمَل  َرْهيَأ

ُ  ، وهو ْهيَأَة ً  (5) وأَْن تَْغَرْوِرَق العَْينَاِن َجْهداً أَْو ِكبَراً  ، َرْهيَأَةً  ِحْملَكَ  َرْهيَأْتَ و الرَّ  :  ال يَقَرُّ َطْرفَاُهَما وأَنشد تََرْهيَآن وعيناه:  قال الليث أَيضا

ا  مـــــــَ كــــــُ خــــــِ يــــــح اِ  شــــــــــــــــــــَ نح مـــــــَ ا مــــــِ مـــــــَ كــــــُ ظــــــ  اَن حــــــَ  ِإن كـــــــَ

بُ اَناًب     ــــــــــَ ي َرهــــــــــح ــــــــــَ رَبِ  تـ ــــــــــكــــــــــِ َن ال ا مــــــــــِ اهــــــــــَ ــــــــــَ ن ــــــــــح يـ (6)عــــــــــَ
 

  
ُ :  عن أَبي زيدو ْهيَأَة َ :  يقال أَْن يُْفِسَد َرأْيَه وال يُْحِكَمهُ :  الرَّ ْمه ، وهو  َرْهيَأتَ  أَْفَسَده فلم يُْحِكْمه ، وكذلك:  َرْهيَأَةً  رأْيَه َرْهيَأ أَْمَرك إِذا لم تُقَّوِ

َ :  ، وقال أَبو ُعبْيدٍ  ُمَرْهيَاءٍ  َجاَءنَا بأَْمرٍ :  أَيضاً التخليُط في األَمِر وتَْرُك اإِلحكام ، يقال على  (7)ْلبَْث إِذا اختلََط فلم يَ  َرْهيَأَةً  في أَمِره َرْهيَأ

َ  قد:  َرأْيٍ ، ويقال للرجل إِذا لم يُِقْم على األَمر وَجعل يَُشكُّ ويتردَّد :  وفي بعض النسخ ِحْمالً فاََل يَُشدَّه وهو يَِميلُ  الرجلُ  وأَْن يَْحِملَ  َرْهيَأ

َ و فهو يَِميل. َ :  أبو زيدجعل أََحد الِعْدلَْيِن أَثقََل من اآلخر ، وقال :  الِحْملَ  رْهيَأ ، وذلك أَن يَْحِمل ِحْمالً فال يَُشدَّه  ُمَرْهيِئٌ  الرجُل فهو َرْهيَأ

 بالِحباِل فهو يَِميل ُكلَّما َعَدلَه.

َ و َ و اضطَربَ :  فيه تََرْهيَأ ك ،:  ءُ الشي ترْهيَأ َ  الرجلُ و تََحرَّ َ :  في ِمْشيتِهِ  تََرْهيَأ ُ تََرْهيَ  والمرأَة:  والذي في األُمهات تََكفَّأ تََكفَّأُ :  في ِمْشيَتِها أ

َ و النَّْخلَِة العَْيَدانَةِ  (8)تََكفَُّؤ  كَ  السََّحابُ  تََرْهيَأ َ  تََهيَّأَ للمَطِر ،و إِذا تَحرَّ ُ :  اضطربْت ، ويقال:  تَرْهيَأَتو السحابةُ  َرْهيَأَت:  يقال َكَرْهيَأ  َرْهيَأَة

ها َوتَهيُُّؤها للمَطِر ،:  السَّحابةِ  ضُّ ْت به َعنَانَةٌ  تََمخُّ ُ  وفي حديث ابن مسعوٍد أَن رجالً كان في أَرٍض له إِذا َمرَّ :  ، فَسمع فيها قائالً يقول تََرْهيَأ

 :  ائْتِي أَْرَض فاُلن فَاْسِقيها ، قال

تح  حـــــــــَ اِت َأضـــــــــــــــــــــــح مـــــــــَ قـــــــــَ ُة الـــــــــنـــــــــِّ انـــــــــَ نـــــــــَ َك عـــــــــَ لـــــــــح تـــــــــِ  فـــــــــَ

بُ     يــــــــــــَ َرهــــــــــــح ا تـــــــــــــَ يــــــــــــهــــــــــــَ رِمــــــــــــِ جــــــــــــح مــــــــــــُ قــــــــــــاِب لــــــــــــِ  اِبلــــــــــــعــــــــــــِ

  
ُ :  وقال األَصمعيّ  َ :  عن أبي ُعبيدٍ و (9)، يعني أَنَّها قد تََهيَّأَْت للمطر فهي تُِريد ذلك  تََرْهيَأ وهو يُِريد  عنه َهمَّ به ثم أَمَسكَ  إِذا في أَْمِره تَرْهيَأ

 فِْعلَه.

َ و  لم يَْعِزْم عليه.:  في أَمِره َرْهيأ

أ:  [روأ] احه ، قال ابُن ُدُرستويه في َشْرحه .(10)على الهمز اقتصر في الصحيح  ، َروَّ أْتُ  أَصل:  وتبعه أَكثر ُشرَّ الهمز ، َوتَْرُك الهمِز  َروَّ

أَ  قالوا:  فيه جائٌز ، قاله شيخنا ، وفي لسان العرب ُت السَِّويَق ، وإِنما هو من الحَ  َروَّ ،  (11)ْلَواِء ، فهمزوه على غيِر قياٍس ، كما قالوا َحألَّ

ى لُغَةٌ. على إِلحاق فِْعل المهموز بفْعِل المعتّل َكزكَّى تَْزِكيةً ، وكثيراً ما  تَْرِوئَةً  في األَمرِ  وقد ذكره المؤلف كغيره في المعتلّ :  قلت وَروَّ

ً و عاملوا الَمهموز معاملةَ الُمعتَلِّ  كذا في سائر النسخ الموجودة بأَيدينا ، وهكذا في لسان العرب  نََظر فيه وتَعَقَّبَه:  على القياس تَْرِويئا

 وغيره ، ومعناه أَي َردَّد فيه

__________________ 
 ومثلها يف اللسان.« الرُيَأن ُ »:  ( يف القاموس1)
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ُ. ويف املقايي :  ( يف اللسان2) ُ والرُيَأن  ُ ا :  الرَيَأن   ا ناء. (كاللسان)الرُيَأن 
 أطرفه.:  ( اللسان3)
 ووافقنا املطبوعة الكويتية فيما أثبتته.« االصابة» ( ابألصر4)
 دماً.:  تغرور  العينان دمعاً ويف نسخة:  ( يف اجملمر5)
 انٌب ترهيبٌ.:  ( اللسان وفيه6)
 فلم يثبت.:  ( اللسان7)
 تكفب كما ترهيب.:  ( اللسان8)
 وملّا تفعر.:  ( يف اللسان زايدة9)
 .«الصحيح لعله الفصيح»:  قوله:  املطبوعة املصرية( هبامش 10)
 ا الوة.:  ( اللسان11)
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َره  نياً ا ال ما قاله شــــــــــــــيُخنا قاِم ا وحيث ِإهنا ثَبتتح يف األُمهاِت كيف :  ِفكح
َ
ِإنه َطَلَب الَعوحَرَة وتـَتَـب َض الَعثـحَرَة ا بقرينة امل

ر ٌة ا كما ال لف  ايُقا  فيها ِإهنا زايدٌة غرُي معروفٍة َأو  ابهلمز ا  الر ِويَئةُ  واالســـــــمُ  بر َ َ.  فيه ومل يـَعحَجرح ِِبَوابٍ  ِإهنا ُمضـــــــِ
 كذا يف الصحاح ا َجَرتح يف كالمهم غري مهموزٍة ا كذا يف الَفصيح.  الّرِِوي ةُ  هي:  قيرو  عل  اأَلصر

اءُ و ي  الرَّ  واحدتُه هو شجٌر أَغبَُر له ثَمٌر أَحمر:  له ثَمٌر أَبيُض ، وقيل (2)ُسْهِليُّ  َشَجرٌ و َكتَْبتها ريَّأُْت َراءً وَ  ، (1)َحْرٌف من حروف التَّهّجِ

 : ، وقال أَبو حنيفة ُرَوْيئَةٌ  وتَصغيرها بِهاءِ  َراَءةٌ 

اَءةُ  ان أَنه قال:  ال تكون أَْطَوَل وال أَعرَض من قَْدِر اإِلنسان جالساً ، قال الرَّ اَءةُ :  وعن بعض أَعراب َعمَّ ُشَجيرة تَرتفُع على ساٍق ، :  الرَّ

ٌر أَْحَرش  (3)ثم يَرتفع   أَْرَوأَ وَ  هي ُشجيرة َجبليّة كأَنها ِعْظِلَمةٌ ، ولها َزْهَرةٌ بيضاُء لينة كأَنها قُْطٌن.:  وقال غيره:  ، قال (4)، لَها َوَرٌق ُمَدوَّ

اءُ  َكثَُر به:  المكانُ  هي نَْوٌع من شجِر الطَّْلحِ ، وهي الشجرةُ التي :  قالوا:  أَبو َعِلّيٍ الفارسيُّ ، وقال شيخنا ، عن أَبي زيٍد ، حكى ذلك الرَّ

 أَْبيَضُ  َزْهرٌ  لها وهي:  قالوا ، وغيُره السَُّهْيلي قاله ، عنههللارضي بكر وأَبو ، وسلموآلهعليههللاصلىنَبتَْت على الغَاِر الذي كان فيه النبيُّ 

يش الَمَخادُّ  به يُْحَشى القُْطنِ  ِشْبهُ  ً  ِخفَّةً  كالّرِ  :  الشاعر قال ، النَّبات ِكتاب في كما ، وِلينا

مح  اهـــــــــــُ لـــــــــــَ   ـــــــــــَِ ِديـــــــــــِف عـــــــــــَ َر  َوَدَ  الســـــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــَ

ِر     ثـــــــــــــح مـــــــــــــِ يـــــــــــــضُ  الـــــــــــــر اءِ كـــــــــــــَ قـــــــــــــِ َدُه الصـــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــ   لـــــــــــــَ

  
فاِء ، وفي المواهب أَنها أُمُّ َغْياَلَن ، وسبقه  اح الّشِ هذه الشجرةُ التي وصفها أَبو حنيفةَ :  إِليه ابُن هشام وتَعَقّبوه ، وقال في النورونقله ُشرَّ

يَش ف ي الِخفَّة ، ورأَيت َمن يَجعله غالُب َظنِّي أَنَّها العَُشر ، كذا رأَيتُها بأَْرض البِرَكِة خاِرَج القاِهَرةِ ، وهي تَنفتُِق عن مثل قُْطن يُْشبِه الّرِ

اءَ  هو الصحيح ، فإِن وما ذكره شيُخنا:  ليس هو العَُشر كما زعم ، بل شجٌر يُشبهه ، انتهى ، قلت:  هرة. قلتفي اللُُّحِف في القا غيُر  الرَّ

ُر حتى يكون و صغيراً ثم يَْكبَ العَُشر ، وقد َرأَْيُت ِكلَْيِهما باليَمن ، ومن ثَمر ُكّلٍ منهما تُْحَشى الَمَخادُّ والوسائُد ، إِاّل أَن العَُشر ثَمُره يَبد

اءِ  كالباذْنَجانَة ، ثم ينفتق عن ِشْبه قُطٍن ، وثَمرُ  ليس كذلك ، والعَُشر ال يُوَجد بأَْرِض مصَر ، كما هو معلوٌم عندهم ، وهما من َخواّصِ  الرَّ

اءِ  أَرض الِحجاز وما يليِها ، ومن ثَمرِ  اءُ :  مقال أَبو الهيثو تُْحَشى ِرَحاُل اإِلبل وغيُرها في الحجاز الرَّ  :  وأَنشد َزبَُد البَْحرِ :  الرَّ

ا  هــــــــــــــَ ــــــــــــــح َريـ فــــــــــــــَ ا َومبِِشــــــــــــــــــــــــــــح رِهــــــــــــــَ حــــــــــــــح نــــــــــــــَ َبن  بــــــــــــــِ  كــــــــــــــَ

ا وَ     هــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح ِج أَن لــــــــــــــــــِ ا رَاءً خمــــــــــــــــــَح ظــــــــــــــــــ   َومــــــــــــــــــَ

  
ان البَّرِ ، وسيأْتي.:  والَمظُّ   َدُم األََخَوْيِن ، وهو َدُم الغَزال وُعصاَرةُ ُعُروِق األَْرَطى ، وهي ُحْمٌر ، وقيل هو ُرمَّ

َ و (5)بالضم  فََسَح عن ُخنَاقِه إِلحاقاً له بالمعتلِّ  َريَّأَه تَْريِئَةً :  [ريأ] أَ  َريَّأ أَْت في األَمر في األَمر َروَّ وفَكَّْرُت بمعنًى  َريَّأْتُ وَ  في التهذيب َروَّ

أَ ، قاله شيخنا  َراءَ وَ  إِنها ليست ُمستِقلَّةً ، بل هي َمقْلوبة.:  وخافَه ، قال الصرفيون اتَّقَاه:  ُمَرايَأَةً  (6) َرايَأَهُ : و واحٍد ، وقيل هي لُثْغَةٌ في َروَّ

ي منه لُغةٌ في َرأَى ، واالسم كخاف:  يح وِزيد بالكسر ءُ الّرِ اءُ :  والهمز ، كالّرِ  :  كالهاء ، وأَنشد شيخنا الرَّ

ُه  بــــــــــــــُ ِر أَركــــــــــــــَ حــــــــــــــح وِب الــــــــــــــبــــــــــــــَ رُكــــــــــــــُ يِن بــــــــــــــِ رحتــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــَ

َذا     ــــــــِ ُه ب صــــــــــــــــــــــح صـــــــــــــــُ اخح ــــــــَ ريحُ ف ك اخلــــــــَ ــــــــَ ريحِي ل ــــــــر اءِ غــــــــَ  ال

  

ُه  ــــــــُ ت ــــــــَ ــــــــنـ ي فــــــــِ ــــــــيِن ســــــــــــــــــــــَ ي جــــــــِ ــــــــح ن ــــــــُ تـ ــــــــَ وٌح فـ ــــــــُ َت ن ــــــــح ا أَن  مــــــــَ

اءِ وَ    
َ

لـــــــــــَ  املـــــــــــ ي عـــــــــــَ يـــــــــــُح َأاَن أَمحشـــــــــــــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــِ
َ
 اَل امل

  
ا الشْعُر فألَبي ال:  قلت ء الشاعر الضَّرير ، ابِن خالَة أَبي إِسحاق الُحْصِرّيِ صاحِب َزْهِر َحسِن َعِلّيِ بن َعْبِد الغَنِّيِ الِفْهِرّي الُمْقِرىأَمَّ

 َزاَدهُ.فاْخُصْصهُ بَِذا الدَّاِء ، بالدَّاِل الُمهملة ، ال بالراء ، كما َزَعَمه شيُخنا ، فيَُردُّ عليه ما :  اآلداب ، وأَّما الروايةُ فإِنها

 فصل الزاي
 مع اهلمزة

فَه:  َزأَزأَهُ :  [زأزأ]  رأْسه وَذنَبَه. (7)أَي طَرفَْيه  َمشى ُمسِرعاً رافعاً قُْطَرْيهِ :  الظَّليمُ  َزأْزأَ و َخوَّ

َكه ،:  ءَ الشي زأَْزأَ و ك:  تَزأَْزأَ و َحرَّ  تَزأْزأَ و تََزْعَزعو تَحرَّ
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__________________ 
 اللسان ا حرف هجاء ا وهو حرف جمهور مكرر يكون أصاًل ال بداًل وال زائداً.( الراء ا كما يف 1)
 ( ُسهلي نسبة إىل سهر عل  غري قياس.2)
 مث تتفرع.:  ( اللسان3)
 أخرش.:  ( عن اللسان ا وابألصر4)
 ِخَناِقِه.:  ( يف القاموس5)
 ورَاأَيَ.:  ( يف نسخة للقاموس6)
 صدره وعجزه.:  قطريهورفض  168/  1( يف اجلمهرة 7)
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 :  ركًة َأي َخوحفاً ا وقا  أَبو زيد له فـََرقاً  ذ  منه َتصاَغرَ 
كعَْطِف التْفِسير على  وَخافَ  هابَه وتَصاغَر لهُ :  له تََزأَْزأَ :  َشديداً إِذا تَصاَغْرَت له وفَِرْقَت منه ، وِعبارةُ الُمْحكم تََزأُْزؤاً  من الرجل تََزأَْزأْتُ 

َ :  الرجل َزأَْزأَ تَ و تَصاغر  :  قال َجرير اختبأ

ٌر  فــــــــــــَ ااًل زَانــــــــــــُه خــــــــــــَ ِدي مجــــــــــــََ بــــــــــــح ــــــــــــُ تـ ــــــــــــَ ُدو فـ بــــــــــــح ــــــــــــَ  تـ

َزأحزََأتِ ِإَذا     ــــــــــــــَ يــــــــــــــبُ  تـ اكــــــــــــــِ نــــــــــــــَ وُد الــــــــــــــعــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــــ 

  
كاً أَعطافَه َكهْيئَة الِقَصارِ  الرجُل إِذا تَزأْزأَ و  أَي وهي ِمْشيَة الِقصار. َمَشى ُمحّرِ

هذا َمحلُّ ِذْكره ، ألَنه مهموٌز ،  تَُضمُّ الَجُزوَر ، ، أَي تَُزأِْزئُ  َعظيمةٌ  بالهمز فيهما أَي ُعلَبَِطةٍ  مثل ُزَؤِزئَةٌ و َكعاُلبَِطة ُزَؤاِزئَةٌ  قِْدرٌ :  يقالو

 :  قال أَبو ِحزاٍم غالُب بن الحارث العُْكِليُّ 

ِدي و  نـــــــــــــــــــــــــــــــح ةٌ عـــــــــــــــــــــــــــــــِ ٌة  ُزَ ازِئـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َوأحبـــــــــــــــــــــــــــــــَ

َزأحزِئُ     ُؤهح  تـــــــــــــــــــُ جــــــــــــــــــَ ا هتــــــــــــــــــَح أحِث مــــــــــــــــــَ (1)اِبلــــــــــــــــــد 
 

  
وهذا الذي َذَكَره َوَهًما هو المنقول عن األَصمعّي وشيوِخه ، والمَؤلف تَبَِع ابَن سيَِده في الُمحكم ، حيث  ِذْكُرهُ في المعتل َوَهٌم للجوهرّيِ وَ 

 ذكره في المهموز.

ُ :  [زبأ] ْبأَة هاتُ  الزَّ رواه ابُن  الغَْضبَةُ  د تَقدَّم أَنه َسْهٌو من قَلم الناسخوق بالفتح ، نَقلَها من بعض حواشي الصحاح ، وقد َخلَْت عنها األُمَّ

 .(2)األَعرابّي 

ً  مائةَ َسْوطٍ  (3) ، كمنع َزَكأهَ :  [زكأ] ً  َزَكأَهُ و ضَربه ،:  َزْكأ َل نَْقَده:  أَي أَْلَف ِدْرهمٍ  أَْلفا عن ابن السّكيت ، وعليه اقتصر  نَقََدهُ أَو َعجَّ

. بَْيِديُّ  الجوهريُّ والزُّ

َ و ُ و عن أَبي زيد ، لََجأَ واستنَدَ :  إِليه َزَكأ  :  الملجأُ قال الشاعر:  الَمْزكأ

ُه وَ  رًا َأوح أُرَاُع لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ُب أَم َف أَرحهــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  كــــــــــــــــَ

دح و     بحتُ قــــــــــــــَ رحَوانِ  زَكــــــــــــــَ ِر بــــــــــــــِن مــــــــــــــَ  ِإىل ِبشــــــــــــــــــــــــــــح

  

َم وَ  عــــــــــح بُ نــــــــــِ زحكــــــــــَ ا مــــــــــَ نح ضــــــــــــــــــــــــَ ُه مــــــــــَ بــــــــــُ َذاهــــــــــِ تح مــــــــــَ  قــــــــــَ

اَلنِ و     رٍّ وِإعـــــــــــــح َو يف ســـــــــــــــــــــــــــِ نح هـــــــــــــُ َم مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــِ  ن

  
ُ  الناقةُ بَِولَِدها َزَكأَتو جاَمعَها ،:  جاِريَتَهو عند ِرْجلَْيها ، بالتثنية :  وفي بعض النسخ ِعند ِرْجِلها َرَمْت به:  وفي بعض النسخ َرَمتْه ،:  تَْزَكأ

ً :  الطَّْلق ، ويقالَرَمْت به عند :  ، وفي التهذيب ٌء ، كما هو في غير َمِلي:  لو قال بدله َورُجلٌ  بِه ولََكأَْت به أَي َولَدتْه. َزَكأَتْ  قَبَح هللاُ أُّما

ٌ  كتاٍب كان أَْولى وقول شيخنا في األَخير  دِ النَّقْ  أَي حاضرُ  عاِجلُ  كثيُر الدراهمِ  ُموِسرٌ :  كغُرابٍ  النَّْقدِ  ُزَكاءُ و ُهَمَزةٍ  مثل ُزَكأَةو َكُصَردٍ  ُزَكأ

هاِت ، قال ا لَْيِن ليس بسديٍد ، فإِنه َمذكور في غالب األُمَّ :  بُن ُشَمْيلٍ إِنه من زيادات المؤلف ألَن الُجمهور كالجوهرّي اقتصروا على األَوَّ

 ً ً و يقال تََكأْتُه َحقَّهُ تَْكأ  ، أَي قََضْيتُه ، وقد أَغفله المؤلف. َزَكأْتُه َزْكأ

َ و  نَُكأَةً ، َكُهَمَزة فيهما ، أَي يقضي ما عليه. ُزَكأَةً  ولَتَِجَدنَّهُ  أََخَذه. واْنتََكأَه ، أَي منه َحقَّه اْزَدَكأ

َ :  [زنأ] ُ  َكَمنَعَ  ءِ أَي الَشي إِليه َزنَأ َ و لََجأَ ،:  كقُعود ُزنُوءاً و يَْزنَأُ َزْنأ ً  في الَجبَلِ  َزنَأ  ال يَُصلِّي:  في الحديثو فيه ، (4) دَ َصعِ :  ُزنُوءاً و يَْزنأَ َزْنأ

ا يَقَُع عليه من البُْهِر وا َزانِئٌ  د في الَجبَل حتَّى يَستَتِمَّ الصُّعوَد ، إِّما ألَنه ال يتَمكَُّن ، أَو ِممَّ ،  (5)لنَِّهيجِ ، فيَضيُق لذلك نَفَُسه ، يعني الذي يَُصعِّ

ه من له َصبِيًّا وأََخذَ  ، عنههللارضيوقال قَْيُس بُن عاصٍم الِمْنقَريُّ  ه ، يَُرقِّصه أُّمِ  :  ةُ بنُت َزْيِد الفَواِرس ، والصبيُّ هو حكيٌم ابنُهَمْنفُوسَ  وأُمُّ

ّر  هح محــــــــــََ َك َأو َأشــــــــــــــــــــــــبــــــــــِ ه َأاَب أُمــــــــــِّ بــــــــــِ   (6)َأشــــــــــــــــــــــــح
رح وَ     وحٍف وكـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــِ ن  كـــــــــــــــــَ ونـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــُ  اَل تـــــــــــــــــَ

  

َد ح  ِد اجنـــــــــــحَ ـــــــــــَ ِه ق عـــــــــــِ جـــــــــــَ ُح يف َمضـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــِ ب  ُيصـــــــــــــــــــــــــح

َاِت وَ     ريح رح  َزأنحً ارحَ  ِإىَل اخلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ب (6)يف اجلـــــــــــــــَ
 

  
َجَز للَمْرأَةِ :  الثقيُل الجافي العَِظيُم اللِّْحيَة ، والَوَكلُ :  ِهلَّْوفُ ال  الذي يَِكُل أَمَره إِلى غيِره ، وزعم الجوهريُّ أَن هذا الرَّ

__________________ 
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 حتريف.« ابلدأث» بد « ابلدات» وفيه« رأبة» وابألصر« وأبة» وعنه (أزا)( اللسان 1)
 والصحيح فيه تر  اهلمز ا و  أعلم.:  أَزحَرأَ فالٌن إىل كذا أي صار إليه ا فهمزه ا قا :  صاَر ا الليث:  أَزحَرأَ ِإىل كذا:  َزَرأَ :  ( يف اللسان2)
 كمنعه.:   ( القاموس3)
 َصعد.:  ( كذا ضبطت ابألصر واللسان ا ويف اللسان أيضاً من زأن يف اجلبر إذا َصّعد. ويف النهاية4)
 اللسان والنهاية.( 5)
 .«ؤلف يف مادة عمر ابلعا املهملةقوله محِر كذا هو يف النسخ والتهذيب وامكم اب اء املهملة ا وأورده امل»:  وهبامشه (محر)( اللسان 6)
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ه قالتحه تـَُرقِّص ابَنها ا فرد ه عليه أَبو  مد بُن بـَّرِّي ا ورواه هو وغريه عل  هذه الص ورة ا  وقالت أُمه تُرد  عل   :[ قا ]أُمِّ
 :  أَبِيه

ا  نح َأاَبكــــــــــــَ هــــــــــــَ بــــــــــــِ ي َأوح َأشــــــــــــــــــــــــــح هح َأخــــــــــــِ بــــــــــــِ  َأشــــــــــــــــــــــــــح

ا    اَ  َذاكــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــــَ نح تـ ــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــــَ ا َأيب فـ ــــــــــــــــــ   أَم

  

 تـَقحُصُر َأنح تـََناَلُه َيداَكا

بِّّيِ وهي تُرقِّص ابنَها َحِكيماً وتَُردُّ على َزْوِجها قيِس بِن :  وعبارةُ العُباب قالت َمنفوسة بنُت زيِد الفواِرس بن ُحَصيِن بن ِضرار الضَّ

 .عنههللارضيعاصٍم الِمْنقَِرّي 

َ و لُّ  َزنَأ ُ  الّظِ  :  ْقِبل يَِصف اإِلبلَ قَاِلٌص ، قال ابُن مُ :  َزنَاءٌ  وِظلٌّ  وَدنا بعُضه من بعٍض  وقَُصرَ  قَلَصَ :  يَْزنَأ

رِّ وَ  ُج يف الــــــــــــظــــــــــــِّ ولــــــــــــِ ا  الــــــــــــز اَنءِ تــــــــــــُ هــــــــــــَ  ُرُ وســــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــحُ و     ائ حـــــــــَ ن  صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــمـــــــــًا َوهـــــــــُ ي ا هـــــــــِ هـــــــــَ ـــــــــُ بـ  حَتحســـــــــــــــــــــــَ

  
َ و ُ  ءِ أَي الشي إِليه َزنَأ َ و (1) َدنَا منه:  يَْزنَأ ً  للخمسين َزنَأ َ و َدنا لها:  َزْنأ َ و َطِرَب وأَسرع ،:  َزنَأ هكذا في النسخ ،  لَِزَق باألَرض وَخنَق:  َزنَأ

َ  قدو ولم أَجد من ذكره من أَئمة اللغة إِن لم يكن ُصّحف على الكاتب من َحقَن ً  بَْولُه َزنَأ  احتَقََن.:  ُزنُوءاً و يَْزنَأُ َزْنأ

يق.وأَ  َحقَنَه إِذا إِزناءً  هو أَْزنَأَهو َصعََّده ، في الَجبل أَْزنأَهو (2) أَلجأَه إِزناءً  هو إِلى األَمر أَزنأَهو  صله الّضِ

نَاءُ و ناءُ :  ، وفي الفائق َزنَاءٌ  ، وِظلٌّ  َزنَاءٌ  َرجلٌ :  يقال القَصيُر الُمْجتَِمعُ  هو ، كسحابٍ  الزَّ فات نَِظير  الزَّ وَجَواٍد وَجبَاٍن ،  (3) [براء]في الّصِ

يُق يقال أَي  (4) َزنَاءٌ  وهو الرجلُ  يَُصلِّيَ  أَن وسلموآلهعليههللاصلى هللا نهى رسولُ و والحاِقُن ِلبَْوِله. ، َزنَاءٌ  ، وبئْرٌ  َزنَاءٌ  َمكانٌ :  وهو الّضِ

نَاءُ و حاقن.  ع. الزَّ

نِي:  قال ابَن اعرابيّ و قاُء الصغيُر.:  على فَِعيل ءُ الزَّ  الّسِ

َ وَ  وهكذا وجْدتُه في :  ، واألَّول هو الصحيح ، قال الصَّغانيُّ  (5)قال ِشَهاُب بُن العَيِّف ، ويروى للحارث بن العَيِّف  َضيَّق أَي تَْزنِئَةً  عليه َزنَّأ

 ِشعر ِشهاٍب بخّط أَبي القاِسم اآلمِدّي في أَْشعاِر بني َشْيبَان.

هح  لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ بـ َن جـــــــــــــــَ م  ِإن  ا ـــــــــــــــارَث بـــــــــــــــح  اَل هـــــــــــــــُ

هح  َزان      لــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــِه مُث  قـــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ  أَبــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــــَ

  

هح وَ  ــــــــــــــــَ ل جــــــــــــــــ  حــــــــــــــــَ
ُ

َة املــــــــــــــــ اِدخــــــــــــــــَ َب الشــــــــــــــــــــــــــــــ   رَكــــــــــــــــِ

هح وَ     ـــــــــــــــَ َد ل هـــــــــــــــح ه اَل عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ ارَات اَن يف جـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَ

  

ٍر َسيِّ   ٍء ال َفعَلهح فََبي  أَمح

َ  وأَصله:  أَي لم يَْفعَْله ، قال أَبي َشِمٍر إِنما ترك َهمزة َضروَرةً. والحارث هذا هو الحارث بن :  على أَبيه ، بالهمز ، قال ابُن السّكيت َزنَّأ

ْنيا إِالَّ  . وقد بُنَِى ثاُلثيًّا ، ومنه بُنِي اسُم التفضيِل في الحديث أَنه كان ال يُِحبُّ من الدُّ ومنه :  ، أَي أَضيقَها ، قاله شيخنا ، قلت أَْزنَأَها الغَسَّانيُّ

 ً  أَي َضيَّقوا. (6) عليه الحجارة فََزنَئُوا:  حديث سعد بن َضْمَرة أَيضا

 : * ومما يستدرك عليه

نَاءُ   :  القَْبُر ، قال األَخطل:  ، كسحابٍ  الزَّ

ُت ِإىل وَ  ِذفــــــــــــــــــَ ُرهــــــــــــــــــا  َزاَنءٍ ِإذا قــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  قـ

فــــــــــــــارِ     َن اأَلجــــــــــــــح مــــــــــــــٍة مــــــــــــــِ لــــــــــــــِ ظــــــــــــــح َاَء مــــــــــــــُ ربح (7)غــــــــــــــَ
 

  
ْوءُ :  قال األَصمعي ما يَْحُدث منها:  الَمنِّية َزْوءٌ  [زوأ]  بالهمز. الزَّ
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ْوءِ  فَعََل من َزاءَ :  ، وهذا دليٌل على أَنه مهموٌز ، قال أَبو منصورٍ  (8) [به]انقلََب  أَي الدْهُر به َزاءَ  عمروقال أَبو و ، كما يقال من  (9) الزَّ

ْوغ َزاغَ   :  قال أَبو ذَُؤْيبٍ :  حيث وجْدتُها فِرْحُت بهذه الكلمةِ :  قال أَبو َعْمٍرو الزَّ

قــــَ  ٍة َأســــــــــــــــــح وقـــــــَ نح ســــــــــــــــــُ اَن مــــِ ا كـــــــَ اِء مـــــــَ مـــــــَ لــــَ   ــــَ    عــــَ

َرَدا    ــــــــــــــــَ ا بـ وُدهــــــــــــــــَ اٍء ا ِإَذا انجــــــــــــــــُ رًا مبــــــــــــــــَِ  مخــــــــــــــــَح

  

ِه  ي  بـــــــــــِ ٍب مُث  عـــــــــــَ عـــــــــــح َة كـــــــــــَ امـــــــــــَ ن ابـــــــــــِن مـــــــــــَ  مـــــــــــِ

َدا  َزوحءُ     ر ًة َوقــــــــــــــــَ ِة ِإال  حــــــــــــــــِ يــــــــــــــــ  نــــــــــــــــِ
َ

(10)املــــــــــــــــ
 

  
 إِنَّ اإِليَماَن بََدا»:  قال وسلموآلهعليههللاصلىجاَء في الحديث أَن النبي و

__________________ 
 ( كذا ابألصر ا وليست يف القاموس.1)
 وأزأنه أجلبه.:  ( يف القاموس2)
 ( عن الفائ .3)
 ال يصلا أحدكم وهو زانء.:  والنهاية زأن وفيه 27/  3املقايي   124/  1( الفائ  4)
 العفيف العبدي.( : زأن)كاألصر ا ويف اللسان   (شدخ)( يف اللسان 5)
 اب جارة.:  ( اللسان والنهاية6)
 األحفار.:  ( اللسان واملقايي 7)
 ( زايدة عن القاموس.8)
 وأثبتنا ما يف اللسان.« الزو »:  ( ابألصر9)
 ومعجم الشعراء ونسبا ملامة اإلايدي أيب كعب. (زو )( يف اللسان 10)
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َد الناُس  (1)َغرِيباً وســـــــــيَـُعوُد َكما ا َبَدا  ِم بَِيِدهِ  ا (2)ا َفطُوَب لِلحُغَرابِء ِإذا َفســـــــــَ َ  لَيـُزحَوَأن   والذي نـَفحُ  أيب القاســـــــــِ اإِلمياُن َباح
رِها َسِجَديحِن َكَما َ حرُِز ا َي ُة يف ُجحح

 «هَذيحِن امل
نَّ ، من َزَوْيتُ  َزَوأْتُ  لم أَسمع:  هكذا رِوي بالهمز ، قال َشِمرٌ  َء إِذا َجَمْعتَه ،  الشي، بالهمز ، والصواب لَيُْزَويَنَّ ، أَي لَيُْجَمعَنَّ ولَيَُضمَّ

 .لَيُْزَوأَنَّ  لَيَأِْرَزنَّ بدل:  وفي ِروايةٍ :  وسيُذكر في الُمعتّل. قلت

 فصل السني املهملة
 مع اهلمزة

َ :  [سأسأ] َ  أَو به ، َسأسأتُ  قاله أَبو عمٍرو ، وقد َزَجَره ِليَْحتَبِسَ :  بالمد َسأَْساءً و َسأَْسأَةً  بالِحمارِ  َسأَْسأ وقلَت  َدعاهُ ِليشَربَ  بالِحمار إِذا َسأَْسأ

ِب الِحماَر » ، قاله األَحمَر ، وفي الَمثَل َسأَْسأْ  له ْدَهِة وال تَقُْل له َسأْ  (3)قَّرِ ْدَهةُ « ِمن الرَّ أَو  فيها الماُء ، (4)نُْقَرةٌ في َصْخرةٍ يَْستَْنِقُع :  الرَّ

ُر ، فيكون ثاُلثِيًّا قال َسأَْسأْ  أَي َزْجرتَه ليْمِضَي قُْلَت له يَْمِضيَ   :  ، قاله الليث ، وقد يُْذَكُر َسأْ وال يَُكرَّ

مــــــــــــــرِي َومَل  حــــــــــــــَ لــــــــــــــح بح لــــــــــــــِ ا ســــــــــــــــــــــــــــَ ِر مــــــــــــــَ دح  ملَح تــــــــــــــَ

مِ     لـــــــــــــَ رِت الســـــــــــــــــــــــــــ  ابـــــــــــــِ فِّ خمـــــــــــــَُ كـــــــــــــَ ِربح بـــــــــــــِ  َتضـــــــــــــــــــــــــــح

  
:  َسأْ اْشَرْب فإِني أُريد أَن أَذهَب بك ، قال أَبو منصورومعنى :  سأْ للحمار عند الشُّْرِب ، فإِن َرِوَي انطلق وإِالَّ لم يَْبَرْح ، قال:  ويقال

كه ِليْشَرَب إِن كانْت له َحاَجةٌ في الماِء مخافَةَ أَْن يُْصِدَره   وبه بَِقيَّةُ الظَّماِء.واألَصل في َسأْ َزْجٌر وتَحِريٌك للُمِضّيِ ، كأَنه يَُحّرِ

 : ومما بقي على المؤلف:  * قال شيخنا

ئِْسئُ  ئِْضي الّسِ  ِء َوْزناً ومْعنًى ، نقلَه عن ابِن ِدْحيَةَ في التَّْنِويِه.كالّضِ

 فال أَدِري أَيُّها أَتبُع. اختلفَتْ  وتََسيَّأَْت ، أَي (5) أُموُركم َعلَيَّ  تَسأَْسأَتْ :  في العُبابو قلت

ً  الَخْمَر كَجعَل َسبَأ:  [سبأ] ً مَ و ككتاب ِسبَاءً وَ  يَْسبَُؤها سْبأ :  األَكثر استعماُل َشرى في َمعنى البَْيعِ واإِلخراج ، نحو قوله تعالى َشَراَها:  ْسبَأ

ِإنَّ ):  أَي باعوه ، ولذا فَسَّره في الصحاح والعباب باشتراها ، ألَنه المعروف في معنى األَخذ واإِلدخال ، نحو (6) (َوَشَرْوُه بَِثَمن  ََبْس  )
ان كلٌّ ِمْن َشَرى وباَع يُستعمل في المعنييِن ، وكذا فَسَّره ابُن األَثير أَيضاً ، وزاد الجوهريُّ والصغانيُّ قَْيداً آَخَر ، وإِن ك (7) (هللَا اْشرَتى

 :  ، قال إِبراهيُم بُن علّيِ بن ُمحّمد بن َسلَمة بن عامِر بن هْرَمةَ  (8)، وهو ِليَْشربَها 

ا  َدهتــــــــــــــِ َد َرقــــــــــــــح عــــــــــــــح يــــــــــــــَك بـــــــــــــــَ عــــــــــــــاطــــــــــــــِ وحٌد تــــــــــــــُ  خــــــــــــــَ

ا    َدُ هـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح وَن مـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُ اَلقـــــــــــــــي الـــــــــــــــعـــــــــــــــُ  ِإَذا يـــــــــــــــُ

  

ًة  َرقـــــــــَ عـــــــــح اَء مـــــــــُ بـــــــــَ هـــــــــح هـــــــــا صـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــيـــــــــِ بحســـــــــــــــــــــــًا بـــــــــِ  كـــــــــَ

اِر     جـــــــــــَ ِدي الـــــــــــتـــــــــــِّ و أِبَيـــــــــــح لـــــــــــُ غـــــــــــح ايــــــــــــَ ُؤهـــــــــــَ بــــــــــــَ  َمســـــــــــــــــــــــــح

  
َسبَْيتَُها ، :  الخمَر لتَْحِملها إِلى بَلٍَد آَخر قُلتوإِذا اْشتََرْيَت :  قوله ُمْعَرقَةً أَي قَليلَة الِمزاجِ ، أَي أَنها ِمن َجْوَدتِها يَْغلُو اْشتِراُؤَها ، قال الِكسائيُّ 

ةً :  بال َهْمٍز ، وعلى هذه التفرقِة َمشاهيُر اللُّغِويِّين إِاّل الفَيُّوِميَّ صاحَب الِمصباح فإِنه قال ، بالهمز إِذا َجلَْبتَها  َسبَأْتُها ويُقال في الخمِر َخاصَّ

ةً ، قال مالُك بُن أَبِي َكْعبٍ  ، كاْستَبَأَها ، قاله شيُخنا َسبِيئَةٌ  من أَْرٍض إِلى أَْرٍض ، فهي  :  وال يقال ذلك إِاّل في الَخْمِر َخاصَّ

 

ا  وهتــــــــــِ ُت ِإىل حــــــــــانــــــــــُ ثــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ ابـ بحهتــــــــــَُ بــــــــــَ ــــــــــَ تـ اســــــــــــــــــــــــح  فــــــــــَ

بِ     َواِم َواَل َغصــــــــــــــــــــــــح اٍس يف الســــــــــــــــــــــــِّ ريح مــــــــــكــــــــــَ  بــــــــــغــــــــــَ

  
 ، حكى ذلك أَبو حنيفة. السَّبَّاءِ  يا اْبنَ :  َمر بِن يُوُسَف الثقفّيِ كعَطَّاٍر ، وقال خالُد بُن عبد هللا ِلعُ  السَّبَّاءُ  بيَّاُعهاوَ 

لف َ :  * ومما أَغفله المؤَّ َ  بِالِجفَانِ  َدَعا أَنه ، عنههللارضيَحِديِث ُعمَر  ، قاله أَبو موسى في معنى (9)الشَّراَب ، إِذا َجَمعها َوَجبَاها  َسبَأ  فََسبأ

 الشَّراَب فيها.
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َ و ً  بالنارِ  الِجْلد َسبَأ َ و قاله أَبو زيد ، (10) أَْحَرقَه:  َسْبأ ً  الرجلُ  َسبَأ َ و َجلََد ،:  َسْبأ  فيه قَلٌَق ، ألَنه قول في َسلَخَ  َسبَأ

__________________ 
 بدأ.:  ( اللسان1)
 فسد الزمان.:  ( يف التهذيب2)
 قف اب مار. 168/  1( اجلمهرة 3)
  تمض.:  اجلمهرة (4)
 تسبسبت األمور.:  ( يف القاموس5)
 .20( سورة يوسف اآية 6)
 .111اآية :  ( سورة التوبة7)
 شراها للشراب ال للبيض ا واستببها لنفسه.:  سببها:  ( وهو يف األساس عن أيب عبيدة قا 8)
 مجعها وخببها. وهو أصوب.:  املعىن يف ا ديث فيما قير ـبعد ما ذكر ا ديث  ـ( كذا ابألصر ؛ ويف اللسان والنهاية قا  أبو موس  9)
 إذا  شته فبحرقت شيئاً من أعاليه.:  سببت جلده النارُ ( : سّب)( يف املقايي  واجملمر 10)
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َببَ  َلَخه ا فا:  َأحرقه ا وقير:  اجلِلحدَ  ســَ رُه حتَت َأحرقه ســَ َببَ و  (1)ملناســُب ِذكح َلخ ا انحســَ ر ا  انســببح و  اجلِلحُد انحســَ ِجلحُده ِإذا تـََقشــ 
 : قا  الشاعر

 اجلِلحدُ  انحَسَببَ َقدح َنَصَر اأَل فاُر و وَ 
لين. قلت:  قال شيخنا َصافَحَ :  سبأَ و يَاُط ،  النَّارُ  َسبَأَتِ و إلنكاره وهو في العُباب ، فال معنى:  هو معنى َغِريٌب َخلَت عنه ُزبُُر األَوَّ وكذا الّسِ

ً  الِجْلدَ  كذا في المحكم ى ، ُكلُّهنَّ  َغيََّرتْه قيلو بالذال المعجمة والعين المهملة لََذَعتْه:  َسْبأ َحتْه ، وكذلك الشمُس والسَّْيُر والُحمَّ  (2) يَْسبَأْنَ  ولَوَّ

 .(2)اإِلنساَن ، أَي يُغَيِّْرنَه 

ٌ و  :  يُصَرف على إِرادة الحي قال الشاعر َكَجبَلٍ  َسبَأ

نح  َداُن مـــــــِ ـــــــِولـــــــح ُرهـــــــا ال فـــــــِّ ـــــــَ نـ ـــــــُ تح يـ حـــــــَ إٍ َأضـــــــــــــــــــــح بـــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــجُ     ارِي ا َدحــــــــــــــَ هــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــ  َت َدفـ مح حتــــــــــــــَح َبهنــــــــــــــ ُ  كــــــــــــــَ

  
 :  باليمن ، كانت تَسُكنها ، كذا ورد في الحديث قال الشاعر بَْلَدة بَْلِقيسَ  من الصرف ألَنه اسم يُْمنَعُ و

نح  بَ مــــــــــــِ بــــــــــــَ بحِرَب ِإذ  ســــــــــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــَن مــــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــــِ  ا ــــــــــــَ

ا     ــــــــَ رِم ــــــــعــــــــَ ا ال هــــــــَ ــــــــِ ل ــــــــح ي نح ُدوِن ســــــــــــــــــــــَ وَن مــــــــِ ــــــــُ ن ــــــــح بـ ــــــــَ (3)يـ
 

  
ُتَك ِمْن َسَبإ  بِنَ َبإ  يَِقني  ):  وقال تعالى َ :  قال الزجاج (4) (َوِجئ ْ هي مدينة تُعَرف بَمأِْرب ، من َصْنعاَء على َمسيِرة ثالِث لياٍل ، ونقل  َسبَأ

كانت :  قيل (5) (َجنَّتاِن َعْن ميَِني  َوِِشال  ):  وكانَْت أَخَصَب بِالِد هللا ، كما قال تعالى:  شيخنا عن َزهر األََكْم في األَمثال والِحكم ما نصه

لُّ مع تدفُِّق الماِء وصفَاِء األَنهار واتِّساع الفَضاِء ، مسافة شهٍر للراكب الُمِجّد ، يسير الما شي في الِجناِن من أَّولها إِلى آخرها ال يُفاِرقه الّظِ

ه ، وشاَوَرهم ، يٌَر أَْهَل مملكتِ فََمَكثُوا ُمدَّة في أَْمٍن ، ال يُعَانُِدهم أَحٌد إِاّل قََصموه ، وكانت في بَْدِء األَمِر تَرَكبُها السُّيول فَجمَع لذلك ِحمْ 

هم فاتَّخذوا َسدًّا في بَْدِء َجَريَاِن الماِء ، َوَرصفوه بالحجارة والَحديد ، وجعلوا فيه َمَخاِرَق للماِء ، فإِذا جاَءت السُّيولُ   انقسمت على َوْجٍه يَعُمُّ

هم فَأْرةً  ُمْلَكهم ال يُبِيُده شينَْفعُه في الَجنَّاِت والُمْزَدَرَعاِت ، فلما َكفروا نِعََم هللِا تعالى ورأَْوا أَنَّ  ٌء ، وَعبُدوا الشَّْمَس ، َسلَّط هللا على َسّدِ

ٍق ، وأَباد َخْضَراَءهم.  فَخرقَتْه ، وأَْرَسَل عليهم السَّْيَل فمّزقهم هللاُ كلَّ ُمَمزَّ

ٌ :  قال ابُن ُدريٍد في كتاب االشتقاقو ٌ :  ْحطاَن ، كذا في النسخ ، وفي بعضهابن قَ  لَقَُب اْبِن يَْشُجَب بِن يَْعُربَ  َسبَأ  ولَقَُب يَْشُجب ، وهو خطأ

وزاد بعٌض فيه الَمدَّ أَيضاً ، وهو غريٌب غريٌب ، ألَنه إِذا :  يَُمدُّ وال يَُمدُّ ، وقول شيخنا (6) واسُمه َعْبُد َشْمس ، يَْجَمُع قبائَل اليََمن عامةً 

فأَخرجه التّرمذيُّ في  َسبإٍ  ، وأَما الحديث الُمشار إِليه الذي َوقَع فيه ِذْكرُ  (7)في الصحاح  ثبت في األُمهات فال غرابةَ ، مع أَنه موجود

 قَْوِمي ِمن أَدبَر َمنْ  أُقاتِلُ  أاَلَ  ، هللا رسول يا:  فقلتُ  ، وسلموآلهعليههللاصلىأَتْينَا َرسوَل هللا :  ، عن فَْرَوةَ بِن ُمَسْيٍك الُمراِديُّ قال (8)التفسير 

رني ، فلما َخرْجُت من عنده سأَل عنيقِتَاِله في لي فأَِذنَ  ؟منهم أَْقبلَ  بَِمن :  فأُْخبِر أَني قْد ِسْرُت ، قال (9)« ؟َما فَعََل الغَُطْيِفيُّ »:  م ، وأَمَّ

َم ، فََمْن أَسلَم منهم فاْقبَْل ِمْنه ، ومن لَْم يُْسِلْم فال تَْعَجل حتى اْدُع القَوْ » فأَْرَسَل فِي أَثَِري فََردَّني ، فَأَتَْيتُه ، وهو في نَفٍَر من أَصحابِه ، فقال

ٌ  يا رسول هللا ، وما:  ما أُْنِزَل ، فقال َرجلٌ  َسبَإٍ  وأُْنِزل في:  أُْحِدَث إِليك ، قال ٌ  ؟َسبَأ لَْيَس بِأَْرٍض َواَل اْمَرأَةٍ ولكنّه :  قال ؟أَْرٌض أَو امرأَة

فَتَيَاَمَن منهم ستّةٌ ، وتشاَءم منهم أَربعةٌ ، فأَما الذين تشاَءموا فَلَْخٌم وُجَذاٌم وَغسَّاُن وَعاملة ، وأَما الذين  (10)ةً ِمن اليمن َرُجٌل َولَد َعْشرَ 

 يا رسوَل هللا ، وما:  وأَنمار فقال رجل (11)تَيَاَمنُوا فاألَْزُد واألَْشعَِريُّوَن وِحْميَر وِكْنَدة وَمْذِحج 

__________________ 
 لعله ِبنب أحرقه.« حتت أحرقه» قوله:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 كلهن يسبب اإلنسان أي يغريه.:   ( اللسان2)
 (.15/  1سرية ابن هشام )( البيت ألمية بن أيب الصلت الثقفي من قصيدة له ا وترو  للنابغة اجلعدي 3)
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 .22( سورة النمر اآية 4)
 .15( سورة سبب اآية 5)
ســـبب  328اســـم ســـبب عبد ِش  ا وإلا لي ســـبب ألنه أو  من ســـّب يف العرب. ويف اجلمهرة البن حزم ص  11/  1( يف الســـرية البن هشـــام 6)

 اله عامر.
حاح» قوله:  ( هبامش املطبوعة املصـــــرية7) الصـــــغاين يف الذي فيه أنه يصـــــرف وال يصـــــرف ومل يتعرض للمد والقصـــــر ا وكذلك « موجود يف الصـــــِ

 التكملة مل يتعرض لذلك.
 .361/  5ج  3222ابب ومن سورة سبب حديث رقم  35كتاب تفسري القرآن  ـ ( صحيح الرتمذي 8)
 فانظر.« الغطيفي ولي  القطيفي» وما يف الرتمذي:  وهو حتريف. قلت« يف الرتمذي القطيفي» ( هبامش املطبوعة الكويتية9)
 العرب.:  ( الرتمذي10)
حج.:  يف الرتمذي ضبطت( 11)  ُمذح
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 .(1) [َغرِيب]هذا حديٌث َحَسٌن :  قا  أَبو عيس  «الذين منهم َخثـحَعُم َوِِبيَلةُ »:  قا  ؟أَلار
ٌ و ح شيُخنا (2) السَّبَائِيَّةُ  الطائفةُ  والُد َعْبِد هللا الَمنسوِب إِليه سبَأ  بالقصر ، كالعََربِيَّة ، وكالهما صحيح السَّبَئيَّة بالمد ، كذا في نسختنا ، وصحَّ

قون على ثَ  ِمَن الغاُلةِ  يعة ، وهم يتفرَّ ُب الخارج عن الَحّدِ في الغُلُّوِ من المبتدعة ، وهذه الطائفةُ من ُغالةِ الّشِ مانِي جمع َغاٍل وهو الُمتعّصِ

 َعْشَرةَ ِفْرقَةً.

بَاءُ و ُ و َكِكتابٍ  الّسِ َ :  حكى الِكسائيُّ :  ألَنباريّ كَجبٍَل ، قال ابُن ا السَّبَأ ُ :  السَّبأ ، حكاهما مهموَزْيِن َمقصوَرْيِن  (3)الشَّرُّ الثقيُل :  الَخْمُر ، واللََّطأ

بَاءُ  ولم يَْحِكهما غيُره ، قال والمعروف في الخمر:  ، قال صحاح أَي مطلقاً ، وفي ال الَخْمرُ :  ، َكَكِريَمةِ  السَّبِيئَةو بكسر السين والمّد. الّسِ

َ :  والمحكم وغيرهما باءُ  اشتراها ، وقد تقّدم االستشهاُد ببيتَْي إِبراهيم بن َهْرَمة ومالِك بن أَبي َكْعٍب ، واالسمُ :  اْستَبأَهاو الَخْمرَ  َسبَأ ،  الّسِ

يَت الخمرُ   :  ، قال حسان بن ثابت َسبِيئَةً  على فِعَاٍل بكسر الفاِء ، ومنه ُسّمِ

َبن   ةً كـــــــــــــَ يـــــــــــــئـــــــــــــَ بـــــــــــــِ نح  ســـــــــــــــــــــــــــَ ِت رَأحٍس مـــــــــــــِ يـــــــــــــح   بــــــــــــــَ

اءُ     ٌر َومـــــــــــــــَ ا َعســـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ زَاجـــــــــــــــَ ون مـــــــــــــــِ كـــــــــــــــُ  يـــــــــــــــَ

  

ُم غــــــــــــــَ ٍّ  عــــــــــــــح ا َأوح طــــــــــــــَ اهبــــــــــــــِ يــــــــــــــَ ــــــــــــــح لــــــــــــــَ  أَنـ  عــــــــــــــَ

اءُ     نــــــــــــــَ تــــــــــــــِ َره اجــــــــــــــح اِح َهصــــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــ  ــــــــــــــ  َن الــــــــــــــتـ  مــــــــــــــِ

  
 : وهذا البيت في الصحاح

 يف بـَيحِت رأحس َسِبيَئةً كَبن  
 .(4)ِمْن بَْيِت َرأٍْس ، وهو موضٌع بالشأْم » وصوابُه:  قال ابن بَّريّ 

َ :  يقالو ُ و له قَْلبُهُ  أَي اْنَخَضع َخبَتَ :  ءِ على الشَّي أَسبأو (5)له قَْلبُه. كذا في لسان العرب  أَْخبَتَ  وذلك إِذا ألَْمر هللا أَْسبَأ :  َكَمْقعَدِ  الَمْسبَأ

 في الَجبَل. الطَِّريقُ 

َ  بكسر السين المهملة ، كذا في نُسختنا ، وفي بعضها على صيغة الِفْعِل ، ِسْلُخها:  وَسبِيُّها يُهمز وال يهمز الَحيَّةِ  كأَمير ءُ َسبِيو الَحيَّةَ  َسبَأ

ٌل ومخالفةٌ لألُصول.:  كمنع حها شيُخنا ، وفيه تأَمُّ  َسلََخها ، وصحَّ

قُوا ،:  قالوا في المثلو يُكتب  َسبَا وأياِدي َسبَا أَْيدي بُوا ، وبهما أَورده الميادنيُّ في َمجمع األَمثالَذهَ :  كذا في المحكم ، وفي التهذيب تَفَرَّ

في هذا الموضع ، ألَنه َكثُر  َسبَا العرُب ال تهمز:  باألَلف ألَن أَصله الهمز ، قاله أَبو علّيٍ القالي في الممدود والمقصور ، وقال األَزهريُّ 

الذََّهاُب َمعلوٌم ، :  في كالمهم فاستثقلوا فيه الهْمَز ، وِإن كان أَصلُه مهموزاً ، ومثلَه قال أَبو بكر بن األَنبارّي وغيُره ، وفي زهر األَكم

 إِنه ُمركَّب تَركيب َخْمَسةَ َعَشَر ،:  قال ابُن مالك تَبَدَُّدوا:  واألَيادي َجْمُع أَْيٍد ، واألَْيِدي بمعنى الَجاِرحة وبمعنى النِّْعمة وبمعنى الطَِّريق

نَْوَها أَي تكلَّموا به مبنيًّا على السكون كخمسةَ عشَر ، فلم يجمعوا بين ثِقَِل البناِء وثِقَِل الَهمزة ، وكان الظاهر بَنَْوُهما أَو ب بَنَْوهُ على السُُّكونِ 

وذلك لكثرته في كالمهم ،  وإِنما هو بدلٌ  ليست على ذلك (6)ألَن صورةَ تخفيفه  َسبَإٍ  وليس بتَخفيف عن شيُخنا ، أَي األَلفاظ األَربعة ، قاله

اج  : قال العجَّ

 سباِمنح صاِدٍر أَوح وارٍِد أَيحِدي 
 :  وقال ُكثيِّر

اَأاَيِدي  بـــــــــَ مح  ســـــــــــــــــــــــَ دَكـــــــــُ عـــــــــح ُت بــــــــــَ نـــــــــح  اَي عـــــــــز  مـــــــــا كـــــــــُ

َدِ      عــــــــــح ــــــــــَ ِ بـ اح نــــــــــَ ــــــــــح عــــــــــيـ َر لــــــــــلــــــــــح مح حيــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــَ زِ ُ فـ نــــــــــح  مــــــــــَ

  
ا َغِرَق َمَكانُهم وَذهبَْت َجنَّاتُهم أَي لما أشرف َمَكانُهم على الغَرق وقَُرَب ذهاُب َجنَّاتِهم قَْبَل أَن يَْدَهمهم السَّْيُل ،  ُضِرَب الَمثَُل بهم ألَنه لمَّ

فلحق األَزُد بِعَُمان  تَبَدَُّدوا في البِالدِ  بَِقَي هناك طائفةٌ منهم فقطتوجهوا إِلى مكة ثم إِلى كل ِجَهٍة برأْيِ الكاِهنِة أَو الكاِهن ، وإِنما  (7)وأَنهم 

 ، وُخَزاعةُ بِبَطن (8)

__________________ 
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 ( زايدة عن الرتمذي.1)
 .«السبئية» ( يف القاموس2)
 ء القلير.الشي:  اللظب كجبر( : لظب)ا وهي كذلك يف التهذيب ابلظاء املشالة. ويف القاموس « ء الثقيرالشي:  واللظب»:  ( يف اللسان3)
 بيت رأس اسم لقريتا ا ينسب إليها اخلمر ا احدا ا ابلبيت املقدس ا واألخر  من نواحي حلب.:  ( يف معجم البلدان4)
 خبت له قلبه.:  ءعل  الشي أخبت ا وأسبب:  وأسبب ألمر  :  ( يف اللسان5)
 حتقيقه.:  ( اللسان6)
 قوله وأهنم اخل ا هكذا ابلنسخ وليتبمر.:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
 (.يفرقهم عن أزد السراة الذين نزلوا السراة)ونزلت أزد ُعمان ُعماَن ا :  14/  1( يف سرية ابن هشام 8)
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ُس واخلَزرُج بيثِرَب ا وآ (1)َمّر  َنَة ا واألوح  : أبَرض الشبحِم ا وآُ  َجِذميََة األَبَرِش ابلعرا  (2)ُ  َجفح
ِقيَن ، ُشبِّهوا بأَْهل َسبَا (3)قولُهم َذَهبُوا أَياِدي :  وفي التهذيب ق فأَخَذ ُكلُّ طائفٍة منهم  َسبَإٍ  ، أَي ُمتفّرِ قَهم هللا في األَرِض ُكلَّ ُمَمزَّ ا َمزَّ لمَّ

قوا في ِجهاٍت ُمختِلفةٍ :  الطَِّريُق ، يقال:  دُ َطِريقاً على ِحَدة ، واليَ  قَتْهم  َسبَا َذهبوا أَيِدي:  أَخذ القَْوُم يََد بَْحٍر ، فقيَل للقوِم إِذا تفرَّ ، أَي فَرَّ

ق أَهلُ   في َمذاِهَب َشتَّى. َسبإٍ  ُطرقُهم التي َسلَُكوها كما تَفرَّ

مِّ  ُسْبأَةً  تُِريدُ  إِنك:  يقال:  قال ابُن األَعرابيّ و ُ :  يُغيُِّرك ، وفي التهذيب َسفَراً بَعيداً  أَي إِنك تريد ، بالضَّ ْبأَة ي:  السُّ ،  ُسْبأَةً  السَّفَر البَِعيد ، ُسّمِ

َحتْه ، وإِذا كان السفُر قَِريباً قيل َسبَأَتْه ألَن اإِلنساَن إِذا طاَل سفَُره  تُِريُد َسْربَةً.:  الشمُس ولَوَّ

َ :  ا بقي على المؤلف من هذه المادة* ومم ً  َعلَى يَميٍن َكاذبةٍ  سبَأ َ :  َحلََف ، وقيل:  يَْسبَأُ َسْبأ ً  َعلَى يِمين َسبَأ َمرَّ َعلَْيَها كاِذباً غير :  يَْسبَأُ َسْبأ

 ُمْكتَِرٍث بها ، وقد َذكرهما صاحُب المحكم والصحاح والعُباب.

 الفقيهُ اليمنيُّ من المتأَخرين. َسبَإ ألَصّح أَنه تابعي ، وأَحمد بن إِبراهيم بن محمد بنالسَّبَائِي ، ا (4)وصالح بن َخْيَوان 

ُ :  [سبتأ]  َمن يكون َرأُْسهُ َطويالً كالُكوخِ  هو:  وفي بعض النسخ مهموزاً مقصوراً ، قال ابُن األعرابيّ  (6) َمهموٌز مقصورٌ  (5) الُمْسبَْنتَأ

 ب وسيأْتي.بالضم ، بيٌت ُمَسنَّم من القَصَ 

َ :  [سخأ] ً  النَّاَر كَجعَلَ  َسَخأ ً  أَي يَْسَخُؤها َسْخأ ن ، عن الفراء ،  تَْحَت الِقْدِر َكَسَخاها َمْوِضعاً تَذهب إِليه َجعَل لها َمْذَهبا وَسِخيَها ، معتالَّ

ٌ  والعُوُد من األَّول:  وسيأْتي ، وزاد الصغاني  على ِمْفعاٍل. ِمْسَخاءٌ  على ِمْفعٍَل ، ومن الثاني والثالث ِمْسخأ

ْنَدأْوُ :  [سدأ] ْنَدأَْوةُ وَ  َكِجْرَدْحلٍ  الّسِ  الُمْقِدمُ  أَي الشديد ءُ الَجِري هو:  قيلو الَخفيُف ، هو:  ، قال الكسائيّ  ِسْنَدأْوٌ و ِسْنَدأَْوةٌ  رجل:  يقال بِهاءٍ  الّسِ

 :  قال الشاعر

َدأحَوةٌ  نــــــــــح ِر  ســــــــــــــــــــــــِ افــــــــــِ يــــــــــِ  اجلــــــــــَ تــــــــــِ ُر الــــــــــعــــــــــَ ثــــــــــح   (7)مــــــــــِ
رِ     امـــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــَ

َ
ِر ذي امل ـــــــــــــر حـــــــــــــح َت ال  كـــــــــــــَبن  حتـــــــــــــَح

  

 قـَنحَطَرٌة َأوحَفتح عل  الَقَناِطرِ 

 قيلو كّل ذلك منقوٌل عن السيرافي ، َمع ِعَرِض َرأٍْس ، بالدال المهملة ، وفي بعض النسخ بالراء الدَّقِيُق الِجْسمِ :  قيلو القَِصير هو:  قيلو

أِْس ، هو:  ْنَدأَْوةُ و العَِظيُم الرَّ ئْبَةُ :  الّسِ الزائد الهمزة :  إِشارة إِلى أَن النون والواو زائدتان ، وقيل َوْزنُه فِْنعَْلوٌ  َجِريئة:  ِسْنَدأَْوة وناقة الذِّ

، وليس علَماً وال صفةً إِال بَضْرٍب من  وهو جمع مذّكر على غير َشْرطه ، ألَنه جاٍر على غير العاقل ِسْنَدأُْوونَ  ج والواو فوزنه فِْعألْوٌ 

 .(8)التأْويل ، قاله شيخنا 

أَي  أَو هي ِسينهما في قولٍ  وتُْكَسرُ  وما أَشبهه والسَّمكةِ  والّضبِّ  بَْيَضةُ الَجرادِ :  بفتحهما ، اقتصر عليه في المحكم السَّْرأَةُ و السَّْرءُ :  [سرأ]

ُ :  ، وصّححه األَكثرون ، قال عليُّ بن حمزة األَصبهانيُّ  وعليه اقتصر في الصحاح بِالَكْسرِ  الكلمة ْرأَة  بيُض الجراِد ويقال:  ، بالكسر الّسِ

السمَكِة وما أَشبهه من البيض  َسْرءُ  وكذلك:  على فَعُوٍل ، قال الليث َسُروءٌ  وَجَراَدةٌ  ، وأصلها الهمز ، وقيل ال يقال ذلك حتى تُْلقيَاهُ  ِسْرَوة

على فَعُول  َسُروءٌ  فإِذا خرجت َسوداَء فهي َدباً ، وَضبَّةٌ  (9)وهو بَْيض  َسْرأً  ، قال األَصمعي الجراد يكون َسْرأَة والواحدة ، َسُروءٌ  ، فهي

بَّةُ  َسَرأَتوَ  حتى تُْلِقيَه ، (10) َسْرأً  على فُعٍُل ، وهي التي بَْيُضها في َجْوفَِها لم تُْلِقه ، وقيل ال يسمى البيض ُسُرؤٌ  وِضبَابٌ   ج باَضتْ :  الضَّ

أٌ و ُسُروءٌ  باضت ، والَجمع:  َسُروءٌ  فهي تَْسرأُ َسْرأً  الجرادةُ  َسَرأَت: و قال األَصبهانيُّ  َكُكتُب ُسُرءٌ  َكُركَّعٍ ناِدَرةٌ فال يَُكسَُّر فَعُوٌل على  ُسرَّ

 : أَي أَْلقَْت بَْيَضَها ، قال:  وقال أَبو عبيد عن األَحمر بَاَضتْ :  تَْسَرأُ َسْرأً  الجرادةُ  [(11) كمنَعَت]َسَرأَتوَ  بتشِديد العين ، فَعَّلٍ 

__________________ 
 (.موضض عل  مرحلة من مكة ـوهو الذي يقا  له مر الظهران )نزلت خزاعة مرّاً :  ( يف ابن هشام1)
 ( وهم آ  جفنة بن عمرو بن عامر.2)
 أيدي.:  ( اللسان عن التهذيب3)



273 

 

 وما أثبتناه عن ثقات العجلي وابن حبان. لبعي مصري ثقة من الرابعة.« خريان» ملصرية( يف املطبوعة ا4)
 وأشار يف اهلامش إىل ما ذكر يف القاموس. .«املسنتب» ( اللسان5)
 مقصوراً ممدوداً.:  ( يف القاموس6)
 يف الصحاح.قوله مثر العتي  لعله الفني  وهو الفحر املكرم كما :  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
 الفسيح من اإلبر يف مشيه.:  والسند أو:  ( زيد يف اللسان8)
 أثبتنا ما واف  اللسان.« سروأ وهي بي »:  ( ابألصر9)
 أثبتنا ما واف  اللسان.« سروأ» ( األصر10)
 ( عن القاموس.11)
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ِخر َذنَبها يف اأَلرض فتـُلحِقيَ :  َرز ِت اجلراَدُة ا والر ز  :  ويقا  رحَأَها َأن ُتدح رحُ هاو  ا (1) ســـــــَ ها. وقا  الَقناين  :  ســـــــَ ِإذا :  بـَيحضـــــــُ
ُه قير َرأَ  َقدح :  أَلق  اجلراُد بيضـــَ َرأُ  البَـيح َ  ســـَ َرَأت:  قا  ابُن دريدٍ و  به َيســـح َرحأَةُ  ســـَ

رحأً  امل  َوَلُدها:  ويف نســـخة َكثـَُر َأوالُدها:   ســـَ
رَِئةً  ر َأتح َتســـــح َرَأتح أَ و  وهذا عن الفرّاء ا فيهما َكســـــَ حان َأن تـُلحِقَي :  َأســـــرَأتح :  وقا  اأَلمحر َحاَن َأن تَِبي َ  َأي اجلرادةُ  ســـــح

ُروأَةٌ  وأَرحضٌ  بـَيحَضها  وَأصله اهلمز. (2) ِسرحَوةِ  َأي اجلراُد ا وقا  اأَلصبهايّن ا َأي ذات َكِثريهَُتا:   َمسح
 : * ومما أغفله المؤلف من هذه المادة

ْرَوةُ  (3) َسَراَءةٌ  ضْرٌب من َشجر الِقِسّي ، الواحدة:  كَسحابٍ  السَّراءُ   ، األَخيُر عن علّي بن حمزةَ ، وأَصله الهمُز. (4)السهم ال َغْيُر :  والّسِ

َ :  سمعُت الباهِليِّيَن يقولون:  قاله أَبو سعيد ، وقال ابن الفرج َجاَمعَها:  َكَمنَع سطأَها:  [سطأ] َ  َسَطأ ها ، بالهمز ، أَي الرجُل المرأَةَ َوَمَطأ

 وَشَطأَها بالشين بهذا المعنى لُغَةٌ ، كما قاله أَبو سعيِد أَيضاً.:  َوِطئَها ، قال أَبو منصور

اَلءُ  ، واالْسمُ  كاْستأَلَه فأَذاَب ُزْبَده َطبَخه وعالََجه:  يَْسلَُؤهُ َسألً  السَّْمَن َكمنَع َسألَ :  [سأل] فرزدق يمدح الَحَكَم قال ال َكِكتَابِ  بالكسر ممدود الّسِ

 :  بن أَيُّوَب الثقفيَّ عمَّ الحجاج بن يُوسَف ، وَخصَّ في القصيدةِ عبَد الملِك بَن َمْرَواَن بالمديح

مح  َبهــــــــــــُ طــــــــــــَ َبخــــــــــــح ٍر فــــــــــــَ دح َة يف غــــــــــــَ الفــــــــــــَ وا اخلــــــــــــِ  رَامــــــــــــُ

يـــــــــــبِ     راقـــــــــــِ ُدوٌر وفـــــــــــاُءوا اِبلـــــــــــعـــــــــــَ ا صـــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ  مـــــــــــِ

  

وا   انـــــــــُ ةٍ كـــــــــَ ئـــــــــَ الـــــــــِ تح  َكســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ قـــــــــَ اَء ِإذح حـــــــــَ قـــــــــَ  محـــــــــَح

ا    وبِ  ســــــــــــــــــــــــــــاَلَءهــــــــــــــَ رحبــــــــــــــُ ريح مــــــــــــــَ  يف أَدمي ا غــــــــــــــَ

  
ً  َسألَهو بها (5) َضَربَ  َسألً  ِمائةَ َسْوط َسألَه يقال:  قال األَصمعيّ و فاستخرج ُدْهنَه َعَصره:  َسألً  الِسْمِسمَ  سألَ و .أَْسِلئَةٌ  ج نَقَده :  كذا ِدرهما

َل نَْقَده أَو َءهُ  نََزعَ :  َسأْلَ  وكذا العَِسيبَ  عَ الِجذْ  َسألَ و َعجَّ  عن أَبي حنيفة. أَي َشْوَكهُ  ُسالَّ

ءُ و اءُ  السُّالَّ َءةٌ  َشْوُك النَّْخِل ، واحدتُه:  بالضم ممدود على وزن القُرَّ  :  ، قال َعْلقمة بن َعبََدة يصف فرساً له ُسالَّ

َءةٌ  ال  ا   ســــــــــــــــــــــــُ ر  هبــــــــــَِ ِديِّ غــــــــــُ هــــــــــح ــــــــــ  ا الــــــــــنـ َعصــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــَ

ومُ     جـــــــــــُ عـــــــــــح ر اَن مـــــــــــَ َو  قــــــــــــُ نح نــــــــــــَ ٍة مـــــــــــِ ئـــــــــــَ يــــــــــــح  ُذو فــــــــــــَ

  
جلين ،:  في نسخة ءِ  ونَْصلٌ  َزْفيَاَءة بدل ذو فَْيئَة وطائٌر أَغبُر َطويُل الّرِ كأَنما يُْضَرب : » (6)في الحديث في ِصفَة الَجبَان و النَّْخل َكُسالَّ

َءةِ  ِجْلُده ءٌ  وهي َشْوكةُ النْخل ، والجمع «بِالسُّالَّ ار  ُسالَّ فيفهم من هذا أَنه استعمل في النَّصل ُمَخفَّفاً ، وكذا هو مضبوط في  (7)على وزن ُجمَّ

 نسخة لسان العرب فليُْعَرْف.

َ :  [سلطأ]  قاله ابن بُُزْرج ، كذا في العباب. ِء يَنُظر إِليه ،ارتفََع ِإلى الشَّي الرجل إِذا اْسلَْنَطأ

:  قال سيبويه َسَوائِيَةً وَ  كعَبَاية َسَوايَةً وَ  كَسَحابٍة وهذا عن أَبي زيد َسَواَءةً وَ  كسحاب َسَواءً وَ  بالفتح َسْوءاً و بالضم ساَءه يَسوُءه ُسوءاً :  [سوأ]

ً  َمَسائِيَةً و َمَساَءةً و هي فَعَاِليَة بمنِزلَة َعاَلنِيَةٍ :  فقال ُسْؤتُه َسَوائِيَةً  سأَْلُت الخليَل عن  وْحَده َوأَْصلُه كما قاله سيبويه ، نقالً عن الخليل َمْقلُوبا

يَُخفَّفان ، أَي حذفوا الهمزة تخفيفاً كما َحذفوا همزة  َمَسايَةً و َسَوايَةً  الرجلَ  ُسْؤتُ و َكرهوا الواو مع الهمزة ، ألَنهما حرفاِن ُمستَثْقَالنِ  َمَساِوئَة

هكذا بالهمز في النّسخ الموجودة ، وفي  (10) َمَسائِيَّةً وَ  َمَساءً و أَكثُرهم على ترك الهمز في َملَك وأَصلُه َمأْلَكٌ  (9) كما أَجمع (8)َهاٍر َواَلٍث 

ه ، فَعََل به ما يَْكَرهُ :  لسان العرب بالياَءين ما فَعل  اءَ س:  في الصنيع مثل اْستَاَع ، كما تقول من الغَّم اْغتَمَّ ، ويقال هو فاْستَاءَ  نقيض َسرَّ

 ً أَي قَبَُح هذا الفعُل فِْعالً وَطِريقاً ، كما  (11) (َوساَء َسِبيالً ) : أَي قَبَُح َصنِيعاً ، وفي تَفسير الغَِريب البن قتيبة قوله تعالى يَُسوءُ  فالٌن َصنِيعا

 : هذا َمْذَهباً ، وهو منصوب على التمييز ، كما قال ساءَ :  تقول

__________________ 
 فتلقي رّزها وهو بيضها.:  283/  3( يف اجلمهرة 1)
 ِسرحأَة.:  ( اللسان2)
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 سرآة.:  ( عن اللسان ا ابألصر3)
 .«األغرب» ابألصر:  ( عن اللسان4)
 ضربه هبا.:  ( اللسان5)
 .«اجلنان»:  وابألصر( عن النهاية واللسان ا 6)
 وقد ضبطت يف اللسان ابلتشديد.« محار» ( عن اللسان والنهاية وابألصر7)
 .«هازوالت»:  ( عن اللسان ا وابألصر8)
 اجتمض.:  ( اللسان9)
 ( كذا ا وليست يف لسان العرب ا ولي  فيه أيضاً مساييه إلا فيه مسائية.10)
 .32اآية وسورة االسراء  22( سورة النساء اآية 11)
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َن ُأولِئَك َرِفيقاً ) تَـَهم   اســتاءَ و  (1) (َوَحس  ُ  ُر اي عليهِ  قص   رجالً  َأن وسلموآلهعليههللاصلىيف حديث النيّب و  (2)هو اســح
لَك َمنح َيشـــــاء (3)ِخالَفُة نـُبـُّوٍة »:  هلا مث قا  فاســـــتاءَ 

ُ
هلا ا  ســـــاَءتحه فاســـــتاءَ  الر حايَ أَراد َأن :  قا  أَبو عبيدٍ  «مث يـُؤحيت  ُ امل

َساَءة افتعَر من
َ
َأي طلب َ حِويَلها ابلن ظِر « (4)هَلا  فاستذ»:  ذلك ا ويرو  ساَءهُ  فالٌن مبكاين ا َأي استاءَ :  ا ويقا  امل
وءُ و  والتَبم ِر ا ُم منه الســـ  وءُ ):  وقوله عز جر ا ابلضـــم ا االســـح ِ َ الس  ُّ ه ما يب من ُجنوِن ا أَلهنم معنا:  قير (5) (َوما َمس  َّ

نكر ا وقوهلم الس وءُ و  ِإىل اجلُنون ا وسلموآلهعليههللاصلىَنسبوا النيب  
ُ
ا  ُسوءٍ  ال أُنحِكُر  من:  أَيضاً مبعىن الُفجور وامل

وءٍ  َأي مل يكن ِإنكاري ِإاي   من عرفة ســـــــــــــُ
َ
وءَ  يقا  ِإنو  رأَيُته بك ا ِإلا هو ِلِقل ة امل خَتُْرْج ):  ومنه قوله تعاىل الرَبَصُ  الســـــــــــــ 

وء   وءُ  أَما:  َأي من غري بـََرٍص ا قا  الليث (6) (بَ ْيض     اَء ِمْن َغْْيِ س     ُ وءِ  ٍء فهوفما ذُكر ِبســـــــَ ِّ  الســـــــ  ىَن :  ا قا  الســـــــ   وُيكح
َم الرَبَِص ا  ابلس وءِ   فيكون من ابب اجملاز.:  قلتعن اسح

 قال الزجاج (7) (َكذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحشاءَ ):  وَمرٍض ، أَي اسٌم جاِمٌع لآلفات واألَمراض ، وقوله تعالى ُكلُّ آفَةٍ  السُّوءُ و

ال  فمعناه السين بالفتح والضم ، إِذا فتحتَ  الّسوءِ  َر في قَْولِ ال َخيْ :  يقالوَ  ُرُكوب الفاحشة:  خيانَةُ صاِحبَِة العَِزيز ، والفحشاء:  السُّوءُ : 

 (8) (السَّْوءِ ) َعلَْيِهْم دائَِرةُ :  قوله تعالى وقُِرئ أَي ال تَقُْل ُسوًءا ُسوءاً  في أن تَقولَ  ال َخْيرَ  فمعناه الّسين في قَْوٍل قبيح ، وإِذا َضَمْمتَ  َخْيرَ 

بالفتح  الّسوءِ  بالفتح في القراَءة أَكثَُر ، وقَلَّما تقوُل العرب دائرة السَّْوءُ و ، السَّْوءِ  هو مثل قولك َرُجلُ :  الفتح والضم ، قال الفراءُ  بِاْلَوْجَهْينِ 

الرَُّسوُل َواْلُمْؤِمُنوَن )نُّوا أَْن لن يَعُوَد كانوا ظَ  (10) (الظّانِّنَي اِبهلِل َظنَّ السَّْوِء َعَلْيِهْم داِئَرُة السَّْوءِ ):  وقال الزّجاج في قوله تعالى (9)
وال أَعلم أَحداً قََرأَ بها إِالَّ أَنَّها قد ُرِويَْت ، قال :  ، فهو جائٌِز ، قال السُّوءِ  ومن قَرأَ َظنَّ :  عليهم ، قال السَّْوءِ  ، فجعَل هللاُ دائرة (ِإىل َأْهِليِهمْ 

، بضّم السين ممدوداً في ُسورة بَراَءة وُسورة  السُّوءِ  دائرةُ :  إِلى آخره ، َوَهٌم ، قرأَ ابُن َكثيٍر وأَبو عمٍرو ال أَعلم أَحداً :  قولُه:  األَزهريُّ 

اج قِراَءةُ القاِرئَْينِ :  قال:  بفتح السين في السُّورتَْين« السَّْوءِ » الفَتْح ، وقرأَ سائُر القُّراءِ  ْبت أَن يَْذَهب على ِمثِْل الزجَّ الجليلين ابِن  وتعجَّ

ُتْم َظنَّ السَّْوءِ ):  أَما قوله:  كثيٍر وأَبي عمٍرو ، وقال أَبو منصور ين ، وقد :  فلم يُْقرأْ إِال بالفتح ، قال (11) (َوظَنَ ن ْ وال يجوز فيه َضمُّ الّسِ

اء في سورة براَءة في  السُّوءِ  قرأَ ابُن كثير وأَبو عمرو َداِئَرةُ  اِء بِالفتح فيهما ، وقال الفرَّ بضم السين ممدوداً في السورتين ، وقرأَ سائر القُرَّ

اِء بنْصبِ  (13)قراَءةَ :  قال (12) (َوَيرَتَبَُّص ِبُكُم الدَّواِئَر َعَلْيِهْم داِئَرُة السَّْوءِ ):  قوله تعالى َدَر ، ومن الَمصْ  بالسَّْوءِ  وأراد السَّْوءِ  القُرَّ

ُتْم َظنَّ السَّْوءِ ):  وال في قوله (14) (ما كاَن أَبُوِك اْمَرَأ َسْوء  ):  وال يَجوز َضمُّ السين في قوله:  َرفَع السين َجعلَه اسماً ، قال  (َوظَنَ ن ْ

َعَلْيِهْم ):  َء قولُه تعالىَعذاٍب فَيَُضّم ، وقُِرىهنا معنًى في باَلٍء واَل  للسَّْوءِ  هذا َرُجُل ِصْدق ، وثَْوُب ِصْدٍق ، وليس:  ألَنه ِضدٌّ لقولهم
َدى والفََساد وَكَذا والبالِء والعذاب أَي الَهزيمِة والشَّرِّ  (داِئَرُة السَّْوءِ   أَن أَو بالوجهين (15) السَّْوءِ  أُْمِطَرْت َمَطرَ :  في قوله تعالى والرَّ

َررُ  هو المضموم َدى الفََساد مثل الَمَساَءة من فتوحُ الم السَّْوءُ و الحال ُسوءُ و الضَّ أَساُءوا  ثُمَّ كاَن عاقِبَةَ الَِّذينَ :  قوله تعالى والنَّار ، ومنه والرَّ

اِء ، والمشهور في قِراَءةٍ  قيل هي جهنم أَعاَذنا هللاُ منها (16) السُّوءَ   بالفتح ، أَي يَعمُل عَملَ  َسْوءٍ  وَرُجلُ  كما يأْتي السُّواى أَي عند بعض القُرَّ

ْفتَه وَصْفَت و َسْوءٍ   :  قال الفرزدق ، السَّْوءِ  َرُجلُ  باإِلضافة وتُْدِخل عليه األَلف والالم فتقول هذا َسْوءِ  هذا َرُجلُ :  تقول (17) [به]إِذا َعرَّ

ِب و  ِذئـــــــــــح ُت كـــــــــــَ نـــــــــــح وحءِ كـــــــــــُ ا رََأ  َدمـــــــــــاً  الســـــــــــــــــــــــــ   ملـــــــــــ 

ــــــــــَ     ل اَ  عــــــــــَ وحمــــــــــًا َأحــــــــــَ ــــــــــَ ِه يـ ــــــــــِ ب احــــــــــِ ــــــــــد مِ ِبصــــــــــــــــــــــــَ    ال

  
__________________ 

 .69( سورة النساء اآية 1)
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 اهتم.:  ( اللسان2)
 وهي كذلك ابللسان.« والذي يف النهاية خالفة نبوة ابإلضافة بال ضمري« خالفته» قوله:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 أثبتناه.والسيا  يقتضي ما « فاستاء هلا»:  ( عن اللسان والنهاية ا ويف األصر4)
 .188( سورة األعراف اآية 5)
 .22( سورة طه اآية 6)
 .4( سورة يوسف اآية 7)
 .98( سورة التوبة 8)
 . وهو الصواب وسريد بعد أسطر ما يثبت ذلك... وقلما تقو  العرب دائرة الس وِء برفض السا:  ( كذا ابألصر ا وعبارة اللسان9)
 .6( سورة الفتح اآية 10)
 .12الفتح اآية ( سورة 11)
 .98( سورة التوبة اآية 12)
 قرأ القراء.:  ( يف اللسان13)
 .28( سورة مرمي اآية 14)
 .40( سورة الفرقان اآية 15)
 .10( سورة الروم اآية 16)
 ( زايدة عن اللسان.17)
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ُجلُ :  لَفٌّ ونَْشٌر ُمرتَّب ، قال األَخفش بالفَتْحِ واإلضافة ليس  السَّْوءَ  ، ويقال الَحقُّ اليَِقيُن ، وَحقُّ اليَِقيِن ، َجميعاً ، ألَنّ  ءُ السَّوْ  وال يقال الرَّ

يّ  السُّوءِ  وال يقال هذا َرُجلُ :  بالرجل ، واليَقيُن هو الَحقُّ ، قال  ، َوَرَجلُ  السَّْوءِ  َرُجلُ :  وقد أَجاَز األَخفَُش أَن يُقال:  ، بالضّم ، قال ابُن بَّرِ

الحاِل ، وإنما يُضاف إلى المصدر الذي هو  ُسوءِ و اسٌم للصُّرِّ  السُّوءَ  بضم السين ، ألَن (1) السُّوءِ  ين فيهما ، ولم يُِجْز َرُجل، بفتح الس َسْوءٍ 

ْرِب والطَّْعِن ، فَيقوُم َمقَاَم قَْوِلك:  فِْعلُه ، كما يقال بالفتح ، ولم يَُجْز  السَّْوءِ  َرُجلُ :  رجٌل َضّراٌب وطعَّاٌن ، فلهذا جاز أَن يُقال:  َرُجُل الضَّ

فَت قلت َسْوءٍ  ، بالضّم. وتقول في النِّكرة َرُجلُ  السُّوءِ  هذا َرُجلُ :  أَن يقال ُجلُ :  ، وإذا عرَّ  َسْوءٍ  ولم تُِضْف ، وتقول هذا َعَملُ  السَّْوءُ  هذا الرَّ

:  ، كما تقول السَّْوءِ  نَْعتاً للعَمل ، ألَن الِفعل من الرُجل وليس الِفعل من السَّْوءُ  ونيكون نَْعتاً للرجل ، وال يك السَّْوءَ  ، ألَن السَّْوءِ  ، وال تقل

ْدق ، ألَن الرجل ليس من الصدق. ْدُق ورُجُل صْدق وال تقول رُجُل الّصِ  قْوُل ِصْدق والقَْوُل الّصِ

ً  السَّْوءُ و  الضَّْعف في العْيِن.:  بالفتح أَيضا

يِّئَةِ  اسُم الفَْعلَةِ  بوزن فُْعلَى السُّوأَىو ِضدُّ  ، وهي السُّوأَىو كاألَْسَوإِ  بمنِزلة الُحْسنَى للَحسنة محمولَةٌ على ِجهِة النْعِت في حّدِ أَْفعل وفُْعلَى السَّ

 :  هو النَّهَشِليُّ ، وهو الصَّوابُ :  قال أَبو الغُول الطَُّهِوىُّ وقيل الُحْسنَى

ٍن وَ  نح َحســــــــــــــــــــــــــَ ُزوَن مـــــــــــــِ   (2) وَأ ِبســــــــــــــــــــــــــُ اَل  ـــــــــــــَح
اِ وَ     لـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــِ ٍة ب لـــــــــــــــــَ نح غـــــــــــــــــِ ُزوَن مـــــــــــــــــِ  اَل  ـــــــــــــــــَح

  
 أَي نار جهنّم أَعاَذنا هللا منها. النَّارُ  أَي عاقبة الذين أَشركوا (3) (ُثَّ كاَن عاِقَبَة الَِّذيَن َأساُؤا السُّواى):  قوله تعالىو

وذلك أَن رُجالً أَْكرَهه آخُر على « كارهٌ ما عِمل (4) أَساءَ »:  فاُلٌن الِخياَطةَ والعمل ، وفي المثل أَساءَ و ولم يُحسن َعمله ، أَْفَسَدهُ :  أساَءهو

 ِضدُّ أَْحسَن ، له أَساءَ و عليه ، أَساءَ و إليه ، أَساءَ و به ، أَساءَ  يقالو فال يُبالُغ فيها. (4)عملَه ، يُضرب هذا للرُجل يَْطلَُب الحاجةَ  فأَساءَ  عملٍ 

 :  معنًى واستعماالً ، قال ُكثَيِّر

يـــــــــئـــــــــي ٌة  َأســـــــــــــــــــــــِ ولـــــــــَ يِن اَل مـــــــــلـــــــــُ ســـــــــــــــــــــــِ ا َأوح َأحح نـــــــــَ  بـــــــــِ

تِ     لــــــــــــ  قــــــــــــَ ــــــــــــَ ٌة إنح تـ ــــــــــــ  ي لــــــــــــِ قــــــــــــح ا واَل مــــــــــــَ ــــــــــــَ ن ــــــــــــح ديـ ــــــــــــَ  ل

  
ُتْم ِْلَنْ ُفِسُكمْ ):  وقال عزَّ ِمن قائلٍ  (5) (َوَقْد َأْحَسَن ِب ):  وقال سبحانه وتعالى ُتْم َأْحَسن ْ  وقال تعالى (6) (َوِإْن َأَسْأُُتْ فَ َلها ِإْن َأْحَسن ْ

 .(8) (َوَأْحِسْن َكما َأْحَسَن هللاُ ِإلَْيكَ ):  وقال جلَّ وعزَّ  (7) (َوَمْن َأساَء فَ َعَلْيها): 

ُ :  قال (9) (َبَدْت هَلُما َسْوآهُتُما):  يُطلق على فَْرجِ الرُجل والمرأةِ ، قال هللا تعالى:  قال الليث الفَْرجُ :  السَّْوأَةُ و كلُّ َعَمٍل وأَْمٍر :  فالسَّْوأَة

ُ :  والعَْوَرةُ ، قال ابُن األَثير والفاِحَشةُ  لفالٍن ، نَْصٌب ألَنه َشتٌْم وُدَعاٌء. َسْوأَةً :  شائٍِن ، يقال الفَْرُج ، ثم نُِقل إلى ُكّلِ ما :  في األَصل السَّْوأَة

إِالَّ األَْمَس  َسْوأَتَكَ  وَهْل َغَسْلتَ :  في َحديث الُحَدْيبِيَة والُمِغيرةيُْستَْحيَا منه إذا ظَهَر من قوٍل وفِْعل ، ف
أَشار فيه إلى َغْدٍر كان الُمِغيرةُ  (10)

ِمْن َوَرِق َوَطِفقا َُيِْصفاِن َعَلْيِهما ):  فَعلَه مع قَْوٍم َصحبوه في الجاِهليَّة فقتَلَهم وأََخذ أَموالَهم ، وفي حديث ابن عبّاس في قوله جّل وعزّ 
 ، أَي على فُروجهما. َسْوآتِهما يَجعالنِه على:  قال (11) (اجْلَنَّةِ 

ديئة الَخلَّةُ القَبيَحةُ :  السَّْوأَةُ و المرأَةُ الُمخاِلفة ، قال أَبو :  السَّْوأَةُ السَّْوآءُ و ، َسْوآءُ  قبيحةٍ  (12)وُكلُّ َخْصلٍَة أَو فعلة  كالسَّْوآءِ  أَي الَخصلَة الرَّ

ٍء نََزل به رجٌل من بني َشْيباَن فأَضافَه الطائِيُّ وأَحسن إليه وسقاه ، فلما أسرع الشراُب في الطائِّيِ افتخر ومدَّ يده ، بْيٍد في رُجل من طيِّىزُ 

 :  فوثَب الشيبانيُّ فقَطع يده ، فقال أَبو ُزبْيدِ 

ا  يـــــــــــــنـــــــــــــَ ُم أَلخـــــــــــــِ وكـــــــــــــُ فـــــــــــــًا َأخـــــــــــــُ يـــــــــــــح ر  ضـــــــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــَ

مــــــــــــــــــٍة وشــــــــــــــــــــــــــــــــواءِ     عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ راٍب ونـ  يف شــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ومل  ّوز رجر ُسوحٍء.:  ( اللسان1)
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 ِء.بسي:  ( اللسان2)
 .10( سورة الروم اآية 3)
 يُطلُب إليه ا اجُة.:  ( كذا ابألصر واللسان. والذي يف جممض امليداين4)
 .100اآية ( سورة يوسف 5)
 .7( سورة اإلسراء اآية 6)
 .46( سورة فصلت اآية 7)
 .77( سورة القصص اآية 8)
 .22( األعراف اآية 9)
 وقد أشار يف هامش املطبوعة املصرية إىل ذلك.« إال أم »:  ( يف النهاية واللسان10)
 .22( سورة األعراف اآية 11)
 فعلة قبيحة. وقد يطل  عل  كر كلمة أو:  ( يف النهاية12)
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تح  قـــــــــــــ  ِدمِي وحـــــــــــــُ رحمـــــــــــــَة الـــــــــــــنـــــــــــــ  بح حـــــــــــــُ  ملَح يـــــــــــــهـــــــــــــَ

وحٍم     قـــــــــــــــــــَ وحأَةِ اي لـــــــــــــــــــَ لســــــــــــــــــــــــــــــــ  وحآءِ  لـــــــــــــــــــِ  الســــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
يِّئَةُ و ف قال البنِه لما اجتهَد في الِعبادةِ  الَخِطيئَةُ :  السَّ َخْيُر األُموِر أَْوَساُطها ، :  أَصلُها َسْيِوئَة ، قُِلبت الَواو ياًء وأُْدِغمت. في حِديث ُمَطّرِ

يِّئَتَْينِ  والَحَسنةُ بين  يُسوءُ :  سيِّئٌ  َعمالِن قَبِيحاِن ، وقَْولٌ  السَّيِّئُ و (1)، وهي  َسيِّئَة ، وفَْعلةٌ حسنةٌ ، وفَْعلة سيِّئَةٌ  والتَّقصير سيِّئَةٌ  ، أَي الغُلُوُّ  السَّ

فأَضافه ،  (3) (َوَمْكَر السَّيِّئِ ):  ، وفي التنزيل العزيز (يَ ْعُفوا َعِن السَّيِّئاتِ )لألُنثى ، وهللاُ  (2)، وهو نَْعٌت للذَّكر من األَعمال ، وهي 

ْرِك. وقرأَ ابُن مسعود وَمْكراً  (ُئ ِإاّل ِبَِْهِلهِ َوال َيَِيُق اْلَمْكُر السَّيِّ ):  وكذا قولُه تعالى ً  والمعنى َمْكُر الّشِ  :  ، على النْعِت ، وقولُه َسيِّئا

رًا  َزوحا عــــــــــامــــــــــِ ئــــــــــاً َأ.  جــــــــــَ يــــــــــح ُم  ســــــــــــــــــــــــَ هــــــــــِ لــــــــــِ عــــــــــح فــــــــــِ  بــــــــــِ

يِن     ُزونـــــَ َف  ـــــَح يـــــح وَأ أَمح كـــــَ نِ  الســـــــــــــــــــ   (4) ؟مـــــَن اَ ســـــــــــــــــــَ
  

ً  فإِنه أَراد  َسيِّئُ  فاُلنٌ :  من الُحْسنَى ، فوَضع الَحَسن مكانه ، ألَنه لم يُْمِكنه أَكثَُر من ذلك ، ويقال:  فَخفََّف ، َكهْين وَهيٍِّن ، وأَراد َسيِّئا

 :  االْختِياِر ، وقد يَُخفَّف ، قال الطَُّهِويُّ 

ٍن و  نح َحســــــــــــــــــــــــــــــَ ُزوَن مــــــــــــــــِ يح اَل  ــــــــــــــــَح   ءٍ ِبســــــــــــــــــــــــــــــَ
لـــــــــــــــا و     ٍة بـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ نح غـــــــــــــــِ ُزوَن مـــــــــــــــِ (5)اَل  ـــــــــــــــَح

 

  
،  َسَواءٍ  بالفتح بدل َسْوأً :  الِزٌم وُمجاِوٌز ، كذا هو مضبوط ، لكنه في قْول الليث (6) [فِْعلٌ ] كَسَحابٍ  يَُسوُء َسواءً  ءُ الشي ساءَ :  قال الليثو

في و هي فَْعاَلُء ال أَْفعََل لها ،:  قَبِيحةٌ ، وقيل:  َسْوآءُ  هيو أَي أَْقبَحُ  ْسَوأُ أَ  منه على وزن أَْفعَل ، تقول رُجلٌ  قَبَُح ، والنَّْعتُ  إِذا َسيِّئٌ  فهو

 أَْسوأُ  القبيحة ، يقال للرجل من ذلك:  السَّْوآءُ :  قال األُمويُّ  «ولُوٌد َخْيٌر ِمْن حْسنَاَء َعِقيمٍ  َسْوآءُ »:  وسلموآلهعليههللاصلىالحديث عن النبّي 

ً  غيُره وأَخرجه ، وسلموآلهعليههللاصلىأَخرجه األَزهريُّ حديثاً عن النبّيِ :  ، قال ابُن األَثيرِ  َسْوآءُ  ، مهموٌز مقصوٌر ، واألُنثى  عن حديثا

بِْنِت الظَّنُوِن بنُت السَّيَِّد أَحبُّ إليَّ ِمن الحْسنَاء  السَّْوآءُ :  ُعمْيرٍ  بن الملكِ  عبدِ  حِديثُ ومنه ، عنه هللا رِضى ُعمر
(7). 

ً  ساءَ :  ويقال ً  يُسوءُ  ما فَعََل فاُلٌن َصنيعا أَ و ، أَي قَبَُح َصنِيعُه َصنيعا ً و تَْسِوئَةً  أَي فِْعلَه عليه َصنِيعهُ  َسوَّ  وقال فيما َصنَعه َعابَهُ عليه:  تَْسويئا

ئْنِى ، وإِنْ  أََسأْتَ  (8)له  ئْ  يقال. إِْن أَْخَطأُْت فََخّطِ أَ  فما:  في الحديثو ، إِساَءتي ، أَي قَبِّْح علَيَّ  (9)علَيَّ ، كذا في األَساس  أََسأُْت فََسّوِ  َسوَّ

 .أََسأْتَ  ، أَي ما قال له عليه ذلك

 : * ومما أَغفله المصنف

ا:  ما في المحكم  ويَنُوُءهُ. يَُسوُءه وناَءهُ ، وما ساَءهُ  دي ماعن:  وناَءك. ويقال ساَءك وذا ِممَّ

كان المحبوبي ذا يساٍر ، فلما حضرتْه الوفَاةُ أَراد :  يُضرب لمن تَرك مالَه للورثة ، قيل« ويَنُوُءهُ  يَُسوُءهُ  تَرَك ما»:  وفي األَمثال للميداني

 ويَنُوُءه. أَي ماالً تأُْكلُه َوَرثَتُه ويَْبقَى عليه ِوْزُره. يَُسوُءه ما ـيْعني نَْفسه  ـ تَرَك فاَُلنٌ :  اكتبوا:  فقال ؟ما نَْكتُب:  أَن يُوِصَي ، فقيل له

يّ :  به الظَّنَّ ، قال أََسأْتُ و به َظنَّا ُسْؤتُ : و وقال ابن السكيت  إنما نَكَّر َظنَّا في قوله:  يُثبتون األَلف إِذا جاُءوا باألَلف والالم ، قال ابن بّرِ

متعَّدٍ ، وقد تقدمت  أَسأْتُ  به الظَّنَّ ، فالظَّنُّ مفعوٌل به ، ولهذا أَتى به معرفةً ، ألَن أَسأْت به َظنًّا ألَن َظنًّا ُمنتصب على التمييز ، وأَما ُسْؤتُ 

 اإِلشارة إليه.

 ٌز.فِْعٌل الِزٌم وُمجاوِ  ساَء يسوءُ :  قَبَّْحتُه ، قال الليث:  (10)له وْجهَ فالٍن  ُسؤتُ و

إليه في  أَسأْتُ  ويقال َمسايَتَكو َمساَءتك أَردت:  تقول المساَءةِ  لغةٌ في الَمسايَةُ و ، (11) َمسائِيَةو أَُسوُءه َمساَءةً  وْجهَ فِالِن وأَنا ُسْؤتُ  ويقال

ْنع ، وَخْزيَانُ   من القُْبحِ. َسْوآنُ  الصُّ

__________________ 
 ئة يف ا ديث ا وهي وا سنة من الصفات الغالية.وقد كثر ذكر السي:  ( زيد يف اللسان1)
 ( يريد السيئة.2)
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 .42( سورة فاطر اآية 3)
 .«سيئاً » بد « سوأ » ونسبه ألفنون بن صرمي التغليب من أبيات. وفيه 10/  1( البيت يف البيان والتبيا 4)
 ( مّر قريباً ابختالف الرواية.5)
 ( عن اللسان.6)
 الظنون الرجر القلير اخلري قاله يف اللسان.:  املطبوعة املصرية( هبامش 7)
 ليست يف القاموس.« له» (8)
وســــوأُت عل  فالن ما صــــنض إذا قلت له أســــبت. وورد يف األســــاس ( : ســــوأ)( كذا ابألصــــر ا وهي عبارة اللســــان ا وأما ما ورد يف األســــاس 9)
 ء علّي وسّوئين.. فسو .. إن أخطبت( : خطب)
 وجهه.:  للسان( ا10)
 والنقر عنه.« مساية» ( عن اللسان ا وابألصر11)
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فتُِرك همُزها ، والمعنى فَعَل به ما  السَّْوءِ  الفَْعلَةُ من:  السَّايَةُ  أَحدهما:  فيه قوالن:  َسايةً  َضرَب فالٌن على فالنٍ :  وقال أَبو بكر في قوله

ي إلى مكروهه َجعَل لما يُِريد أَن يَفعله به طريقاً ، فالسَّايَةُ فَْعلَةٌ من َسَوْيُت ، كان في األَصل َسْويَة ، فلما :  همعنا:  به ، وقيل اإِلساَءةِ و يَُؤّدِ

َوان كما قالوا ِدينَار وِدي اجتمعت الواُو والياُء والسابُق ساِكٌن ، جعلوها ياًء ُمشدََّدةً ، ثم استثقلوا التشديد فأَتْبَعُوهما ما قبله ، فقالوا َسايَةٌ ،

ان فاستثْقلوا التشديَد فأَتبعوه الكسرةَ التي قبله.  وقِيراط ، واألَصل ِدوَّ

ُأولِئَك هَلُْم ُسوُء ):  ، عن اللِّحيانّيِ ، قال ومعناه الدعاُء. وقال تعالى (1)بالُه  يسوُءني ، أَي (1)بالُه  يَُسوءُ  إن الليَل َطِويٌل وال:  ويقال
الَِّذيَن ):  ألَن ُكْفَرهم أَحبط أَعمالَهم ، كما قال تعالى َسيِّئة ال يُقبل منهم حسنةٌ وال يُتَجاوز عن:  الِحساب ُسوءُ :  قال الزّجاج (2) (احلِْسابِ 

ٍء من شي (4) [عن]اوز له الحساب أَن يُْستَْقَصى عليه ِحسابُه وال يُتَج ُسوءُ :  وقيل (3) (َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل هللِا َأَضلَّ َأْعماهَلُمْ 

سيِّآتِه ، وِكالهما فيه ، أاََل تراهم قالوا 
ب.:  (5)  من نُوقَِش الِحساب ُعذِّ

ئْ  َسّوِ والَ :  تقول:  وفي األَساس  ، أَي أَْصِلح وال تُْفِسْد. تَُسّوِ

 من قيس بن علّيٍ كذا البن سيده. حيٌّ :  بالضم ُسوأَةَ  بنُوو

في محلَّين ، وفي نسخة أُخرى بنو أُْسَوة َكعُْرَوة  ُسَواَءةَ  من األَعالم ، كذا في النسخ الموجودة بتكرير:  وفي العُباب مٌ اس:  َكُخرافَةٍ  ُسَواَءةُ و

اِزن بِن عامِر بن َصْعَصعة ، بْطٌن من َهوَ  (6) ُسَواَءةَ  ، هكذا مضبوط فال أَدري هو غلط أَم تحريٌف ، وذكر القَْلقََشْنِدّي في نِهاية األَرب بنو

 .(7) ُسَواَءة وشعوبهم في بني ُحَجير بن:  قال في الِعبَر (7)من العَْدنانية ، كان له ولدان َحبِيٌب وُحْرثان 

:  سعد ابن قال ، والترمذي ومسلم البخاري له روى ، عنههللارضي،  السُّوائِيّ  ومنهم أَبو ُجَحْيفة َوْهب بن عبد هللا الُملَقَّب بالَخْير:  قلت

تُوفِّي في ِوالية بِْشر بن َمْروان ، يعني بالُكوفة ، وقال :  ، وقال الُحلُم ُجحيفَة أَبو يبلغ ولم تُُوفِّي وسلموآلهعليههللاصلى هللا رسول أَن ذكروا

مسلم ، كّل ذلك في رجال ُجَحْيفَة َسِمع أَباه عندهما ، والمنذرّي حرر عند  (8) [أبي]في والية بِْشر ، وَعْوُن بُن  74مات سنة :  غيره

 الصحيحين ألَبي طاهر الَمْقدِسي.

 بن الحارث بن سعد بن ثَْعلَبة بن ُدوَدان بن أََسَد ، ُسواَءة وفي أَسد:  بن ُسلَيم ، وقال الوزير أَبو القاسم المغربي ُسَواَءة وفي أَشجع بنو

 بن َخلَف بن َخثْعَم. (9)بن َمنَاة بن نَاِهس بن ِعْفِرس  ُسَواَءة َخثْعَمبن َسْعد بن مالك بن ثَْعلبة بن ُدوَدان بن أَسد ، وفي  ُسَواَءةو

وهذا  والَجْريِ. اإِلقدام يَْحِملَُها على مع ذلك فإِنَّ َكَرَمها وأَْوصابٌ  وإن كانت بها ُعيُوبٌ  أَنها ، أَي َمَساِويها الَخْيُل تَجِري َعلَى:  قولهمو

مار وإِن كان ضعيفاً ، ويستعِمل :  المثل أَورده الميدانّي والزمخشرّي ، قال الميدانّي بعد هذا فكذلك الُحرُّ الكريُم يَحتمل الُمَؤَن ، ويْحِمي الذِّ

إن المراد :  والخوف ، وقيل إِنه يُْضرب في ِحَماية الَحِريم والدَّفع عنه مع الضرر:  الَكَرَم على كّلِ حاٍل ، وقال اليوسى في زهر األَكم

هي العُيوُب ، وقد اختلفوا في ُمفرِدها ، قال بعُض  الَمساِويو بالمثل ، أَن الرجَل يُستمتَع به وفيه الِخصاُل المكروهة ، قاله شيُخنا ،

 .(10)محاسن إنه ال واحد لها كال:  ، على غير قياس ، وأَصله الهمز ، ويقال ُسوءٍ  هي ضّد المحاِسن ، جمع:  الصرفيين

__________________ 
 ماله.:  ( عن اللسان ا وابألصر1)
 .18( الرعد اآية 2)
 .1( سورة  مد اآية 3)
 ( عن اللسان.4)
 ري.البخا صحيح يف كما  عائشة للسيدة خطاابً  وسلموآلهعليههللاصلىأي النيب « قا » بواو اجلمض واملعروف« قالوا» ( كذا ابألصر5)
وفيه  293واالشـــتقا  البن دريد ص  272وما أثبتناه يواف  مجهرة أنســـاب العرب البن حزم ص « بنو ســـوادة» 275هناية األرب ص ( يف 6)

 ُسواءة فعالة من قوهلم سؤته أسوءه مساءة.
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 «.ُحجري» وزاد ولداً  لثاً هو« حرقان»:  ويف هناية األرب« خر ن» ( عن مجهرة األنساب البن حزم ا وابألصر7)
 ( سقطت من األصر والطبعة الكويتية ا واستدركناها عن مجهرة ابن حزم.8)
 حام وأجرم وأوس مناة وهو ا نيك.:  ويف ولد انه  ذكر« عقرس» ( عن مجهرة ابن حزم ا وابألصر9)
املســـاوي لكن :  الواو يف اجلمض فيقا  هياملســـاءة نقي  املســـرة وأصـــلها مســـوأة عل  مفعلة بفتح امليم والعا وهلذا ترد :  ( يف املصـــباح املنري10)

 استعمر اجلمض خمففاً.
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ةِ يُكون في أَْطَراِف األَْخالفِ  بضمتين (1) اللَّبَُن يَْنِزُل قُبُلَ  هو ويُْكسر بالفتح[ : ءُ السَّيْ ] رَّ وفي نسخة أَطراف األَخالف ، وروى قوُل  الّدِ

 :  ُزهيٍر يصف قَطاةً 

اَث  غــــــــَ تـــــــــَ مــــــــا اســــــــــــــــــــــح يح كــــــــَ ٍة  ءٍ ِبســــــــــــــــــــــَ لــــــــَ طــــــــَ يــــــــح ز  غــــــــَ  فـــــــــَ

ُك     ِه اَ شـــــــــــــــــــــَ رح بـــــــِ ظـــــــَ ـــــــح ن ـــــــُ وَن وملَح يـ ـــــــُ ي ـــــــعـــــــُ اَف ال (2)خـــــــَ
 

  
 ً قال و الرجُل ، مثُل ذلك ، عن الهجريّ  تََسيَّأَهاو بالوجهين ، َسْيأََها وفي نسخة احتلب َحلَبَ :  َسيَّأَهاو الناقةُ  َسيَّأَتِ  قدو بالوجهين جميعا

َ  ، وقد ءُ السَّيْ  وهو:  قال  اللَّبََن ِمن َغْيِر َحْلبٍ أَرَسلَتِ  الناقةُ إذا تََسيَّأَت الفراءُ  ً :  اللبَُن ، ويقال اْنَسيَأ ُ  إن فالنا قليٍل ،  (3)ٍء لي بشي ليَتَسيَّأ

ة ، ءِ السَّيْ  وأَصله ِمن رَّ يره في الحديث أَنه الذي يَبِيع تفس:  قال ابن األَثير (4) َسيَّاءً  ال تَُسلِّم اْبنَكَ :  في الحديثو ، وهو اللبُن قُبَُل نُزول الّدِ

بالفتح ، وهو اللبُن الذي يكون في ُمقَدَّم الضَّْرعِ ، ويحتمل أَن  ءِ السَّيْ  ، أَو ِمن الَمساَءةِ و السُّوءِ  األَْكفاَن ويتَمنَّى َمْوَت النَّاِس ، ولعله من

 إِذا َحلَْبتها. َسيَّأْتُها يكون فَعَّاالً ِمن

 أَيضاً. ساءَ  فال أَدري أَيّها أَتبع ، وقد تقّدم ذلك في اختلَفَتْ :  األُمورُ  عليَّ  تََسيَّأَتْ و

َ و  نكاِره.بْعَد إِ  به أَقَرَّ :  فاُلٌن بَِحقِّي تََسيَّأ

يو  اسُم أَرٍض.:  بالكسر مهموزٌ  ءُ الّسِ

 فصر الشا املعجمة
 مض اهلمزة

ُ :  وقال أَبو عمرو ُدعاُء الِحماِر إلى الماءِ  هو:  قال ابن األَعرابي ُشْؤُشؤو َشأَْشأْ  [شأشأ] وقال  .(5)َزْجُر الحمار ، وكذلك السَّأَْسأُ :  الشَّأَْشأ

، وقال رجٌل من  تَُشْؤتَُشؤْ و َشأَْشأْ  أَو اللُّحوِق بقوله وَزْجُر الغَنِم والِحماِر للُمِضّيِ  تََشأْتََشأْ  إذا َدَعْوتَه ، وقلَت له (6)بالحمار  شأَْشأْتُ :  أَبو زيد

ينَ  تََشأْتََشأْ  بني الِحرماز  أَي قال ذلكَ  بالقياس ِشئَْشاءً و كَدْحَرجةٍ  َشأَْشأَ َشأَْشأَةً و ُدعاٌء للغَنَِم لتَأُْكَل أَو تَشَرَب ، بالضم ُشْؤُشؤْ  أَنَّ  أَو وفتح الّشِ

 .ُشْؤُشؤْ  أَو َشأَْشأْ 

يصُ  : الشَّأْشاءُ و ولم يكن لبُْسِرَها نًوى لم تَْقبَِل اللِّقَاحَ  ، قياساً على ِصئَْصاٍء كما سيأْتي ِشئَْشاءً  النَّْخلَةُ  َشأَْشأَتو دي الّشِ ُء ، ضّد وهو التْمُر الرَّ

َواُل. البَْرنِّي ،  والنَّْخُل الّطِ

قُوا ،:  تََشأَْشئُواو َ و تَفَرَّ إشارة إلى أَنه يُستعمل ثالثيًّا ورباعيًّا ، فال يكون تَكراراً ِلما َمرَّ كما زعم  َشأْ و نقيُض ارتفع اتََّضعَ :  أَْمُرهم تََشأَْشأ

وبعُض  َزْجرٌ  ، قال أَبو منصور هو لَْعنِه عن وسلموآلهعليههللاصلىلَعنَك هللاُ. فنهاه النبيُّ  َشأْ :  أَن َرُجالً قال لبِعيِرهفي الحديث و شيُخنا ،

 َجأْ ، بالجيم ، وهما لغتان.:  العرب يقول

ُ :  [شبأ] ْبأَة  عن ابن األَعرابّي ، كذا في العباب. فََراَشةُ القُْفلِ :  ذكر الفتح مستدرك ، بالفَتْح الشَّ

 : ومما بقي على المصنف

أَخاف أَن يكون تَصِحيفاً :  بْيُضها ، َذكره اإلمام السُّهيليُّ وغيُره ، استدركه شيخنا. قلت:  الجرادةِ ، بالشين والراء والهمز شرأُ :  [شرأ]

 فراِجْعه.من َسْرِء بفتح السين وكسرها ، على اختالف فيه سبََق ، 

،  (7) َشئِسٌ  مكان:  وهو خطأٌ ، قال أَبو منصور:  في أَكثر النسخ إِعجام الثانية كاألُولى ، وسكَت عليه. قلت:  قال شيخنا الشَّاسئُ :  [شسأ]

 لمخرج ، ويقال مقلوباً مكانٌ ، أَي بقلب السين زاياً لقرب ا (8)وَشأٌْز  َشأْسٌ  وقد تُخفّف فيقال للمكان الغليظ:  وهو الَخِشن من الِحجارة ، قال

 الجافي ، كذا في التهذيب.:  الغَِليظُ  أَي اليابس ءُ الجاِسى أَي َشاِسئٌ 

كُ  الشَّْطءُ :  [شطأ] ْرع أَو:  ، ويُحرَّ َ و كقُعود ُشُطوءٌ  ج أَي الزرع َوَرقُه هو فَِراُخ النَّْخِل والزَّ ً  َكمنَع الزرُع والنخلُ  َشَطأ  ُشُطوءاً و يَْشَطأُ َشْطأ

:  فِراُخه ، وفي التنزيل:  الزرع والنبات َشْطءُ :  فِراخه ، وقال الجوهريّ :  َشْطُؤه:  أَي فِراَخ الزرع ، قال ابن األَعرابيّ  أَْخرَجَها: 
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اءُ  (9) (َكَزرْع  َأْخَرَج َشْطَأهُ ) نبُل ، تُْنبُِت الحبَّةُ َعْشراً وثَمانِياً وسْبعاً ، فيَْقَوى بعُضه السُّ :  َشْطُؤه:  قيل أَي َطَرفه قاله األَخفش ، وقال الفَرَّ

 ببعٍض ، فذلك

__________________ 
 ويف نسخة فكالقاموس.« قُبر»:  وضبرت اللسان« قـَبحرَ »:  ( ضبرت القاموس1)
 لبيت ضرورة. أفاده يف الصحاح.حشكت الدرة حتشك حشكاً ابلتسكا وحشوكاً امتألت. وحر  يف ا:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 ٍء.ليتسّيبين بسيّ :  ( اللسان3)
 .«سيب»:  ( عن النهاية واللسان ا وابألصر4)
 زجر ا مار ا وكذلك والسبساء.:  الشبشاء:  ( اللسان عن أيب عمرو5)
ابلغنم إذا قلت هلا تشــؤتشــؤ كبنه دعاها لتبكر ســبســبت اب مار إذا دعوته ليشــرب. وشــبشــبت :  ويف اجلمهرة« شــبشــبت ا مار»:  ( اللســان6)

 أو تشرب.
 ِشِئٌ .:  ( ضبرت اللسان7)
 وتقو  شئ  مكاننا يشبس شبساً وكذلك شئز شبزاً إذا غلة وخشن.:  284/  3ويف اجلمهرة « شبز وشبس»:  ( عن اللسان ا وابألصر8)
 .29( سورة الفتح اآية 9)
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 نَباتُه وِفراُخه.:  َشطحُؤه:  يف حديث أََن ٍ و  نَباَتهُ :  (َأْخَرَج َشْطَأهُ )قا  الّزّجاج َأي فََبعانَه ا و  (َفآَزرَهُ ):  قوله
 َكفَْرخٍ وأَفراخ. أَْشَطاءُ  ما َخَرج َحْوَل أَْصِله ج:  ِمَن الشََّجرِ  الشَّْطءُ و

َ و َ و ،الشجرةُ بغصونها إذا أَخرجت ُغصونَها  أَشطأَتو اْخَرَجها ،:  الشجُر بغُصونه أَْشَطأ َخ ، ُمْشِطئٌ  الزرُع فهو أَشَطأ َ و إذا فَرَّ  أَشَطأ

 .َشْطُؤهُ  َخَرجَ :  الزرعُ 

قطعَه ُطوالً  َشطأَهو ِمن َسناٍم أَو أَديم ، قطعة منه تُقَطع ُطوال َشْطأَةً  ، وهي السَّعفة الخضراُء ، وأَْعِطني كالشَّْطأَةِ  ولها قَدٌّ :  وفي األَساس
(1). 

َ و ُجلُ  أَشَطأ جالِ  بَلََغ َولَُده:  الرَّ ينورّي ، مثل أَْصَحَب. فصاَر ِمثْلَهُ ، َمبلَغ الّرِ  عن الّدِ

ساحلُه ، :  البحر شاطئُ و َطَرفُه ،:  النهر شاطئُ :  ويقال كَشاِطئِهِ  كفُلُوٍس  ُشُطوءٌ  ج جانِبُه:  وشقَّتُه ، وقيل َشطُّه:  النَّْهرِ و الوادي َشْطءُ و

َسماعاً  َشَواِطئ ج األَْوِديَة ، وال يُْجَمع ، كذا قاله بعضهم ، والصحيح أَن شاِطئُ :  َشطُّه وجانبُه ، وتقول:  الوادي ئُ شاطِ :  وفي الصحاح

 ً ً  على أَن:  بالضم َكراِكٍب وُرْكبَان ، وفي المحكم ُشْطآنٌ و وقِياسا  :  ، قال الشاعر َشْطءٍ  قد يكون َجْمعَ  ُشْطآنا

نح وَ  ي  مـــــــــــــِ و َح الـــــــــــــَولـــــــــــــِح هِ َتصـــــــــــــــــــــــــــَ ذنـــــــــــــِ طـــــــــــــح   شـــــــــــــــــــــــــــُ
هِ     ـــــــــــــِ ان ـــــــــــــَ ت ُر مـــــــــــــِ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ رِِه وبـ اهـــــــــــــِ ظـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ٌر ب قـــــــــــــح ـــــــــــــَ  بـ

  
 النهر. شاطئِ  أَي َمَشى عليه:  َشَطأَ و

َ و ً  النَّاقَةَ  الرجلُ  َشَطأ ْحلَ :  يَْشَطُؤها َشْطأ  عن أَبي عمرو. َشدَّ عليها الرَّ

َ و  :  قال َجاَمعَها:  يَْشَطُؤها امرأَتَه َشَطأ

ا ُؤهــــــــــــَ ا  َيشــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــَ ِر َأجــــــــــــَ ثــــــــــــح ٍة مــــــــــــِ يحشــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــَ  بــــــــــــِ

وح ُوجــــــــــــِ     الــــــــــــَ ا َوجــــــــــــَ مــــــــــــَ ِه لــــــــــــَ يــــــــــــُر بــــــــــــِ  َء الــــــــــــفــــــــــــِ

  
ً  البَِعيَر بِالِحْمل َشَطأَ و َ  قال ابُن السّكيتو أَثْقَلَه ،:  َشْطأ ُجُل ، َشَطأ ر  (2) قَِوَي َعليه:  بِالِحْملِ  الناقةُ  َشَطأَت وفي لسان العرب الرَّ وبكلَْيِهما فُّسِ

 :  غالِب بن الحارث العُْكِلّيِ  (3)قوُل أَبي ِحزاٍم 

ا  ُز  هبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَِ ا َولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  أِلَرحُ ِدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

كَ     ئـــــــــــِ طـــــــــــح بح  َكشـــــــــــــــــــــــــَ ا اِبلـــــــــــعـــــــــــِ ُؤهح ِء مـــــــــــَ طـــــــــــَ  َتشـــــــــــــــــــــــــح

  
ً :  وقال األُمُّ به ، َشَطأَتو  طَرَحتْهُ. به ، وفََطأَت به أَي َشَطأَتْ  لعن هللاُ أُّما

َ و ً  الرجلُ  َشَطأ  قََهَرهُ.:  فاُلنا

َ و ً  بالتشديد الَواِدي َشطَّأ ئٌ  على القياس ، فهو تَْشِطيئا عن ابن األَعرابّي ، ومنه قوُل بعض العرب ِمْلنَا ِلَواِدي  َجانِباه أَي شاِطئاه سال:  ُمَشّطِ

ً  كذا وكذا فوجْدناه ئا  .ُمَشّطِ

َ و َ :  وأَمره في َرأْيِه الرجلُ  َشْطيَأ  معنًى.أَي َضعُف ، وزناً و َرْهيَأ

 .(4)اآلَخِر  الشاطئِ  ومشى هو على شاطئٍ  أَي مشيت على شاِطئٍ  َمشى ُكلٌّ ِمنَّا على:  أَي الرجلَ  َشاَطأْتُهو

َ :  [شقأ] ً  َكَجعَل أَي البِعيرِ  نَابُه َشقَأ ِة َهَمَزه فقال َطلَعَ :  كقُعودٍ  ُشقُوءاً و يَْشقَأُ َشْقأ مَّ  :  وَظَهر ، َولَيََّن ذو الرُّ

ًة  لــــــــــَ ــــــــــح يـ ِب لــــــــــَ ِن الــــــــــر كــــــــــح تح عــــــــــَ ابــــــــــَ َبيّنِ ِإَذا اجنــــــــــحَ  كــــــــــَ

اِربِ     ِ ضـــــــــــــــــــــَ اح ِديســــــــــــــــَ اقــِي الســـــــــــــــــــــ  رٍِم شـــــــــــــــــــــَ قــح لــَ  مــُ  عــَ

  
َ و َ و بطه شيُخنا كِمْنبرٍ كِمحراب ، كذا هو مضبوط عن الليث ، وض (5) بِالِمْشقَاءِ  أَي الرأْسَ  َشقَّهُ أَو فََرقَه:  َرأَْسه َشقَأ ً  َشقَأ ً  بالعصا فاُلنا :  َشْقأ

اءُ  (6) ِلَمْفرقِهِ  ضبطه الجوهرّي بالفتح ، وُضبط في بعض النسخ بالكسر ، وهو خطأٌ ، يعني َمْشقَأَهُ  أَصابَ  بكسر  الَمْشِقئُ :  ، وقال الفَرَّ
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ُ :  الِمْشقَأَةُ و بفتحها. فهذا يكون موافقاً للفظ الَمْفِرق ، فإنه يقال الَمْفَرق والَمْفِرق ، كذا في العُباب كالَمْشقَإِ  القاف الَمْفِرق بكسر الميم ،  الِمْدَرأَة

 كذا هو في غالب كتب اللغة ، وفي نسختنا الُمْدَرأَةُ ، بضم الميم ، على وزن المصدر ، وكذا في

__________________ 
هلا قّد كالشطبة اخل ا وكذلك اجملد :  هذه العبارة صاحب األساس يف مادة شطب ونصه« قوله ويف األساس اخل»:  طبوعة املصرية( هبامش امل1)

 .(مادة شطب ـ وشرت)وانظر األساس  .«فما وقض هنا سهو من الشارح
 شطاُت اب مر أي قويُت عليه.:  ( العبارة يف اللسان2)
 ن جمموع أشعار العرب.وصححناه ع« ان حزام» ( ابألصر3)
طَبة:  ( ويف اللســـــان عن ابن األعرايب4) ومل نر أحداً ذكره بتقدمي الشـــــا ا ولعله ســـــهو وطغيان فلم عند ابن  ء إذا زكم.الزكام. وقد شـــــط :  الشـــــ 

 منظور.
 ابملشقِإ.:  ( يف القاموس5)
َقَبه أي مفرقه.:  ( اللسان6)  أصبُت مشح
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ُشحرت ا كما يف قو  امر :  نسخة شيخنا وعليها شرح ا وقا 
 :  ء القي هي امل

تشـــــــــــــــــــــــــــزِراٌت إىل الــــــــــــــعـــــــــــــال  َدائــــــــــــــرُه ُمســـــــــــــــــــــــــــح  غــــــــــــــَ

رِ     رحســــــــــــــــــــــــــَ ىن  َومــــــــــــُ ثــــــــــــَ َدارَِي يف مــــــــــــُ
َ

ر  املــــــــــــ  َتضــــــــــــــــــــــــــِ

  
ُ و هي غير الُمشط ، بل هي عوٌد تُْدِخله المرأَةُ في َشعرها ، وفسَّره المصنف بالقَْرن الُمعَّد لذلك ، كما يأْتي:  وقيل  الِمْشقَاءُ و َكِمْنبَرٍ  الِمْشقَأ

قاله ابُن األَعرابّي ، فيكون على تليين  (1)بكسر الميم مهمور مقصور  كالِمْشقَئِ  بضم الميم الُمْشطُ :  ِمْكنََسةٍ  ، مثل الِمْشقَأَةو ِمْحَرابٍ  مثل

َ  يَْطلُع نابُها ، من وُشَوْيِكئَة ، حين ُشَوْيِقئَةٌ  إِبلٌ :  الهمزة ، وروى أَبو تُراٍب عن األَصمعيّ   :  أَيضاً ، وأَنشد (2)نابُه وَشكأَ ، وَشأك  َشقَأ

ةُ  ئــــــــــَ قــــــــــِ َويــــــــــح هــــــــــا  شــــــــــــــــــــــــُ ِدُ  َدفــــــــــ  عــــــــــح ِ يـــــــــــَ اح ابــــــــــَ  الــــــــــنــــــــــ 

ن    ــــــــــــِ ــــــــــــّز حر اَبئ ــــــــــــِة ال َدان عــــــــــــح نح ســــــــــــــــــــــــــَ َدَ  مــــــــــــِ  أَبعــــــــــــح

  
َ :  [شكأ] َ :  نَاُب البَِعيرِ  َشَكأ وفي أَظفاره َشكاٌء ،  عن ابن السّكيت. تَشقَّقَ :  هُ َكفَِرحَ ُظْفرُ  َشِكئَ و إذا طلع فَشقَّ اللْحمَ :  قال األَصمعي َكَشقَأ

ٌ  به:  كَسحاٍب ، إذا تشقَّقَْت ، كذا في أَفعال ابن القوطية ، وفي التهذيب عن َسلَمة قال أَصابعُه ، وهو التَقشُّر  َشِكئَتْ  تَقَشٌُّر ، وقد:  شديد َشَكأ

 بَْيَن اللحِم واألَظفار َشبيه بالتشقُّق ، مهموز مقصور ، أَي على وزن َجبَل.

َ و ، حين يطلع نَابُها ، من َشقأَ نابُه ُشَوْيِكئَةو إِبل ُشَوْيِقئَة:  وعن األَصمعي أَْخَرَجتْها:  الشََّجَرةُ بِغُُصونِها أَْشَكأَتِ :  قال أَبو حنيفةو َوشأَك  َشكأ

 [.ذو الرمة]أَيضاً وأَنشد 

ٍم  َواهــــــــِ وِن ســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــُ ِت الـــــــــعـــــــــُ ال  ظـــــــــِ تـــــــــَ لـــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــح  عـــــــــَ

ةٍ     ــــــــَ ئ كــــــــِ ــــــــح َوي ا شــــــــــــــــــــــُ هــــــــَ امــــــــُ غــــــــَ ــــــــُ ا ل رَاهــــــــَ ــــــــُ و بـ ســــــــــــــــــــــُ كح ــــــــَ  ي

  
ً  ُشَويِكئَة أَراد بقوله:  وقيل  ُشَوْيِكيَة:  ِشط ، وقيلمن َشقَأَ نابُه إِذا َطلَع ، كما قيل ُكِشَط عن الفَرس الُجلُّ وقُ  (*) ُشَوْيِقئَة ، فَقُلبت القاف كافا

إِبٌل َمْنسوبةٌ :  بغير همز
، وإِنما سقت هذه العبارة بتمامها لما فيها من الفوائد التي خال عنها القاموس ، وأَغفلها شيُخنا مع َسعة نَظِرِه  (3)

 واّطالعه ، فسبحان من اَل يَشغله َشأٌْن عن َشأٍْن.

ً  فيهما يَْشنَُؤه األُولى عن ثعلب ، كمنَعه وَسِمعه َشنأَه:  [شنأ]  أَي يُضبط وَسطه أَي عينه بالحركات الثالث ، قلت:  قال شيخنا ، ويثلّث َشْنأ

 ةكَحْمز َشْنأَةو وهو غيُر ظاهٍر ، بل التثليث في فائِه ، وهو الصواب ، فالفتح عن أَبي عبيدة ، والكسر والضّم عن أَبي عمٍرو الشيبانّيِ : 

ً و كَمْقبُرة مسموع فيهما َمْشنَُؤةو بالفتح َمِقيس في البابين َمْشنَأَةوَ  ً وَ  بالتسكين َشْنآنا بالتحريك فهذه ثمانية مصادر ، وذكرها المصنف ،  َشنآنا

َ و وهو كثيٌر في المكسور ،:  َكَراهة ، قال الجوهريّ  َشنَاَءة:  وزيد َ و محّركة ، َشنَأ بو إسحاق إبراهيم بن محمد كَمْقعَد ، ذكرهما أَ  َمْشنَأ

، بحذف الهمزة ، حكاه  َشنَانو الصفاقسي في إِعراب القرآن ، ونقل عنه الشيخ يس الِحمصّي في حاشية التصريح َوَمْشنِئَة بكسر النون.

 :  الجوهرّي عن أَبي عبيدة ، وأَنشد لألَْحَوص

ي وَ  هـــــــــِ تـــــــــَ ذ  وَتشـــــــــــــــــــــــح لـــــــــَ ـــــــــَ ا تـ يـــــــــُش ِإال  مـــــــــَ ا الـــــــــعـــــــــَ  مـــــــــَ

يـــــــــــــِه ُذو وَ     انِ إنح اَلَم فـــــــــــــِ نـــــــــــــَ َدا الشـــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  َوفـ

  
واستقصى :  كسحاب ، فصار أَربعةَ عشَر بذلك ، قال شيخنا (4) َشنَاء فهذه خمسةٌ ، صار المجموع ثالثةَ عشَر مصدراً ، وزاد الجوهريُّ 

ً  فعل الواحد أَربعة عشر مصدراً نحووأَكثر ما وقع من المصادر لل:  ذلك أَبو القاسم بن القطَّاع في تصريفه ، فإنه قال في آخره  َشنِئْت َشْنأ

 صفاقسي مصادرَ ، وأَوصل مصاِدره إلى أَربعة َعشر ، وقََدَر ، ولَِقَي ، وَوَرَد ، وَهلََك ، وتَمَّ ، وَمَكث ، وغاَب ، وال تاسع لها ، وأَوصل ال

 (5) (َوال ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوم  ):  ، بالتحريك والتسكين قوله تعالى آنَشنْ  َء بهما ، أَيإلى خمسةَ عشر ، وهذا أَكثر ما ُحِفظ ، وقُِرى َشنِئَ 

من المصادر  (6) [ءشي]ُء وهو شاذٌّ في اللفظ ، ألَنه لم يَِجى:  فمن سّكن فقد يكون مصدراً ويكون صفةً كسْكران ، أَي ُمْبِغُض قوٍم ، قال

ك فإِنما هو شاذ في المعنى ،  َربان والَخفَقان. وقال عليه ، ومن َحرَّ ألَن فَعَالن إِنما هو من بِناء ما كان َمعناه الَحركةَ واالضطراب ، كالضَّ

 الفَعاَلن بالتحريك مصدُر ما يُدلُّ على الَحركة َكَجَواَلن ، وال:  ِسيبويه

__________________ 
 املشق  مقصور غري مهموز.:  ويف اللسان« كاملشق »:  ( القاموس1)
 وشاَ .:  يف اللسان( 2)
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 مقتضاه تشديد الياء ا ووقض يف التكملة يف عدة مواضض خمف الياء مض التصريح أبنه منسوب لشويكة املوضض أو اإلبر.« منسوبة» ( قوله3)
 ومشنب.:  بعدها يف القاموس )*(
 .«شاء» ( يف املطبوعة املصرية4)
 .2( سورة املائدة 5)
 ( عن اللسان.6)
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ِ ا ألَنه ُمَتعدٍّ ا ولعدم داللته عل  ا ركة ا قا  شــــــــــــــيخنايكون لِفعر ُمتعَ  َهاح ّذ فيه من َوجح فإن قير إّن يف :  دٍّ ا فيشــــــــــــــِ
لِّم. قـُلحت ال مالزمة با البـُغحِ  والَغضــَب ا :  الغضــب َغلياَن الَقلحِب واضــطرابه فِلذا ورد مصــدرُه كما نـََقله اخلفاِجي  وســُ

َنذنِه نحَطِوي عل إذ قد يـُبحِغ  اإلنســــاُن شــــخصــــاً وي َنذنُ  من غري َغضــــٍب ا كما ال لف  ا انته  ا ويف التهذيب شــــَ  الشــــ 
مٌ  َرابِن. وقرأَ عاصــِ نحذن مصــدٌر عل  فـََعالٍن كالنـ َزواِن والضــ  وال َ حرَِمن ُكم :   ســكان النون ا وهذا يكون الاً ا كبَنه قا  شــَ

ِديٌد وإقداٌم  وقد أَنكر هذا:  بَِغيُ  قـَوحٍم ا قا  أَبو بكر جســــــتايّنِ ا معه َتعدٍّ شــــــَ رة يُعرف أَبيب حامِت الســــــِّ َرجٌر من البصــــــح
َلف ا قا  فحَكيحُت ذلك أَلمحَد بِن حي  فقا  يِ  َعطَنِه وِقل ِة َمعرِفِته ا أَما ِلَض قو  :  عل  الط عحِن يف الســـــــّ هذا ِمن ضـــــــِ

 :  ذي الر م ة
وحاَلُن عـــــــــــــــــَ  ُم ال أَدحرِي َأجـــــــــــــــــَ بُقحســـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ٍَة ف  ربح

ربحُ     َر  أَِم الصــــــــــــــــــــــــ  اِن َأحــــــــــح نــــــــــَ ــــــــــح يـ ا الــــــــــعــــــــــَ وُد هبــــــــــَِ   ــــــــــَُ

  
اء (1)َوْشَكاَن ذا :  قد قالت العرب:  هذا وإن كان َمصدراً فيه الواو ، فقال:  قلت له:  قال  ، فهذا مصدر وقد أَْسَكنه ، وحكى َسلَمة عن الفَرَّ

ً  ، فمعناه بُْغُض قَْوٍم ، (َشَنآُن قَ ْوم  )من قرأَ :  ً و َشنِئْتُه َشنَآنا قَْوٍم ، فهو  َشْنآنُ  ، أَي بْغَضاُؤُهم ، ومن قرأَ  (َشَنآُن قَ ْوم  )، وقيل قولُه  َشْنآنا

ْء اللفظ ، ألَنه لم يجى والتسكين شاذٌّ في:  وقال شيُخنا في شرح نظم الفصيح ، بعد نقِله عبارة الجوهريّ  (2)االسُم ، ال يْحِملَنَُّكْم بُْغُض قَْوٍم 

ْء وال يَِرد لََواهُ بَِدْينِِه لَيَّاناً بالفتح في لغة ، ألَنه بمفرده ال تُْنتَقض به الُكلّيَّات الُمطَِّردة ، وقد قالوا لم يجي:  ٌء من المصادر عليه ، قلتشي

وبه فّسره  أَبغضه:  ن ذكر المصنف في زاد َزْيَداناً فإنه غير معروف، ال ثالث لهما ، وإ َشْنآنو من المصادر على فَْعاَلن بالفتح إالَّ لَيَّان

َكعاَلنِيٍَة وفي  وَرُجٌل َشنَانِيَةٌ  اشتدَّ بُْغُضه إِيَّاه:  الجوهري والفيُّوميُّ وابن القُوطية وابن القَطَّاع وابن ِسيده وابُن فارس وغيُرهم وقال بعضهم

كَسْكرى ، ثم وجْدت في عبارة أُخرى عن  َشْنأَىوَ  بالهاء َشْنآنة أَي األُنثى وهي ، كسْكران َشْنآنو ونبالياء التحتية بدل الن َشنَائِيَة نسخة

 بوزن فَعَالَة وفَعَاِليَة أَي ُمْبِغض َسيِّئ الخلق. َشنَائِيَةو َشنَاَءةٌ  رجل:  الليث

، وضبطه شيخنا كُمْكَرم من أَْبغَض الرباعّيِ ، ألَن الثالثّي  (3)ا نُسخ كذا هو ُمقيَّد عندنا بالتشديد في غير م الُمبَغَّض:  كمقروء الُمْشنُوءُ و

 ً يا  فهو بالضمّ  الرجل ُشنِئَ  وقد وإن كان جميالً :  كذا في نسختنا ، وفي الصحاح والتهذيب ولسان العرب ولو كان َجِميالً  ال يُستعمل متعّدِ

 .َمْشنُوءٌ 

ُ و ي القَبِيحُ :  كَمْقعَدٍ  الَمْشنَأ َ  ذكر أَبو عبيد أَن:  الوجه وقال ابن بَّرِ الواقع :  قال شيخنا وإن كان ُمَحبَّباً ، القَبِيُح الَمْنظرِ :  ، مثل الَمْشنَع الَمْشنَأ

قاله  ر واألُْنثَىوالَجْمع والذَّك (4) يَْستَِوي فيه الواحدُ  ال هنا المشنوءِ  إنما عبارتهما تلك في:  وإن كان َجميالً ، قلت:  في التهذيب والصحاح

ُ  أَو الليث  الذي يُْبِغض الناَس. كِمحراٍب على قوِل علّي بن حمزة األَصبهانيّ  الِمْشنَاءُ  وكذا الَمْشنَأ

ى ، السابق ، فهو مثله في المعن الَمْشنَإِ  هو مثل:  عن أَبي ُعبيٍد ، قال شيُخنا نقالً عن الجوهريّ  َكِمْحَراٍب من يُبِغُضه الناسُ  الِمْشنَاءِ و

ُج عليه ،:  قلت فإفراده على هذا الوجه تطويل بِغير فائدةٍ. ِل وجدَت ما قاله شيُخنا مما ال يُعَرَّ ولو  وإن تَأَّمْلت في عبارة المؤلف حقَّ التأَمُّ

ة المفعول ، حتى كأَنه  (6)الذي يُْبِغضه  وقوله ، ِمن ِصيَغِ الفاعل (5) ِمْشنَاءً  ألَنّ  قال أَبو عبيد َمْن يُْكثُِر ما يُْبغَُض ألَْجِله لََحُسنَ :  قيل في قُوَّ

ا َرْوَضةٌ ِمْحاَلٌل فمعناه أَنها تُِحلُّ الناَس أَو تَُحُل بِهم ، أَي  (7)الُمْبغَض ، وصيغة المفعول ال يُعبَّر بها  الِمْشنَاءُ  قال عن صيغة الفاعل ، فَأَمَّ

كذا جاَء في روايٍة ، أَي ال يُْبغَُض :  ، قال ابن األَثير ِمن ُطولٍ  تَْشنَُؤهُ  ال:  حديث أُّمِ َمْعبَدٍ  فيو تَجعلهم يَُحلُّون ، وليست في َمعنى َمْحلُولٍة ،

ً  ال يُتَشنَّى ، أُبِدل من الهمزة ياٌء يقال:  ِلفَْرِط ُطوِله. وُرِوي ً و َشنِئْته أَْشنَُؤهُ َشْنئا وُمْبِغٌض :  حديث علّي رضي هللا تعالى عنه، ومنه َشنَآنا

اء ، وقال أَبو عمرو (8) (ِإنَّ شانَِئَك ُهَو اْْلَْبرَتُ ):  ، وفي التنزيل علَى أَن يَْبَهتَنِي َشنَآنِي يْحِمله ك ، قاله الفَرَّ  الشانئ:  أَي ُمْبِغُضك وعُدوُّ

نْ و الُمْبِغض ،:   بالكسر ءُ الشُّنْ و ءُ الّشِ

__________________ 
 إهالة وحقناً.:  ( زيد يف اللسان1)
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 بغي  قوٍم.:  ( اللسان2)
 .«املبـحَغ ُ » ( يف القاموس واللسان3)
 واملثىن.:  ( زيد يف اللسان4)
 وأثبتنا ما واف  اللسان.« ألن مفعاالً » ( يف القاموس5)
 يبغضه الناس.:  ويف اللسان:  ( كذا ابألصر6)
 ال يعرب عنها بصيغة الفاعر.:  السيا  قولنا( كذا. ويناسب 7)
 .3( سورة الكوثر اآية 8)
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نح : و  الِبغحضــة ا قا  أَبو عبيدة:  (1)والضــم  ة ا وقا  أَبو اهليثم:  ا  ســكان النون (2) ءُ الشــ  ِنئحتُ  يقا :  الِبغحضــَ الرجَر  شــَ
ُته ا ولغة رِدي ة ُبحِغضك ا قا  ابن السكيت ِلَشانِيك ا وال َأبَ  ِلشانِِئك ال َأابَ :  ابلفتح ا وقوهلم َشَنبحتُ  َأي أَبَغضح

 ا َأي مل
ُنوَءةُ و  ِهي ِكَناية عن قولك ال َأاب َلكَ :  تَـَقّزِزُ  ممدوٌد ومقصــــــورٌ  الشــــــ 

ُ
ويف ابلقاف والزايا ا عل  صــــــيغة اســــــم الفاعر ا  امل

َتعّزِز ا ابلعا ا وهو َتصــحيفٌ 
ُ
عن اأَلدحاَنس وِإداَمة التَطه ِر  (3)ِء هو التناُط  والتباُعُد من الشــي والتـ َقز ز بع  النســخ امل

صر َأي تـََقز ٌز ا فهو مر ًة صفٌة ومر ًة اسٌم ا وَغفر املَؤلف هنا عن َتوهيمه للجوهري حيث اقت ُشُنوَءةٌ و  شُنوَءةٌ  ا ورجر فيه
فة ا كما مل ُيصــرِّح املؤلف ابلقصــر يف ُنوَءة عل  َمعىن الصــِّ م   ا وســكت شــيخنا مض ســعة إطالعه الشــ  :  لو قا  بدله وُيضــَ

ر كان َأحســن ا أَلهنم مل يتعر ضــوا للضــّم يف كتبهم ُنوَءةَ  أَزحدُ  منه لُِّيو  ويـُقحصــَ د د  ابهلمز ا عل  فـَُعولة ممدودة ا شــَ وقد ُتشــَ
نَـُهمح ا َأي تباغ  وقض ِلَشنحذنٍ  لُِّيتح  من اليمنِ  قبيَلةٌ :  مهموز قاله ابن السّكيتغري  الواوُ  َأو لتباُعدهم عن بلدهم ا  بيـح

ِن أَفعاهلم ا من قوهلم ُنوَءة رجرٌ :  وقا  اخلفاجي ِلُعُلوِّ َنســـبهم وُحســـح ا َأي طاهُر الن ســـب ذو ُمروَءٍة ا نقله شـــيخنا ا  شـــَ
دة ا وهكــذا رأَيتـُـه يف أَدب الكــاتــب البن قتيبــة ا ويف شــــــــــــــرح الن بتيجي عل  ِمعراج الَغيحِطي.:  قلــت  ومثلــه قـَوحُ  َأيب ُعبيــح

بة َنِئييف  إليها والنِّســـــــح َروا فـَُعوَلة جُمحَر  َفِعيلة ا ملشـــــــاهب (4) شـــــــَ ها من ِعد ة َأوحُجٍه ا منها َأن كّر ابهلمز عل  اأَلصـــــــر َأجح تها إاي 
َلة ثالثي  ا مث إن  لَث كرِّ واحٍد منها َحرحُف لٍا َ حرِي جَمحر  صـــــــــــــــاحبه ا ومنها َأن يف كرِّ واحٍد  واحٍد من فـَُعولة وَفِعيـح

ِطحاب َفعولة وَفِعيلة :  من َفعولة وَفعيلة لَء التبحنيث ا ومنها احد ا حنو أَثُوم وأَثِيم وَزُحوم وَرِحيم عل  املوضـــض الو  (5)اصـــح
ُنوَءة ا فلما اســـتمر ت حاُ  فـَُعولة وَفِعيلة هذا االســـتمرار َجَرتح واوُ  حَنِفييف ا قياســـاً ا :  جَمحر  ايء َحِنيفة ا فكما قالوا شـــَ

َنِئييف :  قالوا نـُو ة ابلواو دون اهلمز جعر النِّ  شــَ َنِوّي ا تبعاً لأَلصــر ا ا قاله أَبو ا ســن اأَلخفش ا ومن قا  شــَ ســبة إليها شــَ
 :  نقله اأَلزهري  عن ابن السّكيت وقا 

و هح  نــــــــــــــــــــُ ُم شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٌش وهـــــــــــــــــــُ ريـــــــــــــــــــح ُن قـــــــــــــــــــُ  حنـــــــــــــــــــَح

و هح     بـــــــــــــــُ َم الــــــــــــــنـــــــــــــــ  تــــــــــــــِ َريحشــــــــــــــــــــــــــــًا خــــــــــــــُ ا قـــــــــــــــُ نــــــــــــــَ  بــــــــــــــِ

  
 :  واسم األَزد عبد هللا أَو الحارث بن َكعب ، وأنشد الليث

ُم اِبأَلزحِد أَزحِد  ـــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــح مـــــــــــــــا أَنـ ـــــــــــــــَ وَءةٍ ف ـــــــــــــــُ ن   شـــــــــــــــــــــــــــــَ
رِ اَل وَ     امــــــــِ ِن عــــــــَ رِو بــــــــح مــــــــح ِن عــــــــَ ِب بــــــــح عــــــــح يِن كــــــــَ نح بــــــــَ   مــــــــِ

  
بالمد والهمز كذلك في صحيح  الشَّنَائِيُّ  واسمه الِقْرد ، قاله خليفة ، وقيل نَُمير بن َمرارة بن عبد هللا بن مالك النََّمِريّ  ُسْفيان بن أَبي ُزَهْيرٍ و

 كذا في ِرواية الّسمْرقَْنِدّي وعبدوس ، وكالهما صحيح ، وصرح به ابُن دريد وعند األَصيليّ  الشَّنَِويُّ ويُقال  البخارّي ، في رواية األَكثر ،

ّي ، بضم النون ، قال عياض:  قاله الَحّمادان وهشام ،  وُزهْيُر بن عبد هللا الشَّنَِويُّ  وال وْجه له إال أَن يكون ممدوداً على األَصل:  الشَّنُّوِ

أَما  صحابِيّانِ  ُزَهْير بن أَبي َجبَل هو زهير بن عبد هللا بن أَبي َجبَل:  هو محمد بن عبد هللا بن ُزهير وقال أَبو ُعَمر:  الوشذّ ُشْعبة فق

بير عنه ،  وهو رجٌل من أَْزد:  روى أَيضاً من طريق السائب بن يَزيد عنه ، قالو األَّول فحديثه في البخاري من رواية عبد هللا بن الزُّ

ً » وسلموآلهعليههللاصلى، من أَصحاب النبي  وَءةَشنُ  الحديث ، وأَما الثاني فقد ذكره البغَِويُّ وجماعةٌ في الصحابة ،  ... «من اْقتَنَى َكْلبا

ين في هذين النَّسبين حديثه ُمْرَسل ، ثم إن ظاهر كالم المصنف أَنه إِنما يقال الشَّنَِويُّ بالوجه:  وهو تابعيٌّ ، قال ابن أَبي حاتم في المراسيل

ان ، على ، ألَنه ذكرهما فيهما ، واقتصر في األَول على الشَّنَائي بالهمز فقط ، وليس كذلك ، بل كلُّ منسوٍب إلى هذه القبيلة يقال فيه الوجه

 األَصل وبما رواه األَصيلي توسُّعاً.

َ :  بوقال ثعل أَعطاه إيَّاه ،:  كفِرح له َحقَّهُ  َشنِئَ  قال أَبو عبيدو  :  ، أَي كمنع ، وهو أَي الفتح أَصح ، فأَما قول العجاج (6)إليه  َشنَأ
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مح  كـــــــــــــَ و الـــــــــــــعـــــــــــــو اِم عـــــــــــــنح آِ  ا ـــــــــــــَ  َز   بـــــــــــــنـــــــــــــُ

واو     ئـــــــــــُ نـــــــــــِ َدمح  شـــــــــــــــــــــــــَ ٍك ِذي قـــــــــــَ لـــــــــــح مـــــــــــُ ك لـــــــــــِ لـــــــــــح ُ
 املـــــــــــ

  
__________________ 

نح :  ( اللسان ضبرت1)  ُء.ُء والش نح الشِّ
 الش نذن.:  ( اللسان2)
 من.:  ( اللسان3)
 شنائي. وأثبتنا ما واف  اللسان.:  شنائي. ويف نسخة شنئي ا ويف املطبوعة املصرية:  ( يف القاموس4)
 فعو  وفعير.:  ( اللسان5)
 أعطاه إايه وتربأ منه.:  شنب إليه حقه:  ( عبارة اللسان6)
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ُؤوا إليه. َشنَئُوا م ، كما في العباب ، ومن رواه ِلَمْلٍك فاألَْجَودأَخرجوا من عنده:  َشنِئُوا فإنه ِلُمْلٍك وِلَمْلٍك ، فمن رواه ِلُمْلٍك فوجهه  أَي تَبرَّ

 :  قال الفرزدق أَقَرَّ :  به َشنِئَ و

ة  يـــــــــــ  لـــــــــــِ ُر يف جـــــــــــاهـــــــــــِ َذا اأَلمـــــــــــح اَن هـــــــــــَ وح كـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــَ  فـ

ه    بــــــــــُ اَلئــــــــــِ يــــــــــُر حــــــــــُ لــــــــــِ وحىَل الــــــــــقــــــــــَ َ
ِن املــــــــــ َت مــــــــــَ َرفــــــــــح  عــــــــــَ

  

مح و  كـــــــــُ كـــــــــِ لـــــــــح ريحِ مـــــــــُ ُر يف غـــــــــَ َذا اأَلمـــــــــح اَن هـــــــــَ وح كـــــــــَ  لـــــــــَ

ت    ئــــــــح نــــــــِ ــــــــه  شــــــــــــــــــــــَ ارِب ص  ابملــــــــاِء شــــــــــــــــــــــَ (1)بــــــــِه َأوح غــــــــَ
 

  
أَ منه ، حقَّه أَو أَعطاه ي من معانِي وتَبرَّ َ  ال يخفى أَن اإِلعطاَء مع التبّرِ ي بإِلى ، كما قاله ثعلب ، فلو قال َشنَأ أَعطاه :  وإليه:  بالفتح إذا ُعّدِ

أَ منه كان أَجمع لألَقوال َ  وتَبرَّ  أَي كمنع ، وقِضيّة اْصِطالحه أَن يكون َكَكتَب وال قائل به ، قاله شيخنا ، ثم إن ظاهر قوله يدّل على أَن َكَشنَأ

 َ ، وال قائل به ، كما قد عرفَت من قول أَبي ُعبيد وثعلب ، ولم يستعملوا َكمنََع إِالَّ في الُمعَدَّى بإِلى بالكسر  َشنِئَ  كَمنَع في كّلِ ما استعمل شنأ

 دون به وله ، وقد أَغفلَه شيُخنا.

َ و  حقَّه ، أَي كعِلم إذا أَقرَّ به وأَخرجه من عنده. َشنِئَ :  من عنده ، وقال أَبو ُعبيد أَْخَرَجه:  ءَ الشي َشنَأ

أَي  ُشنِئَتْ  َكأَنَّها:  عن ابن األَعرابّي نقالً من تَْذِكرة أَبي علّيٍ الفارسّي ، وقال بها أَي ال يُْبَخل التي ال يَُضنُّ :  المال َشواِنئُ  كمفي المحو

تها على صاحبها ، فهو يجوُد بها لبُغضه إيَّاها ، وقال فَِجيَد بِها بُِغضت َج النَّسب فجاَء به على فاعٍل فأخرجه ُمْخرَ :  أَي أُْعِطي بها لعدم ِعزَّ

 ماٍء دافٍِق وِعيَشٍة راِضيٍَة.المال وُمْبغَُضه ، فهو ك  َمْشنُوء ثم الظاهر أَن فاِعالً هنا بمعنى مفعول ، أَي:  ، قال شيخنا

َكةً  الشَّنَآنُ و  بن ُعباَدةَ بِن َعقيِل بن َكْعٍب. (2)من بني ُمعاِوية بِن َحْزِن  شاِعرٌ  رجل بُن مالٍك ُمحرَّ

 : * ومما بقي على المؤلف

إِذا أَبغضت  َشنِئْت وهي َمفعولة من (4)، تعني الَحَساَء  النافعِة التَّْلبِينَةِ  بالَمْشنِيئَةِ  عليكم اعنههللارضيففي حديث عائشة :  (3) الَمْشنِيئَة
(5)  ،

إِذا أَبغضت ، وهذا البناء شاذٌّ  َشنِئْت وهي مْفعُولَة من:  البِغيضة ، قال ابُن األَثير:  فقال ئَةِ الَمْشنِي سأَْلت األَصمعي عن:  قال الرياشي

َمْقِرّي وَمْوِطّي ووجهه أَنه لما َخفَّف الهمزةَ صارت ياًء فقال َمْشنِيٌّ كمْرِضّي ، فلما أَعاد الهمزة  (6)بالواو وال يقال في َمْقُرّوٍ وَمْوُطّوٍ 

 التَّْلبِينة ، هي تفسير ِللمْشنِيئَة وجعلتْها بغيضة لكراهتها.:  لحاَل الُمَخفَّفَةَ ، وقولهااستْصَحب ا

تَاِء ، قيل َشنَآنُ  يُوِشُك أَْن يُْرفََع عنُكم الطَّاعوْن ويَِفيَض فيكم»:  في حديث َكْعبٍ و للبَْرِد  الشَّنَآنَ  استعار «بَْرُده»:  قال ؟الشتاءِ  َشنَآنُ  ما:  الّشِ

تاِء ، وقيل (7)نه بَِغيُض ألَ  احة ، ألَن العرب تَْكنِي بالبَْرد عن الراحة ، والمعنى (8)أَراد بالبَْرِد ُسهولةَ األَْمِر :  في الّشِ يُْرفَع عنكم :  والرَّ

دَّة ، ويكثُر فيكم التباُغض أَو  اَحة والدََّعة. (9)الطاعوُن والّشِ  الرَّ

 كذا في العباب. تَباَغُضوا أَي تََشانَئُواو

كان  كيَبيع ، إن ءُ يِشيو على األَصل يَُشوءُ  ضدٌّ ، وتقول في ُمضارعه َحَزنَني وأَْعَجبَني:  فالنٌ  َشاَءنيو َسبَقَني.:  شاَءني:  [شوأ]

الالم بالتْحتيّة مهملة ، مضاِرعاً ِلَشاَء ، وزعم أَنه مقلوب أَيضاً ِلَشأَى يَْشئِي كَرَمى يَْرِمي فهو َغلٌَط ، ألَن ماّدة َشأَى مهموُز العَْيِن معتّل 

َء كالبْيعِ بمعنى السَّْبِق وال لهم َشاَء ه أَن الشَّيْ وإِن أَراد أَنه استعمل َكبَاع يَبيع بمعنَى َسبَق فالمادَّة اآلتية متّصلة بهذه ، ولم يذكْر هو وال غيرُ 

 كَدَعاني بمعنى َسبَقَني فيهما وزناً ومعنًى. قَْلُب َشآنِي َشاَء يَشاُء كَخاَف يَخاُف ، قاله شيُخنا:  كباَع ، إِنما قالوا

يِّئَاُن كَشيِّعَانٍ و الكثيُر االسِتْشراِف ِإّما على حقيقته أَو كناية عن الرجل صاحب التأَنِّي والتَفكُِّر  البَِعيُد النَّظرِ :  في ِوَزان تَثنية السَّيِّد (10) الشَّ

 والناظِر عواقِب األُموِر ، وقد ذكره الصاغانيُّ في الماّدة التي تليها.

__________________ 
 ( ديوانه ا اللسان ا املقايي  ا الصحاح ابختالف.1)
 من حزن.:  ( يف اللسان2)
 عن النهاية واللسان. ـيف كر مواضض ا ديث  ـوما أثبتناه « املشنئة»:  ر( ابألص3)



295 

 

 ا تاء.:  ( عن النهاية وابألصر4)
 من شنئُت أي أبغضُت.:  ( النهاية واللسان5)
 مقروٍء وموطوٍء.:  ( اللسان والنهاية6)
 يفي .:  ( اللسان والنهاية7)
 حتريف.« ألمر»:  ( ابألصر8)
 أو الدعة والراحة.:  ويف النهاية .«والراحة»:  ( يف اللسان9)
يَِّبن كِسيِّعان.:  ( يف نسخة للقاموس10)  الشِّ
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 به ، عن اللَّْيَث ، كذا في العُباب. وفَِرْحتُ  بُِحْسِن َسْمتِه أُْعِجْبتُ :  كقُْلت به ُشْؤتُ و

ً  ءَ أَي الشي ِشئْتُه:  [شيأ] اإلرادة ، :  المِشيئَة:  قال الجوهريُّ  أَرْدتُه:  كعاَلنِية (1) مَشائِيَةً و َكَكراهة َشاَءةً مَ وَ  كَخِطيئَة َمِشيئَةً و أََشاُؤه َشْيأ

قوا بينهما ، وإن كانتا في األَصل ُمْختَِلفَتَْيِن فإِن  اإليجاد ، واإلرادةُ :  في اللُّغة الَمشيئَة ومثلُه في الِمصباح والُمحكم ، وأَكثُر المتكلّمين لم يُفّرِ

اِزي ، وليس هذا َمَحلَّ البْسطِ :  يئَة منه واالسمُ  طلٌب ، أَْوَمأَ إليه شيُخنا ناقالً عن القُْطب الرَّ وض  َكِشيعة الّشِ عن اللِّحيانّي ، ومثله في الرَّ

:  فقال وسلموآلهعليههللاصلىيًّا أَتَى النبِيَّ أَّن يَهودِ :  في الحديثو ، بَمشيئَته بكسر الشين ، أَي هللِا تعالى بِِشيئَةِ  ءٍ كلُّ َشيْ :  قالواو للسَُّهْيِلي

وفي  «ِشئْتُ  هللاُ ثُمَّ  َشاءَ  ما»:  يقولوا (2) بأَن وسلموآلهعليههللاصلى، فأَمرهم النبيُّ  ِشئْتُ و هللاُ  شاءَ  ما:  إِنكم تَْنِذُرون وتُْشِرُكون فتقولون

ألَن الواو « ِشئْتُ  هللاُ ثُمَّ  َشاءَ  وما» ، ِشئْتُ و هللاُ  َشاءَ  ما:  اإِلرادة ، وإنما فََرَق بين قوِله:  ، مهموزة المشيئَةُ :  لسان العرب وشرح الُمعلَّقات

 هللِا على َمشيئَةَ  ، ومع ثُمَّ يكون قد قدَّمَ  المشيئَةِ  تُفيد الجْمَع دون الترتيِب ، وثُمَّ تَْجمُع وتُرتِّب ، فمع الواِو يكون قد جمَع بيَن هللا وبينَه في

 .َمِشيئَتِه

ُمذكٌَّر ، وهو يقع على ُكّلِ ما أُْخبَِر عنه ،  ءَ الْشي أاََل تَرى أَن:  بين الناِس ، قال سيبويه حين أَراد أَن يجعل الُمذكَّر أَصالً للمؤنث م ءُ الشيو

أَي الُمراُد الذي يتَعَلَّق به القَْصُد ، أَعمُّ ِمن أَن يكون بِالِفْعل أَو  ءُ الَمِشي ول ، أَي األَمروالظاهر أَنه مصدُر بمعنى اسم المفع:  قال شيخنا

ا ِحسًّا:  ءُ الشيْ :  بِاإِلْمكاِن ، فيتناَوُل الَواِجَب والُمْمِكَن والُمْمتَنَِع ، كما اختاره صاحُب الكشَّاف ، وقال الراغبُ   ِعبارة عن ُكّلِ مْوجوٍد إمَّ

ح البَْيضاِويُّ وغيُره بأَنه يَْختَصُّ بالموجود ، وقد قال ِسيبويهِ  إِنه أَعمُّ العَاّمِ ، وبعض الُمتكلِّميَن :  كاألَجسام ، أَو َمْعنًى كاألَقواِل ، وصرَّ

َف ، وقالوا اِل العرب ذلك ، كما ُعِلم باستْقراٍر من أَطلقَه َمحجوٌج بعدم استعم:  يُطِلقه على المعدوم أَيضاً ، كما نُِقَل عن السَّْعِد وُضعِّ

إِذ  (4) (ء  ِإاّل ُيَسبُِّح ِبَْمِدهِ َوِإْن ِمْن َشيْ )إِذ المعدوُم ال يَتَِّصُف بالَهالِك ، وبنْحِو  (3) (ء  هاِلك  ِإاّل َوْجَههُ ُكلُّ َشيْ )كالِمهم وبنْحِو 

ُر منه التسبيُح. انتهى. بفتح  أََشاَوىو أََشاَواتٌ  كذاو ، قاله شيخنا ءٍ لشيْ  جمُع الجمعِ  أَْشيَاَواتٌ و مصروفغير  أَشياءُ  ج المعدوم ال يُتََصوَّ

وأَصلُه أََشابِيُّ  ألََشاِوي ِإنَّ ِعندك:  الواو ، وُحِكي َكْسُرها أَيضاً ، وحكى األَصمعيُّ أَنه سمع رجالً من أَفصح العرب يقول ِلَخلَف األَحمرِ 

كما  أَشايا المشّددة ، كما قالوا في َصَحارّي َصحاٍر فصار أَشايٍ ثم أُبدل من الكسرة فتحة ومن الياِء أَلف فصارُخفِّفت الياُء  بثالِث ياآتٍ 

حاحقالوا في َصَحاٍر َصَحاَرى ، ثم أَبدلُوا من الياِء واًوا ، كما أَبدلوا في َجبَْيت الَخراَج جبَايةً وِجبَاَوةً ، كما قاله ابن بَ   ّرّي في حواشي الّصِ

أَي همز الياء األُولى كالنُّون في أَعناِق ِإذا جمعته قلت أَعانِيق ، والياُء الثانِية هي الُمبدلة  بالهمز بياَءين أَصله أََشائِيُّ  ِإنّ  وقوُل الجوهرّيِ 

ِفها ، فاجتمعْت من أَلف المّد في أَعناٍق تُْبَدل ياًء لكسر ما قبلها ، والهمزةُ هي الُم الكلمة ، فهي كالقاف في أَعانِيق ، ثم فِلبَت الهمزةُ لت َطرُّ

أَتَْيتُه أَتَْوةً ، هذا :  ، كما قالوا (5)، فتوالَِت األَمثاُل فاستُثِْقلت فُحِذفت الُوْسَطى وقُِلبت األَخيرةُ أَلفاً ، وأُْبدلَت من األُولى واًوا ثالُث ياآٍت 

 وشْرُط اإِلبدال كونها زائدةً  زائدة ألَنه ال يِصحُّ هْمُز الياِء األُولى لَكْونِها أَصالً غيرَ  منه َغلَطٌ  وهو:  ملخص ما في الصحاح قال ابن بَّريّ 

ألَصالتها ، هذا نص  الياَء التي بعد األَِلف أَنت (6) فال تَْهِمزُ  ثَبتت ياُؤها لعدم ِزيادتها ، وكذا ياء َمعَايِشَ  كما تَقوُل في جمع أَْبياٍت أَبايِيتُ 

ّي. قال شيخنا :  الجوهرّي الياُء األُولى حتى يرّد عليه ما ذكر ، وإنما قال وهذا كالم صحيح ظاهر ، لكنه ليس في كالم:  ِعبارة ابن بَّرِ

 فالمراد بالهمزة الم الكلمة ال الياء التي هي عين الكلمة ، إلى آخر ما قال.:  أَصله أَشائّي فقُلبت الهمزة ياء فاجتمعت ثالُث ياآت. قال

عن عدم تكرير النظر في عبارته ، مع ما تحامل به على المصنِّف  ءوبما سقناه من نّص الجوهري آنفاً يرتفع إِيراد شيخنا الناشي:  قلت

 عفا هللاُ وسامح عن جسارته

__________________ 
 ومشاية.:  ( اللسان1)
 أن.:  ( اللسان والنهاية2)
 .88( القصص 3)
 .44( سورة اإلسراء اآية 4)
ء سهو ا قوله أصله أشائي:  ت اهلمزة ألفاً. وأبدلت من األوىل واو ا قا ء فقلبإن أشياء  مض عل  أشاوي ا وأصله أشائ :  ( عبارة اللسان5)

 وإلا أصله أشايّي بثالث ايءات. وعنده نص آخر قريب من األصر.
 .«فال هُتَمُز الياءُ » ( يف القاموس6)
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ِ بقاء الياء عل  حاهلا دون ِإبداهلا واواً كاأُلوىل ا ووزنه عل  ما اختاره اجلوهرّي أَفَاِئُر ا وقير  َأشــــــاايَ  ُ حَمض أَيضــــــاً عل و 
َياايَ  وُحِكي أَفَاايَ  اوِهُ و  أَبحدلوا  زَته ايء وزادوا أَلفاً ا فوزنه أَفَعااًل ا نقله ابُن ســيده عن الل حياينّ  َأشــح ِ بدا  اهلمزة هاًء ا  َأشــَ
 :  َأي اندر ا وَحَك  َأن شيخاً أَنشد يف جمل  الِكسائيِّ عن بع  اأَلعراب َغرِيبُ  وهو
ٍر و  مــــــــــــَ عــــــــــــح يــــــــــــِك اَي أَم  مــــــــــــَ ا أُوصــــــــــــــــــــــــــِ َك مــــــــــــَ  َذلــــــــــــِ

ااَي يف و     ُ  الــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح اوِهَ بـــــــــــَ ضُ  َأشــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــَ نـــــــــــح  تـــــــــــَ

  
وعبارة اللحيانّيِ ، ألَنه ال هاَء  هاءٌ  ءِ الشي ألَنَّه ليس في ، وهذا من أََشذِّ الَجْمع أََشايَا أُِريد:  وزعم الشيخ أَن األَعرابي قال:  قال اللحيانيُّ 

مضبوط عندنا في النسخة بالوجهين معاً ، أي بالضّم على القياس ، َكفْلٍس وفُلْيٍس ، وأَشار الجوهريُّ إلى  ءٌ ُشيَيْ  وتصغيره (1) األَشياءِ  في

أَو  بالواو وتشديد الياء (2) ُشَويّ  تقل الو حال على القياس المشهور في ُكّلِ ثاُلثِّيِ العَْيِن ، قال الجوهريُّ الَكسر كغيرِه ، وكأَّن المؤلف أَ 

 اإِلمام أَبي نصر وِحكايةُ  بل سائر الكوفيين ، واستعَملها الُمولَُّدون في أَشعارهم ، قاله شيخنا ، عن إدريَس بن ُموسى النَّْحِوّيِ  حكيت لُغيَّةٌ 

َجْمٌع على غيِر واحِدِه  معطوف على ما قبله فَْعالُء ، وأَنها أَشياءَ  أَن بن أَحمد الفراِهيِديّ  الَخليلِ  إمام المذهب عن تعالى هللارحمه وهرّيِ الج

 وفي بعض النسخ بدون لفظ ِحَكايةٌ ُمختَلَّة أَي آخر ما قال وَسَرد إلى آِخره كون الواحد على ِخالف القياس في الَجْمع كشاعٍر وُشعَراءَ 

أَي بين  األَْخفَِش ولم يَُميِّْز بينَهما أَبي الحسن َمذَهَب الخليِل على مْذهب أَي في تلك الحكاية َضَرَب فيها أَي ذات اختالٍل وانحاللٍ « حكاية»

كما تقول َهْيٌن وأَْهِونَاء ، إال أَنه كان في األَصل  أْفِعاَلء وْزنُها أَشياءَ  يأَ  إِلى أَنها ويذهب األَْخفََش يََرى أَبا الحسن وذلك أَن قولَى اإِلمامين

ُحِذفت الهمزةُ :  ، وفي شرح ُحسام زاَده على منظومِة الشافِيَة (3)أَْشيِئَاء َكأَْشيِعَاع ، فاجتمعت همزتان بينهما أَلف فَُحِذفت الهمزةُ األُولى 

ٌء على مثال َشيِّعٍ ، َشّيِ  ءٍ َشيْ  أَصل:  وقال الفراءُ :  فوزنها أَْفعَاء ، انتهى. قال الجوهريّ :  تين بينهما أَلفالتي هي الالم تخفيفاً كراهة همز

، فحذفوا الهمَزةَ األُولى ،  أَْشيَاءَ  َهْيٌن ولَْيٌن ، فقالوا:  ، كما قالوا ءٌ شيْ  فُجمع على أَْفِعاَلَء مثل َهيٍِّن وأَْهيِنَاَء ولَيٍِّن وأَْليِنَاَء ، ثم ُخفَِّف فقيل

كشاِعٍر وُشعَراَء ، فإنّه ُجِمَع َعلى  الَمِقيس الُمطَِّرد وهي َجْمٌع على غير واِحِدِه الُمستْعَمل أََشاَوى يَْدُخل عليه أَن ال يُْجَمع على (4)وهذا قول 

ه هذا التنظيُر ليس من مذهب األَخفش كما زعم الُمصنّ :  قال شيخنا (5) غيِر واحِده ف ، بل هو من تَْنظير الَخليل ، كما جزم الجوهريُّ وأَقرَّ

ح ابُن سيده في الُمَخّصص وعزاه إلى الَخليل.  العَلَم السَّخاِويُّ ، وبه َصرَّ

يُْجَمع على  ألَنَّ فاِعالً ال وهذا اإليراد نّص كالم ابن بَّرّي في حواشيه ، كما سيأْتي ، وليس من كالمه ، فكان ينبغي التنبيهُ عليه:  قلت

ح ابُن مالٍك وابُن ِهشاٍم وأَبو حيّاَن وغيُرهم أَن فُعاََلَء يَطَِّرد في َوْصٍف على فعيل بمعنى فاِعٍل غير ُمضاَعٍف وال فُعاََلءَ   معتَّلٍ لكن صرَّ

وُعقاََلء وصاِلح وُصلَحاء وعالم وُعلَماء ، َكَكِريم وُكرماء وَظِريف وُظرفاء ، وفي فاعِل داّلٍ على َمْعنًى كالغَِريزة َكشاِعٍر وُشعراء وعاقِل 

 أَي أَنها (6) فيرى بن أَحمد وأَّما الخليلُ  فال أَْدري ما َوْجه إقرار المَصنّف لذلك كالجوهرّي وابِن سيده:  وهي قاِعَدةٌ ُمطَِّردة ، قال شيخنا

ل الكلمِة ، فُجِعلت لَْفعَاء ، كما قَلبوا  فَْعاَلءُ  اسُم الجمع وزنها أَشياءَ  أَْصله َشْيئَاُء ، كحْمراء فاستُثِقل الهمزتاِن ، فقلبوا الهمزةَ األُولى إلى أَوَّ

وقوُل  َشاياأَ و أََشاوى على أَشياء وتصديُق قوِل الخليل جْمعهم:  ، قال أَبو إِسحاق الزجاج (7)أَْنُوق فقالوا أَْينُق ، وقلبوا أَْقُوس إِلى قِِسّيٍ 

المازنيَّ ناظر الخليِل هو مذهُب ِسيبويِه والماِزنِّي وجميعِ البصريِّيَن إال الزياِديَّ منهم ، فإنه كان يِميل إلى قوِل األَخفِش ، وذُِكر أَن 

عنه الثِّقاُت ، وَخلَّط فيما حَكى  وأَما الليث فإنه حكى عن الخليل غير ما حكى:  األَخفَش في هذا فقطَع الماِزنيُّ األَخفََش ، قال أَبو منصور

ل تَْطِويالً دلَّ على َحْيَرته ، قال  نائبةٌ عن أَْفعَاٍل وبََدلٌ  فلذلك ترْكتُه فلم أَْحِكه بِعَْينِه.:  وَطوَّ

__________________ 
 ألنه ال هاء يف أشياء فتكون يف أشاوَِه.:  ( اللسان1)
 ء.ُشَويح :  ( القاموس2)
وهذا القو  أيضـــــاً غلرت. ألن شـــــيئاً فـَعحٌر ا وفعر ال  مض أفعالء ا فبما ها فبصـــــله ها فجمض عل  :  قا  أبو إســـــحا :  ن( زيد يف اللســـــا3)

 أفعالء كما  مض فعير عل  أفعالء ا مثر نصيب وأنصباء.
 وهذا القو .:  ( اللسان والصحاح4)
 ء.وهم منه ا بر واحدها شي:  ( قا  ابن بري5)
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 ... اخللير وسيبويه يقوالن:  ( يف اللسان6)
 كما قلبوا ُقووساً ِقِسيا.:   ( اللسان7)
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ا  ا ال رابض هلا ا وقا  غريه:  مل يرِد منه ِإال  ثالثُة أَلفا ٍ :  قا  ابُن هشــــــــــــــامٍ  منه :  فـَرحٌخ وأَفـحرَاخ ا وَزنحد وأَزحاند ومَححر وَأمخح
ا اسُم مجٍض ال مَجحٌض  ومَجحٌض ِلَواِحِدها فكثريإنه قلير ابلنسبة إىل الصحيح ا وأَما يف املعتر  وقد تقّدم من مذهب ِسيبويِه َأهن 

ُســتَـعحَمر فليـَُتبم رح ا
 أَفعاٌ  َكَفرحٍخ وأَفـحرَاخٍ  َأشــياءَ  َأي وأَم ا الكســاِئي  فري  َأهنا وقد عرفت أَنه شــاذيف قليرٌ  ءٌ شــيح  وهو املط رِد امل

َن كثريُون َمذهَبه ا ويف شـــــــرح الشـــــــافية ا أَلن فـَعحاًل ُمعحَتر  العِا ُ مض عل  َأي من غري اد عاء ُكلحفٍة ا و  ســـــــَ َتحح من مث اســـــــح
 أَفعا .

 إذا كان األَمر كذلك فكيف ُمنِعَت من الصرف وأَْفعَال ال ُموِجب ِلَمْنعه.:  وقد تقّدمت اإلشارة إليه ، فإن قلت:  قلت

مثل  ُشبَِّهْت بِفَْعاَلءَ  أَشياءَ  أَي ألَنها فَخفَّْت كثيراً ، فقابلوا ِخفَّتها بالتثقيل وهو المنع من الصرف تعمالِ تُِرك َصْرفُها ِلَكثرةِ االس إِنما:  قلت

وَصْحَراَء وَصْحَراوات ، قال  (1) فَصاَرْت كَخْضَراَء وَخْضراَواتٍ  أَْشيَاَوات في َكْونِها ُجِمعَْت علىو حْمراَء في الوزن ، وفي الظاهر ،

 ألَنها ُشبِّهت ، إلخ من كالم الُمَصنِّف جواباً عن الكسائي ، ال من كالم الكسائّيِ.:  قوله:  اشيُخن

في موِضع الخفض إاّل أَنّها فُتِحت ألَنها  (3) [أشياء] (2) (ال َتْسئَ ُلوا َعْن َأْشياءَ ):  قال أَبو إسحاق الزّجاج في كتابه في قوله تعالى:  قلت

أَشبَه آِخُرها آِخَر َحمراَء وكثَُر استعمالُها فلم تُْصَرف. انتهى ، فعُِرف من هذا بُْطالن ما قاله َشْيُخنا ، :  الكسائيُّ  وقال:  ال تنصِرف ، قال

أَن ال يْصِرَف أَْبنَاٌء وأَْسَماَء كما  أَي الكسائيَّ  فِحينئٍذ ال يَْلَزُمهُ  ءٍ بشي وأَن الجوهرّي إنما نَقله من نّصِ كالم الكسائّي ، ولم يأِْت من ِعْنده

وقد أَجمع البصريّوُن وأَكثُر الُكوفِيِّين على أَن قول الكسائّيِ خطأٌ في هذا ، وأَلزموه أَن ال يصِرف :  قال أَبو إسحاق الزّجاج زعم الجوهريُّ 

ألَنهم لم يَْجَمعُوا أَبناًء وأَسماًء باألَلف  لجوهرّي كما زعم المؤلّفُ أَبناًء وأَسماًء. انتهى ، فقد عرْفَت أَنَّ في مثل هذا ال يُْنسب الغلُط إلى ا

وليِّن وأَْليِنَاء ، ثم ُخفِّف  (4)ٌء على ِمثال شيِّعٍ ، فُجِمع على أَْفِعالء مثل َهيِّْن وأَْهيِنَاء َشيِّي ءٍ َشيْ  أَصلُ :  فلم يَْحُصل الشَّبَهُ. وقال الفراءُ  والتَّاءِ 

، فحذفوا الهمزة األُولى ، كذا نصُّ الجوهرّي ، ولما كان هذا القوُل راجعاً إلى كالم أَبي  أَشياء ما قالوا َهْيٌن ولَْيٌن ، فقالواك ءٌ َشيْ  فقيل

َربَْرِدي َعَزا الجاالحسن األَخفش لم يَْذُكْرهُ المؤلف مستقالًّ ، ولذا تَرى في عبارة أَبي إسحاق الزّجاج وغيِرِه نِسبةَ القْوِل إِليهما معاً ، بل 

اء ولم يَذكر األَخفش ، فال يقال اء كما زعم شيُخنا ، وقال الزّجاج عند ِذكر قْوِل األَخفش :  القَوَل إلى الفَرَّ إن المؤلّف بَِقَي عليه مذهُب الفرَّ

اءِ  ً  وهذا القوُل أَيضاً غلٌط ، ألَنَّ :  والفرَّ ا َهْين فأَصلُه َهيِّن فُجِمع على أَْفِعاَلء كما يُْجَمع فَِعيٌل  فَْعٌل ، وفَْعٌل ال يُْجَمع على أَْفِعالءَ  َشْيئا ، فأَمَّ

 .(5)على أَفِعالء مثل نَِصيب وأَْنِصباء انتهى 

اء ،  ض له اللُّغَِويُّون ، وهو راجٌع إلى مذهب األَخفش والفرَّ ي قال شيخنا فقلت ، وهذا هو المذهب الخاِمس الذي قال شيخنا فيه إنه لم يَتَعَرَّ

ات ات هي للمادَّة ُمِهمَّ  فحاصُل ما ذُِكر يَْرجع إلى ثالثة أَْبنِيَة تُْعَرف باالعتبار والَوْزِن بعد الَحذف فتصير َخْمسةَ أَْقواٍل ، وذلك أَن:  تَتِمَّ

أَو أَْفياء أَو أَصلها أَْفعَال ، وبه تعلَم ما في  هل هي اسُم َجمعٍ َوْزنُها فَْعالء أَو َجْمع على فَْعاَلء ووزنه بعد الَحْذِف أَْفعاء أَو أَْفاَلء أَْشياء

 القاموس والصحاح والمحكم من القُصور ، حيث اقتصر األَّول على ثالثة أَقوال ، مع أَنه البحر ، والثاني والثالث على أَربعة ، انتهى.

 وحيث انجرَّ بنا الكالم إلى هنا ينبغي أَن نعلم أَّي المذاهب َمْنصوٌر مما ذُِكر.

مشقّي في كتابه ِسْفر السَّعادة وسفير اإِلفادة وأَحسُن هذه :  فقال اإلمام علم الدين أَبو الحسن علّي بن محمد بن عبد الصمد السَّخاِوّي الّدِ

 الصَّْرف فيه فعلى التشبيه األَقواِل كلَّها وأَقربُها إلى الصواِب قوُل الكسائّي ، ألَنه فَْعٌل ُجِمع على أَْفعال ، مثل َسْيٍف وأَْسياف ، وأَّما منعُ 

 ِء فيُْعَطى ُحْكمه ، كما أَنهم َشبَّهواُء بالشيالشي (6)بِفَْعالء ، وقد يشتبه 

__________________ 
 كصحراء وصحراوات.:   ( يف القاموس1)
 .101( سورة املائدة اآية 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ب أهوانء ا ألنه من اهلون ا وهو اللا.والصوا« أهيناء» أهوانء ا ويف مكان:  ( اللسان4)
 ( مّر هذا القو  قريباً.5)
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 كما يقتضي املعىن.« بشبه» ( كذا ابألصر ا ولعله6)
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 أَلف أَرحَط  أبَلف التبحنيث فمنعوه من الصرف يف املعرفة ا ذكر هذا القو  شيُخنا وأَي َده وارحتضاه.
تخِطئَة البَصِريّيّن وأَكثِر الُكوفيّين هذا القَول ، وتقدم الجواُب أَيضاً في ِسيَاق ِعبارة المؤلّف ، وقال وتقدم النقُل عن الزّجاج في :  قلت

. أََشاَوى األَول َمْنع الصْرِف بغير ِعلَّة ، الثاني أَنها ُجِمعَت على:  ويْلزم الكسائيَّ مخالفةُ الظاهِر من وْجهينِ :  الَجاربَْرِدي في شرح الشَّافِية

 وأَفعال ال يُْجَمع على أَفاعل.

 اإِليراد الثاني هو نصُّ كالم الجوهرّي ، وأَما اإِليراد األَول فقد عرفَت جوابَه.:  قلت

 ه شيُخنا وقالالِعلَل ، نقلَ وذكر الّشهاب الَخفاجي في ِطراز المجالس أَن ِشْبهَ العُْجمة وِشْبه العَلَِميَّة وِشْبه األَِلف مما نَصَّ النُّحاة على أَنه من 

ر في ُعلوم العربية أَن من ُجْملة موانع الصْرف أَِلَف اإِللحاق ، لَشبَِهها بأَلف التأْنيث ، ولها شرطان:  أَن تكون َمقصورةً ، وأَما :  الُمقرَّ

ت ِلِعلَِّة أُْخرى ، الثاني أَن تقع الكلمةُ التي فيها ا ألَلف المقصورةُ علماً ، فتكون فيها العَلَِميّةُ وِشْبهُ أَِلُف اإِللحاق الممدودةُ فال تَْمنَع وإن ُضمَّ

 نتهى.أَلِف التأْنيث ، فأَما األَلف التي للتأْنيث فإنها تَمنُع مطلقاً ، ممدودةً أَو مقصورةً ، في معرفِة أَو نكرةِ ، على ما ُعِرف. ا

 (ال َتْسئَ ُلوا َعْن َأْشياءَ ):  قوله تعالى:  بها عنده وعزاه للخليل فقالوقال أَبو إسحاق الزّجاج في كتابه الذي َحَوى أَقَاويلَهم واحتجَّ ألَصو

 في موضعِ الَخْفِض إالَّ أَنّها فُتِحت ألَنها ال تَْنصرف.

على غير  ألن أَصلَه فَْعاَلء ، ُجِمَع على غير واحدِه ، كما أن الشُّعَراء ُجمع أَشياءَ  إنما تُِرك َصْرفُ :  قال الخليل:  ونص كالم الجوهريّ 

، كما قالوا أَْينُق  أَْشياء األُولى إلى أَّول الكِلمة فقالوا (1)واحِدِه ، ألَن الفاِعل ال يُْجمع على فُعاََلء ، ثم استثْقَلُوا الهمزتَْيِن في آِخره نَقَلُوا 

، انتهى. قال  أََشاَوى ، وأَنه يُْجَمع على أَشيَاء على فصار تقديُره لَْفعاء ، يُدلُّ على ِصّحة ذلك أَنه ال يُْصَرف ، وأَنه يَُصغَّرُ  (2)وقِِسّي 

مذهُب ِسيبويه أَْولى ، إذ ال يَلزمه مخالَفةُ الظاهِر إالَّ من َوْجٍه واحٍد ، وهو القَْلُب ، مع أَنه ثابٌِت في لُغتهم :  الجاربردي بعد أَن نقل األَقوال

 في أمثِلة كثيرةٍ.

ّي عند ِحكاية الجوه هذا َوَهٌم :  فَْعاَلُء ُجِمع على غير واحِدِه كما أَّن الشُّعَراَء ُجِمع على غير واحده أَشياءَ  رّي عن الخليل إنّ وقال ابن بَّرِ

جعلُها ِعنده بجْمعٍ مَكسَّر ، وإِنما هي اسٌم واحٌد بمنزلِة الطَّْرفَاِء والقَْصباِء والحْلفَاِء ، ولكنه ي أَشياءُ  وليست:  ، قال ءٌ شيْ  منه ، بل واحُدها

، فأَما َجْمعُها على غير واِحِدها فذلك َمذهُب األَخفِش ، ألَنه  أَْشياءَ  ثاَلثَةُ :  بدالً من َجْمعٍ ُمَكسٍَّر بِداللِة إضافِة العَدد القليل إليها ، كقولهم

 أَبو َعِلّيٍ يُِجيز قوَل أَبي الحسن على أَن يكون واِحُدها وكان:  َوْزنَُها أَْفِعالء ، وأَصلها أَْشيِئَاء فُحِذفت الهمزةُ تخفيفاً ، قال أَشياءَ  يرى أَنَّ 

 ً ً  وهو َوَهٌم من أَبي عِلّيٍ ، ألَن:  ، ويكون أَْفِعالء َجْمعاً ِلفَْعٍل في هذا ، كما ُجِمع فَْعٌل على فُعاََلُء في نَْحو َسْمحٍ وُسَمَحاء ، قال َشْيئا اسٌم  َشْيئا

َمحاَء ، َكظِريف وُظرفاء ، ومثله من َسُمَح قياسه َسِميح ، وَسِميح يُجَمع على سُ  (4)صفة بمعنى َسِميح ، ألَن اسم الفاعل  (3)، وَسْمحاً 

مت الهمزة التي هي الُم الكلمِة إلى أَ  لها فصارتَخْصٌم وُخَصَماء ، ألَنه في معنى َخِصيم ، والَخليُل وسيبويِه يقوالن أَصلها شيئاء ، فقُّدِ  وَّ

ة قولهما أَن العرب قالت في تَصغير:  ، فوزنها لَْفعَاء ، قال أَشياءَ  ولو كانت َجْمعاً ُمكسَّراً كما ذهَب إليه :  ، قال أَُشيَّاء هاويُدلُّ على ِصحَّ

ُجَمْياَلت وُكعَْيبَات :  األَخفش لَِقيل في تصغيرها ُشيَْيئَات كما يُْفعل ذلك في الُجموع الُمَكسَّرة ، كِجَمال وِكعَاب وِكاَلب ، تقول في تصغيرها

 ألَلف والتاء.وُكلَْيبَات ، فتَرّدها إلى الواحد ثُمَّ تَجمعها با

اء مخالفةُ الظاهِر ِمن ُوجوهٍ :  قال فخر الدين أَبو الحسن الجابربردي ً َشيْ  األَول أَنه لو كان أَصلُ :  ويلزم الفرَّ َكبيِّن ، لكان األَصل  ٍء َشيِّئا

ي إلى َجواز شائعاً كثيراً ، أاَل تَرى أَن بَيِّناً أَكثَُر ِمن بَْيٍن َوميِّتاً أَكثُر من َمْيت ، والثاني أَ  ن حذف الهمزة في ِمثلها غيُر جائٍز إِذ ال قِياس يَُؤّدِ

، فلو كانت أَْفِعالَء لكانت َجْمَع َكثرةٍ ، ولو كانت َجْمَع كثرةِ  أَُشيَّاءَ  حذف الهمزة إذا اجتمع َهمزتاِن بينهما أَلف. الثالث تصغيُرها على

 َجْمعُ  لوجَب َردُّها إلى الُمفرد عند التصغير ، إذ ليس لها

__________________ 
 فقلبوا األوىل أو  الكلمة.:  ( كذا ابألصر ا ويف اللسان1)
.:   ( اللسان2)  كما قالوا ُعقاٌب بفتقاة ا وأين  وِقِسيِّ
 .«لحاء» ( عن اللسان ا وابألصر3)
 .«يف» ( عن اللسان ا وابألصر4)
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ا أَلّن َمنحَض الص رحِف  ءٌ َشيح  ال ُ حمض عل  أَفاعَر ا وال يلزُم ِسيبويِه من ذلك ا وأَفِعاَلء َأَشاَو  القل ة. الرابض َأهنا ُ َمض عل 
ي اء أَلجِر التبحنِيِث ا وتصـــــغريُها عل  اَو  أَلهنا اســـــُم مَجحٍض ال مَجحٌض ا ومَجحُعَها عل  ُأشـــــَ أَلهنا اســـــٌم عل  فـَعحاَلَء فُيجمض  َأشـــــَ
 نته .ا ا (1)عل  فـََعاىَل كصحاٍر َأو َصَحاَر  

من ذلك على إِطالقه غير ُمَسلّم ، إِذ يَلزمه على التقرير المذكور مثُل ما أَورد على الفّراء من الوجه  ءٌ شي قوله وال يلزم سيبويهِ :  قلت

أَنا »:  في الحديثو (2) (بُ َرآُؤا ِمْنُكمْ ِإاّن ):  الثاني ، وقد تقدم ، فإِن اجتماع َهمزتين بينهما أَلف واقٌع في كالِم الفُصحاء ، قال هللا تعالى

تي بَُرآُء من التَكلُّف ر العَربُ :  إن أَبا ُعثَماَن الماِزنيَّ قال ألَبي الحسن األَخفِش :  قال الجوهري «وأَتِْقياُء أُمَّ  أَُشيَّاءَ :  فقال ؟أَشياءَ  كيف تَُصغِّ

ر على غ:  ، فقال له يّ تَركَت قولَك ، ألَن كلَّ َجْمع ُكّسِ هذه :  يِر واحِده وهو من أَبنِيَة الجْمعِ فإِنه يَُردُّ بالتصغير إلى واحده ، قال ابُن بّرِ

، وهي َجْمٌع ُمَكسٌَّر للكثير من غيِر أَن يَُردَّ إِلى الواحد ، ولم يقل له إِن  أَشياء الحكاية ُمغَيَّرة ، ألَن المازنّي إِنما أَنكر على األَخفش تَصغير

ر على غير واحده ، وإِنماكلَّ جمع ُكسِّ   ر على غيِر واحِدِه ، ألَنه ليس السَّبُب الُموِجُب لرّدِ الجمع إِلى واحده عند التصغير هو َكْونه ُكّسِ

 ذلك لكونه َجْمَع كثرة ال قِلَّة.

ْل   : ى َحّلِ أَلفاظ الَمتْن ، قال المؤلف، وبعد ذلك نَعود إِل (وَُكْن ِمَن الّشاِكرِينَ )وفي هذا القْدِر َمْقنَعِ للطالب الراغِب فتأَمَّ

ضبُطه ومعناه ، أَي أَنه واِويُّ العين ويائِيُّها ، كما يأْتي للمؤلف في المعتَّل إِيَماء إِلى أَنه غير مهموز ، قاله  تَقَدَّم أَي َكَشيِّعَان (3) الشَّيِّآنُ و

 :  شيُخنا ، ويُْنعَت به الفَرُس ، قال ثَْعلَبَةُ بن ُصعَْيرٍ 

هـــــــــــــــا و  تـــــــــــــــُ راِد َوَزعـــــــــــــــح وحَم اجلـــــــــــــــَ ريَة ســـــــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــُ

ذن     يـــــــــــِّ اِح ِبشـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــَ َر الصـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــح رِ قــــــــــــَ امـــــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــــَ

  
ِة ُعْرقُوٍب ، أَي يُِجيئُك ويُْلِجئُك ، قال ُزَهْير بن ذَُؤْيب  يُِشيئُكَ  َشرٌّ ما:  ، وهو لُغة تَميٍم يقولون أَْلَجأَهُ  لُغة في أَجاَءه أَي إِليه أَشاَءهُ و إِلى ُمخَّ

 :  العََدِويُّ 

دح  ُروا قــــــــــَ ابــــــــــِ يــــــــــٍم صــــــــــــــــــــــــَ اَ  متــــــــــَِ يــــــــــَ مُ فـــــــــــَ تــــــــــُ ئـــــــــــح   ُأشــــــــــــــــــــــــِ
وا    ـــــــــــُ ون ِه وكـــــــــــُ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ رِ   ِإل ـــــــــــُبســـــــــــــــــــــــــح ِة ال ـــــــــــَ رِّب حـــــــــــَ

ُ
 كـــــــــــاملـــــــــــ

  
ُ و  :  القبيح ، قال الشاعر (4) الُمْختَِلف الَخْلِق الُمْختَلّةُ  هو كُمعَظَّم الُمَشيَّأ

ئ  يــــــــــــــِّ ا طــــــــــــــَ يــــــــــــــٌئ مــــــــــــــَ ا طــــــــــــــَ ٌئ مــــــــــــــَ يــــــــــــــِّ طــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

مح     َبهـــــــــــــــُ يـــــــــــــــ  َ   شـــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ئِإذح خـــــــــــــــَ يـــــــــــــــِّ شـــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 امل

  
دة  الُمشدَّدة وتَخفيف الالم فتصِحيٌف ظاهٌر ، والصحيح هو ما َضبطناه على ما في األُصول وما نقله َشيُخنا عن أُصول المحكم بالباء الموحَّ

ُ :  الصحيحة وجدناه ، وقال أَبو سعيد  :  مثُل الُمَوبَِّن ، قال الجعديُّ  الُمَشيَّأ

مِّ  تــــــــــــــــِ
ُ

رَي املــــــــــــــــ إِ َزفــــــــــــــــِ يــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
تح  اِبمل ر قــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــَ

ا    يـــــــــــــــَ اَلقـــــــــــــــِ
َ

ِرمُي املـــــــــــــــ ا يـــــــــــــــَ ِه ممـــــــــــــــ  لـــــــــــــــِ اهـــــــــــــــِ كـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــِ

  
ُب بَِها:  ءَ َشيْ  يَاو  :  قال َكِلَمةٌ يُتَعَجَّ

يح اَي  اِد  ءَ شــــــــــــــــــــــــَ ِه  !مــــــــــَ ــــــــــِ ن فــــــــــح ــــــــــُ رح يـ مــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــُ نح يـ  مــــــــــَ

لــــــــــــيــــــــــــبُ     قــــــــــــح ــــــــــــ  ِه والــــــــــــتـ يــــــــــــح لــــــــــــَ ر  الــــــــــــز مــــــــــــاِن عــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
َء ماِلي ، ِلي ، َكيا َهيْ َما ءَ َشيْ  يا:  تَقولُ  في موضع رفعٍ « ما»: يا َعَجبي ، و  معناه:  يفوت وقال اللِّحيانيُّ  ءِ الشي ومعناهُ التأَسُُّف على

 نظراً إِلى أَنَّهما ال يهمزان ، ولكن الذي قال الكسائي يا فَيَّ َماِلي ويَا َهيَّ ماِلي ، ال يُْهَمَزاِن ، ويا إن شاَء هللاُ تعالى في باب المعتلّ  وسيأْتي

مؤلف يا َشيَّ مالي في الُمعتل لما فيه من االختالف في كونه يُْهَمز وال يُهمز ، ففي كالم المؤلّف نظٌر ، وإِنما لم يذكر ال (5)مالي  ءَ شي

 (6)َء مالي معناه ُكلِّه مالي ، ويا َهيْ  ءَ َشي َء مالي ، ويايا فَيْ :  يُهمز وال يُهمز ، فال يَِرد عليه ما نَسبه شيُخنا إلى الغَْفلَة ، قال األَحمر

 األَسف والُحزن والتَلهُّف ، قال
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__________________ 
 عل  فعا  كصحار لعله فيجمض عل  فعاِد أو فعاىَل كصحاري أو صحار .:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 .4( سورة املمتحنة اآية 2)
يِّئان.:  ( يف نسخة3)  والشِّ
 :  الراجزقبيح اخللقة لو رأيته تقو  شيب   وجهه. قا  :  ورجر مشيب:  ويف اجلمهرة« املخّبلة»:  ( يف اللسان4)

 إن بــــــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــــــزارة بــــــــــــــــــــــــــن ذبــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــان 

 قــــــــــــــــد طــــــــــــــــرقــــــــــــــــت قــــــــــــــــلــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــم ابنســــــــــــــــــــــــــــــان   

  

 .مشّيب أعجب خبل  الرمحان
 وما أثبتناه يواف  اللسان.« واي شي» ( ابألصر5)
 ( ابألصر دون  زات ا أثبتنا ما واف  اللسان.6)
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ومن العرب من :  له ف واأَلســ  ا وقا يف كّلها يف موضــض َرفحٍض ا  حويله اي عجباً ماد ا ومعناه الت« ما»: و  الكســائي
 ما ا َأي ما َأحسن هذا. (2)َء َء ما واي يفح ما ا واي هي ءَ َشيح  اي:  َء ومنهم من يزيد ما فيقو َء ويفَح َوهيح  ءَ َشيح  يقو  (1)
َ  قدو بالتشديد ، عن األَصمعي َشيَّأْتُه عليه ، هكذا في النسخ ، والذي في لسان العرب َحَمْلتُه:  على األَْمر كجئْته (3) ِشئْتهُ و  هللاُ تعالى َشيَّأ

 :  وقالت امرأَةٌ من العرب قَبََّحه أَي (4) َوْجَههُ و َخْلقَه

ا  بــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح َا الــــــــــــــــغــــــــــــــــُ َولــــــــــــــــِ َو  اأَلطــــــــــــــــح  إيّنِ أَلهــــــــــــــــح

ُ  وَ     غــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح اَ أُب ئــــــــــــــــِ يــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ا امل بــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــز غــــــــــــــــح

  
ً  ما أَْغفَلَه عنك:  ، وحكى سيبويِه عن قوِل العرب َسَكن َغَضبُه الرجل إذا تََشيَّأَ و وال يجوز أَن :  أَي َدعِ الشكَّ عنك ، قال ابُن ِجنّي َشْيئا

ً  يكون ب قد استغنَ :  هنا منصوباً على المصدر حتى كأَنه قال شيئا ى بما حصَل فيه من ما أَغفلَهُ عنك ُغفُوالً ونحو ذلك ، ألَن فِعل التعجُّ

ً  هو أَحسُن منك:  وأَما قولُهم:  معنى الُمبالغِة عن أَن يَُؤكَّد بالمصدر ، قال ، فلما حذف حرف الجر  ءٍ بَِشيْ  فإنه منصوب على تقدير شيئا

ما أَْقَومه قِياماً ، كذلك لم يَُجْز هو أَْقَوُم  هو أَْفعَُل منه ، في المبالغة ، كمعنى ما أَْفعَلَه ، فكما لم يَُجزْ :  أُوصل إليه ما قبله ، وذلك أَن معنى

 : الماُء ، وأَنشد:  ءُ الشَّيْ :  منه قِياماً ، كذا في لسان العرب ، وقد أَغفله الُمصنِّف. وُحِكَي عن الليث

َبُه  َرٍة  ءِ اِبلش يح تـََر  رَكح رِت قـَفح  (5)يف َوسح
إذا قال لك :  قال األَصمعي:  وقال أَبو حاتم (6) [وال أَعرف البيتَ ]بمعنى الماِء وال أَدري ما هو  ءَ الشَّيْ  ال أَعرف:  قال أَبو منصور

ً  قلَت ال ؟الرُجل ما أَرْدتَ  ُن  ءٌ َشيْ  ال:  قلت ؟ما أَْمُركَ :  ٍء ، وإن قالِلاَلَشيْ :  قلت ؟لم فعَْلَت ذلك (8) [لك]قال  (7)، وإن  شيئا فيهن  (8)، يُنَوَّ

 ن. وقد أَغفله شيُخنا كما أَغفله الُمَؤلف.ُكلِّه

 فصل الصاد
 املهملة مع اهلمزة

َ :  [صأصأ] َك َعْينَْيِه قَْبَل التَّْفتِيحِ  إذا الَجْروُ  َصأَْصأ كذا في النسخ ، وفي لسان العرب وغيره من أُّمهات اللغة قبل التَّْفِقيح ، من فَقَّح  َحرَّ

َ  أَو بالفاء والقاف إِذا فَتَّح عينيه ، قاله أَبو ُعبيد إذا التَمَس النَظَر قبل أَن تَْنفَتِح عينُه :  ولم يَْفتَْحهما ، وفي الصحاح يَْفتََحهما أَن كاد َصأَْصأ
َر بالحبشة ، فكان يَُمرُّ  (10)ريد فَتَْحها ، وذلك أَن يُ  (9) قبَل أََوانِها ، وكان ُعبَْيُد هللا بن َجْحٍش أَسلم وهاجَر إلى الَحبشة ثم ارتَدَّ وتنصَّ

:  ُسون البَصَر. وقال أَبو عمروأَبَصْرنا وأَنتم تَلتمِ :  ، أَي أَبَصْرنا أَْمَرنا ولم تُبِصروا أَْمَركم ، وقيل َصأَْصأْتُموَ  فَقَّْحنَا:  بالُمهاجرين فيقول

أَْصاءُ   تأْخير الَجْرِو فَتَْح َعْينْيِه.:  (11) الصَّ

َ و ِمنّي ، أَي خوفاً  َصأَْصأَةً  ما كان ذلك إِالَّ :  يقال:  حكاه ابُن األَعرابّي عن العُقَْيِلّي قال وذلَّ له ، واستْرَخى وخافَ  فَِرقَ :  ِمن فالنِ  َصأَْصأ

َ َكتََصأْصَ  ، وذلك  :  وتََزأَْزأَ ، قال أَبو ِحَزاٍم َغالُب بن الحارث العُْكِليُّ  أ

ئُ  بحصــــــــــــــــــــــــــــــِ ئــــــــــــــــاً  ُيصــــــــــــــــــــــــــــــَ ابــــــــــــــــِ نح ََثحرِِه جــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــِ

ُؤهح و     فـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اَن ال يـ نح كـــــــــــــــَ ُب مـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  يـ

  
ت ،:  به َصأَْصأَ و  َصأَْصأَتْ :  لم تَْقبَل اللَّقَاح ولم يُكْن ِلبُْسِرها نًَوى ، وقيل (12)أَي  َشأَْشأَتْ :  ِصئَْصاءً  النَّْخلَةُ  َصأَْصأَتو عن العُقَْيلّي ، َصوَّ

 ً َ و إِذا صاَرت ِشيصا . َجبَُن ،:  الرجلُ  َصأَْصأ  كأَنه أَشار إِلى استعماله بغير حرف َجّرٍ

ئِْصئُ و ئِْصيو كِزْبِرجٍ  الّصِ كِزْنديق َمهموزاً فيهما ، كذا هو مضبوط في نُسختنا ، وفي أُخرى األُولى مهموزة والثانية غير مهموزة  ءُ الّصِ
يِخ والَحْنَظل وغيِرِه ، وكالهم:  ووزنهما واحد (13) ا ما تََحشَّف من التَّْمر فلم يَْعِقْد له نًَوى ، وما كان من الَحّبِ ال لُبَّ له ، كحّبِ البِّطِ

 وقد حكى ابن ِدْحية فيه الّضّم ، كما حكى أَنه لن يقال بالسين أَيضاً ، قاله شيُخنا. ْصلاألَ :  بمعنى

__________________ 
 ء.من يتعجب بشي:  ( اللسان1)
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 ( يف اللسان دون  زات.2)
 وَشّيبتُه.:  ( ضبرت القاموس3)
 وما أثبتناه عن القاموس نفسه. (جهه) خلقه و:  ( ابملطبوعة املصرية4)
 وما أثبتناه عن اللسان.« ءركبة ابلشي» ( ابألصر5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 وإذا.:  ( اللسان7)
 تُنّون.:  ( اللسان8)
 يفتح عينيه.:  ( اللسان9)
 فتحهما قبر أوانه.:  ( اللسان10)
 الصبصب.:  ( اللسان11)
 إذا.:  ( يف اللسان12)
 ُء.ُء والصيصيالصئص :  ( يف اللسان13)
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ِء ِصْدق بالصاد والضاد ، قاله ِصْدق وِضئِْضي ءِ ِصئِْصي هو في:  هذا المعنى مع االختالف سيأْتي في َضأْضأَ قال ابن السكيت:  قلت

ئَْصاءُ و َشِمٌر واللِّحيانيُّ ، وقد ُروي في حديث الخوارج اآلتي ِذكُره بالصاد المهملة. :  ا هو مضبوط ، وفي لسان العربكَدْحَداح ، كذ الّصِ

يُص هو:  في لغة بَْلحاِرث بن َكْعبٍ :  قال األُمويّ  يصُ  الّصِ  :  عند الناس ، وأَنشد الّشِ

ا  َبهنــــــــــــــ  زحىَل كــــــــــــــَ رحَداُن هــــــــــــــَ ارِهــــــــــــــا الــــــــــــــقــــــــــــــِ قــــــــــــــَ  أبَِعــــــــــــــح

واِدُر     اءِ نــــــــــَ ئحصــــــــــــــــــــــــَ م صــــــــــــــــــــــــِ حــــــــــطــــــــــ 
ُ
يــــــــــِد املــــــــــ بــــــــــِ  اهلــــــــــَ

  
ئَْصاءُ  قال أَبو عبيد ئِْصئَةُ :  وقال أَبو عمرو بهاء (1) ِصئْصاَءة واحدها الَحنظلِ قِْشر حّبِ :  الّصِ عاِء الَحسُن الِقيَام على ماله. (2) الّصِ  من الّرِ

ُ :  [صبأ] ً  كَمنع وَكُرم يَْصبُؤُ و َصبَأَ يَْصبَأ ُ  كَما خرج من ِديٍن إِلى ِديٍن آخر:  بالفتح صبوأو بالضم ُصبُوءاً و َصْبأ النجوُم ، أَي تخرج  تَْصبَأ

َ :  من َمطالعها ، قاله أَبو عبيَدة ، وفي التهذيب ً  إِذا كان يَْصبَأُ ُصبُوءاً  الرجُل في ِدينه َصبَأ ي النبي و .صابِئا كانت العرُب تُسّمِ

 (3) [ال]، ألَنهم كانوا  َمْصبُّواً  سالماإلِ  دين في يَدُخل َمن ويسمون ، اإِلسالم إِلى قريش دين من خرج ألَنه ءَ الصابِى وسلموآلهعليههللاصلى

ون الُمسلمين بَاةَ  يهمزون ، فأَبدلوا من الهمزة واواً ، ويسمُّ ابِي ، بغير همز ، كأَنه جمعُ  الصُّ  غير مهموز ، كقاٍض وقَُضاة وغاٍز وُغَزاة الصَّ

َ  نقل ابن األَعرابّي عن أَبي زيدٍ و ً  عليهم العَُدوَّ  َصبَأ َ و دلَّ عليهم غيَرهم ، أَي َدلّهم وَصبَع َصْبأ ً  عليهم َصبَأ َ و ُصبُوءاً و يَْصبَأُ َصْبأ  أَْصبَأ

َ و كالهما َطلع عليهم ْلُف والنَّابُ  َصبَأ َ : وَ  (4)وفي لسان العرب  الّظِ ْلفِ  َصبَأ ثَنِيَّةُ  َصبَأَتْ و َطلَع َحدُّه وَخرج ،:  ُصبُوءاً  ناُب الُخّفِ والّظِ
(5) 

َ و الصحاحَطلَعْت. كذا في :  الغالمِ  ُ  والقَمرُ  النَّْجمُ  َصبَأ َ  َطلََع ، إِذا يَْصبأ ُرباعيًّا ، وفي الصحاح أَي َطلَع الثَُّريَّا ، قال أُثَْيلَةُ العَْبِديُّ  َكأَْصبَأ

 ً  :  يصف قَْحطا

بَ و  بــــــــــَ ٍة  َأصــــــــــــــــــــــــح فــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــِ َاَء كــــــــــَ ربح ُم يف غــــــــــَ جــــــــــح  الــــــــــنــــــــــ 

اَل ِ     اُب َأخــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــَ ُ  جمــــــــــــــــــُح ُه اَيئــــــــــــــــــِ بَنــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــَ

  
َ  لنُُّجوم إِذا َظَهَرْت ، والذي يَْظَهر من كالم الُمؤلِّف أَنا َصبَأَتِ و ا ذُِكر ، وليس كذلك ، فإِنه ال يُستعمل إِالَّ  أَصبأ ُرباعيًّا يستعمل في كّلٍ ِممَّ

ا أَنه أَغفل المصدر. ومنه:  ثم قال .(6)في النجم والقمر ، كما عرفت ، قاله شيخنا في ُجملة األُمور التي أَوردها على المؤلف ، وهو ُمسلّم 

يه ما وبيان المصدر في كّلِ َمحّلٍ ليس من َشْرطه ، خصوصاً إِذا لم يُكن وزناً َغِريباً ، وقد ذُِكر في أَّول المادة ، فكذلك َمِقيٌس عل:  قلت

َ :  بعده. وقال ابن األَعرابيّ  بوزن فُْعلَى  «ُصبَّا لَتَعُوُدنَّ فِيها أََساِودَ » السالمهعليقولَه  عليه إِذا خرج عليه وَماَل عليه بالعََداَوةِ ، وَجعَلَ  َصبَأ
 معناه:  في قوله تعالى ، قال أَبو إِسحاق في تفسيره الّصابِئُونَ وَ  (8)من هذا ُخفِّف َهْمُزه أَراد أَنهم كالَحيَّات التي يَِميل بعُضهم إِلى بعض  (7)

َ :  الخارجون من ِدين إِلى ِديٍن. يقال:  ُ  فاُلنٌ  َصبَأ بَكذبِهم ،  السالمعليهيَْزُعمون أَنهم على ِدين نُوح  إِذا خرَج من ِدينه ، وهم أَيضاً قومٌ  يَْصبَأ

 هم قوٌم يشبِه ِدينُهم ِدينَ :  عن الليث:  وفي التهذيب وقِْبلَتُهم ِمن َمَهّبِ الشََّماِل عند ُمْنتََصِف النَّهارِ  ِجْنٌس من أَهِل الكتاب.:  وفي الصحاح

ْوِض :  النَّصارى ، إِال أَن قِْبلَتهم نَْحَو َمَهبَّ الَجنوِب ، يَْزعمون أَنهم على ِديِن نُوحٍ ، وهم كاذبون. قال شيخنا  أَنهم مْنُسوبون إِلى:  وفي الرَّ

:  َعبََدة الَكَواكِب. وقيل:  كة ، وقيلوقيل هم عبََدةُ المالئ:  و اسُم َعلٍَم أَعجمّي ، قال البيضاويوه ، السالمعليهبن الَمك أَخي نُوحٍ  َصابِئ

َ  َعَربِيٌّ ِمنْ  م يقالو َمهموزاً إِذا َخرج من ِديٍن ، أَو ِمْن َصبَا ُمْعتاَلًّ إِذا َماَل ، لَمْيِلهم من الحّقِ إِلى الباطل ، وقيل غير ذلك ، انتهى. َصبَأ  قُّدِ

َ  وال َصبَأ َطعَاُمه فَما إِليه عن أَبي زيٍد  (9) َهَجم عليهم وهو ال يَْشعُر بِمَكانِهم:  أَْصبَأَُهمْ و ، عن ابن األَعرابيّ  عَه فيهما َوَضع أُْصبُ  أَي أَْصبَأ

 : وأَنشد

__________________ 
الصــــيصــــاء ما حتشــــف من التمر فلم يعقد له نو  ا وما كان من ا ب ال لب له كحب البطيخ وا نظر :  وفيه« صــــيصــــاءة»:  ( يف اللســــان1)

 وغريه.
 الصيصة.:  ( اللسان2)
 ( زايدة عن النهاية.3)
 طلض حده وخرج.:  وصبب انب اخلف والظلف وا افر يصبب ُصُبوءاً :  ( عبارة اللسان4)
 سن الغالم.:  ( اللسان5)
هلا أن كاف التشــبيه ترجض قوله وهو مســلم نقر عن الفاســي أن من قواعده أي صــاحب القاموس الجي ينبغي التنبه :  ( هبامش املطبوعة املصــرية6)

 ملا قبلها قريباً ال تكله اه. وحينئذ فال إيراد.
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 فـُعحاًل.:  ( يف اللسان7)
 ميير بعضها عل  بع .:  ( اللسان8)
 وأصببت عل  القوم إصباء إذا هجمت عليهم وأنت ال تدري.:  ( عبارة اجلمهرة9)
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مح  هـــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ ل َو  عـــــــــَ ـــــــــاً هـــــــــَ ئ ـــــــــِ ب ا  ُمصـــــــــــــــــــــــح َقضـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــح نـ  مـــــــــُ

اَدَر ا    غــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ افـ رحَفضــــــــــــــــــــــــــــــ  َض بــــــــــــــــِه مــــــــــــــــُ مــــــــــــــــح  جلــــــــــــــــَ

  
 والتركيُب يدلُّ على ُخروجٍ وبُروز.

ياً بنفسه ، قال ابُن سيده كَجَمعَه َصتَأَه:  [صتأ] َ و ُمتعَّدِ وهذه :  عن ابن دريد ، قال شيخنا َصَمَد له متعّدياً بالالم ، قاله الجوهريُّ أَي لَهُ  صتَأ

ة فيها ، وكأَنها النسخةُ مكتوبةٌ بالُحْمرة في أُصول القاموس ، بناًء على أَنها ساقَِطةٌ في الصحاح ، وما رأَْينَا نسخةً من نُسخه إِالَّ وهي ثابت

 .(1)سقََطْت من نُسخة الُمؤلف انتهى 

ُ :  [صدأ] ْدأَة كفَِرح  يْصُدؤُ و يْصَدأُ  والَجْدي الفََرسُ  َصُدءَ  الغاِلب وقد ِإلى السَّوادِ  تَْضِرب ُشْقَرةٌ  من ِشياِت الَمعز والخيل وهي ، بالضمّ  الصُّ

األَّول هو المشهور والمعروف ، والقياس ال يقتضي غيَره ، ألَن أَفعال األَلوان ال تكاد تخرج عن فَِعَل كفرح ، وعليه اقتصر  وَكُرمَ 

مع كثرة جمعه للغرائب ، وابُن َطِريف ، وأَما الثاني فليس بمعروف سماعاً ، وال الجوهري وابُن سيده وابن القُوِطيَّة ، وابُن القطَّاع 

 يقتضيه قِياٌس ، قاله شيخنا.

ولم يتعّرض له أَحٌد ، بل َغفل  (2)أَي كفِرح وأَْفعََل  أَْصَدأَ يُْصِدئُ و َصِدَئ يَْصَدأُ  والذي في لسان العرب أَن الِفعل منه على وْجَهينِ :  قلت

العه ، كذا في المحكم ولسان  َصِدئَةو كَحمراَء ، َصْدآءُ  أَي األُنثى وهي كأَحمرَ  أَْصَدأُ  أَي الفرُس أَو الَجْديُ  وهو عنه شيُخنا مع َسعة اّطِ

َدأُ و العرب  أَي رِكبه عاَلهُ :  أَْصَدأُ  وهو يَْصدأُ َصَدأً  ونحوه الَحِديدُ  َصِدئَ  الحديَد ، وقد (3)الطَّبَُع والدَّنَس يْرَكباِن :  مهموز مقصورٌ  الصَّ

ْيُن  «الَحِديدُ  يَْصَدأُ  َكَما تَْصَدأُ  إِّن هذه القُلُوبَ » في الحديثو وَسُخه ،:  الَحديد َصَدأُ و كالدَّنَس الَوَسخُ  هوو بالتحريك الطَّبَعُ  وهو أَن يَرَكبها الرَّ

َدأُ  كما يَعلُو (4)بُِمباشرةِ الَمعَاصي واآلثام ، فَيَْذهب بَِجالئِه   َوْجهَ الِمرآة والسَّْيِف ونَْحوِهما. الصَّ

 اْنتَصب فنظر كفِرَح ، إِذا الرجلُ  صِدئَ و

َدأَ  عنها أَي أَزال (5) جالها إِذا صَدأََها تَْصِدئَةً و المْرأةَ َكَمنَع َصَدأَ  يقالو  ليْكتَِحَل به. الصَّ

كةً  َصَدأَ  ورُجلٌ  َعاَلها:  وفي بعض النسخ الحديد صدأُ  ِعْليَتَُها مثل:  وفي بعض النسخ علَْيها إِذا (7)وَجأَْواُء  (6) صْدأَى كتيبةٌ :  يقالو  ُمحرَّ

 لطيف الجْسمِ  إِذا كان

ابع منهم ، فقالذُِكر عن ُعمَر رضي هللا تعالى عنه أَنه سأَل  وأَما ما من  َصَدأٌ :  األُْسقُفَّ عن الُخلَفاء ، فحدَّثه ، حتى انتهى إِلى نَْعِت الرَّ

ُمنَِي به من ُمقاتَلِة  َحِديٍد ، ويروى َصَدٌع ِمن َحديٍد ، أَراَد َدَواَم لُْبِس الحديِد التَّصال الُحروِب في أَيَّام علّيٍ رضي هللا تعالى عنه ، وما

راً  َذْفراهُ  َوا:  عنههللارضيغاةِ ، وُماَلبَسه األُموِر الُمْشِكلة والُخطوب الُمْعِضلة ، ولذلك قال ُعمر الَخواِرجِ والبُ  ً  ذلك من تََضجُّ  .واستفحاشا

دأَ  ورواه أَبو عبيٍد َغير مهموز ، كأَنَّ  َدع ، وهو اللطيُف الِجسِم ، أَراد أَن عليًّا خفيُف الِجسم يَِخفُّ  الصَّ  إِلى الُحروب وال يَْكَسل لغةٌ في الصَّ

َدأُ : و قال ِلِشدَّة بأِْسه وَشجاعته. ِء َخبِيثاً كان اْو َوا َذْفراه ، وهو حدَّةُ رائحِة الشي:  له َذفٌَر ، ولذلك قال ُعَمر الصَدأَ  أَشبهُ بالمعنى ، ألَن الصَّ

َطيِّباً 
َخِفيٌف يَُخفُّ إِلى الحرب فال يَكسل وهو َحِديٌد ِلِشدَّةِ  ـيَْعنِي َعِليًّا  ـأَراد أَنه :  والذي َذهب إِليه َشِمٌر َمعناه َحَسنٌ :  قال األَزهري (8)

 .(9) (َوَأنْ َزْلَنا احْلَِديَد ِفيِه ِبَْس  َشِديد  )بَأِْسه وَشَجاعته ، قال هللا عّز وَجلَّ 

ْدآءُ و دَّاءُ  َكسْلَساٍل ويقال الصَّ الَمثَل الذي  ومنه أَي من مائها أَْعَذُب منها (10) أَو َعْيٌن ، َما ِعندهم قاله الُمفضَّل َركيَّةٌ :  َكَكتَّانٍ  بالتشديد الصَّ

 بنتِ  (11)بالتشديد والَمّد ، وذكر أَن المثَل ِلقَذُوَر  َكَصدَّاءَ  َماٌء وال رَواه الُمْنِذِريُّ عن أَبي الهيثم

__________________ 
 قا  الصاغاين يف التكملة صتب أ له اجلوهري اه. فهذا يقوي صنيض القاموس.« وما رأينا اخل : قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 وما أثبتناه عن اللسان.« وأصدأ يصدأ أي كفرح وافتعر»:  ( ابألصر2)
 يركب.:  ( اللسان3)
 .«ِبالئها» ( كذا ابألصر ا ويف اللسان والنهاية4)
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 جال صدأها.:  ( القاموس5)
 وهي كذلك يف نسخة من القاموس.« صدآء»:  ( يف اللسان6)
 .«صبواء» ( عن اللسان ا وابألصر7)
ابلذا  فهو النو خاصـــة. كذا والصـــواب ما أثبت هنا وقوله الذفر ابلذا   وادفراه وهو حدة الرائحة خبيثاً كان أو طيباً. وأما الذفر.:  ( اللســـان8)

 النو صوابه الذفر الدا .
 .25اآية ( سورة ا ديد 9)
 .«أو عا ماء» ( عن القاموس ا وابألصر10)
 ء بن قبيصة.ابنة هاين 677/  2ويف الكامر للمربد « قدور» ( عن اللسان وابألصر11)
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َأان َأمجُر أَم :  قيِ  بن خالٍد الشــــــــــــيبايّنِ ا وكانت َزوجَة لقيرِت بن ُزرارة ا فتزّوجها بعَدُه رجٌر من قومها ا فقا  هلا يوماً 
اء  ماٌء وال:  فقالت ؟لقيرتٌ   :  وفيها يقو  ِضراُر بُن َعمرٍو السعدي  :  ا َأي أَنت مجير ولست ِمثَله ا قا  املفض ر َكَصد 

ِذي وَ  الــــــــــــــ  َب كــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ــــــــــــــح َزيـ ي بــــــــــــــِ امــــــــــــــِ يــــــــــــــَ  ِإيّن َوهتــــــــــــــَح

َواِض     نح َأحــــــــــــح اِوُ  مــــــــــــِ اءَ حيــــــــــــَُ د  َرابَ  صــــــــــــــــــــــــــَ  َمشــــــــــــــــــــــــــح

  
 الحكايةَ بأَبسَط من هذا.وَرَوى الُمبّرد في الكاِمل هذه :  قلت

 وأَورد شيُخنا على المؤلّف في هذه المادةِ أُموراً.

 ، وهو َعلٌَم. َصدَّاءَ  منها إِدخال أَل على

 وزنُها فَْعاَلء كَحْمراء ، على رأْي َمن َصدَّاءو كما قاله ابن القطَّاع وغيُره (1)والثاني وزنه بَسلسال ، فإِن وزنِه عند أَهِل الصْرف فنعال 

 يَجعلُها من المهموز ، انتهى.

ل فظاهٌر ، وقد تعقّب على الجوهرّيِ بمثله في س ل ع. ونصَّ المبّرُد على َمْنِعه.:  قلت  أَما األَوَّ

،  (2) َصِدَئ يَْصَدأُ  أَو َصَدأَ يَصدأُ  فَعَّاالً أَو فَْعاَلء فإِن كان فَعَّاالً فهو من َصدَّاء وال أَْدِري:  قال األَزهريُّ :  وأَما الثاني ففي لسان العرب

إِذا صاح  يصدأُ  الهام صدأَ :  وقال َشِمر
اء من الصَّمم.:  فَْعاَلء فهو من الُمضاَعف ، كقولهم َصدَّاء وإِن كان (3)  َصمَّ

 تعالى. دد ما يتعلق بهذا إِن شاَء هللاوسيأْتي في ص:  قلت

بِئْر ، ورواية الُمبّرد :  ويُْقَصُر ، اسُم َعْيٍن وقيل:  وحكى بعُضهم الضمَّ فيه أَيضاً ، وفي شرح الخمر َطاِشيّة بعد ذكِر القولين:  قال شيخنا

 َكحْمَراء ، واألَكثر على التشديد.

:  ك َسِمعَا عن العرب ، وأَنَّ َمن ثَقَّل فقد أَخطأَ ، ثم قالوالذي في ِسياق ِعبارة الكامل التخفيف عن األَصمعي وأَبي عبيدة ، وكذل:  قلت

يت به ألَنها تَُصدُّ َمن َشِرب منها عن غيرها ، وفي َشْرح نواِدر القالي:  وفي شرح أَمالي القالي ومنهم من يَُضمُّ الصاَد ، وأَنشد ابن :  ُسمَّ

 :  األَعرابيّ 

ب  احـــــــــِ اءَ كصـــــــــــــــــــــــَ د  يـــــــــاً  صـــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــِذي لـــــــــيـــــــــ  رَائـــــــــِ

اءَ كَ     د  اِربُ  صـــــــــــــــــــــــــَ َر شـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــد  ُه ال ـــــــــــَ اًء َذاق  مـــــــــــَ

  
 تهى.إِنه ال يَِصل إِليها إِال بالُمزاحمة ، لفَْرِط ُحْسِنها ، كالذي يَِرُد هذا الماَء فإِنه يَُزاِحم عليه ِلفَْرِط ُعذُوبَته ، ان:  وقال ابن يزيد:  ثم قال

بَن  ُصَداءُ  هو حيٌّ باليَمنِ :  َكغُرابٍ  ُصَداءو أَي َسِهَكة َصِدئَة يِدي من الحديد:  ويقال (5) لَِزمه العاُر واللَّْومُ  إِذا (4) َصِدئ هو َصاِغرٌ  يقالو

ُل أَصحُّ ، له ِوفاد:  ويقال منهم ِزيَاُد بُن الحارث َحْرب بن ُعلَة بن َجْلد بن مالك بن َجْسر من َمْذِحج ة حارثة ، قال البُخاري ، واألَوَّ

َدائِيُّ  «من أَذََّن فَُهو يُِقيمُ » وُصحبة وَحديٌث َطويل أَخرجه أَحمد وهو بمنزلة  ُصَداِويُّ  هكذا في النسخ ، وفي لسان العرب والنّسبة إِليه الصُّ

هاِوّي ، قال اِهيَةَ التقاِء الياَءات ، أاََل تََرى أَنك تقول فإِنما تُْجعَل في النَّسبة واًوا ، كر (6)وهذه الَمدَّة وإِن كانت في األَصل ياًءا أَو واًوا :  الرُّ

 َرًحى وَرَحياِن ، فقد علمت أَن أَلف َرًحى ياٌء ، وقالوا في النسبة إِليها َرَحويٌّ لتلك الِعلّة.

ض له ، وأَصله ، اإلِ  وتََصدَّى وتََصدَّع له له تَصدَّأَ :  في نواِدر أَبي ِمْسَحل يقالو عالل ، وإِنما همزوه فَصاحةً كَرثَأَِت له ُمعتاَلًّ بمعنى تَعَرَّ

اء.  المرأَةُ َزْوَجها وغير ذلك على قول الفرَّ

َدإِ  بَيِّنُ  أَْصَدأُ  وفَرسٌ  أَْصَدأُ  َجْديٌ و  إِذا َعلَتْه ُكْدَرةٌ. أَْصَدأَ  ُكَمْيتٌ :  ، ويقال َصْدآءُ  وَعنَاقٌ  َصِدئَ  وقد (7) أَسوَد وهو ُمْشَرٌب بُِحْمَرة إِذا كان الصَّ

ةُ ، وعن َشِمرٍ  َصَدإِ  إِذا خالَط ُكْمتَةَ البعيِر ِمثلُ :  وعن األَصمعّي في باب أَلوان اإِلبل ْدآءُ :  الَحِديِد فهي الُحوَّ األَرُض التي :  على فَْعاَلءَ  الصَّ

 إِلى السَّواد ، ال تَُكون إِال َغليظةً ، وال (8)أَْحَمَر تَْضِرب  أَْصَدأَ  تَرى َحَجَرها

__________________ 
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 هكذا ابلنسخ ولعله فعال  اه.« فنعا :  قوله» ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 صدا يصدو أو صدي يصد .:  ( اللسان2)
 صدا اهلام يصدو إذا صاح.:  ( اللسان3)
 ء.َصِد :  ( اللسان4)
 واللؤم.:  ( يف نسخة من القاموس5)
اهلمزة إن كان أصلها واواً فقد رجعت إىل أصلها ا وإن كان أصلها ايء فتقلب يف النسبة :  باح املنريويف املص« وواوا» ( عن اللسان ا وابألصر6)

 وهذه األخرية أوردها يف األصر.« واواً كراهة اجتماع وايءات كما. قير يف لاء لاوي وإن قير اهلمزة أصر فالنسبة عل  لفظها
 مشرب محرة.:  ( يف نسخة7)
 يضرب.:  ( اللسان8)
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آءِ  تكون ُمستِويًة ابأَلرض ا وما حتت ِحجارةِ   أَرٌض غليظٌة ا ورمّبا كانت ِطيناً وحجارًة ا كذا يف لسان العرب. الص دح
ومن َغِريب ما :  وقال األَخفش عن الخليل لكونه ال تصريف له وال معنًى مستقلٌّ ، فال يحتاج إِلى إِفراده بماّدة أَْهَملُوه َكَمنَع َصَرأَ  [صرأ]

ومنع بعٌض أَن يكون كَمنَع ، لكونه ال تَصريف لهذه المادَّة ، وإِنما بعُض العرب نَطق بالماضي َمفتوحاً ،  َصَرأَ  (1) أَْبَدلوه قالوا في َصَرحَ 

 في َصَرح انتهى. صرأَ  ، وعدُّوا (2)إِن ُحروف الَحْلِق يَنُوب بعُضها بعضاً :  وقال بعض أَئمة الصرف:  قال شيخنا

َ وَ  ما َحَملََك ، وما صَماَك ، يهمز وال يهمز أَي َعلَيَّ  َصَمأَكَ  ما:  يقالو َطلََع ، إِذا عليهم كمنَعَ  أَ صم [صمأ] وكأَنَّ :  قالوا َصَمأْتُه فَاْنَصَمأ

 الميم بدٌل من الباء ، كالِزب والِرم.

اَءةُ  [صوأ] اءُ و الصَّ آةِ  عن األَصمعي َعلَى رأِْس الَولَدِ  هو الماُء الذي يكون يَكون في السَّلَى أَوْ  الذي الماءُ  والصيأ الصَّ  َكقَنَاةٍ ، أَو هذه كالصَّ

َ  تَْصِحيفٌ  أَي األَخيرة أَبي عبيد ، من غير هاء ، فليُْعلَم :  بن الُمثَنَّى اللغوّيِ ، كذا في النسخ ، وفي المحكم ولسان العرب ِمن أَبي ُعبَيَدة نَشأ

اَءة أَبو عبيدة وقال فَقَبِلَهُ  َصاَءة وقيل له إِنما عليه ذلك ُردَّ  ، فصحَّف ، ثم َصآة قال،  على ِمثال الساعة لئال ينساه بعد ذلك ، كذا في  الصَّ

ما يَخرج من َرِحم الشَّاة بعد الِوالدة من :  (3)على مثال الساعة  الصاَءة المحكم وغيره وذكر الجوهرّي هذه الترجمة في ص وأَ ، وقال

َ وَ  هاَصاَءتَ  أَلقت الشاةُ :  يقال (4)ماء ثخين يخرج مع الولد. :  القََذى. وقال في موضع آخرَ  ً  َرأَْسه َصيَّأ َر وَسَخه (5) بَلَّه قَليالً :  تَصيِيئا أَو  فَثَوَّ

يئَةُ  واالسمُ  َوبَِقيَْت آثاُر الَوَسخِ فيه َغَسلَه فلم يُْنِقهِ   عن أَبي حنيفة الدينوري. َظَهرْت أَْلَواُن بُْسِره إِذا النْخلُ  َصيَّأَ و ، بالكسر ، الّصِ

ُ  [صيأ] ْيأَة يَاءَ و الصَّ اَءةُ  هو َكِكتَابةٍ  ةُ الّصِ من رحم الشاة ، أَفردها الُمَصنِّف بالترجمة ، وكتبها بالُحمرة ،  ِلْلقَذَى يَْخُرُج َعِقَب الِواَلَدةِ  اسمٌ  الصَّ

حاح إِن صوا ُمهَمٌل ال ُوجود لها في كالم  ّي في َحواشي الّصِ العرب ، كأَنها من زيادته على الجوهرّيِ ، وهو غيُر صحيحٍ ، قال ابن بَّرِ

يأَةَ  الماّدة واحدة ، إِنما:  ماّدة مستقلّة ، وقال الصيأَة واعترض على الجوهرّي لما جعل اَءةو مكسورة ، الّصِ كالساعة ، وكذلك في  الصَّ

 التهذيب والجمهرة ، قاله شيُخنا.

حديُث علّيٍ ، ومنه (6)ى يَْرِمي هو مقلوٌب من َصأَى يَْصئِي مثل َرم:  إِذا صاَحْت. قال الجوهري ءُ تَِصي العقربُ  صاَءتو

 الواو للحال ، أَي تَلدغ وهي صائحةٌ ، وسيذكر في المعتّل. .ءُ تَِصيوَ  تَْلَدغ العَْقرب مثلُ  أَنت[ : المرأة قال]عنههللارضي

 فصل الضاد املعجمة
 مع اهلمزة

ئِْضئُ  [ئضئض] ئِضي كِجْرِجرٍ  الّضِ ْؤُضؤُ و (7) كِجْرِجيرٍ  ءُ الّضِ كِضْفَدع ، قاله ابُن سيده ، وهو من األَوزان  ِضيَضأو كُهْدُهٍد وُسْرُسورٍ  الضُّ

 :  قال الُكميت األَْصُل والَمْعِدنُ :  النادرة

نح  ِك يف الضــــــــــــــــــــــــِّ تــــــــــُ دح نح َوجــــــــــَ ئٍ ِء مــــــــــِ ئحضــــــــــــــــــــــــِ   ضــــــــــــــــــــــــِ
ارَا    غـــــــــــــــَ ُه الصـــــــــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــــــح ُر مـــــــــــــــِ ر  اأَلكـــــــــــــــابـــــــــــــــِ  َأحـــــــــــــــَ

  
يَّة إِبراهيَم وَزْرعِ إِسماعيل ،الحمد هللا :  في خطبة أَبي طالبٍ و في و ، أَي من أَْصِلهم ، َمعَّد ، وُعْنُصر ُمَضر ِضئِْضئو الذي َجعَلنا من ذُّرِ

ذا قَْوٌم ه ِضئِْضئِ  ِمنْ  يَْخُرجُ » فقال ، تَْعِدلْ  لم فإِنك اْعِدلْ :  له فقال الغَنائمَ  يَقِسم وهو وسلموآلهعليههللاصلىالحديث أَن رُجالً أَتى النبيَّ 

ِميَّةِ  ين كما يَْمُرُق السَّْهُم ِمن الرَّ ئِْضئُ  «يَقرءون القْرآَن ال يُجاِوُز تََراقِيَُهْم ، يَْمُرقُوَن من الّدِ  : األَصُل. وقال الُكميت:  الّضِ

نحِو   (8)اأَلِصير  ِضئِضئهأبَِصِر الضِّ
 :  وقال ابن الّسّكيت مثله ، وأَنشد

نح  ئِ َأاَن مـــــــــــــــــــِ ئحضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ٍ   ضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ دح  صـــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ذح ِ     َرِم جــــــــــــــــــــــــــــــــِ خح َويف َأكــــــــــــــــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 صرخ.:  ( القاموس1)
 .«ينوب بعضها عن بع :  الظاهر» ( هبامش املطبوعة املصرية2)
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 الصاعة.:  ( اللسان3)
 املشيمة.:  الصاءة:  ( يف اجلمهرة4)
 بّله قلياًل قلياًل.:  ( اللسان5)
 .«كذا يف النهاية والذي يف صحاح اجلوهري مثر سع  يسع  وكذا يف التهذيب والقاموس« قوله مثر رم  اخل» اللسان ا وهبامشه( كذا يف 6)
ئحض :  ( القاموس7)  ء كجرجر وجرجري.الضِّ
 : ( صدره كما يف ضنب من التهذيب8)

 مرياث ابن آجر حيث ألقتو 
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ِصْدق ، يريد أَنه يخرج من َعِقبه ، ورواه  ُضْؤُضؤُ و ِصْدقٍ  ِضئِْضئُ :  هذا ، أَي أَصله ونَْسله ، تقول ِضئِْضئِ  يَخرج من:  ومعنى قوله

أَْعَطْيُت ناقةً في سبيل هللا ، :  في حديث ُعمَر رضي هللا تعالى عنهو بعُضهم بالصاد المهملة ، وهو بمعناه ، وقد تقّدمت اإِلشارة إِليه ،

 ِهى الِقيَاَمةِ  يَْومَ  ءَ تَِجي َحتَّى َدْعَها» فقال وسلموآلهعليههللاصلى، فسأَلُت النبيَّ  ِضئِْضئَِها من:  من نَْسِلَها ، أَو قالفأَرْدت أَن أَشتَِرَي 

ئِْضئُ  أَو «ِميزانِك في وأَوالُدها أِْن من هذا. ِضئِْضئُ و َكثَْرةُ النَّْسِل َوبََرَكتُهُ  ، بالكسر ، هو الّضِ  الضَّ

ى َكُهْدُهدٍ  ُضؤُ الضُّؤْ و تُه ، كذا :  ، قاله ابُن ِسيده ، وتوقَّف فيه ابُن ُدَرْيد فقال (1) [للطَّائر]األَْخيَُل  هذا الطائُر الذي يُسمَّ وما أَْدِري ما ِصحَّ

 في َحيَاةِ الحيوان.

أَْضاءُ  وقال أَبو عمرو ؛ ْوَضاءُ و الضَّ ه بعُضهم أَْصَواُت النَّاِس :  الضَّ أَْضاءُ :  ، ففي األَساس في الَحْربِ  عليه اقتصر أَبو عمٍرو ، وَخصَّ  الضَّ

ةُ الَحْرب :  تٌ :  بالهمز ُمَضْوِضئ كان أَصلُه ُمَضْوٍض  وَرُجلٌ  (2)َضجَّ  بضم في الثاني ويقصر فيهما أَيضاً. ُمَصّوِ

َ  [ضبأ] ً  كَجَمعَ  فالن َضبَأ َ و ود ،كقُع ُضبُوءاً و بالفتح يْضبَأُ َضْبأ  أَو بشجرة لَِصَق باألَْرض إِذا َكَكريم ءٌ لَِطى ءٌ َضبِي وهو في األَرض َضبَأ

َ و َ :  عن أَبي زيدٍ و به ، عن األَصمعيّ  َمْضبُوءٌ  إِياه بها ، فهو أَْلَصقَ  به األَرَض إِذا َضبَأ َ :  َضبَأ  ِليَْختِلَ  (3)بالَخَمر  واستَتَرَ  ، اختفى اْختَبَأ

ْيَد ، ومنه سُ  ي الرجلُ الصَّ ً  ّمِ ُ و ، وسيأْتي. ضابِئا  .مَضابِئُ  ، وجمعه َمْضبَُؤُكمْ  هذا:  الموضع الذي يكون فيه ، يقال للناس:  الَمْضبَأ

َ و َ :  إِليه َضبَأَ و لينُظرَ  َطَرأَ وأَْشَرفَ :  َضبَأ َ و لََجأ َ  اْستَْحيَا:  ومنه استخفى ،:  َضبَأ  .كاْضَطبَأ

َ و َ و َكتََم ، في نفسه إِذا ما أَْضبأ َ  يقالو عليه ُمضبئٌ  عليه وَكتَمه ، فهو َسَكتَ :  إِضباءً  ءَعلَى الشي أَْضبَأ . مثل على الدَّاِهيَة فاُلنٌ  أَْضبَأ  أََضبَّ

َ و َ :  أَْمَسَك ، وعن اللحيانيّ :  على ما في يديه أَْضبَأ  َك.ما في يديه وأَْضبَى وأََضبَّ إِذا أَمس (4) [على] أَْضبَأ

ةِ  َواٍد يَْدفَعُ :  ضابِئٌ و موِضٌع تِْلقَاَء ِذي ضاٍل من بالد ُعْذَرةَ ، قال َكثِيُر بن :  بالضم والكسر معاً ، وفي المعجم في ِديار بني ذُْبيَانَ  من الَحرَّ

د بن ِضرار  :  ُمَزّرِ

اَل ح  َم َأطــــــــــــح َب َرســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ ن ــــــــــــح نح َزيـ ُت مــــــــــــِ ــــــــــــح َرف  عــــــــــــَ

ٍة     قــــــــــــَ يـــــــــــــح غــــــــــــَ ئٍ بــــــــــــِ ابــــــــــــِ ا ِ  َفضــــــــــــــــــــــــــَ ِذي ضــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــَ

  
 :  من بني تَِميٍم ، من شعره الشاِعرُ  ثم اليَْربُوِعيّ  بن الحارث البُْرُجِميُّ  ضابئُ و

ُه وَ  ـــــــــــُ ل ِة َرحـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــن ِدي َ
ُك أَمحســـــــــــــــــــــــــَ  اِبملـــــــــــ ـــــــــــَ نح ي  مـــــــــــَ

ــــــــــــــــــبُ     رِي غــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ا ل اٌر هبــــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــــ  ي ــــــــــــــــــَ ِإيّنِ َوقـ ــــــــــــــــــَ  ف

  
ابِئُ :  الحربيوقال  يَّاُد ، قال الشاعرالُمْختَبِى:  الضَّ  :  ُء الصَّ

اِة وَ  ـــــــــــَ ن ـــــــــــقـــــــــــَ ال ـــــــــــًا كـــــــــــَ ت ـــــــــــح ي مـــــــــــَ ـــــــــــاً ِإال  كـــــــــــُ ئ ـــــــــــِ اب   ضـــــــــــــــــــــــــَ
ِه     َديــــــــــــــح ِه َويــــــــــــــَ انــــــــــــــِ بــــــــــــــَ َ لــــــــــــــَ اح رحِج بــــــــــــــَ (5)اِبلــــــــــــــفــــــــــــــَ

 

  
يَّاَد ، أَي َ  يَِصف الصَّ َي الرجُل ، أَو هو من (6)في فَْرجِ ما بَْيَن يََدْي فََرِسه ِليَْختَِل به الَوْحش ، وكذلك الناقةُ  َضبَأ َ  ومنه ُسّمِ إَِذا لَِصَق  َضبَأ

ابِئُ و باألَرض ، كما أَشار إِليه الجوهريُّ ، َمادُ :  الضَّ  ِللُُصوقه باألَرض. الرَّ

َ و  :  وعليه فَّسر قوَل أَبي ِحَزاٍم العُْكِلّيِ  اْختَفَى:  اْضَطبَأ

زَاُءَ   ـــــــــــــــــــــــــــــَ ئٍ تـ بـــــــــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــــــــــــَ  آرٍِم  ُمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ُؤهح     طــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ُه اأَلد  ال تـ بــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــــــح  ِإَذا ائـ

  
ابِئَةُ و الُمَضابِئُ :  بالضم ، وفي العباب الُمَضابِئَةُ :  قال ابن السكيتو ومثله في العباب. َكَكتّان ع َضبَّاءٌ وَ  من رواه بالباء. :  ضاأَي الضَّ

ً  الُمثْقَلَةُ  بالكسر الِغَراَرةُ  تحتها ، وروى المنذري بإِسناده عن ابن السّكيت أَن أَبا  تُْخفي َمْن يَْحِملَُها ، أَي تُْضبِئُ  بكسر القاف وفتحها معا

 :  ِحزاٍم العُكليَّ أَنشده

اُ وا  هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ةً فـ ئــــــــــــــــــَ ُؤو    ُمضــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ  ملَح يـ

َدُءهح     بــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ َء إذح يـ دح ــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــا ال  اَبِدئــــــــــــــــــــُ

  
__________________ 
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َيَر.:  ( عن القاموس ا ويف اللسان1)  األخح
 ( مل جنده يف األساس.2)
قوله ا مر مجض محارة وهي حجارة تنصـــب حو  بيت الصـــائد كما يف الصـــحاح. ومل ترد هذه :  وهبامش املطبوعة املصـــرية .«ا مر» ( األصـــر3)

 اللسان.عن « اخلمر» العبارة يف الصحاح. وما أثبتناه
 ( عن اللسان.4)
 يده.:  ( اللسان والتهذيب5)
 وكذا الناقة تعلم ذلك.:  ( يف اللسان6)
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 الُمغَبََّرة.:  هذه القصيدةَ المبتورة. وفي العباب بِالُمَضابِئَة قَائِلُها ، وَعنى:  لم يَْضعُف ، باِدئُها:  َهاُؤوا ، أَي هاتُوا ، ولم يَُؤلَّ 

 هذا تصحيٌف ، والصواُب َضنَأَت ، بالنون.:  كثُر ولَُدها ، قال أَبو منصور المرأَةُ إِذا َضبَأَتِ و

هذا تصحيٌف وَخطأٌ ، وصوابه األَْصيَاُء ، بالصاد ، من صأَى :  قال أَبو منصور َوْعَوَعةُ َجْرِو الَكْلِب إِذا َوْحَوَح.:  األَضباءُ :  وقال الليث

ِئُئ.  يَْصأَى وهو الصَّ

 وزناً ومعنًى. َغِضبَ  إِذا يَْضَدأُ َضَدأً  ِرحَ َكف َضِدئَ :  [ضدأ]

 عن أَبي عمٍرو. َخِفيَ :  يَْضَرأُ َضْرأً  كَجَمعَ  َضَرأَ :  [ضرأ]

تَتْ :  اإِلبلُ  اْنَضَرأَتِ و  بالتشديد. أَي أَضناها الَمَوتَاُن. َموَّ

 كذا في العُباب. يَِبَستْ :  والشجرُ  مات:  النخلُ  انضرأَ و

ُ  َضنَأَت:  [ضنأ] ً  كَسَمَع وَجَمعَ  الَمرأَة ُ  ُرباعيًّا ، وقيل َكأَْضنَأَتْ  وفي نسخة َولَُدها.:  َكثَُر أَوالُدها:  كقُعود ُضنُوءاً و َضْنأ إِذا  َضنَأَْت تَْضنَأ

 كسمع ، غيُر معروف.:  قوله:  َولََدت ، وقال شيخنا

ُ  َضنَأَت والذي في األُمهات واألُصول أَن:  قلت ُ  المرأَة أَي  وهي الماُل إِذا كثُر ، فإِنه ُرِوي بالفتح والكسر ، َضنِئَ  بالفتح فقط ، وأَما تَْضنَأ

ٌ :  ، عن الكسائيّ  َضانِئَةٌ و ضانِئٌ  األُنثى َ و وَماِشيةٌ ، معناهما أَن يَكثُر َولُدهما ضانِئَةٌ  امرأَة وكذا الماشية من باب َمنَع  َكثُرَ :  المالُ  َضنَأ

 َوَسِمع ، كذا في العُباب.

 تُفتح ضاُده وتُْكسر:  قال أَبو عمرو الَولَُد ، ويُْكَسر:  بالفتح ءُ الضَّنْ :  قال األُمويُّ و نَْسلُه ،:  ءكّلِ شي ءُ َضنْ و َكثَْرةُ النَّْسلِ :  بالفتح ءُ الضَّنْ و

 بالضم. ُضنُوءٌ  ج وَرْهٍط ، كذا في الُمحكم َكنَفَرٍ  إِنما هو ال واِحَد لَهُ 

نْ و  :  (1)، وفي حديث قُتَْيلَةَ بنت النَّْضر بن الحارث أَو أُخته  األَْصُل والَمْعِدنُ :  بالكسر ءُ الّضِ

َت أَ  ـــــــــــــــح ٌد َوألَن مـــــــــــــــ  نح  ـــــــــــــــَُ ٍة  ءُ ضـــــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــبـــــــــــــــَ  جنـــــــــــــــَِ

رِ ُ     عــــــــــح ٌر مــــــــــُ حــــــــــح ُر فــــــــــَ حــــــــــح ا َوالــــــــــفــــــــــَ هــــــــــَ وحمــــــــــِ نح قـــــــــــَ  مــــــــــِ

  
نْ  َسْوٍء ، وأَنشده عند استشهاده في ءِ ِضنْ و ِصْدقٍ  ءِ ِضنْ  فاُلٌن في:  األَصل ، ويقال:  بالكسر ءُ الضنْ :  قال ابن منظور بمعنى الولد  ءِ الّضِ

 :  وقال الكميت .(2)

ك يف  تــــــــــُ دح نح وجــــــــــَ ٍئ  ءِ الضــــــــــــــــــــــــِّ ئحضــــــــــــــــــــــــِ نح ضــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــِ

غـــــــــــــــارَا    ُر مـــــــــــــــنـــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــــــــــِّ ر  اأَلكـــــــــــــــابـــــــــــــــِ  َأحـــــــــــــــَ

  
َ وَ  ً  في األَرِض  َضنَأ َ :  ُضنُوءاً و َضْنأ  َكَضبَأَ بالباء ، كما تقدم. َذهب واْختَبَأ

ِهَما ُضْنأَةٍ و بالمدّ  (3) ُضنَاَءةٍ  قَعََد َمْقعَدَ  فالن:  يقالو  اْضطنأْت أَظن ذلك من قولهم:  ومعناه األَنَفة ، قال أَبو منصور َضُروَرةٍ  أَي َمْقعَد بَِضّمِ

َ  يقال:  عن أَبي الهيثمو أَي استَْحييتُ  (4) اح ْحيَا واْنقَبَضَ اْستَ  إِذا له ومنه اْضَطنَأ  ، وروى األُمويُّ عن أَبي ُعبيد البَاَء ، وقد تقّدم ، قال الّطرمَّ

 : 

ِدِه  ــــــــــِ اُة َوال عــــــــــَ َرتح َمســــــــــــــــــــــــح اِإَذا ذُكــــــــــِ نــــــــــَ طــــــــــَ   اضــــــــــــــــــــــــح
يِن اَل وَ     طـــــَ رِ  َيضـــــــــــــــــــح ائـــــــِ ِر الـــــَفضـــــــــــــــــــــَ ِم َأهـــــــح تـــــح نح شـــــــــــــــــــَ  مـــــِ

  
 : وهذا البيت في التهذيب

ِر الَفَضاِئرِ  ُيضحطََنا (5)َما وَ   ِمنح ِفعحِر َأهح
َ  أَراد الشاعر نَى الذي هو المرض ، كأَنه يَْمَرُض ِمن َسَماِعه َمثاِلَب أَبِيه ، وفي العباب:  بالهمزة ، فأَبدل ، وقيل اضطنأ :  هو من الضَّ

:  قال الصاغاني َكثَُرْت ماِشيتُهم:  أَْضنَئُواو (6)بالنون  ئٌ ُمْضَطنِ  استَْحيَْيُت ، وعليه فَسَّر البيَت المذكوَر ألَبي ِحزاٍم َمن رواه:  اْضَطنَأْتُ و

 وفي بعض النسخ َمَواِشيهم.
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ا على أَصٍل وإِما على نَتاجٍ  َ  ، وقد َشذَّ منه (7)والتركيب يدّل إِمَّ  ، أَي استْحيَا. اضطنأ

أَقوى من النور ، قاله الزمخشري ، ولَذا َشبَّه هللاُ :  الضوء:  وهما مترادفان عند أَئمة اللغة ، وقيل النُّوُر ، ويَُضمُّ  هو الّضْوءُ :  [ضوأ]

ْوءِ  ُهَداه بالنور دون  َجَعَل الشَّْمَس ِضياءً )وإِال لما َضلَّ أَحٌد ، وتبعه الّطيبي ، واستدلَّ بقوله تعالى  الضَّ

__________________ 
الصـــحيح أهنا بنت النضـــر ال أخته ا وكذلك قا  الزبري وغريه. والبيت من قصـــيدة ترثي فيها النضـــر وقد قتر مشـــركاً يوم بدر :  ( قا  الســـهيلي1)
 (.سرية ابن هشام ـالروض األنف )
 ( كذا.2)
 مقعدة ضناءة.( : نسخة أخر )( القاموس 3)
 .«أضنبت» ( عن اللسان ا وابألصر4)
 وال.:  ( اللسان5)
  مادة ضبب.( مّر البيت يف6)
 واألصر والنتاج متقارابن.:  ( زيد يف مقايي  اللغة7)
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فـَرحُع النور  الضوءَ  وأَنكره صاحُب الَفَلك الدائر ا وسو   بينهما ابُن السكيت ا وحق   يف الَكشف َأن (1) (َواْلَقَمَر نُوراً 
نتِشر ا وجزم القاضي زكراّي برتاُدِفِهما لغًة حبسب

ُ
عاع امل ِض ا وَأن ا وهو الش   أَبَلُغ حبسب االستعما  ا وقير الضوءَ  الَوضح

ِلَما ابلذات كالشــــــــــم  والنار ا والنور ملا ابلَعَرض واالكتســــــــــاب من الَغريح ا هذا حاصــــــــــُر ما قاله شــــــــــيُخنا  الضــــــــــوءُ : 
َواءِ  ومجعه ا تعاىل هللارحمه واء كالضـــِّ ياءِ و  َأضـــح لكن يف نســـخة لســـان العرب ضـــبرت اأَلو  ابلفتح والثاين  بَكســـرِ ا الضـــِّ
ياءُ و  الض وحءُ :  ويف التهذيب عن الليث (2)ابلكسر   لك. َأضاءَ  ما الضِّ

ياءَ  ونقل شيُخنا عن المحكم أَن  يكون جمعاً أَيضاً. الّضِ

بالَضم  ُضوءاً و بالفتح يَُضوُء َضْوأً  ءُ الشي َضاءَ  وقد (3) (ُكلَّما َأضاَء هَلُْم َمَشْوا ِفيهِ )هو قول الزجاج في تفسيره عند قوله تعالى :  قلت

 [.بن عبد المطلب]، وهذه اللغة المختارة ، وفي شعر العباس  ءُ أَضاَء يُِضيو الناُر ، َضاَءتو ،

ِت اأَل و  َرقــــــــــــــَ َت َأشــــــــــــــــــــــــــــح دح ا ُولــــــــــــــِ مــــــــــــــ  َت لــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَن

اَءتح رحُض وَ     ورَِ  األُفــــــــــــــــــــُ ُ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــــــِ

  
 :  عنههللارضيأَنا ، الزم ، ومتعّدٍ ، قال النابغةُ الجعدي  وأََضأْتُه ُمِضيئَةً  بمعنًى ، أَي استناَرْت وصاَرتْ  أَضاَءتو ضاَءت:  يقال

اَءتح  ر   َأضــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــًا َأغــــــــــــَ اُر وجــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــن ا ال ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ  ل

ا    اســــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــَ تــــــــــــِ َؤاِد الــــــــــــح فــــــــــــُ ِبســــــــــــــــــــــــــًا اِبلــــــــــــح تــــــــــــَ لــــــــــــح  مــــــــــــُ

  
 (ُء َوَلْو ََلْ ََتَْسْسُه انر  َيكاُد زَيْ ُتها ُيِضي)به البيُت ، وقوله تعالى  أَضاءَ و له ، أَضاَءهاو غيُرها ، أَضاَءهاو النارُ  أَضاَءت:  قال أَبو ُعبيد

ً  يكاد:  يقول ، وسلموآلهعليههللاصلىهذا َمثٌَل ضَربه هللاُ تعالى لرسوله :  قال ابُن َعَرفة (4) ته وإِن لَْم يَتُْل قُْرآنا  َمنَظُره يَُدلُّ على نُبُوَّ

أْتُهو أْتُهو َضوَّ أْتُ و بِه َضوَّ ئْ  فقال اللهمّ  (5)ضاع ألَعرابّيٍ شاةٌ :  وفي األَساس به اْستََضأْتَ و عنه َضوَّ  عنه. َضّوِ

أَ :  قال الليثو أَ :  عن أَبي زيدو .(6)لغيره لم أَسمعه :  قال أَبو منصور حادَ :  تَْضوئَةً  عن األَْمر َضوَّ ، وفي  قَاَم في ُظْلَمٍة ِليََرى إِذا تََضوَّ

 كان الليل أَجنَح إِلى حيث يَرى (7)عِلَق رجٌل من العرب امرأَةً ، فإِذا :  وال يََرْونه ، قيل الناِر أَْهلَها بَِضْوءِ  حيث يََرى:  غير القاموس

َءَها ناِرَها َضْوءَ  ً :  لها:  ، فقيل فَتََضوَّ ُؤكِ  إِن فالنا إِلى  (9)فال تُِريه إِالَّ َحَسناً ، فلما سمعت ذلك َحَسرْت عن يَديها  (8)، لكيما تَْحَذره  يَتََضوَّ

ئَاهْ  يا:  َمْنِكبَْيها ، تم َضَربْت بَِكفِّها األُخَرى إِْبَطها وقالت قال ذلك عند تَعيير َمن ، هذا في اْستِك إِلى اإِلْبَطاْه. فلما رأَى ذلك َرفَضها. ي ُمتََضّوِ

 ال يُباِلي ما َظهر منه ِمن قَبيح.

 ، وهو مجاز. (10)أَْذَرَع به :  به ، َحَكاهُ ُكراع ، وفي األَساس َحَذف:  بِبْوِله أَضاءَ و

 :  ومن شعر اليشُكريّ  َشاِعران الشيبانيُّ  بُن اللَّْجاَلجِ  َضْوءُ و اليشُكِرّي ، ذكره َسْيٌف في الفُتوح ، له إِدراكٌ  بُن َسلََمةَ  َضْوءُ و

وح  يبِّ ويف الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  ِإن  ِديـــــــــــــــيِن ِديـــــــــــــــُن الـــــــــــــــنـــــــــــــــ 

اِد     ثــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح َد  أَم لــــــــــــــــَ  اهلــــــــــــــــُ اٌ  عــــــــــــــــَ  ِم رِجــــــــــــــــَ

  

ٍر  ـــــــــــح ي فـــــــــــَ ـــــــــــُن طـــــــــــُ ُم ب كـــــــــــَ وحَم  ـــــــــــُح ـــــــــــقـــــــــــَ َك ال لـــــــــــَ  َأهـــــــــــح

رجــــــــــــــــا وَ     ا بــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ وا لــــــــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــــــــُ اٌ  لــــــــــــــــَ  رِجــــــــــــــــَ

  
 457بن أَحمد بن محمد بن يعقوب الخيّاط ، َهَرِويُّ األَصِل ، سكن بغداد وحدَّث بها ، مات سنة  ضياء كذا في اإِلصابة ، وأَبو عبد هللا

 كذا في تاريخ الخطيب البغدادي. (11)

ْركِ  تَْستَِضيئُوا ال:  وسلموآلهعليههللاصلىقوله و وعدم  َمْنٌع ِمن استشاَرتِِهْم في األُمورِ  (12) وال تَْنقُُشوا فِي َخواتِِمُكْم َعَرِبيًّا بِنَاِر أَْهِل الّشِ

ْوءَ  األَخذ من آرائهم ، جعل  َمثالً الستشارتهم االستضاَءةَ  َضَرب:  َمثاَلً للرأْيِ عند الَحْيَرةِ ، ونقل شيُخنا عن الفائق الضَّ
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__________________ 
 .5:  ( سورة يون  اآية1)
 ( كذا ابألصر ا ويف اللسان وقعا ابلكسر.2)
 .20( سورة البقرة اآية 3)
 .35( سورة النور اآية 4)
 ء.شي( : ضوأَ )( يف األساس 5)
 .من غريه ا:  ( اللسان6)
 قوله فإذا الذي يف التكملة فلما.»:  بوعة املصرية( كذا ابألصر واللسان ا وهبامش املط7)
 حتذر به.:  ( يف التكملة8)
 يدها.:  ( يف اللسان9)
 وقد أشار يف هامش املطبوعة املصرية إىل ذلك.« أوزع به»:  ( يف األساس10)
 .452أو  سنة :  4898( يف لريخ بغداد ترمجة رقم 11)
يف النهاية ال تنقشــوا يف خواتيمكم عربياً أي ال تنقشــوا فيها  مد رســو    « قوله وال تنقشــوا يف خوامتكم اخل»:  ( هبامش املطبوعة املصــرية12)

 .«وسلموآلهعليههللاصلىألنه كان نقش خامت النيب 
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 يف األُمور واستطالِع آرائهم. أَلن من التبَ  عليه أَمرُه كان يف  ُلحمة.
بِنُوِر الِعْلِم ولم يَْرِجعُوا  يَْستَِضيئُوا لَمْ :  عنههللارضيجاَء في حديث علّيٍ و ومثله في العُباب ،:  قلت

 إِلى ُرْكٍن وثيق. (1)

بن محمد بن أَحمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن  الَحَسُن بُن يُوُسفَ  بأَمر هللا أَبو محمد:  وفي العباب بِنُوِر هللاِ  ءُ الُمْستَِضي اإِلمامو

د بن إِسحاق بن جعفر بن أَحمد ابن َطْلحة بن محمد بن هارون الرشيد العباسي ، الثالث والثالثون من الُخلفاء خالفته تسع سنين ، مات أَحم

 ومن ولده األَمير أَبو منصور هاشم. 575سنة 

الُهَذِلّي ، ذكره الحافظ بن حجٍر في القسم الثالث من  َؤيَّةَ ُدفَِن به ابٌن ِلَساِعَدةَ بِن جُ  (2)وقيل بلد في أَرِض ُهَذيل  كغَُراٍب ع ُضَهاءٌ :  [ضهأ]

 :  وفيه يقول ُضَهاءٍ  ذُو أَي للولد فَِقيَل له (3)الُمخْضَرمين 

ا ِإنح ُذو  ُر  مــــــــــــَ مــــــــــــح عــــــــــــَ اءٍ لــــــــــــَ هــــــــــــَ ٍ  ضــــــــــــــــــــــــــُ اِّ  هبــــــــــــَِ

ر    َب اَنئــــــــــِ يــــــــــح ه ســــــــــــــــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــح يـ طــــــــــَ ا َأعــــــــــح ي  َومــــــــــَ لــــــــــَ  عــــــــــَ

  
ْع عليه كما هو أَْهلُه ، ولم أَ  .أَي لم أَتوجَّ  ْفعَْل ما يَِجُب له َعلَيَّ

ُ و ْهيَأ ليس في الكالم :  فَْعلَل وقيل فَْعيَل ، وهو مفقوٌد ال ُوُجوَد له في كالم العرب ، وَضْهيَد ، َمْصنُوٌع ، وَمْريَم أَعجميٌّ ، وقيل َكعَْسَجدٍ  الضَّ

ينَوِريّ ذات َشْوٍك َضِعيف ، وَمْنبِتَُها األَوِديَة والِجباُل ، قاله أَبو زيٍد ، وقال ال َشَجَرة كالسَّيَالِ  فَْعيَل إِال هذا ، وهو اسم أَخبرني بعُض :  ّدِ

َ  أَعراِب األَْزِد أَن ْهيَأ شجرةٌ من الغََضا عظيمة ، لها بََرَمةٌ وُعلٌَّف ، وهي كثيرةُ الشَّْوِك وُعلَّفُها أَحمُر شديُد الُحْمَرةِ ، وورقها مثُل َوَرق  الضَّ

ُ  السَُّمرِ  ْهيَأَةِ  ثَْدٌي ، نَبََت لها والتي ال لَبَن لَها وال وقلَّ فيه الهمز : ذكره الجوهريُّ في المعتّل ، قال ال تَِحيضُ  التي والَمْرأَة نقل شيخنا  كالضَّ

المرأَة التي لم يَْنبُْت ثَْديُها ، والتي لم تَِحْض ، واألَرُض التي لم تُْنبِت ، اسٌم :  بالقصر والمدّ  َضْهيَا:  عن شرح السيرافي على كتاب سيبويه

ُ  أَي وهي الرجال َضاَهأَت نهاألَ :  قلت .(4)وِصفة ، انتهى   أَو التي ال تُْنبِت ، وكأَنَّها ِلعََدِم مائها. ال َماَء بها التي الفاََلةُ :  الضْهيَأَة

ْهيَأَتَانِ و  .(5)قُبالَة ُعَشَر وهو ِشْعٌب لُهَذيل  ِشْعبَاِن يَِجيئَاِن من السََّراةِ :  الضَّ

َ و َ  أَْمَره َضْهيَأ َضه:  َكَرْهيَأ  ولم يَْصِرْمه ، أَي لم بَْقَطْعه.:  من اإِلحكام وهو اإِلتقان ، وفي العباب ولَْم يُْحِكْمه لتشديدبا َمرَّ

ْفق بمعنىو والُمَشاَكلَةُ  الُمَضاَهاةُ  بالهمزة هو الُمَضاَهأَةُ و َ :  يقال الّرِ :  ، إِذا َرفََق به. رواه أَبو ُعبَْيٍد ، وقال صاحُب العَْينِ  (6)الرجَل  َضاهأ

وبما تقدم سقط  (7) (ُيضاِهُؤَن قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُروا):  عزوجلالرُجَل وضاَهْيتُه أَي َشابَْهته ، يُهمز وال يُهمز ، وقُِرَئ بهما قولُه  َضاَهأْتُ 

ْفق»:  قول مالَّ َعِلّي في الناموس عند قول الُمؤلّف  الُمَوافَقَةُ.:  الظاهرُ :  «الّرِ

ُ  َضيَّأَت:  [ضيأ] وقد  بالنون والتخفيف َضنَأَتْ  والمعروف قاله ابن َعبَّاد في الُمحيط ، وهو تَصِحيف َكثُر ولَُدها:  بتشديد الياء التحتية الَمرأَة

 نَبَّه عليه الصاغاني وابُن َمنظور وغيرهما.

 فصل الطاء املهملة
 مع اهلمزة

َ :  [طأطأ] َ و َطاَمنَهُ :  كَدْحَرَجةٍ  َطأَْطأَةً  َرأَْسه َطأَْطأ َ و تَطاَمنَ :  تَطأَْطأ َ و َخفََضه:  ءَ الشي َطأَْطأ ء َخفََض رأَْسه عنه ، وكلُّ ما عن الشي َطأَْطأ

َ  ُحطَّ فقد أَي َخفَْضت لهم نَْفسي كتَطاُمِن  (8) الدُّاَلةِ  تََطاُطؤَ  لهم تَطأَْطأْتُ :  عنههللارضيفي حديث عثْماَن و إِذا َخفََض رأَْسه ، ُطْؤِطَئ فَتَطأَْطأ

الِء وتواَضْعُت وانحنَْيُت. وراِجْع بَِقيَّةَ :  الدُّاَلة ، وهو َجْمُع َدالٍ  ْلِو َكقَاٍض وقُضاة. أَي كما يَْخِفُضها الُمْستَقُوَن بالّدِ الحديث في الذي يَْنزعُ بالدَّ

 العُباب.

__________________ 
 ومل يلجؤوا.:  ( اللسان1)
 ُضهاً بضم أوله وهو مجض ضهوة و مض أيضاً عل  أضهاء ا وهو موضض يف شعر هذير.:  ( يف معجم البلدان2)
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 ( يف اإلصابة ذكر ساعدة ولي  ابنه أما يف معجم البلدان فكاألصر.3)
  حتي  فهي الضهيبة.الضهياء الجي ال ثدي هلا ا وأما الجي ال:  ( قا  علي بن محزة4)
 قبالة عشر من ش  َنلة وبينهما وبا يسوم جبر يقا  له املرقبة.:  ( يف معجم البلدان5)
 أثبتنا ما واف  اللسان.« ضاهب الرجر به» ( ابألصر6)
 .30( سورة التوبة اآية 7)
 ابخلطاب اه.« لكم» قوله تطبطبت هلم اخل ا الذي يف النهاية:  ( هبامش املطبوع8)



322 

 

َكه ِللُحْضرِ  ، بالحاء المهملة ، أَي نََخسه َوَرَكَضه وَدفَعه نََحَزه:  فََرَسه طأْطأَ و اُر بُن ُمْنِقذٍ  بِفَِخَذْيِه وَحرَّ  :  أَي اإِلسراع قال الَمرَّ

ُه  تـــــــــــــــَ ا َور عـــــــــــــــح َدُف مـــــــــــــــَ ُدٌف َأشـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــح ن  شـــــــــــــــــــــــــــــُ

ئَ ِإَذا وَ     ؤحطـــــــــــــــــــِ رّ  طـــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــِ اٌر طـــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــ   طـــــــــــــــــــَ

  
 المائل في أَحِد ِشقَّْيِه بَْغياً.:  الُمْشِرف. واألَْشَدف:  الشُّْنُدف

َ و ْكض:  يََده بالِعنَانِ  َطأَْطأ  واإِلسراع. أَْرَسلََها به لإِلْحضاِر والرَّ

َ و َ و فيه ، يقال ذلك للُمْسِرف ، كذا في األَساس ، أَسَرَع إِنفاقَه وبالَغَ  إِذا في َماِله الرجلُ  طأْطأ  ، إِذا َوَضَع من قَْدِره ، فالن من فالن َطأَْطأ

َ و َ و أَسرع.:  َطأَْطأ  :  وبالََغ ، أَنشد ابُن األَعرابيّ  (1)أَسرَع :  في قَتِْلهم َطأَْطأ

نح  ئــــــــــــــِ لــــــــــــــَ بحتُ فـــــــــــــــَ بحطــــــــــــــَ ُم  طــــــــــــــَ هــــــــــــــِ لــــــــــــــِ تــــــــــــــح  يف قـــــــــــــــَ

رح     فـــــــــــُ نح عـــــــــــُ ي عـــــــــــَ ظـــــــــــامـــــــــــِ ن  عـــــــــــِ اضـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ تــــــــــــُ  لـــــــــــَ

  
ً  يَْستُُر َمْن َكاَن فِيه من األَرض الُمْنَهبِطُ  هو كَسْلَسالٍ  الطَّأَْطاءُ و  :  قال يَِصف َوْحشا

ا  مــــــــَ اِن لــــــــِ تــــــــَ ــــــــَ نـ ــــــــح هــــــــا اثـ نــــــــح اءُ مــــــــِ بحطــــــــَ ُه  الــــــــطــــــــ  بــــــــُ جــــــــُ  حيــــــــَح

ُر و     ــــــــــَ ب ــــــــــقــــــــــَ ِه ال ــــــــــِ ُدو ب ــــــــــح ب ــــــــــَ ا يـ مــــــــــَ ــــــــــِ َراَيِن ل (2)اأُلخــــــــــح
 

  
اُع والمعَا.:  وقيل يُِّق ، ويقال له الصَّ ً  الطَّأَْطاءُ و هو المكاُن المطمئِنُّ الضَّ  .(3) يُر األَْوقَصُ الَجَمُل القَِص :  أَيضا

َ و َحطَّتْهُ.:  المرأَةُ ِستَْرَها َطأَْطأْتِ :  ومن المجاز:  وفي األَساس ها :  الُحْفَرةَ  َطأَْطأ َطمَّ
ٌ  وُحْفَرةٌ  (4) فلم أََره ،  الطَّأَْطاءُ  َحَجبَهُ :  ، ويقال ُمَطأَْطأَة

َ و «لََها تََخطَّكَ  تََطأَْطأْ »:  الُمتطاِمُن. وفي المثل:  من األَْرِض  [الغيب]وهو   ِمْنه. انتهى. فتََطأَْطأْتُ  َزْيٌد من َخْصِمه. وتََطاَوَل َعلَيَّ  َطأَْطأ

ُ :  [طبأ] ْبأَة د عن الهاء ، وأَنه لُثْغَةٌ لبعض العرب في الطَّْبع ، في العين :  قال شيخنا الَخِليقَةُ :  الطَّ صّرح قوٌم من أَئمة الصَّْرف بأَنه ُمَجرَّ

 وهكذا في العباب. َكِريمةً كانت أَو لَئيمةً  دلوها همزةً ،أَب

َ :  [طتأ]  ولم يذكره المؤلف ، وقد ذكره في لسان العرب. (5)، عن ابن األَعرابّي ، أَي َهَرب ، أَهمله الليُث  َطتَأ

َ :  [طثأ]  ِذكُرها.ُمخفَّفاً ، لُْعبَة يأْتي  لَِعَب بِالقُلَةِ  عن ابن األَعرابّي إِذا كَجَمع َطثَأ

ً و ً :  قال أَيضا هذه المادَّة بالُحمرة بناًء على أَنها من الزيادات ، وليس كذلك ، بل تثبتت في نسخ :  قال شيخنا أَْلقَى ما في َجْوفِهِ :  َطثَأَ َطثْأ

 الصحاح.

أَي ذلك المكان  عليهم منه أَو َطلَع:  وفي بعض النسخ َخَرجَ أَتاُهم من َمَكان أَو :  ُطُروءاً و يَْطَرأُ َطْرءاً  كَمنعَ  أَي القوم عليهم َطَرأَ :  [طرأ]

اءُ  وهم أَو أَتاهم من غير أَن يَعلموا ، أَو َخرج من فَْجَوةٍ  (6) فَْجأةً  أَو المكان البعيد :  كعلماء ، ونقل شيُخنا عن المحكم الطَُّرآءُ و كُزهَّاد الطُّرَّ

َكةً ، َكَخَدٍم وَخاِدم الطََّرأُ  وهم اءُ :  كقَُضاةٍ انتهى ، ويقال للغُرباء ُطَراةٌ  كذلك ، أَي َكَكاتٍِب وَكتَبَة ، وفي بعض النسخ الطََّرأَةو ، ، ُمحرَّ  الطُّرَّ
اء ، وهم الذي يأْتون من مكان بعيٍد ، قال أَبو منصور (7) اءِ  هو من:  . وفي األَساسَطرأَ يَْطَرأُ  وأَصله الهمز ، من:  ، أَي كقُرَّ ن ال مِ  الطُّرَّ

مهموزاً إِذا جاَء ُمفاَجأَةً ، كأَنه فَِجئَهُ الوْقُت الذي كان  َطَرأَ  أَي وَرَد وأَْقبََل ، يقال .(9) «َعليَّ ِمَن القُْرآن َطرأَ »:  في الحديثو (8)التُنَّاِء 

ي فيه ِوْرَده من الِقَراَءةِ ، أَو َجعَل ابتداَءهُ فيه  .َطَرا يْطُرو ُطُرّواً :  لهمُز فيه فيقالمنه عليه ، وقد يُتَْرك ا ُطُروءاً  يَُؤّدِ

 : ءٌ َطِري فهو كسحابة َطراَءةو كَحْمَزة طْرأَة كَسَحاب ، وفي بعض النسخ َطَراءً و كسَحابَة َطراَءةً  َكَكُرم ، ءُ الشي َطُرؤَ و

__________________ 
 اشتد.:  ( يف اللسان1)
 .407/  3املقايي   22/  2ديوانه :  ( البيت للكميت2)
 اجلمر اخلربصيص ا وهو القصري السري.:  ( يف اللسان3)
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 .«عمقها اه:  قوله طمها الذي يف األساس»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
ز من هذه املادة أوردها الصـــــاغاين واجملد يف املعتر وكذا التهذيب غري أنه كثرياً ال للص املهمو « قوله طتب أ له الليث اخل» ( اللســـــان وهبامشـــــه5)

 .«املعتر فظن املؤلف أهنا من املهموز
 ُفجاءة.:  ( يف القاموس واللسان6)
 الطرآة.:  ( اللسان7)
 (.عن اللسان)ء إذا أقام يف البلد ا قا  اجلوهري وهم تّناء البلد. وما أثبتناه الصواب فالتناء من تنب فهو ل.« الثـ ن اءِ »:  ( ابألصر واألساس8)
 قوله طرأ علي من القرآن هكذا ابلنسخ والذي يف األساس والنهاية طرأ عل  حزيب من القرآن اه.» املصرية( هبامش املطبوعة 9)
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َو  فهو َذاٍو ا ويف اأَلســـــــاس (1) ضـــــــّد َذِويَ  ُ  ءٌ َطرِي ءوشـــــــ :  َيذح وهو :  . قلتَطراوةً و  (2) َطُرَ  َطراَءةً  ا وقد الط راَءةِ  باِّ
 .َطر أحتُه َتطحرَِئةً و  املعتّر ااأَلكثر ا وأيحيت يف 

وهو  أَتَى ، وفي المحكم من أَين ال يُْدَرى من َحْيثُ :  كعُثَْمان:  كذا في نُسختنا ، وفي بعضها زيادة بالضمّ  ُطْرآنِيٌّ  وأَْمرٌ  ُطْرآنِيٌّ  َحَمامٌ و

ة تقولعلينا فاُلٌن ، أَي َطلَع ، ولم تَْعِرفه ، وال َطرأَ  نَسب على غيِر قِياٍس ، من حماٌم ُطورانِيٌّ ، وهو َخطأٌ ، وُسئل أَبو حاتم عن قول :  عامَّ

ة مَّ  :  ذي الرُّ

ٍة  رحيـــــــــــــَ رِّ قــــــــــــــَ نح كـــــــــــــُ وَن عـــــــــــــَ ورِيـــــــــــــ   َأعـــــــــــــارِيـــــــــــــُب طـــــــــــــُ

اِدِر     قـــــــــَ َ
نح حـــــــــذاِر املـــــــــ ا مـــــــــِ هـــــــــَ نــــــــــح يـــــــــُدوَن عـــــــــَ (3)حيـــــــــَِ

 

  
أَراد أَنهم من بالد الطُّوِر يعني :  فقال ؟فما معناه:  ، الهمز بعد الراء ، فقيل له الطُّْرئِيُّون ال يكون هذا من َطَرأَ ، ولو كان منه لقال:  فقال

، وضبطه أَبو ُعبَيِد البكريٌّ في  الطُّْرآِنيُّ  وإِليه نُِسب الَحمام َجبٌَل فيه َحَماٌم َكثِيرٌ :  كقُرآن ، كما في المراصد ُطْرآنُ  في العباب (4) و الشام

له وتشديد ثانيه :  المعجم  : قال العجاج في شعره والَطِريُق واألَْمُر الُمْنَكر ، (5)بضم أَوَّ

 طُرحآين  . وَذا  ..
 أَي ُمْنَكٌر َعجيب.

 ال تعرف من حيث أَتت. الدَّاهيَةُ :  الطَّاِرئَةُ و

 .(6)نادرة ، واألَعرف بالياء ، وكذا في لسان العرب :  ، في المحكم الُمْطِرئ واالسم منه بالغ في مْدِحه ، مدحه أَو:  أَْطَرأَهُ و

 خرج.:  من األَرض َطَرأَ  ، من ُدْفعَتُه:  السَّْيِل ، بالضمّ  ُطْرأَةُ و

 والتركيب من باب اإِلبدال وأَصله درأَ.

ً  كفرَح وجمع َطِسئَ :  [طسأ] ً و يَْطَسأُ َطْسأ مشدَّداً ، أَي أَصابته  اتََّخمَ :  كأَمير ءٌ َطِسي فهو ، كسحاب َطَساءً  كَجبٍَل ، وفي نسخة (7) َطَسأ

َغلَب على قلب اآلكل فاتََّخم ، وعليه اقتصر الجوهريَّ ونقله عن أَبي زيد ، ومثله في  أَْو ِمَن الدَّسمِ  التَُّخَمة من إِدخال َطعاٍم على طعامٍ 

َها لذلك يهمز وال يهمز ، واالسم طاِسئَةٌ  نفسي فهي َطِسئَتْ :  يقالو الشَّبَعُ  أَْطَسأَهو العُباب  ، الطُّْسأَة إِذا تَغَيََّرْت عن أَْكِل الدََّسم فََرأَْيتَهُ ُمتََكّرِ

 لَهْيَضةُ.، وهي التَُّخَمة وا والُحْقَوةِ  الطُّْسأَةِ  ما َحَسْدُت اْبَن آَدَم إِالَّ َعلَى:  إِن الشَّْيَطاَن قال:  في الحديثو

َ و ثم إِن هذه المادة في سائر النسخ مكتوبة بالُحْمرة بناء على أَنها من زيادات الُمَصنّف على الجوهرّي مع أَنها موجودة في  اْستَْحيَا:  َطَسأ

 نُسخة الصحاح عندنا ، قاله شيخنا.

ُ :  [طشأ] كام الطَُّشأَةُ و بالّضمِ  الطُّْشأَة اِء ، قال شيخناهذا الدَّاُء المعر كُهمزة الزُّ :  وف ، قاله ابُن األَعرابّي. ونَسبه في العُباب إِلى الفَرَّ

ل يكثُر استعمالُه في المفعول َكُضْحَكة ، والثاني في الفاعل ، واستعمالهما على حدٍث دالٍّ   على داٍء وكالهما على َغْيِر قِياٍس ، فإِن األَوَّ

َ و َطِشئَ  وقد غيُر معروٍف. انتهى. ُجُل الفَْدُم العيِيُّ  أَيضاً هو الطُّْشأَةُ و ذلك. أََصابَهُ  جُل إِذاالر أَْطَشأ بالعين الُمهملة والتحتِيّة ، هو  الرَّ

دة ، من الغَبَاَوة ، وهو تصحيف ، وهو الذي ال يُضرُّ   وال الُمْنحِصر العاجُز في الكالم ، وفي بعض النسخ بالغين المعجمة والباِء الُموحَّ

اءُ و يْنفَُع ، قاله في المحكم ولسان العرب  َكَشَطأَها. هاَجاَمعَ  أَي المرأَةَ  (8) [كمنَع]َطَشأَها قال الفرَّ

ً  النَّاُر َكَسِمع َطِفئَتِ :  [طفأ]  هو ، أَْطفَأَهاو حكاها في كتاب الُجَمل عن الزّجاجي ، كانَطفَأَتْ  َذَهب لََهبَُها ،:  بالضم ُطفُوءاً و تَْطفَأُ َطْفأ

َ و أَنَا ، أَْطفَأْتُهاو  الحْرب ، أَْطفَأ

__________________ 
 َذَو  كَرَم  وهي أفصح من ذوي كرضي.:  الفصيح( كذا ضبرت القاموس. ويف نظم 1)
 وقير طرو طراوة.:  ( يف األساس2)
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كذا ابهلامش ولي  هذا يف «. حذار املنااي أو حذار املقادر. اه:  أورد صـــــــاحب اللســـــــان الشـــــــطر الثاين هكذا»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــــرية3)
 اللسان ا وما ورد فيه فكاألصر متاماً.

 أو.:  القاموس( يف 4)
 طورانية.:  ( يف معجم ما استعجم ؛ طرّان ا وإليه تنسب ا مام الطرّانية ويقا 5)
 وأطرأ القوم مدحهم ا اندرة ا واألعرف ابلياء.:  ( ما ورد يف لسان العرب6)
النســـخ وعبارة شـــارح القاموس قوله وطســـاء هو عل  وزن فعا  يف :  وطســـاء. ويف هامش اللســـان:  ( يف نســـخة أخر  من القاموس واللســـان7)

 عل  قوله وطسب أي بزنة الفرح ا ويف نسخة كسحاب لكن الذي يف النسخ هو الذي يف امكم.
 ( زايدة عن القاموس.8)
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َثِر ا ويف التنزير العزيز
َ
 :  َد وقا  الشاعرَأي َأ حََدها حىت َتربحُ  (1) (ُكلَّما َأْوَقُدوا انرًا ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَها هللاُ ):  منه ا عل  امل

ِديٍّ و  يِن عـــــــــــــــــــَ َ آِ  بـــــــــــــــــــَ تح بـــــــــــــــــــاح انـــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــَ

َبهــــــــــــــــــــــاَراَبِذيــــــــــــــــــــــٌة     فــــــــــــــــــــــَ َبطــــــــــــــــــــــح (2)زايُد  فــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .طافِئَةٌ و والناُر إِذا سَكن لََهبُها وجْمُرها يَِقُد فهي َخاِمدةٌ ، فإِذا َسَكن لََهبَُها َوبَرد َجْمُرها فهي هاِمدةٌ 

 (4) أَو رابعُها:  زاد المَؤلَّف َخاِمُس أَيَّاِم العَُجوز ، كذا في الصحاح ، وجزم في المحكم وغيره أَنه (3)يوٌم من أَيَّام العجوز  الجْمرِ  ُمْطِفئُ و

 :  وما رأَيُت َمْن َذهب إِليه من أَئمة اللُّغَة ، وكأَنَّه أُِخَذ من قول الشاعر:  قال شيُخنا

ٍر و ؤحمتـــــــــــــــــــــــــــَِ ـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــُ ي ٍر وَأخـــــــــــــــــــــــــــِ  ِ مـــــــــــــــــــــــــــِ

ٍر و و     عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــِّ ئمــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــح رِ  مبــــــــــــــــــُِ مــــــــــــــــــح  اجلــــــــــــــــــَ

  
 وهو في العباب ، وأَّي َسنٍَد أَكبُر منه.:  وإِالَّ فليس له سنٌد يْعتِمد عليه. قلت

ْضفِ  ُمْطِفئو مجازاً ، قال أَبو  الدَّاِهية:  ، بزيادة الهاء ، ومثله في المحكم والعباب ولسان العرب ُمْطِفئَة بفتح فُسكون وفي بعضها الرَّ

ها فأَْطفأَتْ  أَصلها أَنَّها داهيةٌ أَْنسِت التي قْبلها:  ُعبَْيَدة ْضفِ  ُمْطِفئَتُه قال الليثو َحرَّ ْضَف َذابَتْ :  أَي الرَّ  تلك الشْحَمةُ  َشْحَمةٌ إِذا أَصابت الرَّ

ْضَف ، كذا في العباب. َدتْهفأَْخمَ   أَي الرَّ

ْضفِ  ُمْطِفئَةُ :  وفي المحكم ولسان العرب ْضفِ  بُِمْطِفئَةِ  َحَدَس لهم»:  الشَّاةُ المهزولة ، تقول العرب:  الرَّ ، عن اللِّحيانّي ، وهو  (5)« الرَّ

 ُمستدَرٌك عليه.

ً  ُمطِفئَةو ْضِف أَيضا ْضفِ  َحيَّةٌ تَُمرُّ :  الرَّ ْضفِ  فيُْطِفئُ  على الرَّ ها نَاَر الرَّ  :  ويُْخِمُدها ، قال الكميت َسمُّ

َذُروا  يِّ واحـــــــح طـــــــاســــــــــــــــــــِ ي الــــــنــــــِّ وا رُقــــــَ  اآســــــــــــــــــــِ يــــــبــــــُ  َأجــــــِ

ةَ     ئــــــــَ فــــــــِّ طــــــــَ ا مــــــــُ َو  هلــــــــََ ِف الــــــــجي اَل شــــــــــــــــــــــَ  الــــــــر ضــــــــــــــــــــــح

  
ُ :  [طفشأ] ِعيفُ  هو في التهذيب في الرباعي عن األَموي مقصور مهموز ، َكَسَمْنَدلٍ  الطَّفَْنَشأ أَيضاً ، وقال  وَضِعيُف البََصرِ  من الّرجال الضُّ

 .(7) (6)هو الطَّفَْنَشُل ، بالالم :  َشِمرٌ 

ُء الدَّمِ  اء ُطالَّ ّمِ والتشديد كقُرَّ  .(8)عن أَبي عمرو  قْشرتُه هو والَمدِّ  (*) بالضَّ

َ :  [طلشأ] َل ِمن َمْنِزٍل إِلى َمنزلٍ  إِذا كاْقعَْنَسس ُملَحٌق بالمِزيد اْطلَْنَشأ ، قاله ابن بُزرج وهو بالشين المعجمة عندنا  ُمْطلَْنِشئ آَخَر فهو نََحوَّ

 .(9)في النسخ ، وفي العباب بالمهملة 

ُ :  [طلفأ]  الكثيُر الَكالِم. وهو الرجل:  ، يهمز وال يهمز عن ابن دريد (10) الطَّلَْنفَىو َكَسَمْنَدلٍ  الطَّلَْنفَأ

َ :  ي زيٍد يقالعن أَبو ِطُئ باألَرض وكذلك:  الُمَطلَْنفئُ و اَلِصُق السَّنامِ  أَي الشََّرفِ  ُمْطلَْنِفئُ  َجملٌ  يقالو لَِزَق باألَرِض ، إِذا اْطلَْنفَأَ إِْطلَْنفَأ  الالَّ

 ُ  هو الُمستَْلِقي على َظْهِره.:  وقال اللحيانيُّ  (10) الّطلَْنفَىو الطَّلَْنفَأ

َ  وبقي عليه:  شيخناقال  [طمأ] َ و ؛ الَحْيضُ  الطَّْمؤُ و المرأَةُ إِذا حاضت ، َطَمأَت:  ، فقد وجدت في بعض الدواوين اللغوية َطَمأ البْحُر  َطَمأ

 كَمنَع مثل َطمَّ ُمَضعَّفاً ، انتهى.

نْ  [طنأ] :  ، كما يأْتي ، قال أَبو زيد تُْطنِئُ  ِسِه ، ومنه قولهم ؛ هذه َحيَّةٌ ال، أَي بُحَشاَشِة نَفْ  بِِطْنئِه يقال تركتُه بَِقيَّةُ الّروحِ :  ، بالكسرِ  ءُ الّطِ

 إِذا مات.:  ، ومعناه (11)، وفي نَْيِطه  ِطْنئِهِ  ُرِمي فاُلٌن في:  يقال

نْ و  :  ، قال أَبو ِحزاٍم العُْكِليُّ  الَمْنِزُل والبَِساطُ :  بالَكسر ءُ الّطِ

اَ و  ـــــــــــــــِ ئ ابـــــــــــــــِ َدِإ الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  هـــــــــــــــح لـــــــــــــــد  ِدَي لـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح   عـــــــــــــــِ
نح     َزُ هح  ءٌ طــــــــــــــــــــــــــِ مح َأجــــــــــــــــــــــــــح زحٌء هلــــــــــــــــــــــــــَُ  وجــــــــــــــــــــــــــُ
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نْ و ْوَضةُ ،:  ءُ الّطِ  المْيُل بِالَهَوى ، واألَْرُض البْيَضاُء ، والرَّ

__________________ 
 .64( سورة املائدة اآية 1)
 ( ابألصر ا زايدية وأثبتنا ما واف  اللسان.2)
 .«الفجور» ( عن اللسان واألساس ا وابألصر3)
 سادس أايم العجوز.:  األساس( يف 4)
 ء الرضف بدلها.أي ذبح هلم شاة تطف :  ( زيد يف األساس5)
 ضعيف البدن فيمن جعر النون واهلمزة زائدتا.:  رجر طفنشب:  ( يف اللسان6)
 واحدة الطائفة.املاء الرن  الكدر يبق  يف ا وض ا واحدته طفئلة يعين ابل:  الطفئر:  طفب :  ( وما يستدر  هنا عن اللسان7)

 ابلشّد بد  التشديد.:  يف القاموس )*(
 (.طل )( وردت يف اللسان يف 8)
 اطلنسبت.:  عن ابن بزرج (طلن )( اللسان 9)
 ء.الطلنف :  ( عن اللسان ا وابألصر10)
 وذلك إذا رمي يف جنازته.:  ( زيد يف اللسان11)
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 :  والتـ َهَمة ا قا  أَبو ِحزام العكل   أَيضاً  الرِّيَبةُ :  ءُ الطِّنح و 
نح ال و  رِ  ءُ الــــــــــــــطــــــــــــــِّ قــــــــــــــح ي مــــــــــــــُ ئــــــــــــــِ نح َوبــــــــــــــَ  ُء مــــــــــــــِ

ُؤهح و     ــــــــــــــــَ زحنـ ي مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ئ ــــــــــــــــَ ب عــــــــــــــــح نح مــــــــــــــــَ  اَل َأاَن مــــــــــــــــِ

  
 : وأَنشد الفراءُ 

َناً َبِصريًَة  ءِ الطِّنح َكَبن  َعَل  ِذي   (1)َعيـح
يبة. ْوَضة هي بَِقيَّةُ الماِء في الَحْوض ، ولذلك اقتصر في اللسان على  والدَّاَء ، َوبِقيَّةُ الَماِء في الَحْوِض  أَي على ذي الّرِ ويقال إِن الرَّ

ْوضة نْ :  في النوادر والعبابو الرَّ ْيدِ َشيْ :  بالكسر ءُ الّطِ باع ٌء يُتََّخذُ للصَّ بِيئَةِ  أَي ِلَصْيِد الّسِ ْبيَِة كما في  هكذا في نسختنا ، كالرَّ والصواب كالزُّ

نْ و العباب عر ءُ الّطِ َماُد الَهاِمُد ،:  في بعض الّشِ نْ و الرَّ  :  قال الفرزدق الفُُجورُ :  ءُ الّطِ

ُه وَ  نـــــــــــَ مـــــــــــح َتســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح ر  ِإال  اقـ ٌة مـــــــــــا مـــــــــــَ ـــــــــــَ ارِي  ضـــــــــــــــــــــــــَ

و اٌض ِإىل     ن  خــــــــَ هــــــــِ ــــــــح ي لــــــــَ نح عــــــــَ ــــــــطــــــــِّ ُف  ءِ ال (2)خُمحشــــــــــــــــــــــِ
 

  
بِيئَة َحِظيرة من ِحَجارةٍ و ْيِد ، وإِالَّ فقد مرَّ أَنَّها الرَّ نْ و تُتَّخذُ ال ِللصَّ ةُ :  ءُ الّطِ نْ  إِنه لَبِعيدُ :  يقال الِهمَّ ة ، وهذه عن اللحيانّي. ءِ الّطِ  ، أَي الِهمَّ

وهو الذي يَُحمُّ ِغبًّا فيَْعُظُم ِطَحالُه ، وقد َطنَِي َكَرِضَي  َرُجٌل َطٍن َكَهٍن ،:  ويقال:  اللحياني لَِزَق ِطَحالُه بَِجْنبِه وقال إِذا البَِعيُر َكفَِرح َطنِئَ و

 َطنًى ، وهَمَزه بعُضهم.

ً  فاَُلنٌ  َطنِئَ و  ٌء يَْستَْحيِي أَْن يُْخِرَجه.َشيْ  (4) فِي َصْدِره إِذا كان (3)بالضّم  ُطْنأ

َ و  كقُعُود ورنَأُْت إِذا استَْحيَْيَت ، َكَطَسأُْت. َطنَأُْت ُطنُوءاً :  يقال استَْحيا:  كَجَمعَ  َطنَأ

نَاةُ  هم ، محركة الطَّنَأَةُ و  جمع زان ، نُِظَر إِلى معنى الفُجور. الزُّ

َ و نْ  ماَل إِلى إِذا أَْطنَأ َ و منه إِلى الحْوِض فَشِرب مالو المْنِزِل ، أَي ءِ الّطِ  إِلى البَِساِط فَنَاَم عليه َكَسالً. مال أَْطنَأ

نْ  مأْخوذٌ من تُْطنِئُ  حيَّةٌ ال هذه:  قولهمو وح ، كما تقدمت اإِلشارة إِليه أَيْ  ءِ الّطِ تَقتل من ساعتها ، يُْهمز  ال يِعيش صاِحبَُها بمعنى بِقيَّة الرُّ

 وال يُهمز ، وأَصله الهمز ، كذا في لسان العرب.

مثل سيِّد ، أَي إِلبعاده في األَرض وَجَواَلنه  َطيِّئٌ  أُِخذَ  ومنه ، قالوا الطاَءةِ  فَرٌس بعيدُ :  يقال اإِلْبعاُد في المْرعى:  كالطَّاعةِ  الطَّاَءةُ  [طوأ]

، وهو فَْيِعٌل  (5)من اليمِن ، واسمه ُجْلُهَمة بن أَُدد بن َزْيِد بن َكْهالن بن َسبَاِء بن ِحْميَر  أَبو قَبِيلةٍ  في المراِعي ، واقتصر عليه الجوهريُّ 

ُل من َطَوى المنَاِهَل :  واقتصر على هذا الوْجِه ابُن ِسيده ، وقيل ، ِإذا َذَهَب وجاءَ  يَُطوءُ  في األَرض َطاءَ  ِمنْ  هو مأْخوذٌ  أَو من ذلك ألَنه أَوَّ

ُل مْن َطَوى بِئًْرا من العرب ، وفيه نَظَ :  وهو غيُر َصحيٍح ، وقيل:  ، قاله ابُن قُتَْيبةَ ، قال في التقريب على  َطائِيٌّ  إِليه والنِّْسبةُ  ٌر ،ألَنه أَوَّ

وهي الياُء  َكَطيِِّعّيٍ ، حَذفُوا الياَء الثَّانِيةَ فبِقَي َطْيئيٌّ فقَلَبُوا الياَء السَّاِكنَةَ  َطيِّئيٌ  والِقياسُ  غيِر قِياٍس ، كما قيل في النَّسِب إِلى الِحيَرةِ حاِريٌّ 

ً  األُولى َوَوِهَم  ال تُْقلَب السَّواِكُن ، ألَن القْلَب للتخفيف ، وهو مع السكون حاِصٌل ، قاله شيخنا على غير قياس ، فإِن القياس أَن أَلفا

هذا  ءٌ َطّيِ  فقدَّم القلب على الَحْذف ، وكذلك الصاغاني ، وأَنت خبيٌر بأَن مثل هذا وأَمثال ذلك ال يكون َسبَبًا للتْوِهيم ، وقد يُخفّفُ  الجوهريُّ 

:  بحذف الهمزة َكَحّيٍ ، وإِنه عربيٌّ صحيح ، وقد استعملها الشعراُء الُمَولَّدون كثيراً ، وهو مصروٌف. وفي ِلسان العرب،  َطيٌّ :  فيقال فيه

 :  فأَّما قوُل ابِن أَْصَرمَ 

اداُت  يٍّ عــــــــــــــــــــَ ٍد  طــــــــــــــــــــَ يِن َأســــــــــــــــــــــــــــــــــَ  يف بــــــــــــــــــــَ

اُب     ا وِخضــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــَ امِ   (6)رِي  الــــــــــقــــــــــَ رِّ ُحســــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــُ

  
 بن ِإسماعيل بن الحسن بن قَْحَطبة بن َخاِلد بن َمْعَدان َطيّ و َء فجعله غير مصروٍف.، ورواه بعُضهم َطيِّيفحَذَف  َطيِّئٍ  إنما أَراد عادات

 ، حدَّث عن الطائِيّ 

__________________ 
 عيناً رقيبة.:  ( يف املقايي 1)
 .«خمشفاً » ( عن اللسان ا وابألصر2)
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 طَنًب ابلفتح.:  ( اللسان3)
 وفالن أت  يف صدره.:  واللسان ا ويف نسخة أخر  من القاموس( كذا ابألصر 4)
 جلهمة بن أدد بن زيد بن يشحب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبب.:  ( يف مجهرة ابن حزم5)
 .«خصاب» ( عن اللسان ا وابألصر6)
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ان عبد الرمحن بن صـــاحل اأَلزدي ا وعنه أَبو القاســـم الط رَباين ا وُنســـب ِإىل هذه القبيلِة  مجاعٌة كثريٌة من اأَلجواد والُفرحســـَ
حدِّثا.

ُ
 والش عراء وامل

 مثل القَنَاة ، كأَنه مقلُوٌب ، حكاه ُكراع. كالطَّآةِ  الَحْمأَةُ ،:  الطَّاَءةُ و

، كقال يقول ، على ُمْقتَضى  َطاَء يَُطوءُ  كان المناسب ذكره عند َذَهَب أَْو أَْبعَد فِي َذهابِِه.:  كَخاَف يَخافُ  يََطاءُ  في األَرض زيدٌ  َطاءَ و

 ِصناعته.

 أََحٌد.:  (1)بالضّم ، كذا هو مضبوط في النُّسخ ، لكن مقتضى اصطالحه الفَتُْح  ُطوئِيٌّ  أَي الدارِ  ما بَِها:  يقالو

 َغلَْت.:  األَسعار تََطاَءتو

 فصل الظاء املعجمة
 مع املهمزة

َ :  [ظأظأ] بالمّدِ ألَنه جائٌز في الُمضاعف كالَوْسَواس ونحوه ،  (2) َظأَْظاءً و كَدْحَرجٍة. عليه اقتصر في لسان العرب َظأَْظأَةً  التَّْيسُ  َظأَْظأ

 أََي َصاَح ، حكاه أَبو عمرو. نَبَّ :  بخالفه في غيره فإِنه ممنوع ، وَخْزَعاٌل شاذٌّ أَو ممنوع ، قاله شيُخنا

َ و . ُغنَّةٌ  أَي الكالمِ  تََكلَّما بَِكالٍم ال يُْفَهُم ، وفيه الشَّفَِة أَي (*) واألَْعلَمُ  الثَّنَايا مُ األهتَ  َظأَْظأ  بالضّمِ

ُ :  [ظبأ] ْبأَة بُعُ  هي الظَّ  صفة كاِشفَةٌ ، وهو حيوان معروف. العْرجاءُ  بفتح فضم الضَّ

دُ  هو الظَّْرءُ :  [ظرأ] ً و على صيغة اسِم الفاعل من التَّفَعُّل ، وفي بعضها الُمْنَجِمد ، أَي من البَْرد الماُء الُمتَجّمِ  التُّراُب اليابُِس بِالبَْردِ  هو أَيضا

 الماُء والتراب. َظَرأَ  وقد

ً  ، كفِرح َظِمئَ :  [ظمأ] ً و بفتح فسكون يَْظَمأُ َظْمأ وهو قراَءة ابِن  (3) (يبُ ُهْم َظَمأ  ال ُيصِ ):  بالمد وبه قُِرَئ قوله تعالى َظماءً و محّركة َظَمأ

أَي األُنثى  وهي َكرامٍ  َظامٍ و كسْكراَن ، ظْمآنُ و َككتِف َظِمئٌ  فهو كرْحَمة وعليها َشرُح شيِخنا َظْمأَة بزيادة الهاء ، وفي نسخة َظماَءةً و ُعَمْير

كفَِرحة ،  َظِمئَة: و َكَسْكَرى ، قال شيخنا َظْمأَى:  األَساس األُنثىكذا في النُّسخ الموجودة بين أَيدينا ، والذي في لسان العرب و َظْمآنَةٌ  بهاء

ً  َكِرجال ، يقال ِظَماءٌ  أَي لكّلٍ من المذكر والمؤنث ج زاده ابُن مالِك وهي متروكةٌ عند األَكثر  وقَْومٌ  َظامٍ  ُمحّركةً ، فأَنا َظِمئُْت أَْظَمأُ َظَمأ

قليٌل ألَن ِصيغته قليلة في الُجموع ، وورد منها نَْحُو عْشرةِ أَلفاِظ ، وأَكثُر ما يُعبِّرون عنها بباب  (4) نَاِدرٌ  ، وهو ُظَماءٌ :  فيقال ويَُضمُّ  ِظماءٌ 

ُ  هو أَي َعِطَش أَو:  ونَقله عنه ابُن سيِده في الُمَخّصِص  عن اللِّحيانّيِ  ُحِكي ذلك (5)ُرَحال  هو أَخفُّه :  وقيلنقله الزّجاج  أََشدُّ العََطِش :  الظََّمأ

 :  ِعَطاٌش ، قال الُكميت:  ِظَماءٌ  وُهنَّ  ِظَماءٌ  وقوم (6) (ال ُيِصيبُ ُهْم َظَمأ  َوال َنَصب  ):  العَْطشان ، وفي التنزيل:  الظَّمآنُ و وأَْيَسُره ،

تح  عــــــــــــَ لــــــــــــ  طــــــــــــَ يبِّ تــــــــــــَ مح َذِوي آِ  الــــــــــــنــــــــــــ  كــــــــــــُ يــــــــــــح  ِإلــــــــــــَ

يب     لـــــــــــــح ـــــــــــــَ نح قـ َوازُِع مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ اءٌ نـ مـــــــــــــَ بُ   ـــــــــــــِ بـــــــــــــُ ـــــــــــــح  َوأَل

  
َ  استعار َمأ ا:  للنَّواِزع وإِن لم تكن أَْشَخاصاً ، قال ابُن ُشَمْيل (7) الّظِ ُ  فأَمَّ ُ  َمقصوراً مصدر الظَّمأ فهو مهموٌز مقصور ، ومن  َظِمَئ يَْظَمأ

ّيِ الفَاِضح الظََّماءُ » ، ومن أَمثالهم الظََّماءُ  العرب من يَُمدُّ فيقول  .«الفَاِدُح َخْيٌر من الّرِ

أَي ُمشتاٌق ، ونبَّه عليه « إِلى ِلقَائك َظْمآن أَنَا:  ومن المجاز:  وأَصله من َمعنى العَطش ، وفي األَساس اْشتَاقَ :  أَي إِلى لقائه إِليه َظِمئَ و

 (8)راً ما يَستعِمل الَمجازاِت الغيِر الَمْعُروفَِة للعرب وال بُدَّ أَن أَغفل والُمَصنُِّف كثي:  الراِغُب وهو ُمستعَمٌل في كالمهم كثيراً ، قال شيخنا

أَي من الَمعنيين بناًء  واالْسُم منهما وهو كذلك ولكن ما رأَيناه نَبَّه إاِلَّ على األَقَّلِ من القليل ، كما ستقف عليه ،:  التنبيه على مثل هذا ، قلت

كما فعله الجوهريُّ وغيُره ، نبَّه عليه « منهما»  بأَن المعنى الثاني راجٌع إِلى األَول ، فكان األَْولَى إِسقاطُ على أَنهما األَصُل ، وأَنت خبيرٌ 

مْ  شيُخنا ُ و وْزناً وَمْعنًى. ِمْعَطاشٌ  أَي ِمْظَماءٌ  َرُجلٌ  يقالو ، بالكسر ءُ الّظِ  الَمْظَمأ
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__________________ 
 طُوِئييف أي أحٌد.ما هبا :  ( اللسان1)
 ِ ئظاء.:  ( يف نسخة من القاموس2)

 األعلم تقدمت عل  األهتم.:  بنسخة القاموس )*(
 .120( سورة التوبة اآية 3)
 ويضم اندراً.:  ( يف القاموس4)
 .«الذي قد يضم أولهقوله رحا  هكذا يف النسخ اب اء املهملة ولعله رخا  ابملعجمة ألنه هو »:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 .15( سورة التوبة اآية 6)
 الظِّماء.:  ( يف اللسان7)
 قوله أن أغفر لعله سقرت منه ال بدلير بقية العبارة. اه.»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
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َعدٍ   :  قا  أَبو ِحزاٍم الُعكلي   الَعَطِش من اأَلرحضِ  ا َأي الظ َماءِ  َموحِضضُ :  كَمقح
هــــــــــــــــــــــَ وَ  رحٍ  مــــــــــــــــــــــَ ه خــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــَ  ارَِ  ِذي هلــــــــــــــــــــــَح

ِه     د  اأُلَواَم بـــــــــــــــــــــــِ ُؤهح َأجـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــــــَ

  
مْ و ْبَط ، وإِال فهو كالتكرار المخاِلف الصطالحه ، بالكسر ءُ الّظِ ا فََصَل بين الكالَمْيِن احتاج أَن يُِعيد الضَّ  ما بَْيَن الشَّْربَتَْيِن والِوْرَدْينِ :  ، لمَّ

بل عن الماء إِلى غاية الِوْرِد ، في ِوْرِد اإِلبل ، وهو َحْبُس اإلِ :  ما بين السَّْقيَتَْيِن ، بدل الشَّْربَتَْيِن ، وزاد الجوهريُّ :  وفي نسخ األَساس

بَِعيُّ  أَْظَماءٌ  والجمع  : ، ومثله في العُباب ، قال َغْياَلن الرَّ

 اأَل حَماءح اَ يِّ َقِصري  (1)َهقحفاً َعَل  
لم يَْبَق  أَي الِحَمار ، ءِ ِظمْ  قدر إِالَّ  أَي ُعْمِره أَو ُمدَّتِه ما بَِقَي منه قولهم في الَمثلو َمْوتِه ، وْقت ما بَْيَن ُسقُوِط الَولَِد إِلى ِحينِ :  الَحيَاةِ  ءُ ِظمْ و

ً  أَْقَصرَ  من الدَّوابِّ  ءٌ ليس َشيْ :  يقال يَِسيٌر ، ألَنه ءٍ من ُعمره أَو من ُمدَّته غيُر شي أَي من الحمار ، وهو أَقلُّ الدواّبِ َصْبًرا عن  منه ِظْمأ

تَْيِن ، وفي حديث بعضهم العطش ، يَِرُد الماءَ   ٌء يَِسيٌر.ِحَمار. أَي َشيْ  ءُ ِظمْ  ِحيَن لْم يَْبَق ِمْن ُعْمِري إِالَّ :  كلَّ يَْوٍم في الصيف مرَّ

طال أَو قَُصر  ءٌ ِظمْ  بَتَْيَهاالِغبُّ ، وذلك أَن تَِرَد اإِلبل يوماً وتَْصُدر فَتكون في الَمْرَعى يوماً وتَِرد اليوَم الثالَث ، وما بيَن َشرْ  األَظماءِ  وأَقَصرُ 

هو :  قالوا:  ، انتهى. وفي كتب األَمثال األَظماءِ  والِخْمُس َشرُّ  ِظْمُؤه هذه اإِلبل ِرْبعاً فَِزْدنَا في ِظْمئِها وتَمَّ  ءُ ِظمْ  وكان:  ، وفي األَساس

هذا الَمثُل يُْرَوى عن َمْرَوان بن الَحَكم ، قاله شيُخنا ، ولُماّل َعلّي قَاِري :  يدالِحَمار. وعن أَبي ُعب ءِ ِظمْ  أَْقَصُر ِمْن ِغّبِ الِحَمار ، وأَْقَصُر من

 الحياةِ ، َدْعَوى يقضي منها العََجُب ، وهللا المستعان. ءِ ِظمْ  ، في

ُجلِ  َظَماَءةُ :  قال ابُن ُشَمْيلٍ و أَي ُمشاِركيه ، وفي نسخة  َوقِلَّةُ إِْنَصافِه لُمَخاِلِطيه ي طبيعتهأَ  ُسوُء ُخلُِقه ولُْؤُم َضِريبَتِه:  َكَسَحابةٍ  على فَعَالَةٍ  الرَّ

ٌ  َظْمآنُ  رجل:  ِلُمَخاِلطه ، باإِلفراد ، واألَصُل في ذلك أَن الشَِّريب إِذا ساَء ُخلُقُه لم يُْنِصْف ُشَركاَءهُ. وفي التهذيب ، ال  َظْمأَى وامرأَة

يَّاِن ، قال الُمَخبَّل (2)بعظمه قليل اللْحم ، لَِزَق ِجْلُده :  َظْمآنُ  ينصرفان نَِكَرةً وال َمْعِرفة ، انتهى. ووجهٌ   :  وقلَّ ماُؤه ، وهو ِخالُف الرَّ

ِة اَل و  يــــــــــــفــــــــــــَ حــــــــــــِ الصــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــًا كــــــــــــَ رِيــــــــــــَك َوجــــــــــــح  تــــــــــــُ

مــــــــــــــــــذنَ     مِ   ــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــح ٍج واَل جــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ  خمــــــــــــــــــُح

  
إِذا  َظْمأَى ِريحٌ :  عيعن األَصمو وْجهٌ َريَّاُن ، وهو َمذموم (3)َمْعُروٌق ، وهو مدح ، وِضدُّه :  َظْمآنُ  َوْجهٌ :  ومن المجاز:  وفي األَساس

ةَ َعْطَشى كانت ة يصف السَّراب َغْير لَيِّنة ليس فيها نًَدى أَي َحارَّ مَّ  :  الُهبوب ، قال ذو الرُّ

ُرُدُه  طـــــــــــــح ااًن َوتـــــــــــــَ يـــــــــــــَ د  َأحـــــــــــــح رحتـــــــــــــَ رِي َويــــــــــــــَ   (4) ـــــــــــــَح
اُء     بـــــــــَ كـــــــــح َب نـــــــــَ مـــــــــح وجِ   ـــــــــَ ِة اهلـــــــــُ يـــــــــ  ظـــــــــَ يـــــــــح َن الـــــــــقـــــــــَ  مـــــــــِ

  
:  الَمْظَمئِيُّ  الَمْظَمئِّيِ  نَْشُر أَْرض يُْسِلُم َعلَْيَها َصاِحبُها فإِنَّه يُْخَرُج ِمنها َما أُْعِطَي نَْشُرَها ُربَع الَمْسقَِوّيِ وُعْشرَ وإِْن َكاَن :  في حديث ُمعاذٍ و

، قال ابن  (6)وَسقَى  َظِمئَ :  قَى ، مصدروالَمسْ  الَمْظَمإِ  الذي يُْسقَى َسْيحاً ، وهما منسوباِن إِلى ِضدُّ الَمْسقَِوّيِ  وهو السماءُ  (5) الذي تَْسِقيه

واية وعزاه ألَبي موسى ، وذكره الجوهرّي في المعتّل ، وسيأْتي.:  األَثير  ترك همزه يعني في الّرِ

أَهو أَْظَمأَهو  َعطَّشه.:  أَي َظمَّ

ُ  وما ِزْلت:  وفي األَساس أ ُح أَي أَتصبَّر على العطش. أَتََظمَّ  اليَْوَم َوأَتَلَوَّ

َ :  يقالو ئ تَْظِمئَةً و إِْظَماءً  الفََرسَ  أَْظمأ َرهُ  إِذا ُظّمِ ً  َضمَّ  :  قال أَبو النَّْجم يصف فرسا

هح  ِدلـــــــــــــُ يـــــــــــــُ   ـــــــــــــَح ي  الـــــــــــــر فـــــــــــــِ ِويـــــــــــــِه َوالـــــــــــــطـــــــــــــ  طـــــــــــــح  نـــــــــــــَ

ئُ     مــــــــــــِّ ظــــــــــــَ زِ ُ  نــــــــــــُ ا هنــــــــــــَح نــــــــــــَ َم َوَلســــــــــــــــــــــــــح حــــــــــــح  الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
ٌ  فََرسٌ :  من المجاز:  َز لْحُمه. وفي األَساسأَي نَْعتِصر ماَء بََدنِه بالتَّْعِريق حتى يَْذَهب َرَهلُه ويَْكتَنِ  أ ٌر  ُمَظمَّ ُ  ، ورمح (7)أَي ُمَضمَّ :  أَْظمأ

ُ  أَْسَمر ، وَظْبىٌ   أَسوُد ، وبَِعير:  أَظمأ

__________________ 
 ُمقحفاً عل .:  ( اللسان1)
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 لزقت جلدته بعظمه.:  ( اللسان2)
 ونقيضه.:  ( يف األساس3)
 أحياانً ا ويطرده.فريقد :  ( اللسان4)
ِقيه.:  ( اللسان5)  ُيسح
 مصدري أسق  وأ مب.:  ( اللسان6)
 .« ما» ابختالف العبارتا ويف اللسان أيضاً مادة«  مي» ( من هنا ورد يف األساس يف مادة7)
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ؤٌ  وِإبر َأ مبُ  ود انته  ا وعا :  ُ مح َب  (1)ســـُ َب  َرقيقة اجلفن وســـا :  َ مح ِم.ُمعحرَتَِقة الل:  َ مح يف الصـــحاح والعباب و  حح
ه ويقا  للفرس وصــَ تح ِبَرِهَلةِ  َكِكتاب َأي  َلِظَماءٌ  ِإن  ُفصــُ رَتحِخَية (2) لَيحســَ اللحم ويف بع  النســخ ُمَره َلة  (3)َكِنيزة   َ ِيمةٍ  ُمســح

رُ :  كُمَعظ مة ا ويف اأَلســاس الب ال َرَهَر فيها ا من ابب اجملاز ا والعجب من املَؤلف كيف مل  ِ َماءٌ  ومَفاصــِ ا َأي صــِ
اء:  وقـا  تعـاىل هللارحمهيَرد  عل  اجلوهرّي يف هـذا القو  عل  عـادتـه ا وقـد رّد عليـه اإِلمـام أَبو  مـد بن بـَّرّي   ِ مـَ

ا ٌ  َأي قَِليلة اللحم ا وملا قا  أَبو الط ّيب  َياءُ َ مح  هاهنا من ابب املعترِّ الالم ا ولي  من املهموز ا بدلير قوهلم ســـــــــــــــَ
 :  َقصيَدَته الجي منها
رحِج  ةِ يف ســـــــــــــــــــــــَ يــــــــــَ امــــــــــِ ر ٍة   ــــــــــَ مــــــــــِ وِص طــــــــــِ  الــــــــــُفصـــــــــــــــــــــــُ

يـــــــــــــــاَل     ثـــــــــــــــِ مـــــــــــــــح ر ُدهـــــــــــــــا هلـــــــــــــــا الـــــــــــــــتـــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ  أَيحَب تــــــــــــــــَ

  
 َظْميَاءُ  وَشفَةٌ  أَْظَمى بالياء من غير همز ، ألَني أَردت أَنها ليست بَِرِهلٍَة َكثيرة اللْحِم ، ومن هذا قولُهم ُرْمحٌ  ظاِميَة إِنما قلتُ :  كان يقول

َق الشََّوى إِنه:  انتهى ، ولكن في التهذيب ٌل وكانت ِإذا لم يَكن فيها َرهَ  لَِظَماء الشََّوى وأَنَّ فُُصوصهَ  ألَْظَمى ويقال للفرس إِذا كان ُمعَرَّ

ّكيت  :  ُمتََوتِّرةً ، ويحمد ذلك فيها ، واألَصل فيها الهمز ، ومنه قوُل الّراجِز يَِصُف فَرساً ، أَنشده ابُن الّسِ

اَل ح  اِم اأَلغــــــــــــح ِر محــــــــــــََ ثــــــــــــح نح مــــــــــــِ يــــــــــــه مــــــــــــِ جــــــــــــِ نــــــــــــح  يـــــــــــــُ

اَل ح     ح ٍر ِشــــــــــــــِ لــــــــــــــَ  َورِجــــــــــــــح جــــــــــــــح ِد عــــــــــــــَ ُض يــــــــــــــَ  َوقــــــــــــــح

  

َب   الن َسا ِمنح حَتحُت َراي  ِمنح َعا ح  َ مح

 ، انتهى. (4)أَي ُمْمتَِلئَة اللْحِم 

 اسم سيف َعنترة بن َشدَّاد.:  ظامئو

 والتركيب يدلُّ على ذبول وقِلَِّة ماٍء.

 عن ابن األَعرابّي. (5) كالظَّاَءةِ  الرُجُل األَحَمُق ، هو الظَّْوأَة:  [ظوأ وظيأ]

ً  يقالو ه إِذا َظيَّأه تَْظيِيئا ق بينهما الصاغانيُّ فذكر َغمَّ  في َظيَأَ. َظيَّأَهو في ظوأَ  الظَّْوأَةَ  وَحنَّقه ، عن ابن األَعرابّي أَيضاً ، وقد فرَّ

 فصل العني
 املهملة مع اهلمزة

وهي األَحمال واألَثقال ، وأَنشد  األَْعبَاءُ  والجمع ء كانَ والثِّْقُل من أَّي شي ِعْبآنِ  من المتاع وغيِره ، وُهما الِحْملُ :  بالكسر ءُ الِعبْ :  [عبأ]

 :  لُزَهْيرٍ 

ُر  امـــــــــــِ بح ا ـــــــــــَ ـــــــــــعـــــــــــِ ِن ا ح  ءَ ال يـــــــــــَر عـــــــــــَ قـــــــــــِ  الشـــــــــــــــــــــــــ 

رِ     كــــــــــــــــح ٍد َواَل شــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ريحِ ي غــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ اين ب  جــــــــــــــــَ

  
ً  ءُ الِعبْ و كلُّ ِحْمٍل من ُغْرٍم أَو َحَمالَةِ :  ءُ الِعبْ :  الليثِلغَْيِر يَد وال ُشْكِر ، وقال :  ويروى  األَْعَدالُ :  األَْعبَاءو ، ِعْبآنِ  وهما الِعْدلُ :  أَيضا

 .أَْعبَاء أَي في األَخير كالِعْدل والعَْدِل ، والجمُع من كّلِ ذلك ويُْفتَح هذا أَي ِمثْله ءُ ِعبْ  هذا:  والنَِّظيُر ، يقال الِمثْلُ 

َ :  وعن ابن األَعرابي ِضيَاُء الشمِس :  بالفَتْحِ  ءُ العَبْ :  قال ابن األَعرابيو ُ  وْجُهه َعبَأ :  والعَْبَوةُ :  إِذا أَضاَء وْجُهه وأَْشَرَق ، قال (6) يَْعبَأ

َي الرجُل ، قاله الجوهرّي ، قال ابُن األَعرابي َكَدمٍ  مقصوراً  َعبٌ  فيه ويقال (7)جمعه ِعبَاء :  َضْوُء الشمس هَو : ال يُْدَرى أَ  ويٍَد ، وبه ُسّمِ

ياشي وأَبو حاتم معاً قاال:  أَي المهموز لغةٌ في َعِب الشَّْمِس أَي المقصور أَم هو أَصله ، قال األَزهري أَجَمَع أَصحابُنَا على :  وروى الّرِ

 :  ا في التخفيفَعِب الشمِس أَنه َضْوُؤها ، وأَنشد



335 

 

بُ ِإَذا مـــــــا رََأتح َِشحســـــــــــــــــــــًا  َرتح  عـــــــَ ِ  ِشـــــــَ  مـــــــح  الشـــــــــــــــــــــ 

هــــــــــا     لــــــــــِ ثــــــــــح ا (8)ِإىل مــــــــــِ يــــــــــُدهــــــــــَ مــــــــــِ ي  عــــــــــَ رح ــــــــــُِ  واجلــــــــــُ

  
ْيُت َعَب هم َعُب الشَّْمِس ورأَ :  يقال:  وأَما َعْبُد َشْمس من قُريٍش فغيُر هذا ، قال أَبو زيد:  الشَّْمِس وهو َضْوُؤها ، قاال َعبِ  نَسبه إِلى:  قاال

 وأَكثر كالمهم رأَْيُت َعْبدَ :  الشَّْمس ومررُت بِعَِب الشَّْمِس يريدون ، َعْبَد شمٍس. قال

__________________ 
 معرتقة اللحم.:  قليلة اللحم. ويف امكم:  رقيقة اجلفن ا وسا   مياء:  عا  مياء:  ( يف األساس واللسان1)
لٍة.:  ( ضبرت اللسان2)  بَرهح
 كثرية اللحم.:   ( اللسان3)
 فجعر قوائمه ِ ماء. وسراٌة راّيً أي ممتلئة من اللحم.:  ( عبارة اللسان4)
 الظياة الرجر األمح .( : ضيا)كالظّيحبة. ويف اللسان :   ( القاموس5)
 عبا وجهه يعبو.:  ( اللسان6)
 ِعباً.:  ( اللسان7)
 .«رملها»:  ( يف اللسان8)
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مح ِ  َعبُ : و  أَنشـــَد البيَت الســـابَ  ا قا َِشحٍ  ا و  وحُ ها ا يقا :  الشـــ  نَ :  ضـــَ ســـَ وحَءَها ا قا  َعبَـَها ما َأحح وهذا :  َأي ضـــَ
هذا بـَلحَخِبيَثِة ورأَيت بلحَخِبيَثِة :  قوُ  بعِ  الناس ا والقوُ  عندي ما قاله أَبو زيٍد أَنه يف اأَلصــر َعبحُد ِشٍ  ا ومثله قوهُلم

َهل ب قا ومررت بِبَـلح 
ُ
ومنهم من يقو  َعب  َِشحِ  بتشــــديد الباء ا يريد :  َخِبيَثِة ا وحك  عن يُوُنَ  بـَلحُمَهل ِب يريد َبين امل

 َعبحَد َِشح  انته .
َ وَ  َ :  جعَل بْعَضه على بعض ، وقيل الَمتَاعَ  َعبَأ ً  واألَْمَر َكَمنَعَ  الَمتَاع َعبَأ َ  كذلكو َهيَّأَه ،:  فيهما (2) تَْعبِئَة بالتشديد َعبَّأَهوَ  (1) يَْعبَُؤه َعْبأ  َعبَأ

َزه إذا الَجْيشَ و الخيلَ  أَي في كّلٍ من المتاعِ واألَمِر والجيِش كما أَشرنا إِليه ، قاله  َكعَبَّأه تَْعبِئَةً  الجيش تَْعبِيَة وكان يونس ال يهمز َجهَّ

ً و تَْعبِئَةً  الخيلَ  َعبَّأْتوَ  وكلُّ من كالم العرب ،:  ، قال ةً تَْعبِئَ  المتاع َعبَّأْتُ :  األَزهري ، ويقال ، أَي في المتاع واألَمر لما  ، فيهما تَْعبِيئا

ً  الَجْيشَ  َعبَأْتُ :  يقال .ليالً  بِبَْدرٍ  وسلموآلهعليههللاصلىالنبيُّ  َعبَأَنَا:  في حديث عبد الرحمن بن عوف قالو عرفت ، ،  تَْعبِئَةً  َعبَّأْتُهموَ  ، َعْبأ

اْحتََوْيُت :  له َشّراً ، أَي َهيَّأْتُه ، وقال ابُن بُُزْرجَ  َعبَأْتُ وَ  أَي رتَّْبتُهم في مواضعهم ، َوهيَّأْتُهم للحرب ، َعبَّْيتُهم تَْعبِيةً :  وقد يُتَْرك الهمُز فيقال

َ و .(3)، واْزَدلَْعتُه  اْعتَبَأْتُهو ما عنده ، واْمتََخْرتُه ، يبَ  َعبَأ ً  واألَْمرَ  الّطِ  :  عن أَبي زيٍد ، قال أَبو ُزبَْيٍد يصف أَسداً  َصنَعَه وَخلََطه:  يَْعبَُؤه َعْبأ

ِه  يـــــــــــــــــح بــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح رِه َومبـــــــــــــــــَِ حـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبن بـــــــــــــــــِ

ريًا اَبَت     بـــــــــــــــــــِ ُؤهُ عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ بـ عـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ ُروسُ  يـ  عـــــــــــــــــــَ

  
 بات تَْخبَُؤه.:  ويروى

ً وَ  َعبَّأْتُه تَْعبِئَةً وَ  وَعبَّْيتُهُ   .(4) تَْعبِيئا

فيه ُخطوط ، وقيل هو الُجبَّةُ من :  أَي معروف وهو َضْرٌب من األَْكِسيَة ، كذا في لسان العرب ، زاد الجوهري ِكَساٌء م:  كسحاب العَبَاءُ و

بَْيِديُّ في المعتل ، قاله شيُخنا. َعبَاَءة:  همزته عن ياء ، وإنه يقال:  قال الصرفيون كالعَبَاَءةِ  الصُّوف  َوَعبَايَة ، ولذلك ذكره الجوهريُّ والزُّ

 .أَْعبِئَةٌ  ج َكعَبَامٍ  الثَِّقيُل األَْحَمُق الَوِخمُ  الرجل:  العَبَاءُ و

ُ  اْعتَبَأَتِ  ، عن ابن األَعرابّي ، وقد ِخْرقَةُ الَحاِئِض  هي َكِمْكنََسةٍ  الِمْعبَأَةُ و  .بالِمْعبَأةِ  المرأَة

ُ و  :  له إِذا َرأَْيته فَذَهْبت إِليه ، قال أَبو ِحزاٍم العُْكِليُّ  َعبَأْتُ  ، مشتق من الَمْذَهبُ  هو َكَمْقعَدٍ  الَمْعبَأ

نح وَ  ــــــــــــــطــــــــــــــِّ رِ اَل ال قــــــــــــــح ي مــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ئ ــــــــــــــَ نح َوبـ  ٌء ُء مــــــــــــــِ

نح وَ     ياَل َأاَن مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ ئ ــــــــــــــــَ ب عــــــــــــــــح ُؤهح  مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ زحنـ  مــــــــــــــــَ

  
ُ  ماو روى ابُن نَُجْيح عن  (6) (ُقْل ما يَ ْعبَ ُؤا ِبُكْم َربِّ َلْو ال ُدعاؤُُكمْ ):  قال األَزهري ، وقوله تعالى (5) أَْصنَعُ  ما:  أَي األَمرِ  بِهِ  أَْعبَأ

بفالن ، أَي ما كان له عندي  َعبَأْتُ  تأْويله أَيُّ َوْزٍن لكم ِعْنده لو ال تَْوِحيُدكم ، كما تقول ما:  ُمجاِهد ، أَي ما يَْفعَُل بِكم ، وقال أَبو إِسحاق

به َشْيئاً ، أَي لم أَُعدَّه َشْيئاً ، وقال أَبو َعْدنَان عن  َعبَأْتُ  ما:  قال أَبو عبد الرحمن:  الثِّْقل ، وقال َشِمرٌ  ءِ الِعبْ  وأَصل:  وزن وال قَْدر ، قال

ُ  ما:  (7)قال :  رجل من باهلة ً  يَْعبَأ َ  قد:   ، وإِذا قيلهللا بفالن إِذا كان فاجراً مائِقا ٍء ، فهو َرُجُل ِصْدٍق وقد قَبَِل هللا منه كلَّ شي (8)هللاُ به  َعبَأ

ُ  ماو بفاُلن أَي لم أَقبل شيئاً منه وال من َحِديثه َعبَأْتُ  ما:  وأَقول:  قال ً  بفاَُلنٍ  (9) أَْعبَأ له شيئاً ،  َعبَأْتُ  وما:  قال األَزهري ما أُبَاِلي ، أَي َعْبأ

َ  وأَما:  لم أُباله ، قالأَي  ِت  َعبَأ  حرفاً مهموزاً غيره. (10)فهو مهموز ال أَعرف في ُمْعتاَلَّ

 وقد تقّدم في ح ش أَ. هو االْحتَِشاءُ  االْعتِبَاءُ و

هو :  ة زائدتان ، وقال بعضهم، فالنون والهمز (11)هو من العَْدو :  فالنون والواو والهاُء زوائد ، وقال بعضهم َكِفْنعَْلَوة الِعْنَدأَْوةُ :  [عدأ]

ٌء كالم العرب شيفِْعلَْلَوة ، واألَصل قد أُِميَت فِْعلُه ، ولكن أَصحاَب النَّْحِو يتكلَّفون ذلك باشتقاق األَمثلة من األَفاعيل ، وليس في جميع 

عَة ، َوَعبَأَ ، وَعفَأَ ، وَعَمأَ  ِعْنَدأَْوة يدخل فيه الهمزةُ والعيُن في أَصل بِنَائه إِالَّ   ، (12)، وإِمَّ
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__________________ 
 عّبًب.:  ( اللسان1)
 حتريف.« تعبيئة»:  ( األصر2)
 واحد.:  وأخذته:  ( زيد يف اللسان3)
 تعبية وتعبيئاً.:  ( يف اللسان4)
 وما أعبب هبذا األمر أي ما أصنض به.:  ( اللسان5)
 .77اآية ( سورة الفرقان 6)
 يقا .:  ( اللسان7)
 عنه.:  ( األصر8)
 وما عببحُت.:  ( اللسان9)
 معتالت العا.:  ( زيد يف اللسان10)
 العداء.:  ( اللسان11)
 وعباء وعفاء وعماء.:  ( اللسان12)
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مثُر هذا ال يـَُعد  زايدًة ِإال  :   ا كذا يف لسان العرب ا فال يقا (1)فَبما َعظَاَءة فهي لغٌة يف َعظَايَة ا وِإَعاء لُغة يف ِوَعاء 
رُ :  عل  جهة التنبيه ا كما زعمه شـــيخنا ا ومل  اخَلِديَعة هو:  قا  بعضـــهمو  يكون يف الّرِجر االلحِتَواءُ  هوو   ركة (2) الَعســـَ

هم ِدُم اجلَرِي يهمزه بعضــــــــــُ ُقح
َوة ا وامل ٌر عن ابن اأَلعرايبّ  ِعنحَدأحَوةٌ  يقا  انقة ءُ واجلَفح نحَدأحوة َأي َجرِيئة ا حكاه ِشَِ  وِقنحَدأحَوة وســــــــــِ

رُ  بغري هاء. كالِعنحَدأحوِ  َكح
 ا ال لف  أَنه لو ذكره مض اخلديعة كان َأوىل ا أَلهنما من قوٍ  واحٍد. وامل

يقَتكَ تَْحَت طِ  في المثل إِنَّ  أَْدَهى الدََّواِهي ،:  الِعْنَدأَْوةُ :  قال اللِّحيانيُّ و ينَة ، اسٌم من اإِلطراق وهو السُّكون والضَّعف واللين ّرِ ،  لَِعْنَدأَْوة َكِسّكِ

أَي ِخاَلٌف َوتَعسٌُّف كما فَسَّر به ابُن منظور ، أَو ُعْسٌر وَشَراسةٌ ، كما فَسَّره  َمْكرٌ  وفي نسخة ُسُكونك بالنون أَي تحت إِْطَراقَِك وُسُكوتِك

يت والُمَطاِول ِليأْتَِي بِداهيٍة ويَُشدُّ َشدَّةَ لَْيٍث َغيَر ُمتٍَّق ، وستأْتي اإِلشارة إِليه فيقال هذا ل (3)الزمخشرّي  ّكِ  ي عند.لُمْطِرق الدَّاِهي الّسِ

 فصل الغني
 املعجمة مع اهلمزة

 كَدْحرج َدْحَرَجةً. َغأَْغأَ َغأَْغأَةً وَ  ا بها.لُسْكنَاه الَجبَِليَّة ِجْنس من الِغْربان (4) َصوُت الغََواِهقِ :  لَسْلَسال الغَأَْغاءُ :  [غأغأ]

َ :  غبأ ً  له َغبَأ َ و يَْغبَأُ َغْبأ  له ، ولم يعرفها الرياشيُّ بالغين معجمةً ، كذا في لسان العرب. قََصد إِذا إِليه َكَمنعَ  َغبَأ

ما تَفَلَّق من قُشوِر :  قِْشُر البَْيِض الذي تحت القَْيِض ، والقَْيضُ :  وقال غيره البَْيِض الِقْشَرةُ الُمْلتَِزقَة بِبَياِض :  ، َكِزْبِرج الِغْرقِئ:  [غرقأ]

اءُ  ْهِلئَة زائدتاِن ، وقد نبَّه عليه الجوهريُّ ،  (5)همزته زائدة ، ألَنه من الغََرق :  البَيِض األَعلى ، قال الفرَّ ، وكذلك الهمزة في الِكْرفِئَة والّطِ

 أَي البَْيَضةُ  َغْرقَأَتِ  يقال من ذلكو وهو قوٌل ضعيف ، (6) أَو البَياُض الذي يُْؤَكلُ  ُء مما قاله المصنف في غ ر ق ،ه شيفلم يَِرْد علي

قيُق ،  هللا تعالى.وسيأْتي في غرق مزيد لذلك إِن شاَء  فَعَلَْت ذلك بِبَْيِضَها إِذا الدََّجاَجةُ  َغْرقَأَتِ  كذاو َخَرَجْت َوَعلَْيَها ِقْشُرها الرَّ

 فصل الفاء
 مع اهلمزة

ُ :  [فأفأ] ُ وَ  فَأْفَاءٌ  رجل:  يقال بَْلبَالٍ  مثل الفَأْفَاءُ و عن اللحياني ، كفَْدفَدٍ  الفَأْفَأ َ  يَُمدُّ ويُْقَصر ، وقد فَأْفَأ ٌ  ، وامرأَة فَأْفَأ ، كذا في لسان العرب ،  فَأْفَأَة

هو الذي يُْكثِر :  فسقط بذلك ما قاله شيُخنا إِن المعروف هو المّد ، وأَما القصُر فال يُْعَرف في الوصف ِإال في شعر على جهة الضرورة

ُد الفاِء وُمْكثِْره فى كالِمه تَرداَد الكالِم إِذا تكلَّم أَو هو ٌ  يهوف إِذا تكلّم ، وهو قول الُمبّرد ُمَرّدِ أَي ُحْبَسة في اللّسان َوَغلَبَةُ الفاِء على الكالم  فَأْفَأَة

ُ :  ، وقال الليث  على اللسان. (7)في الكالم كأَن الفاَء تَغلب  الفَأْفَأَة

 كذا في العُباب. وتَْسُكن تَنقشع ساعةً ثم تأْتي ، الَمَطَرةُ السريعةُ  الفَْبأَة:  [فبأ]

َ  َما:  [فتأ] أَي عين الفعل ، أَما الكسر والنصف فلغتان مشهورتان ، األَول أَشهر من الثاني ، وأَما الضمُّ فلم يَثبت عند أَئمة  ، مثلة التاء فَتأ

اء ، والعجب من :  اللغة والنحو ، وكأَنه نقله من بعض الدواوين اللغوية ، وهو مستبعد ، قاله شيخنا. قلت والضم نقله الصاغاني عن الفرَّ

َ  وما فَتِئَ  َما:  وهو في العباب ، تقولشيخنا كيف استبعده  ً  (8) فَتَأ َ  كما وما بَِرح ما زال:  فُتُوءاً و يَْفتَأُ فَتْأ لغة بني تميم ، رواه عنهم أَبو  أَْفتَأ

 : في نوادر األَعرابو ، وذلك إِذا كنَت ال تزال تَْذكره ، لغةٌ في ذلك. إِفتاءً  أَذكره أَْفتَأْتُ  ما:  زيد ، يقال

أَي تأَثر منه ، وفي بعض النسخ بالفاء والمهملة والُمعجمة ، أَي الَن بعد يُْبس ، وما  عنه (9) نَِسيَه واْنقََذع إِذا كسمعَ  أَي األَمرِ  عنه فَتِئَ 

 َء ال يستعمل إاِل في النفي أَو ما في معناهفتى

__________________ 
 وأعا لغة يف وعا.:  وابألصر:  ( عن اللسان1)
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ر.:  ( ضبرت القاموس2)  الُعسح
 ( كذا ا ومل جنده.3)
 العواه .:  ( يف القاموس4)
ء زائدة ومل يعلر ذلك ابشتقا  وال غريه ا ولست أر  للقضاء ذهب أبو إسحا  إىل أن  زة الغرق :  ( وهو قو  الزّجاج أيضاً. قا  ابن جين5)

ء ت أبوىل فتقضــــــــــي بزايدهتا ا وال جند فيها معىن غر  ا اللهم إال أن تقو  أن الغرق بزايدة هذه اهلمزة وجهاً من طري  القياس ا وذلك أهنا ليســــــــــ
 حيتوي عل  مجيض ما لفيه من البيضة ويغرتقه.

 (.لسان العرب)( وهو قو  النضر 6)
 يغلب.:  ( اللسان7)
 اه.« كذا يف النسخ مل ميثر للضم» ( هبامش املطبوعة املصرية8)
 أفتب إذا نسيته وانقدعت.« األمر فتئت عن»:  ( يف اللسان9)
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دِ  د ا فِإن اســــــــــتعمر بغري ما وحنوها فهي َمنحِوي ة ا عل  حســــــــــب ما  ي َأو خاصيف ابجَلحح ُء َأي ال يـَُتَكل م به ِإال  مض اجَلحح
ِد من هذه األَلفا  وهو َمنحِوييف ا وهو كقوله و  عليه َأخَواهُتا  (قاُلوا اَتهلِل تَ ْفتَ ُؤا):  تعاىلرمبا َحذفت العرُب حرحَف اجَلحح
فَ  َتبُ  َأي ما (1) (َحّّت َتُكوَن َحَرض   اً َأْو َتُكوَن ِمَن اهْلاِلِكنيَ ) َتذحُكُر يُوســــُ ا  َتفتبُ  ال:  كذا يف ســــائر النســــخ ا والصــــواب  تـَفح

رِين  فســـــــــِّ
ُ
نِّف وِإن  (2)كما قد ره مَجيُض النحاِة وامل ُصـــــــــَ

َره امل َلٌة ا قاله ا وال اعتباَر مبا َقد  تَِبض فيه كثرياً من اللغويا ا ألَنه َغفح
 :  وقا  ساعدُة بن ُجَؤي ةَ  شيُخنا.

ُه  مـــــــــــــــــُ َوائـــــــــــــــــِ اِرٍب َدرحٍج قــــــــــــــــــَ نح قـــــــــــــــــَ د  مـــــــــــــــــِ  أَنـــــــــــــــــَ

رُه مــــــــــــا     َوافــــــــــــِ مٍّ حــــــــــــَ بُ صــــــــــــــــــــــــــُ تــــــــــــَ فــــــــــــح ــــــــــــَ ا تـ  الــــــــــــد جلــــــــــــََ

  
ُ  ما:  أَراد  من الدَّلَج. تَْفتَأ

َ و ةً بمعنى َسَكن ، وقيل كَمنَع فَتَأ َ  تكون تامَّ في ِكتابه جمع اللغاِت الُمْشِكلة  ذكره بن مالك إِمام النحو أَبي عبد هللا محمد عن وهذه َكَسر وأَْطفَأ

اء ، وهو صحيح أَي نََسبه ، وعزاه اءُ  للفرَّ  النَّاَر أَطفأْتُها فَتَأْتُ و َسكَّْنتُه ،:  عن األَمرِ  فَتَأْتُه:  أْوَرَده ابُن القُوِطيَّة وابُن القطَّاع ، قال الفرَّ

وهذا من :  إِنه َوَهٌم وتصحيف عن فَثَأَ ، بالثاء المثلَّثة ، قالوا:  إِياه حيث قال وَغْيُره في تَغليطه األَندلسيُّ  أَبو َحيَّان اإِلمام أَثير الدين وغِلطَ 

 ُجْملة تَحاُمالِت أَبي حيَّاَن الُمْنبِئَة على قُصوره ، قاله شيخنا.

َ :  [فثأ] ً  (3) الغََضَب كَمنَع الرجلُ  فَثَأ َغَضبَه ، وكان زيٌد مغتاظاً  فَثَأْتُ :  ومن المجاز:  وفي األَساس وكَسره. بِقَْوٍل أَو غيِره َسكَّنَه:  يَْفثَُؤه فَثْأ

ثِيئَةَ » ومن أَمثالهم ، أَي في اليسير من البِرِّ  فَفَثَأْتُه عليك ُ  ِإن الرَّ :  في حديث ِزيادٍ  قدم معنى المثل في رث أَوانتهى وقد ت (4)« الغََضب تَْفثَأ

َ و انكسر َغَضبُه:  َء هو أَي كفرح، أَي ُخِلَطْت به وُكِسَرْت ِحدَّته ، وفَثِى (5) بُِساللَة فُثِئَتْ  لهو أَحبُّ إِليَّ ِمن َرثِيئَةٍ  ً  الِقْدرَ  فَثَأ  فُثُوءاً و يَْفثَُؤه فَثْأ

 :  عنههللارضيبماٍء بارد أَو قَْدح بالِمْقَدحة ، قال الَجْعِديُّ  َسكَّن َغلَيانَها:  المصدران عن اللحيانيّ 

هـــــــــــا  ِدميـــــــــــُ نـــــــــــُ ـــــــــــَ مح فـ ُرهـــــــــــُ دح ا قـــــــــــِ نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ لـــــــــــَ وُر عـــــــــــَ فـــــــــــُ ـــــــــــَ  تـ

او     ُؤهــــــــــــَ ثـــــــــــــَ فــــــــــــح اَل  نـــــــــــــَ ا غــــــــــــَ هــــــــــــَ يـــــــــــــُ ا ِإَذا محــــــــــــَح نــــــــــــ   عــــــــــــَ

  

ُه  يـــــــقـــــــُ هـــــــِ اِش شـــــــــــــــــــــَ حـــــــَ اِ  اجلـــــــِ هـــــــَ َتشـــــــــــــــــــــح ٍن كـــــــَ عـــــــح طـــــــَ  بـــــــِ

اَل و     ٍد خــــــــَ اعــــــــِ نح ســــــــــــــــــــــَ اَن مــــــــِ ا كــــــــَ ُه مــــــــَ رحٍب لــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــَ

  
 وكذلك أَنشدهُ الجوهريُّ وابُن القُوِطيَّة وابن القّطاع ، ونََسبه في التهذيب إِلى الُكَمْيِت. وقِْدُرهم ، أَي َحْربُهم.

 َغلَْت بُْرَمتُكم:  لية ، وفي بعض النسخ بالتخفيف ، وغليانها مرفوع ، وهو َغلط ، وتقولوَسكَّن بالتضعيف ، وَغليَانَها منصوب على المفعو

َ و أَْطفَأَ فاُلٌن النَّائَِرة ،:  ، أَي َسكَّْنُت َغلَيانَها. ومن المجاز فَفَثَأْتُها َ و القُُدوَر الفَائَِرة ، كذا في األَساس. فَثَأ ً  ءَ الشيْ  فَثَأ ُ و يَْفثَُؤهُ فَثْأ  َسكَّن وءاً فُث

ً  الماءَ  فَثَأْتُ و بَْرَده بالتَّْسِخين بالتضعيف ْنتَه فَثْأ ْنتَه ، عن أَبي زيد ، وكذلك كّل ما َسخَّ  َكَسَرْت بَْرَده:  فُثُوءاً  الشمُس الماءَ  فَثَأَتِ و إَِذا ما َسخَّ

َ و ً  َء عنهالشَّيْ  فَثأ ً  (6) فَثَأْتُ و وَمنعه. َكفَّه:  يَْفثَُؤه فَثْأ ً  َعنِّي فاُلنا إِذا َكَسْرتَه  فَثْأ
َ و عنك بقوٍل أَو غيره (6) ً  اللَّبَنُ  فَثَأ أُْغِلَي فَارتفَع له  إِذا يَْفثَأُ فَثْأ

َز شيُخنا نَْصَب اللبن. فاثِئٌ  من التَّغَيُِّر فهو وتَقَطَّعَ  (7) َزبَدٌ   ، عن أَبي حاتم ، وجوَّ

َ  َعَدا الرجُل حتَّىو  :  قالت الَخنساءُ  وفَتَرَ  واْنبََهرَ  أَْعيَا أَي أَْفثَأ

هــــــــــــا  وعــــــــــــُ ف  ُدمــــــــــــُ يِن اَل  ــــــــــــَِ يــــــــــــح عــــــــــــَ نح لــــــــــــِ  َأاَل مــــــــــــَ

لـــــــــُت     تح ِإذا قـــــــــُ ثـــــــــَ رُ  أَفــــــــــح فـــــــــِ حـــــــــح تـــــــــَ ر  فــــــــــَ هـــــــــِ تـــــــــَ  َتســـــــــــــــــــــــح

  
َ و ، فَخفَّفَت أَْفثَأَتْ  أَراَدتْ  ي إِلى  َسَكنَ :  الَحرُّ  أَْفثَأ ء النَّظر كذلك ، التْخليِط وهو على باِدىوفَتَر ، وزعم شيخنا أَن فيه إِيجازاً بالغاً ُربَّما يَُؤّدِ

الَمْسلوفَِة ال يَُؤاخذُ ولكن فَتَر َمعطوٌف على أَْعيَا وَسَكَن ، وما بعَده ليس من معناه ، كما بَيَّنَا ، فال يكون تخليطاً ، وأَما اإِليجاز فمن عادته 

َ و في ِمثِله  وما تَْفشأُ تَفعل بمعنى (9) أَفثأَتْ  ، وأَطبقَت السماُء ثم أَفثَأْتُمو أَقمتُم عنه (8)قد نََوْيتُم الَمسيَر حتى :  به ، يقال أَقَامَ :  بالمكان أَفثَأ

__________________ 
 .85( سورة يوسف اآية 1)
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 اه.« ال» أي ألن النحاة ذكروا أن من شروط حذف الثاين أن يكون:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 .«كمنض» ويف نسخة« كجمض» القاموس( يف 3)
 .«إن الرثيئة مما يفثب الغضب:  ففثبته عنك ا ويف املثر»:  ( عبارة األساس4)
 وانظر النهاية. (رَث)( مّر ا مادة 5)
 . كسره... وفثب عين:  ( عن اللسان ا وابألصر6)
 زُبحٌد.:  ( ضبرت اللسان7)
 مث.:  ( األساس8)
 أجهت. أي:  ( زيد يف أساس البالغة9)
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وا عليها املاَء فَبَكب  عليها الَوِجضُ  له َأمححَوحا َأي للمري ِ  افثـَُئواو  ا كر ذلك يف اأَلســاس. (1)التاء   َأي املري  ِحجارًة َورشــ 
 َأي أيحخذه الَعَر  ا وهذا كان من عادهتم. لِيَـعحَر َ 

 ٍء يَْغلي ويَفوُر.والتركيب يدّل على تَسكين شي

ل أَفصُح ، كَسِمعَه َوَمنَعَه األَمرُ  فََجأَهُ :  [فجأ] ً  واألَوَّ إِذا جاَءه :  من َغْيِر أَْن يَْشعَُر به ، وقيل َهَجم عليه:  بالضم فَُجاَءةً و بالفتح يَْفَجُؤه فَْجأ

َ :  ، وعن ابِن األَعرابّيِ  اْفتََجأَه اْفتَِجاءً و اجأَةً فَِجئََك َكفَاَجأه يُفاِجئُه ُمف بَْغتةً من غيِر تَقَدُِّم َسبٍَب ، وكلُّ ما َهَجم عليك من أَمٍر فقد إَِذا  أَْفَجأ

ُ  ما:  الفَُجاَءةِ  وَمْوتُ  ، فَاَجأَكَ  ما:  بالضم والمدّ  الفَُجاَءةو صاَدَف َصديقَه على فَِضيَحٍة. اإِلنساَن من ذلك ، وورد في الحديث في غير  يَْفَجأ

ة.موضعٍ ، وقَيَّده بعُضهم بفتحِ الفاء وسك  ون الجيم من غير َمّدٍ على الَمرَّ

فال  (2) الفُجاَءة أَذا قلَت خرجُت فإِذا َزْيٌد ، فهذا هو:  ، وضعوه موِضَع المصدِر ، واستعمله ثعلٌب باألَلف والالم َومكَّنَه فقال فَُجاَءةً  ولَِقيتُه

 يُْدَرى أَهو من كالم العرب أَم هو من كالمه ، كذا في لسان العرب.

َكةً  قََطِرّيٍ  أَبِي نَعَامة واِلدُ  (3) فَُجاَءةُ و  .179المازنّي التميمّيِ رئيِس الخواِرجِ ، ُسلُم عليه بالخالفة ثالَث عشرةَ سنةً وقُتِل سنة  الشَّاعرِ  ُمَحرَّ

ُ  والمصدر َعُظَم بَْطنُها إِذا الناقةُ كفَِرحَ  فَِجئَتِ  يقال:  عن األَصمعي وابن األَنباريو  .(4)هموزاً مقصوراً م الفََجأ

َ :  في األَساس والعُبابو ً  َكَمنَع فََجأ  .(5)أَي عاَجلَهُ  فَاجأَه: و وزاد في األَساس َجاَمعَ  يَْفَجُؤها فَْجأ

 ذكره الصاغاني في ِرسالته التي أَلفها في أَسماء األَسد. األَسد هو الُمفَاِجئُ و

 ، على غير قياٍس ، فَناِديدُ  ج ْزنُها فِْنعَْليَة ، وأَصلها من فََدأَ ، والمعروف أَنها ِفْعألْيَةٌ ، قال شيخناوعليه فوَ  الفَأْسُ :  بالكسر الِفْنَدأْيَةُ :  [فدأ]

 والمشهور عند أَئمة الصرف أَنهما ُمتَِّحدان ، فليُْعلَم. في ف ن د بالواو فإِنه َمِزيد يذكر الِفنَدأَْوةُ  أَماو

كيت ِحماُر الَوْحِش :  يَُمدُّ ويقصر:  قال الكوفيون َسَحابٍ  مثل الفََراءُ و بَلكج مهموزاً مقصوراً  الفََرأُ :  [فرأ] الحماُر الوحِشيُّ :  وقال ابن الّسِ

 :  بالكسر ، جمع َكثْرة ، قال مالك بن ُزْعبَةَ الباِهليُّ  فَِراءٌ و جمع قِلَّه أَْفَراءٌ  ج ، والمشهور اإِلطالق أَوفتِيُّهُ  ، وكذا في الصحاح والعُباب

ذَذاِن و  رحٍب كــــــــــــــَ رَاءِ ضــــــــــــــــــــــــــــَ ُه  الــــــــــــــفــــــــــــــِ ولــــــــــــــُ  ُفضــــــــــــــــــــــــــــُ

اوَ     وُرهــــــــــــَ ــــــــــــُ ب ــــــــــــَ اض تـ خــــــــــــَ
َ

ــــــــــــزَاِي املــــــــــــ ِإي ٍن كــــــــــــَ عــــــــــــح  طــــــــــــَ

  
 السمراء فأَنشد األَصمعيُّ  (6)تَْختَبِرها. وَحَضر األَصمعيُّ وأَبو عمٍرو الشيبانيُّ عند أَبي :  إِخراُج البَْوِل ُدْفعةً بعد ُدْفعٍة. وتَبُوُرها:  اإِليزاغ

 : 

رحٍب كــــــــــــــذذان  رَاءِبضــــــــــــــــــــــــــــَ ه  الــــــــــــــفــــــــــــــِ ولــــــــــــــُ  ُفضــــــــــــــــــــــــــــُ

هــــــــح ِ و     م  اِبلــــــــنـــــــــ  ا هــــــــَ فــــــــَ اِ  الــــــــعــــــــَ هــــــــَ َتشــــــــــــــــــــــح ٍن كــــــــَ عــــــــح  طــــــــَ

  
 ِرَوايتُكم. (7)َهذا :  أَراد الفَْرَو. فقال األَصمعيُّ :  ل أَبو عمٍروثم ضرب بيده إِلى فَْرٍو كان بِقُْربه يُوِهم أَن الشاعر أَراد فَْرواً ، فقا

ْيِد في َجْوفِ  في المثلو (8) فريئا وقرأَ أَبو َحْيَوة لقد جئت شيئا َكفَِرّيٍ  ءٌ فَري أَْمرٌ و اح  الفََرا كلُّ الصَّ َضبطه ابُن األَثير بالهمز ، وكذا ُشرَّ

 ثم فَحَجبَه ، وسلموآلهعليههللاصلىأَن أَبا سفياَن استأَْذَن على النبّي :  في الحديثو وقد سقط من بعض النسخ ، بغير همزٍ  الَمواِهب ، وقيل

ْيِد فِي َجْوفِ ا ُكلُّ :  القَائِلُ  قَالَ  َكَما أَْنتَ  ُسْفيَانَ  أَبَا يَا»:  فقال (9) نِ الُجْلُهَمتَيْ  لحجارة تأْذنَ  َحتّى ِلي تَأَْذنُ  ِكْدتَ  ما:  له فقال له أَِذنَ   «الفََرا لصَّ

 قاله بما وسلموآلهعليههللاصلىممدود ، وأَراد النبيُّ « الفََراءِ  في َجْوفِ »:  مقصور ، ويقال

__________________ 
 مبعىن.( عبارة األساس ؛ وما يفؤ يفعر كذا 1)
 .«الفجبة» ( عن اللسان ا وابألصر2)
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 وهو أشهر.« الفجاءة» ( كذا ابألصر ا ويف مصادر ترمجته3)
 مهموز مقصور.:  ( اللسان4)
 .«وزاد اخل» ال وجود لذلك يف األساس الذي أبيدينا وكذا قوله« ويف األساس اخل» قوله:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 .«بنا» ( عن اللسان ا وابألصر6)
 هكذا.:  ( اللسان7)
 .27( سورة مرمي اآية 8)
وأبو ســــــفيان املذكور يف ا ديث هو أبو ســــــفيان بن ا ارث بن عبد املطلب وكان من املؤلفة « اجللهما» ( عن اللســــــان والنهاية ا وابألصــــــر9)

 قلوهبم.
جانبه زيدت فيها امليم كما زيدت يف زرقم وستهم ا وأبو عبيد يرويه بفتح إلا هو  جارة اجللهتا ا واجللهة فم الوادي وقير :  وقا  أبو عبيد

 ومل ألض اجللهمة إال يف هذا ا ديث.:  اجليم واهلاء ا وِشر يرويه بضمهما. قا 
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فياَن َ َل َفه عل  اإِلســــــــــالم فقا  يحِد. وقا  أَبو العباس:  أَليب ســــــــــُ ِإذا :  ناهمع:  أَنت يف الناس كِحَماِر الَوحِش يف الصــــــــــ 
غره يدخر يف جوف  (1)َحَجبـحُتك  يحٍد ِلصـــِ ي ا أَلن كر صـــيٍد أَقر  من ا مار الوحشـــّي ا فكر  صـــَ قَِنض ُكر  َ ُجوٍب وَرضـــِ

َيتح  َرب هذا املثُر للرجر تكون له حاجاٌت ا منها واحدٌة كبرية ا فِإذا ُقضــِ اِ مار ا وذلك أَنه َحَجبه وأَِذن لغريه ا فُيضــح
َنا ريُة مل يُباِ  َأنح ال تـُقحضـــــــــــــَ  ابقي حاجاته. انته .تلك الكب َنر  ا فِإلا هو عل  التخفيف  الَفرَا وأَما قوهلم أَنحَكحح َفســـــــــــــَ

َنر  ا وَعٌة عل  الَوقحفِ  الَبَدِدّ ُمَوافـََقة ِلســــَ فلما ســــكنت اهلمزة ابحِدلت أَِلفاً النحِفتاِح ما قبلها ا  ألنه َمَثٌر ا واألمثاُ  َموضــــُ
َراَن :  اهومعن َنا عاِد األُموِر فسنَـَر  أَمح رب َمثاًل للرجر ِإذا ُغّرَِر :  بـَعحُد. قا  ذلك ثعلٌب ا وقا  اأَلصمعي   (2)قد طََلبـح ُيضح

وٍء ا وقير معناه يـ عحنا ا َزحَم فذَ  بنا ِإىل عاِقَبِة ســــــــُ . َأي ضــــــــَ ٍر فلم يـََر ما حيُِب  نظُُر عم ا ِإان قد نظران يف اأَلمر ا فســــــــن:  أِبَمح
ُف ا ومعىن كّر الصــــــــيِد يف َجوحفِ  ر به مثُر ما ابلَفرَا من َكثحرة  َأي ُكل ه ُدونَه الفرا يـَنحَكشــــــــِ ُر ِإىل َمرحتَبِته وال حَيحصــــــــُ ال َيصــــــــِ

م.  اللحح
َكةً  فََرأٌ وَ  ْيِن. جزيرةٌ باليَمن:  ُمحرَّ رَّ  من جزائر البَْحِر ما بين َعَدن والّسِ

َ :  [فسأ] ً  َب ، كَجَمعالثَّوْ  فََسأ ر:  وفي العُباب (3) َشقَّه:  يَْفَسُؤه فَْسأ َ  َمدَّهُ حتى تَفَزَّ َ و أَي تََشقَّق ، َكفَسَّأَهُ تَْفِسئَةً فَتَفَسَّأ  الثْوُب أَي تَقطََّع َوبِليَ  تَفسَّأ

َ و ً  فََسأ ً  فاَُلنا َب َظْهَره بالعََصا:  يَْفَسُؤه فَْسأ َ و ، َكتَفَسَّأَهُ  بالعََصا إِذا َضَرْبَت به َظْهَره فََسأْتُه:  يقال:  وعن أَبي زيد َضرَّ ً  فََسأ  َمنَعَه أَي عنه فاُلنا

ُ :  قال ابُن ِسيده في الُمْحكمو دة والزاي والخاء الُمعجمتَْينِ  هو أأَلَْبَزُخ. األَْفَسأ خرَج  هو الذي:  وفي لسان العرب أَو الذي بالباء الموحَّ

ً  َخثْلَتُه عَتْ ارتف َصْدُره َونَتَأَتَ  ة والعَانَِة واألُنثى من ذلك:  بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتحهما معا  َكَحْمَراءَ  فَْسآءُ  ما بَْيَن السُّرَّ

ُ  أَو ع اْستَه هو األَفسأ  :  أَنشد ثَعلب كالَمْفُسوءِ  ، (4) الذي إِذا َمَضى كأَنّه يَُرّجِ

ٍ أبَِ  اح بــــــــــــــــَ تح أُم  حــــــــــــــــُ ئــــــــــــــــَ طــــــــــــــــِ  َذّن قــــــــــــــــد خــــــــــــــــَ

ِة     لــــــــــــَ ــــــــــــح ثـ ارِِج اخلــــــــــــَ َ وءِ خبــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــُ فح نح  مــــــــــــَ طــــــــــــَ  الــــــــــــقــــــــــــَ

  
 : وفي التهذيب

َهِة بَِناِت  ُسوءِ ِء اجلَبـح  الَقَطنح  َمفح
َ  أو شديٍد ، كذا في بعض الحواشي ، وبه َصدَّر في العُباب يَقُوم إِالَّ بَِجْهدٍ  أَن َمْن إَِذا قَعََد ال يَستطيع:  األَفسأ أَو ومثله في العُباب َمْن :  األَفسأ

ُ  َدَخل ُصْلبُه في َوِرَكْيهِ  ٌ  َمن َخرج َصْدُره ، وفي َوِرَكْيهِ :  واألَْفقَأ مما ذكر ،  َكفَِرَح ، في الُكلِّ  فَِسئَ و ، ُكلُّ ذلك عن ابن األَعرابّي ، فََسأ

ٌ  واالْسُم من الكلِّ   ة.محرك فََسأ

َ و هم. انتََشر إَِذا فيهم الَمَرضُ  تَفَّسأَ وَ  أَخَرج َعِجيَزته وَظْهره:  بهمز وغير همز تَفَاُسؤاً  الرُجلُ  تفاَسأ  بهم َوعمَّ

َ :  [فشأ]  .(5)بالشين المعجمة  َكتَفَشَّأ

 :  قاله أَبو زيد وأَنشد

ُه وَ  ــــــــــُ ل ُب هــــــــــوح رحهــــــــــَ ــــــــــُ بحِن يـ ــــــــــُم الشــــــــــــــــــــــــ  ي ظــــــــــِ ٌر عــــــــــَ ــــــــــح  أَم

اوَ     يــــــــــَ ُب رَاقــــــــــِ اَن حُيحســــــــــــــــــــــــَ نح كــــــــــَ ِه مــــــــــَ ا بــــــــــِ يــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ  يـ

  

بَ  َفشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ مح  تـ هــــــــــُ مــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــَ قــــــــــاِت فـ َواَن الشــــــــــــــــــــــــِّ  ِإخــــــــــح

ا    يــــــــــَ َواكــــــــــِ واَِلِت الــــــــــبـــــــــــَ عــــــــــح ُ
ت  عــــــــــين املــــــــــ كــــــــــَ َبســــــــــــــــــــــــح  فــــــــــَ

  
َ  قاله ابن بُُزْرَج ، يقال الفَْخرُ :  ءُ الفَشْ و َ و كَمنَع الرجلُ  فََشأ  :  قال أَبو حزام العُكلي اْستَْكبَر إِذا أَْفَشأ

د َ  وَ  ـــــــــــــــــِ ئن شـــــــــــــــــــــــــــــــِ فح ُه  مـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح ن ُت مـــــــــــــــــِ  َرلـــــــــــــــــ ح

وِط     ُؤوِر عـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ َد نـ ـــــــــــــــــح ُؤورًا آَض رِئ ـــــــــــــــــَ (6)نـ
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َ وَ   واستهَزأَ به. َسِخَر منه إِذا به فالنٌ  تَفَشَّأ

__________________ 
 حجبك.:  ( اللسان1)
 أعمالنا.:  ( اللسان2)
 حتريف.« شقة»:  ( يف املطبوعة الكويتية3)
 «.توّجض استه»:  ويف نسخة  نية للقاموس« كبنه إذا مش  يُرجض استه»:  ( يف اللسان4)
 تفشب ابلقوم املرض ا ابهلمز ا تفشؤاً إذا انتشر فيهم.:  وفيه« فشب»:  ( كذا ابألصر ا وقد جعلت يف اللسان مادة مستقلة5)
قوله وند  هكذا ابلنسخ ويف نسخة الصاغاين الجي بيدي ومذ  ولعله مصحف عل  مذ  أو نذ  مبعىن خسي  »:  هبامش املطبوعة املصرية( 6)

 .«ح اهفليحرر فإين مل أجد يف القاموس وال يف اللسان لفظة مذ  اه. قا  الصاغاين رلت لينت والنؤر النفور والعوط مجض عائرت وهي الجي مل تلق
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 : على المؤلفوبقي 

َ :  بالصاد المهملة ، يقال:  [فصأ]* َ و الثَّْوَب َكفََسأَ ، فََصأ أ َ  تَفَصَّ  (1)تَقطَُّع ، مثله ، كذا في لسان العرب. :  َكتفَسَّأ

قال أَبو  أَو الصواب بالقاف ، رواه أَبو ُعبيٍد عن األَصمعّي في باب الهمز ، وعنه َشِمرٌ  أَطعَْمتُه أَي بالمعجمة أَي الرجلَ  أَْفَضأْتُه:  فضأ

 أَنكر َشِمٌر هذا الَحْرَف وَحّق له أَن يُْنِكَره.:  منصور

َ و وقد تقدم َحَطأَهُ في معانيها َضَربه على َظْهِره ، عن أَبي زيٍد مثل:  فََطأَهُ :  [فطأ] َ و َشَدَخه:  ءَ الشي فََطأ َ و َصَرَعه ،:  به األَْرضَ  فََطأ  فََطأ

َ و َرَمى به ، وربما جاَء بالثاء لُغة أَو لُثْغة ، كما في العباب.:  بَِسْلِحه  َرِكبَهم بما ال يُِحبُّون. إِذا القَْومَ  الرجلُ  فََطأ

ُ و ْدِر ، َسِط الظْهرِ ُدخول وَ :  وقيل ُدخوُل الظَّْهرِ  الفُْطَسةُ ، هو بالضم الفُْطأَةُ و ُمحّركةً  الفََطأ ً  َكفِرح فَِطئَ  وخُروج الصَّ ُ  فهو فََطأ أَْفَطُس ،  أَْفَطأ

ُ و (2) فَْطآءُ  واألُنثى ُ  ورجلٌ  الفََطسْ :  محّركةً  الفََطأ َ  أَنه َرأَى ُمَسْيلمة أَصفَر الوْجهِ :  (3)في حديث ُعَمَر و ، الفََطإِ  بَيِّنُ  أَْفَطأ األَْنِف َدقِيَق  أَْفَطأ

ُ  الساقَْيِن. وبَِعيرٌ   الظَّْهِر كذلك. أَْفَطأ

َ و َظْهُر البَِعيِر إِذا تََطاَمَن ِخْلقَةً  فَِطئَ و ، فاْطَمأَنَّ وَدَخلَ  ثِْقالً :  كذا في النُّسخ ، وفي بعضها ثَِقيالً  ِحْمالً  َحَمل عليه أَي َظْهَر بَِعيِره ، كَمنَع فََطأ
(4). 

َ و َ و وبه َصدََّر غيُر واحٍد من أَهل اللغة (5) أََشدُّ ِمن التقَاُعِس  التَّفَاُطؤُ  هو أَي تَقَاَعَس أَو ٌن إِذافاُل تَفَاَطأ ر ، عنه إِذا تَفاطأ َ  يقالو تَأَخَّ  تَفَاَطأ

 ُزخاً في معناها.عنهم ، وتَباَزَخ عنهم تَبَا اْنَكَسر وَرَجع ، وذلك إِذا تَفَاُطؤاً  بعَد ما َحَمَل عليهم (6) َعْنهم فالنٌ 

َ و َ و َحبََق ،:  بها فََطأ ً  المرأَةَ  فََطأ  نََكَحها.:  يَْفَطُؤها فَْطأ

َ و َ  عن ابن األَعرابيّ و أَطعََم ،:  الرجلُ  أَْفَطأ َ و َجاَمَع ِجَماعاً كثيراً :  أَْفَطأ َ و َساَء ُخلُقُهُ بعَد ُحْسن ، إِذا أَْفَطأ كل ذلك عن  اتََّسعَْت َحالُه إِذا أَْفَطأ

 ولََدتْها.:  الغَنَُم بأَوالدها فََطأَت:  ابن األَعرابّيِ ، وزاد في العباب

َ :  [فقأ] ِل والقَْرحِ. كذا في نسختنا بالتثنية ، وفي نسخة شيخنا العَْيَن والبَثَْرةَ ونَْحَوُهما فَقَأ ً يَفْ  كَمنع ونَْحَوها ، فتكلَّف في معناه:  كالدُّمَّ  قَُؤها فَْقأ

 ءِ الفَقْ  ال يُْعَرُف تَْفِسيرُ :  وبه فَسَّر غيُر واحٍد من أَئمة اللغة ، فال يُْلتَفت إِلى ما قاله شيُخنا .(7)كذا في لسان العرب واألَساس  َكَسَرها: 

ْسر ، وال حاَجةَ ِلَدْعَوى المجاِز وكفى بالزمخشرّيِ وابِن ُء يَتَِّصف بالكَ بِالَكْسِر وال قاله أَحٌد من اللُّغويّين وال يَْظَهر له َمْعنًى وال هناك شي

ةً فيما قااله َرَها بأَن :  أَْطفَأَ َضْوَءها ، وقيل:  أَي أَخرج َحَدقَتََها التي تُْبِصُر بها ، وقال ابُن القَطَّاع:  وقيل أَو قَلَعَها منظوٍر ُحجَّ أَْعماها وَعوَّ

بََخَصَها ، بالصاد المهملة :  كذا في النُّسخ ، وهو أَيضاً في ِلسان العرب عن اللحيانِّي ، وفي المصباح بََخقَها أَو أَدخل فيها أُْصبُعاً فَشقَّها ،

:  احدأَْطفَأَ َضْوَءها ، وقال غيُر و:  أَْدَخل أَْصبُعَه فيها وأَْخرَجها ، وقال ابُن القَطَّاع:  بََخَص العَْينَ :  قال السََّرقُْسِطي:  بدل القاف ، قال

 فاْنفَقَأَتْ  يَْوَم الَجَمِل وكانت به بَثَْرةٌ  (8)َعْيُن َحاتٍم  فُِقئَتْ : و في أحكام األَساسو تَفَقَّأَتْ وَ  فاْنفَْقأَتْ  ، إِلحاقاً للمهموز بالمعتلّ  َكفَقَّأََها تَْفِقئَةً  َشقَّها

َ و َعْينَه لم يَُكْن عليهم  ففقئُوا لو أَنَّ َرُجالً اطَّلع في بَْيِت قَْوِم بِغَْيِر إِْذنِِهمْ » الحديثفي و هو من المجاز.:  قيل أَْذَهَب َغَضبَهُ  أَي نَاِظَرْيهِ  فَقَأ

َ  أَنه السالمعليهفي َحِديث ُموسى و الشَّقُّ والبَْخُص ،:  ءُ الفَقْ و أَي َشقُّوها. «ءٌ َشيْ  نِه َحبُّ في َعيْ  فُِقئَ  كأَنَّما (9)، ومنه  َعْيَن َملَِك الَمْوتِ  فَقَأ

اِن  مَّ  أَي بُِخَص. (9)الرُّ

 : * ومما بقي على المصنف

َ :  قول النحويين َ  َزْيٌد َشْحماً ، تنصبه على التمييز ، أَي تَفَقَّأ  : ، وهو من مسائِل ِكتاب ِسيبَوْيه ، قال (10)َشْحُمه  تَفَقَّأ

__________________ 
 ابختالف. (فصب)( انظر لسان العرب 1)
 وما أثبتناه عن اللسان.« فطب » ابألصر( 2)
 وما أثبتناه يواف  ما جاء يف النهاية.« ابن عمر»:  ( ابألصر3)
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 .«خلقه» ( عن اللسان ا وابألصر4)
 أو أشد منه.:  ( القاموس5)
 عن القوم.:  ( يف اللسان6)
 ( مل جنده يف األساس.7)
 لغابة.عدي بن حامت وهو الصواب ا وانظر أسد ا:  ( يف األساس8)
 ء يف وجهه حب  الرمان.كبلا فقي:   ومنه ا ديث:  ( يف اللسان والنهاية9)
فنقر الفعر فصار يف اللفة د ا فخرج الفاعر ا يف األصر ا مميزاً ا وال  وز عرقاً تصببت ( : واملثر للمتكلم: ) عن ابن جين:  ( يف اللسان10)

 ـما ال  وز تقدمي وذلك أن هذا املميز هو الفاعر يف املعىن ا فك
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َبتح  قـــــــــــــ  فـــــــــــــَ ا اإِلَوزِّ  تــــــــــــــَ مـــــــــــــَ مـــــــــــــًا كـــــــــــــَ حـــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــَ

رت  اِبأَلُرزِّ     هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ا الـــــــــــــــــبـ هـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ نح َأكـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــِ

  
ُ  أََكل َحتّى كاد بَْطنُه:  بَْطنُه أَي يَْنَشقُّ ، وفي أَحكام األَساس يَْنفَِقئُ  البَثَْرةُ ، وبََكى حتّى كادَ  انفقأَتو العينُ  انفقأَت:  وقال الليثُ  ، انتهى ،  يَتَفَقَّأ

 ً َ  وكانت العرُب في الجاهليَّة إِذا بلَغ إِبُِل الرجل منهم أَْلفا حه حتى  فَقَأ  :  ال يَْنتَِفُع به ، وأَنشد (1)عيَن بعيٍر منها وَسرَّ

َك  تــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح بـ لــــــــــــــــَ ئِ غــــــــــــــــَ قــــــــــــــــِّ فــــــــــــــــَ
ُ

عــــــــــــــــَ  اِبملــــــــــــــــ
ُ

 ينِّ َواملــــــــــــــــ

اتِ و     قــــــــــــــــَ افــــــــــــــــِ يب واخلــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح
ُ

ِت املــــــــــــــــ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  بـ

  
 :  في هذا البيت ما ذَهب إِليه الليُث ، وإِنما أَراد به الفرزَدُق قولَه لجريرٍ  الُمفَقِّئِ  ليس معنى:  قال األَزهريُّ 

وح وَ  ــــــــــَ َت َول بحتَ َلســــــــــــــــــــــــح قــــــــــ  ــــــــــَ داً  فـ َك َواجــــــــــِ ــــــــــَ ن ــــــــــح يـ  عــــــــــَ

ي      اعـــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــــَ
َ
د  امل َك ِإن عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ َدارِمِ َأابل  كـــــــــــــــَ

  
اِويَة وال يُْنِضُج :  البَْيَض. والذي في األَساس يُفَقِّئُ  إِنه ال:  ويقال للضعيف الوادع:  وقال ابن ِجنِّي ُ  الُكَراَع وال (2)وفاُلٌن ال يَُردُّ الرَّ  يَْفقَأ

ً  نسخ ، والذي في لسان العربكقُعوٍد ، كذا في ال فُقُوءاً  وهي نَْبتٌ  البُْهَمي فَقَأَتو البَْيَض ، يقال ذلك للعاجز ، وبه  تَفَقَّأَْت تَفَقُّؤاً :  ويقال:  فَْقأ

 فَقَأَتْ وَ  نَْوِرها ، َصدَّر غيُر واحٍد ، وجعل الثالثيَّ قوالً ، بل سَكت الجوهريُّ عن ذكر الثالثّي ، ومثله في األَفعال ، أَي اْنَشقَّْت لفائفُها عن

بَها إِذا تََشقَّقَْت لفائفُها عن ثَمرتها ، وفسره المؤلّف بقوله ، ولم يذكر ذلك أَحٌد من أَهل اللغة ، كما نبه  ُكلُها النَّعَمُ الَمَطُر والسَّْيُل فال تَأْ  (3) تَرَّ

 عليه شيخنا.

 : كيف يكون ذلك وهو موجود في العُباب ونصه:  قلت

 إِذا َحَمل عليها الَمَطُر أَو السَّْيُل تُراباً فاَل تَأْكلها النَّعَُم حتى يَْسقُط عنها وكذلك كلُّ نبت. فُقُوءاً  البُْهَمى فقَأَتو

َ تَ و ُل والقَْرُح ، فقَّأ  :  تَبَعََّجْت بِمائها ، قال عمُرو بن أَْحَمَر الباهليُّ  تَفَقَّأَتْ و تشقَّقَْت ،:  السَّحابَةُ عن مائها تَفَقَّأَتوَ  الدُّمَّ

زَامـــــــــــــَ   ِر اخلـــــــــــــُ ـــــــــــــِ نح َقســـــــــــــــــــــــــــًا َذف ٍر مـــــــــــــِ جـــــــــــــح  هبـــــــــــــَِ

ا    ــــــــــــــَ ــــــــــــــن ي ــــــــــــــِ ن ــــــــــــــه ا ــــــــــــــَ اُء ب ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ رحب اَد  اجلــــــــــــــِ  هتــــــــــــــََ

  

بَ  قـــــــــــــ  فـــــــــــــَ ضُ  تــــــــــــــَ لـــــــــــــَ ه الـــــــــــــقـــــــــــــَ قـــــــــــــَ وح َوارِي  فــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــ 

وانَ وَ     نــــــــــــــــــــــُ ِه جــــــــــــــــــــــُ ازاَِبز بــــــــــــــــــــــِ ن  اخلــــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــــــُ

  
اُح الفصيحِ بأَن استعمالَ :  وقال شيخنا الشَّماُل.:  هو المطمئِنُّ من األَرض ، والِجْربِياءُ :  الَهْجلُ  ح ُشرَّ في النَّباِت واألَرِض  الفُقوءِ  صرَّ

َ  والسحاِب ونَْحِوها كلُّه من المجاز ، مأْخوذ من  العَْيَن ، وظاهر كالم الُمَصنّف والجوهرّي أَنه من الُمشترك ، انتهى. فَقَأ

َ :  ومن المجاز:  وفي أَحكام األَساس  ها.تَبَعََّجْت عن مائ:  السحابةُ  تَفَقَّأَتو هللاُ عنك َعْيَن الَكَماِل ، فَقَأ

ً و ، بالضم ، الفُْقأَةُ و بالفتح ، ءُ الفَقْ و  عن الكسائي والفراء ، ويوجد هنا في بعض النسخ تشديد القاف مع الضم والمد بالتَّْحِريك يقال أَيضا

ُ  التي أَي السابياُء على ما يأْتي في المعتل (4)هي  الّسابِيَاء الثالثة بمعنى الفَاقِيَاءُ  كذاو من باب االنفعال ، أَي  تَْنفَِقئُ :  شيخناوفي نسخة  تَتَفَقَّأ

وهذا َغلٌَط :  ، قال فَاقِياءَ  ، وحكى ُكَراع في جمعه فُقُوءٌ  وهو الذي يَخُرج على رأْس الولد ، والجمع:  وفي الصحاح عن َرأْس الَولَدِ  تَنشقُّ 

السَّابِيَاِء وأَصله فاقِئاُء بالهمزتين ، فَُكِره اجتماع الهمزتين ليس ك ءِ الفَقْ  لُغة في الفاقياء وأََرى:  ، ألَن مثل هذا لم يأِْت في الجمع ، قال

السَّلَى :  السابياء:  الماء الذي يكون على رأْس الولد ، وعن ابن األَعرابيّ  [السَّابياءُ : ] بينهما إِال أَلف ، فقُلبت األُولى ياًء ، وعن األَصمعي

 أَو ُجلَْيَدةٌ  .(6)الماء الذي في الَمِشيَمِة ، وهو السُّْخُد والنُّْخط :  ءُ الفَقْ و َكثَُر نِتَاُجُهم ، (5) [أي: ] م العَامَ الذي يكون فيه الولَُد. وَكثَُر َسابِيَاُؤه

 .(7)الولُد  إِْن لم تُْكَشف عنه مات أَي الولد على أَْنِفه تكون َرقِيقَةٌ  ، عن ابن األَعرابي ، ففي كالم الُمؤلّف لَفٌّ ونَْشرٌ  للفُْقأَة وهو تفسير

__________________ 
 الفاعر عل  الفعر كذلك ال  وز تقدمي املميز ا إذا كان هو الفاعر يف املعىن ا عل  الفعر.

 ( زايدة عن اللسان.1)
 .«ينضح» ( عن األساس ا وابألصر2)
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 .«نرهبا» ( هذا ضبرت القاموس ا وابألصر3)
 القاموس.ليست يف :  ( هي4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
رُت.:  ( يف اللسان6) ُت والن خح ُد والس حح  وهو الس حح
 جلدة رقيقة تكون عل  األنف فإن مل تكشفها مات الولد.:  الفقبة:  ( عبارة اللسان7)
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ٌ  ويقال أََصابَتْنَا  جاز.أَي َسحابَةٌ ال رْعَد فيها وال بَْرق َوَمَطُرها ُمتقاِرٌب ، وهو م فَْقأَة

 انفقَأَت وُربَّما َشِرقَت ُعروقُها ولَْحُمها بالدَّم فانتَفَخْت وربما فال تَبُوُل وال تَْبعَرُ  وهي داٌء يَأُْخذها (1) نَاقَةٌ بَِها الَحْقَوةُ  هي َكَسْكَرى الفَْقأَىو

فَتَْشَرق  (2) بفَْقأَى هي وال ، كذا وال بكذا هي ما:  ُمنَكِسرة نَاقَةٍ  في قال عنههللارضيفي الحديث أَن ُعمر و َكِرُشها من ِشدَّة انتفاِخها.

 ءُ الفَِقيو هو الذي يأُْخذه َداٌء في البَْطِن ، فإِن ذُبح وُطبخ امتالت الِقْدُر منه َدماً ، وفَِعيٌل يقال للذكر واألُنثى َكقَتِيلٍ  ءٌ فَِقي الَجَملُ و ُعُروقُها

 ً  اُء الَحْقَوة.وهو دَ  الدَّاُء بِعَْينِه:  أَيضا

ُ و ُ :  الفَقَأ ْدِر. والفََسأ ْلِب ، وعن ابن األَعرابيّ :  ُخروُج الصَّ َ :  ُدُخول الصُّ  إِذا انَخَسَف َصْدُره ِمن ِعلٍَّة. أَفقَأ

:  ِمع فيه الماُء. وقال َشِمرٌ يَجت:  وفي بعض النسخ يَْجَمُع الماءَ  معطوف على حجٍر أَو على نقر (3) نَْقٌر في َحَجٍر أَو ِغلَظٌ :  بالفتح ءُ الفَقْ و

ة ، وقيل في َوسط الَجبَِل ، وشكَّ أَبو ُعبَْيٍد في الُحْفَرةِ أَو الُجْفَرةِ ، قال كأَميٍر ، أَنشد  ءِ كالفَِقي وهما َسواءٌ :  هو كالحفرة يكون في َوَسِط الَحرَّ

 : ثَعلب

رِه ِمثحُر  ُطحَمِئنّ  ءِ الَفِقييف َصدح
 امل

 ع.:  ءُ الفَقْ و .فُْقآنٌ  ، ءِ الفَِقي بصيغة التصغير ، وَجْمعورواه بعضهم 

َ و ُب من شيخنا  أََعاَد عليه بفتح فسكون الَخْرزَ  اْفتَقَأ وهذا المعنى عن اللحيانّي في قفأَ ، بتقديم القاف على الفاء على ما سيأْتي ، وأَنا أَتعجَّ

َ  كيف لم يُنَبِّه على ذلك ، فإِن ابن منظور وغيره ذكروه السَّْيُر والطَّاقَةُ من الليف ، وفي :  بالضم (4) وَجعَل بَْيَن الُكْلبَتَْيِن ُكْلبَةً أُْخَرى في قفأ

 الصحاح هي ُجلَيدة ُمستديرة تحت ُعْرَوةِ الَمزادةِ تُْخَرز مع األَديم ، وسيأْتي زيادة تحقيق إِن شاَء هللا تعالى في قفأَ.

ئَةُ و  :  َشقًّا ، وأَنشد للفرزدق تَُشقُّ األَْرضَ  لتيا األَْوِديَةُ  هي الُمفَقِّ

ٍب أَ  يــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ يِن كــــــــــــــــُ بــــــــــــــــَ ِدُ  َدارِمــــــــــــــــًا بــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــَ

ِدُ  وَ     عــــــــــــــــح ةِ تـــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــَ قــــــــــــــــِّ فــــــــــــــــَ
ُ

اابَ  اِبملــــــــــــــــ عــــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 أَْفَسده.:  ، كمنعه فأَلَه:  [فأل]

ُ :  [فنأ] كةً  الفَنَأ أََرى الهمزةَ بَدالً من العَْيِن وأَنشد أَبو العاَلء بيَت أَبي :  ، أَي َكثَْرةٍ َكفَنَعٍ بالعين ، وقال فَنَإٍ  يقال ؛ ماٌل ذُو الَكثَْرةُ :  ُمحرَّ

 :  ِمْحَجٍن الثَّقَِفيّ 

ِذي وَ  اِد بـــــــــــــِ ا مـــــــــــــَ وُد َومـــــــــــــَ دح َأجـــــــــــــُ إِ قـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ   فـ
نـــــــــُ ِ وَ     ُة الـــــــــعـــــــــُ رحبـــــــــَ يـــــــــِه ضـــــــــــــــــــــــَ ر  فـــــــــِ م الســـــــــــــــــــــــِّ تـــــــــُ  َأكـــــــــح

  
أَي  منهم ءٌ فَنْ  جاءَ :  من الناس ، كأَنه مأْخوذ من معنى الَكثَْرة ، يقال الَجماَعةُ :  بالسُّكون ءُ الفَنْ و بذي فَنَعٍ :  ورواية يعقوب في األَلفاظ

 جماعة.

لُّ  (5) ما كان َشْمساً فَيَْنَسُخه:  ءُ الفَيْ :  [فيأ] . قال ُحَمْيُد بُن :  ءُ الفَي:  وفي الصحاح الّظِ ّلِ َوال من الّظِ ثَْوٍر يَِصف َسْرَحةً وَكنَى بها ما بَْعَد الزَّ

 :  عن امرأَةٍ 

ُه  يـــــعــــــــُ طـــــِ تـــــَ حـــــَ  َتســـــــــــــــــــح رحِد الضـــــــــــــــــــ  ـــــَ نح بـ ر  مـــــِ اَل الـــــظـــــــِّ  فـــــَ

يح اَل وَ     ُذو ُ  ءُ الـــــــــــفـــــــــــَ يِّ تـــــــــــَ رحِد الـــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــِ نح بــــــــــــَ  مـــــــــــِ

  
لُّ  ءَ الفَيْ  فقد بَيَّن أَنّ  ى الّظِ ّكيتلرجوعه من جا فَْيئًا بالعَِشّيِ ما انصَرفَْت عنه الشَّْمُس وقد يَُسمَّ لُّ :  نٍب إِلى جانب. وقال ابُن الّسِ ما :  الّظِ

وِظلٌّ ، وما لم  ءٌ فَيْ  كلُّ ما كانت عليه الشمُس فزالْت عنه فهو:  ما نََسَخ الشَّْمَس. وحكى أَبو ُعبيدة عن ُرْؤبَة قال:  ءُ الفَيْ و نََسَختْه الشمُس.

. وسيأْتي في ظل َمِزيُد ال (6)يكن  كَسْيٍف وأَْسيَاٍف ، وهو في المعتّل العين والالم  أَْفيَاءٌ  ج بَيَاِن إِن شاَء هللا تعالى ،عليه الشمُس فهو ِظلٌّ

 :  َمِقيٌس ، قال الشاعر فُيُوءٌ و كثيٌر ، وفي الصحيح قليل

ُه  ــــــــــُ ل رَِم َأهــــــــــح ُت ُأكــــــــــح ــــــــــح ي ــــــــــَ ــــــــــبـ َت ال ــــــــــح رِي ألَن مــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ  ل

ُد يف وَ     عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح هأَقـ ائـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح رِ  أَفـ  اِبأَلصـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــِ
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 .(8) األَْفيَاءَ  ، َواَل يُْطَمُع في أَْشيَائِه ، وَزْيٌد يَتَتَبَّعُ  أَْفيَائِه يُْقَرُب ِمنْ  (7)فاَُلٌن :  ويقال

ٌ الفَي من الموِضعو  وتَُضمُّ ياُؤه بفتح الميم والياء ِء َمْفيَأَة

__________________ 
 (.ا قوة)هبا  (انقة أصا: ) ( عن القاموس ا وابألصر1)
 ء.بفقي : ( النهاية2)
 َغلحٍة.:  ( اللسان3)
 كليتا كلية أخر .:   ا ويف القاموس (قفب)( كذا ابألصر واللسان 4)
 فنسخه.:  ( اللسان5)
 تكن.:  ( اللسان6)
 فالن ال يقرب.:  ( يف األساس7)
 وفالن يّتبض األفياء.:  ( يف األساس8)
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يـَُؤةٌ  لرة فيقا  م  فاُ ه َأي فيقا  َمُفوَءة كَمُقوَلة ا قا  شــيُخنا ا  َمفح ا ويرســم ابلواو ا وهكذا يف النســخ ا ويف ُأخر  وُتضــَ
ُيوَءة وهي:  وهو َوَهٌم ا ألَنه غري مسموع. انته  ا ويف لسان العرب َفح

ُموعة ا جاَءت عل  اأَلصر ا وحك   امل َأي كَمسح
ِفيَئة:  الفارِســــي  عن ثعلب

َ
يـَُؤة:  ِنيَعة ا ونقر اأَلزهري  عن الليثَأي كمَ  امل َفح

ُنوَءة ابلقاف ا وقا  غريه امل َقح
:  ابلفاء هي امل

ُنوَءة للمكان الذي ال َتطحُلض عليه الشــــمُ  ا قا  َنَبة َوَمقح يـَُؤة ومل َألحَضح :  يقا  َمقح وهو ُيشــــبه :  ابلفاء لغري الليث. قا  َمفح
 ىل يف قنَب.الصواَب ا وسُيذكر ِإن شاَء   تعا

لَّ ، قال شيخنا نقالً عن َمجمع األَمثال للميدانيُّ  [هو: ] (1) الَمْفيُوءُ و يُْهَمزاِن  الَمْفيَُؤةو الَمْفيَأَة الَمْعتُوه ، لِزَمه هذا االسُم من ُطوِل لُُزوِمه الّظِ

،  (2)أَي ِظلٌّ في ِضْمنِه َسُموٌم « ِربَاُعَها السَّمائمُ  ْفيَأَةٌ مَ »:  هما المكان ال تَطلُع عليه الشمُس ، وفي المثل المشهور قولهم:  وال يُهمزانِ 

.  يُْضَرب للعَِريض الجاِه العَِزيِز الجانِب يُْرَجى عنَده الَخْيُر ، فإِذا أُِوي إِليه ال يَكون له ُحْسُن َمعُونٍة ونَظٍر ، وقد أَهمله المصنِّف والجوهريُّ

 انتهى.

ّلِ ، وهو المأْخوذ من كالم الراغب وقَيّ  الغَنِيَمة:  ءُ الفَيْ و  والَخَراجُ  ، قاله شيخنا (3)َدها بعُضهم بالتي ال تَلَحقُها َمَشقَّةٌ ، فتكون باِرَدةً كالّظِ

ر في الحديث ِذْكرُ  ِفه ، وهو ما َحَصَل للُمْسِلمين من أَمواِل الُكفَّاِر من غير َحرٍب وال جِ  ءِ الفَيْ  وقد تكرَّ  هاٍد.على اختالِف تََصرُّ

 َوَصفٌّ أَيضاً. (4)ويقال لها َعَرقَةٌ  الِقْطعَةُ من الطَّْيرِ :  ءالفَيْ و

ُجوعُ :  ءِ الفَيْ  أَْصلو ر قولُه تعالى الرُّ نَ ُهما):  وقيََّده بعُضهم بالرجوع إِلى حالَة َحَسنَة ، وبه فُّسِ قاله شيخنا  (5) (فَِإْن فاَءْت فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

َوال ً  ، ألَنه يرِجُع من َجانِِب الغَْرِب إِلى جانب الشَّْرق ، وسمي هذا المالُ  ءٌ فَيْ  ، ومنه قيل للظّلِ الذي يكون بعد الزَّ ألَنه َرَجع إِلى  فَيئا

 أَي تَْرِجَع إِلى الطاعة. (6) (ِإىل َأْمِر هللاِ  ءَ َحّّت َتِفي):  المسلمين من أَموال الُكفَّار َعْفًوا بال قِتاٍل ، وقوله تعالى في قتال أَهل البغي

 كاالستقامة. ااْلستِفَاَءةِ و كاإِلقامة اإِلفَاَءةِ و بالكسر الِفيئَةِ و بالفتح كالفَْيئَةِ 

ً و .ءُ يَِفي إِلى األَمرِ  فاءَ و َرَجع ، فَاءَ و ً  إِلى األَمر ئْتُ فِ  َرَجعَه ، ويقال:  غيُره أَفَاَءهُ و رجع إِليه:  فُيُوءاً و فَاَءه فَْيأ إِذا َرَجْعَت إِليه النََّظَر ،  فَْيئا

 : ويقال للحديدة إِذا كلَّْت بعد ِحدَّتِها

ِحمِ  ءُ الفَيْ »:  في الحديثو ، فاَءتْ   إِفاَءةً  فاُلناً على األَمرِ  أَفأْتُ :  يقال:  أَي العَْطُف عليه والُرُجوع إِليه بالبِّرِ ، وقال أَبو زيد «َعلَى ِذي الرَّ

إِذا أَراَد أَْمراً فعََدْلتَه إِلى أَْمٍر. وقال غيره 
ة. استفاَء كفاءو أَفاءَ : و (7)  ، قال ُكثَيّر َعزَّ

ُه  زحنــــــــــُ َح مــــــــــُ بــــــــــَ ٍر َوَأصــــــــــــــــــــــــح نح َعشــــــــــــــــــــــــح َض مــــــــــِ لــــــــــَ ــــــــــح بَقـ  فــــــــــَ

اءَ     رُ  أَفــــــــــــــَ َواســــــــــــــــــــــــــــِ اِء حــــــــــــــَ مــــــــــــــَ اُ  الســــــــــــــــــــــــــــ   َوآفــــــــــــــَ

  
 :  وأَنشدوا

ٌد  ِه َأحــــــــَ رح بــــــــِ عــــــــُ مح َيشــــــــــــــــــــــح لــــــــَ ٍم فـــــــــَ هــــــــح وا ِبســــــــــــــــــــــَ قــــــــّ  عــــــــَ

اُءوامُث      فـــــــــَ تــــــــــَ حُ  اســـــــــــــــــــــــح َذا الـــــــــَوضـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــ  وا حـــــــــَ الـــــــــُ  َوقـــــــــَ

  
هما  استفاءَ  يا رسول هللا ، هاتان ابنتَا فاُلٍن ، قُتِل َمعَك يوَم أُُحٍد ، وقد:  َجاَءت امرأَةٌ من األَنصاِر بابنتَْيِن لها فقالت:  في الحديثو َعمُّ

ً  أَي استرَجع َحقَّهما من الميراث وجعله ِميَراثَهما.َمالَهما و  َرأَْيتُنَا فلقد:  عنههللارضيحديث ُعَمر ، ومنه ءِ الفَيْ  له ، وهو استفعل من فَْيئا

 بها. (8)، أَي نَأْخذها ألَنفسنا فنقتَِسُم  (8)ُسْهَمانَها  ءُ نَْستَِفي

 .ءللفَيْ  ، إِالَّ ُحِرمَ  ءَ الفَيْ  ويقال َما لَِزَم أَحدٌ :  وفي األَساس

 التَجأُْت إِليك. انتهى.:  تَفَيَّأُْت بِفَْيئِك:  ومن المجاز
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َ و هللاُ  كفَيَّأَه َرَجع ، الزٌم ، يتعَدَّى بالهمز أَو التضعيف:  الظلّ  فَاءَ :  ونقل شيخنا عن الخفاجي في العناية في حواشي النحل ُهَو ،  أَفاَءه فَتَفَيَّأ

اِم بنفسه في قولهوعدَّا  : ه أَبو تَمَّ

 ِ ل ُه مَمحُدوَدا فتَـَفي بحتُ 
__________________ 

 املفيوءة.:  ( اللسان1)
 الريح ا ارة.:  ( السموم2)
 ء.وقير للغنيمة الجي ال يلح  فيها مشقة يف:  ( العبارة يف مفردات األصفهاين3)
 وَعرَِقٌة.:  ( ضبرت اللسان4)
 .9ا جرات اآية ( سورة 5)
 .9( سورة ا جرات اآية 6)
 إىل أمٍر غريه.:  ( يف اللسان7)
 .«. ونقتسم هبا.. سهماهنما»:  ( اللسان والنهاية8)
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 : وبِقي على الُمصنّف:  وهو خارج عن القياس ، وقال قبل هذه العبارة بقليل:  قال

اَلُل. انتهى. تَفَّيأَتوَ  فَْيئِها أَنا في تَفَيَّأْتُ و ، تَْفيِئَةً  الشجرة فيَّأت:  الّظالُل ، وقد أَشار الجوهريُّ ِلبعضها فقال فاَءت  (1)أَي تَقَلَّبَْت :  قلت الّظِ

لُّ بالعَِشّيِ ، ءِ الفَيْ  فَعٌُّل منتَ  التَّفَيُّؤُ و (2) (يَ تَ َفي َُّؤا ِظاللُُه َعِن اْلَيِمنِي َوالشَّماِئلِ ):  وفي التنزيل العزيز الل تَفَيُّؤُ و ، وهو الّظِ :  الّظِ

لُّ بالغََداة ، وهو ما لم تَنَْله الشْمُس. التَّفَيُّؤُ و ُرجوُعها بعَد انتصاِف النهارِ   ال يكون إِالَّ بالعَِشّي ، والّظِ

 .فَْيئِها أَنا في تَفَيَّأْتُ و ، هافَْيؤُ  َكثُر:  فَاَءت تَْفيئَةً و فَيَّأَتْ وَ  الشجرةُ  تَفَّيأَتِ وَ 

َكتْه من الُخياََلِء.:  المرأَةُ َشعََرها فَيَّأَتِ و  َحرَّ

ْرعِ »:  في الحديثو تَُحّركهما.:  الزرَع ، والشَجرَ  تُفَيِّئُ  والريح ةً ُهنَا تُفَيِّئُها َمثَُل الُمْؤِمِن َكَخاَمِة الزَّ ةً ُهنَا َوَمرَّ يُح َمرَّ  وفي رواية« الّرِ

ْرعِ ، ِمْن َحْيُث أَتَتْها الريحُ » ُكها وتُِميلُها يميناً وَشماالً ، ومنه «تُفَيِّئَُها كالَخاَمِة من الزَّ  ـعلى ُرُؤسهنَّ  ءَ الفَيْ  إَِذا َرأَيتُم»:  الحديثأَي تُحرَّ

شبَّه رؤوسهّن بِأَْسنَِمة البُْخِت ِلَكثَْرة ما َوَصْلن به ُشعُوَرهن ، حتى  (3) «ْخِت فَأَْعِلُموُهنَّ أَْن ال تُْقبََل لهنَّ صالةٌ ِمثَْل أَْسنَِمِة البُ  ـيعني النساَء 

كها ُخياََلَء وُعْجباً. وقال نافٌع  يُفَيِّئُها صاَر عليها من ذلك ما  :  الفَقعِسيُّ  (4) [بن لقيط]، أَي يَُحّرِ

يـــــــــ لـــــــــِ نح بـــــــــَ ئـــــــــِ لـــــــــَ يِن فــــــــــَ رحُت كـــــــــبَنـــــــــ  مـــــــــِ دح عـــــــــَ قـــــــــَ  ُت فــــــــــَ

ٌن     هُ ُغصـــــــــــــــــــــــــــح ئـــــــــــــُ يـــــــــــــِّ فـــــــــــــَ يـــــــــــــبُ  تــــــــــــــُ  الـــــــــــــّرايُح َرطـــــــــــــِ

  
جوع ، ويقال تَقَيَّأَت ، بالقاف ، قال األَزهريُّ ءِ الفَيْ  تَثَنَّْت عليه َوتََكسََّرْت له تََدلُّالً وأَلقَْت نَْفَسها عليه. من:  المرأَةُ ِلزوجها تَفَيَّأَتو  . وهو الرُّ

 :  ، والصواب الفاُء ، ومنه قوُل الراجزوهو تصحيٌف : 

َبتح  ـــــــــــــــــ  ي فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ رح  تـ فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــد الِ  واخلـــــــــــــــــَ  َذاُت ال

ايف     ٍ  حــــــــــَ ابــــــــــِ عــــــــــَ رّ  (5)لــــــــــِ عــــــــــِ قحشــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــد اَلِ  مــــــــــُ

  
إِلى قَْوٍم  أَفَأْتُ و وسيأْتي إِن شاَء هللا تعالى ،

(6)  ً ً  عليهم أَفأْتُ و ، إِذا أََخْذَت لهم َسلََب قوٍم آخريَن فِجئْتَهم به. فَْيئا ً  ، إِذا أََخْذَت لهم فَْيئا أُِخذَ  فَْيئا

 منهم.

لُ :  ءُ الفَيْ و لُّ  فاءَ  التََّحوُّ ل.:  الّظِ  تََحوَّ

الَجَماَعةُ ، وال واحَد لها من لْفِظَها ، :  يره ، وفي المصباحهكذا في الصحاح وغ الطَّائِفَةُ و الِفْرقَةُ من الناس في األَصل ،:  ، َكِجعَةٍ  الِفئَةُ و

الجماعةُ الُمتظاِهرة ، :  الِفئَة:  هي الطائفة التي تُقَاتِل وراَء الَجْيِش ، فإِن كان عليهم َخْوٌف أَو هزيمةٌ التََجئوا إِليهم ، وقال الراغب:  وقيل

 فَاءَ  ألَنه من َكِفيعٍ  ءٌ فِي أَْصلُهاو له شيُخنا. والهاُء ِعَوٌض من الياء التي نَقَصْت من َوسطه ،التي يَرِجُع بعُضهم إِلى بعٍض في التعاُضِد. قا

مثل ِشيَاٍت َوِلَداٍت على القياس ، وجعل المكوِدي ِكلَْيِهما َمِقيَسْين ، قال الشيخ أَبو محمد بن بَّرّي ، هذا  فِئَاتٌ و ، (7)على الشذوذ  فِئُون جو

، أَي  فَأَْوتُ  وهي من:  َعْيٌن ال اَلٌم ، والمحذوُف هو الُمها وهو الواو ، قال (8)جوهريُّ َسْهٌو ، وأَصله فِئٌْو مثل فِْعٍو ، فالهمزة الذي قاله ال

ْقُت ، ألَن  كالِفرقَة ، انتهى ، كذا في لسان العرب. الِفئَة فرَّ

رُ ـ نقالً عن القُتيبّي في حديث بعض السلف كذا في النهاية ، وِعبارة الَهرِوّي في َغِريبه  ـفي الحديث و ، كذا في النسخ ، وفي  ال يَُؤمَّ

ر ، وفي لسان العرب والنهايةال يَِحلُّ المِري:  بَعضها بالنون ، وهو غلٌط وفي عبارة الفائق أَي  ءٍ ُمِفي على:  ُمفَاءٌ  اَل يَِليَنَّ :  ٍء أَن يَُؤّمِ

ً  ي افتُتَِحْت بَلَدتُه وُكوَرتُه فصاَرتالذ:  الُمفاءُ  َمْولًى على َعَربِّيٍ  ً  كذا ، أَي َصيَُّرتُه أَفأْتُ :  للمسلمين. يقال فَْيئا  ءُ ، وذلك الشي ءٌ ُمِفي فأَنا فَيئا

ً  السََّواُد لهمال يَِليَنَّ أَحٌد من أَهِل السَّواِد على الصَّحابة والتابعين الذين افتتحوه َعْنَوةً ، فصار :  ، كأَنه قال ُمفَاءٌ   .فَْيئا

بٍ  مالي ءَ فَيْ  يا:  العرب تقولو  :  وهو األَكثر ، قال تَأَسُّفٍ  كلمة أَو على قول بعضهم ، َكِلَمةُ تَعَجُّ

ِه  ءَ يفَح اي  لـــــــــــــِ بـــــــــــــح ـــــــــــــُ رح يـ مـــــــــــــ  عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ نح يـ اِد مـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

يــــــــــــبُ     لــــــــــــِ قــــــــــــح ــــــــــــ  ِه والــــــــــــتـ يــــــــــــح لــــــــــــَ اِن عــــــــــــَ ر  الــــــــــــز مــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
__________________ 

 يبت الظال  أي تقلبت.وتف:  ( يف اللسان1)
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 .48:  ( سورة النحر2)
 أن   ال يقبر هلن صالة.:  ( عبارة النهاية3)
 ( عن اللسان.4)
 جايف.:  ( اللسان5)
 وأفبت عل  القوم.:  ( يف اللسان6)
 . ومجعها فئات وقد  مض ابلواو والنون جرباً ملا نقص... والفئة:  ( يف املصباح7)
 وما أثبتناه عن اللسان.« فاهلمز» ( ابألصر8)
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َء ، وهي ُكلُّها بمعنًى ، وقد تقّدم َطَرٌف من وزاد األَحمر. يا َشيْ :  َء ، قال أَبو ُعبيدواختار اللِّْحيانيُّ يا فَيَّ َمالي ، وُرِوَي أَيضاً يا َهيْ 

 ء ، وسيأْتي أَيضاً إِن شاَء هللا تعالى.اإِلشارة في شي

فَِإْن فاُؤ فَِإنَّ هللَا ):  أَي االمرأَة ، قال هللا تعالى وَرَجع إِلَْيها ، وفي بعض النسخ َكفََّر يَمينَه َكفََّر عن يَِمينه أَي اْمَرأَتِه (1) نالُموِلي مِ  فَاءَ و
رون (2) (َغُفور  رَِحيم   ُجوع ، قال هللا تعالى في كتاب هللا تعالى على ثالثة َمعاٍن ، َمْرِجعُها إِلى أَْصِل  ءُ الفَيْ :  قال المفّسِ واحٍد ، وهو الرُّ

أَربعة أَشهر بعد  (3)وذلك أَن الُموِلي حلَف أَن ال يََطأَ امرأَتَه ، فجعَل هللا لهذه  (فَِإْن فاُؤ فَِإنَّ هللَا َغُفور  رَِحيم  ):  في الُموِليَن ِمن ِنسائهم

ا َحلَف عليه من أَن ال يُجاِمعَها إِلى ِجماعها ، وعليه ِلحْنثِه كفَّاَرةُ يَميٍن ، وإِن  ، أَي َرجع فاءَ  إِيالئه ، فإِن جامعها في األَربعة أَشهٍر فقد عمَّ

 ، وَجعَلوا عن الطَّالِق لم يُجامعها حتى تَنقِضَي أَربعةُ أَشهٍر ِمْن يَْوم آلَى ، فإِنَّ ابَن َعبَّاٍس وَجماعةً من الصحابِة أَْوقَعُوا عليها تَطِليقةً 

إِذا انقَضْت أَربعةُ :  شُهِر ، وخالَفَهم الجماعةُ الكثيرةُ من أَصحاِب رسوِل هللا َصلّى هللا عليه وسلّم وغيُرهم من أَهِل الِعلم وقالواانقضاَء األَ 

من اإِليالِء ، وهو الرُجوع إِلى ما حلف  ءُ الفَيْ  ، أَي يُجامَع ويَُكفَِّر ، وإِما أَن يَُطلَِّق ، فهذا هو ءَ يَِفى أَشُهٍر ولم يَُجامعها ُوقَِف الُموِلي فإِّما أَن

ِللَِّذيَن يُ ْؤُلوَن ِمْن ِنساِئِهْم تَ َربُُّص َأْربَ َعِة َأْشُهر  فَِإْن فاُؤ فَِإنَّ هللَا ):  وهذا هو نصُّ التنزيِل العزيزِ :  أَن ال يفعله ، قال ابن منظور (4)
يع  َعِليم  َغُفور  َرِحيم . َوِإْن َعَزُموا الطَّالَق فَِإنَّ هللاَ  ٍء ، بل هو الُموِلي إِلى آخِره ، ليس من اللغة في شي فاءَ  قوله:  وقال شيخنا (5) ( ْسَِ

 فَاءَ  ال يُْعرف في كالِم العََربمن االصطالحات الِفقهيَِّة َكَكثيٍر من األَلفاِظ الُمستْعَملَة في الفُنون ، فيُوِرُدها على أَنَّها ِمن لُغة العَرب ، وِإالَّ ف

  َمعناه يَؤوُل إِلى الرجوع ، فوَجب التنبيهُ على ذلك ، وقد تقدَّمت اإِلشارة إِليه في كالم المفسرين.لعلّه ِلُمالحَظِة أَنَّ :  َكفَّر ، انتهى. قلت: 

ً  الغَنِيمةَ  كِخْفت فِئتُ  قدو ً  هذا المال ، أَي أَخذتُه استَفَأْتُ و فَْيئا فاَء هللاُ َعلى ما أَ ):  ، قال هللا تعالى ُء إِفاَءةيُِفي هللا تَعَالى َعلَيَّ  (6) أَفَاءَ و فَيئا
َما َردَّ هللاُ على أَهِل ِدينه ِمن أَمواِل َمْن خالََف أَْهَل ِدينِه بال قِتاٍل ، إِما بأَن يَْجلُوا َعن :  ءُ الفَيْ :  في التهذيب (7) (َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقرى

 نَها عن ُرُؤسهم أَو َماٍل غيِر الِجْزية يَْفتَُدون به من َسْفِك ِدمائهم ، فهذا المال هوأَْوَطانِهم ويَُخلُّوَها للُمسلمين ، أَو يَُصاِلُحوا على ِجْزيٍَة يَُؤدُّو

نَزلَْت في أَمواِل بني  أَي لم تُوِجفُوا عليه َخْيالً َواَل ِرَكاباً. (8) (َفما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيل  َوال رِكاب  ):  في كتاب هللا تعالى ءُ الفَي

عن أَوطانهم إِلى الشأْم ، فَقَسم رسوُل هللا َصلّى هللا عليه وسلّم أَموالَهم من النَّخيل وغيِرها في الُوجوِه  (9)ن نَقَُضوا العَْهَد َوَجلَْوا النَِّضير حي

كاب.عليها ب (10)غيُر قِْسَمِة الغَنِيمة التي أَْوَجف  ءِ الفَيْ  وقِسَمةُ  التي أَراهُ هللاُ تعالى أَْن يَْقِسَمها فيها.  الَخْيِل والّرِ

ُ  فاَُلن:  وفي األَساس  الَمغانم ، انتهى. ءُ نَْستِفي هللاُ عليهم الغَنَائَم ، ونحن أَفَاءَ و .يَْستَِفيئُهاو األَخبارَ  يَتَفَيَّأ

 .(11)فإِذا خاَف البَْرَد انحَدَر إِلى اليَمن ، كذا في لسان العرب  طائٌر كالعُقَاب:  الفَْيئَةُ و

 ً فتأُْكله ثم يَْخُرُج ِمن بطونها كما كان نَِديًّا ، وقال َعْلقَمة بن َعبََدة  (12)، وذلك أَنه تُْعلَفُهُ الدوابُّ  فَْيئَةٍ  ذو:  ويقال ِلنَوى التَّْمِر إِذا كان ُصْلبا

 ً  :  يَصف فرسا

ءَ  ال  ا ســــــــــــــــــــــــُ ر  هلــــــــــََ ِديِّ غــــــــــُ هــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــنـ ا ال َعصــــــــــــــــــــــــَ  ًة كــــــــــَ

ةٍ ُذو     ئـــــــــــَ يــــــــــــح ومُ  فــــــــــــَ جـــــــــــُ عـــــــــــح ر اَن مـــــــــــَ َو  قــــــــــــُ نح نــــــــــــَ  مـــــــــــِ

  
ً  الفَْيئَةُ و  ، أَي بعد حيٍن. فَْيئَةٍ  جاَءه بعد:  يقال الِحينُ :  أَيضا

 َرَجع ،:  من َغضبه فَاءَ و من َغضبِه ، ءِ الفَيْ  وفالٌن سريعُ 

__________________ 
 عن.:  القاموس( يف احد  نسخ 1)
 .226( سورة البقرة اآية 2)
 مدة.:  ( مكاهنا يف اللسان3)
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 خالف.:  وابألصر:  ( عن اللسان4)
 .227 ـ 226( سورة البقرة اآيتان 5)
 وأفاء   عليه.:  ويف اللسان« وأَفاءها»:  ( القاموس6)
 .7( سورة ا شر اآية 7)
 .7( سورة ا شر اآية رقم 8)
 وُجُلوا.:  ن( ضبرت اللسا9)
 أوجف   عليها.:  ( اللسان10)
فكبن هذا الطائر ملا كان يف حٍا ينحدر إىل اليمن ويف حا آخر يذهب عنها لي :  الفينة ا قا  238/  2( يف حياة ا يوان للدمريي 11)

 ابسم الزمان.
 يعلف الدواب.:  ( عن اللسان ا وابألصر12)
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رِيضُ  ا َأي  (2)ابلكســــــــر ا مثر الِفيَعة  الِفيَئة الرجوع ا اأَلخريلن عن اللحياين ا وِإنه  ســــــــن .(1) َئةِ الَفيـح و  ءِ الَفي وِإنه َلســــــــَ
وحَرًة ِمنح َحدٍّ  (3)ُكّر ِخاَلهِلا َ موٌد :   ويف حديث عائشـــــــة رضـــــــي  ُ عنها قالت عن زينب َحســـــــُن الرجوع ا ما عدا ســـــــَ

رِع   ء الذي َيكون قد اَلَبَسه اإِلنساُن واَبَشَره.ا َاَلُة من الر جوع عن الشي:  ِبَوزحِن الِفيعةوهي  .الِفيَئةُ  منها (4)ُتسح
 ، انتهى. الفَْيئَة وهو سريع الغَضب َسِريع فِيئَة َرْجعَتَها ، وله على امرأَته:  (5) فِيئَتَها وَطلَّق امَرأَته وهو يَْمِلكُ :  وفي األَساس

بكر  أَبو دخل ثم ، فكلمه وسلّم عليه هللا َصلّى النبّيِ  على دخل أَنه عنههللارضيمن حديث ُعمر  ، وهو فاُلنٍ  تَِفيئَةِ  على فالن َدَخلَ  قولهمو

ذلك ، بتقديم الياء على الفاء ، وقد تَُشدَُّد ، والتاُء فيها زائدةٌ على أَنها تَْفِعلَة ، وقيل هو  (6) تَئيفَةِ  ومثله على أَي على أَثَِره ذلك تَِفيئَةِ  على

 التَِّفيئَة وال تَكون َمزيدةً والبِْنيَةُ كما هي من غير قَْلٍب ، فلو كانت:  (7)مقلوٌب منه وتاُؤها إِما أَن تكون َمزيدة أَو أَصِليّة ، قال الزمخشري 

 (9)، فهي إِذاً لو ال القَْلُب فَِعيلَةٌ ألَجل اإِلعالل والُمها َهمزة ، ولكن القَْلَب عن التَّئِيفَِة هو  (8)لخرَجْت على وزن تَْهنِئٍَة  ءِ الفَيْ  من تَْفِعلَةً 

 القاضي بزيادة التاِء ، فيكون تَْفِعلةً ، كذا في لسان العرب.

 فصل القاف
ُزوا فيه الَمدَّ والقَْصَر ، وأَلزمه بعٌض ُسكوَن الهمزتين على أَنه ِحَكاية : قال شيُخنا (10) القَأْقَأ:  [قأقأ]  جمع ُغراب أَْصوات ِغْربَانٍ  َجوَّ

 ، قيَّده الُمصنّف ، وأَطلقه غْيُر واحٍد. الِعَراق

 وقد َمرَّ في الغين. بَيَاُض البَْيِض ، والِغْرقِئُ :  هو ، َكِزْبِرجٍ  الِقئِْقئُ و

 : هذه المادة في جميع نسخ القاموس مكتوبةٌ بالُحمرة ، وهي ثابتةٌ في الصحاح ، قال أََكلَه:  عَاَم كَجَمعالط قَبأ:  [قبأ]

 َ َ و (11)لُغةٌ في قأَب إِذَا أَكل وشِرب  قَبَأ  امتألَ.:  من الشَّرابِ  قَبَأ

وهي :  َكقَفَاةٍ ، وفي لسان العرب القَبَاةُ  كَسحابٍة ، كذا في النسخ ، وهو هكذا في لسان العرب ، وفي بعض النسخ القَبَاَءةُ و كحمزة القَْبأَةُ و

 ً ، وال تنبت في الَجبَِل ،  تَنبُُت في الغَْلظِ  َحِشيَشةٌ :  (12)كالَكَماَءة في الَكْمأَةِ  القَْبأَةِ  في القَبَاَءةُ و َكَكتَبَة ، كذا حكاها أَهُل اللغة ، (11) القَبَأَة أَيضا

 أَي يَرعاها الماُل. تُْرَعى تَرتفع على األَرض قِيَس اإِلصبع أَو أَقلَّ 

لما يقول  (13)هو اسُم ِجْنٍس :  كذا في الصحاح ، وفي المصباح الِخيَارُ  هو أَو أَي معروٌف ، والكسر أَكثرُ  ، بالكسر والضم م القُثَّاءُ :  [قثأ]

ور والفَقُّوس ، وبعض الناِس يُطِلقُه له الناُس الِخيار وا  قِثَّاَءةٌ  هو أَخفُّ من الِخيار ، والواحدة:  ، ويقال (15)على نَْوعٍ يُشبه الِخياَر  (14)لعَجُّ

ور ِكبَاُره.  ، انتهى. وقيل إِن العَجُّ

َ وَ  َّاءُ  َكثَُر به:  ُربَاِعيًّا المكانُ  أَْقثَأ َ و ، عن أَبي زيٍد ، القُث المثلَّثة ،  وتَُضمُّ ثاؤه بالفتح الَمْقثَأَةُ و ، كذا في الصحاح الِقثَّاءُ  َكثُر عندهم:  القومُ  أَقثَأ

 تُْزَرُع فيه وتَْنبُت ، كذا في المصباح والمحكم. القثّاءِ  أَي َمْوِضعُه:  َمْقثُوَءةٌ :  فيقال

ومحلّه هذا ، وهو رأُْي بعض الصرفيِّين ، وقال الليث إِن نُونَها زائدةٌ والواو  قدأَ  أَي بزيادة النون والواو ، فأَصله كِفْنعَْلوِ  الِقْنَدأْوُ :  [قدأ]

أَصله من قند ، والهمزة :  ليست بأَصليّة وقال قومٌ  (17)والنون فيهما :  الَةٌ ، قال األَزهريُّ فِْنعَ  قِْنَداَوةٌ :  ، وقال أَبو الهيثم (16)فيها أَْصِليّة 

ُء الَخلَِق ، والغَِليظ ُء الِغذاِء ، والسَّيِّىالسَّيِّى:  والواو زائدتان ، وبه جزم ابُن ُعصفوٍر ، ولذا ذكره الجوهريُّ وغيره في حرف الدال

 من القَصيرُ 

__________________ 
 والفيئة ا والفيئة أي الرجوع ا وهو أصوب.:  ( كذا والسيا  غري واضح ا ويف اللسان1)
 الفيقة.:  ( اللسان2)
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  مودة.:  ( اللسان3)
 يسرع.:  ( عن النهاية وابألصر4)
 فَيئتها وِفيئتها.:  ( يف األساس5)
 .«تئفة» ( عن النهاية ا وابألصر6)
 .306/  2( الفائ  7)
 هتيئة.:  الفائ ( يف 8)
 وهو.:  ( كذا ابألصر والنهاية واللسان ا ويف الفائ 9)
 القبقاء.:  ( يف القاموس10)
 القباة.:  ( يف اللسان11)
 وعندي أن القباة يف القببة كالكمبة يف الكمبة واملراة يف املرأة.:  ( اللسان12)
 ... وهو اسم ملا يسميه الناس:  ليست يف املصباح وفيه« جن » (13)
 يطل  القئاء.:  ( املصباح املنري14)
 وهو مطاب  لقو  الفقهاء يف الراب ويف القثاء مض اخليار وجهان.:  ( زيد يف املصباح15)
 صلة.:  ( اللسان16)
 فيها.:  ( اللسان17)



360 

 

هزوُ . العظيم الكبري هو:  قيرو  ِقنحَدأحُوونَ  الرجا  وهم
َ
ِم امل ِدمُ اجلَرِي:  أَيضـــاً  الِقنحَدأحوُ و  الرأحِس الصـــغرُي اجِلســـح ُقح

ا التمثيُر  ُء امل
لحبُ  هو:  قيرو  قاله الليث الُعُن  الشـــــديُد الراسِ  (1) والَقصـــــريُ  ِلســـــيبويه ا والتفســـــري للســـــريايف. وقد  ز  اخلَفيف ا والصـــــ 

نحَدأحٌو ا واحتجّ  ِقنحَدأحوٌ  مَجَرٌ :  الليثُ  ءح هذا البناُء بغرِي ِإال  و نيه نُوٌن ا فلما مل  َِ  ِقنحَدأحوٍ  ءح بَِناٌء عل  لفةِ  أبَنه مل  َِ وســــــــــِ
َء مما ذُكر ا ويف عبارته هذه َتسامٌح ا فِإن الصحيح َأن الس يِّ  يف الُكرِّ  ابهلاء كالِقنحَدَأَوةِ   نُوٍن َعِلمنا َأّن النوَن زائدٌة فيها ا

ِ ا وأَما ما عدا ذلك فالثابت فيهاخلُُلِ  والغِ   وَأكثُر ما يُوَصف به اجَلَمرُ  فقرت ا الِقنحَدأحوُ  ذاِء واخلَفيَف يقا  فيها ابلوجَهاح
لحٌب ا وانقة ِقنحَدأحوٌ  ا يقا  مَجَرُ  رٌ  (2)َجرِيّة  ِقنحَدأحَوة َأي صــــــــــــُ رحعة ا وقد قا  يف :  قا  ِشَِ يهمز وال يهمز واجلَرحُي هو الســــــــــــ 

ُقحِدم ا فال يُقا  ِإن املصــنف َغَفَر عما يف الصــحاح انقةاجلَرِيعبارة و 
رِيَعٌة ا كما زعمه شــيخنا:  ِقنحَدأحَوةٌ  ُء امل َوَوِهم أَبو  ســَ

رِ  املهملــة ا بنــاًء عل  َأن اهلمزة والواو زائــدلن ا كمــا تقــدم ا وهو مــذهــُب ابِن  الــدا  حرف فــذكره يف اجلوهري   َنصــــــــــــــح
 أَبن  مثر هذا ال يـَُعد  َوَ اً ا فلحيـَُتَبم رح.ُعصفور ا وأَنت خبرٌي 

م على ما هو أَْبَسُط منه لشرفه. الَمقروءُ  العزيُز ، أَي التنزيلُ  هو القُْرآن:  [قرأ]  المكتوب في الَمصاحف ، وإِنما قُّدِ

ْهنِ ):  بزيادة الباِء كقوله تعالى به قَرأَ و قََرأَه ُبُت اِبلدُّ أَي تُْنبُِت الدُّْهَن  (4) (َيكاُد َسنا بَ ْرِقِه َيْذَهُب اِبْْلَْبصارِ ):  وقوله تعالى (3) (تَ ن ْ

 :  ويُْذِهُب األَبصاَر وقال الشاعر

َرٍة  ُت َأمخـــــــــــــــــــــِح ُر ال َراب  رَائـــــــــــــــــــــِ ن  ا ـــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــــــُ

ِر ال     اجـــــــــــِ حـــــــــــَ
َ

وُد املـــــــــــ َرأحنَ ســــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــح َورِ  يــــــــــــَ  اِبلســــــــــــــــــــــــ 

  
عن  قَْرءاً  َوَمنَعه ، عن الزجاجي ، كذا في لسان العرب ، فال يقال أَنكرها الجماهير ولم يذكرها أَحٌد في المشاهير كما زعمه شيُخنا كنََصَره

ً و كِكتابةٍ  قِراَءةً و اللحياني اءٍ و َكَكتبٍة في كاتبٍ  قََرأَةٍ  قومٍ  ِمن اسم فاعل قاِرئٌ  فهو كعُثَْمان قُْرآنا  ِذٍل وهما َجْمعَاِن ُمَكسََّرانِ كعُذَّاٍل في عا قُرَّ

ا ُمراِدفٌ  ِلقَرأَ  ، تَْفِسيرٌ  تاََلهُ :  جمع مذكر سالم قَاِرئينَ و  ، كما يُْفَهم من َصنِيع الُمَؤلّف في المعتّل ، وقيل للقراَءةِ  وما بعده ، ثم إِن التِّالَوةَ إِمَّ

:  ، ومنه قيل يُْقِرئه إِقراءً  غيَره أَْقَرأَ و أَنا أَْقَرأْتُهو ، في الشعر اْقتََرأْتُ  يقال القراَءة افتَعَل من كاْقتََرأَه إِن األَصل في تاَل معنى تَبَِع ثم َكثُر: 

اُء غيَر  كَمفعولة ، ال َمْقروَءةٌ  َوصحيفةٌ  بِمْعنًى ، بَِمنِزلِة َعاَل قِْرنَه واستْعاَلهُ  (5) اقترأَ و قَرأَ  ، قال سيبويه ، الُمْقِرئ فاُلنٌ  يُجيز الكسائيُّ والفرَّ

ةٌ وَ  ذلك ، وهو القياس ة ، بقَْلِب الهمزةِ واواً ، َمْقُروَّ  كَمْرِميَّةٌ ، بإِبدال الهمزة ياًء ، كذا هو مضبوٌط في النُّسخ ، وفي بعضها َمْقِريَّةٌ و كَمْدُعوَّ

 .قَِرئْتُ :  كَمْفِعلٍَة ، وهو ناِدٌر إِالَّ في لغِة من قال َمْقِرئَة

ً و قِراَءةً  (6)الِكتَابة  قََرأْتُ وَ  يَ  قُْرآنا قال ابُن  «أُبَيٌّ  أَْقَرُؤُكمْ »:  في الحديثو ، كذا في الصحاح ، وسيأْتي ما فيه من الكالم. القُْرآنُ  ، ومنه ُسّمِ

ويجوز أَن يُريد به :  منه ، قال أَقَرأُ  (8) [كان]ِمْن َجماعٍة َمخصوصين ، أَو في َوْقٍت من األَْوقَاِت ، فإِن غيَره :  أَرادَ :  قيل (7)األثير 

ًّ وأَنه ِقَراَءةً  أَكثرهم  وأَحفَُظ. للقُرآن أَي أَتْقَنُ  (9)أَصحابِه  أَْقَرأُ  ، ويجوز أَن يكون عاما

 َداَرَسه.:  َكِقتالٍ  قَِراءً و قَاَرأَهُ ُمقَاَرأَةً و

 .يَْقرأَ  َطلَب ِإليه أَن:  اْستَْقَرأَهو

 قَاِرئَها ، أَو أَنّ  الِقَراَءةِ  أَي تَُجاِريها َمَدى ُطوِلها فِي ُسوَرةَ البَقََرة ، أَْو ِهي أَْطَوُل. لَتُقَاِرئ إِْن َكانَتْ :  ّيٍ في ُسوَرةِ األَحزابفي حديث أُبَ و

وايات (10)ا رواه ابُن َهاِشٍم هَكذَ :  . قال الخطَّابِيّ الِقراَءة ، وهي ُمفَاعلَةٌ ِمن ِقَراَءتِها البَقََرة في زمنِ  قَاِرئ لَيُساِوي إِْن َكانَْت :  ، وأَكثُر الّرِ

 لَتَُواِزي.

اءُ و اُءونَ  ج الِقَراَءةِ  الَحَسنُ :  . َكَكتَّانٍ القَرَّ اءُ و أَي ال يُْجمع َجْمَع تكسيرٍ  ، وال يَُكسَّر قَرَّ ان القُرَّ ال ، قال  الناِسك الُمتَعَبِّد:  َكُرمَّ مثل ُحسَّاٍن وُجمَّ

اءُ :  قال الجوهريُّ :  شيخنا  : وأَْنشَدني أَبو َصَدقَةَ الدُّبَْيريُّ :  قال الفَرَّ
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__________________ 
 الصغري.:  ( اللسان1)
زة بعد الياء ا فهو من اجلراءة كذا هو يف امكم والتهذيب هبم« انقة قندأوة جريئة»:  قوله:  ويف هامشــه« وانقة قندأوة جريثة»:  ( يف اللســان2)

 .«ال من اجلري
 .20( سورة املؤمنون اآية 3)
 .453( سورة النور اآية 4)
 وأقرأ.:  ( عن اللسان ؛ وابألصر5)
 الكتاب.:  ( اللسان6)
 (.قرأ)( عن اللسان ا وا ديث يف النهاية البن األثري 7)
 ( زايدة عن النهاية.8)
 .«  أكرب ا مبعىن كبري:  ء من أمجي أيّب ا قا  اللغويونعل  قاري ا والتقدير قاري« أقرأ» و وز أن حيمر»:  ( قا  اهلروي يف غريبه9)
 ابن هشام.:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية10)
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يب  ـــــــــَ ت ِوي  َوَتســـــــــــــــــــــــح ـــــــــغـــــــــَ اُد ال طـــــــــَ اُء َتصـــــــــــــــــــــــح يحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ  بـ

ِم     لـــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
َب امل لـــــــــــــح ِن قــــــــــــــَ ر اءِ اِبُ ســـــــــــــــــــــــــــح  الـــــــــــــقـــــــــــــُ

  
اء إِن المراد:  ، ويقال (1)الصحيُح أَنه قَْوُل َزْيٍد بن تُْرٍك الدُّبَْيِرّي :  انتهى ، قلت ، وال يكون من التّنَسُِّك ،  قاِرئٍ  َجمعُ  الِقَراَءةِ  هنا من بالقُرَّ

ّيٍ  (2)وهو أَحسُن ، كذا في لسان العرب   :  ن قَْبلَهبالفتح ، ألَ « بَْيَضاءَ » صواُب إِنشاده:  ، وقال ابُن بَّرِ

ٍة و  وحُدونـــــــــــَ ٍب مـــــــــــَ اعـــــــــــِ كـــــــــــَ ـــــــــــِ ُت ل بـــــــــــح جـــــــــــِ دح عـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــَ  ل

اءِ     ـــــــــــــــــــ  ن ي َوا ـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــح ل هـــــــــــــــــــا اِب ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ رَاف  َأطـــــــــــــــــــح

  
اءٌ  رجلٌ :  يقال:  قال الفَّراءُ  ٌ  قُرَّ اَءةٌ  ، وامرأَة ً  ، أَي ِصْرتُ  قرأْتُ :  ، ويقال قُرَّ في  يَْقَرأُ  أَنه كان ال:  في حديث ابِن عبَّاٍس و نَاِسكاً. قاِرئا

، كأَنَّه  قِراَءتَه فيهما ، أَو ال يُْسِمُع نَْفَسه بالِقراَءة معناه أَنه كان ال يَْجَهر (3) (َوما كاَن رَبَُّك َنِسيًّا):  الظُّْهِر والعَْصِر. ثم قال في آخره

 ً التي تَْجَهُر بها أَو تُسمعها  الِقراَءةَ  يريد أَن (َوما كاَن رَبَُّك َنِسيًّا)فَيُسمعوَن نُفوَسهم وَمن قَْرَب منهم ، ومعنى قوله  يَْقَرُءونَ  َرأَى قَْوما

  َعلَْيها.في نَْفِسك لْم يَْكتُبَاها وهللاُ يَْحفَُظها لََك وال يَْنَساها ، ِليَُجاِزيَكَ  قَرأْتَها نَْفَسك يَْكتُبُها الَملَكاِن ، وإِذا

تِي»:  في الحديثو اُؤها أَْكثَُر ُمنَافِِقي أُمَّ نَْفياً ِللتَُّهَمِة عن أَنفسهم وهم يَْعتَِقدون تَْضيِيعَه. وكان الُمنافقون في  القُرآن أَي أَنهم يَْحفظون «قُرَّ

ئِ و كالقاِرئِ ] (4)عصِر النبّيِ َصلّى هللا عليه وسلّم كذلك  ا ج (5) [الُمتَقَّرِ فََواِعل ،  قََواِرئ كَدنَانِير وفي نسختنا ءُ قََواِريو مذكر سالم ُءونقُرَّ

 وجعله َشْيُخنا من التْحِريف.

 كَحَمائِل ، فَْليُْنَظر. قال قَرائِئ وفي لسان العرب .(6)فال ُمخالفة للسَّماع وال للِقياس ، فإِن فاِعالً يُجمع على فََواِعَل  قاِرئ قلت إِذا كان جمعَ 

 .قََرأْتُ  بالهمزة في الَجْمعِ لما كانت َغْيَر ُمنقلبٍة بل موجودة في جاُءوا: 

أَ و ؤاً و وتَنَسَّك تَفَقَّهَ  إِذا تَقَرَّ أُْت تَقَرُّ  في هذا المعنى. تَقَرَّ

بَّ َعزَّ وَجلَّ :  في الحديثو إِيَّاه ، َكأَْقَرأَه أَْبلَغَه ،:  يَْقَرُؤه السالمعليه قََرأَ و ياً بنْفِسه  أَْقَرأَه أَْو ال يقال السَّاَلم. يُْقِرئُكَ  أَّن الرَّ السَّالَم ُربَاِعيّاً ُمتعَّدِ

ً  وكذا بحْرِف الجّر ، كذا في ِلسان العرب:  ، قاله شيُخنا. قلت  أَْقَرأَ و فاُلناً السَّاَلمَ  أَقرأ:  (7)في َوَرٍق ، يقال  إِالَّ إَِذا كان السالُم َمْكتوبا

جستانيّ  يَْقَرأَ  َسالمه يَْحِملُه على أَن (7)أَنه من يُبَلِّغُه ، ك السالمعليه  عليه السَّاَلَم وال تقول اْقَرأْ :  تقول:  السَّاَلم ويَُردَّه. قال أَبو َحاتٍم الّسِ

والحديَث على  القُرآنَ  الّرُجلُ  قَرأَ  وإِذا:  . في لسان العربهُ يَْقَرؤُ  السَّالَم ، أَي اْجعَْله أَْقِرئْهُ  السَّاَلَم إِالَّ في لُغٍَة ، فإِذا كان َمكتوباً قلتَ  أَْقِرئْه

 عليه. أَْقَرأَ  فاُلٌن ، أَي َحَملَني على أَنْ  أَْقَرأَنِي:  الشْيخِ يقول

َمْخَشِرّي  الَوْقُت. هو القُْرءَ  ذلك ألَنو ِضدٌّ  وهو الَحْيُض ، والطُّْهر:  يُطلَق على ويَِضمُّ  القَْرءُ و ح الزَّ فقد يكون للَحْيض ، وللطُّْهِر ، وبه صرَّ

 :  وغيُره ، وَجزم البَْيضاِوّي بأَنّه هو األَصل ، ونقله أَبو عمرو ، وأَنشد

ُت  فــــــــــَ لــــــــــَ مح مُث  َأخــــــــــح غــــــــــِ اُء ملَح تــــــــــَ مــــــــــَ ا الســــــــــــــــــــــــ   ِإَذا مــــــــــَ

ُروءَ     ــــــــــــُ رُ  قـ طــــــــــــح ــــــــــــَ ا ق وَن هلــــــــــــََ كــــــــــــُ ــــــــــــَ َراي  َأنح ي ــــــــــــ  ــــــــــــثـ  ال

  
 القُْرءُ و النُّجوُم إِذا غابت. أَْقَرأَتِ  وأَظنُّه من:  يَصلُح للَحْيِض والطُّهر ، قال القَْرءُ :  نَْوئِها الذي يُْمَطُر فيه النَّاُس ، وقال أَبو ُعبيدٍ يُريد َوْقَت 

ً  أَْقَراءٌ  ج قاله الزمخشري القَافِيَةُ :  ى ، والغائب ، والبَِعيد  القْرءُ و وسيأْتي قريبا ما بين :  وانقضاُء الَحْيض وقال بعضهم (8)أَيضاً الُحمَّ

 األَخيرة عن اللّحيانّي في أَدنى العدد ، ولم يَعِرف ِسيبويهِ  أَْقُرؤٌ و قُُروءٌ و أَْقَراءٌ  أَيَّاُم َوْدقَِها أَْو ِسفَاِدَها ، الجمع:  الفََرِس  قَْرءُ و الَحْيَضتَْيِن.

كما قالوا َخْمَسةَ ِكاَلٍب يُراد بها  القروءِ  أَراد ثاَلثةً من (9) (َثالثََة قُ ُروء  ):  . وفي التنزيلقُُروءٍ بِ  استغنَْوا ، عنه:  ، قال أَْقُرؤاً  وال أَْقراءً 

 : َخْمَسة من الِكاَلِب وكقوله

__________________ 
 زيد بن تركّي الز بيدّي.:  ( اللسان1)
 .«عبارة امكم يف غري القاموس ويكون من التنسك بدون الوال يكون من التنسك ا « قوله» ( كذا يف اللسان ا ويف هامشه2)
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 .65( سورة مرمي اآية 3)
 .«هبذه الصفة» «كذلك» ( يف النهاية بد 4)
 ( سقطت من األصر ا واستدركناها عن القاموس.5)
 وصفاً كما هنا فهو شاذ اه.فيه إن  ر ذلك إذا كان فاعر الاً ككاهر ال « قوله فإن فاعاًل اخل»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 .يُبلِّغه حا كبنه  السالمعليهء فالانً السالم واقـحَرأح اقرِ :  ( العبارة يف اللسان7)
 أثبتنا ما جاء يف القاموس.« العيد» ( األصر8)
 .228( سورة البقرة اآية 9)
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 ِء اأَل حَفارِ مَخح  بـََناٍن قَاِ. 
 :  وقال األَعشىأَراد َخْمساً ِمن البَناِن ، 

ًة  عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح يِّ رِفـ ًة مـــــــــــــــــااًل َويف ا ـــــــــــــــــَ َورّثـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــُ

نح     ا مـــــــِ يـــــــهـــــــَ اَع فـــــــِ ا ضـــــــــــــــــــــَ مـــــــَ ُروءٍ لـــــــِ ا قــــــــُ كـــــــَ ائـــــــِ  ِنســـــــــــــــــــــَ

  
، وال يجوز أَن يقال ثالثَة فُلُوٍس ،  أَْقُرؤٍ  ثالثَة:  جاَء هَذا على غير قياس ، والِقياس:  قال (َثالثََة قُ ُروء  ):  وقال األَصمعيُّ في قوله تعالى

إِنما يقال ثالثة أَْفلٍُس ، فإِذا َكثُرت فهي الفُلُوُس ، وال يقال ثاَلثَة ِرجاٍل ، إِنما هي ثاََلثة أَْرِجلَة 
، وال يقال ثاَلثة ِكاَلٍب ، إِنَما هي ثالثة  (1)

 أَو َجْمُع الطُّْهرِ  ، َكَذا ِفي لساِن العرب ، القُروءِ  أَراد ثالثةً من (َثالثََة قُ ُروء  ):  لىوالنَّحويون قالوا في قول هللا تعا:  أَْكلٍُب ، قال أَبو حاتم

،  ُمْقِرئٌ  المرأَةُ ، في األَمرْيِن جميعاً ، فهي أَْقَرأَت قدو األَطهار:  األَقراءُ و الحيُض ،:  األَقراءُ :  قال أَبو ُعبيدٍ  أَْقَراءٌ  ، وجمُع الَحْيض قُُروءٌ 

المرأَةُ إِذا صارت صاِحبَةَ َحْيٍض ،  أَقَرأَت:  إِذا َرأَت الدََّم ، وقال األَْخفَشُ  قََرأَتو ِء ،وأَصله من ُدنُّوِ َوْقِت الشي َحاَضْت ، وَطُهَرتْ  أَي

ُ  قََرأَت:  المرأَةُ َحْيَضةَ أَو َحْيضتَْيِن ، ويقال (2) رأَتأَقْ  ، بال أَلٍف ، يقال قََرأَتْ :  فإِذا حاَضْت قُْلتَ  َحاَضت قال :  قََرأَتْ وَ  َطُهَرت ،:  المرأَة

 :  ُحَميدٌ 

ذ َرتح  َتشـــــــــــــــــــــــــــــَ اَل فــــــــــــــــَ ااَن اخلـــــــــــــــَ اَلمـــــــــــــــَ ا غـــــــــــــــُ  أَرَاهـــــــــــــــَ

رَاحــــــــــــًا وملَح     َرأح مــــــــــــِ قــــــــــــح ا تـــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــًا َواَل َدمــــــــــــَ نــــــــــــِ  جــــــــــــَ

  
ء ء ِلَوْقٍت ، والطُّْهُر يَجياْسٌم للوْقِت ، فلما كان الحيُض يجي:  القَْرءُ :  عنههللارضيَجنِيناً. قال الشافعيُّ  لم تَْحِمْل َعلَقَةً ، أَي َدماً وال:  يقول

:  جّل أَراد بقولهو وَدلَّْت ُسنَّةُ َرسوِل هللا َصلّى هللا عليه وسلّم أَنَّ هللا عزّ  :[ قال]ِحيَضاً وأَْطَهاراً ،  األَْقَراءُ  (3)ِلَوْقٍت ، جاَز أَن تكون 

أَن ابَن ُعَمَر لما َطلََّق امرأَته ، وهي َحائٌض واستْفتَى ُعَمُر َرضي  األَطهاَر ، وذلك (4) (َواْلُمطَلَّقاُت َيرَتَبَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ َثالثََة قُ ُروء  )

ْقَها ، فَتِْلَك الِعدَّةُ التي أَمر هللاُ تعالى أَن يَُطلَّق لَها النِّساءُ هللا عنه النبيَّ َصلّى هللا عليه وسلّم فيما فَعَل قال ُمْرهُ   فَْليَُراِجْعَها ، فإِذا َطُهَرْت فَْليَُطلِّ

م أَنه تَناَظر مع الشاِفعّيِ في قرأْتو ، إِلى أَن  هل هو َحْيٌض أَو ُطْهٌر ، القَْرءِ  في َطبقات الَخْيضِرّي من ترجمة أَبي ُعبيٍد القاسم بن َسالَّ

في اللغِة الَجْمُع وأَّن قولَهم قََرْيُت  القَْرءَ  الذي عندي في َحِقيقة هذا أَن:  رجع إِلى كالم الشافعّي ، وهو َمعُدوٌد من أَقرانه ، وقال أَبو إِسحاق

حِم ، وذلك إِنما  القَْرءُ  جموعاً فإِنمالَفَْظُت به مَ :  قََرأُْت القُرآنَ و الماَء في الَحْوِض وإِن كان قد أُْلزم الياَء ، فهو َجَمْعُت ، اْجِتَماُع الدَِّم في الرَّ

، َوحقََّق هذا اللفَظ ِمن كالم العَرِب  األَطهار:  القُُروءُ و األَقراءُ :  قاال أَنهما اعنهمهللارضيصحَّ عن عائشةَ وابِن ُعَمَر و يكون في الطُّْهِر ،

 : قَْوُل األَعشى

 ِنَساِئَكا قـُُروءِ  ِلَما َضاَع ِفيَها ِمنح 
:  ن ، قال األَزهريُّ األَطهار ال الِحيَُض ألَن النساَء يُْؤتَْيَن فِي أَْطَهاِرِهنَّ ال في ِحيَِضِهنَّ ، فإِنّما ضاع بِغَْيبَتِه َعنهنَّ أَْطهاُرهُ :  هنا فَالقُروءُ 

تُهم:  القَْرءُ :  وأَهُل الِعراق يَقولون اَلةَ أَيَّامَ » َصلّى هللا عليه وسلّمقَولُه  الَحْيُض ، وُحجَّ أَي أَيَّام ِحيَِضك ، قال الكسائي  «أَْقرائِكِ  َدِعي الصَّ

اءُ  ْت َرِحُمها  قََرأَتْ  (5)المرأَةُ إِذا حاَضْت. وما  أَْقرأَتِ :  والفَرَّ َرْت هذ:  ، وقال ابُن األَثيرِ  (5)َعلَى َحْيَضٍة  (6)َحْيَضةً ، أَي ما َضمَّ ه قد تََكرَّ

، وهو من األَضداد ، يقع على الطُّْهِر ، وإِليه َذهب  قُُروءٍ و أَقراءٍ  اللفظةُ في الَحِديث ُمفََردةً وَمجموعةً ، فالُمفرَدةُ بفتح القاف وتُجمع على

الَوْقُت الَمعلوُم ، ولذلك وقَع على  ءالقَرْ  الشافعيُّ وأَهُل الِحجاِز ، ويَقَع على الَحْيِض ، وإِليه ذهب أَبو َحنيفة وأَهُل الِعراِق ، واألَصُل في

دَّيِن ، ألَن لُكّلٍ منهما َوْقتاً ، فيه الِحيََض ، ألَنه أَمرَها فيه بِتَْرك  باألَْقراءِ  المرأَةُ إِذا َطُهَرت ، وإِذا حاضت ، وهذا الَحِديُث أَراد أَقرأَتو الّضِ

 الصالةِ.

، على غيِر  ِقْرَوتِها وهي في في َرِحِمها أَي َمنِيُّ الفَْحلِ  استَقَرَّ الماءُ :  م ، فليس ِذْكُر النَّاقِة بِقَْيدٍ والشاةُ ، كما هو نَصُّ الُمحك الناقَةُ  أَقرأَتو

ياحُ  أَقرأَتِ و ِقْرأَتِها قياٍس ، والِقياس  : الُهَذِليُّ  الَوْقُت ، وقال مالك بن الحارث:  القَاِرئُ و ، (7)وَدَخلَت في َوْقتِها  َهبّْت ِلَوْقتِها أَي الّرِ

__________________ 
 رجلة.:  ( اللسان1)
 قرأت.:  ( اللسان2)
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 يكون.:  ( اللسان3)
 .228( سورة البقرة اآية 4)
 ( هذا قو  األخفش كما يف اللسان.5)
 َرمِحَها.:  ( ضبرت اللسان6)
 هبت ألواهنا ودخلت يف أواهنا.:  ( اللسان7)
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يــــــــٍر  لــــــــِ يِن شــــــــــــــــــــــَ َر بــــــــَ قــــــــح َر عــــــــَ قــــــــح ُت الــــــــعــــــــَ رِهــــــــح   (1)كــــــــَ
تح     بـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاِإَذا هـــــــــــــــــَ ارِئ قـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــّرايحُ  لـــــــــــــــــِ

  
يح قَاِرئ هذا َوْقتُ :  َجدُّ َجِريِر بن عبِد هللا البََجِلّي ، ويقال:  (1)أَي لوقت ُهبُوبِها وِشدَّتِها وِشدَّةَ بَْرِدها ، والعَْقُر َمْوِضٌع ، وَشِليٌل  لوقت :  الّرِ

 بها ، وهو من باب الكاِهل والغَاِرب ، وقد يَكون على َطْرح الزائد.ُهبو

رَ :  حاَجتَه أَقرأَ و َدنَتْ :  (2)َحاَجتُه  أَْقَرأَتْ :  وفي الصحاح َدنَا:  أَْمُركَ  أَْقَرأَ و إِلى َوَطنه َرَجع:  ِمن َسفَره أَْقرأَ و َعتَّْمَت قَِراَك أَو : أَ  ويقال أَخَّ

ْرتَه وَحبَْستَه  أَْقَرأْتَهُ  (2) َك على الُمَصنِّف ، وليس  أَقَرأَتِ  ، وظن شيُخنا أَنه من اْستَأَْخرَ :  قيلو (3)، أَي أَخَّ َر َمَطُرها فَورَّ النجوُم إِذا تَأَخَّ

َر َمَطُرها ،:  النجومُ  أَقَرأَت أَو َحاَن َمِغيبُه ، ويقال َغابَ  النَّْجمُ  أَْقرأَ و كذلك :  أَقرأَ و منه إِلى َوَطنِه اْنَصَرفَ :  الرجُل من سفره أَقرأَ و تَأَخَّ

ؤاً  تَنَسََّك ، أ تَقَرُّ  ثاُلثِيّاً. قََرأَ  ، وكذلك َكتَقَرَّ

معناه. ما َطَرَحْت ، وروى :  قُوحاً. وقال اللِّحيانِيُّ ما َحَملَْت َملْ :  َسالً قَطُّ  قَرأَتْ  ، بغير هاء ، وما قاِرئٌ  وناقَةٌ  َحَملَتْ :  والشاةُ  الناقَةُ  قََرأَتِ و

لم تَْحِمْل في َرِحِمها ولداً قَطُّ ، :  ، قال بعُضهم (4)َمْلقُوحاً  قَرأَتْ  الناقَةُ َسالً قَطُّ ، وما قَرأَتِ  ما:  يقال:  األَزهرّي عن أَبي الهيثم أَنه قال

َضبَعَتَُها ، وهذه :  الناقةِ  قُْرءُ و ، قُْرءٍ  َضرَب الفَْحُل الناقةَ على َغْير:  أَي لم تَْحِمل ، وعن ابِن ُشَمْيلما أَسقَطْت َولداً قَطُّ ، :  وقال بعُضهم

 الَمْرأَة ، إِال أَنه يقال في المرأَة باألَلف ، وفي الناقة بغير أَلف. (5) أَقرأَت ، وهو ِمنْ  قََواِرئٌ  وهذه نُوقٌ  قاِرئٌ  ناقةٌ 

ً  ءَ الشيْ  قَرأْتُ و أَي َضمَّ بْعَضه إِلى بعٍض ، َجَمعَه وَضّمه:  ءَ الشي قََرأَ و  قَرأَتْ  ما:  َجمْعتُه وضَمْمُت بْعَضه إِلى بعٍض ، ومنه قولُهم:  قُْرآنا

َجنِيناً قَطُّ ، أَي لم تَُضمَّ  قََرأْتْ  هذه الناقةُ َسالً قَطُّ وما
 :  مٍ َرِحُمها على َولٍَد ، قال َعْمُرو بن ُكْلثُو (6)

ٍر  كـــــــــــــــــح اَء بـــــــــــــــــِ ٍر أَدحمـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح يح عـــــــــــــــــَ  ِذرَاعـــــــــــــــــَ

وحِن ملَح     ــــــــــــلــــــــــــ  اِن ال جــــــــــــَ َرأح هــــــــــــِ قــــــــــــح ــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــا تـ نــــــــــــِ  جــــــــــــَ

  
أَي لم تُْلِقه ، ومعنى « َجنِينا تَْقَرأْ  لَمْ » َرِحُمها على الَجنين ، وفيه قَْوٌل آَخرُ  (7)لم تَْجَمْع َجنِيناً ، أَي لم يَُضمَّ :  معناه:  قال أَكثر الناس

ى َكالُم هللا تعالى :  لَفَْظَت به َمجموعاً ، أَي أَْلقَْيتَه ، وهو أَحُد قَْولَي قُْطُرٍب. وقال أَبو ِإسحاق الزّجاج في تفسيره (8) (قَ َرْأَت اْلُقْرآنَ ) يَُسمَّ

ً  وسلموآلهعليههللاصلىالذي أَنزلَه على نَبِيّه  ً و ِكتابا ي القُرآن َوفُْرقَاناً ، ومعنى قُرآنا ً  الَجْمُع ، وُسّمِ ها ، وقوله  قُرآنا ، ألَنه يَْجَمُع السَُّوَر فَْيُضمُّ

بَِما بَيَّنَّاهُ لََك ، وُرِوي ، فَاْعَمْل  بِالِقراَءةِ  فإِذا بَيَّنَّاهُ لَك:  . قال ابُن َعبَّاٍس قَِراَءتَه أَي (9) أَي َجْمعَه و (9) (ِإنَّ َعَلْينا مَجَْعُه َوقُ ْرآنَهُ ):  تعالى

،  قََرأْتُ  اْسٌم وليس بمهموٍز ولم يُْؤَخذ من القَُرانُ :  على إِْسَماِعيَل بِن قُْسَطْنِطيَن ، وكان يقول قََرأَ القُرآن أَنه عنههللارضيعن الشافعّي 

كان أَبو َعْمرو بُن العالِء :  ، وقال أَبو بكِر بُن ُمجاِهٍد الُمْقِرئُ  القَُرانَ  ِمزُ وال يَهْ  قَرأْتُ  ولكنه اسٌم ِلكتاب هللا ، مثل التوراة واإِلنجيل ، ويَْهِمزُ 

ر في الَحديث ِذْكرُ :  كما َرَوى عن ابِن َكثِيٍر ، وقال ابُن األَثيرِ  يَْقَرُؤه ، وكان القُرانَ  ال يَْهِمزِ  ،  القُرآنِ و القَاِرئِ و االْقتَِراءِ و الِقَراَءةِ  تَكرَّ

يَ  قََرأْتَه ٍء َجمْعتَه فقدواألَصُل في هذه اللفظِة الَجْمُع ، وُكلُّ شيْ  ألَنه َجَمع الِقَصَص واألَْمَر والنَّْهَي والَوْعَد والَوِعيَد واآليَاِت  القُرآنَ  ، وُسّمِ

،  (11)ء ببعضه ، من تَْسِميَِة الشي قِراَءةً  لصَّالةِ ، ألَن فيها، قال وقَد يُْطلَق على ا (10)والسَُّوَر بَْعَضَها إِلى بْعٍض ، وهو َمْصَدٌر كالغُْفراِن 

ً  (12) قََرأَ يَْقَرأُ  نَْفِسها ، يقال الِقراَءةِ  وعلى  ، ونحو ذلك من التصريف. قَارٍ و قََرْيتُ و قَُرانٌ  . وقد تُْحَذف الهمزةُ تَخفيفاً ، فيقالقُْرآنا

 وظاهره ُشُمولُه لآلَدِميِّيَن. َولََدتْ  أَي وفي بعض النسخ الناقَةُ ، الحاِملُ  قََرأَتو

أةُ و  أَْقَرائَِها التي يُْنتََظُر بها اْنِقَضاءُ  هي ، َكُمعَظََّمةٍ  الُمقَرَّ

__________________ 
 شلير ابلتصغري.:  ( يف اللسان1)
 أم.:  ( اللسان2)
 أي أحبسته وأخرته.:  ( اللسان3)
 قرت.:  ( زيد يف اللسان4)
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 أقراء.:  اللسان ا وابألصر( عن 5)
 ( اللسان ؛ يضطّم.6)
 .98( سورة النحر اآية 7)
 .17( سورة القيامة اآية 8)
 .18( سورة القيامة اآية 9)
 كالغفران والكفران.:   ( يف النهاية واللسان10)
 ء ببعضه.قراءة ا تسميًة للشي:  ( يف النهاية11)
 قرأ يقرأ قراء وقرآانً ا واالقرتاء افتعا  من القراءة. : ( كذا ابألصر ا والعبارة يف النهاية12)
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ِترباءِ  تـَُقرُِّئها َدَفض فالٌن َجارِيَته ِإىل ُفالنةَ  [بن العالء]قا  أَبو َعمرٍو  ُكها ِعنحَدها حىت حتَِيَ  ِلالســـــــح  قـُرَِّئتح  وقد ا َأي مُتســـــــِ
هُتا. ُحِبَستح ِلذلك:  ابلتشديد  َأي حىت انـحَقَضتح ِعد 

عرِ  أَْقَراءُ و لقد َوَضْعُت قَْولَه :  وفي إِسالم أَبي َذّرٍ قال أَنيس:  َمقاِصُده ، قال الهروي وأَْنحاُؤه وُطُرقُه وبُحوره ، قاله ابُن األَثير أَْنَواُعه:  الّشِ

ْعِر فاََل يَْلتَئُِم َعلَى ِلَساِن أَحٍد ، أَ  أَقراءِ  َعلَى ْعِر وبُحوِره واحدهاالّشِ مخَشري وغيُره  قَْرءٌ  ي على ُطُرِق الّشِ  أَقراءُ :  (1)بالفتح ، وقال الزَّ

ْعرِ  َكبَِديعٍ ، وقيل هو قَْرٌو ،  ءٌ قَِريو وقيل بِتَثليثه (3) قُْرؤٌ و قَْرءٌ  ، الواحد (2)الطُّْهِر التي تنقطع عنها  كأَْقَراءِ  قََوافِيه التي يُْختَُم بها ،:  الّشِ

 وجمع القَِرّيِ أَْقِريَةٌ ، قال الُكَمْيتُ  .(4) [وهو الرويُّ ]هما على قَْرٍو واحٍد وقَرّيٍ واحٍد :  يقال للبيتيِن والقصيدتين:  بالواو ، قال الزمخشري

 : 

ٌة وَ  ـــــــــــــــَ رِي ـــــــــــــــح زحِم أَق َو  َوا ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  لـــــــــــــــنـ َدُه لـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح  عـــــــــــــــِ

اوَ     ا شــــــــــــــــــــــــــَ ُروب ِإَذا مــــــــــــَ بُ يف ا ــــــــــــُ  لــــــــــــِت اأُلهــــــــــــَ

  
ثون ، َكُمْكَرمٍ  ُمْقَرأٌ و وأَْصُل القَْرِو والقَْصُد ، انتهى قَريباً من َصْنعَاَء على  باليََمنِ  وفي بعض النسخ إِشارة لموضع د هكذا َضبطه الُمحّدِ

 (5)بها يُْصنَع العَِقيُق :  عَمُل العَِقيُق ، وعبارة العُبابِ بها يُ :  وهو أَْجَوُد ِمْن َعِقيِق َغْيِرها ، وِعبارةُ المحكم به َمْعِدن العَِقيقِ  َمْرحلة منها

شَق وبه ُعِرف أَنَّ العَِقيَق نَْوَعاِن َمْعِدنِيٌّ وَمْصنُوع ، وكَمْقعٍَد قَْريَةٌ بالشاِم ِمن نَواِحي ِدَمشق ، لكّن أَْهَل ِدمَ :  وفيها َمْعِدنُه ، قال الَمنَاِوي

وَن الِميم ثون يَُضمُّ ثِين  العُلماء من الجماعة الُمْقَرئِيُّونَ  أَي البلد أَو الموضع منه ، وقد َغفَل عنه الُمَصنِّف ، قاله شيُخنا ، (6) والُمحّدِ الُمَحّدِ

ر منهم ُصبَيح بن ُمْحِرز ، وَشدَّاد بن أَْفلَح ، وجميع بن َعْبد ، َوَراشد بن َسْعد ، وُسَويد بن َجبَلة ، وُشَرْيح بن َعْبد وَغيْ  وَغْيِرهم اَلن بن ُمبَّشِ

واألَخيران أَوَرَدهما  (7) ، وأُم بَْكٍر بْنُت أََزدَ  (7)، ويُونُس بن عثمان ، وأَبو اليَمان ، وال يعرف له اسٌم ، وذو قرنات جابُِر بن أََزَد 

 (8)َغْياَلن بن َجْعفَر  الُمصنِّف في الذال المعجمة ، وكذا الذي قبلهما في النون ، وأَما المنسوبوَن إِلى القَْريَِة التي تَْحت َجبَل قَاِسيُوَن ، فمنهم

ْبط ، وكذلك حكاه ابُن ناصٍر عنه في حاشية منه ، فهي إِذً  ويَْفتَُح ابُن الَكْلبِّيِ الِميمَ  عن أَبي أَُماَمة الَمْقِرئيّ  ا والبَْلَدة الشَّاِميَّة َسواٌء في الضَّ

والُمحّدثوَن يقولونه بَضّمِ الِميم وهو َخطأٌ ، وإِنما أَْوَرْدُت هذا فإِن بعضاً من العلماِء َظنَّ أَن قَْوله :  اإِلكمال ، ثم قال ابُن ناصٍر من ِعنده

ْل.وهو َخَطأٌ من كالم ابِن ا  لَكلبِّي فنَقَل عنه ذلك ، فتأَمَّ

ُ  إِذا قَِدْمَت بِالداً فََمَكثَْت بها َخْمَس َعْشَرةَ ليلةً فقد َذَهبْت عنك:  قال األَصمعيّ  الَوبَاءُ :  مثل الِقْرعة بالكسر الِقْرأَةُ و البِاَلِد ،  قِْرءُ و البِاَلدِ  قِْرأَة

ا قَْوُل أَهِل الِحجازِ  كة وإِلقائِها على الساِكن الذي قَْبلَها ، وهو نوٌع من القياس ، فأَّما  البالدِ  قَِرةُ  فَأَمَّ فإِنما هو على حذف الهمزةِ الُمتَحّرِ

 أَنه إِذا َمِرض:  بغير همٍز ، معناه قَِرةٌ  أَن قَْولَهم:  (10)أَبي ُعبيٍد وَظنُّه إِيَّاها لُغَةً فخطأٌ ، كذا في لسان العرب. وفي الصحاح  (9)إِْغراُب 

ِإنَّ َعَلْينا مَجَْعُه ):  وقد بقي في الصحاح مما لم يتعرض له المصنف الكالم على قوله تعالى:  بَِها بعَد ذلك فليس من َوبَاِء البِالِد قال شيخنا
 اآلية. (َوقُ ْرآنَهُ 

 أَي (ِإنَّ َعَلْينا مَجَْعُه َوقُ ْرآنَهُ ):  نه َمْعنَى قوله تعالى، فَفُهم م الِقراَءةِ  ، وبَيَّن أَنه بمعنَى القُرآنَ  قد ذكر الُمَؤلّف من ُجملِة المصادر:  قلت

رين حتَّى يُْلِزَمه التَّقصيَر ، كما هو ظاِهٌر ، فَْليُْفَهم. قَِراَءتَه  ، وِكتابُه هذا لم يَتََكفَّْل ِلبياِن نُقُوِل الُمفَّسِ

 لَِقَحْت أَْم ال.تَاَرَكها ِليَْنُظَر أَ  إِذا الَجَمُل النَّاقَةَ  اْستَْقَرأَ و

 .أَْقَرائِهاو قُُروئِها ما َداَمِت الَوِديُق في ِوَداقها فهي في:  عن أَبي ُعبيَدة

 بن ُسبَْيع بن الحارث بن ُمْقَرأَ  * ومما يستدرك عليه

__________________ 
 أو غريه.:  ( اللسان1)
 ينقطض عندها.:  ( النهاية2)
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 .«الواحد قر  وقر  هكذا خبطه هبمز عل  واو فيهما ولعله مراعاة  ركة اهلمزة اه:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 وهي عبارة الصاغاين يف التكملة.:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 وسكون القاف وفتح الراء وبعدها  زة. مقراء قرية بدمش  والنسبة إليها مقرائي بضم امليم وقير بفتحها:  ( يف اللباب يف هتذيب األنساب6)
 أزذ.( : أزذ)ابلتحريك. وقد وردت يف التاج مادة « أزد: » «مقر » ويف معجم البلدان« ازد» ( كذا7)
 غيالن بن معشر املقرائي.:  ( يف اللباب يف هتذيب األنساب8)
 ( عن اللسان ا وابألصر إعراب.9)
 .«صحاح مل تقيد هذا املعىن ا بقرة بغري  ز انظر عبارته و ملها اهعبارة ال»:  ( هبامش املطبوعة املصرية10)
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َرم ا َبطحٌن من مِححرَيٍ وبـه ُعِرف البَـلـَـُد الـذي ابلَيمن ا لُنزولـه وَولـِده هنــا  ا ونَقــر الرشـــــــــــــــاطي عن  مـالـك بن زيـد ا َكُمكح
َداين ُمقحَر  بن ُسبَـيحض بوزن ُمعحَط  قا  عِر ا قا  الرشاطي ا وقد فِإذا َنسبحَت :  اهلَمح ِإليه َشد دحَت الياَء ا وقد ُشدَِّد يف الشِّ

 :  َوَرد يف الشعر َمهموزاً ا قا  الشاعر لاطب َمِلكاً 
ٍش  يـــــــــــــــــح َ ٍ ِبـــــــــــــــــِ اح َت َذا ُرعـــــــــــــــــَ ر حـــــــــــــــــح  مُث  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

اَش     نح  (1)حـــــــــــــَ َرئٍ مـــــــــــــِ قـــــــــــــح َدانِ  مـــــــــــــُ نح  ـــــــــــــَح  َومـــــــــــــِ

  
ثون يَكْ :  وقال َعْبد الغَنِّي بُن َسِعيد تبونه بأَِلٍف ، أَي بعد الهمزة ، ويجوز أَن يكون بعُضهم َسّهَل الهمزةَ ِليُوافَِق ، هذا ما نَقله الهمدانيُّ المحّدِ

ُل في أَنساب الِحْميَِريِّيَن. قال الحافِظ يَ  ُمْقَرئٍ  وأَما القَْريَةُ التي بالشَّأْم فأَُظنُّ نََزلَها بَنُو:  ، فإِنه عليه الُمعَوَّ  ْت بِهم.هُؤالِء فَُسّمِ

يَْنبُُت في :  َشْكالً ولَْوناً ، وقال أَبو َحنيفة ِمْن َغِريِب شَجِر البَرِّ  هو:  أَهمله الجوهري ، وقال أَبو َعْمٍرو َكزْبِرجِ  مهموز الِقْرِضئُ :  [قرضأ]

 بِهاٍء. قِْرِضئة (2) َواحَدتُه يٌف َدقِيٌق. فالمصنِّف َجمَع بين القَْولَْينِ َوَوَرقُه لَطِ  َزْهُره أََشدُّ ُصْفَرةً ِمن الَوْرِس و أَصِل السَُّمَرةِ والعُْرفُِط والسَّلَمِ 

 : * ومما يستدرك عليه

 :  قًَسى ، ذكره ابُن أَْحَمر في ِشعره:  ، ويقال فيه (3)، كغَُراٍب ، َمْوِضٌع  قَُساءٌ :  [قسأ]

زَامـــــــــــــَ   ِر اخلـــــــــــــُ نح َقســـــــــــــــــــــــــــً  َذفـــــــــــــِ ٍر مـــــــــــــِ جـــــــــــــح  هبـــــــــــــَِ

ا    يــــــــــــــنــــــــــــــَ نــــــــــــــِ اُء بــــــــــــــه جــــــــــــــَ يــــــــــــــَ رحبــــــــــــــِ اَد  اجلــــــــــــــِ  هتــــــــــــــََ

  
 وقد يُذكر في الُمعتّل أَيضاً.

قاءُ  قَِضئَ :  [قضأ] ً  َكفَِرح والِقْربَةُ  الّسِ وفي  هكذا في نسختنا بالواو ، َعْطُف تفسيٍر أَو خاّصٍ على َعاّمٍ ، فََسَد وعِفن:  قَِضئ فهو يَْقَضأُ قََضأ

 فسدت وعفنت. قضئة وذلك إِذا ُطِوَي وهو َرْطٌب وقربة (4) [وتََهافتَ ]بعضها بالفاِء ، 

ً  العَْينُ  قَِضئَتو ْت واْستَْرَخت َمآقِيَها:  قَِضئَةٌ  َكَجبٍل فهي تَْقَضأُ قََضأ ُ  االسمو وفََسَدتْ  وقَِرَحتْ  اْحَمرَّ إِْن »:  في حديث الُمالعنةو ، القُْضأَة

 قَِضئَ  أَن أَو َوَعِفَن ِمن ُطوِل النََّدى والطَّّيِ  أَْخلََق وتَقَطَّعَ  إِذا الَحْبلُ و الثوبُ  قَِضئَ و أَي فاِسَد العَْينِ  (5) «العَْيِن فهو ِلِهاللٍ  ءَ قَِضي َجاَءْت به

ً  ه ،َحَسبُ  قَِضئَ و (6)وفي نسخة حتى يَْنهك  َطاَل َدْفنُه في األَرِض فَتنهَّكَ  الَحْبُل إِذا مثله بزيادة الهاِء ، كذا هو مضبوٍط  قَضأَةً وَ  محّركةً  قََضأ

ٌ  أَي في َحَسبهِ  فََسَد. وفيهو إِذا َعابَ  قُُضوءاً و بالمّد. (7) قََضاَءةً  في نسختنا والذي في لسان العرب  َعْيٌب وفَسادٌ  أَي ويَُضمُّ  بالفتح قَْضأَة

أَحدهما َكاٍف :  العَْيب ، وَجمع بينهما في الُمحكم ، وإِياه تَبِع الُمَصنُِّف ، قال المناوي اقتصر في الصحاح على الفَساد ، وفي العُباب على

 :  وفيه نََظٌر ، قال الشاعر:  والَجْمع ِإْطنَاٌب. قلت

  َ يـــــــــــح مـــــــــــَ  َولـــــــــــَ لـــــــــــح ين ســـــــــــــــــــــــــَ ريِّ عـــــــــــَ َبةٍ تــــــــــــُ ُقضـــــــــــــــــــــــــح   بـــــــــــِ
اوَ     ُت دارِمـــــــَ ر عـــــــح فـــــــَ ـــــــَ مـــــــَ  تـ ـــــــح ل نح ســـــــــــــــــــــَ ُت مـــــــِ نـــــــح وح كـــــــُ ـــــــَ  ل

  
ْعُت بني فاُلنٍ َسْلَمى ؛  ْجُت أَْشَرف أَْنَسابهم :  َحيٌّ من َداِرٍم وتَفرَّ ٌ  ما َعليك في هذا األَمرِ :  ، وتقول (8)تََزوَّ ّمِ ، أَي  قُْضأَة ، مثل قُْضعٍَة بالضَّ

 َعاٌر َوَضعَةٌ.

أاََل :  يِس بن َمْسعوٍد الشيبانّيِ َخاِطباً ابنَته ، فغَِضب قيٌس وقالَوفََد لَِقيُط بن ُزَراَرةَ التَِّميميُّ علي قَ :  وقرأُْت في ِكتاب األَنساِب للباَلذُِريّ 

ا :  قال ؟ومن أَنت:  ، ولئْن َساَرْرتُك ال أَْخَدْعك وِإْن عالَْنتُك ال أَْفَضْحك ، قال قُْضأَة إِنك لَِرْفعَة وما بي ؟وِلَم يا َعمُّ :  فقال ؟َكاَن هذا ِسرًّ

 إِلخ ، فقد أَنكْحتُك القَُدوَر ابنَتى بِْنَت قَْيٍس. .. َكِريمٌ  ُكْفؤٌ :  لَقيُط بن ُزرارة. قال

ً  َكَسِمعَ  ءَ الشي قَِضئَ و :  يقالو وقيل إِنما هي أَْفَضأَه بالفاِء ، وقد تقّدم أَْطعََمهُ :  أَي الرجلَ  أَْقَضأَهُ و أََكَل ،:  ، ساكنةً ، عن ُكراع يَْقَضُؤه قَْضأ

ئُوا إِنهم:  (9)يقال :  . قال ابن بُُزْرجَ قُْضأَةٍ  نََكح في:  اَءةٍ للرجل إِذا نََكَح في َغْير َكفَ   منه تَقَضَّ

__________________ 
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 .«هكذا خبطه اب اء املهملة. ويف املطبوعة ابجليم اه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 واحده.:  ( يف نسخة أخر  من القاموس2)
 مقصــــور عل  وزن فعر ا جبر ببالد ابهلة. وحك  القاد عن ابن األنباري يف ابب املكســــور أوله من املمدودبفتح أوله :  ( يف معجم البكري3)
 ِقساً.:  ِقَساء ا وحك  املطرزي يف ابب املقصور املكسور أوله: 
 ( سقطت من األصر ا واستدركت عن القاموس.4)
 .«أيضاً فليحرر اه هكذا خبطه وابلنسخ» فهي« قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 فـَتَـَهت ك.:  ( يف القاموس6)
 قضاء وقضاَءة.:  ( يف احد  نسخ القاموس7)
 .«نسائهم» ولعر الصواب« أنساهبم» ( كذا8)
 إهنم لينقضئون منه أن يزوجوه أي يستخّسون حسبه.:  يقا :  ( العبارة يف اللسان9)
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َتَخس وا يقو  َأنح يـَُزوُِّجوه َعا  من اخِلس ة اسح  وعابُوه ا نقله الصغاين. َحَسَبهُ  اسِتفح
ً  األَْرُض َكَسِمعَ  قَِفئَتِ :  [قفأ] وفي المحكم بعد  فَتَغَيَّر نَبَاتُها وفََسدَ  وفي بعض النسخ أَْمِطرت وفيها نَْبٌت فَحَمَل عليه الَمطرُ  (1) ُمِطَرتْ  أَي قَْفأ

ض فيه للتغَيُِّر ، فلو اقتصر الُمصنّف على فََسد لََكفَى:  فَأَْفَسَده ، قال الَمناوي:  قوله المطر أَن :  على ما قاله أَبو حنيفة ءُ القَفْ  أَو وال تَعَرَّ

بََها الَمَطُر فََسَدت فال وذلك أَن البُْهَمى إَِذا أَتْرَ  في ف ق أَ  َطَرٌف من هذا المعنى تَقَدَّمَ  قدو فإِن َغَسلَه الَمَطُر وإِالَّ فََسد. يَقََع التُّراُب على البَْقلِ 

 ائِِله قَْولَه.تَأُْكلُها النَّعَم ، وال يُلتَفَُت إِلى ما نقله شيُخنا عن بعٍض أَنَّها إِحالةٌ غيُر َصِحيحٍة ، والعََجُب منه كيف َسلََّم ِلق

َ و . أَي أَِعيدي عليه واْجعَلي عليه بين فاْقتَِفئيهِ  إِنك لم تُْحِسنِي الَخْرزَ :  وقيل المرأَةٍ :  أََعاَد عليه ، عن اللِّحيانّي ، قال:  اْفتَقَأَهُ  مثل الَخْرزَ  اْقتفَأ

كما  (2)السَّْيُر والطَّاقَةُ من اللِّيف ، يُستعمل :  والُكْلبَةُ  أََعْدُت عليه.:  اْقتَفَأْتُه:  الُكْلبَتَْيِن ُكْلبَةً ، كما تَُخاُط البََواِريُّ ِإذا أُعيد عليها ، يقال

َخْرِز ويُْدِخُل الَخاِرُز يََدهُ في اإِلَداَوةِ ْعمل اإِلْشفَى الذي في رأِْسه َحَجٌر يُْدَخُل السَّْيُر أَو الَخْيُط في الُكْلبَِة ، وهي َمثْنِيَّةٌ فَيَْدُخُل في َموِضع اليُْستَ 

 تي في حرف الباِء ، إِن شاَء هللا تعالى.ثمَّ يَُمدُّ السَّْيَر أَو الَخْيَط. وقد اْكتَلَب إِذا استَْعَمل الُكْلبَةَ ، وسيأْ 

َ :  [قمأ] ةَ الواِحَدة البتَّةَ ، كذا في الُمحكم قَْمأَةً  كَجَمَع وَكُرم الرجُل وغيُره قََمأ  كَسَحابةٍ  قَماَءةً و كرْحَمٍة ، كذا في النُّسخة يَْعنِي هنا به الَمرَّ

 َماءٌ قُ و قَِماءٌ  ج (4)، لكنَّه لِمئ  ءقَِمي فاُلنٌ :  َذِليٌل. وفي األَساس:  كأَميرٍ  ءٌ قَِمي فهو في األَعيُن َذل وَصغُرَ  إِذا بالضم والكسر (3) قَُماءً و

ً و بضمهما قُُموأَةً و تَْقَمأُ قُُموءاً  الَماشيةُ  قََمأَتو ، ولشيخنا هنا َكاَلٌم َعِجيب قَِميئةٌ  األَخيرة جمٌع َعزيز ، واألَنثى َكِجبَاٍل َوُرَخالٍ   بالفتح قَْمأ

 قََمأَت ُرباِعيًّا ، وفي التهذيب كأَْقَمأَتْ  َسِمنَْت ،:  بالَمّد فيهما ، وفي بعض النسخ بالتحريك والقصر في األُولى منهما قََماءً و قَُمَؤت قََماَءةً و

ُ  الماِشيَةُ   :  امتألَْت ِسَمناً ، وأَنشد للباهليّ :  قَاِمئَةٌ  فهي تَْقَمأ

يـــــــــــــاًل  (5)جـــــــــــــرحٍد و  هـــــــــــــا َنســـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــُ اَر اَبطـــــــــــــِ  طـــــــــــــَ

َدَث وَ     اَأحـــــــــــــح ُؤهـــــــــــــَ مـــــــــــــح ارَا قـــــــــــــَ رًا ِبصـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  بِالمكانِ  قََمأْتُ و وَسِمنَْت فيه. ِلِخْصبِهِ  (6)به وأَعجبته  أَقاَمتْ :  اإِلبُل بالمكانِ  قََمأَتو  َدَخْلتُه وأَقَْمُت به.:  قَْمأ

َ  ومنه:  قال الزمخشري  َء إِذا َجَمعَه.الشَّيْ  اْقتََمأ

 الَمَكاُن الذي تُقيُم فيه النَّاقةُ والبعيُر حتى يَْسَمنَا ، وكذلك المرأَةُ والرجُل.:  ءُ القَمْ و

ُ  كان وسلموآلهعليههللاصلىأَنه :  في الحديثو (7) َسِمنَت الماشيَةُ َمَكاَن كذا حتى قََمأَت:  يقالو  ، أَي يَْدُخُل. إِلى َمْنِزل عائَِشةَ كثيراً  يَْقَمأ

َ وَ  صار َذِليالً ،:  ، َكَكُرم قَُمؤَ  إِن المعروف:  قال شيخنا ولكن الَمفهوم من ِسياق صاِحب اللسان :  قلتَسِمن ، إِلى آخره. :  ، َكمنَع قََمأ

 استعمالُهما في الَمْعنى الثاني كما َعَرْفَت.

ْرِف واالشتقاِق أَنَّ هذا ليس لُغةً أَْصِليَّةً ، بل بعُض العرب أَْبدلوا الهمزةَ َعْيناً. قلت:  قال شيُخنا َكَمنَعَه قََمأَهوَ  ح أَهُل الصَّ ولذا قال في :  َصرَّ

اِغرُ :  وفي بعض النّسخ أََذلَّه (8) َصغََّره و[] أَقمأَهُ و َمعَه ،قَ :  تفسيره ُ ، والصَّ َ يَُصغَّر بذلك وإِن لم يَكن قَصيراً ، وكذا أَْقَمْيُت  ءُ القمي:  َذلَّلَّ

َ و ُمعتاَلًّ أَي َذلَّْلتُه َ و فأَقَام به. أَْعَجبَه الَمكاَن أَو المرعى أَقمأ نَهاوَ :  الَمْرَعى اإِلبِلَ  أَقمأ َ و افَقَها فََسمَّ وفي بعض  َسِمنَْت إِبلُهم:  القَْومُ  أَقمأ

 ماِشيَتُهم.:  األُصول

تاِء :  نقله الصاغاني ، وهو قوُل أَبي َعْمرٍو ، وعند غيِره ال تَْطلُُع عليه الشَّْمسُ  الذي الَمَكانُ :  القَْمأَةُ و الذي ال تُِصيبُه الشمُس في الّشِ

 الَمْقُموَءةِ و الِقَماُء كالَمْقَمأَةِ  وجمعها

__________________ 
 كما أثبتناه.« ُمِطَرت» َمَطَرت ا ويف نسخة:  ( ضبرت القاموس1)
 ُتستعمر.:  ( اللسان2)
 وقمبة.:  ( القاموس3)
 املصرية إىل ما ورد يف األساس.وقد أشري يف هامش املطبوعة « فالٌن قمييف إال أنه كميّ »:  ( كذا ابألصر ا وما يف األساس4)
 وخرد.:  ( عن اللسان ا وابألصر5)
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 .«قوله وأعجبته لعله وأحبته»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 فسمنت.:  ( القاموس7)
به صغره وأذله ويؤيده وأقم:  وأقمبه أذله كذا خبطه ا والذي يف النسخة املو املطبوعة:  قوله»:  ( زايدة عن القاموس. وهبامش املطبوعة املصرية8)

 .«قو  الشارح والصاغر اخل اه



374 

 

نَبُة  َقح
َضححاِة وهي امل

نـَُؤة (1)نَقيُ  امل َقح
َنبة وامل َقح

نـَُؤُة ا وعن َأيب عمرٍو امل َقح
املكاُن الذي ال َتطحُلض عليه الشمُ  ا وسيبحيت :  وامل

َبةِ  ِإهنم لفيو  قريباً  َعُة ا وُيَضم   َأي (2) الَقمح َبة فيقا  اخِلصحُب والد  َعٍة. ُقمح  عل  مثا  ُقمح
، وهو الذي َكَسر َرباِعيَة  شاِعرٌ :  َكَسِفينَةٍ  قَِميئَةَ  َعْمُرو ْبنُ و ما يُوافِقُني.:  ءُ الشيْ  يُقَاِمئُنِي وما ما َوافَقَهُ  وما قَانَأَه أَي قاَمأَهُ  ما عن الكسائيو

 .أُُحدٍ  يوم وسلموآلههعليهللاصلىالنَّبِّي 

َ و أ  :  حكاه ثَْعلٌَب ، وأَنشد البِن ُمْقبِلٍ  أََخَذ ِخيَاَرهُ :  ءَ الشَّيْ  تَقَمَّ

هـــــــاً  فـــــَ نح ســـــــــــــــــــَ ـــــَ زِئ هـــــح ـــــَ تـ اَل َتســـــــــــــــــــح ُت فـــــَ يـــــــح ـــــقـــــــد َقضـــــــــــــــــــَ  ل

ا     هُ ممــــــــــــــِ  ــــــــــــــُ بحت قــــــــــــــمــــــــــــــ  ــــــــــــــَ رِي ت ٍة َوطــــــــــــــَ ذ  ــــــــــــــَ نح ل  مــــــــــــــِ

  
أْتُ  هذا محلُّ إِنشاده ، َووِهَم شيُخنا فأَنشَده في معنى َ و ءٍ َجَمْعتُه َشْيئاً بعد شي:  ءَ الشَّيْ  تَقَمَّ أ َ  َوافَقَهُ فأَقَاَم به ، أَي المكانَ  تَقَمَّ ثاُلثِيًّا ، أَي  َكقََمأ

ياً بحرف الجر وبنفسه.  يُستعمل ُمتعَّدِ

َ :  [قنأ]  :  سوُد بن يَْعفُرَ قال األَ  اْشتَدَّت ُحْمَرتُه:  َكقُعودٍ  يَْقنَأُ قُنُوءاً  َكَمنَع ءُ الشَّيْ  قَنَأ

ٌر  مـــــــــــِّ ِ ُمشـــــــــــــــــــــــــَ اح تـــــــــــَ ومـــــــــــَ ا ُذو تـــــــــــُ عـــــــــــَ  هبـــــــــــِ  َيســـــــــــــــــــــــــح

َبتح     نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ادِ  قـ رحصــــــــــــــــــــــــــــَ َن الــــــــــــــفــــــــــــــِ ُه مــــــــــــــِ لــــــــــــــُ  َأاَنمــــــــــــــِ

  
َ  وقَدْ :  في الحديثو ُ  أَي َشِديُد الُحْمرة ، وقد قَانِئٌ  ٌء أَْحَمرُ أَي اشتدَّْت ُحْمَرتُها ، وتَْرُك الهمز فيه لُغَةٌ أُخرى. وشي لَْونُها. قَنَأ قَنَّأْتُه وَ  .قَنَأَ يَْقنَأ

ً  تَْقنِئَةً  ْرتُه. تَْقنِيئا َ و أَي َحمَّ  بالماِء ، وهو مجاز. َمَزَجهُ :  ونَْحَوه اللَّبَنَ  قَنَّأ

َ و ً  قَنَأ ً  فاَُلنا  ، ُرباِعيًّا. كأَْقنَأَهُ إِْقناءً  قَتَلَهُ أَْو َحَملَه على قَتِْله ،:  يَْقنَُؤه قَْنأ

َ :  قال أَبو حنيفةو بَاغ:  قُنُوءاً  الِجْلدُ  قَنَأ َ و َدبَغَه:  صاِحبُه قَنَّأَهو بعد نَْزع تِْحِلئَتِِه ِلتُْنَزع فُُضولُه ، أُْلِقَي في الّدِ َدها أَي ِلْحيَتَه قَنَأ  بالِخضاب ، َسوَّ

اْسَودَّت ، :  أَطراُف الجاِريِة بالِحنَّاءِ  قَنَأَتْ و (4)هي بالِخضاب  قَنَأَتْ و .(3) قَانِئَةٌ   فإِذا ِلْحيَتُهَمَرْرُت بأَبي بَْكرٍ :  في الحديث، و َكقَنَّأََها تَْقنِئَةً 

ت احمراراً شديداً ، وفي قول الشاعر:  وفي التهذيب  :  اْحَمرَّ

رحُب واأَلَذ  وَ  َ الشــــــــــــــــــــــــِّ ا  ىت  بــــــــــَ ُت حــــــــــَ فــــــــــح ا خــــــــــِ  مــــــــــَ

ةٍ     ئــــــــــــــــَ انــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ َاُ  بــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح يِّ أَب َن ا ــــــــــــــــَ  َأيّنِ مــــــــــــــــِ

  
ت الشمُس.:  ُهو َشِريٌب ِلقَْوٍم ، يقول  لم يَزالوا يَمنعونني الشُّْرَب حتى اْحَمرَّ

ج:  في التهذيبو  أَْفسدته.:  أَنا أْتُهأَْقنَ و فََسَد ،:  األَِديمُ  قَنِئَ و َماتَ  إِذا يَْقنَأُ قُنُوءاً  ، َكَسِمعَ  قَنِئَ  َضَرْبتُه حتى:  يقال:  قَرأُْت ِلْلُمَؤّرِ

:  ، وقال صاحب المشوف (5)من مياِه العَرب ، وفي بعض النسخ باألَلف والالم ، وضبطه بعُضهم َكغُراب  َماءٌ  اسم:  َكَسحابٍ  قَنَاءٌ وَ 

، ألَنه يقال في تَثْنيته قَنََواِن ، انتهى. يُكتَب باألَلف :  وقال (6)والظاهر أَنَّ َهْمَزته بَدٌل من واٍو ال أَْصٌل ، ألَن البكريَّ ذكر أَنَّه مقصور 

 وأَما قِنَا بالكسر والقصر فسيأْتي في الُمْعتَّل.

 وَدنَا مني. أَْمَكنَنِي:  ءُ الشَّي أَْقنَأَنيو

ُ  بالميم بمعنى الَمْوِضع الذي ال تَْطلُع عليه الشمُس ، وهي الَمْقَمأَةُ  هي وتَُضمُّ نُونُه الَمْقنَأَةُ و هما غيُر مهموَزْيِن ، :  أَيضاً ، وقيل (7) القَْنأَة

َ :  زعم أَبو عمٍرو أَنها المكاُن الذي ال تَْطلُع عليه الشمُس ، ولهذا َوْجهٌ ، ألَنه يَْرِجُع إِلى َدَواِم الُخْضَرةِ ، من قولهم:  قال أَبو حنيفة ِلْحيَتَه  قَنَأ

َدها ، وقال غيُر أَبي عمٍرو  َمْقنَاةٌ َوَمْقنَُوةٌ ، بغير همٍز ، نَقيُض الَمْضَحاةِ.:  إَِذا َسوَّ

ً قَاَء يَِقي:  [قيأ] ً  اْستَقَاءَ و ُء قَْيأ َ :  ويقال أَيضا َ وَ  ، على األَصل اْستَْقيَأ  لَجْوِف َعامداً وأَْلقاه ،، أَي استَخَرَج ما في ا اْستَقاءَ  أَْبلَُغ وأَكثَُر من تَقيَّأ

َ  بمعنى استقاءَ  وأَنشد أَبو حنيفةَ في «ما َشِربَ  اَلْستَقَاءَ  لَْو يَْعلَُم الشَّاِرُب قَائِماً َماذا َعلَْيهِ »:  في الحديثو  :  تَقَيَّأ

الِس و  ــــــــــــــــــح َك َذا أَق نح َدائــــــــــــــــــِ َت مــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــُ

نح     ئـــــــــــَ قـــــــــــِ تـــــــــــَ اســـــــــــــــــــــــــح اسِ  فـــــــــــَ قـــــــــــَ ِر الـــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــَ ثـــــــــــَ  بـــــــــــِ

  
__________________ 
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 .«املقنب» ( عن اللسان ا وابألصر1)
َبٍة.:  ( اللسان2)  لفي َقمح
 أي شديدة ا مرة.:  ( زيد يف اللسان3)
 من اخلضاب.:  ( يف اللسان4)
 قناء ابلضم مث املد يف آخره.:  ( يف معجم البلدان5)
 شيبان.موضض من داير بين :  عل  وزن فعر:  ( يف معجم ما استعجم6)

 ببالد بين مرة.:  قنا:  وعن أيب عمرو الشيباين

 املقنبة.:  ( اللسان7)
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ُ  بَِمْعنًى ، أَي فعل به فِْعالً  أَقَاَءهوَ  الدََّواءُ  قَيَّأَهُ و اِس فهو ِمثُل العُطَ  ، َكغَُراب القُيَاءُ  واالسمُ  قَيَّأَني فََما القَيُوءَ  أَنا ، وَشِرْبتُ  قَيَّأْتُهو منه ، يَتَقَيَّأ

اِجعِ في»:  في الحديثو والدَُّواِر ، َ  َء عليه ، وَمنوهو َصائٌِم فال َشيْ  ءُ القَيْ  َمن َذَرَعه» ، وفيه قَْيئِه الّراِجُع في ِهبَتِه كالرَّ فَعَلَْيه  تَقَيَّأ

ده. «اإِلعاَدةُ   أَي تََكلَّفه وتَعَمَّ

ُجَل إِذا فَعَْلَت به فِْعالً  قَيَّأْتُ و  منه. يَتَقَيَّأ الرَّ

ً  فاُلٌن ما أََكلَ  قَاءَ وَ   .ءَ القَيْ  إِذا َجعل يُْكثِر (2) قُيَاءٌ  به:  ويقال .(1) قَائِئٌ  إِذا أَلقَاهُ ، فهو يَِقيئُه قَْيئا

 َكعَُدوٍّ  ِء َكالقَيُوِّ القَيْ  الَكثِيرُ :  القَيُوءُ و ، عن ابن الّسّكيت ، ءِ للقَيْ  َربالدََّواء الذي يُشْ :  ، وفي الصحاح قَيَّأَكَ  بالفتح على فَعُوٍل ما القَيُوءُ و

فإِن كان :  وفحكاه ابن األَعرابّي ، أَي بإِبدال الهمزةِ واواً وإِْدغاِمه في واِو فَعُوٍل ، قالَه شيُخنا. وقال صاحُب اللسان وتبعه صاحُب المش

 ى ِسيبويِه قَيَْوُت وقالاللْفِظ فهو َوِجيهٌ ، وإِن كان َذَهَب به إِلى أَنه ُمْعتَلٌّ فهو َخَطأٌ ، ألَنَّا ال نَْعلَم قَيَْيُت وال قَيَْوُت ، وقد نَفَ إِنما َمثَّلَهُ بعَُدّوٍ في 

وإِنما :  ، َكَمْقُرّوٍ في َمْقُروٍء ، قال قَيُوءٍ  َرُجلإِنما هو ُمَخفٌَّف من  قَيُوٌّ  ليس في الكالِم مثُل َحيَْوُت ، فإِذاً ما َحكاه ابُن األَعرابّيِ ِمن قولهم: 

ِمن الواو أَو الياِء ، وال ِسيََّما وقَد نَظََّرهُ بِعَُدّوٍ وَهُدّوٍ ونَْحِوِهما ِمن بنَاِت  قَيُّواً  َحَكْينَا هذا عن ابِن األَعرابّيِ ِليُْحتََرس ِمْنه ، ولئالَّ يَتَوهََّم أَحٌد أَنّ 

ثٍ  الُمقَيِّئُ  َوَدَواُؤه الواو والياء ، يُطلَق ويُراد  القَيُوءَ  أَي أَن ءِ القَيْ  ، وفي بعض النسخ وَدَواءُ  أَقاَءه ، كُمْكِرم ، على القياس من الُمْقيِئُ و كُمَحّدِ

ٌ  ، والشْخصُ  ءِ للقَيْ  أَي الذي يُْشَرب ءِ القَيْ  به َدَواءُ   كُمْعظَّم. ُمقَيَّأ

، أَي أَْظَهَرْت نَباتَها وَخَزائِنَها.  أُُكلَها فَقاَءتْ  وبَعََج األَْرضَ :  في حديث عائشةَ تَِصُف ُعَمرو أَخَرَجتْها وأَْظَهَرتَْها ،:  األَرُض الَكْمأَةَ  قاَءتو

:  ها وتَْطَرُحها على َظْهِرها. قلتأَي تُْخِرج ُكنوزَ  «األَْرُض أَفالَذ َكبِِدَها ءُ تَِقي»:  في الحديثو النََّدى ، وكالهما على الَمثَلِ  ءُ تَِقي واألَرضُ 

 وهو من المجاز.

َضْت ِلبَْعِلها المرأَةُ إِذا تََهيَّأَت ِلْلِجَماع تَقَيَّأَتوَ  تََكسُُّرها له وإِلقاُؤها نَْفَسها عليه ، :  تَقَيُُّؤها:  (3)وعن الليث  وأَْلقَْت نَْفَسها َعلَْيهِ  ِليَُجاِمعَها وتَعَرَّ

 :  قال الشاعر

َبتح  ـــــــــــــــــ  ي قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ رح  تـ فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــد اَلِ  َواخلـــــــــــــــــَ  َذاُت ال

رح     عــــــــــــِ قحشــــــــــــــــــــــــــَ ايف الــــــــــــد الِ  مــــــــــــُ ٍ  جــــــــــــَ ابــــــــــــِ عــــــــــــَ  لــــــــــــِ

  
ُجُل بَْعالً أَْو َغْيَره ، وأَنَّ إِْلقاَء النَّْفِس َكذِلَك. وقال األَز:  وقال المناوي هذا ، بالقاِف ، ب تَقَيَّأَت:  هريّ الظاِهُر أَنَّ البَْعَل ِمثاٌل ، وأَن الُمراَد الرَّ

ُجوع.المعنى ِعندي تَْصِحيٌف ، والصَّواُب تَفَيَّأَت ، بالفاء ، وتَفَيُُّؤَها تَثَنِّيها وتَكسُُّرها َعلَْيه ، من الفَيْ   ِء وهو الرُّ

ْبَغ ، أَي ُمْشبَعٌ  ءُ يَِقي ثَْوبٌ و عفراَن ، أَي ُمْشبَعَ  يَِقيآنِ  على الَمثَِل ، وعليه ِرَداٌء وإَِزارٌ  (4) الّصِ  اِن.الزَّ

 .(5)َمات ، وانتهى :  نَْفَسه ولَفَظ نَْفَسه قَاءَ و

 فصل الكاف
 مع اهلمزة

رَ  نََكصَ  كَدْحَرَجٍة إِذا َكأَْكأَ َكأَْكأَةً :  [كأكأ] َجبُن ، َوإِيَّاه تَبع :  ، واقتصر الجوهري على نََكَص ، وزاد صاحُب العُبابِ  وَجبُنَ  أَي تَأَخَّ

َ  الُمصنّف  وتََكْعَكَع. َكتََكأَْكأ

ً و الُجْبُن الهاِلُع ، عن أَبي عمٍرو أَنه كَسْلَسالٍ  الَكأَْكاءُ و  هو َجْريُهُ عند فَِراِره. َعْدُو اللِّّصِ  هو أيضا

عَ :  تََكأَْكأَ تََكأُْكؤاً و َ  ، نقله الَجوهريُّ وغيُره تََجمَّ  ِحماٍر له ، فاجتمع عليه الناُس ، فقال ما لَُكم ثالثيًّا. وسقط عيسى بُن ُعَمَر النحويُّ عن َكَكأَْكأ

ْوا َعنِّي ، هذا هو الَمشهور ، والذي في الفائق نَقالً عن الجاحظ أَن هذه  .(6)َعلَى ِذي ِجنٍَّة فَاْفَرْنِقعُوا  تََكأُْكَؤُكمْ  علَيَّ  تََكأَْكأْتُمْ  أَي اجتمْعتُم ، تنَحَّ

ةَ وقَعَت ألَبي َعْلقَمةَ في بَ  َعلَى ِذي :  ْعِض ُطُرِق البَْصَرة ، وسيأْتي مثُل ذلك عن ابِن ِجنّي في الشََّواذّ في تركيب ف ر ق ع ، ويرويالِقصَّ

اٍء.  َحيٍَّة أَي َحوَّ

__________________ 
 قاٍء.:  ( اللسان1)
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 ابلضم واملد.:  ( زيد يف اللسان2)
 تكسرها له وإلقا ها نفسها عليه وتعرضها له.:  وتقيؤهاتقيبت املرأة لزوجها ا :  ( العبارة يف اللسان3)
 إذا كان مشبعاً.:  ( يف اللسان واألساس4)
 قاءت الطعنة الدم. وأكلت ما    فعليك أن تقيئه.:  ما ذكر يف األساس ـ( ومن اجملاز 5)
 افرنقعوا عين.:  ( يف اللسان6)
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َ  َخَرَج ذاَت يَْوٍم وقد:  َكم بِن ُعتَْيبَةَ في َحِديث الحَ و اْزَدَحُموا.:  القومُ  تََكأَْكأَ و لَْو َحدََّث :  ُسبحاَن هللا:  الناُس َعلَى أَِخيِه ِعْمَراَن فقالَ  تََكأَْكأ

َ  الشَّْيَطانُ   أَي َعَكفُوا عليه ُمْزَدِحِميَن. النَّاُس َعلَْيِه. لتََكأَْكأ

َ و َ  وقد:  ن يتَكلََّم ، عن أَبي زيٍد ، ويُْرَوى عن اللْيثِ فلم يَْقِدر على أَ  َعيَّ :  في َكالِمه الرجلُ  تََكأَْكأ  الُمتََكأِْكئُ :  وقال أَبو عمٍرو إِذا اْنقََدَع. تََكأَْكأ

 كذا في اللسان. القَِصيرُ  هو

ُ :  [كتأ] ى النَّْهَق ، قاله أَبو :  يُْطبَخ فيُْؤكل ، قال أَبو َمنصورٍ  نَبَاٌت كالِجْرِجيرِ :  على فَْعلٍَة مهموز الَكتْأَة هي الَكثَاةُ ، بالثاء ولم يهمز وتُسمَّ

 مالٍك وغيره.

كذا في  (1) الشَِّديد الَحْبلُ :  صِريُح كالم النُّحاة أَن النُّوَن زائدةٌ ، فوزنه فِْنعَْلٌو ، وقيل هو من َكنََت ، فالهمزة والواو زائدتانِ  َكِسْنَدأْوٍ  الِكْنتَأْوُ و

َدة ، وفي بعضها بالميم بدل الموحدة ، وفي بعضها الَجَمل بالجيم والميم ، وهكذا هو َمضبوط  في النُّسخ بالحاء المهملة وُسكون الُموحَّ

وهذا  أَو الَحَسنُها بويِه وفَسَّره الّسيرافِي ،هكذا َمثَّلَه ِسي العَِظيُم اللِّْحيَِة الَكثَُّها الرجلُ و الُخالصة والمشوف ، وَغِلَط من َضبط ِخاَلف ذلك ،

 عن ُكراع.

َ :  [كثأ] ً  كَمنَعَ  وَكثَعَ  اللبَنُ  كثأ َ  قاله أَبو زيد ، ويقال ارتَفََع فوق الماِء َوَصفَا الماُء ِمن تَْحتِه إِذا يَْكثَأُ َكثْأ  َكثَأَتِ و وَكثََع إِذا َخثَُر َوَعاَله َدَسُمه. َكثَأ

ً  الِقْدرُ  َ و ِلْلغَْليِ  أَْزبََدتْ :  َكثْأ َ و وهو ما ارتفع منها بْعَد الغَلَيانِ  أََخَذ َزبََدها إِذا الِقْدرُ  َكثَأ ً  والَوبَرُ  النَْبتُ  َكثَأ َطلََع أَو َكثَُف  نَبَتَ :  وهو كائِئ َكثأَ َكثْأ

َ و َوَغلَُظ وَطالَ  ْرُع َغلُظَ  َكثَأ َ  اْلتَفَّ ،و الزَّ مما ذُِكَر من اللَّبَِن والَوبَِر والنَّْبِت ، وكذا في اللِّْحيَِة وَستُذَكر ، هذا هو  في الُكلِّ  تَْكثِئَةً  ُمشدًَّدا َكَكثَّأ

ح به ابُن َمنظوٍر وغيُره ، وكالُم الُمَؤلِّف يُوِهم استعماَل التَْضِعيِف في اللَّبَِن  ِة ، بل صرَّ ِخالٌف  والِقْدِر أَيضاً ، وهوالمفهوُم ِمن كالِم األَئمَّ

ّكيت شاهداً في اللِّْحيَة في غير َمحلِّه ، و ُحوه ، فاْفَهْم ، وقد َسكَت عنه شيُخنا تَقصيراً ، وأَْوَرَد عن ابِن الّسِ  هو َعجيٌب.ما َصرَّ

 ُخذْ :  َزبَُدها ، يقال:  الِقْدرِ  ُكثْأَةوَ  ِمن فَْوق الماِء. الطُّفَاَوةُ  هو أَو والُخثُوَرة ، َما َعاَلهُ من الدََّسمِ :  ويَُضمُّ والَكثْعَةُ بالعين بالفتح اللبن َكثُأَةُ و

 ، وهو ما ارتفَع منها بعَد ما تَْغِلي. ُكثْأَتَهاو قِْدِرك َكثْأَةَ 

ً :  يقالو من :  ن العرب ، قال أَبو حاتمأَي ما على َرأِْس اللَّبَِن ، فاستعماُل الَمِزيد هنا بِمعنًى ِسوى ما تَقدَّم في ِلسا أََكَل ذلك إِذا َكثَّأَ تَْكثِيئا

ُ  وُهو ما ءُ الَكثْ  األَقِطِ  ا الُمصَرُع  .(2)في الِقْدِر ويُْنَصُب ، ويكون أَعاله َغِليظاً  يُْكثَأ وأَمَّ
الذي َذَهب :  فالذي يَْخثُر ويكاد يَْنَضُج والعاقِدُ  (3)

ةً أُْخَرى ، والثَّْورُ  (4)ِص الذي ُطِبَخ مع النََّهق أَو الَحَمِصي:  ماُؤه ونَِضَج ، والَكِريصُ  ا الَمْصُل فِمن األَقِِط يُْطبَخ َمرَّ الِقْطعَة العَظيمة :  ، وأَمَّ

 منه.

َطالَْت :  َكْنتَأَت بالتاِء الُمثنَّاة الفَْوقِيَّة ، كذا في لسان العرب ، ومن هنا َجعله الُمصنِّف مادَّةً وْحَدها:  ، بزياَدة النون ، ويروي اللِّْحيَةُ  َكْنثَأَتِ و

ً  َكَكثَأَتْ  أَي َغُزر َشعَُرها وَكثَُرتْ  ّكيت َكثَّأَتْ و ثاَُلثِيّا  :  َمِزيداً ، وأَنشد ابُن الّسِ

دح  وَ  ُرٌ  قــــــــــــَ َت امــــــــــــح َبتح أَنــــــــــــح ثــــــــــــ  ٌة  كــــــــــــَ يــــــــــــَ َك  ــــــــــــِح  لــــــــــــَ

َوالــــــــــــِ ِ     ٌد يف جــــــــــــُ اعــــــــــــِ ا قــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ َك مــــــــــــِ ــــــــــــ  بَن  كــــــــــــَ

  
ٌ  بمعنًى ، وقد عرْفَت أَن التّاَء لُغةٌ في الثاء. وِلْحيَةٌ  الِكْنتَأْوُ :  الِكْنثَأْوو «َكْنَشأَتْ » هذا َمحلٌّ إِنشاده ، ويروى  اللِّْحيَة (5) لََكْنثاءُ  ، وإِنّه َكْنثَأَة

 وسيأْتي البحُث أَيضاً مع المناسبة إِن شاَء هللا تعالى. َكْنثَُؤهاو

اُث وقيل بال َهْمزٍ  َكقَناةٍ  الَكثَاةُ و (6)بالفتح  الَكثْأَةُ و َواةِ هو الُكرَّ قاله أَبو  الِجْرجيرُ  بَْذرُ :  الِحْنَزاُب ، وقيل:  ، نقلَه أَبو حنيفةَ عن بعِض الرُّ

يُّهُ  منصور ى النََّهق ، وسيأْتي تَْفِصيلُه في ن ه ق.:  ال بُْستَانِيُّهُ ، وقال أَبو مالكٍ  أَو بَّرِ  إِنها تَُسمَّ

 أَو أَي جعل بعَضه فوق بعٍض  أَصابَهُ البَْرُد فَلَبََّدهُ في األَْرِض  بالضم ، أَي ُكُدوءاً و بفتح فسكون يَْكَدأٌ َكْدأَ  النَّْبُت َكَجَمَع َوسِمعَ  َكَدأَ :  [كدأ]

ْرَع كَمنَعَ  َكَدأَ وَ  العََطُش فَأَْبَطأَ نَْبتُه ، أَصابه أَهُ تَْكِدئَةً  َوقَف أَو اْنتُِكس أَو أَبطأَ ُظهوُره بأَن َردَّهُ في األَرِض :  وهو األَكثر البَْرُد الزَّ  .َكَكدَّ

__________________ 
 اجلمر الشديد.:  ( القاموس1)
 وأسفله ماء أصفر.:  ( زيد يف اللسان2)
 .«كذا ضبطت الراء فقرت يف نسخة من التهذيب« قوله وأما املصرع» ( كذا ابألصر واللسان ا ويف هامشه3)
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 .«ا مضي » وابألصر ( عن اللسان ا4)
 .«لكنتب» ( عن اللسان ا وابألصر5)
 ( ضبطت يف اللسان ابلضم.6)
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 : ، وأَنشد َكِدئَْت تَْكَدأُ َكَدأً  قَِليلَتُها ، وقد:  األَْوبَارِ  كاِدئةُ  وإِبل واإِلْنبَاِت. (1)النَّبَاِت  بَِطيئَةُ  أَي َكاِدئَةٌ  َوأَْرضٌ 

جَلَا َكَواِدئُ  ُكو الد  اَبِر َتشح  اأَلوح
 ُء فيَصاَر َكأَنَّهُ يَِقي إِذا رأَْيتَه:  كسِمع فلغةٌ قليلةٌ  َكِدئَ  وأَما:  ، ولذا قال شيخنا (2)مفتوحاً  َكَدأَ  والذي في لسان العرب الغَُراُب َكفَِرحَ  َكِدئَ وَ 

وبعد الياء جيم ، أَي َصْوته في ِغلٍَظ ، كذا هو َمْضبوط في النسخة بالشين الُمعجمة ثم الحاء المهملة  َشِحيِجهِ  من:  وفي بعض النسخ

 قَُصَر وَخبُثَ  إِذ البَْقلُ  َكَدأَ و المقروَءة ، وفي نسخة بالحاَءْيِن المهملتين بمعنَى الصوِت مطلقاً ، قاله شيُخنا ، وكذلك نَِكَد يَْنَكد ، كما سيأْتي

 ِلُخْبِث أَْرِضه ، فيكون مجازاً.

 أَي أَسَرع في َمْشيِه. َعَدا ، إِذا َكْوَدأَةً  كَحْوقَلَ  أَ َكْودَ وَ 

 وسيأْتي في كند أَيضاً. الَجَمُل الغَِليظُ  لغة في الِكْنتَأْو هو الِكْنَدأْوُ و

 كأَنه لغة في الِكْرفِِئ بالفاءِ  بعضه على بعٍض ، السََّحاُب الُمرتَِفُع الُمتَراِكمُ  هو:  أَهمله الجوهري ، وقال األَصمعي َكِزْبِرجٍ  الِكْرثِئُ :  [كرثأ]

ً  وقَْيُض البَْيِض  له ، على الفتح اقتصر الصغاني بهاٍء وقد يُْفتَحُ  الِكْرثِئَةُ و وهو قِشرته العُْليَا الالِزقة بالبياض ، لغةٌ في الِكْرفَئ أَيضا :  أَوَّ

َ و إِذا ُحِلب عليه لَبُن شاةٍ فارتفع ، كّل ذلك ثالثي عند سيبويه (3)وُرْغَوةُ الَمْخِض  النَّْبُت الُمْجتَِمُع الُمْلتَفُّ   َكثُرَ :  كالسحاب َشعَُره وَغْيُره َكْرثَأ

َ  َوتََراَكَم ، والتفَّ ، في لغة بني أَسٍد ، كما في المحكم َ :  يقال َكتَكْرثَأ  الناُس إِذا اجتمعوا. تََكْرثَأ

نَِضيٌج صالٌح َحَسٌن ، أَْطبَق أَئّمةُ اللغِة على ِذكره في َكَرث ، كِذكر القَِريثاء في  َطيِّبٌ  وقََراثَاُء أَي َكَراثَاءُ وَ  وقَِريثَاءُ  ثَاءُ َكري بُْسرٌ :  يقالو

 القَِريثَاء:  قَرث ، والمصنف خالفهم في الَكِريثاء فذكره في الهمزة ، ووافقهم في القَِريثاء مع أَن حالهما واحد ، وقال ابن الشيباني

 هو بُْسٌر قَِريثاءُ :  هو من البُْسِر ، وهو أَسوُد َسِريُع النَّْفِض ِلقْشِرِه َعن ِلَحائِه وعباَرةُ الفصيح:  َضْرٌب من التَّْمِر ، وقيل:  الَكِريثَاءو

:  يَُب التَّْمر بُْسراً ، والبُْسُر أَْخَضُر التَّْمِر ، قال شيخنا، كلُّ ذلك لضْرٍب من البُْسِر معروٍف ، ويقال إِنه أَطْ  َكَراثَاءُ و وقََراثَاءُ  َكِريثَاءُ و

على القَِريثا ، بالقَْصِر ، وأَغفل الجوهريُّ الَكريثاء والَكراثَاء ، والمصنّف الَكراثاء  (4)واقتصر الِكسائي َعلَى القَِريثَاء ، بالمّد ، وأَبو القَدَّاح 

 ، انتهى ، وسيأْتي الكالم عليه إِن شاَء هللا تعالى في محلّه. في المثلثة ، وذكرهما معاً في المهموز

السحاُب المرتِفُع الذي بعُضه فوق :  الِكْرفِيُّ :  َسَحاٌب ُمتََراِكٌم ، وا بهاء ، وفي الصحاح:  بالثاء المثلثة الِكْرِثئُ  َكِزبِرجٍ هو الِكْرفِئُ :  [كرفأ]

 :  ، قالت الخنساءُ  ِكْرفِئَةٌ  بعٍض والِقُطعَةُ منه

ةِ  ئـــــــــــــَ رحفـــــــــــــِ كـــــــــــــِ يب  كـــــــــــــَ ِث َذاِت الصـــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــح  الـــــــــــــغـــــــــــــَ

ا     رحمـــــــــــَ  هلـــــــــــََ ـــــــــــُ اَب ويـ حـــــــــــَ رحمـــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ (5)ِر تـ
 

  
 :  َجْيَشا:  وقد جاء أَيضاً في ِشعر عاِمر بِن ُجَوْيٍن الطائّيِ يَِصف َجاِريَةً ، وقال شيُخنا

و وَ  لــــــــــــــــــُ
ُ

اِت املــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ نح بـ ٍة مــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ارِي  جــــــــــــــــــَ

اهلــــــــــــا    خــــــــــــَ لــــــــــــح ِر خــــــــــــَ يــــــــــــح ُت اِبخلــــــــــــَ عــــــــــــح قــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  ِ  قـ

  

ئـــــــــــــةٍ  رحفـــــــــــــِ يب  كـــــــــــــكـــــــــــــِ ِث ذاِت الصـــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــح  الـــــــــــــغـــــــــــــَ

ا    اَب َوَ حَلهلـــــــــــــــــــــــــََ حـــــــــــــــــــــــــَ  ِر َ حيت الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 :  ، وأَْصلُه تَأْتَِوُل ، ونَصبه بإِضمار أَن ، ومثلُه بيُت لَبيدٍ  (6)تُْصِلُحه :  ومعنى تَأْتَالُ 

بـــــــــُ  ٍة ِبصـــــــــــــــــــــــَ رِيـــــــــنـــــــــَ ِب كـــــــــَ ذح ٍة وجـــــــــَ يـــــــــَ افـــــــــِ   (7)وِح صـــــــــــــــــــــــَ
ا    هــــــــــــــــــــــــَ امــــــــــــــــــــــــُ ُه ِإهبــــــــــــــــــــــــحَ ٍر َ حَللــــــــــــــــــــــــُ َؤثــــــــــــــــــــــــ  ُ  مبــــــــــــــــــــــــِ

  
، على أَن يكون أَراد تَأْتِي له فأَْبَدل من الياء أَلفاً ،  [بفتح الاّلم ، من تَأْتَاله]تَأْتَالهُ إِبَهاُمها :  أَي تُْصِلحه ، وهي تَْفتَِعل من آل يَُؤوُل ، ويروي

 ِقَي بَقَا ، وفي َرِضَي َرَضا.كقولهم في بَ 

 أَْزبََدْت ِلْلغَْليِ. إِذا الِقْدرُ  َكْرفَأَتِ و

َ وَ  ُ :  الَكْرفأَةُ و تََكْرثأَ ، السحاُب بمعنى تََكْرفَأ وقد أَعاده المؤلف في كرف ، وتبع هنا الجوهرّي ، غير ُمنبِّه عليه ، فإِن الذي قاله أَئّمة  الَكْرثَأَة

 اللغة إِّن التاء ُمبَدلة من الفاء.
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__________________ 
 بطيئة اإلنبات.:  وأرض كدئة وكادثة:  ( يف اجملمر1)
 ( كذا ا ونص اللسان كالقاموس.2)
 ام .:  ( اللسان3)
 أبو اجلراح.( : قرث)( كذا ا وورد يف مادة 4)
 .«ويَرمي هلا» ومرة« ويُرم  هلا» ( ورد يف اللسان مرة كاألصر5)
 تصلح.:  ( اللسان6)
 .«وحدب كرينة» ( عن الديوان وابألصر7)
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حِ :  بالَكْسر الِكْرفئةو
 كعََملٍَّس ، وثمرها كأَنه رأُْس ِزْنِجّي أَسوَد. َشَجَرةُ الشَّفَلَّ

 اْختَلَُطوا. إِذا َكْرفَئُوا:  اليقو

 : * ومما يستدرك عليه

 ، وهمزته زائدة. ِكْرفِئ ِغْرقِئ تحت:  قِْشَرة البَْيِض العُْليا اليابسة ، ونظر أَبو الغَْوِث األَعرابيُّ إِلى قِْرطاٍس َرقِيق فقال:  الِكْرفِئَة

َخُم والَكثَْرة.:  الَكْرفَأَةُ و َ و الّضِ َ وَ  اْستَْكثََف.:  َكْرفَأ  .َكْرفَئُوا الناُس ، مثل تَْكرفَأ

ً  َكَمنَعَهُ  كسأَه [كسأ]  يَْكَسُؤهم َمرَّ فاُلنٌ :  ، أَي يتبعهم ، ويقال للرجل إِذا َهَزم القَْوَم فَمرَّ وهو يَطُرُدهم يَْكَسُؤُهم َوَمرَّ  تَبِعَهُ.:  يَْكَسُؤهُ َكْسأ

 : واستدل بقول الشاعرويَْكَسعُهم ، نقله شيخنا عن الجوهرّي ، 

َعٍة ُغربحِ  (1) ُكِسئَ  َتاُء ِبَسبـح  الشِّ
 : وهو قوُل أَبي ِشْبٍل األَعرابّيِ ، وتمامه

رِ  َلِتَنا ِمَن الش هح ِم َشهح  َأاي 
ّي. منهم من يجعل بدل هذا العجز  :  وقال ابن بَّرِ

ِر  ربحِ والـــــــــــــــــــــَوبـــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــــ  نِّ والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  اِبلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

يـــــــــــــــــــــــــــِه وَ     ٍر َوَأخـــــــــــــــــــــــــــِ رٍ ِ مـــــــــــــــــــــــــــِ ؤحمتـــــــــــــــــــــــــــَِ  مـــــــــــــــــــــــــــُ

  

رِ وَ  مــــــــــــــــــح ئ اجلــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــح ٍر َومبــــــــــــــــــُِ لــــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

 وســــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبحيت ذلـــــــــــــــــــك يف   س عوَ    

  
ً  الدَّابَّةَ  َكَسأَ و َ و أُْخَرى ، دابَّةٍ  َساقََها َعلَى إِثْرِ :  يَْكَسُؤها َكْسأ ً  القَْومَ  َكَسأ َ و ونَْحِوَها َغلَبَُهْم في الُخُصوَمةِ :  يَْكَسُؤهم َكْسأ  إِذا بالسَّْيفِ [ ه] َكَسأ

 كأَنَّه ُمصحَّف ِمن َكَشأَه ، بالمعجمة ، كما سيأْتي. َضَربَه

ها ُكُسوُءهوَ  ءٍ ُكّلِ َشي ءُ ُكسْ و آِخُره قَْدُر :  ُكُسوُءهو الشَّْهرِ  ءُ ُكسْ و ُمَؤّخُرهُ  ، أي بالفتح والمد ، أَي َكُسوُءه: وَ  وفي بعض النسخ زيادة ، بَضّمِ

أَي بعد ما َمضى الشْهُر ُكلُّه  (3) ُكْسئِهِ  وفي ُكْسئِه ، وجئتُك على (2) أَْكَسائِهو ُكْسئِهو ْحوها ، وجاَء ُدبَُر الشَّْهِر وعلى ُدبُِرهَعْشٍر بَِقيَن منه ونَ 

 :  ، وأَنشد أَبو ُعبَْيدٍ 

ًة  يــــــــــــَ انــــــــــــِ وقــــــــــــًا ميــــــــــــََ ا نــــــــــــُ وهلــــــــــــََ هــــــــــــُ ُت جمــــــــــــَح فــــــــــــح لــــــــــــِّ  كــــــــــــُ

لـــــــــــَ      َداُة عـــــــــــَ هـــــــــــاِإذ ا ـــــــــــُ ائـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــَ ُدوا َأكح فـــــــــــَ  حـــــــــــَ

  
ِريهم  أَْكَساءِ  وِجئُْت في أَْكَساءٌ  أَي في كّل من ذلك ج ، أَي في آخره ُكْسئِه الشْهِر وعلى ءِ ُكسْ  وجاَء في وا في (4)القَْوِم ، أَي في ُمتَأَّخِ  ، َوَمرُّ

 أَْدُعو لك في [أَناو ]َرَمَضاَن.  أَْكَساءِ  قَِدْمنَا في:  ، ومن المجاز أَكساَءهم آثاِرهم وأَدباِرهم ، وَركبوا:  (5)الُمنهزمين وعلى أَكسائهم  أَْكساءِ 

لواِت. كذا في األَساس ، وفي الصحاح أَكساءِ   :  األَْدبَار ، وقال الُمثَلَّم بُن َعْمٍرو التَّنوخيُّ :  األَكساءُ :  الصَّ

لـــــــــــــَ   وِت عـــــــــــــَ مـــــــــــــُ ارَس الصـــــــــــــــــــــــــــ  ىت  أَر  فـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

اءِ     ســـــــــــــــــــــــــــــــَ َبهنـــــــــــــــــ َ  َأكح ٍر كـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ي رُ خـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ  ا اإِلب

  
فيَُسوقهم ِمن ورائهم كما تُساق اإِلبل ، والصَُّموت اسُم  (6) [أَْعَداَءه]معناه حتى يَْهِزم :  يعني َخْلَف القَْوِم وهو يَْطُرُدهم ، نقله شيُخنا. قلت

 فََرسه.

 هذه عن ابِن األَعرابّي. َوقَع على قَفَاهُ  أَي ُكْسأَهُ  َرَكبَ وَ 

 عن ابن األَعرابّيِ أَيضاً. قِْطعَةٌ منه أَي ِمن اللَّْيِل ، بالفتح ءٌ َكسْ  َمرَّ و

َ و أََكلهُ :  َكَمنَعَه أَي الِقثّاءَ  َكَشأَه:  [كشأ] ً  الطعامَ  َكَشأ َ و ونَحوه ، أَي َخْضماً كما يَْؤَكل الِقثَّاءُ  أَْكَل الِقثَّاءِ  أَكلَه:  أَكلَه ، وقيل:  َكْشأ  اللَّْحمَ  َكَشأ

 ً ُمَضعَّفاً ، إِذا أَكْلته ، وال  َكشَّأْتُهو اللْحمَ  َكَشأْتُ و رباعيًّا. كأَْكَشأَهُ  ومثله َوزأَْت اللْحَم أَي أَْيبَْستُه ، وسيأْتي َشَواهُ َحتى يبِس ءٌ َكِشي فهو َكْشأ

ُ و يُقال في غير اللحم ، واُء الُمْنَضج ، ءِ الَكِشي إِذا أَكل قِطعةً من َكَشأَ يَْكَشأ َ و ءَ الَكِشي ، إِذا أَكلَ  أَْكَشأَ و وهو الّشِ  قََشَره ولَفَأَه أَي ءَ الشيْ  َكَشأ
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اُء ، َ  ويُستعَمل في األَِديم .فَتََكشَّأ قاله الفرَّ َ و إِذا تَقَشَّرَ  تََكشَّأ والظاهر أَنَّ ِذْكَر السيِف والَوَسِط ليسا بِقَْيَدْيِن  ضَربَه وقطعه:  بِالسَّْيفِ  وَسَطه َكَشأ

َ و ، كما يَُدلُّ له ِسياقُهم ً  الَمْرأَةَ  َكَشأ  َجاَمَع ، كان أَْخَصَر.:  ولو قال َجاَمعَها:  َكْشأ

__________________ 
 كسض.:   ( اللسان والصحاح1)
 وكسَبه وأكساَءه.:  ( اللسان2)
 كسائه.:   ( عن اللسان ا وابألصر3)
 مذخريهم.:  ( اللسان4)
 ... أي عل  آ رهم:  ( كذا ومل يكتمر السيا  ا ويف األساس5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
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ً  ِمن الطَّعَاِم ، كفَِرحَ  َكِشئَ و  َكِكتفٍ  َكِشئٌ  فَُهوَ  كَسَحاٍب ، األَخيرة عن ُكراع ، وضبطه بعضهم محركة وكذا هو في نسختنا َكشاءً و (1) َكَشأ

َ وَ  كأَميرٍ  ءٌ َكِشيوَ  ُ  ٌء منه ، وفالنممتلى ءٌ َكِشي ِمْن الطعام ، ورُجلٌ  اْمتأَلَ  أَي تََكشَّأ َ  يأُْكله وهو يابسٌ :  اللْحمَ  يَتََكشَّأ ُ  ثاُلثِيًّا َكَكَشأ إِذا أَكل  يَْكَشأ

واُء الُمْنَضج ، فامتألَ. ءِ الَكِشي قِْطعَةً من  وهو الّشِ

قَاءُ  َكِشئَ و ً  الّسِ  هو إِذا أُِطيل َطيُّه فَيَبِس في َطيِّه َوتََكسَّر.:  بالتحريك فيهما. قال أَبو حنيفة بَانَْت أََدَمتْه ِمْن بََشَرتِه (2) َكَشأ

 تََشقَّقَْت أَْو َغلَُظ ِجْلُدها وتَقَبََّض. أَي يَُدهُ  َكِشئَتْ  قدو اليَِد وتقَبُّضٌ ِغلٌَظ في ِجْلِد :  ءُ الَكشْ و

فَاَء من ُكّلِ داٍء فعَلَْيِه بِنَبَاِت البُْرقَِة ِمْن ذي:  وقالت ِجنِّيَّةٌ :  حكاه أَبو حنيفة ، قال َكَسَحاٍب ع َكَشاءٍ  ذُوو . تَعني بِنَبَاِت َكَشاءٍ  من أَراَد الّشِ

اَث وقد يأْتي في موضعه إِن شاَء هللا تعالى.البُ   ْرقَة الُكرَّ

مِّ  الُكْشأَةُ و ٌ  ما في َحَسبِهِ :  يقال العَْيبُ :  ، بالضَّ  ، نقله الصاغاني. ُكْشأَة

َ و أُكافِئُه ، أَي مالي به طاقَةٌ على أَنِّي ِكفَاءٌ  مالي به قِبٌَل وال:  ، تقول َجاَزاهُ  َكِقتَاٍل أَي ِكفَاءً و ُمَكافَأَةً  ءعلى الشي َكافَأَهُ :  [كفأ] ً ] كافأ  (3) [فاُلنا

 :  له ، بالكسر ، وهو في األَصل مصدٌر ، أَي ال نَِظيَر له ، وقال َحسَّاُن بن ثابت ِكفَاءَ  ال:  ، وتقول َماثَلَه:  ِكفَاءً و ُمكافأَةً 

ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا و  ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــر رســــــــــــــــــــــــــــــــو    ف  جــــــــــــــــــربي

هُ وَ     َ  لـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ِس لـــــــــــــــَ دح اءُ   ُروح الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــِ

  
ال أَقَاِوُم من :  ، وفي حديث األَحنف« هؤالءِ  يَُكافِئُ  َمنْ :  فَنََظر إِليهم فَقال»:  في الحديثو .َمثيلٌ  وال نَِظيرٌ  له ليس السالمعليهأَي جبريُل 

ً  َما يَُكونُ  قدر الَواِجِب ، أَي ِكفَاءَ  الَحْمُد هللِ :  من كالمهمو َراقَبَهُ :  كافَأَهو ال أُقاِولُ :  يعني الشيطاَن ، ويروى لَهُ. ِكفَاءَ  ال  لَهُ ، واالْسمُ  ُمَكافِئا

هما ، وهذا الَكفَاءُ و الَكفَاَءةُ   :  بالكسر والمّد ، قال الشاعر ِكفَاُؤهُ  بفتحهما وَمّدِ

هــــــــــــا اَل يف   حــــــــــــَ كــــــــــــَ ــــــــــــح بَن اءٍ فــــــــــــَ فــــــــــــَ ىًن  كــــــــــــِ  َواَل غــــــــــــِ

َي زاَِيدِ     عـــــــــــــــــــــح ر  ُ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ  زاَِيٌد َأضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
بالضم  ُكفُوُءهو بالكسر ِكْفُؤهُ وَ  بالفتح عن كراع َكْفُؤهُ و كقُْفلٍ  ُكْفُؤهُ و كأَميرٍ  َكِفيئُهُ و بكسر فسكون وفي بعض النسخ بالفتح والمدّ  (4) ِكْفأَتُهوَ 

ْوُج ُمساِوياً  الَكفَاَءة النظير والمساِوي ، ومنه:  ءُ الُكفْ :  ء ، وفي اللسانيكون ذلك في كّل شي ِمثْلُه والمّد أَي في النّكاح ، وهو أَن يكون الزَّ

لَْم يَُكْن لَهُ ُكفاً وَ  .(ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلدْ )سمعُت امرأَةً من ُعقَْيٍل وَزْوَجها يقرآِن :  للمرأَةِ في َحَسبِها وِدينِها ونََسبِها َوبْيتِها وَغْير ذلك. قال أَبو زيد

ل َحركتَها على الفاِء ، وقال الزجاج في قوله تعالى َولَْم يَُكْن لَهُ فأَلقى الهمز (5)أََحٌد   ُكفًُؤا:  أََحٌد أَربعة أَْوُجٍه ، القراَءةُ منها ثالثةٌ  ُكْفًؤا ةَ وحوَّ

ً و بضم الكاف والفاِء ، ً و بضم الكاف وسكون الفاِء ، ُكْفأ الكاف والمّد ، ولم  بكسر ِكفَاءٌ و بكسر الكاف وسكون الفاِء ، وقد قرئ بها ، ِكْفأ

فالٍن ، وقد قرأَ ابن َكثيٍر وأَبو عمرو وابُن عامٍر  ُكفُؤُ وَ  فالنٍ  ءُ َكِفي فاُلنٌ :  لم يكن أَحٌد ِمثالً هلل تعالى َجلَّ ِذْكُرهُ ، ويقال:  يُْقَرأْ بها ، ومعناه

 ، بغير همزة ، واختُِلف عن نافع فَُرِوي عنه ُكفَا زاً ، وإِذا َوقَف قرأَ ُمثقَّالً مهموزاً ، وقرأَ َحمزة بسكون الفَاء مهمو ُكفًُؤا والكسائيُّ وعاصمٌ 

ً  ، مثل أَبي عمٍرو ، وروي ُكفًُؤا جمعاً على أَْفعٍُل وال فُعُوٍل  ءِ للَكفْ  وال أَعرف:  قال ابُن سيِده .أَْكفَاءٌ  أَي من كّل ذلك ج مثل حمزة. ُكْفأ

، كقُْفٍل وأَْقفاٍل ،  األَكفاءو ، كِكرام وَكريم ، ءٍ َكِفي جمع ِكفَاءٌ و الَمْفتوح األَّول. ءٍ َكفْ  َجْمعَ  أَْكفاء وَحِريٌّ أَن يََسعه ذلك ، أَعني أَن يكون

 وِحْمل وأَحمال ، وُعنٍُق وأَْعنَاق.

َ و ً  عنه كَمنَعه َكفَأَهُ و ءِ انصرفوا عن الشي:  القومُ  َكفَأ ً  وقيل َصَرفَه:  (6) َكْفأ ،  فانَكفَئوا إِذا أَرادوا َوْجهاً فََصرْفتَهم عنه إِلى غيره َكفَأْتُهم َكْفأ

َ و َرَجعُوا. (7)[ : أَي] ً  َء واإِلناءَ الشي َكفَأ َ  (8) َكفَّأَهو يَْكفَُؤه َكفأ الواعي عن الكسائي ، وعبُد الواحد حكاه صاحب  َكبَّهُ.:  َمْكفُوءٌ  ، وهو فَتََكفَّأ

 : اإِلناءَ  َكفَأْتُ :  اللغوي عن ابن األَعرابي ، ومثله ُحِكَي عن األَصمعي ، وفي الفَِصيح

__________________ 
ًب.:   ( اللسان1)  كشح
ًب.:   ( اللسان2)  كشح
 ( عن القاموس.3)
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 وكفيبته.:  ( يف نسخة من القاموس4)
 .4 ـ 3( سورة االخالص اآيتان 5)
 (.صرفه)عنه كفب  (وكفبه كفؤاً : ) ( عن القاموس واللسان ا وابألصر6)
 ( عن اللسان.7)
 ( عن اللسان ا وابألصر كفاءة.8)
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ُته تَـَويحهو  َكبَـبـح املفســـــــــد ا عن حكاه يعقوب يف ِإصـــــــــالح املنط  ا وأَبو حامٍت يف تـَقحِومي  قـََلَبهُ :  مبعىن َكَفبه:   عن ابِن ُدُرســـــــــح
وزعم ابُن :  اأَلصــــــــــمعي ا والزّجاج يف فعلت وأَفعلت ا وأَبو زيد يف كتاب اهلمز ا وكر ِمنهما صــــــــــحيٌح. قا  شــــــــــيخنا

فبَ :  ولذلك قير:  ُدرســــتويه َأن معىن قـََلبه أََماَله عن االســــتواِء ا َكب ه َأو ملَح َيُكب ُه ا قا  عحر ا ألَنه قـََلَب القوايفَ  َأكح يف الشــــِّ
ُته كما زعم ثعلٌب َلَما ِقير يف الَقوايف ا أَلهنا ال ُتَكب  ا مث قا  شـــــــيخنا وهذا :  عن ِجَهة اســـــــتواِئها ا فلو كان ِمثحَر َكبَـبـح

 ُمت ِحَدٌة يف املعىن ا انته . َكَفبَ و  الذي قاله ابُن ُدرستويه ال ُمَعو   عليه ا بر الصحيح َأن َكب  وقـََلبَ 
َ :  ويقال رباعيًّا ، نقله الجوهريُّ عن ابِن األَعرابّي ، وابُن السكيت أَيضاً عنه ، وابُن القُوِطيّة وابُن القطاع في األَفعال ،  َكأَْكفَأَهُ  ءَ اإِلنا َكفَأ

وفي المحكم أَنها لُغةٌ نادرةٌ ،  ، بغير أَلٍف أَفصُح ، قاله شيخنا ، َكفَأَتُه:  وأَبو ُعبيٍد البكريُّ في فَْصل الَمقال ، وأَبو ُعبَْيٍد في الُمَصنَّف ، وقال

.:  قال َ و في أَثَِره ، تَبِعَهُ  أَيضاً بمعنى َكفَأَهو .َكفَأَه أَي اإِلناَء مثل اْكتَفَأَهُ و وأَباها األَصمعيُّ  أَغاَر عليها فَذهب بها ،:  (1) اكتَفأَهاو اإِلبلَ  َكفَأ

 .فاْكتَفَأََها أَْهِليهم وأَموالَهمأَصاَب :  في حديث السُّلَْيك بن السُّلََكةِ و

ْعبِ  َكفَأَتو  أَدَخلََها ، والظاهر أَن ِذْكَر الغَنِم ِمثاٌل ، فيقال ذلك لجميعِ الماشيِة.:  أَكفَأَهاو فيه. َدَخلَتْ  أَي الغَنَُم في الّشِ

َ و ً  َكفأ َ : و ، والذي في اللسان َطَرَده:  فاَُلنا َ و َطَرَدها.:  اإِلبَل والَخْيلَ  َكفأ كان الناُس :  عنه ورجعوا ، ويقال اْنَصَرفُوا ءعن الشي القَْومُ  َكفَأ

 اْنَهَزُموا. اْنَكفَتُوا إِذاو فانَكفَأُوا ُمجتمِعينَ 

َ و َ و .(*) َجارَ :  َعن القَْصدِ  في َسْيره أَْكفَأ َ و أَْكفَأ َ  َمالَ :  َكفَأ َ و كاْنَكفَأ َ و َكفَأ ،  َكفَأْتَه ٍء أَمْلتَه فقدوُكلُّ شيْ :  قال ابُن األَثير [(2) وقَلَبَ ]أََماَل :  أَْكفَأ

َ :  وعن الكسائيّ  حين ترمي  (3)القَْوَس إَِذا أَمْلَت رأَْسها ولم تَْنِصْبَها نَْصباً  أَْكفأْتُ :  َء. أَمالَه ، لُغَيَّةٌ ، وأَبَاها األَصمعيُّ ، ويقالالشيْ  أَْكفَأ

 :  ، قال ذو الرمةحين ترمي عليها :  عنها ، وقال بعض

ا  هـــــــــَ بـــــــــِ َه رَكـــــــــح َر  َوجـــــــــح ا أَرحضـــــــــــــــــــــــًا تــــــــــَ ُت هبـــــــــَِ عـــــــــح طـــــــــَ  قـــــــــَ

ا     وحهـــــــــَ لـــــــــَ ا عـــــــــَ بً ِإَذا مـــــــــَ فـــــــــَ كـــــــــح اجـــــــــضٍ  مـــــــــُ ريحَ ســـــــــــــــــــــــَ  غـــــــــَ

  
ُ و الُمستَِوي الُمستِقيم.:  أَي ُمَماالً َغْيَر ُمستقيٍم ، والساجُع القاصدُ  الجائر ، يَعني جائراً غيَر قاِصد ، ومنه السَّْجُع في القَوِل. وفي :  الُمْكفَأ

ة أَنه   بَِوبَِره (5)َخْيٌر ِمْن أَن تَْذبََحه يَْلَصُق لَْحُمه :  في حديث الفََرَعةِ و لها اإِلناَء ، أَي يُِميلُه ِلتَشرَب منه بُسهولِة. يُكِفئُ  (4) [كان]حديث الهرَّ

 ال يَْبقَى لَك لَبٌَن تَْحلُبُه فِيه ، وتُوِلهُ ناقَتََك ، أَي تَْجعَلُها َواِلَهةً بَِذْبِحك ولََدها. [ألنه]أَي تَُكبُّ إِناَءك  إِناَءَك وتُوِلهُ نَاقَتََك. تُْكِفئُ و

 يَّاِم العَُجوز.آِخُر أَ :  الظُّْعنِ  ُمْكِفئُ و

َ و ْعرِ  أَْكفَأ ِوّيِ َرْفعاً ونْصباً  (6) إِْعَراِب القََوافِي ُضروب َخالَف بَْينَ :  ِإكفاءً  في الّشِ التي هي أَواخُر القَصيدة ، وهو المخالفةُ بين َحركاِت الرَّ

ا قَاربَْت مخاِرُج الُحروف أَو تَباعَدْت ، على ما َجَرى عليه الجوهريُّ ، أَي القوافي ، فال يَْلَزم َحْرفاً واحداً ، تَ  أَو َخالََف بَْيَن ِهَجائِها وَجرًّ

 ومثله بأَن يَجعل بعَضها ِميماً وبعَضها طاًء ، لكن قد عاب ذلك عليه ابُن بَّرّي.

 :  مثاُل األَّولِ 

يح  ـــــــــــــــــــــرب  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ يَن  ِإن  ال ـــــــــــــــــــــُ ُ ب اِّ  ٌء هـــــــــــــــــــــَ

مُ     يـــــــــــــــــِّ عـــــــــــــــــَ ُ والـــــــــــــــــطـــــــــــــــــ  اِّ ُ  الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــــــ

  
 :  الثّانيومثال 

يِن  َر ِإنــــــــــ  رُكــــــــــا الــــــــــر حــــــــــح ــــــــــح ريَا واتـ ي  ســــــــــــــــــــــــِ يــــــــــلــــــــــَ لــــــــــِ  خــــــــــَ

ُدورُ     اُت تـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ اقـــــــــــــــِ ٍة والـــــــــــــــعـــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح  مبـــــــــــــــَِ

  
 :  مع قوله

ٌر  ائــــــــــِ اَ  قــــــــــَ ُه قــــــــــَ لــــــــــَ رِي َرحــــــــــح اُه َيشــــــــــــــــــــــــح نــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ بـ ــــــــــَ  فـ

ــــــــــــــبُ     ي اَلِط جنــــــــــــــَِ ُو املــــــــــــــِ ٌر رِخــــــــــــــح نح مجــــــــــــــََ مــــــــــــــَ ــــــــــــــِ  ل
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 التعاقُب بين الراِء والالم والنون. (7)في الشعر هو  اإِلكفاءُ :  وقال بعضهم

__________________ 
 طردها واكتفبها.:  وكفب االبر:  ( اللسان1)

 جاروا.:  يف القاموس )*(
 ( عن القاموس.2)
 حىت.:  ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان3)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.4)
 .«خبطه والذي يف النهاية بدون واو. اهقوله وتلص  هكذا »:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 قوافيه.:  ( اللسان6)
 هو املعاقبة با الراء والالم ا والنون وامليم.:  ( اللسان7)



388 

 

نادُ  اإِلكفاءُ و اإِليطاُء ، والتَّضميُن ، واإِلقواُء ، واإِلصراُف ،:  أََحُد عيُوِب القافية الّستَّة التي هي اإِلكفاء وهو أَي:  قلت  ، وفي بعض ، والّسِ

ِوّيِ بُحروٍف ُمتَقَاِربَِة المخارج ، أَي كالطَّاِء مع الدَّاِل ، كقوله اإِلكفاءُ :  ُشروح الكافي  :  هو اختالُف الرَّ

ا  طــــــــــــــَ عــــــــــــــالين َوســــــــــــــــــــــــــــَ ُت فــــــــــــــاجــــــــــــــح بــــــــــــــح  ِإَذا رَكــــــــــــــِ

َدا    ــــــــــــــــ  ن ــــــــــــــــعــــــــــــــــُ ــــــــــــــــُ  ال ي رٌي اَل أُطــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ ب  ِإيّنِ كــــــــــــــــَ

  
َ :  ومن المجاز:  يجوز ألَحد من الُمحَدثين ارتكابه ، وفي األَساسيريد العُنََّت ، وهو من أَقبح العيوب ، وال  ْعرِ  أَْكفَأ قَلَب َحْرَف :  في الّشِ

ِوّيِ من راٍء إِلى الٍم ، أَو الٍم إِلى ميٍم ،  َ  أَوْ  ، انتهى. (1) [ونحِوه من الحروِف الُمتقاِربِة الَمْخَرجِ ، أَو مخالفِة إِعراِب القوافي]الرَّ في  أَكفأ

هما :  فيكونان ُمتَراِدفَْيِن ، نقله األَخفُش عن الَخليل وابن عبِد الَحّق اإِلْشبِيلي في الواعي وابن طريف في األَفعال ، قيل أَْقَوى عر إِذاالش

النابغة ]تُه ، قال الشاعر قَلَبْ :  اإِلناء َكفَأْتُ  وهو قَْلبُه القافية من الَجّرِ إِلى الرفع وما أَشبه ذاك ، مأْخوذٌ من:  واحد ، زاد في الواعي

 [ : الذبياني

ا  ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ ابـ ريحَ َأن  رِكـــــــــــــَ ُر غـــــــــــــَ َحـــــــــــــ  ـــــــــــــرت  َد ال ـــــــــــــِ   (2)أَف
دِ     ـــــــــــــَ َبنح ق ا وَكـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــِ ال رِحـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ُز ح ب ـــــــــــــَ ا تـ مـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  ل

  

داً  ا غـــــــــــــَ نـــــــــــــَ تــــــــــــــَ لـــــــــــــَ َداُف أبَِن  رِحـــــــــــــح َم الـــــــــــــغـــــــــــــُ  َزعـــــــــــــَ

َودُ وَ     َداُف اأَلســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــغــــــــــــــــُ رَبان ال َذاَ  َأخــــــــــــــــح  بــــــــــــــــِ

  
 :  في الشعر إِذا قُْلَت بَْيتاً مرفوعاً وآخَر مخفوضاً ، كقول الشاعر اإِلكفاءُ :  فَْصِل الَمقالوقال أَبو ُعبيٍد البكريُّ في 

ٌة و  يــــــــــــــ  َربــــــــــــــِ َرٌة عــــــــــــــَ هــــــــــــــح ُد ِإال  مــــــــــــــُ نــــــــــــــح رح هــــــــــــــِ  هــــــــــــــَ

ُر     غــــــــــح هــــــــــا بـــــــــــَ لــــــــــَ لــــــــــ  رَاٍس  ــــــــــََ ُة أَفـــــــــــح يــــــــــلــــــــــَ لــــــــــِ (3)ســــــــــــــــــــــــَ
 

  

َر   ا ــــــــــَح بــــــــــِ رميــــــــــًا فــــــــــَ رًا كــــــــــَ هــــــــــح تح مــــــــــُ جــــــــــَ تــــــــــِ ِإن نــــــــــُ  فــــــــــَ

رِ وَ     حــــــــــح ِر الــــــــــفــــــــــَ بــــــــــَ نح قــــــــــِ مــــــــــِ رَاٌف فــــــــــَ ــــــــــح ُك ِإقـ  ِإنح يــــــــــَ

  
، فإِذا هم يَجعلونه الفساَد في آخِر البيت واالختالَف ،  (4)وسأَلت العرَب الفُصحاَء عنه :  قال األَخفش أَْو أَْفَسَد في آِخِر البَْيِت أَيَّ إِْفَساٍد كانَ 

 :  من غير أَن يَُحدُّوا في ذلك شيئاً ، إِال أَني رأَيُت بعَضهم يَجعله اختالَف الحروِف ، فأَنشدته

ِص  فـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح اُروَرٍة مل تــــــــــــــــــُ ا قـــــــــــــــــَ َبن  فـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَ

صِ     خــــــــــَ لــــــــــح ٍة ملَح تـــــــــــُ لــــــــــَ قــــــــــح ا مــــــــــُ اجــــــــــَ جــــــــــَ هــــــــــا حــــــــــِ نــــــــــح  مــــــــــِ

  

هَ 
َ
نَـقِّزِ َكَبن  ِصريَاَن امل

ُ
 ا امل

وحكى الجوهريُّ عن  .أَْكفَأْتَ  قد:  وأَنشده آخُر قَوافَِي على ُحروٍف ُمختلفٍة ، فعَابِه ، وال أَعلمه إِالَّ قال له:  ، قال اإِلكفاءُ  هذا هو:  فقال

اءِ  َ :  الفرَّ وّيِ ، وهو ِمثُْل اإِلقواِء ، قال ابنُ  أَكفَأ  اإِلكفاء في الّشْعِر محموالً على اإِلكفاءُ  إِذا كان:  ِجنّي الشاعُر ، إِذا خالف بين َحركات الرَّ

ِوّي إِنما هو للخالِف ووقوعِ الشيْ  اإِلكفاء في غيِره ، وكان َوْضعُ  وا به اإِلقواَء في اختالِف حرف الرَّ  (5)ِء على غيِر َوْجِهِه لْم يُْنَكْر أَْن يَُسمُّ

ِإال أَني رأَيتهم إِذا قَُربْت َمَخارُج الُحروف ، أَو كانت من َمخَرجٍ واحٍد :  يِر استواٍء ، قال األَخفشجميعاً ، ألَن كلَّ واحٍد منهما واقٌع على غ

ّيٍ على الجوهرّيِ قولَه (6)ثم اشتَدَّ تَشابُُهَها لم يَْفُطْن  ةَ العرِب ، وقد عاب الشيُخ أَبو محمد بن بَّرِ تُهم ، يعني عامَّ  شعرفي ال اإِلكفاءُ :  لها َعامَّ

إِنما يكون في  اإِلكفاءَ  وبعَضها نُوناً ، ألَن:  صواُب هذا أَن يقول:  بعَضها ميماً وبعَضها طاًء ، فقال (7)أَن يُخالََف بين قََوافِيه فتَْجعَل : 

ا الطاُء فليسْت من َمْخَرج الِميِم  ُ . و(8)الحروف المتقاِربة في الَمْخَرجِ ، وأَمَّ في كالِم العرِب هو المقلوُب ، وإِلى هذا يَذهبون ، قال  الُمْكفَأ

 :  الشاعر

ٌة وَ  ــــــــــَ زحل ــــــــــَ ِر نـ هــــــــــح َن الــــــــــد  يِن مــــــــــِ تــــــــــح ــــــــــَ ابـ ا َأصــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــ   لــــــــــَ

اَس     ُت َوَأهلـــــــــحَ  الـــــــــنـــــــــ  لـــــــــح غـــــــــِ اشـــــــــــــــــــــــُ ُؤهنـــــــــَُ ينِّ شـــــــــــــــــــــــُ  عـــــــــَ

  

ارُِي  ي  ِإَذا الـــــــــــفـــــــــــَ فـــــــــــِ كـــــــــــح
َ

ُه  املـــــــــــ تــــــــــُ وح مح َدعـــــــــــَ هـــــــــــُ نــــــــــــح  مـــــــــــِ

ا    هـــــــــــــَ ِدميـــــــــــــُ تـــــــــــــَ َوًة َتســـــــــــــــــــــــــــح تح َدعـــــــــــــح انـــــــــــــَ ر  وَكـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  أَبـ

  
__________________ 

 ( ما با معكوفا لي  يف األساس.1)
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 .«قوله أفد كذا خبطه ويف نسخ أزف وكال ا مبعىن قرب اه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 .«قوله  للها هكذا خبطه ابجليم ويف بع  نسخ الصحاح اب اء املهملة ويف بعضها ابخلاء املعجمة اه»:  هبامش املطبوعة املصرية (3)
 عن االكفاء.:  ( اللسان4)
 حروف الروي.:  ويف اللسان« هكذا خبطه وابلنسخ أيضاً « حرف الروي» قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
  تفطن.مل:  ( اللسان6)
 وليست يف الصحاح.« فيجعر»:  ( اللسان7)
أن لالف با قوافيه بعضــها ميم وبعضــها نون ا وبعضــها دا  وبعضــها طاء ا وبعضــها حاء وبعضــها :  واإلكفاء يف الشــعر:  ( عبارة الصــحاح8)

 خاء وحنو ذلك.
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وأَخبرني من أَثُِق به من أَهِل العلِم أَن اْبنَةَ أَبِي ُمسافِعٍ قالْت :  الميَم مع النوِن ِلَشبهها بها ، ألَنهما يَخُرجاِن من الَخياشيِم ، قال (1)فَجعَل 

 :  وهو يَْحِمي ِجيفَةَ أَبي َجْهِل بِن ِهشامِ  [وقُتِلَ ]تَرثي أَباها 

رِيــــــــــــــــــــــــٍف ُذو وَ  ُت غــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــح ا لــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــَ

َدامح     رَي َوِإقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  َأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

وحا وَ  اَلقـــــــــــــــــــــــــــــَ يبِّ ِإذح تــــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــــــــــــَ

رَانح     وحِم أَقــــــــــــــــــــــــــــــــــح وُه الـــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُوجـــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

اَلء وَ  جـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــن ُن ال اعـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــ  َت ال ـــــــــــــــــــح  أَن

ٌد آنح     ــــــــــــــــــــــــــــــِ زحب ا مــــــــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــح نـ  مــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ا وَ  اٌم صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ فِّ ُحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــــــــَ  اِبلــــــــــــــــــــــــــح

امح     ذ  ُ  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  رٌِم أَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

بِ وَ  ـــــــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــــــح ُر اِبل رححـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــَ دح تـ   قـــــــــــــــــــــــــــَ
انح     بــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــــــح يِن ِبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ا ختــــــــــــــــــــــُح مــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــَ

  
وبالُجْملة :  سمعت من العرب ِمثل هذا ما ال أُْحِصي ، قال األَخفش (2) [قد: و ] َجَمعوا بين الميِم والنوِن لقُْربهما ، وهو كثيٌر ، قال:  قال

 : المخالفةُ ، وقال في قوله اإِلكفاءَ  فإِنّ 

َفبً   َغريحَ َساِجضِ  ُمكح
 ُ ِوّي رفعاً ونصباً وجّراً  (3)في ِشْعِره ، وهو أَن يخاِلف  يُْكِفئُ  أَنه كان:  الذي ليس بُِموافٍِق. وفي حديِث النَّابِغة:  هاهنا الُمْكفَأ بين حركاِت الرَّ

 هو أَن يَُخالف بين قَواِفيه فال يَْلَزم حرفاً واحداً كذا في اللسان.:  وهو كاإِلْقواِء ، وقيل:  ، قال

َ و وكذلك الغنم ، كما يُفيده ِسياُق الُمحكم َكثَُر نِتَاُجَها:  اإِلبِلُ  أَكفأَتو ً  وَغنََمه ِإبِلَهُ  أَكفأ أَْوبَاَرها. وأَصَوافََها وأَشعاَرها  َجعََل له َمنَافِعََها:  فاُلنا

 وأَلبانَها وأَواَلَدها.

لُه ويَُضمُّ  بالفتح الَكْفأَةُ و  :  قال الشاعر (4) ِزَراَعةُ َسنَتَِها:  في األَْرِض  ، وهو تََهاَحْمُل النَّْخِل َسنَ :  أَوَّ

ِر   حـــــــــح َ
َد املـــــــــ نـــــــــح يـــــــــُح عـــــــــِ الـــــــــِ ٌب جمـــــــــََ لـــــــــح اغـــــــــُ َبهتـــــــــَُ فـــــــــح   كـــــــــُ

بــــــــ ُ     تــــــــَ ِر َتســــــــــــــــــــــح حــــــــح َداِب الــــــــبــــــــَ ا يف عــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــطــــــــاهنــــــــُ

  
فالناً  استْكفَأْتُ :  ال يَْشرب في البَْحِر ، وقال أَبو زيد (5)أَراد به النَّخيَل ، وأَراد بأَشطانِها ُعروقَها ، والبَْحُر هنا الماُء الكثيُر ، ألَن النْخَل 

 فيكون من المجاز.:  اإِلبل ، قلت بَِكْفأَةِ  ، وهو ثََمرةُ َسنَتِها ، ُشبَِّهتْ  َكْفأَةً  إِذا سأَْلتَه ثََمرها َسنَةً ، فجعل للنْخلِ  (6)نَْخلَه 

، أَي أَعطاني لَبَنَها َوَوبََرها وأَوالَدها منه ،  فأَْكفَأَنِيَها فاُلناً إِبلَه ، أَي سأَْلتُه نِتَاَج إِبِله َسنَةً  استْكفأْتُ و نِتَاُج َعاِمَها والغَنم في اإِلبِلِ  الَكْفأَةو

، وهو أَن يَجعلها نِْصفَْيِن تَْنتُِج ُكلَّ  ُكْفأَتينِ  إِذا َجعلها أَكفَأَهاو ، َكْفأَتَْينِ  ونَتََج اإِلبلَ :  تضمُّ وتفتَُح ، وقال غيرهناقَتك ،  ُكْفأَةَ  أَعِطني:  تقول

عاٍم نِْصفاً َوتََدُع نِْصفاً 
راعة ، فإِذا كان العام الُمْقبِل أَرسَل الفحَل في النِّصف ا (7) لذي لم يُرِسله فيه من العاِم ، كما يصنُع باألَرض بالّزِ

ثم تُضَرب إِذا أَراَدِت الفَْحَل ،  الفاِرِط ألَن أَْجَود األَوقات عند العَرب في نِتاجِ اإِلبل أَن تُتَْرك الناقة بعد نِتاِجها َسنةً ال يُْحَمُل عليها الفَْحُل ،

راعة ، وأَنشد قوَل ذي على اإِلبِل ال (8)ألَن أَفضَل النِّتاجِ أَن يُْحَمَل :  وفي الصحاح فُُحولَةُ عاماً َوتُتَْرَك عاماً ، كما يُْصنَع باألَرِض في الّزِ

ة مَّ  :  الرُّ

َر    اتـــــــــــَ هــــــــــَ يـــــــــــح بَتـــــــــــَ فــــــــــح دح  كــــــــــُ نــــــــــِفضــــــــــــــــــــــــاِن َوملَح  ــــــــــَِ  تــــــــــُ

ِ اَلمـــــــــِ ُ     اح اجـــــــــَ تـــــــــَ ٍب يف الـــــــــنـــــــــِّ قـــــــــح يـــــــــَر ســـــــــــــــــــــــَ اثـــــــــِ  هلـــــــــََ

  
 :  محموٌد عندهم ، قال كعُب بن ُزَهْير (9)يعني أَنها نُتِجت ُكلُّها إِنَاثاً ، وهو « َكْفأَتَْيَها ِكاَل »:  وفي الصحاح

اَم   عـــــــــــًا عـــــــــــَ ا أَرحبـــــــــــَ نـــــــــــَ جـــــــــــح تـــــــــــَ ـــــــــــَ َبةٍ ِإَذا مـــــــــــا نـ فـــــــــــح   كـــــــــــُ
اهــــــــا     غــــــــَ ــــــــَ ا (10)بـ عــــــــَ ــــــــَ َك أَرحبـ ــــــــَ ل َبهــــــــح ــــــــَ ريًا ف اســــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ن  خــــــــَ
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 أَْكفأَتو ، ُكْفأَةً و َكْفأَةً  نَتََج فاُلٌن إِبلَه:  ِمن َسنٍة ، يقال من ذلك أَْكثَرَ  بعد ِحيالِ  ِحيَال َسنٍَة أَونِتَاُجَها بَْعَد :  اإِلبِل ُكْفأَة أَو الَهالُك ،:  الَخنَاِسيرُ 
 َوَهَب له أْلبَانََها أَي َغنَِمِه ، ويَُضمُّ  َكْفأَةَ  َمنََحهُ  قال بعضهمو ِمثْلُه في اإِلبل:  في الشاءِ  (11)

__________________ 
 فجمض.:  اللسان( 1)
 ( عن اللسان.2)
 ُلَاَلَف.:  ( ضبرت اللسان3)
 زراعة سنة.:  ( اللسان4)
 النخير.:  ( اللسان5)
 َنلة.:  ( اللسان6)
 «.وترت  نصفاً  ... . تنتج.. جعلتها»:  ويف الصحاح« . وبدع.. ينتج»:  ( ويف اللسان7)
 حتمر.:  ( الصحاح واللسان8)
 وهذا.:  واللسان ا ويف الصحاح( كذا ابألصر 9)
 .«بغاها» ( عن اللسان ا ابألصر10)
َفبحُت.:  ( ضبرت اللسان11)  وأكح
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َواَفها َسَنًة َوَرد  َعَليحِه األُم َهاتِ وَ  َبة  ووَهبحُت له َأوحاَلَدَها وَأصح انقجي ا ُتضّم وتُفتح ا ِإذا وَهبحُت له َوَلَدها ولَبَنها َوَوبَرها َسَنًة  ُكفح
َفَبهو  ا َفَبه فَبكح راً اَنقـََته ا ِإذا ســـبَله َأن َيهبها ل اســـتكفبَ :  ســـبََله َأن َ حعر له ذلك. وعن َأيب زيدٍ :  اســـتكح ه َووَلَدها َزيحٌد َعمح

نًة ا و  يَباح َأن َأابه اشـــرت  َمعحِدانً مبائة شـــاِة مُ وَوبـََرها ســـَ ِر َنصـــِ تحِبض ا فبَت  ُروي عن ا ارث بن َأيب ا ارث اأَلزِديِّ ُمن َأهح
َبهُتاو  أُم ها مائٌة ا وَأوالُدها مائُة شــــــــاٍة ا:  ِإنك اشــــــــرتيَته بثالمثائة شــــــــاةٍ :  أُم ه فاســــــــتبحَمَرَها ا فقالت مائُة شــــــــاٍة. فنِدَم  ُكفح

َعحِدن فبذابَه وَأخرج منه مَثَن أَلحِف شــــــــــــــاٍة ا فبََت  به صــــــــــــــاحِ 
ُبه ِإىل عليٍّ فاســــــــــــــتقاَ  صــــــــــــــاِحَبه َفَبَب َأن يُِقيله ا فَقب  امل

 أَنه فَبخربه ا عنههللارضي علييف  فسبَله. رَِكازاً  أصابَ  ا ارث َأاب ِإن:  وقا  ـــــــ وَسَع  به وَش  َأي ـــــــ عنههللارضي
َأن أُم  :  ا واملعىن الغنم من اخلُُم َ  فَبخذَ  ا البائض عل  ِإال   اخلُُم َ  أَر  ما:  علييف  فقا  ا (1) ُمتحِبض شــــــــــــاةٍ  مبائةِ  اشــــــــــــرتاه

َبة  الرجِر جَعَلتح  ر  كفَبةُ   مائِة شــــــاٍة يف كّر نِتاٍج مائًة ا ولو كانتح ِإباًل كان ُكفح مائٍة من اإِلبر مَخحســــــَا ا أَلن الَغَنَم يـُرحســــــَ
َنًة ال  راهِبا َأمجحََض ا وحَتحِمُر َأمجَض ا وليســتح ِمثَر اإِلبِر حُيحَمر عليها ســَنًة ا وســَ ُر فيها وقحَت ضــِ حُيحَمر عليها ا وأَرادت الَفحح

عِدَن بثالمثائِة شــــــاٍة ا  (2)أُم الرجِر َتكثرَي ما اشــــــرَتَ  به ابُنها ا وِإعالَمه أَن ه ُغِ  فيما ابتاَع ا َففط نَـتحه أَنه كان 
َ
اشــــــرَتَ  امل

ده البائُض  عَ  (3)فـََندم االبُن واســــــتقاَ  ابئَعه ا فَبَب وابر   ُ له يف املعِدِن ا فحســــــَ  ا عنههللارضلللي  به ِإىل عليٍّ وســــــَ
 .العرب لسان يف كذا  ا ِإليه بصاحبه ِسَعايته يف بنفِسه البائضُ  وَأضر   ا اخلُُم َ  فبَلَزَمه

ِره ، أَو:  َكِكتَابٍ  بالكسر والمدّ  الِكفَاءُ و ِر الِخبَاِء ، أَو التي تكون الشُّقَّةُ  هو ُستَْرةٌ ِمْن أَْعلَى البَْيِت إِلى ِمْن ُمَؤخَّ كَساٌء يُْلقَى على  هو في ُمَؤخَّ

ٌ  ، وهو إِْكفَاءُ  البَْيتَ  أَْكفَأْتُ  قَدْ :  منهو َحتَّى يَْبلَُغ األَْرَض ، كاإِلزار الِخبَاءِ  ْره ، ِكفَاءُ و ، ِكفَاءً  ، إَِذا َعِمْلَت له ُمْكفَأ في حديث أُّمِ و البيِت ُمَؤخَّ

 ، كِحماٍر وأَْحِمَرةٍ. أَْكِفئَةٌ  ، هو من ذلك ، والجمعُ  البَْيتِ  ِكفَاءِ  رأَى َشاةً ، في:  َمْعبَدٍ 

ُ  رجلٌ و ً :  الوْجهِ  ُمْكفَأ َ  ُمتَغَيُِّره َساِهُمه ورأَيُت فالنا اللْوِن وُمْنَكِفَت اللْوِن  ُمتََكفِّئَ  رأَيته:  الَوْجِه ، إِذا َرأَْيتَه كاِسَف اللْوِن َساِهماً ، ويقال ُمْكفَأ
 ساِهُمه أَي َكاِسفُهُ  َكُمْكَرم ، أَي ُمْكفَُؤهُ و كأَِميرٍ  اللَّْونِ  ءُ َكِفي فهو ُكِفئَ  اللْوِن ُمتَغَيَِّرهُ ، كأَنه ءَ َكِفي أَصبح فالنٌ :  أَي ُمتَغَيَِّرهُ. ويقال ، (4)

ِة. ُمتَغَيُِّرهُ  مَّ  أِلَْمٍر نَابَه ، قال ُدَريُد بُن الّصِ

ـــــــــــــــ  وَ  ـــــــــــــــنـ َداِح ال ـــــــــــــــِ نح ق َر مـــــــــــــــِ رحٍع َألـــــــــــــــحَ ـــــــــــــــَ ِض فـ ـــــــــــــــح  ب

ي    فــــــــــِ رحِس  ءِ كــــــــــَ نح مــــــــــَ ٍّ َوضــــــــــــــــــــــــَ وحِن مــــــــــِ ــــــــــ  ــــــــــل (5)ال
 

  
 .(6)أَي متغيّر اللَّْوِن من كثرة ما ُمِسَح وُعِصَر 

أَي نُقابِل بهما  بهما َعنَّا َعْيَن الشمِس وإِني ألَْخَشى فَْضَل الِحَساِب. نُكافِئُ  لنا َعبَاَءتَانِ :  وقَاَوَمه ، قال أَبو َذّرٍ في حديثه َدافَعهُ :  َكافَأَهُ و

 الُمقَاَومِة.:  الُمكافَأَة الشْمَس ونُدافِع ، من

َ و بفتح الفاِء ، قال ابُن  أَتَانِ ُمَكافَ  َشاتَانِ  في حديث العَقيقة عن الغالمو َطعََن هذا ثُمَّ هذا. إِذا َوالَى بينهما بَين فَاِرَسْيِن بُِرْمِحهِ  الرجلُ  َكافَأ

ثون الفَتَْح ، ومعنى ُمتَساِويَتَان وتُْكَسر الفَاءُ  ُمْستَِويتانِ :  ُمتقاِربَتَان ، وقيل:  األَعرابّي ُمْشتَبَِهتاِن ، وقيل ُكل  عن الَخطَّابِي ، واختار المحّدِ

نِّ  (7) [واحدة] ال يُعَقُّ إِاّل بُِمِسنٍَّة ، وأَقلَّه أَن يكون َجَذعاً كما يُْجِزئ في الضَّحايا ، قال :  حديثفمعنى ال منهما ُمَساِويَةٌ ِلَصاِحبَتِها فِي الّسِ

ى بينهما ، أَي ُمَساًوى بينهما ، قال:  الَخطَّابي ،  (8)وأَما الَكْسر فمعناه أَنهما ُمتساِويتان :  وأَرى الفَتَْح أَولَى ، ألَنه يريد َشاتَْيِن قد ُسّوِ

،  (9) الُمَكافَأَتَْينِ و الُمكافِئَتين ال فَْرَق بين:  كان الَكْسُر أَْولَى ، وقال الّزمخشري ُمتَكاِفئتان ٍء َساَويَا ، وإِنما لو قالأَن يَْذُكر أَيَّ َشيْ فيُْحتَاج 

 ، أَو يكون معناه ُمعَاِدلَتَان ُمَكافَأَةو ُمكافِئَة ، فهي ُكوفِئَت أُختَها فقد كافَأَت ألَن كّل واحٍدة إِذا

__________________ 
 ( أي الجي يتبعها أوالدها.1)
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 كبنه.:   ( اللسان2)
 عل  كثرة الربح.:  ( زيد يف اللسان3)
 .(هامش ـعن اللسان )األو  من التفعر والثاين من االنفعا  ا كما يفيده غري نسخة من التهذيب « منكف  اللون ومنكفت اللون» ( قوله4)
 :  أنشده اجلوهري يف مادة ض ر س»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 ألــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــداح الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــض فــــــــــــــــــــرع و 

 بــــــــــــــــه عــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــان مــــــــــــــــن عــــــــــــــــقــــــــــــــــب وضـــــــــــــــــــــــــــــرس   

  

 : وأنشده صاحب اللسان

 .«اصفر من قداح النبض فرعو 
 كاألصر.« كفب» يريد يف مادة ضرس ا ألنه أنشده يف

 وعّ .:  ( اللسان6)
 ( عن القاموس.7)
 مساويتان.:  اللسان( 8)
 .«الكافبتا» ( عن اللسان ا وابألصر9)
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َحي ة من اأَلســـــــناِن ا قا  الرجُر با الَبِعرييِن  َكافَبَ   وحيتمر مض الفتح َأن يُراَد َمذبوحتاِن ا من:  ملا  َِب يف الزكاِة واأُلضـــــــح
حَبُهم (1)ِإذا حَنَر هذا مث هذا معاً من غري تفريٍ  ا كَبنه يُريد  َبُح ِإحدا ا ُمقابلَة اأُلخَر  :  ا يف وقٍت واحٍد ا وقيرَيذح ُتذح

يحئاً حىت يكوَن ِمثَله فهوا وكر  شــــيح  اَو  شــــَ كافََبةُ و  له ا ُمكاِفئٌ  ٍء ســــَ
ُ
الرجَر َأي  كافَبحتُ :   با الناِس من هذا ا ويقا  امل

 ِإنه مثُلها يف َحسبها.:  من الرجا  للمرأَِة ا تقو  ءُ الُكفح  فَعلحُت به مثر ما فـََعر يب ومنه
 :  قوَل الُكَمْيت يَِصف الثور والِكالب (2)وقرأَُت في قَُراضة الذَّهب ألَبي الحسِن علّي بِن َرشيق القَْيَرَوانِّي 

ٍة وَ  عـــــــــــثـــــــــــَ ثـــــــــــح عـــــــــــَ ا بـــــــــــِ هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ٍة مـــــــــــِ انـــــــــــَ  عـــــــــــاَث يف عـــــــــــَ

َر     ئِ حنـــــــــــَح افـــــــــــِ كـــــــــــَ
ُ

رُ  املـــــــــــ ـــــــــــِ ب ـــــــــــَ ت هـــــــــــح ـــــــــــَ وُر يـ ـــــــــــُ ث كـــــــــــح
َ

 واملـــــــــــ

  
 يَذبُح شاتَْيِن إِحداهما ُمقَابِلَة األُخرى للعَِقيقة.الذي :  الُمكافِئُ :  قال

َ وَ  َ  َماَل ،:  اْنَكفَأ َ و ، َكَكفَأ ِحيَّة أَْكفَأ َ  ثُمَّ :  وفي حديث الضَّ فوَضع السَّْيَف :  في حديث آَخرَ و ، َرَجعَ  إِلى َكْبَشْيِن أَْملَحْيِن فَذبَحهما. أَي َمالَ  اْنَكفَأ

َ  في بَْطنِه ثم  .(3)عليه  اْنَكفَأ

َ و َ  لَْونُه اْنَكفَأ َ و َكأَْكفَأ َ و َكفَأ َ  في َحِديث ُعَمر أَنهو تَغَيَّرَ  واْنَكفَت ، أَي تََكفَّأ َماَدةِ ، أَي تَغيَّر َعن حاِله حين قال اْنَكفَأ ال آُكُل َسْمناً :  لَْونُه َعاَم الرَّ

ً  ى لَْونَكَما ِلي أَرَ :  وال َسِميناً. وفي َحِديث األَنصاريّ   وهو مجاز. من الُجوع.:  قال ؟ُمنكِفئا

 نقله الصاغاني وابُن سيِده. بَْطُن الَواِدي:  ، بالكسر ءُ الِكفْ و كأَِمير ءُ الَكِفيو

َ و االستِواءُ :  التََّكافُؤُ و َ  تَماثاَل ،:  الشَّْيئَانِ  تكافَأ ُ  الُمسلمونَ » في الحديثو ، َكَكافَأ يَاِت :  قال أَبو ُعبيدٍ  «ِدماُؤهم تَتََكافَأ يريد تَتَساوى في الّدِ

 والِقصاص ، فليس ِلَشِريٍف على َوِضيع فَْضٌل في ذلك.

 : * ومما بقي على المصنف

ُ  كما (4)تََرْهيَأَْت وَماَدْت :  المرأَةُ في ِمْشيَتِها تََكفَّأَتِ :  قول الجوهري  :  (5)وقال بِْشر بُن أَبي َخاِزم :  شيُخنا. قلت النْخلَةُ العَْيَدانَةُ ، نقلَه تَتَكفَّأ

وا وَ  لــــــــــــــُ مــــــــــــــ  َداَة حتــــــــــــــََ ُم غــــــــــــــَ هــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ عــــــــــــــح َبن   ــــــــــــــُ  كــــــــــــــَ

ٌن     فــــــــــُ بُ ســــــــــــــــــــــــُ فــــــــــ  كــــــــــَ ــــــــــَ َربِ  ت غــــــــــح ــــــــــٍج مــــــــــُ ي ــــــــــِ ل  يف خــــــــــَ

  
َ : و هكذا استشَهد به الجوهريُّ ، واستَْشهد به ابُن منظور عند قوله ً  واإِلناءَ  [ءَ الشي] َكفَأ َ [ َكفَّأَه]وَ  يَْكفَُؤه َكْفأ  مثلُ  اْكتَفَأَهُ ]و َمْكفُوءٌ  ، وهو فَتََكفَّأ

 قَلَبَهُ. [َكفَأَهُ 

 : * ومما يستدرك عليه

ُ  أَْيَسُر الَميل في السَّنام ونَْحِوه ، َجَملٌ :  ، كسحابٍ  الَكفَاءُ  ُ  َسنامٌ :  ، عن ابِن ُشَمْيلٍ  (6) َكْفآءُ  وناقة أَْكفأ ذي ماَل على أَحِد َجْنبِي هو ال:  أَْكفَأ

ُ  ، وَجملٌ  (6) َكْفآءُ  البعيِر ، وناقة  من أَْهَوِن ُعيوِب البعير ، ألَنه إِذا َسِمَن استقاَم َسناُمه. (7)، وهذا  أَْكفَأ

ُ  التمايُُل إِلى قُدَّاٍم كما:  (8) التََّكفُّؤُ  .تََكفَّأَ تََكفُّؤاً  (8) َمَشى ِإذا كان وسلموآلهعليههللاصلىفي الحديث أَنه  ومن ذلك السفينةُ في َجْريها. قال  تَتََكفَّأ

ً :  ُروي مهموزاً وغيَر مهموٍز ، قال:  ابن األثير ، والهمزة حرٌف  تََكفَّأَ تََكفُّؤاً و واألَصل الهْمُز ، ألَن مصدر تَفَعََّل من الصحيح كتقدَّم تقدُّما

ياً ، فإِذا اُخفِّفَِت الهمزةُ التَحقَْت بالمعتّلِ ، َصحيٌح ، فأَما إِذا اعت ى تَسّمِ ً  وصارَ لَّ انَكسرت َعْين الُمستقبَل منه نحو تََخفَّى تََخفِّياً وتَسمَّ يا ،  تََكفِّ

ً  بالكسر ، وهذا كما بَْعَضاً ويُفَّسره ،  (9)وبعضه يُوافُق  .إِذا َمَشى تَقَلَّع:  أَنه كان إِذا َمَشى كأَنَّه يَنَحطُّ في َصبٍَب ، وفي رواية:  جاَء أَيضا

ةِ ، وأَنشد:  كأَنّما ينحط في َصبَبٍ :  وقال ثعلٌب في تفسير قوله  :  أَراد أَنَّه قَِويُّ البَدِن ، فإِذا َمشى فكأَنما يَْمِشي على ُصُدوِر قََدمْيِه من القُوَّ

مح  عــــــــــــاهلــــــــــــِِ ُدوِر نــــــــــــِ لــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــُ ئــــــــــــَا عــــــــــــَ  الــــــــــــَواطــــــــــــِ

وَن يف الــــــــــــــــــــــد      رَادِ مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ يِنِّ واألَبـــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــــَ
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__________________ 
 .ـأن يذحبهما اه:  قوله يريد بذحبهما كذا خبطه ولعله يريد:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 أبو علي ا سن بن رشي .:  ( كذا ابألصر وهو خطب ا هو2)
 ( روايته ابختالف يف النهاية.3)
 .«مارت» ( عن الصحاح ا وابألصر4)
 خطب.« حازم» ابألصر( 5)
 .«كفب » ( عن اللسان ا وابألصر6)
 وهو.:  ( اللسان7)
 .«تكّف  تكفِّياً. التكّفي»:  ( اللسان والنهاية8)
 مواف .:  ( اللسان9)
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ً  في األَصل مهموٌز ، فتُِرَك َهْمُزه ، ولذلك ُجِعل المصدر التََّكفِّيو يا  .تََكفِّ

ُ  الَجبَّاُر بِيَِده َكَما يَْكفَُؤَها ُخْبَزةً واحَدة وتَُكوُن األَْرضُ » في حديث الِقيامةو يريد الُخْبَزةَ  «يَتََكفَُّؤَها» وفي رواية« أََحُدُكْم ُخْبَزتَه في السَّفَرِ  يَْكفَأ

قَاقَِة َوإِنَّها   ي حتى تَستَوي.تُقلُب على األَْيد (1)التي يَْصنَعها الُمسافُِر ، ويضعُها في الَملَِّة ، فإِنها ال تُْبَسط كالرُّ

راطو ُ  آِخُر َمْن يَُمرُّ َرُجلٌ » في حديث الّصِ راطُ  يَتََكفَّأ  َويَْنقَِلب. (2)أَي يَتََميَُّل  «به الّصِ

، أَي غير َمْرُدود وال مقلوب ، والضميُر راجٌع للطعام ،  َمْكِفيّ  وال ُمَودَّع ، وفي رواية غير (4) ُمْكفَإٍ  غير:  الطعام (3) [دعاء]في حديث و

 .(5)وقيل من الِكفَايَة ، فيكون من الُمعتل ، والضميُر هلل سبحانه وتعالى ، ويجوز رجوع الضمير للحمد 

يَ ُقوُلوَن )عنده في ُجملِة الُمنافقين الّذين  أَي من رجل يَْعِرف حقيقةَ إِسالمه وال يَْدخل ُمَكافِئٍ  كاَن ال يقبَل الثَّناَء إالَّ من:  في حديٍث آخرو
ٍر عما رفَعه  (7)غير ُمَجاِوٍز  (6)أَي مْن ُمقاِرب :  ، قاله ابُن األَنباري ، وقيل (ِِبَْلِسَنِتِهْم ما َلْيَس يف قُ ُلوِِبِمْ  هللا  (8)َحدَّ مثِله ، وال ُمقَّصِ

 ْيبِّيِ لم يرتضه ابُن األَنباري ، فلم أَذُكْره ، انظره في لسان العرب.تعالى إِليه ، قاله األَزهري ، وهناك قول ثالث للقُتَ 

 :  وَحِفَظه ، قال جميلٌ  َحَرَسه مع الَمّد في األَخير ، أَي بكسرهما ِكالءً وَ  (9)بالقَْصر  ِكاَلَءةً و بفتح فسكون يَْكلَُؤهُ َكأْلً  َكَمنَعه َكألَهُ :  [كأل]

ريحٍ يف   َ وين خبـــــــــــــــِ كـــــــــــــــُ اَلءٍ فـــــــــــــــَ ٍة  كـــــــــــــــِ طــــــــــــــَ بـــــــــــــــح  َوغـــــــــــــــِ

جِي وَ     غحضـــــــــــــــــــَ ي َوبـــــِ رحمـــــِ ِت صـــــــــــــــــــُ عـــــــح دح أَزحمـــــَ ِت قـــــــَ نـــــــح  ِإنح كـــــُ

  
، فحذف  ِكاَلَءةٍ  في:  ، ويجوز أَن يكون أَراد ِكاَلَءةٍ  ، ويجوز أَن يكون َجْمع َكِكالَءةٍ  هنا يجوز أَن يكون مصدراً  ِكاَلءٌ :  قال أَبو الحسن

 ، وأَنشد َمكلوءٌ  ، أَي َحِفظك وَحَرسك ، والمفعول منه ِكاَلَءةً  هللاُ  َكألَكَ :  يقال:  هللا ، وقال الليث ِكاَلَءةِ  اْذَهبوا في:  الهاء للضرورة ، ويقال

 : 

مــــــــــــــَ  و   ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ل اِإن ســــــــــــــــــــــــــــُ ُؤهــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ل كــــــــــــــح ــــــــــــــَ   ي
ا    رحَزُ هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اَن يـ ا كــــــــــــــَ زَاٍد مــــــــــــــَ تح بــــــــــــــِ نــــــــــــــ   ضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وتُقلب ياًء ، انتهى. الِكالَءةِ  هو من الِحْفظ والِحراسة ، وقد تُخفَّف همزة .«لنا َوْقتَنَا اْكألْ » ل ِلبِالٍل وهم مسافرونفي الحديث أَنه قاو

اءُ  (10) (ُقْل َمْن َيْكَلؤُُكْم اِبللَّْيِل َوالنَّهارِ ) عزوجلوقال هللا   يَْكلُوُكم:  القرآِن قُْلتهي مهموزة ، ولو تَرْكَت َهْمَز ِمثله في غير :  قال الفَرَّ

:  ، بأَلٍف بترك النَّْبرةِ منها ، ومن قال َكاَلتُ :  ، ومن جعلها واواً ساكنةً قال (11) [مثل يحشاكم]، بأَلف ساكنة  يَْكاَلُكموَ  ، بواٍو ساكنِة ،

ةٌ : ] نهم يقولون في الَوْجَهْينِ مثل قََضْيُت ، وهي من لُغة قريٍش ، وُكلٌّ َحَسٌن ، إِالَّ أَ  َكلَْيتُ :  قال يَْكاَلُكمْ  ، وهو أَكثر مما  َمْكلُوٌّ  (12)و[  مْكلُوَّ

 :  وسِمْعت بعَض األَعراب يُْنشد:  قال كان صواباً. َكلَْيت في الِذيَن يقولون َمْكِليٌّ  ، ولو قيل َمْكِليٌّ :  يقولون

ٍة وَ  ومــــــــَ نح ِذي ُخصــــــــــــــــــــــُ َواَم مــــــــِ ــــــــح م األَقـ اصــــــــــــــــــــــَ ا خــــــــَ  مــــــــَ

يِنيف     اَء َمشــــــــــــــــــــــــح َورحهــــــــــَ هــــــــــاكــــــــــَ ــــــــــلــــــــــُ ي لــــــــــِ ا خــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ   ِإل

  
 .(13)فَبَنَى على َشنَْيُت ، بترك الهمزة 

ُجل َكألَ :  ، وعن األَصمعيّ  َكألً  بالسَّْوطِ  َكألَه:  يقالو  إِذا (14) ُكلُوءاً  الدَّْينُ  َكألَ و قاله النضُر بُن ُشَمْيلٍ  َضَربَهُ :  وَسألَه َسأْلَ بالسوط َكأْل  الرَّ

رَ   .كاكتألَت:  ، وفي نسخة َكأَْكألَْت إِْكاَلءً  أَي ُعْشبُها َكلَُؤَها َكثُرَ :  َكِلئَتْ و األَْرضُ  َكألَتو َكاِلئٌ  فهو تَأَخَّ

__________________ 
 وإلا.:  ( يف النهاية1)
 .«ميير» ( عن النهاية ا وابألصر2)
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 ( عن اللسان.3)
 .«مكفؤ» ( عن النهاية ا وابألصر4)
  يعين أن   هو املطعم والكايف ا وهو غري مطعم وال مكفيٍّ فيكون الضــــــــــــــمري راجعاً إىل  . وعل  القو  الثاين  وز أن ( فعل  القو  األو 5)

 محداً كثرياً مباركاً فيه ا غري مكفيٍّ وال مودع ا وال مستغىًن عنه ا أي عن ا مد.:  يكون الكالم راجعاً إىل ا مد ا كبنه قا 
 مقارب يف مدحه.:  اهلروي( زيد يف غريب 6)
 غري جماوز به.:  ( اهلروي7)
 وفقه.:  ( اهلروي8)
 ( كذا ابألصر ا ولعله سهو.9)
 .42( سورة األنبياء اآية 10)
 ( عن اللسان.11)
 ( عن اللسان.12)
 النربة.:  ( اللسان13)
 كلحئاً.:   ( اللسان14)
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 َراقَبه.:  ِكاَلءً و َكاألَه ُمكاألَةً و

َدهُ  إِذا ءِ بََصَرهُ في الشَّيْ  أَْكألَ و باً. َردَّ داً وُمَصّوِ ه ، وعبارةُ األَساس اْنتهى أَي ُعمُرهُ  َكألَ :  من المجازو فيه ُمَصعِّ َر قال:  إِلى َحّدِ  :  طال َوتَأَخَّ

تح  لـــــــَ وِر الــــــجي خــــــَ ا يف الــــــُعصــــــــــــــــــــُ هـــــــَ ــــــح نـ ُت عــــــَ فـــــــح عــــــفــــــ   تــــــَ

ا      َد مـــــــَ عـــــــح ـــــــَ ايب بـ َف الـــــــت صـــــــــــــــــــــَ يـــــــح كـــــــَ ألَ فـــــــَ رُ  كـــــــَ مـــــــح  الـــــــعـــــــُ

  
ْطُب ، وعلى العُْرَوةِ  العُْشبُ  ، عند العرب يقع على كَجبَلٍ  الَكأَلُ و يَاِن  (1)وهو الرُّ لِّ ما :  مقصوٌر مهموزٌ  الَكألُ :  ، وقيلَ  (2)والنَِّصّيِ والّصِ

،  َكألَتْ و كأَْكألَتْ  بَِها الَكألُ  َكثُرَ  أَي األَْرُض ، بالَكْسرِ  َكِلئَتِ  وهو اسٌم للنَّْوعِ وال واحد له (3) َرْطبُه َويَابُسه العُْشبُ :  الَكألُ :  يُْرَعى ، وقيل

،  الَكألَ  يأَ  أََكلَتْهُ :  أَكألَتْ و الناقةُ  َكألَتو َكإلٍ  صارت ذاتَ  َكاْستَْكأَلَتْ  وقد تقّدم ِذكُرهما ، وذكره في المحلَّْيِن يُْشِعر بالتغايُِر ، وليس كذلك

 وِذْكُر الناقِة ِمثاٌل.

ً  الَكإلِ  أَي َكثِيَرتُهُ :  كَمْزَرَعة ، كلتاهما َمْكألَةٌ و على النسب (4) كلئيةٌ  أَْرضٌ و ، كُمْحِسنة ، ذكره الجوهرّي وغيُره ،  ُمْكِلئَة ، ويقال فيه أَيضا

ْطُب ، وقيل يَح والعَْرفََج وُضُروَب العَُرا ، وكذلك العُْشُب والبَْقُل وما  الَكألُ :  ويستوي فيه اليابِس والرَّ يَاَن والَحلََمةَ والّشِ لِّ يَجمُع النَِّصيَّ والّصِ

إِبلُها ، وما لم يُْشبِع اإِلبَل لم يَعُدُّوه إِعشاباً وال إِكالًء وإِن َشبعت الغَنُم  ، أَي بالضّم وهي التي قد َشبع ُمْكِلئَةٌ  أَشبهها. وأَرضٌ 
 قال غيره .(5)

يَة ، معناه أَن البئَر تَكون في البادِ  «الَكإلِ  فَْضل» وفي روايةٍ « الَكألُ  ال يُْمنَُع فَْضُل الَماِء ِليُْمنََع بِه» في الحديثو البَْقُل والشََّجر ،:  الَكألُ : 

، ألَنه  الكإلِ  ، فإِذا َوَرَد عليها واِرٌد فَغَلََب على َمائِها وَمنَع َمْن يأْتي بَْعَده من االْستقاِء منها فهو بَِمْنِعه الماَء َمانٌِع من َكألٌ  ويكون قريباً منها

 ، فالذي يَْمنَُع ماَء البِئِْر يَْمنَُع النَّباَت القريَب منه.ثمَّ لْم يَْسِقها قَتَلها العََطُش  الَكألَ  متى َوَرد َرُجٌل بِإِبِِله فأَْرَعاها ذلك

مِّ  الُكأْلَةُ و الَكاِلئُ   : أَي السُّْلفَة قال الشاعر النَِّسيئَةُ والعََربُونُ :  ، بالضَّ

ُنه  و  َماِر  َكالكاِلئِ َعيـح  (6)املِضح
ُ  نسيئَةً من الدراهِم فهوأَي كالنَِّسيئَة التي ال تُْرَجى ، وما أَعطيَت في الطعاِم   الَكاِلِئ بالكاِلئِ  في الحديث نََهى عنو ، بالضّم ، الُكأْلَة

 :  يَعني النَِّسيئَة بالنَِّسيئَة ، وكان األَصمعيُّ ال يَْهِمز ويُْنِشد ِلعَبِيد بِن األَبرِص 

و وَ  مـــــــــــــــــــــــــُ ُرَ  اهلـــــــــــــــــــــــــُ اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــــــــــُ  ِإَذا تـ

ا      ِإهنــــــــــــــــــــــــــــ  ا ٍ ُم فــــــــــــــــــــــــــــَ زح  كــــــــــــــــــــــــــــَ  َواَنجــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ُْت ُكأْلَةً :  (7)قال أَبو عبيدة و ِمنها نَِسيئَةٌ ومنها نَْقدٌ أَي  ً وَ  تَكألَّ ُْت تَْكِليئا  التأْخيُر ، وكذلك:  ، والنَّسيئَة أََخْذتُه استنسأُْت نَِسيئَةً ، أَي َكألَّ

 :  ، قال أُميَّةُ الُهذليُّ  َكَواِلئُ  ، بالضم ، وجمعه استْكألُْت ُكأْلَةً 

ومَ  مـــــــــــــــــــُ ي اهلـــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــِّ ا  ُأســـــــــــــــــــــــــــــــــَ اهلـــــــــــــــــــَِ ثـــــــــــــــــــَ  أِبَمـــــــــــــــــــح

ي وَ     اَلَد َوأَقحضــــــــــــــــــــــــــــِ ِوي الــــــــــــــبــــــــــــــِ َواِد َأطــــــــــــــح  الــــــــــــــكــــــــــــــَ

  
 َء ، فإِما أَن يكون أَبدل ، وإِما أَن يكون َسكََّن ثم َخفَّف تخفيفاً قِياسيًّا.أَراد الكوالى

ً و ، إِكالءً  في الطعام وغيِره أَْكأَلَ و  :  األَعرابيّ أَنشد ابُن  أَْسلََف وأَْسلََم ،:  َكألَ تَْكِليئا

مح اَل  هــــــــــــِ يــــــــــــح نح ِإلــــــــــــَ نح حُيحســـــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــَ ئفــــــــــــَ لــــــــــــِّ كــــــــــــَ   يــــــــــــُ
ِرميِ     اٍز بـــــــــــــــــــــــــَذا  واَل كـــــــــــــــــــــــــَ  ِإىَل جـــــــــــــــــــــــــَ

  
العُمِر ، أَي أَقصاه وآِخَره وأَْبعََده ، وهما من المجاز وكان  أَْكألَ  َوبَلََغ هللا بك (8) أَْنَهاهُ :  (*) ُعُمَره أَْكألَ و وال َشُكورِ :  وفي التهذيب

 األَْصمعي ال يهمزه.

ََهاو اْكتأَلَ ُكأْلَةً و َشِديُدَها ال  أَي العَْينِ  َكلُوءُ  َورُجلٌ  العَْينِ  َكلُوءُ  ، وناقَةٌ  َكلُوءٌ  َعْينٌ :  َكاَن لهم َربِيئَةً ، ويقال:  القَْومَ  َكألَ و ، تََسلََّمَها أَي تََكألَّ

 وفي بعض النسخ يَْغِلبُها النَّْومُ 

__________________ 
 والشجر.:  ( زيد يف اللسان1)
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 الطيب ا كر ذلك من الكإِل.:  ( زيد يف اللسان2)
 .«فقو  املصنف العشب رطبه وايبسه فيه ما فيه. »..:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 .«كليئة»:  ويف القاموس .«كلئة»:  ( يف الصحاح4)
 كما يف اللسان. ـ ( هذا قو  النضر 5)
والضـــــمار خالف :  قوله املضـــــمار هكذا خبطه والذي يف الصـــــحاح واللســـــان الضـــــمار ا قا  صـــــاحب اللســـــان»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــرية6)

 .«الضمار» والصواب «املضمار» يف اللسان ا أما يف الصحاح« كأل» ومادة« ضمر» وهو ما ورد يف مادة« العيان
 أبو عبيد.:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف الصحاح7)

 [.العمر: ] وبنسخة أخر  )*(
 وأكأل القمر.:  ( يف القاموس8)
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 :  ال يـَغحِلُبه ا بتذكري الضمري ا وكذلك األنث  ا قا  األخطر
ُه و  ـــــــــــُ ل ـــــــــــِ َوائ ٍر خُتحشـــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــَ فـــــــــــِ قـــــــــــح ٍه مـــــــــــُ مـــــــــــَ  مـــــــــــهـــــــــــح

ه     تــــــــــُ عــــــــــح طــــــــــَ وءِ قــــــــــَ لــــــــــُ كــــــــــَ ارِ  بــــــــــِ فــــــــــَ ِ ِمســــــــــــــــــــــــح اح  الــــــــــعــــــــــَ

  
 الليل. َكلُوءَ  وهللِا إِني ألُْبِغُض المرأَةَ :  ومنه قوُل األَعرابّي المرأَتِه

:  إِلْعَجابِك بِها. ومنه تَْكلَُؤها تُِديم النََّظر إِليها َكأَنَّك َمْكألٌ ، ولْلعَْيِن فِيَها  (1)َرَعْيتُه :  النَّْجَم َمتَى يَطلُع َكألْتُ  ومن المجاز:  وفي األَساس

 َساِهُرَها ، ألَن الساهر يُوَصف بِِرْقبَِة النُّجوِم.:  العَْينِ  َكلُوءُ  رجلٌ 

ْتُهاو أَْكألْتُها: و َسِهَرتْ :  عيني (2) اكتألَتْ و  انتهى. أَْسَهْرتُها. َكألَّ

ءُ او يح تَِكلُّ فيه فال  يَْكألُ  وهو عند ِسيبويِه فَعَّاٌل ، مثُل َجبَّاٍر ، ألَنه َمْرفَأُ السُّفُنِ :  ، َكَكتَّانٍ  لَكالَّ السُّفَُن من الريح ، وعند ثعلب فَْعاَلُء ، ألَن الّرِ

ءِ  منه ُسوقو والقوُل قوُل ِسيبويهِ :  تنخرق قال صاحب المشوف ُسفُنَهم هناك ، أَي  يَُكلِّئُونَ  ألَنهم ع بالبَْصَرةِ ، ، مشدوٌد ممدود الَكالَّ

َ وَ  يَْحبِسونها. ً تَكْ  القوُم َسِفينَتهم َكألَّ في . و(3)أَْدنَْوها من الشَّّط وَحبسوها ، وهذا يَُؤيّد َمذَهب سيبويِه :  ، على مثاِل تَكليٍم وتَْكِلمةٍ  تَْكِلئَةً وَ  ِليئا

َءَهاو إِيَّاَك َوِسبَاَخها:  حديث أَنس وَذَكَر البَصَرةَ  يَُؤنّث ، أَي َمَحلّة مشهورةٌ ، وُسوٌق بالبَصرة. انتهى ، وهو :  وفي مراصد االطالعِ  .َكالَّ

ح ما ذهب إِليه سيبويه ، وفي التهذيب:  ويُْصَرف ، وذكر أَبو حاتم ويَُذكَّرُ  على قوِل ثعلبٍ  :  أَنه ُمَذكَّر ال يُؤنّثه أَحٌد من العرب ، وهذا يَُرّجِ

ءُ  ِ  َساِحُل ُكّلِ نَهرٍ  هوو مكاٌن تُْرفَأُ فيه السُّفُن:  ، بالمدّ  الَكالَّ ُْت تَْكِلئَةً و مهموٌز مقصوٌر ، (4) [مٍ َكُمعَظَّ ]كالُمَكإلَّ إِذا أَتْيَت مكاناً فيه ُمستَتٌَر  َكألَّ

ٌ :  من الريح ، والموضعُ  ءٌ و ُمَكألَّ ْضنَا له ، ومن َمشى على:  في الحديثو .َكالَّ َض َعرَّ ءِ  َمْن َعرَّ ض  أَْلقَْينَاهُ في النَّهر. الَكالَّ معناه أَن من َعرَّ

ْضنَا  ح بالقَْذِف فَرِكَب نََهَر الُحُدوِد َووَسَطه أَْلقَْينَاه في نََهِر الَحّدِ فَ بالقَْذِف َعرَّ ءَ  َحَدْدنَاهُ ، وذلك أَنله ، بِتَأِْديٍب اَل يبلُُغ الَحدَّ ، ومن َصرَّ  الَكالَّ

َض بالقَْذِف ، َشبَّهه في معارضته  ِء النهر ، للتصريح ، بالماشي على شاطى (5)َمْرفَأُ السُّفُِن عند الساحل ، وهذا َمثٌل َضَربه لمن َعرَّ

ءُ  ، ويثنى (6)وهو مجاٌز ، كما يرشده كالم األَساس :  وإِلقاُؤه في الماء إِيجاُب القَْذف عليه وإِلزامه بالَحّدِ قلت َءانِ  فيقال الَكالَّ ويجمع  َكالَّ

ُءون فيقال  .َكالَّ

 :  وقال أَبو النجم

راً  كــــــــــــــَ ُه َعســــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــح ه مــــــــــــــِ َويــــــــــــــح ال  كــــــــــــــَ َر  بــــــــــــــِ  يـــــــــــــــَ

رَا    َكســــــــــــــــــــــــــ 
ُ

ا املــــــــــــ فــــــــــــَ وَن الصــــــــــــــــــــــــــ  ُدقــــــــــــ  وحمــــــــــــًا يــــــــــــَ ــــــــــــَ  قـ

  
َوْي هذا النَّهِر قوماً يَْحِفروَن ويَُدقُّون ِحجارةً :  َء ، وهما نَهراِن َحفرهما ِهشاُم بُن عبِد الَمِلك ، يقولء والَمِريَوَصَف الَهنى يََرى بَِكالَّ

يتَمْوِضَع الَحْفِر م ُرونَه ، وعن ابن السّكِ ءُ :  نه ويَُكّسِ ي:  الَكالَّ ءُ  ُمْجتََمُع السُّفُِن ، ومن هذا ُسّمِ ءً  البَْصرةِ  َكالَّ  الجتماعِ ُسفُنِه. َكالَّ

 :  قال َكْعُب بُن ُزَهْيرٍ  اْحتََرَس ،:  منه اْكتأَلَ و

رِيي وَ  عـــــــــــــِ ُت بـــــــــــــَ ألحتُ َأَنـــــــــــــَح تـــــــــــــَ ه  اكـــــــــــــح نـــــــــــــِ يـــــــــــــح عـــــــــــــَ  بـــــــــــــِ

ي َأي  و     ســـــــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــــَ رحُت نـ رُ آمـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ـــــــــــــح ري  أَفـ ـــــــــــــح   أَم

  
 ، إِذا لم تَنَم وَحِذَرْت أَمراً فََسِهَرْت. اْكتِالءً  َعيني اْكتألَتْ و

َ و ً  َسِفينَتَه َكألَّ ي أَنَّه فَعَّاٌل :  وَحبَسها ، قال صاحُب المشوفِ  أَْدنَاَها ِمَن الشَّطِّ :  على ِمثال تَْكِلَمةٍ  تَْكِلئَةً و على ِمثاِل تَْكليمٍ  تَْكِليئا وهذا مما يُقَوَّ

 َكما َذَهب إِليه ِسيبويِه.

ً  َكألَّ و ءِ  ، وكأَنه أُِخَذ من َحبََسهُ :  فاَُلنا ُم إِلى التَّقَدُّ :  التَّْكِلئَةُ :  قال األَزهريّ و السفينِة كما فسَّره به غيُر واحٍد من أَئّمِة اللغة ، فيكون مجازاً  َكالَّ

ً  في األَمرِ  إِليه فاَُلنٌ  َكألَّ  يقال (7)المكاِن والوقوف به ، ومنه  اء تَقَدَّم أَي تَْكليئا  : وأَنشد الفَرَّ

__________________ 
 إذاً رعيته.:  مىت طلض:  ( األساس1)
 واكتألت عيين إذا مل تنم وسهرت وحذرت أمراً.:  ( عن األساس والصحاح. وعبارة الصحاح2)
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 وهذا أيضاً مما يقو  أن كاّلء فعا  ا كما ذهب إليه سيبويه.:  ( عبارة اللسان3)
 ( زايدة عن القاموس.4)
 مقاربته.:  ( يف النهاية5)
 من مش  يف الكاّلء قذفناه يف املاء ا أي من وقف موقف التهمة ملناه.:  ( عبارة األساس6)
 مر تكليئاً أي تقدمت إليه.كاّلت إىل فالن يف األ:   ومن هذا يقا :  ( اللسان7)
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 ُيَكلِّئَفَمنح حُيحِسنح ِإلَيحِهمح اَل 
تُ :  ويقال ً  في أَمِرك َكألَّ ْلُت ونََظرُت فيه تَْكِليئا الً  إِليه نََظرَ :  أَي فاُلنٍ  فيه َكألَ و ، أَي تأَمَّ  :  فأَْعَجبَه ُحْسنُه ، قال أَبو َوْجزة ُمتَأَّمِ

َت َأوح   لــــــــــــــح د  بــــــــــــــَ ِإنح تـــــــــــــــَ تَ فــــــــــــــَ أل  ٍر  كــــــــــــــَ  يف َرجـــــــــــــُ

ورُ     مــــــــــــُ غــــــــــــح ِ مــــــــــــَ اح فــــــــــــَ ــــــــــــح َك ُذو أَل ر نــــــــــــح غــــــــــــُ ــــــــــــَ اَل يـ  فــــــــــــَ

  
 أَراد بِذي أَْلفَْيِن َمْن له أَْلفاِن ِمن المال ، وَسبََق اإِليماُء إِلى أَنه من المجاز نقالً عن األَساس.

ُجَدِرّي األَرِض ، وقال :  هو َشْحُم األَْرِض ، والعرب تُسّميه:  األَرَض فيَْخرُج كما يَخُرج الفُْطُر ، وقيل (1)ينفض  نَبَات م:  ءُ الَكمْ :  [كمأ]

ٌ وَ  كفَْلٍس وأَْفلٍُس  أَْكُمؤٌ  ج ُء أَْبيَُض ِمن َشْحٍم يَْنبُُت من األَرض ، يقال له َشْحُم األَرِض شي:  الطيبي هذا قوُل أَهِل :  َكتَْمَرةٍ وقال ابُن سيده َكْمأَة

، ألَن فَْعلَة ليس ِمّما  ءٍ َكمْ  ليست بجمع أَو هي اسٌم للَجْمع ال نَِظيَر له غيُر َراجٍل وَرْجلَة ، وسيأْتي في ر ج ل ،:  اللغِة وقال أَبو عمرو

حٌ :  َكقَنَاةٍ ، قال شيُخنا َكَماةٌ :  كالٌم ال َمْعنَى له ، وحكى ثعلب:  نايَُكسَّر عليه ، فَْعٌل قاله ِسيبويِه ، فال يُْلتَفت إِلى ما قاله شيخُ  أَو  وفيه تََسمُّ

ُ  أَي هي للجمع ، فَمرَّ ُرْؤبةُ  َكْمأَةٌ و للواِحدِ  ءٌ َكمْ :  قاله أَبو َخْيَرة ، ونقله عنه صاحُب التَّْمِهيد ، وقال ُمْنتَِجعٌ  للَجْمع ءُ الكمْ و للواِحِد ، الَكْمأَة

على غيِر قِياٍس ، وهَو من :  قال الجوهريُّ  (2)للجميع ، كما قال ُمنتَِجٌع. ومثله َمنقوٌل عن أَبي الَهْيثَِم  َكْمأَةٌ و للواحد ءٌ َكمْ :  فسأاَله فقال

ً  النواِدر ، فإِن القياَس العَْكسُ  ٌ  : ُحِكي ذلك عن أَبي زيٍد ، وقال أَبو حنيفة أَْو ِهي تَكوُن واِحَدةً َوجْمعا . وفي َكْمآتٌ و َكْمأَتَانِ و واحدةٌ ، َكْمأَة

ٌ  ، وجمُع الَجْمعِ  ٌء أَْكُمؤاً َكمْ  يُْجَمع:  الصَّحيُح من ذلك كلِّه ما َذكره ِسيبويِه ، وحكى َشِمٌر عن ابِن األَعرابيّ :  المشوف واللسان . وفي َكْمأَة

ُ  ثالثةٌ ، فإِذا َكثَُرْت فهي أَْكُمؤٌ  وهُؤالءِ  َكْمآنِ  ، وهذان ءٌ َكمْ  هذا:  تقول:  الصحاح ُ :  ، وقيل الَكْمأَة هي التي إِلى الغُْبَرة والسََّواِد ، :  الَكْمأَة

ُ :  في الحديثو والَجْبأَةُ إِلى الُحْمَرةِ. ا َمنَّ هللا :  قيل إِنه ِمن الَمّنِ َحِقيقَةً ، وقيل «ِمَن الَمّنِ ، وَماُؤَها ِشفَاٌء للعين الَكْمأَة على ِعباِده بإِنعامه. ِممَّ

وماُؤها يُربى به الُكْحل والتَّوتِيَا ، :  ُشبَِّهْت بِه في ُحصوِله بال ُكْلفٍَة وال ِعالجٍ وال َزْرعِ بَْذٍر. قال الِكرمانِي:  وقال النََّووي في شرح ُمْسِلم

 نقله شيخنا.

َ و ءِ َكمْ ال أَي َمْوِضعُه:  ، بضمها الَمْكُمَؤةُ و بفتح الميم الَمْكَمأَةُ و . َكْمأَتُها َكثُْرت:  كُمْحِسنة ُمْكِمئَة األَرُض فهي أَكمأَتِ و َكثَُر بهِ  إِذا الَمَكانُ  أَْكَمأ

 .الَكْمأَة َكثِيَرةُ :  َمْكُموَءةٌ  وأَرض

َ و ً الَكمْ  أَي أَْطعََمُهم إِيَّاهُ :  القَْومَ  أَكمأ  فة.ثاُلثِيًّا ، واألَّول عن أَبي حني َء َكَكَمأَُهْم َكْمأ

اءُ و  :  أَبو حنيفة أَنشد أَيضا ، بَيَّاُعهُ وَجانِيِه ِللبَْيعِ :  ، َكَكتَّانِ  الَكمَّ

ُه  ونــــــــــَ مــــــــــُ لــــــــــَ عــــــــــح اُس اَل يـــــــــــَ اَءين َوالــــــــــنــــــــــ  دح ســــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ  لــــــــــَ

ــــــــــــــــُر      رَازِي اءٍ عــــــــــــــــَ مــــــــــــــــ  ــــــــــــــــمُ  كــــــــــــــــَ ي قــــــــــــــــِ ن  مــــــــــــــــُ  هبــــــــــــــــِِ

  
اءَ  بنو فاُلٍن يَْقتُلونَ :  َسِمْعُت أَعرابيًّا يقول:  وُحِكَي عن َشمرِ  ِعيَف. الَكمَّ  والضَّ

ً  َكفَِرحَ  الرجلُ  َكِمئَ وَ  ولم تكن عليه نَْعٌل ، :  كذا في النُّسخ ، وعبارة الجوهريّ  وَعلَْيِه نَْعلٌ  بحاء مهملٍة من الَحفَاء َحِفيَ  ، مهموزٌ  يَْكَمأُ َكَمأ

ُ :  ، فما أَدري من أَين أخذه المصنّف ، وقيل (3)ومثله في اللسان  ُجِل كالقََسِط في ال الَكَمأ رَّ
 :  قال َكِمئٌ  ورجلٌ  (4)

هح  يــــــــــــــَ نــــــــــــــِ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ عــــــــــــــح َن الــــــــــــــنـــــــــــــــ  ُد اِبهلِل مــــــــــــــِ  أَنحشـــــــــــــــــــــــــــُ

ٍخ      يـــــــــح َدَة شـــــــــــــــــــــــَ ئِ ِنشـــــــــــــــــــــــح مـــــــــِ هح  كـــــــــَ يـــــــــَ نـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ  الـــــــــّرِجـــــــــح

  
ْجِل ِمثاٌل ، فقد قال الزمخشري في األَساس تََشقَّقَتْ :  بالَكْسرِ  ِرْجلُه َكِمئَتْ  قيلو  َكِمئَتْ :  من المجازو:  ، عن ثعلب ، والظاهر أَن ِذْكر الّرِ

بالفتح ، كذا في نُْسخة األَساس ، ولعله َغلٌَط من الكاتب ، والصحيُح َكفَِرَحْت ، كما تقدَّم  َكَمأَتْ و انتهى أَي تشقَّقَْت. (5)يُده وِرْجله من البَْرد 

 «كألَ » والعَجُب من شيخنا لم يُنَبِّه عليه وال على ما تَقدَّم في

__________________ 
 يـُنَـقُِّ .:  ( يف اللسان1)
 ٌء وكمبة ورجر ورجلة.ء عل  فعلة إال كمٌء للواحد ومجعه كمبة ا وال  مض شييقا  كم:  ( ذكر صاحب اللسان قو  أيب اهليثم2)
 ومل يكن له نعر.:  ( اللسان3)
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لتحريك انتصاب يف رجلي الدابة وذلك عيب ألنه يستحب فيها االحنناء يف الصحاح والقسرت اب« كالقسرت» قوله:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 .«والتوتري

 ويف األساس زايدة والعمر.« قوله من الربد»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
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 من اجملازات ا مض َدعحواه الكثري ا و  عليٌم بصري.
ً  َعِن األَْخبَارِ  فالنٌ  َكِمئَ و ُ  عن األَخبار َكِمئْتُ :  إِْن َجِهل الرُجُل الَخبََر قال:  فلم يَْفُطْن لها ، قال الكسائيّ  ْنَهاَجِهلََها وَغبَِي عَ :  َكَمأ  عنها. أَْكَمأ

نُّ  أَْكَمأَتْهُ  قدو  بتشديد الياء ، عن ابن األَعرابّي. َشيََّختْهُ  أَي الّسِ

أَهُ وَ  َههُ  أَي األَْمَر إِذا تََكمَّ ئُونَ  (1)َخَرُجوا :  سنقله الصاغاني ، وفي األَسا تَكرَّ  .الَكْمأَةَ  يَْجتَنُونَ :  يَتََكمَّ

أَتْ و في أَرضهم ، تََكاَمأْنَاو عَْت عليه ، َوتَودَّأَْت إِذا َعلَْيِه األَْرضُ  تََكمَّ  فيها وَذهبَْت به ، عن ابن األَعرابّي. َغيَّبَتْهُ  ، وتَلَمَّ

بالفتح على اإِلطالق ، والهاُء للمبالغة ، وضبطه في العباب فقال مثال الكاع والَكاعة والَكْيع  الَكْيئَةُ و ءُ الَكيْ و الَكاَءةُ و الَكاءُ :  [كيأ ـكوأ ]

 :  قال أَبو ِحزاٍم العُْكليُّ  الَجبَانُ  الفؤادِ  الّضِعيفُ :  والَكْيعَة ، فكان ينبغي للمصنف ضبُطه على عادته

يح ِإيّن وَ  كـــــــــــــــــــَ اِت  ءٌ لـــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــَ رئـــــــــــــــــــِ
ُ

ِن املـــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــَ

ا الــــــــــــــَوطــــــــــــــِ     ُؤهح ِإَذا مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ رحثـ َب  مــــــــــــــَ (2)ُء الــــــــــــــحَ
 

  
ً  َكْيئَةٌ  ورجل  :  ، وهو الَجباُن قال العكلّي أَيضا

 

ِإ   اَلأَنح َِ جـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــِ ةٍ ل ـــــــــــــــــــــــــَ ئ ـــــــــــــــــــــــــح يـ  كـــــــــــــــــــــــــَ

ُؤهح     نحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َره نــــــــــــــــــــــــَ ذبـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــَ  ميـــــــــــــــــــــــُ

  
ً أَِكي عن األَمر بكسر الكاف ِكئتُ  قدو أَي نََكْلُت عنه ، أَو نَبَْت عنه َعيني فلم أُِرْده ،  ، َوَكأْواً على القَْلبِ  أَُكوُء َكْوأً  عنه ُكْؤتُ وَ  ، َكْيأَةً و ُء َكْيئا

الً كوأَ ، ثم كيأَ كما فعله  ِهْبتُه وَجبُْنتُ  أَي:  وقال بعضهم عنه ، وكان األََولى بالمصنف أَن يُميّز بين الماّدتين الواوية واليائية ، فيذكر أَوَّ

هذا محلُّ ِذكره ، فإِن الهمزة زائدةٌ ، كأَقام إِقامة ، ال حرف الهمزة ، وقد  إَِكاَءةً وَ  أَكاَءهُ إَِكاءً وَ  لم ينّبه عليه شيخنا أَصالً صاحب اللسان ، و

 أَكأْتُ و فَرَجع عنه َوردَّه عنه وَجبُن فََهابَهُ  وفي نسخة تَِفيئَِة أَمٍر ، وقد تقّدم تفسير ذلك فَاَجأَهُ َعلَى تَئِفَِّة أَْمٍر أََراَده:  سبقت اإِلشارة إِلى ذلك

 عنه مثل ِكْعُت أَِكيُع. ِكئْتُ و الرُجلَ 

بَْيِديُّ على أَبِي َعِلّيٍ الفارسّي في نواِدر األَصمعيّ :  قال صاعٌد في الفُصوص ٍد ، :  الرُجَل إَِذا َرَدْدتَه عنك. فقال أََكأْتُ :  قَرأَ الزُّ يا أَبَا ُمحمَّ

:  ٍء ، قالأَيها الشيُخ ، ليس كأت من أَجأَ في شي:  ةَ من أََجأَ ، فلم أَجد له نَِظيراً غيَرها ، فتنازع هو وغيُره إِلى ُكتُبه ، فقلتأَْلِحْق هذه الكلم

فََضرب ُكلٌّ على ما  إِذا كان كذلك فليس منه.:  الرجُل إِذا َجبُن ، فخِجل الشيُخ وقال َكِيئَ  حكى أَبو إِسحاق الموصليُّ وقُْطُرب:  قلت ؟كيف

وفي هذه الحكاية نََظٌر ، فقد كان أَبو َعِلّيٍ أَعلََم ِمن أَن يَخفى عليه مثُل هذا ويَظَهَر لصاعٍد ، وقد كان :  َكتب ، انتهى. قال في المشوف

 صاعٌد يَتساهُل ، عفا هللا عنه.

 فصل الالم
 مع اهلمزة

ي بِه ِلَضْوئِه ولَمعَانِه الدُّرُّ :  ال نظير له إِاّل بُْؤبٌُؤ وُجْؤُجٌؤ وُسْؤُسٌؤ وُدْؤُدٌؤ وُضْؤُضؤٌ  اللُّْؤلُؤُ  [ألأل] ِلئُ  والجمع بِهاءٍ  لُْؤلَُؤةٌ  واِحدهُ  ُسّمِ  وبائِعهُ  الآلَّ

 اللْؤلؤِ  سمعُت العرَب تقول لصاحب:  اءقال الفَرّ :  قال أَبو عبيدةو حكاه الجوهرّي عن الفراء ، وذكره أَبو حيان في شرح التسهيل لَئَّالٌ 

َّاءٌ  َكسلسال غريٌب ، قلَّ من ذكره من أَرباب التصانيف ، وأَنكره األَكثر  َوألاَْلءٌ  على مثال لَعَّال. لَئَّال على ِمثال لَعَّاعٍ ، وكره قول الناس لَئ

اُء في هذا الكالِم ال:  ، قاله شيُخنا ، قال عليُّ بُن حمزة ، ألَنه ال يُْبنَى من  لُْؤلُئيٌّ  الِقيَاسُ  لِكنِ و لَئَّالٌ  عرَب والِقياَس ، ألَن المسموعخالف الفرَّ

باعّي فَعَّاٌل ، به الجوهريُّ ، وقال الليثُ  لَئَّالٌ  َوال كما قاله الفراءُ  لَئَّاءٌ  الَ  انتهى. َشاذٌ. لَئَّالٌ و الرُّ ،  لَئَّالٌ  معروٌف ، وصاحبه اللُّْؤلُؤُ :  كما َصوَّ

 :  حذفوا الهمزة األَخيرة حتى استقام لهم فَعَّاٌل ، وأَنشد

ٌر  كـــــــــــــح ِر بـــــــــــــِ حـــــــــــــح ِر الـــــــــــــبـــــــــــــَ ائـــــــــــــِ قـــــــــــــَ نح عـــــــــــــَ  ُدر ٌة مـــــــــــــِ

ُب     اقـــــــــــــــِ ثـــــــــــــــَ ا مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ ا ِ ملَح ختـــــــــــــــَُ ئـــــــــــــــ  ـــــــــــــــلـــــــــــــــ   ال

  
اٌس  ْمِسم َسمَّ ومنهم من يرى :  وَحْذُوُهما في الِقياس واحٌد ، قالولو ال اعتالُل الهمزةِ ما َحُسَن حْذفَُها ، أاََل تََرى أَنهم ال يقولون لبيَّاع الّسِ

 ً اِء  َوَوِهَم الَجوهريُّ  هذا َخطأ به هو قوُل الفَرَّ اِء َوتْصِويبِه ما اختاره ، وهذا الذي َصوَّ ه كالَم الفرَّ كما نَقله عنه صاحب المشرق  (3)في َرّدِ

 (4)عن أَبي ُعبيدة 

__________________ 
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 الناس.خرج :  ( ويف الصحاح1)
 ء.املوئبات إذا ما الرط :  ( يف اللسان2)
انظر قو  أيب عبيد يف )أّلٌ  مثر لّعا  ا والقياس أّلء مثر لعاع. :  لعت العرب تقو  لصــــــــــــــاحب اللؤلؤ:  قا  الفراء:  ( عبارة الصــــــــــــــحاح3)

 (.اللسان
 أيب عبيد.:  ( اللسان4)
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عنه اللفظاِن ا وســــــبب التوهيم ِإايها ِإلا هو يف اّدعائه القياَس ا مض عنه ا وقد تقدم ا فلعّله ســــــهو يف النقحر َأو ُحِكَي 
َماع ًة ا ومض ذلك مقصــوٌر عل  الســّ ا  َأن املعروف َأن فـَع ااًل ال يـُبحىَن من الر ابعّي فما فو  ا وِإلا يـُبحىَن من الثالثّي خاصــ 

ر ف الثالثّي ا ومل يعتربوا تلك الزايدة ا قا  أَبو و اب عن اجلوهرّي أبَنه ُثالِثييف َمزِيٌد ا ومل يـَعحتربوا ال ر ابَض فتصــر فوا فيه َتصــَ
ابلكسر ا كالنِّجارة والتِّجارة ا وقد يقا  مَيتنض بَِناُء ِفَعالة من الر ابعي  وِحرحفـَُته اللِّثَاَلةُ  هو من ابب َسبحَطرَ :  عليٍّ الفارسي  

فِإثباته فيه مض توهيمه يف الثاين تَناُقٌ   اهٌر ا ِإال  َأنح ُلرج عل  كالم َأيب عليٍّ فما فو  ذلك ا كما مَيتنض بناء فـَع ا  ا 
 الفارسّي املتقدِّم.

 البَقََرةُ الَوْحِشيَّةُ.:  اللُّْؤلَُؤةُ و

كه ، ويقال للثَّْوِر الَوْحِشّيِ :  الثَّْوُر بَِذنَبِه ألأْلَ و  بِذنبه. ألأْلَ :  َحرَّ

ٌل. ؟لُْؤلُؤٌ  على البَقرة َمجاٌز ، كما قاله الراغُب والزمخشريُّ وابُن فارٍس ، ونبَّه عليه شيُخنا ، وهل يقال للذَّكر منها اللُّْؤلُؤة وإِطالق  فيه تأَمُّ

َرِضي  بِن الَخطَّابِ  ُعَمرَ  أَميِر المؤمنينَ  قَاتِلُ  عنههللارضيبِن ُشْعبَة  ُغاَلُم الُمِغيَرةِ  فَْيُروز الَمجوسّي النَّهاَوْنِدّي الَخبِيث الملعون لُْؤلَُؤةَ  أَبوو

ْبح ، فقال ُعَمرُ  هللا عنه لَكْلُب ، وكانت وفاتُه يوَم األَربعاء ألَْربعٍ قَتَلني ا:  ، َطعنهُ هذا الملعوُن بِخْنَجٍر في خاِصَرته حين َكبَّر ِلصالة الصُّ

ة ، سنة  وغسَّله ابنُه عبُد هللا ، وكفَّنه في خْمسِة أَثْواٍب ، وصلَّى عليه ُصَهْيٌب ، وُدفِن في بَْيِت عائشةَ بإِْذنِها ،  24بَِقيَن ِمن ذي الِحجَّ

 :  ، ولقد أَْظرَف من قال عنههللارضي بَْكرٍ  أَبِي َحْقَويْ  عند هورأْسُ  ، وسلموآلهعليههللاصلى هللا رسولِ  مع ، عنهمهللارضي

 

و  َؤةٍ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــَذا أَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ؤح  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

رح     مــــــــــــــــــــــــَ ُذوا َ َر عــــــــــــــــــــــــُ ُه خــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــــــــِ

  
قَتَْها:  وفي نسخة. بِعَْينَْيها الَمْرأَةُ بِعَْينِها ألأْلَتِ و قَها ألأْلَ  ، وهل يقال (1) بَرَّ  الظاهر نَعَْم ، ويحتمل أَن يأْتَِي مثلُه ؟الرُجُل بِعَْينه بَرَّ

باُء ، ال واحد لها من لَفظها ، قاله اللحيانيُّ ، فقول شيِخنا الفُورُ  ألأْلَتِ و في الحيوانات ،  بَِذنَبهِ  الواحُد فَائٌِر ، منظوٌر فيه ،:  بالضّم ، الّظِ

الثَّْوُر بدل الفُوِر ، :  بَِذنَبِها ، كذا في الصحاح وغيره من كتب اللغة ، ووقع في بعِض النسخ:  ولَىكذا في النسَخ بتذكير الضمير ، واألَ 

أَي الظباُء وهي ال تزاُل تُبَْصبُِص بأَْذنابِها ، ورواه « الفُور ، وَهبَِّت الدَّبُور ألأْلَتِ  اَل آتِيَك َما»:  فحينئذ يَصحُّ تذكير الضمير ، وفي المثل

َكه. الثَّْوُر ، أَي ألأْلَ  الظَّْبُي ، مثلُ « ألأْلَ و بأَذنابِها. (2)الفُور  ألأْلَتِ  ما:  انياللحي :  النارُ  تأَلأْلَتو تََوقََّدتْ  إِذا ألأْلَةً  النارُ  ألأْلَتو َحرَّ

اءو اْستَْحَرَمْت ،:  العَْنزُ  ألأْلَتِ و اْضَطَرمْت ، وهو مجاز ، كما بعده اَلالت العَْنُز ، فتركوا الهمز ، وعنز ُمالل ، فأَعلَّ بترك :  قال الفرَّ

 .اللُْؤلُؤ على َخدَّْيه ِمثلَ  َحَدَرهُ :  ألأْلَةً  الدَّْمعَ  ألأْلَ و الَهمز ،

 :  في َصفائه وبَياضه وبَِريقه ، قال ابُن أَحمر اللْؤلُؤَ  أَي يُشبه لُْؤلُئِيٌّ  أَي لُْؤلَُؤانٌ  لَْونٌ و

ٌة  ارِيــــــــــــــــ  لــــــــــــــــُ مــــــــــــــــَ ؤح وحِن َأوردهــــــــــــــــا  َؤانُ لــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــلــــــــــــــــ 

ُر     ٌد َخصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ رحق ـــــــــَ ا فـ هـــــــــَ ـــــــــح نـ َ  عـــــــــَ ـــــــــ  ن ـــــــــَ ريف َوبـ (3)طـــــــــَ
 

  
اقَتَه. لُْؤلُِؤيَّتَه أَراد  بَرَّ

اَْلءُ و في صفته و بَِريقُه ،اضطرَب :  في الُكّل ، وقيل كألأْلَ  ، ولَمعَ  أَضاءَ :  والنارُ  البَْرقُ و النجُم والقمرُ  تألأْلَ وَ  الفََرُح التَّامُّ.:  كسلسال الألَّ

 .اللُّْؤلُؤِ  أَي يُشِرق ويَْستنيُر ، مأْخوذٌ من القَمِر. تألْلُؤَ  َوْجُههُ  يَتألأْلُ :  وسلموآلهعليههللاصلى

كان حسناً ، انتهى.  لُْؤلُؤة يَراِوي السُّنَن عن أَبي َداُووَد ، فلو ذكره المؤلّف بَدَل أَب اللُّْؤلُِئي وأَبو علّي محمُد بُن أَحمد بن ُعَمرَ :  قال شيُخنَا

، وَرْوحِ بن ُعبَاَدة وغيِرِهما ، ترجمه الخطيب ،  (4)، َحّدث بُِسرَّ َمن رأَى ، عن ُغْنُدٍر  اللُّْؤلُئِي وفاته أَيضاً عبُد هللا بن خالد بن يزيد:  قلت

ال ، أَخرج حديثَه البَْيهِقيُّ ، روى عن َعْمِرو بن بَ  اللُّْؤلُئِي وأَبو عبد هللا محمد بن إِسحاق البَْلِخيّ  ِشير عن أَبيه عن جده ، وعنه ُموسى الَحمَّ

 من َمشاهد ِمْصَر ، وذكره ابُن الزيَّات في الَكواِكب السَّيَّارة. اللُّْؤلَُؤةِ  في الشُّعَب ، كذا في كتاب الزجر بالهجر للسيوطي. وَمْسِجد

__________________ 



407 

 

 برقتهما.:  ( اللسان1)
ُر.:  األساس( يف 2)  الُعفح
قوله وبشـــــن كذا خبطه والنســـــخ أيضـــــاً ومل أجد بشـــــن يف »:  عن اللســـــان ا وهبامش املطبوعة املصـــــرية« بن » وما أثبتناه« بشـــــن» ( ابألصـــــر3)

 .«القاموس ولعله مصحف فليحرر
 ( واله  مد بن جعفر ا وغندر لقب.4)



408 

 

ُ :  [لبأ] بَأ ُل :  بكسر األَول وفتح الثاني مهموٌز مقصوُر ، ضبطه الليث. ولو قال كِعنٍَب ، كما في الُمحكم والعُباب كان أَحسن َكِضلَعٍ  اللِّ أَوَّ

. والذي يَخرج بعَده الفصيُح ، وسيأْتي قال أَبو زيد:  في النِّتاج ، وزاد ابُن ِهشامٍ  اللَّبَنِ  ل األَلبانِ :  قْبَل أَن يَِرقَّ ُ  أَوَّ بَأ ند الِواَلَدةِ. وأَكثُر ما ع اللِّ

ل َحلٍَب عند َوْضع:  يكوُن ثاَلث َحلبَاٍت ، وأَقلُّه َحْلبَة ، وقال الليث ً  أَي الشَّاةَ والناقةَ مثالً  َكَمنَع لبَأََهاوَ  الُمْلبِئ هو أَوَّ  بالتسكين يَْلبَُؤَها لَْبأ

ً  ، ويقال ِلبَأَها:  ، وفي بعض األُصول اْحتَلََب لَبَنَها:  اْلتبَأَهاو بَأَ أَْلبَُؤه لَْبأ ً  إِذا َحلَْبَت الشَّاةَ  لَبَأُْت اللِّ َ و .لَْبأ ً  القَْومَ  لَبَأ  (1) أَْطعَمهم إِيَّاه:  يَْلبَُؤهم لَْبأ

َ  أَي بَأ ة اللِّ مَّ  :  ، قال ذو الرُّ

 

ٍة قــــــــــــــد وَ  يــــــــــــــ  عــــــــــــــِ ٍة رِبــــــــــــــح وعــــــــــــــَ رحبــــــــــــــُ امــــــــــــــَ بحهتــــــــــــــُ بــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

رَا    فــــــــــح رًا ســــــــــــــــــــــــَ فــــــــــَ ٍة ســــــــــــــــــــــــَ نح َدوِّيــــــــــَ ي  مــــــــــِ فــــــــــ  كــــــــــَ  بــــــــــِ

  
يٍَة بَمَطر الربيع.:  يعني الَكْمأَةَ ، َمْربُوعةٍ :  وحده فقال (2)فسَّره السيرافي  بيُع. وِرْبِعيٍَّة ُمتََرّوِ َل ما بََدْت ، :  لَبَأْتُهاو أَصابَها الرَّ أَطعَْمتُها أَوَّ

ُ  وهي استعارةٌ ، كما يُطعَمُ  بَأ اَء  اللِّ ، وَسْفرا ،  (4)جناها فبَاكَرهم بها َطِريَّةً ، وَسفَراً منصوٌب على الظرف ، أَي ُغْدَوةً  (3)، يعني أََن الَكمَّ

َ :  فإِنه بمعناه ، وقيل َكأَْلبَأَُهمْ  ، وعدَّاه إِلى مفعولين ألَنه في معنى أَْطعَْمُت ، ِللَبَأْتُها مفعوٌل ثان ً يَْلبَُؤهم لَ  القَْومَ  لَبَأ َ  إِذا َصنَع لَهم ْبأ بَأ ، وقال  اللِّ

ً :  اللِّحيانيُّ  ً و لَْبأ َ  وهو االْسُم ، أَي َكأَنَّ  ِلبَأ بَأ  يكون َمْصَدراً واْسماً ، وأَنَكَرهُ ابُن سيده. اللِّ

ً و بَأَ يَْلبَُؤه لَْبأ  ، األَخيرة عن ابن األَعرابّي. َكأَْلبَأَهُ  َطبََخهو أَصلَحه:  لَبَأَ اللِّ

َ  أَْطعَْمتُه:  الَجْديَ  تُ لَبَأْ و بَأ  ، كما في الصحاح. ِلبَُؤهم َكثُرَ :  أَْلبَئُواو اللِّ

َ  أَْنَزلَتِ :  الشَّاةُ أَو الناقة أَْلبَأَتوَ  بَأ َ  أَي إِيَّاهُ  أَطعمته:  أَي َسقَتْه ، وفي بعض النسخ أَْرَضعَتْه:  الَولَدَ  أَلبأَتِ و في َضْرِعها اللِّ بَأ  اتم، قال أَبو ح اللِّ

في حديث ِوالَدة و مثل َمنَعَتهُ ويوجد هنا في بعض النسخ بالتشديد ، وهو خطأٌ ، ِلبَأَها َكلَبَأَتْهُ  الشاةُ ولََدها ، أَي قَاَمْت حتى تُْرِضعَ  أَْلبَأَتِ 

ُ  أَي َصبَّ ِريقَه في فِيه ، كما يَُصبُّ  بِِريِقه. أَْلبَأَه: و اعنهمهللارضيالَحسن بن علّيٍ  بَأ ُل ما يُْحلَب عند الِوالدة ،  اللِّ بِّي ، وهو أَوَّ في فَِم الصَّ

َ  أَْطعََمه:  لَبَأَه:  وقيل بَأ َ و اللِّ ً  فاُلنٌ  أَلبَأ َدهُ بِهِ :  فاُلنا بَإ َكلَبَأَه أَي َزوَّ َ و ، ولو ذكَر هذا الفَْرَق عند قوله أَْطعَمهم كان أَْخَصر بِاللِّ  الَجْديَ  أَْلبَأ

َ  ِليَْرَضعَ  بالكسر والسكون َشدَّهُ إِلى َرأِْس الِخْلفِ  إِذا إِْلباءً  والفَِصيلَ  بَأ ِضيُع ِمن كّلِ حيواٍن ، كما نَبَّه عليه في  .اللِّ والفَِصيُل ِمثاٌل ، والمراُد الرَّ

َ :  ، ويقال كاْستَْلبَأََها َرِضعَها ،:  َولُدَها اْلتبَأََهاوَ  الُمحكم وغيره بتعبيره  لَبَأَتِ :  إِذا ما َرِضَع من تِْلقاِء نَْفِسه ، وقال الليثُ  اْستِْلباءً  ْديُ الجَ  استْلبَأ

َ  أَْرضعته:  الشاةُ ولَدها بَأ َ  شِرْبت:  أَنا اْلتبَأْتُ و ، تَْلبَُؤه ، وهو اللِّ بَأ اإِلشارةُ . وقد تقّدمت ِلبَأََها ، أَي َحلبَ  َكلَبَأََها ، َحلبَها:  اْلتبَأَها:  يقالو اللِّ

 كان أَحسن وأَوفق لقاعدته. لَبَأَها كاْلتَبَأَها إِليه ، فلو قال عند قوله

ً  الناقةُ وكذا الشاةُ ونْحُوُهما لبَّأَتو ث ُملَبِّى َوهي تَْلِبيئا ُ  َوقع:  كُمَحّدِ بَأ بَإ ثم الِفْصُح بعد في َضْرِعها اللِّ بَإِ  إِذا جاَء اللبُن بعد انقطاعِ  اللِّ :  يقال اللِّ

 قد أَْفَصَحت الناقةُ ، وأَْفَصَح لَبَنَُها.

َ و اءُ  َكلَبَّى بالهمز تَْلبئَةً  بِالَحّجِ  لبَّأ ربما َخرَجْت بهم فَصاحتُهم إِلى أَن يَْهِمزوا ما لَيس بمهموز ، :  غير مهموز ، وهو األَصل فيه ، قال الفَرَّ

لميَت ، وظاهر ِسياقه أَنه بالهمز ودونه على السواِء ، وليس كذلك ، بل األَصل َعدُم الهمِز بالَحّج وَحألُْت السَِّويق وَرثَأُْت ا لَبَّأْتُ :  فقالوا

 كما َعرفَت.

ُل السَّْقيِ :  ِذكُر الفَتْحِ ُمخاِلٌف لقاعدته ، فإِن إِطالقه يَُدلُّ بمراده بالفَتْح ءُ اللَّبْ و ً  الفِسيل لَبَأْتُ  يقال أَوَّ في و ه حين تَْغِرُسه ،، إِذا َسقَْيتَ  أَْلبَُؤه لَْبأ

ل َسْقيِك إِيَّاها ، «. أَي تَْسِقيَهاتَْلبَأَها إِذا َغَرْسَت فَِسيلةً وقيل إِن الساَعةَ تقوُم فال يَْمنَعَنَّك أَن:  الحديث في حديٍث أَنَّ بَْعض الصَّحابِة و وذلك أَوَّ

اَل قد َخَرج فال يَْمنَعَنَّك ِمْن أَنْ  يا ابَن أَخي. إِن بَلغك:  َمرَّ بأَْنصاِرّي يَْغِرس نَْخالً فقال ُخروُجه عن  (5)، أَي ال يَْمنَعُك  تَْلبَأَها أَّن الدَّجَّ

َل َسْقيٍَة. مأْخوذٌ من بَإ َغْرِسها وَسْقيِها أَوَّ  ، وهو مجاٌز. اللِّ

ً  ءُ اللَّبْ و  كاألَْزِدّي. اللَّْبئِيّ  من العَرب من عبِد القَْيس ، والنسبة إِليه َحيٌّ :  أَيضا

__________________ 
 سقيتهم لبب.:  ولببُت القومَ  232/  5( يف املقايي  1)
 الفارسي.:  ( اللسان2)
 ( عن اللسان ا ابألصر الكمبة.3)
 ( عن اللسان ا ابألصر عدوة.4)
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 مينعك.:  ( النهاية5)
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حكاها ابُن األَنبارّي ، وهاُؤها لتأْكيِد التأْنيث ، كما في ناقٍة ونَْعَجٍة ، ألَنه ليس لها ُمذكٌَّر  ، أَي األُنثى من األُسود األََسَدةُ :  كتَْمَرةٍ  بِهاءٍ  اللَّْبأَةُ و

مع  كَسُمَرةٍ  اللَّبَُؤةُ و نقله الصَّغانيّ  كَسحابَةٍ  بالمد كاللَّبَاَءةِ  من لَْفِظها حتى تكون الهاُء فارقةً ، قاله الفيُّومّي في الِمصباح ونقله عنه شيخنا

 هي اللُّغةُ الَجيِّدة ، قال شيخنا ، فكان ينبغي على الُمؤلف تْقِديُمها على غيرها:  همزة ، ذكره ثعلٌب في الفصيح. وقال يُونُس في نوادرهال

تح الالم ، قال اليزيِديٌّ في مع ف بِالواوِ  ساكنة الباء اللَّْبَوةُ و حكاها ابُن األَنبارّي ونقلها الِفهريُّ في شرح الفصيح ، (1) ُهَمَزةٍ  مثل اللُّبَأَةُ و

غير  ِلْبَوة فيقال ويُْكَسر هي لغةُ أَهل الحجاز ، ونقله أَبو جعفر اللَّْبِليُّ في شرح الفصيح ، ونقلها الجوهريُّ عن ابن السكيت:  نوادره

يَّة واللَّبَة حكاها يونُس في نوادره ، وهي قليلة:  مهموز ، قال أَبو جعفر اح الفصيح َكَدَعةٍ  بحذف الهمزة بالُكلِّ بدل  بِالَواوِ  اللَّبَُوةو نقلها ُشرَّ

 ُمفرده لَْبآتٌ  ج نقلها ابُن عديس في الباهر عن ابن السيد َكقََطاةٍ  اللَّبَاةو لغة ، حكاها ابُن األَنباري وهشام في كتاب الُوحوش َكَسُمَرةٍ  الهمز

ُ : ] كقَطاة ، وفي اللسان لَبَاةٌ  ، هكذا في النسخة  لَبَاَءاتٌ  ، فان كان ُمخفَّفاً منه فجمعه كجمعه ، وإِن كان لغةً فجمعه اللَّبَاة كاللَّبَُوة (2) [اللَّْبأَة

ٌ و كَسُمَرة لَبَُؤة بفتح فضّم والهمز ، ُمفرُده لَبُؤٌ وَ  ُضبَِط بالتحريك  َوةلَب بفتح فضّم مع الواو ، مفرده (3) لَبَُواتٌ وَ  بضم ففتح مفرده َكُهَمَزة لُبَأ

ش ، وهو واضٌح ال َوْصَمةَ فيه وال يُلتفت إِلى قوِل شيِخنا كالٌم مع قُصوره غيُر :  على لغِة الِحجاز ، ففي كالم الُمصنّف لَفٌّ ونَْشٌر ُمَشوَّ

ٍر.  ُمَحرَّ

 .اللَّْبأَةِ  فيُْنَظر مع كالم الفَيُّومّي الذي نقله شيُخنا آنِفاً فيوقد أُِميت ، أَْعنِي قلَّ استعمالُهم إِيّاه البَتَّةَ ، :  األَسُد. قال في المحكم اللَّبُؤَ  وبِقَي أَن

 بُن عبِد القَْيس الذي تقدَّم ِذكره أَو غيُره ، فليُْنَظر. اللَّبُوءُ  وهو َرُجٌل م اللَّبُوءُ و

دة َماَلبِئ جمع ُعَشراءَ  ِعَشارٌ وَ   كما في الّصحاح وغيره. َدنَا نِتَاُجَها إِذا َكَماَلقِحَ  بالضّم وَكْسِر الُموحَّ

 : * ومما بقي على المصنف

َ :  قال ابُن ُشَمْيلٍ  ً  فاُلٌن من هذا الطعامِ  لَبَأ  ولَبَّْيَك كأَنَّه اْستِْرَزاٌق ، وسيأْتي في موضعه.:  إِذا أَكثََر منه ، قال يَْلبَأُ لَْبأ

، أَي هم ُمتَفَاِوُضوَن ال يَْكتُم بعُضهم بعضاً ، وسيأْتي في المعتّل ، وهناك أَورده الجوهريُّ وغيره ، وفي  الُمْلتَبِئةُ  بَْينَهم:  وعن األَحمر

ُجون الغالَم َصغيراً وال الشيَخ َكبِيراً َطلباً لل يَْلتَبِئُونَ  بنو فاُلٍن ال:  يقال:  النوادر نَّْسِل ، وسيأْتي فَتاهم ، وال يَتَعَيَُّرون َشْيَخهم. المعنى ال يَُزّوِ

 .(4)في المعتّل أَيضاً 

ً  بالُمثنّاة الفوقية فِي َصْدِره َكَمنَعه لَتَأَهُ :  [لتأ] ْدِر ، وهو يُْخِرج الدَّْفَع في غيره كالظَّهر:  قال المناوي َدفَعَهُ :  يَْلتَأُ لَتْأ َ و هكذا قَيَُّدوه بالصَّ  لَتَأ

ً و َرْميته به ،:  َحجرِ الرجل بال لَتَأْتُ و بِه ، َرَمى:  بَِسْهمٍ  َ و المرأَةَ  َجاَمعَ  لَتأَ يَْلتَأُ لَتْأ عن ابن األَعرابّي ، وفي العباب كأَنه  نَقَصَ  َء إِذاالشي لَتَأ

َ و مقلُوُب أَلَتَ  َ و نقله الصاغاني َضِرَط ، وَسلَحَ  لتأ ً  بِعَْينه (5)ِء إِلى الشي لَتَأ ُ  به لتَأَتْ و النََّظرَ  إِليه َحدَّدَ  إِذا لَتْأ ا:  يقال َولََدتْ :  المرأَة  لعَن ُّللاُّ أُمًّ

 بِه ، ولََكأَْت به ، أَي َرَمتْه ِمن بطنِها ، فشبَّه ُخروَج الولِد بَِرْميِ السْهِم أَو الحجر ، وهو مجاز. لَتَأَتْ 

ِزُم ِلَمْوِضِعهِ  إِذا أَصْبتَه ، وهو الَمْرميُّ  لَتَأْتُه فَِعيٌل من َكأَِميرٍ  ءُ اللَّتِيو ، وأَنشد ابن  الالزُم للمْوِضع:  نقله الصاغاني ، وعبارة العُبابِ  الالَّ

 :  الّسكيت ألَبي ِحَزاٍم العُْكِلّيِ 

 يــــــــــــــــــــــرام إذا أمــــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــو ال 

وُء     نــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ جِي يـ ِذي  ءُ الــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ُؤهح الــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ تـ لــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  يـ

  
َ :  [لثأ] اءُ  الَكْلُب ، َكمنَع ، لثَأ اء:  ، وفي التهذيب َولَغَ  أَي:  بالِمثلثة ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال الفرَّ ُ اللَّ :  حكى َسلَمة عن الفرَّ ما :  ، بالهمزِ  ثَأ

 وسيأْتي ذلك في المعتّل.:  قلت .(7)ما َسال من ماء الشَّجر في ساقِها :  (6)يَسيل ِمن الشجر ، واللَّثَى 

َ :  [لجأ] ً  َكَمنَعَ  ِء أَو المكانِ أَي الشي إِلَيه لََجأ ً و لُُجوءاً و يَْلَجأُ لَْجأ ً  فَِرحَ  مثل لَِجئَ و َمْلَجأ  بالتحريك ، األَخيرةُ  لََجأ

__________________ 
 كُهمزة.:   ( يف نسخة من القاموس1)
 ( عن اللسان.2)
ُؤٌ  ولَُبوَءات.:  ( يف نسخة من القاموس3)  لََبذت ولَُبوٌء ولَبـح
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 والتببُت لبب فالن إذا كنت أو  من ابتكر خربه. ـمن اجملاز  ـ( ويف األساس 4)
 ولتبته بعيين ا إذا أحددت إليه النظر.:  ( يف الصحاح5)
 .«ءاللثي» ( عن اللسان ا وابألصر6)
 من ساقها خاثراً. وهو قو  الليث.:  ( يف اللسان7)
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 ِإليه. كالحَتَجبَ   اَلَذ ا:  لغٌة يف اأُلوىل كما يف التكملة
هُ :  إِلى كذا أَْلَجأَهُ و َ و إِليه وأَْحَوَجه اْضَطرَّ أو اْلتَجأو أَسنده ،:  وفي بعض النسخ وأَْمَره إِليه أَْسنََدهُ.:  أَْمَرهُ إِلى هللاِ  أَْلَجأ  في حديث َكعبٍ و ، تَلَجَّ

َ  من َدخل في ديوان الُمسلميَن ثم:  أ أْتُ و التَجأْتُ و إِلى فالٍن ، وعنه ، لََجأْتُ :  ليقا منهم ، فقْد َخَرج ِمن قُبَِّة اإِلسالم. تَلَجَّ إِذا استَنَْدَت إِليه  تَلَجَّ

 المسلمين. (1)واْعتَضْدَت به أَو َعَدْلَت عنه إِلى غيره ، كأَنه إِشارةٌ ِإلى الُخروجِ واالنفراِد من 

َ و ً  أَْلَجأ  .َمْلَجإِ  ْنتَه فيِء إِذا َحصَّ فالناً إِلى الشي أَلجأْتُ :  ، ويقال َعَصَمه:  فاُلنا

َكةً  اللََّجأو  وقد تُحذف َهمزته تخفيفاً وُمزاَوجةً مع الَمْنَجا ، كما يُهمز الَمْنَجا ُمزاَوجةً معه ، وفاُلٌن َحَسنُ  كالَمْلَجإِ  الَمْعِقُل والَمالذُ ،:  ، ُمَحرَّ

ُ و اللََّجإِ أَْلَجاءٌ  . وجمعالَمْلَجإ جاِم قال أَْوُس بُن َعْلفا  ع اللََّجأ  (2)بين أَِريٍك والّرِ

نح َحشـــــــــــــــــــــــــ  أَرِيـــــــــــِك  َر مـــــــــــِ يـــــــــــح ا اخلـــــــــــَ نـــــــــــَ بــــــــــــح لـــــــــــَ  جـــــــــــَ

بٍ ِإىَل     امِ  جلــــــــــــــــــََ ِض الــــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ  ِإىل ضــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
لم يُعَيِّنُوه. :  ناِويهو واٍد أَو َجبٌَل نَْجِديُّ ، فقوُل الم:  أَبي ُعبَْيٍد البكرّيِ ، نقله شيخنا ، وقال نَصٌر في معجمه [ما استعجم ل]كذا في معجم 

 ء.ليس بشي

ٌ و فجعله والداً له ، وإِنما هو َجدُّه ، وهذا الذي  ال واِلُده ، َوَوِهَم الجوهريُّ  التَّْيِمّيِ الشاعر َجدُّ ُعَمَر بِن األَْشعَثِ  اسُم رجٍل هو:  ، بال المٍ  لََجأ

وَولَد َذْهُل ابُن تَْيِم بن َعْبِد َمناةَ بِن :  قال البالذُِريُّ في َمفاِهيِم األَشراف ما نَصُّه ذكره الجوهري هو الذي أَطبَق عليه أَئِمة األَنساب واللُّغَة ،

ً ]لَبة اْمَرأَ القَْيِس بَن ثَعْ :  ثَْعلَبَة بن سعد ، وُجَشَم بن َسْعٍد ، َوبَْكَر بن َسْعٍد. فولَد ثَْعلَبةُ :  َسْعَد بَن ذُْهٍل ، فولََد َسْعدٌ :  أُّد بن َطابَِخة  (3) [وعوفا

بِن ُحَدْيِر بن َمَصاد بن ذُْهِل بِن تَْيِم بن عْبِد َمناةَ بن أُّدٍ الشاعُر ، وكان يِهاِجي َجِريَر بَن  لََجإِ  بنُ  (4)ُجلَُّهم ، منهم ُعَمُر :  فولََد اْمُرُؤ القيِس 

 َجِريراً باليَمانِيِة.أَْنَشَد  لََجإِ  َعِطيَّة بن الَخَطفَي ، وكان سبُب تَهاِجيِهما أَّن ابنَ 

َوِن يف أَدانئـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا  ر  اِبأَلهـــــــــــــــــــــــــح   ـــــــــــــــــــــــــَُ

هــــــــــــا    ائــــــــــــِ بــــــــــــَ يَبح خــــــــــــِ انــــــــــــِ وِز جــــــــــــَ جــــــــــــُ ر  الــــــــــــعــــــــــــَ  جــــــــــــَ

  
 : هالَّ قلت:  فقال له َجريرٌ 

 َجر  الَعُروِس َطَريفَح رَِدائها
 :  . فأَنت الذي تقوللََجإ فقال له ابنُ 

ُم  كــــــــــُ نــــــــــح ِة مــــــــــِ يــــــــــقــــــــــَ قــــــــــِ حــــــــــَ لــــــــــح َي َأمحــــــــــحَ  لــــــــــِ وحمــــــــــِ قــــــــــَ  لــــــــــَ

ضُ و     اطـــــــــِ ُض ســـــــــــــــــــــــَ قـــــــــح ـــــــــ  اِر والـــــــــنـ بـــــــــ  جـــــــــَ لـــــــــح َرُب لـــــــــِ  َأضـــــــــــــــــــــــح

  

ًة و  يـــــــــــــــ  اِت َعشــــــــــــــــــــــــــــِ رحَدفـــــــــــــــَ َ
َد املـــــــــــــــ نـــــــــــــــح ُ  عـــــــــــــــِ ثـــــــــــــــَ  َأوح

ضُ     انـــــــــــِ َف مـــــــــــَ يـــــــــــح ر َد الســـــــــــــــــــــــــ  اقـــــــــــًا ِإَذا مـــــــــــا جـــــــــــَ   ـــــــــــَ

  
فتحاَكَما إِلى ُعبَْيِد بن َغاِضرةَ العَْنبرّيِ فقَضى على َجريٍر ، فهجاه  (5) ؟َعِشيَّةً وقد نُِكْحَن فما َغنَاُؤهَرأَْيَت إَِذا أُِخْذَن ُغْدَوةً ولم تَْلَحْقُهنَّ إِالَّ أَ 

باألَهواز ، وبينهما ُمفاخراٌت وُمعارضات َحَسنةٌ ليس هذا  لجإٍ  ، ومات ُعَمُر بنُ  لجإٍ  بِشْعٍر َمذكور في الكتاب المذكور ، وكذا جواُب ابن

ً  ْكِرها ، وقد ُعِرف من كالِم الباَلذُِرّي أَنمحلَّ ذِ  والُده ال َجدُّه ، وعلى التسليم فإِن ِمثَْل َذلك ال يُْعتَرض به ، ألَنه كثيراً ما يُْنَسب الرجُل  لََجأ

ه ، لكونه أَشهَر أَو أَْفَخر أَو غيَر ذلك من األَعراض ، أاَل تََرى ِإلى أَنَا ابُن  أَنَا النَّبِيُّ اَل َكِذْب »:  وسلموآلهيهعلهللاصلىقَْوِل النبّي  إِلى َجّدِ

 وأَْمثِلَةُ ذلك ال تُْحصى ، وهللا أَعلم. .«َعْبِد الُمطَِّلبْ 

ُ و ْفَدعُ :  اللََّجأ  بَهاءٍ  أَي األُنثى ِهيَ وَ  ، وفي الُمحكم أَنه نَْوٌع من السَّالِحِف يَِعيش في البَّرِ والبَْحِر ، ومنهم من يَُخفِّفه ، فذكره في الُمعتّل ، الّضِ

ُ :  وقالوا  من الَحيوان قَتَلتْه ، قاله الدَِّميري ، ونقله شيُخنا. [به]البَْحِريَّةُ لها ِلساٌن في َصْدِرَها ، من أَصابَتْه  اللَجأَة

 من أَقيال التَّبَابِعَة من ُملوك اليََمِن. قَْيلٌ :  الَماَلِجئ ذُوو

 (6)هذه »:  في حديث النُّْعَماِن بن بَِشيرٍ و أَْن تَأْتَِي أَمراً ظاهُره ِخاَلُف باِطنِه. يُْلِجئَك قال أَبو الَهْيثَُم أَنْ  اإِلْكَراهُ :  التَّْلِجئَةُ و
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__________________ 
 سلما.عن مجاعة امل» والنهاية« عن»:  ( اللسان1)
 كما يف معجم ما استعجم ا والبيت فيه ابختالف.« غلفاء» والصواب« كذا خبطه فليحرر» ( كذا ابألصر ا وهبامش املطبوعة املصرية2)
 ( عن مجهرة الكليب.3)
 عمرو.:  ( كذا ابألصر ومجهرة ابن حزم ا ويف مجهرة الكليب4)
 .«ولعله غنا هم يعين قومهكذا خبطه « غنا ه» قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 .«قوله هذه ا يف النهاية هذا» ( هبامش املطبوعة املصرية6)
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ِه َغريحِي تـَلحِجئـَـةٌ  دح َعَليــح هــِ ِعلـَـٌة من:  التّـلحِجئـَـةُ  «فـَبشــــــــــــــح َب  ا كـبَنـه قـد اإِلجلـاءِ  تـَفح ِإىل َأن  حيتَ أَمراً ابطنـُـه ِخالُف  ـاهره ا  َأجلـَح
رٌي َقد أَفرَد ابـحَنه النـ عحماَن ِبشـــــي رُهه ا وكان َبشـــــِ َوجك ِإىل َأن َتفعر ِفعحاًل َتكح َوته ا محلتحه عليه أُم ه. وقا  ابُن وَأحح ٍء ُدوَن ِإخح

د   به عليه وهو وارِثُه ا قا َأن َ حَعر َماَله لِبَـعحِ  َوَرثَِته دُ :  التـ لحِجَئةُ :  ُِشَيحرٍ  ِإال   (1) تـَلحِجَئةَ  وال:  ون بـَعحٍ  ا كبَن ه يتصـــــــــــــَ
 ؟اي فالن جَلَبٌ  َلكَ : أَ  ِإىَل َواِرث. يقا 

 : * ومما يستدرك عليه

 ُ ْوَجةُ ، أَو َجبٌَل ، وأَيضاً الوارُث ،:  اللََّجأ َ و الزَّ َ  أَْسنَده:  أَْمَره إِلى هللا لََجأ َ و كاْلتََجأ أ  .تَلَجَّ

َ و أ َن منهم.:  منهم تَلَجَّ  انفَرَد وَخَرج عن ُزْمَرتِهِم وعَدَل إِلَى غيرهم ، فكأَنه تََحصَّ

أَهُ  أَعَطاهُ :  َكمنعَهَ  أَي الرجلَ  لََزأَهُ :  [لزأ]  وهي لغةٌ ضعيفةً ،:  ُرباعيّاً ، نقله الصاغاني ، قال َكأَلََزأَهُ  َمألَهُ ، أَي اإِلناَء إَِذا لََزأَهو بالتشديد َكلَزَّ

أْتُ و أَ  اإِلناءَ  لَزَّ أَتو ِريّاً إِذا امتألَ ، فَتَلزَّ أَْت أَي امتأَلَْت ِريّاً  تلزَّ :  هكذا في سائر النسخ ولو قال اإِلبَل كان أَحسن إِبِلَه لََزأَ و (2)الِقْربَةُ كتََوزَّ

أََها تَْلِزئَةً  أَي ِخْدمتها (3)بالكسر  أَْحَسَن ِرْعيَتَها هُ  لََزأَتْ و َكلَزَّ ً :  يقال َولدتْهُ :  أُمُّ  الغَنَم ، كان أَحسن:  لو قال َغنََمهُ  أَْلَزأَ و به. لََزأَتْ  قبح هللاُ أُّما

 من الَمْرَعى أَو من العَلَف ، والظاهر أَن الغَنَم ِمثاٌل ، وأَن المراَد الماِشيَةُ. أَْشبَعَها: 

ُ  باألَرض ، كَمنَعَ  لََطأ:  [لطأ] ُ  فَِرحَ  بالكسر مثل لَِطئَ و يَْلَطأ ً  بها لَِصقَ :  يَْلَطأ رأَيُت :  كقُعود ، يقال لُُطوءاً و بفتح فسكون مصدر األَول لَْطأ

 ً ً  فالنا ئْبَ  الِطئا ً  باألَرض ، ورأَْيت الذِّ  أَي لَزْقُت. لَِطئْتُ و باألَرِض  لََطأْتُ و للسَِّرقة. الِطئا

ُ و  :  الذئُب ، والصيَّاُد قال الشّماخ:  ُمحّركةً  اللََّطأ

رِييف  امـــــــــــــــــِ ُ  عـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ ن  َأطـــــــــــــــــح قـــــــــــــــــهـــــــــــــــــُ َوافـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  فـ

ا    طــــــــــــــَ َداتِ  لــــــــــــــَ انــــــــــــــِ َتســــــــــــــــــــــــــــَ ٍح مــــــــــــــُ ائــــــــــــــِ فــــــــــــــَ  ِبصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َ  أَرادَ  يَّاَد ، أَي لَِزَق باألَرض ، فترك الهمزةَ. لََطأ ، أَي يَبَِس فَكبَُر عليه فلم  عن ِذْكِر هللاِ  ِلساني فَقلَّ  لَِطئَ  في حديث ابِن إِدريسو ، يعني الصَّ

:  باألَْرِض فحَذف الهمزةَ ثم أَتْبَعها هاَء السَّْكِت ، يريد لَِطئَ  ، هو من فَاْلَطهْ  إَِذا ذُِكر َعْبُد َمنافٍ :  في حديث نافع بن ُجبيرو يَْستَطع تَْحِريَكه.

 .(4) فاْلَطئُوا:  فَُسكم وُكونوا كالتُّراب ، وروىإِذا ذُِكر فاْلتَِصقُوا في األَرض وال تَعُدُّوا أَنْ 

 الِزقَةٌ.:  الطئة وأََكمةٌ 

ً  بِالعََصا لََطأَهو كما ِقيل ، والظاهر أَن العصا ِمثاٌل ، فِمثْلُها كلُّ ُمثَقٍَّل  َخاصٌّ بِالظَّْهرِ  اللَّْطءُ  هو أَي أَو في أَّيِ موضعٍ كان ، َضَربَه إِذا لَْطأ

 وُمَحدَّد.

ِطئَةُ و َجاجِ  الالَّ ْمَحاقُ :  ِمَن الّشِ ْمحاُق عندهم الّسِ ُ  والّسِ ُ و (5) الِمْلَطأَةُ و بالقصر الِمْلَطأ قِْشرة رقيقة بَْين َعْظِم الرأِْس ولْحِمه ، قاله ابُن :  الِمْلَطأ

 لُه في لسان العرب ، ونقله ماّل َعِلّي في نَاموسه ، وقد تحامل عليه شيُخنا هنا من غير موجب وال َسبٍب ، عفا هللا عنهما.األَثير ، ومث

ِطئَةُ و ً  الالَّ ّمِ ُدَوْيبَّة َسبقَ  ال يَكاُد يُْبَرأُ منه ، أَْو ِهَي ِمْن لَْسعِ الثُّْطأَةِ  بالضّم يَخُرج باإِلنسان ُخَراجٌ :  أَيضا  ِذْكُرَها ، جعله المصنّف وْجهاً بالضَّ

 ويَزعمون أَنها ِمن لَْسعِ الثُّْطأَةِ.:  آخر وهما واحٌد ، ففي لسان العرب بعد ال يُْبَرأْ منه

ً  الالطئةو ُ  قَلَْنُسَوةٌ َصغيرةٌ :  أَيضا ِطئةِ  تَقَلَّس:  بالرأْس ، يقال تَْلَطأ  ، كذا في األَساس. بِالالَّ

ُ :  [لظأ]  ٍء كان.أَي ِمن أَّي شي القليلُ  التَّافِه ءُ الشَّيْ  هو:  أَهمله الجوهرّي وصاحُب اللسان ، وقال الصاغاني بَلٍ ، َكجَ  اللَّظأ

َ  َكَمنَعَه أَي العُوَد أَو اللَّْحَم عن العَْظمِ  لَفَأَه:  [لفأ] ،  َكالَتَفَأَهُ  عنه وَكَشَطهقََشَره :  (6)َكَسحاب ، وفي بعض النسخ بالتحريك  لَفَاءً و بالسكون لَْفأ

 نحو الَهْبَرةِ  (7) لَِفئَةٌ  والِقطعة منه

__________________ 
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 وهذا الصواب الذي أثبتناه عن اللسان.« وال تلجئة» قوله وال يلجئه كذا خبطه ولعله»:  وهبامش املطبوعة املصرية« وال يلجئه» ( ابألصر1)
 فعبارته أوضح. (لزأ)قارن مض اللسان :  ( كذا2)
 َرعحيَـَتها.:  ( يف الصحاح ضبرت3)
 فالتِطئوا.:  ويرو :  ويف النهاية« ويرو »:  ( يف اللسان4)
 ومل يذكر يف اللسان امللطب. .«املِلحَط  ابلقصر ا واملِلحطاة واملِلحطَب»:  ( يف النهاية5)
 َلَفب.:  ( يف اللسان6)
 لفيئة.:  ح ا ويف اللسان والنهاية( كذا ابألصر والصحا 7)
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َعٍة ال َعظحَم فيها  ا كَخِطيئة وَخطَااَي. َلَفاايَ  من اللحم الل ِفيَئة ومجض لفب ا واجَلمض َلِفَئةٌ  والَوذحَرِة ا وُكر  َبضح
ً و وَصَرفه عما أَراده َردَّهُ :  لَفَأَهو بها َضَربَهُ :  بالعَصا لَفَأَهو :  لَفَأَهو اإِلبَل ، أَي َعَدْلُت بها عن َوْجِهها. لَفَأْتُ  يقال َوْجِههِ َعَدلَهُ َعْن :  أَيضا

قاله أَبو سعيٍد. وفي  أَقَلَّ ِمن َحقِّهِ  ، إِذا أَعطاه لَفَأَه أَْعَطاهُ َحقَّهُ ُكلَّهُ ، أَو لََكأَه ، إِذاو َحقَّه لَفَأَه:  كأَنه قََشَره ، فهو مجاٌز. وفي التهذيب اْغتَابَهُ 

 في كالم المؤلِّف ليست للتنويع.« أَو» أَْحسب هذا الحرف من األَضداد ، فحينئذ:  قال أَبو تُرابٍ :  بابالعُ 

 نقله الصاغاني. أَْبقَاهُ.:  أَْلفَأَهو بَِقَي ،:  َكفَِرح لَِفئَ و

 النُّْقَصاُن ، واشتقاقُه من:  اللَّفَاءُ و التَّماُم ،:  الَوفاءُ :  ابُن األَثير، قال  باللَّفَاءِ  في الحديث َرِضيُت ِمَن الَوفَاءِ و النُّْقصاُن ، ، َكَسَحاٍب. اللَّفَاءُ و

 اْرَض ِمَن الَوفَاءِ :  ويقال ُء القَِليُل ، وُدوَن الَحقِّ والشَّيْ  ، والقَُماش َعلى َوْجِه األَْرض التَُّرابُ :  العَْظَم إَِذا أَخْذَت بعض لَْحِمه عنه و لَفَأْتُ 

. قال أَبو ُزبَْيدٍ  بِاللَّفَاءِ   :  ، أَي بُِدوِن الَحّقِ

ـــــــــــــيِن  زحَدرِي ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ ـــــــــــــِف فـ ي عـــــــــــــِ ا َأاَن اِبلضـــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

ي وَ     ظــــــــــــِّ اءُ اَل حــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــل ــــــــــــ ُ  ال ي  َواَل اخَلســــــــــــــــــــــــــِ

  
اءُ  باللَّفَاءِ  فاُلٌن ال يَْرَضى:  ويقال  :  ِمن الَوفَاِء ، أَي ال يَرضى بدوِن َوفَاِء َحقّه ، أَنشد الفَرَّ

ٌر  َك آكــــــــــــِ ــــــــــــ  َواَن أَن حــــــــــــح و جــــــــــــَ ــــــــــــُ ن ــــــــــــَ تح بـ ــــــــــــ  ن  َأ ــــــــــــَ

ي      اضــــــــــــــــــــــِ ي َوقــــــــَ اشــــــــــــــــــــــِ بــــــــَ اءَ كــــــــِ فــــــــَ هح  الــــــــلــــــــ  لــــــــُ ابــــــــِ قــــــــَ ــــــــَ  فـ

  
ُجَل ، إِذا نَقَْصتَه َحقَّه وأَعطيتَه دون الوفَاءِ  لَفَأْت:  يقالُ :  قال أَبو الَهْيثَمِ  ، وأَورده الجوهريُّ في  باللَّفَاءِ  َرِضَي ِمَن الَوفَاءِ :  ، يقال الرَّ

ْل.:  الناقص ، وهذا موِضعُه كما أَشار ِإليه الصاغاني ، وَذَهَل المصنُِّف أَن يقول  َوَوِهم الجوهريُّ ، على عاَدتِه ، فتأَمَّ

ً  َكَمنَعَه بالسَّْوطِ  لََكأَهُ :  [لكأ] وَضرب  َصَرَعه:  لَكأَهو ُكلَّهُ عن أَبي عمٍرو أَْعَطاء َحقَّه:  َكلَفَأَه لََكأَه:  في التهذيبو ، ، عن الليث َضَربَهُ :  لَْكأ

 به األَْرَض.

اِء ولم يَْهِمزه َغْيُره. لَِزمَ  بالموضع لَِكئَ و به َكلَِكَي بغير همز أَقَامَ :  َكفَِرحَ  بالمكان لَِكئَ و  ، نقله أَبو ُعبَْيٍد عن الفرَّ

َ و َ و اْعتَلَّ ، إِذا َعلَْيهِ  تَلَكَّأ َ :  َعْنهُ  تَلَكَّأ ِعْنَد الَخاِمَسة. أَي تَوقَّفَْت وتَبَاَطأَْت أَن  فَتَلَكَّأَتْ :  واْعتَلَّ واْمتَنَع ، وفي حديث الُمالعنة (1)َوتَوقَّف  أَْبَطأ

َ  أُتَِي بَِرُجلٍ :  ي حديث ِزيَادٍ تَقُولها. وف  في الشَّهادة. فَتَلَكَّأ

 : * ومما يستدرك عليه

ا:  قولهم  بِه ، أَي َرَمْت به ، أَي َولََدتْه. لََكأَتْ  لَعَن هللا أُمَّ

َ لَ و الواو بمعنى أَو َضَرَب َعلَْيِه يََدهُ ُمَجاَهَرةً َوِسراًّ :  ، َوَعلْيِه ، َكمنَعَه لََمأَهُ :  [لمأ] َ و واستأَْصلَه أََخَذهُ أَْجَمعَ :  يَْلَمُؤه ءَ الشَّيْ  َمأ :  ءَ الشيْ  لََمأ

ُسْرعةُ :  واللَّْمحُ  ءُ اللَّمْ و أَْبَصْرتُها ولََمْحتُها.:  لََمأْتُها ُء له ما َحْولَه َكإِضاَءةِ البَْدِر.نُوراً يُِضي فَلََمأْتُها:  وفي َحديث الَمْوِلد لََمَحه أَْبَصَره ، مثل

 ء.إِبصاِر الشيْ 

أَتِ و ؤاً  األَْرُض بِه ، وَعلَْيهِ  تَلمَّ  قال ُهْدبَةُ بن َخْشَرٍم. اْشتََملَْت َواْستََوْت َوَواَرتْهُ :  تَلَمُّ

دح وَ  ٍح قــــــــَ الــــــــِ نح صــــــــــــــــــــــَ مح مــــــــِ أَلرحِض كــــــــَ َبتح لــــــــِ مــــــــ  لــــــــَ  تـــــــــَ

رِ     فـــــــــــــح ٍة قــــــــــــــَ اعـــــــــــــَ مـــــــــــــ  لـــــــــــــَ ُه بـــــــــــــِ َواَرتـــــــــــــح ِه فــــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
َ وَ  َ و ُخْفيَةً ، َذَهب به:  وقيل َذَهَب بِهِ :  ءِ أَي الشي َعلَْيهِ  اللصُّ  أَْلَمأ ً و وأَنَكره َجَحَدهُ :  َحقِّي (2) َعلَيَّ  فاُلنٌ  أَْلَمأ كاَن :  حكى يعقوب أَيضا

ً  ، أَي فَأَْلَمأَتْهُ  الدََّوابُّ بالَمَكانِ  (3)باألَْرِض َمْرًعى أَو َزْرٌع فَهاَجِت  َ و ءليس به َشيْ  تََرَكتْهُ َصِعيداً َخاِليا َي :  َعلَْيه أَْلَمأ اْشتََمَل ، أَْو إِذا ُعّدِ

َ  ذََهب ثَْوبِي فََما أَْدِري َمنْ :  ويقال بِالبَاِء فَبَِمْعنَى ذََهَب بِهِ  يَ و به ، كذا في الصحاح أَْلَمأ َ أَ  َمنْ :  يقال بِعَلَى ، فَبَِمْعنَى اْشتََمل إِذا ُعّدِ  ؟عليه ْلَمأ

َ  من:  والذي في الصحاح  ءِ على الشَّيْ  أَلَمأْتُ :  ويُتََكلَُّم بهذا بغيِر َجْحٍد. وفي اللسان:  به ، يعني بالباِء ، حكاه يَعقُوب في الَجْحِد ، قال أَْلَمأ

َ و ، إِذا اْحتََوْيَت عليه. إِلَماءً   اْشتََمل عليه.:  (4)به  أَْلَمأ

َ وَ  َ  به وَغلََب َعلَْيهِ  اْستَأْثَرَ :  بما في اإِلناءِ :  األَْولَى قَْوُل غيِره الَجْفنَةِ بَِما فِي  اْلتََمأ َ و به َكأَْلَمأ أ  .(5)به  تَلَمَّ
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__________________ 
 واعتللت عليه وامتنعت.:  ( الصحاح تباطب عنه وتوقف. وزيد يف اللسان1)
 .«عل  حقي»:  ( اللسان2)
 دواٌب.فهاجت به :  ( اللسان3)
 َلمَب به.:  ( اللسان4)
 استبثر به غلب عليه.:  وأملب مبا يف اجلفنة ا وتلمب به ا والتمبه:  ( عبارة اللسان5)
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َ  كاْلتُِمَع ، أَي َمْبنِيًّا للمفعول ، فكان ينبغي للمصنّف َضْبُطه على َعاَدته ، وَحكى بعُضهم تَغَيَّرَ :  لَْونُه اْلتُِمئَ و  َع.، كاْلتَمَ  اْلتََمأ

ً و ُء ،فِيه الشَّيْ  بالجيم والدال المهملة« يُوَجد» كذا في النسخة ، ومثلُه في التكملة ، وفي بعضها الَمْوِضُع يُْؤَخذُ :  كَمْقبَُرةٍ  الَمْلُمَؤةُ و  هو أَيضا

 :  للصيَّاِد ، قال الشاعر الشَّبََكةُ 

َرٍة  دح لــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــُ وحِد عــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ ري حت قـ  ختــــــــــــــــــــــََ

ريحِ     ِ  الــــــــــــطــــــــــــ  مــــــــــــِ تــــــــــــَ لــــــــــــح مــــــــــــُ َؤهح  كــــــــــــَ مــــــــــــُ لــــــــــــح مــــــــــــَ  اِبلــــــــــــح

  
 : * ومما يستدرك عليه

ُ  ما:  قال ابُن َكثَْوة  : فَُمهُ بَِكِلَمٍة ، أَي ال يَْستَْعِظُم َشْيئاً تََكلَّم به ِمن قَبِيحٍ ، نقله الصاغاني يَْلَمأ

َءةُ :  [لوأ] َعةِ  الالَّ  من ِمياههم. َماٌء ِلعَْبٍس  هو:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغاني َكالالَّ

ُ :  اللَّْوأَةو ةُ :  ، ويقال اللَّْوأَةُ و هذه وهللِا الشَّْوَهة:  عن ابن األَعرابي ِزنَة ومعنًى ، ويقال السَّْوأَة  ، بغير همٍز. اللَّوَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 .(1)حكاه الفاِرسّي  أَبطأَْت ،:  النَّاقَةُ  أَْلَوأَت

 َذكره في التهذيب في الُخماسّي ، ونقله الصاغاني أَيضاً. نََكَص وَجبُنَ :  أَي:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال أَبو الهيثم تَلَْهأَلَ :  [لهأل]

يَاءُ :  [ليأ]  وسيأْتي في المعتّل أَيضاً. ؟لَهُ قُْطنِيَّةٌ أَم ال أَْدِري أَ : ال ، قال أَبو حنيفةَ  يُْؤَكلُ  شديُد البياض َحبُّ أَْبيَض كالِحمَّص:  ، َكِكتَابٍ  اللِّ

 وهَذا َمِزيٌد على أَْصلَْيِه. أَْبَطأَتْ :  النَّاقَةُ  أَْليَأَتِ وَ 

 فصل امليم
 مع اهلمزة

بالكسر  مئْ ِمئْ  َصْوتَها فَقَالَتْ  (2)وَصلَت :  وفي نُسخةٍ  َواَصلَتْ  أَي:  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن ُدريد الشَّاةُ والظَّْبيَةُ  َمأَْمأَتِ :  [مأمأ]

 وسكون الهمزة ، وفي التسهيل بالَمّدِ َمْبنِيًّا على الَكْسِر ، نقله شيُخنا.

ً  الَحْبلَ  َمتأَ و صا ِمثالٌ بها ، والظاهر أَّن العَ  َضَربَه:  بِالعََصا ، كَمنَعَه َمتَأَهُ :  [متأ]  لُغَة في متَْوتُه ، كما في العُباب. َمدَّهُ :  يَْمتَُؤه َمتْأ

 الُمروَءة:  وفي العُبَاب وإِْنَسانِيٍَّة. ُمُروَءة أَي ذُو على فَِعيٍل كما في الصحاح ءٌ َمِري فَُهوَ  بضم الميم يَْمُرُؤ ُمُروَءةً  َكَكُرمَ  الرجل َمُرؤَ :  [مرأ]

اءُ :  َد ، قال الفرَّ جولية. ولك أَن تَُشّدِ ُخِذ النَّاس :  كتب ُعمُر بُن الَخطَّاب إِلى أَبي موسىو الرُجُل. الُمروَءة َمُرءَ  ومن:  اإِلْنسانِيَّة وَكَماُل الرُّ

هي أَْن ال :  الِعفَّةُ والِحْرفَةُ. وُسئل آخُر عنها فقال:  فقال ؟الُمُروَءة ما:  قيل لألَْحنَفو .الُمروَءةَ  ، فإِنه يَِزيد في العَْقِل ويُثْبِتُ  (3)بَالعربِيَِّة 

ّرِ أَْمراً وأَْنَت تَْستَْحيِي أَْن تَفعلَه َجْهراً. فاِء للخفاجي تَْفعَل في الّسِ هي تَعَاِطي الَمْرِء ما يُْستَْحَسن ، وتََجنُُّب ما يُْستَْرَذل ، :  وفي شرح الّشِ

:  لمصباحيانَة النَّْفِس عن األَْدنَاس ، وما يَشيُن عند الناس ، أَو السَّْمُت الَحَسُن وِحْفُظ اللِّساِن ، َوتََجنُُّب الُمجوِن. وفي اِص :  انتهى. وقيل

 نا.نَْفَسانِيَّةٌ ، تَحِمل ُمَراَعاتُها اإِلنساَن على الُوقُوِف ِعند َمحاِسن األَخالِق وَجِميل العادات ، نقله شيخ:  الُمروَءة

أَ و أَ :  . وقيلالُمُروَءةَ  أَي تََكلَّفََها:  فالنٌ  تََمرَّ أَ  فاَُلنٌ و ُمروَءة صار ذا:  تََمرَّ نقله الجوهريُّ عن ابن  بِنَْقِصهم وَعْيبِهم الُمروَءةَ  َطلَب أَي بهم تََمرَّ

 ينهما.السّكيت ، واقتصر في العُباب على النَّْقِص ، وغيُره على العَْيب ، والمصنُِّف جمَع ب

اءِ  َمرأَ  قدو  أَي ءٌ َمِري فهو اْستَْمَرأَ و َكَكُرم َكَراَمةً  َمَراَءةً  قال األَخفش َكفَقُهَ وفَِقهَ ، والفَتْح ذكره ابُن سيده وابُن منظور الطعاُم ، مثلّثة الرَّ

، إَِذا كان  َمَرأَ و ِصفَتاِن ِمن َهنَأَ الطعامُ  ءُ الَمريو ءُ الَهنِي:  نقل شيُخنا عن الَكشَّاف في أَوائل النّساءِ  َكتَْمَرةٍ  الَمْرأَةِ  ٌء َحِميُد الَمغَبَّة بَيِّنُ َهنِي

 والشراِب ماُء من الطعاِم الَهنِي:  ما يَْحَمُد َعاقِبتَه. وقال غيُره:  ءُ الَمِريو ما يَلَذُّه اآلِكُل ،:  ءُ الَهنِي:  سائغاً ال تَْنِغيَص فيه ، وقيل

__________________ 
 :  يقا  لَوأَ   بك ا ابهلمز ا أي شوه بك. قا  الشاعر:  ( ويف اللسان1)
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ــــــــــــــراً و  ــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــان جــــــــــــــاب ــــــــــــــعــــــــــــــد ن ي ب ــــــــــــــت أرجــــــــــــــّ  كــــــــــــــن

 فــــــــــــــــلــــــــــــــــّوأ ابلــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــا والــــــــــــــــوجــــــــــــــــه جــــــــــــــــابــــــــــــــــر   

  

 ( كذا ابللسان أيضاً.2)
 .«خبطه وليحررخذ الناس ابلعربية اخل هكذا :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
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ُمه. َرٌر وِإنح بـَُعَد َهضــــح رِيو  ال يـَعحُقُبه ضــــَ
َ
ِم.:  ءُ امل رِيُض اهلَضــــح ا  َمرَاَءةً  الط َعامُ  َمُر َ و  ُمُروَءة الرجرُ  َمُر َ :  انته . وقا  الفرّاءُ  ســــَ

َصـــــدَريحِن.
تالُف امل ِقَنا َغيحثاً » يف حديث االســـــتســـــقاءِ و  ولي  بينهما فـَرحٌ  ِإال اخح  الط َعامُ  (1)َهِنَئيِن :  وقالوا َمرِيعاً  َمرِيئاً  اســـــح

َرَأين  عن َهَنَبين ن أُفرِدَفإِ  َمَرَأين بغري أَلف يف َأو له عل  اإِلتباع ا َأي ِإذا أَتـحَبعوها َهَنَبين قالوا َمرَأينوَ  َهَنَبين و  َمرَِئيِن و  وال  َفَبمح
َنَبين ا يقا  َدر عنها طَيِّباً. أَمحرَأينو  الطعامُ  َمَرَأين:  يقا  َأهح ِعدة واحنح

َ
رحبِ و  ِإذا مل يثـحُقر عل  امل َنبُ » يف حديث الشــــــــــــــ   فَِإن ه َأهح

َرأُ و  َرَأين:  قا  «أَمح َرأحتُه:  الط َعام ا ابلكســر ئحتُ َمرِ و  ا مُمحرِئٌ  ا وهو َطعامٌ  ِإمراءً  الطّعامُ  أَمح َتمح ا  َمُر َ  ولقد َمرِيئاً  ا وما كان اســح
وقا  َِشٌر  .َمُر َ  ولقد َمرِيئاً  وما كان الرجرُ  (2) َمُر  ولقد َمرِيئاً  ما كان الط عامُ :  الط عاَم. وقا  ابُن اأَلعرايبّ  مُيحرِئُ  وهذا

َرأَته ا َأي َمرَاَءةً  د هذا الطعامُ  َمرِئَ  يقا :  عن َأصحابه َتمح َنا ِمنحه ا وَهىِن  اسح َء هذا الطعاُم ا وَأكلحنا هذا الطعاَم حىت َهِنئـح
رأحتُه الط عامَ  مرِئحتُ وَ  ا َأي َشِبعحَنا ا َتمح  لك الطعاُم. مَيحَرأُ  ا وقـَل ما (3) فاسح

 َحُسَن َهواُؤها. أَي َمِريئَةٌ  فهي َمَراَءةً  األَْرضُ  َمُرَؤتِ و َغْيُر َوِخيٍم ،:  ءٌ َمري َكأَلٌ وَ 

ِصُق بالُحْلقُومِ :  كأَميرٍ  ءُ الَمِريو  ج الذي يَْجِري فيه الطعاُم والشراُب ويَدخل فيه َمْجَرى الطَّعاِم والشَّراِب ، وهو َرأُْس الَمِعَدةِ والَكِرِش الالَّ

يَأْتِينَا :  وُسُرٍر ، وكالهما َمِقيٌس َمسُموٌع. وفي حديث األَحنفَمهموزةٌ بوزن ُمُرعٍ ، مثل َسِريٍر  ُمُرؤٌ و أَْمِرئَةٌ 
 .(5)نَعَاٍم  ءِ َمِري في ِمثْلِ  (4)

به على  ه ، ويُستََدلُّ َمْجَرى الطعاِم والشراِب من الَحْلِق ، َضَربه َمثالً ِلِضيق العَْيِش وقِلَّة الطعاِم ، وإِنما َخصَّ النَّعاَم ِلِدقَِّة ُعنُقِ :  ءُ الَمِري

الَجُزوِر والشَّاةِ للُمتَِّصل  ءُ َمِري هو:  الطعاِم ، ويقال استِْمَراءُ  رأُْس الَمِعدة الُمتَِّصُل بالُحلقوم ، وبه يكون:  ءِ الَمِري ، وأَصلُ  َمِريئه ِضيقِ 

:  ألَبي ُعبَْيٍد ، فهمزه بال تشديد. قال ءُ الَمِري ِديُّ ،أَقرأَني أَبو بَْكٍر اإِليا:  بالُحْلقوم الذي يَْجِري فيه الطعاُم والشراُب. قال أَبو منصورٍ 

 الَمِريُّ ، ألَبي الَهْيثم فلم يَْهِمْزه وَشدَّد الياَء.:  وأَقرأَني الُمْنِذِريّ 

ةً واألُنثى ، ُمثلَّثة الميمِ  المْرءُ و ُجلُ  امَرأَةً  أَي َرُجالً كان أَو اإِلنسانُ :  مْرأَة لكن الفتح هو القياس خاصَّ وكذلك في  َمْرؤٌ  ، تقول هذا أَو الرَّ

، يُتْبِعُها  (6)النصب والَخْفض بفتح الميم ، هذا هو القياُس ، ومنهم من يُضمُّ الميَم في الرْفع ، ويفتحها في النصب ، ويَخفضها في الكسر 

اَء إِيَّاها إِذا أَْدخلوا أَِلف الَوْصِل ، فقالوا  الَهْمَز ، على َحّدِ ما يُتْبِعون الرَّ
 :  ، وقال أَبو ِخَراٍش الُهذليُّ  اْمُرؤٌ :  (7)

ُذ  فــــــــــِ نــــــــــح ورًا يـــــــــــُ عــــــــــَت أُمــــــــــُ رحءَ مجــــــــــََ هــــــــــا  املــــــــــِ عحضــــــــــــــــــــــــُ  بـــــــــــَ

مِ     خـــــــح ِب الضـــــــــــــــــــــ  ُروِف واَ ســـــــــــــــــــــَ عـــــــح َ
ِم واملـــــــ ـــــــح ل َن ا ـــــــِ  مـــــــِ

  
َجْمَع َسالمٍة ، فال يقال أَْمَراٌء وال  لَْفِظه (8) وال يُْجَمُع ِمن سَّر هَذا االسمهكذا َرواه السُّكريُّ بكسر الميم ، وزعم أَن ذلك لُغَةَ ُهَذْيٍل. وال يُكَ 

 في الحديثو .ُمَرْيئَةو ءٌ ُمَريْ  َصاِلَحاِن ، بالكسر لُغَة هذيل ويَُصغَّر فيقال ِمْرآنِ  ُهَما:  أَْمُرٌؤ وال َمْرُؤوَن وال أََماِرُئ ، ولكن يُثَنَّى فيُقال

قال  الَمْرُءونَ  أَيُّها (9)أَْحِسنُوا أَْماَلَءُكم » في حديث الحسن جمع َسالمة ، كما َمْرُءونَ  أَو ُسِمعَ  الَمْرأَة هي تَصغير «الُمَرْيئَة ْلبَ تَْقتُلُون كَ »

 هو نادر.:  وقال في المشوف ؟الَمْرُءونَ  أَْيَن يُِريد:  ، وهو الرُجل ، ومنه قوُل ُرْؤبَةَ ِلطائفٍة َرآهم الَمْرءِ  هو َجْمعُ :  ابُن األَثير

ئب ربما سمواو  :  ، كذا قاله الجوهرّي ، وصرح الزمخشريُّ وغيره بأَنه َمجاٌز ، وذكر يونس أَن قَْوَل الشاعر اْمرأً  الذِّ

َت و  ُر ٌ أَنــــــــــــح رِّ  امــــــــــــح لــــــــــــَ  كــــــــــــُ ُدو عــــــــــــَ عــــــــــــح ر ٍة  تـــــــــــــَ  غــــــــــــِ

يـــــــــــبُ     ر ًة وُتصـــــــــــــــــــــــــِ ُئ فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــَ طـــــــــــِ خـــــــــــح تـــــــــــُ  فــــــــــــَ

  
بترك الهمز وفتح  َمَرةٌ  ، وفي بعض النسخ َويَِقلُّ ، أَي في كالم أَهل اللسان ويقال ويَُخفف تخفيفاً قِياِسيًّا بهاءٍ  األُنثى َوِهيَ  يَْعنِي به الذئب

 وقال:  الراء ، وهذا ُمطَِّرد ، قال ِسيبويهِ 

__________________ 
 كذا رسم يف النسخ وشرح القاموس أيضاً.« هنئين الطعام اخل:  قوله» ( كذا ابألصر واللسان ا وهبامشه1)
 مرأ.:  ( اللسان2)
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 استمرأته.:  ( الصحاح3)
 أيتينا.أيتينا ما :  ( الفائ  واألساس4)
 النعامة.:  ( الفائ  واألساس5)
 ويكسرها يف اخلف .:  ( اللسان6)
 .«قوله فقا  امر  هكذا خبطه وليحرر»:  وما أثبتناه عن اللسان. وقد أشارت وهبامش املطبوعة املصرية« فقا  امر »:  ( األصر7)
 عل .:  ( اللسان8)
:  قوله أمالءكم أي أخالقكم قا  يف النهاية ومنه حديث ا ســـــــــــــن أهنم ازدمحوا فقا »:  وهبامش املطبوعة املصـــــــــــــرية« مألكم»:  ( يف النهاية9)

 كذا.« أحسنوا أمالءكم أيها املر ن
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َؤن ث أَيضـــاً فقالوا (1)مراٌة :  قالوا
ُ
ر يف امل َرأَة:  مث ُخفِّف عل  هذا اللفِة ا وَأ قوا أَِلَف الَوصـــح َرحأَة ا فِإذا َعر ُفوها قالوا امح

 امل
َرأَة دح حك  أَبُو َعِليٍّ قَ و  ر اح الَفصــــــيح ا  امرأَةٍ  أَيضــــــاً بدخو  ا  عل  االمح َقحروِن هبمزة الوصــــــر من َأو له أَنكرها َأكثُر شــــــُ

امل
ِعيفٌة ا وزاد ابُن ُعَدي  رَاة: و  ومن أَثبتها َحكم أَبهنا ضــــــــــــــَ ا أبَلف غري مهموزة بعد الراء ا نقله الل بحِلي  وغريُه ا قاله  امح

َرأَةٌ :  نا ا وقا  الليثشـــيخُ  ٍر. قا  امحرِئٍ و  امرأَةٍ  األَلف يف:  ا وقا  ابُن األَنباري امحرِئٍ   حنِيث امح  وللعرب يف:  أَِلُف َوصـــح
َرأَُته هي:  َثالُث ُلَغاٍت ا يقا  املرأَةِ  ا للمرأَة أَنه يقا :  ا وحك  ابُن اأَلعرايبّ  َمَرُته ا وهي َمرحأَُته ا وهي امح ُر ُ  ِإهن   (2) اَلمح

دح  ا كالرجر ا قا   له قا  ا السلللللالمعليها فاطمةَ  تـََزو ج ملّا عنههللارضلللللييف حديث َعِلّي و  وهذا انِدر ا:  صـــــــــِ
َرأَةً  تـََزو جحتَ  لقد:  ثِياابً  منه يَبتاع َأن أَراد َيهوِدييف   َأي كاِمٌر يف الّرجا .ُفالٌن َرُجٌر ا :  كاِمَلًة ا كما يُقا   امرأَةً  يريد .امح

ً :  مع أَِلف الَوْصِل ثاَلُث لُغات اْمِرئٍ  فيو ا ، حكاها الفراءُ  فَتُْح الراء دائما ً  على كّل حال ، كإِْصبَعٍ وِدْرَهٍم َرْفعاً ونَْصباً وَجرًّ ها دائِما  وَضمُّ

ً  على كّل حال ،  َمْرءٌ و اْمُرؤٌ  هذا:  وتقول في الَحْرف األَخير ، قاله شيخناعلى كّلِ حال ، أَي إِتباعها َحركة اإِلعراِب  وِإعرابُها دائما

أَي العين والالم  ، ُمْعَرباً ِمْن َمَكانَْينِ  بَِمْرءٍ و باْمِرئٍ  ، ومررت َمْرأً و اْمَرأً  ورأَْيتُ  باإِلتباع فيهما ، األَولى باألَلف ، والثانية بحذف َهْمِزه

له همزة و اْمُرإِ  بالنسبة إِلى اءُ  َمْرء صل ، أَو الفاء والالم بالنسبة إِلىالذي أَوَّ اَء  امُرؤٌ :  الُمجّرد منها ، قال الكسائّي والفرَّ ُمْعَرب من الرَّ

ِمن مكانيِن ، واإِلعراُب الواحُد يَكفي من اإِلعرابَْيِن ألَن آِخره َهْمزةٌ ، والهمزة قد تُتَْرك في كثيٍر من الكالم.  (3)والهمزة ، وإِنما أُْعربْت 

اْمَرْو ، فتكون الّراُء مفتوحةً والواُو ساكنةً ، فال تكون في الكلمة عالمةٌ للرفع ،  (4)فَكِرهوا أَن يَْفتحوا الراَء َويَتْركوا الهمزة فيَقولوا 

اء بوه ِمن الراء ، ليكونوا إِذا تََركوا الَهْمَز آِمنيَن ِمن ُسقوط اإِلعراب. قال الفَرَّ اَء ومن العرب َمن يُعْ :  فعَرَّ ِربه من الهمِز وْحَده ويََدُع الرَّ

:  األَِلَف فَلَها في تَعِريبه َمذهبانِ  امرئ فإِذا أَسقَطت العرُب من:  . وقال أَبو بكربِاْمَرإٍ  َومررت اْمَرأً  َوَضَرْبتُ  اْمَرأٌ  قامَ :  َمفتوحةً فيقول

بُوه ِمن مكانين قالواأَحُدهما التعريُب ِمن مكانين ، واآلخُر التعريُب ِمن مكاٍن واِحٍد  ، قال  بِِمْرءٍ  َوَمررت َمْرأً  ، َورأَْيتُ  ُمْرؤٌ  قام:  ، فإِذا َعرَّ

 على فَتح الميم. (6) (ََيُوُل َبنْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبهِ )ِمن مكاٍن واحٍد ، قال هللا تعالى  (5)وترك القُزاُز تعريبِه :  (5)

اإِلطعاُم :  الَمْرءُ و أَي َطِعْمُت ، َمَرأْتُ  أَي مالََك ال تَْطعَم ، وقد ؟تَْمَرأُ  مالَك ال:  يقال َطِعمَ :  اإِلنساُن وفي بعض النسخ زيادة كَمنَع َمَرأَ و

 على بِنَاِء َداٍر أَو تَْزِويجٍ.

 نََكْحتُها.:  َمَرأُْت الَمْرأَةَ  وتقول،  امرأَته َجاَمعَ :  َمَرأَ و . في قوِل ابِن األَعرابيّ اْستَْمَرأَ :  َمَرأَ وَ 

 ، عن أَبي زيد. استمرأَه َكفَِرحَ  الطعامَ  َمِرئَ و

ُ  وَرِجلَتِ  ـالرجُل  َمِرئَ و ً  َكاْلَمْرأَة صارـ  المرأَة أَو حديثاً ، وهو الُمَخنَّث ِخْلقَةً أَو :  أَي كالماً وبالعكس ، وفي بعض النسخ ، َهْيئَةً وحديثا

، فكان قِياُسه  َمْرءٍ  فَكأَنهم أَضافوا إِلى َمَرئِيّ  ، وأَما الذين قالوا (7)الشاعر  الَمَرائِيُّ  ِبفَتح الراء ، ومنه اْمِرٍئ َمَرائِيٌّ  تََصنُّعاً ، والنِّْسبة إِلى

ة َمْرئِيّ  على ذلك مَّ  :  ، ولكنه ناِدٌر َمعدوُل النََّسِب ، قال ذو الرُّ

ي  ِإَذا  َرئــــــــــــــــِ
َ

اٌت  املــــــــــــــــ نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــه بـ ب  ل  شــــــــــــــــــــــــــــــَ

ارَا    ًة وعــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ه ِإب َرأحســــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــِ َن ب دح قــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــَ

  
ض شيُخنا لنِسبة  تقصيراً ، وقد أَْوَضحنا لك النّسبتين. َمْرءٍ  ، وَغفَل عن نِسبة اْمِرئ وقد أَغفله الُمَؤلف ، وتعرَّ

 كانت ببالد األَْزد ، وهي التي أَخرجهم منها َسْيُل العَِرم. َمأِْرب ِلقَْريَةِ  اْسمٌ :  َمَرأَ  هو فَْعاَلة ِمنو َمْرآةُ و

مة الَمَرئِيُّ  منها ِهَشامٌ  أُخرى ، وقد قيل ِإنه ة:  َكَحْمَزةَ  َمْرأَةو  : وفيها يقوُل ذو الرُّ

__________________ 
ولي  مبطرد كبهنم تو وا حركة :  قا  الفارسي .«وذلك قلير ا ونظريه كماة»:  لسان كما يقتضيه السيا ( يف الكالم سقرت ا نستدركه عن ال1)

 اهلمزة عل  الراء ا فبقي مرأًة.
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 المرأ.:  ( عن اللسان ا وابألصر2)
 أعرب.:  ( اللسان3)
 فيقولون.:  ( اللسان4)
 ونز  القرآن بتعريبه.:  قا :  ( يف اللسان5)
 .24األنفا  اآية ( سورة 6)
 ء القي  إن شئت امرئييف.ٍء مرئي بفتح الراء ومنه املرئي الشاعر. وكذلك النسبة إىل امر والنسبة إىل امر :  ( يف الصحاح7)
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وحَف و  ا جــــــــــَ ــــــــــَ ن ــــــــــح ل ا َدخــــــــــَ مــــــــــ  ــــــــــَ رحأَةَ ل تح  مــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــِّ ل  غــــــــــُ

ا    اَلهلـــــــــــــَُ ريحٍ  ـــــــــــــِ ضح خلـــــــــــــَِ ـــــــــــــَ رحف ـــــــــــــَ ُر ملَح تـ اكـــــــــــــِ  َدســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ل ذلك.وفي العُباب   والتكملة بالضبط األَخير وإِياه تَبِع شيُخنا ، ولكن هذه غيُر التي تقدَّمت فتأَمَّ

ين حرف في من أَسمائهم ، ويأْتي ِذْكُره والنِّسبة إِليه القَْيس اْمرؤُ و المهملة إِن شاَء هللا تعالى ، وأَنه في األَصل اسٌم ثم َغلَب على  الّسِ

 القَبيلة.

َ :  [مسأ] ً  نَعَ ، كمَ  َمَسأ َ و الماجن.:  الماسئُ و َمَجنَ  بالضم إِذا ُمُسوءاً و بالفتح يَْمَسأُ َمْسأ ّي ،  َرِكَب َوَسَطه:  الطَِّريقَ  َمَسأ أَو َمتْنَه ، ذكره ابُن بَّرِ

ُ . و(1)وهو قوُل أَبي زيد ، وسيأْتي للمصنِّف في المعتّلِ  َ و َوَسُطه ،:  الطَِّريق (2) َمسأ ش:  بَْينَهم َمَسأ َ  وأَْفَسَد ، َحرَّ ُربَاعيًّا ، مثل مأَس  كأَْمَسأ

َ و قاله الصاغاني في الُكلِّ  َ و أَْبَطأَ ،:  فالنٌ  َمسأ َ و  ،َخَدعَ  َمَسأ ً  ءِ على الشَّي َمَسأ َ و َعليه ، َمَرنَ  إِذا َمْسأ ره ، أَْنَسأَهُ :  َحقَّه َمَسأ َ و أَي أَخَّ  الِقْدرَ  َمَسأ

َ و وقد تقّدم معناه فَثَأََها ،:  ُجَل بالقَْولِ  َمَسأ  ، وِذْكُر الرجِل ِمثاٌل ، كما تُِفيده بعُض العبارات. لَيَّنَه:  الرَّ

َ و َ  ذاإِ  الثَّْوبُ  تََمسَّأ ّي والصاغاني ، وقال أَبو ُعبيد عن األَصمعي تَفَسَّأ الَماُس ، خفيٌف غيُر مهموز ، وهو :  أَي بِلَي ، كلُّ ذلك ذكره ابُن بَّرِ

َهاٍر وهاٌر :  كما قالوا  ،الذي ال يَْلتَِفت إِلى َمْوعظِة أَحِد وال يَْقبَل قَْولَه ، يقال َرجٌل َماٌس ، وما أَْمَساه ، قال أَبو منصوٍر ، كأَنه َمقلُوبٌ 

ً  ويحتمل أَن يكون الماُس في األَصل:  وهائٌِر ، قال أَبو منصور ، وهو مهموز في األَصل ، كذا في لسان العرب ، وسيأْتي ِذكره في  ماِسئا

 السين إِن شاَء هللا تعالى ، وفي المعتّل أَيضاً.

 .(*) [وسطه:  الطريق ءمسو]

 َجاَمعََها بالهمز إِذا َمَطأَهاو الرجُل المرأَة (3)َسَطأَ :  َسِمعت الباِهِليِّين يقولون:  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن الفََرج ، كمنَع َمَطأَها:  [مطأ]

 وشَطأَها بالشين بهذا المعنى لُغةٌ ، وستأتي في الُمعتَّل أَيضاً.:  أَي َوِطئها ، قال أَبو منصور

َمْوِضع  أَي باب الهمزة هذا على اختالٍف فيه ، ُمْؤِخُرها أَو ُمْقِدُمها أَهمله الجوهِرّي ، وقال اللِّحيانيُّ ، أَي وقِئُهامُ و العَْينِ  ماقِئ:  [مقأ]

فذكره في ماق ، على ما اختاره األَكثرون ،  َوَوِهَم الجوهريُّ  بناًء على أَن المه َهمزةٌ ، وهو رأَُي بعِض اللغويين والصرفيين ، ِذْكِره

إِن :  قالجزم ابُن القطَّاع بزيادة همزتها أَو الياء ، وقد تبع الُمَؤلُّف الجوهريُّ في حرف القاِف من غير تَنبيٍه عليه ، وهو عجيب ، وقد يو

ل ذلك. وفي َمأَِق العَيْ الجوهري لم يذكر هناك هذين اللفظين يعني بالهمز في آخرهما ، فال يَِرد عليه شي ِن لغاٌت عشرةً ، ٌء مما ذُِكر ، فتأَمَّ

 يأْتي بيانُها في القاف إِن شاَء هللا تعالى.

 : ومما يستدرك عليه

احُ :  ُجْحر الثْعلَب واألَرنب ، أَو َمْجثَُهما ، يُهَمز وال يُهمز ، وقال ثعلبٌ :  بالفتح ءُ الَمكْ :  [مكأ] ِرمَّ ّبِ ، قال الّطِ  :  هو ُجْحر الضَّ

نح  ِه مــــــــــــــــِ مح بــــــــــــــــِ كح كــــــــــــــــَ ٍة  ءِ مــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــِ  َوحح

ٍر     ثـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــح نـ يـــــــــــــَ  يف مـــــــــــــُ يـــــــــــــامح  (4)قـــــــــــــِ  َأوح هـــــــــــــَ

  
بَّةُ. وقِيَض معناه ُحِفَر وشُ  بّة ، ألَنه ال يَبِيُض الثعلُب وال األَرنب ، وإِنما تَبِيُض الضَّ ِمْن َمْكِن » قَّ ، َوَمْن رواهَعنَى بِالوْحِشيَّة ُهنَا الضَّ

التُّراب الذي ال :  ما يُخَرُج منه من التراب ، والَهيَام:  (4)فأُْخِرج ما فيه ، والُمْنتَثَل  (5)ُكِسَر بَْيُضهُ :  عندهوهو البَْيُض ، فَِقيض « َوْحِشيَّةٍ 

 يَتماسك أَن يَِسيل من اليَد.

ً  ءُ الَمكْ و ضَمَجُل اليَِد ِمن العمل ، نقله أَبو علّيٍ القالي ، وهو يُهمز وال يُهمز ، والعجب من الشي:  أَيضا  الطَّْيرُ  ِلَمَكأ خ الَمناوي كيف تَعَرَّ

 ُ  لكثْرة َصِفيره ، في هذه الماّدة وهو ُمْعتَلٌّ باإِلجماع. الُمكَّاءُ  ومنه يَمكأ

هُ تَْمِلئَةً فاْمتأَلَ و بالفتح والكسر أَي ِمأْلَةَ وَ  َمأْلَةً وَ  يَْملَُؤه َمألً  َء َكَمنَعأَي الشي َمألَه:  [مأل]  امتألَ  ، في العبارة لفٌّ ونَْشر ، وذلك أَن تَمألو َمألَّ

هو بالفتح والكسر. مِلئَهوَ  َمألَه ُمطاوع ه ُمطاوع تََمألَّ  التََّملُّؤ بالكسر ال ءِ الَملْ  أَي الِمأْلَةِ  كَسِمَع ، َوإِنّه لَحَسنُ  بالكسر َمِلئَ و كعَلََّمه فتَعلَّم َمألَّ

 ألَن المقصود

__________________ 
 .«قوله يف املعتر ا مل يذكر املصنف هنا »:  املطبوعة املصرية ( هبامش1)
 ء الطري .وم :  ( اللسان2)
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 سقطت من الطبعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس. )*(
 مطا.:  ( اللسان3)
 منتشر.:  ( عن اللسان ا وابألصر4)
 خص ابلضباب.بي  الضب واحدهتا مكنة وقد :  واملكن« قيضه»:  ( اللسان5)
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نُ  َأي اإِلانء وهو اهليئة َ  َأي األُنث  وهي َم ح نةٌ و  عل  فـَعحَل  ا كما يف الصـــــــحاح َمألح ككراٍم ا كذا يف   ِماَلءٌ  ج هباء َم ح
نُ  ُحبيف :  ماًء ا قا  أَبو حامت م نُ  ا والعامة تقو  ِإانُء َماًل َماًء ا والصواب (1)ا كما يف اللسان  أَماَلءُ و  النسخ ا  َم ح
َ  وِقرحبَةٌ  ذّكر:  ا قا  ِماَلء ا وِحَبابٌ  َمألح

ُ
َؤن ث َماَلنُ  وِإن شـــــــــــئَت خف فحت اهلمزَة فقلت يف امل

ُ
ا  َمالً  ا وَدلحوٌ  َماَل  ا ويف امل

 : ومنه قوله
 َماَل ِإذح َجاَءتح  َحب َذا َدلحُو ِ و 

 بمعنًى. تََمألَّ و (2) اْمتأََلَ و .امتالءً  اإِلناءُ  امتألَ  ، وقد َمالً  بوزن َمْلعاً فإِن َخفَّْفَت قُلت َمألْتُه َمأْلً  ، ويقال َمأْلَى أَراد

هن كُمتْعَة الُمأْلَةو كغُراب الُماَلءُ و ممدوداً  الُماَلَءةُ و َكام:  بضّمِ  مبنيًّا للمفعول كعُنِيَ  ُمِلئَ  وقد الَمِعدة ، امتالءِ  أَي االْمتِالءِ  من يُصيب الزُّ

وهذا ِخالف القياس يُْحَمل  َمْملُوءٌ و َمآْلنُ  فهو . كذا في النسخ وفي بعضهاَمْملُوءٌ  ، أَي أَزكمه فهو إِْماَلءً  تعالى هللا أَْمألَهو َكُرمَ  ِمثال َملُؤَ و

ٌ  به:  ومن المجاز:  ن القياس في مفعوٍل الرباعّيِ ُمْفعَل كُمْكَرم ، وفي األَساسألَ  ناِدرٌ  ، فهو حينئذ ُمِلئَ  على ، وهو ثِقٌَل يأُْخذ بالرأْس  ُمأْلَة

كاِم من امتالِء :  (4) الُماَلءُ :  . انتهى. وقال الليثَمملوءٌ  الرجُل وهو ُمِلئَ و من امتالء المعدة. (3)وُزْكَمةٌ  الَمِعدة ، ثِقٌَل يأخذُ في الرأْس كالزُّ

ً  تَمألَّ و ، تََملُّؤاً  من الطعام والشَّرابِ  تََمألَّ  وقد تُ :  وهو من المجاز. وقال ابن السّكيت:  قلت .(5) امتألَ و َغْيظاً. وِشبَعا  تََملُّؤاً  ِمن الطعام تَمألَّ

ً  العَْيشَ  تََملَّْيتُ و ، يا ً  ، إِذا ِعْشتَ  تََملِّ  ، أَي طويالً. َمِليّا

 أَكان:  ُطِعن حين عنههللارضيفي حديث ُعَمر و ، (6)ِمنَّا ، أَي تَشاُوٍر واجتماعٍ  َمإلٍ  ما كان هذا األَمُر عن:  يقال التََّشاُورُ :  ، كَجبَلٍ  الَمألُ و

ح به الزمخشرّي وغيُره أَي عن ُمشاَوَرٍة من أَشرافكم وَجماعتِكم. ؟منكم َمإلٍ  َعن هذا أَي ِمن القوم  األَْشَرافُ :  ألُ المَ و فهو مجاٌز ، َصرَّ

في َغِريبه ، وهو كعطِف تفسيٍر ِلما قَْبلَه ،  (7)بالكسر ، ذكره أَبو ُعبيَد  والِعْليَةُ  وُوُجوههم وُرَؤساُؤهم وُمقَدَُّموهم الذين يُْرَجع إِلى قَْوِلهم

بِيَن ، «؟ْعلَىاألَ  الَمألُ  في الحديث. َهْل تَْدِري فِيَم يَْختَِصمُ و ، أَْماَلءٌ  والجمع  َسمع وسلموآلهعليههللاصلىيروى أَن النبّي و يريد المالئكةَ الُمقَرَّ

ً  َعجائِزَ  إِالَّ  قَتَْلنَا ما:  يَقُول بَْدرٍ  َغْزَوةِ  ِمن َرجعوا وقد األَنصار من َرُجالً  ِمن قَُرْيٍش لو َحَضْرَت  الَمألُ  أُولئك»:  السالمعليه فقال. ُصْلعا

الطََّمُع :  المألُ و أَي مطلقاً ، ولو ذكره عند التشاُوِر كان أَْولَى للمناسبة الَجَماَعةُ :  الَمألُ و أَي أَشراُف قُريٍش. «فِعَالَهم الْحتَقَْرَت ِفْعلَكَ 

.  :  الشاعر ، أَي َجماعاٌت ، عن ابن األَعرابّي ، وبه فّسر قول أَْماَلءٌ  والجمع والظَّنُّ

وا وَ  ــــــــــــــُ ث د  ألً حتــــــــــــــََ ا  مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــ  َح أُم ــــــــــــــِ ب ُتصــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــِ  ل

ودُ     لـــــــــــــــــــُ وح ٌر وال مـــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــح رَاَء اَل كـــــــــــــــــــَ ذح  عـــــــــــــــــــَ

  
َر أَيضاً قوُل الُجهنِّيِ اآلتي ِذْكُره  : وبه فُّسِ

ِسين  َنا َمألفـَُقلحَنا َأحح  ُجَهيـح
 المألُ : و من باب َرْهٍط ، وإِن كانَا اسَمْيِن للَجْمعِ ، ألَن َرْهطاً ال واِحَد له من لفظه ، ثم قال الَمألُ  ليس:  أَي أَْحِسني َظنًّا ، وقال أَبو الحسن

عُ  إِنَّما هم :  ، وفي التهذيب الُخلُقُ  الَمألُ و على هذا ِصفَةٌ غالبةٌ. الَمألُ و لإِلدارة ، ففارق باَب َرْهٍط لذلك ، (8) القَْوُم َذُوو الشَّاَرة ، والتََّجمُّ

 :  بَني فاُلٍن ، أَي أَخالقَهم وِعْشَرتَهم ، قال الُجَهنِيُّ  َمألَ  بما يُْحتَاج إِليه ، وما أَْحَسن ءُ الَمِلي الُخلُقُ 

َة ِإذح رَأَوحاَن  ثــــــــــــــــــــــَ اَدوحا اَيَ  هبــــــــــــــــــــــُح نــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــــــَ

يِن     ســــــــــــــــــــــــــِ ا َأحح نــــــــــــَ لــــــــــــح قــــــــــــُ ــــــــــــَ ألَ فـ ا مــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــح يـ هــــــــــــَ  جــــــــــــُ

  
ا ازدحَم :  في حديث أَبي قَتادةو ، وفيه ُوُجوهٌ أَُخُر ، ذُِكر منها َوْجهٌ ، وسيأْتي وجهٌ آَخُر ، أَْماَلءٌ  أَي أَْحِسني أَخالقاً يا ُجَهْينَة ، والجمع لمَّ

وأَكثر :  ، قال ابُن األَثير «فُكلُُّكْم َسيَْرَوى الَمألَ  أَْحِسنوا:  وسلموآلهعليههللاصلىالناُس على الِميَضأَةِ في بعِض الغََزواِت قال لهم رسوُل هللا 

اِء الحديث يَْقرُؤونَها  أَْحِسنُوا» قُرَّ

__________________ 
 إانء م ن واألنث  مأل  وم نة ا واجلمض ِمالٌء.:  ( يف اللسان كاألصر وفيه1)
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 وامتأل.:  ( اللسان2)
 طبوعة املصرية إىل ترجيح صواب ما جاء يف األساس.( عن األساس ا وابألصر ركهة. وقد أشار يف هامش امل3)
 املألة.:  ( اللسان4)
 وامتأل غيظاً ومتأّل شبعاً. ـومل يذكر الليث  ـنص الليث يف اللسان وقف عند قوله غيظاً أما األساس ففيه »:  ( يف هامش املطبوعة الكويتية5)
 أي مماألة ومشاورة.:  ( يف األساس6)
 وهو أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي صاحب الغريب.« أبو عبيدة» ( ابألصر واللسان7)
 ( كذا ضــــــبطت ابلضــــــم ابألصــــــر والقاموس. ويف نســــــخة من اللســــــان مل تضــــــبرت ا ويف نســــــخة دار املعارف ضــــــبطت صــــــواابً عل  أهنا عطف8)
 ابلكسر.« التجمض»
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جاَء يف ا ديث أَيضاً حا َضربُوا  ما ومنه ءبشي ولي :  ا قا  (1) [اإلانء ءمر من]بكسر امليم وسكون الالم « ءَ املِرح 
ِسنحوا اأَلعرايب  الذي اب  يف املسجد اَلَقُكمح  أَمحاَلءَُكمح  َأحح ملا ازحَدمَحوا :  حديُث اَ سن البصرِيّ  وتقّدم يف م ر أَ  (2) ا َأي َأخح

ِسُنوا:  عليه فقا  َرحُ وَن. أَمحاَلءَُكم َأحح
 أَي ها امل

ْهِرّيِ رضي هللاُ عنه ، َسْيُف َسْعِد بِن أَبي َوقَّاٍص :  َكغَُراب الُماَلءُ و  :  قال ابُن النَُّويِعِم يَرثي ُعَمَر بَن َسْعٍد حين قَتَلَه الُمْختاُر بُن أَبي ُعبَْيدٍ  الزُّ

ا و  ــــــــــــــــهــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــِ ر َد ف اَلءُ  ــــــــــــــــَ
ُ

ِه  املــــــــــــــــ فــــــــــــــــِّ كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ  ب

َد     مـــــــِ خـــــــح يـــــــُ رح لـــــــِ عـــــــَ تــــــــَ َر واســـــــــــــــــــــح ذ  ا َتشـــــــــــــــــــــَ ا مـــــــَ هـــــــَ نــــــــح  مـــــــِ

  
 َذكره الصاغاني في التكملة. وسلموآلهعليههللاصلىفََرس َرُسوِل هللِا  هي أُمُّ الُمْرتَِجزِ  ُكْنيَتَُها بَِهاءٍ  الُماَلَءةو

لُونَ :  َكُكبََراء ، كالهما عن اللِّحيانّي وْحَده هم الُمآلءُ و كأَْنِصباء ، بهمزتَْينِ  األَْمِلئَاءُ و والَمّد كِكرام بالكسر الِماَلءُ و َذُوو  األَْغنياُء الُمتََمّوِ

أَي ِمن األَغنياِء في إِعطاِء الدَّْيِن وتَْسِليمِه ِلطاِلبه وُمتقاِضيه بِال َمَشقٍَّة ، ولو لم يكونوا في الحقيقة  الَحَسنُو القََضاِء منهم هم أَو األَموال ،

وا بذلك أِلَنَُّهم (3) آلءُ المُ و أَغنياَء ، َؤساُء ، ُسمُّ كثيُر المال ، أَو الثِّقَة :  َكَكِريٍم مهموزٌ  ءٌ َمِلي الواِحدُ  (3)بما يُْحتَاج إِليه  (3) ُمآلءُ  أَيضاً الرُّ

 الغَنِّي ، قاله الجوهرّي. أَو الغَنِيُّ الُمقتِدر ، قاله الفيّومّي.

 العَْيِن إِذا كان فَْخماً َحَسناً. ماِلئُ  العَْيَن بُجْهَرتِِه ، وَشابٌّ  يَمألُ  جليلٌ  : ماِلئٌ  َرُجلٌ :  وحكى أَحمد بن يحيى

 الرجل َمألَ  وقد للعين إِذا أَعَجبَك ُحْسنُه وبَْهَجتُه ، َماِلئٌ  ٍء َمْنَظراً َوُحْسناً ، وهو رجلٌ ِلعَْينِي ِمن فاُلٍن ، أَي أَتمُّ في ُكّلِ شي أَْمألَ  فاُلنٌ :  ويقال

ً  صار:  ءٌ َمِلي فهو عن ُكراع كَسحاٍب وهذه َماَلءً و ككَراَمةٍ  َمالَءةً  يَْملُؤُ  ، والمشهور الضمُّ ، منَع وَكُرمكَ   ءٌ َمِلي ، أَي ثِقَةً ، فهو َغنِيٌّ  َمِليئا

َّبِعْ  ءٍ َمِلي إِذا أُتْبَِع أَحُدكم َعلَى» في حديث الدَّْينِ و ممُدوَداِن. الَماَلَءةو الَماَلءِ  بَيِّنُ  . وقد أُولع فيه الناُس  ءُ الَمِلي (4) «فَْليَت بالهمز أَي الثِّقَةُ الغَنِيُّ

ويَجوز البََدُل واإِلدغام ، :  يَُسهَّل. وفي المصباح:  بتَْرِك الَهْمِز وتشديد اليَاِء كذا في النِّهاية ، ونقل شيُخنا عن الجالل في الدّر النثير ، وقد

 ي أَكثر الروايات.وهو الَمسموع ف

 بالضّم والمد ، كذا هو مضبوط في نسختنا. ُمآلءَ  َجعَل َدْينَه في:  في الدَّْينِ  اْستَْمألَ و

 ِبك ، أَي أَْملَُك. أَْمألُ  وهذا األَمرُ 

مِّ  الُمأْلَةُ و  .ِمْن ُطوِل الَحْبِس بَْعَد السَّْيرِ  (5) البَِعيرَ  محّركة ، يُصيب َرَهلٌ :  كالُمتْعَة بالضَّ

ْيَطةُ  وهي اإِلزار (6) بالضم والَمدِّ  الُماَلَءةُ و ، بغير َمّدٍ ، والواحد ممدوٌد ،  ُمألٌ  إِن الجمع:  وقال بعضهم ُماَلءٌ  ج بالفَتْح هي الِمْلَحفَة والرَّ

ُل أَثبَُت ، ُق كأَنه»:  في حديث االستسقاءو واألَوَّ َق الغَْيم واجتماعِ بعِضه إِلى بعٍض في  «ىِحين يُْطوَ  الُماَلءُ  فََرأَْيت السَّحاَب ، يَتَمزَّ َشبَّه تَفرُّ

ْيَطة ، قيل الُماَلَءة أَطراِف السماِء باإِلزار إِذا ُجِمعَْت أَطرافُه وُطِوَي. ثم إِن ْفقَْيِن ، فإِن :  الُماَلَءة:  ُمتراِدفاِن وقيل:  والرَّ هي الِمْلَحفَة ذات اللِّ

 ْيَطةٌ ، وسيأْتي بيان ذلك إِن شاَء هللا تعالى.كانت ليسْت ذاَت ِلْفقَْيِن فهي رَ 

تُ و  ُمثَنَّاة ُمَخفَّفة الهمز. (8) ُماَلةٍ  تَصغير «ُملَيَّتَْينِ  وعليه أَْسَمالُ : » (7)، ورد في َحِديث قَْيلَةَ  الُماَلَءةِ ُملَْيئَةٌ  . وتصغيرُ الُماَلَءةَ  لَبِستُ :  تََمألَّ

 :  الَمْحض في قَْوِل أَبي ِخَراٍش الُهذلّي بمعنى الغُبَاِر الَخاِلص الُماَلءُ و

َبن   اَلءَ كــــــــــــَ
ُ

ه  املــــــــــــ َف ِذرَاعــــــــــــِ لــــــــــــح َ  خــــــــــــَ حــــــــــــح
َ

 املــــــــــــ

مُ     حـــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــَ
ُ

يِن  املـــــــــــــــــ ُة واآخـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــ  رَاحـــــــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 : أَنشَد قَْوَل َمَطرٍ الِقْشَرة التي تَْعلُو اللَّبَن ، و:  الُماَلَءةُ :  ِمن الثِّيَاِب ، وفي الُمعجم بالُماَلءِ  َشبََّهه

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية.1)
 أي ُخُلقاً.« أحسنوا مأل»:  فقا :  ( يف النهاية2)
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 . ِم ٌء... واملأل:  ( اللسان3)
 ضبطت ابلتخفيف.« فلحيَـتحبض» ( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية وصحيح مسلم4)
 البعرِي.رهُر :  ( يف القاموس5)
 وابملد.:  ( يف نسخة أخر  للقاموس6)
 حتريف.« قبله»:  ( عن النهاية ا وابألصر7)
 مالءة.:  ( يف النهاية واللسان8)
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ة و  ــــــــــَ ن فــــــــــح ــــــــــَ  وجــــــــــَ ل جــــــــــح فِّ عــــــــــَ ــــــــــكــــــــــَ ــــــــــة ابل  مــــــــــعــــــــــرف

َر     ثــــــــــــــح ا مــــــــــــــِ هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ بـ اَلَءةِ َذَوائــــــــــــــِ
ُ

 تضــــــــــــــــــــــــــــربُ  املــــــــــــــ

  
ْت عليه ، فقال لها َءةُ ُماَل  (1)َعلَْيها :  ومن المجاز قولُهم:  وفي أَحكام األَساس َما  [وهللاِ : ] الُحْسِن. وَجمَّش فَتًى من العَرِب َحَضِريَّةً فَتََشاحَّ

 الشَّعر.:  الطُّوُل ، وبُْرنُسه:  وَعُموده .(2)البَياُض :  الُحْسنِ  ُماَلَءة؟ الُحْسِن وال َعُموُده وال بُْرنُُسه ، فما هذا االمتناعُ  ُماَلَءةُ  لَكِ 

اه ، َساَعده وَشايَعَه:  َكَمنَعه ، ليس بمشهور عند اللغويين على األَْمرِ  َمأَلَهوَ   .ُمَماألَةً  عليه َكَماألَهُ  أَي أَعانه َوقَوَّ

 :  ، قال الشاعر اْجتَمعُوا أَي عليه تََمالَئُواوَ 

وا وَ  ثــــــــــــــُ د  ألً حتــــــــــــــََ ا  مــــــــــــــَ نــــــــــــــَ َح أُمــــــــــــــ  بــــــــــــــِ ُتصــــــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــــِ

ٌر َواَل     هـــــــــــــــــــح رَاَء اَل كـــــــــــــــــــَ ذح ودُ عـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــُ وح  مـــــــــــــــــــَ

  
ثُوا نا كالعذراِء التي ال ولَد لها. قال أَبو عبيد ُمتَماِلئينَ  أَي تَشاَوُروا َوتََحدَّ يقاُل للقوِم إِذا تَتابَعُوا :  على ذلك ِليَْقتُلونا أَجمعيَن ، فتُْصبِح أُمُّ

وهللِا ما قَتَْلُت :  في حديث علّيٍ و إَِذا َصِحبَه أَْشبَاُهه.:  ا َعاَونه ، َواَلَمأَه، إِذ ماألَه:  عليه. وعن ابن األَعرابّيِ  تََمالَئُوا قد:  بَِرأْيِهم على أَْمرٍ 

 أَي ما ساعدت وال َعاَوْنُت. على قَتِْلِه. َماألْتُ  ُعثَماَن وال

 : أَي لو تََضافَروا عليه وتَعَاَونُوا وتَساعدوا. ويقال .(3)عليِه أَْهُل َصْنعَاَء ألَقَْدتُهم به  تََماألَ  لو:  في حديث ُعَمرو

ِسيِن  َنا َمألً َأحح  ُجَهيـح
ً  َماألْتُ  ، أَي ُمعاونَةً ، ِمن ُمَماألَةً  أَي أَْحسنِي  َظاَهْرته.:  فاُلنا

. ءُ ِملْ  وَحَجرٌ  أَْماَلئِهِ  وثاََلثَةَ  ِمأْلَْيهِ و ِمأْلَهُ  أَي القََدحَ  أَْعِطه:  يقال تألَ ام اسُم ما يأُْخذُه اإِلناُء إِذا:  بالَكسرِ  ءُ الِملْ و :  في ُدَعاِء الصالةو الَكّفِ

إِسالم أَبي َذّرٍ قال  في حديثو .(4)، هذا تَْمثِيل ، ألَن الَكالم ال يَسع األَماِكَن ، والُمراد به َكثَْرةُ العَدِد  «الّسمواِت واألَرض ءَ ِملْ  لك الَحْمدُ »

 اْملَئُوا»:  في الحديثبها ، ال يَْقِدر على النُّْطِق. ومنه َمآْلنُ  أَي أَنها َعظيمةٌ َشنِيعةٌ ، ال يَجوز أَن تُْحَكى وتُقال ، فكأَّن الفَمَ  الفَم. تَْمألُ  لنا َكِلمةٌ 

 .َمألَتْه ِكَسائَِها وَغْيُظ َجاَرتِها. أَرادت أَنها َسِمينَةٌ ، فإِذا تَغطَّت بكسائها ءُ ِملْ :  وفي حديث أُّمِ َزْرعٍ  «أَْفواَهُكم ِمَن القُْرآن

في حديث ِعْمراَن و بالفَتح ، وقد تَقدََّم أَيضاً ، فذكره كاالستدراك. َمألَهُ  َومْصَدرُ  ، وقد تَقدَّم الِمأْلةِ  وإِنه لََحَسنُ  َهْيئَةُ االْمتِالءِ :  بَِهاءٍ  الِمأْلَةُ و

ً  (6) الِمأْلَةو امتالءً  أَي أَشدُّ  َء فيها.منها حين اْبتُِدى ِمأْلَةً  إِنّه لَيَُخيَُّل إِلينا أَنها أَشدُّ :  (5) [ومزادة الماء] مضبوٌط عندنا بالكسر ،  اِلَكظَّةُ  أَيضا

 منه.هو ما يَْعتِري اإِلنساَن ِمن الَكْرِب عند االمتالِء  ِمَن الطَّعامِ  وضبطه شيُخنا بالفتح

َق النُّشَّابَةَ :  في قَْوِسه َمألَ  في النَّْزعِ ، وقيل أَْغَرق ُمضعَّفاً إِذا مألَ وَ  في قَْوسهِ  النَّْزعَ  أَمألَ  من المجاز ، كذا في األَساس وتبعه المناِويو َغرَّ

فاُلٌن  َمألَ و فاُلٌن في قَْوِسه إِذا أَْغرق في النَّْزعِ. أَمألَ :  يقال : النَّْزَع في القَوس ، إِذا َشَدْدَت النَّْزَع فيها. وفي التهذيب أَْمألْتُ و والسَّْهَم ،

 فُُروَج فََرسه ، إِذا َحَمله على أََشّدِ الُحْضِر. وقد أَغفله المؤلف.

 الْمتِالِء بَْطنِها. فَتَْحَسبُها َحاِمالً  جمع ِغْرٍس ، بالكسر ، ِجْلَدة على َجْبَهة الفَِصيل ، وسيأْتي ، َشاةٌ في بَْطنَِها ماٌء وأَْغَراسٌ :  الُمْمِلئُ و

ثِيابي ، إِذا َرشَّ  َمألَ  وفالنٌ  .(7)ُرْعباً  ُملِّئَ و ُمِلئَ و من الَكَرمِ  َمآْلنُ  منه َعْينِي ، وهو فمألْتُ  نَظرُت إِليه:  ومن المجاز
(8)  ً  أَو عليه ِطينا

 غيَره ، كذا في األَحكام.

َل ما يُْدبَغُ  على فَِعيلة ، هو الَمنِيئَةَ :  [منأ]  :  ، ثم هو أَفِيٌق ، ثم أَِديٌم. قال ُحميد بن ثَْورٍ  الِجْلُد أَوَّ

رحَت  َت اَبكـــــــــــــَ ـــــــــــــح ةَ ِإَذا أَن ـــــــــــــَ ـــــــــــــئ ي ـــــــــــــِ ن
َ

َرتح  املـــــــــــــ  اَبكـــــــــــــَ

َدا    رَاٍن وِإمثــــــــــــــِح فــــــــــــــَ نح َزعــــــــــــــح ا مــــــــــــــِ َداكــــــــــــــًا هلــــــــــــــََ  مــــــــــــــَ

  
 قال ءِ َمْفِعلَةٌ من اللَّْحِم النِّي الَمنِيئَة إِن:  الفارسّيِ  وقَْوُل أَبي َعِلّيٍ  نقله الجوهرّي عن األَصمعّي والِكسائيّ  الَمْدبَغَةُ و

__________________ 
 ( عن األساس ا وابألصر عليه.1)
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 البياض.:  مالءته:  ( األساس2)
 قتلوه غيلة.( وكان عمر قد قتر سبعة نفر برجر 3)
 ( و وز أن يكون املراد به تفخيم شبن كلمة ا مد ا و وز أن يراد به أجرها وثواهبا.4)
 ( عن النهاية واللسان.5)
 ُء.واملِر:  ( اللسان6)
 .«وملؤ رعباً »:  وابألصر« ءء رعباً وُمّل وُمل »:  ( عن اللسان ا ويف األساس7)
 أو غري ا. رشش عليه طيناً أو دماً :  ( األساس8)
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َأي يدفعه وال يَقبله ا انته . ومراده أَبيب  َمَنبً  أَيحاَبهُ  وهذا:  أَنَبَبين عنه بذلك أَبو العالء. قا :  ابُن ســــــــــــــِيده يف امكم
نيَئةُ و  العالِء صـــاعٌد اللغوي  الوارُد عليهم يف العرا  ا كما يف املشـــوف.

َ
َثت امرأٌَة اجلِلحُد ما كان يف الدِّابي. وبعَ :  أَيضـــاً  امل

َعُ  به:  تقو  لك أُمي:  من العرب بِنحتاً هلا ِإىل جارهتا فقالت ِ أَمح  فَِإين أَِفَدٌة. َمِنيَئجِي  َأعِطيين نـَفحساً َأو نـَفحَساح
 َمنِيئَةً  الَمْدبَغَة ، ويقال للِجْلد ما دام في الَدباغلعلَّه في :  أَي في الدباغ. كذا فَسَّروه. قلت .الَمنِيئَةِ  وآِدَمةٌ في:  عنههللارضيفي حديث ُعمر و

 لها. َمِنيئَةً  وهي تَْمعَس:  حديث أَسماَء بنِت ُعَمْيٍس  (1)، ففي 

 ، وأَما الَمنِيَّةُ من الَمْوت فمن باب المعتّل. (2)يُهمز وقد ال يُهمز  األَرُض السَّوداءُ :  الَمْمنَأَةُ و

باغِ  إِذا يَْمنَُؤهُ  كَمنَعَه أَي الِجْلدَ  َمنَأَهوَ   حتى اْنَدبغ. نَقَعَه في الّدِ

 وافَْقتُه ، على مثال فَعَْلتُه ، وهو مستدرك عليه.:  َمنَأْتُهوَ 

نَّْورُ  ماءَ :  أَهمله الجوهري ، وقال اللحيانيُّ  َماءَ :  [موأ] مِّ  (3) يَُموُء ُمَؤاءً  الِهرُّ ، وهو أَْخَصرُ :  ، وفي العباب الّسِ  وَهْمَزتَْينِ  في أَّوله بالضَّ

 : َمْصَدٌر ، وقال شيُخنا الُمؤاءَ  وَصِريح ِعبارته أَنَّ 

 مصدره وهو الِقياس في مصادِر فَعَل المفتوح الّدال على َصْوِت الفَِم ، كما في الخالصة ، وظاهر ِعبارة اللسان وغيِره من كتب اللُّغة أَن

نَّورُ  فهو ، به فَسَّره غيُر واحٍد ، َصاحَ :  ، بالواو قبل األَلف الُمَواء ، وفي بعِض النسخ َؤاءُ المُ  ، َكقَْوٍل والصوت َمْوءٌ   كَمعُوعٍ  َمئُوءٌ  أَي الّسِ

 بالواوين. َمُووءٌ  أَي بالهمزة قبل الواو الساكنة ، وتجد هنا في بعض النسخ

َكماِعيَة ، وهو قوُل ابِن األَعرابّي ، وبه صدَّر في اللسان ، فال يُلتفت إِلى  َمائِيَة فيقال ويَُخفَّف بتشديد الياء المائِيَّةُ و ، بهمزتين ، المائِئةُ و

نَّْورُ :  فال معنى لذكر التخفيف ، كما هو ظاهر:  قول شيِخنا  أَهِليًّا كان أَو َوْحِشيًّا. الّسِ

نَّْوُر إِذا صاَح ، حكاه أَبو ع أَْمَوأَ و ُجلُ و مٍرو ،الّسِ نَّْوِر نقله الصاغاني. صاَح ِصياَحهَ :  الرَّ  أَي الّسِ

 فصل النون
 مع اهلمزة

إِذا نََهْيتَه  نَأْنَأَةً  الرُجلَ  نَأْنَأْتَ :  ونَْهنََههُ ، قال األُمويّ  َكفَّه ِء إِذاعن الشي نَأْنَأَهو أَحسَن ِغَذاَءه ، إِذا نَأْنَأَه [نأنأ]
ا يريد وَكفَفْ  (4) تَه ، في لسان عمَّ

ا أَراَد وتََراَخى:  كأَنه يُريد:  العرب َ و إِني َحَمْلته على أَن َضعَُف عمَّ أْي نَأْنأ كذا قاله ابُن  ولْم يُْبِرْمه ، فيه َضعُف أَي ُمنَأْنَأَةً و نَأْنَأَةً  في الرَّ

 :  عبُد ِهْند بُن زيٍد التغلبيُّ ، جاهليٌّ إِذا َخلََّط فيه تَخليطاً ولم يُْبِرمه ، قال :  سيده ، وعبارة الجوهريّ 

ٍر  مح أِبَمــــــــــــح كــــــــــــُ نــــــــــــح نح مــــــــــــِ عــــــــــــَ اَل َألــــــــــــحَ بح َِ فــــــــــــَ نــــــــــــَ  مــــــــــــُ

ِدي    عـــــــح ــــــَ جي بـ امــــــَ ِه هـــــــَ ضح بـــــــِ مــــــَ يــــــٍف وال َتســــــــــــــــــــح عــــــِ  ضــــــــــــــــــــَ

  

د هح  رحُء حـــــــــــــَ َ
ُب املـــــــــــــ رحكـــــــــــــَ اَن يــــــــــــــَ نـــــــــــــَ ِإن  الســـــــــــــــــــــــــــِّ  فـــــــــــــَ

ِد الــــــــَورحدِ     لــــــــَ  اأَلســــــــــــــــــــــَ ُدو عــــــــَ عــــــــح ــــــــَ زحِي َأوح يـ َن اخلــــــــِ  مــــــــِ

  
َ و ُ :  وقال أَبو عمرو قَُصَر وَعَجز:  عنه نَأْنَأ ْعُف ،:  النَّأْنَأَة ديق و الضَّ  َماتَ  ِلَمنْ  ُطوبَي:  قال أَنه عنههللارضيروى ِعْكِرَمةُ عن أَبي بكر الّصِ

َل اإِلسالم قَْبَل أَن يَْقَوى َويَْكثَُر أَهلُه  .النَّأْنَأَةِ  في َ  وناِصُره والدَّاِخلُوَن فيه ، فهو عند الناس َضِعيفٌ مهموزة ، يعني أَوَّ :  في الُكّلِ ، يقال َكتنَأْنَأ

 َ  ثُمّ  الَجَمل يوم عنه تَخلَّف قد وكان ، ُصَرد ْبنِ  لُسلَْيَمانَ  عنههللارضيقول َعِلّيٍ  ومن ذلك:  الرُجُل إِذا َضعَُف واْستَْرَخى ، قال أَبو ُعبَْيدٍ  تَنَأْنَأ

ْرَت. قلت يريد َضعُْفَت واستَْرَخْيَت. وفي األَساس. ؟، فكْيَف رأَْيَت ُصْنَع هللاِ  (5)وتََراَخْيَت  تَنَأْنَأْتَ :  له فقال ، بعدُ  أَتاه :  أَي فَتَْرَت وقَصَّ

بن َمْهِدّي ، حدثنا أَبو َعَوانةَ ، حدثني أَبو زكريا يحيى بُن ُمِعيٍن ، حدثنا عبُد الرحمن :  قرأُْت في ِكتاب األَنساب للبالذُِرّي في َخبَر الَجملو

 أَتيُت عليًّا حين فََرغ من الَجَمل فقال لي:  ، عن ُسلَْيَماَن بن ُصَرد قال (6)عن إِبراهيم بن محمد بن الُمْنتَِشر عن أَبيه ، عن ُعبَْيِد بن نَُضْيلَة 

ك.يا أَميَر  (7)إِن الشَّْوَط بَِطيٌن :  . قلتُ نَأْنَأْتَ و تََربَّْصتَ :  هكذا هو َمْضبوٌط  المؤمنين ، وقد بَِقَي من األُموِر ما تَْعِرف به َصِديقَك من َعُدّوِ

ْرَت. نَأْنَأْتَ :  فيهاو ، كأَنه من التَّأَنِّي. ثم ساَق ِروايةً أُخرى  َوتَربَّْصَت وتَأَخَّ
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__________________ 
 ويف.:  ( اللسان1)
 هتمز وال هتمز.:  ( اللسان2)
 موءاً.:  اللسان( يف 3)
 هننهته.:  ( الصحاح واللسان4)
 وتربصت.:  ( األساس5)
 (.تقريب التهذيب ـثقات العجلي )وهو عبيد بن نضلة اخلزاعي ا ويقا  له عبيد بن نضيلة « فضيلة» ( ابألصر6)
 «.طوير ميكن أن أستدر  فيه ما فرطالبطا البعيد أي الزمان :  قوله إن الشوط بطا قا  يف النهاية»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
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ُ و  النُّْؤنُوءِ و بالمدّ  كالنَّأْناءِ  الضعيف والعاجُز الَجبانُ  (1) [َرأراءٌ ]والمعروف :  قال في المحكم الُمْكثُِر تَْقِليَب الَحَدقَةِ :  َكفَْدفَدٍ  بالقصر النَّأْنَأ

ا يَقُوم عليه  والُمنَأْنَإِ  كعُصفوِر وفي بعض النسخ بالقصر كُمعَْنعَن على ِصيغة اسم المفعول ، وإِنما قيل للضعيف ذلك لَكْونه َمْكفُوفاً عمَّ

 :  القَِويُّ ، قال امُرُؤ القَْيس

ِة آمثٍِ  لــــــــــــــ  ُ ٌد خبــــــــــــــِ عــــــــــــــح ُرَ  مــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــح عــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

رح  أَنح ٍَ اَل وَ     اِ  َواَل َحصـــــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــَ َد ا ـــــــــــــِ نـــــــــــــح  عـــــــــــــِ

  
ُ :  [نبأ] َكةً الَخبَرُ  النَّبَأ ق بينهما بعٌض ، وقال الراغبُ  ُمَحرَّ ُ :  وهما مترادفاِن ، وفرَّ َخبٌَر ذُو فائدةٍ عظيمٍة ، يَْحُصل بِه ِعْلٌم أَو َغلَبَةُ َظنُّ :  النَّبأ

ٌ  ، وال يُقال للَخبَر في األَْصلِ  َن هذه األَشياَء الثالثةَ  نَبَأ ً ]حتى يَتََضمَّ ى عن الَكِذب ، كالُمتَواتِر وَخبَِر أَْن يَتَعرَّ  (3)، وحقُّه  (2) [ويَكوَن صاِدقا

نِه ، وسلموآلهعليههللاصلىهللِا وَخبِر الرسوِل  :  كذا. قال أَْنبَأْتُه:  بِكذا ، ولتََضمنُّه معنى الِعْلِم يقال أَْنبَأتُه:  يقال الَخبَرِ  معنى (4) ولتََضمُّ

اآلية ، فيه تَْنبِيه على أَّن الَخبَر إِذا كان َشيئاً َعظيماً فحقُّه أَن يُتََوقََّف فيه ، وإِن ُعِلَم وَغلََب  (5) (ِإْن جاءَُكْم فاِسق  بِنَ َبإ  ):  وقوله تعالى

ته الظنُّ  ن َمْعنَى الِعْلم ، إِيَّاه أَْنبَأه كَخبٍَر وأَخباٍر ، وقد أَنباءٌ  ج (7)حتى يُعاَد النََّظُر فيه ويَتَبَيَّن  (6)على ِصحَّ َ و إِذا تضمَّ ن  بِه أَنبأ إِذا تََضمَّ

َ :  ، على اإِلتباع. ونقل شيُخنا عن السَِّمين في إِعرابه قال أَْنبُُؤك أَنا:  مشدَّداً ، وَحكى سيبويهِ  كنَبَّأَهُ  أَْخبَره ، معنى الَخبَر ، أَي َ و أَْنبَأ  نَبَّأ

يَت ِلثاَلثٍة وهي نِهايَةُ  نَْت معنى الِعْلم ُعّدِ ٌن معنى اإِلحاطة ، قيلوأَْخبََر ، متى ُضّمِ ي ، وأَعلمته بكذا ُمَضمَّ ، قال  أَْنبَأْتُه أَبلَُغ من نَبَّأْتُه:  التَّعَّدِ

َ  ، بل َعَدل إِلى أَْنبَأَني لم يقل (8) (َمْن أَنْ َبَأَك هذا قاَل نَ بََّأينَ اْلَعِليُم اخْلَِبْيُ ):  تعالى وَكْونِه ِمن قِبَِل  الذي هو أَبلُغ ، تَْنبِيهاً على تَْحقيِقه نَبَّأ

َ و هللا تعالى. قاله الراغب. َ  أَي (9) أَْنبَأَتهو نَابَأْتُه أَنبؤةو نَابَأَهو بََحَث عنه ،:  اْستَْنبَأَ النَّبأ ً  ُكلٌّ منهما صاِحبَه أَْنبَأ ة يهجو قوما  :  قال ذو الّرمَّ

وا  َرقــــــــــــُ مح ســــــــــــــــــــــــــَ اَورحهتــــــــــــَُ وِن ِإَذا جــــــــــــَ يــــــــــــُ  ُزرحُ  الــــــــــــعــــــــــــُ

ُد َأوح     بــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ رُِ  ال ا َيســــــــــــــــــــــــح مح مــــــــــَ وا  اَنأَبحهتــــــــــَُ َذبــــــــــُ  كــــــــــَ

  
يَّة ، فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعل  ءُ النَّبِيو ّي ، هو (10)بالهمز مّكِ فإِن هللا تعالى أَخبره بتوحيده ، وأَْطلَعَه على  الُمْخبُِر عن هللِا تعالى ، كذا قاله ابُن بَّرِ

َ  ، أَي الخبر ألَنه النَّبَإِ  ، بالهمز ، من ءُ النَّبِي:  . وقال الشيخ السنوسي في َشْرِح ُكْبَراهنبيُّه َغْيبه وأَعلمه أَنه :  َعن هللا أَي أَخبر ، قال أَنبأ

َ  ويجوز فيه تحقيق الهمز وتَْخفيفه ، يقال َ نَبَّ و نَبَأ َ و أ َ  ليس أَحٌد من العرب إِال ويقول:  . قال سيبويهأَْنبَأ ُمَسْيلَمةُ ، بالهمز ، غير أَنهم تَرُكوا  تَنَبَّأ
يَّة واليَِرية والَخابِيَة ، إِال أَهل َمكَّة فإِنهم يهمزون هذه األَحرف ، وال يَْهمزون في غيرها ،  النَّبِيّ  في الهمز (11) كما تََركوه في الذُّّرِ

 هو وتَْرُك الَهْمزِ  القياِس يَمنع ذلك (12)لغةٌ َرديئة ، أَي لقلَّة استعمالها ، ال ِلَكْوِن  النبيّ  والهمز في:  خالفون العَرَب في ذلك ، قالويُ 

الذي أَْرَسْلَت ، قال  نبِيِّكَ وَ » ورُسوِلك الذي أَرَسْلَت ، فردَّ علّي وقال:  قلتُ :  عند العرب سوى أَهِل مكة ، ومن ذلك حديُث البََراء الُمْختارُ 

ة وإِنما َردَّ عليه ليختلَف اللفظاِن ، َويَْجَمع له الثَّناَء بين معنى:  ابُن األَثير سالة ، ويكون تَْعِديداً للنِّْعَمة في الحالَْيِن ، وتعظيماً للِمنَّة  النُّبُوَّ والّرِ

ألَن الهمز لما أَْبِدل وأُْلِزم :  قال الجوهري أَْنبِيَاءُ  ج رسوالً  نَبِّيٍ  وليس ُكلُّ  نَبِيٌّ  ن كلَّ رسولٍ ، ألَ  النَّبِيّ  على الَوْجَهْيِن. والرسوُل أَخصُّ من

بِن ِمْرَداٍس كُكَرماَء ، وأَنشد الجوهريُّ للعَبَّاِس  نُبَآءُ و اإِلبداَل ُجِمَع َجْمَع ما أَْصُل الِمه َحْرُف الِعلّة ، َكِعيٍد وأَْعياٍد ، كما يأْتي في المعتلّ 

 :  عنههللارضيالسُّلَِمّيِ 

امَت  ذءِ اي خــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ٌر  الــــــــــــــنـ رحســــــــــــــــــــــــــــَ َك مــــــــــــــُ  ِإنــــــــــــــ 

ا    َداكـــــــــــَ يـــــــــــِر هـــــــــــُ بـــــــــــِ َد  الســـــــــــــــــــــــــ  ر  هـــــــــــُ ريحِ كـــــــــــُ  اِبخلـــــــــــَح

  

ًة  بــــــــــــــــ  َك  ــــــــــــــــََ يــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ ىَن عــــــــــــــــَ  إن  اإِللــــــــــــــــَه بــــــــــــــــَ

ا    اكـــــــــــــــــَ دًا لـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــ  ه و ـــــــــــــــــَُ قـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــح  يف خـــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( عن اللسان.1)
 مفردات الراغب األصفهاين. ( ليست يف2)
 وح  اخلرب.:  ( عند الراغب3)
 ولتضمن النبب.:  ( عند الراغب4)
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 .6( سورة ا جرات اآية 5)
 وغلب صحته عل  الظن.:  ( عند الراغب6)
 نّببته وأنباته.:  فضر تبّا يقا  ـوبه يكتمر املعىن  ـ( زيد عند الراغب 7)
 .2( سورة التحرمي اآية 8)
 .«قوله أنبؤه اخل ا هكذا خبطه وليتبمر»:  هبامش املطبوعة املصرية( 9)
فعير مبعىن فاعر للمبالغة :  مثر نذير مبعىن منذر وأليم مبعىن مؤمل. ويف النهاية« مفعر» مبعىن فاعر ا وقد صـــححه ابن بري:  ( يف الصـــحاح10)

 من النبب اخلرب.
 تركوا اهلمز يف النيّب.:  ( الصحاح واللسان11)
 ألن.:  ( اللسان12)
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جْت عليه آياٌت َمْبُحوٌث فيها ، أَْنبَاءو اُج الِقراَءةُ الُمْجَمع عليها في النَّبِيئونَ و َكشِهيٍد وأَْشَهاٍد ، قال شيخنا وُخّرِ  النَّبِيِّينَ  جمُع َسالمٍة ، قال الزجَّ

َ  ما في القرآن من هذا ، واشتقاقُه منَطْرُح الَهْمِز ، وقد همز َجماعةٌ من أَهل المدينة جميَع  األَْنبِياءِ و َ و نَبأ واألُجوُد :  ، أَي أَخبر ، قال أَنبأ

ةُ :  بالهمز ، وقد يَُسهَّل ، وقد يُْبَدل َواواً ويُْدغم فيها ، قال الراغب النُّبُوَءةُ  واالسمُ  تَْرُك الهمز ، انتهى. وبين  عزوجلِسفاَرةٌ بين هللِا :  النُّبُوَّ

 إِلَزاَحِة ِعلَِلَها. (1) [من عباده]ِكيَّة َذِوي العُقوِل الزَّ 

َ وَ  ةَ  أَي ادََّعاها بالهمز على االتفاق ، ويقال تَبَنَّى ، إِذا تَنَبَّأ الين ، قال الراغب تَنَبَّى ، كما النُّبُوَّ وكان من :  ُمَسْيِلَمةُ الَكذَّاب وغيُره من الدجَّ

َ  إِذا هو ُمَطاوع ءِ النَّبِي استعمالُه فيَحّق لفظه في وْضع اللغِة أَن يَِصّح  ه فَتَحلَّى  نَبَّأ ا تُعُورَف فيمن يَدَّعي (2)كقوله َزيَّنَه فتََزيََّن وَحالَّ  لكن لمَّ

ة ل في َدْعَواهُ. النُبوَّ بن عبد  أَحمُد بُن الُحسين الطَّيِِّب الشاعرُ  أَبو الُمتَنَبِّئُ  ومنه َكِذباً ُجنَِّب استْعَمالُه في الُمِحّق ولم يُْستَْعَمل إِالَّ في الُمتَقَّوِ

ابن َوبَرة من قَُضاعة بأَرض السََّماَوة ، وتَبِعه خْلٌق كثيٌر ،  َخَرج إِلى بَني َكْلب الصمد الُجْعِفّي الِكْنِدّي ، وقيل َمْواَلهم ، أَصلُه من الُكوفة

الً  وادََّعى ووضع لهم أَكاذيبَ  ةَ  م ادََّعىث النسب أَنَّه َحَسنِيّ  أَوَّ بِِحْمَص حين أَسَره  وُحبَِس َدْهراً  يعني ِدَمْشقَ  عليه بالشأْم بالضم فُشِهدَ  النُّبُوَّ

ق أَصحابَه ، وادَّعى عليه بما َزعمه فأَنكر ْعرَ  وأُْطِلقَ  وَكذَّب نَْفسه ثُمَّ اْستُتِيبَ  األَميُر لُْؤلٌُؤ نائب اإِلخشيد بها ، وفَرَّ  من الَحْبس وَطلَب الّشِ

فمدحه ، ثم عاد إِلى بغداَد فقاله وأجاد ، وفاَق أَهَل َعْصِره ، واتصَل بَِسْيِف الدَّْولَِة بِن َحْمَداَن ، فمَدحه ، وسار إِلى َعُضد الدَّْولَة بفاِرس ، 

ة فَصاَحته ، وِشدَّةِ بالغته ، وَكَماِل إِنما لُقِّ :  في قِّصٍة طويلٍة َمذكورة في َمحلّها ، وقيل 354فقُتِل في الّطريق بقُْرِب النَّْعَمانية سنة  ب بِه ِلقُوَّ

 :  َمعرفته ، ولذا قيل

اُس َ ينَ  َر الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ يبِّ ملَح يـ نــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ تـ
ُ

 املــــــــــــــــــ

انِ     ر الـــــــــــــــــز مـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــِ َر  لـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــُ  َأي  َ ٍن يـ

  

رِه  عـــــــــــــــــح َو يف شــــــــــــــــــــــــــــــِ يبيف هـــــــــــــــــُ نح  نـــــــــــــــــَ  ولـــــــــــــــــكـــــــــــــــــِ

اين     عـــــــــــــــَ
َ

ه يف املـــــــــــــــ زَاتـــــــــــــــُ جـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح َرتح مـــــــــــــــُ هـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــَ

  
ونه َحكيَم الشعراِء ، والذي قََرأُْت في َشْرحِ الواحدي نقالً عن ابِن ِجنّي أَنه إِنما لُقِّب بقولهوكانوا   :  يُسمُّ

هـــــــــــــــــــــــا  ُ  َدارَكـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ ٍة ت ـــــــــــــــــــــــ   َأان يف أُم

ودِ     ٍح يف مثــــــــــــــــــــَُ الــــــــــــــــــــِ رِيــــــــــــــــــــٌب َكصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــــــَ

  
َ و ً  كمنَع نَبَأ اء ارتفع:  نُبُوءاً و نَْبأ َ أَنْ  هو من النَّبِيُّ :  قال الفَرَّ ة من (3)وإِن أُِخَذت :  عن هللا ، فتُِرك همُزه ، قال بأ وهي االرتفاع  النَّبَاَوةو النُّبُوَّ

 أَي أَنه أَشرف على سائر الَخْلق فأَصله غير الهمز. (4)

َ و ً  عليهم نَبَأ ً  لى القومع نَبَأْتُ و وكذلك نَبَهَ ونَبََع ، كالهما على البدل ، َطلَعَ و َهَجم:  نُبُوءاً و يَْنبَأُ نَْبأ إِذا اطَّلَْعت  نَْبأ
َ :  يقالو عليهم ، (5) ِمْن  نَبَأ

ُ  الثوُر الذي:  النَّابِئُ و ِمْنها إِليها. خَرج أُْخَرى أَي أَْرٍض إِلى أَْرض ً  يَْنبَأ  :  من أَرٍض إِلى أَْرض ، أَي يَْخُرج ، قال َعِديُّ بُن زْيٍد يَِصُف فََرسا

ــــــــــــــّر وَ  اَه ال ُة املــــــــــــــرِي   ــــــــــــــَُ جــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــ  ــــــــــــــنـ ُه ال ــــــــــــــَ  ل

اًل     دح ِب عـــــــــــــِ ئكـــــــــــــح ـــــــــــــِ اب ـــــــــــــ  ـــــــــــــن رَاِ   اِبل حـــــــــــــح (6)املـــــــــــــِ
 

  
َ :  ثَْوراً َخَرج من بَلٍد إِلى بلد ، يقال بالنابئ أَراد ،  نابِئ جاَء من بلٍد آَخَر ، ورجلٌ :  نَابِئ وَطَرأَ ونَِشَط ، إِذا خَرج من بَلٍد إِلى بلٍد ، وَسْيلٌ  نَبَأ

 :  أَي طارئ من حيث ال يُْدَرى ، كذا في األَساس ، قال األَخطل

َذ   ـــــــــقـــــــــَ َ ال ينِّ ا عـــــــــَ ـــــــــَ ي فـــــــــِ ـــــــــح اين َوان ـــــــــَ ي قـــــــــِ اســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ  َأاَل ف

رُت يف اخلــــــَ     قــــــُ وِد َيســــــــــــــــــــح ــــــعــــــُ َذ  اِبل ــــــقـــــــَ َ  ال ــــــح ي لــــــَ ــــــَ رِ فـ  مــــــح

  

ا وَ  هـــــــــــَ ـــــــــــُ رِيـــــــــــبـ دح يـــــــــــَ ِذي قـــــــــــَ ا اِبلـــــــــــ  َذاهـــــــــــَ َ  قـــــــــــَ يـــــــــــح  لـــــــــــَ

رِ وَ     ُر اأَلمــــــــــــــــح ُه أَيحســــــــــــــــــــــــــــــَ زحعــــــــــــــــُ  اَل بــــــــــــــــِذاَبٍب نـــــــــــــــــَ

  

َث وَ  عـــــــــــَ ر  َأشـــــــــــــــــــــــــح ا كـــــــــــُ َذاهـــــــــــَ نح قـــــــــــَ ئلـــــــــــكـــــــــــِ  اَنبـــــــــــِ

رِي    دح ُث ال نـــــــــَ يـــــــــح نح حـــــــــَ َداُر مـــــــــِ ِه األَقـــــــــح ا بـــــــــِ نـــــــــَ ـــــــــح تـ ـــــــــَ  أَتـ

  
قوُل  الُمستَدرك ، عن أَبي األَسود ، عن أَبي َذّرٍ وقال إِنه صحيح على َشْرط الشيخينفي َحِديٍث أَخَرجه الحاكُم في  ِمن هنا ما جاءَ و

على األعرابّي ،  عليه أَي الهمز أَنَكره فحينئذ هللا ، بالهمز ، أَي الخاِرَج من َمكَّة إِلى المدينة ءَ نَبِي يا وسلموآلهعليههللاصلىله  األَعرابيّ 

 : ألَنه ليس من لُغة قَُرْيش ، وقيل

__________________ 
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 ( عن مفردات الراغب.1)
 ومجَّله فتجّمر.:  ( زيد عند األصفهاين2)
 ُأِخَذ.:  ويف اللسان« فبصله» لعله أخذ بدلير قوله« قوله وان أخذت»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 عن األرض.:  ( زيد يف اللسان4)
 طلعت.:  ( الصحاح5)
 املخرا .:  ( اللسان6)
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َحدِّثا ا وله َطرِي  آخُر ُمنقِطض ا  (1)ِإن يف ُرَواته حســيناً 
ُ
ع فه مجاَعٌة من الُقر اِء وامل اجلُعحفّي ولي  من شــرطهما ا ولذا ضــَ

عحٍد عن مَححَزة الز ايِت عن مُححران بن َأعح :  رواه أَبو ُعَبيد ثنا ُ مُد بن ســــَ َاَ َأن رجاًل فذكره ا وبه اســــتَد   الزركشــــي  َأن َحد 
 ِإلا وسللللموآلهعليههللاصللللى النيب تـَرحُ  اهلمِز ُمطلقاً ا والذي صــــــر ح به اجلوهري  والصــــــاغاين ا أَبن الن يبّ  املختاَر يف

وا ا ويؤيــده قولــه تعــاىل  ألَنــه أَراد اي َمنح َخرَج من مكــة ِإىل املــدينــة ا ال لكونــه مل يكن من لُغتــه ا أَنكره ال ):  كمــا تو  
ِصدون استعماَله ِمن الر عونة ا ال من الّرِعاية ا قاله شيُخنا  (2) (تَ ُقوُلوا راِعنا فِإهنم ِإلا هُنُوا عن ذلك أَلن اليهوَد كانوا يـَقح

قو   لغٌة رديئة ا يعين ِلِقّلة اســـــــــــــتعماهلا ا ال أَلّن الِقياس مينض من ذلك ا َأاَل تـََر  ِإىل النيبِّ  اهلمُز يف:  ا وقا  ســـــــــــــيبويه
َر قـَُريحٍش ال نـَنحربُ ا ويرو »:  له فقا َ   َ  ءَ َنيب  اي له قير وقد وسلموآلهعليههللاصلىســيِّدان رســوِ     ال :  ِإان  َمعحشــَ

ُد به غرَي الظاهر.   ابلي (*) تـَنحبزح  كذا يف الن ســــــــــــــخ املوجودة ا من النـ َبِز وهو الل َقب ا َأي ال َ حَعر اللي َلَقباً تـَقحصـــــــــــــــِ
تُ »:  يف رواية فقا و  ا َأي بغري  زٍ   ِ  نيب   فِإّلا َأانَ  نحربح ا ابلراِء َأي ال هَتحِمزح ا كما سيبحيتال تَـ :  والصواب    ءِ بَِنيب  َلسح

ِر مبا ل اه ا    نيب   ولكن فَبشــــف  ا وذلك أَنه عليه الصــــالة والســــالم أَنكر اهلمز يف اله ا فَرد ه عل  قائله ا ألَنه مل َيدح
ء يتعل   ابلشــرحع ا فيكون ابإِلمســا  عنه ُمِبيَح َ حظوٍر َأو حاِ َر ُمباٍح. كذا يف اللســان َأن مُيحســَك عل  ذلك ا وفيه شــي

عرائه بع  أَلن ا السلللالمعليهوينبغي َأن تكون روايُة ِإنكارِه غرَي صــــــحيحِة عنه :  ا قا  أَبو علّي الفارســــــيّ   وهو شــــــُ
 ومل يَرِدح عنه ِإنكارُه لذلك ا فتَبم ر. (3) «النـ َبذءِ  َخامتََ  ايَ : » قا  الس َلِمي   اسٍ ِمرحد بنُ  العب اسُ 

ومنه أُخذ :  قيل:  يُهمز وال يُهمز ، وقد ذكره المصنف أَيضاً في المعتّل ، كما سيأْتي ، قال شيخنا الطريُق الواِضحُ :  فَِعيل على ءُ النَّبِيو

ُسول ، ألَنه الطريقُ  ُل إِلى هللا تعالى ، كما قالوا في الرَّ ُح الُمَوّصِ راَط اْلُمْسَتِقيمَ ):  الُمَوّضِ هو محمد  (4) (اْهِداَن الصِّ

فَا في كما ، وسلموآلهعليههللاصلى  الُهدى.ُطُرق :  األَْنبِياءُ و الطريُق ،:  ءُ النَّبِي:  قال فإِنه «الِكسائيّ  كالمِ  مفهومُ  وهو:  قلت. وُشُروحه الّشِ

ً  وذكره ابُن األَثير في الُمعتّل ، وفي لسان العرب كالنَّابئ يُهَمُز وال يُْهَمز الُمْحَدْوِدبُ  الناِشزُ  المكاُن المرتِفعُ :  ءُ النبيو إِذا  نُبُوءاً و نَبَأَ نَْبأ

بالهمز ، أَي المكاِن الُمْرتَفع الُمْحَدْوِدب ،  ءِ النَّبِي لَىال تَُصلُّوا عَ  َورَد في بعض األَخبار وهي من األَحاديث التي ال ُطُرَق لها ما ومنه ارتفع

، وغلط الُمالَّ علّي في ناموسه ، إِذ َوهَّم الَمْجَد في ِذْكِره في المهموز ،  ءالنَّبِي ، وال تَُصلُّوا على النَّبِي َصلُّوا على:  ومما يَُحاَجى به

ْوُت :  النَّْشُز في األَرض ، و:  النَّْبأَةُ و بمعنى االرتفاع ، وقد نبَّه على ذلك شيُخنا في شرحه النَّْبوة اغتَراراً بابِن األَثير ، وَظنًّا أَنه من الصَّ

ةأَو الَخِفيف ،  الَخِفيُّ  مَّ  :  قال ذو الرُّ

ُدٌس و  ٌر نـــــــــــــَ فـــــــــــــِ قـــــــــــــح زًا مـــــــــــــُ َ  رِكـــــــــــــح َوجـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  قـــــــــــــدح تـ

َبةِ     بــــــــــح ــــــــــَ نـ ِذبُ  بــــــــــِ ِه كــــــــــَ عــــــــــِ ا يف لــــــــــَح وحِت مــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــ 

  
ْكزُ  ْوُت ، والُمْقِفرُ :  الّرِ ُ :  الفَِطُن وفي التهذيب:  والنَُّدسُ  أَخو القَْفَرةِ ، يريد الصائد.:  الصَّ  :  الشاعرالصوت ليس بالشديد ، قال :  النَّْبأَة

تح  َبةً آَنســــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ن   نـــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ا الــــــــــــــح هــــــــــــــَ َزعــــــــــــــَ  َوأَفـــــــــــــــح

اءُ     دح َداَن اإِلمحســـــــــــــــــــــــــــــــــَ رًا َوقـــــــــــــــــــَ  اُص َقصـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ْرُس أَيًّا هي الجَ :  ُمْستَْنبِح ، ثم تَلَتَْها َصكَّةُ ُمْستَْفتِح ، وقيل نَْبأَة فسِمعنا:  قال الَحِريِرّي في مقاماته َصْوُت الِكالبِ  النَّْبأَة أَو نَْبأَةٍ  أَراَد َصاِحبَ 

َ  كان ، وقد ً  كَمنَعَ  الكلب نَبَأ  .نَْبأ

 هو َزْوج بُثَْينَة العُْذِريَّة صاِحبِة َجِميِل بن َمْعَمٍر ، وابنُه َسِعيُد بنُ :  وضبطه الحافظ هكذا ، وقال كُجَهْينَةَ بُن األَْسَوِد العُْذِريّ  بالضم نُبَْيئَةُ و

 تصغيرُ  َسْوءٍ  نُبَيِّئَةَ  ِمثال نُبَْيعَة ، ُمَسْيِلَمةَ  نُبَيِّئَةُ  يقولون في التصغير كانتو ِمثال نُبَيِّع ِء نُبَيِّئالنَّبِي ، جاَءت عنه ِحكاياٌت ، وتَصغير نُبَْيئَةَ 

يّ  ءٍ نَبِى تَْصِغير بالفتح ، وهو َسْوءٍ  نُبَيِّئَ  وكان النُّبُوَءةِ  تُه كان ُمَسْيِلَمة:  ذي ذكره سيبويهِ ال:  بالهمز ، قال ابن بَّرِ َسْوٍء ، فذكر  نُبَيِّئَةَ  (5) نُبُوَّ

ل غيَر ُمَصغٍَّر وال مهموز ، ِليُبَيِّن أَنهم قد همزوه في التصغير وإِن لم يكن مهموزاً في التكبير ، قال  األَوَّ

__________________ 
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 حتريف.« حسا»:  ( ابألصر1)
 .104( سورة البقرة اآية 2)

ال تنبز ابلي هو ابلراء املهملة مبعىن ال هتمز ابلي وأورد ا ديث يف لســـــان العرب يف مادة ن ب ر ابملهملة :  قوله:  حاشـــــية:  يف القاموس )*(
 .ـاه  ـفما وقض يف الطبعات السابقة ابلزاي تصحيف فاحذره 

 :  ( إشارة إىل قوله3)
 اي خـــــــــــــــــــامت الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــذء إنـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــر 

 ابخلـــــــــــــــري كـــــــــــــــر هـــــــــــــــد  الســــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــر هـــــــــــــــداكـــــــــــــــا   

  

 إن اإللــــــــــــــــــــه ثــــــــــــــــــــىن عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــة 

 يف خــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــه و ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــدًا لــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــا   

  

 .6( سورة الفاحتة اآية 4)
 كانت نبوة مسيلمة نُبيئة سوء.:   ( اللسان5)
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ولي  اأَلمر كمــا ذَكر ا أَلن :  لقطض بــذلــك ا قــا ا ابهلمز عل  ا ءِء نـَُب ِّ الن يب  ذكر اجلَوحهرِي  يف تصــــــــــــــغري:  ابُن بـَّريّ 
غِّرُه  أَنحِبياءَ  وأَم ا َمنح َ مُعه عل  (1)َكُكرماء ا َأي فيصــــــغره ابهلمز   نـَُبذءَ  عل  نَِبيَئاً  َأي هذا فيمن َ حَمُعهُ  ســــــيبويِه قا  فـَُيصــــــَ

َز يف اجلمض َلزِمه يف :  بغري  ٍز ا يريد ُنيَبٍّ  عل  ز يف اجلمض تركه يف التصــــــغري ا كذا َمنح َلزِم اهلَمح التصــــــغري ا ومن تر  اهلَمح
َبَما ذكران ا وهو ِإيراُد ابِن بـَّرِّي ا ولكن ما َأحَل  َتعبريه بقوله وَأخطبَ اجلَوهرِي  يف اإِلطال  يف لسان العرب ولي  :  َحسح

طَب ا عل  أَنه ال خطَب ا فِإن ُر كذلك ا فانظر أَين هذا من قوله َأخح ه ِإلا َتعر ض لتصــــــــــــــغري املهموز فقرت ا وهو كما اأَلمح
 قا  ا وهنا  جواٌب آخُر قـَر ره شيخنا.

َ  فالنٌ  َرَمى:  يقالو  نقله الصاغاني ، وسيأْتي في المعتل أَيضاً. لم يُْنِفذْ  أَنه ، أَي لم يَْشِرْم ولم يَْخِدْش ، أَو فَأَْنبَأ

ً  ِجَواَرهم وتَبَاَعَد عنهمتََرَك :  نَابَأَُهْم ُمنَابَأَةً و ة يهجو قوما مَّ  :  قال ذُو الرُّ

وا  َرقــــــــــــُ مح ســــــــــــــــــــــــــَ اَورحهتــــــــــــَُ وِن ِإَذا جــــــــــــَ يــــــــــــُ ــــــــــــعــــــــــــُ  ُزرحُ  ال

ُد َأوح     ــــــــــح ب ــــــــــعــــــــــَ رُِ  ال ا َيســــــــــــــــــــــــح مح مــــــــــَ وا  اَنأَبحهتــــــــــَُ ــــــــــُ َذب  كــــــــــَ

  
 ويُْرَوى نَاَوأْتَُهم ، كما سيأْتي.

 : * ومما يستدرك عليه

 :  قال َحنَُش بُن مالكجاَءْت به ، :  به األَرضُ  نَبَأَتْ 

و  ـــــــــــــــُ ت ِإن  ا ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ رِزح ف َك َأحـــــــــــــــح ســـــــــــــــــــــــــــــَ فح ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــَ  فـ

بحنَ َف     بـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــــَ رِّ َوادِ  يـ رحِء يف كـــــــــــــــــُ َ
 ابملـــــــــــــــــ

  
 موِضٌع بالطائف.:  َكغَُراب نُبَاءٌ و

 َخبَر. نَابِئَة هل عندكم ِمن:  ويقال

 الُهَذِليُّ شاعٌر. نُبَْيئَة ، أَو بالنُّبَاَوة وأَبو بالنُّبَاَءة َخَطبنا:  موضع بالطائف وقََع في الَحديث هكذا بالشكّ :  َكثَُماَمة النُّبَاَءةَ و

َ :  [نتأ] ً  َكَمنَع ءُ الشَّيْ  نَتَأ  .(2)، من النَّْبِر وهو االرتفاع  اْنتَبَرَ  إِذا نُتُوءاً و يَْنتَأُ نَتْأ

َ  من نَْبٍت وغيِره فقد اْرتَفَعْ  ُكلُّ ماو اْنتَفَخ ،و َ و ناتئ ، وهو نَتَأ َ و ارتفعَ :  من بلٍد إِلى بلد نَتَأ  نَتَأَتو (3)مثل نَبَأَ بالموحدة  اطَّلَعَ :  عليهم نَتَأ

ّنِ أَو الَحْيض ، وهذا يرجع لمعنى االرتفاع بَلَغَتْ :  الجاِريَةُ  نَتَأَتو َوِرَمْت ،:  القُْرَحةُ  َ و باالحتالم أَو الّسِ َخَرَج ِمْن َمْوِضِعه من :  ءُ الشيْ  نَتَأ

 .النُّتُوءُ  أَي يَْنفَِصل ، وهو أَن يَبينَ غير 

َ و ر قوُل أَبي ِحزام العُكلي. اْنبََرى واْرتَفَع أَي اْنتَتَأ  وبكليهما فُّسِ

ا  مـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ بحتُ فـ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــح هـــــــــــــــمح  انـ ـــــــــــــــئـــــــــــــــِ ِدرِّي  لـــــــــــــــِ

َذ هح     َوَأ  َأهـــــــــــــــــــح ِه الـــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــَ َزأحُت عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  نـ

  
يئهم أَي ِلعَِريفهم ، نََزأُْت عليه أَي  ُ وَ  تَْحِقُره» أَْقَطعُه. وفي المثل:  َهيَّْجُت عليه ونََزْعُت ، الَوأَى وهو السَّْيُف. أَْهَذُؤهْ ِلِدّرِ أَي يرتفع ، « يَْنتَأ

:  م ، وقيلتَْستَْصِغُره ويَْعظُ :  معناه:  ، وقيل (4)يقال هذا للذي ليس له شاهُد َمْنَظٍر وله باِطُن َمْخبٍَر ، أَي تَْزدِريه لُسُكونه وهو يَُحاِذيك 

هذا الَمثَُل فيمن يَتَقَدَُّم بالنُّْكِر ويَْشَخص به وأَنت تْحَسبهُ :  تَْحِقُره ويَْنتُو ، بغير َهْمٍز ، وسيأْتي في المعتّل إِن شاَء هللا تعالى ، وفي األَساس

 ُمغَفَّالً.

قاله الَحْفِصّي ، أَو َجبٌَل في  أَو نَْخٌل ِلبنى ُعَطاِردٍ  بن َطريف بن َسعيد ْيلَةَ ماٌء لبَني ُعمَ :  كذا في النسخ وضبطه ياقوت كعَُماَرة كُهَمَزةٍ  النُّتَأَةُ و

َرة  ، وعليها قُتِِل  (6)وهذا األَخير هو الذي قاله الباََلذُِرّي :  َماٌء ِلغَنِّيِ بن أَْعُصر. قلت:  والُمتَاِلع ، قاله نصر ، وقيل (5)ِحَمى َضِريَّةَ بين إِمَّ
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وت ِلُزهير بِن أَبي ْيٍر العَْبِسيُّ عند ُمْنَصَرفِه من عند الَملك النُّْعَمان بن الُمْنِذر ، والقاتِل له ِريَاح بن ُحَراٍق الغَنَوي ، وأَنشد ياقَشاُس بن ُزهَ 

 :  ُسْلَمى

ٍض  اجـــــــــــِ فـــــــــــَ ي بـــــــــــِ رَاعـــــــــــِ ـــــــــــُ وحمـــــــــــًا َأنح تـ ـــــــــــَ ِك يـ لـــــــــــ  عـــــــــــَ  لـــــــــــَ

وحَم     ــــــــــــَ يِن يـ ا رَاعــــــــــــَ مــــــــــــَ اَءةِ كــــــــــــَ ــــــــــــَ ت ــــــــــــ  ــــــــــــنـ املُِ  ال  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 (.اللسان)ٌء نـَُب ِّ :  ( يريد1)
 الرتفاع.:  ( يف املطبوعة املصرية2)
 اطّلعت عليهم.:  طلعت عليهم مثر نببت. ويف اللسان:  ونتبت عل  القوم:  ( يف الصحاح3)
  اذبك.:  ( اللسان4)
 .«إثرة» ( عن معجم البلدان ا وابألصر5)
. وأما .. قوله البالذري بالذر معّرب بالدر كما أن بندار معرب بندار وبلور كسنور معرب بلور كجمهور وقصور»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)

 .«471/  4بالر مبعىن البلور فمن استعما  املولدين أنظر اخلالصة ج 
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 يعين ابَنه يـَرحثِيه.
أَهُ وَ  اللحيانيّ  (1) عن كاْنتََجأَهُ  أَصابَهُ بالعَْين ،:  نَْجأَةً  ، كَمنَعه نجأَه:  [نجأ]  مثلُ  نَُجوءٌ و ، كنَُدٍس أَي بفتح فضم وهو نَُحُؤ العَْين تَعَيَّنَه ،:  تَنَجَّ

ِء أَي َشْهَوتَك إِيَّاه ، وذلك إِذا رأَيَت شيئاً هذا الشَّيْ  نَْجأَةَ  وُردَّ َعْنكَ  َخبِيثُها وَشِديُد اإِلصابِة بها أَي أَِمير مثلُ  ءٌ نَِجيو َكتِفٍ  مثل نَِجئٌ و َصبُورٍ 

وأَما :  أَي أَْعِطه َشْيئاً مما تَأُْكل ِلتَْدفَع به َعْنك ِشدَّة نََظِره ، قال الكسائي َشْهَوته َكنَْجعَة السَّائِل نَْجأَة اْدفَْع عنك:  في التهذيب يقالو فاْشتََهْيتَه.

ِشدَّةُ النََّظر ، أَي إِذا َسأَلكم عن طعاٍم :  النَّْجأَةو فقد تكون الشَّْهَوةَ ، وقد تكون اإِلصابَةَ بالعين. «السَّائِل باللُّْقَمةِ  نَْجأَةَ  اُردُّو» في الحديث قوله

المعنى أَْعِطه اللُّْقَمة ِلتَْدفََع بها :  إِليه ، قال ابن األَثيربين أَيِديكم فأَْعُطوه لئِالَّ يُصيبَكم بالعين ، وُردُّوا ِشدَّة نََظِره إِلى َطعاِمكم بِلُْقَمٍة تَْدفَعُونها 

أَحُدهما أَن تَْقِضَي َشْهَوتَه َوتَُردَّ َعْينَه ِمن نََظِره إِلى َطعَاِمك ِرْفقاً به ورحمةً ، والثاني أَن تَْحَذر :  وله َمْعنَيَانِ :  ِشدَّة النظِر إِليك ، قال

 ه ِلفَْرِط تَْحِديقه وِحْرِصه.إَِصابَتَهُ نِْعَمتَك بِعينِ 

ُ  وأَنت ُض ِلتُصيبها بِعَْينِك َحَسداً وِحْرصاً على الماِل. تَْنَجأ  أَمَواَل الناِس ، أَي تَتعَرَّ

دةِ  بََذأه:  والصواُب فيه غير صحيح ، أَو هو ، هذا ما ذكره الجوهريُّ عن األَصمعي ، َكِرَهه إِذا كَمنَعَه ءَ أَي الشي نََدأَه:  [ندأ] بالباِء الُمَوحَّ

ً  والذَّاِل الُمْعَجمة بناًء على ذلك الِقيل ، وفي الحقيقة ال َوَهم وال اعتراَض ، ألَنه نُِقَل ُكلٌّ من  َوَوِهَم الجوهريُّ  وقد نفاه أَقواٌم وجعلوه َخَطأ

في ]ِليَْنَضَج. قال  َدفَنَه فيها:  ، وكذلك القُْرَص في الَملَّة نََدأَه النَّاِر ، أَوأَلقَاء في :  يَْنَدُؤه نَْدأً  اللَْحمَ  نََدأَ و اللفظين ، كذا أَشار إِليه شيخنا

فَه وَذَعَره ، إِذا نََدأَه يَْنَدُؤه نَْدءاً :  يقالو ءٌ نَِدي ِمثال الطَّبِيخِ ، ولَْحمٌ  (3)االْسُم ِمثال  ءُ النَِّديو (2) :[ التهذيب  َضَرَب به األَْرضَ :  نََدأَهو َخوَّ

َملَّها ، :  يَْنَدُؤها بفتح الميم الَملَّةَ  نََدأَ و َعِملَه:  اللَّْحَم في الَملَّة والَجْمرِ  نََدأَ و نقله الصاغاني ، َطلَعَ :  عليهم نََدأَ و فََصَرعه ، نقله الصاغاني ،

رتَا بِعشِريَن ِمن الغَنَم ، :  ة والنُْدَهِة ، أَي على اإِلبدال. قال شيخنامثل النَّْدهَ  الَكثَْرةُ ِمن المالِ :  أَوله ويَُضمُّ  بالفتح النَّْدأَةُ و َعِملَها. أَي وقد فُّسِ

قاله أَبو عمرو ، وسيأْتي  قَْوُس قَُزحَ  هما قَْوُس هللِا ، ونُِهي أَن يُقال:  النُّْدأَةو النَّْدأَةو الَكثْرة من الماِء ، وهو غلَطٌ :  ونقل عن بعض النسخ

ً و ذلك للمصنف في ق س ط الُحْمَرة إِلى َجْنِب الشمس عند :  وقِيل في الغَْيِم إِلى ُغُروب الشَّْمِس أَو ُطلُوِعَها تَكون الُحْمَرةُ :  هما أَيضا

ً و ُحِكي عن ُكراع فيهما ءِ َكالنَِّدي إِلى َجْنِب َمْغِرب الشمِس أَو َمْطلَِعَها:  ُطلوعها وُغُروبها. وفي التهذيب َداَرةُ الشَّْمِس ، والَهالَةُ  هما أَيضا

 .(4) َحْوَل القََمرِ 

مِّ  النُّْدأَةو َطِريقَةٌ :  في لَْحِم الَجُزور النُّْدأَة:  صّرح غيُر واحد أَنَّه َمجاٌز. وفي التهذيب:  قال شيخنا الطَِّريقَةُ في اللَّْحِم الُمخاِلفَةُ ِللَْونِه:  بالضَّ

بينهما  (5)َطِريقَتَا لَْحم في بََواِطِن الفَِخَذْيِن ، عليهما بَياٌض َرقيٌق من َعقٍَب كأَنه نَْسُج العَنَكبُوت يَْفِصل :  النُّْدأَتانِ و ُمَخاِلفةً ِللَْون اللَّْحِم ،

ً  النُّْدأَةو َمِضيغةٌ واِحدةً ، فتصيُر كأَنهما َمِضيغَتانِ  ةِ ِمن الفََرٍس ،:  أَيضا ً أَيض النُّْدأَةُ و ما فَْوَق السُّرَّ يُْحَشى بها  من الصُّوف التي الدُّْرَجة ا

 أَو على بَّوٍ أُِعدَّ لها ، قاله ابُن األَعرابي. غيرها بالجّر مضاف إِلى إِذا َعَطفَْت على َولَدِ  تلك الدُّْرَجة (6) النَّاقَِة ثُمَّ تَُخلَّلُ  بالضم َخْوَرانُ 

قَِة من ال النُّْدأَةو  َكتَُخَمٍة وتَُخٍم في الوزن. نَُدأٌ  ، كُهَمَزةٍ ج كالنَُّدأَةِ  كالنُّْفأَةِ  نَّْبتِ واِحَدةٌ ِمن الِقَطعِ الُمتَفَّرِ

 نقله الصاغاني. َعَدا:  ِمثال َدْحَرجةٍ  نَْوَدأَةً  بزيادة الواو لإِللحاق بَِدْحَرجَ  نَْوَدأَ وَ 

ش :  نُُزوءاً و يَْنَزأُ نَْزءاً  (7) [كمنع]بَْينَهم  نََزأَ :  [نزأ] .:  الشيطان بينهم نزأَ و بينهم ، وكذلك نََزع بينهم ، وأَْفَسدَ َحرَّ :  النَّْزءُ و أَلقى الشَّرَّ

 حكاه الجوهريُّ عن الكسائّي. ؟أَي ما َحملك عليه ؟على هذا نََزأَك ما:  ، يقال َحَملَ :  عليه نََزأَ و فاِعُل ذلك:  ِمثال فَِعيلٍ  ءُ النَِّزيو اإِلغراُء ،

 وَكفَّه عنه. َردَّهُ :  أَي قَْوِله أَو فِْعِله عن َكَذا نََزأَهو عليه ، َحَملَه:  أَي صاحبِهِ  ليهفاُلناً ع نََزأَ و

__________________ 
 األخرية عن اللحياين.:  ( يف اللسان1)
 خطب.« ابن األثري» ( عن اللسان ا ويف األصر2)
 مثر.:  ( اللسان3)
 دارة القمر والشم .:  ( اللسان4)
 تفصر.:  اللسان( 5)
 .«حتلر»:  ( القاموس6)
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 ( زايدة عن القاموس.7)
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ح به أَرباُب األَفعال نُِزئَ و اءٌ  َرُجلٌ و ُمولٌَع ، أَي به َمْنُزوءٌ  وهو كعُنَِي ، صرَّ َل عنها  نَزَّ ، وإِذا كان الرجل على طريقٍة حسنٍة أَو سيِّئة فتَحوَّ

بالبناِء  يُْنَزأُ  بم:  ُحِذفت أَلفها ِلدخوِل حْرف الَجّرِ ، ورواه الجوهريُّ « على ما» أَصله ْدِري َعاَلمَ إِنَّك ال تَ :  إِلى غيرها قلت مخاطباً لنفسك

ء أَو بأَّيِ أَي على أَي شي بِمَ  مضبوط في نسختنا ككتِف ، وهو الموجود بخط الصغاني ، وفي نسخة شيخنا بالتحريك (1) َهِرُمكَ  للمفعول

يت نَْفُسكَ يُولَُع َعْقلَُك و ءشي ّكِ  من َحَسٍن أَو قَبِيحٍ. يَُؤول حالَك ءُ إِلى أَّي شي إِاَلمَ  معناه أَنك ال تدريو قاله ابُن الّسِ

 : * ومما يستدرك عليه

قاُء الصغير ، عن ابِن األَعرابي ،:  على فَِعيلٍ  ءُ النَِّزي  لُغة في نََزع. نََزأَ و الّسِ

َ :  ، الذي قاله الجوهري وغيره َزَجَره وَساقَه:  ، كمنعه نََسأَه:  [نسأ] َ :  َزَجرها ِليزداَد َسْيُرَها ، وفي لسان العرب:  اإِلبلَ  نََسأ الدَّابَّةَ  نََسأ

ً  والنَّاقَةَ واإِلبلَ   :  َزَجرها وَساقها قال الشاعر:  يَْنَسُؤها نَْسأ

َواِح اإِلرَاِن و  ـــــــــــــــح بَل ٍ  كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ن اعـــــــــــــــَ بحهتـــــــــــــــَُ  َنســـــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــَر لـــــــــــِ     اِإَذا قـــــــــــِ ا  ـــــــــــَُ ِ  ـــــــــــَُ اح تـــــــــــَ بـــــــــــوبــــــــــــَ َمشـــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــح

  
ْعَرياِن :  والَمْشبُوبتانِ   :  ، نقله الجوهريُّ ، قال األَعشى َكنَسَّأَه تَْنِسئَةً  .(2)الّشِ

اِدٍن وَ  ِة شــــــــــــــــــــــــــَ اَليــــــــــــَ ٍف اِبلــــــــــــعــــــــــــَ ا أُم  ِخشــــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــَ

ئُ     َنســـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــُ ا تـ زَاهلـــــــــــــََ اَلِ  غـــــــــــــَ ـــــــــــــظـــــــــــــِّ رحِد ال ـــــــــــــَ  يف بـ

  

مٌ  َواعــــــــــــِ ــــــــــــَ اَم نـ وحَم قــــــــــــَ ــــــــــــَ ا يـ هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ َن مــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــَ   أبَِحح
ا    اهلـــــــــــَ ن  حـــــــــــَ هـــــــــــُ ـــــــــــح تـ هـــــــــــَ ا َواجـــــــــــَ مـــــــــــ  رحَن لـــــــــــَ كـــــــــــَ ـــــــــــح بَن  فـــــــــــَ

  
َره:  ءَ الشي نََسأَ و ً  أَخَّ َ :  ويقال:  فَعَل وأَفعل بمعنًى. وفي الفصيح كأَْنَسأَه ، َمْنَسأَةً وَ  (3) يَْنَسُؤه نَْسأ ره  أَنسأَ و هللاُ في أَجله نََسأ هللاُ أََجلَك أَي أَخَّ

د ، وهو اختيار األَصمعّي. وقال ابن القطَّاع النُّْسأَة وأَْبقَاه ، من َ :  ، وهي التأْخير ، عن ُكراع في الُمجرَّ في أَجله. فعكسه  أَْنسأَ و هللاُ أَجلَه نسأ

َره ،، ب َكألَه :. نََسأَهُ :  قيلو ءُ النَِّسيو النَِّسيئَةُ  ، قاله شيخنا ، واالسم ً و معنى أَخَّ َ : وَ  وفي اللسان َدفَعَه عن الَحْوِض :  أَيضا َدفَعها :  اإِلبلَ  نََسأ

ْرتَها عنه ، نََسأَتُهاوَ  في السَّْيِر وَساقَها ، َ و أَيضاً عن الَحْوِض إِذا أَخَّ ً  اللَّبَنَ  نََسأ  ءُ النَّسْ  له بَِماٍء ، واسمه َخلََطه:  إِياه نََسأَهو له نََسأَهو نَْسأ

 وسيأْتي.

َ و بالتشديد َرشََّحتْه إِذا الَظبيةُ َغَزالَها نََسأَتو ً  نََسأ ً :  ِء اإِلبلفي ِظمْ  فالنٌ  نََسأَ و أَي اللبن الَمخلوَط بالماء أَو الَخْمر ءَ النَّسْ  سقاه:  فاُلنا  زاد يوما

َ :  من ذلك ، وعبارة الُمحكم أَو يومين أَو أَكثر في ِوْرِدها ، وعليه اقتصَر في األَساس ره :  اإِلبلَ  نَسأ عن َوْقتِه ،  (4)زاد في ِوْرِدها أَو أَخَّ

ً  الماِشيةُ و الدابَّةُ  نََسأَتو كذا في لسان العرب. ً و وبرِ أَي ال نَباُت َوبَِرَها بعَد تَساقُطهِ  هو حينو بََدا ِسَمنُها ،:  َسِمنَْت ، وقيل:  تَْنَسأُ نَْسأ  نََسأ

 فَعََل أَفعل بمعنًى. أَْنَسأْتُهو البَْيعَ  نََسأْتُه باعه بتأْخير ، تقول:  ءَ الشيْ 

كة بِأََخَرةٍ  أَي بعته (5)على فَِعيلة  نَِسيئَةٍ و وبِْعتُه بُِكأْلَةٍ  بالضم بِنُْسأَةٍ  بِْعتُهو  االسُم منه.:  بالمد ءُ النَِّسيو ، النَِّسيئَةُ و ُمحرَّ

َا النَِّسي):  المذكور في قول هللا تعالى ءُ يالنَّسِ و ُره العرُب في الجاهليَّة فنهى هللاُ  (6) (ُء ِزايَدة  يف اْلُكْفرِ ِإَّنَّ  عنه عزوجلَشْهُر كانت تَُؤّخِ

َا النَِّسي):  في كتابه العزيز حيث قال أَنا الذي :  يقوُم رجٌل فيقول (7)اآلية ، وذلك أَنهم كانوا إِذا َصَدروا عن ِمنًى  (ُء ِزايَدة  يف اْلُكْفرِ ِإَّنَّ

م واجعَْلها في َصفَر  أَْنِسئْنا:  ال يَُردُّ لي قضاٌء ، فيقولون ْر َعنّا ُحْرَمةَ الُمَحرَّ ألنهم كانوا يكرهون أَن تتوالى عليهم ثالثة ]َشْهراً ، أَي أَّخِ

م ، كذا في الصحاح. وفي اللسان (8) [ألن معاشهم كان من الغارة أَشهر ال يغيرون فيها ،  المصدر ويكون ءُ النَِّسي:  فيُِحلُّ لهم الُمَحرَّ

ْرته ، ثم يُحَ  َمْنُسوءٌ  َء فهوالشَّيْ  نََسأْتُ :  فَِعيٌل بمعنى َمفعول ، من قوِلكَ  ءُ النَِّسيو ، مثل قَتِيل وَمْقتُوِل ، الَمْنُسوءَ  ل، إِذا أَخَّ  إِلى َمْنُسوءٌ  وَّ

ل َمقتوٌل إِلى قَتِيٍل. ءٍ نَِسي ٌ  وقَْومٌ  ناِسئٌ  ورجلٌ  ، كما يَُحوَّ فَِمن بَني :  مثل فاِسٍق وفََسقٍَة. وقرأْت في كتاب األَنساب للبالذري ما نصه نََسأَة

ُس بُن أَُميَّة بن عْوِف بن قَلَعِ    بنفُقَْيٍم ُجنَاَدة ، وهو أَبو ثَُمامة ، وهو القَلَمَّ

__________________ 
 َهَرَمك.:  ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان1)
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 ..«.. كذا خبطه وبسائر النسخ وابملطبوعة الزهرلن وهي الصواب»:  وهبامش املطبوعة املصرية« الشعرلن» ( عن اللسان ا وابألصر2)
 َنَساًء.:  ( يف نسخة أخر  من القاموس3)
 وأّخرها.:  ( اللسان4)
 ( فعيلة ليست يف القاموس.5)
 .37( سورة التوبة اآية 6)
(7.  ( عن الصحاحح
 ( عن الصحاح.8)
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بَ  الشــــهور أَربعا ســــنًة ا وهو الذي أَدر  اإِلســــالم منهم ا وكان َأّوَ  من نســــبَ  ُحَذيـحَفة بن َعبحِد بن فـَُقيحم بَ  قـََلٌض ا َنســــَ  َنســــَ
نا ا بحَض ســـِ بَ و  ســـَ َرة ســـنًة ا وكان َأحُدهم يقوم فيقو أُمّيُة ِإحد َنســـَ  ِإين ال ُأحاب وال أُعاب ا وال يـَُرد  قود. مث:    َعشـــح

بُ  َة ا عن مشـــاله قالوا يـَنحســـَ اِم بن الَكلحيبّ ا وحدثين عبُد   بن صـــاحل ا عن َأيب ُكناســـَ كانوا :   الشـــهوَر ا وهذا قوُ  ِهشـــَ
َتِسُئونَه  يف وقت واحٍد من السنة ا فكانواحيُِب ون َأن يكون يـَوحُم َصَدرِهم عن اَ جِّ  رونه يف :  ءُ الن ِسيو  ا يـَنـح التبحخرُي ا فيـَُؤخِّ

ِبر ا لزايدة َأحَد عشـــــــَر يوماً م ُقح
ٍم من ذي ا ج ة جعلوه يف العاِم امل ن كرِّ ســـــــنٍة َأحَد عشـــــــَر يوماً ا فِإذا وَقض يف عد ة َأاي 

م الســـنة ُكلَِّها ا وكانُوا حُيَّرِمون الشـــهريِن الل َذيحِن يقض فيهما ا ج  ذي ا جة ا مث عل  تلك اأَلايم ا يفع لون كذلك يف َأاي 
َر الذي بعَد ا ا  ي يف (لُِيواِطُؤا)والشــهح َة ما َحرََّم هللاُ )بذلك  ءِ الن ســِ ا وكانوا حُيَّرِمون َرَجباً كيف وقَض اأَلمُر ا فيكون  (ِعدَّ

هُ  ُرو بن ُبَكريح يف الســـنة أَربَعُة َأشـــح ّ :  ر ُحرٌم ا وقا  َعمح يبِّ ر الضـــ  فضـــ 
ُ
الَقاَلِمُ  ا واحدهم :  الشـــهورِ  لَِنســـَبةِ  يُقا :  قا  امل

َُعظ م ا وكان َأّوهلم ُحذيَفة بن َعبحِد بن فـَُقيحم بن َعِديِّ بن عامر بن ثـَعحَلَبَة بن ا ارث بن م
الك قـََلم ٌ  ا وهو الرئي  امل

ابنه قـََلُض بن ُحذيفة ا مث َعب اد بن قلض ا مث أُمية بن قلض ا مث َعوف بن أَُمية ا مث ُجَنادة بن أُمي ة بن عوف بن ِكنانة ا مث 
ُهَر ا ُُرَم ا فُيغريون فيها ويُقاتِلون ا فكان َمنح وكانت َخثـحَعم وَطيِّ :  بن قـََلٍض. قا  بَ  ُء ال حُيَّرِمون اأَلشـــــــح  الشـــــــهوَر من َنســـــــَ

َحلِِّلا من َطيِّ :  وم فيقو ُ يق الناِسئا
ُ
َء وَخثـحَعم ِإين ال ُأَحاب وال أَُعاب وال يـَُرد  ما َقَضيحُت به ا وِإين قد َأحللت ِدماَء امل

مُتُوُهمح ِإذا عرضوا لكم. وأَنشدين عبُد   بن صاحٍل لبع  الَقالِم   :  ا فَاقـحتـُُلوُهمح َحيحُث َوَجدح
ا نــــــــــَ ا كــــــــــِ يــــــــــَ لــــــــــح تح عــــــــــُ مــــــــــَ لــــــــــِ دح عــــــــــَ قــــــــــَ ا لــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــ  َة أَنـ  نــــــــــَ

را    ضــــــــــــــــــــَ وِد َأخح ورَِ  الــــــعــــــُ ُن أَمحســــــــــــــــــــَ  مــــــُ  ِإذا الــــــُغصــــــــــــــــــــح

  

  ً هــــــــــــــمح محــــــــــــــِ عــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ رحاًب َوأَمــــــــــــــح م ســــــــــــــــــــــــــــِ ز هــــــــــــــُ  َأعــــــــــــــَ

رَاو     نحصــــــــــــــــــــــــــُ ِر عــــــــــــُ هــــــــــــح هــــــــــــمح يف َأو ِ  الــــــــــــد  َرمــــــــــــُ  َأكــــــــــــح

  

مح و  هــــــــــــِ َك ِديــــــــــــنــــــــــــِ اســــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــَ مح مــــــــــــَ اهــــــــــــُ نــــــــــــَ ــــــــــــح  َأان  أََريـ

ريحِ وَ     َن اخلـــــــــــــَ ا مـــــــــــــِ ظـــــــــــــن مح حـــــــــــــَ زحاَن هلـــــــــــــَُ رَاحـــــــــــــُ فــــــــــــــَ  َأوح

  

اًل وَ  ــــــــــِ ب قــــــــــح ُر مــــــــــُ ُر اأَلمــــــــــح ــــــــــَ ب قــــــــــح ــــــــــَ تـ ا ُيســــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ ن ــــــــــِ  َأن  ب

رَاوَ     ـــــــــــــــَ بـ ِر أَدح ِن اأَلمـــــــــــــــح رحاَن عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ بـ ُن أَدح  ِإنح حنـــــــــــــــَح

  
 :  وقال بعُض بني أَسدٍ 

مح  ئٌ هلـــــــــــــَُ ِه  اَنســـــــــــــــــــــــــــِ َوائـــــــــــــِ َت لـــــــــــــِ وَن حتـــــــــــــَح  مَيحشـــــــــــــــــــــــــــُ

رِمُ     وَر َوحيـــــــــــــــُح اَء املشـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــُ ر  ِإذا شـــــــــــــــــــــــــــــَ  حيـــــــــــــــُِ

  
عَانِ وقال ُعَمْيُر بُن قَْيِس بن   :  ِجْذِل الّطِ

ا  نـــــــــــَ اَ أََلســـــــــــــــــــــــــح ئـــــــــــِ اســـــــــــــــــــــــــِ دٍّ  الـــــــــــنـــــــــــ  عـــــــــــَ لـــــــــــَ  مـــــــــــَ  عـــــــــــَ

ا    رَامـــــــــــــَ ا حـــــــــــــَ هـــــــــــــَ لـــــــــــــُ عـــــــــــــَ ّر جنـــــــــــــَح وَر ا ـــــــــــــِ هـــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــُ

  
ْيَن ِمثْل البَْيعِ  أَْنَسأَهو راً ، كأَنه َجعَلَه له بِأََخَرةٍ ، واسُم ذلك الدَّْينِ :  (1)الدَّ َره به ، أَي َجعَلَه له ُمَؤخَّ بَا في» في الحديثو ، النَِّسيئَةُ  أَخَّ  إِنََّما الّرِ

بَا وإِن كان بغير زيادةٍ. قال ابُن األَثيرِ  هي البَْيُع إِلى أََجل َمعلومٍ « النَِّسيئَة بَِويَّاِت بالتأْخيِر من غير تَقَابٍُض هو الّرِ وهذا :  ، يريد أَنَّ بَْيَع الّرِ

بَا َمخصوصٌ َمْذَهُب ابِن َعبَّاٍس ، كان يََرى بَْيعَ  بِويّاِت ُمتَفَاِضلَةً مع التَّقَابُِض َجائِزاً ، وأَن الّرِ  .بالنَّسيئَةِ   الّرِ

َره إِلى ُمدَّةٍ ، أَنَشد ثَْعلَبٌ  َدْينَه يُْنِسئَه َسأَلَه أَنْ :  اْستَْنَسأَهُ و  :  أَي يَُؤّخِ

دح  َبتح قـــــــَ نحســـــــــــــــــــــَ ــــــَ تـ ا  اســــــــــــــــــــح يـــــــَ حــــــَ لــــــح ُة لــــــِ يــــــعـــــــَ ي َربــــــِ قــــــِّ  حــــــَ

اوَ     يــــــــــَ َد ا ــــــــــَ نــــــــــح يــــــــــمُ  عــــــــــِ ظــــــــــِ َك عــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ اٌر عــــــــــَ  عــــــــــَ
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ًة وَ  يـــــــــــــعـــــــــــــَ َوُن ضـــــــــــــــــــــــــــَ ِر َأهـــــــــــــح اَء امـــــــــــــح  ِإن  َقضـــــــــــــــــــــــــــَ

خِّ     ُ
َن املـــــــــــ يـــــــــــمِ  (2)مـــــــــــِ لـــــــــــِ رِّ حـــــــــــَ اِء كـــــــــــُ قـــــــــــَ ـــــــــــح  يف أَنـ

  
َمهزوالً كان لك  إِْن أَْعَطْيتَني اليوَم َجَمالً :  هذا رجٌل كان له َعلَى َرُجل بَِعيٌر ، فطلَب منه َحقَّه ، قال ؛ فَأَْنِظْرني حتى أُْخِصَب ، فقال:  قال

 َخْيراً من أَن تُْعِطيَه إِذا أَخَصبَْت إِبلُك.

ْرتُه:  َعْنهُ َدْينَهُ  نََسأْتُ و فَأَْنَسأَنِي الدَّْينَ  اْستَْنَسأْتُه وتقول . نََساءً  أَخَّ  بالَمّدِ

اعي ، قال أَبو طاِلٍب عمُّ النبّيِ  العََصا:  َوِبتَْرِك الَهْمِز فيهما بالهمز كِمْكنََسة وَمْرتَبَة الَمْنَسأَةو العظيمةُ التي تَكون مع الرَّ

 :  الهمز في وسلموآلهعليههللاصلى

ُه أَ  تـــــــــــَ َربــــــــــــح ٍر اَل َأاَبَ  ضـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــح ِر حـــــــــــَ ن َأجـــــــــــح  مـــــــــــِ

َبةٍ     نحســـــــــــــــــــــــَ ُر  مبـــــــــِِ بـــــــــُ ك َأحـــــــــح لـــــــــَ بــــــــــح ر  حـــــــــَ دح جـــــــــَ (3)قـــــــــَ
 

  
__________________ 

 وأنسبه الدين والبيض.:  ( اللسان1)
 املنح.:  ( عن اللسان ا وابألصر2)
 ـان  ـكما يف اللسان  ـ ا وقير  (أحبالً )( يف الصحاح روي منصوابً 3)
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 :  وقال آخُر في ترك الهمز

ــــــــــَ   ل َت عــــــــــَ ــــــــــح ب ــــــــــَ اةِ ِإذا َدبـ نحســــــــــــــــــــــــَ َرٍم  املــــــــــِ نح هــــــــــَ  مــــــــــِ

َك     ـــــــــح ن َد عـــــــــَ اعـــــــــَ ـــــــــَ ب ـــــــــَ دح تـ قـــــــــَ ـــــــــَ َز ُ فـ ـــــــــغـــــــــَ ُو وال ـــــــــهـــــــــح ـــــــــل  ال

  
ي بها ُ  ألَنَّ الدَّابَّة وإِنما ُسّمِ ر ، قال ابَن سيده بَِها تُْنَسأ يًّا فقالوا:  أَي تُْزَجُر ِليزداَد َسْيُرها ، أَو تُْدفَع أَو تَُؤخَّ ،  ِمْنَساة:  وأَبدلوا َهْمزها إِبداالً ُكلِّ

اءِ  من ذلكو وقد قُِرَئ بِهما َجِميعاً ،وأَصلها الهمز ، ولكنه بََدٌل الزٌم ، حكاه سيبويِه ،  فيما  (1) (ََتُْكُل ِمْنَسأََتهُ ) عزوجلفي قوله  قوُل الفَرَّ

ه غَةٌ على أَنّه َحْرُف جّرٍ ، والسَّأَةُ لُ  َعْن َسأَتِه ِمْن َسأَتِِه ، بفصل ِمن المذكورة يَُجوُز ، يَْعنِي في اآلية نقله عنه ابُن السَّيّد البََطْليُوسي ما نَصُّ

يَةُ  في ِسيَِة القَْوِس  العََصا أَو َطَرفُها ، أَي تَأُْكل ِمن َطَرف َعَصاه ، وقد ُرِوي أَنه اتَّكأَ على َخْضَراَء ِمْن َخْرنُوٍب ، :  قال ابُن عاِدل والّسِ

رين ، ونقل شيُخنا عن الَخفَاجي في ا ة ، وسأَتِه وإِلى هذه الِقَراَءة أَشاَر البَْيَضاِوي وغيُره من الُمفَّسِ لعناية أَنه قُِرَئ ِمْن َسأَتِه ، بِمن الَجارَّ

إِنها كانْت :  ما اْنعَطف من َطَرفي القَْوِس ، استِعيرْت لما ذُِكَر ، إِما استعارة اصطالِحيَّة ، ألَنه قيل:  بالَجّرِ بمعنى َطَرف العصا ، وأَصلُها

ْت بِاالتِّكاء عليها ، أَو لُغَويَّ  وهذه القراَءةُ َمْرِويَّةٌ عن َسعيد بن ُجبِْيٍر وعن :  ة باستعماِل الُمقَيَّد في الُمْطلَق ، انتهى ، ثم قالَخْضراَء فاعَوجَّ

اِء الِكسائّي. تقول العَُرب َسأَة القَْوِس َوِسئَتُها ، بالفتح والكسر ، قال ابن السَّيّد البََطْليُوِسي لما نقل هذه القراَءة عن ا َرادًّا عليه ، وتبعه لفَرَّ

ما لْم تَأِت به ِرَوايةٌ وال َسَماٌع ، ومع ذلك هو غيُر ُموافٍِق  عزوجل، ال يجوز أَن يُستْعَمل في كتاب هللا  فِيه بُْعٌد وتَعَْجُرفٌ :  الُمصنّف فقال

 ، البََطْليُوسي كالم من المقصودُ  انتهى ، العَصا على ُمعتِمداً  كان وإِنما ، قَْوس على ُمعتَِمداً  يَُكنْ  لم ألَنه ، السالمعليهلقصَّة سيِِّدنا ُسليماَن 

ْل.َمن وهو  قوٌض بما تَقدَّم ، فتأَمَّ

 :  ، قال ُعْرَوةُ بن الَوْرِد العَْبِسيُّ  الشََّراُب الُمِزيُل للعَْقلِ :  بالفتح مهموزاً  ءُ النَّسْ و

وحين  قـــــــــــــَ وين  ءَ الـــــــــــــنـــــــــــــ  ح ســـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــُ نــــــــــــــ  كـــــــــــــَ  مُث  تـــــــــــــَ

ِذٍب َوُزورِ     نح كــــــــــــــــــــــــَ َداَة ِ  مــــــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــــــــــُ

  
ي ذلك ِرَوايَةُ سيبويهِ :  هنا قال ءَ النَّسْ  وبه فَسَّر ابُن األَعرابيّ  َسقَْوني الَخْمَر ، وسيأْتي خبر ذلك في ي س ت ع :  إِنما َسقَْوهُ الَخْمَر ، يُقَّوِ

قيُق الكثيُر الماءِ  ر. ً  اللَّبنَ  نََسأْتُ  الَمْمذُوُق بالماِء ، ويقال:  وفي التهذيب واللّبَُن الرَّ  َخلَْطتُه له بماٍء ، واسمه:  إِيَّاه نََسأْتُهو لَهُ  نََسأْتُهو نَْسأ

قال ابُن األَعرابي :  ن راجعاً إِليهما ، بدليل قَْول صاحِب اللسانِ مثال فَِعيٍل ، راجع إِلى اللبن ، قاله شيُخنا ، وال بُْعَد إِذا كا ءِ ُء كالنَِّسيالنَّسْ 

ةً   :  ، بالكسر والَمّد ، وأَنشد ءُ النِِّسي هو:  َمرَّ

َربح  وَن ال َتشــــــــــــــــــــــــح ولــــــــــُ قــــــــــُ ــــــــــَ يــــــــــئــــــــــاً يـ ُه  ِنســــــــــــــــــــــــِ ِإنــــــــــ   فــــــــــَ

ـــــــــــــمُ     ي َوخـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ه ل ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــح ا ُذقـ َك ِإَذا مـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ل  عـــــــــــــَ

  
والذي قالَه ابُن األَعرابّي َخَطأٌ ، ألَن فِِعيالً ليس في الكالم إِالَّ أَن يكون ثاني الَكلمة :  ل، بالفتح ، وهو الصواب ، قا ءُ النَِّسي:  وقال غيره

 وستأْتي اإِلشارة إِلى مثله في َشِهد ، إِن شاَء هللا تعالى.:  أََحَد ُحُروِف الَحْلق. قلت

ً  ءُ النَّسْ و َمُن أَو بَْدُؤه:  أَيضا َمُن ، قال أَبو ذَُؤيٍب يَصف َظْبيَةً  في ءُ النَّسْ  َجَرى:  يقال الّسِ  :  الدََّواّبِ ، يعني الّسِ

ا  مـــــــــَ هـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ يـــــــــٍض كـــــــــِ َريح َربـــــــــِ هـــــــــح تح شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــَ ِه أَبـ  بـــــــــِ

ا     يــــــــــهــــــــــَ اَر فــــــــــِ دح مــــــــــَ قــــــــــَ افـــــــــــَ ُؤهــــــــــَ ا َنســــــــــــــــــــــــح رتَاُرهــــــــــَ  َواقــــــــــح

  
ْطِب َعن الماِء ، وَمارَ :  أَبَلَتْ  َمِن ، واْقتراُرهابَْدُء :  ءُ النَّسْ و َجَرى ،:  َجَزأَْت بِالرُّ  نَِهايَةُ ِسَمنِها َعن أَْكِل اليَبيِس.:  الّسِ

 نُُسوءٌ  ويروى:  على فَعُوٍل ، تَْسِمية بالمصدر ، وقال الزمخشريُّ  ٌء كالنَُّسوءِ نس امرأَة:  يقال المرأَةُ الَمْظنُوُن بها الَحْملُ :  بالتثليثِ  ءُ النَّسْ و

 رُسولُ  َخرج فلما ، الربِيع بنِ  العَاِص  أَبي تحت وسلموآلهعليههللاصلىكانت َزْينُب بِْنت رسول هللا  في الحديثو بضم النون ، عن قُْطُرب ،

ٌ :  يقال ، أَي َمْظنُوٌن بها الَحْمُل. نَُسوءٌ  وهي ، أَبِيها إِلى أَْرَسلها المدينة إِلى وسلموآلهعليههللاصلى هللا ،  نِسوةٌ نَِساءٌ و ، ءٌ نَسْ و نَُسوءٌ  امرأَة

ر َحْيُضها وُرِجَي َحبَلُها ، وهو من التأْخير ، وقيل يادة ، من:  أَي تأَخَّ اللَّبَن إِذا َجعَْلُت فيه الماَء تَُكثُِّره به ، والَحْمُل  نََسأْتُ  هو بمعنَى الّزِ

، وفي  نَُسوءٌ  وهي ، َربِيعةَ  بن عاِمرِ  أُمِّ  على َدَخل وسلموآلهعليههللاصلى أَنه ، كأَنه أُِخَذ من الَحِديث ، وهو َحْملُها بها أَو الَّتِي َظَهرَ  ِزيَادةٌ ،

تْه عبَد هللا.« أَْبِشِري بِعَْبِد هللِا َخلَفاً ِمن َعْبِد هللا»:  ، فقال لها ءٌ نَسْ :  ِرواية  فولََدْت ُغالماً فَسمَّ

__________________ 
 بتقدمي املفعو . ـهنا  ـالصواب قد جاء حبٌر أبحبر ا ويرو  وأحبر ابلرفض ا ورواية األصر  ـ
 .14( سورة سبب اآية 1)
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لهما. ِحْدثُُهنَّ وِخْدنُُهنَّ  أَي ُء نَِساءٍ نِسْ  هو:  للناس ويقال الُمخاِلطُ  هو الرجلُ  بالكسر ءُ النِّسْ و  بكسر أَوَّ

َ و العُُمر ُطولُ :  كالسَّحاب النََّساءو ره ، وحكى ابُن ُدَرْيدٍ :  هللاُ فِي أََجِله نََسأ وال أَدري :  فيه ، قال ابُن ِسيَده أَْنَسأَهُ :  في األَجلِ  (1)أََمدَّ له :  أَخَّ

َمْن أََحبَّ أَن »:  أَنس بن مالكٍ  في الحديث عنو في أَجِله بمعنًى ، كما في الصحاح ، نََسأَهو هللاُ أََجلَه ، أَْنَسأَهو ، النََّساءُ  كيف هذا ، واالسمُ 

َ و يُْبَسَط له في ِرْزقِه ، ِحم َمثَْراةٌ في الماِل » الحديثالتأْخيُر يكون في العُُمِر والدَّْيِن ، ومنه:  ءُ النَّسْ  «في أََجِله ، فَْليَِصْل َرِحَمه يُْنَسأ ِصلَةُ الرَّ

،  ٌ ر ، «له في العُُمرِ  أُْنِسئ وكان قد» حديث ابِن َعْوفٍ  َمِظنَّةٌ له وَمْوِضع ، وفيهي َمْفعَلَة منه ، أَي  «في األَثَر َمْنَسأَة ،  النُّْسأَةو أَي أُّخِ

ه:  (2)قال فَِقيهُ العرِب و التأْخيُر ،:  بالضّم مثُل الُكأْلَةِ  داَء ، وْليُبَاِكر الغََداَء ، َوْليُكْ  نَساءَ  وال النَّساءُ  من َسرَّ ِر العََشاَء ، وْليُِقلَّ ، فليَُخفِّف الّرِ

َ  وَمْصَدرُ  العَُمر والبَقاء (4)، أَي تأَّخر  (3) النِّساءِ  ِغْشيَانَ  ْرَت الرجل بَِدْينِه قُْلتَ  َدْينَه الرجلُ  نََسأ َره ، ويقال إِذا أَخَّ  (5)، فإِذا ِزْدَت  أَْنَسأْتُه:  أَخَّ

َ :  في أََجِلك ، وكذلك تقول للرجل نََسأْتُكو في أَيَّاِمك ، نََسأْتُك قد:  في األَجل ِزياَدةً يقَُع عليها تَأِْخيٌر قُْلتَ  هللا في أََجِلك ، ألَن األََجل َمِزيٌد  نَسأ

 ، ِلزيادةِ الماِء فيه. ءُ النَِّسي فيه ، ولذلك قيل للَّبَنِ 

ٌ و ح به اإِلسنويُّ وابُن ِخلّكان والسُّْبِكي ، وهي نََسأ بلٌَد بُِخَراساَن ، منها صاحُب السُّنَِن اإِلماِم الحافُظ أَبو َعبد  كَجبٍَل ، مهموٌز ، كما صرَّ

 .330، تُُوفِّي سنة  النََّسائِي الرحمن أَحمد بن ُشعَْيبٍ 

منِ  ءِ النَّسْ  منو  ، وهي أَْولَى. نَاِسئ وُكلُّ َسِمينٍ :  ، وعبارة اللسان َسِمينٌ :  ِمن الحيوان نَاِسئٍ  ُكل بمعنى الّسِ

َ و ْمَي َجاَلَدةٌ ، وإِذا َرَمْيتُم:  عنههللارضيفي حديث ُعمَر و القوُم إِذا تباَعَدوا ، اْنتََسأ ُروا ، قال  َعن البُيُوتِ  فَاْنتَُسوا اْرُموا فَإِنَّ الرَّ ، أَي تَأَخَّ

روا ، ويقال ، بالهمز انتِسئُوا والصوابُ :  يُْرَوى هكذا بال همز ، قال:  ابُن األَثير ْرت :  ، ويروى فَبَنِّسوا أَي تأَخَّ َ و (6)بَنَّْسُت ، أَي تأَخَّ  انتسأ

ْرُت وتَباَعْدُت. قال ابُن َمْنُظور اْنتَسأْتُ و تَبَاَعدَ  أَي في الَمْرَعى البعيرُ   إن لي َعْنكَ :  وكذلك اإِلبل إِذا تباَعَدْت في المرعى ، ويقال:  عنه تَأَخَّ

 ً  أَي ُمْنتَأًى وَسعَةً. (7) لَُمْنتََسأ

ُ  نُِسئَت قيلو ً  كعُنِيَ  بالبناِء للمفعول المرأَة ل َحبَِلها ، وذلك إِذا تُْنَسأُ نَْسأ َر َحْيضها َعْن َوْقتِه وذلك عند أَوَّ فَُرِجَي أَنَّها  المعتاِد ألَْجِل الَحْمل تَأَخَّ

ر َحْيضُ :  ، نقله السَُّهْيلي عن الخليل ، وقيل ُحْبلَى َل ما تَْحِمل:  ها َوبََدأَ َحْملُها ، وقال األَصمعيتأَخَّ  نُِسئَتو .نُِسئَتْ  قد:  يقال للمرأَة أَوَّ

ٌ  المرأَةُ إِذا َحبِلَت ، ُجِعلَت ِزياَدةُ الَولَد فيها كِزيادة الماِء في اللبن ، نَِساٌء :  ، بالضم ، وقد يقال نُُسوءٌ و أَْنَساءٌ  ، والجمع ءٌ نَسْ  وهي امرأَة

فة بالمصدر ءٌ نَسْ  ياق ، والصَّواب بالكسر والمدّ  ءٌ نَِسي ال على الّصِ زه تبعاً البِن األَعرابّي  وَوِهَم الجوهريُّ  كأَمير ، كذا ظاهِر الّسِ حيث َجوَّ

ي ، حيث قال ليس في الكالم إِال أَن يكون ثاني الكلمة الذي قالَه ابُن األَعرابّي َخَطأٌ ، ألَن فِِعيالً :  ، والُمَصنِّف في هذا التوهيم تابٌع البن بَّرِ

 أَحَد ُحُروف الَحْلق ، فالصواب الفتح.

د َره هللاُ فقد أَخزاه. نََسأَه مالَه:  وقال ُكراع في الُمَجرَّ ره هللاُ ، وإِذا أَخَّ  هللاُ ، أَي أَخزاه ، ويقال أَخَّ

 :  يَِصف ُخروجه وأَصحابه إِلى الغَْزِو وأَنَّهم أَْبعَُدوا الَمْذَهبَ  أَْبعَْدُت َمْذَهبي ، قال الشَّْنفَري:  ُسْربَتِي أَْنَسأْتُ و

ٍر  عـــــــــَ َ ِمشـــــــــــــــــــــــح اح ِذي بـــــــــَ َن الـــــــــَواِدي الـــــــــ  اَن مـــــــــِ َدوح  عـــــــــَ

اَت وَ     هـــــــَ يـــــــح ا هــــــَ َ اَ شـــــــــــــــــــــَ اح بحتُ بــــــَ جي أَنحســـــــــــــــــــــَ رحبــــــَ  ســــــــــــــــــــُ

  
الَجَماَعةُ ، وهي :  وفي ِرَوايته بالشين الُمعجمة (8) [الَمْذهب: ] الُمهَملَةأَْنشأُْت ، بالشين الُمعجمة ، فالسُّْربَة في ِروايته بالسين :  ويروى

يّ :  ِرَوايَةُ األَصَمعي والُمفَضَّل ، والمعنى عندهما َعَدْوَن ِمَن :  أَْوَرَده الجوهريُّ :  أَْظَهْرت َجَماعتي ِمْن َمكاٍن بَعيٍد ِلَمْغًزى بَِعيد. قال ابن بَّرِ

 الواِدي.

__________________ 
 .«مّد له»:  ( اللسان1)
 «.ومنه قوهلم»:  ويف الصحاح« من سره النساء وال نساء»:  ( يف النهاية وحديث علي2)
وفالن خفيف الرداء قلير العيا  :  قوله الرداء املراد به الدين كما يف املناوي ا ويف  شـــــ  القاموس ا وقا  اجملد»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــرية3)

 والدين اه. وقوله ليكر العشاء أي يؤخره من أكر  اه.
  خري.:  ( يف النهاية4)
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 أردت.:  ( عن اللسان ا وابألصر5)
 وأثبتنا ما يف النهاية.« . تنست.. تنسوا»:  ( ابألصر6)
 .«ملنتسب » ( عن الصحاح ا واألصر7)
 ( زايدة عن اللسان.8)



451 

 

اَن ا وكذلك انشده اجل:  والص َوابُ   .(1)وهري  أَيضاً عل  الصواب يف سرب َعَدوح
َ :  [نشأ] ُ  َكُرم مثل نَُشؤَ و ، كمنَعَ  نََشأ ً و يَْنَشأ  (النَّْشَأَة اْْلُْخرى)بالمّد ، وفي التنزيل  نََشاَءةً و كَحْمَزة نَْشأَةً و كَسحابٍ  نََشاءً و نُُشوءاً و يَْنُشُؤ نَْشأ

اُء في قوله تعالى (2) على َجْزِم  (4)القُراُء ُمجمعون  (3) (ُثَّ هللاُ يُ ْنِشُئ النَّْشَأَة اآْلِخَرةَ ):  أَي البَْعثَة ، وقرأَه أَبو َعْمٍرو بالمّد ، وقال الفَرَّ

ين وقَْصِرها ِإالَّ الَحَسَن البَْصِريَّ فإِنه َمدَّها في كّلِ القرآن ، وقرأَ ابُن َكثِير و َممدوداً حيث َوقَعَْت ، وقرأَ عاصٌم  النََّشاَءةَ :  أَبو عمروالّشِ

 بوزن النَّْشعَة حيث وقَعت. النَّْشأَةَ  ونافٌع وابُن عامٍر وَحْمَزةُ والِكسائيُّ 

ُ و ً و وارتَفَع.:  ، َزاَد َشِمرٌ  َحيِيَ :  نََشأَ يَْنَشأ ً  فيهم ، َمْنَشئيو في بني فاُلنٍ  نََشأْتُ و (5) َربَا وَشبَّ :  نََشاءً و نََشأَ يَْنَشأُ نَْشأ َشبَْبُت :  نُُشوءاً و نَْشأ

ً  الّسَحابَةُ  نََشأَتو فيهم ل ما تَْبَدأُ ، ومنه قولهم اْرتَفَعَتْ :  نُُشوءاً و نَْشأ َ  وبََدْت ، وذلك في أَوَّ َغماُم النَّْصِر وتََهيَّأَ ، وَضعَُف أَْمُر العَُدّوِ  نََشأ

ئَ و وتََرْهيَأَ ، وسيأْتي غيَر أَبي  وقََرأَ الُكوفِيُّونَ  واحد بِمْعنَى بدل اْنتُِشئ ، وهو الصواب أُْنِشئو كذا في النسخة وفي بعٍض  (6) اْنتُِشئَ و نُّشِ

اُء إِلى أَصحاب عبد هللا ُ  مشّددة من باب التفعيل ، وقرأَ عاصٌم وأَهُل الِحجاز (يُ َنشَُّؤا يف احْلِْلَيةِ ) َمنْ وَ أَ  بَْكٍر ، ونسبه الفَرَّ من باب َمنَع  يَْنَشأ

 أَي يَُرشَّح ويَْنبُت.

غَرِ  وقد الغاُلُم والَجاِريةُ  هو:  فَُوْيَق الُمْحتَِلم ، وقيل:  الناِشئُ و  ر هاٍء أَيضاً ، وقال ابُن األَعرابيّ ، بغي نَاِشئُ  ، وكذلك األُْنثى َجاَوَزا َحدَّ الّصِ

َ  حين:  الناِشئُ :  . وعن أَبي الهيثمناِشئَةٌ  ، وجاريةٌ  ناِشئٌ  ُغالمٌ :  الغاُلم الَحَسُن الشَّباِب وعن أَبي عمٍرو:  الناشئُ :  ، أي بَلَغ قاَمةَ الرُجِل  نََشأ

ك ناِدراً مثل َطاِلٍب وَطلَبٍ  ءٌ نَشْ  ج  :   ، قال نَُصْيٌب في المَؤنَّثِ مثل صاِحب وَصْحب ويَُحرَّ

ٌب وَ  يـــــــــــح ا ُنصـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــَ ا  صـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــُ وح اَل َأنح يـ  لـــــــــــَ

َي     ســــــــــــــــــــــِ فح نــــــــــَ ُت بـــــــــِ لـــــــــح قـــــــــُ بُ لـــــــــَ ارُ  الـــــــــن شــــــــــــــــــــــح غـــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــِّ

  
ٌ » في الحديثو :  أَبو موسىَجَماَعة أَحداثاً. وقال :  ، كخاِدم وَخَدم ، يريد ناِشئ يروى بفتح الشين َجْمع «يَتَِّخذُوَن القُرآَن َمزاِميرَ  نََشأ

وا:  في الحديثو الَمحفوظ بِسكون الشين ، كأَنه تَْسِميةٌ بالمصدر ،  أَي ِصْبيَانَكم وأَْحَداثَكم ، قال ابُن األَثير «في ثَْوَرةِ الِعَشاءِ  نََواِشئَُكمْ  ُضمُّ

بمعنى الجاِرية ، ال  ِلنَاشئٍ  عندي َجْمعٌ  النَّواِشئَ  نا إِن، بالفاِء. وسيأْتي في المعتّل ، فقول شيخِ  (7)فََواِشيَُكْم :  كذا رواه بعُضهم والمحفوظ: 

 أَْحداُث الناِس يقال للواحد هو:  ءُ النَّشْ :  وقال الليث (8) نََواِشئَ  ِمن َجَوارٍ :  كما أَْطلَقُوا ، فيه نََظٌر ، نَعَْم تَبَِع فيه صاحَب األَساس ، فإِنه قال

اءُ :  قال ناِشئ فَتًى:  يقالالشابُّ ، :  الناِشئُ و َسْوءٍ  ءُ نَشْ  فإِذا  (9)ِصْدٍق  ءُ نَشْ  هؤالءِ :  يقولون:  ولم أَسمع هذا النَّْعَت في الجاِرية ، قال الفرَّ

ُ  ِصْدٍق ، وعن أَبي الهيثم يقال للشاب والشابّة إِذا بَلَغوا هم ِبنَِشي صدٍق ومررتُ  نََشا ِصْدٍق ورأَيت نَْشوُ  هؤالءِ :  َطرحوا الهمزةَ قالوا  النََّشأ

 : ، وأَنشد بيت نُصيب الناِشئُونو

ِسَي  َغارُ  الن َشبُ َلُقلحُت بِنَـفح  الصِّ
ُ :  وقال بعده بَا إِلى اإِلدراك أَو قَُرْبَن منه ، فالنََّشأ ً  قد ارتفَْعَن عن َحّدِ الّصِ ٌ و نَاِشئ: و ، قال إِنشاءً  هللاُ تعالى أَْنَشأَهاو ، نََشأَْت تَْنَشأُ نَْشأ :  نََشأ

 َجَماَعةٌ ، مثل َخاِدٍم وَخَدٍم.

قال شيُخنا ، وهو غريٌب ، ألَنه  ناِشئَةٌ  أَي ظهَر ، أَو مهموزاً بمعنى َحَدث ، فيكون َعْطف تفسير ج (10)ُكلُّ ما َحَدث باللَّْيل َوبََدا :  الناشىُ و

، وهو الِقيَاُم مثل العافية بمعنى العَْفِو  (11) النَّْشوِ  َمصَدٌر جاَء على فاِعلَة وهو بمعنى الناشئة اعٍل على فاعلة أَْو هي أَيلم يُعَرف جمع ف

ُل النَّهاِر والليلِ :  الناِشئَة اللْيِل. أَو ناِشئَة والعَاقِبَة بمعنى العَْقِب والخاتمة بمعنى الَختْم ، قاله أَبو منصور في  أَي أَّول ساعاتهما ، أَو هي أَوَّ

ُل ساعاِت الليِل فقط ، أَو هي ما ُ  أَوَّ  في الليل يَْنَشأ

__________________ 
 .«عدوان» يف البيت املتقدم ا وفيما أورده عن اجلوهري وابن بري ا ويف الصحاح« غدوان»:  ( رواية اللسان1)
 .27( سورة النجم اآية 2)
 .20اآية ( سورة العنكبوت 3)
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 جمتمعون.:  ( اللسان4)
 َريبَ وشّب.:  ( يف نسخة من القاموس5)
 .«ءَ َء وأُنحِشيُنشِّ »:  ( يف نسخة من القاموس واللسان6)
 .«فواشئكم» ( عن النهاية ا وابألصر7)
 .«نواشٍ » ( عن األساس ا وابألصر8)
 ِء صد .َء صدٍ  ومررت بنشورأيت نش:  ( زيد يف اللسان9)
 بدأ.:  ( يف القاموس10)
 ء.النش:  ( يف اللسان11)
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َئةُ :  من الطاعات َأو هي ُكر  ســاعٍة قَاَمها قائٌِم ابلليحِر وعن َأيب ُعبيدة َئةٌ  ســاعاته ا وهي آانُء الليرِ :  الليرِ  انشــِ  بعد انشــِ
َئةٍ  َئةُ :  ا وقا  الزجاج انشـــــــِ بَ  ســـــــاعات الليحِر كل ها ا ما:  الليحرِ  انشـــــــِ َئةٌ  ه ا َأي ما َحَدث ا فهومن َنشـــــــَ ا وقا  أَبو  اَنشـــــــِ
َئة:  منصــــورٍ  َت :  الليرِ  انشــــِ َمُة بـَعحَد النـ وحَمِة َأي ِإذا ِلحَت ِمن َأو  اللير نـَوحَمة ا مث ُقمح ِقياُم الليِر ا وقد تقدم ا َأو هي الَقوح
 عل  َفِعيلة. كالن ِشيَئةِ   الل يحر انِشَئةُ  ا فمنه

ٌ  ج ِصغَاُر اإِلِبِل ، حكاه كراع:  بسكون الشين ءُ النَّشْ و َكةً  نََشأ  السََّحاُب الُمْرتَِفعُ :  ءُ النَّشْ و وهو أَيضاً ِمن غرائب الجموع:  قال شيُخنا ُمَحرَّ

َ  ِمنْ  ُل ما ارتفع:  نََشأ ُ  أَو أَوَّ  أَن تََرى السَّحاَب كالُماَلَءةِ الَمنُشورةِ ، ولهذا السحابِ  : ءُ النَّشْ :  على فِعيٍل ، وقيل ءِ كالنَِّشي ويرتفع ِمْنه يَْنَشأ

ل ُظهوِره ، وعن األَصمعيّ  ءٌ نَشْ  َل ما ءٌ نَشْ  َخرج السحاُب له:  َحَسٌن ، يعني أَوَّ ُ  َحَسٌن ، وذلك أَوَّ  :  ، وأَنشد يَْنَشأ

ا  بــــــــــــَ ِه الصــــــــــــــــــــــــــ  تح بــــــــــــِ اَلِع  ــــــــــــَ  م  اِبإِلقــــــــــــح  ِإَذا هــــــــــــَ

َب     اقــــــــــــــَ عــــــــــــــَ شح فـــــــــــــــَ ُروجُ  ءٌ نــــــــــــــَ ا َوخــــــــــــــُ َدهــــــــــــــَ عــــــــــــــح  بـــــــــــــــَ

  
ً  كاَن إَِذا َرأَى» في حديث آَخرَ و «بَْحِريَّةٌ ثم تشاَءَمْت فتلك َعْيٌن ُغَدْيقَةٌ  نََشأَتْ  إِذا» في الحديثو أَي َسحاباً لم يَتََكاَمل  «في أُفُِق السماءِ  ناِشئا

َ :  اجتماُعه واْصِطَحابُهُ ، ومنه بِيُّ  نََشأ ُ  الصَّ  ، إِذا َكبَِر وَشبَّ ولم يتكاَمْل ، أَي فيكون مجازاً. ناِشئ فهو يَْنَشأ

 ريُح الَخْمِر ، حكاه ابُن األَعرابّي.:  ءُ النَّشْ و

َ و َ و يَحكيه ، وهو من أَفعاِل الشُّروع. َجعَلَ  حديثاً ، أَي يَْحِكي فالنٌ  أَْنَشأ َ و ابتََدأَ وأَْقبََل ،:  يَْفعَُل كذا ، ويقوُل كذا أَنشأ ، يقال  خَرجَ :  ِمنه أَْنَشأ

َ و ، لُغةٌ ُهَذِليَّة ، رواها أَبو زيد لَِقَحتْ :  ُمْنِشىٌ  وهي الناقَةُ  أَنشأَتو ، أَي َخَرْجتَ  أَْنَشأْتَ  ِمْن أَْينَ  وقال ابُن ِجنّي ، في  بََدأ بِنَاَءَها:  َداراً  أَنشأ

في العََرض  اإِلنشاءَ  في َمْبَدئِه عليها ، فاستعمل أُْنِشئَ  َمْوضعٍ على ُصورته التي يَُؤدَّى ذلك في ُكلِّ :  تأِْدية األَمثال َعلَى ما ُوِضعَْت عليه

 الذي هو الكالُم.

َ و َ و (1) (َويُ ْنِشُئ السَّحاَب الثِّقالَ )في التنزيل  َرفَعَه ،:  هللا تعالَى السحابَ  أَنشأ َ :  وقال الليث َوَضعَه.:  الَحِديثَ  فالن أَنشأ فاُلٌن  أَنَشأ

َ و َحِديثاً ، أَي ابتَدأَ َحِديثاً وَرفَعَه ،  : أَْقبَل ، وأَنشد قوَل الراجز:  فالنٌ  أَنشأ

 َعَل  الر َكاِئبِ  أَنحَشاَمَكاَن َمنح 
َ  أَراد ْعُر فأَْبَدل. وعن ابن األَعرابيّ  أَنشأ  َخلَقَه ،:  هللا أَْنَشأَهو ، إِذا أَْنَشَد ِشْعراً أَو َخَطب بُخْطبٍَة فأَحسن فيهما ، أَنشا:  ، فلم يَستِقْم له الّشِ

َ و (2) نشأَهو اج في قوله تعالى  أَْنَشأ أَي ابتَدَعها وابتدأَ  (3) (ي أَْنَشَأ َجّنات  َمْعُروشات  َوُهَو الَّذِ )هللاُ الَخْلَق ، أَي ابتََدأَ َخْلقَهم. وقال الزجَّ

 َخْلقَها.

ُل ما يُْعَمل من الَحْوِض  هو النَِّشيئَةُ و ة النَِّشيئَةِ  هو بَاِدي:  يقال أَوَّ مَّ  :  ، إِذا َجفَّ عنه الماُء وَظَهرْت أَْرُضه ، قال ذو الرُّ

اُه يف اَبِدي  نــــــــــــَ َرقـــــــــــــح ةِ هــــــــــــَ يــــــــــــئــــــــــــَ ٍر  الــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــِ  َدائــــــــــــِ

هح     بــــــــــُ ائــــــــــِ ٍض َنصــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــح اِء بـــــــــــُ َ
ِد املــــــــــ هــــــــــح عــــــــــَ ِدمٍي بــــــــــِ  قــــــــــَ

  
ْطُب من الطَِّريفَةِ :  النشيئةو الَحْوُض ، والنصائب يأْتِي ِذْكُره النَِّشيئَةِ  الضِمير للماِء ، والُمراد بِباِدي :  النشيئَةو فإِذا يَبَِس فهو َطِريفةٌ  الرَّ

يَا َكغَنِيّ  نَْبُت النَِّصّيِ  لِّ والقوالِن ُمْقترباِن :  ذكره المصنف في المعتّل ، قال ابن منظور (4)بكسر الصاد المهملة والالم وتشديد الياء  نِ والّصِ

ةً :  النَِّشيئَةُ :  ، وعن أَبي حنيفة لَْم يَْغلُْظ  لكنهنَباٍت وما نََهَض ِمْن ُكّلِ :  النَِّشيئِةُ  أَو:  التَِّفَرةُ إِذا َغلَُظْت قَليالً وارتفعَْت وهي َرْطبَةٌ ، وقال َمرَّ

 :  في الُكّلِ ، وأَنشد أَبو حنيفة البِن َميَّاٍد في وصف حمير وحش كالنَّْشأَةِ  كما في المحكم بَْعد

َشح  ِر َواألح اخــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــَ
َ

ِر املــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــح  أَراَِنٍت صــــــــــــــــــــــــــــــــُ

َن     دح َبةَ َداِ  َلحضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــدِ  َنشــــــــــــــــــــــــــح ي عحضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ــــــــــــيـ  ال

  
 َما َوَراَء النَصائِِب من التَُّراِب.:  الَحْوِض  نَِشيئَةُ و ترابَُها الُمْخَرُج منها ،:  البِئْر نَِشيئَةُ و ِل الَحْوِض يُْجعَل في أَْسفَ  الذي الَحَجرُ :  (5) النشيئَةو

بَْينَها من الَخَصاِص بالَمَدرةِ ِحجاَرةٌ تُْنَصب َحْوَل الَحْوِض ِلَسّدِ ما :  ما نُِصَب َحْولَه والنَّصائبُ :  هي أَْعَضاُد الَحْوِض ، والنَّصائِبُ :  وقيل

 المعجونة ، واحدها نَِصيبَةٌ.
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__________________ 
 .12( سورة الرعد اآية 1)
 ( كذا.2)
 .141( سورة األنعام اآية 3)
 سهو ا وقد أثبتنا ما واف  ضبرت اللسان والقاموس الصليان بياء خفيفة.« تشديد الياء» ( قوله4)
 النشيئة والن َشَبُة من كر النبات.:  ( اللسان5)
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كيت عن أَبي عمٍروو َ :  روى ابن الّسِ  :  ، وأَنشد وَمَشى (1)فيها  نَهض:  ِلَحاَجتهِ  فالن تَنَشَّأ

ا َأنح  مـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ بَ فـ َنشـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ رحٌ   تـ اَم خـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــَ

ٌ  َهضـــــــــــــــــــــــــــوم    لـــــــــــــَ تــــــــــــــَ اِن خمـــــــــــــُح يـــــــــــــَ تــــــــــــــح َن الـــــــــــــفـــــــــــــِ  مـــــــــــــِ

  
َ :  األَعراب يقولوسمعت غيَر واحٍد من :  قال ابن األَعرابيّ   فالن غاِدياً ، إِذا ذهَب لحاجته. تَنَشَّأ

َ و َ و لي ، فَأَْنَشأَها قَِصيَدةً  اْستَْنَشأته:  وبحث عنها وتََطلَّبََها. وفي األَساس تَتَبَّعَها:  األَْخبَارَ  اْستَْنَشأ في حديث  الُمْستَْنِشئَةو َرفَعه:  العَلَمَ  اْستَْنَشأ

 هي:  هي اسُم تلك الكاهنِة ، وقال غيره:  قال ابن األَثير من ُمَولََّداِت قَرْيٍش. ُمْستَْنِشئَةٌ  عليها وَدَخلَ  َخَطبَها أَنّه اعنههللارضي (2)عائشة 

يت بذلك ألَنها الكاِهنَة تُْهَمز وال تُْهَمز ، وفي  ُمْستَْنِشيَةٌ و ِللَخبَِر. (4) نَْشآنُ  َرُجلٌ :  عنها ، من قولك (3)األَخبار ، أَي تَْبَحث  تستَْنِشئُ  ، ُسّمِ

يَح ، وإِنما هو من النَّْشَوة. وقال ابن :  (5)ومما يُهمز مما ليس أَصلُه الهمز من جهِة االشتقاِق قولُهم للذئب :  خطبة الُمْحَكم يَْستَْنِشُئ الّرِ

يَح إَِذا َشَمْمتَها.:  منظور د  االبتداِء.:  اإِلْنشاءِ  ْهَمز ، وقيل هو منيُْهَمز وال يُ  االستنشاءُ و من نَِشيُت الّرِ والكاهنة تَستْحِدث األُموَر وتَُجّدِ

اْسُم َعلٍَم لتلك الكاهنة التي :  ُمْستَْنِشئَةُ  ِمْن أَْيَن نَِشيَت الَخبََر بالكسر من غير همٍز ، أَي ِمن أَيَن َعِلْمتَهُ ، وقال األَزهريّ :  األخبار ، ويقال

ن للتعريف والتأْنيث. َدَخلْت َعلَْيها  ، وال يُنَوَّ

ُ و ُ و الُمْنَشأ َ  من الُمْستَْنَشأ وهو في األَساس ، وبه فّسر  الَمْرفوُع الُمَحدَُّد من األَْعاَلِم والصَُّوى:  استنشأَهو (6)العَلَم في الَمفَازة والشارعِ  أَْنَشأ

 :  قوَل الشَّّماخ

ا الــــــــد جــــــــَ   هــــــــَ ــــــــح يـ لــــــــَ ذتُ عــــــــَ نحشــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ تـ ا  ُمســــــــــــــــــــــح َبهنــــــــ َ   كــــــــَ
ــــــــــــزُ     زَائ ا اجلــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ل ُدوٌد عــــــــــــَ َواِدُج َمشــــــــــــــــــــــــــح  هــــــــــــَ

  
وإِذا لم يُْرفَع  القُلوعو الشُُّرعِ  السُّفُن الَمْرفوَعةُ  هي (7) (اْلُمْنَشآُت ، يف اْلَبْحِر َكاْْلَْعالمِ ) اْلَجوارِ  (َوَلهُ ):  وقال الزجاج في قوله تعالى

قِْلعُها 
افِعَاُت الشُُّرع. وقال الفّراءُ  الُمْنِشئاتُ  ، وقِرئ بُِمْنشآتٍ  فَلَْيَست (8) :  ويقال (9)فهن الالتي تُْقبِْلَن وتُْدبِْرن  الُمْنِشئاتُ  من قََرأَ :  ، أَي الرَّ

 أُْقبَِل بِهنَّ وأُْدبََر.:  اْلُمْنَشآتُ : و الُمْبتَِدئَاُت في الَجْري ، قال:  الُمْنِشئاتُ 

 : * ومما يستدرك عليه

 َجبٌَل ِحَجازٌي ، نقله ياقوت.:  نَُشوَءةُ 

 َ اءُ  نََصأَه ، كَمنَعَه ،:  نصأ تَعَقَّبُوه بأَن :  لُغةٌ في نََصاه المعتّل ، وبهذا سقط ما قال شيُخنا أََخَذ بِنَاِصيتَه أَي:  أَهمله الجوهري ، وقال الفرَّ

ل. ؟الناِصيَة ُمْعتَلَّة ، فكيف يُْذكر في المهموز  ولذا لم يَْذكره الجوهريُّ وغيُره ، فتأَمَّ

لغة في نََصْصُت ، عن الكسائي وأَبي عمٍرو. قال  (11) َرفَعَه (10)َء بالهمز نَْصأً نََصأَ الشيو َزَجَره ، إَِذا (10)نََصأَ البَعيَر يَْنَصؤه نَْصأَ و

 :  طرفة

ا  بحهتــــــــــــــــــَُ َواِح اإِلرَاِن َنصــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح بَل وٍن كــــــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــــــُ

لــــــــــــَ  اَل     دِ عــــــــــــَ رحجــــــــــــُ ُر بـــــــــــــُ هــــــــــــح ه  ــــــــــــَ بَنــــــــــــ  ٍب كــــــــــــَ  حــــــــــــِ

  
 َدفَعه ، بناًء على أَنه َمعطوٌف على َزَجره ، واألَول هو الصواب.:  وفي بعض النسخ

ُ :  [نفأ] قَة من النَّْبتِ  هي ، كُصَردٍ  النُّفَأ قال األَسوُد بن  ي عليهالَكأَل وتُْربِ  (12) او ِريَاٌض ُمجتِمعةٌ تَْنقَِطَع من ُمْعَظم ُهنا وُهنا الِقَطُع الُمتَفَّرِ

 :  يَْعفُرَ 

ُه  تـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح بـ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِه َوآَزَر نـ َوارِي اَدتح ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــَ

بُ     فــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ دِ  نـ رَاِء والــــــــــــــــــز اب  فــــــــــــــــــح َن الصــــــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــِ

  
يّ  بَّاِد ، هما نَْبتَاِن من العُْشبِ :  ورواه ابن بَّرِ اِص والزُّ ٌ  واِحدته ِمن القُرَّ  َكُصْبَرةٍ. نُْفأَة

 نقله الصاغاني ولم يُعَيّنه. ع:  َكنَْفعٍ  ءٌ نَفْ و
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كة النََّكأَة:  [نكأ]  نََكعَة لغة في كُهَمَزةٍ  النَُّكأَةُ و ، ُمَحرَّ

__________________ 
 هنضت إليها ومشيت.:  تنشبت إىل حاججي:  ( يف اللسان1)
 خد ة.:  ( النهاية2)
 يتبح ث.:  ء األخباريستنش :  ( عند اهلروي3)
 نشيان.:  ( اللسان4)
 ... الذئب:  قوهلم:  ( اللسان5)
راع.:  ( يف األساس6)  الشِّ
 .24( سورة الرمحن اآية 7)
 قـَلحُعها.:  ( يف الصحاح8)
 يقبلن ويدبرحن.:  ( يف اللسان9)
 ا ويف نسخة منه فكاألصر. (عن نسخة دار املعارف املصرية)َنَصًب :  ( اللسان10)
 رفعته ا وهي لغة يف نصيت.:  الصحاحدفعه ا ويف :  ( القاموس11)
 ُعظحِم.:  ( الصحاح12)
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َرٌة مَححرَاُء يف رأحســــها وســــيبحيت (1)والّنكعة بفتح فســــكون  الط رحثُوثِ  ِبه الط رحثُوَث ا وقير َزهح  الَقرحَحَة ا كَمَنضَ  َنَكبَ و  ا نـَبحٌت ُيشــــح
بً  أَ فـََنِدَيتح قـَبحَر أَ  َأو َقَشرها:  ُمطلقاً  َقَشَرها:  يـَنحَكُؤها َنكح م بن نـَُويـحَرةَ  ن َتربح  :  ابلكسر ا قا  ُمَتمِّ

ًة  اَلمـــــــــــَ يـــــــــــيِن مـــــــــــَ عـــــــــــِ مـــــــــــِ يـــــــــــَدِ  َأنح ال ُتســـــــــــــــــــــــــح عـــــــــــِ  قـــــــــــَ

ياَل وَ     ئــــــــــِ كــــــــــَ نــــــــــح ا تـــــــــــَ عــــــــــَ يــــــــــجــــــــــَ يــــــــــِ َؤاِد فــــــــــَ رحَح الــــــــــفــــــــــُ  قـــــــــــَ

  
اح الفَِصيح ، والذي قاله المصنِّف وهو غيُر صواٍب ، كما قاله :  بَْعَد البُْرِء ، قال:  ونقل شيُخنا عن ابِن ُدُرستويه اللَّْبِليُّ وغيُره من ُشرَّ

 فاْنتَكأَت بعد البُْرِء.:  حكاه صاحُب الُموعب ، وأَبو حاتم في تقويم الُمْفسد ، عن األَصمعي ، وفي األَساس

َ و َ :  ُمعتاَلًّ ، والذي في الفصيح نََكاُهمْ  بالهمز ، لُغة في العَُدوَّ  نََكأ نََكْيُت العَُدوَّ ، :  ةَ ، مهموٌز ، ونَكا العَُدوَّ ، ُمعتلٌّ ، بل قال الُمَطّرزالقَْرحَ  نَكأ

ة. وفي التهذيب. نََكأْتُ :  بالياِء ال غير ، وقال غيره  نَِكايَةً  في العَُدوِّ  نََكأْتُ  القَْرَحة ، بالهمز ال غير ، ونَسب ابُن ُدرستويه تَْرَك الَهْمِز للعامَّ

إِذا قََرْفتَها ، وقد  أَْنَكُؤها القُْرَحةَ  نََكأْتُ :  في باب الحروف التي تُْهَمز فيكون لها َمْعنًى وال تْهَمز فيكون لها َمْعنًى آخر ، وقال ابن السكيت

  َعِلّي في ناموسه.ومن هنا أَخذ الُمالَّ  (2)، أَي َهَزْمتُه وَغلَْبتُه فَنَِكي َكفَِرَح يَْنَكى نَكًى  نَِكايَةً  نََكْيُت في العَُدّوِ أَْنِكي

َ :  عن ابن ُشَمْيلٍ و ً  َوَزَكأَهُ ، فالناً َحقَّه نََكأ ٌ  يقالو وقَبََضه ، أَخَذه:  اْنتََكأَهو إِيَّاه ، واْزَدَكأَ منه َحقَّه قََضاهُ  َوَزْكأً ، أي نَْكأ ٌ  (3) هو ُزَكأَة  نَُكأَة

 َربَّ الدَّْيِن. وال يَْمُطل من الَحقّ  يَْقِضي ما عليه:  كُهَمزة فيهما

 : * وبقي على المصنف

أَي أََصْبَت َخْيراً وال :  وفي التهذيب ، مثل أَراق وَهَراق. تُْنَكهْ  . أَي َهنَّاك هللا بما نِْلَت وال أَصابك بَِوَجعٍ. ويُقال التُْنَكأْ  ُهنِّيَت َوالَ :  قولهم

. يَْدعو له. وقال أَبو الهيثم ، بغير  تَْنكَ  ، فاألَصل ال تَْنَكهْ  َجميعاً ، فمن قال ال« تُْنَكهْ » وال« تَْنَكهْ  ال» ذا المثليقال في ه:  أََصابك الضُّرُّ

ك الكاف وزيدت الهاُء يَْسُكتُون عليها ، قال ، أَي َظِفْرت ، بمعنى  (4)وقولهم ُهنِّيت :  هاٍء ، فإِذا َوقْفَت على الكاِف اجتمع ساكناِن فحّرِ

 ال َجعَلك هللا َمْنِكيًّا ُمْنَهِزماً ، مغلوباً ، كذا في لسان العرب. [ال نُِكيَت أَي]، أَي  تُْنكَ  ال:  الدُّعاِء ، وقولهم

ُ :  [نمأ] ، واللغة الثانيةُ حكاها  ِصغَاُر القَْملِ  أَهمله الجوهري ، قال ابُن األَعرابّي هو بالتحريك َمهموزاً َمقصوراً  َكَجبٍَل وَحْبلٍ  ءُ النَّمْ و النَّمأ

د ، وهي قليلة.كُ   راع في الُمجرَّ

ُ  َكُرمَ  مثل نَُهؤَ و اللحم كسِمع نَِهئَ :  [نهأ] ً وَ  يَْنَهأ َ و بفتح فسكون يَْنُهُؤ نَْهأ  بالضم على فعولة ونُُهوأَةً  ممدود على فَعالة نََهاَءةً و محركة نََهأ

، ممدوٌد مهموٌز ، َوبَيُِّن النُّيُوِء مثل  النُُّهوءِ  وهو بَيِّن لم يَْنَضجْ  على فَِعيل أَي ءٌ نَِهي َشاذَّةٌ ، فهو أَي األَخيرة ، وهذه نََهاَوةً و َكقُبولٍ  نَُهوءاً و

 النُّيوع.

ٌ  ، فهو إِْنَهاءً  هو أَْنَهأَهو َ و لياُء هاءً ِء فقُلبت اهذا عندنا في األَصل أَْنيَأَه ، من النِّي:  ، وقال ابن فارس لم يُْنِضْجهُ  إِذا ُمْنَهأ لم :  األمر أَْنَهأ

 يُْبِرْمهُ.

َ  َشِرب فاُلٌن حتىو  اْمتأَلَ. أَي َكمنَع نََهأ

.« ِمْن َضبِّك وال َما نََضج نَِهئَ  َما أُبَاِلي ما» وفي الَمثَل  أَي ما يَُؤثُِّر فيَّ ما أَصابك من خيٍر أَو َشّرٍ

يَّ :  الناِهئُ :  وعن ابن األَعرابي  .(5)اُن الشَّْبعَاُن الرَّ

 :  قال الحاِرثيُّ  نََهَض بَِجْهٍد وَمَشقَّةِ :  نََهَض ُمطلقاً وقيل:  بفتح الُمثنّاة الفوقية ممدوٌد على القياس تَْنَواءً و يَنُوُء نَْوأً  بِِحْمله نَاءَ :  [نوأ]

ر ٍة  كـــــــــــمح ِإًذا بـــــــــــعـــــــــــد كـــــــــــَ لـــــــــــح  فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــا هلـــــــــــمح تـــــــــــِ

غــــــــــاِدُر     رعــــــــــَ   (6)تــــــــــُ وُ هــــــــــاصــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــخــــــــــاِذ ُ  نــــــــــَ  مــــــــــُ

  
َذَهَب به وأَْذَهبه بمعنًى ، :  مثل أَنَاعه ، كما يقال َكأنَاَءهُ  إِلى السقوط أَثَقَلَهُ وأََمالَه إِذا به الِحْملُ  ناءَ و ُمثْقاَلً ، به نََهضَ  إِذا بالِحْملِ  ناءَ :  يقالو

 تَْنهض بها ُمثْقَلَةً بِعَِجيَزتَِها ، أَي  تَنُوءُ  بها َعِجيَزتُها ، أَي تُثِْقلَُها ، وهي تَنُوءُ  والمرأَة

__________________ 
 ( كذا ا ولعله سهو ا واملثبت ابلتحريك عن القاموس واللسان.1)
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 وما أثبتناه عن اللسان.« نكب» ( ابألصر2)
 وما أثبتناه يواف  اللسان.« زكبة» وىف نسخة أخر « ذكبة» ( يف القاموس3)
 ُهنِّئحت.:  ( اللسان والصحاح4)
 :  قو  الراعي ـكما يف األساس  ـ ( ومن اجملاز 5)

 ُء األمــــــــــــــــــر إال ريــــــــــــــــــث أنضـــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــه ال أهنــــــــــــــــــ 

 ال أكــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــز األمــــــــــــــــــــر أعــــــــــــــــــــواينو    

  

 نغادر.:  ( يف املقايي 6)
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ةِ )وقا  تعاىل  َبِة ُأوِل اْلُقوَّ َبِة ا أي مُتِيُلهم ِمن  تـَُنوءُ  َأي تـُثحِقلهم ا واملعىن َأن  مفاحِتَه (1) (ما ِإنَّ َمفاِِتَُه لَتَ ُنوأُ اِبْلُعص     ْ ابلُعصـــــــح
ِلَها ا فِإذا أَدحَخلحت الَباِء قـُلحتَ  َبةِ  ءُ لَُتيِن :  هبم ا وقا  الفراءُ  تـَُنوءُ  ثِقح  :  تـُثحِقُلها ا وقا :  ابلُعصح

ِرمي َوِإنح  ي الـــــــــــــــغـــــــــــــــَ دِّ  اَل أَقحضـــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإيّنِ َوجـــــــــــــــَ

اَن الــــــــــَقضــــــــــــــــــــــــَ     ِديحــــــــــَ بــــــــــِ ُه كــــــــــَ تح لــــــــــَ ا َرقــــــــــ   اُء َومــــــــــَ

  

ا  هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ تـ ــــــــــــــَ رَايـ ــــــــــــــُ اَرتح بـ ا أَرحَزٍن طــــــــــــــَ  ِإال  َعصــــــــــــــــــــــــــــَ

وءُ     نـــــــــُ ـــــــــَ دِ  تـ ـــــــــَعضـــــــــــــــــــــــُ فِّ وال ـــــــــكـــــــــَ ا اِبل هـــــــــَ ـــــــــُ تـ ـــــــــَ رحبـ  ضـــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي تُثِْقُل َضْربَتُها الَكفَّ والعَُضَد.

م وغيُره ، وقد تَقدَّم في س وأَ قولهم ما ساَءك َونَاَءك بإِلقاِء األَلف ألَنه  ِضدٌّ  ، فهو أُثِْقَل فََسقَط إِذا فاُلنٌ  ناءَ :  قيلو ح به ابُن الُمكرَّ ، َصرَّ

ا أُتْبع ما ليس فيه أَْمَرأَني.:  أَكْلُت َطعَاماً فََهنَأَني َوَمَرأَني ، ومعناه إِذا أُْفِرد:  ، كما قالت العرب (2)متبع لساَءك  األَلف  فُحِذف منه األَلف لَمَّ

وهو ال يَتَعَدَّى ألَجل  ناَءهَ  ، وإِنما قال يَنُوُءه . أَي أَثقله ، وما يَُسوُءه ومانَاَءهو له عندي ما َساَءهُ :  (3). وقالوا أَنَاَءكو ، ومعناه ما َساَءك

 ساَءه ، َوِليَْزَدِوَج الكالُم ، كذا في لسان العرب.

ِمثل َعْبد وُعْبدان وبَْطٍن وبُْطنَان ، قال حسَّاُن بن ثابٍت  نُوآنٌ و أَْنَواءٌ  ج للَمِغيب:  وفي بعض النُّسخ َماَل للغُروبِ  إِذا النَّْجم:  النَّْوءُ و

 :  عنههللارضي

ا وَ  م َأان  هبــــــــــــــــــــــَِ لــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــح ِرُب تـــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــــــــح  يـــــــــــــــــــــــَ

ُث     ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ رَت ال حـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح اِإَذا أَق وآهنـــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــُ  ن

  
في كل ليلٍة إِلى ثالثةَ  في الَمْشِرق (4) آَخَر يُقَابِلُه ِمْن َساَعتِه َرقِيبه وهو نجم في الَمْغِرب مع الفَْجِر وُطلُوعُ  من الَمنَاِزل ُسقوُط النَّْجم هو أَو

مع اْنِقَضاِء السَّنِة ، وفي جميعُها َعَشَر يوماً ، وهكذا كلَّ نَْجٍم ِمنها إِلى اْنِقَضاِء السَّنة ما خال الَجْبَهةَ فإِنَّ لها أَربعةَ َعشَر يوماً ، فَتَْنقِضي 

ي:  لسان العرب هو السُّقوط ، كأَنه من  النَّْوءَ  ، وبعُضهم يَجعلُ  النَّْوءُ  الطاِلُع ، وذلَك الطُّلوُع هو ناءَ  ألَنه إِذا َسقط الغاِربُ  نَْوءاً  وإِنما ُسّمِ

ياَح والَحرَّ والبَْرَد إِلى  أَنه السُّقوط إِال النَّْوءِ  ولم يُْسمع في:  األَضداِد ، قال أَبو ُعبيدٍ  في هذا الموضع ، وكانت العرُب تُِضيُف األَمطاَر والّرِ

ل ُسقوٍط :  النْجمِ  نَْوءُ :  كذا ، وقال أَبو َحنيفةَ  بِنَْوء ُمِطْرنَا:  إِلى الطالعِ منها في ُسْلطانِه ، فتقول:  الساقط منها. وقال األَصمعيُّ  هو أَوَّ

ت الكواكُب بالُمُصوحِ ، وذلك في بَياض الفَْجر الُمْستَِطير.يُْدِرُكه بالغَداةِ ، إِ   ذا َهمَّ

 ، إِذا َسقَط. يَنُوُء نَْوءاً  النْجمُ  ناءَ :  وفي التهذيب

هَض وَطلَع ، وذلك النُّهوُض ، أَي نَ  يَنُوُء نَْوءاً  الطالع بالَمْشِرق ناءَ  (5)، وقد  نَْوءٌ  ثَمانِيَةٌ وعشروَن نجماً ، واحُدها األَنواءُ :  وقال أَبو ُعبَْيدٍ 

َي النجُم به ، وكذلك كلُّ ناهٍض بِثِقٍَل وإِْبَطاٍء فإِنَّه النَّْوءُ  هو ةِ  النَّْوءُ  عند نُُهوضه ، وقد يكون يَنوءُ  ، فُسّمِ مَّ  :  السُّقُوَط ، قال ذو الرُّ

وءُ  نــــــــــــــُ هــــــــــــــا  تـــــــــــــــَ امــــــــــــــُ يــــــــــــــَ ألحاًي قــــــــــــــِ رَاهــــــــــــــا فــــــــــــــَ  أِبُخــــــــــــــح

ي وَ     رُ مَتحشـــــــــــــــــــــــِ هـــــــــَ ـــــــــح بـ ـــــــــَ تـ ـــــــــَ ـــــــــٍب فـ رِي نح قـــــــــَ ىَن عـــــــــَ ـــــــــح َوي  اهلـــــــــُ

  
 إِلى األَرض ِلِضَخِمَها وَكثَْرة لَْحِمها في أردافها. تَنِيئُها َعِجيَزتُها:  أُْخراها

 :  األَخيرةُ على القَْلِب قال استَْنأَىو اْستَنَاءَ و نَْوءاً  النجمُ  نَاءَ  قدو

ر  وَ  ي ــــــــــَُ ئــــــــــِ نــــــــــح ــــــــــَ تـ ُه  َيســــــــــــــــــــــــح ــــــــــ  بَن اصــــــــــــــــــــــــًا كــــــــــَ  َنشــــــــــــــــــــــــَ

بُ     الـــــــِ وحَت حـــــــَ َر الصـــــــــــــــــــــ  جـــــــَ لـــــــح ا جـــــــَ مـــــــ  َة لـــــــَ قـــــــَ يــــــــح غـــــــَ  بـــــــِ

  
 ، فقَدَّم الهمزةَ. النَّْوءِ  نَظُروا إِليه ، وأَصلُه من:  الَوْسِميَّ  اْستَنَاُءوا:  قال أَبو َحنيفَةَ 

بعُضها ، وهي معروفةٌ في أَشعاِرهم وكالِمهم ،  باألَنواءِ  (7)يُْذَكُر  ، إِنما (6)العَرُب بالنُّجوم كلِّها  تَْستَنِئُ  وال:  قال َشِمرٌ :  وفي لسان العرب

ل الَمَطِر الَوْسِميُّ ،:  . قال أَبو منصورٍ نَْوءَ  حتى يَكون معه َمَطٌر ، وإِال فال نَْوءٌ  ال يكون:  وكان ابُن األَعرابّي يقول العَْرقَُوتاِن  أَْنَواُؤهو أَوَّ

ُر ، ثم الشََّرُط ، ثم الثَُّريَّا ، ثم الشَّتَِوّي ، َرتاِن ، هما الفَْرُغ الُمَؤخَّ  أَنواُؤهو الُمَؤخَّ

__________________ 
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 .76( سورة القصص اآية 1)
وأن  هكذا خبطه وابلنســــــخ أيضــــــاً  قوله ما ســــــب »:  ما ســــــب  وأن  أبلقاء األلف ألنه متبض أســــــب . وهبامش املطبوعة املصــــــرية:  ( ابألصــــــر2)

 .«ما ساء  وانء  كما يف الصحاح ا وقوله ابلقاء األلف يعين ألف أانء  بدلير ما بعده:  والصواب
 (.الصحاح)( هو قو  ابن السكيت ا 3)
 يف ساعته.:  ( يف نسخة أخر 4)
 ..«.. انء الطالض وإلا لي نوءاً ألنه إذا سقرت الساقرت منها ابملغرب»:  ( العبارة يف اللسان5)
 ( يريد الثمانية والعشرين جنماً ا وهي مناز  القمر.6)
 ُتذكُر.:  ( اللسان7)
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يحِفيِّ  فَِئيِّ والصــــــــــــــ  َتِوّي وَأو ُ  الد  َهُة ا وهي آخر الشــــــــــــــ  يحِفي  ا (1)اجلَوحزَاُء ا مث الذِّرَاَعاِن ونـَثـحَرهُتما ا مث اجلَبـح  أَنواُ هو  مث الصــــــــــــــ 
ماكاِن األَ  يحٌف ا وهو حَنحُو أَربعَا يوماً مث اَ ِميُم الســــــــــــِّ ماَكاح صــــــــــــَ ا مث  نـَوحءٌ  ا ولي  له (2)عزُ  والر قيُب ا وما با الســــــــــــِّ

لحِو اأُلوَلَياِن  أَنواُ هو  (3)اخلَريفي   رَاِن ا مث اأَلخضــــــــــــــر ا مث َعرحقـَُوَل الد  َقد م ا قا  (4)الن ســــــــــــــح
ُ
ٍر من وُكر  َمطَ :  ا و ا الَفرحُي امل

فَِئيِّ َربِيٌض. يِّ ِإىل الد   الَولِح
اجُ  «َمْن قَاَل ُسِقينَا بِالنَّْجِم فقد آَمَن بالنَّْجِم وَكفََر باهلل»:  في الحديثو كذا وأَراَد الَوْقَت ولم يَْقِصْد إِلى  بِنَْوءِ  ُمِطْرنا:  قال (5)فمن :  قال الزجَّ

:  فقال ؟الثَُّريَّا نَْوء كم بَِقي ِمنْ :  ُمَصلَّى ثم ناَدى العَبَّاسَ بال اْستَْسقَى أَنّه عنههللارضيجاَء عن ُعَمر  جائٌز كما ـوهللا أَعلُم  ـفِْعِل النَّْجِم فذلك 

 فُِق َسْبعاً بعد ُوقُوِعها. فو هللِا ما َمَضْت تلك السَّْبُع حتى غيَث النَاُس.إِن العلماَء بها يَْزعموَن أَنها تَْعتَِرُض في األُ 

ا َمن َجعَل المَطَر ِمْن فِْعِل هللا تعالى :  قال ابُن األَثير ؟َكْم بَِقَي من الوْقِت الذي َجَرْت به العاَدةُ أَنه إِذا تَمَّ أَتى هللا بالَمَطرِ :  فإِنما أَراد ُعَمرُ  أَمَّ

الفالنّي ، فإِن ذلك جائٌز ، أَي أَن هللا تعالى قد أَْجَرى العاَدةَ أَْن يَأْتَِي الَمطُر  النَّْوءُ  وهو هذا (6)كذا ، أَي في وقت كذا  بِنَْوءِ  ُمِطْرنا:  رادوأَ 

 ومثُل ذلك ُرِوي عن أَبي منصور. في هذه األَْوقَاِت.

يتو ْرِب من  وال فِْعَل له. منه بِاألَْنَواءِ  منه ، أَي أَْعلَمُ  أَْنَوأُ  اِديَةِ ما بِاْلبَ :  في بعض نُسخ اإِلصالح البن الّسّكِ وهذا أَحُد ما جاَء من هذا الضَّ

وأَْحنَك البَِعيَرْيِن ، على الشُّذوذ ، أَي ِمن بَابِهما ، أَي أَْعَظُمهما َحنَكاً. ووْجهُ الشُّذوِذ أَنَّ  هو َكأَْحنَِك الشَّاتَْينِ  إِنماو غير أَن يكون له فُْعلٌ 

أَى ، َمْقلوٌب ، َكنَ  بَعُدَ  إِذا ناءَ و نهض.:  بَصْدِره نَاءَ و َشْرَط أَْفعَل التفضيِل أَن ال يُْبنى إاِلَّ ِمْن فِْعٍل وقد ذكر ابن هشاٍم له نَظاِئَر ، قاله شيُخنا.

ح به كثيرون ، أَو لُغة فيه ، أَنشد يَعقوبُ   :  منه ، صرَّ

دح  ــــــــــــو  وقــــــــــــَ َو   اَنَءتح أَق ــــــــــــ  ُة الــــــــــــنـ رحبــــــــــــَ  هبــــــــــــم غــــــــــــُ

رت  ِداَيُر ِ     وٌر ال َتشــــــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ًو  خــــــــــــــَ  نـــــــــــــــَ

  
يّ  بَِجانِبِِه  نَاءَ وَ  وقََرأَ ابُن َعاِمٍر أَْعَرضَ :  وقال ابن بَّرِ

لبيت ، واستْشَهد الجوهريُّ في هذا الموضع بقَْوِل َسْهِم بن على القلب. وأَنشد هذا ا (7)

 :  َحْنَظلَةَ 

ُه  بــــــــــــــُ انــــــــــــــِ ا الَن جــــــــــــــَ يــــــــــــــن نــــــــــــــِ نح ِإنح َرآَ  غــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

ريًا وَ     قــــــــــــــــــــــــِ رَتابَ  انءَ ِإنح َرآَ  فــــــــــــــــــــــــَ  َواغــــــــــــــــــــــــح

  
م ث :  قال ابُن الُمَكرَّ  :  هو وإنما ، الصُّورةِ  هذه على ليس األَصمعيُّ  أَنشده الذي أَن هللارحمهورأَيت بَخّطِ الشيخ الصَّالح الُمَحّدِ

رحَت  قـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــح ُه  أَنَ إَذا افـ ـــــــــــُ ب ـــــــــــِ ان د  جـــــــــــَ ـــــــــــَ ت  َواشـــــــــــــــــــــــــح

رَتابَ وَ     ـــــــــــــــــــــح ا اَلَن َواق ـــــــــــــــــــــن ي ـــــــــــــــــــــِ ن  إنح َرآَ  غـــــــــــــــــــــَ

  
ً  مثل يَبِيع ، ءُ يَنِي أَي كيَخاف ، والذي في النهاية والّصحاح والِمصباح ولسان العرب يَنَاءُ  اللَّْحمُ و ءُ الشيْ  ناءَ و بالكسر  ءٌ نِي فهو مثل بَْيعٍ  نَْيئا

م ، هذا هو أَو لم تََمسَّه نارٌ  لم يَْنَضجْ  وكذلك نَِهَئ اللحُم وهو بَيِّن النُُّهوِء أَي النُّيُوأَةِ و بوزن النُّيوعِ  النُّيُوءِ  بَيِّنُ  مثل نِيعٍ   ، كذا قاله ابن الُمَكرَّ

 :  أَي يُتَْرُك الهمُز ويُْقلَب يَاًء ، فيقال نِيٌّ ، ُمَشدَّداً ، قال أَبو ذَُؤْيب يَائِيَّةٌ  األَصل ، وقيل إِنها

اِء  مــــــــــَ اٌر كــــــــــَ قــــــــــَ ِّ عــــــــــُ ٍة  الــــــــــينِّ طـــــــــَ مــــــــــح َ تح خبــــــــــِ يحســـــــــــــــــــــــَ  لــــــــــَ

اوَ     اهبـــــــــَُ هـــــــــَ ُروَب شـــــــــــــــــــــــِ ِوي الشـــــــــــــــــــــــ  كـــــــــح ـــــــــَ ٍة ي لـــــــــ   اَل خـــــــــَ

  
ح عياٌض وابُن األَثير والفَيُّومي وابُن القَطَّاع :  قال شيُخنا وِذْكُرها ُهنَا َوَهٌم للجوهريّ  ناُرها وِحدَّتُها:  ِشهابُها ال َوَهم للجوهري ، ألَنه َصرَّ

ه يَائِيَّة العَْيِن وغيُرهم بأَن الالم همزةٌ ، وَجَزموا به ولم يذكروا غيره ، ومثلُه في عاّمة الُمَصنَّفات ، وإِن أُريد أَن
فال َوَهم أَيضاً ألَنه إِنما  (8)

م في لسان العرب.:  ذكره بعد الفراغ من مادَّة الواو. قلت  وهو َصنيع ابِن الُمَكرَّ

__________________ 
 وما أثبتناه عن اللسان.« الدفئ  والصيف مث الصيف»:  ( ابألصر1)
 عند طلوع الدبران ا وهو با الصيف واخلريف.وهو حنو من عشرين ليلة :  ( زيد يف اللسان2)
 .«اخلريف» ( عن اللسان ا وابألصر3)
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 .«األولتان» ( عن اللسان ا وابألصر4)
 .«وأما من»:  ( اللسان5)
 .«هذا» ( عن النهاية ا وابألصر6)
 .83( سورة االسراء اآية 7)
 .«والظاهر أنه ايئي العا اهقوله أنه اخل كذا خبطه »:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
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الذي  الُمْستَْعَطى بمعنى الُمْستَنَاءُ  منهو الذي يُْطلَب ِرْفُده ،:  وقال أَبو منصور أَي َعَطاَءه (1)كما يقال سام بَْرقَه  نَْوأَهُ  َطلَبَ :  اْستَنَاَءهُ و

 :  يُطلَب َعطاُؤه ، قال ابُن أَحمر

ُه  تــــــــــُ يــــــــــبـــــــــــَ قــــــــــِ اِدي نــــــــــَ اِدُ  اهلــــــــــَ ُر الــــــــــعــــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــفــــــــــَ

اءُ و     نـــــــــــَ تــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــح
ُ
رُ  امل طـــــــــــَ َ

رت املـــــــــــ حـــــــــــَ قـــــــــــح ا يــــــــــــَ  ِإذا مـــــــــــَ

  
جاَل  نَاَوأْتَ  إِذا:  يقال فَاَخَره وَعاَداه:  كِكتاب نَِواءً وَ  نَاَوأَه ُمنَاَوأَةً و  ْؤتَ نُ و إِليك نَاءَ  فَاْصبِْر ، وُربَّما لم يُْهَمز وأَصلُه الهمز ، ألَنه من (2)الّرِ

 :  إِليه ، أَي نََهض إِليك ونََهْضَت إِليه ، قال الشاعر

َت  ــــــــــــح مح  اَنَوأحتَ ِإَذا أَن لــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــّرِجــــــــــــاَ  فـ ؤح ال ــــــــــــُ نـ ــــــــــــَ   تـ
رُ     وامـــــــــــِ ـــــــــــكـــــــــــَ ُروُن ال ـــــــــــقـــــــــــُ َك ال ـــــــــــح ر ت ِ غـــــــــــَ اح ـــــــــــَ رحن قـــــــــــَ ـــــــــــِ  ب

  

ِه وَ  ِذي بــــــــــِ اِح الــــــــــ  طــــــــــَ رحُن الــــــــــنــــــــــِّ ــــــــــَ ِوي قـ تــــــــــَ  اَل َيســــــــــــــــــــــــح

نـــــــــــــوءُ     ا  تـــــــــــــَ مـــــــــــــَ لـــــــــــــ  رحٌن كـــــــــــــُ ؤحتَ َوقــــــــــــــَ ر نــــــــــــــُ ائـــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

  
 في حديث آخرو أَي ُمعاَداةً لهم ،:  «ألَْهِل اإِلسالم نَِواءً وَ  وَرُجٌل َربََطَها فَْخراً َوِريَاءً » في الحديث في الخيلو الُمعَاداة ،:  الُمناوأَةُ و النَِّواءُ و

تِي َظاِهِريَن َعلَى َمنْ : » ، بالقصر ، وهو البُْعد  النََّوى ل شيخنا عن النهاية أَنه منأَي نَاَهَضهم وعاَداهم. ونق «نَاَوأَُهمْ  ال تزاُل َطائِفةٌ ِمْن أُمَّ

وحكى عياض فيه الفتح والقصر ، والمعروف أَنه مهموز ، وعليه اقتصر أَبو العَباس في الفصيح وغيُره ونقل أَيضاً عن ابن درستويه أَنه 

 (3) نَأَت الَْبت ، وَطالَْبت ، ومنه قيل للجاِريِة الُمْمتَِلئِة اللَِّحيَمِة إِذا نََهَضت قدإِنما معناه َمانَْعت وغَ :  بِعَاَدْيت ، وقال نَاَوْيت َخطَّأَ َمْن فَسَّر

 وأَجاب عنه شيُخنا بما هو مذكوٌر في الشرح.

 يكون. النَّْوءِ  ألَنَّه منهو مستعاٌر ، :  ، أَي البَْقُل ، نقله ابُن قتَْيبة في ُمْشِكل القرآن وقال النَّْوءُ  َجفَّ :  النَّبات ، يقال:  النَّْوءُ و

َ :  [نيأ  ]  لم يُْحِكْمهُ.:  ، أَهمله الجوهري هنا ، وقال الصاغاني أَي األَْمرَ  الرجلُ  نَيَّأ

َ و بالضم  النُّيُوأَةِ و النُّيُوءِ  َكنِيعٍ بَيِّن ءٌ نِي ولْحمٌ  ، إِذا لم يُْنِضْجه يُنِيئَه إِناَءة اللْحمَ  أَنَاءَ  واألَصل فيه:  نقله ابُن فارس ، قال لم يُْنِضْجهُ :  اللَّْحمَ  أَْنيَأ

 لَْحمٌ :  ، هو الذي لم يُْطبَخ ، أَو ُطبخ أَْدنَى َطْبٍخ ولم يُْنَضْج ، والعرب تقول ءِ النِّي نََهى َعْن أَْكِل اللَّْحمِ :  في الحديثو لم تََمسَّه الناُر ،:  فيهما

 :  ، فإِذا َحُمَض فهو نَِضيٌج ، وأَنشد األَصمعيُّ  (4) نِيٌّ  فون الهمز ، وأَصله الهمز ، والعرب تقول ِللبن الَمْحِض ، فيحذ نِيٌّ 

اَلٌم  َرين غـــــــــــــــــُ ُت اَبكـــــــــــــــــَ ئـــــــــــــــــح ا شـــــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإَذا مـــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــِه     ي ــــــــــــــــِ زِ ٍّ ف ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــجُ  (4) ينيف ب ي  َأوح َنضــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 نَاءَ و من اللبن ساعةَ يُْحلَب قبل أَن يُْجعَل في السقاِء ، (4) النيُّ :  خمراً لم تََمسَّها الناُر ، وبالنَِّضيجِ الَمطبوَخ ، وقال َشِمرٌ  (4)أَراد بالنّيِ 

 :  ، قال الُهذِليُّ  بفتح النون ، فهو الشَّْحُم ُدون اللحمِ  النَّيُّ  ، فإِذا قالوا نِيًّا ، لم يَهِمز نِيًّاوَ  نَْوًءا (5) ءُ يَنِي اللْحمُ 

مح  هـــــــــــِ َديـــــــــــح ايب لـــــــــــَ حـــــــــــَ ر  َأصـــــــــــــــــــــــــح ُت و ـــــــــــَ لـــــــــــح ظـــــــــــَ  فـــــــــــَ

ِم     حــــــــــــح رِيــــــــــــُ  الــــــــــــلــــــــــــّ يــــــــــــُج  ينيف عــــــــــــَ (6)َأوح َنضـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
وهو كذلك ، إِال أَن الجوهرّيِ لم يَْذُكْره إِاّل في ماَدة نيأَ بعد ذكر ، ن وأَ ، وتَبِعه في ذلك صاحُب  ن وأَ ، َوَهٌم للجوهريَ  تركيب ِذْكُره فيو

ْل ، ثم رأَيت في بعض النسخ إِسقاط اللسان   قولهوغيُره من األَئمة ، فال أَدري من أَين جاَء للمصنف حتى نََسبه إِلى ما ليس هو فيه ، فَتَأَمَّ

ْن َذَكره فيه تبعاً ِلَشِمٍر وغيِره.« للجوهريّ »  فيكون المعنى َوَهٌم ِممَّ

 فصل الواو
 مع اهلمزة

 ، َحيوان معروف. وفي األَساس ِصيَاُح ابِن آَوى هو:  أَهمله الجوهري وصاحب اللسان ، وقال أَبو عمرو َكَدْحَداحٍ  بالفتح الَوأَْواءُ :  [وأوأ]

كما يُفيده  الِكاَلِب ، وقد ُعِرف به أَنه ال اختصاص فيه البِن آَوى ، َوأَْوأَةَ وَ  ما َسِمْعت إِالَّ َوْعَوَعةَ الذئابِ :  صاَح ، تقول:  الَكْلبُ  وأْوأَ : 

 ظاِهر ِسياِق الُمصنّف تبعاً ألَبي عمرو.

كةً  الوبأْ :  [وبأ]  فَساٌد يَْعِرض:  الَوبَاءُ :  قال ابُن النَِّفيس الطَّاُعون:  بالقصر والَمّد والهمزة ، يُهمز وال يُهمز ُمحرَّ
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__________________ 
 .«جمةقوله سام برقه لعله شام ابملع»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 الرجر.:  ( اللسان2)
 انءت.:  ( كذا ابألصر ا ولعلها3)
 ( عن اللسان ا وابألصر دون  ز.4)
 ينوء.:  ( اللسان5)
 غري .:  ( اللسان6)
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الِحم ا ونقر شــــــيُخنا 
َ
اِء اآســــــن واجلَِيِف الكثريَة ا كما يف امل

َ
ي ة ا كامل عن اَ كيم جِلَوحَهر اهلََواِء أِلَســــــباٍب َلَاِويّة َأو أَرحضــــــِ

ع ة الُعلحِويَة ا كاجتماع كواكَب ذ (1)َحقيقة تـََغري  اهلواِء ابلَعَواِرض  الَواَبءَ  َأن  :  تعاىل هللارحمهدا ود األَنطاكي  اِت َأشــــــــــــــِ
رة الفاســـــــدة ا وَأســـــــبابُه مض ما ذُِكَر تـََغري ُ فصـــــــوِ  الزماِن والعناصـــــــرِ  (2) عوِد اأَلخبِح ِلّية كاملالِحم وانفتاِح الُقبور وصـــــــُ فح  والســـــــ 

وعبارة :   قا وانقالُب الكائنات ا وذكروا له عالماٍت ا منها ا ُم   واجلَُدرِّي والنـ َزاَلت واِ ك ة واأَلورام وغرُي ذلك ا مث
َحقِّقون من الفقهاء  الَواَبءِ  الن زهة تقتضــــــــــــــي َأن الطاعون نوٌع من أَنواع

ُ
وفـَرحٌد من أَفراده ا وعليه اأَلطباُء ا والذي عليه امل

َحدِّثا َأهنما ُمتبايَِناِن ا
ُ
ُ اهلواَء فَتكثُر بســـــــــــببه اأَلمراُض يف الناس ا والط:  فالحَواَبءُ  وامل رحُب الذي َوَخٌم يـَُغريِّ اعوُن هو الضـــــــــــ 

ُز َأعحدائكم من اجِلنّ  ُيِصيب اإِلنحَ  من اجِلنِّ ا وأَي دوه مبا ا حكاه الَقز از يف جامعه  َأو كر  َمَرٍض َعامٍّ  يف اَ ديث أَنه َوخح
زٌ  (3) الَوأبََ  ِإن  َهَذا» يف ا ديثو  ا اَبءٌ  َأي املقصــــور املهموز ج «رِجح َبٍب وَأســــباب  َأوح بَِيةٌ  ج مض اهلمز وحينئذ د  وميَُ  كســــَ  َأوح
ِويَة ا ونقر شــــيخنا عن بعضــــهم َأن املقصــــوَر بال َ حٍز ُ حَمض عل   (4) بِية كَهَواٍء وَأهح هذه :  ا قا  َأوحابءٍ  ا واملهموز عل  َأوح

َوط إِ :  التفرقُة غرُي َمســــــــــموعٍة لاعاً وال جاريٌة عل  القياِس. قلت
ُ
دِّ  الواَبءُ  : هو كما قا . ويف شــــــــــرح امل

َ
رحَعة :  ا ابمل ســــــــــُ

َوحِت وَكثـحَرته يف الناس.
 امل

ُ  األَْرُض كفَِرحَ  َوبِئَتِ  وقد ُ و بالكسر ، تَيبَأ ُ وَ  بالفتح تَْيبَأ ً  بالواو تَْوبَأ ، على  وأَباًء وأَبَاَءةً  بالمّد فيهما (5) َوبَاَءةً و َوباءً  كَكُرمَ  َوبُؤَ و محركةً ، َوبَأ

ً  َكعُنِيَ  بالمبني للمفعول ُوبِئَ و البَدل ، وسياقُه هذا ال يَْخلُو عن قلٍق َما ، فإِن الذي في لسان العرب وغيِره من كتب  أَْوبَأَتْ و على فَْعلٍ  َوْبأ

ُ  األَرُض َكفَِرح َوبِئَت أَنَّ :  اللغة ً  ، بالواو على األَصل ، تَْوبَأ ، على  (6)المد فيهما ، وأَباًء وأَباَءةً ب َوبَاَءةً وَ  َوبَاءً  َكَكُرم َوبَُؤتْ و محركة ، َوبَأ

ُ  كعُنِي ُوبِئَتْ و أَْوبَأَْت إِيبَاءً و البدل والَمّدِ فيهما ، ، بالمّد. ونقل  َوبَاءً  ، أَي بقلب الواو ياًء ، فلزَم َكْسُر عالمِة الُمَضاَرعة لُمناسبة الياِء ، تِْيبَأ

ُ  وفي المستقبل:  الكسر في الماضي مع الهمز لُغةُ القَُشْيِريِّين ، قالب َوبِئَت:  شيُخنا عن أَبي زيٍد في كتاب الهمز له ، بكسر التاِء مع  تِيبَأ

 ، بفتح التاِء فيهما وبالواو من غير همٍز. تَْوبَاو تَْيبَا َوبِيَْت ، بالكسر بغير همز:  الهمز أَيضاً ، وحكى صاحب الموعب وصاحب الجامع

 انتهى.

 البِئَةُ  منه واالسمُ  ، الَوباءِ  أَي َكثِيَرتُه كُمْحسنِة أَي ُموبِئَةٌ وَ  ، ذكره ابُن منظور ، َمْوبُوَءةٌ و على فَِعيلة َوبيئَةٌ و على فَِعلَة َوبِئَةٌ  أَي األَرض هيو

 َكِعَدةٍ.

وإِنَّ ُجْرَعةَ َشُروٍب أَْنفَُع » عبد الرحمن بن َعْوفٍ في حديث و ، على فَِعيٍل. ءٌ َوبِى استَْوَخْمتُه ، وهو ماءٌ :  تََوبَّأْتُهو الماَء والبلَدَ  اْستَْوبَأْتُ و

هكذا ُرِوي بغير همٍز ، وإِنما ترك الهمز ِليُواَزَن به الحرُف الذي قَْبلَه وهو :  . قال ابُن األَثيرللَوبَاءِ  ، أَي ُمورث «ُموبٍ  من َعْذبِ 

َ  أََمرَّ ِمْنَها َجانِبٌ » في حديِث َعِلّيٍ و  ، واآلخر أَْدَون وأَْنفَع.أَحُدهما أَرفَُع وأََضرُّ :  الشَُّروب ، وهذا َمثٌَل َضَربه لرجلينِ   أَي َصارَ  «فَأَْوبَأ

 ً  .َوبِيئا

 .(7) َوبِيئَةً  ووجَدها اْستَْوَخَمها أَي اْستَْوبَأََهاو

 العليُل.:  ءُ الَوبي:  ال تُْحَمد عاقِبتُه ، وعن ابِن األَعرابيّ  ءٌ َوبِي والباِطلُ 

هذا ُمخاِلٌف للقياس ولقاعدةِ الُمصنّف ، ألَن قاعدته تقتِضي أَْن يكون مثل َضَرب ، حيث أَتْبَع الماِضَي باآلتي ، :  قال شيخنا .يَْوبَُؤه َوبَأَهُ وَ 

الَحْلِق ، فَحقُّه أَن يكون وليس ذلك بمراِده ُهنا وال صحيحٍ في نفس األَمِر ، والقياُس يقتضي َحْذَف الَواِو ، ألَنه إِنما فَتح ِلمكان َحْرِف 

 َكَوَهَب ، وكالُمه يُنافِي األَْمَريِن ، كما هو ظاهٌر ، انتهى. وقد سقط من بعض النسخ ِذْكُر يَْوبَُؤه ، فعلى هذا ال إِشكال.

 ُمضعَّفاً. َكَوبَّأَهُ  بمعنًى واحد ، وقد تقدَّم َعبَأَهو يعني الَمتَاع َوبأَهُ وَ 

َ و َ  أََشارَ :  إِليه َوبَأ هو اإِلشارةُ :  بالميمِ  اإِليماءُ و اإِلشاَرةُ باألَصابع من أَماِمَك ِليُْقبَِل ، هو اإِليباءُ  أَو لغةً في َوَمأَ َوأَْوَمأَ ، بالميم ، َكأَْوبَأ

رَ  باألَصابع  ، وهذا ِمْن َخْلِفَك ِليَتَأَخَّ
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__________________ 
 ء.ابلطوار :  172/  2:  ( يف النزهة املبهجة يف تشحيذ األذهان1)
 ذوات األشعة.:  ( النزهة2)
 الوابء.:  ( اللسان3)
 أوبئة.:  ( اللسان4)
 ويف هامشه أشار إىل ضبرت امّكم ابلكسر. (ابلكسر)ِوابء وِوابءة :  ( يف اللسان5)
 ( كله يف اللسان بكسر أوله.6)
 وبئة.:  ( اللسان والصحاح7)
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أبََ و  ِإليه َوأبََ :  نَقله أَئمُة اللغِة. ففي لســــــــــــاِن العربالفر  الذي ذكره خُماِلٌف ملا  رحت  َأوح َمبحُت ِإَذا َأشــــــــــــَ ا لُغة يف َوَمبحُت وَأوح
ِبَر أَبصابعك حَنو رَاَحِتك  َُمرُه ابإِلقبا  ِإليك ا وهو :  اإِلمياءُ :  وقير (1) [ِإليه] َأن َيكون أَماَمك فتِشرَي ِإليه بَِيِدَ  ا وتـُقح

مبحُت إِ  ِر َيِد  ا َ حُمره ابلت َبخ ِر عنك ا وهو:  اإِليباءُ و  ليه اَأوح َتح َأصـــــــــــــــاِبَعَك ِإىل َ هح أَبحتُ  َأن يكون َخلحَفَك فـَتَـفح ا قا   َأوح
 :  الفرزد 

ا  نـــــــَ فـــــــَ لـــــــح ريُوَن خـــــــَ رحاَن َيســـــــــــــــــــــِ اَس ِإنح ســـــــــــــــــــــِ َر  الـــــــنـــــــ   تــــــــَ

ُن وَ     وا َوأب حانَ ِإنح حنـــــــــــــــَح فـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ  اِس َوقـ  ِإىل الـــــــــــــــنـــــــــــــــ 

  
د ، وابِن ِجنِّي وابِن ِهشاٍم اللَّْخِمّي وأَبي َجْعفٍَر اللَّْبِلّيِ في َشرْ  بَأْنَاأَوْ  وُرِوي ح الفصيح ، ومثله ، ونقل شيُخنا هذا الفَْرَق عن ُكَراع في الُمَجرَّ

ة ، وأَشار إِليه المناوي في شْرِحه. وفي القاموس َسْبُق قَلٍَم ، لمخالَفته الُجْمهوَر ، واعتَرض عليه كثيٌر من األَئمّ :  عن ابن القَطَّاع ، قال

 أَْوَمأُْت بالَحاِجبَْيِن والعَْينْيِن ،:  ولست منه على ثِقٍَة. وقال ابن بُُزْرجَ :  وأَُرى ثَْعلَباً َحَكى َوبَأُْت بالتخفيف. قال:  وقال ابن سيده:  قلت

أِْس. (2) أَْوبأْتُ و  باليََدْيِن والثَّْوِب والرَّ

 اِلْمتِاَلئِه. أَي بَِشمَ  َسنِقَ :  الفَِصيلُ  أُوبِئَ وَ 

 أَي ال تَْنقَِطع. تُْؤبى ، وكذلك الَمْرَعى ، َوَرِكيَّةٌ ال يُْؤبِي وماٌء ال يُوبُِئ مثل ال القَِليُل من الماِء والُمْنقَِطُع منه:  كُمْحِسنٍ  الُموبِئُ و

ُ  نَاقَتِي إِليه َوبَأَتْ و  إِليه نقله الصاغاني. َحنَّتْ  ، أَي بحذف الواو وبالفتح ، لمكان َحْرِف الحلق ، أَي تَبَأ

َ :  [وتأ] ُ  في ِمْشيَتِه َوتَأ ً  ، كان في أَْصِله يَْوتَأُ ، يَتَأ ً  ، وقد أَهمله الجوهرّي والصاغاني وصاحُب اللسان ، أَي َوتْأ  بالضم. تَثَاقََل ِكْبراً أَو ُخلُقا

 : ليه* ومما يستدرك ع

 َطاَوَعه.:  ِوتَاءً وَ  ُمواتَأَةً  على األَْمرِ  واتَأَه

ٌع في العَْظِم بال  هو أَو فَيَِرُم ، وعليه اقتصر الجوهري ، ال يَْبلُغ العَْظمَ  ولكن َوْصٌم يُِصيُب اللَّْحمَ :  بالمد الَوثَاَءةُ و بالفتح ءُ الَوثْ :  [وثأ  ] تََوجُّ

، وهو انِفراُج الَمفَاِصل وتَزْلُزلُها وُخروُج بْعِضها عن بعٍض ، وهو في اليَِد  أَو هو الفَكُّ  ، وعليه اقتصر ابُن القوِطيّة وابُن القطَّاع ، َكْسرٍ 

ِشْبهُ الفَْسخِ في الَمْفِصِل ، ويكون في اللَّْحِم كالَكْسِر في :  ءُ الَوثْ :  ُدوَن الَكْسِر ، وعليه اقتصَر بعُض أَهِل الغِريب ، وقال أَبو منصور

إِذا أََصاَب العَظَم َوْصٌم ال يَبلُُغ :  كْسُر اللحِم ال َكْسُر العظِم. قال الليثُ :  ءُ الَوثْ و يََدهُ. ثَأْ  اللهمَّ :  من ُدعائهم:  العَْظِم ، وقال ابُن األَعرابيّ 

ْرُب حتّى يَْرَهَص :  ءُ الَوثْ و مقصور ، (3) َوثْأَةٌ وَ  ءٌ َوثْ  أَصابَه:  الَكْسَر قِيل ْرُب إِلى العَْظِم من غير  (5)الِجْلَد واللْحَم  (4)الضَّ َويَِصَل الضَّ

 أَْن يَْنَكِسَر.

ُجلِ  َوثَأَتْ :  حكاها ابُن القطاع وغيُره ، وأَنكره بعُضهم ، كذا قاله شيُخنا. وقال أَبو زيد يَُده َكفَِرحَ  َوثِئَتْ  ً  يَُد الرَّ ً و ، تَثَأُ َوثْأ ً و ، َوثِئَْت َوثْأ  َوثَأ

ٌ  فهي وهو الذي اقتصر عليه ثَعلٌَب والجوهريُّ ، وهي اللغةُ الفصيحةُ  َكعُنِيَ  ُوثِئَتْ و َكفَِرَحةٍ  َوثِئَةٌ  فهي محركة  على فَِعيلة َوثِيئَةٌ و َمْوثُوأَة

ياً بنفسه َوثَأْتَُهاوَ  اح (6)بالهمز ، قال اللِّحيانيُّ ؛ قيل البِن  أَْوثَأْتَُهاوَ  ُمتعَّدِ  َمْرثوًءا ، وفسره يقال َمْوثوًءا أَصبَْحتُ :  قال ؟كيف أَصبْحتَ :  الجرَّ

ة ، قال شيُخنا َوثْيٌ  ، وال تَقُل ءٌ َوثْ  َوبِه:  يَُده ، قال الجوهريُّ  ُوثِئَتْ :  ، من قولهم ءٌ َوثْ  كأَنه أَصابَه:   وقولهم:  أَي بالياِء ، كما تقوله العامَّ

، فإِن َخفَّفَت قُْلَت  ءٌ َوثْ  أَصابَه:  وقد ال يُْهَمز ويُترك همزة ، أَي يحذف ويُستعمل استعمال يٍَد َوَدٍم. قال صاحب المبرز عن األَصمعيّ : 

ومن  صنِّف من لُغة الِفعل َوثَُؤ ككُرَم ، نقلها اللَّْبِليُّ في َشْرح الفصيح عن الصولي.وقد أَغفل الم:  ، وال َوثٌْو ، ثم قال َوثْيٌ  َوٌث ، وال يقال

 كَضْربٍَة ، عن صاحب الواِعي ، انتهى. الَوثْأَةُ و ، كالُجلوس ، الُوثُوءُ  المصادر

َ وَ   .(7)أَي َرَهَصتْهُ  مَ اللَّحْ  َوثَأَتِ  هذه َضْربَةٌ قد:  منهو أََماتَه ،:  يَثَُؤهُ  اللَّْحَم َكَوَضعَ  َوثَأ

__________________ 
 ( زايده عن اللسان.1)
 ووأبُت.:  ( يف اللسان2)
 .«ء ووَثهالوث» ( عن اللسان ا وابألصر3)
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قوله يره  كذا خبطه وكان أصــلها يرض فصــلحها بزايدة واو قبر الضــاد ا ومل :  وهبامش املطبوعة املصــرية« يره » ( عن اللســان ا وابألصــر4)
 يف القاموس وال يف الصحاح وال يف اللسان ره  ا فلعر الصواب يرض ا وكذا قوله اآيت رهضته لعَله رضضته.أجد 

 وأثبتنا ما واف  اللسان.« اجللَد واللحمَ »:  ( يف الطبعة الكويتية5)
 أليب.:  ( اللسان6)
 رهضه. أنظر ما مّر قريباً.:  ( ابألصر7)
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َ :  ومن المجاز:  وفي األَساس  الِميتََدةُ.:  الِميثَأَةُ و َشعَّثَه ،:  الَوتِدَ  َوثَأ

ين ، كوَضعَه َوَجأَهُ :  [وجأ  ] ّكِ ً  باليَِد والّسِ َ و ، َضَربَه:  مقصور َوْجأ أَهُ  في ُعنقه ، كذلك ، َوَجأ َضَرْبتُه. وفي حديِث :  ُعنُقَه وَجأْتُ و بِيَِده َكتَوجَّ

كين وَجأْتُه:  بَِحديدة. يقال فََوجأْتُه ي فنََزا منها بَِعيرٌ أَهل (1)كنُت في َمنَائِخِ :  أَبي راشدٍ  َمْن قَتََل » في حديث أَبي هريرةو َضَرْبتُه بها.:  بالّسِ

ُ  نَْفَسه بَِحِديدة فَحِديدتُه في يَِده أ  .«بها في بَْطنِه في ناِر َجَهنَّم يَتََوجَّ

َ و َ و وهو َمجاز ، كذا في األَساس َجاَمعََها:  الَمْرأَةَ  َوَجأ ً  التَّْيسَ  َوَجأ هو ،  ُوِجئَ وَ  كِكتاب ِوَجاءً وَ  بالقصر ،:  بالفتح ، وفي بعض النسخ َوْجأ

ُهَما  اأَي مع سالَمتهم ولم يُْخِرْجُهَما َدقًّا شديداً  بين َحَجَرْينِ  (2) َدقَّ ُعُروَق ُخْصيَْيهِ  على فَِعيل إِذا ءٌ َوِجيوَ  َمْوُجوءٌ  بالضم فهو أَو هو َرضُّ

ُ :  ي اللسان، فيكون َشبيهاً بالِخصاِء. وِذْكُر التَّْيِس ِمثاٌل ، فِمثْلُه غيُره من فُحوِل النَّعَِم بَْل وَغْيِرَها ، والَحَجُر كذلك. وف حتى تَْنفَِضخا  الَوْجأ

ا شديداً يُْذِهُب َشْهَوة الِجماع ويُنَزَّ  َ  هو أَن:  في قَْطِعِه َمْنِزلَة الَخْصيِ. وقيل (3)ل أَن تَُرضَّ أُْنثَيَا الفَْحِل َرضًّ العُُروق والُخْصيَتَاِن  تُوَجأ

ْومِ و ، االْسُم. الِوَجاءُ و المصَدرُ  ءُ الَوجْ :  بحالهما ، وقيل ُهما فهو  «ِوَجاءٌ  إِنّه لَه» في َحِديث الصَّ ممدوٌد. فإِن أَخرجهما من غير أَْن يَُرضَّ

ى بَِكْبَشْينِ » في الحديثو الَكْبَش. َوَجأْتُ :  منه [تقول]الِخَصاُء  ، بوزن ُمْكَرَمْيِن  ُموَجأَْينِ  أَي َخِصيَّْيِن ، ومنهم من يَْرويه «َمْوُجوَءْينِ  َضحَّ

ً  ، بغير همز على التخفيف ، ويكون ِمنْ  َمْوِجيَّْينِ  ، وهو َخَطأٌ ، ومنهم من يرويه يُقال للفَْحِل إِذا :  ، قال أَبو زيد َمْوِجيٌّ  فهو َوَجْيتُه َوْجيا

ْت أُْنثَيَاه ً  قد:  ُرضَّ ً  ، فأَراد أَنه يَْقَطُع النِّكاَح ، وُروى (4) ُوِجَئ َوْجأ وذلك بَعيٌد إِالَّ أَن يُراَد فيه معنى  (5)، كعَصاً ، يريد التَّعَب والَحفَى  َوجا

ْوَم في باب النِّكاح بالتعب في باب المشي ،فَتَر عن الَمْشيِ ، فَشبَّ  ُوِجئَ  الفُتُور ، ألَن من فْليَأُْخذُ َسْبَع تََمراٍت ِمن َعْجَوةِ » في الحديثو ه الصَّ

يَت «فَْليََجأُْهنَّ  الَمدينة ، . ومنه ُسّمِ وفي بعض  تُّ تَْمُر أَو َجراٌد يَُدقُّ َويُلَ  الَوِجيئَةُ  هي أَيو . وفي األَساس أَنه َمجاز ،الَوِجيئَة أَي فَْليَُدقَُّهنَّ

في الحديث أَنه عاَد و هي تَْمٌر يُبَلُّ بِلَبٍَن أَو َسْمٍن ثم يَُدقُّ حتى يَْلتَئَِم.:  ، وقيل بَِسْمٍن أَو َزْيٍت فَيُْؤَكلُ  ثم يُلَتُّ ، كما في لسان العرب:  النسخ

َِّدَن ويَْلَزم بَْعُضه بَْعضاً ثم يُْؤَكل ، قال ُكراعالتَّْمر يَُدقُّ حتى يَْخُرَج نَواه ثُم يُبَلُّ :  الَوِجيئَةُ  َسْعداً فََوَصَف له  ويقال:   بلَبٍَن أَو بَِسْمٍن حتى يَت

إِن كان هذا على تَخفيِف الهمز فال فائَدة فيه ، ألَن هذا ُمطَِّرد في ُكّلِ فَِعيلٍة كانت الُمه َهْمَزةً ، وان كان :  ، بغير همٍز قال ابُن سيده الَوِجيَّة

 و بََدالً فليس هذا بابه.َوْصفاً أَ 

 ، عن ابن األَعرابي. البَقََرةُ :  الَوِجيئَةو

ٌ وَ  ءٌ َماٌء َوجْ وَ   اَل َخْيَر ِعْنَدهُ. بالمد ، األَخير عن الفراء ، أَي َوَجاءٌ وَ  محركة َوَجأ

َ وَ  ى:  عنه أَْوَجأ َ و ، (6) َدفََع ونَحَّ ِكيَّةُ  أَْوَجأَتو كأَْوَجى ، وسيأْتي في المعتلّ  َصْيٍد فَلَْم يُِصْبهَجاَء فِي َطلَِب َحاَجتِه أَْو :  أَْوَجأ :  كأَْوَجتْ  الرَّ

 أَو لم يكن فيها ماٌء. اْنقََطع َماُؤها

أَهاوَ  ً  َوجَّ  .َوْجأَةً  َوَجَدَها:  تَْوِجيئا

َ و  وُخِزَن. اْكتَنَزَ  من باب االفتعال أَي التَّْمرُ  اتََّجأ

َ :  ومن المجاز:  وفي األَساس َ  َوَجأ ج.:  التَّْمَر فاتََّجأ  َدقَّه حتى تَلَزَّ

اه ، أَي ، كوَدَعه َوَدأَهَ :  [ودأ  ] َكَوَدي  أَْدلَى ، بوزن َوَدَع يََدُع إِذا يََدأُ  الفََرسُ  َوَدأَ :  الشَّتِْم ، وفي التهذيبو َغِشيَُهْم باإلَساَءة.:  بهم َوَدأَ و سوَّ

 وهذا َوَهٌم ، ليس في َوَدى الفََرُس إِذا أَْدلَى َهْمٌز.:  يثميَِدي ، عن الكسائي ، وقال أَبو اله

اُء عن بعض بني نَْبَهاَن من َطيِّى َدْعنِي مثل َوَدأْنِي  إِنها لُغَيَّة.:  ء َسماعاً ، وقيلوْزناً ومعنًى ، نقله الفرَّ

َكةً  الَوَدأُ و  َء ، كفَِرح.مهموٌز مقصوٌر ، وقد َوِدى الَهاَلكُ :  ُمحرَّ

 : عليه مثل ما تَستَِوي على الَميِت ، قال الشاعر اْستََوتْ  أَي عليه األَْرضُ  تََودَّأتْ و

__________________ 
 اب اء ا وقد أثبتنا ما واف  النهاية واللسان.« منائح» ( يف املطبوعتا املصرية والكويتية1)
 .«خصيتيه»:  ( اللسان2)
 ويتنز .:  ( اللسان3)
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 وجاء.:  ( اللسان4)
 .«اجلفاء» ( عن اللسان ا وابألصر5)
 دفعه وحناه.:  أوجب عنه:  ( اللسان6)
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دح وَ  ٍح قــــــــــَ الــــــــــِ نح صــــــــــــــــــــــــَ مح مــــــــــِ َرحِض كــــــــــَ ألح َود َأتح لــــــــــِ   تـــــــــــَ
رِ     فــــــــــــح ٍة قـــــــــــــَ اعــــــــــــَ مــــــــــــ  لــــــــــــَ ُه بــــــــــــِ َواَرتــــــــــــح ِه فـــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
 بالكسر ، وهذه عن الصاغاني ، َكَوِدئَتْ  ُدونَه ، انقطعَتْ :  َعْنهُ األَخبارُ  تودَّأَتْ و َعلَْيِه ، تََودَّأَتْ و اْشتََملَْت ، أَو تََكسََّرْت ،أَو تََهدََّمْت ، أَِو 

 تََواَرت. ، أَي تََودَّأَتْ  قيل ؛و

أَ و  ، قاله أَبو مالك. أََخَذه وأَْحَرَزه َماِلِه إِذا َزْيٌد َعلَى تََودَّ

ُ :  أَبو عمرو قالو أَة  :  جاَءت على لفِظ المفعوِل به ، وأَنشد َشِمرٌ  الَمْهلََكةُ والَمفَاَزةُ :  ، كُمعَظََّمةٍ  الُمَودَّ

نح  مح مــــــــــِ كــــــــــُ ــــــــــح ي ــــــــــَ ا ِإل ــــــــــَ ن عــــــــــح طــــــــــَ ــــــــــَ نح ق ــــــــــِ ائ َود أَةٍ كــــــــــَ   مــــــــــُ
زَعُ     ا الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ا يف آهلـــــــــــــــَِ هـــــــــــــــَ اَلمـــــــــــــــَ َبن  َأعـــــــــــــــح  كـــــــــــــــَ

  
ُ :  وقال ابُن األَعرابي أَة  :  الدَّْفُن ، وأَنشد:  التَّْوِدئَةُ و ُحْفَرةُ الَمْيِت ،:  الُمَودَّ

َت  َويـــــــــــــح دح ثــــــــــــــَ وح قـــــــــــــَ َود أً لـــــــــــــَ ٍة  مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــن ي َرهـــــــــــــِ  لـــــــــــــِ

ارِ     جـــــــــــــــــــَ ِد اأَلحـــــــــــــــــــح ِب رَاكـــــــــــــــــــِ َوانـــــــــــــــــــِ  زجلِح اجلـــــــــــــــــــَ

  
أَ وَ  ً  عليه األَْرضَ  َودَّ اَها:  تَْوِديئا بِّيُّ يرثي أَخاه أُبَيًّا َسوَّ  :  عليه ، قال ُزَهْيُر بُن َمسعوٍد الضَّ

َا أَ  حح َرهـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــِ ب َود إِ ُأيَب  ِإنح ُتصـــــــــــــــــــــــــــــــــح   مـــــــــــــــــــُ
ودُ  (1)زجلِح     حــــــــــــــُ لــــــــــــــح رُُه مــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ِب قـ ــــــــــــــِ َوان  اجلــــــــــــــَ

  

َررحَت َورَاَءُه  ُروٍب كـــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــح ُرب  مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــل  ف

ودُ     هـــــــــــُ و أَبـــــــــــيـــــــــــِه شـــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــُ ُه وبــــــــــــَ تـــــــــــَ نــــــــــــح عـــــــــــَ طـــــــــــَ  فـــــــــــَ

  
م ُهنا ، وقال الُكَمْيتُ  هكذا أَنشده اْبنُ   :  ُمَكرَّ

اِإَذا  نــــــــــــــــــَ َي  َود أَتـــــــــــــــــــح   َود َأتح اأَلرحُض ِإنح هــــــــــــــــــِ
اوَ     وهبــــــــــــَُ قــــــــــــُ وِر مــــــــــــَ ــــــــــــُ ِ  األُم ــــــــــــح ي ــــــــــــَ نح بـ رََخ مــــــــــــِ ــــــــــــح  أَفـ

  
أَتْنَا أَةٌ  عليه األَرُض فهي تََودَّأَتْ :  َغيَّبَتْنَا ، يقال:  األَرضُ  َودَّ ُمْحَصٌن ، وأَْسَهب فهو ُمْسَهٌب ، وأَْلفََج فهو أَْحَصَن فهو :  ، وهذا كما قِيل ُمَودَّ

 ُمْلفٌَج.

أَ وَ  ُجِل في أَباِعِد األَرِض حتى ال يُْدَرى  تََودَّأَتْ :  يقال:  ، وقال ابُن ُشَمْيلٍ  أَْهلََكهُ :  عليه تََودَّ ما َصنََع ،  (2)عليه األَْرُض ، وهو َذَهاُب الرَّ

ً  تََودَّأَتْ  وقد  :  وإِْن مات في أَْهِله ، وأَنشد عليه إِذا مات أَيضا

دح  نح قــــــــــــَ ُر مــــــــــــَ ثــــــــــــح ا َأاَن ِإال  مــــــــــــِ مــــــــــــَ َود َأتح فــــــــــــَ ــــــــــــَ   تـ
دُ     عــــــــــح ــــــــــَ تح بـ ــــــــــُ ريحَ َأنح ملَح أَم اَلُد غــــــــــَ ــــــــــبــــــــــِ ِه ال يــــــــــح لــــــــــَ  عــــــــــَ

  
 َغيَّبَتْه وَذَهبَْت به. وَسَكَت عن ذلك ُكلِّه َشْيُخنَا.:  عليه األَْرضُ  تََودَّأَتْ وَ 

 : * ومما يستدرك عليه

 موضع ، وسيأْتي في القاف.:  َودَّاٍء ، كَكتَّانٍ  بُْرقَةُ 

 :  هو ، أَي اْنَزَجَر ، وأَنشد أَبو َزْيٍد ألَبِي َسلَمةَ الُمحاِربّيِ  فَاتََّذأَ  َعابَه وَحقََرهُ وَزَجَره ،:  يََذُؤهُ َوْذأً  ، َكَوَدَعه َوَذأَه:  [وذأ]

جـــــــــــــــي وَ  َوائـــــــــــــــِ ُت حـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح رًا  َوَذأحتُ مثـــــــــــــــََ  ِبشـــــــــــــــــــــــــــــح

غــــــــــابِ     يــــــــــِب الســــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــر كــــــــــح ر ُس ال عــــــــــُ َ  مــــــــــَ ئــــــــــح بــــــــــِ  فــــــــــَ

  
ال :  ، فقال له رجلٌ  فَاتََّذأَ  ابُن َساَلمٍ  َوَذأَهُ وَ  منه ،يَْخُطُب ذاَت يوٍم فقام َرُجٌل فنَاَل  (3) [هو]أَْصلَْحُت ، وفي حديث ُعثماَن أَنه بينما :  ثََمْمتُ 

ُجَل إِذا َزَجْرتَه ، وَذأْتُ :  يقال:  يَْمنَعَنََّك َمَكاُن اْبِن َساَلٍم أَْن تَُسبَّهُ فَإِنَّه ِمن ِشيعَته. قال األُمِويُّ  ،  َوَذأَه:  ، أَي اْنَزَجر ، قال أَبو ُعبيدٍ  فاتََّذأَ  الرَّ

ه ، قالأَي َزجَ   :  وهو في األَْصيِل العَْيُب والَحقَاَرةُ ، وقال َساِعَدةُ بن ُجَؤيَّةَ :  َرهُ وَذمَّ

ي  رحضــــــــــــــــــــــــِ وُن عــــــــــِ ــــــــــَ  َوَأصــــــــــــــــــــــــُ ل ــــــــــقــــــــــِ َن ال د  مــــــــــِ ــــــــــِ  أَن

و ُ  أََذأُ اَل وَ     ا أَقــــــــــــــــــــُ ِديــــــــــــــــــــَ  مبــــــــــــــــــــَِ  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ، نقله الصاغانيُّ وابُن القَطَّاع. نَبَتْ :  ءِ عن الشي العَْينُ  َوَذأَتِ و
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 َشتْماً كان أَو َغْيَره. الَمْكُروهُ ِمن الكالمِ :  الَوْذءُ و

ٌ  َما بِهِ  من أَمثالهم:  قال أَبو مالكٍ و  ما بِه َوْذيَةٌ ، وسيأْتي في المعتّل إِن شاَء هللا:  بالهمز ، وقال األَصمعيُّ  ال ِعلَّةَ بِهِ  وال َظْبَظاُب ، أَيْ  َوْذأَة

 تعالى.

 منه.:  اْمتأَلَ :  ِمن الطعامِ  َوَرأَ و َدفَعَهُ. (4) ، كوَدَعهُ  َوَرأَهُ :  [ورأ  ]

،  َوَوِهَم الجوهريُّ  لتصريح ِسيبويِه بأَّن همَزته أَْصِليَّةٌ ال ُمْنقَِلبَةٌ عن ياٍء ، َمهُموٌز ال ُمْعتَلٌّ  َمْعِرفَةٌ  الَوَراءُ  كذا، ُمثَلَّثَة اآلخِر َمْبنِيَّةٌ ، و َوَراءُ وَ 

يّ   وقد َذَكرها الجوهريُّ :  قال ابُن بَّرِ

__________________ 
 ابخلاء. اللسان والصحاح.« زخل اجلوانب»:  ( ويرو 1)
 ال تدري.:  ( اللسان2)
 ( عن اللسان.3)
 كمنعه.:   موس( يف احد  نسخ القا4)
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ُعترِّ ا وَجعَر  زهَتا ُمنحقِلبًة عن ايٍء ا قا 
َهُب الُكوفّيا ا وَتصــــــــــــــِغريُها عندهم:  يف امل ا بغري  ٍز. قا   ُوَري ةٌ  وهذا َمذح

و بَه الصــرحِفي وَن قاِطَبةً :  شــيُخنا ِ ا أَنه ُمعتريف ا وصــَ ِ وخُمحتصــرِه وَغريح ر ح به يف الَعاح  ا فِإذا كان كذلك فال واملشــهور الذي صــَ
ُعترِّ ا غرَي ُمنَـبِّه عليه ا قا  ثـَعحَلبٌ :  َوَهَم. قلت

صــــــــــــــنِّف كيف تَِبَعه يف امل
ُ
اخلَلحُف ا ولكن ِإذا :  الَورَاءُ :  والَعَجُب ِمن امل

ِمْن َوراِئِه ):  ا ويف التـ نحزِير (1)ا ابألَلف والالم ا ومن كالمه َأَخَذ  الَورَاءُ  كان مم ا مَتُر  عليه فهو ُقد ام ا هكذا َحَكاُه ا
َترَت عنك ا  (3) يكون َخلحَف وأََمامَ  َورَاءُ :  قا  الز ج اجُ و  َأي با َيَديه ا (2) (َجَهنَّمُ  ا ومعناها ما تـََواَر  َعنحك َأي ما اســـــــــــــح

يف اأَلصــر َمصــَدٌر ُجِعَر َ رحفاً ا وُيضــاف ِإىل  َورَاءُ :  (4) (َوَيْكُفُروَن ِبا َوراَءهُ ):  ونقر شــيُخنا عن القاضــي يف قوله تعاىل
َفحعو  ا فرُيادُ 

ام الفاِعر فرُيَاُد به ما يـَُتواَر  به ا وهو َخلحٌف ا وِإىل امل ديف  به ما يـَُوارِيه ا وهو ُقد  وأَنكره الز ج اُج واآِمِدي   ضــِ
َواَزَنِة ا وقير

ُ
ام َأبداً ا وقوُله تعاىل:  يف امل ا َأَماُم ا فال يكون ِإال  ُقد  رَتٌَ  ا َأم  وَكاَن َوراَءُهْم َمِلك  َيَُْخُذ ُكلَّ ):  ِإنه ُمشــــــــــــــح

 :  كان أََماَمُهم ا قا  لَِبيدٌ :   اسٍ قا  ابُن َعب   (5) (َسِفيَنة  َغْصباً 
  َ يـــــــــــــح يأَلـــــــــــــَ جِي  َورَائـــــــــــــِ يـــــــــــــ  نـــــــــــــِ تح مـــــــــــــَ رَاخـــــــــــــَ  ِإنح تــــــــــــــَ

ضُ     ـــــــــِ ه اأَلصـــــــــــــــــــــــاب ـــــــــح ي لـــــــــَ ىَن عـــــــــَ ا حتـــــــــُح ـــــــــَعصـــــــــــــــــــــــَ ُزوُم ال ـــــــــُ  ل

  
يتِ  أَُميُِّم ذلك ، وأَُميَِّمةُ ذلك ، وقَُدْيِدُم ذلك ، :  ، وكذا أََماُم وقُدَّاُم ، ويَُصغَُّر أَمام فيقال ويَُؤنَّثُ  يَُذكَّرُ :  الَخْلُف ، قال:  الَوَراءُ :  وعن ابن السّكِ

:  َممدودٌ  الَوَراءُ :  ْيثَمِ ُمَؤنَّثَةٌ ، وإِن َذكَّْرَت َجاَز ، قال أَبو الهَ  َوَراءُ :  ، وقال اللِّْحيَانِيُّ  (6)الحائِط  ُوَريِّئَةَ و َء الحائطِ وقَُدْيِدَمة ذلك ، وهو ُوَربِّى

اءُ  ، إِنما يَجوز  َوَراَءك هو بَْيَن يََدْيَك ، وال ِلَرُجل بين يََدْيك ؛ هو:  َوَراَءكَ  ال يَجوز أَن يُقاَل لرجل:  الَخْلُف ، ويكون األماَم ، وقال الفَرَّ

ٌء يأْتِي ، فجاَز ، ألَنه َشيْ  َوَراَءه بَْرٌد َشِديٌد ، وبين يََدْيَك بَْرٌد َشِديٌد ، ألَنك أَنتَ  َوراَءك:  ذلك في الَمَواقِيت ِمن الليالي واألَيَّام والدَّْهِر ، تقول

 (وَكاَن َوراَءُهْم َمِلك  ):  ن بيَن يََدْيك ، فلذلك جاَز الَوْجهاِن ، من ذلك قولُه تعالى، وكأَنَّه إِذا بَلَْغتَه كا َورائِك ، فكأَنَّه إِذا لَِحقَك َصاَر ِمنْ 

 أَي (7) (ِبا َوراَءُه َوُهَو احْلَقُّ ):  أَي أَنها بين يََدْيه ، وقال ابُن األَعرابّيِ في قوله َعزَّ وَجلَّ  (ِمْن َورائِِه َجَهنَّمُ ):  أَي أََماَمهم ، وكان َكقَْوِله

والهمزةُ ِعنَده أَْصِليَّةٌ غيُر ُمنقِلبٍَة عن ياٍء ، وهو  ُوَريِّئَةُ  تَصغيُرَها عند ِسيبويِهو القُدَّاُم ،:  (8) الَوَراءُ و الَخْلُف ،:  (8) الوَراءُ و بما ِسَواهُ ،

 مذَهُب البَْصِريِّين.

. (9) ( يَ ْعُقوبَ َوِمْن َوراِء ِإْسحاقَ ):  ، ففي التنزيل َولَُد الَولَدِ :  الَوَراءُ و  قاله الشَّْعبِيُّ

ّمِ  ُوِرئْتُ  ماو  : قال َما َشعَْرتُ :  ِء ، أَيوما أُوِرثُْت بالّشيْ :  ، والذي في لسان العرب يَُشدَّدُ  (10) [قدو ]، بالضَّ

 هِبَا أُورَأح ِمنح َحيحُث زَاَرتحيِن َوملَح 
 :  وأََما قَْوُل لَبِيدٍ :  قال

ا  وأَرح هبــــــــــــــَِ َ  ملَح يــــــــــــــُ انــــــــــــــِ ُب الــــــــــــــكــــــــــــــَ لــــــــــــــُ  َتســــــــــــــــــــــــــــح

رح     قـــــــــــَ ر  عـــــــــــَ اِ  ِإَذا الـــــــــــظـــــــــــِّ َة الســـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــَ عـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــُ

  
ْنُد ، إِذا َزَهَرْت  أَْوَرأْتُهو َوَرْيتُه ،:  قال« بَِها يُوَرأْ  لَمْ » وقد ُرِويَ :  قال ، إِذا أَْعلَْمتَه ، وأَصلُه من َوَرى الزَّ

ناُرها ، كأَّن ناقَتَه لم تُِضْئ  (11)

 :  فيْشعُر بها ِلُسْرَعتها حتى اْنتََهْت إِلى ِكنَاِسه فنَدَّ منها جافالً ، وقال الشاعرُ  [له]للظَّْبيِ الَكانِس ولم تَبِْن 

مح  لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اين فـ ُه  أُورَأح َدعــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــح بـ َبجــــــــــــــَ ِه فــــــــــــــَ ــــــــــــــِ  ب

ا    عــــــــــَ طــــــــــَ ــــــــــح ريحِ أَق ــــــــــا غــــــــــَ ن ــــــــــَ ن ــــــــــح يـ ــــــــــَ ٍي بـ دح ــــــــــَ ث ــــــــــِ د  ب مــــــــــَ ــــــــــَ  ف

  
 أي َدعانِي ولم أَْشعُر به.
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أَتْ وَ   اْبِن ِجني. أَبي الفَتْحِ  عن وْزناً ومعنًى ، حكى ذلك تََودَّأَتْ  مثل عليه األَْرضُ  تَورَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 اإِلبُِل ، إِذا تََرابَعَْت على استَْوَرأَتِ :  نقل عن األَصمعي

__________________ 
 ُأِخَذ.:  ( ضبرت اللسان1)
 .16( سورة ابراهيم اآية 2)
 خللف ولقدام.:  سان( الل3)
 .91خطب ا وقد أشار يف هامش املطبوعة املصرية إىل الصواب ا سورة البقرة اآية « وراء ذلك» ( ابألصر4)
 .79( سورة الكهف اآية 5)
 .«وراي ا ائرت وورية ا ائرت» ( عن اللسان ا وابألصر6)
 .91( سورة البقرة اآية 7)
 .«الور » ( عند اللسان ا وابألصر8)
 .71( سورة هود اآية 9)
 ( زايدة عن القاموس.10)
  هرت.:  ( يف اللسان11)
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ِر ا قير:  نَِفاٍر واحٍد. وقا  أَبو زيدٍ  هح َتبحَوَرتح ا قا :  ذلك ِإذا نـََفَرتح َفصـــــِعَدت اجلََبَر ا فِإذا كان نِفاُرها يف الســـــ  :  اســـــح
 وهذا َكاَلُم َبين ُعَقيحٍر.

ْخُم الغَ :  الَوَراءُ و  ِليُظ األَْلَواحِ ، عن الفاِرِسّي.الضَّ

في  عن بَْعٍض  يحتمل الرفَع والنَّْصبَ  َدفَع بَْعَضهم بالرفع والنصب (1) القَْومُ  َوَزأَ و َشواهُ :  وقيل أَْيبََسهُ  َوْزأً  اللَّْحَم ، كَوَدعَ  َوَزأَ :  [وزأ  ]

 الحرب وغيرها.

أَ وَ  ً وَ  تَْوِزئَةً  الِوَعاءَ  َوزَّ أَ و  َكْنَزهُ ،َشدَّ  إِذا تَْوِزيئا ً  الِقْربَةَ  َوزَّ أَتْ  َمألََها ،:  تَْوزيئا أْتُ  ِريًّا ، وكذا فَتََوزَّ  َمألْتُه.:  اإِلنَاءَ  َوزَّ

أَتِ و أَ  قَدو َصَرَعتْهُ :  تَْوِزئَةً  أَي بِراِكبها والنَّاقَةُ به الفََرسُ  وزَّ ً  َوزَّ  أَو َحلَّفَه بِيَِميٍن ُمغَلََّظٍة. َحلَّفَهُ بُكّلِ يَِمينٍ :  فاَُلنا

َكةً  الَوَزأُ :  قال أَبو العَبَّاسو جاِل َمهموزٌ  ، ُمحرَّ  : ، وأَنشَد لبْعِض بني أََسدٍ  الشَِّديُد الَخْلقِ  هو القَِصيُر الّسِميُن ، أَو:  ، من الّرِ

َن َحوحَ    وزحَوازِ  َوَزإٍ َيطُفح
، كما في الُمحكِم. وقرأُْت في ِكتاب بُْغيَِة اآلمال ألَبي َجْعفٍَر اللَّْبِلّيِ قال في باب المهموز العين  اتََّسخَ :  الثَّْوُب ، َكَوِجلَ  َوِصئَ :  [وصأ]

 َصئَِئ الثَّْوُب َكِفرَح اتََّسَخ ، وهو َمْقلُوٌب.:  والالم

، بالفتح والمّد ، وعلى هذا الِفْعِل اقتَصَر الجوهريُّ ، وحكى  يَْوُضُؤ َوَضاَءةً  َكَكُرمَ  َوُضؤَ  وقد والبَهَجةُ  الُحْسُن والنََّظافَةُ :  الَوَضاَءةُ :  [وضأ  ]

ه ، وفِْعُل الرُجِل من ذلك َوِضئَ  بعُضهم  ْوُضؤُ َوُضَؤ يَ  ، بالكسر ، كفَِرح ، قال اللَّْبِليُّ في َشْرح الفَصيحِ ، قال ابُن ُعَدْيٍس ونَقَْلتُه ِمن َخّطِ

اُز في الجامع ، قاله شيُخنا َوِضَئ يَْوِضئُ و على  ءٌ َوِضي فهو ، بضّم الضاِد وَكْسِرها ، ومثله ذَكره ابُن الزبيدّي في كتاب الهمز ، والقَزَّ

اٍن ِمنْ  اءٌ ُوضَّ  هوو بالكسِر والَمّد. ِوَضاءٍ و َكتَِقّيٍ وأَتِْقيَاَء إِلحاقاً له بالمعتلِّ  أَْوِضيَاءَ  قَْومٍ  ِمنْ  فَِعيلٍ  ائِينَ  قوم ، َكُرمَّ َجْمع ُمَذّكر َساِلم قال  ُوضَّ

 :  أَبو َصَدقة الدُّبَْيِريُّ 

َد  و  اِن الـــــــــــنـــــــــــ  يـــــــــــَ تــــــــــــح فـــــــــــِ ُه بـــــــــــِ قـــــــــــُ حـــــــــــِ لـــــــــــح رحُء يــــــــــــُ َ
 املـــــــــــ

     َ يـــــــــــح ِرمِي َولـــــــــــَ ُ  الـــــــــــكـــــــــــَ لـــــــــــُ اءِ خـــــــــــُ  (2) اِبلـــــــــــُوضـــــــــــــــــــــــــ 
  

ا كانْت غيَر  َوَضاِضئُ  حكى ابُن ِجنّىو ، في حديث  َوِضيئَةٌ  فهي َوِضئتو َوُضؤت ُمْنقَِلبٍة بل موجودة فيجاءوا بالهمزة في الَجْمع لَمَّ

، في الُمْستَْقبَِل  ءَما ُهو بَِواِضىو ، في فِْعِل الَحاِل ، ءٌ لََوِضي إِنه:  حكى اللِّحيانِيُّ و ... «ِعْنَد َرُجل يُِحبُّها َوِضيئَةٌ  لَقَلََّما َكانَت اْمَرأَةٌ » عائشة

 : وقول النابغة ءٍ أَي بَِوِضي ،

 فـَُهن  ِإَضاٌء َصاِفَياُت الَغالِئرِ 
 ، أَي ِحَساٌن نِقَاٌء ، فأَبَدل الَهْمَزة ِمن الَوال الَمكسورة ، وسيذكر في موضعه. ِوَضاءً  يجوز أَن يَكون أَرادَ 

أْتُ و قال أَبو حاتم ًؤا ْرُت ُطُهوراً.، وتََطهَّ  ُوُضوًءا للصالةِ  تََوضَّ أُ توضُّ  ُوُضوءُ :  ، وهي الُحْسُن ، قال ابن األَثيرِ  (3) الَوضاَءةِ  من أَتََوضَّ

ُؤوا»:  في الحديثو الصالةِ َمعروٌف ، وقد يُراُد به َغْسُل بَْعِض األَعضاِء. ا َغيََّرِت النارُ  تََوضَّ أَراد به َغْسَل األَيِدي واألَْفَواِه من  «ممَّ

ُهومَ  ُهوَمِة.:  الصالةِ ، وقيل ُوُضوءَ  أَراَد به:  ِة ، وقيلالزُّ فُوا أَْبَدانَكم من الزُّ َ  مْن َغَسَل يََده فقد:  عن قَتاَدةَ و َمعناهُ نَّظِ أ  .تَوضَّ

ْيتُ :  ال تَقُلْ و  بالياِء بَدَل الهمِز ، قاله غيُر واحٍد. تََوضَّ

أَ ُوُضوًءاو لُغَيَّةٌ أَو لُثْغَةٌ  الُمَصنِّف ِمن قوِلهوبعُضهم يقولُه ، وهو ُمراُد :  وقال الجوهريُّ  َ  َحَسناً ، وقد تََوضَّ أ َ و بالماءِ  تََوضَّ أ َغْيَرهَ ،  َوضَّ

ً :  ونقل شيُخنا عن اللَّْبِلّيِ  ْيتُ :  ذكر قاِسٌم عن الَحَسن أَنه قال يوما ها لغة ُهَذْيٍل وفيهم إِن:  فقال ؟أَتَْلَحُن يا أَبا َسعيدٍ :  ، بالياِء ، فقيل له تََوضَّ

 نَْشأُْت.

ُ  الذي الَمْوِضعُ :  بالكسر والقصر ، وقد يَُمدُّ  الِميَضأَةُ و أ ،  الِمْطَهَرةُ  هي:  ، نقله الصاغاني ، وقال الليثُ  وِمْنهُ  عن اللحيانّيِ ، فِيه يُتََوضَّ

ُ  بالكسر ، التي أ  ْصَر والَمدَّ ، نقل عنه شيُخنا.منها أَو فيها ، وقد ذكر الشاِميُّ في سيرتِه القَ  يُتََوضَّ

 فََسيَُكوُن لها نَبَأٌ. ِميَضأَتَكَ  وقد َجاَء ِذْكُره في َحِديِث أَبي قَتَاَدة َسَحر لَْيلَِة التَّْعِريِس ، اْحفَْظ َعلَْيك:  قلت

 (4)ِن األَخفِش حكى عنه ابُن الُمعَدُّ له ، وهو مأْخوذٌ من كالم أَبي الَحسَ  الِفْعُل ، وبالفَتْح َماُؤهُ  بالضمِّ  الُوُضوءُ و
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__________________ 
 .«القومَ »:  ( القاموس1)
 ء فمفاده أنه مفرد.قوله لي  ابلوضاء  اهره أنه مجض واستشهد به يف الصحاح عل  قوله ورجر وضاء ابلضم أي وض :  ( اللسان ا وهبامشه2)
 . من الوضاءة... ووضوءاً توضبت أتوضب توضؤاً :  ويقا :  ( العبارة يف النهاية3)
 وهو صاحب اللسان.« أبو» ( ابألصر4)
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االتَِّقاُد ا :  اَ َطُب ا والُوُقود ا ابلضــــــــمّ :  الَوُقوُد ا ابلفتح:  فقا  (1) (َوُقوُدَها الّناُس َواحلِْجارَةُ ):  منظور يف قوله تعاىل
وءُ  ومثر ذلك:  وهو الِفعحُر ا قا  و و  ا هو املاُء ا الَوضـــــُ بحت من َومصـــــدٌر أَيضـــــاً  هو الِفعحرُ  ءُ الُوضـــــُ للصـــــالِة ا مثُر  تـََوضـــــ 

وءُ  الَوُلوِع والَقُبوِ  ا وقير ابلضــــّم املصــــدُر وُحِكَي عن َأيب عمرو بن الَعالِء الَقُبوُ  ابلفتح مصــــدٌر مل َألض غريَه. مث  الُوضــــُ
َدُر ا وَقدح  ن وز أَ  َقدح  مبعىًن واحٍد كما َزعموا لَُغَتانِ  ِإهنما َأو قا  اأَلخفش صـــــــــــــــح

َ
ا  يـُعحىَن هِبما املاءُ   وز َأن يـُعحىَن هِبما امل

َصـــــــادر َفمبحيِنيف عل  الضـــــــّم. ويف التهذيب
توحاِن و ا مصـــــــدراِن شـــــــاذ ان ا وما ســـــــوا ا من امل :  وقير الَقُبو  والَوُلوع َمفح

وءُ  وءُ  وال يقا ُ  (2) [الط اءِ و ] وال يُقا  فيهما بضــــــــــّم الواو:  املاُء ا والط ُهور مثُله ا قا :  الَوضــــــــــُ والط ُهوُر ا قا   الُوضــــــــــُ
وءُ  ما:  قلت أَليب عمرٍو:  اأَلصــــــمعي   بُ  املاُء الذي:  قا  ؟الَوضــــــُ وءُ  فما:  به ا قلت يـُتَـَوضــــــ  ال :  ابلضــــــّم ا قا  ؟الُوضــــــُ

وءُ  ال  وز:  لعت َأاب ُعبَـيحٍد يقو :  وقا  ابُن َجبَـَلة َأعرفه. وءُ  ا ِإلا هو الُوضـــُ وءُ :  ا وقا  ثـَعحَلبٌ  الَوضـــُ صـــدُر :  الُوضـــُ
َ
امل

 به. يـُتَـَوض بُ  ما:  الَوُضوءُ و  ا (3)
،  الَوُضوءُ :  وهيوالفَعُوُل في المصادر بالفتح قَِليٌل ِجدًّا غيَر َخْمَسِة أَلفاٍظ فيما َسِمْعُت َذكرها ابُن ُعصفوٍر ، وثَْعلٌَب في الفصيحِ ، :  قلتُ 

وُء بمعنى التَّأِْخيِر ، ومن وُد ، والطَُّهوُر ، والَولُوُع ، والقَبُوُل ، َوِزيَد العَُكوُف بمعنى الغُبَاِر ، والسَُّدوُس بمعنى الطَّْيلََساِن ، والنَّسُ والَوقُ 

 َطالَع ِكتابَنَا َكْوثَِرّي النَّْبع ، لفتًى َجْوَهِرّي الطَّْبع ، فقد َظِفَر بالُمَراد.

َ وَ  أ  أَي بلََغ ُكلٌّ منهما االْحتِاَلَم ، عن أَبي عمٍرو ، وهو َمجاٌز. أَْدَرَكا:  غاَُلُم والَجاِريَةُ ال تَوضَّ

ر أَن أَْفعَال الُمبالَغِة ُكلَّها كنََصر ، وَشذَّ َخَصم فَإِنه َكَضرب ، ك َواَضأَهُ فََوَضأَهُ يََضُؤهُ وَ  ا يأْتي مأَي كوَضع يََضُع ، وهو من الشََّواذّ ، لَما تَقَرَّ

 فيها. فَغَلَبَهُ  الُحْسِن والبَْهَجةِ  بِالَوَضاَءةِ  فاخَرهُ  ، وبعض الَحْلِقيَّاِت َكهذا على َرأْيِ الِكسائّي َوْحَده ، قاله شيُخنا ، أَي

 : * ومما يستدرك عليه

َعبَّاُد بن نَُسْيب ، عن أَبي بَْرَزةَ  ءِ الَوِضي ، كأَميٍر ، لقُب عبِد هللا بن ُعثَْماَن بن َوْهِب بن َعْمِرو بن َصْفَوان الُجَمِحّي ، وأَبو ءُ الَوِضي

ٍد بن ّيِ من ُشيوخ ابِن َعِدّيٍ. ءِ الَوِضي األَْسلَِمّي ، وأَيضاً ُكْنيَةُ ُمَحمَّ  بن ِهاَلٍل البَْعلَبّكِ

ً  ، بالكسر ، َوِطئَهُ  : [وطأ] ُ  وأَما:  بِِرْجله ، َوَرِطئْنا العَُدوَّ بالَخْيِل ، أَي ُدْسنَاُهم ، قال ِسيبويِه َداَسهُ :  يََطُؤهُ َوْطأ فِمثُل َوِرَم يَِرُم ،  َوِطَئ يََطأ

بتسكين الهاِء ،  (4) (أَنْ َزْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشقى ما)طه. :  قََرأَ يَْقَرأُ ، وقرأَ بعُضهم:  ولكنهم فَتَحوا يَْفعل وأَصلُه الكسر ، كما قالوا

فالهاُء على :  قال ابُن ِجنّي .َصالتِه في ِرْجلَْيه إحدى يَْرفَع كان وسلموآلهعليههللاصلىألَن النبيَّ  األَْرَض بِقََدَمْيَك َجميعاً ، َطإِ  أَرادَ :  وقالوا

حكاه الجوهريُّ وابُن القَطَّاع ، وهذا  تََوطَّأَهُ و التضعيُف للمبالغة ، وأَغفله األَْكثَُر ،:  ُمَضعَّفاً ، قال شيُخنا َكَوطَّأَهُ  ، َطأْ  هذا بََدٌل من َهْمَزةِ 

 ، أَي بالياِء بدل الهمزة. (5)وال يقال تََوطَّْيُت :  مما جاَء فيه فَِعَل وفَعََّل وتَفَعََّل. قال الجوهريُّ 

ً  َء بِِرْجِليالشَّيْ  َوِطئْتُ :  قال الجوهريُّ  َجاَمعََها:  يََطُؤَها الَمْرأَةَ  َوِطئَ و ُ  الرجُل امرأَتَه وِطئَ وَ  ، َوْطأ ُ  ، فيهما ، َسقطت الواُو ِمن يََطأ ،  يََطأ

يهما ، ألَن فَِعَل يَْفعَل مما اعتَلَّ فاُؤه ال يكون إِالَّ الزماً فلما َجاَءا مِ  يَْين ُخوِلَف بهما نَظائُِرهما.كما سقَطْت ِمن يََسُع ِلتَعّدِ  ن بَْين أََخواتِهما ُمتَعَّدِ

ً  الدَّابّة وُطَؤتِ :  على القياس في المضموم ، يقال يَْوُطؤُ  ، َكَكُرَم ، َوُطؤَ وَ   صارَ  أَي ُوُطوَءةً َوَطاَءةً و (6) يَْوُطُؤ ِطئَةً  الموِضعُ  َوُطؤوَ  .َوْطأ

 ً  سهال. َوِطيئا

 هللا. َوطَّأَها ، وقد َوطَّأْتُه تَْوِطئَةً وَ 

 .(7)ال يُْؤِذي َجْنَب النَّائِِم :  ءُ َوِطى ما َسُهَل واَلَن ، وفراشٌ :  ءٍ من ُكّلِ شي ءُ الَوِطيو

 بِقََدمي. تََوطَّأْتُهو

ً  َوَجَدهُ :  أَي الَمْرَكبَ  اْستَْوَطأَهُ و  بالفتح الَوَطاَءةِ  بَيِّنَ  َوِطيئا
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__________________ 
 .24( سورة البقرة اآية 1)
 ( عن اللسان.2)
 مصدر.:  ( اللسان3)
 .2 ـ 1( سورة طه اآيتان 4)
 وقد توطّبته برجلي ا وال تقر توطّيته.:  ( يف الصحاح5)
 وما أثبتناه يواف  الصحاح واللسان.« يوطُُؤ وطبة» ( األصر6)
 جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم وال يتبذ .اجلوانب. أراد الذين :  ( األكتاف7)
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 :  وأَنشدوا للُكَميحتِ  كاجِلَعِة واجلََعةِ   ابلفتح الط َبةِ و  ابلكسر الطََئةو  ابلضم ممدود ا وكال ا َمِقي ٌ  الُوطُوَءةِ و  ممدود
يِن  لــــــــــــُ مــــــــــــِ ااًن َوحيــــــــــــَح يــــــــــــَ ارَِه َأحــــــــــــح كــــــــــــَ

َ
 َأغحشــــــــــــــــــــــــــَ  املــــــــــــ

لــــــــــــَ      نــــــــــــه عــــــــــــَ َبةٍ مــــــــــــِ َوبِ  طــــــــــــَ ر ُذو نـــــــــــــُ هــــــــــــح  والــــــــــــد 

  
 يََطأَنِي ِمْن أَنْ :  ومعناه الذَِّليِل. ِطئَةِ  ، بالفتح ، ونَعوذُ باهلِل ِمنْ  الطَّأَةِ  بَيِّنُ  ءٌ َوِطى َدابَّةٌ :  وهو َمجاٌز. وقال ابُن األَعرابّيِ  أَي على َحالٍة لَيِّنَة

.  َويَْحِقَرنِي ، قاله اللِّْحيَانِيُّ

 َعْشَوةً  أَْوَطأَهُ و باألَلف والالم ، العَْشَوةَ  أَْوَطأَهُ و .(2) َوِطئَها فاُلناً َدابَّتِي َحتَّى أَْوَطأْتُ و (1) فََوِطئَهُ  َحَملَهُ َعلَْيه أَي فََرَسهُ  أَْوَطأَهو َغْيَرهُ  أَوَطأَهُ وَ 

 َعْشَوةً. أَْوَطأَكَ  َمنْ :  من الطريق ، يقال أَْرَكبَه َعلَى َغْير ُهًدى من غير الالم بتثليث العَْيِن فيهما ، أَي

ْغَطة أَو األَْخَذة الشَِّديَدة. مثل الَوَطأَةُ و  الضَّ

 العَُدوَّ  َوِطئْنَاو أَي ُخْذهم أَْخذاً َشديداً. «َعلَى ُمَضرَ  َوْطأَتَكَ  ْشُددْ في الحديث اللُهمَّ او ُمْنَكَرةً. َوْطأَةً  العَُدوُّ  َوِطئَهم ومن المجازِ :  وفي األَساس

َ وَ  َشِديَدةً ، َوْطأَةً   ثَِقيالً. َوِطئَُهْم َوْطأ

اُد بُن َسلََمةَ يَْرِوي هذا الحديثَ : و قلت  .«اللُهم اْشُدْد َوْطَدتََك على ُمَضرَ »:  كان َحمَّ

والمعنى أَن آِخَر أَْخَذة َوَوْقعٍَة أَْوقَعََها هللاُ  (3) «هللاُ بَوج َوْطأَةٍ َوِطئَها وإِنَّ آِخرَ »:  في الحديثو ْمُز في األَرِض.اإِلثْبَاُت والغَ :  والَوْطدُ 

َي به الغَْمُز  الَوطءُ و بالُكفَّاِر كانت بََوّجٍ. ُ  والقَتُْل ، ألَنَّ َمن (4)في األَصِل الدَّوُس بالقََدِم ، ُسّمِ ِء بِِرْجِلِه فقد استْقَصى في َهالِكه ى الشيعل يََطأ

 وإِهانَته.

 العَْيِش. (5) َوَطاَءة ، وأََحبَّ  ءٍ َوِطى . وهو في َعْيٍش َوْطأَتَه وثَبََّت هللاُ 

:  قََدِمَك ، قال الليث َمْوِطئُ  هذا:  بالكسر على القياس ، وهذه عن الليث ، يقال الَمْوِطئِ و بالفتح َشاذٌّ ، كالَمْوَطإِ  َمْوِضُع القََدم ،:  الَوْطأَةُ و

 َوِطَئ يوطأ على بِنَاءِ  ٍء يكون الِفْعُل منه على فَِعل يَْفعَُل مثل َسِمَع يَْسَمُع فإِن الَمْفعََل منه َمفتوُح العَْيِن ، إِال ما كان من بنات الواوِ وُكلُّ شي
ه وكأَنَّ الليَث نََظر إِلى أَنَّ األَْصَل هو الكسر ، كما قال ِسيبويِه فيكون كالَمْوِعد ، لكن هذا أَصٌل َمرفوٌض فال يُْعتَدُّ ب:  ُشوفقال في المَ  .(6)

أُ » في حديث عبد هللاو ، وإِنما يُعتبُر اللفظ المستعمُل ، فلذلك كان الفَتُْح هو القياَس ، انتهى. ُ  أَي ما «إِ َمْوطَ  ِمنْ  (7)ال يتََوضَّ من األََذى  يُوَطأ

 .(8)في الطريق ، أَراد أَن ال يُعيَد ، الُوضوَء منه ، ال أَنَّهم كانوا ال يَْغِسلُونه 

ثَهُ :  بالتخفيف َوَطأَهُ وَ  لَهُ  بالتشديد َهيَّأَهُ َوَدمَّ ، من  َكَواَطأَهُ :  ، كذا في نُسختنا ، وفي نسخة شيخنا في الُكلَّ  َكَوطَّأَهُ  ، الثالثة بمعنًى ، وَسهَّ

َ  ، َوطَّْيتُ  الُمفاَعلَة ، وال تَقُلْ  َ و أَنَّ ِجْبِريَل َصلَّى بَِي الِعَشاَء ِحين َغاَب الشَّفَقُ » في الحديثو أَي تََهيَّأَ ، فاتََّطأ  وهو اْفتعَل ِمنْ  «الِعَشاءُ  اتََّطأ

الَجَداُد ،  يَأْتَطِ  لَمْ :  وهو ِمن قَْوِل بني قَْيٍس :  الِعَشاُء قال (10) ائْتََطىو اَب الشَّفَقُ وفي الفائق ، ِحيَن غَ  .(9)، أَراد أَنَّ الظالَم َكُمَل  َوطَّأْتُه

 بمعنى الُمَساَعفَِة والُموافَقِة ، وفيه وجه آخر مذكور في لسان العرب. (12)َكأْتَلَى يَأْتَِلي  ائْتََطى يَأْتَِطي ِحينُه وقد (11)لم يَأِْت :  ومعناه

 ِخاَلُف الِغَطاِء.:  ، نََسبه إِليه ُخروجاً عن العُْهَدةِ إِْذ أَنكَره كثيرون عن الِكَساِئّيِ  ُحِكيَ  َسَحاب مثل الَوَطاءُ و هو المشهور ، كِكتَاب الِوَطاءُ و

ُ  كسحاب الوَطاءُ و بالفتح الَوْطءُ و ْبِعيُّ يَِصُف َحْلبَةً  والِميَطأ  : على ِمْفعَل ، قال َغْياَلُن الرَّ

َسوحا فـََعاُدوُهن  حَنحَو املِيطَا  أَمح
، وفي بعض النسخ  جمع َشَرٍف ، والمراد بهما األَماِكُن المرتِفعَةُ  واألَْشَراف بالكسر َجْمع نََشٍز محركة َما اْنَخفََض ِمَن األَْرض بَْيَن النَِّشازِ 

 ُضبط اإِلشراف بالكسر ،

__________________ 
 حىت وطئه.:  ( اللسان1)
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 وطئته.:  ( اللسان2)
 .«آخر وطبٍة هلل بوجّ »:  ( كذا ابألصر والنهاية ا وعند اهلروي3)
 الغزو.:  ( يف النهاية4)
 .«وطبة» ( عن األساس ا وابألصر5)
 ء يطَبُ وطحب.وِط :  ( اللسان6)
 نتوضب.:  تتوضب ا ويف اللسان:  ( يف النهاية7)
 قلت الذي يف النهاية فكاألصر. وهو الصواب.« قوله ال أهنم كذا خبطه والذي يف النهاية ألهنم وهو الصواب»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
 أي واف .:  وواطب بعضه بعضاً :  ( زيد يف النهاية9)
 .«وايتط »:  ( عن النهاية ا وابألصر10)
 مل حين.:  ( يف الفائ 11)
 ( عن الفائ  واللسان ا وابألصر أيتط  ايتطي كايتل  أيتر.12)
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َتِويٌَة :  ويقا  عوَد فيها وال اَنفاض. ِوطَاءَ  ال راَِبَء فيها وال (1)هذه أَرض ُمســــــــــــــح يف و   ُ تـََعاىل َوط َبها وَقدح  ا َأي ال صــــــــــــــُ
ُلو  عليها مبا َسَب  به الَقَدُر ِمن َخرٍي َأو َشّر. َأي «َموحطُوَءةٍ  َوآَ رٍ » حديث الَقَدر  َمسح

تَوافَقُوا ، وقوله تعالى :  عليه تََواطؤواو اسُمه اسمى ، يُواِطئُ  ، وفاُلنٌ  تََوطَّأَهُ و ، َكتَواَطأَهُ  َوافَقَهُ ،:  ِوَطاءً وَ  ُمواَطأَةً  على األَْمرِ  َواَطأَهُ وَ 

َة ما َحرََّم هللاُ )  في َحِديث لَْيلَة القَْدرِ و الُمتوافُِق ،:  الُمتواِطئُ و تََوافَْقنَا ،:  (3) تََواَطأْنَاو عليه تََواَطأْنَاو .َواَطأْتُ  هو من (2) (لُِيواِطُؤا ِعدَّ

 ُكالًّ منهما (4)، وحقيقتُه كأَنَّ  َطأَةِ الُمَوا هكذا ُرِوَي بتْرِك الهمِز ، وهو من:  قال ابُن األَثير «فِي العَْشِر األََواِخرِ  تَواَطتْ  أََرى ُرْؤيَاُكْم قَدْ »

ونقل شيُخنا عن بعض أَهِل االشتقاق  تََواُطؤٍ  بِغَْيرِ  وسلموآلهعليههللاصلىوُكلُّ أََحٍد يُْخبُِر بِرسوِل هللا :  اآلخُر ، وفي األَساس َوِطئَه ما َوِطئَ 

َ  أَن الُمواَطأَةِ  أَن أَْصلَ  ُجُل بِِرْجله َمَكان ِرْجِل صاحبِه ، ثم اْستُعِمَل في كّلِ ُموافقٍة. انتهى. يََطأ  الرَّ

ُ  فتكون:  قلت  على هذا ِمن الَمجاز. الُمواَطأَة

َواتاةُ ، أَي ُمواتَاةُ السَّْمعِ وهي المُ :  ، قال ُمواَطأَةً  بالمّد أَي (5) ِوَطاءً  ومن ذلك قولُه تَعالى إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيِل ِهَي أََشدُّ :  وفي ِلسان العرب

، بكسر الواو وفتح الطاِء والمّد والهمز ،  ِوَطاءً  قََرأَ أَبو عمٍرو وابُن عاِمر:  أَي. قِيَاماً. وفي التهذيب (َأَشدُّ َوْطئاً )والبَصِر إِيَّاهُ ، وقُِرَئ 

ً :  َزةُ والِكسائِيُّ وقرأَ ابُن َكثِير ونافٌِع وعاِصٌم وَحمْ  (6)والموافقة  الُمواَطأَةِ  من مقصورة مهموزة ، واألَول  [بفتح الواو ساكنة الطاءِ ] َوْطئا

 اختياُر أَبي حاتٍم ، وروى الُمْنِذِريُّ عن أَبي الَهْيثَم أَنه اختارها أَيضاً.

:  قيلو تَْمٌر يُْخَرُج نََواهُ ويُْعَجُن بِلَبَِن ، أَو هي هي الَحْيَسةُ ، وفي الصحاح أَنها َضْرٌب من الطعاِم ،:  قال ابن األَعرابيّ  ، كَسِفينَة الَوِطيئَةُ و

َطعَاٌم للعرب يُتََّخذُ ِمن التَّْمِر ، وهو أَن يُْجعَل في بُْرَمٍة ويََصبَّ عليه الماُء والسَّْمُن إِن كان ، :  الَوِطيئَةُ :  وفي التهذيب األَقُِط بِالسُّكَِّر. هي

 مثُل الَحْيِس ، تَْمٌر وأَقٌِط يُْعَجناِن بالسَّْمِن. وروي عن المفضَّل:  الَوِطيئَةُ :  يُْشَرُب َكَما تُْشَرُب الَحْيَسةُ. وقال ابُن ُشَمْيلٍ وال يُْخلَُط به أَقٌِط ، ثم 

نَِّفيثَةُ فإِذا زاَدْت فهي اللَِّفيتَةُ ، فإِذا تَعَلََّكْت فهي العَِصيَدةُ الناِعَمةُ ، فإِذا ثَُخنَْت فهي النَّفيتَةُ ، فإِذا زاَدْت قَِليالً فهي ال:  الَوِطيئَةُ و ءُ الَوِطي: 

فأَْخَرَج إِلَْينَا ثاََلَث أَُكٍل » في الحديثو ، (7)وغيُرهما  فِيها القَِديُد والَكْعكُ  يكون الِغَراَرةُ  ٌء كالِغَراَرةِ أَو هيَشيْ  الَوِطيئَةُ :  قيلو العَِصيَدةُ ،

 ث قَُرٍص ِمن ِغَرارة.أَي ثاََل  «َوِطيئَةٍ  ِمنْ 

َ وَ  ْعِر ، الشاِعرُ  َواَطأ َ وَ  في الّشِ َ وَ  أَْوَطأَهُ إِيطاءً و فيه ، أَْوَطأ َ وَ  ، َوطَّأ َ و على إِبداِل األَلف من الواو آَطأ َر القَافِيَةَ لَْفظاً وَمْعنًى:  أَطَّأ مع االتحاد  َكرَّ

َردُّ :  اإِليطاءُ :  ، وكذا لو اختلفا تعريفاً وتنكيراً ، وقال األَخفش (8)س بإِيطٍء في التعريف والتنكير ، فإِن اتفق اللفُظ واختلف المعنى فلي

ةً ، نحو قافيٍة على َرُجل ، وأُخرى على َرُجل ، في قصيدةٍ ، فهذا َعْيٌب عند العَرب ، ال يختلفون في ه ، وقد يقولونه كلمٍة قد قَفَّْيَت بها َمرَّ

 :  مع ذلك ، قال النابغة

ٍة  مــــــــَ لــــــــِ ظــــــــح َداَء مــــــــُ وح َت يف ســــــــــــــــــــــَ يــــــــح ــــــــَ ُض الــــــــبـ  َأو َأضــــــــــــــــــــــَ

ارِي    رِي هبـــــــــا الســـــــــــــــــــــــ  ريحَ ال َيســـــــــــــــــــــــح ُد الـــــــــعـــــــــَ يـــــــــِّ قـــــــــَ ـــــــــُ  تـ

  
 :  ثم قال

ا  نح أَرحٍض أملَ  هبــــــــــــــَِ ُ  الــــــــــــــّرِز  عــــــــــــــَ فــــــــــــــِ  ال لــــــــــــــَح

ارِيوَ     ِه الســـــــــــــــــــــــ  احـــــــــِ بـــــــــَ لـــــــــَ  ِمصـــــــــــــــــــــــح ر  عـــــــــَ  اَل َيضـــــــــــــــــــــــِ

  
إِلى إِعادةِ القافِيِة  (9)أَنَّه َدالٌّ ِعْنَدهم على قِلَِّة مادَّةِ الشاِعر ، ونََزاَرةِ ما ِعْنَده حتى اضُطرَّ  اإِليطاءَ  ووجهُ استقباحِ العَربِ :  قال ابُن ِجنّي

َ  الواحدةِ في القصيدةِ بلْفِظها وَمعناها ، فيَْجِري هذا ِعنَدهم ِلَما َذَكْرناه َمْجَرى الِعّيِ والَحَصِر ، وأَصلُه أَن  اُن في َطِريقه على أَثَرِ اإِلنس يََطأ

عر عند  اإِليطاءُ :  وقال أَبو عمرو بن العالءِ  على ذلك الموضع ، وكذلك ِإعادةُ القافِيِة من هَذا. الَوْطءَ  قَْبلَه ، فيُِعيدَ  َوْطءٍ  ليس بِعَْيٍب في الّشِ

تَْين. وُرِوَي عن ابن َساّلٍم الجمحي أَنه قا اٍت فهو َعْيٌب عندهم. اإِليطاءُ  إِذا َكثُرَ :  لالعرب ، وهو إِعاَدةُ القافِيَة مرَّ  فِي قَصيدةٍ َمرَّ

__________________ 
 .«شتوية» ( عن اللسان ا وابألصر1)
 .37( سورة التوبة اآية 2)
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 توط بان.:  ( كذا ا ويف اللسان3)
 .«أن» ( عن النهاية ا وابألصر4)
 .6( سورة املزمر اآية 5)
 املوافقة ا ما أثبتناه عن اللسان.هو :  ( ابألصر6)
 وغريه.:  ( اللسان7)
 ِ يطاء.:  ( اللسان8)
 ُيضطر.:  ( اللسان9)
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كةً ] الَوَطأَةُ و ةُ :  الَواِطئَةُ و َكَكتَبٍة في جمع َكاتِب [(1) ُمَحرَّ وا بذلك السَّابِلَةُ و الَمارَّ ُ :  الطَِّريَق ، وفي التهذيب ِلَوْطئِهم ُسمُّ أَبناُء هم :  الَوَطأَة

اِص و األَْرَض. يََطؤون السَّبيِل ِمَن النَّاس ، ألَنهم اْستَْظِهُروا :  يقول «الَواِطئَةو اْحتَاُطوا أِلَْهِل األَْمَواِل في النَّائبة» في الحديث أَنه قال للُخرَّ

 .(2)لهم في الَخْرِص ِلَما يَنُوبُهم َوينِزُل بهم الضيفان 

َ وَ  َ  لصواب، كذا في النسخ وا اْستََطأ َ  إِذا كاْفتَعَلَ  اتََّطأ  .َوطَّأَه تَْوِطئَةً  ، ُمطاِوع اْستَقَاَم وبَلََغ نَِهايَتَهُ َوتََهيَّأ

ُ  َرُجلٌ :  من المجاز يقال للمضيافو:  وفي األَساس  َسْهلٌ :  الُخلُِق َوَوَضاَءة الَخْلقِ  َوَطاَءةُ  فيه:  ، وتقول وِطيئُهاوَ  األَْكنَاِف ، كُمْعظَّم ُمَوطَّأ

، بالرفع  يَتََمكَُّن في نَاِحيَتِِه َصاِحبُهُ  جل أَو الُخلُِق ، على الَمثَلِ  ءُ َوِطي ينزل به األَضياف فيَْقِريهم ، ورُجلٌ  َدِمٌث َكِريٌم ِمْضيَافٌ  الجوانب

 ؟اَل أُْخبُِرُكْم بِأَحبُِّكْم إِلَيَّ َوأَْقَربُِكْم ِمنِّي َمَجاِلَس يَْوَم الِقيَاَمةِ أَ »وفي الحديث  لنهاية ،كذا في ا َغْيَر ُمْؤذًى َواَل نَاب بِه مْوِضعُه فاعل يَتمكَّن

 ، وهي التَّْمِهيُد والتَّْذِليل. التَّْوِطئَةِ  هذا َمثٌَل ، وَحقيقتُه من:  قال ابُن األَثير «أَْكنَافاً ، الذين يَأْلَفُوَن ويُؤلَفُونَ  الُمَوطَّؤونَ  أََحاِسنُُكْم أَْخاَلقاً ،

ار أَنَّ َرُجالً َوَشى به إِلى ُعَمَر فقالو َ  اللُهمَّ إِْن َكان َكَذَب َعلَيَّ فاْجعَْلهُ »:  في َحِديث َعمَّ ُ  يقال رُجلٌ  «العَِقبِ  ُمَوطَّأ ُسْلَطاٌن  أَي العَِقبِ  ُمَوطَّأ

َّبَعُ   فيتْبَعَهُ الناُس ويمشون وراَءه. (4)، َدَعا عليه بأَن يَكون ُسْلطاناً أَو ُمقَدَّماً أَي كثير األَتْباعِ  (3) َعِقبُهُ  يُوَطأو يُت

ة ، وأَصله أَنَّ َمْن  ِرَعاء اإِلبل (5) أَْوَطؤوُهمْ وَ  أَنَّ ِرَعاَء اإِلبِِل وِرَعاَء الغَنَم تَفاَخُروا ِعنده:  في الحديثو ، أَي َغلَبُوهم ، وقَهروهم بالُحجَّ

 قَْهراً وَغلَبَةً. يُوَطُؤونَ  َجعَلُوهم َغْيَرك. والمعنى أَْوَطأْتَهو َوِطئْتَه فقد (6)َصاَرْعتَه أَو قاتْلتَه فصرعته 

ُ  ُكْنتُ » في حديث َعلّيٍ و ي َخبََره ، وهو ِكنَايَةٌ عن ا «ِذْكَره أََطأ  إِلْخفَاِء والسَّتِْر.أَي أَغّطِ

ُ  تَقَُع ف فاِعلَةٌ بمعنى َمْفعُولٍَة ، ألَنها ، هي ُسقَاَطةُ التَّْمرِ :  الَواِطئَةُ  قيلو ، تَْجِري  َوِطيئَةٍ  ، جمعُ  الَوَطايَا هي من:  باألَقدام ، وقيل تُوَطأ

يَت بذلك ألَن صاِحبها َدها ، فال  ألَهِلها ، أَي َوطَّأَها َمْجَرى العَِريَِّة ، ُسّمِ  تَْدُخُل في الَخْرِص. وكان المناسُب ِذْكَرها عند ِذْكرِ  (7)َذلَّلَها وَمهَّ

 .الَوِطيئَة

:  ِجنّيحكاه ِسيبويِه ، فهو من المجاِز الُمْرَسل ، وقال ابن  أَْهلُه فَيََطُؤُهمْ  يَْنِزلُوَن بِقُْربِهِ  أَي أَهله ، والمعنى الطَِّريقُ  يََطُؤُهمُ  أي بنو فالن ُهمْ و

ا اَل يَِصحُّ   لبني فاُلٍن. ومَرْرنَا بقومٍ  الواِطئِ  أَخْذنَا على الطِريق:  ، فنقوُل قياساً على هذا َوْطُؤه بَِما يَِصحُّ  َوْطُؤه فيه من السَّعَِة إِْخباُرك َعمَّ

نَا إِليهم ، قال َطأْ  بالطَِّريِق ، ويا َطِريقُ  َمْوُطوئِينَ  بما تُْخبُر به عن ساِلكيه ، فشبَّْهتَهُ بهم ، إِْذ  (8)ووجهُ التشبيه إِخباُرك :  بِنَا بَني فاُلٍن أَي أَّدِ

َي له ، فكأَنَّه هم ، وأَما التوكيد فألَنك إِذا أَخبْرَت عنه (9)كان  َساِلكيه لهم ، وذلك أَنَّ الطِريق ُمقيٌم  َوْطءِ  إِيَّاهم كان أَْبلََغ ِمنْ  بَِوْطئه الُمَؤّدِ

ه ، وأَفعالُهم أَيضاً حاِضَرةٌ ُمالِزٌم ، وأَفعالُه ُمقيمةٌ معه ، وثابِتَةٌ بِثَباتِه ، وليس كذلك أَهُل الطِريِق ، ألَنهم قد يَْحُضرون فيه ، وقد يَِغيبون عن

ا أَفعالُه ثاب ةَوْقتاً ، وغائبَةٌ آَخَر ، فأَْيَن هذا ِممَّ ا كان هذا كالماً كان الغََرُض فيه الَمْدَح والثناَء اختاُروا له أَْقَوى اللفَظْيِن ، ألَنه  ؟تةٌ ُمْستَِمرَّ ولمَّ

 يُِفيد أَْقَوى الَمْعنَيَْيِن ، كذا في اللسان.

َ :  قال أَبو َزْيدِ   .الشَّْهُر ، بوزن ايتََطَع ، وذلك قبل النِّْصِف بيْوٍم وبَْعَده بيومٍ  ايتََطأ

ُ و  .الهمز وأَصله ، عنههللارضيِكتاُب اإِلماِم َماِلٍك إِماِم داِر الِهْجَرة ، :  الُمَوطَّأ

َ :  [وكأ] َل واْعتَمدَ :  ءِ أَي الشي َعلَْيهِ  تََوكَّأ ئٌ  وهو تََحمَّ َ  ، ُمتََوّكِ  ، وهذه عن نوادر أَبي ُعبَيدة. َكأَْوَكأ

 تََصلَّقَْت عند َمَخاِضها.:  ، وقال الليث فََصرَختْ أََخَذها الطَّْلُق :  الناقَةُ  تََوكَّأَتو

__________________ 
 ( عن القاموس.1)
 .«وينز  هبم من الضيفان وهي  اهرة» يف النهاية« قوله وينز  هبم الضيفان»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 وتوطب عقبه.:  ( القاموس3)
 أو ذا ما .:  ( زيد يف النهاية4)
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 فبوطبُهم.:  النهاية واملطبوعة املصرية( 5)
 أو أثبّته.:  ( زيد يف النهاية6)
 ( يف النهاية ؛ فهي ال تدخر.7)
 عن الطري .:  ( زيد يف اللسان8)
 أنه كان.:  وابألصر:  ( عن اللسان9)
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ُ  العََصا:  ، كُهَمَزةٍ  التَُّكأَةُ و ََّكأ ُ يُتَّكَ  َما:  في الصحاحو عليها في الَمْشيِ ، يُت ُ  هو:  ولو غيُر َعصاً ، َكَسْيٍف أَو قَْوٍس ، يقال َعلَْيهِ  أ على  يَتََوكَّأ

 ُء.عصاه َويَتَِّكى

َن  «الُمْرتَِفقُ  الُمتَِّكئُ  هذا األَبيضُ » في الحديثو .يَتَِّكئَ  ، إِذا َوسَّْدتَه حتى إِتكاءً  الرُجلَ  أَتَْكأْتُ :  وعن أَبي زيدٍ  في  (1)يُريُد الجاِلَس الُمتمّكِ

ً  التَُّكأَةو «ِمن النَّْعَمة التَُّكأَةُ » في الحديثو ُجلُوسه ، ُجُل الَكثِيرُ :  ، كهمزة أَيضا والتاُء بَدٌل من الواو ، وبابها هذا الباب ، كما  االتَِّكاءِ  الرَّ

 تَُراٌث وأَصلُه ُوَراث.:  قالوا

ً  لهنََصَب :  أَْوَكأَهُ إِيكاءً وَ  اج (2) (َوَأْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكأً )إِذا َحَملَه على االتِّكاِء وقُِرَئ :  أَتَْكأَهو ُمتََّكأ ُ  هو ما:  قال الزجَّ ََّكأ عليه ِلَطعام أَو  يُت

رون ً :  وقال األَخفشِعنٍد زيد ، أَي َطِعمنا ،  اتََّكأْنَا أَي َطعَاماً ، وهو َمجاٌز ، ومنه:  َشراٍب أَو َحِديٍث. وقال المفّسِ هو في معنى  ُمتََّكأ

 َمْجِلس.

على َجانِبِه  أَْلقَاه:  أَتَْكأَه أَو (3) ءِ أَْلقَاهُ َعلَى َهْيئَِة الُمتَِّكى على أَْفعَلَه أَي َكأَْخَرَجهُ  فأَتَْكأَه وَطعَنَه فَأَتَْكأَهُ  َضَربَهُ  ومن المجاز:  في األَساسو

 األَْيَسِر.

َ و ً  َجعََل له:  أَتْكأ ٌ  ، وإِنما قيل للطعام ُمتََّكأ ةُ عن ذلك اتَكئُوا ، ألَن القوَم إِذا قَعَدوا على الطَّعام ُمتََّكأ قَْولُه  من ذلكو ، وقد نُِهيَت هذه األُمَّ

ا أَنَا فاََل آُكلُ »:  وفي حديث آخرَ  «آُكُل َكَما يَأُْكُل العَْبدُ » وسلموآلهعليههللاصلى ً ُمتَِّكئ أَمَّ ِن الُمتََربِّعِ ونَْحِوها ِمَن  «ا أَي جاِلساً َعلَى َهْيئَة الُمتََمّكِ

ناً بَْل معنى الحديث كما قال ابُن األَثير كان الُمتَِّكئَ  ألَنّ  الَهْيئاِت الُمْستَْدِعيَِة ِلَكثَْرةِ األَْكلِ   في العربية ُكلُّ َمن استََوى قاعداً على ِوَطاٍء ُمتََمّكِ

نٍ  للقيامِ  ْكل ُمْقِعياً ُمْستَْوفِزاً ُجلُوُسهُ ِلأْلَ   الَمْيَل إِلى ِشقٍّ  منه أَي في الحديث وليس الُمرادُ  (4)، كَمْن يُريد االستكثاَر منه  َغْيَر ُمتََربِّعٍ وال ُمتََمّكِ

ّبِ ، فإِنه ال يَنحِدُر في َمجاِري  (5)ِن على الميل إِلى أَحد الشقّيْ  االتكاءَ  ومن حمل َكَما يَُظنُّهُ َعَوامُّ الطَّلَبَةِ  ُمْعتَِمداً عليه لَه على مذهِب الّطِ تأَوَّ

 الطَّعاِم َسْهالً ، وال يُِسيغُه َهنِيئاً ، وربَّما تأَذَّى به.

 : * ومما يستدرك عليه

ٌ تُكَ  إِذا تََحاَمَل على يََدْيِه وَرفَعهما وَمدَُّهما في الدَُّعاِء. وَرُجلٌ  ِوَكاءً وَ  واَكأَ ُمواَكأَةً   ثَِقيٌل.:  ، َكُهَمَزةٍ  أَة

َ :  [ومأ] ً  إِلَْيِه ، َكَوَضعَ  َوَمأ َ  أََشارَ :  يََمأُ َوْمأ َ و .َكأَْوَمأ أ اِء ، أَنشد القَنَانِيُّ  َومَّ  :  األَخيرة عن الفَرَّ

ا  ريِهـــــــــَ نح أَمـــــــــِ تح مـــــــــِ قـــــــــَ اتــــــــــ  اَلُم فـــــــــَ نـــــــــا الســـــــــــــــــــــــ  لـــــــــح قـــــــــُ  فــــــــــَ

اَن ِإال      ا كـــــــــــــَ مـــــــــــــَ افـــــــــــــَ ُؤهـــــــــــــَ بِ  َومـــــــــــــح َواجـــــــــــــِ  اِب ـــــــــــــَح

  
ُكوعِ والسُّجوِد ، وقد تقول العرب يُوِمئُ  بِرأِْسَك أَو بِيَِدك كما تُوِمئَ  أَن:  اإِليماءُ :  قال الليثُ  َ :  الَمِريُض بِرأِْسه للرُّ ال ، :  بِرأِْسه أَي قال أَْوَمأ

ة مَّ  :  قال ذُو الرُّ

ُذب  الـــــــــــبـــــــــــَ    امـــــــــــًا تـــــــــــَ يـــــــــــَ ا  (6)قـــــــــــِ رَاهتـــــــــــَِ نح َنـــــــــــَُ  عـــــــــــَ

ٍز      هـــــــــــــح ـــــــــــــَ نـ اءِ بـــــــــــــِ ِإميـــــــــــــَ َوانـــــــــــــضِ  كـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  الـــــــــــــرُءوِس الـــــــــــــح

  
 :  وأَنشد األَْخفَُش في ِكتابه الموسوم بالقوافي

ُه  ِديــــــــــــقــــــــــــُ ر  صــــــــــــــــــــــــــَ رحِء قــــــــــــَ َ
اُ  املــــــــــــ ر  مــــــــــــَ  ِإَذا قــــــــــــَ

تح وَ     مــــــــــــَ ضُ  َأوح ابــــــــــــِ وِب اأَلصــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــُ ِه اِبلــــــــــــعــــــــــــُ يــــــــــــح  ِإلــــــــــــَ

  
 ، وتقدَّم ما يتعلَّق بهما. اإِليماءِ و والفرق بين اإِليباءِ  في َوب أ الكالمُ  وتقدَّم ، فَخفََّف تَْخِفيَف إِْبَدال أَْوَمأَتْ  أَراد

 ، أَي َواِمئَتهُ  ما كانت ْدِريوَذَهَب ثَْوبِي فما أَ  ، (7)قال ابُن ِسيَده أَُراهُ اْسماً ، ألَنه لم يُْسَمع له فِْعٌل  الدَّاِهيَةُ :  الواِمئَةُ  .َواِمئَةٍ  َوقَع في:  يقالو

ْره ، قال ابُن ِسيَده ً  َداِهيَته التي َذَهبْت به وعندي أَنَّ معناه ما كانت:  ال أَْدِري َمْن أَخَذه ، كذا َحكاه يَعقوُب في الَجْحِد ولْم يُفَّسِ  ، ويقال أَيضا

مما أَْدِري َمْن أَْلَمأَ َعلَْيِه. وقد تقدم في ل م أَ قال ابُن ا:   .(8)وهذا يُتََكلَُّم بغيِر َحْرِف َجْحد :  لُمَكرَّ

ا أَنهما فاَُلناً ، ويَُوائِمهُ  يُواِمئُ  فالنٌ و  : ، نُِقَل من تَْذِكَرةِ أَبي َعِلّيٍ الفارسّيِ واختاره ابُن ِجنِّي وأَنشد ابن ُشَمْيلٍ  أَو َمْقلُوبَةٌ  عن الفراءِ  لُغتَانِ  إِمَّ

__________________ 
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 ء.( عن اللسان ا وابألصر املتك 1)
 .31( سورة يوسف اآية 2)
 ( كذا ابألصر والقاموس واللسان ا ويف الطبعة الكويتية ضبطت ابلرفض خطب.3)
 (.تكب)إين إذا أكلت مل أقعد متمكناً فعر من يريد االستكثار منه ا ولكن آكر بلغة ا فيكون قعودي له مستوفزاً. :  ( عبارة النهاية4)
 وما أثبتناه عن النهاية.« وهو من مجلة معىن االتكاء و ويله عل  مذهب»:  ( ابألصر5)
 .«البوّ » ( عن الديوان ا وابألصر6)
 مل ألض له فعاًل.:  ( اللسان7)
 وهذا قد يُتكلم به بغري حرف جحد.:  بارة اللسان( ع8)
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 ُمَواِمَئهح فََباَن الَغَداَة 
 َزَعَم أَبو الَخطَّاِب أَي ُمعَايِنُه.:  قال النَّْضرُ 

 فصل اهلاءِ 
 مع اهلمزة

ِحُك العاِلي ، يقالُدَعاُء اإِلبِل إِلى العَلَِف ، وهو زْجر الَكْلِب وِإْشاَلُؤهُ ، وهو :  (1) الَهأَْهاءُ :  [هأهأ] َ  الضَّ  بالكسر والَمّدِ ، ِهئَْهاءً  بِاإِلبِلِ  َهأَْهأ

َ  ، أَو ءْ ْء ِهىِهى:  َدَعاَها ِلْلعَلَِف فقال:  األَخيَرةُ ناِدرةٌ  َهأَْهاءً و  واالْسمُ  َدَعْوتُها للشُّْرِب ،:  وَجأَْجأُْت باإِلبل َهأَْهأْ :  َزَجَرَها فقال إِذا َهأَْهأ

اءوالِجي بالَكْسرِ  ، ءُ الِهي  :  ُء ، وأَنشد لُمعَاذ بن َهرَّ

لــــــــــــــــــــــــَ  وَ  اَن عــــــــــــــــــــــــَ ا كــــــــــــــــــــــــَ يمــــــــــــــــــــــــَ   ءِ اهلــــــــــــــــــــــــِ
يوَ     ااَل اجلــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــَ ي َداحــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــِ ت  ِء امــــــــــــــــــــــح

  
م ين بن أَبى الفَْضِل الُمْرِسي أَنَّ بَِخّطِ األَْزَهِرّيِ :  قال ابن الُمَكرَّ وكذلك قَيََّده في :  ء بالكسِر ، قالوالِجي ءالِهي رأَيُت بَِخّط الشْيخ َشَرِف الّدِ

 وقد تقدم الكالُم في حرف الجيم.:  وكذلك في الجامع ، قلت:  الَمْوِضعَْيِن ِمْن ِكتَابه ، قال

َ و  :  وأَْكثَر الَمدَّ ، وأُنشد قَْهقَهَ  إِذا الرُجلُ  َهأَْهأ

بح  بح  َأهـــــــــَ ُم  َأهـــــــــَ هـــــــــُ كـــــــــُ حـــــــــح وحِم ضـــــــــــــــــــــــِ َد زَاِد الـــــــــقـــــــــَ نـــــــــح  عـــــــــِ

ورُ وَ     ا خـــــــــــُ قـــــــــــَ ـــــــــــلـــــــــــِّ َد ال نـــــــــــح ٌف عـــــــــــِ ُم ُكشـــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــُ ـــــــــــح  أَنـ

  
ٌ  فهو األَِلُف قَْبَل الهاِء لالستِفهام ُمْستَْنكٌر ، اٌك ، وَجاِريَةٌ :  َكَوْسَواٍس  َهأَْهاءٌ وَ  مقصوٌر ، كَجْعفَرٍ  َهأَْهأ اَكةٌ ، قاله  َهأَْهأَةٌ  َضحَّ مقصوٌر ، أَي َضحَّ

 (2):  وأَنشد:  حيانيُّ اللِّ 

ِج  َواســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــعـــــــــــــَ َن ال اَء مـــــــــــــِ يحضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ  اَي ُرب  بـ

َبةٍ     بحهـــــــــــــــــــَ ارِجِ  هـــــــــــــــــــَ ٍا ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــِ  َذاِت جـــــــــــــــــــَ

  
 نَقله ابُن ُدَرْيد وغيُره ، وسيأْتي له في المعتل أَيضاً. َحيٌّ من العََربِ :  ءُ الَهبْ :  [هبأ]

ً  كَمنَعَه العَصا ونحِوَها َهتَأَهُ :  [هتأ]  بها. َضَربَهُ :  َهتْأ

َ وَ  أَ ، بالميم ، َوتَفَسَّأَ ، وُكلُّ َمذكوٌر في مْوِضِعه. تَقَطََّع َوبِليَ  الثوُب ، إِذا تََهتَّأ  مثل تََهمَّ

يت ، والفتُح حكاه اللح ويُْكَسرُ  بالفتح ءٌ َهتْ  ، أَو النهاِر ، كما يرشد إِليه ما بعده َمضى ِمَن اللَّْيلِ و ً ، ِكالهما عن ابِن السّكِ  ءٌ َهتِيو يانيُّ أَيضا

ٌ وَ  كِكتاب ِهتَاءٌ و بال همز ، كالهما عن اللحيانيّ  (3) َهتِيٌّ و كأَمير  َوْقتٌ  َكَهْدأَةٍ ، حكاه أَبو الهيثم أَي َهتْأَةٌ و كِسيرافٍ  ِهيتَاءٌ و كِدْرَهمٍ  (4) ِهيتَأ

يت ّكِ  ، وهو أَقَلُّ من الذَّاِهبَة. ءٌ ِهتْ  إِالَّ  (5). وما بقي غنمهم ءٌ ِهتْ  من اللَّْيِل ، وما بَِقَي إِالَّ  ءٌ ِهتْ  ذهب:  قال ابُن الّسِ

ُ و َكةً ، الَهتَأ اِء ، يقال الشَّقُّ والَخْرقُ :  مضموٌم ممدودٌ  الُهتُوءُ و ، ُمَحرَّ  .ُهتُوءٌ  في الَمَزاَدةِ :  ، عن الفَرَّ

 َء ، ِمن نَْحِو َهَرٍم أَو ِعلٍَّة.مثل َهِدى اْنَحنَى:  ، َكفَِرحَ  َهتِئَ و

ُ  منهو  وزناً ومعنًى كاألَْهَدإِ. األَْحَدبُ  وهو األَْهتَأ

َ :  [هجأ] ً  ُجوُعه ، كمنَع ، َهَجأ َ و َسَكَن َوَذَهبَ  أَي ُهُجوًءاو َهْجأ ً  (6)َغْرثِي  َهَجأ  َسَكَن وَذَهَب واْنقََطع.:  يَْهَجأُ َهْجأ

َ و َ و ، عن أَبي عمٍرو ، أََكلَهُ :  الطَّعَامَ  َهَجأ ً  بَْطنَهُ  َهَجأ َ و َمألَهُ.:  يَْهَجُؤهُ َهْجأ  ُرباعيًّا. كأَْهَجأَها ، عن األَصمعي َكفََّها ِلتَْرَعى:  والغَنَمَ  اإِلبِلَ  َهَجأ

 اْلتََهَب ُجوُعه.:  َكفَِرحَ  الرجل َهِجئَ و

َ و  :  وقَطعه ، قال أَْذَهبَهُ و َسكَّنَه:  َجاءً إِهْ  ُجوَعه الطعاُم َغْرثَه أَي أَْهَجأ
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ُم  هـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ ُم َريبِّ َوَد   عـــــــــــــــــَ زَاهـــــــــــــــــُ َبخـــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــَ

ريحِ وَ     ٍم غـــــــــَ عـــــــــَ طـــــــــح نح مـــــــــَ م مـــــــــِ هـــــــــُ مـــــــــَ عـــــــــَ ئَأطـــــــــح جـــــــــِ هـــــــــح  مـــــــــُ

  
َ و أَدَّاهُ إِلَْيِه.:  وأَْهَجاهُ ، يُهمز وال يُهمزَ  َحقَّهُ  أَْهَجأَ و  إِيَّاه ، عن أَبي عمرو. أَْطعََمهُ :  ءَ الشَّيْ  أَْهَجأ

ُ و َكةً  الَهَجأ  ُكلُّ :  يُْقَصر ويُْهَمز ، وهو:  قال أَبو العَبَّاس ُمَحرَّ

__________________ 
 .«اهلبهاء»:  ( يف اللسان1)
 :  ( هبامش املطبوعة املصرية قوله اي رب اخل ا أنشده الصغاين يف التكملة2)

 اي رب بـــــــــــــــــــيضــــــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــواســــــــــــــــــــــــــــــــج 

ـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــة املـــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  املـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاجل    ـــــــــــــــــــــب  ل

  

 هبهبة ذات جبا سارج

 .«الواضح:  السارج:  قوله سارج يف التهذيب أي حسن ا اشتقا  من السراج ا ويف التكملة»:  ويف هامش اللسان

 ( كذا ابألصر ا وليست يف القاموس.3)
 وهتيب.:  ( يف نسخة أخر  من القاموس4)
 وكذا يف اللسان.« وما بقي من غنمهم وهي  اهرة:  قوله وما بقي غنمهم كذا خبطه ا ويف التكملة»:  هبامش املطبوعة املصرية( 5)
 َغَرثي.:  ( الصحاح واللسان6)
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زُ  َما ُكنحَت فيه فَانـحَقَطَض َعنحكَ  مزحه ا واأَلصُر اهلَمح  :  ومنه قوُ  َبش اٍر وَقَصَره ومل يـَهح
نح وَ  ُت مــــــــــِ يــــــــــح اِب َقضــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ جــــــــــاً  َوَرِ  الشــــــــــــــــــــــــ    هــــــــــَ

هح     بـــــــــــــــُ ٍح َقصـــــــــــــــــــــــــــــَ َوَز رَاجـــــــــــــــِ رِّ َأحـــــــــــــــح نح كـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــِ

  
 من الرجال والنساِء. األَْحَمقُ :  ، َكُهَمَزة الُهَجأَةُ و

 الُحُروِف. تَْهِجئَةُ :  ، ممدودٌ  الِهَجاءُ و

َ و أ اهُ  بهمٍز ، مثل الَحْرفَ  تََهجَّ  بتبديل. تََهجَّ

ْوِت وغيِرهما ، قال ابُن َهْرَمةَ  َسكنَ :  ُهْدوًءاو يَْهَدأُ َهْدًءا ، كَمنَع َهَدأَ :  [هدأ]  :  يكون في الَحَرَكة والصَّ

اِورًَة  تح جمـــــــــــَُ انـــــــــــَ ا كـــــــــــَ نـــــــــــَ اَع لـــــــــــَ بـــــــــــَ َت الســـــــــــــــــــــــــِّ يـــــــــــح  لـــــــــــَ

َداو     َر  َأحـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نح نـ َر  ممـــــــــــــــِ  ـــــــــــــــَ ا اَل نـ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ   أَنـ

  

ا  هـــــــــَ رَاِئســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ نح فـ َد  عـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــَ تـ اَع لـــــــــَ بـــــــــَ  ِإن  الســـــــــــــــــــــــِّ

َ  و     يــــــــــــح اُس لــــــــــــَ ادٍ الــــــــــــنــــــــــــ  َدا هبــــــــــــَِ ــــــــــــَ مح أَب ر هــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  ، فأَبَدَل الهمزةَ إِْبَداالً صحيحاً ، وذلك أَنه َجعلَها ياًء ، فأَلَحقَ  بَِهاِدئٍ و ، لَتَْهَدأُ :  أََرادَ  بَِراٍم وَسام ، وهذا عند سيبويه إِنما يُْؤَخذُ  (1) َهاِدئا

حاُف.َسَماعاً ولو َخفَّفَها تَْخِفيفاً قياِسيّا لجعلها بَْيَن بَْيَن ، فكان ذلك يَْكِسُر البَْيَت ، والَكْسُر ال يجوز ، وإِنما يَج  وز الّزِ

 ، عن اللِّحيانّيِ. الَهْدأَةُ  واالْسمُ 

 أَْبلَْيتُه ، كذا في األَساس.:  الثَّْوبَ  أَْهَدأْتُ :  المجاز َسكَّْنتُه. ومن:  أَْهَدأْتُهو

 ، أَي أَقاُموا ، وهو مجاٌز. فََهُدُؤوا فَسَكن ، وتََساقَُطوا إِلى بَلَِد َكَذا أَقَامَ :  بِالَمَكان َهَدأَ و َسَكنَ :  َعْنهُ  َهَدأَ و

 ماتَ :  يَْهَدأُ ُهُدوًءا فاُلنٌ  َهَدأَ و

ا َكانَ  أَْهَدأُ  ُهوَ » ْيٍم قالَْت ألَبي َطْلَحةَ عن اْبنِهافْي َحِديث أُّمِ ُسلَ و  «ِممَّ

 أَي أَْسَكُن ، َكنَْت بذلك عن الَمْوِت ، تَْطيَيباً لقَْلِب أَبيه.

 ونَصبَهُ  تعبه (2) اَل أَْسَكَن َعنَاَءهُ  أَي هللاُ  أَْهَدأَهُ  الَ وَ 

فُعُوٍل  ُهُدوءٍ و كأَميرٍ  ءَهِديوَ  كَمْسَكنٍ  َمْهَدإِ وَ  كتَْمَرةٍ  َهْدأَةٍ و بالفتح َهْدءٍ و أَو العَْينِ  ِمَن اللَّْيلِ  بالضم ُهْدءٍ  بَْعدَ  أَتى ، كان أَْخَصرَ :  ولو قال وأَتَانَا

 :  ، أَي بَْعَد َهِزيعٍ ِمَن اللْيِل ، ويكون هذا األخيُر َمْصَدراً وَجْمعاً ، ويُْرَوى بَْيُت َعِدّيِ بن َزْيدٍ 

َبيّنِ  يب كـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح ٌز جـــــــــــــــــَ ئـــــــــــــــــِ َدأً شـــــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــح   مـــــــــــــــــَ
رح     لـــــــــــــَ  الـــــــــــــد فِّ اإِلبــــــــــــــَ ُ عـــــــــــــَ اح َر الـــــــــــــقـــــــــــــَ عـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

  
ْجلُ  َهَدأَت قدو عن سيبويه ، وأَتانا اللَّْيلُ  َهَدأَ  وقد َسَكن الناُس. أَْي ِحينَ  بفتح الميم ، نصباً على الظْرفِ  أَي بعد ما َسَكن الناُس باللَّْيِل ،  الّرِ

ْجُل والعَْيُن ، أَي َسَكنَْت وَسَكن الناُس باللَّْيِل ، وأَتانَا وقد َهَدأَتِ  وأَتانَا بعد ما  ْوَمٍة ، وبعد ما، إِذا جاَء بعد نَ  ُهُدوًءا العُيُوُن ، وأَتانا َهَدأَتِ  الّرِ

ل اللَّْيِل إِلى ثُلُثِه بالفتح ِمن الَهْدءُ  أَو الناُس ، أَي ناموا ، وهو مجازٌ  َهَدأَ   َجاَءني بَْعدَ » في َحِديِث َسَواِد بِن قَاِربٍ و وذلك ابتداُء ُسُكونِه ، أَوَّ

 أَي بَْعَد طائِفٍَة ذَهبَْت منه. «ِمن اللْيلِ  َهْدءٍ 

يَرةُ ، كالَهْديِ  ، بالهمز ، هو َهْدئِهِ  نََظْرت إِلى:  يقال:  الَهْيثَمقال أَبو و بالياِء ، وإِنَما أَْسقَُطوا الهمزةَ فجعَلُوا مكانها الياَء ، وأَْصلَُها الهمُز  الّسِ

اجّي ، َهْدئِكَ  َمَرْرُت برجلٍ :  إِذا َسَكَن ، ويقال َهَدأَ يَْهَدأُ  ، من جَّ  والمعروف َهّدك ِمْن َرُجل ، وقد يأْتي. ِمْن َرُجٍل ، عن الزَّ

يَتْ :  ُسئل أَْهلَُها ع بَْيَن الطَّائِِف َوَمكَّةَ :  بَِهاءٍ  ، الَهْدأَةُ و ة بِاْعلَى َمّرِ :  و من الليل ، َهْدأَةٍ  ألَنَّ الَمَطر يُِصيبُها بَْعدَ :  فقالوا ؟َهْدأَةً  ِلَم ُسّمِ

 أَحدهما تَْحِريك الدَّال ، واآلَخر قَْلُب الهمزةِ واواً.:  ِمن َوْجَهْينِ  َعلى َغْيِر قِيَاٍس  ، شاذٌ  َهَدِويٌّ  هو إِليهمايقال في النسبة و الظَّْهَرانِ 

ُ  َما لَهُ و ْره قال ابُن ِسيَده لَْيلٍَة ، بالكسرِ  ِهْدأَة هُ.أَي ما يَقُوتُه ويُسَ  قُوتُها وعندي أَنَّ معناه:  عن اللحيانّيِ ، ولم يُفَّسِ ُن ُجوَعه أَو َسَهَرهُ أَو َهمَّ  ّكِ

ْرُب. الِكبَرُ  أَْهَدأَهُ و أَْهَدأُ  َمْنِكبٌ :  بالجيم ، أَي اْنَحنَى ، يقال َجنِئَ :  أَْهَدأُ  فَهوَ  َهَدأَ  ، كفَِرحَ  َهِدئَ و  أَو الضَّ
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َكةً  الَهَدأُ و  نقله الصاغاني (4) َضْرٌب من العَْدو:  بَهاءٍ  ، الَهَدأَةُ و (3)وهو دون الَحنَِب  ِمْن َكثَْرةِ الَحْملِ  يَْعتَِري اإِلبلَ  ِصغَُر السَّنَام:  ، ُمَحرَّ

 الَمْنِكبُ :  من الَمنَاِكبِ  األَْهَدأُ و

__________________ 
 هادايً.:  ( اللسان1)
 عناه.:  ( يف القاموس2)
التحنيب يف الفرس احنناء وتوتري يف الصــلب واليدين فإذا كان ذلك :  األصــمعيقوله ا نب :  اجلبب. وهبامش املطبوعة املصــرية:  ( يف اللســان3)

 .«يف الرجر فهو التجنيب ابجليم. أنظر الصحاح
 العدو السهر. 43/  6( يف املقايي  4)
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ماً و َحماً :  كَفرِح  (1) َدرَِم َأعحاَلهُ  الذي َتأَل َشحح رَتحَخ  مَححُله امح ُله اا كذا يف الن سخ ا ويف  َواسح َدأَهُ  وَقد بعٍ  َحبـح   ُ. َأهح
انَةٍ  الُهدَّاَءةُ و  َعامٌّ ، صرح به َجماعةٌ ، قاله شيُخنا.:  ، هو الذي نقله الُجمهور ، وقيل َخاصُّ بالذُُّكورِ :  قيل الفََرُس الضاِمُر ،:  ، َكُرمَّ

نقله الجوهريُّ عن األَصمعّي  الَمْهَدأَةِ  التي كان َعلَْيَها ، تَْصِغيرُ  كذا في النُّسخ ، وفي بعضها َحالَتِه َحاِله أَي على ُمَهْيِدئَتِهِ  تََرْكتُهُ على يقالو

 ، وسيأْتي في المعتّلِ له أَيضاً ، وذكر هناك أَنَّه ال ُمَكبََّر لها.

جالِ  األَْهَدأُ و اِعي، قال الراِجُز في ِصفَةِ  الَهَدإِ  أَْحَدُب ، بَيِّنُ :  من الّرِ  :  الرَّ

َدأُ  َيَة الظ ِليم َأهح  مَيحِشي ِمشح
ٌ  أَْهَدأُ  ، َرِجلٌ  األَْهَدأَ  َمصَدرُ  الَهَدأُ :  وروى األَزهريُّ عن الليِث وغيِره ، وذلك أَن يكون َمْنِكبُه ُمْنَخِفضاً ُمستِوياً ، أَو يكون  َهْدآءُ  ، وامرأَة

ْدِر غيَر ُمْنتَصٍب ، يقالُ  إِذا كان فيه اْنِحناٌء :  أَْهَدأُ  . ورُجلٌ أَْهَدأُ  ْنِكبٌ مَ :  مائالً نحو الصَّ
ح به ابُن منظوٍر وغيُره. .(2)  كذا َصرَّ

 .(3)ولََطأَ عليه َوبَُرهُ ولم يُْجَرْح  َسنَاُمها ِمن الِحْملِ  أَي َحنِئَ  َهِدئَ  نَاقَةٌ :  من النُّوقِ  الَهْدآءُ و

 : * ومما يستدرك عليه

بِيَّ  َهَدأْتُ  نُه ِلينَاَم. (4)الصَّ المرأَةُ َصبِيَّها ، إِذا قَاَربَتْهُ وَسكَّنَتْهُ  أَْهَدأَتِ :  . وقال األَزهريُّ أَْهَدأْتُه إِهداءً و إِذا َجعَْلَت تَْضِرُب عليِه بَِكفِّك وتَُسّكِ

وايِة َمْصَدراً. (5)في بيِت َعِدي بن َزْيٍد  الُمْهَدأَ  . وروى عن ابِن األَعرابّيِ أَنُمْهَدأٌ  ِليناَم ، فهو بِيُّ الُمعلَُّل ِلينَام ، وجعلَه َغْيرهُ في الّرِ  هو الصَّ

:  العَُدوَّ  َهَذأَ و أَي قاطعٌ  هذأٌ و َهذَّاءٌ  الُمَضعَِّف ، وسيف ِمَن الَهذِّ  أَْسَرع قََطعَهُ قَْطعاً أَْوَحى:  يَْهَذُؤه َهْذأً  كَمنَعَهُ  بالسيِف وغيِره ، َهَذأَهُ :  [هذأ]

ً  َهَذأَ و أَبَاَدهم ، بالدال ، أَي أَفناهم:  ٍء عن أَبي زيٍد ، وفي بعض النسخمن البََواِر ، أَي أَهلََكهم ، هكذا رواه ابُن هانِى أَبَاَرُهمْ   َهْذأً  بلسانِه فاَُلنا

 تََساقََطْت.:  اإِلبِلُ  َهَذأَتِ و نقله الصاغاني أَْسَمعَهُ َما يَْكَرهُ :  آذاه ، و: 

 ، مثل َهِرَئ. َهلَكَ  أَي ِمَن البَْرِد ، بالَكْسرِ  َهِذئَ و

 الَكاَلم إِذا أَْكثََر منه في َخَطإِ. َهَذأَ و

 فََسَدْت وتَقَطَّعَْت.:  ، وتََذيَّأَت تَعذيًُّؤا تََهذُّؤاً  القَْرَحةُ  تََهذَّأَتِ و

ينِ  َهَذأْتُ و ّكِ  ، إِذا قََطْعتَه به. َهْذأً  اللَّْحَم بالّسِ

 ، نقله الصغاني. الِمْسَحاةُ :  ، بالفتح الَهْذأَةُ و

 أَو الَخَطأَ. والقَبيحَ  الَخنَا وقيل أَْكثََر في َخَطإِ أَو قال أَْكثَرَ :  يَْهَرأُ َهْرءاً  فِي َمْنِطِقِه ، كَمنَعَ  َهَرأَ :  [هرأ]

ة ال نَِظاَم له. الذي الفَاِسدُ  المنِطق الَمْنِطُق الَكثِيُر ، أَو:  ممدوٌد مهموز ، كغَُرابٍ  الُهَراءُ و مَّ  :  وقوُل ِذي الرُّ

  ٌ طــــــــــــِ نــــــــــــح رِيــــــــــــِر َومــــــــــــَ ُر ا ــــــــــــَ ثــــــــــــح ٌر مــــــــــــِ ا َبشـــــــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــََ

ي اَل     َواشــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــُم ا ــــــــــــَ رَاءٌ َرخــــــــــــِ زحرُ  هــــــــــــُ  َواَل نـــــــــــــَ

  
 يَْحتَِملُهما جميعاً.

 : شد ابُن األَعرابيّ أَن الَكثِيُر الَكاَلِم الَهذَّاءُ  الرجلُ :  الُهَراءُ و

َل ِ  ُهرَاءٍ َِشَرحَدٌ  َغريحُ   َميـح
. ، َكُصَردٍ  كالُهَرإِ   كذا قَيََّده الصاغانيُّ

َل ما يُْقلَُع شيْ :  قال أَبو َحنِيفة ، وعن األَصمعّيِ  فَِسيُل النَّْخلِ :  َكِكتَابٍ  الِهَراءُ و هيقال في ِصغاِر النَّْخِل أَوَّ الَوِديُّ فهو :  ٌء منها ِمْن أُّمِ

 :  والفَِسيُل ، وأَنشد القَاِلي الِهَراءُ و والَجثِيثُ 
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امـــــــــــــــاً أَ  فـــــــــــــــًا متـــــــــــــــََ ـــــــــــــــح جِي أَل ـــــــــــــــ  ي طـــــــــــــــِ َد عـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  بـ

ــــــــــــــــــــَة     ب ــــــــــــــــــــِ وِّ َ ق رحجــــــــــــــــــــُ َ
َن املــــــــــــــــــــ رَاءِ مــــــــــــــــــــِ  اهلــــــــــــــــــــِ

  
 .الِهَراءِ  يَْعنِي النَّْخل إِذا اْستَْفَحل ثُِقَب في أُصوِله ، فذلك معنى ثَاقِبَة

__________________ 
 ( عن القاموس.1)
 ( القو  األخري نقله صاحب اللسان عن األصمعي.2)
 ابلزاي ا ويف نسخ اللسان املطبوعة فكاألصر.«  زح» ( كذا ابألصر واللسان ا وأشار يف هامش املطبوعة الكويتية إىل قو  اللسان3)
 أهدأُت.:  ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان4)
 البيت يف املادة قريباً.( مّر 5)
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ً  (1) الِهَراءُ و َل بالنُّفُوِس  الِهَراءُ  (2)ذلك » قال السالمعليهحديُث أَبي َسلَمة أَنه ، ومنه َشْيَطاٌن ُمَوكٌَّل بِقَبِيحِ األَْحاَلمِ :  أَيضا قال  «َشْيَطاٌن ُوّكِ

 الَكاَلم ، بدل األَحالم ، وهو غلط.:  أَنه َشْيَطاٌن إِالَّ في هذا الحديث ، وفي بعض النسخ الِهَراء لم يُْسَمع:  ابن األَثير

 قَتَلَنَا. القُرُّ ، أَي ، أَْهَرأَنَا:  ، يقال (3) كأَْهَرأَهُ  يَْقتُله ، أَو قَتَلَه ، أَن اْشتَدَّ َعلَْيِه حتى كاد:  َهَراَءةً و يْهَرُؤه َهْرًءا البَْرُد ، كَمنَعَ  َهَرأَهُ و

يحُ  (4) أََهَرأَتِ و أَهُ  أَْنَضَجهُ :  َهْرأً  اللَّْحمَ  َهَرأَ و اْشتَدَّ بَْرُدَها. إِذا الّرِ اءِ  أَْهَرأَهُ و بالتضعيف َكَهرَّ  َهْرءاً  ، بالكسر ، َهِرئَ  وقد ُرباِعيًّا عن الفرَّ

 بالضم عن الكسائي. ُهُروءاً و بالفتح والضم ، كالهما عن الفراءِ  ُهْرءاً و

أَ وَ   ، إِذا َطبَخه حتى يَتَفَسََّخ. إِهَراءً  لَْحَمهُ  أَْهَرأَ و ، ءٌ َهِري العَْظِم فهو (5)َسقط من :  تََهرَّ

أُ و دُ  الُمَهرَّ  الُمْنَضُج من اللْحِم.:  والُمَهرَّ

َواحِ  أَْهَرأْنَاو  :  اله بعضهم ، وأَنشد ألُهاِب بن ُعَمْيٍر يَصف ُحُمراً ق أَْبَرْدنَا ، وذِلَك بِالعَِشّيِ ، أَو َخاصٌّ بَِرَواحِ القَْيظِ :  في الرَّ

ىت  ِإَذا  َرأحنَ حـــــــــــــــــــَ ِر  َأهـــــــــــــــــــح ائـــــــــــــــــــِ َصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــألح

ِر وَ     ـــــــــــــــــِ ُة اأَلَوائ ـــــــــــــــــ  ل ـــــــــــــــــُ ا بـ هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح تـ ـــــــــــــــــَ اَرقـ ـــــــــــــــــَ (6)ف
 

  
َواحِ إِلى الَماِء.:  َدَخْلَن فِيها ، يقول:  ِلأْلََصائِل أَْهَرأْنَ :  قال  ِسْرَن في بَْرِد الرَّ

 َعْنَك من الظَِّهيَرةِ ، أَي أَقِْم َحتَّى يَْسُكَن َحرُّ النهاِر ويَبُرَد. أَْهِرئْ و

ً  فالنٌ  أَْهَرأَ و  .ُهَراءٍ  وإِن َمنِطقَه لَغَْيرُ  يَْهَرأُ َهْرءاً  المعنَى. وإِن َمنِطقَه أَْكثََرهُ ولم يُِصب:  الَكاَلمَ  أَْهَرأَ و قَتَلَه ،:  فالنا

يّ  َمْهُروُؤونَ  فَهم مبنيًّا للمفعول الَماُل والقَْوُم ، كعُنِيَ  ُهِرئَ و القَْوُم ، بالفتح َهِرئَ و المالُ  َهِرئَ و الذي حكاه أَبو ُعبَْيِد عن :  قال ابن بَّرِ

إِنما يكون جارياً  َمْهُروُؤون قولَهوهذا هو الصحيُح ، ألَن :  قال ابُن بَّريّ  إِذا قَتَلَهم البَْرُد أَو الَحر َمْهُروُؤونَ  القوُم بالضّمِ فهم ُهِرئَ  الكسائيّ 

منه ، ال يخفى أَنه لو نسب هذا إِلى قلم النسَّاخِ كان أَْولَى ، ألَنه ليس  ، كَسِمَع ، وهو تَْصِحيفٌ  َهِرئَ  في كتابه بَِخّطِ الَجْوَهِرّيِ وَ  .ُهِرئَ  على

، داللةً بَيِّنَةً ، وَدْعوى الغَْفلَة إِلى  َمهُروُؤون فهم:  ُئ ، ويدلُّ عليه قولهفي كتابه تَصِريٌح لما قال ، وإِنما َضْبُط قَلَم ، والقَلَُم قد يُْخطِ 

 :  يَْرثي ُعثماَن بَن َعفَّانَ  ـالبَْرُد  َهَرأَ  ِمنْ  ـ الَمهروءِ  الجوهرّي َخَطأٌ ، فإِنه بَِعيٌد على ِمثله أَن يَْخفَى عليه مثُْل هذا ، قال ابُن ُمْقبِل في

رِ  َفضــــــــــــــــــــــح اِء لــــــــِ عــــــــَ ــــــــَ قــــــــَ   نـ ــــــــ  م َوالــــــــتـ لــــــــح م َوا ــــــــِ لــــــــح  الــــــــعــــــــِ

واوَ     َدبــــــُ َبجـــــــح وحا فـــــــَ نـــــــَ ربحِ َأســــــــــــــــــــح امــــــَ  الــــــغــــــُ تـــــــَ بحَو  الــــــيـــــــَ  مـــــــَ

  

ِإ وَ  جــــــــــَ لــــــــــح اَ مــــــــــَ ُروئــــــــــِ هــــــــــح ا  مــــــــــَ يــــــــــَ ِه ا ــــــــــَ فــــــــــَ  بــــــــــِ لــــــــــح  يـــــــــــُ

َو األُم  واأَلُب     ٌر هـــــــــــُ حـــــــــــح تح كـــــــــــَ فـــــــــــَ لـــــــــــ  (7)ِإَذا جـــــــــــَ
 

  
 البَْرُد.الذي قد اْنَضَجهُ :  الَمْهُروءُ :  قال أَبو َحنيفة

أَتْ  البَْرُد الَماِشيَةَ  َهَرأَ وَ   َكَسَرَها فتََكسََّرْت.:  فَتََهرَّ

ة لها  يُصيُب النَّاَس والماَل ِمنها ُضرٌّ وَسْقَطةٌ أَي موٌت.:  ، على فَِعيلَةٍ  َهِريئَةٌ  وقِرَّ

ً  الَهِريئَةُ و   الذي يَشتدُّ فيه البَْرُد.الوقتُ :  الَهِريئَةُ و الَوْقُت الذي يُِصيبُهم فيه البَْرُد.:  أَيضا

 بضمتين ُهُزؤاً و بالضم يَْهَزأُ ُهْزءاً  يَتَعَدَّى بِِمْن تارةً وبالباِء أُخَرى ، نقله الجوهريُّ عن األَخفش ، بِِه ، كَمنََع وَسِمع َهَزأَ و ِمْنهُ  هِزأَ :  [هزأ]

أَ  منه َسِخرَ  أَي (9)على َمْفعُلَة بضم العين  َمْهُزأَةً و بالضم والمدّ  (8) ُهُزوءاً و ا ََنُْن ُمْستَ ْهِزُؤَن. هللاُ )به ، وقوله تعالى  اْستَْهَزأَ و َكتََهزَّ ِإَّنَّ
اجُ  (10) (َيْستَ ْهِزُئ ِِبِمْ   الِقَراَءةُ الجيُِّدة َعلَى التحقيق ، فإِذا َخفَّْفَت الهمزةَ :  قال الزجَّ

__________________ 
 واهلُرَاُء ابلضم.:  ( ضبرت اللسان1)
 ذا .( : هرا)( يف النهاية 2)
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 ( هو قو  األصمعي كما يف الصحاح.3)
 وهرأت.:  ( اللسان4)
 .«عن» ( كذا ابألصر واللسان ا ويف الصحاح5)
 األوابر.:  ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان6)
قوله إذا جلفت يف الصحاح ا واجلالفة السنة الجي تذهب أبموا  الناس وقا  يف مادة   ح   يقا  للسنة اجملدبة »:  املصرية( هبامش املطبوعة 7)

كحر الســــماء أنظر بقية عبارته :   كحر وهي معرفة ال تدخلها األلف والالم  ري وال  ري ا يقا  كحلتهم الســــنون أي أصــــابتهم. وقا  األموي
 .«اه
 القاموس.( ليست يف 8)
 َمهَزأَة بفتح الزاي.:  ( الصحاح9)
 .15 ـ 14( سورة البقرة اآيتان 10)
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زُِ نَ :  َجعلحَت اهلمَزَة بَا الواِو واهلمزة فُقلحتَ  تَـهح َرأَ  ُمســــــــــــــح  ا فهذا االختياُر بعد التحقي  ا و وز َأن يـُبحَد  منها ايء ا فيـُقح
زِيُونَ  تَـهح ُزونَ  ا وأَما ُمسح تَـهح ِه من أَبَدَ  اهلمَزَة ايًء فقا  يف فَضِعيفٌ  ُمسح َه له ِإال  شاذنا عل  وجح ا  استهَزأحُت استهَزيحتُ  ال َوجح

َزونَ  فيجُب عل  تَـهح رِيَن يف معىناستهَزيحُت ُمسح رَاد. االستهزاءِ  . وللمفسِّ
ُ
 أَقواٌ  كثريٌَة. راجض تفسرَي الزجاِج َتَظَفرح ابمل

ٌ  َرُجلٌ و  به. يُْهَزأُ  ، وقيل ِمْنه يُْهَزأُ  يفالسكون أَ  ، بالضمّ  ُهْزأَة

ٌ  َرُجلٌ و منَك فقد أَخطأَ ،  َهِزئْتُ :  إِذا قال الرجلُ :  لكونه موضوعاً للدَّاللة على الفاِعِل إِالَّ ما َشذَّ ، قال يونُسُ  بالنَّاِس  يَْهَزأُ :  َكُهَمَزةٍ  ُهَزأَة

 َسخْرُت بك.:  َسِخْرُت منك وال يقال:  يقال:  بك ، وقال أَبو عمٍرو استهَزأْتُ و بك ، َهِزئْتُ  إِنما هو

 قال يصف ِدْرعاً. َكَسَرهُ :  يَْهَزُؤهُ َهْزءاً  ، كَمنَعَه َهَزأَه قدو

نحســــــــــــــــــــــــــاً  َر خــــــــــــُ بــــــــــــح ــــــــــــ  رد  الــــــــــــنـ ٌن تــــــــــــَ كــــــــــــَ ا عــــــــــــُ  هلــــــــــــََ

َزأُ وَ     اعِ  هتــــــــــــــــــــَح طــــــــــــــــــــَ ِر والــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــِ ابــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــَ
َ

 اِبملــــــــــــــــــــ

  
الذي هو السُّْخِريَة ، كأَن  الُهْزءِ  هاهنا من تَْهَزأُ  وهو عندي َخَطأٌ ، إِنما:  وقال ابُن ِسيَدهالباُء في قوله بالمعابل زائدةٌ ، هذا قوُل أَهل اللغة ، 

ا َردَّت النَّْبَل ُخْنساً ُجِعلَتْ  ْرع لَمَّ  بها. َهاِزئَةً  هذه الّدِ

اَي :  ُربَاِعيًّا. قال ابُن ِسيَده أَْهَزأَهاكَ  َكَهَرأَها ، بالراء قَتَلََها بِاْلبَْردِ :  َهْزءاً  إِبلَهُ  َهَزأَ :  عن ابن األَعرابيّ و اِء ، وأَُرى الزَّ لكن المعروُف بالرَّ

 البَْرُد وأَْهَرأَه ، إِذا قَتَلَه ، مثل أَْزَغلَه وأَْرَغله فيما يَتَعاقُب فيه الراُء والزاي. أَْهَزأَه:  تَْصحيفاً ، انتهى. وقال ابُن األَعرابيّ 

َكها:  ونََزأَها َراِحلَتَه َزأَ هَ :  عن األَصمعّي وغيِرهو  ِلتُْسرع. َحرَّ

 الِعنَايَة مكانه ، أَي فَْجأَةً ، كما قَيََّده الزمخشريُّ في الكّشاف ، وإِن اعتََرضه ابُن الصائغ فال يُْعتَدُّ به ، قاله شيُخنا نقالً عن َماتَ :  َزْيدٌ  َهَزأَ و

 مثل فَِرَح ، وهذه عن الصاغاني. ءَ َكَهِزى

 ، نقله الصاغانيُّ أَيضاً. َدَخَل في ِشدَّةِ البَْردِ  الرجُل إِذا أَْهَزأَ و

 دابَّتُه ، كان أَْولَى.:  به ، وِذْكُر الناقِة مثاٌل ، فلو قال أَْسَرَعتْ :  به ناقَتُه أَهزأَتْ و

ْكبِ  َهاِزئَةٌ  َمفَاَزةٌ :  ومن المجازِ :  وفي األَساس بالناس  تَْهَزأُ  شديدةُ البَْرِد ، كأَنها:  هاِزئَةً  بِهم ، وَغَداةٌ  ْهَزأُ يَ  والسرابُ  (1)بهم  هزأَةو بالرَّ

ْعَدةُ.  حين يَْعتَِريهم االنقباُض والّرِ

 .أَْهَماءٌ  الثَّْوُب الَخلَُق ، ج هو ، بالكسر ءُ الِهمْ :  [همأ]

ً  كَمنَعَه أَي الثوبَ  َهَمأَهُ وَ  َ  ُرباعيَّا كأَْهَمأَهُ  وأَْباَلهُ ، قأَي َجَذبَه فانَخر خَرقَهُ :  يَْهَمُؤهُ َهْمأ َ و فَاْنَهَمأ أ تََهتَّأَ ، :  أَي تَقَطَّع من البِلَى ، وربما قالُوا تََهمَّ

 بالتاء المثنَّاة الفوقِيَّة ، وقد تقدَّم ِذْكُره.

ُ و ءُ الَهنِي:  [هنأ] ُ  الطعامُ  َهنِئَ  وقد (2)اسٌم كالَمثْنَى  َما أَتَاَك بال َمَشقَّةِ :  الَمْهنَأ ً  َصارَ :  َهنَُؤ يَْهنُُؤ َهنَاَءةً و يَْهنَأ  ، مثل فِقه وفقَهَ. هنيئا

َ و الطعامُ  َهنَأَنِيو ُ  لي الطَّعَامُ  َهنَأ ً و يَْهنِئُ و يَْهنَأ ً و بالكسر يَهنُُؤ ِهْنأ ُخْبُز  َهنَأَني:  بالفتح ، وال نظيَر له في المهموز ، قاله األَخفُش ، ويقال َهْنأ
ً  فالن أَي كان (3)  .هنيئا

 هللاُ الطَّعاَم. َهنَأَنَا به بغيِر تَبِعٍَة وال َمَشقٍَّة وقد تََهنَّأْتُ  الطَّعَاَم ، بالكسر ، أَي َهنِئْتُ و

 ً واألَمانِي ، والُمراُد به ما يَْعِرُض  (4) يالَمَهانِ  أَي َذكََّره «وَمنَّاهُ  فََهنَّاهُ » ، أَي اْستَْمَرأْنَاهُ وفي حديِث ُسجوِد السَّْهوِ  اْستَْهنَأْنَاهُ  وكان طعاما

 لإِلنساِن في َصاَلتِه ِمن أَحاديِث النَّْفِس وتَْسِويِل الشيطاِن.

في حديث ابِن و ُء ، بالهمز ، هذا هو األَصُل ، وقد يَُخفَّف ، وهو في الحِديِث أَْشبَهُ ، ألَجل َمنَّاه ،، والَجْمَع الَمهانِى الَمْهنَاو الَمْهنَأْ  ولك

بَا ُ  لك:  (5) [قال]إِذا َدَعا إِْنساناً وأَكَل طعامه ، » َمسعوٍد في إِجابة صاحِب الّرِ ً  لَه أَي يَكوُن أَكلُك «وَعليه الِوْزرُ  الَمْهنَأ ال تَُؤاَخذُ به ،  هنيئا

 وِوْزُره على َمن
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__________________ 
 وهزّاءة فليحرر.:  كذا خبطه ا ويف األساس املطبوع:   ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 كاملشىت.:   ( اللسان2)
 خرب.:  ( عن اللسان ا وابألصر3)
 .«ءاملها.»:  ( يف النهاية4)
 ( عن النهاية.5)
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َنبُ  (1)َلك » يف حديث الن َخِعّي يف طعام الُعم اِ  الظ َلَمةِ و  َكَسَبه. َهح
 .«وعليهم الِوزحرُ  امل

ً  َسائٌغ وما َكانَ  أَي ءٌ َهنِي َطعَامٌ  وهو ، تََهنَّأْتُه وقد العَافِيَةُ  َهنَأَتْنِيهِ و ً  َهنِيئا ً و ، َهنَأَةً و َهنَُؤ َهنَاَءةً  ولقد أَي سائغا  ، كَسَحابٍَة ، وَعَجلٍَة. وَضْربٍ  َهْنأ

َ  ، ولغةٌ أُخرى يَْهنُُؤ َهنَاَءةً  الطعامُ  َهنُؤَ :  وفي بعُض النسخ ُضبِط األَخير بالَكسر ، ومثلُه في لسان العرب قال الليث يَْهنُِئ بالهمز  َهنَأ
(2). 

ً و تَْهنِئَةً  ةِ والِواَليَ  باألَْمرِ  هنَّأَه:  ِخالُف التَّْعزيَة ، تقول:  التَّْهنِئَةُ و ً و تَْهنِيئا الفَاِرُس. بجزم  ِليَْهنِئْكَ :  والعرُب تقول ، ِليَْهنِئْكَ :  قَاَل لَه إِذا َهنَأَهُ َهْنأ

 كما تقول العامة ، أَي ألَن الياَء بدل من الهمزة. ِليَْهنِك الفاِرُس ، بياء ساِكنٍة ، وال يجوزُ  ليَْهنِيكَ و الهمزة ،

، َضبطه الحافُظ ابُن َحَجٍر بكسِر النون ،  تَْوبَةُ هللِا عليك ِليَْهنِكَ  يقولون:  ح البُخاِري في حديِث تَْوبِة َكْعِب بن مالكٍ قد وَرد في صحي: و قلت

ْرَكِشي ، فراجع في َشْرح الحافِظ العسقاَلني  به البَرماوي ونَظَّره الزَّ  .تعالى هللارحمهوزعم ابُن التين أَنه بفتحها ، وَصوَّ

ً وَ  ً و َهنَأَه يَْهنَُؤه َهْنأ تب ، أَْطعََمه وأَْعَطاهُ ، ، أَي َهنَأَهُ يَْهنِئُهُ يَْهنُُؤه َهْنأ  راجٌع ألَعطاه ، حكاه ابُن األَعرابّي. َكأَْهنَأَهُ  لَفٌّ ونَْشٌر ُمرَّ

َ و ً  الطَّعَامَ  َهنَأ ً وَ  َهْنأ  أَْصلََحهُ. سوٌر مقصور ، أَيكَسحابٍة ، كذا هو مضبوٌط ، وفي بعض النسخ مك َهنَاَءةً و ِهْنأ

َ  قَدو ً  ُمثَلَّثَةُ النُّونِ  يَْهنُُؤَهاو يَْهنِئُهاو يَْهنَُؤها اإِلبِلَ  َهنَأ ً و َكَجبٍَل ، َهنَأ أَو َضْرٍب ِمنه ،  (3) ، كِكتَاٍب ، للقَِطَرانِ  بِاْلِهنَاءِ  َطاَلَها:  كَضْربٍ  َهْنأ

 :  وأَنشد القالي

ُن حـــــــــــــــَ وَ  َواطـــــــــــــــِ تح بــــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــَ ِه ِإنح جـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح بــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــِ

ـــــــــــــــِه     ي فـــــــــــــــِ ر  َيشـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــعـــــــــــــــُ ِإن ال ـــــــــــــــَ اءُ ف ـــــــــــــــَ ن  اهلـــــــــــــــِ

  
اجُ   وإِبلٌ  ، بالَكْسرِ  ءُ الهنْ  واالْسمُ  وقََرأُْت أَْقُرُؤ ، والكسُر نقله الصاغاني َهنَأُْت أَْهنُؤُ  ولم نجد فيما الُمه َهْمزةٌ فَعَْلُت أَْفعُل إِالَّ :  قال الزجَّ

 ُطِلَي ،:  ُهنِئَ :  قال الكسائيّ  «بِقَِطَراٍن أََحبُّ إِليَّ ِمْن أَْن أَُزاِحَم امَرأَةً َعِطَرةً  ُهنِئَ  ألَْن أَُزاِحَم َجَمالً قد» في حديث ابِن مسعودو .َمْهنُوَءةٌ 

، وهي الَمواِضُع التي  (4) البعير أَن يَْطِلَي الطَّاِلي َمَساِعرَ :  الدَّسُّ « بالدَّّسِ  الِهنَاءُ  لَْيسَ » المصدر ، ومن أَمثاِلهم ءُ الَهنْ و االسمُ  الِهنَاءُ و

فذلك التَّْدِجيُل  بالِهناءِ  بعيِر ُكلُّهيُْسرع إِليها الَجَرُب من اآلباط واألَرفاغِ ونَْحِوها ، فيقال ُدسَّ البَِعيُر فهو َمْدُسوٌس ، وسيأْتي ، فإِذا ُعمَّ َجَسُد ال

 إِن ُكْنتَ » في حديث ابِن َعبَّاس في مال اليتيمو يَْستَْوثُِق منه ، ويَْرَضى باليَسير منه.، يُضَرب مثالً للذي ال يُباِلغ في إِحكام األَْمر ، وال 

 ُ  أَي تُعَاِلُج َجَرَب إِبله بالقَِطَراِن. «َجْربَاها تَْهنَأ

َ و ً  َهنَأ  نقله الصاغاني. نََصَرهُ :  فاُلنا

ً  الَماِشيَةُ ، كفَِرحَ  هنِئَتِ وَ  َكةً  تَْهنَأُ َهنَأ ً و ُمحرَّ  كَسْكَرى. َهْنأَى وهي إِبلٌ  (5)منه  أََصابَْت َحظًّا ِمَن البَْقِل ولَْم تَْشبَعْ :  بالسكون َهْنأ

ُ :  بالكسر الطَّعَامَ  َهنِئْتَ وَ  فَِرَح ،:  به َهنِئَ و :  على صيغة المضارع من الثالثي ، كذا هو في النسخ ، والذي في لسان العرب (6) بِهِ  تَْهنَأ

 به. تََهنَّأْتُ  الَطعاَم بالكسر ، أَي َهنِئْتُ و

ح به ابُن ِجنّي أَنه بالَكسر ، كالمقلوب منه ، وإِ  لُغَةُ في اإِلَهانِ  عن أَبي َحنِيفة ِعْذُق النَّْخلَةِ :  كِكتَابٍ  الِهنَاءُ و ليه ماَل أَبو علّيٍ والذي َصرَّ

 الفارسي في التذكرة.

 وفََراِهيَد وَجِذيَمةَ األَبرِش. (7)ونَِواٍء  ُهنَاَءة أَخي ُمعاِويةَ بِن عمِرو بن مالٍك أَخي اْسم:  ، كثَُماَمةَ  ُهنَاَءةُ و

ً هَ  ال أََرى لَك» في الحديث أَنه قال ألَبي الهيثم بن التَّيَِّهانِ و ، الَخاِدمُ :  الَهانِئُ و وايِة َماِهناً أَي خادماً ، :  قال الَخطَّابِيُّ  «انِئا المشهور في الّرِ

ُجلَ  َهنَأْتُ  فإِن َصحَّ فيكوُن اسَم فاعٍل من ً  الرَّ  إِذا أَعَطْيتَه. أَْهنَُؤه َهْنأ

 َشِقيقَةُ  ، وسلموآلهعليههللاصلىَعّمِ رسوِل هللا  بِْنُت أَبِي َطاِلبٍ  فاِختَةُ أَو ِهْندُ  َهانِئٍ  وأُمُّ  َروى َعْن َعِلّيٍ ، هانِئٍ  بنُ  هانِئُ و اسُم َرُجٍل ، هانِئٌ و

م َعِلّيٍ  هما ، وْجَهه هللاُ  َكرَّ  بن أََسدِ  بنت فاِطمةُ  أُمُّ

__________________ 
 هلم.:  ( يف النهاية1)
 هين يهىن ا بال  ز.:  ( يف اللسان2)
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 ابلقطران.:  ( يف نسخة من القاموس3)
 .«مشاعر» ( عن اللسان ا وابألصر4)
 من غري أن تشبض منه.:  ( يف اللسان5)
 هَتَن َب به.:  ( ضبرت القاموس6)
 نًو .:  ( يف مجهرة ابن حزم واملقتضب7)
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ٍب املخزوميِّ ا فوَلَدتح له  ََة بِن َوهح ٍم ا َأســــــــــــــلمتح عاَم الفتحِح ا وكانت حَتحَت ُهَبريح ىَن اهاشــــــــــــــِ راً ا وبه كان ُيكح  هانِئاً و  َعمح
َة  راً طوياًل ا  (1)ويُوُسَف وَجعحَدَة ا َبيِن ُهَبريح  .اعنههللارضيوعاشت بعَد َعِليٍّ َدهح

يتَ » وفي المثَل َ و َهانِئاً ِلتَْهنِئَ  إِنَّما ُسّمِ ،  ِلتَْهنِئَ :  ئيُّ ، قال األَُمِويُّ أَي ِلتُْعِطَي ، لُغتاِن ، نقل ذلك عن الفراِء ، وروى الفتَح الكسا« ِلتَْهنَأ

 َء.بالكسر أَي ِلتُْمِرى

ً وَ  َهنَّأَهُ تَْهنِئَةً وَ  اهُ  ثالثياً ، وقد تقدم ، وهو َهنَأَه مثل تَْهنيئا باألَمِر ،  َهنأَه عند التهنئَة ، وكان األَنسُب ِذْكرَ  التَّْهنِئَة ، من التَّْعِزيَة ِخاَلف ِضدُّ َعزَّ

 السابق ذكره.

ُ و ّكيت ، كُمعَظَّمٍ  الُمَهنَّأ ٌ  هذا:  يقال:  ، قال ابُن الّسِ  رجل. اْسم قد جاَء ، بالهمز ، وهو ُمَهنَّأ

َ و ً  استهنأَهو أَي طلب منه النَّْصَر ، نقله الصاغاني ، اْستَْنَصر:  الرجلَ  اْستَْهنَأ  :  ، أَي طلب منه العطاَء ، أَنشد ثعلبٌ  اْستَْعَطى:  أَيضا

ُن  نح حُنحســــــــــــــــــــــــــِ اِإذا  ءاهلــــــــــــِ ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ بحتـ ــــــــــــَ ن هــــــــــــح ــــــــــــَ تـ   اســــــــــــــــــــــــــح
ارِ وَ     ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــكـــــــــــــِ ِدي ال ـــــــــــــح َك ابألَي ـــــــــــــح ن اعـــــــــــــًا عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ِدف

  
َ :  َسَمَح لك ببعِض الُحقُوِق ، من تَذكرة أَبي علّيٍ. ويقال:  اْستَْهنَأَكو ، أَي سأَلُهم فلم يُْعُطوه ، وقال ُعْرَوةُ  يُْهنِئُوه فاُلٌن بَنِي فالٍن فَلَمْ  اْستَْهنَأ

 :  بن الَوْردِ 

ئٍ و  نـــــــــــِ هـــــــــــح ـــــــــــَ تـ دح  ُمســـــــــــــــــــــــــح مح َأجـــــــــــِ لـــــــــــَ ـــــــــــَ وُه فـ ـــــــــــُ ٌد أَب  َزيـــــــــــح

ربِي    اَءِ  َواصــــــــــــــــــــــــح يــــــــــَ يَنح حــــــــــَ اقــــــــــح عــــــــــًا فــــــــــَ فــــــــــَ دح ُه مــــــــــَ  لــــــــــَ

  
َ و  استْمَرأَه.:  الطَّعَامَ  استهنَأ

َ و َ :  قال ابُن األَعرابيّ  العََطاءُ  وهو ، بالكسر ءُ الِهنْ  االسمو ، نقله الصاغاني ، أَْصلََحهُ :  ثالثيًّا َهنَأَه مثل َمالَه اْهتَنَأ فالٌن إِذا َكثَُر عَطاُؤه  تََهنَّأ

 إِذا َعالَهْم ، ومنه الَمثَلُ  يَْهنَُؤُهمْ  َشْهَرْينِ  َهنَأَُهمْ  القَْوَم ، إِذا ُعْلتَهم وَكفَْيتَهم وأَعطيتَهم ، يقال َهنَأْتُ و ، وهو العطاُء الكثير ، ءِ الِهنْ  ، مأْخوذٌ من

يتَ » َ  إِنََّما ُسّمِ   تَْقَطْعَها.اْجِر َعلَى َعاَدتِك وال:  أَي ِلتَعُوَل وتَْكِفي ، يُْضَرُب ِلَمن ُعِرَف باإِلحساِن ، فيُقال له« َهانِئاً ِلتَْهنَأ

 منه ، أَي َشبِْعنَا. َهنِئْنَا اإِلبُل مَن نَْبٍت ، أَي َشبِعَْت. وأََكْلنَا من هذا الطَّعام حتى َهنِئَتِ و

ً  ءُ الِهنْ و ً َمَضى ِهنْ :  يقال الطَّائِفَةُ ِمَن اللَّْيلِ :  ، بالكسر أَيضا  مصنّف في آخِر الكتاب.، بالواو ، كما سيأْتي لل ِهْنوٌ :  ٌء ِمن الليل ويقال أَيضا

قَِّة أَجراهما بَْعُض الُملوك ، وقيل نََهَرانِ :  ءُ والَمِري ءُ الَهنِيو  :  الَمْرَوانِّيِ ، قال َجِريُر يمَدُح بعَض الَمْرَوانِيَّةِ  ِلِهَشاِم بِن َعْبِد الَمِلكِ  هما:  بالرَّ

َدِب  نح حــــــــــَ ــــــــــَت مــــــــــِ ي ــــــــــِ َوارايً  (2)َأوت رَاِت جــــــــــَ ــــــــــفــــــــــُ  ال

ا     هـــــــــــَ نــــــــــــح يِن مـــــــــــِ َر  ءُ اهلـــــــــــَ رحقــــــــــــَ ٌح يف قــــــــــــَ ائـــــــــــِ  وســـــــــــــــــــــــــَ

  
الطَّعَاُم َوَمَرأَني ،  َهنَأَني:  تقول:  قال الزّجاج (3) (َفُكُلوُه َهِنيئاً َمرِيئاً )قَْريَةٌ بِاليَمامِة فيها َسْيٌح لبعض الملوك ، قال َعزَّ وَجلَّ :  قَْرقََرى

َ » أَْمَرأَنِي. وفي المثل:  قلتَ  َهنَأَني فإِذا لم يُْذَكر َن وتََخيَّل  تََهنَّأ أَ وتَغَبََّط وتََسمَّ َخْيُر » في الحديثو وتََزيََّن ، بمعنًى واحٍد. (4)فاُلٌن بكذا وتََمرَّ

نُونُء قَوْ الناِس قَْرنِي ، ثُمَّ الذين يَلُونَُهْم ، ثم يَِجي لُوَن بَِكثَْرةِ الماِل فيَجمعُونَه وال يُْنِفقونه. وقال  «ٌم يَتََسمَّ فُوَن ويَتعَظَّمون ويَتََجمَّ معناه يَتَشرَّ

ً :  قالوا:  ِسيبويهِ  فات التي أُْجِريَْت ُمْجَرى المَصاِدِر الَمْدُعّوِ بها في نَْصبها على الِفْعِل غيِر المُ  َهنِيئا ستَْعَمِل إِظهاُره ، َمِريئاً ، وهي من الّصِ

ً  ، ِلَداَللَته عليه ، وانتصابه على فِْعٍل ِمن غيِر لْفِظه ، كأَنه ثَبََت له ما ذُِكَر له (5) [واختزاله] قال الُمبّرد في قول :  ، وقال األَزهري َهنِيئا

 :  أَعشى باِهلَةَ 

ة  ا ثــــــــــــقــــــــــــَ ا َأخــــــــــــَ نــــــــــــ  َرٍم مــــــــــــِ َت يف حــــــــــــَ بــــــــــــح  َأصـــــــــــــــــــــــــَ

اَء اَل     َن َألــــــــحَ َد بــــــــح نــــــــح ئح هــــــــِ نــــــــِ هــــــــح رُ  يـــــــــَ فــــــــَ َك الــــــــظــــــــ   لــــــــَ

  
َ و ذلك َهنَأَه:  يقال:  قال ً  لَه ذلك ، كما يقال َهنَأ  :  له ، وأَنشد لألَْخَطلِ  َهنِيئا

ُه  ــــــــــــــُ ل َواضــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ا فـ ــــــــــــــَ ــــــــــــــن اِدي غــــــــــــــَ ــــــــــــــُ اٍم تـ  ِإىَل ِإمــــــــــــــَ

َرُه ُ      فـــــــــــَ ئح َأ ـــــــــــح نـــــــــــِ هـــــــــــح ـــــــــــَ يـ لـــــــــــح ـــــــــــَ رُ  فـ فـــــــــــَ ُه الـــــــــــظـــــــــــ   لـــــــــــَ

  
 في باب ما يقول بعد البَُخاِريّ  اإِلمام أَبي عبد هللا ُمحمد بن إِسماعيل فِي َصحيح بالهمز ، جاَء ِذْكرها الُهنَْيئَةُ و
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__________________ 
 خطب.« ميسرة» ( ابألصر1)
 .«جذب»:  ويف معجم البلدان« جدب» ( عن اللسان ا وابألصر2)
 .4( سورة النساء اآية 3)
 .«غيرت وتسمن وختبرت»:  ( عن اللسان ا وابألصر4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
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ُكت وسلموآلهعليههللاصلىكان رسوُ    :   التكبري ا عن َأيب ُهَريرَة رضي  ُ عنه قا  ِبريِ  با َيسح  الِقراَءة وبا الت كح
َكاَتةً  ُبه:  قا  ا ِإســـح ســـَ َئةً  َأحح يح  ُهنَـيـح ريُ َأي شـــَ ابلنون بلفة الت صـــغري ا  ُهنَـيحئة: و  قا  ا افة ابُن َحجر يف فتح الباري ٌء َيســـِ

َميـح  ِلٍم قالوه ابهلمز ا وقد وقض يف رواية الَكشح  َهيِن وهو عند اأَلكثر بتشديد الياِء ا وذَكر ِعياٌض والُقرطيب  َأن َأكثر ُرَواِة ُمسح
َهة:  َنَديحهما عن َجرِير. بقلحِبها هاًء ا وهي رِواية إســـــــــــحا  وا ُمَ ُهنَـيـح َزةِ  يحِدّي يف ُمســـــــــــح َوابه تـَرحُ  اهلَمح عل  ما اختاره  وصـــــــــــَ

َوًة ا فاجتمض :  املصّنف تبعاً لإلمام ُ   الدِّين النّـَووّي ا فِإنه قا  َوة ا فلما ُصغَِّرتح صاَرت ُهنَـيـح اهلمُز َخطَبٌ ا وَأصُله َهنـح
ُر الّرِوايتا  ـــعل  ما قاله شيُخنا  ـــلواو ايًء ا مث أُدحِغمتح ا والصحيُح واٌو وايٌء ا سبَقتح ِإحدا ا ابلسكون ا فقلبت ا ِذكح

وتـََعّقبوه :  عل  الصواب ا وتـَوحِجيُه ُكرِّ واحدٍة مبا ذكروه ا وقا  يف املعتّر بعد َأن ذَكر خَتِطئة الن ووي لرواية اهلمز ما نص ه
ح  به ِإبداهُلا هاًء يصـــح  به ِإبداهُلا :  لياُء  زًة والعك . قلتأَبن  ذلك ال مَينض ِإجاَزة اهلمزة فقد تـُقحَلب ا ُه الذي صـــَ والَوجح

ّية يُذحَكرُ و  َ زًة ا وال ِسي ما بعد ما َصح ت الروايُة ا و  َأعلم. رِه ا  ِإن شاَء  ُ تعاىل املعترو  يف ه ن ُهنَـيـح ألَنه موضض ِذكح
 ه ِإن شاَء   تعاىل.عل  ما َصو به ا وسيبحيت الكالم علي

 : * ومما يستدرك عليه

.:  ، من األَْزِد ، بالكسر مهموزاً  ءُ الِهنْ   أَبو قَبِيلٍَة ، هكذا َضبطه ابُن َخِطيب الدَّْهَشة ، وسيأْتي للمصنّف في المعتّلِ

 وَسما بِها إِليها. َرفَعََها:  يَُهوُء َهْوًءا بِنَْفِسه إِلى الَمعَاِلي فالن َهاءَ :  [هوأ]

ْوءِ  الَهْوءُ و ةُ :  مثُل الضَّ ِة ، قال الراِجز الَهْوءِ  ، وإِنه لَبعيدُ  الِهمَّ  : ، وبعيد الشَّأِْو ، أَي بَِعيُد الِهمَّ

 َواَل َجعحَد الَقَدمح  اهلَوحءِ ال َعاِجَز 
أْي الَماِضي أَي صائِبُ  َهْوءٍ  إِنه لذوو ة تقول الرَّ إِلى الَمعالي أَي يَْرفَعَُها  (1) [بنفسه] يَُهوءُ  ِسه. وفالنبنفْ  يَْهِوي ، والعامَّ

 ُهْؤتُ و ويَُهمُّ بها (2)

ا َهْوًءا به أَُهوءُ  فأَنَا به َخْيراً  ايِ والنُّونَْيِن ، أَي اتََّهْمتُه وقال اللِّحيانيُّ  أَْزنَْنتُه به أَي أَو َشرًّ بماٍل  ُهْؤتُهو بَِشرٍّ  ُهْؤتُه (3) بَِخْيِر و ُهْؤتُه:  بِالزَّ

 به ، بغير همٍز ، كذلك حكاه يعقوُب. ُهوتُ  والصحيح:  ، أَي أَْزنَْنتُه به ، وفي المحكم َهْوأً  كثيرٍ 

 به. فَِرحتُ  وُشْؤُت به ، أَي بِهِ  ُهْؤتُ :  ، وعن أَبي عمٍرو أَي َظنِّي بالضم ُهوئِيو بالفتح َهْوئِي في ذلك َوقَعوَ 

. همَّ :  حَكفرِ  إِليه َهِوئَ و  ، نقله اليزيديُّ

 أَي بمعنى التْلبِيَة ، هكذا في نسختنا الصحيحة ، وقد وقع التصحيف هنا في نَُسخِ َكثيرةٍ فَْليُْحَذْر ، تَْلبِيَةٌ  مفتوح الهمزة ممدودٌ  ، كَجاءَ  َهاءَ و

 :  قَاَل الشاعر

ه  و اِبلــــــــــــِح عــــــــــــُ دح َا تــــــــــــَ َك حــــــــــــِ يــــــــــــبــــــــــــُ رح  ــــــــــــُِ  اَل بــــــــــــَ

وُ      قــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــَ اءَ فـــــــــــــــــَ ّب  طــــــــــــــــَ و  هــــــــــــــــَ  اَ  مــــــــــــــــا لــــــــــــــــَ

  
 أَي لبيك. (4) [هاءَ ]

َهاَءا ، :  ، على لفظ واحد وللمذكرين َهاءَ  وفيه لُغاٌت ، تقول للمذكر والمؤنث يا رجُل. (5) َهاء كلمة تستعمل عند الُمناَولة ، تقول َهاءَ و

ولجمع  َهائِيَا وللمذكََّرْينِ  ، بالكسر ، أَي هاتِ  َهاءِ  يقول للمذكرمنهم من و َهائِيَا ، وللُمَذكَِّرين هاُءوا ، ولجماعة المؤنث هاُءون:  وللمؤنّثينِ 

كَهاتِيا َهاتُوا َهاتِي َهاتِين ، تُقيم الهمزةَ في جميع هذا ُمقاَم  َهائِينَ  لجماعة المؤنثو َهائِيَا بإِثبات الياء وللمؤنَّثَْينِ  َهائِي وللمؤنَّثة َهاُؤوا المذكر

للمؤنَثْيِن ،  َهاُؤَماو ، بِاَل يَاءٍ  هاءِ و يا رجاُل ، (5) َهاُؤمْ و يا رجالنِ  َهاُؤماو َهاءَ  َهاكَ  كأَن معناه َكَجاَء ، أَي بالفتح َهاءَ  منهم من يقولو التَّاء

بهمزة  يَا رُجلُ َهأْ :  وفيه لُغَةٌ أُْخَرى تُقيم الهمَز في ذلك ُمقاَم الكاف َهاُؤنَّ  . وفي الصحاحَهاُؤْمنَ  ولجماعة النسوة كما في لسان العرب
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أَي  ولهنّ  مثل َهاَعا ، َهاَءا وكذا الذَّكرينِ  ، َكَهاِعي ، ِللمرأَةِ ، وللمرأَتين َهائِيو ، أسقطت األَلف الجتماع الساكنين هاءْ  وأَصله َكَهعْ  ساكنة

ا ، َكَهْعنَ  َهأْنَ  للنسوة با بالتسكين. وأَمَّ فسيأْتي ذكره في باب المعتل إِن شاَء هللا تعالى.  «َهاءَ و َهاءَ  بالذََّهِب إِالاَل تَبِيعُوا الذََّهَب » َحِديُث الّرِ

 وال أَْدِري ما ؟آُخذُ  (6) [ما]ما أََهاُء ، أَي :  ، بالفتح ، قلت َهاءَ :  وإِذا قيل لك

__________________ 
 ( عن الصحاح.1)
 يسمو هبا.:  ( كذا ابألصر واللسان ؛ ويف الصحاح2)
 وهؤت به خرباً فليالحة.:  ُهؤحته خبرٍي َأو بشرٍّ مؤخرة عن مجلة:  مجلة:  يف القاموس .«و» بد « أو»:  القاموس( 3)
 ( ابألصر جاء شرحها وسرت البيت ا وقد جعلناها مستقلة عنه.4)
 ها موا.:  ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان5)
 ( عن الصحاح.6)
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 .(1) (هاُؤُم اقْ َرُؤا ِكتابَِيهْ )َأي عل  ما مل ُيَسم  فاعُله َأي ما أُعحَط  ويف التنزير  أُهاءُ  ا َأي ما َأعحِطي وما َأَهاءُ 
ْحَراُء الواسعَةُ :  عن ابن َخالََوْيِه هو وتُكَسر َهْمَزتُه بضم الميم وفتح الهمزة الُمْهَوأَنَّ و  :  قال ُرْؤبةُ  الصَّ

مح  رَاهـــــــــــــُ اُءوا أِبُخـــــــــــــح وِش جـــــــــــــَ نحشـــــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــَ  خـــــــــــــُ   عـــــــــــــَ

َوَأن  يف     هـــــــــــــــــــــح وشِ  مـــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــُ دح اَب مـــــــــــــــــــــَ  اِبلـــــــــــــــــــــد 

  
من  ُمْهَوأَنَّ  َمَضى:  يقال والطَّائِفَةُ ِمن اللَّْيلِ  نقله الصاغاني ، العَاَدةُ :  الُمْهَوأَنُّ و اسم موضع.:  الذي أَكَل الَجَراُد نَْبتَه. وُخْنُشوشٌ :  الَمْدبُوش

زائدةٌ  فيه والواو:  وكذلك ذكره ابُن ِجنّي ، قال وْزنُه ُمْفَوَعلٌّ  ُمْهَوأَنَّا َوَهٌم للجوهرّيِ ، ألَن (2) ِذْكُرهُ ُهنا بَّريّ  قال ابنو الليل أَي ُهِويٌّ منه

وهو مثاٌل :  المكاُن البعيد ، قال:  الُمْهَوأَنُّ :  وقد ذكره ابُن ِسيده في مقلوب هنأَ ، قال (*) ال تَُكوُن أَْصالً في بَنَاِت األَربعَةِ  أَي الواو ، ألَنها

 لم يذُكْره سيبويه.

واألَْصُل اَل َوهللِا ،   منهمكما ادَّعاه بعضٌ  لَْحنُ  فيه اَلَها هللا ذا ، بِتَْرك الَمّدِ ، أَو أَن الَمدُّ  فيه هللا ذا ، بالمّدِ ، أَي ال َوهللِا ، أَو األَْفَصحُ  َهاءَ  الَ وَ 

 فتحصَّل ثالثةُ أَقواٍل ، والكالُم فيه َمبسوٌط في الُمغني والتسهيل وُشُروح البُخارّي. هذا ما أُْقِسُم بِه. فأُْدِخَل اْسُم هللِا بَْيَن ها ، وذا

 : * ومما يستدرك عليه

 ابّي.فاَخْرتُه ، لغةٌ في َهاَوْيتُه ، عن ابِن األَعر:  َهاَوأْتُه

 أَي ما َشعَْرُت به وال أََرْدتُه. ُهْؤُت َهْوأَةُ  وما

. ألَهوءُ  وإِني  بك عن هذا األَمِر ، أَي أَرفعُك عنه ، نقله اللِّحيانِيُّ

، َكَكيٍِّس  ءَهيِيوَ  َهيِّئ َوَرُجلٌ  في َمْلبَِسه ونَْحِوه الَهْيئَةُ للُمتََهيِّئ:  وعن الليث ِء َوَكْيِفيَّتُهَحاُل الشَّيْ :  نادراً  وتُْكَسر بالفتح الَهْيئَةُ :  [هيأ]

 َهيُؤَ  قدو وليست األَخيرةُ بالَوْجهِ :  قال اللحياني ءُ يَهيو َهْيئَةً  ، كيخاف َهاَء يََهاءُ  وقد ءٍ من كّل شي َحَسنَُها أَي (3)عن اللِّحيانِّي  وَظِريفٍ 

ووجُهه أَنه َخرج َمْخَرج المبالغِة فلَِحق بباب قولهم قَُضَو الرجُل إِذا َجاَد :  بعض الكوفيِّين ، قال حكى ذلك ابُن ِحنِّي عن َكَكُرمَ  بضّم الياءِ 

، وِعلَّتُهما جميعاً  فكما يُْبنَى فعَُل مما الُمه ياٌء ، كذلك َخَرج هذا على أَْصِله في فَعَُل مما عينه ياٌء.:  في قََضائِه َوَرُمَو إِذا جاَد َرْميُه ، قال

ف ِلُمَضاَرَعته مما  َهيُّؤَ و يعني قَُضوَ  ف احتملوا فيه  (4)، أَن هذا بناٌء ال يَتَصرَّ ب ونِْعَم وبِئَْس ، فلّما لم يَتَصرَّ فيه من المبالغِة لباِب التعجُّ

ا عفي هذا الموضع مخالفاً للباب. أَ ُخروَجه  ينُه ياء مخافةَ انتقاِلهم من األَثقل إِلى ما هو أَثقُل منه اَل تََراهم أَنهم إِنما تَحاَمْوا أَن يَْبنُوا فَعَُل ِممَّ

ف للزمهم أَن  (6)بُْعُت أَبُوع وهي تَبُوُع ، وبُوَعا :  أَن يقولوا (5)، ألَنه كان يلزمهم  ، وكذلك لو جاَء فَعَُل مما المه ياٌء ِمّما هو ُمتَصّرِ

 ما أَْطَولَه وأَْبيَعَه ، وهذا هو التحقيق في هذا المقام.:   ، وهو أَثقل من الياء ، وهذا كما َصحَّ يقولوا َرَمْوُت وأَنا أَْرُمو ، ويكثر قَْلُب الواو ياءً 

 وتََمالَُؤوا عليه. تََوافَقُوا:  ذلك على تََهايَُؤواو

َ  ، َهْيأَتَهُ  أََخَذ لَه:  ءُ يَِهيوَ  كيَخاف يََهاءُ  لألَْمرِ  هاءَ و اْشتَاَق ،:  بالكسرِ  ِهيئَةً  كيَخاف يََهاءُ  إِليه َهاءَ و ً و تَْهيِئَةً  أَي األَمرَ  َهيَّأَهو له ، َكتََهيَّأ :  تَْهيِيئا

ٌ  فهو أَْصلََحهُ  لَّة. (7)هم الذين ال يَْعِرفُوَن الشَّرَّ :  قال «َعثََراتِِهمْ  الَهْيآتِ  أَقِيلُوا َذوي» في الحديثو ُمَهيَّأ صوَرة :  ةُ الهيئو ، فَيَِزلُّ أَحُدهم الزَّ

 إِلى َهْيئَةٍ  واحدةً وَسْمتاً واحداً ، وال تَختِلف َحاالتُهم بالتَّنقُِّل ِمن َهْيئَةً  الَحَسنة الذين يَْلَزُمون الَهْيآتِ  وحالُه ، يريد به َذِوي (8)الشكل وشْكلُه 

 .َهْيئَةٍ 

 لََك. تََهيَّأْتُ  بالكسر والهمز ، مثل ِهْعُت بِمْعنَى (9)لََك  ِهئْتُ  ى ، وقُِرَئ َوقَالَتْ بِمعنً  تََهيَّأُْت تََهيًُّؤاو ُء َهْيئَةً أَِهي لألَْمرِ  ِهئْتُ :  وتقول

 الشَّاَرةُ.:  الَهْيئَةُ و

ُ  األَْمرُ :  الُمَهايَأْةُ و ُ  ، أَي أَْمرٌ  عليه الُمتََهايَأ  عليه القوُم فَيَتََراَضْوَن به. يَتَهايَأ

 الدُّعاُء إِلى الطعامِ :  بالكسر ءُ الِهيو بالفتح ءُ الَهيْ و

__________________ 
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 .19( سورة ا اقة اآية 1)
 ( أي يف فصر هوأ.2)

 يف بنات األربعة َأصاًل.:  يف القاموس )*(
 خطب.« ابن اللحياين»:  ( ابألصر3)
 .«مبا» ( عن اللسان ا وابألصر4)
 يلزم.:  ( اللسان5)
 ا وأنت أو هي تبوع ا وبوعاً وبوعوا ا وبوع . بعت أبوع ا وهو يبوع:  ( يف اللسان6)
 ال يُعرفون ابلشر.:  ( يف النهاية7)
 .«ء كما يف النهايةقوله صورة الشكر كذا خبطه والصواب صورة الشي»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
 .23( سورة يوسف اآية 9)



505 

 

ً و الشَّراِب ،و  :  اءُ قال الَهرَّ  ُدعاُء اإِلبِل للشُّْربِ  هو أَيضا

ي لـــــــــــــــــــــَ  اجلـــــــــــــــــــــِ اَن عـــــــــــــــــــــَ ا كـــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــَ  ِء فـــــــــــــــــــــَ

ياَل وَ     ا ءِ اهلـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــَ َداحـــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــــــِ  امـــــــــــــــــــــــح

  
 َدَعْوتُها للعَلَِف.:  وقد تقدََّم الكالُم عليه في ج ى أَ وهو مأُْخوذٌ ِمن َهأَْهأُْت باإِلبل

 أَسف َوتَلَهُّف ، َكِلَمةُ :  َماِلي ءَ َهي ويا نقله الصاغاني قُِرَعْت أَْن تَْحِملَ التي قَلََّما تُْخِلُف إَِذا :  ِمَن النُّوقِ  على صيغة اسم الفاعل الُمتََهيِّئَةُ و

بِ  هي كلمةُ :  ِء يَفوُت ، وقيلكلمةٌ معناها األَسف على الشي:  ءَهيْ و اح األَسِديّ  تَعَجُّ  :  ، قال الُجَمْيُح بن الطَّمَّ

يح اَي  ِه  ءَ هــــــــــــَ نــــــــــــِ فــــــــــــح رح يـــــــــــــُ مــــــــــــ  عــــــــــــَ نح يـــــــــــــُ اِد مــــــــــــَ  مــــــــــــَ

ر      يــــــــــــبُ مــــــــــــَ لــــــــــــِ قــــــــــــح ــــــــــــ  ِه َوالــــــــــــتـ يــــــــــــح لــــــــــــَ اِن عــــــــــــَ   الــــــــــــز مــــــــــــَ

  
ّي عن بعض أَهل اللغة أَنَّ  أَو اْسمٌ  َء َماِلي وكلُّه واحدٌ َء َماِلي ، ويا فَيْ ويُْرَوى يَا َشيْ   واْستَْيِقظْ  (1) تَنَبَّهْ  اْسٌم ِلفْعِل أَْمر ، وهو ءَ َهيْ  نقل ابُن بَّرِ

اخ تْ اِلْسكُ  َوَمْه ، في كونِهما اسَمْينِ  َكَصهْ   : واْكفُْف ، وَدَخَل َحْرُف النداِء عليها كما َدخَل على فِْعِل األَْمِر في قوِل الشَّمَّ

ِقَياين قـَبحَر َغاَرِة ِسنحَجا ِ   َأاَل اَي اسح
ً  َعلَى الفَتْحِ  بُنِيو أَي لئالَّ يَْلتَِقَي ساِكناِن. بُنَِي َعلَى َحَرَكٍة للسَّاِكنَْينِ  وإِنما  بمنزلِة َكْيف وأَْيَن. ِلْلِخفَّةِ  بالخصوِص َطلبا

 فصل الياء
 املثناة من ِتت

َدة ، قال ابُن :  ، كذا في الصحاِح والعُباِب وقيل أَْظَهَر إِْلَطافَهُ :  َكَسْلَسالٍ  يَأْيَاءً و كَدْحَرَجةٍ  يَأْيَأَةً  أَي الرجلَ  يَأْيَأَهُ :  [يأيأ] إِنما هو بَأْبَأَ ، بالموحَّ

 وهو الصحيح.:  يَدهسِ 

َ و  ِلِضيَافٍَة أَو َغْيِرها. دعاُهمْ :  أَي القوم بِِهمْ  يَأْيَأ

َ و نَها ، بفتح الهمزة أَيْ :  قال لها إِذا بِاإِلبِل يَأْيَأ  نقله ابُن ُدَرْيٍد. ، ِليَْجتَِمعُوا يَأْيَأْ :  أَْو قَاَل للقوم مقلوب منه ِليَُسّكِ

ً  اليَأْيَاءُ و وذكره المؤلّف استطراداً ، بخالف الجوهرّيِ وغيره :  ، قال شيخنا كالبَاَشقِ  من الَجَواِرح ِلَطائرٍ  وهو اسمٌ  اليُْؤيُؤِ  ِصيَاحُ :  أَيضا

بَاِرٌد َرْطٌب ألَنه بَاَشق فإِنهم َذكروه في المادَّةِ استقالالً ، وَزعم الَكَماُل الدميري أَنه طائٌر صغيٌر قصيُر الذَّنَِب ، وِمَزاُجه بالنِّسبة إِلى ال

يه أَهُل مصَر والشامِ :  أَْصبَُر منه نَْفساً ، وأَثقُل َحَرَكةً ، قال قال الَحَسُن بُن َهانِئ  (2) اليَآيِئُ  الَجلََم ، ِلِخفَِّة جناَحْيه وُسْرَعتِهَما َوَجْمعُه:  ويَُسّمِ

 :  في َطْرِديَّاتِه

اُه  ُر يف ُدجـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ِدي َوالـــــــــــــــلـــــــــــــــ  تـــــــــــــــَ دح َأغـــــــــــــــح  قـــــــــــــــَ

اهُ     نــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ ر ِة الــــــــــــــــرُبحِد عــــــــــــــــَ طــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــَ

  

ؤٍ  ــــــــــــــــــُ ي ؤح ــــــــــــــــــُ يـ ــــــــــــــــــِ نح َرآُه  ب ُب مــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــُ  يـ

ا يف     ؤٌ  الــــــــــــــيــــــــــــــذئــــــــــــــيمــــــــــــــَ يـــــــــــــــُ ؤح رحَواهُ  يـــــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 : * ومما يستدرك عليه

 َرأُْس الُمْكُحلَِة ، وقد تقدم في الباء ، ولعله تَصِحيٌف من هذا.:  اليُْؤيُؤُ :  قال أَبو عمرو

 من أَيام العرب ، وهو يوم أَُواٍق ، ذكره المصنف في القاف ، وأهمله هنا. يُْؤيُؤٍ  ويومُ 

ُ :  [يرنأ] اِء قال ، بَضّمِ الياِء وفَتِْحها ، َمقصوَرةً ُمشدََّدةَ النونِ  اليَُرنَّأ مَّ عن الفَرَّ :  وبتخفيفها ، حكى الَوجهيِن القَالي في كتابه ، ونقل الضَّ

 :  قال القُتَْيبِّي أَو مثله ، قال ُدَكْيُن بُن َرَجاءٍ  الحنَّاءُ :  ، بالضّمِ والمدِّ  اليَُرنَّاءُ و مز وتَْرِكهعلى يُفَعَّل باله اليَُرنَّىو

َبن   رُي  ِ كـــــــــــــــــــــــــــَ وِ   اِبلـــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــــــــــــــــ

ُزو ِ     ـــــــــــــــُ ر ع نـ نح شـــــــــــــــــــــــــــــُ ا مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ن ب  اجلـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ
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ْن َسِمْعِت هذه الكلمة»:  فقال اليَُرنَّاءِ  عن وسلمآلهوعليههللاصلى النبيَّ  َسأَلتِ  أَنَها اعنههللارضيفي حديِث فاطمةَ و  من َخْنَساَء.:  فقالت« ِممَّ

َ :  ولو قال المصنِّفُ :  ال أَعِرف لهذه الَكِلمة في األَْبنِيَِة َمثاَلً. قال شيُخنا:  وقال القُتَيبِيُّ  بالضم والفتح والقصر والمد مشّدد النون وقد  اليَُرنَّأ

 تحذف الهمزة من المقصور لكان أَضبط وأَجمع وأَبعد عن اإِلبهام والخلط.

َ و َ  ، اليَُرنَّاءِ  أَي َصبََغ بِهِ :  ِلْحيَتَهُ  يَْرنَأ ألَنه على ِصيغَِة الُمَضاِرع وهو َماٍض ، وذكره في ِلسان  وهو ِمن َغِريِب األَْفعَالِ  ُمَضعَّفاً ، َكَحنَّأ

َ :  العرب في َر َن أَ عن ابن جني قالوا  يَْرنَأ

__________________ 
 لتنَـب ه.:  ( القاموس1)
 (.اليذئي:  اللسان)وجاء يف الشعر اليذيي :  ( زيد يف الصحاح2)
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بَـَغها:  ِ حيَـَته نِّف تَِبَض هذا يَـ :  ا وقا  ابلرُيَ  ِ  صــــــــَ ُصــــــــَ
يَده ا وامل َعر يف املاضــــــــي ا وما َأغربه وَأ رفه ا وكذا ذكره ابُن ســــــــِ فح

ٍد عبُد   بُن َعبحد اجلَب ارِ  رِه يف الياء ا وصــــــــــــــر َح أَبو َحي ان وغريُه بزايدة ايِئه ا وقا  أَبو ُ م   بحُن بـَّرِيٍّ  الصـــــــــــــــاغاين  يف ِذكح
َممحتَ  الرَيَأن ُ  ِإذا قـُلحتَ :  نصــــــه ما الصــــــحاح حواشــــــي يف تعاىل هللارحمه جاَز  الياءَ  بفتح الياِء َ َزحَت ال َغريحَ ا وِإذا ضــــــَ

ُز وتـَرحُكه َُكر ِم وغريُه ا وقد َسقطت هذه الِعبارُة من بعحِ  الن سِخ ا وليست يف  اهلَمح
َله ابُن امل ا هذا آخُر ما َنص  عليه ونـَقح

َناِوّي أَيضــاً ا
َ
َب الَقوحَ  اأَلخرَي يف انموســه ِإىل ابِن ِجينِّ ا وِإلا هو البِن  نســخة امل ُال  َعِليٍّ الَقوالِن ا فَنســَ

تَـَلرَت َعَل  امل واخح
أنََ  بـَّرِّي ا والذي قاَله ابُن ِجيّن هو ما ذَكرانه يف  ِ حَيته. يـَرح

 : * ومما يستدرك عليه

 ُ  اَراَء ، قاله نَْصٌر.َمْوضٌع َشاِميٌّ ، ذكره مع تَ :  ، بالضم يُْرنَأ
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 اَبُب الَباء
يَْت بها ألَن َمْخرَجَها من بين الشفتين ، ال تعمل الشفتاِن في ء من شي وهي من الحروف الَمْجُهوَرةِ ، ومن الحروف الشَّفَِويَِّة ، وُسّمِ

« ُرب َمْن لَفَّ »:  يَْجَمعَُها قولك:  (1)ِستَّةٌ :  ويةالُحُروُف الذُّْلُق والشف:  الحروف إِال فيها ، وفي الفاء والميم ، وقال الخليل بن أَحمد

ء من بِنَاء الُخَماِسّي التاّمِ يَْعَرى منها ، أَو من بعضها ، فإِذا ورد عليك ُخَماِسيٌّ ولُسُهولَتَِها في الَمْنِطق َكثَُرت في أَْبنِيَة الَكاَلم ، فليس شي

إِنها تقلب ِميماً في لغة َماِزٍن ، كما :  أَنه ُمَولٌَّد ، وليس من َصِحيِح َكاَلِم العرِب ، وقال شيخناُمْعًرى من الحروف الذُّْلِق والشفويّة فاعلم 

 قاله أَهل العربية.

 فصل اهلمزة
 مع الباء

كما قاله ابن اليَِزيِدّيِ ، ونقله الَهَرِويُّ في َغِريبه ، وعليه اْقتََصَر  أَو الَمُرَعى ، وهو العُْشُب َرْطبُه ويَابُسه ، وقد َمرَّ  الَكألُ :  األبُّ  [أبب]

اجُ  جَّ :  قال أَبو َحنِيفَةَ  (2) (َوفاِكَهًة َوَأابًّ )جميُع الَكإِل الذي تَْعتَِلفُهُ الَماِشيَةُ ، وفي التنزيل العزيِز :  األَبُّ :  البَْيَضاِويُّ والزمخشريُّ ، وقال الزَّ

ى هللاُ  اءُ  أَبًّا  تعالى الَمْرَعى ُكلَّهَسمَّ  ما أََكلَِت األَْنعَاُم ،:  األَبُّ و ما أَكلَهُ الناُس ،:  الفَاِكَهة:  ما تأُْكلُه األَْنعَاُم ، وقال ُمَجاِهدٌ  األَبُّ :  ، قال الفَرَّ

 :  ِمن الَمْرَعى للدواّبِ كالفاكهة لإِلْنَساِن ، قال الشاعر فاألَبُّ 

ـــــــــــــــــــح  ي ـــــــــــــــــــَ ا قـ ـــــــــــــــــــَ ن مـــــــــــــــــــُ ذح ٌد َداُراَن جـــــــــــــــــــَ  ٌ  وجنـــــــــــــــــــَح

ا و     نـــــــــــــــــــــــَ رَعُ  اأَلب  لـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــح
َ

ِه واملـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــِ

  
 (3) والَخِضرُ  األَبُّ  ٍء ينبُت على وجِه األَرِض فهوكل شي:  أي ما أَخرجته من النبات ، قاله ثعلب ، وقال عطاء َما أَْنبَتَِت األَْرضُ  ُكلُّ  أَو

، وهو َغلٌَط ، من النبات ، وقيل التِّْبُن ، قاله الَجاَلُل ، أَي ألَنه تأْكله البهائم ، هكذا في النسخ ، والَخِضُر َكَكتِف ، وعليه شرح شيخنا 

َمَر بَن الخطاِب ، في حديث أَنس ، أَن عُ و الَخِصُر ، بالصاد الُمْهَملَِة الساكنة ، كما قَيَّدهُ الصاغانّي ، ونسبه لُهَذْيِل ،:  والصواب

ْفنَا أَو َما أُِمْرنَا بهذا.:  ثمَّ قال:  األَبُّ  فما:  وقال (َوَأابًّ  َوفاِكَهةً ) عزوجل قوله قرأَ  ، اعنهمهللارضي ْعي :  األَبُّ و ما ُكلِّ الَمْرَعى الُمتََهيُِّئ للرَّ

. أَي َزَكا األَبُّ  فاَُلٌن َراَع لَهُ الَحبُّ َوَطاَع لَهُ :  وتقول:  وفي األَساس «وأَصيُد َضبًّا أَبًّا فََجعََل يَْرتَعُ » حديث قُّسِ بِن ساعدةَ والقَْطعِ ، ومنه

 َزْرُعه واتََّسع َمْرَعاهُ.

تهذيب وغيرهما ، لُغَةٌ في األَِب ، بالتخفيف بمعنى الَواِلد ، نقله شيخنا عن ابن مالك في التسهيل. وحكاه األَزهرّي في ال:  ، بالتشديد األَبُّ و

ً  فالناً ، ببائَْيِن ، أَيِ اتََّخْذتُه اْستَأْبَْبتُ :  وقالوا  . نَبَّه على ذلك شيُخنا ُمْستَْدِركاً على الُمَصنِِّف.أَبا

ً :  إِنََّما لم يذكْره لنُْدَرتِِه ومخالفتِه للقياس ، قال ابُن األَعرابيّ :  قُْلتُ    ، وإِنما قِيَاُسه اْستَأِْب.اتَِّخْذهُ ، نَاِدرٌ :  اْستَئِبَّ أَبا

لفيّ :  قال أَبُو َسْعدٍ  د باليَمنِ :  أَبُّ و ٍد عبُد هللا بُن الَحَسن بِن الفَيَّاِض الهاِشِميُّ ، وقال أَبو طاهر الّسِ هي :  بُلَْيَدةٌ باليََمِن يُْنسب إِليها أَبُو ُمَحمَّ

ٍد َعْبَد العَزِ :  بكسر الهمزة ، قال بَنَاتِي :  يقول اإِلبِّيّ  سمعت ُعَمَر بَن عبِد الَخاِلقِ :  يز بَن موسى بِن ُمَحّسن القَْلِعيَّ يقولسمعت أَبَا ُمَحمَّ

 ُكلُُّهنَّ ِحْضَن لتِْسِع ِسنِيَن ، َكَذا في الُمْعَجِم.

ث أَبو العباس:  قُْلتُ   ونُِسَب إليها أَيضاً الفَقيهُ الُمَحّدِ

__________________ 
 (.عن اللسان)الراء والالم والنون والفاء والباء وامليم :  ( وهي1)
 .31( سورة عب  اآية 2)
 واخَلضحُر.:  ( يف إحد  نسخ القاموس3)
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 ا تـَرحمَجَه اجلندّي وغريه. َأبّ  ود قضاء مدينة 728َأمحد بن سلمان بن َأمحد بن صربة ا مريّي ا مات سنة 
َجبَلَةَ ؛ قال أَبو طاهر ؛ وكذا يقوله أَهُل اليمن بالكسر ، وال يعرفون الفتح ، كذا في المعجم ، وقال  من قَُرى ِذي باليمن:  بالَكْسَرة إِبُّ و

 هي من ِمْخالِف جْعفَر.:  الصاغانيّ 

ّمِ على خالف القياس ، واقتصر عليه يَُؤبّ و ، بالَكْسِر على القياس في الُمَضعَِّف الالزم ، يَئِبّ  للسَّْيرِ  أَبَّ وَ  الجوهرّي وتبعه على  ، بالضَّ

َرَد ذلك ابُن مالك في المية األَفعال ، واستدركه شيخنا في حواشي ابن الناظم على أَبيه أَنه جاء بالوجهين ، فاألَْولى ذكره في قسم ما وَ 

ً و أَبًّا بالَوْجَهْيِن ، ً وَ  على فَِعيلٍ  أَِبيبا َ :  َكَسَحابة أَبَابَةً و َكَسَحاب أَبَابا  :  وتََجهَّز ، قال األَعشى للذّهاب تََهيَّأ

ارٍِم  ُم وَكصــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــُ رِمــــــــــــح ُت َوملَح َأصــــــــــــــــــــــــــح َرمــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــَ

َو  َكشــــــــــــــــــــــــحــــــــــًا و     دح طــــــــــَ ا َأب  َأٌخ قــــــــــَ بــــــــــَ هــــــــــَ ذح يــــــــــَ  لــــــــــِ

  
 ، إِذا َعَزْمَت على الَمِسيِر وتََهيَّأْتَ  أَبَْبُت أَُؤبُّ أَبًّا:  أَْي َصَرْمتُُكم في تََهيُّئِي لمفارقتكم ، وَمْن تََهيَّأَ للُمفَاَرقَِة فهو َكَمْن َصَرَم ، قال أَبو عبيد

 من بَاَب االْفتِعاَل. كائْتَبَّ 

ً و ، كَسحابة أَبَابَةً و ، كِكتَابَة ، إِبَابَةً و يَُؤبُّ أَبَّا إِلَى َوَطنِه أَبَّ و ً  أَبَابا  اْشتاَق.:  كسَحاٍب أَيضا

ة يَئِبُّ  هرّي ، والمعروف عند ابن دريدالنَِّزاُع إِلى الَوَطِن ، عن أَبي عمرو ، قاله الجو:  األَبُّ و مَّ  :  ، بالكسر ، وأَنشد لِهَشاٍم أَِخي ِذي الرُّ

اِدي  َأب  و  ِر الـــــــــــــبـــــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــــَ حح َ
تـــــــــــــهُ ُذو املـــــــــــــ  َأاَببـــــــــــــَ

ــــــــــــمِ و     ي ــــــــــــِ ي اَب ختــــــــــــَح ــــــــــــَ ن ٌة َأطــــــــــــح ــــــــــــ  ي ــــــــــــِ تح ن و ضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ  قـ

  
 لَّه ، وذكره الزمخشرّي في آَب بالَمّدِ ، وقال الصاغانّي ، وليس بِثَبٍت.ِليَْستَ :  ، وفي بعض النَُّسخ ليَُسلَّه (1) َردََّها:  يََدهُ إِلَى َسْيِفهِ  أَبَّ و

 بفتح الجيم وكسرها. في ِجَهازه ، أَي أَبَابَتِهِ و بالفَتْح ، أَبَابِهِ  ُهَو فيو

 بَمْعنَى الطَِّريقَة. (2) فاألَبَابَةُ  اْستَقَاَمْت َطِريقَتُه أَيِ  ويُكسر بالفتح أَبَّْت أَبَابَتُهو ، نقله الصاغاني قََصَد قَْصَدهُ  أَي أَبَّ أَبَّهو

 :  عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد الَماُء ، والسََّرابُ :  بالفتح األَبَابُ و

ر  مــــــــــح ف  ا ــــــــــَ تــــــــــخــــــــــَ اجــــــــــًا ُمســــــــــــــــــــــــح َن ســــــــــــــــــــــــَ و مــــــــــح ــــــــــَ  قـ

رَاَف     ر اأَلاَببِ َتشــــــــــــــــــــــــــــــــــُ   َأعــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــــح  ا ــــــــــــــــــــَ

  
.  أَْخبََر أَنََّها ُسفُُن البَّرِ

مِّ  األُبَابُ و  : كالعُبَاِب قال ُمْعَظُم السَّْيِل ، والَمْوجُ :  بالضَّ

 حَبحٍر ضاِحٍك هزُو ٍ  أاَُببُ 
ح أَبو َحيَّاَن ، وتلميذُه ابُن أُّمِ قاِسٍم أَن همزتها بََدٌل من العَْيِن ، وأَنها ليست بلُغٍَة مستقلّة انتهى ، وأَنكره:  قال شيُخنا :  فقالابُن جنّي ،  َصرَّ

 ، إِذا تََهيَّأَ. أَبَّ  ليست الهمزة فيه بََدالً من عين ُعبَاب وإِن ُكنَّا قد َسِمْعنَاهُ ، وإِنََّما ُهَو فُعَاٌل من

بَاء:  ومن األَمثال:  قُْلتُ  له وال تَتََهيَّأْ لطلبه ،  (4) أْتَبَّ تَ  أَي لم« أَبَاب (3) [فال]إِْن أَصابَت الَماَء فاََل َعبَاب وإِْن لَْم تُِصِب الَماَء »:  وقَالُوا للّظِ

 .«مجمع األَمثال» راجعه في

، فقلبت الهمزة  أَبّ  األَصل فيه:  ، إذا تََهيَّأَ للَحْملَة ، قال أَبو منصور َوبَّ وَ  َهبَّ ،:  التََّهيُُّؤ للَحْملَِة في الَحْرِب ، يقال:  الَوبُّ  وفي التهذيب ،

 واواً.

ٌ :  ، وفي بعض النسخ َهَزم بَحْملَةٍ  إِذا أَبَّ  عن ابن األَعرابيّ و بالنْصِب ، وهو مصدر َكَذَب كما يأْتي  ال َمْكذُوبَةَ  بُجْملَة ، بالجيم ، وهو خطأ

 أَيِ الَحْملَِة. فِيَها ،

َكهُ :  ءَ الشيو  .(*) َحرَّ
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يَت أَبَّةُ العُْليَا أَي َعلٌَم ِلَرُجل ، كما هو َصنِيعُه في الِكتَاب ، فإِنه يريد باالسِم العَلَمَ  اْسمٌ :  أَبَّةُ و ، بفتح  قَْريَتَان بلَْحجٍ  وهما السُّْفلَى أَبَّةُ و وبِِه ُسّمِ

يَت أَْبيَُن بأَْبيََن بِن ُزهَ   ْيٍر.فسكون ، بَْلَدةٌ بعََدِن أَْبيََن من اليََمِن ، أَي كما ُسّمِ

 بينها وبين القَْيَرَوان ثالثةُ أَيام ، د بإِْفِريقيَّة:  بالضم أَبَّةُ و

__________________ 
 ردها إليه.:  ( اللسان1)
 ( واملعروف عن ابن دريد ابلكسر.2)
 إن وجدت فال عباب ا وإن عدمت فال أابب.:  ( عن اللسان ا ويف املقايي 3)
 ن صحيحان.مل  بب والوجها:  ( يف املقايي 4)

 سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتاه من القاموس. )*(
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موصــــــــــوفٌة بكثرة الَفَواكه وِإنباِت الزعفراِن ا ينســــــــــب ِإليها أَبو القاســــــــــم عبد الرمحن بن عبد  (1)وهي من انحية اأَلرحُبِ  
ُعحِط  بن َأمحَد األَنصـــــــــــــــاري  ا رو  عن َأيب َحفحص ُعَمر بِن ِإل

ا كتب عنه أَبو جعفر َأمحد بن حيي  (2)اعيَر الّرِّقي امل
ا أَديب شاعر ا سافر ِإىل اليمن ا ولقي الَوزِيَر الَعبحِدي  ا ورجض ِإىل  األ يبِّ   اجلَاُروِدّي مبصر ا وأَبو العباس َأمحد بن  مد

َر فبَقَام هبا ِإىل َأن مات يف سنة   ا كذا يف املعجم. 598مصح
ه أُبَّي ، نبَّه على ذلك الحافُظ ابنُ  األُبَيِّي عبد الرحمن بن عبد المعطي المذكوُر فالصواب في نِْسبَتِهأَما :  قُْلتُ   َحجر. منسوب إِلى َجّدِ

 شارح ُمْسِلم تلميذُ اإِلمام ابن َعَرفَةَ ، ذكره شيخنا. األُّبِّيُّ  وممن نسب إِليها من المتأَخرين ، اإِلمام أَبو عبد هللا محمُد بن خليفةَ التونسيُّ 

ةُ تقول َهبََّب. صاحَ  ، إِذا أَبَّبَ و  ، والعَامَّ

حَ  تَأَبَّبَ و َب وتَبَجَّ  ، نقله الصاغانّي. بِِه أَي تَعَجَّ

اْبن » ، هكذا في النَُّسخِ ، وصوابُه بَنِي ُمقَاتِل بَْيَرةَ ابِن هُ  قَْصرِ  بينو نَْهٌر بين الُكوفَة:  َكَحتَّى بفتح الهمزة وتشديد الباء والقَْصرِ  أَبَّىو

اَمغَاِن من  أبَّي يُْنَسُب إِلى وهو ابُن حسَّاَن بِن ثَْعلَبَةَ بِن أَْوِس بِن إِبراِهيَم بن أَيّوَب التَّْيِمّي ، ِمْن َزْيِد َمنَاةَ ، وسيأْتي ذكرهُ « ُمقَاتِل بِن الصَّ

َوَرَد في الحديث عن محمد بن و وهو من أَنهارها الكبار ، بَِواِسِط العَراقِ  من أَنهار البَِطيَحةِ  ونَْهرٌ  الَهْيثَُم بُن َعِدّيٍ.َذَكره  ُملُوِك النَّبَطِ 

ا أَتَى النبيُّ :  إِْسَحاَق ، عن معبد بِن كعِب بِن مالٍك قال  من ناحية في ْبيَاِرِهمأَ  من بِئرٍ  على ونزل ، قَُرْيَظةَ  بَنِي وسلموآلهعليههللاصلىلَمَّ

داً بخط أَبِي الَحَسِن بِن فَُرات:  قال الَحاِزِميُّ  بِئٌر بالَمِدينَةِ  وهي أَبَّى بِئرُ  لها يقال ، أَموالهم  وفي نُْسَخٍة ُهوَ  أَو ِهيَ  كذا وجدتُه مضبوطاً ُمَجوَّ

ِلين ، كذا في المعجم ، وسيأْتي ذكُره في َمَحلِّه ، إِن شاَء هللا تعالى.كذا سمعته من :  قال الَحاِزميّ  أَنَا بالنُّوِن ُمَخفَّفَةً َكُهنا  بعض الُمَحّصِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه  : * وِممَّ

َك ، َعن ابن األَْعَرابّي ، أَبَّ   إِذا اْشتَاَق. ائْتَبَّ و إَِذا َحرَّ

ٌث ضعيف. أَبَّىو  بُن َجْعفَر النَِّجيَرمي ُمَحّدِ

 أَندلِسيٌّ ، روى عن ابن ُمَزيِن ، وسيأْتي في آخر الكتاب. أَبَّى وَساِلُم بُن عبِد هللا بنِ 

أَو  بُْردٌ :  كِمْكنََسة ةُ الِمئْتَبَ و ، كذا في النسخ الكثيَرة ، وفي بعضها بال َضْبط ، فيكون على ُمْقتََضى قاعدته بالفَتْحِ  بالَكْسرِ  اإِلتْبُ :  [أتب]

ُ  في َوَسطه يَُشقُّ و ثَْوٌب يُْؤَخذُ  ْينِ  أَي تُْلقيه في ُعنُقَها:  فَتَْلبَُسهُ الَمْرأَة ،  (3) البَِقيَرةُ  اإِلتْبُ :  قال الجوهريّ و ، تَثْنِيَةُ ُكّمٍ ، ِمْن َغْيِر َجْيِب َواَل ُكمَّ

 هو النُّْقبَةُ ، وهو أَو ، (4)، أَي بَلَغ إِلى نِْصِفِه  َما قَُصَر ِمَن الثِّيَاِب فَنََصَف السَّاقَ :  اإِلتْبُ :  قِيلَ و الَمْرأَةِ ،ِدْرُع :  اإِلتْبُ و وسيأْتي بَيَانُها ،

ْيِن ، هو َسَراويُل بِاَل ِرْجلَْيِن ، أَو لََها  إِتْبٌ  ْت فََجلََدَها َخْمِسيَن َوَعلَْيَهاأَنَّ َجاِريَةً َزنَ » في حديث النََّخِعّيِ و كما قاله بعضهم ، قَِميٌص بِاَل ُكمَّ

ْيِن وال َجْيب ، وعليه اْقتََصر َجَماِهيُر أَهِل اللغة ، وقيل:  بالَكْسرِ  اإِلتْبُ  «وإَِزارٌ  َغْيُر اإِلَزاِر ال ِربَاَط  اإِلتْبُ :  بُْرَدةٌ تَُشقُّ فَتُْلبَُس من غير ُكمَّ

 بالَكْسر إِتَابٌ و ، على الِقيَاِس في فِْعل ، بالَكْسر ، آتَابٌ  ج اَطة السََّراويل ، ولكنه قَِميٌص َغْيُر َمخيِط الَجانِبَْيِن ،له ، كالتِّكَِّة ، وليس َعلَى خيَ 

ّمِ كفُلُوس أُتُوبٌ و  كأَْفلُس ، على الِقياِس في فَْعل بالفتْح. آتُبٌ و بالضَّ

ً  الثَّْوبُ  أُتِّبو ً  ُصيِّرَ  أَيْ  تَأْتِيبا ةَ ،  إِتْبا  :  قال ُكثَيُِّر عزَّ

ٌة  ـــــــــــ  رَتِي طـــــــــــَ  خبـــــــــــَح َ
ا ُر ُد املـــــــــــ يـــــــــــم ا شـــــــــــــــــــــــــَ  َهضـــــــــــــــــــــــــِ

ي      مــــــــــــِ يــــــــــــٌر عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا اأَلحتــــــــــــحَ بُ مجــــــــــــَِ َؤتــــــــــــ 
ُ

 املــــــــــــ

  
َّبَهُ و ، لَبِسهُ  أَي ائْتَبَّ و به تَأَتَّبَ  قدو َّبَهُ و به أَت ً  إِيَّاهُ  أَت ً  الجاريَةَ  أَتَّْبتُ :  فَلَبَِسه ، وعن أَبي زيد اإِلتْبَ  ، أَيِ  أَْلبسهُ إِيَّاهُ :  ِكالُهَما تَأْتِيبا إِذا  تَأْتيبا

ْعتها   .اإِلتْبَ  إِذا لبِستِ  ُمْؤتَتِبَةٌ  الَجاريَةُ فهي ائْتَتَتِ و ِدْرعاً ، (5)درَّ

َل ُمْطلٌَق بالف قِْشُرهُ :  الشَّعيِر بالكْسر إِتْبُ و  تْح وإِالَّ كان هو تَْكَراراً ، كما هو ظاهر.قال شيُخنا َضْبُطه هنا بالَكْسِر يَدلُّ على أَن األَوَّ

__________________ 
 .«االرس» ( عن معجم البلدان وابألصر1)
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 الربقي.:  ( كذا ا ويف معجم البلدان2)
 البقري.:  ( كذا يف األصر واللسان واملقايي  ا ويف الصحاح3)
 أي نصف السا .« نصفها» ( لعلها4)
 .«أدرعتها» وابألصر( عن اللسان ا 5)



513 

 

غَانِيّ  االْستِْعَداُد والتََّصلُّبُ :  التَأَتَّبُ و في َصْدِرَك وتَْخرَج مْنِكبَْيَك  بالَكْسر ، (1) أَْن تَْجعَل ِحماَل القَْوس هو:  عن أَبي َحنِيفَةَ و أَيضاً ، نقله الصَّ

 .(2)فَيَِصيَر القَْوُس على َمْنِكبَْيَك  ِمنَها

هُ :  كُمعَظَّم (3) الظَّْهرِ  ُمَؤتَّبُ  َرُجلٌ و  ، نقله الصاغانّي. ُمْعَوجُّ

َوْزناً وَمْعنًى ، وكأَنَّ الصحيح عند الجوهرّي أَنه بالتاِء  المْشَملُ  هو:  أَهمله الجوهرّي ، وقال غيره َكِمْنبَر بالثَّاِء الُمثَلَّثَِة ، الِمئْثَبُ :  [أثب]

 أَي نَْهٌر صغيٌر ، الَجْدَولُ :  الِمئْثَبُ :  قال أَبو عمروو األَْرُض السَّْهلَةُ ،:  الِمئْثَبُ :  قال الليثو ، (4)الُمثَنَّاة الفَْوقِيَِّة ، كما هو رأْي كثيرين 

 الَمآثِبُ و ، وقال ثَْعلب عن ابن األَعرابّي في هذا كله بترك الَهْمِز ، نقله الصاغانيّ  ما ارتَفََع من األَْرض : المئْثَبُ  في نََواِدر األَعرابو

 : قال ُكثَيُّر عّزةَ ، وأَْنشَده أَبُو َحنِيفَةَ في كتاب األَنواءِ  ع:  َجْمعُهُ ، و

فــــــــا و  َا ابلســــــــــــــــــــــ  رحمــــــــِ ــــــــَ ِف يـ ــــــــح ي تح راَِيُح الصــــــــــــــــــــــ  ــــــــ  ب  هــــــــَ

َة ابَ     يــــــــــــــــ  لــــــــــــــــِ ٍر تــــــــــــــــَ رحمــــــــــــــــَ ي قـــــــــــــــــَ بِ قــــــــــــــــِ ذثــــــــــــــــِ
َ

 ابملــــــــــــــــ

  
اُحه.  وَزَعم شيُخنا أَنه في ِشْعِر ُكثَيِّر اسٌم ِلَماٍء كما قاله ُشرَّ

أَو َجبٌل كان فيه  بَْل هو َواد من أَْوِديَِة األَْعَراِض التي تَسيُل ِمن الِحَجاز في نَْجد ، اْختَلََط فيه َعْقُل بن َكْعب وَزبِيد من اليََمن ،:  قُْلتُ 

 .وسلموآلهعليههللاصلىاتُه َصَدقَ 

َكةً  األَثَبُ و لَ  َشَجٌر ، ُمَخفَُّف األَثْأَبِ :  ُمَحرَّ يُح الشَّاِميَّةُ ثم نقلوا :  بوْزن أَْفعَل ، ونظيُره َشَمل وَشْمأَل ، فإِنَّ األَوَّ لغةٌ في الثاني الذي هي الّرِ

أَنها ليست بلغة في أَثَب ، « أَثأَب» النحاةُ وبعض اللغويين ، قاله شيخنا ، وسيأْتي فيالهمزةَ إِلى الساكن قبلها ، فبقي َشَمل ، كما ذكره 

 وَمن َظنَّها لغةً فقد أَخطأَ.

 : * ومما يستدرك عليه

 ُمَوْيَهةٌ في َرْمِل الّضاِحي قرب رّمان في طرف َسْلَمى أَحِد الَجبَلَْيِن ، كذا في معجم البلدان.:  األُثَْيبُ 

َكةً  َدبُ األَ :  [أدب] :  األََدبِ  الناَس إِلى الَمَحاِمِد َويَْنَهاُهم عن الَمقَابَح ، وأَصلُ  يَأِْدبُ  من الناس ، ُسّمَي به ألَنه األَديبُ  به يَتَأَدَّبُ  الذي:  ، ُمحرَّ

ا يَ  األََدبُ :  الدَُّعاُء ، وقال شيخنا ناقالً عن تقريراِت شيوخه هو تَعَلُُّم ِريَاَضِة النَّْفِس :  ِشينُه ، وفي المصباحَملََكةٌ تَْعِصُم َمْن قامت به عمَّ

ُج بها اإِلنساُن في فَِضيلٍة من الفََضائِِل ، ومثله في  األَدبُ :  وَمَحاِسن األَْخاَلِق. وقال أَبو زيد األَنصاريّ  يَقَع على كل ِريَاَضٍة َمْحُموَدةٍ يَتََخرَّ

ْفق بَمْن ُدونََك ، هو استعماُل ما يُحْ :  التهذيب ، وفي التوشيح َمُد قَْوالً وفْعالً ، أَو األَخذُ أَو الُوقُوُف مع الُمْستَْحَسنَات أَو تَْعِظيُم َمْن فوقَك والّرِ

طالقُه على ُعلُوِم ُحْسُن األَخالق وفِْعُل الَمَكاِرم ، وإِ :  في اللغة األََدبُ :  الَكاتِبِ  أََدبِ  ونَقَل الَخفَاِجيُّ في الِعنَايَة عن الَجَواِليقي في شرحِ 

يِد البََطْليَْوِسيُّ   : األََدبُ . و(5)النَّْفِس والدَّْرِس  األََدُب أََدبُ :  العََربِيَّة ُمَولٌَّد َحَدَث في اإِلسالم ، وقال ابُن الّسِ

ُجلُ  أَُدبَ :  ذا اْقتََصَر عليه الُمَصنِّف ، وقال أَبو زيد، وهذا القَْوُل َشامٌل لغَاِلِب األَْقَواِل المذكورة ، ول وُحْسُن التَّنَاُولِ  باْلفَتْح ، الَظْرفُ   الرَّ

ً  َكحُسنَ  ً  (6) أَُدْبت لَقَدْ :  وقال ابُن بُُزْرج أُدبَاءُ  ، ج أَديبٌ  فهو يَأُْدُب أََدبا تعلّم ، واستَْعَملَهُ  فَتَأَدَّب َعلَّمه ، أَي أَدَّبَهو ، أَِديبٌ  حَسناً ، وأَْنت أََدبا

اُج في هللِا عزَّ وَجلَّ فقال  .وسلموآلهعليههللاصلىهللاُ تعالى به نَبِيَّه  أَدَّبَ  والَحقُّ في هذا ما:  الزجَّ

ً :  ، ونقل شيخنا عن المصباح تَأَدَّبَ  بمْعنى اْستَأَْدبَ  فاَُلٌن قَدو ْبتُه و اَضةَ النَّْفِس وَمَحاِسن األَخالق ،َعلَّْمتُه ِريَ :  ، مْن باب َضَرب أََدْبتُه أَْدبا أَدَّ

 ً  : ُمبَالَغَةٌ وتَْكثِيٌر ، ومنه قيل تَأِْديبا

 ً ْبتُه تَأِْديبا َعاقَبَه على راَض أَْخاَلقَه و:  أَدَّبَهو ، كَضَربَ  أََدبَه:  ، وقال غيُره األََدب ، إِذا َعاقَْبتَه على إَِساَءتِِه ، ألَنه سبٌَب يدعو إِلى َحِقيقَةِ  أَدَّ

 وبه تَْعلَُم أَنَّ في كالم المصنف قُُصوراً من َوْجَهْيِن.:  ، ثم قال األََدب إِساَءته ِلُدَعائِه إِيَّاهُ إِلى َحِقيقَةِ 

ّمِ ، األُْدبَةُ و ح بأَْفَصحيَِّته ابُن األَثير وغيرهُ  الَمأُْدبَةُ و ، بالضَّ بفتحها ،  الَمأَْدبَة أََجاَز بعُضهمو ، بضم الدال المهملة ، كما هو المشهور ، وَصرَّ

 َطعَام كلُّ :  وحكى ابن جني َكْسَرها أَيضاً ، فهي ُمثَلَّثَةُ الداِل ، ونصُّوا على أَن الفَتَْح أَْشَهُر من الَكْسرِ 

__________________ 
 محالة.:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف املقايي 1)
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 .«كتفيه»:  ( املقايي  واألساس2)
 وما أثبتناه عن املقايي .« الظفر» األصر( 3)
 ( أنظر اللسان واملقايي .4)
 ( مل ينسب القو  يف الصحاح واللسان.5)
 أدبت آُدُب.:  ( يف اللسان6)
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ُر الَغيِّ يصف ُعَقاابً  املذِدبُ  ومَجحُعه َأوح ُعرحسٍ  ا ابلضم والفتح ا ُصِنَض ِلَدعحَوةٍ   :  ا قا  َصخح
ريحِ  ـــــــــطـــــــــ  وَب ال لـــــــــُ ـــــــــُ َبن  قـ ا كـــــــــَ هـــــــــَ ِر ُعشـــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــح ـــــــــَ   يف قـ

     ِ عـــــح ـــــِ َد ب نـــــــح قـــــً  عـــــِ ـــــح ل ب مـــــُ ـــــَقســـــــــــــــــــــح َو  ال ـــــَ ذِدبِ نـ
َ
 املـــــــ

  
هللِا فِي  َمأَْدبَةُ  إِنَّ هَذا القُْرآنَ » في الحديث عن ابن مسعودٍ و ، األََدب من الَمأَْدبَةُ :  الَمْدَعاةُ ، وقيلَ :  ، كما قالوا الَمأَْدبَة:  قَالُوا:  قال ِسيبََوْيه

ُجُل  َمأُْدبَةٌ  ، فَمْن قال َمأَْدبَةٌ و َمأُْدبَةٌ :  يَْعني َمْدَعاتَه ، قال أَبُو ُعبَْيٍد ، يُقَالُ  «َمأَْدبَتِهِ  األَْرِض فَتَعَلَُّموا ِمنْ  نِيَع يَْصنَعُهُ الرَّ فَيَْدُعو  (1)أََراَد بِه الصَّ

، وَكان  (2) األََدب َجعَلَه َمْفعَلَةً من َمأَْدبَةٌ  عَه هللاُ للنَّاِس ، لهم فيه َخْيٌر َوَمنَافُِع ، ثم َدَعاهم إِليه. وَمْن قَالَ إِليه النَّاَس ، َشبَّهَ القُْرآَن بَصنِيعٍ َصنَ

ً :  بَمْعنًى َواِحٍد ، وقال أَبو زيد َمأَْدبَةو َمأُْدبَة األَْحَمُر يَْجعَلَُها لُغَتَْينِ  ً أَدَ و ، آَدْبُت أُوِدُب إِيَدابا  للطعام ، فّرق بينها وبين اْلَمأُْدبَةُ و ، ْبُت آِدُب أَْدبا

 .الَمأَْدبَة لألََدب

ً  الباَلدَ  آَدبَ و ً  َمألََها:  يُؤِدُب إِيَدابا ً  القَْوَم إِلى َطعَاِمه آَدبَ و ، َعْدالً و قِْسطا  .َمأَْدبَةً  َعِملَ :  أََدبَ و ، يُْؤِدبُُهْم إِيَدابا

َكةً ، قال َمْنُظوُر بُن َحبَّةَ األَِسديُّ يَِصُف نَاقته َجبُ ، بالفَتْح ، العَ  األَْدبُ و  :  ، ُمَحرَّ

ِب  لــــــــــــح ــــــــــــغــــــــــــُ اِت ال ــــــــــــَ ي اجــــــــــــِ ــــــــــــ  ــــــــــــلــــــــــــن ِة ل ــــــــــــَ ب ال    (3)غــــــــــــَ
ا     هـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــ  يـ ـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــَ  أُزحب ىت  أَت  اِبأَلدحبِ حـــــــــــــــــــــَ

  
مِ :  األُْزبِيُّ  َحاحَوَرأَْيُت في حاِشيٍَة في :  السُّْرَعةُ والنََّشاُط ، قال ابن الُمَكرَّ بَِكْسِر الَهْمَزةِ ، ُوِجَد ذلك « اإِلْدب» الَمْعُروفُ :  بَْعِض نَُسخ الصَّ

، َمُجُزوم الدَّاِل ، أَي  أَْدبٍ  ، وعن األَصمعّي َجاَء فاَُلٌن بِأَْمر (4)وكذلك أَورَده ابُن فارس في الُمْجَمِل :  بَخّطِ أَبِي َزَكريَّا في نُْسَخته ، قال

 :  نشدبأَْمٍر َعجيٍب ، وأَ 

اِ   كــــــــــَ اَلصــــــــــــــــــــــــِر اأَلشــــــــــــــــــــــــح ت مــــــــــن صــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح  لــــــــــَ

َواِد  أَدحابً     ا ا ــــــــــــــــــــَ اهتــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــَ

  
ِإاّل أَْن يكوَن :  بالفَتْحِ إَِشاَرة إِلى الُمْختَاِر من القوليِن عنده ، وَغفََل عنه شيُخنا فاْستَْدَرَكهُ على الُمَصنِّف ، وقال:  وهذا ثََمَرةُ قوِله:  قُْلتُ 

ّم. كاألُْدبَة  ، وَدْفعاً لما اْشتََهَر أَنه بالتَّْحِريِك ، وليس كذلك أَيضاً ، بَْل هو في مقابلِة ما اشتهر أَنه بالَكْسِر ، كما عرفت ،َذَكره تَأْكيداً   بالضَّ

ً  األَْدبُ و  :  الدَّاِعي إِلى الطَّعَام ، قال َطَرفَةُ :  اآلِدبُ و ، َدَعاهُ إِلى َطعَامهِ  ، بالَكْسر إِذا أََدبَهُ يَأِْدبُهُ  َمْصَدرُ  ، بفَتْحٍ فُسُكوٍن أَيضا

لــــــــــــَ   فــــــــــــَ و اجلــــــــــــَ عــــــــــــُ دح اة نــــــــــــَ تــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــح
َ
ُن يف امل  حنــــــــــــَح

َر      ــــــــــــــَ رح  اآِدبَ اَل تـ قــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــَ ا يـ ــــــــــــــَ ــــــــــــــن  فــــــــــــــي

  
فِي ِشْعِر َعِدّيٍ  الَمأُْدوبَةُ و

نِيُع.:  (5) ا إِْخَوانُنَا بَنُو أَُميَّةَ » في َحِديِث َعِلّيٍ و ِمثَاُل َكتَبٍَة وَكاتٍِب. أََدبَةٍ  على اآلِدبُ  ويُْجَمعُ  الَّتِي قَْد ُصنَِع لََها الصَّ أَمَّ

ً  إِلَْيه كآَدبهُ  .«أََدبَةٌ  فَقَاَدةٌ  ً  ، بالكْسِر ، يَأِْدبُ  القَْومَ  أََدبَ  َكَذاو ، نقلها الجوهريُّ عن أَبي زيد يُْؤِدبُهُ إِيَدابا َكةً  أََدبا  (*) [أُْدبَةً ]وبَةً َمأْدُ  َعِملَ  أَي ، ُمَحرَّ

وم بَِمْرج  َمأُْدبَةً  إِنَّ هللِ » في حديث َكْعبٍ و ، بَاُع والطَّْيُر تأُْكُل من لُُحوِمِهم. «َعكَّا (6)ِمْن لُُحوِم الرُّ  أَراد أَنهم يُقتلُوَن بها فَتَْنتَابُُهُم الّسِ

 : ، وأَنشد (7)البَْحِر  أََدبُ  َجاشَ :  ، عن أَبي عمرو ، يقال َكثَْرةُ َمائِهِ  بالتحريك البَْحرِ  أََدبُ و

يُش  ِر  َِ  أََدبُهح َعنح ثـََبِج الَبحح
 وهو َمَجاٌز.

 وأَنشد فيء ِحَذاَء ُعَواِرض ، في ديار طيّى:  قُْرَب ُعَواِرٍض ، وقيل جبَلٌ :  وغلط من َضبََطهُ َمْقُصوراً ، قال في الَمَراِصدِ  كعََربِيّ  أََدبِيٌّ و

 :  للشّماخ« المعجم»

َواِرُض  َدا عــــــــــــــــــــــُ دح بــــــــــــــــــــــَ ا وقــــــــــــــــــــــَ َبهنــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــَ

امـــــــــــــــــــــــــِ ُ  أََديبيف و     رَاِب غـــــــــــــــــــــــــَ  يف الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ُ  و  ِن رَابــــــــــــــــِ َويــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ َ قـــــــــــــــــَ اح ُر بــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  الــــــــــــــــلــــــــــــــــ 

َواهــــــــــــــــِ ُ     طــــــــــــــــًا نـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَزِة الــــــــــــــــَواِدي قــــــــــــــــَ  ِبــــــــــــــــِ
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 ٍء ونَاِحيَِة َداِر فََزاَرة.َجبٌَل ِحَذاَء ُعَواِرٍض وُهَو َجبٌَل أَْسَوُد في ِديَاِر َطيِّى أََدبِيٌّ :  وقَاَل نَْصرٌ 

__________________ 
 اإلنسان.:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف املقايي 1)
 ومن قا  مبَدبة فإنه يذهب إىل األدب ا  عله مفعلة من ذلك.:  ( املقايي 2)
 : الصحاح واللسان( قبله يف 3)

 بشمجي املشي عجو  الوثب
 ويقا  ألن اإلدحَب العجُب.:  ( وأيضاً يف املقايي  قا 4)
 (.أدب)واللسان  75/  1( البيت يف املقايي  5)

 سقطت من املطبوعة املصرية والكويتية أيضاً وما أثبتاه من القاموس.[ : وأُدحبَةً ] )*(
 مبروج.:  ( اللسان6)
 إذا كثر ما ه.:  اس( زيد يف األس7)
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ا يُْستَْدَرُك عليه  : * وممَّ

 :  ، وقال ُمَزاِحٌم العُقَْيِليُّ  ُمَؤدَّبٌ  ، إَذا ِريَض وذُلَِّل ، وَكَذا أَِديبٌ  َجَملٌ 

ٍج  الـــــــــــِ َ عـــــــــــَ اح َو  بـــــــــــَ َن الـــــــــــنــــــــــــ  ّرِفـــــــــــح ن  ُيصـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــُ  فــــــــــــَ

ــــــــــــــَف و     رِي رَاَن َتصــــــــــــــــــــــــــــح رِ  اأَلِديــــــــــــــبِ جنــــــــــــــَح ــــــــــــــ  َذل
ُ

 املــــــــــــــ

  
ا :  [أذرب] َكَما يَأْلَُم  األَْذَربِّيِ  الصُّوف َعلَى النَّْومَ  لَتَأْلَُمنَّ » عنههللارضيقال ابُن األَثِيِر في حديث أَبي بكر  (1) أَذرب يُْستَْدَرُك عليهوِممَّ

:  هكذا يَقُولُه العََرُب ، والِقيَاُس أَْن يقولَ :  ، على َغْير قياس ، قال أَْذَربِيَجانَ  منسوب إِلى:  األَْذَربِيُّ  «أََحُدكم النَّْوَم على َحَسِك السَّْعَدانِ 

.:  َراِميٌّ ، قال:  ، بغير بَاٍء كما يقال في النََّسِب إِلى َراَمُهْرُمزَ  (2) أَْذِريٌّ  غانِيُّ  وهو ُمطَِّرٌد في النسب إِلى األَْسَماِء الُمَركَّبَِة ، وذكره الصَّ

:  ، وزاد في لسان العرب األُْربَةُ :  فيقال ويَُضمُّ  ، بالَكْسرِ  كاإِلْربَةِ  والبََصُر باألُُمورِ  الَدهاء:  والسُُّكوِن هو ، بالَكْسرِ  اإِلْربُ :  [أرب]

َهاِت اللُّغَِويَّةِ « لسان العرب» هكذا في النسخ بالنون مضمومة ، والذي في والنُّْكرُ  ، كالضَّْرب. (3) األَْربو  ر ، بالميمالَمكْ :  وغيره من األُمَّ

ُهنَّ  ُخْبثَُهنَّ  َخِشيَ  َمنْ » فقال الَحيَّاتِ  َذَكرَ  وسلموآلهعليههللاصلىوَرَد في الحديث أَن النبيَّ  والغَائِلَةُ  والشَّرُّ  والُخْبثُ   «فَلَْيَس ِمنَّا إِْربَُهنَّ و َوَشرَّ

ِهنَّ فَلَْيَس َذِلَك ِمن ُسنَّتِنَا ، قال ابُن األَثِيرِ الدََّهاُء والَمْكُر ، أَي :  فُسُكونٍ  بَكْسٍر. اإِلْرب أَْصلُ  أَي َمْن َخِشَي :  َمْن تََوقَّى قَتْلَُهنَّ َخْشيَةَ َشّرِ

َغائِلَتََها وَجبَُن عن قَتِْلَها الذي 
في حديث و ا نحُن عليه ،قيل في الجاهلية إِنها تُْؤِذي قَاتِلََها أَو تُِصيبُه بَخبَل فَقَْد فَاَرَق ُسنَّتَنَا وَخالََف م (4)

الُمَوفَُّر الَكاِمُل  والعُْضوُ  ، (6)الدَّهاِء والَمْكِر :  اإِلْربِ  أَي اْحتَْلُت عليه وهو من (5) بأَبِي ُهَرْيَرةَ ولْم تَْضُرْر بي فَأَِرْبتُ » َعْمِرو بن العَاِص 

ً  ، يقال قَطَّْعتُه إِْربٌ  ٌء ويقال ِلُكّلِ ُعْضوٍ الذي لم ينقص منه شي بٌ  ، أَي ُعْضواً ُعْضواً ، وُعْضوٌ  إِْرباً إِْربا  يقال آَرابٌ  ُمَوفٌَّر ، والَجْمعُ :  ُمَؤرَّ

ُجُل ، إِذا سَجَد على أَربَ و أَيضاً ، أَْرآبٌ و ، آَرابٍ  السُُّجوُد َعلَى َسْبعَةِ :  ناً ، آَرابِه الرَّ اَلةِ و ُمتََمّكِ  َكاَن يَْسُجُد َعلَى َسْبعَةِ » في حديث الصَّ

ْكبَتَاِن والقََدَمان.:  والمراُد بالسَّْبعَةِ :  ، بَكْسٍر فُسُكون ، قال إِْربٌ  أَْي أَْعَضاٍء ، واحُدَها «آَرابٍ   قَِطُع اللَّْحم:  اآلرابُ و الَجْبَهةُ واليََدان والرُّ

ينُ   قاله السُّلَِمّي في تفسير الحديث اآلتي ، قيل والفَْرجُ  دَّاِل الُمْهَملَِة ،الدَّْيُن بفتح ال:  كاَلُهَما عن ثعلب ، وُضبَِط في بَْعِض النَُّسخ والعَْقُل والّدِ

ّمِ ، كاألُْربَةِ  الَحاَجةُ  اإِلْربُ و الفََرُح ، مَحرَكةً آخُره حاٌء مهملة:  وهو غير معروف ، وفي بعض النسخ:  فيه لُغَاٌت أَُخُر و بالكسر والضَّ

َكةً  األََربِ  غير ما ذكرت منها اءِ  الَمأُْربَةِ و ُمَحرَّ  هللا رسولُ  َكانَ » اعنههللارضيفي حديث عائشةَ و كالَمأُْدبَِة ُمثَلَّثَةَ الدَّاِل ، ُمثَلَّثَةَ الرَّ

ْم ِلَهَواهُ وَحاَجتِه ، أَْي َكاَن يَْمِلُك نَْفَسه وَهَواهُ ، َكاَن أَْغلَبَكُ  وسلموآلهعليههللاصلىأَْي ِلَحاَجتِه ، تَْعنِي أَنَّهُ  «أِلََربِهِ  أَْملََكُكمْ  وسلموآلهعليههللاصلى

اِء يَْعنُوَن الَحاَجة ، وبعُضهم يَْرِويِه بَكْسِرَها :  ُهَو الفَْرُج هاهنا وقال ابُن األَثيرِ :  وقال السُّلميّ  ثيَن يَْرُوونَه بفَتْح الَهْمَزةِ والرَّ أَْكثَُر الُمَحّدِ

اِء وله تَأْ  ةً ، وقوله (7) [بِه]العُْضَو ، وَعنَْت  (7) [بِه]أََحُدُهَما أَنَّه الَحاَجة ، والثاني أََراَدْت :  ِوياَلنِ وسكون الرَّ في  ِمَن األَعَضاِء الذََّكَر َخاصَّ

 َمأُْربَةٌ » ، تَقُوُل العََرْب في الَمثَل كاإِلْربِ  ُكلُّه الَمأَْربُ و األََربُ و اإِلْربَةُ و أَي النَِّكاحِ ، «اإِلْربَةِ  َكانُوا يَعُدُّونَهُ ِمْن َغْيِر أُوِلي» حديِث الُمَخنَّثِ 

َمْخَشِريُّ والَمْيَدانِيُّ أَْي إِنََّما يُْكِرُمَك أِلََرٍب لَهُ فيَك اَل َمَحبَّةً.« اَل َحفَاَوةٌ  االْهتَِماُم باألَْمِر والُمبَالَغَةُ في :  الَحاَجةُ. والَحفَاَوةُ :  الَمأُْربَةُ و قال الزَّ

 (8) (َوِلَ ِفيها َمآِرُب ُأْخرى)، قال هللاُ تعالَى  َمآِربُ  قَالَه ابُن َمْنُظوٍر وَجْمعَُها َربَةُ الَمأْ و اْلَمأُْربَةُ و اإِلَربُ و اآلَرابُ  السَُّؤال عنه ، وهي

ْربَِة ِمَن الّرِجالِ ):  وقَاَل تَعَالَى ُجلُ  أَُربَ  لَقَدْ و ُهَو الَمْعتُوهُ.:  قال َسِعيُد بُن ُجبَْيرٍ  (9) (َغْْيِ ُأوِل اإْلِ ً  الرَّ إِذا  ِصغَراً  يَْصغُرُ  غُرَ َكصَ  يَأُْرُب إَِربا

 َكَكِتٍف. أَِربٌ و أَُربَاءَ  ِمْن قَْومٍ  أَِريبٌ  َعقََل ، فَُهوَ  أَيْ  َكَكَراَمةٍ  أَُرَب أََرابَةً و (10)َصار َذا َدَهاٍء 

__________________ 
 .«ذأرب» ( عن اللسان ا وابألصر1)
 .«أَذرِيّ »:  واللسان« أََذرِيّ » ( ضبرت النهاية2)
 األدب يف امكم ابلتحريك.( 3)
 «.للذي» ( كذا يف املطبوعتا املصرية والكويتية ا ويف اللسان والنهاية.4)
 «.إربة أربتها قرت قبر يومئذ:  وزيد يف املصدرين« تضررين»:  ( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان5)
 والنكر.:  ( اللسان والنهاية6)
 ( عن اللسان والنهاية.7)



518 

 

 .18اآية  ( سورة طه8)
 .31( سورة النور اآية 9)
 َدُهِي.:  ( اللسان10)
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وبصٍر ، قَاَل  (1)، أَي ذُو َدَهاٍء  األَِريبُ  ومنه:  ، َكَكتٍِف قَاَل أَبُو ُعبَْيدٍ  أَِربٌ  بِِه وَصاَر فيه َماِهراً بَِصيراً ، فَُهوَ  دِربَ :  َكفَِرحَ  ءِ بِالشَّيْ  أَِربَ و

 :  يُّ يْرثِي َعْبَد بن ُزْهرةَ أَبُو الِعيَاِل الُهَذلِ 

َدا  َف اأَلعــــــــــــــــــــــــــح وائــــــــــــــــــــــــــِ ف  طــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــَ  يـ

مح     هــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــــــــِّ لــــــــــــــــــــــــَ و بــــــــــــــــــــــــِ  أَِربُ ِء َوهــــــــــــــــــــــــح

  
ً  ِء وَطلَبه ،إِلى الشي اْحتَاجَ  الرجُل ِإذا أَِربَ  قدو  :  قال ابُن ُمْقبل يَأَْرُب أََربا

وحـــــــــــًا ِإنح و  ـــــــــــُ ب ا صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــن ي تَ ِإن  فـــــــــــِ ـــــــــــح ِه  أَرِب ـــــــــــِ  ب

ا     يـــــــــــــنـــــــــــــَ انـــــــــــــِ ا مثـــــــــــــََ ا وآاَلفـــــــــــــَ يـــــــــــــن عـــــــــــــًا هبـــــــــــــَِ (2)مجـــــــــــــَح
 

  
 به ، أَي اْحتَْجَت إِلْيِه وأََرْدتَه. أَِرْبتَ  َجْمع أَْلٍف أَي ثََماِنيَن أَْلفاً ،

أَْي يَتََشدَُّدوَن علَْيُكم فِيِه. قال أَبُو  «ٌد وأَْصَحابُهَعلَْيُكْم ُمَحمَّ  يَأَْربُ  ال تَْعَجلُوا فِي الِفَداِء الَ :  قَالَْت قَُرْيشٌ » َوَرَد في الحديثِ  اْشتَدَّ :  الدَّْهرُ  أَِربَ و

 ً  :  ُدَواد اإِليَاِديُّ يصُف فََرسا

ُه  أَِربَ  ـــــــــــــــــــــَ ددحُت ل َبعـــــــــــــــــــــح ُر فـــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــد   ال

دح     تــــــــــــــَ وَ  الــــــــــــــكــــــــــــــَ بــــــــــــــُ ارِ   ــــــــــــــَح ِرَف ا ــــــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــــــــــح

  
ً  الدَّْهُر ، كأَنَّ له أَِربَ :  أَي أَراَد ذلك ِمنَّا وَطلَبَه ، وقولُهم:  «التهذيب» قال في  يَْطلبُه عندنَا فَيُلّح لذلَك. أََربا

ُجلُ  أَِربَ و ً  الرَّ  .(1)أَنَِس :  أََربا

.:  ءِ بالشَّيْ  أَِربَ و  َضنَّ بِِه وَشحَّ

قَاع َكِلفَ :  به أَِربَ و  :  وَعِلَق ولَِزَمه قال ابُن الّرِ

رِ و  ا أِلَمـــــــــــــــــــــــــح ا  أَِربٍ ٍء مـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــــَ  اب ـــــــــــــــــــــــــَ

ا  ـــــــــــــَِ     هـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ِرفُ ِة ا عـــــــــــــَ ـــــــــــــٌص َواَل َمصـــــــــــــــــــــــــــح  ي

  
 أَْي َكِلٍف.

ُجلُ  أَِربَ و ُعْضُوه أَْي سقََط ، أَِربَ و فََسَدْت.:  َمِعَدتُه أَِربَتْ و ُجلُ  أَِربَ و وقَْد َغلََب في اليَِد ، أَْعَضاُؤه ، أَيْ  آَرابُهُ  وتََساقََطتْ  ُجِذم الرَّ  قُِطعَ  الرَّ

َذَهَب َما فِي يََدْيَك َحتَّى تَْحتَاَج :  َمْعنَاهُ  «َعْن ِذي يََدْيكَ  أَِرْبتَ :  أَنَّه نَِقَم َعلَى َرُجل قَْوالً قَالَهُ فَقَاَل لَهُ » هللاُ عنهُ في َحديِث ُعَمَر َرِضَي ، و إِْربُهُ 

في ِذي يََدْيَك ، ومثلُه عن أَبِي ُعبَْيٍد  أَِرْبتَ :  َسمْعُت عن ابن األَعرابّي يقولُ :  وَعْن ذي يََدْيَك وقَاَل َشمرٌ  يََدْيكَ  ِذي ِمنْ  أَِرْبتَ  ، وفي التهذيب

ةِ ، تَْحِريفاً ِمَن النُّسَّاخِ ، وهو هكذا في التهذيب بالَوْجَهْيِن ، أَي  َعن:  وفي نسخة ِمن آَرابُكَ  َسقََطتْ  ، وجعَل شيُخنا ِمْن يََدْيك ، بِمْن الَجارَّ

ةً  ، وهي ِعبَاَرةً « َخَرْرَت َعْن يََدْيكَ »:  وقَْد َجاَء في ِرَوايٍَة أُْخَرى ِلهَذا الَحِديثِ :  ْيَك ، قال ابن األَثِيرِ َسقََطْت ِمْن يَد:  ، وقيل اليََدْيِن َخاصَّ

ا قولُُهم في الدَُّعاءِ و َسقْطَت.:  ، وَمْعنَى َخَرْرتَ  (3)أَصابََك َخَجٌل :  عِن الَخَجل َمْشُهوَرةٌ ، كأَنَّهُ أََرادَ  قُِطعَْت ، أَو :  فَِقيلَ  يَُدهُ  أَِربَتْ  َمالَهُ :  أَمَّ

:  ي الَجنَّةَ ، فَقَالَ يُْدِخلُنِ  َعَمل َعلَى ُدلَّنِي:  فَقَالَ  وسلموآلهعليههللاصلىوَجاَء َرُجٌل إِلى النبّيِ » قاله األَْزهريّ  اْفتَقََر فَاْحتَاَج إِلى َما بِأَْيِدي النَّاِس 

ُجلَ » وفي َخبَِر ابن َمْسعُود (4)« َمالَهُ  أَِربٌ  اْحتَاَج فََسأَل فمالَهُ. وقاَل القُتَْيبِيُّ أَْي َسقََطْت :  قال ابُن األَْعَرابّيِ  «، َمالَهُ  أَِربَ  َدُعوا الرَّ

تَِربَْت :  ْزِن َعِلَم وَمْعنَاهُ الدَُّعاُء َعليه ، َكَما يقالُ بِوَ  أَِربَ :  إِْحَداَها:  في هِذِه اللَّْفَظِة ثاََلُث ِرَوايَات:  أَْعَضاُؤه وأُِصيبَْت ، وقال ابُن األَثِيرِ 

ب ، ثَُم قال ا َمالَهُ. بَِوْزِن َجَمٍل ، أَْي َحاَجةٌ لَهُ ، َومَ  أََربٌ :  ٍء بِِه َوَما يُِريُد ، والّرَوايَةُ الثَّانِيَةُ َمالَهُ ، أَْي أَيُّ َشي:  يََداَك ، يُْذَكُر في َمْعنَى التَّعَجُّ

َوايَةُ الثَّاِلثَةُ :  َمالَهُ :  َمْعنَاهُ َحاَجةٌ َجاَءْت بِِه ، فَحَذف ثُمَّ َسأََل فقَالَ :  َزائَِدةٌ ِللَّتَْقِليِل ، أَْي لَهُ َحاَجةٌ يَِسيَرةً ، وقِيلَ  بَِوْزِن َكِتٍف ، وُهَو  أَِربٌ  والّرِ

 .(5)َما لَهُ ، أَْي َما َشأْنُهُ ، وِمثْلُهُ في َحِديِث الُمِغيَرةِ بن َعْبِد هللِا عن أَبيه :  أَ ، ثُمَّ َسأََل فَقَالَ ، فََحَذَف الُمْبتَدَ  أَِربٌ  الحاِذُق الَكاِمُل ، أَْي ُهوَ 

مِّ  األُْربَةُ و  :  ُز فَيُقَاُل ُربَةٌ ، قال الشاعرُ َحالًّ ، وقَد يُْحَذُف منها الَهمْ  الَّتِي اَل تَْنَحلُّ َحتَّى تَُحلَّ  ِهيَ  أَوْ  قَالَهُ ثَْعلَبَ  العُْقَدةُ  هي بالضَّ

ِب  عـــــــــح ُة يف صـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ دح ك اَي خـــــــــَ رح لـــــــــَ هح هـــــــــَ   الـــــــــر بـــــــــَ
هح     بـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح ُه كـــــــــــــــا ـــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ امـــــــــــــــَ رَتٍِم هـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

  
 فَُحِذَف الَهْمُز. األُْربَةَ  هي العُْقَدة ، وأَُظنُّ األَصَل َكانَ :  قال أَبو منصور

 : األُْربَةُ و أَِخيَّةُ الدَّابَِة ،:  األُْربَةُ و أَْي قِاَلَدةُ الَكْلِب التي يُقَاُد بَِها ، وكذلك الدَّابَّة ، في لغَة َطيٍِّئ. الِقاَلَدةُ :  األُْربَةُ و
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__________________ 
 مجعاً هتيب آالفاً مثانينا.:  ( العجز عن اللسان ا وابألصر1)
 أِيَ .:  ( اللسان2)
 .أو ذمٍّ :  ( زيد يف اللسان3)
 أنه ذو أرب وخربة وعلم.:  معناه:  ( زيد يف اللسان4)
 (.أرب)( متامه يف اللسان 5)
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َِخي ةِ   :  ا قا  الطِّرِم احُ  أَُربٌ  يف اأَلرحِض ا ومَجحُعَها (1)تـَُؤر    َحلحَقُة األح
ذِد وَ 

َ
َواِر َواَل املـــــــــــــــــــــــــ ُر الـــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــَ  اَل أَثـ

َر  و     دح تــــــــــــــــُ نح قـــــــــــــــَ ونِ  أَُربُ لـــــــــــــــكـــــــــــــــِ  اُ صـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 والَمْكُر ، وقد تَقَدَّم في أَول المادة ، فذكُره هنا ثانياً ُمْستَْدَرك. الِحيلَةُ :  بالَكْسرِ  اإلْربَةُ و

مِّ  األُْربِيَّةُ و  يكوُن فُْعِليَّة ، ويكون أَْفعُولَة ، وستأْتي اإِلشارةُ إِليها في بابها إِن شاء هللا تعالى. أَْصُل الفَخذ:  بالضَّ

، نَقَلَه  السَّبَّابَِة والُوْسَطى إِْصبَعَيِ اإِلْنَسانِ  َما بَْينَ  ِذكُره ُمْستَْدَرٌك ، ألَن اإِلطالَق كاٍف ، وهو الفُْرَجةُ التي:  قال شيخنا بالفتحِ  ْربُ األَ و

 الصاغانّي.

مِّ  األَْربُ و  تُولُد. ما َساَعةَ  بالفَتْح فالسُُّكونِ  ِصغَاُر اليَْهم:  بالضَّ

ً و ، عن ابن ُدَرْيد ، وقال أَْحَسبُهُ َعَربِيًّا ، َسَمكٌ :  بِالَكْسرِ  بِيَانُ اإِلرْ و  ، واألَِلُف والياُء والنُّون َزَوائُِد. بَْقلَةٌ :  أَيضا

ِلبَنِي ِريَاحِ بِن يَْربُوعٍ ، كذا بخط اليَِزيِدّيِ ، والذي في المعجم أَنَّه َماٌء  أَْو َماءٌ  أَْو َجبَلٌ  ع:  (2)أَْي َكِكتَاٍب وَسَحاب وُغَراب  ، ُمثَلَّثَةً  أَرابٌ و

 من ِميَاِه البَاِديَِة.

ى نَساَءُهْم َوَساَق نَعََمُهْم ، ، والَحيُّ ُخلُوٌف فََسبَ  (3)من أَيَّاِمِهم ، َغَزا فيه ُهَذْيُل بُن ُهبَْيَرةَ األَْكبَُر التَّْغلبِيُّ بَنِي ِريَاح بِن يَْربُوع  إَِراب يَْومُ وَ 

 :  وقال ُمساِوُر بُن هْند

عــــــــــاً و  ــــــــــِ ائ َة طــــــــــَ ِر أَبحضــــــــــــــــــــــــَ نح َأهــــــــــح ُه مــــــــــِ ــــــــــُ ت ــــــــــح بـ لــــــــــَ  جــــــــــَ

ُر     َم فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه َأهـــــــــــــــــح كـــــــــــــــــ  ىت  حتـــــــــــــــــََ  ِإرَابِ حـــــــــــــــــَ

  
 :  إَِراب وقَال ُمْنِقذُ بُن ُعْرفَُطةَ يَْرثِي أََخاهُ أُْهبَاَن َوقَتَلَتْهُ بَنُو ِعْجل يَْومَ 

دح  َرشـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــُ ُت َوملَح يـ رَكـــــــــــح ـــــــــــَ نح تـ ي مـــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــَ  بـــــــــــنـ

فِّ     قــــــــــــــــــُ ا ِإرَابَ بــــــــــــــــــِ رَاعــــــــــــــــــَ َدُروا ســــــــــــــــــــــــــــــــِ  واحنــــــــــــــــــحَ

  

رنا وَ  َك ســــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــح َة عــــــــــــــَ يــــــــــــــ  نــــــــــــــِ
َ

ُت املــــــــــــــ اَدعــــــــــــــح  خــــــــــــــَ

ا    اَلَن وال ُرَواعــــــــــــــــــــــَ اَل جــــــــــــــــــــــزٌَع تــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــَ

  
 :  وقال الفَْضُل بُن العَبَّاِس اللَهبِيّ 

ٍب أَ  َت أِلُمِّ َوهــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــح ي َأنح رَأَي كــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  تـ

واابَ     اِوُرَ  اجلـــــــــــــــــــــــــَ اينَ اَل حتـــــــــــــــــــــــــَُ غـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــــَ

  

ـــــــــــــــــــٍم  َر خـــــــــــــــــــي َن وَأهـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــح رِم ـــــــــــــــــــَ  َأَ يفَ اَل ي

ِويـــــــــــــَن عـــــــــــــلـــــــــــــ      َد قـــــــــــــد خـــــــــــــَ َواجـــــــــــــِ  ِإرَاابَ ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  وفي أَْنَساِب الباََلذُِرّي أَْنَشَدت امرأَةٌ من بَني ِريَاحٍ :  قُْلتُ 

تح و  انـــــــــــــــــــــــَ ر ًة  أَرَابُ كـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــَ

تح     حـــــــــــــــَ رَبِ  أُرابَ فـــــــــــــــَبضـــــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــح يِن الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــَ

  
وال تَْنَصِرُف في السَّعَِة ، للتأْنِيث والعلَِميَّة ، ويَُجوَز إِْبَداُل :  ، َوَوقَع في كالم المْقِدِسّيِ َكِمْنبٍَر ، وهو َغلٌَط ، قال شيُخنا ، َكَمْنِزلٍ  َمأِْربٌ وَ 

بُن ِسيده ِميَمها أَْصِليَّةً وأَِلفََها زائِدةً ، وقد أَعادها المؤلُف في الِميِم بناًء على هذا ، ومن هنا جعل ا (4)الَهْمَزةِ أَِلفاً ، وربما التُِزَم هذا التخفيف 

مدينةُ  (5)من بالد األَْزد في آخر جبَال َحْضَرَمْوَت وكانت في الزمن األَّول قاعَدةَ التَّبابعَِة ، فإِنها  باليََمن َمِدينَةٌ :  ، وفي المصباح ع:  القَْولِ 

، وهي  (6)اسٌم لُمْلِك سبَإٍ :  هو اسُم قَْصٍر كان لهم ، وقيل:  وقيل:  ، بينها وبين صْنعَاَء نحُو أَْربع َمراِحَل ، َوَزاَد في الَمَراصد بْلقيس

ال بنَ  أَْبيَضَ  وسلموآلهعليههللاصلى، أَْقَطعه النبيُّ  َمأِْرب ، َمْفعَلَةٌ مَن الِمْلحِ ، ومنه ِمْلحُ  َمْملََحةٌ  كوَرةٌ بين َحْضَرَمْوَت وَصْنعَاَء ،  وأَنشد َحمَّ

 : األَساس في

 (7) مذِربُ للّظَماِء  َمبحِربَ يف َماِء 
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ً  ِمثَاُل أَْفعَلَ  َعلَْيِهم آَربَ  قَاَل أَبُو ُعبَْيدو  :  قال لَبيد فَاَز َوفَلَجَ :  يُْؤِرُب إِيرابا

ًة  اجـــــــــَ ُت حـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــ  ااَنٍت وســـــــــــــــــــــــَ بـــــــــَ ُت لـــــــــُ يـــــــــح  َقضـــــــــــــــــــــــَ

َرِة و     مـــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــِ ٌن ب ىَت َرهـــــــــــح ـــــــــــفـــــــــــَ ُ  ال فـــــــــــح ـــــــــــَ ؤحِربِ نـ  مـــــــــــُ

  
 أَْي َغاِلٍب يَْسلُبُها.

 : قَوَي ، قَاَل أَْوُس بُن َحَجرٍ :  عليه أَِربَ و

__________________ 
 توار .:  ( اللسان1)
 «.إراب»:  اللسانويف « ككتاب وسحاب وغراب»:  ( يف نسخة من القاموس2)
 بين محريي بن رايح. 478/  2( يف أايم العرب أليب عبيدة 3)
 للتخفيف.:  ( زيد يف املصباح4)
 وإهنا.:  ( يف املصباح5)
 (  وز يف سبب الصرف ومنض الصرف.6)
 للظمذن مبربة.:  ( عن األساس ا وابألصر7)
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دح وَ  قـــــــــــَ تُ لـــــــــــَ ـــــــــــح َرٍة  أَرِب وِم ِِبَســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــُ لـــــــــــَ  اهلـــــــــــُ  عـــــــــــَ

ريحَ     ونعـــــــــــــــــــــَ ريحِ جلـــــــــــــــــــــَُ ة ابلـــــــــــــــــــــّرِدحِف غـــــــــــــــــــــَ  انـــــــــــــــــــــَ

  
 أَْي قَِويُت عليها واْستَعَْنُت بَِها.

ً  العَْقَد ، َكَضَربَ  أََربَ و بَه ، وَكَذا أَْحَكَمهُ :  يَأِْربُهُ أَْربا  :  ، أَْي َعقََدهُ وَشدَّه ، قال أَبُو ُزبَْيدٍ  أَرَّ

دح  َداِء قـــــــــــَ َن اأَلعـــــــــــح يـــــــــــٍر مـــــــــــِ تـــــــــــِ لـــــــــــَ  قـــــــــــَ واعـــــــــــَ  أَرُبـــــــــــُ

ريِ     ي اأَلاَنصــــــــــــــــــــــــــــــــِ ٌد اَنئــــــــــــــــــِ مح َواحــــــــــــــــــِ  َأيّنِ هلــــــــــــــــــَُ

  
أَْعَجبَُهم ذاَك أَي :  . وقال أَبو الَهْيثَماألَْربِ  العُْقَدةِ أَْي من تَأِْريبِ  من أَُربوا أَي َوثِقُوا أَنِّي لهم واِحٌد ، وأَنَاِصيِري ناُؤوَن َعنِّي ، وَكأَنَّ  أَُربُوا

 فصاَر كأَنه َحاَجةٌ لهم في أَن أَبقَى ُمْغتَِرباً نَائِياً عن أَْنَصاِري.

ً  أََربَ و  لَهُ. ، بالَكْسر ، أَي ُعْضوٍ  إِْربٍ  َعلَى (1) َضَربَه:  فاَُلنا

بَ  في األَْمِر ، أَي بَلََغ فيه ُجْهَده َوَطاقَتَه وفَطَن له ، وقد أَِربَ :  وقال ابُن ُشَمْيل  في أَْمِره. تَأَرَّ

اءِ  األَُربَىو دةِ مع َضّم أَوله َمْقُصوراً ، هكذا ضبطه ابُن مالٍك وأَبو َحيَّاَن وابُن ِهَشام بفَتْح الرَّ  :  أَنشد الجوهريُّ البِن أَْحَمرَ  الدَّاِهيَةُ :  والموحَّ

ا  ُت َأهنـــــــــ َ ـــــــــح ن قـــــــــَ ـــــــــح ي َوأَيـ ـــــــــِ ل ـــــــــح ي ـــــــــَ ا َغســـــــــــــــــــــــَ  ل مـــــــــ  ـــــــــَ ل ـــــــــَ  فـ

َي     َر  اأُلَرَب هــــــــــــــِ وح كــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بـ اَءتح أبُمِّ حــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

  
 ، َواَل َرابَِع لََها ، وستأْتي. (2)وهي َكُشعَبَى وأَُرَمى :  قُْلتُ 

بْ :  ، يُقَال اإِلْحَكامُ  التَّأِْريبُ و  :  ُعْقَدتَك ، أَنشد ثعلٌب لَكنَّاِز بِن نُفَْيع يقوله لجرير أَّرِ

ٍب  الــــــــِ َت عــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا َأنح عــــــــاَلَ  بــــــــُن غــــــــَ بــــــــح  َغضــــــــــــــــــــــِ

ال      هـــــــــَ ـــــــــَ بُ فـ غحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ َك يف ذاَ  تـ يـــــــــح د  لـــــــــَ  جـــــــــَ   عـــــــــَ

  

دِّه  اَة جــــــــَ عــــــــَ رحُء َمســــــــــــــــــــــح َ
عــــــــَ  املــــــــ َا َيســــــــــــــــــــــح ا حــــــــِ   ــــــــَُ

اُ      قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــعـــــــــــــــِ اَ  ال د  ا َفشـــــــــــــــــــــــــــــَ َؤر بُ َأاَنخـــــــــــــــَ ُ
 املـــــــــــــــ

  
يّ  والتَّْوفِيُر والتَّْكِميلُ  (2)والتَّْحريُش والتَّْفِطيُن  التَّْحِديدُ  التَّأِْريبُ و  :  أَي تََماُم النَِّصيِب ، أَنشد ابُن بَّرِ

م  هــــــــُ رَاِديـــــــــَ مح مــــــــَ يــــــــهــــــــِ نحســــــــــــــــــــــِ يــــــــُص تـــــــــُ امــــــــِ ميف خمــــــــََ  شــــــــــــــــــــــُ

َداِح و    رحُب الــــــــقــــــــِ رِ  َ حرِيــــــــبٌ ضــــــــــــــــــــــَ لــــــــَ  الــــــــَيســــــــــــــــــــــَ  عــــــــَ

  
 وِهَي أََحُد أَْيَساِر الَجُزوِر ، وهي األَْنصباُء.

ً  التَّأِْريبُ و بَ و ،الشُّحُّ والِحْرُص ، قاله أَبُو ُعبَْيٍد :  أَيضا ً  أَْعَطاهُ ُعْضواً :  قَطَّعَهُ ُمَوفَّراً يُقَالُ :  العُْضوَ  أَرَّ با ا لم يُْكَسْر ، وُعْضوٌ  ُمَؤرَّ  ، أَي تَامًّ

بٌ  بَة أَنَّهُ أَتَِي بَكتِفٍ » في الحديثِ و أَي ُمَوفَّرٌ  ُمَؤرَّ أْ  ُمَؤرَّ بَةُ  «فأََكلََها وَصلَّى ولَْم يَتََوضَّ ْبته  ٌء وقدِهَي الُمَوفََّرةُ التي لم يَْنقُْص منها َشي المَؤرَّ أَرَّ

 ً بَ  فقد (3)كلُّ َما ُوفِّر :  ، وهو العُْضُو وقيلَ  اإِلْربِ  إِذا َوفَّْرته ، مأْخوذ منَ  تَأِْريبا بٌ :  وُكلُّ ُمَوقَّرٍ  ، أَرَّ  .ُمَؤرَّ

بَ :  لَمَجازِ ِمَن او بَ و ، (4)وتَعَسََّر  تَأَبَّى وتََشدَّدَ  علينا فالن ، أَي تَأَرَّ في حديث َسِعيد بن و العُْقَدةِ.:  األُْربَةِ  َعلَيَّ إِذا تَعَدَّى ، وكأَنَّه من تَأَرَّ

ب ال» العَاِص قَاَل الْبنِه عْمٍرو  .وتَتَعَدَّ  (5)أَْي اَل تََشدَّْد  «َعلى بَنَاتِي تَتَأَرَّ

بَ و ً  تَأَرَّ  :  والَمْكَر والُخْبَث ، قال ُرؤبَة تََكلََّف الدََّهاءَ :  أَْيضا

نح َ َر    وَ  مــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــِ ح  ِِرحٍب فــــــــــــــــــَ انــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــَ

ا اإِلرحبُ و     بــــــــــــــَ بـــــــــــــــ  نح ختــــــــــــــََ ي خــــــــــــــب  مــــــــــــــَ هــــــــــــــِ دح  يــــــــــــــُ

  
ْيُن أَو غيُره من  اْستَأَْربَ  ، بفتح الراء على صيغة الَمْفعُوِل ، كذا ضبطه الجوهرّي ، ِمن الُمْستَأَْربُ و الَوتَُر إذا اشتّد ، وهو الذي قد أَحاَط الدَّ

ْيَن أََخذَ  المْديُونُ  ، وهو ُمْستَأَْربُ  من كّلِ ناحيَة. وَرُجلٌ  بآَرابِه النََّوائب  :  ، قال بآَرابِهِ  كأَنَّ الدَّ
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ٍ  انَ و  ٍة َرهـــــــــــِ يـــــــــــ  رحعـــــــــــِ نح تـــــــــــِ َض مـــــــــــِ يـــــــــــح ُزوا الـــــــــــبــــــــــــَ   (6)هـــــــــــَ
بحَربٍ     ــــــــَ ت ونُ  ُمســــــــــــــــــــــح ــــــــُ ي دح اُن مــــــــَ طــــــــَ ــــــــح ل ُه الســــــــــــــــــــــ   َعضــــــــــــــــــــــ 

  
ع ، أَي أََخَذه الدَّيُن من ُكّلِ نَاِحيٍَة والُمنَاَهَزةُ في البَْيع ُد بن أَحَمَد الُمفَجَّ  انتهاز الفُْرَصِة ، ونَاَهُزوه ،:  هكذا أَنشده ُمَحمَّ

__________________ 
 .«ضرب»:  ( يف إحد  نسخ القاموس1)
قوله وأرم  كذا خبطه وال وجود هلا يف القاموس وال يف اللســــــــــــان وال غري ا ولعلها أدم  ابلدا  املهملة أو أر. »:  ( هبامش املطبوعة املصــــــــــــرية2)

 ه فإن فيه زايدة عما ذكره اه.ابلراء فقد ذكر األِشوين أن أدم  اسم موضض وأر. َحب يعقد به الل  فراجع
موضعان ا وأرب اسم :  ولي  يف كالمهم عل  فُعل  إال أرم  وشعّب:  أَُرَم  ابلضم مث الفتح والقصر ا موضض قالوا:  قلت ويف معجم البلدان

 للداهية.

 (.عن اللسان)هذا تصحيف والصواب التبريث ابلثاء :  ( قا  أبو منصور3)
  ّب وتعّسر وتشّدد.:  علينا رب :  ( اللسان4)
 ( ويف النهاية واللسان ا ال تتشدد.5)
 (.هامشه)ترعية بفتح التاء املثناة. :  ( الصحاح6)
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حِعي ةُ :  َأي اَبَدُروُه ا والر ِه ُ  َر. والرتِّ ي   عليه اأَلمح لحطَاُن ا َأي أَرحَهَقه وَأعحَجَله وضــَ ه الســ  ٌة ا وَعضــ  الذي :  الذي به ِخف ٌة وِحد 
سَتبحِرب:  اإِلبِر ا ويف بع  النسخ (1)ُ يُد َرعحَي 

ُ
 ا بكسر الراء. امل

ُمَؤاَربَةُ » (2)وفي الَحِديِث :  َصاِحبَه ، أَي يَُداِهيِه ، قال الزمخشريّ  يَُؤاِربُ  الُمَداَهاةُ ، وفالن:  الُمَؤاَربَةُ و ، الُمَداِهي هو:  الُمَؤاِربُ و

 وهو العَاقُِل اَل يُْختَُل عن َعْقِله. األَِريبَ  أَْي أَنَّ  «َجْهٌل َوَعنَاءٌ  األَِريبِ 

 في ع ر ب بَضّمِ الَهْمَزةِ لُغَةٌ في العُْربَان بالعَْين ، وسيأْتي األُْربانُ و

 َواسعَةٌ. ، َكَكتِيبَة أَي أَِريبَةٌ  بالكسر ، وقِْدرٌ 

َكةً  أََربَةُ و اِب ، يقال إِن َحْولََها ثالثمائة وستيَن قَْرية.اْسُم َمِدينٍَة بال:  ، ُمحرَّ  غَْرِب مْن أَْعَماِل الزَّ

ً  اإِلبُل ، َكفَِرحَ  أَِزبَتٍ :  [أزب] :  فالسُُّكونِ  بالَكْسرِ  اإِلْزبُ و أَْي َضامَزةٌ بِجِرتِها اَل تَْجتَّر ، قَالَه الُمفَضَّلُ  أَِزبَةٌ  فَِهَي إِبِلٌ  لَْم تَْجتَرَّ :  تَأَْزُب أََزبا

اِء ، وقِيلَ  القَِصيرُ  َجال قال الغَليظُ  (*) ُهَو و:  عِن الفَرَّ  :  ِمَن الّرِ

ر  و  ٍش كــــــــــــــــُ َريــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ نح قـ ُ  مــــــــــــــــِ غــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح   ِإزحبٍ أُب
يـــــــــــَدا    ُه َولـــــــــــِ بـــــــــــُ ِص حَتحســـــــــــــــــــــــــَ خـــــــــــح رِي الشـــــــــــــــــــــــــ   َقصـــــــــــــــــــــــــِ

  

ي  احـــــــــــــِ ِر اأَلضـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  بـ ل ُم كـــــــــــــُ َبهنـــــــــــــ ُ  كـــــــــــــَ

وَدا    عــــــــــــــُ ــــــــــــــُ ُم قـ هــــــــــــــُ ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــح بـ وا َحســــــــــــــــــــــــــــِ امــــــــــــــُ  ِإَذا قــــــــــــــَ

  
بالدَّاِل الُمْهَملَة  الدَّقِيقُ :  اإِلْزبُ :  قَاَل الليثُ و الدَِّميُم ، القَِصيرُ :  اللَّئيُم و:  اإِلْزبُ و ، (3)ِحْزٌب أَْي َداِهيَةٌ  إِْزبُ  َرُجلٌ :  يقال الدَّاِهيَةُ :  اإِلْزبُ و

قِيقُ ا:  فيهما ، من الدََّماَمِة وِدقَِّة الِجْسِم كذا في النَُّسخِ ، وفي أُخرى ئيُل الَِّذي الَمفَاِصِل الّضاِويُّ  لرَّ  ، (4)واَل أَْلَواُحه  اَل تَِزيُد ِعَظاُمهُ  الضَّ

كان بَكْسِر الَهْمَزةِ وهو الَحيَّةُ ، إِْن  العَقَبَةِ  أََزبُّ  في حديِث العَقَبَِة ُهَو َشْيَطاٌن اسُمهو َكأَنَّهُ َضاِويٌّ ُمْحثٌَل. وإِنََّما ِزيَاَدتُهُ فِي بَْطنِِه وُسْفلَتِه

ايِ ، كما في لسان العرب وسيَرة الَحلَبِّي ، فاََل يخفى أَن محلَّ ذكره ُهنا ، وإِن كان بفتح الهمزة وتشديد الموحَّ  ُكون الزَّ َدة ، فإِنه يأْتي وّسِ

 كابن منظور وغيره ، ألَن همزته زائدة. في ز ب ب ، َوَوهَم َمن َذكَره هنا ذكُره

 ، فَعَلَى هذا يكوُن ِضدًّا. اآلِزبِ و كاألَِزيبِ  الطَِّويلُ :  ككتف،  األَِزبُ و

دَّةُ والقَْحطُ  لُغَةٌ في األَْزَمة ، وهي األَْزبَةُ و وأَْزَمةٌ ولَْزبَةٌ ، بَمْعنى  أَْزبَة:  ، أَي ِشدَّة ، ويقال للسَّنة الشديدةِ  آِزبةو أَْزبَةٌ  أََصابَتْنَا:  ، يقال الّشِ

ولَْزبَةٌ  أَْزبَةٌ  أََصابَتُْهمْ :  يقالُ  «، أَْو لَْزبَةٍ  أَْزبَةٍ  فِي َعامِ  (5)لتَْسبيَحةٌ في َطلَِب َحاَجٍة َخْيٌر ِمْن لَقُوحٍ َصِفّيٍ » أَبِي األَْحَوِص  في حديثو واحد ،

 ، أَي َجْدٌب وَمْحٌل.

 :   ِهْندٍ من بني تَِميم ، قال ُمساِوُر بنُ  َماٌء ِلبَنِي العَْنبَرِ :  بالَكْسرِ  إَِزابو

عــــــــــاً و  ــــــــــِ ائ َة طــــــــــَ ِر أُبحضــــــــــــــــــــــــَ نح َأهــــــــــح ه مــــــــــِ ــــــــــُ ت ــــــــــح بـ لــــــــــَ  جــــــــــَ

ُر     َم فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه َأهـــــــــــــــــح كـــــــــــــــــ  ىت  حتـــــــــــــــــََ  ِإزَابِ حـــــــــــــــــَ

  
 ويُْروى إِراب بالُمْهَملَِة.

اي الُمْعَجَمةِ  آزاب: وَ  وَرأَْيُت في أَْسَماء البِقَاعِ :  قُْلتُ   ، فَْليُْعلَْم. (6)َمْوضٌع َجاَء ِذْكُره في ِشْعٍر لُسَهْيِل بن َعلّيِ :  ، بالَمّدِ والزَّ

ُهَو :  ، أَي المْرَزاُب ، وهو الَمثْعَُب الذي يَبُوُل الَماَء ، وفي التَّْرِشيحِ  الِمئَزابُ  ِمْنهُ : و ، قِيلَ  َجَرى:  ِمثُْل َوَزَب بالَواوِ  الَماُء كَضَربَ  أََزبَ و

بٌ  الَكْعبَِة ، وُهو َمَصبُّ َماِء الَمَطِر ، ِميَزابُ  َما يَِسيُل منه الَماُء من َمْوِضعٍ عاٍل ، ومنه  ءَ أَْي بُِل الَما ، قَالَهُ الَجَواِليِقيُّ ، أَْو ُهَو فَاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

ايِ. قال شيُخنَا:  ، ويقال الَميَاِزيبُ و الَمآِزيبُ  وُربََّما لَْم يُْهَمْز ، وَجْمعُه اِء على الزَّ اُء وأَبُو :  الِمْرَزاب بِتَْقِديم الرَّ يِت والفَرَّ ّكِ وَمنَعَه ابُن الّسِ

اِء وتَأْخيِرَها ، ونقله الليث وجماعة. ِمْرَزابٌ :  يقال ِلْلِميَزابِ :  َحاتِم ، وفي التَّْهِذيِب عِن ابن األَْعَرابّيِ   َوِمْزَراٌب ، بتَْقِديِم الرَّ

ُل ، وأَْنَشد في التهذيب قوَل األَعشى َضاِمَزةٌ  ، أَي آِزبَةٌ  إِبِلٌ و تَِها اَل تَْجتَرُّ ، قاله الُمفَضَّ  : بِِجرَّ

__________________ 
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 رعية.:  ( يف اللسان1)
 ويقا .:  ( مكاهنا يف األساس2)

 والغلية.:  يف القاموس )*(
 (.عن الصحاح)( قاله ابن األعرايب 3)
 فال تكون زايدته يف الوجه وعظامه ا ولكن تكون زايدته يف بطنه وسفلته.:  ( عبارة اللسان4)
 وصّفي أي غزيرة الل .« صيفي» ( عن النهاية ا وابألصر5)
 عدي.:  ( يف معجم البلدان6)
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زَاٍب أَ و  وِن مــــــــعــــــــح بــــــــُ تح لــــــــَ حــــــــَ بــــــــَ َبصــــــــــــــــــــــح َت فــــــــَ بــــــــح  صــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــ  وَ     رحث ةٍ غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ا آزِب اهلـــــــــــــََ قـــــــــــــَ َت عـــــــــــــِ ـــــــــــــح ب  َقضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
َدة ، قال:  قال الليث وهي التي تَعَاُف الَماَء وتَْرفَُع َرأَْسَها ، ورواه ابن األَْعَرابّي باليَاِء التَّْحتِيَِّة ، :  هكذا َرَواهُ أَبو بَْكٍر اإِلياِديُّ بالبَاِء الُمَوحَّ

ْلِو ، وسيأْتي.هي العَيُ :  وقال بُواو وُف القَذور ، وكأَنها تَْشَرُب من اإِلزاِء وهو َمَصبُّ الدَّ  ، نَقَله الصاغانّي. اْقتََسُموهُ  إِذا الَماَل بَْينَُهمْ  تَأْزَّ

َكبِ :  قِيَل َهْمَزتَُها ُمْبَدلَةُ من واوٍ  بالَكْسرِ  اإِلْسبُ :  [أسب] َكة ، َشعَُر الرَّ  هو شعر أَو ، أُُسوبٌ  قَالَهُ ثعلب ، وجمعه الفَْرجِ  هو َشعَرُ  أَو ، ُمَحرَّ

ُجِل ، والشَّعُر :  ، قال الَهيثم آَسابٌ  اقتصر عليه الجوهرّي ، وحكى ابن جنّي في َجْمِعه االْسِت. العَانَةُ َمْنبُِت الشَّعَِر من قُبُِل الَمْرأَةِ والرَّ

ْعَرةُ ،:  هالنَّابُِت عليها يقال ل  :  ، وأَنشد اإِلْسبُ و الّشِ

ٍح  لــــــــ  فــــــــَ نح شــــــــــــــــــــــَ مح مــــــــِ كــــــــُ اَءتح بــــــــِ ُر الــــــــجي جــــــــَ مــــــــح عــــــــَ  لــــــــَ

رَت     اقــــِ ا ســـــــــــــــــــــَ هـــــــَ يـــــح يـــــَ َد  َنســــــــــــــــــَ بلـــــــَ ا اإِلســـــــــــــــــــــح بـــــــَ لــــَ  َأهــــح

  
 منه قولُهمو إِْرٌث وِوْرٌث ،:  الواإِنَّ همَزتَه منقلبةٌ عن الواو فأَْصلُه الِوْسُب ، وهو َكثَُرةُ العُْشِب والنَّبَاِت ، فقلبت الواُو همزةً ، كما ق:  وقيلَ 

 .ُمْؤسبَة فهي أَْعَشبَتْ  ، إِذا األَْرضُ  ، وفي نُْسَخة أَْوَسبَت آَسبَتِ  قدو َكثِيُر الصُّوِف ، ، أَيْ  ، كُمعَظَّم ُمَؤسَّبٌ  َكْبشٌ 

ً :  [أشب] ً  أََشبَ و ، كذا في الُمْحَكِم ، َخلََطه:  أََشبَهُ يَأِْشبُهُ أَْشبا ً  فالنا ّم وهذه عن األَْخفَِش ،  يأُْشبُهُ وَ  بالَكْسرِ  يَأِْشبُهُ  َعابَه واَلَمه ،:  أَْشبا بالضَّ

 :  (1)لُْمتُه ، قال أَبو ذُؤيب الهذلّي :  أََشْبتُه آِشبُهو قََذفَهُ َوَخلََط عليه الَكِذَب ،:  وقيل

يِن و بـــــــــــُ لـــــــــــُ  أَيحشـــــــــــــــــــــــــِ ا فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــذيـــــــــــن يــــــــــــَ  وهنـــــــــــََ

وا ملح و     مـــــــــــُ لـــــــــــِ وح عـــــــــــَ ـــــــــــَ وين ل بـــــــــــُ رِ  أَيحشـــــــــــــــــــــــــِ ائـــــــــــِ  بـــــــــــطـــــــــــَ

  
ُل أََصّح وقيل:  وفي الصحاح بَِشّرٍ إِذا َرَماهُ بعاََلَمٍة ِمَن الشَّّرِ يُْعَرُف بها ، وهذه عن  أََشبَهو ِعْبتُه َوَوقَْعُت فيه ،:  أََشْبتُه:  بباِطِل ، واألَوَّ

ا  أُُشوبٌ وَ  ُزورٌ :  وآُشوْب ، تَْرَجَمهُ ِسيبويِه فقال (2)ُزوُر :  َرَماه وَخلََطه ، وقولهم بالفارسية:  اللِّْحيَانِّي ، وقيل ِم. قُْلُت أَمَّ ، قَالَهُ ابُن الُمَكرَّ

ِة ال مَّ ة ،ُزوُر بالضَّ ْوِت والخَصاِم واالْختاَلِط. آُشوبُ و ُمَمالَِة بَمْعنَى القُوَّ  بالمّدِ بَمْعنَى َرْفع الصَّ

ً  الشَّجُر ، كفَِرحَ  أَشبَ و  فيه ، يقال فيه (3)ِشدَّةُ اْلتِفَاِف الشََّجِر وكثَْرتُه حتَّى اَل يَُجاَز :  األََشبُ  وقال أَبُو حنِيفَةَ  َكتَأَشَّبَ  اْلتَفَّ ،:  أَِشبٌ  فُهو أََشبا

، ومن  أَشبٌ  بالَكْسِر أَي اْلتَفَّْت ، وَعَددٌ :  الغَْيَضةُ  أَشبَتِ و أَي ُمْلتَفٌّ ، أَِشبٌ  (4)، وِعيٌص  أَِشبَةٌ  وَغْيَضةٌ :  أَْي َكثِيُر الشََّجر أَِشبٌ  َمْوِضعٌ : 

ً  ِعيُصَك ِمْنَك وإِْن َكانَ »:  المجاِز قَْولُُهمْ   أََشبٍ  ، كذا في األَساس ، وقولهم بِِعْرق ذي (5)اَن َذا َشْوك ُمْشتَبِك َغْيِر َسْهٍل وإِْن كَ  (5)أَي « أَِشبا

 أَي ذي اْلتِبَاس.

ً  أَي الشَّرَّ بينهم أَشَّْبتُهو ً  الَكاَلُم بينهم أَِشبَ و قاله الليُث ، تَأِْشيبا  ُهَو. أََشبَهُ و اْلتَفَّ ، كما تقدم في الشََّجر ،:  أََشبا

مِّ  ِمَن النَّاِس  األَُشابَةُ و الذي ال َخْيَر فيه  َما َخالََطهُ الَحَرامُ :  (6) الَكْسبِ  في:  وفي نُْسَخة من األَُشابَةُ و ، وهو َمَجاز ، األَْخاَلطُ :  بالضَّ

 :  ، قال النابغة الذبيانيّ  ئِبُ األََشا ج ، أَي لَْيُسوا ِمن َمَكاٍن َواِحٍد ، أَُشابَةٌ  هُؤاَلءِ :  والسُّْحُت ، وهو َمَجاٌز ، ويقال

َزتح  يــــــــَر قــــــــدح غــــــــَ ِر ِإذح قــــــــِ ُت لــــــــه ابلــــــــن صــــــــــــــــــــــح قــــــــح  َوثــــــــِ

ريحُ     اَن غــــــــــَ نح َغســــــــــــــــــــــــ  ُر مــــــــــِ ــــــــــِ ائ ــــــــــَ ب ــــــــــَ بِ قـ ــــــــــِ ائ  َأشــــــــــــــــــــــــَ

  

ا  ــــــــَ ي ــــــــح ِه ُدنـ مــــــــِّ و عــــــــَ ــــــــُ ن ــــــــَ ٍر  (7)بـ امــــــــِ ــــــــُن عــــــــَ ُرو ب مــــــــح  وعــــــــَ

اِذب    ريحُ كــــــــــــَ مح غــــــــــــَ هــــــــــــُ وحٌم أَبحســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ ــــــــــــَك قـ ــــــــــــئ  أُول

  
مِ  أَْوَشابٌ و النَّاِس بَِها أَْوبَاٌش ِمَن :  ويُقَالُ  قُوَن ، وقال ابُن الُمَكرَّ ُروُب الُمتَفَّرِ  أَْخاَلُط النَّاِس تَْجتَمُع ِمْن ُكّلِ أَْوٍب.:  األَُشابَةُ :  ، وهم الضُّ

ْمِل.:  أَُشابَةُ :  وقََرأُْت في كتاب ُمْعَجم البُْلَدان  َمْوِضع بنْجد قَِريٌب مَن الرَّ

َكةً  األََشبَانِيُّ و َدةِ بَدل النُّوِن ، وقد أَْغفَلَه كثيراً من األَئمة واستبعدوه كما قاله شيُخنا ، قُْلُت ، :  وقيل األَْحَمُر ِجدًّا:  ، ُمَحرَّ هو بالبَاِء الُمَوحَّ

.  وهذا قد نقله الصاغانيُّ

__________________ 
 أوس.:  ( يف الصحاح1)
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 رور.:  ( اللسان2)
 جماز.:  لسان( ال3)
 غي .:  ( كذا ابألصر والصحاح واملقايي  ا ويف اللسان4)
 ( العبارة مثبتة يف اللسان وليست يف األساس.5)
 ختاليرت من حرام وحال .:  من املا :  ( يف األساس6)
 .«ذئباً » ( عن اللسان ا وابألصر7)
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هوقرأُْت في كتاب األَْنَساِب للباََلذُِرّي ِعْنَد ذْكِر   وقال َسَماَعةُ بُن أَْشَوَل النَّعَاميُّ ِمْن بَني أََسِد.:  ابِن َميَّاَدةَ الشَّاِعِر ما نَصُّ

ِه  ـــــــــِ تح ب اَرضـــــــــــــــــــــــَ ٍة عـــــــــَ ـــــــــ  ي ـــــــــِ ان ـــــــــَ ب َن َأشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــح ر  اب عـــــــــَ ـــــــــَ  ل

اِزب    ـــــــــــــٍح وعـــــــــــــَ رِي نح مـــــــــــــُ ِويِّ مـــــــــــــِ اَء الشـــــــــــــــــــــــــــ   رِعـــــــــــــَ

  
قَاِلبَِة ، ويروى األَْشبَانُ و انيَّة ، انتهى.:  ِمَن الصَّ  ابَن فَرَّ

ً  القَْومَ  أَشَّْبتُ :  ُهَو ، وقيل أََشبَهُ و الشَّرَّ بينهم ، أَشَّْبتُ  بيَن القَْوم ، ِمن التَّْحِريشُ :  التَّأِْشيبُ و ً  تَأِْشيبا :  تَأْشَّبُواو إِذا َخلْطَت بَْعَضُهْم بَْعضا

وا:  إِليه تَأَشَّبُواو ، فِيهَما ، كائْتََشبُوا عُوا ،اْختَلَُطوا أَو اْجتَمَ  ُع مْن ُهنَا ومن هنا. يقال التَأَشُّبُ و اْنَضمُّ إِليه  تَأَشَّبَ  َجاَء فالٌن فيَمنْ :  هو التَّجمُّ

أَْصَحابُه  فَتَأَشَّبَ  (1) (ء  َعِظيم  نَّ زَْلَزَلَة الّساَعِة َشيْ اي أَي َُّها الّناُس ات َُّقوا رَبَُّكْم إِ )أَنَّه قََرأَ » في الحديثو أَي اْنَضمَّ إِليه واْلتَفَّ عليه.

 .(2)أَي أََطافُوا به  «وسلموآلهعليههللاصلىَحْوَل َرُسوِل  تَأَشَّبُوا َحتَّى» في حديث العَبَّاس يَْوَم ُحنَْينٍ و أَي اْجتََمعُوا إِليه وأََطافُوا بِِه. «إِليهِ 

ُجلُ  ُهوَ و ّيِ :  الَحَسبِ  َمأُْشوبُ  أَي الرَّ  :  َغْيُر َمْحٍض ، قاله ابن ِسيَده ، وأَْنَشَد الباََلذُِرّي للَحارِث بِن َظاِلم الُمّرِ

وبح  لــــــــــُ عــــــــــح َ
ي املــــــــــ فــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ  وســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ و ل ــــــــــُ  َأاَن أَب

ريحُ و     يِّ غــــــــــــــَ يب يف ا ــــــــــــــَ وبح َنســــــــــــــــــــــــــــَ بحشــــــــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــَ

  
في حديِث األَْعَشى الِحْرَماِزّي يَُخاِطُب سيِّدنَا َرُسوَل هللِا و َغْيُر َصِريحٍ فِي نََسبِهِ :  َكُمْكَرم ُمْؤَشب َمْخلُوٌط ، وفي نُْسَخةٍ  أَي (3) ُمْؤتََشبٌ 

 :  اْمَرأَتِهِ  َشأْن في وسلموآلهعليههللاصلى

يـــــــــــــص و  َ عـــــــــــــِ يِن بـــــــــــــاح تـــــــــــــح َذفــــــــــــــَ بح قـــــــــــــَ ؤحَتشـــــــــــــــــــــــــــَ   مـــــــــــــُ
بح     ــــــــــــَ ل نح غــــــــــــَ مــــــــــــَ ــــــــــــِ ٍب ل ــــــــــــِ ال ر  غــــــــــــَ ن  شــــــــــــــــــــــــــَ  َوهــــــــــــُ

  
 أَْصُل الشََّجر.:  الُمْلتَفُّ ، والِعيصُ :  الُمْؤتََشبِّ 

مِّ  أُْشبَةُ و ئِْب. ِمْن أَْسَماءِ  اْسمُ :  بالضَّ ْص ِلي في  أََشبٌ  بَْينِي َوبَْينَكَ  ِإنِّي َرُجٌل َضِريرٌ » رِضي هللاُ عنه ْبن أُّمِ َمْكتُومٍ  َعْبِد هللاِ  في حديثِ و الذِّ فََرّخِ

َكةً  األََشبُ  «َكَذا َوَكَذا  النَِّخيَل الُمْلتَفَّةَ. ُهنَا يُِريدُ و إِذا كانت َذاَت َشجٍر ، أَِشبَةٌ  َكثَْرةُ الشََّجِر ، يقاُل بَْلَدةٌ :  ُمَحرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه  : * وِممَّ

 َكاَن الفَْضُل بُن يَْحيَى نََزلَهُ ، َشِديُد البَْرِد َعِظيُم الثُّلُوج ، َعْن نَْصٍر.ُصْقٌع ِمْن نَاِحيَِة َطالَقَاَن :  كأَْحَمدَ  آَشبُ 

يِن الُمْعَجَمِة كانَْت ِمْن أََجّل قِاَلع الَهّكاِريّة ببلَد الَمْوِصِل ، أَْخَربَها َزْنِكي بن آْقُسْنقُر ، وبَ  آِشبُ و  [منها]نَى ِعوضها الِعماديّة بالقرب بَكْسِر الّشِ
 فنُسبت إِليه ، كذا في المعجم. (4)

 : [أصطب]

 ً  : ومما يستدرك عليه أَيضا

:  ِهَي ُمَشاقَةُ الَكتَّان ، والعَْلقُ :  قال «باألُْصُطبَّةِ  َوقَْد َخيََّطهُ  (5)َرأَْيُت أَبَا ُهَرْيَرةَ وَعلَْيِه إَِزاٌر فيِه َعْلٌق » في النهاية البِن األَثِيرِ :  أصطب

 الَخْرُق.

ً و يَأِْلبَُها اإِلبِلَ  أَلَبَ و أَتَْوهُ ِمْن ُكّلِ َجانِب ، ، أَي (6) القَْوُم إِلَْيهِ  أَلَبَ :  [بأل] الَجْيَش ، إَِذا َجَمْعتَهُ  أَلَْبتو َسْوقاً َشِديداً ، َساقََهاو َجَمعََها:  يَأْلُبَُها أَْلبا

 :  أَْنَشَد ابُن األَعرابيّ  اْنَساقَْت واْنَضمَّ بَْعُضَها إِلَى بَْعضو ِهَي إَِذا َطاَوَعتْ  اإِلبِلُ  أَلَبَتِ و ،

ٍد أَ  اِديــــــــــــَث يف غــــــــــــَ ي َأن  اأَلحــــــــــــَ مــــــــــــِ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  ملَح تـ

د و     َد غـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ َ بـ بَ  أَيحلـــــــــــــِ ح ـــــــــــــح دِ  أَل رَائـــــــــــــِ  الـــــــــــــطـــــــــــــ 

  
الَجْيَش  أَلَبَ و ، ُمَضعَّفاً ، َكأَلَّبََها َشِديداً ، َطْرداً  َطَرَدَها:  يَأِْلبَُها الِحَماُر َطِريَدتَهُ  أَلَبَ و يأَْي يَْنَضمُّ بَْعُضَها إِلَى بَْعٍض وقِيَل يُْسِرْعَن ، وَسيَأْتِ 

ً و يَأِْلبُ  ءُ الشَّيْ  أَلَبَ و َجَمَع ،:  واإِلبِلَ   :  ، قَالَهُ ثَْعلٌَب ، وبه فَسََّر قَْوَل الشاعر اْجتََمعَ  إَِذا يَأْلُُب أَْلبا
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ٌة حـــــــــَ و  يـــــــــتـــــــــَ بِّ مـــــــــِ َو  ا ـــــــــُ ن جـــــــــَ يب مـــــــــِ لـــــــــح قـــــــــَ  ر  بـــــــــِ

اِح     يـــــــَ ي  الضــــــــــــــــ  قــِ اَت َمســــــــــــــــح ا مـــــــَ مـــــــَ لــَ   (7)كــَ بَ عــَ  أَلـــــــح

  
َع ، بََدل اْجتََمَع ،:  وقِيلَ  ً  َعلَْيه ، تَأَلَّبُوا ، وقد (8)اْجتََمعُوا :  تَأَلَّبُواو تََجمَّ إَِذا تَضافروا  تَأَلُّبا

ً و َعلَْيِه. (9)  َجَمعَُهْم.:  أَلَّبَُهْم تَأِْليبا

__________________ 
 ( سورة ا ج اآية األوىل.1)
 تناشبوا ا أي تدانوا وتضاّموا.:  ويرو :  ( يف النهاية2)
 مؤَتِشب ومؤَتَشب.:  ( يف األساس3)
 ( زايدة عن معجم البلدان.4)
 والثانية فكاألصر.( كذا ضبطت يف األصر واللسان ا ويف النهاية َعَلٌ  ا 5)
 ألب إليه القوم.:  ( يف نسخة من القاموس6)
 .«الضياح» وابألصر:  ( عن اللسان7)
  معوا.:  ( اللسان والصحاح8)
 ـقوله تضافروا هو :  وهبامش اللسان« تظافروا» ( عن اللسان ؛ وابألصر9)
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 :  ، وفسر قول الشاعر وهو ُمْدِرُك ْبُن ِحْصنٍ  يَأْلُبُ و يَأِْلبُ  ، وسيأْتِي ، الِمئْلَبُ و األَلُوبُ  ، ومنه أَْسَرعَ  أَلَبَ و

ٍد  اِديــــــــــــــــــَث يف غــــــــــــــــــَ َراَي َأن  اأَلحــــــــــــــــــَ  أملَح تـــــــــــــــــــَ

د و     َد غـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ َ بـ بَ  أَيحلـــــــــــــِ ح ـــــــــــــح دِ  أَل رَائـــــــــــــِ  الـــــــــــــطـــــــــــــ 

  
 أَي يُْسِرْعَن ، نقله الصاغانّي.

 َداَم َمطُرَها.:  أَلُوبٌ  وهي تَأِْلبُ  السََّماءُ  أَلَبَتِ و وَرَجَع ، وهو من َحّدِ َضَرَب ، نقله الصاغانيّ  َعادَ :  إِلَْيهِ  أَلَبَ و

ُهَو :  قاله شيُخنَا ، َصِريٌح في أَنَّ تَاَءه َزائَِدةٌ وسيأْتي له في التَّاِء أَنَّ َمَحلَّ ِذكره هناك ، ولم يُنَبِّْه ُهنَا ، فهو َعِجيٌب منه ، ، كثَْعلَب التَّأْلَبُ و

 َشَجٌر.:  التَّأْلَبُ و تَاُؤه َزائَِدةٌ ، بَِهاءٍ  تَأْلَبَةٌ  أَي أُْنثَاهُ  يَ الَوِعُل ، وهِ :  التَّأْلَبُ و ِمْن ُحُمِر الَوْحِش ، قال بعُضُهم هوو الغَليُظ الُمْجتَِمُع ِمنَّا. الشَِّديدُ 

 ُسمٌّ  (1)وَمنَابتَُها ذَُرا الِجبَاِل وهي  كاألُتُْرجّ  َشاَكةُ  َشَجَرةٌ :  اإِلْلبُ و فِي اليَِد َما بَْيَن اإِلْبَهاِم والسَّبَّابَِة ، عن ابن ِجنّي الِفتْرُ :  ، بالَكْسرِ  اإِلْلبُ و

بَاعِ ُكلَِّها فاََل يُ  تْهُ ولْم تَأُْكْلهُ َعِميَْت َعْنهُ يُْؤَخذُ َخْضبَُها وأَْطَراَف أَْفنَانَِها فَيَُدقُّ َرْطباً ويُْقَشُب بِِه اللَّْحُم ويُْطَرُح ِللّسِ ْلبِثَُها إَِذا أََكلَتْهُ ، فإِْن ِهَي َشمَّ

ْت مْنهُ ، َكَذا في لسان العرب. وقال أَبُ  َحفَْرَضٍض ، وهو جبٌَل ِمَن السََّراةِ في ِشّقِ تَِهاَمةَ ، قاله أَبُو  اإِلْلِب إِْلبُ  وأَْخبَثُ :  و َحنِيفَةَ وَصمَّ

 الَحَسن الَمْقِدِسيُّ ونقله شيخنا.

ُجلُ  أَلَبَ :  يقال العََطشُ :  األَْلبُ و أَْي َصْفُوه َمعَهُ فاََلٍن َمَع فاَُلٍن ،  أَْلبُ  يقال نََشاُط السَّاقي ، وَمْيُل النَّْفِس إِلى الَهَوى:  بالفَتْحِ  ، األَْلبُ و ً  الرَّ  أَْلبا

 التَّْدبِيُر َعلى العَُدّوِ مْن َحْيُث اَل يَْعلمُ :  األَْلبُ و إَِذا َحاَم َحْوَل الَماِء ولْم يَْقِدْر أَْن يَصَل إِليه ، عن الفَارسيّ 

ً  وقَدْ  الطَّْرُد الشَّديدُ :  األَْلبو القَاتِلُ  السُّمُّ :  األَْلبُ و ، بالفَتْح ، أَي ِجْلُدَها َمْسُك السْخلَةِ :  األَْلبُ و ِشدَّةُ :  األَْلبُ و .(2)مثُْل َغلَْبتَُها َغْلباً  أَلَْبتَُها أَْلبا

ى والَحّرِ ، ل:  األَْلبُ و الُحمَّ ً أَ وَ  ، أَلَبَا الُجْرحُ  أَِلبَ و اْبتَداُء بُْرِء الدُّمَّ  أَْعاَلهُ واْسفَلُهُ نِِغٌل فاْنتَقََض. (3)بََرأَ :  ، ِكالَهما لََب يَأِْلُب أَْلبا

َكةً  األَلَبُ و  لُغَةٌ في اليَلَِب ، سيأْتي ِذكُرهُ.:  ، ُمحرَّ

 هو:  هو الذي يُْسِرَع ، عن ابن األَْعَرابّي ، وقيل أَلُوبٌ  وَرُجلٌ  دائٌِم َمَطُرَها:  أَلُوبٌ  وَسَماءٌ  بَاِرَدةٌ تَْسِفي التَُّرابَ  أَي أَلُوبٌ  ِريحٌ :  يقالو

ْلوِ   :  ، عن ابن األَْعَرابِّي أَيضاً ، وأَنشد َسِريُع إِْخَراجِ الدَّ

ٍح  اتــــــــــــــــــــــــِ رِي مبــــــــــــــــــــــــَ َبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وبِ تـــــــــــــــــــــــــَ   أَلــــــــــــــــــــــــُ
وب    وِِه َغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َدلـــــــــــــــــــــــح رٍِّح لـــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــُ

  
ٌع َكبير  أَْلٌب أَلُوبٌ و ، وهو نََشاُط السَّاقي ، األَْلبِ  ِمنَ  نَِشيطٌ  أَي أَلُوبٌ  َرُجلٌ  أَو  :  ، قال البَُرْيُق الُهَذليُّ  (4)ُمتَجّمِ

بٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــح وبٍ  أبَل ـــــــــــــــــــــــــــــــُ ٍة  أَل ـــــــــــــــــــــــــــــــَ ر اب  وحـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ا اأَلوحَرمُ     هــــــــــــــــــــــــَ ِ َوازِعــــــــــــــــــــــــِ وح َد  مــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــــَ

  
ُل أَْعَرُف ، َوَوْعٌل َواحٌد  َواِحدٌ  إِْلبٌ و َواحٌد ، بالفَتْح أَْلبٌ  َعلَْيهوُهْم  الَجْمُع الَكثِيُر ِمَن النَّاِس ،:  األَْلبُ و ، (5)َجْمعُُهْم :  أَْلبُُهمْ و بالَكْسِر ، واألَوَّ

ً  إِنَّ النَّاَس َكانُوا َعلَْينَا» في الحديثو ُمْجتَِمعُوَن عليه بالظَّْلم والعََداَوةِ  أَي (6)وَصْدٌع َواِحٌد وِضلٌَع َواِحٌد  :  بالفَتْح والَكْسرِ  األَْلبُ  «َواِحداً  إِْلبا

 :  القَْوُم يَْجتَِمعُوَن َعلَى َعَداَوةِ إِْنَسان ، قال رؤبة

ا  ــــــــــَ ن ــــــــــح يـ ــــــــــَ اُس عــــــــــل ــــــــــ  ــــــــــن َح ال ــــــــــَ ب دح َأصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ اق ــــــــــَ ب ــــــــــح   ِإل
ا    بــــــــــــَ نـــــــــــــح ا جــــــــــــَ نــــــــــــّ ٍب وكــــــــــــُ نــــــــــــح اُس يف جــــــــــــَ الــــــــــــنــــــــــــ   فــــــــــــَ

  
مِّ  األُْلبَةُ و  َمأُْخوذٌ ِمنَ  الَمَجاَعةُ  ، ِهيَ  «األُْلبَةُ  أََما إِنَّهُ اَل يُْخِرُج ِمْنَها أَْهلََها إِالَّ » في حديث َعْبِد هللِا ابن َعْمٍرو ِحيَن َذَكَر البَْصَرةَ فَقَالَ  بالضَّ

عِ ، َكأَنَُّهْم يْجتَمعُوَن ِفي الَمَجاعِة ويَْخُرُجوَن أَْرَساالً ، وقال أَبُو َزْيدٍ :  التَّالُّبِ   َجاَعةٌ َشِديَدة.وُجْلبَة ، أَي مَ  أَْلبَةٌ  أََصابَِت القَْومَ :  التََّجمُّ

ُهَو الفُواَلذُ ِمَن الَحِديِد ِمثُْل اليَلَِب  األَلَبُ :  ، عِن اْبن الُمظفَِّر ، ُهَما البَْيُض مْن ُجلُوِد اإِلبِِل ، وقال بعضهم اليَلَبَةِ  لُغَةٌ في بالتَّْحِريكِ  األَلَبَةُ و
(7). 

__________________ 
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 بعضه إىل بع  ال ابلظاء املشالة وإن اشتهر.ابلضاد الساقطة من ضفر الشعر إذا ضم 
 وهي خبيثة.:  ( يف اللسان1)
 علبتها علباً.:  ( اللسان2)
 ء.بَرِ :  ( اللسان3)
 جمتمض كثري.:  ( اللسان4)
 مَج َعهم.:  وأَل بَـُهم:  ( اللسان5)
 واحدة.:  ( اللسان6)
 .«الينب» ( عن اللسان ا وابألصر7)
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 التْحِريُض واإِلْفَساُد.:  التَّأِْليبُ و

 :  (1)، قَاَل َساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ الُهَذِليُّ  ُمَؤلَّبٌ  َحُسودٌ :  أَْفَسَد ، يُقَالُ :  بَْينَُهمْ  أَلَّبَ و

مح  هـــــــــــُ َك رَاعـــــــــــَ الـــــــــــِ نـــــــــــَ وحمـــــــــــًا هـــــــــــُ ـــــــــــَ ُم يـ ا هـــــــــــُ نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ  بـ

رُي     تــــــــــِ ُم الــــــــــقــــــــــَ هــــــــــُ اســــــــــــــــــــــــُ بــــــــــَ ربحٌ لــــــــــِ بُ ضــــــــــــــــــــــــَ َؤلــــــــــ   مــــــــــُ

  
ْبرُ  ْرعِ ، وأَراَد بها ُهنَا الدُُّروَع نفَسها ، َوراَعُهمْ :  الَجَماَعةُ يَْغُزوَن ، والقَتِيرُ :  الضَّ  أَْفَزَعُهم.:  مَساِميُر الّدِ

 :  قال العّجاج السَِّريعُ  هو:  كِمْنبٍَر ، قال أَبُو بِْشٍر عِن اْبِن بُُزْرجَ  الِمئْلبُ و

ـــــــــــــــح و  نـ ُه مـــــــــــــــِ دح ُه  ـــــــــــــــَِ بـــــــــــــــح اهـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ا ِإنح تـ بـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــَ

يــــــــــــنــــــــــــًا     دِّ وحــــــــــــِ ِة اجلــــــــــــِ كــــــــــــَ ايف َوعــــــــــــح بــــــــــــَ لــــــــــــَ ــــــــــــح  مــــــــــــئـ

  
، وَرَواه بعُضهم أَْليَان باليَاِء  (2)ولكن الذي في المعجم أَنّه َجْمُع لَبٍَن كأَْجَمال وَجَمٍل في ِشْعِر أَِبي قِاَلبةَ الُهَذِلّي  د:  أَْلب كأَنَّه تَثْنِيَةُ  أَْلبَانو

ِهَي َعلَى َمْرَحلَتَْيِن من َغْزنِين ، بَْينََها وبَْيَن َكابَُل ، وأَْهلُه ِمْن نَْسِل :  النُّوُن ال البَاُء ، وفي ُمْختََصِر الَمَراِصدِ  آِخر الُحُروِف ، فَمَحلُّه حينئذٍ 

َدُهُم الُمَهلَُّب ، وُهْم إِلى اآلَن علَى َمْذَهِب أَْساَلفِِهْم إِالَّ أَنَُّهْم يُْذِعنُ  ار َميَاِسير وأَُدبَاُء وُعلََماُء األََزاِرقَِة الذين َشرَّ وَن للسَّاَلِطيِن وفيهم تُجَّ

ْنِد والِهْنِد الذين يَْقُربُوَن من بَلَِدِهم ، ولكل واحد من ُرَؤَسائِِهم اسٌم بالعََربيّة واسم بالهِ  ْنِديَِّة ، انتهى يَُخالُطوَن ُملُوَك الّسِ
:  وأاََلُب كَسَحابٍ  (3)

 على ساكنها أَفضُل الصالة والسالم. قُْرَب الَمِدينَةِ  واِسعَةٌ في ِديَار ُمَزْينَةَ  ُشْعبَةٌ :  وفي المعجم ع

ً :  [أ نب] ا َماَت َخالُد بُن » في حديث َطْلَحةَ و وهو التَّْوبِيُخ والتَّثِْريُب ، (4)أََشدُّ العَْذِل :  التَّأْنِيبُ و أَو بَكَّتَه ووبََّخه واَلَمه َعنَّفَه:  أَنَّبَهُ تَأْنِيبا لَمَّ

 الَوِليِد اْستَْرَجَع ُعَمُر ، فقُْلُت يَا أَميَر الُمْؤِمنيَن.

يِن  ُدبـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح وحِت تــــــــــــــــَ َ
َد املـــــــــــــــ يـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  َأاَل أَرَاَ  بــــــــــــــــُ

يِن زَاِدي و     تــــــــــــــــــــَ ا َزو دح ايتَ مــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــَ  يف حــــــــــــــــــــَ

  
ا َصالََح ُمعَاِويَةَ قِيَل لَهُ الُمبَالَغَةُ في التَّْوبِيخ والتَّْعنِيف ، ومنه:  التَّأْنِيبُ  «تَُؤنِّْبنِي الَ :  فقال ُعَمرُ  ْدَت ُوُجوهَ :  حديُث الَحَسِن بِن َعِلّيٍ لَمَّ قَْد َسوَّ

َكَذا في النَُّسخِ ، أَي َردَّهُ أَْقبََح  َسأَلَهُ فَنََجَههُ :  أَنبَّه أَو (5) «يَُؤنِّبُونَنِي َما َزالُوا» حديُث تَْوبَِة َكْعِب بِن َمالكٍ ومنه .تَُؤنِّْبنِي الَ :  فَقَالَ :  الُمْؤِمنِين

 فََجبََههُ.:  َرّدٍ ، وفي بَْعِض 

َكةً  األَنَبُ و ولكن الشهرة تكفي :  هو تفسيٌر بمجهول ، فإِنه لم يذكر البَاِذْنَجان في َمِظنَّتِه ، قُْلت:  نَقَلَه الصاغانيُّ قال شيخنا البَاذْنَجاُن.:  ُمَحرَّ

 في هذا القَْدِر ، وهللا أَعلم.

بدو صغيراً ثم يَكبر ، ُحْلٌو ممزوٌج بالُحموَضة ، وهو ثََمُر شجٍر باليََمِن كبير يحمل كالبَاذْنَجاِن ، ي:  ، عن أَبي َحنِيفَةَ ، قُْلتُ  أَنَبَةٌ  ِحَدتُهُ وَ 

نُوَن النُّوَن ، وبعضهم يقلب الَهْمَزةَ َعْيناً ، وقد ذكره الَحِكيُم داووُد في التَّْذِكَرةِ ، وسيأْتي ِذكرُ   ه في الجيم.والعاّمةُ يَُسّكِ

 :  عن ابن األَْعَرابّي ، وأَنشد أَبو زْيد ، أَو ِعْطٌر يَُضاِهيهِ  عن أَبي زيٍد ، الِمْسُك.:  كَسَحابٍ  األَنَابُ و

رَبِ و  نــــــــــــــــــــــــــح ر  ابلــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــَ   اأَلاَنبِ تـ
ابِ     نــــــــــــــــَ نح ُذرَا اأَلعــــــــــــــــح َدىل  مــــــــــــــــِ رحمــــــــــــــــًا تــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

  
خَ »:  . وفي األَساس تقولُ باألَنَابِ  يَْعنِي َجاِريَةً تَعُلُّ َشْعَرَها ً  ِك ، وأَْصبَْحتُ أَيِ الِمسْ « باألَنَابِ  بَلٌَد َعبُِق الَجنَاِب ، َكأَنَّهُ ُضّمِ َوُهَو  ، ُمْؤتَنِبا

 .(6) ال يَْشتَِهي الطَّعَامَ  بصيغة اسم الفاعل ، أَي ُمْؤتَنِبٌ 

َماُح ، واحدها:  األَنَابِيبُ و م. أُْنبُوبٌ  الّرِ  هنا ذكره ابن الُمَكرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه  : * وممَّ

َدةٌ  إِنَّبٌ   ِحْصٌن ِمْن أَْعَماِل َعَزاَز من نََواِحي َحلََب ، له ِذْكٌر.:  ، بالَكْسِر وتشديِد النُّون والبَاُء ُمَوحَّ

 وبِه قُِرَئ في ويَُشدَّدُ  َكِكتَاٍب ، اإِليَابُ و األَْوبُ :  [أ وب]
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__________________ 
 حتريف.« جوبة» ( يف املطبوعة الكويتية1)
 :  ومتامه (ألبان)( البيت يف معجم البلدان 2)

 اي دار أعــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا وحشـــــــــــــــــــــــــــــــًا مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــازهلــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــان    ــــــــــــــــب ــــــــــــــــبل ــــــــــــــــم مــــــــــــــــن رهــــــــــــــــرت ف ــــــــــــــــقــــــــــــــــوائ ــــــــــــــــا ال  ب

  

 وألََبان ابلتحريك بوزن رمضان وجعلهما موضعا. (.بفتح مث السكون)( فر  يف معجم البلدان با ألحَبان 3)
 .«كذا خبطه وابلنسخ أيضاً أشد مكررة اه»:  املصرية( كذا ابألصر أشد أشد ا وهبامش املطبوعة 4)
 وما أثبت عن اللسان.« يؤنبوين» ( ابألصر واللسان5)
 أي يشتهي الطعام حتريف.:  ( يف املطبوعة الكويتية6)
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ِديِد ا قَاَلُه الز ج اج ا وهو ِفيَعاٌ  ا ِمنح  (1) (ِإنَّ ِإلَْينا ِإايَِبُمْ )التنزير  َعَر ِمنح فَـ  أَي بَ  ابلت شـــــــح ا واأَلصـــــــر ِإيواابً ا  آَب يـَُؤوبُ  يـح
ُكوٍن ا وقا  الفرّاءُ  ِبقحت بســــُ ا ســــُ هو بتخفيف الياء ا والتشــــديُد :  فبُدحِغَمِت الَياُء يف الَواِو وانـحَقَلَبِت الواُو ِإىل الَياِء ا أَلهن 

هَبُمح  اَل أَدحرِي َمنح قـََرأَ :  فيه َخطَبٌ ا وقا  اأَلزَهرِيّ  ِديِد ا والُقر اُء عَل ابلت   ِإاي  ِديُد نـََقَله  «ِإايَِبُمْ » شـــــح ِفيف ا قـُلحُت الت شـــــح ابلت خح
ِديُد فيه َخَطٌر ا نقله الصاغاين .:  الز ج اج عن َأيب جعحفٍر ا وقا  الفراءُ   الت شح

بُ  أِْويبُ التَّ و بالكسر ، عن اللحيانّي. اإِليبَةُ و ، على الُمعَاقَبَِة ، األَْيبَةُ و األَْوبَةُ و ُجوعُ :  واإِلئتياُب من االْفتَعَال كما يأْتي والتَّأْبِيب والتَّأَوُّ  ، الرُّ

بَ وَ  ِء َرَجَع ،إِلى الشَّيْ  آبَ و بَ و أَوَّ ً  الغَائِبُ  آبَ و َرَجع ،:  ُكلُّه أَيَّبَ و تَأَوَّ  ، إِيَابُه الغَائِب ، أَيْ  أَْوبَةُ  (2)ِليَْهِنَك :  َرَجَع ، ويقال:  يَُؤوُب َمآبا

أَْي ُحْسَن الَمْرِجع الذي  (3) (َوِإنَّ َلُه ِعْنَدان َلُزْلفى َوُحْسَن َمآب  )، وفي التنزيل  آِليبٍ  هو َجْمُع َساَلَمة «تَائِبُون آيِبُونَ » في الَحِديثِ و

ِعي  (4) (اي ِجباُل َأوِِّب َمَعهُ ):  ، وقَاَل تعَالَى آيِبٌ  فهو آَب يَُؤوب دٍء َرَجع إِلى َمَكانِه فقكلُّ شي:  يَصيُر إِليه في اآلِخَرةِ ، قال َشِمرٌ  أَْي َرّجِ

 أَي ُعوِدي َمعَهُ في التَّْسبِيح ُكلََّما َعاَد فيه.« أُوبِي» ءَ التَّْسبيَح َمعَه وقِرى

يحُ :  و ، نقله الصاغانيُّ  السَحابُ  األَْوبُ و ً  الرَّ نَعَامٍة  األَْوب أَْوبُ :  يقال للُمْسِرع في َسْيِره:  وفي األََساس السُّْرَعةُ.:  و نقله الصاغانّي أَيضا
(5). 

 يََدْيَها ، ومنه نَاقَةٌ  أَْوبَ  َسنَ ، َوَما أَحْ  فِي السَّْيرِ  هذه النَّاقَِة ، وهو َرْجعَُها قََواِئَمَها (6)ِذَراَعْي  أَْوبَ  َما أَْحَسنَ :  ، يقال َرْجُع القََوائِمِ :  األَْوبُ و

 :  والقََوائِِم ، قال كعُب بُن ُزَهْير (7)تَْرِجيُع األَيَاِدي :  األَْوبُ و ، على فَعُول ، أَُووبٌ 

َبن   تح  َأوحبَ كـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رِق د عـــــــــــــَ ا َوقـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ  ذرَاعـــــــــــــَ

ـــــــــــرُ و     ي ـــــــــــِ اق ـــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــَ وِر ال ـــــــــــقـــــــــــُ َض ابل فـــــــــــ  ـــــــــــَ ل ـــــــــــَ دح تـ ـــــــــــَ  ق

  

ٍة  َأوحبُ  ولـــــــــــــَ عـــــــــــــح اِء مـــــــــــــُ طـــــــــــــَ اقـــــــــــــد ِشـــــــــــــَح َديح فـــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

يـــــــــــُر     اكـــــــــــِ ثـــــــــــَ ٌد مـــــــــــَ كـــــــــــح ا نـــــــــــُ اَوهبـــــــــــََ تح وجـــــــــــَ (8)اَنحـــــــــــَ
 

  
يراهُ  القَْصُد والعَاَدة واالْستِقَاَمةُ :  األَْوبُ و قال  آيِبٌ  وهو اْسُم َجْمعٍ ، َكأَنَّ الَواِحدَ  النَّْحلُ  َجَماَعةٌ :  األَْوبُ و وَما َزاَل ذلَك أَْويَهُ ، أَْي َعاَدتَه وِهّجِ

 :  الُهَذِليُّ 

ا  هــــــــــــــَ تــــــــــــــِ لــــــــــــــ  قـــــــــــــــُ و لـــــــــــــــِ نـــــــــــــــُ دح اُء اَل يـــــــــــــــَ ُء ِشـــــــــــــــَ   َراب 

اُب وِإال      حـــــــــــــَ رُ  اأَلوحبُ ِإال  الســـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــَ  والســـــــــــــــــــــــــــ 

  
يَتْ :  وقال أَبُو َحنِيفَةَ  ُكلَُّها حتى ال  آبَتْ  َساِرِحَها َذاِهبَةً وَراِجعَةً ، حتى ، إِذا َجنََح الليلُ وهي ال تََزاُل في مَ :  ، قال الَمبَاَءة إِلى أَْوباً إِليَابَِها ُسّمِ

 ٌء.يَتََخلََّف منها شي

في و قَّرٍ ،وَمْستَ  َمآب أَْي ِمْن ُكّلِ َطِريق َوَوْجه ونَاِحيٍَة ، وقيل ، أَْي ِمْن ُكلّ  أَْوب والنَّاِحيَةُ ، وجاُءوا ِمْن ُكلِّ  الطَِّريُق والِجهةُ :  األَْوبُ و

أَْي َعلَى َطِريقَتِه ، َكَذا في  أَْوبِهوَ  الطَِّريقَةُ ، وُكْنت َعلَى َصْوِب فالنٍ :  األَْوبُ و أَي َجاُءوا إِليه من ُكّلِ ناِحيَة. «إِلَْيِه نَاسٌ  فآبَ » حديث أَنَس

 ِ ّمة يَِصُف َصائِداً َرَمى الَوْحشَ  (9) أَْوب األََساِس. وَما أَْدِري في أَّي  :  ، أَي َطِريٍق أَو ِجَهٍة أَو نَاِحيٍَة أَو َطِريقة ، وقال ذو الرُّ

تح  َود قـــــــــَ ا تــــــــــَ ىت  ِإَذا مـــــــــَ ه حـــــــــَ صـــــــــــــــــــــــَ خح َو  شـــــــــــــــــــــــَ  طـــــــــَ

رِّ     نح كـــــــــــُ ٍة مـــــــــــِ ـــــــــــلـــــــــــَ ي لـــــــــــَ  هـــــــــــِ ا َأوحبٍ عـــــــــــَ اهلـــــــــــَُ  هتـــــــــــَُ

  
ً  أَْي ِمْن ُكّلِ َوْجه ، وَرَمى أَْوبٍ  َعلَى ِهيلٍَة أَْي فََزعٍ من ُكلِّ  ً  ، أَْي َوْجهاً أَْو َوْجَهْيِن ، َوَرَمْينَا أَْوبَْينِ  أَوْ  أَْوبا ، أَْي َرْشقاً أَْو َرْشقَْيِن  أَْوبَْينِ  أَوْ  أَْوبا

 ، وسيأْتي في نََدَب.

ْبتُهُ و الماءَ  أُْبتُ  ُوُروُد الَماِء لَْيالً :  األَْوبُ و  :  أَْن تَِرَد اإِلبُِل الَماَء ُكلَّ لَْيلٍَة ، أَنشد ابُن األَْعَرابيّ :  اآليِبَةُ و تَهُ لَْيالً ،، إَِذا َوَردْ  تَأَوَّ

اَء ِإال  
َ

رِدن  املــــــــــــــــــــــــ هح اَل تــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــــَ   آيــــــــــــــــــــــــِ
هح     بـــــــــَ رَاضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ رًا قـ يـــــــــك مـــــــــعحشـــــــــــــــــــــــَ  َأخشـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــلـــــــــَ
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 ُسوَد الُوُجوِه أَيحُكُلوَن اآِهَبهح 

__________________ 
 .25الغاشية اآية ( سورة 1)
 ليهنئك.:  ( اللسان2)
 .40واآية  25( سورة ص اآية 3)
 .10( سورة سبب اآية 4)
 األوب األوب.:  ( عن األساس ا وابألصر5)
 دواعي.:  ( اللسان6)
 األيدي.:  ( اللسان واملقايي 7)
 :  بينهما بيتان معرتضان  ا 66 ـ 64( كذا أنشد البيتان متتاليا ابألصر ويف اللسان ا ويف شرح الربدة البن هشام ص 8)

ــــــــــــــه ا ــــــــــــــرابء مصـــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــخــــــــــــــدا  ــــــــــــــظــــــــــــــر ب  يــــــــــــــومــــــــــــــا ي

 كــــــــــــــــبن صـــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــبــــــــــــــــه ابلشـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــ  ممــــــــــــــــلــــــــــــــــو    

  

 قـــــــــــــا  لـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــوم حـــــــــــــاديـــــــــــــهـــــــــــــم وقـــــــــــــد جـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــت و 

 ور  اجلـــــــــــــنـــــــــــــادب يـــــــــــــركضــــــــــــــــــــــــــن ا صــــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــوا   

  

 يدري يف أي أوب هو.وما :  ( األساس9)
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اب إِنه اسٌم للَجْمع ،:  ، ويقال أَْوب ِمْن قَْومٍ  آيِبٌ  َرُجلٌ :  يقال آيِب َجْمعُ  األَْوبُ :  قِيلَ و ّمِ والتَّْشِديِد فيِهما. األُيَّابِ و كاألُوَّ  بالضَّ

ابٌ  وَرُجلٌ  ُجوع إِلى هللِا تعالى ِمْن َذْنبِِه.:  أَوَّ ابُ و َكثِيُر الرُّ ابٌ  في قولهم َرُجلٌ :  قال أَبُو بَْكرٍ :  التَّائُِب. في لسان العرب:  األَوَّ َسْبعَةُ أَْقَواٍل  أَوَّ

ابُع الُمِطيُع ، قالَه قَتَاَدةُ ، والَخاِمسُ  (1)، تَقَدََّم ِمْنَها اثْنَاِن  ر َذْنبَه فِي الَخالِء فَيَْستَْغِفُر الذي يَْذكُ :  ، والثَّاِلُث الُمَسبُِّح قاله َسِعيُد ابن ُجبَْيٍر ، والرَّ

 ُ صاَلةَ :  ويُِريُد بالُمسبِّح:  ، قُْلتُ  (2)وُب هللا ِمْنهَ ، والسَّاِدُس الَحِفيُظ ، قَالَُهَما ُعبْيُد بُن ُعمْيٍر ، والسابع الذي يُْذنُِب ثُمَّ يَتُوب ثم يُْذنُِب ثم يَت

ابِينَ  ة الحّرِ ، ومنه َصالةُ عْنَد اْرتفَاعِ النََّهاِر وِشدَّ  (3)الضَُّحى   ِحيَن تَْرَمُض الِفَصاُل. األَوَّ

هللا ،  آبَكَ :  فأَتَاَك فأَْخبََرَك بذلَك ، فعْنَد ذلك تَقُوُل لَهُ  (4)، ُدَعاٌء عليه ، وذلك إِذا أَمْرتَه بُِخطَّه فَعَصاَك ثُمَّ وقََع فِيَما يَْكَرهُ  أَْبعََدهُ :  هللاُ  آبَهُ و

 :  وأَنشد

كَ فــــــــــــــــَ  ر ٍة  ذبــــــــــــــــَ غــــــــــــــــِ اِد بــــــــــــــــِ يــــــــــــــــَ ال  والــــــــــــــــلــــــــــــــــ   هــــــــــــــــَ

و ُ     فــــــــــــــــُ َك غــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح ن م عــــــــــــــــَ م  ويف اأَلاي  ــــــــــــــــِ ل ــــــــــــــــُ  ت

  
 لََك ، ِمثْل ويَلََك. آبَ  كذلك، و آبَكَ :  يُقَاُل ِلَمْن تَْنَصُحهُ َواَل يَْقبَُل ثم يَقَُع فيما َحذَّْرتَه ِمْنهُ و

 :  ، فَعََل واْفتَعَل بمْعنًى قال الِشاعر آبَ  ِمثْلُ  (5) ائْتَابَ و

ُه و  عـــــــــــــــــــح تـــــــــــــــــــ  ح فـــــــــــــــــــِإن    مـــــــــــــــــــَ نح يــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــَ

ؤحَلبٌ رِزحُ  ِ  وَ     ادي مـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  وغـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  وقَال َساِعَدةُ بُن العَْجاَلنِ 

ُب  يـــــــــــــــح يِن ُخصـــــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح َف أَفـ  َأاَل اي هلـــــــــــــــَح

لـــــــــــــيـــــــــــــُد     رِه بـــــــــــــَ ذَكـــــــــــــ  يب مـــــــــــــنح تـــــــــــــَ لـــــــــــــح قـــــــــــــَ (6)فــــــــــــــَ
 

  

ي  َا أَرحمـــــــــــــــِ َك حـــــــــــــــِ تـــــــــــــــُ َرفــــــــــــــــح وح َأيّنِ عـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

كَ     ِديـــــــــــــــدُ  آبـــــــــــــــَ ا حـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ ٌف مـــــــــــــــِ رحهـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  
ياً بِنَْفِسِه أَي َجاَءَك ُمْرَهٌف ، ويجوُز أَْن يَُكوَن أََرادَ  آبَكَ  يَُجوُز أَْن يكونَ   إِلَْيَك ، فََحَذَف َوأَْوَصَل. آبَ  ُمتَعَّدِ

ً  الشَّْمسُ  آبتِ وَ  ً و تَُؤوُب إِيَابا  :  أَْي في َمِغيبَِها َكأَنَّها َرَجعَْت إِلى َمْبَدئَِها ، قال تُبَّعٌ  َمآبَِها في َغابَتْ  ، األَِخيَرةُ عن سيبويِه ، أَيْ  أُيُوبا

َد  نـــــــــح ِ  عـــــــــِ مـــــــــح يـــــــــَب الشـــــــــــــــــــــــ  غـــــــــِ َرَأ  مـــــــــَ ـــــــــَ افـ ذهبـــــــــَ   مـــــــــَ
دِ     رحمــــــــــــــَ ٍب وََثحٍط حــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ل ِ ذي خــــــــــــــُ اح  يف عــــــــــــــَ

  
 : وقال آخر

 تـَُؤوابَ يـَُباِدُر اجلَوحنََة َأنح 
ُجوع ، ألَنََّها تَْرِجُع :  األَْوبِ  أَي َغَربَْت ، ِمنَ  «الشَّْمُس ، َمألَ هللاُ قُلُوبَُهْم نَاراً  آبَتِ  َشغَلُونَا َعْن َصاَلِة الُوْسَطى َحتّى»:  في الَحِديثِ و الرُّ

 ولو استُْعمل ذلك في ُطلُوعها لكان َوْجهاً ، لكنه لم يُْستَْعَمل.:  ن العرببالغُُروِب إِلى الَمْوِضع الذي َطلَعَْت منه. وفي لسا

بَهو بُ  الِميمّي الِقيَاِسيُّ  أَتاهُ لَْيالً ، والَمْصَدرُ :  ، على الُمعَاقَبَةِ  تَأَيَّبَهُ وَ  تَأَوَّ  ِكاَلُهما على صيغَة الَمْفعُوِل. الُمتَأَيَّبُ و الُمتَأَوَّ

لُوَن الَواَو يَاًء فيقُولُون  بَةِ األَوْ  وفاُلٌن َسريعُ  ْبتُُهمو إِلى بَنِي فالن أُْبتُ و ، األَْيبَةِ  َسِريعُ  (7)، وقَْوٌم يَُحّوِ  إِذا أَتَْيتَُهم لَْياَل ، كذا في الصحاح ، تَأَوَّ

ْبتُ و َل اللَّْيل فأَنَا تَأَوَّ بٌ  ، إِذا ِجئُْت أَوَّ ْبتُهو من بَاِب االْفتِعَاِل مثل أُْبتُه:  ائْتَبَْبُت الَماءَ و .ُمتَأَيِّبٌ و َمتَأَّوِ  :  قال الُهَذِليّ  َوَرْدتُه لَْيالً :  تَأَوَّ

اَل  ـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــَ زحِه ال ـــــــــــــــــــــــُ نـ ـــــــــــــــــــــــِ ب  َراَبع ب ـــــــــــــــــــــــَ  أَق

اَء ِإال     
َ

رِد املـــــــــــــــــــ اابَ ِة اَل يـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــِ  ائـــــــــــــــــــح

  
فَهُ.« اْنتِيَابَا» َمْن َرَواهُ وَ   فَقَْد صحَّ

اغانّي. غِضب ، وأَْوأَْبته:  كفَِرحَ  أَِوبَ و  مثاُل أَْفعَْلتُه ، نقله الصَّ
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__________________ 
 التائب.:  الراحم ا واألواب:  األواب:  عن اللسان ـ(  ا 1)
 (.اللسان)سعيد بن املسيب :  ( قاله2)
 .«تقدير مصل  صالة الضح  اهقوله ويريد ابملسبح صالة الضح  كذا خبطه ولعله عل  »:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 تكره.:  ( اللسان4)
 مضبوط بتشديد وهو من حتريف النساخ إىل آخر ما قبله.« وا ب» ويف أكثر النسخ:  ( اثتاب بوزن اغتاب كما يف املختار ا قا 5)
 املهملة فليحرر.قوله خصيب كذا خبطه ابخلاء املعجمة والذي يف التكملة حصيب اب اء »:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 .«كذا خبطه والذ  يف الصحاح فيقولون»:  وهبامش املطبوعة املصرية« فيقو » ( عن الصحاح ا وابألصر7)
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 :  َدلوالنُُّزوُل باللَّْيِل ، قَاَل َسالمةُ بُن َجنْ  السَّْيُر َجميَع النََّهارِ  في السَّْيِر نََهاراً نَِظيُر اإِلَسآد لَْيال ، أَو ُهوَ  التَّأِْويبُ و

ة  ِديـــــــــــــــَ ات وأَنـــــــــــــــح ان يـــــــــــــــوحُم مـــــــــــــــقـــــــــــــــامـــــــــــــــَ وحمـــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ

َداِء وَ     ريحٍ ِإىل اأَلعـــــــــــــــــح وحُم ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  َ حِويـــــــــــــــــبِ يـ

  
م بَ :  العَرِب َسْيُر النََّهاِر ُكلِّه إِلى اللَّْيِل ، يُقَالُ  (1)عْنَد  التَّأِْويبُ :  قَاَل ابُن الُمَكرَّ ً  القَْومُ  أَوَّ وأَْسأَُدوا ، إَِذا َساُروا  ، أَْي َساُروا بالنَّهاِر. تَأِْويبا

َكاِب فِي السَّْيرِ  ُهوَ  أَوْ  باللَّْيل ، هو في لسان العرب واألَساس :  َغْيُر ُمْعُروٍف في الدََّواِويِن والمعروُف األَّوُل ، قُلت:  قال شيُخنَا تَبَاِري الّرِ

 : اِجٌع لْلَمْعنَى األَِخيِر ، َكما هو عاَدتُه قالُمفَاَعلَةٌ ، رَ  كالُمآَوبَةِ  والتَّْكِملَة

ُه و   ِمئَوابِإنح تـَُؤاوبحُه  َِدح
بَةٌ  ِريحٌ و يّ  تَُهبُّ النَّهاَر ُكلَّهُ.:  ُمَؤّوِ بةٌ :  والذي قالَهُ ابُن بَّرِ  :  في قَْول الشاعر ُمَؤّوِ

ِه  يـــــــــــــح َ َدرِيســـــــــــــــــــــــــــَ اح اَ  بـــــــــــــَ دح حـــــــــــــَ ةٌ قـــــــــــــَ َؤوِّبـــــــــــــَ   مـــــــــــــُ
ا    عضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ ا ب ٌض هلــــــــــــََ ــــــــــــزُ مســــــــــــــــــــــــــح زِي  ِه اأَلرحِض هتــــــــــــَح

  
 وهو ِريٌح تَأْتِي عْند اللَّْيل.

 ، نَقَلَه الصاَغانِّي. َشْربَةُ القَائلَة:  بالمدِّ  اآليبةُ و

 وقَال َغْيُره:  قَُرى أَْصبََهاَن ، قَالَ هَي ِمْن :  قال الَحافُِظ أَبُو بَْكر أَْحَمُد بُن ُموَسى بِن ِمْرُدَوْيهِ :  قََرأُْت في معجم البلَدان قَاَل أَبُو سْعدٍ  (2) آبَةُ و

ّي ، قَالَ  (3) ساوةَ  قَْريَةٌ ِمنْ :  ويُقَالُ  د:  إِنها:  ا:  قُْلُت أَنَا:  مْنَها جِريُر بُن َعْبِد الحِميِد اآلبِيُّ ، َسكن الرَّ بُلَْيَدةٌ تُقَابُِل ساَوةَ ، تُْعَرُف بَْيَن  آبَةُ  أَمَّ

ة بِآَوةَ فاََل شَ  لَفيّ كَّ فِيَها ، وأَْهلَُها ِشيعَة ، وأَْهُل َساَوةَ ُسنَّةٌ ، واَل تََزاُل الُحُروُب بَْينَُهَما قَائَمةً َعلَى الَمْذَهِب ، قاالعَامَّ أَْنَشَدنِي :  ل أَبُو طاِهر الّسِ

 :  هِمْن ُمُدن أَْذَربيَجاَن لنَْفسِ  (4)القاِضي أَبُو نَْصِر بُن العاََلِء الميَمْنِدّي بِأَْهر 

ه أَ  ائــــــــــــــــلــــــــــــــــَ َر َوقــــــــــــــــَ ُ  َأهــــــــــــــــح غــــــــــــــــِ بــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ هح تـ   آبــــــــــــــــَ
هح و     ابـــــــــــــــَ ٍم والـــــــــــــــكـــــــــــــــتـــــــــــــــَ ظـــــــــــــــح اَلُم نـــــــــــــــَ مح َأعـــــــــــــــح  هـــــــــــــــُ

  

تُ  لــــــــــــح قــــــــــــُ ي :  فـــــــــــــَ لــــــــــــِ ك عــــــــــــينِّ ِإن  مــــــــــــثــــــــــــح يــــــــــــح  ِإلــــــــــــَ

هح     ابـــــــــــَ حـــــــــــَ اَد  الصــــــــــــــــــــــــ  نح عـــــــــــَ ر  مـــــــــــَ اِدي كـــــــــــُ عـــــــــــَ  يــــــــــــُ

  
اِحَب بَن عبَّاد ، ثُّم  وَزَر لَمْجد الدَّْولَِة ُرْستَم بِن فَْخِر وإِلَْيَها فيما أَْحَسُب يُْنَسُب الَوِزيُر أَبُو َسْعد مْنُصوُر بُن الحسْيِن اآلبِيُّ ، َصِحَب الصَّ

ٌد َكاَن ِمْن ُعَظَماِء :  َؤلِّفُ بَُوْيِه ، وَكاَن أَِديباً َشاِعراً ُمصنِّفاً ، وُهَو مُ  [ُركن الدولة بن]الدَّْولَِة بن  ّيِ ، وأَُخوه أَبُو مْنُصور ُمحمَّ تاِريخ الرَّ

، كما َم ِذْكُره نْسبَتُهُ إِلى قَْريٍَة بِأَْصبََهان الُكتَّاِب ، َوَزَر لِملِك َطبَِرْستَاَن ، انتهى ، ورأَيُت في بعِض التََّواِريخِ أَنَّ َجِريَر بَن َعْبِد الَحِميِد الُمتَقَدِّ 

بِّيُّ ، نََسبَهُ الدَّاَرقُْطنِي. اِزيُّ الضَّ الً ، وهو القَاضي أَبُو َعْبِد هللا الرَّ  تَقَدََّم أَوَّ

ً  آبَةُ و ، وإِنما قال فيه ،« الُمْعجم» نقله الصاغانّي ، وَما َرأَْيتُه في د بإِْفِريِقيَّةَ :  آبَةَ و :  البَْهنََسا ِمْن َصِعيِد ِمْصرَ قَْريَةٌ مْن قَُرى :  أَْيضا

ُل قَاِضي الُجيُوِش بمْصَر قُْلُت وَكذا رأَْيتَُها في ِكتَاب القََوانِيِن البِن الَجْيعَانِ   1434 وَذَكر أَنَّها ُمْشتَِملَةٌ على أَْخبََرنِي بذلك القَاِضي الُمفَضَّ

اغانّي ِدينَار وتُْذَكُر َمَع بَْسقَنُ  9600فَدَّاناً وعْبَرتَُها  َف ذلَك علَى الصَّ وَن ، وُهَما اآلَن َوْقٌف َعلَى الَحَرمْيِن الشَِّريفَْين ، ثُمَّ َظَهَر أَنَّهُ تََصحَّ

َدة ، وقَْد تَقَدََّم ِذْكُرَها في أَ ب ب.  وتَبِعَه الُمَصنُِّف ، فإِنََّما هي أُبّه بَضّمٍ فََشّدِ ُمَوحَّ

 :  ِمن أَْرِض الشَّأِْم ، قال عبُد هللِا بُن َرَواَحةَ  (5) بالبَْلقَاءِ  َمْوِضعٌ :  وفي لسان العرب د:  مآبُ وَ 

اَل وَأيب  ذبَ فــــــــــــــــَ ا  مــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح نـ ــــــــــــــــَ بحتــــــــــــــــيـ نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  ل

َرُب وُرومُ و     ا عـــــــــــــــــــــَ تح هبـــــــــــــــــــــَِ انـــــــــــــــــــــَ  ِإنح كـــــــــــــــــــــَ

  
 هي مدينَةٌ في َطَرِف الشَّأِْم ِمْن أَْرِض البَْلقَاء.:  وفي المراصد

بُ و رُ  هو الُمَؤوَّ ُر والُمقَوَّ بَ وَ  ، الُملَْملَمُ  ، بالقَاِف ، كذا في النسخ ، وفي بعضها بالغَْيِن الُمْعَجَمِة ، الُمَدوَّ َرهُ ، َعْن ثَْعلَبٍ :  األَديم أَوَّ  وِمْنهُ  قَوَّ

 بتَْقِديم الَحاِء الُمْهَملَِة َعلَى الِجيِم تَْصِغيُر ِحْجر ، وُهَو الغَارُ  أَنَا ُحَجْيُرَها:  الَمثَلُ 

__________________ 
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 يف كالم العرب.:  ( اللسان1)
 آبهح ابلباء املوحدة.:  ( يف معجم البلدان2)
 قرَب ساَوَة.:  ابلقاموس ـمن قر  ساوه :  ( معجم البلدان3)
 وما أثبت عن معجم البلدان.«  هر» ( األصر4)
 مدينة من نواحي البلقاء.مذب :  اسم موضض من أرض البلقاء. ويف التكملة:  ( يف اللسان5)
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َُؤو بُ 
َُقو ُر ا امل

َُرج بُ  ا امل
 ا عن ابن اأَلعرايّب. وُعَذيـحُقَها امل

بٌ  َعَجِميٌّ  َشْهرٌ  آبُ و وميَِّة ، وقد جاَء ِذكُرهُ في أَْشعَاِر العََرِب كثيراً. ُمعَرَّ  ِمَن الشُُّهوِر الرُّ

 والُمْستَقّر. الُمْنقَلَبِ  ُحْسنُ و الَمْرجع أَْي ُحْسنُ  (1) (ْسُن َمآب  ُطوىب هَلُْم َوحُ ):  في قَْوله تَعَالَى الَمآبُ و

 نقلَهُ الصاغانّي. َرَحاَلت بالنََّهارِ  أَي ثاََلثُ  َمآِوبَ  بَْينَُهَما ثاََلثُ  قولُُهمو

 .أَْوبَةٌ :  القََوائُِم واِحَدتَُها ِهَي ِمَن الدَّابَّةِ  األَْوبَاتُ و

 ِمثُْل َمبَاَءتَها َحْيُث يَْجتَمُع إِليه الَماُء فيها.:  البِئرِ  َمآبَةُ و

ُجوَع إِلى أَْهِلِه لَْيالً. اإِليَابُ  اَل يَُكونُ :  وقِيلَ   إِالَّ الرُّ

ُجل يَْرجُع باللَّْيِل إِلَى أَْهِلهِ :  وفي التهذيب بَُهمْ  قَدْ :  يُقَاُل للرَّ  .بٌ ُمتَأَوِّ و ُمْؤتَابٌ  فَُهوَ  ائْتَابَهمْ و ، تَأَوَّ

ث بُن َظْبيَانَ  ُمَخيِّسٌ و ابِيُّ  كُمَحّدِ اب نِْسبَةٌ إِلى بَنِي َرَوى عن عبِد هللا بِن َعْمِرو بِن العاص وَغْيِره ، تَابِعيٌّ  األَوَّ ِمْن تُِجيَب ، َذَكره  قَبِيلَةٍ :  أَوَّ

 ابُن يُونَُس.

 : * واْستَْدَرَك شيُخنَا َعلَى الُمَصنِّفِ 

ُروميًّا ِمْن أَْواَلِد عيص بِن إِْسَحاَق عليه  أَيُّوبُ  َكانَ :  هو فَعُّول كَسفُّود ، قال البَْيَضاِويُّ :  كقَيُّوم ، وقِيلَ  األَْوب عُول ِمنَ ، قيَل هو فَيْ  أَيُّوبُ 

اَن  الصالةُ والسالمُ  َي بهَذا االْسِم مَن العرِب جدُّ َعِدّيِ بِن َزْيِد بِن ِحمَّ ُل مْن ُسّمِ ، من بَنِي امرئ القَْيس بن َزْيِد  أَيَّوب بِن َزْيِد بنِ  (2)، وأَوَّ

 َمنَاةَ بن تَِميم ، قَالَهُ أَبُو الفََرج األَْصبََهانِيُّ في األَغاني. اه.

إِْبَراهيُم  أَيُّوبَ  ِن زْيِد َمنَاةَ ، فََولَدُ بِن اْمِرِئ القَْيِس ب (3)بَْطٌن بالُكوفَِة ، وهو ابُن َمْجُروِف بِن عامِر بِن العَصبَِة :  الذي َذَكره أَيُّوبُ : و قُْلتُ 

اَن بُن َزْيِد بنِ  (4)وَسْلٌم  بِن َمْجُروٍف الشَّاِعُر ومنهم ُمقَاتُِل بُن َحسَّاَن بِن ثَْعلَبةَ بِن أَْوِس بِن  أَيُّوبَ  وثَْعلَبَةُ وَزْيد ، منهم َعِديُّ بُن َزْيِد بِن ِحمَّ

وإِْبراهيَم َغْيَر هَذْيِن  أَيُّوب اَل أَْعِرُف في الجاِهليَّة ِمَن العََربِ :  ، وقال ابُن الَكْلبِّيِ  (5)نُِسَب إِليِه قَْصُر ُمقَاتِل  الذي أَيُّوبَ  إِْبَراِهيَم بنِ 
(6)  ،

. يَا بهَذْيِن االْسَمْيِن للنَّْصَرانِيَِّة ، َكَذا قال الباَلذُِريُّ  وإِنََّما ُسّمِ

مِّ  األُْهبَةُ  [أهب] ِم أَيضاً. العُدَّةُ ، كالُهبَةِ :  ، بالضَّ ً  لألَْمر أَهَّبَ  وقَدْ  ، أَْي ُهبتَهُ وُعدَّتَهُ  أُْهبَتَهُ  وأََخذُ لَذِلَك األَْمرِ  بالضَّ  اْستَعَدَّ ،:  تَأَهَّبَ و تَأْهيبا

 .أَُهبٌ :  ُعدَّتَُها ، والَجِميعُ :  الَحْرب أُْهبَةُ و

بالَمّدِ ،  آِهبَةٌ  فِي القَِليلِ  ج «ُدبَغ فَقَْد َطُهرَ  إَِهابٍ  أَيَُّما»:  في الَحِديثِ و ، َما لَْم يُْدبَغْ  ُهوَ  أَوْ  من البَقَِر والغَنَم والوْحِش ، الِجْلدُ :  َكِكتَاب اإِلَهابُ و

 : عن ابن األَْعَرابّي ، وأَْنَشدَ 

 اآِهَبهح ُسوَد الُوُجوِه أَيحُكُلوَن 
لَْيِن ،بَضّمِ األَ  أُُهبٌ  في الَكثِيرِ و َماَء في»:  قد َوَرَد في حديِث َعائَِشةَ رضي هللاُ عنهاو وَّ أَْي في أَْجَساَدَها ، وفي نُْسَخة  «أُُهبَها وَحقََن الّدِ

َكةً ، وفي نسَخة آُهٌب بالَمّدِ وَضّمِ الهاءِ  أََهبٌ و بُسُكون الَهاِء أَْيضاً ، اسٌم  أََهبٌ :  ل سيبويهِ قا« لسان العرب» وفي أُْخَرى كأََدٍم وفي:  ُمَحرَّ

ا يَُكسَُّر َعلَْيه فِعَاٌل ، إَِهابٍ  للَجْمع وليس بَجْمع  «َعِطنَةٌ  أُُهبٌ  وفي بَْيِت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ عليه وَسلَّمَ »:  في الَحِديثِ و ، ألَنَّ فَعَالً لَْيَس ِممَّ

 أَْي ُجلُوٌد في دبَاغَها.

 م. ي َشاعرٌ أَ  َراِجزٌ :  بُن ُعَمْير إَِهابُ و

 بَْطنَاِن بالبَْصِرةِ ِمن بَنِي َعْبِد هللِا بِن َربَاح ، منهم عقيُل بُن َسُميٍر.:  أَُهْيبٍ و إَِهابٍ  بَنُووَ 

اِرِميُّ التَِّميميُّ بفتح العين المهملة وبَزائَْيِن َمْنقُوَطتَْيِن ابن قَْيِس بِن ُسَوْيِد بِن َربِيعَةَ بِن َزْيِد بِن عبِد هللِا بن داِرم الدَّ  (7) بُن َعِزيزٍ  إَِهابِ  أَبُوو

 له في:  ، َذَكره الُمْستَْغِفرّي وغيُره فيهم وقال َصَحابِيٌّ  َحِليُف بَنِي نَْوفَِل بن َعْبِد َمنَاف
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__________________ 
 .29( سورة الرعد اآية 1)
 ... عدي بن زيد بن أيوب بن جمروف:  وسقطت من عامود نسبه يف مجهرة ابن حزم وفيه« محار»:  ( يف مجهرة الكليب2)
 ُعَصي ة.:  ( كذا ابألصر ومجهرة الكليب ا ويف مجهرة ابن حزم3)
 أسلم.:  ( يف مجهرة ابن الكليب4)
 با عا التمر والشام.( قصر مقاتر كان 5)
 وإلا ليت بذلك النصرانية.:  غري ا ا وإلا لي هبذا النصرانية. ويف املقتضب:  ( يف مجهرة الكليب6)
 عزيز بضم العا.:  ( يف القاموس املطبوع7)
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ِي  . (1)النـ هح ِر ُمت كئاً ا َأوحَرَدُه الن َساِئي   َعِن اأَلكح
وَضبََطهُ ابن األَثِيِر والقَاِضي ِعيَاٌض :  هكذا َضبََطه الصاغانّي ، وقال شيخنا ع قُْرَب الَمِدينَةِ :  وهو َسَحابكَ  أََهاب فِي الَحِديث ذْكرُ و

اَغانّي فيما َرَواهُ ، وقال ابُن األَثيروَصاِحُب الَمَراِصِد بَكْسِر الَهْمَزةِ ، وأَْوَهَم الُمَصنُِّف ِفي ِرَوايَتِِه الفَتَْح ، وقد َعَرْفَت أَنَّه قَلََّد  ويقاُل :  الصَّ

 يََهاُب ، باليَاِء التَّْحتِيَّة.:  فيه

ٍس بُن أَوْ  أُْهبَانُ  فإِن كان من الهبَِة فالهمزةُ بََدٌل من الواو ، وَسيَأْتِي في َمْوِضعِه ، وهو اإِلَهابِ  إِْن أُِخَذ ِمنَ  َصَحابِّيٍ  اْسمُ  كعُثَْمانَ  أُْهبَانُ و

ُم  أُْهبَانُ و ُوْهبَاُن ، اْختُِلَف فيه ،:  بُن َصْيِفّيٍ الِغفَاِريُّ ، ويقاُل فيه أُْهبَانُ و األَْسلَِميُّ أَبُو ُعْقبَةَ أََحد أَْصَحاِب الشََّجَرةِ ، بُن ِعيَاذ الُخَزاِعيٌّ ُمَكلِّ

ئِْب  الذِّ
 ، َصَحابِيَّان ، َكَذا في الُمْعَجِم البِن فَْهد. (2)

 ِمْن بِاَلِد بَنِي أََسد ، اَل يََكاُد يُوَجُد فيه َماٌء. ع:  َعلَى َوْزِن فَْيعَل َهبُ أَيْ و

ً  َكاَن َطالُوتُ »:  عن ابن األَثِير في حديث ِعْكِرَمةَ قَالَ  َكَكتَّانِ  األَيَّابُ :  [أيب]  هفي الحديِث أَنَّ  (3)قَاَل الَخطَّابِيُّ َجاَء في تَْفِسيِره :  قَالَ  «أَيَّابا

 ، َكَذا في لسان العرب. السَّقَّاءُ 

ُجوعِ والتَّْوبَِة ، َظاِهٌر أَنَّهُ من األَْوبَةُ :  األَْيبَةُ و وإِنََّما ُخفَِّف كما « إِنََّها مادَّةٌ ُمْهَملَةٌ :  كبَاع يَبِيُع ، وقد قالوا آَب يَئيبُ  َعلَى الُمعَاقَبَة ، بَمْعنَى الرُّ

 الُمَؤلِِّف له هنا ُمْستَْدَرٌك ، قاله شيُخنَا.ذكْرنَا ، فِذكُر 

 فصل الباء
 املَُوحََّدة ِمن اَبِِبَا

 القَصيُر ِمَن الَخْيِل الغَِليْظ اللَّْحِم الفَسيُح الَخْطِو البَِعيُد القَْدِر. هو:  أَْهَملَه الجوهريُّ والصاغانيُّ ، وقال صاحب اللسان كُزفَرَ  البَُؤبُ :  [بأب]

، بالفَتْحِ ، وَشبَاباً ،  الشَّاُب الُمْمتَِلىُّ البََدن نَْعَمةً :  قيلَ و السَّميُن ،:  البَبَّةُ و يأْتي ِذكره ، ِحَكايَةُ َصْوِت َصبِّيٍ ، ولَقَُب قَُرشّيٍ :  بَّةُ بَ :  [ببب]

 َحَكاه الَهَرِويُّ وابُن األَثِيِر عن اْبن األَْعَرابِّي.

ّي في الَحاشية والصاغانيُّ وأَبو َزَكِريَّاالثَّقِ  صفَةٌ لألَْحَمقِ  بَبَّةُ و َزْعماً  اْسُم َجاِريَةٍ  بَبَّةَ  ِإنَّ  وقَْوُل الَجْوَهِرّيِ  يِل أَْيضاً ، قاله الليُث ، قال ابن بَّرِ

ْعِر بََدٌل من َجِز أَْيضاً َغلَطٌ با أَي الَجْوَهِرّيِ  واْستِْشَهاُده قَبِيٌح ، َغلَطٌ  ، وهَذا بَبَّةَ  مْنه أَنَّ َجاِريَة في الّشِ ِة الغَلَط ، :  ، قال شيخنا لرَّ وهذا من تَتِمَّ

بِن نَْوفَِل بِن الَحاِرِث  َعْبُد هللا بُن الَحاِرثِ  القَُرِشّيِ الَمْذُكوِر آِنفاً ، ُهوَ  وإِنََّما ُهَو لَقَبُ  ألَنَّه هو الذي أَْوقَعَه فيه فاََل يَْحتَاُج إِلى زيادة في التَّْغليط

بَْير وفيه يقوُل الفََرْزَدقُ بِن عب  :  ِد الُمطَِّلب ، َواِلي البَْصَرةِ الْبِن الزُّ

مح و  ِدهـــــــــــِ هـــــــــــح عـــــــــــَ ُت بـــــــــــِ يـــــــــــح ـــــــــــَ َوامـــــــــــًا َوفـ ـــــــــــح ُت أَقـ عـــــــــــح ـــــــــــَ  اَبيـ

ةُ وَ     بــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ ريحَ اَنِدمِ  بـ ُه غــــــــــــــــَ تــــــــــــــــُ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ دح اَبيـ  قــــــــــــــــَ

  
ه  ْوَت ،:  لَقَّبَتْهُ بِِه في صغَِره لَكثَْرةِ لَْحِمِه ، وقيل (4)كانت أُمُّ ه كانت تَُرقُِّصه بذلَك الصَّ َي به ألَنَّ أُمَّ في و ِحَكايَةُ َصْوت ، بَبَّةُ و إِنما ُسّمِ

َّنِي. قالَ مَ :  َسلََّم َعلَْيِه فَتًى ِمْن قَُرْيٍش فََردَّ َعلَْيِه ِمثَْل َساَلمِه فَقَالَ » َحِديِث اْبِن ُعَمرَ  قال الَحافُِظ بُن َحَجر في  «بَبَّةَ  لْستَ : أَ  ا أَْحَسبَُك أَثْبَت

هُ أُْخُت أُّمِ َحبِيبَةَ وُمعَاِويَةَ َرِضَي هللاُ َعْنُهَما ، وقد َرَوى عن النبّي :  اإِلَصابَةِ  ِه ُصْحبَة ، وأُمُّ  ويقال ، ُمْرَسال وسلموآلهعليههللاصلىألَبِيِه َوَجّدِ

ه أَبِيهِ  عن وَرَوى ، َسنَتَانِ  َوفَاتِه عند له كان هُ إِنَّ   هللاِ  عبدُ  أَْوالُده عنه وَرَوى ، وَغْيِرِهم َهانِئ وأُمِّ  َمْسعُود وابنِ  وَعِلّيٍ  ُعَمرَ  وعن وَجّدِ

اَن بِن ُعَمْير وأَبُو إِْسَحاَق السَّبيعّي وغيُرُهم ، اتَّفَقُوا َعلَى تَْوثِيِقه ، قاله ابُن َعْبِد البَّرِ ، وكانت وفاته بعُمَ  الَملكِ  عبدُ  التابعينَ  ومنَ  ، وإِْسَحاقُ 

َوابُ :  أَي الجوهرّيِ  وقْوله 84سنة  اِجُز ، َغلٌَط أَْيضاً ، والصَّ ةُ  قاَل الرَّ ح به األَئِمَّ بِن َحْرِب بِن أَُميَّةَ ،  بِي ُسْفيَانَ قَالَْت ِهْند بِْنُت أَ  كما َصرَّ

اِجُز ، وِإْطاَلقُه َعلَى الَمْرأَةِ َصِحيحٌ   َعْبَد هللِا بَن الَحاِرِث الَمْذُكوَر. وِهَي تَُرقُِّص َولََدَها وهَذا فِيِه َما فِيِه ، فَإِنَّه يُْمِكُن أَْن يَُراَد بِِه الشَّْخُص الرَّ

هح و ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ب عـــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِ  َربِّ ال

نّ ألُ     حـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ هح  ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  بـ

  
__________________ 

 .«وقا  له اخل كذا خبطه ولعر التقدير له حديث يف النهي اخل أو حنو ذلك:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 والصحيح أن مكلم الذئب هو أهبان بن أوس واألسلمي.:  ( يف أسد الغابة2)
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 جاء تفسريه.:  ( يف النهاية واللسان3)
 وهي هند بنت أيب سفيان ا أخت معاوية.( 4)
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ْخَمةَ الَطِويلَةَ ، ويروى (1) ِخَدبَّهْ  َمْنُصوٌب على أَنه َمْفعُوٌل ثَاٍن أِلُْنِكَحنَّ  جاِريَةً   َجاِريةً كالقُبَّْه.:  أَي الضَّ

ةً  َرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

هح     بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَُ

  
 :  أَي َمْحبُوبَةً ، ويُْرَوى بَْعَده

هح  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نح َأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ب  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــُِ

هح     بــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــــح َر الــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــَ ب  َأهــــــــــــــــــــــــح   ــــــــــــــــــــــــَُ

  

ِخُر ِفيها زُب هح   يُدح

ً  أَْي نَساَء قَرْيٍش  أَي تَْغِلبُُهن اِجزِ  ُحْسنا  : فِي ُحْسنََها ، ومنه قَْوُل الرَّ

 َجب تح ِنَساَء الَعاَلِمَا ابلس َببح 
 َعلَى َرأِْس َرْدِم ُعَمَر بِن الَخطَّاِب ، َكأَنََّها نُِسبَْت إِلى َعْبِد هللِا بِن الَحاِرِث. بَِمكَّةَ  بَبَّةَ  َدارُ و

 َصَحابِيٌّ ، ويُقَاُل فيه نَبَّةُ بالنُّوِن ونُبَْية ُمَصغَّراً أَْيضاً ، َكَذا في ُمْعَجِم اْبِن فَْهد.:  الُجِهنيُّ  ببَّةُ وَ 

 ، عن ابن األَْعَرابّي. السَِّمينُ  السَّائُِل وهو البَأُْج ، والغاَُلمُ :  البَبُّ و

ِلِهْم َحتَّى يَُكونُوا:  قَاَل ُعَمُر َرِضَي هللاُ عنه» َجاَء في ِكتَاِب البَُخاِرّيِ و ً  لَئْن ِعْشُت إِلَى قَابٍِل ألُْلِحقَنَّ آِخَر النَّاِس بِأَوَّ وفِي َطِريٍق  .«َواِحداً  بَبَّانا

، َماَل إِليه أَبُو َعلّيٍ  ويَُخفَّفُ  هَذا هو المشُهورُ  َواِحدٍ  بَبَّانٍ  َعلَى ُهمْ و َواحٌد ، بَبَّانٌ  ُهمْ  يُقَالُ و «َسأَْجعَُل النَّاَس بَيَّاناً َواِحداً إِْن ِعْشُت فَ » آَخرَ 

ِم  َحه َحْيُث نقَل عنه ابُن الُمكرَّ ألَنَّ الثاَلثَةَ ال تَُكوُن ِمن َمْوِضعٍ واِحٍد ،  (3)يَكوُن فَْعاَلناً أَنَّه فَعّاٌل من بَاِب َكْوَكٍب وال  (2)الفارسيُّ ، بَْل َرجَّ

 يَُردُّ قَْوَل أَبِي َعِلّيٍ. بَبَّةُ : و (4)قال 

في قْول ُعَمَر يُِريُد التَّْسِويَةَ في القَْسِم بَأٌْج َواحٌد. و:  َواِحٌد أَْي َسَواٌء َكَما يُقَالُ  بَبَّانٌ  وُهمْ  َطِريقَة َعلَى أَيْ  ُهَو اْسُم َصْوت اَل يُْعتَدُّ بِِه.:  قُْلتُ 

ُل الُمَجاهديَن  ْحمِن بُن َمْهِديّ  (5)وَكاَن يُفَّصِ َواَل أَْحَسُب الَكِلَمةَ :  َشْيئاً َواحداً ، قال أَبُو ُعبَْيدٍ  (6)أَْي :  وأَْهَل بَْدر في العََطاِء ، قال أَبُو َعْبِد الرَّ

ِريرُ  ولَمْ :  َعَربِيَّةً ، قَالَ  بَيَّاناً » والصَّحيُح ِعْنَدنَا:  في َكاَلِم العََرِب ، قال بَيَّانٌ  اَل يُْعَرفُ :  أَْسَمْعَها في َغْيِر هَذا الَحديث ، وقال أَبُو َسعيٍد الضَّ

فالَمْعنَى :  َطامُر ْبُن َطاِمٍر. قَال:  ، َكَما يُقَالُ  بَيَّان َهيَّاُن ْبنُ َهَذا :  قَاَل وأَْصُل هذه الَكِلَمة أَنَّ العََرَب تَقُوُل إَِذا َذَكَرْت َمْن اَل يُْعَرفُ « َواحداً 

ُل أََحداً َعلَى أََحِد ، قال األَْزهَ  يَنَّ بَْينَُهْم فِي العََطاِء َحتَّى يَُكونُوا َشْيئاً َواِحداً ، َواَل أُفَّضِ َرَواهُ لَْيَس َكَما َظنَّ ، َوهَذا حديث َمْشُهوٌر :  ِريُّ ألَُسّوِ

 هذا الحْرُف هكذا ُسِمَع ، ونَاٌس يَْجعَلُونَهُ من هيَّاَن بن بَيَّاَن ، قال:  أَْهُل اإِلتْقَان ، وَكأَنَّها لُغَةٌ يمانيَةٌ ولم تَْفُش في كالم َمعَّدٍ ، وقال الجْوهِريّ 

سمْعُت ُعَمر. :  ِهَشاُم بُن سْعٍد وأَبُو َمْعَشٍر عن زيد بن أَْسلََم عن أَبِيهِ  بَيَّاُن َحْرٌف رواهُ :  وال أَراهُ مْحفُوظاً عن العَرب ، قال أَبُو َمْنُصورٍ : 

َواةِ اَل يُْخطئوَن فيُغَيُِّروا ، ، علَى تَْقدير فَْعاَلَن  بَبَّانُ :  وِإْن لَْم يُكْن عربِيًّا َمْحضاً فهو صِحيٌح بهَذا الَمْعنَى ، وقال الليثُ  بَبَّانُ و ومثُْل هُؤاَلِء الرُّ

ُف منه فْعٌل ، قال:  ويقال َعلى تَْقِديِر فَعَّاٍل ، قال َكأَنََّها لُغَةٌ  بَبَّانُ وَ  وُهو والبَأُْج بَمْعنًى َواِحٍد ، وقال األَْزَهريّ :  والنُّوُن أَْصِليَّةٌ وال يَُصرَّ

 : واْختَلَفُوا في َمْعنَاهُ َعلَى ثاََلثَة أَْقَوال:  يُخنَاَواِحٌد اَل َرأَْس لَُهْم ، وقال ش بَبَّانٌ  النَّاسُ :  يََمانيةٌ ، وَحَكى ثَْعلَبٌ 

ْرُب الَواِحُد.:  ُء الَواحُد ، وقال الزمخشريُّ أَحُدَها وهو قَْوُل األَْكثَِر أَنَّهُ الشَّيْ   الضَّ

 الَجَماَعةُ واالْجتَِماع ، وإِليِه َماَل أَبُو الُمَظفَّر وغيُره.:  وثانِيِهَما

 َء له ، كما نقله عيَاض عِن الطَّْبِرّي ، وذكَرهُ في التوشيح أَيضاً ، وإِْن أَْغفَلُوه تْقصيراً ، انتهى.هُ الُمْعِدُم الِذي ال َشيْ ثَاِلثَها أَنَّ 

 : ، قال ُرؤبة (7)في تَْرجيعه تَْكَراراً له  َهِديُر الفَْحلِ :  البأْبَبَةو

__________________ 
 جارية خدبّة.:  شرحه وهو( فر  الشارح الرجز خال  1)
 ( ابن املكرم يعين صاحب اللسان ا وقد أشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.2)



546 

 

 فعالن.:  ( اللسان3)
الناس بّبان واحٌد ال :  وحك  ثعلب:  وأما قو  ثعلب يف اللســــان قا  ثعلب خطب وما أثبتناه عن اللســــان ومل ينســــب فيه القو .:  ( ابألصــــر4)

 ... سريد قوله قريباً رأس هلم. و 
 املهاجرين.:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف الصحاح5)
 أي.:  ( اللسان6)
 بسبة العليا وبسبة السفل  من أعما  فرغانة.:  ( قا  األصطخري7)
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ا  بـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ َن قـ يـــــــــــُب ارحَ َســـــــــــــــــــــــــح اعـــــــــــِ صـــــــــــــــــــــــــَ
َ
 ِإَذا امل

رنا     رنا ومــــــــــــــــــَ ًة مــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــغــــــــــــــــــَ ابــــــــــــــــــغــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــَ  أَبحبـــــــــــــــــــَ

  
ً  ذكره في لسان العرب في ب  :  وب بتشديد اليَاِء يَْعنِي البَابِيَّة ، ونَقََل عن الليث معناه ، وقال رؤبة أَيضا

اٌر  د  ُ  هـــــــــــــَ يـــــــــــــَ هـــــــــــــا َأعـــــــــــــح وقـــــــــــــُ بح َيســـــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــِ   بـــــــــــــَ
بح     ئــــــــــــــِ تــــــــــــــ  تح اَل تـــــــــــــــَ لــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ ا أَقـــــــــــــــح اهــــــــــــــَ  ِإذا َدعــــــــــــــَ

  
ل.فِذْكر الُمَصنِّف إِيَّاهُ في هذه المادة تْصِحيٌف ِمْنه ، ولْم يُنَبِّه على ذلك   شْيُخنا ، فتأَمَّ

 : [بردزب]

اءِ  بفَتْح البَاءِ  أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ ، وُهوَ  بَْرِدْزبَهْ  * ايِ وفَتْحِ البَاءِ  َمَع ُسُكوِن الرَّ َدةِ بَْعَدَها َهاٌء ، هَذا هو  وَكْسِر الدَّاِل الُمْهَملَِة وُسُكوِن الزَّ الُمَوحَّ

ْبِط ، وبه َجَزَم ا ِد بِن إِْسَماِعيَل بِن إِْبَراِهيَم بِن الُمغيَرةِ بن َجدُّ  بُن َماُكواَل ،الَمْشُهوُر في الضَّ ثِيَن ُمَحمَّ  البَُخاِرّيِ  الُجْعِفّيِ  بَْرِدْزبَهْ  إَِمام الُمَحّدِ

ا إِْبَراِهيُم بُن :  َب إِليه نِْسبَةَ َواَلٍء ، قَاَل الَحافُِظ بُن َحَجرٍ ، فنُسِ  (1)كاَن فَاِرساً َعلَى ِديِن قَْوِمه ثُمَّ أَْسلََم َولَُدهُ الُمِغيَرةُ َعلَى يَِد اليََمان الُجْعِفّيِ  وأَمَّ

ا َواِلُد البَُخاِرّيِ فَقَْد ذُكَرْت له تَْرَجَمةٌ في كتاب الثِّقَاِت البِن ِحبَّاَن فقال في الطَّبَقَِة ا:  قال ٍء من أَْخبَاِره.الُمِغيَرةِ فَلَْم أَقِْف َعلَى شيْ  ابِعَةِ وأَمَّ :  لرَّ

اِد بِن َزْيد ومالك ، وَرَوى عنه الِعَراقِيُّوَن ، َوتَْرَجَمه ال وِهَي  ذََّهبِيُّ في تَاِريخ اإِلْساَلم.إِْسَماِعيُل بُن إِبراِهيَم والُد البَُخاِرّيِ يروي عن َحمَّ

اع َكلَمةٌ  رَّ  ، َكَذا يَقُولُه أَْهُل بَُخاَرا. فَاِرِسيَّةٌ َمْعنَاَها الزَّ

 ولَعَلَّهُ ِمَن الفَاِرِسيَِّة الَمْهُجوَرِة الغير درية.:  قُْلتُ 

 : [برشب]

ا يُْستَْدَركُ   قَْريَةٌ مْن قَُرى ِمْصَر من إِْقِليِم الُمنُوفِيَّة.:  بَْرُشوبُ :  * وِممَّ

 : [برنب]

 ِن في كتاب القوانين.قَْريَةٌ مْن قَُراَها من إِْقِليم الغَْربِيَِّة ، ذكرهما ابُن الَجْيعَا:  برنوب* 

 : [بيرب]

َدةِ الثانية بعد الواو ،  بِيُروبَه أَبُو نَْصٍر أَْحَمُد بُن َداُووَد بِن علّيِ بِن َسْود بنِ :  * وفي التبصير الماجرمي ، بالكسْر وضّمِ الراِء وفتح الموحَّ

 نََزَل بَُخاَرا َوَرَوى عِن القَُطيعّي.:  ذكره المستغفرّي ، وقال

أَْحَمُد بُن :  منها (2)َضافَاتَِها ، أَي ِمْن مُ  ة ببَُخاَرى:  بِفَتْح فُسُكوٍن ، أَْهَملَه الَجْوهريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وقال الصاَغانيّ  بَْسبَةُ :  [بسب]

. ِد بِن أَبي نَْصر َكَذا َذَكره أَبُو َكامل البَْصِريُّ  محمَّ

اَغانِيُّ  بَْشبَةُ :  [بشب] يِن ُمْعَجَمةً أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال الصَّ اَدة القَاِف ، نُِسَب بِزيَ  بَْشبَِقيٌّ :  ويُقَاُل في النِّْسبَةِ  ة بَِمْروَ :  بالّشِ

ٌث َرَوى عنه السْمعَانِيُّ وتُُوفي سنة   .544إِليها أَبُو الَحَسِن عليُّ بُن محمِد بِن العَبَّاِس َزاِهٌد َصاِلٌح ُمَحّدِ

َضبََطه الذََّهبِيُّ بالِجيِم  َجْلَوانُ  أَبُو الطَّيِّبِ  ة بِبَُخاَراَء ، ِمْنَها:  أَْهَملَهُ الجوَهِريُّ وصاِحُب اللسان وقال الصاغانيّ :  بفَتْح النُّونِ  بَانَبُ :  [بنب]

. يَْرِوي عِن القَْعنَبِّي ، البَانَبِيُّ  ْبِن َماَهاَن بن َخاقَاَن بِن ُعَمَر بِن عبد العَِزيِز بِن َمْرَواَن بِن الَحَكم األََمِويُّ البَُخاِريُّ  اْبُن َسُمَرةَ  (3)الَمْفتُوَحِة 

بِن  (4)بِن الُمْنِذِر الَهْمَدانِيُّ ، َحدََّث عن إِْسَماِعيَل  َوِكيُع بُن أَْحَمدَ  أَبُو ُسفَيَانَ و عن ابن ُمقَاتٍِل السََّمْرقَْنِديّ  وإِبَراِهيُم ْبُن أَْحَمدَ  ِد ،وَكان مَن العُبَّا

 بِن َطْرُخوَن ، عن َجْلَواَن بِن َسُمَرةَ ، وعنه سْهُل بُن ُعثَْماَن. َوأَحمُد ْبُن َسْهل السََّمْيَدعِ ، وعنه خلٌَف الَخيَّامُ 

ِد بِن مْعُروفٍ  ثُوَن. البَانَبِيُّونَ  ، في آَخِريَن َذَكَرُهُم األَِميُر وابُن األَثِيِر والذََّهبِيُّ ويَاقُوتٌ  البانَبِيُّ  * وفاته أَبُو َعِلّيٍ الَحسُن بُن ُمحمَّ  الُمَحّدِ

ا   : يُْستَْدَرُك عليه* وِممَّ

 قَْريَةٌ ِمْن قَُرى ِمْصَر ِمْن إِْقِليِم الغَْربِيَِّة ، َذَكَرَها ابنُ  بانُوبُ 

__________________ 
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 بضم أوله.« حلوان» ( يف معجم البلدان واللباب البن األثري1)
 إسرائير.:  ( معجم البلدان2)
 الطائف.أو  ما يبدو من قـَرحٍن إىل :  ( يف املقايي 3)
 ..«..  مض عل  أفعلة عل  غري قياس:  ( اللسان4)
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ُعحَجم لياُقوٍت َأن
ِ. اَبنُوبَ  اجلَيحعاِن يف كتاب الَقَواِنِا ا والذي يف امل ُوَناح ِر يف الش رحِقي ِة والَغرحبِي ِة واأُلِشح  اسٌم لَثالِث قـًُر  مبِصح

قاَل أَبُو و ي ، وهي الَمْوَماة ، أَْي قُِلبَِت البَاُء ِميماً ، ألَنََّها من الشَّفَِة ، ومثُل ذلَك َكثِير ، قالَه َشْيُخنَاعن اْبِن ِجنّ :  الفاََلةَ :  البَْوبَاةُ :  [بوب]

بأَْرِض تَِهاَمة ، إَِذا َخرْجَت مْن أَعاِلي َواِدي ِهَي َصْحَراُء :  ، وفي الَمَراِصدِ  اليََمنِ  َمْن أَْنَجَد ِمْن َحاّجِ  َعقَبَةٌ َكُؤود بَِطِريقِ :  البَْوبَاةُ :  َحنِيفَةَ 

ثَنِيَّةٌ في َطِريِق نَْجد َعلَى قَْرٍن ، يَْنَحِدُر منها صاِحبَُها إِلى الِعراِق ، وقِيَل :  النَّْخلَِة اليََمانِيَِة ، وهي بِاَلُد بنِي َسْعِد بِن بَْكِر بِن َهَواِزَن ، وقِيلَ 

 نَا.قَالَهُ شيخُ  (1)غيُر ذلك 

نَقََل شيخنَا  أَْبَوابٌ  ج نَاأَْي بَمْعنَى الَمْدَخِل والطَّاِق الِذي يُْدَخُل منه وبَِمْعنى َما يُْغلَُق به ذلك الَمْدَخُل من الَخَشِب وغيِرِه ، قاله شيخُ  م البَابُ و

ه ةُ العََربِيَِّة على أَنَّ :  عن شيخه ابِن المسنَاِوّيِ َما نَصُّ َكِت الواُو اْستََدلَّ به أَئِمَّ َكة ، ألَنَّه الذي يُْجَمُع على أَْفعَاٍل قِيَاساً ، تََحرَّ  َوْزنَه فَعٌَل ، ُمَحرَّ

يّ  أَْبِوبَةٌ و كتَاج وتِيَجاٍن ، وهو عند األَْكثَِر َمِقيسٌ  بِيبَانٌ و:  بَاب واْنفَتَح ما قَْبلََها فََصار َحاح  في قَْوِل القاَُلخ بِن ْحبَابَةَ ، قالَه ابُن بَّرِ ، وفي الصَّ

 :  البِن ُمْقبِل

ج  ٍة َوال  يـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــِ اُ  َأخـــــــــــــــــح تـــــــــــــــــ  ةٍ هـــــــــــــــــَ ِوبـــــــــــــــــَ   أَبـــــــــــــــــح
ا    يــــــــــــنــــــــــــَ د  والــــــــــــلــــــــــــِّ رُت اِبلــــــــــــربِّ مــــــــــــنــــــــــــه اجلــــــــــــِ لــــــــــــِ  لــــــــــــَح

  
 من غيِر أَن يكوَن ِإتْبَاعاً ، وهَذا بَابٍ  جمعُ  أَْبِوبَة ولَْو أَْفَرَدهُ لَْم يَُجْز ، وَزَعَم ابُن األَْعَرابّي أَنَّ :  ِلالْزِدَواج ، ِلَمَكاِن أَْخِبيَة قالَ « أَْبِوبَةٍ » قَالَ 

ً  ألَنَّ  نَاِدرٌ  وقَْد َكاَن الَوِزيُر ابُن الَمْغِربِّي يَْسأَُل عن َهذه :  فَعٌَل ، وفَعٌَل ال يَُكسَُّر َعلَى أَْفِعلٍَة ، قال ابُن َمْنُظوٍر وتَِبعَهُ َشْيُخنَا في َشْرحهِ :  بَابا

 َعلَى َغْيِر قِيَاِس َجْمعَها الَمْشُهوِر َطلَباً ِلالْزِدَواجِ ، يَْعنِي هذه اللَّْفَظةَ ، وِهي (2)َهْل تَْعِرُف لَْفَظةً ُجِمعَْت :  الْمتَِحاِن فَيَقُولُ اللَّْفَظِة علَى َسبِيِل ا

ْعِر َضْرٌب ِمَن البَِديعِ يَُسمى :  ، قَالَ  أَْبِوبَة وأَْنَشَد َهَذا البَْيَت أَْيضاً اإِلَماُم البَلَِويُّ في ِكتَابِه أَلف باء :  التَّْرِصيَع. قُْلتُ وهَذا فِي صناَعِة الّشِ

ً  واْستَْشَهَد به في أَنَّ  تْبَاع َوَعَدِمه. أَْبِوبَةٍ  يُْجَمُع َعلَى بَابا ْض ِلإْلِ  ، ولم يَتَعَرَّ

 :  ِلْلقََوافِي فَقَالَ  بَ األَبَوا واْستَعَاَر ُسَوْيُد بُن ُكَراع:  وفي لسان العرب

ــــــــــــــــيــــــــــــــــُت  َوابِ أَت ــــــــــــــــح ا  أِبَبـ َبلــــــــــــــــ َ َوايف كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  ال

ا    ز عـــــــــــَ ـــــــــــُ ِش نـ ـــــــــــَوحـــــــــــح َن ال رحاًب مـــــــــــِ ا ســـــــــــــــــــــــــِ  أَُذوُد هبـــــــــــَِ

  
ابُ و ، بإِْظَهاِر الَواِو ، َواَل تُْقلَُب يَاًء ألَنَّه لْيَس بَمْصَدٍر  بَِوابَةٌ :  وَحافُِظهُ ، وهو الَحاِجُب ، ولو اْشتُقَّ منه فِْعٌل َعلَى فِعَالَة لقيل اَلِزُمهُ  البَوَّ

ا قْوُل بِْشِر اَل تُْقلَُب يَاًء ألَنَّ :  ، َكِكتَابَة ، قال الصاغانيّ  البَِوابَةُ  وِحْرفَتُهُ  َمْحٍض ، إِنما هو اسم ، ه ليس بَمْصَدٍر َمْحض ، إِنَّما هو اسٌم ، وأَمَّ

 :  َخاِزم [أَبي]بِن 

ٍر  ِت ِبشـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح نح بــــــــــَ اًل عـــــــــَ ائـــــــــِ ُك ســـــــــــــــــــــــَ نح يـــــــــَ مـــــــــَ  فـــــــــَ

ِب الــــــــــــــــــــر دحِه     نــــــــــــــــــــح َ ُه ِبــــــــــــــــــــِ ِإن  لــــــــــــــــــــَ  اَبابَ فــــــــــــــــــــَ

  
ا َجعَلَه بَْيتاً ، وَكانَِت البُيُوتُ  ً  اْستََجاَز أَْن يَْجعََل لَهُ  أَْبَوابٍ  َذَواتِ  فعَنَى بالبَْيِت القَْبَر ، كما سيأْتي ، ولمَّ  .بَابا

ابُ و  ِمْن نَْسِل الَحُروِن ، وُهَو أَُخو الذَّائِِد بِن البِطيِن بِن البَِطاِن بِن الَحُروِن. فََرُس ِزيَاِد اْبِن أَبِيهِ :  البَوَّ

 َصارَ  وِذْكُر الُمَضاِرع ُمْستَْدَرٌك ، فَإِنَّ قَاِعَدتَه أَْن اَل يَْذُكَر الُمَضاِرَع ِمْن بَاِب نََصرَ :  نَاكقَاَل يَقُوُل ، قَاَل َشْيخُ  يَبُوبُ  أَْي ِلْلسُّْلَطانِ  لهُ  بَابَ و

 ً ابا ً و ، (3) لَهُ  بوَّ ابا َب بَوَّ  اتََّخَذهُ.:  تَبَوَّ

بَةٌ و  .. أَْصنَاٌف ُمَصنَّفَةٌ :  ، َكَما يُقَالُ  أَْبَواٌب ُمبَوَّ

بَاباً  وَحَكى ِسيبََوْيِه بَيَّْنُت لَهُ ِحَسابَهُ  الغَايَةُ :  ونَْحِوهِ  فِي الِحَساِب والُحُدودِ  ، تََوقََّف فيه ابُن ُدَرْيٍد ، ولَذا لَْم يَْذُكْره الجوهريُّ ، البابَةُ و البَابُ و

 ً ، وقَاَل  (4)، أَْي يَْصلُُح لََك  بَابتِكَ  ُء ِمنْ وَهَذا َشيْ  ، أَْي يَْصلُُح لَهُ  بَابَتُهُ  هَذا لُ يُقَاو أَْي لَْم يُْسَمعْ  ُسُطوُرهُ ، اَل َواِحَد لََها:  الِكتَابِ  بَاباتُ و ، بابا

 أَْي يَْصلُُح ِلي.:  بابَتِي هَذا ِمنْ :  ابُن األَْنبَاِرّيِ فِي قَْوِلِهمْ 

__________________ 
 .«صار له بوااب»:  ( اللسان1)
 هذا لي  من اببتك أي مما يصلح لك.:  يقا :  س( اللسان والصحاح ا ويف األسا2)
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 .«خطري» ( عن اللسان ا وابألصر3)
 ثغر من ثغور اخلزر.:  األبواب:  ( يف اللسان4)
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 أَْي ِمْن أَْعَماِلَها ، بَْينََها وبَْيَن بَُزاَعا نحُو ِميلَْيِن وإِلى َحلَب َعَشَرةُ أَْميال. بَِحلَبَ  بُلَْيَدةٌ في َطِريِق َواِدي بُْطنَانَ :  ، في الَمَراِصدِ  د:  البَابُ و

دٍ َحْمَداُن بُن يُوُسَف بِن ُمحَ :  ، منهم البابِيُّ :  والنِّْسبَةُ إِلَْيَها:  بَُزاَعا َكَما َحقَّقَهُ ابُن العَِديِم في تاريخ َحلََب ، قَالَ  بَابُ  وهي:  قُْلت  البَابِيُّ  مَّ

ثِيَن َكثِيُروَن ، تَْرَجَمُهُم السَّ  ِريَن َمْن نُِسَب إِليها ِمَن الُمَحّدِ ِريُر الشَّاِعُر الُمِجيُد ، ومَن الُمتَأَّخِ ْوء.الضَّ  َخاِويُّ في الضَّ

 َرْيِن.ِمْن أَْرِض البَحْ  قُْرَب َهَجرَ  بَلَدٌ :  ، وفي بَْعِض النَُّسخ َجبَلٌ :  ، بِاَل اَلم بَابٌ و

ً  بَابٌ و  قَْريَةٌ ِمْن قَُرى بَُخارى ، واْستَْدَرَكه شيُخنَا.:  أَْيضا

اَغانّي وقد َذَكَرها الُمَصنُِّف قَِريباً. بَابَةُ  ِهيَ :  قُْلتُ   ، َكَما نَقَلَه الصَّ

 :  أَْيضاً ، َمْوِضٌع عن ابن األَْعَرابّي ، وأَنشد بَابٌ و

رِ و  قـــــــــح وســـــــــــــــــــــــَ  اَبئـــــــــَض الـــــــــبــــــــــَ َو  ِإن  ابـــــــــَن مـــــــــُ   اِبلـــــــــنــــــــــ 

    َ اح ُه بـــــــــــــَ رُي  اَببٍ لـــــــــــــَ ظـــــــــــــِ رِيـــــــــــــِب حـــــــــــــَ (1)واجلـــــــــــــَ
 

  
 َكَذا في لسان العرب.

ومِ  البَابَةُ و ٍد بِن إِْسَحاقَ  ، َكَذا في الَمَراِصدِ  ة بِبَُخاَراءَ :  بِاَل المٍ و ِمْن ثُغُوِر الُمْسِلِميَن ، َذَكره يَاقُوت ، ، ثَْغُر بالرُّ  ِمْنَها إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ

ثُ   .البَابِيُّ  الُمَحّدِ

ّكيت ، الَوْجهُ :  ِعْنَد العََربِ  البَابَةُ و ، فََمْعنَاهُ ِمَن الَوْجِه الِذي أُِريُده ويَْصلُُح ِلي ، وهو ِمَن  بَابَتِي الناُس ِمنْ :  فإَِذا قالَ  بَابَاتٌ  ج قَالَهُ ابُن الّسِ

يِت البن ُمْقبِلٍ المَ  ِقيَن وأَنشد ابُن السّكِ  :  َجاِز ِعْنَد أَْكثَِر الُمَحقِّ

ٍر  اعـــــــــــــِ ُروَن ِبشـــــــــــــــــــــــــــَ ا َ حمـــــــــــــُ ٍر مـــــــــــــَ امـــــــــــــِ يِن عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ب

ري َ     يــــــــــــــا اَباَبتِ ختــــــــــــــََ ائــــــــــــــِ جــــــــــــــَ اِب هــــــــــــــِ تــــــــــــــَ  الــــــــــــــكــــــــــــــِ

  
 ، وليس بتكرار ، كما زعمه شيخنا. ، أَي َشْرُطهُ  بَابَتُهُ  هَذا:  الشَّْرُط ، يقالُ :  البَابَةُ و تََخيََّر ِهَجائَِي ِمْن ُوُجوِه الِكتَابِ :  َمْعنَاهُ :  قَالَ 

 إَِذا بََرَق البَْرُق ِمْن قِبَِلِه لْم يََكْد يُْخلُف ، أَْنَشد أَبُو العاََلِء. ِمْصرَ  تْلقَاءَ :  ، وفي لسان العرب ع قُْربَ :  ، َكُزبْير البَُوْيبُ و

اَن  ا كـــــــــــــــَ بُ َأال ِإلـــــــــــــــ  ـــــــــــــــح وي ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــب ه  ال ـــــــــــــــُ ل  وَأهـــــــــــــــح

ا    اهبــــــــــــــَُ ينِّ وهــــــــــــــَذا عــــــــــــــقــــــــــــــَ َرتح مــــــــــــــِ واًب جــــــــــــــَ  ُذنــــــــــــــُ

  
 مْدَخُل أَْهِل الِحَجاِز إِلَى ِمْصَر.:  نَْقٌب بَْيَن َجبَلَيِن ، وقيلَ :  وفي المراِصد

 ونَْهٌر أَْيضاً كاَن بالعَراق َموِضَع الُكوفة يَأُْخذُ مَن الفُراِت.:  ، ثمَّ قَالَ  البُوْيبَاتُ  والعَاّمةُ يَقُولُونَ :  ْلتقُ 

دٍ  بَُوْيبٌ و ثِ  الِعْجِلّيِ  َجدُّ عيسى بِن َخالَّ . الُمَحّدِ  َعْن بَقيَّةَ ، وَعْنهُ أَبُو إِْسَماِعيَل التِّْرِمِذيُّ

 بُْلقينَةُ أَْيضاً ، وهي بِإِْقِليِم الغَْربِيَِّة من أَْعَمال بنَا.:  ِمْن َحْوفَها ، َكَذا في الُمْشِرِق ، وفي الَمراِصِد ، ويقال لََها ة بِِمْصرَ :  مّ بالضَّ  البُوبُ و

وهو مِدينَةٌ على  (2) ثَْغٌر بِالَخَزرِ :  ابُ األَْبوَ :  َغْيَر ُمَضاف ، والذي في لسان العرب« البابُ »:  ويقال:  ، قال في المراصد بَاُب األَْبوابِ و

ْيِن بَْحر َطبَِرْستَاِن ، وهو بَْحُر الَخَزِر ، وُربَّما أََصاب البَْحُر َحائَِطَها ، وفي َوَسِطَها َمْرَسى السُّفُِن ، قَد بُنِيَ  ،  (3) على َحافَتَيِ البَْحِر َسدَّ

يَتْ وُجِعَل الَمْدَخُل ُمْلتَِوياً ، وعلى هذا الفَم ِسْلِسلَةٌ ، فال تَْخُرجُ  باَب »  السَِّفينَةُ وال تَْدُخُل إِاّل بِأَْمٍر ، وهي فُْرَضةٌ ِلذِلك البَْحِر ، وإِنََّما ُسّمِ

اهُ أَنُو ِشْرواَن ألَنََّها بُنِيَْت على َطَرٍف في الَجبَِل ، وهو َحاِئٌط بَنَ :  أِلَنََّها أَْفَواهُ ِشعَاب في َجبٍَل ، فيها ُحُصوٌن َكثِيَرةٌ ، وفي الُمْعَجم« األَْبَوابِ 

ه ثالثمائة ذَُراعٍ ، وَجعَل علَْيهِ  َصاِص ، وَعالَّ ْخِر والرَّ ً  بِالصَّ مْن َحِديٍد ، أِلَنَّ الخَزَر َكانَْت تُغيُر في ُسْلَطاِن فَاِرَس حتَّى تَْبلَُغ َهَمَذاَن  أَْبَوابا

للحافِظ أَبِي َطاِهٍر « األَْربَِعيَن البُْلَدانِيَّة» ة ، كذا نقلَه شيُخنا من التواريخ ، ورأَيت فيوالَمْوِصَل ، فبَنَاهُ ِليَْمنَعَُهُم الُخُروَج وَجعََل عليه َحفَظَ 

ه لفّي ما نصُّ د بَاُب األَبواب:  الّسِ ُث ، اه. البَابِيُّ  المعروُف بَدْربَْنَد ، وإِليها نُِسَب أَبُو القَاِسِم َمْيُموُن بُن ُعَمَر بِن ُمَحمَّ  ُمَحّدِ

لَِفّي ، وأَبُو القَاِسم يُوُسُف بُن إِْبراِهيَم بِن نَْصرٍ :  قُْلتُ   َحدََّث ببْغَداَد. البَابِيُّ  وُهَو َشْيُخ الّسِ

__________________ 
 قوله سدين كذا خبطه وكان الظاهر ولعله عل  رأي من  وز نيابة غري املفعو  به مض وجوده اه.» ( هبامش املطبوعة املصرية1)



552 

 

 (.معجم البلدان)ب الغريب من بغداد ( ابجلان2)
 (.معجم البلدان)( اسم  لة كبرية كانت ببغداد عل  اخلند   زاء قطيعة أم جعفر وهي اآن خراب 3)
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ا اْستَْدَرَك عليِه شيُخنَا وغيُره ا بَِقَي علَى الُمَؤلِِّف ِممَّ  : * وممَّ

 ، وِهَي َمَحلَّةٌ ببَْغَداَد. البَابَشاِميُّ :  الشَّاِم َذَكره ابُن األَثيِر ، والنِّْسبَةُ إِليه بَابُ 

 البَِريِد ، َكأَِميٍر ، بِدَمْشق. بَابُ و

 [.بن حنبل]عْبد هللا بِن اإِلمام أَْحَمد َمَحلَّةُ َكبِيَرةٌ ُمجاِوَرة لَمْشهِد ُموَسى بِن َجْعفَر ، بها قَْبُر :  التِّْبِن ، ِلَمأُْكوِل الدََّوابِّ  بَابُ و

ّمِ ، بِدَمشق. (1)تُوما  بَابُ و  ، بالضَّ

قَّة وأَحدُ  أَْبَوابِ  أََحدُ :  الِجنَانِ  بَابُ و  حلََب. أَْبَوابِ  الرَّ

 ُزَويلَةَ بِِمْصَر. بَابُ و

 َمَحلَّةُ الُخلفَاِء ببغداَد.:  الُحْجَرةِ  بابُ و

 .(2)َمَحلَّة بها أَيضاً :  الشَّعير بابُ و

ثيَن واألَْشراِف.:  الطَّاقِ  بابُ و  َمَحلَّةٌ أُخرى كبيرة بالجانب الشرقّي ببغداد ، نُسب إِليها َجَماَعةٌ من المَحّدِ

ً :  البَابِ  بَنُو َحاِجبِ وَ   البوني. ِلبَابِ  بَْطٌن من بَنِي الُحَسْيِن ، َكاَن َجدُُّهم حاجبا

 فَاس. أَْبَوابِ  دُ أَحَ :  العَُروِس  بَابُ و

 ِكْسَرى ، وإِليه نُِسب ِلساُن الفُْرس. باب:  البابُ و

 الدودانية في مدينة إَِران من بِنَاِء أَنُوِشْرَواَن. أَبوابو شكى أَبَوابو

وَم.:  فَْيُروَز ، أَي ابِن قُبَاذَ  بَابُ وَ   قَْصٌر في بالد جرزاَن مما يَِلي الرُّ

 .(3)الاّلن  بَابُ و

َها ، كما سيأْتي سمجن بابُ و  : ِمْن ُمُدِن أَْرِمينِيةَ وقد َذَكَر الُمَصنُِّف بَْعضاً منها في َمَحالِّ

ٍد ، أَْسَماءٌ  بَُوْيبٌ و بُوبَةُ و بَابٌ و . بابُ و تقدََّم منها َجدُّ ِعيسى بِن َخالَّ بن عْبِد  َمْولًى ِلْلعبَّاِس :  بَابَاو بُن ُعَميٍر الَحنَفيُّ مْن أَْهِل اليََماَمِة ، تَابِعَيٌّ

 الُمطَّلِب الهاِشِمّيِ.

ً  باباو يقَِة َرِضَي هللاُ عْنُهَما. َمْولًى لعائَِشةَ  أَْيضا ّدِ ْحَمِن ْبنُ و الّصِ بإمالَِة الباِء إِلى  بابَي أَو بَابَا ُد هللِا ْبنُ وعبْ  بِزيادةِ الَهاءِ  بابَاهُ  أَو بَابَا عْبُد الرَّ

 تَابِعيُّون. بالهاءِ  بَابَْيه هو أَو الياءِ 

ِد ْبن األَْسواِرّيِ  أَبِي الحَسن َجدُّ  بابُويَةو َورعٍ وديٍن ،  قَْريٍة من أَْصبَهاَن ، أَحُد األَْغنِيَاِء ذُو:  ، بالفَتْحِ ويَُضمُّ ، ِإلى أَْسواِريَّةَ  علّيِ ْبِن ُمَحمَّ

 رَوى عِن ابِن ِعْمراَن ُموَسى بن بَيان ، وعنه أَْحَمُد الَكَرِجيُّ قَالَهُ يَْحيَى ، َكَذا فِي الُمْعَجم لياقوت.

واإِلماُم أَبو الحسن علّي بن  409ي سنة األَْرِدْستَانِّي نَِزيل نَْيَسابُوَر ، ُمحّدث توف (5) بابََوْيه َعْبُد هللِا بُن يُوُسَف بن أَْحَمَد بنِ  (4)وأَبُو َعْبِد هللا 

ث ، وهو صاحب األَربعين ، ذكره أَبو حامٍد المْحمودّي. بابََوْيه الحسين بن  الرازّي ، ُمحّدِ

ً  بَابويَةُ و َمْشِقّي ، وقد تقدم ذكره في ح ن أَ. َجدُّ واِلِد أَْحمد ْبِن الُحَسْيِن بِن عِلّيٍ الِحنَّائِّيِ  أَيضا مِّ  بُوبَةَ  يُم بنُ وإِْبراهِ  الّدِ عن عبد الوهاب  ، بالضَّ

ِد ْبن أَبُو عِلّيٍ و العَطَّار شيٌخ للعُقَْيِلّي ، بُوبَةَ  وَعْبُد هللِا ْبُن أَْحَمد ْبنِ  بن عطاٍء ، األَْصبََهانِيُّ ، شيٌخ ألَحمد بن مسلم  بُوبةَ  الَحسُن ْبُن ُمحمَّ

ثُونَ  الُختَِّلّي ، وولده محمد بن الَحسن ، روى عن محمد بن ِعيسى األَْصبَهانّي الُمْقِرئ ، وعنه ابنُه الحسنُ   .(6) ُمَحّدِ

جلُ  بابَ وَ  ةً :  الرَّ اِء ، وسيأْتي أَنَّ َمحلَّه ب ي ب َعلَ  حفر ُكوَّ  ى األَفصح.، نقله الصاغانيُّ عن الفَرَّ

 :  وأَْنَشَد قَْوَل النَّابِغَِة الَجْعِدّيِ :  قالَهُ أَبُو َماِلك األُْعُجوبَةُ :  بتَْشديِد الياءِ  البَابِيَّةُ و
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ن   ــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــِ َذرح َذا َول ةً فــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــ    اَببــــــــــــــــــــــــِ
ا    واهلـــــــــــــــــــــــُ ريحٍ وأَقـــــــــــــــــــــــح ِديـــــــــــــــــــــــُث ُقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــــــــَ

  
اغانّي ، َورَواهُ األَْزهِرّي عن أَبِي العمْيثَِل. بِبابِيَّة أَتَى فاَُلنٌ :  يُقَالَ   أَْي بأُْعُجوبَة ، َكَذا نَقَلَه الصَّ

 : ، وفيه يقُوُل قائلُُهم« البَْحَرين» وَحالُهُ في اإِلْعراِب كَحالِ  ع بالبْحَرينِ :  ُمثنًّى بَابَينو

__________________ 
 توماء.:  ( معجم البلدان1)
 فو  مدينة املنصور.:  البلدان( يف معجم 2)
 (.معجم البلدان)( ابب الالن من حصون ابب األبواب 3)
 أبو  مد.:  ( يف اللباب البن األثري4)
 ماموية.:  ( يف اللباب5)
 .«ع:  والبويب»:  يف إحد  نسخ القاموس«  دثون» ( بعد6)
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 َ اح وٍر بـــــــــــــــــَ َن بـــــــــــــــــُ ِ ِإن  ابـــــــــــــــــح اح ّم  اَببـــــــــــــــــَ  وجـــــــــــــــــَ

نـــــــــــــح و     ُر تــــــــــــــَ يـــــــــــــح مح اخلـــــــــــــَ ِر اأَلجـــــــــــــَ طـــــــــــــح اُه ِإىل قـــــــــــــُ  حـــــــــــــَ

  

اُء يف يفَح و  مــــــــــــــَ غــــــــــــــح ُة الــــــــــــــد  بــــــــــــــ  مح ضــــــــــــــــــــــــــــَ  ِء اأَلكــــــــــــــَ

مح     ُر الـــــــــــر خـــــــــــَ ثـــــــــــح ا مـــــــــــِ هـــــــــــَ نــــــــــــُ يــــــــــــُ ر ٌة َأعـــــــــــح (1)خُمحضـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .بَابَْينِ  ِمْن نَْحوِ :  وفي ِشْعٍر آخرَ 

ِحيم الَمْرَوِزيُّ ِمن ُشيُوخِ النََّسائِّيِ ، مْشُهوٌر. َمَحلَّةٌ بِمْروَ  بَابَانُ و  منها أَبُو َسِعيٍد َعبَدة بُن َعْبِد الرَّ

 يَبِيبُ  فالنٌ  بَابَ :  ، وفي لسان العرب عن ابن األَْعَرابِيّ  البِيبَةَ  َمْجَرى الَماِء إِلى الَحْوِض ، وَحَكى ابُن ِجنِّي فيه:  ، بالَكْسرِ  البِيب:  [بيب]

ةً ، وُهوَ إِ   .البِيبُ  ذا َحفََر ُكوَّ

 : * ومما يُْستَْدَرُك عليه

ب ُجلُ  بَوَّ ً  الرَّ .:  تَْبِويبا  َحَمَل على العَُدّوِ

 موضع بِسِجْلَماَسةَ.:  ، بِالضم البُوبِيّةو بُن ُمْنقٍذ عن أَبي ِرْمثَةَ ، هَذا َموضُع ذْكره ، ال كما فعلَه المصنُف. بَابَةُ و

 َهِديُر الفَْحل ، عن الليث ، وهَذا َمَحلُّ ِذْكِره.:  البابيّةو الَخْصلَة.:  البَابَةُ :  ْيثَلِ وقال أَبو العَمَ 

 جاِريَةٌ للَمْهِدّيِ لها ذْكٌر في َخبَر.:  بالضم بُوبَةُ و

ْلِو في الَحْوِض ، وُهوَ  الَمثْعَبُ :  البِيبَةُ و َغ من الدَّ ةُ الَحْوِض :  البِيبُ :  عن ابن األَعرابيّ و البِيبَةُ و البِيبُ  الذي يَْنَصبُّ منه الماُء إِذا فُّرِ وهو  ُكوَّ

ْنبُوُر والثَّْعلَُب واألُْسلُوُب.:  َمِسيُل الَماِء ، وهي  الصُّ

يه أَهُل البصرةِ في أَْسَواقِِهْم ، نقله الصاغانّي في ب وب ، ثم َضَرَب عليه بالقَلَم  بالَماءِ  عليهم يَُطوفُ  الذي السَّاقِي هو البَيَّابُ و َكَذا يُسّمِ

 وَكأَنَّه لم يَْرتَِضِه.

 :  بِن ُسْفيَاَن بِن ُمجاشعٍ ، قال جرير (2)بُن قُْرِط  بَْيبَةُ  اْسُم رُجل ، وهو:  ، كعَْيبَة بْيبَةُ و

َة الــــــــ ُدوســــــــــــــــــــــَ نــــــــح ا َأاَب مــــــــَ نــــــــَ َدســــــــــــــــــــــح ا نــــــــَ نــــــــَ َ اِبلــــــــقــــــــَ اح  قــــــــَ

اِر وَ     نح جــــــــــــــَ ا َرَدٌم مــــــــــــــِ ةَ مــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ ضُ  بـ  اَنقــــــــــــــِ

  
َمِد ِمْن بَنِي تَِميٍم ، َكاَن ِمْن أَْرَداِف الُملُوِك ، َمَدَحهُ الفََرزَدُق ، وأُمُّ الفَْضِل بِيبَى كِضيَزى ، بِْنُت عْبِد ال َسيُِّد ُمَجاِشع بَْيبَةَ  الَحاِرُث بنُ  وابنُه صَّ

د الهْرثَميَّة ، صاحبَة الُجْزِء المشهور ، َذَكرَها الذََّهبِيُّ في التاريخ الكبيِر ، وقد روى عنها  أَبو العاََلء صاِعُد بُن أَبِي بِن َعِلّيِ بِن ُمَحمَّ

َمْشِقّي.  الفَْضِل الشعيبي وغيُره ، وقد َوقَع لنا حديثَُها عالياً في معجم البلدان للحافِِظ أَبِي القَاِسِم بِن َعَساكر الّدِ

ُجُل إَِذا َسِمَن. بَْيبَبَ :  وَعْن أَبِي َعْمرو  الرَّ

 َفْصَل التَّاءِ 
 ِب املَُوحََّدةاملُثَ نَّاة الَفْوِقيَِّة ِمن ابَ 

 :  قَاَل َعبَّاُس بُن ِمْرَداس السُّلَِميُّ  ع:  أَْي أَنَّ ُحُروفََها أَْصِليَّةٌ  َكفَْعلَلٍ  تَْيأَبٌ :  [تأب]

ائـــــــــــنـــــــــــاً  عـــــــــــَ رح أُرِيـــــــــــَك  ـــــــــــَ رِي هـــــــــــَ مـــــــــــح َك عـــــــــــَ ِإنـــــــــــ   فـــــــــــَ

اِة     طــــــــَ لــــــــ  رُكــــــــن الشــــــــــــــــــــــ  َن عــــــــَ كــــــــح لــــــــَ َبابســــــــــــــــــــــَ يــــــــح تـــــــــَ  فـــــــــَ

  
بِنَاًء َعلَى أَنَّ التَّاَء زائَِدةٌ ، وقِيَل إِنّهُ ِمْن  ِفي وأ ب فَْوَعاَلِن ِمَن الَوأِْب َكَما اْختَاَرهُ أَبُو َعِلّيٍ الفَاِرِسيُّ ، َسيَأْتِي (3) تَْوأَبَانِ  تَثْنِيَةُ  التَّْوأَبَانِيّانِ و

فََذَكَرهُ ُهنَا بِنَاٌء على أَنه بَوْزِن َصْيقَل أَو َجْوَهٍر ، هكذا قاله الصاغانّي ، والعََجُب  َوَوِهَم الَجْوَهِريُّ :  تَْوأٍَب بَمْعنَى تَْوأٍَم ، وَسيُْذَكُر في َمَحلِّه

ا قُُصوراً أَو َغْفلَةً ، وقد أَقَاَم عليه النَِّكيَر شيُخنَا  ْض له هناَك ، ِإمَّ  وَخْيلَهُ ِمن ، وَجلََب َعلَْيِه َرِجَل الَكاَلمِ من الُمَؤلِّف أََحالَه في وأ ب ولم يَتَعَرَّ

 ُهنَا وُهنَا.

 فََراجْع ُهنَاَك تَْظفَْر بالُمَراِد. في وأ ب ، َكُهَمَزة ، َمَحلُّه تَُؤبَةٌ  ما بِهِ  قَْولُُهمْ و
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 الَصِحيحِ عن أَبي ُعبَْيٍد ، عن ، َذَكَر األَزهرّي في الثالثّيِ  َشَجٌر يُتََّخذُ مْنه الِقِسيُّ :  إَِشاَرة إِلى أََصالَِة ُحُروفِه كفَْعلَلٍ  التَّأْلَبُ :  [تألب]

 :  ِء القَْيِس ، بالتَّاء والَهْمَزةِ قَاَل ، وأَْنَشَد َشِمٌر الْمِرى التَّأْلَبُ و الشَّْوَحطُ :  ِمْن أَْشَجاِر الِجبَالِ :  األَصمعّيِ قَال

نح أَرحِز وَ  ُه عــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ تح ل ةٍ حنــــــــــــــــــــََ ــــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــــَ   َ حل
رَاِي     ٍ  فــــــــــــــِ لــــــــــــــح رِ  (4)فــــــــــــــِ حــــــــــــــح ٍر طــــــــــــــُ ابــــــــــــــِ عــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ومثله يف اللسان.« ء األكم يف التكملة يف ر وس األكم اهقوله يف يف»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 وسقرت من اللسان.« قُرط»:  ( يف الصحاح2)
 قادمتا الضرع.:  رأسا الض رع ا ويف الصحاح واملقايي   ا:  التوأابنيان:  ( يف اللسان3)
 ـ« وحنت اخل» قوله:  وهبامش اللسان« فراع»:  ( عن اللسان ؛ وابألصر4)
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فَْرٌغ :  الَواِحدُ النَِّصاُل الِعَراُض ، :  َشَجَرةٌ يُتََّخذُ منها الِقِسيُّ ، والِفَراغُ :  التَّأْلَبَةُ : و القَْوُس بعَْينَِها ، قال:  األَْرُز ُهنَا:  قال بعُضُهم:  قاَل َشِمرٌ 

فَْت :  ، وقوله  فأََصابَْت فَُؤاَده. (2)له بِعَْينَْيَها  (1)نََحْت له ، يَْعنِي امرأَةً تََحرَّ

اُج يَِص  بالتَّأْلَبِ  الغَِليظ الَخْلِق الُمْجتَِمُع ، ُشبِّهَ :  التَّأْلَبُ و ى منه الِقِسيُّ العََربِيَّةُ ، قَاَل العَجَّ  :  ُف َعْيَراً وأُتُنَهُ ، وهو َشَجٌر تَُسوَّ

َوااًن  طــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــَ اٍت ق اأِبََدمــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــب   َ حل
ر ابَ     اٍع قــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــــَ اَل رَأحَس يــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا عـــــــــــــــــــــــَ

  
 (3)صاغانّي اَل فِي َحْرِف الَهْمَزة كما فَعَلَه الجوهريُّ تَبَعاً لل وَهَذا َمْوِضُع ِذْكِره الَِّذي تَقَاَربَْت ُخَطاهُ ،:  أَْرٌض بعَْينَِها ، والقََطوانُ :  أََدَمات

 وغيره ، مع أَنه لم يُنَبِّه في حرف الهمزة ، وتبعَه ساِكتاً عليه ، وهو َعِجيٌب.

َكةً  التَّبَبُ وَ  الَخَسارُ :  التَّبُّ :  [تبب] ي  والَخَسارُ النَّْقُص :  تَْفِعيلُ  التَّتْبِيبُ و الَهاَلُك والُخْسَراُن ،:  كأَِمير التَّبِيبُ و كَسَحاب التَّبَابُ و ُمَحرَّ الُمَؤّدِ

:  َغْيَر تَْخِسيٍر ، ومنه قولُهُ تعالى:  قال أَهُل التفسيرِ  (4) (َوما زاُدوُهْم َغْْيَ تَ ْتِبيب  ):  لْلَهاَلِك ، َكَذا قَيََّدهُ ابُن األَثِيِر ، وفي التنزيل العزيز

 أَْي فِي خْسَراٍن. (5) (َوما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإاّل يف تَباب  )

َسْقياً لفاَُلٍن ، َمْعنَاهُ ُسِقَي فاُلٌن َسْقياً ، ولْم يُْجعَِل اْسماً ُمْسنَداً إِلى ما :  َعلَى الدَُّعاِء ، نُِصَب ألَنَّه َمْصَدٌر َمْحُموٌل َعلَى فِْعِله ، َكَما تَقُولُ  لَهُ  اتَبًّ و

ً و قَْبلَهُ  ً و ، ُمبَالَغَةٌ  تَبًّا تَبِيبا ِلفاَُلن ، ونَْصبُهُ َعلَى الَمْصَدِر بإِْضَماِر  تَبًّا:  ، َكَما يُقَاُل َجدََّعه وَعقََّره تقول تَبًّا أَيْ  قَاَل له ذِلكَ  : تَبَّبَهُ و ، تَبَّ تَبَابا

ً و فِْعٍل أَْي أَْلزمه هللاُ ُخْسراناً وَهالكاً ، ً  (6) تَبَّبَ و أَْهلَُكوُهْم.:  تَبَّبُوُهْم تَتْبِيبا  أَْهلََكهُ.:  فاَُلنا

 :  قال الراجزُ  َضلَّتَا وَخِسَرتَا أَي يََداهُ  تَبَّتْ  يقالُ  (7) (تَ بَّْت َيدا َأِب هَلَب  ):  لتنزيل العزيزفي او

رح  تــــــــقــــــــَ ٍة ملَح ُتســــــــــــــــــــــح قــــــــَ فــــــــح نح صــــــــــــــــــــــَ ا مــــــــِ رح هبــــــــِ ســــــــــــــــــــــِ  َأخح

تح     بـــــــــــ  عـــــــــــرح  تــــــــــــَ اَذا فـــــــــــَ هـــــــــــا مـــــــــــَ قـــــــــــِ افـــــــــــِ َدا صــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــَ

  
 : ، بالَكْسرِ  تَتِبُّ  يَُدهُ  تَبَّتْ :  ونَقََل شيُخنَا عن المصباح

ِة. ح به الزمخشريُّ وغيُره من األَئمَّ  َخسَرت ، ِكنَايَة عِن الَهاَلِك ، وهو ظاهٌر في الَمَجاِز كما َصرَّ

َدة التَّابُّ و َجالِ :  بتَْشِديِد الُمَوحَّ ُجلُ  تَبَّ :  ومَن الَمَجاز:  ، عن أَبي َزْيٍد. وفي األَساس تابَّةٌ :  واألُْنثَى الَكبِيُر ِمَن الّرِ َشاَخ ، وُكْنت َشابًّا :  الرَّ

ُجلُ :  التَّابُّ :  قيلَ و تَابَّةٌ  أَمْ  (8)، وَشابَّةٌ  بالتَّبَابِ  فَِصْرت تَابًّا ، ُشبِّه فَْقُد الشَّبَابِ  ً  التَّابُّ و الضَّعيُف ، الرَّ ،  الجَمُل ، والِحَماُر قَْد َدبِرَ :  أَْيضا

 ، ُهَذِليّة نَاِدَرة. أَتْبَابٌ  ج تَابٌّ  وَجَملٌ  تَابٌّ  ِحَمارُ :  يُقَالُ  َظْهُرُهَما بالَكْسِر ،

 ُمْنَكَرة أَْي َمْهلََكٍة. تَبُّوبٍ  َوقَعُوا فِي:  يُقَال الَمْهلََكةُ :  وَضبََطه الصاَغانيُّ كَصبُورٍ  كالتَّْنورِ  التَّبُّوبُ  منهو إَِذا قََطعَ  تَبَّ و قََطعَهُ :  ءَ الشَّيْ  تَبَّ و

ْدِر والقَْلِب ، نَقَلَه الصاغانّي. ما اْنَطَوْت علَْيِه األَْضاَلعُ :  َكتَنُّورٍ  التَّبُّوبُ و  كالصَّ

ِحيُح في الَمْعنَى األَِخيِر أَنَّهُ البَتُّوت:  قلت َف َعلَْيه. وقَلََّدهُ الُمَصنِّف.:  والصَّ  بالتَّاَءْيِن آِخَره ، وقد تََصحَّ

، وهو الَِّذي َخدَّ فيه  الُمْستَتِبِّ  أَْمُر فاَُلٍن ، إَِذا اطََّرَد واْستَقَاَم وتَبَيََّن ، وأَْصُل هَذا مَن الطَِّريقِ  اْستَتَبَّ و َهيَّأَ واْستََوى ،تَ :  األَْمرُ  اْستَتَبَّ و

بَيِّنَاً ِمْن َجَماَعِة ما َحَوالَْيِه مَن  (11)لَوْطِء وقُِشَر َوْجُههُ فََصار َمْلحوباً ا (10)بَكثَْرةِ  تُبِّبَ  فََوَضَح واْستَبَاَن لَمن يَْسلُُكهُ ، كأَنَّهُ  (9)السَّيَّاَرةُ أُْخُدوداً 

 األَْرِض ، فُشبِّه األَْمرُ 

__________________ 
ء المر :  ولهحترفت أي رمته عن قوس ا :  القوس الواسعة جرح النصر. حنت:  الفراي:  أورده الصاغاين يف مادة فري هبذا الضبرت وقا  يف شرحه

النصــــا  العريضــــة ا وقبر الفراي القوس البعيدة الســــهم ا ويرو  فراي ابلنصــــب أي حتت الفراي ا واملعىن :  قوة وزايدة. وقير الفراي:  القي  ا وأرز
 «.كبن هذه املرأة رمته بسهم يف قلبه

 حتدقت.:  ( عن اللسان ا وابألصر1)
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 بعينها.:  ( اللسان2)
 وتبعه الصاغاين.:  كذا والصاغاين متبخر ولعلها:   طبوعة الكويتية( كذا ا وهبامش امل3)
 .101( سورة هود اآية 4)
 .37( سورة غافر اآية 5)
 .«وتبّ » ( عن اللسان ا وابألصر6)
 .1( سورة املسد اآية 7)
 وأشابّة أنت أم لبّة.:  ( األساس8)
 خدوداً.:  ( اللسان9)
 من كثرة.:  ( اللسان10)
قوله ملحوانً كذا خبطه وابلنســخ أيضــاً ولعر الصــواب ملحوابً. قا  اجلوهري :  وهبامش املطبوعة املصــرية« ملحوانً » اللســان ا وابألصــر( عن 11)

 ـاللحب الطري  الواضح والالحب مثله وهو فاعر مبعىن 
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َعاين 
َ
َاِزين  يف امل

َتِقيُم به ا وأَنحَشَد امل ُسح
ُ امل  :  الَواِضُح الَباِّ

طــــــــــــِ و  ُه مــــــــــــَ تــــــــــــُ ثـــــــــــــح عــــــــــــَ الِم بـــــــــــــَ َث الــــــــــــظــــــــــــ  لــــــــــــَ ٍة مــــــــــــَ  يــــــــــــ 

رِ     لـــــــــــَ ي اأَل ـــــــــــح الَ  ِإَد  َدامـــــــــــِ و الـــــــــــكـــــــــــَ كـــــــــــُ  َيشـــــــــــــــــــــــــح

  

ِه  زَاجــــــــــــِ ه ومــــــــــــِ الــــــــــــِ تــــــــــــَ قــــــــــــَ َر  بــــــــــــِ   (1)َأوحَد  الســــــــــــــــــــــــــ 
ي     َواحــــــــــِ رًَا نـــــــــــَ هــــــــــح بٍّ شــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــِ تــــــــــَ رِ  ُمســــــــــــــــــــــــح مــــــــــَ عــــــــــح  مــــــــــُ

  

ه  نـــــــــــَ وح لـــــــــــَ يـــــــــــرِت عـــــــــــَ بـــــــــــِ ُرَث الـــــــــــنـــــــــــ  َبنح حـــــــــــُ ٍج كـــــــــــَ  هنـــــــــــَح

رِ     رحمــــــــــــَ ُ
رِي املــــــــــــ َوارِِد كــــــــــــاَ صـــــــــــــــــــــــــِ

َ
ي املــــــــــــ احــــــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــــَ

  
ّنِ ،  الُمْستَتِبِّ  ، َشبَّه ما في هذا الطَِّريقِ  ُمْستَتِبٍّ  نََصَب نَواِحَي ألَنَّه َجعَلَهُ َظْرفَاً ، أََراَد في نََواِحي َطِريقٍ  من الشََّرِك والطُُّرقَاِت بآثَاِر الّسِ

 :  وهو الَحديُد الِذي تُْحَرُث به األَْرُض ، وقال آَخُر في ِمثِْله

ا  هـــــــَ تــــِ يـــــ  ا َأوح َعشــــــــــــــــــِ اهـــــــَ حـــــــَ نح ضــــــــــــــــــُ ا مــــِ هـــــــَ تـــــُ بـــــح  أَنحصــــــــــــــــــَ

بٍّ يف     تـــــــــِ تـــــــــَ ا ُمســـــــــــــــــــــــح مـــــــــَ يـــــــــَد َواأَلكـــــــــَ  َيشـــــــــــــــــــــــُ   الـــــــــبـــــــــِ

  
أَيِ اْستَقَاَم واْستَمرَّ ، ُكلُّ هَذا  «لَهُ َما َحاَوَل في أَْعَدائِك اْستَتَبَّ  َحتَّى»:  في حِديِث الدَُّعاءِ و وٍء بَيِّن ،أَْي في َطِريٍق ذي ُخُدوٍد أَْي ُشقُوٍق َمْوطُ 

َح به الزمخشريُّ في األَساس ، والُمَؤلُِّف أَْعَرَض عن ِذكْ   (2) االْستِتْبَابِ  رِ في لسان العرب. وُمْقتََضى َكاَلِمه أَنَّه من الَمجاِز ، وهكذا صرَّ

عِن ابِن فَاِرٍس وابن األَثيِر ، وفيما َذَكْرنَا  وتََرَك ما اْشتَدَّ إِليه االْحتيَاُج أِلُوِلي األَْلبَاِب ، وأََشار شيُخنَا ، إِلى نُْبَذةٍ منه من َغْيِر تَْفِصيٍل ، ناقالً 

ينَاِريَّةِ » شارحِ المقَاَماِت عند قول الَحِريِرّيِ في َمْقنٌَع للحاِذق البَِصير ، ويُْفَهُم من تقِرير الشَِّريِشّيِ  إِْمَرتَهُ ، أَي  اْستَتَبَّتْ  َكْم آِمر به:  «الّدِ

ْت ، الميُم بََدُل البَاِء وأَنَّ نَْفي النَّْفيِ إِثْبَاٌت   .(3)اْستَتَمَّ

َدةِ  بالَكْسرِ  التِّبَّةُ و  أَْي َحال َشِديَدةٍ. بِتِبَّةٍ  ُهوَ :  يقالُ :  وفي التَْكِملَة:  الشَِّديَدةُ الَحالَةُ :  وتَْشِديِد الُمَوحَّ

تَهُ  أَتَبَّ :  يُقَالُ و  ، نَقَله الصاغانّي ، وهو َمَجاز. تَبَّ  ِمثْلُ  َشاخَ :  ، َكَدْحَرجَ  تَْبتَبَ وَ  وُهَو َمَجاٌز. أَْضعَفََها أَيْ  هللاُ قُوَّ

ْهِريزِ  بالبَْحَرْينِ  ْمرٌ تَ :  ويُْكَسرُ  بالفَتْح التَّبِّيّ و وهو الغَاِلُب على تَْمِرِهِم ، يَْعنِي أَُهَل البَْحِريِن. :  بالبَْصَرة ، وهو بالَكْسِر ، وقال أَبو حنيفة كالّشِ

 :  ٌء يأُْكلُهُ ُسقَّاُط النَّاِس ، قَاَل الَجْعِديُّ َرِدي:  وفي التهِذيب

ُه و  الـــــــــــــُ د ِدرحٍع ختـــــــــــــََ نـــــــــــــًا عـــــــــــــنـــــــــــــح طـــــــــــــح َرَض بـــــــــــــَ  َأعـــــــــــــح

يبِّ  ِإذا ُحشــــــــــــــــــــــــــــــَي     تــــــــــــــــ  َا الــــــــــــــــِ ري  قــــــــــــــــَ ا مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــ   زِق

  
ِة وقَْد بَِقي فيه ِمنها هو:  ، أَهمله الَجوهرّي هنا ، وقال الليث َكِكتَاب التَِّجابُ :  [تجب] ةً من ِحَجاَرةِ الِفضَّ ة ، َما أُِذيَب َمرَّ  ، أَي الِفضَّ

قِْطعَةُ :  التُِّجيبَةُ :  ، هذا نَصُّ ابن سيده في الُمْحَكم ، وقَْد خالََف قاِعَدته ُهنا في ِذْكِره الَواِحد بَِهاٍء ، وقال ابُن جْهَور تَِجابَةٌ  منه والقْطعَة

ِة النَِّقيَّةُ ، ة:  ، بالكْسِر على تِْفعَالٍ  التِّْجبَابُ :  قال ابن األَْعَرابيّ و الِفضَّ ، وهذه المادة ذكرها  َحَجِر الَمْعِدنِ فِي  يكونُ  الَخطُّ مَن الفضَّ

 ة ، قاله شيُخنا.بِنَاًء على أَنَّ التَّاَء زائدةٌ والمؤلُف َجعَلها أَْصِليَّةً ، فأَْوَرَدَها ُهنَا بالُحْمَرة ، واَل اْسِتْدَراَك واَل ِزياد« ب ج و» الجوَهِريُّ في

م تُجيبُ و كذا قَيََّده الَهْمَدانِيُّ ، :  َكَما َماَل إِليه أَْهُل األَنساِب ، وفي اْقتِبَاس األَْنوار ويُفتح وأَْكثَُر األُدباءِ ، َكَما َجَزَم به أَْهُل الَحِديِث ،  بالضَّ

ِة الوَ :  وقاَل القَاِضي عياضٌ  د بِن السيِد النََّحويُّ يَْذَهُب إِلى ِصحَّ ْجَهْيِن ، وتَاُؤه أَْصِليَّةٌ على وبِه قَيَّْدنَاهُ عن ُشيُوِخنَا ، وكان األُْستَاذُ أَبو ُمَحمَّ

ْرِف ، وعنِد الَجْوهرّيِ وابِن فاٍرس وابِن ِسيَده زائد ةُ الصَّ « ج وب» ةٌ ، فذكُروه فيَرأْيِ الُمَصنِّف تَبعاً للخليل في العَْيِن ، وتَعقَّبَه أَئمَّ

ُحوا بِتَْغِليِط َصاحِب العَْينِ  وارتََضاهُ ابُن قرقول في الَمَطالعِ والنَّوِويُّ وابُن السيد النَّحِوّيِ  يَْنتَِسبُوَن :  ، قال ابُن قُتَْيبَةَ  بَْطٌن ِمْن ِكْنَدة:  ، وَصرَّ

بِْنُت ثَْوبَاَن بِن ُسلَْيم  تُِجيبُ  إِلى َجدَّتِِهم العُْليَا ، ِهيَ 
َرَهاِء بن ُمنَبِّه بِن  بْنُت ثَْوبَاَن بِن ُسلَْيم بن تُِجيبُ  ِهيَ :  بِن َمْذِحجٍ ، وقال ابُن الجّوانيّ  (4)

 َسُكونِيٌّ َواَل َعْكس تُِجيبِّيٍ  ُكلُّ :  مُحَرْيِث بِن ِعلَّة بِن َجْلِد بِن مذِحجٍ وهَي أُم َعِدّي وَسْعٍد اْبنَْي أَْشَرَس بِن َشبِيِب بِن السَُّكوِن ، قال ابُن َحزْ 

 ْؤِمنِيَن ُعثَْماَن ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ.أَِميِر المُ  قَاتِلُ  التُِجيبِيُّ  ِمْنُهْم ِكنَانَةُ بُن بِْشر

__________________ 
 .«مفعو  أي ملحوب تقو  منه  به يلحبه  باً ِإذا وطئه وسر فيه اه ـ
 .«ومراسه» ويف األساس« ومراحه»:  ( اللسان1)
 .«ولعله االستتباب كما هو واضح اهقوله ذكر االستتباب كذا خبطه »:  االستباب ا وهبامش املطبوعة املصرية:  ( ابألصر2)
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 .«قوله وأن نفي النفي إثبات تتبمر هذه العبارة ويراجض الشريشي اه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 ُسليم بن رهاء من مذحج.:  429( يف مجهرة ابن حزم ص 4)
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ْحَمنِ  قَبِيلَةٌ ِمْن ِحْميََر مْنُهمْ :  تَُجوبُ و بِن  َعلّيِ  أَِميِر الُمْؤمنينَ  قَاتِلُ  ِمْن ُمَراٍد ثُمَّ ِمْن ِحْميَر التَُّجوبِيُّ  ِقيُّ الُمَراِديُّ الِحْميَِريُّ الشَّ  بُن ُمْلَجم َعْبُد الرَّ

َف بَْيَت الَوليِد بِن ُعْقبَة أَبِي َطاِلب  :  (1)السَُّكونِّيِ  َرِضَي هللاُ عنه ، وَغِلَط الَجْوهريُّ فََحرَّ

ا ريحَ الـــــــــــــنـــــــــــــ  ٍة َأاَل ِإن  خـــــــــــــَ اَلثـــــــــــــَ َد ثـــــــــــــَ عـــــــــــــح  ِس بــــــــــــــَ

يــــــــُر     تــــــــِ يــــــــيبّ قــــــــَ جــــــــِ ر الــــــــتــــــــ  نح ُمضــــــــــــــــــــــَ اَء مــــــــِ ذي جــــــــَ  الــــــــّ

  
يُق :  والعَُمَرانِ  وسلموآلهعليههللاصلىالنبيُّ  أَي الثَّاَلثَة الُخلَفَاُء ، وإِنََّما ُهم ُهم أَنَّ الثَّاَلثَةَ  منه ، َظنًّا التَُّجوبيّ  الجوهريُّ قَتيلُ  أَْنَشَدهو ّدِ الّصِ

هو ابُن ُمْلَجٍم ، وكان من َولَِد ثَْوِر بِن كْنَدةَ  التَُّجوبّيِ  قَتِيلُ :  الُكَمْيت وقول:  المجمل في فارس ابنُ  قال ، اعنهمهللارضياألَْكبَُر والفَاُروُق ، 

يَ :  د فقال، فََرَوى الَكْلبِيُّ أَنَّ ثَْوراً هذا أََصاَب َدماً في قَْوِمه ، فََوقَع إِلى ُمَرا  .تَُجوب ِجئُت أَُجوب إِليكم األَْرَض ، فُسّمِ

 فارٍس فيما ذهب قَاتُِل ُعثَْماَن ، وهو ِكنَانَةُ بن فالن ، بَْطٌن لُهْم َشَرٌف ، وليست التَّاُء فيهما أَصليّةً ، انتهى ، فالجوهرّي تَبَع ابنَ :  التُِّجيبِيُّ و

، فال وَهَم وال َغلََط. مع أَن المؤلف ذكر القَبِيلَتَْين في ج وب ، غير ُمنَبِّه عليه ، ورأَيُت في حاشيِة  إِليه ، مع موافقته لرأْي أَئمة الصَّْرفِ 

 كذا َضبَطه المصنُف بخّطه:  قال الشيخ محمد النَّواِجيّ :  كتاب القاموس بخّطِ بعِض الفضالء ، عند إِنشاد البيِت المتقدم ِذْكُره ما نّصه

 :  بُِمْهملَة ، كِقْدر ، والقَافِيَةُ َمْكُسوَرةٌ ألَن بعَده« ِمْصرِ » ُمْعجَمة ، كعَُمَر ، وصوابهبضاٍد « ُمَضر»

جِي و  رَابــــــــــــَ ي قـــــــــــــَ كــــــــــــِ بــــــــــــح ي وتـــــــــــــَ كــــــــــــِ ا ِدَ اَل أَبــــــــــــح  مــــــــــــَ

رِوو     مـــــــــح وَ  َأيب عـــــــــَ ا ُفضـــــــــــــــــــــــُ نـــــــــ  وا عـــــــــَ بـــــــــُ يــــــــــ  دح غـــــــــَ  قـــــــــَ

  
نََسبَها لنَائِلَةَ بنِت الفََرافَِصِة بِن األَْحوِص الَكْلبَيَّة َزْوجِ ُعثَماَن ، وكَذا رأَْيتُهُ بحاشية بَخّطِ وكذا رواهُ الَمْسعُوِديُّ في ُمُروجِ الذََّهِب ، لكن 

يِن الشَّاِطبِّيِ َشْيخِ أَبِي َحيَّاَن على حاشية ابن بَرّي على الّصَحاح ، نقالً عن أَِبي ُعبَْيٍد البَكِرّيِ في لَمقَاِل في َشْرح فَْصل ا» ِكتَابه َرِضّيِ الّدِ

 أِلَبِي ُعبَْيٍد القَاِسِم بِن َسالم ، انتهى.« األَْمثَالِ 

 يَْعَضُد َما َذَهَب إِليه الُمَؤلُِّف ، فإِنّه ُكْنيَةُ « فُُضول أَبِي َعْمِرو»:  َوَكْوُن اإِلْنَشاِد ِلنَائِلَةَ اْلَكْلبَيَّة ُهَو األَْشبَهُ ، وقوله في البَْيِت األَِخيرِ :  قُلت

ً  من الجوَهِريّ  َوَهمٌ  بِن َزْيدٍ  الُكَمْيتِ  أَبِي الُمْستَِهلِّ  إِلى أَي الَجْوَهِرّيِ البَْيَت السَّابِقَ  ونْسبَتُه ثَالِث الُخلَفَاِء ، قَد تقدم أَنه تَبَِع ابَن  .(2) أَيضا

 ي ِكتَابِه العَْيِن ، وقد تَقَدَّم أَنَّهم تَعَقَّبُوهُ َوَغلَُّطوهُ في ذلك.بُن أَْحَمد ف الَخِليلُ  اإِلَمامُ  وضعه «ت ج ب» أَْي مادة هنا فارس في الُمْجَمل.

 : * ومما يُْستَْدَرُك عليه

مِّ  تُِجيبُ   َمَحلَّةٌ بِمْصَر ، اْستَْدَرَكه شيُخنَا نقالً عن المراصد ولُّبِ اللبَاِب.:  ، بالضَّ

انِّيِ النَّسَّابَةُ ، واْلمْقَريِزيُّ في الخَطط.وِهَي ِخطَّةٌ قَِديمةٌ نِسبَْت إِلى بَنِي تُِجي:  قْلتُ   َب ، َذَكرها ابُن الَجوَّ

ه ، قال:  التُِّجيبُ :  وقال ابُن ِهَشام اجِ الطُّْرُطوِشيُّ يَُخاطُب :  ُعُروُق الذََّهِب ، هكَذا نَقَلَه الَمقَِّريُّ ، ورأَْيته بَخّطِ وفي ذلك يقُوُل أَبُو الَحجَّ

 :  التُِّجيبِيَّ َصاِحَب الِفْهِرْستِ 

جــــــــــيــــــــــيبِّ ِد يف  ِب  الــــــــــتــــــــــ  بــــــــــَ ُم الســــــــــــــــــــــــ  ربح بيف مــــــــــُ  حــــــــــُ

يب     ــــــــَ ب نح ســــــــــــــــــــــَ ِر مــــــــِ اِز اَ شــــــــــــــــــــــح فــــــــَ مــــــــَ ــــــــِ ُه ل ــــــــُ ت لــــــــح عــــــــَ  جــــــــَ

  

تح  َلصـــــــــــــــــــــَ ِذي خــــَ َد الـــــــ  َجـــــــح
َو  املــــ يـــــــُب حــــَ بــــِ َم ا ــــَ  نــــعــــح

بِ     ِدِن اَ ســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح نح مــــــــــــَ رُُه مــــــــــــِ َواهــــــــــــِ ُه جــــــــــــَ  لــــــــــــَ

  

ه  تـــــــــــِ دًا يف أُُرومـــــــــــَ ُب جمـــــــــــح ســـــــــــــــــــــــــَ ُت َأحح نـــــــــــح ا كـــــــــــُ  مـــــــــــَ

بِ     اَء َأوح َذهـــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــَ ٍة بــــــــــَ نح ِفضـــــــــــــــــــــــ  وُن مـــــــــِ كـــــــــُ  يـــــــــَ

  

تُ  ىت  رَأَيــــــــــح يــــــــــبــــــــــاً » حــــــــــَ ٍب «  ــــــــــُِ يــــــــــَر يف ذهــــــــــَ  قــــــــــِ

َربِ و     ِن الــــــــــــــعــــــــــــــَ ًة يف أَلحســـــــــــــــــــــــــــُ غــــــــــــــَ ٍة لــــــــــــــُ  فضـــــــــــــــــــــــــــ 

  

وا  ــــــُ ال ةُ قـــــــَ ــــــبـــــــَ ي جــــــِ ــــــ  ــــــت ن  ال َة مــــــِ ــــــكـــــــَ ي ــــــِ ب وَن الســــــــــــــــــــ  ــــــُ ن عــــــح ــــــُ  يـ

رح     قــــــــُ ِ فـــــــــَ اح جــــــــَ اِد الــــــــلــــــــ  بِ  عــــــــَ َذا ُتصـــــــــــــــــــــِ ا كــــــــَ يــــــــهــــــــَ  فــــــــِ

  

ا  يـــــــــَر هلـــــــــَ يـــــــــاِن قـــــــــِ قـــــــــح ـــــــــعـــــــــِ َن ال ُروُ  مـــــــــِ ـــــــــعـــــــــُ  كـــــــــَذا ال

َو     يـــــــــــبُ هـــــــــــُ جـــــــــــِ و اأَلَدبِ  الـــــــــــتـــــــــــ   َرَو  هـــــــــــَذا أُولـــــــــــُ

  

د  قــــــــــَ ــــــــــَ ِ ل اح َرفــــــــــَ ِ اأَلشــــــــــــــــــــــــح اح ِدنــــــــــَ عــــــــــح َ
َز املــــــــــ ائــــــــــِ  اَي حــــــــــَ

بِ     ِب الـــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــِّ ِب َذاٍت طـــــــــــــَ يـــــــــــــَ  اَبَءا أبَِطـــــــــــــح
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والُمثْنَّاةِ في آخره ، َكَذا في نُْسَختِنَا ، وهو الذي َجَزَم به أَبُو حيَّاَن وغيُره ، وعليه جرى العَلَُم السََّخاِويُّ في  بالفَتْحِ  التَّْخَربُوتُ :  [تخرب]

 ، قال تَْخَربُوتٌ :  ِسْفر السَّعَادة فَقَالَ 

__________________ 
 و قرشي ولي  سكونياً.( كذا ا وهو الوليد بن عقبة بن أيب معيرت ا وهو أخو عثمان ألمه ا وه1)
 .18/  3( البيت مما ينسب للكميت ولغريه ا انظر شعره 2)
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َعلُ :  اجلَرحِمي   َُوح َدِة يف آِخره ا فوزنه فـَعحَلُلوٌ  ا وَجَزم غريُه أَبن َوزحنَه تـَفح
َخة شـــــــيِخَنا ابلَباِء امل و  بَِناًء ُهَو فـَعحَلُلوت ا ويف نســـــــح

ِقي ةِ  اُر الَفارَِهُة من الن وِ  ؛ هَذااخلِيَ :  عل  زاَِيَدِة الت اءِ  ُثـَن اِة الَفوح
ُر امل ِضُعهُ  َأيح َفصح بناًء عل  َأن الت اَء َأصلّيٌة فوزنه فعحَلُلوٌ   َموح

َها ابأَلصالةِ  أَلن  الت اَء اَل تـُزَاُد َأو الً  ا قا  ابُن ِسيَده نح صو َب أَبُو َحي اَن وغريُه ولكِ  َوَوِهَم اجلَوهرِي   ِإاّل بِثَبٍت ا فـََقَض  عليـح
ِة ا وَأن القوَ  أَبَصالَتَـَها َخطَبٌ ال ُيَساِعُدُه الِقَياُس َواَل الس َماُع ا   قاَلُه شيُخَنا.َأن  الت اَء هي الز اِئدُة يف هَذا اللفح

اغانيُّ وغيُره.:  قُْلتُ  بَه الصَّ  وَصوَّ

 ْولَى أَنَّ َمحلَّهُ خ ر ب كما ستأْتي اإِلشارة إِليه في َمَحلِّه.واألَ  في ن خ ر ب سيأْتي ذكره التََّخاِريبُ و

 : [تذرب]

ا يُْستَْدَرُك عليه لسان َمْوضٌع قالَه ابن َسيَده ، والِعلَّةُ في أَنَّ تَاَءهُ أَْصِليَّةٌ ما تَقَدََّم في تَْخرَب علَى قَْوِل ابِن ِسيَده ، كَذا في :  تَْذَربُ :  * وِممَّ

 هذا َمَحلُّ ِذْكِرِه ، وقد أَْغفَلَه الُمَؤلُِّف.العرب ، و

ْبِط للشُّْهَرةِ  التُّْربَةُ و التَُّرابُ و التُّْربُ :  [ترب] ّمِ في الثالثة ، وإِنما أُْغِفَل َعِن الضَّ بِزياَدة  التَّْيَرابُ و كَصْيقَل التَّْيَربُ و (1)َكنُفََساء  التَُّربَاءُ و بالضَّ

اُء َعلَى اليَاِء فَيُقَالُ  َكِعثْيٍَر ، وقوُل شيخنا كمْريََم في غير َمَحلِّه  التِّْريَبُ و بزيادة األَِلفِ  التَّْوَرابُ و كجوَهر التَّْوَربُ و تَْريَابٌ  األَِلِف ، وتُقَدَُّم الرَّ

َ  التِّريبُ و ، أَْو هو لُغَةٌ فيه وقِيَل بَكْسِر اليَاِء وفَتِْحَها اُز في الجامع  م ِميٍر ، األَخيُر عن ُكَراعكأ وُكلَُّها مستعمٌل في كالم العََرِب ، ذكرها القَزَّ

يِن السََّخاِويُّ في ِسْفِر السَّعَاَدة وذكَر بعَضها ابُن األَعرابّي وابن ِسيَده في المخّصِص وحكى المط :  ّرز عن الفراء قالواإِلَماُم َعلَُم الّدِ

مُّ فيه  تِْربَانٌ و التَُّراِب أَتِْربَةٌ  َجْمعُ :  ، وقال اللِّْحيَانِيُّ في نََواِدِره تَُرابِيُّ  ٌس اَل يُثَنَّى َواَل يُْجَمُع ، ويُْنَسُب إِليهِجنْ :  التَُّرابُ  بالَكْسِر وُحِكَي الضَّ

 ً وفيه :  ، قال شيُخنا تُْرب َجْمع التَُّرابَ  أبي علّيٍ الفَاِرِسّيِ أَنَّ ونقل بعُض األَئّمة عن  بَِجْمع أَي اللُّغَاِت المذكورةِ  ولم يُْسَمْع لَسائِرَها أَيضا

 التَُّرابِ  نَ ، فإِذا َعنَْيَت َطاقَةً واِحَدةٌ مِ  التُّْربَةِ  أَْرض َطيِّبَةُ :  ، يُقَالُ  التُّْربَة َواِحد ، إِالَّ أَنَُّهْم إَِذا أَنَّثُوا قَالُوا التَُّرابُ و التُّْربُ :  نََظٌر ، وَعِن اللْيثِ 

َظاِهُرَها ، َكَذا في :  األَْرِض  تُْربَةُ : و َرْمُسهُ :  اإِلْنَسانِ  تُْربَةُ و يَعني األَْرَض. «يَْوَم السَّْبتِ  التُّْربَةَ  َخلََق هللاُ »:  في الَحِديثِ و ، تَُرابَة قُْلتَ 

َما بَْيَن :  نَْفُسَها ، وفي األََساس األَْرضُ  ، وهي بِالتَّْربَاءِ  ألَْضِربَنَّهُ َحتَّى يَعَضَّ :  ، يُقَالُ  التَُّرابِ  نَْفسُ :  التَّْربَاءُ :  عن الليثو لسان العرب ،

 ، أَيِ السَّماِء واألَْرِض. التَّْربَاءِ و (2)الَجْربَاِء 

 التَُّرابَ  تَُسوقُ :  تَِربَةٌ و تَِربٌ  ، وِريحٌ  التَُّرابِ  َكثِيرُ :  تَِربٌ  ، وثًَرى بٌ تَرِ  ، كالفََرح ، َوَمَكان التََّربُ :  وَمْصَدُرهُ  تَُرابُهُ  َكثُرَ :  ، َكفَِرحَ  تَِربَ و

ً  َحَملَتْ :  تَِربَةٌ  وِريحٌ   :  ، قال ذو الّرّمة تَُرابا

رنا اَبرٌِح  اٌب َومــــــــــــــَ حــــــــــــــَ رنا ســــــــــــــــــــــــــــَ ِربمــــــــــــــَ   (3) تــــــــــــــَ
ِربٌ راَِيٌح و     يــــــــــــــاِت :  تــــــــــــــَ افــــــــــــــِ (4)َ حيت ابلســــــــــــــــــــــــــــ 

 

  
 ُعفَِّر بِِه.:  تَِربٌ  ، ولَْحمٌ  التَُّرابُ  أََصابَهُ :  ءُ الشَّيْ  تَِربَ و .بالتَُّرابِ  َجاَءتْ :  تَِربَةٌ  ريحٌ :  األَساس ، وفي لسان العربكذا في 

ُجلُ  تَِربَ و ً : و التَُّرابُ  َصاَر في يَِده:  الرَّ ا :  وفي حِديِث فَاِطَمةَ بنِت قَْيسِمن الفَْقِر ،  بالتَُّرابِ  ، وفي نسخة لَِصقَ  لَِزق:  تَِرَب تََربا وأَمَّ

ً  فَلَِزقَ  َخِسَر واْفتَقَر:  تَِربَ و اَل َماَل لَهُ. أَْي فِقيرٌ  تَِربٌ  ُمعَاويَةُ فََرُجلٌ  َكةً ، بالتَُّراِب تََربا ً وَ  ، ُمحرَّ ، بزيادة الهاء ، قال  َمتَْربَةً و كَمْسَكٍن ، َمتَْربا

 اْفتَقََر بَْعَد الِغنَى.:  أَتَْربَ  بَْعَد َما (6) [فالن] تَِربَ :  وفي األََساِس  (5) (َأْو ِمْسِكيناً ذا َمرْتَبَة  ):  هللا تعالى في كتابه العزيز

ً  ، وفي الدَُّعاءِ  ال أََصاَب َخْيراً  ، وهو على الدَُّعاِء ، أَي يََداهُ  تَِربَتْ و ِريَْت ُمْجَرى الَمَصاِدِر لَهُ وَجْنَدالً ، وُهَو ِمَن الَجَواِهِر التي أُجْ  تُْربا

يََداهُ وَجْنَدلَْت ، ومن العرب مْن يَْرفَعُه ، وفيه  تَِربَتْ  الَمْنُصوبَِة على إِْضماِر الِفْعِل َغْير الُمْستَْعَمِل إِظهاُره في الدَُّعاِء ، كأَنَّه بََدٌل من قولهم

ُ  تُْنَكحُ » قال وسلملهوآعليههللاصلىفي الحديث أَن النبي و مع ذلك معنى النَّْصِب ،  الَمْرأَة

__________________ 
 الرَتحاَبُء.:  ( الصحاح واللسان واجملمر1)
 .«ا رابء» ( عن األساس ا وابألصر2)
 ال بر هو الشو  من دار ختّوهنا.:  قوله مرا اخل صدره كما يف التكملة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
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 .«وابرح ترب أييت ابلسافياء:  قوله ورايح ترب كذا خبطه والذي ابألساس الذي بيدي»:  املصرية( هبامش املطبوعة 4)
 .16( سورة البلد اآية 5)
 ( زايدة عن األساس.6)
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ِبها  َاهِلا و ســـــــَ
ِمَها ومل ا  َتِربَ  َقدح :  ر  َمالُهُ يقا  للر ُجِر ِإَذا قَ :  قا  أَبو ُعبيد «َيَدا َ  َترَِبتح  فـََعَليحَك ِبَذاِت الدِّينِ  (1)ِلميســـــــَ

َابِ  َأي افـحتَـَقر حىت  َلِص َ  َعاءَ  يـَتَـَعم دِ  ملح  وسلموآلهعليههللاصلىَأن  النيب   ـــــــــــو ُ َأعحَلُم  ـــــــــــويـََروحَن :  ا قا  ابلرت   عليهِ  الد 
َعاءَ  هبا يُرِيُدون ال وهم يقولوهَنَا الَعَربِ  أَلحســــَنة عل  َجاريَةٌ  َكلمةٌ   ولكنها ا ابلَفقحرِ  َخاَطب عل  الد 

ُ
ِر هبا ا  ُوُقوعَ  وال امل اأَلمح

ُده (2)ُهَو ُدَعاءٌ عل  ا َِقيَقِة ا واأَلوُ  َأوحَجُه :  هلِل َدر َ  ا وقيرَ :  معناها:  وقيرَ  َةَ  ا ويعحضـــُ أَنحِعمح »:  قولُه يف حديث ُخَزميح
َباحاً  َتغَنت يَداَ  ا قا  (3)َيَداَ  ا يُرِيُد ِبِه  َترَِبت:  ن  قوهَلمإِ :  وقا  بعُ  الناسِ  «َيَدا َ  َترَِبت صــــــــَ وَهَذا َخطَبٌ ال :  اســــــــح

ا َ  ا  َلقــــــَ ــــــَ ت:  َ ُوُز يف الَكالِم ا ولو كــــــاَن كمــــــا ق ــــــَ َداَ  ا أَتَرب ــــــَ ــــــث أََن ٍ و  ي وُ  ِ  »:  يف حــــــدي مَل َيُكن َرســــــــــــــُ
ب اابً  وسلموآلهعليههللاصلى َُعاتـََبةِ أِلََحدِ  يـَُقو ُ  انَ كَ   ا َفح اشــاً  َواَل  ســَ

ِقيَر أَرَاد ِبِه ُدَعاًء له  «َجِبيُنه (4) َترَِبت:  اَن عنَد امل
َحاِبهِ  بَكثـحَرِة الس ُجوِد ا فَبم ا  ا فإن ه َ حُموٌ  عل   َاِهره. فـَُقِتَر الر ُجُر َشِهيداً « حَنحُر َ  (4) َترَِبتح »:  قولُه لبع  َأصح

ِلأْلَبَْعد ، قَاَل ، فَنُِصَب ، َكأَنَّهُ  التَُّرابَ :  لََك ، فََرفَعُوه وإِْن كاَن فيه َمْعنَى الدَُّعاء ألَنه اسٌم وليس بَمْصَدٍر وَحَكى اللِّْحيَانِيُّ  التَُّرابُ :  وقَالُوا

 ُدَعاٌء.

ِخْبَت وَخِسْرت ، وقَاَل شيُخنا :  يََداكَ  تَِربَتْ  ومن الَمَجازِ :  وفي األََساِس  بالتَُّرابِ  أَي اَلِصقٌ  َمتَْربَةٍ  الَمْسَكنَةُ والفَاقَةُ ، وِمْسِكيٌن ذُو:  الَمتَْربَةُ و

َمْخَشِرّي وغيُره أَنه َمَجاٌز ، وكَذا قولُه اَل أََصْبت َخْيراً ، انتهى.:  اْفتَقَرَ  تَِربَ و عند قوله ح به الزَّ  َظاِهُره أَنَّه َحِقيقَةٌ ، والذي َصرَّ

ُجلُ ا أَتَْربَ و :  قال بعُضهم:  ، قال اللِّْحيانِيُّ  ِضدٌّ  ، هذه األَْعَرُف ، كالتَُّرابِ  َمالُهُ فََصارَ  َوَكثُرَ  إَِذا اْستَْغنَى ُمتِْربٌ  فَُهوَ  أَتَْربَ و قَلَّ َمالُه.:  لرَّ

ا :  الُمتِْربُ و ، التَُّرابِ  الُمْحتَاُج ، وُكلُّه من:  التَِّربُ  ا َعلَى أَنَّ َمالَهُ ِمثْلُ الغَِنيُّ ، إِمَّ ً  َعلَى السَّْلب وإِمَّ َب تَتِْريبا أَي الفَْقِر  فِيِهَما التَُّراِب َكتَرَّ

اِهَره َكَكتََب ، وهَذا َكاَن َعلَْيِه أَْن يَقُوَل َكفَِرَح وإِّن ظَ :  والِغنَى ، وهَذا َذَكَرهُ ثَْعلٌَب ، وَغِلَط َشْيُخنَا فََظنَّهُ ثاَُلثِيًّا فاْعتََرَض على المؤلِّف وقال

ح به ابنُ  ْح أَحٌد باستعمال ثاُلثِيِّه في الَمْعنَيَْيِن ، فكيف َغفََل عن التضعيف الذي صرَّ  َمْنظور والصاغانّي مع َعِجيٌب منه جدَّا ، فإِنه لم يَُصّرِ

 ذكر مصدره ، وغيُرُهما من األَئمة ، فاْفَهْم.

ُجُل ، ِإذا أَتَْربَ و اتٍ  قَدْ  داً َملََك َعبْ  الرَّ  ، َعْن ثَْعلٍَب. ُمِلَك ثاََلَث َمرَّ

بَهُ وَ  ءَ أَيِ الشَّي أَتَْربَهُ و بَ  ، التَُّرابَ  َعلَْيهِ  َوَوَضعَ  َجعَلَ :  تَرَّ ً و ، بالتَُّرابِ  أَْي تَلَطَّخ فَتَتَرَّ ْبتُه تَتِْريبا ْبتُ و ، تَرَّ ً  الِكتَابَ  تَرَّ ْبتُ و ، تَتِْريبا  تَرَّ

 َ ً  نَاالِقْرَطاَس فَأ بُه تَتِْريبا  .«الِكتَاَب فإِنَّهُ أَْنَجُح ِلْلَحاَجةِ  أَتِْربُوا» في الَحِديثِ و ، أُتَّرِ

بَ و  :  ، قاَل أَبُو ذَُؤْيبٍ  التَُّرابُ  لَِزَق بِهِ :  تَتَرَّ

َت  ُه حتــــــــــــَح نــــــــــــَ َرعــــــــــــح َابِ َفصــــــــــــــــــــــــــَ ُه  الــــــــــــرت  بــــــــــــُ نـــــــــــــح جــــــــــــَ  فــــــــــــَ

رَتِّبٌ     تــــــــــــَ ضُ  مــــــــــــُ جــــــــــــَ ٍب َمضــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــح رِّ جــــــــــــَ كــــــــــــُ  ولــــــــــــِ

  
بَ و ً  فاُلنٌ  تَتَرَّ با ثَ  تَتَرُّ قَاَء ، وُكلُّ َما يُْصلَُح فهو تََرْبتُ و فاَُلنَةُ اإِلَهاَب ِلتْصِلَحهُ  تََربَتْ و .بالتَُّراب إَِذا تَلَوَّ بٌ  ، وُكلُّ ما يُْفَسُد فهو َمتُْروبٌ  الّسِ  ُمتَرَّ

 ، ُمشدَّداً ، َعِن اْبِن بُُزْرُج.

َكةً  َربُوتٌ تَ  ونَاقَةٌ  ، تََربُوتٌ  َجَملٌ و ا أَْن يَُكوَن من َذلُولٌ :  ، ُمَحرَّ ا أَن تَُكوَن التَّاُء بََدالً من الدَّاِل في َدَربُوت ، ِمَن  التَُّرابِ  فإِمَّ ِلِذلَّتِه ، وإِمَّ

يّ  َواُب َما قَالَهُ أَبو علّي :  الدُّْربَة. وهو َمْذَهُب سيبويِه ، وهو مذكور في موضِعه ، قال ابن بَّرِ إِّن أَْصلَه َدَربُوت ، فأُْبدلَْت  تََربُوت فيالصَّ

ُمَذلٌَّل :  تََربُوتٌ  بَْكرٌ :  ، أَْصلُهُ َدْولٌَج ، ِلْلِكنَاِس الذي يَِلُج فيه الظَّْبُي وغيُره من الَوْحِش ، وقال اللحيانيّ  (6)، كما فَعَلُوا في تَْولَجٍ  (5)دالُه تاًء 

ُكلُّ َذلُول مَن األَْرِض :  ، وهي التي إِذا أََخْذَت بِمْشفَِرَها أَو بُهْدِب َعْينَِها تَبِعَتَْك ، وقال األَصمعيُّ  تََربُوتٌ  فََخصَّ به البَْكَر ، وكذلك نَاقَةٌ 

 ، الذََّكُر واألُْنثى فيه َسَواٌء. التَُّراب ، وُكلُّ هَذا ِمنَ  تََربُوتٌ  وغيِرَها

ً  التَِّربَةُ و األَنَامل.:  تَِربَاتٌ :  اوَجْمعُهَ  األُْنُملَةُ :  ، َكفَِرَحة التِربةُ و ض الَوَرق ، وقيلَ  (7)ُسْهِلي  نَْبت:  أَيضا  هي:  ُمقرَّ

__________________ 
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قوله مليســمها كذا خبطه وابلنســخ وابلنهاية أيضــاً والذي ابملطبوعة  ســبها »:  وهبامش املطبوعة املصــرية« و ســنها» ( عن اللســان ا وابألصــر1)
 .«ملاهلا و سبها وجلماهلا ولدينها:  وامليسم اجلما . ويف اجلامض الصغري

 واألو  الوجه.:  ( النهاية واللسان2)
 .«قوله يريدون كذا خبطه ولعله يريد بدلير ما قبله»:  وهبامش املطبوعة املصرية« يريدون»:  ( عن اللسان ا وابألصر3)
 ترب.:  ( يف النهاية واللسان4)
 فببد  من الدا  لء.:  اللسان( 5)
 كما أبدلوا من التاء دااًل يف قوهلم دوجل وأصله توجل.:   ( عبارة اللسان6)
 .«سهر» ( عن اللسان ا وابألصر7)
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ُر وا َزحن  هح َرٌة ُمَعل َقُة ا َمنحبتـَُها السـ  َا ُبسـح اَكٌة ومَثََرهُتَا كَبهن  َجَرٌة شـَ ِبَةُ :  ةَ وهِتَاَمُة ا وقا  أَبو حنيف (1)شـَ َها  الرت  َلُح َعنـح رَاُء َتسـح َخضـح
رَاء ا  ا الرت حاَبءُ  َأي النـ بحُت َأِو الش َجَرةُ  وهي اإِلِبُر ا َبَةُ و  كَصحح  ا ُ َر َكًة. الرت 

تْبَاءُ :  عِن ابن األَعرابِيّ « رتب» وفي التهذيب في تَْرَجَمة :  وفي األَساس:  النَّاقَةُ الُمْنَدفِنَة:  التَّْربَاءُ و َسْيِرَها ،النَّاقَةُ الُمْنتَِصبَةُ فِي :  الرَّ

. أَي أََكْلَت لَْحَم الحْربَاِء اَل لَْحَم نَاقَة تَْربَاءَ  بِلَْحم ِحْرباَء ال بلَْحم (2)فُْق :  َرأَى أَْعَرابِيٌّ َعْيوناً يَنُظر إِبلَه وهو يَفُوُق فَُواقاً ِمن َعَجبِه بِها ، فَقَال

بُ  تَْسقُُط فَتُْنَحرُ   لْحُمَها. فيَتَتَرَّ

ْدِر أَو َما َوِلَي التَّْرقَُوتَْين مْنه:  قِيَل ِهيَ  التََّرائِبُ و ْدرِ  عَظاُم الصَّ :  التَّْرقَُوتَانِ :  قَاَل أَبُو ُعبَْيد أَْو َما بَْيَن الثَّْديَْين والتَّْرقَُوتَْينِ  أَْي ِمَن الصَّ

ْدِر من َرأَْسي العَْظَماِن الُمْشِرفَا الَمْنِكبَْيِن إِلى َطَرف ثُغَُرة النَّْحِر وبَاِطِن التَّْرقَُوتَْيِن ، يُقَاُل لَُهَما القَْلتَاِن وُهَما الَحاقِنَتَاِن ،  (3)ِن في أَْعلى الصَّ

ْدِر ، وأَْربٌَع من َطَرُف الُحْلقُومِ :  والذَّاقنَةُ  ْجاَلِن والعَْينَاِن ، أَْو َمْوِضُع الِقاَلَدةِ  أَْو أَْربَُع أَْضاَلعٍ من يَْمنَة الصَّ مَن  يَْسَرتِِه ، أَو اليََداِن والّرِ

ْدِر ، وهو قَْوُل أَْهِل اللُّغَِة أَْجَمعيَن ، وأَْنَشُدوا اِلْمِرِئ القَْيِس   :  الصَّ

ة  اضـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ ريحُ مـــــــــُ اُء غـــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ٌة بـ فـــــــــَ هـــــــــَ فـــــــــح هـــــــــَ  مـــــــــُ

ا    هــــــــَ رَائــــــــبـــــــــُ رِ  تـــــــــَ جــــــــَ نــــــــح جــــــــَ ٌة كــــــــالســــــــــــــــــــــ  ولــــــــَ قــــــــُ  َمصــــــــــــــــــــــح

  
َح الَجْوَهِريُّ أَنَّ َواِحَدَها تَِريبُ :  َواِحُدَها لَعَاِن اللَّتَاِن تَليَان التَّْرقَُوتَْيِن ، وأَنشدَ :  التَِّريبَتَان َكَكِريمة وقيلَ  تَِريبَةٌ  َكأَِميٍر ، وَصرَّ  :  الّضِ

لـــــــــــــَ  وَ  وُح عـــــــــــــَ لـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ٍب يـ نح َذهـــــــــــــَ ـــــــــــــبٍ مـــــــــــــِ رِي   تـــــــــــــَ
ُه     َ  لــــــــــــَ يــــــــــــح اِج لــــــــــــَ وحِن الــــــــــــعــــــــــــَ لــــــــــــَ ونُ كــــــــــــَ  ُغضــــــــــــــــــــــــــُ

  
ْدُر فيه النَّْحُر ، وُهَو َمْوِضُع القاَلَدةِ ، واللَّبَّةُ :  وقَاَل أَبُو ُعبَْيد ثُْغَرةُ النَّْحِر ، وِهَي الَهْزَمةُ بْيَن التَْرقَُوتَْيِن ، :  َمْوِضُع النَّْحر ، والثُّْغَرةُ :  الصَّ

 :  قَاَل الشَّاِعرُ 

لــــــــــــــــَ  و  رَاُن عــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــز عــــــــــــــــح اال هــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِ رَائــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ   تـ
ُر     حـــــــــــــح ثـــــــــــــاُت والـــــــــــــنـــــــــــــ  ه الـــــــــــــلـــــــــــــ  رٌِ  بـــــــــــــِ (4)شــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
، وقال  (5)َمْنَحُرهُ :  البَِعيرِ  تَِريبَةُ و ، تََرائبُ :  ، وِهَي أَْعلَى َصْدِر اإِلْنَساِن تْحَت الذَّقَِن ، َجْمعَُها التَِّريبَةِ  وفي الَحديِث ِذْكرُ :  قال اْبُن األَثِيرِ 

ْدُر ، وأَنشد:  التَِّريبُ :   فارس في الُمْجَملِ ابنُ   : الصَّ

اَيَها َعل   َرَف َثدح ِيبِ َأشح  الرت 
 : البَْيُت لألَْغلَِب الِعْجِلّي ، وآِخُره:  قُْلتُ 

ِليَك اِبلنـ ُتوبِ   ملَح يـَعحُدَوا التـ فح
مْخشِرّيِ.َعامٌّ فِي الذُُّكوِر :  التََّرائِبُ : و قاَل َشْيُخنَا  واإِلنَاِث ، وَجَزَم أَْكثَُر أَْهل الغَِريِب أَنََّها َخاصٌّ بالنَِّساِء ، وُهَو َظاِهُر البَْيَضاِوّي والزَّ

َدةُ :  بِالَكْسرِ :  التِّْربُ و هِذِه  تِْربُ  هذه:  يُقَالُ  والسن باألُْنثَى ،ُمْختَصٌّ  التِّْربَ  إِنَّ :  وُهَما ُمتََراِدفَاِن ، الذََّكُر واألُْنثَى فِي ذلَك َسَواٌء ، وقِيلَ  اللِّ

:  لألَْزدّيِ « التَّْرقِيص» عن« الُمْزِهرِ » ، ونَقََل السَّيُوِطيُّ في أَتَْرابٌ  ، وُهْم وُهنَّ  ِتْربَان وَهما:  . في األََساسأَتَْرابٌ  أَْي ِلَدتَُها ، وَجْمعُهُ 

ةُ اللَِّساِن :  إِلناِث ، ويُقَاُل للذُُّكورِ األَْسنَاُن ، اَل يُقَاُل إِالَّ لِ :  األَتَْرابُ  ه أَئِمَّ األَْسنَاُن واألَْقَراُن ، وأَّما اللََّداُت فإِنَّهُ يُكوُن للذُُّكوِر واإِلنَاث ، وقد أَقَرَّ

،  أَتَْرابٌ  ، والَجْمعُ  تِْربَانِ  ، وُهَما تْربَُهاو يتِْربِ  ِهيَ :  يقالو ، وأَْكثَُر ما يكون ذلك في الُمَؤنِث ، َمْن ُوِلَد َمعَك التِّْربُ :  قِيلَ و َعلَى ذلك.

نُّ :  ، بالقَْصِر ، وقال تِْربَى وَغلَط شيُخنا فََضبََطهُ  :  األَْليَُق تَْرُكهُ وما بْعَده. وقاَل أَيضاً فيما بَْعدُ :  على خاَلِف الِقيَاِس ، وقال عنَد قوله والّسِ

، ال يُْعلَُم ألََحد من اللغويين وال في كالم أَحٍد من العَرب نَْقٌل انتهى ، وهَذا الَكاَلُم َعِجيٌب من شيخنا ، وَغْفلَةٌ  َعلَى أَنَّ هَذا اللَّفَظ من إِْفراده

 ً :  قُْلتُ  (6) (أَْتراب  َوِعْنَدُهْم قاِصراُت الطَّْرِف ):  وظاِهُره أَّن األُولى تَْختَصُّ بالذكوُر ، وهو َغلٌَط ظاهٌر بدليل:  وقُُصوٌر ، وقال أَيضا

 ُهنَا األَْمثَاُل ، وهو حسٌن ، إِذ ليست هناك ِوالَدةٌ. األَتَْرابَ  أَن (7) (ُعُرابً أَْتراابً ):  فَسَّر ثعلب في قَْوله تَعالَى

__________________ 
 .«حزن» ( عن اللسان ا وابألصر1)
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قوله قف كذا خبطه ويف األســــاس ف  بتقدمي الفاء عل  القاف ولعله أمر من »:  وهبامش املطبوعة املصــــرية« قف» ( عن األســــاس ا وابألصــــر2)
 .«وفا  الرجر فواقاً إذا شخصت الريح من صدره:  فا . قا  اجلوهري

 من صدر رأسي.:  ( اللسان3)
 والنخر.:  ( اللسان4)
 منخرة ابخلاء املعجمة.:  ( اللسان وامكم5)
 .52( سورة طه اآية 6)
 .37الواقعة اآية ( سورة 7)
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ةَ  (1)وخاَدنَتَْها  تِْربََها َصاَرتْ  أَيْ  تَاَربَتَْهاو  :  كما في األََساس قال ُكثَيِّر َعزَّ

اِربُ  تـــــــــــَ ـــــــــــُ تح  تـ ـــــــــــَ ب عـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ تـ يضـــــــــــــــــــــــــًا ِإَذا اســـــــــــــــــــــــــح  بـــــــــــِ

ا َ     بـــــــــــــــَ ُرف  الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ اِء تـ بـــــــــــــــَ بُدحِم الـــــــــــــــظـــــــــــــــِّ  كـــــــــــــــَ

  
ْعفَةُ :  فالسُُّكوِن اْحتََراٌز ِمَن التَّْحِريك ، فال يَُكوُن ذْكُر الفَتْح ُمْستَدَركاً كما َزَعَمه َشيُخنا بالفَتْح التَّْربَةُ و  بالفَتْح أَيضاً ، نقله الصاغانّي. الضَّ

يُْفِرُغ في :  لَهُ ِجبَاُل السَّراة ، كَذا في المراصد ، وقيلَحوْ  يَُصبُّ في بُْستَاِن اْبِن عاِمرٍ  بقُْرِب َمكَّةَ علَى يَْوَمْيِن منها َوادٍ :  َكُهَمَزةٍ  بِاَل اَلمٍ و

ْعر َضُرورةً ، َكَذا في كتاب نَْصر ، وفي لسان العرب َن َراُؤه في الّشِ  قَاَل ابُن األَثير في حديث ُعَمر َرِضَي هللاُ عنه ِذْكرُ :  نَْجَراَن ، وُسّكِ

ْوِض في َغْزَوةِ ُعَمَر :  على يَْومْيِن منها. قُلتُ  واٍد قُْرب مكَّةَ :  ، ِمثَاُل ُهَمَزةٍ  تَُربَةَ  وِمثْلُهُ قَاَل الَحاِزِمّي ، ونَقََل شيُخنَا عن السَُّهْيِلّي في الرَّ

 في إِليها ُعَمرَ  أَْرَسلَ  سلمووآلهعليههللاصلىإِنَّ النبيَّ :  قال في العُيُونو إِليها أَنََّها أَْرٌض كانت ِلَخثْعََم ، وهكذا َضبََطه الشَّاميُّ في سيَرتِه ،

بَاِب طوله ثاَلُث لَياٍل ، فيه نَْخٌل وزروٌع وفََواكهُ :  ، وقال األَصمعيُّ  َسْبعٍ  سنَةَ  َشْعبَانَ  في ذلك وكان ، َرُجالً  ثاََلثينَ  وقد قَالُوا :  ِهَي َواٍد للّضِ
إِنهُ َواد َضْخٌم ، َمِسيَرتُه عْشُروَن يَْوماً أَسفله بنجد وأَعاله بالسَّراة :  (2)

َواٍد َواحٌد يَأُْخذُ مَن السََّراة ويُْفِرُغ في :  تَُربَةُ :  وقَاَل الَكْلبِيُّ  (3)

ثينَ  تَُربَةُ :  نَْجَراَن ، وقِيلَ  ويَْعُضُده َما في :  أَْربَعِ لَيَاٍل ِمْن َمكَّةَ ، قاله شيُخنَا ، قُْلتُ هي َعلَى :  َماٌء في َغْرِبّيِ َسْلَمى ، وقال بعُض المَحّدِ

، وهَي واٍد على َمسيَرة أَْربَعِ لَيَاٍل مَن الطَّائِف ، ورأَْيُت ناساً من  التَُّرب أَْطيَبَ  تَُربَة في أَْرض العََرب ، فََوَجْدتُ  تُْربَة َوِطئُْت ُكلَّ :  األََساِس 

 أَْهلَها.

َعَرَف »:  َمْوضٌع ِمْن بِاَلِد بَنِي َعاِمِر بِن ِكاَلٍب ، وِمْن أَْمثَاِلِهمْ :  تُْربَةُ و ، أَْي كقُْربَة ، َواٍد ِمْن أَْوديَة اليََمِن ، تُْربَةُ : و ان العربوفي لس

ُجِل يَصيُر إِلى األَْمِر الَجِلّيِ بَْعَد األَْمِر  (4) «تُْربَةَ  بَْطنِي بَْطنَ   أَبِي البََراِء. (5)الُمْلتَبِس ، والَمثَُل لعامر بن مالٍك يُْضَرُب للرَّ

اِء اْسم َمْوِضعٍ  تُْربَة كُهَمَزةٍ ، فْليُْعلَْم ذلَك ، وبه تَْعِرُف ُسقُوَط ما قالَه شيُخنَا ، وليس عْنَد الَحاِزمّيِ  تَُربَةَ  وَذَكَره السَُّهْيِليُّ فِي:  قُْلتُ  َساِكَن الرَّ

، يَْظَهُر ذلَك عنَد ُمَراَجعَِة ُكتُِب األََماكِن  ِلتُْربَة كُهَمَزةٍ تَْعِريفٌ  تَُربَةَ  امر بِن َمالٍك ، َكَذا قِيَل ، على أَنَّ بْعَض ما َذَكَره فيمن بِاَلد بَنِي عَ 

 والبِقَاع.

م ، التَُّربَةُ و  َكُهَمَزةٍ باَل اَلم ، كذا في لسان العرب. تَُربَة َغْيرُ َمْوضعَاِن ، وُهَو :  كَصْحَراءَ  التَّْربَاءُ و ، كُهَمَزة ، بالالَّ

وله  وهي قَْريَةٌ من َزبيد ، بها قَْبُر الَولّيِ الَمْشُهور َطْلَحةَ بِن عيَسى بن إِْقبَال ، ُعرَف بالِهتَار ، ُزْرتُهُ ِمَراراً ، ع باليََمن:  كُجهْينَةَ  تُرْيبةُ و

 َكَراماُت َشهيَرةٌ.

 .تَُرابِيّ وَ  أَيضاً. والنِّْسبَةُ إِليهَما تَُرْيبِيٌّ  ع به:  اَمةكقُمَ  تَُرابَةُ و

مِّ  تُْربَانُ و فَة وقيلَ  َواٍد بَْيَن الَحِفيِر والَمِدينَةِ :  بالضَّ ، ذاِت ِحْصن وقُلَل ، على الَمَحّجة ، فيها ِميَاهٌ كثيرة  (6)بَْيَن َذاِت الَجْيِش والَملَِل :  الُمَشرَّ

هو َمْوضٌع َكثيُر الِمياه ، بينَه :  قاَل ابُن األَثير «بتُْربَانَ  ُكنَّا»:  ئشةَ عا حديث وفي. بَْدرٍ  َغَزاة في وسلموآلهعليههللاصلىمرَّ به رسوُل هللا  ،

ً  تُْربَانُ و ، َكَذا في لسان العرب ، (7)وبيَن الَمدينة نَْحُو َخْمَسِة فََراسَخ  قَْريةٌ على َخْمَسِة فََراسَخ من سَمْرقَْنَد ، قاله ابُن األَثير ، وإِليها :  أَيضا

ُث. ُد بُن يُوُسَف بن إِْبَراهيَم التُّْربَانِيُّ الفَقيهُ الُمَحّدِ هو :  بَما َوَراَء النَّْهر فيَما أَُظنُّ ، وقيلَ قَْريَةٌ :  وقَاَل أَبُو َسْعٍد المالينيّ  نُِسَب أَبُو َعلّيٍ ُمَحمَّ

 ، كذا في الَمَراِصد والُمْشتََرك لياقوت ، قاله شيُخنَا. (8)ُصْقٌع بَْيَن َسَماَوةِ َكْلٍب والشَّأِْم 

ثيَن ، َوأَْنَشَدنَا بَْعُض لَقَبُه ، عل:  وقيلَ  َعلّي بن أَبي َطالٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ُكْنيَةُ أَميِر الُمْؤمنينَ  تَُرابٍ  أَبُووَ  ى ِخاَلف في ذلك بَْين النََّحاةِ والُمَحّدِ

 : الشُّيُوخ

__________________ 
 .«قوله وحاذهتا كذا خبطه والذي يف األساس وخادنتها» وهبامش املطبوعة املصرية« وحاذهتا» ( عن األساس ا وابألصر1)
 (.تربة)البلدان ( وهو قو  أمحد بن  مد اهلمداين كما يف معجم 2)
 وما أثبتناه يواف  مبعناه ما جاء يف معجم ايقوت.« يوماً السافلة ينحدر أعاليه ابلسراة»:  ( ابألصر3)
 تـَُربَة.:  ( يف معجم ما استعجم4)
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 .«مالك بن عامر» ( عن اللسان والبكري ا وابألصر5)
 وملر والسيالة عل  امجة نفسها.:  ( عبارة ايقوت6)
 ترابن عل  مثانية عشر مياًل من املدينة ا عل  طري  مكة.:  البكري عن األصمعي( يف معجم 7)
 ( هو قو  نصر قاله ايقوت.8)
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ي  لــــــــــــِ حــــــــــــح كــــــــــــُ َدتح فــــــــــــَ جِي َرمــــــــــــِ لــــــــــــَ قــــــــــــح ا مــــــــــــُ  ِإَذا مــــــــــــَ

رَابٌ     ــــــــــــــــــُ َر َأيب  تـ عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ رَابِ مــــــــــــــــــَ   نـ ــــــــــــــــــُ  تـ

  
 .«البََصائر» أَْنَشَد الُمَصنُِّف فيوَ 

وحَ   نح فـــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــُض مــــــــــــــــــَ َابِ َأاَن َومجــــــــــــــــــَِ   الــــــــــــــــــرت 
َداُء     رَابِ فــــــــــــــــــِ ِر َأيب  تـــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــح رَابِ نـــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــُ

  
اهُد النَّْخَشبِيُّ :  تَُرابٍ  أَبُوو َسالَة القَُشْيريَّة» مْن رَجال الزَّ  هَي نََسُف.:  ونَْخَشبُ « الّرِ

 .490تُُوفَِّي سنة َحْيَدَرةُ بُن الَحَسِن األَسامّي الَخِطيب العَْدل ، :  تَُرابٍ  وأَبُو

.:  تَُرابٍ  وأَبُو انِيُّ بَعّي الَحرَّ  َحْيَدَرةُ بُن ُعَمَر بِن ُموَسى الرَّ

.:  تَُرابٍ  وأَبُو  َحْيَدَرةُ بُن َعِلّي القَْحَطلنيُّ

ثُوَن.:  َحْيَدَرةُ بُن أَبي القَاِسم الَكْفُرَطابِيّ :  تَُراب وأَبُو  أَُدبَاُء ُمَحّدِ

ُم ، تُُوفَِّي سنة :  تَُرابٍ  وأَبُو  .492َعْبُد البَاقي بُن يُوُسَف بن َعلّيٍ الَمَراِغيُّ الفَقيهُ الُمتََكلِّ

د البَْصريُّ َوالُد أَبي الَحَسن َعلّيٍ الكاتِب تَُرابٍ  وأَبُو َداِن اْبنَا أَْحَمَد الَمْرَوِزيَّانِ  َعليُّ بُن نَْصِر بن َسْعِد بن ُمَحمَّ ُد بُن أَْحَمَد و والُمَحمَّ ُهَما ُمَحمَّ

ُد بن أَْحَمد الَمْرَوِزيُّ َشْيٌخ أِلَبي َسْعد ْحمن السُّلَِمّي ، وُمَحمَّ ْحَمن  اإِلْدِريسّيِ  بن ُحَسْيٍن الَمْرَوِزيُّ َشْيٌخ أِلَبي َعْبد الرَّ وَعْبُد الَكريم بُن َعْبد الرَّ

د نَزيُل  التَُّرابّيِ  بن .الَمْوِصلّي أَبُو ُمَحمَّ ْميَاطيُّ الُمَجاِهديُّ ، قََرأَ  ونَْصُر بُن يُوُسفَ  ِمْصَر ، َسِمَع َشْيَخه َخطيَب الَمْوِصل بفَْوت منه. وعنه الّدِ

ُد بُن أَبي الَهْيثَمِ  أَبُو بَْكرو علَى ابن ُمَجاهد ، وعنه ابُن َغْلبُوَن ، قاله الذََّهبيُّ  َمد بِن علّيٍ الَمْرَوزيُّ  ُمَحمَّ ، َحدََّث عن أَبي َعْبد هللا بن  َعْبِد الصَّ

يه السََّرْخسّيِ ، وعنه البَغَِويُّ والسْمعَانيُّ ، وتُُوفِّي سنة  ُد بُن الُحَسْين الَحدَّادُ  543َحوُّ ، عن الَحاكم ، وعنه ُمْحيِي السُّنَِّة  التَُّرابيُّ  َوفَاتَه ُمَحمَّ

ثُونَ  التَُّرابيُّونَ  البَغَِويُّ ،  لى ُسوٍق لهم يَبيعُوَن فيه الُحبُوَب والبُُزوَر ، َكَذا في أَْنَساب البُْلبَْيسّي.نِْسبَة إِ  ُمَحّدِ

اةُ « الُمْعَجم» وَضبََطه في ُكوَرةٌ بِمْصرَ :  َكإِْزِميل إِتِْريبُ و ل ، وهَي في َشْرقّيِ ِمْصَر ، ُمَسمَّ بِن ِمْصَر بِن بَْيَصَر بن َحاِم  بإِتْريبَ  بفَتْح األَوَّ

 َعْيُن َشْمٍس ، وَعْيُن َشْمٍس َخَراٌب لْم يَْبَق ِمْنَها إِاّل اآلثَاُر.:  قََصبَةُ هذه الُكوَرةِ بن نُوحٍ و

 .إِتِْريبَ  وقَْد َدخْلتُ :  قُلت

م هللاُ وْجَهه فَسََّر شِمرٌ  ومْنهُ  ، أُْنثَى ، أَْصُل ِذَراع الشَّاةِ :  ككتَاب ، بالَكْسر التَِّرابُ و لَئْن َوِليُت بَني أَُميَّةَ ألَْنفَُضنَُّهْم نَْفَض »:  قَْوَل َعلّيٍ َكرَّ

أَْصُل ِذَراعِ الشَّاةِ ، والسَّبُُع إِذا أَخذ شاةً قبَض َعلَى ذلَك الَمَكاِن :  التِّرابُ و وَعنَى بالقَصَّاب ُهنا السَّبَُع ،:  قالَ « الَوِذَمةَ  التَِّرابَ  القَصَّابِ 

َكَكتٍِف ، قاله ابن األَثير ، يُريُد اللُُّحوَم  (1) تَِربٍ  ُمَخفَّف ، بفَتْح فَُسُكون تَْرب َجْمعُ  التَِّرابُ  أَي أَْو ِهيَ  ،فنَفََض الشَّاةَ ، وسيأْتي في ق ص ب 

عَةُ في األَْوَذام :  ، والَوِذَمةُ  التَُّراب التي تَعَفََّرْت بُسقُوطَها في ْلِو ، (3)، وهَي السُّيُوُر التي تَُشدُّ  (2)الُمتَقَّطِ َوابُ  بها ُعَرى الدَّ ، قَاَل  أَو الصَّ

ثَ  تَِربٌ  طعَامٌ :  األَْزهريُّ  التي :  التَِّراب ، «التَِّربَة الِوَذامَ  نَْفَض القصَّابِ »:  َحديُث علّيٍ ِرْضواُن هللا عليهومنه:  . قَالَ بالتَُّرابِ  ، إَِذا تَلَوَّ

بَتْ  يَسقََطْت ف اُب يَْنفُُضها. قال األَصمعيُّ  التَُّراب فتَتَرَّ  لَْيَس هَو هَكَذا ، ِإنَّما ُهوَ :  (5)ُشْعبَةَ َعن هذا الَحْرِف فقَاَل  (4)َسأَْلُت :  ، فالقَصَّ

اِب الِوَذامَ » ى، وقيَل الُكُروُش كلَُّها تُ  التَُّراب ، وهي التي قد َسقََطت في «التَِّربَة نَْفَض القَصَّ مَن الَمْرتَع  التَُّرابُ  ، ألَنََّها يَْحُصُل فيها تَِربة َسمَّ

َرنَُّهْم مَن الدَّنَس :  ديث، والَوِذَمةُ التي أُْخِمَل بَاِطنَُها ، والُكُروُش َوِذَمةٌ ألَنَّها ُمْخَملَةٌ ويُقَاُل ِلَخْمِلَها الَوَذُم ، وَمْعنَى الحَ  لَئْن َوِليتُُهْم ألَُطّهِ

 .(6)والَخبَث 

 ، فإِعاَدتُه هنا كالتَّْكَراِر. تَاَربَتَْها ، وقد تَقَدََّم في األَتَْرابِ  وُمَصاَحبَةُ  الُمَحاَذاةُ :  الُمتَاَربَةُ و

ثيَن. َمَحلَّةٌ بَسَمْرقَْندَ :  ، بالَكْسر َماتِيَربُ و  ، نُسَب إِلَيها َجَماَعةٌ مَن الُمَحّدِ

مِّ  التُّْربِيَّةُ و  : مع تَشديد اليَاِء ، َكَذا هو َمْضبُوطٌ  بالضَّ

__________________ 
 ختفيف ترب.:  ( اللسان والنهاية1)
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 املنقطعة األوذام.:  ( النهاية واللسان2)
 ُيشّد.:  ( النهاية واللسان3)
قوله قا  األصمعي سبلت شعبة اخل ما هنا هو الذي يف النهاية هنا والصحاح واملختار يف مادة »:  والنهاية واللسان ا وهبامشه( كذا ابألصر 4)

 وذم ا والذي فيها من اللسان قلبها فالسائر فيها مسؤو .
 ( انظر اهلامش الساب .5)
 وألطّيبّنهم من اخلبث.:  ( يف النهاية واللسان6)
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َتِشُر َمَض أَدحَ. رِيٍح َأوح بـَرحد  اءُ ِحنحطٌَة مَححرَ  َرة وهَي َرقيَقٌة تـَنـح بـُُلَها أَيضاً َأمححَُر اَنِصُض ا ُمح  ا َحَكاُه أَبُو َحنيَفة. (1)وُسنـح
 َمْوضٌع ، وهو َغْيُر أَثَاِرَب بالثَّاِء الُمثَلَّثَة ، كما سيأْتي.:  أَتَاِربُ وَ 

اءِ  يَتَْربُ وَ  َموضٌع أَو َماٌء في بالد بَني :  هي قَْريَة بها عنَد َجبَِل َوْشٍم ، وقيلَ :  ، وفي الَمراصد قُْرَب اليََماَمةِ  أَي موضعٌ  ع:  كيَْمنَعُ  بفَتْح الرَّ

أَي األَْشَجعّيِ ، كما في لسان العرب ، وقيل  الُمَراُد بقوله أَي الموضُع المذكورُ  وهو ، وقيَل مدينةٌ بَحْضَرَمْوَت يَنزلُها ِكْنَدةُ  (2)َسْعٍد بالسُّوَدة 

ح به الثَّعَاِلبِيُّ ، ورواه ابُن ُدَرْيد غيَر منسوبٍ  اُخ كما َصرَّ  :  هو الشَّمَّ

ًة  يـــــــــ  جـــــــــِ َك ســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــح ُف مـــــــــِ لـــــــــح اَن اخلـــــــــُ َت وكـــــــــَ دح  َوعـــــــــَ

اهُ     وب َأخــــــــــــــَ رحقــــــــــــــُ يــــــــــــــَد عــــــــــــــُ َواعــــــــــــــِ رتحَبِ  مــــــــــــــَ  بــــــــــــــيــــــــــــــَ

  
« بيَثِْرب» وأَْنَكَر من َرَواهُ  (3)هكذا يَْرويه أَبُو ُعبَْيدة :   من بَني ُجَشَم بن َسْعٍد. وفي لسان العربوهو ُعْرقُوُب بُن َمعَدٍّ :  قال ابُن ُدَرْيد

 الثَّعَاِلبّيِ في كتاب من باَلدهم ، ولم يَْسُكن العََماِليُق يَثِْرَب ، ولكْن نُِقَل عن أَبي َمْنُصور يَتَْربُ و ُعْرقُوٌب مَن العََماِليق ،:  بالثَّاِء الُمثَلَّثَة. وقال

 أَنه َضبََطه بالُمثَلَّثَة وأَن الُمَراَد به الَمدينَةُ.« الُمَضاف والَمْنُسوب»

 وُربََّما أََخذُوه من قوله إِن ُعْرقَوباً من َخْيبََر ، وهللاُ أَْعلَُم.:  قَال شيُخنَا

اِء وُسُكونِها ، نُِسَب إِليها التَُّربيُّ  بن أَحمَد األََزِجيُّ  الُحَسْيُن بُن ُمْقبِلو :  ببغداَد ، كَسْحبَاَن ، ويقال فيه األَمير قَْيَزانَ  بتُْربَة إِلقَاَمته بفَتحِ الرَّ

. (4)عن ابن  َحدَّثَ و قَاَزان ، من األَُمَراِء الَمْشُهوريَن ، َرَوى  الَخْيِر ، وعنه الفََرضيُّ

ثٌ  ، وسلموآلهعليههللاصلى تُْربَتِه ، إِلى خْدَمةِ  التُّْربيّ  ْيِر نَْصُر بُن َعْبِد هللا الُحَساميُّ وأَبُو الخَ   .ُمَحّدِ

 الُمْؤتَى بَْعَض َمَزاِميِر آل َداُووَد. التَُّربيُّ  بَمكَّةَ  عْنَدنَا (5) [كانو ]:  األَساس وفي

 .تَُرابٍ  َمْن يَميُل إِلى أَِمير الُمْؤمنيَن َعلّيٍ َرضَي هللاُ َعْنهُ ، نْسبَةٌ إِلى أَبي:  في أَيّام بَنِي أَُميَّةَ  التَُّرابِيُّ : و قُْلتُ 

العَْبُد السُّوُء ، هذا :  التُّْرتُبُ و التَُّراُب ، التُّْرتُبُ :  هو األَْمُر الثَّابُِت ، وقال ابُن األَْعرابيّ :  ، بَضّمِ التَّائَْين ، قَاَل أَبُو ُعبَْيد تُْرتُبٌ :  [ترتب]

 ، وَغفََل عنه المصنُّف وعلى قول ابن األَعرابّي ُمْستَْدَرك على أَْسَماِء التَُّراِب التي ذكرَها.« لسان العرب» َمَحلُّ ذْكِره ، كما في

فيهما ، وسيأْتي  أََصالَةَ التَّاءِ  أَْي َصْرفُُهْم أَْي إِيَّاُهَما ، بَيََّن َصْرفُُهَما َمْوضعَان:  أَْهملَُهَما الَجْوَهريُّ وقال ابُن دريدُ  وتَْبَرعٌ  تَْرَعبٌ :  [ترعب]

 له ذْكر تَْبَرع في موضعه.

ً  شدَّةُ العَنَاِء ، ضدُّ الراَحة ،:  التَّعَبُ و ، ضّد اْستَراحَ :  كفَِرحَ  تَِعبَ :  [تعب] َكَكتف  ُمتْعبٌ و تَِعبٌ  وُهوَ  َغْيُرهُ  أَتْعَبَهُ و أَْعيَا:  تَعب يَتْعَُب تَعَبا

بل هو لَْحٌن ، ألَنَّ الثالثيَّ الزٌم ، والالزُم ال يُْبنَى منه الَمْفعُوُل ، كذا قاله :  ، لمخالَفَة السََّماع والقيَاس ، وقيلَ  َمتْعُوبٌ  تَقُلْ  الَ و وُمْكَرم ،

ى:  تقولُ :  شيُخنَا ، وفي األَساس لَها وأَْعَملََها  أَتْعَبَ و لْلَخَواطر ، َمتْعَبَةٌ  اْستْخَراُج الُمعَمَّ فالٌن نْفَسه في َعمٍل يَُمارُسه ، إِذا أَْنَصبََها فيَما َحمَّ

ُجُل ِرَكابَه ، إِذا أَْعَجلََها في السَّْوِق أَو السَّْيِر الَحثيث أَتْعَبَ و فيه ، ، أَْي  بَْعَد الَجْبرِ  (6) أَْعتَبَهُ :  العَْظم أَتْعَبَ  مَن الَمَجازِ :  في األََساسو الرَّ

اْنَكَسَر َعْظٌم من ِعَظاِم يََدْيه أَو ِرْجلَْيه ثم ُجبَِر فلم يَْلتَئُِم :  ُمتْعَبٌ  َجعََل له َعتَبَاً ، وهو الِعيَداُن الَمْعُروَضةُ على َوْجه العُود ، وسيأْتي ، وبَِعيرٌ 

مَ  التَّعَبِ  َجْبُره ، ثم ُحِمَل عليه في ة (7) فوق طاقته فَتَتَمَّ  :  َكْسُرهُ ، قال ذو الرمَّ

ُه  بــــــــــُ لــــــــــح يــــــــــَ  قـــــــــــَ َرًة هــــــــــِ ظــــــــــح ا نــــــــــَ هــــــــــَ  ِإَذا اَنَ  مــــــــــنـــــــــــح

اِض     ـــــــــــَ ي ا كـــــــــــاهنـــــــــــِح بِ هبـــــــــــَِ عـــــــــــَ ـــــــــــح تـ
ُ

مِ  املـــــــــــ مـــــــــــِّ ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ تـ
ُ

 املـــــــــــ

  
ً و ، ُمتْعَب َعْظمٌ :  ومن هذا قولُهم  : من الَمَجاز أَيضا

__________________ 
 برد أو ريح.:  ( اللسان1)
 .«ابلسواد» وابألصر( عن معجم البلدان ا 2)
 .«أبو عبيد» ( عن اللسان ا وابألصر3)
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 .«أبو اخلري ا وقوله إىل خدمة ا لعله نسبة إىل خدمة:  قوله ابن اخلري كذا خبطه وانظره مض قوله بعد»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 ( عن األساس.5)
 أتعب العظم ا ِإذا هي  بعد اجلرب ا فلي  أبصر ا إلا هو مقلوب من أُعتب.:  املقايي ويف « أُعحِنَت.:  وأتعب العظمُ »:  ( عبارة األساس6)
 فتمم.:  ( عن اللسان ا وابألصر7)
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إِل الَقَدَح الَكِبرَي  أَتحِعب:  ا يـَُقا ُ  ُمتـحَعبٌ  ا فهو َمأَلهُ :  َوَقَدَحه ِإاَنَءهُ  أَتـحَعبَ  َربُوَن  (1)الَعَتاَد َوَهاته ا َأِي امح ا َوبـَُنو ُفالٍن َيشح
اءَ 
َ
ُتـحَعب امل

ُعحَتَصَر مَن الثـ َر . امل
 َأِي امل

اجِ. (2) َماِشيَتُُهمْ  تَعبَتْ :  القَْومُ  أَتْعَبَ و جَّ  ، عن الزَّ

ا يُْستَْدَرك عليه  : * وممَّ

 ْملُوَءةُ ، نقله الصاغانّي.الِوَطاُب المَ :  الَمتَاِعبُ 

يبَةُ :  التَّْغبُ :  [تغب]  :  ، قاَل الُمعَطَُّل الُهَذِليُّ  القَبِيُح والّرِ

رَب أً  ــــــــــًا مــــــــــُ َت خــــــــــرحق ــــــــــح ن ــــــــــَ ل دح َأعــــــــــح قــــــــــَ ــــــــــَ رِي ل مــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ  ل

بِ مــــــــــَن     غــــــــــح ا الــــــــــتـــــــــــ  الــــــــــك أَرحَوعــــــــــَ هــــــــــَ
َ

و اَب املــــــــــ  جــــــــــَ

  
يبَةُ ، الِواحدةُ :  التَّْغبو أَْظَهْرَت َمْوتَهُ ،:  أَْعلَْنتَ   .تَغَب يَتْغَبُ  ، وقَدْ  تَْغبَةٌ  القَبِيُح والّرِ

 تَِغبَ و ، الَهالكُ :  و . هو الفَاسُد في دينِه وَعَمله وُسوِء أَْفعَاله ،تَْغبَة اَل تُْقبَُل َشَهاَدةُ ذي:  وفي بعض األَخبار الفََسادُ :  بالتَّْحِريك التَّغَبُ و

ُجلُ  ً  الرَّ  وهو الشَِّديُد ، كاَلُهما (3)اليَْرقُوُع  الَوَسُخ والدََّرُن والقَْحُط والُجوعُ :  و َهلََك في ِدين أَْو ُدْنيَا ، وَكذلَك الَوتَغُ :  تَغبٌ  ُهوَ فَ  يَتْغَُب تَغَبا

ً  كفَِرحَ  تَغبَ :  يقال العَْيبُ :  و ، تَغَبَةٌ  أَي َعْيٌب تَُردُّ به َشَهاَدتُه قال  تَْغبَةٌ  ه، وَما في ُمتْغَب فهو غيُره أَتْغَبَهو صار فيه َعْيٌب ،:  تَغَبا

ُء ، إَِذا فََسَد ، أَو من َغبََّب ، ُمبَالَغَةً في َغبَّ الشَّيْ  (4)تَْفِعلَةً ِمْن َغبَّ  تَِغبَّة وال يَْخلُو أَْن يَُكونَ :  ، ُمَشدَّداً ، قالَ  تَغبَّة:  ويُْروى:  الزمخشريّ 

 الذئُب في الغَنَم ، إَِذا َعاَث فيها.

ً و تَبًّا لهُ :  ، عن الليث ، يقال الَخَسارُ :  التَّْلبُ :  [تلب]  الَمقَاتُل.:  الَمتَاِلبُ و ، يُتْبِعُونَهُ التَّبَّ ، تَْلبا

 ، َضبََطه ابن َماُكواَل ، وسيأْتي في الثاء المثلّثة أَنه بكسر أَوله وسكون ثانيه. كَكتف التَِّلبُ و

له وثَانِيه وتشِديد البَاِء مثل التِِّلبُّ و ،  (5) ةبُن أَبي ُسْفيَاَن اليَقظاِن بِن ثَْعلَبَ  التِِّلبُّ  َرُجٌل من بَنِي تَِميٍم ، ُكْنيَتُه أَبُو ِهْلقَاٍم ، وهو فِِلزٍّ  بَكْسِر أَوَّ

ً  وسلموآلهعليههللاصلىوقد َرَوى عن النبّي  َصَحابِيٌّ َعنبريّ  :  النسخ بعض وفي ، التاريخ في الَخِطيبِ  عبارةُ  وهو نسختنا في هكذا ، شيئا

 ، بُن ثَْعلَبَةَ بِن َربِيعَةَ بن َعِطيَّةَ بِن أَْخيََف بِن َكْعب بن العَْنبَِر بِن َعْمُرو بن تَِميم السُّلَِميُّ العَْنبَِريُّ  التِِّلبُّ :  بُن ثَْعلَبَةَ ، قَاَل في اإِلصابَة التِّلبُّ 

ائِيُّ وابُن َماَجه ، وعنه ابنُهُ ِهْلقَاٌم ، قيَل هو أَُخو ُزبَْيب بُن ثَْعلَبَةَ وقيل في نََسبِِه غيُر ذلك ، لَهُ ُصْحبَةٌ ، وأََحاِديُث ، َرَوى له أَبُو َداُود والنَّسَ 

ُل أََصحُّ ، قال أَْحَمدُ  وَكاَن في لَساِن ُشْعبَةَ لُثْغَةٌ ، وهذه النسخة هي الصواُب ، ألَنه الذي في :  وكان ُشْعبَةُ يقولُه بالُمثَلَّثَِة في أَّوله ، واألَوَّ

 االْستِيعَاِب وأُْسد الغَابَة وغيِرهما.

 :  عن ابن األَْعَرابِّي ، وأَنشد وَشاِعٌر َعْنبَِريٌّ َجاِهليٌّ  نَقَلَه الصاغانيُّ  ع:  َكِفِلزٍّ  التِّلبُّ و

ريَهح  مـــــــــــــــــِ و عـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــُ اَن بــــــــــــــــــَ م  ِإنح كـــــــــــــــــَ  اَلهـــــــــــــــــُ

رُت     لـــــــــــــــبِّ َرهـــــــــــــــح ورَهح  الـــــــــــــــتـــــــــــــــِّ قحصـــــــــــــــــــــــــــــُ  هـــــــــــــــُؤاَل مـــــــــــــــَ

  

ورَهح  هـــــــــــــــُ َرٍة َمشـــــــــــــــــــــــــــــح دح غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ وا ل عـــــــــــــــُ دح َأمجـــــــــــــــحَ ـــــــــــــــَ  ق

ورَ     اشـــــــــــــــــــــــُ ًة قـــــــــَ نـــــــــَ مح ســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ ثح عـــــــــَ عـــــــــَ ابــــــــــح  هح فـــــــــَ
  

تاَلَ  الن وَرهح  َاَ  اخح
 (6)خَتحَتِلُ  امل

ً  أَي الشَّاعرُ  أَْو هو بَسبَبِه التِّلبِّ  فَلَْم يَُخاِلْطُهْم َغْيُرُهْم من قَْوِمِهم ، َهَجا َرْهطَ  (7)أَْي َخلَُطوا  َحابِّيِ ، َكَكتٍِف أَْيضا أَي  أَْو ُهَما ِمثْل الصَّ

َحابِيُّ والشَّاعرُ  اَغانِّي الُمغَايََرةَ بَْينَُهَما. َواحدٌ  الصَّ َب الصَّ  ، وَصوَّ

، وُحِكي عن سيبويِه أَنَّه َمْصروٌف ، ألَنه فَْوَعٌل  الَجْحشُ :  التَّْولَبُ و َولَُد األَتَان ِمَن الَوْحش إِذا اْستَْكَمَل الَحْوَل ، وفي الصَّحاح ،:  التَّْولَبُ و

 :  ، وقد يُْستَعَار لإِلْنَسان ، قال أَْوُس بُن َحَجر يَصُف َصبِيًّا تَْولَب أُمُّ :  ، ويقال لألَتَان

ا و  َواشـــــــــــــــــــــــــــــــــُرهـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ٍم عـــــــــــــــــــاٍر نـ دح  َذاُت هـــــــــــــــــــِ

اِء    
َ

ُت ابملـــــــــــــ مـــــــــــــِ بـــــــــــــاً ُتصـــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــَ وح ا تــــــــــــــَ دعـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ
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يَاَدة ألَنَّ وإِنََّما قُضَي َعلَى تَائهِ  ونقَل شيُخنَا عن السُّهْيلّيِ « لسان العرب» في الَكالم أَْكثَُر مْن تَْفعَل ، َكَذا في« فَْوَعالً »  أَنََّها أَْصٌل َوَواِوه بِالّزِ

َواُب ذْكُره في  وسيأْتي.« ولب» بأَنَّ التاَء بَدٌل عِن الَواِو ، وَعلَْيه فالصَّ

بَاِب ، َكاَن َجاهليًّا ثم أَْدَرَك اإِلْساَلَم.بِن أُ  تَْولَبِ  والنَّْمُر بنُ   قَْيش الشَّاعُر ِمْن تَْيِم الّرِ

__________________ 
 إىل أصباره.:  ( زيد يف األساس1)
 دواهبم.:  ( األساس2)
 الربقوع.:  ( اللسان3)
 غّبب.:  ( األساس4)
 ابن سفيان اليقظان بن أيب ثعلبة.:  ( يف القاموس5)
 اب اء املهملة.« .. احتال  .. حتتل »:  اللسان( 6)
 خلصوا.:  ويف املطبوعة الكويتية« أخلصوا» ( اللسان7)
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ً  َعلَى َوْزِن اْفعَلَلَّ  األَْمرُ  اتأْلَبَّ و ،  أَقَاَم َصْدَرهُ وَرأَْسهُ :  َمارُ الحِ  اتأْلَبَّ و اْنتََصَب ،:  قِيلَ و اْستَقَاَم ،:  مثُْل الطَُّمأْنينَةِ  التُّألْبِيبَةُ  ، واالْسمُ  اتِْلئْبَابا

 :  قال ِلبيد

ٍة  ابــــــــــــــَ َت غــــــــــــــَ ورًة حتــــــــــــــَح جــــــــــــــُ َبوحَرَدهــــــــــــــا َمســــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــَ

ِ و     اح تــــــــــــــــَ رحنـــــــــــــــــَ أَلب  مــــــــــــــــن الــــــــــــــــقــــــــــــــــُ ومُ  اتــــــــــــــــح  حيــــــــــــــــَُ

  
ّي في ذلك وقَ « تلب» هذه الترجمةُ ذكرها الجوهريُّ في أَثْنَاءِ  ُد بُن بَّرِ أَن يُْذَكَر في  اتأْلَبَّ  حقُّ :  الَ وتَبِعه الُمَؤلُِّف وَغلََّطه الشيُخ أَبُو ُمَحمَّ

 .(1)العرب فْصل تألَب ، ألَنَّه ُرباِعيٌّ ، والهمزةُ األُولَى َوْصٌل والثانيةُ أَْصٌل ، ووزنُه اْفعَلَلَّ مثُل اْطَمأَنَّ ، كذا في لسان 

وا:  في األَساسو ُمطَِّرٌد ، انتهى ، وَذَكر :  ُمتْلَِئبٌّ  أَْمُرُهْم ، وقِيَاسٌ  اتأْلَبَّ و ، واْمتَدَّ  واْنتََصب اْستَقَامَ و أَيِ اطََّردَ  الطَِّريقُ  بِِهمُ  فاتأْلَبَّ  َمرُّ

اءُ :  الُمْستَِقيُم ، قَالَ :  الُمتْلَئِبُّ :  األَْزهريُّ في الثاَُلثّيِ الصَّحيح عِن األَصمعّيِ   إَِذا اْمتَدَّ ، اتأْلَبَّ  من التُّألْبِيبَةُ :  والُمْسلَحبُّ مثْلُه ، وقال الفَرَّ

 الطَِّريُق الُمْمتَدُّ.:  الُمتْلَئِبُّ و

إِنََّها من قَُرى َحلََب ، :  ، في المراصد بالشَّامِ  ة:  وفي نُْسَخة ع:  أَْهَمله الجوهريُّ وصاحُب اللساِن ، وقال الصاغانيُّ  َكقنَّبٍ  تِنَّبٌ :  [تنب]

ِميُر للَمْوِضع ، وفي نُْسَخة مْنهُ   قِنَّْسِريَن والعََواصمِ هي نَاِحيَةٌ بَْينَ :  وقيلَ :  قُْلتُ  وَغفََل شيُخنَا فأَْوَرد على الُمَؤلِّف في تَذكير « ِمْنَها» الضَّ

ينِ  د بِن َعِقيل الضَّمير ، وإِنََّما هو راجٌع إِلى الموضع ، كما هو في نَُسخ صحيحة ، فَْخُر الّدِ َرَوى  ُث الَكاتُِب الفَائقُ الُمَحدِّ  (2) ُمَحمُد بُن ُمَحمَّ

ً  التِّنَّبِيُّ  َوَصاِلحٌ  عِن الُمَوفَِّق بِن قَُداَمةُ ، يِن بن العَِديم ، وعنه ابُن القَوِطّي. ، َرَوى أَْيضا اِحِب َكَمال الّدِ  عن الصَّ

 بي َسْعِد المالينّي.وفَاتَهُ الُحَسْيُن بُن َزْيِد التِّنَّبِيُّ ، َرَوى عنه أَبُو َطاهر الكْرَمانيُّ َشْيُخ أَ 

 : وقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ 

ينََوِريّ « َعِظيمٌ » َشَجٌر ِعَظاٌم ، األَْولَى:  َكالتَّنُّورِ  التَّنُّوبُ و ومِ  يَْعُظُم ِجدًّا ، َوَمنَابِتُهُ :  قاله شيُخنَا ، نَصَّ الّدِ ََّخذُ  ِمْنهُ  ، اْسٌم أَْعَجِميُّ ، بالرُّ يُت

 القَِطَراِن. أَْجَودُ 

ً  تَعَالَى ِمن َكَذا ، وَعْن كَذا ، إِلَى هللاِ  تابَ :  [توب] ً و تَْوبةً و تَْوبا  :  ، كغَابٍَة قَال الشَّاعرُ  تَابَةً و متَابا

تُ  بـــــــــــــــح رح  تــــــــــــــــُ بـــــــــــــــ  قـــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ َك فــــــــــــــــَ يـــــــــــــــح جِي ِإلـــــــــــــــَ   َلبـــــــــــــــَ
جِي و     امــــــــــــَ رح صــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــ  قــــــــــــَ تـــــــــــــَ ُت َريبِّ فـــــــــــــَ مــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــُ

  
ابٌ و ، تَائِبٌ  وُهو إِلَى الطَّاَعِة ، َرَجَع عِن الَمْعصيَةو أَنَاب:  ْفعلَة ، َشاذٌّ ِمْن ِكتَاب سيبويهَعلَى تَ  تَتِْوبَةً وَ  ُجوع ، وقَْولُهُ  التَّْوبَةِ  َكثيرُ :  تَوَّ والرُّ

ْنِب َوقاِبِل الت َّْوبِ ):  عزَّ َوَجلَّ  ، َكلَْوٍز ولَْوَزةٍ َوُهَو  تَْوبَة يَُجوُز أَْن يَُكوَن َعنَى به المْصَدَر ، كالقَْوِل ، وأَْن يَُكوَن َجْمعَ  (3) (غاِفِر الذَّ

ِد ، وقَاَل أَبُو َمْنُصورٍ  أَْو َرَجَع  للتَّْوبَة َوفَّقَهُ  ةِ أَوْ بالَمْغفرَ  (4)أَْي َعاد عليه  هللا َعلَْيهِ  تَابَ و عاَد إِلى هللِا وَرَجَع وأَنَابَ :  تَابَ  أَْصلُ :  َمْذهُب الُمبَّرِ

ابٌ  أَي هللاُ تَعَالى وُهوَ  وُكلَُّها معاٍن َصِحيَحةٌ َواِرَدةٌ ، به ِمن التَّْشديد إِلى التَّْخِفيِف ، أَْو رَجع عليه بفَْضِله َوقَبُوِله  (5) َعلَى ِعبَاِده يَتُوبُ  ، تَوَّ

 إِليه مْن َذْنبِه. تَابَ  بفَْضله إَِذا

مٌ  األَْنَطاِكيُّ  التَّائِبُ  أَْحَمُد بُن يَْعقُوبَ  بُو الطَّيِّبِ أَ و َوايَات َوبََرَع  ُمْقِرئ َكبِيٌر ُمتَقَّدِ ِمْن َطبَقَِة ابِن ُمَجاِهٍد ، َسِمَع أَبَا أَُميَّةَ الطََّرُسوِسيَّ ، وقََرأَ بالّرِ

 لَقَبُهُ. التَّائِبُ و فيَها ،

َهاُب أَْحمُد بُن ُعَمرَ  ِري الَوفَاةِ ، َذَكره الُخضيرّي في َطبَقَاته. التَّائِبُ  بِن أَْحَمَد بِن ِعيَسى الشَّابُّ  والّشِ  ، حدََّث وَوَعَظ ، ِمْن ُمتَأَّخِ

رٌ :  التَّائِبِ  َعْبُد هللِا بُن أَبِيوَ  ٌث ُمتَأَّخِ ٌر في َوْقتِنَا َشاِهٌد :  ، قَاَل الذََّهبيُّ  ُمَحّدِ وأَُخوهُ إِْسَماعيُل وَجَماَعةٌ :  يَْرِوي الكثيَر ، قَاَل الَحافظُ َشْيٌخ ُمعَمَّ

 ِمْن أَْهِل بَْيتِه َحدَّثُوا.

 البَاِهِليُّ العَْنبَِريُّ بَْصِريٌّ ِمَن التَّابِِعيَن ، وَغْيُرهُ. تَْوبَةُ  ، ِمْنُهمْ  اْسم تَْوبَةُ و

ا َوَعَدُهْم يُونُُس العََذاَب َخَرُجوا إِلَْيهِ بأَْرِض نِ  قَْريَةٌ قُْرَب الَمْوِصلِ :  تَْوبَةَ  تَلُّ و َي  فَتَابُوا ينََوى ، فيه َمْشَهٌد يَُزاُر ، قيَل إِنَّ أَْهَل نِينََوى لَمَّ ، فَُسّمِ

 بذلَك ، نقله شيُخنَا عن المراصد.

ُجوعَ  التَّْوبَةَ  َعَرَض َعلَْيه:  اْستَتَابَهو ا اْقتََرَف ، أيِ الرُّ  ِممَّ
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__________________ 
 يف ترمجة مستقلة.« تألب» ( وقد جعر صاحب اللسان1)
 َعَضر.:  ( يف نسخة من القاموس2)
 .3( سورة غافر اآية 3)
 ( عن اللسان.4)
 عبده.:  ( اللسان5)
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ُرحَتد  
تَـَتابُ  والن َدَم َعَل  َما فـََرَط منه ا وامل تَـَتابَهُ و  ا َكَذا يف اأَلَساس وغريِه ا ُيسح  .يـَُتوبَ  َسبََله َأنح :  أَيحضاً  اسح

ْنُدوُق ، فَْعلُوٌت من:  التَّابُوت َذَكَر الَجْوَهريُّ في هِذه التَّْرَجَمةو ، فإِنَّهُ اَل يََزاُل يَْرِجُع إِليه َما يَْخُرُج منه ، قَالَهُ أَبُو َعِلّيٍ  التَّْوبِ  هو الصُّ

ْنُدوِق ، نقله في التوشيح ، :  ِرسيُّ وابُن ِجنِّي وتَبِعَهما الزمخشرّي ، وقيلَ الفَا هو األَْضاَلُع وما تَْحِويه من قَْلٍب وغيِره ، ويُْطلَق َعلَى الصُّ

نت الواُو فَاْنقَلَبَتْ  ، وهو فَْعلَُوةٌ  كتَْرقَُوةٍ  تَأْبَُوةٌ  أَْصلُه كذا قاله شيُخنَا ، لَْم تَْختَِلْف لُغَةُ قَُرْيٍش :  وقال القَاِسُم بُن َمْعن َهاُء التَّأْنِيِث تَاءً  (1) ُسّكِ

يّ قال اب ، بالَهاءِ  التَّابُوهُ  ولُغَة األَْنَصارِ  فلُغَةُ قَُرْيش بالتَّاءِ  (2) التَّابُوتِ  ٍء مَن القُْرآِن إِالَّ فيواألَْنَصاِر في َشيْ  التَّْصِريُف الذي ذكره :  ُن بَّرِ

َواُب أَن يُذكر في فصل ت ب ت ألَنَّ تاَءه أَصليّةٌ ووْزنُه :  تصريٌف فاسٌد ، قال تَابُوت الجوهريُّ في هذه اللَّْفَظِة َحتَّى َردََّها إِلى والصَّ

وَمْن َوقََف عليها بالهاِء ، فإِنه أَْبَدلَها مَن التَّاِء ، كما أَبدلها في  فاُعوٌل ، مثل َعاقُول وَحاُطوم ، والوقُف عليها بالتَّاِء في أَكثِر اللغاِت ،

:  بتاِء تأْنِيث ، وإِنما هي أَصليّةٌ من نَْفِس الَكلمِة ، وقال أَبو بكِر بُن ُمَجاِهدٍ  (3)الفَُراِت حيَن وقَف عليها بالهاء ، وليست التاء في الفَُراِت 

والذي ذكره الزمخشريُّ أَنَّ :  ، بالهاِء ، هذه عبارة لسان العرب ، قال شيخنا التَابُوهُ :  الناِس جميعاً ، ولغةُ األَنصارِ  بالتَّاء قراَءةُ  التَّابُوتُ 

َكِت الَواُو واْنفَتََح َما قَْبلها فقُِلبَت أَِلفاً ، أَْقرُب للقََواِعِد ، وأَْجَرى َعلَى األُ  تَْوبُوتٌ  أَْصلَهُ  َحْت لُغةُ قُريٍش ، ألَنَّ ، فَْعلُوٌت ، تََحرَّ ُصوِل ، وتََرجَّ

 َشاذٌّ في العربية ، بخالف رأْي المصنِّف والجوهرّيِ وأَكثر الصرفيّين. ـكما هو رأُْي الزمخشرّي  ـإِبداَل التَاِء هاًء إِذا لم تكن للتأْنيث 

ح شيُخنَا نقالً عن ا ، كيَِعيبُ  يَتِيبُ :  [تيب] ألَْعالم الُمطابَة للمصنِّف أَنه بالُمثَنَّاة الفَْوقِيَّة من أَوله بََدَل اليَاِء التَّْحتيَّة. ، أَهملَه الجوهريُّ ، ورجَّ

َدة َد َوَسُطهُ للضرورة ، أَي على القَْوِل األَخير ، وأَما  َجبٌَل بالَمدينَة:  ورأَْيت في كتاب نَْصر بالفَوقية ثم الُمَوحَّ علَى َسْمِت الشَّام وقد ، ُشّدِ

 َذَكره الُمَؤلُِّف فََمْوِضٌع آَخُر جاَء ذكُره في ِشْعٍر.الذي 

تِه هنا ، أَْو أَنه أَشاَر إِلى أَنَّ ، كالغَابَة ، وقد تقدََّم في ذكر الَمَصادر أَنه بمعنى التَّْوبَة ، وتقدََّم اإِلْنَشاُد أَيضاً ، فاََل أَْدِري ما سبب إَِعادَ  التَّابَةُ و

 ، فليس له دليٌل عليه ، وال مادَّةٌ وال أَصٌل يُْرَجُع إِليه. كذا قالَه شيُخنا. أَِلفه منقلبةٌ عن يَاءٍ 

 َفْصُل الثَّاءِ 
 َمَع الَباءِ 

، ونقَلََها ابُن  (4)أَْيضاً ، كفَِرَح ، كذا في لسان العرب  ثَئِبَ و ، َحَكاَها الَخليُل في العَْين ، ونَقَلََها ابُن فاِرس وابُن القَطَّاعِ  َكعُنِيَ  ثُئِبَ :  [ثأ ب]

ً  القُوِطيَّة ، واْقتََصَر عليَها ، ونَقَلََها َجماَعةٌ عن الخليل لَهْمز ، هي اللُّغَة الفُْصَحى التي اقتصر عليها على تَفَاَعَل با تَثَاَءبَ وَ  ، َمثُْؤوبٌ  فهو ثَأْبا

َخ في الُمغَِرب بأَنَّها َغلٌَط ، قالَه شيخنا ، :  في الفَصيح وغيره ، وَمنَعُوا أَن تُْبَدَل همزتُه واواً ، قال في المصباح ِة ، وصرَّ إِنَّها لُغَةُ العَامَّ

يت ّكِ م عن ابن الّسِ َّبَ و تَثَاَوْبتُ :  علَى تَفَاَعْلت ، وال تَقُلْ  ، تَثَاَءْبتُ :  ونقل ابن الُمَكرَّ بتَْشديد الَهْمَزة ، على تَفَعََّل ، َحَكاها صاحُب الُمبرز ،  تَثَأ

 :  قَال ُرؤبَةُ :  ونَقَلََها الِفْهريُّ في َشْرح الفَصيح ، وابُن ُدَرْيد في الَجْمَهَرة

َذأ اَب وَ  ُا َأوح تــــــــــــــــــــــــَ َداُه ا ــــــــــــــــــــــــَ  ِإنح حــــــــــــــــــــــــَ

َر     امـــــــــــــــــًا ِإَذا أَبحصـــــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح ب ابَ هـــــــــــــــــِ ثـــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــَ

  
في أَْصِل السََّماعِ بالَواو ، وفي بَْعض  تَثَاَوبَ :  قَال الَوِليُّ الِعَراقيُّ في َشْرح التِّْرِمذّيِ  «أََحُدُكْم فَْليُْطبِْق فَاهُ  تَثَاَءبَ  إَِذا»:  في الَحديثو

ْيَرفّيِ. َوايَاِت بالَهْمز والَمّدِ ، وهي رَوايَة الصَّ وقد أَنَكَر الَجْوَهريُّ والُجْمُهوُر َكْونَه بالَواو ، وقَال ابُن ُدَرْيد وثَابٌت السََّرقُْسطيُّ في َغريب  الّرِ

َّبَ  بالَمّدِ ُمَخفَّفاً بل تَثَاَءبَ  ال يُقَالُ :  الَحديث واية ، فإِنَّا ال نَْعرُف :  بالَهْمز ُمَشدَّداً. قْلتُ  تَثَأ :  إِالَّ الَمدَّ والَهْمَز ، نقله شيُخناوهذا َغريٌب في الّرِ

 مْن َغْيِر َغْشيٍ يْغَشى فَتَْرةٌ كفَتَْرة النَّعاِس  أََصابَتْهُ :  تَْوِصيٌم ، قَالَه ابُن ُدَرْيد ، وقال األَصمعيُّ و أََصابَهُ َكَسلٌ 

__________________ 
مير إىل القو  أبن لء التبنيث أصـــــــلها اهلاء وهو أحد القولا ذكر ا الصـــــــبان عل  قوله فانقلبت إىل آخره فيه »:  ( هبامش املطبوعة املصـــــــرية1)

 األِشوين يف ابب التبنيث.
 : ( وردت كلمة التابوت يف القرآن يف2)

 .. ( رَبُِّكمْ َوقاَل هَلُْم نَِبي ُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأْن َيَْتَِيُكُم الّتابُوُت ِفيِه َسِكيَنة  ِمنْ ) 248سورة البقرة اآية 

 .(َأِن اْقِذِفيِه يف الّتابُوِت َفاْقِذِفيِه يف اْلَيمِّ ):  39وسورة طه اآية 
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 وليست لء الفرات.:  ( اللسان3)
 ولكن الذي يف امكم والتكملة وتبعهما اجملد َثب كَغىَن. »..:  ( وهبامش اللسان هنا4)
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يح  ِر شــــــــَ رحبه ا قا  أَبُوعليه من َأكح ز ا الثـ َؤاَبءِ  ا منَ  تـَثَّبَب يـَتَـثَب ُب تـَثـَؤ ابً :  َزيحد ٍء َأو شــــــــُ مِّ  الثـ َؤاَبءُ  وهيَ  يف كَتاب اهلَمح بضــــــــَ
َحر  ُربز عن َأيب ِمســــــح

احُب امل َزة مُمحُدوَدًة ا ونـََقَر صــــــَ ُثـَل َثة ا َوفـَتحح اهلَمح
مِّ فالســــــُكون ا نـََقَله  ثـَؤحاَبءُ :  أَن ُه يقا ُ  (1)امل ا ابلضــــــ 

تَـَويحه رحح الَفصــــيِح البن َدَرســــح ُه ا وهو َغريٌب ا نـََقَر شــــيُخَنا عن شــــَ ري  َوَغريح ر هَي ما ُيصــــي:  الِفهح اَن عنَد الَكســــَ ُب اإِلنحســــَ
رحح الَفصـــيح ِمريّي يف شـــَ ِعَدة لَغَرٍض :  والنـ َعاس واهلَمِّ منح فـَتحِح الَفم والت َمطِّي ا وقا  الَتدح

َ
هي انحفَتاُح الَفِم بريح َلحرُُج مَن امل

اعُر   اُ بِ التـ ثَ  من الثـ َؤاَبءُ :  من اأَلغحرَاض حَيحُدُث فيها فُيوِجُب ذلك ا ويف لســــــان العرب َُطَواِء مَن الت َمطِّي ا قا  الشــــــ 
كامل

رٍ   : يف ِصَفة ُمهح
 تـَثَاُ بُهح فَافحرَت  َعنح قَارِِحه 

 إِْنَساٌن بَحَضَرةِ قَْوٍم أََصابَُهْم مثُْل َما أََصابَهُ. تَثَاَءبَ  أَْي إَذا« الثَُّؤبَاءِ  أَْعَدى منَ »:  وفي الَمثَلِ 

ة ، وقَاَل غيُرهُ :  في الَمثَل يُْهَمُز َواَل يُْهَمُز ، وقال ابن َدَرْستََوْيه الثَُّؤبَاءُ :  احب المبرزوقال َشْيُخنَا نَْقالً عن صَ  ُهَو َخَطأٌ ، :  َعَدُم الَهْمز للعَامَّ

وإِنََّما  وإِنََّما َجعَلَه مَن الشَّْيَطان َكَراِهيَةً له ،:  قيلَ  «مَن الشَّْيَطان التَّثَاُؤبُ »:  في الَحِديثو انتهى ،
وامتالئه ]يَُكوُن مْن ثِقَل البََدِن  (2)

َراَد به التَّْحذيَر مَن السَّبَب وَمْيِله إِلى الَكَسِل والنوم ، فَأََضافَه إِلى الشَّْيَطان ألَنَّهُ الذي يَْدُعو إِلى إِْعَطاِء ، النَّْفس َشْهَوتََها ، وأَ  (3) [واسترخائه

بَع فَيثْقُُل عن الطَّاعاِت ويْكَسُل عن الَخْيَراِت.الذي يَتََولَُّد منهُ ، وهو ال  تََّوسُُّع في المْطعَم والّشِ

َكةً  الثَّأَبُ و وَكأَنَّه َسقََط ِذْكُر العَْين الُمْهملَة بَمْعنَى المْوضع مْن ُهنَا ،  أَثْأَب َجاَء في شْعِر األَْغلَب ، اْسُم فاََلةٍ باليََماَمة ، وسيأْتي في ، ُمَحرَّ

 وإِالَّ فاََل َمَحلَّ له ُهنَا إِْن كاَن َمْعُطوفاً على ما قَْبلَه أَو ما بَْعَدهُ معطوفاً عليه ، فتأَّمل.

ادية ، وُهَو َعلَى َضْرِب التِّيِن ، يَْنبُُت نَاعماً ، كأَنَّه على شاطئ نَْهر ، وُهَو بَعيٌد يَْنبُُت في بُُطون األَْوديَة بالبَ  َشَجرٌ :  َعلَى ِمثَال أَْفعَل األَثْأَبُ و

 :  ، قال الُكَمْيتُ  بَهاءٍ  أَثْأَبَةٌ  َواحَدتُهُ  من الَماِء ،

رٍّ و  كـــــــــــــــــــــَ اِوَ  يف مـــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــَ
َ

اَدرحاَن املـــــــــــــــــــــ  غـــــــــــــــــــــَ

ِب     ُخشــــــــــــــــــــــــح ا اأَلَثحَبِ كــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــيــــــــــنــــــــــَ رِس طــــــــــح غــــــــــَ تـــــــــــَ ُ
 املــــــــــ

  
يَها العََجُم النَّْشَك :  اللَّْيثُ قَاَل   : ، وأَنشد (4)هَي َشبيَهةٌ بَشَجَرة يَُسّمِ

 وَغرحَقدِ  َأَثحَبٍ يف َسَلٍم َأوح 
ورقُها أَْيضاً كنَْحِو َورقِه ، ولَها َدْوَحةٌ ِمْحاَلٌل واسعةٌ يَْستَِظلُّ تَْحتََها األُلُوُف ِمَن النَّاس تَْنبُُت نَباَت َشَجِر الجْوز ، وَ :  األَثْأَبَةُ :  قَاَل أَبُو َحنيفَة

ِشْبهُ القَصب لهُ ُرُؤوُس كرؤوِس :  األَثْأَبُ :  ثَمٌر ِمثُْل التِّين األَْبيض يُْؤَكُل ، وفيه َكراهةٌ وله َحبُّ مثُْل َحّبِ التِّيِن ، وِزنَاُدهُ َجيِّدةٌ ، وقيلَ 

ا قولُه (5) [وشكيٌر َكَشكيِرة]القََصب   : ، فَأَمَّ

 األَثـََبهح ُقرح أِلَيب قـَيحٍ  َخفيِف 
، وهَذا الشَّاعُر كأَنَّه لْيَس مْن لُغَتِه الهْمُز ، ألَنَّه لْو َهمَز لَْم يَْنَكسر البَْيُت ، وَظنَّهُ قَْوٌم لُغَةً  األَثْأَبَةِ  (6) [خفيفَ ]فعلَى تَْخفيف الَهْمَزة ، إِنَّما أَراد 

 :  وأَْبقَى الثَّاَء علَى ُسُكونها ، وأَنشد (7) [الهمزةَ ]األَثُْب ، فاطََّرَح :  قال بَْعُضُهمْ :  فَةَ ، وُهو َخَطأٌ ، وقَاَل أَبُو َحني

ِب و  عــــــــــــح لــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــِ ٍج أَبعــــــــــــح لــــــــــــح ــــــــــــَ نح فـ ُن مــــــــــــِ  حنــــــــــــَح

بِ     اِن أَثــــــــــــــيــــــــــــــِث األَثــــــــــــــح ِرِب الــــــــــــــبــــــــــــــَ طــــــــــــــَ  ُمضــــــــــــــــــــــــــــح

  
 ، أَْيضاً ، َكَذا في كتَاب نَْصر. ثَأْبٌ :  ، وهي فاََلةٌ بنَاِحيَِة اليَماَمة ، ويقاُل فيه األَثْأَبَاتِ  ع لَعَلَّهُ َواحدُ :  كأَْحَمدَ  أَثْأَبُ و

 نَقَله الصاَغانّي. تََجسََّسهُ  إَِذا (8) الَخبَرَ  تَثَأّبَ و
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ً :  ، أَْهَملَه الجوَهريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابيّ  ثَبَّ :  [ثبب] ً  َجلَسَ  بالفَتْحِ إَِذا ثَبَّ ثَبَابا ً  ُجلُوسا نا  َعلَى َوْزِن َدْحَرَج ، َعْن أَبي َعْمٍرو. َكثَْبثَبَ  ُمتََمّكِ

__________________ 
 منه قا  199ايب له كتاب يف النوادر مطبوع ا ويف صــفحة وأبو مســحر األعر « يف األصــر ابن مســحر» ( عن املطبوعة الكويتية وهبامشــه هنا1)
 .«ويقا  الثـ َؤابء والث وابء: 
 ألنه إلا.:  ( اللسان والنهاية2)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.3)
 .«النشك بفتح أوله وسكون  نيه شجر الصنوبر كذا هبامش املطبوعة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 ن.( زايدة عن اللسا5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 وتثاءب اخلرب.:  ( كذا ابألصر ونسخة من القاموس ا وأبصر القاموس املطبوع8)
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 تَمَّ.:  األَْمر ثَبَّ و

 هي لُثْغَةٌ.:  ، قيلَ  (1) الشَّابَّةُ :  الثَّابَّةُ و

َكَذا في  عْنَدهُ َمْعدُن َذَهب َوَمْعِدُن َجْزعٍ  بن َعاِمِر بن َصْعَصعَةً ، أَْي في ِديَارهمْ  َجبٌَل بنَْجٍد لبَني كاَلب ، أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ وُهوَ  ثَْخبٌ :  [ثخب]

 أَْبيَض. المراصد وَغْيره ، وَزاَد الُمَصنف

ي الَكِرَش واألَْمعَ :  الثَّْربُ :  [ثرب] إِنَّ »:  في الَحِديثو َعلَى األَْمعَاِء والَمَصاِريِن ، (2)ُهَو الشَّْحُم الَمْبُسوَطةُ :  وقيلَ  اءَ َشْحٌم َرقيٌق يُغَّشِ

ُر العَْصَر َحتَّى إِذا َصاَرِت الشَّْمسُ  َها َكثَْربِ  الُمنَافَِق يَُؤّخِ ّمِ في الَكثَْرة ، ثُُروبٌ  ج «البَقََرةِ َصالَّ  أَثَاِربُ و الِقلَِّة ،كأَْينٍُق ، في  أَثُْربٌ و ، بالضَّ

اَلة إَِذا َصاَرت الشَّْمسُ »:  في الَحديثو أَْي َجْمُع الَجْمعِ ، جج ْت َمْوضعاً ُدوَن َمْوضعٍ عنَد  «َكاألَثَاِرب نََهى َعن الصَّ قَْت وَخصَّ ، أَْي إَِذا تَفَرَّ

ي ال بالثُُّروب الَمغيب ، َشبََّهَها قيُق الذي يُغّشِ  َكِرَش واألَْمعَاَء.، وهي الشَّْحُم الرَّ

َكةً  الثََّربَاتُ و اِء األَنَامُل ، فتأَمْل.:  وتَقَدَّم له في ت ر ب األََصابِعُ :  ، ُمَحرَّ  والتَِّربَاُت بَكْسِر الرَّ

بَهُ وَ  مْن بَاب َضَربَ  ثََربَهُ يَثِْربُهُ و ، كالتَّأْنِيب والتَّْعيِيِر واالْستِْقَصاِء في اللَّْوم التَّثِْريبُ و بَ  َكَذاو ، ُمَشدَّداً ، ثَرَّ  ، إَِذا وبََّخهُ  أَثَْربَهُ و َعلَْيه ثَرَّ

 :  الُمَوبُِّخ قَاَل نَُصيبٌ :  الثَّاِربُ و وَذكَّره بِِه. اَلَمه وَعيََّره بَذْنبِهو

ِذي  َن الــــــــــــــ  َت مــــــــــــــِ رِهــــــــــــــح ا كــــــــــــــَ َرُه مــــــــــــــَ  ِإيّنِ أَلكــــــــــــــح

ِه ملَح     ائـــــــــــــِ نـــــــــــــَ وَء ثــــــــــــــَ ِذيـــــــــــــَك ســــــــــــــــــــــــــُ ؤح ِربِ يــــــــــــــُ ثـــــــــــــح  يــــــــــــــَ

  
 :  وُهَو الَِّذي يَُمنُّ بَِما أَْعَطى ، قَاَل نَُصْيبٌ  القَِليُل العََطاءِ :  ، َكُمْحِسنٍ  الُمثِْربُ و

اَلِدِه  نح تـــــــــــــــــِ رًأ مـــــــــــــــــِ ر ن  امـــــــــــــــــح غـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ  َأاَل اَل يـ

ِة     يـــــــــــطـــــــــــَ َواُم َأٍخ َداين الـــــــــــَوســـــــــــــــــــــــــِ ِربِ ســـــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
ْبتُ وَ  ْبُت َعلَْيِهم بَِمْعنًى ثَرَّ بُ و إَِذا قَبَّْحَت َعلَْيهم فِْعلَُهم.:  َعلَْيِهم َوَعرَّ اإِلْفَساُد :  التَّثِْريبُ و ، دُ الُمَخلُِّط الُمْفسِ :  الُمعَيُِّر ، وقِيلَ :  بالتَّْشِديدِ  ، الُمثَّرِ

ْومَ ):  والتَّْخِليُط ، وفي التَّْنِزيل العَِزيزِ  اجُ  (3) (ال تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْلي َ جَّ اَل تُْذَكُر :  معناهُ :  َمْعنَاهُ اَل إِْفَساَد عليكم ، وقال ثَْعلبٌ :  قَاَل الزَّ

بْ  أََمةُ أََحِدُكْم فَْليَْضِرْبَها الَحدَّ َوالَ إَِذا َزنَْت »:  في الَحِديثِ و ذُنُوبُُكم ، ْرِب ، :  قاَل األَْزَهِريُّ َمْعنَاهُ  «يُثَّرِ ْعَها بَْعَد الضَّ تَْها َواَل يُقَّرِ َواَل يُبَّكِ

ُجِل َعْيبَهُ ، فَيَقُوَل فَعَْلَت َكَذا وَكَذا ، والتَّ :  والتَّْقِريعُ  ُجُل فِي َوْجِه الرَّ ْعَها :  ْبِكيُت قَِريٌب ِمْنهُ ، وقَاَل ابُن األَثِيرِ أَْن يَقُوَل الرَّ اَل يَُوبِّْخَها َواَل يُقَّرِ

ْرِب ، وقِيلَ  نَا بَْعَد الضَّ  ّدِ الَحَرائِِر.بَْل يَْضِرْبها الَحدَّ ، فَأََمَرُهْم بَِحّدِ اإِلَماِء َكَما أََمَرُهْم بِحَ  بالتَّثِْريبِ  اَل يَْقنَْع فِي ُعقُوبَتَِها:  أََرادَ :  بالّزِ

 نََزَع َعْنهُ ثَْوبَهُ.:  يَثِْربُهُ  ِمْن َحّدِ َضَربَ  الَمِريضَ  ثََربَ و

:  اللسان ، قَبِيلٍَة ، وُربَّما َوَرَدَها الَحاجُّ ، وهي ِمْن أَْرَدإِ الِميَاِه ، وفي لُمَحاربٍ  أَْي بِئْرٌ  َرِكيَّةٌ :  وَضبََطه الصاغانّي بفَتْحٍ فَُسُكونٍ  َكَكتِفٍ  ثَِربٌ و

ةِ ِإالَّ أَنََّها بِيٌض.:  بفَتْحٍ فَُسُكونٍ  الثَّْربُ   أَْرٌض ِحَجاَرتَُها ِحَجاَرةُ الَحرَّ

َكةً  ثََربَانُ و  ، َكَذا في الَمَراِصِد. باليََمنِ  ِمْن أَْعَماِل َصْنعَاءَ  ِحْصنٌ :  ُمَحرَّ

اءِ  ثَِربَانو  ُسلَْيم َذَكره َشْيُخنَا.َجباََلِن فِي ديَار بَني :  بَكْسِر الرَّ

 َسمينَة. ، أَيْ  الثَّْربِ  َعِظيَمةُ :  ثَْربَاءُ  وَشاةٌ  .أَثَْربُ  َزاَد َشْحُمهُ فَُهوَ  ، وذِلك إَِذا ثَْرب َصاَر َذا:  الَكْبشُ  أَثَْربَ و

ي به ُجِمَع َجْمَع َمْحِض األَْسَماِء ، كما قالوهو الشَّ  الثَّْرب ِمنَ :  (4) أَثُْرب َكأَنَّهُ َجْمعُ :  قاَل في المعجم ة بَِحلَبَ :  أَثَاربُ و ا ُسّمِ  : ْحُم ، لمَّ

رٍو َلوح هَنَيحَت اأَلَخاِوَصا   (5)فـََيا َعبحَد َعمح
ُد  (6)وهي قَْريَةٌ  بُن َهيَّاج بن ُمبَاِدِر بِن علّيٍ معروفة بين َحلََب وأَْنَطاِكيَّةَ ، بينها وبين َحلََب نحُو ثالثِة فراسَخ ، يُْنَسُب إِليها أَبُو الَمعَالي ُمَحمَّ

ى بِاْسَمَها فيُقَاُل لها ُد بُن نَْصِر بِن  األَثَاِربُ :  األَثَاِربيُّ األَْنَصاِرّي ، وهذه القَْلعَةُ اآلَن َخَراٌب ، وتَْحَت َجبَِلَها قَْريَة تَُسمَّ ، وفيها يَقُوُل ُمَحمَّ

.  َصغيٍر القَْيَسَرانِيُّ
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ا  ّرِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   بِ اِبأَلَ رِ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ذِريب     ي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ يح أَُقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ؟إن الثابَة املرأة اهلرمة. ويقولون أشابّة أم  بّة:  يقا :  ( يف املقايي 1)
 املبسوط.:  ( اللسان2)
 .92( سورة يوسف اآية 3)
 أَثـحَرب.»:  ( عن معجم البلدان ا وابألصر4)
 األحاوصا.:  ( يف املعجم5)
 قلعة.:  معجم البلدان( يف 6)
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جِي وَ  لـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــح وحَم مـــــــــــــــــــــــُ ا نــــــــــــــــــــــــَ رِقـــــــــــــــــــــــَ  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

بِ     َواعــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــَ وِن ال فــــــــــــــــــــــُ نح جــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــــــِ

  

جِي وَ  ـــــــــــــــــــــَ اَلل نح ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا مـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــَ ب جـــــــــــــــــــــَ  اعـــــــــــــــــــــح

بِ     اجـــــــــــــــــــــــــــــــِ ٍ وحـــــــــــــــــــــــــــــــَ اح َ عـــــــــــــــــــــــــــــــَ اح  بـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِث ابِن العَِديمِ  ِحيِم بِن َحْمَداَن  األَثَاربُ :  وقََرأُْت في تَاِريخ َحلََب لألَِديِب العَاِلِم الُمَحّدِ مْنَها أَبُو الفََواِرس َحْمَداُن بُن أَبِي الُموفَِّق َعْبِد الرَّ

 .(1)التَِّميِميُّ األَثَاِربيُّ ، وذَكر له تَْرَجَمةً َواِسعَةً ، وكاَن َطبِيباً َماِهراً ، وسيأْتي ذْكره في َمْعَراثا 

ِمنها ،  (2)اْسٌم للنَّاِحيَة التي منها الَمِدينَةُ وقِيَل للنَّاِحيَة :  ، كَذا في معجم البلدان يَثِْربَ  ، بإِْبَداِل اليَاِء َهْمَزةً لُغَةٌ في أَثِْربُ و كيَْضِرب يَثِْربُ و

ِل َمْن َسَكنََها ِمْن َولَِد َساِم بنِ  وسلموآلهعليههللاصلىَمِدينَةُ النَّبِّيِ  هي:  وقيل يَْت بأَوَّ هو اْسُم :  نُوحٍ ، وقِيَل باْسِم َرُجٍل من العََماِلقَِة وقيلَ  ُسّمِ

اَها َطْيبَة وَطابَةَ  يَثْربُ  ِلْلَمِدينَةِ  يُقَالَ  أَنْ  نََهى أَنَّهُ :  وسلموآلهعليههللاصلىُرِوَي عن النَّبّيِ و أَْرِضَها ، ، أِلَنَّهُ فََساٌد في  الثَّْرب ، كأَنَّهُ َكِرهَ  وَسمَّ

اَها َطْيبَةَ وَطابَةَ ، َكَراِهيَةَ  وسلموآلهعليههللاصلىاْسُم َمِدينَِة النبّي :  يَثِْربُ :  العََرِب ، قال ابُن األَثير َكاَلم وُهَو  التَّثِْريب قديمة ، فغَيََّرَها وَسمَّ

اُح الَمَواِهِب أَنه كاَن ُسكَّانُ :  اللَّْوُم والتَّْعيِيُر ، قال شيُخنَا ا ونَقَل ُشرَّ ها العََماِليق ، ثُمَّ َطائِفَة ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل ، ثم نََزلََها األَْوُس والَخْزَرُج لَمَّ

َق أَْهل َسبَإِ بَسْيِل العَِرم اِء وَكْسرَها فِيِهَما أَثِْربِيٌّ و يَثِْربيٌّ  وُهوَ  تَفَرَّ اَء اْستِثْقَ :  ، في ِلَساِن العََربِ  بفَتْحِ الرَّ االً ِلتََواِلي الَكَسَراِت ، أَْي فَفَتَُحوا الرَّ

اِء ، قَاله َشْيُخنَا ، قُْلُت ، َوَوْجهُ   الَكْسِر ُمَجاَراةٌ َعلَى اللَّْفِظ. فالِقيَاُس الفَتُْح ُمْطلَقاً ، ولذلك اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ عليه نْقالً عن الفَرَّ

اءِ  اْسُم أَبِي ِرْمثَةَ و بَابِ :  ويُقَالُ :  التَّميِميّ :  لُ ويُقَا البَلَِوّيِ  بَكْسِر الرَّ ، وقيل  يَثِْربِيّ  ُعَماَرةُ بنُ :  بُن َعْوٍف ، وقيلَ  يَثِْربِيُّ  التَّْيِميَّ ِمن تَْيم الّرِ

 َحبِيُب بُن َوْهِب.:  اْسُمه:  وقَاَل التَّْرِمِذيُّ  يَثِْربّيٍ  ِرفَاَعةُ بنُ  هو أَوْ  غير ذلك ، له ُصْحبَةٌ ، َرَوى عنه ِإيَاُد بُن لَِقيٍط ،

ْمِريُّ الِحَجاِزيُّ أَْسلََم َعاَم الفَتْحِ وله حِديٌث في مسند أَْحَمَد ، وِلَي قََضاَء البَْصَرةِ ِلعُثَْماَن ، كذا في َصَحابِيٌّ  يَثَْربِّيٍ  َعْمُرو بنُ و  «المعجم» الضَّ

.تَابِعِ  يَثِْربّيٍ  وَعِميَرة بنُ   يٌّ

 بُن ِسنَاِن بِن ُعَمْيِر بِن ُمقَاعٍس التَِّميِميُّ َجدُّ ُسلَْيِك بِن ُسلََكةَ. يَثِْربِيُّ وَ 

ٌف مَن التَّثِْويِب ، بِالواو ، كما يأْتي. الطَّيُّ :  التَّثِْريبُ و  ، وهو البِنَاُء بالِحَجاَرةِ ، وأَنَا أَْخَشى أَنَّهُ ُمَصحَّ

مِّ  الثُّْرقُبِيَّةُ :  [ثرقب] يتِ  بالضَّ ّكِ َحَكاَها يَْعقُوُب في البََدِل ، وقيل  ثيَاٌب بِيٌض ِمن َكتَّانٍ :  ِهَي َوَكذا الفُْرقُبِيَّةُ :  ، أَْهَمله الَجوهريُّ وقال ابُن الّسِ

. ثُْرقُبِيٌّ  ثَْوبٌ :  يقال ِمْصرَ  ِمن ثِيَابِ   وفُْرقُبِيٌّ

الَجِريَد والقََصَب  القَفَّاصُ  وهو آلَةُ الَخْرِق الَّتِي يَْخِرُق بَِها ِمْجَوابٌ  هو:  هريُّ ، وقال ابُن األَْعرابِّيِ أَْهَمله الَجوْ  ، َكقُْنفُذٍ  الثُّْنُطبُ :  [ثطب]

 ونَْحَوه لالْشتغَاِل ، ولم يَْذُكْرهُ الُمَصنُِّف في ج وب ، كأَنَّهُ ِلُشْهَرتِه ، قاله َشْيُخنَا ، وهللاُ أَْعلَُم.

ً  َكَمنَعَ  ونَْحَوهما الَماء والدَّمَ  ثَعَبَ :  [ثعب]  في الَحِديثِ و الَمَطِر ، َمثْعَبُ  الدَُّم من األَْنِف ، ومنه اْشتُقَّ  يَْنثَِعبُ  كما فَاْنثَعَب فَجَره ،:  يَثْعبُه ثَْعبا

ً  يَثْعَبُ  ُء الشَِّهيُد يَْوَم الِقيَاَمِة وُجْرُحهُ يَِجي: » ً  يَثْعَبُ  َصلَّى وُجْرُحهُ »:  ِديث ُعَمرَ حأَْي يَْجِري ، ومنه «َدما  قُِطعْت نََساهُ »:  وَحديُث َسْعدٍ  «َدما

 : الَمَطُر َكَذِلك اْنثَعَبَ و «فَاْنبَعَثَتْ »:  أَْي َسالَْت ويُْرَوى «َجَدا الدَّمِ  (3) فَاْنثَعَبَتْ 

َكةً ، ثعَبٌ و بفَتْحٍ فَُسُكون ، ثَْعبٌ  َماءٌ و ّمِ فِيِهَما بَانٌ أُثْعُ و أَثْعُوبٌ و ُمَحرَّ وَكَذِلك الدَُّم ، األَِخيَرةُ َمثََّل بَها سيبويه ، وفسََّرَها  َسائٌِل ،:  بالضَّ

يَرافِيُّ ، وقَاَل اللِّْحيَانِيُّ  اِعِب :  تقولُ :  وفي األَساس اْنثَعَبَ  َما:  األَثْعُوبُ :  الّسِ ،  الَمثاِعب ، فَأَْصِلُحوا َخَراِطيمَ  (4)أَْقبَلَْت أَْعنَاُق السَّْيِل الرَّ

 ، وُهَو السَّْيُل. الثُّْعبَانُ  (5)، كما َسال  الثُّْعبَان وَسالتِ 

ً  الثَّْعبُ و َشَجٌر ، َكَذا في لسان العرب:  الثَّْعبُ و  ، الَمثْعَبُ  ي بعِضَها، وف (6)كذا في النََّسخِ  َمِسيُل الَواِدي:  أَْيضا

__________________ 
 .«معراشا» ( عن معجم البلدان ا وابألصر1)
 .«وقير للناحية منها ا لعر الظاهر لناحية منها اه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
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:  ويف اللســـــــــــان« َجدِّيَة»:  ويف النهاية« اهقوله فانثعبت الدم كذا خبطه ويف النهاية فانثعبت حدية الدم » ( كذا ا وهبامش املطبوعة املصـــــــــــرية3)
 َجدِّيَة.

 الزاعب.:  ( األساس املطبوع4)
 .«كما انساب الثعبان مجض ثعب وهو املسير اه:   قوله كما سا  الثعبان. يف األساس الذي بيدي»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 ابلتحريك.الثـ َعب :  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف الصحاح6)
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َعِد ا وُهَو َخطَبٌ ا وســــــــــيبحيت َطِر ِمن الغُثَاء ا :  الثـ عحبُ : و  كُبطحَناٍن ا قا  الل يحثُ   ثـُعحَبانٌ  ج َكَمقح
َ
ير امل الذي َ حَتِمُض يف َمســــــــــِ

ُسه ال ما  الثـ عحبِ  ملَح ُ َوِّد الل يحُث يف تـَفحِسريِ :  قا  اأَلزحَهرِي   َِسير نـَفح
ِسيِر ِمن الغُثَاِء.ا وهو ِعنحِدي امل

َ
 َ حَتِمُض يف امل

اْلِمرَزاُب اَل  الَمثْعَبَ  وبِِه َظَهَر ُسقُوُط قَْوِل َشْيِخنَا ، فَإِنَّ  مَسايُِل َمائَِها أَيْ  الَمِدينَةِ  َمثَاِعبُ  مْنهو الِحيَاِض  َمثَاِعبِ  َواِحدُ :  ، بالفَتْحِ  الَمثْعَبُ و

 الَمِسيُل.

مِّ  الثُّْعبَةُ و مِ قَا بالضَّ حاحِ َمْوثُوٍق بها ما ُصوَرتُه:  َل ابُن الُمَكرَّ  هكذا َوَجْدتُه بَِخّطِ الجوهرّيِ :  قال أَبُو َسْهلٍ :  َوَرأَْيُت في َحاِشيَِة نُْسَخٍة من الّصِ

َواُب فِيِه ، أَْو َكُهَمَزةٍ  َراُد الُمَصنِِّف ِمن قَْوِلهِ ، بِتَْسِكيِن العَْيِن ، والِذي قََرأْتُه على َشْيِخي في الَجْمَهَرةِ بفَتْحِ العَْيِن ، وهو مُ  الثُّْعبَةُ :   ، أَي الصَّ

لِ  َوَوِهَم الَجْوَهِريُّ   أِْس َوَزَغةٌ َخبِيثَةٌ خْضَراُء الرَّ :  أَي فِي تَْسِكيِن َعْينِِه ال أَنَّهُ فِي َعَدِم ِذْكرِه ِروايَةَ الفَتْحِ كما َزَعَمه َشْيُخنَا ، كما يَْظَهُر بالتَّأَمُّ

، وقال اْبُن  ثُعَبٌ  يَْبَرأُ َسِليُمَها ، وَجْمعَُها (1)يََكاُد  والَحْلِق َجاِحَظةُ العَْينَْيِن ، اَل تَْلقَاَها أَبَداً إِالَّ فَاتَِحةً فأَْها ، وهي ِمْن َشّرِ الدََّواّبِ ، تَْلَدُغ فال

:  فالَخَوافِي .«َكالثُّعَبَة كالِقلَبَة ، وال الُخنَّازُ  (2)وما الَخَوافِي »:  الَوَزَغِة ، تَْلَسُع وُربََّما قَتَلَْت ، وفِي الَمثَلِ َدابَّةٌ أَْغلَُظ ِمن :  الثُّْعبَةُ :  ُدَرْيد

 الَوَزَغةُ.:  السَّعَفَاُت اللََّواتِي يَليَن الِقلَبَةَ ، والُخنَّازُ 

بِّي وهي العَِرَمةُ قالهُ ابُن األَْعَرا (3) الفَأَْرة:  الثُّْعبَةُ و
َشبِيَهةٌ بالثَُّوَعِة  َشَجَرةٌ :  الثُّْعبَةُ و (4)

إِالَّ أَنََّها أَْخَشُن َوَرقاً ، وَساقَُها أَْغبَُر ولَْيَس لها  (5)

 هَذا عْن أَبِي َحنِيفَةَ. ولَها ظلٌّ َكثِيٌف. ُكلُّ  (6) [تنبُت في منابِِت الثَّوعِ ]َحْمٌل وال َمْنفَعَةَ فِيَها ، وِهَي ِمْن َشَجِر الَجبَِل 

ْخَمةُ الطَِّويلَةُ ،:  الثُّْعبَانُ و وهي بِبَْعِض الَمَواِضعِ تُْستَعَاُر ِلْلفَأِْر ، وهو أَْنفَُع في البيِت ِمن :  قال:  تَِصيُد الفَأَْر ، قَاله َشِمرٌ  (7) الَحيَّةُ الضَّ

 :  السَّنَانِيِر ، وقَال ُحمْيُد بُن ثَْور

وَ  ـــــــــــــَ ـــــــــــــٌد تـ ِدي َبلـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــَ اَم كـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــّزِم ـــــــــــــِه ال ي  قـــــــــــــِّ

ا    مـــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــة أَرحقـــــــــــَ يـــــــــــِه اخِلشـــــــــــــــــــــــــَ وقـــــــــــِّ تـــــــــــَ َر  بـــــــــــِ ـــــــــــَ  نـ

  

ِه  اشــــــــــــــــــــــِ تح يف ِخشــــــــــــــــــــــَ بــــــــَ تــــــــُه أَنحشــــــــــــــــــــــَ ا أَتــــــــَ مــــــــ  لــــــــَ  فـــــــــَ

امــــــــــًا      انِ زِمــــــــــَ بــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــُ ثـ ا كــــــــــَ مــــــــــَ كــــــــــَ ِة  ــــــــــُح اطــــــــــَ مــــــــــَ  ا ــــــــــَ

  
ةً  (8)األَْصفَُر األَْشقَُر  الذَّكرُ  هو أَوْ  غَاُر ، قَالَهُ ابن ُشَمْيٍل ، وقيلَ  َعامٌّ  هو أَو ، قاله قُْطَربٌ  َخاصَّ :  َسَواٌء فيه اإِلنَاُث والذُُّكوُر والِكبَاُر والّصِ

اج قَالَ  (9) (فَِإذا ِهَي ثُ ْعبان  ُمِبني  )وهو ُمْستَْدَرك. وقَْولُهُ تَعَالَى :  ، وبه َظَهَر ُسقُوُط قَْوِل َشْيِخنَا ثَعَابِينُ  ، والَجْمعُ  ثُْعبَانٌ :  ُكلُّ َحيَّةٍ  جَّ :  الزَّ

ا َجان  )أَْي َعِظيٌم وفي َمْوِضعٍ آَخَر  (فَِإذا ِهَي ثُ ْعبان  ُمِبني  )َكْيَف َجاَء :  أََراَد الَكبِيَر ِمَن الَحيَّاِت ، فَإِْن قاَل قائِلٌ  :  والَجانُّ  (10) (هَتْتَ زُّ َكَأَّنَّ

ِغيُر ِمن الَحيَّاتِ   العَِظيِم ، واْهتَِزاَزَها وَحَرَكتََها وِخفَّتََها كاْهتَِزاِز الَجاّنِ وِخفَّتِِه. الثُّْعبَانِ  قََها َخْلقُ ذِلَك أَنَّ َخلْ  (11)فَالَجواُب عن :  الصَّ

ِهما األُثْعُبَانِيُّ و ، األُثْعُبانو بالفَتْحِ ، األَثْعبِيُّ و اد الُمْعَجَمة:  َوَوقَع في بَْعِض نَُسخِ التَّهذيب الَوْجهُ الفَْخمُ :  ، بَضّمِ ْخُم بالضَّ في ُحْسن  الضَّ

 .أُثْعُبَانِيٌّ  َوْجهٌ :  ومْنُهْم َمْن يَقُولُ :  ، قاله األَزهريُّ ، وفي بَْعِض نَُسخِ التهذيب فِي ُحْسِن بَيَاض ِمن َغْيِر َواو العَْطِف ، قَالَ  وبَيَاٍض 

َهاِت اللُّغَِويَِّة ،أَْي  فُوهُ  قَْولُُهمْ و َماٌء  يَْجِري منه أَيْ  ، َكَسعَابِيَب ، وقيل هو بََدٌل ، وَغفََل عنه َشْيُخنَا ثَعَابِيبَ  يَْجِري فَُمهُ ، وبه َوَرَد في األُمَّ

دٌ  َحاحِ إِلَى األَْصَمِعّيِ. َصاِف ُمتََمّدِ  أَْي ِفيه تََمدٌُّد ، َعَزاهُ فِي الصَّ

 بَكْسِر الِميِم. الِمَرةُ :  عُول، َعلَى فَ  الثَّعُوبُ و

مِّ  الثُّْعبَانُ و  الثَّْغُب بالُمْعَجَمِة.:  ، قَالَهُ الَخِليُل وقَاَل َغْيُرهُ ُهوَ  ثَْعبٌ :  َماٌء ، الَواِحدُ :  بالضَّ

 .ثْعُوبأُ  (13)وَشدٌّ  .(12)وثََب يَْجِري :  إِلَْيهِ  فَاْنثَعَبَ  َصاَح بِهِ :  وِمَن الَمَجازِ :  وفي األََساس

بَاعِ  الثَّْعلبُ :  [ثعلب] ّمِ واْستْشَهاُد الَجْوَهِرّيِ  ثُْعلُبَانٌ وَ  ثَْعلَبٌ  الذََّكرُ و ثَْعلَبَةٌ  األُْنثى م ، وِهَي األُْنثَى أَو ِمَن الّسِ  بِالضَّ

__________________ 
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مِّ هو ذََكرُ  الثـ عحُلَبانَ  َأن   ِلهِ  الثـ عحَلبِ  ابلضــــــــــــــ  َلِمي وِقيرَ  ِبَقوح :  أَبُو َذرٍّ الِغَفارِي  وقير:  َأي الر اِجِز وهو َغاِوي بُن َ امٍل الســــــــــــــ 
 :  الَعب اُس بُن مرحَداس الس َلِميّ 

و ُ أَ  بـــــــــــــُ انُ ا َربيف يــــــــــــــَ بـــــــــــــَ لـــــــــــــُ عـــــــــــــح ه لـــــــــــــثــــــــــــــ  َرأحســـــــــــــــــــــــــــِ   بـــــــــــــِ
هِ     يـــــــــح لـــــــــَ تح عـــــــــَ نح اَبلـــــــــَ دح َذ   مـــــــــَ قـــــــــَ بُ  لـــــــــَ الـــــــــِ عـــــــــَ ـــــــــ   الـــــــــثـ

  
وَهَذا منه :  ، خبُر الُمْبتََدإِ ، قال َشْيُخنَا َغلٌَط َصِريحٌ  كذا قاله الكَسائيُّ إَِماُم هذا الشَّأِْن واْستَْشَهَد به وتَبِعَهُ الَجْوَهِرّي ، وَكفَى بهما ُعْمَدةً ،

ىتََحامُ  أَْي َسبَقَهُ الِكَسائِيُّ فِي الغَلَِط ، كالتَّأْيِيد ِلتَْغليِطِه ،  ، (*) َمْسبُوقٌ  أَي الَجْوَهِريّ  وُهو ُء هَذْيِن اإِلَماَمْيِن ، ثُمَّ إِنَّ قَْولَهُ ٌل بَاِلٌغ ، َكْيَف يَُخّطِ

الً فَإِنَّه نَاقٌِل ، وهو ال  ا أَوَّ ْن يُْعتََمُد عليه فيما قاله ، فَكْيَف يَْجعَلُهُ َمْسبُوقاً في الوهو َعِجيٌب ، أَمَّ غَلَِط ، يُْنَسُب إِلَْيِه الغَلَُط ، وثَانِياً فَالِكَسائِيُّ ِممَّ

ل ، ثمَّ قال َواُب في البَْيت فَتُْح الثَّاءِ :  كما هو َظاِهٌر عند التَّأَمُّ تِه. ثْعلَبٍ  ُمثَنَّى على ما َزَعَمهُ  ألَنَّهُ  الثُّْعلُبانِ  المثَلَّثَِة ِمن والصَّ كان  ، وِمن قِصَّ

ى ً  َوقََع ذلك لْلعَبَّاِس بِن مْرَداس ، وقيل ألَبِي َذّرٍ الغفّاِرّيِ ، وقد تَقَدََّم ،:  غاِوي بُن َظالم ، وقيلَ :  َوقِيلَ  َغاِوي بُن َعْبِد العُزَّ ً  َسادنا  أَْي َخادما

ةَ وقَعَْت ألََحِد السُّلَِميَّْيِن ، لبَني ُسلَْيمَ  عَيٍم ، وكانتْ هو ُسواُع ، قاله أَبُو نُ  لَصنَمٍ  ُد أَنَّ الِقصَّ ّمِ القَبيلَة الَمْعُروفَةُ ، وهذا يَُؤّكِ  بِن َمْنُصور ، بالضَّ

الَمْذُكوَر آنِفاً ، اْستََدلَّ الُمَؤلُِّف بهذه  البَْيتَ  ِحينَئذ فَبَاال َعلَْيِه ، فقال اهُ ،َعلَيَ :  َحتَّى تََسنََّماهُ  أَْي يَْعُدَوانِ  ، يْشتَدَّانِ  ثَْعلَبَانِ  فَبَْينَا ُهَو ِعْنَده إِْذ أَْقبَلَ 

ة ألَبِي َما ، وهو َمْشُروٌح في دالئِل النُّ الِقصَّة على تَْخِطئَِة الِكَسائِّيِ والَجْوَهِرّيِ ، والَحِديُث َذَكَرهُ البَغَويُّ في ُمْعَجِمِه ، وابُن َشاِهيَن وَغْيُرهُ  بُوَّ

َف في ِرَوايَتِِه ، َوإِنََّما الَحِديث:  نُعَيم األَْصبََهانِّيِ ونَقَلَهُ الدَِّميِريُّ في َحيَاة الَحيَوان ، وقال الَحافُِظ بن نَاِصرٍ   أَْخَطأَ الَهَرِويُّ في تَْفِسيِرِه وَصحَّ

ّمِ ، وهو َذَكرُ  ثُْعلُبانٌ  فَجاءَ :  :   له ُمْفَرٌد اَل ُمثَنًّى ، وأَْهُل اللُّغَة يَْستَْشِهُدوَن بالبَْيِت لْلفَْرق بَْيَن الذََّكِر واألُْنثَى ، كما قَالُوااْسمٌ  الثَّعَاِلبِ  ، بالضَّ

َوايَةَ فِ :  َذَكُر األَفَاِعي ، والعُْقُربَانُ :  األُْفعَُوانُ  َمْخَشِريُّ عن الَجاِحِظ أَنَّ الّرِ ّمِ على أَنَّه َذَكرُ َذَكُر العَقَاِرِب ، وَحَكى الزَّ  ي البَْيِت إِنََّما هي بالضَّ

ْميَاطيُّ وَغْيُره ِمَن الُحفَاِظ ، َوَردُّوا ِخاَلَف ذلَك ، قالهُ َشْيُخنَا ، وب الثَّعَالبِ  يِن الّدِ بَهُ الَحافُِظ َشَرُف الّدِ :  ه تَْعلَُم أَنَّ قَْوَل الُمَصنِّف، وَصوَّ

َواُب ، َغْيُر َصَواب. نَمُ  يا َمْعَشَر ُسلَْيٍم ، ال َوهللاِ :  مَّ قالثُ  الصَّ ال يَُضرُّ وال يَْنفَُع ، وال يُْعِطي وال يَْمنَُع. فََكسَرهُ ولَِحَق بالنَّبِّيِ  هَذا الصَّ

ى ، فقالَغاِوي بُن َعْبِد :  فقال ؟َما اْسُمكَ  وسلموآلهعليههللاصلىالنبيُّ  فقال َعاَم الفَتْح ، وسلموآلهعليههللاصلى بَْل أَْنَت َراِشُد بُن َعْبِد :  العُزَّ

اهُ َراِشَد بَن َعْبِد هللِا.:  وقال ابن أَبِي َحاتِمٍ :  وفي َطبَقَات اْبِن َسْعد وَعقََد له على قَْوِمِه. كذا في التَّْكملَِة. َربِّهِ   َسمَّ

:  يُّ القَْدَر َمْفُهوٌم ِمْن قَْوِلِه أَو الذََّكُر إِلخ ، فذْكُره هنا كاالْستْدَراِك مع ُمَخالَفَتِه لقَاعَدتِِه ، وقال األَْزَهرِ ال يَْخفَى أَنَّ َهَذا  ، ثَْعلَبَةٌ  أَي األُْنثَى هيو

ا ِسيبََوْيِه فَإِنَّهُ لَْم يُجزْ وال يُْعِجبُنِي قَْولُ :  عن اللِّْحيَانِّيِ ، قال ابُن ِسيَده ثَعَالٍ و ثَعَالبُ  ج ثُعَالَةُ  الذََّكُر ، واألُْنثَى الثّْعلَبُ  إِالَّ فِي  ثَعَالٍ  هُ ، وأَمَّ

ْعِر َكقَْوِل َرُجٍل ِمْن يَْشُكرَ   :  الّشِ

رُُه  مـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــُ ٍم تـ نح  ـــــــــــــَح ـــــــــــــُر مـــــــــــــِ ارِي ا َأشـــــــــــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــَ

َن     اِد مــــــــــِ عــــــــــَ ُز  الــــــــــثـــــــــــ  ا (1)وَوخــــــــــح يــــــــــهــــــــــَ نح أَرَانــــــــــِ  مــــــــــِ

  
هَ ذلك فقالوَ  ا :  َوجَّ  اْضُطرَّ إلَى اليَاِء أَْبَدلََها َمَكاَن البَاِء ، كما يُْبِدلَُها َمَكاَن الَهْمَزةِ.إِنَّ الشَّاعَر لَمَّ

ِم َذاتُ  ُمثَْعِلبَةٌ و َكَمْرَحلَة َمثْعَلَةٌ  أَْرضٌ وَ  ا قَْولُُهمْ :  في لسان العرب َكثيَرتَُها. أَيْ  ثَعَاِلبَ  بَِكْسِر الالَّ ، ويَُجوُز أَْن  ثُعَالَةَ  فَُهَو ِمن َمثْعَلَةٌ  أَْرضٌ :  وأَمَّ

 َكثِيَرةِ العَقَاِرِب. (2)ألَْرٍض :  ، كما قالُوا َمْعقَرةُ  ثَْعلَب يَُكوَن منْ 

 ُرُج ِمْنهُ َماُء الَمَطريَخْ  الِذي الُجْحرُ  .الثَّْعلَبُ و ِمَن الَحْوِض.:  هَكَذا في النَُّسخِ ، والذي في لسان العرب َمْخَرُج الَماِء إِلَى الَحْوِض :  الثَّْعلَبُ و

إِنَّهُ إَِذا نُشَر التَّْمُر في الَجِريِن فََخُشوا َعلَْيِه الَمَطَر َعِملُوا لَهُ ُجْحراً :  أَْي َجِريِن التَّْمِر ، وقِيلَ  ِمَن الَجِرينِ  َمْخَرُج الَماءِ :  الثَّْعلَبُ و
يَسيُل  (3)

ً  اْستَْسقَى وسلموآلهعليههللاصلىبيَّ في الَحِديِث أَنَّ النو ِمْنه َماُء الَمَطر ، نَّ التَّْمَر فِي إِ  ، هللاِ  َرُسولَ  يَا»:  فَقَالَ  لُبَابَةَ  أَبُو فقَامَ  ، وَدَعا يَْوما

ً  لُبَابَةَ  أَبُو يَقُومَ  َحتَّى اْسِقنَا اللُهمَّ :  وسلموآلهعليههللاصلىالَمَرابِِد ، فَقَاَل َرُسوُل هللِا  ِمْربَِدِه بإَِزاِرِه ، أَو ِرَدائِه ، فَُمِطْرنَا َحتَّى  ثَْعلَبَ  يَُسدُّ  ُعْريَانا

 : والِمْربَدُ  .«مْربَِدِه بِإَِزاِرهِ  ثَْعلَب قَاَم أَبُو لُبَابَةَ ُعْريَاناً يَُسدُّ 

__________________ 
 بعد كلمة مسبو . [فيه: ] يف القاموس زايدة )*(
قوله وخز كذا خبطه مضـــبوطاً ابلقلم بضـــم اخلاء وتشـــديد الزاي والذي ذكره اجلوهري يف مادة »:  امش املطبوعة املصـــريةوهب« وخز» ( ابألصـــر1)

 .«كتب النحو» وكذلك ينشد يف« ووخز» وخز
 .«األرض» ( عن اللسان ا وابألصر2)
 حتريف.« َحَجراً » ( يف املطبوعة الكويتية3)
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رُ  َطِر.:  ثـَعحَلُبهو  ا َموحِضٌض ُ َف ُف ِفيِه الت مح
َ
ُبُه الذي َيِسيُر ِمنحُه َماُء امل  ثـُقح

نَانِ :  الثَّْعلَبُ و ْمحِ الدَّاِخُل في ُجبَِّة الّسِ  منه َطَرُف الرُّ

ه ، أَو:  الثَّْعلَبُ و اُكوِب فِي الِجْذعِ  هو أَْصُل الفَِسيل إَِذا قُِطَع ِمْن أُّمِ  ِمن النَّْخِل ، قَالَُهما أَبُو َعْمٍرو. أَْصُل الرَّ

ّمِ ، العُْصعُصُ :  بهاءٍ  الثَّْعلَبَةُ و ثيَن ، قَال السَُّهْيليُّ في  اْسُم َخْلقِ  بِال اَلمو االْسُت ،:  الثَّْعلَبَةُ و ، بالضَّ اَل يُْحَصْوَن َعدًّا من العُلََماِء والُمَحّدِ

ْوا ثَْعلَبَةُ :  الّرْوض َجاِل ، وقَلََّما َسمَّ ْوا بِنَِمٍر وِذئْب وَسبُعٍ ، لكن بِثَْعلَب في العََرب في الّرِ ُمْشتََرٌك إِْذ  الثَّْعلَب ، وإِْن كان ُهَو الِقيَاَس ، َكَما َسمَّ

ْمحِ  ثَْعلَبُ :  يُقَالُ  َشتَّى ، َخبَُر ُمْبتََدإٍ أَْو َمْعُطوٌف َعلَى  قَبَائِلُ  ثَْعلَبَةَ  بَنُوو االْشتَِراِك ، نَقَلَه َشْيُخنَاالَحْوِض ، فََكأَنَُّهْم َعَدلُوا َعْنهُ لهذا  ثَْعلَبُ و الرُّ

ٍء قَبِيلَتَاِن ِمن َطيِّى:  لثَّْعلَبَنانِ ا مْنَهاو في قَْيٍس ، ثَْعلَبَةُ و في َربِيعَةَ ، ثَْعلَبَةُ و في تَِميٍم ، ثَْعلَبَةُ و ، فَثَْعلَبَةُ في أََسٍد ، الثَّعَاِلبُ :  َخلق ، ويُقَاُل لهم

بن ُجْنَدٍب المْذُكوِر  بُن ُروَمانَ  ثَْعلَبةُ و ءٍ بِن َطيِّى (2)بِن ذُْهِل بِن ُروَماَن بِن ُجْنَدِب بِن َخاِرَجةَ بِن َسْعِد بِن فُْطَرة  (1) بن َجْدَعاءَ  ثَْعلَبَةُ  وهما

،  (4)َمَصابِيُح الظَّاَلِم :  فِي َطيِّئ ، يقال لهم الثَّعَالبُ :   أَْسَماِء القَبَائِِل ، وقََرأُْت في أَْنَساِب أَبي ُعبَْيدٍ ، وهكذا الُمْزِهر فِيَما ثُنَِّي ِمنْ  (3)

بَائِعِ في تَِميم ، قال َعْمُرو بُن ِمْلقٍَط الطَّائِيُّ   :  كالرَّ

ا  نـــــــــــــــــَ احـــــــــــــــــُ َك أَرحمـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــح وح اَنلـــــــــــــــــَ ُس لـــــــــــــــــَ  اَي َأوح

هح     اِويـــــــــــــَ ِه اهلـــــــــــــَ ِوي بـــــــــــــِ نح هتـــــــــــــَح مـــــــــــــَ َت كـــــــــــــَ نـــــــــــــح  كـــــــــــــُ

  

انِ أَيحَب ِد  تـــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ِذي  الـــــــــــــــــثــــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــّ

ةح     يـــــــــــــــــَ ِة الـــــــــــــــــر اعـــــــــــــــــِ اُج اأَلمـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ اَ  خـــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــَ

  
ْوِض األُنُفِ َجِديلَةُ بِْنُت ُسبَْيع بِن َعْمِرو بِن ِحْميَر ، وإِلَْيَها يُْنَسبُوَن :  وأُمُّ ُجْنَدبٍ  ا القَبَائُِل ففيهم:  ، وفي الرَّ بَْطٌن ِمن َرْيِث بِن  ثَْعلَبَةُ :  وأَمَّ

بُن َعْمرو ، ِمن بَنِي َشْيبَاَن َحِليٌف في َعْبد قَْيٍس ، َشاعُر ، قال َشْيُخنا ، والنْحِويُّ صاحُب الفَِصيحِ هو أَبُو  ثَْعلبُ :  َغَطفَاَن ، وفِيِهم بغَْيِر َهاءٍ 

يِن بُن فَْهد  اثْنَان وعْشُروَن َصَحابيًّا:  ثَْعلَبَةُ و ثَْعلَب بَّاِس أَْحَمُد بن يَْحيَىالعَ  قد أَْوَصلَُهُم الَحافُظ بُن َحَجٍر في اإِلَصابَِة ، وتِْلِميذُهُ الَحافُِظ تَِقيُّ الّدِ

ابِعَِة ، ادبن ِعبَ  ثْعلَبَةُ و في الُمْعَجم إِلى َما يُنيُف على األَْربَِعيَن ِمْنُهم ، الطَُّهِويُّ أَبُو  بُن ُسَهْيل ثَْعلَبَةٌ و َكِكتَاب العَْنبَِريُّ البَْصِريُّ ثِقَة ، ِمن الرَّ

يَّ ، َصُدوٌق ، ِمَن السَّابِعَةِ  ، َكَذا في نسختنا  بُن يَِزيدَ  ةُ ثَْعلَبَ و الَخثْعَميُّ الشَّاِميُّ َمْستُوٌر ، من الَخامَسة بن ُمْسلمٍ  ثَْعلَبَةو َماِلٍك الُكوفِيُّ ، َسَكَن الرَّ

ثُوَن ، ، وفي بعضها بَُريد الَحّمانِّي ، ُكوفِّي َصُدوٌق ِشيِعيٌّ ِمَن الثَّاِلثَة ِه ُخَشْيِن بِن ألْيٍ ، ِمن بَنِي  الُخَشنِيُّ  ثَْعلَبَةَ  أَبو أَماو ُمَحّدِ َمْنُسوٌب إِلى َجّدِ

اْسَمهُ  أَنَّ  أَو هو نَاِشٌب أَو البٌس أَو نَاِشٌم أَو وفي نسخة نَاِشر ، ُجْرثُوُم بن ياِسر:  فََزاَرةَ ، فَاْختُِلَف في اْسمِه واْسِم أَبِيِه اْختِاَلفاً كثيراً ، فقيلَ 

ّمِ ، ُجْرُهمٌ  . وأَبُو َصَحابِيٌّ  بالضَّ األَْنَصاريُّ واألَشَجِعيُّ والثَّقَِفيُّ أَْيضاً َصَحابِيُّوَن َكَذا في المعجم ، ثمَّ  ثَْعلَبَةَ  ، َرَوى عنه أَبُو إِْدريس الَخْواَلنِيُّ

ا أَبُو:  إِنَّ قَْولَهُ  وكَذا في النُّْسَخِة الطَّبالِويَِّة ، والنَُّسخِ الَمْغِربِيَِّة ، وَكَذا في :  نَاَصَحابِيٌّ ، ثَابٌِت فِي نُْسَختِنَا ، قَاَل َشْيخُ :  إِلَى قَْولهِ  ثَْعلَبَةَ  وأَمَّ

 َغاِلِب األُُصوِل الَمْشِرقِيَِّة ، وقد َسقََط في بعض من األُُصوِل.

ٌد ، واْبتِاَلُع َسْبعِ نَْبُت قَابِضٌ  الثَّْعلَبِ  أَيِ  وِعنَبُهُ :  يَتَنَاثَُر ِمْنَها الشَّْعرُ  ِعلَّةٌ م:  الثَّْعلَب َداءُ وَ  ،  َحبَّاٍت ِمْنهُ ِشفَاٌء لْليََرقَانِ  تِْسعِ :  وفي نُْسَخةٍ   ُمبَّرِ

َكةً  بٌ  َكَحّبِ الِخْرَوعِ فِي َسنَتِه ، وقِيَل ُمْطلَقاً ، وقَاطٌع لْلَحبَلِ  َداٌء َمْعُروٌف ،:  ُمَحرَّ ، َوَسبَقَه ابُن أََشاَر الَْيِه الَحِكيُم َداُوَد في تَْذِكَرتِِه  ُمَجرَّ

ُض ِلِمثِْل هؤالِء ُعدَّ ِمَن الفُُضوِل ، َكَما نَبَّه عليه العَاِمليُّ في َكْشُكوِلِه.:  الُكتْبِّي ، في َما اَل يََسُع الطَّبِيَب َجْهلُه ، قَاَل َشْيُخنَا  َحْوُضهُ و والتَّعَرُّ

ا بالمُ  ا بالُمْعَجَمة فََمْوِضٌع آَخُر َوَراَء َهَجَر. ع َخْلَف ُعَمانَ :  ْهَملَةِ بالَحاِء الُمْهَملَِة وفي أُْخَرى بالُمْعَجَمِة إِمَّ  َكَذا فِي المراصد وغيِره ، وأَمَّ

مِّ  ثُْعلُبَانَ  ذُوو ّمِ ، والشُّْهَرةُ ، وَسقََط ِمْن نُْسَخِة َشْيخنَا فاْعتََرَض َعلَى الُمَؤلِِّف أَنَّ إِْطاَلقَهُ يَْقِضي أَنَّهُ بالفَتْحِ ، وَضبََطهُ أَ  بالضَّ ْهُل األَْنَساب بالضَّ

اَغانِيُّ  ِمَن األَْذَواءِ :  ُهنَا َغْيُر َكافِيٍَة ، ألَنَّ ِمثْلَهُ َغِريبٌ   واْسُمهُ َدْوٌس.:  ، وُهْم فَْوَق األَْقيَاِل ِمْن ُملُوِك اليََمِن قَاَل الصَّ

هَماأَْو ثُعَ  َكَذا ُهَو في لسان العرب وَغْيِره ثُعَْيِلبَاتٌ و  : وبِِهَما ُرِوَي قَْوُل َعبِيِد بن األَْبرص ع:  اِلبَاٌت ، بَِضّمِ

__________________ 
 وما أثبت عن القاموس واللسان.« جذعاء» ( ابألصر1)
 .«قطرة» ( عن اللسان ا وابألصر2)
 ثعلبة بن ذهر بن رومان بن جندب.ء ثالثة ذكر منهما هنا الثعلبتان وأما الثالث فهو ( ويف مجهرة ابن حزم أن ثعالب طي3)
 ( يف مجهرة ابن حزم أن مصابيح الظالم تقا  لبين تيم بن ثعلبة بن جدعاء بن ذهر بن رومان.4)
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  ٌ اتَ فـــــــــــــــــــــرَاكـــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــُ ثـ ـــــــــــــــــــــَ   فـ
لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــبُ     الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ ِ فــــــــــــــــــَ اح رحقــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَذاُت فــــــــــــــــــِ

  
في َطَرف وأَْنَت َذاِهٌب إِلَى  الثَّعَاِلبِ  وَمْن َمّر َعلَى َطِريِقِهم بالقُْرِب من َمكَّةَ ، وقَْرنُ  نَْجدٍ  أَْهلِ  ِميقَاتُ  هوو قَْرُن الَمنَاِزلِ  ُهوَ  الثَّعَاِلبِ  قَْرنُ و

 َجبٌَل قُْرَب َمكَّةَ يُْحِرُم ِمْنهُ َحاجُّ اليََمِن.« إِنَّ قَْرَن الَمنَاِزلِ »:  َما فِيِه َمِزيٌد ، ويقال« ق ر ن» َعَرفَاٍت ، وسيأْتي في

 ؛ ع بِبَْغَداَد. الثَّعَاِلبِ  رُ َديْ و

 أَْن يَْعَدَو الفََرُس َكالَكْلِب. الثَّْعلَبِيَّةو

 َعلَى َجادَّتَِها ِمن الُكوفَِة ِمْن َمنَاِزِل أََسِد بِن ُخَزْيَمةَ. ع بَِطِريِق َمكَّةَ َحَرَسَها هللاُ تَعَالَى:  الثَّْعلَبِيّةو

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيهِ   : * وِممَّ

ُجُل ِمْن آَخَر ، إَِذا َجبَُن وَراَغ ، وقِيلَ  ثَْعلَبَ   :  ةُ قَاَل ُرْؤب (1)فِي َرَوَغانِِه  بالثَّْعلَبِ  ، أَْي تََشبَّهَ  تَثَْعلَبَ  إِنَّ َصَوابَهُ :  الرَّ

ٌر  اعـــــــــــــــِ ِإنح َرآين شـــــــــــــــــــــــــــــَ افـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ب لـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ثـ ـــــــــــــــَ   تـ
َذأ ابَ و     ُ َأوح نــــــــــــــــــــــــَ اح َداُه ا ــــــــــــــــــــــــَ  ِإنح حــــــــــــــــــــــــَ

  
. اَغانِيُّ  نَقَلَه الصَّ

ِد بِن َعاِمرٍ :  (2) ثعالب وأَْيت ْن أََجاَزهُ البَابِِليُّ وَغْيُرهُ  الثَّعَاِلبِيُّ  َمْوِضٌع بالَمْغِرِب ، وإِلَْيِه نُِسَب اإِلَماُم أَبُو َمْهِدّي ِعيَسى بُن ُمَحمَّ الَجْعفَِريُّ ، ِممَّ

 1080، وقَْد َحدََّث عنه ُشيُوُخ َمَشايِِخنَا ، تَُوفَِّي بَِمكَّةَ سنة 

ُهَو بَِقيَّةُ الَماِء العَْذِب فِي :  وقِيلَ  ِمَن الَماِء فِي بَْطِن الَواديأَْكثَُر َما بَِقَي :  الثَّْغبُ و نَقَلَهُ الَصاَغانِيُّ ، الطَّْعُن والذَّْبحُ  ُهوَ :  الثَّْغبُ :  [ثغب]

بَار ، فَيَْمِضي السَّ :  األَْرِض ، وقِيل يَها ْيُل َعْنَها ويُغَادُر الَماَء فِ ُهَو أُْخُدوٌد تَْحتَِفُرهُ الَمَسايُِل ِمْن َعُل ، فإَِذا اْنَحطَّْت َحفََرْت أَْمثَاَل القُبُوِر والّدِ

يُح ويَْصفُو ويَْبُرُد ، فَلَْيَس َشي َي الَماُء بَِذِلَك الَمَكاِن ،فَتَُصفِّقُه الّرِ كُ  ٌء أَْصفَى ِمْنه َواَل أَْبَرَد ، فَُسّمِ ، بالَكْسِر ،  ثِغَابٌ  ج ، وُهَو األَْكثَُر ، ويَُحّرِ

ك ، ِك ،َجْمُع الُمتَ  أَثْغَابٌ و وهو الِقيَاُس في الَمْفتُوح والُمَحرَّ مِّ  مثْل َشبَث وِشْبثَانٍ  بالَكْسر ثُْغبَانٌ و َحّرِ  :  مثُْل َحَمٍل وُحْماَلٍن ، قَاَل األُْخَطلُ  والضَّ

فــــــــــــــ   وَ  صــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ِر امل َن الــــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــــَ ٍة مــــــــــــــِ ثــــــــــــــَ  َ لــــــــــــــِ

ٍة     عــــــــــــَ عحشــــــــــــــــــــــــــَ انِ ُمشــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــَ غــــــــــــح احِ  بــــــــــــثــــــــــــِ طــــــــــــَ  الــــــــــــبــــــــــــِ

  
م ، وُهَو َعلَى لُغَةِ  بِثُْغبانِ :  (3)ومْنُهْم َمْن يَْرِويِه  :  (4) الثَّْغبُ :  ، وَعِن اللَّْيثِ  ثَْغبٌ  ُكلُّ َغِديرٍ :  باإِلْسَكان ، كعَْبٍد وُعْبَداٍن ، وقِيلَ  ثَْغبٍ  ، بالضَّ

ْنيَا إِالَ »:  وفي َحِديِث ابِن َمْسعُودٍ  .(5)َما َصاَر في ُمْستَْنقَعٍ ، في َصْخَرةٍ  وعن  «قَْد ذََهَب َصْفُوهُ وبَِقَي َكَدُرهُ  بِثَْغبٍ  َما َشبَّْهُت َما َغبََر ِمَن الدُّ

 :  الُمْطَمئنُّ مَن الَمَواِضعِ في أَْعلَى الَجبَِل يَْستَْنقَُع فيه َماُء الَمَطِر ، قَاَل َعبيد:  ، بالفَتْحِ والسُُّكونِ  الثَّْغبُ :  أَبِي ُعبَْيد

ا وَ  هــــــــــــــَ اجــــــــــــــَ َبن  جمــــــــــــــَُ ا كــــــــــــــَ ر  هبــــــــــــــَِ قــــــــــــــدح حتــــــــــــــَُ  لــــــــــــــَ

بٌ     غــــــــــــــح ــــــــــــــَ َدامِ  ثـ ُوُه مبــــــــــــــُِ فــــــــــــــح ُ  صــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــ   ُيصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
وقَاَل ابُن  .«ثَْغب فُثِئَْت بُِساَللٍَة ِمْن َماءِ »:  في َحِديث ِزيَادٍ و ُهَو َغديٌر فِي َغْلٍظ ِمَن األَْرِض أَْو َعلَى َصْخَرةٍ ، ويكوُن قَليالً ،:  وقيلَ 

ا يَبْ :  الثَّغَبُ :  األَْعَرابِّيِ  ، قَاَل  ثَغَبٌ  قى من السَّْيِل إَِذا اْنَحَسَر يَْبقَى منه في َحْيد مَن األَْرِض فَالَماُء بَمَكانِِه ذلكَما اْستََطاَل في األَْرض ممَّ

 :  واْضُطرَّ َشاعر إِلى إِْسَكاِن ثَانيه ، فَقَال

ُر مـــــــاِء وَ  ثـــــــح ِدي مـــــــِ بِ يف يـــــــَ غـــــــح ب  الـــــــثــــــــ  طـــــــَ  ُذو شـــــــــــــــــــــُ

مــــــــــرُ     ُث والــــــــــنــــــــــ  يــــــــــح وُس الــــــــــلــــــــــ  هــــــــــُ ُث يـــــــــــَ يــــــــــح َ  َأيّنِ حبــــــــــِ

  
يتِ :  هَ السَّْيَف بذلك الَماِء في ِرقَّته وَصفَائِِه ، وأََرادَ َشبَّ  ّكِ  [ثَْغبٌ  والمكانُ ] ثَْغبٌ  تَْحتَِفُرهُ الَمَسايُِل ِمْن َعُل ، فالَماءُ  الثَّْغبُ :  أِلَنِّي ، وقَاَل ابُن الّسِ
(6)  ً  :  ، قَاَل الشَّاعرُ  ثَغَبٌ و ثَْغبٌ  وُهَما َجِميعا

ا وَ  بٌ مـــــــــَ غـــــــــَ ـــــــــَ ا  ثـ ـــــــــَ ب ُه الصـــــــــــــــــــــــ  قـــــــــُ فـــــــــِّ تح ُتصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ  اَبت

ا الـــــــــــــــــر َوائـــــــــــــــــحُ     هـــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح َقــــــــــــــــــَ ٍي َأ ح رَاَرَة هنـــــــــــــــــِح  قــــــــــــــــــَ

  
َكةً  الثَّغَبُ و بالدَّم سالَْت ، (7) ِلثَتُهُ  تَثَغَّبَتْ  ِمَن الَمَجازِ و  ، كعُثَْماَن ، وعِن ابنِ  ثُْغبَانٌ  والَجْمعُ  َذْوُب الَجَمدِ :  ُمَحرَّ
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__________________ 
 ج  وراي ا عل  التشبيه بعدو الثعلب.:  وثعلب الرجر يف آخر فـََرقاً. وثعلب الرجر وتثعلب:  ( العبارة يف اللسان1)
 .«وأبت ثعالب ا كذا خبطه اه:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 ( هو ابن سيده يف امكم.3)
 ماء.:  ( اللسان4)
 يف صخرة ا أو جهلة ا قليٌر.:  ( يف اللسان5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 لُّبته.:  ( يف نسخة أخر  من القاموس7)
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َ ُكرِّ :  الثـ غحَبانُ :  اأَلعحرَايبِّ  اِء ا وَباح
َ
ِ  جَمَارِي امل َساِلُك َفَدق تح ا وأَنشد ثـَغحَباح

َ
 : َطرِيٌ  ا فِإذا زَاَدت املِياُه َضاَقِت امل

 هِبَا الَوبحرُ  (1)َضَر أَ  ثـُغحَبانٍ َمَدافُض 
 .ثْغبَانٌ  اَل تُِصيبُهُ الشَّْمُس فَيَْبُرد َماُؤهُ وَجْمعُهُ  في ِظّلِ َجبَلٍ  يَُكونُ  الغَِديرُ  ُهوَ  الثَّغَبُ  قِيلَ و

 .(2)أَْخَرَجَها :  البَِعيُر َشفَتَه ثَغَبَ : و وفي األَساس

 اْسُم َماٍء.:  أَنَّ الثُّْعبَان:  وقد تَقَدَّم في الُمْهَملَةِ  .(3) [أَو صالبٍة من األَْرِض ]ْخَرةٍ وُهَو الَماُء الُمْستَْنقَُع فِي صَ  كالثَّْغبِ  وُرَضابٌ 

ّمِ والَكْسرِ  بالَكْسرِ  أَْهَملَه الجوهرّي ، وقال الصاغانّي هو الثِّْغِربُ :  [ثغرب] ْفرُ :  وفي بعض النَُّسخِ بالضَّ  :  ، قَالَ  األَْسنَاُن الصُّ

َد مـــــــا و  عـــــــح ــــــَ َك بـ حـــــــح زُِر الضــــــــــــــــــــ  نــــــح ــــــُ وٌز تـ مــــــُ يحضــــــــــــــــــــَ  ال غــــــَ

نح     عـــــــًا عــــــَ ــــــُ رحق ــــــُ تح بـ لـــــــَ ربٍ جــــــَ غــــــح ــــــِ ر ث اضـــــــــــــــــــــِ نـــــــَ ــــــَ تـ  (4) مــــــُ
  

ً  وقد ثُقُوبٌ و أَثْقُبٌ  ج ، بالفَتْح ، قِيَل ُهَو ُمقَاِبُل الشَّقِّ  الَخْرُق النَّافِذُ :  الثَّْقبُ :  [ثقب] َد لْلَكثَْرةِ  ثَقَّبَهُ و ثَقَبَهُ يَثْقُبُهُ ثَْقبا  تَثَقَّْبتُهو ، تَثَقَّبَ و فَاْنثَقَبَ  ، ُشّدِ

 : ، قال العَّجاجُ  ثَقَْبتُه ِمثْلُ 

َ  (5)حِبَجبات   البـَُهرح  يـَتَـثـَق  ح
ُل الدُّرَّ ، وعْنَدهُ ُدرُّ َعَذاَرى لَْم يُثَقَّْبَن. ثَقَّبَ و ، أَْي َمثْقُوٌب ، ُمثَقَّبٌ  وُدرٌّ   الآلَّ

ُثـَق بُ  الرَيَاُع حن  َكَما َحن  و 
 امل

 .َمثْقُوبٌ :  ، َواِحُدَها َمثَاقِيبٌ  التي يُثْقَُب بَِها ولُْؤلَُؤاتٌ  آلَتُهُ  الِمثْقَبُ و

ةٍ طَ :  ، َحَرَسَها هللاُ تَعَالى ، وفي لسان العرب َطريُق الِعَراِق ِمَن الُكوفَِة ِإلَى َمكَّة (9) [وطريٌق بَْين الشَّأِْم والكوفة]:  الِمثْقَبُ و ِريٌق فِي َحرَّ

ى ً  وَغْلٍظ ، وكان فِيَما َمَضى َطِريٌق بَْيَن اليََماَمِة والُكوفَِة يَُسمَّ  .ِمثْقَبا

عُ :  ومَن الَمَجازِ :  وفي األَساس َي َطِريُق الِعَراِق  يَثْقُبُهُ  ، أِلَنَّهُ يَْنفُذُ فِي الَجبَِل فََكأَنَّهُ  ِمثْقَبٌ  ، أَي الثَّنَايَا ، الَواحَدةُ  الَمثَاقبِ  وُهَو َطالَّ ، ومنه ُسّمِ

َي ِلُمُروِر والذي َذَكره البَْكِريُّ وَصاحُب الَمَراِصِد أَنَّهُ سُ :  أَْي َمَضْوا إِلَى َمّكةَ ، انتهى ، قَاَل َشْيُخنَا الِمثْقَبَ  َسلَُكوا:  ، يُقَالُ  الِمثْقَبَ  إِلَى َمكَّةَ  ّمِ

َي بَِذلَك أِلَنَّ بَْعَض ُملُوِك ِحْميََر بَعََث َرُجالً يُقَاُل لَهُ :  ، قَاَل في المراصد ِمثْقَبٌ  َرُجٍل بِِه يُقَاُل لَهُ  يِن ،  ِمثْقَبٌ  ُسّمِ َعلَى َجْيٍش َكثِيٍر إِلَى الّصِ

َي بِِه ، وقِيلَ   ِريق َما بَْيَن اليََماَمِة والُكوفَة.إِنَّهُ طَ :  فأََخَذ َذِلَك الطَِّريَق فَُسّمِ

 َطِريٌق َكاَن بَْيَن الشَّاِم والُكوفَِة ، وَكاَن يُْسلَُك فِي أَيَّاِم بَنِي أَُميَّةَ.:  ِمثْقَبٌ :  وقَاَل ابُن ُدَرْيد:  قُْلتُ 

ثٍ  ، الُمثَقِّبُ و َي به ِلقَْوِلِه.ِمْن بَ  الشَّاِعر العَْبِدّيِ  لَقَُب َعائِذ بِن ِمْحَصنٍ :  َكُمَحّدِ  ني َعْبِد القَْيِس بِن أَْفَصى ، ُسّمِ

مـــــــــــًا  َن َرقـــــــــــح َدلـــــــــــح ٍة َوســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــ  كـــــــــــِ رحَن بـــــــــــِ هـــــــــــَ   (6) ـــــــــــَ
َ وَ     قـــــــــــــــ  ح ـــــــــــــــَ ون ثـ يـــــــــــــــُ عـــــــــــــــُ اِوَص لـــــــــــــــلـــــــــــــــح  الـــــــــــــــَوصـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
تِْر وَغْيِرِه على ِمْقَداِر العَْيِن تَْنُظُر  ثُْقبٌ  َجْمُع َوْصَوٍص ، وهو:  الَوَصاِوصُ  فِي الّسِ

البََراقَِع ِلعُيُونِِهنَّ ، وبِِه  ثَقَّْبن: و منه. وفي األَساس (7)

ي الشَّاِعُر.  ُسّمِ

 النَّاُس بَِوِطِء أَْقَداِمهْم قالَهُ أَبُو َعْمٍرو ، ولَْيَس بِتَْصِحيِف الَمْنقَِب ، بالنُّوِن ، وُهَو َمَجاٌز. يَثْقُبهُ  الطَِّريُق ، العَِظيمُ :  َكَمْقعَد الَمثْقَبُ و

ً  النَّارُ  (8) تثقبتو َواُب َما فِي لسان العرب ثُقُوبا ً  النَّارُ  ثَقَبَتِ : و ، َكَذا فِي النَُّسخِ ، والصَّ ً  بالتَّْشِديدِ  ُهوَ  ثَقَّبََهاو َدْت ،اتَّقَ :  ثَقَابَةً و تَثْقُُب ثُقُوبا  تَثِْقيبا

ً  النَّاَر فَأَنَا تَثَقَّْبتُ :  ، قَاَل ابُو َزْيد تَثَقَّبََهاو أَثْقَبََهاو ، ً و ، أَتَثَقَّبَُها تَثَقُّبا ً  بَِها ثَقَّْبتُ و ، أَثْقَْبتَُها إِثْقَابا فََحْصَت ، وَمسَّْكُت بَِها تَْمِسيكاً ، وذلك إَِذا  تَثِْقيبا

ً  لََها فِي األَْرِض ثُمَّ َجعَْلَت َعلَْيَها بَْعراً َوِضَراماً ثُمَّ َدفَْنتََها فِي التَُّراِب ، ويُقَالُ   ، حيَن تَْقَدُحَها. تَثَقَّْبتَُها تَثَقُّبا

ً  َهْب ِلي:  ِدقَاِق الِعيَداِن ، ويُقالُ وأَْشعَلََها بِِه ِمْن  بِهِ  أَثْقَبََها َما:  ِكتَابٍ  ِمثْلُ  ثِقَابٌ و ، َكَصبُورٍ  الثَّقُوبُ و  ، أَيْ  ثَقُوبا
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__________________ 
 أصر.:  ( عن اللسان ا وابألصر1)
قوله ويف األساس إىل أخرجها هذا إلا ذكره صاحب األساس يف مادة ث ع ب ابلعا املهملة فذكره هنا سهو من » ( هبامش املطبوعة املصرية2)

 .«الشارح
 األساس.( زايدة عن 3)
 .«. متناصر.. وال عيضمور:  ( يف اللسان4)
 حبجنات.:  ( اللسان5)

 سقطُت من الطبعتا املصرية والكويتية معاً وما أثبتناه من القاموس. [وطري  با الش بحم والكوفة] )*(
 وكنّن أخر . أرين  اسنا:  قوله  هرن اخل أنشده اجلوهري وصاحب األساس هكذا»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 يُنَظُر.:  ( اللسان7)
 وثـََقَبت.:  ( يف القاموس8)
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هَتَا ِبِه ا أَثـحَقبحتَ  ُحرَاقاً ا وُهَو َما َقدح َدُر الن ارِ :  الثـ ُقوبُ و  ِبِه الن اَر َأيح َأوح ي: ] الث اِقبِ  ا والَكوحَكبِ  الث اِقَبةِ  َمصــــــــــح  (1) [ءِ املضــــــــــِ
اسالن اِر َتذحكيَـتـَُها  تـَثحِقيبُ و  َجازِ :  ا ويف اأَلســـــــــــَ

َ
به ِمن حَنحِو ُحرَاٍ  وبـَعحٍر  (2) يـُثـحَقبُ  ا وُهَو ما بِثـَُقوبٍ  اَنَر َ  أَثحِقبح :  ومَن امل

 [.وحنو ا]
 نَاَرَك أَْي أَِضئَْها للُموقِد. أَثِْقبْ :  والعََرُب تَقُولُ :  قُْلتُ 

ً  الَكْوَكبُ  ثَقَبَ  ِمَن الَمجازِ و ي ثَاقِبٌ  َكْوَكبٌ :  ٌء وفي األَساس، أَْي ُمِضي ثَاقِب وِشَهابٌ  أََضاءَ :  ثُقُوبا  َشِديُد اإِلضاَءة والتَّألْلُِؤ َكأَنَّه (3)ٌء وُدّرِ

َراُج والنَّارُ  يَثْقُبُ   .أَثْقَْبتُُهَماو ثَقَّْبتُُهَماوَ  الظُّْلَمةَ فَيَْنفُذُ فِيَها َويَْدَرُؤَها ، وَكَذا الّسِ

ائحةُ  ثَقَبَتِ :  ِمَن الَمَجازِ و  :  أَْنَشَد أَبُو َحنِيفَةَ  َسَطعَْت وَهاَجتْ :  الرَّ

ا  اهبــــــــــــَِ يــــــــــــَ نح ثــــــــــــِ ة مــــــــــــِ لــــــــــــ  زَامــــــــــــَ  طــــــــــــَ رِيــــــــــــِح خــــــــــــُ  بــــــــــــِ

ِك وَ     د املِســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــِّ نح جــــــــــــَ نح أَرٍَج مــــــــــــِ بِ مــــــــــــِ  َ قــــــــــــِ

  
ً  النَّاقَةُ  ثَقَبَتِ و ِمَن اإِلبِل ، وِهَي الَّتِي تَُحاِلُب ِغزاَر اإِلبِل فَتَْغُزُرُهنَّ ،  لَثَقيبٌ  ، َعلَى فَاِعٍل ، ويقاُل إِنََّها َغُزَر لَبَنَُها:  ثاقِبٌ  وهي تَثْقُُب ثُقُوبا

 ، وُهَو َمَجاٌز ، كَذا في األَساس. ثُقُبٌ  ونُوقٌ 

ً  َرأْيُهُ  ثَقَبَ و  .(4)، وقَْوُل أَبِي َحيَّةَ النَُّمْيِرّي  نَفَذَ :  ثُقُوبا

رحُت آايَ و  رح َنشــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــُ ِه وملَح أَق ــــــــــــــــح ي لــــــــــــــــَ  ٍت عــــــــــــــــَ

ِذي َأاَن     ـــــــــــــ  ِم ِإال  ابل ـــــــــــــح ل ـــــــــــــعـــــــــــــِ َن ال هح مـــــــــــــِ ـــــــــــــُ ـــــــــــــب  َ ق

  
 يَا َساِرَق اللَّْيلَِة ، كذا في لسان العرب.:  فِيِه ، فََحَذَف ، أَْو َجاَء بِه َعلَى ثَاقِبٌ  أََرادَ 

أْيِ  ِمثْقَبٌ  ُهوَ و ً  الِمثْقَبُ و ، ، َكِمْنبٍَر ، نَافِذُ الرَّ اجِ البِن َعبَّاٍس ال:  أَْيضا ً  إِْن َكانَ :  عَاِلُم الفَِطُن ، وِمْنه قَْوُل الَحجَّ  الِعْلِم ُمضيئَهُ. ثَاقبَ  ، أَي لَِمثْقَبا

مِّ  أُثْقُوبٌ  َرُجلٌ و اٌل في األُُمور:  ، بالضَّ أْيِ إَِذا َكاَن َجْزالً نَظَّاراً ، وأَتَتْنِي َعْنَك َعْينٌ  ثَاقبُ  َرُجلٌ :  ومَن الَمَجازِ :  وفي ، األََساس َدخَّ  ثَاقِبَةٌ  الرَّ

 َخبٌَر يَقيٌن ، انتهى.: 

ً  الشَّْيبُ  ثَقَّبَهُ :  ِمَن الَمَجازِ و ُل َما يَْظَهُر.:  َعلَْيِه ، وِقيلَ  َظَهرَ :  ، عن ابِن األَْعَرابيّ  فيه ثَقَّبَ و َوَخَطهُ ، تَثْقيبا  ُهَو أَوَّ

َجاِل والنِّساِء ، يَُشبََّهان بِلََهِب النَّاِر فِي ِشدَّةِ ُحْمَرتِِهَما ، الشَِّديُد الُحْمَرةِ :  الثَِّقيبَةُ و ، كأَِمير الثَّقيبُ :  َن الَمَجازِ مِ و ،  يَثْقُبُ  َكَكُرمَ  (5) ثَقُبَ  ِمَن الّرِ

 قَالَهُ أَبُو َزْيد ، وقَْد تَقَدََّم قَِريباً. َكالثَّاقِبِ  نُّوِق ،الغَِزيَرةُ اللَّبَِن ِمَن ال:  الثَِّقيبُ : و ثَقَابَةً  وفيهما ،

َحابِيُّ أَْو ُهوَ  بِن البََدن السَّاعِدّي ، وفي نُْسَخٍة أَبُو فَْرَوةَ ، وُهَو َخَطأٌ ، بُن فَْرَوةَ  ثَْقبُ و ة باليََماَمِة ،:  ثَْقبٌ و َحابِيُّ  الصَّ  َكُزبَْير ثُقَْيبٌ  أَيِ الصَّ

ِد بن ُعَماَرةَ بِن القَدَّاحِ األَْنَصاِريُّ :  هُ ابُن القَدَّاحِ ، وُهَو الِذي يُقَاُل لَهُ األَْخَرُس ، ويُقَالُ قَالَ  ثَْقٌف ، وبالبَاِء أََصحُّ ، َكَما قَاَل َعْبُد هللِا بُن ُمَحمَّ

 المعجم. أَُسْيد السَّاِعِدّي ، قُتَِل بِأُُحٍد ، َكَذا فِي (6)اْبُن َعّمِ أَبِي النَّسَّابَةُ وُهَو أَْعلَُم النَّاِس بِأَْنَساِب األَْنَصاِر ، وقيَل ُهَو 

 بِاليََمِن ، بَِها َمْسِجُد َسيِِّدنَا ُمعَاذ بن َجبٍَل َرِضَي هللاُ عنه. ة بالَجنَدِ :  بالفَتْحِ  ثَْقبَانُ و

 :  ، قال النَّابغةُ  ع بالبَاِديَةِ :  وُرِوَي الفَتُْح في القَافِ  َكيَْنُصرُ  يَثْقُبُ و

ًا أَ  ُب  (7)َرلــــــــــح نــــــــــ  اَد  ــــــــــََ عــــــــــَ نح ســــــــــــــــــــــــُ ِديــــــــــدًا مــــــــــِ  جــــــــــَ

ا     هـــــــَ نــــــــح َداِد مـــــــِ ُة اأَلجـــــــح تح َروحضـــــــــــــــــــــَ فـــــــَ بُ عـــــــَ قـــــــُ ثــــــــح يــــــــَ  فــــــــَ

  
 :  المعجم ، وقَاَل َعاِمر بُن َعْمٍرو الُمَكاِري» كذا في

ُم و  هـــــــــــــُ نــــــــــــــح الُء والـــــــــــــر س  مـــــــــــــِ بـــــــــــــح َرِت الـــــــــــــعـــــــــــــَ فـــــــــــــَ  أَقــــــــــــــح

مح وَ     هــــــــــــُ ــــــــــــح نـ َش مــــــــــــِ بٌ َأوححــــــــــــَ قــــــــــــُ ــــــــــــح ثـ ــــــــــــَ رَاقــــــــــــرُ  يـ قــــــــــــُ ــــــــــــَ  فـ

  
اِعيُهَو َماٌء ، :  وقِيلَ  َطِريٌق ِمن أَْعلَى الثَّْعلَبِيَِّة إِلَى الشَّأْمِ :  َكُزبَْير ثُقَْيبٌ و  :  قَاَل الرَّ
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تح  اَلِء وأَرحَزمــــــــــــــــَ
ُ

رَاغــــــــــــــــًا كــــــــــــــــاملــــــــــــــــ د تح مــــــــــــــــَ  َأجــــــــــــــــَ

َد      جـــــــح نـــــــَ بٍ بـــــــِ يـــــــح قـــــــَ هح  ثــــــــُ رَائـــــــقــــــــُ تح طـــــــَ ُث اَلحـــــــَ يـــــــح  حـــــــَ

  
 : * ومما يستدرك عليه

 ثُقُوبٌ و ثُْقبةٌ و ثَْقبٌ  وفيه (8) ُمتَثَقِّب الَحلَُم ، وإَِهابٌ  ثَقَّبَهُ  الِجْلُد إَِذا تَثَقَّبَ و ، فَتَثَقَّبَ  الحلَُم الِجْلد ثَقَّبَ وَ  القَدَّاُح َعْينَهُ ِليُْخِرَج الَماَء الناِزَل ، ثَقَبَ 

ْندُ  ثَقَبَ :  ، ويُقَالُ  ثُقَبٌ و  الزَّ

__________________ 
 ٌء.أي مضي:  وشهاب  قبٌ :  ( زايدة عن اللسان ا ويف الصحاح1)
 تـُثـحَقُب.:  ( األساس2)
 درّي.:  وابألصر( عن األساس ا 3)
 .«النمري» ( عن اللسان ا وابألصر4)
 ثـََقَب.:  ( اللسان5)
 .«ابن»:  ( ابألصر6)
 .«أولا» ( عن معجم البلدان ا وابألصر7)
 مثقب.:  ( عن األساس وابألصر8)
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رَاَرُة ا يـَثـحُقُب ثـُُقوابً  َقَطِت الشـــ  تـَُهاو  ِإَذا ســـَ َجازِ  (1)هو ال ِذي ِإَذا ُقِدَح َ رتح :  َ ِقبٌ  ا وَزنحدٌ  ِإثـحَقاابً  َأانَ  أَثـحَقبـح
َ
:  اَنرُُه ا وِمن امل

َمِعي   َ ِقبٌ  حَسبٌ  َرتِه وارحتَِفاِعِه ا قاله الل يحُث ا وقا  اأَلصح ٌ ُمتَـَوقٌِّد ا وِعلحم:  َ قبٌ  َحَسبٌ :  ا ِإَذا ُوِصَف ِبُشهح   ِقبٌ  َنريِّ
 ا ِمنحه.

قد أْدبَى ، وهو ِحينَئذ يَْصلُُح أَْن :  قد قَِمَل ، فإَِذا َزاَد قَِليالً قيل:  ُمِطَر فَاَلَن ُعوُدهُ ، فإَِذا اْسَودَّ شيئاً قيل:  ُعوُد العَْرفَجِ  ثَقَّبَ  : وِمَن الَمَجازِ 

ْت ُخوَصتُهُ قيل  الُمْرتَِفُع على النُُّجومِ  أَي (3) الثّاقِبُ  النَّْجمُ  (اَك َما الطّاِرقُ َوما َأْدر )، وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز  (2)قد أَْخَوَص :  يُْؤَكَل ، فإِذا تَمَّ

السَُّكاَك ، وهو َمَجاٌز ، وقال  يَثْقُبُ  (5)َحلََّق َكأَنَّه :  الطَّائِرُ  ثَقَّبَ : و ، وفي األَساس ثَقَبَ  بِبَْطِن السََّماِء قد (4)والعََرُب تقول ِللطَّائِِر إَِذا َحلََّق 

اءُ   وُكلُّ ذلك َجاَء في التَّْفسيِر ، كذا في لسان العرب. (6) اْسُم ُزَحلَ  ُهوَ  أَوْ  ءُ الُمِضي:  الثَّاقِبُ :  الفَرَّ

ً :  [ثلب] َح بِالعَْيِب ، وقال فيه ، وتَ  اَلَمهُ وَعابَهُ :  ِمن بَاِب َضَربَ  ثَلَبَه يَثِْلبهُ ثَْلبا اِجزُ وَصرَّ  : نَقََّصهُ ، قاَل الرَّ

 ثـَلحَبااَل حُيحِسن التـ عحريَ  ِإال  
مِ  الَمثْلَبَةُ  وهي ِشدَّةُ اللَّْوِم واألَْخِذ بِاللَِّسان:  الثَّْلب:  وقيل مُ  بفَتْحِ الالَّ  ُمْسِلماً قَطُّ ، وَما لَكَ  ثَلَْبتُ  وهي العُيُوُب ، وما الَمثَاِلبُ  وَجْمعَُها وتَُضمُّ الالَّ

، وَما  َمثَاِلبَ  وذُو َمثْلُوبٌ  ، وفاَُلنٌ  (7) َمثْلَبَةً  ، إِالَّ َمْن أَْشبَهَ الَكْلَب ، وما َعَرْفُت فِي فاَلنٍ  الثَّْلبَ  النَّاَس وتَثِْلُم أَْعَراَضُهْم ، وما اْشتََهى تَثِْلبُ 

 َمعَايِبُهُ.:  األَميِر والقَاضي َمثَاِلبُ : وَ  بُ الثَّلْ  ، أَي َعاَدتُكَ  ِمثْلَبٌ  أَْنَت إِالّ 

ُجلَ  ثَلَبَ و ً  الرَّ  ، على البََدِل. ثَلََمهُ  ثَلَبَهُ و قَلَبَهُ ،:  ءَ الشَّيْ  ثَلَبَ و َطَرَدهُ ،:  ثَْلبا

ً  الذي الَجَملُ :  بالَكْسرِ  الثِّْلبُ و ،  بَِهاءٍ  ثِْلبَةٌ  وهي وِقْرد ، َكِقرَدة ثلَبَةٌ و أَثاَْلبٌ  ج أَي الشَّعَُر الذي فِيه وتَنَاثََر ُهْلُب َذنَبِهِ  (8) تََكَسَرْت أَْنيَابُهُ َهَرما

ً  البَِعيرُ  ثَلَّبَ :  تقوُل منه َدقَةِ »:  في الَحديثو ، عن األَْصَمِعّيِ قاله في ِكتاب الفَْرق ، تَثِْليبا ِمن ذُُكور اإِلبِل  الثْلبُ  «والنَّابُ  الثِّْلبُ  لهم ِمَن الصَّ

هو :  ، ُهَذليَّةٌ ، قال ابُن األَْعَرابّيِ  الَشْيخِ  بالَكْسِر بَمْعنَى الثِّْلبُ :  ِمن الَمَجازِ و الُمِسنَّةُ من إِنَاثَِها.:  ، والنَّابُ  (9)الذي َهِرَم وتََكسََّرْت أَْنيَابُهُ 

 : ِب ُدوَن أُْخَرى وأَنشدالُمسنُّ ، ولَْم يَخصَّ بهذه اللَّغَة قَبيلَةً من العَرَ 

 َشاخَصا ثلحباً ِإم ا تـََريحيِن اليَـوحَم 
ُر األَْسنَان ، والَجْمُع أَثاَْلٌب واألُْنثَى:  ثِْلبٌ  وَرُجلٌ  ً  ، وقَدْ  ثِْلبٌ  إِنََّما هي:  ، وأَْنَكَرَها بَْعُضُهْم وقال ثِْلبَةٌ  ُمْنتََهى الَهَرِم ُمتََكّسِ في و ، ثَلََّب تَثِْليبا

ْبتَنِي فََوَجْدتَني لَْسُت بِالغُْمِر الضََّرعِ وال:  يِث ابِن العَاِص َكتََب إِلى ُمعَاويَةَ َحد وهو  لَْم يُْلِقحْ  إَِذا البَِعيرُ  الثِْلبُ و (10) الفَانِي بِالثِْلبِ  إِنََّك َجرَّ

ً لَقَُب َرُجل :  الثِّْلثُ و ، (11)َحقيقَةٌ فيه ، وفي الشَّْيخِ الَهَرِم َمَجاٌز  الَكاَلُم عليه ، ُحِكَي ذلَك  تَقَدَّمَ  قدو الفَْوقِيَّةِ  َصَحابِيٌّ أَْو هو بالتَّاءِ  وهو أَْيضا

ةِ كتاب المعجم البِن فَْهٍد أَنَّ ُشْعبَةَ َكاَن أَْلثََغ ، فعلى هذا قَلََب التَّاَء ثَاًء ُهنَ   ا لُثْغَةً اَل لُغَةً.عن ُشْعبَةَ ، ورأَْيُت في ُطرَّ

َماحِ :  َكَكتِفٍ  الثَِّلبُ و  :  قال أَبو الِعيَال الُهذَِليُّ  الُمتَثَلُِّم ِمن الّرِ

ـــــــــــــــــــــُغ يف وَ  َواب َر الســـــــــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــَ دح  ـــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــــــَ

بُ     لـــــــــــــــــــــَ ُ  والـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــح  هـــــــــــــــــــــُم والـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــَ

  

يِّ و  طــــــــــــــــــــــــــــِّ َن اخلــــــــــــــــــــــــــــَ رٌِد مــــــــــــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــــــُ

اٍر َواَل     بُ اَل عــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ث

  
 .ثَِلبٌ  وبِيده ثِْلب َعلَى ثِْلبٌ :  وِمْن َسَجعَات األَساس

اءُ  التَّقَبُضُ :  بالتَّْحِريكِ  الثَّلَبُ و ً  الثَّلَبُ و ِجْلُدهُ ، َكفَِرَح إَِذا تَقَبََّض ، ثَِلبَ :  يقال:  قَاَل الفَرَّ  الجلِد ، عن الفراِء. لَثَِلبُ  إِنَّهُ :  ، يُقَالُ  الوَسخُ :  أَيضا

ِميِر ، وقال َشمرٌ  فُتَاتَُها التَُّراُب والِحَجاَرةُ أَوْ :  ، ويُكسرُ  األَثْلَبُ و بلُغَة أَْهِل  األَثْلَبُ :  أَي الِحَجاَرة ، وَكَذا فُتَاُت التَُّراِب ، فاألَْولَى تَثْنِيَةُ الضَّ

 : الَحَجُر وبلُغَة بنِي تَِميم:  الحَجازِ 
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__________________ 
  هرت.:  ( يف اللسان1)
 ثقب عود العرفج وثّقب إذا جر  فيه املاء ا وأورا .:  األساس( كذا ابألصر واللسان ا وعبارة 2)
 .4 ـ 3( سورة الطار  اآيتان 3)
   .:  ( اللسان4)
 وأشار إليه يف املطبوعة املصرية.« ألنه» ( عن األساس ا وابألصر5)
 رجر.:  ( يف نسخة من القاموس6)
 مثَلبة ومثلُبة.:  ( يف األساس7)
 انكسرت أنيابه من اهلرم.:  ( اللسان8)
 أسنانه.:  ( اللسان9)
 الضعيف.:  اجلاهر ا والضرع:  الغمر:  قا  يف النهاية»:  ( هبامش املطبوعة املصرية10)
 استعريت للرجر صفة اجلمر.:  ( يف األساس11)
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اُب ا وِبِفيهِ  َاُب وا َجاَرُة ا قَاَ  ُرَ بَةُ  اإِلثحلبُ  الرت   :  َأِي الرت 
ا وَ  بـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ ُه مـــــــــــــــِ دح ُه  ـــــــــــــــَِ نـــــــــــــــاهـــــــــــــــبـــــــــــــــح  ِإنح تـــــــــــــــُ

ِه     يــــــــــح ــــــــــَ اجــــــــــبـ ُروَف حــــــــــَ و حــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــُ كح ايــــــــــَ بــــــــــَ لــــــــــَ ــــــــــح  األَثـ

  
 َحِديثِ في الو التَُّراَب ، نََصبُوهُ َكأَنَّهُ ُدَعاٌء ، يُريُد َكأَنَّهُ َمْصَدٌر َمْدُعوٌّ ِبِه وإِْن َكاَن اْسماً ، (1)لََك أَيِ  األَثْلَبَ :  وُهَو التَُّراُب ، وحَكى اللْحيَانِيّ 

ِم وفَتْحِهَما ، والفَتُْح أَْكثَرُ  اإِلثْلبُ  «اإِلثْلَبُ  الَولُد لْلفَراش ولْلعَاِهرِ : » ُهَو التَُّراُب ، وقيَل ُدقَاُق الحَجارة ، :  الَحجُر ، وقيلَ :  بَكْسِر الهْمَزة والالَّ

 :   لُغَةٌ وأَنشدبََدٌل أَمْ : اَل أَْدري أَ  ، عن الَهَجرّيِ قَالَ  كاألَثْلَبِ  واألَثْلَمُ 

ا  يــــــــــــَث ِدرح ــــــــــــََ بــــــــــــِ ي اخلــــــــــــَ طــــــــــــِ لــــــــــــُف اَل أُعــــــــــــح  َأحــــــــــــح

ا    مــــــــــــَ لــــــــــــَ يــــــــــــِه ِإال  األَثـــــــــــــح طــــــــــــِ مــــــــــــًا َواَل أُعــــــــــــح لــــــــــــح   ــــــــــــُ

  
 ْمرو ، وأَْنَشَد لعُبَادةَ العُقَْيلّيِ أَسَوُد ، وُهَو الدَّريُن ، َحَكاهُ أَبو حنيفَةَ َعْن أَبِي عَ  أَْو َكألُ َعاَمْينِ  ، َعْن ُكَراع الَكألُ األَْسَوُد القَِديمُ :  َكأَِمير الثَّليبُ و

 : 

 َ لـــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــاً َرعـــــــــــــاح نـــــــــــــا  ثـــــــــــــَ ًة مُث  ِإنـــــــــــــ  اعـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ا    َوامســـــــــــــــــــــَ ـــــــطـــــــ  اَج ال جـــــــَ ـــــــفـــــــِ ن  ال هـــــــِ ـــــــح ي ـــــــَ ل ا عـــــــَ نـــــــَ عـــــــح طـــــــَ ـــــــَ  ق

  
بَاخِ  بالِجيمِ  ِمَن نَِجيل وُهوَ  نَْبتٌ :  الثَّليبُ و  أَيِ النَّْبَت الَمْذُكوَر. يَأُْكلُهُ :  ُمثَالبٌ  وبِْرَذْونٌ  َعْن ُكَراع ، الّسِ

َكةً َكَما في القَاُموس والَمَراصد  الثَّلَبُوتُ :  ، وقَاَل َشْيُخنا في َشْرحِ الُمعَلَّقَات (3)إَِشاَرة إِلى أَنَّ التَّاَء أَْصِليَّة  (2) َكَحلَُزون الثَّلَبُوتُ و ُمَحرَّ

 َم َساكنَةٌ َغلٌَط ، انتهى ، وأََجاَز ابُن جنِّي ِزيَاَدةَ تَائَها َحْمالً َعلَى َجبَُروٍت وإِْخَوته لفَْقِد َماّدةِ إِنَّ الالَّ :  وغيِرهَما ، وقَْوُل الفَاِكهّيِ في َشْرِحه

ْيُخنَا ولكّن ، قَاَل شَ  (4)وُهَو الصَّحيُح ، وُهَو َرأُْي ابِن ُعْصفُوٍر في الُممتع ، فموضُع ذْكِرَها التَّاُء :  قال أَبُو َحيَّانَ « ثلب» ُدونَ « ثلبت»

َكَذا في لسان العرب ، واْستَْشَهَد  أَْو أَْرضٌ  َكَذا في الصحاح َوادٍ :  الُمَصنَِّف َجَرى على َرأْيِ أَبِي َعِلّيٍ الفَاِرِسّيِ ، وُهَو ُمْختَاُر أَبي َحيَّانَ 

 :  بِقَْوِل لبيد

ز ِة  وتِ أبَِحـــــــــــــِ بـــــــــــــُ لـــــــــــــَ ا  الـــــــــــــثــــــــــــــ  هـــــــــــــَ قــــــــــــــَ وح أُب فــــــــــــــَ رح  يــــــــــــــَ

بِ     رَاقـــــــــــــِ
َ

َر املـــــــــــــ فـــــــــــــح ا قــــــــــــــَ هـــــــــــــَ ا آرَامـــــــــــــُ هـــــــــــــَ فــــــــــــــَ وح  خـــــــــــــَ

  
َن ، وقِيلَ :  ثَلَبُوتٌ :  وقَاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ  َم ، ونَوَّ َكَذا في الَمَراِصد ، وقيَل ِلبَنِي  ٍء وذُْبيَانَ بَْيَن َطيِّى اْسُم َوادٍ :  الثَّلَبُوتُ :  أَرٌض ، أَْسقََط األَلَف والالَّ

ةَ مْن بَني أََسد ، وقِيلَ  ٌ  ثَلبٌ  ُرْمحٌ :  مْن قَْوِلِهمْ و ِميَاهٌ لَربِيعَةَ بِن قَُرْيٍط بَِظْهِر نََملَى ،:  نَْصِر بِن قُعَْيٍن فيه ميَاهٌ َكثيَرةٌ ، وقيَل لبَنِي قُرَّ  ثَاِلبَةُ  اْمَرأَة

قَةُ  أَيْ  الشََّوى  :  قَاَل َجِريرٌ  (5) القََدَمْينِ ُمتََشقِّ

اَن  َدتح َغســـــــــــــــــــــــ  دح َولـــــــــَ قـــــــــَ ةُ لـــــــــَ بـــــــــَ َو   َ لـــــــــِ   (6)الشـــــــــــــــــــــــ 
ا    يـــــــُدهـــــــَ رحَم جـــــــِ ِرُف الـــــــكـــــــَ عـــــــح َر  اَل يــــــــَ ُدوُس الســـــــــــــــــــــ   عـــــــَ

  
 ، وُهَو َمَجاٌز. َمِعيبُ  أَيْ  َكَكتِف ثَِلبٌ و بِالَكْسرِ  ثِْلبٌ  َرُجلٌ و

ُجلُ  ثَابَ :  [ثوب] ً  الرَّ ً ثََوبَ و يَثُوُب ثَْوبا فاَُلٌن إِلى هللِا وتَاَب ، بالثَّاِء والتَّاِء ، أَْي َعاَد َوَرَجَع إِلى َطاَعته ،  ثَابَ :  رجع بَْعَد َذَهابِِه ، ويُقَالُ :  انا

ابٌ  أَثَابَ  وكذلك اٌب أَوَّ ابٌ  بَمْعنَاهُ ، وَرُجٌل تَوَّ ً  ءُ الشي ثَابَ و اْجتََمعُوا وَجاُءوا ،:  النَّاسُ  ثَابَ و ُمنِيٌب بَِمْعنًى َواحد ، ثَوَّ ً و ثَْوبا  َرَجَع ، أَيْ  ثُُؤوبا

 ً َب تَثِْويبا  : أَْنَشَد ثَْعلٌَب لَرُجٍل يَِصُف َساقيَْينِ  ، َكثَوَّ

ٍد  رَتَاَحا بـَعحَد َجهح  ثـَو ابَ ِإَذا اسح
ً  ِجْسُمهُ  ثَابَ :  من الَمَجازِ و َكةً  ثََوبَانا ُجلُ  أَثَابَ و ، األَخيَرةُ عن ابِن قُتَْيبَةَ ، أَْقبَلَ :  أَثَابَ و ، ، ُمَحرَّ  أَثَابَ و إِلَْيِه ِجْسُمهُ وَصلََح بََدنُهُ ، ثَابَ :  الرَّ

تُهُ. (7)إِلى العَليِل ِجْسُمهُ ، إِذا َحُسنَْت َحالُهُ بَْعَد نُُحوله  ثَابَ :  هللاُ ِجْسَمهُ ، وفي التهذيب يَثُوُب  الَحْوضُ  ثَابَ :  َجازِ من المَ و وَرَجعَْت إِلَْيِه ِصحَّ

ً و ثَْوبَا  :  أَنَا ، قَالَ  أَثَْبتُهُ و اْمتأَلَ أَْو قَاَرَب ،:  ثُُؤوبا

ِديِّ  يِن عـــــــــــــــَ ُت بـــــــــــــــَ تح ُأخـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ كـــــــــــــــِ دح ثـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

يِّ     ــــــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــــــِ ِر ال فــــــــــــــــَ ا يف طــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  يـ  ُأخــــــــــــــــَ

  



600 

 

 َحوحُضِك قـَبحَر الّرِيِّ  يـَُثبح ِإنح ملَح 

 :  أَْنَشَد اْبُن القَطَّاعِ  العََسلِ  بَمْعنَى الثََّوابُ  من الَمَجازِ و

َن  ـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ ل َي َأحـــــــــــــح َوابِ هـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ـــــــــــــثـ ا  ال  ِإَذا مـــــــــــــَ

مِ     ا واَبرِِئ الــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ اهــــــــــــــــــــَ ُت فــــــــــــــــــــَ  ُذقــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 اإلثلب لك والرتاب.:  ( يف اللسان1)
 كجربوت.:   ( يف احد  نسخ القاموس2)
 .«اشارة اخل يتبمر ذلك مض ذكره له يف الباء اهقوله »:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 .«كذا خبطه ولعله الباء»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 منشقة القدما.:  ( يف اجملمر واملقايي 5)
 .«الشر » ( عن الصحاح ا وابألصر6)
 .«حتوله»:  ( اللسان7)
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 :  قَاَل َساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ  تَثُوبُ  ألَنَّها النَّْحلُ :  الثَّوابُ و

ٍة  افــــــــــــَ رِّ عــــــــــــطــــــــــــَ ٍة وكــــــــــــُ قــــــــــــَ نــــــــــــِ عــــــــــــح رِّ مــــــــــــُ نح كــــــــــــُ  مــــــــــــِ

هــــــــــــا     دِّقــــــــــــُ ا ُيصــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ َوابٌ مــــــــــــِ ــــــــــــَ بح  ثـ رحعــــــــــــَ ــــــــــــَ  يـ

  
يَاحِ :  وِمَن الَمَجازِ :  وفي األََساس َي َخْيُر الّرِ ً  ُسّمِ َي َخْيُر النَّْحِل  ثََوابا ً  (1) [وهو العسل]، َكَما ُسّمِ :  الثََّوابُ و ، الثََّوابِ  ْحلَى ِمنَ أَ :  ، يُقَالَ  ثََوابا

َصر َعلَْيِه الَجْوَهِرّي ، واْستََدلُّوا بِقَْوِلِه ، قَاَل َشْيُخنَا َظاِهُرهُ كاألَْزَهِرّيِ أَنَّهُ ُمْطلٌَق في الَخْيِر والشَّّرِ اَل َجَزاُء الطَّاَعِة فَقَْط ، َكَما اْقتَ  الَجَزاءُ 

َح ابُن األَثِيِر في النهاية بأَنَّ  (2) (ثُ وَِّب اْلُكّفارُ َهْل ):  تَعَالَى يَُكوُن في الَخْيِر والشَّّرِ ، قَاَل ، إِالَّ أَنَّهُ فِي الَخْيِر أََخصُّ  الثََّوابَ  وقد َصرَّ

 وكَذا في لسان العرب.:  وأَْكثَُر اْستِْعَماالً ، قُْلتُ 

لُغَةً بََدُل العَْيِن ،  الثََّوابَ  أَْجٌر ألَنَّ :  ، وبالَكَماالتِ  ثََوابٌ :  الَحاصُل بأُُصول الشَّْرع والعبَاَداتِ :  شْرح البَُخاِرّيِ ثُمَّ نقل َشْيُخنا عن العَْينِّيِ في 

َهاِت اللُّغَِويَِّة فَْليُْعلَْم ذلَك ،لُغَةً بََدُل العَ  الثََّوابَ  واألَْجُر بََدُل الَمْنفَعَة ، إِلى ُهنَا َوَسَكَت َعلَْيِه ، مع أَنَّ الِذي قاله من أَنَّ   ْيِن َغْيُر َمْعُروٍف في األُمَّ

اذُّ ، ومنه بِفَتْحِ الواِو شَ  َمثَْوبَةٌ و َحَسنَةً ، َمثُوبَةً  هللاُ  أَثَابَه:  قال اللِّْحيَانِيُّ  الَمثَْوبَةِ و (3) (َلَمُثوبَة  ِمْن ِعْنِد هللِا َخْْي  ):  قَاَل هللاُ تَعَالَى َكالَمثُوبَةِ 

أَْي  «أََخاُكمْ  أَثِيبُوا»:  َحِديُث اْبِن التَّيَِّهان ، ومْنهُ  الثََّوابُ  َجاَزاهُ ، واالْسمُ :  يُثِيبُهُ إِثَابَةً  هللاُ  أَثَابَهُ و (َلَمُثوبَة  ِمْن ِعْنِد هللِا َخْْي  )قََرأَ َمْن قَرأَ 

 كذاو الَمثَابةَ  ولكن الَمثَْوبَةَ  ال نَعِرف:  ، فَأَْظَهَر الَواَو َعلى األَْصل ، وقال الكاَلبيُّونَ  َمثَْوبَةً و َحَسنَةً  َمثُوبة هللاُ  أَثَْوبَهُ  قدو َجاُزوهُ على َصنِيِعهِ 

بَهُ  بهُ و أَْعطاهُ إِيَّاها:  َمثُوبَتَهُ  هللاُ  ثَوَّ َضهُ.:  من كَذا ثَوَّ  َعوَّ

 يه الماُء إِذا اْستُْفِرَغ.إِل يَثُوبُ  َوَسُطه الذي:  ثُبَتُهُ و الَحْوِض  َمثَابُ و

يَتْ :  الثُّبَةُ و إِلَْيَها ، والَهاُء ِعَوٌض عن الَواِو  يَثُوبُ  أِلَنَّ الَماءَ  ثُبَةً  َما اْجتََمَع إِليِه الَماُء في الَواِدي أَو في الغَائِِط ، ُحِذفَْت َعْينُهُ ، وإِنََّما ُسّمِ

ُضو هنا ، بل ذكره ِفي ثَبي ُمْعتَّلِ  ثُبَة ، َكَذا في لسان العرب ، ولم يَْذُكر الُمَؤلِّفُ  (4)ا من قَْوِلِهْم أَقَاَم إِقَاَمةً الذّاِهبَِة من َعْيِن الِفْعِل ، كما َعوَّ

ِم ، وقد َعابُوا َعلَْيه في ذلك ، وذكرهُ الَجْوَهِرّي هنا ، ولكْن أََجاَد السََّخاِويُّ في ِسْفِر السَّعَاَدةِ َحْيُث ق ٍق ، :  لثُّبَةُ ا:  الالالَّ الَجَماَعةُ فِي تَفَرُّ

ِم ، ألَنََّها من ثَبَْيُت  ً  الثُّبَةُ و أَي َجَمعُت ، َوَوْزنَُها على هذا فُعَةٌ ، (5)وهي َمْحذُوفَةُ الالَّ ، ألَنَّ  ثَاَب يَثُوبُ  َوَسُط الَحْوِض ، وُهو ِمن:  ، أَْيضا

 وفَةُ العَْيِن َوَوْزنَُها فُلَةٌ. اْنتََهى ، نقله َشْيُخنَا.إِليها أَي يَْرِجُع ، وِهي َمْحذُ  يَثُوبُ  الَماءَ 

ِم َرِحَمهُ هللاُ :  قُْلتُ  فَقَال  (6)، وقد اختلََف أَْهُل اللَّغَِة فِي أَْصِلِه  ثُبًى الجَماعةُ ِمَن النَّاِس ويُْجَمُع َعلَى:  الثُّبةُ :  وأَْصَرُح ِمن هَذا قَْوُل اْبِن الُمَكرَّ

ِت الثاُء ُحِذفَِت الَواو ، وتَْصِغيُرَها ثَُوبَةً  أَي َعاَد ورجَع ، وكان أَْصلَُها ثَابَ  هي من:  بَْعُضُهمْ  ا ُضمَّ الَحْوِض  ثُبَةُ  ، ومن هذا أُِخذَ  ثَُوْيبَةٌ  ، فَلَمَّ

يعاً فَاْنِفُروا ثُبات  َأِو ):  عزوجلإِليه بَِقيَّةُ الَماِء وقوِلِه  يَثُوبُ  وهو َوَسَطهُ الذي اءُ  (7) (اْنِفُروا مجَِ َمْعنَاهُ فاْنِفُروا ُعَصباً إَِذا ُدعيتُْم :  قال الفَرَّ

ٍم سأََل يُونَُس عن قَْوِلِه و إِلى السََّرايا أَو ُدعيتُْم لتَْنِفُروا َجِميعاً ، َد بَن َسالَّ يعاً ):  عزوجلُروَي أَنَّ ُمَحمَّ :  قال (فَاْنِفُروا ثُبات  َأِو اْنِفُروا مجَِ

 :  ، وقال ُزَهْيرٌ  أَي فْرقَةٌ وفَِرقٌ  ثُبَاتٌ و ثُبَةٌ 

لــــــــــــــــَ  وَ  ُدو عــــــــــــــــَ دح َأغــــــــــــــــح ةقــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ رَاٍم   ثـ  كــــــــــــــــِ

اءُ     ا َنشـــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

ِديـــــــــــــــــَن ملـــــــــــــــــ اَو  َواجـــــــــــــــــِ  َنشـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
من األَْسَماِء النَّاقَِصِة ، وهو في  الثُّبَةُ :  ، وقال آَخُرونَ  ثاب ، وَهَذا ِمن ثُبَةٌ :  َجَماَعاٌت في تَْفِرقٍَة ، وكلُّ فِْرقَة:  الثُّبَاتُ :  قال أَبو َمْنُصورٍ 

ض األَْصل ثُبَيَة ، فالسَّاقُط اَلُم الفْعِل في هذا القَْوُل وأَما في القول األَوِل فالّساقٌِط َعْيُن الِفْعِل ، اْنتََهى ، فإِ  ذا َعَرْفَت ذلك َعلْمَت أَنَّ َعَدَم تَعَرُّ

 َغْفلَةٌ وقُُصوٌر. ثَابَ  َحْوِض فيالُمَؤلِِّف ِلثُبٍَة بمْعنَى َوَسِط ال

َرَها (8)ِمْن ُعُروشَها على فَِم البِئِْر  َمقَاَم السَّاقِي:  البِئرِ  َمثَابُ وَ   :  ، قال القَُطاِميُّ يَصُف البِئَر وتََهوُّ

ا وَ  ااَبتِ مــــــــــــــَ ثــــــــــــــَ مــــــــــــــَ ٌة  لــــــــــــــِ يــــــــــــــ  قــــــــــــــِ ُروِش بــــــــــــــَ  الــــــــــــــعــــــــــــــُ

مُ     ــــــــِ ائ عــــــــَ ــــــــد  ُروِش ال ــــــــعــــــــُ ِت ال نح حتــــــــَح ر  مــــــــِ ــــــــُ ت  ِإَذا اســــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( عن األساس.1)
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 .36( سورة املطففا اآية 2)
 .103( سورة البقرة اآية 3)
 وأصله ِإقواماً.:  ( زيد يف الصحاح4)
 .«ثبت» ( عن اللسان. وابألصر5)
 أصلها.:  ( اللسان6)
 .71( سورة النساء اآية 7)
 املستقي عل  فم البئر عن العرش.مقام :  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف الصحاح8)



603 

 

ُجُل أَْحيَاناً َكْياَل يَُجاِحَف  َما أَْشَرَف ِمن الِحَجاَرةِ َحْولََها:  َمثَابَتَُهاو َمْبلَُغ ُجُموِم َمائَِها ،:  َمثَابَتَُهاو َوَسُطَها ،:  البِئْرِ  َمثابُ  أَوْ  يَقُوُم عليها الرَّ

ْلَو أَو الغَْرَب  أَْم َعنَى الطَّيَّ الَّذي هو  َمْوِضَع َطيَِّها َعنَى بَِطيَِّها: اَل أَْدِري أَ  َطيَُّها ، عن اْبِن األَْعَرابّيِ ، قال ابُن ِسيَدهْ :  البِئرِ  ةُ َمثَابَ  أَو (1)الدَّ

قِهم ،ُمْجتََمُع ال:  الَمثَابَةُ و الَمْفعَلَةُ َمْصَدراً ، (2)وقَلََّما يَُكوُن :  بِنَاُؤَها بِالِحَجاَرةِ ، قال  وُربََّما قالوا ِلَمْوِضع ِحبَالٍَة الّصائِدِ  كالَمثَابِ  نَّاِس بَْعَد تَفَرُّ

اِجزُ  َمثَابَةٌ   :  ، قال الرَّ

لـــــــــــــــــــُض  ىَت تـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــ  ىت  مـــــــــــــــــــَ اابَ حـــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــَ
َ

  املـــــــــــــــــــ
ااًب     رَتًا ُمصـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــح خـــــــــــًا مـــــــــــُ ـــــــــــح ي ر  شـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــَ (3)ل

 

  
ةً بَْعَد أُْخَرى ، ومنه قولُه تَعَالَى يُثَابُ  الَمْوِضُع الَِّذي:  الَمثَّابَةُ و يَْعنِي بالشَّْيخِ الَوِعَل. َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثابًَة ):  إِلَْيه أَي يُْرَجُع إِليه َمرَّ

فُوَن في أُُموِرهم ثُمَّ  َمثَابَةٌ  وإِنََّما قيَل لْلَمْنِزلِ  (4) (ِللّناِس َوَأْمناً  اجُ  الَمثَابُ  إِليِه ، والَجْمعُ  ونَ يَثُوبُ  أِلَنَّ أَْهلَهُ يَتََصرَّ جَّ :  ، قال أَبُو إِْسَحاَق الزَّ

 ، وقِيلَ  ثَابَ  وهذا إِْعاَلٌل بِاتِّبَاع بَابِ :  ، ولكن َحَرَكة الواِو نُِقلَْت إِلى الثاء وتَبِعَِت الواُو الَحَرَكةَ فَاْنقَلَبَْت أَلفاً ، قال َمثَابَة َمثَْوبَةٌ  األَْصُل في

اءُ  الَمثَابُ و ةُ الَمثَابَ   :  وأَنشد الشَّافِعَيُّ بَْيَت أَبي َطاِلبٍ :  َواحٌد ، وكذلك قال الفَرَّ

اابً  ثــــــــــــَ ا  مــــــــــــَ هــــــــــــَ لــــــــــــِّ ِر كــــــــــــُ ائــــــــــــِ بــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــَ اِء ال نــــــــــــَ ــــــــــــح  أِلَفـ

ُر     َوامـــــــــِ اَلُت الـــــــــذ  مـــــــــَ عـــــــــح ا الـــــــــيــــــــــَ هـــــــــَ يــــــــــح ب  ِإلـــــــــَ (5)ختـــــــــَُ
 

  
 ، ولَْم يُْقَرأْ بها. َمثُوبَةٌ :  ، وقال بَْعُضُهمْ  َمثَابَةٌ :  البَْيتُ :  وقال ثَْعلَبٌ 

اليه َعْقلُهُ وِحْلُمهُ ،  ثَابَ :  ومَن الَمَجازِ :  وَهَذا الَمْعنَى لم يَْذُكْرهُ الُمَؤلُِّف مع أَنَّهُ َمْذُكوٌر في الّصحاحِ ، وهو َعِجيٌب ، وفي األَساس:  قلتُ 

تْ  ، إِذا َوفَُدوا َجَماَعةً إِثَْر  ثَائِبٌ  وقَْوٌم لهم (7)أَْي َماٌء يَعُوُد بَْعَد النَّْزح  (6) ثائِبٌ  البِئِْر ، وهي ُمْجتََمُع َمائَها وبِئٌر لََها َمثَابَةُ  وَجمَّ
 َجَماَعٍة. (8)

بَ و َسَطَع وَكثَُر.:  َكثَُر واْجتََمَع ، والغُبَارُ :  (9)َمالُهُ  ثَابَ و تْ فاُلٌن بعد  ثُّوِ اْستْحَكَم َجْهلُهُ ، انتهى ، وفي لسان :  َجْهِلهِ  َمثَابَةُ  َخَصاصٍة. وَجمَّ

البَْحِر ، يَْعنُوَن أَنَّهُ َغضٌّ َرْطٌب َكأَنَّهُ َماُء البَْحِر إَِذا فَاَض  ثَائبِ  الَكألُ بَِمْوضع َكَذا وَكَذا ِمثْلُ :  قال األَِزهريُّ وَسِمْعُت العََرَب تَقُولُ :  العرب

تَُها ، وما أَْسَرعَ  ثَابَ :  أَي َعاَد وَرَجَع إِلى َمْوِضِعِه الَِّذي َكاَن أَْفَضى إِليه ، ويُقَالُ  ثَابَ و ْعَد َجْزر.بَ   ثَابَ و ، ثَائِبََها َماُء البِئِر ، إَِذا َعاَدْت ُجمَّ

الَماُء إِذا بَلََغ إِلى حاله 
ِل بَْعَد ما يُْستَقَى ، (10) اَل »:  في َحِديث ُعَمَر َرِضي هللاُ عنهو أَتَْوا ُمتََواتِريَن ، َواَل يُقَاُل ِلْلَواِحِد ،:  مُ القَوْ  ثَابَ و األَوَّ

ً  َمثَابَاتِِهمْ  أَْعِرفَنَّ أََحداً اْنتَقََص من ُسبُِل الناِس إِلى  الَمثَابَةُ و الَمْرِجُع ،:  الَمثَابَةُ : و ، قال َمثَابَة ، الَواِحدُ  (11)قال ابُن ُشَمْيل إِلى َمنَاِزِلِهْم  «َشْيئا

اَل أَْعِرفَنَّ أََحداً اْقتََطَع َشْيئاً ِمْن ُطِرِق :  إِليه أَي يَْرِجعُوَن ، وأََراَد ُعَمُر َرِضَي هللاُ عنه يَثُوبُونَ  الَمْنِزُل ، ألَنَّ أَْهلَهُ :  الَمثَابَةو الُمْجتََمُع ،: 

 «أَثُوبُ  أَِجُدنِي أَذُوُب َوالَ :  قال ؟َكْيَف تَِجُدك:  قِيَل له فِي َمَرضِه الذي َماَت فيه»:   َعْمِرو بِن العَاصفي َحِديثِ و الُمْسلميَن وأَْدَخلَهُ َداَره.

ة. وعن ابن األَعرابيّ  حَّ إَِذا  ثَابَ : و النَّثِيُل ، قَالَ :  ، ويُقَاُل لتَُراِب األََساِس  َمثَابَات:  يُقَاُل األََساس البَْيت:  أَي أَْضعُف وال أَْرِجُع إِلى الّصِ

 الَمْوضُع الَّذي:  الَمثَابُ و بَْعُضها على بَْعض من أَْعاَلهُ إِلى أَْسفَله ، يَثُوبُ  َطيُّ الحَجاَرة الَمثَابُ و اْنتَبَه ، وآَب ، إَِذا َرَجَع ، وتاَب إَِذا أَْقلََع.

 ، منه الَماُء ، كذا في لَسان العََرِب. ثَائبٌ  بِئٌر َما لََها:  ومنه منه الَماُء ، يَثُوبُ 

بَهُ  يُقَالُ  التَّْعِويضُ :  التَّثِْويبُ و َضهُ ، وقْد تَقَدََّم ،:  ِمن َكَذا ثَوَّ ُجَل إَِذا جاَء  الدَُّعاُء إِلَى الصَّالة التَّثِْويبُ و َعوَّ وَغْيرَها ، وأَْصلُه أَنَّ الرَّ

حَ ُمْستَْصرخ َي الدَُّعاءُ  بِثَْوبِهِ  اً لَوَّ ً  ليُرى َويَْشتَِهَر ، فكان ذلك كالدَُّعاِء ، فُسّمِ بٌ  ِلذلك ، وُكلَّ داعٍ  تَثِْويبا َي الدَُّعاءُ :  ، وقِيلَ  ُمثَّوِ ً  إِنََّما ُسّمِ  تَثِْويبا

َن إِذا قالإِذا َرَجَع ، فهو ُرُجوٌع إِلى األَْمِر بالُمبَاَدَرةِ إِلى ال ثَاَب يَثُوبُ  من َحيَّ على الصَّالةِ ، فَقَْد َدَعاُهْم إِليَها ، فإِذا قال :  صَّالةِ ، فإِنَّ الُمَؤذِّ

 الصَّالةُ َخْيٌر ِمن النَّْوِم ، فقد َرَجَع إِلى َكاَلمٍ :  (12)بَْعَدهُ 

__________________ 
 كي ال  احف الدلو الغرب.:   ( اللسان1)
 تكون.:  ( اللسان2)
 .«قوله هبرتا كذا خبطه والبهرت القصري كما يف الصحاح اه»:  وهبامش املطبوعة املصرية« هبرتا» اللسان ا وابألصر( عن 3)
 .125( سورة البقرة اآية 4)
 وما أثبتناه عن اللسان.« الزوامر» ( ابألصر5)
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 .« ب» ( عن األساس ا وابألصر6)
 .«النزاع» ( عن األساس ا وابألصر7)
 .«بعد» ا وابألصر( عن األساس 8)
 و ب له ما .:  ( األساس9)
 .«حاهلا» ( عن اللسان ا وابألصر10)
 إىل مثاابهتم أي إىل منازهلم.:  ( يف اللسان11)
 فإذا قا  بعد ذلك.:  ( اللسان12)
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َباَدَرُة ِإليها ا
ُ
َعاِء َأو هو َأو َمعحَناُه امل رِ  هو تـَثحِنَيُة الد  اَلُة َخريحٌ ِمن النـ وحِم ا َمر َتاح ا َعوحداً :  (1) َأنح يـَُقوَ  يف أََذاِن الَفجح الصــــــــــــــ 
ءٍ  وُ    »:  ا وَرَد يف َحِديِث ِباَل  عل  َبدح يح  أُثـَوِّبَ  ال َأنح  وسلموآلهعليههللاصلىأََمَرين َرســُ الِة ِإال  يف شــَ ٍء من الصــ 

رِ  اَلِة الَفجح ِ.:  ا وهو قـَوحلُهُ  يف صــَ اَلُة َخريحٌ من النـ وحِم ا َمر َتاح اَلةِ  اإِلقَاَمةُ :  التـ ثحِويبُ و  الصــ  :  َجاَء يف اَ ديث َأي ِإقَاَمُة الصــ 
كيَنُة والَوقَ  ثـُوِّبَ  ِإذا» اَلِة فَبحُتوَها وَعَليحُكُم الســـ  اَلِة.:  ُهَنا التـ ثحويبُ :  قا  ابحُن األَثري «ارُ اِبلصـــ  اَلُة  التـ ثحِويبُ و  ِإقَاَمُة الصـــ  الصـــ 

ة ُتوبَِة ا َأي تَنف َر بـَعحدَ  ِإَذا َتَطو َع َأي تـَثـَو بَ :  يُقا و :  َحَكاُه يُوُنُ  ا قَا َ  بـَعحَد الَفرِيضــــــَ َكح
ةِ  امل  التـ ثحِويبُ  َواَل َيُكونُ  الَفرِيضــــــَ

اَلِة. ِإال   اَلِة بـَعحَد الصـــ  ُتوبَِة ا وهو الَعوحَد للصـــ  َكح
بَ :   تـَثـَو بَ و  بـَعحَد امل يحُخَنا الثـ َوابَ  َكســـَ ُت خِبَرتِّ والدي:  قا  شـــَ هذا :  َوَجدح

 ُكل ه ُمَول د ال لَُغِوييف.
بَاِس ، وقََرأُْت فِي ُمْشِكل القُْرآنِ  اللِّبَاسُ :  الثَّْوبُ و وقد :  الْبِن قُتَْيبَةَ  ِمن َكتَّاٍن وقُْطن وُصوٍف وَخّزٍ وِفَراٍء وَغْيَر ذلَك ولَْيَسِت السُّتُوُر ِمن اللِّ

ا َستَر َوَوقَى ، ألَنَّ اللِّبَاسَ  الثْوبِ و يَْكنُوَن بِاللِّبَاِس   :  قَال الشَّاعرُ  َساتَِراِن َوواقِيَان الثَّْوبَ و َعمَّ

وحبِ  ثــــــــــــــَ ِه  كـــــــــــــَ مح بـــــــــــــِ اهـــــــــــــُ يـــــــــــــح  َوقـــــــــــــَ ِن بــــــــــــــَ  ابـــــــــــــح

يـــــــــاَل     بـــــــــِ َا الســـــــــــــــــــــــ  كـــــــــِ الـــــــــِ لـــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــ  د  عـــــــــَ  َفســـــــــــــــــــــــَ

  
ِة على الَواِو ، والَهْمَزةُ أَْقَوى على اْحتَِماِلَها منها ،  أَثُْؤبٌ  بَْعُض العََرِب يَْهِمُزهُ فيقولُ و ، أَثُْوبٌ  ج .«ب ى ض» وسيأْتِي في مَّ الْستثْقَاِل الضَّ

ْحَمنِ   :  وكذلك َداٌر وأَْدُؤٌر ، وَساٌق وأَْسُؤٌق وَجِميُع ما َجاَء على هذا الِمثَاِل ، قَاَل َمْعُروُف بُن َعْبِد الرَّ

ُت  ِبســــــــــــــــــــــــــــح دح لــــــــــــــَ ٍر قــــــــــــــَ رِّ َدهــــــــــــــح كــــــــــــــُ ُؤابَ لــــــــــــــِ   أَثـــــــــــــــح
ىت  ا     احــــــــَ ــــــــَ ب ــــــــَ يـ ا َأشــــــــــــــــــــــح اعــــــــَ ــــــــَ ن ــــــــِ ــــــــر أحُس ق َتســــــــــــــــــــــَ  ال  كــــــــح

  

َلَح اَل َلّذاً َواَل ُ َبـ َبا   (2)أَمح

 بالَمْوُجوَدةِ ، وفي التَّْهِذي َمْهُموزاً َسقط من نُْسَخِة َشْيِخنَا فَنََسَب الُمؤلَِّف إِلى التَّْقِصيِر والسَّْهِو ، وِإالَّ فهو َمْوُجوٌد في نُْسَختِنَا« أَثُْؤب» ولعَلَّ 

ْرُف فيها على الواو التي في أَثُْوبٍ  وثاََلثَةُ :  ْرَف من غير اْنِهَماٍز ، قال الثَّْوبِ  ، بِغَْيِر َهْمٍز ، ُحِمَل الصَّ ولو :  نَْفِسَها ، والواُو تَحتمُل الصَّ

، ونقل شيُخنَا عن  ثِيَابٌ و ، أَثَْوابٌ و لجاز ، على أَْن تَُردَّ تلك األَلُف إِلى أَْصِلها ، وكان أَصلُها الواو ، (3)ُطِرَح الَهْمُز من أَْدُؤر أَو أَْسُؤق 

َهْيِلّيِ ، أَنه قد يُْطلَقُ   :  (4)على اَل بِسيَها ، وأَْنَشَد  األَثَْوابُ  َرْوِض السُّ

ا  وحهـــــــــــــَ َوابٍ َرمـــــــــــــَ ـــــــــــــح َر   أبَثـ ـــــــــــــَ اَل تـ اٍف فـــــــــــــَ فـــــــــــــَ  خـــــــــــــِ

َرا    فـــــــــــ  ـــــــــــَ نـ
ُ

اَم املـــــــــــ عـــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــنـ هـــــــــــًا ِإال  ال ـــــــــــَ ب ا شـــــــــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــََ

  
 :  ومثْلُه قوُل الراعي:  أَي بأَْبَدان. قلت

ِه  اَلحـــــــــــــِ رَتٌ بســـــــــــــــــــــــــــِ اَم ِإلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا حـــــــــــــبـــــــــــــح قـــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

وحابَ هلِل و     ىَت  ثــــــــــــــــــَ ا فـــــــــــــــــَ رَتٍ أميـــــــــــــــــَِّ بـــــــــــــــــح (5)حـــــــــــــــــَ
 

  
 َحْبتٍَر من بََدنِه ، وسيأْتي. ثَْوبَا يريُد ما اشتمل عليه

ابٌ :  بَائِعُه وَصاِحبُهو ُل َعْن أَبي زيد ، قال شيخنا ثَوَّ وعلى األَول اقتصَر :  وعلى الثاني اقتصر الجوهرّي ، وَعَزاه لسيبويِه ، قلت:  ، األَوَّ

ِم في لسان العرب ، حيث قال ابٌ  وَرُجلٌ :  ابن الُمَكرَّ ابٌ :  الثِّيَابِ  ويُقَاُل لصاحب:  ، نَعَْم قال في آِخِر الماّدة الثِّيَابَ  ، للِذي يَبِيعُ  ثَوَّ  .ثَوَّ

ثُ  البَُخاِريُّ  الثِّيَابِيُّ  محمُد بُن ُعَمرَ  أَبُو بَْكرٍ و ْنِجّي البخارّي ، قاله الذهبّي ، لُقِّب  الَمَحّدِ د وعمُر اْبنَا أَبِي بكِر بِن ُعثَْماَن الّسِ ، َرَوى عنه ُمَحمَّ

امِ  الثِّيَابَ  ان يَْحفَظُ ك به ألَنّه التَِّميِميُّ ، وكان يُلَقَّب ُمِجيَر  بْن َشْحَمةَ  ثَْوبُ و كالُحسين بن َطْلحةَ النَّعَّاِل ، لُقِّب بالَحافِِظ لحفظه النِّعَاَل ، في الَحمَّ

ٌر له ِشعٌر يوَم القَاِدسيَّةِ  بفتح فسكون بن تَْلَدةَ  ثوبُ ، وبُن النَّاِر َشاعٌر جاهليٌّ  ثَْوبُ و زعموا ، ءٍ أََسر َحاتَِم َطيِّى الطَّْيِر ، وهو الذي وهو  ُمعَمَّ

 من بني َواِلبَةَ.

هُ  لَِّلّ تِاَلُدهُ أَي:  ، كما تقول ثَْوبَاهُ  لَِّلّ :  من الَمَجازِ و ً  (6)يريُد نَْفَسه :  ، وفي األَساس لَِّلّ َدرُّ  : ثَيَابِي ِمن ثِيَابَكَ  اْسلُلْ :  ومن المجاز أَيضا

 بأَْستَاِر الَكْعبَِة ، كَذا في األَساس.:  هللاِ  بِثِيَابِ  اْعتَزْلنِي وفَاِرْقنِي ، وتَعلَّقَ 
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اَغانّي ، وقولهم الَماِء ، هو السَّلَى والِغْرسُ  ثَْوبُ و ةِ  ، ُمثَنًّى ، أَبِي ثَْوبَيْ  َوفِي ، نقله الصَّ تِي وذمَّ  أَْن أَفِيَهُ ، أَْي في ِذمَّ

__________________ 
 : حي عل  الفالح:  بعد قوله:  ( زيد يف اللسان1)
 .«من ربطه واليمنة املعّصبا. اه:  قا  يف التكملة وسقرت با املشطورين األولا مشطور وهو»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 .«وأسؤ »:  ( اللسان3)
 ( البيت للشماخ.4)
 .«فبومبت إمياء خفيا  برت فاهلل اخل:  أنشد الشطر األو  يف األساس هكذاقوله فقام اخل »:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 هلل بالده تريد نفسه.:  وهلل ثواب فالن ا كما تقو :  ( عبارة األساس6)
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َوحُت َدَعاو  ا وهَذا أَيضاً من اجملاز ا ونقله الفرّاُء عن َبين ُدَبريحٍ ا َأيب
رِيِّ مل ا َحَضَرُه امل َسَها  بثَياب يف حديث اخلُدح ُجُدٍد فـََلِب

يَِّت لَيـُبـحَعثُ  (*) ِإن  »:  قا  أَن ه وسلللللموآلهعليههللاصلللللىا مث ذََكَر عِن النيبِّ 
َ
الجي مَيُوُت  ثِياِبه يف  يـُبحعثُ :  ويف رواية امل

عيد فقد اســــــتعمَر ا ديَث عل   اهرِه ا وقد :  قا  اخَلط ايب   «فيها ِا الَكَفِن َأحاديُث ا وقد أَم ا أَبُو ســــــَ ُرِوَي يف حَتحســــــِ
رِّ ا  (1)الجي ُلحَتُم له هبا  َأيح َأعحَماله:   َو َله بعُ  العلماِء عل  املعىن فقا  ا َأو ا الة الجي مَيُوُت عليها من اخَلريح والشــــــــــــــ 

عل  َأّن هذا كالذي يُذحَكر بعده لي  :   قا وقد أَنكَر شــــــيُخَنا عل  التبحِوير واخلروِج به عن  اهِر اللفِة لغرِي دلير ا مثّ 
رح  ِثياَبكَ : وَ  عزوجلء ا كما ال لف  ا وقوله من اللغة يف شــــــــــــــي  ِثَياَبكَ  اَل تـَلحَب ح :  يقو :  قا  ابُن عّباس (2) َفَطهِّ

 :  ا واحتج  بقو  الشاعر (3)عل  َمعحِصَيٍة وال عل  ُفُجوٍر 
ِد ِ  اَل و  مـــــــــــــــــح َ وحبَ ِإيّن حبـــــــــــــــــِ اِدر  ثــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــَ

ضُ     نـــــــــــــ  قـــــــــــــَ زحيـــــــــــــٍة أَتــــــــــــــَ نح خـــــــــــــَ ُت َواَل مـــــــــــــِ ِبســــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــَ

  
ً :  ، القَائِلُ  قَْلبَكَ :  قيلَ   ، فإِّن الغادَر َدنسُ  ثِيابَكَ  اللِّبَاُس ، وقال الفّراء ، أَي اَل تَُكْن غاِدراً فتَُدنِّسَ :  الثِّيَابُ :  أَبو العبّاس ، ونقل عنه أَيضا

ْر ، فإِّن تَقصيَرها ُطْهٌر ، وقال ابُن قتيبةَ في مشكِل القرآن:  َعَملََك فَأَْصِلْح ، ويقالأَي :  ، ويقال الثِّيابِ  ْرَها من :  أَي فَقَّصِ أَي نَْفَسَك فََطّهِ

 : عن النْفس الشتمالها عليها ، قالت لَْيلَى وَذَكَرت إِبال بالثِّيَابِ  الذُّنُوِب ، والعََرُب تَْكنِي

 ِخَفاِف َفاَل تـََر  أِبَثـحَوابَرَموحَها 
 : البَْيُت قد تقدَّم ، وقال

 (4)تـَنحُسِر  ثَِياِبكِ َعنح  ثَِيايب َفُسلِّي 
 : ، إَِذا َكان َخبِيَث الِفْعِل والَمْذَهِب خبيَث الِعْرض قال امرُؤ القيس الثِّيَابِ  وفاَُلٌن َدنِسُ 

 َبيِن َعوحف َطَهاَر  نَِقي ةٌ  ثَِيابُ 
ََشاِفِر ُغر اُن وَ 

 (5)َأوحُجُهُهمح بِيُ  امل
 :  وقال آخر

ِم  ن جــــــــــــــــهــــــــــــــــح َر بــــــــــــــــح امــــــــــــــــِ م  ِإن  عــــــــــــــــَ  اَل هــــــــــــــــُ

ا يف     جـــــــــــــــــن َذَم حـــــــــــــــــَ ابٍ َأوح يـــــــــــــــــَ مٍ  ثـــــــــــــــــِ  ُدســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
م بالذُّنُوِب ، ويقولون فِداً لََك إَِزاِري ، أَي بََدنِي ، :  ويقولونقَْوٌم ِلَطاُف األُْزِر أَي ِخَماُص البُُطوِن ، ألَنَّ األَُزَر تاُلُث عليها ، :  أَي ُمتََدّسِ

 وسيأْتِي تحقيُق ذلك.

ْواو ً  َسمَّ ً و ثَْوبا ً و ثَُوْيبا ى ثَُوْيبَةَ و ثَْوبَانَ و كَسَحابَةٍ  ثََوابَةَ و كَسَحابِ  ثََوابا َحابة َرُجاَلنِ  بثَْوبَانَ  ، فالُمَسمَّ بُن بُْجُدٍد َمْولَى رسول هللا  ثَْوبَانُ :  في الصَّ

الَِّة ، ثَْوبَانُ و ، وسلموآلهعليههللاصلى اِهِد الِمْصِرّي ، في :  ثَْوبَانُ و أَبو عبِد الرحمن األَْنَصاِريُّ ، َحِديثُه في إِْنَشاِد الضَّ اْسُم ِذي النُّوِن الزَّ

. ثَُوْيبٌ و ه في أَهِل الشأِْم ،بن َشْهِر األَْشعَِريُّ ، يَْرِوي الَمَراِسيَل ، ِعَدادُ  ثَْوبَانُ و قول عن الدَّاَرقُْطِنّيِ ،  أَبُو رشيٍد الشاِميُّ

ه ومرضعة وسلموآلهعليههللاصلىَمْواَلةُ أَبِي لََهٍب ، ُمْرِضعَةُ رُسوِل هللا  ثَُوْيبَةُ و  ، أَسلمتْ  إِنََّها:  َمْنَدة ابنُ  قال ، عنههللارضي ، حمزةَ  عّمِ

 .َحَجر ابنُ  الحافظ وأَيَّده

 ، نقله الصاغانّي. د باليََمنِ :  كَمْقعَدٍ  َمثَْوبُ وَ 

 ءُ الُمْقِري ثَُوبَ  وُزْرَعةُ بنُ  ، من قُدماِء الجاهليِّة ، وهو َجدُّ َعْمِرو بِن الُمَسبِّح بِن َكْعب ، ابُن َمْعٍن الطَّائِيُّ  ، وفي نسخة كُصَردٍ  كُزفَرَ  ثَُوبُ و

 اليََمانِيُّ الزاهدُ  أَبُو ُمْسِلٍم الَخْواَلنِيُّ  ثَُوبَ  َوَعْبُد هللا ابنُ  بعَد أَبي إِدريَس الَخْواَلنِّيِ  قاضي ِدَمْشقَ  ائِيّ تابعيٌّ ، كَذا في النسخ ، والصواب الُمْقرَ 

يَق ، َوَرَوى عن عوِف بِن مال أَثَْوبَ :  ويقال ثََوابٍ  هو ابن:  ويقال:  ِك األَشجعّيِ ، وعنه أَبُو ، َسكَن بَِداِريَّا الشَّام ، لَِقَي أَبَا بكٍر الصّدِ

َواب وُجَمْيحُ  أُْدِريَس الَخْواَلنِيُّ ، كذا في التهذيب للِمّزيّ  َجِميُع بالعين ، كأَمير ، والَحاء :  ، بالَحاِء المهملة ُمَصغَّراً ، هكذا في النسخ ، والصَّ
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َرَوى عنه يوسُف  ثَُوبَ  َوَزْيُد بنُ  (6)، عن خالِد بن َمْعَداَن ، وعنه يحيى الُوَحاِظّي  ثَُوبَ  اْبنُ  بالعين المهملة ُمَصغَّراً  ُجَمْيعُ  هو أَو تصحيفٌ 

 بُن أَبي

__________________ 
 [.وإن]زايدة :  يف القاموس )*(
 وعمله الذي ُلتم له به.:  ( يف اللسان1)
 .4( سورة املدثر اآية 2)
 عل  فجوِر كفٍر.:  ( يف اللسان3)
  ثبات الياء ا وكذا يف اللسان ا وما أثبتناه عن أساس البالغة.« تنسلي» ابألصر( 4)
 املسافر.:  وأوجههم عند املشاهد غران ا ويف اللسان:  ( عجزه يف الديوان5)
 وما أثبتناه عن تقريب التهذيب.« الدحا ي»:  ( ابألصر6)
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َر. بُن شريد الياِفعيّ  ثـَُوبُ  وفَاَته ُ َدِّثُوَن. َحِكيمٍ   ا َشِهَد فتحَح ِمصح
ً  ثَُوبَ  والحاِرُث بن ، وغيُرُهَما ثَُوبَ  وأَبُو َسْعد الَكاَلِعيُّ ، اسُمه عبُد الرحمن بنُ  َعْبُد  الحافظُ  َوَوِهَم فيه باألَلف (1) أَثَْوبَ  الَ  كُزفَرَ  ، أَيضا

يِك األَْبيَِض  ، مقبوٌل ، بُن ُعتْبةَ  أَثَْوبُ و عنههللارضي، رأَى عليًّا  تَابِعيّ  الَمْقِدِسيُّ ، َخطَّأَهُ ابن َماُكواَل ، وهو الغَنِيّ  ،  ِمْن ُرَواة َحِديِث الّدِ

بن أَْزَهَر ، أَُخو بني َجنَاب ، وهو َزْوُج قَْيلَةَ بنِت  أُثَْوبُ :  له ُصْحبَة ، وال يَِصحُّ ، َرَواهُ عنه عبُد الباقي بُن قانع في ُمعجمه ، وفَاتَه:  وقيل

َحابِيَِّة ، َذكره ابُن َماُكواَل.  َمْخَرَمةَ الصَّ

أَي  لَتَْخِرَمنَّ أَْنفَهُ  إِليها َغَزا أَو َسافََر ، فانقطع خبُره ، فَنََذَرِت امرأَتُه لَئِن هللاُ َردَّهُ  َكان يُوَصف بالطََّواِعيَِة ، ويُْحَكى أَنه َرُجلُ  اسمُ  ثََوابٌ و

 ً  بَما نََذْرِت ، ُدونَكِ :  لَها فلما قَِدَم أَْخبََرتْهُ به ، فقال ، ُشْكراً هلِل تعالى ، إِلى َمكَّةَ  تَِجيئَنَّ به:  وفي نسخة بِهِ  أَي تَقُوَدنَّ  وتَْجنُبَنَّ  تجعل فيه ثُْقبا

 :  (2)َهاٍب ، قال األَْخنَُس بُن شِ  ثََواب أَْطَوُع ِمنْ :  فِقيلَ 

ــــــــــَ  و  ث ــــــــــح يــــــــــُض أَنـ ُت أُطــــــــــِ َر َلســــــــــــــــــــــــح هــــــــــح ــــــــــد  ُت ال نــــــــــح  كــــــــــُ

نح     وََع مــــــــــــــِ رحُت الــــــــــــــيــــــــــــــوحَم َأطــــــــــــــح َوابِ َفصــــــــــــــــــــــــــــِ  ثـــــــــــــــَ

  
يُح الشَِّديَدةُ :  الثَّائِبُ :  من المجازو  تَُكوُن في أَّوِل الَمَطِر. التي الّرِ

يَاح ُمْستَثَابَاتُ  نََشأَتْ :  وفي األَساِس  يَاحِ وهي َذَواُت :  الّرِ َي َخْيُر الّرِ ً  اليُْمِن والبََرَكِة التي يُْرَجى َخْيُرَها ، ُسّمِ َي َخْيُر النَّْحِل ،  ثََوابا كَما ُسّمِ

ً  وهو العََسُل ، يَْعنُوَن أَنَّه َغضٌّ :  بَْحرِ ال ثَائِبِ  الَكألُ بَِمْوِضعِ َكَذا ِمثْلُ :  ، تقول العََربُ  ِمن البَْحِر ماؤهُ الفَائُِض بَْعَد الَجْزرِ  الثَّائِبُ و ، ثََوابا

 َطِريٌّ ، كأَنَّهُ َماُء البَْحِر إَِذا فَاَض بَْعَد َما َجَزَر.

ابُ و ثٌ :  َكَكتَّانٍ  الَمْهِرّي البَْصِريّ  بُن ُعتْبَةَ  ثَوَّ . ُمَحّدِ  عن ابن بَُرْيَدةَ ، وعنه أَبُو الَوِليِد ، والَحْوِضيُّ

ابُ و اب ، وابنه قُتَْيبَةُ بن له ِذْكرٌ  ، كُدَعابة بُن ُحَزابَةَ  ثَوَّ  له ِذْكر أَيضاً. ثَوَّ

ثين. َجَماَعةٌ :  بالتَّخفيف ، ثََوابٌ و ،  (3) اْستَْرَجعَه ، أَي ماالً  فاستَثابَ  َذَهَب ماُل فالنٍ :  يقالو أَي يَُجاِزيَه. يُثِيبَهُ  َسأَله أَنْ :  اْستَثَابَهو من الُمَحّدِ

 :  وقال الُكَمْيت

ريََة  يـــــــــــــبُ ِإن  الـــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــِ ثـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ه  َتســـــــــــــــــــــــــــح  مبـــــــــــــالـــــــــــــِ

ا    واهلــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ٌر أَم َوفــــــــــــــــِّ رُي وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــُ غــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــت

  
.:  إِذا َكفَْفَت َمَخايَِطه ، وَملَْلتُه أَثَْبُت الثَّْوَب إِثَابَةً و  ِخْطتُه الِخيَاَطةَ األُولَى بغيِر َكّفٍ

يَن ال  ، أَي ال يُعَاُد إِلى استِوائه ، كذا في لسان العرب. (4)بالنَِّساِء إِْن َمال  يُثَابُ  وعُموُد الّدِ

ثٌ  ثَُوْيبٌ و ِحْمِصيٌّ ، يكنى أَبا  وآَخُر بَِكاليٌّ  يُكنَى أَبا حاِمٍد شْيٌخ ، روى عن خالد بن َمْعَدانَ  َكاَلِعيٌّ  وُهَما اثناِن ، أََحُدُهَما كُزبيٍر ، تابِِعيٌّ ُمَحّدِ

 ثََوْيب عبُد الرحمن بن أَبو ُمْنِقذٍ و عن أَبي ُهَرْيَرةَ ، مقبوٌل ، من الثالثة ، ثَُوْيبٍ  وِزيَاُد بن ، وعنه أَبو َسلََمةَ ، ثابتٍ  روى عن زيِد بن َرشيد ،

 َما تابعيَّاِن أَيضاً ، فتأَّمْل.تابِعيُّوَن ، ألَن اللََّذْيِن تقدَّ :  ، وحيث إِنَُّهَما تَابِِعيَّاِن كان األَليَُق أَن يقولَ  ، تابِِعيَّانِ 

 بطن من األَْزد. (5)بن ِشْهِميٍل  ثَْوبَانُ و

ٌث.:  محمُد بن إِبَراِهيم البِْرتّي الكاتب الثََّواِبيُّ  وأَبُو َجْعفَر  ُمَحّدِ

 نقله الصاغانّي. اسم ُكوَرةٍ :  كِكيزان ثِيبَانُ :  [ثيب]

ُ :  ، كَصيِّب ، من النساء الثّيِّبُ و ٌ :  ، قال أَبو الهْيثَم فَاَرقَت َزْوَجَهاو التي تزّوجت المرأَة كانت ذاَت َزْوجٍ ثم مات عنها زْوُجَها أَو  ثَيِّب امرأَة

ٌ :  ُطلِّقت ثم َرجعْت ِإلى النَِّكاح ، وقال األَصمعيُّ   الذكُر واألُنثى في ذلك َسَواٌء ، (6) ُدِخَل بهاأَو  إِذا كان قد ُدِخَل به ثَيِّبٌ  ، ورُجل ثَيِّبٌ  امرأَة

يُْرَجَماِن ، والبِْكَراِن يُْجلََداِن  الثَّيِّبَانِ » جاَء في الَخبَرِ و َوَولَُد البِْكَرْيِن ، قالَه صاحب العَْين ، الثّيِّبَْينِ  َولَدُ :  للرُجل إِاّل في قولك ذلك أَو ال يقال

بَانِ  ُ ال ثُيِّبَتِ  وقد «ويُغَرَّ ُ  ثُيّبَتِ :  في التهذيب ، يقال .تَثَيَّبَتْ  كُمعَظَّم ، وقد ُمثَيَّبٌ  وهي مرأَة ً  المرأَة ً  ، إِذا صاَرتْ  تَثْيِيبا من  الثَّيِّب ، وَجْمع ثيِّبا

 ثَ يِّبات  ):  ، قال هللا تعالى ثَيِّبَاتٌ  النساء
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__________________ 
 ال أيوب.:  ( يف نسخة من القاموس1)
 حتريف.« األخفش بن شهاب»:  اللسان( 2)
 أي اسرتجض ماال.:  ( اللسان3)
 (.اللسان ـ النهاية) اجلمر يوم البصرة إىل اخلروج أرادت حا اعنهمهللارضي( من كالم قالته أم سلمة لعائشة 4)
 .«شهمر» ( عن مجهرة ابن حزم ا وابألصر5)
 .«والرجُر ُدخر بهأو ُدخر هبا ا »:  ( يف أصر القاموس6)
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ٍر :  الثـ يِّبُ :  (2)ا وقا  ابُن األَثري  (1) (َوأَْبكاراً  راً  الثـ يِّبُ  ويُطحَل ُ :  ا قا  (3)َمنح لي  بِِبكح عل  املرأَة البالغة وِإن كانت ِبكح
اعاً ا قا  وٌخ ا:  جَمَازاً واّتســـــــَ ِم َمنحســـــــُ رُُه يف ث وب وَ  واجَلمض با اجلَلحِد والر جح ليح  كذلك ا بر :  ا قا  شـــــــيُخنا َهموِذكح

 َجَزم كثريون َأن َأصَله َواِوّي.
بَصَدِد العَْود والرجوعِ ، فإِنما الَواِهُم ابُن أُْخِت  الثَّيِّبَ  إِذا رجع ، كأَن ثَاَب يَثُوب وأَْصُل الكلمِة الواُو ، ألَنه من:  وقال ابن األَثيرِ :  قلتُ 

خالَتِه 
(4). 

 الماءُ  ثابَ  إِذا استُِقي منها عاَد مكانَه ماٌء آَخُر ، أَي ِمن (5)وَغيٍِّث  ثَيِّبٍ  وبِئٌْر َذاتُ :  قولُهم:  منظور في ث وب عن التهذيبومما ذكره ابُن 

ةً أُخَرى ، ويقال ِء حتى، وال يكون الثُُّؤوُب أَّوَل الشي ثَْيِوب كان في أَصله ثَيِّبٌ : و بلغ إِلى حاِله األَول بعد ما يُْستَقَى ، ثم قال:  :  يَعود َمرَّ

 الماُء فيها. يَثُوبُ  ، أَي ثَيِّبٌ  بِئرٌ 

 فصل اجليم
 مع املَُوحََّدة

 .ُجُؤوبٌ  يُْهَمُز وال يُهمز ، عن أَبي زيٍد وابن فارس في الُمجمل ، والجمع أَو ِمن َوْحِشيِّه ، ُمْطلقاً ، الِحَماُر الغَِليظُ :  الَجأْبُ :  [جأب]

ةُ ،ا:  الَجأْبُ و  َجأْبٌ  وَخْلقٌ  َغِليظ:  َجأْبٌ  وكاهلٌ :  هكذا في النسخ ، وفي لسان العرب وُكلُّ َجافٍ  ، ذكره الصاغانّي ، األََسدُ :  الَجأْبو لسُّرَّ

 :  قال الراعي (6)َغِليٌظ : 

ٍة  يــــــــــــــبــــــــــــــَ رِّ جنــــــــــــــَِ َ  ِإاّل آُ  كــــــــــــــُ بــــــــــــــح مح يـــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

ٌر     ا كـــــــــــاهـــــــــــِ بحبٌ هلـــــــــــََ د حُ  جـــــــــــَ كـــــــــــَ ٌب مـــــــــــُ لـــــــــــح  وصـــــــــــــــــــــــــُ

  
يُهَمز وال يُهمز ، والَمْغَرةُ بِسكون الغين المعجمة وفتحها ، :  ، في الُمجمل الَمْغَرةُ :  الَجأْبو ، وعن ُكَراع أَنه ماء لبني ُهَجْيمٍ  ع:  الَجأْبُ و

ها إِ   لى َخّطِ الُمؤلّف ، وهو خطأٌ.وأَّما الميم فمفتوحة في جميعِ النُّسخ ، ونقل شيُخنَا عن بعض الحواشي نِْسبَةَ َضّمِ

. ُكلُوُح الَوْجهِ :  الُجُؤوبَةُ و  نقله الصاغانيُّ

ةِ والعَانَِة. َمأْنَتُه َجْبأَتُهُ و البَْطنِ  َجأْبَةُ  عن ابن بُُزْرجَ و بو ، وأَ  الِمْدَري َجأْبَةُ :  أَي حين يَطلع الظَّْبيَةُ أَوَل ما َطلََع قَْرنَُها:  يقالو هو ما بين السُّرَّ

 :  ُعبيدة ال يَهمزه ، قال بِْشرٌ 

ر َض  عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ةِ تـ بحبـــــــــــــــــَ ُذوٍ   جـــــــــــــــــَ َري خـــــــــــــــــَ دح  املـــــــــــــــــِ

اَلمُ     ا الســـــــــــــــــــــــــــــ  ر هتـــــــــــــــِ َة يف َأســـــــــــــــــــــــــــــِ احـــــــــــــــَ  بصـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
،  (7) ألَنَّ القْرَن أَّوَل ُطلُوِعه َغِليٌظ ثم يَِدقُّ  الِمْدَري َجأْبَةُ :  َشَجٌر ، وفي المجمع أَنه غير مهموز ، وإِنما قيل:  َجبٌَل ، والسَّاَلمُ :  وَصاَحة

 فنَبَّه بذلك على ِصغَِر ِسنَِّها.

ْبِر في األُُموِر. َجأْبُ  فالٌن َشْخُت اآللِ :  ويقال ْبِر ، أَي دقيُق الشَّْخِص َغِليُظ الصَّ  الصَّ

 الَكْسُب.:  الَجأْبُ و

ً  َكَمنَعَ  َجأَبَ و  : ، قال العَّجاج َمالَ َكَسَب ال:  يَْجأَُب َجأْبا

 َجبحيب  ُ رَاٍع َعَمِلي و و
َوايةُ   : هكذا أَنشده الجوهرّي ، والّرِ

 َجبحيب الِعلحُم َأن  َ  َواٍع و 
 بالواو.

 الَمْغَرة. ، وهو الَجأْبَ  بَاع وَجبَأَ إِذا َجأَبَ :  عن ابن األَعرابيّ و
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 عن ُكراع ، وسيأْتي في ِذْكر الدَّاَرات. ع:  الَجأْبِ  ع وَداَرةُ :  الَجأْيَبَانِ و

، قد  ءُ القَصيُر القَِمى هو:  ، والصواب أَن وْزنه فَْعنٌَل ، والنُوُن َزائَِدةٌ ، ولذا ذكره الصاغانّي في ج أَ ب ، وقال ، كَجعفرٍ  الَجأْنَبُ :  [جأنب]

 أَي األُْنثى وهي قَِصير ،:  َجأْنَبٌ  َرُجلٌ :  ، وفي التهذيب ، في الرباعّي عن اللَّيث َجأَنَبٌ  فََرسٌ :  يقال ِمنَّا ومَن الَخْيلِ  ِء ،تقدم معنى القَِمى

 : ، قال امرؤ القيس بغير هاء َجأْنَبٌ و بهاٍء ، َجأْنَبَةٌ 

__________________ 
 .5( سورة التحرمي اآية 1)
 (.«ثيب» النهاية)« اب جارة» ابلثـّّيب جلُد مائٍة ورجمٌ الثـّّيب :  ( قو  ابن األثري هنا جاء يشرح حديثاً فيه2)
 ويقض عل  الذكر واألنث  ا رجر ثّيب وامرأة ثّيب.:  ( زيد يف النهاية3)
 تعبري يريد به أن الواهم هو صاحب القاموس فهو كغريه من الناس ابن أخت خالته.» ( كذا ا وهبامش املطبوعة الكويتية هنا4)
 .«وعيب» ر( عن اللسان وابألص5)
 جاٍف غليرت.:  ( يف اللسان6)
شـــــديد :  و بية وبقرة جببة املدري»:  ويف األســـــاس« وإلا قير جببة املدري ألن القرن أو  ما يطلض يكون غليظاً مث يد »:  ( عبارة اللســـــان7)

 .«القرن
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يـــــــــــــمـــــــــــــٌة  ا ال َذمـــــــــــــِ َداٍن هلـــــــــــــََ ُة َأخـــــــــــــح يـــــــــــــلـــــــــــــَ قـــــــــــــِ  عـــــــــــــَ

َت ا وَ     لـــــــــــح ـــــــــــ  ٍ  ِإن َ َم لـــــــــــح بِ اَل َذاُت خـــــــــــَ ـــــــــــَ بَن  جـــــــــــَ

  
 ُخَصاهُ  َجبَّ و ، اْستِئصاُل الُخْصيَةِ :  االْجتِبَابُ و الِجبَابُ و اْجتَبَّه من االْجتِبَّابِ و بالَكْسر ، َجبَّهُ يَُجبُّه َجبًّا كالِجبَابِ  ، القَْطعُ :  الَجبُّ :  [جبب]

في و أَي َمْقُطوُع الذََّكِر ، «َمْجبُوبٌ  فَإَِذا ُهوَ » (1)في حديث َمأْبوٍر الَخِصّيِ و ، ُجبَّ َجبًّا ، وقَدْ  الِجبَابِ  بَيِّنٌ  َمْجبُوبٌ  اْستَأَْصلَهُ ، وَخِصيٌّ  َجبًّا

 َزَمُن التَّْلِقيحِ للنَّْخل ، وعن األَصمعيّ :  الِجبَابِ  لَقََّحهُ ، وَزَمنُ :  ْخلَ النَّ  َجبَّ  ، النَّْخل (*) تَْلِقيحُ :  الِجبَابُ و «ُغاَلماً لَهُ  َجبَّ  أَنَّهُ » حديث ِزْنبَاعٍ 

ِوَعاٌء :  الِجبَابُ  «فاََل تَعَنَّ أَْبراً  ِجبَابٌ »:  ومنه الَمثَُل المشهورُ :  ، قال شيُخنا الِجبَابِ  ، وقد أَتانا َزَمنُ  َجبُّوا قد:  إِذا لَقََّح الناُس النخيَل قيل: 

ُجِل القَِليِل َخْيُره ، أَْي ُهوَ :  ، وُجفُّ أَْيضاً ، واألَْبرُ  ُجبٍّ  لطَّْلعِ َجْمعا اَل َخْيَر فِيِه َواَل َطْلَع ، فال  ِجبَابٌ  تَْلِقيُح النَّْخِل وإِْصاَلُحهُ ، يُْضَرُب للرَّ

 تَعَنَّ ، أَْي ال تَتَعَنَّ ، أَي ال تَتْعَْب في إِْصاَلِحِه.

 الطَّْلعَِة. َجبِّ  عند الَجبِّ  ويَأْتِي ِذْكرُ :  قلت

هو َغلَبَتَُك إِيَّاهُ في ُكّلِ َوْجٍه ، من :  َغلَبَتُْهنَّ من ُحْسنَِها ، وقيل:  تَُجبُُّهنَّ َجبًّا فاَُلنَةُ النَِّساءَ  َجبَّتْ و َغلَبَُهم ،:  القَْومَ  َجبَّ و ، الغَلَبَةُ :  الَجبُّ و

 : ْيِر ذلك ، وقَْولُهُ َحَسب أَو َجَماٍل أَو غَ 

 ِنَساَء الَعاَلِمَا ابلس َببح  َجب تح 
ه على أَْعَجاِزِهنَّ فََوَجْدنَه فَائِضاً كثيراً ، هذه امرأَةٌ قدََّرت َعِجيَزتََها بَخْيٍط وهو السَّبَُب ، ثم أَْلقَتْه إِلى نَِساِء الَحّيِ ليْفعَْلَن كما فَعَلْت ، فَأََدْرنَ 

قَ  تعالى هللارحمه، فإِن المؤلّف  الُمَجابَّةِ و ، الِجبَاب فَغَلَبَتُْهنَّ ، ويأْتي َطَرٌف من الكالم عند ذكر  على مواِضع ثالثةِ  في الواحدة المادة فَرَّ

. من وهذا ، عادته ل في الَمَواّدِ  سوِء التأْليف ، كما يظهُر لك عند التأَمُّ

َكةً  الَجبَبُ و ْحلُ  قَْطعٌ :  ، ُمَحرَّ ، أَي مقطوُع السَّنَاِم  الَجبَب بَيِّنُ  َجبَّاءُ  ، ونَاقَةٌ  أََجبُّ  بَِعيرٌ :  ، يقال فاََل يَْكبُرَ  أَو القَتَبُ  السَّنَاِم ، أَو أَْن يَأُْكلَهُ الرَّ
 :  أَْصِله ، وأَنشداْستِئَْصاُل السَّنَاِم من :  الَجبُّ :  قََطعَه ، وعن الليث:  يُجبُّه َجبًّا السَّنامَ  َجبَّ و ، (2)

ٍش و يـــــــــــــــح ِذاَنِب عـــــــــــــــَ َدُه بـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ُذ بــــــــــــــــَ   (3)أَنحخـــــــــــــــُ
بِّ     امُ  َأجـــــــــــَ نـــــــــــَ ِر لـــــــــــيـــــــــــح  لـــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــح  الـــــــــــظـــــــــــ 

  
ا عنههللارضيأَْسنَِمةَ َشاِرفَْي علّيٍ  اْجتَبَّ  أَنَّهُ » عنههللارضيفي حديث َحمزةَ و «َحيَّةٌ  وهي أَْسنَِمةَ اإِلبِلِ  يَُجبُّون أَنَُّهْم كانُوا» في الحديثو  لمَّ

ُ :  الَجبَّاءُ  أَي وهي القَِليُل اللَّْحِم ،:  من األَْرَكابِ  األََجبُّ و وهو القَْطُع. الَجبِّ  اْفتَعََل من «!!َخْمرَ ال َشِرب ، وعن ابن  ال أَْليَتَْيِن لََها التي الَمْرأَة

ٌ :  ُشَمْيل ٌ :  قال َشِمرٌ  َصْدُرَها وثَْديَاَهاأَو التي لم يَْعُظْم  ، أَي َرْسَحاُء ، َجبَاءُ  اْمَرأَة ، إِذا لم يَعُظْم ثَْديَُها ، وفي األََساس  َجبَّاءُ  امرأَة
أَنه  (4)

 .َجبَّاءَ  اْستُِعيَر من ناقة

َج بها: و فهو مجاٌز ، قال ابُن األَثيرِ :  قلت  ْيِر من امرأَةٍ قَبَّاءَ كالخَ :  فقال ؟كيَف َوَجْدتََها:  في حديث بعض الصحابة ، وُسئَل عن اْمَرأَة تزوَّ

ِضيع:  قالَ  ؟ولَْيَس ذلك َخْيراً : أَ  . قَالُواَجبَّاءَ  ِجيعِ واَل أَْرَوى للرَّ أَنها صغيَرةُ الثَّْديَْيِن ، وهي في اللُّغَة  بالَجبَّاءِ  ، قال يريدُ  «ما َذاَك بأَْدفَأَ للضَّ

 ال َسنَاَم له. الذي األََجبِّ  أَْشبَهُ بالتي ال َعُجَز لها ، كالبَِعيرِ 

 قَبَّاءَ :  قَالَ  ؟َكْيَف َوَجد أَِميُر المؤمنين أَْهلَهُ :  قوُل األَْشتَِر لعلّيٍ كّرم هللا وجهه َصبِيَحةَ بِنَائِِه بالنَّْهَشِليَّةِ  ومنه:  بيَّنه في األََساس بقوله:  قلت

ٌع ، أَشار ل أَو التي ال فَِخَذْي لََها ، َجبَّاءَ   ه شيُخنَا.أَي قليلةَ لْحِم الفَِخَذْيِن ، فكأَنها ال فِخَذْي لها ، وَحْذُف النوِن هنا وإِثباتَُها في األَْليَتَْيِن تَنَوُّ

 كقُبَب وقِباب. ِجبَابُ و ُجبَبٌ  م ، ج من الُمقَطَّعَاِت يُْلبَسُ  ثَْوبٌ :  بالضم الُجبَّةُ و

 :  ألَعرابيّ ، أَنشد ابُن ا ع:  الُجبَّةُ و

ُه  اعـــــــــــــــــــــــَ ٌر مجـــــــــــــــــــــــُ  اَ  ِإال  ِإبـــــــــــــــــــــــِ  اَل مـــــــــــــــــــــــَ

ا     َرهبــــــــــــــــَُ ةُ َمشــــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــ  هح  اجلــــــــــــــــُ اعــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ  َأوح نـــــــــــــــــُ

  
 كذا في لسان العرب ، وظاهره أَنه اسُم ماٍء.

 المهملة وفتحها. (5)بكسر الحاِء  َحَجاُج العَْينِ :  الُجبَّةُ و

ْرع من أَسماءِ  الُجبَّةُ و  : ، وقال الراعي ُجبَبٌ  وجمعها الّدِ
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__________________ 
 (.اللسان) ابلزان اهتم ملا بقتله وسلموآلهعليههللاصلى( وهو الذي أمر النيب 1)

 بد  تلقيح. [والتلقيح: ] يف القاموس )*(
 ال سنام له.:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف األساس2)
 ذانب عيس .:  ( عن األساس واللسان ا وابألصر3)
 صغرية الثديا.:  امرأة جباء:  ه( وفي4)
 خطب.« بكسر العا» ( ابألصر5)
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ا  ـــــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــــَ بٌ ل ـــــــــــــــــــَ ب َواُ   جـــــــــــــــــــُ اٌح طـــــــــــــــــــِ  وأَرحمـــــــــــــــــــَ

وانَ     طــــــــــــــــــُ رحَب الشــــــــــــــــــــــــــــــــ  اِرُس ا ــــــــــــــــــَ ن  لــــــــــــــــــَُ  هبــــــــــــــــــِِ

  
ْسغِ ، وقيلُمْلتَقَى الَوِظيِف على الَحْوَشِب من :  هي من الفَِرس َحْشُو الَحافِِر أَو قَْرنُه ، أَو:  الُجبَّةو ،  َمْوصُل ما بيَن الساِق والفَِخذِ  هي:  الرُّ

راع ، وقيل:  وقيل بحافِره َحتَّى  (2)بَيَاٌض يََطأُ فيه الدابّة :  الُجبَّةُ :  ، وعن الليث (1)َمْغِرُز الَوِظيِف في الحافِر :  َمْوِصُل الَوِظيِف في الذِّ

ُملتقَى ساقَْيه وَوِظيفَْي ِرْجلَْيه ، وُمْلتَقَى كّلِ :  ُمْلتَقى الَوِظيِف في أَْعلَى الَحْوَشِب ، وقال َمّرةً :  الفََرِس  ُجبَّةُ :  يَبلَغ األََشاِعَر ، وعن أَبي ُعبيَدة

 َعْظَمْيِن إِالَّ َعْظَم الظَّْهر.

نَانِ  الُجبَّةُ و ْمحُ :  من الّسِ ْمحِ في ال:  ، والثَّْعلَبُ  ما َدَخَل فيه الرُّ نَان ،ما َدَخَل من الرُّ محِ  ُجبَّةُ و ّسِ نَان فيه.:  الرُّ  ما دخل من الّسِ

عن أَبي  الُجبَّائِيُّ  السُّلَِميّ  (3)بِن حمد  ُمحمُد بن الُمبَاَرك أَبُو السَّعَاَداتِ  ببغداَد ، منها أُْخَرى ة:  ة بالنَّْهَرَواِن من َعَمِل بَْغَداَد ، و:  الُجبَّةُ و

 َحدََّث بغَِريب الحديث عن أَبي الَمعَالي السَِّمين. ، وأَبُوه (4)الفَتْح بن َشابِيل 

دو قَريٍة بُخَراَساَن ، كما حقَّقه الَحافُظ.:  الُجبَّةِ  ، إِلى الُجبِّيُّ :  والصواُب في نََسبِه:  قلت ادٍ  َدْعَواُن بُن َعِلّيِ  أَبُو ُمَحمَّ ، ويقال  الُجبَّائِيُّ  بِن َحمَّ

اِء الِعَراق مع سبط الَخيَّاط ، وأََخَواه ُحَسْينٌ  الُجبِّيُّ :  له ِريُر ، نسبة إِلى قرية بالنَّْهَرواِن ، وهو من كبار قُرَّ وَساِلٌم َرَويَا  أَيضاً ، وهو الضَّ

 ، وقد كرره المصنف في َمَحلَّْيِن. (5)قريٍة بالسََّواد :  الُجبَّةِ  الحديَث ، وهم من

 الُجبَّائِيُّ  منها عبُد هللِا بن أَبي الَحَسنِ :  ، قال الذََّهبِيّ  ة بِأَْطَرابُلُسَ :  ع بين بَْعلَبَكَّ وِدَمْشَق ، وَماٌء بَِرْمِل عاِلجٍ ، و : ع بِمْصَر ، و:  الُجبَّةُ و

ثاً ، مات سنة   .605نََزَل أَْصبََهاَن ، وحدَّث عن أَبي الفَْضل األُْرَمِوّي ، وكان إِماماً ُمحّدِ

ْكبَتيِن ، وقيل الُجبَبِ  اْرتَفََع البياُض منه إِلى:  ، كُمعظَّم بٌ ُمَجبَ  فََرسٌ و :  هو الذي بلغ البياُض أَشاِعَره ، وقيل:  فما فوَق ذلك ، ما لْم يَبلُغِ الرُّ

ْجلَْينِ  ْجِل أَو ُرْكبَتَي اليََدْيِن وُعْرقُوبَيِ الّرِ  :  ، قال الُكميت تَْجبِيبٌ  ، وفيه الَجبَبُ :  ، واالسمُ  هو الذي بلََغ البياُض منه ُرْكبَة اليَِد وُعْرقوَب الّرِ

ًة  اِدخـــــــَ اِب شـــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــَ َرِر اأَلحح نح غـــُ يـــــــَت مـــِ طـــِ   (6)أُعـــح
يـــــــــِر     جـــــــــِ حـــــــــح زحَت مـــــــــَن الـــــــــتـــــــــ  ـــــــــُ ًا وفـ نـــــــــَ ـــــــــح بِ َزيـ بـــــــــَ  ابجلـــــــــَ

  
 الفََرُس الذي يَبلُغ تَْحِجيلُه إِلى ُركبتَْيه.:  الُمَجبَّبُ :  وعن الليث

 ال تَُكونُ  التي لَْم تُْطَو ، أَو هي الَجيَِّدة الَمْوِضعِ من الَكإَلِ ، أَو هي الَكثِيَرةُ الماِء البعيدةُ القَْعِر أَو البئْرُ  أَو ، ُمَذكٌَّر ، البِئْرُ :  ، بالضم الُجبُّ و

ا َحفََرهُ النَّاُس ، ج حتى تكونَ  ُجبًّا البِئُر :  الُجبُّ :  كِقَردة ، كَذا هو مضبوٌط ، وقال الليث ِجبَبَةٌ و بالكسر ، ِجبَابٌ و أَْجبَابٌ  مما ُوِجَد ، ال ِممَّ

القَِليُب :  الُجبُّ :  ٍء منها ، ُمقَبَّبَةً ، وقالَت الِكاَلبِيَّةُ وسطها أَوسُع شي (8)الَجْوِف ، إِذا كان في  ُمَجبَّبَةُ  بئرٌ :  البَِعيَدةِ ، وعن الفَّراء (7)غيُر 

فَا ، وقال ُمَشيِّعٌ :  الُجبُّ :  حبيب (10)أَبو  ، وقال (9)الواِسعةُ الشَّْحَوةِ  ِكيَّةُ :  الُجبُّ :  َرِكيَّةٌ تَُجاُب في الصَّ قْبَل أَْن تُْطَوى ، وقال َزْيُد  (11)الرَّ

ِكيَّةِ  ُجبُّ :  بُن َكثَْوةَ  َكايَا تُْحفَُر يُْغَرُس فيها الِعنَُب :  الِجبَابُ :  الُمَشاَشةُ. وعن ابن ُشَميل (13)التي فيها :  القَْرن ُجبَّةُ و ، (12)ِجَرانُها :  الرَّ الرَّ

 الَواحُد.:  الُجبُّ و كما يُحفَر للفَِسيلَِة من النخل

الَمَزاَدةُ يَُخيَُّط  ُهوَ :  ةٌ ِعْنَدهُ فَقَالت اْمَرأَ  ؟الُجبُّ  وَما:  فقيلَ « الُجبِّ  عن وسلموآلهعليههللاصلىنََهى النبيُّ »:  في حديث ابن عباس الُجبُّ و

َدْت االْنتِبَاذَ فيها واْشتَدَّْت عليه ، ويقال لها بَْعُضَها إِلى بَْعٍض   أَيضاً. (14) الَمْجبُوبة:  َكانُوا يَْنتَبِذُوَن فِيَها ، حتى َضِريَْت أَي تَعَوَّ

َرافَة:  الُجبُّ و  ان، الَحيَو ع بالبَْربَِر تُْجلَُب منه الزَّ

__________________ 
 ( هو قو  األصمعي كما يف الصحاح.1)
 .«بطانية الدابة» ( عن اللسان ا وابألصر2)
 .« مد» ( يف معجم البلدان3)
 .«شانير» ( عن معجم البلدان ا وابألصر4)
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 منسوب إىل قرية جبة من أعما  النهروان.:  ( يف اللباب البن األثري5)
 .«شارخة»:  والصحاح ا وابألصر( عن اللسان 6)
 .«الغري» ( عن اللسان ا وابألصر7)
 من اللسان.« يف» ( سقطت8)
 .«السحوة» ( عن اللسان ا وابألصر9)
 ابن.:  ( اللسان10)
 اجلّب جّب الركية.:  ( اللسان11)
 جراهبا.:  ( اللسان12)
 .«الذي فيه» ( عن اللسان ا وابألصر13)
 .«اجلبوية» وابألصر( عن النهاية ا 14)
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ٌر ِلَط ِّ :  اجُلب  و  املعروف لحَم  ا نقله الصـــاغاين  ا ءَ حضـــَ ب َة بن  بن ِكالٍب ا نقله الصـــاغاينّ  وَماٌء لَبيِن َعاِمرِ  ِبســـَ َوَماٌء لضـــَ
ِبيَنة ا ويقا  َغيِنٍّ  َبابُ :  ا والذي يف التكملة أَنه ماٌء لبين ضــــــــَ َ الَقاهَرِة وبـُلحبَـيح َ :  و أَيضــــــــاً ا كما ســــــــيبحيت ا اأَلجح  ع َباح

اُف ِإىل:  و َعمرية ُجب  :  يقاُ  له ي اهِتَا أَنه ُجب  :  فيقا  الَكلحب لفحة ة حَبَلَب ا وُتضــــــــــَ وصــــــــــِ ِإذا  الَكلحِب ا ومن ُخصــــــــــُ
ُلوبُ شِرَب منه  من َمَرضه ِ ذِن   تعاىل. أَرحبَعَا يـَوحماً بـََرأَ  استكما ِ  قـَبحرَ  ا الذي َأَصابه الَكلحُب الَكلُب ا وذلك ا املكح

بِّ )المذكوُر في القرآن  يُوُسفَ  ُجبُّ وَ   وهي بَْلَدةٌ بالشأْمِ  ةَ َعلَى اثْنَْي َعَشَر ِميالً مْن َطبَِريَّ  وسيأْتي في غ ي ب (1) (َوَأْلُقوُه يف َغياَبِت اجلُْ

 على اختالف فيه ، وقد أَهمل المصنف ذكر نَابُلَُس في موضعه ، ونبْهنَا َعلْيه هناك. بَْيَن َسْنَجَل ونَابُلُسَ  هو أَو

« الطَّْلعَةِ  ُجبِّ  في ُجِعلَ  وسلموآلهعليههللاصلى النَّبيّ  سْحرِ  َدفِينَ  أَنَّ »:  اعنههللارضيفي حديث عائشة و َشْرقِيََّها بالَمْوِصلِ  الُجبِّ  َدْيرو

، ِإنما المعروُف  (2)َطْلعٍَة غيُر َمْعُروٍف  ُجبُّ :  ُجّفِ َطْلعَة ، وُهَما َمعَاً ِوَعاُء َطْلعِ النْخل ، قال أَبو ُعبَْيد:  َمَكانَ « َطْلعةٍ  ُجبّ »:  والّرَوايَةُ 

ِكيَِّة من أَْسفَلََها إِلى أَعالها لُهاداخِ  أَرادَ :  ُجفُّ َطْلعَة ، قال َشِمرٌ  ى ، كما يقال لداخل الرَّ  إِنََّها لََواسعَةُ :  ، يقال ُجبٌّ :  إِذا أُْخرَج منها الُكفُرَّ

 أَو غير َمْطويٍة. (3)، َسواٌء كانَْت َمْطِويَّةً  الُجبِّ 

، وِذْكُر الَمْصَدِر ُهنَا ، وذْكُر الَوْصِف ُهنَاَك ِمْن تَْشتِيِت الِفْكِر كَما  ُمَجبَّب ناهُ في فََرس، قد تقدَّم مع الُجبَبِ  اْرتِفَاُع التَّْحِجيِل إِلى:  التَّْجبِيبُ و

 تَقَدََّم.

ق النِّفَارُ  التَّْجبِيبُ و ك بطاعِة هللا إِذا»:  أَي الُمنَافََرةُ باِطناً أَو ظاِهراً ، ففي حديث ُمَوّرِ أَي إِذا  «اّرِ بعَد الفَارِّ الناُس عنها كالكَ  َجبَّبَ  الُمتََمّسِ

ُجلُ  َجبَّبَ :  ، يقال والفرارُ  ترك الناُس الطاعات وَرِغبوا عنها ً  الرَّ َد ، قال الُحطيئة تَْجبِيبا  :  ، إِذا فَرَّ ، وَعرَّ

ُن ِإَذا و  مُ حنـــــــــــَح تـــــــــــُ بــــــــــــح بــــــــــــ  كـــــــــــمح  جـــــــــــَ ائـــــــــــِ نح ِنســـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــَ

ا     مــــــــَ تح كــــــــَ بــــــــَ ــــــــ  بـ رح  جــــــــَ مــــــــُ ا ا ــــــــُ ِد َأوحاَلِدهــــــــَ نــــــــح  مــــــــنح عــــــــِ

  
ا من الشي َجبَّ :  ويقال ُجُل ، إَِذا َمَضى ُمْسِرعاً فارًّ ِء ، فَظَهر بَِما َذَكْرنا سقوُط ما قاله شيُخنَا أَّن ِذْكَر الِفَرار مستدرٌك ، ألَنه بمعنى الرَّ

 النِّفار ، وعطف التفسير غير محتاج إِليه.

 مراُد من النِّفَار الُمغَالبَة في الُحْسِن وغيِره ، كما يأْتي ، فال يكون الِفَراُر عطَف تفسير له.ويجوز أَن يكون ال:  قلت

 القَْحُط الشَّديُد. هو:  ، قال ابن األعرابيّ  (4) الَجبَابو الَمال ، ويَُراُد به الَجبُوب إِْرَواءُ :  التَّْجبِيبُ و

 فََجبَّتَْها الَمْرأَةُ َصاِحبَتََها َجابَّتَ و َغالَبَني فَغَلَْبتُهُ ،:  َجابَّنِي فَجبَْبتُه كالَحَسب والنََّسِب ، ةُ في الُحْسِن وَغْيِرهالُمغَالَبَ :  بالَكْسر بالَّالمِ  الِجبَابُ و

 ُحْسناً أَي فَاقَتَْها بُحْسنَِها.

مِّ  الُجبَابُ و  ، قد تقدم أَنه بالَكْسِر ، فكان ينبغي أَن يقول هناك ويَُضمُّ ، رعايةً لطريقته من ُحْسن اإِليجاِز ، كما ال يخفى القَْحطُ :  بالضَّ

ً و والَهَدُر السَّاِقُط الذي ال يُْطلَُب ،  :  ا ، قال الراجزأَي ألَْلبَانهَ  كأَنه ُزْبٌد واَل ُزْبَد لإِلبِل (5)فيصيُر  ما اْجتََمَع من أَْلبَاِن اإِلبلِ  هو أَيضا

ِب  ــــــــــــُ  َأي  َعصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــرِّي اُه ال ــــــــــــَ ُب ف عحصــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ  يـ

َب     ابِ َعصـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــَ بِ  اجلـــــــــــُ اِه الـــــــــــَوطـــــــــــح فـــــــــــَ  ِبشـــــــــــــــــــــــــِ

  
ْبِد للغَنَِم والبَقَِر ، الُجبَابُ :  وقيل ْبِد يَْعلُو األَْلبَاَن :  الُجبَابُ :  ، وفي التهذيب اللَّبَنُ  أََجبَّ  وقَدْ  ِلإِلبل كالزُّ يَْعنِي أَْلبَاَن اإِلبل إِذا َمخض ِشْبهُ الزُّ

قاِء ، ولَْيَس ألَْلبَاِن اإِلبِل ُزْبد إِنَّما هو َشي قاَء وهو ُمعَلٌَّق عليه ، فيَْجتَمُع عند فَم الّسِ ْبَد.البَِعيُر الّسِ  ٌء يُْشبِه الزُّ

ةً ، قاله اللِّْحيَانيُّ وأَبو عمرو وأَنش األَْرضُ  بالفَتْح هي الَجبُوبُ و  :  دَعامَّ

ا  يـــــــــــــبـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ِه مَححضـــــــــــــــــــــــــــًا َواَل حـــــــــــــَ قـــــــــــــِ  اَل َتســـــــــــــــــــــــــــح

وابَ     بــــــــــــــُ عــــــــــــــح ًا يـــــــــــــــَ احبــــــــــــــِ ُه ســــــــــــــــــــــــــــَ دح ا  ــــــــــــــَِ  ِإنح مــــــــــــــَ

  

َعة يـَلحَتِهُب   اجلَُبوابَ َذا َمنـح
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 ، بال الم ، كَشعوب ، ونقل شيُخنا عن السُّهيلّي في َجبُوبُ :  ، قاله الجوهرّي ، وتارةً يُْجعَل َعلَماً ، فيقال (6)وال يُْجَمع 

__________________ 
 .10( سورة يوسف اآية 1)
 لي  مبعروف.:  ( اللسان2)
 مطوية كانت.:  ( اللسان3)
 .«وجباب» ( عن القاموس ا وابألصر4)
 .«ء يعلو ألبان اإلبر ا فيصري كبنه زبدشي:  ( اللسان5)
 ال  مض.:  ( اللسان6)
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هِ رَ  َطُعُه ا مث قا  شـــيُخَنا ا ومنه قير َ ُب   َأي حُتحَفُر ا َأو ُ َب   أَلهّنا َجُبوابً  لَُِّيتح :  وحضـــِ َفُن فيها ا َأي تـَقح َجب اٌن :  َمنح يُدح
َوحَت  ا وهي فـَعحاَلٌن من

َفُن هِبَا امل ِ اقاله اخلَِليُر ا وَغريحُ  اجلَُبوبو  اجَلبِّ  وَجب اَنٌة لأَلرحِض الجي ُيدح أَوح  ه َجَعَلُه فـَع ااًل من اجُل ح
ُهَها د َر يف لســـان العرب َوجح ٍر َأو َحزحن َأو َجَبٍر ا قاله ابن ُِشَير ا وبه صـــَ هح نـَُها من ســـَ ا نقله الُقتَـيحيب  عن  َأو َغِليظَُها وَمتـح

ُجدُ  ُيَصلِّي وسلموآلهعليههللاصلى (1)رَأَيحُت النيب  »:  اأَلصمعيِّ ا ففي حديث َعليٍّ  قا  ابن  «اجلَُبوبِ  َعَل  (2) وَيسح
ِر ا ال من الطِِّا َأو اجلَُبوب:  اأَلعرايبّ  َابُ  اجلَُبوبُ  اأَلرحُض الص لحَبُة َأو الَغِليظَُة من الص خح َها  (3) الرت  َيايّن ا وَعد  ا قاله اللِّحح

َاِب ا وأَم ا  َاِء الرت  َكرِي  من مُجحَلِة َألح  :  ء القي قوُ  امر العسح
َن  َهســــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــح َ يــــــــــــــَ وح بـــــــــــــِ يـــــــــــــَ وبَ فــــــــــــــَ بـــــــــــــُ ا  اجلـــــــــــــَ  هبـــــــــــــَِ

يو     لـــــــــــــِ لـــــــــــــَ  َرحـــــــــــــح قـــــــــــــًا عـــــــــــــَ فـــــــــــــِ رحتـــــــــــــَ يـــــــــــــُت مـــــــــــــُ  أَبـــــــــــــِ

  
 فيحتمل هذا كلّه.

المنورة ، على ساكنها أَفضُل الصالة  ع بالَمِدينَةِ :  و والَمْشُهور اآلَن َعلى أَلِسنة أَهلها َضمُّ األَّول كما سمعتُهم ، ِحْصٌن باليََمن:  الَجبوبُ و

 .«بَْدٍر فإِذا َرُجٌل أَْبيَُض َرْضَراضٌ  بَجبُوبِ  أَنَّ َرُجالً َمرَّ »:  الَحِديث ، وكأَنَّهُ أُِخَذ من ع ببَْدرٍ :  و والسالم

َكةً ، ويقال ِلْلَمَدَرةِ  الَمَدَرةُ :  بهاءٍ  الَجبُوبَةُ و الَمَدُر :  الَجبُوبُ :  وعن ابن األَْعَرابِيّ :  َجبُوبٌ :  الغَِليَظِة تُْقلَُع من َوْجِه األَْرِض  (4)، ُمَحرَّ

 «بجبُوبَةٍ  (5)َعنَّْت ِلي ِعْكِرَشةٌ فشنَْقتُها »:  َسأَلَهُ َرُجٌل فقالَ »:  ، وفي حديث ُعَمرَ  «فَتَفََل فِيَها بُوبَةً جَ  أَنَّه تَنَاَولَ »:  في الحديثو الُمفَتَُّت ،

ا ُوِضعَْت بِْنُت رسوِل هللا :  في حديث أَبِي أََماَمةَ قالو أَي َرَمْيتَُها حتى َكفَّْت عن العَْدِو ،  يَْطَرحُ  َطِفقَ  لقَْبرِ ا في وسلموآلهعليههللاصلىلَمَّ

 ، وقال أَبُو ِخَراٍش يَِصُف ُعقَاباً أََصاَب َصْيداً. «ُسدُّوا الفَُرجَ :  َويَقُولُ  الَجبُوبَ  إِليهمُ 

تح  مـــــــــــ  وحٍت َفضـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــَ  فــــــــــــَ ًا عـــــــــــَ نصـــــــــــــــــــــــــَ  رََأتح قـــــــــــَ

ا    ــــــــــــــَ ــــــــــــــب ي ا رِيشــــــــــــــــــــــــــــًا َرطــــــــــــــِ هــــــــــــــَ ُزومــــــــــــــِ ــــــــــــــح يـ  ِإىل حــــــــــــــَ

  

رَاٍح  ة بــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح بــــــــــــــــــَ ُه بـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــح اَلقــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

ِه     يــــــــــــــح ــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــح يـ َ عــــــــــــــَ اح ادُم بــــــــــــــَ وابَ ُتصــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــُ  اجلــــــــــــــَ

  
. الفَْرجُ :  األََجبُّ و اغانيُّ  ِمثُْل األََجّمِ ، نقله الصَّ

 ِمْن لُُصوِص العََرِب ، نقله الصاغانيُّ والحافُظ. َشاِعٌر ِلصٌّ :  السَّْعِديُّ ، كثَُماَمة ُجبَابَةُ و

 يا رسول هللا ، إِني ِمْقَراٌف للذُّنوب.:  بُن الَحاِرِث ، قالت عائشة إِنه قال ُجبَْيبُ  هو فَْرُد ، َصَحابِيّ :  ركُزبَيْ  ُجبَْيبٌ و

ً  ُجبَْيبٌ و َ :  أَيضا  من بالد طيٍِّئ. واٍد بِأََجأ

َكةً  (6) واٍد بَكَحلَةَ :  ُجبَْيبٌ و  ماٍء ِلُجَشَم.:  ُمَحرَّ

مِّ  ُجبَّيو ُد بُن َعْبِد الَوهَّاِب َصاِحُب َمقَاالِت الُمْعتَِزلَةِ  أَبو َعِليّ  اإِلَمامُ  والقَْصر ُكوَرةٌ بُخوِزْستَاَن ، منها والتشديد بالضَّ ُم ُمَحمَّ  اإِلَمامُ  واْبنُه الُمتََكلِّ

ة بالنَّْهَرَواِن ، منها أَبُو محمِد بِن :  ُجبَّىو زاِل بعد الثالثمائةببغداَد وهما شيَخا االعت (8) [وثالثمائة]تُُوفَِّي سنةَ إِحدى وِعْشِريَن  (7) أَبُو َهاِشم

اٍد الُمْقِرئُ  ل علّيِ بِن َحمَّ ٌر مع ما قبلَهُ ، فليُتأَمَّ ة قُْرَب ِهيَت ، منها محمُد :  ُجبَّىو الضَّريُر ، وهو بِعينِه َدْعَواُن بُن علّيِ بِن حّماٍد فهو ُمَكرَّ

ً ويقا بن أَبِي الِعزِّ  ، كما حققه الحافُظ ونسَب إِليها أَبَا فَِراٍس ُعبَْيَد هللا بن ِشْبِل بِن َجِميِل بن  الُجبِّيُّ  والنسبة إِليها الُجبَّةُ  ل في هذه القرية أَيضا

ة :  ُجبَّيو 671، مات سنة وابنُه أَبو الفَْضِل عبُد الرحمن كان شيخ ِربَاط العميد  658، له تصانيف ومات سنة  الُجبِّيَّ  َمْحفُوٍظ الِهيتِيَّ 

بَا بَْعقُوبا ، كذا في المراصد :  بفتح الموحدة مقصورةً قََصبٍَة بطريق ُخَراَساَن بينها وبين بغداَد عشَرةُ فراِسَخ ، ويقال فيها قرَب بَْعقُوبَا

 ُجبَّى هي بخراسان ، واقتصر عليه ولم يذكرُ :  ، وقال الحافظُ أَيضاً  بالُجبَّةِ  وهذه القَريةُ تُعَرف:  واللُّّب ، ولم يذكرهُ المؤلُّف في َمَحلّه. قلت

 شيُخ األَْهَواِزّي اآلتي ِذْكُره. الُجبِّيُّ  كما َذَكره المصنف ، وإِليها نُسَب المبارُك بن محمٍد السُّلَِمّي الذي تقّدم ِذكُره وكذا أَبو الُحَسْين

بِّّيِ بَِقَي َعلَْيِه أَبُو بَْكٍر محمُد بُن وَ   ُموسى بِن الضَّ
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__________________ 
 املصطف .:  ( اللسان والنهاية1)
 أو يسجد.:  ( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان2)
 والرتاب.:  ( يف القاموس3)
 وما أثبتناه عن اللسان.« للمدر الغليظة» ( ابألصر4)
قوله عكرشة هي أنث  األرانب وقوله فشققتها كذا خبطه وابلنسخ والذي يف »:  املصريةوهبامش املطبوعة « فشققتها» ( عن النهاية ا وابألصر5)

 .«ابن األثري يف مادة ش ن   فشنقتها ِببوبة أي رميتها حىت كفت عن العدو. اه وهو الصواب
َلة.:  ( يف أصر القاموس6)  بَكحح
 ( واله عبد السالم.7)
 ( عن لريخ بغداد.8)
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رِّي امللّقُب  يبويِه ا يقاُ  لهاملِصـــــــح ّ :  ســـــــِ ا وأيحيت ِذكرُه يف س ي ب ا وهو من هذه القريِة عل  ما يقتضـــــــي ســـــــياُ   اجُليبِّ
َبةُ  فتَبم ر ا اجلَِبابِ  ِإىل بـَيحضِ :  ا افة ا ويقا   .ُجب اِئي   ِإىل كّر ما ذُِكرَ  والنِّسح

حيى بِن إِسحاَق ، وإِبراهيُم بُن عبد هللِا بِن محمِد بن قاسِم بن محمِد بن أَحمَد بن منها الفقيهُ أَبو بكِر بُن يَ  اليََمنِ  (1) ة في:  كَحتَّى َجبَّىو

ثُوَن ، تَْرَجَمُهم الَخْزَرِجيُّ  الَجبَّائِيُّونَ  حّساَن ، وإِبراهيُم بن القاسِم بِن محمِد بن أَحمَد بِن َحسَّاَن ، ومحمُد بن القاسم الُمعَلُِّم ، ، فُقََهاُء ُمَحّدِ

بَه الحافُظ ، قلتوالج ً  منهاو وهو المشهوُر اآلَن ،:  ندّي ، ولكن ضبَط األَميُر القَريةَ المذكورة بالتَّْخِفيِف والقَْصِر وَصوَّ بُن  ُشعَيبُ  أَيضا

ثُ  الَجبَّائِيُّ  األَْسَودِ   أَْحَمُد بُن عبِد هللاِ  أَبُو الُحَسْين:  الذََّهبِيُّ قال و من أَْقَراِن َطاُووَس ، وعنه محمُد بُن إِسحاَق ، وَسلََمة بُن َوْهَرامَ  الُمَحّدِ

ّمِ ويُقَالُ  الُجبِّيُّ  الُمقِرئ ث الِجبَابَ  ِلبَْيِعه ، وإِنما قيل ذلك الِجبَائِيُّ  فيه ، بالضَّ ٌد وُعثَْمان اْبنَا محموِد بِن أَبي بكِر  شيَخ لألَْهَواِزّيِ  ، ُمَحّدِ وُمَحمَّ

 عن محموِد بِن َغْياَلَن. (2) الَهَمذانِيّ  َجبُّويَةَ  ومحمُد بنُ  َرَويَا عن أَِبي الَوْقِت وغيِره يَّانِ األَْصبَهانِ  َجبُّويَةَ  بنِ 

 .565األَصبَهانيُّ َعمُّ األََخَوْيِن ، َسمَع يَْحيَى بَن َمْنَدة ، ومات سنة  َجبُّويَةَ  محمُد بُن أَبي بكِر بنِ :  وفَاتَه

هِ  الِمْصِريُّ  (3) َكَكتَّان الَجبَّاب ّيِ بنُ عبُد القَوِ  أَبُو البََرَكاتِ و  الَجبَّابُ  بِن يَِزيدَ  ، والَحافُِظ أَْحَمُد بُن َخاِلدِ  الِجبَاب في ُسوقِ  َعْبِد هللاِ  ِلُجلُوِس َجّدِ

َسِمع بَِقيَّ بن َمْخلٍَد وَطبقَته ، قال :  قال الَحافظُ  .322سنة هو حافُِظ األَْنَدلُِس ، تُُوفَِّي بِقُْرُطبَةَ :  ُكْنيَتُه أَبُو ُعَمَر ، أَْنَدلُِسيٌّ ، قاَل الذهبيُّ 

لُُهم َعْبُد الرحمِن بُن الُحَسْيِن بِن عبِد هللا بِن أَْحَمَد التَِّميميُّ السَّْعِديُّ أَبُو القَاِسِم ، َحدََّث عن  ِقلِّّي ، وابنُه َوأَوَّ ِضّي الّصِ محمِد بِن أَبي بكر الرَّ

لَِفّي ، وعبُد العزيِز بُن الحسيِن َحدََّث أَيضاً ، واْبنُهُ َعْبُد القَِوّيِ ، وهو المذكور في قول المصنِّف ، كان اإِبراهيُم َحدَّ  لُمْنِذِريُّ يَتكلَّم ث عن الّسِ

ُحه ، وابُن أَِخيِه أَبُو الفَْضل  يرِة عن ابِن ِرفَاعةَ ، وكاَن ابُن األَْنَماِطّيِ يَُصّحِ لَِفيَّ ، في َسَماِعِه للّسِ أَْحَمُد بُن محمِد بِن عبِد العزيِز َسِمع الّسِ

ْميَاِطيُّ ، وأََجاَزا  الَجبَّابِ  وأَبُو إِْبَراِهيَم بُن عبِد الرحمِن بِن عبِد هللِا بِن عبِد الرحمِن بِن الحسِن بنِ  لَِفيَّ أَْيضاً ، أََخَذ عْنُهَما الّدِ َسِمَع الّسِ

 للدَّبُّوِسّيِ.

انّي النَّسَّابَةِ  الَجبَّاب قَاِسِم عبُد الرحمِن بنُ وأَبو ال:  قلت ثُوَن. من ُشيُوخِ ابن الجوَّ  ُمَحّدِ

مِّ  الُجبَابَاتُ و . ع قُْرَب ِذي قَارٍ :  بالضَّ  نقله الصاغانيُّ

ْحلِ  قال أَبو عبيدةَ ، هو (4) الَجْبَجبَةُ و تَْينِ  الُجْبُجبَةُ و «أَ ت ن» وفي« ض ح ل» وهي َصْخَرةُ الَماِء وسيأْتي في أَتَاُن الضَّ ِوَعاٌء :  بَضمَّ

بِيُل من ُجلُود:  الُجْبُجبَةو يُتَّخذ من أََدٍم يُْسقَى فيه اإِلبُل ، ويُنقَع فيه الَهبِيُد ، :  ةَ في حديث ُعْروَ و ، الَجبَاِجبُ  يُْنقَُل فيِه التَُّراُب ، والَجْمعُ  الزَّ

أَنَّهُ أَوَدع ُمْطِعَم بَن »:  أَْي ُزباُلً ، وفي حديث عبِد الرحمِن بِن عوفٍ  (5) [يُْنقَُل فيها] «َجبَاِجبَ  ٌء مَن اإِلبل فُخْذ ِجْلَدهُ فاْجعَْلهُ إِْن َماَت شي»

ا أََراَد أَْن يَُهاِجر ، قَِطٌع من َذَهٍب ، :  لَِطيٌف من ُجلُوٍد ، وَرَواهُ القُتَْيبِيُّ بالفَتْحِ ، والنََّوى (6)هي ِزْنبِيٌل  «فيها نًَوى من َذَهب ُجْبُجبَةً  َعِدّيٍ ، لمَّ

تَْينِ  الجْبجبَةُ و َخْمَسةُ َدَراِهمَ :  وْزُن الِقْطعَةِ  ُد يُتَ  اللَّْحمُ  (7) يُْجعَُل فيه َكَكتِفٍ  الَكِرشُ :  أَيضاً كما في لسان العرب الُجبَاِجبُ و بفَتَْحتَْيِن وبَِضمَّ َزوَّ

ى الَخْلَع ، الُمقَطَّع اللَّْحمُ  (7)به في األَْسفَاِر ، وقد يُْجعَل فيه  هي َعلى ما قاَل ابُن  تُْجعَُل في َكِرٍش ، أَو تُْحقَن أَيو أَو هي اإِلَهالَةُ تَُذابُ  ويَُسمَّ

ُر ويُتََّخذُ فيه اللَّْحمُ :  األَعرابيّ  لَْحٌم يُْغلَى إِْغالَءةً :  إَِذا اتََّشَق ، والَوِشيقَةُ  َجْبَجبَةً  ، واتََّخذُ  تََجْبَجبَ و ْدَعى الَوِشيقَةَ ،الذي يُ  ِجْلُد َجْنِب البَِعيِر يُقَوَّ

 :  بُن َزْيِد َمنَاةَ اليَْربُوِعيُّ  (8)ثم يقَدَُّد ، فُهَو أَْبقَى َما يَُكون ، قال ُحَماُم 

ٌة  ــــــــــَ ــــــــــن ي اٌة لــــــــــَِ هــــــــــَ ا كــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــح نـ تح مــــــــــِ َرضــــــــــــــــــــــــَ  ِإَذا عــــــــــَ

ا وات شــــــــــــــــــــــــِ ح و     هــــــــــَ ــــــــــح نـ ِد مــــــــــِ اَل هتــــــــــُح ــــــــــَ بِ ف جــــــــــَ ــــــــــح ب   ــــــــــََ

  
ا ما حكاهُ ابُن األَعرابّي ِمْن قَْوِلِهمْ  الُجْبُجبَةِ  أَْن تَْجعََل َخْلعاً في التََّجْبُجبُ :  وقال أَبو زيد  إِنََّك َما َعِلْمُت َجبَانٌ :  ، وأَمَّ

__________________ 
 ابليمن.:  ( يف القاموس1)
 اهلمداين.:  ( عن أصر القاموس ا وابألصر2)
 .«ككتاب» ( عن أصر القاموس ا وابألصر3)
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 فكاألصر.اجلُبحُجَبُة ا ويف األساس :  ( يف الصحاح واللسان4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 زبير.:  ( اللسان6)
( : كرش)ويف اللســـــان « .. الكرش  عر فيها:  اجلبجبة»:  فالكرش مؤنثة ا وقد ورد يف الصـــــحاح« فيها» والصـــــواب« فيه» ( كذا ابألصـــــر7)
 «.. وهي مؤنثة.. . تؤنثها العرب.. الكرش»
 .«محام» ( عن اللسان ا وابألصر8)
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َا َشبـ َههُ  ُجبحُجَبةٌ   الجي يوضُض فيها هذا اخلَلحُض ا شب هه هبا يف انحِتَفاِخه وِقل ة َغَنائِه. ابجلُبحُجَبة ا فَِإل 
مِّ  ُجْبُجبٌ و  :  قال، على ساكنها أَفضُل الصالةِ والسالِم ،  قُْرَب الَمِدينَةِ  معروٌف ، نقله الصاغانيُّ هكذا ، وزاَد المصنفُ  َماءٌ :  ، بالضَّ

رتحَِب  وِب يـــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ ُ مـــــــــــــــَ  ِبـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح  اَي َداَر ســـــــــــــــــــــــــــــَ

بٍ     جـــــــــــــُ بـــــــــــــح ِا  ِبـــــــــــــُ نح ميـــــــــــــَِ بِ َأوح عـــــــــــــَ جـــــــــــــُ بـــــــــــــح  جـــــــــــــُ

  
 موضٌع باليََمامة ، وكأَنَّ المصنَف ظنّه يَثِْرب بالمثلّثة ، فلذا قال قرَب المدينة ، وفيه نََظٌر.:  ويَتَْرُب ، على ما تقّدم ، بالتَّاِء الفَْوقِيَّةِ 

مِّ  ُجبَاِجبٌ و بالفَتْحِ ، َجْبَجابٌ  َماءٌ و م ، ونقله الصاغانيُّ عن ابن دريد  ُجبَاِجبٌ  وليسَ :  قال أَبو عبيدة َكثِيرٌ :  ، بالضَّ بِثَْبت ، كذا قاله ابُن الُمَكرَّ

مِّ  الَجْبَجبُ و ، وأَهمله الجوهرّي ،  َوبَِقيعُ  لْيَس بَحْزٍن ، الُمْستَِوي مَن األَرِض :  بالفَتْحِ ، كذا في نسختنا ، وضبطه في لسان العرب بالضَّ

فَةِ  بالَمِدينةِ  َمْوِضع:  الَجْبَجبِ  ، ثبت في نسختنا ، وكَذا في النسخة الطَّبالويَِّة ، كذا قال شيخنا ، وُمْقتََضى كالمه أَنه َسقََط مما عَداَها  الُمَشرَّ

ِلهِ  المعجمة في أَو هو بالَخاء من النسخ ، واللفُظ ذكره أَبو َداُووَد في ُسنَنِه ، والرواةُ على أَنه بِجيَمْينِ  إِنه :  ، كما ذكره السَُّهْيِليُّ وقال أَوَّ

 شجٌر ُعِرف به هذا الموِضُع.

وقد ذكره صاحب المراصد بالجيم ، وأَشار :  فيكوُن نِْسبةُ البَِقيعِ إِليه كنِسبته إِلى الغَْرقَِد ، ويَنبِغي ِذكُره في فصل الَخاء ، قال شيخنا:  قلت

 إلى الخالف.

بير بن بّكارو في لغة اليََمِن ، نقله الصاغانّي ، (1) الطَّْبلُ :  الَجبَاِجبُ و ِجبَاُل َمكَّةَ ، َحَرَسها هللا تعالى ، أَو أَسواقُها ، أَو :  الَجبَاِجبُ :  قال الزُّ

لعََرُب أَي ُكُروُش األََضاحي في أَيام الَحّجِ ، أَو كان يُْجَمع فيها َدُم البُْدِن والَهَدايَا وا بِِمنًى كان يُْلقَى به الُكُروشُ  َحفَرٌ :  ، وقال البرقيُّ  َمْنَحرٌ 

ُمَها وتَْفَخُر بَِها ، وفي الناموس ، هي أَسماُء مناِزَل بِمنًى إِلى آِخرها ، وقد كفَانَا في الرّدِ  الَجبَاِجبِ  األَْولَى تَعبيُر النَّهاية بأَْصَحابِ :  تُعَّظِ

في   ، وأَما الحديث الذي ُعنَِي به ُمالَّ َعِلّي فَِفي غيِر كتب الحديثعليه بما يَِليُق به شيُخنَا اإِلَماُم ، فال يحتاج إِلى إِعادةِ تَْجِريعِ َكأِْس الَماَلمِ 

ّمِ ، وهو المستَِوي من األَْرِض لْيَس بَحْزن ،  ُجْبُجبٍ  هي َجْمعُ :  ، قال أَبو ُعبيدة الَجبَاِجبِ  نَاَدى الشَّْيَطاُن بِأَْصَحاب:  بَْيعَِة األَْنَصارِ  بالضَّ

يَت به ألَن ُكُروَش األََضاِحي تُْلقَى فيها أَياَم الحّجِ ، والذي ذكره شيُخنَا عن ابن إِسحاَق ناقالً عن ابن وهي هاهنا أَسماُء منازَل بمِ  نًى ، ُسّمِ

 الٍب راغب.بحر ، وذكر في آخِره أَنه َخلَْت منه ُزبُُر أَكثِر اللُّغَِويّين ، فقد أَشرنا إِليه آنِفاً عن األَزهرّي ، ففيه َمْقنٌَع لكّل ط

َخاُم ِمَن النُّوقِ :  كالبََجابِج الَجبَاِجبو  :  ، قال الراجز َجبَاِجبُ  إَِذا كان َضْخَم الَجْنبَْيِن ، ونُوقٌ  ُمَجْبَجبٌ و ُجبَاِجبٌ  قاله أَبو عمرو ، ورُجلٌ  الّضِ

ٌض  رَاشـــــــــــــــــــــــــــــــِ بُ جـــــــــــــــــَ اجـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ َواِف  جـــــــــــــــــَ  اأَلجـــــــــــــــــح

م      َوافِ  (2)جـــــــــــــــُ ُة األَنــــــــــــــــح رِفـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــذ َر  ُمشــــــــــــــــــــــــــــح

  
 :  َضْخَمةُ الُجنُوِب ، أَنشد ابن األَعرابّيِ لَصبِيَّة قالت ألَبِيها:  ُمَجْبَجبَةٌ  وإِبل

هح  هــــــــــــــــــــــــــًا أَبــــــــــــــــــــــــــَ ا َويــــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــــــــــَ  اَي أَبـــــــــــــــــــــــــــَ

هح     بــــــــــــــــــــــــــَ َت ِإال  الــــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــــــح  َحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

هح  ا اَي أَبــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــَحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

ي    ا  ـــــــــــــــــــــَِ مـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــح هح كـــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــَ  َء اخلـــــــــــــــــــــَ

  

ٍر  هح  ِِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــَُ
هح     بـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح بـ ـــــــــــــــَ ِر فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا قـ فـــــــــــــــحـــــــــــــــح لـــــــــــــــح  لـــــــــــــــِ

  
بَخٍ بَخٍ ، إِْعَجاباً بها ، فقُِلَب ، كذا في لسان العرب ، وهذا التحقيُق أَْحَرى بقوِل شيِخنا :  ُمبَْخبَخة ، أَي يقال لها (3)ويروى ُمَخْبَخبَْه ، تريد 

 ِريَن.أَنَّه َخلَت منه ُزبُُر األَْكثَ :  السابِق ِذكُره

ً  غيِره من َحَسٍب وَجَماٍل ، وقَدْ و في الُحْسنِ  (*) [المفاخرة]الُمغَالَبَة :  ُمفَاَعلَةٌ  الُمَجابَّةُ و أَْن يََضعَهُ :  في الطَّعَامِ  ، وقِيَل ُهوَ  ُمَجابَّةً و َجابَّْت ِجبَابا

ُجُل فَيََضَع َغْيُره ِمثْلهُ ، نقله الّصاغانّي.  الرَّ

ُجاَلِن أُْختَْيِهَما ِمْن بَاِب التَّفَاُعلِ  التََّجابُّ و . أَْن يَتَنَاَكَح الرَّ  نقله الصاغانيُّ

__________________ 
 الطبو  ا مجض ُجبحُجَبة.:  اجلباجب:  ( يف األساس1)
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 .«ُحمّ »:  ( يف اللسان2)
 أرادت.:  ( اللسان3)

 تناه من القاموس.سقطت من املطبوعة املصرية والكويتية وما أثب )*(
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. باألَْهوازِ :  مشددةً  َجبَّانُ و  نقله الصاغانيُّ

إَِذا اتََّجَر  َجْبَجبَ و ِعبَاَدةً ، َساَح في األَْرِض  إَِذا َجْبَجبَ و إَِذا َسِمَن ، َجْبَجبَ  قَدْ و
 .الَجبَاِجبِ  في (1)

ثٌ :  ُمَشدََّدة الَجبَّاب أَْحَمد بنو ُم ِذكُره فِذكُره ثانياً تكراٌر. ُمَحّدِ  ، ال يخفى أَنَّه الحافُِظ أبو ُعَمَر أَحمُد بُن خالٍد األَْندلُسيُّ المتقّدِ

ابن :   ، وقيلابن َسبُعٍ :  وقيل (2)بُن َوْهٍب ، بالجيم  ُجبَْيبُ  هو:  ، ويقال الِكنَاِنيُّ ويقال القاِرّي قيل أَبو ُجُمعَةَ األَْنَصاِريُّ  هو َكُزبَيرٍ  ُجبَْيبٌ و

كما قال ابن ماُكواَل وَخطَّأَ  أَو هو بالنُّونِ  وهذا أََصحُّ ، له ُصْحبَةٌ ، نزل الشام ، روى عنه صالُح بن ُجبَْير الشاِمّي ،:  ِسبَاعٍ ، قال أَبو حاتم

.  المستغفريَّ

 : * ومما يستدرك عليه

ه الُجبَْيبِّيِ  ابنُ   بو جعفر َحسَّاُن بُن محمٍد اإِلشبِيِليُّ َشاِعُر َغْرنَاَطةَ.، هو أَ  ُجبَْيبٍ  ، نِْسبةٌ إِلى َجّدِ

 ء جاَء ِذكُرها في قول النَِّمِر بن تَْولٍَب.َمْوِضٌع في جبَِل َطيِّي:  الُجبَّةُ و

 َموضٌع في ِديَاِر أَْوٍد.:  كَسحابٍ  َجبَابٌ و

قَاءُ  اْستََجبَّ و  َضْح وَضِرَي.الُحبُّ إِذا لم يَنْ  اْستََجبَّ و َغلَُظ ،:  الّسِ

 َصَحابِيٌّ فَْرٌد.:  كُزبَيرٍ  (3)بُن الحاِرث  ُجبَْيبُ و

، وفيه  الُجبُّ :  هي من مياِه بَنِي َضبِينَةَ ، وُربََّما قِيَل له:  ِميَاهٌ بِِحَمى َضِريَّةَ تَِلي َمَهبَّ الشََّماِل ، وقال األَصمعيّ :  َواٍد وقيل:  األَْجبَابُ و

 :  يقول الشاعر

ٌر  فـــــــــــَ عـــــــــــح فـــــــــــَ  جـــــــــــَ نــــــــــــح َف يــــــــــــُ يـــــــــــح الٍب كـــــــــــَ يِن كـــــــــــِ  أَبـــــــــــَ

ُرو وَ     اضـــــــــــــــــــــــِ َة حـــــــــَ يـــــــــنـــــــــَ بـــــــــِ و ضـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــُ ـــــــــَ ابِ بـ بـــــــــَ  اأَلجـــــــــح

  
 َماَءةٌ في ِدياِر بنِي كالِب بِن ربيعةَ بِن قُْرٍط عليها نَْخٌل ، وليس على ِمياِههم نَْخٌل غيُرَها وغيُر الَجْرَولَِة.:  الُجبَاِجبَةُ و

ّمِ وبالُمثَنَّاةِ  اِوبُ ُجتَ :  [جتب]  :  ، وقال اللَهبِيّ  ع قُْرَب َمكَّةَ َحَرَسَها هللا تعالى هو:  الفَْوقِيَِّة ، أَهمله الَجَماَعةُ ، وقال الصاغانيّ  بالضَّ

ٌب  كـــــــــــــَ بـــــــــــــح كـــــــــــــَ اَوَلِن فـــــــــــــَ اِوبٌ فـــــــــــــاهلـــــــــــــحَ تـــــــــــــَ   فـــــــــــــجـــــــــــــُ
ابِ     قــــــــــــَ ن َأشــــــــــــــــــــــــــح رَاُع مــــــــــــِ ــــــــــــح ُص فــــــــــــاألَفـ وح ــــــــــــَ  فــــــــــــالــــــــــــبـ

  
 : قال ُرؤبَة أَْهلََكهُ  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن دريد أَي العَُدوَّ  َجْحَجبَ :  [جحجب]

َجَباَكمح ِمنح ِعداً مَجحَجَمُهمح و   جحح
 له.« االشتقاق» ، نقله ابُن ُدريد في كتاب َجاَء وَذَهبَ :  الرجلُ  َجْحَجبَ تََردََّد وُ :  ءِ في الشيْ  َجْحَجبَ و

 أَُحْيَحةَ بِن الُجاَلحِ اليَثِْربِيّ  (5)بن ُكْلفَة بِن َعْوِف بِن عمِرو بِن عوِف بن مالك بن األَْوِس ، وهو َجدُّ  َجْحَجبَى (4)بَنُو و (*) [اسمٌ :  َجْحَجبٌ و]

 :  ثمَّ من األَْوِس ، وأَنشد العَلَُم السََّخاِوّي في ِسْفِر السَّعَادة َحيٌّ من األَْنَصارِ : 

يِن  َ بـــــــــــــــَ اح َّب بـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ حـــــــــــــــح يِن  جـــــــــــــــَ َ بـــــــــــــــَ اح   وبـــــــــــــــَ
فُ     لــــــــــــــــــــَ ارَِي الــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــ  َب.  جلــــــــــــــــــــَِ ٍد فــــــــــــــــــــَ  َزيــــــــــــــــــــح

  
 وبَْيَن بَنِي َعْوَف.:  قلت قلُت البَْيُت لمالِك بِن العَْجاَلِن الَخْزَرِجّيِ ، ويروى

 : * ومما يستدرك عليه

 .(6)كَجعفر اسٌم ، عن ابن ُدريد  َجْحَجبٌ 
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َجْحَدٌر بالراء ، وسيأْتي :  َواَل أَُحقَُّها ، إِنما المعروفُ :  ر ، عن ُكَراع ، قال، أَي قَصي َجْحَدب َرُجل:  يقال القَِصيرُ :  الَجْحَدبُ :  [جحدب]

 ِذْكُرها ، كذا في لسان العرب.

حاٍء وداٍل بجيٍم ف الَجْحَدبَ  فكان ينبغي للمؤلّف اإِلشاَرةُ ِإليه ، وأَعجُب من هذا ما نَقله شيُخنَا من َهْمعِ الَهَوامِع في أَبواب األَْبنيَة أَنَّ :  قلت

دة القَِصير ، ُمْقتِصراً عليه ، وهذا وهٌم من كاتب نسخة َهْمعِ الَهَواِمع أَو :  نوٌع من الَجَراِد ، فانظره ، مع قول المصنف:  مهملتين فموحَّ

 من شيخنا ، فإِنما هو ُجْخَدب بالخاِء المعجمة ، وقد ذكره

__________________ 
 ( يف اللسان ؛  ر.1)
 .«جنيد» وقبر« حبيب»:  أسد الغابة( يف 2)
 .«قوله وجبيب اخل كذا خبطه وهذا قد ذكره املصنف آنفاً فال حاجة إلعادته» ( هبامش املطبوعة املصرية3)
َجٌب اسمٌ : ] ابلقاموس (*)  سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس. [وَجحح
 ( سقطت من مجهرة ابن حزم.4)
 ا ا وهو أحيحة بن اجلالح بن ا ريش بن جحجبا.( كذ5)
 انظر القاموس.« ما استدركه الشارح موجود بنسخة املو املطبوعة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)



627 

 

املصــنف بلغاته بعد هذه املادة بقلير ا فالَعَجب منه كيف مل يتنبهح ا وســنشــرحه ِإن شــاَء   تعاىل ا ِإذا أَتينا هنا  ا مبا 
 ثحِلُج الصدور ا وتعلم به َأن ما َذَهب ِإليه من َأوحَهاِم الس طُور.يُـ 

 : * ومما يستدرك عليه

ثٌ :  َجْحَدبٍ  عبُد الرحمِن بنْ   عن فََضالَةَ بِن ُعبَْيٍد.:  ُمَحّدِ

ْخُم الِجْسمِ  هو ويَُضمُّ  الَجْحَربُ :  بالفتح ، أَهمله الجوهرّي وقال ابُن ُدرْيد الَجحَربُ :  [جحرب] الَواسُع الَجْوِف ، عن :  وقيلَ  القَصيُر الضَّ

ْخُم الَجْنبَْيِن ، كما هو نَصُّ ابن ُدريد ،:  ُكَراع ، وقيل مِّ  ُجَحاِربٌ و َجْحَربٌ  فََرسٌ :  يقالو هو الضَّ :  وفي لسان العرب َعِظيُم الَخْلقِ :  بالضَّ

 َعِظيُم البَطِن.:  َجْحَربَةٌ  َرُجلٌ  (1)[ : حاشيةً ]رأَيُت في بعض نسخ الصحاح 

. ِعْرقَاِن في ِلْهِزَمتَيِ :  ُجْحُربٍ  ، ُمثَنَّى ، بالضمِّ  الُجْحُربَانِ و  الفََرِس نقله الصاغانيُّ

 هو مستدرك.:  مع تخفيف النوِن ، قال شيخنا ، بالفَتْحِ  الَجْحنَبُ :  [جحنب]

 : إِنما َذَكَره ِلرعاية ما بعَده ، وُهو قولُه:  قلت

، من غير أَن يُقيّد  القِصيرُ  ، بالتَّْشِديد ، هو َجَحنَّب كَجْعفٍَر ، ولم يذكر الَجْحنَبُ :  ، وقد أَهمله الجوهرّي ، وقال أَْبو َعْمرو َجَهنَّمَ  َجَحنَّبٌ و

ُز ، وأَنشد:  بِالضم ، وهذه عن أَبي عمٍرو ، وقيل كالُجَحانِبِ  (2) القَِصيُر القَِليلُ  هو أَو بالِقلَّة ،  :  ُهَو القَصيُر الُملَزَّ

رِيٍّ و  عــــــــــَ مــــــــــح ٍب د صــــــــــــــــــــــــَ بِ صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ نــــــــــَ حــــــــــح   جــــــــــَ
بِ     عـــــــــَ قـــــــــح م  صـــــــــــــــــــــــَ اٍب َأشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــ  ن ِث خـــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــلـــــــــ   كـــــــــال

  
جال قاله اللَّْيُث ، وأَنشد القوَل المذكوَر. الشَِّديدُ  هو:  قيلو  من الّرِ

 :  ، قالَهُ النَّْضُر بُن ُشَمْيل وأَنشد الِقْدُر العَظيمةُ :  الَجْحنَبُ و

اِط  ــــــــــــــــــــــَ ي اِط واملــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــَ ي ا زَاَ  ابهلــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــــــَ

وحا     ـــــــــــــــــَ ىت  أَتـ بٍ حـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــح َ اطِ  ِبـــــــــــــــــِ  ُقســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
مِ  وهو ثالثيُّ األَصِل أَْلِحَق بالُخَماِسّيِ لتكراِر بعِض :  القصيرةُ :  من النساء الَجَحْنبََرةُ  وَذَكَر األَصمعيُّ في الُخَماِسّيِ :  قال ابُن الُمَكرَّ

 ُحُروفِه.

هو و ، الذي ال َخْيَر فيه ، الفتُْح والكسُر عن أَبي الَهْيثَم ، والتَّْشديُد عن شِمٍر ، األَْحَمقُ  هو ، كَسَحابٍَة وِكتَابٍة وَجبَّانَة الَجخابَة:  [جخب]

 ً  ِهْلبَاَجة. لََجَخابَةٌ  ، يقال إِنه (3)، أَي َكثِيُر اللَّْحم  الثَِّقيُل اللَِّحيمُ :  أَيضا

 األَْجَوُف. الِجْسمِ  الَمْنُهوكُ  هو بالفَتْحِ  الَجْخبُ و

ِعيفُ  هو:  َكهَجفٍّ  الِجَخبُّ و ْنِديُد ، والضَّ  نقله الصاغانيُّ ، ولم يذكر الضعيَف. البَعيُر العِظيم ، والّصِ

مِّ  (4) الُجْخُدبُ :  [جخدب] ، هذا وما يأْتي بعده من قوله بضمهما تقييٌد في غير َمَحّلٍ ، فإِن األَلفاَظ التي َسَرَدَها ُكلََّها مضمومةٌ ، فََما  بالضَّ

ّمِ في الُكلِّ »:  َوْجهُ التخصيِص في البَْعِض ، فلْو تََرَكه وأَبقاها على إِطالقِِه والمشهوِر من َضْبِطه ، أَو يذُكُر بعد الُكلّ   أَْولَى ، َكانَ « بالضَّ

بعُد ، فكيف يكون منه وقد نَبَّه على ذلك شيُخنَا ، كما نَبَّه على فَتحِ الّداِل أَيضاً عند بعٍض ، وال يَْخفَى أَنه يأْتي ذلك في كالم الُمؤلّف فيما 

ْل ،  ُجَخاِدبَى وأَبو ُجخاِدبٍ  وأَبو كَجعَفٍَر ، من لسان العرب الَجْخَدبُ و ويُْقصرُ  بالَمدِّ  الُجَخاِدبَاءُ و الُجَخاِدبَةُ و الُجَخاِدبُ و اإِلهماُل ، فتأَمَّ

ِهَماو بالقَْصرِ  ْخُم الغَِليظُ :  ، بالمّد ، من لسان العرب ُجَخادبَاءَ  األَِخيَرة عن ثعلب ، وأَبو بضّمِ َجاِل والِجَماِل ، والَجْمعُ  الضَّ ،  َجَخاِدبُ  من الّرِ

 : بالفَتْح ، قال رؤبة

َم الض ُلوِع  اَخًة َضخح َدابَ َشد   َجخح
يّ  َجُز أَورَده الجوهريُّ على أَنَّ :  قال ابن بَّرِ ْخُم ، وإِنما هو صفةُ فََرس ، وقبله:  الَجْخَدب هذا الرَّ  :  الَجَمُل الضَّ
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ا  بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ بـ بــــــــــــــــًا ولــــــــــــــــَ اكــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ َر  لــــــــــــــــه مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  تـ

او     بـــــــــــــَ رحجـــــــــــــَ َواٍت شـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــَ اًل َذا صـــــــــــــــــــــــــــَ اهـــــــــــــِ  كـــــــــــــَ

  
ْدرِ  َدبٌ َجخْ  َجَملٌ :  وعن الليث  َضْرٌب منَ  ، بِلُغَاتِِه المذكورةِ  الُجْخَدبو ، وهو العَِظيُم الِجْسِم َعِريُض الصَّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 العلير.:  ( يف نسخة من القاموس2)
 الثقير الكبري اللحم.:  ( يف اللسان3)
 اجَلخادبة.اجَلخحدب واجُلخادب بضمها و :  ( يف نسخة من القاموس4)
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رٌ  اجلََناِدبِ  ُدبُ :  قاله ثعلب ا واجلََناِدُب أَيحيت بياهُنَا ا وقا  ِشَِ ُم وأَنشد:  اجُلَخاِدبُ و  اجُلخح  :  اجلُنحَدُب الض خح
هح  ــــــــــــــــــــــُ ز ان َدتح حــــــــــــــــــــــِ اٌن َوقــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ ب   (1)هلــــــــــــــــــــــََ

     ُ رحمـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ُدبُ تـ خـــــــــــــح رح  اجلـــــــــــــُ َيصـــــــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــَ  فـــــــــــــيـــــــــــــه فـ

  
كذا قَيََّده 
أَخَضُر طويُل الّرجلين ، وهو اسٌم له َمْعِرفَة ، كما يقال  مَن الَجَرادِ  (3) ُجَخادبَاءِ  وأَبُو الُجْخُدبُ و الُجَخاِدبُ و هنا الُجْخَدب َشِمرٌ  (2)

ِمَن  (5)اَدى ُجَخاَدى وأَبُو ُجخَ :  ، وقال الليث (4)هو َضْخٌم أَْغبَُر أَْحَرش :  قد جاَء ، وقيل ُجَخاِدبٍ  َهَذا أَبُو:  أَبُو الَحارث ، تقول:  لألََسد

ْجلَْيِن ، ويقال له ، أَبُو (6) ُجَخاَديَْينِ  أَبُو:  الَجنَاِدب ، اليَاُء ُمَمالَةٌ ، واالثْنَانِ  ،  ُخَجاِدبٍ  لم يَْصِرفُوه وهو الَجَراُد األَْخَضُر ، وهو الطَِّويُل الّرِ

 بالباِء وقال الراجز.

 ُجَخاِدابَ َعاَنَ  الظِّر  أَبُو و 
ً  الُجَخاِدبَاءُ و َدابَّةٌ ، واْسُمهُ الُحْمُطوط ،:  ُجَخاِدب أَبُو:  األَْعَرابيّ قال ابن  َدابَّةٌ نْحُو :  (7) ُجَخاِدبَا ، عن السيرافّي ، وأَبُو الُجَخاِدبُ :  أَيضا

 :  قال َضْخمٌ :  الُخنفَُساءِ  ِمنَ  الُجْخُدبو ُجَخادبٌ :  ، ويقاُل للواحدِ  َجَخاِدبُ  أَيضاً ، وَجْمعُهُ  الُجْخُدبُ  الحْربَاِء وهو

ا  هــــــــَ امــــــــَ عــــــــَ ِر طــــــــَ ــــــــح ي ــــــــُفضــــــــــــــــــــــَ تح أُم  ال عــــــــَ ــــــــَ نـ  ِإَذا صــــــــــــــــــــــَ

ٌة و     مــــــــــَ خــــــــــح اُء ضــــــــــــــــــــــــَ ُفســــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــح اِدبُ ِإَذا خــــــــــُ خــــــــــَ  جــــــــــُ

  
ُخْنفََساَء هاهنا ِليتمَّ به الُجْزُء َمفَاِعلْن ، وتََكلََّف بعُض َمْن َجِهَل العَْروَض َصْرَف :  فَُساُء َضخْ :  كذا أَنشده أَبُو َحنيفَةَ ، َعلَى أَْن يكوَن قولُه

 ُخْنفَُساٌء َضْخَمةٌ.:  فقال

ُ :  الَجْخَدبَةُ و ْلتِ :  كَجْعفَرٍ  َجْخَدبٌ و لُسْرَعتِه وُجْرأَته. األََسدُ :  كقُْنفٍُذ وُجْنَدب الُجْخُدبُ :  منهو السُّْرَعةُ والُجْرأَة كذا في النسخ ،  اْسم أَبِي الصَّ

ْقعَِب ، كما قَيَّده الحافظ وغيره ، ابن َجْرَعِب بِن أَِبي قِْرفَةَ بن زاِهر بِن عامِر بِن قَاِمَشةَ بِن وَ   الُكوفِيُّ النَّسَّابَةُ  ائِلَةَ والصواب أَبي الصَّ

 :  الشاعُر ، وفيه يقول َجرير

َه  ريح ُح غــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِّ قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ َح اإِللــــــــــــــــُه َواَل يـ بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  قـ

ـــــــــَ     رًا تـ ظـــــــــح ارِِ  بـــــــــَ فـــــــــَ نح مـــــــــَ َ  عـــــــــَ لـــــــــّ َدبِ عـــــــــَ خـــــــــح  (8) جـــــــــَ
  

يَن ، :  وكان ذا قَْدٍر بالكوفِة وِعْلٍم ، لَِقيَهُ َخالُد بُن َسلََمة الَمْخُزوِميُّ فقال َما أَْنَت من َحْنَظلَةَ األَْكَرِميَن ، وال َسْعٍد األَْكثَِريَن ، َواَل َعْمٍرو األََغّرِ

تَِها ، وال من أَهل ِخاَلفَتَِها ، وال من أَْهِل :  َجْخَدبٌ  في أُّدٍ َخْيٌر بعَد هؤالِء ، فقالَواَل مْن َضبَّةَ األَْكيَاِس ، وَما  ولسَت في قَُرْيٍش من أَهِل نُبُوَّ

 ِسَدانَتَِها ، وما في قَُرْيش َخْيٌر بعَد هؤالِء.

 وهو يروي عن َعَطاٍء ، وعنه ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ ، كما نقله الحافُظ.:  قلت

اِغُب ، قاله شْيُخنَا ، والعَْيبُ :  نقيُض الِخْصبِ  الَمْحلُ :  الَجْدبُ :  [جدب]  يَْجُدبُهُ  ءَ الشيْ  َجَدبَ و فهو ُمْشتََرٌك أَو مجاٌز كما أَْومأَ إِليه الرَّ

هُ ، الَوْجَهاِن عِن الفَّراِء ، واْقتََصر ابُن :  كيَْضِربُه يَْجِدبُهُ و كيَْنُصُرهُ  لَنَا ُعَمُر السََّمر بْعَد  َجَدبَ » في الحديثو سيَده على الثاني ،َعابَهُ وَذمَّ

ه ، وُكلُّ َعائٍِب فَُهوَ  «َعتََمةٍ  ّمة َجاِدبٌ  أَي َعابَهُ وَذمَّ  :  ، قال ذو الرُّ

  ٍ طـــــــــِ ـــــــــح ن ـــــــــٍر َومـــــــــَ ي دٍّ َأســـــــــــــــــــــــِ نح خـــــــــَ َك مـــــــــِ ـــــــــَ ا ل ـــــــــَ ي ـــــــــَ  فـ

َر     لـــــــــــ  عـــــــــــَ ـــــــــــَ ٍ  تـ لـــــــــــح نح خـــــــــــَ يـــــــــــٍم ومـــــــــــِ هح َرخـــــــــــِ اِدبـــــــــــُ  جـــــــــــَ

  
،  الَكاِذبُ :  الَجاِدبُ و ٍء يقولُه وليس بعَْيٍب.فَيَتَعَلَُّل بالباطِل ، وبالشيْ  (10)يَِجْد فيه َمقَاالً َواَل يَِجد َعْيباً يَِعيبُه  (9)لَْم :  المحكم ، يقُولُ كذا في 

 العَائُب.:  بالجيم اِدبُ الجَ  وأَما:  وهو تَْصِحيٌف ، قال أَبو زيد:  وليس له فِْعٌل ، قال:  قال صاحُب العين:  في المحكم

يَرافِيُّ بأَنه كِدْرَهم الِجْنَدبُ و بفتحها مع ضّم أَّولهما الُجْنَدبُ و بضم الدال الُجْنُدبُ و ، كذا في  الُجْنُدب ، حكاه سيبويه في الثُّاَلثُّيِ ، وفّسره الّسِ

 إِنه لم يَِردْ :  المحكم ، وهي أَْضعَُف لُغَاتِه ، ألَنه َوْزٌن قليٌل ، حتى قال أَئّمة الصَّْرفِ 

__________________ 
 .«حرآته» ( عن اللسان ا وابألصر1)
 قوله كذا قيده ا لعر الصواب إسقاط الضمري.»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
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 .«و جخادابعأب» ( عن اللسان ا وابألصر3)
 .«أخرش» ( عن اللسان ا وابألصر4)
جخاد  اخل كذا يف النسخ تبعاً للتهذيب ا ولكن الذي يف التكملة عن الليث نفسه :  وقا  الليث:  قوله»:  ( كذا ابألصر واللسان وهبامشه5)

 «.جخاديب وأبو جخاديب من اجلنادب ا الباء ممالة واإلثنان جخادبيان
 .«أبو جخاداين» صر( عن اللسان ا وابأل6)
 أبو جخادابء.:  ( يف اللسان7)
 قوله تعل  كذا خبطه ولعله تفل  ابلفاء.»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
 ال.:  ( الصحاح9)
 يعيبه به.:  ( اللسان والصحاح10)
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اختلَف الصــرفّيوَن يف نونه ِإذا كان مفتوَح مث :  منه ِإال أَلفا  أَرحبـََعة ا وهو الذي نقَله اجلوهري  عن اخلَلير ا قا  شــيُخَنا
ِد فـُعحَلٍر ا وقير:  الثالث ا فقير ّم ا واأَلو  َأ َهُر ا لتصــــــرحيهم بزايدة :  ِإهنا زائدة ا لَفقح َأصــــــلّية ا وهو خُمَف ٌف من الضــــــ 

ر وقـُنحرَب  ُجنحَدب نونه يف مجيض لَُغاته ا ويف كالم الشــــــــــيخ َأيب َحي اَن َأن نونَ  ِد فـُعحَلٍر ا ولزوم وُعنحصــــــــــَ َفُ  زائدٌة ا لَفقح وُخنـح
ِ زائٌد ا وما ُجِهَر هذه النون البَناَء ا ِإذ ال يكون مكانَه غريُه من اأُلصو  ا وجملي َُضع َفاح

ء التضعيِف يف قـُنحرَب ا وَأَحُد امل
وِر اجلِيِم  بفتح ُجنحَدبِ  تصــريُفه  موٌ  عل  ما ثـََبَت تصــريُفه ا وِإَذا ثـَبَـَتِت الزايدُة يف ســُ ُموِمَها وَمكح الدا  ا ثـَبَـَتتح يف َمضــح

تِض ا انته  كالم شــــــيخنا ُمح
َياينّ  َجرَاٌد م:  مفتوِح الداِ  ا أَلهنما مبعىًن هذا كالم َأيب َحي ان ا ومثُله يف امل هو :  وقا  اللحح

ِفُز هو الذ َكُر من اجلَرَادِ :  َداب ٌة ا ومل حُيَل َها ا كذا يف امكم ا وقير ر  ابللير ا ويـَقح َد  َيصــــــِ ريَايّف أبَنّه الصــــــ  ره الســــــِّ  ا وَفســــــ 
َغُر مَن الص َد  يكوُن يف الرَبَارِيِّ ا قا :  ا ويف امكم (1)وَيِطرُي  ُه َعىَن ُذو الرمة بقوله:  هو َأصح  :  وِإاي 

ٍر  جــــــــــِ ٍف عــــــــــَ طــــــــــِ قــــــــــح اَل مــــــــــُ ِه رِجــــــــــح يــــــــــح لــــــــــَ َبن  رِجــــــــــح  كــــــــــَ

ـــــــــــــــُ     نح بـ اَوَب مـــــــــــــــِ يـــــــــــــــمُ ِإَذا  ـــــــــــــــََ رحنـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ه تـ  رحَديـــــــــــــــح

  
إِذا  الُجْنُدبَ  ِلألَْمِر الشَِّديد يَْشتَدُّ َحتَّى يُْقِلَق َصاِحبَهُ ، واألَصل فيه أَن (2) [مثالً ]يُْضَرُب « الُجْنُدبُ  َصرَّ »:  والعََرُب تقولُ :  وقال األَزَهِريّ 

 هو الصغيُر من الَجَراد.:  َمع ِلِرْجلَْيِه َصريراً ، وقيلَ فتَسْ  (3)َرِمَض في ِشدَّةِ الَحّرِ لَْم يَِقرَّ على األَْرِض َوْطأً 

َحابَِة من اْسُمهُ   ُجْنَدبُ و بُن ُزَهير ، ُجْنَدبُ و بُن َحسَّاَن ، ُجْنَدبُ و بُن َعْبِد هللا ، ُجْنَدبُ و بُن ُجنَاَدةَ ، ُجْنَدبُ  أَبُو ذّرٍ الِغفَاِريُّ  ُجْنَدبٌ :  وفي الصَّ

ار ،  منَ  َضْربٌ  هو:  غيُره وقال ، عنهمهللارضي،  ُجْنَدبُ  بن َمِكيِث ، وأَبُو نَاِجيَةَ  ُجْنَدبُ و بُن َكْعٍب ، ُجْنَدبُ و بُن َعْمرو ، ُجْنَدبُ و بن َعمَّ

ْمَضا الَجنَاِدبُ و كاَن يَصلِّي الُظْهرَ »:  ي حديث ابن مسعودفو ، (واْسمٌ ) الَجَرادِ   أَي تَثُِب. «ءِ تَْنقُُز ِمَن الرَّ

بُن  ُجْندب:  الَخْيِر ، وفي التَّابِعينَ  ُجْندبُ  بُن عبِد هللا هو ُجْنَدبو بُن َكْعب من بَنِي َظْبيَاَن ، ُجْنَدبُ و بُن ُزَهْيٍر ، ُجْنَدبُ  األَْزِد ُهمْ  َجنَاِدبَةُ و

اع ، ُجْندبو بن َساَلمةَ ، ُجْندبو َكْعٍب ،  اَن.بن ُسلَْيمَ  ُجْندبو بن الَجمَّ

 يقالو ، الثالثة من المحكم الظَّْلمُ  ، إَِذا َركبَ  ُجْنَدب َرِكَب فالٌن أُمَّ و الغَْدِر ،:  قيلَ و الدَّاهيَِة ، إَِذا َوقََع في ُجْنَدبِ  أُمِّ  َوقََع فالٌن في:  يُقَال اسمٌ و

 :  ، إِذا َظلَُموا وقَتَلوا َغْيَر قاتٍل ، قال الشاعر ُجْنَدب َوقََع القَْوُم بِأُمِّ :  كأَنَّها اسٌم من أَسماِء اإِلَساَءة ، ويقال ، أَي ُظِلُموا ُجْنَدب َوقَعوا في أُمِّ : 

ِه  وحا بــــــــِ لــــــــَ طــــــــَ وحَم الــــــــذيــــــــَن اصــــــــــــــــــــــح ِه الــــــــقــــــــَ ا بــــــــِ نــــــــَ لــــــــح تـــــــــَ  قـــــــــَ

مح بــــــــــــه أُم      لــــــــــــِ ظــــــــــــح ارًا وملح نــــــــــــَ هــــــــــــَ َدبِ جــــــــــــِ نــــــــــــح  جــــــــــــُ

  
 اتِل.أَْي لَْم نَْقتْل َغْيَر القَ 

ِه. ُجْندب وأُمُّ  ْمِل َواقٌع في َشّرِ ْمِل ، ألَنَّ الَجَراَد يَْرمي فيه بَْيَضهُ ، والَماشي في الرَّ  أَيضاً بَمْعنَى الرَّ

هُ  (4)بن َخاِرَجةَ بِن َسْعد بِن فُْطَرةَ  ُجْنَدبو ابِن َعْمٍرو ، ِمْن حْميَر ، وفيه َجديلَة بِْنت َسبيع :  بِن َطيِّئ ، هو الرابع من َولَد َولَد َطيِّئ ، وأُمُّ

ْعَر في َطيِّئ بَْعَد َطيِّئ ُل من قَاَل الّشِ  :  قال َعْمُرو بن الغَْوث ، وهو أَوَّ

ا و  ٌة أُدحعـــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــهـــــــــــــــَ وُن كـــــــــــــــَ  ِإَذا تـــــــــــــــكـــــــــــــــُ

عــــــــــــَ  و     دح ــــــــــــُ ُ  ي ــــــــــــح ي اُس ا ــــــــــــَ َدبُ ِإَذا حيــــــــــــَُ ــــــــــــح ن  جــــــــــــُ

  
 كذا في المعجم.

 .الَجْدبُ  القَْوُم ، أََصابَُهمُ  أَْجَدبَ و إِذا لَْم يَْقرِهمْ  فأَْجَدْبنَاهُ  (5)نََزْلنَا فالناً :  وكذلك الرُجَل ، يقال َجْدبَةً  َوَجَدَها:  األَْرضَ  أَْجَدبَ و

 :  وإِن لم يُْستَْعَمْل ، قال َساَلَمةُ بن َجْنِدلٍ  ُجِدبَ  كأَنَّه على:  َمْجُدوبٌ و َجُدوبٌ و َجْدبٌ  َمَكانٌ  في الُمْحَكمو

ٌة كـــــــــــــُ  يـــــــــــــَ ذمـــــــــــــِ تح شـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــ  ر  ِإَذا هـــــــــــــَ ا حنـــــــــــــَُ  نـــــــــــــ 

ِن     طـــــــــــح يـــــــــــِب الـــــــــــبـــــــــــَ طـــــــــــِ رِّ واِد حـــــــــــَ كـــــــــــُ ُدوبِ بـــــــــــِ  جمـــــــــــَح
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 ، والَجْمعُ  ُمْجِدبَة:  وعليه اقتصر ابُن ِسيده َجْدبٌ و َجْدبَةٌ  ، وأَْرضٌ  الُجُدوبَةِ  أَي بَيِّنُ  َجديبٌ وَ  كذا في المحكم

__________________ 
الصد  هو الطائر الذي يصر ابللير ويقفز ويطري ا والناس يرونه اجلندب :  وفسره السريايف أبنه اجلندب. وقا  العدّب :  ( العبارة يف اللسان1)

 ا وإلا هو الصد .
 ( زايدة عن اللسان.2)
 وطار.:  ( اللسان3)
 .«قطرة» ( عن مجهرة ابن حزم ا وابألصر4)
 .«بغالن»:  ( يف اللسان5)
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ُم جعُلوا كّر ُجزحٍء منها ُجُدوبٌ  أََرُضونَ :  قاُلواقد و  ا ُجُدوبٌ  ابً  ا كَبهن  بٌ  أََرُضونَ و  مث مجعوه عل  هذا ا َجدح كالواحد   َجدح
َكانُ  َجُدبَ  وَقدح  ا ُجُدوبٌ  أَرحضٌ :  ا فهو عل  هذا وصـــــٌف للمصـــــدر ا والذي حكاه اللحياينّ 

َ
َن ا  امل  ا ُجُدوبَةً  َكَخشـــــُ

َدبَ و  ا ابلفتح ا َجَدبَ و  َدبُ و  ُراَبِعينا ا َأجح ِدب اســــــــــــــمٌ :  اأَلجح ا  ُجُدوبٌ  وأَرحضٌ  ُجُدوبٌ  ا كذا يف امكم ا وَعامٌ  للُمجح
َدَبتِ و  اجلََناِب ا َجِديبُ  وفالنٌ  بٌ  َصاَر فيَها:  الس َنةُ  َأجح  .َجدح

، وفي  (1) َجاَدبَتْ :  إِالَّ الدَِّريَن األَْسَوَد ، َدِريَن الثَُّماِم ، فيقال لَها حينَئذٍ  إَِذا كاَن العَاُم َمْحالً فصارْت ال تأْكل ُمَجاَدبَةً  اإِلبُل العَامَ  َجاَدبَتِ وَ 

 َجْدبِ  َجْمعُ  الذي هو أَْجُدبٍ  َجْمعُ  هي:  قِيلَ  أَْمَسَكِت الَماَء ، أََجاِدبُ  ومثلُه في المحكم:  فيها:  ، وفي نسخة وَكانَْت فِيهِ  في الَحِديثِ :  المحكم

وال تَْشَربُه سريعاً ،  (2)ِصاَلُب األَْرض التي تُْمِسُك الَماَء :  األََجادبُ :  كأََكاِلَب وأَْكلٍُب وَكْلٍب ، قال ابن األَثير في تفسير الحديثبالسكون 

ا:  وهو القَْحُط ، قال الَخطَّابِيُّ  الَجْدبِ  هي األَْرُض التي ال نَبَاَت بها ، مأْخوذٌ من:  وقيل فهو َغلٌَط وتَْصحيٌف ، َوَكأَنَّه يُِريُد أَنَّ  أََجادبُ  وأَمَّ

اِء والدَّاِل ، قال والذي :  وقد ُرِوي أََحاِدُب ، بالَحاء الُمْهَملَِة ، قال ابُن األَثيرِ :  وكذلك َذَكره أَْهُل اللغَِة والغَِريِب ، قال:  اللَّْفظةَ أََجاِرُد بالرَّ

َوايَة أَي فاََل يُْعتَدُّ بغيِره ، وال تَُردُّ :  قلتُ :  وكذا جاَء في َصِحيَحيِ البَُخاِرّيِ وُمْسِلٍم ، انتهى ، قال شيُخنَا:  بالجيم ، قال أََجاِدبُ  جاَء في الّرِ

ِد االحتماِل والتَّْخِميِن ، ثم نَقَل عن ِعيَاض في الَمَشاِرق ، وتَبِعَه تلميذُه ابنُ  َواية الثابتةُ الصحيحةُ بُِمَجرَّ ،  أََجاِدبُ :   قََرقُول في المطالعالّرِ

ِحيَحيِن بدال مهملٍة بال ِخاَلٍف ، أَي أَْرضٌ  ، على غْيِر قِياٍس ، كَمَحاِسَن ،  َجْدب هو َجْمعُ :  َغْيُر ِخصبٍَة ، قالُوا َجْدبَة كذا َرَوْينَاه في الصَّ

اي ولَْيَس بَِشيْ :  قال بعضهمأََجاِذُب ، بالذال المعجمة ، و:  َجْمع َحَسٍن ، وَرَوى الَخطَّابيُّ  إَِخاَذاٌت ، :  ٍء ، ورواهُ بعُضُهمْ أََحاِزُب بالحاء والزَّ

أََجاِرُد :  بعُضُهمَجْمُع إَِخاَذةٍ ، بكسر الهمزة بعدها خاٌء معجمة مفتوحة خفيفة وذال معجمة ، وهي الغُْدَراُن التي تُْمسُك ماَء السماِء ، ورواهُ 

 َدةُ من النَّبَاِت َجْمُع أَْجَرَد ، انتهى كالُم شيخنا.، أَي مواضُع ُمتََجرِّ 

 :  بها قليٌل وال كثيٌر وال َمْرتٌَع وال َكألُ قال الشاعر (3)ليس  ُمْجِدبَةٌ :  َجْدبَاءُ  فاََلةٌ :  في المحكمو

يـــــــــــــــِ   َن األَنـــــــــــــــِ ٍر مـــــــــــــــِ فـــــــــــــــح اًل قــــــــــــــــَ  َأوح يف فـــــــــــــــَ

ة    دبــــــــــــــــَ اَبءَ  جمــــــــــــــــُح دح رحَبســــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــ   جــــــــــــــــَ (4)عــــــــــــــــَ
 

  
 .َجُدبَتْ و ، ُمْجِدبَةٌ  ْرُض فهياألَ  أَْجَدبَتِ و

َهلََكت »:  في َحِديِث االْستِْسقَاءِ و ، تُْجدبُ  ، كالِمْخَصاب وهي األَْرُض التي ال تكادُ  األَْرض التي ال تََكاُد تُْخِصبُ :  ، كِمْحَرابٍ  المْجَدابُ و

 أَي قَحَطَت وَغلَِت األَسعار. «البِاَلدُ  أَْجَدبَتو الَمَواِشي

 :  في قول الراجز مما أَنشده سيبويه (4) َجَدبٌّ و َكِهَجفٍّ :  ِجَدبٌّ و

ــــــــــــــــت َأنح أََر   دح َخشــــــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ َداب  ل   جــــــــــــــــَ
ا    بــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــَ ا َأخح َد مــــــــــــَ عــــــــــــح ا َذا بـــــــــــــَ امــــــــــــنــــــــــــَ  يف عــــــــــــَ

  
َك الدَّاَل بَحَركة البَاِء وحَذف األَِلَف ، َم  (5) [البَاء]القَْوُل فيه أَنَّهُ ثَقََّل :  قال ابُن ِجنِّي:  بمعنى الَمْحِل. في المحكم ِلْلَجْدبِ  اسمٌ  فَحرَّ َكَما ثَقََّل الالَّ

 : في َعْيَهّل ، في قوله

َهرِّ   بَِبازٍِ  َوَجناَء أَوح َعيـح
َك الَداَل لما كانت ساكنةً ال يَقَُع بعَدها الُمَشدَُّد ثم أَْطلَق كإِطالقِه َعْيَهّل ونحوها ،  ً فلم يُْمكْنه ذلك حتى َحرَّ ، وذلك أَنه  َجْدبَبَّا:  ويُرَوى أَْيضا

َها على ُسُكونَِها ، أَراد تَثِْقيَل البَاِء ، والدَّاُل قبلها ساكنةٌ ، فلم يُْمكنه ذلك ، وَكِرهَ أَيضاً تَْحِريَك الدَّاِل ، ألَنَّ في ذلك اْنتقَ  يغَِة ، فَأَقَرَّ اَض الّصِ

  إِلقامِة الَوْزن ، وهذه عبارة المحكم ، وقد أََطاَل فيها فراِجْعه ، وأَْغفَلَه شيُخنا.وزاَد بعَد البَاِء بَاًء أُْخَرى ُمَضعَّفَةً 

. َما أَْستَْوِخمُ  أَي أَْن أَْصَحبَكَ  أَتََجدَّبُ  َماو  ، نقله الصاغانيُّ

 بتشديد الياِء التحتية ، ألَنَّ اليَاَء للنسبة ، أَْجَدابِيَّةُ و

__________________ 
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 بن السكيت قاله يف الصحاح.( هو قو  ا1)
 .«فال»:  ( النهاية واللسان2)
بَة»:  ( يف اللسان3)  ..«.. األرض الجي لي :  واجَلدح
 .«العربسي  مو مستٍو من األرض ويوصف به فيقا  أرض عربسي  كذا يف اللسان اه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
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َرِد ا لكونه َعَلماً ا فـََنســــبوا ِإليه مث َخف ُفوا  َجدحب  ِإنح كان عربينا مَجحضوختفيُفَها  وُز َأن يكونَ  ُفح
مَجحض ِقل ة ا مث نـَز ُلوه َمنحزِلَة امل

 ا بينه وبا (1)بينها وبا َطرَابُلِ  املغرِب  د قـُرحَب بـَرحَقةَ :  ايَء النِّســـــــــــبة لكثرة االســـــــــــتعما  ا واأَل هُر أَن ه َعَجِمييف ا وهو
اً ا عل  ما قاله ابن َحوحَقٍر ا وقا  أَبو ُعبَـيحد البكري   ريح َها صــفاً  (2)هي مدينٌة كبريٌة يف صــَحرَاَء :  َزِويَلَة حنُو شــهٍر ســَ أَرحضــُ

ٌن. بـََناُه  اِتُا وَنٌر ا كثريُة اأَلرَاِ  ا وهبا جامٌض َحســــــَ َفا ا هلا َبســــــَ ُقوَرٌة يف الصــــــ  ِدّي ا القاســــــ (3) [أَبو]وآابُرَها َمنـح َهح
ِم بن امل

َمَعٌة  َنٌة ا ومَح اَماٌت ا وفـََناِدُ  َكثريٌَة ا وَأسواٌ  حافلة ا وَأهُلَها َذُوو َيَساٍر ا َأكثُرهم أَنـحَباٌط ا ونـَبحٌذ من (4)وَصوح ُصَرَحاِء  ُمَثم 
رِو َر ِمياًل منها ا وهي من فـُُتوح َعمح َاُدوِر ا عل  مَثَانَِيَة َعشـــَ

ِر يُعَرف ابمل بِن الَعاِص ا فـََتَحَها  َلَواَتَة ا وهَلَا َمرحســـً  عل  الَبحح
ُب ِإليها أَبو ِإســــحاَ  ِإبراهيُم بُن إِ  َلَم كثرٌي من بـَرحبَرَِها ا يـُنحســــَ لححاً عل  مخســــِة آالِف ِديَناٍر ا وَأســــح لاعيَر بِن مض بـَرحَقَة صــــُ

َدايبّ ُمَؤلِّف ِكَتاب ِكَفايَ  َتَحفِِّة ا وغريه كذا يف املعجم لياقوت.َأمحَد بِن عبِد   اأَلطحرَابـُُلِسي  ويـُعحَرُف اببحِن اأَلجح
ُ
 ِة امل

ود بِن ُسلَْيَمان األَْجَدابّي اإِلْسَكْنَدِريُّ ، ُعِرَف بابِن ا:  قلت لَوتَّاِر ، من أَهل الحِديِث سِمَع من وأَبُو السََّرايَا عامُر بُن َحسَّاَن بِن فِتْيَان بِن َحمُّ

لَِفّي ، وتوفي سنة  ابُونّي.كذا ف 654أَصحاب الّسِ  ي َذْيِل اإِلكَماِل للصَّ

ً  ، بالكْسِر ، يَْجِذبُهُ  ءَ أَيِ الشَّيْ  َجَذبَهُ :  [جذب] ُرِوَي عن و وقد يكوُن ذلك في العَْرِض  َمدَّهُ ، كاْجتََذبَه:  ، وَجبََذهُ ، َعلَى القَْلِب لُغَةُ تَِميم َجْذبا

لَهُ عن َمْوِضِعه:  ءَ الَشي َجَذبَ :  سيبويهِ   :  ، وقوُل الشاعر َكَجاَذبَه َجَذبَهو اْستَلَبَه ، كذا في المحكم ،:  تَذبهُ اجْ و حوَّ

َو   هـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح و لـــــــــــــــِ عـــــــــــــــُ دح َواُء تـــــــــــــــَ رحُت واأَلهـــــــــــــــح  ذَكـــــــــــــــَ

ِب و     ـــــــــــــر كـــــــــــــح ـــــــــــــُ  ابل ـــــــــــــعـــــــــــــي نَ ال ـــــــــــــح اذب ـــــــــــــرُبَ   ـــــــــــــَُ  ال

  
 َجَذبَ : و ، نَّص ابن سيده في المحكم تََجاَذبَ و اْنَجَذبَ  وقد أَو بمعنى الُمبَاَراةِ والُمنَاَزَعة ، كذا في المحكم ، يَْجِذْبنَ  يَْحتَِمُل أَن يكوَن بمعنى

تَْجِذُب  (5) قَلَّ لَبَنَُهاو إِذا غَرَزت النّاقَةَ  َجَذبَتِ و قَاَطَع.:  فالٌن الَحْبَل بَْينَنَا َجَذبَ :  ومن الَمَجازِ :  وفي األَساس قََطعَهُ.:  فاَُلٌن َحْبَل ِوَصاِلهِ 

 ً :  َجاِذبٌ  نَاقَةٌ :  لَبَنَها من َضْرِعَها فَذَهَب صاِعداً ، وكذلك األَتَاُن ، وفي األَساس ، ومن الَمَجازِ  َجذُوٌب َجَذبَتْ و َجاِذبَةٌ و َجاِذبٌ  فهي ِجَذابا

هإِلى أََحَد َعَشَر َشْهراً. قال الح (6)َمدَّْت َحْملََها   :  طيئةُ يهجو أُمَّ

ئــــــــــــاً  يــــــــــــح ِ  شــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــح ــــــــــــُ ٌَد ملَح يـ ربح ِك مــــــــــــِ انــــــــــــُ  ِلســــــــــــــــــــــــــَ

ةٍ َدر ِ  َدر  وَ     اذبـــــــــــــــــــــــــــــَ اِ  جـــــــــــــــــــــــــــــَ  َدهـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 :  ونَائِم ، قال الُهذليّ  ، كنِيَام ِجَذابٌ و َجَواِذبُ  ج الجاِذبَةِ  الدَِّهيُن مثْلُ 

َوارِزاً  تح غــــــــَ وحِ  أَمحســــــــــــــــــــــَ ِح الشــــــــــــــــــــــ  َرمــــــــح ٍن كــــــــَ عــــــــح طــــــــَ  بــــــــِ

ا    َواِذهبــــــــــــــَُ ربٍِّ  (7)َ حَب  جــــــــــــــَ غــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ
ُ

ــــــــــــــَ  املــــــــــــــ ل  عــــــــــــــَ

  
ْت  َجاِذبٌ  نَاقَةٌ :  قال اللِّْحيَانيّ  ، إِذا َجرَّ

 فََزاَدْت َعلَى َوْقِت َمْضِربَِها. (8)

ً  الشَّْهرُ  َجَذبَ :  من الَمَجازِ و تُهُ  يَْجِذُب َجْذبا ِهَما َجَذبَ :  ، أَْكثَُره ، ومن الَمَجازِ  َمَضى َعامَّ ً  الشَّاةَ والفَِصيَل َعْن أُّمِ قََطعَُهَما عِن :  يَْجِذبُُهَما َجْذبا

َضاعِ  ً  فََطَمهُ :  الُمْهرَ  كذلكو الرَّ  :  قال أَبُو النَّْجِم يَِصُف فََرسا

اهُ مُث   نـــــــــــــَ ـــــــــــــح َذبـ فحصـــــــــــــــــــــــــــِ  جـــــــــــــَ ـــــــــــــَ امـــــــــــــًا نـ طـــــــــــــَ هح فـــــــــــــِ  لـــــــــــــُ

هح     لـــــــــــُ تـــــــــــِ عـــــــــــح ا نــــــــــــَ نـــــــــــَ رحعـــــــــــًا وَلســـــــــــــــــــــــــح ُه فــــــــــــَ َرعـــــــــــُ فـــــــــــح  نــــــــــــَ

  
ً  أَي نَْفَرُعه باللَِّجام ونَْقَدُعه ، ونَْعتِلُهُ أَي فََطَمتْهُ ، ولْم يَُخصَّ ِمْن أَّيِ نوع ُهَو ، :  تَْجِذبُه األُمُّ ولََدَها َجَذبَتِ و َعنِيفاً. وقال اللّحيانيّ  نَْجِذبُه َجْذبا

بِّيِ أَو للسَّْخلَِة إَِذا فُِصلَ :  يقال:  وفي التهذيبقالَهُ ابن سيده ،   ، انتهى. ُجِذبَ  قَدْ :  للصَّ

ً  َجَذبَ :  من الَمَجازو مّ  يَْجذُبُه فاَُلنا ُجلَ  َجاَذبَتِ :  ومن الَمَجازِ  َغلَبَه في الُمَجاَذبَةِ  إِذا ، بالضَّ  (9) [منها]َخَطبََها فََردَّتْهُ َكأَنَّه بان :  الَمْرأَةُ الرَّ

، أَي  َجاَذْبتُهُ فجَذْبتُه وكأَنَّه ِمْن قَْوِلكَ :  َوَجبَذَتْهُ ، قال َجَذبَتْهُ  وإَِذا َخَطَب الرجُل امرأَةً فََردَّتْه قِيلَ  َمْغلُوباً ، كذا في المحكم ، وفي التهذيب.

 َغلَبَتْهُ فبَاَن ِمْنَها َمْغلُوباً.
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__________________ 
 ب.الغر :  ( معجم البلدان1)
 .«محراء»:  ( عن معجم البلدان ؛ وابألصر2)
 ( عن معجم البلدان.3)
 له صومعة.:  ( يف معجم البلدان4)
 وذهب لبنها.:  ( اللسان5)
 .«ومدت وقت محلها»:  ( األساس6)
 .« يت» ( عن اللسان ا وابألصر7)
 .«جردت» ( عن اللسان ا وابألصر8)
 ( عن األساس واللسان.9)
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 النُّفُوَس ، قاله ابُن سيده. تَْجِذبُ  ، ألَنََّها الَمنِيَّةُ  هي َكقََطامِ  َمْبنِيَّةً  َجَذابِ و

 بعيداً. (1)امتاروا :  بِِهُم السَّْيرُ  اْنَجَذبَ و في السَّْيِر ، اْنَجَذبُوا قَدِ :  ُسْرَعةُ السَّْيِر ، ومن الَمَجازِ :  االْنِجَذابُ و

 : عرقال الشا َسِريعٌ :  َجْذبٌ  َسْيرٌ و

َشاهح ِبَسريحٍ  بِ َقَطعحُت َأخح  َجذح
ً  الَجْذبُ و أَْي َحالَةَ َكْونِي َخاَشياً لَه ، قَالَهُ ابُن ِسيَدْه. يِق.:  أَيضا  اْنِقَطاُع الّرِ

 َجْذبَةٌ :  ، ويُقَالُ  (2) قِْطعَةٌ بَِعيَدةً  أَيْ  َجْذبَةٌ  بَْينَهُ وبَْيَن الَمْنِزلِ و ، أَْي ُهم منَّا قَِريٌب ، َجْذبَةٌ و بَْينَنَا وبَْيَن بَنِي فاَُلٍن نَْبَذةٌ :  يُقَالُ :  عن ابن ُشميلو

ةً ، ومن الَمَجاِز يقال ِلْلَمْجذُوبِ  من َغْزٍل ،  َغْزٍل ، أَي شيئاً ، كذا في األَساس. َجْذبَةَ  َما أَْعَطاهُ :  منه َمرَّ

كَ  الَجَذبُ و ً  ُجِذبَت الشَّْحَمةُ التي تكون في رأْس النَّْخلَِة يُْكَشُط عنها اللِّيُف فتُْؤَكُل ، كأَنَّها:  ةً ُمَحرَّ اُر النَّْخِل ، أَو عن النَّْخلَِة ، وهو أَيضا ،  ُجمَّ

ا الَخِشُن منه:  وفي بعض النسخ بحذف أَو ، ومثله في المحكم ولسان العرب  الَجَذبُ :  أَبو حنيفةَ فإِنه َعمَّ وقال أَي الذي فيه الُخُشونَةُ ، وأَمَّ

اُر ، ولم يَِزْد شيئاً ، كذا في المحكم ،:  :  هو بالتحريك (3) «الَجَذبَ  يُِحبُّ  وسلموآلهعليههللاصلىكان رسوُل هللا »:  في الحديثو الُجمَّ

اُر.  بهاٍء. َجَذبَةٌ  (4) بالَكْسِر ، الَواحَدةُ  كالِجَذاب الُجمَّ

ً  بالَكْسِر ، يَْجِذبَُها النَّْخلَةَ  َجَذبَ و  ليَأُْكلَهُ ، هذه عن أَبي َحنِيفَةَ. َجَذبََها قََطعَ :  َجْذبا

 .(5)أَي في اإِلناِء الذي فيه الماُء  َكَرَع فيهِ  نَفََسْيِن ، إِذا مَن الماِء نَفَساً أَو َجَذبَ :  من الَمَجازِ و

نََها إَِذا ُحِلبْت ، أَي تَْسِرقُه لَبَ  تَْجِذبُ  ونَاقَةُ فالنٍ :  وفي األََساس
مِّ  الُجوَذابُ و (6) ََّخذُ :  ، بالضَّ ، كذا في  من ُسكَّر وُرّزٍ ولَْحم أَي يُْصنَعُ  َطعَاٌم يُت

 المحكم.

ُب جوزْه آْب  الَجَواِذب ولعَلَّه ِلَما فيه من:  قلت ْهِن أَنه ُمعَرَّ  تي في ذوباج.، وليس كذلك ، وسيأْ  (7)، وربما يَْسبِق إِلى الذِّ

َر أَيضاً قوُل الشاعِر الماضي ذكُره:  التََّجاذُبُ و ، تَنَاَزَعا:  تََجاَذبَاو نَاَزْعتُهُ إِيَّاهُ :  ءَ الشي َجاَذْبتُهو نَاَزَعا:  َجاَذبَاو  : التَّنَاُزُع ، وبه فُّسِ

 البَُرى يَُجاِذْبنَ 

 بمعني المباراةِ والمنازعة.

فٍ قال  َسلَبَه:  اْجتََذبَهو الشيطاُن ، وهو قِْطعَة من  َجَذبَه إِليه يَْجتَِذْبهُ  َوَجْدُت اإِلْنَساَن ُمْلقًى بَْيَن هللا وبَْيَن الشَّْيَطان فإِْن لم:  ثعلب عن ُمَطّرِ

 .(8)َسلَبَه ، من بقية كالِم سيبويه المتقّدم :  اْجتََذبَه:  كالم ابِن سيَدْه في المحكم ، وقوله

 ثُمَّ اتَّفَقُوا. ُمَجاَذبَاتٌ  أَْطَراَف الَكاَلِم ، وكانْت بَْينَُهمْ  تََجاذبُوا: و ومن الَمَجازِ :  وفي األَساس

َدةٌ  لم يذكره صاحُب اللسان ، وهي الَجذَّابَةُ و ّمِ وهي َشعٌَر يُْربَُط و ُهْلبَةٌ :  ُمَشدَّ :  جمُع قُْنبَرٍ  يُْصطاُد بها القَنَابِرُ  يُْجعَُل آلة لالْصِطيَاد، بالضَّ

ً  َما أَْغنَى َعنِّي:  يقال:  عن أَبي عمرو:  َطائِر معروف وفي لسان العرب َدةِ  الِجِذبَّانُ  َواَل ِضْمناً ، ِجِذبَّانا ، بالَكْسِر وتَْشِديد البَاِء الُمَوحَّ

ْمنُ  ُم النَّْعلِ ِزَما وهو كِعِفتَّانٍ  الَمْفتُوَحة ْسُع.:  ، والّضِ  هو الّشِ

 :  ، قاَل العَُدْيلُ  َشِربَهُ  أَيِ اللَّبََن ، إِذا تََجذَّبَهُ  عن النَّْضِر بِن ُشَمْيلو

ا  َدمــــــــَ عــــــــح ــــــــَ ِن بـ عــــــــح ظــــــــ  لــــــــح زحِ  لــــــــِ ــــــــُ اِ  الــــــــبـ مــــــــَ تح ابجلــــــــِ  َدعــــــــَ

ذ بَ     ا  ــــــــــــََ بــــــــــــَ لــــــــــــ  دح حتــــــــــــََ ي اإِلبــــــــــــِر مــــــــــــا قــــــــــــَ  رَاعــــــــــــِ

  
َكةً  َجَذبَاتٍ  فِي َواِدي فاَُلنٌ  أََخذَ :  المشهورةِ مَن األَمثاِل و إَِذا أَْخَطأَ ولَْم  يُْضَرُب في الرُجلِ « َوقَعُوا»:  وفي مجَمع األَْمثَاِل للميدانيّ  ، ُمَحرَّ

بِيُّ  ُجِذبَ  من:  ، قِيلَ  يُِصبْ   : الصَّ
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__________________ 
 .«ساروا مسرياً بعيداً اه. ولعله الصواب:  امتاروا بعيداً كذا خبطه وابلنسخ ا ويف األساس:  قوله»:  ( كذا ابألصر ا وهبامش املطبوعة املصرية1)
 بُعٌد.:  أي قطعة ا يعين:  ( يف اللسان2)
 .«وهو»:  ( اللسان3)
 واحدهتا.:  ويف النهاية« واحدته هباء» ( يف إحد  نسخ القاموس4)
 جذب منه نفساً أو نفسا.:  يقا  للرجر إذا كرع يف اإلانء:  ( يف الصحاح5)
 .«تشربه»:  ( عن األساس ا وابألصر6)
 .«معرب كودان كذا هبامش املطبوعة اه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
 جذبه. حّوله عن موضعه.:  ( يعين قوله8)
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ِلُك ا ويُفهم من كالم اأَلساس أَنه مبحخوذ من قوهلم َا يـَهح  (1)ساروا :  هبم الس ريحُ  اجنحََذبَ و  يف الس ريحِ ا اجنحََذبُوا:  ُفِطَم ا َوُرمب 
ؤّلف ا ورواه بعُضهم ابلّدا  املهملة ا ونقر شيخنا

ُ
واأَلصوُب قوُ  اأَلزهرّي عن اأَلصمعّي :  بِعيداً. فيُنظُر مض تفسري امل

بَة فـَعحَلة ِمن َخَدبـَتحُه ا َي   ِده :  ةُ َخَداَبٍت َأي ابخلَاء املعجمة ا مجض َخدح هَنََشتحُه ا ُيضحَرب لواقٍض يف َهَلَكٍة ا وللَجائِر عن َقصح
يب  ِإذا ُفِطم ا و اِهُر املصــــّنِف  ُجِذبَ  ا وأيحيت للمصــــنِّف ا ونقر شــــيُخَنا أَيضــــاً أَنه ُأِخَذ من كالم امليدايّن أَنه يقا ُ  الصــــ 

ِر ا ألَنه ذَكَره ُمقي داً   به. كاجلَوحهرِيِّ أَنه يكوُن للُمهح
 وقد أَْسبَْقنَا النْقَل عن التهذيب في ذلك ما يُغنِي النقل عن معنى الَمثل.:  قلت

َكةً م الَجَربُ :  [جرب]  َزاٌل لَكثَْرتهِخْلٌط َغِليٌظ يَْحُدُث تحَت الِجْلِد من ُمَخالََطِة البَْلغَم الِمْلحِ للدَِّم ، يكوُن معه بُثُوٌر ، وُربََّما َحَصَل معه هُ  ُمَحرَّ

 أَْعَدى ِمنَ »:  وفي الَمثَلِ :  بَثٌْر يَْعلُو أَْبَداَن النَّاِس واإِلبِل ، وفي األَساس:  ، نقله شيُخنا عن المصباح ، وأَْخَصُر من هذا عبارةُ ابِن سيده

ً  ، َكفَِرحَ  َجِربَ  «ِعْنَد العََربِ  الَجَربِ  كأَْحَمَر وُحْمٍر ،  ُجْربٌ  ج في هذه الصفاِت األَِخيرُ  المعروفُ  أَْجَربُ و َجْربَانُ و َجِربٌ  فَُهوَ  يَْجَرُب َجَربا

 ِجَرابٌ و َكَسْكَران ، على الِقيَاس ، َجْربَانَ  أَو أَْجَربَ  كقَتْلَى ، َذَكَرهُ الجوَهِريُّ وابُن ِسيَده ، وهو يَْحتَِمُل كونَه جْمعَ  َجْربَىو وهو الِقيَاُس ،

 ً كأَْعَجَف وِعَجاٍف ، كما َجَزم به في المصباح وصرح به أَنه على غيِر قِياس ، وَزَعم الجوَهِريُّ  ألَْجَربَ  بالكسر ، يجوُز أَن يكون َجْمعا

، َضاَرُعوا به األَسماَء كأَجاِدَل  أََجاِربُ و ، فهو عنده َجْمُع الَجْمعِ ، وهو أَْبعَُدَها ، كذا قاله شيُخنا ، (2) أَْجَربَ  الذي هو جمع ُجْربٍ  أَنهُ َجْمعُ 

 اِمَل.وأَنَ 

ً و العَْيُب ،:  على ما قال ابُن األَعرابيّ  الَجَربُ  أَي إِِبلُُهْم وهو أَْجَربُوا َجِربَتْ و ً و َصَدأُ السَّْيِف ،:  الَجَربُ :  قال أَيضا َدا هو أَيضا  كالصَّ

 م.وُربََّما أَْلبََسه ُكلَّه ، وُربما َرِكَب بَْعَضه ، كذا في المحك يَْعلُو باِطَن الَجْفنِ  مقصور

ةِ ، كأَنََّها السََّماءُ :  الَجْربَاءُ و يَت بذلك لموضع الَمَجرَّ ، وابُن فاِرٍس ، وابُن ِسيده ، وابن منظور ،  (3)بالنُُّجوم قاله الجوَهِريُّ  َجِربَتْ  ُسّمِ

لين ، َزاَد ابُن سيده ً َكَما قِيَل ِلْلبَْحِر أَْجَرُد :  وقال الفَاِرِسيُّ :  ونقله شيخنا عن األَوَّ ُوا السََّماَء أَيضا َرقِيعاً ، ألَنَّها َمْرقُوَعةٌ بالنُجوم :  ، وكما َسمَّ

 :  ، قال أَُساَمةُ بُن َحبِيٍب الُهَذِليُّ 

َن  ُه مــــــــــــــِ رحاَبءِ أََرتــــــــــــــح ٍف  اجلــــــــــــــَ قــــــــــــــِ وح رِّ مــــــــــــــَ  يف كــــــــــــــُ

دُ     رَاكــــــــــــِ
َ

اَر املــــــــــــ هــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــنـ َواُه ال ــــــــــــح ثـ مــــــــــــَ ــــــــــــَ ااًب ف ــــــــــــَ ب  طــــــــــــِ

  
اْسٌم للسََّماِء ، أَُراهُ ِمْن ذلَك ، :  َمْعِرفَةً  ِجْربَةُ : و كذا في المحكم قال فيها فَلَُك الشَّْمِس والقََمرِ  (4) التي يَُدورُ  من السماءِ  النَّاِحيَةُ :  الَجْربَاءُ  أَو

ْض له شيُخنا ، كما لم يتعرْض لمادَّة جذب إِال قليالً ، على عاَدتِه ، وقال أَبو الَهْيثَمِ   الَجْربَاءُ و:  السََّماُء الدُّْنيَا:  والَمْلَساءُ  الَجْربَاءُ :  ولم يَتعرَّ

يَت:  الَجاِريَةُ الَمِليَحةُ :  الَجْربَاءُ :  عن ابن األَْعَرابِيّ و َء فيها ، قاله ابن سيده ،ال َشيْ  الَمْقُحوَطةُ  (5)الَمْحلَةُ  األَْرضُ :  أِلَنَّ النَِّساَء  َجْربَاءَ  ُسّمِ

ّيِ بْنٌت يقاُل لََهايَْنِفْرَن َعنْ   ، وكانت من أَْحَسِن النَِّساِء. الَجْربَاءُ  ها ِلتَْقبِيحها بِمَحاِسنَِها َمَحاِسنَُهنَّ ، وكان لعَِقيِل بِن ُعلَّفَةَ الُمّرِ

اِء والَحاِء الُمْهَملَتَْيِن ، قال عياضٌ  أَْذُرحَ  (6) ة بَجْنبِ :  الَجْربَاءُ و كذا للجمهوُر ، ووقع للعذيرّي في رواية ُمْسِلم :  بالذَّاِل الُمْعَجَمِة والرَّ

ِحيحِ ، وجَ :  ضبُطَها بالِجيِم ، وهو َوَهٌم ، وُهَما َزَم قَْريَتَاِن بالشَّأِْم ، ثُمَّ إِّن َصِريَح كالِم الُمَؤلِِّف َدالٌّ َعلَى أَنََّها ممدودةٌ ، وهو الثابُت في الصَّ

َب النََّوِويُّ في َشْرح :  قلت:  ذا في المطالع والمشارق ، وفيهما نسبةُ الَمّدِ ِلِكتَاِب البَُخاِرّيِ ، قال شيُخنَاَغْيُرهُ بَكْونَِها َمْقُصوَرةً ، ك وقد َصوَّ

، وهو  َمْن قَاَل بَْينَُهَما ثاَلثَةُ أَيَّامٍ  ، َكفَِرَح ، وفي نسخة ، ُمَشدَّداً َمْبنِيًّا ِلْلَمْفعُولِ  َوَغِلطَ  وكذلك َذَكره الَحاِزِميُّ والُجْمُهور:  ُمْسِلٍم القَْصَر قالَ 

َواُب ثاََلثَةُ أَْميالٍ :  قوُل ابِن األَثِيِر ، وقَْد َوقََع في رَوايَة ُمْسِلٍم ، َونَبَّهَ عليه ِعيَاٌض وَغْيرهُ وقالوا وإِنََّما الَوَهُم ِمْن ُرَواةِ الَحِديِث ِمْن  الصَّ

 أَي وِهي في ِكتَابِهِ  الدَّاَرقُْطِنيُّ  َمامُ اإلِ  إِْسقَاِط ِزيَاَدةٍ َذَكَرَها

__________________ 
 وقد مرت اإلشارة إىل ذلك يف املادة.« امتاروا» ( عن األساس ا وابألصر1)
رَب.:  ( قا  ابن بري معقباً 2)  لي  بصحيح ا إلا ِجراب وُجرحب مجض أجح
 شبهت كواكبها ِبرب األجرب.:  ملا فيها من الكواكب ا كبهنا جرب هلا. ويف املقايي السماء ا ليت بذلك :  واجلرابء:  ( عبارة الصحاح3)
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 ... الجي ال يدور فيها:  ( يف اللسان4)
 ء فيها.ممحلة مقحوطة ال شي:  أرض جرابء:  ( اللسان5)
 .«ة» دون ذكر الرمز« .. وقرية ِبنب»:  ( يف القاموس6)
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َ اَنِحَيجَيح  ِتلحَك الزايدةُ  يَما َباح َ املدينةِ   َأي مقداُر ما بَا َحاَفجيَِ ا َوحضِ   َحوحضــــــــــــــِ ِ و  َكَما باح َقارَِباح تَـ
ُ
َلَديحِن امل  با هذيِن البَـ

َف الَواِو الَعاِطَفِة قـَبحَر أَذحرَُح ا وقَاَ  ايقوتٌ  وأَذحرُحَ  َجرحاَبءَ  ح َح حذح َرُف الدِّيِن يعقوُب :  ومنهم َمنح صــــــــَ َثيِن اأَلمرُي شــــــــَ وَحد 
ا أَلن  الواِقَف يف هذه يـَنحظُُر  (3)غرَي َمر ٍة وبينهما ِميٌر واحد َأو َأقر   اجلَرحاَبءَ و  رأَيحُت أَذحرُحَ :  قا  (2)اهلََذاَبينّ  (1)بَن  مد 

َع  َرُجالً من  َتدح ِهَد به ا مث َلِقيُت َأان  [َأهر]هِذِه ا واســح ح ِة ذلك فشــَ َهَدُه عل  صــِ َتشــح َ  ا واســح تلك الناِحيِة وحنن ِبِدَمشــح
بَلحتـُُهمح عن ذلَك فُكريف قاَ  مثَر قـَوحلِه ا يف َحَياِة رســــــــــو  ِ   اجلَرحاَبءُ و  فُِتَحتح أَذحرُحُ و  غرَي واحٍد من َأهر تلك الن اِحَيِة وســــــــــَ

ُر أَذحرَُح عل  ماَئة ِديَناٍر ِجزحيًَة.سَ  وسلموآلهعليههللاصلى ٍض ا ُصوِلَح َأهح  َنَة ِتسح
َراعِ والِمَساَحِة ، وهو َعَشَرةُ أَْقِفَزةٍ ، لُكّلِ قَِفيٍز منها َعَشَرةُ  الَجِريبُ و ُجْزٌء من :   أَْعِشَراَء ، فالعَِشيرُ ِمَن األَْرِض والطَّعَاِم ِمْقَداٌر َمْعلُوُم الذِّ

ً :  ، ويقال الَجِريبِ  منمائة ُجْزٍء  ً  أَْقَطَع الَواِلي فاُلنا ، وهو َمِكيلةٌ معروفَةٌ ، وكذلك أَْعَطاهُ َصاعاً  َجِريبٍ  (4)مَن األَْرِض ، أَي َمْبَزَر  َجِريبا

ةِ الَواِدي أَي َمْبَزَر  قاله ابُن سيده ، قال  ْكياٌل قَْدُر أَْربَعَِة أَْقِفَزةٍ مِ  الَجِريبُ :  قَِفيٍز ، ويقال (4)َصاع ، وأَعطاهُ قَِفيزاً ، أَي َمْبزَر  (4)من َحرَّ

َراعِ ونحِو ذلك ،:  وقال بَْعُضُهم:  شيُخنَا ْطِل والُمّدِ والذِّ كَرِغيٍف وُرْغفَاٍن وأَْرِغفَة ،  ُجْربَانٌ و أَْجِربَةٌ  ج إِنَّه يَْختَِلف باختالِف البُْلَداِن كالرَّ

ً ِكاَلُهَما َمقيٌس في هذا الَوْزنِ  َمة الُسَهْيِليُّ في الروض َجْمعا َل مسموٌع ال يقاُس ، والثاني هو الَمِقيُس ، وَزاَد العاَلَّ   ، وَزَعَم بَْعٌض أَنَّ األَوَّ

، ونقل عن قَُداَمةَ الكاتِِب  هو إِْطاَلٌق في َمَحّلِ التَّْقيِيدِ :  ، وقال شيخنا الَمْزَرَعةُ :  الَجِريبُ :  قِيلَ و على فُعُول ، قاله شيُخنَا ُجُروبٌ  ثالثاً وهو

ً  الَجِريبُ و ، عن الليث ، أَْجِربَةٌ  مطلقاً ، وَجْمعُه الَواِدي:  الَجِريبُ و أَنَّهُ ثاََلثَةُ آاَلٍف وِستُِّمائَِة ِذَراعٍ ، وقد تَقدَّم آنِفاً ما يَتعلّق بذلك ،  َوادٍ  أَيضا

ةُ النَّاِر بِحَذائِِه قال  : مْعُروٌف في بالِد قيٍس ، وَحرَّ

 اجلَرِيبِ َحل تح ُسَليحَم  َجاِنَب 
رِيـــــــــــــــــــــِب  َة الـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــــــََ  أبَِجـــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــــــــبِ     رِي ــــــــــــــــــــــــــَ ر  ال َداٍن وال ق   ــــــــــــــــــــــــــََ

  
 :  تعالى ، وقال الراعيقَِريٌب من الثُّْعِل ، وسيأْتي بيَانُه في أََجلَى وفي أَْخَراب إِن شاَء هللا :  الَجِريبُ و

ا  يـــــــــــــــن رِيـــــــــــــــبِ أملَح أَيحِت حـــــــــــــــَ نـــــــــــــــا  ابجلـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ    ـــــــــــــــََ

رِ و     َرٍة فـــــــــــــــاأَلاَبتـــــــــــــــِ مـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ  غـــــــــــــــَ ا أَبعـــــــــــــــح يـــــــــــــــن  حـــــــــــــــَ

  
 بْكٍر وتَْغلَب.:  َمنَاِزُل بَنِي َوائِلٍ :  الَجِريبِ  وبَْطنُ 

يَتِ  الَمْزَرَعةُ ،:  كالَجِريبِ  ، بالَكْسرِ  الِجْربَةُ و  :  الَمْزَرَعةُ المعروفةُ بوادي َزبِيد ، وأَنشد في المحكم ِلبِْشِر بِن أَبِي َخاِزمٍ  الِجْربَةُ  ومنه ُسّمِ

ٍة  يــــــــــــ  َرشــــــــــــــــــــــــــِ ئــــــــــــِر عــــــــــــن جــــــــــــُ اِء الــــــــــــبــــــــــــِ َر مــــــــــــَ د   حتــــــــــــََ

لـــــــــــَ      ةٍ عـــــــــــَ رحبـــــــــــَ ا جـــــــــــِ ُروهبـــــــــــَُ و الـــــــــــدِّاَبَر غـــــــــــُ لـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

  
ْبَرةُ  بَارُ الَكْرَدةُ من الَمْزَرَعِة والَجْمُع :  الدَّ  : واستعارها امرؤ القيس للنخل فقال:  قال أَبو حنيفة القََراُح ِمَن األَْرِض :  الِجْربَةُ و الّدِ

 (5) ََنٍر َأو َكَجّنِة يـَثحِربِ  َكِجرحبَةِ 
 ِجْربٌ :  والَجْمعُ :  حكم ، قالحكاها أَبو حنيفةَ ، ولم يَذكر االستعارة ، كذا في الم (6) الُمْصلََحةُ لزْرعِ أَو َغْرٍس  هي األَْرِض  الِجْربَة أَو

 البُْقعَةُ الَحَسنَةُ النَّبَاِت وجمعَُها:  الِجْربَةُ :  ، وعن الليث ِجربَةٌ  القََراُح وَجْمعُهُ  الِجْربُ :  كِسْدَرة وِسْدٍر وتِْبنٍَة وتِْبن ، وقال ابُن األَْعَرابيّ 

 :  ، قال الشاعر ِجَربٌ 

رُي وَ  افــــــــــــِ ٌر ِإال  َعصــــــــــــــــــــــــــَ اكــــــــــــِ ا شــــــــــــــــــــــــــَ ةٍ مــــــــــــَ رحبــــــــــــَ   جــــــــــــِ
ا    ريُهـــــــــــــَ طـــــــــــــِ يـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ارٌِح فـ ا قـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ وُم ِإلـــــــــــــَ قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  يـ

  
:  الِجْربَةُ و هاهنا أََحَد هذه األَشياِء المذكورة ، كذا في لسان العرب الِجْربَةُ  (7)يجوُز أَْن يكوَن « قَارح» بََدلَ « شارح» والذي في المحكم

 الَماُء في ، كذا نَّص ابن ِسيده في المحكم ـوفي نسخة بالشين المعجمة  ـ، بالثاء المثلثة  ْنتَثِرَ ِجْلَدةٌ أَْو باِريَّةٌ تُوَضُع على َشِفيِر البِئِر ِلئالَّ يَ 
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__________________ 
 ا سن.:  ( معجم البلدان1)
 اهلذايين ابلباء. وهو قبير من األكراد ينزلون يف نواحي املوصر.:  ( معجم البلدان2)
 .«وأقر»:  ( معجم البلدان3)
 حتريف.« مربز» يف املطبوعة الكويتية( 4)
 :  ( متامه يف ديوانه5)

ــــــــــــــــة فــــــــــــــــو  عــــــــــــــــقــــــــــــــــمــــــــــــــــة   عــــــــــــــــلــــــــــــــــون أبنــــــــــــــــطــــــــــــــــاكــــــــــــــــي

ــــــــــــــــرب    ــــــــــــــــث ــــــــــــــــة ي ــــــــــــــــة َنــــــــــــــــر أو كــــــــــــــــجــــــــــــــــن  كــــــــــــــــجــــــــــــــــرب

  

 كر أرض أصلحت لزرع أو غرس.:   اجلربة:  ( يف اللسان6)
 تكون.:  ( اللسان7)
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اءُ  هي ِجلحَدةٌ  الِبئِر ا َأو
َ
َها امل َر َعَليـح َوِ  لِيَـَتَحد   .(1)يتحدر عليه املاء :  ا وعبارة امكم ُتوَضُض يف اجَلدح

ةٌ بإِْفِريِقيَّةَ َهِذِه القَْريَةُ بَْلَدةٌ َعِظيمَ :  ، كذا قاله ابُن منظور أَيضاً ، وقال شيُخنَا ة بالَمْغِربِ :  بالفَتْحِ  ، بِاَل اَلٍم ، َكَما َضبََطَها ابُن األَثيرِ  َجْربَةُ و

منها ، بل هي  في جزيرة البَْحِر الَكبِيِر ، ليست من أَْرِض الَمْغرب المنسوبة إِليها ، وأَهُل الَمْغرِب يَعُدُّونها من بالد الشَّْرق ، وليست

 جزيرة في وسط البَْحِر في أَثْنَاِء بحِر إِفريِقيّةَ.

ا في تَْرَجَمِة ُرَوْيِفعِ بِن ثابٍت في االْستِيعَاِب وغيره. َوُرَوْيِفُع بُن ثابٍِت هذا َجدُّ ابِن َمْنُظور ، وقد وقد ذكر ابُن َمْنُظور أَنه جاَء ِذكُرهَ :  قلت

 َساَق نََسبَه إِليه.

ازِ ، بُن  ِعيَاضُ  القَاضي فيما َحَكاه إَِشاَرة إِلى الضَّْعفِ  لُغَيَّةُ  الفَتْحُ  َواَل يُْفتَُح أَو ، بالَكْسرِ  الِجَرابُ و  موسى اليَْحَصبِيُّ في المشارق عن القَزَّ

ةِ  (2) وغيِره يت ، ونسبَه الجوهرّي وابُن منظور للعامَّ هو ِوَعاٌء :  ، معروف ، فهو أََعمُّ من الِمْزَوِد ، وقيل الِمْزَوُد أَِو الِوَعاءُ :  كابن السّكِ

 كِكتاب وُكتٍُب ، على القياس ُجَربٌ  ج يُْستَْعَمُل في قَِراِب السَّْيِف َمَجازاً ، كما أَشار له شيُخنَا ،من إِهاِب الشَّاِء اَل يُوَعى فيه إِالَّ يَابٌِس وقد 

األَْولَى َعَدُم ذكره ، إِلى أَن :  بَضّم فسُكوٍن ، ُمَخفَّف من األَول ، ذكره ابْن منظور في لسان العرب وغيُره ، فانظره مع قول شيخنا ُجْربٌ و

ُجوا عليه ،ولذا ل:  قال إِنَّه َمْسُموٌع فيه :  قال الفَيُّوِميُّ  أَْجِربَةٌ و م يذكره أَئّمة اللغة وال َعرَّ
 ، وحكاه الجوهرّي وغيُره. (3)

َها وَحَوالَْيَها ِمْن أَْعاَلَها إِلى َما بَْيَن َجالَيْ :  ِجَرابَُها:  ، وفي المحكم ، وقِيلَ  اتَّساُعَها:  ِمَن البِئْرِ  الِجَرابُ و ِوَعاُء الُخْصيَتَْيِن ،:  الِجَرابُ و

ِلَها إِلى آِخِرها.:  بالِحَجاَرةِ. وعن الليث ِجَرابََها اْطوِ :  َجْوفَُها من أَعالَها إِلى أَْسفَِلَها ، ويقال:  أَْسفَِلَها ، وفي الصحاح  جوفُها من أَوَّ

ازِ لَقَُب يَْعقُوَب بِن إِبراِهيَم :  الِجَرابُ و ثِ  البَْغَداِدّيِ  (4) البَزَّ عن الحسِن بن َعَرفَةَ ، وولُده إِسماعيُل بن يعقوَب حدََّث عن أَبي جعفٍر  المَحّدِ

 .345محمِد بن غالٍب تَْمتَاٍم والُكَديمّي ، مات سنة 

ٍد القَُرِشّيِ  ُكْنيَةُ  ِجَرابٍ  أَبُوو  ، عن َعَطاٍء. َعْبِد هللِا بن ُمَحمَّ

 من الشَّْحِن. السَِّفينَةُ الفَاِرَغةُ :  كغَُرابٍ  مِّ بالضَّ  الُجَرابُ و

 جاَء ذكُره في الَحِديِث ، وهي بِئٌْر قَِديمةٌ َكانَت بَمكَّةَ.:  ِمثْلُهُ في الصحاح والروض للسَُّهْيِلّيِ ، وقاَل ابُن األَثِيرِ  َماٌء بَِمكَّةَ :  بِاَل المٍ  ُجَرابٌ و

َدةً  الَجَربَّةُ و َكةً ُمَشدَّ َداُد منها هي َجَماَعةُ الُحُمِر ، أَو:  ُمَحرَّ ،  َجَربَّةٌ :  إِذا َكانُوا َجَماَعةً ُمتََساِوينَ  منا لألَْقِويَاء:  قد يقالُ و أَي الُحُمرِ  الِغاَلُظ الّشِ

 :  قال

ةٌ  ـــــــــــــــــــــــ  َرب ـــــــــــــــــــــــكِّ   جـــــــــــــــــــــــَ ِر األَب مـــــــــــــــــــــــُ حـــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــــَ

ي    ذَكـــــــــــــــــِّ ا َواَل مـــــــــــــــــُ رٌَع فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــَ  اَل ضــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
.:  لمحكم ، يَقُولُ كَذا في ا  نَْحُن َجَماَعةٌ ُمتََساُووَن وليس فينا َصِغيٌر َواَل ُمِسنٌّ

 َمْوِضٌع.:  واألَبَكُّ 

َح أَبو َحيَّاَن وابُن ُعصفوٍر وغيُرهما بأَن النُّون زائدة ، كما هو ظاهُر صنِيعِ :  قال شيُخنا كالَجَرْنبَةِ  الَكثِيِر ، أَيضاً بمعنى الَجَربَّةُ و َصرَّ

، مثََّل به سيبويِه  َجَربَّةٌ  يقال عليه ِعيَالٌ :  بِفَتْحٍ وُسُكوٍن ، وهو خطأٌ ، وفي المحكم كالَجْربَةِ :  لمؤلِِّف ، انتهى ، ويُوَجد هنا في بعض النسخا

يراِفيُّ ، وإِنما قالوا تَْيِن ، كالُحُزقَّةِ  نِي عامٍر ،ِلبَ  َجبَلٌ :  الَجَربَّةُ و ، َكَراِهيَةَ التَّْضِعيفِ  َجَرْنبَة:  ، وفَسََّره الّسِ وهكذا َضبَطه  أَْو ُهَو بَضمَّ

َجال الذيَن ال َسْعَي  (5)الصُّالَمة :  الَجَربَّةِ :  الصاغانّي ، وقال ابن بُُزْرجَ  احُ  (6)من الّرِ ِرمَّ ِهم ، قال الّطِ  :  لهم ، وهم مع أُّمِ

َباَن و  نـــــــــــــــَ دح هـــــــــــــــَ ِرمٍي قـــــــــــــــَ يٍّ كـــــــــــــــَ ةٍ حـــــــــــــــَ َربـــــــــــــــ    جـــــــــــــــَ
نِ و     اُ اَن ابأَلاَيمـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ مح نـ ر تح هبـــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــَ

  
 ، كذا في المحكم. َواَل يَْنفَعُونَ  أَْكالً َشِديداً  الِعيَاُل يَأُْكلُونَ :  الَجَربَّةُ  يُقَاُل ؛ (*) و

 القَِصيُر من هو بغير َهاءٍ  الَجَربُّ :  عن أَبي عمروو

__________________ 
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 يتحدر عليها املاء.:  ( اللسان1)
 حكاه النووي وعياض قبله.:  ( يف إحد  نسخ القاموس2)
 ولض أجربة أيضاً.:  ( يف املصباح3)
 .«البزار» وابألصر« البزاز» ( كذا يف مو القاموس4)
 .«الصالبة» ( عن اللسان ا وابألصر5)
 .«ال يساء هلم»:  ويف نسخة أخر « ال نساء هلم» يف نسخة من التهذيب« قوله ال سعي هلم» وهبامشه( كذا ابألصر واللسان ا 6)

 .«و» بد  [َأو: ] يف القاموس )*(
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 :  الل ئيُم اخلَِبيُث ا وقا  َعَبايَُة الس َلِمي   اخَلب   الرَِجا ِ 
ا  هــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ تـ دح َزو جــــــــــــــــــــح َك قــــــــــــــــــــَ َراب  ِإنــــــــــــــــــــ    جــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــــــح     َو خمـــــــــــــــَُ ُه وهـــــــــــــــُ بـــــــــــــــُ احَتحســـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــ   ٍذ ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 لَيحَ  ِبَشايف أُمِّ عمرٍو َشطحَبا

ٌ :  بِِجِلبَّانٍَة ، ويقال« اللسان» وَمثَّلَهُ في َكِعِفتَّانَةٍ  الِجربَّانَةُ و ابَةُ البَِذيئَةُ  ، وهي ِجِربَّانَةٌ  اْمَرأَة خَّ السَّيِّئةُ الُخلُِق ، َحَكاهُ يعقوُب ، قالَه ابُن سيده  الصَّ

 :  ، قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر الِهاَلِليُّ 

ةٌ  نـــــــــــــــَ راب  ا  جـــــــــــــــِ اَرهـــــــــــــــَ َ ي محـــــــــــــــِ اُء خَتحصـــــــــــــــــــــــــــــِ  َورحهـــــــــــــــَ

ي     فــــــــِ دُ  (1)بــــــــِ اَلمــــــــِ ا اجلــــــــَ هــــــــَ يـــــــــح ًَا ِإلــــــــَ ريح غــــــــَ  خــــــــَ نح بـــــــــَ  مــــــــَ

  
ُل أَ  (2)تُْخِطي ِخَماَرَها :  ومنهم َمْن يَْرِوي بدالً من الِم ِجِلبَّانٍَة ، إِنّما هي لُغَةٌ ، وهي  ِجِربَّانَةٍ  ولْيَست راءٌ « ِجِلبَّانَةٌ » َصّح ، ويُْرَوىواألَوَّ

ْخَمةُ.:  الِجِربَّانَةُ :  مذُكوَرةٌ في موِضِعَها ، وقيل  الضَّ

يَاح:  قيلَ  كِكيِميَاءَ  بالَكْسِر والَمدِّ  الِجْربِيَاءُ و وقال :  ، كذا في الكامل والِكفَايَة وهو قوُل األَصمعّي ، ونَقَله الصاغانيُّ  (3) الشَّْمأَلُ  هي من الّرِ

يحُ  هي أَو ، نقله الليُث عن أَبي الدُّقَْيِش ، فََهَمزَ  بَْرُدَها ِجْربِيَاُؤَها أَو َشْمأٌَل بَاِرَدةٌ  الِجْربِيَاءُ :  الليث بَا التي تَُهبُّ  الّرِ  بيَن الَجنُوِب والصَّ

 :  ، وقيل ، هي النَّْكبَاُء التي تَْجِري بين الشََّماِل والدَّبُوِر ، وهي ِريٌح تَْقَشُع السََّحاَب ، قال ابُن أَْحَمرَ  كاألَْزيَبِ 

زَامـــــــــــــَ   ِر اخلـــــــــــــُ ـــــــــــــِ نح َقســـــــــــــــــــــــــــًا َذف ٍر مـــــــــــــِ جـــــــــــــح  هبـــــــــــــَِ

اَد      اءُ هتــــــــــــــََ ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ رحب ا اجلــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ــــــــــــــن ي ــــــــــــــِ ن ــــــــــــــه ا ــــــــــــــَ  ب

  
:  ، وقِيَل أِلبنَِة الُخّسِ  الِجْربِيَاءِ  وأُراه ُمْشتَقًّا منَ :  ، أَي الَحَصى الذي فيه التَُّراُب ، قال بالَجِريبِ  قاله الجوهرّي ، وفي لسان العرب وَرَماهُ 

ً  الِجْربِيَاءُ و ، تَْحَت غّبِ َسَماٍء. ِجْربِيَاءُ  (4)فَقَالَْت َشْمأٌَل  ؟َما أََشدُّ البَْردِ  ِعيفُ :  أَيضا ُجُل الضَّ ض السابعِة كما أَّن الِعْربِيَاَء اسٌم ، واسٌم لألَرْ  الرَّ

مِّ  ُجُربَّانُ و للسماء السابعة ، لِه مع ُسُكوِن الراء كما هو الُمتَبَاِدُر من عبارته ، وِمثلُه في الناموس ، قال  القَِميص ، بالَكْسِر والضَّ أَي في أَوَّ

اء تابٌع للجيم إِ :  شيخنا ت وإِن ُكِسَر ُكِسَرت ، والذي في لسان العربوالمشهور فيه تشديُد الباِء ، وضبُط الرَّ ْرعِ  ِجِربّان: و ن ُضمَّ ُضمَّ الّدِ

لَبِنَتُهُ :  القَِميِص بالضم ، أَي مع تشديد الراءِ  ُجُربَّانُ و ، وقد يقال بالضّم ، وبالفارسية َكِريبَان ، َجْيبُه:  (5)والقميِص أَي كسحبان 
(6)  ،

ٌب ، ةَ الُمَزنِّيِ في حديث قُ و فارسيٌّ ُمعَرَّ ، بالضم ، أَي مشدَّداً هو َجْيُب  «ُجُربَّانِهِ  في يَدي فَأَْدَخْلتُ  وسلموآلهعليههللاصلىأَتَْيُت النَّبيَّ » رَّ

اِء وتشديِد البَاِء ، للقميِص  الِجِربَّانُ :  القَِميِص ، واألَلُف والنُّوُن َزائَِدتَاِن ، وفي المجمل والِذي في :  ، قال شيُخنَا (7)بكسر الِجيم والرَّ

إِنَّ :  ممدوداً في األَول ، وبالنون بعد األلف في الثاني ، ثم قال بعد ما نَقََل من الصحاح والمجملِ  جرباء:  أُصوٍل صحيحٍة من القَاُموس

سخ مع كثرتها وتعدُِّدَها عندي ، ال في نسخة صحيحٍة ، وال سقيمة ، فضالً عن األُصول في النُّ  (8)الَمدَّ تصحيٌف ظاهٌر ، فلم أَجد 

 هذا من ِعْنِديَّاتِه ، أو سهٌو من ناسخِ نُسخته ، وأَنت خبير بأَن هذا وأَمثال ذلك ال يَُؤاخذ به المؤلُف ، ثم قال ـوهللاُ أَعلُم  ـالصحيحة ، وأَظن 

القَِميُص أَي َطْوقُه ، بفتح الجيم وَكْسِر الراِء وَشّدِ الباِء ، فإِنه إِْن َصحَّ فَقَْد أَغفَلَه أَرباُب  َجِربَّانُ :  ّي في الِعنَايَةِ وأَْغَرُب منه قوُل الَخفَاجِ : 

 التأْليِف ، وإِال فهو َسْبُق قَلَم ، صوابُه بكسر الجيم إِلخ.

َب بَقي َمضبوطاً الِقيَاُس مع الَخفَاِجّيِ ، فإنه هكذا هو :  قلت مضبوط بالفَارسيّة على األَفصح َكِربيان بفتح األَول وكسر الثاني ، فلما ُعّرِ

 على حاِله ، ثم رأَْيُت في المحكم مثَل ما ذكرنا ، والحمد هلل على ذلك.

وعلى األَّوِل أَنشد الراعي  يُْجعَُل فيه السَّْيُف وِغْمُده وَحَمائِلُه (9)َمْخُروٌز  ءٌ َحدُّه ، أَو شي:  مضموماً ُمَشدَّداً  ُجُربَّانُهو كعُثَْمان السَّْيفِ  ُجْربَانُ و

(10) : 

__________________ 
 .«بغ » ( عن اللسان ا وابألصر1)
 .«محارها» ( ابألصر2)
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 الشما .:  ( اللسان3)
 ِشا .:  ( اللسان4)
 سقطت من اللسان.« ( أي كسحبان5)
قوله لبته كذا خبطه وابلنســـخ أيضـــاً والذي يف الصـــحاح يف مادة   ب ن ولبنه »:  وهبامش املطبوعة املصـــرية« لبته» ( عن اللســـان ا وابألصـــر6)

ن القميص أيضــــاً :  وقوله بتشــــديد الراء ا ليســــت يف اللســــان ا ويف الصــــحاح« القميص جرابنة ن الســــيف ابلضــــم والتشــــديد قرابه ا وُجُراب  :  وُجُراب 
 .«لبنته
ن:  مر( عبارة اجمل7)  للقميص.:  واجلُُراب 
 .«أجده:  قوله فلم أجد كذا خبطه ولعله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
 .« زوز» ( عن اللسان ا وابألصر9)
 قا  الراعي.:  ( يف اللسان10)
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ا و  نـــــــــــَ اَج بـــــــــــِ هـــــــــــَ ـــــــــــُ ِر َأنح يـ ائـــــــــــِ مـــــــــــَ لـــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــ   عـــــــــــَ

رحاَبنُ     بِ   جـــــــــــــــــُ ِد َعضـــــــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــَ رِّ مـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــُ

  
ُجِل وَسْوُطه وما يَْحتَاج إِليه وفي الحديث:  أَي مضموماً ُمشدداً  الُجُربَّانُ :  (1)وقال الفّراُء  ْخُم ، يكون فيه أَداةُ الرَّ  قَِراُب السَّيِف الضَّ

 أَي ِغْمِده ، كذا في لسان العرب. «ُجُربَّانِهِ  والسَّْيُف في»

ً و بَهُ تَْجِريبا  التََّجاِرب مَن الَمَصاِدِر الَمْجُموَعِة ويجمع على التَّْجِربَةُ :  وفي المحكم اْختَبََره:  غيَر َمِقيٍس  تَْجِربَةً و ، على القياس َجرَّ

 : ، قال النابغة التجاِريبو

 الت َجاِربِ ُكر    ُجرِّبحنَ ِإىَل اليَـوحِم َقدح 
 :  وقال األَعشى

مح  وهُ كــــــــــــــَ ر بــــــــــــــُ افــــــــــــــمــــــــــــــا زَاَدتح  جــــــــــــــَ م ــــــــــــــََ   رهبــــــــــــــُُ
ا    عــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ َد والــــــــــــــفــــــــــــــَ جــــــــــــــح

َ
َة ِإال  املــــــــــــــ دامــــــــــــــَ  َأاَب قــــــــــــــُ

  
 فإِنه َمصدٌر مجموع ُمْعَمٌل في المفعول به ، وهو َغريٌب ، كذا في المحكم ، وقد أََطاَل في شرح هذا البيت فََراِجْعه.

بٌ  َرُجلٌ :  يقالو بُ و أَي باََلهُ غيُرهُ ، ِعْنَدهُ  (*) ما كعُنِيَ  بُِليَ  قَدْ :  ، كمعَظَّم ُمَجرَّ ثٍ  ُمَجّرِ بََهاو َعَرَف األُمورَ  قد:  على ِصيغَة الفاِعل كُمَحّدِ  َجرَّ

ٌس قد بَتهُ  ، فهو بالفَتْحِ ُمَضرَّ بُ :  األُموُر وأَْحَكَمتْهُ ، وبالَكسر فاعل ، إِال أَن العََرَب تَكلَّمت به بالفَتْح ، وفي التهذيب جرَّ  الذي قد:  الُمَجرَّ

بِ  أَْنَت َعلَى» ِمْن أَْمثَاِلِهمْ :  في األُُموِر وُعِرَف ما ِعْنَده ، قال أَبو زيد بُجرِّ  :  قالَتْهُ اْمَرأَةٌ لرجٍل َسأَلََها بَْعَد ما قَعََد بْيَن ِرْجلَْيَها« الُمَجرَّ

ب أَْنَت َعلَى» َعْذَراُء أَْنِت أَْم ثَيٌِّب قالت لهأَ  ا أَْشفَى َعلَى ِعْلِمه ، وفي األََساس ، وفي الَمثَلِ يقاُل عنَد َجَواِب « الُمَجرَّ  اَل إِلهَ » السَّائِِل َعمَّ

بَةٌ  َوَدَراِهمُ  (3)َء ِمْن إِلَهِه لَكثَْرةِ َحِلِفه به كاِذباً بَِري (2)كأَنَّهُ :  قالوا« ِلُمْجربٍ  ، عن ُكَراع ، وقالت عجوٌز في َرُجٍل كان  َمْوُزونَةٌ  أَي ُمَجرَّ

 :  ينه ُخُصومةٌ فبلغها َمْوتُهبينها وب

ُه  ف  ُروحــــــــَ تــــــــَ ــــــــح ــــــــذي ال مــــــــوحِت ال لــــــــح ــــــــِ ُر ل عــــــــَ َبجــــــــح  ســــــــــــــــــــــَ

َة َ ِوايَ و     د  ُ ٍد ِبـــــــــــــــــــِ َح يف  ـــــــــــــــــــَح بـــــــــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

اً  َا ِدرح ـــــــــــــــَ تـــــــــــــــِّ ارًا وســـــــــــــــــــــــــــــِ َا ِديـــــــــــــــنـــــــــــــــَ الثـــــــــــــــِ  ثـــــــــــــــَ

ةً     ـــــــــــــَ ر ب ـــــــــــــا جمـــــــــــــَُ ي ـــــــــــــِ واف ااًل صـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــَ ـــــــــــــِ دًا ث قـــــــــــــح ـــــــــــــَ  نـ

  
 :  السُّلَِميُّ وقال العَبَّاُس بن ِمْرَداٍس 

مح  كــــــــــــُ حــــــــــــَ بــــــــــــ  وَ  ِ  صــــــــــــــــــــــــــَ اُ  َرســــــــــــــــــــــــــُ  ِإيّنِ ِإخــــــــــــَ

انُ     ـــــــــــه يف َفضـــــــــــــــــــــــــاِء اأَلرحِض أَرحكـــــــــــَ ًا ل يحشـــــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــــَ

  

مح  كــــــــُ َ  َلرِكــــــــَ يــــــــح ــــــــَ ٌم ل يــــــــح لــــــــَ مح ســــــــــــــــــــــُ وكــــــــُ مح َأخــــــــُ يــــــــهــــــــِ  فــــــــِ

انُ و     اُد ِ  َغســــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــَ وَن عــــــــــــــِ مــــــــــــــُ لــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  

دوَ  نـــــــــــو َأســـــــــــــــــــــــــَ ىَن بـــــــــــَ مـــــــــــح ه الـــــــــــيـــــــــــُ اَدتـــــــــــِ   يف ِعضـــــــــــــــــــــــــَ
َراَبنِ و     انُ :  اأَلجـــــــــــــح ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــح ٍ  وُذبـ ـــــــــــــح ب و عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ن ـــــــــــــَ  بـ

  
ّي ، وفي األَساس ،  األَْجَربَانِ  تَأَلََّب َعلَْيهِ :  ومن الَمَجازِ :  فالصَّواُب على هذا َرْفع ذُبياَن معطوٌف على قوله بَنُو َعْبٍس ، كذا قاله ابُن بَّرِ

 وذُْبيَاُن. (4)وُهَما َعْبٌس 

 .(5)بن بَْكٍر من قَْيِس َعْياَلَن  دِ َحيٌّ بَنِي َسعْ :  األََجاِربُ و

كقَُرِشّيٍ ، على غير قِياٍس  ُجَربِيٌّ  وهو أَبُو قَبِيلٍَة ، والنِّسبةُ إِليه في ُهَذْيلٍ  نََسبُهُ  بُن َسْعدٍ  ُجَرْيبُ و ة بَِهَجَر ،:  واٍد باليََمِن و:  ، كزبير ُجَرْيبٌ و

ً  ُجَرْيبٌ و ، منهم عبُد َمنَاِف بُن ِرْبعٍ بالكسر ، شاِعٌر جاِهِليٌّ ، اِهدِ  أَيضا ِد بِن إِْسَماِعيَل بِن إِبراِهيَم بِن إِسماِعيَل الزَّ الِكاَلبِّيِ  َجدُّ َجّدِ ُمَحمَّ

 َث.البَْلِخّي ، َحجَّ بَْعَد الِعْشِريَن وأَربعمائٍة ، وَحدَّ 

 :  شاِعٌر آَخُر ِمْن بَنِي الُهَجْيِم وِمْن قَْوِلهِ  ُجَرْيبَةُ و من ُشعََراِئِهم ، بُن األَْشيَم َشاِعرٌ  ُجَرْيبَةُ و
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ا و  ريَهـــــــــــــَ تـــــــــــــِ َبن  قـــــــــــــَ ُة كـــــــــــــَ غـــــــــــــَ ابـــــــــــــِ ي  ســـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

َو ِ     جــــــــــــح ا كــــــــــــاملــــــــــــِ وحهنــــــــــــَُ اِوِد ا لــــــــــــَ َدُ  اأَلســـــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــَ

  
 :  وهو الذي يقولُ  عاِصُم بُن ُدلَفَ :  الَجْربَاءِ  أَبُوو

و  ــــــــــــــــُ رحاَبءِ َأاَن أَب ُم  اجلــــــــــــــــَ اصــــــــــــــــــــــــــــــِ ي عــــــــــــــــَ  والــــــــــــــــِح

ذمِثُ     دًا مـــــــــــــــــــــَ ٌر وغـــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــح وحَم قــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــح

  
يقَِة  َصاِحُب ِخَطاِم َجَمِل َعائَِشةَ  وهو ّدِ  يَْوَم الَجَمل. اعنههللارضيالّصِ

 َجِربَ  َمالَهُ :  وَسِلَم ُهَو ، وقولُُهم في الدَُّعاِء على اإِلْنَسانِ  إِبلُه َجِربَتْ  أَي َزيدُ  َجِربَ و َهلََكْت أَْرُضهُ ،:  َكفَِرحَ  َجِربو

__________________ 
 ِشر عن ابن األعرايب.:  ( يف اللسان1)
 .«كبنه:   قاله»:  ( عن أساس البالغة ا وابألصر2)
 .«أنه ال هناء عنده إذا طلب إليه»:  ( زيد يف األساس3)

 عنده. [كان]ما :  يف القاموس )*(
 بنو عب .:  ( كذا ابألصر واألساس ا ويف الصحاح واللسان4)
 يقا  األجارب لولد كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم ما عدا مالك وعمرو منهم يقا  هلما املزروعان لكثرة أمواهلما.:  ( يف مجهرة ابن حزم5)
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َربَ  ا وَأن يكونُوا أَرَاُدوا ابجلََربِ  وَحِرَب َ ُوُز َأنح يكوَنوا َدَعوحا عليه َباعاً  َجرَِبتح  ا َأيح  َأجح وُهمح  جِلَِربَ  ِإبُله فقاُلوا َحِرَب ِإتـح
ماً  ِإبُله ا فحَذُفوا اإِلبَر وأَقَاُموُه ُمَقاَمها ا كذا يف لســـــــــان  َجرَِبتح  ا و وُز َأن يكونُوا أَراُدوا (1)مم ا َقدح يُوِجُبوَن اإِلتـحَباَع ُحكح

 العرِب.
بُ و  ، َذَكَره الصاغانّي. األََسدِ  من أَْسَماءِ  ، كُمعَظَّمٍ  الُمَجرَّ

ْجلِ :  كَجْعفَرٍ  الَجْوَربُ و ٌب ، وهو بالفَاِرِسيَّة َكْوَرب ، وأَْصلُه كوربا ، َمْعنَاهُ  ِلفَافَةُ الّرِ ْجل ، قَالَهُ ابن اياز عن ِكتَاِب الُمَطاَرَحِة قَ :  ُمعَرَّ ْبُر الّرِ

ََّخذُ للّدِفْ :  الَجْوَربُ :  كما نقله شيخنا عن شفاِء الغليل للخفاجّي ، ومثله البن سيده ، وقال أَبو بكِر بُن العََربِّيِ  ِء ِغَشاَءاِن ِلْلقََدِم ِمْن ُصوٍف يُت

 (3)كما قالُوا في جميعِ  (2) َجَواِربُ  قد قالواو القََشاِعَمةُ ،:  ُدوا الهاَء لمكان العُْجَمِة ، ونظيُره من العَربِيَّةِ زا َجَواِربَةٌ  ج ، وكذا في الِمْصبَاحِ 

 وفي أَْرُجِلِهم (4) ُجْربٌ  ، وَجاُءوا في أَْيِديِهم الجْوَربِ  وُهَو أَْنتَُن ِمْن ِريحِ :  الَكْيلَجِ َكيَاِلُج ، ونظيُره من العربية الكواِكُب ، وفي األََساس

يت منه فِْعالً ، فقال يَِصُف ُمتَقَنَِّص و َجَواِربةٌ و (5)، ولهم مواِرقة  َجَواِربُ  بَاءِ  (6)استعمَل ابُن السّكِ  لَبَسُهَما ،:  تََجْوَرَب َجْوَربَْين قد:  الّظِ

 فَلَبَسهُ. اهُ أَْلبَْستُهُ إِيَّ  أَيْ  َجْوَرْبتُه فَتََجْوَربَ و لَبَِسهُ ،:  تََجْوَربَ و

د من شيوخ الَمَحاِمِليّ  َعِليُّ بُن أَْحَمدَ و ُد بُن َخلَفٍ  بِن أَحمَد من شيوخ الطَّبَرانِّيِ  وابُن أَخيِه أَحمُد بن ُمَحمَّ  شيٌخ للَمَحاِمِلّي أَيضاً ، ومحمَّ

ثُونَ  الَجَواِربِ  نِسبةٌ إِلى َعَملِ  الَجَواِربِيُّونَ  بَْغداِدّي َصُدوٌق ، َرَوى عنه  الَجَواِربِيُّ  ، وكذا أَبو بكٍر محمُد بُن صالحِ بِن َخلَِف بِن َداوودَ  ُمَحّدِ

 .321الدَّاَرقُْطنِي تُُوفَِّي سنة 

 َوْزناً وَمْعنًى. اْشَرأَبَّ  مثلُ  اْجَرأَبَّ و

ِت المادةُ ، النَّْوُم بِاَل ِوَساَدةٍ :  االْجِرْنبَاءُ و ّي  إِلى ُهنَا تَمَّ كذا في بعض األُصوِل ويوجُد في بعض النسخِ زيادةٌ ، وِهي مأْخوذةٌ من كالِم ابن بَّرِ

ْلِت ، وقيَل هو ِلعَُمْير وفي نسخِتنا الَجْوَهِرّيِ بَْيتَ ـ وفي نسخة وأَْنَشَد ، نقله شيُخنَا  ـ وإِْنَشادُ  ، ، قال ابن  َعْمِرو بن الُحبَاب ُسَوْيِد بِن الصَّ

 : بالَخاِء المعجمِة كَشدَّادٍ  (7)الَخبَّاِب :  األََصحُّ وفي نسخة وهو:  بَّريّ 

َنا َتَضاُغنٌ و   ِفيَنا وِإنح ِقيَر اصحطََلحح
اَبرُ  رِ  اجِلرَابِ  َكَما َطر  َأوح  َعَل  الن شح

ً  أَنَّ  أَيِ الَجْوَهِرّيِ  تَْفِسيُرهو فَِديُّ  ُجْربِ  َجْمعُ  ِجَرابا  قال شيُخنَا َكَكتِفٍ  َجِربٍ  َجْمعُ  ِجَرابٌ  وإنما منه ، َسْهوٌ   ، وهوكُرْمح وِرَماحٍ ، وتَبِعَه الصَّ

ّمِ ُجِمعَْت منه أَْلفَاظ على فِعَاٍل ، كُرْمحٍ وِرَماحٍ وُدْهن وِدَهاٍن ، بَْل َعدَّهُ ابُن ِهَشاٍم وابُن َمالِ :  ٍك وأَبُو حيَّاَن ِمَن الَمِقيِس فيه ، فُْعٌل بِالضَّ

َظاِهُرنَا ِعْنَد  الشاعُر في َمْعنَى البَْيتِ  يَقُولُ  فَِعٍل َكَكِتٍف فإِنَّه لم يَقُْل أََحٌد من النَُّحاة وال أَهِل العربية إِنه يُْجَمع على فِعَاِل بالكسربِخاَلِف 

ْلحِ َحَسٌن ، وقُلُوبُنَا ُمتََضاِغنَةٌ ، كما تَْنبُتُ  و َداٌء فِي أَْجَوافَِها ، :  وتَْحتَهُ  َعلَى النَّْشر ، الَجْربَى ْوبَاُر اإِلبِلِ أَ  وفي نسخة َحّلِ الشََّواِهِد نَبَتَتْ  الصُّ

ْيفِ  في نَْبٌت يَْخَضرُّ بَْعَد يُْبِسهِ  أَي النَّْشرُ  وُهوَ  تَْعِليِليَّةٌ ، اَل ِلالْستِْعالءِ « َعلَى»  َراِعيَتِهِ ُمْؤٍذ لِ  ، أَي َعِقبِه ، وذلَك ِلَمَطٍر يُِصيبُه ، وهو ُدبُِر الصَّ

 إِذا َرَعتْهُ.

ا يُْستَْدَرُك عليه  : * وِممَّ

 مْوِضٌع يُْذَكُر َمَع األَْشعَِر من َمنَاِزِل ُجَهْينَةَ بناِحيَة الَمِدينَِة.:  األَْجَربُ 

 :  (8)موِضٌع آَخُر بنَْجٍد ، قاَل أَْوُس بُن قَتَاَدةَ بِن عمِرو بن األَْحَوِص :  كأَْفلٍُس  أَْجُربٌ و

دِ  ـــــــــــح يـــــــــــَم أَف قـــــــــــِ
ُ

َة املـــــــــــ تـــــــــــَ اخـــــــــــِ َن فـــــــــــَ ربٍ ي ابـــــــــــح   أبَِجـــــــــــح
ا ِ     َرِة اأَلزحجــــــــــــــَ ــــــــــــــح ثـ اِن وكــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــطــــــــــــــِّ َد ال عــــــــــــــح ــــــــــــــَ  بـ

  

ُه  َرتح لـــــــــــَ هـــــــــــَ وح  ـــــــــــَ ُه ولـــــــــــَ تـــــــــــُ يــــــــــــ  نـــــــــــِ تح مـــــــــــَ يـــــــــــَ فـــــــــــِ  خـــــــــــَ

ا ِ     تـــــــــــــَ رحأٍَة وقـــــــــــــِ َب جـــــــــــــُ احـــــــــــــِ َت صـــــــــــــــــــــــــــَ دح َوجـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ل

  
 نَقَلَه ياقوت.

َكةً  الَجَربُ و  قَْريةٌ بأَسفَِل َحْضَرَمْوَت.:  ُمَحرَّ
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__________________ 
 وهم قد يوجبون لالتباع حكماً ال يكون قبله.:  ( يف اللسان1)
 اجلوارب.:  ( يف اللسان2)
 مجض.:  ( اللسان3)
 ُجُرٌب وُجرحٌب.:  ( يف األساس4)
 موازجة.:  موارقة ا الذي يف األساس»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)

 .«زجة وموازج اهواملوزج اخلف معّرب اجلمض موا:  قا  اجملد

 مقتنص.:  ( اللسان6)
 ُعمريِّ بن َخب اب.:  ( اللسان7)
 األخوص.:  ( يف معجم البلدان8)
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 اْسٌم ِلْلِحَجاَرةِ السُّوِد ، نقله أَبُو بَْحر عن أَبِي الَوِليِد الَوْقِشّيِ.:  الُجُروبُ و

يِّئةُ الُخلُِق ، :  ، بالَكْسرِ  الِجِرْنبَانَةُ و .السَّ  نَقَلَه الصاغانيُّ

ّمِ أَْي َوْزَن ِدْرَهم. ُجْربَانَ  أَْعِطني:  ويُقَالُ   ِدْرَهٍم ، بالضَّ

ٌث ُكوفِيٌّ ، َرَوى عنه ابُن أَبِي داُووَد.:  ، ككتِفٍ  الَجِربِ  ومحمُد بُن ُعبَْيِد بنِ   ُمَحّدِ

ارّي. ، بالكسر ، الِجَرابِيُّ  وأَبُو بَْكٍر عبُد هللِا بُن محمِد بِن أَحمدَ  ال ، وعنه ابن النَّجَّ  عن أَبِي َرِشيٍد الغَزَّ

 بُن ِكنَانَةَ بن ُخَزْيَمةَ. َمْجَربَةُ :  وَكمْرَحلَةٍ 

 .َمْجربَةُ  الُمَسيَُّب بُن َشِريك ، ونَْصُر بُن َحْرِب بنِ :  بُن َربِيعَةَ التَِّميِميُّ ، ِمْن َولَِده َمْجَربَةُ و

. ع:  هو:  أَْهَمله الجوَهِريُّ ، وقال ابن دريد (1) قُْنفُذٍ  مثْلُ  ُجْرثُبٌ  ُهو كَجْعفٍَر أَوْ  َجْرثَبٌ :  [جرثب]  هكذا َذَكَر فيه الَوْجَهْيِن ، نقله الصاغانيُّ

 : األَِخيَرةُ على البََدل أََكلَهُ :  أَيِ الطَّعَاَم ، َوَجْرَجَمهُ  َجْرَجبَهُ :  [ِجرجب]

 .(2) [أَتَى على َما فِيه:  واإِلنَاءَ ]

 البَْطُن ، نقله الصاغانّي.:  ، كُطْرُطبٍّ  الُجْرُجبُّ و

 .َجَراِجبه َمألَ :  يُقَالُ  الَجْوُف.:  الُجْرُجبَانُ و

 :  قال الشاعر اإِلبِل الِعَظامُ :  الَجراِجبُ و

و  عـــــــــــــــُ دح يـــــــــــــــبَ تـــــــــــــــَ رَاجـــــــــــــــِ و اَبِت  جـــــــــــــــَ   (3)ُمصـــــــــــــــــــــــــــــَ
اتِ وَ     ن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــَ

ُ
رَاٍت كـــــــــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ  ب

  

َن  َيِة َشاتَِياتِ َلِقحح  لِلحِقنـح

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه  : * وِممَّ

 .(4)أَتَْيت َعلَى َما فِيه :  القََدحَ  َجْرَجْبتُ 

ِلئالَّ يَتَنَاَولَهُ  يَُكوُن بَْيَن يََدْيِه َعلَى الِخَوانِ  َوَضَع يََدهُ َعلَى الطَّعَامِ :  َجْرَدبَ و أَي َحَرَص فيه ، أََكَل َونَِهمَ :  َعلَى الطَّعَامِ  َجْرَدبَ :  [جردب]

أََكَل  ، إَِذا َجْرَدبَ  أَوْ  في الطَّعَاِم وَجْرَدَم ، وُهو أَْن يَْستَُر ما بَْيَن يََدْيِه مَن الطَّعَاِم بِشَماِلِه ِلئالَّ يَتَنَاَولَهُ َغْيُره ، َجْرَدبَ :  وقَاَل يَْعقُوبُ  َغْيُره

 :  قاله ابُن األَْعَرابِّي ، وهو َمْعنَى قوِل الشاعر ينِِه َوَمنََع بِشَماِلهبِيَمِ 

ًة و  مـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــِ اِس ن ـــــــــ  ـــــــــن َت يف ال مـــــــــح عـــــــــَ ـــــــــح َت ِإَذا أَنـ ـــــــــح ن  كـــــــــُ

ا    كـــــــَ الـــــِ مـــــــَ اِبضـــــــــــــــــــــًا ِبشـــــــــــــــــــِ ا قـــــــَ هـــــــَ يــــــح لـــــَ وحَت عـــــَ طـــــَ  ســـــــــــــــــــَ

  
 وَجْرَدبِيُّ  بالضم وهذه عن ابِن دريدٍ  ُجْرُدبَانُ و بالفَتْح َجْرَدبَانُ  فَهوَ  يِه ،ويَُجْرِدُم َما في اإِلنَاِء ، أَْي يَأُْكلُهُ ويُْفنِ  يَُجْرِدبُ  ُهوَ :  وقال َشِمرٌ 

 :  على ِصيغَة اسِم الفاعِل ، قال الشاعر ُمَجْرِدبٌ و كَجْعفَِرّيٍ 

اَو   هـــــــــــــَ وحٍم شـــــــــــــــــــــــــــَ َت يف قــــــــــــــَ نـــــــــــــح ا كـــــــــــــُ  ِإَذا مـــــــــــــَ

َك     ــــــــــــــــــَ ال َ رح ِشــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــَ اَل  ــــــــــــــــــَح ــــــــــــــــــَ رحَداَبانَ ف  جــــــــــــــــــَ

  
ّمِ ، وَرَوى  ُجْرُدبَانَا:  وقال بعُضهمُرِوَي بالفَتْح ،   : الغَنَِويُّ  (5)، أَْي بِالضَّ

 َجرحَدبِياَل َفاَل َ حَعَر ِِشَاَلَك 
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 َجْرَدبِيلٌ  َرُجلٌ :  اليُْسَرى ، ويقالُ  القَْوِم أََكَل ما في يَِده (6)َمْعنَاهُ أَْن يَأُْخَذ الِكْسَرةَ بِيَده اليُْسَرى ، ويَأُْكَل بِيَِده اليُْمنَى ، فإِذا فَنَِي َما في يَِد :  قال

ُب َكْرَدْه بَانْ :  َجْرَدبَانُ و إِذا فَعََل ذلك ِغيفِ  (7)بالكسر  ُمعَرَّ ٍء يكوُن على الِخَواِن َكْياَل ، وهو الذي يََضُع ِشَمالَه على شي أَْي َحافُِظ الرَّ

 َمَجازاً ، ِلنَْهَمتِِه وإِْقَداِمِه. طُّفَْيِليُّ ال:  الَجْرَدبِيُّ و ، الَجْرَدبَانُ  أَو يَتَنَاَولَهُ غيرهُ 

بُ :  ، بالَكْسرِ  الِجْرَدابُ و  : ِكْرَدَب قاله ابُن األَعرابيّ  َوَسُط البَْحِر ، ُمعَرَّ

 [جرسب]

ا يُْستَْدَرُك عليه  : * وِممَّ

.الطَِّويُل ، عن األَصمعّي ، َكَذا في لسان العرب ، وقَْد :  الَجْرَسبُ   أَْهَملَه الجوهريُّ والصاغانيُّ

 .(8)وهو َمْقلُوب الَجْسَرب :  قُلتُ 

__________________ 
 كجعفر ويضم كقنفذ.:   ( يف إحد  نسخ القاموس1)
 ( سقطت من األصر واستدركت عن القاموس.2)
 .«. مصوايت.. يدعو:  ( اللسان3)
 .«هذا املستدر  موجود بنسخة املو املطبوعةقوله ومما يستدر  ا »:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 وقا .:  ( اللسان5)
 أيدي.:  ( اللسان6)
 ( كذا ابألصر ا وهكذا اضبطت جردابن وكردحابن يف القاموس والصحاح.7)
ر. ويف الصحاح 507/  1( يف املقايي  8) َرٌب فهذا من اجَلسح  الطوير.:  اجلسرب:  ومن ذلك قوهلم للطوير َجسح
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ُجلُ  َجْرَشبَ :  [جرشب]  َجرَشَم.:  ، وكذلك أَْو َمِرَض ثُمَّ اْنَدَملَ  ، َمْبنِيًّا ِلْلَمْفعُوِل ، ُهِزلَ :  الرَّ

ُ  َجَرَشبَتِ و ٌ  أَو َخْمِسينَ  الَمْرأَةُ ، إِذا بَلَغَْت أَْربَِعينَ  َجْرَشبَتْ و قالَه ابُن ُشَميل ، َوبَلَغَِت الَهَرمَ  (*) َولَّتْ  ِإَذا الَمْرأَة  َجْرَشبِيَّةٌ  إِلى أَْن تَُموَت. وامرأَة

 :  ، قال الشاعر

ر ُه  اَلمـــــــــــــــــًا غـــــــــــــــــَ ةٌ ِإن  غـــــــــــــــــُ يــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــِ رحشــــــــــــــــــــــــــــــَ   جـــــــــــــــــَ
يـــــفُ     عـــــِ ا َلضـــــــــــــــــــَ هـــــــَ ســـــــــــــــــــِ فح ـــــَ نح نـ ا مـــــِ هـــــــَ عـــــِ لـــــَ  ُبضـــــــــــــــــــح  عـــــَ

  

ا  هـــــــــَ يـــــــــلـــــــــُ لـــــــــِ ا حـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــح نـ اَت عـــــــــَ ًة َأوح مـــــــــَ قـــــــــَ لـــــــــ  طـــــــــَ  مـــــــــُ

ا    ــــــــــَ ن ــــــــــِ ر  ل ظــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــفُ ي رِي ِه صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ي لــــــــــَ ا عــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ  بـ

  
مِّ  الُجْرُشبُ و  السَِّميُن ، عن ابن األَعرابّي. القَِصيرُ :  بالضَّ

 : الَجْرَعبُ و ، بالَكْسِر. كالِجْرِعيبِ  الَجافِي ، هو:  كَجْعفٍَر ، أَهمله الجوهريُّ وقال ابُن دريد الَجْرَعبَ :  [جرعب]

 الشَِّديَدةُ ِمَن الدََّواِهي.:  الَجْرَعبِيبُ و (1)، كَخْنَظِليِل  الَجْرَعبِيبُ  هو:  وفي لسان العرب الغَِليظُ 

 الُكوفِّي ، وقد َمرَّ ِذْكُرهُ. َواِلُد َجْخَدِب النَّسَّابَةِ  َجْرَعبٌ و

ً  َشِربَهُ :  الَماءَ  َجْرَعبَ و  َجيِّداً. ُشْربا

مِّ  الُجْرُعوبُ و ُجلُ :  بالضَّ ْخُم الشَِّديدُ  الرَّ   الَجْرعِ ِلْلَماِء.الضَّ

 واْمتَدَّ علَى َوْجِه األَْرِض. ُصِرعَ  واْجلَعَبَّ إِذا اْجَرَعبَّ و اْجَرَعّن واْرَجعَنَّ :  قال األَزهريُّ و

 الِجْزبُ :  ، وقال ابن الُمْستَنِيرِ  أَْجَزابٌ :  ِمَن الَماِل. والَجْمعُ  النَِّصيبُ  ُهوَ :  أَهمله الجوهريُّ ، َوقال ابُن دريد بالَكْسرِ  الِجْزبُ :  [جزب]

 النَِّصيُب.:  والِجْزمُ 

مِّ  الُجْزبُ و:  قال  :  قال الشاعر الُجْزبِ  أَي ِمنَ  فُعَْيلَةٌ ِمْنهُ  ِمَن العََربِ  قَبِيلَةٌ :  كُجَهْينَةَ  ُجَزْيبَةَ  العَبِيُد. وبَنُو:  بالضَّ

مـــــــــــــَ  و  ِ وا ـــــــــــــِ اح نح َأاَبنـــــــــــــَ تح عـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  ُدوَداُن َأخـــــــــــــح

ُم فــــــــــــــِ     اَنهــــــــــــــُ ذح ا اختــــــــــــــ َ نــــــــــــــ  دح كــــــــــــــُ زحابَ رَارًا وقــــــــــــــَ  جــــــــــــــُ

  
:  أَي الّسْبِر ، وفي نُْسَخةٍ  الطَّاِهُرهُ  ، بكسِر السين المهملة ، وفتحها ، وهو االْختِبَاُر ، الَحَسُن السَّْبرِ  ُهوَ  َكِمْنبَرٍ  الِمْجَزبُ  عن ابن األَعرابيّ و

َدةِ ، يَرةِ الطَّاِهَرةِ :  وَوقَع في نسخة اللسان السَّْيُر بالياِء التحتية بََدَل الُمَوحَّ  .(2)الَحَسُن الّسِ

، وأََحُدُهما َمْقلُوٌب َعِن « جرسب» القَاَمِة ، وقد تَقَدَّم في الطَّويلُ  ُهوَ :  كَجْعفٍَر ، أَهمله الَجَماَعةُ ، وقال األَصمعيّ  الَجْسَربُ :  [جسرب]

 الثَّانِي.

،  َمْجُشوبٌ و كأَِميرٍ  َجِشيبٌ و كِمْحَرابٍ  ِمْجَشابٌ و َكَكِتفٍ  َجِشبٌ و بفَتْح فُسُكونٍ  َجْشبٌ  أَي الطَّعَامُ  الطَّعَاُم َكنََصَر َوِسمَع فهوَ  َجشبَ :  [جشب]

ً :  أَي الطَّعَامِ  َجْشبُهُ و ، (3)  أُْدمٍ بِاَل  ُهَو الَِّذي أَو َء َطْحنُه َحتَّى يَِصيَر ُمفَلَّقاً ،، إِذا أُِسي الُجُشوبَةِ  َخِشٌن ، بَيِّنُ  أَي َغِليظٌ   وَطعَامٌ  َطْحنُهُ َجِريشا

 ، وأَْنَشَد ابُن األَعرابّي. َجَشْبتُه ، وقَدْ  َمْجُشوبٌ 

 جَمحُشوابَ اَل أَيحُكُلوَن زَاَدُهمح 
 َغْيُر الَمأُْدوم ، وُكلُّ بَِشعِ الطَّْعِم فهو:  الَخِشُن ِمَن الطَّعَاِم ، وقيلَ وهو الغَِليُظ  «الَجِشبَ  يَأُْكلُ  َكانَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنه »:  في الحديثو

أَو  َجِشبَتَْينِ  لَْو َوَجَد َعْرقاً َسِميناً أَْو ِمْرَماتَْينِ »:  وفي حديث َصاَلةِ الَجَماَعةِ  (4) «َجِشبٍ  َكان يَأْتِينَا بَِطعَامٍ »:  في حديث ُعَمرَ و ، (4) َجِشبٌ 

 «ألََجابَ  (6)أَو َخِشبتين  َجِشبَتَْينِ  لَْو ُدِعَي إِلَى ِمْرَماتَْينِ » هَكَذا َذَكَر بعُض المتأَخرين في حرف الجيم:  قال ابن األَثيرِ  «ألََجابَ  (5)ين َخِشبت

والذي قََرأْنَاه وَسِمْعنَاهُ ، وُهَو الُمتََداَوُل بيَن :  األَثيرِ ِظْلُف الشَّاةِ ألَنَّه يُْرَمى به قال ابُن :  ، والِمْرَماةُ  (7)الغَِليُظ واليَابُِس :  الَجِشبُ :  وقال

وَمْن بَْعَدهُ مَن  (8)وقد فَسََّره أَبو ُعبَْيٍد :  ، ِمَن الُحْسِن والَجْوَدةِ ، ألَنَّه َعَطفَُهَما َعلَى العَْرِق السَِّميِن قال« ِمْرَماتَْيِن َحَسنَتَْينِ »:  أَهِل الحديثِ 



654 

 

ُضوا إِلى تَْفِسيرِ  العُلََماءِ   ولو قيلَ :  (10)وقَْد َحَكْيُت ما َرأَْيُت والعُْهَدةُ عليه ، وقال األَزهرّي :  في هذا الَحِديِث ، قال (9) الَجِشبِ  َولم يَتَعَرَّ

يتإِالَّ أَنِّي لم :  بالخاِء لم يَْبعُْد ، قال (11)اْخَشْوِشبُوا :  ، كما قيل اْجَشْوِشبُوا أَي َضْخٌم  َجِشبٌ  َجَملٌ :  أَْسَمْعهُ بالجيم ، ونُِقَل عن ابن السّكِ

 َشِديٌد ، قال رؤبة.

__________________ 
 .«و» بد  [أو: ] ابلقاموس )*(
 ليست يف اللسان.« كحنظلير» (1)
 ا سُن الس ربح الطاهرة.:  ( يف نسخ اللسان املطبوعة2)
 أدحم له.هو الذي ال :  ( يف اللسان3)
ٌب.:  ( كذا ابألصر ا واللسان ا ويف النهاية4)  َجشح
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.6)
 الياب .:  واخَلِشب:  ( يف النهاية واللسان7)
 أبو عبيدة.:  ( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان8)
 اخلشب. اجلشب أو:  ويف اللسان« اجلشب واخلشب»:  ( يف النهاية9)
 اجلوهري.:  ( يف اللسان10)
 اخشوشنوا.:  ( يف الصحاح11)
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بٍ  ِه  ِِبَشــــــــــــــــــــــــــــــِ ائــــــــــــــــِ غــــــــــــــــَ َض يف ِإصــــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  أَتـ

اَء     ه (1)جـــــــــــــَ ائـــــــــــــِ مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  َأ ـــــــــــــح دح زَاَد عـــــــــــــَ  وقـــــــــــــَ

  
 أَْذَهبَهُ أَْو َردَّأَهُ وأَْقَمأَهُ.:  هللاُ َشبَابَهُ  َجَشبَ و

 :  ، أَنشد ثَعلبٌ  القَِصيَرةُ  ِهيَ :  ، وقِيلَ  (*) الَخِشنَةُ :  كَصبُورٍ  الَجُشوبُ و

ُة  لـــــــــــــ  عـــــــــــــِ مـــــــــــــَ يِّ اَل ُمشـــــــــــــــــــــــــــح َدِة األُدححـــــــــــــِ َواحـــــــــــــِ  كـــــــــــــَ

اِب     ــــــــــَ ي ــــــــــِّ ــــــــــث َت ال ٌة حتــــــــــَح ــــــــــَ ن حــــــــــح وبُ وال جــــــــــَ  َجشــــــــــــــــــــــــُ

  
 الغَِليُظ.:  ِمَن الثِّيَابِ  الَجِشيبُ و ، ءٍ الَخِشُن الغَِليُظ البَِشُع ِمْن ُكّلِ َشي:  َكأَِمير الَجِشيبُ و

 يابُِسه.:  الَمْرَعى َجِشبُ و

 َغلَُظ.:  َكنََصرَ  يَْجُشبُ  ءُ الشَّيْ  َجَشبَ و

ُجلُ :  الَجِشيبُ و . ُجُشوبَةً  ، َكَكُرَم ، َجُشبَ  السَّيِّئ الَمأَْكِل ، وقَدْ  الرَّ ّمِ  بالضَّ

 ِمَن العََرِب ، عن ابن ُدريد. بَْطنٌ :  ، َكأَِميرٍ  َجِشيبٍ  بَنُوو

ْخُم الشَُّجاعُ :  َكِمْنبَرٍ  الِمْجَشبُ :  قال ابُن األَعرابيّ و . الضَّ  نَقَله الصاغانيُّ

 : قاله َشِمٌر ، قال رؤبة الَخِشُن الَمِعيَشةِ :  َكُمعَظَّم ُمَجشَّبٌ  َرُجلٌ و

 جُمَش َباِمنح صَباٍح رَاِمياً وَ 
مِّ  الُجْشبُ و انِ :  ونِ فالسُّكُ  بالضَّ مَّ  لُغَةٌ يََمانِيَةٌ. قُُشوُر الرُّ

ا يُْستَْدَرُك عليه  : * وِممَّ

 :  النََّدى الذي ال يََزاُل يَقَُع على البَْقِل ، قال رؤبة يَِصُف األَتَانَ :  َكَكتَّانٍ  الَجشَّابُ 

ا و  رميــــــــــــَ حــــــــــــح ــــــــــــتــــــــــــ  َر  ال ــــــــــــَ وح اَل تـ ــــــــــــَ َر  ل ــــــــــــَ  هــــــــــــَي تـ

ابِ َروحضـــــــــــــــــــــــــــًا     بحُدومـــــــــــــا ِِبَشـــــــــــــــــــــــــــ  َد  مـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــن  ال

  
 :  َجاٍف َخِشٌن ، قال:  َجِشيبٌ  َغِليٌظ َخلٌَق ، وَكاَلمُ :  َجِشيبٌ  وِسقَاءُ 

راَِيٌن  ذح ٌ  اَل هـــــــــــِ طـــــــــــِ نـــــــــــح ا مـــــــــــَ ِه  (2)هلـــــــــــََ ا بـــــــــــِ مـــــــــــَ  طـــــــــــَ

اِء     فـــــــــــَ اٌه َواَل اَبِدي اجلـــــــــــَ فـــــــــــَ يـــــــــــبُ ســـــــــــــــــــــــــَ  َجشـــــــــــــــــــــــــِ

  
 : ألَزهريُّ ألَِبي ُزبَْيِد الطَّائِّيِ الغَِليظ ، األُولَى عن ُكَراع ، وأَنشد ا:  الِمْجَشابو الَجْشبُ و

حاً َلِطيفاً لَيحَ    جِمحَشاابَ ُتولِيَك َكشح
ِم ، كَسِفينَة َجِشيبَةُ و ه ِمْنُهم ، الَجِشيبِيُّ  بَْطٌن ِمْن َساَمةَ بِن لَُؤيًّ ، منهم الُمْستَْوِرُد بُن َجْحنَةَ :  بُن الُمَخزَّ ً  َجِشيبَةُ و ، أُمُّ َواِلِد ُخنَْيِس َجدُّ :  أَيضا

 ذكره ابن يُونَُس. 183بِن عامِر بِن يَحيى الَمعَافِِرّي ، ِمْصِريٌّ ، عن ابن قُْنبٍُل الَمعَافِِرّي ، تُُوفَِّي سنة 

 الشَّاِمّي ، عن أَبِي الدَّْرَداِء. َجِشيبٌ و

 َخُشَن.:  َجَشابَةً  الطَّعَاُم َكَكُرمَ  َجُشبَ و

َق بعُض اللغوييَن الفُقََهاِء في الِّلَساِن فقالوا:  ، قال شيُخنا ِجعَابٌ  ِكنَانَةُ النُّشَّاِب ، ج:  الَجْعبَةُ :  [جعب] ِللنُّشَّاب ، والِكنَانَةُ  الَجْعبَةُ :  وقد فَرَّ

 فاْنتََزَع َطلَقاً ِمنْ »:  في الحديثو تي في َشِرَب ، انتهى ،على أَْكبَِر أََوانِي الشُّْرِب ، كما يأْ  الَجْعبَةُ  وقَْد تُْطلَقُ :  للنَّْبِل ، َكَذا في الُمْزِهِر ، قال

أَْصغَُر منها ، وأَْعاَلَها وأَْسفَلُها :  والَوْفَضةُ :  الُمْستَِديَرةُ الَواِسعَةُ التي على فَِمَها َطبٌَق ِمْن فَْوقَِها ، قال:  الَجْعبَةُ :  قال ابن ُشَميل «َجْعبَتِهِ 

ا َهاِم ، ألَنََّها تَُكبُّ في (3)فَِفي أَْعاَلَها اتَِّساٌع وفي أَْسفَِلَها تَْنبِيٌق  بَةُ الَجعْ  ُمْستٍَو ، وأَمَّ ُج أَْعاَلَها ِلئاَلَّ يَْنتَِكَث ِريُش الّسِ َكبًّا فَُظبَاتَُها في  الَجْعبَةِ  ويُفَرَّ

يِش ، وِكالُهَما ِمْن شَ  ،  الِجعَابِ  أَيِ  َصانِعَُها كَشدَّادٍ  الَجعَّابُ و َصنَعََها ، (4) َجعَبَهاوَ  ِقيقَتَْين من َخَشٍب.أَْسفَِلَها ، ويُفَْلَطُح أَْعاَلَها ِمْن قِبَِل الّرِ
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بالتشديد ، ووقع في  (5) الَجعَّابِ  أَيِ  ِصنَاَعتُهُ  َكِكتَابَةٍ  الِجعَابَةُ و َوَوقََع في نسخة شيِخنَا بتذكير الضمير ، ومثلُه في نسخة األَساس ، وهو بَعيدٌ 

 .الَجْعبَةِ  نسخة لسان العرب بتأْنيث الضمير هنا أَي

ُد بُن ُعَمَر  أَبُو بَْكرٍ  الَحافِظُ و ثٌ  الِجعَابِّيِ  بن بن ساِلٍم التَِّميِميُّ  (6)ُمَحمَّ َمْشُهوٌر ، تََولَّى القََضاَء بالَمْوِصِل ، وكان يَتََشيَُّع ، وله تََصانِيُف  ، ُمَحّدِ

 َرَوى عنه (7)َذ الِحْفَظ عن أَبي ُعْقَدةَ ، أَخَ 

__________________ 
 .«حاء»:  ( عن اللسان ا وابألصر1)

 اخلشنة. [املرأَة: ] ابلقاموس )*(
 هذرابن.:  ( يف املطبوعة املصرية2)
 تبني .:  ( يف اللسان3)
 ( يف اللسان واملقايي  بتشديد العا.4)
 اية َصنعة اجِلَعاب ا وهو اجلَع اب.واجلِب:  462/  1( يف املقايي  5)
 عمر بن  مد بن سلم.:  ( يف اللباب6)
 صحب أاب العباس بن عقدة وعنه أخذ ا فة.:  ( كذا ابألصر ا خطب ا ويف اللباب7)
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َ ببغداَد ســــنة  اَرُقطحيِن  وتـُُويّفِ اَب ا وَمَعهُ  اجِلَعابَ  َنَكُبوا:  تقو :  . ويف اأَلســــاس355الد  َكُبوا الن شــــ  فيها بـََناُت  َجعحَبةٌ  وســــَ
َوحِت ا وهو

َسَن. َجع بَ و  ا اجِلَعابَةِ  َحَسنٌ  َجع ابٌ  امل  ِد فَبحح
ً  َكَمنَعَه َجعَبَهو ً و قَلَبَه ،:  َجْعبا ً  َضَربَهو:  ِء اليَِسيرِ وأَْكثَُرهُ في الشَّيْ  َجَمعَه:  َجعَبَه َجْعبا  وَضَرَب به األَْرَض ، َصَرَعه َجعَفَه إِذاو فََجعَبَه َجْعبا

ً  بالتَّثِْقيلِ  كَجعَّبَه  يَِزيُدوَن فيه اليَاَء كما قالوا َسْلقَْيتُه من َسلَقَه.:  َجْعبَْيتُه ِجْعبَاًء فَتََجْعبَىو تََجْعبَىو تََجعَّبَ و جْعبَأَه َجْعبَأَةً فاْنَجعَبَ و تَْجِعيبا

 .(1) َجعَبَ و

من  بالتصغيِر ، (2)« الُكثَْيبَةُ » ، وفي نسخة الُكثْبَةُ :  الَجْعبَةُ :  فُسُكوٍن ، كذا في األُصول ، والذي في نسخة لسان العرببفَتْح  الَجْعبُ و

ً  وهللِا اَل أُْعِطيهِ :  تقُوُل العَربُ  البَْعرِ   ِء اليَِسيِر.، إِذا أَوَمُؤوا إلى الشَّيْ  َجْعبا

م الُجْعبُ و ةِ ِإلى القُْحقُح أَي َخَرجَ  اْنَدالَ ما :  بالضَّ  ، كُهْدُهٍد. من تْحِت السُّرَّ

ّمِ  كاألَُربَى الُجعَبَى ِمَن الُمقَيِِّدينَ  وبَِخّطِ بَْعِضِهم:  َجْعبِيَّاتٌ  نَْمٌل أَْحَمٌر ، ج هو:  َضْرٌب من النَّْمل ، قال الليث:  ، بالفَتْح الَجْعبِيُّ و أَي بالضَّ

َحه ابن سيَِده ، وَعلَى هذا:  ُخنَافالفَتْح ، قال شي ِمكَّى ويَُمدُّ  الِجِعبَّىو ، ُجعَبَيَات ج وهو الذي صحَّ  (3)، وكذا ، الَجْعَراُء  الِجِعبَّاءُ :  فَيُقَالُ  كالّزِ

، وفَسََّره بالعَُجِز ُكلِّه أَيضاً كذا في حاشية شيِخنا  ونحُو ذلَك أَي ليَْشَمَل العَْظَم الُمِحيَط به ، َكَذا فَسَّره الجوهريُّ  االْستُ :  والنَّاِطقَةُ الَخْرَساءُ 

ْحَراِء. الَجْعبَاءِ و بزيادة الَهاءِ  كالِجِعبَّاَءةِ  ،  كالصَّ

َجالِ  َكِمْنبَرِ  الِمْجعَبُ و يعُ ]:  ِمَن الّرِ ّرِ  واَل يُْصَرُع. يَْصَرعُ  الذي (4) [الّصِ

ُجلُ :  األَْجعَبُ و ْخمُ  البَِطينُ  الرَّ عِ  الضَّ  نقله الصاغانّي. يُف العََمِل.الضَّ

بُ  وفي نسخة الُمْنَجِعبُ و  الَميُِّت.:  الُمتََجعِّ

مِّ  الُجْعبُوبُ و ِعيفُ :  بالضَّ  َجعَابِيبَ  وَجْمعُه القَِصيُر الدَِّميمُ :  هو ِمثُْل ُدْعبُوٍب وُجْعُسوٍس  النَّْذُل ، أَو:  الُجْعبُوبُ  اَل َخْيَر فيه ، أَو الذي الضَّ

ّيٍ لَساَلَمةَ بِن َجْنَدلٍ   : أَْنَشد ابُن بَّرِ

 َجَعابِيبِ ال ُمقحرِفَا وال ُسوٍد 
َجاِل.هو الدَّنِي:  وقِيلَ   ُء من الّرِ

 عُضه بعضاً.يَْرَكُب ب:  ويَتََهْبَهبُ  (6)َويَتَقَْبقَُب َويَتََدْربَى  (5)ويَتََحْربَى  يَتََجْعبَى َجْيشٌ :  في النوادر للِّْحيانيُّ و

ْخَمة الَكبِيَرةُ :  الَجْعبَاءُ و  يَْحتَِمُل أَن يكوَن صفةً للمرأَةِ ولالْسِت والنَّْملَِة والناقِة والشاة. الضَّ

مأْخوذٌ  (اْسمٌ )هو بالتاء الُمثَنَّاةِ الفوقيةِ :  أَهمله الجوهريُّ ، وهو بالمثلثة في سائر النسخ ، وقال ابن دريد كقُْنقُذٍ  ُجْعثُبُ :  [جعثب] [جعتب]

 من فِْعٍل ُمَماٍت.

 والنَّْهَمةُ ، عن ابن دريد. الِحْرُص والشََّرهُ :  (7) الَجعثبَةُ و

مِّ  الُجْعُدبَةُ  [جعدب]  الُكْعُدبَةُ :  قِيلَ و التي تكوُن من َماِء الَمَطرِ  نُفَّاَخاُت الَماءِ  هي:  ّي ، وقال ابن األَعرابيّ كالُكْعُدبَِة ، أَهمله الجوهر بالضَّ

حديث  فيو الَحَجاةُ والَحبَابَةُ ،:  الُجعُدبَة:  ، عن أَبي عمٍرو ، وأَثْبََت األَزهريُّ القَْولَْيِن َمعاً ، وفي لسان العرب بَْيُت العَْنَكبُوتِ :  الُجْعَدبَةُ و

ما بَْيَن ِصْمغَيِ الَجْديِ :  الُجْعُدبَةُ و «أَو كالُكْعُدبَةِ  كالُجْعُدبَةِ  أَو (8)لَقَْد َرأَْيتَُك بالِعَراِق وِإنَّ أَْمَرَك َكُحّقِ الَكْهَدِل :  أَنَّه قال ِلُمعَاِويَةَ »:  َعْمٍرو

بَاِء عنَد الواَلَدةِ ،  (10)ء من الشي الُجْعُدبَةُ :  وفي لسان العرب (9) بِاَل َهاٍء اسمٌ  ُجْعُدبٌ و َرُجٌل َمَدنِيٌّ :  اَل اَلمٍ بِ  ُجْعُدبَةُ :  قال األَزهريُّ و مَن اللِّ

 .(10) [عن ثعلب]الُمْجتَِمُع منه : 

يِن الُمْعَجَمةِ  الَجْعَشبُ :  [جعشب] ُجلُ :  أَهمله الجوهرّي ، وصاحب اللسان ، وقال ابن دريد بالّشِ . الطَِّويُل الغَِليظُ  ُهَو الرَّ  ، نقله الصاغانيُّ
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 : ، أَْهمله الجوهريُّ ، وقال ابن دريد الَجْعنَبُ :  [جعنب]

 ِء ، نقلهالِحْرُص َعلَى الشَّيْ :  الَجْعنَبَةُ :  ، ويقال القِصيرُ  هو

__________________ 
 كذا ابألصر ا ورمبا زيدت سهواً من الناسخ.(  1)
 الَكِثيَبُة.:  وضبطت يف اللسان« الكثبة» وهبامشه« الكثيبة»:  ( يف القاموس2)
 اجلعواء.:  ( اللسان3)
 ( زايدة عن القاموس.4)
 ويتجربر.:  ( عن اللسان ا وابألصر5)
 .«ويتدر »:  ( عن اللسان ا وابألصر6)
 واجلعتبة.:  القاموس( يف نسخة من 7)
قوله الكهد  كجعفر ذكر يف القاموس من مجلة معانيه العنبكوت وحقها بيتها »:  وهبامش املطبوعة املصرية« الَكُهو »:  ( يف النهاية واللسان8)

 .«كما يف النهاية اه
 .«وجعدب ابلضم اسم»:  ( يف إحد  نسخ القاموس9)
 ( زايدة عن اللسان.10)
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ُثـَل َثة ا وقد تقد م قريباً.ا  (1)ابن منظور 
 وهو َتصحِحيُف اجلَعحثـََبة ا ابمل

ٌف عن:  اسٌم ، كذا في لسان العرب ، قلت:  كقُْنفُذٍ  ُجْعنُبٌ و  ، بالثاِء المثلثة ، وقد تقدَّم. ُجْعثُب ولعلَّه ُمَصحَّ

، ال يُتََكلَُّم به ُمْفَرداً ، كذا  َجِغبٌ  َرُجٌل َشِغبٌ :  يقال إِتْبَاٌع لَشِغب ، واَل يُْفَردُ  هو:  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن دريد َكَكتِفٍ  َجِغبٌ :  [جغب]

 والتكملة. (2)في التهذيب 

ً  بالضِم ، يْجلُبُهو ، بالكسِر ، َجلَبَهُ يَْجِلبُهُ :  [جلب] ً و َجْلبا  اْجتَلَْبتُهو َء إِلى نَْفِسيالشَّيْ  َجلَْبتُ و َساقَهُ ِمْن َمْوِضعٍ إِلى آَخر:  هاْجتَلَبَ و مَحرَكةً  َجلَبا

ْعَر من َغْيِره واْستََمدَّه قال جرير اْجتَلَبَ و بَمْعنًى ،  :  الشاعُر ، إِذا اْستَْوَق الّشِ

مح  لـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ َوايف  (3)أملَح تـ ـــــــــــــقـــــــــــــَ َي ال ر حـــــــــــــِ  ُمســـــــــــــــــــــــــــَ

ن  َواَل     ا هبــــــــــــــــــِِ يــــــــــــــــــن اَل عــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــَ  اَلابَ اجــــــــــــــــــح

  
 َطلََب أَنْ :  ءَ أَي الشي اْستَْجلَبَهُ و اْنَجلَبَ و ءُ أَي الشي ُهوَ  فَجلَبَ  ممن ِسَواَي ، بل لي ِغنًى بما لديَّ منها أَجتلبُهنَّ  أَي ال أَْعيَا بالقوافي وال

 إِلَْيه. يَْجِلبَهُ  أَو لَهُ  يُْجلَب

َكةً  الَجلَبُ و َز بعُضهم  الَجلَبَةُ :  والَمْوُجوُد بَِخّطِ المَصنِّف في أَْصِله األَِخيرِ :  قال شيُخنا ، مَحرَّ ، بهاِء التأْنيِث ، وهو الصواُب ، وَجوَّ

 اإِلبَِل والغنَم للبَْيعِ. يَْجلُبُونَ  ُهُم الذين:  األَْجاَلبُ  وَكَذا:  الوجهيِن ، انتهى ، َزاَد في لسان العرب

ً  الَجلَبُ و ِمْن َغنَم أَْو  القَْومُ  (4) َجلَبَهُ  َما:  الَجلَب:  كاإِلبِِل والغَنَِم والَمتَاعِ والسَّْبيِ ، ومثله قال الليث َغْيِرَها (*) ِمْن َخيٍل و ُجِلبَ  ما:  أَيضا

ً  ءَ الشي َجلَْبتُ :  ، ويقالُ  يْجِلبُونَ  َسْبيٍ ، والِفْعلُ  ً  الَمْجلُوبُ و ، َجلَبا رُ »:  ، وفي الَمثَلِ  َجلَبٌ  أَيضا  (5)أَي أَنَّه إِذا نَفََض « الَجلَبَ  النُّفَاُض يُقَّطِ

تُْطلَُق على الُخلُِق  الَجِليبَةُ :  قال شيُخنا ، قال ابُن أَبِي الَحِديِد في شرح نهج البالغة كالَجِليبَةِ  القَْوُم أَي نَِفَدْت أَْزَواُدُهْم قَطَُّروا إِبِلَُهْم ِلْلبَْيعِ ،

ض له المؤلُف ، يْستَْجِلبُهو ي يتََكلفُه الشْخصُ الذ  ج أَْجاَلُب. وسيأْتي ما يتعلَّق بها الَجلُوبَةِ و ، ولم يَتَعرَّ

َكةً ، وبه تَْعلَُم أَنَّ تَْصِويَب المؤلِّف في أَول المادةِ في كالَجلَبَةِ  اْختِاَلُط الصَّْوتِ  األَْصَواُت ، وقيلَ :  الَجلَبُ و َجلَبُوا  وقد َوَهمٌ  بَةِ الَجلَ  ، ُمَحرَّ

ّمِ ، يْجلُبُونَ وَ  بالَكْسرِ  يَْجِلبُونَ  يَاحِ وَجَماَعِة  الَجلَبِ  ، بالتَّْشِديِد ، وهما فِْعاَلِن من َجلَّبُواو ، ِمْن بَاِب اإِلْفعَاِل ، أَْجلَبُواو ، بالضَّ بَمْعنَى الّصِ

 النَّاِس.

ج في الُموَ و َحاحِ قولُه في الَحِديِث الَمْشُهوِر والُمَخرَّ َكةً فيِهَما ،  «َواَل َجنَبَ  َجلَبَ  الَ »:  وسلموآلهعليههللاصلىطَّإِ وَغْيِره من ُكتُِب الّصِ ُمَحرَّ

َك وَراَءهُ الشَّيْ  (6) [الَجلَبُ : ] قال أَْهُل الغَِريبِ  بَاِق فيَُحرَّ أَْن يُْجنََب َمَع الفََرِس :  ُء يُْستََحثُّ به ، فيَْسبَِق ، والَجنَبُ أَْن يَتََخلََّف الفََرُس في الّسِ

َل راكبُه على الفرِس المْجنُوِب فأَخَذ السَّبْ  (7) [دنا]الذي يَُسابَُق به فَرٌس آَخُر فيُْرَسَل ، حتَّى إِذا  في ]ُهو أَْن يُْرَسَل :  الَجلَبُ :  َق ، وقِيلتََحوَّ

 عْن وْجِهِه. ، بالبِناِء للمفعول ، له َجماعةٌ تِصيُح به ِليَُردّ  (9) فتْجتمعَ  (8) [الَحْلبة

 أَْن يُْجنَب فَرٌس جامٌّ فيُْرَسَل ِمْن ُدوِن الِميَطاِن ، وهو المْوِضُع الذي تُْرسُل فيه الخْيُل.:  والَجنَبُ 

َدقةُ إِلَى الِميَاهِ  تُْجلَبَ  أَْن ال:  الَجلَبُ  أَيِ  وأَْو هُ  الذي َوَرَد  الَجلَبُ : و ، وفي الصحاح األَْمَصاِر ، ولكن يُتََصدَُّق بها في َمَراِعيَها اَل إِلىو الصَّ

َدقَاِت ،  ُق القَْوَم في ِميَاِهِهم أِلَْخِذ الصَّ أَْو :  نَعَِمِهْم إِلَْيِه ، وهو الُمَراُد من قول الُمؤلّفِ  بَِجْلبِ  ولَِكْن يَأُْمُرُهمْ النَّْهُي عنه ُهَو أَْن اَل يَأْتَِي الُمَصّدِ

مِّ  يْجلُبُ  أَْن يَْنِزَل العَاِمُل مْوِضعاً ثُمَّ يُْرِسَل منْ  ِكب فَرساً وقَاَد ُهَو إِذا رَ :  الَجلَبُ  ، وقيل إِلَْيِه األَْمَواَل من أَماِكنِها ِليأَْخَذ َصَدقَتََها بالَكْسِر والضَّ

َهاِن ، وقيل يُْرِكب فَرَسهُ رُجالً فإَِذا قَُرَب من  أَنْ :  ُهوَ  أَو ُهَو إِذا َصاح به ِمْن َخْلِفه واْستََحثَّه للسَّْبِق ،:  َخْلفَه آَخَر يَْستَِحثُّه ، وذلك في الّرِ

ُجُل فَرَسه فَيْرُكض َخْلفَهُ ويْزُجره الغَايةِ  ، وهو َضْرٌب ِمَن الَخِديعَِة ، فالمؤلُّف َذَكر في َمْعنَى الحديِث  (10)ويَِصيح به  علَْيهِ  بيُجلِّ و يَتْبَع الرَّ

 ثاََلثَةَ 

__________________ 
 وأشار إىل قو  الشارح هنا أيضاً.« اجلعنبة اخل مل نظفر به يف امكم وال التهذيب« قوله»:  ( وهبامش اللسان1)
 شغب.رجر جغب :  ( يف التهذيب2)
 .«أمل يعلم» ( عن ديوانه وابألصر3)
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 .و()بد   (أو)يف القاموس  )*(
 جلب.:  ( اللسان4)
 أنف .:  ( اللسان5)
قوله أن يتخلف كذا خبطه ولعله ســــــقرت منه اجللب بدلير قوله بعد واجلنب وقوله فبخذ الســــــب  لعله أخذ بدون »:  ( هبامش املطبوعة املصــــــرية6)

 وما زدانه عن اللسان.« فاء
 ( عن اللسان.7)
 ( زايدة عن القاموس.8)
 فيجتمض.:  ( يف القاموس9)
 تبض فرسه ا فجّلب عليه وصاح به ليكون هو الساب .:  ( يف اللسان10)
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َصُر منها قوُ  َأيب ُعبَـيحدٍ  َ  اجلََلبُ :  أَقواٍ  ا وَأخح َبَض :  يف َشيحئاح  ُجُر فـََرَسُه فيَـزحُجَرهُ الر   (1)َيُكوُن يف ِسَباِ  اخلَيحِر ا وُهَو َأنح يـَتـح
يَح َحثنا َلُه  فـَُيَجلِّبَ  ِه َأوح َيصــــــــــــــِ يح َدَم  (2)ا فِفي ذلَك َمُعوَنة لِلحَفَرِس َعَل  اجلَرحِي ا فُنهَي عن ذلك ا واآَخُر  (1)َعَل َأن يـَقح

َر ِإليهم  عاً مُث  يـُرحســــــِ ِر الز َكاِة فـَيَـنحزَِ  َموحضــــــِ دُِّ  َعَل  َأهح ُصــــــَ
َواَ  ِمنح أََماِكِنَها  َ حُلبُ  َمنح  (3)امل ا فُنِهَي عن ذلَك ا  (3)ِإليه اأَلمح

َدَقاهِتِمح يف  أََماِكِنِهم ا وَعَل  ِمَياِهِهم ا وأبَفحِنَيِتِهم ا وقد ذُِكَر الَقوحاَلِن يف كالِم املصــــــــــــــّنف ا وقا   (4)وأُِمَر َأنح أَيحُخَذ صـــــــــــــــَ
طالضقا  ِعياض يف املشــار  ا وتَِبع:  شــيُخنا

َ
باِ  ا وكالُم الزخمشــريِّ يف :  ه تِلميُذه ابُن َقرُقو  يف امل َره مالٌك يف الســِّ فســ 

 الفائِ  ا وابحِن األَثرِي يف النهاية ا واهلرِويِّ يف غرِيبَـيحِه يـُرحِجُض ِإىل ما ذَكرحان من األَقحواِ .
 ، عن اللحياني. كأَْجلَبَ  َكَسَب وَطلَب واْحتَاَل ،:  يَْجِلبُ  أِلَْهِله َجلَبَ و

ً  على الفَرِس  َجلَبَ و هو إِذا رِكب فَرساً وقاَد َخْلفه آَخَر :  ، وُهما ُمْستْعمالِن وقِيل أَْجلَبَ و بالتَّْشِديدِ  كَجلَّبَ  ، وهي قِليلةٌ ، َزَجَره:  يَْجلُُب َجْلبا

هاِن ، وقْد تقدَّم في مْعنى الحِديث.  يْستِحثُّهُ ، وذلك في الّرِ

ٌ :  قال اللِّحيانيُّ و كقَتْلَى وقُتاَلَء ، ُجلَباءُ و َجْلبَى ج:  ِمْن بَلٍد إِلى غْيِره يُْجلَبُ  الَِّذي:  الَجِليبُ و ، َمْجلُوبٌ  ، أَي يبٌ َجلِ  َعْبدٌ و  ، ِمنْ  َجِليبٌ  اْمرأَة
 :  قال قَيُس بُن الَخِطيم َجالئِبَ و َجْلبَى نِْسوةٍ  (5)

ُم  هـــــــــُ ـــــــــح نـ ر  مـــــــــِ ـــــــــَ نح فـ دًا رَاَء مـــــــــَ ـــــــــح َوي َت ســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــح ي ـــــــــَ ل ـــــــــَ  فـ

مح و     ُذوهنـــــــــــُ ر  ِإذح حيـــــــــــَح نح خـــــــــــَ بِ   (6)مـــــــــــَ الئـــــــــــِ  كـــــــــــاجلـــــــــــَ

  
ا ِكراُم اإِلبِل الفُُحولةُ التي تُْنتَسُل فليسْت من ُجِلبَ  ما:  ِلْلبَْيع ، وفي التهذيب يُْجلَبُ  ما الَجلُوبةُ و  للبيع نحو النَّاِب والفَْحِل والقَلُوِص ، فأَمَّ

ً  ؟َجلُوبَةٌ  َهْل لك في إِبِِلك:  ، ويقاُل لصاحِب اإِلبلِ  الَجلُوبَة َزل علَى ، فنَ  بَِجلُوبةٍ  قَِدم أَْعرابِيٌّ »:  في حديث ساِلمٍ و للبْيع ، (7) َجلَبَه يَْعنِي شيئا

 : قال «ِلبَادٍ  حاِضرٌ  يَبيعَ  أَنْ  وسلموآلهعليههللاصلىنََهى رسوُل هللا :  َطْلَحةَ ، فقاَل َطْلَحةُ 

ُجِل النَّاِزِل علَى الَماِء لَْيَس  تُْجلَبُ  اإِلبِل التي:  الجاَلئِبُ :  ، وقِيلَ  الجاَلئِبُ  ٍء ، والَجْمعُ ِلْلبَْيعِ ِمْن ُكّلِ َشيْ  يُْجلَبُ  ما:  ، بالفَتْحِ  الَجلُوبةُ  إِلى الرَّ

ِل كأَنَّه أََراَد أَن يبِيعََها له َطْلَحةُ ، قال ابُن األَثير:  له ما يَْحتَِمُل علَْيِه ، فيَْحملونه عليها قال َكَذا جاَء في ِكتَاِب أَبِي :  والُمَراُد في الحديِث األَوَّ

ذُُكوُر اإِلبِِل ، أَو التي :  الَجلُوبةُ :  وهي النَّاقَةُ التي تُْحلَُب ، وقِيلَ « بَِحلُوبةٍ » والذي قَرأْنَاهُ في ُسنَِن أَبِي َداُود:  ُموَسى في حْرِف الِجيِم قال

أَْم َولََدْت َحلُوبةً ، وهي اإِلنَاُث  َجلُوبةً  ْي أَولََدْت إِبِلُكَ أَ  ؟أَْم أَْحلَْبتَ  أَْجلَْبتَ أَ :  ويُقَاُل ِلْلُمْنتِج َسواءٌ  فيه يُْحَمُل عليها َمتَاُع القَْوِم ، الجْمُع والَواِحدُ 

 ، وسيأْتي قريباً.

ثٍ  ُمَجلِّبٌ  َرْعدٌ و تٌ  َكُمَحّدِ  :  َكذِلَك. قال:  َمَجلِّبٌ  ، وَغْيثٌ  ُمَصّوِ

ا  َبلـــــــــــــ َ ن  كـــــــــــــَ هـــــــــــــِ اقـــــــــــــِ فـــــــــــــَ نح أَنــــــــــــــح ن  مـــــــــــــِ اهـــــــــــــُ فـــــــــــــَ  خـــــــــــــَ

يٍّ     نح َعشــــــــــــــــــــــــــِ ن  َودحٌ  مــــــــــــِ اهــــــــــــُ فــــــــــــَ بِ خــــــــــــَ لــــــــــــِّ  جمــــــــــــَُ

  
ِل قََضاءٍ  (8)اإِلْخَواَن  يَْجلُبُ  َوَذا ِمما:  وفي األَساس  :  ، وِلُكّلِ َدّرِ َحاِلب ، انتهى ، وفي لسان العرب وقَْوُل َصْخِر الَغّيِ  َجاِلب ، ولُّكِ

ٍة  ـــــــــــــمـــــــــــــَ ي قـــــــــــــِ اٍر مـــــــــــــُ ٍر يف ِوجـــــــــــــَ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ ِة قـ ـــــــــــــ  ي َ  حبـــــــــــــِ

ىَن و    
َ

وحُ  املـــــــــــ ا ســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــ   هبـــــــــــَِ ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ بِ تـ ـــــــــــِ َوال  اجلـــــــــــَ

  
 : َجاِلبَةٌ :  القََدِر ، َواِحَدتَُها َجواِلبُ  َساقَتَْهاأََراَد 

ٌ :  يقَالُ و بَةٌ  اْمَرأَة بَةٌ و َجالَّ ثَةٍ  مَجلِّ َدةِ ، وبِضّمِ الِجيِم أَيضاً  ِجلُبَّانَةٌ و كُمَحّدِ  ِجِلْبنَانَةٌ و ، َكَما نَقَلَه الصاغانيّ  (9)بكسر الِجيِم والالم وتشديِد الُمَوحَّ

ً بقَْلِب إِحَدى ا بَة  ُجلُْبنَانَةٌ و لبَاَءْيِن نُونا ِهما وكذا تِِكالَّ ابَةٌ ِمْهَذاَرةٌ  ، أَيْ  (10)بَِضّمِ تَةٌ َصخَّ  َجلَبَةٍ  صاِحبَةُ  َسيِّئةُ الُخلُقِ  أَي َكثِيَرةُ الَكاَلم ُمَصّوِ

 وُمَكالَبٍَة ، وقولُ 

__________________ 
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 (.ويف اللسان والنهاية فكاألصر)يتبض الرجُر الرجَر فرسض فريك  خلفه ويزجره و لب عليه. :  ( عبارة اهلروي1)
 والوجه اآخر يف الصدقة.:  ( يف غريب اهلروي2)
 مث يرسر إىل املياه فيجلب أغنام أهر تلك املياه عليه فيصدقها هنا .:  ( كذا ابألصر واللسان والنهاية. ويف غريب اهلروي3)
 ولكن يقدم عليهم فيصدقهم عل  مياههم وأبفنيتهم.:  والعبارة يف غريب اهلروي« من»:  ( اللسان4)
 .«من» بد « يف»:  ( اللسان5)
 حيذوهنم.:  ( يف اللسان6)
 جلبته.:  ( اللسان7)
 قوله اإلخوان ا الذي يف األساس والذي بيدي ا األحزان.»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
 َبانٌَة.وِجلِّ :  ( يف اللسان9)
 .«نكالبة»:  ( عن اللسان ا وابألصر10)
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َصاِف قائٌم :  «ُمَصوَِّتةٌ » شيِخنا بـَعحَد قولِه تَـغحىَن عنه ا مما يقضي منه الَعَجُب ا فِإن  ُكالن مَن اأَلوح وما بـَعحَده َتطحِويٌر قد ُيسح
اجلَاِفَيُة الَغِليظَُة ا قا  ابُن َمنحظُوٍر ؛ َوَعام ُة هِذه الل َغاِت عِن الَفاِرِسيِّ ا :  مَن النَِّساءِ  اجلُلُب انَة:  ابلذ اِت يف الغالِب. وقيرَ 

 :  أَيضاً « جرب» وأَنشَد ِ َُميحِد بِن ثـَوحٍر ا وَقدح تـََقد َم يف
ةٌ  ـــــــــــَ ان ـــــــــــَ ن ـــــــــــح بـ ـــــــــــِ ل ا  جـــــــــــِ اَرهـــــــــــَ َ ي محـــــــــــِ اُء خَتحصـــــــــــــــــــــــــِ  َورحهـــــــــــَ

ي     فــــــــِ دُ  (1)بــــــــِ اَلمــــــــِ ا اجلــــــــَ هــــــــَ يـــــــــح ًا ِإلــــــــَ ريح غــــــــَ  خــــــــَ نح بـــــــــَ  مــــــــَ

  
ا يَْعقُوُب فإِنه رَوى:  قال بَدالً من َراِء ِجِربَّانٍَة ، يَُدلُّك على ذلَك وُجوُدَك ِلُكّلِ َواِحٍد منهما  ِجِلبَّانَة ليست المُ :  ، قال ابُن ِجنِّي ِجِلبَّانَةٌ  وأَمَّ

فاً واْشتِقَاقاً َصحيح ا ِجِربَّانَة فمن الَجلَبَةِ  فمنَ  ِجِلبَّانَة اً ، فأَماأَْصالً َوُمتََصرَّ ابَة ، وأَمَّ خَّ يَاحِ أِلَنََّها الصَّ َف فيها ، أاََل :  والّصِ َب األُموَر وتََصرَّ َجرَّ

 (2)فَنَاِهيَك بَِها في التَّْجِربَِة والدُّْربَِة ، وهذا وْقُت فإِذا بَلَغَت المرأَةُ من البِْذلَِة والُحْنَكِة إِلى ِخَصاِء َعْيِرَها  ؟تَْخِصي ِحَماَرَها:  تََراُهْم قَالُوا

َجِر ، ألَنَّه ِضدُّ الَحيَاِء والَخفَِر  َخِب والضَّ  .(3)الصَّ

 أَي ِصيَاح. َجلَبَةٍ  ذُو:  ، بفتحهما مع تشديد الموحدة َجلَبَّانٌ و ، بضّم الجيم والالم وتشديد الموحدة ُجلُبَّانٌ  َرُجلٌ و

 .(4) يَبَِس عن ابن األَعرابي:  أَْجلَبَ و دَّمُ ال َجلَبَ و

ُجلَ  َجلَبَ و ُجُل الرَّ َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم َبَْيِلَك ):  مما ذكر ، وفي التنزيل ، في الُكلِّ  َكأَْجلَبَ  تََوعََّدهُ بَِشّرٍ أَْو َجَمَع الَجْمَع ، ، إِذا يَْجلُبُهُ  الرَّ
 .(6) «اْجلُبْ و» ، أَيِ اْجَمْع َعلَْيِهم وتََوعَّْدُهْم بالشَّّرِ ، وقَْد ْقُرئَ  (5) (َورَِجِلكَ 

وُهَو َمْضُروٌب عليه في النسخة التي بخّطِ المصنِّف ، :  به ِمْن َخْلِفه واْستََحشَّهُ للسَّْبِق ، قال شيُخنا َصاحَ :  كأَْجلَب ، َعلَى فََرِسهِ  َجلَّبَ و

ٌل.:  على الفََرِس إِذا َزَجَره ، قلت َجلَّبَ :  ه تقدَّم في َكاَلِمهوَضْربُه َصَواٌب ، ألَنَّ   يَْجلُبُ و بالَكْسرِ  يَْجِلبُ  بََرأَ :  الُجْرحُ  َجلَبَ  قَدْ و وفيه تَأَمُّ

مِّ  ،  َجلَبَ :   القُّْرَحةَ ِجْلَدةُ البُْرِء قِيلَ إِذا َعلَتِ :  ِمثْلُه ، َكَذا في لسان العرب ، وعن األَصمعيّ :  الُجْرحُ  أَْجلَبَ و مما ذُِكَر ، في الُكلِّ  بالضَّ

 : ، أَي َكُسكٍَّر وأَنشد ُجلَّبٌ و َجَواِلبُ  وقُُروحٌ 

 ُجل بِ َعافَاَ  َريبِّ ِمنح قـُُروٍح 
 قُُشوُرَها.:  (7)الُجُروح  ُجلَبُ : و وفي األَساس

داً َعلَى أَْن تََحاِربُوا العََرَب والعََجمَ »:  في حديث العَقَبَةومنه اْجتََمعَ :  يَْجلَبُ  كَسِمعَ  َجِلبَ و أَي ُمْجتَِمِعيَن َعلَى  «ُمْجِلبَةً  إِنَُّكْم تُبَايِعُوَن ُمَحمَّ

َدةِ ، وسيأْتي.  الَحْرِب ، ومنُهْم َمن َرَواهُ بالتَّْحتِيَِّة بََدَل الُمَوحَّ

مِّ  الُجْلبَةُ و  الُجْرِح. ُجْلبَةُ  َطاَرتْ :  ومنه قَْولُُهم تَْعلُو الُجْرَح ِعْنَد البُْرءِ  التي الِقْشَرةُ  ِهيَ  بالضَّ

 :  أَي َغْيٌم يَُطبِّقَُها ، عن ابِن األَعرابّي وأَنشد ُجْلبَةٌ  َما في السََّماءِ :  يُقَالُ  الغَْيم منَ  الِقْطعَةُ :  الُجْلبَةُ و

ريحَ  نح غــــــــَ كــــــــُ اُء ملَح تــــــــَ مــــــــَ ا الســــــــــــــــــــــ  بــــــــَ ِإذا مــــــــَ لــــــــح   (8) ةٍ جــــــــُ
ا    ريُهـــــــــَ نـــــــــِ وِت تـــــــــُ بـــــــــُ كـــــــــَ نـــــــــح ِت الـــــــــعـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــَ َدِة بـ لـــــــــح جـــــــــِ  كـــــــــَ

  
تَأُْخذُ فيه ،  الِحَجاَرةُ تََراَكَم بَْعُضَها َعلى بَْعِضَها. فلم يَْبَق فيَها َطِريٌق ِللدََّوابِّ :  في الَجبَلِ  الُجْلبَةُ و وَمْعنَى تُنِيُرَها ، أَي َكأَنََّها تَْنِسُجَها بنِير.

ً  الُجْلبَةُ و قاله الليث ،  بكْسِر العَْيِن الُمْهَملَةِ  الِعضاةُ :  الُجْلبَةو السَّنَة الشَِّديَدة ،:  الُجْلبَةو ِمَن الَكإَلِ ، ليسْت بمتَِّصلة الِقْطعَةُ المتَفَرقَةُ :  أَيضا

ةُ  ْلبَةُ َشْوُكَها  الُمْخَضرَّ َمانِ :  الُجْلبَةُ :  قِيلَ و (9)الغَِليَظةُ ُعوُدها ، والصُّ َماِن ، وُكْلبَةُ الّزَماِن ، قال  ُجْلبَةُ  أََصابَتْنَا:  يقالُ :  مثُْل الُكْلبَةِ  ِشدَّةُ الزَّ الزَّ

 :  أَْوُس بُن َمْغَراَء التَِّميِميُّ 

ا  وَن ِإَذا مــــــــــَ حــــــــــُ مــــــــــَ ةٌ اَل َيســــــــــــــــــــــــح بــــــــــَ لــــــــــح تح  جــــــــــُ  أََزمــــــــــَ

ارِ و     تـــــــــــــَ خـــــــــــــح يـــــــــــــهـــــــــــــا مبـــــــــــــُِ ُم فـــــــــــــِ َ  جـــــــــــــاُرهـــــــــــــُ  لـــــــــــــيـــــــــــــح

  
ُل ، ويُْرَوى  والُجوعُ  الشدَّة والَجْهدُ :  الُجْلبَةُ :  ِشدَّةُ الُجوعِ وقيلَ :  ْلبَةُ الجُ و ، قال مالُك بُن ُعَوْيِمِر بِن ُعثَْماَن بِن ُحنَْيٍش الُهَذِليُّ وهو الُمتَنَّخِ

لُ  ِحيُح األَوَّ  :  ألَبِي ذَُؤْيٍب والصَّ
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ِه  تـــــــــــــــِ بـــــــــــــــ  ِه ولـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح يــــــــــــــــَ َ  ـــــــــــــــَح اح ا بـــــــــــــــَ َبلـــــــــــــــ َ  كـــــــــــــــَ

نح     ةِ مـــــــــــــِ بـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــزُ  جـــــــــــــُ اٌر وِإرحزِي يـــــــــــــ  وِع جـــــــــــــَ  اجلـــــــــــــُ

  
__________________ 

 .«بغ » ( عن اللسان ا وابألصر1)
 وف .:  ( اللسان2)
هذا البيت يقض فيه تصـــــــحيف من الناس ا يقو  قوم مكان ختصـــــــي محارها ختطي مخارها ا يظنونه من قوهلم العوان ال نعّلم :  ( قا  الفارســـــــي3)

  ختصي محارها.اخلمرة ا وإلا يصفها بقلة ا ياء ا فعل  هذا ال  وز يف البيت غري
 .«رواه اللحياين» ( عن اللسان ا وابألصر4)
 .64( سورة اإلسراء اآية 5)
 .«ضبطه بقلمه بضمة عل  الالم اه» ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 اجلراح.:  ( يف األساس7)
 غمر جلبة ا وما أثبتناه عن اللسان.:  ( األصر8)
 ا وصلب شوكها.العضاه ِإذا اخضّرت وغلة عوده:  ( يف اللسان9)
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ْدِر ، واإِلْرِزيزُ :  الَجيَّارُ :  قال ابن بَّريّ  ْعَدةِ.:  َحَراَرةٌ من َغْيٍظ يكوُن في الصَّ  الّرِ

 الدَّْهِر. َجلَبَتْه َجَوالبُ :  ومَن الَمَجازِ :  اآلفَاُت والشََّدائُِد ، وفي األَساس:  الَجَواِلبُ و

ْحِل ،:  الُجْلبَةُ و َعلَى القَتَِب ،ِجْلَدةٌ تُْجعَُل :  الُجْلبَةُ و العُوَذةُ تُْخَرُز :  الُجْلبَةُ و يُْرقُع بها القََدُح ، َصِغيَرةٌ  َحِديَدةٌ :  الُجْلبَةُ و َحِديَدةٌ تكوُن في الرَّ

ً ِلعَْلقََمةَ بِن َعبََدةَ يَِصُف فَ  (1)، قاله الليث ، وأَْنَشَد  الُجلَبُ  ، وَجْمعَُها علَْيَها ِجْلَدةٌ   :  َرسا

ه  رميــــــــــــــــُ م  بــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ُه يـ انــــــــــــــــُ بــــــــــــــــَ وحٍج لــــــــــــــــَ غــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــِ

    ِ اح َة الــــــعــــــَ يـــــــَ ِث رَاٍ  َخشــــــــــــــــــــح فـــــــح لــــــَ  نـــــــَ بِ عــــــَ لـــــــِ  (2) جمــــــُح
  

ً  (4)ثم يخاط  (3)الذي يَْجعَُل العُوَذةَ في ِجْلٍد :  الُمْجِلبُ و ى بَِريما ينِ  الُجْلبَةو علَى الفََرِس ، والَخْيُط الذي تُْعقَد عليه العُوَذةُ يَُسمَّ ّكِ التي :  من الّسِ

وبَة:  الُجْلبَةو تَُضمُّ النَِّصاَب علَى الَحِديَدةِ ، ّمِ ِهَي َخميَرةُ اللَّبَنِ  الرُّ َب ، تَُصبُّ َعلَى الَحليبِ  بالضَّ  ُجْلبَة لَِفي إِنَّه:  ، يُقَال ْقعَةالبُ :  الُجْلبَةو ِليَتََروَّ

 .الُجلَبُ  ، َجْمعَُها بَْقلَةٌ :  الُجْلبَةُ و ِصْدٍق ، أَْي في بُْقعَِة ِصْدٍق ،

 َجنَى.:  َكنََصرَ  عليه َجلَبَ  على اإِلْنَساِن ، وقد الِجنَايَةُ :  بالفَتْح الَجْلبُ و

. كذا في لسان العرب بالَكْسرِ  ، الِجْلبُ و ّمِ ْحُل بَِما فيِه ، أَوْ :  وبالضَّ ْحلِ  ِجْلبُ  الرَّ ْحلِ  ِجْلبُ و قاله ثعلب ، ِغَطاُؤهُ.:  الرَّ ِعيَدانُه ، :  ُجْلبُهو الرَّ

 :  وَشبَّهَ بَِعيَرهُ بِثَْوٍر َوْحِشّيٍ َرائِح وقَْد أََصابَهُ الَمَطرُ  ـقال العّجاج 

ي و  اعـــــــــــِ ُت أَنحســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح الـــــــــــَ بَ عـــــــــــَ لـــــــــــح وِر  جـــــــــــِ  الـــــــــــكـــــــــــُ

لــــــــــــــــــَ      ورِ عــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــُ ٍح ممــــــــــــــــــَح رَاِة رائــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
الِحبَاُل :  ٍء ، واألَْنَساعُ َجْمُع ِعْلٍق ، وهو النَِّفيُس من كّل َشيْ :  ُكوِري أَْعاَلق ِجْلبَ و بل ِخْلُت أَْعاَلقِي:  والمشهور في َرجزه:  قال ابن بَّريّ 

ائِحِ :  نِْسٌع ، والسََّراةُ :  ، َواِحُدَها  الَمْمُطوِر الثّْوَر الَوْحِشّي.الظَّْهُر ، وأََراَد بالرَّ

ْحلِ  ِجْلبُ و ْفع ، وهو َخَطأً. (6)َخَشبَةٌ :  ويُوَجُد في بَْعِض النَُّسخ (5) َخَشبُهُ باَل أَْنَساع َوأََداةٍ :  ُجْلبُهُ و ِجْلبُهُ :  قِيلَ و أَْحنَاُؤه ،:  ُجْلبُهو الرَّ  بالرَّ

ّمِ ويُْكَسرُ  الُجْلبُ و قال تَأَبََّط  كأَنَّه َجبَلٌ  تََراهُ  الُمْعتَِرضُ  ُهَو السََّحابُ  أَو ، (7)َسَحاٌب َرقِيٌق اَل َماَء فيِه :  وقِيلَ  اَل َماَء فيهِ  الذي السََّحابُ :  بالضَّ

ا  :  َشرًّ

ُت و  بٍ َلســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح ل ُ بِ  ِبـــــــــــِ ـــــــــــح ل ر ٍة  جـــــــــــُ ـــــــــــِ ٍر وق ـــــــــــح ي ـــــــــــَ  ل

زِ ِ وَ     عــــــــح ريحِ مــــــــَ ِن اخلــــــــَ ٍد عــــــــَ لــــــــح فــــــــًا صــــــــــــــــــــــَ (8)اَل ِبصــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .أَْجاَلبٌ  لَْسُت بَِرُجٍل اَل نَْفَع فيِه ، ومع ذلك فيه أَذًى ، كذلك السََّحاِب الذي فيه ِريٌح وقُرٌّ َواَل َمَطَر فِيِه ، والَجْمعُ :  يَقُولُ 

مِّ  الُجْلبُ و  :  قال ِجراُن العَْودِ  َسَواُد الَّلْيلِ :  بالضَّ

راٍت  يحصــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ نـ ُ جِي خبــــــــــــِ ــــــــــــَ ب حــــــــــــح رحُت وصــــــــــــــــــــــــــُ ظــــــــــــَ ــــــــــــَ  ن

بُ و     لــــــــــــح ارُ  جــــــــــــُ هــــــــــــَ ُرُدُه الــــــــــــنـــــــــــــ  طــــــــــــح ِر يــــــــــــَ لــــــــــــيــــــــــــح  الــــــــــــ 

  
ارٍ  الِجِلبَّابُ و ، َكِسْرَداٍب ، الِجْلبَابُ و ِمْن َمنَازِل حاّجِ َصْنعَاَء ، علَى َطِريِق تَِهاَمةَ ، بْيَن الَجْوِن وجاَزاَن. ع:  الُجْلبُ و مثََّل به سيبويِه  َكِسنِمَّ

ْره أَحٌد ، قال السيرافيّ  ه بعُضهم بالُمْشتَِمِل على البَدِن ُكلِّه ،  القَِميصُ :  ، وهو يَُذكَّر ويَُؤنَّثُ  الِجْلبَاب وأَُظنُّه يْعنِي:  ولم يُفَّسِ ُمْطلَقاً ، وَخصَّ

ي به المْرأَةُ رأَْسها :  لِجْلبَابُ ا:  وفَسَّره الجوهريُّ بالِمْلَحفَِة قاله شيُخنا ، والذي في لسان العرب َداِء ، تُغَّطِ ثَْوٌب أَْوسُع ِمَن الِخَماِر ُدوَن الّرِ

 :  هو الِمْلَحفَةُ ، قالت َجنُوُب أُْخُت عْمٍرو ِذي الَكْلِب تَْرثِيهِ :  ، وقيلَ  ُدوَن الِمْلَحفَةِ  (9) ثَْوٌب واسٌع للمرأَةِ  هو:  قيلَ و وصْدَرها ،

و  ــــــــــن ســــــــــــــــــــــــُ ي ال ٌة مَتحشــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ي َي اَلهــــــــــِ ِه َوهــــــــــح ــــــــــح ي ــــــــــَ  ُر ِإل

ن      هـــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ َذاَر  عـــــــــل ـــــــــعـــــــــَ َي ال يـــــــــبُ َمشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــِ اَلب  اجلـــــــــَ

  
__________________ 

 وقا  علقمة.:  ( يف اللسان1)
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قوله جملب قا  يف التكملة ومن فتح الالم :  ضـــبطت يف بع  نســـخ اللســـان بفتح الالم ويف نســـخة بكســـرها. ويف هامش النســـخ« جملب» (2)
 .«لعوذة جلدةأراد أن عل  ا

 .«جلب» ( عن اللسان ا وابألصر3)
 ختاط.:  ( يف اللسان4)
 وال أداة.:  ( اللسان5)
 أو خشبه بال اتساع.:  ( يف نسخة أخر 6)
 لي  فيه ماء.:  ( الصحاح7)
 .«الذي فيه ريح وقر.قوله جلب لير يف الصحاح جلب ريح ويؤيده قو  الشارح اآيت كذلك السحاب »:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
 تلبسه املرأة.:  ( يف اللسان9)
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ُل الَمْرثِ   :  يَةِ أَْي أَنَّ النُُّسوَر آِمنَةٌ ِمْنه ال تَْفَرقُه ِلَكْونِِه َمْيتاً ، فهي تَْمِشي إِليه َمْشَي العََذاَرى ، وأَوَّ

ُذوُب  ِش مــــــــــكــــــــــح يــــــــــح َواِ  الــــــــــعــــــــــَ طــــــــــُ رٍِئ بــــــــــِ ر  امــــــــــح  كــــــــــُ

َب اأَلاي  و     الــــــــــــــَ نح غــــــــــــــَ ر  مــــــــــــــَ وبُ كــــــــــــــُ لــــــــــــــُ  َم مــــــــــــــغــــــــــــــح

  
ٌ :  ، وقِيلَ  (1) (يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ )وقال تعالى  ي به ثِيَابَها هو أَو هو ما تُغّطي بِه المْرأَة ِمن فَْوُق ، كالِمْلَحفِة ، أَو  (2) ما تُغّطِ

اإِلزاُر ، قاله ابُن األَعرابّي ، وقد جاَء ِذكُره في حِديِث أُّمِ َعِطيَّةَ  هو:  كذا في المحكم ، ونقلَه ابُن السّكيت عن العاِمريَّة ، وقيل هو الِخمارُ 

قِيل ؛ هو في األَْصِل الِمْلَحفَةُ ثم اْستُِعير ِلغَْيِرَها مَن الثِّيَاِب ، :  تَْشتَِمُل بِها ، وقال الَخفاِجيُّ في الِعناية (3) [التي]ُماَلَءتُها :  ِجْلبَابُها:  ، وقيل

 ثَْوٌب أَْقصُر ِمَن الِخَماِر وأَْعرُض منه ، وهو الِمْقنَعَة ، قاله شيُخنا ، والجْمعُ :  الِجْلبَابُ :  ونَقََل الحافُظ بُن َحجٍر في الُمقَدَّمة عن النَّْضرِ 

 :  ، قال يَِصُف الشَّْيبَ  تََجْلبَْبتُ  ، وقَدْ  َجاَلبِيبُ 

بــــــــَ  هــــــــَ اعــــــــًا َأشــــــــــــــــــــــح ــــــــَ ن ــــــــر أحُس قــــــــِ َتســــــــــــــــــــــَ  ال  ا حــــــــىت  اكــــــــح

َرَه     ابٍ َأكـــــــــــــح ـــــــــــــَ ب لـــــــــــــح نح  جـــــــــــــِ مـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ـــــــــــــال ب ـــــــــــــَ ب لـــــــــــــح   ـــــــــــــََ

  
 : وقال آَخرُ 

 ِجلحَباابَ ِمنح َسَواِد ال ليحِر  جُمَلحَببٌ 
األَولَى كَواِو َجْهَوَر  َجْلبَبَ  َجعَل الَخِليُل باءَ :  ، قال ابُن ِجنِّي فَتََجْلبَبَ  إِيَّاهُ  َجْلبَبَهو ، ولَْم تُْدَغْم أِلَنََّها ُمْلَحقَةٌ بَِدْحَرَجٍة ، الَجْلبَبَةُ :  والمْصَدرُ 

ائَِد باْقعَْنَسَس واْسَحْنَكَك ، َوَوْجهُ الدَّاللِة من :  وَدْهَوَر ، وَجعََل يُونُُس الثَّانِيَةَ كياِء َسْلقَْيُت وَجْعبَْيتُ  وكان أَبُو َعِلّيٍ يَْحتجُّ ِلكْوِن الثَّانِي هو الزَّ

بين أَْصلَْيِن نحو اْحرْنَجَم واْخرْنَطَم واْقعَْنَسَس ، ُمْلَحٌق بذلك ، فيجُب أَن  (4)قَعْت في َذَواِت األَْربعَِة أَن يكَون ذلك أَنَّ نون اْفعْنلََل بابها إِذا وَ 

يُن األُولَى أَْصالً ، َكَما أَنَّ الطَّاَء الُمقَابِلَةَ لها من  ْنَطَم أَْصٌل ، وإِذا كانت السيُن األُولَى من اْخرَ يُْحتََذى به َطِريُق ما أُْلِحَق بِمثَاِله ، فْلتَُكِن الّسِ

جعفٍر اللَّْبِلّي في بُْغيَة اآلمال اْقعَْنَسس أَصالً كانت الثانيةُ الزائدةَ من غير اْرتِيَاٍب وال ُشْبَهٍة ، َكَذا في لسان العرب ، وأََشار لمثِله اإِلماُم أَبو 

ً  ِلْلفَْقرِ  فَْليُِعدَّ  البْيتِ  أَْهلَ  أَحبَّنَا منْ » عنههللارضيِلّيٍ ، والُحساُم الشريفّي في شرح الشافية ، وفي حديث ع أَي :  (5)قال األَزهريُّ  «ِجْلبَابا

ْنيَا  ْبِر ألَنه يَْستُُر الفْقُر كما يَْستُر (6)و[ ]ليَْزَهد في الدُّ البَدَن ، وقيل غْيُر ذلك من الُوُجوِه  الِجْلبابُ  ليَْصبِْر علَى الفَْقِر والِقلَِّة ، َكنَى به عن الصَّ

م.  التي ذُكرت في كتاب اْستِْدراِك الغلَط ألَبي ُعبْيٍد القاسِم بن سالَّ

 الُمْلُك.:  الِجْلبابُ و

ُ :  كَحبَْنطاةٍ  الَجلَْنبَاةُ و احُ  َجلَْنبَاةٌ  ناقَةٌ :  ويُقالُ  السَِّمينَةُ  الَمْرأَة ِرمَّ  :  ، أَي َسِمينَةٌ ُصْلبةٌ ، قال الّطِ

ا  ــــــــَ ن ــــــــَ نـ ــــــــح يـ ــــــــَ ُد بـ ــــــــح ن رح اي هــــــــِ ــــــــوصــــــــــــــــــــــَ دح اِبل َبنح ملَح ختــــــــَِ  كــــــــَ

اةُ     بــــــــَ نـــــــــح لــــــــَ دِ  جــــــــَ مــــــــح ِة الصــــــــــــــــــــــ  َدلــــــــَ نــــــــح جــــــــَ اٍر كــــــــَ فــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــح

  
بُ و  النبيّ  كان» اعنههللارضيفي حديث عائشة  أَْطلقَه ، وكان األَْولى ضْبُطه. َوقَعَ :  قََط الضبُط من نُسخِة شيخنا فقالوسَ  ، كُزنَّاٍر. الُجالَّ

بِ  ِمثْلِ  ءٍ بِشيْ  َدعا الَجنابةِ  ِمن اْغتََسلَ  إِذا وسلموآلهعليههللاصلى ِه فبدأَ بِِشّقِ رأِْسِه األَْيمِن ثُمَّ األَْيسرِ  (7)فأَخَذه  الُجالَّ :  قال أَبو منصور «بِكفِّ

بِ  أَرادَ  بٌ  ، وهو فاِرِسيٌّ  ماَء الوْردِ  بالُجالَّ وقال بعُض أَصحاب المعَانِي والحديِث ، كأَبي ُعبَيٍد وغيِره إِنَّما ُهَو الِحالُب بكْسِر الحاِء  (8) ُمعرَّ

ب المهملة ال ب هو ما يُْحلُب فيه لبَُن الغَنِم كالِمْحلَِب َسَواٌء ، فصّحف فقال، و الُجالَّ ، يَْعنِي أَنه كان يَْغتَِسُل من الَجنَابِة في ذلك الِحالِب  ُجالَّ

يِب ، وتْفِصيلُه في شرح البُخاِرّيِ للحافِظ بن َحَجٍر :  أُِريَد به:  ، وقيل يُب أَْو إِناُء الّطِ  .تعالى هللارحمهالّطِ

بُ الجُ و َهى:  الَّ َي باسم هذه القَْريِة. نَْهرِ  اسمُ و نَواِحي ِدياِر بَْكٍر ، ة بالرُّ اَن ، ُسّمِ  مِدينِة َحرَّ

دٍ  أَبُو الَحسنِ و ِد بِن الطَّيِّب عِليُّ بُن ُمحمَّ  بِن ُمحمَّ

__________________ 
 .59( سورة األحزاب اآية 1)
 الثياب.:  ( اللسان2)
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 ( عن اللسان.3)
 يكون.:  يف اللسان( 4)
 (.وانظر النهاية)وقا  ابن األثري. ومثة قواًل لألزهري يعقب عل  شرح ابن اإلعرايب للحديث. :  ( يف اللسان5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
 .«فبخذ»:  ( يف النهاية7)
 180كربيان الجي ذكرها الشـــارح يف صـــفحة جالب معرب كالب ا وكالب بضـــم الكاف الفارســـية. وأما لفظه  »:  ( هبامش املطبوعة املصـــرية8)

 يقا  له ُجرح وآب.:  ويف اللسان« وضبطها بفتح الكاف الفارسية فالصواب فيها كسر الكاف كما يف كتب اللغة الفارسية
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يب   ٍر اخَلِطيِب ا وله ذيحُر لرِيِخ واِسرَت تـُُويفَّ سنة ُمؤرِّخُ  عاملٌِ  اجُلال  وابنُه ُ م ٌد صاحب ذا   534 ا ِلض الكثرَي من َأيب َبكح
 .543اجلُزحِء مات سنة 

كةً ، أَي قَتَبَه أَْجلَبَ  قدْ و ْطب َغشَّاهُ :  (1)، وقِيل  بالُجْلبَةِ  َغشَّاهُ  محرَّ أَْن :  اإِلْجالبُ :  ، وفي التهذيب حتى يَبِسَ  فَِطيراً ثم تَرَكه عليه بالِجْلِد الرَّ

 :  ، قال النابغةُ الَجْعِديُّ  (2) [الُجْلبة وهي]تأُْخَذ قِْطعةَ قِّدٍ ، فَتُْلبَِسها رأْس القَتَِب فتَْيبََس عليه 

ِه  بــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــح نح صــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َي مــــــــــــــــــــِ ر  وحنــــــــــــــــــــُِّ  أُمــــــــــــــــــــِ

ِب     تـــــــــــــَ ِة الـــــــــــــقـــــــــــــَ يـــــــــــــَ حـــــــــــــِ نـــــــــــــح ـــــــــــــَ بِ كـــــــــــــتـ لـــــــــــــَ جـــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــ

  
ً  أَْجلَبَ و عُو:  عليهِ  القَْومُ  أَْجلَبَ و أَعانَه ،:  فاُلنا  :  وتَأَلَّبُوا ، مثُل أَْحلَبُوا ، بالحاِء الُمْهملَِة قال الُكمْيتُ  اتَجمَّ

جِي  ريــــــــــبــــــــــَ َي ضــــــــــــــــــــــــَ َي َوهــــــــــح راي  َك ِإجــــــــــح لــــــــــح لــــــــــ  تــــــــــِ  عــــــــــَ

وح و     ـــــــــــَ وال ـــــــــــُ ب ـــــــــــَ ل وا َأجـــــــــــح ـــــــــــُ ـــــــــــب ل ـــــــــــي  وَأحـــــــــــح ل رنا عـــــــــــَ  طـــــــــــُ

  
بفتح الالم أَراد أَنَّ  ُمْجلَب ضاً قوُل َعْلقََمةَ بِن َعبََدةَ ، وَمْن َرواهُ ، وقد تقّدم بيانُه آنفاً ، وتقدَّم أَي ُمْجِلبٌ  فهو الُجْلبَةِ  َجعَل العُوَذةَ في:  أَْجلَبَ و

 .(3) ُجْلبَةً  على العُوَذةِ 

ُجُل إِذا نُتِجْت ناقَتُه َسْقباً ، أَْجلَبَ و أَْوالَدها فَتُبَاُع ، وأَْحلََب بالحاء ، إِذا نُتَِجْت إِنَاثاً ، ويَْدُعو  (5) يَْجِلبُ  ألَنَّه إِبِلُهُ ذُُكوراً  (4) ولََدتْ :  أَْجلَبَ و الرَّ

 واَل أَْحلَْبَت ، أَي كان نِتَاُج إِبِِلَك ذُكوراً ال إِنَاثاً ِليَْذهَب لَبنُه. أَْجلَْبتَ :  الرُجُل على صاحبِه فيقولُ 

يتٍ  جلِّيبٌ و ى أَْن يَُكون تَْصِحيَف ِحلِّيت ، أَي بالحاِء الُمْهملِة والفَْوقِيَِّة في آِخِره ، ألَنَّه المشهوُر أَْخشَ :  قال شيُخنا ، قال الصاغانيّ  ع:  َكِسّكِ

 ، وإِن كان في َوْزنِه ِخالٌف ، كما سيأْتي ، ونقَلَه المْقِدِسيُّ ، وسلَّمه ، ولم يذكره في المراصد.

 ُدريد ، ولم يْذُكْر فيه تصحيفاً ، ولعلَّه في غير هذا الِكتَاِب.ونَقَلَه الصاغانيُّ في التكملة عن ابن :  قُْلتُ 

َدةِ  الُجلُبَّانُ و ُهو َحبٌّ :  وفي التهذيب .ُجلُبَّانةٌ :  يُْشبِهُ الماش ، الواِحدةُ  نَْبتُ  وهو:  ، وهو الُخلَُّر كُسكَّرٍ  (6)بَضّمِ الجيِم والالم وتشديِد الُموحَّ

َكاةُ ِمنَ » ، وفي حديث مالكٍ  ويُخفَّفُ  لماِش إِالَّ أَنَّه أَشدُّ ُكْدرةً منه ، وأَْعَظُم ِجْرماً ، يُْطبَُخ ،أَْغبُر أَْكَدُر على لْوِن ا هو  «الُجْلبَانِ  تُْؤَخذُ الزَّ

أَْكثَر ما  (8)عراب إِال بالتَّْشِديِد ، ومن لَْم أَْسَمْعهُ من األَ :  مَن القََطانِي معروٌف ، قال أَبو حنيفةَ  (7) الُجْلبَانُ و َحبٌّ كالَماِش ،:  بالتَّْخِفيفِ 

يُوَضُع فيه السَّْيُف َمْغُموداً ويَْطَرُح فيه الراكُب َسْوَطهُ  (9) كالِجَراِب من األََدمِ  ، بالَوْجَهْينِ  الُجلبانُ و ولَعَلَّ التخفيَف لغةٌ ،:  يَُخفِّفُه ، قال

وأََداتَه يُعَلِّقُه من آِخَرةِ الُكوِر 
الذي يُْغَمُد  قَِراُب الِغْمدِ  هو أَو وهي الِجْلَدةُ التي تُْجعَُل فوَق القَتَبِ  الُجْلبَةِ  أَو في َواِسَطتِه ، واشتقاقُه من (10)

ا:  قال أَنه عنههللارضيالبََراُء بُن َعاِزٍب  (11)َوى قد رَ و فيه السَّْيُف ،  بالُحَدْيبِيَِة الُمْشِرِكينَ  وسلموآلهعليههللاصلى هللا رسولُ  َصالَحَ  لَمَّ

اَلحِ. وفي رواي (12) بُجلُبَّانِ  صالََحهم على أَن يَْدُخَل هو وأَصحابُه من قابٍل ثالثَةَ أَيام وال يَدخلونُها إِالّ   قال ؟السالح ُجلُبَّانُ  ما:  ة فسأَلتُهالّسِ

ورواه :  هو الِغْمُد الذي يُْغَمُد فيه السيُف ، ففي عبارة المؤلّف تَساُمٌح ، وفي لسان العرب:  الِقَرابُ :  ، قال أَبو منصور الِقَراُب بَِما فيهِ : 

َي به إِالَّ بَجفَائِه :  أَْوِعيَةُ الّسالحِ بما فيها ، قال:  القُتَْيبِيُّ بالضم والتشديد قال  ، ُجلُبَّانَة:  ، ولذلك قيل للمرأَةِ الغَِليَظِة الجافِيَةِ  (13)وال أَراه ُسّمِ

اَلحِ  بُجلُبَّانِ  وال يدُخلُها إِالّ » في بعض الرواياتو ، السَّْيِف والقَْوِس ونحِوِهما ، يريُد ما يُْحتَاُج إِليه في إِْظَهاِره والقتاِل به إِلى ُمعَانَاةٍ ،  «الّسِ

ماحِ فإِنََّها  حاً ، انتهى ، ُمْظَهرةٌ يُْمِكُن تَْعِجيُل األََذى بها ، وإِنََّما اشترطوا ذلك ليكوَن َعلَماً وأََماَرةً ِللسَّْلم ، إِذ كاَن دخولُهم ُصلْ  (14)ال كالّرِ

دة أَيضاً ، ونقله الَجالُل في الدُّّرِ النَّثِيِر ، وقد أَْغفله الجماهيُر. ِجِلبَّانٌ :  ونَقََل شيُخنا عن ابن الَجْوِزّيِ   بكسر الجيم والالم وتشديد الُمَوحَّ

__________________ 
 ليه حىت تيب .هو أن  عر عليه جلدة رطبة فطرياً مث يرتكها ع:  وقير:  ( يف اللسان1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
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 جلدة.:  ( يف التكملة3)
 نُتجت.:  ( اللسان4)
  لب.:  ( اللسان5)
 واجلُلحَبان.:  ( ضبرت اللسان6)
 واجلُلُب ان.:  ( ضبرت اللسان7)
 أصح.« وما أكثر من لففه»:  ويف اللسان« كذا خبطة فليتبمر» ( هبامش املطبوعة املصرية8)
 واجلراب من اإلدم.:  ( يف القاموس9)
 الَكوحر.:  ( اللسان10)
 روي عن الرباء.:  ( يف اللسان11)
 ِبُلحَبان ا اجللبان بضم اجليم وسكون الالم.:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية12)
 جلفائه.:  ( اللسان13)
 ألهنا.:  ( النهاية واللسان14)
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َجاُل ، َخَرَزةٌ ِللتَّأِْخيذِ :  على صيغِة المضارعِ  اْليَْنَجِلبُ و ذُ بها الّرِ ُجوع بَْعَد الِفَرارِ  هي أَو أَي يَُؤخَّ ، وقد ذكرها األَزهريُّ في الربَاعّيِ  ِللرُّ

ُجوعِ  اليَْنَجِلب:  ومن َخَرَزاِت األَعراب:  فقال إِنَُّهن :  ِض ، وحكى اللْحيَانِّي عن العَاِمِريَّةِ بَْعَد البُغْ  (1)بعد الِفَراِر ، وللعَْطِف  (1)، وهو للرُّ

 :  يَقُْلنَ 

ُه  تــــــــــــــــــــــــُ ذح بح َأخــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ   اِبلــــــــــــــــــــــــيـ
بح     غـــــــــــــــــــــــــــــِ رِمح َواَل يـــــــــــــــــــــــــــــَ اَل يـــــــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 اَل يـََز ح ِعنحَد الط ُنبح وَ 

 تَقُوُل العرُب.:  وَحَكى ابُن األَعرابّي ، قال:  قلتُ 

ــــــــــــــــــــــــُذُه  ي ــــــــــــــــــــــــِ بح أُع لــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــيـ   ابل
مح     قــــــــــــــــــــــــــــِ بح ِإنح يــــــــــــــــــــــــــــُ غــــــــــــــــــــــــــــِ  وِإنح يــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  عن كَذا وَكَذا َجلَّْبتُه:  ، يقال الَمْنعُ :  التَّْجِليبُ و النَّاقَِة فتُْطلَى بِِطيٍن  بالكسر أَْن تُْؤَخَذ ُصوفَةٌ فتُْلقَى َعلَى ِخْلفِ :  التَّْجِليبُ و ، أَي َمنَْعتُه. تَْجِليبا

 َضْرَع َحلُوبَتَِك. جلِّبْ :  ، يقال الفَِصيلُ  ِلئاَلَّ يَْنَهَزَها:  ، وفي نُسخة لسان العرب ِلئاَلَّ يَْنَهَزه كالعَِجينِ  أَو نْحِوه

 .(2)اْلتَِماُس الَمْرَعى ما َكاَن َرْطباً ، هكذا ُرِوَي بالجيم :  التََّجلُّبُ و

يَْت ِلَكثَْرةِ أَْبُحرَها الُمْجتَلَبِ  دائَِرةُ :  ، ويقال المْجتَلَبَة الدَّائَِرةُ و أَي  ُمْجتَلَبَةٌ  أَْو أِلَنَّ أَْبحَرَها َمْعنَاهُ الَجْمعُ  الَجْلبَ  أِلَنَّ  ِمْن َدَوائِِر العَُروِض ، ُسّمِ

 ُمْستََمدَّةٌ وُمْستَِوقَة. وقد تقدََّم.

َف على المصنّف ، وإِنما :  ُمَكبَّراً كِقْنِديٍل ، ولذا قال ِجْلبِيبٌ  ، وفي نسخة شيخنا َكقُنَْيِديلٍ  ُمَصغَّراً  ُجلَْيبِيبٌ و وهذا َغِريٌب ، ولعلَّه تََصحَّ

َحِة ُمَصغَّراً  َف على ابِن أُْخِت َخالَتِه ، فإِنّه هكذا في نَُسِخنَا وأُصوِلنا الُمَصحَّ ، وفي عبارة بعضهم أَْنَصاِريٌّ ذكره الحافُظ  َصَحاِبيُّ :  تََصحَّ

 إِلصابة وابن فهد في المعجم وابن َعْبِد البَّرِ في االستيعاب ، جاَء ذكره في صحيح مسلم.بن َحَجر في ا

ةً ذكر فيها أُموراً أَْغفَلَها المصنُف فذكر منها الَمثََل المشهور الذي ذكره الزمخشريُّ  َجلَبَْت »  والميدانيوَذَكَر شيُخنَا في آخر هذه المادة تَتِمَّ

لبَْكِريَّ في شرح ويُْرَوى بالُمْهُملَِة أَي السََّحابَةُ تُْرِعُد ثُمَّ ال تُْمِطُر ، يُْضَرُب للَجبَاِن يَتََوعَُّد ثم يَْسُكُت ، ومنها أَن ا:  قالوا« تْ ثُمَّ أَْمَسكَ  َجْلبَةً 

 لُْعبَةٌ ِلِصْبيَاِن العََرِب.:  ِجِلبْ  ِجِلخْ :  أَمالي القالي قال

، وأَْنَت َخبِيٌر بأَنَّ هذا الذي ذكره وأَمثالَه مذكوٌر في كالم المؤلّف  اليَْنَجِلبَ و ، أَي َغْيٌم يَُطبِّقَُها ، ُجْلبَةٌ  ا فِي السََّماءِ ، ومَ  ُمَجلِّبٌ  َرْعدٌ :  ثم َذَكر

يَاَدات ا وإِشارةً فكيَف يكوُن من الّزِ ل. ؟نَصًّ  فتأَمَّ

مثل  (4) كالَجْلَحبِ  ْخُم األَْجلَُح ،والضَّ  ُهَو القَِديمُ :  ، وقيل (3)الُمَولِّي الَهِرُم  الشَّْيُخ الَكبِيرُ  هو بهاءٍ  الِجْلَحابَةُ و بالكسر ، الِجْلَحابُ :  [جلحب]

ً  الِجْلَحبُّ و القَاَمِة ، قالَه أَبو عمٍرو ، الطويلُ  هو الرجلُ  كِقْرَشبٍّ  ِجْلَحبٌّ و بالضّم ، نقله ابن السّكيت الُجاَلِحبُ و َجعفرٍ  القَِويُّ الشَِّديُد ، :  أَيضا

 :  قال

َزَب وَ  رِيــــــــــــــُد الــــــــــــــعــــــــــــــَ َي تــــــــــــــُ اهــــــــــــــح بــــــــــــــ  حــــــــــــــَ لــــــــــــــح   اجلــــــــــــــِ
ا    بـــــــَ كـــــــح ا ســـــــــــــــــــــَ ِر فـــــــيـــــــهـــــــَ هـــــــح اَء الـــــــظـــــــ  ُب مـــــــَ كـــــــُ  َيســـــــــــــــــــــح

  
اُل النَّْخِل.:  الِجْلَحابُ :  َواَل أَُحقُّه ، وفي التهذيب:  الُمْمتَدُّ ، قال ابن ِسيده:  الُمْجلَِحبُّ و  فُحَّ

. (5) ُمْجتَِمعَةٌ  أَي ُمْجلَِحبَّةٌ  إِبِلٌ  يقالو  نقله الصاغانيُّ

 من أَسمائهم. اسمٌ  كَجعفرٍ  َجْلَحبٌ و

 على األَْرِض. َسقَطَ  أَي فاْجلََخبَّ  َضَربَهُ :  يقال:  بالخاِء الُمْعَجَمِة ، أَهمله الجوهريُّ والصاغانيُّ ، وفي اللسان اْجلََخبَّ :  [جلخب]

ْلُب الشَِّديدُ  أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابُن دريٍد هو كَجْعفَرٍ  الَجْلَدبُ :  [جلدب]  من اإِلطالِق.ٍء ، كما يُْفَهم من كّلِ شي الصُّ

ُجلِ  َكَحبَْنَطى ويَُمدُّ  الَجلَْعبَىو بفَتِْحِهَما الَجْلعَابَةَ و كَجْعفَرٍ  الَجْلعَبُ :  [جلعب] يرِ  (6) الَجافِي ، ُكلُّه بمْعنَى الرَّ ّرِ أَي الكثير الشّرِ ، قال ابن  الّشِ

 ِمَن اإلبِل ما َطاَل في ِهيَ و ِسيده
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__________________ 
 . والعطف... الرجوع:  ( اللسان1)
 رواه ابجليم كبنه يف معىن أجتليه.:  رواه ابجليم كبنه يف معىن أحنائه. ويف التهذيب:  ( يف اللسان2)
 أي كبرٌي ِهٌم.:  ( الصحاح3)
 كاجللحب حتريف.:   ( يف األصر4)
 طويلة جمتمعة.:  ( اللسان5)
 اجلايف.:  اجللعب ابلفتح ا واجللعيب كحبنطي وميد. واجللعباء واجللعابة ابلفتح:  القاموس( يف إحد  نسخ 6)
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َرَفةٍ  ُ َر َكًة ا َهَوجٍ  ِ  َجَلعحَّب  َرُجرٌ :  قا  الفرّاءُ و  هِبَاٍء ا َجَلعحَباةٌ  ا َأِي األُنـحَث  وِهيَ  (1) وَعجح ِديُد  َعَل  َوزحِن الَقَرنحَّب َأي الَعاح شــــَ
رٌ :  ا قا  اأَلزهريّ  َجَلعحَباةٌ  واألُنث  الَبَصرِ   مبا فس رها الفرّاُء. اجلََلعحَّب  ال َأعرفُ :  وقا  ِشَِ

ً  الَجلَْعبَاةُ و َستْ  قيل هيو قاله ابُن ِسيده ، ءٍ النَّاقَةُ الشديدةُ في كّلِ شي:  أَيضا َستْ :  ، وفي نسخة الَهِرَمةُ التي قد قَوَّ وفي لسان  َوَولَّْت ِكبَراً  تَقَوَّ

 َدنَْت من الِكبَِر.:  العرب

 وقد تقّدم معناها. الِجِلْبنَانَةُ  وسكون العَْيِن المهملِة هي بكسر الجيِم والالم الِجِلْعبَانَةُ و

ً  الرجلُ  اْجلَعَبَّ و  اْضَطَجَع واْمتَدَّ  إِذا:  (2)دَّ على َوْجِه األَْرِض ، قاله ابُن األَعرابّي ، وقيل ، واْجَرَعنَّ واْجَرَعبَّ ، إِذا ُصِرَع واْمتَ  اْجِلْعبَابا

اْمتَدَّ مع األَرِض ، ومنه قوُل األَعرابّيِ :  الفرسُ  اْجلَعَبَّ و في السَّْيرِ  وَمَضى َجدَّ :  اْجلَعَبَّ و َكثُر ،:  اْجلَعَبَّ و َذَهَب ،:  اْجلَعَبَّ و واْنبََسط

ً يَِصُف فَرَ   : سا

َلَعبّ  وِإَذا ِقيدَ   اجح
 َجدَّْت في السَّْيِر.:  اإِلبِلُ  اْجلَعَبَّتِ و اْستَْعَجَل ،:  اْجلَعَبَّ و

ا َصْرعاً َشِديداً ،:  الَمْصُروعُ :  الُمْجلَِعبُّ و ا َمْيتاً وإِمَّ في السَّْيِر ، قاله األَزهرّي ،  الَماِضي:  الُمْجلَِعبُّ و الُمْستَْعِجُل الَماِضي ،:  الُمْجلَِعبُّ و إِمَّ

يِر وأَنشد الُمْجلَِعبُّ :  وقال في َمَحّلٍ آَخرَ  ّرِ ُجِل الّشِ  : ِمْن نَْعِت الرَّ

َ رَاُووٍ  َوَدنّ  جُمحَلِعبنا  َباح
يرُ  الَماِضي:  الُمْجلَِعبّ :  وقال ابن ِسيده ّرِ  الذَّاِهُب ،:  الُمْجلِعبُّ و الُمْمتَّد ،:  ْجلَِعبَّ المُ و ُهَو الُمْضَطجُع ، فهو ِضدٌّ ،:  الُمْجلَِعبّ و ، الّشِ

 .ُمْجلَِعبٌّ  ، بالفتح ، وهو َسْيٌل ُمْزلَِعبٌّ أَي الَكثِيُر القَْمِش :  الَكبِيُر وقِيلَ :  ِمَن السُّيُولِ  الُمْجلَِعبُّ و

 الطَِّويلَةُ.:  ِمَن النُّوقِ  الَجْلعَبَةُ و

ً  ُمعَاٍذ َرُجالً َكاَن َسْعُد بُن » في الحديثو ْخم الجِسيم ، وقد تَقَدَّم. «ِجْلعَابا  َجْلعَبٌ و أَي َطِويالً ، وُرِوَي ِجْلحاباً ، بالحاِء المهملة ، أَي الضَّ

فَة على ساكنها أَفضُل الصالة وأَتّم التسليم ، وقيل َجبٌل بالمدينة:  كَجعفر  هو اْسُم موضعٍ ، كذا في لسان العرب.:  المشرَّ

 من ُدوِر العرب ، يأْتي ِذْكُره في حرف الراِء المهملِة. لَجْلعَبِ ا دارةُ و

 ع.:  َكِسبَْجلٍ  ِجلَْعبٌ و

اح َجلَْنبَاةٌ  نَاقَةٌ :  ، هنا ذكره في لسان العرب ، وفي التهذيب في الرباعيّ  جلنب:  [جلنب] ِرمَّ  :  أَْي سِمينَةٌ ُصْلبةٌ ، وأَْنَشَد َشِمٌر ِللّطِ

ذح  َبنح ملَح ختـــــــَِ ا  (3)كـــــــَ نـــــــَ ــــــَ نـ ــــــح ــــــيـ ُد ب نـــــــح ِر اي هــــــِ ــــــَوصـــــــــــــــــــــح  ابل

اةُ     بــــــــَ نـــــــــح لــــــــَ دِ  جــــــــَ مــــــــح ِة الصــــــــــــــــــــــ  َدلــــــــَ نــــــــح اٍر كــــــــجــــــــَ فــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــح

  
 قد ذكره المؤلّف في الثالثّي ، وتقدم ، وإِنما ذكرتُه هنا ألَْجِل التنبيه.:  قلتُ 

مِّ  الَجْلُهوبُ :  [جلهب] َكبِ  ِهي:  أَهمله الجوهرّي ، وصاحب اللسان ، وقال الصاغانيّ  بالضَّ  أَيِ الفَْرجِ. المْرأَةُ العَِظيمةُ الرَّ

 هكذا نقله الصاغانّي. الواِدي:  بالكسر الِجْلَهابُ و

:  ما تَْحت إِْبِطه إِلى َكْشِحه ، تقول:  إِلْنَسانِ ا َجْنبُ :  ، وفي المصباح ِشقُّ اإِلْنَساِن وَغْيِره:  ُمحّرَكةً  الَجنَبَةُ و الجانِبُ و ، الَجْنبُ :  [جنب]

الجاِرحةُ ، ثم استُِعيَر للناحيِة التي تَليها ، كاستعارة سائِر :  الَجْنبِ  أَْصُل مْعنَى:  ، بمعنًى ، قال شيُخنا جانِبِهو فالنٍ  َجْنبِ  قَعَْدُت إِلى

ماِل ، ثم نقل عن المص  أَيضاً ، ألَنه ناحيةٌ من الشخِص ، قلتُ  الَجْنبِ  الناحيةُ ، ويكون بمعنى:  الجانِبُ :  باحالَجواِرحِ لذلك ، كاليَِميِن والّشِ

بالضم  ُجنُوبٌ  ج مجاٌز ، كما هو ظاهٌر ، وكالُم المصنِف وابِن ِسيده ظاهٌر في أَنه حقيقةٌ ، انتهى ، الَجْنبِ  فإِطالقُه بمعنَى ُخُصوِص : 

ُجِل الذي و األَخيرةُ نادرةٌ نبَّه عليه في المحكم ، َجنَائِبُ و سيده عن اللحيانيّ  نقله ابن َجوانِبُ و كفَْلٍس وفُلُوٍس  في حديث أَبِي ُهَرْيرةَ في الرَّ

حا تَْطَحُن والتَّنُّوُر مْملُوءٌ » أَصابتْه الفَاقَةُ  يِّة فََدَعا فإَِذا الرَّ الشَّاةِ ، أَي أَنَّه كاَن في  َجْنبَ  ، يريدُ  َجْنبٍ  هي جْمعُ  «ِشواءٍ  ُجنُوبَ  فََخرَج إِلى البّرِ

 واِحٌد ، َجْنبٌ  َكثِيرةٌ الَ  ُجنُوبٌ  التَّنُّورِ 

__________________ 
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 وعجرفية.:  ( اللسان1)
 ( هو قو  األصمعي كما يف الصحاح.2)
 كاألصر.« مل ختد» ومّر يف مادة جلبٍ « مل  د»:  ( يف اللسان3)
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َتِفخُ ِإن ُه :  وحك  اللحياينّ   وهو مَن الواِحِد الذي فـُّرَِ  فُجِعَر مَجحعاً.:  ا قا  اجلَواِنبِ  َلُمنـح
ُجلُ  ُجنِبَ و  :  كأَميٍر وأَنشد َجنِيبٌ  ، ورُجلٌ  (1) َجْنبَهُ  َشَكا أَي مْبنِيًّا للمفعول ؛ َكعُنِيَ  الرَّ

ه  بَنـــــــــــــــ  ِه حـــــــــــــــىت  كـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح نــــــــــــــــَ وُع يف َأوح  راَب اجلـــــــــــــــُ

ـــــــــــبٌ     ي ـــــــــــِ ن ِه ِإن   جـــــــــــَ ـــــــــــِ ـــــــــــب ي ـــــــــــِ ن ـــــــــــبُ  بَ اجلـــــــــــَ ي ـــــــــــِ ن  جـــــــــــَ

  
ً  جانِب (2) كأَنَّه يَْمِشي في أَي جاع حتى با ِدة ، كذا في النَّسخ عن ابن األَعرابّي ومثله في الُمْحَكم ، وفي لسان العرب  ُمتَعَقِّ ، بالباء الُموحَّ

. جانِبَيْ  الَحرُّ :  متَعَقِّفاً بالفَاِء بَدَل البَاِء ، وقَالوا  ُسَهْيٍل ، أَي ناِحيَتَْيِه ، وهو أََشدُّ الَحّرِ

ً و جانَبَه ُمَجانَبةً و  أَي (3) (َأْن تَ ُقوَل نَ ْفس  اي َحْسَرتى َعلى ما فَ رَّْطُت يف َجْنِب هللاِ ):  ، وفي التنزيل َجْنبِه صاَر إِلى:  بالكسر ِجنَابا

:  هللِا أَي في قُْربِه وِجواِره ، وقال ابن األَعرابيّ  َجْنبِ  القُْرُب ، وفي:  الَجْنبُ :  وحقِِّه ، وهو مجاٌز كما في األَساس ، وقال الفّراءُ  جانِبِه

ةِ رُسوِلِه محمٍد :  أَي في قُْرِب هللِا مَن الَجنَِّة ، وقال الزّجاج (ْنِب هللاِ يف جَ ) في َطِريِق هللا الذي دَعانِي إِليه ، وهو تَْوِحيُد هللِا واإِلْقراُر بِنُبُوَّ

ً  جانَبَهو .وسلموآلهعليههللاصلى  واَل تَْقَدْح في ساقِهِ  أَي فالنِ  َجْنبِهِ  اتَِّق هللا في قَْولهمو ِضدُّ ، فهو جانِبِه غيرِ  جانبٍ  أَي صار في باَعَده:  أَيضا

َدةِ الُمَؤلّفِ  (4)اَل تَْغتَْلهُ :  كذا في النُّسخِ ، من القَتِْل ، وفي لسان العرب ال تْقتُْلهُ  أَي وقَْد  ، وهو المثَل واَل تَْفتِْنه ِمَن الِغيلَِة ، وهو في ُمسوَّ

ر  : وأَنشد ابن األَعرابيّ  بالَوقِيعِة والشَّتْمِ  هاهنا الَجْنبُ  فُّسِ

 جنحيب َخِليَلي  ُكف ا واذحُكرَا   يف 
 :  لَعَلَّ ِمْن هَذا قَْوَل الشاعرِ :  أَي فِي الَوقِيعِة فيَّ ، قال شيُخنَا نَاقِالً عن شيِخه سيِِّدي محمِد بِن الشاِذِلّيِ 

َا   يف  قــــــــــــِ تــــــــــــ  بِ َأاَل تـــــــــــــَ نــــــــــــح ٍ  عــــــــــــا جــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــِ

ضُ     طــــــــــــ  قــــــــــــَ ــــــــــــَ ِك تـ يــــــــــــح ر   عــــــــــــلــــــــــــَ ٌد حــــــــــــَ بــــــــــــِ ُه كــــــــــــَ  لــــــــــــَ

  
ً  هللا قَْد قََطعَ  (5)في حديث الُحدْيبِيَِة كأَنَّ و وهذا الذي ذهَب إِليه صحيّح ،:  أَي في أَْمِري ، قلتُ :  وقال في شطر ابِن األَعرابيّ  ِمَن  َجْنبا

 كذلكو حاجتِي ، أَي في أَْمرَها ، كذا في لسان العرب ، َجْنبِ  ، يقاُل ما فَعلَت في (6) [ءمن الشي]األَْمَر أَِو الِقْطعَةَ  بِالَجْنبِ  أَراد الُمْشِرِكينَ 

ِزُق بَك إِلى أَيِ  الَجْنبِ  جارُ  اِحبُ  قِيلَ و ، َجْنبِكَ  الالَّ ،  َجْنبِكَ  ويكوُن ِإلى هو الذي يَْقُرُب منكَ :  وقِيلَ  صاِحبَُك فِي السَّفَر هو بالَجْنبِ  الصَّ

ْوجِ ، وبِالمْرأَةِ ، نَصَّ على بعِضه في المحكم ر أَيضاً بالّرفِيِق في كّل أَمٍر َحَسٍن ، وبالزَّ ِمْن قوٍم آَخِريَن ،  َجنَابةٍ  ذُو ُجنُبٌ  جارٌ :  كذلكو وفُّسِ

تَْينِ  الُجنُبُ  الجارُ  ، وفي التهذيب الُجنُب جارُ :  ويضاُف فيقال مْن َجاَوَرَك ونََسبُهُ في :  وفي نسخة التهذيب جاُرَك ِمْن َغْيِر قَْوِمكَ  هو بَِضمَّ

 ُهَو َمْن اَل قَرابةَ له حِقيقَةً ، قاله شيُخنا.:  قَْوم آَخِريَن ، وقيل هو البِعيُد ُمْطلَقاً ، وقِيلَ 

كُ  بُسُكوِن النُّونِ  َجْنبَتَاهُ و َجنَابَتَا األَْنفِ و  .َجنَائِبُ :  أَْنِف الظَّْبيَِة ، والجْمعُ  َجْنبَيْ  ُهما الَخطَّاِن اللذاِن اْكتَنَفَا:  سيبويهوقال  جْنبَاهُ :  ويُحرَّ

 الَمْيَمنَةُ والَمْيَسرةُ :  ، ِمَن الجْيِش  بالكسر الُمَجنِّبَتَانِ و من الجْيِش  الُمقَدَّمةُ :  أَي مع َضّمِ الميم على ِصيغِة اسم المفعول بفَتْح النونِ  الُمَجنَّبةُ و

بْيَر علَى الُمَجنِّبةِ  علَى الفَتْحِ  يْومَ  الوِليدِ  بنَ  َخاِلدَ  بعَثَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ » وفي حديث أَبي ُهريرةَ  اليُسَرى  الُمَجنِّبةِ  اليُْمنَى ، والزَّ

:  الواِدي (7) َجْنبَتَاو ، أَي كتيبَتَْيِن أََخَذتَا ُمَجنِّبتَْينِ  أَْرَسلُوا:  يقالُ :  وعن ابن األَعرابيّ «. الُحسَّرُ ، واْستَْعَمَل أَبا ُعبْيدةَ علَى البَياِذقَِة ، وُهُم 

، والنُّوُن مْكُسورةٌ ، وقيَل هي  تَانِ ُمجنِّبَ  اليُْسَرى هي الَمْيَسرةُ ، وُهما الُمجنِّبَةُ و اليُْمنَى هي َمْيَمنةُ العْسَكِر ، الُمَجنِّبَةُ و ، جانِباه ناِحيَتَاهُ ، وَكَذا

ُل أَصحُّ ، والُحسَّرُ :  الَكتِيبَةُ التي تأُْخذ إِْحَدى نَاِحيَتَيِ الطَِّريِق ، قال الَةُ ، ومنه:  واألَوَّ جَّ ماٌت وُهنَّ » حديثالرَّ الَحات ُهنَّ ُمقَّدِ الباقِيَات الصَّ

 .«ُمَجنِّبَاتٌ  ُمعقِّبَاٌت وُهنَّ 

ً  أَيِ الفََرس واألَِسيرَ  َجنَبَهُ و َكةً  يَْجنُبُه َجنَبا ً و ُمحرَّ  َمْجنَبا

__________________ 
 جانبه.:  ( اللسان1)
 عل .:  ( يف إحد  نسخ القاموس2)



676 

 

 .56( سورة الزمر اآية 3)
 ويف بع  نسخ امكم ال تغتله ابلغا من االغتيا .« ال تقتله» ( يف اللسان فكاألصر4)
 كان.:   ابألصر والنهاية ا ويف اللسان( كذا 5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 (هذا عن ابن األعرايب)أخذل انحيجي الطري  :  ويف اللسان« كذا خبطه ابأللف عل  لغة من يلزم املثىن األلف اه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)

 ... وجنبتا الوادي:  وفيه
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َدٌر ِميِمييف َأي  :  كُمَعظ م قا  الشاعر  جُمَن بٌ و  جمحُنوبٌ و  َجِنيبٌ  فُهو ِبهِ َجنح  قَادُه ِإىَل  َمصح
ا  َبهنــــــــــــــ َ اَلٌ  كــــــــــــــَ ا  ــــــــــــــِ ارِيــــــــــــــهــــــــــــــَ بــــــــــــــَ وٌح تـــــــــــــــُ نــــــــــــــُ  جــــــــــــــُ

اِم     عـــــــــَ اُن الـــــــــنــــــــــ  فـــــــــ  ِب حـــــــــَ َض الـــــــــر كـــــــــح بِ مـــــــــَ جـــــــــنـــــــــ 
ُ
 املـــــــــ

  
 أَي الَمقُوُد. المْجنُوبُ :  الُمَجنَّبُ 

َكةً  َجنَبٌ و َجنَائِبُ  َخْيلٌ و َد ِلْلَكثْرةِ. ُمَجنَّبةٌ :  ، عن الفارسّيِ ، وقيل ُمحرَّ  ، ُشّدِ

 الدَّابَّةُ تُقَاُد.:  الَجنِيبةُ و

 .َجنِيبٌ :  وُكلُّ َطائِع ُمْنقَادٍ 

 ْيَن يَدْيِه ، وُهو يَْرَكُب نَِجيبَةً ويقُودُ ب الَجنَائِبُ  فاَُلٌن تُقَادُ :  لهُ. أَي اَل َعِديَل ، َكَذا في األَساس ويقالُ  َجنِيبَةَ  اتَِّق هللا الَِّذي الَ :  ومن المَجازِ 

 .َجنِيبَةً 

 جانِبٍ  ، أَْو مَشى في جانِبٍ  كأَنَّه َجعلَه في أَْبعَدهُ :  جانَبَهو َجنَبَهو َجْنبَهُ  أَو أَصابَ  َجْنبَهُ  َكسرَ  أَي فََجنَبَه ، وكذا َضَربَه جانَبَه َدفَعَه ، إِذا َجنَبَهو

 إِليه. اْشتَاق ، إِذا َجنَبَهو ،

 َغِريباً. فيهم نََزلَ  إِذا يَْجنِبُ و يَْجنُُب َجنَابةً  فاُلٌن في بنِي فالنٍ  َجنَبَ و

انٍ  ُجنَّابُكَ  هذاو  .َجْنبَْيهِ  ما ُحِمَل على:  البِعيرِ  َجنِيبَتَاو .َجْنبِكَ  ُمساِيُرَك ِإلى أَي ، َكُرمَّ

 .َجْنبِه طائفَةٌ من:  َجْنبَتُهو

تَْينِ  الُجنُبُ و الجانِبُ و ً و الذي ال يَْنقَاُد ، هو األَْجنَبُ و األَْجنَبِيُّ  كذلكو وقد يُْفَرُد في الجميع وال يَُؤنَّثُ  بَضمَّ  رُجلٌ :  يقال الغَِريبُ  هو أَيضا

،  ُجنُبٍ  يْعنِي الغَُرباَء ، جْمعُ  «النَّاِس  أَْجنَابٌ  ُهمْ » في حديِث ُمجاهٍد في تفسير السَّيَّاَرة قالو ، أَْجنَابٌ  أَي َغِريٌب ، والجْمعُ  ُجنُبٌ و جانِبٌ 

 :  األَْجنَب وهو الغَِريُب ، وأَنشد ابُن األَعرابّي في

ُم  تــــــــُ ــــــــح يـ ــــــــَ نـ غــــــــح ــــــــَ تـ ِة َأنح ِإذا اســــــــــــــــــــــح يــــــــ  رح يف الــــــــَقضــــــــــــــــــــــِ  هــــــــَ

ــــــــــــُد و     ي ــــــــــــعــــــــــــِ ــــــــــــب َباَن ال ــــــــــــَ ُم ف ــــــــــــُ ت ــــــــــــح نـ ــــــــــــِ بُ أَم ــــــــــــَ ن  اأَلجــــــــــــح

  
َهِديَّةً ِليَْطلَُب أَْكثََر منه  (1)أَي أَنَّ الغَِريَب الطَّاِلَب إِذا أَْهَدى إِلَْيَك  «الُمْستَْغِزُر يُثَاُب ِمْن ِهبَتِهِ  الجانِبُ » وفي الحديث

فأَْعِطِه في ُمقَابَلَِة  (2)

ا أَْعَطى ، ويقال:  َهِديَّتِِه ، والُمْستَْغِزرُ  اكِ و ، وهو البعيُد منَك في القَرابِة ، أَْجنَبِيٌ و أَْجنَبُ  رُجلٌ :  هو الذي يْطلُُب أَْكثََر ِممَّ  في حديث الضَّحَّ

بَِة َخبَرٍ :  أَنَّه قَاَل لَجاِريَةَ » انٍ  ُجنَّابِ  على جاِنبٌ  أَي على الغَِريِب القَاِدِم ، ويُْجمع «الَخبَرُ  جانِبٍ  علَى (3)قالت  ؟َهْل مْن ُمغَّرِ  واالْسمُ  كُرمَّ

 :  أَي كَسحابة ، قال الشاعر الَجنَابةُ و ن مع فتح الِجيمأَي بسكون النو الَجْنبَةُ 

اًل عــــــــــــنح  ــــــــــــِ ب قــــــــــــح ــــــــــــةٍ ِإَذا مــــــــــــا رََأوحين مــــــــــــُ اب ــــــــــــَ ن   جــــــــــــَ
ونَ     ـــــــــــُ ول ـــــــــــقـــــــــــُ نح هـــــــــــَذا:  ي وين  ؟مـــــــــــَ ـــــــــــُ رف دح عـــــــــــَ ـــــــــــَ  وق

  
 :  ، وقال َعْلقَمةُ بُن َعبََدةَ  (4)ِضدُّ القربة :  الَجنَابَةُ و ، أَي لَجاِر الغُْربِة ، الَجنَابَةِ  نِْعَم القَْوُم ُهْم ِلَجارِ :  ويقال

ٍة و  مــــــــــَ عــــــــــح نــــــــــِ ُت بــــــــــِ طــــــــــح بــــــــــَ دح خــــــــــَ يٍّ قــــــــــَ رِّ حــــــــــَ  يف كــــــــــُ

وبُ     َدا  ُذنــــــــــــــُ نح نــــــــــــــَ حــــــــــــــُ   ِلشــــــــــــــــــــــــــــبحٍس مــــــــــــــِ  فــــــــــــــَ

  

اًل عــــــــــــــنح  ينِّ انئــــــــــــــِ رِمــــــــــــــَ ةٍ فــــــــــــــاَل حتــــــــــــــَح نــــــــــــــابــــــــــــــَ   جــــــــــــــَ
ـــــــــــبُ     رِي بـــــــــــاِب غـــــــــــَ رَت الـــــــــــقـــــــــــِ ُرٌ  َوســـــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــِإيّنِ امـــــــــــح

  
 يُخاِطُب به الحاِرث بن َجبَلَةَ ، يْمَدُحه وكان قد أَسَر أََخاهُ َشأْساً فأَْطلَقَه مع ُجْملٍَة من بني تَميٍم ، وفي األَساس (5)أَي بُْعٍد وُغْربٍة « َجنابةٍ  عنْ 

انتهى ، ثم  (6) (َوما فَ َعْلُتُه َعْن َأْمِري) ، أَي من أَْجِل بُْعِد نَسٍب وُغْربٍة ، أَي ال يْصُدر ِحْرمانَُك عنها ، كقوله َجنَابةٍ  واَل تَْحِرمني عن: 

 :  الُمساِعُد ، قال الشاعر:  الُمَجانِبُ و انتهى. أَي ال تَعَلُّق له به وال مْعرفَةَ. (7) [هذا األمر]عن  أَْجنَبِيٌّ  ومن المجاِز وُهو:  قال
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ا وِ  هـــــــــــَ ـــــــــــَ نـ ـــــــــــح يِن وبـــــــــــيـ دح كـــــــــــاَن بـــــــــــيـــــــــــح ا قـــــــــــَ مـــــــــــَ  يّنِ لـــــــــــِ

زَاُر    
َ

رت  املــــــــــــ وٍف وِإنح شــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــُ بُ لــــــــــــَ جــــــــــــانــــــــــــِ
ُ

 املــــــــــــ

  
أَي  ْجنَبَهُ أَ و يْجنُبُه كنََصره َجنَبهُ و إِيَّاهُ ، َجنَّبهُ و َء.الشي جنَْبتُهُ و بَعَُد عْنهُ ،:  ُكلُّها بمْعنَى تََجانَبَهو جانَبَهو اْجتَنَبهو تََجنَّبهُ و ءَ أَيِ الشي َجنَّبهُ و

اهُ عنه ، وقُِرئَ  ّجاج. َجنَّْبتُهو أَْجنَْبتُهو الشرَّ ، َجنَْبتُه:  بالقَْطع ، ويقال (8)« وبِنيَ  أَْجنِْبنِيو» نَحَّ اُء والزَّ  بمعنًى واحٍد ، قال الفرَّ

__________________ 
 ( يف اللسان لك.1)
 .«ء املهدي اهكذا خبطه ولعر التبنيث العتبار أن اهلدية مبعىن الشي»:  منها. وهبامش املطبوعة املصرية:  ( يف اللسان2)
 .«قا » ( عن النهاية. وابألصر3)
 القرابة.:  ( اللسان4)
 ( يف األصر بدون الواو ا وما أثبتناه يواف  اللسان.5)
 .82( سورة الكهف اآية 6)
 عن كذا.:  ( عن األساس ا وابألصر7)
 .السالمعليهإخباراً عن إبراهيم  .(َواْجنُ ْبِ  َوَبِ َّ َأْن نَ ْعُبَد اْْلَْصنامَ ):  سورة إبراهيممن  25( من اآية 8)
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عن الناس ، أَي ذو اْعتَِزاٍل عن  االعتزال:  َجْنبٍة الَجْنبَةُ  رُجٌل ذُوو األَْضيَاِف ، ُطُروقِ  قاِرعةَ الطَِّريِق مَخافَةَ  يَتََجنَّبُ :  كَكِتفٍ  َجنِبٌ  رُجلٌ و

ً  الَجْنبَةُ و لهم ، ُمتَجنِّبٌ  الناِس  في حديث ُعمر و ناِحيةً ،:  َجْنبةً  ، أَي ناِحيةً واْعتََزَل الناَس ، َونََزَل فاُلنٌ  َجْنبةً  قَعََد فالنٌ :  يقال النَّاِحيةُ :  أَيضا

، وتَقُوُل ، فاُلٌن اَل  (1)النِّساَء والُجلُوَس إِلَْيِهنَّ وال تْقَربُوا ناِحيَتَُهنَّ  اْجتَنِبُوا:  يقول:  ال الَهَرِويُّ ق «فإِنََّها َعفَافٌ  بالَجْنبة علَْيُكمْ » عنههللارضي

ََّحةٌ  َجنَبَتَيِ  وعلَى» َرَوْوهُ في الحديثِ  وكذا:  هكذا قال أَبو عبيدةَ بتْحِريِك النُّوِن ، قال:  ، قال ابُن بَّريّ  بَِجنَبَتِنَا يَُطورُ  راِط أَْبواٌب ُمفَت  «الّصِ

والصواُب إِْسكاُن النون ، واستشهد على ذلك :  ، بفتح النون ، قال َجنَبَتِكو أَنَا في َذراكَ :  قَْد َغِرَي النَّاُس بقولهم:  وقال ُعثَْماُن بُن ِجنِّي

 :  بقول أَبِي َصْعتَرةَ البَْواَلنِّيِ 

تح  اَذفـــــــــَ قـــــــــَ زحٍن تــــــــــَ بِّ مـــــــــُ نح حـــــــــَ ٌة مـــــــــِ فـــــــــَ طـــــــــح ا نـــــــــُ مـــــــــَ  فـــــــــَ

ِه     ــــــــــِ اب ــــــــــَ ت ــــــــــَ بـ ــــــــــح نـ ُر دامــــــــــِ ُ  جــــــــــَ ــــــــــح ي ــــــــــ  ــــــــــل وِديِّ وال  اجلــــــــــُ

  

ُه  مــــــــَ عــــــــح ُت طــــــــَ ا ومــــــــا ُذقــــــــح يــــــــهــــــــَ نح فــــــــِ َب مــــــــِ يــــــــَ   (2)أبَِطــــــــح
اِرسُ و     ُ فـــــــــــَ اح َر  الـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــَ يـــــــــــمـــــــــــا تـ يِن فـــــــــــِ نـــــــــــ   لـــــــــــكـــــــــــِ

  
ٌس ، ومْعنَاهُ  وا يَِسيُرونَ :  علَى ُعذُوبتِه وبَْرِدِه. وتقولُ  اْستَْدلَْلُت بِِرقَّتِِه وَصفَائِهِ :  أَي ُمتَفَّرِ أَي ناِحيَتَْيِه ، كذا في  َجْنبَتَْيهِ و َجنَابَتَْيهو َجنَابَْيهِ  َمرُّ

 لساِن العرب.

وِهي فَْوَق الِمْعلَِق ِمَن الِعاَلِب ودون يُْعمُل منها ُعْلبَةٌ ،  َجْنبِهِ  أَي من ِلْلبِعيرِ  ِجْلدةٌ :  ، كذا في النسخِ ُكلِّها ، وفي لسان العرب ِجْلدٌ :  الَجْنبةُ و

 ، فَيُْعِطيِه ِجْلداً فَيتَِّخذُه ُعْلبةً. َجْنبةً  أَْعِطني:  اتَّخْذ منها ُعْلبَةً ، وفي التهذيب َجْنبةً  أَْعطنِي:  يقال (3)الَحْوأَبَِة 

ً  الَجْنبةُ و  .كالَجنَابةِ  البُْعُد في القَرابِة ،:  أَيضا

ةُ الشَجِر التي تَتََربَُّل في:  الَجْنبَةُ و ْيفِ  َزَمان عامَّ يَتْ :  الَجْنبةُ :  ، وقال األَزهريُّ  (4) الصَّ ألَنها  َجْنبةً  اسٌم لنُبُوٍت كثيرةٍ وهي كلّها ُعُروق ُسّمِ

يَاُن والَحَماُط والَمْكُر والَجْدُر النَِّصيُّ  الَجْنبةِ  َصغُرت عن الشَجر الكبار وارتفعْت عن التي ال أُُرومةَ لها في األَرض ، فمن لِّ  (5) والّصِ

،  «الَجْنبةِ  أََكَل ما أَْشَرَف من» في حديث الَحّجاجو وهذا كله مسموٌع من العرب ،:  والدَّْهَماُء َصغُرْت عن الشجر ونَبُلَْت عن البُقُوِل. قال

يَاِن من النَّباِت ، وقيل لِّ ْيِف من غيِر َمَطرٍ  (6)هو كّل نَْبٍت ُموِرُق :  بَْقِل ودوَن الشجِر ، وقيلهو ما فَْوَق ال:  هي َرْطُب الّصِ  هي أَو في الصَّ

تَاِء ويَبِيد فَْرُعه ، قاله أَبو حنيفةَ. ويقالُ  بْيَن البَْقِل والشَّجرِ  (7) ما كان وفي ُمِطْرنَا َمَطراً َكثَُرْت منه الَجْبنَةُ ، :  وُهَما مما يَْبقَى أَْصلُه في الّشِ

 نَبَتَْت عنه الَجْبنَةُ.:  نُْسَخةٍ 

 .(8)، وفي بعض النسخ المهقور  المْحقُورُ  بصيغة المفعول الُمْجتَنَبُ :  الجانِبُ و

ْجلَْينِ :  الجانِبُ و  ، وهذا الذي َذكره المؤلّف إِنما هو تعريف التَّْجنِيبِ  ، وهو َمْدٌح وسيأْتي في (9)من َغْيِر فََججٍ  فرٌس بِعيُد ما بَْيَن الّرِ

 كُمعّظم ، ومقتضى العطف يُنافِي ذلك. الُمجنَّبِ 

ُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّروا)وفي التنزيل العزيز  الَمنِيُّ :  الَجنَابةُ و ُجلُ  أَْجنَبَ  وقَدْ  (10) (َوِإْن ُكن ْ مِّ  َجنُبَ و بالَكْسرِ  َجنِبَ و الرَّ ، مبنيًّا  أُْجنِبَ و بالضَّ

ّي في أَماِليه على قوله تََجنَّبَ و كنََصر ، َجنَبَ و اْستَْجنَبَ و للمفعول ، :  بالضم ، قال َجنُبَ :  ، األَِخيراِن من لسان العرب ، قال ابُن بَّرِ

 يُْجنِبُ  والثَّْوُب الَ  يُْجنِبُ  اإِلْنساُن الَ » باسقوُل ابن ع، ومنه َجنِبَ  أَْكثَُر من أَْجنَبَ و بكسر النون ، َجنِبَ و ، أَْجنَبَ  المعروُف عند أَهِل اللغة

 الُجنُبُ  إِيَّاهُ ، وكذلك الثوُب إِذا لَبِسه الُجنُبِ  اإِلنساُن بُمماسَّةِ  يُْجنِبُ  أَي ال:  وقد فسَّر ذلَك الفقهاُء وقالوا «تُْجنِبُ  واألَْرُض ال يُْجنِبُ  والماُء الَ 

إِنَّ هذه األَشياَء ال :  فيه يَده لم يْنُجْس ، يقول الُجنُبُ  لم تَْنُجْس ، وكذلك الماُء إِذا َغَمسَ  الُجنُبُ  لم يْنُجْس ، وكذلك األَرُض إِذا أَْفَضى إِليها

ً  ٌء منهايصير شي  اَل تَْدُخلُ » في الحديثو ، الَجنَابةِ  بضمتين ، من ُجنُبٌ  أَي الرجلُ  وهو إِيَّاَها ، الُجنُبِ  يَحتاُج إِلى الغَْسِل لُماَلمسة ُجنُبا

__________________ 
 تنحوا عنهن وكلموهن من خارج الدار وال تدخلوا عليهن.:  قوله اجلنبة يعين الناحية ا يقو :  ( يف غريب اهلروي1)
 طعمها.:  ( اللسان2)
 .«اجلؤبة» ( عن اللسان ا وابألصر3)
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 اسم لكر نبت يرتّبر يف الصيف.:  ويف الصحاح« ذي يرتّبر يف الصيفعامة الشجر ال»:  ( اللسان4)
 .«وا ذر» ( عن اللسان ا وابألصر5)
 يور .:  ( يف اللسان6)
 [.ما كان با الشجر والبقر:  يف القاموس]ما كان يف بيته با. :  ( يف اللسان7)
 .«كذا خبطه ولعله املقهور»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
 .«ورجر أفحج بّا الفحج وهو أفحج من الفحج:  قوله فجج ِبيما قا  اجلوهري»:  مش املطبوعة املصرية( هبا9)
 .6( سورة املائدة اآية 10)
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َيِنِّ ا:  اجلُُنبُ :  قا  ابُن األَثري «ُجُنبٌ  املاَلِئَكُة بيحتاً فيه
ُر ابجِلماع وُخُروِج امل ُب عليه الُغسح َنب و  الذي  َِ َناابً َأجح  ُ حِنُب ِإجح

مُ  رِ  اجلََنابةُ  ا واالســـــــــح ُُ  االغتســـــــــاَ  من ابجلُُنبِ  البـُعحُد ا وأَرَادَ :  ا وهي يف اأَلصـــــــــح عادًة  اجلََنابةِ  يف هذا ا ديث الذي َيرتح
َقاِتهِ  ثـََر َأوح :  ئكة هاهنا َغريحَ ا َفَظِة ا وقيرأَراد ابملال:  ا وهذا يُد   عل  ِقل ِة ِديِنه وُخبحِث ابِطِنه ا وقيرَ  ُجُنباً  فيكوُن َأكح

َتِوي للواِحدِ  أَراَد ال حَتحُضرُه املالئكُة خِبَريحٍ ا وقد جاَء يف بعِ  الرواايت كذلك ا ِ  َيسح :  واملؤنِث ا فيقا  واجلِميض واالثـحَناح
وحٌم ِرضـــــــاً ا وِإّلا هو عل  َ حِويِر رُجٌر ِرضـــــــاً وقَـ :  ا كما يقا  ُجُنبٌ  ا وهذه ُجُنبٌ  ا وهؤالء ُجُنبٌ  ا وهَذانِ  ُجُنبٌ  هذا
دَر ُجُنبٍ  َذِوي يَف ِإليه ا ومن العرب منح يـَُثينِّ و حمُض و حعُر املصــــح دُر يُقوُم َمَقاَم ما ُأضــــِ َصــــح

. كذا يف لســــان العرب ا فامل
َُثىن   ُجنُبانِ  َأو يُقا ُ :  مبنزَِلة اسِم الفاعِر ا وِإليه َأشار املؤلف بقوله

ــــــــيف اجملحُموع  ُجنُباتٌ و  ُجنـُُبونَ و  َنابٌ َأجح و  يف امل وحك   ـ
َنبَ :  اجلوهريّ  ـــــابلضم  َجُنبَ و  َأجح َر َبَطٌر عليه ا حَا قالوا أَبحطاٌ  ا كما اتـ َفقا :   قا  سيبويهِ  ـ َر عل  أَفـحَعاٍ  كما ُكسِّ ُكسِّ

با  وطُُنب وَأطحَنابٍ  َمضح عنهم. ُجنـَُبةٌ  تـَُقرح  الو  يف االسم عليه ا يعين حنو َجبٍر وَأجح  يف املؤنِث ا ألَنه مل ُيسح
ْحلُ و:  بالكسر ، فِنَاُء الدَّارِ  الِفنَاءُ :  كالجانِب بالفتح الَجنَابُ و ْحلِ  الَجنَابِ  فاَُلٌن َرْحبُ :  يقال الرَّ ، وما قَُرَب من َمَحلَِّة القَْوِم  والنَّاِحيَةُ :  أَيِ الرَّ

 .«الَجنَابُ  أَْجَدَب بِنَا» في حديث الشَّْعبِيّ و وهي النَّاِحيَةُ ، َجنَابٍ  أَي َحوالَْيِه ، تَثْنِيَةُ  «َجنَابَْيهِ  اْستََكفُّوا» ُرقَْيقَةَ  في حديثِ و ، أَْجنِبَةٌ :  ، والجمع

ُد بُن َعِلّيِ بِن ِعْمَرانَ ُمحَ  أَبُو عْبِد هللاِ و وَعلٌَم ، الِحْنَطةِ  َجنَابُ :  على َمْرَحلٍَة من الطَّائِِف ، يقال له َجبَلٌ :  الَجنَابُ و ثٌ  الَجنَابِيُّ  مَّ روى  ُمَحّدِ

ما َحْولَُهم ،  (1)القَْوِم ، بفتح الجيم ، أَي  َجنَابُ  أَْخَصبَ :  عنه أَبُو َسْعِد بُن َعْبدويه شيُخ الحافِظ عبِد الغَنِّيِ ، وَضبََطه األَِميُر بالتَّثِْقيِل ، ويقال

 (2) َجنَابَْيهِ و َجانِبَْيهِ  َزْيٍد أَي فِنَائِه وَمَحلَّتِه ، وَمَشْوا َجنَابِ  وأَنَا في:  ، وهو مجاز ، وفي األَساس الَجنَابِ  ، وَجِديبُ  الَجنَابِ  وفالٌن َخِصيبُ 

ً و َجنَابِينَ  ، انتهى ، ويقال ُكنَّا عنهم َجْنبَتَْيهِ و يَن. َجنَابا  أَي ُمتَنَّحِ

 .(3)الَهْضِب الذي جاَء ِذْكره في الحديث  َجنَابُ  هو ع:  الَجنَابُ و

مِّ  الُجنَابُ و ّقِ األَْيَسِر أَْذَهَب َصاِحبَهُ قال (4) [في] الَجْنبِ  َذاتُ :  بالضَّ قَّْيِن َكاَن ، عن الَهَجِرّي ، وَزَعم أَنه إِذا كان في الّشِ  :  أَّي الّشِ

اِد  ـــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــُ ح  َواَل يـ ـــــــــــــــــٌ  اَل َيصـــــــــــــــــــــــــــــــِ رِي  مـــــــــــــــــَ

ِه     قـــــــــــــــــِّ َض كـــــــــــــــــَبن  ِبشـــــــــــــــــــــــــــــــِ ابِ َوجـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ  اجلـــــــــــــــــُ

  
 وهي قَْرَحةٌ تُِصيُب اإِلْنَساَن َداِخلَ  َمْجنُوبٌ  َرُجلٌ :  ، تقول منه الَجْنبِ  الذي به َذاتُ :  الَمْجنُوبُ و ، الَجْنبِ  أََصابَه َذاتُ :  ، بالضم ُجنِبَ و

:  قَْرَحةٌ تَْنقُُب البَْطَن ، وإِنما َكنَْوا عنها فقالوا (5)هي الدُّبَْيلَةُ وهي  الَجْنبِ  َذاتُ :  ، وهي ِعلَّةٌ َصْعبَةٌ تَأُْخذُ في الَجْنِب ، وقال ابن ُشميل َجْنبِه

 الَجْنبِ  َذاتُ » في حديث الشَُّهَداءِ و مطلَقاً. َجْنبَه يالذي يَشتَكِ :  ويقال أَراد به «في َسبِيِل هللِا َشِهيدٌ  الَمْجنُوبُ » في الحديثو ، الَجْنبِ  َذات

بَْيلَةُ والدَُّمُل  «َشِهيدٌ  الَجْنبِ  ذُو» في حديٍث آَخرَ و «َشَهاَدةٌ  إِلى َداِخٍل ، وقَلََّما يَْسلَُم  (6)ويَْنفَِجُر  الَجْنبِ  الذي يَْظَهُر في باطنِ  (6)هو الدُّ

َعلَماً لها وإِن كانت  الَجْنبِ  للمؤنث وصارْت َذاتُ « ذات»و للمذكر « ذُو» بَسبَِب الدُّبَْيلَِة إِال أَن َجْنبَه ْشتَِكيالذي يَ :  الَجْنبِ  صاِحبَُها ، وذُو

نَاِديِد.:  الَجْنبِ  َذاتُ :  في األَْصِل ِصفَةً مضافةً ، كذا في لسان العرب. وفي األَساس  َداُء الصَّ

وال :  كان َسْهالً ُمْنقَاداً ، وقوُل َمْرَواَن بِن الَحَكم ُجنِبَ  أَي إِذا َسِلَس الِقيَادِ  إِذا كان الَجنَبِ  وَطْوعُ  الِجنَابِ  فََرٌس َطْوعُ  يقال بالكسر الِجنَابُ و

ً  هذا (7)تكون في   :  وأَُراهُ من هذا ، وهو اسٌم للَجْمع ، وقوله:  ِلَمْن بَْعَدنَا ، لم يُفسْره ثعلب ، قال َجنَبا

ا  َبهنــــــــــــــ َ الٌ  كــــــــــــــَ ا  ــــــــــــــِ ارِيــــــــــــــهــــــــــــــَ بــــــــــــــَ وٌح تـــــــــــــــُ نــــــــــــــُ  جــــــــــــــُ

اِم     عــــــــَ ــــــــ  ــــــــنـ اُن ال فــــــــ  ِب حــــــــَ ــــــــر كــــــــح َض ال بِ مــــــــَ نــــــــ  جــــــــَ ُ
 (8) املــــــــ

  
__________________ 

 وهو.:  ( اللسان1)
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 .«يف األساس زيد وجنابتيه بعد وجنابيه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 هو ابلكسر موضض.« ِجّناب اهلَضحبوأهر »:  وفيه ـكما يف النهاية  ـ ( وهو حديث ذي املشعار 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 وهي علة تثقب البطن ورمبا كنوا عنها.:  ( يف اللسان5)
 . وتنفجر... والدمر الكبرية الجي تظهر:  ( اللسان6)
 وما أثبتناه عن اللسان.« وال يكون هذا»:  ( ابألصر7)
 جنوٌح.جنوحاً ابلنصب بد  » ( يف بع  نسخ امكم8)
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قَبِيح ، بالَكْسر  ِجنَابٍ  في َزْيدٌ  لَجَّ  ويقال:  في األَساسو إِلى َدابٍَّة. ُجنِبَ  فالٌن ، وذلك إِذا ما ُجنِبَ :  ، أَي الَمقُوُد ، ويقال الَمْجنُوبُ :  الُمَجنَّبُ 

 أَْهِلِه. ُمَجانَبَةِ  في أَي

اسُم موضع ، كذا في لسان :  هو بالَكْسرِ  (1) الَهْضبِ  ِجنَابِ  وأَْهلُ » َمْعُروفَةٌ بنَْجٍد ، وفي حديث ذي الِمعشارأَْرٌض :  بَكْسِر الِجيم الِجنَابُ و

 العرب.

قال  َراِهم ِليُِميُروَك َعلَْيَهاَمَع دَ  يَْمتَاُروَن عليها ، زاَد في المحكم القَْومَ  أَْنتَ  تُْعطيَها التي النَّاقَةُ  العَِليقَةُ وهي:  كالَجنِيبَةِ  كَسَحابة الَجنَابَةو

دً   :  الَحَسُن بُن ُمَزّرِ

ِب  َوائــــــــــــــــِ ُة الــــــــــــــــذ  لــــــــــــــــَ ائــــــــــــــــِ ُه مــــــــــــــــَ تح لــــــــــــــــَ الــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــَ

بِ     َوائـــــــــــِ ِب الـــــــــــنــــــــــــ  قـــــــــــَ ي يف الـــــــــــعـــــــــــُ َف َأخـــــــــــِ يـــــــــــح  ؟كـــــــــــَ
  

  (2) [َأخــــــــــوَ  ُذو شــــــــــــــــــــــــِ ٍّ عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــركــــــــــائــــــــــبِ ]
بِ     ائـــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ ُر ا ـــــــــــــــَ ائـــــــــــــــِ اِ  مـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ ُو اجلـــــــــــــــِ  رِخـــــــــــــــح

  

 كاجلََناِئبِ رَِكابُُه يف اَ يِّ  

إِنَّ أََخاَك لْيَس بُمْصِلح ِلَماِلِه ، فَمالُه كَماٍل َغاَب عنه َربُّه وَسلَُّمه ِلَمْن يَْعبَث :  التي ليس لها َربٌّ يَْفتَِقُدَها ، تقول كالَجنَائِبِ  يَْعنِي أَنََّها َضائِعَةٌ 
ّرِ وُسوِء الَحاِل. َجنَائِبُ  فيه ، وِرَكابُه التي هو َمعََها كأَنَّها (3)  في الضُّ

ً  الَجنِيبَةُ و  ُصوُف الثَّنِّيِ ، مثل:  الَخبيبةُ :  حكاه يعقوُب وغيُره من أَهل اللغة والذي:  ، عن ُكراع ، قال ابُن ِسيَده ُصوُف الثَّنِّيِ :  أَيضا

أَْفَضُل من :  مَن الصُّوفِ  الَجنِيبةُ و ُصوُف الَجَذع.:  (4)، فثبَت بهذا أَنهما لُغَتَاِن صِحيحتَاِن ، وقد تأْتي اإِلشارة إِليه هناَك ، والعَِقيقَة  الجنِيبةِ 

 ْكثَُر.وأَ  (5)العَِقيقَِة وأَْنقَى 

إِنَّ ِعْندنَا :  ُء الكثيُر ، يقالالشي:  ، وفي الصحاح الكثيُر من الَخْيِر والشَّرِّ  ءُ حكى الَوجهيِن الفارسيُّ وهو الشي كِمْنبٍَر وَمْقعَدٍ  الَمْجنَبُ و

ً  لخْيراً  ا َمْجنَبا ً  ، وشرًّ ا َوصفُوا به فقالُوا:  أَي كثيراً ، وخصَّ أَبو عبيدةَ به الَكثِيَر مَن الَخْيِر ، قال الفارسيُّ  َمْجنَبا  (6)َخْيٌر كثير :  وُهو ِممَّ

 :  وأَنشد َشِمٌر لُكثَيِّر

ا و  هــــــــَ ــــــــُ وقـ فــــــــُ ــــــــَ اِس شــــــــــــــــــــــيــــــــئــــــــًا يـ َر  يف الــــــــنــــــــ  ــــــــَ  ِإذح اَل تـ

لــــــــــَت و     ــــــــــ  وح َ َم ــــــــــَ ٌن ل ن  ُحســــــــــــــــــــــــح ــــــــــهــــــــــِ ي بُ فــــــــــِ ــــــــــَ ن  جمــــــــــَح

  
 َكثِيٌر.:  َمْجنَبٌ  ويقال في الشَّّرِ إِذا َكثُر. وَطعامٌ :  قال َشِمرٌ 

تْرُ :  َكِمْنبرٍ  بالكسر الِمْجنَبُ و ، قال ساعدةُ بُن  ِمثُْل الباِب يقوُم عليه ُمْشتَاُر العَسلِ  ءٌ شيْ :  الِمْجنَبُ و ، بالِمْجنَبِ  البْيَت إِذا ستَرهُ  َجنَبَ  وقد الّسِ

 :  ُجَؤيَّةَ 

ــــــُف  ي ــــــهــــــِ ــــــل ب  ال ٍة صـــــــــــــــــــــَ يــــــــَ غــــــح طــــــَ ــــــِ وَب ب ــــــُ ب  هلـــــــا الســــــــــــــــــــ 

رت      لـــــــــَ ـــــــــُ ا يـ مـــــــــَ اَب كـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــعـــــــــُ يب ال نـــــــــح ـــــــــُ بُ تـ نـــــــــَ جـــــــــح  املـــــــــِ

  
فَاةُ الَمْلساُء.:  ِحبالُهُ التي يتََدلَّى بها إِلى العَسِل ، والطَّْغيَةُ :  الُمْشتاَر ، وُسبُوبُه:  َعنَى باللِهيفِ   الصَّ

 :  وأَْدنَى أَرِض العرِب إِلى أَرض العجم ، قال الُكميت العَربِ أَْقصى أَْرِض العَجم إِلى أَرِض :  الِمْجنَبُ و

ُه و  َي ملَح أَنحســـــــــــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــِ فح نــــــــــــــــَ ٍو لـــــــــــــــِ جـــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

فِّ و     رَتَِ  الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــح بِ مبـــــــــــــــــــُِ نـــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــح  املـــــــــــــــــــِ

  
 (8) َشبَحٌ  (7)بالكسر  الِمْجنَبُ و ،وتَُضمُّ ِميُمه  صاِحبَه أَي يَِقيه ما يَْكَرهُ كأَنه آلةٌ لذلك ، كذا في األَساس يَْجنُبُ  ألَنه التُّْرسُ :  الِمْجنَبُ و

 .بالِمْجنَبِ  األَرضَ  َجنَبَ  وقد يُْرفَُع به التُّراُب على األَْعَضاِد والِفْلَجانِ  وَطَرفُه األَسفُل ُمْرَهفٌ  بال أَْسنَانٍ  إِالَّ أَنَّه كالُمْشطِ 
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َكةً  الَجنَبُ و ً  البِعيُر بالكسر َجنِبَ  َمْصَدرُ  ُمَحرَّ ً  الَجنَبُ و .(9)وليس بَظلَعٍ  ِشْبهُ الظَّلَعِ  ، وهو يَْجنَُب َجنَبا أَي يْعَطَش  (*) أَن يَْشتَدَّ العََطشُ :  أَيضا

ئَةُ  عَطشاً شديداً  هو أَْن يْلتَِوَي من ِشدَّةِ العَطِش ، قال ذو :  وقالت األَعرابُ :  أَي من ِشدَّةِ العَطِش ، قال ابن السّكيت بالَجْنبِ  حتى تَْلَزَق الّرِ

 :  ّرّمة يصف ِحماراً ال

ٍة  لـــــــــَ قـــــــــُ عـــــــــح نح عـــــــــااَنِت مـــــــــَ ِج مـــــــــِ حـــــــــ  ســـــــــــــــــــــــَ
ُ
َب امل  َوثـــــــــح

كِّ َأوح     اُن الشــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــَ ــــــــــَ تـ ُه ُمســــــــــــــــــــــــح بَنــــــــــ  بُ كــــــــــَ نــــــــــِ  جــــــــــَ

  
__________________ 

تقدم  قوله اهلضـــــبة كذا خبطه والذي يف النهاية اهلضـــــب وقد»:  وما أثبتناه عن النهاية وذكر هبامش املطبوعة املصـــــرية« اهلضـــــبة» ( يف األصـــــر1)
 .«آنفاً 
 ( زايدة عن اللسان.2)
 .«بعث» ( عن اللسان ا وابألصر3)
 .«قوله والعقيقة وقض يف النسخ هنا والعقيقة ابلفاء وهو حتريف فقد قا  اجملد والعقيقة أيضاً صوف اجلذع اه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 وأبق .:  ( يف اللسان5)
 امليم وفتحها.( يعين جمنب ا قا  الفارسي بكسر 6)
 ( يف نسخة من اللسان ضبطت بفتح امليم ا ويف أخر  فكاألصر.7)
 وسا  العبارة للمؤنث.« شبحة.» ( يف اللسان8)
 ويف مكان آخر فكاألصر.«  نب جنباً إذا  لض من جنبه.»:  ( يف اللسان9)

 َعَطُش اإلِبِر.:  يف القاموس )*(
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جُ  ، فهو يْمِشي في  َجنِبٌ  كأَنه من نََشاِطه َظاِلٌع أَو:  تعوُد على حماِر َوْحٍش تقَدَّم ِذْكُره ، يقول« كأَنه» ُء فيِحماُر الَوْحِش ، والَها:  والُمَسحَّ

 ً  :  ِشّقٍ ، وذلك من النََّشاِط ، يَُشبِّه ناقَتَه أَو َجملَه بهذا الِحماِر وقال أَيضا

رٌة  ٌف خُمَصـــــــــــــــــــــــــ  و ٌع ُغضـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــه جـــــــــــُ تح ب  هـــــــــــاجـــــــــــَ

هــــــــَ     واِزٌب اَلحــــــــَ رِيــــــــُب و شــــــــــــــــــــــَ قــــــــح بُ ا الــــــــتـــــــــ  نــــــــَ  (1) اجلــــــــَ
  

ر بيُت أَبِي الِعيالِ  القَِصيرُ :  الَجنَبُ و من ِشدَّةِ العَطِش  الَجْنبِ  أَصابهُ َوَجٌع في:  البِعيرُ  َجنِبَ و .َجِنبٌ  ِحمارٌ :  ويقال  :  وبه فُّسِ

َوا  ادَر األَقـــــــــــــــــــــــــــــح ىًت مــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــــَ

ُ  َواَل     كـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــِ بُ ُم ال ن ـــــــــــــــــــــــَ ن  جـــــــــــــــــــــــَ

  
ئُْب ، لتََظالُِعه َكْيداً وَمْكراً ، ِمْن ذلك.:  ، أَي كَكتِفٍ  الَجنِبُ : و وهو خطأٌ ، وفي لسان العرب« القَِصيرِ » بََدلَ « الفَِصيلُ » وفي نسخةٍ   الذِّ

ا. َجأْنَبٌ  القَِصيُر الَجافِي الِخْلقَِة ، وَخْلقٌ :  بالَهْمزِ  الَجأْنَبُ و  إِذا كان قَبِيحاً َكزًّ

بَاِق ، وهو، بالتَّحْ  الَجنَبُ و َكاةِ والّسِ ً  يَْجنُبَ  أَن ِريِك ، الذي نُِهَي عنه في حديث الزَّ َهانِ  (2)ُعْرياً في  فََرسا في  الذي يَُسابُِق عليه إِلى فََرِسه الّرِ

بَاِق ، فإِذا فَتََر الَمْرُكوبُ  لَ  أَي َضعُفَ  الّسِ  الَجنَبُ و ، وذلك إِذا َخاَف أَن يُْسبََق على األَّوِل.، أَي الَمقُوِد  الَمْجنُوبِ  الفََرِس  إِلى واْنتَقَلَ  تََحوَّ

َكاةِ  الَمْنِهّي عنه َدقَِة ثم يأُْمَر باألَمواِل أَنْ  (3) [أَصحاب] أَن يَْنِزَل العاِمُل بأَْقَصى َمواضعِ :  في الزَّ ، وقد مرَّ بَياُن ذلك في ج  إِليه تُْجنَبَ  الصَّ

 وَطلَبِه. اتِّبَاِعه ربُّ الماِل بماِله أَي يُْبِعَدهَ عن مْوِضِعه حتى يَْحتَاج العامُل إِلى اإِلْبعَاِد في (4) يَْجنُبَ  أَنْ  هو:  قِيلَ و ل ب

ياحمن ا الَجنُوبُ :  تأْتِي عن يِميِن الِقْبلَِة ، وقال ثعلب الشََّمالَ  تُقابِلُ :  وفي لَْفِظ الصحاح ِريٌح تَُخاِلفُ :  كَصبُورٍ  الَجنُوبُ و من اْستَْقبَلََك :  لّرِ

 (6) [ءمجي: ] ، وعن األَصمعيّ  من َمْطلَعِ ُسَهْيٍل إِلى َمْطلع الثَُّريَّا (5) َمَهبَّها الَجنُوبُ :  عن ِشَماِلَك إَِذا وقَْفَت في الِقْبلَِة ، وقال ابن األَعرابيّ 

تَاِء ، وقال ُعَمارةُ ما بين َمْطلَعٍ ُسَهْيٍل إِلى َمْطلعِ الشَّْمِس في ال:  الَجنُوبُ   ما بين َمْطلَع ُسَهيٍل إِلى َمْغِربه ، وقال األَصمعيّ  الَجنُوبِ  َمهبُّ :  ّشِ

، وإِذا  بٌ َجنُو ِريُحُهَما:  جاَء معها َخْيٌر وتَْلِقيٌح ، وإِذا جاَءت الشََّماُل نَشَّفَْت ، وتقول العرُب لالثْنَْيِن إِذا كانا ُمتََصافِيَْينِ  الَجنوبُ  إِذا َجاَءتِ : 

قَا قِيلَ   :  َشَملَْت ِريُحُهَما ، ولذلك قال الشاعر:  تَفَرَّ

تح  بـــــــــحـــــــــَ َود ِة َأصـــــــــــــــــــــــح َ
ـــــــــُح املـــــــــ نح رِي ئـــــــــِ رِي لـــــــــَ مـــــــــح عـــــــــَ  لـــــــــَ

َي     ُت َوهــــــــــــح دِّلــــــــــــح دح بــــــــــــُ قــــــــــــَ ااًل لــــــــــــَ وبُ ِشــــــــــــََ نــــــــــــُ  جــــــــــــَ

  
 :  (7)وقوُل أَبِي َوْجَزةَ 

ــــــــــةُ  وب ــــــــــُ ن ا  جمــــــــــَح ُدهــــــــــَ واعــــــــــِ وٌ  مــــــــــَ مــــــــــُ ِ  َمشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــح  األُن

بِ     ِب والــــــــَقصــــــــــــــــــــــَ طــــــــح اِن َذواِت الشــــــــــــــــــــــ  جــــــــَ َن اهلــــــــِ  مــــــــِ

  
ةٌ ، وهي :  ِمَن الرياحِ  الَجنُوبُ :  ، ويْذهُب أُْنُسَها مع الشََّماِل ، وفي التهذيب الَجنُوبِ  يُِريُد أَنها تَْذَهُب َمَواِعُدها مع:  قال ابن األَعرابيّ  حارَّ

با والدَّبُوِر مّما يَِلي َمطلَع ُسهيٍل ، وحكى الجوهريُّ عن بعض العرب تَُهبُّ في كّل وَ   الَجنُوبُ :  أَنه قال (8)ْقٍت ، وَمهبُّها ما بْيَن َمَهبَّيِ الصَّ

ةٌ له ةَ ُحجَّ ةٌ في كّل َموضع إِاّل بنَْجٍد فإِنها باردةٌ ، وبْيُت ُكثَيِِّر عزَّ  :  حارَّ

وبٌ  ــــــــُ ن وح  جــــــــَ ــــــــقــــــــَ َه ال ي َأوحجــــــــُ امــــــــِ ا ُتســــــــــــــــــــــَ هــــــــَ  ِم َمســــــــــــــــــــــ 

بُ     ـــــــــــِّ ي ا مـــــــــــن اأَلرِض طـــــــــــَ راهـــــــــــَ ـــــــــــٌذ وَمســـــــــــــــــــــــــح ِذي ـــــــــــَ  ل

  
 :  وهي تكون اْسماً وِصفَةً عند سيبويه ، وأَنشد

ـــــــــــــُح  وبِ رِي ـــــــــــــُ ن اِ  وَلرًة  اجلـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  مـــــــــــــض الشـــــــــــــــــــــــــــ 

انِ     تـــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــ  ُب الـــــــــــتـ ائـــــــــــِ يـــــــــــِض وصـــــــــــــــــــــــــَ ُم الـــــــــــر بـــــــــــِ  رِهـــــــــــَ

  
ً  وَهبَّتْ  فَِة عند أَبِي ُعثَْماَن ، قال الفارسّي  (9) َجنُوبا  ليس بدليٍل ، أاََل تَرى إِلى قول سيبويه إِنه قد]دِليٌل على الّصِ

__________________ 
 جوعها.:  غرث كالبه تغريثاً :  يقا « التقريب» بد « التغريث» ( يف الديوان واللسان1)
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 عند.:  ( اللسان2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ُ حِنَب.:  ضبطت يف اللسان( 4)
قوله مهبه الذي يف نســـــــخة املو املطبوعة مهبها وهي »:  وأشـــــــار هبامش املطبوعة املصـــــــرية إىل ذلك وفيه« مهبه» ( عن القاموس. وابألصـــــــر5)

 .« اهرة اه
 ( زايدة عن اللسان.6)
 .«وجز» وما أثبتناه عن التاج نفسه مادة« أبو وجرة» ( ابألصر7)
 وحكي عن ابن األعرايب أنه قا  ا وذكره.:  ر ا ومل جند هذا القو  يف الصحاح ا والذي يف اللسان( كذا ابألص8)
 .«جنوب» ( عن اللسان ا وابألصر9)
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 ما ال يُكوُن ِصفًة كالَقِفيِز والدِّرحهم. (1) [يكون حاالً 
يحُ  َجنَبَتِ  ، وقد أَْجنُبٌ : و ، زاد في التهذيب جنَائِبُ  ج ً  الّرِ ً  أَْيضاً ، أَي َهبَّتْ  أَْجنَبَتْ و تَْجنُُب ُجنُوبا م ُجنِبُواو َجنُوبا  (2) أََصابتُْهمُ  أَي بالضَّ

 :  ، أَي في أَْمواِلِهم ، قال ساعدةُ بن ُجَؤيَّةَ  الَجنُوبُ  القَْوُم أَي أَصابتهمُ  ُجنِبَ و ، مْجنُوبُونَ  ، فَُهمْ  الَجنُوبُ 

يــــــــــــِض مثــــــــــــََ  ر َم يف الــــــــــــَبضــــــــــــــــــــــــــِ اٍد  ــــــــــــََ يــــــــــــاً ســــــــــــــــــــــــــَ  انــــــــــــِ

حـــــــــــاِر و     اِت الـــــــــــبـــــــــــِ قـــــــــــَ يــــــــــــح عـــــــــــَ ِوي بـــــــــــِ لـــــــــــح بُ يــــــــــــُ نـــــــــــَ   ـــــــــــُح

  
بَا والدَّبُوِر والشََّماِل ، الَجنُوبُ  أَي أَصابتْه لَتْ  َجنِبَتِ و ، كذا في لسان العرب ، وكذلك القوُل في الصَّ يُح بالكسر ، إِذا تَحوَّ ً  الّرِ  أَْجنَبُواو َجنُوبا

 .الجنُوبِ  أَي ريحِ  دَخلُوا فِيَها إِذا

الَكْسُر عن ثعلب والفَتُْح عن ابن األَعرابّي ،  قَِلقَ :  ، كذا في النسخة ، وفي أُخرى كسِمع ونََصر كنَصر وسِمع أَي إِلى ِلقَائِه إِلَْيهِ  َجنَبَ و

ً  إِلى ِلقَائَِك ، وَغِرْضُت إِلى ِلقَائَِك ، َجنِْبتُ  تقوُل ،  وَغَرضاً ، أَي قَِلْقُت ِلِشدَّةِ الشَّْوِق ِإليَك. َجنَبا

 : النَّاِحيةُ ، وأَنشد األَخفش:  الَجنُبُ و

 َجنحبُ واأَلِمرُي  َجنحبٌ الن اُس 
ً  الَجْنبُ و كأَنَّهُ َعدلَه بجميع الناِس ، :  الَجْنبُ :  وفي لسان العرب َمودَّتَِك ، َجْنبِ  هذا قَِليٌل في:  ومنه قولُهم ِء وأَْكثَُرهُمْعَظُم الشي:  أَيضا

 ِء يكون ُمْعَظَمه أَو كثيراً منه.الِقْطعةُ من الشيْ 

عْبُد هللِا ، وأَنَُس هللِا ، وَزيُد هللِا وأَْوُس هللِا :  ، وهم لَقٌَب لهم اَل أَبٌ  هو ، أَو (*) َحيٌّ مَن اليَمنِ :  بَْطٌن من العرب ، وقيل:  باَل اَلم َجْنبٌ و

واوُجْعِفيٌّ وا ً  لَحَكُم وِجْرَوةُ ، بَنُو َسْعِد العَِشيَرةِ بِن َمْذِحجٍ ، ُسمُّ ِهْم ُصَداَء ويَِزيَد اْبنَْي َسْعِد العَِشيَرة من َمْذِحجٍ ، قاله  َجانَبُوا ألَنَُّهم َجْنبا بَنِي َعّمِ

، وذكر منهم بَنِي ِغِلّيٍ ، بالغين ، وليس في  (3)فاً في أَسمائهم وَذكَر في موضعٍ آَخَر ِخال:  الدَّاَرقُْطنِي ، ونقله السَُّهْيِليُّ في الروض ، قال

 :  العرب ِغِليٌّ غيره ، قال مهلهل

َم يف  ا اأَلرَاقـــــــــــــــــــِ ُدهـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــح ا فــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــَ  َزو جـــــــــــــــــــَ

بٍ     نــــــــــــــــح نح أََده جــــــــــــــــَ اُء مــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ  وكــــــــــــــــاَن ا ــــــــــــــــِ

  
ٌث ُكوفِيٌّ  بُن عبِد هللا َجْنبُ و  له ِرَواية. ُمَحّدِ

ً َجنََّب و  أَو قَلَّْت ، وقيَل إِذا لم يكن في إِبلهم لَبٌَن ، اْنقََطعَْت أَْلبَانُهم ، إِذا ُمَجنِّبُونَ  فهم القَْومُ  َجنَّبَ و لَْم يُْرِسِل الفَْحَل في إِبِله وَغنَِمه ، إِذا تَْجنِيبا

 :  يذكُر امرأَتَه:  ، قال الُجَمْيُح بُن ُمْنِقذٍ  يبٍ تَْجنِ  الرُجُل ، إِذا لم يَكْن في إِبِله واَل َغنَِمه َدرٌّ ، وهو َعامُ  َجنَّبَ و

ا  هــــــــــَ ــــــــــُ تـ ــــــــــَ وبـ ــــــــــُ ل تح حــــــــــَ ــــــــــ  ل ــــــــــَ ــــــــــي قـ ل ــــــــــِ ا رََأتح ِإب مــــــــــ  ــــــــــَ  ل

ا عـــــــــــاُم و     هـــــــــــَ يــــــــــــح لـــــــــــَ اٍم عـــــــــــَ ر  عـــــــــــَ يــــــــــــبِ كـــــــــــُ نــــــــــــِ   ـــــــــــَح

  
هو بَشّدِ النُّوِن  َجنَّبََهاو اّل النَّاقَةُ والنَّاقَتَاِن ،منها إِ  (4)اإِلبُِل ، إِذا لم تُْنتَْج  َجنَّبَتِ :  ، وقال أَبو زيد تَْجنِيبٍ  كلُّ عاٍم يَمرُّ بها فهو عامُ :  يقول

 أَي لم تَْلقَْح فيكوَن لها أَْلبَاٌن. «قِبَلَنَا العَامَ  َجنَّبَتْ  إِنَّ اإِلبِلَ » أَيضاً ، وفي حديث الحارث بِن َعْوفٍ 

ٌ :  َجنُوبُ و َّاُل الِكاَلبِيُّ  وهي أُْخُت َعْمٍرو ِذي الَكْلِب الشَّاِعِر. اْمَرأَة  :  قال القَت

ِدي  عــــــــــــح ٌة بـــــــــــــَ يــــــــــــَ وبُ َأاَبكــــــــــــِ نــــــــــــُ ًة  جــــــــــــَ ابــــــــــــَ بــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

ونِ     يــــــــــــــــُ اِء عــــــــــــــــُ ا مبــــــــــــــــَِ اهــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ ي  وُأخــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

  
ً  الدَّْلوُ  َجنِبَتِ : و وفي لسان العرب ، إِذا اْنقََطعَْت منها َوَذَمةٌ أَو َوَذَمتَاِن  تَْجنَْب َجنَبا

 فَمالَْت. (5)

ُمَخفَّفاً َمْقُصوراً ، هكذا في النسخة التي َرأَْينَاَها وفي لسان العرب بالضّم وتشديد النون ، ويدّل على ذلك  كُسَمانَى الُجنَابَىو بالَمدَّ  الَجنَابَاءُ و

 (6)أَّن المؤلّف ضبَط سمانى 

__________________ 
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 ( زايدة اقتضاها السيا  عن اللسان.1)
 أصاهبم.:  ( اللسان2)

 َوحييف ابلَيَمِن.:  يف القاموس )*(
( يف مجهرة أنســاب العرب البن حزم أن ولد يزيد بن حرب بن علة منبه وا ارث والغلي وســنحان وهفان وِشران حتالف هؤالء الســنة عل  ولد 3)

 أخيهم صداء فسموا جنب.
 :  وهو األصح ا فاألفضر تر   نيث الفعر إذا فصلت إال بينه وبا فاعله. قا  ابن مالك يف حذف لء التبنيث« ينتج» اللسان( يف 4)
ال و   ا ــــــــــــــــــــــذف مــــــــــــــــــــــض فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ال فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا زكـــــــــــــــــا إال فـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاة ابـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــال   

  

 :  وإلا جاز التبنيث يف الشعر خاصة ا كقو  الشاعر

 مـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــرئـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن ريـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــة وذم 

 حـــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا إال بـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــميف    

  

 وزمة أو وزمتان.:  ( عن اللسان ا وابألصر5)
 .«قوله ضبرت لاين اخل هذا سهو من املؤلف ا فإن املصنف إلا ضبرت لاين يف لن بوزن حباري فراجعه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
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َ
د  يف الثاين ا وكذا يف لسان العرب أَيضاً والذي ابلتشديد يف س م ن ا فليُكنح هذا اأَلصّح ا مث ِإنّه يف بع  النسِخ امل

َيانِ :  قي ده الصاغاين  ابلضّم والتخفيف كُكساىَل ا وقا  بـح  الُغاَلَماِن فيعحَتِصُم كر  واحٍد مَن اآَخِر. يـََتَجاَنبُ  لُعحَبٌة لِلصِّ
. بِاَلدٌ :  الَجَوانِبُ و  ، نقله الصاغانيُّ

 َشْرقِيَّ ِدْجلَةَ مما يَِلي الفَُراَت. بالبَْصَرةِ  َواِسعَةٌ  نَاِحيَةٌ :  كقُبَّرٍ  ُجنَّبٌ و

. يُْجتَنَبُ  ما:  كُهَمَزةٍ  ُجنَبَةٌ و  ، نقله الصاغانيُّ

َدةً  َجنَّابَةُ و  الَجنَّابِيّ  م أَبُو َسعيٍد الَحَسُن بُن بَْهَرامَ الطائفةُ المشهورةُ َكبِيرهُ  ِمْنهُ القََراِمَطةُ  بساحل فارسَ  َخاَركَ  يُقَابِلُ  (1) يَُحاِذي أَي بَلَدٌ  د:  ُمَشدَّ

أَبو علّيٍ الَحَسُن بُن أَحمَد بِن أَبي سعيد المعروُف :  ، قُتَِل سنةَ إِحدى وثالثمائة ، ثم َوِلي األَمَر بعَده ابنُه أَبو طاهٍر ُسلَْيَماُن ، ومنهم

ْملَ  َجَرت بينه وبين َجْوهٍر القائِد ُحروٌب إِلى أَن اْنَهَزم القَْرَمِطيُّ بعَْيِن الشَّْمِس ،  366ِة سنة باألَْعَصِم ، حاَصَر مصَر والشاَم ، تُُوفَِّي بالرَّ

يَرِوي عن أَبي ُعمر الَهاِشِمّيِ ،  الَجنَّابِيُّ  عليُّ بُن عبِد الواحدِ  إِليه نُِسَب المحّدُث أَبُو الَحَسنِ و وقد استوفَى ِذكَرهم ابُن األَثير في الكامل

.و  عنه أَبو الِعّزِ القَاَلنِِسيُّ

يُح المعروفة. الَجنُوبُ  َهبَّْت بها ، إِذا َمْجنُوبَةٌ  َسَحابَةٌ  يُقَالُ و  وهي الّرِ

 :  ، قال أَبو ُدَوادٍ  ُمْستََحبٌّ  وهو اْنِحنَاٌء وتَْوتِيٌر في ِرْجِل الفََرِس :  التَّْجنِيبُ و

هــــــــَ وَ  لــــــــَ هــــــــَ اُء َأســــــــــــــــــــــح
َ
ا املــــــــ ِن ِإَذا مــــــــَ َديــــــــح   (2)ا يف الــــــــيــــــــَ

    ِ اح لـــــــــــَ ـــــــــــّرِجـــــــــــح يـــــــــــٌر ويف ال لـــــــــــِ ينحٌ قـــــــــــَ ـــــــــــبُ ثـــــــــــَ ي نـــــــــــِ   ـــــــــــَح

  
ْفعِ والَوْضعِ ، وقال األَصمعيّ  (3)أَن يَْحنَِي  التَّْجنِيبُ :  قال أَبو عبيدة ْجلَْيِن ، والتَْحنِيُب ، بالَحاِء ،  التَّْجنِيبُ :  يََدْيِه في الرَّ ، بالِجيِم ، في الّرِ

ْلِب واليََدْيِن.  في الصُّ

ُن َسَجاحِ الُمتَنَبِّئَةِ  بِن َعْمِرو بِن َحْوِط بِن َسْلَمى بِن َهْرِمّي بِن ِريَاح بُن طاِرقِ  َجْنبَةُ و  ي العَبَّاِس أَبِ  َشْيخُ  َجْنبَةَ  وَعْبُد الَوهَّاِب ابنُ  الَكذَّابَةِ  ُمَؤّذِ

 النَّْحِوّيِ. الُمبَّردِ 

ً  (4)بعِ الَجْمَع بالدََّراِهم ثُمَّ اْبتَْع بالدََّراِهِم » في الحديثِ و ُصنُوٌف من التَّْمِر :  معروٌف من أَْنَواِعه ، والَجْمعُ  تَْمٌر َجيِّدٌ  كأَِميرٍ  الَجنِيبُ  «َجنِيبا

بَا.:  الَجنِيبِ  ِر بصاعٍ منتُْجَمع ، وكانوا يَبِيعُوَن َصاَعْيِن من التَّمْ   فقال ذلك تَْنِزيهاً لهم عن الّرِ

اُب وابُن أَبِي  بالتخفيف َجنَابٍ  وآبَاءُ  قلُت وهو على لَْيلٍة من الَوْقبَاءِ  ، نقله الصاغانّي. تَِميمٍ  بَنِي ع ببالد:  كَصْحَراءَ  َجْنبَاءُ و التَِّميِميُّ والقَصَّ

لُ  َحيَّةَ  اِك بنِ شيٌخ :  األَوَّ  ُمَزاِحم ، ِليَْحيَى القَطَّاِن ، والثاني. اْسُمه َعْوُن بُن َذْكَواَن ، والثالث اسُمه يَْحيَى وهو الَكْلبِيُّ ، َرَوى عن الضَّحَّ

عن األَْعَمِش ، وابنُه محمُد  ْسَطاٍس نِ  بنُ  َجنَابُ و روى عنه عبُد هللِا بُن معاويةَ الُجَمِحيُّ  (5) بُن الَحْسَحاِس  َجنَابُ  كذاو وعنه ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ 

َعْينِيُّ تابِِعيٌّ ُمَخْضَرٌم ، وقيل َمْرثَدٍ  بنْ  َجنَابُ  ءٍ أَبُو َهانِىو َرَوى عن أَبِيه َجنَابٍ  بنُ  ثُون  عن ابن لَِهيعَةَ  إِْبَراِهيمَ  بنُ  َجنَابُ  َصَحابِيٌّ ،:  الرُّ ُمَحّدِ

 ، واألَّوُل فاِرٌس أَيضاً. شاِعَرانِ  بن أَبِي َعْمٍرو السَُّكونِيّ :  والصوابُ  َعْمٍرو بنُ  نَابُ جَ و العُْكِليُّ  بُن َمْسعُودٍ  َجنَابُ و ،

 نَْجُم الُكبََراءِ  بالَكْسِر الُخَواَرْزِميُّ  الِخيََوقِيُّ  أَحمُد بُن ُعَمَر بِن محمِد بِن عبِد هللا الصُّوفِيُّ  الَجنَّابِ  أَبُو من ، الَوِليُّ الَمْشُهورُ  بالتَّْشِديدِ  َجنَّابٌ و

ة الُكْبَرى ، وهذه الُكْنيَةُ َكناَها له النبّي  ين الطَّامَّ في الَمنَام ، من  وسلموآلهعليههللاصلىوفي نَفََحات األُْنس لعبد الرحمن الَجاِمي أَنه نَْجُم الّدِ

وفِيَِّة ، اْنتََهت إِليه الَمْشيََخةُ بُخَواَرْزَم وما يَِلي لِفيَّ ، وبتَْبِريز محمَد بَن أَْسعََد العطارّي ِكبَاِر الصُّ  (6)ها ، َسِمَع باإِلْسَكْنَدِريَّة أَبَا َطاِهٍر الّسِ

َد بن أَبِي َزْيٍد الكرانّي ، وَمْسعُوَد بن أَ  ْيَدالنِيَّ بِي َمْنُصوٍر الَجَماِليَّ وبأَْصبََهاَن أَبَا الَمَكاِرِم اللَّبَّاَن ، وأَبا َسِعيٍد الرارانّي ، وُمَحمَّ وأَبَا َجْعفٍَر الصَّ

ٍد َعْبُد العَِزيِز بُن ِهاَلٍل األَْنَدلُِسيُّ ، وَذَكَره ابنُ   َجرادة في تاِريخ َحلََب ، وقال قَِدَم َحلََب ، وَغْيَرُهم ، حدََّث بُِخَواَرْزَم ، وَسِمَع منه أَبُو ُمَحمَّ

 على يَِد التَّتَاِر َشِهيداً. 618في اْجتِيَاِزِه من ِمْصَر قُتَِل بُِخَواَرْزَم سنة 

َحابَةِ  أَبُو ُجْمعَةَ األَْنَصاِريُّ :  كُزبَْيرٍ  ُجنَْيبٌ و  وقد تَقَدَّم ِذْكُره في ج ب ب. أَو ُهَو بالبَاءِ  مَن الصَّ

__________________ 
 حتاذي.:  ( يف القاموس1)
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 العر  وأسهله أي أساله. وثىن أي يثين يديه.يصف فرساً. واملاء أراد به « أسهله»:  ( يف الصاغاين2)
 ينحين.:  ( اللسان3)
 .«ابلدراهم» بد « به»:  ( اللسان4)
 .«اخلشخاش»:  ( يف ميزان االعتدا 5)
 .«كذا خبطه وكذا كر ما بعده»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
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.اليَْشُكِريُّ اسُمه ُعْقبَةُ بُن َعْلقََمةَ ، َروَ  الَجنُوبِ  وأَبُو يُّ ْحَمِن الغَّزِ  ى عن َعِلّيٍ ، وعنه أَبُو َعبِِد الرَّ

 َمْوضٌع ِلبَنِي فََزاَرةَ.:  بالَكْسرِ  ِجنَابٌ و

زُ  ُهوَ :  أهمله الجوهريُّ وصاحُب اللساِن ، وقال ابن األَعرابّيِ  بالَكْسر وبالُمْهَملَةِ  الِجْنَحابُ :  [جنحب] ، هكذا أَورَده  القَِصيُر الُملَزَّ

 .الصاغانيّ 

ً  ءَ الشي َجابَ  كاالْجتِيَابِ  والنَّْقبُ  الَخْرقُ :  الَجْوبُ :  [جوب] ٍف قََطْعَت َوَسَطه فَقَدْ :  اْجتَابَهو َجْوبا ْخَرةَ  َجابَ و ، ُجْبتَهُ  َخَرقَه ، وُكلُّ ُمَجوَّ  الصَّ

 ً ْخَر فاتََّخُدوهُ بُيُوتاً ونحَو :  َجابُوا:  قال الفراءُ  (1) (الصَّْخَر اِبْلوادِ َوَْثُوَد الَِّذيَن جابُوا ):  نَقَبَها ، وفي التنزيل العزيز:  َجْوبا َخَرقُوا الصَّ

ً  القَْطعُ :  الَجْوبُ و (2)فَِرِهيَن  (َوتَ ْنِحُتوَن ِمَن اجْلِباِل بُ ُيواتً )واعتبره بقوله :  ذلك ، قال الزّجاج  َجابَ و قََطَع وَخَرَق ، َجاَب يَُجوُب َجْوبا

ً  ْعلَ النَّ  ً  الَمفَاَزةَ والظُّْلَمةَ  َجابَ و بها أَي يُْقَطُع ، يَُجابُ  به ، وهي َحِديَدةٌ  يَُجابُ  الذي:  الِمْجَوبُ و قَدََّها ،:  َجْوبا  َجابَ و قََطعََها ،:  اْجتَابََهاو َجْوبا

ً  البِاَلدَ   وفي حديث َخْيفَانَ  (4) [إِذا قطعتها] أَِجيبَُهاوَ  أَُجوبَُها البِاَلدَ  ُجْبتُ و ، (3)قََطْعتَُها  : اْجتَْبتَُهاو قََطعَها َسْيراً ، وُجْبُت البِاَلدَ :  يَُجوبَُها َجْوبا

ا َهَذا الَحيُّ ِمن أَْنَمارٍ » قَْطعَُك :  الَجْوبُ :  من أٍَب واحٍد وقُِطعُوا منه ، وفي لسان العرب (5)[ جيبوا]أَي أَنَُّهم  «أٍَب َوأَْواَلُد َعلَّةٍ  فََجْوبُ  وأَمَّ

بٌ و َجْيٌب َمُجوبٌ :  الَجْيُب ، يقال يُجابُ  َء كماالشي ف َوَسُطه فَُهو ُمَجوَّ بٌ  ، وُكلُّ ُمجوَّ  قَالَ » عنههللارضيفي حديث أَبِي بكٍر و ، ُمجوَّ

حا عْن قُْطبِها ِجيبَتِ  العرُب عنَّا َكَما يبَتِ جِ  وإِنَّما:  السَِّقيفَةِ  يْوم ِلألَْنصارِ  أَي ُخِرقَِت العرُب عنَّا فُكنَّا َوَسطاً وكانِت العرُب َحَوالَْينَا  «الرَّ

حا وقُْطبَِها الذي تَْدوُر عليه.  كالرَّ

ْلُو العِظيمةُ :  الَجْوبُ و ْخمةُ ، ُحِكي ذلك عن كراع.:  وفي بعض النسخِ  الدَّ  الضَّ

 تَْلبَُسَها. ِدْرٌع ِلْلمْرأَةِ  هو:  قيلو كالبَِقيرةِ  الَجْوبُ و

 :  قال لَبيد كِمْنبَرٍ  أَْجَواٌب كالِمْجَوبِ  وجْمعُه التُّْرسُ :  الَجْوبةُ و الَجْوبُ و

  ٍ ُه بــــــــــــــــرتٍس اَنطــــــــــــــــِ نــــــــــــــــح اَزين مــــــــــــــــِ َبجــــــــــــــــَ   (6)فــــــــــــــــَ
َ  و     لـــــــــــَ رِّ َأطـــــــــــح كـــــــــــُ ـــــــــــِ هُ ب ـــــــــــُ ب وح بِ  جـــــــــــَ كـــــــــــِ ـــــــــــح ن َ

 يف املـــــــــــ

  
بٌ  وأَبُو َطْلَحةَ » في حديث َغْزوةِ أُُحدٍ و في َمْنِكبَْيِه ، َجْوبُهُ  بُِكّلِ َحبَِشّيٍ يَْعنِي  س  «بَِحَجفَةٍ  وسلموآلهعليههللاصلىعلى النبّيِ  ُمَجّوِ  (7)أَْي ُمتَّرِ

 علَْيه يِقيِه بَِها.

نَْوبَُر. كالَجْوبِ :  قال أَبُو نَْخلَةَ  الَكانُونُ :  الَجْوبُ و  أَْذَكى َجْمَرهُ الصَّ

 : ِمْن ُخلٍُق أَي َضْرباِن ، ال يَثْبُُت على ُخلٍُق واحٍد ، قال ذو الرمة َجْوبانِ  فاَُلٌن فيه:  ويقال

 ِ  ِمنح َ َاِهِم اأَلغحَوا ِ  َجوحَباح
 فَْجَوةُ ما بْيَن البُيُوِت.:  (8) الَجْوبُ و تُْقَطُع ُمتَِّصالً ،الفُُروُج ، أِلَنََّها :  الُجَوبُ و أَي تَْسُمُع َضْربَْيِن من أَْصواِت الِغيالِن ،

 بُن ِشهاِب بِن مالِك بِن ُمعاِويَةَ بِن َصْعِب بِن َدْومان ْبِن بَِكيل. َجْوبُ  وهو رُجلٍ  اْسمُ  الَجْوبُ و

ِد بِن سِعيدٍ أَ :  التَّْوبيّة أَيضاً ، منها:  ، وقَبِيلَةٌ من األَْكراِد ، ويقال لهم ع:  الَجْوبُ و لَِفّي في  الَجْوبِيُّ  بُو ِعْمراَن ُموسى بُن ُمحمَّ ، َكتَب عنه الّسِ

ْحمِن.:  معجم السَّفر بِدمْشَق ، قال أَبُو حاِمٍد ، وله اْسماِن وُكْنيتانِ  ٍد عْبُد الرَّ  أَبُو ِعْمراَن ُموسى ، وأَبُو ُمحمَّ

ُد بُن أَحمد بِن َخليلٍ  يِن ُمحمَّ اِزّيِ وغيِره ،  636، ُوِلد في رجب سنة  لَجْوبِيُّ ا وِشهاُب الّدِ ورحَل إِلى بغداَد وُخراساَن ، وأََخذ عن القُْطِب الرَّ

ابُونِّيِ ، وتَولَّى القََضاَء بالقاهرةِ ثم القُْدِس ثم ِدمشَق وتُُوفِّي سنة  كذا قاله عليُّ بُن عبد القادر  693ورَوى عن ابِن الحاِجِب وابِن الصَّ

 يُّ في تاريخ قَُضاةِ ِمْصَر.الطُّوخِ 

 ، وهو الذي يُقَابُِل الدعاَء والسَُّؤاَل بالعَطاِء والقَبُوِل ، سبحانه وتعالى ، وهو اسُم فاعلٍ  الُمِجيبُ  وفي أَسماء هللا تعالى

__________________ 
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 .9( سورة الفجر اآية 1)
 .149( سورة الشعراء اآية 2)
 قطعته.:  واجتبتهوجبت البلد :  ( اللسان3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( زايدة عن النهاية.5)
 بطرحًس.:  ( يف ديوانه6)
 .«برتس» ( عن اللسان ا وابألصر7)
 واجلَوحبَة.:  ( يف اللسان8)
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يب من َتِجيُبوا ِل )ا قا    تعاىل  َأجاب  ُِ  ا وقا  الفراُء يقا  ُبوين فـَلحُيِجي َأي (1) (ُأِجيُب َدْعَوَة الّداِع ِإذا َدعاِن فَ ْلَيس     ْ
ا التـ لحِبَيُة ا واملصحدرُ :  مُ  اإِلجابةُ :  ِإهن   مبَنحزَِلِة الط اعِة والط اَقِة. اجلَابَةُ  ا واالسح
 الِجيبَةُ  إِنَّهُ لََحَسنُ :  يقالُ و بضم الجيم ، وهذه عن ابن ِجنّي الَمُجوبةُ و كالطَّاعِة والطَّاقَةِ  الَجابَةُ  االسُم من ذلكو مْصدرانِ  اإِلجابَةُ و اإِلجابُ و

 .الَجَواب كلُّ ذلَك بمعنى ، بالَكْسرِ 

 يُقَاُل فيه ال يناهكذا في النسخِ التي بأَيدِ  (*) ِإَجابةً  أَساَء َسْمعاً فَأََساءَ  في أَْمثَاِل العََربِ و عن ُسَؤاِلِه. أََجابَ :  َرْجُع الَكاَلِم ، تقولُ :  اإِلَجابَةُ و

، ألَنَّ األَْمثَاَل تُْحَكى علَى َمْوُضوَعاتَِها ، وفي األَمثال للميدانّي  (2)وهكذا يُتََكلَّم به :  بغير هْمٍز ، ثم قال َجابَة ذلَك وفي نسخة الصحاح َغْيرُ 

بَْيُر بُن بَكَّاٍر أَنَّه كان لَسْهِل بِن عْمٍرو ابٌن َمْضفوف ، وأَصُل هذا المثَِل علَى ما ذَ « إَِجابةً  ساَء َسْمعاً فأَساءَ » روايةٌ أُْخَرى وهي  (3)َكر الزُّ

كَ :  فقاَل له إِْنَسانٌ  َك ، فقال:  أَي أَْيَن قَْصُدَك ، فََظنَّ أَنَّه يقوُل لَهُ  ؟أَْيَن أَمُّ  اءَ أََساَء َسْمعاً فَأَسَ »:  َذَهبَْت تَْشتَِري َدقِيقاً ، فقاَل أَبُوه:  أَْيَن أَمُّ

 اْسٌم يقُوُم َمقَام المْصدِر ، وقد تَقَدَّم بيَاُن ذلك في س اء فََراجْع. جابةٌ :  ، قال أَبو الَهْيثَم كاإِلجابةِ  مْصدرٌ :  الَجابةُ :  وقال ُكراع« َجابةً 

 في حديث االْستِْسقَاءِ و ، َجْوبةٌ  (5)ماُء الَمَطِر ، وُكلُّ ُمْنفَتٍِق ُمتَّسعٍ فهي  (4)ِشْبهُ َرْهَوةٍ تكوُن بيَن َظْهرانَْي ُدور القَْوم يِسيُل فيها :  الَجْوبَةُ و

، أَي حتى صار الغَْيُم  َجْوبَةٌ  كلُّ ُمْنفَتٍِق بال بِنَاءٍ الُمْستَِديرةُ الواِسعةُ ، و الُحْفَرةُ  ِهي:  قال في التهذيب «الَجْوبَةِ  َحتَّى صارِت المِدينَةُ ِمثْلَ »

 :  اْنَكَشفَْت ، وقال العجاج:  السََّحابَةُ  اْنَجابَتِ و الفُْرَجةُ في السََّحاِب وفي الِجباِل ،:  الَجْوبةُ و والسََّحاُب ُمِحيطاً بآفاِق المدينة ،

ريحِ  مـــــــــــــــَ وحُء الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ و ابَ حـــــــــــــــىت  ِإذا ضـــــــــــــــــــــــــــــَ   جـــــــــــــــَ
الً     يـــــــــــح ا  لـــــــــــَ بـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ُدوِس غـــــــــــَ اِء الســـــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــَ ـــــــــــح  كـــــــــــبَثـ

  
ر وَكَشَف وَجلَّى ، وفي الحديث أَيِ اْنَجَمَع وتَقَبََّض بعُضه إِلى بَْعٍض واْنَكَشَف  «السََّحاُب عن الَمِدينَِة حتى صار كاإِلْكِليلِ  اْنجابَ و» أَي نَوَّ

مَن األَْرِض القَِليُل الشَّجِر ، ِمثُْل الغَائِِط الُمْستَِديِر ، ال  ءُ الوِطي الُمْنجابُ  المَكانُ  الدَّاَرةُ وهي:  ِمَن األَْرِض  الَجْوبةُ :  قال أَبُو حنِيفَةَ و عنها.

ي (7)ِمَن األَْرِض وَرْحبَِها  في َجلَدٍ  إِنما يكونُ  (6)يكوُن في َرْمٍل وال َحْبٍل  فَْجَوةُ ما :  الَجْوبَةُ كالَجْوبِ و الشَّجِر عنها َجْوبةً الْنِجيَابِ  ، ُسّمِ

ةِ  يَْنجابُ  ومْوِضعٌ  بَْيَن البُيُوتِ   نَاِدٌر. ، وهَذا األَِخيرُ  َكُصَردٍ  ُجَوبٌ  ، َجْوبَاتٌ  بْيَن أَْرَضْيِن ، ج َسْهلٌ  فََضاٌء أَْملَسُ :  الَجْوبَةُ  (*) و في الَحرَّ

ا أَْفعَلَهُ ، وعنْ من األَْفعَاِل التي اْستُْغنَِي  أََجابَ :  قال سيبويهِ   ما أَْجَودَ :  ُهو أَْفعَُل ِمْنَك ، فَيقُولُونَ :  فيها بَِما أَْفعََل فِْعلَه ، وُهَو أَْفعَُل فِْعالً عمَّ

ً  ، وُهو أَْجَودُ  جوابَهُ  ا ما  (8) [به] أَْجِوبْ :  واَل يُقَالُ  ، بِجوابِهِ  أَْجِودْ :  ِمْنَك ، وكذلَك يقُولُونَ  أَْجَوبُ  ، وال ُهو أَْجَوبَه ما:  ، واَل يُقَالُ  َجوابا وأَمَّ

ا فإِنَّه «فَقَال َجْوُف اللَّْيِل الغَابِرِ  َدْعوةً  أَْجَوبُ  أَيُّ اللَّْيلِ  أَنَّ رُجالً قَاَل يا رُسوَل هللاِ » في حديث اْبِن ُعمر جاءَ   ُجْبتُ  ِمن (3) [أَن يكون] إِمَّ

ّمِ كَطالَْت ، أَي  جابَتِ  أَو من اإِلجابةِ  أَْمَضى َدْعَوةً وأَْنفََذ إِلى مَظانِّ :  َعلَى مْعنَى إِذا قََطْعتََها بالسَّْير األَْرضَ  الدَّْعَوةُ بوزن فَعُلَْت بالضَّ

 (9) أَْجَوب أَنَّ  أَوْ  وليس ذلك بُمْستَْعَملٍ ، كقولهم في فَِقيٍر وَشِديد كأَنهما من فَقُر وَشُدد ، وُحكي ذلك عن الزمخشرّيِ ،  ُمْستََجابةً  صارت

َوَأْرَسْلَنا ) ِمْن باِب أَْعَطى ِلفَاِرهةٍ  وُهو ِعْنِدي:  أَْطَوُع من الطَّاعِة ، عَزاهُ في المحكم ِإلى َشِمٍر ، قال:  ، كما يقال إِجابةً  بمعنى أَْسَرع
 (11)أَيُّ اللَّْيِل هللاُ :  ليست ِللَّْيِل ، إِنََّما هي هلِل تَعَالَى فيِه ، فمْعنَاهُ  اإِلجابةَ   ، ألَنوما جاَء مثلُه ، وهذا على المجازِ  (10) (الرِّايَح َلواِقحَ 

، كذا في لسان العرب ، ذَّةً فيِه ِمْنهُ في َغْيِره ، وما َزاد على الِفْعِل الثُّاَلثِّي اَل يُْبنَى منه أَْفعَُل ِمْن َكَذا إِالَّ في أَْحُرٍف جاَءْت َشا إِجابةً  أَْسَرعُ 

 قِيلَ :  ونُِقَل عن الفراءِ 

__________________ 
 .186( سورة البقرة اآية 1)

 جابة ولي  إجابة وذلك عطف عل  اجلابة ال اإلجابة.:  يف القاموس )*(
 هبذا ا رف.:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف الصحاح2)
 مضعوف.:  ويف اللسان .«اجلوهري ويقا  أيضاً فالن مضفوف مثر مثمود إذا نفد ما عنده اهمضفوف قا  »:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
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 منها.:  ( يف اللسان4)
 يتسض فهو.:  ( يف اللسان5)
 .«قوله حبر هو الرمر املستطير كما يف الصحاح»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 يف أجالد األرض ورحاهبا.:  ( يف اللسان7)

 .«و» أو بد :  سيف القامو  )*(
 ( زايدة عن اللسان.8)
 من اإلجابة.:  ( زيد يف اللسان9)
 .22( سورة ا جر اآية 10)
 .«هلل» ( عن اللسان ا وابألصر11)
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َوُب ِمينِّ ا واأَلصحرُ :  اي ُمصاُب ا فـََقا َ :  أِلَعحرايبٍّ   اإِلصابُة ِمنح َصاب َيُصوُب ِإذا َقَصد.:  أَنحَت َأصح
بَِة َخبرٍ  (1)هْل :  قَْولُُهمْ و البِاَلد تَُجوبُ  أِلَنََّها األَْخباُر الطَّاِرئَةُ :  الجوائِبُ و  يُجوبُ  أَو َخبرٍ  (2) خبٍر أَي َطريفٍَة َخاِرقَةٍ  جائِبةِ  َهْل ِمنْ  ِمْن ُمغَّرِ

 : األَْرَض من بلٍَد إِلى بلٍَد ، حكاه ثعلٌب باإِلضافة قال الشاعر

ثَا ِ  جواِئبيـَتَـَناَزُعوَن   اأَلمح
 الِباَلدَ  َ ُوبُ  يعحيِن سوائِرَ 

باِء بال هْمٍز ، وفي بعض النسخ الِمْدَرى َجابَةُ و قَْرنَُها ، أَي قََطع  جابَ  أَي ِحينَ  بالهْمزِ  أَي الِمْدَرى لُغَةٌ في َجأْبتِه الِمْدَرى الَجابةُ  من الّظِ

الِمْدَرى ِمن  َجابةُ :  كذلك ليس لها اشتقاٌق ، وفي التهذيب عن أَبي عبيدةَ  (4)، فإِن كان  (3)نَةُ القُُروِن هي المْلساُء اللَّيِّ :  اللَّْحَم وَطلَع ، وقِيلَ 

باء ، غيُر مهموزٍ  قَْرنَُها الِجْلَد وَطلََع ، وهو ِغْيُر مهموز ، وقد  جابَ  حينَ  (5) [جائبتُه أَي]الِمْدَري  َجابةُ :  حين َطلََع قَْرنُه ، وعن َشِمرٍ :  الّظِ

 تَقَدَّم َطَرٌف من ذلك في درأَ فراجْع.

 [لي]قال :  ، قال أَبو سعيد (6) أَجاب لْم نَِجِد اْنفَعَل ِمنْ :  إِناء ، قال الفراءُ  (6)حاِلبَها على  أَجابتْ  كأَنها َمدَّْت ُعنُقََها ِلْلَحْلب:  النَّاقَةُ  اْنجابَتُ و

 فَسأَْلُت فلَْم أَِجْدهُ مْهُموزاً. ؟النَّاقَةُ ، أَمْهُموٌز أَْم الَ  اْنجابتِ  َسْل عنِ :  اْكتُْب ِلي الَهْمَز ، فَكتَْبتُهُ لَهُ ، فقاَل ِلي:  أَبو عمِرو بُن العالءِ  (5)

 :  قال َكْعُب بُن َسْعٍد الغَنَِويُّ يَْرثِي أََخاهُ أَبَا الِمْغَوارِ  لَهُ  اْستََجابَ و اْستََجابَهو اْستَْجَوبَهو أََجابَهو عن ُسَؤاِلهِ  أََجابَ  قَدْ و

نح وَ  ااَي مــــــــــــــَ يــــــــــــــبُ َداٍع َدعــــــــــــــَ َدا   ــــــــــــــُِ  ِإىَل الــــــــــــــنــــــــــــــ 

مح     لــــــــــَ ــــــــــَ هُ فـ بــــــــــح جــــــــــِ تــــــــــَ َد َذاَ   َيســــــــــــــــــــــــح نــــــــــح ــــــــــبُ عــــــــــِ ي  جمــــــــــُِ

  

ًة  عــــــــَ ــــــــح وحَت َرفـ ِض الصــــــــــــــــــــــ  َر  وارحفــــــــَ ُت ادحُع ُأخــــــــح لــــــــح قــــــــُ ــــــــَ  فـ

رِيــــــــــــــبُ     َك قــــــــــــــَ نــــــــــــــح َواِر مــــــــــــــِ غــــــــــــــح ر  َأاَب املــــــــــــــِ عــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

  
 ، وقد تقدَّم بقيّةُ الكالِم آنِفاً. الَجَوابُ :  هللاُ ُدَعاَءه ، واالْسمُ  اْستََجابَ :  بَِمْعنًى ، يقالُ  االْستَِجابَةُ و اإِلَجابَةُ و

ً  َجاَوبَ :  تََجاَوبُوا: و (7)التََّجاُوُز :  التََّجاُوبُ و الُمَجاَوبةُ و ْيِر فقاَل َجْحَدرٌ  بعُضُهْم بَْعضا  :  واستعملَه بعُض الشُّعََراِء في الطَّ

قـــــــــــــــاً وَ  وح ُت شـــــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــح تـــــــــــــــَ اهـــــــــــــــح ا زَاَدين فـــــــــــــــَ  ممـــــــــــــــِ 

    ِ اح تــــــــــــــــــَ امــــــــــــــــــَ اُء محــــــــــــــــــََ نــــــــــــــــــَ اَواَبنِ غــــــــــــــــــِ  (8)  ــــــــــــــــــََ
  

ا تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ اَوبـ ٍن َأعــــــــــــــــح   ــــــــــــــــََ حــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ يٍّ بــــــــــــــــِ مــــــــــــــــِ  جــــــــــــــــَ

َرٍب واَبنِ     نح غــــــــــــــَ ِ مــــــــــــــِ اح نــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  ُغصــــــــــــــــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

  
 :  واستعملَه بعُضهم في اإِلبِِل والَخْيِل فقالَ 

َرٍة و  حــــــــــــح لــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــُ اَدوحا أبَِعــــــــــــح نــــــــــــَ ــــــــــــَ تح تـ اَوبــــــــــــَ    ــــــــــــََ
يـــــــــــــــرُ     هـــــــــــــــِ مح وصــــــــــــــــــــــــــــَ اهتـــــــــــــــِِ افـــــــــــــــَ َواِدُر يف حـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــَ

  
ً  فََسِمْعنَا» وفي حديث بِنَاِء الَكْعبَةِ  وهو اْنِقَضاُض الطَّْيِر ، وقوُل ِذي  الَجْوبِ  َصْوتُ :  الَجَوابُ  «ِمَن السََّماِء فإَِذا بَِطائٍِر أَْعَظَم ِمَن النَّْسرِ  جَوابا

ةِ  مَّ  :  الرُّ

ٍر  جــــــــــِ ٍف عــــــــــَ طــــــــــِ قــــــــــح اَل مــــــــــُ ِه رِجــــــــــح يــــــــــح لــــــــــَ َبن  رِجــــــــــح  كــــــــــَ

اَوبَ ِإَذا     يـــــــــــــــمُ   ـــــــــــــــََ رحنـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ِه تـ رحَديـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ نح بـ  مـــــــــــــــِ

  
أَّوُل  يَتََجاَوبُ و ، ُمتَجاِوبٌ  وَكاَلُم فالٍن ُمتَنَاِسبٌ :  وِمَن الَمَجازِ :  تَْرنِيٌم ِمن هَذا الَجنَاح وترنيم من هذا اآلَخِر ، وفي األَساس« تَْرنِيَمانِ » أََرادَ 

 .(9)َكاَلِمِه وآِخُرهُ 

 :  قال أَبو َصخر الهذليّ  َمْوِضعَانِ :  الَجابَتَانِ و
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لــــــــــــــُ  ِن الــــــــــــــدِّاَيُر تـــــــــــــــَ مــــــــــــــَ ِم لــــــــــــــِ  وُح كــــــــــــــالــــــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــــــح

    ِ اح تــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ ابـ زحمِ  اِبجلــــــــــــــــــــَ ِة ا ــــــــــــــــــــَ َروحضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  فـ

  
فقُلبَِت الَواُو قَْلباً ِلغَْيِر ِعلَّة  َجَوبَانُ  أَبُو َمْيُموٍن ، تَابِِعيٌّ يَْرِوي عن عبِد هللِا بِن ُعمَر ، أَِلفُه ُمْنقَِلبَةٌ عن واٍو ، َكأَنَّهُ :  ُكْنيَتُهُ  َرُجل اسمُ  َجابَانُ و

 : إِنَّهُ فَعاََلُن ولم يُْقَل فيه إِنَّه فَاَعاٌل من ج ب ن لقول الشاعر (9) [فيه]وإِنَّما قِيَل 

__________________ 
 هر جاءكم.:  ( اللسان1)
 طريقة.:  ( اللسان2)
 القرن.:  ( اللسان3)
 .فإن كان عل  ذلك ا فلي :  ( اللسان4)
 ( عن اللسان.5)
 عل  أاّن مل جند انفعر من أجاب.:  ( عبارة اللسان6)
 التحاور.:  ويف اللسان أيضاً « قوله التجاوز كذا خبطه والصواب التحاور كما يف الصحاح»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
 ( قوله غناء ا يف بع  نسخ امكم بكاء.8)
 ( عن اللسان.9)

  



697 

 

ُت  يـــــــح ااَبنَ  (1)َعشــــــــــــــــ  ُه  جـــــــَ ِرضـــــــــــــــــــــُ غــح د  مــَ تـــــــَ  حــىّت اشــــــــــــــــح

افُ و     ه اطــــــــــــــ  وحَ  أَنــــــــــــــ  ُك لــــــــــــــَ لــــــــــــــِ هــــــــــــــح اَد يـــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

  

واَل  ــــــــــُ ااَبنَ ق ِه :  جلــــــــــَِ تــــــــــِ يــــــــــ  طــــــــــِ ــــــــــِ حــــــــــَ ح ب ــــــــــح ل ــــــــــَ يـ ــــــــــح ل ــــــــــَ  فـ

رَاُف     ِر ِإســــــــــــــــــح يـــــــح وحِم الــــلــــ  َد نـــــَ عـــــــح حــــَ  بـــــَ وحُم الضــــــــــــــــــ  (2)نـــــَ
 

  
 ، فََدلَّ ذلَك على أَنَّه فَعاََلُن. َجابَانَ  فَتََرَك َصْرفَ 

ِم الشَّاِعُر. ة بَواِسطِ :  َجابَانُ و  الِعَراق منها ابُن الُمعَلِّ

 ِمْخاَلٌف باليََمِن.:  َجابانُ و

 :  ُحلَفَاء لُمَراٍد ، منهم ابُن ُمْلَجٍم لَعَنَهُ هللاُ تعالَى ، قال الُكَمْيت ِحْميَرَ  قَبَائِلِ  قَبِيلَةٌ ِمن:  تَُجوبُ و

ةٍ  اَلثـــــــــــــَ َد ثـــــــــــــَ عـــــــــــــح اس بــــــــــــــَ ريحَ الـــــــــــــنـــــــــــــ    َأاَل ِإن  خـــــــــــــَ
تــــــــيــــــــُر     ويبِّ قــــــــَ جــــــــُ رِ  الــــــــتــــــــ  نح ِمصــــــــــــــــــــــح اَء مــــــــِ ِذي جــــــــَ  الــــــــ 

  
يّ   : البيُت للَوِليِد بِن ُعْقبَةَ ، وليس للكميت كما َذَكر ، وصواُب إِْنَشاِده:  هذا قوُل الجوهرّي ، قال ابن بَّرِ

رِ  الت ِجييبِّ قَِتيُر   الذي َجاَء ِمنح ِمصح
بالواو ،  التَُّجِوبي فقال ، عنههللارضي َعِليٌّ  أَنه فظن ، عنهمهللارضيوإِنََّما َغلََّطهُ في ذلك أَنَّهُ َظنَّ أَنَّ الثالثَةَ أَبُو بَْكٍر ، وُعَمُر وُعثَْماُن ، 

ْعر بهَذا َرثَى الوليدَ  ألَنَّ  ، نهماع هللاُ  رضي وعمرُ  ، بكرٍ  وأَبو ، وسلموآلهعليههللاصلىوإِنما الثالثةُ سيُدنا رسول هللا   َعفَّان بنَ  ُعثَْمانَ  الّشِ

ا قَاتُِل َعِلّيٍ  التُِّجيبِيُّ  بِْشرٍ  بنُ  ِكنَانَةُ  وقَاتِلُه ، عنههللارضي ، ورأَْيُت في حاِشيٍة ما ِمثَالُه ، أَنشد أَبُو ُعبَْيٍد  التَُّجوبِيُّ  فَُهوَ  عنههللارضي، وأَمَّ

 : هذا البيت الذي هو« شرح كتاب األَمثال في الَمقَالِ  فَْصل» كتابه في تعالى هللارحمهالبَْكِريُّ 

 َأال ِإن  َخريحَ الن اِس بـَعحَد َثاَلثَةٍ 
ِلنَائِلَةَ بنِت الفََرافَِصِة 
 :  وبَْعَده ، تَْرثِيهِ  عنههللارضييَِّة َزْوجِ عثَماَن بِن األَْحَوِص الَكْلبِ  (3)

جِي و  رابــــــــــــَ ي قــــــــــــَ كــــــــــــِ بــــــــــــح ي وتـــــــــــــَ كــــــــــــِ ا ِدَ ال أَبــــــــــــح  مــــــــــــَ

رِوو     مــــــــح وُ  َأيب عــــــــَ ا ُفضــــــــــــــــــــــُ نــــــــ  تح عــــــــَ بــــــــَ جــــــــِ دح حــــــــُ  قــــــــَ

  
 كذا في لسان العرب.

م تُِجيبُ و  تُِجيبُ و معروف ، وكان يَْنبَِغي تأِْخيُر ِذْكِره إِلى ج ي ب كما َصنَعَه ابُن منظوٍر اإِلفريِقيُّ وغيُره. بَْطنٌ  بن ثَْورٍ  ابُن ِكْنَدةَ  بالضَّ

 قد سبق في ت ج ب.بِن َرَهاِء بِن ُمنبِِّه بِن َحْرِب بِن ِعلَّةَ بِن َجْلِد بِن َمْذِحجٍ ، وهي أُمُّ َعِدّيٍ وَسْعٍد اْبنَْي أَْشَرَس ، و بِْنُت ثَْوبَاَن بِِن ُسلَْيم

 :  قال لَبيد لَبَِسهُ :  القَِميصَ  اْجتَابَ و

حـــــــــَ   ُض ابلضـــــــــــــــــــــــ  َوامـــــــــِ َص الـــــــــلـــــــــ  َك ِإذح َرقـــــــــَ لـــــــــح تـــــــــِ بـــــــــِ  فـــــــــَ

ابَ و     تـــــــــــــَ ا اجـــــــــــــح هـــــــــــــَ امـــــــــــــُ رَاِب ِإكـــــــــــــَ َة الســـــــــــــــــــــــــــ   أَرحِديـــــــــــــَ

  
 :  بقوله أَْقِضي ، في البيت الذي بعَده وهوفَبِتِْلَك ، يَْعنِي بِنَاقَتِِه التي وَصَف َسْيرَها ، والبَاُء في بِتلك متعلِّقةٌ :  قوله

ًة  رُِّط رِيـــــــــــــبـــــــــــــَ َة اَل أُفــــــــــــــَ انـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ي الـــــــــــــلـــــــــــــ   أَقحضـــــــــــــــــــــــــــِ

ا    هــــــــــــــــَ و امــــــــــــــــُ ٍة لــــــــــــــــُ اجــــــــــــــــَ َ وَم حبــــــــــــــــِ لــــــــــــــــُ  َأوح َأنح تـــــــــــــــــَ

  
 :  فالٌن ثَْوباً ، إَِذا لَبَِسه ، وأَنشد اْجتَابَ : و وفي التهذيب

ا  هـــــــــــَ لـــــــــــَ بَنحســـــــــــــــــــــــــَ ُه فـــــــــــَ ـــــــــــح ن ٌة عـــــــــــَ قـــــــــــ  َرتح عـــــــــــِ  حَتَســـــــــــــــــــــــــ 

ابَ و     تـــــــَ اَل أُ  اجـــــح قـــــَ تــــــَ ا ابــــــح َد مـــــــَ عـــــــح ِديـــــــدًا بــــــَ َر  جـــــــَ (4)خـــــح
 

  
 َجابَ :  ومن المجاز:  القَِميَص والظَّاَلَم أَي َدَخْلُت فيهما ، وفي األَساس اْجتَْبت:  أَي اَلبِسيَها ، يقالُ  «النَِّمارِ  ُمْجتَابِي أَتَاهُ قَْومٌ » وفي الحديث

 الظَّاَلَم ، انتهى. َجابَ و ، اْجتَابََهاو الفاََلةَ 

 :  اْحتَفََر ، كاْجتَاَف بالفَاِء قال لبيد:  اْجتَابَ و
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ابُ  تـــــــــــَ ذاً   ـــــــــــَح بـــــــــــِّ ـــــــــــَ نـ ـــــــــــَ تـ اِلصـــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــُ اًل قـــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــح

ا     هــــــــــَ امــــــــــُ يــــــــــَ يــــــــــُر هــــــــــَ اٍء ميــــــــــَِ قــــــــــَ ــــــــــح وِب أَنـ جــــــــــُ (5)بــــــــــعــــــــــُ
 

  
اب وسيأْتي في اْحتَفََرَها:  البِئرَ  ابَ اْجتَ  منهو يَِصُف بَقََرةً اْحتَفََرْت ِكنَاساً تَْكتَّن فيه من الَمَطِر في أَْصل أَْرَطاةٍ   .َجوَّ

__________________ 
قوله غشــيت اخل هكذا خبطه غشــيت ابلغا املعجمة ا معرضــة ابلعا املهملة والذي يف اللســان يف ماديت غوض »:  ( هبامش املطبوعة املصــرية1)

العشـــاء وابلغا املعجمة يف الثاين وقا  يف مادة غرض واملغرض وامزم وهو وطوف عشـــيت جاابن حىت اشـــتد مغرضـــه ابلعا املهملة يف األو  من 
م رجر من البعري مبنزلة امزم من الدابة وذكر غري ذلك وذكر يف مادة طوف ينقد بد  يهلك وأن جاابن اســــــم مجر والذي ذكره اجملد آنفاً أنه اســــــ

 يف والقاموس املغرض كمنز .
 ع  نسخ امكم ا وابلنصب كسابقه يف بعضه أيضاً ا وعليها فال إقواء.( قوله إسراف هو ابلرفض يف ب2)
 بضم الفاء.« جوب» ( ضبطت يف اللسان3)
 :  ( عن اللسان ا والبيت ابألصر4)

 حتســــــــــــــــــــــــــــرت عـــــــــــــــفـــــــــــــــة عـــــــــــــــنـــــــــــــــه فـــــــــــــــبنســــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــهـــــــــــــــا 

 اجــــــــــــتــــــــــــاب أخــــــــــــر  جــــــــــــديــــــــــــدًا بــــــــــــعــــــــــــدمــــــــــــا انــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــالو    

  

 ( يف اللسان والتهذيب قائماً بد  قالصاً.5)
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م القَِميصَ  ُجْبتُ و ْرُت َجْيبَه:  بالضَّ  :  ، قال الراجز ِجْبتُهُ و ُجْبتُهُ :  قال َشِمرٌ  أَِجيبُهو أَُجوبُه قَوَّ

تح  يــــــــــــــــــبُ اَبتــــــــــــــــــَ الِم   ــــــــــــــــــَِ َج الــــــــــــــــــظــــــــــــــــــ   أَدحعــــــــــــــــــَ

بَ     يــــــــــــــح امِ  جــــــــــــــَ مــــــــــــــَ رََع اهلــــــــــــــُ دح ِر مــــــــــــــِ طــــــــــــــح يــــــــــــــَ  الــــــــــــــبــــــــــــــِ

  
ْرتُ  ِجْبتُ :  من اليَاِء. وفي بعض النسخ من الصحاح الَجْيبُ و ، ألَنه من الواو ، الَجْيبِ  وليس من لفظ:  قال  القَِميَص ، بالكسر ، أَي قَوَّ

ْبتُهو َجبَّْيتُهُ و ، َجْيبَهُ  ً  َعِمْلُت لَهُ :  َجوَّ بٌ و َمُجوبٌ  ٍء قُِطَع َوَسَطه فَُهوَ وفي التهذيب ُكل شي َجْيبا يَ  (1) ُمَجوَّ القَِميِص ، وفي  َجْيبُ  ، ومنه َسّمِ

ً  أََخْذتُ » عنههللارضيحديِث علّي  ً  إِهابا ْبتُ  َمْعُطونا ْبتُهو القَِميصَ  َجيَّْبتُ :  وعن ابِن بُُزْرجَ  «َوَسَطهُ وأَْدَخْلتُه في ُعنُِقي فََجوَّ  .َجوَّ

بَةٌ  أَْرضٌ و  ولم يُِصْب بَْعضاً. أََصاَب الَمَطُر بَْعَضَها أَي ، كُمعَظََّمةٍ  ُمَجوَّ

 األََسد. ِمْن أَْسَماءِ :  العَْينِ  الَجائِبُ و

ابٌ و يَ :  الِكاَلبِّيِ ، قال ابن السّكيت لَقَُب َماِلِك بِن َكْعبٍ :  ، َكَكتَّانٍ  َجوَّ ً  ُسّمِ ابا  ، ألَنَّه كان ال يَْحِفُر بِئراً َواَل َصْخَرةً إِالَّ أََماَهَها. َجوَّ

ابٌ  وَرُجلٌ   .(2) [في أخيه]، ومنه قوُل لُْقَماَن بِن عاٍد  (2) [فيها]د َسيَّاراً إِذا كان قَطَّاعاً للبِاَل  َجوَّ

 لَيحٍر َسرحَمدح  َجو ابُ 
ابٌ  أََراَد أَنَّهُ يَْسِري لَْيلَهُ ُكلَّهُ اَل يَنَاُم ، يَِصفُه بالشََّجاَعِة ، وفالنٌ  ابُ و الباَِلَد َويَْكِسُب الَماَل ، يَُجوبُ  جآٌب أَيْ  َجوَّ َدِليلَُها ، ِلقَْطِعِه :  الفاََلةِ  َجوَّ

 إِيَّاَها.

مِّ :  ُجوبَانُ و ُب ُكوبَان الشَّاِهَجانِ  ة بَِمْروِ :  بالضَّ ْولََجاِن. (3) ُمعَرَّ  َمْعنَاهُ َحافُِظ الصَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 تَاَش َصاِحب الَمْدَرَسِة بِتِْبِريَز.َجدُّ الشيخِ حسن بِن تمر:  بالضم ُجوبَانُ 

 األََسُد.:  وُمْجتَاُب الظَّاَلمِ 

 بالضم من قَُرى َعثََّر. (4)َصْيبَا  ُجوبةو

بِّيُّ اْسمهُ األَْخَوُص بنُ  الَجَوابِ  وأَبُو اُج بُن الشَّاِعر. َجوابٍ  الصَّ اِر بِن ُزَرْيق وعنه الَحجَّ  َرَوى عن َعمَّ

:  ، كِمْنبَر الِمْجَهبُ :  روى أَبو العبّاس عن ابِن األَْعَرابيّ و الَوْجهُ السَِّمُج الثَِّقيُل ، هو:  َملَهُ الجوَهِرّي ، وقال الصاغانيّ أَهْ  الَجْهبُ :  [جهب]

ً  أَتَاهُ :  قال النَّْضرالقَِليُل الَحيَاِء و هو ً  َجاِهبا  الليث.وأَهمله :  ، قال األَزَهِريّ  َعاَلنِيَةً  أَي وَجاِهيا

الفَْوقَانّي والتَّْحتَانِّي من فُتُوَحات السلطاِن صالحِ الدين يُوُسَف بِن أَْيوب ، نُِسَب إِلى  ِحْصنَاِن بَْيَن القُْدِس ونَابُلُسَ :  بالَكْسرِ  ِجيبٌ :  [جيب]

ُث أَبو محمٍد عبُد الَوهَّاِب بُن عبِد هللِا بِن حريز الَمقْ   636وتوفي بمصر سنة  543ِدسيُّ الَمْنُصوِريُّ الِجيبِيُّ ولد سنة أََحِدِهَما اإِلَماُم الُمَحّدِ

 ذكره الحافُظ أَبو الُحَسْيِن القَُرِشيُّ في معجم شيوخه ، وقد أَهمل المصنُف نَابُلَُس في موضعه.

ْرع القَِميص ونحِوه َجْيبُ و الضم والكسر وفي التنزيل العَِزيز ب ُجيُوبٌ  ج ال ج وب ، هذا موضع ِذكِره:  َطْوقُه ، قيل:  بالفتح كالّدِ

 .(5) (َوْلَيْضرِْبَن َبُُمرِِهنَّ َعلى ُجُيوِِبِنَّ )

ْرتُ :  أَِجيبُه بالكسر القَِميصَ  ِجْبتُ و ً  َجعَْلُت له:  ، وَجبَّْيتُه َجْيبَه قَوَّ القَِميِص بالضم فليس من هذا البَاِب ، ألَنَّ  ُجْبُت َجْيبَ :  ، وأَما قولهم َجْيبا

، فهو على هذا من باِب َسبٍِط وِسبَْطٍر وَدِمٍث وِدَمثٍْر وأَنَّ هذه أَلفاٌظ  ُجيُوبٌ  َعْينُه يَاٌء ، لقولهم الَجْيبُ و يَُجوب َجابَ  إِنما هو من ُجْبتُ  َعْينَ 

ً  القَِميصَ  َجيَّْبتُ و وقد تقّدم بيانُه آنِفاً ، كأَُجوبُه لُّ واِحٍد منها لفُظه غيُر لفِظ صاِحبه ،أُُصولَُها واتَّفَقَْت َمعَانِيها ، وك (6)اْقتََربَْت  َعِمْلُت :  تَْجيِيبا

ً  له ْدرِ  الَجْيبِ  نَاِصحُ  (7) وُهوَ  .َجْيبا  : يَْعنِي أَِمينَُهَما قال أَي القَْلِب والصَّ

راً و  ُبهُ َخش نحِت َصدح  َلِك اَنِصحُ  َجيـح
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__________________ 
 جميوب.:  ( زيد يف اللسان1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 أي الطبعة الجي طبض منها مخسة أجزاء فقرت.« أصله كواابن ابلكاف الفارسية كذا هبامش املطبوعة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 .«حتيجي»:  ( عن معجم البلدان ا ويف املطبوعة املصرية4)
 .31النور اآية ( سورة 5)
 وما أثبتناه عن اللسان.« قوله اقرتنت لعله افرتقت بدلير ما بعده» وهبامش املطبوعة املصرية« اقرتنت» ( ابألصر6)
 وفالن.:  ويف اللسان« وهذا»:  ( يف نسخة من القاموس7)
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 :  . قال ذو الّرمةُجيُوبٌ :  والَجْمعُ  َمْدَخلَُها:  األَْرض َجْيبُ و

ا ِإىل َواهـــــــــــَ ا طـــــــــــَ َوتح هلـــــــــــََ طـــــــــــَ ا وانـــــــــــح هـــــــــــَ ُزومـــــــــــِ يــــــــــــح   حـــــــــــَ

وبُ     يـــــــــــــُ ا جـــــــــــــُ اهلـــــــــــــَُ ا ورِمـــــــــــــَ زحهنـــــــــــــَُ ايف حـــــــــــــَ يـــــــــــــَ  الـــــــــــــفـــــــــــــَ

  
فُ » قال ابن األَثير. الذي جاَء في كتاب البَُخاِريّ « الُمَجيَّبُ  َحافَتَاهُ الياقُوتُ » وفي الحديث في ِصفَِة نَْهِر الَجنَّةِ  وهو معروٌف « اللُّْؤلُُؤ الُمَجوَّ

فُ  الُمَجيَّبُ » نَِن أَبِي َداُوودَ ، والِذي جاَء في سُ  . والذي َجاَء في َمعَاِلِم السُّنَِن « أَو الُمَجوَّ بُ  الُمَجيَّبُ » (1)بالشَّّكِ بالباِء فيهما ،  «أَو الُمَجوَّ

َمِشيٌب وَمُشوٌب ، :  ، كما قالُوا َمِجيبٌ  أَو َمُجوبُ  ءُ َء إِذا قََطْعتَهُ ، والشيالشي ُجْبتُ  األَْجَوُف ، وأَْصلُهُ من:  معناه:  على الشَّّكِ ، وقال

ا (2)واْنِقاَلُب الَواِو عن  ٌر ، وكذلك  ُمَجيَّبٌ  (4) [فهو يجيب] َجْيبٌ :  فهو من قولهم (3)ُمَشدَّداً  ُمَجيَّبٌ  اليَاِء كثيٌر في كالِمِهم ، وأَمَّ أَي ُمقَوَّ

 بالواو.

 لَواِو ، وهذا موضُع ِذْكِرِه.بُن ِكْنَدةَ ، َذَكَره الُمَؤلُِّف في ا تُِجيبُ و

 من القَْيَرَواِن َشاِعٌر أَِديٌب. التُِّجيبِيُّ  وأَبُو ِهاَلٍل الَحَسُن بُن أَْحَمَد بِن َعِلّيٍ 

ثٌ  الَجيَّابُ  َحْمَزةُ بُن ُحَسْيِن الِمْصِريُّ و لَِفيُّ ، وفَاتَه َكَكتَّاٍن ، ُمَحّدِ ، َرَوى  الَجيَّابِ  أَبُو الُحَسْيِن َعِليُّ بنُ :  عن أَبِي الَحَسِن الُمَهلَّبِّيِ ، قاله الّسِ

ه. بَْيِر ، وعنه ابُن َمْرُزوٍق ، وهو َضبََطهُ كما نَقَلَه الحافظ من َخّطِ ُد بنُ  عن أَبي َجْعفَِر بِن الزُّ ا ُمِجيبٍ  وُمَحمَّ ثٌ  ئُِغ الُكوفِيُّ الثَّقَِفيُّ الصَّ  ُمَحّدِ

 َشْيٌخ بَْغَداِديُّ َذاِهُب الَحِديِث ، كذا في َذْيِل البُْنَداِرّيِ.:  َسَكَن بَْغَداَد َوَحدَّث بها ، قال أَبو حاتم

ْختِيَانِّيِ وُسْفيَانُ  ُمِجيبٌ :  وقَْد َرَوى عن لَْيِث بِن أَبِي ُسلَْيٍم وفَاتَهُ :  قلتُ  ُد بنُ :  ُمِجيبٍ  بنُ  َشْيٌخ ألَيُّوَب الّسِ الَماِزنِيُّ ،  ُمِجيبٍ  َصَحابِيٌّ ، وُمَحمَّ

 عن أَبِيِه.

 فصل احلاء املُْهمَلةِ 
 الَحْوأَبُ و َواد في َوْهَدةٍ من األَْرِض واِسعٌ  الَحْوأَبُ :  ، وقال األَزهريّ  َحْوأَبٌ  وادٍ :  يقالُ  الَواِسُع من األَْوِديَة:  َكَكْوَكبٍ  (5) الَحْوأبُ :  [حأب]

اَلءِ  الَواِسُع من:  : ج وال أَْدِري  ، عن ُكَراع ، قال ابُن ِسيده الَمْنَهلُ :  الَحْوأَبُ و الُمقَعَُّب من الَحَواِفرِ :  الَحْوأَبو ، َحْوأَبٌ  َدْلوٌ :  ، يقال الّدِ

هو :  ، قال الَحْوأَبُ :  قريٌب منها ، ويقال له أَيضاً الَحْوآُب. وعن الجوهريّ  ع بالبَْصَرةِ :  الَحوأَبُ و معروٌف. َمْنَهلَ  هو أَو؟ هو ِجْنٌس عنَدهأَ 

نَبََحْت َمْوِضُع بِئٍر  الَحْوأَبُ :  َمْنِزٌل بيَن البَْصَرةِ وَمكَّةَ ، وهو الذي نََزلَتْه عائشةُ لما َجاَءْت إِلى البَْصَرةِ في َوْقعَِة الَجَمِل ، وفي التهذيب

 :  ِكاَلبُهُ أُمَّ الُمْؤِمنِين ُمْقبَلََها من البَْصَرةِ قال الشاعر

ٌة  ـــــــــــــــــَ رحب َي ِإال  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ ا هـــــــــــــــــِ وحَأبِ مـــــــــــــــــَ   اِب ـــــــــــــــــَح
وِّيب     ا َأوح صـــــــــــــــــــــــــَ ِدهـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ نح بـ ِدي مـــــــــــِ عـــــــــــِّ  َفصـــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وإِليها نُِسَب الَمْوِضُع المذكوُر. بِْنُت َكْلِب بِن َوْبَرةَ  الَحْوأَبُ و

اَلءِ  ، جمع ُعْلبٍَة ، الِعاَلبِ  ما يكوَن من أَْضَخمُ :  أَْوَسُع وقيل:  بَِهاءٍ  الَحْوأَبَةُ و ، جمع َدْلٍو ، عن ابن األَْعَرابّي وابن ُدريد لَفٌّ ونَْشٌر  والّدِ

 :  ُمَرتٌَّب ، وأَنشد ابُن األَعرابيّ 

زَ  اُم الـــــــــــــعـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ئـــــــــــــح  مـــــــــــــَ وع بـــــــــــــِ رحمـــــــــــــُ َ
  (6)ِب املـــــــــــــ

ةٌ     وحأَبــــــــــــــــــَ وعِ  حــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــُ ُ  ابلضـــــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــــُ

  
لُوع نَِقيضاً ِمْن ثِقَِلها ، وقيلَ  ْلِو. الحْوأَبُ  هي:  أَي تَْسمُع للضُّ  ، وإِنما أَنّث على معنى الدَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 : َواِسٌع ، قال ُرْؤبة:  َحْوأَبٌ  َجْوفٌ 

 َحوحَأابَ َسرحطاً َفَما مَيحألُ َجوحفاً 
ً :  الَحْوأَبُ و ْخُم ، قال رؤبة أَيضا  : الَجَمُل الضَّ

َدَ  ِهلحَقاماً قـَُباابً   َحوحَأابَ َأشح
 الِغَراَرةُ الضْخَمةُ.:  الَحْوأَبَةُ و
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 الِوَدادُ :  الُحبّ و نَِقيُض البُْغِض ،:  الُحبُّ  [حبب]

__________________ 
 ( وهو أليب سليمان اخلطايب.1)
 .«إىل» ( كذا يف األصر والنهاية ا ويف اللسان2)
 مشدٌد.:  ( يف اللسان3)
 ( زايدة عن النهاية.4)
 ابجليم حتريف.« اجلوأب» ( يف املطبوعة الكويتية5)
 قوله بئ  مقام يف اللسان بئ  غذاء.»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
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 و 
َ
َُحاب ة مبَعحىَن  كا َِبابِ   ا َحب ةُ امل

َُواد ةِ  امل
 :  ا قا  أَبو ُذ يب اُ بِّ و  وامل

ا  ريحُ ِإلـــــــــــ َ َك اخلـــــــــــَ يب اَي لـــــــــــَ لـــــــــــح قـــــــــــَ ُت لـــــــــــِ لـــــــــــح قـــــــــــُ  فــــــــــــَ

ِديـــــــــــِد     ريحِ اجلـــــــــــَ يـــــــــــَك لـــــــــــلـــــــــــخـــــــــــَ َدلـــــــــــِّ ايـــــــــــُ اهبـــــــــــَُ بـــــــــــَ  حـــــــــــِ

  
 :  وقال َصْخُر الغَيّ 

ُد  ا َأجــــــــــــــــــــِ ز  مــــــــــــــــــــَ اَء عــــــــــــــــــــَ َد ــــــــــــــــــــحَ  ِإيّنِ بــــــــــــــــــــِ

نح     اَوَدين مــــــــــــــــــِ اعــــــــــــــــــَ اهبــــــــــــــــــَِ بــــــــــــــــــَ (1)الــــــــــــــــــز ُ دُ  حــــــــــــــــــِ
 

  
ْنِديُّ َمْولَى بَنِي أَسَ  بالّضمِّ  الُحبَابِ و ، الَمَحبَّةِ و الطَّاِرُق. الِحبُّ  َما َهَذا:  ُحِكَي عن َخاِلِد بِن نَْضلَةَ  ، بَكْسِرِهَما الِحبّ و  :  دٍ ، قَاَل أَبُو َعَطاٍء الّسِ

اِدٌ   ا أَدحرِي َوِإيّنِ َلصــــــــــــــــــــــــــــــــَ َو ِ  مــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــَ

نح أَ     رَاين مـــــــــــِ كِ َداٌء عـــــــــــَ ابـــــــــــِ بـــــــــــَ رُ  حـــــــــــُ حـــــــــــح  أَمح ســـــــــــــــــــــــــِ

  
يّ  َواِة ِمنْ :  قال ابن بَّرِ ً و َحابَْبتُه ُمَحابَّةً  ، بكسر الحاِء ، وفيه َوْجَهاِن ، أَحُدهما أَن يكون مصدرَ  ِحبَابِكِ  الَمْشُهوُر عند الرُّ ، والثاني أَْن  ِحبَابا

 ُمِحبٌّ  وهو هللاُ ، أََحبَّه:  من َجنَابِِك ، بالجيم والنون ، أَي من نَاِحيَتِك وقال أَبو زيد:  ، مثل ُعّش وِعَشاش ، ورواهُ بعُضُهم ُحبٍّ  يَُكوَن َجْمعَ 

قَد فُِعَل :  أَنهم يقولون (2)وِمثْلُهُ َمْزُكوٌم وَمْحُزوٌن وَمْجنُوٌن وَمْكُزوٌز َوَمْقُروٌر ، ولذلك :  هَذا األَكثُر قال على غير قياٍس  َمْحبُوبٌ و بالكْسِر ،

أَْفعَلَه هللاُ فهو كله باألَلف ، وحكى اللِّْحيَانِيُّ عن بني :  وامْفعُوٌل على فُِعَل وإِاّل فال َوْجهَ له ، فإَِذا قالُ  (3)، بغير أَِلٍف في هذا كله ، ثم بُنَِي 

 : َظْلُت ، وقال:  َظْنُت ذلك ، أَي َظنَْنُت ، ومثلُه ما حكاه سيبويه من قولهم:  ، كما قالوا أَْحبَْبتُ  ذلَك أَي ما أََحْبتُ  ما:  ُسلَْيمٍ 

 الط َعامُ  حُيَبـ َهايف َساَعٍة 
 :  (4)شاذًّا في قوِل عنترةَ  الُمَحبُّ  وقد جاءَ :  قاَل األَزهريُّ  قليلٌ  بالفَتْح على القياِس وهو ُمَحبٌّ  قد قِيلَ و فِيَها يَُحبُّ  أَي

َُه و  ريح ينِّ غــــــــــــــَ ظــــــــــــــُ اَل تــــــــــــــَ ِت فــــــــــــــَ َزلــــــــــــــح ــــــــــــــَ دح نـ قــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

ِة     زِلــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ينِّ مبــــــــــــــــَِ بِّ مــــــــــــــــِ حــــــــــــــــَ
ُ

َرمِ  املــــــــــــــــ كــــــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــــــ

  
ّمِ والَكْسرِ  ُحبًّا لُغَةٌ  (*) بالَكْسر أَِحبُّهَحبَْبتُه و:  حكى األَزهريُّ عن الفراء قالو وهو َشاذٌّ ألَنَّهُ ال يَأْتِي في :  ، قال الجوهريّ  َمْحبُوبٌ  فهو بالضَّ

ياً ، ما َخال هَذا الَحْرَف ، وَكِرهَ بعُضُهمْ  (5)المضاعف يَْفِعُل بالَكْسِر إِاّل ويَْشُرُكه  ّمِ إِذا كان ُمتَعَّدِ وأَْنَكَر أَْن يَُكوَن َهَذا البيُت  ْبتُهَحبَ  يَْفعُُل بالضَّ

 :  ِلفَِصيح ، وهو قوُل َغْياَلَن بِن ُشَجاعٍ النَّْهَشِلّيِ 

ب   رِِه  َأحــــــــــــــــِ ِر متــــــــــــــــَح نح َأجــــــــــــــــح رحَواَن مــــــــــــــــِ  َأاَب مــــــــــــــــَ

اِر أَرحفــــــــــــــــــَ ُ و     اَر ابجلــــــــــــــــــَ ُم َأن  اجلــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ  َأعــــــــــــــــــح

  

ا  رُُه مـــــــــــَ وح اَل متـــــــــــَح ُم لـــــــــــَ بُقحســـــــــــــــــــــــــِ هُ فـــــــــــَ تـــــــــــُ ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ بـ   حـــــــــــَ
رِ ِ اَل  وَ     ٍد وُمشــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــح ــــــــــــَ بـ نح عــــــــــــُ اَن أَدحَ. مــــــــــــِ  كــــــــــــَ

  
ْعرَ  ُد يَْرِوي هذا الّشِ  : وكان أَبو العباس المبّرِ

رُِ .وَ   َكاَن ِعَياٌض منه أَدحَ. وُمشح
َواية ال يكون فيه إِْقَواٌء.  : حكى سيبويهِ و وَعلَى هذه الّرِ

 كاالستِْحَساِن. االْستْحبَابُ و ، اْستَْحبَْبتُه َكأَْحبَْبتُهُ و بَِمْعنًى أَْحبَْبتُهو َحبَْبتُهُ 

ّمِ ، الُحبَابُ و الَحبِيبُ و مِّ  الُحبَّةُ و بالَكْسِر ، الِحبّ  َكَذاو بالضَّ  إِليه تََحبَّبو ، بهاء الَمْحبُوبَةُ  أَي ، وهي الَمْحبُوب مع الهاء ُكلُّ ذلك بمعنى بالضَّ

 : ٌ ، كما قالوا  َحبَْبتَهُ :  (6)ثم ال تَقُْل  َمْحبُوبٌ  ُء فهوالشَّي ُحبَّ :  اً ، عن الفراء ، وعن األَزهريّ أَيض ُمِحبٌّ و لَزْوِجَها ، ُمِحبَّةَ  تََودََّد ، وامرأَة

َرُسوِل هللِا  ِحبَّ  ، مثل ِخْدٍن وَخِديٍن ، وكان زيُد بُن حاِرثَةَ يُْدَعى الَحبِيبُ :  بالَكْسرِ  الِحبُّ و أََجنَّه هللاُ ،:  ُجنَّ فهو َمْجنُوٌن ، ثم يقولون

 أَي «وسلموآلهعليههللاصلىرسوِل هللا  ِحبُّ  وَمْن يَْجتِِرُئ َعلَى َذِلَك إِالَّ أَُساَمةُ » في الحديثو ، بالهاء واألُْنثَى ، وسلموآلهعليههللاصلى

 [عائشة َعنْ ] وسلموآلهعليههللاصلى هللا رسولُ  لََها قالَ  اعنههللارضي، وفي حديث فاطمةَ  َكثِيراً  يُِحبُّه وسلموآلهليهعهللاصلى، وكان  َمْحبُوبُهُ 



704 

 

 بالكسر (8) ِحبَبَةٌ و ُحبُوبٌ و بالكسر ِحبَّانٌ و أَْحبَابٌ  بالكسر الِحبِّ  وَجْمعُ  ِحبَّةٌ :  واألُْنثَى الَمْحبُوبُ :  بالكسر الِحبُّ  «أَبِيكِ  ِحبَّةُ  إِنََّها» (7)

َكةً ،  َعِزيٌز أَو أَنها اسمُ  وهذه األَخيرةُ إِما أَنها َجْمعٌ  بالضم ُحبٌّ و ُمَحرَّ

__________________ 
 الرود.:  ( عن اللسان ا وابألصر1)
 أصح.« وذلك» ( يف اللسان2)
 ( اللسان يبين.3)
 : عنرتةشاّذاً يف الشعر ؛ قا  :  ( يف اللسان4)

 [.َشاذيف : ] ابلكسرِ :  يف القاموس )*(
رَُكه»:  ( ضبطت يف الطبعة الكويتية5)  خطب.« وَيشح
 مث ال يقولون.:  ( يف اللسان6)
 ( زايدة عن النهاية.7)
 وَحبَـَبٌة.:  ( ضبطت يف القاموس8)
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ا ُ :  ا وقــا  اأَلزهريّ  (1) مَجحضٍ  ةِ  مبنزلــة ا ـِـب  و  ا ِبــ ةُ :  ا خُمَف ٌف ا وقــا  الليــث ُحبــَابٌ :  للَحِبيــبِ  يـُقــَ ا  ا َِبيــبِ و  ا َِبيبــَ
 : ا وأَنشد ُ َب ُكم َأي َحِبيُبُكمح  َأانَ :  وحك  ابن اأَلعرايبّ 

 َ حُبوبِ َغريحِ  (2)انصٍح  َحِبيبٍ ُرب  وَ 
أَْهلَهُ ، وُهم األَْنَصاُر  نُِحبُّ و أَْهلُهُ  يُِحبُّنَا وهذا محموٌل على المجاِز ، أَراد أَنه َجبَلٌ  : قال ابن األَثير «نُِحبّهُ و يُِحبُّنَا ُهَو َجبَلٌ » في حديث أُُحدٍ و

 ُحبَّ  اْنُظُروا» ، وفي حديث أَنَس نُِحبُّ  الَجبََل بِعَْينِه ، ألَنَّه في أَْرِض َمنْ  نُِحبُّ  ، ويجوُز أَن يكوَن من باب الَمَجاز الصَّريحِ ، أَي أَنَّنَا

التَّْمُر ، فعلَى األَّوِل  َمْحبُوبُُهمُ  أَي الَمْحبُوبِ  ، فيجوُز أَن تكوَن الَحاُء مكسورةً بمعنَى (4)وفي روايٍة بإْسقَاِط اْنُظُروا  (3) «األَْنَصاِر التَّْمرَ 

 .(5)يكون التمُر منصوباً ، وعلى الثاني مرفوعاً 

مِ  ُحبَّتُكَ و يّ و تُِحبُّه أَي الذي َمَحبَّتَكَ و ُحبَّتَكَ  واْختَرْ  أَْن تُْعَطاهُ أَو يكوَن لَكَ  ْبتَ أَْحبَ  ما:  ، بالضَّ  الُمِحبِّ  ُء تَاَرةً بمعنىيجي الَحبِيبُ :  قال ابن بَّرِ

 :  كقول الُمَخبَّلِ 

رَاِ   لـــــــــــَ  ابلـــــــــــفـــــــــــِ يــــــــــــح ُر لـــــــــــَ جـــــــــــُ هـــــــــــاَأهتـــــــــــَح يـــــــــــبـــــــــــَ بـــــــــــِ   حـــــــــــَ
يــــــــــبُ و     طــــــــــِ رَاِ  تــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــًا ابلــــــــــفــــــــــِ فح اَن نـــــــــــَ ا كــــــــــَ  مــــــــــَ

  
 :  كقول ابِن الدَُّمْينَةَ  الَمْحبُوبِ  ُء تارةً بمعنى، ويجي ُمِحبََّها أَي

مــــــــَ  و  ب ا ــــــــِ انــــــــِ نح جــــــــَ رحَد مــــــــِ يــــــــَب الــــــــفــــــــَ ثــــــــِ  ِإن  الــــــــكــــــــَ

ِه     ـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــــبُ ِإَد  وِإنح ملَح آت ـــــــــــــــــــــــِ ب   ـــــــــــــــــــــــََ

  
 : لَمْحبُوبٌ  أَي

 بُن األَْسَوِد ، أَْوَرَده أَبُو ُموَسى ، َحبِيبُ و بُن أَْسلََم َمْولَى آِل ُجَشَم ، بَْدِريٌّ ، ُرِوَي عنه ، َحبيبُ  وهم بال الٍم َخْمَسةٌ وثاََلثُون َصَحابِيًّا َحبِيبٌ و

بِن َمْرَواَن ، لَهُ ِوفَاَدةٌ  َحبِيبِ  بنُ  َحبِيبُ و بُن تَْيٍم ، َحبِيبُ و ْيِل بِن َوْرقَاَء ،بُن بُدَ  َحبِيبُ و بُن أَِسيد بِن َجاِريَةَ الثَّقَِفيُّ ، قُتَِل يَْوَم اليََماَمِة ، َحبِيبُ و

بُن َحَماَمةَ ، َذَكره  َحبِيبُ و ، (7)بن ِخَراٍش العصرّي  َحبِيبُ و ، (6)بُن ِحَماٍر  َحبِيبُ و بُن ُحبَاَشةَ ، َحبِيبُ و بُن الَحاِرِث ، له ِوفَاَدةٌ ، حبيبُ و ،

بن َربِيعَةَ السُّلَِميُّ  حبيبُ و بُن َربِيعَةَ بن َعْمرو ، حبيبُ و األَْوِسيُّ الخطميّ  (8)بن خماسة  حبيبُ و بُن ِخَراش التَِّميِميُّ ، َحبُيبُ و بُو ُموَسى ،أَ 

بُن َزْيٍد  َحبِيبُ و بن َزْيِد بِن عاصٍم الَماِزنِيُّ األَْنَصاريُّ ، َحبِيبُ و بن زيِد بِن تَْيِم البَيَاِضيُّ ، اْستُْشِهَد يَْوَم أُُحٍد ، َحبِيبُ و ، قاله المّزّي ،

أَبُو َعْبِد  َحبِيبٌ و ْبُن َسْعٍد َمْولَى األَْنَصاِر ، يبُ َحبِ و بُن سبيعة ، أَْوَرَدهُ أَبُو َحاتٍِم ، َحبيبُ و بُن َسبُعٍ أَبو ُجُمعَةً األَْنَصاِريُّ ، حبيبُ و الِكْنِديُّ ،

اِك ،  َحبِيبُ و بُن َسْنَدر َحبِيبُ و هللِا السُّلَِميُّ ،  .(9) عنهمهللارضيبُن الضَّحَّ

ً  َحبِيبٌ و ثُونَ  أَيضا َحابَِة.:  َحبيبٍ  وأَبُو َجَماَعةٌ ُمَحّدِ  َخْمَسةٌ من الصَّ

يَّاتِ  َحبِيب بنُ  ُحبَيِّبُ  هو ُمَصغَّراً و ثُونَ  ُحبَيِّبُ و بفَتْحٍ فَُسُكوٍن بَْصِريُّ  بُن َحْجرٍ  ُحبَيِّبُ و الُمقِرئ أَُخو حْمَزةَ الزَّ ْهِرّيِ. بُن َعِلّيٍ ، ُمَحّدِ  ، عن الزُّ

ُد بنُ  يَاِت ، َرَوْت عنه بِْنته فَاِطَمةُ ، وعنها َجْعفَ  ُحبَيِّب وفاتَهُ ُمَحمَّ بُن فَْهِد بِن َعْبِد العَِزيِز ، الثَّانِي َشْيٌخ  َحبِيبو ٌر الُخْلِديُّ ،ابُن أَخي َحْمَزةَ الزَّ

ْسَماِعيِلّيِ  اِمتِ  َحبِيبو بُن َكْعِب بِن يَْشُكَر ، قَِديم ، َحبِيبو بُن تَِميٍم الُمَجاِشِعيُّ ، َشاِعٌر ، َحبِيبو ِلإْلِ  بُن َعْمِرو بِن َعْوف َجّد ُسَوْيِد بِن الصَّ

 ابن الحارث في ثَِقيٍف ، وَذَكَر األَْصَمعيُّ أَنَّ ُكلَّ اسٍم في ُحبَيِّبو

__________________ 
 إما أن تكون من اجلمض العزيز ا وإما أن تكون الاً للجمض.:  ( يف اللسان1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 هكذا يرو  بضم ا اء ا وهو االسم من امبة.:  ة( زيد يف النهاي3)
حب  األنصـــــــــــار التمُر فيجوز أن يكون ابلضـــــــــــم كاألو  ا وحذف الفعر وهو مراد ا للعلم به ا أو عل  جعر التمر :  وقا :  ( زيد يف النهاية4)

 نف  ا ب مبالغة يف حبهم ِإايه.
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 وعل  الثاين والثالث مرفوعاً عل  خرب املبتدأ.:  ( انظر ا اشيتا السابقتا. ويف النهاية5)
 محاز حباء مكسورة وميم خفيفة وآخره زاي.:  ( يف أسد الغابة محاز ضبطه ابن األثري6)

 حبيب بن محامة السلمي وحبيب بن حيان أبو رمئة التيمي.:  وزيد بعده فيه

 كان حليف بين سلمة من األنصار.( من عبد القي  عداده يف البصريا ا والتميمي اآيت شهد بدراً و 7)
 مخاشة.:  ( أسد الغابة8)
حبيب أبو ضــــــــــمرة ا وحبيب بن عمرو الســــــــــالماين وحبيب بن عمرو بن عمري الثقفي وحبيب بن عمرو بن  صــــــــــن :  ( زيد يف أســــــــــد الغابة9)

ك وحبيب الفهري وحبيب بن خمنف النجاري ا وحبيب بن عمرو وحبيب بن عمري اخلطمي وحبيب العنزي والد طل  بن حبيب وحبيب بن فدي
وحبيب بن  (أبو مجعة)الغامدي وحبيب بن أيب مرضـــــــــية وحبيب بن مروان التميمي املازين وحبيب بن مســـــــــلمة وحبيب بن ملة وحبيب بن وهب 

 يساف وحبيب بن أيب اليسر.
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َداين .ابلَفتحِح ِإاّل الذي يف ثَِقيٍف ويف تـَغحِلب ويف ُمرَاٍد ا ذَكَ  َحِبيبٌ  الَعَرِب فهو  ره اهلَمح
بن فَاتٍِك األََسِدّيِ ،  (1) عن ُخَرْيمِ  الذي َرَوى بِن النُّْعَماِن األََسِدّيِ  ُحبَْيب وُهَو َغْيرُ  عن أَنٍَس ، لَهُ َمنَاِكيرُ  كُزبَْير بُن النُّْعَمان ، تَابِِعيّ  ُحبَْيبٌ و

 فإِنَّ َذاَك بالفَتْحِ وهو ثِقَةٌ.

َن وأُْدِغَم في الثانيِة ، ومثلُه قال  َحبُبَ  َمْعنَاهُ :  إِلَيَّ ، قَالَهُ األَصمعيُّ ، وقال أَبو عبيدٍ  أََحبَّهُ  بِفاَُلٍن أَي َما َحبَّ  قَالُواو بِفاَُلٍن بَضّمِ البَاِء ثم ُسّكِ

 :  دالفراُء ، وأَنش

فــــــــــــًا يف و  لــــــــــــَ بِّ زَاَدُه كــــــــــــَ تح  ا ــــــــــــُ عــــــــــــَ نـــــــــــــَ  َأنح مــــــــــــَ

ب  وَ     ا حــــــــَ عــــــــَ ــــــــِ ن اِن مــــــــا مــــــــُ ــــــــًا ِإىل اإِلنحســــــــــــــــــــــَ ئ ــــــــح ي  شــــــــــــــــــــــَ

  
 : ، فأَْدَغَم ، وأَْنَشَد َشِمرٌ  َحبُبَ  َرْفٌع ، أََرادَ « َما» وَمْوِضعُ :  قال

ِلمِّ َخَياال  ََب  وَ 
ُ
 اِبلط يحِف امل

 بِِه. أَْحبِبْ  إِلَيَّ ، أَيْ  أََحبَّه أَي َما

ً  ِصْرتُ :  إِلَْيِه ، َكَكُرمَ  َحبُْبتُ و :  ِمَن اللُّّبِ وتقول لَبُْبتُ  ما َحَكاه سيبويه عن يُونَُس من قولهمو ، ِمَن الشَّرِّ  لَهُ ، وال نَِظيَر له إِالَّ َشُرْرتُ  َحبِيبا

ً  َما ُكْنتَ  ً  ، بالَكْسِر ، أَي ِصْرتَ  َحبِْبتَ  ولَقَدْ  َحبِيبا  .َحبِيبا

 اْسٌم وما بَْعَدهُ َمْرفُوٌع بِه ولَِزَم َذا ِعْنَده وُهوَ  أَي بَِمْنِزلَتِهِ  ٍء َواِحدٍ َكَشيْ  أَي َمَع َذا وَذا َحبَّ  ُجِعلَ :  قال سيبويه َحبيبٌ  األَْمُر ، أَْي ُهوَ  َحبََّذاو

فِْعٌل َماٍض اَل  فََحبَّ  َزْيٌد ، َحبََّذا:  بكسر الذاِل المعجمة ، ومنه قولُهم َحبَِّذهْ  يقولونَ  الَ  َحبََّذا ْم في الُمَؤنَّثِ وَجَرى كالمثَِل ، بَِدِليِل قَْوِلهِ  َحبَّ 

ُف ، وأَْصلُهُ  بَِمْنِزلَِة اسم  (2) َشيئاً واحداً فصاَرا ، َعلَى ما قَالَهُ الفّراُء ، وَذا فَاعلُهُ ، وهو اْسٌم ُمْبَهٌم من أَْسَماِء اإِلَشاَرةِ ، ُجِعاَل  َحبُبَ  يَتََصرَّ

 َحبَِّذهِ  اْمَرأَةٌ ، ولو كان بََدالً لقلتَ  َحبََّذا:  ما بَْعَده ، وموِضعُه َرْفٌع باالْبتَِداِء وزيٌد َخبَُره وال يجوز أَن يكوَن بََدالً ِمْن َذا ، ألَنََّك تقولُ  (3)يَْرفَُع 

 :  الَمْرأَةُ ، قال جرير

ــــــــــــ  اَي  ب ٍد  َذاحــــــــــــَ لــــــــــــَ ــــــــــــَ نح بـ ِن مــــــــــــِ ــــــــــــر اي  ُر ال ــــــــــــَ ب  جــــــــــــَ

َذاوَ     بـــــــــــــ  اانَ  حـــــــــــــَ نح كـــــــــــــَ ِن مـــــــــــــَ ُن الـــــــــــــر اي  اكـــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  

َذاو  بــــــــــــــ  ٍة  حــــــــــــــَ يــــــــــــــَ انــــــــــــــِ نح ميــــــــــــــََ اٌت مــــــــــــــِ حــــــــــــــَ فــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  نـ

اانَ     يـــــــــــــَ ِن َأحـــــــــــــح ِر الـــــــــــــر اي  بـــــــــــــَ نح قـــــــــــــِ يـــــــــــــَك مـــــــــــــِ  َ حتـــــــــــــِ

  
َذا ، فأُْدِغَمْت  َحبُبَ :  اإِلَماَرةُ ، واألَْصلُ  َحبََّذا:  َوَذا ، يُقَالُ  َحبَّ  َكَذا وَكَذا فُهَو َحْرُف َمْعنًى أُلَِّف ِمنْ  َحبََّذا:  وأَّما قولُهم:  وقال األَزهريّ 

َدْت  إِْحَدى البَاَءْيِن في األُْخَرى وُشّدِ
 :  ، وَذا إَِشارةٌ إِلى ما يَْقُرُب ِمْنك ، وأَنشد (4)

َذا بــــــــــــ  ــــــــــــح  حــــــــــــَ َديـ ا يــــــــــــَ هــــــــــــَ عــــــــــــُ ا َرجــــــــــــح هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ا ِإلــــــــــــَ  هــــــــــــَ

ر  اإِلزَارَا    ا حتــــــــــــــــــــَُ هــــــــــــــــــــَ َديح ِدرحعــــــــــــــــــــِ  يف يــــــــــــــــــــَ

  
شيئاً  (5)َكِلَمتَاِن ُجِمعَتَا  َحبََّذا:  ، وقال ابُن َكْيَسانَ  أََحبَّه هو َرْجعَُها يََدْيَها إِلَى َحّلِ تِكَّتَِها ، أَي َما:  ذَا ، ثُمَّ تَْرَجَم عن َذا فقال َحبُبَ :  كأَنَّه قال

ْيَداِن ، َحبََّذاو َزْيٌد ، َحبََّذا:  واحداً ولم تُغَيََّرا في تَثْنِيٍَة َوال َجْمعٍ وال تَأْنِيٍث ، وُرفَع بها االسم ، تَقُولُ  ْيُدوَن ، َحبََّذاو الزَّ  َحبََّذاو ِهْندٌ  َحبََّذاو الزَّ

، ألَنَّك إِنََّما أَْجَرْيتََها  (7)، وإِنََّما لَْم يُثَنَّ ولَْم يُْجَمْع ولَْم يَُؤنَّْث  (6)فَِهَي َجائَِزةٌ وهي قَبِيَحةٌ  َحبََّذا َزْيدٌ :  أَْنَت وأَْنتَُما وأَْنتُم ، يُْبتََدأُ بها ، وإِن قُْلتَ 

ْكُر ِذْكُر َزْيٍد ، فصاَر َزْيٌد َمْوِضَع ِذْكره  بََّذاحَ  فكأَنََّك قُْلتَ  (8)ٍء َسِمْعتَهُ على ِذْكِر شي الذِّ
ْكِر به  (9)  ، كذا في كتب النحو (9)ُمَشاراً إِلى الذِّ

 :  قال ساِعَدةُ  يََحبُّ ُحبًّا ءُ إِليَّ َهَذا الشَّيْ  َحبَّ و

وُب و  َرتح َغضــــــــــــــــــــــُ جــــــــَ ب  هــــــــَ ُب  حــــــــَ ــــــــ  ن جــــــــَ ــــــــَ ت ــــــــَ نح يـ  مــــــــَ

َك تَ     ــــــــــــِ ي ــــــــــــح َواد ُدوَن َول َدتح عــــــــــــَ بُ َوعــــــــــــَ عــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــح

  
 :  وأَنشد األَزهريّ 

دِّمـــــــــــاً  قـــــــــــَ اَر مـــــــــــُ عـــــــــــَ ااَن الشـــــــــــــــــــــــــِّ مـــــــــــ  ااَن َفســـــــــــــــــــــــــَ  َدعـــــــــــَ

ب  و     مــــــــــــا حــــــــــــَ د  قــــــــــــَ
ُ

 ِإلــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا َأن يــــــــــــكــــــــــــوَن املــــــــــــ
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 فأَْدَغَم ونَقَلَ  َحبُب إِراد:  ، بالضّمِ ، قال ُحبَّ : و إِلَيَّ بِه ، وروى الجوهرّي في قول َساِعَدةَ  أَْحبِبْ :  ويقال

__________________ 
وقض يف املو املطبوعة حزمي اب اء ووقض يف مو الشـــــارح املطبوع خزمي ابملعجمتا كال ا تصـــــحيف قا  اجملد يف »:  ( هبامش املطبوعة املصـــــرية1)

 .«مادة خرم وكزبري بن فاتك بن األخرم البدري اه
 .«فصار» ( عن اللسان ا وابألصر2)
 يـُرحَفُض.:  ( يف اللسان3)
 .«وشددل» ( عن اللسان ا وابألصر4)
 جعلتا.:  ( اللسان5)
 ألن حبذا كلمة مدح يبتدأ هبا ألهنا جواب.:  ( زيد يف اللسان6)
 مل تثن ومل  مض ومل تؤنث.:  ( عبارة اللسان أصح7)
 .«لعت» ( عن اللسان ا وابألصر8)
 موضض ذكره ا وصار ذا مشاراً إىل الذكرية.:  ( يف اللسان9)
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 ألَنه َمدحٌح ا وَنسَب هذا القوَ  البن السّكيت. (1)َة إىل ا اِء الضم
 إِليَّ بأَن تَزورني. (3) َحبَّ و إِلَيَّ بُِسْكنَى َمكَّةَ ، (2) َحبَّ و إِليَّ إِحسانُه ، َحبَّبهو هللا إِليه اإِليماَن ، َحبَّبَ و أُِحبُّهُ  جعلَنِي:  إِلَيَّ  َحبَّبهُ و

األَِخيُر عن اللِّْحيانّي ،  َمْبلَُغ ُجْهِدكَ  معناه أَو َمحبَّتِكَ  أَي َغايةُ  أَن تَْفعَل ذلكَ  َحبابُكَ  أَْن يُكوَن ذلَك ، أَو َحبابُكَ و بالفَتْح ، َكَذا َحبَابُكَ :  قَولُُهمو

 ُحَماداك ، أَي ُجْهُدَك وَغايتَُك.:  ، ومثلُه الُحبَّ :  ولم يْذُكرِ 

ً  أَحبَّ :  تَحابُّوا يقالو  بْعُضُكْم بْعضاً. يُِحبّ  أَي «تَحابُوا تَهاَدْوا» ، وفي الحديث يَتَحابَّانِ  وهما بَْعُضُهْم بْعضا

 ُحبَّانُ و َحبَّانُ وَ  ُمتََحبِّبٌ  إِليهم أَي ُمَحبَّبٌ و إِلى الناِس ، يَتََحبَّبُ  ، وهو الُحبَّ  أَي أَْظهَرهُ  فالٌن ، إِذا تَحبَّبَ  ، يقال الُحبِّ  إِْظهارُ :  التَّحبُّبُ و

 ُجَهْينَةَ  ك ُحبَْيبةو َكسِفينٍَة ، َحبِيبةُ و كذلك تقدََّم ِذكُره َكُكَمْيتِ  ُحبَْيبٌ و قد سبق ذكُره ، فَسرُده ثانياً كالتكرارِ  ُمصغَّراً  ُحبَيِّبُ و بالتثليث ِحبَّانَ و

 َمْوضوعةٌ من أَْسَماءٌ  وقد يأْتي ذكره في الرباعيّ  بالضم ُحبَاِحبُ و بالفتح بَّةُ حَ و ُعقَابٍ  ِمثْلُ  ُحبَابٌ و َسَحاب مثلُ  َحبَابٌ و َسحابةٍ  مثلُ  َحبابةُ و

 .الُحبِّ 

بِن عمٍرو الَخْزَرِجيُّ المازنيُّ َشهد أُُحداً ، وتُُوفِّي في َزمِن عثماَن  بُن ُمْنِقذِ  َحبَّانُ و قريٌب من واِدي َحْيقٍ  َواٍد باليََمنِ :  بالفَتْحِ  َحبَّانُ و

الحاِرثيُّ األَْنصاِريُّ من أَْهِل المِدينَِة ، يَْرِوي عن أَبِيه  َحبَّانَ  بُن واِسعِ بنِ  َحبَّانُ و بُن ِهاَللٍ  َحبَّانُ و واْبنُه سعيٌد له ِذْكرٌ  صحابِيُّ  عنههللارضي

ثُوَن. شيٌخ ألَبِي يَْعلَى الَمْوِصِلّيِ  َحبَّانَ  وَسلََمةُ بنُ  ، وعن ابُن لَِهيعةَ   ُمَحّدِ

من بَنِي ُسلَْيٍم ، قِيَل كانت معه رايةُ  بُن الحَكم السُّلَِميّ  ِحبَّانَ و ، الِحبَّانِيّ  منها محمُد بن جعفِر بِن أَحمد َمَحلَّةٌ بَنَيسابُور:  بالَكْسرِ  ِحبَّانَ  ةٌ ِسكَّ و

َدائِيُّ  ِحبَّانُ و قَْوِمِه يوَم الفَتْحِ  بُن قَْيِس  ِحبَّانُ  كذاو قاله ابن يُونُس ، والَكْسُر أَصحّ  بالفَتْحِ  َحبَّانُ  أَْو ُهوَ  له ِوفَادةٌ ، وَشِهد فَتَْح ِمْصرَ  بُن بُّجٍ الصُّ

الَمْرَوِزيُّ  بُن ُموسى ِحبَّانُ و ابِيُّونَ صح بن َوبَرة المّريّ  ِحبَّانُ و أَبُو عقيٍل األَْبصاِريُّ ، ِحبَّانُ  الُمثَنَّاةِ التَّْحتِيَِّة ، وكذا بالياءِ  أَي األَِخيرُ  أَو ُهو

ِحيحِ ، في حديث علّي  بُن َعِطيَّةَ  ِحبَّانُ و شيُخ البَُخاِرّيِ وُمْسِلمٍ  ةِ  في عنههللارضيالسُّلَِميُّ ، لَهُ ِذْكٌر في الصَّ ِرَوايَِة  في وَوقَع ، حاِطبٍ  ِقصَّ

وكان يَتََشيَّع ، كذا في  173من أَهِل الكوفَة ، روى عن األَْعَمِش والُكوفيّيَن مات سنة  بُن َعِلّي العَنَِزيُّ  ِحبَّانُ و بالفَتْحِ. َحبَّانُ  أَبِي َذّرٍ الَهَرِويّ 

 الثِّقَاِت.

 ُمَحّدثُوَن. اقِيِّيَن ،أَبُو َرْوحٍ الِكاَلبِيُّ يَْرِوي عن الِعرَ  بُن يََسارٍ  ِحبَّانُ و إِبراهيُم وعبُد هللا َحدَّثَا:  هو أَُخو َمْنَدل ، واْبنَاهُ :  قلتُ 

ّمِ بُن َمْحُمودِ  ُحبَّانُ و ُد بن ُجبَاَن بن بَْكرِ  َحدَّثُْت عْنهُ :  قال َعْبُد الغَنِّيِ  البَْغَداِديّ  بن محموية بالضَّ بْن َعْمٍرو بَْصِريٌّ َضِعيٌف ، َرَوى عن  وُمَحمَّ

ُد بنُ :  َسلََمةَ بِن الفَْضِل وعنه الطَّبََرانِيُّ ، والِجعَابِّي ولهم آخر ه أَْزَهُر ، وهو باِهِليٌّ ، يَْرِوي  ُحبَّانَ  ُمَحمَّ اْختُِلَف فيه ، قيَل بالفَتْح ، واسم َجّدِ

 وَحدَّثَا. َرَويَا للحافظ« التَّْبِصير» َما واِحٌد ، َراِجعهُ :  عن أَبِي الطَّاِهِر الذُّْهِلّيِ ، وقيل

وقد أَْنَهْيتَُها إِلى اثْنَْين وتِْسِعيَن  وسلموآلهعليههللاصلىَمِدينَة النَّبّيِ  جميعاً من أَسماءِ  الَحبِيبَةُ و الُمَحبّبَةُ  كذاو َحَكاُهَما ُكَراع الَمْحبُوبَةُ و الُمَحبَّةُ و

يَْت بذلكاْسماً ، وإِنَّ   .إِياها وأَصحابه وسلموآلهعليههللاصلىالنبّي  لُحبِّ  َما ُسّمِ

ً  َعلٌَم َجاَء على األَْصِل لمكان العَلَِميَِّة ، كما جاَء َمْزيٌَد ، وإِنََّما َحَملَُهم على أَن يَِزنُوا كَمْقعٍَد اْسمُ  َمْحبَبٌ و  بَمْفعٍَل ُدوَن فَْعلٍَل ألَنهم َوَجُدوا َمْحبَبا

ً  ما تركَّب من ح ب ب ولم يَِجُدوا م ح ب ولَْو اَل هذا لكان َحْملُُهم على فَْعلٍَل أَْولَى ، ألَنَّ ُظهوَر التضعيِف في فَْعلَل هو الِقيَاُس  َمْحبَبا

 والعُْرُف َكقَْرَدٍد وَمْهَدٍد.

ٍد الفَْقعَِسيُّ  (3)لِحَراِن في الَخْيِل ، وهو أَْن يَْبُرَك في البَِعيِر كا اإِلْحبَابُ :  وقيلَ  بََرَك فلَْم يَثُرْ :  البَِعيرُ  أََحبَّ و  :  ، قال أَبُو ُمَحمَّ

رحاَب  يــــــــــــِر ضــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــِ ِه ابلــــــــــــقــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــَ ُت عــــــــــــَ لــــــــــــح  حــــــــــــُ

وحِء ِإذح     رِي الســـــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــِ رحَب بــــــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــ   (4) َأحــــــــــــَ
  

__________________ 
 إىل الياء.:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف الصحاح1)
 حّبب.:  ويف األصر( عن األساس ا 2)
 الربو .:  واإلحباب:  ويف الصحاح« فال يثور»:  ( زيد يف اللسان3)
 ( قوله حلُت ابلضم ابألصر واللسان والصواب فتحها كما يف األصمعيات.4)
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ْْيِ َعْن ِذْكرِ )السُّْوُط ، وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ في قوله تعالى :  القَِفيلُ  الَخْيِل َحتَّى  ِلُحبِّ  أَْي لَِصْقُت باألَْرِض  (1) (َربِّ  ِإيّنِ َأْحبَ ْبُت ُحبَّ اخلَْ

فَاتَتْنِي الصَّالةُ 
:  ويقال ِلْلبَِعيِر الَحِسيرِ :  قال ثعلبٌ  أََصابَهُ َكْسٌر أَو َمَرٌض فَلَْم يَْبَرْح َمَكانَهُ َحتَّى يَْبَرأَ أَْو يَُموتَ :  إْحبَابا البَِعيرُ  أََحبَّ  أَوْ  (2)

 :  بِِه إِلى أَْقَرانَِها (3)، وأَْنَشَد يَِصفُّ اْمَرأَةً قَاَسْت َعِجيَزتََها بَِحْبٍل وبَعَثَت  ُمِحبُّ 

بح  بــــــــــَ َا ابلســــــــــــــــــــــــ  مــــــــــِ الــــــــــَ اَء الــــــــــعــــــــــَ تح ِنســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــ   جــــــــــَ

ن       هـــــــــــــُ لـــــــــــــ  ُد كـــــــــــــُ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ن  بـ هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ بّ فـ حـــــــــــــِ
ُ

 كـــــــــــــاملـــــــــــــ

  
 :  ى الَمْوِت من ِشدَّةِ الَمَرِض فَيَْبُرَك َواَل يَْقِدَر أَْن يَْنبَِعَث ، قال الراجزأَْن يُْشِرَف البَِعيُر َعلَ :  اإِلْحبَابُ :  وقال أَبُو الَهْيثَمِ 

نح  يب مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح اَن َذن ا كــــــــــــــــَ بٍّ مــــــــــــــــَ  اَبرِ ح   ــــــــــــــــَُ

كح     ــــــــــــــــــــــِ ال َو هــــــــــــــــــــــَ ُر ِ  وهــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــح  َأَلُه أَم

  
ْرعُ  أََحبَّ و َمَرِضِه ، (4) بََرأَ ِمنْ  إِذا فاَُلنٌ  أََحبَّ :  البُْرُء من ُكّلِ َمَرٍض ، يقال:  اإِلْحبَابُ و َدَخَل فيه  وَذِلَك إِذاو ، َحبٍّ  َصاَر َذا َوأَلَبَّ  الزَّ

 واللُّبُّ فيه. الَحبُّ  وتَنَشَّأ (*) األُْكلُ 

ْرفَةُ  أَْمَسَكِت الَماَء وَطاَل ِظْمُؤَها إَِذا َكِرُش الَمالِ  اْستََحبَّتْ و  والَجْبَهة وطلَع بهما ُسهيل. (5)، وإِنما يكون ذلك إَِذا التَقِت الصَّ

ْرُع صغيراً كان أَو كبيراً ،:  الَحبُّ و ، الَحبِّ  َواِحَدةُ :  الَحبَّةُ و ِمْن َشِعيٍر ،  َحبَّةٌ و ِمْن بُّرٍ ، َحبَّةٌ :  معروٌف مستعمٌل في أَشياءَ :  الَحبُّ و الزَّ

في تَْمٍر ، وهذه األَخيرةُ نادرةٌ ،  كتُْمَرانٍ  ُحبَّانٌ و ُحبُوبٌ و َحبٌّ و َحبَّاتٌ  ج مَن الشَِّعيِر والبُّرِ ونحِوِهَما الَحبَّةُ و من ِعنٍَب ، َحبَّةٌ :  َحتَّى يقولوا

ائِِد. (7)على فُْعاَلٍن إِال بَْعَد  (6)ألَنَّ فَْعلَة ال يُْجَمُع   الزَّ

مِّ  الُحبَّةُ و الَحاَجةُ.:  الَحبَّةُ و  َكثُبٍَة. الُحبَةُ :  فيقال يَُخفَّفُ  قدو وَعَجُم الِعنَِب ، وقد تَقَدََّم ، الُمَحبَّةُ :  بالضَّ

يَاِحينِ  َحبُّ :  الِحبَّة:  وَرَوى األَزهريُّ عن الِكَسائّيِ  بالَكْسِر بُُزوُر البُقُولِ  الِحبَّةُ و في الَحِشيِش  يَْنبُتُ  نَْبتٌ  ِهيَ  أَو الِحبَِّة َحبَّةٌ  وَواِحَدةُ  الرَّ

رَ  ءٍ الُمْختَِلفَةُ من كّلِ شي الُحبُوبُ  هي (8) َصِغيٌر أَو ما :  والَحِميلُ  «في َحِميِل السَّْيلِ  الِحبَّةُ  فَيَْنبُتُوَن َكَما تَْنبُتُ » حديُث أَهِل النارِ  وبِِه فُّسِ

 بَْزِر العُْشبِ  هي ما كاَن من أَو الَحّبِ الِحبَّةُ  مَن النَّبَاِت فاسُم ذلك َحبٌّ  َما َكاَن له:  ، وقِيلَ  بَبٌ حِ  ، والَجْمعُ  (9)يَْحِمُل السَّْيُل من ِطيٍن أَو ُغثَاٍء 

ا لَْيَس بِقُوتٍ :  بالكسر الِحبَّةُ :  قاله أَبو حنيفَةَ ، وقيل َجِميُع بُُزوِر النَّبَاتِ  هي أَو قاله ابن دريد ْحَراِء ِممَّ  بالَكْسِر ، ِحبَّةٌ  ُدَهاَوَواحِ  بُُزوُر الصَّ

ا:  عن الكسائِّيِ ، قال بالفَتْحِ  َحبَّةٌ و :  بالفَتْحِ ، وإِنََّما اْفتََرقا في الَجْمع ، وقال الجوهريّ  َحبَّةٌ  فلْيَس إِالَّ الِحْنَطةَ والشَِّعيَر ، َواِحَدتَُها الَحبُّ  فَأَمَّ

 قال أَبُو ِزيَادٍ و َما بُِذَر فَبالفَتْحِ  ُكلُّ و بِاَل بَْذٍر ، َوْحَده ما نَبَتَ  كلِّ  بَْزرُ  بالكسرِ  الِحبَّةُ  أَو ، الُحبُوبِ  الِحْنَطِة ونحِوَها من (10) َحبّ  َواِحَدةُ :  الَحبَّةُ 

ُر الُمتََراِكمُ  بالكسرِ  الِحبَّةُ :   :  بعُضه على بعٍض ، رواه عنه أَبو حنيفةَ ، وأَنشد قوَل أَبِي النَّْجمِ  اليَبِيُس الُمتََكّسِ

ِر  قـــــــــــــــ  بــــــــــــــــَ نح َأو ِ  الـــــــــــــــتــــــــــــــــ  تح مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ قـــــــــــــــ  بــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

ةٍ يف     بــــــــــــــ  رِ  حــــــــــــــِ كــــــــــــــَ يــــــــــــــح ٍ  هــــــــــــــَ رحٍف ومحــــــــــــــَح  حــــــــــــــَ

  
يَاِحين ِلَحبِّ  ويقال:  قال األَزهريّ  البَْقِل  (12) الِحبَّة ُحبُّ و يابُس البَْقل:  الِحبَّة أَو أَي بالفتح َحبَّةٌ  منها (11)بالكسر ، والَواِحَدةُ ، أَي  ِحبَّةٌ  الرَّ

ْيِف إَِذا َهاَجِت األَْرُض َويَبَِس البَْقُل والعُْشُب  الِحبَّةَ  َرَعْينَا:  (13)الذي يَْنتَثُِر ، قال األَزَهرّي ، وسمعُت العَرَب يقولوَن  ، وذلك في آِخِر الصَّ

ونَ :  وتَنَاثََرْت بُُزوُرَها َوَوَرقَُها ، فإَِذا َرَعتَْها النَعَُم َسِمنَْت عليها. قال عَِم بعَد بعَد االْنتِثَاِر القَِميَم والقَفَّ ، وتََماُم ِسَمِن النَّ  الِحبَّةَ  ورأَْيتُُهْم يَُسمُّ

 الِحبَّةِ  التَّبَقُِّل وَرْعيِ العُْشِب يكوُن بَِسفِّ 

__________________ 
 .32( سورة ص اآية 1)
 وهذا غري معروف يف اإلنسان ا وإلا هو معروف يف اإلبر.:  ( زيد يف اللسان2)
 وأرسلت.:  ( اللسان3)
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 ء ويف نسخة أخر  فكاألصر.بري:  ( يف القاموس4)
 [.ودخر فيه األكر: ] ويف نسخة من القاموس )*(
 الظرف.:  ( يف اللسان5)
 ال  مض.:  ( اللسان6)
 بعد طرح الزائد.:  ( يف اللسان7)
 صغار.:  ( اللسان8)
 موضض حيمر فيه السير.:  وا مير:  ( يف اللسان9)
 .«حبة» ( عن الصحاح ؛ وابألصر10)
 وللواحدة.:  ( اللسان11)
 .«حبة» وابألصر ( عن اللسان ا12)
 تقو .:  ( اللسان13)
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مُ :  والَقِميِم ا قا  تَـَلرَت هبا  ا ِب ةِ  َواَل يـََقُض اســح ِب ا وقد تَقد م ا والبـُُقوِ  الرَبِّيَِة وَما تـََناثـََر من َوَرِقَها فاخح ِإال  عل  بـُُزوِر الُعشــح
رَاِر البـُُقوِ  ُكلَِّها وذُُكورِهَ  َناِف َأحح ِح وَأصح ال 

ُ
َرِ  ا والنـ َفِر ا وامل َباِس ا والذ   ا.ا مثر الُقلحُقاَلِن ا والَبسح

هي :  وقيل َهنَةٌ َسْوَداُء فيهِ  هي ُمْهَجتُه ، أَو ثََمَرتَهُ أَو هي ُسَوْيَداُؤهُ ، أَو:  القَْلبِ  َحبَّةُ  قَْلبِهِ  َحبَّة قَْلبِِه وأََصابَْت فاَُلنَةُ  َحبَّةِ  ه فيَجعَلَ :  يُقَالُ و

 : َزنََمةٌ في َجْوفِِه قال األَْعشى

 قـَلحِبَها وِطَحاهَلَا َحب ةَ فََبَصبحُت 
قَْلِب فاَُلٍن ،  َحبَّةَ  أََصابَْت فالنةُ :  ِهي العَلَقَةُ السَّْوداُء التي تكوُن َداِخَل القَْلِب وهي َحَماَطةُ القَْلِب أَيضاً ، يقالُ :  القَْلبِ  َحبَّةُ :  وعن األَزهريّ 

 َوَسُط القَْلِب.:  الَحبَّةُ :  ، وقال أَبو عمٍرو ُحبَُّها إِذا َشغََف قَْلبَهُ 

ُمَها  َحبَّةُ  َمْنُظوٌر الِجنِّيُّ فَكانَتْ  َعِشقََها:  اْمَرأَةٍ َعِلقََها اسمُ  حبة: و السَّْهِمّيِ تَابِِعيَّةٌ  (1)بِد الُمطَِّلِب بِن أَبِي َوَداَعةَ بِْنُت ع َحبَّةُ و تَتََطبَُّب بَِما يُعَلِّ

 :  قالَه ابُن ِجنِّي ، وأَنشد َمْنُظورٌ 

ر ُه أَ  اَن ســــــــــــــــــــــــــَ نح كــــــــــــَ اَء   مــــــــــــَ يَن  ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح ي  عــــــــــــَ

نح     ا َأوح مـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ا ُكـــــــــــــُ كـــــــــــــَ ب  بـــــــــــــُ ا حيـــــــــــــُِ مـــــــــــــَ  أَذاكـــــــــــــُ

  

ورًا و و  ظـــــــــــُ نـــــــــــح وح َأن  مـــــــــــَ ةَ لـــــــــــَ بـــــــــــ  ا  حـــــــــــَ مـــــــــــَ لـــــــــــِ  ُأســـــــــــــــــــــــــح

ا    مــــــــــــَ َذاكــــــــــــُ ربحِاَئ ِد قــــــــــــَ َذ  ملَح يــــــــــــُ زحِع الــــــــــــقــــــــــــَ نـــــــــــــَ  لــــــــــــِ

  
 ٍء هو الذي َساَر مع أَُساَمةَ بِن لَُؤّي بِن الغَْوِث َخْلَف البَِعيِر إِلى أَْن َدَخاَل َجبَلَْي أََجاٍء وَسْلَمى.بِن َطبِّي (2)بُن الَحاِرِث بِن فُْطَرةَ  َحبَّةُ و

ْملِ  (3) َحبَابُ و َكة ُمْعَظُمه ، َكَحبَبِهِ :  وَكَذا النَّبِيِذ كَسَحابٍ  الَماِء والرَّ  :  أَولهما قال طرفة بالكسِر ، واختص بالثالث ِحبَبِهِ و ُمَحرَّ

ابَ َيشــــــــــــــــــــــــُ    ــــــــــَ ب ا  حــــــــــَ ا هبــــــــــَِ هــــــــــَ ُزومــــــــــُ ــــــــــح يـ اِء حــــــــــَ َ
 املــــــــــ

دِ     ُر ابلـــــــــــيـــــــــــَ ايـــــــــــِ فـــــــــــَ ُ
َم الـــــــــــرت حَب املـــــــــــ ا َقســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــَ  كـــــــــــَ

  
 أَو أَي ُمْعَظِمَها ، «بَِحبَابَِها وفُْزتَ  بِعُبَابَِها ِطْرتَ » عنههللارضي بكرٍ  ألَبي قال عنههللارضيحِديُث علّيٍ  ومنهُ :  فََدلَّ على أَنه الُمْعَظُم ، قلتُ 

 كأَنََّها الَوْشُي ، قاله األَصمعّي وأَنشد لجريٍر. َطَرائِقُه:  الَماءِ  َحبَابُ 

ِج الرِّيِح َتط رُِد   ا ََباابَ َكَنسح
:  الَماءِ  َحبَبُ :  َعلَى الشََّراِب ، وقال ابُن ُدَرْيد الَحبَابُ  َطفَا:  ، يقالُ  وهي اليَعَاِليلُ  وفَقَاقِيعُه التي تَْطفُو َكأَنََّها القََواِريرُ  الَماِء نُفَّاَخاتُه َحبَابُ  أَوْ 

 :  وأَنشد الليثُ  الَحبَابُ  تََكسَُّرهُ ، وهو

تح  امـــــــــــَ ـــــــــــَ َا ق ـــــــــــَزَة حـــــــــــِ ي هـــــــــــِ اَل جـــــــــــَ َبن  صـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــَ

ابُ     بــــــــــــــــَ ُض  حــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِ تــــــــــــــــ  اِء يـــــــــــــــــَ
َ

اابَ املــــــــــــــــ بــــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــــَ

  
اَل  (5)، كأَنَّهُ َدَرٌج في َحَدبٍَة  (4)الِذي عليه  بالَحبَابِ  يَُشبِّْه َصاَلَها وَمآِكَمَها بالفَقَاقِيع وإِنَّما َشبَّهَ َمآكَمَهاِحيَن تَْمِشي ، لَْم :  ويُْرَوى :  ، والصَّ

 : رٌ َمْوُجهُ الذي يتبُع بعُضه بَْعضاً ، قال ابُن األَْعَرابِّي ، وأَنشد َشمِ :  الَماءِ  َحبَابُ :  العَِجيَزةُ ، وقيلَ 

اِء َحااًل َعَل  َحا ِ  َحَبابِ ُلُّو 
َ
 امل

مِّ  الُحبُّ و ةُ :  بالضَّ ْخَمة منها هي أَو كبيرةً  أَو َصِغيَرةً كانت الَجرَّ هو الذي يُْجعَُل فيه الماُء ، فلم :  الَخابِيَةُ ، وقال ابن ُدريد:  الُحبُّ  أَو الضَّ

ٌب  ْعهُ ، وهو فارسيٌّ ُمعَرَّ ب ،:  قال أَبو حاتمو:  ، قال (6)يُنَّوِ مِّ  الُحبَّةُ و أَْصلُهُ ُحْنُب ، فعُّرِ يُقَاُل  أَوْ  وَكَراَمةً  ُحبَّةً و نَعَم:  ، يُقَالُ  الُحبُّ :  بالضَّ

ةُ ذاُت العُْرَوتَْيِن ، التي الَخَشبَاُت األَْربَعُ :  الُحبَّ  إن:  والَكَرامةِ  الُحبِّ  في تَْفِسيرِ  ةِ  ِإنو تُوَضُع عليها الَجرَّ من َخَشٍب كاَن  الَكَراَمةَ ِغَطاُء الَجرَّ

 بالكسر. (7) ِحبَابٌ و ِحبَبَةٌ و أَْحبَابٌ  ج نقله الليثُ  وَكَراَمةً  ُحبًّا قولُُهم ومنه أَو من َخَزف

 :  كقول الُمَخبَّلِ  الُمِحبِّ  ُء تارةً بمعنىيجي الَحبِيبُ : و بّريّ مثل ِخْدن وَخِديٍن ، قال ابن  الَحبِيبُ :  بالَكْسرِ  الِحبُّ و
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رَاِ  أَ  لـــــــــــَ  ابلـــــــــــفـــــــــــِ يــــــــــــح ُر لـــــــــــَ جـــــــــــُ هـــــــــــاهتـــــــــــَح يـــــــــــبـــــــــــَ بـــــــــــِ   حـــــــــــَ
يــــــــــبُ وَ     طــــــــــِ رَاِ  تــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــًا ابلــــــــــفــــــــــِ فح اَن نـــــــــــَ  مــــــــــا كــــــــــَ

  
 : كقَْول ابِن الدَُّمْينَةِ  الَمْحبُوبِ  ُء تارةً بمعنى، ويجي ُمِحبََّها أَي

__________________ 
قوله ابن أيب وذاعة كذا خبطه والصــــــــــــــواب وداعة ابلدا  املهملة. قا  اجملد يف مادة ودع ووداعة بن أيب وداعة »:  ( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية1)

 .«السهمي اه
 حتريف.« قطرة» ( عن مجهرة ابن حزم ا وابألصر2)
 الطّر.:  وكسحاب:  ( يف إحد  نسخ القاموس قبلها3)
 أي عل  املاء.:  ( الذي عليه4)
 .«حدبة» ( عن اللسان ا وابألصر5)
 خب ومخب وخنب بضم اخلاء املعجمة يف الكر فارسي ومعرّبة حب.» ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 ( قوله وحببة ضبرت يف امكم ابلكسر وقا  يف املصباح وزن ِعَنبة.7)
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مــــــــَ و  ِب ا ــــــــِ انــــــــِ نح جــــــــَ رحَد مــــــــِ يــــــــَب الــــــــفــــــــَ ثــــــــِ    ِإن  الــــــــكــــــــَ

ِه     يـــــــــــــــــــــــبُ إَد  وِإنح ملَح آتـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــــِ   ـــــــــــــــــــــــَ

  
 وقد تَقَدَّم.

اِعي عن مْعنَى قوِل أَبِيِه :  قال ابن دريد َواِحَدةٍ  َحبَّةٍ  ِمنْ  (1) القُْرطُ  الِحبُّ و أَْخبََرنَا أَبو حاتٍم عن األَصمعّيِ أَنَّهُ َسأََل جْنَدَل بَن ُعبَْيٍد الرَّ

اِعي  :  الرَّ

ُه  نــــــــــــح اُض مــــــــــــِ نــــــــــــَ ُة الــــــــــــَنضــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــ  يــــــــــــُت ا ــــــــــــَ بــــــــــــِ  تــــــــــــَ

اَن     كــــــــــَ بِّ مــــــــــَ رَارَا  ا ــــــــــِ ُض الســــــــــــــــــــــــِّ مــــــــــِ تــــــــــَ (2)َتســــــــــــــــــــــــح
 

  
وأَُراهُ قَْوَل ابِن :  ، قال الَحبِيبَ  في هذا البيتِ  الِحبَّ  القُْرُط ، فقال ُخذُوا عِن الشَّْيخِ فإِنَّه عاِلٌم ، قال األَزهريُّ وفَسَّر غيُره:  فقال:  الِحبُّ  ما

بمعنى الُمِخّبِ  الِحبِّ  بَمْعنَى القُْرط ولم أََره في ُكتُِب اللُّغِة ، أَو أَنه لُغَةٌ في الحبِّ  َصِريُحه أَنه لغةٌ في بالَكْسر كالِحبَاب األَْعَرابّي ، وقوله

، وال يْخفَى أَنَّه ُمْحتَِمل  ُحبَاُب كالِحبِّ ال: و وهو َكثِيٌر ، وقد تقدم في كالِمه ، ثم إِنّي رأَيُت في لسان العرب بعد هذه العبارة ما نَصُّه

ْل.  الَمْعنَيَْيِن ، فتأَمَّ

َرُجل من األَْنَصاِر ، ُغيَِّر  اْسمُ  ُحبَابٌ و َحيٌّ من بَنِي ُسلَْيٍم ،:  الُحبَابُ و هي َحيَّةٌ لْيَسْت ِمن العََواِرم.:  بِعَْينَِها وقيل الَحيَّة:  كغَُرابِ  الُحبَابِ و

ّمِ :  قال ابن األَثير «َشْيَطانٌ  الُحبَابُ » ، وفي الحديث اْسُم َشْيَطانٍ  ُحبَابٌ و ِلُدَوْيبٍَة َسْوَداَء َمائِيٍَة ، اْسم ُحبَابَةٍ  َجْمعُ  ُحبَابٌ و ِلْلَكَراَهةِ  هو بالضَّ

وإِنما :  َكَراِهيَةً للشَّْيَطاِن ، وقال أَبو ُعبيدٍ  ُحبَابٍ  َشْيَطاٌن ، فهما ُمْشتَِرَكاِن ، ولذلك ُغيَِّر اسمُ :  لهااسٌم له ، ويَقَُع َعلَى الَحيَِّة أَيضاً ، كما يقاُل 

 :  اسُم َشْيَطاٍن ألَن الَحيَّةَ يقال لها َشْيَطاٌن ، قال الشاعر الُحبَابُ  قيلَ 

ُه  ـــــــــــــ  بَن يٍّ كـــــــــــــَ َرمـــــــــــــِ ىَن َحضـــــــــــــــــــــــــــح ثـــــــــــــح ُب مـــــــــــــَ اَلعـــــــــــــِ  تـــــــــــــُ

يــــــــــح     ُج شــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــ  رٍ متــــــــــََ فــــــــــح رحوٍَع قـــــــــــَ ِذي خــــــــــِ اٍن بــــــــــِ  طــــــــــَ

  
ُجُل ، انتهى. ي الرَّ  وبه ُسمَّ

ْنيَا. ِمن ُكنَى ُحبَابٍ  أُمُّ و  الدُّ

 كَسَحاٍب اسٌم. َحبَابٌ و

 َمْوِضٌع باليََمِن من أَعمال سخنان.:  الَحبَابِ  وقَاعُ 

ابُونِّي ، َذَكره  الَحبَابِ  وأَبُو َطاِهٍر محمُد بُن محموِد بِن الَحَسِن بِن محمِد بن أَحمَد بنِ  ٌث ، وهو َشْيُخ َواِلِد أَبِي حاِمٍد الصَّ األَْصبََهانِيُّ ، ُمَحّدِ

 في الذَّْيِل.

 َحبَاب َرْشحٍ ِمثْلِ يَِصيُر طعَاُمُهْم إِلَى » َحِديِث ِصفَِة أَْهِل الَجنَّةِ  (3)على الشََّجِر يُْصبُِح عليه ، قالَه أَبو عمٍرو ، وفي  الطَّلُّ :  بالفَتْحِ  الَحبَابُ و

الطَّلُّ الذي يُْصبُِح علَى النَّبَاِت ، َشبَّهَ به َرْشَحُهم َمَجازاً ، وأَضافَهُ إِلى الِمْسِك ، ِليُثْبَِت له ِطيَب :  بالفَتْحِ  الَحبَابُ :  قال ابُن األَثيرِ  «الِمْسكِ 

ائَِحِة ، قال  :  ومن الَمَجاِز قولُه:   وهي نُفَّاَخاتُه التي تَْطفُو عليه ، وفي األَساسالَماءِ  بَحبَابِ  ويَُجوُز أَن يكوَن َشبََّهه:  الرَّ

اُ   ابَ ختـــــــــــََ بـــــــــــَ ا  ا ـــــــــــَ وحرِهـــــــــــَ وحَ  نــــــــــــَ ي فــــــــــــَ قـــــــــــِ رحتـــــــــــَ ُ
 املـــــــــــ

ااًن مســـــــــــــــــــــــــــدداً     ا مجـــــــــــــَُ اَلهـــــــــــــَ وِ  َأعـــــــــــــح  ِإىَل ســـــــــــــــــــــــــــُ

  
اَها ً  أََراَد قََطَراِت الطَّّلِ ، َسمَّ  استعارة ، ثم َشبََّهَها بالُجَماِن. َحبَابا

 :  ، قال أَبو ذؤيبٍ  الُحبُّ و والُمَوادَّةُ ، الُمَحابَبَةُ :  َكِكتَابٍ  الِحبَابُ و

ا  ريحُ ِإلـــــــــــ َ َك اخلـــــــــــَ يب اَي لـــــــــــَ لـــــــــــح قـــــــــــَ ت لـــــــــــِ لـــــــــــح قـــــــــــُ  فــــــــــــَ

ِديـــــــــــِد     يـــــــــــَك لـــــــــــلـــــــــــخـــــــــــري اجلـــــــــــَ َدلـــــــــــِّ ايـــــــــــُ اهبـــــــــــَُ بـــــــــــَ  حـــــــــــِ

  
 ِ  :  وقال صْخُر الغَّي

ز   اَء عــــــــــــــــــــَ َد ــــــــــــــــــــحَ ُد ِإيّنِ بــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــــا َأجــــــــــــــــــــِ

نح     اَوَدين مـــــــــــــــــــِ اعـــــــــــــــــــَ اهبـــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــُزُ دُ  حـــــــــــــــــــِ

  
 يَُصاِدقُهُ.:  َعْمراً  يُحابُّ  وَزْيدٌ 
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َن أَي َصاَر كاألَْوِن وهو الُجَواِلُق ، كما في األَساس.:  ، ونَِظيُره كالُحبِّ  اْنتَفَخَ :  تََحبَّبَ  وَشِرَب فالٌن حتَّى  َحتَّى أَوَّ

ُل :  التََّحبُّبُ و ّيِ أَوَّ  اْمتأَلَ منَ :  وغيُره (4)الِحَماُر  تََحبَّبَ و الّرِ

__________________ 
 ا بيب إىل قوله ا ب القرط  بت خبرت املؤلف ساقرت من النسخ.»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 :  قوله تبيت اخل قبله» ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 يف بــــــــــــــــيــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــيــــــــــــــــح أبــــــــــــــــو عــــــــــــــــيــــــــــــــــا  و 

 قـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــر الـــــــــــــــوفـــــــــــــــر يـــــــــــــــغـــــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــارا   

  

 يــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــب ابألانمــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــات 

ـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــارا    ـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــب وال  كســــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــن

  

 يف اهلامش. (حبب)وانظر اللسان « تبيت اخل يصف صائداً يف بيت من حجارة قريبة منه قرب قرطه لو كان له قرط أفاده يف التكملة

 وزايدة الواو عن اللسان.« يف» ( ابألصر3)
 ـأي أشبه ا ب من امتالء املاء كذا »:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
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رَِبِت اإِلِبُر َحىت   ب بَ حَ  وأَُر :  املاِء ا قا  ابن ســــــــــيده َعحىَن ا َواَل َأُحق َها ا وشــــــــــَ
َأي متأل َتح راين ا  َحبـ َبتح  َمُقوَلًة يف هذا امل

ُته فـََتَحب بَ :  وعن َأيب عمرٍو َقاِء وغريِه. َحبـ بـح  ا ِإذا َمألحَته ا للسِّ
 َهبِيُّ ، وضبَطه الحافظ بالِجيِم.هكذا َضبََطه الذَّ  َشاِعر ِلصٌّ :  السَّْعِديُّ ، بالضمِّ  ُحبابةُ و

َشْيَخةٌ ألَبِي :  َحبَابَةُ و تَابِعيَّتَاِن ، بِْنُت َحيَّاَن ، عن عائَشةَ ، وعنها أَُخوَها ُمقَاتُِل بن َحيَّانَ  َحبَابَةَ  أُمُّ  َكَذاو ، َعْن َعِلّيٍ  الَواِلبِيَّةُ  َحبَابَةُ  بالفَتْحِ و

ثٌ  َحبَابَةَ  ُعبَْيُد هللِا بنُ  أَبُو القَاِسمِ و ا ،َرَوى عنه َسلََمةَ التَّبُوَذِكّيِ   وَغْيَره. البَغَِويَّ  أَبَا القَاِسمِ  َسِمعَ  ُمَحّدِ

َدةً  َحبَّابَةُ :  ِمْن أَْسَمائِِهنَّ و  وهو كثيٌر. ُمَشدَّ

ْعُف ، وَسْوُق اإِلبِل ،:  الَحْبَحبَةُ و عن ابن ُدريد كالَحْبَحب قَليالً  َجْرُي الَماِء قَِليالً :  الَحْبَحبَةُ و :  الَحْبَحبَةُ و مَن الناِر اتِّقَاُدَها ، الَحْبَحبَةُ و الضَّ

قِّيَّ ، والفُْرسُ  يِه أَْهُل الِعَراِق الرَّ يُخ الشَّاِميُّ الذي تَُسّمِ يهِ  البِّطِ قَّةِ  الِهْنِديَّ  تَُسّمِ ، والفُْرس من جهِة الِهْنِد ،  ِلَما أَّن أَهَل الِعَراق يأْتيهم من ِجهة الرَّ

يِه الَجْوَح.:  أَو أَن أَصَل َمْنَشئه من هناَك ، قال الصاغانيّ  انِ :  قلتُ  وبعُضهم يَُسّمِ َع ، كُرمَّ يه الَمغَاِربَةُ الدُّالَّ  .َحْبَحبٌ  ج ويُسّمِ

ِغيُر الِجْسِم :  الَحْبَحابُ و َصَحابِيٌّ ، ويروى بمثلَّثتينِ  الَحْبَحابُ و ُجُل َحْبَحاباً ، (1)الُمتََداِخُل الِعَظاِم ، وبِه الصَّ َي الرَّ  القَِصير:  الَحْبَحابُ و ُسّمِ

ُجلُ :  قِيل َي الرَّ ِغيُر في قَْدٍر ، و:  وقِيلَ  الدَِّميمُ :  و وبه ُسّمِ وبِِه قَتََل النُّْعَماَن  َسْيُف َعْمِرو بِن الَخِلّيِ :  الَحْبَحابُ و والَخْلقِ  ُء الُخلُقِ السَّيِّي:  الصَّ

ئيلُ :  الَحْبَحابُ و بَن بَِشيٍر األَْنَصاِريَّ  ُجُل أَو الَجَمُل الضَّ ِغير ،:  الِجْسِم ، وقِيلَ  الرَّ ِ و كالَحْبَحبِ  الصَّ  بِزيَاَدةِ الياِء. الَحْبَحبِّي

اِوي عن أَنٍَس وأَبِي العَاِليَِة ، وعنهالِمْعَوِلّي البَْصرِ  َواِلُد ُشعَْيٍب البَْصِرّيِ التَّابِِعّيِ  الَحْبَحابُ و اَداِن.:  ّيِ الرَّ  يُونُُس بُن ُعبيد والَحمَّ

مِّ  هو ابُن الَجُموِح بن زيِد بِن َحَراِم بِن َكْعٍب الَخْزَرِجّي السَّلَِمّي أَبُو عمر بُن الُمْنِذرِ  الُحبَابُ و أْيِ ، وهو بالضَّ  َشِهَد بَْدراً وَكاَن يقال له ذُو الرَّ

 : القَائل

بُ » ْعبَِة أُْخِت أَبِي  (3) بُن قَْيِظيّ  الُحبَابُ و اعنهمهللارضيماَت َكْهالً في ِخاَلفَِة ُعَمَر ،  (2)« أَنَا ُجَذْيلَُها الُمَحكَُّك ، وُعَذْيقَُها الُمَرجَّ بُن الصَّ

بِن َعمٍرو األَْنَصاِريُّ ،  بُن َجْزءِ  الُحبَابُ و ِن تَْيٍم البَيَاِضيُّ ، َشِهَد أَُحداً وقُتَِل باليََماَمةِ ب بُن َزْيدِ  الُحبَابُ و الَهْيثَِم بِن التَّيَِّهاِن ، قُتَِل يَْوَم أَُحدٍ 

دَّةِ  بُن ُعَمْيرٍ  الُحبَابُ و ، ذكره أَبو ُعمر ، (4)َحِليُف بَنِي أَسيد  بُن ُجبَْيرٍ  الُحبَابُ و أُُحِديٌّ   بُن َعْبِد هللاِ  الُحبَابُ و الذَّْكَوانِّي ، ذكره َوثِيمة في الّرِ

اهُ النبيُّ  الُحتَاُت :  بُن َعْمٍرو أَُخو أَبِي اليُْسر ، َصَحابِيٌّ ، قِيَل اْسُمه الُحبَابُ و َصَحابِيُّونَ  هللاِ  َعْبدَ  وسلموآلهعليههللاصلىبِن أُبَّيِ بِن َسلُوٍل ، َسمَّ

 ، ولذا لم يذكْره المؤلُف.

 ُء الِغَذاء.السَّّيِ :  بالَكْسرِ  الُمَحْبِحبُ و

ً » تَقَُع َمْوقَِع الَجَماَعِة ، وفي الَمثَِل ، قال بَْعُض العََربِ  الَحْبَحبَةُ و :  الَحْبَحبَةُ و َحْبَحبَةً  وفي التَّْكِملَِة بَِسائِِرها وِجئت بَِها أَْهلَْكَت ِمْن َعْشٍر ثََمانِيا

 َمَهاِزيُل.:  َحْبَحبَةٌ  إِبلٌ :  لك عنَد الَمْزِريَِة على الِمتاَْلِف ِلَماِلِه ، وعن ابن األَعرابيّ يُقَاُل ذ أَْي َمَهاِزيلَ  (5)الضَّْعف 

غَاُر ، َجْمعُ :  الَحبَاِحبُ و  :  األَْعلَمُ  (6) [بن عبد هللا الهذلي] ُحبَْيبٌ  قال الَحْبَحابِ  السَّريعَةُ الَخِفيفَةُ ، والّصِ

رح و  اَن قــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ يَبح نـ انــــــــــــــــــــــــِ َ  ِبــــــــــــــــــــــــِ

ذِربح :  تُ     غـــــــــــــــيِن مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــُ نح تـ ـــــــــــــــَ (7)أَل
 

  

ُر َج  يـــــــــــــــــــــح ي ِإذا مـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ   َدجلـــــــــــــــــــــَِ

ِة     ر نــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ
ُ

لــــــــــــــــَ  املــــــــــــــــ بح ن  عــــــــــــــــَ احــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــــَ

  
يّ  نَةُ :  قال ابن بَّرِ  ، وَدلَِجي (8)آَكاٌم ِصغَاٌر ُمْقتَِرنَةٌ :  الُمقَرَّ

__________________ 
 أي املطبوعة الجي طبض منها مخسة أجزاء ومل تكمر.« هبامش املطبوعة ـ
 وهبما.:  ( يف اللسان1)
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 ( قوله جذيلها تصغري جذ  أراد العود الذي ينصب لإلبر اجلريب لتحتك به أي أان ممن يستشف  برأيه كما تستشف  اإلبر اجلريب ابالحتكا .2)
جب هو أن تدعم النخلة الكرمية ببناء من حجارة أو خشــب إذا خيف عليها لطوهلا وكثرة محلها أن وعذيقها تصــغري عذ  ابلفتح وهو النخلة واملر 

 .(عن أسد الغابة)تقض 
 (.أسد الغابة)( ويقا  هو جياب بن قيظي 3)
 بين أمية.:  ( يف أسد الغابة4)
 .«الضعيف» ( عن اللسان ا وابألصر5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 عن اللسان.« ألن» وما أثبتناه« اآن»:  ( ابألصر7)
 كبهنا قرنت. ـ اجلبا  يدنو بعضها من بع  :  ( يف اجملمر واملقايي 8)
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َا قـُرَِّنتح لِتَـَقاُرهِبَا.:  ا ََباِحبُ :  فاِعر تـُبَـلُِّغيِن ا وقا  الس ك رِي    الس رِيَعُة اخلَِفيَفُة ا قا  َيِصُف ِجَبااًل كَبهن 
 أَو موضٌع. د:  الَحبَاِحبُ و

مِّ  الُحبَاِحبُ و .(1) الُحبَاِحب فاُلٌن بَِغيٌض إِلى ُكّلِ َصاِحب ، اَل يُوقُِد إِالَّ نَارَ :  ومن المجاز لَهُ ُشعَاٌع  كأَنَّهُ نَارٌ  ذُبَاٌب يَِطيُر باللَّْيلِ :  بالضَّ

َراجِ   :  ، قال النابغةُ يَِصُف السُّيُوفَ  َمثٌَل في النََّكِد وقِلَِّة النَّْفعِ ، كما في األَساس (2)وهو  كالّسِ

ُه  جــــــــُ َف َنســــــــــــــــــــــح اعــــــــَ ضــــــــــــــــــــــَ
ُ
ي  امل وقــــــــِ لــــــــُ د  الســــــــــــــــــــــ  قــــــــُ ــــــــَ  تـ

اِح اَنَر و     فـــــــــــــ  ُد ابلصـــــــــــــــــــــــــــ  وقـــــــــــــِ بِ تـــــــــــــُ احـــــــــــــِ بـــــــــــــَ  ا ـــــــــــــُ

  
فَّاحُ :  «الصحاح» وفي  ِهَي نَارُ :  أَْوَرِت النَّاِر بَحَواِفِرَهايقال للخيل إِذا :  وعن الفّراءِ  الُحبَاِحبِ  وِمْنهُ نَارُ  َحَجٌر َعِريضٌ :  ويُوقِْدَن ، والصُّ

َرُجالً ِمْن أَْحيَاِء العََرب ،  الُحبَاِحبُ  َكان َما اْقتََدَح ِمْن َشَرِر النَّاِر في الَهَواِء من تََصاُدِم الِحَجاَرةِ ، أَو:  الُحبَاِحب أَي نارُ  أَو ِهيَ  الُحبَاِحبِ 

، فإَِذا اْنتَبَهَ ُمْنتَبِهٌ ِليَْقتَبَِس منَها أَْطفَأََها ، فكذلك ما أَْوَرِت الَخْيُل  (3)ى بلََغ به البُْخُل أَنَّه كان اَل يُوقُِد نَاراً بلَْيل وكاَن من أَْبَخِل النَّاِس فَبَِخَل حتَّ 

اَل يُوقُِد نَاَرهُ إِالَّ بالَحَطِب  بَِخيالً  وَكانَ  َخَصفَةَ  ِمْن ُمَحاِرب َرُجالً  ُحبَاِحبٍ  َكاَن أَبُو ، قاله الَكْلبِيُّ ، أَو الُحبَاِحبِ  اَل يُْنتَفَُع بِه ، َكَما ال يُْنتَفُع بنارِ 

يفَاِن ، فَقَالُوا ُحبَاِحبٌ  اسُمه:  وقِيلَ  الشَّْخِت ِلئاَلَّ تَُرى ِلَما  اِحبِ الُحبَ  نَارُ :  فُضِرَب بِنَاِرِه الَمثَُل ، ألَنَّه كان ال يُوقُِد إِالَّ ناراً َضِعيفةً َمَخافَةَ الّضِ

 وهو ذُبَاٌب يَِطيُر بالليِل كأَنَّه ناٌر ، قال الُكَمْيُت َوَوَصَف السُّيُوفَ :  ُحبَاِحبٍ  نَاُر أَبِي:  وُربَّما قالوا:  تَْقَدُحه الخيُل بحوافِرَها ، قال الجوهريُّ 

 : 

ا  هــــــــــــــَ نـــــــــــــــح رَاِت مــــــــــــــِ فــــــــــــــَ َر  الــــــــــــــر اُ وَن ابلشــــــــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــَ

اِر َأيب     نـــــــــــَ بَ كـــــــــــَ احـــــــــــِ بـــــــــــَ بـــــــــــِ  حـــــــــــُ ا والـــــــــــظـــــــــــ  (4)يـــــــــــنـــــــــــَ
 

  
أَي  أَْو ِهيَ  ، قاله ابُن األَْعَرابّي ، الضَّْعفُ  التي هي الَحْبَحبَةِ  ُمْشتَقَّةٌ من أَو ِهيَ  اْسماً ِلُمَؤنٍَّث ، ُحبَاِحبَ  وإِنَّما تََرَك الُكَمْيُت َصْرفَه ألَنَّه َجعَلَ 

نَادِ  التي الشََّرَرةُ :  ُحبَاِحبٍ  ونَاُر أَبِي ُحبَاِحب نَارُ   :  قال النابغة (5) تْسقُُط ِمَن الّزِ

وحا  تـــــــــــــــَ ٍ  ِإَذا شــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــح ريَاُن قـــــــــــــــَ ا نــــــــــــــِ  َأاَل ِإلــــــــــــــ َ

ُر اَنِر     ثــــــــــــح ٍر مــــــــــــِ يــــــــــــح ارِِ  لــــــــــــَ طــــــــــــَ بِ لــــــــــــِ احــــــــــــِ بــــــــــــَ  ا ــــــــــــُ

  
:  ْزُعُم قَْوٌم أَنَّه اليََراُع ، واليََراعُ ويَ :  ولم ، نَْسَمْع فيه عن العرِب شيئاً ، قال:  ، وقال ُحبَاِحبٍ  َواَل أَبُو ُحبَاِحبٌ  اَل يُْعَرفُ :  قال أَبو حنيفةَ 

َطائٌِر :  الُحبَاِحبَ  إِنَّ :  عن األَْعَرابِ  فََراَشةٌ إِذا َطاَرْت في الليل لْم يَُشكَّ َمْن لْم يَْعِرْفَها أَنََّها َشَرَرةٌ طاَرْت عن ناٍر ، وقاَل أَبُو َطاِلٍب يَحكي

 :  وهذا معروٌف ، وقولُه:  ِطيُر فِيَما بَْيَن الَمْغِرِب والِعَشاِء ، كأَنَّه َشَراَرةٌ ، قال األَزهريُّ أَْطَوُل مَن الذُّبَاِب فِي ِدقٍَّة ، يَ 

ا  وهبـــــــــــــَِ ـــــــــــــُ ن ٍر جلـــــــــــــُِ ـــــــــــــِ ائ َدَ  حـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَن جـــــــــــــَ رِي ذح ـــــــــــــُ  ي

ا    بـــــــــَ ا ا ـــــــــُ هـــــــــَ كـــــــــُ ابـــــــــِ نـــــــــَ ي ســـــــــــــــــــــــَ ذحكـــــــــِ ا تـــــــــُ َبلـــــــــ َ كـــــــــَ  فـــــــــَ

  
 اْسماً ِلتِْلَك النَّاِر قال الُكَسِعيُّ  الُحبَاِحبَ  ُجنُوبََها ، وُربََّما َجعَلُوا (6)، يَقُوُل تُِصيُب بالَحَصى في َجْريَِها  الُحبَاِحب ، أَي نَارَ  الُحبَاِحبَ  إِنََّما أََرادَ 

 : 

ُد  وقـــــــــِ ي تـــــــــُ مـــــــــِ هـــــــــح ا اَبُ  ســـــــــــــــــــــــَ امـــــــــَ بـــــــــَ احـــــــــِ بـــــــــَ   (7) ا ـــــــــُ
بــــــــــاً     ائــــــــــِ وَن صــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــُ و َأنح يــــــــــَ ُت أَرحجــــــــــُ نــــــــــح دح كــــــــــُ  قــــــــــَ

  
فَتَْنُشر  (8) ُحبَاِحبُ  بُْرَدْى يا:  تَِطيُر ، َصْفَراُء َخْضَراُء َرْقَطاُء ، بَِرقَِط ُصْفَرةٍ وُخْضَرةٍ ، ويقولوَن إَِذا َرأَْوَها ُدَوْيبَّةٌ كالُجْنَدبِ :  ُحبَاِحبٍ  أُمُّ و

 :  ل النابِغَةاْسُم َمْوِضعٍ قا:  َحْبَحبٌ و َجنَاَحْيَها وُهَما ُمَزيَّنَاِن بِأَْحَمَر وأَْصفََر.

ا  ُض فـــــــــالـــــــــر جـــــــــَ نـــــــــح ر اِن فـــــــــالصـــــــــــــــــــــــِّ اِن فـــــــــا ـــــــــُ اقـــــــــَ  فســـــــــــــــــــــــَ

اِن     قـــــــــَ انـــــــــِ ً  فـــــــــاخلـــــــــَ ا محـــــــــِ بـــــــــَ نــــــــــح جـــــــــَ بُ فـــــــــَ حـــــــــَ بـــــــــح حـــــــــَ  فـــــــــَ

  
 :  اْسُم َرُجل قال:  ُحبَاِحبٌ و

َدتح  دح َأهــــــــــح قــــــــــَ ةُ لــــــــــَ ابــــــــــَ بــــــــــَ رٍّ  حــــــــــُ ُت حــــــــــَ نــــــــــح   (9)بــــــــــِ
ِر     بٍ أِلَهــــــــــــــح احــــــــــــــِ بــــــــــــــَ ِويــــــــــــــالً  حــــــــــــــُ اًل طــــــــــــــَ بــــــــــــــح  حــــــــــــــَ

  
__________________ 
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 ( وكان ال يوقد إال انراً صعيفة خمافة الضيفان قاله اجلوهري.1)
 يعين انر ا باحب.« وهي»:  ( األساس2)
انظر « قريباً كان ال يوقد إال انراً ضــعيفة اه ويؤيده العبارة اآتية :   قوله ال يوقد انر كذا خبطه والذي يف الصــحاح»:  ( هبامش املطبوعة املصــرية3)

 ا اشية قبر السابقة.
قوله كنار اخل هكذا أنشــده اجلوهري وتعقبه يف التكملة قائالً ؛ والرواية وقود »:  ( ابلشــفرات يعين شــفرات الســيوف. وهبامش املطبوعة املصــرية4)

 .«أيب حباحب والطبينا اه
 الشرر الذي يسقرت من الزاند.:  وعن أيب حنيفة ـ( يف اللسان 5)
 .«حرهبا» اللسان ا وابألصر ( عن6)
 .«قوله توقد كذا خبطه والذي يف الصحاح يوقد ابلياء وهو الصواب»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
 أخرجي بردي أيب حباحب.:  ( يف اللسان8)
 بنت جّر.:  ( يف اللسان9)
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 :  َرُجٍر قا  َلَقبُ :  َحبنا َذر  و 
ـــــــــــــــــــــــــــــًا ِإرحَزاب   ب ـــــــــــــــــــــــــــــَ رَك ـــــــــــــــــــــــــــــَ ا ل  ِإن  هلـــــــــــــــــــــــــــــََ

ُة َذر       هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح بـ ُه جــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  بَن اكــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  ب  حــــــــــــــــــَ

  
ُموغِ بْعد الَمْصَطَكى البُْطمُ :  الَخْضَراءُ  الَحبَّةُ و ْرَو ، وَصْمغُهُ أَْجَوُد الصُّ  السَّْوداءُ  الَحبَّةُ و وهو الِكبَاُر منها ، وقد يُسمى الِكبَاُر منها أَيضاً الضَّ

 ِء.الِقْطعةُ ِمَن الشَّيْ :  الَحبَّةُ و الُمبارَكةُ مشهورةٌ وسيأْتي في ش ن ز الَحبَّةُ  هيو الشُّونيزُ : 

َشبَّهَ يعنِي البََرَد ،  «الغَمامِ  َحبِّ  ِمثْلِ  عنْ  ويَْفتَرُّ » وسلموآلهعليههللاصلىفي صفته و قُّرٍ ، َحبُّ و الُمْزِن ، َحبُّ و الغَماِم ، َحبُّ :  ويقال ِلْلبََردِ 

 به ثَْغرهُ في بَياِضِه وَصفَائِِه وبْرِدِه.

ِمْن بُّرٍ وَشِعيٍر وَعَدٍس وُرّزٍ ، وكّل ما يَأُْكلُهُ  َحبَّةٌ  الطَّعاِم ، َحبَّةُ :  الَحبَّةُ :  اْسٌم ِلْلُخْبِز ، قاله ابُن السّكيت ، وقال األَزهريّ :  َحبَّةَ  وجابُِر بنُ 

 في م ك ك. سيأْتي ِن ممن الَوزْ  الَحبَّةُ و النَّاُس ،

اجِ  بُن بَْعَككِ  اْسُم أَبِي السَّنَابِلِ  بِاَل اَلمٍ  َحبَّةُ و كذا قال ابن أَبي  ابُن َحابٍِس  َحبَّةُ و َعْمٌرو ، ِمَن الُمؤلَّفَِة قُلُوبُُهم.:  ، وقيَل اسُمه (1)بِن الَحجَّ

بُن خالٍد الُخَزاِعيُّ أَُخو َسَواٍء صحابِيٌّ نََزَل  َحبَّةُ و َصَحابِيَّانِ  ة وهو الصوابالتحتي أَو هو بالياءِ  عاصم ، تابعيٌّ ، عن أَبيه ، وله ُصْحبة

ْطرْنجِ  بُن ُمْسِلم َحبَّةو عن عاصِم بن َحْمَزةَ  َحبَّةَ  بُن أَبِي (2) َحبَّةُ و الكوفةَ  نََزَل  يُّ العَُرنِ  البََجِليُّ ثم بُن ُجَوْينٍ  َحبَّةُ  أَبُو قُدامةَ و تابعيٌّ  (3)في الّشِ

 التابعيُّ  أَُخو َشِقيقٍ  بُن َسلََمةَ  َحبَّةُ و الكوفَةَ ، تابعيٌّ 

بِن  بِن عبِد الوهاب عْبُد الوهَّاِب بُن ِهبَِة هللاِ  أَبُو ياِسرٍ و روى النَّْرِسيُّ عن َرجل عنه. َحبَّةَ  وعبُد السَّالم بُن أحمد بن روى عن ابن مسعود

اَن على َحبَّةَ  أَبِي ْهد ، وكاَن يَْسُكُن َمرَّ ه ، َروى عن أَبِي القاِسِم بِن الُحَصْيِن الُمْسنََد والزُّ تِّمائَِة وقِد  العَطَّار ، وقد نُِسَب إِلى َجّدِ رأْس الّسِ

ثُونَ  هللا تعالى يَْلتَبُِس بعبِد الوهاِب بِن أَبي َحيَّةَ بالياء التَّْحتِيَِّة ، وهو غيَره ، وسيأْتي في مْوضعه إِن شاءَ   وفَاتَه َحْمَزةُ بُن سِعيِد بِن أَبِي ُمحّدِ

ٌث. َحبَّةَ   ، ُمحّدِ

 بِن حْنبٍل الشَّْيبانِّي ، قَيَّدهُ الصُّوِريُّ هكذا. أَْحمد اإِلمام ، روى عنِ  ِحبَّةَ  بالَكْسِر يْعقُوُب بنُ و

ً  َحبّ و مأِْرب قَْلعَةٌ بِسبإِ  (4) َحبّ و ثيَن. َحبّ  يُْعرُف االوُل بِحْصنِ  تَ َجبٌل بَحْضَرَموْ  أَيضا  ، وقد نُِسَب إِليه جماعةٌ من الفقهاء والُمحّدِ

مِّ  ُحبَّ و َوقََف ،:  َحبَّ  عن ابن األَعرابيّ و ج حَوابُّ ، الذي يُْرَمى عليه وقََع َحْوَل الِقْرَطاِس  إِذا حابٌّ  َسْهمٌ  يقالو هكذا نقله  أُتِْعب إِذا بالضَّ

 ثعلب عنه.

َكةً  الَحبَبُ و ُد األَْسنَانِ :  األَِخيُر لغةٌ عن الفّراء كِعنَبٍ  الِحبَبُ و ، ُمحرَّ  :  ، قال َطرفَةُ  تَنَضُّ

ِدي و  بـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ُك تـ حـــــــــــــــَ بـــــــــــــــاً ِإَذا َتضـــــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــَ   حـــــــــــــــَ
رح     ِك ابملــــــــــاِء اخَلصــــــــــــــــــــــــِ اِب املِســــــــــــــــــــــــح (5)كــــــــــُرضــــــــــــــــــــــــَ

 

  
يّ  يِق تَُكوُن عند تَغَيُِّر الفَم ، وُرَضاُب الِمْسكِ َطرائُِق ِمْن ِريِقها ، :  الَحبَبُ :  وقال غيُر الجوهريّ :  قال ابن بَّرِ  الِحبَبُ و قَِطعُهُ :  ألَنَّ قِلَّةَ الّرِ

 :  وكذلك هو ِمَن الَخْمِر ، حكاه أَبو حنيفةَ ، وأَنشد قوَل ابِن األَْحمرِ  ِمَن الماِء كِقَطعِ القَواِريرِ  أَيِ األَْسنَانِ  ما جرى علَْيها:  بالَكْسرِ 

بٌ هلــــــــــــــا  بــــــــــــــَ هـــــــــــــا يــــــــــــــرَ  حــــــــــــــِ نــــــــــــــح    الــــــــــــــر اُ وَن مــــــــــــــِ

زَاال    رحِو الـــــــــــــغـــــــــــــَ َت يف الـــــــــــــقـــــــــــــَ يـــــــــــــح مـــــــــــــا أَدحمـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

  
يِق علَى األَْسنَان. يَتََحبَّبُ  ما:  الفَمِ  َحبَبُ :  وقال األَزهريّ   ِمْن بياِض الّرِ

 :  قال ُهْدبةُ بُن َخْشَرمٍ  امرأَةٍ  اسمُ  َكُربَّى ُحبَّىو

ٍد  ا أُم  َواحـــــــــــــِ ِدي هبـــــــــــــَِ َدتح َوجـــــــــــــح ا َوجـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

َد وَ     ّب  اَل َوجــــــــــــــح اَلِب  حــــــــــــــُ ِن أُمِّ كــــــــــــــِ (6)اِببــــــــــــــح
 

  
 َكاَن ُحَرْيُث بُن َعتَّاٍب الطَّائِيُّ الشاعُر يَْهَواَها فََخَطبََها ، ولَمْ  (7)اْبنَةُ األَْسَوِد من بَنِي بُْحتُِر بِن ُعتُوٍد  ُحبَّى وهي:  قلتُ 

__________________ 
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 هو حنة ابلنون.:  وقا  بعضهم:  قا « ا ارث.»:  ( يف أسد الغابة1)
من تقدمي و خري وزايدة عما يف الشـــارح وتغيري  قوله وحبة اخل وقض يف املو املطبوع هنا خمالفة ملا يف مو الشـــارح»:  ( هبامش املطبوعة املصـــرية2)

 وانظر القاموس املطبوع ففيه املراد.« يف بع  األلاء فليحرر
 .«قوله يف الشطرنج كذا خبطه ولعر املعىن رو  يف الشطرنج أو حنو ذلك»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)

ري  أو َصَوابُ : ] ساقرت من املطبوعتا )*(  [.ُه ابلنون واملازين  وابُن َعبحِد بِن عمرٍو وابن َغزِي ةَ وأبو حب ة الَبدح
 وحبة. ويف نسخة أخر  فكاألصر.:  ( يف القاموس4)
 .«ا صر» ( عن املقايي  ا وابألصر5)
 «ولي  البيت هلدبة ومل يعا اسم قائله فليحرر.:  تعقبه يف التكملة بقوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 َعُتود.:  مجهرة ابن حزم( ضبطت يف 7)
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َه من َبيِن ثـَُعَر  َُها. (1)تـَرحَضهح وتـََزو َجتح َغريح ُجو َبيِن ثـَُعر ا َأوح ِهي َغريح  ا فَطِفَ  يـَهح
 تَِهاِميٌّ ، كان َداراً ألََسٍد وِكنَانَةَ. ع:  ُحبَّىو

 نقلَه الصاغانّي. الَحيَّةِ  ِمْن ُكنَى َمْحبُوبٍ  أُمُّ و

ِد بِن يُوُسَف بنِ  إِْبَراِهيمُ و األَْنَطاِكيُّ  ُحبَيِّبَةَ  وإِْبَراِهيُم بنُ  نقله الصاغانيُّ ، ة باليََماَمةِ :  ، ُمَصغََّرةً  الُحبَيِّبَةُ و ثَانِ  ُحبَيِّبَةَ  بُن ُمَحمَّ هكذا هو في  ُمَحّدِ

َزاَذ ، وعنه ابن جميع ، فتارةً نََسبَه هكذا سائر النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، والصواُب أَنهما واحٌد كما َحقَّقَه الح افُظ ، وقد روى عن ُعثَْماَن بِن ُخرَّ

ه وقد َسِمَع عبَد الغنّي عن واحٍد عنه ، فتأَمل ، قال الحافظ بِْنُت َعتِيق ، وكان أَبوها شاِعراً في  ُحبَيِّبَةَ :  وِمثْلُه:  ، وتارةً أَْسقََط اسَم أَبيه َوَجّدِ

 .عنههللارضيزمن علّيٍ 

 متَّصٌل بالبَاِديَِة قَريٌب من البَصرة. من نََواِحي البَِطيَحةِ  بالِعَراقِ  ع:  كُجَهْينَةَ  ُحبَْيبَةُ و

ٌ  يقالُ و  َحِسيرٌ  أَي ُمِحبٌّ  بَِعيرٌ  يُقَالُ : و أَيضاً ، قال ثعلب ُمِحبٌّ و لَزْوِجَها ُمِحبَّةٌ  وامرأَة:  وِعبَاَرةُ الفّراء ُمِحبَّةٌ  بِصيغَِة التَّْذِكيِر أَي ُمِحبٌّ  اْمَرأَة

  وأَنشَد يَِصُف امرأَةً قَاَسْت َعِجيَزتََها بَِحْبٍل وبَعَثَْت به إِلى أَْقَرانَِها.

بح  بــــــــــَ َا ابلســــــــــــــــــــــــ  مــــــــــِ الــــــــــَ اَء الــــــــــعــــــــــَ تح ِنســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــ   جــــــــــَ

ن       هـــــــــــــُ لـــــــــــــ  ُد كـــــــــــــُ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ن  بـ هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ بّ فـ حـــــــــــــِ
ُ

 كـــــــــــــاملـــــــــــــ

  
إِليهم  ُمتََحبِّبٌ  إِلى النَّاِس ، وهو يَتََحبَّبُ  إَِذا تََودََّد ، وهو َحبَّ و ،التََّودُُّد :  التََّحبُّبُ و

 التََّوادُّ :  التََّحابُّ و القُلُوب ، َمَحابَّ  ، وأُوتَِي فاَُلنٌ  (2)

ميانِ ) كاالْستِْحساِن و االستِْحبَابُ و آثَْرهُ :  عليه اْستََحبَّهُ و .«تََحابُّوا تََهاَدْوا» الحديثُ ومنه آثَُروهُ ، وهو في  (3) (اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اإْلِ

 األَساس.

ْعِر. بِِديَاِر بَنِي ُسلَْيمٍ  أَنَّه بَلٌَد في َجْنِب السَُّواِرقِيَّة من نََواِحي الَمِدينَةِ « المعجم» وفي ع:  َحبِيبٍ  َجْمعُ  أَْحبَابُ و  له ِذْكٌر في الّشِ

مِّ  الُحبَّابِيَّةُ و  قَْريَتَاِن بِِمْصَر.:  بالضَّ

مِّ  الُحبَّةُ و د بالشَّأْمِ :  َحبِيبٍ  بُْطنَانُ و ً  الَحبِيبَةُ :  بالضَّ  َكُصَرٍد. ُحبَبٌ  ج أَيضا

ٍد التَّاِجر ، َراِويَةُ ُسنِن التِّْرِمِذّي.:  َمْحبُوبٌ و  َجدُّ أَبِي العَبَّاِس أَْحَمَد بِن ُمَحمَّ

اِزيّ لَقَُب إِسماعيَل بِن :  َحبُّوبَةُ و ازّيِ ،:  كذا في النسخ ، وفي كتاب الذََّهبِيّ  إِسحاق الرَّ ٍد  َجدُّ  َحبُّوبَةُ و لَقَُب إِسحاق بِن إِسماعيَل الرَّ أَبِي ُمَحمَّ

دَ  الشَِّهيِر الُمْكثِِر أَبِي نَْصر. ِلْلَحافِظِ  َعْبِد هللِا بِن َزَكِريَّا النَّْيَسابُوِرّي ، وَجدٌّ  األَْصبََهانِّيِ  َعِلّيٍ اليُونَاِرتِّيِ  بِن إِبراِهيَم بِن أَْحَمَد بنِ  الَحَسِن بِن ُمَحمَّ

ِه ، وقد َضبََطه.:  قال ابُن نُْقَطةَ  529مات سنة   نَقَْلُت نََسبَهُ ِمْن َخّطِ

 َشْيٌخ للطَّبََرانِّي. َكَسَحاٍب ابُن َصاِلحٍ الَواِسِطيّ  َحبَابٌ و

هِ  الَحبَابِيُّ  الُخَواَرْزِميُّ  َحبَابٍ  أَْحَمُد بُن إِْبَراِهيَم بنِ  أَبُو بَْكرٍ و ثُونَ  نِْسبَةٌ ِلَجّدِ  األَِخيُر َشْيٌخ للبِْرقَانِّي. ُمَحّدِ

ا يُْستَْدَرُك عليه  : * وِممَّ

ْيَرفِيُّ ، ِشيِعّي ، وَحبَّاُن بُن أَبِي ُمعَاِويَةَ ِشيِعيٌّ أَيْ  اجٌ :  ضاً ، وَحبَّاُن األََسِديُّ عن أَبِي ُعثَْمان النَّْهِدّي ، وعنهَحبَّاُن بُن َسِديٍر الصَّ اُف  َحجَّ وَّ الصَّ

بُن عبد هللا  َحبَّانُ و ، سمع بَِقيَّة ، مشهور ، َحبَّانَ  عيسى بُن ُعبَْيٍد ، ومحّمُد بُن َعْمِرو بنِ :  األَْزِدّي عن أَنٍَس ، وعنه َحبَّانَ  ، وإِبَراهيُم بنُ 

 .َحبَّانَ  بن َواِسعِ بنِ  َحبَّانُ  عن عبِد هللِا بن عمٍرو ، َرَوى عنه العاَلُء بُن عبِد هللِا بِن َراِفعٍ ، هؤالِء ُكلُُّهْم بالفَتْحِ ، وذُكر في الفتحشاِميٌّ ، 

ُد بُن يَْحيَى بن:  قلتُ  ِه ُمَحمَّ ٍس ، وعنه ابنُه محمٌد وابُن أَِخيِه َواِسٌع ، وَسلََمةُ من شيوِخ ماِلٍك ، وأَبُوه عن ابِن ُعَمَر وابِن عبا َحبَّانَ  وابُن َعّمِ

َق بينهما عبُد الغَنِ  َحبَّانَ  بنُ  َز األَِميُر أَْن شيٌخ ِلعَْبِد هللِا بِن أَْحَمَد بِن َحْنبٍَل ، ويُوُسَف القَاِضي ، وهو غيُر الذي َذَكره المصنُّف ، فَرَّ ّي ، وَجوَّ

 َحبَّانَ  بُن ُمعَاِويَةَ صاحُب الَهْيثَِم بِن َعِدّيٍ ، وُحَمْيُد بنُ  َحبَّانُ و ، َحبَّانَ  المحشر َروى عنه َحِفيُده قَبِيَصة بُن عبّاد بنِ  بنُ  َحبَّانُ و يَُكونَا واِحداً ،

 وصحف فيه غيُر واحٍد.:  بِن أَْربََد الَجْعفَِرّي كوفّي ، َرَوى عنه ُسْفيَاُن بُن ُعيَْينَةَ ، قال األَمير

__________________ 
 (.مجهرة ابن حزم)ء وفيهم البيت والعدد ومن ولده سالمان وجرو . ( وهم ثعر بن عمرو بن الغوث بن ط 1)
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 متحبب.:  وهو  بب ِإليهم:  ( يف األساس2)
 .23( سورة التوبة اآية 3)
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بيع بن ُصبَْيح ، ِحبَّانُ  ومما فاتَه في الَكْسرِ  يِق ، وعنه الرَّ َدفِّي ، َشِهَد فَتَْح ِمْصَر ، ذكرهُ  ِحبَّانُ و الصاِئُغ ، عن أَبي بكٍر الصّدِ بُن يوسَف الصَّ

 ِحبَّانُ و َغْرقَدة ، بُن الحارث أَبو عقيل ُكوِفيٌّ ، عن علّيٍ ، وعنه َشبِيب بن ِحبَّانُ و ابن يُونَُس ، وابنُهُ عبُد هللا ، َجالَس عبَد هللِا بن عمرو ،

ه َحْرَملَةَ بِن إِيَاٍس  (1)بُن عاِصٍم العَْنبَِريُّ  ِحبَّانُ و صاحب الدُّثَْينة ، َرَوى عن ابن عمر ، وعنه َرِزين بن َحكيم ، ، وله  (2)، بَْصِريٌّ عن َجّدِ

ه عبُد هللِا بُن َحسَّاَن بن َحْرَملَةَ ، عن أَبيه وأَخيه ، ولَُهَما ُصْحبَةٌ ، وهو الذي روى  (3)ن َجْزٍء أَبو ُخَزْيَمة ب ِحبَّانُ و ُصْحبَةٌ ، وعنه ابُن َعّمِ

بُن َزْيٍد الشَّْرعبّي  ِحبَّانُ و ت أَبي طليق ، قاله األَميُر ، وتََردََّد الدارقطنّي في كونهما اثنَْيِن ،بن َزْينَبُ  وعنه اعنهمهللارضيعن أَبي هريَرةَ 
ابُن  ِحبَّانُ و بن مهير العبدّي ، َسمَع عطاٌء قوله ، ِحبَّانو بُن أَبِي َجبَلَة تابعيُّ أَيضاً عن َعْمِرو بِن العاِص وغيره ، نُ ِحبَّاو تَابِِعيٌّ ، (4)

اِر عن أَبيه النّجار ، عن جده أَنَِس بِن مالٍك ، وعنه ابنه إِبراهيم بن  ْيٌخ ألَبِي َداُووَد الطَّيَاِلِسّي ،أَبُو َمْعَمٍر ، بَْصِريُّ شَ  ِحبَّانُ و ، ِحبَّانَ  النَّجَّ

َمْشِقيُّ ، َرَوى عنه َحِفيُده العَبَّاُس بُن محمِد بنِ  ِحبَّانَ  بنُ  ِحبَّانُ و َصاِحُب العَاجِ ، َرَوى عنه األَصمعيُّ ، ِحبَّانُ و األَْغلَُب بُن  ِحبَّانُ و ، ِحبَّان الّدِ

بُن نافِعِ بِن َصْخِر بِن ُجَويريةَ ، بَْصِريُّ ، َسَكَن ِمْصَر ، َرَوى عن َسِعيِد بن سالٍم  ِحبَّانُ و تَِميٍم ، بَْصِريٌّ عن أَبِيِه ، وعنه إِسحاق بُن َسيَّاٍر ،

اٍر بَْصِريُّ ، عن يحيى بِن أَ  ِحبَّانُ و القَدَّاحِ ، وعنه القُتبّي ، اٍر ، بَْغَداِديُّ عن َعبَّاد بن َعبَّاد ، وعنه َعِليُّ بُن  ِحبَّانُ و بِي َكثِيٍر ،بُن َعمَّ بُن َعمَّ

 ، َرَوى التاريَخ عن يحيى بن ُمعين ، وَحِفيُده َعِليُّ بُن الُحَسْيِن َرَوى عن أَحمَد بِن الدَّْوَرقِّيِ ، ِحبَّانَ  الَحَسِن بِن َعْبَدَوْيه ، وابنُه الُحَسْيُن بنُ 

 الِمْصِرّي ، واْبنُه عبُد الَمِلِك بنُ  ِحبَّانَ  بن َعْبِد القَاهِر بنِ  ِحبَّانُ و الَكرابِيِسّي البَْلِخّي عن ابن نُوحٍ ، ِحبَّانَ  بُن إِسحاق بِن محمِد بنِ  ِحبَّانُ و

الذي  (5)بُن العَِرقَِة  ِحبَّانُ و ِشيِر بِن َسْبَرةَ العَْنبَِرّي َشاِعٌر فَاِرٌس ،بُن بَ  ِحبَّانُ و الُمَراِدّي من أَهل ِمْصَر ، َرَوى عنه أَبُو َسْعٍد الَماِليني ، ِحبَّانَ 

فَهُ ُموَسى بُن ُعْقبَةَ فقالَ  بُن ُمعَاِويَةَ ، عن  ِحبَّانُ و جبار ، بالجيم والموحدة والراِء ، واألَوُل أَصحُّ ،:  َرَمى َسْعَد بِن ُمعَاذ يوَم الَخْنَدِق ، وَصحَّ

بِْنُت عاِمِر بِن نَابِي  ِحبَّانَ  هو بالفَتْحِ واليَاِء التَّْحتِيَّة. وأُمُّ :  بُن َمْرثٍَد ، عن عِلّيٍ ، وَسْلَماَن ، وقيلَ  ِحبَّانُ و انَةَ ، وقِيَل بالفَتْحِ ،أَبِي َعوَ 

ْنيَا ، وأَْحَمُد بُن ِسنَاِن بنِ َشْيٌخ البِن أَ  ِحبَّانَ  هي أُمُّ حبال ، وَعْمُرو بنُ :  األَْنَصاِريَّةُ َصَحابِيَّةٌ ، وقيل القَطَّاُن الَحافُِظ الَمْشُهوُر  ِحبَّانَ  بِي الدُّ

بِن إِبراهيَم ، َمْولَى آِل أَبِي الَكنُوِد ، ِمْصِريُّ  ِحبَّانَ  الَواِسِطيُّ ، عن َزَكِريَّا بِن َعِدّيٍ ، وإِبَراِهيُم بنُ  ِحبَّانَ  صاحُب الُمْسنَِد ، وإِسماعيُل بنُ 

ُد بنُ :  َعْمِرو بِن حّكام ، وعنه ابنُه عبُد الَكِريِم ، وعنهعن  بِن ُمعَاٍذ التَِّميِميُّ الدَّاِرِميُّ  ِحبَّانَ  بِن أَْحَمَد بنِ  ِحبَّانَ  أَْهُل ِمْصَر ، وأَبُو َحاتٍِم ُمَحمَّ

قِّّي ، َرَوى عن أَيُّوَب ، وأَُخوهُ بِْشُر بنُ  ِحبَّانَ  اِلٍك ، وَزْيُد بنُ َشاِميٌّ ، َرَوى عن م ِحبَّانَ  البُْستِيُّ ، صاِحُب التََّصانِيِف ، وُعبَْيُد بنُ  ،  ِحبَّانَ  الرَّ

ِد بِن عقيل ، وَجْعفَُر بنُ  الُجْرَجانِيُّ  ِحبَّانَ  عِن الَحَسِن بِن َعَرفَةَ ، وعنه اإِلْسَماِعيِليُّ ، وبُْنَداُر بُن إِْبَراِهيَم بنِ  ِحبَّانَ  َرَوى عن َعْبِد هللِا بِن ُمَحمَّ

 الفَِقيهُ ، عِن البَغَِوّيِ ، وابِن َصاِعٍد.

 فَهُؤاَلِء ُكلُُّهْم بالَكْسِر.

 .أَْحبَْبتَ  ، أَيْ  أََحْبتَ  لََك ِعْنِدي َما:  (6)وقال الكسائّي 

ً :  ويقالُ  ً  ِسْرنَا قََربا  ، أَي َجادًّا ، مثَل َحثَْحاٍث. َحْبَحابا

 َمْوِضٌع.:  كَجْعفَرٍ  َحْبَحبٌ و

 أَبو ِمْسعٍَر ، َراجٌز.:  بالفَتْحِ  َحبَّةَ  وَمْنُظوُر بنُ 

 َمَحلَّةٌ بِِمْصَر.:  ، بالفَتْحِ  الَحبَّانِيَّةُ و

 .الَحبِيبَةُ :  ، بالَكْسرِ  الِحبَّةُ و

 الِقْربَةَ إِذا َمألْتََها. َحبَّْبتُ و

 الطَّلُّ الذي يُْصبُح على الشََّجِر.:  بالفَتْحِ  بَابُ الحَ و

مِّ  الُحبِّ  وأاَلتُ   َعْيٌن بِإَِضٍم من ناحيَِة الَمِدينَِة.:  ، بالضَّ

 السَّيِّئ الِغَذاِء.:  ، بالفَتْحِ  الَحْبَحابُ و

ً  َحبِيبٌ و َجبٌَل ِحَجاِزيٌّ ،:  ، َكأَِميرٍ  َحبِيبٌ و  : و ِخَراٍش قَبِيلَةٌ ، قال أَبُ :  أَْيضا

__________________ 
 ( العنربي نسبة ِإىل عنرب بن عمرو بن متيم كما يف املغين.1)
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 حرملة بن عبد   التميمي.:  ( يف هتذيب التهذيب2)
 .«حر أخو خزمية»:  ( عن هتذيب التهذيب وابألصر3)
 ( الشرعيب نسبة إىل شرعب قبيلة من محري.4)
 «قوله العرقة هذا هو الصواب كما يف البخاري وما وقض يف النسخ املعرفة بزايدة امليم فهو حتريف.»:  املصرية( هبامش املطبوعة 5)
 وحك  اللحياين عن بين سليم.:  ( يف اللسان6)
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يـــــــــــــــهـــــــــــــــا  ك  فـــــــــــــــِ َوًة اَل شـــــــــــــــــــــــــــــَ دح اَن عـــــــــــــــَ َدوح  عـــــــــــــــَ

َة َأوح     بـــــــــــَ مح ُذَ يــــــــــــح اهـــــــــــُ نـــــــــــَ لـــــــــــح خـــــــــــِ افـــــــــــَ بـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــَ  (1) حـــــــــــَ
  

 قَبِيلَةً أَيضاً.:  وذَُؤْيبَةُ 

 بُن َعْبِد هللِا الُهَذِليُّ اْسُم األَْعلَِم الشَّاِعِر. ُحبيبُ و

 َشاِعٌر.:  القَُشْيِريُّ  ُحبَْيبٌ و

ٌث ، وابنُ  َحبِيب وأَبُو الطَّيِِّب أَْحَمُد بُن عبِد العَِزيِز بِن محمد بن افِِقّي ُمَحّدِ هُ أَوْ  حبيبو ، نَسَّابَةٌ  َحبِيب الرَّ   َجدَّتُه.هذه أُمُّ

ٌث وأَبُو الفُتُوح محمُد بُن محمِد بِن  الُمِحبِّ  ُحفَّاُظ الَشأِْم ، وأَبُو القَاِسِم الفَْضُل بُن عبِد هللا بِن محمِد بن:  الُمِحبِّ  وبَنُو النَّْيَسابُوِريُّ ُمَحّدِ

ابونيُّ في 615النَّْيَسابُوِرّيِ ، َمْشُهوٌر ، تُُوفِّي سنة  الُمِحبِّ  ُعْمُروٍس البَْكِريُّ ُعِرَف بابنِ   .«الذَّْيلِ » َذَكره الصَّ

ا:  بفَتْحِ الحاء الُمَحبُّ و  عن ُموَسى بِن َوْرَداَن ، وأَْوبَُر بُن َعِلّيِ بن:  ِهُد ، عن َسلََمةَ بِن َوْرَداَن ، وقال عبُد الغَِنيّ ابُن َحْذلٍَم الِمْصِريُّ الزَّ

 بِن حازِم بِن ُكْلثُوٍم التُِّجيبِيُّ ، َذَكَرهُ ابُن يُونَُس. ُمَحبِّ 

ً  ُمَحبَّةُ و ُد بنُ تَابِِعيَّةٌ ، َعْن عائَِشةَ :  بَضّمِ الِميِم وفَتْحِ الَحاِء أَيضا اٍم ُمَحمَّ دٍ  ُمَحبَّبٍ   ، وعنها ، أَبُو إِسحاَق السَّبِيِعيُّ ، وأَبُو َهمَّ ل َكُمَحمَّ :  الدَّالَّ

ٌث َمْشُهوٌر ، ومثلُه ِد بِن ِإبراهيَم النَّْيَسابُوِرّي عن ُمَحمَّ  ُمَحبَّبٍ  بُن إِبراهيَم العَْبِديُّ ، عن ابِن َراَهَوْيِه ، واْبنُه إِبراهيُم بنُ  ُمَحبَّبُ  ُمَحّدِ

 البُوَشْنِجّي.

 َمْن يَبِيُع الِحْنَطةَ ، َوقَْد نُِسَب كذلَك َجَماَعةٌ.:  َكَكتَّانٍ  الَحبَّابُ و

ً  الُحبَّى ويقال في ُهَرْيَرةَ ، وعنه سعيد َسِعيُد بُن َسيَّاٍر عن أَبِي :  الُحبَاب بالتصغير ِلَمْوِضعٍ بالِحَجاِز ، وأَبو الُحبَيَّا:  الَمْذُكوِر في الَمتِْن أَيضا

بن نَُهْيل  ُحبَْيبَاتو شاعر في الدولة العبّاسية ، ُحبَْيبات التميمّي ، عن ابن عباس ، ومحّمد بن (2)بن يَْعلَى بن ُمْنيَة  َحبيب الَمْقبُِرّي ، وأَبو

 بن عبد َمناف بن ِهالل بن عامر بن َصْعَصعة جاهلّي ، من ولده ِمْسعَر بن ِكداٍم وغيره.

ِلّي البَْلِخّي ، كان في ُحُدوِد الثالثمائة ، هكذا قَيََّده الحافُظ.:  بالفَتْحِ  َحبٌّ و  لَقَُب أَْحَمَد بِن أََسٍد الُمتََوّكِ

ً  بالَجَملِ  َحْبَحْبتُ :  وعن اللِّْحيَانيّ  ْبُت به تَْحِويباً إِذا قُْلَت لَهُ َحْوِب َحْوِب ، وهو َزْجٌر. ِحْبَحابا  وَحوَّ

ُجلُ :  كَجْعفٍَر ، أَهملَهُ الَجوهرّي وقال ابن دريد الَحتَْربُ :  [حترب]  وأَْحَسبُه َمْقلُوباً عن َحْبتٍَر.:  قال القَِصيرُ  هو الرَّ

وفي  َكُدَر َماُؤَها واْختَلََط بالَحْمأَةِ  والقَِليُب إِذا البِئرُ  َحثَْربَتِ  َكَذاَكُدَر و أَي:  ، أَْهَملَه الجوهرّي ، وقال ابن السّكيت الَماءُ  َحثَْربَ :  [حثرب]

 :  اْختَلََطْت بِه الَحْمأَةُ ، وأَنشد:  التكملة

ىت   رحَو حــــــــــــَ ــــــــــــَ تح ملَح تـ َربــــــــــــَ ــــــــــــح ثـ ا  حــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــُ يــــــــــــبـ لــــــــــــِ  قــــــــــــَ

ا     هـــــــــــَ رِيـــــــــــبــــــــــــُ ًب شـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــَ اَف  ـــــــــــَ زححـــــــــــًا وخـــــــــــَ (3)نــــــــــــَ
 

  
 ، وهي النَّاتِئَةُ في َوَسِط الشَّفَِة العُْليَا مَن اإِلْنَساِن. (4)الِميُم بََدٌل عِن الباِء :  ، قال ابن ُدريد الِحثِْرَمةِ  لُغَةٌ في بالَكْسرِ  الِحثِْربَةُ و

ً  الُحثُْربو من األَْرِض  اَل يَْنبُُت إِاّل في َجلَدٍ  الذي نَبَاٌت ُسْهِليُّ أَو:  (5)مثُل الُحْربُث  كبُْرقُعٍ  الُحثُْربُ و :  ، نقله الصاغانيّ  الَماُء الَخاثِرُ :  أَيضا

َكةً  الَوَضرُ :  و  يَْبقَى في أَْسفَِل الِقْدِر. ُمَحرَّ

 في بعض اللُّغَاِت ، كالِحثِْلم ، وسيأْتي. عَكُر الدُّْهِن أَِو السَّْمنِ  هو:  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابُن دريد بالَكْسرِ  الِحثِْلبُ :  [حثلب]

ً َحَجبهُ يَحْ :  [حجب] ً و ُجبُه َحْجبا بَ و اْحتََجبَ  ، وقَدِ  كَحّجبَهُ  َستََرهُ ،:  ِحجابا ٌ  الِحَجابِ  إِذا اْكتَنَّ من َوَراءِ  تَحجَّ بةٌ و ، مْحُجوبَةٌ  وامرأَة  ُمَحجَّ

 علَى النَِّساِء. الِحَجابَ  عِن الَخْيِر ، وَضَربَ  مْحُجوبٌ  للُمبالَغَِة ، قَْد ُستِرْت بِِستٍْر ، وهو

ابُ  : الَحاِجبو ابُ و َحَجبَةٌ  ج ِصفَةٌ َغاِلبةٌ  البَوَّ ّمِ ، ، وُخطَّتُهُ  ُحجَّ  الدُخوِل ، (6)أَي َمنَعَهُ من  الِحَجابَةُ َحَجبَهُ  ، بالضَّ

__________________ 
 وخلناهم.:  ( اللسان1)
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 (.مجهرة ابن حزم)ومنية أمه وهي بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان واسم أبيه أمية « منبه» ( ابألصر2)
قوله وجا كذا خبطه ولعله رجا والذي يف التكملة نزحا وقوله وخاب الذي فيها أيضـــــــــاً وخاف »:  ( عن اللســـــــــان ا وهبامش املطبوعة املصـــــــــرية3)

 وجا وخاب  مب شريبها.:  وابألصر كان عجزه« ابلفاء
 .«بفتح ا اء والراء» عند ابن دريد (4)
 .«ا رثب» ( عن اللسان ا وابألصر5)
 عن.:  ( اللسان6)
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َِمرِي َأي حَيحُجبُ  وُفالنٌ  َبةِ  ا وهو َحَسنُ  اِ َجابَةُ و  ا وِإلَيحِه اخلَامتَُ  حاِجُبهُ  ِلألح قالتح » البَـيحِت ويف ا ديث َحَجَبةُ  ا وُهمح  اِ جح
ِظها وهُم الذيَن أبَيحِديِهم مَفاتِيُحها. ِحجابةَ  يـَعحُنون «اِ َجابةُ  بـَُنو ُقَصيٍّ ِفينا  الَكعحَبِة ا وهي ِسَدانـَُتها ا وَتودِّ ِحفح

ةِ :  الِحجابُ و اَل َغْيرُ  ُحُجبٌ  بِِه ، ج اْحتُِجب ما اْسمُ  الِحجابُ و  :  قال أَبو ذؤيب ُمْنقََطُع الحرَّ

ُه  ـــــــــــــَ ا ُدون َن ِحســـــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــح َن مُث  لـــــــــــــَِ ـــــــــــــح رِب  َفشـــــــــــــــــــــــــــَ

َرُف     جـــــــــــابِ شـــــــــــــــــــــــــَ رَعُ  ا ـــــــــــِ قـــــــــــح ـــــــــــُ رحٍع يـ ـــــــــــَ َب قـ ـــــــــــح  وَري

  
ائِِد أِلَنَّهُ اَل بُدَّ لَهُ أَْن يَْستَتِر بشي ِحجابَ  إِنَّما يُِريدُ :  وقِيلَ  ْمِل وَطاَل ،:  الِحجابُ و ءٍ الصَّ ،  بلما أَْشرَف ِمَن الجَ :  الِحجابُ و ما اطََّرد ِمَن الرَّ

 :  (1)، أَنشد الغَنَِويُّ ِللقُحْيِف العُقَْيِلّيِ  َضْوُؤها:  ِمَن الشَّْمِس  الِحجابُ و عن أَبي عمٍرو ،

ًة  رِيــــــــــ  بــــــــــًة ُمضــــــــــــــــــــــــَ ا َغضــــــــــــــــــــــــح نــــــــــَ بـــــــــــح  ِإَذا مــــــــــا َغضــــــــــــــــــــــــِ

ا     نـــــــَ كـــــح تـــــَ جـــــــابَ هـــــَ رتح َدمـــــــا حـــــِ طـــــَ ِ  َأوح مـــــَ مـــــح  الشـــــــــــــــــــ 

  
اَلةِ أو ناِحيَةٌ مِ :  أو ناحيتها َضْوُؤَها:  ِحَجابَُها:  قال ِحيَن  (2):  ُهنَا األُفُُق ، يريد الِحَجابُ  «بالِحَجابِ  حيَن تََواَرتْ » ْنها وفي َحِديِث الصَّ

،  ُحُجبٌ  جْمعُهُ  َما َحاَل بَْيَن َشْيئْين ُكلُّ :  الِحَجابُ و (3) (َحّّت َتواَرْت اِبحلِْجابِ )َغابَِت الشَّْمُس في األُفُِق واْستَتََرْت بِه ، ومنه قَْولُهُ تَعَالَى 

ُمْستَْبِطنَةٌ بين  كأَنََّها ِجْلَدةٌ قد اْعتََرَضتْ  لَْحَمةٌ َرقِيقَةٌ :  الِحَجابُ و الُحُجبَ  ولَهُ َدَعَواٌت تَْخِرق« ِحَجابٌ  (4)َما ِلَدْعَوةِ الَمْظلُوِم » وفي الحديثِ 

بَْيَن الفَُؤاِد والبَْطِن ،  تَْحُجبُ  قَْلبِِه ، وهو ِجْلَدةٌ  ِحَجابَ  َهتََك الَخْوفُ :  ومن الَمَجازِ :  وفي األَساس َصب.الَجْنبَْيِن تَُحوُل بيَن السَّْحِر والقَ 

األُمَّ عِن  يَْحُجبُونَ  ، فإِنَّ اإِلْخَوةَ  اإِلْخَوةُ األُمَّ َعْن فَِريَضتَِها تَْحُجبُ  َكَما َحَجبَهُ  ٍء َمنََع شيئاً فقدالقُلُوِب ، انتهى ، وُكلُّ َشي ُحُجبَ  وَخْوٌف يَْهتِكُ 

ْنيَا ، وبه فَسَّر بعُضهم قولَه تعالى  َجبٌَل ُدوَن َجبَِل قَافٍ :  الِحَجابُ و (5)الثُّلُِث كذا في األَساس   (َحّّت َتواَرْت اِبحلِْجابِ )الُمِحيِط بالدُّ

 النبيَّ  أَن عنههللارضيحديُث أَبي َذّرٍ  ومنه بالَمْوِت عن اإِليَمانِ  ُحِجبَتْ  اَكأَنَّهَ  ُمْشرَكةٌ  وِهيَ  أَْن تَُموَت النَّْفسُ :  الِحَجابُ و

َعْمٍرو إِلخ ، قال أَبو  «أَْن تَُموت:  قَالَ  ؟الِحَجابُ  يا رسوَل هللِا ، وما:  قِيلَ  الِحَجابُ  يَْغِفُر ِلْلعَْبِد َما لَْم يَقَعِ  هللا إِنَّ » قال وسلموآلهعليههللاصلى

ْحَمةَ فِيهما  يَْحُجبُ  حديُث أَبي َذّرٍ يَُدلُّ َعلَى أَنَّهُ اَل َذْنبَ :  وَشِمرٌ  ْرِك ، وقال ابُن ُشَمْيلٍ  (6)عِن العَْبِد الرَّ َمن » في حديث ابن مسعود ُدوَن الّشِ

اَلعُ :  النَّاِر ، ألَنَُّهَما قد َخِفيَا ، وقيل ِحَجابِ و الَجنَّةِ  الِحَجابَْيِن ِحَجابِ  إذا مات اإِلْنَساُن واقََع ما َوَراءَ :  قال «َواقََع َما َوَراَءه الِحَجابَ  اطَّلَعَ   اّطِ

أِْس ، ألَنَّ الُمَطاِلَع يَُمدُّ َرأَْسهُ يَْنُظر ِمْن َوَراءِ :  الِحَجابِ  تُْر. الِحَجابِ  َمدُّ الرَّ  وُهَو الّسِ

َكةً  الَحَجبُ و . النَّفَِس َمْجَرى :  ُمَحرَّ  نقلَه الصاغانيُّ

 األََجَمةُ.:  وفي التكملة األََكَمةُ :  َكَكتِفٍ  الَحِجبُ و

َي  ُهَو الشَّعَُر النَّابُِت َعلَى العَْظمِ  الَحاِجبُ  أَو:  ِصفَةٌ َغاِلبَةٌ  فَْوَق العَْينَْيِن بِلَْحِمِهَما وَشعَِرِهَما اللََّذانِ  العَْظَمانِ :  الَحاِجبَانِ و  بذلَك ألَنَّه، ُسّمِ

جُ :  (7)وهو ُمَذكٌَّر ال َغْيُر ، وُحِكَي :  عن العَْيِن ُشعَاَع الشَّْمِس ، قال اللِّْحيَانيّ  يَْحُجبُ   ، َكأَنَُّهْم َجعَلُوا ُكلَّ ُجْزٍء منه (8) الَحاِجبِ  إِنَّهُ لَُمَزجَّ

 ً  ، َحَواِجبُ  ج من العَْظمِ  الَحاِجبَْين ، وُهَما َمْنبُِت َشعرِ  الَحاِجبَانِ :  الَجبِينِ  فِي:  وقال أَبو زيد حاجبٍ  وكذلك يقاُل في ُكّلِ ذي:  ، قال َحاِجبا

 :  قال ناِحيَةٌ منها:  وكذا القََمرِ  ِمن الشَّْمِس  الَحاِجبُ و َحْرفُهُ ،:  ءٍ من ُكّلِ شي الَحاِجبُ و

ٍة  امــــــــَ مـــــــــَ َت غـــــــــَ ِ  حتـــــــــَح مـــــــــح ا كـــــــــالشــــــــــــــــــــــ  نـــــــــَ رَاَءتح لـــــــــَ  تــــــــــَ

َدا     ــــــــَ بٌ ب اجــــــــِ تح  حــــــــَ ــــــــ  ن ا وضــــــــــــــــــــــَ هــــــــَ ــــــــح نـ بِ مــــــــِ اجــــــــِ َ  حبــــــــِ

  
 َحَواِجبُ  اإِلْنَساِن ، واَلَحتْ  (9) بَِحاِجبَيِ  الشَّْمِس ، أَي َحْرفَُها ، ُشبِّهَ  َحاِجبُ  بََدا:  ومن الَمَجازِ :  نََواِحيَها ، وفي األَساس:  الشَّْمِس  َحَواِجبُ و

ْبحِ   َحاِجبُ  بََدا:  قَْرنَُها ، وهو ناِحيَةٌ من قُْرِصَها حيَن تَبدأُ في الطُّلُوعِ ، يقال:  الشَّْمِس  َحاِجبُ  : أََوائِلُهُ ، انتهى ، وعن األَْزَهِريّ :  الصُّ

 الشَّْمِس والقََمِر ،

__________________ 
 البيت لبشار بن برد ال للغنوي.:  وأنشد األزهري للغنوي. وهبامشه:  ( يف اللسان1)
 وكذلك يف اللسان.« قوله شهد كذا خبطه والذي يف النهاية يريد»:  د ا وهبامش املطبوعة املصريةشه:  ( عن النهاية ا وابألصر2)
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 .32( سورة ص اآية 3)
 دون  .:  ( زيد يف األساس4)
 إىل السدس.:  ( والقو  يف اللسان أيضاً وزيد فيه5)
 فيما.:  ( اللسان6)
 أي اللحياين.« وحك »:  ( اللسان7)
 وكذلك يف اللسان.« قوله ملزجج ا اجب كذا خبطه والظاهر ا واجب بدلير ما بعده. أه»:  املطبوعة املصرية( هبامش 8)
 حباجب.:  ( يف األساس9)



730 

 

َزًة َأوح قـُرحَصًة ا َفَجَعَر أَيحُكُر ِمنح َوَسِطَها ا فقالتح لَ  َرأًَة َقد َمتح ِإىل َرُجٍر ُخبـح ا  َحَواِجِبَها رح ِمنكُ :   هُ وذََكَر اأَلصمعي  َأن  امح
الَعتَـَبُة يف الَباِب ِهَي اأَلعحَل  ا واخَلَشَبُة ال جِي :  قاَ  اأَلزهريّ :  ويف اللسان (1)َأي ُحُروِفَها ا وهو جَمَاٌز ا كما يف اأَلساس 

اِعرٌ  َحاِجبُ و  .ا َاِجبُ :  فـَوحَ  اأَلعحَل  َعرَاِئِهمح ا الِفيِر شــــَ ٌم ا وأَ  َحاِجبٌ و  ِمنح شــــُ ٌس أَبُواســــح َبٌة  َحاِجبٍ  وح حح الِكاَليب  َلُه صــــُ
َاِعيُر بُن ُ َم ِد بن  َحاِجبُ  ا وأَبُو ُ َم دٍ  َحاِجبٌ  َرَو  عنه ابـحُنهُ  َياَن ا وأَبُو َعِليٍّ ِإلح  [َأمحد بن]بُن َأمححََد بن ترجَم بِن ُسفح

 ّي.الُبَخارِيِّ عن الِفَربحرِ  (3)الُكَشاينّ رَاِويَُة  حاِجبٍ  (2)
ثُونَ :  بُن أَْحَمَد الطُّوِسيُّ  َحاِجبُ و بِن تَْيٍم الَخْزَرِجيُّ البَيَاِضيُّ ،  بُن َزْيدٍ  حاجبُ و األَْشَهِليُّ ِحْلفاً ، اْستُْشِهَد يَْوَم اليََماَمةِ  بُن يَِزيدَ  حاجبُ و ُمَحّدِ

ُعَطاِرُد بُن ُعَمْيِر بِن ُعَطاِرٍد ، والقَْعقَاُع بُن :  بِن ُزَراَرةَ التَِّميِميُّ ، لَهُ ِوفَاَدةٌ ، ِمْن َولَِدهِ  حاجبِ  وُعَطاِرُد بنُ  َشِهَد أُُحداً ، وهو أَُخو الُحبَابِ 

هو أَبُو الَوفَاِء :  هَذا حاِجبٌ و ، وهم أَْشَراُف بَنِي تَِميٍم ، حاجبٍ  بن ُعمير ، ولَِقيُط بُن ُعَطاِرِد بنِ ِضَراِر بِن ُعَطاِرِد بِن ُعمير ومحمد 

ٍة َمْشُهوَرةٍ ، َساقََها الَحلَبِيُّ وَغْيُره ، وإِليِه يُِشيُر القَائِلُ   :  َصاِحُب القَْوِس الُموَدَعِة ِعْنَد ِكْسَرى في قِصَّ

ِس  وح قـــــــــــَ ا بـــــــــــِ نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ لـــــــــــَ تح عـــــــــــَ اَلهـــــــــــَ هـــــــــــَ بـــــــــــِ اجـــــــــــِ   حـــــــــــَ
ٍس     وح يــــــــــــــٍم بــــــــــــــقــــــــــــــَ يــــــــــــــَه متــــــــــــــَِ اتــــــــــــــِ هــــــــــــــَ بــــــــــــــِ اجــــــــــــــِ  حــــــــــــــَ

  
 َصَحابِيُّوِن.

ِريُر.:  الَمْحجوبُ و  الضَّ

بٌ و ، َمْحُجوبٌ  وَمِلكٌ   عِن الناِس. اْحتََجبَ و ، ُمْحتَِجبٌ و ، ُمَحجَّ

يَِر. الَحاِجبِ  ذُو:  ويقاُل له قَائٌِد فَاِرِسيٌّ :  الَحاِجبَْينِ  ذُوو  أَيضاً ، له ِذْكٌر في الّسِ

َكةً  الَحَجبَتَانِ و  :  ، قال ُطفَْيلٌ  َحْرفَا الَوِرِك الُمْشِرفَاِن على الَخاِصَرةِ :  ، ُمَحرَّ

رِفــــــــــــــًا  ونا ُمشــــــــــــــــــــــــــــح اِورَادًا وحــــــــــــــُ اهتــــــــــــــَُ بــــــــــــــَ جــــــــــــــَ   حــــــــــــــَ
ِب     جـــــــــِ نـــــــــح وملَ مـــــــــُ عـــــــــُ دح تــــــــــُ اٍن قـــــــــَ اُت ِحصـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ (4)بــــــــــَ

 

  
ا يَِلي الَحْرقَفَتَْيِن ، والَجْمع:  وقيل لعَانَِة الُمْشرفَاِن على َمَراّقِ البَْطِن من يَِميٍن وِشَمالٍ العَْظَماِن فوق ا هما أَو  هما ُرُؤوس َعْظَميِ الَوِرَكْيِن ِممَّ

 : قَال امرؤ القَْيس َحَجبَاتٍ  وثاََلثُ  الَحَجبُ 

رِفَاٌت َعَل  الَفا ِ  َحَجَباتٌ َلُه   ُمشح
 َرأِْس الَوِرِك.:  (5) الَحَجبَةِ  وفََرٌس ُمْشِرفُ :  وفي األَساس ما أَْشَرَف على ِصفَاِق البَْطِن من َوِرَكْيهِ :  َرِس من الفَ  الَحَجبَتَانِ و

 ع.:  كأَِميرٍ  الَحِجيبُ و

ً و هُ :  اْستَْحَجبَهُ و .َحَجَب الَحاِجُب يَْحُجُب َحْجبا من تَاِسِعَها ، وبِيَْوَمْيِن ِمْن  (6) الَمْرأَةُ بِيَْومٍ  اْحتََجبَتِ  يقالو .الِحْجبَة:  وفي نسخة الِحَجابَةَ  َوالَّ

 .(7)بيَْوٍم من تاِسِعَها ، هذا كالُم العرب  مْحتَِجبَةً  يَقُولُوَن أَْصبََحتْ  إَِذا َمَضى يَْوٌم من تاِسِعَها تَاِسِعَها ، يقال ذلك للمرأَةِ الَحاِملِ 

ا يُْستَْدَرُك عليه  َصْدُرهُ ، أَي ضاَق. بَ َحجَ :  * وِممَّ

 ِعْنَد بَْعِض الُملُوِك. الِحَجابَةَ  نَْحِويٌّ أُُصوِليٌّ َمْشُهوٌر َكاَن أَبُوهُ يَتََولَّى:  الَحاِجبِ  وأَبُو َعْمِرو بنُ 

حمِن بِن أَْحَمَد بِن محمٍد الِمْكنَاِسّيِ نَِزيِل َمكَّةَ ، من :  الَمْحُجوبُ و وتوفي  (8) 1043أَْقَراِن التشاشي ُوِلَد بمْكنَاَسةَ سنة لَقَُب القُْطِب َعْبِد الرَّ

 وله أَحواٌل مشهورةٌ ، أََخَذ عنه ُشيُوُخ َمَشايخِ َمَشايِِخنَا. 1085بمكة سنة 

بو  ائِّي ، اْشتَغََل بالَحديث قليالً وأَجاَزنَا.لَقَُب َجَماَعة منهم َشْيُخنَا الصالُح الصُّوفِيُّ َصِفيُّ الديِن أَْحَمُد بُن عبِد الرحمِن الَمخَ :  كُمعَظَّمٍ  الُمَحجَّ

 ُكْنيَةُ ِعيَسى بِن نَْجٍم القَُرِشّي بن َعّمِ البُْرَهاِن الدُُّسوقِّي. الَحَواِجبِ  وأَبُو
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__________________ 
 ( الرواية نقلت عن اللسان ا وخمتصرة يف األساس.1)
 ( زايدة عن اللباب البن األثري.2)
 آخر من رو  صحيح البخاري عن الغربري.:  اللباب( يف 3)
قوله وحرا كذا خبطه والذي يف األســــــاس وحرّا ولعله الصــــــواب »:  وما أثبتناه وحّوا عن اللســــــان. وهبامش املطبوعة املصــــــرية« وحرا» ( ابألصــــــر4)

 والوردة لون وكذا ا ّوة.
 س الور .رأ:  فرس مشرف اَ َجب واَ َجَبات. وا جبة:  ( يف األساس5)
 ا امر من يوم لسعها ا وبيوم من لسعها.:  ( يف اللسان6)
 «قوله هذا لعله هذا كالم لسان العرب.»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
 «ولعله الصواب. 1023ابلنسخة املطبوعة سنة »:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
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 بَْطٌن من العَلَِويِّين.:  البَابِ  َحاِجبِ  وبَنُو

بَةٌ  َرأَةٌ وامْ  َد ِلْلُمبَالَغَةِ  ُمَحجَّ  َكُمَخدََّرةٍ وُمَخبَّأَةٍ.:  ، كمعظَّمة ، ُشّدِ

َكةً   البَْيِت الشَِّريِف. ِحَجابَةَ  بَنُو َشْيبَةَ ِلتََولِّيِهم:  والَحَجبِيُّوَن ، ُمَحرَّ

 ْحَوُل.، َرَوى عنه عاِصٌم األَ  (1)َسَواَدةُ بُن َعاِصٍم العَنَِزّي :  َحاِجبٍ  وأَبُو

 .الَحاِجبِ  العَِظيمُ :  الُمَحْوِجبُ و

َكةً  الَحَدبُ :  [حدب] ْدِر والبَْطنِ  هو ُمَحرَّ ً  كفَِرحَ  َحِدبَ  بخالِف القَعَِس ، وقد ُخُروج الّظْهِر وُدُخوُل الصَّ  اْحَدْوَدبَ و هللاُ َزْيداً ، أَْحَدبَ و َحَدبا

 :  ، قال العَُجْيُر السَّلُوِليُّ  تََحاَدبَ و

يِن  ــــــــــــح تُ رَأَت اَدبــــــــــــح نح  حتــــــــــــََ كــــــــــــُ نح يــــــــــــَ َداَة ومــــــــــــَ  الــــــــــــغــــــــــــَ

ريُ     ثــــــــــــِ َو كــــــــــــَ هــــــــــــح ــــــــــــَ اِء فـ
َ

اِم املــــــــــــ َر عــــــــــــَ بــــــــــــح ــــــــــــَ ىًت قـ  فــــــــــــَ

  
َحهُ شيُخنَا ،  ُحُدوبٌ :  وفي بعض النسخ ُحُدورٌ :  الَحَدبُ و األَِخيَرةُ عن سيبويِه. َحِدبٌ و الَحَدبِ  بَيِّنُ  أَْحَدبُ  ُهوَ و بالبَاِء الموحدة بدَل الراِء وَرجَّ

ةِ ، وِمثْ  ة ، والنَُّسخِ الصِحيَحِة الَمتْلُوَّ :  لُهُ في لسان العرب وعبارتُهوأَْنَكَر الَراَء ، وَجعَله تصحيفاً ، مع أَنَّه الثابُت في األُصوِل الَمْقُروَّ

يحِ :  ي بعض النسخوف الَمْوجِ  َكَحَدب فِي َصبَبٍ  ُحُدور:  الَحَدبَ و ْمِل ، الّرِ  أَْحَدابٌ  والَجْمعُ  (2) الِغلَُظ الُمْرتَِفُع مَن األَْرِض :  الَحَدبُ و والرَّ

 :  ، قال كعُب بن ُزَهير ِحَدابٌ و

ر   ظــــــــــَ ــــــــــَ وحمــــــــــًا ت ــــــــــَ َدابُ يـ ا  حــــــــــِ هــــــــــَ عــــــــــُ ــــــــــَ رحفـ ــــــــــَ  اأَلرحِض يـ

يـــــــــــــرُ     زحيـــــــــــــِ ـــــــــــــَ يـــــــــــــرٌت وتـ لـــــــــــــِ ِض ختـــــــــــــَح َوامـــــــــــــِ َن الـــــــــــــلـــــــــــــ   مـــــــــــــِ

  
َكةً  الَحَدبَةو إِالَّ  الَحَدبَةُ  َما أَْشَرَف وَغلُظ واْرتفَع ، َواَل تَُكونُ :  ِء ، قاله األَْزَهِرّي ، وِمَن األَْرِض في الظَّْهِر النّاتِى الَحَدب (3)َمْوِضُع :  ، ُمَحرَّ

، ونََزلُوا  (4)النَّْشُز وَما أَْشَرَف ِمْنهُ  (4)، وِهَي  َحَدبَةٍ وَ  مَن األَْرِض  َحَدبٍ  نََزلُوا في:  ومن المجاز:  في قُّفٍ أَْو ِغلَِظ أَْرٍض ، وفي األَساِس 

من ُكّلِ أََكَمٍة ، :  يُِريُد يَْظَهُروَن ِمْن َغِليظ األَْرِض وُمْرتَِفِعها ، وقال الفّراء (5) (َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدب  يَ ْنِسُلونَ )، وفي التنزيل  ِحَدابٍ  في

 تَِفعٍ.من ُكّلِ موضعٍ ُمرْ  (6)أَي 

اج َحَدبُ :  وقِيَل َمْوُجهُ ، وقال األَزهريّ  فِي َجْريِهِ  تََراُكُمهُ :  وفي نسخة تََراُكبُهُ :  ِمَن الَماءِ  الَحَدبُ و  : الَماِء َما اْرتَفَع ِمْن أَْمَواِجِه ، قال العجَّ

َج الش َماِ    الَغِديرِ  َحَدبَ َنسح
ُك الَماِء ، وأَْمَواُجه.:  الغَِديرِ  َحَدبُ :  ويقال:  قال ابن األَعرابيّ   تََحرُّ

ْمِل ، وُهَو ما َجاَء به  َحَدبِ  السَّْيِل بالغُثَاِء ، وُهَو اْرتِفَاُعهُ وَكثَْرتُهُ ، ونََظَر إِلى َحَدبُ  َجاءَ :  ومن المجاز يُح فاْرتَفَع. (7)الرَّ  الّرِ

لَُع قال األَزهريّ :  ، قاله األَصمعّي ، وقال غيُره الَحَدرُ كالَحَدِر  فِي الِجْلدِ  الَكائِنُ  األَثَرُ :  الَحَدبُ و  وصوابُه بالجيم.:  الّسِ

 أَي النَِّصّيِ. َكثِيَرتُهُ :  َحِدبَةٌ  النَِّصيُّ ، وأَْرضٌ  هو نَْبٌت أَو:  الَحَدبُ و

 :  قال الفرزدق َما تَنَاثََر ِمَن البُْهَمى فَتََراَكمَ :  الَحَدبُ و

اَلِم  يــــــــح ِ اأَلعــــــــَ اح نح بــــــــَ ي  مــــــــِ َدا ا ــــــــَ ا  (8)غــــــــَ َد مــــــــَ عــــــــح ــــــــَ  بـ

َر      َدبُ جــــــَ رُهح  حـــــــَ اصــــــــــــــــــــِ تح َأعـــــــَ اجـــــــَ مــــــَ  وهـــــــَ هــــــح ــــــُ  الــــــبـ

  
ً :  البُْهَمى َحَدبُ :  قال ابن األَْعَرابِيّ  ْمِل ، وهو َمَجاٌز. كَحَدبِ  َما تَنَاثََر منه فََرِكَب بعُضه بْعضا  الرَّ

تَاءِ  الَحَدبُ و تَاِء ، وهو مجاٌز ، في الناموس َحَدبُ  أََصابَنَا:  يقال  بَْرِدهِ ِشدَّةُ :  ِمَن الّشِ وَهَذا :  ، قال شيخنا األَْحَدبِ  لَكْونَِها السَّبَب ِلقْعَدةِ :  الّشِ

ا يُْقَضى له العََجُب ، وقال ابُن أَْحَمَر في صفة فََرِس   :  السَّبَُب ِممَّ
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ا  ِر مــــــــــَ دح َدبُ ملَح يــــــــــَ ُه  حــــــــــَ قحصــــــــــــــــــــــــُ اِء ونـــــــــــَ تــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــِّ

د دِ و     خـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رُُه وملَح يـ ابـــــــــــــِ نـــــــــــــَ تح صـــــــــــــــــــــــــــَ  َمضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 والعنزي ابلنون والزاي. أبو حاجب البصري أخرج له مسلم.:  قا « العرتيب» ( عن تقريب التهذيب ا وابألصر1)
 الغلة من األرض يف ارتفاع.:  ( اللسان2)
 .«مواضيض» ( عن اللسان ا وابألصر3)
 «منها. .... وهو»:  ( يف األساس4)
 .96( سورة األنبياء اآية 5)
 .«أي من» بد « ومن»:  ( يف اللسان6)
 جاءت به.:  ( يف األساس7)
 األعيلم.:  ( اللسان8)
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ْملُ  اْحَدْوَدبَ و  اْحقَْوقََف.:  الرَّ

مِّ  األُُمورِ  ُحْدبُ و  :  وهو مجاٌز قال الراعي َحْدبَاءُ :  واِحَدتَُها ةَجْمُع َشاقٍَّة ، وهو األَْمُر الذي فيه َمَشقَّ  َشَواقَُّها:  بالضَّ

ه  تح بـــــــــــــــِ َزلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ا ِإَذا نـ هـــــــــــــــَ َزمـــــــــــــــُ رحَواُن َأحـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

بُ     دح واًل  حــــــــــــُ بحمــــــــــــُ ا مــــــــــــَ ُهــــــــــــَ ريح وِر ا وخــــــــــــَ ــــــــــــُ (1)األُم
 

  
دَّةُ ، وُخطَّةٌ :  األَْحَدبُ و ِعْرٌق ُمْستَْبِطٌن َعْظَم :  األَْحَدبُ و الَحْدبَاءِ  باِرَدةٌ ، ُشبَِّهْت بالدَّابَّةِ َشِديَدةٌ ، :  َحْدبَاءُ  ، وَسنَةٌ  ُحْدبٌ  ، وأُُمورٌ  َحْدبَاءُ  الّشِ

َراع ْجَل ُكلََّها.:  فِي َوظيفَيِ الفََرِس  األَْحَدبَانِ :  وقيلَ  الذِّ ا العَُجايَتَاِن فَالعََصبَتَاِن تَْحِماَلِن الّرِ  ِعْرقَاِن ، وأَمَّ

 :  أَنشد ثعلب (*) تعالى بَمكَّةَ َحَرَسَها هللا في ِديَاِرِهم ، أَو هو أََحُد األَثْبَِرةِ  ةَ َجبٌَل ِلفََزارَ :  األَْحَدبُ و

ُ  أَ  نـــــــــــطـــــــــــِ يـــــــــــَ َواَء فــــــــــــَ َض الـــــــــــقـــــــــــَ ِر الـــــــــــر بـــــــــــح  ملَح َتســـــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــَ ُ و     ل َداُء لـــــــــــَح ـــــــــــح ي ـــــــــــَ وحَم بـ ـــــــــــَ ـــــــــــيـ َك ال ـــــــــــح ربَن رح ختـــــــــــُح  هـــــــــــَ

  

ٍة  قـــــــــــَ ـــــــــــح َويـ َ ســـــــــــــــــــــــــُ اح ُف اأَلرحاَيِح بـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ خـــــــــــح مـــــــــــُ  فـــــــــــَ

َدبَ و     لـــــــــــِ ُ   َأحـــــــــــح ِدَ  ختـــــــــــُح هـــــــــــح َد عـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ اَدتح بـ  كـــــــــــَ

  
ى كلُّ واحٍد منهم  .بأَْحَدبَ  اوالذي يَْقتَِضيِه ِذْكُره في أَْشعَاِر بَنِي فََزاَرةَ أَنَّه في ِديَاِرِهم ، ولعَلَُّهَما َجبَاَلِن يَُسمَّ

ومِ :  ُمَصغَّراً  األَُحْيِدبُ و  :  ُمْشِرٌف على الَحَدِث الذي َغيََّر بِنَاَءهُ َسْيُف الدَّْولَِة ، َذَكَره أَبُو فَِراِس بن حْمَداِن فقالَ  َجبٌَل بالرُّ

ِر و  هــــــــــح لــــــــــَ   ــــــــــَ ِدبِ يــــــــــوٍم عــــــــــَ يــــــــــح ٍم  اأُلحــــــــــَ لــــــــــِ ظــــــــــح  مــــــــــُ

رُ     يــــــــــــٌ  أَزَاهــــــــــــِ ِد بــــــــــــِ نــــــــــــح يــــــــــــِ  اهلــــــــــــِ بــــــــــــِ اَلُه بــــــــــــِ  جــــــــــــَ

  

اِر فــــــــــــيــــــــــــه فــــــــــــّ ُم الــــــــــــكــــــــــــُ تح أُمــــــــــــَ هــــــــــــا  أَتــــــــــــَ ُؤمــــــــــــ   يـــــــــــــَ

رُ     ِب كـــــــــــــافـــــــــــــِ الـــــــــــــِ طـــــــــــــَ
َ

ُدوُد املـــــــــــــ ِ ممـــــــــــــَح اح  ِإىل ا ـــــــــــــَ

  

يب بـــــــــه  َحســـــــــــــــــــــــح وحَم  (2)فـــــــــَ ـــــــــَ ِدبِ يـ يـــــــــح ًة  اأُلحـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــح  َوقـ

رُ     اصـــــــــــــــــــــِ نـــــــَ ىَن اخلـــــــَ ثـــــــح ـــــــُ زِّ تـ ـــــــعـــــــِ ا يف ال هـــــــَ لـــــــِ ثـــــــح لـــــــَ  مـــــــِ  عـــــــَ

  
 :  وقال أَبو الطيِّب المتنَبِّي

وحَم  ُم يــــــــــــــــَ رحهتـــــــــــــــَُ ثــــــــــــــــَ ِدبِ نــــــــــــــــَ يـــــــــــــــح َرًة  اأُلحـــــــــــــــَ ثــــــــــــــــح  نــــــــــــــــَ

ا     مـــــــــــَ مُ كـــــــــــَ ُروِس الـــــــــــد رَاهــــــــــِ وحَ  الـــــــــــعـــــــــــَ َرتح فــــــــــــَ ثـــــــــــِ  نـــــــــــُ

  
أَي يُْستَْعَمُل ُمْعَرباً أَيضاً ، نَقَلَه الفراء ، وهو  ع ، ويُْعَربُ :  َحَدابِ و الشَِّديَدةُ القَْحِط ، السَّنَةُ الُمْجِدبَةُ  َمْبِنيٌّ على الَكْسِر. كقََطامِ  َحَدابِ و

 :  المعروُف المشهوُر ، قال جرير

وحَم  ـــــــــــَ ّرَِدتح يـ دح جـــــــــــُ قـــــــــــَ َدابِ لـــــــــــَ ا ُكـــــــــــمح  ا ـــــــــــِ  ِنســـــــــــــــــــــــــَ

ا    وُرهــــــــــَ هــــــــــُ تح مــــــــــُ لــــــــــ  ــــــــــَ ا وقـ يــــــــــهــــــــــَ الــــــــــِ اَءتح جمــــــــــََ  َفســــــــــــــــــــــــَ

  
يَْنِزلَُها بَنُو َشبَابَةَ ، قَوٌم ِمْن فَْهِم بِن  ِجبَاٌل بالسََّراةِ :  الِحداب:  قاَل أَبُو َحنِيفَةو َمْعُروفٌ  ع بَِحْزِن بَنِي يَْربُوعٍ ، لَهُ يَْومٌ :  َكِكتَابٍ  الِحَدابُ و

 مالٍك.

وُز غيُرهُ ، وقال اَل يَجُ :  (3)نقَلَه الطُّْرُطوِشيُّ في التفسير ، وهو المنقول عن الشافعّي ، وقال أَْحَمُد بُن ِعيَسى  كُدَوْيِهيَةٍ  ُمَخفَّفَةً  الُحَدْيبِيَةُ و

اسُ  (4)التَّْخِفيُف أَْكثَُر :  السَُّهْيِليُّ   بِعْلِمه من أَهِل العََربِيّة عنِ  (5)سأَلُت كلَّ َمْن لَقيُت ممن َوثِْقُت :  عنَد أَهِل العربية ، وقال أَبو َجْعفٍَر النَّحَّ

 وقَْد تَُشدَّدُ  بَْكِريُّ عِن األَصمعّيِ أَيضاً ، وِمثْلُه في الَمَشاِرق والَمَطالع ، وهو رأُْي أَْهِل الِعَراقِ فلم يَْختَِلفوا علَى أَنََّها ُمخففَةٌ ، ونقَلَه ال الُحَدْيبِيةِ 

ثِيَن ، وقال بعُضُهم ةُ الفُقََهاِء والُمَحّدِ ِقيَن ، والتثقيل عنَد أَْكثَِر التَّْخِفيُف هو الثَّابُِت عند الُمَحقِّ :  يَاُؤَها ، كما َذَهب إِليه أَهُل الَمِدينَِة ، بَْل عامَّ

ثِيَن أَْنَكَر التخفيَف ، وفي العناية ثِيَن ، بل كثيٌر من اللُّغَِويِّيَن والُمَحّدِ الُمَحقِّقُوَن على التَّْخِفيِف كما قاله الشافعيُّ وغيرهُ ، وإِن َجرى :  الُمَحّدِ

، على َطِريِق ُجدَّةَ ُدوَن  َمكَّةَ ، َحَرَسَها هللا تعالى (6) بِئٌر قُْربَ  إِنََّها:  مصباحالجمهوُر على التشديِد ، ثم إِنهم اختلفوا فيها ، فقال في ال

ُروَن أنها قَِريبَةَ من قَْهَوة الشَُّمْيِسّي ، ثم أُطِلق على الَمْوِضعِ ، ويقال في الَحَرِم ،  (7)في الِحّلِ وبعُضَها  (7)بعُضها :  َمْرَحلٍَة ، وَجَزَم الُمتَأَّخِ

إِنََّها على َمْرَحلٍَة من َمكَّةَ أَو أَقلَّ :  انتهى ، ويقال ، إِنَّها واٍد بَْينَهُ وبيَن َمكَّةَ َعَشَرةُ أَمياٍل أَو َخْمَسةَ َعَشَر ِميالً ، على طريق ُجدَّةَ ، ولذا قيل
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يَْت بالبِئِر التي ُهنَاَك عنَد َمْسِجِد الشََّجَرةِ ، وبينََها وبيَن الَمِدينَِة تِْسُع َمَراِحَل ، وَمْرحَ إِنها قَْريَةٌ ليست :  من َمْرَحلٍَة ، وقيل لَةٌ إِلى بالَكبِيَرةِ ُسّمِ

 مكةَ ، وهي أَْسفَل َمكَّةَ ، وقال

__________________ 
 مسؤواًل.:  ( األساس1)

 [.والشدة: ] يف القاموس )*(
 هبا.:  البلدان( يف معجم 2)
 أمحد بن حي .:  ( يف املصباح3)
 أعرف.:  ( يف املصباح4)
 أث .:  ( يف املصباح5)
 بقرب.:  ( يف املصباح6)
 .«. وبعضه.. بعضه»:  ( املصباح7)
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ها ِحريف ا:  مالك اِر َأن  بعضـــــَ َيتح  َأو وهي من ا ََرِم ا وَحَك  ابُن الَقصـــــ  َجَرةٍ  لُِّ اَبءَ  ِلشـــــَ ا وهي الجي  (1) ُهَنا َ كانت   َحدح
َواِن. َعُة الرِّضح  كانت حَتحتَـَها بـَيـح

 َماٌء ِلَجِذيَمةَ.:  الَحْدبَاءِ  تَْصِغيرُ  الُحَدْيبَاءُ و

بُ و ، تَعَلَّقَ :  بِهِ  تَحدَّبَ و  ِء الُمالِزُم له.الُمتَعَلُِّق بالشَّيْ  الُمتََحّدِ

ُ  تََحدَّبَتِ و وَحنَا ، تَعَطَّفَ :  َعلَْيهِ  تََحدَّبَ و ْج وأَْشبَلَتْ  أَي الَمْرأَة  يَْحَدبُ  بالَكْسرِ  كَحِدبَ  َعلَى َولَِدَها ، أَي أَقَاَمْت من غيِر تَْزِويجٍ وَعَطفَتْ  لم تَتََزوَّ

ً  ، َمْفتُوَح الُمَضاِرعِ ، ،  الَحَدبِ  ِمثْلُ :  الَحَدأَ :  ، قال أَبُو َعْمٍرو بَتْ كتََحدَّ  الَمْرأَةُ على َولَِدَها َحِدبَتِ و أَي في المعنييِن ، فيهما َحِدبٌ  ، فهو َحَدبا

ً  َعلَْيهِ  َحِدْبتُ وَ  َحِدثُْت َعلَْيِه َحَدأً  أَْي  «َعلَى الُمْسِلِمينَ  أَْحَدبُُهمْ و» في حديث علّيٍ يَِصُف أَبَا بَْكٍر رضَي هللا عنهما ،و أَي أَْشفَْقُت عليه ، َحَدبا

 َعلَى َحفََدةِ الِعْلِم واألََدب. الَحَدبُ :  إَِذا َعَطَف ، ومنه قولُهم يَْحَدبُ  َعلَْيهِ  َحِدبَ  أَْعَطفُُهْم وأَْشفَقُُهم ، ِمنْ 

 :  في قصيدة َكْعِب بن ُزهير الَحْدبَاءُ و

ُه  تـــــــــُ اَلمـــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــَ الـــــــــَ ثـــــــــَ  وِإنح طـــــــــَ ـــــــــح ِن أُنـ ر  ابـــــــــح  كـــــــــُ

ٍة     لـــــــــــــَ  آلـــــــــــــَ وحمـــــــــــــًا عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اَبءَ يـ دح و ُ  حـــــــــــــَ مـــــــــــــُ   ـــــــــــــَح

  
ْعبةَ الشَِّديَدةَ ، ويقالُ  بالَحْدبَاءِ و أَراَد باآللَِة الَحالَةَ ،:  النَّْعِش ، وقيليُِريُد على   الُمْرتَِفعَة.:  الصَّ

 .َحْدبَاءُ  َشِديَدة بَاِرَدةٌ ، وُخطَّةٌ :  َحْدبَاءُ  ، وَكَذا َسنَةٌ  َحْدبَاءَ  ُحِمَل َعلى آلَةٍ :  ومن الَمَجازِ 

ً  الَحْدبَاءُ و  ومن المجاز:  َجْمُع َحْرقَفٍَة ، وهي َرأُْس الَوِرِك ، وفي األَساس:  وَعْظُم َظْهِرَها ، والَحَراِقفُ  (2) بََدْت حراقِفَُها التي ةُ الدَّابَّ :  أَْيضا

َحَدابِيُر ،  ُحْدبٌ  (4)بَاٌر ، ويقال ُهنَّ ِحْدبِيٌر وِحدْ  َحْدبَاءُ :  وكذلك يقالُ :  بَدْت َحَراقِفَُها ِمْن ُهَزاِلَها ، انتهى ، وفي اللسان:  (3) َحْدبَاءُ  َدابَّةٌ : 

َب منها ُربَاِعيٌّ ، كذا في األَساس.« الحدب» انتهى ، أَي ُضمَّ إِلى ُحُروفِ   َحْرٌف رابٌع فَُرّكِ

 :  َسِريٌع ، قال:  أَْحَدبُ  َوِسيقٌ وَ 

ر ُب  قـــــــــــــــــــــَ نح تــــــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــــــُ ا وملَح تـــــــــــــــــــــَ ر هبـــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــٌ      اَن َوســـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــ  ـــــــــــَ ِر تـ نح َأهـــــــــــح َدبُ مـــــــــــِ  (5) َأحـــــــــــح
  

 كذا في اللسان.

يّ و َعْنهُ َكَضَرَب إَِذا َدافََع عنه ، وَمنَعَه ، َحَكاهُ َغْيُر واِحٍد ، نَقَلَه شيُخنَا َحَدبَ :  المَدافَعَةُ ، يقالُ :  الَحْدبُ و َوَجْدُت َحاِشيَةً :  قال الشيُخ ابُن بَّرِ

ةَ  لُْعبٍَة ِللنَّبِيطِ  اْسمُ  َحَدْبَدبَى من أَْصِل الِكتَابِ َمْكتُوبَةً لَْيَسْت  . (6)وأَْنَشَد ِلَسالم بِن َداَرةَ يَْهُجو ُمرَّ  ابَن رافِعٍ الفََزاِريَّ

َدَب  َدبــــــــــــــح َدَب  حــــــــــــــَ َدبــــــــــــــح انح  حــــــــــــــَ يــــــــــــــَ ــــــــــــــح بـ  اي صــــــــــــــــــــــــــــِ

انح     ــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــِن ُذبـ زَاَرَة ب ــــــــــــــــــــَ يِن فـ ــــــــــــــــــــَ  ِإن  ب

  

انح  مح  ِِنحســـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ تـ ـــــــــــــــَ تح انقـ ر قـــــــــــــــَ دح طـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

نح     ـــــــــــر محـــــــــــحَ ِ  ال ـــــــــــح ل َ بح خبـــــــــــِ جـــــــــــِ ٍإ َأعـــــــــــح ـــــــــــ  ي (7)ُمشـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ةُ تجعُل مكاُن الباِء األُولى نُوناً ، ومكاَن الباِء الثانيِة الماً ، وهو َخَطأٌ ، وسيأْتي في ح د ب د.:  قال الصاغانيّ   والعَامَّ

 : * ومما يستدرُك عليه

مِّ  ُحْدبَانُ   ُمَكدٍَّم َكَذا ضبَطه الحافُظ.َجدُّ َربِيعَةَ بِن :  بالضَّ

، وقِد اْنقََرَضْت َدْولَتُُهْم بعد  َحَداِربَةٌ :  ، والَجْمعُ  ِحْدِربِيُّ :  قَبِيلٍَة من ُكبََراِء َسَواِكَن وُملُوِكَها ، والنِّْسبَة:  بالكسر أَبو ِحْدِربٌ : و [حدرب]

تِّين وتِْسِعَمائة ، َذَكره شيُخنَا والمقريزي.  الّسِ

َماحِ ،  الَحْرب ِلُشْهَرتِِه ، يَْعنُوَن به الِقتَال ، والذي َحقَّقَه السَُّهْيِليُّ أَنَّ  م نَِقيُض السَّْلمِ  الَحْربُ :  [حرب] َهاِم ، ثُمَّ الُمَطاَعنَةُ بالّرِ هو التََّراِمي بالّسِ

 اَحُموا ، قاله شيخنا ، وفيثُمَّ الُمَجالََدة بالسُّيُوِف ، ثُمَّ الُمعَانَقَةُ ، والُمَصاَرَعةُ إِذا تَزَ 

__________________ 
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 هنالك.:  ( يف إحد  نسخ القاموس1)
 وانقة حدابء كذلك.:  ويف اللسان« وانقة حدابء»:  ( يف الصحاح2)
 .. وقد أشار إىل ذلك يف هامش املطبوعة املصرية« وانقة حدابء حدابر.:  ( يف األساس3)
 .«هي» ( عن اللسان ا وابألصر4)
 .«تبان» بد « نيان»و « تكن» بد « تكد»:  اللسان( 5)
 .«مرّ »:  ( يف اللسان6)
 :  ( بعدها يف اللسان7)

ـــــــــــــــــــاس أبكـــــــــــــــــــر اجلـــــــــــــــــــرذان  ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــم ال  غـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــت

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــر  اجلــــــــــــــــــــار ونــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــرانو    

  

 ..«.. . عل  وزن معظم وهو املختلف اخلل  املختلة.. قوله مشيإ« وهبامش املطبوعة املصرية
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ريَايفّ ا وتصغريَُها ا َرحبُ : و  اللسان َفُة ا هَذا قـَوحُ  السِّ ُلَها الصِّ  (1)ا بغرِي َهاٍء ا روايًة عن العرب ا ألَن ُه  ُحَريحبٌ  أُنـحَث  وَأصح
غ ُر بغرِي هاٍء ا (2) [ نيث]يف اأَلصــــــر مصــــــدٌر وِمثـحُلَها ُذَريحٌض وقـَُويحٌ  وفـَُريحٌ  ا أُنـحَث  ا كر ذلك  َأَحُد ما  : ُحَريحبٌ و  ُيصــــــَ

 :  حكاُه ابُن اأَلعرايّب ا وأَنشد وَقدح ُتذَك رُ  َشذ  من هذا الَوزحنِ 
َو ِإَذا و  رحبُ هـــــــــــــــح ُه  ا ـــــــــــــــَ ابـــــــــــــــُ قـــــــــــــــَ ا عـــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــَ

ي     ظـــــــــــِ تـــــــــــَ لـــــــــــح اِء تــــــــــــَ قـــــــــــَ رحُه الـــــــــــلـــــــــــِّ هُ كـــــــــــَ رَابـــــــــــُ  (3) حـــــــــــِ
  

 ُحُروبٌ  ج إِنََّما َحَملَه على َمْعنَى القَتِْل أَِو الَهْرجِ و (2) [أَنه]وعندي :  قالواألَْعَرُف تَأْنِيثَُها ، وإِنَّما ِحَكايَةُ ابِن األَْعَرابِّي ناِدَرةٌ ، :  قال

ْلُم ،  الُمَحاَربَةِ  ألَنهم ذهبوا بها إِلى الَحْربَ  أَنَّثُوا:  َعلَى َساٍق ، وقال األَزهريّ  الَحْربُ  ، وقاَمتِ  َحْربٌ  َوقَعَْت بَْينَُهم:  ويقال وكذلك الّسِ

 إِلى الُمَسالََمِة فتَُؤنَُّث. (4)يُْذَهُب بهما  والسَّْلُم ،

. َوبَْينَُهمْ  َمْعَشَر الُمْسِلِمينَ  بِاَلُد الُمْشِرِكيَن الَِّذيَن اَل ُصْلَح بَْينَنَا:  الَحْربِ  َدارُ وَ   ، وهو تَْفِسيٌر ِإْساَلِميٌّ

في حديث علّي و ، َحْربٍ  صاِحبُ :  ِمْحَرابٌ و ِمْحَربٌ :  ، وقيل ُشَجاعُ  الَحَربِ  َشِديدُ  أَي ِمْحَرابٌ و بكسر الميم ِمْحَربٌ وَ  َكعَْدلٍ  َحْربٌ  َرُجلٌ وَ 

ً  فاْبعَث َعلَْيِهْم َرُجالً » كّرم هللا وجهه ً  (5) «ِمْحَربا عاِرفاً بَِها ، والِميُم مكسورةٌ ، وهو من أَْبنِيَِة الُمبَالَغَِة كالِمْعَطاِء ِمَن  بالَحْربِ  أَي معروفا

ً  َما َرأَْيتُ » في حديث ابِن عباٍس قال في َعِلّيٍ و العََطاِء ، ِه ، ُمَحاِربٌ :  ِمْحَربٌ  وَرُجلٌ  «ِمثْلَهُ  ِمْحَربا  َعُدوٌّ  لي ، أَي َحْربٌ  َرُجلٌ :  يقالُ و ِلعَُدّوِ

ً  وإِْن لَْم يَُكنْ  بٌ ُمَحارِ   قال نَُصْيٌب. للذََّكِر واألُْنثَى والَجْمعِ والواِحدِ  ، يُْستَْعَملُ  ُمَحاِربا

اوَ  واَل هلــــــــــــََ ــــــــــــُ جِي :  ق ــــــــــــ  ل اَن خــــــــــــُ مــــــــــــَ ــــــــــــح ث  اَي أُم  عــــــــــــُ

ِت أَمح أَ     ـــــــــح ا أَن نـــــــــَ بـــــــــِّ ا يف حـــــــــُ نـــــــــَ ـــــــــَ ٌم ل لـــــــــح رحبُ ســـــــــــــــــــــــِ  حـــــــــَ

  
 أَو َحاِربٍ  ، وَذَهَب بعُضهم إِلى أَنَّه َجْمعُ  مَحاِربُهُ  فاَُلٍن ، أَي َحْربُ  ، أَي َعُدوٌّ ، وفاَُلنٌ  َحاَربَنِي ِلَمنْ  َحْربٌ  َكَذِلَك ، وأَنَا ِمْحَربَةٌ و َحْربٌ  قَومٌ و

َوائِِد  ُمَحاِربٍ  الَِّذيَن َُيارِبُوَن هللَا )بِقَتٍْل ، وقولُه تعالَى أَي  (7) (فَْأَذنُوا ِبَْرب  ِمَن هللِا َوَرُسوِلهِ )، وقولُه تعالَى  (6)على َحْذِف الزَّ
 أَي يَْعُصونَهُ. (8) (َوَرُسوَلهُ 

ً و َحاَربَهُ ُمَحاَربَةً وَ   بَِمْعنًى. َحاَربُواو اْحتََربُواو تََحاَربُواو ، ِحَرابا

ْمحِ  اآللَةُ :  بفتْحٍ فُسُكونٍ  الَحْربَةُ و َماحِ ، وقال األَصمعيُّ  الَحْربَة وال تُعَدُّ :  قال ابُن األَعرابيَ  ِحَرابٌ  ج ُدوَن الرُّ هو العَِريُض النَّْصِل :  في الّرِ

 .«الَمَطالع» ، ومثلُه في

ينِ :  الَحْربَةُ و  .«ِدينَه ُحِربَ  َمنْ  الَمْحُروبَ  فإنَّ » قَْولَهُ  ِدينَهُ أَي ُسِلَب يَْعنِي ُحِربَ و ، بكسر الُمْهَملَِة ، فََساُد الّدِ

 بالتَّْحِريك. السَّلَبُ :  الَحْربَةُ : و الطَّْعنَةُ :  الَحْربَةُ و

 :  َغْيُر َمْصُروٍف قال أَبو ذؤيب ع ببالِد ُهَذيلٍ :  بِاَل اَلمٍ  َحْربَةُ و

ا  هـــــــــــــَ عـــــــــــــُ َدامـــــــــــــِ وٍر مـــــــــــــَ ٍ  حـــــــــــــُ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َرب يـ ـــــــــــــح  يف َربـ

يَبح     نـــــــــــــــح َ ن  ِبـــــــــــــــِ َبهنـــــــــــــــ ُ ةَ كـــــــــــــــَ رحبـــــــــــــــَ (9)الـــــــــــــــرَبَُد  حـــــــــــــــَ
 

  
يَت يوم :  وقال الزّجاج:  قُْلتُ « الناموس» النَّْفِس ، كذا في ُمَحاَربَةِ  أِلَنَّهُ َزَمانُ  يَْوِم الُجُمعَةِ  ِمَن أََساِمي َحْربَةُ و م ،بالشَّا ُهَو َمْوِضعٌ  أَوْ  ُسّمِ

َكةً  َحَربَاتٌ  ج كالَحْربَةِ  ألَنََّها في بَيَانَِها ونُوِرَها َحْربَةً  الُجُمعَةِ  اِء ، وهو قَِليٌل قاله الصاغانّي. َحْربَاتٌ و ُمَحرَّ  بُسُكوِن الرَّ

 َعلَى الِقيَاِس. الَحْربِ  َهْيئَةُ :  بالَكْسرِ  الِحْربَةُ و

ً و ً  يَْطلُبُه َكَطلَبَه َحَربَهُ يَْحُربُهُ َحَربا تَِعَب ، وهو نَصُّ الجوهرّي وغيِره ، ومثلُه في لسان العرب ، ونقَل شيُخنا عن المصباح أَنَّه ِمثُْل  َطلَبا

، األَخيرةُ على التَّْشبِيِه  ُحَربَاءُ و َحْربَى ج ، و َحِريبٌ و َمْحُروبٌ  فهو ءٍ وتََرَكه بال َشي َمالَهُ  أََخذَ  َسلَبَ  يَتْعَُب ، فَُهَما ، إِْن َصحَّ ، لُغَتَاِن ، إِذا

 قَتِيٌل وقُتاََلُء ، كذا في لسان:  بِالفَاِعل ، كما حكاه سيبويه ، من قولهم

__________________ 
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 ألهنا.:  ( اللسان1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 : قوله كره اللقاء أنشده اجلوهري:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)

 «مرجم حرب تلتظي حرابه.
 انظر الصحاح.

 .«هبا» ( عن اللسان ا وابألصر4)
 .« راابً »:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية5)
 الزائد.:  ( اللسان6)
 .279( سورة البقرة اآية 7)
 .33( سورة املائدة اآية 8)
 فكاألصر. (حرب)ويف اللسان « قوله حور مدامعها ا يف اللسان جم مدامعها:  ( هبامش املطبوعة املصرية9)
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َض راجٌض لأَلخري ا فِإن  مفعوال ال ُيَكس ر ا كما قاله ابن هشامٍ :  العرب ا وُعِرف منه   نـََقَله شيُخنا.َأن  اجَلمح
ُجُل َمالَهُ.:  بالتَّْحِريكِ  الَحَربُ و  أَن يُْسلََب الرَّ

ى بذلَك إِالَّ بَْعَد َما يُْسلَبُهُ ، َمالُهُ الذي ُسِلبَهُ :  َحِريبَتُهُ وَ  ُجلِ  َحِريبَةُ  أَوْ  ، َمْبنِيًّا ِلْلَمْفعُول ، اَل يَُسمَّ :  الَحِريبَةُ :  ، وقيلَ  َمالُهُ الَِّذي يَِعيَش بِهِ :  الرَّ

ً  فالنٌ  َحِربَ :  ، وهو السَّلَُب ، وقال األَزهرّي يقال الَحْربِ  الَماُل ِمنَ   َحِربٌ  أَْن يُْؤَخَذ مالُه ُكلُّه ، فهو َرُجلٌ :  فالَحَربُ  أَي َكتَِعَب تَعَباً ، َحَربا

ماله الذي ُسِلبَه :  حَرابتهو َحِريبته أَخذت:  (1)، وفي األََساس  َحِريبَتَهُ  ُسِلبَ الذي :  الَحِريبُ و ، َمْحُروٌب َحِريبٌ  ، فهو الَحَربُ  ، أَي نََزَل به

هكذا جاء في بعض الروايات :  قال ابن األَثير «َحَرائِبُِكمْ  اْخُرُجوا إِلَى:  قَاَل الُمْشِرُكونَ » ، والذي يَِعيُش به ، انتهى ، وفي حديث بَْدرٍ 

َدة جمع  قوله وسيأْتي ، وعن ابن ُشميل في« َحَرائِثُِكمْ » ، وهو ماُل الرجِل الذي يقوُم به أَْمُره ، والمعُروُف بالثَّاء المثلثة ةٍ َحِريبَ  بالباء الُمَوحَّ

لَهُ َهمٌّ وآِخَرهُ » ْيَن فَإِنَّ أَوَّ  في حديث الُحَدْيبِيَةِ و ْسِكيِن أَي النَِّزاع.، وقد ُرِوَي بِالتَّ  الَحِريبَةِ  تُبَاُع َداُرهُ وَعقَاُره ، وُهَو من:  قال «َحَربٌ  اتَّقُوا الدَّ

 .(2) [له]َء نَْهُب َماِل اإِلْنَساِن ، وتَْرُكه ال َشيْ :  بالتَّْحِريكِ  الَحَربُ و أَي َمْسلُوبِيَن َمْنُهوبِيَن ، «َمْحُروبِينَ  وإِالَّ تََرْكنَاُهمْ »

وفُِجعُوا بَِها ، فكأَنَّهم  ُحِربُوا أَي لَهُ منها أَْواَلٌد إَِذا َطلَّقَها «َحِريبَة َطاَلقَُها» ا ، وفي حديث الُمِغيَرةِ التي ُسِلبَْت َولََدهَ :  ِمَن النَِّساءِ  الَمْحُروبَةُ و

ي النَّاَس ثِيَابَُهم. الَحاِربُ » قد ُسِلبُوا ونُِهبُوا ، وفي الحديث  الُمَشلُِّح أَي الغاصُب النَّاِهُب الذي يُعَّرِ

ا َماتَ :  قال ثعلبو  نَقَلُوا ، ثُمَّ  َحْربَا َوا:  أَي أَهُل َمكَّةَ يَْنُدبُونَه قَالُوا بن َعْبِد َشْمِس بِن عبِد َمنَاٍف القَُرِشيُّ األَُمِويُّ بالَمِدينَة بُن أَُميَّةَ  َحْربُ  لَمَّ

َواَل يُْعِجبُنِي. وهذه الَكِلَمةُ اْستَْعَملُوَها في َمقَاِم الُحْزِن والتَّأَُسِف ُمْطلَقاً ، كَما :  بالتَّْحِريِك ، قال ابن سيده َحَربَا فقالوا وا (3) ثَقَّلُوا وفي نسخة

 :  وا أََسفَا ، قال:  قَالُوا

ُه  فـــــــــــُ هـــــــــــ  لـــــــــــَ ِدي تــــــــــــَ رح  ـــــــــــُح يب وهـــــــــــَ لـــــــــــح َف قــــــــــــَ  َوا هلـــــــــــَح

وح     َرابَ ً  َوَوا غـــــــــــــَ ُض  حـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ وح يـ َربُ لـــــــــــــَ  ا ـــــــــــــَ

  
بُن أَُميَّةَ إَِذا َماَت أِلََحٍد َميٌت َسأَلَُهْم عن َحاِلِه ونَفَقَِتِه وُكْسَوتِِه وَجِميِع ما يَْفعَلُه ،  َحْربُ  كان:  وهو كثيٌر حتى تُنُوِسَي فيه هذا الَمْعنَى ، قيل

ا َماتَ فَيَْصنَعُهُ أِلَْهِلِه َويَقُوُم بِِه لَُهْم ، فكانُوا اَل يَْفِقُدوَن ِمْن َميِّتِِهْم إِاّل َصْوتَهُ فَيَِخفُّ ُحْزنُُهم ل بََكى عليه أَْهُل َمكَّةَ ونََواِحيَها ،  َحْربٌ  ذلك ، فَلَمَّ

 أَْو ِهَي ِمنْ  له شيُخنَابالسُُّكْوِن ، ثم فَتَُحوا الراَء ، واْستََمرَّ َذِلَك في البَُكاِء في الَمَصائِب ، فقَالُوه في ُكّلِ ميٍت يَِعزُّ عليهم ، قا َحْربَاهُ  وا:  فَقَالُوا

َههُ أَئّمةُ اللغِة ، فال يُلتَفُت إِلى قوِل شيخنا َحِريبٌ و وبٌ َمْحرُ  فُهوَ  َسلَبَهُ :  َحَربَه  اْستَْبعَُدوهُ وَضعَّفُوهُ.:  ، وبه َصدَّر في لسان العرب َوَوجَّ

ُجُل بالكْسرِ  َحِربَ و ً  َكفَِرحَ  الرَّ ِمثُْل َكْلبَى ،  َحْربَى قَْومٍ  ، ِمن َحِربٌ  َغَضبُهُ ، فَُهوَ َكِلَب ، واْشتَدَّ و ، فِي النُّْدبَِة ، َحَربَاهُ  قَاَل َوا:  يَْحَرُب َحَربا

 :  ، َشبِيهٌ بالَكْلبَى والَكِلِب ، وأَنشد قوَل األَعشى َحِربٌ :  ، والَواِحد َحْربَى ُشيُوخٌ :  قال األَزهريّ 

وٍخ و  ــــــــــــــُ ي رحَب شــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــٍك  حــــــــــــــَ يح أَرِي طــــــــــــــ   ِبشــــــــــــــــــــــــــــَ

اِد وَ     عـــــــــــــــــــــَ ن  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــ  َبهنـــــــــــــــــــــ ُ اٍء كـــــــــــــــــــــَ  ِنســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ولعّل َشبََههُ بالَكْلبَى أَنَّهُ على ِمثَاِله وبِنَائِه.:  بَمْعنَى الَكْلبَى إِالَّ هاهنا ، قال الَحْربَى لَْم أَْسَمعِ و:  قال

ً و ْبتُهُ تَْحِريبا ْبتُ :  أَْغَضْبتُه ، ِمثْلُ  َحرَّ  :  علَْيِه َغْيِري ، قال أَبو ذُؤيب َحرَّ

َبن   ر ابً كــــــــــــــــــَ رحٍج   ــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــَ ِد تـ نح ُأســــــــــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــِ

يــــــــــــــــبُ     بــــــــــــــــِ ِه قــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ابـ نــــــــــــــــَ مح لــــــــــــــــِ ازهلــــــــــــــــُُ نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ  يـ

  
ا» عنهمهللارضيوفي حديث َعِلّيٍ كتب إِلى ابن عباٍس  َحتَّى أُْدِخَل » حديث ُعيَْينَةَ بِن ِحْصنٍ أَي َغِضَب ، ومنه «َحِربَ  قَدْ  العَُدوَّ  َرأَْيتُ  لَمَّ

 : وفي حديث األَْعَشى الِحْرَماِزيّ  «والُحْزِن َما أُْدِخَل َعلَى نَِسائِي الَحَربِ  َعلَى نَِسائِِه ِمنَ 

 َحَربح َفَخَلَفتحيِن بِِنزَاٍع و 
بَْيِر عند إِْحَراِق أَْهِل الشَّاِم الَكْعبَةَ  أَي بُخُصوَمٍة وَغَضٍب. وفي بَُهمْ  يُِريُد أَنْ » حديث ابِن الزُّ  (4)لَى ما َكان من أَْي يَِزيَد فِي َغَضبِِهم عَ  «يَُحّرِ

 : ومن المجاز:  إِْحَراقَِها ، وفي األَساس

__________________ 
 وُأخذت حريبته وحرائبه.:  ( يف األساس1)
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 ( زايدة عن اللسان.2)
 ثقلوها.:  ( يف اللسان3)
 .«يف» ( عن النهاية ا وابألصر4)
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َب ا فـَُهوَ :  (1) [َحَرابً ]الر ُجُر  َحِربَ  دٌ  َحر بـحُتهُ و  ا َحِربٌ  َغضــــِ ابَه ُ َر بو  ا َحِربٌ  ا وَأســــَ بَِّه مبَنح َأصــــَ ِة  ا ََرب ا شــــُ د  يف شــــِ
 :  منه قو  الراعيو ]َغَضِبِه ا 

اَربَ و  هــــــــــــــــــــا  حــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا َدفــــــــــــــــــــِ رحفــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــَ

رُ و     عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ  ُمســـــــــــــــــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــُ اىف ب  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً و بَْينَُهَما َعَداَوةً  (1) [أَي باعده كأن  انتهى. َحْربا

 وَجِرَب ، وقد تَقَدَّم في ج ر ب. َحِربَ  َما لَهُ :  عََرُب تَقُوُل في ُدَعائَِهاوال:  قُْلتُ 

َكةً  الَحَربُ و ً و أَْطلََع. إِذا النْخلُ  أَْحَربَ  قَدْ و (2) َحَربَةٌ :  واِحَدتُه ، يََمانِية الطَّْلعُ :  ُمَحرَّ بَهُ تَْحريبا ، وعن  الَحَربَ  ، أَي أَْطعََمهُ إِيَّاهُ  إِذا َحرَّ

 إِذا نُِزع القَْيقَاَءةُ. (3)الطَّْلعَةُ إِذا كانت بِِقْشِرَها  الَحَربَةُ :  األَزهريّ 

بٌ  وِسنَانٌ  ٌب ، إِذا كان ُمَحدَّداً. ُمَؤلَّالً  ُمَحرَّ بَ و ُمَذرَّ نَانَ  َحرَّ َدهُ :  الّسِ بَه ، قال الشاعر (4) َحدَّ  :  مثُل َذرَّ

رحح الــــــــــرِّ  ُح يف ســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــِ ُيصــــــــــــــــــــــــح ا ســــــــــــــــــــــــَ  اَبِب َورَاَءهــــــــــَ

اٍن     نـــــــــــــَ ا ســـــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــَ تح أَلـــــــــــــح زِعـــــــــــــَ ر بِ ِإَذا فـــــــــــــَ   ـــــــــــــَُ

  
مِّ  الُحْربَةُ و  :  السَّْوَداُء أَنشد ابُن األَعرابيّ  الِغَراَرةُ  ِهيَ  الُحْربَةُ  ِوَعاٌء كالُجَواِلِق أَو:  بالضَّ

َدا و  عـــــــــــَ ريحِ أَبــــــــــــح ُت غـــــــــــَ بـــــــــــح احـــــــــــَ ٍب صــــــــــــــــــــــــَ احـــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــَ

    َ اح ـــــــــــــَ رَاُه ب ـــــــــــــَ ِ تـ اح ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــَ رحبـ َدا  ا ـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ن (5)ُمســـــــــــــــــــــــــــح
 

  
اِعي. يُوَضُع فيه ِوَعاءٌ  هي أَو  َزاُد الرَّ

اُح اليََمنِ  الغُْرفَةُ :  الِمْحَرابُ و  :  والموِضع العاِلي ، نقلَه الَهَرِويُّ في َغِريبه عن األَصمعّي ، قال َوضَّ

ة  رَابٍ َربــــــــــــــــــــ  ا   ــــــــــــــــــــِح هــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــُ ئـــــــــــــــــــــح  ِإَذا جــــــــــــــــــــِ

ي    قــــــــــــــِ ا َأوح أَرحتــــــــــــــَ هــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ا ملَح أَلــــــــــــــح مــــــــــــــَ لــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــُ

  
ْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحرابَ )وقال الزّجاج في قوله تعالى  أَْكَرُم َمَواِضِعه:  َصْدُر البَْيِت ، و:  و :  الِمْحَرابُ :  قال (6) (َوَهْل َأاتَك نَ َبأُ اخلَْ

 بَعَثَ » وسلموآلهعليههللاصلىا كالغُْرفَِة ، وفي الحديث أَن النبّي هاهن الِمْحَرابُ : و أَْرفَُع بَْيٍت في الداِر ، وأَْرفَُع مكاٍن في الَمْسِجِد ، قَال

ً  ُهْم ، وَدَخلَ فأَتَا ، بالطَّائِفِ  له قَْومٍ  إِلى َمْسعُودٍ  بنَ  ُعْرَوةَ  اَلةِ  ِمْحَرابا وهذا يَُدلُّ على أَنَّه :  قال «لَهُ ، فَأَْشرَف َعلَْيِهم ِعْنَد الفَْجِر ، ثُمَّ أَذََّن للصَّ

 عندَ  الِمْحَرابُ :  قال األَزهريّ و هو أَْشَرُف الَمَجاِلِس ،:  أَْشَرُف األََماِكِن وفي المصباح:  الِمْحَرابُ :  الغُْرفَةُ يُْرتقَى إِليها ، وقال أَبو عبيدة

ِة الذي يفَهُمه  العَامَّ
يَ :  (8)قال األَزهري  َمقَاُم اإِلَماِم ِمَن الَمْسِجدِ :  الناسُ  (7) :  الَمْسِجِد اِلْنِفَراِد اإِلَماَم فيه وبُْعِده ِمَن القَْوِم ، ومنه ِمْحَرابُ  ُسّمِ

 الشَّْيَطاَن ، يَُحاِربُ  ، أِلَنَّ الُمَصلِّيَ  الُمَحاَربَةِ  ُهَو َمأُْخوذٌ من:  ويقال:  ي المصباحِلفاَُلٍن إِذا كان بينَُهَما بُْعٌد وتَبَاُغٌض ، وف َحْربٌ  فاَُلنٌ :  يُقَالُ 

ُصُدوُر :  الَمَحاِريبُ :  وفي لسان العرب يَْنفَِرُد بِه الَمِلُك فَيَتَبَاَعُد عِن النَّاِس  الذي الَمْوِضعُ :  الِمْحَرابُ :  قِيلَ و نَْفَسهُ بِإِْحَضاِر قَْلبِِه ، يَُحاِربُ و

ً :  الَمْسِجدِ  ِمْحَرابُ و الِقْبلَةُ ،:  الِمْحَرابُ و ُغْمَداَن باليََمِن ، َمَحاِريبُ :  الَمْسِجِد ، ومنه ِمْحَرابُ  الَمَجاِلِس ، ومنه َصْدُرهُ ، وأَْشَرُف :  أَْيضا

أَي لم يَُكْن يُِحبُّ أَْن يَْجِلَس في َصْدِر الَمْجِلِس ويَتََرفَّع َعلَى النَّاِس ، وقولُه تَعَالَى  «الَمَحاِريبَ  أَنَّهُ َكاَن يَْكَرهُ » في حديث أَنٍَس و َمْوِضعٍ فيِه ،

:  أَْكَرُم َمَجاِلِس الُملُوِك ، عن أَبِي حنيفةَ ، وقال أَبو عبيدة:  الِمْحَرابُ و ِمَن الَمْسِجِد ،:  قالُوا (9) (َفَخَرَج َعلى قَ ْوِمِه ِمَن اْلِمْحرابِ )

ي القَْصرَ :  وكذلَك ُهَو من الَمَساِجِد ، وعن األَصمِعيّ :  َسيُِّد الَمَجاِلِس وُمقَدَُّمَها وأَْشَرفَُها ، قال:  الِمْحَرابُ  ً  العََرُب تَُسّمِ ِلَشَرفِِه ،  ِمْحَرابا

 :  وأَنشد

وَِّر  ة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــــــَ اَأوح ُدمــــــــــــــــــــــح رَاهبــــــــــــــــــــــَُ    ــــــــــــــــــــــِح
ِر     تح ِإىَل َلجــــــــــــــــِ يــــــــــــــــفــــــــــــــــَ (10)َأوح ُدر ٍة شــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

  
ً  َدَخْلتُ :  القَْصَر وبالدُّْميَِة الصُّورةَ ، وروى األَصمعيُّ عن أَبي عمِرو بن العاََلءِ  بالِمْحَرابِ  أََرادَ  ِحْميَر فَنَفََح فِي َوْجِهي  َمَحاِريبِ  من ِمْحَرابا

 ِمْن حَمارِيبَ ) عزوجلِريُح الِمْسِك ، أَراَد قَْصراً وَما يُْشبُِههُ ، وقال الفراء في قوله 
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__________________ 
 ( زايدة عن األساس.1)
 .«هباء:  واحدته»:  ( كذا ابألصر ا ويف القاموس2)
 ويقا  لقشرها.:  ( زيد يف اللسان3)
 أحّده.:  ن( يف اللسا4)
َندا.:  ( ضبطت يف املقايي 5)  َمسح
 .21( سورة ص اآية 6)
 يقيمه الناس اليوم.:  ( اللسان7)
 «ابن األنباري.» ( عن اللسان ا وابألصر8)
 .11( سورة مرمي اآية 9)
 وما أثبتناه عن اللسان.« سيقت» ( األصر10)
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اِجِد ِلرَيَاَها الن اُس فيَـزحَداُدوا اعتباراً  (1) (َوََتاثِيلَ  َســَ
و ُر يف امل اَلِئَكِة واألَنِبَياِء ا كانت ُتصــَ

َ
َوُر امل  ا وقا  الزّجاج (2)ذُِكَر َأهنَا صــُ

رَاب هي واحدة:  رَاُب ِ حرَاابً  لُِّيَ :  ا وِقيرَ  (3)الذي ُيصــــــــــــــل   فيه  املِحح  فيه ملَح أَيحَمنح َأنح يـَلحَحَن أَو أِلَن  اإِلَماَم ِإَذا َقامَ  املِحح
دِ  رَابُ و  ُلحِطَئ ا فهو خائف مكاانً َكبَن ُه َمبحَو  اأَلســـَ ِد يف اأَلمَجَة:  املِحح ِد ا يـَُقاُ  َدَخَر فالٌن عل  اأَلســـَ  هي َمبحَو  اأَلســـَ

رَابُ :  عن الليثو  وِغيِله وَعرِيِنه ا ِ حرَاِبه اب ةِ :  املِحح  : الراِجزقا   ُعُنُ  الد 
َا َلم ا َلَا   ِ حرَاهُبَاَكَبهن 

 أَْي ُعنُقَُها.

اَلةِ ، :  . وفي التهذيبالَحْربِ  كأَنَّه ِلْلَمُشوَرةِ في أَْمرِ  َمَساِجُدُهم التي كانُوا يَْجِلُسوَن فيها هي بَنِي إِْسَرائِيلَ  َمَحاِريبُ وَ  التي يَْجتَِمعُوَن فيها للصَّ

 َمْجِلُس النَّاِس وُمْجتََمعُُهم.:  الِمْحَرابُ :  األَْعَرابيّ ومثلُه قوُل ابِن 

ْرعِ أَو:  بالَكْسرِ  الِحْربَاءُ و ْرعِ  هو ِمْسَماُر الّدِ  الَمتْنِ  ِحْربَاءُ  الظَّْهُر ، أَو .الِحْربَاءُ و ، وهي َمَساِميُر الدُُّروعِ  الَحَرابِيُّ  والَجْمعُ  َرأُْسهُ في َحْلقَِة الّدِ

الفاََلةِ  بِِحْربَاءِ  ، ُشبِّهَ  ِحْربَاءُ :  لَْحُمهُ ، َواِحُدَها:  الَمتْنِ  َحَرابِيُّ :  ، وفي لسان العرب الَحَرابِيُّ :  أَي َرأُْس فَقَاِرِه ، والَجْمعُ  لَْحُمه أَْو ِسْنِسنُه: 

 :  فَيَُكوُن َمَجازاً ، قال أَْوُس بُن َحَجرٍ 

وحمــــــــــًا ِإىَل ا مح يـــــــــــَ اَرتح هلــــــــــَُ فــــــــــَ ا فـــــــــــَ ُرهــــــــــَ دح ِر قــــــــــِ يــــــــــح  لــــــــــلــــــــــ 

ك      رَايب  َتصــــــــــــــــــــــــــُ ضُ  حــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــَ دح وِر وتــــــــــــَ هــــــــــــُ  الــــــــــــظــــــــــــ 

  
 ، على الِقيَاِس ، فََدلَّنا ذلك على أَنَّه ال يُْعَرُف له واحٌد من ِجَهِة السََّماع. ِحْربَاءُ :  الظُُّهورِ  َحَرابِّيِ  َواِحدُ :  قال ُكَراع

 تَُحاِربَُها كأَنََّها بَِرأِْسَها ، وفي نسخة تُقَابِلُ  تَْستَْقبُِل الشَّْمسَ  أَو أَْكبَرُ  (4) أَْو ُدَوْيبَّةٌ نْحُو العَظايَةِ  ْعُروفٌ ، َحيََواٌن مَ  َذَكُر أُّمِ ُحبَْينٍ :  الِحْربَاءُ و

ن أَْلَواناً بَحّرِ الشَّْمِس ، والَجْمعُ  [ذلك]إنه إِنََّما يَْفعَُل :  ، يقال (5)وتكون معها كيف َداَرْت  :  ، واألُْنثى الَحَرابِيُّ  ِليَِقي َجَسَدهُ بَِرأِْسِه ، وتتلوَّ

ُجِل الَحاِزِم :  تَْنُضَب ، كما يقال ِحْربَاءُ :  ، يقال الِحْربَاَءة فَاِرُق الغُْصَن اَل تُ  الِحْربَاءَ  ، أِلَنَّ  (6)ِذئُْب َغًضى ، ويُْضَرُب بَِها الَمثَْل في الرَّ

َل حتى تَثْبَُت على الغُْصِن اآلَخِر ، والعََرُب تقولُ  في العُوِد ،  الِحْربَاءُ  ، على القَْلِب ، وإِنما هو اْنتََصبَ  الِحْربَاءِ  اْنتََصَب العُوُد في:  األَوَّ

:  يَْستَْقبُِل الشمَس ، فإِذا زالت َزاَل معَها مقابالً لها ، وعن األَزهريّ  الشََّجِر ، (7)تَْنتَِصُب على الِحَجاَرةِ ، وعلى أَْجَذاِل  الِحْربَاءَ  وذلك أَن

أِْس ُمَخطََّطةُ الظَّْهِر تَْستَْقبُِل الشَّ :  الِحْربَاءُ  يُقَاُل  ّيِ الَحَرابِ  وِإنَاثُ :  ْمَس نََهاَرَها ، قالُدَوْيبَّةٌ على َشْكِل ساّمِ أَْبَرَص َذاُت قََوائَِم أَْربَعٍ ، َدقِيقَةُ الرَّ

َهاُت ُحبَْيٍن ، الَواِحَدةُ  َّةَ :  لَها أُمَّ :  الِحْربَاءُ :  أََرى ثَْعلَباً قالو:  ، قال َكثِيَرتَُها:  ُمَحْربِئةٌ  وأَْرضٌ  أُمُّ ُحبَْيٍن ، وِهَي قَِذَرةٌ اَل يَأُْكلَُها العََرُب البَت

ْلبَةُ ، و الغَِليَظةُ  وهي األَْرِض  النَّْشُز ِمنَ  اي.الصُّ  إِنما الَمْعُروُف الِحْزبَاُء بالزَّ

 وهي األخنونيّة. ِد بِبَْغَدادَ  بَلْ :  قِيلَ و على َمْرَحلَتْينِ  (8) ة:  َكَسكَرى َحْربَىو

اَوْنِديُّ قَائِدُ  َحْربُ  بَنَاَها بِالَجانِِب الغَْربِّيِ  َمَحلَّةٌ بَِها:  الَحْربِيَّةُ و باهلِل العَبَّاِسّيِ ، وبَِها قَْبُر ِهَشاِم بِن ُعْرَوةَ ،  الَمْنُصورِ  اإِلَمامِ  بُن عبِد هللِا الرَّ

اٍر ، وبِْشٍر الَحافِي ، وأَْحَمَد بِن َحْنبٍَل ، قال السْمعَانِيُّ  إَِذا َجاَوْزَت جامَع :   يقولُ َسِمْعُت محمَد بَن عبِد الباقي األَْنَصاِريَّ :  َوَمْنُصوِر بُن َعمَّ

، صاِحُب َغِريب  الَحْربِيُّ  ، وقد نُِسَب إِليها َجَماَعةٌ من أَْشَهِرهم أَبُو إِْسَحاَق إِبراِهيم بُن إِسحاقَ  الَحْربِيَّةُ :  الَمْنُصوِر فََجِميُع الَمَحاّلِ يقاُل لها

 .385الحديِث تُُوفِّي سنة 

 َحْربٍ  بُن َوْحِشّيٍ تابعيٌّ ، روى عنه ابنُه َوْحِشيُّ بنُ  َحْربُ  وابنُه َصَحابِيٌّ  عنههللارضيَسيِِّدنَا َحْمَزةَ َسيِِّد الشَُّهَداِء  قاتلُ  َحْربٍ  َوْحِشيُّ بنُ وَ 

 وقد ذكره المصنف أَيضاً في وح ش.

 .، وهذا األَِخيُر لم أَجده في كتاب الثِّقَاِت البِن حبّان بُن الحارث تابِِعيٌّ  َحْربُ و

__________________ 
 .13( سورة سبب اآية 1)
 عبادة.:  ( اللسان2)
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 قوله وقا  الفراء ا وقوله وقا  الزجاج اخل نتبمر هذه العبارة.:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 العظاءة.:  ( اللسان4)
 ( سيقت العبارة يف اللسان للمذكر ا ابعتبار ذكر أم ا با. وانظر الصحاح.5)
 :  يشري إىل بيت أيب د اد اإلايدي( 6)

 أ. أتـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــرابء تـــــــــــــــــــنضــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــه 

 ال يــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــا  إاّل ممســـــــــــــــــــــــــكــــــــــــًا ســـــــــــــــــــــــــاقــــــــــــا   

  

 الصحاح. ـاللسان 

 .«أجدا » ( عن اللسان ا وابألصر7)
 وككسر .:  ( يف ِإحد  نسخ القاموس8)
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 بن ناحدة ، وابُن ُعبَْيِد هللِا ، وابُن ِهاَلٍل وابُن َمْخِشّي تَابِِعيُّوَن. َحْربُ و

ا عليٌّ فِمْن ِرَجاِل النََّسائِّيِ َصُدوٌق ما َحْربِ  َعِليٌّ وأَْحَمُد وُمعَاِويَةُ أَْواَلدُ و ِد بِن علّيِ بِن حبَّاَن بِن مازٍن الَمْوِصِلّيِ الطَّاِئّيِ ، أَمَّ سنةَ َت بِن ُمَحمَّ

ا عليُّ بنُ  َخْمٍس وِستِّيَن ، وقد جاوز التِّْسِعيَن ، وأَُخوه أَْحَمُد من ِرَجاِل النََّسائِّيِ أَيضاً مات سنة ثالٍث وستيَن عن تِْسِعينَ  بن عبد  َحْربِ  ، وأَمَّ

تَّة.  الرحمِن الُجْنَديَسابُوِريُّ فليس من رجال الّسِ

 ِذْكراً. َحْربٍ  ولَْم أَِجْد ِلُمعَاِويَةَ بنِ 

َمْولَى يَْحيَى بِن َطْلَحةَ ِمن أَْهِل  قَْيٍس  بنُ  َحْربُ و ُعبَْيِد هللِا بِن ُعَمْير الثَّقَِفّي ، لَيُِّن الحديثِ :  كذا في النَُّسخِ ، والصواب بُن َعْبِد هللاِ  َحْربُ و

ه ، وعنه َزْيُد بُن الُحبَاببِن جابِر بِن َسُمَرةَ السُّ  خاِلد بنُ  َحْربُ و الَمِدينَِة ، يَْرِوي عن نافِعٍ   َوائِيُّ ، ِمْن أَْهِل الُكوفَِة ، يَْرِوي عن أَبِيه ، عن َجّدِ

 ُسْفيَانَ أَبُو و (1) 151العَطَّار اليَْشُكِرّي مِن أَهِل البَْصَرةِ يَْرِوي عِن الَحَسِن ، وَشْهِر بِن َحْوَشٍب َمات سنة  َشدَّادٍ  بنُ  َحْربُ  أَبُو الَخطَّابِ و

يِن الُمْعَجَمِة ُمَصغَّراً وآخُره حاٌء مهملةٌ ، كذا في نسختنا ، (2) ُشَرْيحِ  بنُ  َحْربُ  وضبََطه  بِن الُمْنِذِر الِمْنقَِريُّ البصِريُّ ، َصُدوٌق ، وهو بالّشِ

َوابُ  بَِعيُّ ، يَْرِوي عن َعْبِد بِن بَُرْيَدةَ المِ  ُزَهْيرٍ  بنُ  َحْربُ  أَبُو ُزَهْيرٍ و شيُخنَا بالُمْهَملَِة والِجيِم ، وهو الصَّ أَبِي  بنُ  َحْربُ  أَبُو ُمعَاذٍ و ْنقَِريُّ الضُّ

بَْيِر ، وعنهُ أَبو َداُووَد الطَّيَاِلِسيُّ  (3)ِمْهَراُن يَْرِوي عِن ابِن :  البصريُّ ، واسُم أَبِي العَاِليَةِ  العَاِليَةِ  أَبو عبِد و (4) [ُصبيح بن حربو]الزُّ

واألَْعِميَة مضبوٌط « التقريب» َمتُْروُك الَحِديِث مع َكثَْرةِ ِعبَاَدتِِه ، كذا في صاِحِب األَْعِميَةِ  ، األَْصغَِر البَْصِرّيِ  َمْيُمونٍ  بنُ  َحْربُ  نِ الرحم

 َمْيُمونٍ  بنُ  َحْربُ و وهي السُّقوفُ عندنا بالعين المهملة ، وضبطه شيُخنَا بالمعجمة ، وهكذا ضبطه الحافظ ، وقال كأَنَّه َجْمع ِغماٍء كِكَساء ، 

زيادةُ ابن بين ميمون وأَبي الخطاب ، وهو :  األَْنَصاِرّي ، َمْواَلُهم البَْصِريُّ صُدوٌق ، من السابعِة ، وفي بعض النسخ أَبِي الَخطَّابِ  األَكبَرِ 

ا َوِهَم  أَي ما ذُِكَر من ابن َمْيُموٍن األَصغِر واألَكبرِ  وهذا غلط ، كأَنهما تَبِعَا َمن  فََجعَاَلهما واِحداً  اعنهمهللارضي فيه البَُخاِريُّ وُمْسِلمٌ ِممَّ

والترمذيُّ ، وأَما تَقَدََّمهما من الُحفَّاِظ ، فحصل لهما ما َحَصل لغيرهما من التَّْوِهيِم ، والصحيُح أَنهما اثناِن ، فاألَكبَُر أَخرج له مسلٌم 

ثُوَن. يِز ،األَصغُر فإِنما يُْذَكر للتمي  ُمَحّدِ

 ع بَِحْوَراِن الشَّاِم.:  َحاِربٌ و

ً  َوَجَدهُ :  أَْحَربَهُ و  َهيََّجَها:  أَْحَرَب الَحْربَ و عليه (5)يُغير  ما يَْغنَُمهُ ِمْن َعُدوٍّ  َدلَْلتُه على:  أَْحَرْبتُهو ، يُْحِربُهُ  َما َدلَّهُ َعلَى:  أَْحَربَهو ، َمْحُروبا

ْبتُ :  يقال التَّْحِريُش والتَّْحِديدُ :  التَّْحِريبُ و وأَثَاَرَها ، ً  َحرَّ ً  فالنا ْشتَهُ فأُوِلَع به وبعََداَوتِِه ، تَْحِريبا ْبتُهو ، إِذا َحرَّ أَْغَضْبتُه وَحَمْلتُه على :  َحرَّ

ْفتُه بَِما يَْغَضُب منه ، ويروى بالِجيِم والَهْمزةِ.  الغََضِب ، وَعرَّ

بُ المُ و بُ و َكُمْعظَّمٍ  َحرَّ  َمأَْواهُ.:  الِمْحَرابُ و واْستَأَْسَد ، اْستَْحَربَ :  العَُدوُّ  َحِربَ :  ، ومنه يقال األََسدِ  ِمْن أََساِمي الُمتََحّرِ

بُن َعْمِرو بِن َوِديعَةَ بِن لَُكْيِز بِن عبِد  ُمَحاربُ و بُن فِْهٍر ، ُمَحاِربُ و َخَصفَةَ بِن قَْيِس َعْياَلَن ، (6) [بن] ُمَحاِربُ :  منهم قَبَائِلُ :  ُمَحاِربٍ  بَنُوو

 القَْيِس.

ابُ  الحارثو ِن الحارِث بِن معاويةَ بِن الحارث ، ُمعَاِويَةُ األَْكَرِميَن ب:  وِمْن َولَِدهِ  َمِلٌك لِكْنَدةَ  بِن ثَْورٍ  (7)بُن معاويةَ بِن ثَْوِر بِن ُمْرِتعِ  الَحرَّ

 :  قال لبيد

ر ابُ ا ـــــــــــــــــارُث و  ٍر  ا ـــــــــــــــــَ اقـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــَ ر  بـــــــــــــــــِ  حـــــــــــــــــَ

و  ِ     حــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــَ مح يـ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ِه فـ ــــــــــــــِ اَم ب ــــــــــــــَ َدً  أَق  جــــــــــــــَ

  
ابِ  ابن ُمَصغَّراً  ُعتَْيبَةُ و  فَاِرس. َشاِعرٌ  الَخثْعَِميُّ  الحرَّ

ه لم َمْذِحج ، فَْردٌ  بَنِي َكُزفََر ابُن َمظَّةَ في ُحَربُ و إِالَّ في  َحْربٌ  ٍء في العََرِب فإِنهُكلُّ شي:  يَُسمَّ به غيُره ، وهو قوُل ابِن َحبِيٍب ، ونَصُّ

اِء ، قال الحافظُ  ُحَربُ  َمْذِحجٍ فَِفيَها ّمِ وفَتْح الرَّ بُن قَاِسٍط ، ذكره األَِميُر عن اآلِمِدّيِ ُمتَِّصالً بالذي  ُحَربُ :  وفي قَُضاَعةَ :  بُن َمظَّةَ يَْعنِي بالضَّ

 قَْبلهُ.

__________________ 
 .161( يف التهذيب مات سنة 1)
 سريج ابلتصغري.:  ( التهذيب ؛ سريج وضبطه يف ميزان االعتدا 2)
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 أيب الزبري.:  ( يف التهذيب وامليزان3)
 مثبتة يف القاموس. ( ما با معكوفتا سقطت من األصر ا وصبيح4)
 .«يعا عليه» ( عن اللسان ا وابألصر5)

 قَِبيَلٌة.:  يف القاموس )*(
 ( عن مجهرة ابن حزم.6)
 مرتض بن معاوية.:  ( مجهرة ابن حزم7)
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ل.:  قلتٌ   فإِذاً اَل يَكوُن فَْرداً ، فتأَمَّ

باِعيّ و َ  الرُجُل وازبَأَرَّ مثلُ  اْحَرْنبَى:  قال األَزهرّي في الرُّ بالهمز ، عن الكسائّي ، إِذا تََهيَّأَ للغََضِب والشَّّرِ ، والياُء لإِللحاِق باْفعَْنلََل  اْحَرْنبَأ

الِذي يَنَاُم على َظْهِره :  ءُ ْحَرْنبِىالمُ و إَِذا اْستَْلقَى على َظْهِره وَرفََع ِرْجلَْيِه نحَو السََّماِء ،:  اْحَرْنبَى:  ، وكذلك الَديُك والَكْلُب والِهرُّ ، وقِيلَ 

َ و َويَْرفَُع ِرْجلَْيِه إِلى السََّماِء ، َمرَّ أَْعَرابيٌّ بآَخَر ، وقد :  قِد اتََّسَع ِجْلُدهُ ، وُرِوَي َعن الكسائّي أَنه قالَ :  ُمْحَرْنبٍ  اتََّسَع ، وَشْيخٌ :  المكانُ  اْحَرْنبَأ

َعْن َذَكِرَك ، فَفَعََل  (1)لََك ، أَْي تَتََجافَى  تَْحَرْنبِ  َجأَْجْنبَْيَها:  ْت َعلَى َذَكِرِه ، وتَعَذََّر َعلَْيِه نَْزُع َذَكِرِه ِمْن ُعْقَدتَِها ، فقَالَخالََط َكْلبَةً ، وقَْد َعقَدَ 

 : ِشقَّْيِه ، أَْنَشَد جابٌِر األََسِديُّ  (2)الذي إِذا ُصرَع َوقََع على إِْحدى :  ءُ الُمْحَرنُبِىو َوَخلَّْت َعْنهُ.

َرنحيب ِإيّن ِإَذا ُصرِعحُت اَل   (3) َأحح
 :  وقال أَبو الَهيثِم في قول الَجْعِديّ 

ُه  عــــــــــــر فـــــــــــــُ رَكــــــــــــًا مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا تــــــــــــَ عــــــــــــح  ِإَذا أَتــــــــــــَ  مــــــــــــَ

ئــــــــــاً     بــــــــــِ َرنــــــــــح ال  ــــــــــُح قــــــــــفــــــــــَ وحَت فــــــــــانــــــــــح َ
ُه املــــــــــ تــــــــــح مــــــــــَ لــــــــــ   عــــــــــَ

  
ً  تََرْكتُهُ :  الُمْضِمُر علَى َداِهيٍَة في ذاِت نَْفِسه ، وَمثٌَل للعََربِ :  ءُ الُمْحَرْنبِى : قال ء ِليَْنبَاَق ، كل ذلك في لسان العرب ، وقد تقدم شي ُمْحَرْنبِئا

 منه في باب الهمزة.

 : * ومما بَِقي على المؤلف

ثُوَن  َحْربُ و بُن َمْيَسَرةَ الُخَراَسانِيُّ ، َحْربُ و عبِد الَمِلِك بِن ُمَجاشعٍ ،بُن  َحْربُ و أَبُو ثَابٍِت ، َحْربٍ  بُن أَبِي َحْربُ  بُن قََطِن بِن قَبِيصةَ ، ُمَحّدِ

وِمّيِ ، وعنه أَبُو الَحَسِن القَِطيِعيُّ ، وبالَكْسرِ  الَحَرابِيُّ  ، وُشَجاُع بُن سختكين ِد بالفَتْحِ ُمَخفَّفاً عن أَبِي الدُّّرِ ياقوٍت الرُّ  أَبُو بكٍر أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ

ِد بِن صالحٍ ، وُمْحِرُز بنُ  الِحَرابِيُّ  بِن ُعَمر  الَكْلبِيُّ كُزبَْيٍر الذي اْستَْنقََذ َمْرَواَن بَن الَحَكِم يَْوَم الَسْرجِ. ُحَرْيبٍ  بَْغَداِديٌّ ، َرَوى عن ُمَحمَّ

ابَةُ و  :  (4)اَلٍب ، قال البَُريق الَكتِيبَةُ ذاُت اْنتَِهاٍب واْستِ :  الَحرَّ

وٍب و  ـــــــــــــــــــــــــــــــُ ٍب أَل ـــــــــــــــــــــــــــــــح ةٍ أِبَل ـــــــــــــــــــــــــــــــَ ر اب   حـــــــــــــــــــــــــــــــَ
ا اأَلوحَرمُ     هــــــــــــــــــــــــَ وح َوازِعــــــــــــــــــــــــِ َد  مــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــــَ

  
:  َحْربٌ و أََسٍد ،َعَشَرةُ إِْخَوةٍ ِمْن بَنِي كاِهِل ابِن :  َحْربٍ  بنو:  بَطٌن بالشَّأِْم ، َذَكَره السُّهيليُّ ، وفي شرح أََمالي القَاِلي:  بُن ُخَزْيَمة َحْربُ و

ِعيِد ، وَمنَاِزلُُهْم تَِجاه َطْهَطا.  قَبِيلَةٌ بالِحَجاِز ، وقَبِيلَةٌ باليََمِن ، وقَبِيلَةٌ بالصَّ

 :  َمْوِضٌع في شعر الجْعِدّيِ :  اسماً نحُو أََجاِدل وأَْجَدل أَو َجْمُع الَجْمعِ نحو أََكاِلب وأَْكلُب أَْحَرب َكأَنَّه َجْمعُ  أََحاِربُ و

نح اَل أَُزورُُه و  رحَب مـــــــــــــــَ ي قــــــــــــــــُ َف أَُرجـــــــــــــــِّ يـــــــــــــــح  كـــــــــــــــَ

زَارًا و     ينِّ مـــــــــــــــَ َدتح عـــــــــــــــَ عـــــــــــــــِ دح بـــــــــــــــَ اِربُ قـــــــــــــــَ  َأحـــــــــــــــَ

  
 نَقَله ياقوت.

 ، نَقَلَه الصاغانّي. كِمْحَربٍ  ، َحْربٍ  َصاِحبُ :  ِمْحَرابٌ  ورُجلٌ 

 َزْيِد بِن خالٍد الُجَهنِيُّ ، عن أَبِيه أَيضاً.بِن  َحْربِ  بُن أَبِي األَْسَوِد الدَُّؤِلّي ، َعْن أَبِيِه ، وأَبُو َحربِ  وأَبُو

 ، بالَكْسِر ، وهو ِمثُْل َحّبِ العََدِس. َحبُّ الِعْشِرقِ  هو:  أَهمله الجوهريُّ ، وقال أَبو حنيفةَ  الَحْرَدبُ :  [حردب]

 :  ، عِن ابِن دريد ، وأَنشد سيبويه اْسُم َرُجلٍ  َحْرَدبٌ و

ي  ارِقــــــــــــِ فــــــــــــَ ــــــــــــُ ِن ِإنح ملَح تـ دح اُء الــــــــــــبــــــــــــُ ي  ِدمــــــــــــَ لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

رحَدبٍ َأاَب     اَب  حــــــــــــَ حــــــــــــَ اًل وَأصـــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــح رحَدبِ لــــــــــــَ  حــــــــــــَ

  
َواةُ أَنَّ اْسَمه كانَ :  قال َمهُ اْضِطَراراً في غير النَِّداِء ، على قَْول من قاَل يَا َحاِر. َحْرَدبَةَ  َزَعَمِت الرُّ  ، فَرخَّ

 :  المشهوريَن ، قال الراجز ِمْن لُُصوِصِهم َزَعَم ثعلب أَنَّه َحْرَدبَةُ :  ويقال َحْرَدبَةَ  اْسٌم ، وأَبُو َحْرَدبَةُ و ، ِخفَّةٌ ونََزقٌ :  الَحْرَدبَةُ و
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ـــــــــــــــــــــِم  ي َن الـــــــــــــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ اَ  مـــــــــــــــــــــِ  ُ  جنـــــــــــــــــــــَ 

يـــــــــــــــمِ و     يِن متـــــــــــــــَِ نح بـــــــــــــــَ ِج مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ِن فـ طـــــــــــــــح  بـــــــــــــــَ

  

وِم و  كـــــــــــــــُ ِح الـــــــــــــــعـــــــــــــــُ ٍث فـــــــــــــــاتـــــــــــــــِ َويـــــــــــــــح نح غـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــِ

نح َأيب و     ةَ مـــــــــــــــــــِ رحَدبـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــِم  حـــــــــــــــــــَ (5)األَثـــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 جمزوماً.« تتجافَ » ( كذا ا ويف اللسان1)
 أصح.« أحد» ( اللسان2)
 ( وصف نفسه أبنه قوي ا ألن الضعيف هو الذي حيرنيب.3)
 .«اه واستشهد هبذا البيت قوله األورم يف اللسان واألورم اجلماعة»:  وهبامش املطبوعة املصرية« الربس » ( عن اللسان ا وابألصر4)
 زاد يف التكملة بعد األربعة املشاطري» ( هبامش املطبوعة املصرية5)
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ا أَنَّه النَّْوبَةُ في وُروِد الَماِء ، وهو أَْصُل معناهُ ، كذا في الَمَطاِلع والمشارق  الوْردُ :  (*) الِحزبُ :  [حزب] َوْزناً وَمْعنًى ، والِوْرُد ، إِمَّ

اَلةِ ، كذا في األَساس ولسان العرب وغيِرهما ، وِإطالقُ  ُجِل مَن القُْرآِن والصَّ يَْجعَلُه اإِلنساُن على على ما  الِحْزبِ  والنَِّهايَِة ، أَو هو ِوْرُد الرَّ

 النَّْوبَةُ في ِوْرِد الَماِء ، وفي لسان العرب:  الِحْزبُ :  نَْفِسه في وقٍت مما ذُِكَر مجاٌز ، على ما في المطالع واألَساس ، وفي الغَِريبَْيِن والنهاية

اَلةِ  الِحْزبُ :  ُجِل ِمَن القُْرآِن والصَّ تََهى ، فَتَعيََّن أَْن يَُكوَن الُمَراُد من قوِل المؤلِف الِوْرُد هو النَّْوبَةُ فِي ِوْرِد ، انْ  حْزبُه:  الِوْرُد ، َوِوْرُد الرَّ

 أَْخُرَج ِمَن القُْرآِن فَأَْحبَْبُت أَْن الَ  ِحْزبِي َطَرأَ َعلَيَّ » في الَحِديثو الَماِء ألََصالَتِِه ، فاََل إِْهَماَل مَن الجوَهرّيِ والَمْجِد َعلَى ما َزَعَم َشْيُخنَا.

 (1) [أَنه]ٌء إِليه ، أَي َطَرأَ فالٌن إِلى بَلَِد َكَذا وكَذا فهو طاِرى:  كأَنَّهُ َطلََع عليه ، من قولك ِحْزبُه َطَرأَ َعلَيَّ يُِريُد أَنَّهُ بََدأَ في «َحتَّى أَْقِضيَهُ 

ْبتُ  فيه ، وقدْ  (2)َطلََع إِليه حديثاً َغْير تَاٍن  ً  عَْلتُهجَ :  القُْرآنَ  َحزَّ َسأَْلُت أَْصَحاَب َرُسوِل هللِا » في َحِديِث أَْوِس بِن ُحَذْيفَةَ و ، أَْحَزابا

بُونَ  َكْيفَ  وسلموآلهعليههللاصلى ، كما في األَساس وغيره. وفي  الطَّائِفَةُ :  الِحْزبُ و وُكلُّ ذلَك إِْطاَلٌق ِإْساَلِميٌّ ، َكَما اَل يَْخفَى «القُْرآنَ  تَُحّزِ

ْنُف ِمَن الناس :  الِحْزبُ :  ن العربلسا  اللُهمَّ اْهِزمِ » أَْي ُكلُّ َطائِفٍَة َهَواُهْم َواِحٌد. وفي الحديث (3) (ُكلُّ ِحْزب  ِبا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ )الّصِ

من هذا الَمْعنَى ، أَيِ الطَّائِفَِة  الِحْزبِ  بِالَكْسِر ، ويمكن أَن يكوَن تسميةُ  ِحْزبٍ  الطوائف من الناِس َجْمعُ :  األَحزابُ  .«وَزْلِزْلهم األَْحَزابَ 

 التي َوظَّفََها على نَْفِسه يَْقَرُؤَها ، فيكون َمَجازاً ، كما يُْفَهُم من األَساس.

اَلحُ  الساَلحُ :  الِحْزبُ و ْوهُ :  آلَةُ الَحْرِب ونََسبَه الصاغانيُّ ِلُهَذْيٍل وقال:  ، أَْغفَلَه في لسان العرب والصحاح ، وأَورده في المحكم ، والّسِ َسمَّ

، وبه َصدََّر ابُن َمْنُظوٍر ، وأَورَده في األََساس ، وغيره من كتب اللغة ، وليس  أَْحزابٌ  ، والَجْمع َجَماَعةُ النَّاِس :  الِحْزبُ و تْشبِيهاً وَسعَةً.

 أَْي َطَوائِفَ  َجْمعٍ  تُْطلَُق َعلَىو الِحْزبِ  أَيِ  َجْمعُهُ  األَْحَزابُ و ٍر كما َزَعَمه شيُخنَا ، ويظهُر ذلك بالتأَملبتَْكَراٍر مع ما قَْبلَهُ وال عطف تَْفِسي

.وفي الصحاح علَى ُمَحاَربَِة األَْنبِيَاِء عليهُم السالم ، و وسلموآلهعليههللاصلىَكانُوا تَأَلَّبُوا وتََظاَهُروا َعلَى َحْرِب النبّيِ   ُهَو إِْطالٌق َشْرِعيٌّ

َراح  ِحْزبِي أَْعِطنِي:  النَِّصيُب ، يُقَال:  الِحْزبُ و ي ونَِصيبِي ، كما في المصباح والصُّ ولعَلَّ إِْغفَاَل الجوهرّي والَمْجِد  (4)ِمَن الَماِل أَْي َحّظِ

النَِّصيُب ، وقد َسبَق ، فال إِْهمال حينئٍذ كما :  والِجزُب بالِجيمِ  الَجَماَعةُ.:  الِحْزبُ :  إِيّاهُ ِلَما َذَهَب إِليه ابُن األَعرابّي ، ونَقََل عنه ابُن َمْنُظورٍ 

ُجلِ :  الِحْزبُ و زعمه شيُخنا  ُأولِئَك ِحْزبُ )، َجَماَعتُهُ الُمْستَِعدَّةُ ِلْلِقتَاِل ونحِوِه ، أَْوَرَدهُ أَْهُل الغَِريِب وفَسَُّروا به قولَه تَعَالى  ُجْنُد الرَّ
. (5) (الشَّْيطانِ  ُجلِ  ِحْزبُ و أَْي ُجْنُده ، وعليه اْقتََصَر الجوَهريُّ  والَجْمُع كالَجْمعِ ، والَمنَافِقُوَن والكاِفُرونَ  الذين على َرأْيِه (6) أَْصَحابُه:  الرَّ

إِنِّي أَخاُف َعلَْيُكْم  في التَّْنِزيلِ و وإِْن لَْم يَْلَق بَْعُضُهْم بَْعضاً ، َكَذا في الُمْعَجِم. أَْحَزابٌ  الشَّْيَطاِن ، وُكلُّ قَْوٍم تَشاَكلَْت قُلُوبُُهْم وأَْعَمالُهْم فَُهمْ  ِحْزبُ 

 يث ذكر يَْوموفي الحد .(ُأولِئَك اْْلَْحزابُ )مثل فِْرَعْوَن ،  (8) ُهْم قَْوُم نُوحِ وعاٌد وثَُموُد وَمْن أَْهلََكه هللاُ ِمْن بَْعِدِهمْ  (7) اأْلَْحزابِ  ِمثَْل يَْومِ 

من المساجِد المعروفِة التي بُنِيَْت على َعْهِد رسوِل هللا  األَْحزابِ  َمْعُروفَةٌ ، وَمْسِجدُ  األَْحَزاب ُهَو َغْزَوةُ الَخْنَدِق ، وُسوَرةُ  األَحزابِ 

 :  ثعلب أَنشد ، وسلموآلهعليههللاصلى

يِن  نـــــــــــــُ تـــــــــــــِ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ زَاٌ  فـــــــــــــيـــــــــــــه يـ زَاُ  غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ِإذح اَل يـ

ِد     جــــــــــِ زَابِ أَيحِوي ِإىل َمســــــــــــــــــــــــح ا اأَلحــــــــــح بــــــــــَ قــــــــــِ تــــــــــَ نـــــــــــح  مــــــــــُ

  
ا َوِلَي الَحَسُن بُن يَِزيَد المَ :  قُْلتُ  تِه أَنَّه لَمَّ ن يَُؤمَّ بالنَّاِس في ِدينَةَ َمنََع الَمْذكوَر أَ البَْيُت ِلعَْبِد هللِا بِن مْسِلِم بِن ُجْنَدٍب الُهَذِلّيِ ، وكان من قِصَّ

 : قاَل َما َمنَعَك منه إِالَّ يَْوُم األَْربَعَاِء ، يُِريُد قَْولَه ؟أَْصلََح هللاُ األَِميَر ِلَم َمنَْعتَنِي ُمقَاِمي وُمقَام آبَاِئي وأَْجَداِدي قَْبِلي:  فَقَاَل له األَْحَزابِ  َمْسِجدِ 

__________________ 
 :  مشطوراً وهو

 «  وســــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــه املســــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــومِ مـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــٍك و 

 والـــــــــقصــــــــــــــــــــــيـــــــــم مـــــــــوضــــــــــــــــــــــض بـــــــــا الـــــــــنـــــــــبـــــــــاج والـــــــــبـــــــــحـــــــــريـــــــــن   

  

 ابلكسر.:  يف القاموس )*(
 ( عن اللسان.1)
 .«ء خمفف اهقوله لن أي غري مقيم أصله ل.:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 .32( سورة الروم اآية 3)
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عمر بن خالد القرشي املشتهر ِبماد وهو ترمجة الصحاح ابلفارسية اه كشف صراح اللغة أليب الفضر  مد بن »:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 .«الظنون

 .19( سورة اجملادلة اآية 5)
 أصحابه وجنده.:  ( يف اللسان6)
 .30( سورة غافر اآية 7)
 ومن أُهلك بعدهم.:  ( يف اللسان8)
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ا  اِء أَمـــــــــــــَ عـــــــــــــَ وحِم اأَلرحبـــــــــــــِ يــــــــــــــَ اِ  لـــــــــــــِ لـــــــــــــّرِجـــــــــــــَ  اَي لـــــــــــــَ

َرابَ     هـــــــــَ  طـــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــنـ َد ال عـــــــــح ـــــــــَ ِدُث ِد بـ ك  حيـــــــــُح فـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ  يـ

  
َح َشْيُخنَا في الشرح كثيراً ، وتصدى بالتعرض للمؤلف في  األَحزابُ  إِْذ اَل يََزال ، إِلخ ، َكَذا في المعجم. وَدَخْلُت عليه وعنده ، وقد تَبجَّ

رة ، على  1163عبارته ، وأَحال بعض ذلك على ُمقَدََّمِة َشْرِحه للِحزِب النََّوِوّيِ وتاريخ إِتمامه على ما قََرأْت بخطه سنة  بالمدينة المنوَّ

ورة فرأَيته أَحال فيها على شرحه هذا ، فما أَْدِري أَيُّهما أَقدُم ، وقد تََصدَّى شيُخنا ساكنها أَفضل الصالة والسالم ، وقرأْت المقدمة المذك

ّدِ على الَمْجد ، وإِبْ   ونَْجد َطاِل َدَعاِويِه النَّاِزلَِة بُِكّلِ َغْورٍ العالمة عبُد هللا بن ُسلَْيَمان الجرهزّي الشافعيُّ ُمْفِتي بَلَِدنا َزبِيَد َحَرَسَها هللا تعالى للرَّ

 ، وهللا َحِكيٌم َعِليٌم.

بُواو َحاَزبُواو ً  َصاُروا:  تََحزَّ بُواو ، أَْحَزابا بَُهْم فَتََحزَّ فاَُلناً ، أَي يَْنُصُره ويُعَاِضُده ، كذا في  يَُحاِزبُ  ، أَي َصاُروا َطَوائَِف. وفاَُلنٌ  (1) َحزَّ

ُب وتَْسعَى َسْعَي َجَماَعتَِها الذين «لَها َحاَزبُ تَ  وَطِفقَْت َحْمنَةُ » وفي حديث اإِلْفكِ :  األساس. قُلت بُونَ  أَْي تَتَعَصَّ اِء  يَتََحزَّ لََها ، والَمْشُهوُر بالرَّ

 .(2) [من الحرب]

بَ و عُوا:  القَْومُ  تََحزَّ ْبتُهمْ  وقَدْ  تََجمَّ ً  أَيِ  َحزَّ  :  أَْي َجَمْعتُهْم ، قال رؤبَة األَْحَزاَب تَْحزيبا

ا  بــــــــَ عــــــــِ َتصــــــــــــــــــــــح بــــــــًا ُمســــــــــــــــــــــح عــــــــَ ُت ُمصــــــــــــــــــــــح دح  لــــــــقــــــــدح َوجــــــــَ

َا َرمـــــــــــــــــــَ      زَابَ حـــــــــــــــــــِ ّزابَ و  اأَلحـــــــــــــــــــح حـــــــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــــــــ

  
 .«المعجم» كذا في

ً  األَْمرُ  َحَزبَهُ و أَْي إَِذا نََزَل به ُمِهمٌّ  «أَْمٌر َصلى َحَزبَهُ  َذاَكاَن إِ » فَْجأَةً ، وفي الحديثِ  واْشتَدَّ عليه ، أَْو َضغََطهُ  أَْي أََصابَهُ  نَابَه:  يَْحُزبُه َحْزبا
ّمِ ، الُحَزابَةُ  واالْسمُ  ، «ُحِزْبتُ  اللُهمَّ أَْنَت ُعَدتِي إِنْ » وأََصابَه َغمٌّ ، وفي َحِديِث الدَُّعاءِ  (3) ً  الَحْزبُ و ، بالضَّ  كالَمْصَدِر ، بفَتْحٍ فُسُكونٍ  أَْيضا

تَْيِن ، ُحْزبٌ  ج َما نَابَكَ :  من الشَّْغلِ  الَحاِزبُ و َشِديٌد.:  َحِزيبٌ و َحاِزبٌ  أَْمرٌ :  يقالو في و بَضّمٍ فُسُكوٍن ، َكذا في نُْسَختِنَا وَضبََطه شيُخنَا بَضمَّ

 .الَحَواِزبُ  أََصابَتْهُ :  وفي األَساس ، وهو األَْمُر الشديُد. َحاِزبٍ  َجْمعُ  «الُخُطوبِ  َحَواِزبُ و نََزلَْت َكَرائِهُ األُُمورِ » َحِديِث َعِلّيٍ 

َدةِ فيهما الَحَزاِبيَةُ و الَحَزابِيو َجاِل والَحِميرِ  ُمَخفَّفَتَْينِ  بَكْسِر الُمَوحَّ الغَليُظ القَِصيُر ، :  َما ُهَو ، وعبارة الصحاح الغَِليُظ إِلى الِقَصرِ :  ِمَن الّرِ

إِذا كاَن  َحَزابِيَةٌ  اِزيَةٌ إَِذا َكاَن َغِليظاً إِلَى الِقَصِر َما ُهَو ، َورُجٌل َهَواِهيَةٌ إَِذا َكاَن َمنُخوَب الفَُؤاِد ، َوبِعيرٌ َوَزَواٍز َوَزوَ  َحَزابِيَةٌ و َحَزابٍ  َرُجلٌ 

 :  َغِليٌظ ، قالت اْمَرأَةٌ تَِصُف َرَكبَها:  َحَزابِيَةٌ  َجْلٌد ، وَرَكبٌ :  َحَزابِيَةٌ  َغِليظاً ، وِحَمارٌ 

ٌر  بــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح َزنـ يِن حــــــــــــــــــَ هح ِإن  هــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ زَابــــــــــــــــــِ   حــــــــــــــــــَ
هح     يـــــــــــــــَ ا بـــــــــــــــِ بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ُه نـ قـــــــــــــــَ وح ـــــــــــــــَ ُت فـ دح عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ِإَذا قـ

  
بُن أَبِي َعائِذ  إَِذا َكاَن َغِليظاً إِلى الِقَصِر ، واليَاُء ِلإِلْلَحاِق كالفََهاِميَِة والعاََلنِيَِة ، من الفَْهم والعَلَِن قال أَُميَّةُ  َحَزابِيَةٌ و َحَزابٍ  َرُجلٌ :  ويقال

 :  الُهَذِليُّ 

ا  هـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ تـ ي ِإَذا ُرعـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــِ ل َبيّنِ َوَرحـــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــَ

ازِ     َز  جـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ  مجـــــــــــــــــََ ا ِ عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــّرِم  ٍء ابل

  

اٍم  َم حـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَزُه َأَو اصـــــــــــــــــــــــــــــح رَامـــــــــــــــِ   (4)جـــــــــــــــَ
ةٍ     يـــــــــــــــــــَ زَابـــــــــــــــــــِ ا ِ  حـــــــــــــــــــَ َد  ابلـــــــــــــــــــدِّحـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــــَ

  
لَْم أَْسَمْع بفَعَلَى في ِصفَِة الُمَذكَِّر :  يَُشبِّهُ نَاقَتَهُ بِحَماٍر َوْحٍش ، َوَوَصفَه بَجَمَزى وهو السَِّريُع ، وتقديُره َعلَى ِحَماٍر َجَمَزى ، وقال األَصمعيُّ 

نِي أَنَّ َجَمَزى وَزلََجى وَمَرَطى ونََشَكى إِالَّ في َهَذا البَْيِت ، يَعْ 
وما َجاَء على هذا الباِب ال يكوُن إِاّل من ِصفَِة الناقِة ُدوَن الَجَمِل ،  (5)

ْطب عن الماِء ، واألَْصَحمُ :  والَجاِزىُّ  ْفَرةِ ، َوَحيََدى:  الذي يَْجَزأُ بالرُّ عن ِظلِّه لنََشاِطه ، َحاٍم نفَسه  يَِحيدُ :  ِحَماٌر يَْضِرُب إِلى السََّواِد والصُّ

َماةِ ، وَجَراِميزه َحال:  من الرُّ ةٌ َضيِّقَةُ األَْعلَى َواِسعَةُ األَْسفَِل. َكَذا في لسان العرب ،:  نَْفُسه وَجَسُده ، والّدِ  كالِحْنَزابِ  َجْمُع َدْحٍل ، وهو ُهوَّ
 ل ، وكالهما تَْصِحيٌف وَغلٌَط.كِقْنَطار ، وفي نسخة كِميَزاٍب ، وفي أُخَرى كِقتَا (*)

 األَْرُض الغَِليَظةُ :  ، بَكْسرِهَما الِحْزبَاَءةُ و الِحْزبو

__________________ 
 ... وحّزب قومه فتحزّبوا:  ( يف األساس1)
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 ( زايدة عن اللسان.2)
 أو أصابه.:  ( اللسان3)
 ألنه معطوف عل  مجز  يف البيت الذي قبله.والصواب أو أصحم ا :  وأصحم. قا  ابن بري:  ( يف الصحاح4)
 «قوله نشكي كذا خبطه والصواب بشك  كما يف الصحاح والقاموس.»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)

 ابلكسر.:  عن القاموس )*(
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 :  َشِديٍد ا وأَنشد (1)يف ُقفٍّ أَيـَر  ِمنح َأغحَلِة الُقفِّ مرتفٌض ارتفاعاً َهيِّناً  اِ زحاَبَءةُ :  الش ِديَدُة ا َزحنَُة ا وعن ابن ُِشير
ا  هـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــح د  رأَيـ اِدي  صـــــــــــــــــــــــــَ َرُ  الـــــــــــعـــــــــــَ  ِإَذا الشـــــــــــــــــــــــــ 

ُروِس     زَايبّ لــــــــــــــــــِ ومُ  ا ــــــــــــــــــَ اَلِ  َتســــــــــــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــِ

  
َحاِري َحَزابِىو ِحْزبَاءٌ  ج ةِ :  وأَْصلُهُ ُمشَّدَُّد كما قِيَل الصَّ أََماِكُن ُمْنقَاَدةٌ :  الَحَزابىو َمَكاٌن َغِليٌظ ُمْرتَِفٌع ،:  الِحْزبَاَءةُ :  وفي بَْعِض أَْقَواِل األَئِمَّ

 ِغاَلٌظ ُمْستَِدقَّةٌ.

مِّ  ُحَزابَةَ  أَبُوو ن َحنِيفَة بِن ُسْفيَاَن بن هو الَوِليُد ب:  أََحُد بَنِي َربِيعَةَ بِن َحْنَظلَةَ ، وقال الباََلذُِريّ  الَولُيُد بُن نَِهيكٍ :  فيما َذَكر ابُن األَعرابيّ  بالضَّ

 : ُمَجاِشعِ بِن َربِيعَةَ بِن وهِب بِن َعبََدةَ بِن َربِيعَةَ بِن َحْنَظلَةَ الذي يقول

 الش يحُخ الَفانح  ُحزَابَةَ َأاَن أَبُو 
اب أَْشقَى الِفتْيَاِن الُمْفِلُس الطَُّروُب ،:  وَكاَن يَقُولُ  اٍب له ِذْكٌر في ْكرٌ ، له ذِ  ُحَزابَةَ  ابن َكَكتَّانٍ  َوثوَّ  وبالفَتْح «ث وب» وَكَذا ابنُه قُتَْيبَةُ بُن ثَوَّ

ُد بُن محمد بن أَْحَمَد بن أَبو بَْكر ثُ  اإِلْبَرْيَسِميّ  َحَزابَةَ  ُمَحمَّ  ماَت قبَل الستيَن وثالثمائَة بَسَمْرقَْنَد. الُمحّدِ

وبٌ و  َكتَنُّوٍر اسٌم. َحزُّ

ْبُت له. ِحْزبِهِ  كنُت من:  َحاَزْبتُهو  أَْو تَعَصَّ

يكُ :  ، كِقنطار بالَكْسرِ  الِحْنَزابُ و َضْرٌب ِمَن :  َجَزُر البَّرِ ، و:  و ونونُه زائدةٌ ، وقيل إِن موضعه في ح ن ز ب بناًء على أَصالَِة النون الّدِ

 القََطا.

 :  ، قال رؤبة ع:  الِحْنَزابِ  َذاتُ و

اِن َذاِت  يــــــــــعــــــــــَ نح قــــــــــِ َن مــــــــــِ َرحــــــــــح َزابح َيضــــــــــــــــــــــــح ــــــــــح نـ   ا ــــــــــِ
بَ     ال  ِن ثـــــــــــــــَ َديـــــــــــــــح و اِر الـــــــــــــــيـــــــــــــــَ ِر ســـــــــــــــــــــــــــــَ  يف حنـــــــــــــــَح

  
مِّ  الُحْنُزوبُ و  نَبَاٌت.:  بالضَّ

 : * ومما يستدرك عليه

ْيتُوِن ، أَو التي ال َخْيَر فيها ، وهذا َمَحلُّ ذِ :  الَحْيَزبُونُ  ِة العَُجوُز ، ونُونُه زائدةٌ ، كما زيدت في الزَّ ح به الجوهريُّ وقَاِطبَةُ أَئِمَّ كره ، صرَّ

 : الشَّْهَمةُ الذَِّكيَّةُ ، قال الُهَذِليّ :  الَحْيَزبُونُ :  ، وقيل (2)النحِو كذا في لسان العرب ، وتَبِعه شيُخنا ، وقد أَهملَه المصنف تقصيراً 

َزبُونِ يـَلحِبرُت ِفيَها ُكر    َحيـح
 بَنُو الفَُراِت ، وال يََكاُدوَن يَْخفَْوَن َعلَى َمْن لَهُ َمْعِرفَةٌ ، َذَكَره البرازنّي في َمشيَختِِه.:  بالَكْسرِ  ِحْنَزابَةَ  وبَنُو

ً  كنََصَرهُ  َحَسبَهُ :  [حسب] َح به ثَْعلٌَب والجوهريُّ ، وابن ِسيَده يَْحَسبُهُ َحْسبا ً و َعلَى الِقيَاس ، َصرَّ مِّ  ُحْسبَانا حكاه أَبُو نقله الجوَهِريُّ ، و بالضَّ

ً  ءَ الشَّي َحَسْبتُ  «التهذيب» فيو ُعبَْيَدةَ عن أَبي زيد َغاِب اَل يَْعلَمُ » في الحديثو بالكسر ، أَْحُسبُهُ ِحْسبَانا آْخِرَها  ُحْسبَانَ  أَْفَضُل العََمِل َمْنُح الّرِ

مِّ  الُحْسبَانُ  «إِالَّ هللاُ  (3) ، وقال  (5)اَل تَْعُدَوانَِها « وَمنَاِزلَ  بِِحَسابٍ  َمْعنَاهُ  (4) (ُس َواْلَقَمُر ِبُْسبان  الشَّمْ )، وفي التَّْنِزيِل  الِحَسابُ :  بالضَّ

اجُ  جَّ نِيَن وَجِميعِ األَْوقَاِت ، وقال األَْخفَُش في قَْوِله  بُِحْسبَانٍ :  الزَّ  ْعنَاهُ مَ  (6) (َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسباانً )يَُدلُّ َعلَى َعَدِد الشُُّهوِر والّسِ

ً :  فََحَذَف البَاَء. وقال أَبو العَبَّاِس  بِِحَسابٍ  ً :  َمْصَدٌر ، كما تقول ُحْسبَانا ً و َحَسْبتُهُ أَْحُسبُهُ ُحْسبَانا ، وقاَل  ِحَسابٍ  ، وَجعَلَهُ األَْخفَُش َجْمعَ  ِحْسبَانا

 :  ، قَالَ  ِحَسابُكَ  على هللِا أَيْ  ُحْسبَانُكَ و ِمثُْل ِشَهاٍب وأَْشِهبٍَة وُشْهبَان ، أَْحِسبَةٌ  (7)، وكذا  ِحَسابٍ  َجْمعُ :  الُحْسبَانُ  أَبو الَهْيثَمِ 

ــــــَ  ِ   ل اين عــــــَ بـــــــَ تح  ُحســــــــــــــــــــح َرفـــــــَ ُ  َأشــــــــــــــــــــح فــــــح ــــــ  ــــــنـ  ِإذا ال

ا    ريُهـــــــَ مــــــِ ئـــــــًا ضــــــــــــــــــــَ يــــــح اَف شــــــــــــــــــــَ ٍض َأوح خـــــــَ مــــــَ لــــــَ  طــــــَ  عــــــَ
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ً و يَ :  ، َذَكَره الجوَهِريُّ وغيُره ، قال األَزهريُّ  ِحَسابا ً  في الُمعَاَماَلتِ  الِحَسابُ  وإِنَّما ُسّمِ ِزيَاَدةٌ  (8)أِلَنَّهُ يُْعلَُم به ما فيه ِكفَايَةٌ ليس فِيَها  ِحَسابا

ّي  الُمَحاَسبَةِ  َمْصَدرَ  الِحَسابُ  على الِمْقَدار وال نُْقَصاٌن ، وقد يَُكونُ  َوهللاُ )، ويُْفَهُم ِمْن ِعبَاَرة ثَْعلٍَب أَنَّهُ اْسُم َمْصَدٍر. وقولُه تعالَى ، عن َمّكِ
 َسرِيعُ 

__________________ 
 األيّر من الرير أي الشدة ا يقا  حجر أيّر وصخرة يرّاء والفعر منه يرّيرّي بفتحهما.:  وما أثبتناه عن اللسان ا وهبامشه« أثر» ( ابألصر1)
قوله أ له املصنف أي بناء عل  أن النون أصلية عل  ما ذهب إليه مجاعة كما يف املزهر لكنه نسي أن يذكره يف »:  املطبوعة املصرية( هبامش 2)

 «النون ومما يد  عل  أن النون عنده أصلية قوله يف ابب الزاي ا يزبور ا يزبون اه.
 لصواب.( قوله آخرها كذا خبطه والذي يف النهاية أجرها ولعله ا3)
 .5( سورة الرمحن اآية 4)
 يعدواهنا.:  ( اللسان5)
 .96( سورة األنعام اآية 6)
 وكذلك.:  ( اللسان7)
 فيه.:  ( اللسان8)
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ابُهُ  َأيح  (1) (احلِْس  ابِ  رحَعةُ  ِحســَ رِيٌض ا وســُ ابِ  َواِقٌض اَل َ َاَلَة ا وُكر  َواِقض فهو ســَ َغُلهُ  ِحســَ ابُ  ِ  أَن ُه اَل َيشــح  َواِحٍد َعن ِحســَ
َبةِ  بحٌن عن شــَبٍن ا وقولُه تعاىل  ُ َاســَ َغُلُه َلحٌض َعنح َلحٍض وال شــَ بحَحانَه ال َيشــح  (يَ ْرُزُق َمْن َيشاُء ِبَغْْيِ ِحساب  )اآَخِر ا ألَن ه ســُ

ِييٍ   (2) ِترٍي وال َتضح ُض النـ َفَقَة واَل ا أَ  ِحَسابٍ  ُفاَلٌن يـُنحِفُ  ِبَغريحٍ :  ا كقولك (3)َأيح ِبَغريحِ تـَقح تُِلَف يف  حَيحُسبـَُها يح يـَُوسِّ ا وقد اخح
ُهم هم:  تفســريِه فقا  بعضــُ اِن ا وقا  بعضــُ ِديٍر عل  َأَحٍد ابلنـ قحصــَ َبةٍ  بَغريحِ :  بَغريحِ تـَقح َبهُ  ا َأي ال َلَاُف َأنح  ُ َاســَ َأَحٌد  حُيَاســِ

بَ  ِبَغريحِ َأن:  عليه ا وِقيرَ  ُعحَط  َأنح يـُعحِطيُه َأعطاُه ِمنح َحيحُث ملَح  َحســــِ
بح  امل ِمنح َحيحُث :  ا َفَجائٌِز َأنح َيُكوَن َمعحَناهُ  (3) حَيحَتســــِ

بُ  اَل يـَُقدِّرُُه َواَل َيظُن ُه َكائِناً ا ِمنح  ســـَ بحُت َأحح بُ  َأيح  َنَـنحُت ا وَجائٌِز َأنح َيُكوَن َمبحُخوذاً ِمنح  َحســـِ ســـُ بحُت َأحح رَاَد ِمنح ا أَ  َحســـَ
بحهُ  َحيحُث ملَح  يحُخَنا حَيحســــُ ِه. كذا يف لســــان العرب ا وقد َأغحَفَلُه شــــَ َبهُ و  لِنَـفحســــِ َبةً  أَيحضــــاً  َحســــَ َبِة ا َحَكاُه  ِحســــح ِمثحر الِقعحَدِة والرِّكح

تَـَويحِه وصاحِ  ِطي  وابُن َدَرسح  :  ُب الَواِعي ا قا  النابغةُ اجلوهري  ا وابُن ِسيَده يف امكم ا وابُن الَقط اِع والس َرُقسح
ا  هــــــــــَ ــــــــــُ تـ امــــــــــَ ا محــــــــــََ يــــــــــهــــــــــَ ًة فــــــــــِ ائــــــــــَ تح مــــــــــِ لــــــــــَ مــــــــــ  كــــــــــَ  فــــــــــَ

تح و     َرعــــــــــَ ةً َأســــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ ب َددِ  ِحســــــــــــــــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ ــــــــــك ال  يف ذل

  
ً  أَيْ   ، َوُرِوَي الفَتُْح ، وهو قَِليٌل ، أََشار له َشْيُخنَا. ِحَسابا

ً  َء ،الشي َحسبَ و ءَ َعدَُّك الشَّي:  الِحَسابَةُ و الِحَسابُ و ً و يَْحُسبُهُ َحْسبا أَي  بَِكْسِرِهنَّ  أَْوَرَدهُ ابُن َدَرْستََوْيِه وابُن القَطَّاع والِفْهِريُّ  ِحَسابَةً و ِحَسابا

لَْينِ   :  أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ ِلَمْنُظوِر بِن َمْرثَد األََسِدّيِ  َعدَّهُ :  في الَمَصاِدِر الَمْذُكوَرةِ ما َعَدا األَوَّ

اَل  يــــــــــــِت بــــــــــــِ قــــــــــــِ ُر ُأســــــــــــــــــــــــــح هح اَي مجــــــــــــُح ابــــــــــــَ   ِحســــــــــــــــــــــــــَ
هح     ِن الـــــــــــّراَِببـــــــــــَ يـــــــــــٍك َحســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــِ ا مـــــــــــَ يـــــــــــَ قـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــُ

  

 قـَتَـلحِتيِن اِبلد  ِّ واخِلاَلبَهح 

َواُب ما :  أَْوَرَد الَجْوَهِريُّ وَ  بَابَةُ بالكْسرِ يا ُجْمُل أَْسقَاِك والصَّ . الُمَحاَسبَةِ  ِمن َحاَسبَهُ و ِء بإِصاَلِحِه وتَْربِيَتِِه ،الِقيَاُم َعلى الشَّيْ :  َذَكْرنَا ، والّرِ

 يُْستَْعَمُل على أَْصِلِه. َمْحُسوبٌ :  والَمْعُدودُ  ُحسَّابِ وَ  ُحسَّبٍ  من قَْومٍ  َحاِسبٌ  وَرُجلٌ 

كةً  َحَسبٌ  علىو دِ وهو فَعٌَل بمَ  ، ُمَحرَّ َح به ُكَراع في الُمَجرَّ :  قَْولُُهمْ  ومنه ْعنَى َمْفعُوٍل ِمثُْل نَفٍَض بَمْعنَى مْنفُوٍض ، َحَكاهُ الَجْوَهِريُّ ، وَصرَّ

 َحِديثَك أَْي ما قَْدُرهُ ، َحَسبُ  ما أَْدِري َما:  وقال الِكَسائِيُّ  َذا أَي بِعََدِدِه وقَْدِرهِ  بَِحَسبِ  هَذاو َذِلَك ، أَي على قَْدِرِه وَعَدِدِه ، بَِحَسبِ  ِليَُكْن َعَملُكَ 

ْعِر. ومن َسَجعَاِت األََساس َوقَْد يَُسكَّنُ  ْملِ :  في َضُروَرةِ الّشِ الُمِصيبَِة أَي  َحَسبِ  الَحَصى ، واألَْجُر على َحْسبِ و وَمْن يَْقِدُر على َعّدِ الرَّ

 ما َعِمْلتَ  بَِحَسبِ  األَْجرُ :  ِء كقَْولكقَْدُر الشَّيْ :  الَحْسبُ و الَحَسبُ و المعدود. (5)العدد :  الَحَسبُ :  قَْدِرَها. وفي لسان العرب (4) [على]

 ئَِك عندي أَي على قَْدِر ذلك.باََل  َحَسبِ  أَْشُكُرَك على:  ما أَْسَدْيَت إِلَيَّ ُشْكِري لك. يقول َحَسبِ  ، وَكقَْوِلك َعلَى (6) [أَي قدره] َحْسبِهو

َكةً  الَحَسبُ و ، قاله الَجْوَهِريُّ وعليه اْقتََصَر ابن األَْجَدابِّي في الكفايَِة ، وهو َرأُْي األَْكثَِر ، وإِْطاَلقُه عليه  َما تَعُّدهُ ِمن َمفَاِخِر آبَائِكَ :  ُمَحرَّ

ُجل وَمآثُِر آبَائِهِ إِنَّما سُ :  على َسبِيِل الَحِقيقَِة ، وقال األَزهريُّ  يَْت َمَساِعي الرَّ ً  ّمِ منهم َمنَاقِبَهُ  (7)أِلَنَُّهْم كانوا إِذا تَفَاَخُروا َعدَّ الفَاِخُر  َحَسبا

َم الشََّرِف والسََّراَوةِ إِنََّما هو الَماُل ، الذي يَقُوُم َمقَا:  التَّْقَوى ، َكَما َوَرَد في الَحِديِث يَْعنِي:  والَكَرمُ  المالُ :  الَحَسبُ  أَو ، َحَسبََهاو َومآئَِر آبَائِهِ 

ُجِل نَقَاُء ثَْوبَْيهِ  َحَسبُ » كذا في الفَائِِق ، وفي الَحِديثِ  ينُ :  الَحَسبُ  أَوِ  أَْي أَنَّهُ يَُوقَُّر ِلذلك حيث هو َدِليُل الثَّْرَوةِ والِجَدةِ  «الرَّ  (8)، ِكاَلُهَما  الّدِ

في العَْقِل :  َحَكاهُ ابُن األَعرابّيِ ، وتََصحفَّ على َشْيِخنَا فََرَواهُ  الشََّرُف في الِفْعلِ  هو الَكَرُم أَو:  الَحَسبُ  أَو عن ُكَراع ، واَل ِفْعَل لهما ،

اِلحُ  هو أَو واْحتَاَج إِلى التََّكلُّفِ  األَْصُل الَحَسُن ِمثُْل الُجوِد والشََّجاَعِة وُحْسِن الُخلُِق والَوفَاِء.  : الِفْعُل ، والنََّسبُ :  ، وفي نُْسَخةٍ  الفَعَاُل الصَّ

يِن تَِربَْت يََداكَ  َحَسبَِهاو تُْنَكُح الَمْرأَةُ ِلَماِلَها» وفي الَحِديثِ  لفَعَاُل ا:  َهاُهنَا (9)قاَل ابُن األَثِيِر قِيَل النََّسُب « وِميَسِمَها وِدينَِها ، فَعَلَْيَك بَِذاِت الّدِ

ا يُْعتَبَُر به َمْهرُ  الَحَسبِ  والفُقََهاُء يَْحتَاُجوَن إِلى َمْعِرفَةِ :  الَحَسُن ، قال األَزهريُّ   ألَنَّهُ ِممَّ

__________________ 
 .202( سورة البقرة اآية 1)
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 .«وتضيي »:  ( يف اللسان2)
 .(َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال ََيَْتِسبُ ) : ( يف اللسان نقر هذا القو  عن األزهري يف تفسريه لقوله تعاىل3)
 ( عن األساس.4)
 العّد.:  ( اللسان5)
 ( عن اللسان.6)
 املفاخر.:  ( اللسان7)
 (.عن كراع)البا  :  وا سب الدين ا وا سب:  ( كذا ا ويف اللسان8)
 .«ا سب»:  ( يف النهاية واللسان9)
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َرحأَِة ِإَذا ُعِقَد 
ٍر فَاســـدٍ ِمثحِر امل َرُف الثاِبُت يف اآاَبءِ  هو َأو النَِّكاُح عل  َمهح :  دون الِفعحِر. وقا  َِشر يف َغرِيِب اَ ِديثِ  الشـــ 
تَـَلمِّ ُ  َحَسُبوا ِإَذا اِ َسابِ  الَفَعاُ  اَ َسُن له وآاَبئِه ا َمبحخوٌذ من اَ َسبُ 

ُ
 :  َمَناِقَبهم ا وقا  امل

ٍب كـــــــــــَ وَ  اَن َذا َنســـــــــــــــــــــــــح نح كـــــــــــَ كـــــــــــنح مـــــــــــَ  ِرمٍي وملَح يـــــــــــَ

ُه     ـــــــــــَ بٌ ل ا  َحســـــــــــــــــــــــــَ َذممـــــــــــ َ
ُ

ـــــــــــَم املـــــــــــ ـــــــــــي ئ ـــــــــــ  ـــــــــــل اَن ال  كـــــــــــَ

  
َق بين َهاِت إِلى َحْيُث اْنتََهى ، الَحَسبِ  فَفَرَّ أَي الشَّأُْن ، وفي َحِديِث ُعَمَر  البَالُ  هو الَحَسبُ  أَو والنََّسِب ، فََجعََل النََّسَب َعَدَد اآلبَاِء واألُمَّ

 الَمْرءِ  َكَرمُ »:  قال وسلموآلهعليههللاصلىوفِي آَخَر أَنَّ النبيَّ  «الَمْرِء ِدينُهُ ، وُمُروَءتُه ُخلُقُهُ ، وأَْصلُهُ َعْقلُهُ  َحَسبُ » قال أَنَّهُ  عنههللارضي

ُموَن في ال:  َرُجٌل َشِريٌف وَرُجٌل َماِجدٌ وَ  «ُخلُقُهُ  َحَسبُهُ و ، َعْقلُهُ  وُمُروَءتُهُ  ، ِدينُهُ  وَرُجٌل َكِريٌم بِنَْفِسِه ، قال  َحِسيبٌ  شَّرِف ، وَرُجلٌ لَهُ آبَاٌء ُمتَقَّدِ

ُجِل بَِكَرِم أَْخاَلقِِه وإِْن لَْم يَُكْن لَه نََسٌب ، وإَِذا كان الَحَسبِ  أََراَد أَنَّ :  األَزهريُّ  والَكَرُم قَْد  الَحَسبُ  أَو اآلبَاِء فَُهَو أَْكَرُم له. َحِسيبَ  يَْحُصُل ِللرَّ

ّكيت واْختَاَره الفَيُّوِميُّ ، فََجعََل الَماَل بَِمْنِزلَِة َشَرِف النَّْفِس  ُشَرفاَء ، والشََّرُف والَمْجُد ال يَْكونَاِن إِالَّ بهم (1) ْن ال آبَاَء لهيَُكونَاِن ِلمَ  قاله ابُن الّسِ

في َحِديِث َوْفِد و له يَُوقَُّر ويَُجلُّ في العيوِن ، َحَسبَ  به ، والغَنِيُّ الذي الال يَُوقَُّر وال يُْحتَفَُل  الَحَسبِ  واآلبَاِء ، والَمْعنَى أَنَّ الفَِقيَر َذا (2)

ا السَّْبَي ، فَقَالُوا» َهَواِزَن قال لهم ا الماَل وإِمَّ أَّما إِْذ :  اْختَاُروا إِْحَدى الطَّائِفَتَْيِن إِمَّ
،  «الَحَسبَ  فإِنَّا نَْختَارُ  الَحَسبِ و َخيَّْرتَنَا بَْيَن الَمالِ  (3)

 الُمَرادُ :  وفَعَاٌل َحَسٌن ، فهو باالْختِيَاِر أَْجَدُر وقيل َحَسبٌ  فاْختَاُروا أَْبنَاَءُهْم ونَِساَءُهْم ، أََراُدوا أَنَّ فََكاَك األَْسَرى وإِيثَاَره على اْستِْرَجاعِ الَمالِ 

الشََّرُف :  الَحَسبُ :  ، وذلَك أَنَُّهْم إِذا تَفَاَخُروا َعدُّوا َمنَاِقبَُهْم َوَمآثَِرُهْم ، وفي التوشيح الِحَسابِ  هنا َعَدُد َذِوي القََرابَاِت ، َمأْخوذٌ من بالَحَسبِ 

وهذه األَقَواُل التي :  ويَعُدُّه من َمفَاِخِر آبَائِِه ، قال شيُخنَا يَْحُسبُهُ  وهو َما:  له واَل نََسبَ  َحَسبَ  وفاُلٌن الَ :  باآلبَاِء واألَقَاِرِب ، وفي األَساس

َع الُمَصنُِّف الِخاَلَف فِيَها ، ُكلَُّها َوَرَدْت في األََحاِديِث ، وَكأَنَّ النبّي  ا وسلموآلهعليههللاصلىنَوَّ  كان والُمبَاَهاةِ  بالُمفَاَخَرةِ  اْعتِنَائِِهم ِمن َعِلمَ  لَمَّ

ْنيَِويَِّة والَمنَاقِِب الفَانِيَِة الذَّاِهبَِة ، بَل الَحَسبَ  أَنَّ  لهم نُ يُبَيِّ  ويَعُدَّهُ في  يَْحُسبَهُ  الذي يَْنبَِغي لْلعَاقِِل أَنْ  الَحَسبُ  ليس هو ما تَعُدُّونَهُ من الَمفَاِخِر الدُّ

يُن ، وتَاَرةً قال ْنيَاهو التَّْقَوى ، وقَال آِل :  ُمفَاَخَراتِِه ُهَو الّدِ وكان بَْعُض ُشيُوِخنَا :  الَماُل ، وهكذا ، ثم قال:  َخَر ممن يُِريُد ما يَفَخْر به في الدُّ

ِقيَن يقول ِة اللُّغَِة َحقََّق أَنَّ َمْجُموَع َكاَلِمِهْم يَُدلُّ على أَنَّ :  الُمَحقِّ أَْن يَُكوَن ِمن َمفَاِخِر :  َحُدهاأَ :  يُْستَْعَمُل على ثاََلثَِة أَْوُجهٍ  الَحَسبَ  إِنَّ بَْعَض أَئِمَّ

ُجِل نَْفِسِه ، كما هو َرأُْي ابِن السكيت وَمْن َوافَقَهُ ، الثَّاِلثُ :  اآلبَاِء ، كما ُهَو َرأُْي األَْكثَِر ، الثَّانِي أَْن يَُكوَن أََعمَّ :  أَْن يَُكوَن من َمفَاِخِر الرَّ

َما تَعُدُّه ِمْن َمفَاِخِر آبَائَِك :  فَاِخِر بأَّيِ نَْوع من الَمفَاِخِر ، كما َجَزَم به في المغرب ونَْحِوه ، فقول الُمَصنِّفِ منهما من ُكّلِ َما يَْقتَِضي فَْخراً ِلْلمُ 

َواُب الَمْنقُوُل عن العََرِب ، وقَْولُهُ أَِو الَماُل إِلى الشرف ، ُكلَُّها أَْلفَاٌظ َوَرَدْت في الَحِديثِ  ا يُْفتََخُر  هو األَْصُل والصَّ على جهِة الَمَجاِز أِلَنََّها ِممَّ

ِز فيها أَيضاً. بِِه في الُجْملَِة ، فال يَْنبَِغي َعدَُّها أَْقَواالً وال من الَمعَانِي األُصوِل ، وِلَذا لم يَْذُكْرَها أَْكثَُر اللُّغَويِّ  ين ، وأََشار الجوهريُّ إِلى التََّمجُّ

ةُ اللُّغَِة كابِن َمْنُظوٍر والَجْوهري وَغْيِرِهَما ، وتَبِعَُهُم الَمْجُد ،  كَخُطَب َخَطابَة بالفَتْحِ  َحَسابَةً  لضمِّ الرُجل با َحُسبَ  قدو انتهى. ، هكذا َمثَّلَهُ أَئِمَّ

هُ عليه قَْوُل َشْيِخنَا ً و ولو َعبََّر بَكُرَم َكَراَمةً كان أَْظَهَر ،:  فال يَتَوجَّ َكةً ، فَُهوَ  َحَسبا  : أَنشد ثعلبٌ  َحِسيبٌ  ، ُمَحرَّ

 َحِسيبِ اأَلصحِر َغريحُ  َحِسيبِ ُرب  وَ 
 .ُحَسبَاءَ  قَْومٍ  من الَحَسبِ  أَي له آبَاٌء يَْفعَلُوَن الَخْيَر وال يَْفعَلُهُ هو ، وَرُجٌل َكِريمُ 

ا:  ، َمْجُزوٌم ، بَمْعنى َكفَى. قال سيبويهِ  َحْسبُ و ذلك ،  َحْسبُكَ :  ، وهو اْسٌم ، وتَقُولُ  َكفَاكَ  أَي ِدْرَهمٌ  َحْسبُكَ و ْعنَاَها االْكِتفَاُء ،فمَ  َحْسبُ  وأَمَّ

يتِ  ّكِ  :  أَي كفاك ذلك ، وأَنشد ابن الّسِ

مح و  زهلــــــــــــُُ نــــــــــــح ــــــــــــُ وحِم يـ قــــــــــــَ لــــــــــــح ٌك لــــــــــــِ لــــــــــــَ نح مــــــــــــَ كــــــــــــُ  ملح يــــــــــــَ

لــــَ      َو  عــــَ لــــح الصـــــــــــــــــــــَر اَل يـــــُ بِ ِإال  صـــــــــــــــــَ  (4) َحســـــــــــــــــــــَ
  

__________________ 
 ا سب والكرم يكوانن يف اإلنسان وإن مل يكن آابئه شرف.:  ويف املصباح« هلم شرف.»:  ( اللسان1)
 أو اآابء.:  ( يف اللسان2)
 تصحيف.« إذا»:  ( يف املطبوعة الكويتية3)
تلوي ابلتاء وهو الصـــواب ألنه ذكر قبر البيت أن الصـــالصـــر بقااي قوله ال يلوي كذا خبطه والذي يف اللســـان ال »:  ( هبامش املطبوعة املصـــرية4)

 املاء.:  وقوله ملك بفتح الالم« املاء فيكون ال تلوي مسنداً إىل ضمري صالصر فيتعا التبنيث اه.
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أَي ال يُْلَوى على الِكفَايَِة ِلعََوِز الماِء « َحَسب يُْلَوى على الَ » ، أَي يُْقَسُم بَْينَُهْم بالسَِّويَِّة وال يُْؤثَُر به أََحٌد ، وقيل َحَسب قَْولُهُ ال يُْلَوى على

 ما أَْعَطاِني أَي َكفَانِي ، كذا في األَساس وفي لسان العرب وسيأْتي. أَْحَسبَنِي:  وقِلَّتِِه ، ويقال

ً  َعطاءً  في التَّْنِزيِل العَِزيز كاٍف ، ومنه:  ِحَساب ءٌ َشيْ و من  َحْسبُكَ  وَهَذا رجل ، أُْحِسبَ  افِياً ، وُكلُّ َمن أُْرِضَي فقدأَي َكثِيراً ك (1) ِحسابا

ِمن َغْيِره ، ِلْلَواِحِد  أَو َكافِيكَ  أَي َكاف لَك لك ُمْحِسبٌ :  كأَنَّهُ قال» ِمن َرُجٍل. َمْدٌح ِللنَِّكَرةِ ، ألَنَّ فيه تَأِْويَل فِْعلٍ  َحْسبِكَ  وَمَرْرُت بَِرُجلٍ  َرُجلٍ 

 َحْسبَكَ  على الَحاِل وإِْن أََرْدَت الِفْعَل في َحْسبَكَ  ِمن َرُجٍل ، فَتَْنِصبُ  َحْسبَكَ  هذا َعْبُد هللاِ :  ألَنَّهُ َمْصَدر وتقول في الَمْعِرفَةِ  والتَّثْنِيَِة والَجْمعِ 

،  َحْسبُ  َرأَْيُت َزْيداً :  ُمْفَرَدةً ، تقول بَِحْسب ، ولَك أَْن تَتََكلَّمَ  أَْحَسبُوكَ  ، وبِرَجالٍ  أَْحَسبَاكَ  لَْينِ ِمن َرُجٍل ، وبَِرجُ  أَْحَسبَكَ  َمَرْرُت بَِرجلٍ :  قُْلتَ 

اُء في قَْوِلِه تَعَالَى  (2) َحْسبُكَ  أَوْ  َحْسبِي َكأَنََّك قُْلتَ  أَْي يَْكِفيَك هللا  (3) (بَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ اي أَي َُّها النَِّبُّ َحْسُبَك هللاُ َوَمِن ات َّ )، وقَاَل الفَرَّ

 :  َكَما قال الشاُعرَ  (4)وَمْوِضُع َمْن نَْصٌب علَى التَّْفِسيِر  َحْسبُكَ  وَمْوِضُع الَكاِف في:  ويَْكِفي َمن اتَّبَعََك ، قالَ 

ا  ِت الــــــــَعصــــــــــــــــــــــَ قــــــــ  اُء وانحشــــــــــــــــــــــَ جــــــــَ يــــــــح ِت اهلــــــــَ انــــــــَ  ِإَذا كــــــــَ

كَ     بـــــــُ َحســــــــــــــــــــح اَ  ســــــــــــــــــــَ  فــــــَ حـــــــ  دُ والضــــــــــــــــــــ  نـــــــ  هــــــَ ٌف مــــــُ  يــــــح

  
اُء في قوله تعالى أَيِ اْنتَقََم هللاُ ِمْنكَ  هللا َحْسبُكَ :  أَي َكأَِميٍر ، كذا في النَُّسخِ ، وفي لسان العرب هللاُ  َحِسيبُكَ :  قولهمو  َوَكفى بِاهللِ  وقال الفَرَّ

ً  أَيْ  (6) (ء  َحِسيباً َشيْ ِإنَّ هللَا كاَن َعلى ُكلِّ )وقَْولُه تَعَالَى  (5) (َحِسيباً ) ً  يَُكوُن بَمْعنَى ، أَو ُمَحاِسبا ٍء من الِعلِم أَي يُْعِطي ُكلَّ َشيْ  َكافِيا

 هو َكِكتَابِ  الِحَسابُ :  ِمَن الَمَجازِ :  في األَساسو هذا أَي اكتَِف بَهَذا ، َحْسبُكَ  ، تَقُولُ  (7)، أَْي يَْكِفيِه  يْحُسبُه والِحْفِظ والَجَزاِء بِمْقَداِر ما

لُغَةُ ُهَذْيٍل ، وقَاَل :  َعَدٌد منهم وَعِديٌد. وفي لسان العرب (8) [جاءني: ] من النَّاِس كما يُقَالُ  ِحَسابٌ  أَتَانِي:  تقول الَجْمُع الَكثِيُر من النَّاِس 

 :  َساِعَدةُ بن ُجَؤيَّةَ الُهَذِليُّ 

رِِه  هـــــــــــح ظـــــــــــَ اَط بـــــــــــِ ىت  َأحـــــــــــَ هح حـــــــــــَ بـــــــــــِ تـــــــــــَ نــــــــــــح مح تــــــــــــَ لـــــــــــَ  فــــــــــــَ

ابٌ     وُم  ِحســــــــــــــــــــــــَ رَاِد َيســــــــــــــــــــــــُ اجلــــــــــَ رحٌب كــــــــــَ (9)َوســــــــــــــــــــــــِ
 

  
يبِ  بِالَحَسبِ  (11)بَِكَذا  (10)َهَذا ما اْشتََرى َطْلَحةُ ِمن فاَُلٍن فَتَاهُ » وفي َحِديِث َطْلَحةَ  ْغبَِة  «والّطِ أَي بالَكَراَمِة ِمن الُمْشتَِري والبَائع والرَّ

ْبتُهُ  وِطيِب النَّْفِس منهما ، وهو ِمن :  َسِمْعتُهُ يَقُولُ :  ، وهي الِوَساَدةُ ، وفي َحِديث ِسَماٍك ، قال ُشْعبَةُ  الُحْسبَانَةِ  ِمن:  إَِذا أَْكَرْمتَهُ ، وقيل َحسَّ

ً  َحسَّبُوا ما»  أَي ما أَْكَرُموهُ َكَذا في لسان العرب. «َضْيفَُهْم َشْيئا

ْل. أَبُو الَخْشنَاِء ، أَْخبَاِريٌّ  ُكْنيَتُهُ  ، ُكُزبَْيرٍ  ُحَسْيبٍ  َعبَّاُد بنو  والذي في التَّْبِصيِر للَحافِِظ أَنَّ اْسَمهُ َعبَّاُد بُن ُكَسْيٍب ، فَتَأَمَّ

ّمِ ، َجْمعُ  الُحْسبَانُ و ه الِفْهِريُّ  الِحَسابِ  بِالضَّ مخَشِريُّ ، وأَقَرَّ ، فهو يُْستَْعَمُل تَاَرةً ُمْفَرداً قاله األَخفَش ، وتَبِعَهُ أَبو الَهْيثَِم نقله الجوهريُّ والزَّ

 ً ً  ِلِحَسابٍ  ومْصَدراً ، وتَاَرةً َجْمعا . ِمثُْل أَْحِسبَةٍ  ويُْجَمُع أَيضاً على:  أَو َغْيِره ، ألَنَّ الَمَصاِدَر ال تُْجَمُع. قال أَبو الَهْيثَمِ  ِلْلَمْحُسوبِ  إِذا كان اْسما

 اسٌم َجاِمٌد بَِمْعنَى الفلك ِمنْ  (12) (الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُْسبان  )في قوله تعالى  الُحْسبَانَ  يِب التَّْفِسيِر أَنَّ ِشَهاٍب وأَْشِهبٍَة وُشْهبَاٍن ، وِمن َغرِ 

َحا  حساب  ، وُهَو َما أََحاَط ِبَها ِمْن أَْطَرافَِها الُمْستَِديَرةِ ، قَالَهُ الَخفَاِجيُّ ونَقَلَه شيُخنا. (13)الرَّ

 في حديث يَْحيَى بِن يَْعَمرَ و أَي َعَذاباً ، قاله الَجْوهريُّ ، (14) (َويُ ْرِسَل َعَلْيها ُحْسباانً ِمَن السَّماءِ )، قال تعالى  العََذابُ :  الُحْسبَانو

يُح يقولكا» ً  ال تَْجعَْلَها:  ن إِذا َهبَِّت الّرِ ً  «ُحْسبَانا العََجاُج :  الُحْسبَانُ و ، (15) الباََلُء والشَّرُّ :  الُحْسبَانُ :  قال أَبُو ِزيَاٍد الِكاَلبِيُّ و أَي َعَذابا

 نََسبَه الجوَهِريُّ إِلى والَجَرادُ 

__________________ 
 .36( سورة النبب اآية 1)
 جاءين زيد لي  غري ا تريد لي  غريه عندي.:  فبضمرت هذا ا فلذلك مل تنون ا ألنك أردت اإلضافة ا كما تقو :  يد يف اللسان( ز 2)
 .64( سورة األنفا  اآية 3)
 .«قوله التفسري انظر ما املراد به»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
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 .6( سورة النساء اآية 5)
 .86( سورة النساء اآية 6)
 ( نسب القو  يف تفسري كالم   تعاىل يف اللسان إىل الزجاج.7)
 ( عن األساس.8)
 .«قوله فلم تنتبه الذي يف األساس فلم ينتبه وهو الصواب بدلير قوله حىت أحاط بظهره»:  ( هبامش املطبوعة املصرية9)
 .«فتاة» ( عن النهاية ا وابألصر10)
 .«خبمسمائة درهم:  ( يف النهاية11)
 .5( سورة الرمحن اآية 12)
 .«قوله من حساب لعله من حسبان» ( هبامش املطبوعة املصرية13)
 .40( سورة الكهف اآية 14)
 شر وبالء.:  ( يف اللسان15)
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َبانُ و  َأيب زاَِيٍد أَيحضــاً ا هم ا اُ ســح َر به بعضــُ َبانُ و  الن اُر ا كذا َفســ  َهاُم :  اُ ســح َغارُ الســِّ ي ِة ا  الصــِّ يِّ الَفارِســِ يـُرحَم  هبا عن الِقســِ
َبانُ :  هو ُمَول ٌد ا وقا  ابُن ُِشَيحرٍ :  قا  ابُن ُدَريحدٍ  ِس مُث  يـَرحِمي :  اُ سح ِسَهاٌم يـَرحِمي هِبَا الر ُجُر يف َجوحِف َقَصَبٍة يـَنحزُِع يف الَقوح

َها فال مَتُر  ِبَشيح  رِيَن منـح ِه ا فِإذا نـَزََع يف الَقَصَبِة َخَرَجتِ  ٍء ِإال  ِبِعشح َبانُ  َعَقَرتحُه ِمن َصاِحِب ِساَلٍح وَغريح َيُة   اُ سح َا َغبـح  (1)َكَبهن 
َبانُ :  َمَطٍر فـَتَـَفر َقتح يف الن اِس. وقا  ثـَعحَلب َسا ِّ ا َرِقيَقٌة  اُ سح

َ
َرَاِمي وهي ِمثحُر امل

ٌء من طُوٍ  ال ُحُروَف هلَا فيَها َشيح  (2)امل
ر قولُُه تعاىل  (3)واملقَدح :  ا قا  رَاِمي ُفسِّ

َ
َبانَةُ و  (َويُ ْرِسَل َعَلْيها ُحْسباانً ِمَن السَّماءِ )ابَ ِديَدِة ِمرحَماٌة. وابمل  َواِحُدَها ا اُ سح

َبانَةُ و  ُتهُ :  تقو  ِمنحهُ  الِوَساَدُة الص ِغريَةُ :  اُ سح َتُه ا قا  هَنِيٌك الَفزَارِي  ُلَاِطُب َعاِمَر بَن الط َفيحرِ  َحس بـح  :  ا ِإَذا َوس دح
ٍف  رحهــــــــــَ َة مــــــــــُ نــــــــــَ عــــــــــح اِء طــــــــــَ عــــــــــَ َوجــــــــــح يــــــــــَت اِبلــــــــــح قــــــــــِ تــــــــــَ  لــــــــــَ

ريحَ     َت غــــــــــــــَ َويــــــــــــــح ــــــــــــــَ ثـ ــــــــــــــَ رّاَن َأوح ل بِ حــــــــــــــَ  ُ َســــــــــــــــــــــــــــ 

  
ٍم ال ُمَوسٍَّد :  لاالْسُت ، يقو:  الَوْجعَاءُ  وهي  َكاْلَمْحَسبَةِ  وال ُمَكفَّنٍ لو َطعَْنتَُك لََولَّْيتَنِي ُدبَُرَك واتَّقَْيَت َطْعنَتِي بَِوْجعَائَِك ولَثََوْيَت َهاِلكاً َغْيَر ُمَكرَّ

هِ :  يُقَاُل ِلبَِساِط البَْيتِ :  ، وعن ابِن األَْعَرابيّ  الَمْحَسبَة ، أَو الُحْسبَانَة أَْجلََسهُ َعلَى:  َحسَّبَهُ و ، (4)ِوَساَدةٌ ِمن أََدٍم  الَمنَابِذُ ، :  الِحْلُس ، وِلَمَخاّدِ

ِغيَرةُ ،:  الُحْسبَانَةُ و الفُُحوُل ،:  ، ولُحْصِرهِ  الُحْسبَانَاتُ :  وِلَمَساِوِرهِ  اِعقَةُ ،:  الُحْسبَانَةُ و النَّْملَةُ الصَّ :  الُحْسبَانَةُ و ابَةُ ،السَّحَ :  الُحْسبَانَةُ و الصَّ

 ، أََشاَر إِليه الزجاُج في تفسيره. البََرَدة

ُد بُن إِْبَراِهيمَ و دُ و ، 339البَُخاِريُّ الفََرِضيُّ ، مات سنة  ، َكقَصَّابٍ  الَحسَّابُ  بُن َحْمَدَوْيهِ  وفي نُْسَخٍة أَْحَمدُ  ُمَحمَّ  ِحَسابِ  بُن ُعبَْيد بنِ  ُمَحمَّ

ثَانِ  يُّ الغُْبِرّي البَْصرِ   األَِخيُر ِمْن ُشيُوخِ ُمْسِلٍم. َكِكتَاٍب ُمَحّدِ

 فِيهِ  اْحتَِسبْ و .ِحْسبَةً  فَعَْلتُهُ :  األَْجِر على هللِا ، تقول اْحتَِسابِ  كالِعدَّةِ ِمْن االْعتَِداِد ، أَي االحتَِسابِ  األَْجُر ، واْسٌم ِمنْ  ُهوَ  بالَكْسرِ  الِحْسبَةُ و

 ً والِكفَايَِة  َحَسُن التَّْدبِيرِ  أَي الِحْسبَة ُهَو َحسنُ :  يُقَالُ و وسيأْتِي ما يَتَعَلَُّق به قريباً ، كِعنبٍ  ِحَسبٌ  ج َطلَُب األَْجرِ :  َسابُ االْحتِ و ، اْحتَِسابا

 األَْجِر. اْحتَِسابِ  والنََّظِر فِيِه ، ولَْيَس هو من

 َحدََّث َعْنهُ َصْفَواُن بُن َعْمٍرو. (5) الشَّاِميُّ تَابِِعيٌّ  بُن أَْكيَسَ  ُمْسِلمُ  ِحْسبَةَ  أَبُوو

 اْسم. ِحْسبَةَ  أَبُوو

ً  البَِعيرُ  اْحَسبَّ :  واألَْكلَُف نَْحُوه ، قالَهُ أَبو ِزيَاٍد الِكاَلبِيُّ ، تقول منه (6)وَسَواٌد  ، بَِعيَر فيه بَيَاٌض وُحْمَرةٌ  األَْحَسبُ و  َسبُ األَحْ و (7) اْحِسيبَابا

 :  ، كذا في الّصَحاحِ ، وأَْنَشَد الْمِرِئ القَْيِس بِن َعابٍِس الِكْنِدّيِ  َرُجٌل في َشعِر َرأِْسِه ُشْقَرةٌ 

ًة  وهــــــــــــــَ ي بــــــــــــــُ حــــــــــــــِ كــــــــــــــَ نــــــــــــــح ُد اَل تـــــــــــــــَ نــــــــــــــح  َأاَي هــــــــــــــِ

ُه     تــــــــــــــُ قــــــــــــــيــــــــــــــقــــــــــــــَ ِه عــــــــــــــَ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ اعــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــَ  َأحح

  
ُجِل الِذي ال َخْيَر فيه ، :  َعِقيقَتُهُ في ِصغَِره حتى َشاَخ ، والبُوَهةُ يَِصفُهُ باللُّْؤِم والشُّّحِ ، يقول كأَنَّهُ لم تُْحلَْق  البُوَمةُ العَِظيَمةُ تُْضَرُب َمثاَلً ِللرَّ

ِجي َمْن هذه ِصفَتُهُ ،:  َشعَُره الذي يُولُد به ، يقول:  وَعِقيقَتُهُ  ْت ِجْلَدتُهُ ِمن َداٍء فَفَسَدتْ  قيَل هوو ال تَتََزوَّ َشْعَرتُهُ فََصاَر أَْبيََض  َمن ابيَضَّ

هو الذي اَل لَْوَن له الذي يُقَال :  وقال َشِمرٌ  األَْبَرصُ  هو األَْحَسبَ  إِنَّ :  قال األَْزَهِريُّ عِن الليثِ و يكون َذِلَك في النَّاِس وفي اإِلبِِل ، وأَْحَمرَ 
مِّ  الُحْسبَةُ  واالْسُم من الُكلِّ  كذا أَْحَسبُ و َكذا أَْحَسبُ :  (8) ُصْفَرةٌ :  َسَواٌد يَْضِرُب إِلى الُحْمَرةِ ، والُكْهبَةُ :  الُحْسبَةُ :  قال ابُن األَْعَرابِّيِ  ، بالضَّ

بَيَاٌض :  َسَواد ِصْرٌف ، والشُّْربَةُ :  والُجْلبَةُ َسَواٌد َوبَيَاٌض ، :  َسَواٌد يَْضِرُب إِلى الُخْضَرةِ ، والشُّْهبَةُ :  ، والقُْهبَةُ  (9)تَْضِرُب إِلى الُحْمَرةِ 

 .(10)بَيَاٌض نَاِصٌع قَِويٌّ :  ُمْشَرٌب بُِحْمَرةٍ ، واللُّْهبَةُ 

فَاِت إَِذا كان إِنما يُْجَمُع أَْفعَل :  َمَسايُِل أَْوِديٍَة تَْنَصبُّ ِمن السََّراةِ فِي أَْرِض ِتَهاَمةَ ، إِن قِيل:  أَْحَسبَ  َجْمعُ :  اإِلَحاِسبُ و على أَفَاِعَل في الّصِ

 ، فَيِجب أَْن يُْجَمعَ  َحْسبَاءُ  ُمَؤنَّثُهُ فُْعلَى مثل َصِغيٍر وأَْصغَر وُصغََرى وأََصاِغَر ، وهذا ُمَؤنَّثُهُ 

__________________ 
 .«( عن اللسان ا وابألصر عيبة1)
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 دقيقة.:  ( يف اللسان2)
 والقدح.:  ( يف اللسان3)
 األدم.:  ان( اللس4)
 .«التابعي» ( يف إحد  نسخ القاموس5)
 واألحسب من اإلبر ا وهو الذي فيه بياض ومحرة.:  ( يف الصحاح6)
 أحَسَب البعري إحساابً.:  ويف اللسان« ِإحساابً »:  ( يف الصحاح7)
 الذي يقا  فيه.:  ( يف اللسان8)
 محرة.:  ( اللسان9)
 نقي.:  ( اللسان10)
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ٍر َأوح فـَُعاَلَء  ُمح َل وحا  (1)عل  فـُعــح َبهن  اُهنــَا ا فكــَ اٍ  ا وهــَ رِّ حــَ ًا َعَل  كــُ اَن الــح َر ِإَذا كــَ َر ُ حَمُض َعَل  أَفـَـاعــِ ا ا اجلََواُب َأن  أَفـحعــَ
َض ُكرِّ َواِحٍد منها بَ  َمَواضـــــــِ ســـــــَ ُه ِإىل الَعَلِمي ة َأحح ِلِهمح ِإاي  َفُة بِنَـقح ِ  ا فَجَمُعوه عل  ا فـَزَاَلِت الصـــــــِّ َحح

 فتنَـز   َمنحزَِلَة االســـــــِم امل
ِم َموحِضٍض ا وقد أيحيت ا كذا يف املعجم. (2)ا كما فـََعُلوا أَبَحاِوَص  َأَحاِسبَ   وَأَحاِسَن يف اسح

ً  اللُّغَتَْيِن ، أَْجَودُ  (3) [والَكسرُ ]بالفَتحِ والَكْسِر  فِي لُغَتَْيهِ  يَْحَسبُهو يَْحِسبُهُ  َكَذا َكنَِعمَ  َحِسبَهُ و ً و بالكْسر َمْحِسبَةَ و بالفَتْح َمْحَسبَةً و ِحَسابا :  (*) ِحْسبَانا

يِن َمْصَدٌر نَاِدٌر على َمْن قَالَ  َمْحِسبَةٌ و ، َظنَّهُ  بِالفَتْحِ  يَْحَسبُ  بَكْسِر الّسِ
ا َمن قال (4)  َما َكان في:  تَقُولُ و فََكَسَر فَلَْيَس بِنَاِدرٍ  يَْحِسبُ  ، وأَمَّ

َحاح ِحَسابِي في َما َكانَ :  كذا ، وال تَقُل ِحْسبَانِي بالَكْسِر ، وهو َشاذٌّ أِلَنَّ :  أَْحِسبُهُ :  ويقال:  ، كذا فِي ُمْشِكِل القُْرآِن اِلْبِن قُتَْيبَةَ ، وفي الصَّ

 (5) يَْحِسبُ و َحِسَب يَْحَسبُ   فَإِنَّ ُمْستَْقبَلَهُ يَأْتِي َمْفتُوَح العَْيِن نَْحو َعِلَم يَْعلَُم إِالَّ أَْربَعَةَ أَْحُرٍف َجاَءْت نََواِدَر ،ُكلَّ فِْعٍل كان َماِضيِه َمْكُسوراً 

 [نحو]تْحِ ، وِمن الُمْعتّلِ َما َجاَء َماِضيِه وُمْستَْقبَلُهُ َجِميعاً بالَكْسِر َويَئَِس يَْيأَُس َويَْيئُِس ونَِعَم يَْنعَُم ويَْنِعُم ، فإِنََّها َجاَءْت ِمن السَّاِلِم بالَكْسِر والفَ 

ْنُديَِري َوَوِلَي يَِلي ، وقُِرَئ قَْولُهُ تَعَالَ  (6) [َوَوثَِق يَثِقُ ]َوِمَق يَِمُق َوَوفَِق يَِفُق :  (6) ال )ى َوَوِرَع يَِرُع َوَوِرَم يَِرُم َوَوِرَث يَِرُث ، َوَوِرَي الزَّ
َوَرَوى األَْزَهِريُّ عن َجابِِر بِن َعْبِد هللا  (8) (َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيمِ )وقولُه تَعَالَى  تَْحِسبَنَّ  وال (7) (َِتَْسَبَّ 

 .(9)أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدهُ  يَْحِسبُ  قََرأَ  وسلموآلهعليههللاصلىاألَْنَصاِرّيِ َرِضي هللا عنه أَنَّ النَّبِيَّ 

ً  أَوْ  قَالَهُ الليثُ  َدْفُن الَميِِّت فِي الِحَجاَرةِ :  التَّْحسيبُ و (*) الَحْسبُ و الِحْسبَةُ و ً  بَِمْعنَى ُمَحسَّبا  : وأَْنَشدَ  ُمَكفَّنا

ِر َغريحَ   ُ َس بِ َغَداَة ثـََو  يف الر مح
ٍم ، وقيل ُل أَْحَسُن ، قال األَزهريُّ :  أَي َغْيَر َمْدفُوٍن وقيل ، غيَر ُمَكفٍَّن َواَل ُمَكرَّ بَمْعنَى الدَّْفِن في  التَّْحِسيبَ  ال أَْعِرفُ :  َغْيَر ُمَوسٍَّد ، واألَوَّ

. ُمَحسَّبِ  الِحَجاَرةِ وال بَِمْعنَى التَْكِفيِن ، والَمْعنَى في قَْوِله َغْيرَ   أَْي َغْيَر ُمَوسٍَّد ، وقد أَْنَكَرهُ ابُن فَاِرٍس أَيضاً كاألَْزَهِرّيِ ، ونقَلَه الصاغانيُّ

ً وَ  :  األَْخبَارَ  تََحسَّبَ :  من الَمَجازِ و تََوسََّد ، الرجلُ  تََحسَّبَ و أَْطعََمهُ وَسقَاهُ َحتَّى َشبِع َوَرِوَي ، َكأَْحَسبَهُ ،:  هُ َحسَّبَ و َوسََّدهُ ،:  َحسَّبَهُ تَْحِسيبا

ى ف وتََوخَّ فَانَِها ، وعن أَبِي ُعبَْيدَ :  األَْخبَارَ  يَتََحسَّبَانِ  َوَخَرَجا تَعَرَّ األَْخبَاَر أَي يَتََحسَُّسَها َويَتََجسَُّسَها بالِجيِم ويَْطلُبُها  بُ يَتََحسَّ  َذَهَب فاُلنٌ :  يَتَعَرَّ

،  ً فُوَن ويَتََطلَّبُوَن َوْقتَها ويتََوقَّعُونَهُ ، فَ  «الصَّالةَ فَيَِجيئوَن بال َداعٍ  فَيَتََحسَّبُونَ  أَنُهْم َكانُوا يَْجتَِمعُونَ » في َحِديِث األََذانِ و ، تََحسُّبا يَأْتُوَن أَْي يَتَعَرَّ

َوايَةِ  (10) [أَْن يَْسَمعُوا]الَمْسِجَد قَْبَل   أَنَُّهْم َكانُوا» أَي يَْطلُبُوَن ِحينََها ، وفي حديث بَْعِض الغََزَواتِ « يَتََحيَّنُونَ » األََذاِن ، والَمْشُهوُر ِفي الّرِ

 :  عنه ِحَجاِزيَّةٌ ، وقَاَل أَبو ِسْدَرةَ األََسِديُّ ، ويُقَال إِنَّهُ ُهَجْيِميٌّ  اْستَْخبَرَ :  الَخبَرَ  تََحسَّبَ و أَي يَتََطلَّبُونََها «األَْخبَارَ  يَتََحسَّبُونَ 

بَ  يِن  حَتَســـــــــــــــــــــــــــــــــ  َن أَنـــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــَ و اٌس َوأَيــــــــــــــــــــح  هـــــــــــــــــــَ

رُهح     امــــــــــــِ ــــــــــــَ ٍد اَل أُغ نح َواحــــــــــــِ ٍد مــــــــــــِ ــــــــــــَ ت فــــــــــــح ا مــــــــــــُ  هبــــــــــــَِ

  
اٌس  َم َهوَّ  أَتُْرُكَها له وال أُقَاتِلُهُ. نَاقَتِي فََظنَّ أَنّي ـوهو األََسُد  ـيَقُوُل تََشمَّ

ً  اْحتسبو ، ُمْحِسبُه البَلَِد ، َواَل تَقُلْ  َمْحتَِسبُ  ُهوَ :  ، يُقَالُ  الُمْحتَِسبُ  ومنه عليه قَبِيَح َعَمِله أَْنَكرَ :  َعلَْيهِ  فاَُلنٌ  اْحتََسبَ و أَْو بِْنتاً إَِذا  لَهُ  فالٌن اْبنا

 فََرطاً ، وفي الَحِديثِ  اْفتََرَطهُ :  قيل لَْم يَبلُغِ الُحلُمَ  يراً ، فإِْن َمات َصغِ  (11) َماَت َكبِيراً 

__________________ 
 فعالن.:  ( يف معجم البلدان1)
 :  ( فاأَلحاوص مجض أحوص ا وهو الضي  العا ا مجض عند العلمية عل  أحاوص وهو يف األصر صفة. قا  الشاعر2)

 ألين وعــــــــــــــــبــــــــــــــــد ا ــــــــــــــــوص مــــــــــــــــن آ  جــــــــــــــــعــــــــــــــــفــــــــــــــــر 

 فـــــــــــيـــــــــــا عـــــــــــبـــــــــــد عـــــــــــمـــــــــــرو لـــــــــــو هنـــــــــــيـــــــــــت األحـــــــــــاوصــــــــــــــــــــــــا   

  

 فقا  ا وص نظراً إىل الوصفية ا واألحاوص نظراً إىل االلية.

 قوله والكسر أجود اللغتا هي عبارة التهذيب.:  ( وزايدة عن اللسان ا وهبامشه3)
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 ابلكسر.:  يف القاموس )*(
 ابعتبار ما أييت. وهو أجود« ففتح»:  ( يف اللسان4)
« وبئ  يببس ويبئ .:  ذكر فيه ـوبعد حيسب  ـ( كذا وقد ذكر ثالثة أحرف وأشار إىل هذا النقص يف هامش املطبوعة املصرية. ويف الصحاح 5)

 يِب  يبَب  وييِب .:  ويف اللسان
 ( زايدة عن الصحاح.6)
 .42من سورة آ  عمران وإبراهيم  169( من اآية 7)
قوله وقرئ اخل كذا خبطه ومل يذكر ما قرئ به فيهما ا وقوله أم حســـــــــبت هذا ال  ر »:  . وهبامش املطبوعة املصـــــــــرية9هف اآية ( ســـــــــورة الك8)

 .«لذكره ألن الكالم يف املضارع وقوله اآيت حيسب أن ماله أخلده يعين بكسر السا كما ضبطه ابلشكر
 .3( سورة اهلمزة اآية 9)

َبُة ابلكسر.واَ سح :  يف القاموس )*(  ُب واِ سح
 ( زايدة عن اللسان.10)
 وهو كبري.:  ( اللسان11)
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َبهُ  َمنح َماَت َلُه َوَلدٌ » َتســــَ بَ  َأي «فاحح َتســــَ يبَـَته به يف مُجحَلِة َباَلاَي ِ  الجي  احح يَبِته ا َمعحَناُه اعحَتد  ُمصــــِ ِه عل  ُمصــــِ ربح َر ِبصــــَ اأَلجح
َتَسبَ و  يـُثَاُب عل  الص ربحِ عليها راً عنَد  ِ  احح َه  ِ :  بَكَذا َأجح ُه ا يـَنحِوي به َوجح  َمنح َصاَم َرَمَضاَن ِإميَاانً » ويف اَ ِديث اعحَتد 

تِ و  َه  ِ « َساابً احح ِه   تعاىَل وثـََواِبه ا وِإلا قير ِلَمنح يـَنحِوي بَعَمِله َوجح تَسَبهُ :  َأيح طََلباً لَوجح أِلَن  له ِحيَنئذ َأنح يـَعحَتد  َعَمَله  احح
َرِة الِفعحِر كبَن ه ُمعحَتديف بِه. ويف لســــــان العرب ابُ :  ا َفُجِعَر يف حاِ  ُمَباشــــــَ ِتســــــَ اِ َاِت يف األَ  االحح عند  (1) [و]عحَماِ  الصــــــ 

ُروَهاتِ  َكح
ِتعحَماِ  أَنـحَواِع الربِّ والِقَياِم هبا :  امل ربحِ ا َأو ابســــــح ِليِم والصــــــ  يِلِه ابلت ســــــح ِر وحَتحصــــــِ ِه هو الِبَداُر ِإىل طََلِب اأَلجح عل  الَوجح

َرحُجّو منها ا ويف حديث عُ 
وِم فيها ا طََلباً للثـ َواِب امل َرحســــــُ

ُبوا أَيَها الن اسُ » َمرَ امل َتســــــِ بَ  َأعحَماَلُكمح ا فِإن  َمنِ  احح َتســــــَ عَمَلُه  احح
رُ  ر َعَمِلِه وَأجح َبِتهِ  ُكِتَب له َأجح اسو  «.ِحســـــح َجازِ :  يف اأَلســـــَ

َ
بَ :  ومَن امل َتســـــَ َترَبَ :  ُفاَلانً  احح رَبَ  اخح اءُ  ما عنحَدهُ  وســـــَ  ا والنِّســـــَ

 َ  ن  ا َأي َلحَتربحَن ا قاله ابُن الّسكِّيِت.ما عند الّرَِجاِ  هل حَيحَتِس ح
ْيَرفِيُّ  َمْحُموُد بُن إِْسَماِعيلَ  أَبُو مْنُصورٍ و من ُشيوخِ النّبِيلّي ، ، بالفَتْحِ ُمَشدّدة (2) الَحسَّابِي ِزيَاُد بُن يَْحيَىو بالَكْسِر ُمَخفَّفَةً ،  الِحَسابِيُّ  الصَّ

ثَانِ   األَِخيُر عن ابِن فادَشاه وغيِره. ُمَحّدِ

ِد بِن يُوُسفَ  ٌث ُوِلَد َسنَةَ  الُحسبَانيّ  وإِْبَراِهيُم بُن ُمَحمَّ ، َكَذا في َطبَقَاِت  755وتُُوفَِّي َسنَةَ  ُحْسبان وتََولَّى قََضاءَ  670اإِلْربِِليُّ فَِقيهٌ ُمَحّدِ

ُث قَاِضي القَُضاةِ أَ  تَْرَجَمهُ ابن ُحجّي واْبُن َحَجٍر  815وتوفِّي سنة  749، ولد سنة  الُحْسباني ْحَمُد بُن إِْسَماِعيَل بنِ الخيضري والَحاِفُظ الُمَحّدِ

 والخيضرّي.

ً  وقد سمت ً و َحِسيبا  .ُحَسْيبا

ما أَْعَطانِي ، أَي َكفَاِني ، قَالَِت اْمَرأَةٌ  أَْحَسبَنِي:  ويقال، هو الَكافِي ، فَِعيٌل بَمْعنَى ُمْفِعٍل  الَحِسيبُ  ُء إِذا َكفَاهُ ، ومنه اْسُمهُ تَعَالَىالشَّيْ  أَْحَسبَهُ و

 :  من بَنِي قَُشْيرٍ 

عـــــــــاً و  ائـــــــــِ اَن جـــــــــَ يِّ ِإن كـــــــــَ يـــــــــَد ا ـــــــــَ ي َولـــــــــِ فـــــــــِ قـــــــــح  نــــــــــُ

هُ و     ـــــــــــــُ ب ضِ  حُنحســـــــــــــــــــــــــــِ ائـــــــــــــِ َ َ  ِبـــــــــــــِ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ اَن ل  ِإنح كـــــــــــــَ

  
بُِي ، وتقول، ونُْقِفيِه نُْؤثُِرهُ بالقَِفيَِّة والقَفَ  َحْسبِي أَي نُْعِطيِه حتى يقول ْيُف والصَّ ، أَي أَْكثََر حتى  فَأَْحَسبَ  أَْعَطى:  اَوةِ ، وِهي َما يُْؤثَُر بِِه الضَّ

ُجُل أَْعَطْيتُه حتى قال أَْحَسْبتُ :  ، وقال أَبو َزْيدٍ  َحْسبِي قال  أَْعَطاهُ :  ءٍ ِمْن كل َشيْ  أَْحَسبَهُ :  اإِلْكفَاُء ، وقَاَل ثَْعلَب:  اإِلْحَسابُ و ، َحْسبِي الرَّ

 :  لها لَْحٌم وَشْحٌم َكثِيٌر ، وأَنَشد:  ُمْحِسبَةٌ  وما َكفَاه ، وإِبلٌ  َحْسبَهُ 

ةٌ و  بــــــــــــَ ا  ُ حســــــــــــــــــــــــــِ َهـــــــــــَ َب ا ــــــــــــَ   غــــــــــــريح طــــــــــــَ دح َأخــــــــــــح  قــــــــــــَ

ِوي     الشــــــــــــــــــ  َي كـــــــَ هــــح ــــَ هـــــــا فـ ــــُ ن ــــح يـ ا حــــَ هـــــــَ ــــح نـ َ  عــــَ فــــ  ــــَ نـ ــــَ (3)تـ
 

  
 : األَْعَرابّيِ عن قَْوِل ُعْرَوةَ بِن الَوْردِ َسأَْلُت ابَن :  وقاَل أَْحَمُد بُن يَْحيى

ََها  ُ حِسَبةٍ وَ  طََب اَ    َغريح  (4)َما َأخح
ْيفَ  تُْحِسبُ  وهو الِكفَايَة ، أَْي أَنََّها اإِلْحَسابِ  وهو الشرُف ، وِمن الَحَسب ِمن:  بَِمْعنيَْينِ  الُمْحِسبَةُ :  البَْيَت ، فقال  وحاِصلُه بِلَبَنَِها أَْهلََها والضَّ

عَنَّ َعلَْيُكم ، ألُْحِسبَنَّكم:  وقال بَْعُضُهمْ  أَنََّها نُِحَرْت ِهي وَسِلَم َغْيُرَها. ُجلَ  أَْحَسبَ و ِمن األَْسَوَدْيِن ، يَْعنِي التَّْمَر والَماَء ، أَي ألََوّسِ :  َحسَّبَهُ و الرَّ

عنده اْكتَفَْيُت ،  اْحتََسْبتُ و عليه بالَماِل ، اْحتََسْبتُ و اْنتَهى. اْحتََسبَ و أَْرَضاهُ ، (5)ْعَطاهُ حتى أَ :  أَْطعََمهُ وَسقَاهُ حتى َشبَِع. وقْد تَقَدََّم ، وقيل

أَْكثَْرُت له ، كذا في األَساس. وفي ِشْعِر أَبِي َظْبيَاَن الَوافِِد على َرُسوِل :  فَاْحتََسْبتُهُ  اْستَْعَطانِي:  ال يُْعتَدَّ به ، ومن الَمَجازِ :  يُْحتََسبُ  وفاَُلٌن ال

 : وسلموآلهعليههللاصلىهللِا 

ِسَبهح حنحُن ِصَحاُب اجلَيحِش يـَوحَم   اأَلحح
ُل األَْبيَاِت في  «ل ه ب» وهو يَْوٌم كان بينهم بالسََّراةِ وسيأْتِي أَوَّ

. الثَّْوُب الغَِليظ:  بكسر أَّولهما لحشيباو الحشبو الَحِشيبُ :  [حشب]  قَالَه أَبُو السََّمْيَدعِ األَْعَرابِيُّ
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 : وهو َولَُد البَقَِر ، قال الشاعر الِعْجلُ  هو:  قيلو الذََّكرُ  األَْرنَبُ :  الَحْوَشبُ و

__________________ 
 ( سقطت من األصر ا زدانه عن اللسان.1)
 بن حي  بن حسان ا أبو اخلطاب ا ساين ا النكري. زايد:  ( يف تقريب التهذيب2)
وأثبتنا ما يف اللســــــان. والكاف زائدة وإلا أراد فهي شــــــوي أي فري  مشــــــوي أو منشــــــٍو ا ويف الطبعة الكويتية « فهو كالشــــــوي»:  ( ابألصــــــر3)

 كالّشَو  حتريف.:   ضبطت
 .«األوىل فليحرر لعر هذه رواية غري .. قوله  سبة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 ما يرضيه.:  ( اللسان5)
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حـــــــــــــــــَ   ا ازحأَلم  الضـــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ ا ل َبهنـــــــــــــــــ َ  كـــــــــــــــــَ

ا     هــــــــــــــَ عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــح تـ ــــــــــــــَ ٌة يـ ــــــــــــــَ ان بُ أَدحمــــــــــــــَ وحشــــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

  
ا يُْذَكُر ِمن ِشْعِر أََسِد بِن نَاِعَصةَ التَّنُوِخيّ و  :  ِممَّ

ُه و  انــــــــــــــــُ مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح ُ   ــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــــَ رحٍ  تـ  خــــــــــــــــَ

اِوُب     هُ  ـــــــــــــــَُ بـــــــــــــــَ وحشـــــــــــــــــــــــــــــَ بُ  حـــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

  
 األَْرنَُب الذََّكُر ، كما تَقَدََّم ، وقد َعَرْفَت أَنَّ ِعبَاَرة الُمَؤلِِّف فيها ما فيها ، فإِنَّه َخلََط القَْعنَبَ :  الَحْوَشبُ و الثَّْعلَُب الذََّكرُ  القَْعنَُب هو:  فَِقيلَ 

اِمرُ :  الَحْوَشبُ و .بالَحْوَشبِ   :  ِفي قَْوِل بَْعِضِهم الضَّ

ُه  ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــح نـ د  ـــــــــــــَ اٌج ِإَذا ب فحضـــــــــــــــــــــــــــَ ِن عـــــــــــــِ دح ـــــــــــــُ ـــــــــــــب  يف ال

ٌر و     َحشــــــــــــــــــــــــــح رُُه فــــــــــــَ مــــــــــــِّ بُ ِإَذا ُتضــــــــــــــــــــــــــَ وحشــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــَ

  
 :  هو العظيُم الَجْنبَْيِن ، وفي قول َساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّةَ :  العَِظيُم البَْطِن ، وقيل:  الَحْوَشبُ و

ِه  َدَ نـــــــــــِ لـــــــــــَ  حـــــــــــَ قـــــــــــَ  عـــــــــــَ ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ ُر اَل يـ هـــــــــــح الـــــــــــد   فـــــــــــَ

َف     رَائــــــــــِ يــــــــــٌف ذو طــــــــــَ فــــــــــِ ٌ  لــــــــــَ بُ أَنــــــــــَ وحشــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــَ

  
 :  ، واألُْنثى بالهاِء ، قال أَبو النَّْجمِ  ِضدٌّ  ، فاْستَعَاَر ذلك ِلْلَجْمعِ الَكثِيِر ، وهو الُمْنتَِفُخ الَجْنبَْينِ  الَحْوَشبُ : و قال السُّكَِّريَّ 

تح  يحســــــــــــــــــــــــَ وحشــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــَ َ ةٍ حبــــــــــِ ا  بــــــــــَ اُرهــــــــــَ َ يــــــــــُت مخــــــــــِ بــــــــــِ  يــــــــــَ

رَاءِ     غـــــــــــــِ ـــــــــــــِ ـــــــــــــًا ب ت ـــــــــــــ  ب ـــــــــــــَ ثـ اِح مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ب ىت  الصـــــــــــــــــــــــــــ   حـــــــــــــَ

  
 الَحِشيبِّيِ و الَحْوَشِب كالَحِشيبِ  َمْوِصُل الَوِظيِف في ُرْسغِ الدَّابَِة ، أَو:  الَحْوَشبُ :  قيلو ال َشعَر على َرأِْسَها فهي ال تََضُع ِخَماَرَها ،:  يقول

َصِغيٌر كالسُّاَلَمى بَْيَن َرأِْس  ُمَصغَّراً  (*) أَْو ُعَظْيمٌ  ُهَو َحْشُو الَحافِِر ، قالَهُ أَبُو َعْمِرو:  وقيل الَحافِِر بَْيَن العََصِب والَوِظيفِ َعْظٌم فِي بَاِطِن : 

ا يَْدُخُل فِي الُجبَِّة ، والُجبَّةُ الذي فيه وُمْستَقَّرِ الَحاِفرِ  فِي طرِفهِ  الَوِظيفِ  اجُ  بُ الَحْوشَ  ِممَّ  :  ، والدَِّخيُس بَْيَن اللَّْحم والعََصِب ، قال العَجَّ

َتشـــــــــــــــــــــــكـــــــــّ   ٍغ ال يــــــــــَ بـــــــــايف ُرســـــــــــــــــــــــُ وحشـــــــــــــــــــــــَ   (1) ا ـــــــــَ
ا    ــــــــَ ب ــــــــِم َعصــــــــــــــــــــــَ ي مــــــــِ َض الصــــــــــــــــــــــ  ــــــــًا مــــــــَ ن طــــــــِ ــــــــح ب ــــــــَ تـ  ُمســــــــــــــــــــــح

  
ْسغَ  ْسغِ. َحْوَشبَانِ  ، وِللفََرِس  (2)، كذا في التهذيب  أَْو َعْظُم الرُّ  ، وهما َعْظَما الرُّ

جُ ، و َرُجلٌ  َحْوَشبٌ و  ، بالَهاِء. كالَحْوَشبَةِ  ِمن النَّاِس  الَجَماَعةُ :  الَحْوَشبُ  قال الُمَؤّرِ

 نُِسَب إِليه َجَماَعةٌ ِمن الفُضالِء. ِمْخاَلٌف باليََمنِ :  َحْوَشبٌ و

 وَخلَُف بنُ  «ش ه ر» األَْشعَِريُّ الشَّاِميُّ َمْولَى أَْسَماَء بِْنِت يَِزيَد بِن السََّكِن ، َصُدوٌق َكثِير اإِلْرَساِل ، يَأْتِي ِذْكُرهُ في َحْوَشبٍ  َشْهُر بنُ و

اُم بنُ  الكوفِيُّ ثِقَةٌ ، ِمن السَّاِدَسِة ، مات بعد األَْربَِعيَن ، َحْوَشبٍ  ِعيَسى الَواِسِطيُّ ثِقَةٌ ثَبٌَت من السَّاِدَسِة ، واْبُن بِن يزيَد أَبو  َحْوَشبِ  والعَوَّ

هِ  َحْوَشبٍ  أَِخيِه ِشَهاُب ابُن ِخَراِش بنِ  ثُوَن. َرَوى عن َعّمِ  ُمَحّدِ

جُ و ً :  قال الُمَؤّرِ عُوا:  اْحتََشبُوا اْحتَِشابا . َكأَْحَشَمه أَْغَضبَهُ  إِذا أَْحَشبَهُ :  يقالو ، وفي بعض النَُّسخِ اْحتََمعُوا ، تََجمَّ  ، نقَلَه الصاغانيُّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيِه.  * وِممَّ

بُن  َحْوَشبُ و ، (4)بُن ُمْسِلم الثَّقَِفيُّ  َحْوَشبُ و أَبو بِْشِر ، َحْوَشبٌ و تَابِِعيَّاِن ، (3)بُن أَبي ِزياٍد  َحْوَشبُ و بُن َسْيٍف أَبو َرْوحٍ الّسْكسِكّي ، َحْوَشبُ 

ثُوَن. َحْوَشبٌ و ةَ ،َعِقيل أَبو ِدْحيَ   الشَّْيبَانِيُّ ، ُمَحّدِ

ُك ، الَحْصبَةُ :  [حصب] اءِ  (5) َكفَِرَحةٍ  الَحِصبَةُ و ويَُحرَّ مِّ  ُحِصبَ  قد:  منه تقولو بَئٌْر يَْخُرُج بالَجَسِد ،:  وهذه عن الفَرَّ :  ، كما تقول ، بالضَّ

أَتَْينَا َعْبَد هللِا » َكالُمَجدَِّر وفي َحِديِث َمْسُروقٍ  الُمَحصَّبُ و أَيضاً ، َمْحُصوبٌ  فهو يَْحَصبُ  َكَسمعَ  َحِصبو وَمْجُدورٌ  َمْحُصوبٌ  فهو قد ُجِدَر ،

بِينَ و فِي ُمَجدَِّرينَ   .الَحْصبَةُ و هم الَِّذين أََصابَُهُم الُجَدِريُّ « ُمَحصَّ

َكةً ، الَحَصبُ و َكةً  َحَصبَةٌ  َجاَرةُ ، َواِحَدتَُهاالحِ :  بِفَتْح فَُسُكون الَحْصبَةُ و ، ُمَحرَّ َرَمْيتُهُ بها ، والَحَجُر :  َحَصْبتُهو نَاِدرٌ  َكقََصبٍَة وهو ، ُمَحرَّ

 ءَ ، كما يقال نَفَْضُت الشي َحَصبٌ  الَمْرِميُّ به
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__________________ 
 َعظحٌم.:  يف القاموس )*(
 .78املقايي  ونسبه إىل ر بة وهو يف ديوانه ص ( املشطور األو  سقرت من الطبعة الكويتية ا وهو يف 1)
 عظما الرسعا.:  ( يف اللسان عن التهذيب2)
 حوشب بن زايد.:  ( يف ميزان االعتدا 3)
 لعلهما واحداً.« حوشب بن مسلم ا أبو بشر»:  ( يف التقريب4)
 ا صحبة وابلتحريك كخِشنة.:  ( يف نسخة أخر 5)
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َنـحُفوُض نـََفٌ  
بُ و  انـَفحضــاً ا وامل من َحَطٍب  ما يـُرحَم  به يف الن ارِ  ُكرّ و  هي لَُغُة الَيَمنِ :  َعام ًة وقَا  الَفر اءُ  اَ َطبُ :  اَ صــَ
ِه فهو بٌ  وَغريح ِر جَنحٍد ا كما ُرِوَي عن الَفر اِء أَيضــــاً ا َحصــــَ باً  (1) َأوح اَل َيُكوُن اَ َطبُ  وهو لَُغُة َأهح َجَر به َحصــــَ ا  َحىت  ُيســــح

ُب َجَهنَّمَ )التنزير ويف    «.َحَطُب َجَهن مَ » وُروَي عنح عليٍّ َكر م   وجَهه أَنه قرأَه (2) (ِإنَُّكْم َوما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللِا َحص   َ
باً  الن ارَ  َحَصبَ و  َرَمَها ا وقا  اأَلزَهرِي  :  ابَ َصِب حَيحُصبـَُها َحصح يـُلحَق  يف تـَن وٍر َأوح يف َوُقوٍد اَ َطُب الذي :  اَ َصبُ :  َأضح

م   ُجوِر فال ُيســَ تَـعحَمٍر للســ  باً  فَبم ا َما َداَم َغريحَ ُمســح رَِمةُ  َحصــَ ُب َجَهنَّمَ ):  ا وقا  ِعكح ي ِة ا  (َحص  َ هو َحَطُب َجَهن َم اب ََبشــِ
  َعَربِي ًة وِإال  فلي  يف الُقرحآِن َغريحُ الَعَربِّيِة.ِإنح كان أَرَاَد َأن  الَعَرَب َتَكل َمتح به َفَصارَ :  قا  ابحُن َعَرَفةَ 

َكةً  َحَصبَةٌ  الَحَصى ، َواِحَدتَُها:  الَحْصبَاءُ و فَأَْخَرَج » كقَْصبَاَء ، وهو عنَد سيبويِه اسٌم للَجْمعِ ، وفي َحِديِث الَكْوثَرِ  َحْصبَاءُ و ، َكقََصبَةٍ  ُمَحرَّ

اَلةِ  الَحْصبَاءِ  أَنَّهُ نََهى عن َمّسِ » أَي َحَصاهُ الذي في قَْعِره ، وفي الحديث «أَْحَمرُ  فَإَِذا يَاقُوتٌ  َحْصبَائِهِ  من  َكانُوا يَُصلُّوَن على «في الصَّ

ْوَها بِأَْيِديِهْم ، فَنُُهوا عن ذلك ألَنَّهُ  َحْصبَاءِ  اَلةِ ،  (3) [غير]فِْعٌل ِمْن الَمْسجِد وال َحائَِل بين ُوُجوِهِهم وبينها ، فكانوا إَِذا َسَجُدوا َسوَّ أَفعاِل الصَّ

َر ، ومنه َص له فِيها أِلَنََّها َغْيُر  «فََواِحَدةً  الَحْصبَاءِ  إِْن َكاَن اَل بُدَّ ِمْن َمّسِ » الَحِديثُ والعَبَُث فيها ال يَُجوُز وتَْبُطُل به إَِذا تََكرَّ ةً َواِحَد ُرّخِ أَي َمرَّ

َرةٍ.  ُمَكرَّ

ذَاُت ُجَدِرّيٍ ، :  وَمْجَدَرةً  (4) َحْصبَةٍ  َذاتُ :  َمْحَصبَةٌ :  وقَال األَزهِريُّ  الَحْصبَاءِ  ، أَي َكثِيَرتَُها:  بالفَتْح َمْحَصبَةٌ و ، َكفَِرَحةٍ  َحِصبَةٌ  أَْرضٌ و

 :  ، ألَنَّا لم نَْسَمْع له فِْعالً ، قال أَبُو ذَُؤْيبٍ  (5)، على النََّسِب  َكَحِصبٍ  ، َحْصبَاءَ  ذو َحاِصبٌ  وَمَكانٌ 

ٍب ابرٍِد  ذح رَاِت عــــــــــــــَ جــــــــــــــَ َن يف حــــــــــــــَ َرعــــــــــــــح كــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

بِ     رُعُ  َحصــــــــــــــــــــــِ يـــــــــِه اأَلكـــــــــح يـــــــــُب فـــــــــِ غـــــــــِ اِح تـــــــــَ طـــــــــَ  الـــــــــبـــــــــِ

  
ً  ، بالَحْصباءِ  َرْميُكَ :  الَحْصبُ و  َرأَى َرُجلَْيِن يَتََحدَّثَاِن واإِلَماُم يَْخُطبُ  وفي َحديِث ابن ُعَمَر أَنَّهُ  َرَماهُ بها:  (6) َحَصبَهُ يَْحُصبُهُ َحْصبا

غَاَر وفََرَشهُ  الَحْصبَاءَ  أَْي أَْلقَى فِيهِ  بََسَطَها فيه:  الَمَكانَ  َحَصبَ و .بِالَحْصبَاءِ  أَي َرَجَمَها« فََحَصبَُهَما  َحَصبَ  أَنَّهُ » وفي الحديثِ  بالَحْصبَاءِ  الّصِ

بَهُ  إَِذا َسقََطْت فِيهِ  (8)أَْي أَْستَُر ِلْلبَُزاقَِة « ُهَو أَْغفَُر للنَُّخاَمةِ :  الَمْسِجَد وقَالَ  (7)  بِتَْحِصيبِ  أََمرَ  عنههللارضيأَنَّ ُعَمَر » ، في الَحِديثِ  َكَحصَّ

 .«الَمْسِجدِ 

غَاُر. الَحْصبَاءُ و  هو الَحَصى الّصِ

يحِ  ِصبِ َكَحا عنه ُمْسِرعاً ، تََولَّى:  عن َصاِحبِهِ  َحَصبَ و  َذَهَب فيها.:  ، وفي األَْرِض  َكأَْحَصبَ  الّرِ

 تََراَمْوا بَها أَي» فِي الَمْسِجِد َحتَّى َما أُْبِصَر أَِديُم السََّماءِ  تََحاَصبُوا إِنَُّهمْ » في الَحِديِث الذي َجاَء في َمْقتَِل ُعثَْماَن َرِضَي هللاُ عنه قالو

 وِكبَاُرَها.ِصغَاُرَها :  الَحْصبَاءُ و

ا يَْعُدو ، تَقُوُل منه:  أَْن يُثِيَر الَحَصى فِي َعْدِوِه ، وقال اللَّْحيَانِيُّ :  اإِلْحَصابُ و  الفََرُس وَغْيُره إَِذا أَْحَصبَ :  يكون ذلك في الفََرِس وغيره ِممَّ

 .ُمْحِصب (10)، وفََرٌس ُمْهِلٌب  (9) فِي َجْريِهِ  الَحْصبَاءَ  أَثَارَ 

ْعِب الذي َمْخَرُجهُ  اْسمِ  بِالُمَحصَّبِ  النَّْومُ :  التَّْحِصيبُ :  قال األَزهريُّ و التَّْشِريِق ، الَّتي بعد أَيَّامِ  فالسُُّكوِن هي اللَّْيلَةُ  بِالفَتْحِ  الَحْصبَةِ  لَْيلَةُ وَ  الّشِ

َي به ثمَّ  َساَعةً ِمن اللَّْيلِ  بيَن َمكَّةَ وِمنًى يُقَاُم فيه إِلى األَْبَطحِ  ، وكان َمْوِضعاً نََزَل بِِه رُسوُل هللا  (11)الذي فيه  ِلْلَحْصبَاءِ  يُخَرج إِلى َمكَّةَ ، ُسّمِ

بْ  وَمْن َشاَء لم َحصَّبَ  ْن َشاءَ فَمَ  ، ِللنَّاِس  َسنَّهُ  أَنْ  َغْيرِ  من وسلموآلهعليههللاصلى  لتَّْحِصيبُ ا لْيسَ » َحِديُث َعائِشةَ َرِضي هللاُ عنهاومنه .يَُحّصِ

 ـيَْنِفُر النَّاُس ُكلُُّهْم ِإالَّ بَنِي ُخَزْيَمةَ » عند الُخُروج ِمن َمكَّةَ َساَعةً والنُُّزوَل به ، وُرِوَي عن ُعَمَر أَنَّهُ قَال بالُمَحصَّبِ  أَراَدْت به النَّْومَ  «ءٍ بَِشيْ 

بُّوا يا آل ُخَزْيَمةَ :  قال: و لال يَْنِفُروَن فِي النَّْفِر األََوِل ، قا ـيَْعنِي قَُرْيشاً  إَِذا نَفََر  التَّْحِصيبُ :  ، وقال أَبُو ُعبَْيدٍ  بالُمَحصَّبِ  أَي أَقِيُموا «َحّصِ

ُجُل ِمن ِمنًى إِلى َمكَّةَ   الرَّ

__________________ 
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 ا صب.:  ( اللسان1)
 .98( سورة األنبياء 2)
 ( زايدة اقتضاها السيا . عن النهاية.3)
 نسب القو  يف اللسان أليب عبيد.( 4)
 ذو حصباء عل  النسب.:  ومكان َحِصبٌ :  ( ويف اللسان5)
 حصبته حصباً من ابب ضرب ويف لغٍة من ابب قتر رميته اب صباء.:  ( يف املصباح املنري6)
 حص ب.:  ( النهاية7)
 .«للبزقة» ( عن النهاية ا وابألصر8)
 أ ر ا ص .:  هوأحصب الفرس يف عدو :  ( يف األساس9)
 ملهب.:  ( األساس10)
 ليا بذلك للحص  الذي فيهما.:  ( اللسان11)
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ُخر َمك َة ا قا  اَعًة ِمن الل يحِر ا مُث  َيدح َجَض هبا ســـَ َُة وهَذا شـــي:  لِلتـ وحِديِض أَقَاَم ابألَبحَطِح حىت يـَهح ٌء كان يُفَعُر مُث  تُرَِ  ا وُخَزميح
ِصيبُ :   ا ولي  فيهم َأَسٌد ا وقا  الَقعحَنيبّ هم قـَُريحٌش وِكَنانَةُ  َحص بِ  نـُُزو ُ :  الت حح

ُ
 :  ا مبَّكَة ا وأَنشد امل

ر ٍ   فـــــــــــَ ـــــــــــَ نح تـ نح رََأ  مـــــــــــِ ا مـــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ِه عـــــــــــَ لـــــــــــ  لـــــــــــِ  فـــــــــــَ

رَاِ      نح فــــــــــــِ ت  وَأأنحَ  مــــــــــــِ بِ َأشــــــــــــــــــــــــــَ َحصــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

 املــــــــــــ

  
 :  قاله األَْصَمِعيُّ ، وأَنشد بِِمنًىَمْوِضُع َرْميِ الِجَماِر :  الُمَحصَّبُ  هو ، أَي أَو

اَلً   اَم ثــــــــــــــَ بِ أَقــــــــــــــَ َحصــــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

ىًن  ابملــــــــــــــ نح مــــــــــــــِ  مــــــــــــــِ

رِيــــــــــــ ُ و     اِت طــــــــــــَ جــــــــــــَ اعــــــــــــِ لــــــــــــنــــــــــــ  ِ ح لــــــــــــِ ا يــــــــــــَ مــــــــــــ   لــــــــــــَ

  
اعي  :  وقال الرَّ

يِن أَ  اِس أَنـــــــــــــ  ََم الـــــــــــــنـــــــــــــ  ي اي َأألح مـــــــــــــِ لـــــــــــــَ عـــــــــــــح  ملَح تــــــــــــــَ

َد     نــــــــــــح ُروٌف وعــــــــــــِ عــــــــــــح َة مــــــــــــَ كــــــــــــ  بِ مبــــــــــــَِ َحصــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

 املــــــــــــ

  
ً يُِريُد َمْوِضع الجِ   بَِكْسِر الَحاِء. ِحَصابٌ :  َماِر ، ويقال له أَْيضا

 (1) (ِإاّن َأْرَسْلنا َعَلْيِهْم حاِصباً )، وفي التَّْنِزيِل  أَو هو ما تَنَاثََر ِمن ُدقَاِق الثَّْلجِ والبََردِ  الَحْصبَاءَ و تَْحِمُل التَُّرابَ  َشِديَدةٌ  ِريحٌ  الَحاِصبُ و

 :  قَاَل لَبِيدٌ  الَحِصبَةُ  وكذلك

ا  هـــــــــَ ـــــــــِ ل نح َأهـــــــــح َوتح مـــــــــِ ا َأنح خـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــَ ل ر تح عـــــــــَ  جـــــــــَ

وٍف     ر  َعصــــــــــــــــــــــــــــــُ ا كــــــــــــــــُ هح أَذحاَيهلــــــــــــــــََ بــــــــــــــــَ  َحصــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ً  (ِإاّن َأْرَسْلنا َعَلْيِهْم حاِصباً )وقوله  يٍل ، وقيل يَْحِصبُُهمْ  أَي َعَذابا ً :  ، أَي يَْرِميِهْم بِِحَجاَرةٍ ِمن ِسّجِ تَِها  الَحْصبَاءَ  عُ ، أَي ِريحاً تَْقلَ  َحاِصبا ِلقُوَّ

 بالحْصبَاءِ  أَي َعَذاٌب ِمن هللِا ، وأَْصلُهُ ُرِميتُمْ  «َحاِصبٌ  أََصابَُكمْ » قَاَل ِلْلَخَواِرجِ  عنههللارضي، وهي ِصغَاُرَها وِكبَاُرَها ، وفي حِديِث علّيٍ 

يح التي تَْحِمُل التَُّراَب والَحصى أَي الثَّْلجِ والبََرِد َرْمياً ، وقال  يَْرِمي بِِهما ألَنَّهُ  (*) السََّحابُ :  الَحاِصبُ و بٌ َحاِص :  ِمن السماِء ، ويقال ِللّرِ

الِة ، وهو َمْعنَى قوِل األَعشى:  الَحاِصبُ :  األَزهريُّ  جَّ  : العََدُد الَكثِيُر ِمن الرَّ

ِر الد َب  َحاِصبٌ لََنا   ِمثُر رِجح
َماةُ ، وعِن ابِن األَْعَرابِّيِ وقيل الُمَراُد بِِه  يحِ  الَحْصبَاءُ :  الَحاِصبُ :  . وقال ابن ُشَمْيلٍ الَحْصبَاءُ  ِمَن التَُّراِب َما َكاَن فيه الَحاِصبُ :  الرُّ في الّرِ

 :  ، قال لبيد َحْصبَاءُ  فِيَها:  َحِصبَةٌ و َحاِصبٌ  ، َوِريحٌ  َحاِصبٍ  ، َكاَن يَْوُمنَا َذا

هـــــــــَ  ـــــــــح يـ ـــــــــَ ل ر تح عـــــــــَ ا جـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــِ ل نح َأهـــــــــح َوتح مـــــــــِ  ا َأنح خـــــــــَ

وٍف     ر  َعصــــــــــــــــــــــــــــــُ ا كــــــــــــــــُ هح أَذحاَيهلــــــــــــــــََ بــــــــــــــــَ  َحصــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ، ليَس بَِصاِحب. َحاِصب ُهو:  وتقول

َكةً  الَحَصبُ و  : قال اْنِقاَلُب الوتَِر عن القَْوِس :  ، وَضبََطهُ الصاغانيُّ بالفَتْحِ  ، ُمَحرَّ

 َحُصوبِ اَل َكز ِة الس ريحِ َواَل 
اِد الُمْعَجَمِة ال غيُر ، كما َسيَأْتِي.:  ويقَال  هو َوَهٌم ِإنََّما هو الَحْضُب ، بالضَّ

 : ، عن ابن األَْعَرابِّي ، وأَنشد اْسُم َرُجلٍ  ِمْن َغْيِر اَلم بَِهاءٍ  َحَصبَةُ و

َت َعبحَد َعاِمِر بِن أَ   َحَصَبهح َلسح
يَِر.مِ  َحَصبَةُ و  ْن بَنِي أَْزنََم ، َجدُّ ثَْعلَبَةَ بِن الَحاِرِث اليَْربُوِعْي ، له ِذكٌر في الّسِ
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وهو َواِدي َزبِيَد َحَرَسَها هللاُ تعالى وَساِئَر بِاَلد  ع باليََمنِ :  َكُزبَْيرٍ  ُحَصْيبٌ و (2) اللَّبَُن ال يَْخُرُج ُزْبُدهُ ، ِمْن بَْرِده هو َكَكتِفٍ  الَحِصبُ و

ً  لُمْسِلِميَن ، َحَسُن الَهَواءِ ا أَي أَْسِرْع في  فََهْرِولْ  الُحَصْيبِ  إَِذا َدَخْلَت أَْرضَ  قَْولُُهُم الَمْشُهورُ  ومنه وَجَماالً وَظَرافَةً وِرقَّةً ، فَاقَْت نَِساُؤهُ ُحْسنا

.  الَمْشيِ ِلئاَلَّ تُْفتَتََن بِِهنَّ

ادِ  بُن َماِلكٍ  يَْحِصبُ و أَُخو ِذي  يَْحِصبُ  أَْي باليََمِن ، وهو من ِحْميََر ، َذَكَر الَحافُِظ ابُن َحْزٍم في َجْمَهَرةِ األَْنَساب أَنَّ  َحيٌّ بَِها:  ُمثَلَّثَة الصَّ

 (3) ُمثَلَّثَةً  إِليها والنِّْسبَةُ  ، وليس بِقَِوّيٍ  يَْحُصبُه بالَحَصى َحَصبَهُ :  ، نُِقلَْت ِمن قَْوِلكَ  يَْحُصبُ  هي وقيل عنههللارضيأَْصبََح َجّدِ اإِلَماِم َماِلٍك 

،  يَْحَصبِيٌّ :  َحيٌّ من اليََمِن ، وإَِذا نََسْبَت إِليه قلت:  ، بالَكْسرِ  يَْحِصبُ : و وِعبَاَرتُهُ في الّصَحاح أَْيضاً ال بالفَتْحِ فقط ، كما َزَعَم الَجْوَهِريُّ 

 ، وهكذا قالَهُ أَبُو ُعبَْيد. بالفَتْحِ ِمثْل تَْغِلَب وتَْغلَبِّيٍ 

__________________ 
 .34( سورة القمر اآية 1)

 يـَرحمي هبما. [الذي]السحاب :  يف القاموس )*(
 ألنه كبنه من برده يشتد حىت يصري كا صباء فال لرج زبداً.:  ( يف املقايي 2)
 والنسبة حيصيب ابلصاد.:  ( يف نسخة من القاموس3)
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هُ :  قُْلت بَاِعّيِ السَّاِكِن الثَّانِي الَمْكُسوِر الثَّاِلِث :  ونَقَل َشْيُخنَا عن ابِن َماِلك في َشْرحِ الَكافِيَِة ما نَصُّ الَجيُِّد في النََّسِب إِلى تَْغِلَب ونَْحِوه من الرُّ

 يَْحِصبِيُّ و ويِه َمْقُصوٌر على السََّماعِ ، ومن الَمْنقُوِل بالفَتْحِ والَكْسِر تَْغِلبِيُّ إِْبقاُء الَكْسَرةِ ، والفَتْح عْنَد أَبي العَبَّاِس ، وهو َمطَِّرٌد ، وِعْنَد سيب

بَاِعّيِ َشاذٌ يُْحفَُظ ما وَ  َحهُ بَْعٌض ، َرَد منهُ وال يُقَاُس َعلَْيه ، َصحَّ ويَثَْربِيُّ ، اْنتَهى ، ونَقََل عْن بَْعِض ُشيُوِخِه أَنَّ فَتَح العَْيِن الَمْكُسوَرةِ من الرُّ

ّمانِّيِ والفَاِرِسّيِ ، وتََوسََّط أَبو ُموَسى :  هو َمْذَهُب ِسْيبََوْيِه والَخِليِل ، وقال بَْعضٌ :  وقَالُوا اجِ والرُّ إِنَّهُ يُقَاُس ، وُعِزَي ِلْلُمبَّرِد وابِن السَّرَّ

القَاِسِم البََطْليَوِسيُّ أَنَّ َجَواَز الَوْجَهْيِن فيه َمْذَهُب الُجْمُهوِر ، وإِنَّما َخالََف فيه أَبُو َعْمٍرو ، الُمْختَاُر أَْن ال يُْفتََح ، ونَقََل أَبُو :  الَحاِمُض فقال

ِد وَمن وافَقَهُ ، ويَْعُضُدهُ النَّظَ   العََرَب دائِماً تَِميُل إِلى ُر ، وهو أَنَّ فالَجْوهِريُّ إِنََّما َذَكَر ما َصحَّ ِعْنَدهُ كما هو ِمن عاَدتِِه ، وهو رأْي الُمبَّرِ

َدهُ ألَنَّهُ في َمقَاِم االْجتَِهاِد والنَظَِّر ، وهو َكالٌم ليس َعلَ   ْيِه ُغبَاٌر.التَّْخِفيِف ما أَمكَن ، فََحْسُب الَمْجِد أَْن يُقَلِّ

يَْت بَِمن نََزَل بها ِمن قَْلعَةٌ باألَْنَدلُِس.:  َكيَْضِرب يَْحِصبٌ و ِمن ِحْميََر ، فكان الظاهر فيه التَّثِْليث أَيضاً كما َجَرى َعلَْيِه  بيِّينَ اليَْحصَ  ُسّمِ

ُخو األَْنَدلُِس ، ثَانِ  بِن َعْبِد الَواِحِد ، والنَّابِغَةُ بُن إِْبَراِهيمَ  بِن َعفَّاَن ، له ِرْحلَةٌ وَسَماٌع ، بن َمْقُرونِ  (*) منها َسِعيدُ  ُمؤّرِ عن َرَوى األَِخيُر  الُمَحّدِ

احٍ ، وَماَت سنة  ِد بِن َوضَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن  اليَْحِصبِيُّ  والقَاِضي ِعيَاُض ْبُن ُموَسى 313ُمَحمَّ فَاِء والمطالع في اللُّغَِة ، وأَبُو ُمَحمَّ َصاِحُب الّشِ

ِد ْبِن َمْعَدانَ  لَِفيُّ ، وكَذا أَ  اليَْحِصبِيُّ  ُمَحمَّ .األَْنَدلُِسيُّ ، َكتََب عنه الّسِ ابُونِيُّ ثُوَن ، َذَكَرُهَما الصَّ  ُخوهُ أَبُو الَحَسِن َعِليٌّ ، ُمَحّدِ

ُد بنُ  ، ُدفَِن بَِمْروَ  َصَحابِيٌّ  الُحَصْيبِ  بِن الَحاِرِث بِن األَْعَرجِ األَْسلَِميُّ أَبو َكُزبَْيرٍ  الُحَصْيبِ  بَُرْيَدةُ بنُ و بِن أَْوس بِن َعْبِد هللِا  الُحَصْيب وُمَحمَّ

 ، وَجدُّهُ َعْبُد هللِا ُدفَِن بَِجاَوْرَسةَ إِْحَدى قَُرى َمْرَو. َحِفيُدهُ  بَُرْيَدةَ بِن 

ْحَراِء لَطلَِب الَحّبِ.:  الَحَمامُ  تََحصَّبَ و  خَرَج إِلى الصَّ

 أَْسَرُعوا في الَهَرِب ، كما في األَساس.:  عنه َحَصبُوا:  ومن المجاز

 األَْحَصبِيُّ  اْسُم َمْوضعٍ باليََمِن ، يُْنَسُب إِليه أَبو الفَتْحِ أَحمُد بُن عبِد الرحمن بن الُحَسين:  (1)، قال أَبو َسِعيٍد  بِ األَْحصَ  تَثْنِيَةُ :  األَْحَصبَانِ و

اُق ، كذا في المعجم.  الَورَّ

ً  يَْحِصبُ و ،  يَْحِصبَ  ِعْلوُ :  ، يَْزُعُموُن أَنه لم يُْبَن قَطُّ ِمثْلُهُ ، وبينَهُ وبيَن َذَماِر ثمانيةُ فراسَخ ، ويقال له (2)ِمْخاَلٌف فيه قَْصُر َزْيَداَن :  أَيضا

 ِمْخاَلٌف آَخُر كذا في المعجم.:  يَْحِصب ثََمانِيَةُ فَراِسَخ ، وِسْفلُ  (3)وبينه وبين السحول 

يُق والبُْخلُ  غانّي هوأَهمله الجماعةُ وقال الصا الَحْصَربَةُ :  [حصرب]  كالَحْطَربَِة. الّضِ

حديث ، ومنه الِحْصِلبُ  بفيه:  كالِحْصِلِم ، ومنه قولُُهم التَُّرابُ  هو:  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن األَْعَرابِيّ  ، بالَكسر الِحْصِلبُ :  [حصلب]

َواُر ، و ِحْصِلبَُهاو أَْرُض الَجنَِّة َمْسلُوفَةٌ ،» ابن عباس ٍة  (4)َهَواُؤَها السَّْجَسُج ، وبُْحبُوَحتَُها َرْحَرَحانِيَّةٌ ، وَوَسُطَها الصُّ َجنَابِذُ من فِضَّ

 .(5) «وَذَهبٍ 

ً  بالَكْسِر ويَُضمُّ  الِحْضبُ :  [حضب] :  بالفَتْح ويُْكَسرُ  الِحْضبُ و .(6)وِحْبٌض  ِحْضبٌ :  قال َشِمٌر ، يقال أَْحَضابٌ  َصْوُت القَْوِس ، ج:  ، معا

ْخمُ  هو َحيَّةٌ ، أَو اِد ُمْعَجَمةً :  ، قال أَبو َسِعيدٍ  ِحْضب:  ، وُكلُّ َذَكٍر من الَحيَّاتِ  َذَكُرَها الضَّ ، وهو كاألَْسَوِد والُحفَّاِث ونَْحِوِهَما  (7)وهو بالضَّ

 :  ، قال رؤبة ِحْضُب األَْحَضابِ  هو:  يقال أَْو أَْبيَُضَها ، أَْو َدقِيقَُها ،

َواَء وَ  طــــــــــــــِ ُت انــــــــــــــح و يــــــــــــــح طــــــــــــــَ دح تــــــــــــــَ بِ قــــــــــــــَ   اِ ضــــــــــــــــــــــــــــح
بِ     قــــــــــــــــــح ٍة وشــــــــــــــــــــــــــــــــِ اِد َردحهــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ َ قـ اح  بــــــــــــــــــَ

  
 يجوُز أَن يكوَن المراُد به الوتََر ، وأَن يكوَن أَراَد الَحيَّةَ.

ً  الَحْضبُ و اْنِقاَلُب الَحْبِل حتى يَْسقُط ،:  بالفتْحِ  الَحْضبَ :  قال األَزهريّ و ، أَْحَضابٌ  ، والَجْمعُ  َسْفُح الَجبَِل وَجانِبُهُ :  بالكْسرِ  الِحْضبُ و  أَيضا

 ُدُخوُل الَحْبِل بَْينَ : 

__________________ 
 َسعحُد ولي  سعيد.:  يف القاموس )*(
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 أبو سعد.:  ( معجم البلدان1)
 ريدان.:  ( معجم البلدان2)
 السموأ .قصر :  ( كذا ابألصر ا ويف معجم البلدان3)
 قا  اجلنابذ مجض جنبذة وهي القبة.« فيها جنابذ من لؤلؤ:  يف صفة اجلنة» ( يف النهاية4)
قوله مسلوفة أي ملساء لينة انعمة والصوار املسك وصوار املسك نفحته واجلمض أصورة والسجسج أي املعتد  »:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)

 .«وسطها فياح واسض واأللف والنون زيدل للمبالغة أفاده ابن األثريال حّر وال قّر وحببوحتها رحرحانية أي 
 وَحبحٌ .:  ( ضبرت اللسان6)
 املعجمة.:  ( اللسان7)
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َرةِ  َرس ا تقو و  الَقعحِو والَبكح
َ
َبتِ  هو ِمثحُر امل ِمضَ  َحضـــــِ َرُة َكســـــَ تح ا وَ حُمُر فـَتَـُقو ُ  الَبكح بح :  وَمرِســـــَ ضـــــِ د  مبَعحىَن أَمحِرسح َأيح رُ  َأحح

بُ :  رو  اأَلزحهرّي عن الِفرَاءِ و  ا َبحَر ِإىل جَمحرَاهُ  ِذ الط رح ِ :  ابلَفتححِ  اَ ضــــح رحَعُة َأخح َدَن ِإذا نَقَر ا َب ةَ  ابلَفتححِ  ســــُ :  والط رح ُ  الر هح
َدنُ  ُروا ا ولي  املصــــنُف مبُبحدٍِع  (1)الُقنحرَبُ :  الَفخ  ا والر هح ا كذا يف لســــان العرب ا وبه َعرب  مجاعٌة من أَئمة اللغة ا مث َفســــ 

َداُن ا ولي  ِمن هلذه العبارِة حىت  يُقيَم عليه شــيُخَنا الن ِكرَي والنِفرَي ا فِإن كان ا فعل  اأَلزهريِّ والَفر اِء وكما َيِديُن الَفىَت يُ 
.  اجلَزَاِء َمَفر 

َكةً  الَحَضبُ و الَحَطُب في :  الَحَضبُ و يُِريُد الَحَصَب ،:  َمْنقُوَطةً ، وقال الفراء َجَهنَّمَ  َحَضبُ  قرأَ ابن عباس ، ومنه الَحَصبِ  لُغَةٌ في ُمَحرَّ

النَّاَر  (2) َحَضْبتُ  َرفَعََها ، أَو:  يَْحِضبَُها النَّارَ  َضبَ حَ و هو ُكلُّ ما أُْلِقَي في الناِر من َحَطٍب وغيِره يَُهيُِّجَها به:  ، وقيل وقد يَُسكَّن لُغَِة اليََمنِ 

ُك به النَّاُر عند االتِّقَاِد  الِمْسعَرُ  الِمْحَضبُ و ، كأَْحَضبَها ِلتَِقَد ، عن الكسائّي ، َعلَْيَها الَحَطبَ  (3) أَْلقَى إِذا َخبَْت ثُمَّ  ، قال  (4)وهو ُعوٌد تَُحرَّ

 :  األَْعشى

كُ  اَل تـــــــــــــــَ ا فـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ رحبـــــــــــــــِ بـــــــــــــــاً  يف حـــــــــــــــَ   ِ حضـــــــــــــــــــــــــــــَ
وابَ     عـــــــــــُ ىت  شـــــــــــــــــــــــــُ َك شـــــــــــــــــــــــــَ وحمـــــــــــَ ـــــــــــَ َر قـ عـــــــــــَ جـــــــــــح تـــــــــــَ  لـــــــــــِ

  
حَكى ابُن دريٍد عن أَبي و والِمْحَضُج والِمْسعَُر بمعنًى واحدٍ  (5)والِمْحَضاُء  الِمْحَضبُ  هو:  وكذلك في الُمْجَمل ، قالَهُ َشْيُخنَا ، وقال الفراء

أََخَذ :  تََحضَّبَ و ردَّ الَحْبَل ِمَن البَْكَرةِ إِلى َمْجَراهُ ، بَمْعنَى حضب ِمثْلُ  أَْحَضبَ و ، كذا في لسان العرب الِمْحَضبَ  الِمْقلَى يَُسّمى:  حاتٍم ، قال

 وهَو َسْفُح الَجبَِل وَجانِبُه ، كما تَقَدَّم. الِحْضبِ  وتََرَك البَِعيَد ، َمأُْخوذٌ منَ  في َطِريٍق َحْزٍن قَِريبِ 

ا يُ   : ْستَْدَرُك عليه* وِممَّ

َشاِطيُّ عِن الَهْمَدانِّيِ مع الُمْهَملَة ، كذا في يَْحَضبُ   .«التَّْبِصير» كيَْمنَع قَبِيلَةٌ ِمن ِحْميََر ، هكذا ذكره الرُّ

، والظَّاُء  ُمَحْضَربٌ :  ، وُكلُّ َمْملُوءٍ  َشدَّهُ أَْو َشدَّ فَتْلَه:  َحْبلَه َوَوتَرهَ  َحْضَربَ :  أَْهَملَه الجماَعةُ ، وقال الصاغانيّ  َحْضَربَ :  [حضرب]

 أَْعلَى.

َكةً  الَحَطبُ :  [حطب] ً :  الَحَطبُ :  َمْعُروٌف ، ومثلُه في الصحاح والُمْجَمِل والُخاَلَصة ، وقال ابُن ِسيَده ُمَحرَّ  للنَّاِر ، َما أُِعدَّ من الشََّجِر َشبُوبا

ً  كَضَربَ  َحَطبَ  ً و يَْحِطب َحْطبا ً  َجَمعَهُ ،:  ، الُمَخفُف َمْصَدٌر ، وإَِذا ثُقَِّل فهو اْسمٌ  َحَطبا ً  َحَطبَ و كاْحتََطَب اْحتَِطابا  له اْحتََطبَ و ، يَْحِطبُه فالنا

ة بالَحَطبِ  فالٌن ، إِذا أَتاكَ  َحَطبَنِي: و قال الجوهريّ  َجَمعَه له وأَتَاهُ به:  مَّ  :  ، قال ذو الرُّ

َ   رح هـــــــــــــَ و  طـــــــــــــِ ٌة  َأحـــــــــــــح رِيـــــــــــــ  َي عـــــــــــــَ وحَم وهـــــــــــــح  الـــــــــــــقـــــــــــــَ

دِ     عــــــــــــح ٍد جــــــــــــَ مــــــــــــِ ًر  عــــــــــــَ ــــــــــــَ وَ  َأاَلٍء يف ثـ  ُأصــــــــــــــــــــــــــُ

  
اخ  :  وقال الشَّمَّ

كـــــــــــــــَ   اَع بـــــــــــــــَ ُروٌز وِإَذا جـــــــــــــــَ بيف جـــــــــــــــَ   (6)خـــــــــــــــِ
بَ اَل     طــــــــــَ قــــــــــَ  حــــــــــَ وحَم ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــقــــــــــَ وحَم َواَل ال ــــــــــقــــــــــَ  ال

  
يّ   األَُكوُل.:  اللّئيُم ، والَجُروزُ :  اِلَخبُّ :  قال ابْن بَّرِ

ُرفَقَاَءهُ  يَْحِطبُ  ، وفاُلنٌ  َحَواِطبُ  ، وإَِماءٌ  يَْحتَِطبُونَ  ، وهم الذين الَحطَّابَةُ  جاَءتِ :  ، يقال َحطَّابٌ :  فيَبِيعُه يَْحتَِطُب الَحَطب ويقاُل للذي

 [.كذا في األَساس]ويَْسِقيِهم 

 :  قال َحِطيبٌ  ووادٍ  َحِطيبٌ  َمَكانٌ  ِمثْلُهُ و الَحَطبِ  َكثِيَرةُ :  َحِطيبَةٌ  أَْرضٌ و

ـــــــــبٌ َواٍد  ي طـــــــــِ ه  حـــــــــَ عـــــــــُ ـــــــــَ نـ َ  ميـــــــــَح ـــــــــح ـــــــــي ـــــــــٌب ل ي  َعشـــــــــــــــــــــــِ

جِ     وحِت ِذي الـــــــــــر هــــــــــَ َ
َذاُر املـــــــــــ يـــــــــــِ  حـــــــــــِ َن األَنـــــــــــِ  مـــــــــــِ
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ُجلُ  َحَطبَ  قَدْ و  وأَْمِره ، ال يَتَفَقَُّد كالَمه ، ُمَخلٌِّط في َكاَلِمه ، يَتََكلَُّم بالغَّثِ والسَِّمينِ  لَْيلِ  َحاِطبُ  هو من الَمَجاِز قولُهمو ، (7) أَْحَطبَ و الرَّ

 حاطبِ بِ  ُشبّه الجانِي على نَْفِسه بِلَسانِه:  ٍء َوَجيٍِّد ، ألَنَّه ال يُْبِصُر َما يَْجَمُع في َحْبِلِه ، وقال األَزهريّ ُكلَّ َرِدي يَْحِطبُ  باللَّْيِل الذي كالحاِطبِ 

 ، (8)لَْيالً ُربََّما وقَعَْت يُده على أَْفعَى فَنََهَشتْهُ  َحَطبَ  الليِل ، ألَنه إِذا

__________________ 
 العصفور.:  ( يف اللسان1)
 ( كذا ابألصر واللسان.2)
 فبلقيت.:  ( اللسان3)
 اإليقاد.:  ( اللسان4)
 امضب.:  ( اللسان5)
.:  ( ضبطت يف اللسان6)  َخبيف
َطَب.:  َحطَبحُت َأحِطُب حطحباً ا ويف اللسان:  يقا :  ( يف اجملمر7)  وقد َحِطب وأحح
 فنهسته.:  ( اللسان8)
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ثَا  َأيب ُعبَـيحدِ  َا كان ذلك ســــــَبباً  َتحِفه. ويف أَمح ُجو الناَس وَيُذم ُهم رمب  انَه ويـَهح ثَارُ »:  وكذلك الذي ال يـَُزم  ِلســــــَ  َحاِطبُ  املِكح
َنحُسوِب.« ليرٍ  (1)

َضاف وامل
ُ
َيحداين  يف َحرحِف املِيِم ا والث عاليب  يف امل

َثُم بُن َصيحِفّي ا َأورده امل  وَأو   من قاله َأكح
 :  ، قال الشاعر ، وَذَكَر إِبِالً  الَحَطبِ  َرَعى ِدقَّ  البَِعيُر. اْحتََطبَ و

رب َ  وحَ  مــــــــَ تح مــــــــا حــــــــَ رَكــــــــَ ــــــــَ تح تـ بــــــــَ صــــــــــــــــــــــَ هــــــــا ِإنح َأخح  كــــــــِ

ااًن     يـــــــــــَ ِدُب َأحـــــــــــح نـــــــــــًا و ـــــــــــُح بُ َزيـــــــــــح طـــــــــــِ تـــــــــــَ تـــــــــــحـــــــــــح  فـــــــــــَ

  
ةٍ ، واألَْنثَى يَْرَعاهُ :  َحطَّاب بَِعيرٌ و ٍة وفَْضِل قُوَّ  .َحطَّابَةٌ :  ، َواَل يكوُن ذلَك إِالَّ من ِصحَّ

 الَماُء.أَْن يُْقَطَع الَكْرُم َحتَّى يَْنتَِهَي إِلى َحّدِ ما َجَرى فيه  هو:  َكِكتَابٍ  الِحَطابُ و

 أََعاِليِه. ٌء منشي اْحتَاَج أَن يُْقَطعَ :  الِعنَبُ  اْستَْحَطبَ  من الَمَجازِ و

،  الَحَطبُ  َحاَن أَْن يُْقَطَع منه:  الَكْرمُ  أَْحَطبَ و قََطعُوه ،:  َحَطبُوهُ و انتهى. (2)َحاَن أَْن يُْقنََب :  اْستَْحَطبَ و ِعنَبُُكمْ  أَْحَطبَ : و وفي األَساس

ً  ِعنَبُُكمْ  اْستَْحَطبَ  قَد:  ، يقال الِحَطابُ  ُء ، ويَُسَمى ما يُْقَطُع منهالِعنَُب ُكلُّ َعاٍم يُْقَطُع من أََعاِليه شي:  وقال ابن ُشَميل ، أَي  فاْحِطبُوه َحْطبا

 .َحَطبَه اْقَطعُوا

 الذي يُْقَطُع به. الِمْنَجلُ :  الِمْحَطبُ و

إِنها كانت تَْحِمُل الشَّْوَك :  هو النَِّميَمةُ ، وقيل:  قيل (3) (َواْمَرَأتُُه َْحّاَلَة احْلََطبِ )ومنه قولُه تعالى  َسعَى أَي هِ بِ  فالنٌ  َحَطبَ  من المجازو

ا أُمُّ َجِميٍل ، وكانت تَْمِشي جاَء في التفسير أَنَّهَ :  ، قال األَْزَهِريّ  وسلموآلهعليههللاصلىَشْوَك الِعَضاِه فَتُْلِقيِه على َطِريِق سيدنا رسول هللا 

 :  بالنَِّميَمِة ، ومن ذلك قوُل الشاعر

ٍة  ِر ألمـــــــَ هــــــح ــــــَ   ــــــَ ل دح عــــــَ طـــــــَ ــــــِ  ملَح ُتصــــــــــــــــــــح ي ــــــِ ــــــب َن ال  مــــــِ

يِّ و     َ ا ـــــــــــَ اح ِش بـــــــــــَ بِ ملَح متـــــــــــَح طـــــــــــَ بِ  اب ـــــــــــَ  الـــــــــــر طـــــــــــح

  
ْطبِ  بالَحَطبِ  يَْعنِي  النَِّميَمةَ.:  الرَّ

ُجلُ :  ، قال الجوهريّ  األَْحَطبُ و  وهيَ  الَمْوُسوُم ،:  ، وفي بعض النسخ الَمْشُؤومُ  هو ، َكَكِتٍف ، أَو كالَحِطبِ  ، الشَِّديُد الُهَزالِ  هو الرَّ

 .َحْطبَاءُ 

 َهَواهُ ، كما في األَساس. في َحْبِله وتَِميُل إِلى تَْحِطبُ  وأََعانَُهم ، وإِنَّكَ  نََصَرُهمْ :  يَْحِطبُ  في َحْبِلِهمْ  َحَطبَ :  من المجازو

ْغُث. َحَطبٍ  ِشْبهُ ُحْزَمٍة من:  الَحُطوبَةُ و  ، وهي الّضِ

ى ُحَوْيِطبُ و ٍد وقيل أَبو اإِلْصبَعِ  بُن َعْبِد العُزَّ يُف عمرو بن ُعَمْيِر بِن َسلََمةَ اللَّْخِميُّ ، حلِ  بُن أَبِي بَْلتَعَةَ  َحاِطبُ و القَُرِشيُّ العَاِمِريُّ أَبُو ُمَحمَّ

ى ، وهو الُمَراُد من قولهم بُن َعْمُرو بن َعتِيٍك  حاِطبُ و َصَحابِيَّانِ  وكان َحاِزماً ،« حاِطبٌ  َصْفقَةٌ لَْم يَْشَهْدَها»:  بَنِي أََسِد بن عبِد العُزَّ

بن  حاطبُ و العَاِمِريَّاِن ، القَُرِشيُّوَن ، (5)بُن عبد العزى  حاطبُ و ، (4)بن َعمرو  حاطبُ و بُن الحاِرث ، حاِطبُ و األَْنَصاِريُّ األَْوِسيُّ ،

ْوِض األُنِف. َحاِطب الحارث بِن قَْيٍس ، وإِليِه نُِسبَْت َحْربُ   ، كانت بين األَْوِس والَخْزَرجِ ، قاله السُّهْيِليُّ في الرَّ

إِلى الَحبََشِة فماَت في  حاِطبٍ  بِن َمْعَمٍر الُجَمِحيُّ ، َهاَجر مع أَِخيهِ  بُن الَحاِرثِ  ابُ َحطَّ و َمْشُهورٌ  َكقَصَّاب ، فَاِرسٌ  الُجَهنِيُّ  بُن َحنٍَش  حطَّابُ و

ُحوا أَنَّهُ  َصَحابِيٌّ ، أَو هو بالَخاءِ  له ِذْكرٌ  َحطَّابٍ  بنُ  الحميد عبد وابنُه ، عنههللارضيالطريق ،  الُمْعَجَمِة ، القَْوالِن حَكاُهَما الُحفَّاُظ وصحَّ

َشْيُخ  الَمَدنِيُّ  َحطَّابٍ  ويُوُسُف بنُ  التَِّميِميُّ اليَْربُوِعيُّ َذَكَرهُ الَحافُِظ ، َحطَّابٌ و «اإِلَصابَةِ » بالَحاِء الُمْهَملَِة ، وهو قَُرِشيٌّ ُجَمِحيٌّ ، كما في

يِِّد بُن َعتَّابٍ  ، هكذا َذكره الحافُظ ، َشبَابةَ   وَعْبُد هللِا بُن َمْيُمونٍ  قََرأَ على أَبي العاََلِء الَواِسِطّي وغيِره ، لِعَراقِ ُمقِرُئ ا الَحطَّابُ  وَعْبُد السَّ

ْهدِ  في عنه روى ، عنههللارضيبِن َحْنبٍَل ،  َشْيٌخ ِلإِلَماِم أَْحَمدَ  الَحطَّابُ  قِّّي.الُملَيْ  أَبِي عن يَْرِوي وهو ، الزُّ  حِ الرَّ

ُد بُن عبِد هللا لَفّي ،  الَحطَّابُ  ، َرَوى عنه أَبو َحْفِص بُن شاهيَن في ُمْعجِمه وأَبو طاهِر بُن أَْحَمَد بِن قَْيَداٍس  الَحطَّابُ  وفَاتَه ُمَحمَّ ، شيٌخ للّسِ

حمنِ   شيٌخ ألَبِي إِسحاَق الحبَّال ، وساِلُم بُن أَبِي بكرٍ  الَحطَّابُ  والحَسُن بُن عبِد الرَّ

__________________ 
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 كحاطب لير.  : ( يف الفاخر1)
 .«يعنب» ( عن األساس ا وابألصر2)
 .4( سورة املسد اآية 3)
 . بن عامر بن لؤي... ( هو حاطب بن عمرو بن عبد ِش  بن عبدود4)
 . بن عامر بن لؤي... ( هو حاطب بن عبد العزي بن أيب قي  بن عبدود5)



779 

 

َعاَداِت بِن الَقز اِز ا وابُنُه َعِلييف  اَ ط ابُ  َطَة ا و مُد بُن َأيب بكِر بنِ :  ا عن َأيب الســــــــــــــ  الت ِميِمي   اَ ط ابِ  ِلَض منه ابُن نـُقح
بِن َأمحَد   مُد بُن َأيب الَعب اِس َأمحد بن ِإبراهيمَ  وأَبُو َعبحِد  ِ  «ز   ر» أيحيت ذكره يف 665الَيَميِن  مات ِبَزبيَد ســــــــــــــنة 

َعحُروُف اببنِ 
افعّي ا تويّفِ والُده ابإِلســكندريِة ســنة  الر ازِيّ  اَ ط ابِ  امل يَض َلَاَعاتِِه  491الفقيه الشــ  وقد َأَجاَز لَوَلِده َهَذا مجَِ

يِّ كما نقله عن َخرتِّ ا َ  ِن بِن ُ َم ِد بِن صــــــاحٍل الن ابـُلحســــــِ ُنحِذرِيِّ ا وهوورَِوااَيتِه ا نقلت ِمنح َخرتِّ َحســــــَ
 اِفِة عبِد الَعِظيِم امل

َيَخةِ  َشـــح
َر وَمن َقِدم عليها  صـــاِحُب امل َض عليهم اَ ِديَث والُقرحآَن ِمن َأهر ِمصـــح يحخاً ا مم َن لَِ ت ٍة وأَرحبَِعَا شـــَ َتِمَلِة عل  ســـِ ُشـــح

امل
َلِفيِّ وقد أَ  ِماَئة بثـَغحِر اإِلســـكنَدرِي ة ا وأَبُو من الَوارِِديَن ا وهي انحِتَقاُء ا افِة بن طاِهٍر الســـِّ َرَة ومَخحســـِ مَت َها يف ســـنِة اثـحَنجَيح َعشـــح

ُن بُن ِإبرَاِهيمَ  ٍر عبُد ِ  بُن ِإبرَاِهيَم اَ ط ايب  ُ َدَِّ نِ  اَ ط ابُ  َعِليٍّ ِعال  َخٍة  والس َداِسَياتِ  الَفاِمي  البَـغحَداِدي  ا وأَبُو َبكح ا ُنسح
هُ  ُت َمشــــح ِد ِ  تعاىل كما َمَلكح تـَُها حَبمح َُوق ا ا وقد َمَلكح

ِفيقّي وَأيب الَقاســــم بن امل َيَخَة اوَرٍة ا وهي رَِوايَُة َأيب طاهر الشــــ  َشــــح
 امل

 ُ َدِّثُوَن.
قَلََع أُُصوَل :  الَمَطرُ  اْحتََطبَ و واحٍد ، بمعنًى َعلَْيِه في األَْمِر اْحتَقَبَ  اْحتََطبَ :  سمعُت بعَضهم يقول:  قال أَبو تَُرابٍ :  عن األَزهريّ و

 الشََّجِر.

 تَأُْكُل الشَّْوَك اليَابَِس.:  ُمَحاِطبةٌ  نَاقَةٌ :  يقالو

 من العََرِب. بَْطنٌ :  َحاِطبَةَ  بَنُوو

. َواٍد باليََمنِ :  كأَِميرٍ  َحِطيبٌ و  نَقَلَه الصاغانيُّ

 ع.:  َحْيُطوبٌ و

يقِ  بالَخاِء ، كالهما بمعنى والَخْطَربَةُ  بالطاء المهملةِ  الَحْطَربَةُ :  أَهملَه الجماعةُ ، وقال الصاغانيّ  الَحْطَربَةُ :  [حطرب] ، عن ابن  الّضِ

 ُدريد.

ً :  [حظب] ً و َحَظَب يَْحِظُب َحْظبا ً َحَظَب ُحظُ و ، وهذه عن الفّراءِ  (1) حظابَةً  كفَِرحَ  َحِظبَ و من باِب َضَربَ  ُحُظوبا مثل  نََصرَ  من باب وبا

 ً ةً بْعَد أُْخَرى تَْسَمْن ، « تَْحُظبْ  اْعلُلْ » ِمْن أَْمثَاِلِهم في بَاِب الطَّعَامِ :  ، وعن األَُمويّ  اْمتأَلَ بَْطنُه:  قيلَ و َسِمَن ،:  َكَظَب ُكُظوبا أَي ُكْل َمرَّ

ةٍ تَْسَمْن ، ةً بَْعَد َمرَّ ً :  تََمألَّ ، وقال الفراءُ :  لماءِ من ا َحَظبَ و وقيل أَي اْشَرْب َمرَّ  حاِظبٌ  فهو وَكَظَب إِذا اْنتَفََخ ، َحَظَب يَْحِظُب ُحُظوبا

ً :  هو السَِّميُن ذُو البِْطنَِة ، وقيل ، كُمْطَمئِنٍّ  ُمْحَظئِبٌّ و يت رأَيُت فالنا ً  هو الذي قد امتألَ بطنُه ، وقال ابُن السّكِ ئاً ، أَي ُمْمتَلِ  ُمْحَظئِبًّاو حاِظبا

 بَِطيناً.

ٌ  قَِصيٌر بَِطينٌ :  ُعتُلٍّ  مثلُ  ُحُظبٌّ و َكَكتِف َحِظبُ  َرُجلٌ و الَجافي  (2) َكعُتُلٍّ  ُحُظبٌّ و كذلك ُحُظبَّةُ و ِحَظبَّةٌ و َحِظبَةٌ  ، أَي َعِظيُم البَْطِن ، واْمَرأَة

يُِّق الُخلُقِ  ُحُزقَّةٌ وهو:  ُحُظبَّةٌ و ُحُظبٌّ  َرُجلٌ و ، عن أَبي َحيّانَ  البَِخيلُ :  الُحُظبُّ و َجاٍف َغِليٌظ َشِديدٌ :  ُحُظبٌّ  َوتَرٌ :  يُقَالُ  الغَِليُظ الشَِّديدُ   الضَّ

 :  لُهْدبَةَ بِن الَخْشَرمِ  الُحُظبِّ  قاله األَزهريُّ ، وأَنشَد في

ا بــــــــــن ظــــــــــُ ِه  حــــــــــُ تــــــــــِ ــــــــــح بَل ِه َأوح ســــــــــــــــــــــــَ تــــــــــِ اَزحــــــــــح   (3)ِإَذا مــــــــــَ
ِت رَاَء ولـــــــــــــــَ      َرضـــــــــــــــــــــــــــــح اَلِ  وِإنح َأعـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اق  عـــــــــــــــَ

  
ّمِ ، وهذه عن الفراء. السَِّريُع الغََضِب ، كالُحُظبَّةِ  هو كِهَجفٍّ  ِحَظبٌّ و  بالضَّ

 األَخيَرةُ عن اللِّْحيَانّي ، وفَسََّرهُ بالُمْمتَِلئ َغَضباً ، وَمَحلُّه حرُف النُّوِن كما يأْتي. والُمْحَظْنبِئُ  الُمْحَظئِبُّ و

ى الُحُظبَّىو انِّيِ ، واْسُمهُ َشْهُل  أَو الِجْسمُ  ِعْرٌق في الظَّْهرِ :  وقِيلَ  الظَّْهرُ :  ، َكُكفُرَّ مَّ َر قَْوُل الِفْنِد الّزِ ُجِل ، وبالَمعَانِي الثَّاَلثَِة فُّسِ أَْو ُصْلُب الرَّ

 :  بُن َشْيبَانَ 
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ٍض يف وَ  وح ُر عـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــح ب ـــــــــــــــــــــــَ وح اَل نـ ـــــــــــــــــــــــَ  ل

ايَ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ اِد  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  وَأوحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

يح  ُدوَر اخلــــــــــــــــــــَ ُت صــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــح ن اعــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  ل

َ  اِبآِد     يــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــــــــًا لــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــــح  ِ  طــــــــــــــــــــــــَ

  
ى مَن الَحَذِر ، وُغلُبَّى مَن الغَلَبَِة ،:  وعندي أَنَّ لها نََظائِرَ :  ، وقال ابن ِسيده (4)ال نَِظيَر لها  : قال ُكراع ى ِمَن البَْذِر ، وُحذُرَّ  ُحُظبَاهُ و بُذُرَّ

 : ى بَْيُت الِفْندِ أَي بالنُّوِن ، روى ابن هانٍئ عن أَبي زيد في الَمْعنَى األَوِل ، ويُْروَ  كالُحُظْنبَى فيهما ُصْلبُه: 

__________________ 
 َحظَباً.:  ( اللسان1)
 [وهي هباءٍ ]وُعُترٍّ قصري بطا :  وأبخر  ـقصري بطا وامرأة َحِظب ة وَحظَب ة وُحظُب ة وُكُعُنّر اجلايف :  وحظب  كُعترّ :  ( يف إحد  نسخ القاموس2)

 . اخل... وكعتر
 ساءلته أو تركته.ُحُظبيف إذا :  ( يف اللسان3)
 وُخظُّباه ُصلحُبه الجي ذكرت بعد.» ال نظري هلا ا الظن أن فيه سقطاً اختر معه السيا  ا لعله كما جاء يف التهذيب:  ( قوله قا  كراع4)
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َباِئي وَأوحَصاِد   يف ُحظُنـح
قَْوَسك ، وهو اسُم َرُجل ، أَي َهيِّْئ أَْمَرك ،  ُحُظبّى يُِريُد اشدد يا« ْوَسكَ قَ  ُحُظبَّى اْشُددْ » ِمْن أَْمثَاِل بَنِي أََسدٍ :  َرَوى األَْزَهِرّي عن الفراءِ وَ 

 .«لسان العرب» كذا في

 والذَّكُر من الَجَراِد ه:  وقال األَزهرّي عن األَصمعّي في تَْرَجَمِة عنَظب َذَكُر الَجَراِد وَذَكُر الَخنَافِِس :  (1) كقُْنفُذٍ  الُحْنُظبُ :  قال اللحيانيّ و

ا:  والعُْنُظُب ، قال أَبو َعمرو الُحْنُظبُ  ، وفي حديث ابن الُمَسيِِّب سأَلَه  الَحنَاِظبِ  والَجْمعُ :  فالذََّكُر من الَخنَافِِس  الُحْنُظبُ  هو العُْنُظُب فأَمَّ

ً  قَتَْلُت قَُراداً أَو:  َرُجٌل فقالَ  وقد يقال :  َذَكُر الَخنَافِِس والَجَراِد ، وقال ابُن األَثِير:  بضّمِ الظاِء وفَتِْحها الُحْنُظبُ  «تََصدَّْق بِتَْمَرة:  . فقالُحْنُظبا

ً  ، وفي روايٍة َمْن قَتََل قَُراداً أَوْ  (2)بالطَّاِء ، ونُونُه زائدةٌ عند سيبويِه ، ألَنه لم يُثبِت فُْعلاَلً بالفَتْحِ ، وأَصليةٌ عند األَْخفَِش  ِرٌم وُهَو ُمحْ  ُحْنُظبَانا

، كذا في النسخ ، فالضمير راجع إلى الجراِد ، أَو أَنَّهُ إِلى َذكِر الَخنَافِِس ،  أَو َضْرٌب منه الُحْنُظبُ  هو الُحْنُظبَانُ  «تََصدََّق بِتَْمَرةٍ أَو تَْمَرتَْينِ 

َهاِت اللغة أَنَّه في قولٍ   :  قال حّسان بن ثابت يلٌ َطوِ  َضْرٌب من الَخنَافِس:  والذي في لسان العرب وغيره من أُمَّ

ٌة و  يـــــــــــــــــــــــــ  وبـــــــــــــــــــــــــِ َداُء نـــــــــــــــــــــــــِ وح َك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  أُمـــــــــــــــــــــــــ 

ا     هــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــَ بُ كــــــــــــــــــــَبن  َأاَنمــــــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــح  ا ــــــــــــــــــــُ

  
ي مع الَمّدِ بفتح الظاِء ، أَ  الُحْنَظبَاءِ و بضم الظاءِ  الُحْنُظبَاءِ و بفَتْحِ الظَّاِء ، وهذه نقلها أَبو َحيَّانَ  كالُحْنَظبِ  أَي مثُل َذَكِر الَخنَافِِس  أَو َدابَّةٌ ِمثْلُه

 :  َدابَّةٌ ِمثُْل الُخْنفَُساِء ، قال ِزيَاٌد الطََّماِحّي يَِصُف َكْلباً أَْسَودَ :  الُحْنُظبَاءُ :  فيهما ، وقال اللِّْحيَانيّ 

اِرِس  ِر ا ـــــــــــــــَ ِب ولـــــــــــــــيـــــــــــــــح ذِّئـــــــــــــــح لـــــــــــــــح َددحُت لـــــــــــــــِ  َأعـــــــــــــــح

اِرسِ     ـــــــــــــــفـــــــــــــــَ َر ال ـــــــــــــــح ث َض مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــح د رًا أَتـ  ُمصـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

فٍ  ُر الــــــــــــرِّيــــــــــــَح أِبَنــــــــــــح بــــــــــــِ قــــــــــــح تـــــــــــــَ ِ   َيســــــــــــــــــــــــــح انــــــــــــِ  خــــــــــــَ

ــــــــــِ ِ     اب ــــــــــَ ــــــــــي اِء ال ــــــــــَ ب ظــــــــــُ ــــــــــح ن ِد ا ــــــــــُ لــــــــــح ِر جــــــــــِ ــــــــــح ث  يف مــــــــــِ

  
ِديئة القَِليلَةُ الَخْيرِ  هي كُزْنبُورٍ  الُحْنُظوبُ و ْخَمةُ الرَّ  قاله ابُن َمْنُظوٍر وغيُره. الَمْرأَةُ الضَّ

إِلى فَْقعَِس بِن  (*) [رئيس الخوارج]بُن َعْمٍرو الفَْقعَِسيُّ  الِحْنَظابُ و األَْخاَلِق ، َكَكتٍِف ، هو الصَّْعبُ  القَِصيُر الشَِّكسُ  هو بالَكْسرِ  الِحْنَظابُ و

 : َطِريِف بِن عمِرو بِن قُعَْيِن بِن الحارث بن ثَْعلَبَةَ بن ُدوَداَن بِن أَسٍد وفي نسخة القَْعنَبِيّ 

قَاءَ  َحْظَربَ و ْوتِيَرَها ،َشدَّ تَ  إِذا قَْوَسهُ  َحْظَربَ :  [حظرب] :  يُقَالُ  الشَِّديُد الفَتْلِ :  كالُمَخْضَرمِ  الُمَحْظَربُ و اْمتاََل ،:  فتََحْظَربَ  َمألَهُ ،:  الّسِ

ُجُل الشَِّديدُ :  الُمَحْظَربُ و أََجاَد فَتْلَهُ :  الَحْبَل والَوتَرَ  َحْظَربَ  العََصِب مْفتُولُُهَما وَرَوى األَزهرّي عن ابن و الَخْلق َشِديدُ :  الشَِّكيَمة ، وقيلَ  الرَّ

يُِّق الُخلُِق ، السّكيت أَنه هو  :  قال َطَرفَةُ بن العَْبدِ  الضَّ

نِّ أَنــــــــــــه و  َ  ابلــــــــــــظــــــــــــ  مــــــــــــًا لــــــــــــيــــــــــــح لــــــــــــح ُم عــــــــــــِ لــــــــــــَ  َأعــــــــــــح

يـــــــــــــــرُ     َو َذلـــــــــــــــِ هـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ رحِء فـ َ
وحىَل املـــــــــــــــ  ِإَذا َذ   مـــــــــــــــَ

  

 َأن  ِلســــــــــــــــــــــــــاَن املـــــــــــــرحِء مـــــــــــــا ملح يـــــــــــــكـــــــــــــنح لـــــــــــــه و 

ه لــــــــــــــَدلــــــــــــــيــــــــــــــرُ حَ     وحرَاتــــــــــــــِ لــــــــــــــ  عــــــــــــــَ اٌة عــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

  

يٍّ و  وحَذعــــــــــــِ نح لــــــــــــَ َر  مــــــــــــِ ــــــــــــَ نح تـ ائــــــــــــِ َربٍ كــــــــــــَ ظــــــــــــح    ــــــــــــَُ
وُ  و     ِة جـــــــــــُ زميـــــــــــَ ـــــــــــعـــــــــــَ َد ال نـــــــــــح ُه عـــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــيـــــــــــَ  ل (3)ل

 

  
 َضيُِّق األَْخاَلِف.:  ُمَحْظَربٌ  وَضْرعٌ 

ُجلُ  تََحْظَربَ و  اْمتِالُء البطن ، كذا في لسان العرب.:  التََّحْظُربُ :  ، وقال اللِّْحيَانيّ  اْمتأَلَ َعَداَوةً أَو َطعَاماً وَغْيَره:  الرَّ

ونَقَله الصاغانّي وأَبو  السُّْرَعةُ في العَْدوِ  هو العَْدُو ، ويقال هو:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال األَزهرّي عن ابن دريد الَحْظلَبَةُ :  [حظلب]

 حيّاَن هكذا.

ْحُل في بَْطنِهِ  الذي الِحَزامُ :  َكةً ُمَحرَّ  الَحقَبُ :  [حقب] ا يَِلي ثِيلَهُ ِلئالَّ يُْؤِذيَهُ التَّْصِديُر أَو  يَِلي َحْقَو البَِعيِر ، أَو هو َحْبٌل يَُشدُّ بِِه الرَّ أَي البَِعيِر ِممَّ

َمه.  يَْجتَِذبَه التصِديُر فيُقَّدِ
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، ألَن الناقةَ  َحِقبَةٌ  نَاقَةٌ :  أَي ِوَعاِء قَِضيبِه ، وُربََّما قَتَلَه ، وال يقال على ثِيِله الَحقَبِ  ُل من ُوقُوعِ تَعَسََّر عليه البَوْ  إَِذا َكفَِرحَ  بالَكْسرِ  َحِقبَ و

لَ  الحياَء ، فاإِلْخاَلُف عنه أَنْ  الَحقَبُ  أَْخلَْفت عن البعيِر ، ألَنَّ بَْولََها من َحيَائَِها ، وال يَْبلُغُ :  ليس لها ثِيٌل ، بْل يقال فيُْجعََل ما بين  الَحقَبُ  يَُحوَّ
 ُخْصيَتَي (4)

__________________ 
 كقنفذ وجندب.:   ( يف نسخة أخر 1)
 .«قوله وأصلية عند األخفش ألنه أثبت فعلاًل كما يف النهاية»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)

 سقرت من املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس. )*(
 والعزمية ابألصر واللسان وامكم ا ويف الصحاح والتهذيب العزائم ابجلمض.« يف الصحاح بلمعي بد  لوذعي»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 مما يلي.:  ( اللسان4)
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َكلحُت عن الَبِعرِي ا و :  الَبِعرِي ا ويقا  نُو ا ََقبِ  هو َأن َ حَعَر باشـَ د ه لِئال  َيدح ِديِر َخيحطاً مث َتشـُ من الثِّيِر ا  ا ََقبُ  والت صـح
ُم ذلَك اخلَيحرتِ  َكاُ  ا وقا  اأَلزهريّ :  واســــــــح رِ :  الشــــــــِّ فهو ِحزَاُم  (1)ا فَبم ا الَغرحُض  ا ََقبُ و  (1)الَغرحُض :  ِمنح أََدَواِت الر حح

ِر ا وأَمــ   بُ  االر حــح ٌر يَِلي الثِّيــَر. ويف حــديــث ُعبـَـاَدَة بِن َأمححَرَ  ا َقــَ رَ » فهو َحبــح اج  يـَُبوُ  فـَنَـَزلــحُت  َفَحقــِبَ  ورَِكبــحُت الَفحــح فـَتَـفــَ
ُله َحِقبَ  «َعنحهُ  تَـَبَ  بـَوح َطُر وغريُه َحِقبَ و  الَبِعرُي ِإذا احح

َ
تَـَبَ  ا:  َحَقباً  امل الَعاُم ا ِإذا  ِقبَ حَ  عن ابن اأَلعحرَايبّ ا ويقا  احح

تَـَبَ  َمَطرُه ا وهو جَمَاٌز ا كما يف اأَلســـــــــاس ا ومثله يف الروض للســـــــــهيلّي ا ويف ا ديث ُر الن اسِ  َحِقبَ »:  احح َأي  «أَمح
تَـَبَ  ا من قوهلم َد واحح تَـَب  ا كذا يف لســان العرب ا َحِقبَ :  َفســَ ََطُر ا َأي َ َخ َر واحح

َعحِدنُ  َحِقبَ و  امل
ملَح يُوَجدح فيه  ِإذا امل

َله ا ءٌ شـــــــــي َقبَ   اَنِئُر فالٍن ا ِإذا َقر  وانـحَقَطَض ا ا َحِقبَ وَ  وهو أَيضـــــــــاً جماز كما قـَبـح هو الذي :  ا َاِقبو  يف الُكرِّ ا َكَبحح
َر  َتاَج ِإىل اخَلاَلِء فلم يـََترَب زح وَحصــــــَ بِِّه ابلَبِعريِ  (2)احح  من ثِيِله َفَمنَـَعه من َأن يـَُبوَ  ا ا ََقبُ  الذي قدَدانَ  ا َِقبِ  َغاِئطَه ا شــــــُ

 .«وا َاِقنِ  ا َاِقبِ  هنَُِي َعن َصاَلةِ » ويف آَخرَ  «َواَل َحاِقنٍ  َحاِقبٍ  َواَل  (3)ال رَأحَي ِ َازِِ  » جاء يف ا ديثو 
:  الِحقَابُ :  َوَسِطَها ، وقال الليثُ  (4)ٌء ُمَحلًّى تَُشدُّه الَمْرأَةُ في شي:  وقيل ي َوَسِطَهاٌء تُعَلُِّق به الَمْرأَةُ الَحْلَي وتَُشدُّهُ فَشي:  َكِكتَابِ  الِحقَابُ و

َِّخذُهُ الَمْرأَةُ تُعَلُِّق به َمعَاِليَق الُحِلّيِ تَُشدُّه على َوَسِطَها ، وقال األَْزَهِريّ شي ُن فيه أَْلَواٌن من الُخيُوِط هو البَِريُم إِالَّ أَنَّ البَِريَم يكو الِحقَابُ :  ٌء تَت

َكةً  كالَحقَبِ  تَُشدُّه المرأَةُ على َحْقَوْيَها.  ُحقُبٌ  ج ِلَطافَةُ الَحْقَوْيِن وِشدَّةُ ِصفَاقِِهَما ، وِهَي ِمْدَحةٌ :  في النََّجائِبِ  الَحقَبُ :  قال األَزهريّ  ، ُمَحرَّ

ً  الِحقَابُ ] َكُكتٍُب ، و بّيِ ِلَدْفعِ العَْينِ  الِحقَابُ و البَيَاُض الظَّاِهُر في أَْصِل الظُّْفِر ،:  (5) [أَيضا  ، قالَه األَزهريُّ ، َخْيٌط يَُشدُّ في َحقِو الصَّ

 :  وفي نسخٍة بنَْعَماَن ، قال الراجز يَِصُف َكْلبَةً َطلَبَْت َوِعالً ُمِسنًّا في هَذا الَجبَلِ  (6) َجبٌَل بِعَُمانَ :  الِحقَابُ و

اُب  قــــــــــــَ د ِت الــــــــــــعــــــــــــُ ا جــــــــــــَ مــــــــــــ  ُت لــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــُ دح قـ  قــــــــــــَ

َدَن وَ     ـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ ا وال هـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ  ابُ ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــِ

  

َواُب  ٍر ثــــــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــــِ رِّ عـــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــُ دِّي لـــــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــــِ

ابُ     رُُع واإِلهـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــر أحُس واأَلكـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
َها. والَواُو :  الَوِعُل الُمِسنُّ ، والعُقَاُب اْسُم َكْلبٍَة ، وروى الجوهريّ :  البََدنُ  ي في لََحاِق َهَذا الَوِعِل قَْد َضمَّ ّي ، أَي ِجّدِ أََصحُّ ، قاله ابُن بَّرِ

أَْس واألَْكُرَع واإِلَهاَب.  ِلتَأُْكِلي الرَّ

ُل أَْقَوى ، وقيل الَحقَبِ  األَْبيَُض َمْوِضع هو الِحَماُر الَوْحِشّي الذي في بَْطنِِه بَيَاٌض ، أَو:  األَْحقَبُ و َي لِ :  واألَوَّ بَيَاٍض في َحْقَوْيِه ، إِنََّما ُسّمِ

 :  ، قال رْؤبةُ بن العجاج َحْقبَاءُ :  واألُنثَى

ا  َبهنـــــــــــــ َ اءُ كـــــــــــــَ بـــــــــــــَ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ ح  حـــــــــــــَ ـــــــــــــز ل اُء ال قـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ  بـ

نــــــــــــَ ح     ِوي  ا ــــــــــــَ طــــــــــــح ِ مــــــــــــَ اح يــــــــــــتــــــــــــَ اِدُر الــــــــــــلــــــــــــِّ  َأوح جــــــــــــَ

  
 اْستََمعُوا القُْرآنَ  نَِصيبِينَ  ِجنِّ  من وسلموآلهعليههللاصلىجاُءوا إِلى النبّيِ  الذين النَّفَرِ  اْسُم ِجنِّّيٍ من ، َزَعُموا أَنَّهُ  األَْحقَب في الحديث ذكرو

 .األَْحقَبو (7) وباَصه وشاَصه وَمَسا َخَسا:  َخْمَسةً  َكانُوا:  ويقال ، وغيُره األَثيرِ  ابنُ  قاله ، وسلموآلهعليههللاصلىمن النبّي 

ا الَحِقيبَةُ و ََّخذُ ِلْلِحْلِس والقَتَِب ، فأَمَّ ا َحِقيبَةُ  كالبَْرَذَعِة تُت بَةٌ عن ِذْرَوةِ السَّنَاِم ، وقاَل ابن ُشَمْيلٍ  َحِقيبَةُ  القَتَِب فمن َخْلٍف ، وأَمَّ :  الِحْلِس فَُمَجوَّ

ِر القَتَبِ :  الَحِقيبةو ، الَحِقيبَةُ  َحْبٌل تَُشدُّ به:  الَحقَبُ و القَتَِب اآلَخَرْيِن ، (8)تكوُن على َعُجِز البَِعيِر تَْحَت ِحْنَويِ  الَحِقيبَةُ  فَاَدةُ في ُمَؤخَّ  الّرِ

بَْيرِ  ، ومن المجاز َما الَحقَائِبُ  والَجْمعُ  اْنتَفََج :  أَي َرابَِي العَُجِز نَاتِئَهُ ، وهو بَضّمِ النُّوِن والفَاِء ، ومنه «الَحِقيبَةِ  كان نُفُجَ » َجاَء في ِصفَِة الزُّ

 ُسوٍء. َحِقيبَةَ  اْرتَفَعَا ، وفاَُلٌن اْحتََملَ :  َجْنبَا البَِعيرِ 

رِ  َحِقيَبةِ  والرب  َخريحُ   الر حح
ِر َرْحٍل أَْو قَتٍَب فقد ءٍ أَي َشي وُكلُّ َما  : ، وأَنشد للنابغة استَْحقَبَ  فقد:  وفي التكملة اْحتُِقبَ  ُشدَّ في ُمَؤخَّ
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__________________ 
 العرض.:  ( عن اللسان ا وابألصر1)
 فاحنصر غائطه.:  ( يف النهاية2)
 ( عن النهاية ا وا از  الذي ضا  عليه خّفة فحز  رجله أي عصرها وضغطها وهو فاعر مبعىن مفعو .3)
 عل .:  ( اللسان4)
 ( زايدة عن إحد  نسخ القاموس.5)
 بنعمان.:  ( يف نسخة أخر  من القاموس6)
 .«وشاصة وابصة» النهاية ا وابألصر( عن 7)
 .«صنو » ( عن اللسان ا وابألصر8)
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و بـــــــُ قـــــــِ حـــــــُ تـــــــَ ُم  ُمســـــــــــــــــــــح هـــــــُ فـــــــُ لـــــــح اِذيِّ خـــــــَ َ
ِ  املـــــــ لـــــــَ   (1)حـــــــَ

امِ     هـــــــــــَ لـــــــــــح وَن لـــــــــــِ ر ابـــــــــــُ ِا ضـــــــــــــــــــــــــَ رَانـــــــــــِ م  الـــــــــــعـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــُ

  
فَاَدةُ  َحِقيبَتِه ْقِو البَِعيِر أَو منأَي مَن الَحْبِل الَمْشُدوِد على حَ  (2) «َحقَبِهِ  ثمَّ اْنتََزَع َطْلقاً ِمنْ » وفي حديث ُحنَْين التي تُْجعَُل في  (3)، وهي الّرِ

ُجُل َزاَدهُ. ِر القَتَِب َوالِوَعاُء الذي يَْجعَُل فيه الرَّ  ُمَؤخَّ

أََراَد الذي يَْجعَُل ِدينَهُ  (6) «النَّاَس ِدينَهُ  الُمْحِقبُ  اليْومَ فيكُم » (5)في حديث ابن َمْسعُوٍد و أَْرَدفَهُ ،:  أَْحقَبَهو ، الُمْرِدفُ :  كُمْحِسنٍ  (4) الُمْحِقبُ و

ٍة وال بُْرَهاٍن وال َرِويٍَّة ، وهو من اإِلْرَداِف َعلَى  .الَحِقيبَةِ  تابعاً لِديِن َغْيِره بال ُحجَّ

ِريحِ الِكْنِديَِّة ، وكانَْت تَْحَت َجِريٍر فََوقََع بَْينََها َوبَْيَن أُْخِت جريِر ، وأَْنَشَد بعضُ  (7)ِلبَيَاِض إِْبَطْيِه  الثَّْعلَبُ :  بفَتْحِ القَافِ  الُمْحقَبُ و هم ألُّمِ الصَّ

 :  ِلَحاٌء وفَخاٌر فقالَتْ 

َا أَ  ِدلـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــاً تـ قـــــــــــــــــــــــَ ِس   ـــــــــــــــــــــــُح  أِبَوح

يـــــــــــــح ِ و     ـــــــــــــَ َث بـــــــــــــِن قـ عـــــــــــــَ فـــــــــــــَ  أبَِشـــــــــــــــــــــــــــح طـــــــــــــَ  اخلـــــــــــــَ

  

 َما َذاِ  اب َزحِم واَل ابلَكيح ِ 

ئُب.َعنَْت بذلَك  ئِْب ، وأَْوٌس هو الذِّ  أَنَّ ِرَجاَل قَْوِمَها ِعْنَد ِرَجاِلَها كالثَّْعلَِب عند الذِّ

ْحِل ، وهو َمَجاٌز ، َحِقيبَةِ  أَْرَدفَهُ َخْلفَهُ على:  على ناقَتِه اْحتَقَبَهُ و :  األَزهريّ  من َخْلِفِه ، وقال اْحتَقَبَهو َجَمعَهُ ،:  فالٌن اإِلثْمَ  اْحتَقَبَ و الرَّ

اً. اْحتَقَبَ و ، استَْحقَبَ و اْحتَقَب ٍء من َخْلف ، يقالمن َخْلٍف ، وكذلك ما ُحِمَل من شي الَحِقيبَةِ  َشدُّ :  االْحتِقَابُ   َخْيراً أَْو َشرَّ

،  (8)أَي اْحتََملَهُ  اْستَْحقَبَهُ و اْحتَقَبَهُ :  ومن المجاز:  ِخٌر له ، وفي األَساس، على الَمثَِل ، ألَنَّ اإِلنساَن َحاِمٌل ِلعََمِله وُمدَّ  ادََّخَره:  اْستَْحقَبَهو

 يقاُل ذلَك عند تَأِْكيِد ُكّلِ أَْمٍر ليس منه َمْخَرٌج. (9)« الغَْزُو أَْصَحاَب البََراِذينِ  اْستَْحقَبَ » وِمْن أَْمثَاِلِهم:  قال األَزهريّ 

 كِحْليٍَة وُحِلّيٍ. ُحبُوبٍ  ِمثْلٌ  ُحقُوبٌ و ِكعنٍَب ، ِحقَبٌ  ُمدَّةٌ ال َوْقَت لها ، والسَّنَةُ ، ج:  ن الدَّْهرِ ، بالَكْسِر ، م الِحْقبَةُ و

مِ  الُحْقبَةُ و يحِ :  بالضَّ  في يَْوِمنَا. ُحْقبَةٌ  أََصابَتْنَا:  ، يََمانِيَةٌ ، يقال ُسُكوُن الّرِ

مِ  الُحْقبُ و تَْينِ  الُحقُبُ و بالضَّ اُء في :  والسَّنَةُ ثاََلثمائَة وِستُّوَن يَْوماً ، اليَْوُم منها ثََمانُوَن َسنَةً :  بَِضمَّ ْنيَا ، كذا قالَهُ الفَرَّ أَْلُف َسنٍَة من َعَدِد الدُّ

نُونَ :  الُحْقبُ و الدَّْهرُ :  الُحْقبُ و من ذلك ، أَْو أَْكثَرُ  ومثلُه قال األَزهريُّ ، (10) (البِِثنَي ِفيها َأْحقاابً )قوله تعالى  ، وهما ِلثَْعلٍَب  السَّنَةُ أَو الّسِ

ةً  تَْينِ  الُحقُبِ  ، ِمثُْل قُّفٍ وقِفَاف ، وَجْمعُ  ِحقَابٌ :  الُحْقبِ  ج ، ومنهم من َخصََّص في األَّول لُغَةَ قَْيٍس َخاصَّ َحَكاهُ  أَْحقُبٌ و أَْحقَابٌ  بَضمَّ

 َجْمعُُهَما. األَْحقُبُ و األَْحقَابُ  بلِ :  الدُُّهوُر ، وقِيلَ  : األَْحقَابُ  األَزهريُّ ، وقال

 الطَِّويلَةُ في السََّماءِ  (11)الَمْستَِرقَّة  القَاَرة الَحْقبَاءُ و أَِخي العَبَّاِس بِن ِمْرَداٍس ، ِلَما بَِحْقَوْيَها ِمن البَيَاِض  فََرُس ُسَراقَةَ بن ِمْرَداٍس :  الَحْقبَاءُ و

 :  قَْيِس قال امرؤ ال

َة  بــــــــــ  َر  الــــــــــقــــــــــُ ــــــــــَ اءَ تـ بــــــــــَ قــــــــــح ا  ا ــــــــــَ َبهنــــــــــ َ ا كــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــح نـ  مــــــــــِ

ارِدُ     ِر فــــــــــَ يــــــــــح َة اخلــــــــــَ لــــــــــَ ارِي َرعــــــــــح بــــــــــَ ٌت تـــــــــــُ يــــــــــح مــــــــــَ  كــــــــــُ

  
 القَاَرةُ  َوقَِد اْلتََوى السََّراُب بَِحْقَوْيَها ، أَو إِالَّ  َحْقبَاءُ  (12) [لها]ال يُقَاُل :  وقَاَل بعُضُهم:  وَهَذا البَْيُت َمْنُحوٌل ، قال األَزَهِريّ :  في لسان العَرب

اقٌ  ِهيَ  الَحْقبَاءُ   ، وُهو قوَل األَزهرّي. َمَع بُْرقَِة َسائِِره تراه يَْبُرُق لبياضه الَّتِي في َوَسِطَها تَُراُب أَْعفَُر بَرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيهِ   : * وِممَّ

ُز وقد َحَصَر  هو الذي اْحتَاَج إِلى:  الَحاقِبُ   (13)الَخاَلِء يَتَبَرَّ

__________________ 
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 مستحقيب حل  املاذي يقدمهم.:  ( اللسان1)
 َحَقِبه.:  ويف النهاية« طََلقاً من َحِقبة»:  ( اللسان2)
 الزايدة.:  ( كذا ابألصر واألساس ويف النهاية واللسان3)
 وامَتِقب.:  ( يف نسخة  نية من القاموس4)
 اإلّمَعة فيكم.:  ( يف النهاية5)
 ويف رواية ؛ الذي حيقب دينه الرجا  أراد الذي يُقلد دينه لكر أحد.:  ( زيد يف النهاية6)
 بطنه.:  ( اللسان7)
 احتمله واّدخره.:  واحتقب خرياً أو شراً ا واستحقبه:  ( عبارة األساس8)
 ابلزاي ا تصحيف.« الربازين» ( يف الطبعة الكويتية9)
 .23( سورة النبب اآية 10)
 املستدقة.:  ( اللسان11)
 ( زايدة عن اللسان.12)
 .«حصر» تصحيف ا وقد مرت يف املادة صواابً « حضر» ( ابألصر هنا13)
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 نقله الصاغايّن. «َواَل َحازِ ٍ  َحاِقبٍ  اَل رَأحَي ِ َاِقٍن َواَل » اَ ِديثُ غائطَه ا ومنه
اجِ  وهو اْسمٌ  ِصيَاُح الَحْيقَُطانِ  ُهوَ :  أَهمله الَجوهرّي ، وقال األَْزَهرّي عن أَبي َعْمٍرو الَحْقَطبَةُ :  [بحقط] اَغانيّ  ِلَذَكِر الدرَّ :  وقال الصَّ

 َذَكرها ثَْعلٌَب في ياقوتة الثعلبة.

كُ  الَحْلبُ :  [حلب] ْرعِ مَن اللَّبَنِ :  كالطَّلَِب ، َرَواهُ األَْزهرّي عن أَبي ُعبَْيدٍ  ويَُحرَّ  يَُكوُن في الشَّاِء واإِلبِل والبَقَِر ، اْستِْخَراُج َما فِي الضَّ

،  اْحتَلَبََهاو معّي عن العرب ،بالَكْسر ، نقلهما األَص يَْحِلبُ و بالضم َحلَب يَْحلُبُ  ، األُولَى عن الزّجاجّيِ ، االْحتِاَلبو كالِحاَلِب ، بالَكْسر ،

َكاةِ و ، َحاِلبٌ  وهو ً  الناقةَ والشاةَ  َحلَْبتُ :  يقالُ  «يَْوَم ِوْرِدَها َحلَبُها» وفِي رواية« َعلَى الَماءِ  َحلَبَُها وِمْن َحقَِّها» في حِديث الزَّ بفتح الالم  َحلَبا

النَِّساِء غيُر  َحلَبَ  وذلك أَن «اْمَرأَةٍ  َحلَبَ  اَل تَْسقُونِي (1) [ِلقوم]أَنَّهُ قَاَل » في الحديثو نَِها ،على الماِء ِليُصيَب الناُس من لَبَ  يَْحلُبَُها ، والمرادُ 

ه عنه. (2)  حبِيٍب عنَد العََرِب يُعَيَُّروَن به ، فلذلك تَنَزَّ

 :  اللبُن ، قال إِسماعيُل بُن بَشَّارِ  فيهِ  يُْحلَبُ  ِإنَاءٌ :  والِحاَلُب ، بَكْسِرِهَما الِمْحلَبُ و

راٍع  ت بــــــــــــِ عــــــــــــح َت َأوح لــــــــــــَِ رح َريــــــــــــح اِح هــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــَ

َر  يف     ـــــــــــــَ رحِع مـــــــــــــا قـ اَلبِ َرد  يف الضـــــــــــــــــــــــــــ   ا ـــــــــــــِ

  
ار له في الِعاَلب بََدَل الِحاَلِب ، وأَش:  هكذا أَنشده ابن منظور في لسان العرب ، والصاغانّي في العباب وابن دريد في الجمهرة إِاّل أَنه قال

بحذف الهمزة األَصلية ، والجار بردي في شرح الشافية ، وأَنشده « أََرْيَت الَِّذي» لسان العرب والزمخشريُّ شاهداً على قَِراَءةِ الكسائيّ 

 ، إِلخ. ... «عْمَرَك هللاَ َهْل َسِمْعتَ » الخفاجّي في العناية

رَ  تَْحِلبُهُ  اللَّبَُن الذي:  الِحاَلبُ و إِلخ. «َسِمْعتَ صاحِ أَْبَصْرَت أَْو »:  ورواه بعضهم  ِحاَلبََها َرِضيَ  فإِنْ » وسلموآلهعليههللاصلىقولُه  ، وبه فُّسِ

 وحكى عن األَزهرّي أَنه قالوقد ُرويت بالجيم ، :  قال ابن األَثِير «الِحاَلبِ  ٍء ِمثْلِ بَِشيْ  (3)كان إَِذا اْغتََسَل بََدأَ » وفي حديٍث آَخرَ  «أَْمَسَكَها

َف ، يَْعنُوَن أَنَّهُ َكاَن يَْغتَِسُل من ذلك (4) كالِمْحلَبِ  فيه الغَنَمُ  تُْحلَبُ  ، وُهَو َما الِحاَلبُ  إِنَّه:  قال أَْصَحاُب الَمعَانِي:  ، أَي يََضُع  الِحاَلبِ  فَُصّحِ

وفي هذا الحديث في كتاب البخاري إِْشَكاٌل ، وُربََّما :  َب بالجيم وفَسََّره بَماِء الَوْرِد ، قالواْختاَر الُجالَّ :  فيه الَماَء الذي يَْغتَِسُل منه ، قال

يبِ  لَهُ على الّطِ يِب عند الغُْسل (5) بالحالب باُب َمْن بََدأَ » فَقَال ُظّن أَنه تأَوَّ يِب ولم يذكر في هذا الباب :  قال «والّطِ وفي بعض النسخ أَو الّطِ

ا ُمْسِلٌم فََجَمع األََحاديَث الواردةَ في هذا المعنى في موضعٍ واحٍد :  ، قال الِحاَلبِ  ٍء مثلأَنه كان إِذا اغتسل دعا بشي:  لحديثغير هذا ا وأَمَّ

َب ويَْحتَِمُل أَْن يك:  وذلك من فِْعِله يَُدلّك على أَنه أََراَد اآلنِيَةَ والَمقَاِديَر ، قال:  ، وهذا الحديُث منها ، قال وَن البَخاِريُّ ما أََراَد ِإالَّ الُجالَّ

يِب ، ولكن الذي يُْرَوى في كتابِه إِنَّما هو بالَحاِء ، وهو بها أَْشبَهُ ، ألَنَّ ا يَب لمن يَْغتَِسُل بعد الغُْسِل بالِجيم ، ولهذا تَْرَجَم البَاب به وبالّطِ لّطِ

 الِحاَلبَ  تَْمألُ  َحلُوبَةٌ :  أَْذَهبَهُ الماُء ، ُكلُّ ذلَك في لسان العرب ، وفي األَساس يقال (6) به واْغتََسَل أَْليَُق منها قَْبلَهُ وأَْولَى ، ألَنه إِذا بََدأَ 

ً و (7)[ الَحاَلب]و  ، وسيأْتي بيانُه. (8) َمْحلَبٍ  ِربحَ  الِمْحلَبِ  وأَِجُد ِمْن َهَذا (7) [َمَحاِلبَ ]وثاََلثَةَ  ِمْحلَبَْينِ و ِمْحلَبا

ثٌ  وفي نسخٍة ابن الِحاَلبِيّ  الِحاَلبِيُّ  أَبِي يَاِسِر بِن بُْنَداِر بِن إِْبَراِهيَم بِن بُْنَدارٍ  َعِليُّ بُن أَْحَمدَ  أَبُو الَحَسنِ و ، هكذا ضبطه الذَّهبّي والحافظ  ُمَحّدِ

ه أَبَا الَمعَاِلي ثَابَِت بَن بُْنَداٍر وعنه أَبُو َسْعٍد الّسْمعَانِيُّ ، مات بغَْزنَةَ سنة إِنَّهُ َسمَع ببغَداَد أَبَاهُ وَعمَّ :  ، وضبطه البُْلبَْيِسيُّ بفتح فتشديد ، وقال

540. 

َكةً ، الَحلَبُ و ً :  ، قالَه األَزهرّي ، تقولُ  الَمْحلُوبُ  اللَّبَنُ :  الَحِليبُ و ، ُمَحرَّ ً  َشِرْبُت لَبَنا ً و َحِليبا  : ، وأَنشد ثعلبٌ  َحلَبا

 وقَاِرصِ  َلبٍ حَ َكاَن َربِيَب 
 ، ولَبَنَ  َحِليبٍ  َكاَن لَبَنَ :  ، لمعاَدلَتِِه إِيَّاهُ بالقَاِرِص كأَنَّه قال الحِليبُ  ُهنَا هو الَحلَبَ  ِعْنِدي أَنَّ :  قال ابُن ِسيده

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية.1)
 عيب عند العرب بد  من غري حبيب.:  ( يف النهاية2)
 بدأ.:  ( يف النهاية3)
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 كاملب سواء.:   ( يف النهاية4)
 .«اجلالب» ( عن النهاية ا وابألصر5)
 مث اغتسر.:  ( يف النهاية6)
 ( زايدة عن األساس.7)
 .«يف األساس ريح املب ابلتعريف وهو أنسب ابجلناس»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
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ُلوبُ  الذي هو الّلَ ُ  ا َلبَ  قَاِرٍص ا ولَيحَ  ُهوَ  َحح
َحقِِّقَا  ما ملح يـَتَـَغري ح َطعحُمهُ :  ا َِليبُ  َأو ا امل

ُ
ا واعحَترَبَ هَذا الَقيحَد بع  امل

رِ :  ا َِليبُ و  ا َر  َشرَاُب الت مح  :  (1)جمازاً قا  َيِصُف النخح
ا  ــــــــــبٌ هلــــــــــََ ي ــــــــــِ ُه   حــــــــــل طــــــــــَ ــــــــــَ ال َك خــــــــــَ َبن  املِســــــــــــــــــــــــح  كــــــــــَ

َدامــــــــَ  عــــــــلــــــــيــــــــه    غحشــــــــــــــــــــــَ  الــــــــنــــــــ  ــــــــَ وُد والــــــــر هــــــــَ ُ  يـ  اجلــــــــُ

  
.« ُصَرامُ  ُحِلبَتْ » وفي المثَلِ   يُْضَرُب ِعْنَد بُلُوغِ الشَّّرِ َحدَّهُ ، والُصراُم آخُر اللَّبَِن ، قاله الَمْيَدانِيُّ

ً  ألَْهِلَك وأَْنَت في الَمْرَعى بضم الالم وكسرها تَْحِلبَ  أَنْ :  ، بَكْسِرِهَما اإِلْحاَلبُ و اإِلْحاَلبَةُ و  واْسُم اللَّبَنِ  (2) أَْحلَْبتُُهمْ  وقَدْ  ثُمَّ تَْبعََث بِِه إِلْيِهم لَبَنا

ً  اإِلْحاَلبَةُ  قَ :  اإِلْحاَلبَةُ  أَو وهذا مسموٌع عن العرب صحيٌح ، ومنه اإِلْعَجالَةُ واإِلْعَجاالتُ :  ، قال أَبو منصور أَيضا اِء ِمَن َما َزاَد َعلَى الّسِ

قَاِء فهو اللَّبَنِ  اِعي ِحيَن يُوِرُد إِبلَهُ وفيه اللَّبَُن ، فََما َزاَد َعلَى الّسِ أَْن :  ِمَن اللَّبَنِ  اإِلْحاَلبُ و اإِلْحاَلبَةُ :  الَحّيِ ، وقِيلَ  أَْحاَلبَةُ  إِذا جاَء به الرَّ

 وثاََلثَةِ  بِإِْحاَلبَْينِ  قْد َجاءَ :  أَْهِلي ، يُقَالُ  أَْحلَْبتُ :  لََغ َوْسَق بَِعيٍر َحَملُوهُ إِلى الَحّيِ ، تَقُوُل منهَجَمعُوا فَبَ  َحلَبُوا تَكوَن إِبلُُهم في المَراِعي ، فَمْهَما

ً »:  وتقول العربُ  جاُءوا بِإِْمَخاَضْيِن وثاََلثَِة أََما ِخيَض ،:  ، وإَِذا َكانُوا في الشَّاِء والبَقَِر فَفَعَلُوا ما َوَصْفت قالُوا أََحاِليبَ   فََحلَْبتَ  إِْن ُكْنَت َكاِذبا

 َمالَهُ » الغَنََم قاعداً ، وَكَذا قَْولُُهم يَْحلُبُ  اإِلبَل قائَماً صارَ  يَْحلُبُ  يُِريُدوَن أَنَّ إِبِلَه تَْذَهُب فيَْفتَِقُر فيصيُر صاحَب َغنٍَم ، فَبَْعَد أَْن كانَ « قَاِعداً 

ا ، وكذا قولُُهم َحلَبَ  أَيْ « ِرداً قَاِعداً وأَصبَح بَا َحلَبَ  هُ « الدَّْهَر أَْشُطَره َحلَبَ »:  شاةً وَشِرَب َماًء باِرداً اَل لَبَناً َحارًّ أَي اْختَبََر َخْيَر الدَّْهِر وَشرَّ

 أََخاهُ.، قال كعُب بن َسْعٍد الغَنَِويُّ يَْرثِي  يُْحلَبُ  ما:  الَحلُوبُ و ، كل ذلك في مجمع األَمثال للميدانّي ،

ُه  يــــــــعــــــــَ جــــــــِ رٍو ضــــــــــــــــــــــَ مــــــــح َد  اَي أُم  عــــــــَ يــــــــُت الــــــــنــــــــ  بــــــــِ  يــــــــَ

اِت     يــــــــــــَ قــــــــــــِ نــــــــــــح
ُ

نح يف املــــــــــــ كــــــــــــُ وبُ ِإَذا ملَح يــــــــــــَ لــــــــــــُ  حــــــــــــَ

  
،  يُحلَب َء الذي، وإِنما جاَء بالَهاِء ألَنك تُِريُد الشي الَحلُوبَةُ  في َجْملَِة أَبياٍت له ، والُمْنِقياُت َجْمُع ُمْنِقيٍَة ، ذات النِّْقيِ ، وهو الشَّْحُم ، وكذلك

ُكوبَةُ وغيُرَها (3) [القول في]، وليس لتكثِيِر الِفْعِل ، وكذلك  ِليَْحلُبُوهُ  َء الذي اتَخذُوهأَي الشي ، والَهاُء  تُْحلَبُ  ِللَّتي َحلُوبٌ و َحلُوبَةٌ  ونَاقَةٌ  الرَّ

، أَي هي  َحلُوبٌ  نَاقَةٌ :  أَي ذاَت اللَّبَِن ، يقالُ « الَحلُوبَ و إِيَّاكَ » وفي الحديث .َمْحلُوبَةٌ :  َحلُوبَة نَاقَةٌ :  ولَة ، قال ثعلبأَْكثَُر ، ألَنها بمعنى َمْفعُ 

ا فَةُ  الَحلُوبَةُ و االسُم ، الَحلُوبُ :  سواٌء ، وقيل الَحلُوبَةُ و الَحلُوبُ و ، (4) تُْحلَبُ  ِممَّ قاله اللِّْحيَانّي  فََصاِعداً  (5) ِل والغَنَم الواِحَدةُ اإِلبِ  حلُوبَةُ و الّصِ

أَي فهو على أَْصِله في الُمبَالَغَة ، وقد أَهمله الجوهريُّ ،  َحاِلب:  َحلُوبٌ  وَرُجلٌ  تُْحلبُ  أَي َشاة «في البَْيتِ  َحلُوبَةَ  وال» َحِديُث أُّمِ َمْعبَدٍ ، ومنه

الَحلُوبَِة  أَي ج وكذلك ُكلُّ فَعُوٍل إِذا كان في َمْعنَى َمْفعُوٍل تَثْبُُت فيه الَهاُء ، وإَِذا كان في َمْعنَى فاِعٍل لم تثبُْت فيه الهاءُ :  وفي لسان العرب

ْرِب من األَسماِء إِن شئَت أَثْبَتَّ فيه الَهاَء وإِْن شئَت َحَذْفَت :  ْحيَانيّ ، بضمتين قال اللِّ  ُحلُبٌ و َحاَلئِبُ  ، َوقَال ابن  (6)كل فَعُولٍَة من هَذا الضَّ

يّ  اً ، وشاهُده قَْوُل نَِهيِك واحدةً ، وشاهُده بيت الغَنَوّيِ يَْرثِي أََخاهُ ، وقد تَقَدَّم ، ومنهم من يَْجعَلُه َجْمع الَحلُوبَ  ومن العرب َمْن يَْجعَلُ :  بَّرِ

 :  بِن إَِساِف األَْنَصاِرّيِ 

ريَاين  َم جـــــــــــــــِ َقســـــــــــــــــــــــــــــ  ويب تــــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ ا   حـــــــــــــــَ َبلـــــــــــــــ َ  كـــــــــــــــَ

َورِ     ــــــــــــــــح نـ ا ُذ اَبُن َزوحٍر ومــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ َقســــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ  تـ

  
ِلْلَواِحَدة ، وشاهُده قوُل  الَحلُوبَةُ و تكون واحدةً وجْمعاً ، الَحلُوبَةُ  َحيَّاِن مْن أَْعَدائِِه ، وكذلك:  ، وَزْوٌر وَمْنَورٌ  َحاَلئِبِي أَي تَقَسََّم ِجيَرانِي

 :  الشاعر

بح  لــــــــــَ ــــــــــكــــــــــَ اِن ذي ال ــــــــــز مــــــــــَ ا يف ال نــــــــــَ ــــــــــح ا ِإنح رَأَيـ  مــــــــــَ

ةً     وبــــــــــــــــَ لــــــــــــــــُ بح واحــــــــــــــــدًة  حــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح  فــــــــــــــــتــــــــــــــــُ

  
 :  شاهُدهُ قوُل الُجَمْيج بِن ُمْنِقذٍ  (7)للَجْمع  الَحلُوبَةُ و

تح  ــــــــــّ ل ــــــــــَ ي قـ ــــــــــِ ل ــــــــــِ ا رََأتح ِإب مــــــــــ  ــــــــــَ ال هــــــــــَ ــــــــــُ تـ ــــــــــَ وبـ ــــــــــُ ل   حــــــــــَ
يــــــــــــبِ و     نــــــــــــِ اُم  ــــــــــــَح ا عــــــــــــَ هــــــــــــَ يـــــــــــــح لــــــــــــَ اِم عــــــــــــَ ر  عــــــــــــَ  كــــــــــــُ

  
__________________ 

أراد عصري :  . اخل وقا .. وشراهباوأنشد يف وصف كرمة :  قوله شراب التمر اخل يف مادة ره  من اللسان ما نصه»:  ( عن اللسان ا وهبامشه1)
 العنب.

 تقو  أحلبهم إحالابً.:  أحلبت أهلي. ويف املقايي :  تقو  منه:  ( يف الصحاح2)
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 ( زايدة عن اللسان.3)
 حيلب.:  ( يف اللسان4)
 [.وأبخر  تقدمي و خري]الواحدة منه :  ( يف نسخة من القاموس5)
 حذفته.:  ( اللسان6)
 للجميض.:  ( اللسان7)
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ذاُت لَبَن ، فإِذا َصيَّْرتََها اْسماً :  َحلُوبٌ  ، وناقةٌ  َحلَبٍ  وأُراه ُمَخفَّفاً عن:  بسكون الالم ، للضأِْن والَمِعِز ، قال َحْلبٌ  هذه َغنَمٌ :  وعن اللِّْحيَانيّ 

ُكوُب ِلَما يَْرَكبُوَن ، وكذلكوهم يَْعنُ  الَحلُوبَةِ  لفاَُلٍن ، وقد يُْخِرُجوَن الَهاَء من الَحلُوبَةُ  هذه:  قلتَ  ُكوبَةُ والرَّ  الَحلُوبُ و الَحلُوبَةُ  ونََها ، وِمثْلُه الرَّ

حُ  َحلُوبَةٌ »:  ، وِمن األَْمثَالِ  يَْحِلبُونَ  ِلَما ْيِف أَو ألَْهِل البيِت وأَثَْملَ  تُْحلَبُ  نَاقَةٌ :  الَحلُوبَة:  قال الَمْيَدانِيُّ « تُثِْمُل َواَل تَُصّرِ ْت إِذا َكثَُر لَبَنَُها ، للضَّ

َحْت إِذا كان لَبَنَُها ُصَراحاً ، أَي خالصاً ، يُْضَرُب ِلَمْن يَْكثُُر َوْعُدهُ ، ويَِقلُّ َوفَاُؤه ، ويقال تْ :  وَصرَّ الُمْسِلِميَن ، إَِذا َحُسنَْت َحقُوُق  َحلُوبَةُ  َدرَّ

 لَه شيُخنا.بَْيِت الَماِل ، أَْوَرَدهُ السَُّهْيِليُّ ، كذا نَقَ 

َكةً  َحلَبُوتٌ و زاد ابن ِسيَده َحْلبَاةٌ و َحْلبَانَةٌ  نَاقَةٌ :  عن ابن األَْعَرابيّ و وتُْرَكُب ،  تُْحلَبُ  َذاُت لَبَنٍ  َرْكبَانَةٌ وَرْكبَاةٌ َوَرَكبُوٌت أَي:  كما قالُوا ُمَحرَّ

 :  قال الشاعر يَِصُف ناقَةً 

وِف  ـــــــــــــــــــُ ٍة أَل ا بـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــَ رِمح لـــــــــــــــــــَ  َأكـــــــــــــــــــح

ةٍ     انـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح وفِ  حـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ ٍة صـــــــــــــــــــــــــــــَ انـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ  رَكـــــــــــــــح

  

َ َوبٍَر وُصوفِ   خَتحِلرُت َباح

ُكوِب ، وَصفُوف أَي تَُصفُّ أَْقَداحاً من لَبَنَِها إَِذا:  َرْكبَانَة  َحْلبَانَةً  أَْبِغنِي نَاقَةً » لَكثَْرةِ ذلَك اللَّبَِن ، وفي َحِديِث نُقَاَدةَ األََسِدّيِ  ُحِلبَتْ  تَْصلُُح للرُّ

 ناقَةٌ :  ، وَذلَوالً تُْرَكُب ، فهي صالحة ِلألَْمَرْيِن ، وِزيَدِت األَِلُف والنُّوُن في بِنَائِِهَما للُمبَالَغَِة ، وَحَكى أَبو زيدٍ  تُْحلَب أَي َغِزيَرةً  «َرْكبَانَةً 

 تِْحِلبَةٌ و أَي التاء والالم بفتحهما تَْحلَبَةٌ و ، بضم التاء والالم تُْحلُبَةٌ و بالَكْسرِ  تِْحاَلبَةٌ  وَشاةٌ  نَاقَةٌ َرَكبَاتٌ :  ، بلفظ الَجْمعِ ، وكذلك َحَكى َحلَبَاتٌ 

ر الجوهرّي منها ثالثاً ، واثناِن ذكرهما الصاغانّي وهما ذك الالم (1) ضم التاء وكسرها مع فتح مع تُْحلَبَةٌ و أي التاء والالم ، (*) بكسرهما

، وفَتَْح التَّاِء مع َكْسِر الالم ،  َكْسُر التَّاء وفتُح الالِم فصار المجموُع ِستَّةُ ، وزاد شيُخنَا نقالً عن اإِلماِم أَبي َحيَّاَن َضمَّ التَّاِء وَكْسَر الالم

قبل أَن تَْحِمَل ،  تُْحلَبُ  وكذلك الناقةُ التي ء قبَل أَْن يُْنَزى عليهاإَِذا َخَرَج من َضْرعها شي:  مجموُع تِْسعَةً وفَتَْح التاِء مع ضّمِ الالم ، فصار ال

:  الحاء ، قبل ِوالِدها ؛ قالبفتح ] َحلَبَتْ  بَقََرةٌ ُمَحلٌّ وَشاةٌ ُمَحلٌّ وقَْد أََحلَّْت إِْحاَلالً إِذا:  (2) [أَبو زيد: ] عن السيرافّي ، وعن األَْزَهِريّ 

 ، أَي أَْنَزلَِت اللَّبََن قَْبَل ِواَلِدَها. (2) [َحلَبَتْ و

 :  قال الشاعرُ  إِيَّاُهَما كأَْحلَبَهُ  ، يَْحِلبُُهَما َجعَلَُهَما له:  الشَّاةَ والنَّاقَةَ  َحلَبَهُ و

ٍف  لــــــــــــــح َواِدَ حــــــــــــــِ ٍة  (3)مــــــــــــــَ رَابــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َواِد قـ  اَل مــــــــــــــَ

يـــــــــــــنـــــــــــــًا و     طـــــــــــــِ ونَ لـــــــــــــكـــــــــــــنح قـــــــــــــَ بـــــــــــــُ لـــــــــــــَ  اأَلَلِوايَ  حيـــــــــــــُح

  
ُجَل أَي َحلَْبتُ و إِلى مفعولين في معنى يُْعَطْون ، يُْحلَبُونَ  َجعََل اإِلْحاَلَب بمنزلة اإِلْعَطاِء ، وَعدَّى أَي  اْحلُْبنِي:  له ، تقول منه َحلَْبتُ  الرَّ

ُجلُ  أَْحلَبَ و أََعْنتُه ، مجاز ، كذا في األَساس ، وسيأْتي:  أَْحلَْبتُهُ و الَحْلبِ  أََعانَه على:  ُربَاِعيًّا أَْحلَبَهُ و ، الَحْلبَ  اْكِفنِي ً :  الرَّ  َولََدْت إِبلُهُ إِناثا

اِن ، كذا في األُصوِل ُربَاِعيَّ  أَْم أَْجلَْبتَ  (*) أَْحلَْبتَ أَ  قولُُهمُ  ومنه ، وقد تقدمِت اإِلشارةُ إِليه في حرف الجيم ذُُكوراً  إِذا َولََدت له بالجيم أَْجلَبَ و

َحِة ومثلَّه في المحكم وكتاب األَمثال للميدانّي ولسان العرب ، ويوجد في بعض النسخ ثاَُلثِيَّاِن ، كذا نقله شيُخنَا ،  وهو خطأٌ صريٌح الُمَصحَّ

، أَي نُتَِجْت إِبلُهُ  أَْحلَبَ  َمالَهُ أَْجلََب َوالَ :  أَْم نُتَِجْت ذُُكوراً ، ويقالُ « لَْبتَ أَْم أَجْ » أَنُتَِجْت نُوقَُك إِنَاثاً ، وَمْعنَى:  أَْحلَْبتَ ال يُْلتَفَُت إِليه ، فمعنى أَ 

 ً ْرهُ  َواَل َجلَبَ  َحلَبَ  َما لَهُ الَ :  وقَْولُُهمْ  ُكلَُّها ذُُكوراً وال نُِتَجْت إِنَاثا اَل َوْجهَ :  لوقي وهو المشهور قِيَل ُدعاٌء عليه ، عن ابن األَْعرابّي ، ولم يُفَّسِ

واَل أَْجلََب ، وَمْعنَى أَْجلََب أَي َولََدْت إِبلُه اإِلنَاَث دوَن الذكوِر ، وال  أَْحلَبَ  قاله ابُن سيده ، ويدعو الرجل على الرجل فيقول ، ما لَهُ الَ  له ،

 اب اللَّبَِن وانِقَطاعِ النَّْسِل.أَْجلََب إَِذا َدَعا إِلبِله أَْن اَل تَِلَد الذكوَر ، ألَنه الَمْحُق الَخِفيُّ ، لذه

يَتا  الغََداةُ والعَِشيُّ :  الَحْلبَتَانِ و ً :  عن ابن األَْعَرابيّ و الذي يكون فيهما ِلْلَحلَب بذلك (4)، عن ابن األَْعَرابّي ، وإِنما ُسّمِ  إِذا َحلََب يَْحلُُب َحْلبا

 اْحلُبْ :  وأَنت تَأُْكُل يقال (5)الُجلُوُس على ُرْكبٍة :  الَحْلب ، ويقال َجلََس على ُرْكبَتَْيهِ 

__________________ 
 وكسر ا.:  يف القاموس )*(
 .«بفتح الالم» ( عن القاموس ا وابألصر1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 .«حلب» ( عن اللسان ا وابألصر3)
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َلبحَت.:  يف القاموس )*( َلبح ولي  أََأحح  أحح
 .«ليا» وابألصر( عن اللسان ا 4)
 قوله ركبته»:  هبامش املطبوعة املصرية« ركبته» ( عن التكملة وابألصر5)
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َبة «ا ََلبِ  كان ِإذا ُدِعَي ِإىل طَعاٍم َجَلَ  ُجُلوسَ » يف ا ديثو  فُكرح ا ُلبَ  وهو اجلُُلوُس عل  الر كح :  الشـــاَة ا يقا  لَِيحح
ُلبح  ِعَا ا وذكره يف اأَلســـــــاس يف اجملاز ا ويف لســـــــان العرب (1)فُكرح ا َأي اجل ح  احح تَـَواضـــــــِ

ُ
ومن :  ا وأَرَاَد به ُجُلوَس امل

َنحضِ 
ثاهلِِم يف امل َلب لي  يف كرِّ ِحاٍ » أَمح َرب ُأحح ُنحذرّي ا عن َأيب اهلَيحثم ا قا  أَبو :  قا  اأَلزهريّ  (2)« فَبشـــــــــــح

هكذا رواه امل
َرُب يف كر شــي:  ُعبَـيحد ئَر عنه ا وقد ُيضــح ِعيِد بن ُجَبريحٍ ا قاله يف حديٍث ســُ ََثُر يـُرحَو  عن ســَ

وقد :  ٍء مُيحَنُض ا قا وهذا امل
ُلبُ  لي  ُكر  ِحاٍ » يقا  َرب ا وعن َأيب عمرٍو َأحح رحبُ :  ا َلحبُ :  فََبشـــــــــــح ُم ا يقا :  الرُبُوُ . والشـــــــــــ  َحَلَب حَيحُلُب :  الَفهح
َرَب  َحلحباً  رحابً ِإَذا َفِهَم ا ويقا  لِلَبِليدِ  (3)ِإذا بـََرَ  ا وشـــَ ُرُب شـــَ ُلبح :  َيشـــح . وقدح  احح ُربح ِإذا بـَرََكتح عل   َحَلَبتح حَتحُلبُ  مُث  اشـــح

َبِتَها.  رُكح
ً  القَْومُ  َحلَبَ و ً و يَْحلُبُوَن َحْلبا  وفي حديث َسْعِد بِن ُمعَاذٍ  اْجتََمعُوا وجاءوا من ُكّلِ أَْوٍب.:  َعلَْيكَ  أَْحلَبُواو ِمن ُكّلِ َوْجهٍ  وتَأَلَّبُوا اْجتََمعُوا:  ُحلُوبا

أَي اْجتََمعُوا للنُّْصَرةِ واإِلَعانَِة ، َوأَْصُل  استَْحلَبُواو القَْومُ  أَْحلَبَ :  أَي ال يَْجتَِمعُوَن ، يقال «لَهُ على ما يُِريدُ  يَْستَْحِلبُونَ  َظنَّ أَنَّ األَْنَصاَر ال»

إَِذا َجاَء القَْوُم من كل َوْجٍه فاْجتََمعُوا ِلْلَحْرِب :  ، كما تقّدم ، وقال األَزهريّ  الَحْلبِ  اإِلَعانَةُ َعلى:  اإِلْحاَلبِ 
 أَْحلَبُوا قد:  أَو غيِر ذلك قيل (4)

 :  ، وأَنشد

ة  ٌر مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم دويـــــــــــــ  فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ واأَ ِإذا نـ بـــــــــــــُ لـــــــــــــَ   حـــــــــــــح
ُدو    عــــــــــح ُه تـــــــــــَ تــــــــــُ يـــــــــــ  نــــــــــِ ٍر جــــــــــاَءت مــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــ  عــــــــــامــــــــــِ

  
ُجَل إِذا نَصْرتَه وَعاَوْنتَه ، وفي الَمثَلِ  َحالَْبتُ و بَنُو فالٍن مع بَنِي فالٍن إِذا جاءوا أَْنَصاراً لَُهم ، أَْحلَبَ :  وعن ابن ُشميل  (5) [لها]لَْيَس » الرَّ

بالسَّاِعِد األََشّدِ أَي استعنَت بمن يقوُم بأَْمرَك  َحلَْبتَ »:  تَِعينَُك فتُِعينُه وال َمعُونَةَ عنده ، ومن أَمثالهميُضَرب للرُجِل يَسْ « َحلَبَة َراعٍ ولِكنْ 

ٌء على يِر أَن يكوَن منه شييُْضَرُب مثاَلً للرُجِل يَْصَخُب ويَْجلُُب ثُمَّ يَْسُكُت من غ« ثُمَّ أَْقلَعَتْ  َحلَبَْت َحْلبَتََها» ويُْعنَى بحاَجتَِك ، ومن أَمثالهم
 َجلَبَته وِصيَاِحه. هذا محلُّ ِذْكِره ، ال كما فَعَلَه شيُخنا في ُجْملة استدراكاتِه على المْجِد في حرف الجيم. (6)

بٌ  يَْومٌ  من المجازو ا الهَ  (7) كَشدَّادٍ  َحالَّ ُب فاليابِس بَْرداً ، وأَمَّ ا الَهالَّ اٌم ويْوٌم َصْفَواُن وِمْلَحاُن وَشْيبَاُن ، فأَمَّ ٌب ويَْوٌم َهمَّ اُم فالَِّذي قَْد ويَْوٌم َهالَّ مَّ

ا بُ  َهمَّ بَْرداً وأَمَّ بٌ و ، قاله َشِمٌر ، كذا في لسان العرب ، فيه نًَدى فالذي الَحالَّ ً  َحالَّ بٌ :  بِن وائٍل ، وفي التهذيب فََرٌس لبَنِي تَْغِلبَ  أَيضا  َحالَّ

بٌ :  من أَسماء َخْيِل العَرب السابقِة ، وعن أَبي ُعبيدة دٍ  أَبُو العَبَّاِس و من نِتَاجِ األَْعَوجِ ، َحالَّ بِيُّ  أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ ، َما َرأَْيُت بهذا  ، فَِقيهٌ  الَحالَّ

ْبِط إِالَّ عليَّ بنَ  ِه. (8)أَحمَد المتقدم بذكره  الضَّ  ، وهو منسوب إِلى َجّدِ

 العََرَق. تَْحلُبُ :  َحلُوبٌ  َهاِجَرةٌ و

ً  تََحلَّبَ و َسالَ :  العََرقُ  تََحلَّبَ و  :  أَنشد ثعلب َساَل َعَرقُهُ :  بََدنُهُ َعَرقا

ِ ِإَذا وَ  اح ــــــــــــــــــــــ  ي َبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــَ ب لــــــــــــــــــــــ    حتــــــــــــــــــــــََ
و ابَ     مح وصــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اال نـ ــــــــــــــَ مح ق عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اال نـ ــــــــــــــَ  ق

  
 :  النََّدى إِذا َساَل ، وأَنشد تَحلَّبَ و ، وكذا تََخلََّب ِشْدقُه ، كَذا في األَساس ، وفي لسان العرب ، َساال:  َعْينُه وفُوهُ  تَحلَّبَ و َعِرقَا:  َحلَّبَاتَ 

ه و  ـــــــــَ ن ـــــــــح تـ ُ  مـــــــــَ فـــــــــُ ـــــــــح نـ ـــــــــَ ِر يـ ـــــــــح ـــــــــر ب ِ  ال ـــــــــح ي ـــــــــَ تـ ر  كـــــــــَ   ـــــــــَ

ــــــــــــٍك     ائ ــــــــــــه مــــــــــــنح صــــــــــــــــــــــــــَ بِ أََذاًة ب لــــــــــــِّ حــــــــــــَ ــــــــــــَ ت  مــــــــــــُ

  
ائِكُ  تََحلَّبَ  الفََرَس بالتَّْيِس الذيَشبَّهَ   َرأَْيُت ُعَمرَ » الذي تَغَيََّر لونُه وِريُحه. وفي حديث ابِن ُعَمرَ :  عليه َصائُِك الَمَطٍر من الشََّجِر ، والصَّ

ا يَتََحلَّبُ   : َسالَتَا ، قال:  َعْينَاهُ  اْنَحلَبَتْ و َساَل ،:  العََرقُ  اْنَحلَبَ :  ، يقال َحلَبَ كانْ  أَي يَتََهيَّأُ ُرَضابُهُ للسَّياََلِن ، «فُوهُ فَقَاَل أَْشتَِهي َجَراداً َمْقلُوًّ

َناُه ِمنح طُوِ  اأَلَس  احنحََلَبتح و   َعيـح
 وُكلُّ ذلك مجاٌز.
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__________________ 
 .«كذا خبطه والذي يف التكملة عل  ركبة وهو الصواب لقوله وأنت  كر اه

 احلب فكر أي ابر  عل  الركبتا ألهنا هيئة ا الب.:  ( عبارة األساس1)
َرب.:  ( ضبرت اللسان2)  فُبشح
 .«قوله وشرب اخل من ابب نصر كما ذكره اجملد يف مادة شرب قا  وشرب كنصر منهم اه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
  رب.:  ( اللسان4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 غري.:  ( يف اللسان6)
 ككّتان.:   خر ( يف نسخة أ7)
 .«قوله املتقدم بذكره كذا خبطه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
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. َطِريٌّ :  َحِليبٌ  َدمٌ و  ، عن السُّكَِّرّيِ قال َعْبُد بُن َحبِيٍب الُهَذِليُّ

فٍّ  كــــــــــــــِ تــــــــــــــَ َر ُمســــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــَ ــــــــــــــح َت أَق ُدوًءا حتــــــــــــــَح  هــــــــــــــُ

ي    ِ  ُيضــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــَ َة الــــــــــــعــــــــــــَ اَللــــــــــــَ يــــــــــــبِ ُء عــــــــــــُ لــــــــــــِ  ا ــــــــــــَ

  
ِعيَِّة ، وَذا فَيْ  الَحلَبَ  (1)السُّْلَطاُن يَأُْخذُ :  من المجاز (*) و َدقَِة  أَْسيَافِِهم ، وهو َحلَبُ و ُء الُمْسِلِمينَ على الرَّ َكةً ِمَن الِجبَايَِة ِمثُْل الصَّ ُمَحرَّ

ا ال يَُكوُن َوِظيفَةً ،  ُء.الفَيْ  تََحلَّبَ  اَلُب في ِديَواِن السُّْلَطاِن ، وقدوهي اإِلحْ  َمْعلُوَمةً  «وظيفته» وفي بعض النسخ ، ونَْحِوَها ِممَّ

:  بالتَّْحِريكِ  َحلَبُ :  من الثُّغُوِر الشاِميَّة ، كذا في التهذيب ، وفي المراصد للَحْنبَِلّيِ  د ، م:  بِاَل اَلمِ و ٍء قِْشُره ، عن ُكَراعُكّلِ شي َحلَبُ و

ُسميت باسم تَّلِ قَْلعَتَِها ، :  ْيَراِت ، طيبة الهواِء ، وهي قََصبَةُ ُجْنِد قِنَّْسِريَن ، وفي تاريخ ابن العَِديممدينةٌ مشهورةٌ بالشام ، واسعةٌ كثيرةُ الخَ 

يَْت بَمن بَنَاها من العََماِلقَِة ، وهم ثالثةُ إِخوةٍ :  قِيلَ  منهم بنى مدينةً وبَْرَدَعةُ وِحْمٌص ، أَوالد المهر بن خيض بن ِعْمِليَق ، فكلٌّ  َحلَب:  ُسّمِ

ةِ يَوماِن ، وإِلى َمْنبَِج وبَاِلَس يوماِن ، وقد بََسَط ياقوتٌ  يَت باسِمه. منها إِلى قِنَّْسِريَن يَوٌم ، وإِلى الَمعَرَّ  في معجمه ما يطوُل علينا ِذكُره ُسّمِ

،  َمَحلَّةٌ بالقَاِهَرةِ :  َحلَبُ و ة بها ،:  َحلَبُ و ُكوَرةٌ بالشَّاِم ، َحلَبُ و ، (2) َحلَبَ  أَي مدينةِ  َمْوِضعَاِن ِمْن َعَمِلَها َحلَبُ و هنا ، فراجْعهُ إِْن شئَت ،

ا بَنَاَها أَْسَكنََها أَْهلَ  يَْت بهم. َحلَبَ  ألَنَّ القائَد لَمَّ  فُسّمِ

َهانِ :  بالفَتْحِ  الَحْلبَةُ و (3)الَمْجِد  َحلَبَاتِ  من َحْلبَةٍ  فالٌن يَْرُكُض في ُكلِّ :  ومن الَمَجاز ةً ، الدَّْفعَةُ ِمن الَخْيِل في الّرِ  َخْيٌل تَْجتَِمعُ :  الَحْلبَةُ و خاصَّ

بَاِق من ُكّلِ أَْوبٍ  (4) ، وفي المصباح أَي ال تَْخُرُج من موضع واحٍد ولكن من كّل َحّيٍ ، وأَنشد  (5)من إِْصَطْبٍل واحٍد :  وفي الصحاح للّسِ

 :  أَبو ُعبيدةَ 

ا  نـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــَ بـ ُن ســـــــــــــــــــــــــَ اتِ حنـــــــــــَح بـــــــــــَ لـــــــــــَ ا  ا ـــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــَ  اأَلرحبـ

ا    عــــــــــــَ وحٍط مــــــــــــَ ر َح يف شــــــــــــــــــــــــــَ َر والــــــــــــقــــــــــــُ حــــــــــــح  الــــــــــــفــــــــــــَ

  
إِذا جاَء القَْوُم من كّلِ َوْجٍه فاجتََمعُوا للَحْرِب أَو غيِر ذلك :  ، وقال األَزهريُّ  أَْحلَبُوا قدْ  للنُّْصَرةِ  وهو كما يقاُل للقوِم إِذا جاُءوا من كل أَْوبٍ 

ةٍ وِضراٍر ، في المضاعف فقد نُْدَرة ، وفالن سابِقُ  ج َحاَلئِبُ  ، ْحلَبُواأَ  قِيَل قد :  ، قال األَزَهِريّ  الحالئبِ  ، على غير قِيَاٍس ، وِحاَلب كَضرَّ

 : ، ومنه الَمثَلُ  ِحاَلبَةٌ  وال َحِليبَةٌ  (6)واَل يُقَاُل للَواِحِد 

 (7) اَ اَلِئبُ لَبِّثح قَِلياًل تـَلحَحِ  
 :  وأَْنَشَد البَاِهِليُّ للَجْعِدّيِ 

ُه و  زَاَرَة ِإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و فــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُث     بــــــــــــــِ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ بَ اَل تـ لــــــــــــــَ بح  ا ــــــــــــــَ اَلئــــــــــــــِ  (8) ا ــــــــــــــَ
  

عليها ،  (10) تُْحلَبَ  اَل تُْلبُِث الَحاَلئَِب أَن:  وقاَل بعُضهم:  نَاقٍَة حتى تَْهِزَمُهْم ، قالَ  َحلَبَ  اَل تُْلبُِث الَحاَلئِبَ :  عن األَصمعّي أَنه قال (9)ُحكي 

 أَثْبَُت. ـَزَعَم  ـتُعَاِجلَُها قْبَل أَن تَأْتِيََها األَْمَداُد ، وهذا 

ْيِن ، َواٍد بِتَِهاَمةَ :  الَحْلبَةُ و من الَمَحاّلِ الشَّْرقِيَِّة  َمَحلَّةٌ ببَْغَدادَ  الَحْلبَةُ و ، أَْعاَلهُ لُهَذْيٍل ، وأَسفَلُه لِكنَانَةَ ، وقيل بين أَْعيَار وُعْليَب يُْفِرُغ في السُّرَّ

دِ  أَبُو الفََرجِ  منها ، .البَْغَداِديُّ  الَحلَبيُّ  بِن ُعُرْنَدةَ  َعْبُد الُمْنِعِم بُن ُمَحمَّ   ، َسِمَع أَْحَمَد بَن ِصْرَما ، وعليَّ اْبَن إِْدِريَس ، وعنه الفََرِضيُّ

مِّ  الُحْلبَةُ و ْدر ، وهو ُحلَبٌ  فيُْؤَكُل ، قاله أَبو حنيفةَ ، والَجْمعُ  (11)له َحبٌّ أَْصفَُر يُتَعَالَُج به ، ويَْنبُُت  نَْبتٌ :  بالضَّ  (12)أَي أَْمَراِضها  نافٌع للصَّ

ْبوِ  بِأَنَواِعه الِ والسُّعَ  ةِ و البَْلغَِم والبََواِسيِر ، يَْستَأِْصُل َماَدةَ و الَحاِصِل من الباَلِغم ، والرَّ ةِ و الَكبِِد ، تَْقِريحِ و الظَّْهِر ، فيه َمنَافُِع ِلقُوَّ  الَمثَانَِة ، قُوَّ

ة ، وفي حديثُمْفَرداً وُمَركَّباً ، َعلى ما هو َمْبُسوٌط في التَّ  البَاَءةِ  تَْحِريكِ و ّبِ ، وهو طعاُم أَهِل اليمِن َعامَّ  ْذِكَرةِ وغيرها من كتب الّطِ

__________________ 
 [.ا ََلبُ : و ] يف القاموس )*(
 يقسم.:  ( يف األساس1)
 (.معجم البلدان)( و ا كفر حلب ا وحلب الساجور 2)
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 ( كذا يف األساس.3)
  مض.:  ( يف الصحاح4)
 ال خترج من اصطبر واحد.:  الصحاح( يف 5)
 للواحد منها.:  ( يف اللسان6)
 .«قوله لبث بصيغة األمر وقوله تلح  ا الئب جمزوم يف جواب األمر»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
 .«قوله أنه كذا خبطه وابلتكملة للصاغاين أيضاً :  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
  .حك:  ( يف املطبوعة الكويتية9)
 حُيلب.:  ( اللسان10)
 ويُبّيت.:  ( اللسان11)
 والصواب أمراضه.« قوله أمراضها كذا خبطه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية12)
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رَتَوَها وَلوح ِبَوزحهِنَا َذَهباً  ا ُلحَبةِ  َلوح يـَعحَلُم الن اُس ما يف» َخالِد بِن َمعحَدانَ   .(1)َحبيف َمعحُروٌف :  ا ُلحَبةُ :  قا  ابن األَثري «الشح
  الَحَسنَة.والحديُث رواهُ الطَّبََرانِيُّ في الكبِيِر من طريق ُمعَاِذ بِن َجبٍَل ، ولكنَّ َسنََده ال يَْخلُو عن نََظٍر ، كذا في المقاِصدِ :  قلتُ 

 في َجبَِل بَُرَع. ِحْصٌن باليََمنِ :  الُحْلبَةو

تَْينِ  كالُحلُبَةِ  َكِكنِيَسٍة ، َطعَاُم النُّفََساءِ :  الفَِريقَة:  الُحْلبَةُ و أَي َخاِلٌص ، َسَواٌد ِصْرٌف ،:  الُحْلبَةُ و العَْرفَُج :  الُحْلبَةُ و ، قاله ابن األَثير ، بَضمَّ

هو من ثََمِر :  قيل:  إِذا َخَرَج َوَرقُه وَعَسا واْغبَرَّ وَغلَُظ ُعوُده وَشْوُكهُ ، وقال ابن األَثير ُحْلبَةً  وَصاَر َوَرُق الِعَضاهِ قالَهُ أَبو حنيفة ،  والقَتَادُ 

ُم ،:  الِعَضاِه ، قال  من أَمثالهم.و وقد تَُضمُّ الالَّ

 «اَ اَلِئبُ  لَبِّثح قَِلياًل تـَلحَح ِ »
ةً ، هكذا يقولُه األَصمعّي ، فإِْن كانُوا من غير بَنِي أَبِيه فَلَْيُسوا بَحاَلئَِب ،  أَْواَلِد العَمِّ  أَْنَصاُره من:  الرُجلِ  ئِبُ َحاَل و الَجَماَعات ، يَْعنِي خاصَّ

 :  قال الَحارث بن ِحلَِّزةَ 

ا و  نــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ وح ا َدعــــــــــــَ مــــــــــــ  ِ لــــــــــــَ اح َداَة الــــــــــــعــــــــــــَ ُن غــــــــــــَ  حنــــــــــــَح

َك     يــــــــــح لــــــــــَ تح عــــــــــَ اَ  ِإَذا َ بــــــــــَ نــــــــــَ عــــــــــح نـــــــــــَ بُ مــــــــــَ الئــــــــــِ  ا ــــــــــَ

  
اَرةِ والعَْيِن  (2) العَْينِ  حَواِلبُ و البِئْرِ  َحَواِلبُ  من المجازو  :  وَمَوادُّها ، قال الكميت َمنَابُع َمائَِها:  الدَّاِمعَةِ  (2)الفَوَّ

ا  حــــــــــــــــَ ودًا ِإَذا مــــــــــــــــا الــــــــــــــــبــــــــــــــــِ َدفــــــــــــــــ   جــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــَ

تح     اضــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــاُر غــــــــــــــَ بــــــــــــــُ َوالــــــــــــــِ فــــــــــــــ   حــــــــــــــَ  رُ ا ــــــــــــــُ
  

 أَي غاَرْت َمَوادَُّها.

اخِ. َحَواِلبُهُ  َمدَِّت الضَّْرعَ :  الضَّْرعِ والذََّكِر واألَْنِف ، يقال َحَوالبُ  وَكَذا:  قلتُ   ، وسيأْتي قوُل الشَّمَّ

ا تَأُْكلُه الشَّاُء والّظبَاُء يَْنبُُت في القَْيِظ بالِقيعَاِن وُشْطآِن األْوِديِة ، ويَْلَزُق باألَْرِض حتى يَكاَد يَُسوُخ وال تَأُْكلُه اإِلبُل ، إِنَّمَ  نَْبتٌ :  كُسكَّرِ  الُحلَّبُ و

بَاُء ، يقال ، وهي بَْقلَةٌ َجْعَدةٌ َغْبَراُء في ُخْضَرةٍ تَْنبَِسُط على األَْرِض  بٍ ُحلَّ  وتَْيٌس ذُو ُحلَّبٍ  تَْيسُ :  ، وهي َمْغَزَرةٌ َمْسَمنَةٌ ، وتُْحتَبَُل عليها الّظِ

ً يَِسيُل منها اللَّبَُن إِذا قُِطَع منها شي  :  ٌء ، قال النابغةَ يَِصُف فََرسا

يب  ِت اجلـــــــــــــَ لـــــــــــــح ِ  صـــــــــــــــــــــــــــَ َواهـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ارِي الـــــــــــــنـ عـــــــــــــَ  بـــــــــــــِ

ِ  ِذي     يـــــــــــح َو  كـــــــــــالـــــــــــتــــــــــــ  بِ ِن َيســـــــــــــــــــــــــح لـــــــــــ   (3) ا ـــــــــــُ
  

 : ومنه قولُه

 (4)الَغَذَواِن  ا ُل بِ أََقّب كتَـيحِ  
،  الُحلَّبُ :  ِمَن الِخْلفَةِ :  نَْبٌت يَْنبَِسُط على األَْرِض وتَُدوُم ُخْضَرتُه ، لَهُ َوَرٌق ِصغَاٌر ، ويُْدبَُغ به ، وقال أَبو زياد:  الُحلَّبُ :  وقال أَبو حنيفةَ 

يَْسلَْنِطُح  الُحلَّبُ :  وَعِن األَْعَراب القُُدمِ :  شديدةُ الُخْضَرةِ ، وأَكثُر نَبَاتَِها حيَن يشتدُّ الَحرُّ ، قال وهي َشَجَرةٌ تََسطَُّح على األَرِض اَلِزقَةٌ بها

بَاِء تَْيسُ :  في األَرِض له َوَرٌق ِصغَاٌر ، ُمرٌّ ، وأَْصٌل يُْبِعُد في األَْرِض ، وله قُْضبَاٌن ِصغَاٌر ، وعن األَْصمعيّ  ، ألَنه قد  الُحلَّبِ  أَْسَرُع الّظِ

يَِّحِة  ْبُل ما تََربََّل ِمَن الرَّ ْبَل ، والرَّ بِيَع والرَّ يَِّحةُ  (5)َرَعى الرَّ فَِريَِّة وِهي ِعْشُروَن يَْوماً من آِخِر القَْيِظ والرَّ  الُحلَّبِ  تكوُن من (5)في أَيَّاِم الصَّ

َخاَمي والَمْكِر ، وهو أَْن يَْظَهرَ   وِسقَاءٌ   النَّْبُت في أُُصوِلِه ، فالتي بَِقيَْت من العاِم األَوِل في األَْرِض تَُربُّ الثََّرى ، أَي تَْلَزُمه.والنَِّصّيِ والرُّ

 : ، قال الراجزُ  ُدبَِغ به:  ، األَِخيَرةُ عن أَبي حنيفةَ  مْحلُوبو ُحلَّبِيٌّ 

 اب ُل بِ َدلحٌو مَتَب   ُدِبَغتح 
 تََمأَّى أَي اتََّسَع.

تَْينِ  الُحلُبُ و  ، قاله ابُن األَْعَرابّي. (6)أَي بَنِي آَدَم  الفَُهَماُء ِمنَّا:  الُحلُبُ و الَحيََواِن ، ُكلِّ  السُّوُد ِمنْ :  كُجنُبٍ  بَضمَّ

 ُهَو ثََمُر الِعَضاِه.:  قِيلَ  ثََمُر نَْبتٍ :  َكُشْربُبٍ  ُحْلبُبٌ و

َكةً  َحلَبَانُ و  :  ، قال الُمَخبَُّل السَّْعِديُّ  وماٌء ِلبَنِي قَُشْيرٍ  َراَن ،قرَب نَجْ  ة باليََمنِ :  ُمَحرَّ
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ا  هـــــــــــــَ لـــــــــــــ  وَر  ـــــــــــــََ ـــــــــــــُ َة األُم َرهـــــــــــــَ ـــــــــــــح وا أِلَبـ َرمـــــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــــــــَ

انُ     بــــــــــــَ لــــــــــــَ َوا ِ  حــــــــــــَ ــــــــــــح َض األَقـ وا مــــــــــــَ قــــــــــــُ لــــــــــــَ طــــــــــــَ انــــــــــــح  فــــــــــــَ

  
__________________ 

 تضم الالم.وقير هو مثر العضاه. وا لبة أيضاً. العرفج والقتاد ا وقد :  ( زيد يف النهاية1)
 العيون.:  ( اللسان2)
 : قوله ذي ا لب قا  يف التكملة والرواية يف ا لب ا ويرو  الشطر الثاين»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)

 «أجرد كالصدع األشعب
 .«العدوان» ( عن اللسان ا وابألصر4)
 أثبتناه عن اللسان.وما « يعين الرحية« كذا خبطه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 الفهماء من الرجا .:  ( يف اللسان6)
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 ، وقد تَقَدََّم. تُْرَكبُ  َذلُولٌ و ، تُْحلَبُ  َغِزيَرةٌ :  َرُكوبٌ  َحلُوبٌ و َرَكبَاٌت ، َحلَبَاتٌ و ، َرْكبَانَةٌ  َحْلبَانَةٌ و َرَكبُوتَى ، َحلَبُوتَىو َرْكبَى ، َحْلبَى نَاقَةٌ و

يبَشَجٌر لَهُ :  الَمْحلَبُ و يِب والِعْطر ، واْسُم ذلك الّطِ ، علَى النََّسِب إِليه ، قاله ابن ُدُرْستََوْيِه ، ومثله في المصباح  الَمْحلَبِيَّةُ   َحبٌّ يُْجعَُل في الّطِ

َدَواٌء :  ، على ما في الصحاح (1) [بالفتح] ْحلَبِ المَ  َحبُّ و ٍء من بالِد العََرِب ،لَْم يَْبلُْغنِي أَنَّهُ يَْنبُُت بشيْ :  والعَْيِن وغيِرهَما ، قال أَبو حنيفةَ 

يِب ، وقال ابُن الدَّهَّانِ :  الَمْحلَبِ  َحبُّ :  ، وقال ابُن َخالََوْيهِ  (2) د قُْرَب الَمْوِصلِ :  وِهيَ  الَمْحلَبِيَّةُ  ِمَن األَفَاِويِه ، وَمْوِضعُه :  َضْرٌب ِمَن الّطِ

ْيَحاِن ، وقال أَبو ُعبيٍد البَْكِريُّ :  الَمْحلَبِ  َحبُّ :  قيَل ، وقال أَبُو بكِر ابُن َطْلَحةَ هو َحبُّ الِخْرَوعِ ، على ما  هو :  هو َشَجٌر له َحبٌّ كَحّبِ الرَّ

 الَمْحلَبُ :   ، وقال ابن ُدُرْستََويهثََمُر َشَجِر اليُْسِر الذي تقول له العََرُب األُْسُر بالَهْمِز ال باليَاءِ :  الَمْحلَبُ :  ، وقيل الَمْحلَبُ  األََراُك ، وهو

ً :  أَْصلُهُ َمْصَدٌر ِمْن قَْوِلكَ  :  الِذي يُْفعَُل بِه هَذا الِفْعُل إِلى َمْصَدِرِه ، فَِقيلَ  الَحْلبُ  َذَهَب يَْذَهُب َمْذَهباً ، فأُِضيفَ :  ، كما يقال َحلََب يَْحلُُب َمْحلَبا

:  الَمْحلَبُ :  ، فَفُتَِحِت الِميُم في الَمْصَدِر ، وقال ابن ُدريد في الجمهرة الَحْلبِ  ، وَشَجَرةُ  الَحْلبِ  ، أَْي حبُّ  بِ الَمْحلَ  ، وَشَجَرةُ  الَمْحلَبِ  َحبُّ 

 الِمْحلَب ، َواَل تَقُلِ  لَبُ الَمحْ :  وقال يَْعقُوُب في إِصاَلِحه (َحْبِل اْلَورِيدِ » ، على َحّدِ قَْوِلهِ  الَمْحلَب الَحبُّ الذي يَُطيَُّب بِه فَجعَل الحبَّ ُهوَ 

 فيه ، نقلَه شيُخنَا في َشْرحه ُمْستَْدِركاً على المؤلف. يُْحلَبُ  اإِلنَاُء الذي:  الِمْحلَبُ  بَكْسِر الِميِم ، إِنََّما

 : اللَّْوُن األَْسَوُد ، قال رؤبة:  بالضمِّ  الُحْلبُوبُ و

 ُحلحُبوبُ الل وحُن يف ُحو تِه و 
 ُحْلبُوبٌ  أَْسَودُ :  ، هكذا في لسان العرب وغيِره ، وفي الصحاح وغيِره يقال األَْسَوُد مَن الشَّعَِر وَغْيِره:  الُحْلبُوبُ :  األَزَهِرّي ، ويقالقالَهُ 

 :  وُسْحُكوٌك وِغْربِيٌب ، وأَنشد ُحْلبُوبٌ  أَْسَودُ :  أَي َحاِلٌك ، وعن ابن األَعرابيّ 

وحَم  ـــــــــــــَ رَاين الـــــــــــــيـ ـــــــــــــَ ا تـ ـــــــــــــَ ا أَم ا اَنِخصـــــــــــــــــــــــــــَ  َعشـــــــــــــــــــــــــــن

َوَد     وابً َأســـــــــــــــــــــــــح بـــــــــــُ لـــــــــــح ا  حـــــــــــُ ُت َواِبصـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــح (3)وكـــــــــــُ
 

  
ا اللَّْفِظيُّ فََجَوابُه ظاِهٌر و ِء فَْعلُوٍل بالفَتْحِ ، هو َعَدُم مجيوبِهَذا َعرفَت أَْن اَل تَْقِصيَر في كالم المؤلف في الَمْعنَى ، كما َزَعمه شيُخنَا ، وأَمَّ

 اٍف.واالعتماُد على الشُّْهَرةِ ك

 إَِذا اْسَودَّ. َكفَِرحَ  الشَّْعرُ  َحِلبَ  قَدْ وَ 

 نَْبٌت.:  ، بالَكْسرِ  الِحْلبَابُ و

ُجُل َغْيَر قَْوِمهِ  أَْحلَبَ و أََعانُوُهْم ،:  القَْوُم أَْصَحابَُهمْ  أَْحلَبَ و  النَّاِصرُ  أَي َكُمْحِسنٍ  الُمْحِلبُ  َدَخَل بَْينَُهْم وأََعاَن بَْعَضُهم َعلَى بَْعٍض ، وهو:  الرَّ

 :  قال بِْشُر بُن أَبِي َخاِزمٍ 

ُم و  كـــــــــــُ يـــــــــــح لـــــــــــَ اٌب عـــــــــــَ وٌم ِغضـــــــــــــــــــــــــَ رُُه قـــــــــــَ نحصـــــــــــــــــــــــــُ  يــــــــــــَ

وا    بـــــــــُ رحكـــــــــَ وحمـــــــــًا ِإىل الـــــــــر وحِع يــــــــــَ مح يــــــــــَ هـــــــــُ عـــــــــُ دح ىَت تـــــــــَ  مـــــــــَ

  

وا  لــــــــــُ ــــــــــَ بـ مِّ فــــــــــبَقـــــــــــح َض اأَلصــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــح مح لــــــــــَ اَر هبــــــــــِِ  َأشــــــــــــــــــــــــَ

ِر     يـــــــــــِه لـــــــــــلـــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــح َا اَل أَيحتـــــــــــِ رَانـــــــــــِ بُ عـــــــــــَ لـــــــــــِ   ـــــــــــُح

  
ً  كان الُمِعيُن من قوِمه لم يكنْ  (4)أَي ُمعيٌن من غيِر قوِمه ، وِإن  ُمْحِلبٌ  اَل يَأْتِيهِ :  قولُهُ :  في التهذيب  :  ، وقال ُمْحِلبا

رِيــــــــــــــٌخ  بٌ صــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــِ ٍد   ــــــــــــــُح ِر جنــــــــــــــَح نح َأهــــــــــــــح  مــــــــــــــِ

اِم     جــــــــــــــــَ َة والــــــــــــــــنــــــــــــــــِّ لــــــــــــــــَ َ أَثـــــــــــــــــح اح يٍّ بــــــــــــــــَ (5) ــــــــــــــــَِ
 

  
 :  ، عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد ع:  ُمْحِلبٌ و

ــــــــــــــــَ   ل رَاَء أبَِعــــــــــــــــح بِ اي حــــــــــــــــاَر محــــــــــــــــَح ــــــــــــــــِ ل    ــــــــــــــــُح
بِ     نـــــــــــــــِ ذح ريحُ مـــــــــــــــُ اُع غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ٌة وال ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــِ ن ذح  مـــــــــــــــُ

  

َيِب اَل َشيح  َز  ِمنح زاَِنِء اأَلشح  (6)َء َأخح

 العََسُل.:  كَمْقعَدٍ  الَمْحلَبُ و

 ع.:  بهاءٍ  َمْحلَبَةُ و
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 نَْبٌت تَُدوُم ُخْضَرتُه في القَْيظ ، وله:  (7) بالَكْسرِ  الِحِلْباَلبُ و

__________________ 
 ( زايدة عن الصحاح.1)
 لب شــــجر معروف يكون ابلبالد الباردة ور وس اجلبا  ويعظم شــــجره حىت يقارب البطم مســــتطير الور  طيب :  ( يف تذكرة داود األنطاكي2)

 عل  أغصانه يف حجم اجللبان أمحر ينقشر عن أبي  دهين.الرائحة ينشر حبه 
أما تريين اليوم نضــــــواً خالصــــــاً اه. والعش الرجر املهزو  كما يف اللســــــان :  قوله أما تراين كذا خبطه ويف اللســــــان»:  ( هبامش املطبوعة املصــــــرية3)

 «.أما تريين» لي و « أما تراين» وأثبتنا ما يف اللسان ا وفيه أيضاً « انحصاً » وابألصر« أيضاً 
 وِإذا.:  ( اللسان4)
 وما أثبتناه عن املعجم واللسان.« أثلة» بد « أيلة» وابألصر« نزيعاً  لباً من آ  لفت( : لفت)( يف معجم البلدان 5)
 ( األرجاز يف اللسان ا ابختالف بع  األلفا .6)
 اآيبكسرتا وقوله « قوله وا لبالب»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
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يه العام ةُ  َباُء والَغَنُم ا وهو الذي ُتَسمِّ َمُن عليه الظِّ َجِر ا ومثُله  الل بحاَلب َوَرٌ  َأعحَرُض ِمَن الَكفِّ َتسح الذي يـَتَـَعل ُ  عل  الش 
ِلييف ا ُثاَلِثييف  هو:  الذي تـَعحَتاُده الظِّباُء ا وقيرَ  ا ُل بُ  هو:  قا  أَبو َعمرٍو اجلرحِمّي ا ونقله شــــــــــيُخَنا ا ويقا  هح نـََباٌت ســــــــــُ

 َكِسرِطحرَاٍط ا ولي  بُراَبِعيٍّ ا ألَنه ليَ  يف الَكالم َكِسِفرحَجاِ .
 ونََصَره وَعاَونَهُ. َمعَهُ  َحلَبَ :  َحالَبَهُ : و لَهُ  َحلَبَ :  َحلَبَهُ و

يُح السََّحاَب ، اْستَْحلَبَتِ :  مَن المجازو هُ   ، إَِذاأَيِ اللَّبَنَ  اْستَْحلَبَهُ و الّرِ بِيَر  نَْستَْحِلبُ و» ، وفي حديث َطْهفَةَ  اْستََدرَّ أَْي نَْستَِدرُّ « (1)الصَّ

 السََّحاَب.

 د باليََمِن.:  الَمحاِلبو

. ع َداخَل َداِر الِخاَلفَةِ :  َكُجَهْينَةَ  الُحلَْيبَةُ و  بِبَْغَداَد ، نَقَلَه الصاغانيُّ

ةَ إِلى  (2)ُهَما ِعْرقَاِن يَْبتَدَّاِن :  الَحاِلبَانِ  َحاِلبَاهُ ،َدرَّ :  ومن المجاز الُكْليَتَْيِن ِمْن ظاِهِر البَْطِن ، وُهَما أَْيضاً ِعْرقَاِن أَْخَضَراِن يَْكتَنِفَاِن السُّرَّ

 :  ُل الشماخالبَْطِن ، وقِيل ُهَما ِعْرقَاِن ُمْستَْبِطنَا القَْرنَْيِن ، قال األَْزَهِرّي ، وأَّما قو

ُه  تــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ كٍّ أَنحصــــــــــــــــــــــــــــَ نح ِمصــــــــــــــــــــــــــــَ ُر مــــــــــــــِ َوائــــــــــــــِ ــــــــــــــُ  تـ

بُ     ــــــــــــــِ َوال ِا  حــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ن ــــــــــــــذ  ِه ابل ــــــــــــــح َري هــــــــــــــَ (3)َأســــــــــــــــــــــــــــح
 

  
أَْسَهَرتْهُ ،  َحَواِلبُ  ُعُروٌق تَُمدُّ الذَّنِيَن ِمَن األَْنِف ، والَمْذَي ِمن قَِضيبِِه ، ويُْرَوى:  َحواِلبُُهماو َذَكُرهُ وأَْنفُه ،:  أَْسَهَراهُ :  فإِنَّ أَبا َعمٍرو قال

ض :  حاِلبَاهُ  َدرَّ :  يَْعنِي ُعُروقاً يَِذنُّ ِمْنَها أَْنفُه ، كذا في لسان العرب ، وفي األَساس ، يقالُ  اْنتََشَر َذَكُره ، وُهَما ِعْرقَاِن يَْسِقيَانِِه ، وقَْد تَعَرَّ

 واستْدَرَكهُ شيُخنَا ، وقد َسبَقَهُ غيُر واحٍد. ِلِذْكِرِهَما الجوهريُّ وابُن ِسيَده والفارابيُّ وغيُرُهم ،

 لَحْلبِ  وال تَقُل الَحلََمة ، ألَنهم إِذا اْجتََمعُوا« الَحلَبَة َشتَّى َحتَّى تَُؤوبَ » ، هكذا نقله الصاغانّي. وِمَن األَْمثَالِ  يَتََحلَّبُ  نَْبتٌ :  كُجلُّنَار الُحلُّبَانُ و

ناقَتِِه  بَحْلبِ  منهمالنُّوِق اْشتَغََل كلُّ َواِحٍد 
يّ  َحاَلئِبِهو (4) ُل منهم ، قال الشيخ أَبو محمد بن بَّرِ ُل ، فاألَوَّ هذا الَمثَُل ذكره :  ، ثُمَّ يَؤوُب األَوَّ

والمعروُف هو الذي ذكره الَجْوهريُّ :  وَغيََّره ابُن القَطَّاعِ فََجعََل بََدَل َشتَّى َحتَّى ، ونََصَب بَِها يَُؤوُب ، قال« الَحلَبَةُ  َشتَّى تَُؤوبُ » الجوهريّ 

قُوا إِلى  (5) [أَنهم]أَْصلُهُ :  ، وكذلك ذكره أَبو ُعبيٍد واألَصمعيُّ ، وقال كانُوا يُوِرُدوَن إِبِلَُهم الشَِّريعَةَ والَحْوَض َجِميعاً ، فإِذا َصَدُروا تَفَرَّ

 تَِراِقِهم.ُكلُّ واِحٍد منهم في أَْهِلِه على ِحيَاِله ، وهذا الَمثَُل َذَكره أَبو ُعبيٍد في باب أَْخاَلِق النَّاِس في اْجتَِماِعِهم وافْ  فَحلَبَ  َمنَاِزِلِهم ،

ِ  الَحْلبِ  الُمَصابََرةُ في:  الُمَحالَبَةُ و  :  ، قال َصْخُر الغَّي

ـــــــــــــص   ِر ِإن ال هـــــــــــــح ِد اجلـــــــــــــَ ـــــــــــــح ب عـــــــــــــَ ـــــــــــــِ واَل ل  َأاَل قـــــــــــــُ

َة اَل     يـــــــــــــحـــــــــــــَ احـــــــــــــِ هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ بـ الـــــــــــــِ وثُ  حتـــــــــــــَُ لـــــــــــــُ ـــــــــــــ   الـــــــــــــثـ

  
 . وهَذا ناِدٌر ، كَذا في لسان العرب.الَحْلبِ  في (6)اَل يَُصابُِرَها :  أََرادَ 

َكةً  الَحلَبَةُ و  ْريَةٌ بالقَْليُوبِيَِّة.قَ :  ُمَحرَّ

 األََمةُ البَاِرَكةُ ِمْن َكَسِلَها ، عن ابن األَْعَرابّي.:  الَحْلبَاءُ و

 ، كذا في لسان العرب والتكملة. اْسٌم يُوَصُف به البَِخيلُ  هو:  كَجْعفٍَر ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن ُدريد َحلَتَبٌ  [حلتب]

لُوعِ ، وقيلَ  الفََرِس  يََديِ  اْحِديَداٌب في َوِظيفَيِ :  التَّْحنِيبُ  [حنب] في  التَّْحنِيبُ :  ، وليس ذلك باالعِوَجاج الشَِّديِد ، وقيَل هو اْعِوَجاٌج في الضُّ

ْجلَْين لَطٌ وفي بعض نسخ الصحاح بالباء وهو غَ  بالِجيمِ  التَّْجنِيبُ و ويََدْيَها ، ُصْلبَِها تَْوتِيٌر فيو اْنِحنَاءٌ :  يَِد الفََرِس  ، وقد أََشْرنا لذلك  في الّرِ

ْجلَْينِ :  التَّْحنِيبُ :  في موضعه ، وقيل ْجلَْيِن بال فََحجِ  ُهو أَوْ  تَْوتِيٌر في الّرِ  وقيل اْعِوَجاٌج في السَّاقَْينِ  هو أَو ، وهو َمْدٌح ، (7) بُْعُد ما بين الّرِ

لُوعِ ، قال األَزهريّ :   يف التَّْحنِيبُ : و في الضُّ

__________________ 
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 .«كسر طراط بكسرتا وبفتحتا.
 .«الصرب» ( عن النهاية ا وابألصر1)
 .«يبتدائن» ( عن اللسان ا وابألصر2)
قوله توائر كذا ابملطبوعة وهو الصـــــواب املواف  ملا يف الصـــــحاح ووقض يف النســـــخ توابك وهو تصـــــحيف. قا  يف »:  ( هبامش املطبوعة املصـــــرية3)

 .«وتوائر أي تنجو هذه األلن ا امر هرابً من محار شديد مغتلم ألن ا امر مينض الفحر اه:  ن قا  ابن برياللسان يف مادة ذن
 .«أو»:  ( اللسان4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 .«ال تصابرها»:  ( يف اللسان6)
 من غري فحج.:  ( يف الصحاح7)
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ةِ  د   :  قا  امرُ  القي  ا كُمَعظ مٍ  ُ َن بٌ  ا ُ َر َكًة ا وهو كا ََنبِ   ا اخلَيحِر مما يوَصُف صاحُبه ابلشِّ
يــــــــــــــَداَن  ا َولــــــــــــــِ نــــــــــــــَ لــــــــــــــح ألحٍي مــــــــــــــا محــــــــــــــََ ألحاًي بــــــــــــــِ  فــــــــــــــَ

رَاِة     وِ  الســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــُ ب ِر  ــــــــــَح هــــــــــح ــــــــــَ   ــــــــــَ ل بِ عــــــــــَ ــــــــــ  ن   ــــــــــَُ

  
ةُ السَّاقَْيِن في اليََدْيِن ، :  ، قال األَصمعيّ  َحْنبَاءُ :  الِعَظاِم ، وتقوُل في األُْنثَى (1)ِمن الَخْيِل الُمْنعَِطُف  الُمَحنَّبُ :  قال ابن ُشَمْيل وهي الُمْعَوجَّ

ْجلَْيِن ، وقال في موضع آَخرَ :  وهي عند ابن األَْعَرابيّ :  (2)قال  ةُ السَّاِق ، وهو َمْدٌح في الَخْيِل ،:  الَحْنبَاءُ :  في الّرِ  الِكبَرُ  َحنَّبَ و ُمْعَوجَّ

 ً ً  فالنٌ  َحنَّبَ  يقالو نَكََّس ، وَحنَاهُ إَِذا تَْحنِيبا َكةً  أََزجا ْيُخ الُمْنَحنِي هو َكُمعَظَّم الُمَحنَّبُ و ، نقله الصاغانيّ  بَنَاهُ ُمْحَكماً فََحنَاهُ :  ُمَحرَّ ِمَن الِكبَِر  الشَّ

 :  ، وأَْنَشَد الليثُ 

ـــــــــَ  ِر يـ هـــــــــح ِب الـــــــــد  َريـــــــــح بـــــــــًا لـــــــــِ ر  َنصـــــــــــــــــــــــح ظـــــــــَ ُه يـــــــــَ ِذفـــــــــُ  قـــــــــح

َف     ذح ــــــــــــَ بِ ق ــــــــــــ  ن حــــــــــــَ
ُ

مِ  املــــــــــــ قــــــــــــَ اِت والســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ  ابآف

  
ثٍ  ُمَحنِّبٌ و سَ  فالٌن ، أَي تََحنَّبَ و على ساِكنَِها أَفضُل الصالةِ والسالِم. بِئٌر أَو أَْرٌض بالمدينَةِ :  كُمَحّدِ ،  تََحنَّنَ  إِذا َعلَْيهِ  تََحنَّبَ و واْنَحنَى ، تَقَوَّ

 َمجاٌز.

 والنُّوُن لغةٌ في الالم. ُحْلُكوكٌ  َكُحْلبُوٍب َوْزناً وَمْعنًى ، أَي ُحْنبُوبٌ  أَْسَودُ و

 : * ومما يُْستَْدَرُك عليه

َدةٍ مفتوَحةٍ  ِحنَّبَا  من َشْرقِّيِ ِدْجلَةَ ِمن َسَواِد الِعَراِق. (3)ناِحيَةٌ من نََواِحي َزاَذاَن :  بَكْسٍر فنُوٍن مشدَّ

. ءٍ اليَابُِس من ُكّلِ شي هو:  أَهمله الجوهرّي وصاحب اللسان ، وقال ابن ُدريد مِّ ، بالضَّ  الُحْنُجبُ  [حنجب]  ، هكذا نقله الصاغانيُّ

يّ  الَحْنَطبُ  [حنطب] أَهمله :  ، كَجْعفٍَر ، هكذا في النسخ التي بأَيدينا ، وكان ينبغي أَن يُْذَكَر بعد حنزب كما هو ظاهر ، وقال ابن بَّرِ

ثيَن فيقول َحْنَظٌب ، وهو َغلَطٌ الجوَهِرّي ، وه فََها بعُض الُمَحّدِ  َعْبُد هللا بنُ و اسٌم ، هو:  قال ابن ُدريدو ِمْعَزى الِحَجاِز ،:  ي لَْفَظةٌ قد تََصحَّ

ة]بن ُعبَْيِد بِن ُعَمَر بِن َمْخُزوٍم  َحْنَطب هذا من َمْخُزوٍم ، وليس في  َحْنَطبٌ :  يقٍ ، ذكره البَغَِويُّ ، وقال أَبو علّيِ بُن َرشِ  (4) [بن نُْقَطة بن ُمرَّ

ه بِْنُت  (5) َحْنَطبٍ  َعْبِد هللِا بنِ  والُمطَِّلُب بنُ  غيرهُ ، َحَكى ذلَك عنه الفَقيهُ السََّرقُوِسيُّ ، وزعم أَنه َسِمعَهُ ِمن فِيِه. َحْنَطبٌ  العربِ  ، َهَذا أُمُّ

 :  الَحَكِم بِن أَبِي العَاِص ، وَمْرَواُن بُن الَحَكِم َخالُهُ ، قال الشاعر

َن  اَ مـــــــــــِ يـــــــــــِّ بـــــــــــِ طـــــــــــَ نـــــــــــح مح  ا ـــــــــــَ هـــــــــــُ وهـــــــــــُ  الـــــــــــذيـــــــــــَن ُوجـــــــــــُ

رَا    يـــــــــــَف يف أَرحِض قـــــــــــيحصـــــــــــــــــــــــــَ ا شـــــــــــــــــــــــــِ رُي ممـــــــــــِ   َداَننـــــــــــِ

  
 ذكرهما في اإِلصابة. َصَحابِيَّانِ  ُك به على ابن َرِشيقٍ بِن ُعبيِد بِن ُعمر بِن مخزوم ، ويُْستَْدرَ  بن الَحاَرث َحْنَطبُ و

 الَحْنَطبُ و أَي َحَشَراتِها ، َذكَره ابُن دريد في كتاب االشتقاق. ِجْنٌس من أَْحنَاِش األَْرِض :  الَحْنَطبَةُ و:  قال أَبو َعمٍرو الشََّجاَعةُ :  الَحْنَطبَةُ و

 اء الُمَشالَِة ، قاله ابن األَثير ، وقد تقدم في حظب.َذَكُر الَخنَافِِس والَجَراِد ، لغةٌ في الظ

ُجُل القَِصيرُ  القَِصيُر القَِويُّ ، أَو:  الِحْنَزابُ و الِحَماُر الُمْقتَِدُر الَخْلِق ،:  كِقْرَطاٍس  الِحْنَزابُ  (6) [حنزب]  قيلَ و ، قاله ثَعلٌب ، العَِريضُ  هو الرَّ

 [.المتنبئة]القَِصيُر ، قال األَغلَُب الِعْجِليُّ يَْهُجو َسَجاح  الغَِليظُ  ُهو: 

ىن  مــــــَ ــــــعــــــَ ِد ال عـــــــح ــــــَ نح بـ اِح مــــــِ جـــــــَ َرتح ســــــــــــــــــــَ دح أَبحصــــــــــــــــــــَ  قـــــــَ

َد      عــــــــــــــــــح ا بـــــــــــــــــــَ زَابٌ َلَح هلــــــــــــــــــََ نـــــــــــــــــــح  َوزَا حــــــــــــــــــِ

  
 أَيِ الشَّديُد القَِصيُر.

رَا  وَز الـــــــــــقـــــــــــَ لـــــــــــُ ِ جمـــــــــــَح اح و حـــــــــــًا يف الـــــــــــعـــــــــــَ لـــــــــــَ   (7)مـــــــــــُ
هـــــــــــَ     تــــــــــــَ ٌم مـــــــــــا اشـــــــــــــــــــــــــح ٌز و ـــــــــــَح بــــــــــــح  َداَم لـــــــــــه خـــــــــــُ

  

 َخاِ ي الَبِضيِض  َحُمُه َخظَاَبظَا

 بِن الَخْزَرجِ.الُمْكتَنُِز ، ولحمه َخَظابََظا ، أَي ُمْكتَنٌِز ، قال األَصمعّي ، هذه األُرجوزة كان يقال في الجاهلية إِنََّها لُجَشَم :  الَخاِظي
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مِّ  كالُحْنُزوب َذَكُر القََطا ،:  ، وقيل َجَماَعةُ القََطا:  الِحْنَزابُ و  َضْرٌب من النَّبَاِت.:  الُحْنُزوبِ و ، بالضَّ

__________________ 
عّطف.:  ( يف اللسان1)

ُ
 امل

 ( القائر هو أبو العباس املربد كما يف اللسان.2)
 .«راذان» ( يف معجم البلدان3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 واحدة.« ابن» فيه« واملطلب بن حنطب» ( كذا ابألصو  ا ويف القاموس5)
 ( هذه املادة  خرت عن موضعها ا وقد أشار الشارح إىل ذلك يف مادة حنظب.6)
 ملوح.:  ( اللسان7)
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يُك ،:  الِحْنَزابُ و ،  وهذا موِضُع ِذكرهِ  َجَزُر البَْحرِ :  ، والقُْسطُ  ُحْنُزوبَةٌ  ولم يُْسَمعْ :  ِحْنَزابَةٌ  واحَدتُه،  َجَزُر البَرِّ :  الُحْنُزوبُ و الِحْنَزابُ و الّدِ

 ألَجل التَّنبيه فقط.« حزب» وإِنما أَعاده المؤلف في

قُِلبَِت الواُو ياًء النكسار ما  ِحيبَةٌ و ُحوبَةٌ و َحْوبَةٌ  ِلي فيهم:  قيلو األُْخُت والبِْنُت ، هما:  قيلَ و ، قاله الليث ، األَبَوانِ  الَحْوبَةُ و الَحْوبُ  [حوب]

ِهَي ُكلُّ ُحْرَمٍة تَِضيُع ِمْن أُّمٍ أَْو أُْخٍت أَْو بِْنٍت أَو :  وكذلك ُكلُّ ذي َرِحٍم ، قاله أَبو زيد ، وقال ابن السّكيت األُّمِ ، قِبَلِ  قََرابَةٌ ِمنْ  قبلََها ، أَي

  َرِحٍم.َغْيِر ذلك من ُكّلِ َذاتِ 

 :  قال الفرزدق ِرقَّةُ فَُؤاِد األُمِّ :  الَحْوبَةُ و

ًة  نـــــــ  بح فـــــيـــــــِه مـــــِ َتســـــــــــــــــــــِ يحســـــــــــــــــــــًا واحـــــح ـــــَ نـ بح ِد خـــــُ هـــــــَ ـــــَ  فـ

ةِ     بــــــــــــــَ وح ا  ــــــــــــــَِ رَاهبــــــــــــــَُ وُي شــــــــــــــــــــــــــــَ ا َيســــــــــــــــــــــــــــُ  أُمٍّ مــــــــــــــَ

  
بَُها:  األُّمِ َعلَى َولَِدَها َحْوبَةُ و عَُها ، وفي الحديث (1) تََحوُّ أَتْيتَُك أِلَُجاِهَد َمعََك  (2)قاَل  وسلموآلهعليههللاصلىُجالً أَتَى النبيَّ أَنَّ رَ » َوِرقَّتَُها وتََوجُّ

وبَْعُض أَْهِل الِعْلِم :  َما يَأْثَُم إِْن َضيَّعَهُ ِمْن ُحْرَمٍة ، قال بالَحْوبَةِ  يَْعنِي:  قال أَبو ُعبيد «ففيها فََجاِهدْ :  نَعَْم ، قالَ :  قالَ  ؟َحْوبَةٌ  أَلَكَ :  ، قال

ةً ، قال لَهُ على األُّمِ َخاصَّ  َحْوبَةُ الو الُحْزُن ،و الَهمُّ :  الَحْوبَةُ و وهي ِعْنِدي ُكلُّ ُحْرَمٍة تَِضيُع إِْن تََرَكَها ِمْن أُّمٍ أَْو أُْخٍت أَِو اْبنٍَة أَْو َغْيِرها.:  يَتَأَوَّ

 أَْلَحَق هللاُ به» في الدَُّعاِء على اإِلْنَسانِ و أَي َحاَجتِي ، «َحْوبَتِي إِلَْيَك أَْرفَعُ » في حديث الدعاءو ، كالَحْوبِ  والَمْسَكنَةُ والفَْقُر ، الَحاَجةُ : 

ُسوٍء ، أَي بحاِل  َحْوبَةِ و ُسوءٍ  بِحيبَة باَت فالنٌ :  يقالُ  يبَِة ، بالَكْسِر فِيِهَماالَحالَةُ ، كالحِ :  الَحْوبَةُ و ، (3)أَي الَحاَجةَ والَمْسَكنَةَ والفَْقَر  «الَحْوبَةَ 

 : إَِذا باَت بِِشدَّةٍ وَحالٍَة َسيِّئٍة ، ال يقاُل إاِلَّ في الشَّّرِ ، وقد اْستُْعِمَل منه فِْعٌل ، قَالَ :  ُسوٍء ، وقيلَ 

 َحابُوا. َوِإنح قـَل وا و ..
ا َماَت أَبُو لََهٍب أُِريَه بَْعُض أَْهِلِه بَِشرِّ » ُعْرَوةَ وفي حديث   «ِحيبَةٍ  لَمَّ

 :  الَحاَجةُ والَمْسَكنَةُ ، قال أَبُو َكبِيٍر الُهَذِليُّ :  الِحيبَةُ و الَهمُّ والُحْزُن ،:  الِحيبَةُ و أَْي بِشّرِ َحاٍل ،

َك  ثـــــــــــــ  ـــــــــــــُ ُت َواَل أَبـ َرفـــــــــــــح جِي مُث  انحصـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــبـــــــــــــَ   حـــــــــــــِ
َش     َوِر َرعـــــــِ َي اأَلصـــــــــــــــــــــح يـــــــُش َمشـــــــــــــــــــــح اِن َأطـــــــِ نـــــــَ (4)الـــــــبــــــــَ

 

  
ِعيُف ، ويَُضمُّ :  الَحْوبَةُ و ُجُل الضَّ ، أَي ليَس عنَده َخْيٌر  َحْوبَةٌ  إِنََّما فالنٌ :  ، وكذلك الَمْرأَةُ إَِذا كانت َضِعيفَةً َزِمنَةً ، ويقال ُحَوبٌ  والَجْمعُ  الرَّ

ة ، األُمُّ :  الَحْوبَةُ و واَل َشرٌّ ، يَّتُك:  الَحْوبَةُ و وقد تقدَّم بياُن بعِض تأِْويِل أَهِل العلم به ، خاصَّ اتَّقُوا » ِمْلُك يَِمينَِك ، وفي الحديث اْمَرأَتَُك وُسّرِ

ُدُهنَّ  «الَحْوبَاتِ  هللاَ فِي ْن يَقُوُم عليِهنَّ َويَتَعَهَّ ئِي اَل يَْستَْغنِيَن َعمَّ :  ، َواَل بُدَّ في الَكاَلِم من َحْذِف مضاٍف تقِديُره يُِريُد النَِّساَء الُمْحتَاَجاِت الالَّ

َدةِ ، وفي التكملة الدَّابَّة:  الَحْوبَةُ و ، (5) َحْوبَاتٍ  َذات َدة الُمَشدَّ لعَلَّ البَاَء بدٌل عِن  َوَسُط الدَّارِ  الَحْوبَةُ و الدَّايَةُ بالنَّْحتِيَّةِ :  ، كذا في النسخ بالموحَّ

ّمِ أَي بِأَْرِض ُسوءٍ  ُحوبَةٍ و ِمَن األَْرِض ، بِحيبَةٍ  نََزْلنَا:  الِميِم ، ويقال ،  َحْوبَتِي َرّبِ تَقَبَّْل تَْوبَتِي واْغِسلْ :  ، في التهذيب اإِلثْم:  الَحْوبَةُ و بالضَّ

 ُحوبٌ  وكلُّ َمأْثَمٍ :  قال (6) (ِإنَُّه كاَن ُحوابً َكِبْياً ):  الَحاِء وتَُضمُّ ، وُهو من قوله َعزَّ وَجلَّ يَْعنِي الَمأْثََم ، بِفَتْح  َحْوبَتِي:  قال أَبو ُعبيد

رَ  (7) ُحوبةٌ  ، والَواِحَدةُ  َحْوبٌ و ُم  ، وبه أَيضاً فُّسِ بالفَتْحِ  فالَحْوبُ  ، ويَُضمُّ  الَحْوبِ و الَحابِ و كالَحابَةِ  «نَعَمْ :  قال ؟َحْوبَةٌ  لَكَ أَ »الَحِديُث الُمتَقّدِ

ّمِ ِلتَِميٍم ، الُحوبُ و أِلَْهِل الِحَجاِز ، ةُ الَواِحَدةُ منه ، قال الُمَخبَُّل السَّْعِديُّ :  الَحْوبَةو بالضَّ  :  الَمرَّ

  ََ ربح َر قــــــــــــَ هــــــــــــح ن  الــــــــــــد  لــــــــــــَ خــــــــــــُ دح اَل تــــــــــــَ ةٌ فــــــــــــَ بــــــــــــَ وح   حــــــــــــَ
يــــــــــبُ     َك َحســــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ وحمــــــــــًا عــــــــــَ ــــــــــَ ا يـ وُم هبــــــــــَِ قــــــــــُ ــــــــــَ  يـ

  
َُّم منه ، قال:  الِحيبَةُ و  :  َما يُتَأَث

ٌر و  ائـــــــــــِ اِء غـــــــــــَ َ
َن املـــــــــــ وحٌ  مـــــــــــِ ُه شـــــــــــــــــــــــــَ ب  لـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــُ

ُه     نـــــــــــح ف  عـــــــــــَ ِه كـــــــــــَ ةَ بـــــــــــِ يـــــــــــبـــــــــــَ وِّبُ  ا ـــــــــــِ حـــــــــــَ تـــــــــــَ ُ
 املـــــــــــ

  
ً  أَثَِم ،:  يَُحوبُ  بَِكَذا َحابَ  قَدْ و:  ، قاله أَبو عبيد َحْوبٌ و ُحوبٌ  وُكلُّ َمأْثَم  ُحْبتُ و ، ِحيبَةً و ِحيَاباً ،:  ، وفي نسخة ِحيَابَةً و َحْوبَةً و ويَُضمُّ ، َحْوبا

 : أَثِْمُت ، قال النابغةُ :  بَِكَذا

__________________ 
 رقتها وتوجعها.:  وحتوهبا:  ( يف اللسان1)
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 ؟ألك حوبة:  أن رجاًل سبله اإلذن يف اجلهاد ا فقا :  ويف النهاية« إين:  فقا »:  ( يف اللسان2)
 الصحاح.( سقطت من 3)
 رعش العظام.:  ويف الصحاح واللسان مادة بث« رغش البنان» ( كذا ابألصر واللسان4)
 ذات حوبة ا وذات حوابت.:  ( يف اللسان5)
 .2( سورة النساء اآية 6)
 َحوحبة.:  ( ضبرت اللسان7)
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ٌم  ا َرحــــــــــِ ٍث إهنــــــــــ َ يــــــــــُ  بــــــــــَن َريــــــــــح غــــــــــِ ًا بــــــــــَ ربح  صــــــــــــــــــــــــَ

مح     تـــــــــــُ ـــــــــــح بـ َ  حـــــــــــُ مح ِبـــــــــــِ كـــــــــــُ تـــــــــــح َبانخـــــــــــَ ا فـــــــــــَ اعِ هبـــــــــــَِ جـــــــــــَ  عـــــــــــح

  
 الَحْوبُ و اإِلثُم ،:  الُحوب:  ، وقال الزّجاج َحاَب يَُحوبُ  ، للقاتِِل ، وقد الَحائِبُ :  وبَنُو أََسٍد يَقُولُونَ :  ، قال األَزَهِريّ  أَْحَوبُ و وفاُلٌن أََعقُّ 

ُجِل ، تقولُ  ً :  فِْعُل الرَّ بَا:  قالَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النبّي » في حديث أَبي ُهَريرةَ و ، كقولك خاَن َخْوناً ، َحاَب َحْوبا ً  َسْبعُونَ  الّرِ ،  َحْوبا

بَا ِعْرُض الُمْسِلم ِه ، وأَْربَى الّرِ ُجِل َعلَى أُّمِ ً  (1)قوله :  قال َشِمرٌ  «أَْيَسُرَها ِمثُْل ُوقُوعِ الرَّ وَن َضْرباً ِمَن اإِلثِْم ، وقال الفراء ، كأَنَّه َسْبعُ  َحْوبا

ً  إِنَّه كانَ » اإِلثُْم العَِظيُم ، وقََرأَ الَحَسنُ :  في قوله تعالى  في الَحديثو أَي ُظْلماً ، «ِإنَُّه كاَن ُحوابً )عن قَتَاَدةَ أَنَّه قال  (2)َوَرَوى َسِعيٌد « َحْوبا

ً :  َكاَن إَِذا َدَخَل إِلَى أَْهِلِه قال» ً  َعلَْينَا (3)اَل يُغَاِدُر  تَْوبا  .«َحْوبا

 : ، األَِخيُر عن خاِلِد بِن َجنبَة ، قال الشاعر الَوْحَشةُ ، ويَُضمُّ فيهما:  قيلَ و الُحْزنُ :  الَحْوبُ و

 َ ُوبُ  (4)ِإن  َطرِيَ  ِمثـحَقب 
 أَْي َوْعٌث َصْعٌب ، وقيل في قول أَبِي ُدَواٍد اإِليَاِدّيِ.

َباُء و يـَوحماً  رُِكُه الن كح  (5) ا ُوبُ َسُتدح
 أَيُّوبَ  أُمِّ  َطاَلقَ  إِنَّ » أَيُّوبَ  أُمِّ  َطاَلقِ  إِلى َذَهبَ  وقَدْ  ، األَْنَصاِرّيِ  أَيُّوبَ  ألَبِي وسلموآلهعليههللاصلىقولَهُ  أَيِ الَوْحَشةُ ، وبه فَسََّر الَهَرِويُّ 

ََّمه بَِطاَلقَِها ألَنََّها كانَْت ُمْصِلَحةً له في ِدينِه.:  ابُن األَثِيرِ التفسيُر عن َشِمٍر ، قال  «لَُحوبٌ   أَي لَوْحَشةٌ أَْو إِثٌْم. وإِنََّما أَث

 :  ، أَي فَنَّْيِن وَضْربَْيِن ، قال ذو الرّمة َحْوبَْينِ  ، ورأَْيُت منه َحْوبَْينِ  ، يقال َسِمْعُت ِمْن َهذا الفَنُّ :  الَحْوبُ و

ضُ  مــــــــــــــَ الِ   َتســـــــــــــــــــــــــــح ِه األَفــــــــــــــح ائــــــــــــــِ هــــــــــــــَ يـــــــــــــــح نح تـــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ

ا ِ     مـــــــــــــــَ ِن الشـــــــــــــــــــــــــــــِّ ِا وعـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــي ِن ال  عـــــــــــــــَ

  

 ِ  ِمنح َ َاِهِم اأَلغحَوا ِ  َحوحَباح

 :  والَحاَجةُ ، وأَنشد ابن األَعرابيّ  (6) [والَمْسَكنَةُ ]الَجْهُد :  الَحْوبُ و

تــــــــهــــــــا و  حــــــــح نــــــــَ يــــــــِ  مــــــــَ نــــــــِ ــــــــفــــــــَ ر ال ثــــــــح ة مــــــــِ احــــــــَ فــــــــ   صــــــــــــــــــــــُ

اَ  ابـــــــــــِن     يـــــــــــَ وحبٍ عـــــــــــِ هح  حـــــــــــَ ارِبـــــــــــُ ُه أَقـــــــــــَ تـــــــــــح ـــــــــــَ بـ ـــــــــــ  نـ  جـــــــــــَ

  
ةٌ و ويوجُد في بعض  الَوَجعُ :  الَحْوبُ و النَّْوع ، َرُجٌل َمْجُهوٌد ُمْحتَاٌج ، ال يَْعنِي في ُكّلِ ذلك رُجالً بعَْينِه ، إِنََّما يُِريُد هذا َحْوبٍ  ابنُ :  قال َمرَّ

ُجوُع ، وهو َخَطأٌ.  ع بِديَاِر َربِيعَةَ.:  الَحْوبُ و النسخ ُهنَا الرُّ

ْخُم ، قاله الليث ، وأَنشد للفرزدق. الَجَملُ :  الَحْوبُ و  الضَّ

ا وَ  اهنــــــــــــــَِ تـــــــــــــــَ ٌة يف خـــــــــــــــِ تح أَزحِديـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ ا َرجـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

ِد وَ     لــــــــــح تح يف جــــــــــِ رِبــــــــــَ وحبٍ اَل شـــــــــــــــــــــــَ بِ  حــــــــــَ لــــــــــ  عــــــــــَ  مــــــــــُ

  
َي الجَ :  قال ً  َملُ وُسّمِ َي الغَُراُب غاقاً بَصْوتِه ، وقال غيُره َحْوبا َي البَْغُل َعَدساً بَزْجِرِه ، وُسّمِ  ثُمَّ َكثُرَ  الَجَملُ :  الَحْوبُ :  بَزْجِرِه ، كما ُسّمِ

َحْل وَحٍل :  وللناقَةِ  بكْسِرَها حابو لّثَةَ البَاءِ ُمثَ  َحْوبٌ :  فَقَالوا َزْجُر البَِعيِر ِليَْمِضيَ :  الَحْوبُ :  ، وعن الليث َحتَّى صار َزْجراً له استعمالُه

َر َدَخلَه التنويُن ، (8)زجٌر لذكوِر  َحْوب:  ، وقال ابن األَثير (7)وَحلَى  في و اإِلبِل ، ِمثْل َحْل إِلنَاثَِها ، وتَُضمُّ الباُء وتُْفتَُح وتُْكَسُر ، وإِذا نُّكِ

ً :  آيِبُوَن تَائِبُوَن ، ِلَربِّنَا َحاِمُدونَ :  أَنَّهُ كاَن إَِذا قَِدَم ِمْن َسفٍَر قَالَ » الحديث ً كأَنَّهُ لّما فََرَغ من كالمِ  «َحْوباً َحْوبا ً  ه َزَجَر بعيَره ، فَحْوبا  َحْوبا

 بمنزلة َسْيراً َسْيراً.

مِّ  الُحوبُ و  :  ، قال الُهَذِليُّ ، وقِيَل ألَبِي ُدَواٍد اإِلياِدّيِ  الَهاَلكُ :  بالضَّ

ُه و  ــــــــــَ ت المــــــــــَ تح ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ال ِن وِإنح طــــــــــَ ر  ِحصــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــُ

رَاُء و     كـــــــــح ُه الـــــــــنـــــــــ  رِكـــــــــُ دح يـــــــــُ وحمـــــــــًا ســـــــــــــــــــــــَ وبُ يــــــــــَ  (9) ا ـــــــــُ
  

__________________ 
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 سبعون حواً.:  قوله:  ( يف اللسان1)
 سعد.:  ( يف اللسان2)
.:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية3)  ال تُغادرح
 وما أثبتناه عن اللسان.« متعب» ( ابألصر4)
 النكراء.:  ( يف اللسان5)
 ( زايدة عن القاموس.6)
األوىل خبطه بفتح ا اء وســـــــكون الالم والثانية بفتح ا اء وكســـــــر الالم والثالثة بفتح ا اء وكســـــــر الالم ضـــــــبرت »:  ( هبامش املطبوعة املصـــــــرية7)

ومن خفيف هذا الرســـم حر وحر إلانث اإلبر :  وســـكون الياء والذي يف القاموس حر حر منونتا أو حر مســـكنة ويف اللســـان قا  امن ســـيدة
 .«خاصة ويقا  حال وحل  ال حليت اه

 لذكورة.:  ابألصر والنهاية ا ويف اللسان ( كذا8)
 ستدركه النكباء.:  ( فيما مّر قريباً 9)
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قاله  والنَّْفسُ  َحْوب هؤاَلِء ِعيَاُل ابنِ :  ، عن ابن األَعرابّي ، ويقال والباََلءُ  الغَمُّ والَهمُّ :  الُحوبُ و ٍء يَْهِلُك وإِن طالْت سالَمتُه.أَي ُكلُّ امِرى

 والظُّْلُم. ضُ والَمرَ  أَبو زيد

بُ و عُ :  التََّحوُّ ُن ، ويقال التََّوجُّ بُ  فالنٌ :  والشَّْكَوى والتََّحزُّ ُع ، وفي الحديث يَتََحوَّ بُ  َما َزاَل َصْفَوانُ » ِمْن َكَذا أَي يَتَغَيَُّظ منه َويَتََوجَّ  يَتََحوَّ

بُ  ، «ِرَحالَنا عٍ ، أََراَد به :  التََّحوُّ  ِشدَّةَ ِصيَاِحِه بالدَُّعاِء ، وِرَحالنا منصوٌب على الظَّْرِف.َصْوٌت َمَع تََوجُّ

 :  وقال ُطفَْيٌل الغَنَويّ 

ٍر  جــــــــــــ  َداَة  ــــــــــــَُ ا غــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــح ا ُذقـ مــــــــــــَ وا كــــــــــــَ ُذوقــــــــــــُ  فــــــــــــَ

اِداَن و     بـــــــــــَ ِة يف َأكـــــــــــح يـــــــــــح َن الـــــــــــغـــــــــــَ و بِ مـــــــــــِ حـــــــــــَ  الـــــــــــتـــــــــــ 

  
بُ :  وقال أَبو ُعبيد ُُّم ِمن :  في غيِر هذا التََّحوُّ بُ  ِء ، وفالنٌ الْشيالتَّأَث َُّم ، يَتََحوَّ بَ و من كذا أَي يَتَأَث ل ، وبعُضهُ :  تََحوَّ ََّم ، وهو من األَوَّ تَأَث

بُ  ُهوَ :  قريٌب من بعٍض ، ويقاُل الْبِن آَوى ُر  يَتََحوَّ بو ، (1)، ألَنَّ َصْوتَه كذلك ، كأَنَّه يَتََضوَّ َع ،:  في ُدَعائِهِ  تََحوَّ ً  بُ التََّحوُّ و تََضرَّ :  أَيضا

يَاُح ، قال العّجاج  :  البَُكاُء في َجَزعٍ وِصيَاحٍ ، وُربََّما ُعمَّ به الّصِ

تح عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــه ِإَذا و  ر حــــــــــــــــــــَ و ابصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  حتــــــــــــــــــــََ

ا    بــــــــــَ لــــــــــ  يــــــــــَر الصــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــِ وحِف الســــــــــــــــــــــــ  ُب اجلــــــــــَ  َرواجــــــــــِ

  
بُ و ً  التََّحوُّ بَ :  والتََّحنُِّث ، وهو إِْلقَاُء اإِلثْم والِحْنِث عن نفسه بالِعبَاَدةِ ، ويقال كالتَّأَثُّم وهو اإِلثْمُ  عن نَْفِسه ، الُحوبِ  تَْركُ :  أَيضا إِذا تَعَبََّد  تََحوَّ

تَفَعََّل لإِلثْبَاِت أَْكثََر منها » (2)، قاله ابن ِجنّى ، فهو من باِب السَّْلِب ، وإِن كانت 
 للسَّْلِب. (2)

بُ و بُ و الُمتََحّوِ ثٍ ك الُمَحّوِ دٍ  ُمَحّدِ  ، ومثلُه في لسان العرب. َمْن يَْذَهُب َمالُهُ ثُمَّ يَعُودُ :  وَضبََطه الصاغانّي كُمَحمَّ

 :  قال ُرؤبة َحْوبَاَواتٌ  ج قاله أَبو زيد ، النَّْفسُ :  (3) [ساكنة الواو]ُمْمُدوداً  الَحْوبَاءُ و

ٍر وَ  اتـــــــــــــــــــِ وحاَبَءهُ قـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــِ   حـــــــــــــــــــَ نح َأجـــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــِ

لـــــــــــــِ     ثـــــــــــــح ُه مـــــــــــــِ َ  لـــــــــــــَ يـــــــــــــح يلـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ثـــــــــــــح َن مـــــــــــــِ  ي وأَيـــــــــــــح

  
 : ُروُح القَْلِب قال:  الَحْوبَاءُ :  وقيلَ 

 حِبَوحاَبِئَهانـَفحٍ  َ ُوُد و 
وَجَزَم أَبُو َحيَّاَن في بَْحِث القَْلِب من شرح التسهيل أَنََّها مقلوبة من :  قال شيُخنَا «نَْفِسهِ  َحْوبَاءَ  فَعََرَف أَنَّهُ يُِريدُ » وفي حديث ابِن العَاِص 

 َحْبَواء ، وعليه فموضعُه في الُمْعتَل ، وسيأْتي.

 بَْيَن تَِعّز والَجنَِد. ع باليََمنِ :  َحْوبَانُ و

اج. اإِلثْمُ  ، وهو الُحوبِ  َصاَر إِلى:  أَْحَوبَ و  ، نقله الزجَّ

ً و َب تَْحِويبا ْجَر والِحَكايَاِت  ، والعََرُب تُجرُّ ذلَك ، َحْوِب َحْوبِ :  ، أَي قال له َزَجَر بِالَجَملِ :  َحوَّ ولو ُرِفَع أَو نُِصَب لكاَن جائزاً ، ألَنَّ الزَّ

ُك أََواِخُرَها على غيِر إِْعَراٍب الزٍم ، وكذلك األََدَواُت التي ال تتَمكَُّن في التَّْصِريف ، وإِذا  َل من ذلك شي (4)تَُحرَّ ء إِلى األَْسَماء ُحِمَل ُحّوِ

 :  ُمْجَرى األَسماِء ، كقول الُكميتعليه األَِلُف والالم فأُْجِرَي 

ا  ـــــــــــــــَ ي َر الســـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــح ب ـــــــــــــــَ ة اأَلوحِب قـ لـــــــــــــــَ رحجـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــََ

وحبُ ِط و     ُر  ا ــــــــــــــَ رح وا ــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ا يـ مــــــــــــــ  (5)لــــــــــــــَ
 

  
 ال َمَشْيَت. َحابِ و ال َمَشْيَت ، َحابٍ و اَل َمَشْيَت ، َحبٍ و ال َمَشْيَت ، (6) َحبْ :  وُحِكيَ 

 :  الِكنَانَةُ قال:  َحْوبٍ  واْبنَةُ 

ُة  نــــــــــــَ َي ابـــــــــــــح وحبٍ هــــــــــــِ َا آَزَرتح  حــــــــــــَ عــــــــــــِ  أَم  ِتســــــــــــــــــــــــــح

هح     بـــــــــــــُ ا َذَوائـــــــــــــِ اهـــــــــــــَ بـــــــــــــَ رِي جـــــــــــــَ ٍة متـــــــــــــَح قـــــــــــــَ  َأخـــــــــــــا ثـــــــــــــِ
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،  َحْوبُ  َحْوبُ :  َحْرفَُها ، وفي َكالِم بعِضِهم:  أََخائِقٍَة ، يَْعنِي َسْيفاً ، وَجبَاَها:  يَِصُف ِكنَانَةً ُعِملَْت ِمْن ِجْلِد بَِعيٍر وفيها تِْسعُوَن َسْهماً ، وقولُه

إِنَّهُ يَْوُم َدْعٍق وَشْوٍب 
ْوِب. (7)  اَل لَعاً ِلبَنِي الصَّ

يّ  الَحْوأَبُ و ِل الفَْصلِ  وقد ذكر« َحأَب» وحقُّه أَْن يُْذَكَر في:  َذَكَره الجوهريُّ ُهنَا ، قال ابن بَّرِ  وتقدم في في أَوَّ

__________________ 
 .«يتضرر» ( عن اللسان ا وابألصر1)
 .«. منه.. كان»:  لسان( ال2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 فِإذا.:  ( اللسان4)
 رجلة األوب :  قوله  رجلة اخل كذا خبطه وشــــــطره الثاين غري مســــــتقيم الوزن واملعىن ا والذي يف التكملة هكذا»:  ( هبامش املطبوعة املصــــــرية5)

 أثبتناه.وهذا ما « قبر السياط وا وب ملا يقر وا ر وهو الصواب
قوله وحكي حب اخل ضــــبطه خبطه شــــكال األو  بفتح ا اء وســــكون الباء والثاين والثالث بكســــرتا حتت الباء »:  ( هبامش املطبوعة املصــــرية6)

 «والرابض بكسرة حتت الباء.
 فكاألصر.وما يف نسخ اللسان املوجودة با أيدينا « ضبطت يف اللسان مرفوعة منونة» ( هبامش املطبوعة الكويتية7)
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َثر
َ
راً فَهرح يـُبحطَبُ اِبلس َماِر ا كَسَحاٍب ا َلَ ٌ « َحوحَبَك َهرح يـُعحَتُم ابلس َمارِ » الشرح ما يـَتَـَعل   به هناَ  ا ويف امل َأي ازحُجرح َزجح

رََكه َشيُخنا. ؟َكثـَُر َماُ ه ا َأي ِإذا كاَن ِقرَاَ  َلَاراً َفَما اإِلبحطَاءُ  َرُب ِلَمنح مَيحُطُر مُث  يـُعحِط  قَِلياًل ا استدح  ُيضح
 َفْصُل اخلَاءِ 

ٌ  َخبٌّ  كقُْنفٍُذ ، الذي يَْسعَى بْيَن الناِس بالفََساِد ، وَرُجلٌ  الُجْربُزُ  وهو الَخدَّاعُ :  بالفَتْحِ  الَخبُّ :  [خبب] لُه  ويُْكَسرُ  َخبَّةٌ  ، واْمَرأَة ا  (1)أَوَّ ، وأَمَّ

ح الجوهرّي بأَنه  الَخبَّ  صريح إِطالِق المصنِف كما يقتضيه اصطالُحه أَن:  الَمْصَدُر فبالَكْسِر اَل َغْيُر ، وقوُل شيخنا إِنما يقاُل بالفَتْحِ وصرَّ

 َخبٌّ  َرُجلٌ :  ظاهٌر ، وفي لسان العرب ويكسر ، كما هو:  يقال بالفَتْح والكْسِر ، ففي كالمه قُُصوٌر ، عجيٌب ، وكأَنَّه َسقَط من نسخته قولُه

 :  ، قال الشاعر الَخبُّ و الِخبُّ  َخدَّاٌع ُجْربٌُز َخبِيٌث ُمْنَكٌر ، وهو:  ِخبٌّ و

َت وَ  ا أَنـــــــــــــح بِّ مـــــــــــــَ وِر َواَل الـــــــــــــِذي  ابخلـــــــــــــَ تـــــــــــــُ  اخلـــــــــــــَ

ا    هــــــــــَ ومــــــــــًا أََذاعــــــــــَ رَاَر يــــــــــَ وحدَِع اأَلســــــــــــــــــــــــح ــــــــــُ تـ  ِإذا اســــــــــــــــــــــــح

  
ِضدُّ  الَخبُّ و الذي ال يَْفُطُن للشَّّرِ ،:  فالِغرُّ  «لَئيمٌ  َخبٌّ  الُمْؤِمُن ِغرٌّ َكِريٌم والَكاِفرٌ » وفي آَخرَ  «واَل َخائِنٌ  بٌّ خَ  ال يَْدُخُل الَجنَّةَ » وفي الحديث

 ال يَْخَدُعنِي. الَخبَّ  ولكنَّ  َخبٍّ بِ  إِنِّي لَْستُ :  قال ابُن ِسيِرينَ و ، َخبًّا َما ُكْنتُ :  َضبٌّ ، ويقالُ  َخبٌّ  الِغّرِ وهو الَخدَّاُع الُمْفِسُد ، وَرُجلٌ 

ِطئ بالحاِء المهمِلة ، ويُوجُد في بعض النسخ بالجيم وهو َغلٌَط ، الَحْبلُ :  الَخبُّ و ْمِل الالَّ . باألَْرِض  الالصقُ  ِمَن الرَّ  ، نقله الصاغانيُّ

ُ  (2) َسْهٌل بين َحْزنَْيِن تكونُ :  الَخبُّ و  ، قاله أَبو عمرو ، وأَْنَشَد لعَِدّيِ بِن زيٍد قال لنَِديِمه َعبِد ِهْند بِن لَْخٍم. فيه الَكْمأَة

ًة  ــــــــــــــــ  ي عــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح َبُة رِب مــــــــــــــــح ــــــــــــــــكــــــــــــــــَ َك ال ــــــــــــــــَ ىَن ل   ــــــــــــــــُح

بِّ     ـــــــــصح  ابخلـــــــــَ ي ـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــِ َد  يف َأصـــــــــــــــــــــــو  ال ـــــــــح ن ـــــــــَ  تـ

  
مِّ  الُخبُّ و  أَْخبَابٌ :  والَجمعُ  ِلَحاُء الشََّجِر ، والغَاِمُض من األَْرِض :  بالفَتْحِ ، كما نقله شيُخنا عن بعض شيوخه الُمَحقِِّقينَ  الَخبِّ  لغةٌ في بالضَّ

 .ُخبُوبٌ و

هو و هو ماٌء ِلغَنِّيٍ بالُكوفَِة ،:  كذا ضبطه الصاغانيُّ ، وأََعاَده المصنُف فيما بعُد أَيضاً ، وضبطه غيُره بالفَتْحِ ، وقال ع:  بالَكْسرِ  الِخبُّ و

 ً ، إِذا اْضَطَربَْت  الِخبُّ  في التهذيب يقال أََصابَُهم .َخبَّ يَِخبّ  بهُم البَْحُر ، (3) َخبَّ  ، إَِذا خبٌّ  أََصابَُهمْ :  ِطرابُه يقالواضْ  َهيََجاُن البَْحرِ :  أَيضا

يَاُح في َوْقٍت معلوم تَْلَجأُ السُّفُُن فِيه إِلى الشَّّطِ ، أَو يُْلقَى األَْنَجُر  وهو ثََوراُن البَْحِر ، قالَهُ  ، بالَكْسرِ  كالِخبَاب ، (4)أَْمَواُج البَْحِر ، واْلتََوِت الّرِ

ا َرِكَب البَْحَر أََخَذُهمْ أَنَّ يُونَُس عليِه وع» في الَحِديثو ابن األَْعَرابّي ، البَْحُر إِذا  َخبَّ :  يقال «َشِديدٌ  ِخبٌّ  لَى نَبِييِّنَا أَْفَضُل الصالةِ والسالم لَمَّ

يُح واْضَطَرَب الَمْوُج.:  الِخبُّ  َهاَج وأَصابَُهمُ :  البَْحرُ  َخبَّ :  ومن المجاز:  اْضَطَرَب ، وفي األَساس  اْلتََوْت عليهُم الّرِ

َكةً في قول ابن األَْعرابِّي ، وقد كالَخبَبِ  والفََساُد ، الِخَداُع والُخْبَث والِغشُّ  بالكسر الِخبُّ و  َخبِْبتَ  وقد الِخبِّ  ، وهو بَيِّنُ  خبَّ يَِخبُّ ِخبًّا ُمَحرَّ

 .«!َخبَّ  َما تََكلََّم أََحٌد بالفَاِرِسيَِّة إِالَّ » في حديث ُعَمرَ و ، َخابَّ   َعلَىُمْدِغٌل ، َكأَنَّهُ :  ُمَخابٌّ  تَْعلَُم ِعْلماً ، وَرُجلٌ  كعَِلْمتَ  تََخبُّ ِخبًّا يا َرُجلُ 

ُجِل َعْبداً أَْو أََمةً ِلغَْيِره ، ويقالُ :  التَّْخبِيبُ و َخَدَعهُ ،:  َخبَّبَهُ و فالٌن ُغاَلِمي ، أَي َخَدَعهُ ، وقال أَبو بكر  َخبَّبَ و ، فَأَْفَسَدَها ، َخبَّبََها إِْفَساُد الرَّ

 : أَْفَسَدهُ عليِه ، وأَنشد:  َمْعنَاهُ :  فالٌن على فالٍن َصِديقَه َخبَّبَ :  في قولهم

َخبِّبِ أَُميحَمة أَمح َصاَرتح ِلَقوحِ  
ُ
 امل

َكةً  الَخبَبُ و َملِ  هو وأَ  أَي اإِلْسَراعِ في الَمْشيِ ، َضْرٌب ِمَن العَْدوِ :  ، ُمَحرَّ َكةً ، قاله بعُض اللُّغَِويِّينَ  كالرَّ أَْن يَْنقَُل الفََرُس أَيَاِمْنهُ  هو أَو ، ُمَحرَّ

ةً ، و:  وِرْجلَْيِه ، وكذلك البَِعيُر ، والُمَراَوَحةُ  أَْن يَُراِوَح بين يََدْيهِ  هو َجِميعاً وأَيَاِسَره َجِميعاً ، أو ةً أَْن يَقُوَم على إِْحَداُهَما َمرَّ على األُْخَرى َمرَّ

م ، على غيِر ِقيَاٍس ، وقال شيُخنا َخبَّ يَُخبُّ  ، وقد السُّْرَعة ُهوَ :  الَخبَبُ :  قِيلَ و ، ألَنَّ القاعدةَ في الِفْعَل الُمَضاَعِف أَن يكوَن :  ، بالضَّ

ّمِ على ِخاَلفِ   مضاِرُعه بالَكْسِر إِالَّ ما َشذَّ فجاَء بالضَّ

__________________ 
 وقد نكسر خا ه.:  ( يف اللسان1)
 يكون.:  ( اللسان2)
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 هاج.:  ( اللسان3)
قوله األجنر مرساة السفينة خشبات يفري بينها الرصاص املذاب فتصري كصخرة إذا رست السفينة معرب لنكر اه »:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)

 .«أفاده اجملد
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ُرون  َتب  و  ا َخَبباً و  َخِبيباً و  َخبنا ِإذا َعَدا خب  َلُب  :  ِفعحاًل منهاالِقَياِس ا وهي مثَانَِية وِعشح  :  حكاه ثعلٌب وأَنشد اخح
رَا  َدُة الــــــــــــقــــــــــــَ انــــــــــــَ ا ُمســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــَ نـــــــــــــح َرُة الــــــــــــثـــــــــــــ  ذَكــــــــــــ   مــــــــــــُ

ٌة     يـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــِ ب  مجـــــــــــــــــَُ تـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــبُ  ختـــــــــــــــــَح نـــــــــــــــــِ  مُث  تـــــــــــــــــُ

  
ً  َخبَّ  أَنَّهُ َكاَن إَِذا َطافَ » بِِهم َدَوابُُّهْم ، وفي الحديث تَُخبُّ  ، ُمِخبِّينَ :  صاِحبَُها ، ويقال َجاُءوا أََخبََّها قدو في و وُهَو َضْرٌب ِمَن العَْدِو ، «ثاََلثا

أََراَد أَنَّ  (1) «أَو تَِصيُدونَ  تَُخبُّونَ  َهلٌ » في حديث ُمفَاَخَرةِ ِرَعاِء اإِلبِِل والغَنَمِ و «الَخبَبِ  ما ُدونَ :  وُسئَل َعِن السَّْيِر بالَجنَاَزةِ فقَالَ » الَحِديث

 .(2)في آثَاِرَها ، وِرَعاَء اإِلبِِل يَْحتَاُجوَن إِليه إَِذا ساقُوَها إِلى الَماِء  يَْخبُّوا ِرَعاَء الغَنَِم ال يَْحتَاُجوَن أَنْ 

ّمِ ، وهذه  الُخبُّ و ، كالِعَصابَِة ، كالَخبِيبَةِ  َطِويلَةٌ  أَْو ِخْرقَةٌ  َذَهاِب اللَّْحم ،من :  ، وفي ِجْلدٍ  َطِريقَةٌ ِمْن َرْمل أَْو َسَحابٍ :  ُمثَلَّثَةً  الَخبَّةُ و بالضَّ

 :  عن اللِّْحيَانّي ، وأَنشد

ٌَة  رب  ٌر  ـــــــــــــــــــــــــــَُ ا رِجـــــــــــــــــــــــــــح بٍّ هلـــــــــــــــــــــــــــََ ُ   خبـــــــــــــــــــــــــــِ
اُح و     ا ُأجــــــــــــــــَ ُهــــــــــــــــَ رتِّ َر  مــــــــــــــــا ُيســــــــــــــــــــــــــــــَ (3)ُأخــــــــــــــــح

 

  
ْمِل كَهْيئَ  الُخبَّةُ :  وقال أَبو حنيفةَ  :  ، وقال غيُره الَخبِيبَةُ و الِخبَّةُ  ِة الفَاِلِق غيَر أَنََّها أَْوَسُع وأََشدُّ اْنتَِشاراً ، ولْيَسْت لها ِجَرفَةٌ ، وهيِمَن الرَّ

ْمِل والسََّحاِب ، وهي من الثَّْوبِ :  (4)بالَكْسِر  الِخبَّةُ  ةِ ، وقال األَْصمعيّ :  الطَِّريقَةُ مَن الرَّ بَّةُ  الِخبَّةُ :  ِشْبهُ الطُّرَّ بَابَةُ  الَخبِيبَةُ و والّطِ ُكلُّ :  والّطِ

 : هَذا َطَراِئُق ِمْن َرْمٍل وَسَحاٍب ، وأَنشَد قوَل ذي الرّمة

ِر أَنـحَقاٌء هَلَا  َمِة الر مح  ِخَببُ ِمنح ُعجح
:  الثَّْوبِ  ُخبَّةُ :  أَي أَْخَرَج ، وقال َشِمرٌ  ُخبَّةً  ِمْن ثَْوبه اْختَبَّ و لََها ِحبَُب ، وهي الطََّرائُِق أَيضاً ، وقد تقدَّم ذكُره في َمحلّه ،:  َرَواهُ غيُرهوَ 

تُه.  ُطرَّ

عٌ  َخلَقٌ :  (*) ، كِعنَبِ  ِخبَبٌ و أَْخبَابٌ  ثَْوبٌ و َق. في األَساس َخبَائِبُ و ، عن اللِّْحيَانّي ، ُمتَقَّطِ اْعِصْب :  «خبب» أَْيضاً ، مثل َهبَائِب ، إِذا تََمزَّ

 .(5) [مثل شبارق] َخبَائِبُ  ، وهي ِشْبهُ ِطيٍَّة مَن الثْوِب ُمْستَِطيلٍَة ، وثَْوبٌ  (5) [الخبيبة]و بالُخبَّةِ  يََدكَ 

لَْحُم َطَواِرِهَما ، :  الَمتْنَْينِ  َخبَائِبُ و ، َخبِيبَةٌ :  ُكلُّ َخِصيلَةٍ :  منه يَْخِلُطَها َعقٌَب ، وقِيلَ  (6)الَخِصيلَةُ :  ، وقيلَ  الشَِّريَحةُ ِمَن اللَّْحمِ :  الَخبِيبَةُ و

 :  قال النابغة

لـــــــــًة  يـــــــــح ن  لـــــــــَ َواهـــــــــُ فـــــــــًا قـــــــــد طـــــــــَ َر ُغضـــــــــــــــــــــــح  فـــــــــَبرحســـــــــــــــــــــــَ

ن      هـــــــــــُ مـــــــــــُ ىت   ـــــــــــَح َن حـــــــــــَ ظـــــــــــح يـــــــــــ  قـــــــــــَ ـــــــــــَ بُ تـ ائـــــــــــِ بـــــــــــَ  خـــــــــــَ

  
أَْي ُكتٌَل وِزيٌَم وقَِطٌع ونحُوه ، وقال أَوُس بن  َخبَائِبُ  (7)لَْحُمهُ :  َطَرائُِق تَُرى في الِجْلِد ِمْن َذَهاِب اللَّْحِم ، يقال:  اللَّْحمِ  َخبَائِبُ :  الَخبَائِبُ و

 :  َحَجرٍ 

 ِ اح نــــــــَ يـــــــــح ُر الــــــــعــــــــَ ًد  غــــــــائــــــــِ بَ صــــــــــــــــــــــَ بــــــــ  ُه  خــــــــَ مــــــــَ   ــــــــَح

فُ     اســــــــــــــــــــــِ َوُد شــــــــــــــــــــــَ َو َأســــــــــــــــــــــح هــــــــح ــــــــَ ٍة فـ يــــــــح ــــــــَ ُم قـ ائــــــــِ  لــــــــََ

  
 وُكلُّ :  ُكلُّ ما اْجتََمع فَطاَل ِمَن اللَّْحِم ، قال:  الَخبِيبَةُ :  لَْحَمهُ ، وَخدََّد لَْحَمهُ أَي َذَهَب فَِريئَْت له َطَرائُِق في ِجْلِده ، وقال أَبو عبيدة َخبَّبَ :  قال

الِقْطعَةُ من :  الَخبِيبَةُ :  الفَِخِذ ، ولَْحُم الَمتِْن ، وقال الفراءُ  يبَةَ َخبِ  أََخذَ :  ِذَراعٍ كانْت أَو َغْيِرها ، ويقال (8)ِمْن لَْحم فهو َخِصيلَةٌ ، في  َخبِيبَةٍ 

َعلَى َما  الَخبِيبَةُ  ، (9)ِمَن اللَّْحم أَي َشِريَحةً منه  ُخبَّةً  قََطعَ :  ومن المجاز:  ِهَي الِعَصابَةُ ، وفي األَساس:  الَخبِيبَةُ :  الثَّْوِب ، وقال غيُره

دةِ ، وقد تقدََّم ِذكُرهُ في َمَحلِّه ،  الصُّوف ، بالجيم والنون هو الَجنيبة بمعنَى ُصوٍف ، وَغِلَط الجْوهريُّ ، وإِنََّمالَْيَس بِ  َعَرْفتَ  والباِء الموحَّ

ة اللغة ، وقد نقل في لسان العرب بعضاً منه ، قال ُصوُف الثَّنِّيِ ، :  بِيبَةُ الخَ :  وهذا الذي أَْنَكَره المؤلُف على الجوهرّي هو قوُل أَْكثَِر أَئِمَّ

 ً ِخْرقَةٌ تَْلبَُسَها :  الَحنَّةُ « حنن» وأَخطأَ الليُث حيث َذَكر في ترجمة:  وهو أَْفَضُل ِمَن العَِقيقَِة ، وهي ُصوُف الَجَذعِ وأَْبقَى وأَْكثَُر ، وفيه أَيضا

ي َرأَْسَها ، قال األَزهريُّ   هو تَْصِحيٌف ،:  الَمْرأَةُ فتُغَّطِ

__________________ 
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 .«لبون أو يصيدون» ( عن النهاية ا وابألصر1)
. أي ويعزبون هبا إىل املرع  ا فيصــــــــــــــيدون الظباء والرائ  وأولئك ال يبعدون عن املياه والناس ا فال .. قوله ورعاء اإلبر:  ( هبامش اللســــــــــــــان2)

 .«يصيدون
 جمربة بد   ربة.:  ويف اللسان« األو  السرتقا  اجملد األجاح مثلثة » ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 واخلبيبُة واخلَب ُة واخلِب ُة.:  ( يف اللسان4)

 [.وخباِئبُ : ] يف القاموس )*(
 ( زايدة عن األساس.5)
 اخلصلة.:  ( اللسان6)
 للحم.:  ( اللسان7)
 أثبتنا ما واف  اللسان.« ويف» ( ابألصر8)
 من اللحم وخبيبة.وقطض د َخب ة :  ( عبارة األساس9)
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 ا وأَم ا اب َاِء والن وِن َفاَل َأصحَر له يف ابِب الثَِّياِب. اخلَب ةُ :  والذي أَرَاهُ 
ُجلُ  َخبَّ و الفََرُس َجَرى َخبَّ و (1) َطاَل واْرتَفَعَ :  والسَّفَى النَّبَاتُ  َخبَّ  من المجازو نََزَل الُمْنَهبَِط ِمَن األَْرِض :  َخبَّ و َمنََع ما ِعْنَدهُ :  َخبًّا الرَّ

 َخدَّاعاً. أَي َخبًّا َصارَ :  فاَُلنٌ  َخبَّ و وتاََلَطَمْت أَْمَواُجه ، وقد تَقَدََّم ، اْضَطَربَ :  البَْحرُ  َخبَّ و ولُْؤماً ، بُْخالً  َواَل يُْشعََر به ِليُْجَهَل َمْوِضعُهُ 

مِّ  الُخبَّةُ و  بُُت في َحَوالَْيِه البُقُوُل.تَنْ  ُمْستَْنقَُع الَماءِ :  بالضَّ

 :  ، قال األَخطل (2)اْسُم أَْرٍض :  ويقالُ  ع:  ُخبَّةُ و

رَتِي  قــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــه َوَوىل  يـ تح عــــــــــــن هــــــــــــَ ــــــــــــَ نـ هــــــــــــح ــــــــــــَ نـ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ  فـ

اًل     ةَ َرمــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــــــ  ُ ومُ  خبــــــــــــــــــــــــِ  َلَرًة وَيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 : ُمْجِدبَةٌ قال الراعيأَْرٌض بَْيَن أَْرَضْيِن ، ال ُمْخِصبَةٌ وال :  الُخبَّةُ :  وقال أَبو حنيفة

 اخلَُببح ِمَن  ُخب ةً َحىت  تـََناَ  
،  (3)أَْنَكَره أَبُو الدُّقَْيِش : وَ  َطِريقَةٌ لَيِّنَةٌ ِمْنبَاٌت ليست بَحْزنَة وال َسْهلٍَة ، وهي إِلى السُُّهولَِة أَْدنَى ، قال:  ِمن األَْرِض  الُخبَّةُ :  وعن ابن ُشَمْيل

ِة لَِقَي ُرؤبَةَ فقال لهوَزَعُموا أَنَّ :  قال مَّ  :  ما معنى قوِل الراعي:   َذا الرُّ

ِر  َواٍ  ِإىَل َأهــــــــــــــــح وا أَبشــــــــــــــــــــــــــــــح ةٍ َأاَنخــــــــــــــــُ بــــــــــــــــ    خــــــــــــــــُ
ر َدا    عـــــــــَ ٌر فــــــــــَ يـــــــــح هـــــــــَ عـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــُ دح َأســـــــــــــــــــــــح ُروقـــــــــًا وقـــــــــَ  طـــــــــُ

  
ةً هاهنا ومرةً هاهنا إِلى أَن قال:  قال ، في  ُخبَّةٍ  أَْهل:  وكذلك هي ، وقيلَ :  والُمْجِدبَِة ، قال هَي أَْرٌض بيَن الُمْكِلئةِ :  فََجعََل ُرؤبةُ يْذَهُب َمرَّ

اِعي ، أَْبيَاٌت قليلةٌ ، ْر لنا ، وقال ابُن نَجْيمٍ  الُخبَّةُ و بيت الرَّ ُكلُّه واِحٌد ، وهي الشَِّقيقَةُ بين َحْبلَْيِن ِمَن  الُخبَّةُ و الَخبِيبةُ :  مَن المَراِعي ، ولم يُفَّسِ

ْمل ، وأَنشد  كذا في النسخ ،  (4) بَْطُن الَواِدي:  و َمَكاٌن يَْستَْنِقُع فيه الَماُء ، الُخبَّةُ و َكألٌ ،:  ُخبَّة:  وقاَل أَبو عمٍرو:  بيت الراِعي. قالالرَّ

ْمِل. (5) َمَخبَّةٌ  اْعتََرَضتُْهمْ :  ومن المجاز:  ، وفي األَساس الُخبَّةِ و كالَخبِيبَةِ  بَْطُن الَواِدي:  الَمَخبَّةُ و وفي بعضها الَخدُّ في :  الَخبِيبُ و ِمَن الرَّ

 األَْرِض.

ْهُر ، يقال القََرابَاتُ :  الَخَوابُّ و . خابَّةٌ  ، وفي نسخة (6) َخابٌّ  َواِحُدَها ، َخَوابُّ  ، ولي فيهم َخَوابُّ  لي ِمن فاَُلنٍ :  والّصِ ُل أََصحُّ  ، واألَوَّ

ُجلُ  َخْبَخبَ و  ، عن أَبي عمٍرو أَيضاً. اْستَْرَخى بَْطنُه وَوْخَوَخ إَِذا َخْبَخبَ و ، عن أَبي عمٍرو ، إَِذا َغَدرَ  الرَّ

خاٌء ، للفَْرِق بيَن فَْعلََل وفَعََّل ، وإِنَّما زاُدوا الَخاَء من  بِثاَلِث بَاءاٍت أَْبَدلُوا ِمَن البَاِء الُوْسَطى َخبَّبَ  وأَْصلَهُ  أَْبَردَ  (7) ِمَن الظَِّهيَرةِ  عنه َخْبَخبَ و

 سائِر الحروِف ألَنَّ في الكلمة خاًء ، وهذه ِعلَّةُ جميِع ما يُْشبُِههُ ِمَن الكلماِت.

َمنِ  إِذا َسِمَن ثم بََدنُه تََخْبَخبَ و ، تََخْبَخبَ  وقد واْضِطَرابُه ، ِء الُمْضَطِربِ َرَخاَوةُ الشي:  الَخْبَخاِب كالَخْبَخبَةِ و حتى يَْستَْرِخَي  ُهِزَل بَْعَد الّسِ

 فَْوَرتِه. بعضُ  َسَكَن.:  الَحرُّ  تََخْبَخبَ و ِجْلُده فتَْسَمَع له َصوتاً ِمَن الُهَزاِل ، عن ابن دريد ،

 :  وأَنشد:  َكثرةً ، عن األَصمعيّ  ال تَُردّ  َكثِيَرةٌ  َعِظيَمةُ األَْجَواِف أَوْ  بالفَتْحِ  ُمَخْبَخبَةٌ  إِبلٌ و

ي ىت   ــــــــــــــــــــــــــــَِ هح حــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــــــــــَ  َء اخلــــــــــــــــــــــــــــَ

ٍر     هح  ِِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  خمــــــــــــــــــــــــــــــــــــَُ

  
ً  َما أَْحَسنََها بَْخ بَخْ  َسِمينَةٌ َحَسنَةٌ ، كلُّ َمْن َرآَها قالَ  أَنََّها هي الُمبَْخبََخةُ ، َمْقلُوٌب مأْخوذٌ من بَْخ بَْخ أَي أَوْ  بها ، فَقَلََب ،  ما أَْسَمنََها ، إِْعَجابا

فَةٌ من الُمَجْبَجبَِة بالجيم ، أَي َعِظيمة الُجبُوِب   وقد تقدم الكالم عليه في ج ب ب فراِجْعه. (8)عِن ابِن األَْعَرابّي ، أَو أَنَّها ُمَصحَّ

ً  الفََحثِ  أَْخبَابُ و  ِخبٌّ و موضع قُرَب َمكَّةَ :  الَخبَبُ  ، أَو الَخبِّ  ْفِظ َجْمعِ بلَ  األَْخبَابُ و هكذا استعمل مجموعاً ، الَحَوايَا:  بِالكْسِر والفَتْحِ َمعا

 : كُزبير ُخبَْيبو ، بالكسر

__________________ 
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 خب النبت إذا يب  وتقّلض ا كبنه لب ا توهم أنه ميشي.:  ( يف املقايي 1)
 (.معجم البلدان)( وهي أرض ذات رمر بنجد ا عن نصر 2)
 أبو الرقيش تصحيف.:  ( يف معجم البلدان3)
 هكذا يف األصر وامكم.:  وكذا يف اللسان أيضاً. وهبامشه« بطن الوادي:  واملخبة»:  ( يف إحد  نسخ القاموس4)
 َخب َة.:  ( يف األساس5)
 كاألصر.« خاب» خابّة ويف نسخة أخر :  ( كذا األصر واللسان واملقايي  ا ويف القاموس6)
 .«وعن»:  القاموس( يف إحد  نسخ 7)
 اجلُُنوب.:  ( يف اللسان8)
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َر  موضـــعانِ  ٌض مِبصـــح َبانِ و  (1)هكذا نقله الصـــاغايّن ا أَما األّو  فقد تقدم حتقيقه وأَما الثاين فهو َموحضـــِ  ُخبَـيحب أَبُو ُ َا اخلُبَـيـح
رَادُ  وهو ا وسلموآلهعليههللاصلىبِن الَعو اِم اأَلَسِدي  ا ابُن َعم ِة الن يبِّ  عبُد ِ  بُن الز َبريحِ 

ُ
 :  الراِعي قو  من امل

َت َأاَب  يـــــــــــح ا ِإنح أَتــــــــــــَ بٍ مـــــــــــَ يـــــــــــح بــــــــــــَ دًا  خـــــــــــُ   (2)َوافـــــــــــِ
ِديـــــــــــــاَل     بـــــــــــــح جِي تــــــــــــــَ عـــــــــــــَ يــــــــــــــح بــــــــــــــَ وحمـــــــــــــًا أُرِيـــــــــــــُد لـــــــــــــِ  يــــــــــــــَ

  
بَْيِر ، قال ُحَمْيٌد األَْرقَطُ  وأَُخوهُ ُمْصعَبُ  بَْيبٍ خُ  ُهَما أَبُو أَوْ  بُن عبِد هللِا ، ُخبَْيبُ  اْبنُهو  : بُن الزُّ

ِر  ينَ ِمنح َنصح ِ َقدح  (3)َقِدي  اخلُبَـيـحَباح
يت الُخبَْيبِينَ  فََمْن َرَوى  وَمْن كاَن على َرأْيِِه. ُخبَْيبٍ  يُِريُد أَبَا:  على الَجْمعِ ، يُِريُد ثاََلثَتَُهم ، وقال ابن الّسّكِ

ً  قَْيٍن بَِمكَّةَ  اسمُ  كَشدَّادٍ  َخبَّابٌ و ا كاَن يَْضِرُب السُّيُوفَ  ِزيَدْت َشَرفا َذَكَر أَْهُل  الِجيَاَد ويَُدقَُّها ، حتى ُضِرَب به الَمثَُل ، ونُِسبَْت إِليه السُّيُوُف وِممَّ

بَْيُر وُعثَْما التََّواِريخِ أَنْ  بَْيرُ  ، األُُمورِ  منَ  أَْمرٍ  في امعنههللارضي نُ تََكالََم الزُّ ْمُي ، إِْن ِشئَت تَقَاَذْقنَا:  فقاَل الزُّ  فقَالَ  ِمَن القَْذِف ، وهو الرَّ

 وِريِش الُمْفعِد. َخبَّابٍ  بَْل بَِضْربِ :  قَالَ  كأَنَّهُ اْستَْهَزأَ بِهِ  ؟بِاْلبَعَِر يا أَبَا َعْبِد هللاِ أَ :  ُعثَْمانُ 

َهام ، اسُم َرُجلٍ :  على ِصيغَِة الَمْفعُولِ  والُمْقعَدُ  السَّْيَف ، وبِريِش الُمْقعَِد النَّْبَل ، َخبَّابٍ  ي بَضْربِ يَْعنِ  بِن  بُن األََرتِّ  َخبَّابِ و َكاَن يَِريُش الّسِ

، أَبُو َعْبِد هللِا ، مَن السابقيَن في اإِلسالِم ، وَشِهَد بَْدراً ثم نََزَل الكوفةَ  (4)َجْنَدلَةَ بن َسْعِد بن ُخَزْيَمةَ الُخَزاِعيَّ ، وقيَل التَِّميِميُّ ، وهو أََصّح 

السُّلَِميُّ ، بَْصِريٌّ  َخبَّابٍ  وعْبُد الرحمِن بنُ  الُخَزاِعيُّ ، ذكره الَطبََرانِيُّ ،وهو أَبُو إِبراِهيَم  بن إِبَراِهيم َخبَّابُ و وماَت بها سنةَ َسْبعٍ وثالثيَن ،

افِِضيُّ ومحمٌد أَوالدُ  ، روى عنه فَْرقٌَد أَبُو َطْلَحة َحِديثاً ُمتَِّصالً  ا عبُد هللِا ب الَخبَّابِينَ  َصَحابِيُّوَن. وعبُد هللِا وصالٌح وِهاَلٌل ويونُُس الرَّ  نُ أَمَّ

اِر ، ثِقَةٌ ، مَن الثالثِة ، رَوى عن أَبِي َسِعيٍد ، وصالُح ابنُ  َخبَّابٍ  ، هو  َخبَّابٍ  ِمْن ُشيُوخِ األَْعَمِش ، وهاَلُل بنُ  َخبَّابٍ  فهو من َمَواِلي بَنِي النَّجَّ

، َرَوى عن َعَطاٍء وُمَجاِهٍد ، وهو  َخبَّابٍ  تَغَيََّر بأََخَرةٍ ، ويُونُُس بنُ أَبُو العاََلِء البَْصِريُّ من َمَواِلي عبِد القَْيِس ، نََزَل الَمَدائَِن ، َصُدوٌق ، 

يَوانِ   وُرِميَ  ، يُْخِطئُ  ، َصُدوقٌ  الكوفِيُّ  َمْواَلُهم األَِسيديّ :  التقريب وفي ، عنههللارضيكاَن َسبَّاباً ِلعُثَْماَن :  َضِعيٌف ، قال الذََّهبِيُّ في الّدِ

ْفِض  دُ ومُ  ، بالرَّ التَِّميِميُّ الُكوفِيُّ ، هكَذا ضبطه الذهبي  الَوِليُد بُن بَُكْيرٍ  َخبَّابٍ  أَبُو َكَذاو َشْيٌخ لحاِجِب بِن أَْرِكيَن ، قاله الذهبّي ، َخبَّابٍ  بنُ  َحمَّ

ثُونَ  ذكره الذهبّي في الُمْشتَبِه ، َخبَّابٍ   بنِ وصاِلُح بُن َعَطاءِ  لَيُِّن الحديِث ، مَن الثامنَةِ :  بالِجيِم والنون ، وقال:  وفي تْقِريب الحافِظِ   ُمَحّدِ

 الّصغانّي ، فإِنه مذكوٌر مع هؤالء. َخبَّابٍ  أَبُو َزْيِد بن:  رفاته

بُن  ُخبَْيبو ُهَو بَْدِريٌّ ،:  األَنصاريُّ ، قال َعبدانُ  بُن األَْسَودِ  ُخبَْيبُ و ويقاُل أََساِف بِن ُعتْبَةَ بِن عمٍرو الَخْزَرِجيُّ ، كُزبَْيٍر بُن يََسافٍ  ُخبَْيبٌ و

 َحِليُف األَْنَصارِ  ُخبَْيبٌ  و َعْبِد هللاِ وأَبُ  األَْنَصاِريُّ األَْوِسيُّ  بُن مالكٍ  ُخبَْيبُ و هو بالجيم ،:  ، هكذا قاله ابُن شاِهيَن ، وقال أَبو موسى الَحاِرثِ 

بَْيرِ  ُخبَْيبُ و بِن ُجْنَدٍب أَبُو ُسلَْيَماَن الُكوفِيُّ ، مجهوٌل ، ِمن السابعِة ، بُن ُسلَْيَماَن بِن َسُمَرةَ  ُخبَْيبُ و الُجَهنِيُّ ، َصَحابِيُّوَن ،  بُن عبِد هللا بن الزُّ

وهو ابُن عبِد هللِا  بُن ثابٍت الَجَواُد الفَِصيحُ  ُخبَْيبُ  ابُن أَِخيهِ و ه ، ثِقَةٌ َعابٌد من الثاِلثِة ، مات سنةَ ثالٍث وتسِعينَ وقد تقّدم ، وبِِه كاَن يُْكنَى َوالدُ 

هُ الَمْهِديُّ َعلَى الَمِدينَةِ  بَْيِر من ، َولَِده الُمِغيَرةُ ، َوالَّ هِ و بِن الزُّ بَْيِر بِن  ُخبَْيبُ  ابُن َعّمِ بيِر ، عبِد هللاِ بُن الزُّ  بنِ  بُن عبِد الرحمنِ  ُخبَْيبُ و بِن الزُّ

 البِْرتِيُّ  أَْحَمدَ  العَبَّاُس بنُ  ُخبَْيبٍ  وأَبُو الُجَهنِيُّ ، ُخبَْيبٍ  وُمعَاذُ بنُ  بِن أَنٍَس ، ثِقَةٌ ، ِمَن الرابعةِ  شيُخ مالكِ  بن يََساٍف أَبُو الَحاِرِث الَمَدنِيُّ  ُخبَْيبِ 

ثُونَ مُ  ، بالَكْسِر ،  ، وفي (5)بُن َعِدّيٍ الشَِّهيُد  ُخبَْيبُ  وفَاتَه في الصَّحابةِ  َحّدِ

__________________ 
 خبيب موضض مبصر ا قا  كثرّي.:  ( قا  نصر1)

 ختـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــر أحـــــــــــــــــــواز اخلـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــبهنـــــــــــــــــــا 

 قـــــــــــــــــطـــــــــــــــــًا قـــــــــــــــــارٌب أعـــــــــــــــــداد حـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوان انهـــــــــــــــــر.   

  

 إلا هو اخلبيب ابلباء املوحدة.هو تصحيف :  اخلبيت ا ورد ابن السكيت:  ورواه أبو عمرو

 : ( يف مجهرة أشعار العرب2)
 ما زرت آ  أيب ُخبيب طائعاً 

 ( بعده : لي  اإلمام ابلشحيح امللحِد.3)
 زهري ا لف. (موىل أم ألار بنت سباع اخلزاعية)( هو متيمي النسب وخزاعي الوالء 4)
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فابتاعه بنو ا ارث بن عامر بن نوفر بن عبد مناف فقتلوه اب ارث بن عامر بن ( فتله أبو ســــــــروعة عقبة بن ا ارث ا وكان خبيب قد أســــــــر 5)
 نوفر وكان خبيب قد قتله يوم بدر.
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َحدِِّثاَ 
ُ
ِلُم بنُ  ُخبَـيحبٍ  ُمَعاُذ بُن عبِد ِ  بنِ :  امل  بِ ُخبَـيح  ا َرَوُوا اَ ِديَث ا وُ َم ُد بُن ِإبراهيَم بنِ  ُخبَـيحبٍ  اجلَُهيِن  ا وعنه ُمســح

ُرو بنُ  َليحَماَن بِن َلَُرة ا َرَو  عنه َمرحَواُن بُن َجعحَفٍر ا وَعمح رٍو ا ُخبَـيحبَ  بِن ســُ ََدين   ُخبَـيحبُ و  بِن َعمح
ارِي  امل بُن عبِد ِ  األَنحصــَ

َب ِإىل َجدِّه ا وهو ُخبيبِ  ا عن معاويَة ا وعمُرو بنُ  بُن  ِبِت بِن عبِد ِ  بِن الز َبريحِ ا قاله ابن  ُخبَـيحبُ  بِن الزَُبريحِ. ُنســـــــــــــِ
 َموحىَل الز َبرِي بِن الَعو اِم ا َرَو  عن َموحاَلُه. ُخبيحبٌ و  بكر ا وابُنه الز برُي َحد َث عن ِهَشاِم بِن ُعرحَوَة ا

ْوِض  السَُّهْيِلّيِ  أَبِي القاِسم َعنْ  ، ُحِكَي ذلك َشَجرٍ  بالخاِء المعجمِة وبعَد الباِء ِجيٌم ، أَهمله الجماعة كلهم ، وهو اْسمُ  الَخْبَجبَةُ  [خبجب]  في الرَّ

فَِة على ساِكنها أَفضلُ  بالَمِدينَةِ  بَِقيُع الغَْرقَدِ :  كما يقولونُ  الَخْبَجبَةِ  وِمْنه بَِقيعُ  ي به الُمَشرَّ َكَما كاَن  ألَنَّه كاَن َمْنبِتََها الصالةِ والسالِم ، وإِنََّما ُسّمِ

 كما أََشْرنَا لذلك في ج ب ب ، فراجْعه ، وقد أَعاَدهُ المصنُف أَيضاً في ب ق ع كما سيأْتي. أَْو ُهَو بِجيَمْينِ  َمْنبَِت الغَْرقَِد ،

 .(1) ع:  ل ابن دريد هوأَهمله الجوَهرّي وقا ، كقُْنفُذٍ  ُختُْربٌ  [خترب]

اهُ  بالسَّْيفِ  َختَْربَهو تَْقِطيعاً ، قَطَّعَهُ :  َختَْربَهو  أَْعَضاًء. َعضَّ

تَْينِ  الُخْنثُْعبَةُ  كذلكو مع التثليث ، ُمثَلَّثَةَ الَخاِء ، والثَّاُء الُمثَلَّثَةُ مفتوحة الُخْنثَْعبَةُ  [خثعب]  النَّاقَةُ الغَِزيَرةُ اللَّبَنِ :  أَي بَِضّمِ الَخاِء والثاِء هي بَضمَّ

كُجْرَدْحٍل ، وُجْرَدْحٌل بناٌء معدوٌم ، وقد أَعاد  ُخْنثَْعبَة زائدةٌ وإِن كانت ثانيةً ، ألَنََّها لو كانت كِجْرَدْحٍل كانت خْنثَْعبَة النوُن في:  قال ِسيبويهِ 

 ألَجِل التَّْنبِيِه ، كما يأْتي.المؤلُف هذه المادةَ في النون 

 اْسٌم لالْسِت ، عن ُكَراعِ.:  الِخْنثَْعبَةُ و

ً  بالسَّْيفِ  َخَدبَه [خدب]  :  قََطعَه ، قاله أَبو زيد ، وأَنشد:  َخَدبَه َضَربَه ، أَوْ  يَْخدبهُ َخْدبا

ٌة  لـــــــــــــَ َؤلـــــــــــــ  يـــــــــــــٌ  مـــــــــــــُ ُم بـــــــــــــِ ِديـــــــــــــهـــــــــــــِ يـــــــــــــٌ  أِبَيـــــــــــــح  بـــــــــــــِ

اِم     هــــــــــَ لــــــــــح بٌ لــــــــــِ دح اِ  تــــــــــَ  خــــــــــَ نــــــــــَ أَلعــــــــــح يــــــــــ ُ ولــــــــــِ بــــــــــِ  طــــــــــح

  
ْرُب بالسَّْيِف يقطع اللحَم دون العَْظم:  الَخْدبُ :  في التهذيب قََطَع اللَّْحَم ُدوَن العَْظِم. إِذا َخَدبَ :  وقِيلَ  َضْرٌب في :  الَخْدبُ  أَي أَْو ُهوَ  الضَّ

أِْس  ً  الَحيَّةُ  َخَدبَتْهُ و العَضّ :  الَخْدبُ و يُقَيِّْده في الصحاح بالنَّاِب ،َشقُّ الِجْلِد مع اللَّْحِم ، ولم :  بالنَّابِ  الَخْدبُ و ونحِوه الرَّ تْهُ :  تَْخدبُهُ َخْدبا َعضَّ

ً  وقد الَكِذبُ :  الَخْدبُ و ، . (2) الَحْلُب الَكثِيرُ :  الَخْدبُ و إِذا َكَذبَ :  َخَدَب َخْدبا  فيَما يُقاُل ، نقله الصاغانيُّ

ةٌ ، أَ  َخاِدبَةٌ  وقد أََصابَتْهُ  ةٌ َشِديَدةٌ ، وَشجَّ  واِسعَةٌ :  ، كذلك ، وقيل َخْدبَاءُ  وَطْعنَةٌ  َهَجَمْت َعلى الَجْوفِ :  َخْدبَاءُ  وَضْربَةٌ  َشِديَدةٌ :  خاِدبَةٌ  ي َشجَّ

 :  عُب بن مالٍك األَْنَصاِريُّ قال ك واِسعَةٌ أَْو لَيِّنَةٌ :  َخْدبَاءُ  َواِسعةٌ الُجْرحِ ، وِدْرعٌ  أَي كفَِرَحةٍ  خِدبَةٌ وَ  َخْدبَاءُ  وَحْربَةٌ 

اَبءُ  دح ٍد  خـــــــــــــــَ نـــــــــــــــ  هـــــــــــــــَ اُد مـــــــــــــــُ ا جنـــــــــــــــَِ ُزهـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ  حيـــــــــــــــَح

     ِ ــــــــــَ ن ــــــــــَدِة صــــــــــــــــــــــــارٍِم ِذي َروح ِدي ايف ا ــــــــــَ (3)صــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 

 : َخْدبَاءُ  ، وَضْربَةٌ  َخِدبٌ  ، وَسْيفٌ  َخِدبٌ  نابٌ :  ، وعن ابن األَْعرابيّ  (4) [حميلتُه:  ونِجاُد السيفِ ]يَْدفَعَُها :  يَْحِفُزَها

 : ، قال بِْشر (6) [واسُع الجراحة: ] َخِدبٌ  َطِويلَةٌ ، وِسنَانٌ  (5)ُمتَِّصلَةٌ 

 األَنـحَياِب ملَح يـَتَـثـَل م َخِدبِ َعَل  
 العَقُوُر ِمن ُكّلِ الَحيََواِن ، قاله ابن األَعرابّي.:  الَخْدبَاءُ و

َكةً  الَخَدبُ و بٌ و أَْخَدبُ و َكَكتِفٍ  َخِدبٌ  وهو ، أَي ُطوٌل ، َخَدبٌ  هوفي ِلَسانِ  الَهَوج والطُّولُ :  ُمَحرَّ ُ  ُمتََخّدِ :  ، يقال َخْدبَاءُ  أَي أَْهَوُج ، والَمْرأَة

 الُخْدبَةُ و ، (7)، وهو الُمْدِرُك الثَّأِْر ، أَْي كاَن أَْهَوَج ، ونَعَاَمةُ لَقَُب بَْيَهٍس  َخَدبٌ  َكاَن بِنَعَاَمةَ 

__________________ 
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 موضض.:  خرتب بفتح أوله وتسكا  نيه وراء مفتوحة مث ابء:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف معجم البلدان1)
 لب الشديد. كبنه يريد ش  الضرع بشدة حلبه.ا :  ( كذا ابألصر واجملمر ا ويف املقايي 2)
 :  صواب إنشاده خدابَء ابلنصب ألن قبله:  ( حدابُء كذا ابلرفض يف الصحاح واللسان واملقايي  واجملمر. قا  ابن بري3)

ا  وهلـــــــــــــــــُ  يف كـــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــغـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــرت  ُفضــــــــــــــــــــــــــــــُ

 كـــــــــــــــــالـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــبـــــــــــــــــت رحيـــــــــــــــــه املـــــــــــــــــرتقـــــــــــــــــر    

  

 فيها الفتحة.فخدابء عل  هذا صفة لسابغة وعالمة اخلف  

 ( زايدة عن اللسان.4)
 متسعة.:  ( اللسان5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 ولعر اهلوج منه ا كان ذلك يف حروبه. (.122/  21واألغاين  413/  4انظر ا يوان )( وهو بيه  الفزاري أحد  مقي العرب 7)
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 .كاخَلَدبِ   الط و ُ :  ابلض مِّ 
 :  الَجافِي قال العَِظيمُ :  الِخَدبُّ و الشَّْيُخ ،:  َكِهَجفٍّ  الِخَدبُّ و

َدبيف  ا  خــــــــــِ َبلــــــــــ َ يــــــــــُ  الســــــــــــــــــــــــرحُج عــــــــــنــــــــــه كــــــــــَ  َيضــــــــــــــــــــــــِ

حُ     وِ  مـــــــــــــاتـــــــــــــِ َن الـــــــــــــطـــــــــــــ  ِه مـــــــــــــِ يـــــــــــــح ابــــــــــــــَ د  رِكـــــــــــــَ  ميـــــــــــــَُ

  
َجاِل َكأَنَّهُ َراِعي َغنَمٍ  ِخَدبٌّ » عنههللارضيفي صفِة ُعَمَر و  َرُجلٌ :  يقال ُم ِمَن النَّعَاِم وَغْيِرهالضَّخْ :  الِخَدبُ و أَي َعِظيٌم َجاٍف ، «ِمَن الّرِ

 :  ، ومنه قوُل أُّمِ عبِد هللِا بِن الحارث بِن نَْوفَل ِخَدبَّةٌ  أَي َضْخٌم ، وجاِريَةٌ  ِخَدبٌّ 

هح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ن  بـ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ألَن

هح جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة     َدبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
. وفي األَساس ، :  خَدبٌّ  وبَعيرٌ  ْلبُ :  الِخَدبُّ و .(1)كاِمُل الَخْلِق َشِديُدهُ :  ِخَدبٌّ  وَرُجٌل وَجَملٌ َشِديٌد ُصْلٌب َضْخٌم قَِويُّ  الَجَمُل الشَِّديُد الصُّ

. ْخُم القَِويُّ  الضَّ

 :  واألَْهَوُج والذي اَل يَتََمالَُك ِمَن الُحْمِق ، قال امرؤ القيس الطَِّويلُ :  األَْخَدبُ و

اِ  و  ٍة يف الـــــــــــــــّرِجـــــــــــــــَ اخـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  طـــــــــــــــَ ُت بـــــــــــــــِ  َلســـــــــــــــــــــــــــــح

ٍة لســــــــــــــــــــــــــــــــــــح و     زحرَافــــــــــــــــــــــَ َدابَ  (2)ُت خبــــــــــــــــــــــِِ  َأخــــــــــــــــــــــح

  
ْخُو ،:  (2)الِخْزَرافَةُ   .(3)َجَراَءةً  الِذي يَْرَكُب َرأَْسهُ :  األَْخَدبُ و الَكثِيُر الَكاَلِم الَخِفيُف الّرِ

 :  حكاه الشَّْيبَانيُّ ، قال الشاعر الطَِّريُق الَواِضُح ،:  الَخْيَدبُ و

رِّ  َواُد هبــــــــــا يف خــــــــــَ ُدو اجلــــــــــَ غــــــــــح ــــــــــَ ةٍ يـ َدبــــــــــَ يــــــــــح   (4) خــــــــــَ
َر ُ     ه الســـــــــــــــــــــــــــ  ابـــــــــــــِ د  ا ُيشـــــــــــــــــــــــــــَ   ِإىل هـــــــــــــُ مـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

  
 : قال العّجاج ع ِمْن ِرَماِل بَنِي َسْعدٍ :  َخْيَدبٌ و

 َخيحَدابَ حِبَيحُث انَص  اخَلربَاُت 
أَي  َخْيَدبَتِك أَْقبِْل َعلَىو ، أَْي َرأْيَهُ  َخْيَدبَتَهو تََرْكتُهُ :  يقالُ  َرأْيكَ :  خْيَدبَتُكَ و (5) َدبَةٍ َخيْ و فالٌن َعلَى َطِريقٍَة صاِلَحةٍ :  الطَِّريقَةُ ، يقال:  الَخْيَدبَةُ و

لِ   ُخْذ في ِهْديَتَِك وقِْديَتَِك أَي فِيَما ُكْنَت فيه.:  قالَهُ أَبو زيد ، كما يقالُ  (6) أَْمرَك األَوَّ

 ، عن ابن األَْعَرابّي. َخِدبٌ  ، ونابٌ  َخِدبٌ  َسْيفٌ :  يقال القَاطعُ :  كالَكتِفِ  الَخِدبُ و

 السَّْيُر الَوَسُط.:  التََّخدُّبُ و

اَغانيُّ بفتحها ، أَي في بَكْسِر الدَّالِ « َخِدبَاتٍ  َوقَعُوا فِي وادي» ِمْن أَْمثَاِلِهْم في الَهالِك قولُُهمْ :  عن األَصمعيّ و  الَهاَلِك ، أَوْ  وضبَطه الصَّ

 فراجْعه.« ج ذ ب» قَالَهُ األَصمعّي أَيضاً ، وقد تقدمت اإِلَشاَرةُ إِليه في عن القَْصدِ  واالنِحيَازِ  الُخُروجِ  يُْضَرُب في

 : * ومما يُْستَْدَرُك عليه

 العَقُوُر ِمْن ُكّلِ َحيََواٍن.:  الَخْدبَاءُ 

مِّ  ُدبُ الُخنْ و يُِّئ الُخلُِق.:  ، بالضَّ  السَّ

 هو اْسٌم.:  أَهمله الجوهريُّ وصاحب اللسان ، وقال ابن دريد كَجْعفَرٍ  بالدَّال المهملة َخْدَربٌ  [خدرب]

، وأَورده في  (9) قََطعَهُ :  بالسَّْيِف وبَْخَذَعه َخْذَعبَهُ :  اللسان ُهنَا ، وقال ابن ُدريد (8)أَهمله الجوهرّي ، وصاحب  (7) َخْذَعبَهُ  [خذعب]

 اللسان في بخذع اْستِْطَراداً.

مِّ  الُخْذُعوبَةُ و  .(10)اْستِْطَراداً « خرعب» وهو في اللسان في الِقْطعَةُ ِمَن القَْرَعِة أَِو الِقثَّاِء أَِو الشَّْحِم ،:  ، بالضَّ
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تُه.:  همله الجوهرّي وابن منظور ، ونقله ابن دريد وقالأَ  اْسمٌ :  َكَسفَْرَجلٍ  َخَذْعَربٌ  [خذعرب]  َزَعُموا ، وال أَْدِري ما ِصحَّ

النَّاقَةُ  ِهيَ :  والتكملة بالُمْهَملَة ، وقد أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن دريد (11)هو بالذّال المعجمة ، وفي لسان العرب  كِزْبِرجٍ  الِخْذِلبُ  [خذلب]

 ، أَي ُمْستَْرِخيَةٌ فيها َضْعٌف. ِخْذِلبَةٌ  نَاقَةٌ :  يقال يَةُ الُمِسنَّةُ الُمْستَْرخِ 

__________________ 
 شديد.:  ( يف األساس1)
 وأثبتنا ما يف اللسان.« خرزافة»:  ( ابألصر2)
 ُجرحأَة.:  ( يف اللسان3)
 يعدو.:  ( يف اللسان4)
 (.عن اللسان)( قاله الفراء 5)
 طريقك األو .:  واللسان ا ويف املقايي ( كذا ابألصر والصحاح 6)
 ابلذا  املعجمة.:  ( يف بع  نسخ القاموس7)
 .«خذعب» ( كذا ا واملادة موجودة يف نسخ اللسان ا كمادة مستقلة8)
 ضربه.:  ( اللسان9)
 اخلرعوبة ابلراء. (خرعب: ) ( يف اللسان10)
 هذا الكتاب وامكم والتكملة ولعر إعجامها يف القاموس تصحيف. هذه املادة ابلدا  املهملة يف:  ( اللسان خدلب وهبامشه11)
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 ، وهو من ذلك. ِمْشيَةٌ فيها َضْعفٌ :  الَخْذلَبَةُ و

م ِضدُّ العُْمَرانِ  الَخَرابُ  [خرب] َكاَن » بِنَاِء َمْسِجِد الَمِدينَةِ َحِديِث  في الَخطَّابِّيِ  أَبِي ُسلَْيَمانَ  عن األَِخيُر ُحِكيَ  كِعنَبٍ  ِخَربٌ و أَْخِربَةٌ  ج بالضَّ

يَتْ  بالِخَربِ  ، فَأََمرَ  ِخَربٌ و فيه نَْخٌل وقُبُوُر الُمْشِرِكينَ  اِء َجْمعَ  الِخَربُ :  وقال ابُن األَثِيرِ  «فَُسّوِ  َخِربَةٍ  يَُجوُز أَْن يَُكوَن بَكْسِر الَخاِء وفَتْحِ الرَّ

بفَتْحِ الخاِء ،  الَخِرب بَكْسِر الَخاِء وُسُكوِن الّراِء على التَّْخِفيِف كنِْعَمٍة ونِعٍَم ويجوُز أَْن يكونَ  ِخْربَةٍ  عَ َكنَِقَمٍة ونِقٍَم ، ويجوُز أَْن يكوَن َجمْ 

راَعِة.وقد ُرِوَي بالَحاِء الُمْهَملَة والثَّاِء الُمثَلَّثَِة ، يُِريُد به المَ :  وَكْسِر الراء كنَبِقٍَة ونَبٍِق ، وَكِلَمٍة وَكِلٍم ، قال  ْوِضَع الَمْحُروَث للّزِ

ثِ  هكذا في النسخ والصواُب يَْحيَى بََدَل أَْحَمدَ  لَقَُب َزَكِريَّا بِن أَْحَمدَ  الَخَرابُ و أَي َضِعيٌف ساِقُط  وُهَو َكلَقَبِهِ  عن ابن ُعيَْينَةَ  الَواِسِطّيِ الُمَحّدِ

َوايَِة.  الّرِ

ً  َكفَِرح بالَكْسرِ  َخِربَ  بَهُ و ، أَْخَربَه يُْخِربُهو ، َخِربٌ  فهو (1) َخَرابا  «الَخَرابِ  العَاِمِر وِعَماَرةُ  إِْخَرابُ  ِمن اْقتَِراِب السَّاَعةِ » في الحديثِ و ، َخرَّ

ً  الَمْوِضعَ  (2)أَْن تَتُْرَك  اإِلْخَرابُ  بُ و ، َخِربا ً  التََّهدُُّم ، وقد:  التََّخرُّ ب تَْخِريبا بَهُ الُمَخّرِ بَ  اللُهمَّ » ، وفي الدَُّعاءِ  َخرَّ َر اآلِخَرةِ  ُمَخّرِ ْنيَا وُمعَّمِ  «الدُّ

بُواو ، ِلْلَخَرابِ  أَي َخلَْقتََها َد للمبالغَِة أَو ِلفُُشّوِ الِفْعِل ، وفي التنزيل  َخرَّ ُمونََها َمْن قََرأَهَ  (3) (ُُيْرِبُوَن بُ ُيوهَتُمْ )بُيُوتَُهْم ، ُشّدِ ا بالتَّْشِديِد فمعناهُ يَُهّدِ

اِء فمعناه يَْخُرُجوَن منها ويَتُْرُكونََها ، والِقَراَءة بالتَّْخفيِف أَْكثَُر ، وقرأَ أَبو عمٍرو َوْحَده بالتشديِد ، وَسائُِر ا يُْخِربُونَ :  ، وَمْن قََرأَ  لقُرَّ

 بالتَّْخِفيِف.

، لَْو قال كَكِلَماٍت وَكِلٍم جْمعِ َكِلَمٍة كاَن  كَكتِفِ  َخِربٌ و َخِربَاتٌ  ج صاِحبَُها أَْخَربََها:  َخِربَة َدارٌ :  يقال الَخَرابِ  َمْوِضعُ :  كفَِرَحةٍ  الَخِربَةُ و

الَخِربَة و ، أَيِ الَهالِك ، َخِربَاتٍ  َواِديَوقعُوا في :  ويقال وخرائب فَِعلَةٌ ال تَُكسَُّر ، لِقلَّتَِها في كالِمِهم:  أَْحَسن كَما ال يَْخفَى ، وقال سيبويه

كثيرةٌ  قًُرى بِِمْصرَ  الَخِربَةُ و وهو أََحُد األَوُجِه الثالثِة ، وقد تقدم النقُل عن ابن األَثير. كِعنَبٍ  ِخَربٌ  عن الليث ج روى ذلك بالكْسرِ  كالِخْربَة

النكارية ، هِذه الَخْمَسةُ بالشَّْرقِيَِّة ، ِإْحَداَها الَمْوقُوفَة  َخِربةو َزافٍِر ، َخِربةُ و نما ، َخِربَةُ و األَتل ، َخِربةو القطِف ، َخِربَة َخْمٌس بالشَّْرِقيَّةِ  منها

يَها العَاِمَرةَ َراُج البَ على الَخشَّابِيِّة إِْحدى مَداِرِس جاِمعِ عمرو بِن العاِص ، وقَفََها السُّْلَطاُن صالُح الديِن يوسُف بُن أَيُّوَب وكاَن السِّ  ْلِقينِيُّ يَُسّمِ

ى بذلك ، وَمْوِضٌع بَْيَن القُْدِس والَخِليلِ  ة بالُمنُوفِيَّةِ :  منهاو ، كما في َذْيِل قَُضاةِ ِمْصَر للسََّخاِوّيِ ، ويوجد في  الِغْربَالُ :  بالفَتْحِ  الَخْربَةُ و تَُسمَّ

ِم   ، وهو َخَطأٌ.بعِض النسخِ الِغْربَاُن بالنُّوِن بََدل الالَّ

وبالتَّْحِريِك أَْرٌض باليََماَمِة ، وُسوٌق ِلبَنِي :  وفي بعض النسخ ِلبَنِي ِعْجٍل ، وُسوٌق باليََماَمةِ  (4) ع:  أَْرٌض ِلغَسَّاَن و:  بالتَّْحِريكِ  الَخَربَةُ و

ينِ  العَْيبُ :  الَخَربَةُ و ع ،:  ِعْجٍل وأَْرٌض لغَسَّاَن و ّمِ فيِهما ، الُخْربِ و لُخْربَةِ كا والفََساُد في الّدِ  في الحديثِ و بالتَّْحِريِك ، الَخَربِ و بالضَّ

ا» ا ال تُِجيُزهُ الشَِّريعَةُ ، وأَْصلُ والُمَراُد هنا الذي يَِفرُّ بشي «بَِخَربَةٍ  الَحَرُم اَل يُِعيذُ عاِصياً وال فارًّ  الَخَربَةِ  ٍء يريُد أَْن يَْنفَِرَد به ويَْغِلَب عليه ِممَّ

َب عليه:  الَكِلَمةُ القَبِيَحةُ ، يقالُ :  الَخَربَةُ و العَْيُب ، قاله ابن األَثيِر ، ، وفي حديث عبِد  العَْوَرةُ :  الَخَربَةُ و ، أَي َكِلَمةً قَبِيحةً ، َخَربَةً  ما َجرَّ

لَّ :  الَخَربَةُ و يَْعنِي العَْوَرةَ  «الَخَربَةَ  واَل َستَْرتَ » هللاِ  لَِّة.:  والفَِضيَحة والَهَواُن ، وفي نسخة (5) ةُ الذِّ لَّةُ بََدل الذِّ  الزَّ

ُء الذي يُْستَْحيَا منه ، أَو من الَهَواِن ويُْرَوى بَكْسِر الخاِء ، وهو الشي:  ضبطه التِّْرِمِذيُّ وقال (6)لكن  الَخاِربِ  َهْيئةُ :  بالَكْسرِ  الِخْربَةو

 ن يكوَن بالفَتْحِ ، وهو الفَْعلَةُ الَواِحَدة منهما.ويجوُز أَ :  والفَِضيَحِة ، قال

مِّ  الُخْربَةُ و أَنَّهُ َسأَلَه َرُجٌل َعْن إِتْيَاِن » ، وفي الحديث (7)ِمثِْل ثَْقِب األُذُِن ، وقِيَل هو الثَّْقُب ُمْستَِديراً كاَن أَو غيَره  ُكلُّ ثَْقٍب ُمْستَِديرٍ :  بالضَّ

ِ :  نَّ ، فقالَ النَِّساِء في أَْدبَاِرهِ   في أَّي

__________________ 
 َخَرابً.:  ( اللسان1)
 يرتَ .:  ( اللسان2)
 .6( سورة ا شر اآية 3)
 .«ع»و وموضض بد  :  ( يف القاموس4)
 وفيه بعد الزلة ج. َخَراَبت  ركة. .«الزِّلّة» ويف نسخة أخر « الز ل ة»:  ( يف القاموس5)
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أن :  وقد جاء يف سيا  ا ديث يف كتب البخاري:  والذي مّر قريباً. قا « ا رم» ( سيا  العبارة غري واضح وما يفهم من النهاية يف حديث6)
 ... ذي يستحيا منهء الوقد روي خبزية فيجوز أن يكون بكسر اخلاء وهو الشي:  اجلناية والبلية وقا  الرتمذي:  اخلربة

 أو غري ذلك.:  ( اللسان7)
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 ِ ِ  اخلُرحبـََتاح َفَتاح ِ َأو يف َأيِّ اخُلصح ِ ا والث اَلثَُة مبَعحىًن واحد وُكل ها  «َأوح يف َأيِّ اخلُرحَزَتاح بَـَتاح  ُخرحبَةُ و  قد ُرِوَي ا (1)يـَعحيِن يف َأيِّ الثـ قح
نحِديِّ  َمِة األُُذِن :  الســـِّ حح َباً غرَي خمحروم ا فِإنح كاَن خَمحُروماً قيرثـَقحُب شـــَ نحِديِّ ا َخَربَةُ :  ِإذا كاَن ثـَقح َعُة :  اخلُرحبَةُ :  ِقيرَ و  الســـِّ ســـَ

َربِ   َخرحِ  األُُذِن ا ٌم كبَفحَكٍر ا كاأَلخح َربُ و  اســــــــــح تِ  اخلُرحبَةُ و  ا كُخرحبَِتَها  األُُذنِ  َأخح بـَُها ا  ُخرحهُتَا ا َأي:  ِمن اإِلبـحَرِة واالســــــــــح ثـَقح
م اِن ا َخر ابَِتَهاو  َكَخرحهِبَا َدًة ا وُيضــَ د  َزَاَدِة َأوح أُُذهُنَا ا ج هي اخلُرحبَةو  ُمشــَ

مٍّ فـََفتححٍ  ُخَربٌ  أي يف الُكرِّ  ُعرحَوُة امل ا  ُخُروبٌ و  بضــَ
رَابٌ  انِدَرٌة وهي عن َأيب زيد وهذه زَ :  اخلُرحَبةُ :  قا  أَبو ُعبيدٍ  َأخح

َ
ِتَداَرهِتَا ا وِلُكرِّ ُعرحَوُة امل َيتح هبا اِلســــــــــــــح  َمزَاَدةٍ  (2)اَدِة ا لُِّ

ِ ا اخلُرحاَبنِ  ا وُلحَرزُ  ُخرحاَبنِ :  وُكلحيَـَتاِن ا ويقا  ُخرحبـََتانِ  ِديُد َأكثُر وَأعحَرُف  اخلُر ابَُة كاخلُرحبَةِ و  ِإىل الُكلحيَـَتاح ا وُلَف ُف ا والت شــــــــــــح
ُب رَأحِس الَورِِ  :  اخلُرحبُ :  ُز رَأحِس الَفِخِذ ا قا  اجلوَهرِيّ َمغحرِ :  اخلُرحبـََتانِ و  فيه ا ُله ا وكذلك اخلُرحَبةُ و  ا (3)ثـَقح ا  اخلُرَاَبةُ  ِمثـح

ُد ا د  ضُ :  َخَرُبهُ و  الَورِ ِ  ُخرحبُ و  وقد ُيشـــــــــــــــَ ُبُه ا واجَلمح رَابٌ  ثـَقح رَابُ و  ا (4) ُخر ابـَُتهُ و  ا ُخرَابـَُتهو  ُخرحبـَُته:  ا وكذلك َأخح :  اأَلخح
َفُر ا (5) [َأعيارِ ]َأطراُف  ِ الســــــ  َمَلِة مثُر ذلَك ا فانحظُرحه ِإنح  ِوَعاءٌ َ حَعُر فيه الر اِعي زَاَدهُ  اخلُرحبَةُ و  الَكِتَفاح ُهح

ا وقد تقدم يف امل
اُد يف الدِّينِ :  اخلُرحبَةُ و  مل يكنح تصــــــــــحيفاً ا ُلَها الَفســــــــــَ  كاخلُرحبِ   َأي َعيحبٌ  ُخرحبَةٌ  ما فيه:  ا ويقا ُ الَعيحُب :  والرِّيَبُة ا وَأصــــــــــح

مِّ ا َتَحانِ  ابلضـــــــــــ  رِيك ا ويقا  اخلََربِ و  ا ويـُفح اداً يف ِديِنه  َخَرابً و  ُخرحبَةً  َما رَأَيـحَنا ِمنح فالنٍ :  ا ابلت حح ُمنحُذ َجاَوَراَن ا َأي َفســـــــــــَ
 .(6)اجلَِنايَُة والَبِلي ُة :  اخلََربَةَ  ارِيِّ َأن  وِشيحناً ا وقد تقد م ما يتعل   به ا وجاَء يف ِسَياِ  الُبخَ 

 وهي َمْغِرُز َرأِْس الفَِخِذ أَو غير ذلك َحْسبََما ذُِكَر آنِفاً. ُخْربَتَهُ  َضَربَ :  َخَربَهُ و

ً  ءَ الشي َخَربَ و  ثَقَبَه أَْو َشقَّهُ.:  يَْخُربُهُ َخْربا

ً :  فالنٌ  َخَربَ و بََها:  الدَّارَ  َخَربَ و ِمْن َشَدائِِد الدَّْهِر.:  الَخاِربُ و َصاَر ِلّصا األُولى لغةٌ في االثنين ، عن ابن األَعرابّي ،  كأَْخَربََها ، َخرَّ

 األََمانَاُت ، كذا في األَساس. تَْخَربُ  األََمانِة ، وِعْنَدهُ  َخِربُ  ُهوَ :  وأَبي عمرو ، ومن المجاز

 َخَرابَةً  بَِها يَْخُربُ  بِإِبِِل فالنٍ  فالنٌ  َخَربَ :  ِمثُْل َكتََب يَْكتُُب ِكتَابَةً ، قاله الجوهرّي ، وقال اللِّْحيَانيُّ  يَْخُرُب ِخَرابَةً  النٍ ف (7)فالٌن إِبَِل  َخَربَ و

ً و ، بالَكْسِر والفَتْح ، ً و َخْربا ياً بالباء ، وقد ُرِوَي ع:  ، قال َسَرقََها أَيْ  ُخُروبا ياً بغير الباء أَيضاً ، وأَنشد.هكذا جاَء متعّدِ  ن اللحيانّيِ متعّدِ

َدا  ـــــــــــًا وَأســـــــــــــــــــــــــَ ئ ـــــــــــِّ ي ا طـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ل شـــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــَ  َأخح

ِ و     اح ارِبـــــــــــــــــــــــَ َرابَ  خـــــــــــــــــــــــَ َدا خـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــَ

  

 اَل حَيحِسَباِن   ِإال  َرَقَدا

ةً ، ثم نُِقَل إِلى غيِرَها اتَِّساعاً ، قال الشاعر:  الَخاِربُ و  :  ساِرُق اإِلبِِل خاصَّ

ا  َر َأوحرِزَامـــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــــــَ ا َأكـــــــــــــــــــــــــــح  ِإن  هبـــــــــــــــــــــــــــَِ

    ِ اح ــــــــــــــــَ رِب َويــــــــــــــــح ا خــــــــــــــــُ امــــــــــــــــَ اِن اهلــــــــــــــــحَ فــــــــــــــــَ قــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح نـ ــــــــــــــــَ  يـ

  
اِن ، َخاِربَانِ  َرُجاَلنِ :  أَْكتَُل وِرَزامٌ :  قال أَبو منصور ابٌ  َصغََّرُهَما ، والَجْمعُ « َخاِربَانِ » تَْصِغيرُ  ُخَوْيِربَانِ و ، أَْي ِلصَّ  .ُخرَّ

َكةً  الَخَربُ و قاله األَصمعّي ،  الشَّعَُر الُمقََشِعرُّ في الَخاِصَرةِ :  ِمَن الفََرِس  الَخَربُ  (8)هو الُحبَاَرى ُكلَُّها ، أَو :  قيل َذَكُر الُحبَاَرى:  ، ُمَحرَّ

 :  وأَنشد

ظــــــــــــَ   يــــــــــــُم الشــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــِ َداِء ســــــــــــــــــــــــــَ ِويــــــــــــُر ا ــــــــــــِ  طــــــــــــَ

يــــــــــــــــُب     لــــــــــــــــِ رَاِح صــــــــــــــــــــــــــــــَ ِرمُي املــــــــــــــــِ َربح كــــــــــــــــَ  اخلــــــــــــــــَ
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 ُ  َدائَِرةُ  (10) [من دوائر الفرس: ] منه ، قال أَبو عبيدةَ  (9) الُمْختَِلُف َوَسَط الِمْرفَقِ  الشَّعَرُ  أَو َساِلفَةُ الفََرِس ، وهو ما تقدَّم من ُعنُِقه:  الِحَدأَة

ْقَرْيِن ُهَما اللتَ  الَخَربِ  ْقَريِن ، وَدائَِرتَا الصَّ ،  ِخْربَانٌ و ِخَرابٌ و أَْخَرابٌ  ج اِن عنَد الَحَجبَتَْيِن والقُْصَريَْينِ ، وهي الدائرةُ التي تكوُن عنَد الصَّ

 بَكْسِرِهَما

__________________ 
 .«وكال ا» ( عن النهاية ا وابألصر1)
 ( من هنا ا هذا قو  أيب عبيدة كما يف اللسان.2)
 ثقب الور .:  ( يف الصحاح3)
 ( زيد يف اللسان ا وَخر ابـَُته.4)
 اللسان.( عن 5)
 .«ا رم ال يعيذ عاصياً وال فارّاً خبربة» ( يشري إىل حديث6)
وخرب فالن اخل الذي يف الصـــــــــــحاح املطبوع الذي بيدي خرب فالن  بر فالن اخل معد  ابلباء موافقاً ملا يف »:  ( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية7)

 .«املو فلعر ما وقض له نسخة أخر 
 ( كذا.8)
 وسرت مرفقه.:  القاموس ا واللسان( يف نسخة 9)
 ( زايدة عن القاموس.10)
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 :  عن سيبويِه ا قا  الراجز (1)اأَلخريُة 
َر  ازِي َكســـــــــــــــــــــــــَ ازِي ِإَذا الـــــــــــبـــــــــــَ َي الـــــــــــبـــــــــــَ َقضـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــَ  تـ

َر     رحاَبنَ أَبحصــــــــــــــــــــــــــــَ َدرح  خــــــــــــــِ كــــــــــــــَ اٍء فــــــــــــــانــــــــــــــح  َفضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  يَر َمفَاِعيلُْن إِلى فاِعيُل فيُنقَل في التقطيعِ إِلى َمْفعُوُل ، وبْيتُهأَن يَْدُخَل الُجْزَء الَخْرُم والَكفُّ معاً ، فيَِص :  في الَهَزج الَخْربُ و

ٍر  و ِبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــــُ اَن أَب ـــــــــــــــــــــــــــوح كـــــــــــــــــــــــــــَ  ل

يـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــاه    ريًا مـــــــــــــــــــــــــــا َرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  أَمـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ي:  مفعُوُل ، قال أَبو إِسحاقَ « لَْو َكان»:  فقولُه لِه وآخِره ، فكأَنَّ  أَْخَربَ  ُسّمِ  وقد أَهمله المؤلف.لَِحقَه لذلك ،  الَخَرابَ  لَذَهاِب أَوَّ

:  األَْخَربُ و طوٌل َواَل َعْرٌض ، ِلُخْربَتَِها أُذُنَُها ، وليسَ  ُخِربَتْ  ِمْعَزى:  الخْربَاءُ و ، َخْربَاءُ  أََمةٌ و األُذُُن الَمْشقُوقَةُ الشَّْحَمةِ :  الَخْربَاءُ و

بٍ  كأَني بَِحبَشّيٍ » في حديث عليّ و َمثْقُوبَُها ، فإِذا اْنَخَرَم بعَد الثَّْقِب فهو أَْخَرُم ، (2)وكذا  الَمشقُوُق األُذُنِ  يَْعنِي  «على هذه الَكْعبَةِ  ُمَخرَّ

بٌ :  َمْشقُوَق األُذُِن ، يقال ٌم ، وفي حديث الُمِغيَرةِ  ُمَخرَّ بَةُ  َكأَنَّهُ أََمةٌ » وُمَخرَّ  ِن.أَي َمثْقُوبَةُ األُذُ  «ُمَخرَّ

 :  ، ِهي الثُّْقبَةُ ، وأَنشد ثعلٌب قوَل ذي الرّمة ُخْربَةٍ  َجْمعُ :  الُخَربُ و

راً  ـــــــــــــَ ي أَث غـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــح بـ ـــــــــــــَ ييف يـ َبشـــــــــــــــــــــــــــِ ُه حـــــــــــــَ ـــــــــــــ  بَن  كـــــــــــــَ

ا     َر يف آَذاهنــــــــــــَِ اشــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــَ نح مــــــــــــَ َربُ َأوح مــــــــــــِ  اخلــــــــــــُ

  
أِْس ، وفي آذانهايصُف نَعاماً ، َشْبهه برُجٍل َحبَِشّيٍ لسواِده ، ويَبتِغي :  ثم فّسره فقال ْنَد ، الُخَربُ  أَثَراً ألَنَّه ُمَدلَّى الرَّ  والمصَدرُ  ، يَْعنِي الّسِ

َكةً  الَخَربُ   .األَْخَرب أَي مصدر ، ُمَحرَّ

اءِ  بال المٍ  أَْخُربُ و في أَرض بني عامِر بِن َصْعَصعَةَ ، وفيه كانت وْقعَةُ بني نَْهٍد ببني عامٍر ، قال امرؤ  ع:  ويُْرَوى بفَتِحَها وبَضّمِ الرَّ

 :  القَْيس

ٍة  ــــــــَ ال عــــــــَ ــــــــُ َ ثـ اح ــــــــَ ش ب ــــــــَوحــــــــح اِد ال عــــــــَ ــــــــُ ا نـ ــــــــَ ن َرجــــــــح   (3)خــــــــَ
جِّ و     ـــــــــــــــــَ اٍت ِإىل ف ـــــــــــــــــ  ي َ ُرحـــــــــــــــــَ اح ـــــــــــــــــَ ُربِ ب  َأخـــــــــــــــــح

  

ا نــــــــــَ لــــــــــِ َداُن َأهــــــــــح ا قــــــــــاَ  ِولــــــــــح نــــــــــَ بـــــــــــح  :  ِإَذا مــــــــــا رَكــــــــــِ

وحا ِإىل    الـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــَ ِب تـ طـــــــــِ ُد حنـــــــــَح يـــــــــح (4) َأن أَيحيتَ الصـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 كذا في المعَجم.

وبو ونٍ  َخرُّ  :  ، قال الُجَمْيُح اإِلسالمي ع:  َكَكمُّ

ا  نـــــــــَ مـــــــــُ لـــــــــِّ كـــــــــَ تح اَل تـــــــــُ َة أَمحســـــــــــــــــــــــَ مـــــــــَ يـــــــــح ا أِلُمـــــــــَ   (5)مـــــــــَ
َر     تح َأهـــــــــــــح ٌة أَمح َأَحســـــــــــــــــــــــــــ  ونـــــــــــــَ نـــــــــــــُ ر وبجمـــــــــــــَح  خـــــــــــــَ

  

ا  اَ  هلــــــــــََ قــــــــــَ ــــــــــَ وٍز فـ هــــــــــُ لــــــــــح ِب مــــــــــَ رَاكــــــــــِ ــــــــــِ ر تح ب   (6)مــــــــــَ
ِذيـــــــــبِ     عـــــــــح ـــــــــَ تـ يـــــــــِه بـــــــــِ َح وَمســـــــــــــــــــــــِّ يـــــــــح مـــــــــَ ّرِي اجلـــــــــُ  ضـــــــــــــــــــــــُ

  
وبٍ  َطَمَح بََصُرَها َعنِّي فكأَنَها تَنُظُر إِلى راكٍب قَْد أَقبَل من أَْهلِ :  يقولُ  وبٌ و ، َخرُّ بن الحارث ، أَحد بني ُجَشم  فََرُس النُّْعَماِن بن قُريع:  َخرُّ

 :  ابن بْكٍر ، قال األَْخَطل

َواِرس  ــــــــــــــــَ ر وبٍ فـ ا  خــــــــــــــــَ وحا فــــــــــــــــِإلــــــــــــــــ َ اهــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  تـ

هح     مـــــــــــُ اَلئـــــــــــِ ُه ويـــــــــــُ ي لـــــــــــَ مـــــــــــِ نح حيـــــــــــَح رحِء مـــــــــــَ َ
و املـــــــــــ  َأخـــــــــــُ

  
 :  ، قال امرُؤ القيس ع:  كَجبَلٍ  َخَربٌ و

بح  قــــــــــــَ ذح حــــــــــــِ تح مــــــــــــُ فــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــَ اُر تـ ِن الــــــــــــد  مــــــــــــَ  لــــــــــــِ

وَ     رحِد أَقــــــــــــــــح وب الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ ُ َربح تح ِبـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــاخلـــــــــــــــَ

  
 العُقاِب. َخَربُ :  وُهَو أَْبَرُق َطِويٌل في ِدياِر بنِي ِكاَلٍب بَْيَن َسجاً والثُّْعِل ، يقال له:  قلتُ 

َكةً  كالَخَربِ  (7) كِعِفتَّانٍ  ِخِربَّانٌ و ، كذا  (8)اَل ُمخَّ فيِه :  العَْظمِ  َخِربُ  . وهوالِخْربَانِ  َواِحدِ  الَخَربِ  ، وهو مجاٌز ، اْستُِعيَر ِمنَ  الَجبَانُ :  ُمَحرَّ

 في األَساس.
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ْغَرى يُْنَسُب إِليها َخْلٌق كثيرٌ  بالبَْصَرةِ  َمَحلَّةٌ :  وقيل ع:  جاَء ِذكُرَها في الحديث كُجنْينَةٍ  بالتصغيرِ  الُخَرْيبَةُ و ى البَُصْيَرةَ الصُّ والنسُب  ويَُسمَّ

 ، على غيِر قياٍس ، وذلك أَنَّ ما َكاَن على فُعَْيلَةَ فالنََّسُب إِليه بَِطْرحِ الياء إِال ما َشذَّ ، كهَذا ونحِوه. ُخَرْيبِيٌّ  إِليه

__________________ 
 يف اللسان.« األخرية» ( مل ترد كلمة1)
 وكذلك ِإذا كان مثقوهبا.:  ( اللسان2)
 نغاد.:  ي نريغ بد  نعاد ا ويف املقاي:  ( معجم البلدان3)
 أيتنا بد  أييت.:  ( معجم البلدان4)
 أمست أمامه صمجي ما تكلمين.:  ( معجم البلدان5)
 براكب سلهوب.:  ( معجم البلدان6)
 كالِعِفّتان.:   ( يف القاموس7)
 وهو خرب العظام إذا مل يكن فيها مخ.:  ( يف األساس8)
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بَْيَن ِهيَت والشَّأِْم  َعِريضةٌ  وأَرضٌ  نحو َمْعِدن بَنِي ُسلَْيمٍ  َجبٌَل قُْرَب تِعَارَ  (1)ماَءةٌ بنَْجٍد لبني َغْنِم بِن ُدوَداَن ، ثم لبني الَكذَّاب :  َكَكتِفٍ  َخِربٌ و

 الَمِدينَة. َجبَِل السَّْعِد على طريٍق كانت تُْسِلُم إِلىو ع بَْيَن فَْيدَ :  و

ر قَْوُل الراعي ِمَن األَْرِض  (*) اللََّجفُ :  الَخِربُ و لَجبَِل َخاِرٌج ،َحدٌّ ِمَن ا:  الَخِربُ و  :  وبالَوْجَهْيِن فُّسِ

ه  امــــــــــَ َ اَءتح مجــــــــــِ ىت  َأجــــــــــَ تح حــــــــــَ كــــــــــَ ا هنــــــــــَِ مــــــــــَ   (2)فــــــــــَ
ِربٍ ِإىَل     هح  خــــــــــــَ ارِقــــــــــــُ َة خــــــــــــَ يــــــــــــفــــــــــــَ  اَلقــــــــــــَ  اخَلســــــــــــــــــــــــــِ

  
 كذا في لسان العرب.

مِّ  الُخْربُ و ْمِل يُْنبُِت الغََضى.ُمْنقََطُع :  بالضَّ  الُجْمُهوِر الُمْشِرِف من الرَّ

أُقَْيِرٌن أَْحَمُر بَْيَن السََّجا والثُّْعِل وَحْولَُهَما ، وُهنَّ ِلبَنِي األَْضبَِط وبني قَُوالَةَ ، فيما يَِلي الثُّْعل :  األَْخَرابُ :  قال ابن َحبيب ع بنَْجدٍ :  أَْخَرابٌ و

بِئٌر بَِعيَدة :  ني ِكاَلٍب ، وَسجامن أَْكَرِم ِميَاِه نَْجٍد وأَْجَمعه لب (3)لبني قَُوالَةَ بِن أَبي َربيعَةَ ، وَما يَِلي َسجاً لبَنِي األَْضبَِط بِن ِكالٍب ، وهما 

، وسيأْتي بيانها في َمَحلَِّها ، قال  (4)َهَضبَاٌت ثاََلٌث على َمْبَدأَةٍ من الثُّْعِل :  القَْعِر َعْذبَةُ الماِء ، والثُّْعُل أَْكثَُرُهَما ماًء ، وهي َشُروٌب ، وأََجلَى

 :  َطْهَماُن بُن َعْمٍرو الِكاَلبِيّ 

َد  نح  ـــــــــِ ـــــــــَ رَابَ ال جـــــــــًا  أَلخـــــــــح ن شـــــــــــــــــــــــَ َن مـــــــــِ   (5)أميـــــــــحَ
رُهح     اِس عــــــــــــامــــــــــــِ َُم الــــــــــــنــــــــــــ  ِر ِإال  َأألح عــــــــــــح  ِإىل الــــــــــــثـــــــــــــ 

  
،  َضْيعَتِي ال بدَّ ِلي منها:  فقال ؟األَْخَرابَ  تَْسُكنُ  (7)اَل : أَ  (6)ِد بِن َعْبِد َرّبٍ السُّلَِمّي ِلَراشِ  قال عنههللارضيوُرِوَي أَنَّ ُعَمَر بَن الَخطَّاِب 

 :  َمْوِضٌع في شعر َجِميل:  َعْزَورٍ  أَْخَرابُ و في َهَذا الَمْوِضعِ اْسٌم للثُّغُوِر ، األَْخَرابُ :  وقيل

ىًن  اِت ِإىل مــــــــــِ ا ابلــــــــــر اِقصــــــــــــــــــــــــَ ُت هلــــــــــََ فــــــــــح لــــــــــَ   (8)حــــــــــَ
َك وَ     لــــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــــَ رَابَ مــــــــــــَ رَابَ  اأَلخــــــــــــح زحَورِ  َأخــــــــــــح  عــــــــــــَ

  
 كذا في المعجم.

 وهو ُصْقٌع َكبِيٌر. بُِسرَّ َمْن َرأَىة :  كَكِتفٍ  الَخِربِ  ذُوو

 كان يَنِزلُه َعمُرو بن الَجُموِح. (9) ع:  َخْربَى كَسْكَرىو

ِعيِد األَْعلَى ، قِيَل على ِستَِّة َمَراِحَل منها ، وهناَك َجباََلِن يقال ألَحدهما قُْرَب قِْفطٍ :  الُمْلِك َكفَِرَحةٍ  َخِربةُ و :  العَُروُس ، ولآْلَخرِ :  بالصَّ

دِ  َمْعِدنُ  بها (10)الَخُصوم  ُمرُّ  األَْخَضِر ، لَْم يَْنقَِطْع إِالَّ َعْن قَِريٍب. الزَّ

وبَةُ و َدةً  َخرَّ وهو على تَّلٍ عاٍل ، كان به ُمَخيَُّم الَمِلِك الُمَجاِهد صالحِ الدين يوسَف بِن أَيّوَب  ُمْشِرٌف على َعكَّا بساِحِل الشَّأْمِ  ِحْصنٌ :  ُمَشدَّ

 َحلَب في تاريخه.واْستُْشِهَد به َخْلٌق َكثِيٌر ، ولها واقعةً َعِجيبَةٌ ذكرها اإِلَمام أَبو المَحاِسن يوسُف بن رافِعِ بن تميِم بن شدَّاد قاضي 

قَاءُ  اْستَْخَربَ و ِمْن ُمِصيبَةٍ اْنَكَسَر :  اْستَْخَربَ و  َوَوِجَد لِفَراقِه. اْشتَاقَ :  ِإليه اْستَْخَربَ و تَثَقََّب ،:  الّسِ

بَْيب الذين َغَزاُهم زيُد بُن حارثَةَ  بُن َعِدّيٍ كَمْرَحلَةٍ  ُمْخَربَةُ و  .عنههللارضيالُجَذاِميُّ أَُخو َحاِرثَةَ ِمْن بَِني الضُّ

بَةُ و ثَةٍ  ُمَخّرِ َحابِّيِ  العَْبِدّيِ  ُمْدِرِك بِن ُخوطٍ  لَقَبُ  (11) َكُمَحّدِ َههُ النبيُّ  الصَّ بَةَ  اُء بِْنتُ وكَذلك أَْسمَ  ُعَمانَ  أَْزدِ  إِلى وسلموآلهعليههللاصلىوجَّ  ُمَخّرِ

َحابِيّيِن ، وأُمُّ الحاِرِث وأَبِي َجْهل اْبنَْي ِهَشاِم بِن الُمِغيَرةِ  (12)بِن َجْنَدِل بِن أُبَْيٍر ، وهي أُمُّ َعيَّاٍش وعبِد هللا اْبنَْي   أَبِي َربِيعَةَ الَمْخُزوِميّين الصَّ

بةَ  والُمثَنَّى بنُ  بِن أُبَْيِر بِن نَْهَشِل بِن َداِرمٍ  بِن َجْنَدلِ  بَةَ ُمَخرِّ  َساَلَمةَ بنِ  أَْسَماُء بِْنتُ :  (13)قيَل و َرفِيُق ُسلَْيَماَن بِن ُصَرَد ، َخَرَج  العَْبِديّ  ُمَخّرِ

 مع التََّوابِيَن في ثالثمائَة من أَْهِل البَْصَرةِ.
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وبُ و ّمِ على األَْفَصحِ  الُخْرنُوبُ و نَْبٌت َمْعُروٌف ، َكتَنُّورٍ  الَخرُّ أَْبَدلُوا  (15) ُخْرنُوبَةٌ :  ، وهي لُغَيَّةٌ ، واِحَدتُهُ  (14)األَِخيَرةُ  وقَْد تُْفتَُح هِذهِ  بالضَّ

اَءْين َكَراِهيَةَ التَّْضِعيِف ،  النُّوَن من إِْحَدى الرَّ

__________________ 
 .«لبين الكتاب» ( عن معجم البلدان ا وابألصر1)

 الل َحُف اب َاء وما أثبتاه من القاموس.:  طبوعة املصريةيف امل )*(
 هنلت بد  هنكت.:  ( يف اللسان2)
 .«هي» ( عن معجم البلدان ا وابألصر3)
 هضبيات محر با فلجة ومطلض الشم  ا ما هن الثعر.:  أجلي:  ( يف معجم ما استعجم4)
 سجا.:  ( يف معجم البلدان5)
 .«األسلمي» صر( عن معجم البلدان ا وابأل6)
 .«ال»:  ( يف معجم البلدان7)
 حلفت برب الواقصات.:  ( يف معجم البلدان8)
 ككسر .:   ( يف نسخة من القاموس9)
 .«ا ضرم» ( عن معجم البلدان ا وابألصر10)
 ابلضم وتشديد الراء.:  ( زيد يف إحد  نسخ القاموس11)
 .«ابن» ( عن أسد الغابة ا وابألصر12)
 بن خمربة. (سالمة)( يفهم من أسد الغابة أن ألاء بنت خمربة هي عمة ألاء بنت سلمة 13)
 اخلُرنوب لغة ا وال تقر اخلَرنوب ابلفتح.:  ( يف الصحاح14)
 َخرنوبة وُخرنوبة.:  ( يف امكم15)
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َجرٌ  ِإجنحَانٌَة يف ِإج انٍَة ا وقا  أَبو حنيفَة هو:  كقوهلم اِمييف  شــــَ ُبوَتَة ا بـَرِّي هُ   اِبّرِييف وشــــَ م   اليَـنـح ِو ٌ  ُيســــَ وحٍ  ا  شــــَ ا َأي ُذو شــــَ
َر الذِّرَاِع ا تَـوحَقُد به ا يَرَتِفُض َقدح هكذا يف النســــــــخ ا والصــــــــحيح  كالتـ ف احِ   َخِفيفٌ  (1)َأَجم   مَححرٍ و  أَفـحَنان ُذو وهو الذي ُيســــــــح

ِد ا وفيه َحبيف ُصلحٌب َزال  ٌ  ن ُه َبِشضٌ لكِ  النـ ف اخ بضم النون وتشديد الفاِء وآخره خاٌء معجمةٌ   وَشاِمي هُ  ال يـُؤحَكُر ِإال  يف اجلَهح
رَبُ  ُبوِت ِإاّل أَن ُه َأكح نحرَبٍ ِإال  أَن ه َعرِيٌ  وله ُربيف  ا وهو النـ وحُع الث ا. ُحلحٌو يـُؤحَكُر ا وله َحبيف كَحبِّ اليَـنـح ُذو مَححٍر كاخلَِياِر شــــــــــــــَ

ُبوِت :  اخلَر وبَةُ و  اخلَرحنُوبَةُ :  يف التهذيبا و  وَسِوي ٌ  َخاُش ا قا :  ا وقير اليَـنـحُبوتُ  (2)َشَجُر اليَـنـح بـََلغنا يف حديث : و  اخَلشح
َجَرٌة فَيســَبهُلَا ُه ُكر  يـَوحٍم شــَ ال  ُبُت يف ُمصــَ َليحَماَن عليه وعل  نبّينا أَفضــُر الصــالِة والســالِم أَن ُه كاَن يـَنـح :  فتَـُقو  ؟تِ َما أَنح :  ســُ

َتُب عل  الصـــ   ر  وُيكح َجَرُة َكَذا ا أَنـحَبُت يف أَرحِض كذا. َأاَن َدَواٌء ِمنح َداِء َكَذا. فيبحُمر هبا فتـُقحَطُض مث ُتصـــَ ر ِة الحَُها وَدَواُ َها ا شـــَ
ُبوَتُة فقا  هلا َكتتح ا فقا  ســـليمانُ  اخلَر وبَة َأان:  فقالت ؟ما أَنحتِ :  حىت  ِإذا كان يف آِخِر ذلك نـَبَـَتِت اليَـنـح اآَن :  ا وســـَ

ُلحِك. فلم يـَلحَبثح َأنح َماَت. َخرَابِ  َأعحَلُم َأن  َ  قد أَِذَن يف
ِجِد وَذَهاِب هذا امل َسح

 كذا يف لسان العرب.  هذا امل
ابُ و الَخاِربُ و كثَُماَمةٍ  الُخَرابَةُ و ثَْقِب اإِلْبَرةِ  لُغَةٌ فيو وَصِفيَحةٌ ِمْن ِحَجاَرةٍ تُثْقَُب فيَُشدُّ فيَها َحْبٌل ، نَقَلَه الليثُ أَو نَْحِوه ،  َحْبٌل ِمْن ِليفٍ :  الَخرَّ

قاِء ، وقد تقدََّم. ونَْحِوَها  كاالْسِت والّسِ

 لم يُعَسَّْل فِيَها. فاِرَغةٌ :  ، كُمْحِسنَةٍ  ُمْخِربَةٌ  َخِليَّةٌ و

نَابِيرِ ُخُروٌق كبُيُ  بالنون (3) النََّخاِريبُ و  التي تْمجُّ النَّْحُل العََسَل فِيَها. الُمَهيَّأَةُ من الشَّْمعِ وهي الثُّقَبُ  النََّخاِريبُ و ، نُْخُروبٌ  واحدتها وِت الزَّ

 َمَحلّه.إِنَّ هذا ُربَاِعيٌّ ، وسيأْتي في :  أَي ثَقَبََها ، وقد قِيلَ  قََدَحَها إَِذا القَاِدُح الشََّجَرةَ  (4) نْخَربَ و

ابَتَانِ و َدةً  الِخرَّ ً  بكسرهَما ، وهذه عن الفراءِ  الِخْرنَابَتَانِ و ُمَشدَّ اَءْيِن نُونا ، بالنون ، وسيأَتي ذكره في خ ن ب ،  الِخنَّابَتَانِ :  وقَْلِب إِْحَدى الرَّ

 ثُه في َمحلِّه.ولكّن هذا القَْلَب غيُر ُمحتاج إِليه أِلَْمِن اللَّْبَس مع وجوِد الهاِء ، وسيأْتي بح

 فراِجْعه هناك. في ت خ ر ب ُربَاِعيٌّ ، وزنُه فَْعلَلُوٌت أَو تَْفعلُوٌت أَو تَْفعَلُوٌل ، َمَضى ِذْكُره التَّْخَربوتُ و

 : * ومما يُْستَْدَرُك عليه

بَةَ  الُحَصْيُن بُن الُجاَلِس بنِ   الشاعُر من بَنِي تَِميٍم. ُمَخّرِ

 البَْصِرّي. خربَانَ  هللا أَحَمَد بِن إِسحاَق بنِ  َجدُّ أَبِي عبدِ :  خربَانُ و

ثُوَن. خربانَ  البَْغَداِدّي ، والسَِّريُّ بُن َسْهِل بنِ  خربانَ  وأَبو القاِسم عبُد هللِا بن محمِد بنِ   الُجْنَدْيَسابُوِري ، ُمَحّدِ

مِّ  ُخْربَةُ و َحابِّيِ ِمْن بَنِي :  بالضَّ  ِغفَاٍر.َجدُّ إِيَماَء بِن َرْحَضةَ الصَّ

ً  ُخْربَةُ و ّمِ أَيضا  َماٌء في ِديَاِر بنِي َسْعِد بِن ذُْبيَاَن ، بَْينَهُ وبْيَن َضِريَّةَ ِستَّةُ أَْميَاٍل.:  بالضَّ

بَ و ً  الَمَزاَدةَ  َخرَّ  .ُخْربَةً  َجعََل لََها:  تَْخِريبا

 السَّْهُم ، والنَِّفيُّ ِمَن الَمَطِر.:  كِكتَابٍ  الِخَرابُ و

َكةً  الَخَربَةُ و ا يَِلي َضِريَّةَ :  ، ُمَحرَّ  قَريةٌ عاِمَرةٌ بُخَواَرْزَم.:  كَسَحابٍ  الَخَرابُ و أَْرٌض ِممَّ

 أَبُو بَْكٍر محمُد بُن الفََرجِ شيُخ ابن مجاهٍد الُمْقِرِئ. (5)من قرى َماِرِديَن ، َذَكَرُهما الفََرِضيُّ ، وإِلى أَحدهما :  الَماءِ  َخَرابُ و

 ثاََلُث قًُرى بِمْصَر ، إِْحَداَها في القَْليُوبِيَِّة.:  الَخَرابُ و
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 ، أُْخَرى بالُمْرتَاِحيَّة. الَخَرابَةُ و

اَرةُ الَكثِيَرةُ اللَّبَِن في ُسْرَعِة  هي:  أَهمله الجوهرّي وصاحب اللسان ، وقال الليث (6) بخاَءْيِن كعُْصفُورٍ  الُخْرُخوبُ  [خرخب] النَّاقَةُ الَخوَّ

 هكذا نَقَلَه الصاغانّي. اْنِقَطاعٍ 

 نقله صاحب اللسان. اْسمٌ  أَهمله الجوهرّي والصاغانّي وهو ، كَجْعفَر َخْرَدبٌ  [خردب]

__________________ 
 اب اء.« أحمّ »:  ( اللسان1)
 واخلروبة شجرة الينبوت. ـيف اللسان  ـ( عن التهذيب 2)
 وما أثبتناه يواف  اللسان. .«والتخاديب»:  ( يف القاموس3)
 أثبتنا ما واف  اللسان.« وختّرب» ( يف القاموس4)
 ( وهو خراب املعتصم ا موضض كان ببغداد.5)
 .«كزُنبور»:  ( يف إحد  نسخ القاموس6)
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 كَخْربََشهُ. لَْم يُْحِكْمهُ و إِذا لْم يُتِْقْنه:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الّصاغانيّ  َعَملَهُ  َخْرَشبَ  [خرشب]

ائُِط الَجاِفي ، والطَِّويُل السَِّمينُ :  كالبُْرقُعِ  الُخْرُشبُ و  قاله ابن األَعرابّي. الضَّ

األَْنَماِريَّةُ إِْحَدى الُمْنِجبَاِت الثَّاَلِث ، وهي أُمُّ َربِيعٍ وُعَماَرةَ وأنِيٍس بَنِي  الُخْرُشبِ  فَاِطَمةُ بِْنتُ :  ، نقله ابن ُدريد ، ومن ذلك اْسمٌ  ُخْرُشبٌ و

 ِزيَاٍد العَْبِسيِّيَن.

ِهَما الُخْرُعوبَةُ و الُخْرُعوبُ و بفَتِحِهَما ، الَخْرَعبَةُ و الَخْرَعبُ  [خرعب]  الُمْرتَِفُع ، وقيلَ  لغَضُّ ، والسَّاِمقُ ا القَِضيبُ  الغُْصُن ِلَسنَِته ، أَو:  بَِضّمِ

 الذي لم يَْشتَدَّ. النَّاِعُم الَحِديُث النَّبَاتِ  هو القَِضيبُ : 

 تقدم.وقد « خذعب» الِقْطعَةُ ِمَن القَْرَعِة والِقثَّاِء والشَّْحِم ، هذا َمَحلَّه ، كما في لسان العرب وغيِره ، والمؤلُف أَورَدهُ في:  الُخْرُعوبَةُ و

ْخَصةُ  هي:  وقِيل الَحَسنَةُ الَخْلقِ و الَجِسيَمةُ ، الشَّابَّةُ :  الَخْرَعبَةُ و  اللَّيِّنَةُ  الَجاِريَةُ :  الَخْرَعبَةُ  ، وعن األَصمعيّ  البَْيَضاءُ  هي أَو اللَّيِّنَةُ ، الرَّ

قِيقَةُ العَْظمِ :  الُخْرُعوبَةو َعبَةُ الَخرْ :  وقِيلَ  الَجِسيَمةُ اللَِّحيَمةُ  هي:  القََصِب الطَِّويلَةُ ، وقيل  َخْرَعبٌ  ، الَكثِيَرةُ اللَّْحِم ، النَّاِعَمةُ ، وِجْسمٌ  (1) الرَّ

 : األَْغَصاِن ِمْن نَبَاِت َسنَتَِها ، قال الشاعر َخَراِعيبِ  من ُخْرُعوبَةٌ  هي الشَّابَّةُ الَحَسنَةُ القََواِم كأَنََّها:  ناعم ، وقال الليث: 

َا يف قَـ   اخلُرحُعوبَهح َواٍم َكَبهن 
ُجلُ :  الَخْرَعبُ و  الطَِّويُل اللَِّحيُم. الرَّ

 اللَّبَِن. الطَِّويلَةُ العَِظيَمةُ ِمَن اإِلبِِل ، والغَِزيَرةُ :  كُزْنبُورٍ  ُخْرُعوبٌ و

 َطِويٌل في َكثَْرةٍ ِمْن لَْحِمه.:  َخْرَعبٌ  وَرُجلٌ 

 ُحْسِن َخْلٍق.َطِويٌل في :  ُخْرُعوبٌ  وَجَملٌ 

الُمتَثَنِّي :  الُخْرُعوبُ  والغُْصنُ 
 :  ، قال امرؤ القيس (2)

ٌة ُر َدٌة  َرهـــــــــــــــــــــــَ ٌة  (3)بـــــــــــــــــــــــَرهـــــــــــــــــــــــح صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َرخح

ةِ     وبـــــــــــــَ رحعـــــــــــــُ خـــــــــــــُ رح  كـــــــــــــَ طـــــــــــــِ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ
ُ

ِة املـــــــــــــ انـــــــــــــَ  الـــــــــــــبـــــــــــــَ

  
وبَ  خرنب [خرنب] يِه ِصْبيَاُن أَْهِل َشَجٌر يَْنبُُت في ِجبَاِل الشَّأْمِ :  الُخْرنُوبَ و ، َذكَر األَزهرّي في الرباعّي الَخرُّ  له َحبٌّ كَحّبِ اليَْنبُوِت يَُسّمِ

 الِعَراِق الِقثَّاَء الشَّاِميَّ ، وهو يابٌس أَْسَوُد.

 .«خ ر ب» وقد تقدم ِذكُرهُ في:  قلتُ 

َمْوِضٌع مْن أَْرِض ِمْصَر َصانََها هللاُ تعالَى ، :  ، كَزْرنباء َمْمُدوداً  َخْرنَبَاءو «خ ن ب» َطَرفَا األَْنِف ، وقد ذكره المؤلف في:  الِخْرنَابَتَانِ و

يق. ّدِ ِد بِن أَبي بكٍر الّصِ ِة ُمَحمَّ  َذَكَرهُ ابُن األَثِيِر في قِصَّ

ً  َكفَِرحَ  ِجْلُدهُ  َخِزب [خزب] َمِن ، وبَِعيرٌ  َواِرمٌ  (4) كأَنَّهأَْو َسِمَن َحتَّى  ِمْن َغْيِر أَلٍَم ، َوِرمَ :  َخِزبٌ  فهو َخَزبا إِذا كاَن ذلك من  ِمْخَزابٌ  ِمَن الّسِ

بَ  كَهْيئِة َوَرٍم من غيِر أَلَمٍ  تََهيَّجَ :  الِجْلدُ  َخِزبَ و عاَدتِه. ً  والشَّاةُ كفَِرحَ  النَّاقَةُ  َخِزبَتِ و َكتََخزَّ بَ و َخَزبا  َوِرَم َضْرُعَها وَضاق إِْحِليلُها.:  تََخزَّ

ْرعُ  أَْو يَبِسَ  َضاقَْت أََحاِليلَُها:  ة الصحاحوعبارَ  َهل.:  وقيل وقَلَّ لَبَنُهُ  أَي الضَّ َواِرَمةُ :  َخْزبَاءُ و َكفَِرَحةٍ  َخِزبَةٌ  ونَاقَةٌ  إِذا كاَن فيه ِشْبهُ الرَّ

ْرعِ  تَتَأَذَّى  َجْمُع ثُْؤلولٍ  في َرِحِمَها ثَآِليلُ  النَّاقَةُ التي:  الَخْزبَاءُ  أَو ةِ لَْحمٍ ِضيُق أََحاِليِل النَّاقَِة والشَّاةِ ، من َوَرٍم ، أَو َكثْرَ :  الَخَزبُ :  ، وقيل الضَّ

 تََخّزبَ  وقَدْ  وَرٌم في َحيَائَِها ، كما حقَّقَه الصاغانّي ، الَخْوَزبَ  فَْوَعٌل منه ، وقيل إِنَّ  َخْوزب ذلك الَوَرمُ  يَُسمىو قاله ابُن األَْعَرابيّ  بها

َهِل ، عن ابن ُدريد. َضْرُعَها  ِعْنَد النِّتَاجِ إِذا كاَن بها ِشْبهُ الرَّ

والعَِقيِق ، وبها َمْعدٌن وأَميٌر ومْنبٌَر  بها بين َعَمايَتَْينِ  أَْو أَْرضٌ  (5) وَجبٌَل باليََماَمة في بعض اللغات ، قاله ابن ُدَرْيد ُمَحرَكةً الَخَزفُ  الَخَزبُ و

 كما نقله الصاغانّي. بهاءٍ  َخَزبَةُ  أَيِ األَْرضُ  أَْو ِهيَ  َدّوٍ ، َخَزبَاتُ :  ، ويقاُل فيها

ْخُص اللَّيُِّن ،:  الَخْيَزبَانُ و  الذََّكُر ِمْن فَِراخِ النَّعَاِم.:  الَخْيَزبَانُ و ، كالَخْيَزب اللَّْحُم الرَّ

 .َخِزبَةٌ  َرْخٌص ، وُكلُّ لَْحَمٍة َرْخَصةٍ :  َخِزبٌ  مٌ ولَحْ 
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ْخَصةُ اللَّيِّنَةُ  اللَّْحَمةُ و َها ، قاله ابن دريد. َخْيُزبَةٌ  الرَّ ايِ وَضّمِ  بفَتْحِ الزَّ

__________________ 
 دقيقة العظام.:  ويف الصحاح« الدقيقة العظم»:  ( كذا هنا واللسان ا ويف نسخة أخر  من القاموس1)
 املنثين.:  ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان2)
 َرأحَدٌة.:  ( ديوانه واللسان ا ويف الصحاح3)
 كبن جلده وارم.:   ( يف اللسان4)
 أرض ابليمامة.:  وخزبة  ركة:  ( يف بع  نسخ القاموس5)
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ْوِض.:  كِحْربَاء (1) الِخْزبَاءُ و  ذُبَاٌب يكوُن في الرَّ

 ذُبَاٌب أَيضاً ، ويأْتي للمؤلف في حرف الزاي ونتكلُم هناَك إِن شاء هللا تعالى.:  ازِ الَخاِزبَ و

يو  :  قاله أَبو عمرو وأَنشد كُجَهْينَة (2) ُخَزْيبَة َمْعِدَن الذََّهبِ  العََرُب تَُسّمِ

تح  رَكـــــــــــــَ دح تــــــــــــــَ قـــــــــــــَ ةُ فــــــــــــــَ بـــــــــــــَ َزيــــــــــــــح ٍد   خـــــــــــــُ ر  َوغــــــــــــح  كـــــــــــــُ

ا ِ     اَلٍم وطـــــــــــــــــــــــَ َ خـــــــــــــــــــــــَ اح ي بـــــــــــــــــــــــَ  مُيَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 وقد جاَء ِذكُرَها فِيَما بَْيَن َمْسِجِد الِقْبلَتَْيِن إِلى الَمَذاذِ  بِن عمٍرو ، من األَنصاِر وحدُّها َمْنِزلَةٌ كانت لبَنِي َسلََمةَ :  كُحْبلَى ُخْزبَىو

اَها وسلموآلهعليههللاصلى النبيُّ  (*) َغيََّرَها «ُخزبَى اللُهمَّ اَل تَُردَّنِي إِلى» في حديث عمرو بن الَجُموحِ واْسِتْشَهاِده  تَفَاُؤالً  ، َصاِلَحة وسمَّ

 بالَخَزبِ 

اِء ، وقد تقدم له ذلك َواب أَنها ُخْربَى بالرَّ ، وهناك َذَكَره  الِذي هو بمعنى الَخَزِف أَو غيرها من معاني المادة ، هنا َذكرها المصنّف ، والصَّ

 الصاغانّي وصاحُب المعجم.

 : َرُك عليه* ومما يُْستَدْ 

مِّ  ُخْزبَةُ   ُجبَْيٌل َصِغيُر في ِديَاِر ُشْكٍر ِمَن األَْزِد.:  ، بالضَّ

 : ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن دريد الَخْزَربَةُ  [خزرب]

 اللسان.َخَطُؤه ، واألَوُل هو الصَواُب ، نقله الصاغانّي وصاحب :  ، وفي بعض النسخ اْختِاَلُط الَكاَلِم وَخَطلُهُ  هو

قََطعَهُ قَْطعاً َسِريعاً ، ذكره ابن :  اللَّْحَم أَو الَحْبلَ  َخْزلَبَ :  يقال القَْطعِ السَِّريعُ  أَهمله الجوَهِرّي ، وقال ابن دريد هو الَخْزلَبَةُ :  [خزلب]

 .(3)منظور والصاغانّي 

َكةً  (4) الَخَشبَة:  [خشب] ً  بٌ َخشَ  ما َغلَُظ ِمَن الِعيَداِن ، ج:  ُمَحرَّ َكةَ أَيضا تَْينِ  ُخُشبٌ و مثل َشَجَرة وَشَجر (5) ، ُمَحرَّ قال هللا تعالى في  بَضمَّ

ُْم ُخُشب  ُمَسنََّدة  )ِصفَِة الُمنَافِِقيَن  يِن ، مثل بََدنٍَة وبُْدٍن ، أََراَد  ُخْشبٌ  قُِرئَ و مثل ثََمَرةٍ وثُُمرٍ  (6) (َكَأَّنَّ نَّ أَ  ـوهللاُ أَْعلَُم  ـبإِْسكاِن الّشِ

ِم واالْستِْبَصاِر َوَوْعيِ َما يَْسَمعُوَن ِمن الَوْحيِ بمنزلَةِ  باللَّْيِل ُصُخٌب  ُخُشبٌ » في الحديث في ذكر المنافقينَ و ، الُخُشبِ  الُمنَافِِقيَن في تَْرِك التَّفَهُّ

يُن وتَُسكَُّن تخفيفاً ، والعرُب  (7)َمْطُروَحةٌ :  ُخُشبٌ  ال يَُصلُّوَن ، كأَنَّ ُجثَثَُهم (7)أََراَد أَنَُّهم يَنَاُموَن اللَّيَل  «بالنََّهارِ  ، وهو مجاٌز ، وتَُضم الّشِ

 : َحَمٍل وُحْماَلٍن قال أَي بضم أَولهما مثل ، بضمهما ُخْشبَانٌ و ، وَكأَنَّهُ ِجْذٌع ، َخَشبَةٌ  كأَنَّه:  تقوُل ِلْلقَتِيلِ 

ُمح ِِبَُنوِب الَقاِع  َبانُ َكَبهن   ُخشح
ي (8) [يكاد]َكاَن اَل » وفي َحديث َسْلَمانَ  وقد أُْنِكَر هذا الحديُث :  قال ابُن األَثير «الَخَشَب الُخْشبَانَ  يُْفقَهُ َكاَلُمهُ من ِشدَّةِ ُعْجَمتِِه ، وكاَن يَُسّمِ

 َضاِرُع َكاَلُمه َكاَلَم الفُْصَحاِء.، ألَنَّ َسْلَماَن كاَن يُ 

َوايَةُ والِقيَاُس َكَما َعَرْفَت. الُخْشبَانِ  ، وقد َساَعَد في ثُبُوتِ  ِسيُن بِالٍل ِعْنَد هللِا ِشينٌ :  قولُُهم وَكَذا:  قلتُ   الّرِ

 بَاَعتَُها. الَخشَّابَةُ و ، َخَشبٍ  ذُو:  ُمَخشَّبٌ  وبَْيتٌ 

ً َخَشبَهُ يَْخِشبُهُ َخشْ و  َخلََطهُ بهِ :  ءِ َء بالشيالشي َخَشبَ و ِضدٌّ  الَخْلُط ، واالْنتِقَاُء ، وهو:  الَخْشبُ و َخلََطهُ ، واْنتَقَاهُ :  َمْخُشوبٌ و َخِشيبٌ  فَُهوَ  با

ً  السَّْيفَ  َخَشبَ و  َخَشبَ و الشَّْحذُ ، نَقَلَه الصاغانّي ،:  الَخْشبُ و أَْو َشَحَذهُ  وفي نسخة بعد هذا َصقَلهُ :  َخِشيبو َمْخُشوبٌ  فهو يَْخِشبُهُ َخْشبا

:  من المجازو كما هو ظاهر ،« ِضدٌّ » بعَد قوِله« أَْو َشَحَذه»:  ، فَعَلَى هَذا يَُكوُن قولُه ِضدٌّ  أَْي بََرَدهُ ولم يَْصقُْلهُ ، وهو َطبَعَهُ :  السَّْيفَ 

ْعرَ  َخَشبَ  ً  الّشِ هُ َكَما َجاَءه أَي:  يَْخِشبُهُ َخْشبا قٍ  أََمرَّ ٍل له الَ و من غير تَأَنَّقٍ :  ، وفي نسخة قَالَهُ ِمْن َغْيِر تَنَوُّ إِذا :  الَكالَم والعََملَ  يَْخِشبُ  هو تَعَمُّ
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ْدهُ ، وِشْعرٌ  ْعَر وَجِريرٌ ، وك (9) [غير المحسوب]،  بالَمْخُشوبِ  ، وَجاءَ  َمْخُشوبٌ و َخِشيبٌ  لَْم يُْحِكْمهُ َولَْم يَُجّوِ ،  يَْخِشبُهُ  ان الفََرْزَدق يُنَقِّح الّشِ

ْعِر والعََمِل ، َكَما يُْستَْعَملُ  كاْختََشبَهُ  َجِريٍر َخْيراً من تَْنِقيحِ الفََرْزَدِق ، وقولُه َخْشبُ  وَكانَ   َظاِهُر ِإْطاَلقِِه أَنَّه يُْستَْعَمُل في الّشِ

__________________ 
 اخلَزحابء.:  ( يف اللسان1)
 ُخَزيحبٌة.:  ( يف القاموس2)

 وغريها.:  أبصر القاموس )*(
 القطض السريض.:  واخلزلبة:  قا « خزب» ( ويف الصحاح مادة3)
 تصحيف وسيا  العبارة يقتضي ما أثبتناه عن اللسان.« اخلشب»:  ( ابألصر والقاموس4)
ٌب وُخُشٌب.:  ( يف إحد  نسخ القاموس5)  وُخشح
 .4املنافقا اآية ( سورة 6)
 اللير ا كبهنم خشب مطّرحة ا ال يصلون فيه.:  ( يف اللسان7)
 ( زايدة عن النهاية.8)
 ( زايدة عن األساس.9)
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َذحُكورِة ا ومثُله للصاغايّن ا وأَنحَشَد جَلَنحَدِ  
. (1)يف الس يحِف ا وأَنه كالث اَلِثيِّ يف َمَعانِيِه امل َُثىن 

 بِن امل
مَ  لــــــــِ دح عــــــــَ ِر اأَلِربح  قــــــــَ عــــــــح ُخ يف الشــــــــــــــــــــــِّ   (2)الــــــــر اســــــــــــــــــــــِ

يَن اَل و     رَاُء أَنـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــَ بح الشـــــــــــــــــــــــــــــــ  َتشـــــــــــــــــــــــــــــــِ  َأخـــــــــــــــــح

  

َر  َرَذااَيُهمح ولِكنح أَقـحَتِضبح   َحسح

هُ :  والذي في لسان العرب  : السَّْيفَ  اْختََشبَ :  َما نَصُّ

ً  اتََّخَذهُ  َق فِيِه ، يَأُْخذُهُ ِمْن ُهنَا وَهاُهنَا ، أَنشَد ابُن األَعرابيّ  َخْشبا  :  ، َما تَنَوَّ

ِه وَ  طــــــــــِ رو َوَرهــــــــــح مــــــــــح ُي عــــــــــَ عــــــــــح َك ِإال  ســــــــــــــــــــــــَ تــــــــــح ــــــــــَ  اَل فـ

ا     وامبـــــــــَِ بـــــــــُ َتشـــــــــــــــــــــــَ ٍد وَدَداِن  اخـــــــــح عحضـــــــــــــــــــــــَ نح مـــــــــِ (3)مـــــــــِ
 

  
ً  ، أَي أََخَذهُ  تََخشَّبَهُ :  وَكَذا:  قلتُ  ٍق ، َخْشبا  : قال ِمْن َغْيِر تَنَوُّ

ٍَة ِمنح أَثحِر َما و   خَتَش َباِقرتح
ً  القَْوسَ  َخَشبو لَ  يَْخِشبَُها َخْشبا ً  النَّْبلَ  َخَشْبتُ و ، قاله أَبو حنيفةَ ، َعِملََها َعَملََها األَوَّ ه ، فإَِذا فََرَغ قال قَْد  َخْشبا َل ولم أََسّوِ أَي بََرْيتُه البَْرَي األَوَّ

فَاةِ الَخْلقَاِء وهي الَمْلَساُء. َخلَْقتُه ، أَي لَيَّْنتُه  ، مَن الصَّ

ِقيل:  الَخِشيبُ و هو الَخِشُن الذي قد بُِرَد ولم يُْصقَْل وال أُْحِكَم َعَملُه. (4) الطَّبِيعُ :  من السُّيوفِ  ، كأَِميرٍ  الَخِشيبُ و هو :  ِضدٌّ ، وقيل الصَّ

ْنعَِة ، وقِيلَ  ِقيل ، وإِنما أَْصلُه بُِرَد قَْبَل أَْن يُلَيََّن ، :  ، وهو عند الناس َخِشيبٌ  َسْيفٌ :  َطْبعُه ، قال األَصمعيّ هو الذي بُِدَئ :  الَحِديث الصَّ الصَّ

َض ِحيَن ُطبَع ، قال ابُن ِمْرَداٍس :  ، يَقُولُ  الَخِشيبَةِ  َسْيٌف َمْشقُوقُ :  ، أَي َشِحيذٌ ، ويقالُ  كالَمْخُشوبِ  ، َخِشيب وَسْيفٌ   :  ُعّرِ

جِي  يــــــــــــــبــــــــــــــَ َريت وجنــــــــــــــَِ ــــــــــــــح ثـ ــــــــــــــَ ِه نـ يــــــــــــــح ُت ِإلــــــــــــــَ عــــــــــــــح  مجــــــــــــــََ

وَ  وَ     ي وَمشــــــــــــــــــــــقــــــــُ ةِ ُر ــــــــِح يــــــــبــــــــَ ا اخَلشــــــــــــــــــــــِ ارِمــــــــَ  صــــــــــــــــــــــَ

  
قَاِل.:  الَخْشبَةُ و ِ :  الَخِشيبَةُ و البَْرَدةُ األُولَى قَْبَل الّصِ  :  الطَّبِيعَة ، قال َصْخُر الغَّي

تح و  ِلصـــــــــــــــــــــــــــَ ٌف ُأخـــــــــــــح رحهـــــــــــــَ هُ مـــــــــــــُ تـــــــــــــُ يـــــــــــــبــــــــــــــَ   َخشـــــــــــــــــــــــــــِ
ٌو يف     هـــــــــــــــح ُ  مـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح دُ أَبـ ـــــــــــــــَ ِه رُب نـــــــــــــــِ تـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

  
بَُد ، ِشْبهُ َمَدّق النَّْمِل أَ :  أَي طبيعَتُهُ ، والَمْهوُ  ْفَرتَْيِن ، والمْعنَى أَنَّه أُِرقَّ حتى صار كالَماِء في ِرقَّتِِه ، والرُّ قِيُق الشَّ :  وقيل (5)و الغُبَاِر الرَّ

ً  (6)أَن تََضَع :  الذي في السَّْيفِ  الَخْشبُ  . قال  (7)فإْن كان فيه َشعٌَب  (6)أَْملََس عليه فتْدلَُكه  ِسنَاناً َعِريضا أَو ِشقَاٌق أَو َحَدٌب َذَهَب به واْملَسَّ

 .أَْخِشْبهُ  نَعَْم إِالَّ أَنِّي لَمْ :  هْل فََرْغَت ِمْن َسْيِفي ، قالَ :  قُْلُت ِلَصْيقَلٍ :  قال لي أَعرابيٌّ :  األَْحَمرُ 

ْيقَُل ِمْطَرٌق َدقِيٌق  الِخَشابَةُ و ِدي:  الَخِشيبُ و وفََرَغ منه أَْجَراَها َعلَْيِه ، فاََل يُغَيُِّرهُ الَجْفُن ، وهذه عن الَهَجِرّي ، (8) [السيفَ ]إِذا َصقََل الصَّ ُء الرَّ

 :  ، قال أَْوٌس في ِصفَِة َخْيلٍ  كالَمْخُشوبِ  ، المْنُحوُت ِمَن الِقِسّيِ :  الَخِشيبُ و ، والُمْنتَقَى ،

لــــــــــح  حــــــــــَ ا فــــــــــَ هــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ِن مُث  أَف وحَريــــــــــح ا طــــــــــَ هــــــــــَ لــــــــــَ  حــــــــــَ

تح     لـــــــــَ ا أُرســـــــــــــــــــــــِ مـــــــــَ ةً كـــــــــَ وبـــــــــَ و ِم  خَمحشـــــــــــــــــــــــُ قـــــــــَ ـــــــــُ (9)ملح تـ
 

  
َل ولم :  الَخِشيبُ و ، أَي َمْنُحوٌت ، َخِشيبٌ و َمْخُشوبٌ  ، قََدحٌ  كالَمْخُشوبِ  األَْقَداحِ  الَمْنُحوُت من:  الَخِشيبو يُْفَرْغ السَّْهُم ِحيَن يُْبَرى البَْرَي األَوَّ

ه َخَشْبتُهُ  قَدْ :  منه ، ويقول الرجُل للنَّبَّاِل أَفََرْغَت ِمْن سْهِمي فيَقول َل ولَْم أَُسّوِ  بمعنى القَْوِس المنحوت الَخِشيب أَي ج ، أَْي بََرْيتُه البَْرَي األَوَّ

جال الَخِشيبُ و ، َخَشائِبُ و ، ُخُشبٍ  ِمْن قِِسّيٍ  َخِشيبٌ  قَْوسٌ :  يقال (10) كُكتُبٍ  ُخُشبٌ :   الطَِّويُل الَجافِي العَاِري الِعَظاِم في َصاَلبَةٍ :  من الّرِ

 (11)الَجافِي ، السَّْمُج الُمنجافِي الُمتََشاس :  َعاِري العَْظم بَاِدي العََصِب ، ومن اإِلبلِ :  َخِشيبٌ  وِشدَّةٍ وِغلٍَظ ، وكذلَك هو من الِجَماِل ، وَرُجلٌ 

 أَي َغليٌظ. يبٌ َخشِ  الَخْلِق ، وَجَملٌ 

__________________ 
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 .«للجند » ( يف األصر1)
 يف العلم األرب.:  ( األساس2)
قا  اجملد والددان كســــحاب من ال عناء عنده والســــيف الكهام »:  وما أثبتناه عن اللســــان. وهبامش املطبوعة املصــــرية« األشــــف » ( ابألصــــر3)

 «.والقطاع ضد اه
 .«السيف الطبيض واخلشيب كبمري»:  ( يف القاموس4)
 شبه مدب النحر ا والغبار.:  ( يف اللسان5)
 .«. فيدلكه به.. أن يضض:  ( اللسان6)
 شقو  أو شعث.:  ( اللسان7)
 ( زايدة عن اللسان.8)
 عجمه.:  وقوله مل تقوم صوابه مل تقّرم ابلراء. قّرم القدح« فجلجلها.»:  ( يف الديوان واجلمهرة9)
 ج ُخشحب ككتب.:  د  نسخ القاموس( يف إح10)
 ء.الشاس :  ( يف اللسان11)
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 في َجَسِده َصاَلبَةٌ وِشدَّةٌ وِحدَّةٌ.:  َخِشبٌ  وَرُجلٌ 

 اليَابس ، نقله ابُن ِسيده عن ُكراع.:  كالَخِشيبِ  الَخِشيبِيّ و كَكتٍِف ، كالَخِشبِ  ءٍ الغِليظ الَخِشن من كّلِ شي:  الَخِشيبُ و

 إِذا صار ُصْلباً َخِشناً في ِدينِِه ، وَمْلبَِسِه ، وَمْطعَِمِه ، وَجِميع أَْحواِله.:  الرُجل اْخَشْوَشبَ  قَدِ و

 َخِشبٍ  تَْقِديُم قَِشٍب علَى ـكما في لسان العرب وغيره  ـأَو َعْنَده ، هكذا في النسخ والصحيُح  اَل َخْيَر فيهِ :  وقَِشٌب ، بكسرهما َخِشبٌ  َرُجلٌ و

ً  نَّ ، فإِ   إِتباٌع لقَِشٍب ، فتأَمْل. َخِشبا

 العَْيُش َغْيُر الُمتَأَنَّق فيهِ :  الَخِشبُ و كاألَْخَشِب ، َخِشبٌ  ٍء َغِليٍظ َخِشٍن فهوَخِشٌن ، وُكلُّ َشي:  (1) َخِشبٌ  وَظِليمٌ  الَخِشنُ :  (*) كَكتِفٍ  الَخِشبُ و

 .(2)وَحَطٌب َجْزٌل  َخِشيبٌ  َمالٌ :  ومن المجاز

أَْو تََكلََّف  ، عنههللارضيوَرَد ذلك في حديث ُعَمَر  .«اْخَشْوِشبُواو تََمْعَدُدوا»:  ومنه قالَوا َصبََر َعلَى الَجْهدِ و َشِظفَ :  فِي َعْيِشهِ  اخَشْوَشبَ و

:  االْحتِفَاُء في الَمْشيِ ، ِليَْغلَُظ الَجَسُد ، ويُْرَوىاْبتَِذاُل النَّْفِس في العََمِل ، و:  في الحديث االْخِشيَشابُ :  وقِيلَ  في ذلَك ليكوَن أَْجلََد لَهُ 

ِعيُشوا َعْيَش َمعَّدٍ ، يَْعنِي َعْيَش العََرِب األَول َواَل :  ، من الِعيَشِة الَخْشنَاِء ، ويروى بالِجيم ، والَخاِء الُمْعَجَمِة والنُّوِن ، يقولُ  اْخَشْوِشنُواو

ُدوا أَْنفَُسُكُم التَّرَ   يَْقعُُد بُِكم عِن الَمغَاِزي. (3)فُّهَ أَو ِعيَشةَ العََجِم ، فإِنه تُعَّوِ

هو الذي ال يُْرتَقَى فيه ، قال الشاعر يَِصُف البعيَر :  َخِشٌن َعِظيٌم ، وقيل:  َخِشبٌ  الغَِليُظ ، َجبَلٌ  الَجبَُل الَخِشُن العَِظيمُ :  من الِجبَالِ  األَْخَشبُ و

َر ، والَجْمعُ :  ِمَن القُفّ  األَْخَشبُ و أَْخَشبَاتَْحِسُب فَْوَق الشَّْول ِمْنهُ :   بالَجبَلِ ويَُشبُِّهه فَْوَق النُّوقِ  ، ألَنَّه َغلََب  أََخاِشبُ :  ما َغلَُظ وَخُشَن وتََحجَّ

جْمع :  ، والَحَراِجيجُ  أَْخَشبٍ  َجْمعُ  «أََخاِشبُ  نََّهاَعلَى َحَراِجيَج َكأَ » في حديث َوْفِد َمْذِحجٍ و َمكَّةَ ، أََخاِشبُ  َكأَنَُّهم:  عليها األَسماُء ، ويقال

اِمَرة  ةَ  الَخْشبَاءُ  ، وقد قِيَل في ُمَؤنَّثِه (4)ُحْرُجوجٍ ، النَّاقَةُ الطَِّويلَةُ أَو الضَّ  :  ، قال ُكثَيِّر عزَّ

َدا  ـــــــــــٍب ِإَذا عـــــــــــَ رِي نح قـــــــــــَ ُدو مـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــَ يـ ـــــــــــَ وُء فـ نـــــــــــُ ـــــــــــَ  يـ

ُن يف و     مــــــــُ كــــــــح ــــــــَ اءَ ي ــــــــَ ب ا َخشــــــــــــــــــــــح هــــــــَ ــــــــُ ــــــــل ي قــــــــِ ٍث مــــــــَ  َوعــــــــح

  
ُل أَْجَودُ  ا أَْن يَُكوَن ِصفَةً على ما يَطَِّرُد في باب أَْفعََل ، واألَوَّ ْلفَاِء ، وإِمَّ ا أَْن يَُكوَن اْسماً كالصَّ :  ، وقِيلَ  األََخاِشبُ :   ، ِلقَْوِلِهم في َجْمِعهفإِمَّ

ُل أَْعَرُف.:  في قَْوِل ُكثَيِّر الَخْشبَاءُ   الغَْيَضةُ ، واألَوَّ

يَا :  أَنَّ ِجْبِريَل قَالَ » أَي َجباَلها ، وفي الحديث «أَْخَشبَاَها اَل تَُزوُل َمكَّةُ َحتَّى يَُزولَ » ، وفي الحديث في ِذْكِر َمكَّةَ  َجباََل َمكَّةَ :  األَْخَشبَانِ و

وقُعَْيِقعَاُن ،  أَبُو قُبَْيس الَجباََلِن الُمِطيفَاِن بَِمكَّةَ وُهَما:  األَْخَشبَانِ  «َدْعنِي أُْنِذْر قَْوِمي:  ، فقالَ  األَْخَشبَْينِ  ُد ، إِْن ِشئَت َجَمْعُت َعلَْيِهمُمَحمَّ 

يَاِن الَجْبَجباِن  َجباََل  األَْخَشبَان قال ابُن َوْهٍب ،و وُهَو َجبٌَل ُمشِرٌف َوْجُههُ َعلَى قُعَْيِقعَاَن ، واألَْحَمرُ  قُبَْيٍس بَْل ُهَما أَبُو :  أَيضاً ، ويقالُ  (5)ويَُسمَّ

يُِّد ُعلَيٌّ العَلَِويُّ  أَْخَشبُ  اللذاِن تحَت العَقَبَِة ، وُكلُّ َخِشٍن َغِليٍظ ِمَن الِجبَاِل فَُهوَ  ِمنًى  األَْخَشبُ و قِيُّ أَبُو قُبَْيٍس ،الشَّرْ  األَْخَشبُ :  ، وقال السَّ

أَبُو قُبَْيٍس ، وهو الَجبَُل الُمْشِرُف :  األَْخَشبَانِ :  قال األَصمعيّ و ، السالمعليهالغَْربِيُّ هو الَمْعروُف بَجبَِل الُخّط ، والُخطُّ من َواِدي إِبراهيَم 

فَا ، وُهَو َما بَْيَن َحرف  ى في الجاهِليَِّة األَِميَن أَجياد الصغير المُ  (6)َعلَى الصَّ فَا إِلى السَُّوْيَداِء التي تَِلي الَخْنَدَمةَ ، وكان يَُسمَّ ْشِرف َعلَى الصَّ

ى في الجاهليِة األَْعَرَف ، وهو الَجبَُل الُمْشِرُف َوْجُهه على قُعَْيِقعَانَ :  الَجبَُل الذي يقال له:  اآلَخرُ  األَْخَشبُ و ،  ، قال األَْحَمُر ، كاَن يَُسمَّ

 :  ُمَزاِحٌم العُقَْيِليُّ 

ا  اهنــــــــَِ مــــــــَ لــــــــَ عــــــــح يــــــــلــــــــٍة تـــــــــَ نح حــــــــِ رح مــــــــِ ي  هــــــــَ يــــــــلــــــــَ لــــــــِ  خــــــــَ

ا    اهلـــــــــــَُ يـــــــــــَ تـــــــــــِ لـــــــــــَ  ِإَد  احـــــــــــح يــــــــــــح نح لـــــــــــَ رُِّب مـــــــــــِ قـــــــــــَ  تــــــــــــُ

  

لـــــــــــــــَ   ِإن  أبَِعـــــــــــــــح ِ فـــــــــــــــَ اح بـــــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــــــَ ًة  اأَلخح  أَرَاكـــــــــــــــَ

ا    اَلهلــــــــــــَُ رحُب َداٍن  ــــــــــــِ ا ا ــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ يِنَ عــــــــــــَ َدتــــــــــــح  عــــــــــــَ

  
__________________ 

 كالَكِتِف.:   يف القاموس )*(
 خشيب.:  ( اللسان1)
 ما  َخَشٌب وحطب هرب.:  ( يف األساس2)
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 .«فيقعد بكم عن الغزو:  ويف النهاية« فإن ذلك»:  ( يف اللسان3)
 ا ادة القلب.:  وقير:  ( زيد يف اللسان4)
 زبري كما يف معجم ما استعجم.وهو قو  ال« اجلبجاب» ( عن معجم البلدان ا وابألصر5)
 .«حفر أجياد» ( عن معجم البلدان ا وابألصر6)
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يَُدلُّ َعلَى أَنََّها من َمنَاِزِل العََرِب ، التي يَُحلُّوَن بَها  (1)فيه غير التي بَمكَّةَ ألَنَّه  األَْخَشبَْينِ  والذي يَْظَهُر من هذا الَشْعِر أَنَّ :  قال في المعجم

 ويَدلُّ أَيضاً على أَنه َمْوِضٌع َواِحٌد ، ألَنَّ األََراَكةَ ال تَُكوُن في َمْوِضعَْين. بأََهاِليِهم ،

وقَْعنا في َغْضَراَء ، :  َشِديَدةٍ ، وِهَي أَْرٌض فيها ِحَجاَرةٌ وَحًصى وطيٌن ، كما يقالُ  َخْشبَاءَ  َوقَْعنَا في:  يُقَالُ  الشَِّديَدةُ  األَْرضُ :  الَخْشبَاءُ و

ْمِل وغيِره ، قاله ابُن األَْنبَارّي ، ويقالُ وهي ال يُن الَخاِلُص الذي يقال له الُحرُّ ، لُخلُوِصه من الرَّ ، وهي التي كأَنَّ ِحَجاَرتَها  َخْشبَاءُ  أََكَمةٌ :  ّطِ

 : َمْنثُوَرةٌ ُمتََدانيَةٌ ، قال ُرؤبة

َباءَ ِبُكرِّ   وُكرِّ َسفححِ  َخشح
 الَجْبَهِة قال أَْخَشبُ  ، وَرُجلٌ  َخْشبَاءُ  َجْبَهةٌ :  يقال والَكِريَهةُ واليَابَِسةُ  (2) الَخْشبَاءُ  الَجْبَهةُ و أَْيضاً ، الَخِشبَةُ  الَكِريَهةُ ، وهي:  الَخْشبَاءُ  والَجْبَهةُ 

 : 

ِر أَ  ــــــــــــِر اأَلعحضــــــــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ــــــــــــَوب رَاين كــــــــــــال ــــــــــــَ   (3)مــــــــــــا تـ
بَ     شــــــــــــــــــــــــــــــــَ َز ِ  َأخح ُزواًل وِإنح ملَح أُهــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــَ

  
َكةً  الَخَشبِيَّةُ و هم أَْصَحاُب :  إِنَّ هللاَ تَعَالَى اَل يَتََكلَُّم وإِنَّ القُْرآَن َمْخلُوٌق ، وقال ابُن األَثير:  قاله الليُث ، يقولونَ  قَْوٌم ِمَن الَجْهِميَّة:  ، ُمَحرَّ

يعَِة ، قيل:  ، ويقال (4)الُمْختَاِر بِن أَبي ُعبَيٍد  َوَرد  َزْيِد بِن علّيٍ ِحيَن ُصِلب ، واألَول أَْوَجهُ ، ِلَما خَشبةَ  ألَنهم َحِفُظوا:  هم َضْرٌب من الّشِ

 قرأُْت في كتاب األَْنساب للبالذُِرّي ما نَّصهُ  وَصْلُب َزْيٍد كاَن بعَد ابِن ُعَمَر بكثيٍر ، والذي «الَخَشبِيَّةِ  َكاَن يَُصلِّي َخْلفَ » في حديث ابِن ُعَمرَ 

اَل َوهللا ما لَهُ ِعْنَدنَا :  ائْتُونِي بُِكْرِسّيِ َعِلّيِ بِن أَبِي َطاِلب ، فقالواـ : وأُمُّ َجْعَدةَ أُمُّ َهانٍِئ بِنُت أَبِي طالٍب  ـقال الُمْختَاُر آلِل َجْعَدةَ بِن ُهبَْيَرةَ : 

ُم عنَد ذلَك أَنهم ال يَأْتُونَه بُكرسّيٍ فيقولون َهَذا ُكْرِسيُّ َعِلّيٍ إِالَّ قَبِلَه منهم ، فجاُءوه اَل تَُكونُوا َحْمقَى ، ائتونِي بِِه ، فَظنَّ القَوْ :  ُكْرِسيٌّ ، قال

يبَاجِ ، فكان أَوَّ :  بُكْرِسّيٍ فقالوا بُوهُ بِخَرِق الَحِريِر والّدِ َسَدَن  َل َمنَهَذا ُهو ، فَخَرَجْت ِشبَاُم وشاِكُر وُرؤوُس أَْصَحاِب الُمْختَاِر وقد َعصَّ

ه اْبنَةُ الفَْضِل بِن العَبَّاِس بِن َعْبِد الُمطَِّلِب ، ثم إِنَّه ُدفِعَ الُكْرِسيَّ حيَن ِجي  إِلى َحْوَشٍب اليُْرَسِمّي َء به ُموَسى بُن أَبِي ُموَسى األَْشعَِرّي ، وأُمُّ

هو بمنِزلَة تابوِت موسى ، فيه :  ُب المختاِر يَْعُكفُوَن عليه ويقولونمن َهْمَدان ، فكان خاِزنَه وصاِحبَه ، حتى َهلََك الُمْختَاُر ، وكان أَصحا

ُمونَه أََماَمُهم إِذا أَرادوا أَْمراً ، فقال الشاعر  :  السَِّكينَةُ ، ويَْستَْسقُوَن به ويَْستَْنِصُروَن ويُقَّدِ

ٍئ  انـــــــــــــــــِ امـــــــــــــــــًا وَأاَب هـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ غح شـــــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح  أَب

ُر     مح كــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــِّ رحســــــــــــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــــُ  َأيّنِ بــــــــــــــــــــِ

  
 :  ال أَعشى َهْمَدانَ قو

مح  كـــــــــُ ُت عـــــــــلـــــــــيـــــــــكـــــــــم أَنـــــــــ  دح هـــــــــِ ةٌ شـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــ  بـــــــــِ   َخشـــــــــــــــــــــــَ
اِرفُ و     ِر عــــــــــَ فــــــــــح َة الــــــــــكــــــــــُ رحطــــــــــَ  َأيّنِ بــــــــــكــــــــــمح اي شــــــــــــــــــــــــُ

  

ٍة و  يـــــــــنـــــــــَ كـــــــــِ مح بســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــُ يـــــــــ  رحســـــــــــــــــــــــِ ُم مـــــــــا كـــــــــُ  أُقحســـــــــــــــــــــــِ

فُ و     ائـــــــــِ فـــــــــَ ـــــــــلـــــــــ  تح عـــــــــلـــــــــيـــــــــه ال فـــــــــ  ـــــــــُ دح ل ر  قـــــــــَ  ِإنح  ـــــــــَ

  

تح و  عـــــــَ ا وِإنح ســـــــــــــــــــــَ يـــــــنـــــــَ وِت فـــــــِ ابـــــــُ َ  كـــــــالـــــــتـــــــ   َأنح لـــــــيـــــــح

اِرفُ     ٌد وخـــــــــــــــَ ِه وهنـــــــــــــــَح يـــــــــــــــح َوالـــــــــــــــَ اٌم حـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــِ

  

تح و  حــــــــــَ ــــــــــه ومَتَســــــــــــــــــــــــ  تح ب ــــــــــَ اف ٌر طــــــــــَ اكــــــــــِ  ِإنح شــــــــــــــــــــــــَ

فُ     اعــــــــــــــــِ َرتح ال ُيســــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ َواِده َأوح أَدح  أَبعــــــــــــــــح

  

ٍد و  مــــــــــــــــ  ُت آَ   ــــــــــــــــَُ بــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ بـ ُرٌ  َأحــــــــــــــــح  ِإيّنِ امــــــــــــــــح

ُه و     نــــــــتــــــــح مــــــــِّ يــــــــًا ضــــــــــــــــــــــُ رحُت َوحــــــــح ائــــــــفُ آثـــــــــَ حــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــ 

  
ةً :  ، وقال الذََّهبِيُّ  ، فاْشَهُدوا أَنِّي َسأُِحبُّهُ  َخَشبِيٌّ  إِْن كان َمْن يُِحبُّ َعِليًّا يُقَاُل له.:  قال منصور بن الُمْعتَِمرو انتهى ،  بالَخَشبِ  قَاتَلُوا َمرَّ

 فعُِرفُوا بذلك.

  وال ِصغَاٍر.لَيسْت بِضَخامٍ  التي (*) الِجبَالُ :  بالضم الُخْشبَانُ و

 ع.:  ُخْشبَانُ و لَقَبٌ  ُخْشبَانُ و ، َرُجلٌ  ُخْشبَانُ و

 :  قال الراجُز َوَوَصَف إِِبالً  الَخَشبَ  أََكلَتِ :  اإِلبِلُ  تََخشَّبَتِ وَ 
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هح  بـــــــــــُ هـــــــــــَ يـــــــــــِر َأشـــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــِ َن الـــــــــــنـــــــــــ  ا مـــــــــــِ هـــــــــــَ ـــــــــــَ ر قـ  حـــــــــــَ

تح     لــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ ُه وجــــــــــــــــَ انــــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ هح أَفـــــــــــــــــح بــــــــــــــــُ  خَتَشــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 من الَمْرَعى. اليَبِيسَ  ، إِذا أََكلَتِ  تََخشَّبَتْ  أَو ِعيَداَن الشََّجِر ، إِذا تَنَاَولَْت أَْغَصانَه تَتََخشَّبُ  اإِلبِلُ :  ويقال

__________________ 
 .«أنه»:  ( كذا. ويف معجم البلدان1)
 قوله واجلبهة اخل كذا خبطه وهو مكرر مض ما قبله.»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 األعصر.:  سان( الل3)
 ابن أيب عبيدة تصحيف.:  ( يف اللسان4)

ُن.:  يف القاموس )*(  اجلبا  اخلشح
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انِ  اْجتََمْعَن ، ِجبَالٌ :  األََخاِشبُ و مَّ ِجبَاُل َمكَّةَ ، وِجبَاُل ِمنًى ، وِجبَاٌل :  األََخاِشبُ و في َمَحلَِّة بَنِي تِميم ، ليس قُْربَها أََكَمةٌ وال َجبٌل ، (*) بالصَّ

 ُسوٌد قَِريبةٌ ِمْن أََجإِ ، بَْينََها َرْملَةٌ ليست بالطَِّويلَِة ، عن نَْصٍر ، كذا في المعجم.

 تَِسيُل من أَْدنَى َمَطٍر. كالَخْشبَاءِ  ابَسةٌ ،َشِديَدةٌ ي:  ، كَسحابٍ  َخَشابٌ  أَْرضٌ و

َكةً  َخَشبٍ  ذُوو احُ  ع باليَمنِ :  ُمَحرَّ ِرمَّ  :  وهو أََحُد َمَخاِليِفَها ، قال الّطِ

ا  امتٍِ ِإذح قـــــــــَ ىت حـــــــــَ ت :  َأوح كـــــــــالـــــــــفـــــــــَ كـــــــــَ لـــــــــَ ا مـــــــــَ  مـــــــــَ

وحَم ِذي     ـــــــــَ َّب يـ اس هنـــــــــُح لـــــــــنـــــــــ  اَي لـــــــــِ فـــــــــ  بِ كـــــــــَ  َخشـــــــــــــــــــــــَ

  
 ِلَرْعيَِها اليَبِيَس. َهْزلَى َكَكِتٍف ، كما َضبََطه الصاغانّي ، أَي َخشبٌ  َمالٌ و

 على ثاََلث َمَراِحَل منها. الفُْسَطاطِ  َوَراَء وفي نسخة قُْربَ  ع:  الَخشبِيُّ و

على َمِسيَرةِ ليلٍة منها ، له ِذْكٌر في األَحاديِث  وواٍد بالَمِدينَةِ  (1) َواٍد باليََماَمة:  كُجنُبٍ  ُخُشبٌ و تَابِِعيٌّ فاِرٌس. الَكْلبِيُّ  بُن الَخِفيفِ  َخَشبَةُ و

 ، فيه ُعيُوٌن. (2) ُخُشبٍ  ذُو:  والَمغَاِزي ، ويقال له

َكةً  َخَشبَاتُ و ُق فيها الَحَماُم ُغْدَوةً فتَأْتِي بَْغَداَد العَْصَر ، وبَْينََها وبيَن بغداَد أَْكثَُر من مائِة فرسخٍ على بَْحِر فارس ، يُْطلَ  ع َوَراَء َعبَّاَدانَ :  ُمَحرَّ

 ، نقله الصاغانّي.

ً  الُمَخْيِشيبُ و ة باليََمن:  مَصغَّراً  الُمَخْيِشبَةُ و  بالقُْرِب من َزبِيَد ، َحَرسها هللا تعالى. ع بها:  كُمنْيِصيٍر أَيضا

 :  قال جرير تَِميمٍ  بنِي بُُطوٌن من:  كِكتَابٍ  الِخَشابُ و

َواِرِس أَمح راَِيحـــــــــــــــــاً أَ  ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ َة ال بـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  ثـ

َة و     يـــــــــــــــ  هـــــــــــــــَ مح طـــــــــــــــُ َت هبـــــــــــــــِِ َدلـــــــــــــــح اابَ عـــــــــــــــَ  اخِلشـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  المْخلُوُط في نَسبِه ، قاله أَبو عبيد ، قال األَعشى:  الَمْخُشوبُ و وهم بَنُو ِرَزاِم بِن ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ.

ايب  ـــــــــــَ َك رِك ـــــــــــح ل ـــــــــــِ ُه وت ـــــــــــح ن ي مـــــــــــِ ـــــــــــِ ل ـــــــــــح ي َك خـــــــــــَ ـــــــــــح ل ـــــــــــِ  ت

ـــــــــــــبِ     ي ـــــــــــــِ ـــــــــــــز ب ا كـــــــــــــال ٌر َأوحاَلُدهـــــــــــــَ فـــــــــــــح ن  صـــــــــــــــــــــــــــُ  هـــــــــــــُ

  

ـــــــــــر   ِ  ال يـــــــــــح رَاُه كـــــــــــتــــــــــــَ ٍض تــــــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــــُ ٍر جـــــــــــُ افـــــــــــِ  قـــــــــــَ

ِرٍف َواَل     قــــــــــــــــح ِر اَل مــــــــــــــــُ وبِ بــــــــــــــــُ  (3) خَمحشــــــــــــــــــــــــــــــُ
  

ولم يَِصِف :  ، وهي التي لم تُْحَكْم َصْنعتُها ، قال الَمْخُشوبَةِ  ُمَشبَّهٌ بالَجْفنَةِ الذي لم يَُرْض ولم يُحسَّْن تَعليُمه ، :  الَمْخُشوب:  قال ابُن َخالََوْيهِ 

 .َدانَى الُهْجنَةَ من قِبَل أَبِيه (4) [الذي: ] ُمْنتَِفخِ الَجْنبَْيِن ، والُمْقِرفُ :  َضاِمٌر ، وُجْرُشع:  إِالَّ األَعشى ، وَمْعنَى قَافِل بالَمْخشوبِ  الفََرَس أََحدٌ 

 ِء ، إِذا َخلَْطته به.َء بالشيْ الشي خشبتو

بتقديم القاف على الفاء ، أَي فهو ُمفَلٌَّق قَفَاٌر ، وفي  فَقَفَارٌ  أَي إِن لم يكْن لَحماً بل كان َحبًّا وإِالّ  لم يَْنَضج ءٌ ِإن كان لْحماً فَنِى مخشوبٌ  َطعامٌ و

 عُد ، قاله الَمْيدانيُّ والزمخشرّي واستدركه شيخنا.أَي لم يَُهذَّب ب« لم يُنَقَّحْ  َمخشوبٌ » األَمثال

 بن َحمزة. (5)قَْرية بالّرّي منها ِمَحاُج :  ُكُرّمان ُخشَّابٌ و

 أَرٌض قريبة من اليَمامِة كانت بها وْقعَة بين تميم وَحنيفة.:  ، بالتصغير الُخَشْيبَةو

 وال تُتِْقنه ، وَخْشَرَب ، أَْن اَل تُْحِكَمهُ  كالَخْرَشبَةِ  في العََملِ  هو:  أَهمله الجوهرّي وصاحب اللسان ، وقال الصاغانيّ  الَخْشَربَةُ  [خشرب]

 ، وَخَشَب بِمْعنًى. َخْرَشبَ و

ثم السُُّكوِن وفتحِ الشين المعجمة  بالفَتْح أَْخَشْنبَه:  ، هذه المادة ُمهملة عند المؤلف والجوهرّي وابن منظور ، وقد جاء منها خشنب [خشنب]

َدة  .(6)بَلٌَد باألَندلس مشهوٌر عظيٌم كثير الَخْيَراِت ، بَْينَهُ وبَْيَن ِشْلب ِستَّةُ أَيَّام ، وبينَه وبيَن لَّب ثاَلثةُ أَيَّاٍم :  ونون ساكنة وباء ُمَوحَّ
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__________________ 
 الص م اِن.:  يف القاموس )*(
 من أودية العالية ابليمامة.:  لبلدان( يف معجم ا1)
 :  ( ويف ذي خشب قا  كثري2)
ب مـــــــــــــن آخـــــــــــــر الـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــر قـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــت و   ذا ُخشــــــــــــــــــــــــــُ

 تــــــــــــبــــــــــــغــــــــــــي بــــــــــــه لــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــ  عــــــــــــلــــــــــــ  غــــــــــــري مــــــــــــوعــــــــــــدو    

  

وورد  (اللســـــان مادة ربر)ديوانه ا والربر ضـــــرب من الشـــــجر ا وتي  الربر اذي أيكر هذا الشـــــجر  ؟؟؟وما أثبتناه« كيب  الربر» ( ابألصـــــر3)
 وصوابه ال مقرٍف وال خمشوِب ابخلف  ا كما أثبتناه.:  بر ال مقرٌف وال خمشوُب. قا  ابن بري:  عجزه يف الصحاح

 ( زايدة عن اللسان.4)
 ازي.حجاج بن محزة اخلشايب الر :  ( يف معجم البلدان5)
 ( معجم البلدان.6)
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من ذلَك ، قال أَبو  االْختَِصابُ و اإِلْخَصابُ : و قال الليث َكثَْرةُ العُْشِب ، وَرفَاَغةُ العَْيِش  نَِقيُض الَجْدِب وهو:  ، بالَكْسرِ  الِخْصبُ  [خصب]

ً  ، وإِنَّما يُعَدُّ  الِخْصبِ  ، والَجَراُد ِمنَ  الِخْصبِ  الَكْمأَةُ منَ :  حنيفةَ  تَهُ  ِخْصبا  بالَكْسِر ، ِخْصبٌ  َوبَلَدٌ  إِذا َوقََع إِليهم وقَْد َجفَّ العُْشُب وأَِمنُوا َمعَرَّ

، وبُْرَمةٌ  (1) [خالقٌ وأَ ]بَلٌَد َسْبَسٌب وبَلٌَد َسبَاِسُب ، وُرْمٌح أَْقَصاٌد ، وثَْوٌب أَْسَماٌل :  ، عن ابن األَعرابّيِ ، كما قالوا أَْخَصابٌ  بَلَدٌ :  قالواو

 أَْعَشاٌر ، فيكوُن الواحُد يَُراُد به الَجْمُع ، كأَنَّهم َجعَلُوه أَْجَزاًء.

ُمْجِدٌب وَجِديٌب :  ، أَي ال يََكاُد يُْجِدُب ، كما قالوا في ِضّدِ ذلك (2) ِمْقَدامِ  ِمثْلُ  ِمْخَصابٌ و أَِميٍر ، مثلُ  َخِصيبٌ و كُمْحِسنٍ  ُمْخِصبٌ  بَلَدٌ و

ً  َضَربَ  مثلُ  َخَصبَ و كعَِلُم ، َخِصبَ  وقَدْ  َكثِيُر الَخْيرِ :  َخِصيبٌ  وِمْجَداٌب ، وَمَكانٌ  ً و ، َخِصبٌ  فهو ، بالَكْسرِ  ِخْصبا ، وأَنشد  أَْخَصَب إِْخَصابا

 :  سيبويه

َداب   ــــــــــــــــُت َأنح أَر  جــــــــــــــــَ ي دح َخشــــــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  ل

ا     َدمـــــــــــــَ عـــــــــــــح ا َذا بــــــــــــــَ نـــــــــــــَ امـــــــــــــِ ايف عـــــــــــــَ بـــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــــــَ  َأخح

  
ُد ِحْرصاً على البَيَاِن ، ليُْعلََم أَنَّه في فََرَواهُ هنا بفَتْحِ الَهْمَزةِ ، هو كأَْكَرم وأَْحَسَن إِالَّ أَنَّه قد يُْلَحُق في الَوْقِف الحرُف حرفاً آخَر مثلَه فيشدَّ 

ٌك من حيُث كان الساكناِن ال يلتقياِن في الَوْصِل ، فكان سبيلُه إِذ لَُها ، ولكنه لّما كاَن الوْقُف في غاِلب األَمر الَوْصِل ُمتََحّرِ ا أَطلَق الباَء ال يُثَقِّ

ا :  إِنما هو على الباء لم يَْحِفل باألَلف التي ِزيَدْت عليها ، إِذ كانت غيَر الزمة ، فثقََّل الحرَف ، على من قال هذا خالّْد وفََرْج ويَْجعَْل ، فلمَّ

ً :  والجرَّ يُِزياَلنِِه لم يبالُوا به ، قال ابن ِجنّي لم يكِن الضمُّ الزماً ألَن النصبَ  « إِْخَصبَّا بعدما» وحدثنا أَبو علّيٍ أَن أَبا الَحَسِن َرَواه أَيضا

ن ، أاََل تراُهم وأَْجراه ُمْجَرى اْخَضرَّ واْزَرقَّ وغيِره من اْفعَلَّ ، وهذا ال يُْنَكُر وإِن كان اْفعَلَّ لألَلوا (3)بكسر الهمزة وقَْطِعها للضرورة 

 ، ِخْصبٌ  أَْرضٌ و واْرَعَوى واْقتََوى. كذا في لسان العرب ، وقد تقدم طرف من الكالم في ج د ب فراِجْعه. (4)قالوا اْصَوابَّ واْمالسَّ 

ا َمصَدٌر ُوِصَف به أَو ُمَخفَّفٌ  (5) باْلفَتْحِ ، وهي َخْصبَةٌ  أََرُضونَ :  قالوا (*) و ، الجمُع كالواحدِ  بكسِرهما ِخْصبَةٌ و ِخْصبٌ  وأََرُضونَ   من إِمَّ

ً  األَْرضُ  أَْخَصبَتِ :  ، وقال أَبو حنيفةَ  كفَِرَحةٍ  َخِصبَة ً و ِخْصبا ً  ٍء ، ألَنَّ وهذا ليَس بشي:  (6)، قال  إِْخَصابا أَْفعَلَت ،  أَْخَصبَتو فِْعٌل ، ِخْصبا

، بالَكْسِر ، األَِخيَرةُ عن أَبي ُعبيدةَ ،  َخِصبَتو أَْخَصبَتْ  ، وقد َخِصبٌ و َخِصيبَةٌ  أَْرضٌ :  وفِْعٌل ال يكوُن مصدراً ألَْفعَلَت ، وحَكى أَبو حنيفة

إَِذا َكثَُر َطعَاُمُهم  ُمْخِصبُونَ  األَْرُض الُمْكِلئَةُ ، والقومُ :  الُمْخِصبَةو وصاُروا إِليه ، الِخْصبَ  أَيِ  نَالُوه:  أَخَصبُواو ُمْخِصبٌ :  َخِصبٌ  وَعْيشٌ 

ً  أََصابَتْ :  الشَّاةُ  أَْخَصبَتِ و ولبَنُُهم ، وأَْمَرَعْت بالُدهم ، ، وفي  حتَّى اتَّصلَ  أَي في ِعيَدانِها َجَرى الَماُء فيها إِذا الِعَضاهُ  أَْخَصبَتِ و ، ِخْصبا

 ، وهو أَْخَصبَت في التهذيب عِن الليث إِذا َجَرى الماُء في ُعوِد الِعَضاِه حتى يَتَِّصل بالعُُروِق قِيَل قد وِق.بالعُرُ  (7)حتى يَِصل :  نسخة

 َخَضبَِت الِعَضاهُ وأَْخَضبَْت.:  هذا تَْصِحيٌف ُمْنَكٌر ، وصوابُه اإِلْخَضاُب ، بالضاِد الُمْعَجَمِة ، يقال:  ، قال األَزهريّ  اإِلْخَصابُ 

هي نَْخلَةُ :  في لغٍة ، وقيل الَكثِيَرةُ الَحْملِ  هي النَّْخلَةُ  الَخْصبَةُ  النَّْخُل ، أَو:  الَخْصبُ و الطَّْلعَة:  الَخْصبَةُ و في لُغٍَة ، الطَّْلعُ :  بالفَتْحِ  الَخْصبُ و

 : قال األعشى ِخَصابٌ و َخْصبٌ  ، والجمعُ  كِكتَابٍ  بالَكْسِر ، كالِخَصابِ  الدَّقَِل ، نَْجِديَّةٌ ،

 اخِلَصابٍ ُكرِّ ُكَميحٍت َكِجذحِع و 
 ً  :  وقَاَل أَْيضا

ذحَع  ا جـــــــــِ هـــــــــَ ائـــــــــِ لـــــــــَ  أَنحســـــــــــــــــــــــَ َبن  عـــــــــَ ةٍ كـــــــــَ بـــــــــَ   َخصـــــــــــــــــــــــح
ِم     مــــــــــ  كــــــــــَ ريحَ مــــــــــُ وِر غــــــــــَ ــــــــــُ اف ــــــــــكــــــــــَ َن ال َدىل  مــــــــــِ ــــــــــَ (8)ت

 

  
، وَما قَاَل أََحٌد  َخْصبَة الدَّقَُل ، الَواِحَدة:  ِعْنَد أَْهِل البَْحَرْينِ  لِخَصابُ او .الَخْصبَةِ  أَْخَطأَ الليُث في تفسيرِ :  وقال األَزهريّ  بَِهاءٍ  َخْصبَةٌ  الَواِحَدةُ 

 ، الَخْصبة إِنَّ الطَّْلعَةَ يقاُل لها

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 وأخصاب وخُمحِصٌب وخصيب وخمصاب.:  ( يف نسخة  نية من القاموس2)
 وَقَطَعها ضرورة.:  ( اللسان3)
 اصوأّب وامألّس.:  ( عن اللسان ا وابألصر4)
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 .ـ و ـأو بد  :  يف القاموس )*(
 ( أي خصحبة.5)
 قير تصحيف. وما أثبتناه عن اللسان.:  ( قا  أي أبو حنيفة ا وابألصر6)
 ( كذا ابللسان وإحد  نسخ القاموس.7)
 :  وهو خطب ا وهو يف ديوان األعش  ومن قصيدة مطلعها( البيت يف اللسان ونسبه إىل بشر بن أيب خازم 8)

ا قــــــــــــبــــــــــــر مــــــــــــّرهتــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــي.  ــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــّ  أال قــــــــــــرح ل

مِ     ــــــــــــــــّ ــــــــــــــــهــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــي ــــــــــــــــا  إل ــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــــــــــــــت  حتــــــــــــــــي
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طََب ا َا كاَنتح ِعنحَدان» يف حديِث َوفحِد َعبحِد الَقيح ِ و  وَمنح قَاَله فقد َأخح َبةٌ  فَبَقـحبَـلحَنا ِمنح ِوفَاَدتَِنا وِإل    «ِإبَِلَنا ومحَِريانَ نـَعحِلُفَها  َخصــــح
بة َقُر ا وقيرَ :  اخَلصح ِر.:  الد  َلُة الَكِثريَُة اَ مح  هي الن خح

َزه.:  قلتُ   وهَذا الذي أَْنَكَره األَزهرّي فَقَْد أَْوَرَده الصاغانّي في التكملة وَجوَّ

مِّ  الُخْصبُ و :  وهذا تصحيف ، وصوابُه:  قال األَزهريّ  َحيَّةٌ بَْيَضاُء َجبَِليَّةٌ :  (1) الُخْصبُ و ، أَْخَصابٌ  ج عن ُكراع ، الَجانِبُ :  بالضَّ

وهِذه الُحروُف َوَما َشاَكلََها أَُراَها َمْنقُولَةً من ُصُحٍف :  ُهَو ِحْضُب األَْحَضاِب ، وقد تقدم ، قال:  الِحْضُب بالحاء والضاد المعجمة ، يقال

َف وَغيََّر وأَْكثَر ، كذا في لسان العرب.َسِقيَمٍة إِلى كتاب الليِث وِزيَدْت فيِه   ، وَمْن نَقَلَها لم يعرِف العربيةَ فَصحَّ

:  أَي َخْيِر الَمْنِزل ، كما يقال بالَكْسِر ، َرْحُب الَجنَاِب ، َكثِيُر الَخْيرِ  الِخْصبِ  بَيِّنُ  َخِصيبٌ  َرُجلٌ و َجنَاُب القَْوِم ، وُهَو ما َحْولَُهم ، أَْخَصبَ و

ْحِل ، وهو مجاٌز ، كما في األَساس. َخِصيبُ   الَجنَاِب والرَّ

ِد بنِ  (2) كأَِميِر اْسم الَخِصيبُ و قَاِضي ِمْصَر ، وأَبُو  الَخِصيبِ  َرُجٍل مَن العََرِب ، وقيَل لَقٌَب لَهُ ، والمشهوُر بهذه النِّْسبَِة َعْبُد هللا بن ُمَحمَّ

دٍ  ثُوَن. الَخِصيبِ  وأَبُو العَبَّاِس أَْحَمُد بُن ُعبَْيِد هللِا بنُ  ِصيبِيُّ الخَ  الُحَسْيِن َعْبُد الَواِحِد بُن ُمَحمَّ  ، َذَكَره ابُن ماُكواَل في الُوَزَراِء ، ُمَحّدِ

 بَصِعيِد ِمْصَر. الَخِصيبِ  ، وُمْنيَةُ بنِ  (3)الِعَراِق  بِبَابِل الَخِصيبِ  َدْيرُ و

 ، نقله الصاغانّي هكذا. ثِيَاٌب َمْعُروفَةٌ :  األَْخَصابُ و

ً :  [خضب] نَه:  َخَضبَهُ يَْخِضبُهُ َخْضبا ً  أَو َغيََّر لَْونَه بُحْمرةٍ أَو ُصْفرة أَو غيِرهما لَوَّ بَه تَْخِضيبا  يَْخِضبُه الرجُل َشْيبَه بالِحنَّاءِ  َخَضبَ و ، كَخضَّ

قال ابُن األَثِيِر أَي بَلََّها ،  «َدْمعُهُ الَحَصى َخَضبَ  بََكى َحتى» في الحديثو ، َضبهخَ  صبَغ َشْعَره ، وال يقال:  ، وإِذا كاَن بغَْيِر الِحنَّاِء قِيلَ 

 الرجلُ  اْختََضب الَحَصى ، ويقال فَخَضبَ  واألَْشبَهُ أَن يكوَن أَراَد المبالغةَ في البَُكاِء حتى اْحَمرَّ َدمعُه:  ِمْن َطِريِق االْستِعَاَرةِ ، قال

ُل منْ :  ةُ من غير ِذْكِر الشَّعَِر ، قال السُّهيليُّ المرأَ  اْختََضبَتِ و  َمخضوبٌ  بالسََّواِد ِمَن العََرِب ، وكلُّ ما ُغيَِّر لونُه فهو َخَضبَ  َعْبُد الُمطَِّلِب أَوَّ

ٌ  َخِضيبٌ  َكفٌّ :  يقالو ، وكذلك األُْنثى َخِضيبٌ و  ، َخِضيبٌ و ، َمْخُضوبٌ  وبَنَانٌ  ، خُضبٌ :  ، األَخيرةُ عن الَّلحيانّي ، والجمعُ  َخضيبٌ  وامرأَة

َد للُمبَالَغَِة قال األَعشى ، كُمعَظَّمٍ  ُمَخضَّبٌ و  :  ُشّدِ

ا  َبلـــــــــــ َ يـــــــــــفـــــــــــًا كـــــــــــَ مح َأســـــــــــــــــــــــــِ كـــــــــــُ نـــــــــــح اًل مـــــــــــِ  أََر  َرجـــــــــــُ

ا     فــــــــن ه كــــــــَ يــــــــح حــــــــَ م  ِإىل َكشــــــــــــــــــــــح اَيضــــــــــــــــــــــُ بــــــــَ  (4) خُمَضــــــــــــــــــــــ 
  

 .تََخضَّبَ و بالِحنَّاِء ونحِوه اْختََضبَ  وقد

كالِحنَّاِء والَكتَم ونحِوهما ، وفي  به يُْختََضبُ  ما وهو ، َكِكتَابِ  الِخَضابُ  به يُْخَضبُ  اسُم ماو ، على التشبيه بذلك. نَْجمٌ :  الَخِضيبُ  الَكفُّ و

ِخَرُق :  الَمَخاِضبُ و ، َخَضبَْت تَْخِضبُ  وقد االْختَِضابِ  الَمْرأَةُ الَكثِيَرةُ :  (*) َكُهَمَزةٍ  الُخَضبَةُ و (5)به  يْختََضبُ  ما:  الِخَضابُ :  الصحاح

 الَحْيِض.

ْت َساقَاه ، أَو الذي الظَِّليمُ  َخاِضٌب الَخاِضبُ  من النّعَاِم ، قاله الليث ، ومن المجاز َظِليمٌ  (6) الخاِضبُ و بِيَع  الذي قد اْغتَلََم فاْحَمرَّ أََكَل الرَّ

افاْحَمرَّ ُظْنبُوبَاهُ أَو اخْ  ا أَو اْصفَرَّ  :  قال أَبُو ُدَوادٍ  (7) َضرَّ

ا  يـــــــــــــــــــٍم خـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــِ ا  ـــــــــــــــــــَ اقـــــــــــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــــــََ

وجـــــــــــــــــــــــِ     ٍب فـــــــــــــــــــــــُ بِ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  َء ابلـــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــح

  
ْت ساقَاهُ الذي إِذا اْغتَلََم في الربيع :  من النعام الَخاِضبُ :  األَْعَرابِّيِ أَنَّه قال (8)، وقد ُحِكَي عن أَبِي الدُّقَْيِش  َخَواِضبُ :  وَجْمعُه  اْخَضرَّ

يُش ُحْمَرةً  َخاصٌّ بالذََّكر ت ُعنُقُهُ وَصْدُرهُ وفَِخَذاهُ ، الِجْلُد ال الّرِ  ، والظَِّليُم إِذا اْغتَلَم اْحَمرَّ

__________________ 
 اخِلصحب.:  ( يف اللسان1)
 وخصيب كبمري.:  ( يف نسخة  نية من القاموس2)
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 (.معجم البلدان)( وهو حصن قرب اببر عند بَزيقيا 3)
 إلا قا  خمضباً ألنه ذهب به إىل تذكري العضو من األعضاء أفاده الصاغاين يف التكملة.»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 وهو ما أثبتناه.« تضب بهالذي يف نسخة الصحاح املطبوعة اخلضاب ما ل» وهبامش املطبوعة املصرية« غري مما لتصب به» ( ابألصر5)

 كاهلَُمَزِة.:   ابلقاموس )*(
 .«واخلاضبة» ( عن اللسان ا وابألصر6)
 أكر الربيض فامحرت ساقاه وقوادمه.:  ( يف األساس7)
 الدقيش وســب  يون  أاب:  قوله أيب الدقيش هذا هو الصــواب وما وقض يف النســخ ابن الدقي  فتحريف قا  اجملد»:  ( هبامش املطبوعة املصــرية8)

 .«ال أدري إلا هي ألاء نسمعها فنتسم  هبا اه:  ما الدقيش فقا 



849 

 

بُ :  يـَعحِرُض ذلك لألُنـحَث  وال يقا  ذلك ِإال للظ ِليم دوَن النـ َعاَمِة ا وقير (*) َواَل  شــــــديدةً  الذي َأكر :  من النـ َعامِ  اخلَاضــــــِ
َرَة ا وقا  أَبو حنيفةَ  ه ا وهو عاِرٌض  (1) [أن]من النعام فيكوُن من  اخلاضــــــبُ  أَم ا:  اخُلضــــــح ُبُغ َأطحرَاَف رِيشــــــِ األَنـحَواَر َتصــــــح

ِ َفتـَُها ا وقد قيَر يف ذلك أَقواٌ  ا فقاَ  بعُ  اأَلعحرَابِ  َةَ :  يـَعحِرُض للّنعام ا فتحمر  َأوح ُبُه َأاَب َخريح ســـــــــــــِ ِإذا كان الربيُض :  َأحح
ارِيَض امححَر   ُفِر ا قا فَبَكَر اأَلســــــَ اَلُه ومنقارُه امحراَر الُعصــــــح ولو كان هذا هكذا كاَن ما مل أيحكرح منها اأَلســــــاريَض ال :  تح رِجح

بُ  َأي َأو هو يعرُض له ذلك ا ِر ا وينتهي:  يف الظ ِليم اخَلضـــح ِء امحراِر الُبســـح  امحراُر َوِ يَفيحهِ  امحراٌر يبدأُ يف َوِ يَفيحِه عند َبدح
ارِيض ا  )**( عند انحِتَهائِهِ  ر ا َزَعمه رجاٌ  من َأهر الِعلحم ا فهذا عل  هذا َغرِيَزٌة فيه ولي  من َأكر اأَلســــــــَ َأي امحرار الُبســــــــح

النـ وحِر ا ولو كان كذلك لكان  َخضحبِ   حكر اأَلَسارِيَض ا ولي  هو عند اأَلصمعّي ِإال  من (2)وال يـُعحَرف يف الن عاِم :  قير
َفر  وَلح  َرُة تكون َأكثَر أَيضـــاً َيصـــح ِر أَلوان النّـوحِر والبَـقحِر ا وكانت اخُلضـــح ر  ويكوَن عل  َقدح من النـ وحِر  (3) [ألن البَـقحَر أكثر]ضـــَ

َرة َأكثَر ما َوَصفوا ا ومن َأّي ما كان فِإنه يقا  له اخلََواِضبَ  اَل تـَرَاُهمح حا وَصفوا (4)َأو  ِش وَصُفوها ابخُلضح :  من الَوحح
َرِة الجي تـَعحرَتِي ساقـَيحه ا بُ اخلاضِ  ِر ا ُمح ٌف له َعَلٌم يـُعحَرُف به ا فِإذا قاُلوا:  اخلَاضبُ و  ا من َأجح ا ُعِلَم أَن ه  َخاِضبٌ :  وصح

ُه يُرِيُدوَن ا قا  ذو الر ّمة  :  ِإاي 
بٌ أََذاَ  أَمح  اضــــــــــــــــــــــــــِ ُه  خــــــــــــَ عــــــــــــُ رحتـــــــــــــَ يِّ مــــــــــــَ  ابلســــــــــــــــــــــــــِّ

قــــــــــَ     نـــــــــــح َو مــــــــــُ هــــــــــح َا أَمحســـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــَ اَلثــــــــــِ و ثــــــــــَ بُ أَبــــــــــُ  لــــــــــِ

  
وقد َوِهم ، ألَنَّ سيبويه إِنما حكاه باألَلِف :  لو قال أََذاَك أَْم َظِليٌم كان سواًء ، هذا كلُّه قول أَبي حنيفةَ ، قال (5) [أَنه]، كما  خاِضبٌ  أَمْ :  فقال

َعلٌَم ، ال يَُكوُن الوْصُف َعلَماً ، إِنما أَراَد أَنه َوْصٌف قد َغلََب َوْصٌف له :  والالِم ال َغْيُر ، ولم يُِحْز سقوَط األَلِف والالِم منه َسَماعاً ، وقوله

ً  يُسمى الظليمُ :  الحارث والعَبَّاُس. ويُْرَوى عن أَبي َسِعيدٍ :  حتى صار بمنزلِة االْسِم العَلَم ، كما تقول ألَنه يحَمرُّ منقاُره وساقاه إِذا  خاِضبا

 ، كذا في لسان العرب. خاضبٌ  يَْبيَضُّ ساقاه ، ويقال للثور الَوحِشّيِ و (6)تََربَّع وهو في الصيَّْف يقرع 

ً  ُعنَِي ، مثلُ  ُخِضبَ و َكسِمعَ  َخِضبَ  هو لغة فيو من َحّدِ ضرب ، يَْخَضبُ  الشجرُ  َخَضبَ  من المجازو :  اْخَضْوَضبَ و في الُكلِّ  ُخُضوبا

ً  النَّْخلُ  َخَضبَ و اْخَضرَّ ،  ج الطَّْلعَةُ ، وذُِكَر أَيضاً في الصاد المهملة:  الَخْضبَةُ و ، الَخْضبُ :  واسُم تلَك الُخْضَرةِ اْخَضر َطلَعُه ، :  َخْضبا

 :  قال ُحَمْيُد بن ثَْورٍ  ُخُضوبُ 

َوٍة  ريحَ ِحشـــــــــــــــــــــح تح غـــــــَ ل صـــــــــــــــــــــَ ـــــــَ دح قـ َدتح قـــــــَ ا غـــــــَ مـــــــ  لـــــــَ ـــــــَ  فـ

ٌف و     لـــــــــــ  يـــــــــــِه عـــــــــــُ وحِف فـــــــــــِ َن اخلـــــــــــَ وبُ مـــــــــــِ  ُخضـــــــــــــــــــــــــُ

  
 : (7)وفي الصحاح 

 ُخُضوبُ فيها ُعل ٌف و َمَض ا وز 
ً  األَرضُ  َخَضبتِ و . َطلََع نَبَاتَُها:  َخْضبا  واْخَضرَّ

ً  اخَضّرتْ :  األَْرضُ  َخَضبَتِ و َرأَْيُت :  َسقََط َوَرقُهُ فاْحَمرَّ واْصفَرَّ ، وتقولُ :  العُْرفُُط والسَُّمرُ  َخَضبَ و ، إِذا َظَهَر نَْبتَُها ، كأَْخَضبَْت إِْخَضابا

،  (8)العَْرفَُج وأَْدبَى ، إِذا أَْورَق وَخلَع الِعَضاهُ ، وأَْجَدَر  َخَضبَ :  ، وعن ابن األَعرابّي يقال ُمْخِضبَة ، ويُوِشُك أَْن تَُكونَ  ْخِضبَةمُ  األَْرضَ 

ْمُث ، وأَْحنََط  ٌص وأَْرَشَم الشََّجُر وأَْرَمَش ، إِذا أَْورَق ، وأَْجَدَر الشََّجُر وَجدَّ  (9)وأَْوَرَس الّرِ  َخَضبَتِ و ، (10)َر ِإذا أَْخَرَج َوَرقَه ، كأَنه ِحمَّ

ْت ، هذا محلُّ ِذكِره ، وَوِهَم المؤلُف فذَكره في الصاد المهملة ، وقد نَبَّْهنَا عليه هن:  أَخَضبَتو الِعَضاهُ   الَك.َجَرى الَماُء في ِعيَدانَِها واخَضرَّ

 ما يَخُرُج من البَْطِن. فيَخِضبُ  وهو النَّْبُت الذي يُِصيبُه الَمَطرُ  ، كَصبُورٍ  كالَخضوبِ  يُْمَطُر فَيخَضرُّ ،الَجِديُد ِمَن النَّباِت :  الَخْضبُ و
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__________________ 
 ال بدون واو العطف.:  ابلقاموس )*(
 ( زايدة عن اللسان.1)

 بداًل من عند انتهائه. [ابنحِتهائِهِ : ] ( ابلقاموس)**
 .«قوله  كر األساريض كذا خبطه ولعله أن  كر»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 تصحيف.« َأوح »:  ( يف املطبوعة الكويتية4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 .«عيفزع ولعله يقز :  هكذا يف األصر ا ويف التهذيب»:  يفرع وهبامشه:  ( يف اللسان6)
 .«قوله ويف الصحاح لي  ذلك يف النسخة املطبوعة الجي بيدي»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
 للرم . وابألصر وأروس.« وأجدر» وأورس الرمث ا ومل يرد ذكر:  ( يف اللسان8)
 وأخبرت.:  ( عن اللسان ا وابألصر9)
 .«مح » ( عن اللسان ا ابألصر10)
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بِيع وتُِمدَّ. (1)أَْن يَْخُرَج :  القَتَادِ  ُخُضوبُ و ل نَْبتِه ، وكذلك العْرفَُج  فيِه ُوَرْيقَةٌ عنَد الرَّ  والعَْوَسُج ، وال يَُكونُ  (2)ِعيَدانُه ، وذلك في أَوَّ

 وَجْمعُهُ  (3) َرةٍ في بَْدِء اإِليَراقِ الشََّجِر ِمْن ُخضْ  وفي نسخة في َما يْظَهُر ِمنَ :  الَخْضبُ  أَو ٍء من أَْنواعِ الِعَضاِه َغْيرها ،في شي الُخُضوبُ 

 .َخاِضبٌ  ُكلُّ بَِهيَمٍة أََكلَتْهُ فهي:  ، وقِيل ُخُضوبٌ 

انَِة تُْغَسُل :  ، َكِمْنبَرٍ  الِمْخَضبُ و  ، ومنه الحديث أَنَّه قال في َمَرِضه الذي ماَت فيه الِمْرَكنُ :  الِمْخَضبو فيها الثِّيَاُب ، (4)ِشْبهُ اإِلجَّ

 .«فَاْغِسلُونِي ِمْخَضبٍ  ُسونِي فِيأَْجلِ »

 وهو ُصْقٌع َكبِيٌر. ع باليََمنِ :  كغَُرابٍ  ُخَضابٌ و

ثِيَن ، منهم بالَخِضيبِ  والُملَقَّبُ  اج:  َجَماَعةٌ ِمَن الُمَحّدِ ُد بُن أَبِي ُسلَْيَماَن الزجَّ ُد بنُ  الَخِضيب أَبُو الَحَسِن ُمَحمَّ َشاَذاَن  ، ِمْن أَْهِل بَْغَداَد ، ومَحمَّ

ُد بن عبِد هللِا بِن ُسْفيانَ  الَخِضيبُ  بِن ُدوْستَ  القَاصُّ  الَخِضيبُ  ، من أَهل بغداَد ، وأَبُو بكٍر محمُد بُن ُعبَْيِد هللِا بِن َمْرُزوقٍ  الَخِضيب ، ومحمَّ

ِد بِن َسْهلٍ   ُهُم َمحّدثُوَن.، من أَهِل ُعْكبََرا ، وَغْيرُ  الَخِضيبُ  ، وأَبُو عيَسى يَْحيَى بُن ُمَحمَّ

يُموج بعُضه في بعٍض ، َواَل :  كعاَُلِبطٍ  ُخَضاِربٌ  اْضِطَراُب الَماِء ، وماءٌ  هو:  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن ُدريد الَخْضَربة:  [خضرب]

اءِ  الُمَخْضَربُ و إِالَّ في َغِديِر أَْو واٍد ، ذلك يَُكونُ   الُمتَفَنُِّن ، قالَه أَبو الَهْيثَِم ، وأَنشد ِلَطرفة. الفَِصيُح البَِليغُ :  بفَتْح الرَّ

يٍّ و  عـــــــــــِ مـــــــــــَ نح أَلـــــــــــح َر  مـــــــــــِ نح تــــــــــــَ   خُمَضـــــــــــــــــــــــــَربٍ كـــــــــــائـــــــــــِ
و ُ و     ِم جـــــــــــــُ زَائـــــــــــــِ َد الـــــــــــــعـــــــــــــَ نـــــــــــــح ُه عـــــــــــــِ َ  لـــــــــــــَ يـــــــــــــح  لـــــــــــــَ

  
يت  ُمَحْظَرٍب ، بالحاء والظاِء ، وقد تقدم التنبيه على ذلك. (5)أَْلَمِعّيٍ :  قال أَبو منصور ، كذلك أَنشده بالخاِء والضاِد ، ورواه ابن السّكِ

ْعُف ، هو:  أهمله الجوهرّي ، وقال ابن ُدريد الَخْضعَبَةُ :  [خضعب] ِعيفَةُ  هي:  قيلو الَمْرأَةُ السَِّمينَةُ :  الَخْضعَبَةُ :  قال غيُرهو الضُّ  وقيل الضَّ

ِعيُف ، والضخُم الشَِّديُد :  الَخْضعَبُ :   .(6)الضَّ

 وضعَُف. اْختَلَطَ :  أَْمُرُهمْ  تََخْضعَبَ و

 كتََخْضعََب ، نقله الصاغانيُّ ، وصاحب اللسان. َضعَُف ، أَو اْختَلَطَ  أَي:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن ُدريد أَْمُرُهمْ  تََخْضلَبَ :  [خضلب]

واألَْمُر َصغَُر أَْو  الحاُل ،:  الَخْطبو ، وهو مجاز ، كما في األَساس. تَخُطبُه أَي َما َشأْنُك الذي ؟َخطبُكَ  وَما:  الشَّأْنُ :  الَخْطبُ :  [خطب]

 (7)األَْمُر الذي يَقَُع :  الَخْطبُ و يَِسيٌر ، َخْطبٌ و َجِليل ، َخْطبٌ  هذا:  أَي َما أَْمُرَك ، وتقول ؟َخْطبُكَ  َما:  هو َسبَُب األَْمِر ، يقال:  وقِيل َعُظمَ 

 «يَِسيرٌ  الَخْطبُ :  َرَمَضاَن فقَالَ  (8)وقد أَفَطروا في يَْوم َغْيٍم في » في حديث ُعَمرَ و أَي َعُظَم األَْمُر والشَّأْن ، الَخْطبُ  ، وَجلَّ  الُمَخاَطبَةُ  فيه

ا قوُل األَْخَطلِ  ُخُطوبَ  ُهَو يُقَاِسي:  ، ومن المجاز ُطوبٌ خُ  ج (9) (قاَل َفما َخْطُبُكْم أَي َُّها اْلُمْرَسُلونَ )وفي التنزيل العزيز   :  الدَّْهِر ، فأَمَّ

ٍة  بــــــــــَ لــــــــــ  يــــــــــٍر ُمســــــــــــــــــــــــَ اكــــــــــِ ثــــــــــَ ِدي مــــــــــَ ــــــــــح ض أَي مــــــــــح لــــــــــَ  كــــــــــَ

ِر و     هــــــــح اِت الــــــــد  نــــــــَ ــــــــَ رحَس بـ َن ضــــــــــــــــــــــَ ُدبــــــــح نــــــــح ــــــــَ بِ يـ طــــــــُ  اخلــــــــُ

  
 فَحَذف تخفيفاً ، كذا في لسان العرب. الُخطوبَ  فإِنما أَراد

ً  الَمْرأَةَ  َخَطبَ و يبَىو ِخْطبَةً و حكاه اللحيانيّ  يَْخُطبَُها َخْطبا بَّاءِ  ِلِخْطبَةِ  َجِذيَمةَ األَْبَرِش  (10)، قال َعِديُّ بُن َزْيٍد يَْذكُر قَْصَد  بَكْسِرِهما ِخّطِ  :  الزَّ

ـــــــــــــــَّب  ي طـــــــــــــــِّ تح  خلـــــــــــــــِِ ـــــــــــــــَ َدَرتح وخـــــــــــــــان ـــــــــــــــجي غـــــــــــــــَ  ال

يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاو     لــــــــــــــــــٍة  ــــــــــــــــــُِ ائــــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــــن  َذَواُت غــــــــــــــــــَ

  
 ، هكذا قالَه أَبو (11)فَأََجابَتْهُ وَخاَسْت بالعَْهِد وقَتَلَتْهُ  خطبَها َزبَّاَء ، وهي امرأَة غَدَرْت بَِجِذيَمةَ األَْبَرِش ، ِحينَ  ةِ ِلِخْطبَ  أَي

__________________ 
 خترج.:  ( اللسان1)
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 العرفة.:  ( اللسان2)
 عند ابتداء اإليرا .:  ( اللسان3)
 يُغسر.:  ( اللسان4)
 يلمعي.:  للسان( ا5)
واخلعصـــب بتقدمي :  والذي يف نســـخة امكم الجي أبيدينا:  اخلضـــعب الضـــخم كذا يف النســـخ وشـــرح القاموس:  قوله»:  ( اللســـان ا وهبامشـــه6)

 .«العا عل  الضاد ا ولكن مل يفرد اجملد خلعضب مادة
 تقض.:  ( اللسان7)
 من.:  ( النهاية8)
 .31وسورة الذارايت اآية  57( سورة ا جر اآية 9)
 .«قصة» ( عن الصحاح ا وابألصر10)
 فقتلته.:  ( اللسان11)
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ٌم ا وأَنشـــــد قوَ  َعِديٍّ املذكور ا قا  أَبو منصـــــور:  اخِلطِّيَّب :  ُعبيد ا واســـــتشـــــهد به اجلوهرّي ا وقا  الليثَ  هذا :  اســـــح
َا َدر. ِخطِّيَّب  َخطَبٌ َ حٌ  ا ِإل  َتطَبَـَهاو  هنا َمصـــــــح َرحأََة ا َلحُطبُ  الذي:  اخِلطحبُ و  ا اخلَاِطبُ :  اخَلِطيبُ و  عليه َخطَبَـَهاو  اخح

 امل
يبَـُتهُ و  ِخطِّيَباهُ و  (1) ِخطحبَـُتهُ  كذلكو  َلحطُبـَُها الجي ِخطحُبه وِهيَ  م  الث اين  ِخطحبـَُها ا وهو ِخطِّ رِِهن  وُيضـــــــــــــَ  ج عن كراع ا ِبَكســـــــــــــح

َطابٌ  َرحأَةُ :  اخِلطحبو  ا َأخح
طُوَبةُ  امل بُوِح ا وقد:  ا كما يقا  املخح َها َخطحباً  ِذبحٌح لِلحَمذح اً :  ا كما يقا  َخطَبَـ  ُهوَ و  َذَبَح َذحبح

كِّيت ج  ِخطِّيبـَُها ُر ا قا  الفراء يف قوله تَـ  ِخطِّيُبونَ  كســــــِ َدٌر مبنزلة:  اخِلطحَبةُ  (2) (ِمْن ِخْطَبِة النِّس     اءِ )َعاىَل وال ُيَكســــــ   مصــــــح
م  ا فيقو  ِخطحبٌ :  اخلَاِطبُ  ويقو ُ  َلحطُُبها ُفاَلنََة ا ِإذا كان ِخطحبُ  ا والعرُب تقو  فالنٌ  اخَلطحبِ  ِر وُيضــــــــــــــَ  ا ابلَكســــــــــــــح

خطُوبُ 
َ
حٌ :  ِإليهم امل رِ  ِنكح أُم  :  لعرُب تـَتَـَزو ُج هبا ا وكانت امرأَة من العرب يقا  هلاا وهي َكِلَمٌة كانِت ا وُيضــــــــمّ  ابلَكســــــــح

َثُر فيقا 
َ
َرب هبا امل رَُع ِمنح ِنكاح أُمِّ َخارَِجةَ »:  خارَِجَة ُيضــــح  ِخطحبٌ :  يقوُم عل  ابِب ِخَباِئَها ويقو  اخلاطبُ  وكان« َأســــح

ٌح.:  ا فتقو ُ   ِنكح
فُ :  كَشدَّادٍ  الَخطَّابُ و فِ  الُمتََصّرِ  :  قال الِخْطبَةِ  في أَي َكِثيُر التََّصرُّ

 ِ اح نــــــــــَ ــــــــــح يـ ر َح ابلــــــــــعــــــــــَ ــــــــــَ ابُ بـ طــــــــــ  بح  خــــــــــَ ثــــــــــَ   (3)الــــــــــكــــــــــُ
و ُ     قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ بٌ ِإيّنِ :  يـ اطـــــــــــــِ َذبح  خـــــــــــــَ دح كـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  وق

  

َا و   ُعسنا ِمنح َحَلبح  َلحُطبُ ِإل 

ً  فقدِ  ِليَْخُطبََها إِذا َدَعا هُل المرأَةِ الرجلَ :  ، قال أَبو زيدٍ  َدَعْوهُ إِلى تَْزِويج َصاِحبَتِهم إِذا اْختََطبُوهُ و ، وإِذا أَراُدوا تَْنِفيَق أَيَِّمِهم  اْختََطبُوا اْختَِطابا

 أَنْ  (4)نُِهَي » في الحديثو إِليكم ، َخَطبَ  فَما اْختََطْبتُُموهُ  م لقدَكَذْبتُ :  فَردْدناه ، فإِذا َردَّ عنه قَْوُمه قالوا َخَطبَها قد:  َكَذبوا على َرجٍل فقالوا

ُجُل َعلَى يَْخُطبَ  ا يَْخُطبَ  ُهَو أَنْ  «أَِخيهِ  ِخْطبَةِ  الرَّ َِّفقَا علَى َصَداٍق َمْعلُوم ويَتََراَضيَا ، ولَْم يَْبَق إِالَّ العَْقُد ، فأَمَّ  الرجُل الَمْرأَةَ فَتَْرَكَن إِليه ، ويَت

َِّفقَا َويَتَراَضيَا ولم يَْرَكْن أَحُدهما إِلى اآلَخِر فَاَل يُْمنَُع من  أَنْ  َخَطبَ  إِنَّهُ لََحِريٌّ إِنْ » الحديث فيو ، وهو خاِرٌج عن النَّْهيِ ، ِخْطبَتَِها إِذا لم يَت

 ، أَي أََجابَهُ. أَْخَطبَهُ و ، فََخطَّبَه فالٌن إِلى فالنٍ  َخَطبَ  ، يقال ِخْطبَتِهِ  أَي يَُجاَب إِلى «يَُخطَّبَ 

مِّ  ْطبَةخُ و بالفَتْحِ ، يَْخُطُب َخَطابَةً  َعلَى الِمْنبَرِ  الَخِطيِب َخَطَب الَخاِطبُ  َمْصَدرُ :  الُخْطبَةُ و  ، قاله الليث ، ونقله عنه أَبو منصور ، قال ، بالضَّ

ً  الَخِطيُب ُخْطبَةٌ  الذي يَتََكلَُّم به ذلَك الَكاَلم ، وهو أَنَّ اسمَ  (5)ال يَُجوُز إِاّل علَى َوْجٍه واحٍد و:   فيُوضُع َموضَع الَمْصَدِر ، قال الجوهريّ  أَيضا

ّمِ ، ُخْطبَةً  علَى الِمْنبَرِ  َخَطْبتُ :  ، فَجعَلََها  ُخْطبَةً  َعلَى القَْوم َخَطبَ :  فيهما ، وقال ثعلب اْختََطبَ و ، بالَكْسِر ، ِخْطبَةً  الَمْرأَةَ  َخَطْبتُ و ، بالضَّ

الَكاَلُم الَمْنثُوُر :  ِعْنَد العََربِ  الُخْطبَةُ  أَيِ  أَْو ِهيَ  َواَل أَْدِري َكْيَف ذلَك إِالَّ أَْن يَُكوَن االسُم ُوِضَع َمْوضَع الَمْصَدِر ،:  َمْصَدراً ، قال ابن ِسيده

ُع ونَْحُوهُ  ٌل وآِخٌر ، قال:  الُخْطبَةُ :  ، وإِليه ذَهَب أَبو إِسحاَق ، وفي التهذيب الُمسجَّ َسالَِة التي لها أَوَّ :  وَسِمْعُت بعَض العََرب يقول:  ِمثُْل الّرِ

ةً ، لقالاللُهمَّ اْرفَْع َعنَّا َهِذه  الً وآِخراً ، ولَْو أََراَد َمرَّ ْغَطةَ ، كأَنَّه َذَهَب إِلى أَن لََها ُمدَّةً وغايَةً ، أَوَّ َضْغَطةً ، ولو أَراَد الِفْعَل لقال :  الضُّ

ْغَطةَ ِمثَْل الِمْشيَِة.  الّضِ

مِّ  الُخْطبَةِ  َحَسنٌ :  َخِطيبٌ  َرُجلٌ و ّمِ ، ُطبَ خَ  ، وقَدْ  ُخَطبَاءُ  َجْمعُهُ  ، بالضَّ ً  َصارَ :  ، بالفَتْحِ  َخَطابَةً  بالضَّ  .َخِطيبا

ٌث ، بَجاِمعِ الَمْهِدّيِ وتُُوفِّي سنة  الَخطيبُ  وأَبُو الحارث عليُّ بُن أَْحَمَد بِن أَبِي العَبَّاِس   .594الَهاِشِميُّ ، ُمَحّدِ

ُث ، توفي سنة  بن أَْحَمَد بنِ  (6)لَقَُب أَبي الغَنَائِم السلم :  الَكتَّان َخِطيبُ و  نُِسبَ  الُخْطبَةِ  أَيِ إِلَى َحَسنِ  وإِلَْيهِ  631َعِلّيٍ الماِزنِّيِ النَِّصيبِّي الُمَحّدِ

دٍ  بن أَبُو القَاِسِم َعْبُد هللاِ  اإِلَمامُ  ُث الَواِعَظ ، (7) َشْيٌخ البِن الَجْوِزّيِ  الَخِطيبِيُّ  األَْصبََهانِيُّ  ُمَحمَّ ر الُمَحّدِ دُ  لككذو الُمفَّسِ بُن  أَبُو َحنِيفَةَ ُمَحمَّ

دٍ  ُعبَْيِد هللاِ :  وفي التبصير بِن عبِد هللاِ  إِسماعيلَ  ُد بُن ُعبَْيِد هللِا بِن علّيِ بِن ُعبَْيِد هللِا بِن َعِلّيٍ :  َكَذا هو في النَُّسخِ ، والصوابُ  بِن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ا س ثُ الُمَحدِّ  األَْصبََهانِيُّ  الَخِطيبِيُّ  الَحنَِفيُّ  ِد ، قَِدَم بَْغَداَد حاجًّ ه حمد بِن ُمَحمَّ ه أِلُّمِ ِد بِن عبِد الَواِحِد ، وعن أَبِيه ، وعن َجّدِ نة عن أَبي ُمْقنِع ُمَحمَّ

 وأَْملَى ِعدَّةَ  562
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__________________ 
 وتضم. ويف اللسان وُخطبته الضم عن كراع.:  ( يف نسخة من القاموس1)
 .235البقرة اآية ( سورة 2)
 .«برح ابلعبديّ » عن اللسان ا وابألصر« برج ابلعينا» (3)
 هن .:  ( يف النهاية4)
 ( يعين قوله أن اخلطبة مصدر اخلطيب.5)
 .«املسلم» ( يف العرب وشذرات الذهب والنجوم الزاهرة6)
 ابن اجلوزي.:  ( يف نسخة أخر 7)
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ر والِعلحِم َرَو  عنه عبُد الر ز اِ  بُن عبد القادِر اجلِيلّي  اخَلطَابةو  يَةِ جَمَاِلَ  ا وهو من بيٍت مشـــــهوٍر ابلّرَِوا اء والَفضـــــح والَقضـــــَ
ََعاِد ُعمُر بُن ُ َم ِد بِن عبِد  ِ 

ِعيٍد البَـَغِويِّ  َخِطيبُ  وغريُه ا قاله ابن النّجار ا َوَوَلُده أَبُو امل ور ا َحد َث عن َأيب ســــَ بـَغحشــــُ
اِكَر ا وُعمُر بُن َأمححََد بِن ُعَمرَ  وغريِه ا وعنه َض منه أَبُو َعبحِد ِ   مُد  اخَلِطييب   ابُن َعســــــــــــــَ ِر َزجنحَاَن ا لَِ َحدُِّث ا من َأهح

ُ
امل

َماِ  ا وقَاضِ  ابُوينّ ا يف َذيحِر اإِلكح ي الُقَضاة أَبُو نـَُعيم عبُد بُن  مِد بِن َأيب عليٍّ الن وقايّن هبا ا ذََكَرُه اإِلَماُم أَبُو َحامٍد الص 
ِلِك بُن  مد بن َأمححَدَ 

َ
رَتَااَبذي  ُ َدٌِّث. اخَلِطييب   امل  اأَلسح
مِّ  الُخْطبَةُ و َكلَْوِن بَْعِض ُحُمِر قَْبَل أَْن تَْيبََس ، و الَخْطبَاءِ  (1)كلَْوِن الِحْنَطِة  ُمْشَرٌب ُحْمَرةً في ُصْفَرةٍ  أَو يَْضِرُب إِلى الُكْدَرة لَْوٌن َكِدرٌ :  بالضَّ

ً  الُخْطبَةُ و الَوْحِش ، ً  َكفَِرحَ  َخِطبَ  والِفْعُل من كل ذلك أَْو ُغْبَرةٌ تَْرَهقَُها ُخْضَرةٌ. الُخْضَرةُ :  أَيضا  األَخضر األَْخَطبُ  قِيلَ ، و أَْخَطبُ  فَُهوَ  َخَطبا

اقُ  األَْخَطبُ و َسَواٌد ، يَُخاِلُطه ِقرَّ َردُ  بالفارسية َكاَسِكينَْه ، كذا في حاشية بعض نسخ الصحاح. الّشِ  :  ، ألَنَّ فيهما َسَواداً َوبَيَاضاً ويُنشد أَو الصُّ

رِيــــــــــــــَرٍة وَ  نح مــــــــــــــَ ريٍَة عــــــــــــــَ نح طــــــــــــــِ يِن مــــــــــــــِ ثــــــــــــــَ  اَل أَنـــــــــــــــح

بُ  (2)ِإَذا     طــــــَ رَا اأَلخح رحصــــــــــــــَ ــــــد وحِح صــــــــــــــَ اِعي َعَل  ال ــــــد   ال

  
ْقرُ  األَْخَطبُ و  :  قال ساعدة بُن ُجَؤيَّةَ الُهذليّ  الصَّ

مح و  هـــــــــُ فـــــــــ  لـــــــــُ ـــــــــَ َا يـ ِر حـــــــــِ قـــــــــح يـــــــــُب الـــــــــعـــــــــَ بـــــــــِ ا حـــــــــَ نـــــــــ   مـــــــــِ

ِة     رميـــــــــَ رحَداَن الصـــــــــــــــــــــــ  ف  صـــــــــــــــــــــــِ ا لـــــــــَ مـــــــــَ بُ كـــــــــَ طـــــــــَ  َأخـــــــــح

  
وهو من ُحُمِر الَوْحِش  بَِمتْنِه َخطٌّ أَْسَودُ  يالذ أَو ، وُهَو ُغْبَرةٌ تَْرَهقُها ُخْضَرةٌ  الُخْطبَة بَيِّنُ  أَْخَطبُ  ، وِحَمارٌ  الِحَماُر تَْعلُوهُ ُخْضَرةٌ :  األَْخَطبُ و

، وأَْنَت  ُخْطبَتِه إِليه أَنَّه ذُو البَيَاِن في (3)، فَيَُخيَُّل  الُخْطبَةِ  البَيِّنُ  األَْخَطبُ  أَْنتَ :  تقولُ :  ، حكاه أَبو ُعبَيد ، وفي األَساس َخْطبَاءُ  ، واألُْنثَى

 هيو أَي َصْفَراُء فيها ُخُطوٌط ُخْضٌر ، َخْطبَاءُ  أَي الَحْنَظلَةُ واألَتَانُ  ما فيه ُخُطوٌط ُخْضٌر ، وهي:  ِمَن الَحْنَظلِ  األَْخَطبُ و تُثْبُِت له الِحَماِريَِّة.

ّمِ ، وَجْمعَُها (*) الُخْطبَانَةُ  مِّ  ُخْطبَانٌ  ، بالضَّ ً  صارَ :  الَحْنَظلُ  أَْخَطبَ  ، وقَدْ ويُْكسُر نَاِدراً  بالضَّ ، وهو أَْن يَْصفَرَّ وتَِصيَر فيه ُخُطوٌط  ُخْطبَانا

نَْت. أَْخَطبَتِ و ُخْضٌر ،  الِحْنَطةُ إِذا لَوَّ

مِّ  الُخْطبَانُ و أَْطَرافَُها ِرقَاٌق تُْشبِهُ البَنَْفَسَج ، أَو هو أََشدُّ َعلَى َوْزِن ِحْرَدْوٍن ، أَو كأَْذنَاِب الَحيَّاِت ،  كالِهْليَْون في آِخِر الَحِشيِش  نَْبتٌ :  ، بالضَّ

 منه َسَواداً ، وما دون ذلك أَْخَضُر ، وما دوَن ذلك إِلى أَُصوِلها أَْبيَُض ، وهي َشِديَدةُ الَمَراَرةِ.

 ، كأَْسَود وُسوَدان َكَما َزَعَمه الَمنَاِويُّ في أَحكام األَساس. أَْخَطب عُ ، يَْعنُوَن به تِْلَك النَّْبتَة ، اَل أَنَّهُ َجمْ  الُخْطبَانِ  أََمرُّ ِمنَ :  ويقالُ :  قلتُ 

مِّ  ُخْطبَانِيٌّ  أَْوَرقُ  قولُهمو الُخْضُر ِمَن َوَرَق السَُّمِر ،:  الُخْطبَانُ و  ُمبَالَغَةٌ. بالضَّ

َي بذلك َطائِرٍ  اْسمُ :  أَْخَطبَانُ و فَيَاُن  الَخَطبِ  بَيِّنَةُ :  َخْطبَاءُ  ناقَةٌ و في َجنَاحْيِه ، وهي الُخْضَرةُ ، ِلُخْطبَةٍ  ، ُسّمِ  :  (4)قال الزَّ

ُ  و  اٍب َدمحشـــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ يب َذاُت هـــــــــــــــِ احـــــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

اءُ     بــــــــــــــَ طــــــــــــــح وحهــــــــــــــَ ُ  خــــــــــــــَ رَاِة عــــــــــــــَ اُء الســــــــــــــــــــــــــــ   َورحقــــــــــــــَ

  
 :  ِمَن الِحنَّاِء ، قال ِخَضابَِهانََصَل َسَواُد :  َخْطبَاءُ  يَدٌ و القَِميِص ، َخْطبَاءُ  وَحَماَمةٌ 

ُب  ا ِإتــــــــــــــــــــح َة ِإذح هلــــــــــــــــــــََ يــــــــــــــــــــ  رحت مــــــــــــــــــــَ  أَذَكــــــــــــــــــــَ

ٌر وَأاَنمــــــــــــــــــــــــٌر وَ     َدائــــــــــــــــــــــــِ بُ جــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــــــح  خــــــــــــــــــــــــُ

  
 وقد يقال في الشَّعَِر والشَّفَتَْيِن.

 يَْطلُبُه.:  َعَمَل كذا يَْخُطبُ  فالنٌ :  ومن المجاز

ْيُد فَاْرِمِه ، أَي أَْمَكنََك وَدنَا ِمْنَك ، فهو أَْخَطبَكَ و ، من طلبُت إِليه حاجة  (5) [ومعناه أَْطلَبَكَ ] ُمْخِطبٌ  األَْمُر ، وأَْمرٌ  أَْخَطبَكَ و ، ُمْخِطبٌ  الصَّ

 فأَْطلَبَني.

 العَبَّاُس بُن أَْحَمَد. الَخطَّابِ  وأَبُو
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 ِة اللُّغَِة.من أَئِمَّ  الَخاِطبِي وُعثَْماُن بُن إِبراهيمَ 

__________________ 
 ا نظلة.:  ( يف اللسان1)
 .«أو» ( عن الصحاح ا وابألصر2)
 فتخير.:  ( األساس3)

 ُخطََبانَُة بدون أ  التعريف.:  يف القاموس )*(
أين أمل »:  يان أرجوزة أوهلاوقض يف نســـــخة الصـــــحاح املطبوعة قا  الرقيات وهو تصـــــحيف. قا  يف التكملة وللزف»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــرية4)

 ولي  املشطوران فيها قلت ويف الصحاح املطبوع أشار  ققه إىل أن الصواب الزفيان.« طيف ليل  يطر 
 ( عن األساس ا وأشار هبامش املطبوعة املصرية إىل هذا النقص ابألصر ا وما ورد يف األساس.5)
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 اإِلَماُم ، م. الَخطَّاِب الَخطَّابِيُّ  حمد بُن محمِد بِن إِبراهيَم بنِ  أَبُو ُسلَْيَمانَ و

َدةُ  الَخطَّابِيَّةُ و افَِضةِ  من الجانِب الغربّيِ  ع بِبَْغَدادَ :  وفي نسخةٍ  ة:  ، ُمَشدَّ يعَةِ  وقَْوٌم ِمَن الرَّ ،  (1)األََسِدّيِ  الَخطَّابِ  نُِسبُوا إِلى أَبِي وُغاَلةِ الّشِ

اِدِق ، ثُمَّ ادََّعى اإِللِهيَّةَ ِلنَْفِسِه و،كاَن يَ  وِر َعلَى ُمَخاِلِفيِهمْ  قُوُل بِإِلِهيَِّة َجْعفٍَر الصَّ ةَ  كاَن يَأُْمُرُهْم بَِشَهاَدةِ الزُّ في العَِقيَدةِ ، وكاَن يَْزُعُم أَنَّ األَئِمَّ

أَْنبِيَاُء 
 .وسلموآلهعليههللاصلىو َعِليٌّ ، ورُسوالً صامتاً هو محمُد ، ه (3)، وأَنَّ في ُكّلِ َوْقٍت َرُسوالً نَاِطقاً  (2)

 أَي موضع. ع:  ، كقَْيُصومِ  َخْيُطوبٌ و

ً و ُمَخاَطبَةً  بالَكاَلم َخاَطبَهُ  ُمَراَجعَةُ الَكاَلِم ، وقَدْ :  الُمَخاَطبَةُ و الِخَطابُ و ِ  يف الَِّذيَن َوال خُتاِطبْ )، قال هللا تعالى  يَتََخاَطبَانِ  ، وُهَما ِخَطابا
اجِ  (4) (ظََلُموا ُجِمَع على غيِر قِيَاٍس كالَمَشابِِه والَماَلِمحِ ، وقِيَل  بالَمَخاِطِب الُخَطب أََرادَ  «الَمَخاِطبِ و أَِمْن أَْهِل الَمَحاِشدِ » وفي حديث الَحجَّ

النَّاَس ويَُحثُّونَُهم  يَْخُطبُونَ  أَْنَت من الذينَ : أَ  ، والُمَشاَوَرة ، أََرادَ  الِخَطابِ  ُمفَاَعلَةٌ من:  الُمَخاَطبَةُ و ، الُخْطبَةُ :  الَمْخَطبَةُ و ، َمْخَطبَةٍ  هو َجْمعُ 

 الُحْكُم بالبَيِّنَِة أَِو اليَِمينِ  قال هو (5) اْلِخطابِ  َوفَْصلَ  قال بعُض المفسرين في قوله تعالى:  ماعِ ِلْلِفتَِن ، في التهذيبعلى الُخُروج واالجت

هِ :  وقيل ا بَْعدُ النُّ  هو الِفْقهُ في القََضاِء أَوْ  هو أَوْ  معناه أَن يَْفِصَل بَْيَن الَحّقِ والبَاِطِل ويَُميَِّز بين الُحْكم وِضّدِ ا :  ، وَداودُ  ْطُق بِأَمَّ ُل َمْن قال أَمَّ أَوَّ

ويَْعنِي :  بَْعُد ، وقال أَبو العبَّاس
ا بَْعَد ما َمَضى من الَكالم فَُهَو َكَذا وَكَذا.:  (6)  أَمَّ

 :  (7)َمة لبَنِي َسْهِل بِن أَنَِس بِن َربِيعَةَ بِن َكْعٍب ، قال ناِهُض بُن ثُو َجبٌَل بِنَْجدٍ :  أَْخَطبُ و

يـــــــــِب و  ثـــــــــِ َد الـــــــــكـــــــــَ عـــــــــح ٌر بــــــــــَ لـــــــــَ نح طـــــــــَ مـــــــــَ بٍ لـــــــــِ طـــــــــَ   َأخـــــــــح
شُ     ائــــــــــِ َداُم الــــــــــر شــــــــــــــــــــــــَ ي واهلــــــــــِ َواحــــــــــِ ُه الســــــــــــــــــــــــ  تــــــــــح   ــــــــــََ

  
 ، ِلُخُطوٍط فيه ُسوٍد وُحْمٍر. األَْخَطبُ  ٍء ،ِلَطيِّى:  (8)وقال نَْصٌر 

 ِزيَاٍد ، كذا في المعجم.ِمْن ِميَاِه بكِر بِن ِكاَلٍب ، عن أَبي :  ، بالَهاءِ  أَْخَطبَةُ و

 اْسٌم. أَْخَطبُ و

يُِق في الَمعَاِش.:  بالَخاِء والَحاءِ  هو:  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن ُدريد الَخْطَربَةُ :  [خطرب]  الّضِ

ِهما ُخَطاِربٌ و ُخْطُربٌ  َرُجلٌ و لٌ  أَي ، بَِضّمِ َل ، نقله الصاغانّي.تَ :  تََخْطَربَ و ، َخْطَربَ  وقد بما لم يَُكْن َجاَء ، ُمتَقَّوِ  قَوَّ

 ، أَيِ اختالٍط. َخْطلَبَةٍ  تركُت القوَم في:  يقال َكثَْرةُ الَكاَلِم واْختِاَلُطه هو:  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن ُدريد الَخْطلَبَةُ :  [خطلب]

ِدي:  وضبطه الصاغانّي بالفَتْح بالَكْسرِ  أَهمله الجوهرّي ، وهو (9) الَخْيعَابَةُ :  [خعب] ُجُل الرَّ ا ءُ ُء الدَّنِيالرَّ  :  ولم يُْسَمْع إِاّل في قول تأَبََّط َشرًّ

رٍِع وَ  ةٍ اَل خــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اب عــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ٍر  خــــــــــــــَ ــــــــــــــِ َوائ  ِذي غــــــــــــــَ

ِر     يـــــــــِّ هـــــــــَ تــــــــــَ ُ
ِح املـــــــــ طـــــــــَ ِر األَبـــــــــح فـــــــــح جـــــــــَ اٍم كـــــــــَ يـــــــــَ (10)هـــــــــَ

 

  
ُر :  السَِّريُع التَّثَنِّي واالْنِكساِر ، الَخْيعَاَمةُ :  َخْيعامة ، والَخرع:  ويُْرَوى:  المأْبون ، قال:  والَخْيعَاَمةُ  الَخْيعَابَةُ :  وفي التهذيب القَِصُف الُمتَكّسِ

 ، وأَورَد البيَت الثاني.

__________________ 
زعموا أن جعفراً الصــــــاد  إله غري أن أاب اخلطاب أفضــــــر منه. قتله عيســــــ  بن ( هو  مد بن أيب زينب ا اّدع  اإلهلية لنفســــــه ومض أن أتباعه 1)

 .ه 143موس  سنة 
 ( مث زعم أهنم آهلة.2)
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قوله رســو  اخل كذا خبطه وهو عل  أن اســم أن ضــمري الشــبن  ذوفاً واجلملة »:  ( يف الفر  با الفر  ؛ إمام انط . وهبامش املطبوعة املصــرية3)
 .«(ِإْن هذاِن َلساِحرانِ )يه خرب عنه وقد خرج عل

 .37( سورة هود اآية 4)
 .20( سورة ص اآية 5)
 ومعىن.:  ( اللسان6)
 .«ثوبة» ( عن معجم البلدان ا وابألصر7)
 .«قير بعد قا  نصر:  قوله وقا  نصر كذا خبطه ولعله سقرت منه لفة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
قوله اخليعابة هو هكذا بفتح اخلاء املعجمة وابلياء املثناة التحتية يف اللســــــان وامكم والتهذيب :  امشــــــه( كذا ابألصــــــر والقاموس واللســــــان وهب9)

كذا. ويف القاموس املطبوع فكاألصـــــــر هنا ا « والتكملة وشـــــــرح القاموس والذي يف مو القاموس املطبوع اخلنعابة ابلنون وضـــــــبطها بكســـــــر اخلاء
 ولعلها نسخة أخر  وقعت با يديه.

 أثبتناه عن اللسان.« كحفر» ( ابألصر10)
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اَرَدتح وَ  وحُ  حــــــــــــــَ ض اَلٍع ِإَذا الشــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــِ  اَل هــــــــــــــَ

ّزِ ِ و     ــــــــــــَ نـ ــــــــــــَ تـ
ُ

ا املــــــــــــ ي َدّرِهــــــــــــَ اقــــــــــــِ بــــــــــــَ تح بــــــــــــِ نــــــــــــ   ضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 َجبَاٌن.:  َضِجٌر ، اَلعٍ :  َهلعٍ 

ةٌ ، وَجْمعُه الظُّفُرُ :  بالَكْسرِ  الِخْلبُ :  [خلب] ً  بالَكْسرِ  يَْخِلبُهُ  بُِظفُره َخلَبَهُ  ، ال يَُكسَُّر على غير ذلك أَْخاَلبٌ :  عامَّ مِّ  َخلَبَهُ يْخلُبُهو َخْلبا ً  بالضَّ  َخْلبا

ً  َجَرَحه أَو َخَدَشه ، أَو:  ً  النَّبَاتَ  َخلَبَ و ، قََطعَهُ :  َخلَبَهُ يَْخلبُهُ َخْلبا قََطعَهُ :  النباتَ  اْستَْخلَبَ و َشقَّهُ :  َخلَبَهُ و ، كاْستَْخلَبَه قََطعَهُ ،:  يَْخلُبُهُ َخْلبا

ً و يْخِلبَُها الفَِريَسةَ  َخلَبَ  السَّبُعُ و َمْزُق الِجْلِد بالنَّابِ :  الَخْلبُ :  ، وأََكلَهُ ، قال الليث (1)وَحَصَده  أَْو َشقَّ ِجْلَدَها بِنَابِِه  بِِمْخلَبِهِ  أََخَذَها:  يَْخلُبَُها َخْلبا

ً  الَمْرأَةَ َعْقلََها َخلَبَ و «لسان العرب» َهَكذا في النَُسخِ ، والذي في فاَُلناً َعْقلَهُ ؛ سلبه إِياهُ  تْ َخلَبَ  الَمْرأَةُ و ، ِهَي  َخلَبَتْ و َسلَبََها إِيَّاهُ ، يَْخلُبَُها َخْلبا

ً  قَْلبَهُ  ً  الَحنَشُ  َخلَبَهُ و أَخذتْه وذَهبْت به:  اْختَلَبَتْهُ و تَْخلُبُهُ َخْلبا هُ.:  يَْخلُبُه َخْلبا  َعضَّ

ً  َكنََصَرهُ  َخلَبَهو ً و يَْخلُبُه َخْلبا ً  َخَدَعه ،:  بكسِرهما ِخاَلبَةً و ِخاَلبا  :  َخاَدَعه ، قال أَبو َصْخر:  َخالَبَهو ، كاْختَلَبَه اْختِاَلبا

رَتَ   ُب ُيشــــــــــــــــــح يـــــــح ىَن َواَل الشــــــــــــــــــ  ثــــح ا َمضــــــــــــــــــَ  يـــــُ اَل مـــــــَ  فــــَ

وحمِ     َد الســـــــــــــــــــــ  نـــــــح َ  عـــــــِ فـــــــِ َض فـــــــَبصـــــــــــــــــــــح يـــــــح ـــــــَ بِ  بـ الـــــــِ خـــــــَ ُ
 املـــــــ

  
أَي اَل ِخَداَع  «ِخاَلبَةَ  الَ  فَقُلْ  بَايَْعتَ  إِذَا»:  قَالَ  أَنَّه وسلموآلهعليههللاصلىفي حديث النبّي و الَخِديعَةُ باللَِّساِن ،:  الَمَخاَدَعةُ ، وقيل:  الِخاَلبَةُ و

اِوي :  قال ابن األَثير« اَل ِخيَابَة» ، وفي ِروايةٍ  :  بالَكْسِر ، وُحِكَي عن األَصمعيّ « فَاْخِلبْ  إَِذا لَْم تَْغِلبْ » ، وفي الَمثَلِ  (2)كأَنها لُثْغَةٌ من الرَّ

 الَجاِرَحِة ، قال ابن األَثير بِ ِمْخلَ  ٍء ، َكأَنَّه أُِخَذ ِمنْ ، بالضم على الثَّانِي ، أَيِ اْخَدْع ، وعلى األَْوِل أَيِ اْنتِْش قَِليالً َشْيئاً يَِسيراً بعَد َشي فاْخلُبْ 

بٌ و َخاِلبٌ  كِخلِّيفَى ، وَرُجلٌ  بالَكْسِر ُمَشدَّداً  الِخلِّيَبى هوو:  إِذا أَْعيَاَك األَْمَر ُمغَالَبةً فاْطلُْبهُ ُمَخاَدَعةً وهي وفي نسخة:  معناه:  ،  َخلَبُوتو َخالَّ

َكةً ،  :  َخدَّاٌع َكذَّاٌب قال الشاعر:  ، األَِخيَرةُ عن كراع (3) َخلَبوبو يِك ،مَع التَّْحرِ  ، بِبَاَءْينِ  َخلَبُوبٌ و ُمَحرَّ

مح  ــــــــُ ت كــــــــح لــــــــَ ا َأنح مــــــــَ مــــــــ  لــــــــَ ــــــــَ مح فـ ــــــــُ ت كــــــــح لــــــــَ مُ مــــــــَ ــــــــُ ت ــــــــح بـ لــــــــَ   خــــــــَ
اِدُر و     وِ  الـــــــــــــغـــــــــــــَ لـــــــــــــُ

ُ
ر  املـــــــــــــ وتُ شـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــُ لـــــــــــــَ  اخلـــــــــــــَ

  
ُجِل بأَْلَطِف القَْولِ  تَْخلُبَ  أَنْ :  الِخاَلبَةُ :  وعن الليث:  َجاَء على فَعَلُوٍت مثُل َرَهبُوتٍ  ُ  ، أَْخلَبِهِ و الَمْرأَةُ قَْلَب الرَّ ،  َخِلبةو ِلْلفَُؤادِ  َخاِلبَةٌ  وأَْمَرأَة

 :  قال النَِّمُر بُن تَْولَبٍ  كفَِرَحةٍ 

ِة  الــــــــــَ ب  اخلــــــــــَ اُب وحــــــــــُ بــــــــــَ هح َأوحَد  الشــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــَ لــــــــــِ   اخلــــــــــَ
ِب و     لــــــــح ا ابلــــــــقــــــــَ مــــــــَ ُت فــــــــَ رِئــــــــح دح بــــــــَ هح  (4)قــــــــَ بــــــــَ لــــــــَ نح قـــــــــَ  مــــــــِ

  
بَةٌ و َخلُوبٌ و بفَتْح الالِم على أَنه َجْمٌع. (5) [الَخلَبَةُ ]ى ويُْروَ   الَخْلبَاءُ و على ِمثَاِل َجبَُروٍت. وهذه عن اللِّحيانّي أَي َخدَّاَعةٌ ، َخلَبُوتٌ و مشدَّداً  َخالَّ

 الَخُدوُع.:  ِمَن النَِّساءِ 

ةً ، وقيل الِمْنَجلُ :  الِمْخلَبُ و  َعِمَل وقََطَع.:  يَْخلُبُ  بِهِ  َخلَبَ و السَّاَذُج الذي اَل أَْسنَاَن لَهُ ،الِمْنَجُل :  عامَّ

 ، في التهذيب ولُكّلِ طائٍر من الَجَواِرح ُظفُُر ُكّلِ َسبُع مَن الَماِشي والطَّائِِر ، أَو ُهَو ِلَما يَِصيُد مَن الّطْيِر ، والظُّفُُر ِلَما اَل يَِصيدُ  الِمْخلَبُ و

بَاعِ بمنزلَِة الظُّفُِر لإِلنسانِ  الِمْخلَبُ :  ، وهو أََظافُِره ، وقال الجوهريّ  ِمْخلَبٌ  ُكّلِ َسبُع، ولِ  ِمْخلَبٌ  َخلَبَت و فاُلنةُ قَلَبَْت قَْلبِيو للطَّائِِر والّسِ

كما في األَساس  أَو ِحَجابَُها أَيِ الَكبِدِ  أَو ِزيَاَدتَُها اللغاتِ  في بعض الَكبِدُ  هو لَُحْيَمةٌ َرِقيقَةٌ تَِصُل بْين األَضاَلعِ ، أَو:  بالَكْسرِ  الِخْلبُ  (6) ِخْلبِي

 : قَْوَل الشاعرِ  ، أَو ِحَجاُب القَلِب ، وبه َصدََّر ابُن منظوٍر ، وقيَل هو ِحَجاُب ما بين القلِب والكبِِد ، حكاه ابن األَعرابّي ، وبه فَسَّرَ 

 وَكِبدح  ِخلحبٍ اَي ِهنحُد ِهنحٌد َباح و 
ُهَو ُعَظْيٌم ِمثُْل ُظفُِر اإِلْنَساِن ، الِصٌق :  أَي بالَكبد ، وقيلَ  ٌء أَْبيَُض َرقِيٌق الِزٌق بَِهاَشي هو أَوْ  هو ِحَجاٌب بَْيَن القَْلِب وَسَواِد البَْطنِ :  لوقي

ا يَِلي الَكبَِد ، وهي تَِلي الَكبَِد والِحَجاب ،   والَكبُِد ُمْلتَِزقَةٌ بَجانِِب الِحَجاِب.بناِحيَِة الِحَجاِب ِممَّ

 وفي نسخة الفَْحل ، وهو خطاٌ. الفُْجل:  الِخْلبُ و

 العَِريُض ونحُوه ، حكاه الليث. َوَرُق الَكْرمِ  (7) الِخْلبُ و

__________________ 
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 .«( عن النهاية ا وابألصر وخضده1)
 أبد  الالم ايء.:  ( زيد يف النهاية2)
 .«خلوب» اللسان ا ابألصر( عن 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 .«فما ابجلسم»:  ( يف الصحاح5)
 َخلحيب.:  ( ضبطت يف األساس6)
 واخلُلحب.:  ( يف اللسان7)



861 

 

 ِخْلبُ  ثُهن ويَُزاِوُرهنَّ ، وَرُجلٌ أَي يُخاِدعهن ، وفالٌن ِحْدُث نَِساٍء ، وزيُر نَِساٍء إِذا كاَن يَُحادِ  يَخاِلبُُهنَّ  ، إِذا كان نَِساءٍ  ِخْلبُ  ُهوَ :  قولُهمو

 األَِخيَرة ناِدرة. نِساءٍ  ُخلَبَاءُ و نَِساءٍ  أَْخاَلبُ  وُهمْ  ، (1)كذلك  يُِحبُُّهنَّ ِللَحِديِث والفَُجوِر ويُْحبِْبنَه نِساءٍ 

تَْينِ  الُخلُبُ و بالضم ، الُخْلبُ و  ُخْلبَةٌ  َواِحَدتُهُ  اللِّيفُ :  بالَوْجَهْينِ  الُخْلبُ و واْقتَصَر غيُر واحٍد على التخفيف (2)مثلثة  لُبُّ النَّْخلَِة أَو قَْلبَُها:  بَِضمَّ

اِء ،  الدَّقِيقُ  الفَتْلِ  الُصْلبُ  هو الَحْبُل من اللِّيفِ  الُخْلبُ :  ومَن القُْطِن إَِذا َرقَّ وَصلَُب ، وقال الليث الَحْبُل ِمْنه ُهو:  قِيلَ و ، ، وفي نسخة بالرَّ

 : ٍء ُصْلٍب ، قال الشاعرو من قِنٍَّب أَو شيأَ 

ِن أُِمر   ََسِد الل دح
 ُخلحُبهكامل

يفَةُ :  الُخْلبَةُ :  وعن ابن األَعرابيّ   : وقال ُخلُبَةٌ و ُخْلبَةٌ :  الَحْلقَةُ من اللِّيِف ، واللِّ

 (3) ُخلحبِ َكَبنح َورِيَداُه رَِشاَءا 
ا ُموَسى » الحديثُ اللِّيف ، ومنه:  الُخْلب «، قََوائُِمهُ ِمْن َحِديدٍ  ُخْلبٍ  يخُطُب فَنََزَل إِلَْيِه وقَعََد َعلى ُكْرِسّيِ أَتَاهُ َرُجٌل وُهَو » في الحديثو وأَمَّ

أَنَّهُ َكاَن لَهُ » فيهو علَى البََدِل ، «ْلبَةٍ خُ  بِِليفٍ » الحديثُ ، ومنه ُخْلبَةً  وقَْد يَسمى الَحْبُل نَْفُسهُ  «بُِخْلبَةٍ  فََجْعٌد آَدُم ، َعلَى َجَمٍل أَْحَمَر َمْخُطوم

 .«ُخْلبٌ  ِوَساَدةٌ َحْشُوَها

ينُ :  الُخلُبُ و الُخْلبُ و ةً ، عن ابن األَعرابيّ  الّطِ ْوَدقُ  َخلِّبْ »:  قال َرُجٌل من العََرِب ِلَطبَّاِخهِ :  عامَّ أَي َطيِّْن ،  َخلِّبْ  «ِميفَاَك َحتَّى يَْنَضَج الرَّ

ْوَدق:  ، والِميفَى ُخْلب:  ينِ ويقال للطِّ  َواُء ،:  َطبَُق التَّنُّوِر ، والرَّ ِزُب ، أَْو أَْسَوُدهُ  هو أَو الّشِ هو الَحْمأَةُ ، وفي حديث ابِن :  وقيل ُصْلبُهُ الالَّ

هُ ُعَمُر في قوِله تعالى  َئة  )عباٍس ، وقد َحاجَّ  :  ة ، فأَنَشَد ابُن عباس بَْيَت تُبَّعٍ َحاِميَ :  فقال ُعَمرُ  (4) (تَ ْغُرُب يف َعنْي  ْحَِ

ا  ذهبـــــــــَِ َد مـــــــــَ نـــــــــح ِ  عـــــــــِ مـــــــــح يـــــــــَب الشـــــــــــــــــــــــ  غـــــــــِ َرَأ  مـــــــــَ ـــــــــَ  فـ

ِ ِذي     اح بٍ يف عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ل دِ  خــــــــــــــُ رحمــــــــــــــَ  وََثٍُط حــــــــــــــَ

  
يُن والَحْمأَةُ.:  الُخلُب  الّطِ

يُن. وقَدْ  ُخْلبٍ  كمْحِسٍن ذُو ُمْخِلبٌ  َماءٌ و  .أَْخلَبَ  هو الّطِ

هو السَحاُب يُوِمُض بَْرقُهُ َحتَّى يُْرَجى َمَطُرهُ ، ثُمَّ  الُخلَّبُ :  وقال ابن األَثير (5) واَل َمَطَر فيهِ  الذي يُْرِعُد ويُْبِرقُ  السَّحابُ :  كقُبَّرٍ  الُخلَّبُ و

وهو الذي ال َغْيَث فيه ، كأَنَّه خاِدٌع  الُخلَّبُ  قُ البَرْ  من المجاز قولُهمو ، وهي الِخَداُع بالقَْوِل اللَِّطيفِ  الخاَلبَةِ  ، وكأَنَّه منَ  (6)يُْخِلُف ويَْنقَِشُع 

 الُمْطِمُع الُمْخِلفُ  على الَوْصِفيَِّة أَيِ  ُخلَّبٌ  فَيَُضافَاِن ، وفي نسخٍة بَْرقٌ  ُخلَّبٌ  وبَْرقٌ  الُخلَّب بَْرقُ  يقالو يُوِمُض حتى تَْطَمَع بَمَطِره ثم يُْخِلفُكَ 

 اللُهمَّ ُسْقيَا َغْيرَ » في حديث االْستِْسقَاءِ و ، ُخلَّب وبَْرقِ  ُخلَّب إِنَّهُ كبَْرقِ :  ، ويقال ُخلَّب ِجُز َوْعَده إِنََّما أَْنَت َكبَْرقِ ومنه قِيَل ِلَمْن يَِعُد َواَل يُنْ 

وإِنََّما َوَصفَهُ  «الُخلَّبِ  َكاَن أْسَرَع ِمْن بَْرقِ » في حديث ابن عباسو أَي خاٍل عن الَمَطِر ، «بَْرقَُها ُخلَّبٍ 
ِه  (7) مَن  (8)بالسُّْرَعِة ِلِخفَّتِه بُِخلُّوِ

ثُ  الُخلَّبِيُّ  وِمْنهُ َحَسُن بُن قَْحَطبَةَ  الَمَطِر ، اِق  (9) الُخلَّبِ  نِْسبَةٌ إِلى بَْرقِ  الُمَحّدِ َف على َكثِيريَن بالَحلَبّي ، َحدَّث عن أَبي داووَد الَورَّ ، وتََصحَّ

ائِِب الَكْلبِّيِ ، وَرَوى عنه عليُّ بُن محمِد بِن الحارث الَهْمَدانِّي ، قال ابُن ماكوالَ عن محمِد بِن ال  كذا قاله ابن السمعانِّي.:  سَّ

لَْيَس من الِخاَلبَة ، قال ُرؤبة و:  الَحْمقَاُء ، قال ابُن السّكيت:  الَخْلبَنُ :  في الصحاح والنُّوُن َزائَِدةٌ لإِلْلَحاِق وليست بأَْصِليَّة. الَخْلبَنُ و الَخْلبَاءُ و

 :  يَِصُف النُّوقَ 

ِن و  جــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح ر  ِداَلٍث عــــــــــــــــَ تح كــــــــــــــــُ طــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ   خــــــــــــــــَ

ِن     ــــــــــح َدي ــــــــــَ ــــــــــي اِء ال ــــــــــَ رحق ــــــــــرَت خــــــــــَ ي ــــــــــِ ل َ ِ ختــــــــــَح ــــــــــح ل (10) خــــــــــَ
 

  
 ، عن الَخْرقَاءُ  اليََدْيِن ، وهي َخْلبَاءِ :  وَرَواهُ أَبُو الَهْيثَمِ 

__________________ 
 إنه خلِلحُب نساء.:  للرجر الذي حتبه النساءيقا  :  ( يف الصحاح1)
 مثقاًل وخمففاً.:  ( كذا ا ويف اللسان2)
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 .«رشاء خلب» ( عن الصحاح ا وابألصر3)
 .86( سورة الكهف اآية 4)
 معه.:  ( يف اللسان5)
 ويتقشض.:  ( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان6)
 خّصه.:  ( النهاية واللسان7)
 خللوه.:  ابألصر والنهاية ويف اللسان( كذا 8)
 .«كذا خبطه» وهبامش املطبوعة املصرية« بر  اخللبا» ( ابألصر9)
 : قوله وخلطت اخل قا  يف التكملة وبا املشطورين مشطور ساقرت وهو»:  ( هبامش املطبوعة املصرية10)

 غوج كربج اآجر املل 
 .«وطبخغوج أي لينة األعطاف ا واملل  أي قد ل  
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ً  ، َكفَِرحَ  َخِلبَتْ  الليث ، وقدْ   الَوْشُي.:  (1)، بالَكْسِر  الِخْلبُ و الَمْهُزولَةُ ،:  الَخْلبَنُ و:  َخلَبا

 :  َكثِيُر الَوْشيِ ، قال لَبيد:  ُمَخلَّبٌ  من الثِّيَاِب ، وثَْوبٌ  الَكثِيُر الَوْشي:  َكُمعَظَّمٍ  الُمَخلَّبُ و

نح و  ا مـــــــــــِ نـــــــــــَ ـــــــــــح نح رَأَيـ ائـــــــــــِ ٍة كـــــــــــَ وقـــــــــــَ وٍ  وســـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــُ  مـــــــــــُ

بِ و     وحكــــــــــِ رَاٍم ومــــــــــَ ٍد كــــــــــِ ــــــــــح نح َوف ُت مــــــــــِ ــــــــــح ب احــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــَ

  

ٍث و  ـــــــــــــح ي اَدُه  (2)غـــــــــــــَ ـــــــــــــُن ِوهـــــــــــــَ زِي ـــــــــــــَ َداٍ  ي دَكـــــــــــــح ـــــــــــــِ  ب

رِيِّ     قـــــــــَ ـــــــــح بـ ـــــــــعـــــــــَ ِي ال َوشـــــــــــــــــــــــح اٌت كـــــــــَ ـــــــــَ ب ـــــــــَ بِ نـ لـــــــــ  خـــــــــَ ُ
 املـــــــــ

  
 الطَّْيِر. َكَمَخاِلبِ  نُقُوُشه:  أَيِ الَكثيِر األَْلَواِن ، وقيلَ 

 تَعَلَّق بِه ، كذا في األَساس.:  َمَخاِلبَهُ  أَْنَشَب فيهِ :  ومن المجاز

ْخمُ :  نقله الصغانيّ  َسَحابٍ  ِمثْلُ  َخنَابٌ و َرَواُهَما َسلََمةُ عن الفراء ِجنَّان ِمثْلُ  ِخنَّابٌ و كِقنَّبٍ  الِخنَّبُ :  [خنب] َجاِل ، ومنهم  الطَِّويلُ  الضَّ مَن الّرِ

 ً فُ المُ  األَْحَمقُ :  من لم يُقَيِّد ، وهو أَيضا ةً هنا. الُمْختَِلجُ  تََصّرِ ةً هنا ومرَّ  الذاهُب َمرَّ

ْخُم األَْنفِ :  َكِجنَّانٍ  الِخنَّابُ و وهذا مما جاَء على أَصِله شاذًّا أِلَنَّ كل ما كان على فِعَّاٍل من األَسماء أُْبِدَل من أََحِد َحْرفَْي تَْضِعيِفه ياٌء  الضَّ

، ألَنَّه اآلن قد  ِخنَّابَةٍ و ْن يَْلتَبَِس بالَمَصاِدِر ، أاَلَّ أَن يكوَن بالَهاِء فيخرَج على أَْصِله ، مثل ِدنَّابٍَة وِصنَّارةٍ وِدنَّاَمةمثل ِدينَاٍر وقِيَراٍط َكَراِهيَةَ أَ 

 .َخنَائِبُ  ، والَجْمعُ  (3)ضخٌم في َعبَالٍَة :  ِخنَّابٌ  أَِمَن اْلتِبَاُسهُ بالَمَصاِدِر ، وَرُجلٌ 

 أَو َخْرقَاهُ عن يَِميٍن وِشَماٍل بينهما الَوتََرةُ :  األَنفِ  ِخنَّابَتَا:  من جانِبَْيِه ، أَو َحْرفَا الُمْنُخِر ، وقيل َطَرفَا األَنفِ :  ، بالَكْسِر ويَُضمُّ  الِخنَّابَتَانِ و

ْوثَة تَْجَمُع ذلك :  والعَْرتََمة الِخنَّابَةِ  تَ ما تَحْ :  ابن ِسيده ؛ واألَْرنَبَة (4)قاله  األَْرنَبَة العَِظيَمة:  الِخنَّابَة أَْسفَل من ذلَك ، وهي َحدُّ األَْنِف ، والرَّ

 :  َحْرف الُمْنُخِر ، قال الراجز:  الِخنَّابَةُ و ما بين الَوتََرةِ والشَّفَِة.:  العَْرتََمةُ :  كلَّه ، وهي المجتِمعة قُدَّاَم الَماِرِن ، وبعضهم يقول

ا َأكــــــــِوي ذَ  جــــــــَ نضــــــــــــــــــــــِ ا مــــــــُ يــــــــن اِن كــــــــَ  ِوي اأَلضــــــــــــــــــــــغــــــــَ

ةِ مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــمح وَذا     ابـــــــــــَ نـــــــــــ  ا اخلـــــــــــِ جـــــــــــَ جـــــــــــَ نـــــــــــح فـــــــــــَ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
هما بالَكْسِر  «فِي ُكّلِ َواِحَدةٍ ثُلُُث ِديَِة األَنفِ » إَِذا ُخِرَمتَا قال الِخنَّابَتَْينِ  في حديث زيِد بن ثابٍت فيو َطَرفَُها ِمن أَْعاَلَها.:  الِخنَّابَةُ  أَو

، َهمَزُهَما الليث ، وأَْنَكَرها  الِخنَّابُ  وَكَذا الِخنَّابَةُ  الِكْبُر ، وقَْد تُْهَمزُ :  الِخنَّابَةُ و ا الُمْنُخَرْيِن عن يَِميِن الَوتََرةِ وِشَمالَها ،والتشديد جانِبَ 

اَل تَِصحُّ  الِخنَّأْبِ و الِخنَّأَبَةِ  التي ذكرها الليُث فيالهمزةُ :  ، قال أَبو منصورٍ  (5)ال أَْعِرُف :  اَل يِصّح ، والفراُء قال:  األَصمعّي ، وقال

ا:  (6)ِعْنِدي إِالَّ أَْن تُْجتَلََب كما أُْدِخلَت في الشَّْمأَِل وِغْرقِِئ البَْيِض ، وليست بأَْصِليٍَّة ، وقال أَبو َعمرو  . بالهْمِز وَضّمِ الخاء ، الُخنَّأْبَةُ  وأَمَّ

ا الُمْنُخَريِن وُهَما الُمْنُخَراِن :  ، بكسر الخاء وتشديد النون غير مهموزٍ  الِخنَّابَتَانِ :  ابِن األَعرابّي قال فإِنَّ أَبا العباس روى عن ُهَما َسمَّ

 في كتاب الَخْيِل ، كذا في لسان العرب. (7)والَخْوَرَمتَاِن ، هكذا ذكرهما أَبو عبيدةَ 

ٌر تابِِعيٌّ  ِخنَّابَةُ و  في أَياِم معاويةَ بِن أَبي ُسفياَن. بُن َكْعٍب العَْبَشِميُّ َشاِعٌر ُمعَمَّ

ْكبةِ :  (8) ، بالَكْسرِ  الِخنَّبُ و  هو أَْطَراِف الفَِخَذْيِن وأََعاِلي السَّاقَْيِن ، أَو (9) أَْسفَلِ  هو َمْوِصلُ  أَو وهو الَمأْبُِض ، نقله الصاغانّي ، باِطُن الرُّ

ْكبَِة ، وهو الَمأْبِضُ :  بالكسر الِخْنبُ :  نقله الصاغانّي ، وقال الفّراء ما بَيَن األَصابعِ  فُروجُ و ُروُج ما بَْيَن األَْضاَلعِ فُ  أَي جمع  ج ثِْنُي الرُّ

 : قال ْرؤبة أَْخنَابٌ  ذلك كلّه

َنابح ُعوٌج ِدقَاٌ  ِمنح حَتَينِّ   اأَلخح
ً  كفَِرحَ  َخنِبَ  أَو كالُخنَاِن ، نقله ابُن ُدريد ، وقد الُخنَاُن في األَْنفِ :  بالتحريك الَخنَبُ و  ِرْجلُه َخنِبَتْ و ، َخنَبا

__________________ 
 واخلُلحُب.:  ( ضبرت اللسان1)
 انظر ما سب . .. والصواب خفضها:  ( يف الصحاح ؛ وغيٌث برفض الثاء. قا  ابن بري2)
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هو خنبب مكســور اخلاء شــديدة النون مهموز ا وهذا إن صــح عن :  وحك  بعضــهم عن اخللير أنه قا :  زيد فيه( كذا ابألصــر واملقايي . و 3)
 خنانب.:  اخللير فاخللير ثقة. وقد أشار يف اللسان إىل مثر هذا القو  عن التهذيب واجلمض عنده

 اخلنابة األرنبة العظيمة.:  وقا  ابن سيده:  ويف اللسان« قا » ( ابألصر4)
 اهلمز ألحد يف هذه ا روف. يريد اخلناب واخلنب واخلنابة.:  ( زيد يف اللسان5)
 أبو منصور.:  ( اللسان6)
 أبو عبيد.:  ( اللسان7)
 الطويُر.اخلِن ُب :  وفيه قو  الفراء« فروج ما با األصابض» وذكر خمتلف األقوا  فيها ما عدا قو  الصاغاين« اخلِنحب»:  ( يف اللسان8)
 أسافر.:  ( اللسان9)
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نَـبَـَهاو  ا (*) َوَهَنتح :  ابلكســــــــــــــر تـَُها َأوحَهنَـَها وقد:  ُهوَ  َأخح نَـبـح َنبَ   َهَلَك ا:  َخِنبَ و  َعرَِج ا:  فالنٌ  َخِنبَ و  َأانَ  َأخح نقله  كَبخح
َنبَ :  الصاغايّن عن الزّجاج ا وقا  غريُه َلَك ا ويقا :  َأخح تَـَنبَ :  َأهح  َهَلُكوا.:  الَقوحمُ  اخح

 :  كأَنَّ الجاريةَ ُشبَِّهْت بها ، وقال َرابَِضةٌ ال تَْبَرُح َمَكانََها وهي َعاقَِدةٌ ُعنُقََها أَي َخنِبَةٌ  َغنَِجةٌ َرِخيَمةٌ ، وَظْبيَةٌ :  كفَِرَحةٍ  َخنِبَةٌ  جاِريَةٌ و

اٍء  ـــــــــــــــَ ب ُز  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح نـ ا عـــــــــــــــَ َبهنـــــــــــــــ َ هح كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــِ ن   خـــــــــــــــَ
لــــــــــــَ  وَ     ا عــــــــــــَ هــــــــــــَ لــــــــــــُ عــــــــــــح يــــــــــــُت بـــــــــــــَ بــــــــــــِ هح اَل يــــــــــــَ  ِإبــــــــــــَ

  
يبَةُ.:  اإِلبَةُ   الّرِ

 :  قال ابن ُمقبل األَثَُر القَبِيحُ :  كَسَحابَةٍ  الَخنَابَةُ و

وحىَل  ُت مـــــــــــَ نـــــــــــح ا كـــــــــــُ ااَبتٍ مـــــــــــَ نـــــــــــَ ا  خـــــــــــَ هـــــــــــَ يــــــــــــَ  فـــــــــــذتـــــــــــِ

مِ وَ     لـــــــــــِ ُم الـــــــــــكـــــــــــَ لـــــــــــَ  ذاكـــــــــــُ تــــــــــــح قـــــــــــَ ا لـــــــــــِ نـــــــــــَ مـــــــــــح  اَل أَلـــــــــــِ

  
 لَْن يَْعَدَمَك ِمَن اللَّئِيم:  يقال الشَّرُّ :  الَخنَابَةُ و ، كالَخنَابَاتِ  َخنَانَاٍت بنُونَْين ، وهيلَْسُت أَْجنَبِيًّا منكم ، ويُْرَوى :  َجنَابَاٍت ، يقولُ :  ويروى

 ، أَي َشٌر. َخنَابَةٌ 

ُك ، أَي َغْدٍر وَكِذبٍ  ُخنُبَاتٍ  هو ذُوو تَْيِن ويَُحرَّ  أَي (2)وَخبَنَاٍت  َخنَبَاتٍ  َرُجٌل ذُو:  ويقال (1) [الغَْدُر والَكِذبُ :  الَخنَباتُ : ] قال َشِمرٌ  ، بَِضمَّ

ةً ويُْفِسُد أُْخَرى ، و )**( ك َعِقَر وبَِقَر ، وِجي:  ومثلُه الفََسادُ :  الَخْنبَةُ  وَخْنعَةٍ  َخْنبَةٍ  َرأَْيُت فالناً علَى:  يقاليُْصِلُح َمرَّ ك وبّسِ َء بِِه ِمْن َعّسِ
(3) 

 .(4) [القَِطيعَةُ :  الَمْخنَبَةُ ]و فَعَاقََب العَْيَن والبَاءَ 

ثُونَ  كَجْنب َجَماَعةٌ  َخْنبٌ و ُد بُن أَْحَمَد بنِ :  منهم ُمَحّدِ ْهقَاُن البَُخاِريُّ ، أَبُوهُ بَُخاِريٌّ ووِلَد ُهَو ببَْغَداَد  َخْنبِ  أَبُو بَْكٍر ُمَحمَّ بِن أَحمَد بِن راجيان الّدِ

ْنيَا وَغْيِرِهم ، ، ثُمَّ َعاَد وَحدََّث بِبَُخاَرا ، وَرَوى عن أَبِ  قَاِشّي ، ويَْحيَى بِن أَبِي َطالٍب ، والَحَسِن بِن ُمكرم ، وأَبِي بَْكِر بِن أَبِي الدُّ ي قِاَلبَةَ الرَّ

وأَبُو َحْفٍص  387ماَت ببَُخاَرا سنة  َما ،وَسِمَع منه األَِميْر أَبُو الَحَسِن فائُِق بُن عبِد هللِا األَْنَدلُِسيُّ ، وأَبُو َعْبد هللا الغُْنَجاُر الحافُظ ، وَغْيُرهُ 

از الحافظ ، َشْيٌخ عاِرٌف بالَحِديِث ُمْكثٌِر ، َذَكَره عبُد العزيز النَّْخَشبِيُّ في  َخْنبٍ  بن بِْنِت أَبِي بَْكِر بنِ  الَخْنبِيّ  ُعَمُر بُن َمْنُصوِر بِن أَحمَد البَزَّ

 معجم شيوخه ، كذا في أَنساب المسعانّي.

ُجلُ  تََخنَّبَ و  ، وهو مجاز. تََكبَّرَ  أَْنِفِه ، أَي ِخنَّابَةَ  إِذا َرفَعَ :  الرَّ

 :  أَْعَرَج ، قال ابُن أَْحَمرَ :  أَْخنَبَ و إِذا قََطعَها ،:  ِرْجلَهَ  أَْخنَبَ :  ، عن ابن األَعرابّي يقال قََطعَ :  أَْخنَبَ و

بَ َأيب الــــــــــذي  نــــــــــَ عــــــــــِ ح  َأخــــــــــح َر ابــــــــــِن الصــــــــــــــــــــــــ   رِجــــــــــح

نــــــــــُ ح     اِء الــــــــــعــــــــــُ بــــــــــَ لــــــــــح ُر كــــــــــعــــــــــِ يــــــــــح ِت اخلــــــــــَ  ِإذح كــــــــــانــــــــــَ

  
يّ  ُد َطعََن يَزيَد بَن :  قال أَبو زكريا الخطيُب التَّْبِريزيُّ :  قال ابن بَّرِ ِد بِن عامِر بِن َعْبِد َشْمٍس ، وكان العََمرَّ هذا البَْيُت ِلتَِميم بِن العََمرَّ

ِعِق فأَْعَرَجه ، ق  وقد َوَجْدتُه أَيضاً في ِشْعِر ابِن أَْحَمَر الباِهِلّيِ.:  ال ابن بَّريّ الصَّ

ا:  َجْمعِ أَبِي سعيٍد السُّكَِّريّ « أَشعار الُهذليين» وقد تَقَدَّم ، وقرأُْت ، في أَْهلَكَ :  أَْخنَبَ و أَْوَهَن ،:  أَْخنَبَ و  :  قال أَبُو ِخَراٍش وُرِوَي لتأَبََّط َشرًّ

وا  لــــــــــــُ ــــــــــــَ بـ ــــــــــــح َة أَقـ اثــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــُ يِن نـ ُت بــــــــــــَ ــــــــــــح ا رَأَي مــــــــــــ  ــــــــــــَ  ل

ٍص     لـــــــــــــِّ قـــــــــــــَ ر  مـــــــــــــُ وَن كـــــــــــــُ لـــــــــــــُ ابِ ُيشـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــ   خـــــــــــــِ

  
دٍ   فََرٌس.:  َطِويٌل ، وُمقَلِّص:  ِخنَّابٌ و أَْشلَْيُت الَكْلبَةَ إِذا َدَعْوتَها ،:  يَْدُعوَن ، ومنه:  يُْشلُونَ :  قال أَبُو ُمَحمَّ

 :  َمْوِضٌع قال َصْخُر بُن عبد هللا الُهذليّ  (5):  َخنبٍ  وذو

ِر ذي  لـــــــــــَ  َأهـــــــــــح تــــــــــــح ِم قــــــــــــَ لـــــــــــ  ثــــــــــــَ ُ
نـــــــــــبٍ َأاَب املـــــــــــ   خـــــــــــَ

وا    لــــــــــُ مــــــــــَ تــــــــــَ ــــــــــذي احــــــــــح يبحَ ال م والســــــــــــــــــــــــ  لــــــــــ  ــــــــــَ ثـ ُ
 َأاَب املــــــــــ

  
 ٍب.ذي نَخِ :  اْذُكِر القَتْلَى والسَّْبَي ، وفي رواية السُّكَّريّ :  نََصَب القَتْلى والسَّْبَي بإِضمار فِْعٍل كأَنه قال
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أَبُو القَاِسم َواِصُل بُن َحْمَزةَ بن علّيٍ الصُّوفِيُّ ، أََحُد :  فََراِسَخ ِمن بَُخاَرا على طريق ُخَراَساَن ، منها (6)قَْريَةٌ على أَربعِة :  َخْنبُونُ و

َحاِليَن الُمْكِثِريَن في الحديث ، وأَبُو َرَجاٍء أَْحمُد بُن َداُووَد بِن محمد ، وغيُرُهما  .الرَّ

 ، ُجْنَدب ِمثْلُ  الُخْنتَبُ و كبُْرقُعٍ  (7) الُخْنتُبُ :  [خنتب]

__________________ 
.:  يف القاموس )*(  َوِهَبتح
 ( زايدة عن اللسان.1)
 مكررة.« وخنبات» ( عن اللسان ا ويف األصر2)

 أو بداًل من أي.:  ( ابلقاموس)**
 .«عك وبك» ( عن اللسان ا وابألصر3)
 أصر القاموس ا وقد سقطت عن أصر الشرح.( زايدة عن 4)
 تصحيف.« ذي خنب» ( ابألصر5)
 .«أربض» ( عن معجم البلدان ا وابألصر6)
 ( أبصر الشرح املخنتب وأثبتنا ما يف القاموس.7)



867 

 

َخن ُث ا:  أَيضـــــاً  ُتبُ اخلُنـح :  قا و  نـَوحُف اجلَارِيَِة قبَر َأنح خُتحَفُ  ا هو:  َأ له اجلوهرّي ا وقا  ابن ُدريد ا وابن األعرايبّ 
ُ
 امل

 :  قاله ابن الّسكِّيت ا وأَنشد الَقِصري:  كُجنحَدبٍ   اخلُنـحَتبُ و 
وَر  ثـــــــــــــُ ثـــــــــــــَ  الـــــــــــــد  َبدحَرَ  اأَلعـــــــــــــح افـــــــــــــَ بـــــــــــــَ تــــــــــــــَ نــــــــــــــح   اخلـــــــــــــُ

ا    هــــــــــــــبـــــــــــــَ لــــــــــــــح اٍء مــــــــــــــِ ا َذا جنــــــــــــــََ دن د  شـــــــــــــــــــــــــــَ  َيشـــــــــــــــــــــــــــُ

  
فإِنها ال تَُزاُد ثانيةً إال بَثَبٍَت ، وهو على مذهب أَبِي الَحَسِن ُربَاِعيٌّ ، وهكذا ثم إِن المؤلَف أَورَد هذه المادةَ هنا بِنَاٌء على أََصالَة النُّوِن ، 

أَن يكوَن في الكالم فُْعلٌَل ، قالَه ابن ِسيده ، وفُْعلٌَل عند أَبي  (1)وذكر أَن سيبويه ، َدفََع « ختب» ذكره األَزهريُّ ، وابن منظوٍر أَورَده في

 حِوه.الحسن موجوٌد كُجْخَدٍب ونَ 

 ، قال َشِمرٌ  النَّاقَةُ الغَِزيَرةُ الَكثِيَرةُ اللَّبَنِ  هي:  وُسُكوِن النُّوِن وفَتْحِ الُمثَلَّثَِة ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الفّراء ، بَكْسِر الَخاءِ  الِخْنثَبَةُ :  [خنثب]

 .َخنَاثِبُ  : الِخْنثَبَةِ  وَجْمعُ :  لم أَْسَمْعَها إِالَّ للفراء ، وقال أَبو منصور: 

 في خثعب. وقد ذكر الِخْنثَبَةُ  هي:  أَهمله الجوهرّي ، وقال الفراء (2) الِخْنثَْعبَةُ :  [خنثعب]

 ء الُخلُِق.السَّيِّي أَهمله الجوهرّي والصاغانّي ، وقال صاحب اللسان هو كقُْنفُذٍ  الُخْنُدبُ :  [خندب]

 اللَّْحِم.الَكثِيُر :  كعُْنفَُوان الُخْنُدبَانُ و

:  ، بالفَتْحِ  َخْنَزبٌ و ُء على الفُُجوِر.الَجِري أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن ُدريد ؛ هو ، بالكسر الِخْنَزابو ، بالضم ، الُخْنُزوبُ :  [خنزب]

اَلة ، وقال أَبُو َعْمرو َشْيَطانٌ   ُهَو لَقٌَب له.:  نقَله ابُن األَثير في حديث الصَّ

.قِْطعَ :  الَخْنَزبُ و ّمِ  ةُ لَْحٍم ُمْنتِنَةٌ ، ويُْرَوى بالَكْسِر والضَّ

 َشْحُم الُمْقِل. هو:  أَهمله الجوهريُّ وصاحب اللساِن ، وقال الصاغانِيُّ  ، بالَكْسرِ  الِخْنَضابُ :  [خنضب]

ٌ :  يقالو مِّ  ُخْنُضبَةٌ  اْمَرأَة  َسِمينَةٌ. أَي ، بالضَّ

مِّ  (3) الُخْنُظبَةُ :  [خنظب] وهي القَْملَةُ :  وقد فَسََّرها أَبو َحيَّاَن فقال:  ، انتهى. قلتُ  ُدَوْيبَةٌ  هو:  الجوهرّي ، وقال الصاغانيّ  أَهمله بالضَّ

ْخَمةُ. ويُوَجُد في بعض النسخ بالطَّاِء المهملة.  الضَّ

مِّ  الُخْنعُبَةُ و:  قال ابُن األَعرابيّ  الطَِّويُل من الشَّعَرِ  هو:  ، كَجْعفٍَر ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانيّ  الَخْنعَبُ :  [خنعب]  النُونَةُ  هي بالضَّ

يَةُ َوَسَط الشَّفَة العُْليَاالَهنَةُ الُمتَ  هي أَو (5)والَهْزَمةُ والَوْهَدةُ والقَْلَدةُ والَهْرتََمةُ والعَْرتََمةُ والِحثِْرَمةُ  (4)والثُّوَمةُ  في بعض اللُّغاِت ، نقله ابُن  َدلِّ

 ، نَقَلَه الليث. الَوتََرةِ  (6) َمَشقُّ ما بَْيَن الشاِربَْيِن ِحيَالَ  هي أَو ُدريد ،

ً :  [خوب]  ، عن ابن األَعرابّي. اْفتَقَرَ :  َخاَب يَُخوُب َخْوبا

 ، فمعناهُ  (7)الَمَجاَعةُ ، وإِذا قُلتَها بالمهملة :  ، بالُمْعَجَمِة ، فمعناه َخْوبَةٌ  أََصابَتْنَا:  إِذا قلتَ :  و َعْمٍرو، عن ُكراع ، قال أَب الُجوعُ :  الَخْوبَةُ و

 : ٌء ، قال َشِمرٌ إِذا َذَهَب ما ِعْنَدُهم فلم يَْبَق عندهم شي َخْوبَةٌ  أََصابَتُْهم:  الَحاَجةُ ، وقال أَبو عبيد: 

، وقال  الَخْوبَةُ  ويقال للُجوع:  ، بالخاِء صحيٌح ، ولم يَْحفَْظه َشِمٌر ، قال الَخْوبَةُ : و ، قال أَبو منصور (8)أََصابَتُْهْم وأَظنه َحْوبَة اَل أَْدِري َما 

 : الشاعر

 النـ ُفوِس الَكَوانضِ  خِلَوحاَبتِ َطُروٌد 
ً  َخْوبَةٌ  وسلموآلهعليههللاصلىأَصاب َرُسوَل هللِا » وفي حديث التِِّلّبِ بِن ثَْعلَبَةَ   في الحديثو الَمَجاَعةُ ،:  الَخْوبَةُ  .«فاْستَْقَرَض ِمنِّي َطعَاما

:  الَخْوبَةُ و َمْمَطوَرتَْيِن ، َضْينِ أَرْ  لَْم تُْمَطْر بَْينَ  التي األَْرضُ :  (9)والقََوايَةُ والَخِطيَطةُ  الَخْوبَةُ :  قال أَبو َعمٍروو «الَخْوبَةِ  نَعُوذُ باهلِل ِمنَ »

 واَل َماَء. اَل ِرْعَي بها التي (10) األَْرضُ 
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 أَي هللاُ  َخيَّبَهُ  منهو ُحِرَم ،:  َخاَب يَِخيُب َخْيبَةً :  [خيب]

__________________ 
 رفض.:  ( يف اللسان1)
 مثلثة اخلاء مثلها.:  ( يف إحد  نسخ القاموس2)
 اخلُنحطُبة.:  القاموس( يف إحد  نسخ 3)
 .«الثرمة» ( عن اللسان ا وابألصر4)
 .«اجلرمة» ( عن اللسان ا وابألصر5)
 حبيا .:  ( اللسان6)
 ( يعين اب اء املهملة.7)
 وأشار إىل النقص هبامش املطبوعة املصرية. .«ما أصابتهم خوبة ا وأ ن أنه حوبة»:  ( يف اللسان8)
 .. ال معىن هلا كما يظهر من سيا  كالم أيب عمرو ا فحذفناها« هي اخلوبة» وبعد اخلطيطة يف األصر« طةا طي» ( عن اللسان ا وابألصر9)
 وأرض.:  ( يف نسخة من القاموس10)
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ُتهو  َحَرَمه َبةُ و  ا خَتحِييباً  َأانَ  َخيـ بـح رَاُن وَقدَ :  اخلَيـح رَ :  َخابو  َلُوبُ و  َخاَب لَِيبُ  اِ رحَماُن ا واخُلســـح  خابو  ا عن الفراء ا َخســـِ
عحُيه وأََمُله خابو  عن الَفرّاء أَيضـــــــاً  َكَفرَ :   َبةُ و  ا ملح يـََنرح ما طََلبَ :  ســـــــَ َثر ِحرحَماُن اجَلدِّ ا:  اخلَيـح

َ
َبةُ » ويف امل َبةٌ  اهلَيـح وَمنح « َخيـح

َبةً » يف ا ديثو  ا َخابَ  َهابَ  َبةَ  ايَ »و « َلكَ  َخيـح رِ  َخيـح بَ :  يقا و  «الد هح َبةً و  ِلَزيحدٍ  ةٌ َخيـح بِ  ِلَزيحدٍ  َخيـح فالرفُض  ابلر ُفض والن صــــــــــــــح
ِ  َخي ابِ  َسعحُيُه يف  كذلك قوهُلمو  ُدَعاءٌ َعَليحِه ا عل  االبتداِء والن صحُب عل  ِإضحماِر ِفعحٍر ا وهو َدَتاح وكذا  بِن َهي اٍب ا ُمَشد 

ار بـَي اِب بِن بـَي ابٍ  اَغا َأيح يف َخســـــــَ أَيضـــــــاً  اخلَي ابُ  َواَل َهابَ  َخابَ :  يّن بـَي اب هو َمَثٌر هَلُمح ا وال يـَُقوُلوَن منها زَاَد الصـــــــ 
 :  وهو جماٌز وأَما ما أَنشده ثَعلبٌ  اَل يُورِي الذي (1) الِقدححُ 

َت  بَنــــــــــح طــــــــــِ ح فــــــــــَ نــــــــــح تح َواَل تـــــــــــَ كــــــــــُ ابح اســــــــــــــــــــــــح يــــــــــ    خــــــــــَ
ابح     يــــــــــــــ  َت عــــــــــــــَ ٍب وأَنــــــــــــــح يــــــــــــــح َك ُذو عــــــــــــــَ لــــــــــــــ   كــــــــــــــُ

  
م هللا وجَهه الَخْيبَة فَعَّاالً منيجوز أَن يكوَن  َمْن فَاَز بُِكْم فَقَْد » ويجوُز أَن يُْعنَى به أَنّه ِمثُْل هذا الِقْدح الذي ال يُوِري ، وفي حديث ، َعِلّيٍ َكرَّ

:  قَولُُهم:  من المجازو الَمنِيُح والسَّفيُح والَوْغد:  ةٌ الذي ال نَِصيَب له من قَِداحِ الَمْيِسِر ، وهي ثاََلثَ  الَخائِبِ  أَي بالسَّْهمِ  «األَْخيَبِ  فَاَز بالِقْدح

لَ  تُُخيِّبَ  َوقََع في َواِدي فاَُلنٌ  ، عن الكسائّي ،  وَكْسِر اليَاِء غير َمْصُروٍف ، أَي في البَاِطلِ  (2)أَي الَخاِء  بَِضّمِ التَّاِء والَخاِء وفَتِْحَها على تُفُعِّ

 ومثله في األَساس وغيره.

 : لصاغانّي هنا عن أَبي زيدوذكر ا

 :  َخاِءبَِك َعلَْينَا أَيِ اْعَجْل وأَنشد قوَل الكميت

مح  هـــــــُ تــــــــَ بــــــــح ِ َحســـــــــــــــــــــِ اح اِديـــــــَ َن ا ـــــــَ طـــــــح ا شـــــــــــــــــــــحـــــــَ  ِإَذا مـــــــَ

رح     هــــــــــَ ــــــــــ  يـ وَن وحــــــــــَ فــــــــــُ تــــــــــِ هــــــــــح ــــــــــَ رح يـ جــــــــــَ َك اعــــــــــح اِءبــــــــــِ َ  خبــــــــــِ

  
 الِكتَاب ، واألَزَهِريُّ هنا.ذكره الجوهريُّ في آِخِر :  ، َجاَز ، قال َخابِكَ  وإِن قُْلتَ :  قال

 وتقدَّم للمصنّف في أَول الهمز ، وقد ذكرناه هناك وأَْشبَْعنَا عليه الكالَم فراِجْعه ، وهللا أَعلم.:  قْلتُ 

 فصل الدال املهملة
 مع الباءِ 

ً  في َعَمِلِه كَمنَعَ  فالنٌ  َدأَبَ :  [دأب] كُ  بالسُُّكونِ  يَْدأَُب َدأْبا ً و ويَُحرَّ مِّ ب ُدُؤوبا ،  َدائِبٌ  كفَِرحٍ ، وفي الصحاح فهو َدئِبٌ  ، فهو َجدَّ وتَِعبَ  إَِذا الضَّ

 :  وأَنشَد قوَل الراجز بالَوْجَهْينِ 

و راَِئِ   ا رَاَح أَبــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــَ تح كــــــــــــــــــَ   (3)رَاحــــــــــــــــــَ
َؤاِد     ي الــــــــــــــــفــــــــــــــــُ اهــــــــــــــــِ بُ قــــــــــــــــَ ا ِ  َدئــــــــــــــــِ فــــــــــــــــَ  اإِلجــــــــــــــــح

  
 .«اإِلْجفَالِ  َدائِبُ »و 

 : ، عن ابن األَعرابّي وأَنشد الدُُّؤوبِ  أَْحَوَجهُ إِلى:  أَْدأَبَهُ و

 َأَخاُهمُ  أََدبُواِإَذا تـََوافـَوحا 
. أَْدأَبُوا أََرادَ   فَخفََّف ، ألَنَّهُ لم يكن الهمُز لغةَ الراِجِز ، ولْيس ذلك لضرورةِ شعٍر ، ألَنه لو َهَمَز لكان الُجْزُء أَتَمَّ

ُجُل الدَّابَّةَ  أَْدأَبَ و ً  الرَّ ِزمُ  أَْدأَْبتَهُ  ا أَتْعَبََها ، وُكلُّ َما أََدْمتَهُ فَقَدْ ، إِذ إِْدآبا ً  النَّاقَةُ  َدأَبَتِ :  ، والِفْعُل الالَّ في و ءِ على الشَّيْ  َدُؤوبٌ  ، َوَرُجلٌ  تَْدأَُب ُدُؤوبا

 َدائبةٌ  أَِجيَره ، إِذا أَْجَهَده ، وَدابَّةٌ  أَْدأَبَ  أَي تَُكدُّه وتُتِْعبُه ، وَكَذا «ئِبُهُ تُدْ و إِنَّهُ يَْشُكو إِليَّ أَنََّك تُِجيعُه» َحِديِث البَِعيِر الذي َسَجَد لَهُ فقال ِلَصاِحبِهِ 

 .َدائِبٌ  ، وفِْعلُهُ 

كُ  الدَّأْبُ و :  أَي َشأْنَُك وَعَملَُك ، وهو مجاٌز ، كما في األَساس ، وفي لسان العرب َدأْبُك َهَذا:  والُماَلَزَمةُ ، يقال الشأُْن والعَاَدةُ :  أَْيضاً ويَُحرَّ

لَْت معناهُ إِلى الشَّأِْن ، ويقالُ  َدأَْبتُ  أَْصلُه ِمن:  قال الفّراءُ  ةِ وِدينََك وَدْيَدنََك وَدْيَدبُونََك ، ُكلُّهُ ِمَن العَادَ  َدأْبَكَ  َما َزاَل ذلك:  ، إِالَّ أَنَّ العََرَب َحوَّ
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اِلِحيَن قَْبلَُكمْ  َدأْبُ  َعلَْيكْم بِِقيَاِم اللَّْيِل فَإِنَّهُ » في الحديثو ،  في الحديثو في العََمِل إِذا َجدَّ وتَِعَب ، َدأَبَ  العَاَدةُ والشَّأُْن ، وهو ِمن:  الدَّأْبُ  «الصَّ

أَي ِمثَْل َعاَدةِ قَْوِم نوحٍ ، وجاَء في التفسير مثَْل َحاِل قَْوِم نُوحٍ ، قال  (5) ( نُوح  ِمْثَل َدْأِب قَ ْومِ )وقولُه عزَّ َوَجلَّ  «َدأْبُهمْ و َدأْبِي (4)وَكاَن »

 َكأَْمِر آل فِْرَعْوَن ، كذا قال أَْهُل اللغِة ، قال (7) [أَي كشأن آل فِرَعْوَن و] (6) (َكَدْأِب آِل ِفْرَعْونَ )األَزهرّي عن الزجاج في قوله تعالى 

__________________ 
قوله القدح صوابه املقدح وهو ا ديدة الجي يقدح هبا ا أما القدح فهو عود السهم أو :  واللسان فكاألصر. وهبامشه« َقدحح.»:  ( يف األساس1)

 قدح امليسر وهو ال يوري وال خترج منه انر.
 ( يف اللسان واألساس والصحاح ابلضم.2)
 .«أبو راب » وابألصر( عن الصحاح ا 3)
 فكان.:  ( يف النهاية4)
 .31( سورة غافر اآية 5)
 .11( سورة آ  عمران اآية 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
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ِدي فيــــه :  اأَلزهريّ  اُهُرهمح عل  النيّب  (1) َدأحب ِإن ـــــــــــــــــــــــــــــوُ  َأعحَلُم  ـــــــــــــــــــــــــــــوالَقوحُ  ِعنــــح رِِهمح وَتظــــَ اُدُهمح يف ُكفح ِتهــــَ ا اجح ُهنــــَ
 ُدُ وابً و  َدأَبحُت أَدحَأُب َدأحابً :  الصــالة والســالم ا يقا  عليه ُموســَ  َعَل  ِفرحَعوحنَ  آ ِ  كَتظَاُهرِ   ا وسللموآلهيهعلهللاصللى

َت يف الشيح  تَـَهدح  : ا وهو من اأَلو  ا قاله ثعلٌب ا وأَنشد الس وحُ  الش ِديُد والط رحدُ :  الد ُ وبِ  مثرُ  الد َأبُ و  ءِ ِإذا اجح
َن ِمنح ِذي   ِشرحَواطِ  َدَأبيُِلحح

 ِمْن ِذي َزَجٍل.:  وِروايةُ يعقوبَ 

 يَْدأَبَانِ  ْيُل والنََّهار ، َوُهَمااللَّ :  وهما الَملََوانِ  الَجِديَدانِ  ُهَما الدَّائِبَانِ  وفَْوَداَك َشائبَاِن ، وأَْنَت اَلِعٌب وقْد َجدَّ بِكَ  (2) [شابٌّ ]قَْلبَُك :  من المجازو

 .(3) (َوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر دائَِبنْيِ )في اْعتِقابهما ، وفي التنزيل العزيز 

اُر العَْنبَِريُّ  فََرٌس ِلبَنِي العَْنبَرِ :  كَجْوَهرٍ  َدْوأَبٌ و  :  من بَنِي تَِميٍم ، وفيه يقول الَمرَّ

نح َربِّ  ُت عــــــــــَ ــــــــــح ا َورِث بــــــــــَ نحصــــــــــــــــــــــــِ ِت مــــــــــَ يــــــــــح مــــــــــَ  الــــــــــكــــــــــُ

ُت     ي َوَورِثــــــــــــــــــــــــح ُت رِيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  َدوحَأابَ َورِثــــــــــــــــــــــــح

  

َتِشَبا ٍ  ملَح َيُكنح ُمؤح  راَِبَط ِصدح

 :  من َغنِّيِ بِن أَْعُصَر ، قال ذو الّرّمة قَبِيلَةٌ :  َدْوأَبٍ  بَنُوو

يِن  ي  َدوحَأبٍ بــــــــــــــــَ َوارِســــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ُت فـ دح  ِإيّن َوجــــــــــــــــَ

ارَاِت     َة غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــِ ِ أَزِم َوال ـــــــــــــــد  اِح ال ـــــــــــــــَ ب  الصـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ِة :  ويقال مَّ  ِء القيِس بِن َزْيِد َمنَاةَ.من بني امرى (4)ُهْم َرْهُط ِهَشاٍم أَِخي ِذي الرُّ

ْحَمِن بنُ و ُث ، أَهَذا َشيْ  ، م َدأْبِ  َعْبُد الرَّ  ْفتَعَلَتْهُ ، نقله الصاغانّي ،أَيِ ا ؟ٌء َرَوْيتَهُ أَْم تََمنَّْيتَهُ وهو الذي قال له بعُض العََرب ، وهو يَُحّدِ

ُد بنُ  بِن ُكْرِز بِن الحارث بِن عبِد هللا بِن يَْعَمَر  َدأْبِ  بكِر بنِ  ِعيَسى بُن يَِزيَد بنِ  أَبُو الَوِليدِ و َرَوى عن َصْفَواَن بن ُسلَيٍم. ، َكذَّابٌ  َدأْبٍ  وُمَحمَّ

أْبِيّ  الشَّدَّاخُ  وعلمه باألَْخبَاِر أَْكثَُر ، وقرأُْت في الُمزهر في النوع الرابع  َهاِلكٌ  كان َشاِعراً أَْخبَاِريًّا ، وُهو أََحُد بَنِي لَْيِث بِن بَكٍر ، الدَّ

فَةً :  قال األَصمعيّ :  واألربعين  َدأْبٍ  وَمْصنُوَعةً ، وكاَن بَِها اْبنُ  (5)أَقَْمُت بالَمِدينَِة َزَماناً َما رأَْيُت بها قَِصيَدةً َواِحَدةً صحيحةً إِالَّ ُمَصحَّ

ْعَر َوأََحاِديَث السََّمِر ، وَكاَلماً يُْنَسُب   إِلى العََرِب ، فََسقََط وَذَهَب َعَملُهُ وَخِفيَْت ِرَوايَتُهُ ، وهو أَبُو الَوِليِد الَمْذُكوُر. (6)يََضُع الّشِ

يَْعقُوُب بُن إِبراِهيَم بِن َسْعٍد ، َذَكَره :  الَمَدنِّيِ ، وِهَشاِم بِن ُعْرَوةَ ، وصالحِ بِن َكْيَساَن ، وعنهَرَوى عن عبِد الرحمِن بِن أَبي يزيَد :  قلتُ 

ى أَْعَطاهُ في لَْيلٍَة ثاََلثِيَن أَْلَف َكاَن أَْكثََر أَْهِل الِحَجاِز أََدباً ، وأَْعَذبَُهْم لَْفظاً وكاَن قَْد َحِظَي ِعْنَد الَهاِدي حتَّ  َدأْبٍ  ِعيَسى بنُ :  نِْفَطَوْيِه ، وقال

.  ِدينَاٍر ، قاله الّسْمعَانِيُّ

 ُهَو َجدُّ أَبِي الَوِليد هَذا.:  اللَّْيثِيُّ ، َرَوى عنه أَُساَمةُ بُن َزْيٍد ، قَيََّده الحافظ ، قلتُ  َدأْبٍ  َوفاتَه بَْكُر بنُ :  قلتُ 

ً و يَِدبُّ َدبًّا اِن على األَْرِض النَّْمُل وَغْيُره ِمن الَحيَوَ  َدبَّ :  [دبب] َمَشى :  الشَّْيخُ  َدبَّ و ولم يُْسرْع ، عن ابن دريد ، َمَشى على ِهينَتِهِ  أَي َدبِيبا

 :  َمْشياً ُرَوْيداً ، قال

ٍخ  يـــــــــح ُت ِبشـــــــــــــــــــــــَ خـــــــــًا وَلســـــــــــــــــــــــح يـــــــــح يِن شـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــح مـــــــــَ  َزعـــــــــَ

نح     ُخ مـــــــــــــَ يـــــــــــــح ا الشـــــــــــــــــــــــــــ  ِدب  ِإلـــــــــــــ َ ا يـــــــــــــَ يـــــــــــــبـــــــــــــَ  َدبـــــــــــــِ

  
ً  القَْوُم إِلى العَُدوِّ  َدبَّ و  َدبَْبُت أَِدبُّ ِدبَّةً و أَي يَْدُرج في الَمْشيِ ُرَوْيداً  «يَُدبّب ِعْنَدهُ ُغلَيِّمٌ » في الحديثو إِذا َمَشْوا َعلَى ِهينَتِِهم لَْم يُْسِرُعوا ، َدبِيبا

بَّةِ  َخِفيُّ  َخِفيَّةً ، وُهوَ  ْرِب الذي هو ع ، كالِجْلَسةِ  الّدِ  في الِجْسِم واإِلنَاِء واإِلْنَساِن والعُُروقِ  الشََّرابُ  َدبَّ  من المجازو الدَّبِيبِ  ليه منأَي الضَّ

 ً ْبُح في الغَبَِش ، كلُّ ذلك بمعنَى البِلَى في الثَّْوبِ  َدبَّ و السَّقَُم في الجْسِم ، َدبَّ  كذاو يَِدبُّ َدبِيبا ً و َسَرى ، والصُّ  بُهَعقَارِ  َدبَّتْ :  من المجاز أَيضا

 بَْينَنَا بالنََّمائِم. يَِدبُّ  ، وهو َسَرْت نََمائُِمه وأََذاهُ  بَِمْعنَى

اٌم ، كأَنه َدْيبُوبٌ و َدبُوبٌ  َرُجلٌ  هوو  بالنََّمائِِم بَْينَ  يَِدبُّ  نَمَّ
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__________________ 
 .«قوله أن دأب هنا كذا خبطه والظاهر أن دأهبم»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
وما « قوله وفؤاد  كذا خبطه وهو ســـب  قلم والصـــواب وفود  وهو جانب الرأس وعبارة األســـاس وفودا  شـــائبان»:  هبامش املطبوعة املصـــرية( 2)

 با معكوفا زدانه أيضاً عن األساس.
 .33( سورة إبراهيم اآية 3)
 . ولو قا .. هو هشــام املرثي من بين امرئ القي  بن زيد مناة كذا قا  ا وهشــام هذا لي  أخا ذي الرمة ا وإلا» ( هبامش املطبوعة الكويتية4)
 .«الستقام الكالم« رهرت هشام مهجو ذي الرمة»
 أو مصنوعة. 413/  2( يف املزهر 5)
 ينسبه.:  ( يف املزهر6)
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يـحُبوبُ  َأو الَقوحِم ا اءِ  هو الد  َ الّرَِجاِ  والنِّســَ ُعوٌ  ِمنَ  اجلَامُض َباح رَ  َيِدب   ا ألَن ه الد بِيبِ  فـَيـح ِ ُفســِّ َعحنَـَياح
ِفي ا وابمل َتخح  بينَـُهم وَيســح

ُخرُ  اَل » وسلموآلهعليههللاصلىقـَوحلُه  عٌ  َديـحُبوبٌ  اجلَن ةَ  َيدح  «َواَل َقال 
 :  أَْنَشَدنِي الُمْنِذِريُّ عن ثعلب عن ابن األَْعَرابيّ :  ، قال األَزهريّ  (1)يَْسعَى بالنََّمائِِم  إِذا كانَ  تَِدبُّ  إِنَّ َعقَاِربَه:  ويقال

رِيـــــــــــــــــــٌب  ااَن قـــــــــــــــــــَ رحمـــــــــــــــــــَ ز  ومـــــــــــــــــــَ ا عـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــَ

وحىًل اَل و     ِدب  مـــــــــــــــــــَ رَادِ  يـــــــــــــــــــَ َض الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــــَ

  
ُجُل يَأْتِي بَِشنٍَّة :  َمَع القَُرادِ  يَِدبُّ  نَْكَرهُ اْنتََمْينَا إِلى بَنِي أََسٍد ، وقولُهإِْن َرأَْينَا ِمْنُكم ما :  هؤالِء َعنََزةُ ، يقول (2) [مرمانا قريب:  قال] هو الرَّ

هُ منها قَُراٌد نَفََر فَنَفََرِت اإِلبُل فإِذا نَفََرت اْستَلَّ منه لِ  ا بَِعيراً ، يقال ِللِّّصِ فيها قِْرَداٌن فيَُشدَُّها في َذنَِب البَِعيِر فإِذا عضَّ َمَع  يَِدبُّ  ُهوَ :  السَّالَّ

 .َدبِيبٌ و َدابَّةٌ :  كل ماٍش على األَرضو القَُراِد ،

ُهْم َمْن مَيِْشي َعلى)، وفي التَّْنِزيِل العزيز  (3)ُمَميِِّزه وغيِر ُمَميِِّزه  ِمَن الَحيََوانِ  َدبَّ  ما اسمُ  الدَّابَّةو  َوهللاُ َخَلَق ُكلَّ َدابَّة  ِمْن ماء  َفِمن ْ
ا َكاَن ِلَما يَْعِقُل وِلَما اَل يَْعِقُل قِيَل  (4) (َبْطِنهِ  ُهمْ )ولَمَّ ،  (َمْن مَيِْشي َعلى َبْطِنهِ ):  فَِمْنَها أَو فَِمْنُهنَّ ، ثُمَّ قال:  ولو َكاَن ِلَما ال يَْعِقُل لِقيلَ  (َفِمن ْ

ا َخلََط الَجَماَعةَ فقال ِمْنُهم ُجِعلَِت الِعبَاَرةُ بَِمْن ، والَمْعنَى ما تَ َرَك ) عزوجل، وقولُه  َدابَّةٍ  ُكلُّ نَْفٍس :  وإِن كان أَْصلَُها ِلَما ال يعقُل ألَنه لَمَّ
َكاَد » قول ابن عباس إِنََّما أََراَد العُُموَم ، يَُدلُّ على ذلك:  ما يَْعِقُل ، وقيلِمَن اإِلْنِس والِجّنِ وُكّلِ  َدابَّةٍ  ِمنْ :  قيل (5) (َعلى َظْهرِها ِمْن َدابَّة  

 .«الُجعَُل يَْهِلُك فِي ُجْحِرِه بَِذنِب ابِن آَدمَ 

فَةُ ، وذُِكَر عن ُرؤبةَ و يَقَُع على الُمَذكَّرِ  هوو ، الدََّوابِّ  ِمنَ  َعلَى ما يُْرَكبُ  هذا االسمُ  َغلَبَ  قَدْ و التي تُْرَكبُ :  الدَّابَّةُ و المؤنث ، وَحِقيقَتُه الّصِ

ْب ذلك:  أَنَّه َكاَن يقولُ  هذا )ومثله قولُه تعالى :  َهَذا َشاةٌ ، قال الخليلُ :  . ِلبِْرَذْوٍن لَهُ ، ونَِظيُرهُ ِمَن الَمْحُموِل على الَمْعنَى قولُُهمالدَّابَّةَ  قَّرِ
، اليَاُء َساِكنَةٌ ، وفيها إِْشَمام ِمَن الَكْسِر ، وكذلك ياُء التَّْصِغيِر إِذا جاَء بعَدَها َحْرٌف ُمثَقٌَّل في كّل  الدَّابَّةُ ُدَوْيبَّةٌ  وتَْصِغيرُ  (6) (َرْْحَة  ِمْن َربِّ 

لُها (7)أََحِد  األَْرِض ِمنْ  َدابَّةُ و ءٍ شيْ   (9)ُطولَُها ِستُّوَن ِذَراعاً ، ذاُت قََواٍم  َدابَّةٌ  إِنََّها:  قِيلَ  (8)كما روي عن ابن عباس  أَْشَراِط السَّاَعِة أَو أَوَّ

فَا يَْنَصِدُع لََها َوَوبٍَر ، وقيَل هي ُمْختَِلفَةُ الِخْلقَِة ، تُْشبهُ ِعدَّةً ِمن الَحيََوانَاتِ  ، أَْو  والنَّاُس َسائُِروَن إِلى ِمنًى لَْيلَةَ َجْمعٍ  تَْخُرُج بَِمكَّةَ ِمْن َجبَل الصَّ

اتٍ  (10) بثاََلثَةِ  أَنها تْخُرجُ  الطَّائِِف ، أَو أَْرِض  ِمنْ  كما ورد أَيضاً ، وأَنََّها تَْنُكُت في َوَجِه الكافِِر نُْكتَةً َسْوَداَء ، وفي وْجِه  أَْمِكنٍَة ثاََلَث َمرَّ

ها َوْجُهه أَْجَمُع ، وتَْفُشو نُْكتَةُ الُمْؤِمِن حتى يَْبيَضَّ منها َوْجُهه أَْجَمُع ، فيجتمع الُمْؤِمِن نُْكتَةً بَْيَضاَء ، فَتَْفُشو نُْكتَةُ الكافِر حتى يَْسَودَّ من

السالُم ، تَْضِرُب المْؤِمَن و الصالة معها َعَصا ُموَسى وَخاتَم ُسلَْيَمان عليهما الجماعةُ على المائدةِ فيُْعَرف المؤمُن من الكافر ، ويقال إِن

 هذا كافٌِر.:  ُع َوْجهَ الكافِر بالَخاتَم فيَْنتَِقُش فيهوتَْطبَ  (11) بالعصا

 َماَت واْنقََرَض َعِقبُهُ.:  َمَشى ، وَدَرجَ :  فََدبَّ  ، األَْحيَاِء واألَْمَواتِ  أَْكَذبُ  وَدَرَج أَي َدبَّ  أَْكَذُب َمنْ :  قولهمو

بِيَّ  أَْدبَْبتُهُ و  .الدَّبِيبِ  َحَمْلتُه َعلَى:  أَيِ الصَّ

 :  ِلَما لَبُِسوهُ ِمْن أَْمنِِه واستشعروه مْن بََرَكتِِه ويُْمنِه ، قال ُكثيّر أَْهلَُها فََدبَّ  َمألْتَُها َعْدالً :  البِاَلدَ  أَْدبَْبتُ و

ا  َد مــــــــــــَ عــــــــــــح اَدَة بـــــــــــــَ قــــــــــــَ
َ

وحُه املــــــــــــ طــــــــــــَ َبعــــــــــــح وحُه فــــــــــــَ لــــــــــــَ  بـــــــــــــَ

ا أََدب      بــــــــــــاهلــــــــــــََ ا وجــــــــــــِ هــــــــــــَ لــــــــــــَ هــــــــــــح اَلَد ســــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــبــــــــــــِ

  
ّمِ ويُْكَسرُ  ُدبِّيٌّ  َما بالّدارِ و ُدْعِوّيِ  (12)َما بَِها :  ، وكذلك يَِدبُّ  ، أَي ليس فيها من َدبَْبتُ  ، قال الكسائّي ، هو من أََحدٌ  ، أَي ما بها ، بالضَّ

 ، ال يُتََكلَُّم بها إِالَّ في الَجْحِد. (13)وُدوِرّي وُطوِرّي 

__________________ 
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 ب زائدة.( يف النهاية الياء يف ديبو 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 مميزًة وغري مميزٍة.:  ( يف اللسان3)
 .45( سورة النور اآية 4)
 .45( سورة فاطر اآية 5)
 .98( سورة الكهف اآية 6)
 .«إحد » ( عن الصحاح ا وابألصر7)
 يف حديث أشراط الساعة ذكر دابة األرض.»:  ( يف النهاية واللسان8)
 قوائم.:  ( النهاية9)
 .«من ثالثة» ويف اللسان.« بثالث»:  ( عن القاموس ا وابألصر10)
 مؤمن.:  وتكتب يف وجهه:  ( زيد يف النهاية11)
 وأثبتناه يواف  الصحاح واللسان.« ما هبا من»:  ( ابألصر12)
دور وما به داري وداير ودوري وديور أحد قوله دعوي قا  اجملد وما به دعوي كرتكي أحد ا وقا  يف مادة »:  ( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية13)

 يعين بضم الدا  من دورّي وقا  يف مادة ط ور وما هبا طوري وطوراين أحد يعين بضم أوهلما.
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 :  أَي َمْوِضُع َجْريِِه ، وأَنشد الفارسيّ  َمْجَراهُ :  بَكْسِر الدَّالِ  َمِدبُُّهَماو السَّْيِل والنَّْملِ  َمَدبُّ و

رحيبِّ أَيحُدو و  ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــَ َب ال ــــــــــــــــــــِ ان ر َب جــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  قـ

ِدب      ارَا مــــــــــَ عــــــــــَ َب الشــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــَ تـــــــــــَ ِر واجــــــــــح يــــــــــح  الســــــــــــــــــــــــ 

  
،  واالْسُم مكُسورٌ  الذَّرِّ  َمَدبُّ و النَّْملِ  َمَدبُّ  لَهُ أَثٌَر كأَنَّهُ :  ، ويقال فِي السَّْيفِ  َمِدبِّهِ وَ  النَّْملِ  َمَدبِّ و ، َمِدبِّهِ و السَّْيلِ  َمَدبِّ  تَنَحَّ عن:  يقال

َمْفِعٌل بالَكْسِر ، وهي قاعدةٌ ُمطَِّرَدةٌ ، كذا ذكرها غيُر واحٍد ، وقد تبَع  الَمْفعَُل من كّلِ ما كان على فَعََل يَْفِعلُ  (1)لك  مفتوٌح ، وكذا والمصدرُ 

ن ماضيه مفتوَح العَْيِن أَو مكسوَرها فإِن الَمْفعَل منه فيه المصنُف فيها الجوهرّي ، والصواُب أَنَّ كّل فِْعِل مضاُرعه يَْفِعُل بالكسر سواٌء كا

َماِن والَمَكاِن ، إِالَّ ما َشدَّ ، وظاِهُر المصنِف والجوهرّي أَنَّ التفصيلَ   فيما يكون ماضيه على فَعَل بالفَتْحِ تَْفِصيٌل ، يُْفتَُح لْلَمْصَدِر ويُْكَسُر ِللزَّ

ْلنَا ، قاله شيُخنَا.ومضارعه يَْفِعُل بِالَكْسِر والصو  اب ما أَصَّ

نَانِ  ُدبَّ  ِمْن ُشبَّ إِلَى أَْعيَْيتَنِي» قَالُوا في الَمثَلِ و ِهما ، ويُنَوَّ على « ُدبَّ  من ُشبَّ إِلى» ويجوزُ  َعلَى العََصا َدبَّ  مَن الشَّبَاِب إِلى أَنْ  أَي ، بَِضّمِ

 .ُدبَّ  فَعَْلُت َكَذا ِمْن ُشبَّ إِلَى:  الِحَكايَِة وتقولُ 

ً  يَِدبُّ  أَي َدبُوبٌ  ِجَراَحةٌ  كذاو بالدَّمِ  تَِدبُّ :  َدبُوبٌ  َطْعنَةٌ و َر قوُل الُمعَطَّل الُهَذِلّيِ  الدَُّم منها َسياََلنا  :  وبِِكلَْيِهَما فُّسِ

مح و  اهنـــــــــــَُ بـــــــــــَ رًا وزَاَد جـــــــــــَ فـــــــــــَ وا نــــــــــــَ عـــــــــــُ مـــــــــــَ جـــــــــــح تـــــــــــَ  اســـــــــــــــــــــــــح

ِه     تـــــــــــِ حـــــــــــَ فـــــــــــح ٌر ِبصـــــــــــــــــــــــــَ وبٌ َرجـــــــــــُ لـــــــــــِ ُ  َدبـــــــــــُ قـــــــــــح  تــــــــــــَ

  
 نَفَُروا َجِميعاً.أَي 

 َمْشيَُها.:  الدُّبَابُ و ، ُدبُبٌ  ، وَجْمعَُها تَِدبُّ  ، اَل تََكاُد تَْمِشي من َكثَْرةِ لَْحِمَها ، إِنَّما َدبُوبٌ  ونَاقَةٌ 

 قَالَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النبِّي  َجاَء في الَحِديثِ  مِ أَي بِفَّكِ اإِلْدَغا بإِْظَهاِر التَّْضِعيفِ  األَْدبَبُ و الَجَمُل الَكثِيُر الّشعَِر ،:  كاألََزبِّ  األََدبُّ و

، وهو الَكثِيُر الَوبَِر أَو الَكثِيُر َوبَِر  األََدبَّ  أَرادَ  (2) [فإِنما] «تَْخُرُج فَتَْنبَُحَها ِكاَلُب الَحْوأَبِ  األَْدبَبِ  َصاِحبَةُ الَجَملِ  أَيَّتُُكنَّ  ِشْعِري لَْيتَ » لنَِسائِه

ً  ، وقَدْ  الدَّبَبِ  َكثِيرُ :  أََدبُّ  َجَملٌ :  ، قال ابن األَعرابيّ  (3)َوْجِه ، وهَذا ِلُمواَزنَتِِه الَحْوأَب ال  .َدبَّ يََدبُّ َدبَبا

بَّابَةُ و َدةً  الدَّ َجالُ  ِلْلُحُروِب يَْدُخلُ  من ُجلُوٍد وَخَشبٍ  آلَةٌ تُتََّخذ:  ، ُمَشدَّ ،  فَيَْنقُبُوَن وُهْم في َجْوفَِها الُمَحاَصرِ  فَتُْدفَُع في أَصِل الِحْصنِ  فيها الّرِ

يَْت بذلك ألَنها تُْدفَعُ  َِّخذُ :  قَالَ  ؟َكْيَف تَْصنَعُوَن بالُحُصونِ » (4)ُعَمَر  (4)في حديث و ، فَتَِدبُّ  وهي تَِقيِهم ما يُْرَمْوَن به ِمْن فَْوقِِهم ، ُسّمِ  نَت

َجالُ  (5)ُخُل تَدْ  َدبَّابَاتٍ   .«فيها الّرِ

مِّ  َمْشُي العُْجُروفِ :  الدَّْبَدبُ و ْبَدبَةُ :  أَْوَسُع النَّْمِل َخْطواً ، وأَْسَرُعَها نَْقالً ، وفي التَهذيب (6)ألَنََّها  من النَّْملِ  بالضَّ  العُْجُروُف ِمَن النَّْمِل. الدَّ

بَّةُ و مِّ  الدُّ  :  ، أَي لزمت َحالَهُ وَطِريقَتَه وَعِمْلُت َعَملَه قال ُدبَّهُ و ُدبَّتَهُ  َرِكْبتُ :  يقال كالدُّبِّ  التي يُْمَشى عليها والطَِّريقَةُ الَحاُل والسَِّجيَّةُ :  ، بالضَّ

رح  َذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإن  حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ا     ـــــــــــــــــــــــــــــَ ب رح  ُدب  رَكـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــح ي فـــــــــــــــــــــــــــــَ  طـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ُجِل َطِريقَتُهُ من َخْيٍر أَو  ُدبَّةُ و َطِريقَتِي وَسِجيَّتِي ، (7)دعني و[ ]، أَي  ُدبَّتِيو َدْعنِي:  وكاَن ُطفَْيٌل تَبَّاعاً ِلْلعُُرَساِت ِمْن َغْيِر َدْعَوة. يقال الرَّ

بَّةُ  «قَُرْيٍش َواَل تُفَاِرقُوا الَجَماَعةَ  ُدبَّةَ  اتَّبِعُوا» قال ابن عباٍس و َشّرٍ ، مِّ  الدُّ بَّةُ و الطَِّريقَةُ والَمْذَهُب ،:  بالضَّ مِّ ب الدُّ  :  الطَِّريُق ، قال الشاعر:  الضَّ

ِه  نــــــــــِ يــــــــــح يــــــــــُ  عــــــــــَ مــــــــــِ غــــــــــح ــــــــــَ ر  تـ ُراَبٌن قــــــــــَ ذح ا هــــــــــُ هــــــــــَ  طــــــــــَ

لــــــــــَ      ةٍ عــــــــــَ ــــــــــ  رِ  ُدب ــــــــــَ ب َرعــــــــــح ُ
ــــــــــِف املــــــــــ ي ــــــــــِ ن ِر اخلــــــــــَ ــــــــــح ث  مــــــــــِ

  
بَّةُ و  ع قُْرب بَْدٍر.:  الدُّ

ْيتِ :  بالفَتْحِ  الدَّبَّةو بَّةُ و ِه ،، عن ِسيبوي ِدبَابٌ  والدُّْهِن ، والَجْمعُ  َظْرٌف ِلْلبَْزِر والزَّ ْمل:  الدَّ ، عن ابن األَعرابّي ،  ِدبَابٌ  والَجْمعُ  الَكثِيُب ِمْن الرَّ

 :  وأَنشد

ا  هــــــــَ ارِقـــــــــَ ت طــــــــَ ئــــــــح ا جــــــــِ مــــــــَ  ِإَذا مــــــــَ يــــــــح لــــــــَ َبنح ســــــــــــــــــــــُ  كــــــــَ

ارِيو     ِج الســــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــِ دح ُ
ُر اَنَر املــــــــــــ يــــــــــــح َد الــــــــــــلــــــــــــ   َأمخــــــــــــحَ
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__________________ 
 وكذا املفعر.:  ( يف القاموس1)
 اللسان.( زايدة عن 2)
 ليوازن به ا وأب.:  ( يف اللسان3)
 وما أثبتناه عن النهاية واللسان.« ابن عمر» ( ابألصر4)
 يدخر.:  ( يف النهاية5)
 ألنه.:  ( اللسان6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
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تح  لــــــــــَ عــــــــــِ ٌة جــــــــــُ يحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ٌة يف َدٍم َأوح بـ يــــــــــبــــــــــَ رحعــــــــــِ  تــــــــــِ

ةٍ يف     ارِ  ِداَببِ مــــــــــــن  َدبــــــــــــ  يــــــــــــَ هــــــــــــح ِر مــــــــــــِ لــــــــــــيــــــــــــح  الــــــــــــّ

  
ْملَةُ الَحْمَراُء أَو الُمْستَويَة:  بَّةُ الدَّ و ْمِل ، يُْضَرُب َمثاَلً :  الدَّبَّة وفي لسان العرب أَو األَْرض الُمْستَِويَةُ  وفي نسخة ، الرَّ الَمْوِضُع الَكثِيُر الرَّ

ْمِل ، ألَنَّ الَجَمَل إَِذا َوقََع فيه تَِعَب ، َدبَّةٍ  للدَّْهِر الشَِّديِد ، يقاُل َوقََع فالٌن في بَّةُ و من الرَّ ً  الدَّ  ِدبَابٌ  (1) وج الدَّبِيبِ  الفَْعلَةُ الَواِحَدةُ منَ  أَيضا

بَّةو األَوُل عن سيبويه ، والثاني عن ابن األَْعرابّي ، كما تقدم ، َكِكتَابٍ  َغُب على الَوْجِه ، وج:  (2) الدَّ مثل َحبٍَّة وَحّبٍ ، حكاه ف َدبٌّ  (3) الزَّ

َغبَةُ ، بالَهاءِ :  الدَّبَّة:  ُكَراع ، ولَْم يَقُلِ  بَّةُ و الزَّ َغبَةُ ، بالَهاءِ :  الدَّ بَّةُ و الزَّ ةً. بالفَتْحِ  الدَّ  بَطَّةٌ ِمَن الُزَجاجِ خاصَّ

بَّةُ و  َهَذا البَلِد. ِدبَّةَ  َما أَْكثَرَ :  يقالُ  الدَّبِيبُ :  بالَكْسرِ  ، الّدِ

مِّ  الدُّبُّ و أَبُو ُجَهْينَةَ ، وُهَو يُِحبُّ العُْزلَةَ ، ويَْقبَُل التَّأِْديَب ، ويَْسِفُد أَْنثَاهُ ُمْضَطِجعاً في َخْلَوة :  معروٌف َعربيّة صحيحة ، ُكْنيَتُهُ  َسبٌُع م:  بالضَّ

بَبَةِ  َكثِيَرةُ :  َمَدبَّةٌ  ، وأَْرضُ  (4) َكِعنَبَةٍ  ِدبَبَةٌ و أَْدبَابٌ   جبَِهاءٍ  ُدبَّةٌ  وِهيَ  اَل بَأَْس بِهِ :  ، ويَْحُرُم أَْكلُهُ ، وعن أَْحَمدَ   .الّدِ

ةَ بِن ذُْهِل بِن َشْيبَاَن ، وُهْم قَْوُم َدِرٍم  ُدبُّ  في بَنِي َشْيبَاَن ، وُهوَ  اْسمٌ  ُدبُّ و  .«أَْوَدى َدِرمٌ »:  الذي يُْضَرب بهم الَمثَُل فيقال (5)ْبُن ُمرَّ

َي َوبََرةُ   يقع ذلك على: و قيل هي نُُجوٌم معروفَةٌ  ِمْن بَنَاِت نَْعٍش  (8) الُكْبَرى الدُّبُّ و ُدبًّا أَبُو َكْلِب بِن َوبََرةَ  (7)بن َصْيَداَن  (6)وقَْد ُسّمِ

 ً ْغَرى أَيضا  األَْكبَُر. الدُّبُّ و األَْصغَرُ  الدُّبُّ :  فإِْن أُِريَد الفَْصُل قِيلَ  ، ُدبُّ  فيقاُل لكّلِ واحٍد منهما الصُّ

بِّيّ  بنِ  والُمبَاَرُك بُن نَْصِر هللاِ  ُس الِغيَاثِيَِّة ، مات سنة  ، فَِقيهٌ َحنَِفيٌّ  الدُّ  .528َكأَنَّهُ نُِسَب إِلى قَْريٍَة بالبصرة اآلتي ذكُرها ، وهو ُمَدّرِ

بَّاءُ و بَّاءُ  ، قاله جماَعة من اللغويين ، وقيل هو القَْرعُ  الدُّ إِنه َسْهٌو من النََّوِوّيِ ، وهو :  اليابُِس ، وقال ابن َحَجرٍ :  المستديُر منه ، وقيل:  الدُّ

وهو الذي اختاره المصنّف وجماعةٌ ، ولذلك « دبب» ثََمُر اليَْقِطيِن ، وَذَكره هنا بناًء على أَن َهْمَزتَهُ زائدةٌ ، وأَن أَصله:  اليَْقِطيُن ، وقيل

بَّاءُ :  «دبي» قال في أَْخَطأَ َمْن َخطَّأَ الجوهريَّ ، ألَن الزمخشرّي ذكره في :  في الباِء ووِهَم الجوهِرّي. وقال الخفاجيُّ في شرح الشفاءِ  الدُّ

ز بعُضهم فيه القَْصَر ، وأَنكره القُْرطبيُّ وفي الُمْعتَّلِ ، ووجهه أَن الهمزة لإِلْلحاق ، كما ذكروه ، فهي  روه ، وجوَّ كاألَصلية كما َحرَّ

بَّاءُ :  التوشيح بَّاءِ  والقَْصُر في بهاءٍ  ُدبَّاَءةٌ  ، بالفَتْحِ ، الَواِحَدةُ  كالدَّبَّةِ  َخاصٌّ بالُمْستَِديِر ، وهو:  القَْرُع ، وقيلَ :  ويجوز قَْصُره الدُّ لُغَةٌ ،  الدُّ

اُز في الجامع وِعيَاٌض في المطالع ، وذكرها الَهَرِويُّ في الدال مع الباِء على أَنها فيَحكَ  ، فهمزتُه زائدةٌ والجوهريُّ في « دبب» اَها القَزَّ

 المعتّل على أَنها منقلبة.

بَّاَءةُ و قُه تسميتُهم بالقَْرعِ ، قاله الزمخشرّي ،  بَّاءُ الدُّ  به سمي:  الَجَراَدةُ ما دامت َملساَء قَرعاَء قبَل نَبَاِت أَْجنحتها ، قيل:  الدُّ لمالَستِِه ، ويَُصّدِ

ةٌ وَمْدبِيّةٌ   .الدُّبَّاءَ  تُْنبِتُ :  وأَْرٌض َمْدبُوَّ

 :  ليّ قال ساعدةُ بن ُجَؤبَّةَ الهذ ع ببالد ُهَذْيلٍ :  ٍء والسَِّميُن من ُكّلِ شيْ :  الدَّبُوبُ و (9) الغَاُر القَِعيُر ،:  الدَّبُوبُ و

ي و  قــــــــِ اُء َيســــــــــــــــــــــح يحضــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ َرٌب بـ ا ضــــــــــــــــــــــَ امــــــــَ وهبــــــــَ ــــــــُ   َدب
هـــــــــا     يـــــــــمـــــــــُ رَاِب َفضـــــــــــــــــــــــِ رحَواُن الـــــــــكـــــــــَ اٌ  فـــــــــعـــــــــَ (10)ُدفـــــــــَ

 

  
َكتَْينِ  الدَّبَبَانُ و الدَّبَبُ و َغبُ :  ، ُمَحرَّ  الدَّبَبُ  أَو َزَغبُه ،:  الَوْجهِ  َدبَبُ و الشَّعَُر على َوْجِه الَمْرأَةِ ،:  الدَّبَبُ :  على الَوْجِه ، وقيل (11) الزَّ

 ، أََدبُّ  ُهوَ  والَوبَِر ، َكثَْرةُ الشَّعَرِ :  الدَّبَبَانُ و

__________________ 
 واجلمض ككتاب.:  ( يف القاموس1)
 دبب الوجه زغبه.:  الزغب عل  الوجه. وقير:  الدبب:  ( كذا ابألصر واللسان ا وفيه أيضا ويف الصحاح2)
 دب.واجلمض :  ( يف القاموس3)
 دابٌب ودببٌة.:  ( يف اللسان4)
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قوله وهم قوم درم قا  اجملد وككتف شـــجر وشـــيباين قتر ومل يدر  بثبره فضـــرب به املثر أو فقد كما فقد القار  »:  ( هبامش املطبوعة املصـــرية5)
 .«العنزي اه

 َوبـحَرة.:  ( يف اللسان6)
 حيدان.:  ( اللسان7)
 (.يعين من نبات تعش). .. إن ذلك يقض عل  الكرب  والصغر  ـلعله يناسب سيا  األصر  ـوفيه أيضا « الدب الكبري»:  ( اللسان8)
 ء.ولي  هذا بشي:  الغار البعيد القعر ا قا :  ( كذا ابألصر واجملمر ا ويف املقايي 9)
 دية ببالد هذير ا وقبر الكراث.وضيم وعروان والكراب أو « فطيمها» ( عن اللسان ومعجم البلدان ا وابألصر10)
ب ة الزغب.:  ( يف إحد  النسخ القاموس11)  والد 
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ءُ  ِهيَ و   أََزب  ا وقد تـََقد م.:  أََدب   َكِثريَُة الش َعِر يف َجِبيِنَها ا وبَِعريٌ :   كَفرَِحة  َدبَِبةٌ و  َداب 
ْبَدبَةُ و ْلبَةِ  (1) َكَوْقعِ :  َصْوتٍ ُكلُّ  ُكلُّ ُسْرَعٍة في تَقَارِب َخْطٍو ، أَو:  الدَّ ْبَدبَةُ :  ، وقيلَ  الَحافِر على األَْرِض الصُّ ْوِت ، :  الدَّ َضْرٌب مَن الصَّ

 :  وأَْنَشَد أَبُو َمْهِدّيٍ 

وِر  ـــــــــــــــــــُ اث ا عـــــــــــــــــــَ وُر شـــــــــــــــــــــــــــــــــرٍّ أميـــــــــــــــــــ َ ـــــــــــــــــــُ اث  عـــــــــــــــــــَ

ةُ     َدبـــــــــــــــَ ورِ  َدبـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ  اجُلســـــــــــــــــــــــــــــُ ِر عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  اخلـــــــــــــــَ

  
ُجَل وال يَْدِري ما يَقُوُل ، وتعقََّب به كالَم الجوهرّي ، :  قاله الجوهريُّ ، وقال التّبريِزيّ  الصواب أَنََّها َدْنَدنَة بنُونَْيِن ، وهو أَْن يَْسَمَع الرَّ

 والصواُب ما قاله الجوهرّي.

ْبَدبَةُ و ائُِب يُْحلَُب َعلَْيِه ، أَوْ :  الدَّ ْبَدبَى أَْخثَُر ما يكوُن من اللَّبَِن ، هو الرَّ  ْحَجبَى.، كجَ  كالدَّ

ْبَدابُ و َر قوُل رؤبة. الطَّْبلُ :  الدَّ  وبه فُّسِ

 (2) َدبحَدابِ َأوح َضرحُب ِذي َجاَلِجٍر 
ُجُل إِذا َجلََّب  َدْبَدبَ :  وقال أَبو َعمٍرو  :  في قَوِل ُرؤبة الدَّبَاِدبُ و ، وَدْرَدَب ، إَِذا َضَرَب بالطَّْبِل ، (3)الرَّ

ا  ًة أَزَائــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــَ زَاَب ِمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ِإَذا تـــــــــــــــــــــــَ

ا     واهتـــــــــــــــــــَِ نح َأصـــــــــــــــــــــــــــــــــح َت مـــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــح  َداَبِدابَ لـــــــــــــــــــَِ

  
ْوِت. َدْب َدبْ :  َصْوٌت كأَنَّهُ :  الدَّبَاِدبُ و َمَشى ِمْشيَةً فيها بُْطٌء ،:  تََزابَى:  قال  وهي ِحَكايَةُ الصَّ

ْخمُ :  َكعاَُلبِطٍ  الدُّبَاِدبُ و ُجُل الضَّ يَاحِ :  (4)والُجبَاِجْب  الدُّبَاِدبُ :  وَعِن ابِن األَْعَرابيّ  الرَّ  :  والَجلَبَة ، وأَنشد الَكثِيُر الّصِ

ا  فـــــــــــــَ رَِد الـــــــــــــقـــــــــــــَ ِدِد قـــــــــــــَ بـــــــــــــح تــــــــــــــَ ِ  َأنح َتســـــــــــــــــــــــــــح  ِإاي 

ا    بـــــــــــــــَ اجـــــــــــــــِ بـــــــــــــــَ ااًن جـــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  ًة َوهـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ زَابـــــــــــــــِ  حـــــــــــــــَ

  

ُه  نـــــــــــــــَ حــــــــــــــح نــــــــــــــَ ازاَِلِت مــــــــــــــَ َبن  الــــــــــــــغــــــــــــــَ ف  كــــــــــــــَ  أَلــــــــــــــَ

ثـــــــــًا     كـــــــــح وِف نـــــــــِ َن الصـــــــــــــــــــــــ  ئـــــــــيـــــــــمـــــــــًا مـــــــــِ  ُداَبِدابَ َأو لـــــــــَ

  
ْملِ :  كِكتَاب ِدبَابٌ و ِلبَنِي ثَْعلَبَةَ منهم ، وَماٌء بِأََجإٍ. كَسَحاٍب َجبٌَل ِلَطيِّئٍ  َدبَابٌ و يَ  ع بالِحَجاِز َكثِيُر الرَّ بَّةِ  َكأَنَّه ُسّمِ  .بالدَّ

بُعِ :  كقََطامِ  َدبَابِ و  نََزاِل وَحَذاِر.:  كما يُقَالُ  ِدبِّي ويُِريُدونَ  َدبَابِ :  يقَاُل له )*( ُدعاٌء للضَّ

 : قال األَزهريّ و ع ، واسٌم ،:  كَشدَّادٍ  َدبَّابٌ و

 :  (6)، وبِحَذائِه ُدْحاَلٌن َكثِيَرةٌ ، ومنه قول الشاعر  الدَّبَّابُ  يقاُل له (5) َرْملٌ  وبالَخْلَصاءِ 

ا  هــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ جــــــــــــَ ا وهبــــــــــــَح ااَيهــــــــــــَ ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ ًدا ثـ ــــــــــــح ن َبن  هــــــــــــِ  كــــــــــــَ

اِ      َد  أَدححـــــــــــَ ـــــــــــَ ا ل ـــــــــــَ ن ـــــــــــح يـ قـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــح ا ال مـــــــــــ  ـــــــــــَ بِ ل  َداب 

  

ا  يـــــــــــــُض هبـــــــــــــَِ اَد الـــــــــــــر بـــــــــــــِ ٌف جـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ٌة أُن يـــــــــــــ  لـــــــــــــِ وح  مـــــــــــــَ

ابِ     تح  ِِعحشـــــــــــــــــــــــــــــَ دح  ـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ  َأاَبرَِ  قـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

  
 .ُدبِّيُّ و ُدبَّاِويٌّ  والنِّْسبَةُ إِليه ع بالبَْصَرةِ :  َكُربَّى ُدبَّىو

َل ما تَِلُدهُ :  َكَسبَبٍ  الدَّبَبُ و  نقله الصاغانّي. َولَُد البَقََرةِ أَوَّ

 ، عن الفَّراِء. لُْعبَةٌ لَُهمْ  وفتْحِ الحاِء والجيمِ  َحَجْل ، بالَكْسرِ  ِدبَّىو

 الدَّبَابَةِ  وَحَملََها على ِحَماٍر ِمن هذه» في الحديثو

عَاِف التي  في الَمْشيِ وال تُسرع. تَِدبُّ  أَيِ الّضِ
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 ، عن ابن األَعرابّي. َدبَاِدبَ  الَجَمُل الذي يَْمِشي:  كِمْنبَرٍ  الِمْدبَبُ و

ْوَضِة  أََدبَّ و الَجْدَوُل ، َدبَّ :  ومن المجاز:  وفي األَساس إِلَى الرَّ
 الَجْدَوِل. لَيَِدبُّ َدبِيبَ  َجْدَوالً ، وإِنَّه (7)

  النِّْلِك ، نَقَلَه الصاغانّي.َشَجَرةُ :  الدُّبِّ  وَشَجَرةُ 

ةُ بنُ  َدبَّابُ :  وَكَكتَّانٍ  ُد بنُ  َدبَّابٍ  بُن محمٍد ، عن أَِبي حازٍم األَْعَرجِ ، وُمرَّ  البَْصِريُّ تَابِِعيٌّ ، وأَبُو الفَْضِل ُمَحمَّ

__________________ 
 أشبه وقض ا افر.:  ( يف اللسان1)
 ودبدابح ا فالقافية يف الديوان ساكنة.» ديوانه( كذا ابألصر واللسان ا ويف 2)
 َجَلَب.:  ( اللسان3)
 .«ا باحب» ( عن اللسان ا وابألصر4)

 أي ِديبّ.:  ابلقاموس )*(
 ورمر ابخللصاء. ويف معجم.:  ( يف نسخة من القاموس5)
 يذكر الشعر.ابلتشديد يف شعر الراعي ا موضض عن نصر. ومل :  داّيب:  ( يف معجم البلدان6)
 :  وشاهده قو  الكميت« إىل أرضه.»:  ( يف األساس7)

 حـــــــــــــــىت طـــــــــــــــرقـــــــــــــــن خـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــجـــــــــــــــًا دب جـــــــــــــــدولـــــــــــــــه 

ــــــــــــرت تصـــــــــــــــــــــــــطــــــــــــخــــــــــــبُ     ــــــــــــب ــــــــــــه ال ــــــــــــي  مــــــــــــن املــــــــــــعــــــــــــا عــــــــــــل

  

 :  وقو  األخطر

 إذا خــــــــــــــاف مــــــــــــــن جنــــــــــــــم عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا  ــــــــــــــمــــــــــــــاءة 

 أدّب إلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــدوال يــــــــــــــــــتســـــــــــــــــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــــرُ    
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بِ  ُ َم ِد بنِ  ِ ا وَعِلي  بُن َأيب الَفرَِج بنِ  الد اب  اح ِم بِن اُ صـــــــَ بِ  الز اِهُد ا عن َأيب الَقاســـــــِ اِدح مات ســـــــنة  الد اب 
َ
ا عن ابن امل

بِ  وَحِفيُده أَبُو الَفضحِر  مُد بُن  مِد بِن عليِّ بنِ  619 ِء أَبُو الَعاَل :  الَواِعُة ا َلَض من َأيب َجعحَفِر بِن ُمكرم وعنه الد اب 
ُهمح مَيحِشي ِبُسُكوٍن ا َفِقيَر َلهُ  بُ :  الَفَرِضي  ا وكاَن َجد  بُ و  ا الد اب  بُن َعبحِد ِ  بِن عامِر بِن ا ارث بِن سعِد بِن تـَيحم  َداب 

دِّيِ  ا وابـحُنُه ا َُويحِرُث بنُ  ٍر الصِّ رِت َأيب َبكح بٍ  بِن ُمر َة ِمنح َرهح  ا وآَخُروَن. َداب 
 ُجَوْيِلقٌ  ُهوَ  أَوْ  هكذا في المحكم بأَْو العَاِطفَةِ  والِغراَرةُ  أَ  هو الِوَعاءُ :  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن األَعرابيّ  َكَشُكورٍ  الدَُّجوبُ  : [دجب]

 :  قال يَُكوُن مَع الَمْرأَةِ في السَّفَِر للطَّعَاِم وَغْيِره َخِفيٌف ، تَْصِغيُر ُجَواِلقٍ 

رح يف  وبِ هـــــــــــــــَ يـــــــــــــــرِت  َدجـــــــــــــــُ خـــــــــــــــِ
َ

ر ِة املـــــــــــــــ  ا ـــــــــــــــُ

ـــــــــــــــرتِ     ي َن اأَلطـــــــــــــــِ ي مـــــــــــــــِ فـــــــــــــــِ ٌة َتشـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــل  َوِذي

  

َرٍة َأوح اَبزٍِ  َعِبيرِت   (1)ِمنح َبكح

 َعَصافِيُر الُجوعِ.:  قْطعَةٌ ِمْن َسنَاٍم تَُشقُّ ُطوالً ، واألَِطيطُ :  الَوِذيلَةُ 

ْحَجابُ :  (2) [دحجب] مِّ  الدُّْحُجبَانُ و بالَكْسرِ  الّدِ َما َعاَل ِمَن األَْرِض  ُهوَ :  أَْهَملَهُ الجوَهِرّي والصاَغانّي ، وقال الَهَجِريُّ في نواِدره بالضَّ

ةِ   والَحِزيِز ، نَقَلَه صاحُب اللسان. كالَحرَّ

ً  َجاِريَتَهُ  َدَحبَ  قدو الدَّْفُع ، كالدَّْحِم ،:  الدَّْحبُ و َدفَعَهُ  أَي:  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن دريد كَمنَعَهُ  َدَحبَهُ :  [دحب] ً و يَْدَحبَُها َدْحبا ،  ُدَحابا

مِّ  ّمِ ، كَدْحبَاَها يَُدْحبِيها ِدْحبَاًء نََكَحَها. الدَُّحابُ  في الِجَماعِ ِكنَايَةٌ عِن النَِّكاحِ ، واالسمُ  الدَّْحبُ و كَدَحَمَها يَْدَحُمَها. َجاَمعََها:  بالضَّ :  وَكُهَمَزةٍ ]بالضَّ

 .)*( [الكثيرةُ من الغنمِ 

ٌ :  كُجَهْينَةَ  ُدَحْيبَةُ و  كلُّ ذلك عن ابن دريد. اْمَرأَة

 : (3)* ومما يُْستَْدَرُك عليه 

 كُهَمَزةٍ أَي َكثِيَرةٌ ، نقله الصاغانّي. ُدَحبَةٌ  َغنَمٌ 

ً  أَي:  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن دريد ْحقَبَهُ دَ :  [دحقب]  وقد أَهمله صاحب اللسان أَيضاً.:  َدفَعَهُ ِمْن َوَرائِِه َدْفعاً َعنِيفا

 اللَّْحِم. ُمْكتَنَِزةُ  أَي:  أَهمله الجوهرّي ، وقال الليث بَكْسِرِهَما ِدْخِدبَةٌ و بفتح الدَّالَْينِ  َدْخَدبَةٌ  َجاِريَةٌ :  [دخدب]

قِيبُ  هو:  أَهمله الجوهرّي وقال الصاغانيّ  الدَّْيَدبُ :  [ددب] ْيَدبَانِ  قُدَّاَم العَْسَكرِ  الطَِّليعَةُ  الدَّْيَدبُ :  قال األَزهريّ و ِحَماُر الَوْحِش ، والرَّ ،  كالدَّ

بٌ  ا أُْعِرَب. و َدْيَدبَانٌ   وُجِعلَِت الذَّاُل َداالً ، وقالوافَغَيَُّروا الَحَرَكةَ  (4)أَصله ِديَذه بَاْن :  قال أَبو منصور وُهَو ُمعَرَّ ْيَدبَانَ أَقَاُموا  : لمَّ َعلَى  الدَّ

 .(5)يَفَاعٍ 

ْيَدبَانُ و بِيئَةُ ، كذا في األَساس :  الدَّ  .(6)ُهَو الرَّ

ْيَدبُونُ و فإنَّها َزائدةٌ فال  َهَذا موضُع ِذْكِره ال النُّونُ  َغَمَز ، َمَجازٌ :  َدْيَدبَ و ّي ،ذكره األَزهرّي عن ابن األَْعَراب اللْهوُ  ُهوَ  (7)كالدََّدِن والدَِّد  الدَّ

أَنه َكزْيَزفُون ، :  كما قاله الصاغانّي ، نقل شيخنا عن أَبِي َحيَّاَن في شرح التسهيل ، وابِن ُعْصفُور في الممتنع َوِهَم الجوهريُّ وَ  يُْعتَبَُر بها

وسيأْتي :  قلتُ  : فَْيفَعُول ، وعلى كّل فَمَحلُّه النُوُن فال َوَهَم يُْنَسُب للجوهريّ :  إِنَّ َوْزَن َزْيَزفُون فَْيعَلُول ، وأَبُو َحيَّانَ :  وقال ابن ِجنّي

 .«ددن» وفي« دين» تفصيُل ذلك في

كَِّة الَواسعُ :  الدَّْربُ :  َمْعُروٌف ، قالُوا الدَّْربُ :  [درب] ً و الَواِسعَةِ :  وفي التهذيب بَاُب الّسِ  ِدَرابٌ  ج والَمْعنَى َواِحدٌ  البَاُب األَْكبَرُ  هو أَيضا

 :  كِرَجاٍل ، أَنشد سيبويه
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اَلِب هتـــــــــــــَِ  ُر الـــــــــــــكـــــــــــــِ ثـــــــــــــح َد مـــــــــــــِ نـــــــــــــح ار  عـــــــــــــِ   ِدرَاهبـــــــــــــَِ
زحاَبزِ وَ     َن اخلــــــــــــــــــِ ا مــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ازِم تح هلــــــــــــــــــََ ــــــــــــــــــَ  رِم

  
 كفَْلٍس وفُلُوٍس ، وعليه اقتصر في شفاِء الغليل ُدُروبٌ و

__________________ 
 .«قا  يف التكملة أراد به أن أطيرت أمعائه من اجلوع كبطيرت النسض»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 وهو أصوب.« رحب» اللسان بعد مادةٍ ( ذكرت يف 2)

 سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس. )*(
الكثريُة مَن :  وكُهَمَزةٍ »:  ويف القاموس املطبوع« قوله ومما يســــــــــتدر  اخل هذا مذكور يف نســــــــــخة املو املطبوعة»:  ( هبامش املطبوعة املصــــــــــرية3)

 .«الَغَنمِ 
 ِديَدابن.:  عن أيب منصور ( يف اللسان4)
 قوله عل  بقاع كذا خبطه والصــــواب يقاع ابملثناة التحتية والفاء كما يف األســــاس:  وهبامش املصــــرية« بقاع» ( عن هامش املصــــرية ا وابألصــــر5)
..».. 
 يقا  ديدٌب وديدابن.:  ( زيد يف األساس6)
 .مين الدد   وال َددٍ  من أان ما وسلموآلهعليههللاصلىالدد اللهو واللعب ا قا  رسو    :  ( يف اجملمر7)
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َخٍر ِإىل الر ومِ و  ُه ُدُروهِبَا ِمنح  َدرحبٌ  ُكر  َمدح رِيِك ا وَغريح ُكونِ  َأي الن اِفذِ  َأو الن اِفُذ ِمنحُه ابلت حح رُ و  ابلســ  يُ  يف :  الد رحبِ  َأصــح ضــِ
َ
امل

رٍو أَدحَربَ :  اجِلَباِ  ا ومنه قـَوحهُلُمح  َناو » الَقوحُم ِإَذا َدَخُلوا أَرحَض الَعُدوِّ منح ِباَلِد الر وِم ا ويف حديث جعفر بِن َعمح َربـح َأي « أَدح
ضُ :  الد رحبُ و  ا الد رحبَ  َدَخلحَنا َوحضــــِ

ُر لَِيِقب   الِذي امل من  دَ ع بنَـَهاَونح :  ا و (1) ة ابلَيَمنِ :  الد رحبُ و  َأي يـَيـحَب َ  ُ حَعُر ِفيِه الت مح
ُقحرِئُ 

َظف ِر امل
ُ
ي   الد رحيب   بالد اجلََبِر ا منه أَبُو الَفتحِح منصـــوُر بن امل َقحِدســـِ

ِر امل ثنا عنه بعُ  :  النـ َهاَونحِدّي ا قا  أَبُو الَفضـــح حد 
 : املتَبخرين ا ويف قو  امرئ القي 

َلهُ  الد رحبَ َبَك  َصاِحيب َلم ا رََأ    َحوح
وِم  اُح الديَوان ، قاله شيُخنا.موضٌع بالرُّ  معروٌف ، على ما اختاره ُشرَّ

ً  بِِه َكفَِرحَ  َدِربَ و ً  باألَْمرِ  َدِربَ و َء وأَوِلَع به ، قاله أَبو زيد ،ولَِهَج لََهجاً وَضِرَي َضًرى إِذا اْعتَاَد الشي َدَربا  به َضِريَ :  بالّضمِّ  ُدْربَةً و َدَربا

بَ  بَهو أَي اْعتَادَ  َدْرَدبَ و َكتََدرَّ ً  بِِه وَعلَْيِه وفِيهِ  َدرَّ اهُ :  تَْدِريبا بَتْهُ و وأَلََّب عليه ، َضرَّ  عليها ، عن اللحيانّي ، (2)الشََّدائُِد َحتَّى قَِوَي وَمَرَن  َدرَّ

بُ  منهو جالِ  كُمعَظَّمٍ  الُمَدرَّ ُد ، و مَن الّرِ بُ  (3) الُمنَجَّ ُب ،:  الُمَدرَّ بُ الُمدَ و الُمَجرَّ بُ و وبالشََّدائِدِ  الُمَصاُب بالباََليَا:  رَّ َذَكره  األََسدُ :  الُمَدرَّ

بُ و الصاغانّي ، ُج الُمَؤدَّبُ :  ِمَن اإِلبِلِ  الُمَدرَّ ُكوبَ  الِذي الُمْخرَّ َد الَمْشَي في السَّْيَر ، أَيو قَد أَِلَف الرُّ فصاَر يَأْلَفَُها ويَْعِرفَُها فال  الدُُّروبِ  ُعّوِ

بَةٌ  وهي ِفُر ،يَنْ  بَةً  وَكانَْت نَاقَتُهُ » في حديث ِعْمَراَن بِن ُحَصْينِ و ، بَهاءٍ  ، ُمَدرَّ ُمفَعٍَّل فالفَتُْح  بِنَاءِ  ُكلُّ ما في معناهُ مما جاَء َعلَىو «ُمَدرَّ

ِس ونحِوه في َعْينِه (4) جائَزانِ  فيه والَكْسرُ  ِب والُمَجرَّ بَ  إِالَّ  كالُمَجرَّ  ، وهذه قَاِعدةٌ ُمطَِّرَدةٌ. (5)فإِنَّهُ بالفَتْحِ فقْط  الُمَدرَّ

مِّ  الدُّْربَةُ و َراَوةُ :  ، بالضَّ بالَجّرِ ، على أَنَّه معطوٌف على األَْمِر ففيه تَْخِصيٌص بَْعَد تَْعِميٍم ،  علَى األَْمِر والَحْربِ  (6) َعاَدةٌ وَجَراَءةٌ  الضَّ

ْفعِ فيكو على  (7)َعاَدةٌ وَجَراَءةٌ :  الدُّْربَةُ : و ن معطوفاً على َجَراَءة ، وأَحسُن من هذا عبارة لسان العربويوجُد في بعض النسخ بالرَّ

ابَةِ  ءِ بالشَّيْ  َدِربَ  الحْرِب وكّلِ أَمٍر ، وقد مِّ  كالدُّرَّ  :  ، َظاِهُرهُ أَنه كثَُماَمٍة ، والحاُل أَنه مشَّدٌَّد ، عن ابن األَْعَرابِّي ، وأَنشد بِالضَّ

ُم و  لـــــــــــــح ةٌ ا ـــــــــــــِ ٌة  ُدر ابـــــــــــــَ ُرمـــــــــــــَ كـــــــــــــح َت مـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــُ  َأوح قـ

ريُ     مـــــــــِ وحمـــــــــًا فـــــــــيـــــــــِه َتشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ َك يـ هـــــــــح َواجـــــــــِ ـــــــــُ ا ملَح يـ  مـــــــــَ

  
 :  ، قال كعب بن زهير ُدْربَةً  ما ِزْلُت أَْعفُو عن فالٍن َحتَّى اتََّخَذَها:  وتقولُ 

ِو و  فــــــــــــح اٌن ويف الــــــــــــعــــــــــــَ ةٌ يف ا ــــــــــــلــــــــــــِم ِإدحهــــــــــــَ   ُدرحبــــــــــــَ
ِ  و     دح ُد ِ يف الصـــــــــــــــــــــِّ رِّ فـــــــاصـــــــــــــــــــــح َن الشــــــــــــــــ  اٌة مــِ جـــــــَ نــح  مــَ

  
مِّ  الدُّْربَةُ و ْيِد ، َدِربَ و َسنَاُم الثَّْوِر الَهِجين ،:  بالضَّ بَ و البَاِزي علَى الصَّ ْيدِ :  الَجاِرَحةَ  َدرَّ اَها على الصَّ ْيدِ  َداِربٌ  ُعقَابٌ و َضرَّ  َدِربَةٌ و على الصَّ

ٌد عليه وبه كفَِرَحةِ  ْبتُهُ  وقد ُمعَوَّ ً  أَيِ البَاِزَي على الصيد َدرَّ ْيتُه. تَْدِريبا  أَي َضرَّ

 .الدُّْربَةِ  ، وهو من (8)ُمَذلٌَّل :  كصبورٍ  َدُروبٌ  ونَاقَةٌ  َدُروبٌ  َجَملٌ و

َكةً  ي حرف التاِء الُمثَنَّاةِ الفْوقِيَِّة إِن شاَء هللا تعالى، التَّاُء بََدٌل عن الدَّاِل كما يَأْتِي ف تََربُوتٌ و َدَربُوت بَْكر:  قال اللِّْحيَانيّ و  (9) َذلُولٌ  أَي ُمَحرَّ

 َعْينََها تَبِْعتََك. بالخطاب بِمْشفَِرَها ونَهْزتَ  بالخطاب التي إِذا أََخْذتَ :  َدَربُوتٌ  أَي أَو هي ، َدَربوتٌ  وكذلك ناقةٌ  ،

ا  ِدَرابٌ :  ، والجمع َدْربَانِيٌّ  جمع َسنَاٍم ، واحُدَها لها أَْسنَِمةٌ  كانتو البَقَِر تَِرقُّ أَْظاَلفَُها وُجلُوُدَها ، ِس ِجنْ  َضْرٌب من:  بالفتح الدَّْربَانِيَّةُ و ، وأَمَّ

َرابِ  الِعَراُب فََما َسَكنَْت َسَرَواتُهُ ، وَغلَُظْت أَْظاَلفُه وُجلُوُدهُ ، واحدها َعَربِيٌّ ، والِفَراُش َما َجاَء بْينَ  والِعَراِب ، وتكوُن لََها أَْسنَِمةٌ ِصغَاٌر  الّدِ

 وتَْستَْرِخي أَْعيَابَُها ، واحدها فَريٌش.

بَ و ةً ُدْربَ :  بِاألَْمرِ  َدِربَ و  عاِلٌم.:  َدِربٌ  ، وهو تَدرَّ

 : الدَّاِربُ  وهو العَاقِلَةُ والَحاِذقَةُ بِصنَاَعتَِها:  الدَّاِربَةُ و



884 

 

__________________ 
 قرية ابليمن أ نها من قر  ذمار.:  ( يف معجم البلدان1)
 وَقرَِن.:  ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان2)
 املنجذ ابلذا .:  ( يف القاموس واللسان3)
 جائز.:  ( اللسان4)
 رجر مدر ب ومدرِّب مثر جمر ب وجمرِّب.:  ( ويف الصحاح5)
 وُجرحأَة.:  ( يف القاموس6)
 وجرأة.:  ( اللسان7)
 ذلو .:  ( اللسان8)
 بكر دربوت وتربوت أي مذلر.:  ( اللسان9)
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ارِبَةُ و  ا َاِذُ  بِصَناَعِته ا عن ابن اأَلعحرَايبّ ا  وَدبحَدَب ا ِإذا َصو َت ابلطبحِر. أَدحَرَب كَدرحَدبَ و  ا الط ب اَلةُ :  أَيضاً  الد 
ً  َدْربَىو  :  ، عن ابن األَْعَرابّي ، وأَنشد إِذا أَْلقَاهُ  ، يَُدْربِيِه ِدْرباءً  فاُلنا

اُه  يـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ ُيشـــــــــــــــــــــــــــــح رًا لـــــــــــــــِ مـــــــــــــــح ا عـــــــــــــــَ و طـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  اعـــــــــــــــح

وٍء و     رِّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــُ اهُ يف كـــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــَ َدرحبـــــــــــــــــــــِ  يـــــــــــــــــــــُ

  
 يُْلِقيَاهُ فيَما يْكَرهُ. (1)أَي  يَُدْربِيَاهُ و بِيَاهُ يُشْ 

 كأَنَّهُ ُمْذَهٌب. َسَمٌك أَْصفَرُ :  كعُتُلٍّ  الدُُّربُّ و

َدةِ ، وقال ع بالِعَراقِ :  َكَسْكَرى َدْربَىو اِء الُمَشدَّ هو في َسَواِد الِعَراِق َشْرقِيَّ بَْغَداَد ، انتهى ، :  وَضبَطه الصغانّي بَضّمِ الّداِل والرَّ

ن الثِّقَاِت ، َرَوى عنه ، من أَهل بغداَد م بالدَّْربِيّ  أَبُو َحْفٍص ُعَمُر بُن أَْحَمَد بِن علّيِ بِن إِسماعيَل القَطَّاُن ، ُعِرفَ :  والمشهوُر بِالنسبِة إِليه

 ابُن شاِهيَن الواعُظ وغيُرهما. (2) [أَبو حفصو ]الدَّاَرقُْطنِي ، 

 قريباً ، وهنا َذَكَرهُ الجوهرّي والصاغانّي. َستَأْتِي الدَّْرَدبَةُ و

ثٌ :  َكُزبَْيِرّيٍ  الدَُّرْيبِيُّ  أَْحَمُد بُن ِعْبِد هللاِ  أَبُو طاِهرٍ و قَبِيلَةٌ :  كُزبير ُدَرْيبٍ  نِْسبَة إِلى الَجّدِ ، َسِمَع على التَّاجِ عبِد الَخاِلِق وغيره. وبنو ُمَحّدِ

 منهم أَُمَراُء َحْليٍ وَصْبيَا من اليََمِن.

ْبُر في الَحْرب وْقَت الِفَرارِ :  التَّْدِريبُ و بَ :  يقال الصَّ وَم ، فإَِذا صاُروا إِلى (4) يَْهِزُموَن اَل يََزالُونَ » في الحديِث عن أَبي بكرٍ و ، (3) َدرَّ  الرُّ

ْبَر في الَحْرب َوْقَت الِفَراِر ، وأَْصلُه ِمنَ  «َوقَفَِت الَحْربُ  التَّْدِريبِ  وهي الطُُّرُق  الدُُّروب التَّْجِربَِة ، ويجوُز أَْن يَُكوَن من:  الدُّْربَةِ  أََراَد الصَّ

 ي أَن الَمَساِلَك تَِضيُق فَتَِقُف الحْرُب.كالتَّْبِويِب من األَْبَواِب ، يَْعنِ 

اُب ، فَاِرِسيَّةٌ :  ويُْكَسرُ  بالفَتْح الدَّْربَانُ و بَْت ، وَمْعنَاهُ َحافُِظ البَاِب ، وَسيَأْتِي للمصنّف في َدْربََن ، وهناك َذَكَره الجوهريُّ ، على  البَوَّ ُعّرِ

 الصحيح.

ِت َحلََب بالقُْرِب من باب أَْنَطاِكيَة ، كانت بها منازُل بَنِي أَبِي  َدْربو موضٌع بالشَّأِْم ،:  ساك َدْربُ و الَحطَّابِيَن بِبغداَد ، وَمَحلَّةٌ من َمَحالَّ

ْعفََراِن ، َدْربُ و فََراَشةَ ، َدْربُ و أَُساَمةَ ، ِت بَْغَداَد ، مَن األَولِ  َدْربُ و الزَّ فاِدعِ ، من َمَحالَّ العَبَّاِس أَْحَمُد بُن الَحَسِن بِن أَْحَمَد أَبُو :  الضَّ

ُد بُن ُموَسى البَْربََهاِرّي ،:  أَبُو بَْكٍر محمُد بُن علّيِ بِن عبِد هللِا الُمَجهز ، ومن الثَّاِلثِ :  الدَّبَّاُس ، ومن الثاني الشاِكِريَِّة  َدْربُ و أَبو بَْكٍر ُمَحمَّ

القَيَّار  َدْربُ و َكنََها أَبُو الفَْضِل السَّاَلِميُّ ،إِْحَدى الَمَحاّلِ الشَّْرقِيَِّة ، سَ 
ُد بُن أَْنجَب بن الُحَسْيِن البَْغَداِدّي ، َذَكَرهُ أَبُو  (5) ، إِليها أَبُو الفُتُوحِ محمَّ

.  َحاِمٍد الَمْحُموِديُّ

اِء سَ  ِديَْربُ و  َحيَّاش ، وتُْعَزى إلى صافُور ، والثانية ِديَْربُ :  قًُرى بمصَر ، األُولَى (6)ْبعَةُ بَِكْسِر الُمْهَملَِة وفَتْحِ اليَاِء التْحتِيَِّة وُسُكوِن الرَّ

ْحِريَّةُ والِقْبِليَّةُ البَ :  ِمَن الدَّقَْهِليَِّة ، إِْحَداَها الُمَضافَةُ إِلى بَلَْجهوَرة ، واالثْنَتَانِ  (7)نَْجٍم وتُْعَزى إِلى فِِليَت ، وُهَما من إِْقِليِم بُْلبَْيس ، وثالثَةٌ  ِديَْربُ 

 ، واثْنَتَان ِمَن الغَْربِيَِّة.

 وُهَو قَْلُب َدْربََجت ، كما سيأْتي. َرئَِمتْهُ  أَي:  أَهمله الجوهرّي ، وصاحب اللسان ، وقال الصاغانيّ  النَّاقَةُ َولََدَها َدْرَجبَتِ :  [درجب]

ْرَحابَةُ :  [درحب] ْرَحايَِة بِاليَاِء  القَِصيرُ  هو:  أَهمله الجوهرّي ، وصاحب اللسان ، وقال ابُن فارس بالَكْسِر والَحاء الُمْهَملَةِ  الّدِ كالّدِ
، نقله  (8)

 الصاغانّي.

َواُب وكذا الصاغانّي ، وأَْفَرَده المصنُف بتَْرَجَمٍة ُمْستَِقلٍَّة فصَ « َدَربَ » أَهمله الجوهرّي ، وَذَكر بعَض ما يتعلَُّق به في الدَّْرَدبَة:  [دردب]

ً  الُمتََرقِّبِ  َعْدٌو كعَْدِو الَخائِفِ  َكتْبِه بالِمَداِد األَْسَوِد ، وهو  تَاَرةً أُْخَرى. ويَْلتَِفتُ  تَاَرةً  فَيَْعُدو (9) َكأَنَّه يَتَوقَُّع ِمن َوَرائِِه َخْوفا

ْوِض » ، واْقتََصر عليه السَُّهْيِليُّ في الدَّْرَداُب كالدَّْرَدبَةِ و اُب بالُكوبَةِ  وُهو الدَّْرَدبِيُّ  منهو َصْوُت الطَّْبِل ،:  «الرَّ رَّ ّمِ ، آللٍَة من آاَلِت  الضَّ بالضَّ

 اللْهِو كالطَّْبِل.
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__________________ 
 أي يلقيانه.:  ( اللسان1)
 . ورو  عن ا سن بن عرفة و مد بن إلاعير ا ساين وغري ا.327( عن اللباب ا وفيه أنه تويف يف ذي ا جة سنة 2)
 َدِرب.:  ( اللسان3)
 ال تزالون هتزمون.:  ( يف النهاية واللسان4)
 .«القباء» ( عن معجم البلدان ا وابألصر5)
 .«سبض» ( كذا ا والصواب6)
 .«وثالث» ( كذا ا والصواب7)
 : خماً ا قا ويكون مض ذلك ض:  ( املقايي  ا وزيد فيه8)

 عَكوّكاً إذا مش  درحاية
 شيئاً ا و.:  ( يف مو القاموس9)
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ٌ :  يقالو  ُء باللَّْيِل.وتَِجي بالنََّهارِ  تَْذَهبُ  إِذا كانت:  كَجْعفَرٍ  َدْرَدبٌ  اْمَرأَة

 : في الَمثَلو

هُ الثِّقَافُ  َدْرَدبَ  ا َعضَّ َماحُ :  والثِّقَافُ « درب» قاله الجوَهِرّي في. لَمَّ ى بها الّرِ يُْضرُب ِلَمْن يَْمتَنُِع مما يَُراُد منه  أَي َخَضَع وَذلَّ  َخَشبَةٌ تَُسوَّ

 : ومثلُه:  ثُمَّ يَِذلُّ َويَْنقَاُد ، قال شيُخنَا

َعَج َلم ا َعض ُه الظ َعاُن   (1)َعجح
 وهو في مجمع األَمثال للميدانّي.

 .(2)بالفَاِء َوْزناً وَمْعنًى  اْدَرَعفَّت بالبَاِء ، أَهمله الجماعةُ ، وهي لغةٌ في لُ اإِلبْ  اْدَرَعبَّتِ :  [درعب]

ِهَما كقُْنفُذٍ  الدُّْعبُبو هي الدَُّعابَة فالٌن فيهو مع لَِعٍب ، َكَذا خصَّصهُ بعُضهم َدفََع ، وَجامَع ، وَماَزحَ :  كَمنَعَ  َدَعبَ :  [دعب] ،  اللَِّعبُ :  بَِضّمِ

 ، (3) َماَزَحهُ :  َداَعبَهُ ُمَداَعبَةً  يقالو ويأْتِي في األَْوَصاِف ، فهو يُْستعمُل مصدراً ، وِصفةَ مبالغٍة ، أَو أَصالةً ، واألَوُل أَْظَهُر ، قاله شيُخنا ،

 الهاُء للُمبَالَغَِة. ، ُمَشدَّداً  َدعَّابَةٌ  وَرُجلٌ  ، تََداَعبُواو

اٌح يَتََكلَُّم بما يُْستَْملَُح ، ويقال اَلِعبٌ  أَي َداِعبٌ و ، كقُْنفٍُذ ، بُبٌ ُدعْ و ، َكَكتٍِف ، َدِعبٌ و  لَِعٌب ، والمنافُِق َعبٌِس قَِطٌب. َدِعبٌ  الُمْؤِمنُ :  َمزَّ

ّمِ ، كالدَُّعابَةِ  نَْمٌل ُسودٌ :  ، كعُْصفُورٍ  الدُّْعبُوبُ و أَْصُل بَْقلٍَة تُْقَشُر  (4)ُهَو  أَوْ  إِذا أَْجَدبُوا اُء تُْؤَكلُ َحبَّةٌ َسْودَ  الدُّْعبُوبُ :  قال أَبو حنيفةَ و بالضَّ

، إِذا كانت لَْيلَةً َسْوَداَء  ُدْعبُوبٌ  لَْيلَةٌ :  ويقالُ  الُمْظِلَمةُ ِمَن اللَّيَاِلي:  الدُّْعبُوبُ و وتُْؤَكُل ،
 :  شديَدةً ، قال إِبراهيُم بُن َهْرَمةَ  (5)

َرٌد وَ  ُه صــــــــــــــــــــــَ اقــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــَ ُف ِإمــــــــ  يــــــــح ُم الضــــــــــــــــــــــ  لــــــــَ عــــــــح  يـــــــــَ

ِر     هـــــــــح اِ  الشـــــــــــــــــــــــ  نح  ـــــــــَُ ٌة مـــــــــِ لـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــَ وبُ َأوح ل بـــــــــُ  ُدعـــــــــح

  
 .ُدْعبُوب َطِريقَُها َسِرٌب بِالنَّاِس :  ، قال أَبُو ِخَراٍش  (6)ِلَمْن َسلََك  الَواِضحُ  الَمْسلُوكُ  الطَِّريُق الُمَذلَّلُ :  و

ُجلُ :  الدُّْعبُوبُ و ِعيفُ  الَحِقيُر ، ُر الدَِّميمُ القَِصي الرَّ الَمأْبُوُن ، قال أَبُو ُدَواٍد  النَِّشيُط ، والُمَخنَّثُ  الرجلُ و ِمْنهُ ، أَي يُْسَخرُ  يُْهَزأُ  الذي والضَّ

 :  اإِليَاِديُّ 

و  بــــــــــــُ ريحَ ُدعــــــــــــح مح غــــــــــــَ تــــــــــــُ لــــــــــــح تـــــــــــــَ ا قـــــــــــــَ ىًت مــــــــــــَ  اَي فــــــــــــَ

ربحِ     نـــــــــــــــــــــــ  َواَرِة اهلـــــــــــــــــــــــِ نح قــــــــــــــــــــــــُ  ٍب َواَل مـــــــــــــــــــــــِ

  
 الفََرُس الطَِّويُل.:  و الُمَماِزحُ  األَْحَمق:  و األَِديمُ :  الِهنَّْبرُ 

ِعنَُب  هو النباُت بِنَْفِسه ، وهو أَوْ  عن ابن ُدَرْيد ، ثََمُر نَْبتٍ :  و التَّارُّ  الغاَُلُم الشَّاُب البَضُّ :  و في ِغنَائِهِ  الُمغَنِّي الُمِجيدُ :  ، كقُْنفُذٍ  الدُّْعبُبُ و

 : بلُغَِة اليََمِن ، وقد جاَء في قول النََّجاِشّيِ الراجزِ  الثَّْعلَبِ 

 الد عحُببِ ِفيِه ََثلِيُر كَحبِّ 
 ِل.، من الدَّالَ  تََدلَّلَ :  َعلَْيهِ  تََدعَّبَ و فََحَذَف الَواَو كما يُْقَصُر الَمْمُدوُد. الدُّْعبُوبُ  أَْصلُهُ :  قِيلَ 

ُهْم َواَل يَُسبُُّهْم. لَيَتََداَعبُ  إِنَّهُ :  ويقال تََماَزُحوا:  تََداَعبُواو  َعلَى النَّاِس ، أَي يَْرَكبُُهْم بِِمَزاح وُخياََلَء ، ويَغُمُّ

مِّ  الدَُّعابَةُ  منه األَْحَمُق ، واالْسمُ :  األَْدَعُب كالدُّْعبُبِ و  وقد تَقَدََّم. ، بالضَّ

 ِريحٌ  كَذاو في َسبِيِلِه ، ولعلَّه الصواُب ،:  ، وفي التكملة َدَواِعبٌ  كَذا في النسخِ أَي َجْريِِه ، وِميَاهٌ  يَْستَنُّ في َسْيِلهِ :  َداِعبٌ  َماءٌ  من المجازِ و

م ُدْعبِيَّةٌ و َداِعبةٌ  يَاُح. (7)، كما تَقُوُل لَِعبَْت بِِه  َدَواِعبُ  ٍء ، وِريَاحٌ تَْذَهُب بكّلِ شيْ  َشِديَدةٌ :  ، بالضَّ  الّرِ

 :  وقد جاَء في ِشْعٍر َشاذٍّ أَْنَشَدنَاهُ أَبُو ُعثَْماَن ِلَرُجٍل من بنِي َكْلبٍ :  قال ع هو:  أَهمله الجوهرّي وقال ابن دريد كَجْعفَرٍ  (8) َدْعتَبٌ :  [دعتب]
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تح  لـــــــــــ  بَ بـــــــــــِ حـــــــــــَ تـــــــــــَ َو   َدعـــــــــــح ٍر والـــــــــــنــــــــــــ  كـــــــــــح  أُم  بـــــــــــَ

بُ     عـــــــــــَ يـــــــــــِض ويشـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــِ ُت ابجلـــــــــــَ تـــــــــــِّ ا ُيشـــــــــــــــــــــــــَ  ممـــــــــــِ 

  
__________________ 

 .«الطعان» ( عن امليداين ا وابألصر1)
 مضت عل  وجوهها.:  ادرعّبت اإلبر كادرعّفت:  ( يف اللسان2)
 تصحيف.« مازحة»:  ( يف الطبعة الكويتية3)
 هي.:  ( اللسان4)
 .«سوء»:  اللسان( 5)
 الطري  املذلر املوطؤ الواضح الذي يسلكه الناس.:  ( اللسان6)
 هبا.:  ( يف األساس7)
 : ( نونت يف اللسان والقاموس ا ومنعت من الصرف يف البيت اآيت8)
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 بصحيحٍ. دعتب وليَس تأليف:  قال

 ى َشْرِطه.فإِذَّا ال يَِصحُّ استِْدَراُكه على الجوهرّي ، ألَنه ليس عل:  قلتُ 

هكذا في النسخ ، ومثله في الجمهرة ، والتكملة ، وفي بعضها بالغين  )*( العَراَمةُ  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن دريد ُهوَ  الدَّْعَربَةُ  [دعرب]

 وِهَي ُمتَقَاِربَةٌ عند التأَمل.:  الِفَراَسةُ ، قال شيخنا:  مع الميم ، وفي أُخرى بالغين والفاِء ، وفي بعضها

يِن المهملة ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن دريد الدَّْعَسبَةُ :  [دعسب]  نقله الصاغانّي. َضْرٌب ِمَن العَْدِو ، هو:  بالّسِ

يِن المعجمة َدْعَشبٌ :  [دعشب]  .(1)، كذا في التكملة  اْسمٌ  هو:  أَهمله الجوهرّي ، وصاحب اللسان ، وقال الصاغانيّ  كَجْعفَرٍ  بالّشِ

ِمَن  الَمْعُضوبَةُ :  ، كذا في النسخ ، وهو الصواُب ، وفي أُْخرى الَمْعُضوَضةُ  هي:  أَهمله الجوَهرّي ، وقال ابن األَعرابيّ  الَمْدُكوبَةُ :  [دكب]

 الِقتَاِل.

مِّ ،  الدُّْلبُ :  [دلب] هو َشَجٌر عِظيٌم معروٌف ، َوَرقُه يُْشبِهُ َوَرَق الِخْرَوعِ ِإالَّ أَنَّه أَْصغَر :  كذا في الصحاح ، وقال ابُن الُكتْبِيّ  َشَجرٌ :  بالضَّ

اٌر ِصغَاٌر  ََّخذُ :  الدُّْلبُ :  ، ومثله في التذكرة ، وفي األَساس (2)منه ، َوَمذاقه ُمرٌّ َعصٌف وله نُوَّ هو من :  ، تقول (3)ِمْنهُ النََّواقِيُس  َشَجٌر يُت

ْلبَةِ  أَْهِل الدُّْربَِة بُمعَالََجةِ  نَّار:  أَي ُهَو نَْصَرانِّي ، و الدُّ بكسر المهملة وتشديد النون ، كذا هو مضبوط في نسختنا َضْبَط القَلَِم ، ويأْتي  الّصِ

ناُر ، ويقول فيه ٌب ، وهو كذل:  للمؤلف الّصِ م الدُّْلبُ :  ك بالفارِسيّة َجنَار كسحاب ، وقد يوجد في بعض النسخإِنَّه ُمعَرَّ نَار :  بالضَّ ،  (4)الّصِ

ْنِد ، وهو مْقلُوٌب ِمن  ِجْنٌس ِمَن السُّوَدانِ :  الدُّْلبُ و .(5) َكثِيَرتُهُ  َعلَى َمْفعَلَة َمْدلَبَةٌ  بهاٍء ، وأَْرضٌ  ُدْلبَةٌ  واحدته وهو األََصحُّ  أَي ِمْن ُسوداِن الّسِ

ْيبَل   .(6)الدبل والدَّ

 الَجْمَرةُ اَل تُْطفَأُ.:  الدَّاِلبُ و

ْلبَةُ و مِّ  الدُّ  كاللُّْعَسِة. السََّوادُ :  بالضَّ

ّم ويُْفتَح الدُّواَلبُ و يُْستَقَى  ، عن ابن األَْعَراِبّي ، وهي السَّاقِيَةُ ِعْنَد العَاّمة ةِ َشْكٌل كالنَّاُعورَ :  ، حكاُهَما أَبو حنيفةَ عن فُصَحاِء العََربِ  ، بالضَّ

بٌ  ، وهو بالدََّواِليبِ  ، بالفَتْحِ ، وُهْم يَْسقُونَ  بالدَّْواَلبِ  أَو هي النَّاُعوَرة بنَْفِسَها ، على األََصّحِ ، وَسقَى أَْرَضهُ  بِِه الَماءُ  كذا في  (7) ُمعَرَّ

مِّ  َمعَاٍن أَُخُر لم يَْذُكْرَها المؤلفُ  بِ للدُّوالَ و األَساس ، ّيِ كما في لّب اللُّبَاب ، والذي في الَمَراِصِد أَن الفَتَْح أَْعَرُف مَن  ع:  وبالضَّ أَْو قَْريَةٌ بالرَّ

ّمِ وفي مشترك ياقُوت أَنه َمَواِضُع أَْربَعَةٌ أَو َخْمسة   .(8)الضَّ

ُد بُن الّصباحِ  يّ الدُّواَلبِ  والحافُِظ أَبُو بَْكِر بنِ  فَاِء والَمَواِهِب ،  الّدواَلبِيُّ  ، وُمَحمَّ ُل له ِذْكٌر في ُشُروِح البَُخاِرّيِ والّشِ ثَاِن َمْشُهوَراِن ، األَوَّ ُمَحّدِ

ينََوِرّيِ وفي ُجزٍء من َعوالي حديث ابِن شاهٍد الُجيُوِشّيِ ، هو بَخّطِ الحا هُ والثاني رأَيتُه في كتاب المجالسة للّدِ :  فظ ِرْضَواِن العُْقبّي ، ونَصُّ

باح ، وأَخرج حديثه من طريق إِبراهيَم بِن َسْعٍد عن أَبيِه ، ويحتمُل أَنَّ هذه النِّْسبَةَ  ُد بن الَهيَّاج ، بََدَل الصَّ ّيِ  الدُّواَلبِ   ِلعََملِ ُمَحمَّ أَو ِلقَْريَِة الرَّ

 ، وهللاُ أَعلم.

__________________ 
 الغراَمُة.:  سيف القامو  )*(
يقا  :  األزهري. ابن اإلعرايب:  دعلب»:  يف مادة مســتقلة وقد أ لت يف القاموس واألصــر. قا  يف اللســان« دعلب» ( بعدها يف اللســان ا1)

 للناقة إذا كانت فتية شابة هي القرطاس والديباج والد عحِلَبُة والدعبر والعيطموس.
 نور له وال مثر.ال :  ( يف اللسان عن أيب حنيفة2)
ّنار نتخذ منه النواقي .:  ( األساس3)  وهو شجر الصِّ
ناُب.:  ( يف نسخة أخر  من القاموس4)  شجر والصِّ
 ذاب دلب.:  ( اللسان والصحاح5)
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 .«الدبير» ( عن اللسان ا وابألصر6)
ودوالب أعجمي معّرب ا وكر :  قا  املربد« فمعناه دلو املاء.دوالب ابلفارســي دو  وزان غو  الدلو وآب املاء »:  ( هبامش املطبوعة املصــرية7)

من الصرف  ما كان من األلاء األعجمية نكرة بغري ألف والم ا فإذا دخلته األلف والالم فقد صار معرابً وصار عل  قياس األلاء العربية ال مينعه
لص واحداً من اجلن  من دون غريه فهو نكرة حنو رجر ا ألن هذا ء ال وكر شــــــــــي إال ما مينض العريب ا فدوالب فوعا  مثر طومار وســــــــــوالف.

االســـــم يلح  كر ما كان عل  بنيته وكذلك جبر ومجر وما أشـــــبهه ا فإن وقض االســـــم يف كالب العجم معرفة فال ســـــبير إىل إدخا  األلف والالم 
 ون وهارون.عليه ألنه معرفة ا وال فائدة يف إدخا  تعريف آخر فيه فذلك غري منصرف حنو فرع

ا وَدوالب قرية بينها  (عل  وادي مرو)َدوالب مبار  يف شـــرقي بغداد ا وَدوالب من قر  الري ا ودوالب اخلازن موضـــض :  ( يف معجم البلدان8)
 وبا األهواز أربعة فراسخ.
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 : * وفاَت المؤلفَ 

ْغَرى وا إِْدِلبُ   لُكْبَرى.كِزْبِرج وُهَما قَْريَتَاِن من أَْعَماِل َحلََب ، الصُّ

لَْعبُ :  [دلعب]  نقله الصاغانّي. البَِعيُر الضَّخم هو:  أَهمله الجوهرّي وقال ابن دريد َكِسبَْحلٍ  الّدِ

نَّبُ :  [دنب] نَّبَةُ و كِقنَّبٍ  بالكسر والتشديدِ  الّدِ نَابَةُ و بالَهاءِ  الّدِ  القِصيُر. النُّوِن هو (1)بالَكْسِر وتَْخِفيِف  الّدِ

 كُجْنٍد ، فاِرِسيَّةٌ ، اْستُْعِمَل َمْعنَاه الذَّْنب. ُدْنبٌ و

ْنبَائِيُّ  كعُثَْمانَ  ُدْنبَانَ  بِن أَْحَمَد بنِ  أَْحَمُد بُن محمِد بِن علّي بِن ثابٍت األََزِجيُّ  الَحافُِظ أَبُو بَْكرٍ و ثٌ  (2) الدُّ ّمِ ُمَحّدِ من باِب األََزجِ َرَوى عن  بالضَّ

 .601 األُْرَمِوّيِ ومات سنة

ْنَحبَة:  [دنحب]  الِخيَانَة. هي:  والنون والباء ، أَهمله الجماعة ، وقال الصاغانيّ  بالَحاِء المْهَملَةِ  الدَّ

ً :  [دوب]  بالَهْمِز في معانِيه ، وقد تقدمت. ، َكَدأَبَ  َداَب يَُدوُب َدْوبا

مِّ  ُدوبَانُ و  دبن.:  ، وسيأْتي لها ذكر في ، نقله الصاغانيّ  (3) ة بالشَّأِْم قُْرَب ُصور:  بالضَّ

 العَْسَكُر الُمْنَهِزُم. هو:  وُسُكوِن الَهاِء وقد اْستُْدِرك عليه ِذْكُر قَْوِله بالفَتْحِ ، أَهمله الجماعةُ ، وقال الصاغانيّ  بالفَتْحِ  الدَّْهبُ :  [دهب]

ُجلُ هو :  أَهمله الجماعة وقال الصاغانيّ  كَجْعفٍَر ، الدَّْهلَبُ :  [دهلب]  كذا في التكملة. (4) اْسُم شاعرٍ  َدْهلَبٌ و الثَِّقيلُ  الرَّ

 فصل الذال املُْعَجَمةِ 
ئْبُ :  [ذأب]  أَي يُْبَدُل بحرِف َمّدٍ ِمْن ِجْنِس َحَرَكِة َما قَْبلَه َكَما هو ِقَراَءة َوْرٍش والكسائّي ، واألَصُل الَهْمزُ  ويُتَْرُك َهْمُزهُ  والَهْمزِ  بالَكْسرِ  الذِّ

مِّ  ذُْؤبَانٌ و ِذئَابٌ و في القَِليلِ  أَْذُؤبٌ  ج تَْفِسيٌر بالعَلَمِ  َكْلُب البَرِّ   وِهي بالكسر ، كما في المصباح ، وقد يوجد في بعض النسخ كذلك ِذئْبَانٌ و بالضَّ

ح الفَيّومّي بِقلَّته بَِهاءٍ  ، ِذئبة ،  أَْذأَبَتْ  أَْرٌض َمأَْسَدةٌ من األََسِد ، وقد:  كقولك َكثِيَرتُه:  ةَمْذأَب وأَْرضٌ  ، نقله ابُن قُتَْيبَةَ في أََدِب الكاتب وصرَّ

ئْبَ  ، فاََل يَْهِمُزوَن ، وتَْعِليُل ذلك أَنَّه َخفَّفَ  َمْذيَبَةٌ :  ونَاٌس ِمْن قَْيٍس يَقُولُونَ :  قال أَبو علّي في التَّْذِكَرةِ  تْخِفيفاً بََدِليًّا َصِحيحاً فََجاَءِت الَهْمَزةِ  الذِّ

 ياٌء فَلَِزَم ذلك عنَده في تصريِف الَكِلَمة.

َعتْهُ :  َمْذُؤوبٌ  َرُجلٌ و ئَابُ  فَزَّ ئْبُ  َوقَعَ :  ، أَوْ  الذِّ ئْبُ  ، أَي أَصابَه َكعُنِي الرُجلُ  ذُئِبَ  قَدْ :  تقوُل منهو في َغنَِمهِ  الذِّ  لغَارِ في حديث او ، الذِّ

 .«النَّاِس  ذُؤبَانِ  في (5)فَتُْصبح »

ئَابِ  وُشطَّاُرُهْم الذين يَتَلَصَُّصوَن ويَتََصْعلَُكوَن إِلنَّهم لُُصوُصُهْم وَصعَاِليُكُهمْ :  العََربٍ  ذُْؤبَانُ و ، وهو مجاز ، وذكره ابن األَثير في ذوب  كالذِّ

 َف فاْنقَلَبَْت واواً.الَهْمُز ولكنه ُخفِّ  (6) ذُوبَان األَْصُل في:  ، وقال

ئْبُ  ، َشَجٌر يَأِْوي إِليه الغََضى ِذئَابُ وَ  وا بذلك ِلُخْبثِِهْم ، أِلَنَّ  بَنُو َكْعب بن مالِك بِن َحْنَظلَةَ  ، وهم الذِّ  الغََضى أَْخبَثُ  ِذئْبَ  ِمْن بَنِي تَِميٍم ، ُسمُّ

ئَابِ   .الذِّ

ئْب وَصارَ  وفي نسخة قَبُحَ  َخبُثَ  (7) آبَةً يَْذأَُب ذَ  َكَكُرَم وفَِرحَ  َذُؤبَ  من المجازو ، َعلَى تَفَعََّل ، وفي بعض النسخ  َكتََذأَّبَ  ُخْبثاً وَدَهاًء ، كالذِّ

 على تَفَاَعَل.

ئْبَانُ :  عن أَبي عمروو ئْبَانُ :  قال الفراءُ و كِسْرَحاٍن الشَّعَُر على ُعنُِق البَِعيِر وِمْشفَِرهِ  الذِّ  َوُهَو واحٌد ، في ِلَساِن العََربِ :  ، قال بَِقيَّةُ الَوبَرِ  الذِّ

يّ :   (8)َوَرأَْيُت على :  لم يذكِر الجوَهِريُّ شاهداً على هذا ، قال:  قال الشيُخ أَبو محمد بُن بَّرِ

__________________ 
بة بتشديد النون.:  ( اللسان والصحاح1)  الدِّان 
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قوله الدنبائي نســـــــبة إىل دنبان جد ا افة األعل  وكان ح  النســـــــب دنبايّن لكنهم أبدلوا النون ابملد والذي يف »:  ( هبامش املطبوعة املصـــــــرية2)
منه عل  الظاهر منسوب إىل دانبة ابلكسر والتخفيف للنون ا والشارح نسخ املو الدنبايب ابلضم. فقا  املرتجم هذا الضم يف تغيري النسب جرابً 

 .«جر  عل  أنه منسوب إىل اللفة الفارسي وحتقي  ذلك يعلم من طبقات ا فا  للسيوطي
 طور.:  ( يف إحد  نسخ القاموس3)
 اسم شاعر معروف. وذكر له رجزاً.:  ( يف اللسان4)
 فيصبح.:  ( اللسان5)
 وذكره ابن األثري يف ذوب محاًل عل  لفظه.« ذ ابن» النهاية. وابألصر( عن 6)
 يذ ب بذ  يذأب.:  ويف اللسان« ذأبة»:  ( عن اللسان ا وابألصر7)
 يف.:  ( اللسان8)
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 :  ا اِشَية بيتاً شاهداً عليه لُكَثريٍِّ َيِصُف اَنَقةً 
ة  ـــــــــــــــــ  رَيِي ح اَلمحـــــــــــــــــِ َواِز الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ وف أبَِجـــــــــــــــــح  َعســـــــــــــــــــــــــــــــُ

رِيـــــــــ      انِ مـــــــــَ بـــــــــَ ِذئــــــــــح ا بـــــــــِ هـــــــــَ يـــــــــلـــــــــُ لـــــــــِ يـــــــــِب تـــــــــَ بـــــــــِ  الســــــــــــــــــــــ 

  
 يِب.السَّبِ الشَّعَُر الذي يكوُن ُمتََدلِّياً على َوْجِه الفََرس من ناِصيَتِه ، َجعََل الشَّعََر الذي على َعْينَيِ النَّاقَِة بَمْنِزلَة :  العُنُُق ، والسَّبِيبُ :  التَِّليلُ 

ئْبَانِ و ئْبِ  كْوَكبَاِن أَْبيََضاِن بَْيَن العََوائِذ والفَْرقََدْيِن ، وأَْظفَارُ :  ُمثَنَّى الذِّ َماَءاِن لَُهْم نَقَلَهُ :  ُمَصغَّراً  الذَُّؤْيبَانِ و َكَواِكُب ِصغَاٌر قُدَّاَمُهَما ،:  الذِّ

 الصاغانّي.

ً  ، أَيِ لََها  )*( تََذاَءبَ و ِللنَّاقَةِ  تََذأَّبَ و ئْبِ  اْستَْخفَى لََها ُمتََشبِّها  ُمتََشبِّهاً بالسَّبُعِ بََدلَ :  هذا تعبيُر أَبي ُعبَْيد إِالَّ أَنَّهُ قال ِليَْعِطفََها َعلَى َغْيِر َولَِدَها بالذِّ

ئْبِ   .(1)، وما اْختَاَره الُمَصنُِّف أَْولَى ِلبَيَاِن االْشتِقَاِق  الذِّ

يحُ  تََذاَءبَتِ :  من الجازو ئْبِ  وأَْصلُه ِمن تََداَولَهُ :  ءَ الشي تََذاَءبَ و َجاَءْت في َضْعٍف ِمْن ُهنَا وُهنَا ،و اْختَلَفَتْ :  تََذأَّبَتْ و الّرِ إِذا َحِذَر ِمن  الذِّ

لٍَة ومُ  الُمتََذائِبَةُ و الُمتََذئِّبَةُ :  َوْجٍه َجاَء من آَخَر ، وعن أَبي ُعبَْيد يَاحبوزن ُمتَفَعِّ ةً ، التي تجي:  تَفَاِعلٍَة ، من الّرِ ةً ومن هاهنا َمرَّ ُء من هاهنا َمرَّ

ئْبِ  أُِخَذ من فعلِ   :  ، ألَنَّهُ يَأْتِي كذلك ، قال ذو الرّمة يَْذُكُر ثوراً َوْحِشيًّا الذِّ

رُُه  هــــــــــــــــِ زُُه ََثحٌد وُيســــــــــــــــــــــــــــــح ئــــــــــــــــِ اَت ُيشــــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

َذاُ بُ     ُب  تـــــــــَ َواُس واهِلضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــِح والـــــــــَوســـــــــــــــــــــــح (2)الـــــــــرِّي
 

  
يحُ  تََذاَءبَتِ :  الُمْضَطِرُب ، من قَْوِلِهم:  الُمتََذائِبُ  «َضِعيفٌ  ُمتََذائِبٌ  َخَرَج إِلّي منكم ُجنَْيدٌ » في حديث علّي كّرم هللا وجهه اْضَطَرب :  الّرِ

َمْخَشِريَّ وَمْن تَبِعَه كالبَ  ُحوا أَنَّ ُهبُوبَُها ، هذا ، وِإنَّ الزَّ ئْبَ  ْيَضاِوّيِ َصرَّ يُح إِذا َهبَّت ِمن ُكّلِ ِجَهٍة ، ألَنَّ  تََذاَءبَتِ  ُمْشتَقٌّ ِمنْ  الّذِ ئْبَ  الّرِ يَأْتِي  الذِّ

 وفي َكاَلِم العََرِب ما يَْشَهُد للقَْولَْيِن.:  ِمن ُكّلِ ِجَهٍة ، قال شيخنا

يحِ وهو اْخِتاَلفَُها ، وقيَل َغْربٌ  (3) تََذاُؤبِ  ُمْختَلٌَف بِِه ، قال أَبو عبيدة ، قال األَصمعيُّ ؛ َواَل أَُراهُ أُِخَذ إِالَّ ِمنْ  َذأْبٌ  َغْربٌ و  كثِيرُ :  َذأْبٌ  الّرِ

عُوِد والنُُّزول. (4)  الَحرَكِة بالصُّ

ُجلُ  ذُئِبَ و الفَِزُع ،:  الَمْذُءوبُ و  .(5)قال الدُّبَْيِريُّ  َكأَْذأَبَ  ٍء َكاَن ،من أَّيِ شيْ  فَِزعَ :  َكعُنِيَ  الرَّ

َراَب  وحٍم هــــــــــــــــــَ ُث قـــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح ا لــــــــــــــــــَ  ِإيّنِ ِإَذا مــــــــــــــــــَ

ُه و     ـــــــــــــــــــــــُ َوت تح َنـــــــــــــــــــــــَح طـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــَ  أَذحَأابَ َفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ئْبِ  وَحِقيقَتُه من  .الذِّ

ُجلُ  َذئِبَ و ئْبِ  فَِزَع ِمنَ :  َكفَِرَح وَكُرَم وُعنِيَ  الرَّ ةً. الذِّ  َخاصَّ

 .(6) َجَمعَهُ :  َكَمنَع ءَ يْ الشَّ  َذأَبَ و

فَهُ :  َذأَبَهُ و َعتْه:  الِجنُّ  َذأَبَتْهُ و َخوَّ يحُ  َذأَبَتْهُ و فَزَّ  أَتَتْهُ ِمن ُكّلِ جانٍب.:  الّرِ

ئْبِ  فَعََل فِْعلَ :  َذأَبَ و  وتََذعَّبَتْهُ. تََذأَّبَتْهُ  إِذا َحِذَر ِمْن َوْجٍه َجاَء ِمْن َوْجٍه آَخَر ، ويقاُل للذي أَْفَزَعتْهُ الِجنُّ  الذِّ

ً  البَِعيَر يَْذأَبُهُ  َذأَبَ و ً و َساقَهُ ،:  َذأْبا ُجلَ  َذأَبَ :  وَذأََمهُ َذأْماً ، وقيلَ  وَطَرَدهُ  (7) َحقَرَ :  َذأَبَهُ َذأْبا  ه وَضَربَه َكَذأََمهُ ، حكاه اللِّحيانّي.َطَردَ :  الرَّ

ْحلَ  القَتَبَ  َذأَبَ و  أَْسَرَع. أَْذأَبَ و في السَّْيرِ  َذأَبَ و ، َذأَّبَهُ و ، كأَْذأَبَه ، ذُؤابةً  َعِمَل له:  الغاَُلمَ  َذأَبَ  ، َصنَعَهُ :  والرَّ

ئْبِ  َرَماه هللا بَِداءِ :  قالواو ئْبِ  َداءُ  الذِّ الَمْوُت ، :  ألَنَّهُ َدْهَرهُ َجائٌع ، وقيل« ِذئْبٍ  أَْجَوُع ِمنْ »:  ويقال اَل َداَء له َغْيُره ْزُعُمون أَنَّهيَ  الُجوعُ :  الذِّ

ئْبِ  أََصحُّ ِمنَ » ألَنَّهُ اَل يَْعتَلُّ إِالَّ ِعلَّةَ الَمْوِت ، ولهذا يقال ئْبُ » ، ومن أَمثالهم في الغَْدرِ « الذِّ  ِذئْبَةُ »:  أَي يَْختِلُه ، ومنها« يَأُْدو الغََزالَ  الذِّ

 أَنَا َجَمٌل ، أَِو اْحِمْل ، قَالَ :  ِطْر ، قَالَ :  َوقََع في ِمْعَزى وفي اْختِبَاِره ، كَظِليٍم ، إِْن قِيَل لَهُ  كِذئْبٍ  أَي هو في ُخْبثِه« ِمْعَزى وَظِليٌم في الُخْبر

بُعُ  ِذئْبٌ  ُهوَ :  ومن المجاز:  ِكِر الَخدَّاعِ ، وفي األَساسأَنَا َطائٌِر ، يُْضَرُب للما:   في ثَلٍَّة ، وأََكلَُهُم الضَّ
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__________________ 
 تقدمي عل  َتَذأ ب.:  يف القاموس )*(
 ويهو  هلا ا لتكون أرأم عليه.وتذاءبُت الناقَة عل  تفاعلت أي  برهُتا عل  ولدها وذلك أن يلب  هلا لباساً يتشبه ابلذئب :  ( يف الصحاح1)
 «الند  والقر:  وقاال الثبد .... قوله  ء كذا خبطه والذي يف الصحاح واللسان َثد»:  ( عن اللسان وابألصر  ء ا وهبامش املطبوعة املصرية2)
: 
 َتَذُ ب.:  ( اللسان3)
 كثرية.:   ( اللسان4)
 .«الدمريي» ( عن اللسان ا وابألصر5)
 وكمنعه.:  القاموس( يف نسخة من 6)
 َحق َره.:  ( اللسان7)
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ُهم َسَنٌة ا َضُبضٌ  الذِّئحبُ و   ا َعَل  الَوصحِف ا انته . ِذئحبٌ و  ا َأِي الس َنُة ا وَأَصابـَتـح
بَْيِر عِن الُمتْعَِة فقالَ  وِمْن ُكنَاهُ أَبُو َجْعَدةَ ، يُوُسَف يُْضَرُب به الَمثَُل ِلَمْن يُْرَمى بَِذْنِب َغْيِره. ِذئْبُ و ئْبُ :  ُسئَل ابُن الزُّ ،  يُْكنَى أَبَا َجْعَدةَ  الذِّ

 اباً ُمْستَِقالًّ على حروف الُمْعَجِم ، َشَكَر هللاُ صنيعَهُ.يَْعنِي اْسُمَها َحَسٌن وأَثَُرَها قَبِيٌح ، وقد َجَمع الَصاغانيُّ في أَسمائِه كت

ئْبِ  بُنُوو  :  ِمَن األَْزِد ، منهم َسِطيٌح الكاهُن قال األَعشى بَْطنٌ  (1)بن َحْجٍر  الذِّ

ا  َرهتــــــــــَِ ظــــــــــَ ــــــــــَ ن اٍر كــــــــــَ فــــــــــَ َرتح َذاُت َأشــــــــــــــــــــــــح ظــــــــــَ ــــــــــَ ا ن  مــــــــــَ

َدَ      ا صـــــــــــــــــــــَ مـــــــَ ا كــــَ قـــــــن يب  حــــَ ا  الـــــــذِّئــــح عـــــــَ جــــَ (2)ِإذح ســــــــــــــــــَ
 

  
 وبَْطٌن آَخُر باليََمِن.

 َربِيعَةَ ابِن ذُْهل بِن َشْيبَاَن. (3)وهو من بَنِي  ِذئْبَةَ  كذا في النسخ والصواُب أَبُو ذَُؤْيبَةَ  أَبُوو

 بُن ُكلَْيٍب َصَحابِيُّوَن. ذَُؤْيبُ و بُن ُشعثُم ، ذَُؤْيبُ و ابُن َحاِرثَةَ ، ذَُؤْيبُ و بِن َحْلَحلَةَ األََسِديُّ ، لَهُ وألَبِيِه ُصْحبَةٌ ، ذَُؤْيبِ  وقَبِيصةٌ بنُ 

َضاَعةِ  من وسلموآلهعليههللاصلىالسَّْعِديُّ أَبُو النَّبِّيِ  ذَُؤْيبٍ  وأَبُو  .الرَّ

ئْبَةِ  بنِ  َربِيعَةُ بُن َعْبِد يَاِليَل بِن َساِلمِ و ئْبَةُ و الثَّقَِفيُّ الفَاِرِسيُّ ، الذِّ هُ وقد أَع:  الذِّ يَواِن لَقَبُهُ  ذَُؤْيبٍ  وأَبُو ادها المصنّفأُمُّ  واْسُمهُ  القَِطيلُ  َصاِحُب الّدِ

ث بِن ُزبَْيدٍ  ُخَوْيلَُد بن َخاِلدِ  أََحُد بنِي مازِن بِن معاويةَ بِن تَِميٍم َغَزا الَمْغِرَب فماَت هناَك وُدفَِن بِإِْفِريِقيَةَ كذا قاله ، ابُن  الُهَذِليّ  بِن الُمَحّرِ

 اإِليَاِديُّ ، ُشعََراُء. ذَُؤْيبٍ  وأَبُو ذُِريّ الباََل 

ئْبِ  َداَرةُ وَ   ِمْن َهَواِزَن. ِكاَلبٍ  أَبِي بَْكِر بنِ  ع بِنَْجٍد ِلبَنِي:  الذِّ

 اْسَماِن.:  ذَُؤْيبٌ و ذَُؤابٌ و

 :  قَبيلةٌ من ُهَذْيٍل ، قال الشاعر ذَُؤْيبَةُ و

ا  ـــــــــــــــهـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ك  ف َوًة اَل شـــــــــــــــــــــــــــــَ دح اَن غـــــــــــــــَ َدوح  غـــــــــــــــَ

ُم     اهـــــــــــُ نـــــــــــَ لـــــــــــح خـــــــــــِ ةَ فـــــــــــَ بـــــــــــَ ا  ُذَ يــــــــــــح يـــــــــــبـــــــــــَ بـــــــــــِ (4)َأوح حـــــــــــَ
 

  
 وقد تقدم في ح ب ِب.

ئْبِ  وسؤولُ   :  مَن بنِي َربِيعَةَ وهو القَائُِل يَْوَم َمْسعُودٍ  الذِّ

ِد  جــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــح
َ
وَم امل ا اأَلزحَد يــــــــــــَ نــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ ُن قـ  حنــــــــــــَح

دِ و     عحضــــــــــــــــــــــــــَ رِّ مــــــــــــِ ٍر بــــــــــــكــــــــــــُ كــــــــــــح نح بــــــــــــَ ي  مــــــــــــِ  ا ــــــــــــَ

  
مِّ  الذَُّؤابَةُ و أْس أَيِ النَّاِصيَةِ  النَّاِصيَةُ أَْو َمْنبِتَُها بالضَّ أِْس  ذُوأَبَةُ :  وعن أَبي زيد ِمَن الرَّ اَرةِ ِمَن الشَّعَِر.:  الرَّ  هي التي أََحاَطْت بالدَّوَّ

ا قَتَلَهُ بِن ُربَيِّعَةَ األََسِديُّ ، شاِعٌر فَاِرٌس ومن قَْوِله يَرْ  ذَُؤابِ  ُربَيِّعَةَ بن (5)بِن  ذَُؤابِ  وأَبُو  :  أَبُو ُربَيِّعَةَ  (6) ذُوأَبٌ  ثِي ُعتَْيبَةَ لَمَّ

مح  وهتـــــــــَُ ـــــــــُ ي ـــــــــُ َت بـ كـــــــــح ـــــــــَ ت دح هـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَ وَ  فـ لـــــــــُ ـــــــــُ تـ قـــــــــح ـــــــــَ  ِإنح يـ

ابِ     هــــــــــَ اِرِث بــــــــــِن شــــــــــــــــــــــــِ َة بــــــــــِن ا ــــــــــَ بــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ تـ عــــــــــُ  بــــــــــِ

  

مح  هـــــــــــــــِ َدائـــــــــــــــِ دًا ِإىَل َأعـــــــــــــــح قـــــــــــــــح مح فــــــــــــــــَ هـــــــــــــــِ بـــــــــــــــِّ  أبَِحـــــــــــــــَ

ابو     حــــــــــــَ لــــــــــــَ  اأَلصــــــــــــــــــــــــــح دًا عــــــــــــَ قــــــــــــح ــــــــــــَ مح فـ ّزِهــــــــــــِ  َأعــــــــــــَ

  

ــــــــــــــِ و  مح ف اِدهــــــــــــــِ مــــــــــــــَ مح عــــــــــــــِ هــــــــــــــِ ــــــــــــــِّ ل ُ ا أملَ  ِبــــــــــــــِ ــــــــــــــمــــــــــــــَ  ي

ابِ و     عــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ ٍة مــــــــــــــِ رِيــــــــــــــكــــــــــــــَ رِّ شــــــــــــــــــــــــــــَ اِ  كــــــــــــــُ  مثــــــــــــــَِ

  
أِْس ، وقال بعُضُهم:  الذَُّؤابَةُ و َضِفيَرةُ الشَّعَِر الُمْرَسلَةُ ، فإِْن لُِويَْت فَعَِقيَصةٌ ، وقد تُْطلَُق علَى :  الذَُّؤابَةُ :  هي الشَّعَُر المْضفُوُر من َشعَِر الرَّ

 يُْرَخى ، كما في المصباح.ُكّلِ ما 

ِكِه ، وهو مجاٌز ، ِمَن النَّْعِل َما أََصاَب األَْرَض ِمَن الُمْرَسِل علَى القََدم الذَُّؤابَةُ و َشعٌر في أَْعلَى ناِصيَِة الفََرِس ،:  الفََرِس  ذَُؤابَةُ و  ِلتََحرُّ

قَْوِمِهم ،  ذَُؤابَةُ  ُهمْ :  وأَْرفَعُه ، ويقالُ  أَْعاَلهُ :  ءٍ كّلِ شيْ  منو من الِعّزِ والّشَرِف ، الذَُّؤابَةُ و ِعاَلقَةُ قَائِِمِه ، وهو مجاٌز أَيضاً ،:  السَّْيفُ  ذَُؤابَةُ و
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أِْس ، ذَُؤابَةِ  قَْوِمه ، أَي أَْعاَلُهْم ، أُِخذُوا من ذَُؤابَةِ  أَي أَْشَرافُُهْم ، وهو في  «قَُرْيٍش  َذَوائِبِ  ْسَت ِمنْ إِنََّك لَ » في حديث َدْغفٍَل وأَبِي بَْكرٍ و الرَّ

 الشَّعَُر الَمْضفُوُر في الرأِْس ،:  الذَُّؤابَةُ 

__________________ 
ربيض بن ربيعة بن مســـعود بن عدي بن الذئب :  ســـطيح الكاهن واله:  ويف مجهرة ابن حزم« حجن» ( عن االشـــتقا  البن دريد. وابألصـــر1)

 بن حارثة بن عدي بن عمرو بن مازن.
 ( الزايدة عن اللسان ا وأشار هبامش املطبوعة املصرية إىل هذا النقص.2)
 بنو أيب ربيعة.:  ( يف مجهرة ابن حزم3)
 ذ يبة وحبيب قبيلتان.« عدوان عدوة»:  ( يف اللسان4)
 ( سقطت من املطبوعة املصرية.5)
 ( وهو ذ اب بن رُبيعة بن ُعبيد بن سعد بن جذمية بن مالك بن نصر بن فعا.6)
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رَافهم وذوي أَقحَدارِِهمح ا ويقا  :  اجلََبرِ  ُذَ ابَةُ و  َرحتـََبِة ا َأي لســــــَت من َأشــــــح
َرِف وامل ُتِعرَي للِعزِّ والشــــــ   حَنحنُ :  (1)َأعحاَلُه ا مث اســــــح

َبِب وُقوِعَنا يف ُ َاَربٍَة بـَعحَد ُ َاَربٍَة وَما ُعِرَف ِمنح َباَلئَِنا فيها وفالٌن مَن ا ُذَ ابَةٌ و  اَنِئِب اَل ِمنَ بســـَ َواِئبِ  لذ  اِطَعةُ  الذ   ا واَنٌر ســـَ
َواِئبِ  ِر فقا  الذ واِئبَ  واستعاَر بعُ  الشعراءِ :  اجلََبِر ا ويف لسان العرب ُذَ ابَةَ  ا وَعَلوحتُ  الذ   :  للن خح
م   ٌة  الـــــــــــــذ وائـــــــــــــبِ جـــــــــــــُ ي وهـــــــــــــي آِويـــــــــــــَ مـــــــــــــِ نـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

َر ُ وَ     ا الســــــــــــــــــــــــــ  اهتــــــــــــَِ افــــــــــــَ لــــــــــــَ  حــــــــــــَ اُف عــــــــــــَ  اَل لــــــــــــَُ

  
ْحلِ  (2) الِجْلَدةُ الُمعَلَّقَةُ على آِخَرةِ :  الذَُّؤابَةُ و  :  وهي العََذبَةُ ، وأَنشد األَزهريّ  الرَّ

مح  هــــــــــِ يــــــــــِّ طــــــــــِ مــــــــــَ وا لــــــــــِ عــــــــــُ ــــــــــ  َت َوَرفـ َدقــــــــــح وا صــــــــــــــــــــــــَ الــــــــــُ  قــــــــــَ

رُي     طــــــــــــــــــِ ًا يــــــــــــــــــُ ريح بَ ســــــــــــــــــــــــــــــــَ َوارِ  َذَوائــــــــــــــــــِ  اأَلكــــــــــــــــــح

  
ّمِ ، قال أَبو ذَُؤابٌ :  ٍء أَْعاَلهُ كّلِ شيْ  ذَُؤابَةِ  َجْمعُ :  ويقال َذَوائِبُ  من ذلك ُكلِّهِ  ج  :  ذَُؤيب ، بالضَّ

تح  حـــــــَ بـــــــَ يـــــــُب َأصـــــــــــــــــــــح اســـــــــــــــــــــِ عـــــــَ  أِبَرحِي الـــــــجي َ حرِي الـــــــيــــــــَ

اِء     مـــــــــــَ ٍ  ُدوَن الســـــــــــــــــــــــــ  اهـــــــــــِ اِإىَل شـــــــــــــــــــــــــَ  (3) ُذَ اهبـــــــــــَُ
  

لكنهم استثْقَلُوا وقوَع أَلِف و بَدَل منها همزةٌ في الَجْمع ،كاألَلف في ِرَسالة حقّها أَن ت ذُؤابة ألَنَّ األَلَف التي في َذَوائَِب َذآئِبُ  واألَْصُل في

 .(4)فأَْبَدلُوا من األُولى واواً ، كذا في الصحاح  الَجْمعِ بين َهْمَزتَْينِ 

ئْبَةُ و َره المصنُف ثاني أُمُّ َربِيعَةَ الشَّاِعرِ :  الذِّ ً الفَاِرِس ، وأَبُوهُ َعْبُد يَا ِليَل بُن َساِلٍم ، وقد َكرَّ ، نقله  فََرُس َحاِجٍز األَْزِدّيِ :  بِاَل اَلمٍ  ِذئْبَةَ و ا

ئْبَةُ و الصاغانّي ، َكَحّبِ  وهو ُغَدٌد ِصغَاٌر بِيض ءٌ شي (5)منه  َداٌء يَأُْخذُ الدََّوابَّ في ُحلُوقَِها فيُْنقَُب عنه بَحِديدةٍ في أَْصِل أُذُنِه فَيُْستَْخَرجُ :  الذِّ

 ، أَي إِذا أََصابَه هذا الدَّاُء. َمْذُؤوبٌ  بِْرَذْونٌ :  يقال منهو منه ، أَو أَْصغَر الَجاَوْرِس 

ئبَةُ و ْحِل والسَّْرجِ :  الذِّ ئْبَةُ :  قِيلَ و والغَبِيِط ، أَيَّ ذلك َكانَ  فُْرَجةُ ما بَْيَن َدفَّتَيِ الرَّ ْحِل والقَتَِب واإِلَكاِف  الذِّ َما تَْحَت ُمقَدَِّم :  ونَْحِوَهاِمَن الرَّ

 : قال (6) َمْنِسجِ الدَّابَّةِ  َعلَى ُمْلتَقَى الِحْنَوْيِن ، وهو الذي يَعَضُّ 

 (7)كاملِنَجِر   ِذئـحبَـُتهُ قـََتٍب و 
ْحلِ  ِذئْبُ :  وقال ابن األَْعَراِبيّ  ْحلَ  َذأَّبَ و أَْحنَاُؤهُ ِمْن ُمقَدَِّمهِ :  الرَّ ً  الرَّ ئْبَ  أَيِ  لَهُ َعمِ :  تَْذئِيبا ، إَِذا ُجِعَل  (8) ُمَذأَّبٌ  وقَتٌَب ُمَدأٌَّب ، وَغبِيطٌ :  لَهُ  الذِّ

 :  ، قال لَبيد ذَُؤابَةٌ  إِذا ُجِعَل له:  له فُْرَجةٌ ، وفي الصحاح

ًة  تح َرِذيـــــــــــــ  ي فـــــــــــــذبـــــــــــــَ ا  ـــــــــــــَِّ هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ تـ فـــــــــــــح لـــــــــــــ  كـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

ـــــــــرِت     ي ـــــــــِ ب ـــــــــغـــــــــَ واِح ال ـــــــــح ـــــــــحـــــــــًا كـــــــــبَل ي لـــــــــِ َذأ بِ طـــــــــَ
ُ
 (9) املـــــــــ

  
 :  امرُؤ القَْيِس وقال 

َد   َدُه الـــــــــــنـــــــــــ  بـــــــــــ  ِص لـــــــــــَ ٌر كـــــــــــالـــــــــــدِّعـــــــــــح فـــــــــــَ ُه كـــــــــــَ  لـــــــــــَ

يــــــــــــرِت     بــــــــــــِ ِر الــــــــــــغــــــــــــَ ثــــــــــــح ارٍِ  مــــــــــــِ َذأ بِ ِإىَل حــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــ

  
ْوُت الشَِّديدُ :  الذَّأْبُ و هذه عن ُكراع ، الذَّمُّ :  ، كالَمْنعِ  الذَّأْبُ و  ، عنه أَيضاً. الصَّ

 بِن ِكاَلِب. اْسُم َداَرتَْيِن ِلبَنِي األَْضبَطِ :  الذَُّؤْيبِ  ، وَداَرةُ  ذَُؤابةٌ  له:  ، كُمعَظَّمٍ  ُمَذأَبٌ  ُغالمٌ و

 قًُرى بِمْصَر ، األَولى من إِْقِليِم بُْلبَْيَس ، والثانيةُ من الغَْربِيَِّة ، والثالثةُ من الَمنُوفِيَِّة.:  (10) ذُؤيب ونيُل أَبو الذُّؤْيب وأَبو الذُّئَْيبِ  وُمْنيَةُ 

َكةً  النَّقَدُ  اْستَْذأَبَ و ئْبِ  َصارَ :  نَْوٌع ِمَن الغَنَمِ :  ُمَحرَّ ْيُروَرةِ مثل كالذِّ  : ، فالسيُن للصَّ

تَـنحِسر  ِإن  الُغرَاَب أِبَرحِضَنا َيسح
ةَ. إَِذا َعلَُوا َجْمُع ِذِليلٍ  َمثٌَل يُْضَرب ِللذُّاّلنِ  وَهَذا  األَِعزَّ
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ْحَمنِ  وهو أَبُو الَحاِرثِ  ِذئْبٍ  ابُن أَبِي:  خ والصوابُ كذا في النس ذَُؤْيبٍ  اْبُن أَبِيو ُد بن َعْبِد الرَّ ،  (11) ِذئْب بِن الُمِغيَرةِ بِن الحارث بنِ  ُمَحمَّ

 واْسُمهُ ِهَشاُم بُن ُشعَبَةَ بنِ 

__________________ 
 ( االقتباس عن األساس.1)
 جلدة معلقة خلف اآخرة من أعالها.:  ولكوره ذ ابة وهي عذبته:  ساسويف األ .«آخر»:  ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان2)
 إىل قلة.:  ( األساس3)
وكان األصــــــــــــــر ذآئب وهو القياس مثر دعابة ودعائب لكنه ملا التقت  زلن بينهما ألف لينة لينوا اهلمزة األوىل فقلبوها واواً :  ( وعبارة امكم4)

 كلمة واحدة.استثقااًل ال لتقاء  زتا يف  
 ليست يف القاموس.« منه» (5)
 ِمنحَسِج.:  ( اللسان6)
 .«ذئيبة كاملنجر» ( عن اللسان ا وابألصر7)
 مذاب تصحيف.:  ( يف املطبوعة الكويتية8)
 وما أثبتناه عن اللسان.« فذبت رزية» ( ابألصر9)
 .«كذا خبطه» ( هبامش املطبوعة املصرية10)
 : ( يف العرب11)



899 

 

َهُة ِبنحُت عبِد الرمحِن ا وخاُله ا ارُث بُن عبِد الرمحِن  ََدين  ا وأُم ُه بـَُريـح
ي  الَعاِمرِي  امل  ُ َدِّثٌ  ِذئحبٍ  بن َأيب َعبحِد   الُقَرشــــــــــــــِ

اُع النيّب  ُهوٌر ا وهو الذي كان عنده صــَ رِيّ  عن َرَو  ا وسلموآلهعليههللاصلىَمشــح َدو ٌ  ثِقةٌ  ا وانفضٍ  الز هح  ماتَ  ا صــَ
ضٍ  سنةَ   .ابلكوفةِ  (1) [ومائة] ومخساَ  ِتسح
 إِنََّما» عنههللارضيفي حديث ُعَمَر و أَي يَْدفَُع عنهم ، َذبًّا َعْن َحِريمهِ  يَذُبُّ  عنه ، وفالنٌ  َذبَْبتُ و َدفََع َومنَع:  يَذُبُّ َذبًّا َعْنهُ  َذبَّ :  [ذبب]

 :  ، قال «َعْنه ذُبَّ  َما إِالَّ  َوَضمٍ  َعلَى لَْحمٌ  النَِّساءُ 

نح  مح  َذب  مـــــــــــَ كـــــــــــُ نـــــــــــح ِه  َذب  مـــــــــــِ يـــــــــــمـــــــــــِ نح محـــــــــــَِ  عـــــــــــَ

هِ     رميـــــــــــــِ نح حـــــــــــــَ ر  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ مح فـ كـــــــــــــُ ـــــــــــــح ن ر  مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  َأوح فـ

  
 .(2)َردُّوهُ :  فََذبُّوهُ  أَتَاُهْم َخاِطبٌ :  الطَّْرُد ، ومن المجاز:  الذَّبُّ و

 واحٍد. في مكانٍ  ويوجُد في بعض النسخ بالواو بدل الفاء يَْستَِقمْ اْختَلََف فَلَْم :  يَِذبُّ ذَبًّا فالنٌ  َذبَّ و

 :  ، عن ابن األَْعَرابّي ، وأَنشد (3) َجفَّ في آِخِر الَحرِّ :  يَِذبُّ  الغَِديرُ  َذبَّ و

نح َمشــــــــــــــــــــــــَ   ُر مــــــــــَ وا وأَذحعــــــــــَ اعــــــــــُ َدارِيــــــــــُن ِإنح جــــــــــَ  مــــــــــَ

رَاُء     ُة اخَلضـــــــــــــــــــــــــح ا َذب  ِإَذا الـــــــــــر وحضـــــــــــــــــــــــــَ ِديـــــــــــُرهـــــــــــَ  غـــــــــــَ

  
ً و تَِذبُّ َذبًّا َشفَتُهُ  َذبَّتْ و َكةً ، َذبَبا ً و ، ُمَحرَّ ً  وَذبَلَتْ  َجفَّتْ و يَبَِستْ :  ذُبُوبا ةِ العََطِش  َعَطشا كذا في النسخ ، وفي بعضها  أَو ِلغَْيِرهِ  أَي من ِشدَّ

 :  ِلَسانُه كذلك ، قال َذبَّ و ، هكذا في النسخ والصواب َكَذبِبَت ، َكَذبَّبَ  لغَْيِرهِ 

رح  َد هنـــــــــــــََ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ اًل بـ لـــــــــــــَ وحين عـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ُم ســـــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــُ

ا     ِد مــــــــــــَ عــــــــــــح نح بـــــــــــــَ رح  َذب  مــــــــــــِ اُن وَذبــــــــــــَ  الــــــــــــلِّســــــــــــــــــــــــــَ

  
 واْنَجاَب النََّهارُ :  وقال بَِقيَّةٌ  ، أَي ذُبَابَةٌ  لَْم يَْبَق ِمْنه إِالَّ  إِذا (5) النََّهارُ  َذبَّبَ :  من المجازو َوى ،ذَ :  النَّْبتُ  َذبَّ و ، (4) ُهِزلَ و َذبَلَ :  ِجْسُمهُ  َذبَّ و

ً  لَْيلَتَنَا نَاَذبَّبْ و َجفَّ :  َذبَّ و كذا في النسخ ، والصواب َشَحَب ، بالشين المعجمة والَحاِء ، (6) َسَحَب لَْونُهُ  إِذا فالنٌ  َذبَّ و َذبَّبَاو أَتْعَْبنَا  أَي تَْذبِيبا

 :  أَي ُمْسِرعٍ ، قال ذو الرمة ُمَذبِّبِ  َواَل يَنَالُوَن الَماَء إِالَّ بِقََربِ  فِي السَّْيِر.

ةٌ  بــــــــــــــــَ َذبــــــــــــــــِّ ورِي  مــــــــــــــــُ كــــــــــــــــُ ا بــــــــــــــــُ ر  هبــــــــــــــــَِ  َأضــــــــــــــــــــــــــــــَ

االو     وُر قــــــــــــــــَ فــــــــــــــــُ عــــــــــــــــح رِيي ِإَذا الــــــــــــــــيـــــــــــــــــَ جــــــــــــــــِ  هتــــــــــــــــَح

  
،  ُمَذبِّبُ  َراِكبٌ  وَجاَءنَا (7) [منه] ذُبَابَةً  َجدَّ َحتَّى لَْم يَتُْركْ :  فِي السَّْيرِ  َذبَّبَ :  في األََساس ، ومن المجازو ِشدَّةِ الَحرِّ أَي َسَكَن في ِكنَاِسِه من 

ثٍ   :  ، قال عنترة َعِجٌل ُمْنفَِردٌ :  َكُمَحّدِ

بُ  َذبــــــــــــــــــــــــِّ رِِه  يــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــــَ  ِإثــــــــــــــــــــــــح  َورحٌد عــــــــــــــــــــــــَ

بح و     رحًد  َخشـــــــــــــــــــــــــــــــِ ُض مـــــــــــــــــِ ُه َوقـــــــــــــــــح (8)أَدحرَكـــــــــــــــــَ
 

  
ُروَرةِ. ا أَْن يَُكوَن َخِشيباً فَحَذَف للضَّ ا أَْن يَُكوَن على النََّسِب ، وإِمَّ  إِمَّ

ُل بالسَّْيرِ  فيهِ  َطِويٌل يَُسارُ :  ُمَذبِّبٌ  ءٌ ِظمْ و  : فُتُوَر فيِه ، وقولهاَل :  ُمَذبِّبٌ  ، وِخْمسٌ  إِلَى الَماِء من بُْعٍد فَيُعَجَّ

ٍر لِلحرَبِيِد  َُذبحِذبِ َمِسريَة َشهح
 امل

اَل  ، أَي َذبٌّ  كذا في النسخ والذي في لسان العرب بِعيرٌ  َذابٌّ  وبَِعيرٌ  ، إِذا بُوِلَغ فيهِ  تَْذبِيبٍ  ، وَطْعٌن وَرْمّي َغْيرُ  َمَذبِّبٌ  ، وثَْورٌ  الُمَذبِّبَ  أََرادَ 

 :  ، قال (9)ٍد واح يَتَقَارُّ في َمَكانٍ 

اٌ   َ مح مجـــــــــــــــِ يـــــــــــــــهـــــــــــــــِ ا فـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  بَنـ كـــــــــــــــَ ةٌ فـــــــــــــــَ   َذبـــــــــــــــ 
اُر     ُر وقـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي حـــــــــــــَ ـــــــــــــكـــــــــــــُ ن  ال اَلهـــــــــــــُ (10)أُدحٌم طـــــــــــــَ

 

  
 ِرَجاٌل َعْدٌل.:  ، كقولك َذبٌّ  بالَهاِء ، يدل على أَنَّه لم يَُسّمِ بِالَمْصَدِر إِذ لو َكاَن مصدراً لقَاَل ِجَمالٌ « َذبَّةٌ » فقولُه
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 َحَمى ، وسيأْتي.:  َذْبَذبَ و ، َدفَّاٌع عِن الَحِريمِ :  كَشدَّادٍ  (11) َذبَّابو َكْسِر ،، بال ِمَذبٌّ  َرُجلُ و

__________________ 
 ( زايدة عن العرب.1)
 .«قوله ردوه تفسري لذبوه وعبارة األساس أي ردوه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 آخر اجلَزحِء.:  ( اللسان3)
 وَهُزَ .:  ( اللسان4)
 مض .:  ( يف األساس5)
 شحب.:  ( يف القاموس6)
 ( زايدة عن األساس.7)
 .«برد  خشب» ( عن اللسان وابألصر8)
 يف موضض.:  ( يف اللسان9)
 وقارا.:  ( يف املطبوعة املصرية10)
 وذاّبب كشداد.:  ( يف إحد  نسخ القاموس11)
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ً  ويقال له ِشيطُ النَّ  الثَّْوُر الَوْحِشيُّ :  بالفَتْحِ  الذَّبُّ و يَادِ  َذبُّ  أَيضا َي بذلك ألَنَّهُ يَْختَِلُف وال يَْستَِقرُّ في مكاٍن  الّرِ غير مهموٍز ، وهو مجاز ، سّمِ

 :  ُء ، قال ابُن ُمْقبِلأِلَنَّهُ يَُروُد فَيَْذَهُب ويَِجي:  واِحٍد وقيل

ِي بــــــــــــــــــِه  ُه  َذب  مُيَشـــــــــــــــــــــــــــــــِّ بَنــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــّراَِيِد كــــــــــــــــــَ

حُ     رَاِويـــــــــــــَر رَامـــــــــــــِ ييف يف ســـــــــــــــــــــــــــَ ارِســـــــــــــــــــــــــــِ ىًت فـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

  
 :  وقال النابغة

َدٍد  وحَ  ِذي جــــــــــُ ــــــــــَ ُر مــــــــــنــــــــــهــــــــــا فـ ا الــــــــــر حــــــــــح َبلــــــــــ َ  كــــــــــَ

ارِ  َذبِّ     ظـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ اِح ن ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــّراَِيِد ِإىل اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــح  ال

  
يَاِد أِلَنَّ ِريَاَده َذبُّ :  إِنما قيل له:  وقال أَبو سعيد يَادَ :  الّرِ قيل :  َرْعيَهُ نَْفسِه ِلْلَكإِل ، وقال غيُره:  أَتَانُهُ التي تَُروُد َمعَهُ ، وإِْن شئَت جعلَت الّرِ

يَاِد ألَنَّه ال يَثْبُُت في َرْعيِِه في مكاٍن واحد ، َواَل يُوِطُن َمْرًعى واِحداً. ذَبُّ  (1) [له] اه  ، األََذبُّ و الّرِ سمَّ
 :  ُمَزاِحٌم العُقَْيِليُّ وقال (2)

قـــــــــــــــَ   لـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُه   اأَلَذب  بـــــــــــــــاَلٌد هبـــــــــــــــا تـ  كـــــــــــــــبَن

     ُ ائــــــــــِ نــــــــــَ ــــــــــَ رِييف اَلَح مــــــــــنــــــــــه الــــــــــبـ (3)هبــــــــــا ســــــــــــــــــــــــابــــــــــِ
 

  
يَاِد ، ومن المجاز َذبُّ  ، ِلَحاَجتِِه ، قال األَصمعّي ، وفالنٌ  األََذبَّ :  ، فقَالَ  الذَّبَّ  تَْلقَى:  وأََرادَ  يَادِ  بُّ ذَ  فاَُلنٌ :  الّرِ ُء ، هذِه يَْذَهُب ويَِجي:  الّرِ

ً ]كقُْنفٍُذ  الذُّْنبُبُ و عن ُكراع.  وهذه عن الصاغانّي. (4)،  [أيضا

فَْعاَلنٍَة ، يعني أَنها من األَوصاف التي جاَءت على :  بباَءْيِن ، وهو خطأٌ ، قال شيخنا َذبَّابَةٌ  ويوجُد في بعض النسخِ  ، كريَّانَةٍ  َذبَّانَةٌ  َشفَةٌ و

 َذابِلَةٌ. وهي قليلةٌ عند أَكثِر العرِب ، قِيَاِسيَّةٌ ِلبَنِي أََسٍد ، أَي

يَ :  وهو األَسَوُد الذي يكون في البيوت يَْسقُُط في اإِلناِء والطَّعَاِم ، قال الدَِّميِريُّ في حياة الحيوان م الذُّبَابُ و ً  ُسّمِ لَكثَْرةِ َحَرَكتِه ،  ذُبَابا

 :  آَب قال ذُبَّ  ابِه ، أَو ألَنَّه ُكلََّماواْضِطرَ 

َي  ا لــــــــــــــــــــــــــــــُِّ   ُذاَبابً  الــــــــــــــــــــــــــــــذ اَببُ ِإلــــــــــــــــــــــــــــــ َ
ا     مــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ل ِوي وكــــــــــــــُ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُث يـ ــــــــــــــح ي  آابَ  ُذب  حــــــــــــــَ

  
ً  الذُّبَابُ و  كان ما أَدَّى إنْ :  وحمايَتها العََسلِ  َخاَليا في بالطَّائِفِ  عاِمِله إلى كتب]عنههللارضيفي حديث ُعَمَر : و قال ابُن األَثير النَّْحل:  أَيضا

يه يَْعنِي النَّْحَل ، أََضافَهُ إِلى الغَْيِث على  «(6)الغَْيِث  ذُبَابُ  ُهوَ  فإِنََّما لَهُ  فَاْحمِ » (5) [نحله ُعُشور من وسلموآلهعليههللاصلى هللا رسول إلى يَؤّدِ

أَي بَِشّدِ  ِذبَّانَةٌ :  وال تقل بهاءٍ  ذُبَابَةٌ  الطَّعَامِ  ذُبابِ  من الَواِحَدةُ  بأَكِل ما يُْنبِتُه الغَْيثُ معنى أَنه يكوُن مع الَمَطِر حيث كان ، وألَنه يعيُش 

َدةِ وبعَد األَلِف نُوٌن ، وقال في ، هكذا وقع  ذُبَابَة ْحَمرِ ٍء من ذلك ، ِإالَّ أَنَّ أَبَا ُعبَْيَدةَ روى عن األَ في شيْ  ذُبَابَة اَل يُقَالُ :  النَّْحلِ  ذُبَابِ  الُمَوحَّ

بعِض اإِلبِِل ، وُحِكَي عن األَْحَمِر  ذُبَابَةُ :  (7)في كتاب الُمَصنَِّف روايِة أَبِي علّيٍ ، وأَما في رواية علّيِ بِن َحْمَزةَ فََحَكى عن الكسائّي الشََّذاةُ 

:  ، وهو واحٌد ، كَذا في لسان العرب. وفي التهذيب ذُبَابٌ :  تَْسقُُط على الدََّواب ، فَأَثْبََت الَهاَء فيهما ، والصوابّ  ذُبَابَةٌ :  (8)أَْيضاً النُّعََرةُ 

بَّانِ  َواِحدُ  ُهُم الذُّابُب َشْيئاً )، وفي التنزيل  ذُبَابَةٌ :   يُقَالُ َوالَ :  بِغَْيِر َهاٍء ، قال (9) [ذُبابٌ ]،  الذِّ في  أَِذبَّةٌ  ج فسَُّروه للواِحدِ  (10) (َوِإْن َيْسُلب ْ

 : الِقلَِّة مثُل ُغَراٍب وأَْغِربَة قال النابغة

َفِر   اأَلِذب هح َضر ابَة ابملِشح
ا به على أَْدنَى العََدِد ، ألَنهم أَِمْنوا التضِعيَف ، يَْعنِي أَنَّ فُعَاالً ال يُْكسَُّر في أَدنى ولم يقتصرو:  مثل ِغْربَاٍن ، وعن سيبويهِ  بالَكْسرِ  ِذبَّانٌ و

 ذُبابٍ  في جمع ، بالضم ذُبٌّ :  قد حكى سيبويه مع ذلكو بِه إِلى التضعيف َكسَُّروه على أَْفِعلَةٍ  (11)، ولو كان مما يُْفِضي  ِذبَّانٍ  العدد على

 دغام على اللغة التميمية ، كما يرجعون إِليها فيما كان ثانيه واواً فهو مع هذا اإلِ 

__________________ 
 ( زيدة عن اللسان.1)
 ( يعين لي الثوَر الوحشي كما يفهم من اللسان.2)
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النبائ  الصـــــواب البنائ  بتقدمي الباء قوله بالد كذا خبطه ويف التكملة بالدا ابلنصـــــب. وقوله »:  هبامش املطبوعة املصـــــرية« النبائ » ( ابألصـــــر3)
 .«عل  النون مجض بنيقة وهي لبنة القميص

 ( زايدة عن القاموس.4)
 ( زايدة عن النهاية.5)
 ذابب غيث أيكله من يشاء.:  ( يف النهاية6)
 .«الشذاذة» ( عن اللسان ا وابألصر7)
 النغرة.:  ( عن اللسان ا وابملصرية8)
 ( زايدة عن اللسان.9)
 .73سورة ا ج اآية ( 10)
كما أن ِفعاالً وحنوه ا ملا كان تكســــــــريه عل  فـُُعٍر يفضــــــــي به إىل   مما يدفض به البناء إىل التضــــــــعيف مل يكســــــــر عل  ذلك البناء.:  ( اللســــــــان11)

 التصعيف.
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رُ » ونُوٍر ويف ا ديث (1)حنحُو ُخون  ماً ا الذ اَببِ  ُعمح كوُنه يف النار لي  بعَذاٍب ا :   قير «يف الن ارِ  الذ اَببُ و  أَرحبـَُعوَن يـَوح
ُر الن ار بوُقوِعه عليهم ا ويقا  َوُن َعَلي  ِمنح طَِنِا  الذ اَببِ  ِمنَ  (2)وِإن ُه أَلوحَه  :  وِإلا لِيـَُعذ َب به َأهح  الذ اَببِ  (3)ا وُهَو َأهح

نِ  ا وَكَذا أَبُو الذ اَببِ  ا وَأخبحَُر ِمنح َأيب  ِلِك بِن َمرحَواَن ا ِلَفَساٍد كان يف َفِمِه قا   الذِّاب 
َ
ا وُ َا اأَلخَبُر ا وقد َغَلَبا عل  َعبحِد امل

 :  الشاعر
ًة  لـــــــــــَ يــــــــــــح تح يبَ الـــــــــــرِّيـــــــــــُح مـــــــــــَ الـــــــــــَ َي ِإنح مـــــــــــَ لـــــــــــِّ عـــــــــــَ  لـــــــــــَ

لــــــــــــَ  ابــــــــــــِن َأيب     نِ عــــــــــــَ ا الــــــــــــذِّاب  مــــــــــــَ د  نــــــــــــَ تـــــــــــــَ  َأنح يـــــــــــــَ

  
 الَمِلِك.يَْعنِي ِهَشاَم بَن َعْبِد 

اهُ ، وَرُجٌل َمْخِشيُّ :  َذبَّبَهُ و َذبَّ الذُّبَابَ و  ، أَيِ الَجْهِل. الذُّبَابِ  نَحَّ

 أََصابَه:  َمْذبُوبٌ  وبَِعيرٌ  َكثِيَرتُهُ  األَخيرةُ عن الفراِء ، كما يقال َمْوُحوَشةٌ من الَوْحِش ، أَي َمْذبُوبَةٌ و ، قاله أَبو عبيد ذُبَاب َذاتُ :  َمَذبَّةٌ  أَْرضٌ و

ً  الَمْذبُوبُ و األََذبُّ :  كذلك ، قاله أَبو عبيد ، في كتاب أَْمَراِض اإِلبِل ، وقيل أََذبُّ و الذُّبَابُ  يُف اَل يَُكوُن :  جميعا يِف والّرِ الذي إِذا وقَع في الّرِ

إِالَّ في األَْمَصاِر 
 :  اْستَْوبَأَهُ ، فَماَت مكانَه ، قال زياٌد األَعجم (4)

يــــــــــــــــٍم  يِن متــــــــــــــــَِ اِ  بــــــــــــــــَ َ ن مجــــــــــــــــِ َك مــــــــــــــــِ بَنــــــــــــــــ   كــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــٍف  أََذب      نح رِي اَب مــــــــــــــــــــِ  ُذاَبابَ َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .(5) [فَماتَ ]فالتََوْت ُعنُقُه  الذُّبَابُ  َكأَنََّك َجَمٌل نََزَل ِريفاً فأََصابَهُ :  يقولُ 

ى من ُهْلِب الفََرِس ، ويقال الذُّبَابُ  بِهِ  يَُذبُّ  َما:  بالَكْسرِ  الِمَذبَّةُ و  ، وهو مجاز. َمَذابَُّها أَْذنَابَُها:  ، وهي َهنَةٌ تَُسوَّ

ً  الذُّبَابُ و  َجْمُع كالَجْمعِ.وال نُْكتَةٌ َسْوَداُء في َجْوِف َحَدقَِة الفََرِس :  أَيضا

ُء في وَسِطه من باطٍن النَّاتِى:  ُظبَتَاهُ ، والعَْيرُ :  َحدُّ َطَرفِِه الذي بين َشْفَرتَْيِه وما َحْولَه ِمْن َحدَّْيهِ  َحدُّهُ ، أَو:  ِمَن السَّْيفِ  كالذُّبَابَةِ  الذُّبَابُ و

ْيِر وبين إِْحَدى الظُّبَتَْيِن من ظاِهِر السيِف وما قُبَالَةَ ذلك من باطٍن ، وُكلُّ واِحٍد من وظاِهٍر ، ولَهُ ِغَراَراِن ، لُكّلِ واِحٍد منهما ما بين العَ 

فُ :  السَّْيفِ  ذُبَابُ :  الِغَراَرْيِن من باطِن السيِف وظاِهِره ، وقيلَ  َسْيِفي ُكِسَر  ذُبَابَ  َرأَْيتُ » في الحديثو الذي يُْضَرُب به ، َطَرفُهُ الُمتََطّرِ

لَتْهُ أَنَّه يَُصاُب َرُجٌل من أَْهِل بَْيتِي أَي أُذُِن  ِمْن األُذُنِ  الذُّبَابُ و السَّْيِف ، وهو مجاز ذُبَاب ثََمرةُ السَّْوِط يَتبعها:  ، ويقال فقُتَِل َحْمَزة .«فَأَوَّ

:  ِمْن أَْطَراِف األُذُنَْيِن ، وهو مجاز ، يقال (6)، وُهَما ما َحدَّ  ذُبَابَاُهَما فِي أُذُنَيِ الفََرِس  : قال أَبو ُعبَْيد َطَرفَِها ِمنْ  َما َحدَّ :  اإِلْنَساِن والفََرِس 

 أُذُنَْيِه ، وفَْرَعي أُذنيه. (7) ذُبَابَيْ  انظْر إِلى

 العَْينِ  ذُبَابِ  ُهَو َعلَيَّ أََعزُّ ِمنْ :  ، ومن المجاز قولُهم بالذُّبَابِ  التشبيهِ  على إِْنَسانَُها:  ِمَن العْينِ  الذُّبَابُ و بَاِدَرةُ نَْوِرِه ،:  ِمَن الِحنَّاءِ  الذُّبَابُ و

مِّ  الرجلُ  ذُبَّ  وقد الُجنُونُ  الذُّبَابُ و الطَّاُعوُن ،:  الذُّبَابُ و اِر بِن َسِعيدٍ  َمْذبُوبٌ  فهو إِذا ُجنَّ  بالضَّ  :  ، وأَنشَد َشِمٌر للَمرَّ

اٌح و  ااًن لـــــــــــــــــــََ يـــــــــــــــــــَ رِيِّ َأحـــــــــــــــــــح  يف الـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــح

ااًن وَ     يـــــــــــــــــَ رِيِّ َأحـــــــــــــــــح  (8) ُذاَببُ يف الـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــح
  

 فَقَالَ  الشَّعرِ  َطِويلَ  َرُجالً  َرأَى وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النبّي »:  في الحديثو ، أَْي أَْحَمقُ  َمْذبُوبٌ  َرُجلٌ :  أَي ُجنُوٌن ، وفي ُمْختََصِر العَْينِ 

َحدُّها ، قال الُمثَقُِّب :  أَْسنَاِن اإِلبِل ذُبَابُ و وهو الشُّؤُم ، الذُّبَابِ  ، مأْخوذٌ من ذُبَابِيٌّ  وَرُجلٌ  أَي َهَذا ُشْؤٌم. الشُّْؤم:  الذُّبَابُ  (8) «ذُنَابٌ  ذُبَابٌ : 

 :  العَْبِديُّ 

ُض و  مـــــــــــــــــَ ىن   لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــذ اَببِ َتســـــــــــــــــــــــــــــــح غـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  ِإَذا تـ

رِيــــــــــِد     غــــــــــح تـــــــــــَ ونِ كــــــــــَ لــــــــــَ  الــــــــــُغصــــــــــــــــــــــــُ اِم عــــــــــَ مــــــــــَ  ا ــــــــــَ

  



904 

 

في و من هذا األَْمِر ، ذُبَابُ  أََصابَكَ :  يقال )*( الدَّائِمِ  الشَّرُّ :  الذُّبَابُ :  قيلو َجبٌَل بِالَمِدينَةِ  هو «ذُبَابٍ  أَنَّه َصلََب َرُجالً َعلَى» في الحديثو

َها» حديث الُمغيَرةِ  يَادِ  َذبُّ  َرُجلٌ  من المجازو َشّرٍ وأَذًى ، (9) [أي] ذُبَابٌ  وأََصابَِني:  ومن المجاز:  وفي األََساس «ذُبَابٌ  َشرُّ اٌر :  الّرِ َزوَّ

 : عن أَبي َعمرو ، وأَنشد لبعض الشعراِء فيه (10) ِللنَِّساءِ 

__________________ 
 .«صون» ( عن اللسان ا وابألصر1)
 ألزه .:  ( األساس2)
 ونيم.:  ( األساس3)
 املصادر.:  اللسان( يف 4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ُحد .:  ( اللسان واألساس6)
 ذانيَبح.:  ( األساس7)
 .«قوله ذانب كذا خبطه ملحقة ومل أجد يف النهاية هذه اللفظة فلتحرر»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)

 قاموس وليست منه.عل  أهنا من ال (الدائم)مشار إىل كلمة :  ابملطبوعتا املصرية والكويتية )*(
 ( زايدة عن األساس.9)
 قل  ال يقر به مكان زواٌر للنساء.:  ورجر ذّب الرايد:  ( يف األساس10)
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تح  لـــــــَ عـــــــَ دح جـــــــَ اُء قـــــــَ يحســـــــــــــــــــــَ ِب اي عـــــــَ َواعـــــــِ كـــــــَ ـــــــح ل ـــــــِ ا ل  مـــــــَ

رُ     جـــــــــــــــَ ىَن ُدوينَ ا ـــــــــــــــُ ثـــــــــــــــح ينِّ وتــــــــــــــــُ زحَور  عـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

  

ٍة  قـــــــــــَ ـــــــــــ  ل غـــــــــــَ واٍب مـــــــــــُ ـــــــــــح اَح أَب ـــــــــــ  ت ـــــــــــَ ُت فـ ـــــــــــح ن دح كـــــــــــُ ـــــــــــَ  ق

ُر  َذب      ظــــــــــَ َ  الــــــــــنــــــــــ  ولــــــــــِ ا خــــــــــُ (1)الــــــــــّراَِيِد ِإَذا مــــــــــَ
 

  
 :  وهو أََحُد تَْفِسيَرْي بَْيت النابغِة الذبيانّي يَُخاِطُب النُّْعَمانَ  الطَِّويلُ :  األََذبُّ و

هح  بـــــــــــَ لـــــــــــح ٍ  صـــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــح عـــــــــــَ اِس لـــــــــــِ َب الـــــــــــنـــــــــــ   اَي َأوحهـــــــــــَ

هح     ــــــــــــــَ ب دح ا خــــــــــــــَ هــــــــــــــَ ــــــــــــــح َديـ ــــــــــــــَ اٍب يف ي ــــــــــــــَ ب  َذاِت هــــــــــــــِ

  

َفِر   اأَلَذب هح َضر ابٍَة ابملِشح

 :  قال الَراجُز وهو األَْغلَُب الِعْجِليُّ ، ويُْرَوى ِلُدَكْيٍن وهو موجوٌد في أََراِجيِزِهَما نَابُهُ :  ِمَن البَِعيرِ  األََذبُّ و فيَما ُرِوَي بفتح الذَّال ،

ِه  وحَت اَنبــــــــــــــــــــــــــِ   اأَلَذبِّ كــــــــــــــــــــــــــَبن  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
بِّ     ـــــــــــَ ٍو ق عـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــَ اٍف ب طـــــــــــ  ـــــــــــُف خـــــــــــُ رِي (2)صـــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 ، نقله الصاغانّي. الِجْلَوازُ :  بالفَتْحِ  الذَّبِّيُّ و

ِحَمايَةُ الِجواِر :  الذَّْبَذبَةُ و نَاَس واْضَطَرَب ،:  تَذْبَذبَ و ، الُمعَلَِّق في الَهَواءِ  ءِ ُهَو نَْوُس الشيْ :  ، وفي لسان العرب ءِ تََردُُّد الشَّيْ :  ْبَذبَةُ الذَّ و

إِيَذاٌء ، وإِنما :  ، وسيأْتي في كالم المؤلف أَنَّه ال يقال إِيَذاُء الَخْلقِ :  الذَّْبَذبَةُ و إَِذا َمنََع الِجَواَر واألَْهَل أَي َحَماُهْم ،:  الرجلُ  َذْبَذبَ و واألَْهلِ 

ُك ،:  التََّذْبذُبُ :  هكذا في النسخ الموجودة ، والذي في لسان العرب التَّْحِريك:  الذَّْبَذبَةو ، (3)يقال أَِذيَّة وأَذًى  نَاَس :  ءُ الشي تََذْبَذبَ و التََّحرُّ

 :  ُهَو ، وأَنشد ثعلب َذْبَذبَهُ و اْضَطَرَب ،و

ٍر و  قـــــــــــــــــــَ وح هُ حـــــــــــــــــــَ َذبـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــُف  َذبـــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــَوجـــــــــــــــــــِ

يـــــــــــــــفُ     ِه الـــــــــــــــر جـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  رَأحســـــــــــــــــــــــــــــِ ر  أَلعـــــــــــــــح   ـــــــــــــــَ

  
َكاِن ويَْضَطِربَاِن  (4) «يَذَّْبَذبَانِ  فَكأَنِّي أَْنُظر إِلى يََدْيهِ » وفي الَحِديث ْيهِ  (4)أَي يَتََحرَّ وفي  الذََّكرُ :  قِيلَ و ، اللَِّسانُ :  (5) الذَّْبَذبَةُ و يُِريُد ُكمَّ

 «َدَخَل الَجنَّةَ  َذْبَذبِهِ  َمْن ُوقَِي َشرَّ » في روايةٍ و البَْطُن ،:  الفَْرج ، والقَْبقَبُ :  الذَّْبَذبُ  .«وقَْبقَبِِه فَقَْد ُوقِيَ  َذْبَذبِهِ  ُوقَِي َشرَّ  (6)َمْن » الحديث

احِ الَجاِمعِ  ِلتََذْبذُبِهِ  نِي الذََّكَر ، ُسّمَي بهيَعْ   يَتََذْبَذبُ  ألَنَّه الذَّبَاِذبِ و كالذَّْبَذبِ  أَي ِلَحَرَكتِه ، ومنهم َمْن فَسََّره باللَِّساِن ، نقلَهُ شيُخنَا عن بعض ُشرَّ

إِنه من أَوزان الُجُموعِ ، فإِطالقُه على الُمْفَرِد بعيٌد :  ان العرب. فقول شيخناومثلُه في لس لَْيَس بََجْمعٍ و هو على َوْزِن الَجْمعِ ،و ، أَي يَتََردَّدُ 

 أَو ُجِمع بما َحْولَهُ ، قالت امرأَةٌ لزْوِجها واسُمَها َغَماَمةٌ ، وزوُجَها أََسِدّي.:  ، َعِجيٌب ، قال الصاغانيّ 

َذا  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كح اَي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   َذاَبِذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
كح     بـــــــــــــــــــــــــُ الـــــــــــــــــــــــــِ اُب غـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــــَ  ِإِذ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
أَو َرأِْس  أَْشيَاُء تُعَلَُّق بالَهْوَدجِ :  الذَّبَاِذبُ و ، الذَّْبَذبَةُ و ، الُخْصيَةُ  ، وهي َذْبَذبَةٌ  الُخَصى واِحدتها:  الذَّبَاِذبُ :  الَمَذاِكيُر ، وقِيلَ :  الذَّبَاِذبُ و

ينَةِ  البَِعير ّمِ ، ذُْبذُبٌ  (7)، واِحَدتَُها  ِللّزِ ، بالَكْسِر ،  ِذْبِذبٌ  أَي أَْهَداٌب وأَطراٌف ، واِحُدَها «َذبَاِذبُ  َن َعلَيَّ بُْرَدةٌ لََهاَكا» في حديث جابرٍ و بالضَّ

ُك على البِِسها إِذا َمشى ، وقوُل أَبي ذُؤيب يت بذلك ألَنَّها تَتََحرَّ  :  ُسّمِ

اَدا و  ِ ســــــــــــــــــــــــَ اح يــــــــــ  ُدوســــــــــــــــــــــــِ ُر الســــــــــــــــــــــــ  ثــــــــــح َذابَ ومــــــــــِ   َذبــــــــــح
نح     اِز مــــــــــِ جــــــــــَ اَ  ا ــــــــــِ دِ رِجــــــــــَ ائــــــــــِ وٍد َوســــــــــــــــــــــــَ  َمســــــــــــــــــــــــُ

  
 تَقَطَّع ُدونَُهَما ِرَجاُل الحجاِز.:  َعلَّقَا ، يقولُ :  َذْبَذبَا:  قيل

 الذُّبَابة:  أَي بَِقيَّةُ َعَطٍش ، وعن أَبي زيد ذُبَابَةٌ  بَِقيَّتُه ، وَصَدَرِت اإِلبُِل وبَها:  ءٍ كّلِ شيْ  ذُبَابَةُ :  وقِيلَ  (8) البَِقيَّةُ ِمَن الدَّْينِ :  ، كثَُماَمة الذُّبَابَةُ و

 :  ِء وأَنشد األَصمعّي لذي الرّمة، بَِقيَّةُ الشيْ 

ا  وَ  وِإلــــــــــــ َ مــــــــــــُ ا ا ــــــــــــُ ــــــــــــَ ن عــــــــــــح رَاجــــــــــــَ ــــــــــــَ ا فـ ــــــــــــَ ن قــــــــــــح   ــــــــــــَِ

لـــــــــــــــــِّ      ـــــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــــُ ضُ  ُذاَباَبتِ يـ رَاجـــــــــــــــــِ
ُ

 الـــــــــــــــــَوَداِع املـــــــــــــــــ

  
ً  الذُّبَابَةُ و ، إِنَّما يُْدِرُك بَقَايَا الَحَوائِجِ َمْن َراَجَع فيها:  يقول  البَِقيَّةُ من ِمياِه األَْنَهاِر.:  أَيضا



906 

 

__________________ 
 .«فتاح» بد « مفتاح» ( كذا ابألصر واللسان ا ويف االساس1)
 .«قوله قعب كذا خبطه ويف التكملة قب فليحرر»:  وهبامش املطبوعة املصرية« قعب» عن اللسان وابألصر« قب» (2)
 .«من شفاء الغلير 30قوله وسيبيت اخل كتب هبامش املطبوعة أقو  ويقض انظر صحيفة »:  املصرية ( هبامش املطبوعة3)
 تذبذابن أي تتحركان وتضطرابن.:  ( يف النهاية4)
 الذبذب.:  ( يف الصحاح5)
 .«ومن ق » ( عن النهاية والصحاح ا وابألصر6)
 والواحد.:  ( يف اللسان7)
 : والصحاح وشاهد ا قو  الراجز( كذا ابألصر واللسان 8)

 أوح يَقضَي  ُ ُذابابِت الد ين
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 ، نقلهما الصاغانّي. ع بَعََدِن أَْبيَنَ :  ع بأَجإِ و:  ذُبَابَةُ و

ٌد بَْيَن أَْمَرْينِ :  ُمتََذْبِذبٌ  وكذا ويُْفتَح بكسر الذال الثانية ُمَذْبِذبٌ  َرُجلٌ و ثْبُِت ُصحبةً لواحٍد منهما ، وفي التنزيل أَو بَْيَن َرُجلَْيِن وال يُ  ُمتََرّدِ

ِديَن ُمَدفَِّعيَن عن هؤالِء وعن هؤالِء ، (1) (ُمَذْبَذِبنَي َبنْيَ ذِلَك ال ِإىل هُؤالِء َوال ِإىل هُؤالءِ )العزيز في صفة الُمنَافِِقيَن   الَمْعنَى ُمَطرَّ

ْج وإِالَّ فَأَْنَت ِمن» في الحديثو ْهبَاِن ألَنََّك تََرْكَت َطريقتهم  «الُمَذْبَذبِينَ  تََزوَّ  (2)أَيِ الَمْطُروِديَن عِن الُمْؤِمنِيَن ، ألَنَّك لم تَْقتَِد بهم ، وعن الرُّ

 ويَُجوُز أَن يكون من الَحَرَكِة واالْضِطَراِب.:  وهو الطَّْرُد ، قال ابن األثير الذَّبِّ  وأَْصلُه من

 .(3)لُوب بموضعٍ يقال له َمطْ  َرِكيَّةٌ :  َذْبَذبٌ و

ْواو ً  َسمَّ ً و كغَُرابٍ  ذُبَابا ة ، تابعيُّ ، عن علّيٍ ، وَعَطاٌء َمْولَى بِن أَبِي ذُبَابُ  فمَن األَولِ  (4) َشدَّادٍ  مثلَ  َذبَّابا ، حدَّث عنه الَمْقبُِرّي ،  ذُبَابٍ  بُن ُمرَّ

ْهِريُّ ، وَسْعُد بُن أَبِي:  ذُبَابٍ  وإِيَاُس بُن َعْبِد هللِا بِن أَبِي يَّتِِه الحارُث بُن َسْعِد بِن عبِد  ذُبَابٍ  َصَحابِيٌّ ، َعْنهُ الزُّ ، لَهُ ُصْحبَةٌ أَْيضاً ، وِمْن ذُّرِ

 ، األَخيُر َذكره ابُن أَبِي حاتٍم ، ومن الثاني ذُبَابٍ  نِيُّ ، وعبُد الَمِلك بُن َمَرَواُن بِن الحارث بِن أَبيبِن عبد الرحمِن الَمدَ  ذُبَابِ  الرحمِن بِن أَبِي

 : بُن ُمعَاِويَةَ العُْكِليُّ الشاِعُر ، نقله الصاغانيّ  َذبَّابُ : 

:  البَقُّ على الَوْحِش فَتَذُبَُّها بأَْذنَابَِها ، فُجعل فِْعلَُها ِلْليَْوِم ، وفي لسان العربَوِمٌد يَْكثُُر فيه :  ، َكَشدَّادٍ  َذبَّابٌ  يَْومٌ :  ومن المجاز:  وفي األَساس

ُرهُ ، وقيلَ  ذُبَْيبَاءُ  وفي الطَّعَامِ   إِنََّها الذُّنَْيبَاُء ، وستُْذكر في موضعها.:  ، َمْمُدوٌد ، َحَكاهُ أَبو َحنِيفةَ في باِب الطَّعَاِم َولَْم يُفَّسِ

غَاُر ، قاله األَندلسيُّ في َشْرحِ المفّصل ، ونَقله عبُد القادر البغداديُّ في شرح شواهد :  الذُّبَاباتُ : و ل شيُخنَا في شرحهوقا الِجبَاُل الّصِ

 الرضي.

 .الذُّبَابُ  الَمْوِضُع إِذا َصاَر فيه أََذبَّ :  وقال الزّجاج

ً  كفَِرحَ  َذِربَ :  [ذرب]  :  قال َشبِيب يَِصُف إِبِالً  َحدَّ :  ككتِفٍ  َذِربُ  فهو َذَرابَةً و يَْذَرُب َذَربا

ُدٍن وِإيــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــارح  نح بــــــــــــــــــــُ ا مــــــــــــــــــــِ َبهنــــــــــــــــــــ َ  كــــــــــــــــــــَ

ا     هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ ل تح عـــــــــــــَ ـــــــــــــّ ارح  َذراَِبتُ َدب ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــح (5)األَنـ
 

  
، هذا صريٌح في أَن مضارَعه أَيضاً مفتوُح  أََحدَّ :  َكَمنَعَ  الَحِديَدةَ  َذَربَ و ءٍ الَحادُّ من ُكّلِ شيْ :  الذَِّربُ و االْنبَاِر أَْي َحِديَداُت اللَّْسعِ  َذِربَاتُ 

ٌر في كتُِب التَّْصِريِف ،  ِم وال العين ، كما هو ُمقَرَّ والذي في لسان العرب وكتب العين ، وال قائَل به ، والقياس يُنَافِيه ، ألَنه غيُر َحْلِقّي الالَّ

ً  الَحِديَدةَ َكَكتَبَ  َذَربَ  أَنَّ :  للفيوميّ األَْفعَاِل والبُْغيَة ألَبي جعفر ، والمصباح  بَ  أََحدََّها ،:  يَْذُربَُها َذْربا  وقَْوم َمْذُروبَةٌ  ، بالتشديد ، فهي َكَذرَّ

 فهو جمٌع على غيِر قياٍس. أَِحدَّاءُ  أَي ، بالضم ذُْربٌ 

ْربَةُ و ابَةُ الَحِديَدةُ :  الذَِّربَةُ و كالِقْربَِة ، بالَكْسرِ  الذِّ خَّ والفَاِسَدةُ الَخائِنَةُ ، والُكلُّ َراجٌع إِلى :  َزاَد ابُن األَثير اللَِّسان الفَاِحَشةُ الطَِّويلَةُ  السَِّليَطةُ  الصَّ

خاِلٌف لقاِعدتِه ، قال شيُخنَا ، وهذا ال بالَكْسِر ، بهذا الَمْعنَى ، وهو مجاز ، وفيه تأْخيُر الُمَذكَِّر عن المؤنث وهو م ِذْربٌ  وُهوَ  َمْعنَى الِحدَّةَ ،

ه أَنه لّما كانت هذه الصفَة أَْعنِي الِخيَانَةَ في الفَْرجِ ، والصََّخب والسَّاَلَطة الزمةٌ ل لمؤنث غالبةٌ عليه بخالف يَُجاُب عنه ، ويمكُن أَن يَُوجَّ

ْكِر. َم عليه في الذِّ ً  فأَْنَشَده وسلموآلهعليههللاصلىفي الحديث أَنَّ أَْعَشى بَنِي ماِزٍن قَِدم على النبّي :  في لسان العربو الُمَذكَِّر قُّدِ  :  فيها أَبياتا

َربح  ــــــــــــعــــــــــــَ َن ال اِس وَداي  ــــــــــــ  ــــــــــــن َد ال ــــــــــــِّ ي   (6)اَي ســــــــــــــــــــــــــَ
و     كـــــــــــــُ َك َأشـــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــح ةً ِإلـــــــــــــَ َن  ِذرحبـــــــــــــَ  الـــــــــــــذَِّربح مـــــــــــــِ

  
 :  ومنها

بح  رُي اخَلشــــــــــــــــــــــــــَ امــــــــــــِ ي  َمســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ د  رِجــــــــــــح كــــــــــــُ  تــــــــــــَ

ن  و     بح هــــــــــــُ ــــــــــــَ ل نح غــــــــــــَ مــــــــــــَ ــــــــــــِ ٍب ل ــــــــــــِ ال ر  غــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

  
 الِحْرَماِزيُّ وذكر ثعلب عن ابن األَْعرابّي أَنَّ هذا الرجَز لألَْعَوِر بِن قَُراِد بِن ُسْفيَاَن من بَنِي الِحْرَماز ، وهو أَبُو َشْيبَاَن 

__________________ 
 .143( سورة النساء اآية 1)
 .«طريقهم» ( عن النهاية ا وابألصر2)
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 :  يف داير أيب بكر بن كالب ا قا  بعضهم( 3)
 لــــــــــــــــــــــو ال اجلــــــــــــــــــــــدوَب مــــــــــــــــــــــا وردُت ذبــــــــــــــــــــــذاب 

 ال رأيـــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا املـــــــــــــــــــنصــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاو    

  

 )عن معجم البلدان(.
 كغراب وكتاب.:   ( يف إحد  نسخ القاموس4)
 وعرمات بد  ذرابت. .«واستبقار»:  وفيه يف مادة وقر« وابقار» ( اللسان5)
 من دان الناس أي قهرهم عل  الطاعة.:  هو ا اكم والقاضي ا وهو فّعا :  القهار ا وقير:  ( الداين6)
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ُله من:  قا  أَبو منصور َأعحَش  َبيِن ِحرحماٍز ا ُه يف فرحِجَها ا وَأصح َرأََتُه َكىَن هبا عن َفَساِدَها وِخَيانَِتَها ِإاي   َذَربِ  أَراَد ابلذِّرحيَِة امح
اُدَها ا َِعَدِة وهو َفســَ

اَد َمنحِطِقَها ا ِمنح قـَوحهِلم:  كِمعحَدٍة ِمنح َمِعَدٍة ا وقيرَ   َذرِبَة منقوٌ  من بَةِذرح و  امل اهِنَا وَفســَ اَلطَة ِلســَ  أَرَاَد ســَ
 اله أَبو زيد.َعَل  َوزحِن ِعَنٍب ق كِقَربٍ   ِذَربٌ  الُغد ُة ج:  الذِّرحبَةُ و  ِلَسانُه ا ِإذا كان َحاد  اللَِّساِن اَل يـَُباِد َما قَاَ . َذِربَ : 
 : َحِديدٌ :  َذِربٌ  عن كراع ، اْسٌم ال ِصفَةٌ ، وُسمٌّ  السُّمُّ :  كتَُرابٍ  الذَُّرابُ و

بٌ  التَّْحِديُد ، وِسنَانٌ :  التَّْذِريبُ و بٌ  َسْيفٌ و ُمَذرَّ في السُّمَّ ، فإِذا أُنِعَم َسْقيُه أُْخِرَج  (1)أَي نُِقَع  َمْسُمومٌ :  َمْذُروبٌ و َكَكتِفٌ  َذِربٌ و َكُمْعظَّمٍ  َمَذرَّ

 :  ، قال َمْذُروبٌ  فهو َذَرْبتُهُ :  ويَُجوزُ :  فَُشِحَذ ، قال

اً  يــــــــــــــّ َدَة أَرححيــــــــــــــَِ عــــــــــــــح دح كــــــــــــــاَن ابــــــــــــــُن جــــــــــــــَ قــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

َداِء     لـــــــــــــــَ  اأَلعـــــــــــــــح ُروبَ عـــــــــــــــَ ذح انِ  مـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــــِّ

  
ْربُ و وهي بالَكْسر إِْشفَى له يَِخيُط بَِها ِإْزِميُل اإِلسكاف:  كَكتِفٍ  الذَِّربُ و الدَّابَِّة ِمثُْل  ُعنُقِ  ٌء يكوُن في ُعنُِق اإِلْنَساِن أَوشيْ :  كِحْمل بالَكْسر الذِّ

ْربَةِ  الَحَصاةِ ، ْربُ  أَو بالَهاِء ، ِذَربَةٌ  وهي الغُدَّةُ ، قالَهُ أَبو زيد ، وَجْمعُهُ  كالذِّ  ُء البُْرِء.بَِطي بِدِ َداٌء يكوَن في الكَ :  الذِّ

ّمِ َجْمعُ  الذُّْربُ و  َذِربٌ  ِحدَّتُه ، ولسانٌ :  اللَِّسانِ  َذَربُ و ، وقد تَقَدَّم ، (2)أَي أَِحدَّاُء  ذُْربٌ  قَْومٌ :  ، يقال َكَكِتٍف ِلْلَحِديِد اللَِّسانِ  َذِربٍ  بالضَّ

نَاِن ، وقِيلَ :  الذََّرابَةِ  أَصُل َمْعنَى:  ، وقال الراغب َمْذُروبٌ و ِهَي أَْن تُْسقَى السُّمَّ ، وتُْستَعَاُر ِلَطاَلقَِة اللَِّساِن مع َعَدم :  ِحدَّةُ نَْحِو السَّْيِف والّسِ

ةِ ، قال تعالى َخابَِة فَمْذُموٌم ، كالِحدَّ ا بَمْعنَى السَّاَلَطِة والصَّ نقله شيُخنَا ، وعن  (3) (ُقوُكْم ِِبَْلِسَنة  ِحداد  َسلَ ):  اللُّْكنَِة ، وهذا َمْحُموٌد ، وأَمَّ

ُجُل ، إِذا فَُصَح ِلَسانُهُ بَْعَد َحْضَرَمٍة  أَذَربَ :  ابن األَْعَرابيّ   ِحدَّتُه.:  َذَربُهُ و أَي ِحدَّةٌ ، َذَرابَةٌ  َحِديُد الطََّرِف وفيه:  َذِربٌ  ، ولَسانٌ  (3)الرَّ

َكةً  الذََّربُ و  «اللَِّساِن َعلَى أَْهِلي َذِربَ  ُكْنتُ » ، في حديث ُحَذْيفَةَ  اللَِّساِن وبََذاُؤهفََساُد :  ُمَحرَّ

ُجلِ  َذِربَ  قَدْ :  وُهَو َعْيٌب وَذمٌّ. يقال:  أَي فاِسُد اللَِّساِن ، قال:  اللَِّساِن َسِمْعُت أَبَا العَبَّاِس يقولُ  َذِربُ  فاَُلنٌ :  قال أَبُو بَْكٍر في قولهم  ِلَساُن الرَّ

 :  ، إِذا فََسَد ، وأَنشد يَْذَربُ 

رِي أَ   ملَح َأُ  اَبِذاًل ُودِّي وَنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ُم و     كـــــــــــــُ ـــــــــــــح ن ِرَف عـــــــــــــَ يب  َذَريب َأصـــــــــــــــــــــــــــح غـــــــــــــح ـــــــــــــَ (4)ول
 

  
ِدي:  اللَّْغبُ  الشَّتَّاُم الفَاِحُش ، وقال ابن :  اللَِّسانِ  الذَِّربُ :  وِقيلَ الَحادُّهُ ، وُهَو يَْرِجُع إِلَى الفََساِد ، :  اللَِّسانِ  الذَِّربُ :  ُء ِمَن الَكاَلِم ، وقيلَ الرَّ

 :  ، عن ابن األَْعَرابّي ، وأَنشد ِلَحْضَرِمّيِ بِن َعاِمٍر األََسِدّيِ  أَْذَرابٌ  ج ُء الذي ال يُبَاِلي ما قالالفَاِحُش البَِذي:  اللَِّسانِ  الذَِّربُ :  ُشَميلِ 

ــــــــــَ و  ــــــــــَ  بـ ل ُم عــــــــــَ كــــــــــُ ــــــــــُ ت ــــــــــح َويـ دح طــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــَ مح ل كــــــــــُ ــــــــــِ اَلت ــــــــــُ  ل

َن و     مح مــــــــــــــِ يــــــــــــــكــــــــــــــُ ا فــــــــــــــِ ُت مــــــــــــــَ َرفــــــــــــــح  اأَلذحرَابِ عــــــــــــــَ

  
الُخلُِق ،  َذِربُ  فَاَلنٌ :  ومن المجاز:  األَْعيَاِب ، َجْمع َعْيٍب ، وفي األَساس:  على بَلاَُلتِكم أَي على ما فيكم من أَذًى وَعَداَوةٍ ، َوَرَواهُ ثعلب

ْبتُ و ، ، أَي َمفَاِسدُ  أَْذَرابٌ  أَي فاِسُده ، وفيهم ً  َذرَّ َهيَّْجتُه :  فاَُلنا
ُب  (5) بو بيننا (6)، وفاُلن يَُضّرِ  .يُذَّّرِ

ً  الُجرحُ  َذِربَ :  يقال فََساُد الُجْرحِ واتَّساُعهُ :  الذََّربُ  من المجاز ؛و  هو الذََّربُ  أو فََسَد واتََّسَع ، ولم يَْقبَِل البُْرَء والدََّواَء ،:  َذِربٌ  فهو َذَربا

ُجُل ، إِذا فََسَد َعْيُشه ، أَْذَرب:  أَي الُجْرحِ ، أَو المعنياِن متقارباِن ، وعن ابن األَْعَرابيّ  َسياََلُن َصِديِده  َذِربَتْ و فََساُد الَمِعَدةِ :  الذََّربُ و الرَّ

ً  َمِعَدتُهُ  الَمَرُض الذي :  الذََّربُ و ِحدَّتَُها عن الُجوعِ :  الَمِعَدةِ  َذَربُ و ِضدٌّ  وهو اوَصاَلُحهَ  َذِربَةٌ  ، فهي بالضم الذَُّروبَةِ و كالذَّرابَةِ  ، تَْذَرُب َذَربا

لِ  َذَربٌ :  قَالَ  ؟الطَّاُعونُ  َما» عنههللارضيفي حديث أَبي بكر و ، ال يَْبَرأُ  فِي » في الحديثو الُجْرُح إِذا لم يَْقبَِل الدََّواَء ، َذِربَ :  يقال «كالدُّمَّ

 أَْلبَاِن اإِلبِِل وأَْبَواِلَها ِشفَاءُ 

__________________ 
 أُنقض.:  ( اللسان1)
 أحداء. وقوم ُذُرٌب.:  قوم َذرحبٌ :  ( يف اللسان2)
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. والسل  بسرت بقهٍر .. وماٍض وذلك إذا كان يؤثّر  ثري ا ديديقا  لسان حديد حنو لسان صارم :  قا  الراغب 19( سورة األحزاب اآية 3)
 إما ابليد أو ابللسان.

 حصره.:  ( يف اللسان4)
 إذا اهتجته.:  ( يف األساس5)
 .«وفالان يضرب» ( عن األساس ا وابألصر6)
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رِيكِ  «الذ َربِ  ُسُد الداُء الذي يـَعحِرُض لِلحَمِعَدِة َفاَل هَتحِضُم الط عَ :  هو ابلت حح مُتحِسُكه ا كذا يف لسان العرب  (2)وال  (1)اَم وتـَفح
 .(3)بُطُوهُنُمح  لِلذ رِبَةِ  ِشَفاءٌ :  والذي يف اأَلساس

َدأُ :  الذََّربُ و  قََطَر.:  َذَرابَةً  أَْنفُه َذِربَ و نقله الصاغانيّ  الصَّ

 :  اللساِن وِحدَّتِه ، وأَنشد َذَربِ  وليس من:  قاله أَبُو زيد ، وفي الصحاح قال الفُْحشُ :  الذََّربُ و

ينِّ فـــــــــــــــــــــــِإيّنِ  رَتِحح مـــــــــــــــــــــــِ يِن واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح  أَرِحـــــــــــــــــــــــح

ي     ـــــــــــــــِ ل مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــٌر  ـــــــــــــــَح ي قـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ اين  َذِربٌ ث  ِلســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  وقال َعبِيدٌ 

َدقــــــــــاً و  َرَم َمصــــــــــــــــــــــــح اِن َأكــــــــــح يــــــــــَ ــــــــــح تـ َن الــــــــــفــــــــــِ رحٍ  مــــــــــِ  خــــــــــِ

     َ يــــــــح ُت لــــــــَ يــــــــح دح آخــــــــَ ِف قــــــــَ يــــــــح َن الســــــــــــــــــــــ  ُروبِ مــــــــِ ذح  مبــــــــَِ

  
 أَي ليس بفَاِحٍش.:  قال َشمرٌ 

َدةِ أَي (4) بالذََّربِينَ  َرَماهُ وَ  لَْيِن وَكْسِر الُمَوحَّ  .كالذََّربَيَّا والدَّاِهيَِة ، بالشَّّرِ والِخاَلفِ  بتَْحِريِك األَوَّ

 ، عن ابن األَْعَرابِّي. ِطْفلََها َحتَّى يَْقِضي َحاَجتَهُ َحْمُل الَمْرأَةِ :  التَّْذِريبُ و

 : هو فَْعلٌَل ، والصواب أَنَّه تَْفعَُل ، كما قاله الصاغانيّ :  قال ابن دريد ع:  كتَْمنَعُ  تَْذَربُ و

تِِه. اللَِّسانُ :  كِمْنبَرٍ  الِمْذَربُ و  ِلِحدَّ

لَْيِن وتشِديِد التَّْحتِيَِّة كما في الصحاحعلى فَعَلَ  (5) الَذَربَيَّاو كَجَمَزى الذََّربَىو  الذََّربَّىو الشَّرُّ واالْختِاَلفُ :  الذََّربَيَّاو ، العَْيبُ :  يَّا بفَتْحِ األَوَّ

َدةً  َكةً ُمَشدَّ  :  قال الكميت الدَّاِهيَةُ ، كالذََّربِيَّا الذََّربِينُ و والذَّربية ُمَحرَّ

رِّ جـــــــــــــــ نح كـــــــــــــــُ اِت مـــــــــــــــِ اينَ ابآفـــــــــــــــَ ٍب َرمـــــــــــــــَ  انـــــــــــــــِ

او     يــــــــــــ  َربـــــــــــــَ ا ابلــــــــــــذ  هــــــــــــَ يــــــــــــبـــــــــــــُ ِر َوشـــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــح رحُد فــــــــــــِ  مــــــــــــُ

  
ْريَبُ و كِحْذيٍَم ، وبه ضبط المصنف ِطْريََم ، كما :  أَي بكسر أَّوله وسكون ثانيه وفتح التحتيّة ، كذا في أَصلنا ، وفي بعض النسخ كِطْريَمٍ  الذِّ

ألَنه ال ُشْبَهةَ فيه ، ولكن في وزنه بِِطْريََم أَو ِحْذيَم إِشارة لموافقتهما في زيادة وهو الصواب ، :  يأْتي له ، وفي بعضها كِدْرهم ، قال شيُخنَا

 ً ْهُر األَْصفَرُ :  التحتية ، كما ال يخفى ، ويُوجد في بعض النسخ ، كَكِريٍم ، أَي على صيغة اسم الفاعل ، وهو َخَطأ أَو هو األَْصفَُر من  الزَّ

ْهِر وغيِره ، قال األَْسوَ   ُد بُن يَْعفَُر َوَوَصَف نَبَاتاً.الزَّ

ه  تــــــــــــح رًا مجــــــــــــََ فــــــــــــح ــــــــــــَ َبنح  (6)قـ ىت  كــــــــــــَ ُر حــــــــــــَ يــــــــــــح  اخلــــــــــــَ

َي     َرُه َأغحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ بِ زَاهـــــــــــــــــــــــــــِ  ابلـــــــــــــــــــــــــــذِّرحيـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا ، ماو فإِنه َوَرَد  «لَى َحَسِك السَّْعَدانِ َكَما يَأْلَُم أََحُدُكُم النَّْوَم عَ  األَْذَربِّيِ  الصُّوفِ  َعلَى النَّْومَ  لَتَأْلَُمنَّ » عنههللارضيورد في حديث أَبي بكٍر  أَمَّ

بغَْيِر  أََذِريٌّ :  (7)العََرُب ، والِقيَاُس أَن يَقُوَل  (7)هكذا يقوله :  على غير قياٍس ، قال ابن األَثير أَْذَربِيَجانَ  إِلى )*( المنسوب في تَْفسيره أَنه

ِل ، وُكلٌّ قَْد  أَْذِريٌّ :  َراِميٌّ ، وقيل:  ْرُمزْ هُ باٍء ، أَي بالتَّْحِريِك ، كما يقال في النََّسِب إِلى َرامَ  بسكون الذال ، ألَنَّ النسبةَ إِلى الشَّْطِر األَوَّ

 َجاَء.

ساقٌط من بعض  أَْذَربِيَجانَ  إِلى األَْذَربِيُّ : و ذْكُر هذا الكالِم بعَْينِه ُمْستَْدَركاً على المؤلِِّف فراِجْعه ، ثم إِن قوله« أَْذَربَ » وقد تَقَدَّم في:  قلتُ 

حة المتأَخرة ، قال شيخنا وموضعه النُّوُن واألَِلُف ألَنه أَعجمّي ، حروفُه كلها أَصليةٌ ، ولكنه :  النسخ القديمة ، وثابٌت في األُصول المصحَّ

 لب اللباب أَنه بفتح الهمزة والراِء بينهما ُمْعَجَمة.أَهمل ذكره اكتفاًء بالتنبيه عليه هنا ، وقد اختلفوا في َضْبِطِه ، فالذي ذكره الَجاَلُل في 

 :  هكذا جاَء في شعر الشماخ:  قلت

ا  د حـــــــــــــاَ  ُدوهنـــــــــــــََ نـــــــــــــًا وقـــــــــــــَ ا َوهـــــــــــــح رحهتـــــــــــــَُ ذَكـــــــــــــ   تـــــــــــــَ

َر      انَ قــــــــــــُ يـــــــــــجـــــــــــَ اِ   أَذحَربـــــــــــِ ُح وا ـــــــــــَ الـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــَ
َ
(8)امل

 

  
__________________ 
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 ويفسر فيها.:  ( اللسان والنهاية1)
 فال.:  ( النهاية2)
 ليست يف األساس املطبوع. (3)
ِ »:  ( ضـــبرت القاموس4) َرَباح ويف « الذربا ضـــبطه عاصـــم أفندي بفتح الذا  املعجمة وســـكون الراء ببنية التثنية»:  وهبامش املطبوعة املصـــرية« الذ 

 التكملة وامكم واللسان فكاألصر.
َربِي ا»:  ( ضبرت القاموس5)  .«الذ 

 [.نسبةٌ : ] ابلقاموس )*(
(6) ... 
 . تقو ... تقوله:  ( اللسان7)
 «.واجلا »:  وما أثبتناه عن الديون ا ويف معجم البلدان« واخلاد» ( ابألصر8)
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َدةِ ، وزاد في المراصد وْجهاً ثالثاً وهو َمدُّ الهمزة مع فتح « التوشيح» وَزاَد في أَنه بفتح الهمزة والذال المعجمة وسكون الراِء وكسر الُمَوحَّ

العٍ وَخْيَراٍت ال أَعرف الُمهلَّب هذا ، وهو إِْقِليٌم واسٌع ُمشتمٌل على ُمُدٍن وقِ :  ، وقال ياقوت (1)الذال وسكون الراِء ، روى ذلك عن الُمهلَّب 

ُخَويٌّ ، وَسلََماُس ، :  ُمُدنَِهابنواحي ِجباِل العراِق غربّي أَْرِمينِيَةَ ، ِمْن َمْشُهوِر ُمدنِه تِْبِريُز ، وهي قََصبَتَُها ، وكانت قديماً المَراَغة ، ومن 

العُْجَمةُ ، والتَّْعِريُف :  َمَوانَِع من الصَّْرفِ  (2)اْسٌم اجتمعت فيه َخْمُس  وهو:  وأُْرِميَةُ ، وأَْرَدبِيُل ، وَمَرْنُد ، وقد َخِرَب غاِلبَُها ، قال ياقوت

التعريف ُصِرَف ، ألَن هذه  والتَّأَنِيُث والتَّْذِكيُر والتَّْرِكيُب ، وإِْلَحاُق األَِلِف والنُّوِن ، ومع ذلك فإِنه إِذا زالت عنه إِحدى هذه الموانع وهو

ْرِف إِاّل َمَع العَلَِميَِّة ، فإِذا زالت العَلِميّة بََطَل ُحْكُم البََواقِي ، وَمْعنَاهُ األَسباَب ال تكون موانعَ  :  َحاِفُظ بَْيِت النَّاِر ألَنَّ آَذْر بِالفَْهلويَّةِ :   من الصَّ

 .(3)الَحاِرُس :  النَّاُر ، وبايكان

رْ :  بالذال المعجمة المفتوحة الذَّْرنَبُ :  [ذرنب] نَِب اآلتي في الزاي ، وهو طيٌب َمْعُروٌف ، حكاها الزمخشرّي في الفائق ، لغةٌ في الزَّ

 ونقلها غيُره عن الخليل ، اْستَْدَرَكَها شيُخنَا على المصنف.

في  َساَل واتََّصَل َجَريَانُهُ  واْنثَعََب إِذا الَماءُ  اْنَذَعبَ و مثل تََذأَّبَتْهُ ، أَْفَزَعتْهُ  أَي:  أَهمله الجوهرّي وقال الصاغانيّ  الِجنُّ  تََذعَّبَتْهُ :  [ذعب]

 النَّْهِر.

مِّ  الذُّْعبَانُ و ئَاِب ،:  بالضَّ وُهَو أَْن يَتْلَُو بَْعُضُهْم  ، وُمثْعَابِّيَن ، بَمْعنَاهُ  َكأَنَُّهْم ُعْرُف ِضْبعَانٍ  ُمْذَعابِّينَ  َرأَْيتُُهمْ :  قال األَصمعيّ و الفَتِيُّ ِمَن الذِّ

 ً  الَماُء واْنثَعََب ، قُِلبَِت الثَّاُء َذاالً. اْنَذَعبَ  وهذا عندي مأْخوذٌ من:  قال األَزهريّ  ، بَْعضا

ْعِلبَةُ :  [ذعلب] ْعِلبِ  السَّْيرِ  النَّاقَةُ السَِّريعَةُ :  بالَكْسرِ  الذِّ ْعِلبَةِ  قد ُشبَِّهتْ و بغَْيِر هاءٍ  كالّذِ الَخِفيفَةُ ، عن  الَحاَجةُ :  و ِلُسْرَعتَِها النَّعَاَمةُ  وِهيَ  بالذِّ

فٍ و ، الذََّعاِليبُ :  أَبي عبيدة ، والَجْمعُ  ْعِلبُ » في حديث َسَواِد بِن ُمَطّرِ ْعِلبَةُ :  ِهَي النَّاقَةُ السَِّريعَةُ ، وقال خالُد بُن َجنَبَةَ  «الَوْجنَاءُ  الذِّ :  الذِّ

الَجَواُد ،  الَخِفيفَةُ  هي:  ِهَي البَْكَرةُ الَحَدثَةُ ، وقال ابُن ُشَمْيل:  ُرَها وهي نَِجيبَةٌ وقال غيُرهالنَُّوْيقَةُ التي هي َصَدٌع في ِجْسِمَها ، وأَْنَت تَْحقِ 

ْعِلبَةِ  وَجْمعُ   ِذْعِلبٌ  َجَملٌ :  يُقَالُ ال : وَ  َسِريٌع بَاٍق َعلَى السَّْيِر ، واألُْنثَى بالَهاِء ، وأَنكر ابُن ُشميل فقال:  ِذْعِلبٌ  ، وَجَملٌ  الذََّعاِليبُ :  الذِّ

ْعِلبَةُ و  فِيِهَما. كالذُّْعلوبِ  فَتَعَلََّق ، أَيِ الثَّْوبِ  َطَرُف الثَّْوِب أَْو َما تَقَطََّع ِمْنهُ :  الذِّ

ْعِلبُ و  الِقَطُع الُمَشقَّقَةُ.:  ِمَن الِخرقِ  الذِّ

ً  الذُّْعلُوبُ و  :  قَِطُع الِخَرِق ، قال ُرْؤبة:  الذََّعاِليبُ و الِقْطعَةُ ِمَن الِخْرقَِة ،:  أَيضا

مــــــــــَ ح  وُس الشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــُ ل ُه ِإذح رَاَح َمســــــــــــــــــــــــح ــــــــــ  بَن   (4)كــــــــــَ
ُه     نــــــــــح رِحــــــــــًا عــــــــــَ نحســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــبُ مــــــــــُ الــــــــــِ َر ح  َذعــــــــــَ (5)اخلــــــــــِ

 

  
، وأَكثر  ذُْعلُوبٌ :  َواِحُدَها (6) الذََّعاليب:  َما تَقَطََّع ِمَن الثِّيَاِب ، وأَْطَراُف الثِّيَاِب ، وأَْطَراُف القَِميِص يُقَاُل لََها:  الذََّعاِليبُ :  وقال أَبو َعْمٍرو

 :  ما يستعمل ذلك َجْمعاً ، أَنشد ابن األَعرابّي لجرير

ٍث  بــــــــــَ اِت َذا لــــــــــَ اجــــــــــَ لــــــــــَ  ا ــــــــــَ وُن عــــــــــَ دح َأكــــــــــُ قــــــــــَ  لــــــــــَ

م  و     َوِذاين ِإَذا انحضـــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــبُ َأحـــــــــــــــح ـــــــــــــــِ ال ـــــــــــــــذعـــــــــــــــَ  ال

  
ة ِلَما تَقطََّع من  مَّ  :  َمْنِسجِ العْنَكبُوِت قالواْستَعَاَرهُ ذُو الرُّ

ٍة  يـــــــفـــــــَ عـــــــِ اٍع ضـــــــــــــــــــــَ نـــــــَ نح صـــــــــــــــــــــَ ٍج مـــــــِ َنســـــــــــــــــــــح اَء بـــــــِ جـــــــَ  فـــــــَ

وِف     فــــــــــُ اَلِ  الشــــــــــــــــــــــــ  وُس كــــــــــَبخــــــــــح نــــــــــُ ــــــــــَ هح يـ بــــــــــُ الــــــــــِ  َذعــــــــــَ

  
 عن اللِّْحيَانّي ونقله السَّيُوِطيُّ عن ثعلٍب في أََماِليه ، وقد تُْبَدُل البَاُء تاَء في لغة ، كما يأْتي في َمَحلّه. َخلَقٌ :  َذَعاِليبُ  ثَْوبٌ و

__________________ 
دة مفتوحة آذربيجان مبد اهلمزة ا وســكون الذا  فيلتقي ســاكنان ا وكســر الراء مث ايء ســاكنة ا وابء موح:  كما نقله ايقوت  ــــــــــــــــ( قو  املهلب 1)

 وجيم وألف ونون.
 .«مخسة» ( الصواب2)
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قوله حافة بيت النار فصــر القو  يف ذلك أن آذرابيكان له معنيان األو  بلغة الفرس بيت النار للمجوس وأصــر :  ( هبامش املطبوعة املصــرية3)
. فقو  الشـــــارح ال يواف  معىن البلدة .. التر وابيكان الكبارمعناه حافة النار واملعىن الثاين اســـــم بلدة معناه الرتكييب تر العظماء ألن آذر ابلرتكي 

« كذا هبامش املطبوعة  .... بر هو تفســـــــــري ابملعىن األو  الذي هو خارج عن معىن املادة ا وقوله األذريب هي يف شـــــــــفاء الغلير آذري ال أذريب ه
 واملالحة أن هنا  بع  اختالف با النص يف معجم البلدان واألصر.

 مسلوس.:  طبوعة الكويتية( يف امل4)
إال ذعاليب ابلنصب. يعين فَيكون الشطر :  قوله منسرحاً اخل كذا خبطه وابلصحاح أيضاً قا  يف التكملة والرواية»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)

 منسرحاً إال ذعاليب اخلر .:  هكذا
 .«والذعالب» ( عن اللسان والصحاح ا وابألصر6)
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ً  اْنِطالق في اْستِخفاٍء وقَدْ :  التََّذْعلُبو  .تََذْعلََب تََذْعلُبا

، كالُمتََذْلِعِب كما  الُمضَطِجعُ :  الُمتََذْعِلبُ و في اْسِتخفَاءٍ  والُمنَطِلقُ :  هكذا في النسخ والصواب .(1) الَخِفيُف الثِّيَاِب والمنطق:  الُمتََذْعِلبُ و

 يأْتي.

اِلَحةُ  ِهيَ :  ال المعجمة ، أَهمله الجوهرّي ، وصاحب اللسان ، وقال الصاغانيّ بالذ الَمذُكوبَةُ :  [ذكب]  ، عن ابن األَعرابّي. الَمْرأَةُ الصَّ

ُجلُ  اذلَعَبَّ :  [ذلعب] ً  انَطلََق في ِجّدٍ وإِْسَراعٍ :  الرَّ ْكِب :  يّ وكذلَك الَجَمُل ، ِمَن النََّجاِء والسُّْرَعِة ، قال األَغلَُب الِعْجلِ  اذِلْعبَابا َماٍض أََماَم الرَّ

 ُمْذلَِعبِّ 

ْعِلِب ، قال:  الُمْنَطِلُق ، والُمْصَمِعدُّ ِمثْلُه ، قال أَبو منصور:  الُمْذلَِعبُّ و وُكلُّ فِْعٍل ُربَاِعّيٍ ثُقَِّل آِخُره فإِّن تَثِْقيلَه ُمْعتَِمٌد على :  واْشتِقَاقُهُ ِمَن الذِّ

ورَدتَا في أُصوِل الصحاح  َذْلعَبَ و َهاتَاِن التَّْرَجَمتاِن ، أَْعنِي َذْعلَبَ و كالُمْجلَِعّبِ بالِجيِم ، الُمْضَطِجعُ :  ُمْذلَِعبُّ الو َحْرٍف من حروف الَحْلِق ،

إِيراُد  في ترجمٍة واحدة َذْعلََب ، ولم يترجم على َذْلعََب ، لما في اللفظْيِن من التوافُِق ، وِإن تقّدم بعضها أَو تأَخر ، فقوُل المصنفِ 

وليس :  ّي قال في التكملة بعد ما أنشد قوَل األَغلِب العجليّ ، َمَحلُّ تأَّمٍل ، كما ال يَْخفَى ، ثم رأَيت الصاغان الَجْوَهِرّيِ إِيَّاهُ فى َذْعلََب َوَهمٌ 

َوايَةُ   : هذا التركيب موضع ذكر هذه اللغة فيه ، بل موضعه تركيب ج ل ع ب والّرِ

ِب جُمحَلِعبّ   اَنٍج أََماَم الر كح
ُجلُ  أَْذنَبَ  ، وقَدْ  ذُنُوبَاتٌ  أَي َجْمُع الَجْمعِ  ، وجج ذُنُوبٌ :  والُجْرُم والَمْعِصيَةُ الَجْمعُ  اإِلثْمُ :  الذَّْنبُ :  [ذنب] ، وقد قالوا إِنَّ  َذْنبٍ  صاَر َذا:  الرَّ

في مناجاة موسى  عزوجلنا ، وقوله كإِكرام ، قاله شيخُ  إِْذنَابٌ  هذا من األَْفعَاِل التي لم يُْسَمْع لها مْصدٌر َعلَى فِْعِلها ، ألَنَّه لم يُْسمعْ 

 .فِْرَعْونَ  آل من الرجلُ  ذلك وكان ، َعلَْيه فَقََضى السالمعليهنَى به قَتل الرجِل الذي َوَكَزه موسى ع (2) (َذْنب   َعَليَّ  َوهَلُمْ ) السالمعليه

َهاِب أَن األَْذنَابِ  َواِحدُ  معروفٌ  بالتَّْحريكِ  الذَّنَبُ و فَاِء أَنه  الذَّنَبِ  َمأُْخوذٌ ِمنَ  الذَّْنبَ  ونقل شيُخنا عن ِعنَايَِة الّشِ َكة ، وهو الذَّْيُل ، وفي الّشِ ُمَحرَّ

ْذِل ، قال الخفاجيِء الدَّنيمأُْخوذٌ ِمَن الشيْ  َي  يُْشبُههُ  في السماءِ  نَْجمٌ :  الفََرس َذنَبُ و األَْخذُ أَْوَسُع َدائَِرةً ِمن االْشتِقَاقِ :  ِء الَخِسيِس الرَّ ولذا ُسّمِ

 (3)الَخْيِل وهي ْعْشبَةٌ تُْحَمُد  أَْذنَابُ :  ويقَال فيه نَبَات:  الَخْيل َذنَبُ و ، وقد يأْتي الذَّنَبَانُ  وهو نَْبٌت يُْشبُِههُ :  الثَّْعلَب َذنَبُ  من ذلكو به

 ُعَصاَرتَُها ، على التشبيه.

هما الذُّنُبَّىو الذُّنَابَىو دة في الثاني بَضّمِ ِهَما مع تشديد الُمَوحَّ نِبَّىو وفتح النون في األَول وَضّمِ ، األَِخيَراِن عن الَهَجِرّي ،  الذَّنَبُ :  بالَكْسرِ  الذِّ

 :  وأَنشد

املٍِ  نح أُمِّ ســــــــــــــــــــــــــــَ ِ مــــــــــــــِ اح ُرين ابلــــــــــــــبــــــــــــــَ َبشــــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــُ  يـ

م      ّب  َأحــــــــــَ هح  الــــــــــّذنــــــــــِ بــــــــــُ اجــــــــــِ ِ  حــــــــــَ فــــــــــح رت  ابلــــــــــنـــــــــــ   خــــــــــُ

  
 : يُْروى بِِهَما ، وعلى األَول قوُل الشاعر

 الذ اَنَب مَجُوُم الش دِّ َشائَِلُة 
 الفََرِس والعَْيرِ  َذنَبُ و ، الذَّنَبِ  ، وهي أَْكثَُر ِمنَ  َذنَبُه:  الطَّائِرِ  ذُنَابَىو الذَّنَبِ  َمْنبِت:  الذُّنَابَى:  الطَّائِر ، وقيل َذنَبُ :  الذُّنَابَى:  وفي الصحاح

 ذُنَابَىو الفََرِس  َذنَبُ :  يُقَالُ :  ، وعن الفراءِ  (4)بَْعَد الَخَوافِي  ذُنَابَى ، وفي َجنَاحِ الطَّائِِر أَْربَعُ  ذُنَابَى ، فِيِهَما ، أَْكثَُر ِمنْ  َذنَبٌ و ذُنَابَاُهَماو

يَاِشيُّ  ُجلِ  َذنَبُ :  من المجازو ِلْلفََرِس ، نقله شيخنا الذُّنَابَى ِلغَْيِرِه وربََّما اْستُِعيرَ  الذَّنَبو ِلِذي َجنَاحٍ ، الذُّنَابَى:  الطَّائِِر ، والذي قالَهُ الّرِ  الرَّ

َكة َذنَبَاتُُهمو النَّاِس  أَْذنَابُ  َؤساِء ، على الَمثَِل ، وَسِفلَتُُهْم بَكْسِر الفاِء ، ويقال (5) أَتْبَاُعهْم وَسِفلَتُُهمْ  أَي ُمَحرَّ ، أَي  بَِذنَبِهِ  جاَء فالنٌ :  دوَن الرُّ

 ً  :  بأَتْبَاِعه ، وقال الُحطيئةُ يمدح قوما

ُم الــــــــــــــــر أحُس و  وحُم هــــــــــــــــُ ُهــــــــــــــــُم  اأَلذحاَنبُ قـــــــــــــــــَ ريح  غــــــــــــــــَ

ِة وَ     اقـــــــــَ ِف الـــــــــنـــــــــ  وِّي أِبَنـــــــــح نح ُيســـــــــــــــــــــــَ امـــــــــَ بـــــــــَ نــــــــــَ  (6) الـــــــــذ 
  

__________________ 
 واملنطل .:  ( يف القاموس1)
 .14( سورة الشعراء اآية 2)
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 .« مد» ( عن اللسان ا وابألصر3)
 تصحيف.« اخلواد»:  ( يف املطبوعة الكويتية4)
َلتـُُهم.:  ( يف القاموس واللسان5)  وِسفح
 .«. ومن يساوي.. قوم هم األنف:  ( يف مجهرة ابن حزم6)

قريض بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة ا لقب بذلك ألن أابه قريض حنر انقة فقسمها يف نسائه وأعط  ابنه وأنف الناقة هو جعفر بن 
 أنف الناقة.:  فقا  ؟ما هذا:  جعفراً رأس الناقة فبخذ أبنفها فقير له
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 طيئة هذا ، وهم يَْفتَِخُروَن به.وهؤالِء قوٌم من بَِني َسْعِد بِن زيِد َمنَاةَ ، يُْعَرفُوَن ببني أَْنِف الناقِة لقوِل الح

 مآِخيُرها ، على الَمثَِل أَيضاً.:  األُُمورِ  أَْذنَابُ و

 : ِء على أَثِره ، يقالالتَّابع الشيْ :  الذَّانِبُ :  ِمَن الَمَجازِ و

مِّ  َذنَبَهُ يَْذنُبُهُ   : قال الِكالبِيُّ  ثََرهُ فلم يُفَاِرْق أَ  ذُنَابَتَه واتَّبَعَ  تاََلهُ :  بالَكْسرِ  يَْذنِبُهُ و بالضَّ

يعاً و  نـُُبهح َجاَءِت اخلَيحُر مجَِ  َتذح
 : اإِلبِِل ، ال يُفَاِرُق أَثََرَها قال أَْذنَابِ  الذي يكوُن عندَ :  الُمْستَْذنِبُ و ، َذنَبَه تاََل :  كاْستْذنَبَه

َنبَ  (1)ِمثحر اأَلِجرِي  َتذح  الر َواِحاَل  اسح
 ، الذَّنَبِ  أَي وافِِر َشعَرِ  «َذنُوبٍ  كاَن ِفْرَعْوُن َعلَى فََرٍس » في حديث ابن عباسو ، الذَّنَبِ  ، والطَِّويلُ  الذَّنَبِ  الَوافِرُ الفََرُس :  الذَّنُوبُ و

ِه  الذَّنَبِ  َطِويلُ :  وبٌ َذنُ  يَْومٌ :  ، وفي قوٍل آَخرَ  الذَّنَبِ  اَل يَْنقَِضي ، كأَنَّهُ َطِويلُ  الطَِّويُل الشَّرِّ :  ِمَن األَيَّامِ  الذَّنُوبُ و اَل يَْنقَِضي ، يَْعنِي ُطوَل َشّرِ

ُكوِب ، وقولُُهم:  الذَّنَبِ  ، وَرُجٌل َوقَّاحُ  ْرهُ ابُن األَْعَرابّي قال ابُن ِسيده الذَّنَبِ  ُعقَْيٌل َطِويلَةُ :  َصبُوٌر َعلَى الرُّ وِعْنِدي أَنَّ معناهُ أَنََّها :  ، لَْم يُفَّسِ

 ، اَل يََكاُد يَْنقَِضي ، َعلَى الَمثَِل أَيضاً ، كذا في لسان العرب. الذَّنَبِ  الَخْيِل ، وَحِديٌث َطِويلُ  (2)ُكوِب َكثِيَرة رُ 

، قال  الَمألَى هي الدَّْلو فِيَها َماٌء ، أَو هي التي أَو ، َذنَبٌ  العَظيَمةُ َما َكانَْت ، كذا في المصباح ، أَو التي كانَْت لها الدَّْلوُ :  الذُّنُوبُ و

عن اللِّْحيَانّي  (4)أَو قريٌب منه ، كلُّ ذلك مذكوٌر  (3) ءِ ُدوَن الَملْ  هي التي يكون الماُء فيها أَو وال يقال لها وهي فَاِرَغةٌ ،:  األَزهريّ 

يت ّكِ اج ، وقال ابن الّسِ جَّ  :  قال أَبو ذُؤيب الَحظُّ والنَِّصيبُ :  الذَّنُوبُ :  من المجازو تَُؤنَُّث وتُذَكَُّر ، الذَّنُوبَ  إِنَّ :  والزَّ

اٌت  بــــــــــــــــــَ الــــــــــــــــــِ ااَي غــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ
َ

ُرَ  واملــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــَ

ا     هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ يِن َأٍب مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ رِّ ب كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِ وبُ ل ـــــــــــــــُ  َذن

  
 بمعنى الذَّنُوبُ  قَد يُْستَعَارُ و كِكتَاٍب ، حكاه الفَيُّومّي ، وأَغفله الجوهريّ  ِذنَابٌ و ، كقَلُوٍص وقَاَلئِص َذنَائِبُ  الَكثِيرُ و ، أَْذنِبَةٌ  في أَْدنَى العََددِ  ج

 :  قال أَبُو ذؤيب القَْبرِ 

ُت  نــــــــح كــــــــُ وبَ فــــــــَ تح  َذنــــــــُ لــــــــَ َبســــــــــــــــــــــ  ــــــــَ ا تـ مــــــــ  ِر لــــــــَ ئــــــــح  الــــــــبــــــــِ

ِدي و     اعـــــــِ ُت ســـــــــــــــــــــَ دح اين َوُوســـــــــــــــــــــِّ فـــــــَ ُت َأكح ـــــــح رحبِل (5)ســــــــــــــُ
 

  
 :  وقد اْستَْعَملََها أَُميَّةُ بُن أَبِي َعائٍِذ الُهَذِليُّ في السَّْيِر فقاَل يَِصُف ِحَماراً 

 َ اح حــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح ا انـ وبَ ِإَذا مــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ا  َذن  اِ ضــــــــــــــــــــــــــــَ

ا ِ     جــــــــــــَ رِيــــــــــــُغ الســــــــــــــــــــــــــِّ يــــــــــــٌف فــــــــــــَ اَش َخســــــــــــــــــــــــــِ  رِجــــــــــــَ

  
في َكالِم العََرِب على ُوُجوٍه ، ِمْن ذلك قولُه  الذَّنُوبُ : و ِمْن َعْدٍو جاَءِت األُتُُن بَخِسيٍف ، وفي التهذيب بَذنُوبٍ  إِذا َجاَء َهَذا الِحَمارُ :  يقول

ْلُو العَِظيَمةُ ، ولكنَّ العرَب :  في َكاَلِم العََربِ  ذَّنُوبُ ال:  وقال الفراءُ  (6) (فَِإنَّ ِللَِّذيَن ظََلُموا َذنُوابً ِمْثَل َذنُوِب َأْصحاِِبِمْ )تعالَى  الدَّ

 :  تَْذَهُب بِه إِلى النَِّصيِب والَحّظِ ، وبذلك فَسََّر اآليةَ ، أَي َحظًّا ِمَن العََذاِب كما نََزَل بالذين من قبلهم وأَنشد

ا  وبٌ هلــــــــــــــــــــــََ مح  َذنــــــــــــــــــــــُ كــــــــــــــــــــــُ وبُ ولــــــــــــــــــــــَ   َذنــــــــــــــــــــــُ
مح     كــــــــــــُ لــــــــــــَ ــــــــــــَ مح فـ تــــــــــــُ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ِإنح أَبـ يــــــــــــُب فــــــــــــَ لــــــــــــِ (7)قــــــــــــَ

 

  
قال  اأْلَْليَةُ والَمآِكمُ  الذَّنُوبُ  أَو ، (8)ُهَو ُمْنقََطُع الَمتِْن وأَْسفَلُه :  وقِيلَ  لَْحُم الَمتنِ :  الذَّنُوبُ  َمتْنِِه ، َذنُوبِ  َضَربَهُ على:  من المجاز قولُُهمو

 : األَْعَشى

َها وَ  ِ والَكَفرُ  َذنُوبُ ارحَتج  ِمنـح َوح
 امل

 من ُهنَا وُهنَا. الَمتْنَانِ :  الذَّنُوبَانِ و

نَابُ و خَ  بَِذنَبِهِ  البَِعيِر إِلى َحقَبِِه ِلئاَلَّ يَْخِطرَ  َذنَبُ  َخْيٌط يَُشدُّ به:  َكِكتَابٍ  بالَكْسرِ  الذِّ  ، نقله الصاغانّي. (9) َراِكبِهِ  ثَْوبَ  فَيُلَّطِ
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نابُ و ِذنَابٌ  هُ ، وَجْمعُهآِخرُ :  ءٍ ُكّلِ شيْ  َذنَبُ و ُره:  ءٍ ِمْن ُكّلِ شيْ  الذِّ  : قال َعِقبُهُ وُمَؤخَّ

__________________ 
قوله مثر األجري اخل قا  يف التكملة متعقباً الصحاح وهو تصحيف والرواية شر األجري ويرو  شد ابلدا  والشر »:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)

 .«الطرد والرجز لر بة
 .«ركاب» ( عن اللسان ا وابألصر2)
 ِء.املِرح :  ِملحِئها. ويف الصحاح:  ( يف اللسان3)
 مذّكر عند اللحيا. ا وهو ما يقتضيه السيا  اآيت.:  ( يف اللسان4)
 ( استعار الذنوب للقرب حا جعله بئراً.5)
 .59( سورة الذارايت اآية 6)
 فلنا القليب.:  ( اللسان7)
 له وأسفله.وأو :  ( اللسان8)
 لطر بذنبه ا فيمأَل راكبه.:  ( ويف اللسان9)
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َدُه و عــــــــــــــح ذح بـــــــــــــــَ ِذاَنبِ أَنحخــــــــــــــُ ٍ   بــــــــــــــِ يــــــــــــــح   (1)عــــــــــــــَ
امُ     نـــــــــــَ ُه ســـــــــــــــــــــــــَ َ  لـــــــــــَ يـــــــــــح ِر لـــــــــــَ هـــــــــــح ب  الـــــــــــظـــــــــــّ  َأجـــــــــــَ

  
نَابُ و بِِذنَابٍ  َمْن لَكَ :  وقالوا والدَّْهِر  والنَّْهرِ  الَواِدي َذنَبَة من المجاز َرِكَب الَماءُ و ، َذنَائِبُ  ج ، على التشبيه بذلك َمِسيُل َما بَْيَن ُكّلِ تَْلعَتَْينِ  الذِّ

َكةً ، ّمِ ويُْكَسرُ  ذُنَابَتهو ، ُمَحرَّ َكةً ، عن الصاغانّي ، َذنَبُهُ و بالَكْسِر ، ِذنَابُه وكذا ، بالضَّ :  َذنَبَتِه بالكْسِر عن ثعلٍب أَْكثَُر من ابَتُهِذنَ و ُمَحرَّ

مِّ  الذُّنَابَةُ :  هو الَمْوِضُع الذي يَْنتهي إِليه َسْيلُه ، وقال أَبو عبيد:  آِخُرهُ ، وفي التكملة:  ، وفي بعض النسخ أََواِخُرهُ  الَواِدي  ذَنَبُ :  بالضَّ

 .ذَنَائِبُ :  الَواِدي ذُنَابَةِ  الدَّْهِر ، أَي في آِخِرِه ، وَجْمعُ  َذنَبِ  ن ذلك علىَمآِخيُرَها ، وكا:  التِّاَلعِ  أَْذنَابُ و وَغْيِره ،

مِّ  الذُّنَابَةُ و  أَْنفُها.:  ِمَن النْعلِ  الذُّنَابَةُ و وقد تقّدم ، كالذَّانِبِ  التَّابُِع ،:  بالضَّ

ُرَها.:  َذنَبَُهاو بَكْسِرِهَما ِذنَابَُهاو العَْينِ  ِذنَابَة:  ومن المجاز  ُمَؤخَّ

نَابَةُ و احِ ِلَرُجلٍ  َوْجُههُ :  بالَكْسِر ، ِمَن الطَِّريقِ  الذِّ  الطَِّريِق ، يَْعنِي َوْجَههُ. ِذنَابَةَ  إِنََّك لَْم تُْرَشدْ :  حكاه ابن األَْعرابّي ، وقال أَبُو الَجرَّ

يَْعنِي َعلَى قَْصِد َطِريٍق ، َواصل  «أَْهِلهِ َطِريٍق فَُهَو ِمْن  ذُنَابَى َمْن َماَت َعلَى» وفي الحديث
(2). 

نَابَةُ و ِحمُ :  الذِّ  : القََرابَةُ والرَّ

مِّ  الِعيِص  ذُنَابَةُ و  ع.:  بالضَّ

ُرَها.:  البُْسَرةِ وَغْيِرَها من التَّْمرِ  َذنَبُ و  ُمَؤخَّ

ً  البُْسَرةُ  َذنَّبَتِ  من المجازو :  قِيلَ  َذنَبَِها إَِذا بََدْت نَُكٌت ِمَن اإِلْرَطاِب في البُْسِر ِمْن قِبَلِ :  قال األَصمعيّ  َذنَبَِها قِبَلِ  نْ َوكَّتَْت مِ  ُمَذنِّبَةٌ  فهي تَْذنِيبا

ٍث. ُمَذنِّبٌ  أَيِ البُْسرُ  وهو (3) َذنَّبَ   كُمَحّدِ

، وهذه نَقَلَها الصاغانّي  ويَُضمُّ  ، َذنَبِهِ  بََدا فيه اإِلْرَطاُب من قِبَلِ البُْسُر الذي قد :  التَّْذنُوبُ :  بالفَتحِ وتاؤه زائدةٌ وفي لسان العرب تَْذنُوبٌ و

َطبُ :  عن الفراِء ، وحينئٍذ يحتمُل َدْعَوى أََصالَتَِها ، وقال األَصمعيّ   :  قال تَْذنُوبَةٌ  أَي َواِحَدتُهُ بَِهاءٍ  التَّْذنُوبُ :  والرُّ

بــــــــــــــــــوِب  وحَط َأاَب  ــــــــــــــــــَح ِ  الــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــَ

ِذي إِ     ــــــــــــِ َ  ب ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ــــــــــــَغضــــــــــــــــــــــــــَ  ل وبِ ن  ال ــــــــــــُ ن ذح ــــــــــــَ  ت

  
ِمَن البُْسِر  الُمَذنِّبَ  َكاَن يَْكَره» في الحديثو ، تَْذنُوبَةٌ  ، وهي تَْذنُوبٌ :  ، وهي لُغَةُ بَنِي أََسٍد ، والتَِّميِميُّ يقولُ  بِتُْذنُوبٍ  َجاَءنَا:  وعن الفراءِ 

 ً في حديث ابن و (5) «ِمَن البُْسِر إَِذا أََراَد أَْن يَفتِضخه (4) التَّْذنُوبَ  َكاَن اَل يَْقَطعُ » في حديث أَنٍَس و ، «َمَخافَةَ أَن يَُكونَا َشْيئْيِن فيكوَن َخِليطا

ً  (6)أَْن يُْفتََضَخ  بالتَّْذنُوبِ  كاَن اَل يَرى» الُمَسيِّبِ   وأَْطَرافِِه. بأَْذنَابِهِ  َكاَلَمهُ تَعَلَّْقت َذنَّْبت:  ، وِمَن الَمَجازِ  «بَأْسا

ً  أِلَنَّ لََها الِمْغَرفَةُ :  وَضبََطهُ في األَساس كَمْقعَدٍ  الِمذنَبَةُ و كِمْنبَرٍ  الِمْذنَبُ و  :  ، قال أَبو ذُؤيب الهذليّ  َمَذانِبُ  والَجْمعُ  الذَّنَبِ  أَْو ِشْبهَ  َذنَبا

ا و  يـــــهـــــــَ َداِن فـــــِ يـــــــح َن الصـــــــــــــــــــ  وٌد مـــــِ بُ ســـــــــــــــــــُ َذانـــــــِ  الـــــن   مـــــــَ

ا    اُرهـــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــُ ا نـ هـــــــــــَ دح فـــــــــــِ تـــــــــــَ اِر ِإَذا ملَح َنســـــــــــــــــــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــــَ

  
ْيَدانُ  مِّ « * نَُضارٌ َمَذانِبٌ » القُُدوُر التي تُْعَمُل ِمَن الِحَجاَرةِ ، ويُْرَوى:  الصَّ في أَشعار  َشَجُر األَثِْل ، وبالكسر الذََّهُب ، كذا:  ، والنَُّضاُر بالضَّ

 الُهذليّين.

 يَْمنَع (7)َحتَّى يَرَكبََها هللاُ بالَماَلئَِكة فال » في حديث ُحَذْيفَةَ و التَّْلعَِة ، َذنَبُ :  َما بَْيَن التَّْلعَتَْيِن ، ويقال ِلَمِسيِل َما بَْيَن التَّْلعَتَْينِ  َمِسيلُ :  الِمْذنَبُ و

أََسافِلَُها ، وفي :  َمَذانِبَُهاو األَْوِديَةِ  أَْذنَابُ و لَْيَس بَِخّدٍ واِسعٍ ، َمِسيٌل في الَحِضيِض  الِمْذنَبُ و الَماِء إِلَى األْرِض ، أَو ُهَو َمِسيلٌ  «تَْلعَةٍ  َذنَبَ 

ْوَضِة  َكَهْيئَِة الَجْدَولِ :  ةَ وقال أَبو حنيفَ  الَجْدَولُ :  الِمْذنَبُ و َمِسيُل َماٍء في الَحِضيِض والتَّْلعَِة في السَّنَدِ :  الِمْذنَبُ :  الصحاح يَِسيُل َعِن الرَّ

ُق ماُؤَها فيَها ، والتي يَِسيُل عليها الماءُ  إِلى َغْيرَها (8) بَمائَِها  : أَْيضاً ، قال امرؤ القيس ِمْذنَبٌ :  فَيُفَرَّ

__________________ 
 بذانب عيٍش.:  ( يف الديوان1)
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 وأصر الذانيب منبت ذنب الطائر.:  والعبارة يف النهاية( كذا ابألصر ا وفيه تصحيف ونقص ا 2)
 قد ذن بت.:  ( اللسان3)
 .«الذنوب» ( عن النهاية ا وابألصر4)
 .«يفتضحه» ( عن النهاية وابألصر5)
 .«يفتضح» ( عن النهاية ا وابألصر6)
 وما أثبتناه عن النهاية.« بيدي فال مينض فليحررقوله ليمنض يف النهاية الجي »:  هبامش املطبوعة املصرية« وليمنض» ( ابألصر7)
 ما ها.:  ( يف اللسان8)
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ا و  اهتــــــــــــَِ نــــــــــــَ ريحُ يف وُكــــــــــــُ ِدي والــــــــــــطــــــــــــ  تــــــــــــَ دح َأغــــــــــــح  قــــــــــــَ

رِّ وَ     ـــــــــَ  كـــــــــُ ل رِي عـــــــــَ َد   ـــــــــَح ـــــــــ  ـــــــــن اُء ال بِ مـــــــــَ ـــــــــَ ن ذح  مـــــــــِ

  
 ما َخُشَن من األَْرِض. (2)وَمَجاِرَي ، والِخشاُن  َمَذانِبَ  عَلُوا لهأَي جَ  (1) «ِخَشانَهُ  َذنَبُواو» في حديث َظْبيَانَ و وُكلُّهُ قَِريٌب بَْعُضهُ ِمن بَْعٍض ،

نَابَةِ و كالذُّنَابَةِ  ّمِ والَكْسِر ، الذِّ  ، عن ابن األَْعَرابّي. الطَِّويلُ  الذَّنَبُ :  الِمْذنَبُ و بالضَّ

يَتَنَافَُس أَْهُل الَمِدينَِة بَسْيِلِه َكَما يَتَنَافَُسوَن بَسْيِل َمْهُزوٍر ، كذا قاله ابن األَثِير ، ونقله في اْسُم واٍد بالَمِدينَِة يَِسيُل بالَمَطِر ، :  كأَُحْيِمرٍ  ُمَذْينِبٌ و

 لسان العرب ، واستدركه شيخنا.

َكةً  الذَّنَبَانُ و يهِ  ُمَحرَّ الَوَرِق ،  (2)بالتَّْحِريِك نِْبتَةٌ َذاُت أَْفنَاٍن ِطَوال ُغْبِر  الذَّنَبَانُ :  وقيل« الثَّْعلَبِ  َذنَبَ » نَْبٌت َمْعُروٌف ، وبَْعُض العََرِب يَُسّمِ

لَهُ َجَزَرةٌ  ُعْشبٌ :  الذَّنَبَانُ :  يفةوتَْنبُُت في السَّْهِل على األَْرِض ال تَْرتَِفُع ، تُْحَمُد في الَمْرَعى ، وال تَْنبُُت إِاّل في عاٍم َخِصيٍب ، وقال أَبو حن

ْيَرةٌ َغْبَراُء تَْجُرُسَها بَاٌن ُمثِْمَرةٌ من أَْسفَِلَها إِلى أَْعاَلَها ، وله َوَرٌق ِمثُل َوَرِق الطَّْرُخوِن ، وهو نَاجٌع في السَّائِمِة ، وله نُوَ ال تُْؤَكُل ، وقُضْ 

 :  القَاَمِة تُْشبُِع الثِّْنتَاِن منه بَِعيراً ، قال الراجز (3) [نصف]النَّْحُل ، وتَْسُمو نَْحَو 

و   ضح حــــــــــــــَ بــــــــــــــُ ٍب ِإىَل ضـــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــِ ا مــــــــــــــن عــــــــــــــَ  َزهــــــــــــــَ

انٍ يف     بــــــــــــــَ ضح  َذنـــــــــــــــَ فــــــــــــــِ قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح يــــــــــــــٍ  مــــــــــــــُ بــــــــــــــِ  ويــــــــــــــَ

  

 يف رُُفوِض َكإِل َغريحِ َقِشضح و 

ْمِل ، وُهَو يَْنبُُت على َساٍق وَساقَْيِن ، كالذَُّرةِ  له ُسْنبٌُل في أَْطَرافِهِ  أَْو نَْبتٌ   (4) َواِحَدتُهُ بَِهاءٍ  وقُُضٌب َوَوَرٌق ، وَمْنبِتُه بكل مكاٍن ما َخاَل ُحرَّ الرَّ

ٍد الَحْذلَِميُّ   : قال أَبُو ُمَحمَّ

َتِظر  رَاِعيهح  َذنـََبانٍ يف   َيسح
 ماٌء بالِعيِص.:  الذَّنَبَانُ و

نَابَةُ و عن أَبي حنيفةَ ، حتَّى تَْسقَُط. َحبَّةٌ تَُكوُن في البُّرِ تُنَقَّى ِمْنهُ  وهي كالغُبَْيَراءِ  (5)َمْمُدوَدةٌ  الذُنَْيبَاءُ و ،  الذُّنَابَةُ و ، الذَّنائبُ و بالَكْسِر ، الذِّ

مِّ  نَابُ و ، الذَّنُوبُ و الذَّانِبُ و بالضَّ يّ  (6) َمَواِضعُ  الذِّ  موضٌع بِنَْجٍد ، هو َعلَى يََساِر طِريِق َمكَّةَ ، قال ُمَهْلِهُل بُن َربِيعَةَ. ئِبُ الذَّنَا:  قال ابن بَّرِ

ٍب  يـــــــــــح لـــــــــــَ نح كـــــــــــُ ُر عـــــــــــَ ابـــــــــــِ قـــــــــــَ َ
َش املـــــــــــ بـــــــــــِ وح نـــــــــــُ لـــــــــــَ ـــــــــــَ  فـ

ربَ     خــــــــــــــــح تــــــــــــــــُ بِ فـــــــــــــــــَ اَنئــــــــــــــــِ (7)َأي  زِيــــــــــــــــِر  ابلــــــــــــــــذ 
 

  
ً « الصحاح» وبيت  :  له أَيضا

ُك  بِ فـــــــــــــِإنح يـــــــــــــَ اَنئـــــــــــــِ ي  ابلـــــــــــــذ  لـــــــــــــِ يـــــــــــــح اَ  لـــــــــــــَ  طـــــــــــــَ

دح     قـــــــــَ ـــــــــَ ريِ فـ ـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــِ ِر ال ـــــــــح ي ـــــــــ  ـــــــــل ـــــــــَ  ال ل ي عـــــــــَ كـــــــــِ ـــــــــح  أَب

  
وفيها منازل َربِيعةَ ثم منازل بني َوائٍل ، وقال  (9)ِلْلُمْصِعِد إِلى َمكَّةَ وبه قَْبُر ُكلَْيٍب  (8)عن يََساِر فَْلَجةَ  الذَّنَائِبُ :  قالوا:  وفي كتاب أَبي ُعبَْيد

 :  المذانب لبيد ، شاهد

َواِد أَ  ِن اخلـــــــــــــَ ـــــــــــــدِّمـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ال ل مح عـــــــــــــَ مـــــــــــــِ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــُ  ملَح تـ

ا ِ     فــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــُ ــــــــــــال ِب ف ــــــــــــِ اق ــــــــــــَ ن
َ

مــــــــــــَ  ابملــــــــــــ ــــــــــــح ل  ِلســــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  (10) الذنوب وقال َعبِيُد بُن األَْبَرِص ، شاهد

وُب  حــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح ِه مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ نح َأهــــــــــــــــح َر مــــــــــــــــِ فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  أَقـ

اُت     يـــــــــــــــ  بـــــــــــــــِ طـــــــــــــــَ وبُ فـــــــــــــــالـــــــــــــــقـــــــــــــــُ نـــــــــــــــُ (11) فـــــــــــــــالـــــــــــــــذ 
 

  
ا نَابُ  وأَمَّ قالَه أَبُو  ِمَن البُُرودِ  َضْربٌ :  وياُء النِّْسبَِة متروكة َكُزبَْيِرّيٍ  الذُّنَْيبِيُّ و ةَ بِن َعْوٍف َغِزير الماِء َكثِيُر النَّْخلِ َكِكتاٍب فهو َواٍد ِلبَنِي ُمرَّ  الذِّ

 :  الَهْيثَِم وأَنشد
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ُه  رِفـــــــــُ عـــــــــح اُروِ  نــــــــــَ ِة الـــــــــفـــــــــَ نـــــــــ  نح ســـــــــــــــــــــــُ َ  مـــــــــِ بـــــــــح  ملَح يــــــــــَ

يب ِإال      يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ نـ لــــــــــــــــَ ُ  الــــــــــــــــذ   وِإال  الــــــــــــــــدِّر ُة اخلــــــــــــــــَ

  
ه بالهمزة ، وغيُرهُ بغيِرها ، وهو:  ، قال شيخنا َذانَبَتْ  وقَدْ  ُمَذانِبٌ  فَرسٌ :  عن أَبي ُعبَْيَدةو  َضبََطه الصاغانّي بخّطِ

__________________ 
 خشانة.:  ( يف النهاية1)
 واخلشان.:  ( يف النهاية2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 وردت العبارة يف اللسان ابملؤنث ابعتبار أهنا عشبة.( 4)
 مضمومة الذا  مفتوحة النون ممدودة.:  ( يف اللسان5)
 ( انظر معجم البلدان.6)
 .«قوله فتخرب كذا خبطه والذي ذكر يف كتب النحو فيخرب ابلياء»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
 .«وجلة» ( عن معجم البلدان ا وابألصر8)
 وسو  الذانئب قرية دون زبيد من أرض اليمن وبه قرب كليب وائر.:  معجم البلدان( يف 9)
نُوُب.:  ( ضبطت يف معجم البلدان10)  الذ 
قوله فالقطينات كذا خبطه والذي يف التكملة فالقطبيات مضبوطاً »:  هبامش املطبوعة املصرية« فالقطينات» ( عن معجم البلدان ا وابألصر11)

 «.القاف وفتح الطاء وكسر الباء وتشديد الياء التحتية ولعله الصوابابلقلم بضم 
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ُقحِ  ِإذا:  الظاهرُ  ِ من ابطنٍ  َوَقَض َوَلُدَها يف الُقحح ِ ا هو ُملحتَـَق  الَورَِكاح م َتاح قحيِ  ِبضــــَ  الذ َنبِ  وارحتـََفَض َعجحبُ  وَداَن ُخُروُج الســــِّ
اِ  ِر السِّ قحُي بَكسح َوتُه ا والسِّ َمَلِة هكذا يف النسخ الجي أبَيدينا ا ومثله يف لسان العرب ا وضبطه شيُخنا بكسر  وُعكح ُهح

امل
َفُر ا:  العا املهملة ا قا   .«ِبَذنَِبه يـَعحُسوُب الدِّينِ  َضَربَ » (1)يف حديث َعليٍّ كر م  ُ وجهه و وهو ِجلحدة فيها ماٌء َأصح

َربَ :  أبَتـحَباِعه ا ويقا  أَيضـــــاً  (3)َأي ســـــاَر يف اأَلرحِض ذاهباً  (2) َنا :  ا ومن اجملاز أَقَاَم وثـََبتَ :  ِبَذنَِبهِ  فالنٌ  ضـــــَ أَقَاَم أبَرحضـــــِ
ُله يف اجلَرَاِد ا َذنـََبهُ  وَغَرزَ  َب َ  ا ِإذا الرِّيحِ  َذَنبَ  فالنٌ  رَِكبَ :  العرُب تقو ُ و  ا َأي اَل َيربحَح ا وَأصــــــــــــــح َر ســــــــــــــَ ا َمبحِنينا   فـََلمح يُدح

ُهوِ  ا وهو جماز ومن اجملاز أَيضاً  :  ومن اجملاز أَيضاً  (4)َمبحُخوس  َرِضَي حِبَةٍّ اَنِقصٍ  ِإَذا الَبِعريِ  َذَنبَ  رَِكبَ  يـَُقوُلونَ :  للَمجح
ِساَ  ِسَا َوَول تحهُ  (5)َجاَوَزَها ا وأَرحَب :  َذنَباً  وىل  اخَلمح  َكمح أََت  َعَليحكَ :   قلُت للِكاَليبّ :  ا قا  ابن اأَلعحرَايبّ  نـَبَـَهاذَ  َعَل  اخَلمح

ونَ :  فقا :  ســُ َنهُ  َذنـََبها َقدح َول تح ِد اخَلمح بِّ  َذَنب ا هذه حكايُة ابِن اأَلعحرايّب ا واأَلو  حكايُة يعقوَب ا وبـَيحيِن وبـَيـح الضــ 
رَتحَخ  (6)ا ِإَذا تـََعاَرَضا  ُبُه ا وكر  ذلك جماز.:  يخِ الش   َذَنبُ  ا واسح  َفرَت َشيـح

. تَمَّ :  األَْمرُ  اْستَْذنَبو  واْستَتَبَّ

َكةً  الذَّنَبَةُ و َرةَ :  ُمَحرَّ  كان ِلغَنِّيٍ ثم صار لتَِميٍم. وأَُضاخَ  بكسِر الهمِزة وتشديِد الميمِ  َماٌء بَْيَن إِمَّ

 بِن كعٍب. َماٌء ِلبَنِي ُعقَْيلِ :  الُحلَْيفِ  َذنَبُ و

 التَّْمَساحِ ِمْن قَُرى البَْهنََسا. َذنَبُ و

وذلَك إِذا أَْفَضَل منها َشْيئاً  ِعَماَمتِهِ  َذنَّبَ  الُمْعتَمُّ  تََذنَّبَ :  من المجازو ، َذنَبِهِ  ، أَو َجاَءه من ذُنَابَتَه كأَنَّه أََخذَ  أََخَذهُ :  الطَِّريقَ  تََذنَّبَ  من المجازو

 .نَبِ كالذَّ  فَأَْرَخاهُ 

َم ، كذا في األََساس.:  َعلَى فاَُلنٍ  تََذنَّبَ و  (7)ِعْنَد :  وقال الَجْوَهِريّ  الذي يكوَن في آِخِر اإِلبِلِ :  كالُمْستَْذنِبِ  ِمَن اإِلبِلِ  الُمَذانِبُ و تََجنَّى وتََجرَّ

 اإِلبِل. أَْذنَابِ 

ثٍ  الُمَذنِّبُ و دُ التي تَِجُد ِمَن :  الضَّبُّ ، و:  كُمَحّدِ  .َذنَبََها الطَّْلِق ِشدَّةً فتَُمّدِ

باِب  التَّْذنِيبُ :  في لسان العرب فَاَد ، قال الشاعر (8)للّضِ  : والفََراِش ونحِو ذلك إِذا أََراَدِت التَّعَاُظَل والّسِ

َباِب ِإَذا َ  تح  نِيبِ ِمثحَر الضِّ  بَِتذح
بَاُب إَِذا أََراَدِت التَّعَاُظَل والبَْيَض فَغََرَزتْ  َذنَّبَ و ِمْن أَْدنَى الُجْحِر ، َوَرأُْسه في  َذنَبَهُ  أَْخَرجَ :  الضَّبُّ  َذنَّبَ و ، أَْذنَابََها الَجَراُد والفََراُش والّضِ

ً  َمْن يُِريُدهُ ِمْن ُمْحتَِرٍش أَْو َحيٍَّة ، وقَدْ  بَِذنَبِهِ  إَِذا َضَربَ  ُمَذنِّبٌ  إِنََّما يقال للضَّبِّ :  ، قال أَبو منصور (9)َداِخِله ، وذلك في الَحّرِ  إِذا  َذنََّب تَْذنِيبا

 فَعََل ذلَك.

 ال الشاعر.ق« لَوْ  بِِذنَابِ  َمْن لَكَ » ، ومن أَمثالهم َذنَبِهِ  قَبََض َعلَى:  الَحاِرشُ  َذنَّبَهُ : و ، وفي األََساس الذَّنَبِ  َطِويلُ :  أَْذنَبُ  َضبُّ وَ 

ِدي َأخـــــــــــــــًا  هـــــــــــــــح نح يــــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ ِذاَنبِ فـــــــــــــــَ وٍّ  لـــــــــــــــِ  لـــــــــــــــَ

ارُ     َوُه فـــــــــــــــــــــــــإن  َ  جـــــــــــــــــــــــــَ َبرحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  واستشَهَد عليه شيُخنَا بقول الشاعر

نح  ُت مـــــــــــِ قـــــــــــح لـــــــــــ  عـــــــــــَ ـــــــــــَ يِن  أَذحاَنبِ تـ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح يـ ـــــــــــلـــــــــــَ وٍّ ب ـــــــــــَ  ل

ضُ و     فــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ َ  يـ يــــــــــح ــــــــــَ ٌة ل بــــــــــَ ــــــــــح يـ وٍّ خــــــــــَ لــــــــــَ ٌت كــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ  ل

  
 َمَضى. (10) [قد]تَلَهََّف َعلَى أَْمٍر :  األَْمرِ  َذنَبَ  اتَّبَعَ :  ومن المجاز
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ّي في :  ِشْبهُ الُمَخاِط يَقَُع ِمْن أَنُوِف اإِلبِِل ، وقال شيُخنَا:  الذُّنَابَى:  ومما في الصحاح نْقالً عن الفراءِ  ولعل المصنّف اعتمد ما ذكره ابن بَّرِ

على شيخنا  (11)َخّطِ الجوهرّي ، وهو تصحيٌف ، والصحيح الذُّنَانَى بالنون ، وهكذا قََرأَه هكذا في األَصل ب:  فإِنه قال:  َرّده وعدِم قَبُوله

ٍد األَْزدّيِ ، مأْخوذٌ من الذَّنِيِن ، وهو  أَبِي أَُساَمةَ ُجنَاَدةَ بِن ُمَحمَّ

__________________ 
 لك.فإذا كان ذ:  قا :  وذكر فتنة تكون يف آخر الزمان:  ( زيد يف النهاية1)
 فتجتمض الناس.:  ( كذا ابألصر والنهاية ا وزيد يف اللسان2)
 ومل يعرّج عل  الفتنة.» وزيد فيه« مسرعاً.»:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية3)
 .«منحوس» ( عن األساس ا وابألصر4)
 وأرمي.:  ( يف اوساس5)
 ِإذا تعاداي.:  ( يف األساس6)
 .«عن» ( عن الصحاح ا وابألصر7)
 .«للض بِ » ( عن اللسان ا وابألصر8)
 أخرج ذنبه عند ا رش.:  وذّنب الضب:  ( يف األساس9)
 ( زايدة عن األساس.10)
 قرأانه.:  ( يف اللسان11)
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يُر من أَنحِف  اِن ا واملِعحَز  ا فكاَن َحق ُه َأن َيذحُكَره ويتعّقَبه تبعاً البن بـَّرِّي ألَنه يتبعه يف غالب تعق َباتِه  (1)الذي َيســـِ اإِلنحســـَ
 ا َأو يذُكَره ويـُبحِقَيه اقحِتَفاًء ألَثَِر اجلوهرّي ا ألَنه صـــــح  عنده ا أَم ا ترُكه مض وجوده يف الصـــــحاح ا وخصـــــوصـــــاً مض الَبححثِ 

ه:    فيه عن التحقي  انته  ا قـُلحتُ فِإنه مبَعحزِ  ُزحهر للســــــيوطّي ا والذي يف لســــــان العرب ما نصــــــ 
ورأَيت يف :  وِمثـحُله يف امل

َحدِّث 
ُ
 خرت من حاشية:  ُصورته ما هللارحمهنسٍخ متعّددة من الصحاح حواشَي منها ما هو خبرّت ا افة الص اَلِح امل

رِ  َأيب الشيخ ِحيفُ  وهو:  قا  ا اجلوَهرِي خبرتّ  اأَلصر يف َذاهكَ :  قا  اهلََرِويِّ  َسهح ِشبحُه :  (2) الذ اَنينَ :  والصوابُ  ا َتصح
ِ بينهما أَلٌف ا قا  َُخاِط يـََقض من أَنُوِف االِبِر بُِنوَناح

. :  امل وهكذا قـََرأحاَنه عل  شيخنا َأيب ُأَساَمِة ُجَناَدَة بِن  مد اأَلزحِديِّ
ِنِا ا مث قا  صـــــاحُب ا اشـــــيةِ وهو مبحخوٌذ ِمَن  ح َفه الفرّاُء أَيضـــــاً ا وقد ذكر ذلك فيما َرد  عليه من :  الذ  وهَذا قد صـــــَ

ِحيِفه ا وهذا ممّا فات الشيَخ ابَن بـَّرِيٍّ ومل يذكره يف أَماليه ا انته .  َتصح
 الطَِّويُل. الذَّنَبُ :  كِمْنبَرٍ  ْذنَبُ المِ :  فالناً إَِذا تََجنَّاهُ ، وقال ابن األَْعَرابيّ  اْستَْذنَبَ :  ويقالُ 

مِّ  الذُّنَابَةُ و ً  الذُّنَابَةُ و َمْوِضٌع باليََمِن ، نقله الصاغانّي هكذا ، وقد تَقَدَّم في المهملة أَيضاً ،:  بالضَّ  موضٌع بالبََطائِحِ.:  أَيضا

ً :  [ذوب] ً وَ  َذاَب يَذُوُب َذْوبا َكةً  َذَوبَانا ،  َذَوائِبُ  َدْمعُهُ ، وله ُدُموعٌ  َذابَ  ومن المجاز ؛ َجَمدَ  نَِقيضُ :  «لسان العرب» وفي ِضدُّ :  ، ُمَحرَّ

وحِ ، كذا في األَساس. َذْوبُ  في البَاِطِل ، وَهَذا الَكاَلُم فيه نَذُوبُ  ونَْحُن اَل نَْجُمُد في الَحّقِ َوالَ   الرُّ

بَهو أَْذيَبَهُ و َغْيَره أََذابَهُ و . أََذابَهُ و َذوَّ  الَهمُّ والغَمُّ

ً و ، وُكلُّ ذلك مجازٌ  َذابَ  بَْعَد ما (3)ثَاَب :  ُهِزَل ، يُقَالُ :  ِجْسُمهُ  َذابَ و َهَمعَْت ،:  َحَدقَتُهُ  َذابَتْ و اْشتَدَّ :  الشَّْمسُ  َذابَتِ :  من المجاز أَيضا

َها  :  قال ذو الرمة َحزُّ

تِ ِإَذا  ا  َذابـــــــــَ رَاهتـــــــــَِ قـــــــــَ قـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــ  ُ  اتـ مـــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــ 

رِ     بــــــــــــِ عــــــــــــح ِة مــــــــــــُ رميــــــــــــَ وِع الصــــــــــــــــــــــــــ  رحبــــــــــــُ اِن مــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــح  أِبَفـ

  
 : ، إَِذا َساَل ، قَال الراجز َذابو

ِ  لَُعاٌب فـَنَـَز ح  َذابَ وَ   لِلش مح
ُجُل ، إِذا َذابَ و العََسل ، ، وهو الذَّْوبِ  َعلَى أَْكل قَامَ :  ، وفي لسان العرب َدامَ  ، إَِذا َذابَ و َحَدقَةُ فاَُلٍن ، إَِذا َسالَْت ، َذابَتْ :  ويقال َحُمَق  الرَّ

 :  وذلك عنَد ِشدَّةِ األَْمِر ، قال بِْشُر بُن أَبِي َخاِزمٍ « يُِذيبُ  يُْخثُِر أَمْ َما يَْدِري أَ »:  يقال في المثلو أَي َحْمقَةٌ  َذْوبَةٌ  وَظَهَر فيه بَْعَد َعْقلِ 

تح و  لـــــــــَ ِر ِإذح غـــــــــَ دح ِر ملَح تـــــــــَ دح َذاٍت الـــــــــقـــــــــِ مح كـــــــــَ تـــــــــُ ـــــــــح نـ   كـــــــــُ
ًة أَمح أَ     ومـــــــــــَ مـــــــــــُ ذح ا مـــــــــــَ زهلـــــــــــَُ ـــــــــــح ن ـــــــــــُ اتـ هـــــــــــَ ـــــــــــُ ـــــــــــبـ ِذي ـــــــــــُ  (4) ت

  
َعلَْيه  ِلي َذابَ :  وقيَل هو من قوِلِهم اإِلْذَوابِ  ، وسيأْتِي َمْعنَى اإِلْذَوابُ  أَْن يَْفُسدَ  (5)، وذلك إَِذا خاف  تُِذيبَُها أَمْ  (5)تَتُْرُكَها َخاثِراً أَي ال تَْدِري أَ 

ً  َعلَْيِه مَن األَْمِر َكَذا َذابَ و َوثَبََت ، َوَجبَ :  (6) َحقٌّ  نَِقيُض َجَمَد ، :  َذابَ  ُهَو ِمنْ :  َجَمَد َوبَرَد ، وقال األَصمعيُّ :  َوَجَب ، َكَما قالُوا:  َذْوبا

ْبِد ،  (7)يُْبِقيَها :  يُِذيبَُها:  يَِجَب ، وهو مجاٌز وقال أَبو الَهْيثَمِ أَي  «لَهُ الَحقُّ  يَذُوبَ  فَيَْفَرُح الَمْرُء أَنْ » في حديث َعْبِد هللاِ و وأَصُل الَمثَِل في الزُّ

في يَِدي منه  َذابَ  وَما َعلَْيِه الَماُل أَي َحَصَل ، َذابَ و ، (7)يُْنِهبَُها :  يُِذيبَُها:  ٌء ، أَي َما بَِقَي ، وقال غيُرهفي يَِدي شيْ  َذابَ  َما:  ، من قولك

ِة ما يَُدلُّ عليه هذا البِنَاُء ، ومن المجاز الذَّْوبَ  َطلَْبَت منه:  اْستََذْبتُهُ و َما َحَصَل ، أَي َخْيرَ  ابَةٌ  (8)َهاِجَرةٌ :  َعلَى َعامَّ  : َذوَّ

 :  َشِديَدةُ الَحّرِ قال الشاعر
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ا و  هـــــــــَ تــــــــــُ َريــــــــــح َواِر ســـــــــــــــــــــــَ ر   نــــــــــَ نح جـــــــــَ اَء مـــــــــِ مـــــــــَ لـــــــــح   ـــــــــَ

َرٍة و     ةٍ هــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــِ ا َذو ابــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــلــــــــــــــــــُ  اَل أَقــــــــــــــــــِ

  
ةً ، أَو:  الذَّْوبُ و ةً  ما في أَْبيَاِت النَّْحلِ  هو العََسُل َعامَّ  : وُموِمِه قال الُمَسيَُّب بُن َعلٍَس  ِمْن َشْمِعه (9) أَو ما َخلَصَ  من العََسِل خاصَّ

__________________ 
 فم اإلنسان.:  ( اللسان1)
 .«الزانين» ( عن اللسان ا وابألصر2)
 .«لب» وابألصر( عن األساس ا 3)
 ويف الصحاح أترتكها بد  أتنزهلا.« قوله وكنتم أنشده اجلوهري فكانوا:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 .«خافت .... خائرة»:  ( يف اللسان5)
 .«من ا   كذا»:  ويف اللسان« ح  كذا»:  ( يف إحد  نسخ القاموس6)
 تنهبها.:  . تذيبها.. تذيبها تبقيها:  ( اللسان7)
 .«هناجرة» ( عن األساس. وابألصر8)
 الذي ُخلَِّص.:  ( اللسان9)
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اِء  رحكـــــــــــــًا مبـــــــــــــَِ ـــــــــــــذ وحبِ  (1)شـــــــــــــــــــــــــــِ ُه  ال عـــــــــــــُ مـــــــــــــَ   ـــــــــــــَح

رِ     َر  َقســـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــُ نح قـ َن مـــــــــــــــِ وحِد أميـــــــــــــــحَ  يف طـــــــــــــــَ

  
ْبتَ  َما:  الذَّْوبُ و فيهِ  يَُذابُ  َما:  بالَكْسرِ  الِمْذَوبُ و ْبدُ :  ، بَكْسِرِهَما اإِلْذَوابَةُ و اإِلْذَوابُ و اللِّْحيانيّ  الِمْغَرفَةُ عن:  بَهاءٍ  الِمْذَوبَةُ و ِمْنهُ ، َذوَّ  الزُّ

ْبُد ِحيَن يَْحُصُل في البُْرَمِة فَيُْطبَُخ :  ، وقال أَبو زيد في الْبْرَمِة للسَّْمن فال يََزاُل ذلك اْسَمه حتَّى يُْحقََن في ِسقاءٍ  يَُذابُ   ، اإِلْذَوابَةُ  فُهوَ  (2)الزُّ

ْبِد قِيلَ  (3)فإِْن ُخِلَط  فَُخلَِّص منه  أُِذيبَ  ِمْن َعَسلٍ  (4)باإِلْذَوابَِة ، أَي  الذَّْوبِ  ُهَو أَْحلَى ِمنَ :  اْرتََجَن ، وفي األَساس من المجاز:  اللَّبَُن بالزُّ

 َشْمعُه.

.وفي حَ  أََغاُروا:  َعلَْيِهمْ  أََذابُواو اإِلَغاَرةُ ،:  اإِلذابَةُ  من المجازو  ِديث قُّسٍ

يَب َصَداُكَما أُِذيبُ   الل َياِد َأوح  ُِ
 : النُّْهبَةُ ، اْسٌم ال َمْصَدٌر ، واستشهَد الجوهرّي هنا ببيت بشر بن أَبي خازم:  اإِلَذابَةُ و ، اإِلَذابَةِ  أَي أَْنتَِظُر في ُمُروِر اللَّيَاِلي وَذَهابَِها ، منَ 

ُموَمًة أَمح أَ   ُتُذيبـَُهاَترتكها َمذح
 «أَْو َمأْثََرة فَِهَي لَهُ  َذْوبَةٍ  َمْن أَْسلََم على» في الحديثو ، أَْصلَُحوهُ :  أَْمَرُهمْ  أََذابُواو تُثْبِتَُها ، وقد تَقَدَّم:  وَشَرَحه بقوله أَي تُْنِهبَُها ، وقال غيُره

ُجُل أَي يَْستَْبِقيَها ، والَمأْثََرةُ  يَْستَِذيبَُها بَِقيَّةُ الَمال:  الذَّْوبَةُ   الَمْكُرَمةُ.:  الرَّ

مِّ  الذُّوبَانُ و عَاِليُك ، واللُصوُص ، لُغَةٌ في:  بالضَّ  بالَهْمِز ، ُخفَِّف فاْنقَلَبَْت واواً. الذُّْؤبَانِ  الصَّ

مِّ  الذُّوبَانُ و يبَانُ و بالضَّ وِمْشفَِرِه ، وهما لُغَتَاِن ، وَعَسى أَْن يَُكوَن ُمعَاقَبَةً فتْدُخَل  ِر أَو الشَّعِر على ُعنُِق الفََرِس أَو البَِعيربَِقيَّةُ الَوبَ :  بالَكْسرِ  الذِّ
 ِمثُْل الذَّاِم والذَّْيِم والذَّاِن. العَْيبِ  بَمْعنَى الذَّابُ  عن ابن الّسّكيتو ُكلُّ واِحَدةٍ ِمْنُهَما على َصاِحبَتَِها. (5)

َمِن.:  ، زاد الصاغانيّ  (7) يَُذابُ  ألَنََّها تَجَمع فيها ما َسِمينَةٌ :  كَصبُورٍ  (6) َذُووبٌ  نَاقَةٌ  الَمَجازِ مَن و  ولْيَسْت في َغايَِة الّسِ

ابٌ و  .الُمْعَجم في كذا ، النََّسائِيُّ  أَْوَرَده ، َضِعيفٌ  وإِْسنَاُده ، عليه ويَُسلِّمُ  وسلموآلهعليههللاصلىكان يَُمرُّ بالنبّي  َصَحابِيٌّ :  َكَشدَّادٍ  َذوَّ

َها. أََذابَ :  ومن المجاز  َحاَجتَهُ واْستََذابََها ِلَمْن أَْنَضَج َحاَجتَهُ وأَتَمَّ

ً و بَهُ تَْذِويبا بُ  أَنَّهُ َكانَ » وفي حديث ابِن الَحنَِفيَّةِ  ذَُوابَةً  َعِمَل لَهُ :  َذوَّ هُ  يَُذّوِ  الَهْمزُ  فيه األَْصلُ و:  ، قال أَبو منصور (8) َذوائِبَها رُ أَي يَْضفِ  «أُمَّ

 َعلَى ِخاَلِف الِقيَاِس. الذََّوائِبُ  أَي َجاَء غيَر مهموٍز ، َكَما َجاءَ  علَى َغْيِر قِيَاٍس  َجارٍ :  وفي بعض النسخ ولِكنَّه جاءَ  َهْمَزةٌ ، الذَُّؤابَةِ  ألَنَّ عينَ 

ً  َكَمنَعَ  َذَهبَ :  [ذهب] ً و بالفَتْحِ ويُْكَسُر َمْصَدٌر َسَماِعيٌّ  يَْذَهُب َذَهابَا ً و بالضم ، قِيَاِسيٌّ ُمْستَْعَملٌ  ذُُهوبا :  كَصبُورٍ  َذُهوبٌ و َذاِهبٌ  ، فهو َمْذَهبا

ا قَِراَءةُ بعِضِهم يكاُد َسنَا بَْرقِهِ قال أَبو إِسحاق  بِهِ  أَْذَهبَهو َغْيُرهُ  كأَْذَهبَهُ  أََزالَهُ ،:  بِهِ  َذَهبَ و ، َمرَّ :  َساَر أَو باألَْبَصاِر  يُْذِهبُ  ، وهو قَِليٌل ، فأَمَّ
طائفةٌ  َذَهبَتْ :  ، كذا في األَساس ، قال شيخنا (10)في األَْرِض كناية عن اإِلْبداِء  َذَهبَ و نَِسيتُه ،:  َعلَيَّ َكَذا َذَهبَ :  فنَاِدٌر ، ومن المجاز (9)

 أَْذَهبَه ، وإَِذا قلتَ  الذََّهابِ  َصاَحبَه في:  به فَمْعنَاهُ  َذَهبَ :   إِلى أَنَّ التَّْعِديَةَ بالبَاِء تُْلِزُم الُمَصاَحبَةَ ، وبغَْيِرَها ال تُْلِزم ، فإِذا قلتَ منهم السَُّهْيِليُّ 

ً  أَو ً  َصيََّره:  فمعناهُ  َذهَّبَه تَْذِهيبا فإِنه ال  (11) (َذَهَب هللاُ بُِنورِِهمْ )ذلك أَْسَراهُ وأَْسَرى بِِه وتَعَقَّبُوهُ بنحو وْحَده ولم يَُصاِحْبهُ ، وبَِقي على  ذاهبا

يَ :  يُْمِكُن فيه الُمَصاَحبَةُ ، الستَِحالَتَِها ، وقَاَل بعُض أَئمة اللغِة والصَّْرفِ  ، أَو بعَلَى فمعناه النِّْسيَاُن ،  اإِلْذَهابُ  بالبَاِء فَمْعنَاهُ  الذََّهابُ  ِإْن ُعّدِ

ه ، وقد أَورد أَبو  أَو بعَْن فالتَّْرُك ، أَو بإِلَى فالتََّوجُّ

__________________ 
 .«شروا مباء» ( عن اللسان ا وابألصر1)
 .« عر يف الربمة ليطبخ لناً :  ( يف الصحاح2)
وهو ما أثبتناه موافقاً ملا يف اللســــان « قوله فإن خلص كذا خبطه ولعر الصــــواب خلرت كما يد  عليه معىن ار ن»:  ( هبامش املطبوعة املصــــرية3)

 أيضاً.
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 العسر الذي أذيب حىت ُخلِّص من الشمض ابلزبدة الجي أذيبت وخلص منها السمن. أي من:  ( عبارة األساس4)
 .«فيدخر» ( عن اللسان ا وابألصر5)
 ذ وب.:  ( يف األساس واللسان6)
 إن كانت جزوركم لذ وابً.:  يقا :  وزيد فيه« ألنه  مض منها ما يذاب.»:  ( األساس7)
 .«ُذ ابتها» ( عن النهاية ا وابألصر8)
 .43( سورة النور اآية 9)
 .«األبد» ( عن األساس ا وابألصر10)
 .17( سورة النور اآية 11)
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رَِقَة ا انته  ا قلتُ  أَذحَهبَ و  َذَهبَ :  العباس ثعلبٌ  ح َح التـ فح بحَم ا فـََعد وحه بغري  َذَهب:  ويقولونَ :  يف الفصــــيح ا وصــــَ الشــــ 
َهِم. ُبـح

َكاِن امل
َ
 َحرحٍف ا وِإن كان الشبحُم َ رحفاً خَمحُصوصاً ا َشبـ ُهوه ابمل

ُ :  الَمْذَهبُ  من المجازو أ  «الَمْذَهبِ  في أَْبعَدَ  الغَائِطَ  أََرادَ  إِذا َكانَ » وسلموآلهعليههللاصلىفي الحديث أَن النبّي و إِليه ، يُْذَهبُ  ألَنَّه (1) الُمتََوضَّ

والِمْرفَُق ، والِمْرَحاُض ، وهو لُغَةُ الحجازيّين. ومن  الَمْذَهبُ و الَخاَلءُ :  يقاُل ِلَمْوِضعِ الغَائِطِ :  ، وعن الكسائيّ  الذََّهابِ  وهو َمْفعٌَل ِمن

ً  فالنٌ  َذَهبَ :  يقال الطَِّريقَةُ :  الَمْذَهبو فيه. يَْذَهب الذي ِلَمْذَهبِه أَي ِلَذَهبِه فالنٌ  َذَهبو إِلْيهِ  يُذَهب الُمْعتَقَد الذي:  الَمْذَهبُ :  المجاز  َمْذَهبا

أَي ال يُْدَرى  (2) مذهبه ، َواَل يُْدَرى لَهُ  َمْذَهبٌ  َما يُْدَرى لَهُ أَْينَ :  حكى اللحيانيُّ عن الكسائِيّ  األَْصلُ :  الَمْذَهبُ و َحَسناً ، أَي طريقةً َحَسنَةً ،

 أَْيَن أَْصلُه.

 ِزيَدْت َشَرفاً. الَكْعبَةِ  اْسمُ  بَِضّمِ الِميمِ  الُمْذَهبُ و

ْكِر أِلَنََّها أَْصفَى لَْوناً وأََرقُّ  (3)، وإِنَّما َخصَّ  ُمْذَهبَةٌ :  َما َعلَْت ُحْمَرتَهُ ُصْفَرةٌ ، واألُْنثَى:  ِمَن الَخْيلِ  الُمْذَهبُ و :  بََشَرةً ، ويقالاألُْنثَى بالذِّ

ى ، واألُْنثَى:  ُمْذَهبٌ  ُكَمْيتٌ  فََرُس أَْبَرَهةَ بِن :  الُمْذَهبُ و ، ُمْذَهبَةٌ :  ِللَِّذي تَْعلُو ُحْمَرتَهُ ُصْفَرةٌ ، فإِذا اْشتَدَّت ُحْمَرتُهُ ولم تَْعلُهُ ُصْفَرةٌ فهو الُمَدمَّ

اِء فَيَْفتِنُُهْم ِعْندَ :  يقال َشْيَطانٍ  اْسمُ :  الُمْذَهبُ و أَبِي قَبِيلٍَة ، أَْعُصرَ َغنِّيِ بِن  أَيضاً فََرسُ و بِن ُكْلثُومٍ  ُعَمْيرٍ  ُر ِلْلقُرَّ  هو من َولَِد إِْبلَيَس ، يَتََصوَّ

 (4)يَْعنُوَن الَوْسَوَسةَ في الَماِء وُكثِْر  ُمْذَهبٌ  بِه:  ال أَْحَسبُه َعَربِيًّا ، وفي الصحاح ، وقولُُهمْ :  وغيِره ، قاله الليُث ، وقال ابن ُدَرْيد الُوُضوءِ 

ُهْم يقولون الُمْذِهبُ :  وأَْهُل بَْغَداَد يقولون ِلْلُمَوْسِوِس من النَّاِس :  اْستِْعَماِلِه في الُوُضوِء ، انتهى ، قال األَزهريّ  بفَتحِ  الُمْذَهبُ :  ، وَعَوامُّ

َوابُ  الهاءِ  َواَب فيه هو الَكْسُر ال غيرُ :  شيُخناقال  وَكْسُر َهائِِه الصَّ َف الُجْزأَْيِن إِلفَاَدةِ الَحْصِر ، يَْعنِي أَنَّ الصَّ وأَْنَت  َوَوِهَم الَجْوَهِريُّ  َعرَّ

َضْبَط قَلٍَم ، فقد َجَزَم القُْرُطبِيُّ وَطَوائُف  َخبِيٌر بأَنَّ عبارةَ الجوهرّي ليس فيها تَْقيِيُد فَتْحٍ أَو َكْسٍر ، بل هي ُمْحتَِملَةٌ لهما ، اللُهمَّ إِالَّ أَْن يَُكونَ 

وَحانِيِّيَن أَنه بالفَتْحِ ، وأَْنَت َخبِيٌر بأَنَّ هذا وأَْمثَاَل ذلك ال يكونُ  ْن أَلََّف في الرُّ ثِيَن ، وِممَّ   َوَهماً ، أََشاَر له شيخنا.ِمن الُمَحّدِ

دِ  ٌث ، َحدََّث عن أَبِي بَْكٍر القَِطيعّي وغيِرِه.:  الُمْذِهبِ  بنِ  وأَبُو َعِلّيٍ الَحَسُن بُن َعِلّيِ بِن ُمَحمَّ  ُمَحّدِ

بَْيِدّي والفَيُّومّي ، ويقال الذََّهبُ و قاله غيُر َواِحٍد من أَئمة اللغة ،  التِّْبرُ  وهو:  معروٌف ، قاله الجوهرّي وابُن فارٍس وابن سيده والزُّ

 ويَُؤنَّثُ  أََعُم ِمن التِّْبِر ، فإِنَّ التِّْبَر َخصُّوهُ بما في الَمْعِدِن ، أَو بالذي لم يُْضَرْب ولم يُْصنَْع ،:  الذَهب ْظَهُر أَنتََراُدفُُهَما ، والذي يَ :  فََصِريُحهُ 

َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال ). إِنَّ التأْنيَث لُغَةُ أَْهِل الِحَجاِز ، ويقولوُن نََزلَْت بِلُغَتِِهمِ :  الَحْمَراُء ، ويقال (5) الذََّهبُ  هي:  فيقالُ 
ِميرُ  (6) (يُ ْنِفُقوََّنا يف َسِبيِل هللاِ  ِتَها ، وَساِئُر العََرِب يقولونَ  للذََّهبِ  والضَّ َها بذلك ِلِعزَّ  الذَّهبُ :  ، قال األَزهريّ  الذََّهبُ  ُهوَ :  فَقَْط ، َخصَّ

ً ُمَذكٌَّر عند العََرِب ، وال يجوزُ  ِة ، لكثرتها ، وقيل إِلى الُكنُوِز ، :  ، وقيلَ  ِلَذَهبَةٍ   تَأْنِيثُه ، إِالَّ أَْن تَْجعَلَهُ َجْمعا ِميَر َراِجٌع إِلى الِفضَّ إِنَّ الضَّ

ح في التفاسير وَحَواِشيَها ، وقال القُرُطبيّ   الذََّهبُ :  ُمَؤنٌَّث ، تقوُل العََربُ  الذََّهبُ :  وجائٌز أَن يكوَن محموالً على األَْمَواِل ، كما ُهو ُمَصرَّ

، وعلى هذا يذكَُّر ويَُؤنَُّث على  َذَهبَةٌ  التِّْبُر ، والِقْطعَةُ منه:  الذََّهبُ  ، وفي لسان العرب واحدتُهُ بهاءٍ  الَحْمَراُء ، وقد يَُذكَُّر ، والتأْنيُث أَشَهُر.

َم هللا وجههو ُده إِال بالَهاءِ ما ذُِكر في الَجْمِع الذي ال يفاِرقُه واحِ   وهي تصغيرُ :  قال ابن األَثِير «بِذَُهْيبَةٍ  فَبَعََث ِمَن اليََمنِ » في حديِث َعِلّيٍ َكرَّ

َر أُلحَق في تَْصِغيِره الَهاُء ، نحوُ  الذََّهبَ  وأَْدَخَل فيَها الَهاَء ألَن َذَهبٍ   هو تَْصِغيرُ :  قَُويَسٍة وُشَمْيَسٍة ، وقيلَ  يَُؤنَُّث ، والُمَؤنَُّث الثُّاَلثِيُّ إَِذا ُصغِّ

ّمِ ، زاَدهُ الجوَهِريّ  ذُُهوبٌ و ، كَسبٍَب وأَْسبَاٍب ، أَْذَهابُ  ج ، على نِيَِّة الِقْطعَِة ِمْنَها ، فَصغََّرَها َعلَى لَْفِظَها ، َذَهبَةٍ  مِّ  ذُْهبَانٌ و بالضَّ َكَحَمٍل  بالضَّ

ْهبَانِ  لَْو أََراَد هللاُ أَْن يَْفتََح لَُهْم ُكنُوزَ » في حديث علّيٍ َكّرَم هللا وجههو ِر أَيضاً ،وُحْماَلٍن ، وقد يُْجَمُع بالَكسْ   الذِّ

__________________ 
 (.األساس)( وهو كذلك عند أهر ا جاز 1)
 «.قوله ما يدري كذا خبطه ولعله ما يدر  له مذهب وال يدري أين مذهبه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 مذهبة كبنه  وسلموآلهعليههللاصلىحىت رأيت وجه رسو    :  ( قوله وإلا خص اخل ح  هذه العبارة أن تذكر عند قوله يف ا ديث اآيت3)

 .«فراجعه هنا  األثري ابن ذكرها فقد
وكثرة اســــــتعماله بد  وكثر :  الصــــــحاح واللســــــانويف « قا  يف التكملة متعقباً اجلوهري والصــــــواب كســــــر اهلاء.»:  ( هبامش املطبوعة املصــــــرية4)

 استعماله.
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 .«مذهب» ( عن اللسان ا وابألصر5)
 .34( سورة التوبة اآية 6)
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َده عن املصــــــباح للَفيومّي ا عن النَِّهايَة َكرَبٍَ  وِبرحقَاٍن ا ِكاَلُ َا  َذَهبٍ  هو مجض «َلَفَعرَ  م  وحح :  أَذحَهَبهُ و  البن األَثري ا والضــــــ 
بَـهُ  َأي ُه بـِهِ َطاَل  َذه  ب كـَ د داً ا الـذ هـَ ابُ و  ُمشـــــــــــــــَ ِهيـبُ و  اإِلذحهـَ ِويـهُ  التـ ذح ٌد ا وهو الت مح بِ  واحـِ بُ  فـَُهوَ  ابلـذ هـَ هـَ ذح ر  مُمَو هٍ  مـُ  وكـُ

ِهبٌ  ا والفاعر أُذحِهبَ  فـََقدح  ابلذ َهبِ   :  ا قا  لبيد ُمذح
بٌ َأوح  هــــــــــــــَ ذح ِه  مــــــــــــــُ َواحــــــــــــــِ َدٌد عــــــــــــــلــــــــــــــ  أَلــــــــــــــح  جــــــــــــــَ

وُم     ــــــــــــــــُ ت خــــــــــــــــح
َ

ُوُز واملــــــــــــــــ ربح َ
ُ  املــــــــــــــــ اطــــــــــــــــِ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــن (1)ال

 

  
يَاَدةِ قال ُحَمْيُد بن ثَْورٍ :  ، قال أَبُو منصور ُمْذَهبٌ :  َذِهيبٌ  ءٌ شيو  :  أَُراهُ َعلَى تََوهُِّم َحْذِف الّزِ

ا  رَاهتـــــــــــــَُ ا ســـــــــــــــــــــــــــَ رَاِب أَمـــــــــــــ  ة األَقــــــــــــــح حـــــــــــــَ َوشـــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــُ

ا     ُدهــــــــــــَ لــــــــــــح ا جــــــــــــِ ٌ  َوأَمــــــــــــ  لــــــــــــح مــــــــــــُ يــــــــــــبُ فــــــــــــَ َذهــــــــــــِ  فــــــــــــَ

  
هُ :  الَمَذاِهبُ و  : ، وقال ابن السكيت في قول قَْيس بِن الَخِطيمِ  بالذََّهبِ  ُسيُوٌر تَُموَّ

اً كاطِّرَاِد أَ  َذاِهبِ تـَعحِرُف َرلح
َ
 امل

بَْعَضها في إِثِْر بَْعٍض ، فَكأَنََّها ُمتَتَابِعَةٌ ، ومنه قول  (2)فَتََرى  ُمْذَهبَةٌ  ، تُْجعَُل فيه ُخُطوطٌ  ُمْذَهبٌ  ، َواِحُدَها تُْذَهبُ  ُجلُوٌد كانَتْ :  الَمَذاِهبُ 

 :  الُهَذِليّ 

زح  ـــــــــــــــــــَ رحِء نـ َ
َد املـــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــح َن جـــــــــــــــــــِ زِعـــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ  يـ

اَلَ      ِ َأخــــــــــــــــــــح اح ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــَ بح َع ال َذاهــــــــــــــــــــِ
َ

 املــــــــــــــــــــ

  
بَاُع يَْنِزْعَن جلَد القَتِيِل كما يَْنِزُع القَْيُن ِجْلَد :  يقول :  يقالو ، ُمْذَهبٌ  بُْردٌ :  البُُروُد الُمَوشَّاةُ ، يقال:  الَمَذاِهبُ :  ويقال:  السُّيُوِف ، قال (3)الّضِ

 وسلموآلهعليههللاصلىَحتَّى َرأَْيُت َوْجهَ َرُسوِل هللا » (4) [َدقَةِ وِذْكِر الصَّ ]في حديث جرير و .بالذََّهبِ  إِذا َطلَْيتَه ُمَذهَّبٌ  َء فهوالشي َذهَّْبتُ 

ه الُمْذَهبِ  ءِ كذا جاَء في سنن النَّسائّي ، وبعض ُطُرِق ُمسلِم ، هو من الشي:  قال ابن األَثير» ُمْذَهبَة َكأَنَّهُ  (4) [يتهلَّل]  قال بالذََّهبِ  أَي الُمَمّوِ

 والنون. والرواية بالدال المهملة: 

ثِيَن َجَماَعةٌ  الذََّهبِيُّونَ و ٍد ، وأَبُو الَوِليِد ُسلَْيَماُن بُن َخلٍَف البَاِجّي ، وأَبُو َطاِهٍر محمُد بُن عبِد :  منهم ِمَن الُمَحّدِ أَبُو الُحَسْيِن ُعثَْماُن بُن ُمَحمَّ

 بِن أَحمَد العاِمِرّي. (5)ُعثَْماَن اإِلْربِلّي ، وشاِهْنَشاه بُن عبِد الرزاق الرحمن الُمْخلص األَْطُروُش ، وأَبُو الفَتْحِ ُعَمُر بُن يعقوَب بِن 

 .أَجمعين عنهمهللارضيحافُظ الشأِْم محمُد بن عثماَن قايماز شيخ المصنِّف ، وغيرهم ، :  ومن المتأَخرينَ 

إِْحَداُهَما في المزاحمتين :  اثْنَتَانِ :  الذََّهبِ  في إِْقِليِم األُْشْمونَْيِن ، وَجِزيَرةُ  الذََّهبِ  ِمْن إِْقليِم بُْلبَْيَس ، وَخِليجُ  الذََّهبِ  تَلُّ وَ 
(6). 

ُجلُ  َذِهبَ وَ  ً  َكفِرحَ  الرَّ وهذا ِعْنَدنَا ُمطَِّرٌد ، إِذا كان ثانِيِه َحْرفاً :  قال أَبو منصور بَِكْسَرتَْينِ  ِذِهبَ  حكي ابُن األَعرابيّ و ذِهبٌ  فهو يَْذَهُب ذَهبا

َهَجَم :  بَنِي تميٍم ، وَسِمعَه ابُن األَْعَرابِّي فََظنَّه غيَر ُمطَِّرٍد في لُغَتِِهم فلذلَك حكاهُ  لُغَةِ  من حروِف الَحْلِق وكاَن الِفْعُل مكسوَر الثانِي وذلك في

 :  قال الراجز الذََّهبِ  ، ُمْشتَقٌّ من (8)ِعَظِمِه في َعْينِه ، فلم تَْطِرْف  (7) [كثرة]من  فََزاَل َعْقلُهُ َوبَِرَق بََصُرهُ  فََرآهُ  َكثِيرٍ  بٍ َذهَ  فِي الَمْعِدِن على

بَ  َرهح  َذهـــــــــــــــِ زحمـــــــــــــــُ ا تــــــــــــــــُ ا َأنح َرآهـــــــــــــــَ مـــــــــــــــ    (9)لـــــــــــــــَ
َرهح و     كـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح ُت مـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح وحِم رَأَي ـــــــــــــــــَ اَ  اَي قـ  قـــــــــــــــــَ

  

َرَة َواٍد   ورَأَيحُت الز َهرَهح َشذح

ْهبَةُ و َهابِ  واحدةُ  الَمْطَرةُ :  بالكسر الذِّ َهابُ  حكى أَبو ُعبيد عن أَصحابهو ، الّذِ ِعيفَةُ ، أَو الَجْوُد ، ج األَْمَطارُ :  الذِّ  :  قال الشاعر ِذَهابٌ  الضَّ

د مـــــــــا  عـــــــــح ـــــــــَ ِة بـ زَالـــــــــَ رحِن الـــــــــغـــــــــَ ـــــــــَ َن يف قـ حـــــــــح َوضـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ  تـ

َن ِدر اِت     فـــــــــــح َرشـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ ابتـ ـــــــــــذِّهـــــــــــَ كِ  ال ـــــــــــِ ائ ـــــــــــر كـــــــــــَ  ال

  
 :  وأَنشد الجوهرّي للبَِعيثِ 
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ٍر وَ  وفــــــــــُه   (10)ِذي ُأشــــــــــــــــــــــــُ َواِن َتشــــــــــــــــــــــــُ حــــــــــُ األُقــــــــــح  كــــــــــَ

ابُ     حُ  ِذهــــــــــَ ــــــــــِ َوال ــــــــــد  رَاُت ال عحصــــــــــــــــــــــــِ ُ
ا واملــــــــــ ــــــــــَ ب  الصــــــــــــــــــــــــ 

  
 وأَنشد ابُن فارس في المجمل قوَل ذي الّرمة يصف َرْوَضةً.

__________________ 
عل  ألواحهن الناط  ا وإلا عد  عن ذلك بع  الرواة استيحاشاً من قطض ألف الوصر ا وهذا جائز عند سيبويه يف الشعر ا وال :  ( ويرو 1)

 سيما يف اإلنصاف ا ألهنا مواضض فصو .
 فرُي .:  ( اللسان2)
 خلر.:  ( اللسان3)
 ( زايدة عن النهاية.4)
 .«الراز » ( يف املطبوعة الكويتية5)
 .«كذا خبطه ومل يذكر الثانية»:  هبامش املطبوعة املصرية( 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 يطرف.:  ( اللسان8)
 ثُرُمله.:  ( الصحاح واللسان9)
 .«وذي أثر» ( عن الصحاح ا وابألصر10)
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تح  ٌة وكــــــــــــفــــــــــــَ ــــــــــــ  ي رَاطــــــــــــِ اُء َأشــــــــــــــــــــــــــح رححــــــــــــَ ــــــــــــَ و اُء قـ  حــــــــــــَ

ا     ــــــــهــــــــَ ي ــــــــِ ابُ ف ــــــــذِّهــــــــَ ــــــــُم  ال ي ــــــــرَبَاعــــــــِ ا ال هــــــــَ ــــــــح تـ فــــــــ  (1)وحــــــــَ
 

  
َهابُ  «ِذَهابَُها َواَل ِشفَّانٌ :  اَل قََزٌع َربَابَُها» في حديث علّيٍ في االْستِْسقَاءِ و واَل :  األَْمَطاُر اللَّيِّنَةُ ، وفي الكالِم مضاٌف محذوٌف ، تقديُره:  الّذِ

 .ِذَهابَُها َذاُت ِشفَّانٍ 

َكةً  الذََّهبُ و في نسخة :  ، ورأَيُت في هاِمِش نسخة لسان العرب ما ُصوَرتُه ألَْهِل اليَمنِ  معروفٌ  البَْيِض وِمْكبَالٌ  بالمهملة ُمحُّ :  ُمَحرَّ

ِمْن  أََذاِهبَ و ِمْن بُرٍّ  أََذاِهبَ  اَل فِيفي حديث ِعْكِرَمةَ أَنَّهُ قَ  .(2) أََذاِهبُ  أَي َجْمُع الَجْمعِ  ، وجج أَْذَهابٌ و ِذَهابٌ  ج بُسُكوِن الَهاءِ  الذَّْهب التهذيب

 .(3)يَُضمُّ بَْعُضَها إِلَى بَْعٍض فَيَُزكَّى :  َشِعيٍر قال

ٌ :  كَصبُورٍ  َذُهوبُ و  نقله الصاغانّي. اْمَرأَة

 في ِديَاِر بَْلَحاِرِث بِن َكْعٍب. ع:  كغَُرابٍ  (4) ذَُهابٌ و

 سَّاِحِل ، وأَبُو بَْطٍن.بال ع باليََمنِ  (5):  كَسْحبَانَ  َذْهبَانُ و

َمْشِقيُّ ،:  َذْهبَابَةو اَن ، بها تُُوفَِّي أَبُو العَبَّاِس أَْحَمُد بُن ُعثَْماَن بِن الَحِديِد السُّلَِميُّ الّدِ :  وكَشدَّادٍ  تَْرَجَمهُ الُمْنِذِريُّ في التَّْكملة قَْريَةٌ من قُرى َحرَّ

اهُ ابن الَكْلبِّيِ في َجْمَهَرةِ النََّسِب ، (6)بِن َجْنَدِل بِن َمْسلََمةَ  لَقَُب َعْمِرو اهُ ابُن الَكْلبِّيِ  ماِلِك بِن جْنَدٍل الشَّاِعر هو لَقَبُ  أَو ، كما َسمَّ كما َسمَّ

 :  وقال لُقَِّب بقوله« أَْلقَاب الشُّعََراء» أَيضاً في كتاب

وحَن قـــــــــــــــُ وَ  لــــــــــــــَ ن  ِإذح عــــــــــــــَ ُهــــــــــــــُ ريح ا ســــــــــــــــــــــــــــَ راً مــــــــــــــَ  رَاقــــــــــــــِ

ٍم َواَل     ِذي ميـــــــــــــــــََ اببـــــــــــــــــِ ابُ  الـــــــــــــــــّذهـــــــــــــــــَ  ذهـــــــــــــــــَ

  
َهابُ و  :  بِعَْينِِه قال أَبُو ُدَوادٍ  َجبَلٌ  هو:  موضٌع ، وقيلَ :  َكِكتَابٍ  الذِّ

اِب  تـــــــــــــَ واِن الـــــــــــــكـــــــــــــِ نـــــــــــــح ٌر كـــــــــــــعـــــــــــــُ لـــــــــــــَ نح طـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  لـــــــــــــِ

ِن     طـــــــــــــح َواَ  َأوح بـــــــــــــَ ِن لـــــــــــــُ طـــــــــــــح بـــــــــــــَ ابِ بـــــــــــــِ هـــــــــــــَ  الـــــــــــــذ 

  
ً يُْرَوى و فيه أَيضاً ، يَُضمُّ و  يَْوٌم ِمْن أَيَّاِم العََرِب ، واْسُم قَبِيلٍَة. وهو بالفَتْحِ  كَسَحابٍ  أَيضا

 [ذهلب]

ا فَاَت الُمَؤلَِّف.  * وِممَّ

 :  الراجُز وهو القائلُ  َذْهلَبٍ  ابِن أَْنِف النَّاقَِة أَبُو (7)، قال الباَلذرّي في األَنساب وِمْن بَنِي َربِيعَةَ بِن عوِف بِن قبال  َذْهلَبٌ 

ِ  ابأُلرحُدنِّ  ي أَمـــــــــــــــح وصـــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ تح قـ نـــــــــــــــ   حـــــــــــــــَ

ينِّ     ِت َأنح حتـــــــــــــــَِ مـــــــــــــــح لـــــــــــــــِ ا  ـــــــــــــــُ مـــــــــــــــَ ينِّ فـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــِ

  

رِنِّ 
ُ
 َحن تح أبَِعحَل  َصوحهِتَا امل

.  وكان يَزيُد بُن ُمعَاِويَةَ أََمَرهُ أَْن يَْرُجَز باألُْرُدّنِ

ايِ ،:  وأَْحَسبُهُ يقال:  ، قال أَْذيَبُ  َمرَّ فاَُلٌن ولَهُ :  قاَل األَصمعيُّ الفََزُع ، و:  األَْذيَبُ و الَماُء الَكثِيُر ،:  ، كاألَْحَمرِ  األْذيَبُ :  [ذيب]  أَْزيَُب بالزَّ

ايِ في كالم المؤلف. ، وهو النََّشاطُ   وقد يأْتي في حرف الزَّ

يبَانُ و يبَانُ و الشَّعَُر الذي يكون على ُعنُِق البَِعيِر وِمْشفَِره ،:  بالَكْسرِ  الذِّ ً  الذِّ يبَانَ  اَل أَْعِرفُ :  بَِقيَّةُ الَوبَِر ، وقال َشمرٌ :  أَْيَضا إِالَّ في بَْيِت  الذِّ

 :  ُكثَيٍِّر وهو

ة  ـــــــــــــــ  رَيِي ح اَل محـــــــــــــــِ ـــــــــــــــفـــــــــــــــَ َواِز ال وٌف أَبجـــــــــــــــح  َعســـــــــــــــــــــــــــــُ

رِيـــــــٌش     انِ مـــــــَ ا  بـــــــِذيـــــــبـــــــَ هـــــــَ يـــــــلـــــــُ لـــــــِ يـــــــِب تـــــــَ بـــــــِ (8)الســـــــــــــــــــــ 
 

  
يبَانُ  كما تقدَّم الذئب وقد تقدم هذا الشاهُد في:  قلتُ   في ذوٍب. الذِّ
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 قد تَقَدََّم.وْزناً وَمْعنًى ، كالذَّاِب والذَّاِم و العَْيبُ :  الذَّْيبُ و

__________________ 
يعين روضــة مطرت بنوء الشــرطا وإلا :  قوله حواء فرحاء كذا خبطه والذي يف اللســان قرحاء حواء ابلقاف. قا »:  ( هبامش املطبوعة املصــرية1)

 قرحاء. وعجزه فقرت يف اجملمر.حواء :  ويف اللسان املطبوع« قا  فرحاء ألن يف وسطها نوارة بيضاء ا وقا  حواء خلضرة نباهتا اه
الذهب بفتح اهلاء مكيا  :  ( لي  يف نســخ اللســان املطبوعة يف هذا املوضــض حاشــية تناو  فيها رواية التهذيب. وذكر يف مو اللســان ما نصــه2)

 ألهر اليمن ا واجلمض ذهاب وأذهاب ا وأذاهب وأذاهيب مجض اجلمض.
 .«فتزّك » : ويف اللسان« مث تزّك »:  ( يف النهاية3)
 :  ( وروي يف شعر لبيد ذهاب بكسر أوله ا والضم أكثر ا قاله يف معجم البلدان. قا  لبيد4)

هـــــــــــــــــاب وقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه  وي والـــــــــــــــــذ   مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــُ

 يـــــــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــــــربقـــــــــــــــــــــــــة رحـــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــــــرمي   

  

 وكسحاب ا وهبامشه عن نسخة أخر  وكسحبان.:  ( يف القاموس5)
 .«وال الذه اب َذه ابُ . »..:  الكليب ولي ابلذهاَب ببيت قالهقا  « سلمة» ( عن مجهرة الكليب وابألصر6)
 .«قـَّتا »:  ويف مجهرة الكليب« ِقتا :  ( يف مجهرة ابن حزم7)
قوله عوف اخل قد تقدم :  وهبامش املطبوعة املصرية« مري » ابختالف الرواية. ومريش عن اللسان وابألصر (ذيب وذأب)( البيت يف اللسان 8)

 .«ف هكذا وهو املواف  ملا يف اللسان وأما ما وقض هنا ابلنسخ فهو حتريف ال يعّو  عليهذكر للمؤل
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 «َفْصُل الرَّاِء املُْهَملةِ » 
ْدعَ  َرأَبَ و إِذا أَصلح ، َرأَبَ  : [رأب] ً  كَمنَعَ  واإلنَاءَ  الصَّ وقيل  (1) كأَْرأَبَهُ  كذا في النسخ ، وفي أُخرى كاْرتَأَبَهُ  أَْصلََحه ، وَشعَبَه ، : يَْرأَبُهُ َرأْبا

 بالتَّْشِديِد ، قال الشاعر : رأَّبَهُ  :

رحَأبُ  ٍا  يـــــــــــــــَ َرصــــــــــــــــــــــــــــِ َب  بــــــــــــــِ دحَع والــــــــــــــثــــــــــــــ   الصــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ااَي   جـــــــــــــــَ نح ســـــــــــــــــــــــــــــَ ريُ  (2)مـــــــــــــــِ غـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ِه وي ـــــــــــــــِ  آرَائ

  
 الثَّأَى : الفََساُد ، أَي يُْصِلُحه وقال الفرزدق :

قــــــــــــَ وَ  ــــــــــــ  تـ ــــــــــــُ مح تـ وحٍم هبــــــــــــِِ ــــــــــــَ نح قـ َ مــــــــــــِ دا ِإيّنِ ــــــــــــعــــــــــــِ    ال

  
و فُ  رَأبُ وَ   خــــــــــــــَ تــــــــــــــَ

ُ
ُب املــــــــــــــ انــــــــــــــِ َب  واجلــــــــــــــَ  الــــــــــــــثــــــــــــــ 

  
ادٍ  *رآبٌ وَ  ِمْرأبٌ  ، وَرُجلٌ  (3): الِمْشعَُب  الِمْرأَبو ، كِمْنبٍَر ، ِمْرأَبُ  ُهوو  إذا كان يَْشعَُب ُصُدوَع األَْقَداحِ ويُْصِلُح بَْيَن القَْوِم ، أو يُْصِلحُ  كشّدِ

اُح يمدح قوماً : َمَرائِيبُ  األَْشياِء ، وقَْومٌ  َرأْبَ  ِرمَّ  ، قال الّطِ

َوِة ا َ  دح يــــــــــــــــِر يف نــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ لــــــــــــــــذ  ٌر لــــــــــــــــِ   ـُنصــــــــــــــــــــــــــــــُ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــبُ يِّ ـ ي ــــــــــِ رَائ اضِ  مــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــح نـ ُ
َب  املــــــــــ ــــــــــ  لــــــــــث ــــــــــِ  ل

  
 بَْينَُهْم ، أَي أَْصِلْح ، وُكلُّ َصْدعٍ ألَْمتَهُ فقَد اْرأَبْ  ، ومنه قولُهم : اللُهمَّ  َرأَْبتَهُ  ما بينهم ، وكلُّ ما أَْصلَْحتَه فقد أَْصلَح : يَْرأَبُ  بَْينَُهمْ  َرأَبَ و

 .َرأَْبتَه

. إَِذا األَْرضُ  َرأَبَتِ و  نَبَتَْت َرْطبَتَُها بَْعَد الَجّزِ

ْؤبَةُ و ّمِ : الِقْطعَةُ با الرُّ أَي يُْشعَُب ويُْصلَُح ويَُسدُّ بها ثُْلَمةُ الَجْفنَِة ، وقَْد َوَرَد في دَعاٍء لبَْعِض األََكابِِر :  بَِها اإِلنَاءُ  يُْرأَبُ  الَّتِي ِمَن الَخَشبِ  لضَّ

ي لُغَةٌ َجيَِّدةٌ ، َكَسْل واْسأَل ، وهو مجاٌز ، وعن أَبي حاتم أَنه َسِمَع من يقول : َرْب ، وهي َحالَنَا. اْرأَبْ  اللُهمَّ  افِ  قِيَل : وبِه ُسّمِ  أَبُو الَجحَّ

اجِ بنِ  ُرْؤبَةُ  ْقَواِل ، وبه بِن لَبِيِد بِن َصْخر بِن كثيِف بِن عميَرةَ بِن ُحنَّيِ بِن َربِيعَةَ بِن َسْعِد بِن َماِلٍك التَِّميِميُّ ، َعلَى أََصّحِ األَ  ُرْؤبَةَ  بُن العَجَّ

اجِ  ُرْؤبَةُ  َم الشيخ أَبو َحيَّاَن في شرح التسهيل ، واقتصر عليه الجوهرّي ، وأَبو العباس ثعلٌب في الفصيح ، وفي التهذيب :َجزَ  بن العَجَّ

 .روب مهموٌز ، وسيأْتي في

ْؤبَةُ و ْحٌل إِذا ُكِسَر ، الرُّ ْقعَةُ التي يُْرقَُع بها الرَّ ْؤبَةُ و : الرُّ  ، َمْهُموَزةً : ما تَُسدُّ به الثُّْلَمةُ ، قال ُطفَْيٌل الغَنَِويُّ : الرُّ

ًة  مــــــــَ لــــــــح دََع ثـــــــــُ يــــــــح لــــــــ   ابــــــــُن خــــــــَ دح خــــــــَ قــــــــَ رِي لــــــــَ مــــــــح عــــــــَ  لــــــــَ

  
َن ِإنح ملَح و   ــــــــــــــح نح أَي رحَأبِ مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ رحَأب   يـ ــــــــــــــُ (4)تـ

 

  
أَةٌ ، وهي أُمُّ يَْربُوعٍ ، يَقُول : ِمن أَين تَُسدُّ تلك الثُّْلَمةُ إِْن لم يَُسدَّها هللا وَخْيَدُع هي امر قال يعقوب : هو مثُل : لَقَْد َخلَّى ابُن َخْيَدَع ثُْلَمةً. قال :

 ، قال أَُميَّةُ يَِصُف السَّماَء : ِرئَابٌ  ، والَجْمعُ 

تح  ـــــــــغـــــــــَ ي اَء صـــــــــــــــــــــــِ قـــــــــَ ـــــــــح ل ٍة خـــــــــَ ـــــــــَ اَلي رَاُة صـــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

  
ا   َ  هلـــــــــــــََ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ َ  ل مـــــــــــــح زِ   الشـــــــــــــــــــــــــــ  (5)راَِئبُ تـــــــــــــُ

 

  
ْؤبَةُ  «التهذيب»مهموٌز ، وفي أَي ُصُدوٌع وهو  ْؤبَةُ و ، وهو القََدَح الَكبِيُر من الَخَشِب ، (7)بها الُمَشقََّر  (6) تَْرأَبُ  : الَخَشبَةُ التي الرُّ :  الرُّ

ْؤبَةِ  بها البُْرَمةُ وتُْصلَُح بِها ، وسيأْتي بعُض معانِي تُْرأَبُ  الِقْطعَةُ من الَحَجرِ   ُهَو أُْربَةُ َعْقِد اإلَخاِء ، قولُُهم :في روب ، ومن المجاز  الرُّ

فَاء ُرْؤبَةُ و  .َصْدعِ الصَّ

أْبُ و  َء : َجَمعهُ وَشدَّهُ الشَّيْ  َرأَبَ و الَجْمُع والشَّدُّ ، : الرَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : كار به وهبامشه عن نسخة  نية كبرأبه.1)
 .«قوله من سحال كذا خبطه فلتحرر»وهبامش املطبوعة املصرية : « سحال»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( مجهرة ابن حزم : عمرية.3)
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 ابلقاموس : وَرآ ٌب. (*)( 8)
قوله لعمري البيت هكذا يف األصـــر ا وقوله بعده قا  يعقوب هو مثر لقد خل  ابن خيدع اخل يف األصـــر »( اللســـان: ابن خيدع ا وهبامشـــه:4)

 .«أيضا
قوله رائب قا  يف التكلمة متعقبا اجلوهري : والرواية لي  هلا إايب أي لي  للشــــــــــــــم  رجوع إذا زالت عن »املطبوعة املصــــــــــــــرية : ( وهبامش 5)

 .«السماء للغروب ملالسة السماء
 ( اللسان : يُرأُب.6)
 .«املسعر»( عن اللسان ا وابألصر 7)
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َلَح الَفاِسَد وَجرَبَ  «الث َب  رََأبَ »ويف حديِثَها اآخر « َشعحبَـَها (1) يـَرحَأب»ِبرِفحٍ  ا ويف حديث عائشَة َتِصُف َأاَبَها  َأيح َأصح
َن ا ويف حديث أُمِّ َسَلَمَة لعائشَة   : (2)وقا  كعب بن زهري  «هِبِن  ِإن ُصدِع يـُرحَأبُ  اَل » عنهماهللارضيالَوهح

مح  يــــــــــــــهــــــــــــــِ رَاَء فــــــــــــــِ نــــــــــــــًة محــــــــــــــَح عــــــــــــــح ا طــــــــــــــَ نــــــــــــــ  عــــــــــــــَ  طــــــــــــــَ

  
رَاٌم   احــــــــــــــــــــــَ اتِ  رَأحهبــــــــــــــــــــــَُ مــــــــــــــــــــــَ

َ
ىت  املــــــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــــــَ

  
أْبُ و أْبُ  من المجازو السَّْبعُوَن ِمَن اإِلبِِل ، : الرَّ ْخم ، بَمْعنَى : الرَّ أَْمَرُهْم ، ومن المجاِز قولُُهْم :  َرأْباً يَْرأَبُونَ  يقاُل : فيهم ثاََلثُونَ  السَّيِّد الضَّ

ً  َكفَى بِفاَُلنٍ  ً  أِلَْمِرَك ، أَي َرأْبا  وهو َوْصٌف بالَمْصَدِر ، كذا في األَساس. ، َرائِبا

 نقله الصاغانّي : وفي نسخة المعتفن. : الُمْغتَفَرُ  الُمْرتَأَبُ و

َحابِيُّ البَْدِريُّ  ِرئَابٍ  كِكتَاٍب َهاُروُن بنُ  بَنِي فاَُلٍن ، ِرئَابُ  من المجاز : ُهوَ و  وككتاب ، وَهاُرونُ »هكذا في النسخِ وهذا خطأٌ والصواُب  الصَّ
َحابِيُّ البَْدِريُّ  ِرئَابو َمْشُهور ، ِرئَابٍ  بنُ  (3) ليس بَصَحابِّيٍ بل هو من َطبَقَِة التابعيَن تَِميِميٌّ ،  ِرئَابٍ  وذلك ألَنَّ هاروَن بنَ « ابُن ُحنَْيٍف الصَّ

ِة الَخَواِرجِ ، وَعِليُّ بنُ  ابٍ ِرئَ  ُكْنيَتُهُ أَبُو الحسِن أَو أَبو بَْكٍر بَْصِريٌّ عابٌِد ، وأََخَواهُ : اليََماُن بنُ  َواِفِض ، وكانُوا  ِرئَابٍ  من أَئِمَّ ِة الرَّ من أَئِمَّ

ا (4)ُمتَعَاِديَن ُكلُُّهْم ، وَهاُروُن َرَوى له ُمْسِلٌم وأَحَمد  فهو أَْنَصاِريٌّ بَْدِريٌّ واْستُْشِهَد بِبِئِْر َمعُونَةَ ،  ِرئَابٍ  بُن ُحنَْيِف بنِ  ِرئَابُ  والنََّسائِيُّ ، وأَمَّ

ثُ  ِرئَابُ و نقله الغسَّانِيُّ عِن العََدِوّيِ ، فتأْمل ذلك ، بن النُّْعَماِن بن  ِرئابُ و عن أَبِي رجاٍء ، وعنه ُموَسى بُن إِْسَماِعيَل ، بُن َعْبِد هللِا الُمَحّدِ

َحابِيّ  األَْنَصاِرّي السَّلَِميّ  َجدُّ َجابِِر بِن عبِد هللا ِسنَانٍ  ةَ  ِرئَابٌ و ، عنههللارضي الصَّ  أُّمِ الُمْؤِمنِينَ  َجدُّ  ِرئَابٌ و الُمَزنِيُّ َجدُّ أَبِي ُمعَاِويَةَ بِن قُرَّ

م بن َسعيٍد القَُرِشّي السَّْهِمّي له ُصْحبَةٌ. ِرئَابُ و عنهمهللارضيَزْينََب بِْنِت َجْحِش ،   بُن ُمَهّشِ

بُّ  : [ربب] بُوبِيَّةُ  ٍء ، أَي ماِلُكه ، لهكّلِ شي َربُّ  ُهَو هللا َعزَّ وَجلَّ ، وهو الرَّ ،  َربُّ األَْربَابِ  على َجِميعِ الَخْلِق ، ال َشِريَك له ، وهو الرُّ

بُّ و وَماِلك الُملوِك واألَْماَلِك ، قال أَبو منصور : يِِّد ، والُمَدبِِّر ،يُْطلَُق في اللُّغَة على الَماِلِك  الرَّ مِ  الُمَربِّيو ، والسَّ بالَّالِم اَل يُْطلَُق و ، والُمتَّمِ

 َكَذا ، قال : ويقاُل : َربُّ  إِاّل باإِلضافَِة ، أَي إِذا أُْطِلَق على َغْيِرِه أُِضيَف فِقيَل : عزوجلوفي نسخة : على َغْيِر هللا  ِلغَْيِر هللا َعزَّ وَجلَّ 

بُّ   ، ِلغَْيِر هللا وقد قَالُوه في الَجاِهِليَِّة ِلْلَمِلِك ، قال الَحاِرُث بُن ِحلَِّزةَ : الرَّ

َو و  وح  الــــــــــــر ب  هــــــــــــُ ــــــــــــَ لــــــــــــَ  يـ يــــــــــــُد عــــــــــــَ هــــــــــــِ  والشــــــــــــــــــــــــــ 

  
الُء   اَلُء بــــــــــــــــَ ِن َوالــــــــــــــــبــــــــــــــــَ يــــــــــــــــاَريــــــــــــــــح (5)ِم ا ــــــــــــــــِ

 

  
 الُمفّضل :نقلها الصاغانّي عن ابن األَْنبَاِرّي ، وأَنشد  قَْد يَُخفَُّف ، بِاَل اَلمٍ  َربٌّ و

ُه وَ  قــــــــــــَ وح َ  فـــــــــــــَ يــــــــــــح َواُم َأنح لــــــــــــَ َم األَقـــــــــــــح لــــــــــــِ دح عــــــــــــَ  قــــــــــــَ

  
رحُزُ   َربٌ   وَ  ويـــــــــَ ظــــــــُ ي ا ــــــــُ طــــــــِ عــــــــح نح يـــــــــُ ريحُ مــــــــَ (6)غــــــــَ

 

  
َهاِت ، فقوُل شيِخنَا : عتاٍد هذا التخفيُف مما َكثَُر فيه االْضِطَراُب إِلى أَْن قاَل : فإِّن هذا التعبيَر غيُر م كذا في لسان العرب وغيِره من األُمَّ

ْرفِيِّيَن ، َمَحلُّ نََظٍر.  وال معروٍف بين اللغوييَن وال ُمْصَطلَحٍ عليه بيَن الصَّ

بَابَةُ  االْسمُ و  قال : بالَكْسرِ  الّرِ

ُه  ابــــــــــــَ اَل ِحســــــــــــــــــــــــــَ اِ  بــــــــــــِ قــــــــــــَ ُد َأســــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــح  اَي عــــــــــــِ

  
ِن   يـــــــــــٍك َحســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــِ ا مـــــــــــَ يـــــــــــَ قـــــــــــح هح ســـــــــــــــــــــــــُ  الـــــــــــّراَِببـــــــــــَ

  
بُوبِيَّةُ و مِّ  الرُّ بَابَةِ  ، بالضَّ بِّ  بالفَتْحِ نِْسبَةٌ إِلى َربُوبِيٌّ  وِعْلمٌ  : كالّرِ  ُمَخفَّفَةً ، ال أَْفعَُل ، أَي الَ  َرْبيِكَ وَ  الَ  حكى أَحمد بن يحيىو علَى َغْيِر قِيَاِس  الرَّ

ِء ، أَي ِمْلُكه لَهُ ، وُكلَّ َمْن َملََك َهَذا الشي َربُّ  يقال : فالنٌ  ٍء : َماِلُكهُ وُمْستَِحقُّهُ ، أَْو َصاِحبُهُ ُكّلِ شيْ  َربُّ و ، أُْبِدَل البَاَء يَاًء للتَّْضِعيفِ  َربِّكَ وَ 

 الدَّاِر ، وفاَُلنَةُ  َربُّ و الدَّابَِّة ، َربُّ  ، يقال : ُهوَ  َربُّهُ  َشْيئًا فهو

__________________ 
 .«رأب»( عن النهاية وابألصر 1)
 .«ء وإلا هو لكعب بن ا رث املرادي اه من التكملةقوله وقا  كعب اخل لي  لكعب عل  قافية التاء شي»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
تاب الظاهر أن املصــنف ســها يف قوله الصــحايب البدري وكذا الشــارح غلرت يف زايدة الواو يف قوله والصــواب وكك»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 ألهنا صريت املو غري منتظم.
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 .«وأبو أمحد»( ابألصر 4)
وا ياران  قوله ا وارين كذا خبطه والصواب ا يارين ابلياء. قا  يف اللسان :»وهبامش املطبوعة املصرية : « ا وارين»( عن اللسان ا وابألصر 5)

 «موضض واستشهد هبذا البيت واستشهد به أيضا صاحب الكشاف
 وهو خطب.« األقوام»بد  « األقوا »ان : ( يف اللس6)
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تُ  ا وُهن   (1)البَـيحِت  َرب ةُ  اَعِة  َراب  رَاِط الســـ  َاو  ا َربـ تَـَها َأنح تَِلَد اأَلَمةُ »اِ َجاِ  ا ويف حديث َأشـــح يَِّد  (2) َرهب  َوحىَل والســـ 
أَراَد به امل

ِب َكبَبِيِه ا أَرَاَد َأن  ال َوحىَل هَلَا ألَن ه يف اَ ســَ
يِِّدَها َوَلداً فـََيُكوُن كامل ثـُُر والنِّعحَمَة َتظحَهُر يف الن اِس يـَعحيِن َأن  اأَلَمَة تِلُد ِلســَ يبحَ َيكح ســ 
رارِي ا ويف حديث ِإَجابة الد عح  ثـُُر الســــــــــ  َم هَلَا والز اِئَد يف  «َهِذِه الد عحَوةِ  َرب   اللُهم  » (3)َوِة فـََتكح َُتمِّ

اِحبَـَها ا وقيَر امل َأي صــــــــــَ
ِلَها والَعَمِر هبا واإِلَجابَِة هَلَا ا ويف حديث َأيب هريرَة  ُلوُ  ِلَسيِِّدِه :»َأهح َمح

 (4) [له] َرابن  َكرَِه َأنح َ حَعَر َماِلَكهُ  «َريبِّ  اَل يـَُقِر امل
ارََكِة ِ  يف تَـَعاَرِف ِعنحَدُهمح ا وعل  ما كانُوا  (6) (اذُْكْرين ِعْنَد رَبِّكَ )فََبم ا قوله تعاىَل  (5) الر بُوبي ة ِلُمشــَ

ُ
فَِإن ُه َخاطَبَـُهمح َعَل  امل

َا َحىت  يـَلحَقاَها»ُيَسم وهَنُمح به ا ويف َضال ِة اإِلِبِر  َواِ  الجي  فِإن البَـَهائِمَ « َرهب  َ ُوُز  (7)َغريحَ ُمتَـَعّبَدٍة َواَل خُمَاطََبٍة ا فهي مبَنحزَِلِة اأَلمح
ـــــــــــ  ِفيَمنح قـََرأَ به ا َمعحَناهُ  (8)فَادحُخِلي يف َعبحِدي  .(اْرِجِعي ِإىل رَبِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً )ِإَضاَفُة ماِلِكها ِإليها ا وقولُه تعاىل  و  ـ

ِت ِمنحُه ا فادُخِلي فيِه ا وقا  ارحِجعِ ـ  َأعحَلمح  قا  الزجاج  (9) (ِإنَُّه َربِّ َأْحَسَن َمْثوايَ ) عزوجلي ِإىل َصاِحِبِك الذي َخَرجح
َسَن َمثـحَواي ا قا  : وَ ُوُز َأنح يكوَن :   َسَن َمثـحَواَي ا َريبِّ  : ِإن  الَعزِيَز َصاِحيب َأحح  .رُبُوبٌ و  أَرحاَببٌ  ج َأحح

بَّانِيُّ و ُم الذي يَْغذُو النَّاَس بِصغَاِر العُلُوِم  : الرَّ العَاِلُم الُمعَلِّ
ا َماَت َعْبُد هللا بُن َعبَّاٍس و قبَل ِكبَاِرَها ، (10) ُد بُن َعِلّيٍ بُن الَحنَِفيَِّة لَمَّ قال ُمَحمَّ

ةِ  َربَّانِيُّ  اليْوَم َماتَ » ٌم َعلَى َسبِيِل نََجاةٍ ، وَهَمٌج َرَعاٌع أَتباُع ُكّلِ  َربَّانِيٌّ  النَّاُس ثاَلثَةٌ : َعاِلمٌ »ه قَاَل ، وُرِوي عن َعِلّيٍ أَنَّ  «َهِذِه األُمَّ ، وُمتَعَلِّ

بَّانِيُّ و «نَاِعقٍ  يِن ، أَو العَاِلُم العَاِمُل الُمعَلُِّم ، أَو العاِلي الدََّرَجِة في ا : الرَّ اِسُخ في الِعْلِم والّدِ بَّانِيُّ  لِعْلِم ، وقيَل :العَاِلُم الرَّ الُمتَأَلِّهُ العَاِرُف  : الرَّ

ينِ و باهلِل َعزَّ وَجَل. ُد بُن أَبِي العاََلءِ  ُمَوفُّق الّدِ بَّانِيُّ  ُمَحمَّ وفِيِّة ببَْعلَبَكَّ  الُمْقِرئ كانَ  الرَّ . َشْيخاً للصُّ  لَِقيَه الذََّهبِيُّ

بِّيُّ و بَّانِيُّ و الّرِ بَّانِيّ  الِعْلِم ويقاُل : َربُّ و بَكْسِر الَحاء وفَتِْحها ، الَحْبرُ  : الرَّ بَّ  : الذي يَْعبُدُ  الرَّ ويوجُد في نُسخ غريبٍة قديمٍة  ، قال شيُخنَا : الرَّ

بَّانِ  َمْنُسوٌب إِلَى ما نَصَّه :« الَحْبرُ »بعد قوله   َمْفتُوحِ العَْين َكثِيراً كعَْطَشاَن وَسْكَراَن ، وِمْن فَعَلَ  َمْكسوِر العَْينِ  ، وفَْعاَلُن يُْبنَى ِمْن فَِعلَ  الرَّ

بِّ  َمْنُسوٌب إِلى ُهوَ  أَوْ  إلى هنا ، قَِليالً كنَْعَساَن ، زاُدوا  وقال سيبويه : (11) [في النسب]بزياَدةِ األَِلف والنوِن للُمبَالَغَِة ،  ، أَي هللِا تعالَى الرَّ

بَّانِّيِ  أَلفاً ونُوناً في بِّ  إِذا أََراُدوا تَْخِصيصاً بِعْلمِ  الرَّ بِّ  ُدوَن َغْيِره ، كأَنَّ َمْعنَاهُ صاحُب ِعْلمِ  الرَّ بَّانِيُّ و دوَن غيِره من العُلُوِم ، بالرَّ كقوِلِهم  *الرَّ

قَبَِة ، فإِذا نََسبُوا إلى الشَِّعر قالوا : َشِعريُّ ، وإلى وَشْعَرانِّي وَرقَبَانِّي إذا خصَّ بُِطوِل اللِّْحيَِة وكَ  إِلِهيٌّ ، ونُونُه كِلْحيَانِيّ  ثَْرةِ الشَّْعِر وِغلَِظ الرَّ

قَبَِة قالُوا َرقَبِيٌّ  بِّيُّ و ِلْحيِّى ، (11) [إِلى اللّْحيَةو ]الرَّ بّ  المنسوب إِلى الّرِ بَّانِيُّ و ، الرَّ بِّ  : الموصوف بِعْلمِ  الرَّ ا ُكونُو )، وفي التنزيل  الرَّ
بَّانِيُّونَ  قال ِزرُّ بُن َعْبِد هللِا : أَي ُحَكَماَء ُعلََماَء ، قال أَبو ُعبيٍد : سمعُت رجالً عاِلماً بالُكتُب يقوُل : (12) (َراّبنِيِّنيَ  العُلََماُء بالَحاَلِل  : الرَّ

أَْو ِعْبَرانِيَّةٌ ، قاله أَبو  أَْو ُهَو لَْفَظةٌ ِسْريَانِيَّةٌ  َكاَن ويَُكوُن ، (13)بَاِء األَُمِم ، وَما واألَْحبَاُر : أَْهُل الَمْعِرفَِة بِأَنْ  والَحَرام ، واألَْمِر والنَّْهي ، قال :

بَّانِيِّينَ  ُعبَْيد ، وَزَعَم أَنَّ العَرَب ال تعرفُ   وإِنَّما َعَرفََها الفُقََهاُء وأَْهُل الِعْلِم. الرَّ

 قال َعْلقََمة بُن َعبََدة : َمْملََكتُهُ  أَي ، بالَكْسرِ  ِربَابَتُهو النَّاسَ  َمَربَّتُهُ  َطالَتْ وَ 

َك و  يــــــــــــح تح ِإلــــــــــــَ َرًأ أَفحضـــــــــــــــــــــــــَ ُت امــــــــــــح نــــــــــــح جِي كــــــــــــُ  راَِببــــــــــــَ

  
َك و   لـــــــــــَ بــــــــــــح يِن قــــــــــــَ تـــــــــــح ُت  َربــــــــــــ  عـــــــــــح وبَفضـــــــــــــــــــــــــِ (14)رُبـــــــــــُ

 

  
 ، بالفَتْحِ ، قال ابن منظور : وِعْنِدي أَنَّه َربُوبُ  ويُْروى :

__________________ 
 وفالن رب البيت.( اللسان : 1)
 ( النهاية : رهبا أو ربتها.2)
 ( النهاية : إجابة املؤذن.3)
 ( زايدة عن النهاية.4)
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 .«الربية»( عن النهاية : وابألصر 5)
 .42( سورة يوسف اآية 6)
 ( يف النهاية : الجي  وز إضافة مالكيها إليها وجعلهم أراباب هلا.7)
 «.يف ِعباِدي» ورواية حفص. 29ـ  28( سورة الفجر اآيتان 8)
 .23( سورة يوسف اآية 9)
 ( اللسان : العلم.10)
 ( زايدة عن اللسان.11)
ينّ. (*)  ابلقاموس : فالر اب 
 .79( سورة آ  عمران اآية 12)
 ( اللسان : ومبا.13)
الصـــاغاين : والرواية وأنت امر  لاطب الشـــاعر ا ارث بن ( اللســـان وهبامشـــه : قوله وكنت امرأ اخل كذا أنشـــده اجلوهري وتبعه املؤلف وقا  14)

 .«جبلة ا مث قا  والرواية املشهورة : أمانجي بد  راببجي
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ض. ُ  َمرحبُوبٌ  ِإن هو  اسٌم للَجمح  لِلِّ َعز  وَجر  ا َأي مَمحُلوُكوَن. َمرحبُوبُونَ  والِعَبادُ  مَمحُلو ٌ  َأي الر بُوبَةِ  َباِّ
ً  كان له َربَّهُ يَُربُّهو  .َربّا

ُجَل واألَْرَض : ادََّعى أَنَّهُ  تََربَّبَ و  .َربُُّهَما الرَّ

يِه ، وفاَُلنٌ  يَُربُّهُ  السََّحاُب الَمَطرَ  َربَّ و َجَمَع ، : يَُربُُّهمْ  النَّاسَ  َربَّ و  النَّاَس ويَْجَمعُُهم. يَُربُّ  ، أَي َمْجَمعٌ  َمَربٌّ  ، أَي يَْجَمعُهُ ويُنَّمِ

نِيعَةَ والنِّْعَمةَ  َربَّ  من المجاز :و ً وَ  يَُربَُّها َربًّا الَمْعُروَف والصَّ ْحيَانيّ ـ  ِربَابَةً و ِربَابا اَها َربَّبََهاـ و َحَكاُهَما اللِّ َها وأَْصلََحَها. َزادَ و : نَمَّ  َها وأَتَمَّ

 قال : (1) لَِزمَ  بالَمَكاِن : َربَّ و

 رحٍض اَل خَتَط اَها ا ُُمرح أبَِ  َرب  
اإِلبُِل بمَكاِن َكَذا : لَِزَمتْهُ وأَقَاَمْت به ،  أََربّتِ  ، في الُكّلِ ، يقال َكأََربَّ  به ، أَقَامَ  بالَمَكاِن ، قال ابن دريد : َربَّ و اإِلبِِل : َحْيُث لَِزَمتْهُ. َمَربُّ و

ً  ٌن بالمكان وأَلَبَّ ،فال أََربَّ و : لََواِزُم ، َمَرابُّ  فهي إِبِلٌ  اللُهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن ِغنًى »وإِْلبَاباً ، إِذا أَقَاَم به فلم يَْبَرْحهُ ، وفي الحديث  إِْربَابا

ً بالَمَكاِن وأَلَ  أََربَّ  أَي اَلِزم َغْيِر ُمفَاِرٍق ، من« ُمِلبٍّ »قال ابُن األَثِير : أَْو قَاَل  «ُمِربٍّ  ُمْبِطٍر وفَْقرٍ   بَّ إِذا أَقَاَم به ولَِزَمه ، وُكلُّ الزٍم َشْيئا

 .ُمِربٌّ 

 السََّحابَةُ : َداَم َمَطُرَها. أََربَّتِ  ومن المجاز : الَجنُوُب : َداَمْت. أََربَّتِ و

 النَّاقَةُ : لَِزَمِت الفَْحَل وأََحبَّتْهُ. أََربَّتِ و

 ، كذلك ، هذه ِرَوايَةُ أَبِي ُعبَْيٍد عن أَبي زيد. ُمِربُّ  بالفَْحِل : لَِزَمتْهُ وأََحبَّتْهُ ، وِهي أََربَّتْ و ، (2)النَّاقَةُ بَِولَِدَها : لَِزَمْت  أََربَّتِ و

 وَمتَّنَهُ ، أَنشد ابن األَنبارّي : أَْصلََحهُ  : ِربَابَةً و يَُربُّهُ َربًّا األَْمرَ  َربَّ و

ُه الــــــــــــــ يــــــــــــــُرب   رحِف ِإنــــــــــــــ  َن الــــــــــــــعــــــــــــــُ  ذي أَيحيت مــــــــــــــِ

  
ا  مـــــــــــــــَ ُروَف زَاَد ومتـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــح

َ
ئـــــــــــــــَر املـــــــــــــــ  ِإَذا ســـــــــــــــــــــــــــــُ

  
يَاِحيِن ، وُدْهنٌ  َربَْبتُ  وقال اللِّْحيَانّي : ، َكَربَّبَه وأََجاَدهُ ، الدُّْهَن : َطيَّبهُ  َربَّ  من المجاز :و ،  ُمَربَّبٌ  الدُّْهَن : َغَذْوتُهُ باليَاَسِميِن أَو بَْعِض الرَّ

يِب. ُربِّبَ  إِذا  الَحبُّ الذي اتُِّخَذ منه بالّطِ

بُوِبيَّةِ  هو ِمن القَْوَم : َساَسُهْم ، أَي كان فَْوقَُهْم ، وقال أَبو نصر : َربَّ و بير  الرُّ ي  يَُربَّنِي ألَنْ »وفي حديث ابن عبّاس مع ابن الزُّ بَنُو َعّمِ

ِميَن  «َغْيُرُهمْ  يَُربَّنِي أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ  أَْقَرُب من  (3) [في النََّسبِ ]، يَْعنِي بَنِي أَُميَّةَ فإِنَُّهْم إِلى ابِن عبّاٍس أَي يَُكونُوَن َعلَيَّ أَُمَراَء وَساَدةً ُمتَقَّدِ

بَْيِر.  ابِن الزُّ

بُّ  قال ابن األَْنبَارّي : َء : َملََكهُ الشَّيْ  َربَّ وَ  بُّ  يَْنقَِسُم على ثاََلثَِة أَْقَساٍم ، يَُكونُ  الرَّ بُّ  : الَماِلَك ، ويكونُ  الرَّ بُّ  يَِّد الُمَطاَع ، ويُكونُ : السَّ  الرَّ  الرَّ

 أَي َسيٌِّد يَْمِلُكنِي. «فاَُلنٌ  يَُربَّنِي فاَُلٌن أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ  يَُربَّنِي ألَنْ : » (3) [بن أمية]: الُمْصِلَح ، وقوُل َصْفَوان 

قَّ  فالٌن نِْحيَهُ أَيِ  َربَّ و بُّهُ َربًّا الّزِ بِّ َربَّ  ويَُضمُّ : بالفَتْحِ  يَرُّ بَّ  أَي َجعََل فيه اهُ بالرُّ  قال : َمْربُوبٌ  وَمتَّنَه به ، وُهَو نِْحيٌ  الرُّ

 َمرحبُوبِ َسالهَلَا يف أَِدمٍي َغريحِ 
قَّ  َربَْبتُ  أَي غيِر ُمْصلَحٍ ، وفي لسان العرب : بِّ  الّزِ : َدَهْنتُهُ وأَْصلَْحتُه ،  َربَْبتُه أَي َمتَّْنتُهُ وقيَل : (4) أَُربُّهُ َربَّا ، والُحبَّ بالِقيِر والقَارِ  بالرُّ

 قال َعْمُرو بن َشأٍْس يَخاِطُب اْمَرأَته ، وكانت تُْؤِذي اْبنَهُ ِعَراراً :

ٍح و  ريحَ َواضــــــــــــــــــــــــــــِ نح غــــــــــــــَ كــــــــــــــُ رَارًا ِإنح يــــــــــــــَ  ِإن  عــــــــــــــِ

  
مح   مـــــــــَ ـــــــــعـــــــــَ ِب ال كـــــــــِ ـــــــــح ن َ

وحَن َذا املـــــــــ ب  اجلـــــــــَ ِإيّنِ ُأحـــــــــِ ـــــــــَ  ف

  

يّن  ِت مــــــــِ ــــــــح ن ِإنح كــــــــُ ــــــــَ جِي ف ــــــــَ ب حــــــــح ــــــــَن صــــــــــــــــــــــُ ــــــــِدي رِي ــــــــُ   َأوح ت

  
ِن   مـــــــــــح وين لـــــــــــه كـــــــــــالســـــــــــــــــــــــــ  ُه اأَلَدمح  ُرب  فـــــــــــكـــــــــــُ  لـــــــــــَ
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بِّ  التَّْمِر ، ألَنَّ النِّْحَي إَِذا أُْصِلحَ  بُِربِّ  أَِديُمه أَي ُطِليَ  ُربَّ  أََراَد باألََدِم النِّْحَي ، يقوُل لزوجته : ُكونِي لولِدي ِعَراٍر كَسْمنٍ  طابْت َرائَِحتُه  بالرُّ

 أَْن يَْفُسَد َطْعُمهُ أَو ِريُحه. (5) [ِمْن غير]، وَمنََع السمَن 

بِيَّ و َولََدهُ  َربَّ و  أَي أَْحَسَن الِقيام َربَّاهُ  : يَُربُّهُ َربًّا الصَّ

__________________ 
 ابملكان ا وأرب  : لزمه.( يف اللسان : ورّب 1)
 ( اللسان : لزمته وأحبته.2)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.3)
ُته.4) ً ا وربـ بـح ً وُراب   ( اللسان : َراب 
 ( زايدة عن اللسان.5)
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َياينّ  ا كَتِحّلةٍ  َترِب ةً و  ا َكَربـ َبه تـَرحبِيباً   َأي فاَرَ  الط ُفولِي َة ا كاَن ابَنه َأو ملح َيُكنح  َحىت  أَدحَر َ  عليه َوَولَِيهُ   تـََربـ َبهُ و  ا ارحتـَب هو  عن اللحح
ُه تـَرحبَِيةً و  َيايّن : َراب  ِعيِف أَيضاً ا وأَنشد اللحح  عل  حَتحِويِر الت ضح

هُ  بــــــــــــــــُ َربــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــُ لــــــــــــــــ   تـ نح آِ  ُدوداَن شــــــــــــــــــــــــــــــَ  ٌة مــــــــــــــــِ

  
ةَ   ـــــــــــ  رِب ـــــــــــَ ا  ت اهلـــــــــــََ خـــــــــــَ ـــــــــــُض ســـــــــــــــــــــــــِ ي (1)أُمٍّ اَل ُتضـــــــــــــــــــــــــِ

 

  
ُجُل إَِذا َرْبَربَ و  يَتِيماً ، عن أَبي عمرو. َربَّى الرَّ

 الرجُل َولََده ، وفي حديث ابِن ِذي يََزن : يَُربِّي َكَما تَُربِّيَهاو ، أَي تَْحفَُظَها وتَُراِعيَها تَُربَُّها لََك نِْعَمةٌ »وفي الحديث 

ٌد  َباال تـَُربِّبُ ُأسح  يف الَغيحَضاِت َأشح
 ، بالتَّْكِريِر. وقال حسان بن ثابت : (2) تَُربُّ  ، وهو أَْبلَُغ منه ، ومن تَُربِّي أَي

ا و  نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ َرزحِت ل ــــــــــــــــَ ُن ِإذح بـ ســــــــــــــــــــــــــــــَ ِت َأحح ــــــــــــــــح  ألَن

  
ِة   احـــــــــــــــَ ُروِج َبســــــــــــــــــــــــــــَ وحَم اخلـــــــــــــــُ رِ يــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــــــح

  

يـــــــــــــــــٍة  افـــــــــــــــــِ اَء صـــــــــــــــــــــــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ نح ُدر ٍة بـ  مـــــــــــــــــِ

  
ا   بَ ممـــــــــــــــــِ  َربـــــــــــــــــ  رِ  تــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــح ُر الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ ائـــــــــــــــــِ  حـــــــــــــــــَ

  
ةَ التي َدُف في قَْعِر الَماء يَُربِّيَها يَْعنِي الدُّرَّ قال : وكذلك كلُّ ِطْفٍل ِمَن الحيوان غيِر اإلنسان  لغةٌ فيه (3) كَسِمعَ  َربِْبته َزَعَم ابُن دريد أَنَّ و الصَّ

 ان ينشد هذا البيت :، وك

َو فـَُلويف   نِرحبـَُبهح َكاَن لََنا وهح
ْرِب  َكَسَر حرَف الُمَضاَرَعِة ليُْعلََم أَن ثَانَِي الِفْعِل الَماِضي مكسوٌر ، كما ذهب إِليه سيبويِه في هذا النحو ، قال : وهي لغة ُهَذْيٍل في هذا الضَّ

 اٍء الفُقَْيِمّيِ وآِخُره :من الِفْعِل ، قلُت : وهو قوُل ُدَكْيِن بِن َرجَ 

 جُمَعحَثُن اخلَلحِ  َيِطرُي َزَغُبهح 
بِيُّ   .(4)وكذلك الفرُس  َربِيبٌ وَ  َمْربُوبٌ  ومن المجاز : الصَّ

، وقوُل سالمةَ بِن  الَمْربُوُب الُمَربَّىو (5)المرأَةُ َصبِيََّها : َضَربَْت على َجْنبِِه قليالً حتى يَنَاَم ، كذا في األََساس  ربت ومن المجاز أَيضاً :

 َجْنَدٍل :

ُده  بــــــــــَ لــــــــــح ر  مــــــــــَ تــــــــــَ ــــــــــح تٍّ ِإَذا مــــــــــا ابـ رِّ حــــــــــَ نح كــــــــــُ  مــــــــــِ

  
وبِ   ــــــــــُ ب عــــــــــح ــــــــــَ دِّ يـ ــــــــــِر اخلــــــــــَ ي  صــــــــــــــــــــــــايف اأَلِدمِي َأســــــــــــــــــــــــِ

  

فــــــــــَ  َواَل  َ  أَبســــــــــــــــــــــــح يــــــــــح ٍر لــــــــــَ غــــــــــِ ىَن وال ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح  أَق

  
ِن   كـــــــــح يِّ الســـــــــــــــــــــــ  فـــــــــِ قـــــــــَ  َدَواَء قـــــــــَ وبِ ُيســـــــــــــــــــــــح رحبـــــــــُ  مـــــــــَ

  
بِيَّ ، وأَن يكوَن أَراَد به الفََرَس ، كذا في لسان العرب. بَمْربُوب يجوُز أَن يكوَن أَراد  الصَّ

بَّى يل : ال فِْعلَ إذا َعِلقَْت ، وق وقيل : َوَضعَتْ  إِذا تَُربُّ َربًّا الشَّاةُ  َربَّت عن اللِّْحيَانّيِ :و َق الُمصنَِّف َمادَّةً  ِللرُّ ، وسيأْتي بيانها ، وإِنما فرَّ

: َجَمَع وأَقَاَم ، إِلى آخر العبارة : أَْطلََق المصنُف في الِفْعِل ،  َربَّ و َواِحَدة في مواضَع َشتَّى ، كما هو صنيعُه. وقال شيخنا عند قوله :

ياً ،فاقتضى أَنَّ المضارَع مضمومه سواٌء  ً  كَربَّهُ  كان متعّدِ إَِذا أَقَاَم َكأََربَّ ، كما أَطلق بعُض الصرفيين أَنه  َكَربَّ  بمعَانِيه ، أَو كان الزما

ي ميقال من بَابَْي قَتَل وَضَرَب ُمْطلَقاً سواٌء كان الزماً أَو متعدياً ، والصواُب في هذا الِفْعل إِجراُؤه على القواعد الصَّرفيّ   َكَربَّه نهة ، فالمتعّدِ

بالَمَكاِن إِذا أَقام مكسوٌر على القياس ، وما عداه كلّه تخليٌط من  َكَربَّ  مضموُم المضارع على القياس ، والالِزُم منه َربَّاه : َجَمعَه ، أَو

 المصنف وغيِره ، أه.

بيبُ و بِيبُ و الَمْربُوبُ  : الرَّ بِيبُ و الُمعاَهُد ، : الرَّ َر قَوُل امرى الَمِلكُ  : الرَّ  ء القيس :وبهما فُّسِ
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نح  وا عـــــــــــَ لـــــــــــُ اتــــــــــــَ ا قـــــــــــَ مـــــــــــَ مح فـــــــــــَ مح و  َرهبـــــــــــِِّ هـــــــــــِ يـــــــــــبـــــــــــِ   َربـــــــــــِ
  

ا و   مـــــــــَ ـــــــــِ ال َن ســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ ظـــــــــح ـــــــــَ ي ـــــــــَ ارًا فـ وا جـــــــــَ ـــــــــُ (6)ال آَذن
 

  
 : وقيَل ، الُمعَاَهِد. (7)أَيِ الَمِلِك 

بِيبُ و ُجِل ِمْن َغْيِرِه ، : الرَّ بُوبِ  ابُن اْمرأَةِ الرَّ  .َرابٌّ  لنفس الرجل : (8)، ويقال  بٍ َمْربُو وهو بمعنى ، كالرَّ

بِيبُ و ً  الرَّ  لََها َولٌَد من غيِره ، ويقال المرأَةِ  َزْوُج األُمِّ  أَيضا

__________________ 
 وما أثبتناه عن اللسان.« . يضيض سخاهلا.. يربيه»( ابألصر : 1)
 .«ومن يربب« ( عن اللسان ؛ وابألصر2)
 .«كعلم»القاموس ( يف نسخة  نية من 3)
 ( يف األساس : فرس مربوب : مصنوع.4)
 .«ربت»يف مادة ـ  ابختالفـ  ( كذا ابألصر ا ووردت العبارة يف األساس5)
 وما أثبتناه عن اللسان.« فنطعن»( ابألصر 6)
 ( اللسان : أي ملكهم.7)
 ( اللسان : ويقا  للرجر نفسه.8)
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اِهِد ا  كالر ابِّ ا  رَاب ةٍ  ا وذلك َمعحىَن  َربِيَبة الرجر ِإذا كان له ولٌد من غريها ِهيِد والشـــــ  ِن الر ّماين  : هو كالشـــــ  قا  أَبو اَ ســـــَ
رِه  َرب ُه يـَرُب هُ  وهو َزوحُج أُمِّ الَيِتيِم ا وهو اســـــــُم فاعٍر من «َكاِفرٌ   الر اب  »واخلَِبرِي واخلَاِبِر ا ويف اَ ديث  ا  (1)ا َأي َتَكف َر أبَمح

ٍس يذكر امرأََته وذََكَر أَرحضاً هَلَا :وقا    َمعحُن بن َأوح
ا  ِدرَا هبــــــــــــَِ غـــــــــــــح نح يــــــــــــــَ ِن لـــــــــــــَ اَريـــــــــــــح ا جـــــــــــــَ ِإن  هبـــــــــــــَِ  فـــــــــــــَ

  
ــــــــــبَ   ي ــــــــــِ ِف  َرب ــــــــــِ اَلئ ريحِ اخلــــــــــَ َن خــــــــــَ ــــــــــح يبِّ واب ــــــــــ  ــــــــــن (2)ال

 

  
 َربِيبُ  وهو ، َسلََمةَ  أَبُو وأَبُوهُ  ، الَخطَّابِ  بنِ  ُعَمرَ  بنَ  وَعاِصمَ  ، وسلمعليههللاصلىيَْعنِي ُعَمَر بَن أَبِي َسلََمةَ ، وهو ابُن أُّمِ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِّيِ 

النبّيِ  أَِربَّاءُ  وسلمعليههللاصلىالقَْوم الذين اْستُْرِضَع فيهم النبيُّ  ، وقال أَْحَمُد بن يحيى : َربِيبَةٌ  واألُْنثَى ، وسلمعليههللاصلىالنبّيِ 

 ، فعيٌل بمعنى فاِعل. َربِيبٍ  َجْمعُ  كأَنَّه ، وسلمعليههللاصلى

بِيبُ و ث ، : الرَّ  ِد الَوّهاِب األَْنَماِطّيِ.عن إِسحاَق البَْرَمِكّيِ ، وعب َجدُّ الُحَسيِن بِن إِبراهيَم الُمَحّدِ

بِيبِ  الدَّْولَِة ، عن أَبي القاِسِم بِن بَيَّان ، وعبُد هللا بُن عبد األََحِد بنِ  َربِيبُ  * وفَاتَهُ أَبو َمْنُصوٍر عبُد هللا بُن عبِد السالِم األََزِجيُّ ، لَقَبُه  الرَّ

لَِفّي ، وكان صالحاً يَُزاُر ماَت س ب ، عن الّسِ بِيبِ  وابن 621نة الُمَؤّدِ خ ، وداووُد بن ُمالعب ، يُْعَرُف بابنِ  الرَّ بِيبِ  الُمَؤّرِ أََحُد َمِن انتهى  الرَّ

تمائة.  إِليه ُعلُوُّ اإِلْسنَاِد بعد الّسِ

بَابَةُ و  والِميثَاُق ، قال َعْلقََمةُ بُن َعبََدةَ : بالَكْسِر : العَْهدُ  الّرِ

َك و  يـــــــــــح تح ِإلـــــــــــَ َرًأ أَفحضـــــــــــــــــــــــــَ ُت امـــــــــــح نـــــــــــح جِي كـــــــــــُ   راَِببـــــــــــَ
  

َك و   لـــــــــــَ بــــــــــــح يِن قــــــــــــَ تـــــــــــح ُت  َربــــــــــــ  عـــــــــــح وبَفضـــــــــــــــــــــــــِ (2)َربـــــــــــُ
 

  
بَابِ  ّي ، قال أَبو علّيٍ الفارسي : كالّرِ  ال أَبو ذؤيب يَْذُكُر ُحُمراً :، وهو العَْهُد ، ق ِربَابٍ  : َجْمعُ  أَِربَّةٌ  بالَكْسِر أَيضاً ، قال ابن بَّرِ

ُف ا   لـــــــــِ ؤح ـــــــــُ يـــــــــنـــــــــًا وتـ اِن حـــــــــِ بـــــــــَ ُر ابلـــــــــر كـــــــــح َوصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ  تـ

  
اَن   ا اأَلمــــــــــــــَ يــــــــــــــهــــــــــــــَ طــــــــــــــِ عــــــــــــــح ــــــــــــــُ َواَر ويـ اجــــــــــــــِ  راَِبهبــــــــــــــَُ

  
بَابُ و بَابُ  : العَْهُد الذي يَأُْخذُه صاِحبَُها من الناِس إِلَجارتَِها ، وقال شمٌر : الّرِ ل غيُره : يقوُل : إَِذا ، وقا َربٍّ  في بَْيِت أَبي ذُؤيب جمع الّرِ

ُض لََها ، كأَنَّهُ َذَهبَ  (3)أََجاَر الُمِجيُر هِذِه الُحُمر  بَابِ  أَْعطى َصاِحبََها قِْدحاً ِليَْعلَُموا أَنََّها قد أُِجيَرْت فال يُتَعَرَّ  ِسَهاِم الَمْيِسِر. ِربَابَةِ  إِلى بالّرِ

بابَةُ و َهاِم أَو  بالَكْسرِ  الّرِ َهاُم أَْو ِخْرقَةٌ َجَماَعةُ الّسِ هي السُّْلفَةُ التي تُْجعَُل فيها الِقَداُح ،  أَو الَسهام تُْجَمُع فِيَها أَو ِجْلَدةٌ تَُشدُّ أَو َخْيٌط تَُشدُّ به الّسِ

َهاُم ، وقيل : هي َشبِيَهةٌ بالِكنَانَِة تُْجَمُع  َشبِيَهةٌ بالِكنَانَِة يكوُن فيها الّسِ
 ِر قال أَبو ذُؤيب يَِصُف ِحَماراً وأُتُنَهُ :فيها ِسَهاُم الَمْيسِ  (4)

ن  و  َبهنـــــــــــــــــــــــــــ ُ ةٌ كـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــَ ُه  راَِبب ـــــــــــــــــــــــــــ  بَن  وكـــــــــــــــــــــــــــَ

  
دَعُ   َداِح وَيصــــــــــــــــــــــح ــــــــقــــــــِ لــــــــَ  ال ــــــــُ  عــــــــَ ي فــــــــِ ــــــــُ ٌر ي  َيســــــــــــــــــــــَ

  
ّمِ ، هي ِجْلَدةٌ َرقِيقَةٌ يُْعَصُب بها ، أَي ُسْلفَةٌ ، وقيَل : هي ُجِل الُحْرَضِة وهو  تُلَفُّ َعلَى يَدِ  بالضَّ ،  (5)أَي قَِداحِ الَمْيِسر  ُمْخِرُج الِقَداحِ  (5)الرَّ

 يَِجَد َمسَّ قِْدحٍ يَُكوُن له في صاِحبه َهوًى. وفي بعض النسخ ِلَكْياَل  ِلئاَلً  وإنما يفعلون ذلك

بِيبَةُ و بِيبَةُ و َمعه.َء وتَقُوُم به وتَجْ قال ثعلب : ألَنها تُْصِلُح الشَّيْ  : الَحاِضنَةُ  الرَّ ْوَجةِ  : الرَّ ُجل : َربِيبَةُ  قال األَزهرّي : بِْنُت الزَّ بِْنُت اْمَرأَتِه  الرَّ

بَائِبِ  إنََّما الشَّْرُط فِي»ِمْن َغْيِره ، وفي حديث ابن عباس  ْوَجاِت من غيِر أَْزَواِجِهنَّ الذيَن معهنَّ ، وقد تَقَدََّم َطَرٌف  «الرَّ من يُِريُد بَنَاِت الزَّ

بِيبِ  الكالم في  .الرَّ

بِيبَةُ و : تُْربَُط قَِريباً ِمَن البُيُوِت وتُْعلَُف اَل تَُساُم ، وهي التي َذَكَر إِبراهيُم النََّخِعيُّ أَنَّهُ اَل  َربائِب وَغنَمٌ  في البَْيِت للَبَنَِها ، تَُربَّى التي الشَّاةُ  : الرَّ

بَائِبِ  لَْيس فِي»َصَدقَةَ فِيَها ، قال ابُن األَثير في حديث النََّخِعّيِ  بَائِبُ  «َصَدقَةٌ  الرَّ  بسائمٍة ، التي تكوُن في البَْيِت وليستْ  (6) [الغنم] : الرَّ

يَْبعَثُوَن إلينا  (7)، وكانوا  ربَائِبُ  كان لنا ِجيراٌن ِمن األَنصاِر لهم»، وفي حديث عائشة  يَُربَُّها ألَنَّ َصاحبََها َمْربُوبَة بمعنى َربِيبَةٌ  واحَدتَُها

 .«مرن أَْلبَانَِها

__________________ 
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 ( اللسان : أي أنه يكفر أبمره.1)
قوله وكنت قا  يف التكملة والرواية وأنت امر  لاطب الشــــــــــاعر ا رث بن جبلة بن أيب ِشر الغســــــــــاين والرواية »عة املصــــــــــرية : ( هبامش املطبو 2)

 وقد مّر البيت والتعلي  يف املادة.« املشهورة أمانجي بد  راببجي
 ( اللسان : أنه قد ُأجري.3)
 ( اللسان : ُ مض.4)
 األيسار للقداح. ( يف اللسان : وهو الذي تدفض إليه5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
 ( النهاية : فكانوا.7)
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بَّةُ و بَّةُ و وبَنِي الحارث بن َكْعب ، ِلَمْذِحج كانت بنَْجرانَ  (1) : َكْعبَةٌ  الرَّ ُت ، في حديث ُعْرَوةَ  : هي الرَّ بِن مسعُوٍد الثَّقَِفّيِ لما أَْسلََم َوَعاَد  الالَّ

بَّةَ  فأَْنَكَر قَْوُمه ُدُخولَه قَْبَل أَن يَأْتِيَ إِلى قوِمه َدَخَل َمنزلَه  ْخَرةُ التي كانت تَْعبُُدَها ثَِقيٌف بالطَّاِئِف ، وفي حديث  الرَّ َت ، وهي الصَّ ، يَْعنِي الالَّ

ونَهُ »َوْفِد ثَِقيٍف  بَّةَ  َكاَن لَُهم بْيٌت يَُسمُّ ا أَْسلَُموا َهَدمَ  الرَّ  .«هُ الُمِغيَرةُ يَُضاُهوَن بَْيَت هللِا ، فلَمَّ

بَّةُ و ْخَمةُ  : الرَّ  أَي َضْخَمةٌ ، قال حّسان بن ثابت : َربَّةٌ  يقال : َدارٌ  الدَّاُر الضَّ

رِّ َداٍر وَ  ةٍ يف كـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــ  ٍة  َرب يـــــــــــــــــــ  زحَرجـــــــــــــــــــِ  خـــــــــــــــــــَ

  
دُ و   ـــــــــــــــــــِ ن  َوال ٍة ِد يف َذرَاهـــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــ   َأوحســـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
بَّةُ و َخاَمى والَمْكُر  (2)أَو اسٌم ِلِعدَّةٍ ِمَن النَّبَاِت ال تَهيُج  بالَكْسر : نَبَاتٌ  الّرِ ْيِف تَْبقَى ُخْضَرتَُها ِشتَاًء وَصْيفاً ، وِمْنَها الُحلَُّب ، والرُّ في الصَّ

قيَل : هو ُكلُّ ما أَْخَضرَّ في القَْيِظ من جمع ُضُروِب ، كذا في التهذيب ، و ِربَبٌ  ، أَو هي بَْقلَةٌ نَاِعَمةٌ ، وَجْمعَُها ِربَّةٌ  ِلُكلَِّها (3)والعَْلقَى ، يقاُل 

ة يَِصُف الثَّْوَر الَوْحِشيَّ  مَّ  : النَّبَاِت ، وقيَل : ِهَي من ُضُروِب الشََّجِر أَو النَّْبِت ، فَلَْم يَُحدَّ ، قال ذو الرُّ

ِه  عـــــــــــِ رحتـــــــــــَ مـــــــــــَ ازًا لـــــــــــِ تـــــــــــَ ِا جمـــــــــــُح بـــــــــــَ َوهـــــــــــح  أَمحســـــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــِ

  
دح   ـــــــــَ َواِرِس ي ـــــــــفـــــــــَ نح ِذي ال ُه مـــــــــِ فـــــــــَ ـــــــــح و أَنـ بُ عـــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــرِّب  ال

  
بَّةُ و وبِ  َشَجَرةُ  َشَجَرةٌ ، أَو ِهيَ  : الّرِ بَّةُ و الَخرُّ بَّةُ  أَو أَِربَّةٌ  الَجَماَعةُ الَكثِيَرةُ ج : (4) الّرِ  ويَُضمُّ ، ِربَابٌ  أَْو نَْحُوَها ، والَجْمعُ  َعَشَرةُ آاَلفٍ  (5) الّرِ

بَّةُ و عن ابن األَنبارّي. ّمِ : الرُّ وقال َخاِلُد ْبُن َجْنبَةَ  كَجْفَرةٍ وِجفَاٍر. ِربَابٌ و َربَّةٌ  الِفْرقَةُ ِمَن النَّاِس ، قِيَل : ِهَي َعَشَرةُ آاَلٍف ، قال يُونُُس : بالضَّ

بَّةُ  : ِزُم ، وقال  الرُّ  يَُربُّ  الَمَطرُ و َكثَْرةُ العَْيِش وَطثَْرتُهُ. قال : (5) ُربَّتُهُ  : وَما َعْيٍش ُمبَاَرٍك ، فِقيَل لَهُ  ُربَّةَ  اللُهمَّ إِنِّي أَْسأَلُك»: الَخْيُر الالَّ

يه.  النَّبَاَت والثََّرى ويُنَّمِ

بَّةِ  األَْرُض الَكثِيرةُ  بالفَتحِ : الَمَربُّ و ة : النَّباُت ، ، وهو الّرِ مَّ  أَو التي ال يََزاُل بها ثَرًى ، قال ذو الرُّ

ـــــــــــنَ  رِي قـــــــــــح ـــــــــــَ تـ يـــــــــــُر َيســـــــــــــــــــــــــح اطـــــــــــِ نـــــــــــَ رَارٍَة   خـــــــــــَ ـــــــــــَ ر  قـ  كـــــــــــُ

  
َربٍّ   ـــــــــِ ُ  مـــــــــَ ـــــــــر َوائ اَء ال ـــــــــَ ث ـــــــــغـــــــــُ ا ال هـــــــــَ ـــــــــح نـ تح عـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــَ  نـ

  
الَمَحلُّ  : الَمَربُّ و من األَرِضيَن : التي َكثَُر نَبَاتَُها ونَاُسَها ، وُكلُّ ذلك من الَجْمع الِمْربَابُ  ، وقيل : الَمْربُوبَةُ و الَمَربَّةُ و ، بالَكْسِر ، كالِمْربَابِ 

 واالجتماع. َوَمَكاُن اإِلقَاَمةِ 

 : االجتَماُع. التََّربُّبُ و

ُجُل يَْجَمُع النَّاسَ  : الَمَربُّ و  ويَُربُُّهْم. الرَّ

ة :، بالفت َمَربُّ  َوَمَكانٌ »وفي لسان العرب :   ح ، أَي َمْجَمُع الناَس ، قال ذو الرمَّ

ٌة  نــــــــــَ وحَ  ِدمــــــــــح َك الشــــــــــــــــــــــــ  تح لــــــــــَ  أِبَو َ  مــــــــــا هــــــــــاجــــــــــَ

  
اَلٍ    رََع  ـــــــــــــــــِح َربٍّ أبَِجـــــــــــــــــح ِر  مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  ل (6) ـــــــــــــــــَُ

 

  
بَّىو ً  الرُّ : ما بَْينََها وبَْيَن ِعْشِريَن يَْوماً ِمْن ِواَلَدتَها ، وقِيَل :  ِربَابََها ، وقِيَل : ُربَّى فهي كُحْبلَى : الشَّاةُ إَِذا َولََدْت ، وإَذا ماَت َولَُدَها أَيضا

بَّى قال الِّلْحيَانّي :و َشْهَرْينِ   عنههللارضيدَّ وْقتاً ، وقيل : هي التي يَتْبَعَُها ولُدَها ، وفي حديث ُعَمَر من غير أَْن يَحُ  الَحِديثَةُ النِّتاجِ ، : ِهيَ  الرُّ

بَّى َوالَ  األَُكولَةَ  تَأُْخذِ  الَ » ألَْجِل اللَّبَِن ، وقيل : هي القَِريبَةُ العَْهِد  (7) [من الغنم]في البَْيِت  تَُربَّى قال ابن األَثِير : هي التي «َواَل الَماِخضَ  الرُّ

بَّى وقيَل : «ُربَّى َما بَِقَي في َغنَِمي إِالَّ فَْحٌل أَْو َشاةٌ »بالِواَلَدةِ ، وفي الحديث أيضاً  أِْن ، قاله أَبو زيد ،  الرُّ ُغُوُث ِمَن الضَّ ِمَن الَمْعِز ، والرَّ

أِْن   جاَء في اإلبِِل أَيضاً ، قال األَصمعّي : أَْنَشَدنَا ُمْنتَِجُع بُن نَْبَهاَن : ُربََّماو جميعاً ،وقال غيُره : من الَمْعِز والضَّ

 راَِبهِبَاَحِنَا أُمِّ البَـوِّ يف 
بَّىو بَّىو نقله الصاَغانِيّ  اإِلْحَساُن والنِّْعَمةُ  : الرُّ بَّى عمرو :، وعن أَبي  ُربَّى يقال : ِلي عنَد فاَُلنٍ  الَحاَجةُ  : الرُّ  : الرُّ

__________________ 
 ( يف القاموس : لعبة ا ويف نسخة  نية من القاموس ا كعبة ا أشار إىل هذا هبامش املطبوعة املصرية.1)
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 .«يهيج»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( يف اللسان : يقا  هلا كلها.3)
 َرب ة.( يف اللسان : األرِب ة من اجلماعات واحدهتا 4)
 ( يف اللسان : الر ب ة.5)
قوله خملر كذا خبطه ابخلاء والذي يف اللســــــان يف مادة جرع ومادة » وما أثبتناه عن اللســــــان ا وهبامش املطبوعة املصــــــرية :« خملر»( ابألصــــــر 6)

 «.   لر اب اء فراجعهحر
 ( زايدة عن النهاية.7)
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َكَمةُ  : الر ب  و  الر اب ة ُحح
َدُة امل َرَ  َفَبرحِخ ِمنح »يقا  يف املثر  الُعقح د  َ هح يقوُ  : ِإنح َعو لحَت َعَلي  « أَزحرِ َ  ُرب   إنح ُكنحَت يب َتشـــــــــــــــُ

رَتِحح  رَتحِخ أَنحَت واســـــح بحنِ  الر ب   َأي مَجحضُ  ج َفَدعحيِن أَتـحَعبح ا واســـــح َعحِز والضـــــ 
مِّ  ُراَببٌ  من امل قاله ابُن األَِثري وغريُه  انِدرٌ  وهو ابلضـــــ 

ا َحَذُفوا أَِلَف التبحنيِث َوبـَنَـوحُه عل  هذا الِبَناِء ا كما أَلحَقُوا اهلَاَء  ُراَببٌ و  ُرب   ا قا  ســــــــــــــيبويه : َقاُلوا : ُراَببٌ  تـَُقوُ  : َأعحنـُزٌ 
م وا َأو َ  َهَذا ا كما قا ُمح ضــــــــَ َرٍة فقاُلوا : ِجَفاٌر ِإال  َأهن  ٌر وُرَخاٌ  اِمنح َجفح ٌر و َُؤاٌر ورِخح َدرُ  لوا : ِ ئـح َصــــــــح

 َكِكَتاٍب ا  راَِببٌ  وامل
َريحٍح  اَة حُتحَلُب يف »ويف حديث شــــُ َياين  : َغَنمٌ  «راَِبهِبَا إن  الشــــ  ِر ا قا  : وهي قَِليَلٌة ا كذا يف  راَِببٌ  وَحَك  اللِّحح ا ابلَكســــح

ِغريَِة 
ُ
َ  راَِببُ  «راَِببٌ  مَححُلَها»لسان العرب ا وَأَشاَر له شيُخَنا ا ويف حديث امل َ ُن ِواَلَدهِتَا ا وقير : هو ما َباح َرحأَِة : ِحدح

امل
ُروَن يـَوح  رَاِن ا وِقير : ِعشــــــــح هح َض ِإىل َأنح أَيحيتَ عليها شــــــــَ ُموٌم يف َأنح َتضــــــــَ رٍي ا وذلك َمذح َا حَتحِمُر بعَد َأنح تَِلَد بَيســــــــِ ماً ا يُرِيُد َأهن 

َا حُيحَمُد َأنح ال حَتحِمَر بعد الَوضحِض حىت  يَِتم  َرَضاُع َوَلِدَها.  النَِّساِء ا وِإل 
 ٍء.من ُكّلِ شيْ  بالَكْسِر : الدُّنُوُّ  اإِلْربَابُ و

بَابُ و ّي : وهذا القوُل هو المعروُف ،  َحاُب األَْبيَضُ السَّ  بالفَتْحِ : الرَّ وقيل : هو السََّحاُب الُمتَعَلُِّق الذي تََراهُ كأَنَّهُ ُدوَن السحاِب ، قال ابن بَّرِ

 بِهِ  أُْسِريَ  الَّتِي اللَّْيلَةِ  في رَ نَظَ  أَنَّهُ » وسلمعليههللاصلىومثلُهُ في الُمْختَار ، وفي حديث النبّي  واحدتُهُ بهاءٍ  وقد يكوُن أَْبيَض ، وقد يكون أَسودَ 

بَابَةِ  ِمثْلَ  قَْصرِ  إِلَى بَابَةُ  قال أَبو ُعبَْيد : «البَْيَضاءِ  الرَّ ُ  َربَابٌ  بالفَتْحِ : السََّحابَةُ التي قد َرِكَب بعُضها بعضاً وَجْمعَُها : الرَّ يَِت الَمْرأَة  ، وبها ُسّمِ

بَابَ   قال الشاعر : الرَّ

قـــــــَ  َدارَ  َو   ســـــــــــــــــــــَ ـــــــ  ا الـــــــنـ ر  هبـــــــَِ ُث حـــــــَ يـــــــح ٍد حـــــــَ نـــــــح  هـــــــِ

  
ـــــــــــــذ َر  َداين   ف  ال ـــــــــــــر اَببِ ُمســـــــــــــــــــــــــــِ اُ  ال خـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  ث

  
بَابِ  قال األَصمعّي : أَْحَسُن بيٍت قالته العرب في وصف «َربَابُهُ  أَْحَدَق بُِكمْ »وفي حديث ابن الزبيِر  قوُل عبِد الرحمِن بِن حساَن ، َعلَى  الرَّ

ّي : وَرأَْيُت َمْن يَْنُسبُه ِلعُْرَوةَ بن َجْلَهَمةَ   الَماِزنِّيِ : (1)ما َذَكَره األَصمعيُّ في نِْسبَِة البيِت إِليه ، قال ابن بَّرِ

رَاَم  ِ  ِإال  الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــِ  ِإَذا ُ  ملَح ُيســــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
رِ   ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــح نـ يِن حــــــــــــــَ ــــــــــــــَ وَه ب قــــــــــــــَ  ُوجــــــــــــــُ َبســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ف

  

اِب أَ  حـــــــــــــَ ـــــــــــــَر الســـــــــــــــــــــــــــ  زِي ًا غـــــــــــــَ ـــــــــــــّ ث ـــــــــــــِ ل ش  مـــــــــــــُ  جـــــــــــــَ

  
رِ   ِر واأَلزحمـــــــــــــــــــَ اَلصـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَز الصـــــــــــــــــــــــــــــــــ  زِي  هـــــــــــــــــــَ

  

وِب  نـــــــــــــُ اُت اجلـــــــــــــَ َخضـــــــــــــــــــــــــــَ رُُه َخضـــــــــــــــــــــــــــح رحكـــــــــــــِ كـــــــــــــَ  تـــــــــــــُ

  
ه و   رِغـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــح َب ِ  (2)تــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــح ز ُة الشـــــــــــــــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــَ

  

َبن   اِب  الـــــــــــــــــر اَببَ كـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــَ َن الســـــــــــــــــــــــــــــــ   ُدَويـــــــــــــــــح

  
رِ   َ  اِبأَلرحجـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــ  ل عـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ اٌم تـ ـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــَ  ن

  
بَابُ و بَابُ و بالقُْرِب من بِئِْر َمْيُموٍن ، بَمكَّةَ ع  : الرَّ على طريٍق كان يُْسلَُك قديماً يُْذَكُر َمعَهُ َجبٌَل آخُر يقال  َجبٌَل بين الَمِدينَِة وفَْيدٍ  أَيضاً : الرَّ

بَابُ و له : َخْولَة ، وهما عن يَميِن الطريِق ويََساِره ثٌ  الرَّ عن  َربَابٌ و يَْرِوي عن ابن َعبّاس ، وعنه تَِميُم ابن ُجَدير ، َذَكَره البَُخاِرّي ، ُمَحّدِ

 َمْكُحوٍل الشامّيِ وعنه أَيوُب بُن موسى.

بَابُ و بَابِّي يُْضَرُب بِه الَمثَ  عبدِ  يُْضَرُب بَِها ، وَمْمُدوُد بنُ  لََها أَْوتَارٌ  آلَةُ لَْهوٍ  : الرَّ بَابِ  ُل في َمْعِرفَِة الُموِسيقىهللِا الَواِسِطّي الرَّ َماَت ببغَداَد  بالرَّ

 .638في ِذي القَْعَدة سنة 

بَابُ و بَابِ  وأُمُّ  الرَّ بَابُ  منهنَّ  من أَسمائِِهنَّ ، الرَّ نَةَ الَكْلبِّي ، أُمُّ ُسَكيْ  (3)ِء القَْيِس بِن َعِدّيِ بِن أَْوِس بِن جابِِر بِن كعِب بِن ُعلَْيٍم بنُت اْمِرى الرَّ

 : عنههللارضيبِْنِت الُحَسْيِن بِن علّيِ بِن أَبِي طاِلٍب ، وفيها يقوُل َسيُِّدنا الُحَسْيُن 

ب  أَرحضـــــــــــــــــــــــــــــــاً  يِن أُلحـــــــــــــــــِ ُرَ  ِإنـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

  
ةُ   نــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح كــــــــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــــــــُ ر  هبــــــــــــــــَِ  الــــــــــــــــر اَببُ و  حتــــــــــــــــَُ
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اِد  ُد مـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ُذُ  بـ ـــــــــــــــح ا وأَب مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ  بـ  ُأحـــــــــــــــِ

  
مح و   ــــــــــــــهــــــــــــــِ ي ٍم فــــــــــــــِ ــــــــــــــِ اَلئ ــــــــــــــِ َ  ل ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ابُ ل ــــــــــــــَ ت  عــــــــــــــِ

  
 قال أيضاً :و

يــــــــــــــــعــــــــــــــــاً  دًا مجــــــــــــــــَِ ا َزيــــــــــــــــح هــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِّ ب   ــــــــــــــــُِ  ُأحــــــــــــــــِ

  
يِن و   ا وبــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ  َة كــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــح  الــــــــــــــــر اَببِ نـــــــــــــــــَ

  

نح آِ  ألحٍم و  ا مــــــــــــــــــــــــــِ َوااًل هلــــــــــــــــــــــــــََ  َأخــــــــــــــــــــــــــح

  
ابِ   ـــــــــــــــــَ ن يِن جـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ر  ب ُم وطـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــ  بـ  ُأحـــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 املعروف ابلس كب ا ترجم له يف األغاين.( قوله عروة بن جلهمة صوابه زهري بن عروة بن جلهمة 1)
وما أثبتناه عن « قوله وتفزعه كذا خبطه ولعله وتفرغه من أفرغت املاء إذا صـــــــــببته فليحرر»وهبامش املطبوعة املصـــــــــرية : « وتفزعه»( ابألصـــــــــر 2)

 اللسان.
 ( يف مجهرة ابن حزم : َعليم.3)
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بَابُ و ِرِث بِن ِحْصِن بِن َضْمَضِم بِن هذه بِْنُت أُنَْيِف بِن َحاِرثَةَ بِن ألٍْم الطَّائِّيِ ، وهي أُمُّ األَْحَوِص ، وُعْرَوةَ بِن عْمِرو بِن ثَْعلَبَةَ بِن الحا الرَّ

َها َسْلَماَن  َربَابُ وَ  َعِدّيِ بِن َجنَاِب بِن ُهبََل ، وبها يُْعَرفُوَن ، عن َسْهِل بِن ُحنَْيٍف ، وعنها َحِفيُدَها  َربَابُ وَ  بِن َربِيعَةَ ،بِْنُت ضليعٍ عن َعّمِ

 : تعالى هللارحمهاْبنَةُ النُّْعَماِن أُمُّ البََراِء بِن َمْعُروٍر ، وأَنشَد شيُخنَا  ربَابُ و ُعثَْماُن بِن َحِكيمٍ 

نح أِلَيّنِ  مــــــــــــــــَ وُ  لــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ ُت َواَل أَق قــــــــــــــــح  َعشــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
نح أملَِ   ِه مــــــــــــــِ ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ل اُف عــــــــــــــَ َذابِ  َأخــــــــــــــَ ــــــــــــــعــــــــــــــَ  ال

  

َؤاِدي و  فــــــــــــــَ  فـــــــــــــــُ ن  َأنح ُيشــــــــــــــــــــــــــــح ُت َأ ــــــــــــــُ نــــــــــــــح  كــــــــــــــُ

  
َذابِ   ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِ ااَيُه ال ـــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــَ نح ثـ ـــــــــــــــــٍ  مـــــــــــــــــِ رِي ـــــــــــــــــِ  ب

  

اين  فــــــــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــــــــَ َواُه َومــــــــــــــَ اين هــــــــــــــَ قــــــــــــــَ َبشــــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــَ

  
َذابِ و   ــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــَ َواِع ال ــــــــــــــــــــــــح يِن أِبَنـ ــــــــــــــــــــــــَ ب ذ   عــــــــــــــــــــــــَ

  

دِّي و  وحِ  خـــــــــــــــَ نح فــــــــــــــــَ ي مـــــــــــــــِ عـــــــــــــــِ اَدَر أَدحمـــــــــــــــُ  غـــــــــــــــَ

  
َر   يــــــــــــــح رِِه ســــــــــــــــــــــــــــَ دح غــــــــــــــَ يــــــــــــــُر لــــــــــــــِ  الــــــــــــــر اَببِ َتســــــــــــــــــــــــــــِ

  

ـــــــــــــِه وَ  ي ـــــــــــــِ ُت ف ح َو  َأنح  ـــــــــــــِ يب ســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــح ا َذن  مـــــــــــــَ

  
مـــــــــــــًا يف   دح اَم قـــــــــــــِ دح هـــــــــــــَ نح قـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  الـــــــــــــر اَببِ كـــــــــــــَ

  

احــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــِ َريب ارحت رَاُه أََر  طــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ذِك ــــــــــــــــــِ  ب

  
ِت وَ   َران  َريب بــــــــــــــــــــــــِ ا طــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــر اَببِ مــــــــــــــــــــــــَ  ال

  

َ و   الر اَببَ َروحَضاُت َبيِن ُعَقيحٍر ُيَسم اح

بَابُ و  وهو أَْرٌض بيَن ِديَاِر بنِي عامٍر وبَْلَحاِرِث بِن َكْعٍب. كغَُراٍب : ع ، الرُّ

بَابِ  كذا أَبُوو ثُ  الرُّ اِوي الُمَحّدِ زَ :  الحافظُ  قالَ  ، عنههللارضيالُمَزنِّيِ ،  عن َمْعقَِل بِن يََسارٍ  الرَّ بَابِ  أَبُو هو يَُكونَ  أَنْ  الغَنِّيِ  َعْبدُ  َجوَّ  الرُّ

ف بُن ماِلٍك الذي يَْرِوي عن أَبي الدَّْرَداِء ، وعنه األَِميُر أَيضاً أَبُو بَابِ  ُمَطّرِ . الرُّ  ، َرَوى عنه أَبُو َسِعيٍد ُموَسى الَمْهِديُّ

بَابُ و بَابُ و َمَجازاً  (1) بالَكْسِر : العُُشورُ  الّرِ بَابُ و بِالَكْسِر ، وقد تَقَدَّمَ  (2) ربَّةٍ  َجْمعُ  الّرِ  األَصحاُب. : الّرِ

بَابُ و قِِهْم ألَنَّ  وُهْم تَْيٌم وَعِديٌّ وُعْكٌل ، وقِيَل : أَْحيَاُء َضبَّةَ  : الّرِ ُهْم ، ُسموا بذلَك ِلتَفَرُّ بَّةَ  تَْيٌم َوِعِديٌّ وَعْوٌف وثَْوٌر وأَْشيَُب ، وَضبَّةُ َعمُّ  الرُّ

َء إِلى الَجْمعِ َرَدْدتَهُ إِلى الَواِحِد ، ، أِلَنََّك إِذا نسبَت الشي ُربَّةٌ  ، فَُردَّ إِلَى َواِحِده ، وُهوَ  ُربِّيُّ  قُْلتَ  بَابِ الرِّ  ، ولذلك إِذا نََسْبَت إِلى (3)الِفْرقَةُ 

ْيت به َرُجالً فال تَُردُّه إِلى الَواِحِد ، كَما  (4)كما تقوُل في الَمَساِجِد : َمْسِجِديٌّ إِالَّ أَْن يَُكوَن  تَقُوُل في أَْنَماٍر : أَنَماِريٌّ ، وفي ِكاَلب ِكاَلبِيٌّ َسمَّ

وا وا بذلك ِربَاباً ِلتََرابِِّهم ، وهذا قوُل سيبويِه ، وقال أَبو عبيدةَ ُسمُّ أِلَنَُّهْم أَْدَخلُوا  أَي تَعَاُهِدِهم وتََحالُِفهم على تَِميٍم ، وقال األَصمعّي : ُسمُّ

وا ُدواوتَعَاقَ  ُربٍّ  أَْيِديَُهْم فِي ً  وتََحالَفُوا َعلَْيه ، وقال ثعلٌب : ُسمُّ اِء أِلَنَُّهمْ  ِربَابا عُوا تََربَّبُوا بَِكْسر الرَّ عُوا  ِربَّةً ِربَّةً  أَي تََجمَّ ، وهْم َخْمُس قَبَائِل تََجمَّ

، قالَه  ِربَابَةٌ  الِقَداحِ ، والَواِحَدةُ  كِربَابِ  عرب وقِيَل أِلَنَُّهم اْجتََمعُوا، كذا في لسان ال (5)فََصاُروا يَداً َواِحَدةً ، َضبَّةُ وثَْوٌر وُعْكٌل وتَْيٌم وَعِديٌّ 

.  الباََلذُِريُّ

بَبُ و َكةَ : الَماُء الكثيرُ  الرَّ  العَْذُب ، قال الراجز : الُمْجتَِمُع ، وقيل : ُمَحرَّ

اُء و 
َ
رَاُء وامل  (6) الر َببح الرُب ُة الس مح

يُن ، عن ثعلب وأَنشد : َربَّبَهُ  وهو أَْيضاً ما  الّطِ

 الطِِّا وَماٍء َحائِرِ  َرَببِ يف 
له بُِربَّانِهِ  ءَ أَيِ الشَّيْ  أََخَذهُ و ّمِ ، ويُْفتَُح : أَْي أَوَّ ِلهِ  بِالضَّ  انِهِ بُِربَّ  اْفعْل ذلك األَْمرَ  ولم يَتُْرْك منه َشْيئاً ، ويقال : أَْو َجِميعَه وفي بعض النَُّسخِ بأَوَّ

تِِه ومنه قِيَل : َشاةٌ  (7)أَْي بِِحْدثَانِِه وَطَرائِِه  لُهُ ، قال ابُن أَْحَمَر : ُربَّانُ و ، ُربَّى وِجدَّ  الشَّبَاِب : أَوَّ

ُش و  ــــــــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــَ ا ال هِ ِإلــــــــــــــــــــــــ َ ــــــــــــــــــــــــِ ن ُرابِّ ــــــــــــــــــــــــِ  ب

  
رح و   َتصــــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــح ِه مــــــــــــــُ ــــــــــــــِ ان ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح نح أَفـ َت مــــــــــــــِ ــــــــــــــح  أَن
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__________________ 
قوله العشـــــــور أي اجلماعات املركب كر مجاعة منها من عشـــــــرة آالف الجي هي معىن الربة فعل  هذا يكون قو  »املصـــــــرية : ( هبامش املطبوعة 1)

 وأنشد ابن بري بيت أيب ذ يب :« املصنف ومجض ربة عطف تفسري للعشور كما يف األوقيانوس
ـــــــــــــف ال ـــــــــــــؤل ـــــــــــــا وت ـــــــــــــركـــــــــــــبـــــــــــــان حـــــــــــــيـــــــــــــن ـــــــــــــوصــــــــــــــــــــــــــر ابل   ـت

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـــــــــــــــوار وتـــــــــــــــغشــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا األمـــــــــــــــاَن رابهبـــــــــــــــاـ

  

 ( القاموس : َرب ة.2)
 ( يف مجهرة ابن حزم : لوا ابلرابب ألهنم حتالفوا مض بين عمهم ضـــــــــــبة عل  بين عمهم متيم بن مّر فغمســـــــــــوا أيديهم يف ُرّب ا مث خرجت عنهم3)

 ضبة.
 ( اللسان : تكون.4)
 ( يف مجهرة ابن حزم : تيم وعدي وعوف وثور وأشيب ا وانظر ا اشية قبر السابقة.5)
 واملاَء ابلنصب. .. لسان : والرُب ةَ ( ال6)
 ( اللسان : وطراءته.7)



955 

 

 وقوُل الشَّاعر :

ُه  ـــــــــــــُ اب ـــــــــــــَ ب ا شـــــــــــــــــــــــــــَ ر هـــــــــــــَ وحٍد غـــــــــــــَ ـــــــــــــُر خـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ل  خـــــــــــــَ

  
َرتح   ـــــــــــــــــُ ثـ ا ِإذح كـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ بـ جـــــــــــــــــَ هُ َأعـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ  راَِبب

  
بَّى َعْن أَبِي عْمٍرو : ُل الشَّبَاِب ، يقاُل أَتَْيتُهُ فِي الرُّ بَّانُ  َشبَابِِه ، قال أَبُو عبيٍد : ِربَابِ و َشبَابِِه ، ِربَّانو َشبَابِهِ  ُربَّى : أَوَّ ٍء : ِمْن ُكّلِ َشيْ  الرُّ

 ِحْدثَانُه.

ِهنَّ ُمَشدََّداٍت وُمخفَّفَاٍت وبِفَتِْحهنَّ كذلَك ، ُربَّتََماو ُربََّماو *ُربَّتَ و ُربَّ  في الّصَحاح :و تَْيِن ُمَخفَّفَةً ، ُربٌ و بَِضّمِ قال شيُخنَا  (1) َكُمذْ  ُربْ و بَِضمَّ

هُ في َشْرحِ الُمْنفَِرَجِة يُّ قُ : َحاِصُل ما َذَكَره الُمَؤلُِّف أَْربََع َعْشَرةَ لُغَةً ، وهو قُُصوٌر ظاِهٌر ، فقد قال شيُخ اإِلسالم َزَكِريَّا األَْنَصارِ  َس ِسرُّ ّدِ

هُ : في مِّ  ُربَّ  الَكبيِر له ما نَصُّ ّمِ والفَتْحِ ، ومضمومةً في الضَّ  ، ُكلٌّ َسْبعُوَن لُغَةً َضمُّ الراِء وفتُحَها مع تَْشِديِد البَاِء وتَْخِفيِفَها مفتوحةً في الضَّ

تَِّة مع تَاِء التأْنِيِث ساكنةً أَو م فتوحةً أَو مضمومةً أَو َمَع َما ، أَو َمعَُهَما بأَْحَواِل التَّاِء ، أَو مجردةً منهما ، فذلك ثََماٍن وأَْربَعُوَن ، ِمَن الّسِ

َها َوفَتُْحَها مع إِْسَكاِن البَاِء ، ُكلٌّ منهما مع التَّاِء مفتوحةً أَو مضمومةً ، أَو مع َما ، أَو َمعَُهَما بحالَتَ  و مجردةً ، فذلك اثْنَتَا يِ التاِء ، أَ وَضمُّ

َدةً في األَخيرتَْيِن ، فذلك عشرة ُربتو َعْشَرةَ ، َها ، ُمَخفَّفَةً أَو ُمَشدَّ  َحْرٌف َخاِفضٌ  ، ، بضم الراِء وفتحها مع إِْسَكاِن الباِء أَو فَتِْحَها أَو َضّمِ

على  ُربَّ  وقال ابن ِجنِّي : أَْدَخلُوا اَل يَقَُع إِالَّ َعلَى نَِكَرةٍ  َمْن َوافَقَُهمْ على الصواب ، وهو المختاُر عند الجمهور خالفاً للكوفِيِّيَن واألَْخفَِش و

ِذْكٍر ،  أَنََّها أُْضِمَرْت َعلَى َغْيِر تَقَدُّمِ الُمْضَمِر وهو على نَِهايَِة االختصاِص وَجاَز ُدُخولَُها َعلَى الَمْعِرفَِة في هذا الَمْوِضعِ ِلُمَضاَرَعتَِها النَِّكَرةَ بِ 

ِميِر للتَّْميِيِز : (2)ومن أَْجِل ذلك احتاجت إِلى تَْفِسيٍر   ِرَجاالً ، ُربَُّهمْ و َرُجلَْيِن ، ُربَُّهَماو َرُجالً قَْد َرأَْيَت ، ُربَّهُ  ، وَحَكى الكوفيوَن ُمَطابَقَةَ الضَّ

َد قَاَل : إِنَّهُ ِكنَايَةٌ عن َمجْ  ُربَُّهنَّ و ْد ، قاَل : إِنَّهُ َردُّ َكاَلٍم ، َكأَنَّهُ قِيل لهُ :نَِساًء ، فََمْن َوحَّ  ُربَُّهنَّ  : (3)َما لََك َجَواٍر ، قاَل  ُهوٍل ، وَمْن لم يَُوّحِ

فال تخفض  ُربَّ  عها َعَملُ هاًء ، وتجعُل الهاَء اسماً مجهوالً ال يُْعَرُف ، ويَْبُطُل م ُربَّ  َجَواٍر قَْد َملَْكُت ، وقال أَبُو الَهْيثَم : العََرُب تَِزيُد في
 ٍء بََطَل عنها َعَملَُها. وأَنشد :بَشيْ  ُربَّ  بها ما بَْعَد الهاِء ، وإَِذا فََرْقَت بين كم التي تَْعَمُل َعَملَ  (4)

ِه  مــــــــــِ ظــــــــــُ دحِع َأعــــــــــح ااَي صــــــــــــــــــــــــَ َت َوهــــــــــَ نح رَأَيــــــــــح ائــــــــــِ  كــــــــــَ

  
هوَ   ــــــــــ  ِب  رُب طــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ ُت ِم ال ذح قــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــًا أَنـ ب طــــــــــِ (5)عــــــــــَ

 

  
أَْلَزَمتْهُ التَْفِسيَر  (6) [ثم] اْمَرأَةً أَْضَمَرْت فيها العََرُب على غير تقدم ِذكر. ُربََّهاو َرُجالً ، ُربَّهُ  َعِطباً ِمْن أَْجِل الَهاِء الَمْجُهولَِة وقولُه :نََصَب 

َح ما أَوقعت به االلتباَس ، ففسره  وهو  أَو اسمٌ  : َرُجالً واْمَرأَةً ، كذا في لسان العرب ،بِذكِر النوعِ الذي هو قولهم  (7)ولم تََدْع أَْن تَُوّضِ

َض إِلبطاله ابُن مالك في التسهيل وشرحه ،  مذهب الكوفييَن واألَخفِش في أََحِد قَْولَيِه ، ووافقهم جماعةٌ ، قال شيُخنَا : وهو قول مردوٌد تعرَّ

دائماً ، خالفاً للبعض ، أو في أَكثِر األَوقاِت ، خالفاً  وِقيل : َكلمة تَقِليلٍ  نِي وغيُرهموأَْبَطلَه الشيخ أَبو َحيَّاَن في الشرح ، وابن هشام في الُمغْ 

 ُربَّ  ِمْن ُحُروِف الَمعَاني ، والفَْرُق بَْينَها وبيَن َكْم أَن ُربَّ  في التهذيب : قال النحويونَ  أَو لَُهَما ، دائماً ، قاله ابن ُدُرْستََوْيِه ، أَو تَْكثِيرٍ  لقومٍ 

ِة :للتقليل وكْم ُوِضعَت للتكثيِر إِذا لم يَُرْد بها االستفهام ، وكالُهَما يقع على النَِّكَراِت فيخفضها ، قال أَبو حاتٍم : من الخ  ُربََّما طإ قول العَامَّ

 [رُجلٍ  َربّ ]ورجٍل قائٌم  ُربّ  فيقال : (8)قليل يَُجرُّ بها كلمة ت ُربَّةَ و َربَّ و ُربَّ  إِنََّما ُوِضعَْت للتقليل ، وقال غيرهُ : ُربََّماو َرأَْيتهُ َكثِيراً ،

 ، وفي ُربََّما َرجٍل وقال الجوهرّي : وتدخل عليه ما ليمكن أَن يتكلم بالفعل بعده فيقال : َربَّتَ وَ  َرجل ُربَّتَ  التاُء فيقال : (9)وتدخل عليها 

__________________ 
 ابلقاموس : ورُب َة. (*)
ا ورُبـ ُتما وَربـ َتما ولف»( هبامش القاموس : 1) ا وَرمب  ف الكر بدله يف نســــــــــــــخة املؤلف هكذا : وَرب  ورُب ُة وَرب تح ولفف الكر وُرب  وُرب كُمدح وُرمب 

 .«حرف خاف 
رة ا يشدد ولفف وقد تدخر عليه التاء فيقا  رُّبت فالعبارة يف الصحاح ورب حرف خاف  ال يقض إال عل  نك« ويف الصحاح»وقوله : 

 . وقد تدخر عليه اهلاء فيقا  رُب ه... وتدخر عليه ما

 ( يف اللسان : احتاجت إىل التفسري ابلنكرة املنصوبة حنو رجاًل وامرأة ا ولو كان هذا املضمر كسائر املضمرات ملا احتاجت إىل تفسريه.2)
 ( اللسان : فقا 3)



956 

 

 اللسان : لف .( 4)
 «قوله م العطب أي من العطب فحذف النون ختفيفاً وينشد يف كتب النحو : وربه عطباً أنقذت من عطبه.»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 ( اللسان : ففسروه.7)
 .«ولرب هبا»( عن اللسان ا وابألصر 8)
 ( اللسان : عليه.9)
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والتقلير يف  رمباو  (2) رمباو  َربـ َتَماوَ  رُبـ َتَما ابلَفتحِح وكذلك َرمبا وبعضــــــــــــــهم يقو  : (1) (ا يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُرواُرِبَ )التنزير العزيز 
ِر ا فقا  : (ُرَِبا يَ َودُّ )من قوله تعاىل  ُرب   ســـيبويه (3)َأكثُر يف كالمهم ا ولذلك ِإذا َحق َر  (2)ذلك   رُبـَيحبٌ  َرد ُه ِإىل اأَلصـــح

ن يايّن ا قـََرأَ الكســـائّي وَأصـــحاُب عبِد   واَ ســـَ َا ا قا  اللِّحح يـََود  ابلتثقير ا وقرأَ عاصـــٌم وَأهر املدينة وزِر  بن ُحبَـيحٍش  ُرمب 
د  َما تـَعحرِفُه الَعَرب ا فَِإنح قَاَ  قَاِئٌر :  يـُعحىَن هبا ُرب   ابلتخفيف ا قا  الّزّجاج : َمنح قَاَ  ِإن   (ُرَِبا يَ َودُّ ) ِثرُي ا فهو ضـــــــــِ الت كح

للتقلير ا فاجلََواُب يف هذا َأن  العرَب خوِطبت مبا تـَعحَلُمه  ُرب  و  (ُرَِبا يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا) [تعاىل]يف قوله  ُرب   فَِلَم َجاَزتح 
ُد  تَـنحَدم َعَل  ِفعحِلَك ا وهو ال يشــــــــــك  يف أَنه يـَنحَدم ا ويقو  :الرجرَ  (4)يف التهديد ا والرجر يـَتَـَهد  َا  فيقو  : ســــــــــَ َنِدَم  ُرمب 

نَـعحت ا وهو يعلُم َأن اإِلنســـاَن يندُم كثرياً ا قا  اأَلزهرّي : والَفرحُ  با َا اإلنســـاُن من مثِر ما صـــَ ال يَِليِه  ُرب   َأن   ُرب  و  ُرمب 
َاو  رُجٍر َجاَءين  ُرب   لَِيِليَـَها الِفعحُر ا تقو ُ  ُرب   فِإنه زِيَدت َما َمض اُرمب َ  غرُي االســــِم ا َوأَم ا يـَوحٍم َبك رحُت  ُرب  و  َجاَءين َزيحٌد ا ُرمب 

رِبـحتـَُها ا وتقو  : ُرب  و  فيه ا َا مَخحَرٍة شــَ َاو  َجاَءين فالنٌ  ُرمب  ثـَُر ما يَِليِه امل ُرمب  َرين َزيحٌد ا وَأكح اضــي ا وال يَليه ِمن الغابِر ِإال  َحضــَ
َقناً ا كقوله  تَـيـح ِ  َح يف ا َكبَن ه قد كان ا فهو مبعىن ما َمَض  ا وِإن  (5)َوَوعحُد  (ُرَِبا يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا) [تعاىل]َما كاَن ُمسح

َباًل ا وقد تَِلي تَـقح َا كان لفظُه ُمســــــح َاُء وكذلك ُرمب  َمنح َخف َف فبَلحَق  َأحَد الَباَءيحِن َأن  (6)وقا  الكســــــائي  : يـَلحَزُم  رُبـ َتَما اأَللح
رَِجه خُمحرََج اأَلدَ  ُربح  يقوَ  : نَـعحتَ َرُجٍر ا فـَُيخح نَـعحتَ  ؟َواِت ا كما تقو  : ملَ صـــــــَ تَـنَـُعوا ِمنح  وقاَ  : (7) ؟وملح صـــــــَ َا امح َأ ُنـ ُهمح ِإل 

َرُجٍر ا يريُد الكســـــــــــــــاِئّي : َأن َلَء التبحِنيِث ال يكوُن ما  ُرَبتَ و  َرُجرٍ  ُرب تَ  َجزحِم الَباِء لَكثـحَرِة ُدُخوِ  التاِء فيها يف قوهلم :
َلَها ِإال مف َكاِن ما قَبَر هاِء التبحنِيِث فقـَبـح ذثَروا توحاً َأو يف نِي ِة الَفتحِح ا فـََلم ا كانت لُء التبحنِيِث تدخُلَها كثرياً امتنعوا من ِإســـح

َياين  : وقا  د الكســـائّي : ِإنح لَِعحَت ابجلَزحِم يـَوحماً فـََقدح أَ  (8) ِب الَفتحَح ا قا  اللِّحح َب ا يعيِن ابلن صـــح رَبحُتَك ا يُرِيُد : الن صـــح خح
عحَت َأَحداً يقوُ  : َرأح َأَحدٌ  ُربح  ِإنح لَِ َيايّن : وملَح يـَقح ُه الِقَياِس ا قا  اللِّحح َا َرُجٍر َفاَل تـُنحِكرحُه ا َفِإن ُه َوجح  َرمَبَا ا ابلَفتحِح ا َواَل  َرمب 
َباَهاةِ  ا كذا يف لســـــــــان العرب

ُ
ض امل ِثرِي ا دوَن غريه واالفحِتَخارِ  َأوح يف َموحضـــــــــِ َأوح ملح  كما َذهب ِإليه مجاعٌة من النحوياَ   للت كح

َياِ  الكالم تَـَفاَداِن من ســــــــِ ضح لتقليٍر وال تكثرٍي بر ُيســــــــح َماِمييِن  يف الت حفة ا كما  ُتوضــــــــَ ُر الد  ِخاَلفاً للبَـعحِ  وقد َحر َرُه الَبدح
ِمِعَا عل  َأنّ َأشار ِإليه شيُخنا ا وقا  ابن الس ر اج : النح ُجح

 جواٌب. ُرب   ويّوَن كامل
ِهنَّ  ُربَّةُ  ِذي القَْعَدةِ  اسمُ و عن ُكَراع ُربَّةُ و ُربَّى اآلِخَرةِ  اسم جمادىو ، ُربٌّ و ُربَّى عند العرب اْسُم ُجَماَدى األُولَىو وإِنََّما َكانُوا  (9) ، بَِضّمِ

اِهُد بالنُّوِن ، وقال هو اسٌم لُجَماَدى اآلِخَرةِ وَخطَّأَهُ ابُن  األَْنبَاِرّي وأَبُو الطيِّب وأَبُو القَاِسم يسمونََها بذلك في الَجاِهليّة ، وَضبََطه أَبو ُعَمَر الزَّ

ّجاِجّي ، كما سيأْتِي في ر ن ن.  الزَّ

ابَّةُ و ُجُل اْمَرأَةَ »وفي حديِث ُمَجاِهٍد  ، : اْمَرأَةُ األَب الرَّ َج الرَّ ِه ألَنَّه كان «َرابِّهِ  َكاَن يَْكَرهُ أَْن يَتََزوَّ ، وقد تقدَّم  (10) يَُربِّيهِ  يَْعنِي اْمَرأَةَ َزْوجِ أُّمِ

 ما يتعلّق به من الَكاَلم.

بُّ و ّمِ : الرُّ بُّ و ، (11)هو ما يُْطبَُخ من التَّْمِر  بالضَّ اَلُء الَخاثُِر ، وقِيَل هو ِدْبٌس ، أَي: ا الرُّ والطَّْبخِ  ُساَلفَةُ ُخثَاَرةِ ُكّلِ تَْمَرةٍ بعَد اْعتَِصاِرَها لّطِ

بُوبُ  والَجْمُع : بَابُ و الرُّ بَّ  أَي َجعَْلَت فيه َربَْبتَهُ  إَِذا َمْربُوبٌ  ، ومنه : ِسقَاءٌ  الّرِ ْيِت ،  السَّْمنِ  ثُْفلُ  قال ابن ُدريد :و وأَْصلَْحتَه به ، الرُّ والزَّ

 األَْسَوُد ، وأَنشد :

َكرِ  الر بِّ َكَشاِئرِت   َعَليحِه اأَلشح
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بَّ  َكأَنَّ َعلَى َصلَعَتِهِ »وفي ِصفِة ابِن عباٍس   إِذا ُوِصَف اإِلْنَساُن بُحْسِن الُخلُِق قِيَل ُهَو السَّْمُن اَل يَُخمُّ. من ِمْسٍك أَْو َعْنبَر. الرُّ

بِّيُّ  بِن الُحَسْيِن بِن قَنَانٍ  الَحَسُن بُن َعِلّيِ و ثٌ  الرُّ  (12) : ُمَحّدِ

__________________ 
 .3( سورة ا جر اآية 1)
 ( العبارة يف اللسان : ورُبـََتما وَربـََتما والتثقير يف كر ذلك.2)
 ( اللسان : صّغر.3)
 .«يهدد»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 تصحيف.« َوَوَعدُ »يتية : ( ضبرت املطبوعة الكو 5)
 تصحيف.« يـََلَزمُ »( ضبرت املطبوعة الكويتية : 6)
 وما أشبه ذلك. ؟وأَبمي َ جئتَ  ؟( بعدها يف اللسان : وأَبمي َ جئتَ 7)
 ( اللسان : وآثروا.8)
 ( يف نسخة  نية من القاموس : وذو القعدة : رُبُّة بضمتا.9)
 يقوم عل  أمر الربيب ا وربيب الرجر ابن امرأته.( يف املقايي  ا الراّب الذي 10)
 ( اللسان : الثمر.11)
 ( يف إحد  نسخ القاموس : نسبة إىل الر ّب.12)
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َض اأُلرحَمِوي  ا وَماَت بـَعحَد ابِن ُماَلِعب ِثٌر َصاِدٌ  لَِ َبٌة ِإىل  بـَغحَداِدييف ُمكح  ويف نسخة : ِإىل بـَيحِعِه. الر بِّ  َكبَن ُه ِنسح
بِّ  األَْنبَِجاُت أَي الَمْعُمواَلتُ  ُمَربَّبَاتُ الو  ُمَربَّى َزْنَجبِيلٌ  إِالَّ أَنََّها ِمَن التَّْربِيَِة ، يقالُ  الُمَربَّيَاتُ  كالُمعَسَِّل الَمْعُموِل بالعََسِل ، وكذلك : بالرُّ

 .ُمَربَّبٌ و

بَّانُ و مِّ  الرُّ ِحينَ و ِمَن الَكْوَكِب : ُمْعَظُمهُ ، بالضَّ بَّانِّيِ  في البَْحِر : َرئِيُس الَمالَّ  بالضّمِ منسوباً ، عن َشِمٍر ، وأَنشَد للعجاج : كالرُّ

ين  َصعحٌر ِمَن الس اِم و   ُراب 
بَّانُ و بُربَّانٍ  وقَالُوا : َذْرهُ   ، نَقَلَه الصاغانّي. (1)ِء ِلَطيِّى أََجإ أَْرَكانِ  ُرْكٌن َضْخٌم ِمنْ  الرُّ

بَّانُ و انٍ  الرُّ بَّانُ و عن األَصمعيّ  َكُرمَّ  الَجَماَعةُ. عن أَبي ُعبَْيدة : (2) َشدَّادٍ  ِمثْلُ  الرَّ

بَّابِ  بن أَبُو بَْكِر بُن الِمْصِرّيِ  (3)وَكَشدَّاد : أَْحَمُد بُن ُموَسى الفَِقيهُ  كذا في النسخ ، والصواُب : أَبُو ه وأَبُو الَحَسنِ  ماَت بعَد الثالثمائة ، الرَّ

ْيَرفِيُّ بن يَْعقُوبَ  بُن عبِد هللِا بنِ  َعِلّيٍ الَحَسنُ  بَّابِ  الصَّ ْيَرفِّي. الرَّ  َراِوي َمَسائِِل عبِد هللِا بِن َسالٍم عن ابن ثابٍت الصَّ

بَّابِيَّةُ : ماٌء باليََماَمةِ و . الرَّ ّمِ  نَقَلَه الصاغانّي ، وقَيََّدهُ بالضَّ

 يُْؤتََدُم به ، عن أَبِي َحنِيفَةَ. ُربًّا الِعنَُب إِذا ُطبَِخ َحتَّى يَُكونَ  اْرتُبَّ و

 ُ  الشَّعََر ، قاَل األَْعشى : تَْرتَبُّ  والَمْرأَة

ِر  ُة اأَلاَنمــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ل فــــــــــــــــح ر ٌة طــــــــــــــــَ ب  حــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ رحت ــــــــــــــــَ   تـ
  

اَل ِ   ُه خبـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــُ امـــــــــــــــــــًا تـــــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 وُهَو من اإِلصاَلِح والَجْمعِ.

َر َرَجُز رؤبةَ : و: الُمْنعَُم َعلَْيهِ  وصاِحُب النِّْعَمِة ، : الُمْنِعمُ  الُمْرتَبُّ و  أَيضاً ، وبِِكلَْيِهَما فُّسِ

يب و  طــــــــــــــح مح وحــــــــــــــَ كــــــــــــــُ لــــــــــــــِ جِي يف َوصــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــَ  َرغــــــــــــــح

  
يب   ي َوَرغــــــــــــــح لــــــــــــــِ تــــــــــــــَ مح اَل أَثـــــــــــــــح كــــــــــــــُ لــــــــــــــِ بــــــــــــــح  يف حــــــــــــــَ

  

ُرحَتبِّ  فَارحُببح ِإلَيحَك 
 نِعحَمَة امل

بِّيُّ و بِّيِّين بالكسر واحدُ  الّرِ بِّيُّونَ  قاله الفراُء ، وقال أَبو العباس أَحمُد بن يحيى : قال األَْخفَش : ، وُهُم األُلوف من الناِس  الّرِ  منسوبوَن إِلى الّرِ

بِّ  بَّةِ  ِء منيَْنبَِغي أَن تُْفتََح الراُء على قوله ، قال : وهو على قول الفَّرا ، قال أَبو العبَّاس : الرَّ  ُربِّيُّونَ  وهي الَجَماَعة ، وقال الزّجاج الّرِ

اِء وضمها ، وهم الَجَماَعة الكثيَرة ، وقيَل : بِّيُّونَ  بَكْسِر الرَّ بُر ، وِكاَل القوليِن َحَسٌن َجِميٌل ، وقال أَبو العباس : الّرِ  : العُلماُء األَتِْقيَاُء الصُّ

بَّانِيُّونَ  بَّانِيُّونَ و : األُلوف ، الرَّ اِء ، كذا في  َربِّيُّونَ  ، بَضّمِ الراِء ، وقََرأَ ابن عباس ُربِّيُّونَ  : العُلََماُء ، وقد تقدَّم ، وقرأَ الَحَسن : الرَّ بفَتْحِ الرَّ

 اللسان.

بَّةِ ا قلت : ونَقَلَهُ ابن األَنبارّيِ أَيضاً وقال : وَعلَى قَِراَءة الَحَسِن نُِسبُوا إِلى بَّةُ و ، لرُّ  : َعَشَرة آالٍف. الرُّ

ْبَربُ و بَاِء ، وال َواِحَد له ، قال : : القَِطيع من بَقَِر الَوْحِش  الرَّ  وقيل : من الّظِ

ادٍن  لـــــــــــَ  َواَل أُم  شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح يـ نح لـــــــــــَ َن مـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــَ  أبَِحح

  
رَت   ا َوســـــــــــــــــــح هـــــــَ تــــــَ رحٍف ُرعـــــح َة طـــــَ يضـــــــــــــــــــــَ َربِ َغضـــــــــــــــــــِ (4)َربــــــح

 

  
ْبَربُ  وقال ُكَراع :  َماَعةُ البَقَِر ما َكاَن ُدوَن العََشَرةِ.: جَ  الرَّ

 والعَْهِد ، قال أَبو ذُؤيب : : أَْهُل الِميثَاقِ  األَِربَّةو

تح  انـــــــــــــــَ مح كـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــ  ُم  أَرِبـ ر هـــــــــــــــُ ٌز وغـــــــــــــــَ  هبـــــــــــــــََ

  
ُدرَا  رًا غـــــــــــُ عحشـــــــــــــــــــــــــَ وا مـــــــــــَ انـــــــــــُ َواِر وكـــــــــــَ ُد اجلـــــــــــِ قـــــــــــح  عـــــــــــَ
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ّي : يُكوُن التقديُر َذِوي  بَْهٌز : َحيٌّ ِمْن ُسلَْيٍم :، و (5) أَِربَّتِهمْ  قال ابن بَّرِ

ا بَِقَي عليه :  * وِممَّ

بَابِ  الُحَوْيِرُث بنُ  بَابِ  كَسَحاٍب ، عن ُعَمر ، وإِدريس بن َسْلَماَن بِن أَبِي الرَّ  َشْيٌخ البِن َجْوَصا. الرَّ

 َكَكتَّاٍن لَقَُب الَحافِي بِن قَُضاَعةَ. َربَّانُ و

__________________ 
 ءوهو جبر يف داير ط  ( وهو ُرابن الشباب )كما يف معجم البلدان( مث ذكره يف راين قا  :1)
 ( يف نسخة  نية من القاموس : وككتان اسم مجاعة.2)
 ( يف نسخة  نية من القاموس : وكشداد ابن الفقيه.3)
 للسان.وما أثبتناه يواف  ا« رعنها»( يف املطبوعة املصرية 4)
 .«قوله : التقدير ذوي اخل أي داع هلذا التقدير مض صحة ا مر بدونه»( اللسان ا وهبامشه هنا : 5)
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َحاُل الِعاَلفِيّةُ ، وكذلكَ  َربَّانُ وَ   ن.بُن حاِضِر بِن عامٍر ، وسيأْتِي في رب َربَّانُ  أَيضاً هو ِعاَلٌف وإِليِه تُنَسُب الّرِ

ً يَرْ  ءُ الشي َرتَبَ  : [رتب] أَي َدارٌّ ثَابٌِت ، قاَل ابن ِجنِّي  راتِبٌ  : ثَابٌِت َدائٌِم ، وأَْمرٌ  َراتِبٌ  وَعْيشٌ  ، كتَرتَّب ولْم يَتََحّرك ، وَدامَ  : ثَبَتَ  تُُب ُرتُوبا

ً  : يقال : َما ِزْلُت َعلَى َهَذا  بََدالً من البَاِء ، ألَنَّهُ لم يُْسَمع في هذا الَمَحّلِ وَراتِماً أَي ُمِقيماً ، قال : فالظاهُر من أَْمِر هذه الميِم أَن تكونَ  َراتِبا
تِيَمِة ، وسيأْتي ِذكُرَها (2)الِميُم ِعْنِدي في هذا أَن يكوَن  (2)، قال : ويحتمل  َرتَبَ  : َرتََم مثل (1) ً  أَنَا َرتَّْبتُهُ وَ  أَْصالً غيَر بََدٍل من الرَّ  : تَْرتِيبا

 أَثْبَتُّهُ.

َعلَى تُْفعَل بضّمِ التَّاِء وفَتْحِ العَْيِن أَي ثَابٌِت ، قال ِزيَاَدةُ بُن َزْيٍد العُْذِريُّ ، وهو  تُْرتَبٌ  وأَْمرٌ  ُء الُمِقيُم الثَّابِتُ َكقُْنفُذ وُجْنَدٍب : الشَّيْ  التُّْرتَبُ و

 ابُن أُْخِت ُهْدبَةَ :

دح  قـــــــــــَ ـــــــــــُ اَن وملَح نـ دح كح وقـــــــــــُ لـــــــــــَ ا وملَح لـــــــــــُح نـــــــــــَ كـــــــــــح لـــــــــــَ  مـــــــــــَ

  
لـــــــــَ  الـــــــــنـــــــــاِس و   ا عـــــــــَ قـــــــــن ا حـــــــــَ نـــــــــَ اَن لـــــــــَ اكـــــــــَ بـــــــــَ ـــــــــَ رحتـ ـــــــــُ  تـ

  
ْرفِيُّوَن : تَاءُ  اتِبِ  ءِ األُولَى َزائَِدةٌ ، ألَنَّه ليس في األُصوِل مثُل ُجْعفَِر ، واالشتقاُق يَْشَهُد به ، ألَنه من الْشي تُْرتَبٍ  قَاَل الصَّ  .الرَّ

ّقِ وإِقَاَمتِه فيه. (3) كُجْنَدب : األَبَُد ، والعَْبُد السُّوءُ  التُْرتَبُ و لثَبَاتِِه وطوِل بقائِه ،  (4) التَُّرابُ  : التُْرتَبُ و يَتََواَرثُهُ ثاََلثَةٌ ، ِلثَبَاتِِه في الّرِ

ً  َجاُءوا قولُُهمْ  وكَذا أَي التاُء الثانيةُ ، كذا َضبطه في اللسان في معنى األُولَى من األَخيرتين ويَُضمُّ  األَِخيَرتَاِن عن ثعلب وكذا قوُل  تُْرتُبا

َوايَِة المشهورةِ في الكتب :  العُْذِرّيِ على الّرِ

ٌر َعَل  الن اِس و   تـُرحتـَُباَكاَن لََنا َفضح
ً  أَيْ  َوايَِة  َجِميعا َواُب في اإِلْعَراِب « َحقَّا َعلَى النَّاِس »والصحيُح في الّرِ  َكُطْرُطبٍَّة أَْي ِشْبهَ َطِريقٍ  تُْرتُبَّة فاَُلنٌ  (6) واتََّخذَ  .(5)« فَْضالً »والصَّ

 يَْطُؤهُ. نَقَله الصاغانيّ 

تْبَةُ و ّمِ ، الرُّ :  الَمْرتَبَة «بُِعَث علْيَها الَمراتِبِ  من هذه َمْرتَبَةٍ  َمْن َماَت َعلى»نَْحِوها ، وفي الحديث عنَد الُملُوِك و : الَمْنِزلَةُ  الَمْرتَبَةُ و بالضَّ

فِيعَةُ أََراَد بها الغَْزَو والَحجَّ ونَْحَوُهَما من الِعبَاَداِت الشَّاقَِّة ، وهي َمْفعَلَةٌ من : َجْمعَُها ، قال  الَمراتِبُ و إِذا اْنتََصَب قائماً ، َرتَبَ  الَمْنِزلَةُ الرَّ

َحاِري ، وهي األَْعالُم التي الَمَراتِبُ  : الَمْرقَبةُ ، وهي أَْعلَى الَجبَِل ، وقال الخليل : الَمْرتَبَةو األَصمعّي : فيها العُيُوُن  تَُرتَّبُ  في الَجبَِل والصَّ

قَبَاُء وفي حديث ُحَذْيفَةَ يَْوَم الدَّاِر  ْن َماَت فِي (7)فََمْن َماَت في  َمَراتِبُ و َها َوقَفَاتٌ أََما إِنه َسيَُكوُن لَ »والرُّ :  الَمَراتِبُ  «َمَراتِبَِها َوقَفَاتَِها َخْيٌر ِممَّ

تَبِ  هو في أَْعلَى، و الَمَراتِبِ  َمْنِزلَةٌ ، وُهَو ِمْن أَْهلِ  (8)ِعْنَد السُّْلَطاِن أَي  َمْرتَبَةٌ  َمَضايُِق األَْوِديَِة في ُحُزونٍَة ، ومَن الَمَجاِز : لَهُ   .الرُّ

دَّةُ واالْنتَِصابُ  ، الرتبو ُجلُ  َرتَبَ  *و (9) ُمحركة : الّشِ ً  الرَّ الَكْعِب في  َرتََب ُرتوبَ »: اْنتََصَب ، وفي حديِث لُْقَماَن بِن َعاٍد :  يَْرتُُب َرتْبا

ْعبِ  ً  الَكْعبُ  َرتَبَ و َرَمْيتَهُ ،أَي اْنتََصَب َكَما يَْنتَِصُب الَكْعُب إِذا  «الَمقاِم الصَّ ُجُل إِذا اْنتََصَب قائماً ، فهو أَْرتَبَ  وقد : اْنتََصَب وثَبَتَ  ُرتُوبا  الرَّ

 البِن األَْعَرابّي ، وأَنشد :« التهذيب»، َعَزاهُ في  َراتِبٌ 

ُه و  ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــح اِم رَأَيـ ـــــــــــــــَ ن
َ

َن املـــــــــــــــ ب  مـــــــــــــــِ هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  ِإَذا يـ

  
وبِ   رُتـــــــــُ ُزمـــــــــ    كـــــــــَ َ  بـــــــــِ يـــــــــح اِ  لـــــــــَ ِب الســـــــــــــــــــــــ  عـــــــــح  رِ كـــــــــَ

  
ً  الغاَُلُم الَكْعبَ  أَْرتَبَ و وَصفَهُ بالشََّهاَمِة وِحدَّةِ النَّْفِس ، يقوُل : ُهَو أَبَداً ُمْستَْيِقٌظ ُمْنتَِصٌب ، بيِر  إِْرتَابا َكاَن يَُصلِّي »: أَثْبَتَهُ ، وفي حديث ابن الزُّ

 .«َراتِبٌ  نِِه َوَما يَْلتَِفُت َكأَنَّهُ َكْعبٌ في الَمْسِجِد الَحَراِم وأَْحَجاُر الَمْنَجنِيِق تَُمرُّ َعلَى أُذُ 

تَبُ و تَبُ و َكَدَرَجٍة وَدَرجٍ  َرتَبٌ و َرتَبَةٌ  كالبَْرَزخِ ، يقاُل : َما أَْشَرَف ِمَن األَْرِض  : الرَّ  بَْعُضَها أَْرفَُع ِمْن بَْعٍض و الصُُّخور الُمتَقَاِربَةُ  : الرَّ

 ، وُحِكيَْت عن يَْعقُوَب بَِضمِّ  َرتَبَةٌ  واِحَدتَُها :

__________________ 
 ( اللسان : هذا املوضض.1)
 . تكون... ( اللسان : وحتتمر2)
 العبد. ( يف اللسان : الرت حَتُب : بضم التاءين العبد السوء وقبله ذكر : الرت حَتُب :3)
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 والرتتب األبد ا والرتتب مبعىن اجلميض بفتح التاء الثانية فيهما. فيها :( يف التكملة الرتتب بضم التاءين كالعبد السوء مث ورد 4)
 .«أفاده يف التكملة وقا  ومعناه كان ما ذكرت من ساقب آابئي من قبر فضاًل ترتباً لنا عل  غريان»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«وأخذ»( عن القاموس ا وابألصر 6)
 .«عل »( عن النهاية ا وابألصر 7)
 ( يف األساس : ومنزلة.8)
 ( يف القاموس : واالنصباب.9)
 [.وقد]ابلقاموس : واو العطف واحدة  (*)( 10)
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. ِغَلُة الَعيحشِ  : الر َتبُ و  : َعَتُب الد رَِج ا الر َتبُ و  الر اِء وفـَتحِح الت اءِ  ِشي  تُُه ا قا  ذو الر م ة َيِصف الثـ وحَر الَوحح  َوِشد 
ُه  تـــــــــــَ فـــــــــــَ لـــــــــــح ز  خـــــــــــِ ىت  هـــــــــــَ َر حـــــــــــَ َة الـــــــــــر مـــــــــــح يـــــــــــ  قـــــــــــَ  تــــــــــــَ

  
ه   يحشـــــــــــــــــــــــــــِ ا يف عـــــــــــــَ ـــــــــــــرَبحِد مـــــــــــــَ َرو ُح ال ـــــــــــــَ بُ تـ  َرتـــــــــــــَ

  
ْمَل   أَي هو في ِليٍن ِمَن العَْيِش ، َوَما في َعْيِشهِ  َرتَبٌ   وَما فِي َعْيِشهِ ، والِخلفَةُ : النَّباُت الذي يَُكوُن فِي أَْدبَاِر القَْيظِ  (1)أَْي تَقَيََّظ هذا الثَّْوُر الرَّ

، وفِي التهذيب : أَي ُهَو  (2)َواَل َعتٌَب أَي َعنَاٌء وِشدَّةٌ  َرتَبٌ  َواَل َعتٌَب أَي ليَس فيه ِغلٌَظ َواَل ِشدَّةٌ أَْي ُهَو أَْملَُس ، َوَما فِي هَذا األَْمرِ  َرتَبٌ 

اخ : َمْرتَبَةٌ  ، وُكلُّ مقاٍم شديٍد : الَمْرتَبَةُ  هو بمعنَى النََّصِب والتَّعَِب ، وكذلك (3)ْستَِقيٌم ، وقاَل أَبُو َمْنُصوٍر َسْهٌل مُ   ؛ قال الشمَّ

ةٍ و  بــــــــــــَ ــــــــــــَ رحتـ ا الــــــــــــر َد   مــــــــــــَ اُ  هبــــــــــــَِ قــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ  اَل ُيســــــــــــــــــــــــــح

  
زُ   ِر حــــــــاجــــــــِ هــــــــح ي عــــــــِن اجلــــــــَ مــــــــِ لــــــــح اَلقــــــــَ  هبــــــــا حــــــــِ  تــــــــَ

  
تَبُ و وقِيَل : ما بَْيَن السَّبَّابَِة والُوْسَطى ، وقد يَُسكَّن  بَْيَن البِْنِصِر والُوْسَطى ِلكَ  وكذا عن ابن دريد الفَْوُت بَْيَن الِخْنِصِر والبِْنِصِر ، : الرَّ

تَبُ و والمعروُف في األَوِل : البُْصُم ، وفي الثانِي : العَتَُب ، قالَهُ الصاغانيّ   كالبَْرَزخِ ، نقله الليث. ْربََع أََصابِِعَك َمْضُموَمةً أَْن تَْجعََل أَ  : الرَّ

تْبَاءُ   عن ابن األَْعَرابِّي. : النَّاقَةُ الُمْنتَِصبَةُ في َسْيِرَها ، الرَّ

ُجلُ  أَْرتَبَ و ً  الرَّ  َحَكاه ابن األَْعَرابِي أَيضاً ، كذا في التهذيب. بَْعَد ِغنًى ، إَِذا َسأَلَ  إِْرتَابا

ثوَن. الَمَراتِبِ  وبَابُ   بِبَْغَداَد ، نُِسَب إِليه الُمَحّدِ

تْبُ و  بِفَتْحٍ فَُسكوٍن : قَْريَةٌ قُْرَب ِسِجْلَماَسةَ. الرَّ

ُجل َرِجبَ  : [رجب] ً  َكفَِرحَ  الرَّ ً و فَِزَع ، : َرَجبا  قال : َكنََصرَ  َكَرَجَب يَْرُجبُ  اْستَْحيَا ، : َرِجَب َرَجبا

ِيي  َتحح َُ  َيسح َُ  فـََغريح  يـَرحُجبُ وَغريح
ً  فالناً : َهابَهُ وَعظََّمهُ ، َكَرَجبَهُ  َرِجبَ و ً و يَْرُجبُهُ َرْجبا ً و ، ُرُجوبا بَهُ تَْرِجيبا بَهُ و ، َرجَّ بٌ و َمْرُجوبٌ  فهو أَْرَجبَهُ و تََرجَّ  وأَنشد : ُمَرجَّ

 أَرحُجُبهح َأمححَُد َريبِّ فـََرقاً و 
ُمه ، يَ  وِمْنهُ  أَي أَُعّظِ ُمَضَر الذي  َرَجبُ »في الَجاِهِليَِّة َعِن الِقتَاِل فيِه ، َواَل يَْستَِحلُّوَن الِقتَاَل فيِه ، وفي الحديث  ، ِلتَْعِظيِمِهْم إِيَّاهُ  َرَجبٌ  ُسّمِ

ُرونَه من شهٍر إِلى شهٍر ، فيتحوُل عن موضِعه للشَّأِْن وإِيضاٌح ، ألَنُهم كانوا  (4)قولُه بين ُجَماَدى وشعباَن تَأِْكيٌد  «بَْيَن ُجَماَدى وَشْعبَانَ  يَُؤّخِ

ونَه على ِحَساِب النَِّسى ُمَضَر ،  َرَجبُ  ِء ، وإِنما قيَل :الذي يَْختَصُّ به ، فَبَيََّن لُهم أَنه الشهُر الذي بين ُجَماَدى وشعباَن ، اَلَما كانُوا يَُسمُّ

دَّ تَْعِظيماً له من غيِرهم ، وَكأَنَُّهم اْختَصُّوا به ، وقد َذَكَر له بعُض العلماِء َسْبعَةَ َعَشَر اْسماً ، كذا نقلَه إِليهم ، ألَنَُّهْم َكانُوا أَشَ  (5)وأََضافَهُ 

على هذا التأْليِف ونقلُت الَحْنبَِلّيِ ، ثم وقَْفُت  َرَجبٍ  شيُخنا عن لََطاِئِف الَمعَاِرِف فِيَما للَمَواِسِم من الَوَظاِئِف ، تأِْليف الحاِفظ عبِد الرحمِن بنِ 

َكةٌ  َرَجبَاتٌ و ِرَجابٌ و ُرُجوبٌ و أَْرَجابٌ  ج منه المطلوَب ، وا له َشْعبَاَن قالُوا : َرَجبٌ  تقول : َهَذا ، ُمَحرَّ  .َرَجبَانِ  ، فإِذا َضمُّ

ً  التَّْرِجيبُ و بٌ  : التَّْعِظيُم ، وإِنَّ فاُلنا ِهَي التي  «؟َهْل تَْدُروَن ما الِعتيَرةُ »وفي الحديث :  (6) نََّسائِِك فيهِ َذْبُح ال أَي التَّْرِجيبُ  ِمْنهُ و لَُمَرجَّ

ونََها َجبِيَّةَ  يَُسمُّ بُ  وتَْعتَاٍر ، وكانَِت العََربُ  تَْرجيبٍ  َذبِيَحةً ويَْنُسبُونََها إِليِه ، يقاُل : هِذه أَيَّامُ  َرجبٍ  ، كانُوا يَْذبَُحوَن في شهرِ  الرَّ ، وكان  تَُرّجِ

اِجبُ  ، وعن أَبي َعْمٍرو : َرَجبٍ  ذلك لهم نُُسكاً ، أَو َذبَائَِح في ُم ِلَسيِِّده. الرَّ  : الُمعَّظِ

 ِلَضْعِفَها. َعلَْيهِ  هيَ  ُدكَّاٌن تَْعتَِمدُ  إِذا َمالَْت وكانَْت َكِريَمةً عليِه ، أَْن يُْبنَى تَْحَت النَّْخلَِة ، : التَّْرِجيبُ و

ْجبَةُ و ّمِ اْسمُ  الرُّ  (7): أَْن تُْدَعَم الشََّجَرةُ ِإذا َكثَُر َحْملَُها ، ِلئاَلَّ تَْنَكِسَر  التَّْرِجيبُ  ِمثُْل ُرْكبٍَة وُرَكب ، ويقاُل : ُرَجبٌ  والَجْمعُ  الدُّكَّانِ  ذلكَ  بالضَّ

ْجبَةُ  أَْغَصانَُها ، وفي التهذيب : ْجَمةُ : أَْن تُْعَمَد النَّْخلَةُ ا الرُّ  لَكِريَمةُ إَِذا ِخيَف َعلَْيَها أَْن تَقََع ، ِلُطوِلَها وَكثَْرةِ َحْمِلَها بِبِنَاٍء ِمْن ِحَجاَرةٍ والرُّ

بُ   أَْن يُْجعََل َحْوَل النَّْخلَِة َشْوٌك ِلئاَلَّ يَْرقَى تَْرِجيبَُها ويَُكونُ  (8)بَِها ، أَْي تُْعَمُد به  (8) تَُرجَّ
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__________________ 
 ( زيد يف اللسان : حىت هّز خلفته.1)
 ( يف األساس : وما يف أمره َرَتب وال َعَتب إذا كان سهاًل مستقيماً.2)
 تصحيف.« أبو منصو»( يف املصرية : 3)
 ( يف اللسان :  كيد للبيان وإيضاح له.4)
 ( اللسان : إضافة.5)
 العترية ا وهو ذحبها يف رجب.( يف اللسان : ومنه ترجيب 6)
 ( اللسان : تتكسر.7)
 ( عن اللسان ا وابألصر : يرجب هبا أي يعمد.8)
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يِنَ مَثََرَها ا وعن اأَلصمعّي : الر مجحَُة  َلُة  (1)ِفيَها رَاٍ  فـََيجح ِر تـُعحَمُد ِبِه الن خح ِ. (2)الَبناُء ِمَن الص خح وِهَي  ا خِبََشَبٍة َذاِت ُشعحبَـَتاح
ُد ِجيُمُه :  ُرَجِبي ةٌ  َلةٌ ََنح  د  َبةٌ  ُبيِنَ حَتحتَـَها َكُعَمرِي ٍة ا وُتشــــــــَ ٌب اَنِدرٌ  ا ِكاَلُ َا ُرجح َعَل  ِخاَلِف الِقَياِس ا والتـ ثحِقيُر أَذحَهُب يف  َنســــــــَ

 الش ُذوِذ وقا  ُسَويحُد بُن صامٍت :
اٍء َواَل و  هــــــــــــَ نـــــــــــــح تح ِبســـــــــــــــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــــَ ةٍ لــــــــــــَ يــــــــــــ  بــــــــــــِ   ُرجــــــــــــ 

  
رَاو   نح عــــــــــــَ حِ لــــــــــــكــــــــــــِ وائــــــــــــِ َا اجلــــــــــــَ نــــــــــــِ  اَي يف الســــــــــــــــــــــــــِّ

  
:  تَْرِجيبَُها أَو التي أََصابَتَْها السَّنَةُ ، وقِيَل : ِهَي التي تَْحِمُل َسنَةً وتَتُْرُك أُْخَرى (3) [والسَّْنَهاءُ ]يَِصُف نَْخلَةً بالَجْوَدةِ وأَنََّها لَْيَس فيها َسْنَهاُء. 

يُح ، أَو (4) َضمُّ أَْعَذاقَِها ، إِلى َسعَفَاتَِها ، وَشدَُّها بالُخوِص ِلئاَلَّ تَْنفَُضَها  ِلئاَلَّ يَِصَل إِلَْيَها آِكلٌ  َذاقِ أَيِ األَعْ  َوْضُع الشَّْوِك َحْولََها : التَّْرِجيبُ  الّرِ

ً  فاََل تُْسَرَق ، وذلَك إِذا كانَْت َغِريبَةً َظِريفَةً ، تقول : ْبتَُها تَْرِجيبا  أَنَا ُجَذْيلَُها الُمَحكَُّك وُعَذْيقَُها قَْوُل الُحبَاِب بِن الُمْنِذِر يَْوَم السَِّقيفَِة : ومْنهُ  ، َرجَّ

بُ  ُدنِي وتَْمنَعُنِي وتُ  التَّْرِجيبُ  يَْعقُوُب :قال  الُمَرجَّ ْرفُِدنِي ، والعَُذْيُق هنَا إِْرفَاُد النَّْخلَِة ِمْن َجانٍِب ِليَْمنَعََها ِمَن السُّقُوِط ، أَْي إِنَّ ِلي َعِشيَرةً تُعَّضِ

بَ و يَم ،: التَّْعظِ  بالتَّْرِجيبِ  تَْصِغيُر َعْذٍق بالفَتْحِ : النَّْخلَةُ وقِيل : أََرادَ   فالٌن َمْواَلهُ أَْي َعظََّمهُ ، وقَْوُل َساَلَمةَ بِن َجْنَدٍل : َرجَّ

 الـــــــــــــــعـــــــــــــــاِدايُت َأســـــــــــــــــــــــــــــايب  الـــــــــــــــدمـــــــــــــــاِء هبـــــــــــــــا و 

  
اُب   ا أَنحصـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ اقــــــــــــَ نـــــــــــَ َبن  َأعـــــــــــح يـــــــــــبِ كـــــــــــَ رحجـــــــــــِ  تــــــــــــَ

  
بِ  فَإِنَّهُ َشبَّهَ أَْعنَاَق الَخْيِل بالنَّْخلِ  ِة قوِل َمْن َجعَلَ ، وقيل : َشبَّهَ أَْعنَاقََها بال الُمَرجَّ  ِحَجاَرِة التي تُْذبَُح عليها النََّسائُِك ، قال : وَهَذا يَُدلُّ على ِصحَّ

 َدْعماً ِللنَّْخلَِة. التَّْرِجيبَ 

ى ُسُروُغهُ ويُوَضَع َمَواِضعَهُ  التَّْرِجيبُ و َعِم والِقاَلِل. فِي الَكْرِم : أَْن تَُسوَّ  ِمَن الّدِ

 بَمْعنَى : َصكَّهُ. ٍء وَرَجَمهُ بِهِ فاَُلناً بقَْوٍل َسيِّى َرَجبَ  العََمْيثَِل : (5)عن أَبي و ُمْنفَِرداً.العُوُد : َخَرَج  َرَجبَ و

ْجبُ و لَعِ والقَّصِ ، وبَِهاٍء : بِنَاٌء يَُصاُد بَِها الرُّ ّمِ : َما بَْيَن الّضِ ْيدُ  (6) بِالضَّ ئِْب وَغْيِره ، يُوَضُع فيِه لَْحٌم ويَُشدُّ بَِخْيٍط ، فإِذا َجَذبَهُ َسقََط  الصَّ كالذِّ

ْجبَةُ  عليهِ   .الرُّ

َكةً ، َرَجبٌ  أَو الَواِحدُ  عنَد أَبِي ُعبيدٍ  األَْمعَاُء اَل َواِحَد لََها األَْرَجابُ و ،  ِرْجبٌ   : الَواِحدُ وقال ابُن َحْمَدَوْيهِ  كقُْفٍل ، ُرْجبٌ  أَو عن ُكَراع ، ، ُمَحرَّ

 بَكْسٍر فَُسُكوٍن.

َواِجبُ و َمفَاِصلَُها  هي أَْو هي قََصُب األََصابِعِ ، أَوْ  أَي أُُصوِل األََصابِع أَْو بََواِطُن َمفَاِصِلَها التي تَِلي األَنَاِمَل ، : َمفَاِصُل أُُصوِل األََصابعِ  الرَّ

تِي تَِلي األََصابِع ، ثُمَّ البََراِجُم ثُمَّ األَ  أَي قال ابُن  ما بَْيَن البََراِحِم ِمن السُّاَلَميَاتِ  هي ُظُهوُر السُّاَلَميَاِت ، أَوْ  هي أَو الَكفَّ  (7)َشاِجُع الالَّ

 التي تَِلي األَنَاِملَ  (8) الَمفَاِصلُ  هي أَو البََراِجُم : الُمَشنََّجاُت في َمفاِصِل األََصابِعِ ، وفي كّلِ إِْصبََع ثاََلُث بُْرُجَماٍت إِالَّ اإِلْبَهامَ  األَْعَرابّي :

ّمِ ، ُرْجبَةٌ  َواِحَدتَُها قال ُكَراع :و ، َراِجبَةٌ  َواِحَدتَُها هي ما بَْيَن ُعقَِد األََصابِعِ ِمْن َداِخلٍ  «َرَواِجبَُكمْ  أاََل تُنَقُّونَ »وفي الحديث  قال  بالضَّ

اإِلْصبَُع التي تَِلي الدَّائَِرةَ ِمن الَجانِبَْيِن  الطَّائِِر : َراِجبَةُ  فُْعلَة اَل تَُكسَُّر على فََواِعَل ، وعن الليثِ األَزَهرّي وال أَْدِري َكْيَف ذلك ، ألَنَّ 

ْجلَيِن ، وقال َصْخُر الغَّيِ :  الَوْحِشيَّْيِن ِمن الّرِ

ُه  رحنـــــــــــــُ قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اِة فـ يـــــــــــــَ وَ  ا ـــــــــــــَ ا طـــــــــــــُ لـــــــــــــ   هبـــــــــــــَِ  متـــــــــــــََ

  
ا    هــــــــــــَ رَافـــــــــــــُ ٌد َأشــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــَ ُه حــــــــــــَ بِ لــــــــــــَ  كــــــــــــالــــــــــــر َواجــــــــــــِ

  
ِت الَكفُّ  َواِجبُ و َشبَّهَ َما نَتَأَ ِمْن قَْرِنِه بَِما نَتَأَ ِمْن أَُصوِل األََصابعِ إِذا ُضمَّ عِن ابن األَعرابّي وأَنشد  ِمَن الِحَماِر : ُعُروُق مَخارجِ َصْوتِِه ، الرَّ

: 

َبصــــــــــــــــــــــح  رَاِد فــــــــَ وُ  الــــــــطــــــــِّ ُه طــــــــُ نــــــــَ طــــــــح َو  بــــــــَ تح طــــــــَ حــــــــَ  بــــــــَ

  
رَاِد   وِ  الــــــــــطــــــــــِّ نح طــــــــــُ ُر مــــــــــِ قــــــــــَ لــــــــــح قــــــــــَ هح تـــــــــــَ بــــــــــُ  َرَواجــــــــــِ

  
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

__________________ 
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 .«الرجبة»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 .. ( مل يتم السيا  ا ومتام املعىن يف اللسان : والرجبة أن تعمد النخلة خبشبة2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 اللسان : ينفضها.( 4)
 .«ابن العميثر»( عن اللسان ا وابألصر : 5)
 ( الصحاح : بناء يُبىن يصاد به الذئب وغريه.6)
 ( الصحاح : يلا.7)
 ( اللسان : مفاصر أصو  األصابض.8)
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َجبُ  َكةً : الِعفَّةُ. الرَّ  ُمَحرَّ

َجاِل. َرَجبٌ و  : ِمْن أَْسَماِء الّرِ

ْحبُ  : [رحب] ّمِ : ع ِلُهَذْيلٍ  الرُّ  .(1)وَضبََطه الصاغانّي بالفَتْحِ من غيِر الٍم  ، بالضَّ

 .(2)نقلَه الصاغانّي أَيضاً  كغَُراٍب : ع بَحْوَرانَ  ُرَحابُ و

ً  األَِخيُر حكاه الصاغانيّ  َكَكُرَم وَسِمعَ  ءُ الشي َرُحبَ وَ  مِّ  ُرْحبا ً و َرَحابَةً و بالضَّ َكةً ، نقله الصاغانيّ  َرَحبا  ُرَحابٌ و َرِحيبٌ و َرْحبٌ  فَُهوَ  ُمَحرَّ

ّمِ : اتََّسَع ، يَِّة ، : َوسَّعَهُ  أَْرَحبَهُ و ، َكأَْرَحبَ  بالضَّ اُج ِحيَن قَتََل اْبَن الِقّرِ  يَا ُغاَلُم ُجْرَحهُ. أَْرِحبْ  قال الَحجَّ

ْي قَال الُكَمْيُت بُن َمْعُروٍف : ان ِلْلفََرِس ، أَي تََوسَِّعي وتَبَاَعِديَزْجرَ  وُهَما ، أَْرِحبِيو أَْرِحبْ  يقاُل ِلْلَخْيِل :و  وتَنَحَّ

اًل و  يب وهــــــــــــــَ ا هــــــــــــــَ هــــــــــــــَ مــــــــــــــُ لــــــــــــــِّ عــــــــــــــَ بح نـــــــــــــــُ (3)أَرححــــــــــــــِ
 

  
اوَ   ـــــــــــــَ ـــــــــــــن ي ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــُ ا افـــــــــــــت ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ ا َول ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــِ ات ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــح  يف أَبـ

  
مِّ  ُرَحابٌ  وقِْدرٌ  ُرَحابٌ  اْمَرأَةٌ و عليَك البِاَلُد ، وقال أَبُو إِسحاَق : أَيِ اتََّسعَْت  َرُحبَتْ  َعلَْيَك ، وُطلَّْت ، أَي َرُحبَتْ  وقالُوا : َواِسعَةٌ  أَي بالضَّ

ْدِر ، َرْحبُ  أَْي َواِسعٍ. َوَرُجلٌ  «َرْحبٍ  َعلَى َطِريقٍ » (4)وأََصابََها الطَّلُّ ، وفي حديِث ابن ِزْمل  ْدِر ، ُرْحبُ و الصَّ الَجْوِف :  َرِحيبُ وَ  الصَّ

ْدِر أَي َواِسعُهُ ، َرِحيبُ  ، ومن المجاز : فاَلنٌ  َواِسعُُهَما َراعِ  َرْحبُ و الصَّ الذِّ
ةِ عنَد الشََّدائِِد ، (5) َراعِ والبَاعِ  َرْحبُ و أَي واِسُع القُوَّ الذِّ

.  ورِحيبُُهَما أَي َسِخيٌّ

 بمعنًى ، أَيِ اتََّسعَْت. أَْرَحبَتْ و الدَّارُ  َرُحبَتِ وَ 

ْحبُ و ِحيبُ او بالفَتْحِ  الرَّ بَْت َرْحبَةٌ  وأَْرضٌ  َرْحبٌ  بَلَدٌ  ُء الَواِسُع ، تقوُل منه :: الشَّيْ  لرَّ َمَواِرُدهُ فَقَْد  (6). ومن المجاز قولُهم : هذا أَْمٌر إِْن تََرحَّ

 تََضايَقَْت َمَصاِدُرهُ.

ً و قولهم في تَِحيَِّة الَواِرِد : أَْهالً و ُل َمْن قَالَ  وَسْهالً  َمْرَحبا ً  قال العَْسَكِريُّ : أَوَّ َحاحِ : أَتَْيتَ  أَْي َصاَدْفتَ  : َسْيُف بُن ِذي يََزنَ  َمْرَحبا  وفي الصَّ

ً َمرْ و هللاُ وَمْسَهلََك ، َمْرَحبَكَ  وأَتَْيَت أَْهالً ، فَاْستأْنِْس َواَل تَْستَْوِحْش وقال َشِمٌر : َسِمْعُت ابَن األَعرابّي يقول : َسعَةً  بَِك هللاُ  بَِك هللاُ وَمْسَهالً  َحبا

ً  ، وتقوُل العرب : الَ  ُجِل ، َوَعلَْيِه  َرُحبَتْ  بَِك ، أَي الَ  َمْرَحبا ، نحو :  (7)َعلَْيَك بِاَلُدَك ، قال : وهي من الَمَصاِدِر التي تَقَُع في الدَُّعاِء للرَّ

بَ  اَك هللا َوَرَعاَك هللا ، وقال الفّراُء : معناهُ َسْقياً َوَرْعياً ، وَجْدعاً َوَعْقراً ، يُِريُدوَن َسقَ  ً  هللاُ بِكَ  َرحَّ ،  التَّْرِحيبِ  ، كأَنَّهُ ُوِضَع َمْوِضعَ  َمْرَحبا

ً  وقال الليُث َمْعنَى قَْوِل العََربِ  ْحبِ  : اْنِزْل فِي َمْرَحبا ً  ْصبِ والسَّعَِة وأَقِْم فَلََك ِعْنَدنَا ذلَك ، وُسئَل الَخِليُل عن نَ  الرَّ فقَاَل : فيه َكِميُن  َمْرَحبا

ا ُعِرَف َمْعنَاهُ الُمَراُد به أُِميَت الِفْعُل ، قال األَزهريّ  (8)الِفْعِل ، أُِريَد   : وقال غيُره في قوِلِهم : : بِِه اْنِزْل أَْو أَقِْم فَنُِصَب بِِفْعٍل ُمْضَمٍر ، فلمَّ

 ً ً  : أَتَْيَت أَْو لَِقيتَ  َمْرَحبا  عَةً ال ِضيقاً ، وكذلك إِذا قاَل : َسْهالً أََراَد نََزْلَت بَلَداً َسْهالً ال َحْزناً َغِليظاً.َوسَ  ُرْحبا

بَ و ً  به َرحَّ ْحبِ  : َدَعاهُ إِلى تَْرِحيبا بَ و والسَّعَِة ، الرَّ ً  به : قال له َرحَّ ً  (9)قاَل ِلُخَزْيَمةَ بِن ُحَكيٍم »، وفي الحديِث  َمْرَحبا  ِقيتَ أَي لَ  «َمْرَحبا

 ً بَ  وَسعَةً ، وقيَل َمْعنَاهُ  َرْحبا ً  هللا بِكَ  َرحَّ  .التَّْرِحيبِ  َمْوِضعَ  الَمْرَحبَ  ، فََجعَلَ  َمْرَحبا

،  َمْسِجِد الُكوفَةِ  َرَحبَةِ  في النَّاِس  بَْينَ  يَْقِضي عنههللارضيوكان عليٌّ  وتَُسكَُّن : َساَحتُهُ وُمتََّسعُهُ  كالَمْسِجِد والدَّاِر بالتَّْحِريكِ  الَمَكانِ  َرَحبَةُ و

ْحَراِء بَْيَن أَْفنِيَِة القَْوِم والَمْسِجدِ  يَتِ  َرْحبَةٌ وَ  َرَحبَةٌ  وهي َصْحنُهُ ، وعن األَْزَهِرّي : قاَل الفّراُء : يقاُل للصَّ َحبَةُ َرَحبَةً  ، وُسّمِ  ِلَسعَتَِها بَِما الرَّ

 ، كما يقال : بَلٌَد َسْهٌل وبِاَلدٌ  َرْحبَةٌ  وبِاَلدٌ  َرْحبٌ  ، وَذَهَب أَيضاً إِلى أَنَّه يقاُل : بَلَدٌ  َرْحبٌ و َرِحيبٌ  اُل : َمْنِزلٌ ، أَي بما اتََّسعَْت ، يق َرُحبَتْ 

__________________ 
ٌب فبعالم الق1)  روط فكافٌر.( يف معجم البلدان رحب بدون الم مضبوط ابلضم موضض يف بالد هذير قا  ساعدة بن جؤية : فُرحح
 ( يف معجم البلدان رحاب ابلضم من عمر حوران ا قا  كثري :2)

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــبيت أمــــــــــــــــــــري املــــــــــــــــــــؤمــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا ودونــــــــــــــــــــه 

  
 ُرحـــــــــــــــــاب وأهنـــــــــــــــــار الـــــــــــــــــبضــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــض وجـــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــم 
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 وما أثبتناه عن الصحاح.« وأرحّب»( ابألصر 3)
 .«ابن زمير»( عن النهاية ا وابألصر 4)
 .. أي« قلدوا أمركم رحب الذراع»( يف النهاية : ومنه حديث ابن عوف : 5)
 ( يف األساس : تراحبت.6)
 كما أثبتناه عن اللسان.« وعليه»قوله للرجر عليه كذا خبطه والصواب : »وهبامش املطبوعة املصرية : « للرجر عليه»( ابألصر 7)
 ( اللسان : أراد.8)
 ( يف القاموس والنهاية : َحِكيم.9)
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َلٌة ا وَقدح  َباً و  ا ُحبُ َرُحَبتح تـَرح  َسهح َعحىَن ا  أَرحَحَبتح و  ا قا  اأَلزهرّي : َرِحَبتح َرَحباً و  ا َرَحابَةً و  َرُحَب يـَرحُحُب ُرحح
لَُغٌة بذلك امل

ِبَها َأي َعَل  (1) (ضاَقْت َعَلْيِهُم اْْلَْرُض ِبا رَُحَبتْ )وقوُ  ِ  َعز  وَجّر   : َواِسَعٌة. َرِحيَبة وَسَعِتَها ا وأَرحضٌ  ُرحح
ْحبَةُ الو ، وهي َمَواِضُع ُمتََواِطئَةٌ يَْستَْنِقُع الَماُء فِيَها ، وهي أَْسَرُع  ِرَحابٌ  َجْمعهُ  ِمَن الَواِدي : َمِسيُل َمائِِه ِمْن َجانِبَْيِه فيِه ، ، بالَوْجَهْيِن ، رَّ

ما حْولَها ُمْشِرٌف عليها ، وال األَْرِض نَبَاتاً ، تَُكوُن عنَد ُمْنتََهى الَواِدي وفي وَسِطه ، وقد تكوُن في الَمَكاِن الُمْشِرِف يَْستَْنِقع فيها الَماُء و

َحابُ  تَُكونُ   ْمِل ، وتكوُن في بُُطوِن األَْرِض وفي َظواِهِرها.في الرَّ  الّرِ

َحبَةُ و  : ُمْجتََمعُهُ َوَمْنبَتُه. كغُرابٍ  ِمَن الثَُّمامِ  الرَّ

َحبَةُ و َحبَةُ  قاَل أَبو حنيفة :و بَمْنِزلِة الَجِريِن للتَّْمِر ، َمْوِضُع الِعنَب ، بالتَّْحِريِك : الرَّ ْحبَةو الرَّ األَْرُض الَواِسعَةُ الِمْنبَاُت  ، والتَّثِْقيُل أَْكثَُر : الرَّ

َكتَْيِن ، ويَُسكَّنَانِ  َرَحبَاتٌ و َرَحبٌ و ِرَحابٌ  الِمْحاَلُل ، ج َحبَةُ  كَرقَبٍَة وِرقَاٍب ، وعن ابن األَعرابّي : ِرَحابٌ و َرَحبَةٌ  قال سيبويه : ، ُمَحرَّ :  الرَّ

ا السَّالُم فََما َسِمْعُت فَْعلَةً وَهَذا يَِجي ِمثُْل قَْريٍَة وقًُرى ، قال األَزهرّي : ُرَحبٌ  ْمعَُها :َما اتََّسَع ِمَن األَْرِض ، وجَ  ُء َشاذًّا ، في باب النَّاقِِص فأَمَّ

 ب.ُجِمعَْت َعلَى فُعٍَل ، قال : واْبُن األَْعَرابِّيِ ثِقَةٌ ال يَقُوُل إِالَّ ما قَْد َسِمعَهُ. كذا في لسان العر

يَةً  فَعَدَّى فَعَُل ، وهو َوِسعَُكمْ  أَي َكَكُرمَ  أَيِ ابن الِكْرَمانِيّ  الدُُّخوُل فِي َطاَعتِهِ  َرُحبَُكمُ  يُْحَكى عن نَْصِر بِن َسيَّارٍ و عند  َشاذٌّ أِلنَّ فَعَُل لَْيَسْت ُمتَعَّدِ

 أَي إِذا كانْت قابلةً للتَّعَدي بمعناها كقوله : تَْعِديَتََها القَبِيلَِة الَمْعُهوَدةِ  َحَكى عن ُهَذْيلٍ  الفَاِرسيَّ  إِالَّ أَنَّ أَبَا َعِلّيٍ  النَّحويينَ 

ُ ِفيَها ِكاَلابَ وَ   ملَح تـَبحُصِر الَعاح
ياً إِالَّ َكِلَمةٌ واِحَدةٌ َرَواَها الَخِليُل وهي قولُ  ْرِف : لَْم يَأِْت فَعَُل بَضم العَْيِن ُمتَعَّدِ ةُ الصَّ الدَّاُر ، وَحَملَه السَّْعُد في َشْرحِ  َرُحبَتْكَ  م :هوقال أَئِمَّ

ى على الَحْذِف واإِليصاِل ، أَيْ  هللاُ َجْوفَهُ أَْي َوسَّعَهُ ،  َرُحبَ  بُِكُم الدَّاُر ، وقال شيُخنَا : نَقََل الَجاَلُل السَّيُوِطيُّ عن الفاِرسّي : َرُحبَتْ  الِعّزِ

َحاحِ : ا الُمْعتَلُّ فقِد اْختَلَفُوا فيه قالَم يَِجي وفي الّصِ ياً َغْيَر َهَذا ، وأَمَّ ِحيحِ فَعَُل بَضّمِ العَْيِن ُمتَعَّدِ ل الكسائّي : أَْصُل قُْلتُهُ قَُوْلتُهُ ، وقال ء في الصَّ

اَل تََرى أَنك تقوُل : َطِويٌل ، وعِن األَزهرّي : قال الليث : هذه كلمةٌ شاذَّةٌ ُطْلتُه ، أَ  ، ولْيَس كذلك : (2)سيبويه : اَل يَُجوُز ذلَك ألَنَّه يَتَعَدَّى 

ٍة. َرُحبَتْكَ وَ  بداً قال األَزهرّي :على فَعَُل ُمَجاِوٍز : وفَعَُل ال يَُكوُن مجاوزاً أَ   اَل يَُجوُز عند النحوييَن ، ونَْصٌر ليس بُحجَّ

ْحبَىو ْدِر ، الرُّ ْحبَيَْينِ  في (3)وإنََّما يكوُن النّاِحُز  َكُحْبلَى : أَْعَرُض ِضلَعٍ في الصَّ  .الرُّ

ْحبَىو لَعَانِ  ْحبَيَانِ الرُّ و في َجْنِب البَِعيِر ، تَِسُم بها العََربُ  ِسَمةٌ  : الرُّ ْحبَى تَِليَاِن اإِلْبَطْيِن في أَْعلَى األَْضاَلعِ ، أَو اللَّتَانِ  الّضِ : َمْرِجُع  الرُّ

َحْيبَاءُ و وُهَما ُرْحبَيَاِن ، الِمْرفَقَْينِ  ِمَن  َمْنبُِض القَْلبِ  ْحبَىالرُّ  أَي أَْو هي ، عن ابن دريد ، ُرَحْيبَاَوانِ  مَن الفََرِس أَْعلَى الَكْشَحْيِن ، وُهَما (4) الرُّ

ْحبَى وقيَل : الدَّواّبِ واإِلْنَساِن ، أَي مكاُن نَْبِض قَْلبِِه وَخفَقَانِِه ، قاله األَْزهرّي : ما بَْيَن َمْغِرِز العُنُِق إِلى ُمْنقََطعِ الشََّراِسيِف ، وقيل : هي  الرُّ

 ِف.ما بيَن ِضلَعَْي أَْصِل العُنُِق إِلى َمْرِجعِ الَكتِ 

ْحبَةُ و ّمِ : َماَءةٌ بِأََجإِ  الرُّ ً  وبِئٌْر في ذي َذَرَواَن من أَْرِض َمكَّةَ  ءٍ أََحِد َجبَلَْي َطّيِ  بالضَّ  يَأْتِي بَيَانُه. بَِواِدي َجبَِل َشَمْنِصيٍر ، ِزيَدْت َشَرفا

ْحبَةُ و أِْم قُْرَب َواِدي القَُرى و: ع بِنَاِحيَِة اللََّجاةِ  اليمن ة ِحَذاَء القَاِدِسيَِّة ، َوَواٍد قُْرَب َصْنعَاء : الرُّ  .(5) و: ناِحيَةٌ بَْيَن الَمِدينَِة والّشِ

َمَحلَّةٌ  : َرْحبَةُ و ،َمَحلَّةٌ بها أيضاً  : َرْحبَةُ و ة بِِدَمْشَق ، : َرْحبَةُ و الفَُراِت ، ءِ شاِطى َعلَى َمِدينَةٌ أَْحَدثََها َماِلكٌ  َماِلِك بِن َطْوقٍ  َرْحبَةُ  بِالفَتْحِ :و

واٍد يَِسيُل  : َرْحبَةُ و يَْعقُوَب منسوبةٌ إلى يعقوَب بِن داووَد َوِزيِر الَمْهِدّيِ ، بَِرْحبَةِ  تُْعَرفُ  ع ببغدادَ  َرْحبَةُ و (6)ُخنَْيٍس  بَرْحبَةِ  تُْعَرفُ  بالُكوفَةِ 

ً  الَهدَّار ، ِبَرْحبَةِ  تُْعَرفُ  ة باليََماَمةِ  : َرْحبَةُ و ع بالباِديَِة ، : َرْحبَةُ و أَنَّه واٍد أَو أَرٌض ،« ثلب»وقد تَقَدَّم في  في الثَّلَبُوتِ   وَصَحَراُء بها أَيضا

__________________ 
 .118( سورة التوبة اآية 1)
 ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان عن الصحاح : ال يتعد .2)
 .«الناصر»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 وما أثبتناه عن اللسان.« والرحبيان»ابألصر ا ( 4)
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 ( يف معجم البلدان : يف طرف اللجاة من أعما  صلخد. قرية.5)
 ( وهو خني  بن سعد أخو النعمان بن سعد.6)
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َبةُ   ا ُ َر َكًة. َرَحيبيف  إليها يف الُكرِّ  فيها مياٌه وقـًُر  ا والنِّسح
إِليه نُِسَب َحِريُز بُن ُعثَْماَن المعدوُد في الطَّبَقَِة الَخاِمَسِة من َطبَقَاِت الُحفَّاِظ ،  بَْطٌن ِمْن ِحْميَرَ  غَِر بِن َسبَإِ :بِن ُزْرَعةَ بِن األَصْ  َرْحبَةَ  بَنُوو

 قاله شيُخنَا.

 معروٌف. بالَمِدينَةِ  وفي لسان العرب : أُُطمٌ  كقَُماَمٍة : ع ُرَحابَةُ و

حابُ و اَغانّي. يٍَة بِأَْذَربِيَجاَن وَدَربَْنَد ، َوأَْكثَُر أَْرِمينِيَةَ َكِكتَاِب : اْسُم ، ناحِ  الّرِ  يَْشَملَُها هذا االسُم ، نقله الصَّ

َكةً : بَْطٌن ِمْن َهْمَدانَ  َرَحبٍ  بَنُو  من قَبَائِِل اليََمِن. ُمَحرَّ

 أَي َهْمَداَن ، قال الُكميت : : قَبِيلَةٌ ِمْنُهم أَْرَحبُ و

ُه  ـــــــــــــُ رَاث ـــــــــــــُ وح اَل تـ ـــــــــــــَ وَرثح ول ـــــــــــــُ وَن ملَح ي ـــــــــــــُ ول قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  يـ

  
يــــــــــٌر و   كــــــــــِ يــــــــــِه بــــــــــَ تح فــــــــــِ رِكــــــــــَ د شــــــــــــــــــــــــَ بُ لــــــــــقــــــــــَ  أَرححــــــــــَ

  
اِويَةُ َعن ِهَشامِ  ُد بُن ِزيَاٍد األَْعرابيُّ الرَّ ه : أَْخبََرنيِ ُمَحمَّ ٍد الَكْلبِّيِ قال : من  وقرأُْت في كتاب األَْنَساِب للباََلذُِرّي ما نَصُّ قَبَائِِل بِن ُمَحمَّ

 وُجْعُشٌم ، وهم الَجعَاِشَمةُ ، َوَوائٌِل وأَْنَسى قال بعُضهم : َمْرَحبٌ  َحْضَرَمْوَت :

اِد وَ  عــــــــــــــــَ
َ

و املــــــــــــــــ ِوي  َأخــــــــــــــــُ دِّي األَنحســــــــــــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــَ

  
هح و   ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ي و هلـــــــــــــــــَِ ـــــــــــــــــُ يب  أَب رححـــــــــــــــــَ َ

اِد املـــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــَ

  
اِل َسيِِّدنا علّيٍ يَِزيُد بُن قَْيٍس ، وَعْمُرو بُن َسلََمةَ ، وَماِلُك بُن َكْعٍب األَْرحَ و كذا قاله األَزهرّي ، وقال :  أَْو فَْحلٌ  عنههللارضيبِيُّوَن ِمْن ُعمَّ

ى بقَبِيلَ  أَو َمَكانٌ  : َحيٌّ  أَْرَحبُ  ُربََّما تُْنَسُب إِليه النََّجائُِب أِلَنََّها من نَْسِلِه ، وقال الليُث : ٍة َكبِيَرةٍ مْن وفي المعجم : أَنَّهُ ِمْخاَلٌف باليََمِن يَُسمَّ

ةُ بن ذَُعاِم  أَْرَحبَ  َهْمَداَن ، واْسمُ   بِن َهْمَدانَ  (2)بِن مالِك بِن ُمعَاِويَةَ بِن َصْعِب بِن ُدوَماَن بِن بَِكيِل بِن ُجَشَم بِن َخْيَراَن بِن نَْوِف  (1): ُمرَّ

ِمْن بَنِي َهْمَداَن ، وعليه اْقتََصَر  أَْرَحبَ  : إِبٌِل َكِريَمةٌ َمْنُسوبَةٌ إِلى بَنِي األَْرَحبِيَّةُ  :« ِكفَايَِة الُمتََحفِّظ»وفي  األَْرَحبِيَّاتُ  النََّجائبُ  (3) وِمْنهُ 

ِر نحُو َعَشَرةِ : بَلٌَد على ساِحِل البَْحِر بَْينَهُ وبَْيَن َظفَا أَْرَحبُ  الَجْوهريُّ ، ونَقَلَهُ الشريُف الغَْرنَاِطيُّ في شرح َمْقُصوَرةِ حاِزٍم ، وفي المعجم :

 فََراسَخ.

ِحيبُ و  الَجْوِف : أَُكوٌل ، نقله السَّيُوِطّي. َرِحيبُ  وَرُجلٌ  كأَِميٍر : األَُكولُ  الرَّ

ً  َسعَةُ أَْقَطاِر األَْرِض. وسموا ، ويوجُد في بعض النسخ : النُُّجوِم ، وهو َغلٌَط أَي التُُّخومِ  َرَحائِبُ و ً و .َرْحبا با ً و َكُمعَظَّم ُمَرحَّ  َمْقعٍَد ، ك َمْرَحبا

َر قَْوُل النَّابِغَِة الَجْعِدّيِ : : َمْرَحبٍ  وقال الجوهرّي : أَبُو ّلِ ، وبه فُّسِ  ُكْنيَةُ الّظِ

ال وَ  َد الــــــــــــــــبــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح اَلِء عــــــــــــــــِ ُ  اأَلخــــــــــــــــح عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  بـ

  
بِ   لـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ نح ثـ ـــــــــــــــــــر زحِء أَرحوَُي مـــــــــــــــــــِ  ِء وال

  

تح و  حـــــــــــَ ـــــــــــَ ب نح َأصـــــــــــــــــــــــــح ُر مـــــــــــَ َواصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــُ َف تـ ـــــــــــح ي  كـــــــــــَ

  
َبيب   ُه كـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــُ اَللـــــــــــــــــــــــَ بِ خـــــــــــــــــــــــَ رححـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــَ

  
 وهو أَيضاً ُكْنيَةُ ُعْرقُوٍب صاِحِب الَمَواِعيِد الَكاِذبَِة.

 َكاَن َسادنَهُ  ، يَكِربَ *  : َربِيعَةُ بُن َمْعدِ  َمْرَحبٍ  وذُو اليََمن َصنٌَم َكاَن بَِحَضْرَمْوت : َمْرَحبٌ و َكَمْقعٍَد : فََرُس َعْبِد هللِا بِن َعْبٍد الَحنَِفّيِ  َمْرَحبٌ و

 أَْي َحافَِظه.

 .َخْيبَرْ  يَْومَ  عنههللارضياليَُهوِديَّ َكِمنبٍَر : الذي قَتَلَه َسيُِّدنَا َعِليُّ  ِمْرَحبٌ و

 في قَْوِل ُكثَيّر : (4)ُمَصغَّراً : َمْوِضٌع  ُرَحيِّبٌ وَ 

ُب َداُرهـــــــــــــــا و  اقـــــــــــــــِ ز َة ِإذح ُتصـــــــــــــــــــــــــــــَ رحُت عـــــــــــــــَ  ذَكـــــــــــــــَ

  
بٍ   يــــــــــــــِّ ُرحــــــــــــــَ نــــــــــــــٍة  بــــــــــــــِ ا ِ  (5)فــــــــــــــُبَريــــــــــــــح خــــــــــــــَ  فــــــــــــــنــــــــــــــُ

  
 كذا في المعجم.

 : َمْوِضٌع آَخُر ، وهذه عن الصاغانّي. (6)، كُحْبلَى  ُرْحبَىو
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ْدبُ  : [ردب]  ٍب ، وليس بِثَبٍَت.عن ابن األَْعَرابّي ، وقيَل إِنّه َمْقلُوُب َدرْ  : الطَِّريُق الذي ال يَْنفُذُ  الرَّ

نَقَلَه األَزهريُّ وابن فارٍس  بِِمْصرَ  بالَكْسِر : َكْيٌل معُروفٌ  اإِلْرَدبُّ  ألَْهِل ِمْصَر ، وفي المصباح : َكِقْرَشّبٍ : ِمْكيَاٌل َضْخمٌ  اإِلْرَدبُّ و

ً  والَجْوَهريُّ ، ً  وِستُّونَ  أَْربَعَةٌ  وهو ، وسلمعليههللاصلىبَصاعِ النَّبِّيِ  أَْو يَُضمُّ أَْربَعَةً وِعْشِريَن َصاعا  اإِلْرَدبِّ  نِْصفُ :  والقَْنقَلُ  ، بَلَِدنَا بَِمنَا َمنا

 ، َكَذا َحدََّدهُ األَزهريُّ ، وقال الشيخُ 

__________________ 
ولعله دعام ابملهملة قا  اجملد يف مادة دعم وككتاب اســم ومادة ذعم مهملة قوله ذعام كذا خبطه ابلذا  املعجمة »( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 يف القاموس ويف مجهرة ابن حزم دعام.
 ( عن مجهرة ابن حزم وابألصر : ضريان بن نون.2)
 ( الضمري عائد إىل املكان.3)
 ابلقاموس : َمعحِد . (*)( 7)
 ( معجم البلدان موضض من نواحي املدينة.4)
 بلدان : فبرابن.( معجم ال5)
 ( يف معجم البلدان : رحّب بضم أوله وفتح  نيه بوزن ُشَعَّب.6)
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ِحيٍح ا أَلن   اإِلرحَدب   أَبو  مِد بُن بـَّرّي : قـَوحُ  اجلَوحَهرِّي : َر ا لَيحَ  ِبصــــَ ِر ِمصــــح ٌم أَلهح خح َياٌ  ضــــَ اَل ُيَكاُ  ِبِه  اإِلرحَدب   : ِمكح
َا ُيَكاُ  ابلَويـحَبةِ  لِهِ  وِإل  ن ف ِمنح قـَوح ُصـــَ

ت  َويـحَباٍت ا هبا اإِلرحَدب   َأي َأوح  ا وُهَو ُمرَاُد امل منَـَعِت الِعراُ  ِدرحَ ََها »ويف ا ديِث  ســـِ
َا وَقِفيَزَها ا وَمنَـَعتح ِمصحرُ  َطُر : «ِإرحَدهب   وقا  اأَلخح

ُم  هـــــــُ ـــــــَ بـ لـــــــح اُف كـــــــَ يـــــــَ َح اأَلضـــــــــــــــــــــح بـــــــَ ـــــــح نـ ـــــــَ تـ وحٌم ِإَذا اســـــــــــــــــــــح ـــــــَ  قـ

  
ارِ   لــــــــــــَ  الــــــــــــنــــــــــــ  وِد عــــــــــــَ هــــــــــــُم بــــــــــــُ وا ألُمــــــــــــِّ الــــــــــــُ  قــــــــــــَ

  

ُم و  َدهــــــــــُ نــــــــــح ِديِّ عــــــــــِ نــــــــــح رَبِ اهلــــــــــِ نــــــــــح الــــــــــعــــــــــَ ُز كــــــــــَ بـــــــــــح  اخلــــــــــُ

  
وَن و   عــــــــــــُ بـــــــــــــح ُح ســـــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــح ارِ  ِإرحَدأبً الــــــــــــقــــــــــــَ ِديــــــــــــنــــــــــــَ  بــــــــــــِ

  
ُل منهما أَْهَجى بَْيٍت قَالَتْهُ العََرُب  ُب ،  (1)قال األَصمعّي وغيُره : البَْيُت األَوَّ َح بعُضهم بأَنَّه ُمعَرَّ ، ثُمَّ إِنَّ َظاِهَر َكاَلِمِهم أَنَّه َعَربِيُّ ، وَصرَّ

اَغانّي : ولَْيَس البيُت لألَْخَطل.  قاله شيُخنَا ، وقال الصَّ

 باإِلْرَدبِّ  ُشبَِّهتْ  البَالُوَعةُ الَواِسعَةُ من الَخَزفِ  هي بَِهاءٍ  اإِلْرَدبَّةُ  من المجاز :و يَْجِري فِيَها الَماُء َعلَى َوْجِه األَْرِض  التي اةُ القَنَ  : اإِلْرَدبُّ و

 الِمْكيَال.

َدةِ ، هكذا في األُصول ، وفي بعضها بالثاِء يرُ اآلُجرُّ الَكبِ  : الِقْرِميُد ، وهو اإِلْرَدبَّةُ  : الِقْرِميَدةُ ، وفي الصحاح : اإِلْرَدبُّ و * بالبَاِء الُمَوحَّ

 الُمثَلَّثَِة.

ئَْمانُ  التََّردُّبُ و  نَقَلَه الصاغانّي. واللََّطافَةُ  بالَكْسِر أَي التََّحنُّنُ  : الّرِ

 فلم يَْبَرْح. على األَْرِض أَي لَِزمَ  َرَزبَ  وفي التكملة : : لَِزَمهُ  َرَزبَهُ  [رزب]

ُجلُ  َكِقْرَشّبٍ : اإِلْرَزبُّ و ْخمُ  هو الرَّ ، ُمْلَحٌق بِِجْرَدْحٍل ، أَي قَِصيٌر َغِليٌظ َشِديٌد ،  إِْرَزبٌّ  يقال : َرُجلٌ  القَِصيُر ، والَكبِيُر والغَِليُظ الشَِّديُد والضَّ

 وعن ُكَراع َجعَلَه اْسماً له ، وقال الجوهرّي : َرَكبٌ  فَْرُج الَمْرأَة ، : اإِلْرَزبُّ و األَْحَمُق. (2)ُم الِجْسِم : العَِظي اإِلْرَزبُّ  وقال أَبو العبّاس :

ْخُم ِمْنه. : َكبِيرٌ  إِْرَزبٌّ  : َضْخٌم ، وَرُجلٌ  إِْرَزبُّ   أَو الضَّ

 بيٍد ، ومثلُه في شفاِء الغليل للشهاب الَخفَاِجّيِ.وليست بالفَِصيَحة ، وأَْنَكره أَبو عُ  الِميَزابِ  لُغَةٌ في الِمْرَزابُ و

 قَاَل جرير : َمَراِزيبُ  َجْمعُهُ : السَِّفينَةُ العَِظيمةُ  الِمْرَزابُ و

ُذٍف  يِّ الـــــــر َد  قـــــــُ رِّ خَمحشـــــــــــــــــــــِ نح كـــــــُ َن مـــــــِ َهســـــــــــــــــــــح نــــــــح  يــــــــَ

  
مِّ   اَذَف يف الــــــــــــيــــــــــــَ قــــــــــــَ ا تـــــــــــــَ مــــــــــــَ رَازِيــــــــــــبُ كــــــــــــَ

َ
(3)املــــــــــــ

 

  
ِفينَةُ  الِمْرَزابُ  أَوِ   قاله الجوهِرّي. الطَّويلَةُ  : السَّ

ِلِهَما الِمْرَزبَّةُ و اإِلْرَزبَّةُ و َدتَاِن أَو األُولَى فَقَطْ  بَكْسِر أَوَّ وبه َجَزَم غيُر واحٍد ، والَوْجهُ في الثَّاني التَّْخِفيُف ، ونََسب في المصباح التَّْشِديَد  ُمَشدَّ

ِة ، كما في الفَصيح وشروحه التي يُْكَسُر  اإِلْرَزبَّةُ  وفي لسان العرب ُعَصيَّةٌ ِمْن َحِديٍد ، ، وقال ابن الّسّكيت : إِنّهُ َخَطأٌ ، قاله شيُخنا : للعَامَّ

اُء : اْلِمْرَزبَةُ  بَِها الَمَدُر فَإِْن قُْلتََها بالِميِم َخفَّْفَت البَاَء وقُْلَت :  ، وأَْنَشَد الفَرَّ

 (4)وَد الن ِخرح العُ  ابملِرحَزبَةِ َضرحُبَك 
بالتَّْخِفيِف : الِمْطَرقَةُ الَكبِيرةُ التي تَُكوُن ِلْلَحدَّاِد ، وفي حديث الَملَِك  الِمْرَزبَةُ  «بِِمْرَزبَةٍ  فإَِذا َرُجٌل أَْسَوُد يَْضِربُهُ »وفي حديث أَبي َجْهٍل 

 والتَّْشِديِد. ، بالَهْمزِ  اإِلْرَزبَّةُ  ويقال لََها أَيضاً : «ِمْرَزبَةٌ  وبِيَِدهِ »

ايِ  َمْرُزبَانُُهمْ  وُهوَ  َكَذا ، كما تقوُل له َدْهقَنَةُ َكَذا َمْرَزبَةُ  َكَذا ، ولَهُ  َمْرَزبَةِ  تقوُل : فاُلٌن َعلَى َكَمْرَحلٍَة : ِريَاَسةُ الفُْرِس  (5) الَمْرَزبَةُ و بَِضّمِ الزَّ

ايِ. وهو  «لَُهمْ  ِلَمْرُزبَانٍ  أَتَْيُت الِحيَرةَ فََرأَْيتُُهْم يَْسُجُدونَ »شفاِء الغليل ، وفي الحديث َرئِيُسُهْم ، تََكلَُّموا به قَِديماً ، كذا في  : ُهَو بَِضّمِ الزَّ

بٌ  ٌب ، وقال ابُن ِمن  الَمَراِزبَةُ  وفي لسان العرب : وأَّما َمَراِزبَةٌ  ج الفَاِرُس الشَُّجاُع الُمقَدَُّم علَى القَْوِم ُدوَن الَمِلِك ، وهو ُمعَرَّ الفُْرِس فُمعَرَّ

 بّرّي :

__________________ 
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بو  ( وذلك ألنه مجض ضــــروابً من اهلجاء : ألنه نســــبهم إىل البخر لكوهنم يطفئون انرهم خمافة الضــــيفان وكوهنم يبخلون ابملاء فيعوضــــون عنه ال1)
عجوز وهي أقر من بولة الشــــابة ووصــــفهم ابمتهان أُمهم وذلك للؤمهم  وكوهنم يبخلون اب طب فنارهم ضــــعيفة يطفئها بولة وكون تلك البولة بولة

 وأهنم ال خدم هلم.
 ابلقاموس : الكثري. (*)( 6)
 ( اللسان : اجلسيم.2)
 ( عجزة ابألصر : كما تقارب يف اليم مرازيب. وما أثبتناه عن الديوان.3)
 ( الصحاح : َضرحَبَك.4)
ا قا  يف البيتان : مرزابن مركب من مرزوابن معناه  افة التخوم وا دود تطلقه العرب عل  كبار اجملوس مرزابن »( هبامش املطبوعة املصــرية : 5)

ا هبامش ومعرّبة مرزابن بفتح امليم وضـــــم الزاي وأما ما نقر األصـــــمعي مزبران بتقدمي الزاي فهذا يشـــــبه إطال  أهر مصـــــر الرزمانة عل  الروزانمة كذ
 .«املطبوعة
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ُعحَجم»وَمزحبـُرَاُن ابلر اِء والز اِي. وأَنشد يف  َمرحُزاَبنُ  صمعّي أَن ُه يقاُ  لِلر ِئِ  ِمن الَعَجم :ُحِكَي عن األَ 
 لِبَـعحِ  الش َعرَاِء.« امل

َداُن  مـــــــــــــــــــح اُر َدارَاِن : ِإيـــــــــــــــــــَواٌء وغـــــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــــد 

  
انُ و   طـــــــَ حـــــــح اٌن وقـــــــَ اســـــــــــــــــــــَ اِن : ســـــــــــــــــــــَ كـــــــَ لـــــــح ُك مـــــــُ لـــــــح ُ

 املـــــــ

  

يـــــــــــــــُم و  لـــــــــــــــِ اِرُس واإِلقـــــــــــــــح ُر وا ح اأَلرحُض فـــــــــــــــَ  اَببـــــــــــــــِ

  
انُ   راســـــــــــــــــــــــــَ ا خـــــــــــُ ـــــــــــَ ي ـــــــــــح نـ ـــــــــــد  ُة وال كـــــــــــ  اَلُم مـــــــــــَ  ِإســـــــــــــــــــــــــح

  
 إِلى أَْن قال :

مح  هـــــــــــِ بـــــــــــِ رَاتـــــــــــِ اُس جـــــــــــم يف مـــــــــــَ َب الـــــــــــنـــــــــــ  دح رُتـــــــــــِّ  قـــــــــــَ

  
رحُزاَبنٌ   مــــــــــــــــــَ انُ  فــــــــــــــــــَ رحخــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــــــٌ  وطــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــح  وبــــــــــــــــــِ

  
ايِ : الَمْرُزبَانِيَّةُ و ِف ، وكان ة ببغدادَ  بَضّمِ الزَّ ِل ، بَنَى بها اإِلَماُم النَّاِصُر لِديِن هللِا َداراً وِرباطاً ألَْهل التََّصوُّ  على نَْهِر ِعيَسى فَْوَق الُمَحوَّ

بَاِط ِمن َطَرِف اإِلَماِم الُمْستَْنِصِر. اَغانيُّ َشْيَخ ذلَك الّرِ  الصَّ

أَْرةِ  َمْرُزبَانُ  ِمن المجاِز أَبُو الَحاِرثِ و  قال أَْوُس بُن َحَجٍر في ِصفَِة أََسٍد : األََسدُ  لَهْمِز هي األََجَمةُ ، أَيبا الزَّ

ٌة  ــــــــــــَ ِي ربح ــــــــــــرَبحِديِّ هــــــــــــِ َن ال ِه مــــــــــــِ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ل ٌث عــــــــــــَ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  ل

  
رحُزاَبينِّ   َ

ا ِ  كـــــــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــــ اٌ  أِبَوحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــــــَ

  
اِء قال : « َعيَّارٌ »ومن روى  (1)« َعيَّاٌل بآصالِ »هكذا أَنشده الجوهرّي ، والصواب  ورواه  قال الجوهرّي :« أَْوَصال»الذي بعده بالرَّ

ُل ، كالَمْزبََرانِّيِ بتقديم الزاي.  الُمفَضَّ

ٌج على ما حكاه ابن بَّرّي عن األَصمعّي ، ومن َسَجعَاِت األََساس : أَُعوذُ باهلِل ِمنَ   .الَمَراِزبَة ، َوَما بِأَْيِديِهْم ِمنَ  الَمَراِزبَه قلُت : وهو ُمْخرَّ

ْحِر ، َمْرُزبَانِ ال َرأْسُ و . : ع قُْرَب الّشِ  وهو َرأٌْس خاِرٌج إِلى البَْحِر َعلَى ُمَكإلَّ

ِد بنِ  الَمْرُزبَانُ  وأَبُو َسْهلٍ  ِد بِن أَْحَمَد بنِ  الَمْرُزبَانِ  بُن ُمَحمَّ  .الَمْرُزبَانِ  ، وأَبُو ُمْسِلٍم َعْبُد الَواِحِد بُن ُمحمَّ

َد بنِ وأَبُو َجْعفٍَر أَْحَمُد بُن  ُد بُن خَ  الَمْرُزبَانِ  ُمَحمَّ ثُوَن ، وأَبُو جْعفٍَر َهَذا آِخُر َمْن ُختَِم به َحِديُث لَُوْيٍن بِأَْصبَهاَن. ومَحمَّ لَِف ، األَْبَهِريُّوَن ، ُمَحّدِ

 ، قال الدَّاَرقْطنِي : أَْخبَاِريٌّ لَيٌِّن. الَمْرُزبَانِ  بنِ 

ْحَمِن بنُ  ٍد َعْبُد الرَّ  الَوِليُد ، أَبَاِديٌّ ، أََحُد أَْرَكاِن الُسنَِّة بَِهَمَذاَن ، كذا في المعجم. الَمْرُزبَانِ  وأَبُو ُمَحمَّ

ً  ،َكُرَم  ، ِمثْلُ  َرُسبَ و يَْرُسبَ  في الَماء َكنََصرَ  ءُ الشي َرَسبَ  : [رسب] َعْينَاهُ : َغاَرتَا ، وفي حديث الَحَسِن  َرَسبَتْ و : َذَهَب ُسْفالً  ُرُسوبا

 .(2)أَي إِذا َرفَعَتُْهْم وأَْظَهَرتُْهْم َحطَّتُْهُم األَْغاَلُل بِثِْقِلَها إِلى أَْسفَِلَها  «األَْغاللُ  أَْرَسبَتُْهمُ  إَِذا َطفَْت بِِهُم النَّارُ »يَِصُف أَْهَل النَّاِر 

ُسوبُ و  كأَنََّها ِلَمِغيبَِها ِعْنَد الِجَماعِ. : الَكَمَرةُ  الرَّ

ِريبةِ  َرُسوبٌ  السَّْيفُ  ِمَن المجازِ و َسبِ و يَِغيُب في الضَّ َكةً ، يَْرُسُب كالرَّ َسْيُف َرُسوِل  : َرُسوبٌ و ِمْنبٍَر ، مثلُ  ِمْرَسبٌ و َكُصَردٍ  ُرَسبٌ و ُمَحرَّ

. وسلمعليههللاصلىهللِا   أَي َذَكَره عبُد الباِسِط البُْلِقينِيُّ

اهُ  ً  وَكاَن ِلَخاِلِد بِن الَوِليِد َسْيٌف َسمَّ  ، وفيه يقول : ِمْرَسبا

 (3)رَأحَس الِبطحرِي ح  ابملِرحَسبِ َضَربحُت 
ُسوبِ  كأَنَّهُ آلَةٌ  ُسوبُ  أَي أَو هو ، للرُّ  َسْيُف الَحاِرِث بِن أَبِي ِشْمرٍ  األَِخيرُ و ، السالمعليهيُس ِلُسلَْيَماَن ِمَن السُّيُوِف السَّْبعَِة التي أَْهَدْت بِْلقِ  الرَّ

هَ  لّما عنههللارضيقال البَاَلذُِريُّ في َسِريَِّة َعِلّيٍ و ، وسلمعليههللاصلىالغَسَّانّي ثمَّ صاَر للنبّي   كانَ  ، ءٍ ِلَطيِّى َصنَمٍ  (3) الفَْلس َهْدمِ  إِلى تََوجَّ

 (4)، كاَن نََذَر لَئْن َظِفَر بِبَْعِض أَْعَدائِِه لَيُهِديَنَُّهَما إِلى الفَْلس  رُسوبٌ و ُمقَلَّداً بَسْيفَْيِن أَْهَداُهَما إِلَْيِه الَحاِرُث بُن أَبِي ِشْمٍر ، وهما ِمْخَذمٌ نَُم الصَّ 

 فََظِفَر فَأَْهَداُهَما له ، وفيهما يَقُوُل َعْلقََمةُ بُن َعبََدةَ :

__________________ 
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 ( قا  ابن بري ؛ واملشهور فيمن رواه عيا  أن يكون بعده  صا  ا ألن العيا  املتبخرت ا أي لرج العشيات وهي األصائر متبخرتاً.1)
 .«سفلها»( عن النهاية ا وابألصر 2)
 أنشد الصاغاين يف التكملة بعد هذا املشطور مشطورين آخرين و ا :»املطبوعة املصرية :  ( هبامش3)

 عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــه جمــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــض الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــرو  

  
 بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم ذي هــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــ  

  

قا  وبا أضرب املشاطري تعاد ألن الضرب األو  مقطوع مذا  والثاين والثالث خمبوانن مقطوعان اه. وقا  يف األساس وهذا تسجيض ولي  
 .«بشعر اه.

وضــبطه ابن حبيب : الُفُل . وقير الفل  كان أنفاً أمحر يف وســرت جبلهم الذي « القلي »( عن ســرية ابن هشــام ومعجم البلدان ا وابألصــر 4)
 يقا  له أجب كبنه متثا  إنسان وكانوا يعبدونه.
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ِديــــــــــٍد عــــــــــلــــــــــيــــــــــهـــــــــمـــــــــا  رحاَبَدح حــــــــــَ ُر ســـــــــــــــــــــــِ اهــــــــــِ ظــــــــــَ  مــــــــــُ

  
َذمٌ   ح وٍف خمــــــــــــِ ــــــــــــُ ي ــــــــــــاَل ســــــــــــــــــــــــــُ ي قــــــــــــِ وبُ و  عــــــــــــَ  َرســــــــــــــــــــــــــُ

  
 .وسلمعليههللاصلىفَأَتَى بهما رسوَل هللا 

ُسوبُ و ُجُل الَحِليُم ، الرَّ اِسب الرَّ  َراِسٌخ. (1)باألَْرِض  أَي ثَابِتٌ  َراِسبٌ  َجبَلٌ  ، ومن المجاز َراِسبٌ  َرُجلٌ و ، كالرَّ

. َراِسبٍ  بَنُوو بُن الَخْزَرجِ بِن  َراِسبُ  بُن ماِلِك بِن َمْيدَعاَن بِن ماِلِك بِن نَْصِر بِن األَْزِد ، وِمْنُهم في قَُضاَعةَ : َراِسبُ  منهم في األَْزِد : : َحيٌّ

 .(2)بِن َجْرم بن َربَّان  (2)ُجدَّة 

اِسبِيُّ  وَجابُِر بُن عبِد هللاِ  . الرَّ  َصَحابِيُّ

ً  تْ أَي َغارَ  : َذَهبَْت أَْعيُنُُهمْ  أَْرَسبُوا من المجازو  نقله الصاغانّي. في ُرُؤوِسِهْم ُجوعا

ْوَسبُ  في النوادر :و ْوَسمُ  الرَّ  الدَّاِهيَةُ. والرَّ

 بَْيَن َمكَّةَ والطَّائِِف. : أَْرضٌ  َراِسبٌ و

 َعِن ابِن األَْعَرابّي. : األََواِسي ، الَمَراِسبُ و

ْستَبِيُّ  [رستب] ّمِ وفَتْحِ ثاِلثِه ، الرُّ ةُ النََّسبِ  بالضَّ ْستَِبيُّ  ُهَو أَبُو ُشعَْيِب َصاِلُح بُن ِزيَادٍ  أَهمله الجماعةُ ، قال أَئِمَّ ثُ  الرُّ الُمْقِرُئ الُسوِسيُّ ،  الُمَحّدِ

 ّدِ ، وهللاُ أَْعلَُم.َصاِحُب اإِلْدَغاِم ، أََحُد َراِويَْي أَبِي َعْمٍرو ، واألَْشبَهُ أَْن يَُكوَن َمْنُسوباً للجَ 

ْشبَةُ  : [رشب] مّ  الرُّ ى  النَّاَرِجيُل الفَاِرُغ الذي يُْغتََرُف بِهِ  أَْهَملَهُ الجوهريُّ ، وقال الصاغانّي. بالضَّ الَماُء ، في بَْعِض اللغَات ، َكَما يَُسمَّ

نَاِن. الُخُروِس ، أَيِ  ِطيُن ُرُؤوِس  َجْعُو أَيْ  الَمَراِشبُ  في التهذيب عن أَبي عمروو الَمْدَعةَ ، بالفَتْحِ ،  الّدِ

َصبُ  [رصب] َكةً  الرَّ تَِب ، هو ُمَحرَّ  وقد تَقَدَّم بيانُه. َما بَْيَن السَّبَّابَِة والُوْسَطى ِمْن أُُصوِلِهَما كالرَّ

ً  أَي الَجاِريَةَ  ِريقََها َرَضبَ  [رضب] هُ ، َرَشفَه يَْرُضبُه َرْضبا بَهُ  واْمتَصَّ  .َكتََرضَّ

َضابُ و يُق ، الرُّ يقُ  كغَُراٍب : الّرِ يِق في الفَِم ، وَكثَْرةُ َماِء األَْسنَاِن ، فَعُبَِّر عنه بالَمْصَدِر ، قال  الَمْرُشوُف ، وقيَل : الّرِ وقيَل : ُهَو تَقَطُُّع الّرِ

يِق في الفَمِ  هو أَوْ  أَبُو َمْنُصوٍر : َواَل أَْدِري كيف هذا َضابُ  ْدِري كيف هذا أَيضاً ، وفي اللسان :قال : وال أَ  ِقَطُع الّرِ  يَْرُضبُ  : َما الرُّ

ه ، وإَِذا قَبََّل جاِريَتَه َكأَنِّي »ِريقََها ، وفي الحديث  َرَضبَ  اإِلْنَساُن ِمْن ِريِقِه َكأَنَّهُ يَْمتَصُّ
بَُزاِق َرُسوِل هللا  ُرَضابِ  أَْنُظُر إِلى (3)

َضابِ و ، (4)البَُزاُق ما َساَل  «وسلمعليههللاصلى َضابُ  عن ابِن األَْعَرابِّي :و ِمْنهُ ما تََحبََّب واْنتََشَر من بَُزاقِه ِحيَن تَفََل فيه ، الرُّ فُتَاُت  : الرُّ

 وقال األَْصمعّي : قَِطُع الِمْسِك ، قال الشاعر : الِمْسِك ،

ــــــــــــــــاً و  ب ــــــــــــــــَ ب ِدي حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ب ــــــــــــــــُ ُم تـ بحســــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ   ِإَذا تـ
  

ابِ   ُرضـــــــــــــــــــــــــــَ رح  كـــــــــــــَ اِء اخَلصـــــــــــــــــــــــــــِ
َ

ِك ابملـــــــــــــ  املِســـــــــــــــــــــــــــح

  
َضابُ و َضابُ و الثَّْلجِ ، وهو البََرَد ، ُرَضابُ  قاله ُعَماَرةُ بُن َعِقيٍل ، ويُقَاُل ِلَحّبِ الثَّْلجِ ، قَِطُع الثَّْلجِ والسُّكَِّر والبََردِ  الرُّ  لُعَاُب العََسِل ، : الرُّ

َضابُ و َرْغَوتُهُ ، هوو ْضبُ و ما تَقَطََّع ِمن النََّدى على الشََّجرِ  أَيضاً : الرُّ  : َعْذٌب ، قال ُرؤبة : ُرَضابٌ  : الِفْعُل ، وَماءٌ  الرَّ

ِر يف  اِء  (5)كالن حح
َ
بِ  الر َضابِ امل  الَعذح

َضابَ  ويقاُل إِنَّ   ُهنَا البَْرُد وقولُه : كالنَّْحِل ، أَي َكعََسِل النَّْحِل. الرُّ

اِضبُ الو ْدِر الَواِحَدةُ : رَّ َكةً  َرَضبَةٌ و ، َراِضبَةٌ  : َضْرٌب ِمَن الّسِ تْ  ، ُمَحرَّ اِضبُ و في َجِميِعَها اْسٌم ِلْلَجْمعِ ، َرَضبَةٌ فََراِضبٌ  فإِْن َصحَّ ِمن  الرَّ

 قال ُحَذْيفَةُ بُن أَنٍَس يَِصُف َضبُعاً في َمغَاَرةٍ. الَمَطِر : السَّحُّ 

ضٌ  بــــــــــــح ُة ضــــــــــــــــــــــــــَ اعــــــــــــَ نــــــــــــَ ارٍَة  خــــــــــــُ غــــــــــــَ تح يف مــــــــــــَ  َدجمــــــــــــ َ

  
اٌر و و   طـــــــــــــَ ا فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا قـــــــــــــِ هـــــــــــــَ بُ أَدحرَكـــــــــــــَ  رَاضـــــــــــــــــــــــــــِ

  
َجْت بالِجيِم َدَخلَْت ، وَرَواهُ أَبو عمٍرو بالَحاِء ، أَْي أََكبَّْت ، وُخنَاَعةُ  : أَبُو قَبِيلٍَة ، وُهَو ُخنَاَعةُ بُن َسْعِد بِن ُهَذْيِل  أََراَد َضبُعاً فأَْسَكَن البَاَء ، وَدمَّ

 ُمْدِرَكةَ.بِن 
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 ، قال رؤبة : أَْرَضبَ و الَمَطرُ  َرَضبَ  قَدْ و

ر   هــــــــــــــِ تــــــــــــــَ زحاًن ُمســــــــــــــــــــــــــــح َبن  مــــــــــــــُ ابح كــــــــــــــَ  اأَلرحضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ابح   اَلِ  األَلحصـــــــــــــــــــــــــــــَ اَلًل يف  ـــــــــــــــِ (6)َرو   قـــــــــــــــِ

 

  
__________________ 

 ( يف األساس : يف األرض.1)
 حزم.وما أثبتناه عن مجهرة ابن « جد بن حزم بن رابب»( ابألصر : 2)
 ( النهاية : فكبين.3)
 ( قا  اهلروي : إلا أضاف الرضاب إىل البزا  ا ألن البزا  هو الري  السائر.4)
 .«من»( عن اللسان وابألصر 5)
 وما أثبتناه عن اللسان.« قالابً »( ابألصر 6)
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 قَِليلَةٌ. الشَّاةُ : َربََضْت ، تِ َرَضبَ و أَي هاِطٌل. َراِضبٌ  السََّماُء وَهَضبَْت ، وَمَطرٌ  َرَضبَتِ  وعن أَبي َعمرو :

 نَقَلَه الصاغانّي. : األَْريَاُق العَْذبَةُ  الَمَراِضبُ و

ْطبُ  : [رطب] ْطبُ و ِضدُّ اليَابِِس ، بالفَتْحِ  الرَّ يِش وغيِره النَّاِعُم ، الرَّ يَْرُطُب  األُولى عِن ابِن األَْعَرابِّيِ  َكَكُرَم وَسِمعَ  َرُطبَ  ِمَن الغُْصِن والّرِ

ْطبُ و ، َرْطٌب َرِطيبٌ  فَُهو وهذه عن الصاغانيّ  َرَطابَةً و ُرُطوبَةً  ، أَْي نَاِعٌم ، وفي  َرِطيبٌ  ، وِريشٌ  َرِطيبٌ  . وُغْصنٌ َرْطبٍ  : ُكلُّ ُعودٍ  الرَّ

ً  َمْن أََراَد أَْن يَْقَرأَ القُْرآنَ »الحديث  ْيَحاِن في كتاب الَجَماِهر : قولُُهم في أَْي لَيِّن «َرْطبا اً ال ِشدَّةَ في َصْوِت قاِرئِه ، ونَقََل شيُخنا عن أَبي الرَّ

ْونَِق والبََهاِء ونَْعَمِة البََشَرةِ وتََماِم النَّقَاِء ، ألَنَّ  َرْطبٌ  اللُّْؤلؤ ا فيه من ماِء الرَّ ُطوبَةَ  ، ِكنَايَةٌ َعمَّ اِت الَماِء ، وهي تَنُوُب ِلذَ  (1)فَْضٌل يَقوم  الرُّ

ْكِر ، وليس نَعني  ُطوبَةِ  (2)عنه في الذِّ ْطبُ  ِضّد اليُبُوَسة وكذلك قولُهم : الَمْنَدلُ  بالرُّ  ، انتهى. الرَّ

ْطبُ و ٍة ، الرُّ ُطبُ و بَِضمَّ ْعيُ  الرُّ تَْيِن : الّرِ بِي األَْخَضُر ِمَن البَْقلِ  بالَكْسرِ  بَِضمَّ وهو  والشجر ، ِمَن البَْقلِ  عِ ، وفي التهذيب :أَي ِمْن بُقُوِل الرَّ

ْطبُ  اْسٌم للِجْنِس ، وقال الجوَهِرّي : ِة : الرُّ مَّ  بَضّمٍ فُسُكوٍن : الَكألُ ، ومنه قوُل ِذي الرُّ

ه  ب  لـــــــــَ ِف هـــــــــَ يـــــــــح اُن الصـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــَ مـــــــــَ عـــــــــح ىت  ِإَذا مـــــــــَ  حـــــــــَ

  
اُء و  

َ
ُه املــــــــــــــ ــــــــــــــح ن ش  عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ٍة ن بُ أبَِجــــــــــــــ  ــــــــــــــر طــــــــــــــُ  ال

  
ُطبُ  ِمثُْل ُعْسٍر وُعُسٍر ، وفي ِكفاية المتحفظ :وُهَو  ا مَن الَكإِل ، والَحِشيُش : ما يَبَِس منه ، وقال البَْكِريُّ  الرُّ اِء : ُهَو َما َكاَن َغضًّ بَِضّمِ الرَّ

ْطبُ  في شرح أََماِلي القالي : ّمِ في النَّبَاِت ، وفي سائِِر األَْشيَاِء بِالفَتْحِ ، نقل الرُّ ْطبِ  أَْو َجَماَعةُ العُْشبِ  ه شيُخنابالضَّ قاله  األَْخَضرِ  ، أَي الرَّ

مِّ  ُمْرِطبَةٌ  وأَْرضٌ  أَبُو حنيفَةَ  ْطبِ  أَيِ  َكثِيَرتُهُ  أَي ُمْعِشبَةٌ  بالضَّ أَنَّ اْمَرأَةً قَالَْت : يَا َرُسوَل هللِا ، إِنَّا َكلٌّ »والعُْشِب والَكإِل ، وفي الحديث  الرُّ

ْطبُ  فَقَاَل : ؟ا وأَْبنَائِنَا ، فََما يَِحلُّ لَنَا ِمْن أَْمَواِلِهمْ َعلَى آبَائِنَ   أََراَد َما اَل يُدََّخُر َواَل يَْبقَى كالفََواِكِه والبُقُوِل ، وإِنََّما َخصَّ  «تَأُْكْلنَه وتُْهِدينَه الرَّ

ْطبَ  ا تُِرَك ولَْم يُؤَكْل َهلََك وُرِمَي ، بِخاَلِف اليَابِِس إِذا ُرفَِع وادُِّخَر فََوقَعَِت الُمَساَمَحةُ في ذلك أِلَنَّ َخْطبَهُ أَْيَسُر ، والفََساَد إِليه أَْسَرُع ، فَإِذ الرَّ

َهاِت واألَ  بتَْرِك االْستِئَْذاِن ، وأَْن يُْجَرى على العَاَدةِ الُمْستَْحَسنَِة فيِه ، قال ابُن األَثِيُر : ْبنَاِء ُدوَن األَْزَواجِ وهَذا فيما بَْيَن اآلباِء واألُمَّ

ْوَجاِت ، فليَس ألََحِدِهَما أَْن يَْفعََل َشْيئاً إِالَّ بِإِْذِن صاِحبِه.  والزَّ

َطبُ و َطبُ  ، وإِنََّما ُرَطبَةٍ  بتَْكِسير ُرَطبٌ  قال سيبويه : لْيسَ  َواِحَدتُهُ بَهاٍء ، قَْبَل أَْن يُتِْمر َكُصَرٍد : نَِضيُج البُْسرِ  الرُّ التَّْمِر ُمَذكََّرة يقولوَن : ك الرُّ

َطبِ  َهَذا َطبُ  ، ولو كاَن تَْكِسيراً ألنَّثُوا ، وقال أَبو َحنيفة : الرُّ َطبُ  إَِذا اْنَهَضَم فاََلَن وَحاَل ، وفي الصحاح : (3)البُْسُر  الرُّ ِمن التَّْمِر :  الرُّ

َطب أَْرَطابٌ  أَيِ  ج ُرَطبَة َمْعُروف ، الَواِحَدة : َطبِّيِ  بِن ُعبَيد هللا بن َمْخلَِد بنِ  أَْحَمُد بُن َسالَمةَ  (5)اإِلَماُم الفَِقيهُ أَبُو القَاِسم و ، (4) الرُّ  الرُّ

 وأَبُو الُمَظفَّرِ  القَاِضي أَبُو إِسحاقَ  َماُم العاَّلَمةُ الفَِقيهُ اإلِ  وَحِفيُدهُ  ُوِلَد في أََواِخِر َسنَِة ِستِّيَن وأَْربَِعمائٍَة ، ِمْن ِكبَار الشَّاِفعيَّةِ  (6)البََجِلّيِ الَكْرِخّي 

وَسِمَع الحديَث من ابِن الحَسيِن َعْبِد الَحّقِ ابِن عبِد الَخاِلِق ، وأَِبي السَّعَاَداِت نَْصِر  542ُوِلَد في َرَمَضاَن سنة  إِبراِهيُم بُن عبِد هللِا بِن أَْحَمدَ 

َطةَ في اإِلكمال  ، وأَبِي الفَتْحِ بِن البَِطِر ، وتَفَقَّه على أَبِي طالٍب ُغالِم بِن الَخّلِ ، َذَكَره الُمْنِذِريُّ في التكملة ، وابن نُقْ هللِا بِن عبِد الرحمنِ 

َطبِيُّ ، حَ  615والَخْيَضِريُّ في الطَّبَقَات ، مات في رمضان سنة  ُد بُن ُعبَْيِد هللِا الرُّ َعِلّيِ بِن أَْحَمَد بِن  دََّث عن أَبِي القَاِسمِ وابُن أَِخيِه ُمَحمَّ

ِد بِن علّيِ  ِد بِن علّيِ بِن  بِن البُْسِرّيِ ، ُمَحمَّ ْينَبِّيِ ، وُمَحمَّ اٍد ابنَي الزَّ ٍد وَطرَّ ا َجدُّه أَْحَمُد بُن َساَلَمةَ فإِنَّه َحدََّث عن ُمَحمَّ د وأَمَّ ُشْكَرَوْيه ، وُمَحمَّ

يَراِزّي ، ثُمَّ َرَحَل إِلى بْن أَْحَمَد بن َما بَّاغِ ، وأَبِي إِسحاَق الّشِ أَْصبََهاَن ، وتَفَقَّه بها على َجْه األَْبَهِرّي وَجَماَعٍة ، وتَفَقَّه على أَبِي نَْصِر بِن الصَّ

ِد بِن ناِشٍب الُخَجْنِدّي ، َوَرَجَع ِإلى بَْغَداَد ، َوَوِلَي ِحْسبَتََها ، وكاَن َكبِيَر  ْمعَاِنّيِ ، ُمَحمَّ القَْدِر َحَسَن السَّْمِت َذا َشَهاَمٍة ، َذَكَره ابُن الّسِ

 والَخْيَضِريُّ ، ماَت في َرَجٍب ، َسنَةَ َسْبعٍ وِعْشريَن وَخْمِسمائٍَة.

َطبُ و ً و أَْرَطبَ و َكَكُرمَ  َرُطبَ و َرَطَب الرُّ  أَْرَطبَتْ و البُْسَرةُ  َرطَّبَتِ  بِّي :، وعِن ابِن األَْعَرا ُرَطبِه َحاَن أََوانُ  : َرطََّب تَْرِطيبا

__________________ 
 وما أثبتناه عن املطبوعة الكويتية.« فصر مقدم»( ابألصر : 1)
 .«قوله نعين لعر األحسن يعين ابلبناء للمجهو  ملناسبة تعبريه بقوهلم»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«كالبسر»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 صحاح : ومجض الرَطِب أرطاٌب ورِطَاٌب مثر رَُبض ورابع.( يف ال4)
 ( يف العرب للذهيب : أبو العباس.5)
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 .«الكرجي»وابألصر  (527وفيات سنة )( عن العرب 6)
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َبةٌ  َفِهيَ  ُر : أَرحَطبَ و  ا ُمرحِطبٌ  : َرِطيبٌ  ومَتحرٌ  ا ُمرحِطَبةٌ و  ُمَرطِّ ارَ  الُبســـــــح ُر : َحاَن َأَوانُ  أَرحَطبَ و  ُرطَباً  صـــــــَ  ا والَقوحُم : ُرطَِبهِ  الن خح
اَر ما َعَليحهِ  ََنحُلُهمح  *أَرحَطبَ  رٍو : ِإذا بـََلغَ  ُرطَباً  وصــــَ اُء فذلك  الر َطبُ  ا قا  أَبُو َعمح

َ
ب  عليِه امل َض يف ِجرَاٍر وصــــُ الَيِبيَ  فـَُوضــــِ

َصق ُر.
ُ
 الر بِيرُت ا فِإنح ُصب  عليه الدِّبحُ  فُهَو امل

بَهُ  بَلَّهُ ، كاَلُهَما أَْرَطبَهو وَغْيَره الثَّْوبَ  (1) َرَطبَ و  قال ساعدةُ بن ُجَؤيّة : َكَرطَّ

ُدورِِه  يـــــــــــــِب بـــــــــــــِ ثـــــــــــــِ ِث الـــــــــــــكـــــــــــــَ ٍة َدمـــــــــــــَ َربـــــــــــــ   ِبشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِه ِإَذا مـــــــــــــا   وُذ بـــــــــــــِ عـــــــــــــُ بُ أَرحطـــــــــــــَ  يــــــــــــــَ رحطـــــــــــــَ  يــــــــــــــُ

  
ً  الدَّابَةَ  َرَطبَ و ً و َرْطبا مِّ  ُرْطبَةً  : َعلَفََها ُرُطوبا ْطبَةُ  وقِيَل : ِرَطابٌ  ج نَْفَسَها أَْي فِْصِفَصةً  بالفَتْحِ والضَّ : َرْوَضةُ الِفْصِفَصِة ما َداَمْت  الرَّ

ْطبَةُ  َخْضَراَء ، وفي الصحاح : ةً َما َداَم َطِريًّا  (2)بالفَتْحِ : القَْضُب  الرَّ ً  (3)َخاصَّ ً  الفََرسَ  َرَطْبتُ  ، تقوُل منه : َرْطبا ً و َرْطبا ، عن أَبي  ُرُطوبا

َطبَ  القَْوَم : أَْطعََمُهمُ  َرَطبَ و ُعبَْيد ، ً  ، الرُّ بْ  نَْخلُهُ ولَمْ  أَْرَطبَ  َمنْ  ، ومن سجعات األََساس : َكَرطَّبَُهْم تَْرِطيبا  ، َخبَُث ِفْعلُهُ ولَْم يَِطْب. يَُرّطِ

ُجلُ  َرِطبَ و َوا الرَّ  ِب والَخَطإِ.َكفَِرَح : تََكلََّم بما ِعْنَده ِمَن الصَّ

 : فاِجَرةً. َرْطبَةٌ  من المجاز : اْمَرأَةٌ و : فيِه ِليُن النَِّساِء ، َرْطبٌ  (4) وُغاَلمٌ  ناِعَمةٌ ، : َرْخَصةٌ  َرْطبَةٌ  َجاِريَةٌ  من المجازو

ْطبَةِ  وفي َشتِْمِهْم يَا اْبنَ  ، َكقََطاِم : َسبٌّ لََها َرَطابِ  يَا ويقاُل ِلْلَمْرأَةِ   .الرَّ

 .ُرُطوبَةٌ  َمْن بِهِ  الَمْرُطوبُ و

 أَْماَلٍح. َرَكايَا َعْذبَةٌ بَْينَ  كَمْرَحلَة : بالفَتْحِ  َمْرَطبَةٌ  َرِكيَّةٌ وَ 

بُهُ  ، وما ِزْلتُ  تََرطَّبَ و ِلَسانِي بِِذْكِركَ  َرُطبَ  ومن المجاز :  .بِهِ  َرِطيبٌ  بِِه ، وُهوَ  أَُرّطِ

 : َمْولَى ُمَزْينَةَ ، ِمن التَّابِِعيَن ، نَقَْلتُه ِمْن ِكتَاِب الثِّقَاِت البِن ِحبَّاَن. أَْرَطبَانُ و

ْعبُ  : [رعب] مِّ  الرُّ تَْينِ  أَْوَرَده الجوهرّي ، وابُن القَّطاعِ ، والسََّرقُْسِطيُّ وابُن فارٍس  بالضَّ مُّ والسُُّكوُن تَْخِفيٌف  وبَِضمَّ ُهَما لُغَتَاِن ، األَْصُل الضَّ

ُل َمْصَدٌر والثاني اْسٌم ، وقِيَل : ِكالُهَما مْصَدٌر ، وأََشاَر شيخُ  مُّ إِتْبَاٌع ، وقِيَل : األَوَّ نَا في شرح نَْظِم الفَِصيحِ إِلى ، وقيَل بالعَْكِس والضَّ

ّمِ ، ألَنَّهُ أَْكثَرُ  تَْيِن : تَْرِجيحِ الضَّ ْدَر والقَْلب ، أََشار له  الفََزعُ  في الَمَصاِدِر ُدوَن ما ُهَو بَِضمَّ والَخْوُف ، وقيَل : ُهَو الَخوف الذي يَْمألُ الصَّ

اِغُب والزمخشريُّ تَبَعاً أِلَبِي َعِلّيٍ وابِن ِجنِّي ، وقيل إِنَّ  ْعبَ  الرَّ ً يَ  َكَمنَعَهُ  َرَعبَهُ  : أََشدُّ الَخْوِف ، الرُّ ً و ْرَعبُهُ ُرْعبا فَهُ ، فَُهوَ  ُرُعبا  َمْرُعوبٌ  َخوَّ

َطْلَحةَ ، قالَه ابُن األَعرابِّي في نواِدِره ، وثعلٌب في الفَِصيحِ ، وإِيَّاُهَما تَبَع الجوهريُّ وَكفَى بهما قُْدَوةً ، وَحَكى ابُن  أَْرَعبَهُ  َواَل تَقُْل : َرِعيبٌ وَ 

ً  اللَّْخِميُّ والفَيُّوِمّي في المصباح َجَواَزه ، على ما حكاه شيُخنا اإِلْشبِيِليُّ ، وابُن ِهَشامٍ  بَهُ تَْرِعيبا ً و (5) َكَرعَّ ً  َكَمنَع فََرَعبَ  بالفَتْحِ  تَْرَعابا  ُرْعبا

مِّ  ً و بالضَّ يُّ في شرح الفصيح ، (6) ُرُعبا تَْيِن ، نقله َمّكِ َكَكُرَم في ِرَوايَِة األَِصيِلّيِ  َرُعبَ و ي فَِزٌع ،أَ  ُمْرتَِعبٌ و ُمَرعَّبٌ  فَُهوَ  ، اْرتَعَبَ و بَِضمَّ

َكعُنَِي ، َحَكاَها ابُن السّكيت ، وحكاهما ِعيَاٌض في المشاِرق ، وابْن قَرقُول في الَمَطاِلع ، وقال أَبُو َجْعفٍَر  ُرِعبَ و في حديث بَْدِء الَوْحيِ ،

ْعبِ  نُِصْرتُ »، وفي الحديث  أَْي أََخْفتُه وأَْفَزْعتُه َرَعْبتُهُ  اللَّْبِليُّ :  .«َمِسيَرةَ َشْهرٍ  بالرُّ

ٍء ، والذي في الصحاح والُمْجَمل بغيِر هاٍء ، ومن سجعات األَساس : ُهَو فِي السَّْلِم تِْلعَابَة ، وفي من كّلِ شي ، بالَكْسِر : الفَُروقَةُ  التِّْرَعابَةُ و

 .تِْرَعابَة الَحْرب

ً  َكَمنَعَهُ  ْوضَ أَي الحَ  َرَعبَهُ  من المجازو ْيُل الَواِديَ  َرَعبَ و َمألَهُ ، : يَْرَعبُهُ َرْعبا يَْمألُ الَواِدَي ،  : َراِعبٌ  : َمألَهُ ، وهو ِمْنهُ ، وَسْيلٌ  يَْرَعبُهُ  السَّ

 قال ُملَْيُح بُن الَحَكِم الُهَذِليُّ :

ِه  قــــــــــــِ َت َودح ا الــــــــــــر اَب حتــــــــــــَح َدٍب أميــــــــــــحَ يــــــــــــح ِذي هــــــــــــَ  بــــــــــــِ

  
ر  َواٍد   ا كـــــــــــــــــُ رَتحَو  وأميـــــــــــــــــحَ بُ فـــــــــــــــــَ رَيحعـــــــــــــــــَ (7)فـــــــــــــــــَ

 

  
ى :  وقََرأُْت في أَْشعَاِر الهذليين ألَبي ذُؤيب لما نََزل على ساِدِن العُزَّ

__________________ 
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(8 )(*) .  ابلقاموس : ارحطَبتح
 ( يف اللسان : رّطب.1)
 القضب وهو املسم  يف مصر ابلربسيم ا جازي ا قاله نصر.( 2)
 ( طرايً سقطت من الصحاح ا ومثبتة يف اللسان عن الصحاح.3)
 ( يف األساس : ورجٌر.4)
 .«ترعبا»( عن القاموس ا وابألصر 5)
 .«ورعيباً »( ابألصر 6)
 قوله أميا لغة يف أما قا  الشاعر :»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)

 جـــــــــــــاًل أميـــــــــــــا إذا الشـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــ  عـــــــــــــارضـــــــــــــــــــــــــــت رأت ر 

  
 فـــــــــــــيضــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــ  وأميـــــــــــــا ابلـــــــــــــعشــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــيـــــــــــــخصــــــــــــــــــــــــــر 
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اَلٍت  لـــــــــــــــ  كـــــــــــــــَ مح مبـــــــــــــــُِ هـــــــــــــــُ وعـــــــــــــــَ قـــــــــــــــاتـــــــــــــــُر جـــــــــــــــُ  يـــــــــــــــُ

  
رحينِّ   َن الـــــــــــــفـــــــــــــُ امـــــــــــــِ هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ بـ رحعـــــــــــــَ ـــــــــــــَ يـــــــــــــرُ  يـ مـــــــــــــِ  اجلـــــــــــــَ

  
الشَّْحُم والَوَدُك ، وفي  ، والَجِميُل : َراِعبٌ  : يَْملَُؤَها ، يقال : أََصابَُهْم َمَطرٌ  يَْرَعبَُها : ُمَكلَّالٌت : ِجفَاٌن قد ُكلِّلَْت بالشَّْحِم ، (1)قال أَبُو مهر 

السَّْيُل الَواِدَي إَِذا َمألَهُ ِمثُْل قَْوِلِهم :  َرَعبَ وَ  ا اْمتأَلَ بالَماِء ،إِذَ  َراِعبٌ  الَواِدي فَُهوَ  َرَعبَ  فِْعٌل ُمتَعَّدٍ وَغْيُر ُمتَعَّدٍ ، تقوُل : َرَعبَ  لسان العََرب :

ّمِ فَمْعنَاهُ فيُْمألُ ، وقد ُرِوَي بِنَْصِب  فَيُْرَعبُ  فَمْعنَاهُ فَيَْمتَِلُئ ، وَمْن َرَوى فَيَْرَعبُ  ُء ونَقَْصتُه ، فَمْن َرَواهُ :نَقََص الشَّيْ  ْن علَى أَ « ُكلّ »بالضَّ

 ً ا كلَّ َوادٍ  ليَْرَعبُ  يكوَن مفعوالً مقدَّما  .(3)َضِميُر السَّْيِل أَو الَمَطِر  (2) يَْرَعبُ  ، وفي فَيَْرَعبُ  أَْي أَمَّ

ً  قََطعَه : يَْرَعبُه السَّنَاَم وَغْيَرهُ  َرَعبَ و الَحَماَمةُ : َرفَعَْت َهِديلََها وَشدَّتْهُ : (4) َرَعبَتِ و  بالَكْسِر : الِقْطعَةُ ِمْنهُ  التِّْرِعيبَةُ و فيِهَما ، َكرعَّبَهُ تَْرِعيبا

 التَّْرِعيبَ  : السَّناُم الُمقَطَُّع َشَطائَِب ُمْستَِطيلَةً ، وهو اسٌم ال مصَدٌر ، وحكى سيبويه : التِّْرِعيبُ  وقِيَل : تِْرِعيبٌ  ج : الُمقَطَّع الُمَرعَّبُ  والسَّنَامُ 

ح الشيُخ أَبو حيّاَن بأَنَّ التاءَ  لتَّْرِعيبِ ا (5)في   التَّْرِعيبِ   فيَعلَى اإِلتْبَاعِ ولم يَْحِفْل بِالسَّاِكِن ، ألَنه حاِجٌز غيُر َحِصيٍن ، قال شيُخنا : وصرَّ

 زائدةٌ ، وهو ِقَطُع السَّنَاِم ، ومنهم من يَْكِسُر إِتْبَاعاً قال :

َض  لـــــــــــــ  طـــــــــــــَ يـــــــــــــبكـــــــــــــَبن  تـــــــــــــَ يـــــــــــــهـــــــــــــَ  الـــــــــــــرت حعـــــــــــــِ  ا فـــــــــــــِ

  
َذاَر   َن ِإىل عــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــ  َذاَر  يــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــَ

  
يَاَدةِ فَْقُد فَْعِليٍل بالفَتْحِ ، قال : ثُمَّ قَْوُل أَبِي َحيَّاَن : وُهَو ِقَطٌع ، صريٌح في أَنَّه ا ْسُم ِجْنٍس َجْمِعّي كنظائره ، فإِطالُق الجمعِ قال : وَدِليُل الّزِ

ْعبُوبَةِ  : اْرتَِجاُجهُ ، وِسَمنُه ، وِغلَُظه ، كأَنَّه يَْرتَجُّ ِمْن ِسَمنِه تَْرِعيبُهُ  وقال َشمٌر :عليه إِنََّما هو مجاٌز ، انتهى ،  في معناه ، يقال :  كالرُّ

ْعبَبُ  ِمْن َسَماٍم وهو ُرْعبُوبَةً  أَْطعََمنَا  أَْيضاً. الرُّ

هما ِلفَْقِد فَْعلُوٍل بالفَ  ُرْعبُوبٌ و ُرْعبُوبَةٌ  جاِريَةٌ و يَرافِّي : بالَكْسرِ  ِرْعبِيبٌ و تْحِ ،بضّمِ ةٌ ، أَْو بَْيَضاُء َحَسنَةٌ َرْطبَة ُحْلَوةٌ  األَِخيَرةُ عن الّسِ  َشْطبَةٌ تَارَّ

 وقيَل : هي البَْيَضاُء فَقْط ، وأَْنَشَد الليُث :

َواٍء  ا يف شــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــَ لــــــــــــــح لــــــــــــــِ هح مُث   ــــــــــــــَ بــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ  ُرعــــــــــــــح

  
ِر الــــــــــُكشــــــــــــــــــــــــَ    ثــــــــــح َوٍج مــــــــــِ هــــــــــح لــــــــــَ هح مــــــــــُ بــــــــــُ َكشــــــــــــــــــــــــِّ  نــــــــــُ

  
ْعبُوبَةُ و َعابِيبُ  : الطَِّويلَةُ ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، والَجْمُع : الرُّ  ، قال ُحَمْيٌد األَْرقَُط : الرَّ

يـــــــــــبُ  ابـــــــــــِ ٌف  َرعـــــــــــَ انـــــــــــِ اٌر َزعـــــــــــَ يـــــــــــٌ  اَل ِقصـــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــِ

  
ـــــــــــــبُ وَ   رِي ن  قـــــــــــــَ هـــــــــــــُ ـــــــــــــُ نـ اٌت ُحســـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــَ مـــــــــــــِ  اَل قـــــــــــــَ

  
ل ِلَدَماَمِة قَاَمتَِها ،أَي ال تَْستَْحِسنَُها إَِذا بَعَُدت َعْنَك وإِنَّ  ْعبُوبَةُ و قاله اللِّْحيَانيّ  نَاِعَمةٌ  بَْيَضاءُ  أَوْ  َما تَْستَْحِسنَُها عنَد التأَمُّ ْعبُوبُ و الرُّ ِمَن النُّوِق  الرُّ

 َخِفيفَةٌ ، قال َعبِيُد ابُن األَبَرِص : : َطيَّاَشةٌ 

ٌة  امــــــــَ عــــــــَ َت : نـــــــــَ لــــــــح اُ  قـــــــــُ ا الســــــــــــــــــــــ  هــــــــَ تـــــــــح ر كــــــــَ  ِإَذا حــــــــَ

  
تح و   يحســـــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــَ وحمـــــــــًا فـ ـــــــــَ َرتح يـ وبِ ِإنح ُزجـــــــــِ بـــــــــُ ُرعـــــــــح  بـــــــــِ

  
ْعبُ و ْحِر وَغْيِره الرَّ ْقيَةُ ِمَن الّسِ اقِي َرَعبَ  : الرُّ ً  الرَّ ْعبُ و : َرقَّاٌء ، ِمْن َذلكَ  َرعَّابٌ  ، وَرُجلٌ  يَْرَعُب َرْعبا  يقال : إِنَّهُ لََشِديدُ  الَوِعيدُ  : الرَّ

ْعبِ   ، قال ُرؤبة : الرَّ

 ِإنح ُدِعيتُ  الر عحبَ اَل ُأِجيُب وَ 
ْعبُ و أَْي ُخِدْعُت بالَوِعيِد لَْم أَْنقَْد ولَم أََخْف ،« إِْن ُرِقيتُ »ويُْرَوى :  َكَمنََع ،  َرَعبَ  ِمْن ُكّلٍ ِمَن الثَّاَلثَةِ  َكاَلٌم تَْسَجُع به العََرب ، والفْعلُ  : الرَّ

 .َرعَّابٌ و َراِعبٌ  َوُهوَ 

ْعبُ و ْعُظ ،بالضَّ  الرُّ  أَي َخْوفَهُ. ُرْعبَهُ  : َكَسرَ  َرَعبَهُ و كِقَرَدةٍ ، ِرَعبَةٌ  ج نقله الصاغانيّ  ّمِ : الرُّ

ً وَ   .ُرْعبَهُ  : أَْصلَحَ  (6) َرعَّبَهُ تَْرِعيبا

ِعيبُ و  ، للفَاِعِل. ْعِببِ كالُمرَ  أَْي ُمْمتَِلئ َسِميٌن ، َرِعيبٌ  ويقاُل : َسنَامٌ  كأَِميٍر : السَِّميُن يَْقُطُر َدَسماً ، الرَّ

 غافٌِل فتَْفَزَع. َعْنه وأَْنتَ  بَِجْنبِكَ  أَْن يَثَِب أََحٌد فَيَْقعَُد ِعْنَدكَ  هوو الُمِخيفَةُ ، (7) َكَمْرَحلٍَة : القَْفَزةُ  الَمْرَعبَةُ و
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__________________ 
 .«أبو عمرو»( كذا ا ولعله 1)
 ( عن اللسان ا ويف األصر : يرو .2)
 .«السير واملطر»اللسان : ( يف 3)
 ( يف اللسان : َرع َبت.4)
 .«والرتعيب»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( يف املطبوعة الكويتية : ورّعبة تصحيف.6)
فهو قوله القفزة هذا هو الصــــــــواب وما وقض يف املو املطبوع القفزة »ومثله يف اللســــــــان. وهبامش املطبوعة املصــــــــرية : « القفرة»( يف القاموس : 7)

 .«حتريف
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ْعبُوبُ و مِّ  الرُّ ِعيُف الَجبَاُن. بالضَّ  الضَّ

 يُْبِصُر َشْيئاً إِالَّ فَِزَع. (1)العَْيِن وَمْرُعوبَُها : َجبَاٌن اَل  َرِعيبُ  ومن المجاز : َرُجلٌ 

ْعبُوبَةُ و ْعبَبِ  بَِهاٍء : أَْصُل الطَّْلعَِة ، الرُّ  .(2) ، كُجْنَدبٍ  كالرُّ

عيبُ  يُر وُهوَ : القَِص  األَْرَعبُ و  قالت امرأَةٌ : ُرْعبٌ و ُرُعبٌ  أَيضاً ، وَجْمعُهُ  الرَّ

ا  بــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح َا الــــــــــــــــغــــــــــــــــُ َولــــــــــــــــِ َو  اأَلطــــــــــــــــح  ِإيّن أَلهــــــــــــــــح

  
ئــــــــــــــــَا و   يــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُ
غــــــــــــــــُ  امل بــــــــــــــــاأُبــــــــــــــــح  الــــــــــــــــر عــــــــــــــــح

  
اِعبِيَّةُ  : أَْرٌض منها الَحَمامُ  َراِعبٌ وَ  قال شيُخنا : هذه األَْرُض غيُر معروفٍة ولم يذكرها البَْكِرّي وال صاحب المراصد على كثرة غرائبه  الرَّ

بُ  ، والذي في المجمل وغيره من مصنّفات القَُدَماِء : الَحَماَمةُ  اِعبِيَّةُ تَُرّعِ ً  في َصْوتَِها الرَّ ةُ  تَْرِعيبا َصْوتَها ، قلُت : وهو  (3)، وذلك قُوَّ

 انتهى. الصواُب ،

اِعبِيُّ  قلت : ومثلُه في لسان العرب ، فإِنه قال : جاَء على لَْفِظ النََّسِب ، وليس به ، وقيَل : هو نََسٌب إِلى َمْوِضعٍ ال  (4)ِجْنٌس ِمَن الَحمام  الرَّ

ْوِت قَوِ  َراِعبِيٌّ  ومن المجاز : َحَمامٌ  أَْعِرُف ِصيغَةَ اْسِمِه ، وفي األَساس : يُّهُ في تَْطِريبِه يَُروُع بَصْوتِه أَو يمألُ به َمجاِريَه : َشِديُد الصَّ
(5)  ،

 : َهِديٌر َشِديٌد. تَْرِعيبٌ و وَحَماٌم له تَْطِريبٌ 

ْعبَاءُ و  عِن ابِن ُدريد ، ولَْيَس بِثَبٍَت. : ع ، الرَّ

 : َمْوِضٌع في قول الشاعر : أَْرَعبُ و

َو   َرِة الــــــــــــــلــــــــــــــِّ يحســــــــــــــــــــــــــــَ اَلاًل مبــــــــــــــَِ ِرُف َأطــــــــــــــح عــــــــــــــح  أَتـــــــــــــــَ

  
بٍ ِإىل   ا أَرحعـــــــــَ ـــــــــَ ب ِه الصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــِ َك ب ـــــــــح ت فـــــــــَ ـــــــــَ ال دح حـــــــــَ  قـــــــــَ

  
 كذا في المعجم.

ْعبَائِيُّ بالفَتح : شاِعٌر في َزَمن النَّاِصِر بِن العَِزيِز.  وُسلَْيَماُن بن يَلباَن الرَّ

ْعبَِليبُ  : [رعبلب]  ِلَزْوِجَها ، وأَنشد للكميت يَِصُف ِذئْباً : الَمْرأَةُ الُماَلِطفَةُ  أَهمله الجوهرّي وصاحُب اللساِن وقال َشِمٌر : ِهي كَزْنَجبِيلٍ  الرَّ

ِديـــــــــــــقـــــــــــــاً  ُه صـــــــــــــــــــــــــــَ اِم لـــــــــــــَ مـــــــــــــَ رَاين يف الـــــــــــــلـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ  يـ

  
ِر و   ــــــــــــِ اب ــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــَ ُة ال ــــــــــــَ اِدن ــــــــــــبُ شــــــــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ل ــــــــــــَ ب  َرعــــــــــــح

  
عْ  قال غيُره :و َشاِدنَةُ العََسابِِر : أَْواَلُدَها ُق ما قََدَر َعلَْيهِ  : هو بَِليبُ الرَّ ْقتَه ، فَعَلَى َهَذا  َرْعبَْلتُ  ِمَن الثِّيَاِب وغيِرها من الذي يَُمّزِ الِجْلَد إِذا َمزَّ

 الباُء زائدةٌ ، وقد ذُِكَر أَيضاً في َحْرِف الالِم لهِذه الِعلَِّة ، َكَما قالَهُ الصاغانّي.

ً يَْرَغبُ  فيِه ، َكِسمعَ  َرِغبَ  : [رغب] ً و على قياِس َسْكَرى ، َرْغبَىو َرْغبَةً و ويَُضمُّ  بالفَتْحِ   َرْغبا  بالتَّْحِريِك. َرَغبا

ياً بنفسه ، كما في المصباح فهو َرِغبَهُ و فيه ، كاْرتَغَبَ  أَراَدهُ ،  .ُمْرتَِغبٌ و َراِغبٌ  ، أَي ُمتَعَّدِ

داً وَزِهَد فيه ، َعْنهُ : َرِغبَ و  لَْم يُِرْدهُ.و تََرَكهُ ُمتَعَّمِ

ً  إِلَْيهِ  َرِغبَ و ً و َرْغبا َكةً  َرَغبا ً و ُمَحرَّ مِّ  ُرْغبا ً و كصْحَراءَ  َرْغباءَ و ، (6) ويَُضمُّ  َكَسَكَرى ُرْغبَىو بالضَّ ً و ، َرَغبُوتَىو َرَغبُوتا َكاتٍ  َرَغبَانا  ، ُمَحرَّ

ّمِ ، ويَُحّرُك : اْبتََهَل ، أَْو ُهَو الضَّ  ُرْغبَةً و َرْغبَةً و  .«وَرْهبَةً إِلْيك َرْغبَةً »وفي حديِث الدَُّعاِء  َراَعةُ والَمْسأَلَةُ بالضَّ

ْغبَةِ  ِمنَ  َرَغبُوتٌ  َرُجلٌ وَ  ي أَتَتْنِي:  قَالَتْ  عنهماهللارضيأَنَّ أَْسَماَء بِْنَت أَبي بَْكٍر »وفي الحديث  الرَّ فِي العَْهِد الَِّذي كاَن بَْيَن َرُسوِل  َراِغبَةً  أُّمِ

 َراِغبَةً  قال األَْزَهِرّي : «نَعَمْ :  قَال (7) ؟أَِصلَُها:  وسلمعليههللاصلى النَّبِيَّ  فََسأَْلتُ  ، فََسأَلَتْنِي َكافَِرةٌ  وِهي ، قَُرْيٍش  وبَْينَ  وسلمعليههللالىصهللا 

يُن وَظَهَرتِ »إِلى فاَُلٍن في َكَذا وَكَذا أَي سأَْلتُهُ إِيَّاهُ ، وفي حديٍث آَخَر :  َرِغْبتُ  تَْسأَُل َشْيئاً يقاُل : (8)أَْي َطاِمعَةً   َكْيَف أَْنتُْم إَِذا َمِرَج الّدِ

ْغبَةُ  ْغبَةِ  أَي َكثَُر السَُّؤال ، وَمْعنَى ُظُهورِ  «الرَّ ِء وَطِمَع إَِذا َحَرَص على الشيْ  َرِغَب يَْرَغُب َرْغبَةً  : الِحْرُص على الَجْمعِ مع َمْنعِ الَحّقِ ، الرَّ
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ْغبَةُ و فيِه ، ً و إِليه َرِغبَ وَ  َغْيُرهُ  ءِ في الشيْ  أَْرَغبَهُ و السَؤاُل والطَّلَُب ، : الرَّ ، األَِخيَرةُ عِن ابِن األَْعَرابِّي  َرِغبَ  : أَْعَطاهُ ما َرغَّبَهُ تَْرِغيبا

 وأَنشد :

__________________ 
 يبصر.( األساس : ما 1)
 كُجرحَشٍض.»( يف إحد  نسخ القاموس : 2)
 ( يف اجملمر : شدة.3)
 وأثبتنا ما يف اللسان.« اليمام»( ابألصر 4)
 .« اذيه»( عن األساس ا وابألصر 5)
 ( يف نسخة  نية من القاموس : وَرغّب وُرغّب ابلضم.6)
 .«أصلها هبمزتاستفهام ويف التكملة أذف  زة االقوله أصلها كذا خبطه حب»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان : طائعة. تصحيف.8)
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رحِء  َ
لـــــــــَ  املـــــــــ ا عـــــــــَ يـــــــــَ نــــــــــح ِت الـــــــــد  الـــــــــَ تح ِإَذا مـــــــــَ بـــــــــَ  َرغـــــــــ 

  
ــــــــــــرُ   ي ُث ميــــــــــــَِ ــــــــــــح ي اُس حــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــن اَ  ال ِه ومــــــــــــَ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  ِإل

  
ً  ، ويجوزُ  (1) (َيْدُعونَنا َرَغباً َوَرَهباً )وَرْهبَةً ، عن ابن األَْعَرابِّي ، وفي التنزيل  َرْغبَةً  َدَعا هللاَ وَ  وُرْهباً ، قاَل األَْزهِرّي ، َواَل نَْعلَُم  ُرْغبا

ْغبَى أََحداً قََرأَ بَِها ، وقال يَْعقُوُب : ْغبَىو الرُّ ْغبَىو ِمثُْل النُّْعَمى والنَّْعَمى ، الرَّ ْغبَاءُ الو الرُّ ْغبَةِ  بالَمّدِ ِمنَ  رَّ كالنُّْعَمى والنَّْعَماِء ِمَن النِّْعَمِة ،  الرَّ

ْغبَى وأََصْبُت منه ْغبَةَ  أَيِ  الرُّ  الَكثِيَرةَ. الرَّ

ِغيبَةُ و ِغيبَةُ و ، بهذا المعنى ، َرِغيبَةٍ  يقاُل : إِنَّهُ لََوُهوٌب لكلّ  فِيهِ  الَمْرُغوبُ  : األَْمرُ  الرَّ َغائِبُ  والجمعُ  العََطاِء : الكثِيُر ، من الرَّ ، قال  الرَّ

 النَِّمُر بُن تَْولٍَب :

ِه  الــــــــــــِ رٍِئ يف مــــــــــــَ لــــــــــــَ  امــــــــــــح َ   عــــــــــــَ غحضــــــــــــــــــــــــــَ  اَل تـــــــــــــَ

  
بِ وَ   اغحضـــــــــــــــــــــَ َك فـــــــَ الـــــــِ ِب مـــــــَ لـــــــح ِم صــــــــــــــــــــُ ــــــِ رَائ ــــــَ  كــــــَ ل  عــــــَ

  

ىَن وَ  ـــــــغـــــــِ ارحُج ال ٌة فـــــــَ اصـــــــــــــــــــــَ َك َخصـــــــــــــــــــــَ بـــــــح ىَت ُتصـــــــــــــــــــــِ  مـــــــَ

  
ي وَ   طــــــــــِ عــــــــــح بَ الــــــــــر غــــــــــَ ِإىل الــــــــــِذي يـــــــــــُ بِ  ائــــــــــِ ارحغــــــــــَ  فــــــــــَ

  
 [األمر]بِفاُلٍن َعْن َهَذا  َرِغبتُ  يقالُ  «بَِك َعِن األََذانِ  ألَْرَغبُ  إِنِّي»وفي الحديث  َرأَى ِلنَْفِسِه َعلَْيِه فَْضالً ، أَي بِنَْفِسِه َعْنهُ ، بالكْسِر ، َرِغبَ وَ 
غائِبَ  اَل تََدْع َرَكعَتيِ الفَْجِر فَإِنَّ ِفيِهَما»وَزِهْدَت فيِه ، َكَذا في النهاية ، وفي حديث ابِن ُعَمَر  (2) [له]، إَِذا َكِرْهتَهُ  (2)  قال الكاَلبِيُّ : «الرَّ

َغائِبُ   النَّْفِس : َرَغبُ و النَّْفِس ، َرَغبِ  فيِه ذُو يَْرَغبُ  ، وقال غيرهُ : ُهَو ما َرَغائِبُ وَ  َرِغيبَةٌ  فيِه ِمَن الثََّواِب العظيِم ، يقاُل : يُْرَغبُ  : َما الرَّ

َغائِبِ  َسعَةُ األََمِل ، وَطلَُب الكثِيِر ، وِمْن َذِلَك : َصاَلةُ   ءُ ، ومن َسَجعَاِت األََساِس : فاُلٌن يُِفيُد الغََرائَِب ، ويُِفى َرِغيبَةٌ  ، واِحَدتَُها : الرَّ

َغائِبَ   بنَْفِسي عْن َهذا األَْمِر ، أَي تََرفَّْعُت. ْبتُ َرغِ  ، وقاَل الَواِحِديُّ : الرَّ

ْغبُ و تَْيِن : َكثَْرةُ األَْكِل ، وِشدَّةُ النََّهمِ  الرُّ ّمِ وبَضمَّ ْغبُ »والشََّرِه ، وفي الحديث  بالضَّ ْنيَا  «ُشْؤمٌ  الرُّ وَمْعنَاهُ الشََّرهُ والنَّْهَمةُ والِحْرُص على الدُّ

ً  َكَكُرمَ  َرُغبَ  فِْعلُهُ و : َسعَةُ األََمِل وَطلَُب الَكثِيِر ، والتَّبَقُُّر فيَها ، وقيلَ  ً وَ  ُرْغبا البَْطِن : َكثَْرةُ  ُرْغبُ  وفي التهذيب : ، َكأَِميرٍ  َرِغيبٌ  فَُهوَ  ُرُغبا

ْغبِ  األَْكِل ، وفي حديث ماِزٍن : َوُكْنت اْمَرأً  ً  بالرُّ  َرةِ األَْكِل.البَْطِن وَكثْ  (3)أَي بَِسعَِة  والَخْمِر ُمولَعا

ايِ ، يَْعنِي الِجَماَع   .(4)ويُْرَوى بالزَّ

ً  وقَدْ  اَل تَِسيُل إِالَّ ِمْن َمَطٍر َكثِيٍر ، أَو لَيِّنَةٌ َواسعَةٌ َدِمثَةٌ و تَأُْخذُ الَماَء الَكثِيرَ  ُجنٍُب : ِمثْلُ  ُرُغبٌ و ، َكَسَحاٍب ، َرَغابٌ  أَْرضُ و  ، َرُغبَْت ُرْغبا

ِغيبُ و وهو  َواسٌع ، ِلْلَماءِ  : َضْخٌم َكثِيُر األَْخذِ  َرِغيبٌ  َوادٍ  قال أَبو حنيفةَ :و الَجْوِف إِذا كاَن أَُكوالً ، َرِغيبُ  : الواِسُع الَجْوِف ، وَرُجلٌ  الرَّ

تَْيِن ، فِْعلُهُ  َكُرُغبٍ  مجاز. وواٍد َزِهيٌد : قَِليُل األَْخِذ ، ً و َرَغابَةً  (5) بُ يَْرغُ  َكَكُرمَ  َرُغبَ  بَضمَّ تَْينِ  ُرْغبا م وِبَضمَّ تَْيِن :  ُرُغبٌ  َوَوادٍ  (6) بالضَّ بَِضمَّ

تَْيِن ، قال الُحَطْيئة : ُرُغبٌ  َكَكتٍِف ، كذلَك ، والَجْمعُ  َرِغبٌ  َواِسٌع ، مجاٌز وَطِريقٌ   بَضمَّ

لـــــــتح  عـــــَ دح جـــــَ جِيِّ قـــــــَ ُك الـــــِورحِد كـــــــاأُلســـــــــــــــــــح لـــــــِ هـــــح ـــــَ تـ  ُمســـــــــــــــــــح

  
ّي بــــــــــــــهِ   طــــــــــــــِ

َ
ِدي املــــــــــــــ ًة أَيــــــــــــــح اِديــــــــــــــ  ا عــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  ُرغــــــــــــــُ

  

بَ و  رَاغـــــــــــَ َض ا فـــــــــــهـــــــــــو  تــــــــــــَ اُن ِإَذا ات ســـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــَ
َ

 املـــــــــــ

  
بٌ   رَتَاغـــــــــــِ ٌر  مـــــــــــُ ح يـــــــــــبٌ ا ومحـــــــــــِ يـــــــــــرٌ  َرغـــــــــــِ قـــــــــــِ  َأي ثـــــــــــَ

  
 ، قال ساعدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : َكُمْرتَِغبٍ  ،

ٌر  مـــــــــــــــــــح َر  ِإيّنِ  ـــــــــــــــــــَِ ـــــــــــــــــــَ دح تـ و ُب قـــــــــــــــــــَ  حتـــــــــــــــــــََ

  
اَن   ا كــــــــــــَ لــــــــــــَ  مــــــــــــَ بٌ عــــــــــــَ غــــــــــــِ رحتــــــــــــَ يــــــــــــرُ  مــــــــــــَ قــــــــــــِ  ثــــــــــــَ

  
 َكثِيَرةُ األَْكِل ، قال لَبِيد : : ِرَغابٌ  ، وإِبِلٌ  ِرَغابٌ  الشَّحِو : واِسُع الَخْطِو َكثِيُر األَْخِذ ِمَن األَْرِض بِقََوائِِمِه والَجْمعُ  َرِغيبُ  فََرسٌ ومن المجاز : 

ِم وَ  هـــــــــــح ـــــــــــد  َن ال وحمـــــــــــًا مـــــــــــِ ـــــــــــَ ابِ يـ ـــــــــــَ ـــــــــــّرِغ ا   ال َبهنـــــــــــ َ  كـــــــــــَ

  
اِد ُ   ُه َأوح جمـــــــــــــــــََ َوانـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح نـ اٌء َداَن قـــــــــــــــــِ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َغابِ  أَْفَضُل األَْعَماِل َمْنحُ »هللاُ قَْدَرَك ، أَْي َوسَّعَهُ وأَْبعََد َخْطَوهُ ، وفي الحديث  أَْرَغبَ  ن المجاز : قَْولُُهْم :وم  (7)قال ابن األَثير : ِهي  «الّرِ

ِغيبِ  الَواِسعَةُ الدَّّرِ الكثِيَرةُ النَّْفعِ ، َجْمعُ   ، وفي َرِغيبٌ  َوَوادٍ  َرِغيبٌ  ، وهو الَواسُع ، َجْوفٌ  الرَّ
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__________________ 
 .90( سورة األنبياء اآية 1)
 ( زايدة عن النهاية.2)
 .«لسعة»( عن النهاية ا وابألصر 3)
 ( قا  ابن األثري : وفيه نظر.4)
 ( يف املطبوعة الكويتية : يـَرحُغَب تصحيف.5)
 وُرُغباً بضمتا.( يف نسخة  نية من القاموس : وُرغحباً ابلضم 6)
 ( يف النهاية : الرغاب : اإلبر.7)
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َعٌة  (1) «َرِغيَبةٌ  َطعحَنةٌ »حديث ُحَذيـحَفَة :   (3)بِئَ  الَعوُن َعل  الدِّيِن قـَلحٌب َنَِيٌب »ا ويف َحِديث َأيب الد رحَداِء  (2)َأيح َواســـــــــِ
ِعيِد بِن ُجَبريحٍ  «َرِغيبٌ  وَبطحنٌ  يحفٍ »ويف حديث اَ ج اِج َلم ا أَرَاَد قـَتحَر ســـــَ يحِن أَيحُخُذ يف  «َرِغيبٍ  ائـحُتوين ِبســـــَ ِض اَ د  َأيح َواســـــِ

 
َ
ِرِب َضرحبَِتِه َكِثرياً ِمَن امل  .(4)ضح

 َغنِيٌّ ، عِن ابِن األَعرابّي وأَنشد : (5)مثل  َكُمْحِسنٍ  الُمْرِغبُ و

ِه  َوامــــــــــــــِ نح ســــــــــــــــــــــــــــَ رًأ مــــــــــــــِ ر ن  امــــــــــــــح غــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  َأاَل ال يـ

  
ِة   رَابــــــــــــــَ َواُم َأٍخ َداين الــــــــــــــقــــــــــــــَ بِ ســــــــــــــــــــــــــــَ رحغــــــــــــــِ  مــــــــــــــُ

  
 ، وهو مجاُز. َرِغيبٌ  له ماٌل كثيرٌ  الُموِسرُ  وعن َشِمٍر : هو

 الُمْضَطِربَاُت ِلْلَمعَاِش. : الَمَراِغبُ و األَْطَماُع ، : الَمَراِغبُ و

لّف ، وكما هو بالَكْسِر َضبََطهُ أَبُو ُعبَْيٍد في معجمه ، ولكنه في المراصد ما يَُدلُّ على أَنَّهُ َمْفتُوٌح ، كما يُنبُِئ عنه إِطالُق المؤ الِمْرَغابُ و

فيها ، أَْقَطعَه ُمعاويةُ بُن أَبي ُسفياَن َكابَِس بَن َربيعَةَ ِلَشبَِهِه به  يُْرَغبُ  : كانت له غلَّةٌ كثيرةٌ قالُوا  ع نّص الصاغانّي أَيضاً :

فَاءِ  : وقِيلَ  س ب ك في وسيذكر ، وسلمعليههللاصلى اح الّشِ من قَُرى  ة : ِمْرَغابُ و ونَْهٌر بَِمْرِو الشَّاِهَجاِن ، نَْهٌر بالبَْصَرةِ ، َكَذا قاله ُشرَّ

وفي بعض النسخ َجّماز بالِجيم والزاي  وبالَكْسِر : َسْيُف َماِلِك بِن حَمارٍ  (6)كذا ذكره الحافُظ ابُن َعساكر في المعجم البُْلَدانِيّات  بَِهَراةَ  َماِلينَ 

أَبي البحتري بن الَمْرَوِزّي ، َمْرَوِزّي َسَكَن َمْرَغبَاَن  (9)منها أَبو عمٍرو أَحمد بن الحسن  (8): قَريةٌ بِِكّش  َمْرَغبَانُ و واألَّوُل أَْصَوبُ  (7)

َغابَىو وفي التهذيب : اسٌم موضوٌع لنَْهٍر بالبَْصَرة : ُمثَنًّى : ع بالبَصرة َمْرَغابَْينِ وَ  435وحدََّث ، مات سنة  َغاَمى : ِزيَاَدةُ الَكبِِد. الرُّ  َكالرُّ

ة :  ُكثَيِّرُ َمْعُروفَةٌ ، قال  : بِئرٌ  َرْغبَاءُ وَ   َعزَّ

اءَ ِإَذا َوَرَدتح  بـــــــــــــــــَ ا  َرغـــــــــــــــــح وحِم ِورحِدهـــــــــــــــــَ  يف يــــــــــــــــــَ

  
ي   وصــــــــــــــــــــــِ لــــــــُ َدا (10)قـــــــــَ لــــــــ  بـــــــــَ ُه وتـــــــــَ اشــــــــــــــــــــــَ طــــــــَ ا ِإعــــــــح  َدعــــــــَ

  
 : أَْسَماٌء. َرْغبَانُ و ُرَغْيبٌ و َراِغبٌ و

وقال  َمتُْروكٌ  وهو ، وطبقتِه ، سرهقدسثَابٍِت الُكوفِّي  النُّعَماِن بنِ  أَبِي َحنِيفَةَ  اإِلَمامِ  ، حدََّث عنِ  َرْغبَانَ  َعْبُد العَِظيِم بُن َحبِيِب بنو

َمِد بِن َحب ٌث ، قَِدَم  َرْغبَانَ  يِب بنِ الّدارقُْطنِي : ليس بِثِقٍَة ، وفَاتَهُ أَبُو الفََواِرِس َعْبُد الغَفَّاِر بُن أَْحَمَد بِن محمِد بِن عبِد الصَّ الِحْمِصيُّ ، ُمَحّدِ

 اَد إِلى ِحْمٍص.وع 295أَْصبََهاَن سنة 

 َمْولَى َحبِيِب بِن َمْسلََمةَ الِفْهِرّي ، من أَهِل الشأِْم ، صاحب الَمْسِجِد ببغداَد. َرْغبَانَ  وابنُ 

عنه أَبُو إِْسَحاَق ِمْنَها أَبُو َحْفٍص ُعَمُر بُن الُمِغيَرةِ ، َحدََّث عِن الُمَسيِِّب بِن إِْسَحاَق ، ويَْحيَى بِن النَّْضِر وَغْيِرِهَما ، و : ة بِبَُخاَرى َمْرَغبُونوَ 

.  إِْبَراِهيُم بُن نوحِ بِن َطريٍف البَُخاِريُّ

ْغبَانَةُ و ّمِ : َسْعَدانَةُ النَّْعلِ  الرُّ ْسع وهي ُعْقَدة ا بالضَّ ايِ والعَْيِن الُمْهَملَِة ،  (11)لّشِ التي تَِلي األَْرَض ، قال الصاغاني : َوَوقََع في المحيط بالزَّ

بَاِعّيِ.  وهو تَْصِحيٌف قَبِيٌح ، وَزاَده قُْبحاً ِذْكُره إِيَّاَها في الرُّ

ِغيبُ و ً  ، وُكلُّ َما اتََّسَع فَقَدْ  َرِغيبٌ  وِسقَاءٌ  َرِغيبٌ  َحْوضٌ يقال :  َكأَِميِر : الَواِسُع الَجْوِف ِمَن النَّاِس وَغْيِرِهمْ  الرَّ ِغيبِ  ، وَجْمعُ  َرُغَب ُرْغبا  الرَّ

َم. ِرَغابٌ  :  ، وقد تَقَدَّ

قِيبُ  : [رقب] داً في أَْهِل بَْيتِهِ ُمحَ  اْرقُبُوا»ٌء ، فَِعيٌل بَِمْعنَى فَاِعٍل ، وفي الحديث : الذي ال يَِغيُب عنه شي الَحافِظُ  ُهوَ و هللاُ ، ُهوَ  الرَّ أَي « مَّ

 َما ِمنْ »اْحفَُظوهُ فِيِهم ، وفي آَخَر 

__________________ 
 ( يف النهاية :  عن هبم أبوبكر  عنة رغيبة ا مث  عن هبم عمر كذلك.1)
 .. ( زيد يف النهاية : قا  ا ريب : هو إن شاء   تسيري أيب بكر الناس إىل الشام وفتحه إايها2)
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 .« يب»عن النهاية ا وابألصر ( 3)
 ويف اللسان فكاألصر.« املضروب»( النهاية : 4)
 ويف اللسان : ميٌر غيٌن.« ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله مثر غين هو معىن قو  املصنف املوسر5)
 ر  مالا.قرية من قر  هراة مث من ق« َمرغاب»ويف معجم البلدان « كذا خبطه»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ويف نسخة  نية : محار.« مجّاز»( يف القاموس : 7)
 .«ِك ّ »( يف اللباب 8)
 .«ا سا»( عن اللباب ا وابألصر 9)
 .«قلوص»( عن اللسان ا وابألصر 10)
الذي يف التكملة قوله العقدة الشــــســــع  كذا خبطه و »وما أثبتناه عن التكملة ا وهبامش املطبوعة املصــــرية : « العقدة الشــــســــع »( ابألصــــر 11)

ض.« عقدة الشسض وهي  اهرة.  ويف اللسان : العقدة الىت حتت الَشسح
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َعَة جُنََباءَ  بـح َباءَ  َنيبٍّ ِإال  أُعحِطَي ســــــــــــــَ َتِظُر ا : الر ِقيبُ و  : ا َِفيُة ا الر ِقيبُ و  َأي َحَفَظًة يكونوَن َمَعه ا رُقـَ ُنـح
 الَقوحِم : َرِقيبُ و  امل

ِرُف عل وهو الذي يُ  ا َاِرسُ  ُهمح ا َمرحقـََبةٍ  شـــــــــــح ُرســـــــــــَ  : الر ِقيبُ و  اجلَيحِش : طَِليَعتـُُهمح  َرِقيبُ و  ا َاِرُس ا َاِفُة ا : الر ِقيبُ و  لَِيحح
َيحِسرِ  «ِمن»ويف بع  النسخ  أَِماُ 

 قا  كعب بن ُزَهريح : َأصحَحاِب امل
ٌر  ا أَرحمـــــــــــــــــــَ َف أَذحاَنهبـــــــــــــــــــَِ لـــــــــــــــــــح ا خـــــــــــــــــــَ   (1)هلـــــــــــــــــــََ

  
اَن   كــــــــــَ ــــــــــبِ مــــــــــَ ي ــــــــــِ ــــــــــر ق ا ال ــــــــــَ ــــــــــن رِي اســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــي َن ال  مــــــــــِ

  
ِريبِ  الِقَداحِ هو َرقِيبُ  أَوْ  َحه ابن َظفٍَر في َشْرح الَمقَاَماِت  األَِميُن َعلَى الضَّ ِريِب ، قاله الجوهرّي ، وهو الذي َرجَّ وقِيَل : هو الُمَوكَُّل بِالضَّ

قِيبُ  الحِريِريَِّة ، وال ُمنَافَاةَ بين القَْولَْيِن ، قاله شيُخنا ، وقيل : ُجُل الذي يَقُوُم َخْلَف الُحْرَضِة في الَمْيِسِر ، وَمعْ  الرَّ نَاهُ ُكلُّه َسَواٌء ، : هو الرَّ

قِيبُ  في التهذيب : ويقال :و ، ُرقَبَاءُ  والَجْمعُ   وأَنشد : الثَّاِلِث ِمْن قَِداحِ الَمْيَسِر ، : اْسُم السَّْهمِ  الرَّ

ِد  اعــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ اءِ كــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ    الــــــــــــــــر قـ  لــــــــــــــــِ

  
دح   َواهـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــَ مح نـ هـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــِ ِدي ـــــــــــــــــــــــــــح  َراَبِء أَي

  
 وفي حديث َحْفِر َزْمَزَم :

ُم  ِ »  «الر ِقيبِ  ِذي فـََغاَر َسهح
َهاِم التي لَها نَِصيٌب ، وهي سبعةٌ ، قال في المجمل : قِيبُ  وهو ِمن الّسِ : السَّْهُم الثَّاِلُث من السَّْبعَة التي لها أَْنِصبَاُء ، وذكر شيُخنَا  الرَّ

لَُها األَْنِصبَاءِ  فََذَواتُ  ، لها أَْنِصبَاءَ  َوالَ  فَقَطْ  للتكثير لها َجعلوا إِنما ثالثة (2) ولها ، أَنصباءُ  لها منها َسْبعَةٌ  ، َعَشَرةٌ  الَمْيِسرِ  قَِداحُ :  هللارحمه  أَوَّ

قِيبُ و َدةٌ وله نَِصيٌب َواِحْد ، والثاني التَّْوأَُم ، وفيِه فُْرَضتَاِن وله نَِصيبَاِن ،َواحِ  فُْرَضةٌ  وفيه الفَذُّ :  ةُ أَْنِصبَاَء وله ثاََلثَ  (3)وفيه ثاَلُث فَُرٍض  الرَّ

ْعاَلَها ، وفيه َسْبُع فَُرٍض وله ، والِحْلُس وفيه أَْربَُع فَُرٍض ، ثُمَّ النَّافُِس وفيه َخْمُس فَُرٍض ، ثم الُمْسبُِل وفيه ِستُّ فَُرض ، ثم الُمعَلَّى وهو أَ 

ا التي ال َسْهَم لََها : السَِّفيُح والَمنِيُح والَوغْ  ُد ، وأَنشدنا شيخنا ، قال : أَنشدنا أَبُو َعْبِد هللا محمُد بن الشاِذِلّي أَثْنَاَء قَِراَءةِ َسْبعَةُ أَْنِصبَاَء. وأَمَّ

 الَمقَاَمات الحِريِريَِّة :

يب  لــــــــــــــح اَر قـــــــــــــــَ َو  َأعحشــــــــــــــــــــــــــــَ َم اهلــــــــــــــَ  ِإَذا َقســــــــــــــــــــــــــــَ

  
لــــــــــــــ   و   عــــــــــــــَ

ُ
اِ  املــــــــــــــ مــــــــــــــَ هــــــــــــــح يــــــــــــــبُ َفســــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــّرقــــــــــــــِ

  
قِيبُ و وأََراَد بهما َعْينَْيَها ، والُمعَلَّى له سبعةُ أَنصباَء ، وفيه تَْوِريَةٌ َغِريبَةٌ في التعبير بالسَّْهَمْيِن ، ٌء ، له ثاَلثَة ، فلم يَْبَق له من قَْلبِه شي الرَّ

 بل اْستَْولَى عليه السَّْهَماِن.

قِيبُ و ً  َرقيبُ  ِلْلعَيُّوقِ وإِنََّما قِيَل  نَْجماً آَخَر ، يَُراقِبُ  نَْجٌم ِمْن نُُجوِم الَمَطرِ  : الرَّ  الَمْيِسِر ، ولذلك قال أَبو ذَُؤيب : بَِرقِيبِ  الثَُّريَّا تَْشبِيها

ِئ  َد رَابــــــــــــــِ عــــــــــــــَ قــــــــــــــح وُ  مــــــــــــــَ يــــــــــــــ  َوَردحَن والــــــــــــــعــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

  
ضُ   لــــــــــ  تــــــــــَ تــــــــــَ ِم اَل يــــــــــَ جـــــــــح َف الـــــــــنـــــــــ  لـــــــــح َراَبِء خـــــــــَ  الضـــــــــــــــــــــــ 

  
قِيبُ و ْبِرقَاِن بِن بَْدرٍ  : الرَّ  الَخْيَل أَْن تَْسبِقَه. يَُراقِبُ  كأَنَّه كانَ  فََرُس الّزِ

قِيبُ و . : الرَّ  ابُن العَّمِ

قِيبُ و تَْينِ  ُرقُبٌ وَ  َرقِيبَاتٌ  َحيَّةٌ َخبِيثَةٌ ج ، أَو (4)َمْن يَعَضُّ  يَْرقُبُ  : َضْرٌب ِمَن الَحيَّاِت ، كأَنَّهُ  الرَّ  كذا في التهذيب. بَضمَّ

قِيبُ و ُجِل ِمن َولَِده  : الرَّ قِيبُ  ومن ذلك قولُُهم : نِْعمَ  وَعِشيَرتِه ،َخلَُف الرَّ  ، أَي نِْعَم الَخلَُف ، أِلَنَّه كالدَّبََراِن ِللثَُّريَّا. (5)أَْنَت ألَبِيَك وَسلَِفَك  الرَّ

قيبُ  من المجاز :و ُكلََّما َطلََع ِمْنَها َواِحٌد َسقََط  ِلَصاِحبِهِ  َرقِيبٌ  ِمْنَها َواِحدٍ  الغَاِرَب أَْو َمنَاِزُل القََمِر ُكلُّ  يَُراِقبُ  النْجُم الذي في الَمْشِرق : الرَّ

النَّْجِم : الذي يَِغيُب  َرقِيبُ و الثَُّريَّا ،اإِلْكِليُل إَِذ َطلَعَِت الثَُّريَّا ِعَشاًء َغاَب اإِلْكِليُل ، وإِذا َطلََع اإِلكليُل ِعَشاًء َغابَِت  َرِقيبَُها آَخُر مثُْل الثَُّريَّا

 بُِطلُوِعه ، وأَنشد الفّراُء :

يــــــــــــاً  ُت اَلقــــــــــــِ اَد ِ  َأنح َلســــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــَ ًا عــــــــــــِ قــــــــــــّ  َأحــــــــــــَ

  
َراي    قــــــــــَ  الــــــــــثـــــــــــ  لــــــــــح َة َأوح يـــــــــــَ نــــــــــَ يـــــــــــح ثـــــــــــَ ابـــــــــــُ هــــــــــَ يــــــــــبـــــــــــُ  َرقــــــــــِ
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 الثَُّريَّا ِمَن األَْنَواِء : اإِلْكِليُل ، ألَنَّهُ  َرقِيبَ  َرأُْس العَْقَرب ، ويُقَاُل : إِنَّ قال الُمْنِذِريُّ : َسِمْعُت أَبَا الَهْيثَِم يقوُل : اإِلْكِليُل : 

__________________ 
 .«أزمر» ويف اللسان :« قوله أرمر كذا خبطه»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«.. ال أنصباء هلا إلا اخلقوله وهلا ثالثة كذا خبطه ولعله وثالثة »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف اللسان عن اللحياين : ثالثة فروض.3)
 .«بغ »( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( يف األساس : وأسالفك.5)
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رَ  ِ ا والز اَباَنِن : َرِقيبُ  ال َيطحُلُض أََبداً حىت َتِغيَب ا َكَما َأن  الَغفح َلةُ  َرِقيبُ  الش َرَطاح ِ ا والش وح َعِة ا والنـ َعائُِم : َرِقيبُ  الُبَطاح  اهلَقح
َعِة ا والبَـلحَدُة ا َرِقيبُ  ُبوبَِته ا َفاَل يـَلحَق  َأَحُد َا َصاِحَبُه. َرِقيبُ  اهلَنـح  الذِّرَاِع َواَل َيطحُلُض َأَحُدُ َا أََبداً ِإال  ِبُسُقوِط صاِحِبه وَغيـح

ً و ةً َرقَبَهُ يَْرقُبُهُ ِرْقبَ و ً و بَِكْسِرِهَما ِرْقبَانا ّمِ ، ُرقُوبا ً و َرقَابَةً و بالضَّ : االْنتَِظاُر  التََّرقُّبُ و اْرتَقَبَهُ و َكتََرقَّبَهُ  اْنتََظَره ،و َرَصَدهُ  بفَتِْحِهنَّ : َرْقبَةَ و َرقُوبا

 ٍء وتَنَظُُّرهُ.: تََوقُُّع شىْ  التََّرقُّبُ و ْم تَْنتَِظْر ،معناهُ لَ  (1) (َوََلْ تَ ْرُقْب قَ ْوِل )، وقولُه تَعَالَى  االْرتِقَابُ  ، وكذلكَ 

ً و َكَراقَبَه ُمَراقَبَةً  َحَرَسه ، : يَْرقُبُه ءَ الشَّىْ  َرقَبَ و  قَالَهُ ابُن األَْعَرابِّي ، وأَنشد : ِرقَابا

َم  يـُرَاِقبُ   ا ُوتِ  رَِقابَ الن جح
ِحيِل كِحْرِص الُحوِت علَى الَماِء ، وهو مجاٌز ، وكذلك قَْولُُهم : بَاتَ  يَْرتَِقبُ  يَِصُف َرفِيقاً لهُ ، يقوُل :  النُُّجومَ  يَْرقُبُ  النَّْجَم ِحْرصاً َعلَى الرَّ

 ، َكيَْرَعاَها ويَُراِعيَها. يَُراقِبَُهاو

 .َرقَبَتِهِ  فاَُلناً : َجعََل الَحْبَل فِي َرقَبَ و

قِيبُ  الُمشِرُف يَْرتَفُع عليه َمْوِضعُهُ  : الَمْرقَبُ و الَمْرقَبَةُ و وَعاَل ، َعلَْيهِ  أَْشَرفَ  الَمَكان : اْرتَقَبَ و وَما أَْوفَْيت َعلَْيِه ِمن َعلٍَم أَْو َرابِيٍَة لتَْنُظَر  الرَّ

: ما ارتَفََع ِمن  الَمَراقِبُ  ، وقال أَبو َعْمٍرو : بُ َمَراقِ  : هي الَمْنَظَرةُ في َرأِْس َجبٍَل أَْو ِحْصٍن ، وَجْمعُهُ  الَمْرقَبَةُ  من بُْعٍد ، وعن شمر :

 األَْرِض وأَنشد :

ةٍ وَ  بـــــــــَ رحقــــــــــَ ُت   مـــــــــَ هـــــــــا  (2)كـــــــــالـــــــــز جِّ َأشـــــــــــــــــــــــَرفـــــــــح  رأحســـــــــــــــــــــــَ

  
رِيــــــــــــــ ِ   اٍء عــــــــــــــَ رحيف يف َفضــــــــــــــــــــــــــــَ ُب طــــــــــــــَ لــــــــــــــِّ ــــــــــــــَ  أُقـ

  
ْقبَةُ و كةً ، هو الفََزُع. بالَكْسِر : التََّحفُُّظ والفََرقُ  الّرِ  ُمَحرَّ

ْقبَىو ً  اإِلْنَسانُ  يُْعِطيَ  أَنْ  َكبُْشَرى : الرُّ يَْت  الُمَراقَبَةِ  وِهي ِمن (3) فَأَيُُّهَما ماَت َرَجَع المْلُك ِلَوَرثَِتهِ  كالدَّاِر واألَْرِض ونَْحِوِهَما إِْنَساناً ِمْلكا ، ُسّمِ

ْقبَى أَو ْوَت صاِحبِهمَ  يَُراقِبُ  بذلك ألَنَّ ُكلَّ واِحٍد منهما  يَْسُكنُهُ ، فُكلُّ واِحٍد منهما ِلفاَُلٍن يَْسُكنُهُ ، فَإِْن ماَت فَفاَُلنٌ  أَي الَمْنِزلَ  أَْن يَْجعَلَهُ  : الرُّ

ْقبَى وقَدْ  موَت صاحبِه يَْرقُبُ   أَْرقَْبتُه عَقبِه بعَده بمنزلة الَوْقِف وفي الصحاح :ولِ  ُرْقبَى الدَّاَر : َجعَلََها له أَْرقَبَه قال اللِّْحيَانُّي :و ، أَْرقَبَه الرُّ

ْقبَى (4) [منه]ِلي فهي لي ، واالْسُم َداراً أَْو أَْرضاً : ِإذا أَْعَطْيتَهُ إِيَّاَها فكانَْت للباقِي ِمْنُكَما وقلَت : إِن ِمتُّ قَْبلََك فهي لك وإِْن ِمتَّ قَبْ   .الرُّ

ٍد ، وقال أَبُو يُوُسَف : هي ِهبَةٌ ، كالعُْمَرى ، ولم يَقُْل به قلت : وِهَي لَْيَسْت  أََحٌد من فُقََهاِء الِعَراِق ، بِِهبٍَة عنَد إَِماِمنَا األَْعَظِم أَبِي َحنِيفَةَ وُمَحمَّ

ا أَصحابُنَا الَماِلِكيَّةُ فإِنهم يَْمنَعُونََها ُمْطلَقاً. وقال أبو عبيد : أَ  ْقبَى ْصلُ قال شيُخنَا : وأَمَّ  ، ومثلُه قوُل ابن األَثير ، ويقاُل : الُمَراقَبَةِ  ِمن الرُّ

قُّوبُ و ، ُمْرقِبٌ  ، وأَنَا ُمْرقَبٌ  فالناً َداراً ، فهو أَْرقَْبتُ  ُ  ِمن النِّساِء : َكَصبُورٍ  الرَّ  ِمن اإِلبِل :و ِليَُموَت فَتَِرثَه َمْوَت بَْعِلَها تَُراقِبُ  التي الَمْرأَة

َحامِ  التي ةُ النَّاقَ  يَْت بذلك ألَنََّها اَل تَْدنُو إِلى الَحْوِض ِمَن الّزِ من و َشِربَْت ِهي ، (5)اإِلبَل فإِذا فََرَغْت ِمْن ُشْربَِها  تَْرقُبُ  وذلك ِلَكَرِمها ، ُسّمِ

قُوبُ  المجاز :  يٌد :قال َعبِ  لَها َولَدٌ  أَي ال يَِعيشُ  التي ال يَْبقَى من اإِلبِل والنساِء : الرَّ

َا َشيحَخٌة   .َرُقوبُ َكَبهن 
ُجُل ، قال الشاعر : َماَت َولَُدَها ، التي أَو  وكذلك الرَّ

ا  ـــــــــَ ن ـــــــــِّ َر أُم ـــــــــح ث ا مـــــــــِ ـــــــــَ ن ـــــــــَ ل ـــــــــح بـ ـــــــــَ ٌ  قـ ـــــــــح ل َر خـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــمح يـ ل ـــــــــَ  ف

  
َو وَ   اَش وهـــــــــــــــح ا عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــنـــــــــــــــَ بَبـــــــــــــــِ وبُ اَل كـــــــــــــــَ  َرقـــــــــــــــُ

  
قُوبُ  وقال ابُن األَثيِر : ُجِل  الرَّ َوِرثْتُهُ »َمْوتَهُ ويَْرُصُدهُ َخْوفاً عليه ، وِمن األَْمثَاِل  يَْرقُبُ  والَمْرأَةِ إَِذا لَْم يَِعْش لَُهَما َولٌَد ، أِلَنَّهُ  (6)في اللُّغَِة ِللرَّ

ةٍ  قُوبُ  قال الَمْيَدانِيُّ :« َرقُوبٍ  َعْن َعمَّ قُوبَ  باْبِن أَِخيَها ، وفي الَحِديِث أَنَّه قَاَل : َما تَعُدُّوَن فِيكم َمْن اَل يَِعيُش لََها َولٌَد فهي أَْرأَفُ  الرَّ  ؟الرَّ

قُوبُ  بَلِ »قَالوا : الَِّذي اَل يَْبقَى لَهُ َولٌَد ، قَاَل :  ً  الرَّ ْم ِمْن َولَِدِه َشْيئا ا ُهَو َعلَى فَْقِد ، قال أَبُو ُعبَْيِد : وكذلك َمْعنَاهُ في َكاَلِمِهم ، إِنَّمَ  «الَِّذي لَْم يُقَّدِ

 األَْواَلِد ، قال َصْخُر الغَّيِ :

__________________ 
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 .94( سورة طه اآية 1)
 .«أشرف»( عن الديوان ا وابألصر 2)
 ( يف اللسان : رجض ذلك املا  إىل ورثته.3)
 ( زايدة عن الصحاح.4)
الناقة اخلبيثة النف  الجي ال تكاد تشـــرب مض ســـائر اإلبر ترقب مىت تنصـــرف اإلبر ويف املقايي  : والرقوب : « فرغن من شـــرهبن.»( اللســـان : 5)

 عن املاء.
 ( يف النهاية : الرجر واملرأة.6)
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اَلٍت  قـــــــــــــــح ُد مـــــــــــــــِ ا ِإنح َوجـــــــــــــــح مـــــــــــــــَ وبٍ فـــــــــــــــَ   َرقـــــــــــــــُ
  

يـــــــــــــُف   ُزو ُتضــــــــــــــــــــــــــِ غـــــــــــــح ا ِإَذا يــــــــــــــَ ِدهـــــــــــــَ َواحـــــــــــــِ (1)بـــــــــــــِ
 

  
 .(3)اآلَخر : إِنَّ الَمْحُروَب َمْن ُحِرَب ِدينَهُ ، ولَْيَس َهَذا أَن يَُكوَن َمْن ُسِلَب َمالَه ليَس بَمْحُروٍب  (2)قال : وهذا نحْو قوِل 

قُوبِ  أُمُّ و  الدَّاِهيَِة. ِمْن ُكنَى الرَّ

قَبَةُ و َكةً : العُنُقُ  الرَّ ِرهِ  أَْو أَْعاَلهُ  ، ُمَحرَّ ر أَْصِلهِ ويُوَجُد في بَْعِض ا أَْو أَْصُل ُمَؤخَّ َهاِت أَْو ُمَؤخَّ َكةً  َرقَبٌ وَ  ِرقَابٌ  ج ألُمَّ على َطْرحِ  أَْرقُبٌ و ُمَحرَّ

ائِِد ، َحَكاهُ ابُن األَْعَرابِّي ،  .َرقَبَاتٌ و الزَّ

قَبَةُ و يت الُجْملَةُ  : َرقَبَةً  أَي نََسَمةً ، وفَكَّ  َرقَبَةً  ، وأَْعتَقَ  الَمْملُوكُ  الرَّ َواْلُمَؤلََّفِة ) باْسِم العُْضِو ِلَشَرِفَها ، وفي التنزيل أَْطلََق أَسيراً ، ُسّمِ
َدقَاِت  (4) (قُ ُلوُِبُْم َويف الّرِقابِ  يريُد الُمَكاتَبِيَن ِمن العَبيِد يُْعَطْوَن  (َويف الّرِقابِ )إِنهم الُمَكاتَبُوَن ، كذا في التهذيب ، وفي حديث قَْسِم الصَّ

َكاةِ يَفكُّ  ، َواَل يُقَاُل : أَْعتََق هللاُ ُعنُقَهُ ، وفي األََساس  َرقَبَتَهُ  يُقَاُل : أَْعتََق هللا ويَْدفَعُونَه إِلى َمَواِليِهم ، وعن الليِث : ِرقَابَُهمْ  وَن بهنَِصيباً ِمن الزَّ

قَابِ  ، وأَْوَصى بَِماِلِه في َرقَبَتَهُ  : ومن المجاز : أَْعتََق هللاُ  َرِت األَحاديُث في ِذْكرِ  الّرِ قَبَةِ  ، وقال ابُن األَثِيِر : وقد تََكرَّ وِعتِْقَها وتَْحِريِرَها  الرَّ

َها ، وهي في األَْصِل : العُنُُق ، فُجِعلَْت ِكنَايَةً عن َجِميعِ َذاِت اإِلْنَساِن ، تَْسِميَةً للشَّيْ  بِبَْعِضه ، فَإِذا قاَل : أَْعتِْق  (5)ِء وفَّكِ
، فكأَنَّه  رقَبَةً  (6)

أَي نَْفُس األَْرِض ، يَْعنِي ما كان « األَْرِض  ِرقَابُ  لَنَا»، وفي حديث ابن ِسيريَن  َرقَبَتِه َعْبداً أَو أََمةً ، ومنه قَْولُُهم : َذْنبُهُ في (6)قال أَْعتِْق 

َكائِب الُمنَاَخة »ٌء ألَنها فُتَِحْت َعْنَوةً ، وفي حديث بِالٍل اإِلسالم شيْ من أَْرِض الَخَراِج فهو للُمْسِلِميَن ليس ألَصحابِه الذين كانوا فيه قَْبَل  والرَّ

. «َوَما َعلَْيِهنَّ  ِرقَابُُهنَّ  ، لَكَ   أَْي َذواتُُهنَّ وأَْحَمالُُهنَّ

 الَمَزاِوِد ، ألَنَُّهْم ُحْمٌر. بِِرقَابِ  أَْي يَا َعَجُم ، والعََرُب تُلَقُِّب العََجمَ  ؟الَمَزاِودِ  ِرقَابَ  وِمَن المجاِز قَْولُُهم : َمْن أَْنتُْم يَا

ْيتَ  َرقَبَاِويٌّ  والنِّْسبَةُ إِليه اْسمٌ  : َرقَبَةُ و  لَْم تُِضْف إِليه إِالَّ َعلَى الِقياِس. بَِرقَبَة ، قال سيبويِه : إْن َسمَّ

وأَُخوهُ َكِرُب بُن  تَابُِع التابِع بِن عبِد هللا بِن َخْوتَعَةَ بِن َصبَرةَ  َرقَبَةَ  بنِ  بُن َمْصقَلَةَ  َرقَبَةُ و عن أَبي هريرةَ ، بِِعيٌّ : َمْولَى َجْعَدةَ ، تَا َرقَبَةُ و

اجِ ، وفي حاشية اإِلكمال : َرَوى فيما قِيَل ، وثَابٍِت البُنَانِّيِ وأَبِيِه َمْصقَلَةَ ، عن أَنَِس بِن مالٍك  َرقَبَةُ  َمْصقَلَةَ ، َكاَن َخِطيباً كأَبِيِه في َزَمِن الَحجَّ

اُن وغيُرهُ ، َرَوى له التِّْرِمِذيُّ  ثٌ  َرقَبَةَ  َوَمِليُح بنُ  وعنه أَْشعَُث بُن َسِعيٍد السَّمَّ العَْبِديُّ ،  َرقَبَةَ  َشْيٌخ ِلَمْخلٍَد الباقْرحّي ، َوفَاته َعْبُد هللا بنُ  ُمَحّدِ

 َجَمِل.قُتَِل يَْوَم ال

قَبَةِ  الغَِليظُ  : األَْرقَبُ و ، َرقَبَتِه ِلِغلَظِ  : األََسُد ، األَْرقَبُ و قَبَانِيّ  بَيِّنُ  أَْرقَبُ  هو ، الرَّ قَبَِة كالرَّ على غيِر قياِس ، وقال سيبويه : ُهَو من ناِدِر  الرَّ

قَبَانِ و َمْعُدوِل النََّسبِ  َكتَْين الرَّ ةُ  (7)، وال يُْنعَُت  َرقَبَانِيَّةٌ  ، الَ  َرْقبَاءُ  ، ويقاُل ِلْلَمْرأَةِ : َرقَبَانِيٌّ  قال ابُن ُدريٍد : يقال : َرُجلٌ  ، ُمَحرَّ  به الُحرَّ

قَبُ  واالْسمُ  قَبَةِ  هو ِغلَظُ  َكةً ُمَحرَّ  الرَّ ً  ، الرَّ  .َرقَِب َرقَبا

قَْيبَةِ  ذُوو ألَنَّه كاَن أَْوقََص ، وهو الذي أََسَر َحاِجَب بَن ُزَراَرةَ التَِّميِمّي يَْوَم َجبَلَةَ ،  َماِلٍك القَُشْيِرّيِ  أََحُد ُشعََراِء العََرِب وهو لَقَبُ  َكُجَهْينَةَ : الرُّ

قَْيبَةِ  وفي المستقصى : أَنَّه أََسَراه ذُو ، (8)َكَذا في لسان العرب  ْهَدَماِن ، وأَنَّهُ اْفتََدى ِمْنُهْم بِأَْلفَْي نَاقٍَة وأَْلِف أَِسيٍر يُْطِلقُُهْم لَُهْم ، وقد  الرُّ والزَّ

قَْيبَة ذُوو تَقَدَّم ، ْحَمِن بِن َكْعِب بِن ُزهْيرِ  مالكُ  الرُّ ُمَزنِيُّ أََحد الشُّعََراِء ، وأَْخَرَج البَْيَهِقيُّ َحِديثَهُ في السُّنَِن ِمن بن أَبِي ُسْلَمى ال بُن َعْبِد الرَّ

اجِ بِن ذي قَْيبَةِ  طريِق الَحجَّ ِه في بَاِب َمْن َشبََّب ولَْم يَُسّمِ أََحداً ، واْستَْوفَاهُ األُْدفُِويُّ في اإِلْمتَاعِ  الرُّ َكةً  َرقَبَانُ وَ  َعْن أَبِيِه عن َجّدِ : ع  ُمَحرَّ

قَبَانُ  واألَْشعَرُ   واْسُمه َعْمُرو بُن َحاِرثَةَ. : َشاِعرٌ  الرَّ

، إذا لَْم يَُكْن آباُؤهُ  ِرْقبَةِ  َمْجداً عن (9)َوَوِرَث  ، بالَكْسِر ، أَي عن َكاَللَة لم يَِرثْهُ عن آبَائِهِ  ِرْقبَةٍ  َماالً َعنْ  فاَُلنٌ  َوِرثَ  من المجاز : يقال :و

 الُكَمْيت : أَْمَجاداً ، قال

__________________ 
 وما أثبتناه عن غريب اهلروي.« يصيف»( ابألصر 1)
 ( يف غريب ا ديث للهروي : ا ديث.2)
 .( زيد يف غريب اهلروي : إلا هو عل  تغلية الشبن به يقو  : إلا ا رب األعظم أن يكون يف الدين ا وإن كان ذهاب املا  قد يكون حرابً 3)



996 

 

 .60التوبة اآية ( سورة 4)
 ء.( عن النهاية ا وابألصر : الشي5)
 وما أثبتناه يواف  النهاية واللسان.« أعَت َ »( يف املطبوعة الكويتية : 6)
 ( اللسان : ال تنعت به.7)
 ( ومثله يف مجهرة ابن الكليب ومجهرة ابن حزم وهو مالك بن سلمة بن قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.8)
 األساس : وورث اجملد عن رقحبة.( 9)
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ًة  ُرمـــــــــَ كـــــــــح دًا ومـــــــــَ َد  جمـــــــــَح َد  والـــــــــنـــــــــ  اَن الســـــــــــــــــــــــ   كـــــــــَ

  
نح   َن عــــــــــــَ وَرثــــــــــــح ارُِم ملَح يــــــــــــُ كــــــــــــَ

َ
َك املــــــــــــ لــــــــــــح بِ تــــــــــــِ  رِقــــــــــــَ

  
 أَي َوِرثََها عن ُدنًى فَُدنًى من آبائِه ، ولم يَِرثَْها ِمْن َوَراُء َوَراُء.

ةً َمفَاِعيلُْن ، هو في َعُروِض المَضاِرعِ والُمْقتََضِب : الُمَراقَبَةُ و ةً َمفَاِعيُل َوَمرَّ هكذا في النسخ الموجودة بأيدينا ووجدُت  أَْن يَُكوَن الُجْزُء َمرَّ

ه : هكذا ُوِجَد بَخّطِ الُمصنّف ، بإِثبات الياِء وصوابه مفاِعلُْن ،  بحذفها ، ألَنَّ كالًّ من اليَاِء والنُّونِ  في حاشية كتاٍب تَْحَت َمفَاِعيلُْن ما نَصُّ

 األُْخَرى. تَُراقِبُ 

َي بذلك ألَنَّ آِخَر السَّبَِب الذي في آخر الُجْزِء وهو  النُّوُن من مفاعيلُْن ال قلُت : ومثلُه في التهذيِب ولسان العََرب ، وَزاَد في األَِخيِر : ُسّمِ

، والمعَاقَبَةُ يَْجتَمُع فيها الُمتَعَاقِبَاِن ، وفي  الُمتََراقِبَان ال يَثْبُُت فيها الُجْزآنِ  الُمَراقَبَةَ  ت بُمعَاقَبَة ، ألَنّ يَثْبُت مع آخر السَّبَِب الذي قبله ، وليس

ْعِر  الُمَراقَبَةُ  التهذيب عن الليث : ً ]بَْيَن َحْرفَْيِن : هو أَْن يَْسقَُط أََحُدُهما َويَثْبَُت اآلَخُر ، َواَل يَْسقَُطاِن  (1) [عند التجزئة]في آِخِر الّشِ  (1) [معا

وقاَل شيُخنا عند قوله  َواَل يَثْبُتَاِن جميعاً ، وهو في َمفَاِعيلُن التي للمضاِرعِ ال يجوز أَن يتّم ، إِنما هو َمفَاِعيُل أَو َمفَاِعلُْن ، انتهى ،

 في الُمْقتََضِب فإِنها فيه أَكثُر. الُمَراقَبَةُ  بَِقَي َعلَْيهِ « قَبَةُ الُمَراو»

إِن المؤلف ذكر  قلُت : ولعلَّ ِذْكَر الُمْقتََضِب َسقََط من نسخة شيِخنَا فأَْلجأَهُ إِلى ما قال ، وهو موجوٌد في غيِر َما نَُسخٍ ، ولكن يقال :

َواُو َمْفعُواَلت فَاَءه وبالعَْكِس ،  تَُراقِبَ  في الُمْقتََضب أَن الُمَراقَبَةَ  ال ما يختّص بالمضارع ، فإِنالمضارع والُمْقتََضب ولم يذكر في المثال إِ 

ة ِإلى َمْفعاََلت فينقل إِلى فاِعاَلت ، فتأَّمل تَِجْد.  فيكون الجزُء مّرةً َمعُواَلت فينقل إِلى َمفَاِعيل وَمرَّ

قَابَةُ و جُ  الرَّ  للقوِم َرْحلَُهم إِذا َغابُوا. يَْرقُبُ  الذي ُل الَوْغدُ ُمَشدََّدةً : الرَّ

ْقبَةُ و .َرقَبَتِهو ِمْن قِبَِل َرأِْسهِ  (2) يُْسلَخُ  الذي كُمعَظٍَّم : الِجْلدُ  الُمَرقَّبُ و ْبيَِة ِلأْلََسدِ  الرُّ ّمِ ِللنَِّمِر كالزُّ ئِْب. بالضَّ  والذِّ

 : قَْريَةٌ من إِقليم الِجيَزة. الَمْرقَبو

 ُموَسى َمْوِضٌع بِمْصَر. َمْرقَبُ وَ 

 : من قُرى الُمنُوفِيّة. َرقَبَةَ  وأَبُو

ايِ ، وسيأْتي. أَْرقَبانُ و  : َمْوِضٌع في ِشْعِر األَْخَطِل ، والصَّواُب بالزَّ

 ، قريَةُ تُْشِرف على ساِحِل بَْحِر الشأِْم. َمْرقَبُ و

ْهيأتين]ُهذيل.  ُرقَباءُ  : َجبٌَل كان فيه الَمْرقَبَةُ و  .(3) [بين يسوم والضَّ

قِيبَةِ  وذُو  ، كَسفَينٍَة : َجبٌَل بَِخْيبََر ، جاَء ِذْكُره في َحِديِث ُعيَْينَةَ بِن ِحْصٍن. الرَّ

ْقبَاءُ و قُوبُ  ِهيَ  الرَّ  التي ال يَِعيُش لها َولٌَد ، عن الصاغانّي. الرَّ

ً  َكَسِمعَهُ  َرِكبَهُ  : [ركب] ً و ُرُكوبا ْكبَةُ  واالْسمُ  اْرتُِكبو ُرِكبَ  وكلُّ َما ُعِلَي فَقَدْ  ، كاْرتََكبَهُ  وَعاَل َعلَْيهِ  هُ : َعاَل  َمْرَكبا ْكبَةُ و ، بالَكْسِر ، الّرِ ةٌ  الرَّ َمرَّ

ْكبَةو ]واِحَدةٌ  ُكوبِ  َضْرٌب ِمنَ  (4) [الّرِ ْكبَةِ  يقاُل : ُهَو َحَسنُ  الرُّ مَن و ، َرِكبَه ٍء َعاَل َشْيئاً فقَدْ ، وُكلُّ َشيْ  هاْرتََكبَ و فالٌن فالناً بِأَْمرٍ  َرِكبَ و ، الّرِ

 اْقتََرفَهُ ، كاْرتََكبَه ، أَيِ  الذَّْنبَ  َرِكبَ  منه أَْمراً قَبِيحاً ، وكذلك ، َرِكبَ و ، (5)الَهْوَل واللَّْيَل ونَْحَوُهَما مثالً بذلك  َرِكبَ وَ  الدَّْيُن ، َرِكبَهُ  المجاِز :

َمْخَشِريُّ ، اِغُب والزَّ اِكبُ  أَو إِتْيَانَُها الذُّنُوِب : اْرتَِكابُ و ُكلُّهُ َعلَى الَمثَِل ، قالَهُ الرَّ ةً  الرَّ يت قال :  للبَعيِر َخاصَّ نقله الجوهرّي ، عن ابن السّكِ

ةً  َراِكبٌ  تقول : َمرَّ بِنَا على حافٍِر : فََرٍس أَو ِحَمار أَو بَْغٍل قلَت : َمرَّ بنا فارٌس على ِحَماٍر ،  الراكبُ  ، فإِذا كان إِذا كان على بَِعيٍر خاصَّ

اٌر ، مع  ، بَضّمِهنَّ  ُرُكوبٌ و ُرْكبَانٌ و ُرَكابٌ  ج وَمرَّ بنا فارٌس على بَْغٍل ، وقال ُعَماَرةُ : ال أَقُوُل لصاِحِب الِحَماِر فارٌس ولكن أَقوُل َحمَّ

لِ تَْشدِ  الصواب َكَكتَبَة ، ألَنّه المشهوُر في َجْمعِ فَاِعٍل ، وكِعنَبٍَة غيُر مسموعٍ في  هكذا في النسخ ، وقال شيُخنا : وقيل : َكِفيلَةٍ  ِرَكبَةٌ و يِد األَوَّ

 ِمثِْلِه.

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
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 ( الصحاح : سلخ.2)
 ( زايدة عن معجم البلدان.3)
 زايدة عن اللسان.( 4)
 .«قوله بذلك كذا خبطه ولعله بدابة»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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ةٌ َعلَى َمْن لَْم يَْحفَْظ ، ،  َركَّابٌ و َرُكوبٌ  َرُجلٌ  يقال :و قلُت : وهذا الذي أَنكره شيُخنَا واستبعَده نقلَه الصاغانّي عن الكسائّي ، وَمْن َحِفَظ ُحجَّ

ُل عن ثعلب : َكثِيرُ  ُكوبِ  األَوَّ ّي : َركَّابَةٌ  ، واألُْنثَى الرُّ إِذا كان على بعير  َراِكبٌ  قَْوُل ابن الّسّكيت : َمرَّ بنا ، وفي لسان العرب : قال ابن بَّرِ

ةً إِنما يريد إِذا لم تُِضْفه ، فإِن أََضْفتَه جاز أَن يكون للبعيِر والِحَماِر والفََرِس و  َراِكبُ و َجَمٍل ، َراِكبُ  البَْغِل ونحو ذلك فتقول : َهَذاخاصَّ

 إِبٍِل ، ألَنَّ  ُرْكبانُ  إِبٍِل وال َرْكبُ  : (1)، ال تقول  رْكبانٌ و َرْكبٌ  ِحَماٍر ، فإِن أَتَْيَت بَجْمعٍ يختصُّ باإِلبِل لم تُِضْفه كقوله َراِكبُ و فََرٍس ،

ْكبَ  ْكبَانَ و الرَّ ا كَّابِ لرُ  ال يكوُن إِال الرُّ كَّابُ  اإِلبِل ، وقال غيُره : وأَمَّ  ُركَّابُ  فيجوُز إَِضافَتُهُ إِلى الَخْيِل واإِلبِل وغيِرِهَما ، كقولك : هؤالءِ  الرُّ

ْكبِ  إِبٍل ، بخالفِ  ُركَّابُ و َخْيٍل ، ْكبَانِ و الرَّ ِر فَاِرٌس ، فهو الظاهُر ، ألَنَّ الفَاِرَس الِحَما لَراِكبِ  ، قال : وأَما قَْوُل ُعَماَرةَ : إِنِّي اَل أَقُولُ  الرُّ

فََرٍس ، مثل قولهم : البٌِن وتَاِمٌر وَداِرٌع وَساِئٌف وَراِمٌح ، إِذا كاَن صاحَب هذه  راكبُ و فاِعٌل مأُْخوذٌ من الفََرِس ، ومعناهُ صاحُب فََرٍس 

 األَشياء ، وَعلَى هَذا قال العَْنبريُّ :

وحمــــــــــــًا إِ  ُم قـــــــــــــَ َت د هبــــــــــــِ يــــــــــــح لــــــــــــَ واَذا فـــــــــــــَ بــــــــــــُ   رَكــــــــــــِ
  

ااًن و   رحســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــُ وا اإِلغـــــــــــــاَرَة فـ نـــــــــــــ  اانَ شـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــَ  رُكـــــــــــــح

  
ْكبَانَ و فجعل الفُْرَساَن أَصحاَب الَخْيِل ، ْكُب ُرْكبَانُ و أَصحاَب اإِلبِل قال الرُّ ْكبُ و ، َراِكبٍ  وليس بِتَْكِسيرِ  اإِلبِِل اْسُم َجْمعٍ  الرَّ أَيضاً :  الرَّ

ّي :و ، (2)أَي فََما فَْوقَُهم  وَهُم العََشَرةُ فََصاِعداً  قاله األَخفشُ  أَو َجْمٌع ، أَصَحاُب اإِلبِل في السَّفَر دوَن الدََّوابِّ  ْكبُ  قد يكونُ  قال ابُن بَّرِ  الرَّ

 أَو ُعِقَر : واإِلبِِل ، قال السُّلَْيُك بُن السُّلََكِة ، وَكاَن فََرُسه قد َعِطبَ  ِلْلَخْيل

ِه وَ  ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ رِي ِإل قــــــــــــــح ــــــــــــــَ ا فـ ــــــــــــــَك مــــــــــــــَ رِي دح ــــــــــــــُ ا ي  مــــــــــــــَ

  
بُ ِإَذا مـــــــــــــا   اُروا  الـــــــــــــر كـــــــــــــح ٍب َأغـــــــــــــَ (3)يف هنـــــــــــــَح

 

  
إِبٍل ، وقد يجوز أَْن يكوَن الَجْيُش  َرْكبَ  َخْيٍل ، وأَن يكونوا َرْكبَ  فقد يجوُز أَن يكونُوا (4) (َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمْنُكمْ )وفي التنزيل العزيز 

َكاةِ ، تَْصِغيرُ  «ُمْبغَُضونَ  ُرَكْيبٌ  سيأْتِيُكمْ » (5)ميعاً ، وفي آخر منهم ج اَل الزَّ ْكبُ و ، َرْكبٍ  يُِريُد ُعمَّ اْسٌم من أَْسَماِء الَجْمعِ ، كنَفٍَر وَرْهٍط  الرَّ

في  الراكبُ و ، كما يقال : ُصَوْيِحبُوَن ، قال : ُرَوْيِكبُون كصاِحٍب وَصْحٍب ، قال ، ولو كان كذلك لقال في تَْصِغيِره َراِكبٍ  ، وقِيَل هو َجْمعُ 

ةً ، ثم اتُِّسَع فَأُْطِلَق على كّل َمنْ  راِكبُ  األَصِل هو  فََرسٌ  إِالَّ  فََرسٌ  ئِذٍ يَْومَ  َمعَنَا َكانَ  َما» عنههللارضيدابَّةً ، وقوُل َعلّيٍ  َرِكبَ  اإِلبِل خاصَّ

ُح أَنَّ  «األَْسَودِ  بُن الِمْقَدادُ  َعلَْيهِ  ْكبَ  يَُصّحِ مِّ  ُرُكوبٌ و أَْرُكبٌ  ج اإِلبِِل ، كَذا في لسان العرب ، ُركَّابُ  هاهنا الرَّ ّمِ أَْكثَُر  األُْرُكوبُ و بالضَّ بالضَّ

ْكبِ  ِمنَ   ، وأَنشد ابُن ِجنِّي : أََراِكيبُ  َجْمعُهُ  الرَّ

ُه :  ــــــــَ ت ل ــــــــح ل ــــــــُ اًل مُث  قـ ــــــــح ب ِب حــــــــَ ــــــــح ــــــــذِّئ ت ابل قــــــــح ــــــــَ ل  َأعــــــــح

  
ا الــــــــــذِّيــــــــــبُ   هــــــــــَ مح أَيـــــــــــ  لــــــــــَ َك واســــــــــــــــــــــــح لــــــــــِ  ا ــــــــــَح ح أبَِهــــــــــح

  

ا  لـــــــــــهـــــــــــَ بحكـــــــــــُ يـــــــــــَ ـــــــــــَ اٌة فـ ِه شـــــــــــــــــــــــــَ وُ  بـــــــــــِ قـــــــــــُ ـــــــــــَ ا تـ ـــــــــــَ  أَم

  
   ِ عــــــــــح ــــــــــَ َه يف بـ ــــــــــعــــــــــَ ي ــــــــــِ ب ــــــــــَ ــــــــــبِ َأوح َأن ت ي (6)اأَلرَاكــــــــــِ

 

  
َكبَةُ و فَحَذَف األَِلَف ،« تَبِيعََها»أََراَد  َكةً أَقَلُّ  الرَّ ْكبِ  من ُمَحرَّ  ، كذا في الصحاح. الرَّ

َكابُ و وفي حديث  َكُكتٍُب ، وِرَكابَاتٌ  بضم الكاف ُرُكبٌ  ج وال َواِحَد لها ِمْن لَْفِظَها ، واِحَدتَُها َراِحلَةٌ  التي يَُساُر عليها ، َكِكتَاِب : اإِلبِلُ  الّرِ

َكابَ  فأَْعُطوا الِخْصبِ  في َسافَْرتُمْ  إَِذا» وسلمعليههللاصلىالنبّي  ُكبَ  فَأَْعُطوا» (7)وفي ِرَوايٍَة « أَِسنَّتََها الّرِ قال أَبو ُعبَْيد : ِهي  «أَِسنَّتََها الرُّ

َواِحُل من اإِلبل ، وقال ابن األَْعَرابِّي : (8) ِرَكابٍ  َجْمعُ  ُكبُ  ، وهي الرَّ  ُرُكبٌ  وَجْمعُه َرُكوبٌ  ، وقال غيُره : بَِعيرٌ  ِرَكابٍ  ال يكوُن َجْمعَ  الرُّ

َكاب َرَكائِبَ  يُْجَمعُ و ُكبُ  ، وعن ابن األَثير : وقيل : الّرِ  من كّل َدابٍَّة ، فَعوٌل بمعنى َمْفعُوٍل ، قال : يُْرَكبُ  ، وهو ما َرُكوبٍ  َجْمعُ  الرُّ

ُكوبَةُ و  أََخصُّ منه. الرَّ

__________________ 
 ( اللسان : ال تقر.1)
 ا فوقها.( الصحاح : فم2)
 وما أثبت عن اللسان.« . أغارا.. نقري إليه»( ابألصر 3)
 .42( سورة األنفا  اآية 4)
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َفَل )قوله ويف آخر مقتضــــــــاه أنه ذكر حديثاً قبر هذا ومل يتقدم يف هذه العبارة حديث بر لفة آية »( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 5) َوالرَّْكُب َأس      ْ
 .. ديث : بشر ركيب السعاة بقطض من جهنم مثر قور ِحسَم وقبله يف اللسان : ح .«(ِمْنُكمْ 

 ( يف البيت إقواء.6)
 ( وهي رواية اهلروي يف غريبه وابن األثري يف النهاية.7)
 ركب.والركاب من اإلبر الجي يسار عليها ا مث  مض الركاب فيقا  :  ليست يف غريب أيب عبيد ا ومتام عبارته :« وهي الرواحر من اإلبر( »8)
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َكابُ و  ألَنَّهُ يُْحَمُل ِمَن الشَّأِْم على ِرَكابِيٌّ  َزْيتٌ  يقال :و ُسُروِجِهْم ، ُرُكبَ  يقاُل : قََطعُوا َكُكتُبٍ  ُرُكبٌ  ِمَن السَّْرجِ كالغَْرِز ِمَن الَرْحِل ، ج الّرِ

ى [اإِلبل]وفي لسان العَرب عن ابن ُشَميل في ِكتَاِب اإِلبِِل  اإِلبِلِ  ُظُهورِ  ً  التي تُْخَرُج ِليَُجاَء عليها بالطَّعَاِم تَُسمَّ ِحيَن تَْخُرُج وبعد ما  ِرَكابا

ً تَِجي ى ِعيراً على هاتَْيِن الَمْنِزلَتَْيِن ، والتي يَُسافَُر عليها إِلى َمكَّةَ أَيضا َمُل عليها الَمَحاِمُل والتي يَْكتَُروَن ويَْحِملُوَن عليها تُحْ  ِرَكابٌ  ُء ، وتَُسمَّ

اِر وَطعَاَمُهم ، ُكلَُّها ى ِعيراً وإِْن َكاَن َعلَْيَها َطعَاٌم إَِذا كانت ُمَؤاجَرةً بِِكرى وليَس الِعيُر التي تأْتي أَهلََها بالطَّعَا ِرَكابٌ  َمتَاَع التُّجَّ ِم ، ، َوال تَُسمَّ

 بَنِي فالٍن. ِرَكابُ  ، ويقال : هذه ِرَكابٌ  ولكنها

ثِ  َركَّابٌ وَ   اإِلْسَكْنَدَرانِيُّ ، َرَوى عِن القاِضي محمِد بِن عبِد الرحمِن الَحْضَرِمّيِ. كَشدَّاٍد : َجدُّ َعِلّيِ بِن ُعَمَر الُمَحّدِ

ثِ  ِرَكابٌ و َمْشِقيُّ الشَِّهيُر باْبِن الِجنَاِن ، َوَولَُده إِْسَماِعيُل َشْيُخ  ِرَكابٍ  يُم بُن َساِلِم بنِ وهو إِْبَراهِ  َكِكتَاِب : َجدٌّ إِلْبَراِهيَم بِن الَخبَّاِز الُمَحّدِ الّدِ

ُد بُن إِْسَماِعيَل َشْيُخ الِعَراقِّيِ.  الذََّهبِّيِ ، َوَحِفيُده : ُمَحمَّ

 اليََمِن ، ك َسفَائِنُهُ ، وتَقُوُل : َهَذا َمَراِكبُ  الدَّابَّةُ ، وَجاَءتْ  الَمْرَكبُ  ينَة ، ونِْعمَ السَّفِ  والبَْحرِ  الدَّابَة ، البَّرِ ، َمَراِكبِ  َكَمْقعٍَد َواِحدُ  َمْرَكبٌ و

 .َمْرَكبِي

ً  : الَمْصَدُر ، وقد تَقَدَّم تقوُل : الَمْرَكبُ و ً  أَي َرِكْبُت َمْرَكبا الَماِء  ُركَّابُ  ، وكذلك َكبُونََهايَرْ  السَِّفينَِة : الذينَ  ُركَّابُ و الَمْوِضُع ، الَمْرَكبُ و ُرُكوبا

ي َمنْ  ا ُركَّابَ  السَِّفينَةَ  يَْرَكبُ  ، وعن الليث : العََرُب تَُسّمِ ْكُب فََراِكبُوو األَْرُكوبُ و الُرْكبَانُ  السَِّفينَِة ، وأَمَّ الدََّواّبِ ، قال أَبو منصور : وقد  الرَّ

ً  السَِّفينَةِ  ُركَّابَ  َجعََل ابُن أَْحَمرَ   فقال : ُرْكبَانا

ِد  رحقـــــــــــــــــــَ ر  اِبلـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــِ ايـــــــــــــــــــُ اهنـــــــــــــــــــَُ بـــــــــــــــــــَ  رُكـــــــــــــــــــح

  
ر    هـــــــــــــِ ا يـــــــــــــُ مـــــــــــــَ بُ كـــــــــــــَ رح  الـــــــــــــر اكـــــــــــــِ مـــــــــــــِ تـــــــــــــَ عـــــــــــــح

ُ
 املـــــــــــــ

  
 ً ت السََّماُء ولم يَْهتَُدوا فلما َطلَعَ  َرِكبُوا يَْعنِي قَْوما ونَهُ. َسِفينَةً فَغُمَّ  الفَْرقَُد َكبَُّروا ، ألَنَُّهم اْهتََدْوا ِللسَّْمِت الذي يَُؤمُّ

 أَي َكِريُم أَْصِل َمْنِصبِه في قَْوِمِه ، وهو َمجاٌز ، كذا في األَساس ، الُمَركَّبِ  تقوُل : فالٌن َكِريمُ  : األَْصُل والَمْنبِتُ  (1) َكُمعَظَّمٍ  الُمَركَّبُ و

وقال ابن األَْعَرابِّي : هو الذي يُْدفَُع إِليه فََرٌس ِلبَْعِض ما يُِصيُب ِمَن  يَْغُزو عليه فيكوُن له نِْصُف الغَنِيَمِة ونِْصفَُها ِلْلُمِعيروالُمْستَِعيُر فَرساً 

 َدفَعَهُ إِليه َعلَى ذلك ، وأَنشد : الفََرَس : َركَّبَهُ  وقَدْ  الغُْنمِ 

بُ اَل  رحكــــــــــــَ ــــــــــــَ َر ِإال  َأنح  يـ يــــــــــــح رَكــــــــــــ  اخلــــــــــــَ ــــــــــــُ ايـ هــــــــــــَ ــــــــــــَ  بـ

  
ودِ و   نح ســـــــــــــــــــــــــُ ٍر ومـــــــــــِ نح محـــــــــــُح َن مـــــــــــِ ا ـــــــــــَح نـــــــــــَ وح تــــــــــــَ  لـــــــــــَ

  
 

ً  ُمَركَّبٌ  وفي األَساس : وفَاِرسٌ   .ِليَْرَكبَهُ  كُمعَظٍَّم إِذا أُْعِطَي فََرسا

ُجَل : َجعَْلت لَه َما أَْرَكْبتو  أَْرَكبَنِيو : بَلَغَْت أَْن يُْغَزى َعلَْيَها ، ُمْرِكبَةٌ  ، وَدابَّةٌ  ُمْرِكبٌ  فهو يُْرَكبَ  أَنْ  (2) َحانَ  الُمْهُر : أَْرَكبَ و يَْرَكبُه الرَّ

ً و َخْلفَهُ ،  .«َحتَّى تَقُوَم السَّاَعةُ  يُْرِكبْ  لَمْ  (3) [له]لَْو نَتََج َرُجٌل ُمْهراً »وفي حديث السَّاَعِة :  أَرَكْبتُه فَاِرهاً ، ولي قَلُوٌص ما أَْرَكبَنِي َمْرَكبا

ُكوبُ و ُكوبَةُ و الرَّ ُكوبُ  * وقيلَ تُْرَكبُ  بَِهاٍء ، ِمَن اإِلبِِل : الَّتِي الرَّ ُكوبَةُ و ، تُْرَكبُ  : ُكّل َدابَّةٍ  (4) الرَّ ، اْسٌم للَواِحد  يُْرَكبُ  : اْسٌم لَجِميعِ ما الرَّ

ُكوبُ  أَو والَجِميعِ ، ُكوبَةُ و الَمْرُكوبَةُ  : الرَّ ُكوبِ  : الُمعَيَّنَةُ  الرَّ ِزَمةُ  يَل : هيقو ، للرُّ ابِّ  َجِميعِ  ِلْلعََمل ِمنْ  **الالَّ َواَل  َرُكوبَةٌ  يقاُل : َما لَهُ  الدوَّ

اُء على  (5) (َفِمْنها رَُكوُِبُْم َوِمْنها َيَُْكُلونَ )ويَْحلُبُهُ ويَْحِمُل عليه ، وفي التنزيل  يَْرَكبُهُ  َحَمولَةٌ واَل َحلُوبَةٌ ، أَي ما قال الفّراُء : أَْجَمَع القُرَّ

اِء أِلَنَّ الَمْعنَى : فَِمْنَها ي ذلَك قَْوُل عائَِشةَ في قَِراَءتَِها  يَْرَكبُونَ  فَتْحِ الرَّ ُكوبَةُ  قال األَصمعّي :« َرُكوبَتُُهمْ  فمنها»، ويُقَّوِ  ونَاقَةٌ  يَْرَكبُونَ  ما : الرَّ

َكةً ، َرَكبُوتٌ وَ  َرْكبَاةٌ و َرْكبَانَةٌ و َرُكوبَةٌ   ُرُكبٌ  حكاه أَبو زيد ، والَجْمعُ  ُمَذلَّلَةٌ  : َمْرُكوبٌ  : َرُكوبٌ  أَْو َطِريقٌ  َرُكوبٌ  نَاقَةٌ  ، أَو تُْرَكبُ  أَي ، ُمَحرَّ

ُكوبِ و أَي تَْصلَُح ِلْلَحْلبِ  «َرْكبَانَةً  بَانَةً أَْبِغنِي نَاقَةً َحلْ »: به آثَاُر الدَّبَِر والقَتَِب ، وفي الحديث  َرُكوبٌ  كذلك ، وبَِعيرٌ  َرُكوبٌ  ، َوَعْودٌ  ،  الرُّ

 .(6)واألَِلُف والنُّوُن َزائَِدتَاِن ِللُمبَالَغَِة 

__________________ 
 ( يف نسخة  نية من القاموس : واملرك ب كمعّظم1)
 ( يف اللسان : حان له.2)
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 ( زايدة عن النهاية وهبا يتم املعىن.3)
 ابلقاموس : وهباء الجي تركب من األبر. (*)( 7)
 ( اللسان : املركوب.4)
 ابلقاموس : املالزمة. (**)( 8)
 .72( سورة ي  اآية 5)
 ( زيد يف النهاية : ولتعطيا معىن النسب إىل ا لب والر ُكوب.6)
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اِكبُ و اِكبَةُ و الرَّ اُكوبُ و الرَّ اُكوبَةُ و الرَّ كَّابَةُ و الرَّ اِكبُ  وفي الصحاح : فِي أَْعلَى النَّْخِل ُمتََدلِّيَة ال تَْبلُُغ األَْرَض ، تَُكونُ  ، ُمَشدََّدةً : فَِسيلَةٌ  الرَّ  الرَّ

اُكوبَةُ  في ُجذُوع النَّْخِل ولَْيَس له في األَْرِض ِعْرٌق ، وهي (1)ما يَْنبُُت ِمَن الفَِسيِل  اُكوبُ و الرَّ كَّا ، وال يقاُل لها الرَّ كَّابَةُ  إِنََّما بَةُ الرَّ : الَمْرأَةُ  الرَّ

ُكوبِ  الَكثِيَرةُ   ، هذا قول بعض اللغويين. الرُّ

ِة ، وقال أَبو حنيفة : كَّابَةُ  قلُت : ونََسبَهُ ابن دريد إِلى العَامَّ تَِها ، وُربََّما َحَملَت  الرَّ الفَِسيلَةُ ، وقيل : ِشْبهُ فَِسيلٍَة تَْخُرُج في أَْعلَى النَّْخلَِة عنَد قِمَّ

َها ، وإَِذا قُِطعَْت كان أَْفَضَل لألُّمِ ، فأَثْبََت ما نَفَى غيُره. وقال أَبو عبيد : سمعُت األَصمعّي يقوُل : إِذ ِجْذعِ ولم ا كانت الفَِسيلَةُ في الَمَع أُّمِ

يَها (2)تكن ُمْستَأِْرَضةً فهي  اِكبَ  من َخِسيِس النَّْخِل ، والعََرُب تَُسّمِ اُكوبُ  ، وقيَل فيها الرَّ َواِكيبُ  وجمعُها الرَّ  .الرَّ

ً و نَاَن في القَنَاةِ. الفَصَّ في الَخاتَِم ، َركَّبَ  منه : ، تََراَكبَ وَ  ، فَتَركَّبَ  : َوَضَع بَْعَضهُ على بَْعٍض  َركَّبَهُ تَْرِكيبا ِكيبُ و والّسِ في  الُمَركَّبِ  اْسمُ  الرَّ

الُمفَعََّل والُمْفعََل ُكلٌّ يَُردُّ  (3)في ِكفَِّة الَخاتَِم ، ألَنَّ  يَُركَّبُ  ِء كالفَّصِ الشَّي
إِلى فَِعيٍل ، تَقُوُل : ثَْوٌب ُمَجدٌَّد وَجِديٌد ، وَرُجٌل ُمْطلٌَق وَطِليٌق ،  (3)

 .َرِكيبٌ وَ  ُمَركَّبٌ  ، فَُهوَ  َركَّْبتُه فَتََركَّبَ  الفَّصِ في الخاتَِم ، والنَّْصِل في السَّْهِم : تَْرِكيبِ  ، وتقوُل في التَّْرِكيبِ  نُ ُء َحسَ وشي

ِكيبُ و اِكبِ  بمْعنَى الرَّ اِرم ، وُهوَ  الرَّ اِرِب والصَّ ِريِم ، للضَّ ِريِب والصَّ رْ »الحديث وفي  َمَع آَخرَ  يَْرَكبُ  َمنْ  كالضَّ السُّعَاةِ بِِقْطعٍ ِمْن  َرِكيبَ  بَّشِ

اَل الَجْوِر. (4)أَراَد  «َجَهنَّم ِمثِْل قُوِر ِحْسَمى  َمْن يَْصَحُب ُعمَّ

ّمِ : َسَوابِقُهُ التي تَْخُرُج ِمَن القُْنبُعِ  ُرْكبَانُ  ِمَن الَمَجازِ و ِله ، والقُْنبُُع كقُْنفٍُذ : وِ  السُّْنبُِل بالضَّ  َعاُء الِحْنَطِة ، يقال قد َخَرَجْت في الَحبِّ في أَوَّ

 السُّْنبُِل. ُرْكبَانُ 

ً  َرِكبَ  من المجاز أَيضاً :و بَْعُضَها  ُمتََراِكبَةٌ  الشَّْحِم : َطَراِئقُ  َرَواِكبُ  وَرَواِدفَ  َرَواِكبَ  ، وإِنَّ َجُزوَرُهم لََذاتُ  تََراَكبَ و الشَّْحُم بَْعُضهُ بَْعضا

ا فِي ُمقَدَِّم السَّنَامِ  فَْوَق بَْعٍض  ِره وأَمَّ َواِدُف ، فهي التي في ُمَؤخَّ  .َراِكبَةٌ و َراِدفَةٌ ، (1)َواِحَدتُها  الرَّ

ْكبَةُ و يَانَِة إِذا قُِطعَتْ  الرُّ لِّ ّمِ : أَْصُل الّصِ  نقله الصاغانّي. بالضَّ

ْكبَةُ و َراعِ  كذا في النسخ ، وَصَوابُه َمْوِصلُ  َمْوِضعُ  هي ِل أَْطَراِف الفَِخِذ وأََعاِلي السَّاِق ، أَوَمْوِصُل َما بَْيَن أََسافِ  : الرُّ  ُرْكبَةُ و الَوِظيِف والذِّ

ا الَمْفِصاَلِن ا يََديِ البَِعيِر : ُرْكبَتَاو ، ُرَكبٌ  البَِعيِر في يَِده ، وقد يقاُل ِلَذَواِت األَْربَعِ ُكلَِّها من الدََّواّب : للََّذاِن يَِليَاِن البَْطَن إِذا بََرَك ، وأَمَّ

 أَو في يََدْيِه ، وُعْرقُوبَاهُ في ِرْجلَْيِه ، والعُْرقُوُب َمْوِصُل الَوِظيفِ  ُرْكبَتَاهُ  الَمْفِصاَلِن النَّاتِئاِن ِمْن َخْلف فَُهَما العُْرقُوبَاِن ، وُكلُّ ِذي أَْربَعٍ 

ْكبَةُ  رَ  : الرُّ َكبِ  وحكى اللِّْحيَانّي : بَِعيٌر ُمْستَْوقِحُ  ءٍ اع من ُكّلِ َشيْ َمْرِفُق الذِّ  في الِقلَّةِ  ج ثَم َجَمَع َعلَى هَذا ، ُرْكبَةً  َكأَنَّهُ َجعََل ُكّل ُجْزٍء منها الرُّ

ّمِ ، وكذلك َجْمُع ُكّلِ ما كاَن على فُْعلٍَة إِالَّ في  ُرَكبٌ  ، والَكثِيرُ  ُرُكبَاتٌ و ُرَكبَاتٌ و ُرْكبَاتٌ  ُكوَن َمْوِضَع العَْين منه بالضَّ بَنَاِت اليَاِء فَإِنَُّهم ال يَُحّرِ

 وكذلك في الُمَضاَعفَِة.

ُد بُن َمْسعُوِد بِن أَبِي أَبُو بَْكرٍ و إِلى ُخَشْيِن بِن النَِّمِر من َوبََرةَ بن ثَْعلَِب  الُخَشنِيّ  ُرَكبٍ  ُمَحمَّ
ِمْن ِكبَاِر نَُحاةِ الَمْغِرِب  بِن ُحْلَواَن من قَُضاَعةَ  (5)

اِت ، والقَاِضي قيََّده الُمْرِسّي ، وهو َشْيُخ أَبي العَبَّاِس أَحمَد بِن عبِد الُمْؤِمِن الشَِّريِشّيِ شاِرح الَمقَامَ  ، وكذلك ابنُه أَبُو َذّرٍ ُمْصعٌَب ،

ه بابِن أَ  ِد بِن َمْسعُود ، ُعِرَف َكَجّدِ ْحَمِن بُن علّيِ بِن عبِد العَِزيِر بِن ُمَحمَّ ، َسمَع بالَمِريَِّة ، وَسَكَن  ُرَكبٍ  بِيالُمْرتََضى أَبُو الَمْجِد عبُد الرَّ

 ِرّيِ.كذا في أَول جوِء الذَّْيِل للحافِِظ الُمْنذِ  586ُمْرِسيَةَ تُُوفِّي سنة 

ْكبَةِ  أَيِ  : العَِظيُمَها األَْرَكبُ و ً  ، َكفَِرحَ  َرِكبَ  َوقَدْ  الرُّ  .َرَكبا

ُجُل ، كعُنَِي : َشَكى ُرِكبَ و  .ُرْكبَتَهُ  الرَّ

ً  كنََصَرهُ  َرَكبَهُ و  بِفَْوَديْ  ، أَْو أََخذَ  ُرْكبَتَهُ  َضَربَ  : يَْرُكبُهُ َرْكبا

__________________ 
 .. راكب من الغسير : ما ينبت( يف الصحاح : وال1)
 .«فهو»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 .«ألن الفعير واملفعر كر ما يرد»( عن اللسان ا وابألصر : 3)
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( هبامش املطبوعة املصـــــرية : قا  يف التكملة : والســـــاعي : املصـــــد  ا والقور : مجض قارة وهي أصـــــغر من اجلبر ا وحســـــم  بلد جذام واملراد 4)
من يركب عما  العد  ابلرفض عليهم ونســــــبة ما هم منه براء من زايدة القب  واالحنراف عن التســــــوية إليهم ا و وز أن يراد به من بركيب الســــــعاة 

يركب منهم الناس ابلغشــــــــــــم أو من يصــــــــــــحب عما  اجلور ويركب معهم ا وفيه بيان أن هذا إذا كان هبذه املنزلة من الوصــــــــــــية فما الظن ابلعما  
 النهاية.قارن مض « أنفسهم

 .«تغلب»( مجهرة ابن حزم : 5)
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َعرِه َأوح  َهَتهُ  شــَ َرَب َجبـح َعرِِه َفضــَ َبِته ِبشــَ َربَهُ  برُكح َبِتهِ  ا َأوح ضــَ دِّيِ   ِبرُكح ِغريَِة َمَض الصــِّ
ُ
َبجِي  أَنـحَفهُ  رََكبحتُ  مث»ويف حديث امل ُهَو ِمنح  «ِبرُكح

رييَن  رِبُو َ  «َفرَيحُكُبو َ  ا ات ِ  اأَلزحَد اَل أَيحُخُذو َ  رَُكبَـَهاو  اأَلزحدَ أََما تـَعحِرُف »ذلك ا ويف حديث ابِن ســـِ ا وكاَن  ِبرَُكِبِهمح  َأي َيضـــح
رٍو »هَذا َمعحُروفاً يف اأَلزحِد ا ويف ا ديث  َرَة َدَعا مبَُعاِوَيَة بِن َعمح فح َهل َب بَن َأيب صــــــــــــــُ

ُ
َقا َ  يـَرحُكُبه وَجَعرَ  (1)َأن  امل ِلِه فـَ  : ِبرِجح
انَ  َلَح   اأَلِمرَي ا َأعحِفيِن ِمنح أُمِّ َكيحســـَ َيةُ  «َأصـــح َبةِ  وِهَي ُكنـح َطك تح فيهِ  الر كح ٌر اصـــح  بُلَغِة اأَلزحِد ا ويف اأَلســـاس : ومن اجملاز : أَمح

َبةَ  ا وَحك تح فيهِ  الر َكبُ  َبُة الر كح  .الر كح
ِكيبُ و ْبَرتَْيِن ، أَوْ  ةُ بالفَتْحِ : السَّاقِيَ  : الَمَشاَرةُ  الرَّ وقيَل : ِهَي َما بَْيَن النَّْهَرْيِن  والَكْرِم ، (2) َما بَْيَن الَحائَِطْيِن ِمَن النَِّخيلِ  هي أَو الَجْدَوُل بَْيَن الدَّ

َ  َرِكيبٌ  وفي التهذيب : قَْد يُقَاُل ِلْلقََراحِ الذي يُْزَرُع فيه : أَو الَمْزَرَعة من الَكْرمِ  ا :، ومنه قوُل تَأ  بََّط َشرًّ

ي وَلرًَة  َواشـــــــــــــــــــــــــِ
َ

ِر املـــــــــــ لـــــــــــَ  َأهـــــــــــح وحمـــــــــــًا عـــــــــــَ ـــــــــــَ يـ ـــــــــــَ  فـ

  
ِر   يـــــــــــبٍ أَلهـــــــــــح رِ  رَكـــــــــــِ بـــــــــــُ نــــــــــــح يـــــــــــٍر وســـــــــــــــــــــــــُ  ِذي مثـــــــــــَِ

  
ِكيبِ  وأَْهلُ  اُر ، الرَّ  كُكتٍُب. ُرُكبٌ  ج : ُهُم الُحضَّ

َكبُ و َكةً  الرَّ ْكبَةِ  : بَيَاٌض في (3) ، ُمَحرَّ وقيَل : هو ما اْنَحَدَر عِن البَْطِن فكاَن تَْحَت الثّنِّة وفْوق الفَْرجِ ،  َمْنبِتَُهاالعَانَةُ أَو  ، وهو أَيضاً : الرُّ

َح به اللِّْحيَانيّ   نَْفُسهُ ، قال : أَو الفَْرجُ  ُكلُّ ذلك ُمَذكٌَّر ، َصرَّ

وِ   اِء َذاِت ا ـــــــــــــــُ بحســـــــــــــــــــــــــــــَ َزَ  اِبلـــــــــــــــكـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح  غـــــــــــــــَ

  
يح   اطـــــــــــــــــــَ َ َ لـــــــــــــــــــِ اح بٍ بـــــــــــــــــــَ و ِ  رَكـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــُ   ـــــــــــــــــــَح

  
َكبُ  أَو َكبَانِ  أَو أَيِ الفَْرجِ  َظاِهُرهُ  الرَّ وفي أُْخَرى : لَْحَما  َعلَْيِهَما لَْحُم الفَْرجِ ، وفي غير القاموس : أَْصاَل الفَِخَذْيِن اللََّذانِ  : أَْصُل الفَِخَذْينَ  الرَّ

ُجِل والَمْرأَةِ  اُء  َرَكبُ  وال يقال : ، وفي التهذيب : أَي النَساِء ، قاله الخليل أَْو َخاصُّ بِِهنَّ ، الفَْرجِ ، أَي ِمَن الرَّ : هو  (4)الرُجِل ، وقال الفَرَّ

ُجِل والَمْرأَةِ ، وأَنشد :  للرَّ

اُب  َة اخِلضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ارِي ُض اجلــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ن قــــــــــــــح ــــــــــــــُ   (5)اَل يـ
  

ابُ وَ   بــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح اِن َواَل اجلــــــــــــــــِ احــــــــــــــــَ  اَل الــــــــــــــــِوشــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

َي  قــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح نح ُدوِن َأنح تـــــــــــــــــَ ابُ مــــــــــــــــِ  اأَلرحكــــــــــــــــَ

  
ُه وَ   ــــــــــــــــــَ ُر ل ــــــــــــــــــح َد األَيـ عــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ابُ يـ عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ  ل

  
اِء.  قال شيُخنَا : وقَْد يُدََّعى في ِمثِْله التَّْغِليُب ، فاََل يَْنَهُض َشاهداً ِلْلفَرَّ

 فأَْكَسَل : (6)قلُت : وفي قَْوِل الفرزدق ِحيَن َدَخَل َعلَى َظْبيَةَ بِْنِت حالم 

ِه  ت بـــــــِ عـــــــَ جــــــِ ٍة فــــــُ غــــــح ــــــَ لــــــَ  نـ ي عــــــَ ســــــــــــــــــــِ فح ــــــَ َف نـ  اَي هلــــــَح

  
قـــــــــَ    ـــــــــَ تـ ـــــــــح َا ال بُ حـــــــــِ ـــــــــر كـــــــــَ ـــــــــوُ   ال ل بِ امـــــــــح ـــــــــر كـــــــــَ  ابل

  
 أَنشد اللِّْحيَانِيُّ : ، أَْرَكابٌ  ج شاهٌد للفراِء ، كما ال يَْخفَى

اَلِب  ِك اي غـــــــــــَ ـــــــــــح ن رِي عـــــــــــَ عـــــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ  اَي ل

  
َن   ســــــــــــــــــــــــــــَ ا َأحح هــــــــــــــَ عــــــــــــــح ُر مــــــــــــــَ مــــــــــــــِ ابِ حتــــــــــــــح  اأَلرحكــــــــــــــَ

  

رَ  فـــــــــــــــــَ اَلِب  َأصـــــــــــــــــــــــــــــــح
َ

َ  ابملـــــــــــــــــ لـــــــــــــــــِّ دح خـــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــَ

  
ابِ   بـــــــــــــَ لـــــــــــــح يِّ يف اجلـــــــــــــِ ه الـــــــــــــرت حكـــــــــــــِ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ جـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

  
ا أََراِكبُ  هكذا في النسخ ، وفي بعضها : ، أََراِكيبُ وَ  ، أََشار إِليه  أَْرَكابٍ  كَمَصابِيَح فهو َجْمُع الجْمعِ ، ألَنَّه َجْمعُ  أََراِكيبُ  َكَمَساِجَد ، أَي وأَمَّ

 شيُخنَا ، فإِطالقُه من غيِر بَيَاٍن في غيِر َمَحلِِّه.

 : (7) [أخت عمرو ذي الَكْلب]وهو َواٍد َخْلف يَلَْملََم ، أَْعاَلهُ ِلُهَذْيٍل ، وأَْسفَلُهُ ِلِكنَانَةَ ، قالت َجنُوُب  : ع بالِحَجازِ  َمْرُكوبٌ وَ 
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لـــــــــــةً  غـــــــــــَ لـــــــــــح غـــــــــــَ ينِّ مـــــــــــُ ٍر عـــــــــــَ اهـــــــــــِ يِن كـــــــــــَ لـــــــــــغح بـــــــــــَ ـــــــــــح   أَب
  

ا و   يـــــــــَ عـــــــــح مح ســـــــــــــــــــــــَ نح ُدوهنـــــــــِِ وحُم مـــــــــِ وبُ الـــــــــقـــــــــَ رحكـــــــــُ  فـــــــــمـــــــــَ

  
َعلَى الِخاَلِف ، قال ابُن َمْنَده : َمْجُهوٌل : اَل يُْعَرُف له ُصْحبَة ، وقال غيُره : لَهُ ُصْحبَةٌ ، وقال أَبُو ُعَمَر  الِمْصِريُّ َصَحابِيٌّ أَو تابِِعيٌّ  َرْكبٌ و

 : ُهَو ِكْنِديٌّ له َحِديٌث ، َرَوى عنه نَِصيٌح العَْنِسيُّ في التََّواُضعِ.

.ِمَن األَْشعَِريِّيَن ، ِمْنهُ  أَبُو قَبِيلَةٍ  : َرْكبٌ و ْكبِيُّ  ا اْبُن بَطَّاٍل الرَّ

__________________ 
 .«عمر»( عن النهاية وابألصر 1)
 ( اللسان : من الكرم والنخر.2)
الركب  ركة كناية عن فرج املرأة مبعىن املركوب كمعية وقعيدة نقله عاصـــــم. كما قا  يف تركيب الفصـــــر يف اخلامت »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 3)

 .«هم ا الرتكيب النحوي مبخوذ من هذاوالنصر يف الس
 ( يف اجملمر واملقايي  : الر َكب : العانة للرجر واملرأة مجيعاً.4)
 ( املقايي  : ال ينفض.5)
 .«ومل»( عن األغاين ا وابألصر 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
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 : قال. الَمِدينَةِ  إِلى مهاَجِره في وسلمعليههللاصلىالشَِّريفَْيِن عْنَد العَْرجِ َسلََكَها النبيُّ  : ثَنِيَّةٌ بَْيَن الَحَرَمْينِ  َرُكوبَةُ وَ 

 (1)َأعحَسرَا  رَُكوبَةَ َلِكن  َكرنا يف و 
 ، قال َعْلقََمةُ : وسلمعليههللاصلى: ثَنِيَّةٌ أُْخَرى َصْعبَةٌ َسلََكَها النبيُّ  َرُكوبُ  وَكَذا

َلٌة  َند   رِحح
ُ
 فـَرَُكوبُ فَِإن  امل

 .تُرَكب أَْي أَْن تُْرَحَل ثمَّ  فَُرُكوبُ  ِرْحلَةُ : َهْضبَةٌ أَيضاً ، وروايةُ سيبويه : ِرْحلَةٌ 

َكابِيَّةُ و فَِة ، على ساِكنِها أَفضُل الصالةِ والسالِم ، على َعَشَرةِ أَْميَاٍل منها. َب الَمِدينَةِ بالَكْسِر : ع قُرْ  الّرِ  الُمَشرَّ

 َكُصَرٍد : ِمْخاَلٌف باليََمِن. ُرَكبٌ و

ّمِ : َواٍد بالطَّائِفِ  ُرْكبَةُ و قال مالُك بُن  «أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َعَشَرةِ أَْبيَاٍت بالشَّامٍ  بُِرْكبَةَ  لَبَْيتٌ »وَذاِت ِعْرٍق ، وفي حديث ُعَمَر  (2)بين َغْمَرة  بالضَّ

 أَنٍَس : يُِريُد ِلُطول البَقَاِء واألَْعَماِر ، وِلِشدَّةِ الَوبَاِء بالشَّاِم.

ً  َسْبِعينَ  أُْذِنبَ  ألَنْ » عنهماهللارضيقلُت : وفي حديِث ابِن عباس  كذا في بَْعِض الَمنَاِسِك ، وفي  «َخْيٌر ِمْن أَْن أُْذنَِب َذْنباً بَِمكَّةَ  بُِرْكبَةَ  َذْنبا

ََّر السُُّجوُد في َجْبَهتِه : بَْيَن َعْينَْيِه ِمثْلُ   َكُرْكبَتَيِ  تَِويَاِن َويَتََكافَآِن : ُهَماالعَْنِز ، ويُقَاُل ِلُكّلِ َشْيئَْيِن يَسْ  ُرْكبَةِ  لسان العرب : ويقال ِلْلُمَصلِّي الذي أَث

 العَْنِز ، وذلك أَنَُّهَما يَقَعَاِن َمعاً إِلى األَْرِض منها إَِذا َربََضْت.

ْكبَةِ  ذُوو  واْسُمهُ ُمَوْيِهٌب. : َشاِعرٌ  الرُّ

 بِن َغاِلٍب. أُمُّ َكْعِب بِن لَُؤّيِ  َكقََطامِ  : َرقَاِش  ُرْكبَةَ  بِْنتُ و

 قُْرَب َواِدي القَُرى. َكَسْحبَاَن : ع بِالِحَجازِ  َرْكبَانُ و

يَاحُ  ِرَكابُ  من المجازو  في قول أَُميَّةَ : السََّحاِب بِالَكْسِر : الّرِ

 رَِكابُ تـََرد ُد والّراَِيُح هَلَا 
 السََّحاُب وتَُراَكَم : َصاَر بَْعُضهُ فَْوَق بَْعٍض. تََراَكبَ و

اِكبُ و إَِذا كان  أَْرَكبُ  بَِعيرٌ  يُقَالُ و وفي بعضها الَحْبِل ، بالَحاِء المهملة ، وهو خطأٌ :« التكملة»هكذا في النسخ ومثلُه في  َرأُْس الَجبَلِ  الرَّ
(3) 

 أَْعَظَم ِمن األُْخَرى. ُرْكبَتَْيهِ  إِْحَدى

 َس َسْطراً َعلَى َجْدَوٍل أَْو َغْيِر َجْدَوٍل.ُغرِ  ِمْن نَْخٍل ، وُهَو ما َرِكيبٌ و َرِكيبٌ  نَْخلٌ  في النََّواِدِر :و

كٍة بَْيَن َساِكنَْيِن ، َوِهَي : ُمفَاَعلَتُْن  الُمتََراِكبُ و وُمْفتَِعلُْن وفَِعلُْن ، ألَنَّ في فَِعلُْن نُوناً ِمَن القَافِيَِة : ُكلُّ قَافِيٍة تََوالَْت فيها ثاََلثَةُ أَْحُرٍف ُمتََحّرِ

ُم اساكنةً ، وآِخر  ٍك نحو فَعُوُل فَِعْل ، الالَّ ألَِخيَرةُ ساِكنَةٌ ، والواُو الحرِف الذي قبَل فَِعلُْن نُوٌن ساِكنةٌ ، وفَِعْل إِذا كاَن يَْعتَِمُد على َحْرٍف ُمتََحّرِ

 في فَعُوُل َساِكنَةٌ ، كذا في لسان العرب.

يُْضَرُب للسَِّريعِ الغََضِب ولْلغَاِدِر أَيضاً ، قال ابن « ُرْكبَتِهِ  لنَّاِس َمْن ِمْلُحهُ َعلَىَشرُّ ا»ِمَن األَْمثَاِل  * ومما استدركه شيخنا على المؤلف :

 ، قال الشاعر : (4)ٍء أَي يُْغِضبُه أَْدنَى شيْ « ُرْكبَتِهِ  ِمْلُحهُ َعلَى»الَحِديِد في َشْرحِ نَْهجِ البَاَلَغِة في الِكتَابَِة : ويَقُولُوَن :  [أَبى]

ٍة اَل تـــــــــــــَ  بــــــــــــَ نح ُعصــــــــــــــــــــــــــح ا مــــــــــــِ ا ِإهنــــــــــــ َ هــــــــــــَ مــــــــــــح   (5)لــــــــــــُ
  

وحَ    ٌة فـــــــــــَ وعــــــــــَ وحضــــــــــــــــــــــــُ ا مــــــــــَ هــــــــــَ حــــــــــُ لــــــــــح بح مــــــــــِ  الــــــــــر كــــــــــَ

  
َمُن والشَّْحُم.« ِمْن نِْسَوةٍ »وأَْوَرَدهُ الَمْيَدانِيُّ في مجمع األَمثال وأَْنَشُد البَْيَت  َها الّسِ  يَْعنِي ِمْن نِْسَوةٍ َهمُّ

ْكبَةَ  َرأَْسهُ : َمَضى َعلَى َوْجِهِه بغَْيِر َرِويٍَّة ال يُِطيُع ُمْرِشداً ، وهو يَْمِشي َرِكبَ  وفي األَساس : وِمَن الَمَجاِز : َكبَاتِ  ، وُهْم يَْمُشونَ  الرَّ  .الرَّ

إِنََّما تَْهِلُكوَن »قُْلُت : وفي لسان العرب : وفي حديث ُحَذْيفَةَ 
َكبَاتِ  إَِذا ِصْرتُْم تَْمُشونَ  (6)  َكأَنَُّكْم يَعَاقِيبُ  الرَّ
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__________________ 
 ( اللسان : أعسر.1)
 .«عمرة»( عن معجم البلدان ا وابألصر 2)
 ( الصحاح : كانت.3)
 ء.ء اخلل  يغضب من كر شيذا كان س ( يف الفاخر : يقا  للرجر إ4)
 ونسب فيه البيت ملسكا الدارمي وبعده فيه :« أُّمة»( يف الفاخر : 5)

 كشــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــوس اخلـــــــــــــيـــــــــــــر يـــــــــــــبـــــــــــــدو شــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــبـــــــــــــهـــــــــــــا 

  
 كــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر هلــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــا  وهــــــــــــــــــب 

  

 قا  : امللح يذكر ويؤنث والتبنيث أكثر.

التكملة صـــــدر هذا ا ديث وهو إلا هتلكون إذا مل يعرف لذي الشـــــيب شـــــيبة وإذا قوله إلا هتلكون اخل ذكر يف »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 6)
 .«صرمت اخل
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ُكمح بـَعحضـاً ِباَل  تـَرحَكُبونَ  َمعحَناُه أَن ُكمح  «اَ َجِر ا اَل تـَعحرُِفوَن َمعحُروفاً ا َواَل تـُنحِكُروَن ُمنحَكراً  َبُض بـَعحضـُ ُكمح يف الَباِطِر والِفَوِ يـَتـح ُرُ سـِ
َبةُ  ي ٍة ا قا  ابُن األَِثري :َروِ  َر ُة ِمنَ  الر كح

َمٍر هو حاٌ   الر َكَباتِ  ا ومَجحُعَها الر ُكوبِ  : امل وبٌَة بِفعحٍر ُمضـــــــــح رِيِك ا وهي َمنحصـــــــــُ ابلت حح
وَن ا و  الر َكَباتو  ِمن فَاِعِر مَتحشـــــُ تَـغحىًن به عنه ا والتقديُر مَتحشـــــُ َعحىَن  (1) تـَرحَكُبوَن الر َكَباتِ  نَ ا واقٌض َموحَقَض ذلك الِفعحِر ُمســـــح

ا وامل
ونَ  رح  رَاِكِباَ  مَتحشـــــُ ر ِعُكمح ِإليه ذُُكوُر اَ َجِر يف ســـــُ َبِغي َلُكمح ا َكبَن ُكمح يف َتســـــَ ِلَا ِفيَما ال يـَنـح رَتحســـــِ ُكمح هاِئِمَا ُمســـــح َعِتَها ُر وســـــَ

َا ِإَذا رََأِت األُنـحَث  َمَض الص اِئِد أَلحَقتح أَنـحُفَسَها عليها  ُقرَت يف َيدِ  (2)وهَتَافُِتَها ا حىت ِإهن   ِه ا هكذا َشَرَحه الزخمشري  :َحىت  َتسح
َجاِز : وَعاَلهُ 

َ
 الكابُوُس. ا َكُكب ار : الر ك اب ويف اأَلساس : وِمَن امل

اِكبَ  (3)أَْي تَبِعَنِي ، َوَجاَء َعلَى أَثَِري ، ألَّن  «َرِكبَنِي فَإَِذا ُعَمُر قَدْ »وفي لسان العرب : وفي حديث أَبِي ُهَرْيَرةَ  ،  الَمْرُكوبِ  ْيرِ يَِسيُر بِسَ  الرَّ

 أَثََرهُ وَطِريقَهُ إَِذا تَبِْعتَهُ ُمْلتَِحقاً به. َرِكْبتُ  يقال

ُد بُن َمْعَداَن اليَْحُصبِيُّ  كَّابِيُّ  وُمَحمَّ . الرَّ لَِفيُّ  بالفَتْحِ والتَّْشِديِد َكتََب عنه الّسِ

َكابِيُّ  وبالَكْسِر والتَّْخِفيِف : َعْبُد هللاِ   َرانِيُّ ، َذَكَره منصور في الذيل.اإِلْسَكْندَ  الّرِ

َكابِّيِ  ويُوُسُف بُن عبِد الرحمِن بِن علّيٍ القَْيِسيُّ ُعِرَف باْبنِ  ابُونِّي في الذَّْيل. 599، ُمَحدث تُُوفِّي بمصَر سنة  الّرِ  َذَكره الصَّ

 السُّعَاةِ : العوانِي ِعنَد الظَّلََمٍة. َرِكيبُ وَ 

ْكبَةُ و ةُ ِمنَ بالفَتْحِ : المَ  الرَّ ُكوبِ  رَّ  .َرَكبَاتٌ  ، والَجْمعُ  الرُّ

 : الَمْوِضُع. الَمْرَكبُ و

ْكبَةِ  فيقوُل : ذُو ؟وقال الفراُء : تَقُوُل َمْن فَعََل َذاكَ   ؟، أَْي َهَذا الذي َمعَكَ  الرُّ

ُء كلمةٌ في أَولها أَلٌف فتكون أَصليّةً وهو فَْعلٌَل عنَد أَْكثَِر النحويين ، وأَما الليُث فََزَعَم أَنَّ األَِلَف َزائَِدةٌ ، وقال : اَل تَِجي م األَْرنَبُ  : [رنب]

َرافَِة يََطأُ إِالَّ أَن تكوَن الكلمةُ ثالثةَ أَحرٍف مثَل األَْرِض واألَْمِر واألَْرِش ، وهو َحيََواٌن يُْشبِه العَنَاَق قَِص  ْجلَْيِن َعْكُس الزَّ يُر اليََدْيِن َطِويُل الّرِ

ِر قََوائِِمه ، اْسُم ِجْنٍس   قال الُمبَّرُد في الكامل : إِنَّ العُقَاَب يَقَُع َعلَى الذََّكر واألُْنثَى ، وإِنََّما ُميَِّز باسِم اإِلَشاَرة للذََّكِر واألُْنثَى األَْرَض على ُمَؤخَّ

 َولََدهُ ، قال الجاِحُظ : وإَِذا قُْلتَ  ويقاُل : األُْنثَى : ِعكِرشةٌ ، والِخْرنُِق : ِللذََّكرِ  كُصَرٍد بُمْعَجَمات ، ، والَخَززُ  *لألُْنثَى األَْرنَبُ  أَو بِ كاألَْرنَ 

ا  ، أََرانٍ و أََرانِبُ  ج ه العُقَاُب ، وهِذه األَْنثىفليَس إِالَّ أُْنثَى ، َكَما أَنَّ العُقَاَب ، ال يَُكوُن إِالَّ ِلأْلُْنثَى ، فتقول هذ أَْرنَبٌ  عن اللحيانّي ، فأَمَّ

بِّهُ نَاقَتَهُ بِعُقَاٍب : أََرانٍ  سيبويِه فلَْم يُِجزْ  ْعِر ، وأَْنَشَد ألَبِي كاِهٍل اليَْشُكِرّيِ ، يُشَّ  إِالَّ في الّشِ

اِدرٍَة  َواَء حـــــــــــَ غـــــــــــح لـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــَ ي عـــــــــــَ لـــــــــــِ َبن  َرحـــــــــــح  كـــــــــــَ

  
اَء قـــــــــَ   يـــــــــَ مـــــــــح ا ـــــــــَ يـــــــــهـــــــــَ َوافـــــــــِ رٍّ خـــــــــَ نح طـــــــــَ ر  مـــــــــِ  دح بـــــــــُ

  

رُُه  مـــــــــــِّ تـــــــــــَ ٍم تــــــــــــُ نح  ـــــــــــَح ارِيـــــــــــُر مـــــــــــِ ا َأشـــــــــــــــــــــــــَ   (4)هلـــــــــــََ
  

نح   ٌز مــــــــــــِ اِد َوَوخــــــــــــح عــــــــــــَ ــــــــــــ  َن الــــــــــــثـ امــــــــــــِ يــــــــــــهــــــــــــَ  أَرَانــــــــــــِ

  
ا اْحتَاَج إِلى الَوزِن واْضُطرَّ إِلى اليَاِء أَْبَدلََها ِمْنَها األََرانِبَ و يُِريُد الثَّعَاِلبَ  َههُ فقَاَل : إِنَّ الشاِعَر لمَّ  ِكَساءٌ و ، بِلَْونِهِ  َمْرنَبَانِيٌّ  َوِكَساءٌ  ، َوَوجَّ

، قالت ليلى األَخيليّةُ تَِصُف قََطاةً تََدلَّْت َعلى فَِراِخَها  الُمَؤْرنَُب كالَمْرنَبَانِّيِ  ، وقيَل : (5) ُخِلَط بِعَْزِلِه َوبَُرهُ  إِذا كَمْقعَدٍ  َمْرنَبٌ و ِلْلَمْفعُولِ  ُمَؤْرنَبٌ 

ُؤوِس ال ِريَش َعلَْيَها :  ، وهي ُحصُّ الرُّ

ا  َبهنــــــــــــ َ صِّ الــــــــــــر ُ وِس كــــــــــــَ لــــــــــــَ  حــــــــــــُ تح عــــــــــــَ َدلــــــــــــ   تــــــــــــَ

  
اَلٍم يف   رَاُت غــــــــــــُ اٍء   (6)كــــــــــــُ بِ ِكســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ َؤرحن  مــــــــــــُ

  
ّي : ومثلُه قوُل اآلَخِر : وهو أََحُد ما َجاَء على  أَْصِله ، قال ابن بَّرِ

َرَما ُر أِلَنح يـُؤَكح  فِإن ُه َأهح
__________________ 
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يف النهاية بعد قوه الركبات زايدة ا ونصــــــــها : مثر قوهلم أرســــــــلهم العرا  أي أرســــــــلها تعرت  العرا  اه وحنوه يف »( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 1)
 اللسان. ومثلهما يف« التكملة

 .«عليه»( عن النهاية ا وابألصر 2)
 .«كبن»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ابلقاموس : أو هلا بداًل من أو لألنث . (*)( 7)
 .«قا  يف التكملة والرواية متمرة ا وتتمره تصحيف»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( اللسان : خلرت يف غزله َوبـَُر اأَلرنب.5)
 ( اللسان : من.6)
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وفي األََساس  َكثِيَرتُهُ  ُضبَِط عندنا في النسخ بفتح النُّوِن في األَِخيَرةِ والصواُب كسُرَها ، ُرِوي ذلك عن ُكراع : (1) ُمَؤْرنَبةٌ و َمْرنَبَةٌ  أَْرضٌ و

بالِميم بدَل األَلِف ، قُْلُت  (2) الَمْرنَبُ  «لسان العرب»وفي  األَْرنَبُ و ، ألَنَّهُ اَل َدْفَع ِعْنَدَها أِلَنَّ القُبََّرةَ تَْطَمُع فِيَها ، أَْرنَبٌ  يقال ِللذَِّليِل : إِنََّما ُهوَ 

 رؤبةُ : قال َضْرٌب ِمَن الُحِليّ  األَْرنَبُ و ، كاليَْرنَبِ  قَِصيُر الذَّنَِب ، كاليَْربُوعِ  ُجَرذٌ  وُهَو نَصُّ ابن دريد

 وََنحرِ  أَرحَنبٍ َعل َقتح ِمنح و 
 : َمْوِضٌع ، قال َعْمُرو بُن َمْعِديَكِرَب : األَْرنَبُ و

ًة  جـــــــــــ  يِن عـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــِد عـــــــــــَ اُء بـــــــــــَ تح ِنســـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــ   عـــــــــــَ

  
َداَة   ا غـــــــــــَ نـــــــــــَ َوتـــــــــــِ يـــــــــــِج ِنســـــــــــــــــــــــــح جـــــــــــِ بِ كـــــــــــعـــــــــــَ  اأَلرحنـــــــــــَ

  
 قال َمْعُن بُن أَْوٍس : اْمَرأَةٍ  : اْسمُ  أَْرنَبُ و

ــــــــــــــَ  رحف ــــــــــــــَ مح تـ ىَت َ حهتــــــــــــــِِ ٍة مــــــــــــــَ ــــــــــــــ  َرن ــــــــــــــِ ايت ب ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــَ  ضح بـ

  
وحَح و   زَُع الــــــــــنـــــــــــ  فــــــــــح وحٍح يـــــــــــَ نـــــــــــَ َدحح بــــــــــِ بُ َتصــــــــــــــــــــــــح  أَرحنــــــــــَ

  
وبََدنُه كبََدِن السََّمِك ،  األَْرنَبِ  البَْحِرّي ، قال القَْزوينِيُّ : من َحيَواِن البَْحِر ، َرأُْسهُ كَرأِْس  األَْرنَبِ  «حياة الحيوان»الدَِّميِرّي في  (2)وَزاَد 

ئِيُس ابُن ِسينَا : إِنَّهُ َحيَواٌن َصِغيٌر َصَدفِيٌّ ، وُهَو من َذَواِت السُُّموِم إِذا ُشِرَب   .(3) [منه قتل]وقاَل الرَّ

 ا إِنََّما الُمَشابََهةُ في االْسِم اَل الشَّْكِل.قُْلُت فَعَلَى َهذَ 

 أَْرنَبَتِهُ و وسلمعليههللاصلىولَقَْد َرأَْيُت َعلَى أَْنِف َرُسوِل هللِا »أَيضاً ، وفي حديث الُخْدِرّيِ  األََرانِبُ  وجمعَُها : بَهاٍء : َطَرُف األَْنفِ  األَْرنَبَةُ و

ينِ   وَجْدتُُهُم ُمَجدَِّعي ، وتقوُل : (4) األََرانِب ، ويقاُل : ُهْم ُشمُّ األُنُوِف َواِرَدةُ  «أَْرنَبَتِهِ و َكاَن يَْسُجُد َعلَى َجْبَهتِهِ »وفي حديث َوائٍِل  «أَثََر الّطِ

 فاَُلٍن : أََهانَهُ. أَْرنَبَةَ  ، َوَجَدع فاَُلنٌ  األََرانِب أََشدَّ فََزعاً من األََرانبِ 

إِالَّ أَنََّها أََدقُّ  ُعْشبَةٌ كالنَِّصّيِ  :ُمَصغَّراً  األَُرْينِبَةُ و
َك تََطايََر  (5) وأَْضعَُف وأَْليَن ، وِهَي نَاِجعَةٌ في الَماِل ِجّداً ، ولََها إِذا َجفَّْت َسفًى ُكلََّما ُحّرِ

 فَاْرتَزَّ في العُيَوِن والَمناِخِر ، عن أَبي حنيفَةَ.

 ِلغَنِّيِ بِن أَْعُصَر بِن َسْعِد بِن قَْيٍس وبالقُْرِب منها األْوِديَةُ. ُمَصغَّراً : اْسُم َماءٍ  األَُرْينِبَةُ و

 ُمَصغَّراً : َمْوِضٌع في قول عنترة : األَُرْينِبَاتُ و

جِي  ــــــــــــــَ ب حــــــــــــــح ُت َوصــــــــــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــح ــــــــــــــَ اتٍ َوقـ ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــِ ن ــــــــــــــح  أِبَُري

  
امِ   هــــــــــــــَ وٍج كــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــ  اِد عــــــــــــــُ تــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  أَقـــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

  
 َحتَّى َرأَْيتُ »الشَِّديُد الدُّْكنَِة ، نَقَلَه الصاغانّي ، وفي لسان العرب في حديث اْستِْسقَاِء ُعَمَر  : الَخزُّ األَْدَكنُ  األَْرنَبَانِيُّ و كذا في المعجم.

ثِيَن ، وفي معناها قَْواَلِن َذَكَرُهم «ِصغَاُر اإِلبِلِ  (6)يَأُْكلَُها  األَْرنَبَةَ  ا القُتَْيبِيُّ في َغِريبِه قال ابن األَثير : هكذا يرويه أَكثر الُمَحّدِ
، والذي  (7)

ِخْطِميَّ َعِريُض الَوَرِق ، وعِن األَْزَهِرّي : قال عليه أَهُل اللغِة : أَنَّ اللَّْفَظةَ إِنََّما ِهَي األَِرينَةُ بِيَاٍء تَْحتِيَّة ونُوٍن ، وُهو نَْبٌت َمْعُروٌف يُْشبِهُ ال

فَقَال : نَْبٌت ، قال َشمر : وهو ِعْنِدي : األَِرينَةُ ، َسِمْعُت في الفَِصيحِ من أَْعَراِب َسْعِد بِن  األَْرنَبَةِ  ِعيَّ عنقال بعُضهم : َسأَْلُت األَْصمَ  َشِمٌر :

اِب ِكنَانَةَ يقوُل : ُهَو األَِريُن ، وقالت ْعرَ بَْكٍر ببَْطِن َمّرٍ ، قال : َوَرأَيتُهُ نَبَاتاً يُْشبهُ الِخْطِميَّ َعِريَض الَوَرِق ، قاَل َشِمٌر : وَسِمْعُت َغْيَره من أَ 

أِْس ، قال أَبُو َمْنُصوٍر : وهذا الِذي َحَكاهُ شِمٌر : َصِحيٌح ، والذي ُروِ  أَْعَرابِيَّةٌ بِبَْطِن َمّرٍ : َي عِن ِهَي األَِرينَةُ ، وهي ِخْطِميُّنَا وَغُسوُل الرَّ

، َغْيُر َصِحيحٍ ، وَشِمٌر ُمتِْقٌن ، وقَْد ُعنَِي بهذا الَحْرِف فََسأََل عنه َغْيَر َواِحد ِمَن األَْعَراِب َحتَّى أَْحَكَمهُ  [األََرانب من]،  األَْرنَبَةُ  األَصمعّي أَنَّهُ 

فُوا وَغيَُّروا ، قال : َواةُ َربََّما َصحَّ ، قال : وُهَو َخَطأٌ ِعْنِدي ،  (8)وِت البَاِديِة في باب النبات ِمْن َواِحد َواَل َرأَْيتُه في نُبُ  األَْرنَبَةَ  ولَْم أَْسَمعِ  والرُّ

 كذا في لسان العرب ، وسيأْتي في أَرن.

ْفعِ ، وليس َكِنْفَطَوْيِه وِسيبََوْيِه : أََرْنبُويَةُ  َرْنبُويَةُ بإِسقاط األَِلِف أَو ّيِ  باألَلِف ، آِخُرهُ َهاٌء َمْضُموَمةٌ في حاِل الرَّ  ة بالرَّ

__________________ 
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 ويف اللسان : مرتبة بضم امليم. «ومَؤرحنَِبة» ( يف القاموس زيد :1)
هي من « . إىل فتقو  هذه العقاب.. وهو حيوان يشــــبه العنا »( قوله وزاد الدمريي عل  اعتبار ما ذكر يف بداية الرتمجة يف األســــطر األوىل : 2)

 قوله.
 ( زايدة عن حياة ا يوان.3)
 «قوله واردة كذا خبطه.»املصرية : ( هبامش املطبوعة 4)
 ( اللسان : أر .5)
 ( اللسان :  كله.6)
 ( أما أحد القولا فهي أهنا واحدة األرانب محلها الســــــــير حىت تعلقت يف الشــــــــجر فبكلت ا قا  : وهو بعيد. والثاين : أن معناه أهنا نبت ال7)

 يكاد يطو . فبطله املطر حىت صار لإلبر مرع .
 .«بيوت العادية»ا وابألصر  ( عن اللسان8)
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ُقحرِ  الِكَساِئي   أَبُو اَ َسِن َعِلي  بُن مَححَزةَ  َماَت هِبَا قريبٌة منها ا َكَذا يف املراصد
ِوي  امل ِه ُ َم ُد بُن اَ َسِن الن حح ء ا وِإَماُم الِفقح

َباين  َصاِحُب َأيب َحِنيَفَة يف يـَوحٍم َواِحٍد ا َسَنَة تِ  ٍض ومَثَاِنَا وماَئة ا وُدِفَنا هبذه الَقرحيَِة ا وَكااَن َخَرَجا مَض الرشيِد فصل   الش يـح سح
 : اليوحَم َدفـَنحُت ِعلحَم الَعَربِي ِة والِفقحه. (1)عليهما ا وقا  

قَاعِ العَاِمِلّيِ : : ع األََرانِبِ  َذاتُ و  في قوِل ابِن الّرِ

وحَء اَبرٍِ   َر  ضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ رح تـ نح هــــــــــَ كــــــــــِ ــــــــــَ َذرح َذا ول ــــــــــَ  ف

  
ا  عــــــــَ مــــــــح ِده لــــــــَ عــــــــح َر  مــــــــنــــــــه عــــــــلــــــــ  بـــــــــُ يضــــــــــــــــــــــًا تـــــــــَ  َومــــــــِ

  

َد يف َذاِت  عـــــــــــــ  بِ َتصـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــِ نـــــــــــــاً  اأَلرَان وحهـــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

  
اً   عـــــــــَ فـــــــــح ِه ســـــــــــــــــــــــَ قـــــــــِ َت يف َودح لـــــــــح ٌد خـــــــــِ ز  َرعـــــــــح  ِإَذا هـــــــــَ

  
 كذا في المعجم.

ا ، وقَارةٌ هكذا بالقَاِف في سائِرَها وهو تصحيٌف قَبيٌح ، وصوابُه فَأَْرةٌ بالفَاِء ، هكذا في النسخ ، وسقط من بعضه (2) : قَارةٌ  الَمْرنَبُ و

ْل.  وزاَده قُْبحاً أَْن َذكره هنا ، وَحقُّهُ أَْن يُْذَكَر عنَد قوله : ُجَرذٌ قَِصيُر الذَّنَب ، وُهَو ُهَو ، فتأَمَّ

ً و يَْرَهُب َرْهبَةً  َكعَِلمَ  َرِهبَ  : [رهب] ّمِ والفَتْحِ  َرُهبا ً و بالضَّ ً و أَْي أَنَّ فيِه ثاََلَث لُغَاتٍ  بالتَّْحِريكِ  َرَهبا كُ  ُرْهبَانا ّمِ ، ويَُحرَّ األَِخيَراِن نَقَلَُهَما  بالضَّ

ٍز ، كما َجَزَم به صاحب َكشف الكشَّاف ، َخافَ  الّصغانّي أَي ً و أَْو َمَع تََحرُّ ْهبُ  واالْسُم : : َخافَهُ  َرِهبَهُ َرَهبا مِّ  الرُّ ْهبَى بالضَّ ويَُضمُّ  بالفَتْحِ  الرَّ

َكتَْينِ  َرَهبُوتٌ وَ  *ويَُمدَّاِن ، وَرَهبُوتَى َخْيٌر ِمْن  ُرْهبَاكَ  وِمثْلُهُ : َخْيٌر ِمْن أَْن تُْرَحمَ  تُْرَهبَ  َخْيٌر ِمن رحُموٍت ، أَْي ألَنْ  َرَهبُوتٌ  يقال : ُمَحرَّ

ُد َرَهبُوتَى َخْيٌر ِمْن َرَحُموتَى ، وقال الليث :ُرْغبَاَك  ْهبُ  ، قاله الَمْيَدانِيُّ ، وقال الْمبَّرِ َهبِ  لُغَةٌ فيـ  َجْزمٌ ـ  الرَّ ْهبَىو ، قال : الرَّ اْسٌم  (3) الرَّ

َهبِ  ِمنَ  ْهبَى تقولُ  الرَّ ْغبَى  (3) الرَّ َعهُ ، : أََخافَهُ  هاْستَْرَهبَ و أَْرَهبَهُ و إِلَْيهِ  (4)ِمَن هللِا والرَّ النَّاُس ،  َرَهبَهُ  َحتَّى َرْهبَتَهُ  اْستَْدَعى : اْستَْرَهبَهُ و وفَزَّ

َر قولُه َعزَّ وَجلَّ  اِهبَةُ و تََوعََّدهُ ، َغْيُره إِذا تََرهَّبَهُ و أَْرَهبُوُهمْ  أَيْ  (5) (َواْسرَتَْهُبوُهْم َوجاُؤ ِبِسْحر  َعِظيم  )وبذلك فُّسِ  : الَحالَةُ التي (6) الرَّ

 أَْي تُْفِزُع. تُْرِهبُ 

اِهبِ  : األََسُد ، الَمْرُهوبُ و احِ  : الَمْرُهوبُ و ، كالرَّ  األََسِدّي. فََرُس الُجَمْيحِ بِن الطَّمَّ

ُجُل إِذا صَ  تََرهَّبَ  وقيل : التَّعَبُُّد في َصْوَمعٍَة ، وقَدْ  : التَّعَبُّدُ  التََّرهُّبُ و ً  ارَ الرَّ الَجَمُل نََهَض ثُمَّ بََرَك ِمْن َضْعٍف  َرهَّبَ و يَْخَشى هللا تعالَى : َراِهبا

 بُِصْلبِِه.

ْهبَىو ْهُب كالرَّ  ِجّداً ، قال الشاعر : النَّاقَةُ الَمْهُزولَةُ  : الرَّ

َواُح و  بٍ أَلـــــــــــــــــــح و   َرهـــــــــــــــــــح َبن  الـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــَ

  
ارَا  طــــــــــــَ َ يف الــــــــــــد فِّ مــــــــــــنــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــِ وح بــــــــــــَ  َع أَثـــــــــــــح

  
 وقال آَخُر :

ِك و  لـــــــــــــِ ثـــــــــــــح َّب مـــــــــــــِ ًة  َرهـــــــــــــح ُت َرِذيـــــــــــــ  رَكـــــــــــــح ـــــــــــــَ دح تـ  قـــــــــــــَ

  
رُ   ائـــــــــــِ ا ِإَذا مـــــــــــر  طـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ نـ ـــــــــــح يـ ُب عـــــــــــَ لـــــــــــِّ قـــــــــــَ ـــــــــــُ  يـ

  
اَها بذلك ، َرْهبَى وقيل : ْهبُ  أَو ها هنا اسُم ناقٍَة وإِنََّما َسمَّ  واألُْنثى ،العَاِلي  الذي اْستُْعِمَل في السَّفَِر وَكلَّ ، وقيل : هو الَجَملُ  الَجَملُ  : الرَّ

ُجُل إَِذا أَْرَهبَ و ، َرْهبَة ْهبُ  : َضاِمر ، وقيَل : َرْهبٌ  ونَاقَةٌ  َرِكبَهُ ، الرَّ  العَِريُض الِعَظاِم الَمْشبُوُح الَخْلِق ، قال : (7) [الجملُ ]:  الرَّ

َل ُ   َرهحبٌ  َياِن الش ذِميِّ َأخح  َكبـُنـح
ْهبُ و قِيُق ، وقيَل العَِظيُم ، الرَّ ْهبُ و : السَّْهُم الرَّ قِيق : الرَّ هامِ  النَّْصُل الرَّ  قال أَبو ذَُؤيب : َكِحبَالٍ  ِرَهابٌ  ج ِمْن نَِصاِل الّسِ

ِه  فـــــــــــــــِّ كـــــــــــــــَ اَلِب بـــــــــــــــِ ُه َرب  الـــــــــــــــكـــــــــــــــِ دح اَنلـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

  
ــــــــــــٌ    ي ــــــــــــِ ابٌ ب ــــــــــــَ ز ُع  رِه قــــــــــــَ ن  مــــــــــــُ هــــــــــــُ (8)رِيشــــــــــــــــــــــــــُ
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َهبُ و ح في الجمهرة أَنَّهُ غيُر ثَبٍَت ، نقلَه شيُخنَا ، وفي  بِلُغَِة ِحْميََر ، قال الزمخشرّي : بِالتَّْحِريِك : الُكمّ  الرَّ ُهَو ِمْن بَِدعِ التَّفَاِسيِر ، وَصرَّ

اُج : ْهبو (9) (ْهبِ َواْضُمْم ِإَلْيَك َجناَحَك ِمَن الرَّ )قولُه َجلَّ وَعزَّ :  لسان العرب : قال أَبُو إِسحاَق الزجَّ اَء  الرُّ ، إَِذا َجَزَم الَهاَء َضمَّ الرَّ

َك الَهاَء فَتَحَ   وإَِذا َحرَّ

__________________ 
 ( يف العرب : دفنا الفقه والنحو ابلري.1)
 ( يف القاموس : فبرة.2)
 ابلقاموس : والَرَهُبوَت . (*)
 ( اللسان : الرهباء.3)
 ( اللسان : الرغباء.4)
 .116سورة األعراف اآية ( 5)
 هي ا الة الجي ترهب أي تفزع وختوف. ( جاء يف حديث هبز بن حكيم : إين أللض الراهبة. قا  ابن األثري :6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 وما أثبتناه عن اللسان.« مفزع»( ابألصر 8)
 .32( سورة القصص اآية 9)



1015 

 

ِد والر َشِد ا قا  : وَمعحىَن َجَناحَك ها هنا يقاُ  : الَعُضُد ا ويقاُ  : الَيدُ  ُكل َها َجَناٌح ا   الر اَء ا وَمعحَناُ َا واحٌد ا مثر الر شح
َرَعِتِه ا قا  اأَلزهرّي : وهو صــــــــــــــَ  (ِمَن الرَّْهبِ ) [تعاىل]قا  اأَلزهرّي : وقا  ُمَقاِتٌر يف قوله  ِحيٌح يف العربيِة ا ُهو ُكم  ِمدح

يح  عحُت الشـــ  َياِ  الَكاَلِم والتفســـري و ُ َأعلُم مبا أَراَد ا ويقا  : َوضـــَ َبُه بســـِ يب  َء يفواأَلشـــح مِّ ا َأي يف ُكمِّي ا قا   ُرهح ا ابلضـــ 
رٍو :  واخِلاَلُف. الر َهبُ و  يـَُقاُ  ِلُكمِّ القِميِص : الُقن  والر دحنُ  أَبُو َعمح

َهابَ و ّمِ َكَما يُْعِطيِه اإِلْطاَلُق : كالسََّحابَِة ويَُضمُّ ، وَشدََّد هاَءهُ الِحْرَماِزيُّ  ةُ الرَّ َهاِت : ُعَظْيم  َعْظمٌ  أَي َمَع الفَتْحِ والضَّ ،  (1)وفي َغْيِره ِمن األُّمِ

ْدِر ُمْشِرٌف َعلى البَْطنِ  بالتَّْصِغيرِ   َرَهابٌ  ج كأَنَّهُ َطَرُف لَساِن الَكْلبِ  : (2)قال الَجوهريُّ وابُن فاِرٍس : مثُْل اللَِّساِن ، وقال غيُره  فِي الصَّ

َهابَةُ  «قَْيحاً أََحبُّ إِلَيَّ ِمن أَن يَْمتَِلَئ ِشْعراً  َرَهابَتِي ألَْن يَْمتَِلَئ َما بَْيَن َعانَتِي إِلَى»وفي حديث َعْوِف بِن ماِلٍك  َكَسَحابٍ  ، (3) : ُغْضُروٌف  الرَّ

ْدِر ُمْشِرٌف َعلَى البْطِن ، قاَل الَخطَّابِيُّ : فََرأَْيُت السََّكاِكيَن تَُدوُر »ويُْرَوى بِالنُّوِن ، وهو َغلٌَط ، وفي الحديث  كاللَِّساِن ُمعَلٌَّق في أَْسفَِل الصَّ

هَ  وعن ابن األَعرابّي : «وَمِعَدِته َرَهابَتِهِ  بَْينَ  لَعِ الذي يُْشِرُف َعلَى : ابَةُ الرَّ َهابَةِ  َطَرُف الَمِعَدةِ ، والعُْلعُُل : َطَرُف الّضِ ، وقال ابُن ُشَمْيل :  الرَّ

ْدِر :  وهو ِلَساُن القَّصِ ِمْن أَْسفََل ، قال : والقَصُّ ُمَشاٌش. ، قال : َرَهابَتُه في قَّصِ الصَّ

اِهبُ و ْوَمعَةِ  الرَّ ْهبَةُ  ، وَمْصَدُره : (5) النََّصاَرى ُرْهبَانِ  (4) َواِحدُ   ،الُمتَعَبُِّد في الصَّ ْهبَانِيَّةُ و الرَّ ْهبَانُ  َجْمعُهُ  ، الرَّ َهاِبنَةُ و ، الرُّ  أَو َخَطأٌ ، الرَّ

ْهبَانُ  ّمِ قَْد يَُكوُن َواِحداً  الرُّ  َكَما يَُكوُن َجْمعاً ، فََمْن َجعَلَهُ َواِحداً َجعَلَهُ َعلَى بِنَاِء فُْعاَلٍن ، أَنشد ابن األَْعَرابّي : بالضَّ

تح  مــــــــــَ لــــــــــ  وح كــــــــــَ ــــــــــَ انَ ل بــــــــــَ رح  ُرهــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــقــــــــــُ ٍر يف ال  َديــــــــــح

  
َدَر   انُ الحنـــــــــــــحَ بـــــــــــــَ َز َ  الـــــــــــــر هـــــــــــــح نــــــــــــــَ عـــــــــــــَ  فــــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــــح

  
ْهبَانَ  أَْي َجَمْعتَ  ج ِن ، قال وإِنقال : َوَوْجهُ الَكاَلِم أَْن يَُكوَن َجْمعاً بالنُّو كاَن  َرْهبَانُونَ  إِن فلَت :و َجازَ  َرَهابِنَةو َرَهابِين الَواحدَ  (6) الرُّ

 َجْمعاً : ُرْهبَان صواباً ، وقال َجِريٌر فيَمْن َجعَلَ 

انُ  بـــــــــــــَ وا  ُرهـــــــــــــح ز لـــــــــــــُ نــــــــــــــَ ِ  تــــــــــــــَ وح رََأوح َن لـــــــــــــَ يـــــــــــــَ دح  مـــــــــــــَ

  
ادِ و   وِ  الـــــــفـــــــَ قـــــــُ ِف الـــــــعـــــــُ عـــــــَ نح شـــــــــــــــــــــَ ُم مـــــــِ  رالـــــــُعصـــــــــــــــــــــح

  
َوَجَعْلنا يف قُ ُلوِب الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه رَْأَفًة َوَرْْحًَة َوَرْهبانِيًَّة )يقال : َوِعٌل َعاقٌِل : َصِعَد الَجبَل ، والفَاِدُر : الُمِسنُّ ِمَن الُوُعوِل ، وفي التنزيل 

ْبناها َعَلْيِهمْ  اْبتََدُعوَها ، َواَل يَُكوُن  َرْهبَانِيَّةً  واْبتََدُعوا َمْنُصوٌب بِفْعٍل ُمْضَمٍر ، َكأَنَّهُ قاَل : َرْهبانِيَّةً  قال الفَاِرِسّي : (7) (ابْ َتَدُعوها ما َكت َ

ْهبَانِيَّةِ  َعْطفاً على ما قَْبلَهُ ِمَن الَمْنُصوِب في اآليَِة ألَنَّ َما ُوِضَع في القَْلِب ال يُْبتََدُع ، قال الفاِرسّي : وأَْصلُ  ْهبَةِ  ِمنَ  الرَّ ، ثُمَّ صارِت اْسماً  الرَّ

ْهبَانِيَّةُ و ل ابن األَثير :ِلَما فََضَل عن الِمْقَداِر وأَْفَرَط فيه ، وقا ْهبَنَةِ  َمنُسوبَةٌ إِلى الرَّ ْهبَنَةُ و بِِزيَاَدةِ األَِلِف ، الرَّ ْهبَةِ  فَْعلَنَةٌ ِمنَ  الرَّ ، أَو فَْعلَلَةٌ  الرَّ

َوايَةُ  «فِي اإِلْساَلمِ  َرْهبَانِيَّةَ  الَ  في الحديثو َعلَى تَْقِديِر أَْصِليَِّة النُّوِن ، ََّل َواَل ِسيَاَحةَ في  َرْهبَانِيَّةَ  َواَل ِخَزاَم َوالَ  (8)َماَم اَل زِ »والّرِ َواَل تَبَت

ا كانتِ  ونَْحوَها وُمَواَصلَِة الصُّومِ  ولُْبِس الُمُسوحِ وتَْرِك اللَّْحمِ  ِمَن الَحِديدِ  ِهَي َكاالْختَِصاِء واْعتِنَاِق السَّاَلِسلِ  «اإِلْساَلمِ  َهابِنَةُ  ِممَّ فُهُ ، تَتََكلَّ  الرَّ

ٍد  ِة ُمَحمَّ َها ،  يَتََرهَّبُونَ  َكانُوا : األَثِيرِ  ابنُ  قال. وسلمعليههللاصلىوقَْد َوَضعَهُ هللاُ عزَّ وَجلَّ َعْن أُمَّ ْنيَا ، وتَْرِك َماَلذِّ بالتََّخلِّي من أَْشغَاِل الدُّ

ِد َمَشاقّهَ  ْهِد فِيَها والعُْزلَِة َعن أَْهِلَها ، وتَعَمُّ تِي َرْهبَانِيَّةُ  َعلَْيُكم بِالِجَهاِد فَإِنَّهُ »ا ، وفي الحديث والزُّ  .(9)« أُمَّ

ُجُل ، إَِذا أَْرَهبَ  عن ابن األَعرابيّ و هُ. ، أَيْ  َرَهبُهُ  َطالَ  الرَّ  ُكمُّ

__________________ 
 ( يف اللسان : ُعظيم. ويف املقايي  : والر هاُب : عظم.1)
 .«غري ا»( كذا ا ولعله 2)
 .«ج رهاب»( يف إحد  نسخ القاموس : 3)
 ( كذا ابألصر والقاموس والصحاح ويف اللسان : وأحد.4)
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رهبان يف الفارسي أصله روهبان مركب معناه صاحب الزهد مث خففوه وقالوا رهبان كما قير رابنيون عربانية معرّبة »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«األوقيانوس وشفاء الغليرألن العرب ال تعرفها انظر 

 .«للرهبان»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 .27( سورة ا ديد اآية 7)
الزمام هو ما كان عباد بين إســــــــــــرائير يفعلونه من زم األنوف وهو أن لر  األنف ويعمر فيه زمام كزمام الناقة »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــرية : 8)

شـــــــــعر  عر يف أحد جانيب منخري البعري كانت بنو إســـــــــرائير خترم أنوفها وختر  تراقيها وحنو ذلك من  ليقاد به واخلزام مجض خزامة وهي حلقة من
 «أنواع التعذيب فوضعه   تعاىل عن هذه األمة اه من النهاية.

د وال ختلي أكثر من ( يريد كما أنه لي  عند النصــــار  عمر أفضــــر من الرتهيب ا ففي اإلســــالم ال عمر أفضــــر من اجلهاد ا فال تر  وال زه9)
 بذ  النف  يف سبير  .
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 كالبُغَاث. ، بالفَتْحِ : َما اَل يَِصيُد ِمَن الطَّْيرِ  األَْرَهابُ و

وِذيَاُدَها   اإِلبِِل عن الَحْوِض قَْدعُ  أَْيضاً : اإِلْرَهابُ و ، اإِلْرَهابُ  اإِلزعاُج واإِلَخافَةُ ، تقوُل : ويَْقَشِعرُّ اإِلَهاُب إَِذا َوقََع ِمْنهُ  بالَكْسِر ؛ اإِلْرَهابُ و

 بك أَي لَم أَْستَِرْب ، كذا في األَساس. أَْرهبْ  وهو مجاٌز ، ومن الَمَجاِز أَيضاً قَْولُُهْم : لَمْ  أَرهب ، وقد

ة : َكَسْكَرى : ع َرْهبَىو مَّ  قال ذو الرُّ

عــــــــــــَ   َذاِف ِإىَل املــــــــــــِ ِض الــــــــــــقــــــــــــِ َّب ِإىَل َروح َرهــــــــــــح  بــــــــــــِ

  
ا  اهلــــــــــــــــــــَُ ا وجمــــــــــــــــــــََ رحَواُدهــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ ٍف تـ  ِإىَل َواحــــــــــــــــــــِ

  
 : َمْوضٌع آَخُر. َرْهبَى وَداَرةُ 

ْواو ً  َسمَّ ً و َراِهبا ً و َكُمْحِسنٍ  ُمْرِهبا ُد بُن أَبِي َعِلّيِ بِن أَبِي  َراِهبٍ  وأَبُو البَيَاِن نَبَأُ بُن َسْعِد هللِا بنِ  َمْرُهوبا البَْهَرانِيُّ الَحَمِويُّ ، وأَبُو َعْبِد هللِا ُمَحمَّ

ثَاِن ، َسِمَع األَِخيُر بِِدَمْشقَ  سَّاُم ، ُمَحّدِ َمْشِقّي الدَّاِر الرَّ ِمْن أَبِي الُحَسْيِن بِن الَمَواِزينِّي وَغْيِره ، َذَكَرُهَما أَبُو َحاِمٍد  الفَتْحِ بِن اآلمدّيِ البَْغَداِدّي الّدِ

ابُونِّي في َذْيِل اإِلْكَماِل.  الصَّ

 : َشاِعٌر فَاِرٌس. (1)بِن هاِجِر بِن َكْعِب بِن بََجالَة  َمْرُهوبِ  وَدَجاَجةُ بن ُزْهِوّي بِن َعْلقََمةَ بنِ 

اِهبُ   َر ، إِْحَداُهَما في المنُوفِيَِّة والثَّانِيَةُ في البَُحْيَرةِ.: قَْريَتَاِن بِِمصْ  الرَّ

اِهبِ  وَحْوضُ   : أُْخَرى ِمَن الدَّقَْهِليَِّة. الرَّ

اِهبِ  وَكْومُ   في البَْهنََساِويَِّة. الرَّ

اِهبَْينِ و  ، بِلَْفِظ التَّثْنِيَِة ، ِمَن الغَْربِيَِّة. الرَّ

ْهبُ و ً  النَّاقَةُ  َرهَّبَتِ   َظْهُرَها ، وُحِكَي عن أَعراِبّيٍ أَنَّه قال :: النَّاقَةُ التي َكلَّ  الرَّ داً  تَْرِهيبا  َعلَْيَها فَقَعَد ويُوَجُد في بَْعِض األُُصوِل ثاَُلثِيًّا ُمَجرَّ

 ومثلُه في لسان العرب. إِلَْيَها نَْفُسَها ، َرَجعَتْ  : َحتَّى ثَابَتْ  وأَْحَسَن إِلَْيَها (2) َجَهَدَها السَّْيُر فَعَلَفََها من الُمَحايَاةِ ، أَي يَُحايِيَها

ً  اللَّبَنُ  َرابَ  : [روب] ً و ، يَُروُب َرْوبا تقول العرُب :  ، أَو ُهَو ما يُْمَخض ويُْخَرج ُزْبُدهُ  َرائِبٌ وَ  َرْوبٌ  ولَبَنٌ  بالتَّثِْليِث أَْي أَْدَرك ، : َخثُرَ  ُرُؤوبا

ْوبُ  ، َرْوب ما ِعْنِدي َشْوٌب َوالَ  ائِبُ  : اللَّبَن فالرَّ  ُهَما اللَّبَُن والعََسُل ، ِمْن َغْيِر أَْن يَُحدَّا. ، والشَّْوُب : العََسُل الَمُشوُب ، وقيل : الرَّ

 .(3)أَْي اَل ِغشَّ َواَل تَْخِليَط  «َرْوبَ  اَل َشْوَب َوالَ »وفي الحديِث 

بَهُ وَ  «يَُروبُ وَ  ُهَو يَُشوبُ »األَصمعّي : ِمْن أَْمثَاِلِهم في الذي يُْخِطُئ ويُِصيُب وعن  ً  َجعَلَهُ  : أََرابَهو َروَّ يَُكوُن ما ُمِخَض  الرائبُ  ، وقيَل : َرائِبا

ائِبُ  وما لم يُْمَخْض ، وقال األَصمعّي : بُ و الذي قد ُمِخَض وأُْخِرَجت ُزْبَدتُه ، الرَّ قَاِء لم تُْؤَخْذ  الُمَروَّ : الذي لَْم يُْمَخْض بَْعُد وهو في الّسِ

ائِبُ  ُزْبَدتُه ، قال أَبو ُعبيٍد : إِذا َخثَُر اللَّبَُن فهو ، فال يََزاُل ذلك اسَمه حتى يُْنَزَع ُزْبُدهُ ، واسُمه على حاله بمنزلة العَُشَراِء من اإِلبِل وهي  الرَّ

 وأَْنشد األَصمعّي :الحامُل ثم تََضُع وهو اْسُمَها ، 

ٍز  اعـــــــــــــــــِ و مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ ا  أَب قـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  رَائـــــــــــــــــِ

  
َك و   نح لـــــــــــــــــــَ بِ مـــــــــــــــــــَ رِ  ابلـــــــــــــــــــر ائـــــــــــــــــــِ اثـــــــــــــــــــِ  اخلـــــــــــــــــــَ

  
 ، وقال أَبو زيد : َرابَ  وإِذا أَْدَرَك اللبُن ليُْمَخَض قِيَل : قَدْ  ؟يقوُل : إِنََّما َسقَاك الَمْمُخوَض ، َوَمْن لَك بالذي لم يُْمَخْض ولم يُْنَزْع ُزْبُده

 َحَسناً. يَُربْ  : أَْن تَْعِمَد إِلى اللَّبَِن إِذا جعلتَه في السقاِء فتُقَلِّبَه ِليُْدِرَكه الَمْخُض ، ثم تَْمُخَضه ولم التَّْرِويبُ 

قَاءُ  اإِلنَاُء أَوِ  َكِمْنبٍَر : الِمْرَوبُ و بُ  اللَّبَُن ، وفي التهذيب : إِنَاءٌ  فيه َكيَقُوُل وفي بعض النسخ بالتَّْشِديدِ  يَُروبُ  الِذي الّسِ  فيه اللَّبَُن ، قال : يَُروَّ

ٌز  يـــــــــــِّ جـــــــــــَ َدِب  (4)عـــــــــــُ نـــــــــــح ِر بـــــــــــِن جـــــــــــُ نح عـــــــــــامـــــــــــِ  مـــــــــــِ

  
َم مــــــــــــا يف   لــــــــــــِ ظــــــــــــح ُ  َأنح تــــــــــــَ غــــــــــــِ بــــــــــــح ــــــــــــُ رحَوبِ تـ  املــــــــــــِ

  
بٌ  ِسقَاءٌ و بَ  كُمعَظٍَّم : ُمَروَّ بٌ  أَْهَوُن َمْظلُوٍم ِسقاءٌ »وفي الَمثَِل ِلْلعََرِب  بَنُ فيه اللَّ  ُرّوِ قَاُء يُلَفُّ حتَّى يَْبلَُغ أََواَن الَمْخِض ، « ُمَروَّ وأَْصلُهُ ، الّسِ

 والَمْظلُوُم : الذي يُْظلَُم فَيُْسقى ، أَو يُْشَرُب قبَل أَن تُْخَرَج ُزْبَدتُه. وعن أَبي زيد في باب

__________________ 
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 ... وفيه : علقمة بن موهوب بن ُعبيد بن هاجر« جمالة»( عن مجهرة ابن حزم. وابألصر 1)
 ( يف إحد  نسخ القاموس : رهبت الناقة ترهيباً جهدها السري ا فقعد حياييها فعلفها.2)
 ء من عيبها.( ونقو  ذلك يف البيض والشراء ا نقو  ذلك يف السلعة الجي تبيعها أي أين بر 3)
 .«عجري»للسان ا وابألصر ( عن ا4)
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َتضحَعف :  ُسح
لِيِر امل َوُن َمظحُلوٍم ِسَقاءٌ »الر ُجِر الذ  َته قبَر ِإدحرَاِكِه.« ُمَرو بٌ  َأهح َقاَء ِإذا َسَقيـح ُت السِّ  و ََلمح

ْوبَةُ و ْوبَة ، وهذا أَصُل معنَى ِليَُروبَ  من الحاِمِض  اللَّبَنِ  تُْلقَى في َخِميَرةٌ  الفَتُْح عن كراع : ، وتَُضمُّ  الرَّ ، وقد َذَكَر لها المصنُف نحو اثْنْي  الرَّ

ْوبَة عَشَر َمْعنًى ، كما يأْتي بيانَُها ، وهذا أََحُدَها ، وقيلَ   أَْو بَِقيَّةُ اللَّبَنِ  (1) َرائِبٌ  : َخِميُر اللَّبَِن الذي فيه ُزْبُده ، وإِذا أُْخِرَج ُزْبُده فهو الرَّ

بِ الُمرَ  ّمِ والفَتْحِ عن اللّْحيَانّي : الروبَةُ  من المجاز :و ، وَّ وهو  َماؤه في َرِحِم الناقَِة ، هو هو اْجتَِماُعه أَو قيَل :و ِجَماُم َماِء الفَْحِل ، بالضَّ

فَْحِلَك ، إِذا  ُروبَةَ و فََرِسَك ، ُروبَةَ  : أَِعْرنِي (2)يقال  الفََرِس َماُؤهُ في ِجَماِمِه ، ُروبَةُ  أَْغلَُظ ِمَن الَمَهاةِ وأَْبعَُد َمْطَرحاً ، وقال الجوهرّي :

وبَةُ  من المجازو اْستَْطَرْقتَهُ إِيَّاهُ ، أَْهِلِه أَي بَشأْنِِهْم وَصاَلِحِهْم ، وقيل أَي بما أَْسنَُدوا إِليه من َحَوائِِجِهم ،  بُروبَةِ  َوَما يَقُوُم فالنٌ  الَحاَجةُ ، الرُّ

قُْلُت  ُعبَْيَدةَ :لََك َولٌَد يَا أَبَا بِيعِ ، وقد قَِدْمُت عليه : أَ وقيَل : ال يقوُم بقُوتِِهم وُمْؤنَتِِهم ، قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ الَمْعَمُر بُن ُمثَنًّى : قال لي الفَْضُل بُن الرَّ 

 أَْهِلِه ، قاَل : فَأَْعَجبَتْهُ الَكِلَمةُ ، وقال : اْكتُبُوَها َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، قالَه شيُخنا ، بُِروبَةِ  قُْلُت َخلَّْفتُهُ يَقُومُ  ؟: نَعَْم ، قَال : َمالََك لَْم تَْقَدْم بِِه َمعَكَ 

وبَةُ و وبَةُ و قَِواُم العَْيِش  : الرُّ الفَْحِل ، فهو  ُروبَةِ  أَْمِرِه أَْي بِِجَماعِ أَْمِرِه ، َكأَنَّهُ من بُِروبَةِ  ِبَضّمِ الِجيِم ، تقوُل : َما يَقُومُ  األَْمِر : جَماُعهُ  ِمنَ  الرُّ

وبَةُ  من المجاز :و مجاٌز ، َهاِت : الطَّائِفَةُ  الِقْطعَة ، : الرُّ اجِ فِيَمْن اَل  ُروبَةُ  ومنه العرب :، في لسان  ِمَن اللَّْيلِ  وفي غيره من األُمَّ بُن العَجَّ

اجِ َمْهُموٌز ، وقِيَل : ُرْؤبَةُ  أِلَنَّهُ ُولَد بَْعَد َطائِفٍَة ِمَن اللَّْيِل وفي التهذيب : يَْهِمزُ  وبَةُ  بُن العَجَّ ِمن الليل  ُروبَةٌ  َساَعةٌ ِمَن اللَّْيِل ، وقيل : َمَضتْ  الرُّ

ْق  ُروبَةٌ  ، أَي ساَعةٌ َوبَِقيَتْ  وبَةُ و اللَّْيل ُروبَةِ  َعنَّا ِمنْ  (3)ِمَن اللَّْيِل كذلك ، يقال : َهّرِ عِ اللَّْحمَ  الِقْطعَةُ ِمَن اللَّْحمِ  الرُّ ، أَي  ُروبَةً ُروبَةً  يقال : قَّطِ

وبَةُ و قِْطعَةً قِْطعَةً ، ْيُد ِمْن ُجْحِرهِ  بِهِ  َكلُّوٌب يُْخَرجُ  : الرُّ وبَةُ و وُهَو الِمْحَرُش ، َعْن أَبِي العََمْيثَلِ  الصَّ يِد والصاغانّي  الفَْقرُ  : الرُّ  (4)قاله ابُن الّسِ

وبَةُ و ، ْعُرورِ  النُّْلكِ  (5) َشَجَرةُ  : الرُّ يِد بَِشَجَرةِ الزُّ َها ، ويأْتِي للمؤلف ، وفَسََّره ابن الّسِ وبَة من المجازو ، بَكْسِر النُّوِن وَضّمِ  (6): التََّخثُُّر  الرُّ

وبَةو والتََّوانِي ، ِمْن َكثَْرِة ُشْرِب اللَّبَنِ  الَكَسل ، َجِر ، هَي أَْبقَى األَْرِض َكألً ، وهَذا األَِخيُر قد  الَمْكُرَمة ِمَن األَْرِض الَكثِيَرةُ النَّبَاتِ  : الرُّ والّشِ

يَ نقله الصاغانّي ، قال : ويُْهَمز ،  اح الفَِصيحِ ، على ما نَقَلَه شيخنَا : يَُجوز أَْن يَكوَن منقوالً من  ُرؤبَة قِيَل ، وبِِه ُسّمِ اجِ ، وقال ُشرَّ بن العَجَّ

حٍ ، وُهَو َظاِهٌر إِالَّ أَْن يَكو َها بِاَل َمانِعٍ وتَْرِجيُح َهَذا أَْو َغْيِره تَْرِجيٌح بِاَل ُمَرّجِ اَك َسبٌَب يَْستَنُِد إِليه ، انتهى ، فهذه اثْنَا َن ُهنَ هذه الَمعَانِي كلِّ

وبَةو َعَشَر َمْعنًى ، وَزاَد ابن ُعَدْيس : بِ  : بَِقيَّة اللَّبَنِ  الرُّ  ُشْب َشْوباً لَكَ »، وهذا قد َذَكَرهُ المؤلف بأَْو ِلتَْنِويعِ الِخاَلِف ، وفي الَمثَِل  الُمَروَّ

وبَةو باً لَك َشْطُرهُ ، وَزاَد الَجْوَهِرّي :َكَما يُقَال : اْحلُْب َحلَ « ُروبَتهُ  ُجِل : َعْقلهُ ، قال ابن األَْعَرابّي : تَقول : وُهَو  الرُّ ثنِي ،  (7)ِمَن الرَّ يَُحّدِ

وبَةو ، ُروبَةٌ  وأَنَا إِْذ َذاَك ُغاَلٌم لَْيَسْت ِلي وبَةو : اللَّبَن الذي فيه ُزْبُده ، الرُّ ز ، اللَّبَن ال أَيضاً : الرُّ ذي نُزَع ُزْبُده ، كذا قال أَبُو ُعَمَر الُمَطّرِ

 ونَقَلَهُ شيخنا.

وبَةو قْلت : فَُهَما ِضدٌّ ، وبَة إِْصاَلح الشَّاِن واألَْمِر ، عِن ابِن األَْعَرابِّي ، وقاَل أَبُو َعْمٍرو الشَّْيبَانِيُّ : الرُّ : الَمَشاَرة ، وهي السَّاقِيَة ، نَقَلَهُ  الرُّ

وبَةو شيخنا ،  ، كذا في لسان العرب. ُرَوبٌ  ِمَن القََدحِ : َما يُوَصل بِِه ، والَجْمع الرُّ

يِد ، وهي َمْهُموَزةٌ  ، وقال أَبو زيد : إِْن َكاَن في  (8) قْلت : وهو قِْطعَةٌ ِمْن َخَشٍب تُْدَخل في اإِلنَاِء الُمْنَكِسِر ِليُْشعََب بَِها ، َحَكاَها ابن الّسِ

ْقعَةِ  ْحِل َكْسٌر وُرِقَع فَاْسم تِْلَك الرُّ وبَةو ، ُروبَةٌ  الرَّ  قَاَل : ؟قِيَل : َوَما الدُّْرِديُّ  ؟تَْجعَلُوَن فِي النَّبِيِذ الدُّْرِديَّ أَ »: الدُّْرِديُّ ، في حديِث البَاقِِر  الرُّ

وبَة وبَة الَمَجاِز :، وفي األَساس : ومن  الرُّ ِة َعلَى الَجْريِ فهذه َعَشَرةُ َمعَان اْستَْدَرْكنَاَها على الُمَؤلِِّف ، َوَمْن َطالََع  الرُّ ِمَن الفََرِس : بَاقِي القوَّ

َهاِت اللُّغَِة َوَجَد أَْكثََر ِمْن ذلَك.  أُمَّ

__________________ 
 ملعنيا.( يف اللسان : فهو روٌب ويسم  أيضاً رائباً ا اب1)
 ( يف الصحاح : تقو .2)
 «قوله هر  فسره يف األساس بقوله اكسر.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( وابن فارس يف اجملمر.4)
 ( اللسان : شجر.5)
 ( اللسان : التحرّي.6)
 .«قوله وهو حيدثين الذي يف الصحاح هو بال واو»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ر  بة ابهلمزة خشبة يرأُب هبا القعب ا أي : ُيشد .( يف اجملمر : وال8)
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ُجلُ  َرابَ و ً  الرَّ ً و يَُروُب َرْوبا مَن و َخاثَِر البََدِن والنَّْفِس ، أَْو َسِكَر ِمْن نَْوم ، ِمَن النَّْومِ  : تََحيَّر وفَتََرْت نَْفُسه ِمْن ِشبَعٍ أَْو نُعَاٍس ، أَْو قَامَ  ُرؤوبا

ً  َرائِبَةٌ  واألُْنثَى َرْوبَانُ و أَْرَوبُ و َراِئبٌ  َرُجلٌ  الَمَجازِ  ً  ، عِن اللِّْحيَانِّي ، ورأْيت فالنا  ِمْن قَْومٍ  َرْوبَانُ و أَْرَوبُ  أَي ُمْختَِلطاً َخاثِراً ، وهو َرائِبا

إِذا كانوا كذلَك ، أَي ُخثََراَء النَّْفِس  َرْوبَى
 لذيَن أَثَْخنَُهُم السَّفَُر والَوَجعِ فَاْستَثْقَلوا نَْوماً ، ويقال : َشِربُوا ِمنَ ُمْختَِلطيَن ، وقال سيبويه : ُهم ا (1)

ائِبِ   فََسِكُروا ، قال بِْشٌر : الرَّ

رِّ  ــــــــــــــــُن مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــُم ب ي ــــــــــــــــٌم متــــــــــــــــَِ ي ا متــــــــــــــــَِ َبمــــــــــــــــ   فــــــــــــــــَ

  
وحُم   ــــــــــــــقــــــــــــــَ ُم ال اهــــــــــــــُ فــــــــــــــَ ــــــــــــــح بَل ا َروحَب فــــــــــــــَ امــــــــــــــَ يــــــــــــــَ  نــــــــــــــِ

  
 ِمثْل مائٍق وَمْوقَى ، وَهاِلٍك وَهْلَكى. َراِئبٌ  ، وقال األَْصمعّي : َواِحُدُهْم : َرْوبَانُ  َواِحُدُهمْ وهو في الَجْمعِ َشِبيهٌ بَهْلَكى وَسْكَرى ، 

ُجلُ  َرابَ و بَ و الرَّ  عن ثعلب. أَْعيَا ، : َروَّ

ُجُل : َرابَ و  : إَِذا أَْصلََح ، َرابَ  ، وعِن ابن األَعرابِّي : َرائِبٌ  وَرأْيُهُ وأَْمُرهُ ، وهو اْختَلََط َعْقلُهُ  قِيَل :و عِن ابِن األَعرابّي ، َكَذَب ، الرَّ

ْدَع. َرابَ  : إِذا َكانَ  (2)اتََّهَم ، قال أَبُو َمْنُصوٍر  َرابَ و : َسَكَن ، َرابَ و  بمْعنَى أَْصلََح فأَْصله مهموٌز من َرأََب الصَّ

ً  َدُمهُ  َرابَ  من المجاِز : َدْعهُ فَقَدْ و َض ِلَما يَْسِفك َدَمهُ  َحاَن َهاَلُكه ، أَي يَُروُب َرْوبا ، قال  (3)عن أَبي زيد ، وقال في موضعٍ آخر : إَِذا تَعَرَّ

 وَحاَن أَْن يُْمَخَض. (4): ُشبِّهَ بِلَبٍَن َخثَُر  (4): َوَهَذا ِمثْل قَْوِلِهْم : فالٌن يَفوُر َدُمه ، وفي األََساس 

ِمْن قَُرى ُدَجْيٍل ، وأَبو الَحَرِم ِحْرِمّي بُن محموِد بِن عبِد هللِا بِن زيِد بِن  َكُطوبَى : ة بِبَْغَدادَ  ُروبَىو قُْرَب ِسِمْنَجانَ  بِبَْلخٍ  َكُطوَب : ة ُروبٌ و

وبِيُّ  نِْعَمةَ  ه الرُّ ث ، إِلى َجّدِ  .ُروبَةَ  الِمْصِريُّ ُمَحّدِ

ْوبِ و بَتْ  يقال : اإِلْعيَاءُ  التَّْرِويُب كالرَّ  َمِطيَّةُ فالن إِذا أَْعيَْت. َروَّ

بِن اْمِرِئ القَْيِس بِن َزْيِد َمنَاةَ من بَنِي تَِميٍم ، أَْعقََب ، ِمْن  (5)بن عاِمِر بِن العصبة  ُرَوْيبَة أَبُو بَْطٍن ، وُهوَ  ُرَوْيبَةُ و قَْدُره. أَيْ  َكَذا َرابُ  َهَذاو

 ، لَهُ ُصْحبَةٌ. (6) ُرَوْيبَة ، وُعَماَرة بنِ  َولَِدِه َعْبُد هللا ، وِسنَاٌن وَعْمٌرو

ْيبُ  : [ريب]  َحَواِدُث الدَّْهِر ، وهو َمَجاٌز ، كما في األَساس. الَمنوِن : َرْيبُ و وَحاِدثُه ، : َصْرُف الدَّْهرِ  الرَّ

ْيبُ و  قال كعُب بن مالٍك األَْنَصاِريُّ : الَحاَجة : الرَّ

َة كـــــــــــــر   امـــــــــــــَ نح هتـــــــــــــَِ ا مـــــــــــــِ نـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ بٍ َقضـــــــــــــــــــــــــــَ  َريـــــــــــــح

  
او   ــــــــــــــَ وف ــــــــــــــُ ي ا الســــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ن عــــــــــــــح رَبَ مث  َأمجــــــــــــــحَ ــــــــــــــح ي  خــــــــــــــَ

  
وا برسوِل هللِا »وفي الحديث   (7)أَْي َما أََربُكْم  «إِلَْيهِ  َرابُكمْ  : َما بعضُهم وقالَ  ، َسلوهُ :  بعضُهم فقالَ  ، وسلمعليههللاصلىأَنَّ اليَُهوَد َمرُّ

قال ابن األَثِير : قال الَخطَّابِيُّ : َهَكَذا يَْرُوونَه يَْعنِي بَِضّمِ البَاِء ،  «إِلى قَْطِعَها َرابُكَ  َما» وَحاَجتكْم إِلى ُسَؤاِلِه ، وفي حديث ابِن مسعوٍد :

، أَْي َما أَْقلَقََك وأَْلَجأََك إِلَْيِه ، قال :  (9) َرابَكَ  َما ، أَْي َما َحاَجتَُك ، قال أَبُو ُموَسى : يَْحتَمل أَْن يَكوَن الصَّواُب : (8) أََربُكَ  وإِنََّما َوْجُههُ َما

 وهكذا يَْرِويه بعضهم.

ْيبُ و نَّةُ  : الرَّ يبَِة بِالَكْسِر ، والشَّكُّ  الّظِ ْيبُ و والتَُّهَمة ، كالّرِ  في لسان العرب : اْعلَْم أَنَّ  ، أََرابَنِيوَ  األَْمرُ  َرابَنِي َوقَدْ  ِمْن أَْمٍر ، ابَكَ رَ  : َما الرَّ

ياً وَغْيَر ُمتَعَّدٍ ، فََمْن َعدَّاهُ َجعَلَهُ بَِمْعنَى أََرابَ   ، وَعلَْيِه قَْوُل خالٍد اآلتِي ِذْكُره : َرابَ  قَْد يَأْتِي ُمتَعَّدِ

 ِبَريحبِ  أََربـحُتهَكبَن يِن 
 وَعلَْيِه قَْول أَبِي الطَّيِِّب :

رِي َما أَ   يُرِيبُ َمنح  أَرَاَبكَ َيدح
 ويُْرَوى قَْول َخاِلٍد :
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 ِبَريحبِ  رِبحتهُ َكبَن يِن ِقدح 
ا أََرابَنِيو َرابَنِي فيكون َعلَى َهَذا  [إذا]، كما تقول : أاََلَم :  بِريبَةٍ  الذي ال يَتَعَدَّى فمعناه : أَتَى أََرابَ  بَمْعنًى واِحٍد ، وأَمَّ

__________________ 
 ( الصحاح واجملمر : األنف .1)
 .«ابن منصور»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( يف األساس : إذا تعرض للقتر.3)
 ( عبارة األساس : يغلي دمه : شّبه ابلل  الذي خثر.4)
 ويف مجهرة ابن الكليب فكاألصر.« ُعَصي ة»حزم : ( مجهرة ابن 5)
 ( مل يرد ذكره يف أوالد رويبة يف مجهرة الكليب.6)
 ( يف النهاية : ِإرحُبكم.7)
 ( النهاية : إرحُبك.8)
 ( زيد يف النهاية : إليه بفتح الباء.9)
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اِر بِن بـُرحٍد :أََت  مبَا ُياَلم عليه ا وعل  هذا يـَتَـَوج ُه البَـيحُت  ِ  َأوح ِإىل َبشِّ تَـَلمِّ
ُ
 املنحُسوُب ِإىل امل

ِذي ِإنح  هُ َأخـــــــــــــوَ  الـــــــــــــ  تـــــــــــــَ ا  رِبــــــــــــــح اَ  : ِإلـــــــــــــ َ  قـــــــــــــَ

  
تَ   ــــــــــــــح هح  أََرب ــــــــــــــُ ب ــــــــــــــِ ان ُه اَلَن جــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــَ  وِإنح اَليـ

  
ِحيَحة في هذا البَْيِت بَضّمِ التاِء أَي أَنَا صاِحبُ  َوايَةُ الصَّ يبَةِ  والّرِ يبة  فيهحتى تُتََوهَّمَ  الّرِ بَمْعنَى  ِرْبتَهُ  بفتح التاِء َزعَم أَنَّ  أََرْبتَ  ، وَمْن َرَواهُ  الّرِ

يبَةَ  أَْوَجْبَت له ا الّرِ ّمِ فمعناهُ أَْوَهْمته أََرْبتُ  ، فَأَمَّ يبَةَ  بالضَّ  أَيِ  : أَْوَصْلتُها ِرْبتهُ و ، ِريبَةً  : َجعَْلُت فيه أََرْبتُهُ و ، ولم تَكْن َواِجبَةً َمْقطوعاً بها ، الّرِ

يبَةَ  يبَة : َعِلْمُت ِمنهُ  َرابَنِي وقِيَل : إِلْيهِ  الّرِ يبَةُ  : َظنَْنُت ذلَك بِه ، وَجعََل فِيَّ  أَرابنِيو ، الّرِ يبَةَ  أَْوَهَمنِي : أََرابَنِي أَوْ  األَِخيُر َحَكاه سيبويه الّرِ  الّرِ

ً  هُ أَْمرُ  (1) َرابَنِي أَو نقله الصاغانّي ، ْحيَانّي : َهَذا َكاَلُم العََربِ  ، بالَكْسرِ  ِريبَةً و يَِريبُنِي َرْيبا أَْي أَْوَصلوا الِفْعَل بِالِكنَايَِة ، وهَو  إَِذا َكنَْوا قال اللِّ

ِميُر عنَد الكوفيّينَ  ً  األَِلفَ  الِفْعلَ  أَْلَحقوا ، الضَّ ِميَر ، قالوا :لَْم  وإَِذا لَْم يَْكنُوا أَْي َصيَُّروهُ ُربَاِعيّا فِيَما يُوقَع  أَْلقَْوَها ، أَْو يَُجوز َرابَ  يُوِصلوا الضَّ

 قاله اللحيانّي ، قال َخاِلُد بن ُزَهٍر الُهَذِليُّ : األَْمُر ، أَرابَنِي أَْن تُْدِخَل األَلَف فتقول

وحمِ  ِب  !اَي قـــــــــــــــــــــــَ ا ِد وَأاَب ذَ يــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــــــَ

  
ِب   ـــــــــــــح ي نح غـــــــــــــَ ُه مـــــــــــــِ ـــــــــــــُ ت وح ـــــــــــــَ ُت ِإَذا أَتـ ـــــــــــــح ن (2)كـــــــــــــُ

 

  

وحيب  ز  ثـــــــــــــــَ بـــــــــــــــُ ي ويـــــــــــــــَ فــــــــــــــِ طــــــــــــــح م  عــــــــــــــِ   (3)َيشــــــــــــــــــــــــــــَ
  

يِن   بَنــــــــــــــــــــــــ  هُ كــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــــُ بِ  أََربـــــــــــــــــــــــــح َريــــــــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــــــِ

  
 وفي التهذيب أَنه لغةٌ َرِديئَةٌ.

، َحَكاه سيبويه ، وفي لسان العرب عن األَصمعّي : أَْخبََرنِي ِعيَسى بن ُعَمَر أَنَّهُ َسِمَع  ُمِريبٌ  ، فهو ِريبَةٍ و َرْيبِ  األَْمُر : َصاَر َذا أََرابَ و

ُْم كانُوا يف َشكّ  ُمرِيب  )، وفي التنزيل العزيز  َرْيبِ  األَْمُر : َصاَر َذا أََرابَ و أَْمُره ، أََرابَنِي ُهَذْيالً تقول : ، قال ابن  َرْيبٍ  أَْي ِذي (4) (ِإَّنَّ

َر ِذْكرُ  ْيبِ  األَثِير : وقد تََكرَّ يبَةَ  وأَْوَهَمنِي (6)بَمْعنَى َشكََّكنِي  أََرابَنِيو (5)ُء الشَّيْ  َرابَنِي وهو بَمْعنَى الشَّّكِ َمَع التَُّهَمِة تقول : الرَّ بِه  الّرِ
فإِذا  (7)

َها ، أَْي َدْع َما يَُشكُّ فيِه إِلى  «يُِريبُكَ  إِلى ما الَ  يُِريبُكَ  َدْع َما»، وفي الحديث  (8)، بغَْيِر أَِلٍف  َرابَنِي اْستَْيقَْنتَه قْلَت : يُْرَوى بفَتْحِ اليَاِء وَضّمِ

ائِبِ  علَْيكَ »:  عنهماهللارضيَما اَل يَُشكُّ فِيِه. وفي حديث أَبِي بَْكٍر في َوِصيَتِِه ِلعَُمر  ائِبَ و ِمَن األُُموِر َوإِيَّاكَ  بالرَّ الَمْعنَى َعلَْيَك  «ِمْنَها الرَّ

ائِبِ  بالذي اَل ُشْبَهةَ فِيهِ  ائِبَ و ، َوإِيَّاكَ  (9)ِمن األَْلبَاِن ، وهو الّصافِي  كالرَّ ل ِمنْ  ِمْنَها : الرَّ  اللَّبنْ  َرابَ  أَي األَْمَر الذي فيه ُشْبَهةٌ وَكَدٌر ، فاألَوَّ

إَِذا َوقََع في الشَّّكِ  َراَب يَِريبُ  ، والثَّانِي ِمنْ  َرائِبٌ  فهو يَُروبُ 
 إَِذا بِهِ  اْستََرابَ و وتَْكَرُههُ  يَِريبُكَ  : َرأَْيَت ِمْنه ما يَِريبُنِي فالنٌ  َرابَنِيو ، (10)

ني ما يَُسوُءَها ويُْزِعُجنِي َما يُْزِعُجَها ، أَي يَُسوءُ  «يُِريبَُها َما يُِريبُنِي»:  عنهاهللارضيقَالَتْهُ ُهَذْيٌل ، وفي حديث فاطمةَ  ، يَِريبُه َرأَى ِمْنه َما

ض لَهُ ويُْزِعُجهُ  «ءٍ أََحٌد بَِشيْ  يَِريبُهُ  الَ »وفي حديِث الظَّْبيِ الَحاقِِف :   ، َكَشدَّاٍد : ُمْفِزٌع. َريَّابٌ  وأَْمرٌ  أَْي اَل يَتَعَرَّ

. فيِه : اْرتَابَ و  َشكَّ

ً  األَْمرُ  َرابَنِيو  ، أَي أَْدَخَل َعلَيَّ َشّراً َوَخْوفاً. يَِريبُنِي أَْمُره َرابَنِيو ، أَْي نَابَنِي وأََصابَنِي ، َرْيبا

 بِِه : اتََّهَمهُ. اْرتَابَ و

ُجلُ  أََرابَ  وفي التهذيب : ْيبُ و فالناً : اتََّهْمتُه ، كذا في التهذيب اْرتَْبتو إَِذا َجاَء بِتَُهَمٍة ، يُِريبُ  الرَّ قال اْبُن أَْحَمَر  ع كٌّ َمَع التَُّهَمِة ، و:شَ  الرَّ

: 

ِه  ــــــــــــِّ َت أُم يــــــــــــح ىت  أَتــــــــــــَ  بـــــــــــــَ ِه حــــــــــــَ اَر بــــــــــــِ  َفســــــــــــــــــــــــــَ

  
لــــــــَ    يــــــــمــــــــًا أبَِعــــــــح قــــــــِ بِ مــــــــُ رِ  الــــــــر يــــــــح اكــــــــِ َد األَفــــــــَ نــــــــح  عــــــــِ

  
َكهُ أُنَْيُف بن حكيم النَّْبَهانِّي في أُْرُجوَزتِه :  وقَْد َحرَّ

__________________ 
 .«أرانيب»وابألصر ( عن القاموس ا 1)
 ( اللسان : أتيته.2)
 .«وي  ثويب»( عن اللسان ا وابألصر 3)
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 .54( سورة سبب اآية 4)
 .«الشك»( عن النهاية ا وابألصر 5)
 ( زيد يف النهاية : وقير ارابين يف كذا أي شككين.6)
 ( النهاية : فيه.7)
 ( أنشد اهلرو  :8)

 أخـــــــــــــــــــو  الـــــــــــــــــــذي إن ربـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــا  إلـــــــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــه الن جـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــَت وإن عـــــــــــــــــات  أرب

  

 وقد تقدم يف املادة : أي إن أصبته حبادث قا  : أربت أي أو ت ا ومل حتق  عل  سبير املقاربة.

 ( زيد يف النهاية : الذي لي  فيه شبهة وال كدر.9)
 املشتبه منها.( زيد يف النهاية : أي عليك ابلصايف من األمور ودع 10)
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رَاِء  حـــــــــــح اَر ِبصـــــــــــــــــــــــــَ ِرف الـــــــــــد  عـــــــــــح رح تــــــــــــَ بح هـــــــــــَ   َريـــــــــــَ
  

َربح   ــــــــــطــــــــــ  م  ال اجــــــــــَ ــــــــــَ ب َداُ  الصــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــح ي َت غــــــــــَ ــــــــــح  ِإذح أَن

  
 ا.ويُعَدُّ ِمْن تََوابِعِ قَْلعَِة َمْسَوِر الُمْنتَاِب ، وهي قِاَلٌع َكثِيَرةٌ يَأْتِي ِذْكُر بعِضها في َمَحلِّهَ  : ِحْصٌن باليََمنِ  َرْيبٍ  بْيتُ وَ 

 : قَْريَةٌ باليََمِن ِمْن َمَخاِليِف قَْيَظاَن ِمْن أَْعَماِل ِذي ِجْبلَةَ ، قال األَعشى : أَْريَابُ و

نح وَ  ِر مــــــــــِ ًة  أَرحاَيبَ اِبلــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــح يـ ت  لــــــــــَ وح بــــــــــِ  لــــــــــَ

  
دُ   امـــــــــــــِ اِء جـــــــــــــَ

َ
َن املـــــــــــــ لـــــــــــــوٌج مـــــــــــــِ ثـــــــــــــح اَءَ  مـــــــــــــَ  جلـــــــــــــََ

  
 كذا في المعجم.

ْعِر. َرابٌ و  : َمْوِضع جاَء في الّشِ

ْيبُ و  .«هدج»بن َشِريٍق : َصاِحُب َهدَّاجٍ : فََرٍس لَهُ. َذَكَره الُمَصنِّف في  الرَّ

ْيبِ  وماِلُك بنُ   أََحُد الشُّعََراِء. الرَّ

 بن َربِيعَةَ بِن َعْوِف بِن ِهاَلل الفََزاِرّي ، قَيََّده الحافُظ. َرْيبُ و

 فصل الزاي
 ما سيأْتي فيقيد بالمعجمة.ويقال الزاء ك

ً  الِقْربَة ، كَمنَع زأَبَ  [زأب] ةٍ فقد االْزِدئَابُ و كاْزَدأَبَها َحَملَها ثُمَّ أَْقبََل بِها َسِريعاً ، : يَْزأَبُها َزأْبا  زأَبَ و .َزأَْبتَهُ  : االحتَِماُل. وكلُّ ما َحَمْلته بَمرَّ

ُجلُ   ْسَرَع في الَمْشيِ. قال :إِذا َحَمل ما يُِطيُق وأَ  اْزَدأَبَ و الرَّ

 الِقرحبََة مُث  َِش رَا ازحَدَأبَ و 
أْبُ و الِقْربَة وَزَعْبتُها ، وهو َحْملَُكها ُمْحتَِضناً. َزأَْبتُ و ةٍ َواِحَدة. (1)َء الَشيْ  تَْزأَبَ  أَنْ  : الزَّ  فَتَْحتَِملَه بَمرَّ

 َشِرَب ُشْرباً َشِديداً. الرُجل. إِذا زأَبَ و

ً  بِه َزأَْبتُ و وقَأَْبُت أَي َشِرْبُت. َزأَْبت وقال األَصمِعيُّ : اإِلبَِل : َساقَها. َزأَبَ و ه. َزأَبَ و ، (2) اْزَدأَْبتُهو ، َزأْبا  بِحْمله : َجرَّ

 الدهرُ  وقْد َزاَء بِهِ  بفتح فسكون جمع َزْوأَة. َزْوآت *ْصِحيف وَصَوابُه، أو هو تَ  َزأَبَه كغَُراٍب أَي اْنِقالٍب ، وقد ُزَؤابٍ  الدَّْهُر ذو قَْولُُهم :و

 اْنقَلَب. وقد َمرَّ في فَْصِل الَهْمَزة. يَُزوُء :

 عن ابن األَْعَرابّي ، وأَْنَشد : : القََواِريرُ  الّزآنِبُ  : [زأنب]

ا و  نـــــــــــَ نــــــــــــَ يــــــــــــح و عـــــــــــمٍّ عـــــــــــلـــــــــــ  َذاَ  بــــــــــــَ نـــــــــــُ  حنـــــــــــن بــــــــــــَ

  
بُ   ــــــــــــِ ــــــــــــُ ُ  َزآن اف ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ ٌة وتـ غحضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ ا ب ــــــــــــهــــــــــــَ ي ــــــــــــِ  ف

  
 ، أَو ُمقَّدر ، قَالَه َشْيُخنَا. ِزئْنَابٌ  َعلَى األَْفَصح ، ويقال : واِحُدها ال َواِحَد لََها

بَبُ  : [زبب] َكة الزَّ كذا قاله ابُن  وفي اإِلبِل : َكثَْرةُ َشعَِر الَوْجِه والعُثْنُوِن ، طوله ،و كثرةُ الشَّعَر َمْعَشر الناِس : فينا هوو الّزَغبُ و ، ُمَحرَّ

بَبُ  ِسيَده. وقيَل : بَبُ و َكثَْرةُ الشَّعر في األُذنَْين والحاِجبَْين ، وفي اإِلبِل : َكثَْرة َشعَر األُذُِن والعَْينَْين. في النّاس : الزَّ  أَيضاً : مصدر الزَّ

راَعْين والحاِجبَْين والعَْينَْين ، والَجْمعُ ، وهو َكثْرَ  األََزبّ  بُّ  ةُ َشعَِر الذِّ ً  . وقَدْ الزُّ . قال َشْيُخنَا : ُمْقتََضى اْصِطاَلِحِه أَن يَُكوَن َزبَّ يََزبُّ َزبِيبا

  على أَْفعَل والواِجُب َضْبُطهُ ، اْنتهى.َكَضَرب ، وهو َغْيُر َصَواٍب فإِنَّه ِمْن بَاب فَِرح بَدِليِل تَْحِريِك َمْصَدِرِه واإِلتْياِن بَِوْصِفهِ 

 ، قال :« نَفُورٌ  أََزبَّ  ُكلُّ »، وفي الَمثَل :  أََزبُّ  وبَعيرٌ  أََزبُّ  فَُهوَ 

ه  أََزب   اح كــــــــــــــبَنــــــــــــــ  بــــــــــــــَ كــــــــــــــِ نــــــــــــــح
َ

ا واملــــــــــــــ فــــــــــــــَ  الــــــــــــــقــــــــــــــَ

  
ضُ   َوقـــــــــــ  وحٌد مـــــــــــُ اِت عـــــــــــَ يـــــــــــّ رَانـــــــــــِ رحصـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــ 

  
يُح نَفََر ، قال الُكَمْيُت : األََزبُّ  وال يكاد يَُكون  إِال نَفُوراً ، ألَنه يَْنبُُت على حاِجبَْيه ُشعَْيَراٌت ، فإِذا َضَربَتْهُ ، الّرِ



1025 

 

اج  جــــــــــــــــَ واِت الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ وحاَنَ  يف هــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  بـ

  
ا   ــــــــــــهــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ُك ف ــــــــــــَ مح ت ــــــــــــَ ل ــــــــــــَ ورَا اأَلَزب  فـ فــــــــــــُ ــــــــــــ  ــــــــــــنـ  ال

  
ّي.  على ما رواه اْبُن بَّرِ

بَبِ  وهو َمجاٌز مأُْخوذٌ من للغُُروب َدنَتْ  : َزبًّا الشَّْمسُ  َزبَّتِ و  .َزبَّبَتْ وَ  َكأََزبَّت ؛ ألَنَّها تَتَواَرى َكَما يَتََواَرى لَْوُن العُْضِو بالشَّعَر الزَّ

 .فاْزَدبَّتْ  إِلى رأِْسها َمألََها : َزبًّا الِقْربَةَ ، كمدَّ  َزبَّ  قَدْ و

 َكثِيُر النَّبَاِت. (3) : ُمْخِصبٌ  أََزبُّ  َعامٌ  من الَمَجاِز :و

 وقد تَقَدَّم ما يَتَعَلَُّق به في : ِمْن أَْسَماء الشَّيَاِطين األََزبُّ و

__________________ 
 [.صوابه]ابلقاموس : بدون واو العطف  (*)
 ( اللسان : شيئاً فتحمله.1)
 ( عن اللسان ا وابألصر : وازوأبته.2)
 واللسان والصحاح ا ويف األساس ا خصيب.( كذا ابألصر 3)
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َزة. راً  َعبحِد   وِمنحُه َحِديثُ  َحرحِف اهلَمح ر عل   أَن ه ا َأوَرَدُه ابن األَِثري يف النَِّهايَة ُمَطو الً  بِن الز َبريح خُمحَتصــــَ ابلَفتحح و وز الَكســــح
َان ا فَبَخَذ الس وحطَ  االبتداِء. قا  : َرُجٌر  ؟أََزب   ا قا  : َوَما أََزب   فقا  : ؟ فَبَله ا فقا  : َمنح أَنحتَوَجَد َرُجالً طُولُه ِشربح

َعُه يف رَأحس وحَط فـََوضــــــَ ترت وَهَرَب. َحىّت اَبَص ا أََزب   من اجِلّن ا فـََقَلب الســــــ  َعةِ  ويف حديث َأي اســــــح يحطَاٌن  بـَيـح الَعَقَبِة ُهَو شــــــَ
ه ِطي  ا ُ َدٌِّث ا لَِض منه  َزبـحَزبٍ  ي ة ا كما يف النهاية. وأَبُو نـَُعيم  مُد بُن َعِليِّ بحنوقير : هو حَ  الَعَقَبة ا أََزب   الح الَواســـــــِ

لِفي  يف واِسرت ا وذكره يف اأَلرحبَعا.  السِّ
بَّاءُ و ٌ  .(1)بَِشعَِرَها  : االْستُ  الزَّ : َكثِيَرة َشعَر الحاِجبَْين والذراعين واليََدْين  َزبّاءُ  وامرأَة

 : َكثِيَرةُ الشَّعَِر. َزبَّاءُ  وأُذُنٌ  .(2)

بّاءُ و  ءِ جاَء بالشَّْعَرا» ، كما قالوا : َشْعَراُء ، ومْنه المثَل : َزبَّاءُ  الُمْنَكَرةُ ، وهو أَْيضاً َمَجاز ، يقال : داِهيَةٌ  من الدَّواِهي : الشَِّديَدةُ  الزَّ

بَّاءِ و . « الزَّ أُْلِقيَْت َعلَى  (3)َذاُت َوبَر أَْعيَت قائَِدها وسائِقَها ، لو  َزبّاءُ  وفي َحِديِث الشَّْعبّي أَنه ُسئَِل َعْن َمْسأَلٍة ، فقال :»أَورَدهُ الَمْيَدنِيُّ

د  ٍء ، كأَّن الناس لم يأْنَُسوا بهذه ِكلَة ، َشبََّهها بالنَّاقَِة النَّفُوِر من كل شيأََراَد أَنّها َصْعبَة ُمشْ «. ْعَضلَت بِِهمألَ  وسلمعليههللاصلىأَْصحاِب ُمَحمَّ

 المْسأَلَة ولَْم يَْعِرفُوها.

بَّاءُ و يَت الفَُرات ، َشاِطئِ  د على : الزَّ اَغانِيُّ ، ُسمَّ بّاءِ  نقله الصَّ  قَاتِلِة َجِذيَمة. بالزَّ

بَّاءو  نَقَلَه الصاَغانِّي. فرُس األَُصْيِدف الطائيّ  : الزَّ

اَغانِّي ، وهي قَبِيلَة من تَِميم. َوَماٌء أَْيضاً من ِميَاه أَبي بَْكِر بِن ِكاَلٍب في َجانِِب َضِريَّةَ. َماَءةٌ ِلُطَهيَّةَ و  نقله الصَّ

بَّاءُ و وِميَِّة ، تَُمّد وتُْقَصر  الزَّ لُقِّبَْت بها لكثَْرة َشعَرها ؛ ألَنَّها كان لها  من ُملُوك الطَّوائف ،َمِلَكةُ الَجزيرة ، وتُعَّد  ، وهي (4): اسم الملكة الرُّ

بَّاءُ  َشعَر إِذا أَرسلَتْه َغطَّى بََدنَها ُكلَّه ، فَِقيَل لها ِلْلَكثِير الشَّعَر ، واختلَفُوا في اسمها ، فقيل : باِرَعةُ ، وِقيَل : نَابِلَةُ ،  األََزبِّ  ، كأَنَّه تأْنِيثُ  الزَّ

ه وقَتَله ، وقامت هي وقيل : َمْيُسوُن ، وهي بنُت َعْمرو بن الظَِّرب أَحِد أَْشراِف العرب وُحَكَمائِهم ، خدَعه َجِذيمةُ األَْبَرُش وأَخذ عليه ُمْلكَ 

َمْخَشِرّي ، كذا قاله بأَخذ ثَأِْره ، في قِصَّة  َشْيُخنا. َمْشُهوَرة ُمْشتَِملٍَة على أَْمثَاٍل َكثِيرةٍ لها ولقَِصيِر بْن َسْعد ، أَوَرَدَها الَمْيَدانِّي والزَّ

 يَْهُجو َجِريراً : ْبِن يَْربُوعٍ ، وفي لسان العََرب : هي ُشْعبَةُ َماٍء لبَنِي ُكلَْيب. قال َغسَّاٌن السَِّليِطيُّ  ماَءةٌ ِلبَنِي َسِليطو

ا  هـــــــــــَ فـــــــــــَ الـــــــــــَ ؤحَم حـــــــــــَ ٌب فـــــــــــِإن  الـــــــــــلـــــــــــ  يـــــــــــح لـــــــــــَ ا كـــــــــــُ  أَمـــــــــــ 

  
ِة   لـــــــــَ فـــــــــح ءمـــــــــا ســـــــــــــــــــــــاَ  يف حـــــــــَ (5)َواِديـــــــــهـــــــــا  الـــــــــز اب 

 

  
بَّاءُ و ْعفُوقة. َعْيٌن باْليََماَمة : الزَّ  منها َشِرب الِحْضِرَمةُ والصَّ

بَّاءُ و بُّ و .إِليه أُْهِدينَ  لَقَائحَ  َعْشرُ  وُهنَّ  ، وسلمعليههللاصلى: أَحُد ِلقَاح َرُسوِل هللا  الزَّ بلُغَِة أَْهِل اليََمن ، أَي ُمْطلَقاً. وفي فقه  بالضم : الذََّكرُ  الزُّ

بُّ  اللغة ألَبي َمْنُصوٍر الثَّعَاِلبِّيِ في تقسيم الذُّكوِر : بّي  الزُّ قَالَه ابن ُدَرْيد ، وقال : إِنَّه َعَربِيٌّ َصِحيٌح ،  َخاصٌّ باإِلْنَسان ُهوَ  أَو ، (6)للصَّ

 وأَْنَشد :

ُه  بـــــــــــــــــ  تح ابهلِل ال ُأحـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ دح حـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــَ

  
َر   اُه وَقصـــــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــح اَ  ُخصـــــــــــــــــــــــــــــح هُ َأنح طـــــــــــــــَ  زُبـــــــــــــــ 

  
بُّ  وفي التَّْهِذيب : بّي بلُغَة اليمن ، وفي الِمْصباح : تصِغيره الزُّ ، َعلَى  ُزبَْيبَة ، َعلَى الِقيَاس ، وربّما َدَخلَتْه الهاُء فَِقيل ُزبَْيب : ذكر الصَّ

 َمْعنَى أَنَّه قِْطعَة من البََدن ، فَاْلهاُء للتَّأْنِيِث.

 واألَِخيُر من النوادر. محّركةً  َزبَبَةٌ وَ  أَْزبَابٌ و أَُزبُّ  ج

بُّ او د لُكَراع ، وأَْنشد الَخِليُل : أَو ُمقَدَُّمها يََمانِية اللِّْحيَةُ  : لزُّ  عند بَعض أَْهل اليََمن ، ومثْله في كتاب المجرَّ

ٍَة  ربح عــــــــــَ ِ بــــــــــِ اح تــــــــــَ مــــــــــَ جــــــــــح وُع ا ــــــــــَ فــــــــــاضــــــــــــــــــــــــت ُدمــــــــــُ  فــــــــــَ

  
 يف املـــــــــاِء غـــــــــامـــــــــِ ُ  الـــــــــز ب  حـــــــــىت   الـــــــــز بِّ عـــــــــلـــــــــ   

  
 وِمثْلُه في ِشفاء الغَِليل.
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بُّ  قِيَل :و َشِمر :قال   بِلُغَِة أَْهِل اليََمِن. األَْنفُ  : الزُّ

 القاِضي : من ُعيُوب الَمبِيع ، فَسَّره الفُقََهاُء بِما يَقَع ثََمُرهُ َسِريعاً ، قاله َشْيُخنَا. ُزبُّ و

__________________ 
 ( اللسان : لشعرها.1)
 ( األساس : واجلسد.2)
 عنها أصحاب.( النهاية : لو سئر 3)
 ( اللسان : مُيّد ويُقصُر.4)
 .«حلفة»( عن معجم البلدان ا وابألصر 5)
 .«للظيب»( وابألصر 6)
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بُّ و . (1): تَْمٌر من تُُموِر  الزُّ  البَْصرة ، ذكره الَمْيَدانِيُّ

 الشََّمْقَمِق : [أَبي]ُربَاحٍ ، وَرَد في قَْول  ُزبُّ و

ه  يـــــــــنـــــــــِ اُح ميـــــــــَِ وســـــــــــــــــــــــَ  لـــــــــََ ي ِإىل مـــــــــُ يـــــــــعـــــــــِ فـــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــَ

  
رِ و   ُب امــــــــِ احِ َحســــــــــــــــــــــح مــــــــَ ض ِبســــــــــــــــــــــَ افــــــــِ  ٍء مــــــــن شــــــــــــــــــــــَ

  

ه و  لـــــــَ ـــــنـــــــاُس َأكـــــح ي ال هـــــِ ـــــَ ت ٌر َيشـــــــــــــــــــح عـــــح رَِي شـــــــــــــــــــِ عـــــح  شـــــــــــــــــــِ

  
ُزبِّ ُراَبحِ   ُد بـــــــــــــِ ـــــــــــــح هـــــــــــــَ  زُب ـــــــــــــَ تـ مـــــــــــــا ُيشـــــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــَ

  
تُه في ِكتَاِب األَمثَاِل.  وقِصَّ

بيبُ و بِيبَ  قال أَبو حنيفة : واستَْعَمل أَْعرابيُّ ِمن أَْعَراب السََّراةِ و .َزبِيبَة اِحَدتُهأَي يابِسه ، َمْعُروٌف. و : َذاِوي الِعنَب الزَّ فقال  التِّين ، في الزَّ

بيب شديُد السََّواِد َجيِّد (2): الفَْيلََحانِّي : تين  بِيبَ  التيُن ، عن أَبي حنيفة أَيضاً. وبهذا سقط قَْوُل َشْيخنا ؛ ألَنَّ  َزبَّبَ  يعني يَابَِسه. وقد (3) للزَّ  الزَّ

 قَْبَل أَن يَتََحْصَرم. تََزبَّبَ  . ومن المجاز قَْولُُهم :َزبَّبَه تَْزبِيباً فَتََزبَّبَ وَ  أَي العنَب والتِّين أََزبَّهُ  قدو إِنَّما يُْعَرف من الِعنَِب فَقَط ،

بيب أَي إِلى بَْيِعهو ْنعَانِّي. نُِسَب إِبراهيم ْبُن َعْبِد هللِا العَْسِكريُّ  الزَّ د ْبِن َعْبِد األَْعلَى الصَّ وعْبُد هللِا بُن إِبراهيَم  أَبُو الُحَسْين ، يَْرِوي عن ُمَحمَّ

ار ، َسِمع الَحَسَن ْبَن َعلََوْيِه والِفْريَابِّي  ْبِن َجْعفَر  ، وعنه البَْرَمِكّي.بِن بيَّاٍن البَْغَداِدّي البزَّ

اِوي عن ُمَحّمد ْبِن َشِريك ،و د السُّكَِّريّ  أَبُو نُعَْيم الرَّ بِيبِيُّون ، وعنه َسْهُل بُن ُمَحمَّ ثُوَن الزَّ األَِخيُر عن  وَعِليُّ بن ُعَمَر السََّمْرقَْنِديُّ ، الُمَحّدِ

د بِن الفَْضِل ا بِيبِيُّ  لطَّْلِحيُّ الُمْستَْغِفرّي. وفَاتَه الَحَسُن بُن ُمَحمَّ  أَُخو إِسماعيَل ، سمع ابَن َمْنَده ، نقله السَّْمعَانِّي. الزَّ

 ومنه قَْولُه : َزبَُد الَماِء. : الّزبِيبُ و

 الز بِيبُ َحىت  ِإذا َتَكش ف 
بيبُ و  نقله الّصاَغانِّي. السُّمُّ في فم الحيَّة : الزَّ

ومن المجاز :  ُمْكثِِر الَكاَلم. (4) في فَم تخرج َوَزبََدةٌ  كالعَْرفَة. قَْرَحةٌ تخرُج في اليَدِ  وهي بهاءٍ  ، َزبِيبَةٌ  من المجاز : خرَجت على يِدهو

ُجل ، وتَكلَّم فاُلٌن َحتَّى َزبَّبَ  وقَدْ  في ِشْدقيه. َزبََدتان : َزِبيبَتَانِ  َغِضَب فَثَار له بَ  َزبَّبَ  فَُم الرَّ  ُد عليهما.ِشْدقاه أَي خرج الزَّ

بِيبَةُ و اِمغَْيِن ، الزَّ يِق في الصَّ يقِ  َزبَّبَ و ؛ اجتماُع الّرِ يق في صاِمغَْيِهما ، واسُم ذلك الّرِ بِيبَتَان ِشْدقَاهُ : اجتمع الّرِ عند ] فَُمه َزبَّبَ  قَدْ و ، الزَّ

 اللِّساَن ، يَْعنِي ِريقاً يابِساً.عند ُمْلتَقَى َشفَتَْيه مما يَِلي  َزبِيبَتَين إِذا َرأَْيَت له (5) [الغَْيظِ 

بِيبَتَان أَيضاً أَي هماو بِيتَْين. وفي الَحِديث  نُْقَطتَان َسْوَداَوان فَْوَق َعْينَيِ الَحيَّة ، الّزِ يَْوَم الِقيَاَمة  (6)ُء َكْنُز أََحِدكم يَِجي»ومنه الَحيَّةُ ذو الزَّ

بِيبَةُ  بَْيد : وهو أَْوَحُش ما يكون من الَحيَّاِت وأَْخبَثُه. قال ابن األَثِيِر :قال أَبو عُ « َزبِيبَتَان ُشَجاعاً أَْقَرَع له : نُْكتَةٌ سوداُء فوق َعْيِن الَحيَّة ،  الزَّ

 هما نُْقَطتَان تَْكتَنِفَاِن فَاَها ، وقِيل : هما َزبََدتان في ِشْدقَْيها. (7):  [قيلو ]

بِيبَتَانو أْس كالقَْرنَْيِن ، وقيل : نَابَاِن يَْخُرَجان من الفَم ، وقيل غيُر ذلك كما نَقَلَ كَ  الَكْلب فوق َعْينَيِ  الزَّ ه أَْهُل َزنََمتَيِ البَِعيِر أَو لَْحَمتَان في الرَّ

 الغَِريب وأَورده شيخنا في الحية.

 الرجُل إِذا اْمتأَلَ َغْيظاً ، قاله َشِمر. تََزبَّبَ و : التََّزبُُّد في الكالم ، التََّزبُّبُ و

 ِشْدقاَي ، قال الراجز : (8) تَزبَّبَ  وُرِوي عن أُّمِ َغْيالَن اْبنَِة َجِريٍر أَنَّها قالت : ُربَّما أَنشدُت أَبِي َحتَّى

بَ ِإيّنِ ِإذا مــــــــــــــــــــــا  َداُ   َزبــــــــــــــــــــــ   اأَلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
اَل ُ و   قـــــــــــــــــح اُج والـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــَ ر الضـــــــــــــــــــــــــــــــِّ ثـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــَ

  

 ِمرحَجٌم ود ا ُ  ثـَبحُت اجلََنانِ 
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بَابُ و  قال الحارُث بن ِحلَِّزةَ : (9) كَسَحاب : فأٌْر َعِظيٌم أََصمُّ  الزَّ

ُم و  ٌر  َزاَببٌ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
دا  ُض اآَذاُن َرعـــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــــَ  ال َتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ْعد ؛ ألَنَُّهم ُصمٌّ ُطْرٌش.  بِاَل َشعَر. هو الشَّعَر أَو َحَسن أَْحَمرُ  هو فأْرٌ  أَو أَي ال تسَمْع آذانُهم صوَت الرَّ

__________________ 
 ( ابألصر : مثر من مثور وما أثبتناه عن أمثا  امليداين.1)
 وما أثبتناه عن اللسان.« الفيجالين با»( ابألصر : 2)
 ( اللسان : الزبيب.3)
 ( يف القاموس : شد .4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 اللسان : أحدهم.( كذا ابألصر والنهاية ا ويف 6)
 ( زايدة عن النهاية.7)
 ( اللسان : يتزبب.8)
 .«فبر عظيم أمحر»ويف اللسان : « فبرة صماء»ويف الصحاح : زاببة : « فبر أصم»( يف اللسان : 9)
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ً  ، وفِيها َطَرٌش ، ويُْجَمعُ  َزبَابَةٌ  ويَُشبَّه به الجاهل واِحَدتُه ،« َزبَابَة أَْسَرُق ِمنْ »والعََرُب تَْضِرُب بها الَمثَل فتَقُوُل :   . وقِيَل :َزبَابَاتو َزبَابا

بَابُ   : َضْرُب من الُجَرِذ ِعَظاٌم ، وأَْنشَد : الزَّ

 َزاَبابَوثـحَبَة ُسرحُعوٍب رََأ  
م هللا َوْجَههـ  ، أَي َرأَى ُجَرذاً َضْخماً. وفي حديِث َعِليّ  (1)السُّْرُعوُب : ابُن ُعْرس   إِذاً ِمثُْل الَِّذي أَنَا وهللاِ »ـ  َكرَّ

َزبَاِب  أُِحيَط بها فقيل : (2)

 كأَنَّهم يُؤنُِسونَها بذلك. «َزبَاب

بُع تَُخاَدُع عن َحتِْفها. بَابُ و المعنى : ال أَكوُن مثل الضَّ  .(4)، لَعَلَّها تأُْكلُه كما تأُْكُل الُجَرَذ  (3)ِجْنس من الفَأِْر ال تَْسَمع  : الزَّ

ُهما. وإِيّاهُ َعنَى الفََرْزَدُق بقوله : أَُخو األَْشَهب ، وهو ْيلَةَ الشَّاِعربُن ُرمَ  َزبَابُ و  أَبُوُهما ثَْوٌر ، وُرَمْيلَةُ أُمُّ

لـــــــــــــَ   بــــــــــــــح َوَة ا ـــــــــــــُ ا َدعـــــــــــــح  وقـــــــــــــد رََأ   َزاَببٌ َدعـــــــــــــَ

  
ا  َزعـــــــــــَ َزعـــــــــــح تــــــــــــَ ا فــــــــــــَ نـــــــــــَ ز وا الـــــــــــقـــــــــــَ ٍن هـــــــــــَ طـــــــــــَ يِن قـــــــــــَ  بـــــــــــَ

  
 وضبطه الحافُِظ كَشدَّاِد.

ُعبَْيُد هللِا وُدَجْيٌن  من بني تَميم ، له ِوفَاَدةٌ ، كان ينزل بَطِريق َمكَّةَ ، روى عنه بَنَّوه : َصَحابِيٌّ َعْنبَِريّ  بن َعْمرو َكُزبَْيٍر : ابُن ثَْعلَبَةَ  ُزبَْيبو

 وولََداُهما ُشعَْيُث بُن ُعبَْيِد هللا والعدون بن ُدَجْين ، كذا في المعجم.

ار ابِن ُشعَْيث ، َرَوى عن آبائه وعنه محمد بن صالح النَّْرِسيّ قلت : وأَخذ عن ُشعَ   .ْيث هذا أَبُو َسلََمة النَّبُوَذِكّي وَحِفيُده َسِعيُد بن َعمَّ

. َكُزبَْير ُزبَْيب عبُد هللِا بنُ و ي التَّْبِصيِر : بل إِلى قَْريَة باليمن ، روى َمْعمر عن رجل عنه. حديثُه ُمْرَسل ، قال الحافظ ف تابِِعيٌّ َجنَِديٌّ

َحابة   ، قلت : وروى عنه كثير بن عطاء. (5)ُمْختَلٌَف في ُصْحبَتِِه. قلُت : ولذا ذكره ابن فَْهد في ُمْعَجم الصَّ

بّابُ و بِيبِيّ  كَشّداٍد : بائعُ  الزَّ بِيب َكالزَّ وَحِفيَدتُه َصِفيَّةُ بنُت ُجْنَدِب ْبِن  في بني َعاِمر بن َصْعَصعَةَ ، نََسبُه َزبَّابٍ  وُحَجْيُر بنُ  وقد تقدم. ، الزَّ

بَّابُ  وَعِليُّ بُن إِْبَراِهيمَ  أُمُّ الَحاِرث ْبِن َعْبِد الُمطَِّلب ْبِن َهاِشم. (6)ُحَجْير  ثٌ  الزَّ عن عمر بن علك الَمْرَوِزّي ، وعنه أَبُو ُزْرعة َرْوح  : ُمَحّدِ

 بُن محمد.

بِيبِيَّةُ و بِيبِيُّ  كذا في النسخ ، والصواب ابن أَبي طالب  ، منها أَبُو بَْكر َعْبُد هللا ْبُن َطاِلب ،: َمَحلَّةٌ ببَْغَدادَ  الزَّ  البَْغَداِدّي المحّدِث عن شهدة. الزَّ

د بِن ِزبِيبَى اْبنِ  ُمَحّمِد ْبِن َعِلّيِ بن أَبي َطاِلب أَبي الفَْضل بكسر الّزاي والبَاء األُولَى : َجدُّ  ِزبِيبَىوَ  بِيبِّيِ  ُمَحمَّ ثِ  الّزِ َسمع أَبا َعِلّي  الُمَحّدِ

ترجمه أَبُو الفتح البندارّي ترجمة واسعة في الذَّْيل على تاريخ بغداد ، وهو  511الَحَسن ْبن َعِلّي بن الُمذِهب التَّميمّي القطيعّي ، تُُوفَِّي سنة 

ث ، َرَوى عن القَاِضي أَبي القَاِسم التَّنُوِخّي وغيره. (7)دي ، وولده ذو الشََّرفَْين أَبو طالب الُحَسْين بن محمد عن  ُمَحّدِ

بِيبِيُّ و بِيبِ  ِمنَ  الُمتََّخذُ  بالفَتْح : النَِّقيعُ  الزَّ  نقله الصاغاني. الزَّ

ْبَزبُ و نَّْور الزَّ ْبيَا : دابَّةٌ كالّسِ اَغانِّي ، ذكرهُ ابن األَثِيِر في الَكاِمل في حوادث سنة تأُْخذُ الّصِ وهو َحيَواٌن أَْبلَُق  304ن من الُمُهوِد ، نقله الصَّ

ْجلَْين ، كذا في حياة الحيوان.  بَسَواٍد قَِصيُر اليََدْيِن والّرِ

ْبَزبُ و  َضْرٌب من السُّفُن. : الزَّ

 ِكاَلُهما َعن أَِبي َعْمرو. َزَم في الَحْرب ،اْنهَ  إِذا َزْبَزبَ  َغِضب ، أَو إِذا َزْبَزبَ وَ 

ٍث : الَكثِيُر المال ، الُمَزبِّبُ و . كالُمِزبِّ  ، كُمَحّدِ ّمِ  ، بالضَّ

 ، إِذا كثرت أَموالُهم وَكثُروا هم. ُمِزبُّون ويقال : آُل فالن

ْحمن ْبنُ و َواُب ، تابِِعّي ، عن ابن ُعَمر.وفي نسخة شيخنا كُجَهْينَة ، واألَوَّ  كَحبِيبَة َزبِيبَةَ  َعْبد الرَّ  ُل الصَّ

بَّاَوانو  : َرْوَضتَان آلل َعْبِد هللِا بِن عامر بن ُكَرْيٍز ، الزَّ
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__________________ 
 (.مادة عرس)بضم العا ا والصواب كسر العا كما يف القاموس واللسان  (زبب)( كذا ابألصر واللسان 1)
 ( النهاية : الجي.2)
 ( النهاية : ال يسمض.3)
 ( النهاية : اجلراد.4)
 ( قا  ابن األثري يف أسد الغابة : ذكر يف الصحابة ا وال يصح.5)
رائب بن حبيب بن ســــواءة. ويف مجهرة الكليب : صــــفية أو ألاء وفيه : صــــفية بنت جنيدب بن حجري بن  90/  1( عن أنســــاب االشــــراف 6)

 ... بنت جنيدب بن ُجحري
 .183/  12سنة وفيه : الزينيب بد  الزبييب. وانظر البداية والنهاية  92كما يف العرب ا وله   512( تويف سنة 7)
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ِديَِة ويقا  : ابن ا َنحظَِلي ة : وتلك مبََهبِّ الشـــــما  من النَِّباج عن ميَِاِ  َرة من َمِغي  َأوح ِعد ِإىل َمك َة من َطرِي  الَبصـــــح ُصـــــح
 امل

 ِحل ِة النَِّباج.
 : بَْطن. َزبِيبَة وبَنُو

َملَه. قال : حَ  اْزَدبَّهو الِحْمَل وَزأَبَهُ  َزبَّ  لم يَصِرْفه. ويقال : َزبّ  : اسم ، فمن جعل ذلك فَعّاال من زبن َصَرفَه ، وَمْن َجعَلَه فَْعاَلن ِمنْ  َزبّانو

 : (1)الشَّاعر 

ِذراً  َزاّبنهـــــــــــــجـــــــــــــوُت  تـــــــــــــَ عـــــــــــــح ئـــــــــــــُت مـــــــــــــُ  مث جـــــــــــــِ

  
و   جـــــــــــــح ُج ومل أَدَِع  َزاّبنمـــــــــــــن هـــــــــــــَ (2)مل َأهـــــــــــــح

 

  
 بن قَْسور الكلفّي : صحابّي له حديث واه ، قاله الدَّارقُْطنِّي ، وضبطه عبد الغنّي بن سعيد ، ويحيى بن الطحان بالراء بدل النون. َزبَّانو

بابّي كُزبَْير : شاعٌر إِسالِمّي. ُزبَْيبٌ و ْحمن ْبِن َسُمرة. َزبِيبَةُ و الّضِ  : أُمُّ َعْنتََرةِ العَْبِسّيِ وَجّدةُ َعْبِد الرَّ

 اسُم َمْوِضع بالحجاز ، كذا في ُمْختََصر الَمراِصد. َزبّانو

 ونِْهيَاُز باب بالضم : ما آِن ِلبَنِي ِكالب.

 في نواحي ُخناصرة تجاه دير إِسحاق ، نقلته من تاريخ ابن العديم. الزبيب ودير

ِم ، أَي َكِلَمةً ، ُزْجبَةً  ما سمعُت له : [زجب]  أَهمله الجماعة ، وسيَأْتِي له في َزَجم وَزَحَن مثُل َذِلك. ، بالضَّ

 إِليَّ ، إِذا تََدانَْينَا. قال األَْزَهِرّي : زَحبَ و إِلى فاَُلن ، َزَحْبتُ  يقال : َدنَا. أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد : أَي إِلَْيِه كَدفَع. َزَحبَ  : [زحب]

 .(3)بمعنى َزَحَف ، قال : ولعلها لُغَةٌ ، قال : وال أَحفَُظها ِلغَْيِره  َزَحبَ 

ْخبَاءُ  : [زخب] ْلبَةُ َعلَى السَّْير ، بالخاء المعجمة ، أَهَملَه الَجْوَهريُّ ، وهي الزَّ  رواه ثَْعلٌَب َعِن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، كذا في اللسان. الناقةُ الصُّ

ْخُزبُّ  : [زخزب] وبخاء معجمة ، رواه أَبو ُعبَْيد في ِكتَابه ، وجاَء به في َحِديٍث َمْرفُوعٍ كما َسيَأْتي ، قال : وهذا هو  (4) ، بالضم الزُّ

 ِجْسُمه واْشتَدَّ لَْحُمه ، وقيل :من أَْواَلِد اإِلبِل الذي قَْد َغلُظ  وتَْشِديد البَاء : الغَِليظُ  ُمَشدََّدتَْين وبَِزاَءْين الصحيح ، والحاُء عندنا تَْصِحيف ،

 القَِويُّ الشديُد اللَّْحِم.

هو »ُسئِل عن الفََرع وَذْبِحه ، فقال :  وسلمعليههللاصلىوفي الَحِديِث : أَنَّهُ  (5) [لحمه]يقال : َصاَر َولَُد النَّاقَِة ُزْخُربّاً إِذا َغلَُظ ِجْسُمه واْشتَدَّ 

ً  تَّى يَُكوَن ابَن َمَخاٍض أَو ابَن لَبُونَحقٌّ ، وألَْن تَتُْرَكه حَ  أَوُل ما تَِلده النَّاقَة ، كانوا  الفََرُع : «َء إِناَءك وتَُولِّه ناقَتَك.خيٌر مْن أَْن تُْكِفى ُزْخُزبّا

ه ، فتُكبَّ إِنَاَءك الذي كنت يَْذبَُحونَه آلِلَهتِهم ، فكره ذلك ، وقال : ألَْن تَتُْرَكه َحتَّى يَْكبر ويُْنتَفَع بلَْحِمه خيٌر من أَنَّ  ك تَْذبَحه فيَْنقَطَع لَبَُن أُّمِ

 تَْحلُُب فيه وتجعل نَاقَتََك َواِلَهةً بِفَْقِد َولَِدَها.

ا عن أَبي َماِلك ، وذكر هذ إِذا َكاَن يَْهَزأُ بالنَّاِس ، أَهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال ابن ُدَرْيد : للفاِعل ، بالخاء الُمْعَجمة ُمَزْخِلبٌ  َرُجلٌ  : [زخلب]

 أَيضاً عن َمْكَوَزةَ األَْعَرابِّيِ.

ْدبُ  : [زدب] اَغانِيُّ : هو بالَكْسرِ  الّزِ  وهي األَْنِصبَاُء ، وهو َغِريٌب. األَْزَدابُ  النَِّصيُب ج أَهمله الجوهِريُّ وَصاِحُب اللِّسان ، وقال الصَّ

َذابِيَةُ  : [زذب] اَغانِيُّ : ُهمُ  كثَمانِيَةٍ  الزَّ قال شيُخنا : ُهَو ِمْن َمادَّةِ ما قَْبلَه كما  أَهُل بَْيٍت باْليََماَمِة. أَهمله الجوهريُّ وَصاِحُب اللِّسان ، وقال الصَّ

 هو ظاهر ، فال معنى إِلْفراِده بالتَّْرَجَمة كما اَل يَْخفَى.

ه على قلت : وهذا بناء على أَنَّه بالّدال المهملة بَْعَد الزَّ  اي ، ولَْيَس َكَذلك ، بل هو بالذَّال الُمْعَجَمة كما في نُْسَختِنا وفي غير نَُسخ ، فال يتََوجَّ

 الُمَؤلِّف ما قاله َشْيخنا كما اَل يَْخفَى.

ْربُ  : [زرب] ِريبَةُ و .ُزُروبٌ  فِيهما جو في األَِخيرِ  : الَمْدَخُل. وَمْوِضُع الغَنَِم ، ويُْكَسرُ  الزَّ  َحِظيرةَ للغَنَم من:  الزَّ

__________________ 
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 .«قوله قا  الشاعر اخل هذا متعل  بقوله وزابن اسم اخل فكان حقه أن يذكر ِبانبه»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 وت وجئت بضم التاء.قوله مل أهُج ومل أدع الذي يف كتب النحو ومل هتُج ومل تدع وعل  ما يف الشارح يقرأ هج»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
ُزُب : الذي قوي واشتد.« زحزب»( بعدها يف اللسان ترجم مادة 3)  الز حح

 األزهري : رو  أبو عبيد هذا ا رف يف كتابه ابخلاء ا زخزب ا وجاء به يف حديث مرفوع ا وهو الزخزب للحوار الذي قد عمر ا واشتد  مه.
 قا  : وهذا هو الصحيح ا وا اء عندان تصحيف.

 ( يف الصحاح : الزخرب.4)
 ( زايدة عن الصحاح واللسان.5)
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ب ا وهو جَمَاٌز ا ألَن ُه مبحُخوٌذ من َخُر. الز رحب َخشــــَ َدح
 الز رِيَبةُ و  الز رحبُ و  ِإذا َدَخَر فيه. الز رحِب انحزِرَاابً  يف انـحَزَربَ و  ال ِذي هو امل
َحاِح : يد. ويف الصــــ  ُمن ِفيَها لِلصــــ  اِئُد َيكح ُر حَيحَتِفُرَها الصــــ  اِئِد ا : الز رحبُ  : بِئـح َُة الصــــ  الصــــاِئُد يف  انـحَزَربَ و  فيهما. كالز رِيَبةِ   ُقرتح

َتِِه : َدَخَر. قا  ذو الر م ِة :  ُقرتح
ٌص و  نـــــــــــِ تـــــــــــَ قـــــــــــح َن مـــــــــــُ ال  نح جـــــــــــَ ِر مـــــــــــِ ائـــــــــــِ مـــــــــــَ  ابلشـــــــــــــــــــــــــ 

  
ص   خـــــــح ي  الشـــــــــــــــــــــ  فـــــــِ يـــــــاِب خـــــــَ ـــــــِّ ـــــــث َزِربَرذحُ  ال ـــــــح نـ (1)مـــــــُ

 

  
ن : قَبِيلَة.  وَجالَّ

ْربُ و اِمي. قَاَل ُرْؤبَةُ : الزَّ  : قُتَْرةُ الرَّ

 (2)لو مَيحَضُغ َشرحايً ما َبَص   الز رحبِ يف 
ْربُ و ِريبَةِ  بَناءُ  : الزَّ ً أَ  الغَنَم َزَرْبتُ  أَي الحظيرة ِمْن َخشب ، وقد لْلغَنَمِ  الزَّ  .ْزُربُها َزْربا

ِريبَة وفي بعض النسخ : وبَنَات  : الغَنَم. الزَّ

 في لسان العرب في َرَجِز َكْعب :

 َ  والَكِنيفِ  الز رحبِ تِبيُت َباح
 بالَكإَلِ والَمْرَعى.تُْكَسر َزاُؤه وتُْفتَح. والَكنِيُف : الموضُع السَّاتِر ، يُِريد أَنها تُْعلَُف في الَحَظائِِر والبُيُوِت ال 

ْربو ْريَابُ و َسال. إَِذا َكَسِمعَ  الماُء وَسِربَ  َزِربَ و بالَكْسِر : َمِسيُل الَماِء. الّزِ  أَو َماُؤه. قاله ابن األَْعَرابّي ، بالَكْسر : الذََّهبُ  الّزِ

ْريَابُ و بٌ  ْوُجوٌد في َغْير نَُسخ ، فهوٍء ، سقََط من نُْسَختِنا ، وهو مَ ِمْن ُكّلِ َشيْ  (3): األَْصفَُر  الّزِ بالفتح ، أُْبِدلَِت الَهْمَزةُ يَاء  َزْرآب من ُمعَرَّ

 للتَّْعِريب.

ُم إِبراهيم الَمْوِصِلّي ، قَِدم األَندلَس سنة  بِزْريَاب وَعِليُّ بُن نَافِع الُمغَنّي الُملَقَّب  على َعْبِد الرحمن األَوسط ، 136َمْولَى الَمْهِدّي ، وُمعَلِّ

ه : : لقٌَب َغلَب عليِه بِبلَِده ِلَسواد لونِه مع فََصاحة ِلسانه  ِزْريَاب فِركَب بنفسه لتَلَقِّيه ، كما َحكاهُ ابُن َخْلُدون. ونقل شيخنا عن الُمْقتَبَس ما نَصُّ

اٍد ، وكان شاِعراً َمْطبوعاً ، أُستَاذاً في الُموسيقى.  ، ُشبِّه بطائٍِر أَسوَد َغرَّ

َمة َعْبُد الملك بُن َحبِيب مع ُزْهِده وعلمه في أَبي وعنه أََخذَ   ات له :الناُس ، تَْرَجمه الّشهاُب الَمقَِّرّي في نَفح الطيب وغيره. وقال العاَلَّ

هـــــــــــــــا مجـــــــــــــــلـــــــــــــــًة  زِرحاَيبُ  يـــــــــــــــتـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــد أُعـــــــــــــــح

  
تـــــــــــــــهو   رحفـــــــــــــــَ جِي َأشـــــــــــــــــــــــــــــرُف مـــــــــــــــن حـــــــــــــــِ رحفـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــِ

  
ْريَابُ  وفي حياة الحيوان :  .(4)في ِكتاب َمْنطق الطَّير أَنَّه أَبو زريق  الّزِ

َرابِيُّ و َحاح. : النََّماِرُق ، الزَّ َوَزراِبُّ )، ومثله قال الزجاج في تَْفِسير قَْوِلِه تَعَالَى :  ء عليهوالبُُسُط ، أَو ُكلُّ ما بُِسَط واتُِّكي كذا في الصَّ
ُثوثَة   اُء : هي الطَّنَافُِس لها َخْمٌل رقيٌق. .(5) (َمب ْ هكذا في النسخ. والذي في لسان العرب : الَواحُد  ، بالَكْسِر ويَُضّم ، ِزْرِبيٌّ  الَواِحدُ  وقال الفرَّ

ي فأََمَر بَِها ، فَردَّتْ  ِزْربِيّةَ  وافَأََخذُ ». بفتح الزاي وسكون الراء ، َعن اْبِن األَْعَرابِّي. وفي َحِديِث بَنِي العَْنبَِر َزْربِيَّةٌ  من ُكّلِ َذِلك هي  «أُّمِ

ْنِفَسة ، وقيل : البَِساُط ذُو الَخْمل ، وتُْكَسر َزاُؤَها وتَُضّم   .(6)الّطِ

ْربِيَّةُ و  : الِقْطُع وما كان على َصْنعَتِه. الّزِ

َرابِيُّ و ً  البَْقلُ  اْزَربَّ  من النَّْبِت : ما اْصفَرَّ أَو اْحمّر وفيه ُخْضَرةٌ ، وقد الزَّ حمر اْحِمَرارا ، ُرِوَي َذِلَك عن الُمَؤّرجِ في قَْوِله تعالى  كا اْزِربَابا

ُثوثَة  ):   النَّْبت ، وكذلك العَْبفَِريُّ من الثِّيَاب والفُُرِش. بزَرابِّيِ  فلما َرأَوا اأْلَلوان في البُُسط والفُُرش َشبَُّهوها .(َوَزراِبُّ َمب ْ
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ْربِيَّةِ  َوْيل للعََرب ِمْن َشّرٍ قَد اْقتََرب ، َوْيلٌ »:  وفي حديث أَبي هريرة ْربِيَّةُ  ، قيل : وما للّزِ قال : الِذيَن يَْدُخلُون على األَُمَراء ، فإِذا قالُوا  ؟الّزِ

 .«قَالُوا : َصَدق (7)َشّراً أَو قالوا َشْيئاً 

َشبََّهُهم 
نِِهم بَواِحَدةِ  (8) َرابِّيِ  في تَلَوُّ  كان على صبغتهاوما  الزَّ

__________________ 
 قوله النح  كذا خبطه ويف اللسان الشخص. ويف الصحاح فكاألصر.»وهبامش املطبوعة املصرية : « ( عن اللسان وابألصر النح 1)
 وما أثبتناه عن اللسان.« لو ميصض سراب»( الرجز ابألصر : 2)
 مل ترد يف مو القاموس.« ءواألصفر من كر شي» .«األصغر»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 .«أبو زول »( عن حياة ا يوان ا وابألصر 4)
 .16( سورة الغاشية اآية 5)
 ( يف اللسان : وتكسر زا ها وتفتح وتضم.6)
 ( يف غريب سيئاً.7)
 .«شبهم»( عن النهاية ا وابألصر 8)
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بـ َههم ابلَغَنِم  وبَة ِإىلوأَلحواهِنَا. َأو شــــــــَ َنحســــــــُ
وَن َعَل   الز رحب امل َُمرَاء ومَيحضــــــــُ َقاُدوَن ِلألح ُم يـَنـح َها يف َأهن  ا َوُهَو اَ ِظريَُة الجي َ حِوي ِإلَيـح
َيِتهم انحِقَياَد الَغَنم ِلرَاِعيَها.  ِمشح

 ُهَو لُغَةٌ فيه. والِمْرَزابُ  المْزَرابُ  يقال للِميَزاب :و

يِت : ُهَو  ّكِ اُء وأَبُو َحاتِم.وقال ابن الّسِ  الِمئَْزاُب وَجْمعُه َمآِزيُب. وال يُقَاُل الِمْرَزاب ، وكذلك الفَرَّ

من الثُّغُوِر  قُْرَب الَمِصيَصة مشهور ثَْغرٌ  َكَسْكَرى ، وعلى األَول اْقتََصر ابُن العَِديم في تَاريخ َحلَب : َزْربى أَو بالضم (1) ُزْربةَ  عينُ و

 الشَّاِميَِّة.

د إِْسَماِعيُل ْبُن َعِلّي العَْينََزْربِّي الشَّاِعر المجيد ، وَحْمَزةُ ْبُن َعِلّيٍ العَْينََزْربِّي ، منُِسَب إِ   ن َجيّد شعره :ليها أَبُو ُمَحمَّ

اَل  رحَض الــــــــــــــفــــــــــــــَ ُض عــــــــــــــَ طــــــــــــــَ قــــــــــــــح بــــــــــــــًا يـــــــــــــــَ  اي راكــــــــــــــِ

  
ضُ   مـــــــــــــــَ ذي َتســـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــّ اَي ال ـــــــــــــــ  ب غح َأحـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِّ ل ـــــــــــــــَ  بـ

  

ٌض و  مـــــــــــــــَ دح ف  ِد مـــــــــــــــَ ا جـــــــــــــــَ م مـــــــــــــــَ ر هلـــــــــــــــَُ  قـــــــــــــــُ

  
ضُ و   جـــــــــــــــَ م َمضـــــــــــــــــــــــــــــح دَكـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اين بـ نـــــــــــــــَ  ال هـــــــــــــــَ

  

ُم و  تــــــــــــُ بـــــــــــــح غــــــــــــِ ذح يــــــــــــَف مــــــــــــُ يــــــــــــُت الــــــــــــطــــــــــــ  قــــــــــــِ  ال لــــــــــــَ

  
ضُ و   جـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــح نح يــــــــــــــــــَ اُه مـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح ا يــــــــــــــــــَ  ِإلـــــــــــــــــ َ

  
ث ، َرابََط بها  ن نُِسَب له الُحَسْيُن ْبُن َعبِد هللا الَخاِدم َمْولَى الَحَسن ْبِن َعَرفَة ، ُمَحّدِ  نحواً من نَيٍِّف وِعْشِريَن َسنَة روى عن َمْواَله.وِممَّ

د ْبِن أَحمَد العَْينََزْربِيُّ خرَج منها ِحيَن اْستِياَلء الكُ  ن نُِسَب إِلَْيه أَبُو َعْبد هللا الُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ كذا في تاِريخ  392فَّاِر َعلَْيها ، تُُوفِّي سنة وممَّ

 اْبِن العَِديم.

َرا َذاتُ و  بين َمكَّة والَمِدينَة ، شرفهما هللا تعالى. : وسلمعليههللاصلى، بالَكْسِر : من َمَساِجد النبي  بِ الّزِ

َحاح باإِلَضافة : السَّبُعِ  َزِريبَةُ و َحاح : ُمْكتَنُّه هكذا في الصَّ ِريبَةُ  أَي َمْوِضعُه الذي يَْكتَنُّ فِيِه. وفي غير الصَّ  َمْكَمُن السَّبُِع. : الزَّ

ِريبَةُ او  : من قَُرى الشَّرقيّة بمصر. لزَّ

ِريبِ  يَومُ و ث يُْرَوى (3) َزْربَىو .(2) : من أَيّامهم الزَّ  له َمنَاِكيُر. بالفتح : ُمَحّدِ

 ْبُن َعْبِد هللا ْبِن َزْيد األَْنَصاِرّي من بني حارثة أَخو َعالقة ، ِعداده في أَهل المدينة : تابعّي. َزَربيُّ و

َرائِبُ و اَغانِّي. الزَّ  : بُلَْيَدةٌ في أَول اليمن ، نَقَله الصَّ

رابِيُّ و عيِد بالقُْرِب من أَبِي تيج ، وقد َدَخْلتُها. الزَّ  : قَْريَةٌ بالصَّ

ْنيَا ، والّدارقُْطنّي في َغَرائب مالك ، والب ُزَرْيبُ و ة ذكرها ابُن أَبِي الدُّ ِرين ، له قِصَّ باوردّي في الصحابة ُن ثَْرَملَة ، كُزبَْير : أََحُد الُمعَمَّ

 وغيرهما ، وتبعهم الحافظ في اإلصابة.

ار ْبنُ   َجْعفَر تمتام. ، َحّدَث عنه أَبُو َجْعفَر محمُد ْبنُ  َزْربَى وأَبو الُمْعتَِمر َعمَّ

؛ وهو ما  ِزْرَداب وَزْرَدَمه كذلك ، وقيل : َدْحَرَجه ، وقيل : َرَماهُ في َخنَقَه ، أَي أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن دريد : : َزْرَدبَهُ  : [زردب]

 اْنَحَدر من السُّيُوِل ، قَالَهُ َشْيُخنا.

ْرَغبُ  : [زرغب] . (4) الِكْيُمْختُ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : ُهوَ  ، ، بالغَْيِن الُمْعَجَمة كَجْعفَرِ  الزَّ اَغانِيُّ  أَورده هكذا ابُن َمْنُظوٍر والصَّ

ْرنَبُ  : [زرنب] ائَِحِة ، الريح ، أَو َضْرٌب من النَّبات َطيِّب شَجٌر َطيِّبُ  هو : ِطيٌب ، أَو الزَّ ح وهو فَْعلَل ، وهو َعَربِيُّ  الرَّ َصِحيح كما َصرَّ

َح بِتَْعِريبِه. ةُ اللُّغَة خاَلفاً الْبِن الكتبّي فإِنَّه َصرَّ  به أَئِمَّ
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يُح ِريحُ »في حديث أُّمِ َزْرع : و ْعفََران. قال ابُن األَثيِر في تَْفِسيِره : هو .«َزْرنَبٍ  الَمسُّ َمسُّ أَْرنَب والّرِ ويجوز أَن يُْعنَى ِطيُب رائِحتِه  الزَّ

 ، ويَُجوُز أَْن يُْعنَى ِطيُب ثَنَائِه في النّاِس. قال الراِجُز :

ُب  ـــــــــــــــَ ن ُرِ  َذا  اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــح غـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ   (5)وا أبَِيب ثـ
  

ِه   يــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ ا ُذر  عــــــــــــــــــَ بُ كــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــ َ  الــــــــــــــــــز رحنــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف القاموس : َزرحِبة بفتح الزاي.1)
 القاموس : وَزَريّب.( يف إحد  نسخ 2)
 ( قا  مسعود بن شداد العذري :3)

ـــــــــــــــة عـــــــــــــــامـــــــــــــــر  ـــــــــــــــظـــــــــــــــن ـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن ـــــــــــــــل  هـــــــــــــــم قـــــــــــــــت

  
 مثـــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــة قـــــــــــــعصــــــــــــــــــــــــــًا كـــــــــــــمـــــــــــــا تـــــــــــــنـــــــــــــحـــــــــــــر اجلـــــــــــــزر 

  

 مـــــــــــن قـــــــــــيـــــــــــر أصــــــــــــــــــــــــحـــــــــــاب الـــــــــــزريـــــــــــب مجـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــهـــــــــــم و 

  
 فـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرة إال تـــــــــــــــــغـــــــــــــــــزهـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم ا ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــر 

  

ُت بفتح الكاف وامليم : وهبامش املطبوعة املصرية :4)  .«فارسيح استعملته العرب كذا هبامش املطبوعةالكيمخت  ( اللسان : الَكيَمخح
 .اي أبيب أنِت وفوِ  األشنبُ  ( يف الصحاح :5)
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ْرنَبُ و  نقله الصاغانّي. (1) بَقَُر الَوْحش : الزَّ

ْرنَبُ و َرَداِن َخْلَف الَكْينَِة ؛ َوِهَي ُغَدٌد فِيِه كما يَأْتِي : الِحُر بالَكْسِر أَي فَْرُج الَمْرأَةِ ، أَو َعِظيُمه ، أَْو َظاِهُره ، أَْقَواٌل. أَو لَْحَمةٌ َداِخل  الزَّ الزَّ

ْرنَبَةُ و للُمَؤلِّف ،  َخْلفَها لَْحَمةٌ أُْخَرى ، عن ابن األَعرابّي. الزَّ

 ْبُن أَبِي ُجْرثُوم : َشاِعٌر َجاِهِلّي ، َذَكَره الَمْرُزبَانِّي. َزْرنَبُ  * ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً  اإِلنَاَء ، َكمنَعَ  َعبَ زَ  : [زعب] ْعبِ  له ِمن الَماِل قَِليالً : قََطَع. وأَْصلُ  َزَعبَ و َمألَه : يَْزَعبُه َزْعبا ً  : الدَّْفُع والقَْسُم. يقال : أَْعَطاهُ  الزَّ من  ِزْعبا

 َماِله

 واْزَدَهبَه. قََطعَه كاْزَدَعبه وِزْهباً ِمْن َماِله أَي

 ء أَي يَْملَُؤه ، وأَنَشد يَِصُف َسْيالً :ُكلَّ َشيْ  يْزَعبُ  : َزاِعبٌ  وَمطرٌ 

َة فـــــــــالـــــــــر   الـــــــــَ عـــــــــَ نح ثــــــــــُ ُر مـــــــــِ فـــــــــح اَزِت الـــــــــعـــــــــُ  مـــــــــا جـــــــــَ

  
ـــــــــــــه   ـــــــــــــةُ وحـــــــــــــاء مـــــــــــــن وب زحعـــــــــــــُ ِر  مـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــُ

ُ
(2)امل

 

  
ً  السَّْيُل الَواِديَ  َزَعبَ و أَي َمْملُوَءة.  : َمألَه. يَْزَعبُه َزْعبا

َ  نَْفُسه : الَواِدي َزَعبو ً  . وجاَءنَا َسْيلٌ َزاِعبٌ  : َزُعوبٌ  فَدفَع بعُضه بَْعضاً. وَسْيلٌ  تََمألَّ أَي يَتَدافَُع في الواِدي ويَْجِري ، وإِذا قلت  يَْزَعُب َزْعبا

اء تَْعني يَْمألُ الَواِدَي.  ُمْمتَِلئَةٌ. وهي اْحتََملََها َمأَلَها الِقْربَةَ : َزَعبَ و : يَْرَعُب بالرَّ

 وَمْمُزوَرةٌ أَي َمْملُوَءةٌ. َمْزُعوبَةٌ  الِقْربَةُ : َدفَعَْت َماَءَها. وقِْربَةٌ  َزَعبَتِ و ويَْزأَبُها أَي يَْحِملُها َمْملُوَءة. يَْزَعبُها َء فالنٌ يقال : َجا

 ويَْحِملُها ِلثِقَِلها.أَي يَتََدافَُع بَِها  «يَْزَعبها فلم يَْلبَْث أَْن َجاَء بِِقْربَةٍ »وفي حديث أَبِي الَهْيثَم 

ً  (3) يَْزَعبُها الَمْرأَةَ  َزَعبَ  من الَمَجاِز :و وَهِذه َعِن اْبِن ُدَرْيد. وقيل  َمنِيًّا ، أَي فَْرَجَها َماًء أَي ها فَْرَجَها بفَْرِجِه ، أَو َمألَ  َجاَمعَها فمألَ  : َزْعبا

ْعبُ  : ال يَُكونُ   إِالَّ من ِضَخٍم. الزَّ

ا سِريعاً ، يَْزَعبُ  أَو َمرَّ  ُمثْقاَلً ، بِهِ  َمرَّ  إِذا اْستَقَام ، أَو ُر بِحْمِلهالبَِعي َزَعبو يقال  فِيِهما. َكاْزَدَعب تَدافَع ، : يَْزَعب بِِحْمِله َزَعبَ  أَو بِِه أَي مرًّ

ً  َعنِّي َزَعْبتُهو .فاْزَدَعبَه مر بِهِ  َء إِذا َحَمْلتَه. يقال :الشي اْزَدَعْبتُ  :  : َدفَْعتُه. َزْعبا

ً و ، ويَُضمُّ ، َزْعبَةً  لَهُ من الَمالِ  َزَعبَ و ْعبَةُ و دفَع لَهُ قِْطعَةً ِمْنه. أَي بالَكْسرِ  ِزْعبا ْهبَِة : الدُّْفعَةُ الَوافَِرةُ ِمَن الَماِل ، وقد َوَرَدت هذه  الزُّ كالزُّ

َم هللاُ َوْجَههُ  (4)اللفظةُ في حديِث َعْمرو ْبِن العَاِص  ُض آلَخِرين يَْزَعبُ  أَنَّهُ كانَ »، وفي حديِث َعِلّيٍ َكرَّ ْعبُ  (5) «ِلقَْوم ويَُخّوِ  : الَكثَْرةُ. الزَّ

 ئِه إِذا أَْكثَر َحتَّى يَْدفََع بَْعُضه بَْعضاً.الرجُل في قَيْ  َزَعبَ و

ً  الغَُرابُ  َزَعبَ و َت. وقد : نَعَب َزِعيبا ِعيبُ و ونَعَب ، وُهَما بَِمْعنًى. َزَعبَ  أَي َصوَّ  وقال َشِمر في قَْوله : .(6): النَِّعيُب  الزَّ

َته ملَح  َزَعبَ   يـَزحَعبِ الُغرَاُب ولَيـح
من الَخْزَرج ، كان  أَو َرُجلٌ  وفي أُخرى عالمة موضع. : د. َزاِعبو  ، أَْبَدَل الميَم بَاًء ِمثَْل َعْجب الذَّنَِب وَعْجِمه.بَمْعنَى َزَعمَ  َزَعبَ  يكون

َماحُ  . ويقال :َزاِعبِيٌّ  ِسنَانٌ  ومنه : يَْعَمُل األَِسنَّةَ ، قاله المبرد ، وِمثْلُه في األََساس اِعبيَّةُ  الّرِ َماُح  : الزَّ اُح الّرِ ِرمَّ  : (7)ُكلُّها. قَال الّطِ

ٌة  و  ـــــــــــــــَ ِوب ةِ َأجـــــــــــــــح ـــــــــــــــّ ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــز اعـــــــــــــــِ ُزهـــــــــــــــا  كـــــــــــــــال  َوخـــــــــــــــح

  
َرَدا  ِ أَمـــــــــــح اح رَاقـــــــــــَ ُخ الـــــــــــعـــــــــــِ يـــــــــــح ا شـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ اِدهـــــــــــُ بـــــــــــَ ـــــــــــُ  يـ

  
ت َكأَن ُكعُوبَها يَْجِري بَْعُضها في بَْعض بِحْمله ، إَِذا َمرَّ  يَْزَعبُ  ِلِلينه ، قاله االصمعّي ، وهو َمَجاٌز النه من قَْوِلك : َمرَّ  أَو ِهي الَّتِي إَِذا ُهزَّ

ا َسْهالً ، وأَنشد :  مرًّ

 (8)فَِنيِ   الز اِعيبِّ َنصحٍر كَنصحِر و 
__________________ 
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 .«وبعر الوحش»( يف القاموس : 1)
 .«الدوحاء»عن اللسان ا وابألصر « الروحاء( »2)
 وقض يف ماديت قرن ومجر برعبها ابلراء.« يزعبها»( كذا ابللسان ا وهبامشه : قوله 3)
 .«( يف النهاية أنه قا  لعمرو بن العاص : إين أرسلت إليك ألبعثك يف وجه يسلمك   ويغنمك ا وأزعب لك زعبة من املا 4)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله ولوص أي يقلر كما يف النهاية.5)

 ء وُخصح ما أعطا  أي خذه وإن قّر.ء بعد الشيقا  اجلوهري : وقوهلم ختوص منه أي خذ منه الشي

 ( يف اللسان : والزعيب والنعيب : صوت الغراب. وزعب النحر يزعب زعباً : صّوت.6)
 عن اللسان.« الزاعبية»ا أثبتناه وم« الزاحبية»وابألصر « قا  يف التكملة البيت لي  لطرماح بن حكيم»( هبامش املطبوعة املصرية 7)
 ( اللسان : فتي .8)
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ْمح اِعبِيّ  أَي كنَْصِل الرُّ اِعبِيُّ  . وقال غيُره :الزَّ َماح : الِذي إَِذا ُهزَّ تََدافََع ُكلُّه ، كأَنَّ آِخَره يَْجِري في ُمقَدَِّمه. الزَّ  ِمَن الّرِ

ً  وقد النَّْحِل : َدِويُّها ، َزِعيبُ و َت. َزَعَب يَْزَعب َزْعبا  إَِذا َصوَّ

فََها هللاُ تَعَالى. كغَُراِب : ع بالمدينة ُزَعابٌ و َمْوِضٌع قُْرَب الَمِدينَِة ويَُضمُّ في األَِخير. َكَسَحابَة : ة باليََماَمة. َزَعابَةُ و َواّب بالغَْين َشرَّ  أَو الصَّ

 كما َسْيأَتِي.

منها َمْعُن ْبُن يَِزيد  ء القَْيس بن بُْهثَةَ بن ُسلَْيم.بن امرى (1)ْبُن َماِلِك ْبِن ِخفاف  ِزْعب وهو كِجْلد : أَبُو قَبِيلٍَة ، ِزْعبٌ و كُزبَْيٍر : اسم. ْيبٌ ُزعَ و

ويقال : َشِهد هو وأَبُوهُ وابنُه بدراً ، وأَنكره أَبو  ْحبَةٌ ،صُ  يَزيد ِلَمْعن وألَبِيه قالوا :و ْبِن َماِلك ِزْعبِ  بن (2)األَْخنَس ْبِن َحبِيب بن جروه  ْبن

اك بن قَْيس الِفْهِرّي. وفي اللباب : وبنو فهلك منهم َخْلٌق  545هي التي أَخذت الحاّج سنة  ِزْعب ُعمر ، وَشِهد َمْعٌن يوم المرج مع الضحَّ

 ذُّّلِ إِلى اآلن ، انتهى.كثير قَتاْلً وُجوعاً وَعَطشاً ، ثم رماهم هللا بالِعلَّة وال

 : النََّشاُط والسُّْرَعةُ. والتَّغَيُُّظ. واإِلكثاُر. التََّزعُّبُ و

 في أَْكِله وُشْربِه : أَْكثر. تََزعَّبَ و وتَغَيَّظ. وأَْسَرَع. نَِشط الرُجُل إَِذا تََزعَّبَ و

 ه.اْقتََسُمو أَي ُزْعبَةً ُزْعبَةً  َجعَلُوه القوُم الماَل : تََزعَّبَ و

ْعبِ  وأَصل ْعبُوبُ و : الدَّْفُع والقَْسم. الزَّ ّمِ ، الزُّ ْبط ، وهو بالضَّ قاله  كاألَْزَعبِ  من الرجال اللَّئيُم القَِصيرُ  وقد سقََط من بَْعِض النَُّسخ هذا الضَّ

يت. ّكِ . ُزْعبٌ  ج اْبُن الّسِ ّمِ ً  بالضَّ  كما هو َصِريُح قَْول الُمَؤلِّف فهو لُزْعبُوب فال ُشذُوذ فإِنه كأَْحَمر وُحْمر ، وإِن كان لألَْزعب إِن كان َجْمعا

يت : من َشاذٌّ ، ّكِ ْعبِ  ألَنه على َغْيِر قِياس. وأَنشد ابن الّسِ ا بَِسْيفه. الزُّ  لم يَْضِرب َعُدوًّ

اٌب ُرُءوَس الَكَرانِفِ   ، أَْي َغِليٌظ. أَْزَعبٌ  ، وَذكرٌ  أَْزَعبُ  قال : َوتَرٌ ي : الغَليُظ. األَْزَعبُ و وبالفَأِْس َضرَّ

 كقُْنفٍُذ : اسم. ُزْعبُبٌ و

 معروف. قال َجِرير : ِحَمارٍ  اسم ، بالضم : ُزْعبَةُ و

 والش ح اَج والُقَناِباَل  ُزعحَبةَ 
 قلت : ولَعَلَّه ُمَصّحف ، وقد يَأْتِي في الغَْيِن.

اِعبُ و  وأَنشد البن َهْرَمة : السَّيَّاُح في األَْرض ، وفي بعض النسخ : الدَّاِهي ، وهو َغلَط ، : الَهاِدي الزَّ

ِلُك ِفيَها   (3)اهلَاِدي  الز اِعبُ َيَكاُد يـَهح
حاح الَمْوثُوِق بها.  وفي َحَواِشي بَْعِض نَُسخِ الّصِ

ُد ْبُن نِْعَمةَ بِن َمْحُموِد بنِ  أَبو ُعبَْيِد هللاِ و : اسُم َرُجل. َزْعبَانُ و ر األَْنَصاِرّي ، ُعرف بالّسقاِوّي َشْيخ تَْدُمر َزْعبَانَ  ُمَحمَّ قال الَذَهِبيُّ  َشاِعٌر ُمتَأَّخِ

 : َكتَْبُت َعْنه.

 .(4)وَزْهبِه ، أَي بِنَْفِسِه  هبَزْعبِ  ءٌ هَذا البَْيت ُمْجتَِزى وفي لسان العرب : وَرَوى أَبُو تَُراب َعْن أَْعَرابِّيٍ أَنَهُ قَاَل :

ُعوبَةُ و اُعوفَةُ : َصْخَرةٌ تُكوُن في أَسفَِل البِئِْر إِذا ُحِفَرت ، هكذا ُهَو في اللِّسان ، وأَنا أَخشى أَن يكوَن تَْصِحيفَ  الزَّ اُعوثَِة  هي الرَّ  .(5)الرَّ

ْعُربُ  : * ومما يستدرك عليه : [زعرب] َجاِل.كقُْنفُذ : القَِصيُر ا الزُّ  لدَّاِهيَةُ ِمَن الّرِ

َغبُ  : [زغب] ْفُر على ريش الفَْرخ ، وقيل : هو ، ُمَحّركة : الزَّ يِش ولَيِّنُه الشُّعَْيَراُت الصُّ يش الّذي اَل  ِصغَار الشَّعَر والّرِ وقيل : هو ُدقَاُق الّرِ

َغبُ و يَُطوُل واَل يَُجوُد. بِّي والُمْهِر َوِريِش الفَْرخ ، واِحَدتُه ُل َما يَْبُدو ِمْنُهماأَْو أَوَّ  : ما يَْعلُو ِريَش الفَْرخِ  الزَّ  ، قال : َزَغبَةٌ  أَي ِمْن َشعَر الصَّ

__________________ 
 ( مجهرة ابن حزم : ُخفاف.1)
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 .«ويف مجهرة الكليب : ُجزء بن زغب« جزء بن زغب»( يف مجهرة ابن حزم : 2)
 .«ولي  البيت البن هرمة»التكملة ( هبامش املطبوعة املصرية : قا  يف 3)
ء مبعىن ء كذا خبطه ولعله  تز قوله  رت »وما أثبتناه عن اللســـــــــــان. وهبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : « ء بزعبههذا النبت  رت »( ابألصـــــــــــر : 4)

 يكتفي.
 لثة.راعوفة البئر ويرو  راعوثة ابلثاء املث (رعف)ويف اللسان « رعوئة»( عن اللسان ا وابألصر 5)
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هح  بــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ويف نــــــــــــــرحبـ لــــــــــــــُ ــــــــــــــُ َو فـ ا َوهــــــــــــــح نــــــــــــــَ اَن لــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

  
رُي   طــــــــــــــِ ِ  يــــــــــــــَ لــــــــــــــح ُن اخلــــــــــــــَ ثــــــــــــــَ عــــــــــــــح هح جمــــــــــــــَُ بــــــــــــــُ (1)َزغــــــــــــــَ

 

  
 . قال أَبُو ذُؤْيب :ُزْغبٌ  والِفَراخُ 

َواِرٌس  رَاِء مــــــــــنــــــــــهــــــــــا جــــــــــَ مــــــــــح لــــــــــَ  الــــــــــثــــــــــ  ر  عــــــــــَ ظــــــــــَ  تــــــــــَ

  
ُب الـــــــرِّيـــــــِش   هـــــــح يـــــــُض صـــــــــــــــــــــُ رَاضـــــــــــــــــــــِ بٌ مـــــــَ ا ُزغـــــــح اهبـــــــُ  رِقـــــــَ

  
ً  الفَْرخُ  َزغَّبَ  وقد َغبُ و .َزْغبَاء الشَّعَِر ، وَرقَبَةٌ  َزِغب . ورُجلٌ تَْزِغيبا  والِفْعُل ِمْن ذِلَك ُكلِّه ما يَْبقَى فِي َرأِس الشَّْيخ ِعْنَد ِرقَِّة َشعَِره : الزَّ

ً  َكفَِرح َزِغبَ  ً و ، َزِغبٌ  ، فهو َزَغبا . اْزَغابو ، َزغََّب تَْزِغيبا  كاْحَمارَّ

َكةً  بَِزَغبِهِ  أََخَذه يقال :و  بِحْدثَانِِه. أَي ، ُمَحرَّ

َغابَةُ و َغابَىو الزُّ هما : الزُّ َغبِ  أَقَلُّ ِمنَ  ، بَِضّمِ َعبِ  ِمنَ  أَْصغَرُ  ، وقِيَل : الزَّ  .الزَّ

ّمِ أَي ُزَغابَةً  َما أََصْبُت ِمْنهُ  ِمَن الَمَجاِز :و ً  بالضَّ  .(2) َشْيئا

 قَْدَر ذِلَك.في ِلَساِن العََرِب أَي وَ 

ْغبَةُ و  قال : الشَّاِعرِ  بن الَخَطفَى بال الم : ِحَماٌر لَجِريرِ  ُزْغبَةُ و قاله اْبُن ِسيَده ، كذا فِي َحيَاةِ الَحيََواِن. بالضّمِ : ُدَوْيبَّةٌ كالفَأْر ، الزُّ

ةُ  بــــــــــــــَ اَل  ُزغــــــــــــــح اجــــــــــــــِ َبُ  ِإال  عــــــــــــــَ   (3)ال ُيســــــــــــــــــــــــــــح
  

َو    كــــــــــح ُب شــــــــــــــــــــــــَ اَل حَيحســــــــــــــــــــــــَ اِت اَبطــــــــــِ عــــــــــَ وجــــــــــَ ُ
 املــــــــــ

  

َراَس والس اَلِساَل   َقد َقَطَض اأَلمح

 : ع َعْن ثَْعلٍَب ، وأَْنَشَد : ُزْغبَةُ و

ن  وحِم ملَح يــــــــــكــــــــــُ رَاٌف مــــــــــن الــــــــــقــــــــــَ ن  َأطــــــــــح هــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ  عــــــــــَ

  
ا   ـــــــــــــن ب ُم حـــــــــــــَ هـــــــــــــُ امـــــــــــــُ عـــــــــــــَ ةَ طـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ب ُزغـــــــــــــح ـــــــــــــِ رَا ب  َألـــــــــــــحَ

  
 في األَخير. يفتحو

ت العََربُ و ادِ  وُزَغْيباً ، قال الدَِّميِرّي : أَشار بذلك إِلَى ُزْغبَةَ  قد َسمَّ اج َشْيخ ْبِن ُمسلم التُجيبّي الِمْصريّ  لَقَب ِعيَسى ْبِن َحمَّ  ُمْسِلمٍ  أَبي الَحجَّ

قال شيخنا : وقع  ه 248مات سنة  وأَبي َداُووَد والنََّسائِّيِ واْبِن َماَجه ، روى عن رشد بن َسْعِد ، وَعْبِد هللا ْبِن َوْهب ، واللَّْيِث ْبِن َسْعد ،

اد التُِجيبِّي يقال له . قُْلُت : وأَْحَمد هو أَُخو عيسى ، وفي التَّْقِريب ُزْغبة للسََّخاِوّيِ في ترجمة ُموَسى ْبِن َهاُرون القيسّي أَنَّ أَْحَمَد بَن َحمَّ

ِث أَْحَمَد ْبن ِعيَسى ْبِن أَْحَمَد ْبِن َخلَفٍ  : ُزْغبَةُ و بِيِهما ، انتهى.للحافِِظ اْبِن َحَجر أَنَّهُ لَقٌَب لهما ، ويقال : إِنَّه لَقٌَب ألَ  هكذا في  َجدُّ واِلِد الُمحّدِ

م. اد الُمتَقَّدِ  النَُّسخ ، وُهَو ِمْن قرابَِة ِعيَسى ْبِن َحمَّ

د ِمنْ  َزَغب أَكبُر من الَوحشّي َعلَْيه : تِينٌ  األَْزَغبُ  من المجاز :و  (4)َغِليٌظ ُحْلو ، وهو َدنِيُّ  َكبيرٌ  َخَرَج أَْسَوَد ، وهو تِينٌ  َزَغبه ، فإِذا ُجّرِ

 َزْغبَاءُ  ، وهي ُزْغبٌ  واْماَلسَّت. َجْمعُه َزَغبُها الَوبَر ، فإِذا َكبَِرِت الِقثَّاَءةُ تََساقَطَ  َزَغبِ  التِّين ، قاله أَبو حنيفة. ومن الِقثَّاِء : التي يعلوها ِمثْلُ 

َغب ، شبه ما عليه من َل ما يَْطلُُع. الزَّ يش أَوَّ  بِصغَار الّرِ

 َما َعلى الِخَواِن : اْجتََرفَه كاْزَدَغفَه. اْزَدَغبَ و

 : الفَرس األَْبلَُق. األَْزَغبُ و

ْغبُبُ و  كأَنَّ الُمْعجَمة لُغَةٌ في الُمْهَملَِة. ، كقُْنفٍُذ : القَِصيُر البَخيلُ  الزُّ

َغبُ و ْغبَاءو .كاألَْزَغبِ  َرد : ما اْختَلََط بياُضه بَِسَواِدِه من الِحبَال ،َكصُ  الزُّ بَكْسِر القَاِف ، وُضبَِط في  (5) َجبٌَل بِالِقبَليَّةِ  : األزغبِ  تَأْنيث الزَّ

َكة.  بَْعض النَُّسخ ُمَحرَّ

ْغبَاءِ  أَبوو  .عنههللارضي، تُُوفِّي َزَمَن ُعَمَر  عنههللارضيَحابِيُّ وهو أَبُو َعِدّيٍ الصَّ  رجلو : ِسنَاُن ْبُن َسبعٍ الُجَهِنّي. الزَّ

 كُجَهْينَةَ : َماٌء َشْرقِيَّ َسُميَراَء. ُزَغْيبَةُ و
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هللِا العَْسقَالنيُّ التَّاِجُر ، نقله الصاغانّي والَحافُِظ. وأَبُو الفَْضِل نِْعَمةُ ْبُن َعْبِد العَِزيِز ْبن ِهبَِة  بالضم : َصَحابِيُّ  اإِليَاديُّ  ُزْغب َعْبد هللا ْبنُ و

ث ، َسِمع اْبَن َعَساكر ، ولد سنة  ُزَغْيبٍ  ُعِرَف بِاْبنِ  . 624َدَخل بغداَد ، وتُُوفَِّي بمصَر سنة  538، ُمَحّدِ ابُونيُّ  ، قاله اإِلَمام أَبُو َحاِمٍد الصَّ

__________________ 
وهبامشـــه : قوله نرببه كســـر حرف املضـــارعة وفتح الباء األوىل لغة هذير فيه ا بر يف كر فعر مضـــارع ( ضـــبطت نرببه بكســـر أوله. يف اللســـان 1)

  ين ماضيه مكسور كعلم كما تقدم يف ربب عن ابن دريد معرباً بزعم. وضبرت يف التكملة بفتحة وضم الباء األوىل.
 ء.( يف األساس : أي أد. شي2)
 للسان.وما أثبت عن ا« ال يسر»( األصير 3)
 .«ءدين»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ومثله يف معجم البلدان.« الَقَبلّية»( يف القاموس : 5)
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م : ع قُْرَب الَمِدينَةِ  ُزَغابَةُ و فَها هللا تعالى ، وَضبَُطوهُ بالفَتْح في َغْزَوةِ الَخْنَدِق ، وُضبَِط أَيضاً بإِهماِل العَْين ، كما أََشْرنَا إِلَ  بالضَّ  يِه آنِفاً.َشرَّ

ة أَنَّه كاْحَمّر : َصار في أُبَن األَْغصان  اْزَغابَّ و الَكْرمُ  أَْزَغبَ وَ  التي  (1)، َظاِهُر َضْبِط الُمَؤلِّف كأَْكَرم ، ويُْفَهم من ِعبَاَرةِ َغْيره من األَِئمَّ

َغب تَْخُرج ِمْنها العَنَاقِيُد ِمثْل  .(2) بدأَ يُوِرقُ َجرى فيه الَماُء و ، قال : َذلك إَِذا الزَّ

بَةُ و َغبِ  : من الَكْمأَةِ : بَنَاُت أَْوبََر ، قالَه أَبُو ُعبَْيٍد في الُمَصنَِّف في بَاِب الَكْمأَةِ ، جعل الُمَزّغِ  ِلَهَذا النَّوع ِمْنها ، واستَْعَمَل ِمْنها فِْعالً. الزَّ

 كأََخاِوَص : َمْوضع في قَْول األَْخَطل : األََزاِغبُ و

ي َأَلين  لـــــــــــــــــــــــِ بِ  وَأهـــــــــــــــــــــــح ه  ابأَلزَاغـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــ   أَن

  
اِن   رِيــــــــــــِخ مثــــــــــــََ َض مــــــــــــن آ  الصــــــــــــــــــــــــــ  ابــــــــــــَ تــــــــــــَ (3)تـــــــــــــَ

 

  
 بالفَتْح : َمْوِضٌع بالشَّأِْم. َزْغبَةُ و

َغْيبِيُّ الفَِقيهُ. روى عنه األَ  ُزْغبَةُ و ِشيِرّي وَضبََطه ، وأَوَرَدهُ بالضم : قَبِيلَةٌ من العََرب في الَمْغِرب. وُمحمُد ْبُن َعْبِد اْلعَِزيِز الِكاَلبِيُّ الزُّ

 ، وُهَو َوَهٌم.« ز غ ن»الُمَصنّف في 

ْغَدبُ  : [زغدب]  قال العَّجاج : الَهِديُر الشَِّديُد. ْيُث : هوأَهمله الجوَهِريُّ ، وقال اللَّ  ، كَجْعفَرٍ  الزَّ

 (4) َزغحَدابَ ميد  زَأحراً وَهِديراً 
 َزائَِدةٌ ، وأََخَذه من َزْغِد البِعيِر في َهِديِره. قَاَل ابُن سيده : َوَهَذا َكاَلٌم تَِضيُق َعِن اْحتَماِله الَمعَاِذيُر ، َزْغَدب وَذَهَب ثَْعلٌَب إِلَى أَنَّ البَاَء من

وإِْن أََراَد ذِلَك أَْيضاً فإِنَّه قَْد تَعَْجَرَف ، َكَذا  ي :وأَقوى َما يُْذَهُب إِلَْيِه فِيِه أَْن يَُكوَن أََراَد أَنَُّهَما أَْصاَلِن ُمتَقَاِربَان كَسبٍِط وِسبَْطٍر. قَاَل اْبن ِجنِّ 

 في ِلَساِن العََرب.

ْغَدبُ و بَد ، : من أَْسَماءِ  الزَّ بَدُ  الزَّ َغاِدب الَكثِير ، أَو الزَّ ّمِ ، فيهما كالزُّ  عن ابن األَعرابّي ، قال َرؤبَةُ يَِصف فحالً : بالضَّ

اِداَب  جـــــــــــــــــــَ ه اخلـــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح ن خـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح  ِإذا رَأَي

  
رِه و   دح نح هـــــــــــــــــــــــــَ دًا مـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــَ ادابَ َزب  ُزغـــــــــــــــــــــــــَ

  
ْغَدبُ و  أَْنَشَد ثَْعلٌَب : اإِلَهالَة. : الزَّ

ه و  ــــــــــــــــــــــــــح ت ــــــــــــــــــــــــــح َدبٍ أَتـ َزغــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــــِ جِيّ  ب  َوحــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا ِ   ك ومثــــــــــــــــــــــَُ رحٍم وَلمــــــــــــــــــــــِ َد طــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــَ  بـ

  
 أََراَد : وَسنَاٍم تَاِمٍك.

ْغَدبَةُ و  ، وهذا َعْن َمْكَوَزةَ األَْعَراِبّي. (6)َعلَى النَّاِس  َزْغَدبَ  وقد واإِلْلَحاُف في المسأَلة. .(5) : الغََضبُ  الزَّ

َغاِدبُ و مِّ  الزُّ ْخم الَوْجِه السَِّمُجهُ العَظيُم الشَّفَتَْيِن ، بالضَّ  قاله أَبُو َزْيد ، وقِيل : ُهَو العَِظيُم الِجْسِم. أَْيضاً : الضَّ

ْغرَ  : [زغرب]  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ. قَاَل الشَّاِعر : : الَماُء الَكثِيُر. والبَْوُل الَكثِيُر ، بُ الزَّ

ِطَماِر الل وحح بـَوحاًل   َزغحَرابَ عل  اضح
 بِيَاء النِّْسبة للُمبَالَغَة كاألَْحَوِذّي قَاَل ُسَوْيُد بُن أَبِي َكاِهٍل اليْشُكِريُّ : (7) َزْغَربِيٌّ و َزْغَربٌ  بَْحرٌ و

رُه  زيف حبـــــــــــــــــــــــــَح عـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــَ ت  َزغـــــــــــــــــــــــــَريبيف ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ض  لـــــــــــــَ طـــــــــــــ  يـــــــــــــه مـــــــــــــُ ر فـــــــــــــِ اهـــــــــــــِ مـــــــــــــَ لـــــــــــــح َ  لـــــــــــــِ يـــــــــــــح  لـــــــــــــَ

  
 وكذا َزغَرٌف بالفَاِء : َكثيُر الماِء. قال الُكَمْيت :

ةٌ و  يــــــــلــــــــَ َك خمــــــــَ ت مــــــــنــــــــح لــــــــح ن الصــــــــــــــــــــــ  م بــــــــح كــــــــَ   يف ا ــــــــَ
  

َرفُ   الـــــــــــــك َزغـــــــــــــح عـــــــــــــَ ٌر مـــــــــــــن فــــــــــــــَ ا وحبـــــــــــــَح رَاهـــــــــــــَ  نــــــــــــــَ

  
 ، قال الشاِعُر : َزْغَربٌ  وَماءٌ  ، َزْغَربَةٌ وَ  َزْغَربٌ  وبئْر وسيَأْتي البحُث فيه في َزْغَرَف.
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وحِء  ب بـــــــــنــــــــــَ عـــــــــح يِن كـــــــــَ ر بـــــــــَ َرِب  (8)َبشـــــــــــــــــــــــِّ قـــــــــح  الـــــــــعـــــــــَ

  
اٍء   يـــــــــــــِب مبـــــــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــــــِ نح ِذي اأَلهـــــــــــــَ  َزغـــــــــــــَربِ مـــــــــــــِ

  
ْغَربَةُ و َعلَى الَمثَل ، َكَذا في التَّْهِذيِب. َكثِيُره الَمْعُروِف : َزغَربُ  ورُجلٌ  : َكثيَرةُ الَماِء. َزغَربَةٌ  وَعْينٌ  . : الضَِّحكُ  الزَّ اَغانِيُّ  نَقَلَه الصَّ

__________________ 
 .«يف القاموسقوله أبن األغصان مجض ابنة ابلضم وهي العقدة يف العود كما »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( اللسان : قا  : وذلك بعد جري املاء فيه.2)
 وما أثبتناه عن الديوان.« مثاد»( ابألصر 3)
قوله ميد كذا خبطه والذي يف التكملة للصــــاغاين يرج مضــــبوطة شــــكاًل بفتح الياء وضــــم الراء وتشــــديد اجليم قا  »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 4)

 .«لياء وكسر الراءويرو  يرج مضبوطة شكاًل بضم ا
 .«الغصب»( عن القاموس ا وابألصر 5)
 ( أي أ ف يف املسبلة عن اللسان.6)
 .«ذغريب»( عن القاموس ا وابألصر 7)
 .«بنو»( عن اللسان ا وابألصر 8)



1046 

 

، وقد  (1)ِرك ِمْنه َشكٌّ ، وال َهّم ، ذكَرهُ اْبُن َمْنُظور ، أَي ال يَِحيَكنَّ في َصدْ  ُزْغلُبَةٌ  . قَاَل األَْزَهِريُّ : ال يَْدُخلَنَّك ِمْن ذِلكُزْغلُبٌ  : [زغلب]

اَغانِّي.  أَْهَملَه الُمَصنُِّف والَجْوَهِريُّ والصَّ

ةِ  َزقَْبتُ و ُهَو ، فَزقَبَ  في الُجْحِر : أَْدَخلَه َزقَبَهُ  : [زقب]  في ُجْحِره : َدَخل. اْنَزقَبَ و أَي أَْدَخْلتُه فَدَخَل. فاْنَزقَبَ  الُجَرَذ في الُكوَّ

 ِء.إِذا َدَخل في الشَّي اْنَزقَبو وفي التَّْهِذيب ويُقَاُل : اْنَزبَقَ 

قَبُ و يِّق ، الزَّ َكةً : الطَِّريُق الضَّ قَبُ و ُمَحرَّ يِّقَةُ ، الزَّ ٌق ، قَالَه : َضيِّ  َزقَبٌ  وَطِريقٌ  بهاء أَو ِهي والَجْمُع َسَواء. َزقَبَة (2) َواِحَدتُه : الطُُّرُق الضَّ

 اللِّْحيَانِّي. قال أَبُو ذَُؤْيب :

ه و  جــــــــــُ ــــــــــُ ل ــــــــــر أحِس ختــــــــــَح رحِ  ال ــــــــــَ ِر فـ ــــــــــح ث ٍف مــــــــــِ ــــــــــَ ل ــــــــــح تـ  مــــــــــَ

  
اِرٌب   طـــــــــــــــَ بٌ مـــــــــــــــَ يـــــــــــــــحُ  َزقـــــــــــــــَ ا فـــــــــــــــِ اهلـــــــــــــــَُ يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  أَم

  
ً  أَْبَدلَ  قَبُ و من َمَطاِرَب. قال أَبُو ُعبَْيد : الَمَطاِرُب : ُطُرٌق َضيِّقَةٌ ، واحدتها َمْطَربَة ، زقَبا يِّقَة. ويروى : الزَّ م. ُزقُب : الضَّ  ، بالضَّ

كة : ِمْن قُْرٍب. َزقَبٍ  َرَمْيتُه ِمنْ  يُقَاُل :و  ، ُمَحرَّ

ها ، َكَذا في الُمْعَجِم. قَاَل األَْخَطُل :َظاِهُره أَنَّه بفَتْح القَاِف ، ومثله مَ  : ع أَْزقَبَانُ و َواب َضمُّ  ْضبُوٌط في نُْسَختِنَا ، والصَّ

وحٍء  وحِف ســــــــــــــــــــــــــــــَ ِ بــــــــــــــــعــــــــــــــــَ اح بــــــــــــــــَ  أَزب  ا ــــــــــــــــاجــــــــــــــــِ

  
ِذيـــــــــــــــَن   ِر الـــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ انِ مـــــــــــــــن الـــــــــــــــنــــــــــــــــ  بـــــــــــــــَ (3)أبَزحقــــــــــــــــُ

 

  
أَْزقُبَاذ فَلَْم يَْستَِقم لَه البَْيُت ، فأَْبَدَل الذَّال نُوناً ؛ ألَنَّ القَِصيَدةَ نُونِيَّة ، فكان يَْنبَغي أََراَد  يقال : فاُلٌن بعَْوِف َسْوٍء أَي بَِحاِل َسْوٍء. قال ياقوت :

ُض ِلذِلَك. ً  الُمكَّاءُ  َزقَّب قال أَبُو َزْيِد : الُمكَّاء : تَْصويتُه. تَْزقِيبُ و التَّعَرُّ  ، وأَْنَشد : (4) [إِذا صاح] تَْزقِيبا

حـــــــَ   بَ َزقـــــــ  مـــــــا و  وحرة الضـــــــــــــــــــــ  اُء يف ســـــــــــــــــــــَ كـــــــ 
ُ
  (5)املـــــــ

  
دِ   ائــــــــــــِ ز  مــــــــــــَ تـــــــــــــَ هــــــــــــح ّي يـــــــــــــَ وحٍر مــــــــــــن الــــــــــــَولــــــــــــِح  بــــــــــــنـــــــــــــَ

  
اَغانِّي : ُهوَ  : ِزْقاَلبٌ  : [زقلب] ْبِن  كِسْربَاٍل : َهاِزُل الَوِليد ْبِن َعْبِد الَمِلك بن زبّان اْبُن َحَكَمة أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وصاحُب اللسان ، وقال الصَّ

 ، كان يَْصَحبُه ويُضِحُكه. َمْرَوان

ْكبُ  : [زكب] بِِه ، وأَْزلََجت ، وأَْمَصعَْت ، وَحَطأَْت بِِه :  َزَكبَتْ  وَزْحَرةِ عن ابن األَعرابّي. يُقَاُل : : إِْلقَاُء الَمْرأَةِ َولََدَها بَدفعٍَة َواِحَدة الزَّ

 الَمْرأَةُ َولََدها : َرَمْت بِِه ِعْنَد الِواَلَدة. َزَكبَتِ  : (6)َرَمتْه. قال الَجْوَهِرّي 

ْكبُ و  .َزَكبَها يَْزُكبُها النَِّكاُح ، : الزَّ

ْكبُ و ً  اإِلنَاءَ  َزَكبَ  ُء.الَملْ  : الزَّ ً ُزكُ و يَزُكبُه َزْكبا  .«بالتاء»: َمألَه ، وقيَل : هو َزَكت  وبا

ْكبَةُ و ّمِ : النُّْطفَةُ. الزُّ ً  بنُْطفَته َزَكبَ  بالضَّ  .(7)َرَمى بَِها وأَْنفََص بَِها  ، وَزَكَم ِبَها : َزْكبا

ْكبَةُ و  ألَنَّه عن النُّْطفَِة يَُكون. الَولَُد ، : الزُّ

اَغانِّي :و ِكيبَةُ  قال الصَّ َكائبُ  َجْمعه ِمْصِريَّةٌ  وهي لُغَةٌ  : ِشْبه الُجَوالق ، الزَّ  .الزَّ

 ِمَن اْلَجَواِري : الِخاَلِسيَّةُ في لَْونِها َعِن اْبِن األَْعَرابِّي. (8) الَمْزُكوبَةُ و : الَمْرأَة الَمْلقُوَطة. الَمزُكوبَةُ و

 وفي لسان ، (9) ءٌ ٍء لَقََطه َشيْ أأَْلَُم َشيْ  في األَْرِض بالفَتْح ويَُضمُّ أَي ُزْكبَةٍ  ِهَي أأَْلَمُ  يقال : ُهَو وفي نُْسَخةٍ و

__________________ 
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هذه املادة أوردها املؤلف يف ابب الباء ومل يوافقه عل  ذلك أحد ا وقد أوردها يف « قوله زغلب»ا وهبامشــــه ( أوردها ابن منظور يف اللســــان هن1)
 ابب امليم عل  الصواب كما يف هتذيب األزهري وغريه.

 ( اللسان : واحدهتا.2)
اســتشــهد به يف التكملة يف مادة رقب »أيضــاً : وهبامشــه « ازقبان ضــبطه منته  األرب واألوقيانوس بفتح القاف»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 عل  أن أرقبان موضض فلعر فيه روايتا.
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( قوله زّقب املكاء ا أنشد األزهري شاهداً  نياً :5)

ب املـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــاء يف غـــــــــــــــــــري روضــــــــــــــــــــــــــــــــٍة   إذا زقـــــــــــــــــــّ

  
 فـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــٌر ألهـــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــــــــــــاء واجلـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــراتِ  

  

 .«وهري اخل قا  يف التكملة زكب أ له اجلوهري فلعله سقرت من نسخة صاحب التكملةقوله قا  اجل»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«وانفص  هبا»( عن اللسان ا وابألصر : 7)
القلم  ( قوله املزكوبة : هذه العبارة أوردها يف التهذيب يف مقلوب املزكوبة بلفة املكروبة بتقدمي الكاف عل  الزاي فليســت من هذا الفصــر فز 8)

 فبوردها هنا.
 ( يف اللسان : لفظه.9)
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َمٍة.الَعَرب : نـََف  ِبه َشيح   ٌء. وَزَعم يـَعحُقوب َأّن الَباَء ُهَنا َبَدٌ  من ميم زُكح
 محّرَكة. في َوْهَدةٍ أَْو َسَرب وفي نسخة : اْقتََحم اْنقََحَم ، البَْحُر : اْنَزَكبَ و

ه كفَِرح َزِلبَ  : [زلب] بِيُّ بأُّمِ ً  الصَّ اَغانِّي أَي يَْزلَُب َزلَبا وفي لسان العرب َما نَّصه : هِذه  لَِزَمَها ولم يُفَاِرْقها ، أَْهَملَه الَجوَهِرّي ، وقال الصَّ

ّي َرحِ  د ْبِن بَّرِ حاح َمقُُروٍء على الشَّيخ أَبِي ُمَحمَّ  َمه هللا تَعَالَى.الَمادَّة َمْوُجوَدةٌ في أَْصٍل من أُُصوِل الّصِ

اَلبِيَةُ و  إِنَّها َعَربِيَّة لُوُرودها في َرَجز قَديم. في شفَاِء الغَِليل أَنها ُمَولََّدةٌ ، وقيل : : َحْلَواُء ، م الزَّ

ٌر  ـــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــح َزنـ رِ  حـــــــــــــــــَ هِإن  حـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــِ زَاب  حـــــــــــــــــَ

  
هح   يـــــــــــــَ ا بـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ه نــــــــــــــَ ُت فـــــــــــــوقـــــــــــــَ َلســـــــــــــــــــــــــــح  ِإذا جـــــــــــــَ

  

يــــــــــَ  وحَ  الــــــــــر ابــــــــــِ ــــــــــَ رِّ فـ مــــــــــَ حــــــــــح ُ
ِب املــــــــــ كــــــــــَ  هح كــــــــــالســــــــــــــــــــــــ 

  
ه   لـــــــــــــــــــــــِ َبّن يف َداخـــــــــــــــــــــــِ هح كـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــَ  َزاَلبـــــــــــــــــــــــِ

  
 قال َشْيُخنَا : وفِيه نظر. قُْلُت : وهي بِِلَسان أَْهِل ُخَراَسان : بكتاش.

ْلبَةُ و ّمِ : النَّْبلَةُ ، الزُّ اَغانِّي. بالضَّ  نَْقلَه الصَّ

م : ع بُخَراَسان ، ُزواَلبٌ و اَغانِّي. بالضَّ  نقله الصَّ

 قال : وهي لُغَةٌ َرِديئَةٌ. اْستَلَب ، بمعنى ازَدلَب عن اللَّْيثِ  (1)روى الجرشي و

 كَجْعفَر. َزْلَحبٌ  َزلَّ ، وهو َعْنه أَي تََزْلَحب من قولهم : َزْلَحبَ  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن ُدَرْيد : عنه ، تََزْلَحبَ  : [زلحب]

 قال : وليس بِثَبٍَت ، َكَذا في لسان العرب والتَّْكِملَة. اْبتَلَعها ، ، وقال ابن ُدَرْيد أَيأَْهَملَه الَجْوَهِرّي  اللُّْقَمةَ ، َزْلَدبَ  : [زلدب]

 قال الشَّاِعُر : َكثَُف. أَهمله الَجْوَهِريُّ هنا ، وقَاَل األَْزَهِريُّ أَي السََّحابُ  اْزلَعَبَّ  : [زلعب]

ورَه  اُب ُكســــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــَ َض الضــــــــــــــــــــــــــ  ُدو ِإَذا َرفــــــــــــَ بــــــــــــح ــــــــــــَ  تـ

  
ب  ِإذا و   عــــــــــــَ ُد ِد  ازحلــــــــــــَ بــــــــــــح ــــــــــــَ ه مل تـ ابــــــــــــُ حــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
َم  هَذا َمْوِضعُه َكثِيٌر قَْمُشه ، : ُمْزلَِعبٌّ  السَّْيُل : َكثُر وتََدافََع. وسيل اْزلَعَبّ و بناًء على أَن الالم فيه أَْصِليَّة ، وقد َجَزم الشيُخ أَبو َحيَّان بأَن الالَّ

 فذكره في َزَعَب وتَبِعَه أَبُو َحيَّان. َوَوِهَم الجوهريّ  اً ألَبي حيان.خالف ال ز ع ب َزائَِدة ُمْزلَِعبّ  في سيل

 أَيضاً : الفَْرُخ إَِذا َطلََع ريُشه ، وهو لُغَةٌ في الغَْيِن الُمْعَجَمة. الُمْزلَِعبُّ و

ل ازلغَبَّ و نَبََت بَْعد الَحْلقِ  إِذا الشَّعَرُ  اْزلَغَبّ  : [زلغب] الفَْرُخ :  ازلَغَبَّ و شعر الشيخ كاْزَغأَّب. اْزلَغَبّ و ما يَْنبُت ليِّناً. الشَّعَر ، وَذِلك في أَوَّ

ِم. َطلََع ِريُشه  بِِزيَاَدةِ الالَّ

ك ، وقال : اْزلَغَبَّ  الطَّاِئُر : َشّوَك ِريُشه قَْبَل أَن يَْسَودَّ. وقال اللَّْيُث : اْزلَغَبَّ و يُش ، في كل يقال إَِذا َشوَّ  الطائر والّرِ

رَ  ـــــــــــــُ وحاًن تـ ُب جـــــــــــــَ اً بـــــــــــــِّ بـــــــــــــّ غـــــــــــــِ زحلـــــــــــــَ ُه  مـــــــــــــُ َر  لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  تـ

  
ا  مــــــــَ ِر الــــــــرِّيــــــــِش محــــــــَ  جــــــــِ عــــــــح تـــــــــَ نح ُمســــــــــــــــــــــح يــــــــَب مــــــــِ  َأاَنبــــــــِ

  
ح بأَنَّ الاَلم َزائِدة وأَنَّه بَِمْعنَى َزَغب. وقد أَورد  َهَذا َمْوِضعُه ال ز غ ب : الفَْرُخ إِذا َطلَع ِريُشه ، الُمْزلَِغبّ و ِخاَلفاً الْبِن القَطَّاع فإِنَّه َصرَّ

 على َما َذَهب إِلَْيه أَبو َحيَّان واْبُن القَطَّاعِ وَغْيرهم ، وَكفَى بهم قُْدَوة.« زغب»و « زعب»الَجْوَهِرّي َهاتين التَّرَجَمتَين في 

ْلَهبُ  : [زلهب] اَغانِّي :و َزَعُموا. الَخِفيُف اللِّْحيَة أَْهَملَه الجوَهِريُّ وصاِحُب اللِّسان. وقال اْبُن ُدَرْيِد : هو كَجْعفٍَر ، الزَّ ْلَهبُ  قال الصَّ  هو الزَّ

 وقيل : هو َمْقلُوب َزْهلََب كما َسيَأْتِي. الَخِفيُف اللَّْحمِ 

ً  كفَِرح َزنِبَ  : [زنب] نَبُ و َسِمن. هرّي ، وقال أَبو َعْمرو : أَيأَهمله الجو يَْزنَب َزنَبا َمُن.الزَّ يَت الَمْرأَة . الّسِ  واألْرنَُب : السَِّميُن ، وبه ُسّمِ

 ، قال ِسيبََوْيه : هو فَْيعَل واليَاُء َزائَِدةٌ. (2)قاله أَبُو َعْمرو  َزْينَب

نَابَىو إِْبَرتها التي تَْلَدغ بَِها كما نَقَلَه اْبُن ُدَرْيد في بَاِب فَْيعَل. لُزبَانَاَها ِكْلتَاُهما ُزنَابَتُهاو العَْقَرب ُزنَابَى أَو ِمنْ   : ِشبهُ  الزُّ
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__________________ 
 ( عن اللسان ا وابألصر ا رشي.1)
 ( اللسان عن أيب عمرو : األزنب القصري السما.2)
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َُخاِط يـََقض من أُنُوِف اإِلِبر ا فـَُعاىَل ا هَكَذا َرَواه 
َمِت اإِلشــــاَرُة ِإلَيه.امل اِ  والن وِن ا وقد تـََقد  َواُب ابلذ  هم ا والصــــ  أَو  بـَعحضــــُ
َنحَظر طَيِِّب الر اِئَحة ا الز يَنب ِمنَ 

ِن امل َجٍر َحســَ ُلَها َزيحُن َأب ا ا قاله ابحُن اأَلعحرَايبّ. َزيـحنَـَبة َواِحَدتُه لشــَ ُحِذَفِت األَِلُف  َأو َأصــح
تِ   عحَماِ .لَكثحرِة االسح

ُد بُن الَحَسن َعِن أَبِي  َزْينَبُ  وقال أَبو الفَتْح في ِكتَاب االْشتِقَاق : امَرأَةٌ. ِكْلتَاُهما َزْينَبو َزْنبَةُ وَ  َعلَم ُمْرتََجٌل ، قال : وأَخبرنا أَبو بكر ُمَحمَّ

تي العَبَّاِس أَْحَمَد ْبِن يَْحيَى ، قال : فَْيعَل  َزْينَبو ، ما َرأَْيتَُها قَّط تَأُْكُل إِالَّ َطيِّباً ، ثم قال : فهذه فَْعلَةٌ ِمْن َهَذا ، ةَزْنبَ  قال فالن : َرِحَم هللاُ َعمَّ

ْينَبُ و .وسلموآلهعليههللاصلىاْسُم امرأَة ، وبِْنُت َرُسوِل هللا  : َزْينَب ِمْنهُ ، انتهى. وقال العَلَم السََّخاِوّي في ِسْفِر السَّعَادة : نَقَلَه  َجبَانُ ال الزَّ

اَغانِّي.  الصَّ

ينَابَةو اَغانِيُّ أَْيضاً. ، بالَكْسِر : َسَمَكةٌ َدقيقَةٌ  الّزِ  نَقَلَه الصَّ

 قال : من ُكنَاُهم. ُكْنيَةٌ  كُجَهْينَة : ُزنَْيبَةَ  أَبوو

َت َأاَب  دح كـــــــــــــِ ةَ نـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ ا  زُنـ نـــــــــــــَ بَلـــــــــــــح  ِإذح ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ابُ   بـــــــــــــَ دح ضـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــكـــــــــــــَ نـــــــــــــا وملَح يـــــــــــــَ تـــــــــــــِ اجـــــــــــــَ  حبـــــــــــــَ

  
َم َعلَى االْضِطرار. قَاَل :وقد   يَُرخَّ

وَش َأاَب  يـــــــــــــــُ َت اجلـــــــــــــــُ بـــــــــــــــح نـــــــــــــــِّ بٍ فـــــــــــــــجـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح  زُنــــــــــــــــَ

  
ابُ و   حــــــــــــَ ك الســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــِ ازِل نــــــــــــَ لــــــــــــَ  مــــــــــــَ اَد عــــــــــــَ  جــــــــــــَ

  
 َسِمَع أَنََس ْبَن َماِلك. كُزبَْير : تَابِِعيّ  ُزنَْيبٍ  َعْمُرو ْبنُ و

أْنَبَىو اَغانِ  كقَْهقََرى. َمْشٌي في بُْطٍء ، بالَهمز الزَّ  ّي.نَقَلَه الصَّ

مِّ  ُزنَابَ  يَْدُعوَها وسلموآلهعليههللاصلىبِْنُت أُّمِ َسلََمة َكاَن َرُسوُل هللا  َزْينَبُ وَ  ُرَها العََوامُّ فيَقُولُوَن : ، بالضَّ  هكذا َضبََطه األَِمير ، ويَُصغِّ

 .«ز ب ب»قال ابن عبد ربه في الِعْقد : هي الفأَْرة وتَقَدم في  .«ُزنَابَةَ  أَْسَرُق ِمنْ ». ومن أَْمثَاِلهم : َزنُّوبَة

ِد ْبِن َعِلّيِ ْبِن الَحسَ  ِد وقاضي القَُضاة أَْحَمُد ْبُن ُمَحّمّدِ ْبِن َصاِعِد الَحنَِفّي. وأَبُو الفََوارس طّراد ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ ن النَِّقيُب. وأَبو َمْنصور ُمَحمَّ

اٍم ْبِن َعِلّيِ بْ  ِن أَبِي تَمَّ
ِد ْبِن َعِلّيِ ْبِن نَْصٍر ، .(1) ُد ْبُن ُمَحمَّ ْينَبِيُّونَ  وأَبُو نَْصٍر ُمَحمَّ ثُوَن ، نِْسبَةً إِلَى الزَّ اْبنَِة ُسلَْيَماَن ْبِن َعِلّيِ  (2) زْينَب ، ُمَحّدِ

 .عنهمهللارضيْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاس 

ْينَبِيُّونو ْينَبِّيِ  ِمْن َولَد َعِلّيٍ : بَْطٌن  الزَّ ه الزَّ َها  عنههللارضيبِْنِت َسيِّدنَا َعِلّيٍ  َزْينَب ْبِن َعْبِد هللا اْلَجَواِد ْبِن َجْعفَر الطَّيَّاِر نِْسبَةً إِلَى أُّمِ ، وأُمُّ

ِد ، والَحَسِن ، وِعيَسى ، ويَْعقُوَب. وأَبو الَحَسن . َوَولَد علّي هَذا أََحد أَْرَحاِء آِل أَبِي َطاِلٍب الثَّاَلثَة عنهاهللارضيفَاِطَمةُ  ، أَْعقََب ِمْن اْبنِه ُمَحمَّ

دٍ  ْينَبِيّ  َعِليُّ اْبُن َطْلَحةَ ْبن َعِلّيِ ْبِن ُمَحمَّ نَةُ الُحَسْين ْبِن ابْ  زْينَبُ و .561، تََولَّى الَخَطابَة والنِّقَابَةَ بَْعَد أَبِيِه في َزَمن الُمْستَْنِجِد ، وتُُوفِّي َسنَة  الزَّ

بَاب ، وفََدت إِلى ِمْصر وبَِها ُدفِنَت. َها ُسَكْينَةُ أُمُّ الرَّ الثَّقَِفيَّة لها ُصْحبَة. ثم إِنَّ هِذه المادَّةَ َكتَبَها الُمَؤلُِّف بالُحمَرة ؛ ألَنَّ  َزْينَبُ و َعلّيٍ أُمُّ

َهاِت اللُّغَِة.الَجْوَهِريَّ أَْسقَطَها تَبَعاً للَخِليل في ِكتَاِب ال بِيِدّي وَغْيرهم. وهي في لسان العرب وَغْيِرِه ِمْن أُمَّ  عَْيِن واْبِن فَاِرس والزُّ

ْنُجبُ  : [زنجب] م ، الزُّ ْنُجبَانُ و ، بالضَّ  الِمْنَطقَةُ. أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال أَبو عمرو : هي ، بفتح الزاي وضم الجيم الزَّ

ْنُجبُ و  بَُسه المرأَةُ تَْحَت ثِيَابَِها إَِذا َحاَضْت.: ثَْوٌب تَلْ  الزُّ

ْنَجبَةُ و ْنبََجِة. : العُظَّاَمة الزَّ م بها الَمْرأَةُ َعِجيَزتَها كالزَّ  الَّتي تُعَّظِ

مِّ  ُزْنقُبٌ  : [زنقب] اَغانِّي في  ماٌء ِلعَْبٍس  : أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وهو (3) بالضَّ ، وقِيَل : هو ماٌء بالقَُواَرة لبَنِي َسِليط ْبِن « ز ق ب»كما نَقَلَه الصَّ

 يَْربُوع كما نَقَلَه َغْيُره.

ً  : [زوب] اُء : أَي َزاب يَُزوُب َزْوبا وَساَب إَِذا اْنَسّل  َرى ،جَ  إَِذا الَماءُ  َزاب قال اْبن األَْعَرابِّي :و اْنَسلَّ َهَرباً. أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال الفَرَّ

لما يُْجعَُل ِمَن الَخَشب ونَْحِوه في األَْسِطَحة ِليَِسيَل ِمْنهُ.  الِميَزابُ  قال شيخنا : وقال بَْعُض أَْهِل االْشتِقَاِق : ويمكن أَْن يَُكوَن ِمْنهُ  (4)في َخفَاء 

 قال : وفيه
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__________________ 
 الوهاب بن سليمان بن عبد   بن  مد بن إبراهيم اإِلمام.( وهو ا سن بن  مد بن عبد 1)
 ( يف اللباب قا  : و ين أهنا زوجة إبراهيم اإلمام بن  مد بن علي بن عبد   بن عباس.2)
 ( يف معجم البلدان : علم مر ر ال أصر له يف النكرات. قا  خمار  بن شهاب :3)

 كــــــــــــــــبن األســــــــــــــــــــــــــــــود الــــــــــــــــزر  يف عــــــــــــــــرصــــــــــــــــــــــــــــــاهتــــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــبأبرمـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــريـــــــــــــــــن وزُن  ا بـــــــــــــــــا ال

  

 .«خف »( عن اللسان ا وابألصر 4)
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َله ِمزحرَاب مُث  ِميزَاب.  بـُعحٌد ا ِإال  َأنح حُيحَمر عل  الَقلحِب وَأن  َأصح
اب : د باألَْنَدلُسو ا يَِلي الغَْرب ، الزَّ  ِمْنَها. قال الَحْيُص : أَو ُكوَرةٌ  بالعُْدَوةِ ِممَّ

اَلُد الـــــــــــــــز اب  مـــــــــــــــَ  أَمح بـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح ُب وســـــــــــــــــــــــــــــَ  َأجـــــــــــــــَ

  
ابِ و   ُر غــــــــــــَ فــــــــــــَ نـــــــــــــح ر أَمح َغضــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــ  ظــــــــــــَ ُ

و املــــــــــــ  أَبــــــــــــُ

  
ُد بُن الَحَسِن التَِميِميُّ : بَّاح ، أَْو ُهوَ  شاِعر ُمْكِثر َزَمن الُمْستَْنِصِر األَُمِوّي. منها ُمَحمَّ  الِعَراق ، َزابِ  منْ  أَي األَخير وَجْعفَر ْبُن َعْبِد هللا الصَّ

اُب : بين تِِلْمساَن وِسِجْلَماَسةَ أَي َعلَى  َرَوى عن َماِلِك ْبِن َخاِلٍد األََسِدّي ، وعنه أَبُو َعْون الَواِسِطّي ، كذا في اإِلْكَمال. وفي الَمَراِصد : الزَّ

 وإِالَّ فِسْجلَماسة بَِعيَدةٌ من تِلْمَسان ، وهي المعروفَةُ اآلن بتفالت.َطِريقهما ، 

ابُ و ابِي وهو َواٍد عِظيٌم ُمْفِرغ في َشْرقِّي ِدْجلَةَ بين الَمْوِصل وتِْكِريت ، ويقال فيه نَْهٌر بالَمْوِصل ، : الزَّ  أَْيضاً. الزَّ

اب الصَّ  بإِْربِلَ  آخر ُدونَه نَْهرٌ و ى الزَّ ي باْسمهو ِغير.ويَُسمَّ ونهٌر آَخُر  يأُْخذُ من الفَُرات ويَُصبُّ في دْجلَةَ. بين ُسوَراَء َوواِسطَ  آخر نَْهرٌ  ُسّمِ

ى بِهَذا االْسِم  بقُْربه ابَان ، وهما (2) وعلى ُكل منهما ُكوَرةٌ  (1)يَُسمَّ ابِيَان ، أَو األْصل الزَّ ابَانِ  ، والعَاّمة تقول : الزَّ . من أَحدهما عبُد الزَّ

ُث ، ويُْجَمع بَِما َحَوالَْيهما من األَْنَهار اُز الُمَحّدِ َوابِي فيقال : الُمْحِسِن ْبُن أَْحَمَد البَزَّ  .الزَّ

يَت بِذِلك. هاَجِميعَ  أَي تِْلَك األَْنَهارَ  َحفََرها (3)بن بودك بن منُوجهر بن أَبرح بن نمرود  َزاب هو َمِلك للفُْرس ، اسم َزابُ و  فُسّمِ

ْهبَةُ  : [زهب] ّمِ ، الزُّ ْهبُ و بالضَّ قال شيُخنا : وَكثِيٌر من ُشيُوخ اللُّغَة  الِقْطعَةُ ِمَن الَماِل ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال أَبُو تَُراب أَي بالَكْسر الّزِ

يَّة ال تَثْبُُت َعِن العََرب ا ه. روى األَ  ً  زهرّي عن الَجْعفَِرّي : أَْعَطاهيَقُولُون : إِنَّها َعاّمِ عن أَبي  اْحتََملَه ، إَِذا اْزَدَهبَهو ِمْن َماِله أَي قِْطعَةً. ِزْهبا

 تَُراب ، واْزَدَعبَه ِمثْلُه.

اَغانِيُّ اْسمٌ  أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابن ُدَرْيٍد : هو كَجْعفَرٍ  َزْهَدبٌ  : [زهدب]  وَصاِحُب اللَِّساِن.* نَقَلَه الصَّ

اَغاِنّي ، وقال اْبُن ُدَرْيد : ُهو كَجْعفَرٍ  َزْهلَبٌ  : [زهلب] ْحيَة أَهمله الَجْوَهِريُّ والصَّ َواُب ، وقد أَْوَرَده الُمَصنِّف  َخِفيُف اللِّ َزَعُموا. َهَذا ُهَو الصَّ

 وهو َمْقلُوٌب َعْنه.« َزْلَهبَ »في 

ة : إِنَّه كفَْعيل ال أَْفعَل ، قال شيخنا : وهو َضِعيف ؛ ألَنَّهم قالوا : ، ، كاألَْحَمر األَْزيَبُ  : [زيب] ليس في الكالم فَْعيَل ،  وقال بَْعُض األَئِمَّ

ُد في َكاِمله واْبُن فَاِرٍس  الَجنُوبُ  وَمْريَم أَْعَجِمّي ، وَضْهيَأ فِيه بَْحٌث كما َمرَّ ، انتهى :  الَّتي أَو النَّْكبَاءُ  والطََّرابُلسّي ، ُهَذِليَّة ، بِِه َجَزم الُمبَّرِ

بَا ،  األَْزيَب إِنَّ هلل تَعَالى ِريحاً يُقَاُل لََها»وعليه اْقتَصر الَجْوَهِرّي ، وَذَكَرهما َمعاً اْبُن ِسيَده في المحكم. وفي الَحِديث  تَْجِري بَْينَها وبَْين الصَّ

َوِهي فِيُكم  األَزيَبُ  اْسُمَها ِعْند هللاِ »وأَْهُل َمكَّة يَْستَْعِملُوَن َهَذا االْسَم كثيراً وفي رواية  ثِيِر :الحديث. قال ابُن األَ «. ، ُدونََها بَاب ُمْغلَق

ون الَجنُوبَ «. الَجنُوبُ  َها اْسماً َغْيَره ؛ وذلك أَنَّها ، ال يَْعِرفُوَن لَ  األَْزيَبَ  قال َشِمر : وأَْهُل اليََمن وَمْن يَْرَكُب البحَر فيَما بَْين ُجدَّةَ وَعَدن يَُسمُّ

ياحَ ]تَْعِصُف  َده وتَْقِلَب أَْسفَلَه فَتَْجعَلَه أَْعاَله. وقال ابن ُشَمْيل : ُكلُّ ِريحٍ َشِديَدة َذات (4) [الّرِ ِشدَّتُها ،  َزيَبُها فإِنَّما أَْزيَب وتُثير البَْحَر َحتَّى تَُسّوِ

 َكَذا فِي لسان العََرِب.

 العََداَوةُ. : األَْزيَبُ و

 عن ابن األَعرابّي. القُْنفُذُ  : األَْزيَبُ و

ا َسِريعاً من النََّشاِط. أَْزيَبٌ  ُمَؤنٌَّث. يقال : َمّر فاَُلٌن ولَهُ  النََّشاطُ و : السُّرَعةُ  األَْزيَبُ و فهو َمْصَدٌر  النَِّشيطُ  : األَْزيَبُ و ُمْنَكَرةٌ ، إَِذا َمرَّ مرًّ

 وِصفَةٌ.

ُجل األَْزيَبُ و  ، عن اللَّْيِث. أَْزيَبُ  القَصيِر الُمتَقَاِرِب الَخْطوِ  : الرجُل الُمتَقَاِرُب الَمْشي. ويقال للرَّ

اَغانِّي. اللَّئيمُ  : األَْزيَبُ و  َعْياَلن كان نَقَلَه الَجْوَهِرّي. قال األَْعَشى يَْذُكُر َرُجالً من قَْيس والدَِّعيُّ  نقله الصَّ

__________________ 
 ( و ا الزاب األعل  والزاب األسفر. ويف معجم البكري : الزابيان هنران أسفر الفرات.1)
 ( يف معجم البلدان : عدة قر  وبالد.2)
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 ( يف معجم البلدان : زاب بن توركان بن منوشهر بن أيرج بن أفريدون.3)
 ابلقاموس : اسم َرُجٍر. (*)( 5)
 ( زايدة عن اللسان.4)
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َرَ  رَاِحَلًة َلُه ؛ ألَن ه وَجَد بـَعحَ   َم َهد اجاً قَاِئد اأَلعحشــــــَ  أبَن ه ســــــَ ُنحِذر ا وكان اهت 
رو بحِن امل  َحِمها يف بـَيحِته ا فُبِخَذ َجاراً لَعمح

اٌج فُضِرَب واأَلعحَش  َجاِلٌ  ا فقام اَنٌس ِمنـحهُ   م فَبخذوا ِمن اأَلعحَش  ِقيَمَة الر اِحَلِة ا فـََقا  اأَلعحَش  :َهد 
رِه  َنصـــــــــــــــــــــــــح اُءوا لـــــــــــِ جـــــــــــَ وحِد فـــــــــــَ ه حـــــــــــَ طـــــــــــَ ا َرهـــــــــــح  َدعـــــــــــَ

  
او   ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــ  يـ اِة غـــــــــــــُ ـــــــــــــ  ن ســـــــــــــــــــــــــــَ

ُ
ا ابمل ـــــــــــــن ي ُت حـــــــــــــَ ـــــــــــــح  انَدي

  

ه  وا لـــــــَ فـــــــُ عـــــــَ َف َأو َأضـــــــــــــــــــــح يّن الـــــــنِّصـــــــــــــــــــــح وحُه مـــــــِ طـــــــَ  فـــــــَبعـــــــح

  
َك و   ر ذلــــــــــِ بــــــــــح ــــــــــَ الن قـ ُت قــــــــــُ نــــــــــح امــــــــــا كــــــــــُ بــــــــــَ ــــــــــَ  (1) أَزحيـ

  
 وقال قَْبَل ذِلَك :

َر  و  َز ح يـــــــــــَ ه ال يـــــــــــَ وحمــــــــــِ نح قـــــــــــَ رَتِب عــــــــــَ غــــــــــح نح يـــــــــــَ  مــــــــــَ

  
ا  ـــــــــــَ ب حـــــــــــَ رنا وَمســـــــــــــــــــــــــح وٍم جمـــــــــــََ لـــــــــــُ ظـــــــــــح ارَِع مـــــــــــَ  َمصـــــــــــــــــــــــــَ

  

ئح و  اُت وِإنح ُيســــــــــــــــــــــــِ ا ــــــــــَِ ُه الصــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــح ُن مــــــــــِ فــــــــــَ دح  تــــــــــُ

  
اَر يف رَأحِس    اَء الــــــــنــــــــ  ا َأســــــــــــــــــــــَ نح مــــــــَ كــــــــُ ايــــــــَ بــــــــَ كــــــــَ بــــــــح  كــــــــَ

  
 َعِن اللَّْيِث ، وأَْنَشد : األَْمُر الُمْنَكُر ؛ : األَْزيَبُ و

 (2) أَزحَيبهي تُِبيُت َزوحَجها يف وَ 
 قاله أَبو َزْيد. الفََزُع ، أَي األَْزيَبُ  أَخذهو َعِن اْبن األَْعَرابِّي. الشَّْيَطان ، : األَْزيَبُ و

 : البُْهثَةُ ، وهو َولُد الُمساعاة. وأَنشد غيره : األَْزيَبُ  وقال أَبُو الَمَكاِرم : الدَّاِهيَةُ. : األَْزيَبُ و

 أَزحيـََباما كنُت ُقالن قـَبحَر َذِلَك و 
 : الَماُء الَكثِيُر ، حكاه أَبو َعِلّي َعْن أَبِي َعْمٍر والشَّْيبَانِّيِ ، وأَنشد : األَْزيَبُ و

اينَ ُ  رَ  قـــــــــــــــــــــَ هح َأســـــــــــــــــــــــــــــــــــح َربـــــــــــــــــــــُ  َواًء َمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
هح   بــــــــــُ ــــــــــَ بـ تح حــــــــــِ اضــــــــــــــــــــــــَ َا فــــــــــَ رٍّ حــــــــــِ طــــــــــِن كــــــــــَ  بــــــــــبــــــــــَ

  

ر َ يُش   أَزحيـَُبهح عن ثـََبِج الَبحح

ين ْبِن أَبِي الفَْضِل ، قال أَبو ع ه : قرأُْت بَخّطِ الشَّيخِ َشرف الّدِ البَْحِر يُقَاُل : َجاَش أََزُب  مرو :وقََرأُْت في َهاِمِش كتَاِب ِلَساِن العََرب َما نَصُّ

 ْع ُهنَاَك.، وُهو َكثْرةُ َمائِه ، وأَْنشد : عن ثَبَج البَْحِر يَِجيُش أََزبُه قلت : وقد تَقَدَّم في أََدب ما يَتَعَلَّق بِذِلَك فََراجِ 

 وفي نوادر األَعراب : َرُجٌل أَْزبَة وقوٌم أَْزٌب إِذا كان َجْلداً.

 َشِديُدهُ. أَي البَْطِش  إِلْزيَبُّ  إِنَّه اُل :يُقَ و كِقْرَشّبٍ : عِظيٌم. إِْزيَبٌّ  َرَكبٌ و

َدة. َظنَّ َشْيُخنَا أَنَّه البَِخيلَة كِقْرَشبّه : اإِلْزيَبَّةُ و ، بتَْخِفيِف البَاِء ، فقال : لو قال بعد اللئيم : وِهَي بِهاء ، َكفَى. ولَْيَس َكَذِلك ،  اإِلْزيَبَة الُمتََشّدِ

 وما َضبْطنَاه على الصَّواب وِمثْلُه في التكملة.

 تََكتََّل واْجتََمَع. وتََزيََّم إِذا لَحُمه تََزيَّبَ  يقال :و

ْيبُ و ومِ  الزَّ الَحَسِن ْبِن  (3) [سمع]قَِريبَة من َعكَّا ، هكذا قاله السَّْمعَانِّي. ِمْنها القَاِضي األََجّل الَحَسُن بن الَهْيثَم ْبِن َعِلّي  : ة ، بَِساِحِل بَْحِر الرَّ

 الفََرج الغَّزّي ، َرَوى وَحدََّث.

 وهو خطأٌ والّصواُب َما َذْكَرنا.ومنهم َمْن قَاَل إِنَّها بالنُّوِن بََدَل التَّْحتِيَّة ، 

. وفي حاِشيَة الَجاَلِل السُّيُوِطّي َعلَى البَْيَضاِوّي نَْقالً عن الَخِطيِب التِّْبِريزّي في شرح الَحَماَسة َزْيبٌ  ورجل  : : َجْلٌد قَِويٌّ

َن  ةَ َأاي ابــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــَ يِن  َزاي  قــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــح  ِإنح تـــــــــــــــــــــَ

  
اِزبِ   م الــــــــــــــعــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــ  يِن يف الــــــــــــــنـ قــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ال تـ

  
يبّي أَن زيَّابَةُ و ، اسمه َسلََمة ْبُن ذُْهل ، َزيَّابَةَ  : ابنُ قال  ه. قال الَجاَلُل : ووقع في َحاِشيَة الّطِ  اْسُم أَبِي الشَّاِعر ، َوُهَو وهٌم. َزيَّابَة : اْسُم أُّمِ
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 املهملة فصل السني
ً  َكَمنَعَه َسأَبَه : [سأب] فأََخَذ ِجْبِريُل »وِعبَاَرة الجوهرّي : َحتَّى يَُموت. وفي حديث الَمْبعَِث  َحتَّى قَتَلَه ، : َخنَقَه سأَبَه َخنَقه ، أَو : يَْسأَبُه َسأْبا

 .«َحتَّى أَْجَهْشُت بِاْلبَُكاء فَسأَبَنِي بَحْلِفي

 : العَْصرُ  (4)أَراَد َخنَقَني. وقَاَل ابن األَثِير : الثَّأُب 

__________________ 
 : النصفة ا يقو  : أرضوه وأعطوه النِّصف أو فوقه. وما كنت قاّل قبر ذلك : أي كنت غريباً يف ذلك املوضض ال انصر د. ( النِّصحف1)
 ( قبله يف املقايي  :2)

 ُتكلف اجلارَة َذنحَب الغُّيبِ 
 تصحيف.« علي بن ا سن»( عن اللباب ومعجم البلدان ا وابألصر 3)
 السبحُب.( يف النهاية واللسان : 4)
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 يف ا َلح  كاخلَنح  ا وَسَيبحيت يف َسَبت.
ً  ِمَن الشََّرابِ  َسأَبَ و ً  َرِوي َكَسئِب كفَِرح : يَْسأَب َسأْبا قَاَء : َوسَّعَه. َسأَبَ و .َسأَبا  الّسِ

قُّ  السَّأْبُ و قُّ أَيًّا  وِقيَل : أَو العَِظيُم ِمْنهُ ، أَي ِزقُّ الَخْمِر ، : الّزِ قُّ ، ج ُهوَ  أَو َكاَن ،هو الّزِ  وقَْولُه : .ُسُؤوبٌ  ِوَعاٌء من أََدم يُوَضُع فِيه الّزِ

  ٌ َدمــــــــــ  ٌ  مــــــــــُ لــــــــــح َت عــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــُ ا قـ اهــــــــــَ َت فــــــــــَ  ِإذا ُذقــــــــــح

  
وِدَر يف   ٌر فــــــــــــغــــــــــــُ يــــــــــــح ــــــــــــَ ه قـ ــــــــــــَد بــــــــــــِ ابِ أُرِي  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
ْدِف.« َسأْبِ  فِي»إِنََّما ُهَو   قال َساِعَدةُ ْبُن ُجَؤيَّةَ. في الُكّلِ ، كِمْنبَر كالِمْسأَب فأَْبَدَل الَهْمَزةَ إِْبَداالً َصِحيحاً إِلقاَمِة الّرِ

ه  لـــــــــــــَ رُِّط محـــــــــــــَح فـــــــــــــَ ـــــــــــــُ اٌء ال يـ قـــــــــــــَ ه ســـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
َن و   حــــــــــح لــــــــــُ رَاٌص يـــــــــــَ ٌن وَأخــــــــــح فــــــــــح َببُ صــــــــــــــــــــــــُ (1)ِمســــــــــــــــــــــــح

 

  
الُهَذِلّيِ يَِصُف ُمْشتَاَر  وفي ِشْعِر أَبي ذَُؤْيبٍ  أَْيضاً : ِوَعاٌء يُْجعَُل فِيِه العََسُل. الِمْسأَبُ  كما في الّصَحاحِ. وقال َشِمر : أَْو ُهَو ِسقَاُء العََسلِ 

 العََسِل :

ا  يــــــــــــــــهــــــــــــــــَ ًة فــــــــــــــــِ افــــــــــــــــَ رَت خــــــــــــــــَ ابٌ َ َبــــــــــــــــ   ِمســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ــــــــــ ِ   ي دًا ِبشــــــــــــــــــــــــِ رَتِي َمســــــــــــــــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــَ َح يـ ــــــــــَ ب ــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح  ف

  
ً  أَرادَ  َكِكتَاٍب. ِمَسابٌ  فَه  (2)فَخفََّف الهمزةَ على قَْولهم فيما َحَكاه بَْعُضهم  ِمْسأَبا ، وأََراَد ِشيقاً بَمَسِد فَقَلَب. وقَْوُل َشْيخنا : فكأَنَّه يَقُوُل إِنَّه َصحَّ

 وهو بَِعيٌد لَْيَس بَِظاِهٍر كما اَل يَْخفَى.

ُجلُ  الِمْسأَبو  اُل ِمْن قَئَِب ِمْقأٌَب.كما يُقَ  الَكثِير الشُّْرِب ِلْلَماءِ  كِمْنبٍَر : الرَّ

مِّ  َمال لَُسْؤبَانُ  إِنَّهُ  يقال :و  أَي فِي َحَوالَْيه. أَي إَِزاُؤه بالضَّ

ْعيَِة والِحْفِظ لَهُ والِقيَاِم َعلَْيِه ، كما َحَكاه اْبُن ِجنّي ، وقَاَل : هو فُْعاَلن من قُّ  السَّأْبِ  والَمْعنَى أَْي َحَسُن الّرِ قَّ إِنََّما الَِّذي ُهَو الّزِ ؛ ألَنَّ الّزِ

 ُوِضع ِلحْفِظ َما فِيه. َكَذا في ِلَسان العََرب.

 قَاَل ذُو الِخَرِق الطَُّهِوّي : قََطعَه. : َسبّه َسبًّا : [سبب]

ٍك  الـــــــــــــــِ يِن مــــــــــــــــَ ُب بــــــــــــــــَ اَن َذنــــــــــــــــح  فــــــــــــــــمــــــــــــــــا كــــــــــــــــَ

  
ب  أَبنح   اَلٌم  ســـــــــــــــــــــــــُ م غــــــــــــُ هــــــــــــُ نـــــــــــــح بّ مــــــــــــِ (3)َفســـــــــــــــــــــــــَ

 

  

َواِ  الــــــــــــــــــذ َر   وٍم طــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــُب كــــــــــــــــــُ رَاقــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــــَ

  
بح   ا لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــَ َوائـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــُ ر  بــــــــــــــــــــَ  ختـــــــــــــــــــَِ

  

ٍر  ـــــــــــــــــــِ ٍب ابت طـــــــــــــــــــَ َ  ِذي شـــــــــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــَ  أبَبــــــــــــــــــــح

  
بح   ي الـــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــَ ربح اَم ويـــــــــــَ ظـــــــــــَ رت  الـــــــــــعـــــــــــِ قـــــــــــُ (4)يــــــــــــَ

 

  
ا  يَاِحّيِ لَمَّ بَصْوأٍَر ، فعَقََر ُسَحْيٌم َخْمساً ، ثم بََدا تَعَاقََرا في ِلَساِن العََرب : يُِريد ُمعَاقََرة أَبِي الفََرْزَدِق َغاِلِب ْبِن َصْعَصعةَ لُسَحْيِم ْبِن َوثِيٍل الّرِ

ا ُعيِّر بِِه ، اْنتََهى. وَسيَأْتي في  فََسبَّ  أَي ُعيِّر بالبُْخلِ  ُسبّ  لَه وَعقََر َغاِلٌب مائَة. وفي التَّْهِذيب : أََراَد بِقَْوله :  .«ص أَر»َعَراقِيَب إِبِِله أَنَفَةً ِممَّ

 : التَّقَاُطُع. التََّسابُّ و

في  (6)فَقَاَل : لَِقيتُه  ؟فقال : َكْيَف َصنَْعتَ  (5)وَسأَل النُّْعَماُن ْبُن الُمْنِذر َرُجالً  أَي االْسِت. السَّبَّةِ  َطعَنَه في : َسبَّه يَُسبُّه َسبَّا من المجاز :و

وُهَو فَاِرٌس ، فَضِحك وقال  السَّبَّه ةُ كما َسيَأْتِي. فقلُت ألَبِي َحاتِم : َكْيَف َطعَنَه فيالَكبَّةُ : الَجَماعَ  .(6)فأَْنفَْذتُها ِمَن اللَّبَّة  السَّبَّة الَكبَّة َطعَْنته في

ا َرِهقَه أََكبَّ ليَأُْخَذ بَِمْعَرفَِة فََرِسه فَطعَنَه في : قال :  ؟قَتَلُوكأَبَه أَ وَكاَن َمْجروحاً ؛ يا  . وقَاَل بَْعُض نَِساِء العََرب ألَبيهاَسبَّتِه اْنَهَزم فاتَّبَعَه فَلَمَّ

 .َسبَّتِه . أَي َطعَنُوه فيَسبُّونِيو نَعَم أَي بُنيَّةُ 

ّي ُهنَا  وَعقََره ، .َسبَّه وهو أَكثُر ِمنْ  ، كَسبَّبَه كِخلِّيفَى ، ِسبِّيبَىو َسبًّا َشتََمه ، : َسبَّه يَُسبُّه : الشَّتُْم. وقَدْ  السَّبُّ و  بَْيَت ذي الِخَرق :وأَْنَشد اْبُن بَّرِ

 َفَسبّ ِمنحهم ُغاَلٌم  ُسب  أَبنح 
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 وفي اآلخر : .(7) «الُمْسِلم فُُسوق ِسبَابُ »وفي الحديث : 

__________________ 
 ( ُضفٌن بد  ا وأخراص معطوف عل  سقاء.1)
 ( اللسان : حكاه صاحب الكتاب : املرأة والكماة ا وأراد.2)
قوله أبن ســب اخل قا  يف التكملة والرواية أبن شــب بفتح الشــا املعجمة أي بلغ من الشــباب ولي  من الشــتم »املصــرية : ( هبامش املطبوعة 3)

 و.« ء وشهرة القصة عند أهر األدب تناد  بصحة املعىن اهيف شي
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله أببي  اخل أنشده يف التكملة :4)

 أببي  يهتز ذي هّبة
 يف اللسان : طعن رجال. ( زيد5)
 من السّبه.( يف اللسان : طعنته يف الكبة ا طعنة يف الس ب ة فبنفذهتا من اللّبة. ويف األساس : طعنته يف الكبه فوضعت ر ي يف اللبه فبخرجته 6)
 ( قا  ابن األثري : قير هذا  مو  عل  من سب أو قاتر مسلماً من غري7)
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تَـب انِ » ُســح
يحطَااَنن امل َبابُ  ويقا  : املِزاحُ  .«شــَ َله »النـ وحَك . ويف َحِديِث َأيب ُهَريـحَرة :  ســِ ن  قبـح َا  أََماَم أَبِيك ا وال َ حِلســَ ال مَتحشــِ

ه وال َتِسب   ا وال َتدُعه اِبلِح  َأاَب  جمازاًة لك. فيُسب   َأاَب َغريح  َتُسب   وَ ُر ه ِإليه ا أَبن للس بِّ  َأي ال تـَُعرِّضحه«. له َتسح
َوِهي بَْينَها َوبَْيَن الُوْسَطى ، ِصفَةٌ َغاِلبة ، وهي الُمَسبَِّحةُ ِعْند  تَِلي اإِلْبَهاَم ؛ اإِلْصبَُع الَّتي : السَّبّابَةُ  ، بالسَّبَّابة من المجاز : أََشاَر إِلَْيهو

 الُمَصلِّين.

 : تَقَاَطعَا. تََسابَّاو

ّمِ :  السُّبَّةُ و ً و َسابَّه ُمَسابَّةً و .َسبَّه َمْن يُْكثُِر النَّاسُ  أَيضاً : السُّبَّةو بِه. تَُسبُّ  َعلَْيك وَعلَى َعقبك ، أَي َعارٌ  ُسبَّةٌ  يُقَاُل : هِذه العَاُر.بالضَّ :  ِسبَابا

 َشاتََمه.

َوابُ  السَّبَّابَة بالكْسر : اإِلْصبَع السَّبَّةُ و  كما قَيَّده الصاَغانِّي. (1)بكسِر الِميِم  ةالِمَسبَّ  هكذا في النَُّسخ ، والصَّ

ث أَبِي الفَتْح بال الم : َجدُّ  ِسبَّةُ و د ْبِن إْسَماِعيل القُرِشّي الُمَحّدِ  َعِن أَبي الشَّْيخِ ، واْبنه أَحمد يروى عن أَِبي ُعَمر الَهاِشِمّي. ُمَحمَّ

ْيِف ، رَ بالفَتْح ، ِمَن الحَ  ، َسبَّةٌ  من الَمَجاِز : أََصابَتْنَاو تَاِء ، البَْرد ِمنَ  سبَّةٌ و في الصَّ ْحو ، ِمنَ  َسبَّةٌ و فِي الّشِ ْوح ، وذلك َسبَّةٌ و الصَّ أَن  من الرَّ

 أَي أَْحَواٌل ، َحاٌل َكَذا وَحاٌل َكَذا. َسبَّاتٌ  الدَّْهرُ  وقال ابن ُشَمْيل : يَُدوَم أَيَّاماً.

من من الدَّهر. كقَْولك : بُْرَهةً وحْقبَةً ، يعني َسْنبَةً و َسبَّةً  عن الَكَسائِّي : ِعْشنَا بهاو  نُونَ  .(2)من الدَّْهر أَي ُماَلَوةٌ  َسْنبَةٌ و َسبَّةٌ  وَمَضتْ  الزَّ

اص وإِْنَجاص ؛ ألَنَّه لَْيَس فِي اْلَكالم  َسبَّة بََدٌل من بَاءِ  َسْنبَةٍ   كذا في لسان العرب.« س ن ب»كإِجَّ

ُجلُ  كِمَكرٍّ  الِمَسبُّ و ِمن اْليََمن. َحْضَرَموتَ  بَنِي في نََسبُه  اَلٍم : اْبُن ثَْوبَانبال َسبَّةُ و بَابِ  الكثيرُ  أَي بَِكْسر الِميِم وتَْشِديِد الموّحدة هو الرَّ  ، الّسِ

بِّ   وَهِذه َعِن الِكَسائِّي. بالفَتْح الَمَسبَّةِ و بالكسر ، كالّسِ

 َعلى الِقيَاِس في فُعَلٍَة. النَّاسَ  يَُسبُّ  الَِّذي كُهَمَزةٍ : ُسبَبَةو

بُّ و  في لُغَِة ُهَذْيل. قال أَبُو ذَُؤْيب يِصف ُمْشتَاَر العََسِل : ، بالَكْسِر : الَحْبلُ  الّسِ

 َ اح َدىل  عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا بــــــــــَ بٍّ تــــــــــَ ٍة  ســــــــــــــــــــــــِ طــــــــــَ يــــــــــح  وخــــــــــَ

  
ا  رَاهبــــــــــُ و غــــــــــُ ــــــــــُ ب كــــــــــح ــــــــــَ ِف ي ــــــــــح ــــــــــوَك ــــــــــِر ال رحَداَء مــــــــــث َ  ِبــــــــــِ

  
 تََدلَّى ِمْن َرأِْس َجبَل على َخِليَّة َعَسل ليَْشتَاَرَها بحْبٍل َشدَّه في َوتٍِد أَثْبَتَه في رأِْس الَجبَل.أَراد أَنَّه 

بُّ و  قال الُمَخبَُّل السَّْعِدّي : الِخَماُر ، والِعَماَمةُ. : الّسِ

يِن أَ  ــــــــــــــ  َرَة أَن مــــــــــــــح ي اَي أُم  عــــــــــــــَ مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ل عــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ملَح تـ

  
ـــــــــــــــــز مـــــــــــــــــَ   ُب ال ـــــــــــــــــح َبين َري اطـــــــــــــــــَ رَبَاختـــــــــــــــــََ  ان أَلكـــــــــــــــــح

  

ريًة و  ثـــــــــــِ واًل كـــــــــــَ لـــــــــــُ وحٍف حـــــــــــُ نح عـــــــــــَ ُد مـــــــــــِ هـــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــح

  
وَن   جـــــــــــ  ب  حيـــــــــــَُ رَا ســـــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــَ َزعـــــــــــح

ُ
اِن املـــــــــــ ـــــــــــَ رِق ـــــــــــح ـــــــــــزِّب  ال

  
ْعفََران. وقِيَل : يَْعني اْستَه وكان َمْقُروفاً فِيمَ   قُْطُرٌب.ا َزَعم يُِريد ِعَماَمتَه ، وَكانَْت َساَدةُ العََرب تَْصبُُغ َعَمائِمَها بالزَّ

بُّ و م ِذْكُره ُهنَا. الَوتُِد. : الّسِ  أَنشَد بَْعُضهم قَْوَل أَبِي ذَُؤْيٍب الُمتَقَّدِ

بُّ و قَاق ، َواِحُدها السُّبُوبُ  قَاَل أَبُو َعْمرو : .(3) َسبَاِئبُ و ُسبُوبٌ  ، ج كالسَّبِيبَةِ  َرقِيقَة َكتَّانٍ  ُشقَّة : الّسِ ،  السَّبَائبُ  ، وهي ِسبّ  : الثِّيَاُب الّرِ

بَائِبُ  وقال َشِمر : .(4) َسبِيبَةٌ  َواِحُدَها ار ، ومنها ما يُْعَمل بِمْصر  السَّ : متاُع َكتَّان يَُجاُء بَِها مْن نَاحيَة النّيل َوهَي َمْشُهوَرةٌ بالَكْرخ عند التُّجَّ

. وفي  ليس»الحديث :  وطولها ثماٍن في ِسّتٍ

__________________ 
  وير ا وقير إلا قا  ذلك عل  جهة التغلية ال أنه لرجه إىل الفس  والكفر.
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 ( يف األساس : املسبِّبة.1)
 .«( هبامش املطبوعة املصرية : قوله مالوة قا  اجملد : ومالوة من الدهر وملوة مثلثا برهة منه2)
 اً :( قا  الزفيان السعدي يصف قفر 3)

  ُ َدرحنــــــــــــــــــــَ ِدي بــــــــــــــــــــه اخلــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــري أو ُيســـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
فــــــــــــــــــِ ُ   يــــــــــــــــــُدهــــــــــــــــــا وَيصـــــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــًا  ــــــــــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ

  

 ( يف اللسان : وأنشد :4)
تح لـــــــــــــــــــــــــــــوامـــــــــــــــــــــــــــــُض ا ـــــــــــــــــــــــــــــرور و  جـــــــــــــــــــــــــــــَ  َنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َرِ  ا ـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــرِ   بـــــــــــــــــــــــًا َكســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــِ
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ُبوبِ  يف ُيوُب ابلَياِء َأي الرَِّكاز  «زََكاةٌ  الســــــــ   ويقا  : .(1)وِهي الثَِّياُب الّرِقَا  ا يعين ِإَذا َكاَنت ِلَغريحِ التَِّجاَرة ا ويرو  الســــــــ 
 .«َسِبيَبةٌ  َدَخلحُت َعَل  َخالد وَعَليحه»: ُشق ٌة ِمَن الثَِّياِب َأي  نـَوحٍع َكاَن ا وقير : هي من الَكت ان. ويف ا ديث :  الس ِبيَبةُ 

بُّ  وفي لسان العرب : ا قَْوُل َعْلقََمةَ ْبِن َعبََدة  السَّبِيبَةُ و الّسِ ها بَْعُضهم بالبَْيَضاِء. وأَمَّ  : (2): الشُّقَّةُ ، وَخصَّ

َرٍف  ــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــَ يبحٌ عــــــــــل مح  ــــــــــَ ــــــــــقــــــــــهــــــــــَ رِي ــــــــــح  كــــــــــَبن  ِإب

  
ٌم   د  فــــــــــــَ امــــــــــــُ بــــــــــــَ ومُ  بســــــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــــُ لــــــــــــح اِن مــــــــــــَ تــــــــــــ   الــــــــــــكــــــــــــَ

  
 فحَذَف. بَِسبائب إنما أََرادَ 

ْحمن ْبُن َحسَّان يَْهُجو  ، يَُسابُّكَ  ، بالَكْسر : َمنْ  ِسبُّكَ و َسبيبُكَ و  ِمْسِكيناً الدَّارِميَّ :وعلى األَِخيِر اْقتََصر الَجْوَهِرّي. قال عبد الرَّ

يِن ال  نــــــــــــــ  بـــــــــــــــ  َت  َتســــــــــــــــــــــــــــُ َلســــــــــــــــــــــــــــح يب  فـــــــــــــــَ   ِبســــــــــــــــــــــــــــِ
  

يبِّ ِإن    رميُ  ســـــــــــــــــــــــــــــِ اِ  الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ َن الـــــــــــــــّرِجـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

  
اُخ  (3)ألَنَّه يُقَاُل لََها ِعْنَد اإِلْعَجاِب بَِها : قاتلها هللا  ِخيَاٌر ؛ أَي كُمعَظََّمةٍ  ُمَسبَّبَة إِبِلُ  من المجاَز قَْولُُهم :و وأَْخَزاَها إِذا اْستُِجيَدت. قال الشَّمَّ

 يَِصُف ُحُمَر الَوْحش وِسَمنَها وَجْوَدتَها :

ةٌ  بـــــــــــــَ ـــــــــــــ  بـ ا  ُمســـــــــــــــــــــــــــَ َبهنـــــــــــــ  وِن كـــــــــــــَ طـــــــــــــُ ب  الـــــــــــــبـــــــــــــُ  قـــــــــــــُ

  
زُ   َة الـــــــــــــرِّيـــــــــــــِح رَاكـــــــــــــِ هـــــــــــــَ ا ِوجـــــــــــــح اهـــــــــــــَ اٌح حنـــــــــــــََ  رِمـــــــــــــَ

  
مِّ  أُْسبُوبَةٌ  بَْينَُهم يقال :! ووقَاَل لََها : قَاتَلََها هللاُ َما أَْجَوَدَها َسبَّها ْن نََظر إِلَْيهايَقُوُل : مَ   ٌء يَتََشاتَُموَن بِِه.أَي َشي بَِها أََسابِيُب يَتََسابُّونو ، بالضَّ

 .َسابِيبُ أَ  : التََّشاتُُم. وتَقُوُل : َما ِهي أََساِليُب إِنََّما ِهيَ  التََّسابُّ و

بِّ  : الَحْبلُ  السَّبَبُ و أَي فَْليَُمت َغْيظاً ، أَي  (4) (فَ ْلَيْمُدْد ِبَسَبب  ِإىَل السَّماءِ ): الِحبَال. وقَْولُه تَعَالى :  السُّبُوبُ و ، والَجْمُع كالَجْمعِ  كالّسِ

 َحتَّى يَْنقَِطَع فَيَموت ُمْختَنِقاً وقال أَبُو ُعبَْيَدةَ : ُكلُّ َحْبٍل َحَدْرتَه مْن فَْوق. وقال َخالُد أَي ِليَُمدَّ الَحْبلَ  (4) (ُثَّ ْليَ ْقَطعْ )فَْليَْمُدد َحْبالً في َسْقِفه ، 

ً  من الِحبَاِل : القَِويُّ الطَِّويُل ، قال : وال يُْدَعى الَحْبلُ  السَّبَبُ  ْبُن َجنَبَةَ : أَنَّهُ »يث َعْوف ْبِن َماِلك َحتَّى يُْصعََد بِِه ويُْنَحَدَر بِِه. وفي َحدِ  َسبَبا

ً  َكأَنَّ  (5) [في المنام]َرأَى  ى  «ُدلَِّي ِمَن السَّماءِ  َسبَبا ً  الحبلُ ]أَي َحْبالً ، وقيل : ال يَُسمَّ َحتَّى يَُكوَن َطَرفُه ُمعَلَّقاً بِالسَّْقِف أَو نَْحِوه. قَاَل  (6) [سبَبا

اِغِب أَنَّه َما يُْرتَقَى   بِِه إِلَى النَّْخِل ، وقَْوله : (7)َشْيُخنَا : وفي َكاَلم الرَّ

 .ابلس َببَجب تح ِنَساَء الَعاَلِمَا 
، ثم أَْلقَتْه إِلَى النَِّساِء ِليَْفعَْلَن َكَما فَعَلَت  السَّبَب : هذِه اْمَرأَةٌ قَدََّرْت َعِجيَزتََها بَِخْيٍط وهويَُجوُز أَْن يَُكوَن الَحْبَل أَو الَخْيَط قال ابُن ُدريد 

 فَغَلَبَتُْهّن.

ُل بِِه إِلَى َغْيِره. : ُكلُّ  السَّبَبُ و َحاحِ : ُكلُّ َشي ما يُتََوصَّ ً  وَجعَلُت فالناً ِلي .(8)ٍء َغْيِره لَى َشيْ يُتََوسَُّل به إِ  (7)ٍء وفي بَْعِض نَُسخِ الصَّ إِلَى  َسبَبا

 فاَُلٍن في َحاَجتِي ، أَي ُوْصلَةً وَذِريَعَة.

يتُه. َسبَّْبتُ و َخْير. َسبَبَ  هللاُ لَكَ  َسبَّبَ  ومن المجاز :  له األَْمُر ، َكَذا في األَساس. (9) اْستََسبَّ و للَماِء َمْجًرى : سوَّ

ً  عليه الَماُل ُجِعلَ  الُمَسبَّبَ  ِء أُِخَذ ِمْن هَذا ، أِلَنَّ َماِل الفَيْ  تََسبُّبُ و قال األَزهرّي :  ِء.لُوُصوِل الَماِل إِلَى من َوَجَب لَهُ ِمْن أَْهِل الفَيْ  َسبَبا

َواجِ ، وهو ِمنَ  السَّبَبُ و النََّسب بِالِواَلَدة ، «ونََسبِي َسبَبِي يَْنقَِطُع إِالَّ  نََسبٍ و َسبَبٍ  ُكلُّ »َوفِي الَحِديِث :  اْعتِاَلُق قََرابَة. : السَّبَبُ و  السَّببِ  بِالزَّ

ُل بِِه إِلَى الَماِء ، ثم استُِعير ِلُكّل ما يُتََوصَّل به إِلَى َشيْ   .(10)ء وهو الَحْبِل الَِّذي يُتََوصَّ
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ك وَحْرٌف َساِكٌن ، لسَّبَبُ او َمْفُروقَان. فالَمقُرونَاِن : ما  َسبَبَانِ و َمْقِرونَاِن ، َسبَبَانِ  وهو على َضربين : من ُمقَطَّعَاِت الّشعر : َحْرٌف ُمتََحّرِ

 قد قََرنَت« ُمتَفَا»فَاَعلَتُن ، فحرَكة التَّاء من من مُ « َعلَتُنْ »و من ُمتَفَاِعلُن ، « ُمتَفَا»ثاََلُث َحَرَكات بعَدها َساِكن نحو  (11)تَوالَت فِيهما 

 ، وَكَذِلك السَّبَبَْين

__________________ 
 ( زيد يف النهاية : ألن الركاز  ب فيه اخلم  ال الزكاة.1)
 تصحيف.« عبيدة»( ابألصر 2)
 ( يف األساس : أو أجزاها.3)
 .15( سورة ا ج : اآية 4)
 ( زايدة عن النهايه.5)
 ( عن النهاية ا ومكاهنا ابألصر : وال يسم  ذلك حىت.6)
 .«( يف مفردات الراغب : ُيصعد به7)
 ء يتوصر به إىل غريه.( يف الصحاح : شي8)
 ( عن األساس ا وابألصر : واستسبب.9)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف املصباح : إىل أمر من األمور.10)
 ( اللسان : فيه.11)
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م من َحرََكُة  بَـَباح  قد قـََرَنتِ « َعَلُو »الال  سه َأي َيُكوُن َحرحٌف  الس  ُهَما بِنَـفح ُروقَاِن ُ َا الل َذان يـَُقوُم ُكر  َواِحٍد ِمنـح َفح
أَيحضاً ا وامل

ُلوه َحرحٌف ُمَتَحّرٌِ  حنو  َتفح »ُمَتَحّرٌِ  وَحرحٌف َساِكٌن ويـَتـح ِعُلنح ا وحنو « ُمسح تَـفح َباب َمَفاِعيُلن وَهِذهِ  من« ِعيُلن»من ُمسح  اأَلسح
َكَمتحه ِصَناَعُة الَعرحوِض ا وَذلك أَلن  اجلزَء َغريحُ ُمعحَتِمد عليها   .(1)َهَي ال جي يـََقُض ِفيَها الّزَِحاُف عل  ما قد َأحح

 .أَْسبَابُ  أَي في الُكلِّ  ج

 .(2)َمَودَّاُت ، قَالَه اْبُن َعبَّاس أَي الُوَصُل وال (َوتَ َقطََّعْت ِِبُِم اْْلَْسبابُ ):  [وقوله تعالى]

 الَمنَاِزُل. قَاَل الشَّاِعُر : : األَْسبَابُ  وقال أَبُو َزْيد :

َباهُباتـََقط َعت و   (3)ورَِماُمها  َأسح
 فيه الَوْجَهاِن : الَمَودَّةُ والَمنَاِزُل.

 قَاَل ُزَهْير : السََّماِء : َمَراقيها. أَْسبَابُ و .التَّْسبِيبُ  ، وِمْنهُ  ُمَسبُِّب األَْسبَاب وهللا َعزَّ وَجلَّ 

اَب وَ  نح هـــــــــَ ابَ مـــــــــَ بـــــــــَ هـــــــــا  َأســـــــــــــــــــــــح قـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــَ ِة يـ يـــــــــ  نـــــــــِ
َ
 املـــــــــ

  
مِ و   ــــــــــ  ل اَء ِبســــــــــــــــــــــــُ مــــــــــَ ــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــرق وح رَاَم َأنح ي ــــــــــَ  ل

  
 قال األَْعَشى : أَو نََواِحيَها.

ًة  امـــــــــــَ َا قـــــــــــَ انـــــــــــِ بٍّ مثـــــــــــََ َت يف جـــــــــــُ نـــــــــــح ئـــــــــــن كـــــــــــُ  لـــــــــــَ

  
يــــــــــَت و   مِ  َأســــــــــــــــــــــــبــــــــــابَ رُقــــــــــِّ لــــــــــ  اء بســــــــــــــــــــــــُ مــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــ 

  

ر ه  َك اأَلمــــــــــــُر حــــــــــــىت هتــــــــــــَُ نــــــــــــح رِجــــــــــــَ دح تــــــــــــَ  لــــــــــــَيســــــــــــــــــــــــــح

  
رِمِ و   حــــــــــــح َك مبــــــــــــُ نــــــــــــح ُت عــــــــــــَ َم َأيّنِ َلســـــــــــــــــــــــــح لــــــــــــَ عــــــــــــح  تـــــــــــــَ

  
قيل :ِهَي أَْبَوابُها. َوفِي  (4) (بْ ُلُغ اْْلَْسباَب. َأْسباَب السَّماواتِ َلَعلِّي أَ )وعليها اْقتََصَر ابن الّسيد في الفرق. قال َعزَّ وَجلَّ :  أَو أَْبَوابَُها

، كأَِميٍر ، ِمَن الفََرِس  السَّبِيبُ و الحياة. أَي السَّبب وقََطَع هللاُ بِهِ  أَي في ُطُرِق السََّماء وأَبوابِها «األَْسبَاب وإِْن َكاَن ِرْزقُه في»َحديث ُعْقبَة : 

يَاشّي : هو َشعَر  الّسبِيبُ  وفي الصَّحاحِ : ب والعُْرِف والنَّاِصيَة.: َشعَُر الذَّنَ  : َشعَر النَّاِصيَة والعُْرِف والذَّنَب ، ولم يَْذُكِر اْلفََرس. وقال الّرِ

 الذَّنَب. وقال أَبُو ُعبَْيَدةَ : هو َشعَر النّاِصيَة ، وأَْنَشد :

 َطِويِر الذ َنبِ  الس ِبيبِ  (5)ِبَواِقي 
 .َسبَائِب َجْمعُه كالسَّبِيبَة الُخْصلَةُ ِمن الشَّعِر ، : السَّبِيبُ و .السبائب م. وأَْقبَلَِت الَخْيُل ُمعَقََّداتَخْيِلهِ  أََسابِيبَ  . وَعقَُدواالسَّبِيبِ  وفرٌس َضافِي

ـ  عنههللارضيـ  الدَّم : َطَرائِقُه ، كذا في األَساس. وفي حديث اْستِْسقَاِء ُعَمر َسبَائِبُ  : الذََّوائِِب. وعليه السَّبائِب ومن المجاز : امرأَةٌ طِويلَةُ 

ان » يَْعني َذَوائِبَه. قوله : وقد َطاَل ُعَمَر أَي َكاَن أَطَوَل منه  «تَُجوُل َعلَى َصْدِره َسبَائِبُهو (6)رأَْيُت العَبَّاَس وقد َطاَل ُعَمَر ، وَعْينَاه تَْنَضمَّ

(7). 

 : الِعَضاهُ تكثُر في الَمَكاِن. لسَّبِيبَةُ او

 وقِيَل : قَْريَةٌ في نََواحي قَْصِر ابن ُهبَْيرة. : ع. و: نَاِحيَةٌ من َعَمل إِْفِريِقيَّةَ ،و

 من ُملُوِك ِحْميَر من األَْذَواِء ، َملَك ِمائَةً وِعشِريَن َسنَة. : الِمْلَطاُط بُن َعْمرو ، َمِلكٌ  األَْسبَابِ  ذُوو

 وفي معجم نصر : َماٌء في أَرض فََزاَرة. َكَحتّى : َماٌء لُسلَْيم. َسبَّىو

 .(8) : أََسالَه َسْبَسبَهُ و الَماُء : َجَرى وَساَل. تََسْبَسبَ و

 لُمْستَِويةُ البَِعيَدةُ.أَو األَْرُض ا والقَْفرُ  : الَمفَاَزةُ  السَّْسبَبُ و
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ديث قُّسٍ : : األَْرُض القَْفر البَِعيَدةُ َمْستَِويَةً وَغْيَر ُمْستَِويٍَة َوَغِليَظة وَغْيَر َغِليَظة ال َماَء بها وال أَنِيَس. وفي حَ  السَّْبَسبُ  وعن ابن ُشَمْيل :

 .«َسْبَسبَها فبينا أَُجولُ »

 والبََسابُِس : الِقفَاُر. السَّبَاِسبُ  . وقال أَبو ُعبَْيد :ويروى بَْسبََسها ، وُهَما بَِمْعنًى

ً  كأَنهم َجعَلُوا ُكلَّ ُجْزء منه َسبَاِسبُ  بلدو ، َسْبَسبٌ  بَلَدٌ  وحكى اللِّْحيَانِيّ   ، ثم َجَمعُوه َعلَى هَذا ، وقال أَبو َخْيرة : َسْبَسبا

__________________ 
 .«عليه»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ويف مكان آخر فكاألصر دون عزوه إىل ابن عباس. .«املودة»يف اللسان عن ابن عباس :  (2)
 وما أثبتناه عن اللسان.« وزمامها»( ابألصر : 3)
يف مفردات الراغب : أي لعلي أعرف الذرائض واألسباب ا ادثة يف السماء فبتوصر هبا إىل معرفة ما يدعيه  37ـــــــــــــــ  36( سورة غافر اآيتان 4)

 .موس 
 .«يوايف»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 (.القاموس)ويف الفائ  : تنضحان. وبص : بر  وملض. ونضحت العا : فارت ابلدمض. « تبصان»( يف غريب اهلروي : 6)
رُه»( يف غريب اهلروي : 7)  تصحيف.« ُعمح
 .«سبب»يف اللسان يف ترمجة مستقلة ا ويف الصحاح ضمن « سبسب»( وردت 8)
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ب بحســــَ َبرتَ  الســــ  بَُة. ومنهم من ضــــَ ب : اأَلرحُض اجَلدح َباســــِ َرد كُعاَلبرت ا كَذا قَاَ   ســــُ َفُة ُمفح َثر ؛ ألَنّه صــــِ ابلضــــم ا وهو اأَلكح
يحُخَنا. وقا  أَبو عمرو : بَ  شــــَ بحســــَ اً لَيِّناً. ســــَ ريح اَر ســــَ بَ و  ِإَذا ســــَ بحســــَ بَ و  ِإَذا َقَطض َرمِحَه. ســــَ بحســــَ تحماً قَ  ســــَ َتم شــــَ  ِبيحاً.ِإَذا شــــَ

َله : أَرحَسَله. َسبحَسبَ و   بـَوح
 .«يَْوَم العيد السَّبَاِسبِ  إِن هللا تعالى أبدلكم بيَْوم»أَْنبَأَ بِذِلَك أَبُو العاََلء. َوفِي الحِديث  : أَيَّاُم السَّعَانِين. السَّبَاِسبُ و

ونَه يَْوَم السَّعَانِين. قَ  السَّبَاِسب يَْومُ   اَل النَّابغَةُ :ِعيٌد ِللنََّصارى ويَُسمُّ

مح  زَاهتـــــــــــــُ جـــــــــــــُ ٌب حـــــــــــــُ يـــــــــــــِّ اِ  طـــــــــــــَ عـــــــــــــَ اُ  الـــــــــــــنـــــــــــــِّ  رِقـــــــــــــَ

  
وحَم   اِن يــــــــــــَ وَن اِبلـــــــــــر حيـــــــــــحَ يـــــــــــّ بِ حيـــــــــــَُ اســـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــ 

  
 يَْعنِي ِعيداً لَُهم.

َحال. قال الشاِعر يَصف قَانِصاً : السَّْبَسُب كالسَّبَاِسبو َهام. وفي كتاب أَبي َحنيفَة : الّرِ ََّخذُ ِمْنه الّسِ  : َشَجٌر تُت

َرِب  شــــــــــــــــــــــــــــح
َ
ن امل ا ُدَويــــــــــــــح اِديــــــــــــــهــــــــــــــَ ر  ُيصــــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــَ

  
ب  هــــــــــــــــَ ذح َ

وِم املــــــــــــــــ تــــــــــــــــُ رَاَء كــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح  الٍط بصــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 الس بحَسبِ ِء من فـُُروِع ُكرِّ َجشح و 

 وقال ُرْؤبَةُ :

 الس بحَسابح رَاَحتح ورَاَح َكَعَصا 
ِحيح : السَّْبَسبِ  وهو لُغَةٌ في ُروَرة ، هَكَذا أَوَرَده َصاِحب اللَِّسان ُهنَا ، وهو َوَهم ، والصَّ السَّْيَسُب ، بالتَّْحتِيَِّة ، وَسيَأْتِي  ، أَو أَنَّ األَِلَف للضَّ

 للُمَصنِّف قَِريباً.

 .يَُسبَُّهاو يُعَاِديَها (1)ألَنَّه يَْقَطعُها. وفي األَساس : كأَنََّما  السَّْيف ، ويَْعنُوَن بِهِ  العََراقِيب َسبَّابُ  من المجاز قَْولُهم :و

ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ و : اْسٌم أَو لَقٌَب. َسبُّوبَةُ و ثٌ  بَمكَّةَ : الُمَجاِورُ  َسبُّوبَة ُمَحمَّ اِق ، واْختُِلف فِيِه فَ  ُمَحّدِ  أَْو ُهَو بُمْعَجَمة ِقيَل : هَكذا ،عن عبد الرزَّ

ْحمِن بِن َعْبد العَِزيز الُمَحّدث َسبُّوبَةوَ  وَسيَأْتِي. ائُِغ الُملَقَّبُ  : لَقَُب َعْبِد الرَّ د ْبُن إِْسَماِعيَل الصَّ  شيخ للعبّاس الدُّورّي. وفاته أَبُو بَْكر ُمَحمَّ

ه ألُّمه َجْعفَِر  َسبَبٌ  تدرك عليه :َشْيخ لَوْهِب ْبِن بقيَّة.* ومما يس بَِسبُّوبَة ِد ْبِن الَحَسِن األَْصبََهانِّيِ ، روى َعن َجّدِ كَجبَل لقَُب الَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ

ِد ْبِن َجْعفٍَر ، وَماَت سنة   . قال :الُمَسبِّب بَمْعنَى الُمَسبِّي وجاَء في َرَجِز ُرْؤبَةَ  466ْبِن ُمَحمَّ

َرِة  دح اَء َرب  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ ّبِّ ِإن شـــــــــــــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 امل

  
بِ أَمــــــــــــــ    هــــــــــــــح ارَِي الصــــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــَ

َ
اِ  املــــــــــــــ نــــــــــــــَ  ا أَبعــــــــــــــح

  
 .الُمَسبِّب أَراد

ا اْستَدَركه َشْيُخنا َرِحَمه هللا تَعَالى وقال إِنَّه ِمَن الَواِجبات :  * ومما بَِقي َعلَى الُمَؤلِِّف ِممَّ

وغيُرهم. وعبارة الدَِّميرّي : هو َحيَوان على َحّدِ اليَْربُوع ، أَكبُر ِمن . قلت : وَذَكره الدَِّميريُّ وابُن الُكتبّي والحِكيُم َداُووُد ِسْنَجاب : [سجب]

 الفَأْر ، وَشعَره في َغايَِة النُّعوَمة ، تُتَّخذ من ِجْلِده الِفَراُء ، وأَْحَسن ُجلُوِده األَْملَس األَزَرُق. قَاَل :

ـــــــــــرَبح  ِدي مـــــــــــن ال لـــــــــــح وحُن جـــــــــــِ ـــــــــــَ  كـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا ازَر   ل

  
ــــــــــــــــ    ُت أَن ــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــ  يـ ابُ ه ِد ختــــــــــــــــََ جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ن  ســــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ين.  انتهى. وموِضُع ِذْكِره من النُّون بَْعد الّسِ

الصحابّي أَبو قرصافة ، سكن الشأْم ، كذا ذكره الحافظ بن ناصر  (2)وهي قَْريَةٌ قُْرَب َعْسقاََلن بَِها قَْبر َجْنَدرة بن حنيشة  ِسْنَجابَةُ و قلت :

 الدين الدمشقّي.

اَغانِّي : هوأَْهَملَه  : السَّتْبُ  : [ستب]  (3)َمْقلُوُب السَّْبت  َسْيٌر فَْوَق العَنَق الَجْوَهِرّي واْبُن َمْنُظور ، وقال الصَّ
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ً  َكَمنَعَه َسَحبَه : [سحب] ه َعلَى َوْجِه األَْرِض  : يَْسَحبُه َسْحبا . : فَاْنَسَحب َجرَّ َك الشي السَّْحبُ و انَجرَّ  َء على َوْجِه األَْرِض كالثَّْوبِ : َجرُّ

 ُ  التَُّراَب. تَْسَحبُ  َذْيلَها ، والريحُ  تَْسَحب وَغْيِره. والمرأَة

يُح أَْذيَالَها ، (4) َسَحبت ومن المجاز : يح  اْنَسَحبَتو الّرِ فِيَها َذاَلِذُل الّرِ
 َذْيلَك َعلَى َما َكاَن ِمنِّي. اْسَحبْ و ، (5)

__________________ 
 ( األساس : كبنه.1)
 : حبشية.( يف أسد الغابة 2)
 .«البست»ا وابألصر :  (سبت)( عن اللسان 3)
 ( األساس : سحبت فيها الرايح.4)
 قوله ذالذ  الريح قا  اجملد : والذالذ »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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 الذَّْيَل َعلَى َمعَايِبِه. َسَحبَ  وتقول : ما اْستَْبقَى َرُجٌل ُودَّ َصاِحبه ، بِِمثِْل ما

بالضم  (1) أُْسُحوبٌ  أََكَل وَشِرَب أَْكالً وُشْرباً َشِديداً ، فهو إَِذا َسَحب يَْسَحبُ  بَمْعنى ِشدَّةِ األَْكِل والشُّْرب. يقال : السَّْحبُ  من المَجاِز أَْيضاً :و

ْبتُ تَ و من الطَّعَاِم والّشَراِب ، أَْسَحْبتُ و أَي أَُكوٌل َشُروٌب.  الَمَطاِعَم إِلَى نَْفِسه ويَْستَأْثَِر بَِها. (3): تَكثَّرت ؛ ألَنَّ شأْن الَمْنُهوِم أَن يَُجرَّ  (2) َسحَّ

 ً ْلنَاه : َرُجٌل أُْسُحوٌت بالتَّاِء إَِذا َكاَن أَُكوالً َشُروبا بَِهَذا « باْلبَاءِ » ْسُحوبَ األُ   ، ولَعَلَّ وفي لسان العرب ، قال األَْزَهِرّي : الَِّذي َعَرْفنَاه وَحصَّ

 الَمْعنَى َجائِز.

يَت بِذِلكَ  : الغَْيم السََّحابَةُ و ياح لََها. ِلَسْحبِ  بَْعِضَها بعضاً ، أَو ِلَسْحبِ  في الَهَواِء أَو الْنِسَحابَِها والتي يَُكوُن َعْنَها الَمَطر ، ُسّمِ  الّرِ

، يَُذكََّر ويَُؤنَُّث ، ويُْفَرُد  َسَحابَة اْسُم ِجْنٍس َجْمِعّي ، واحده السََّحابَ  . أَنَّ السََّحابِ  أَْسَماءِ ونقل شيُخنا عن ِكتَاِب األَْصَمِعّي في  .َسحابٌ  ج

ً  ُسُحبٌ و ويُْجَمع  عُ الذي هو َجمْ  َسَحابٍ  جمعَ  ُسُحبٌ  . وفي لسان العرب : َخِليٌق أَْن يَُكونَ ِلَسَحابَة أَو ِلَسَحابٍ  بضمتين ، يجوز أَن يكون َجْمعا

ِد إِذا ُحِمَل على التَّأْنِيِث ، َحقَّقَه َشْيُخنا. َسَحائِبُ و فيكون َجْمَع َجْمع. َسَحابة  َجْمٌع ِلِذي التَّاِء ُمْطلَقاً وللُمَجرَّ

فهو َظْرٌف ُمْستَعَاٌر. أُْطِلَق َعلَى الُمدَّةِ َمَجازاً ، نقلَه  ُطولَه أَي يَْوِمي َسَحابَةَ  أَْفعَلُه ِزْلتُ  ماو نََهاِري ، َسَحابَةَ  من الَمَجاِز قَْولُهم : أَقمُت ِعْنَدهو

 اْبُن ُدَرْيد. وفي األَساس : قِيَل ذِلك فِي نََهار ُمِغيٍم ، ثُمَّ َذَهَب َمثاَلً في ُكّلِ نََهاٍر ، قال :

ا  اَل ـــــــــــــَُ َداِن كـــــــــــــِ رحبـــــــــــــَ اَ  املـــــــــــــِ َة ســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــ   َعشـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ةَ   ابــــــــــَ حــــــــــَ َوا ســــــــــــــــــــــــَ وِف الصــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــُ وحٍم ابلســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ  رِمِ يـ

  
 الِفْهِرّي ، وفِيه يَقُوُل : : َسْيُف ِضرار ْبِن الَخطَّابِ  السََّحابُ و

ا  مـــــــــَ ـــــــــَ ابُ ف حـــــــــَ ٍد  الســـــــــــــــــــــــ  رِّ مـــــــــن ُأحـــــــــُ َداَة ا ـــــــــَ  غـــــــــَ

  
اان  ُت َغســـــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــح ايــــــــــــَ دِّ ِإذح عـــــــــــَ ِر ا ـــــــــــَ اكـــــــــــِ نـــــــــــَ  بـــــــــــِ

  
يو َما َمّر بِِه ، ُكلَّ  : ُجَراٌف يَْجُرفُ  َسْحبَانُ  رُجلٌ و في البَيَاِن  يُْضَرُب بِِه الَمثَلُ  لَِسنٌ  بَِليغٌ  ؛ َوُهو اْسُم َرُجٍل ِمْن َوائِل َسْحبَان به ُسّمِ

 َوائٍِل ، وِمن ِشْعِره : َسْحبَانِ  والفََصاَحة ، فَيُقَاُل : أَْفَصُح ِمنْ 

يِن  ـــــــــــ  وَن أَن ـــــــــــُ ان مـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــي ي  ال م ا ـــــــــــَ ـــــــــــِ ل دح عـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ  ل

  
ــــــــــُ   ــــــــــب ي طــــــــــِ ُد َأيّنِ خــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ ا بـ ــــــــــ  ُت أَم ــــــــــح ل ــــــــــُ  هــــــــــاِإَذا قـ

  
ّي.  أَنشَدهُ اْبُن بَّرِ

 : اْسُم اْمَرأَة ، قال : (4) َسَحابُ و

رِي خِبَريحِ  َسَحابُ َأاَي   َبشِّ
ً «. السََّحابَ  َكاَن اْسُم ِعَماَمتِه»وفي الحِديِث :  يَت بِِه تَْشبِيها  في الَهَواِء. الْنِسَحابِه الَمَطر بَسَحاب ُسّمِ

م :  : السُّْحبَانُ و  نقله الصاغانّي. فَْحلٌ بالضَّ

بَ و . وقال األَْزَهِريُّ : فاَُلنٌ  تََسحَّ بُ  َعلَْيِه : أََدلَّ  فقَاَمتْ »وفي َحِديث َسِعيد وأَْرَوى :  .(5)َعلَْينَا أَي يَتََدلَّل ، وكذلك يَتََدكَّل َويَتََدعَُّب  يَتََسحَّ

بَتْ   َحقِّها وأَْرِضها. أَي اْغتََصبَتْه وأََضافَتْه إِلَى «في َحقِّه فَتََسحَّ

 بالضم : الِغَشاَوةُ. السُّْحبَةُ و

. كالُسحابة مْن َماٍء أَي ُمَوْيَهة قَِليلَة. ُسَحْيبَةٌ  يقال : َما بَِقي في الغَِدير إِالَّ  في الغَِدير تَْبقَى فَْضلَةُ َماءٍ و ّمِ  بالضَّ

، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ،  (6)نُْسَختِنَا ، والَِّذي في ِلَسان العَرب بالنُّوِن بََدَل التَّاِء  هو بالتَاء المثناة الفوقية كما في كَجْعفَرٍ  السَّْحتَبُ  : [سحتب]

اَغانِّي. ُء الُمْقِدُم. واْسٌم.الَجِرى وقال اْبُن ُدَرْيد : هو  وَهَذا َمْعنَاهُ نَقَله الصَّ

َخُب ، السََّخبُ  : [سخب] َكةً : الصَّ يَاُح. ُمَحرَّ  وهو الّصِ
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اد ، وُهَما في ُكّلِ َكِلَمة فيها خاٌء جائِز. ين لُغَةٌ في الصَّ  الّسِ

__________________ 
 والذلذ  والذلذلة بفتح ذاهلما األوىل وال مهما وكعلبرت وعلبطة وهدهد وزبرج وزبرجة أسافر القميص الطوير. فإضافته للريح جماز.

 لسان كاألصر ا ويف األساس : سحوب.( ال1)
 ( األساس : سحبُت وتسحّبُت.2)
 ( األساس :  رت.3)
 ( يف اللسان : سحابة.4)
 .«قوله يتدكر قا  اجلوهري : تدكر الرجر ا أي تدلر وهو ارتفاع اإلنسان يف نفسه اه»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
َتُب :( الذي يف اللسان سحتب كاألصر ا ويف مادة مس6)  ء املاضي.اجلري تقلة : الس حح
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ْنيَا  (1) تََساَخبُوا أَي إَِذا َجنَّ عليهم اللَّْيُل َسقَُطوا نِيَاماً ، فإِذا أَْصبَُحوا «بالنََّهارِ  ُسُخبٌ  ُخُشٌب باللَّْيلِ »وفي الَحِديِث في ِذْكِر الُمنَافِِقين :  على الدُّ

ا وِحرصاً.  ُشحًّ

َخابُ و ََّخذُ  َكِكتَاٍب : قِاَلَدةٌ  الّسِ ِم : ِطيٍب َمْجُموعٍ  من ُسكٍّ  تُت لَْيَس فِيَها من اللُّؤلُِؤ  بِاَل َجْوَهر ، قد تَقَدَّم (2)بالَكْسِر  وقََرْنفُل وَمْحلَبِ  بالضَّ

ِة. وقال األَْزَهِريُّ :والَجْوَهِر َشي َخابُ  ء ، وكذا من الذََّهب والِفضَّ  ُكلُّ قِاَلَدةٍ َكانَْت َذات َجْوَهٍر أَو لم تَُكن. قَاَل الشَّاِعُر : ِعْند العََرب : الّسِ

ابِ يــــــــوُم و  خــــــــَ ا  الســــــــــــــــــــــِّ نــــــــَ يــــــــب َربــــــــِّ اجــــــــِ   (3)مــــــــن َأعــــــــَ
  

اين   وِء َأجنــــــــــَ َدِة الســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــح ل ــــــــــَ ه مــــــــــن بـ ــــــــــ  ــــــــــَ  أَن ل  عــــــــــَ

  
َخابَ و فَجعَلَت تُْلِقي القُرطَ : » (4)وفي َحِديٍث آخر  ْبيَاُن والَجَواِري. وفي آخر قال ابن األَثِيِر : هو  الّسِ َخْيٌط يُْنَظم فِيِه َخَرٌز ، وتَْلبَُسه الّصِ

َخابِ  (5)ومن الَمجاِز : َوَجدتُك َماِرَث «. فَتَاتِهم فَاتََّهُموا بِه اْمَرأَةً  ِسَخاب أَنَّ قَْوماً فَقَُدوا» بِي ال ِعْلَم لك  الّسِ  .(6)أَي َكالصَّ

 َوُهو اْختِاَلط األَْصَواِت ، قَالَهُ َشْيُخنَا. السََّخبِ   َخَرِزه ِعْند الحرَكة منسمى به لَصْوتِ  َكُكتُبِ  ُسُخبٌ  ج

 ُصْلٌب َشِديٌد. أَي ِسْنَدأْبٌ  َجَملٌ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وَصاِحُب اللَِّساِن ، وقال اْبُن ُدَرْيٍد : وأَْحَسُب أَنِّي َسِمْعُت : كِجْرَدْحلٍ  ِسْنَدأَبٌ  َجَملٌ  : [سندب]

اَغانِيُّ : الَهْمُز والنُّوُن َزائَِدتَاِن ِمثْلُُهما في ِسْنَدأٍْو ، وقِْنَدأٍْو ، وِحْنَطأٍْو.  قال الصَّ

ب ؛ ألَنّه ال (7) ابُ السَّذَ  : [سذب] يُن أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وهو بالذَّاِل الُمْعَجَمِة ، ذكره ابن الُكتْبِّي وَداُووُد األَْكَمه وَغْيرهما ، ُمعَرَّ  يَْجتَِمع الّسِ

 أٌ.الُمْهَملَة والذَّاُل الُمْعَجَمة في َكِلَمٍة َعربِيَّة. وصرح ابُن الُكتْبِّي بتَْعِريبِها ، وُهو َخطَ 

ب. وهو بَْقٌل ، م. يُونَانِية الفَْيَجنُ  ويوجد في بَْعِض ُكتُِب النَّبَات بالدَّاِل الُمْهَملَة وهو  وله َخَواصُّ وَطبَائُِع َمْعُروفَة في ُكتُِب الّطِ

دٍ  ُعَمرُ و ثٌ  السََّذابِيُّ  ْبُن ُمَحمَّ  ِه.عن العاََلِء ْبِن َساِلم ، كأَنَّه نُِسَب إِلى بَْيعِ  : ُمَحّدِ

 بالضم : ِوَعاٌء. السُّْذبَةو

اِعي ، أَْعنِي بالَماِل اإِلبَل. : السَّْربُ  : [سرب]  الَماُل الرَّ

. َحْيُث َشاَءت. أَي اَل َحاَجة ِلي فِيكَ  (9). أَي اَل أَُردُّ إِبِلَك ، تذهب َسْربَكَ  اْذَهْب فال أَْنَدهُ  القَْوم. ومنه قولهم : َسْربِ  على (8)يقال : أُِغير 

َحاح : وكانوا فِي الَجاِهليَّة يَقُولُون في الطَّاَلق. فقَيََّده  َسْربَك ويقُولُون للَمْرأَةِ ِعْنَد الطَّاَلِق : اْذَهِبي فاََل أَْنَدهُ  ، فتَْطلُق بِهذِه الَكِلَمة. َوفِي الصَّ

ْجز.  بالَجاِهليَّة ، وأَْصُل النَّْده الرَّ

 .أَْسَرابٌ  ، وقيل ُسُروبٌ  َحَكاهُ اْبُن ِجنِّي ونَقَله اْبُن ِهَشام اللَّْخِمّي. وَجْمعُه الَماِشيَة ُكلُّها ، : الّسْربُ  وقال ابن األَعرابّي :

ِة : الطَِّريُق. : السَّْربُ و مَّ  قال ذُو الرُّ

ا  لــــــــــ   هلــــــــــََ رحبَ خــــــــــَ ا  ســــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ جــــــــــَ يــــــــــ  ا وهــــــــــَ  أُواَلهــــــــــَ

  
يــــــــمُ   هــــــــِ ح اح  ــــــــِ لــــــــَ ُ  الصـــــــــــــــــــــقــــــــح هــــــــا اَلحــــــــِ فــــــــِ لــــــــح  مــــــــن خــــــــَ

  
َوايَة بالفَتْح. قال األَْزَهِرّي : وهَكَذا َسِمْعُت العََرَب تَقُوُل : َخلَّى إَِذا َماَت »أَي َطِريقَه. وفي َحِديِث اْبِن ُعَمَر  َسْربَه قال َشمر : أَْكثَُر الّرِ

 .«يَْسَرُح َحْيُث َشاءَ  َسْربُه الُمْؤِمُن يَُخلَّى لَهُ 

ِة هذا. ِسْربَ  رُّ به ، وقاَل أَبو َعْمرو : َخلِّ أَي َطريقَه وَمْذَهبَه الَّذي يَمُ  مَّ ُجِل ، بالَكْسر ، وأَْنَشَد قَوَل ذي الرُّ  الرَّ

 قَِريباً.تِي الِخاَلُف فِيه قلت : فالَواِجب على الُمَصنِّف اإِلَشاَرةُ إِلَى هَذا القَْول بقَْوله : ويُْكَسر ، ولم يَْحتَج إِلى إَِعاَدتِه ثانِياً. وسيأْ 

اُء في قَْوِله تَعَالى :   (فَاختَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحرِ )وقال الفَرَّ

__________________ 
 .«تصاخبوا»( عن النهاية ا وابألصر 1)
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 ( عن القاموس : َ حَلٍب بفتح امليم.2)
 .«الوشاح فلعلهما روايتانقوله يوم السخاب الذي يف صحيح البخاري ويوم »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
قوله ويف حديث آخر مل يتقدم يف هذا املوضض حديث حىت يقا  ويف حديث آخر. ولعله كما يف اللسان حديث »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 ـ  يعين ابنها ا ساـ  فبلبسته سخاابً ـ  وقد جاء بعدهـ  فاطمة
 .«وارث»( عن األساس وابألصر 5)
 .«له»ألصر ( عن األساس واب6)
 .«سذاب وزان سحاب معّرب سداب بزنة غراب وقد نبه الشهاب عل  هذا يف شفاء الغلير»( هبامش املطبوعة املصرية 7)
 .«أغر»( عن اللسان ا وابألصر 8)
 ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف املقايي  : لتذهب.9)
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ا (1) َسَرابً 
َ
ِر َفَكانَ ا قا  : كان ا ُوُت َماِ اً ا فلما َحِيَي ابمل َهُبه يف الَبحح ر مَجَد َمذح ِ فوَقض يف الَبحح  ِء الذي َأَصابَه من الَعاح

 .كالس َربِ 
اُج : جَّ ً و وقال أَبُو إِسحاق الزَّ ، واتََّخْذُت َطِريقي َمَكاَن َكَذا  السََّرب َمْنُصوٌب على ِجَهتَين ، على الَمْفعول كقَْوِلَك : اتََّخْذُت َطِريِقي في َسَربا

ً  َذا فتُكون َمْفعُوالً ثَانياً ، كقولك : اتََّخْذُت َزْيداً َوِكيالً ، قال : ويجوز أَن يكونوكَ  ،  (َسِبيَلُه يف اْلَبْحرِ  فَاختََّذَ )َمْصَدراً يَُدّل عليه اتخذ  َسَربا

ً  الحوتُ  َسِرب  َذِلك ، فكأَنَّه قَاَل :فَيُكوُن الَمْعنَى نَِسيَا ُحوتَُهَما فجعََل الُحوُت َطِريقَه في البَْحر ، ثم بَيَّن َكْيفَ   .َسَربا

 وَجعَلَه َطِريقاً : السََّرب وقال الُمْعتَِرُض الظَّفَِرّي في

َض  بـــــــــــح ا الضـــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــَ رَكـــــــــــح ـــــــــــَ ةً تـ ـــــــــــَ ارِب يـــــــــــهـــــــــــم  ســـــــــــــــــــــــــَ  ِإلـــــــــــَ

  
م يف   حـــــــــــح وُب الـــــــــــلـــــــــــ  نـــــــــــُ َربِ تــــــــــــَ يـــــــــــمِ  ســــــــــــــــــــــــَ خـــــــــــِ

َ
 املـــــــــــ

  
 : الطَِّريُق ، والَمِخيُم : اْسُم واٍد. السََّرب

أَي َسبِيَل الُحوت َطِريقاً ِلنَْفِسه ال يَِحيُد َعْنه. الَمْعنَى اتََّخَذ الُحوُت َسبِيلَه الَِّذي  (فَاختَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َسَرابً )وعلى هَذا الَمْعنى اآليَة : 

ً  اتِم : اتََّخَذ َطِريقَه في البَْحرِ وقال أَبُو حَ  .(2)َسلََكه َطِريقاً َطَرقه   . قال : أَُظنُّه يُِريُد َذَهاباً.َسَربا

 ً  الَمْسلَُك في ُخْفيٍَة.« : بالتَّْحِريكِ » السََّربُ  كَذَهب َذَهاباً. وقال ابن األَثير : َسِرب َسَربا

ْدرُ  : السَّْربُ و َهه.أَي َطِريقَه َوَوجْ « بالفَتْح» َسْربَه يقال : َخلِّ  الِوْجَهةُ. : السَّْربُ و د. وإِنَّه لََواِسعُ  الصَّ أَي  السَّْربِ  قاله أَبُو العَبَّاِس الُمبَّرِ

أْيِ والَهَوى. ْدِر والرَّ  الصَّ

 : الَخْرَزةُ. السَّْربَةُ و الِقْربَةَ أَي َخَرْزتُها. َسَرْبتُ  عن ُكَراع. يقال : ، (3) الَخْرزُ  : السَّْربُ و

ْربو بَاء والنِّساءِ  الّسِ  كالبَقَر والُحُمِر والشَّاِء. واْستَعَاَرهُ َشاعٌر من الِجّنِ للقََطا فقال أَْنَشَده ثَْعلٌَب : وَغْيِرها والطَّْيرِ  بالَكْسر : القَِطيُع من الّظِ

دح  ن  فـــــــــــلـــــــــــم َأجـــــــــــِ هـــــــــــُ لـــــــــــ  ااَي كـــــــــــُ طـــــــــــَ َ
ُت املـــــــــــ بـــــــــــح  رَكـــــــــــِ

  
بِ   الــــــــــِ عــــــــــَ يــــــــــاد الــــــــــثـــــــــــ  هــــــــــَ  مــــــــــن جــــــــــِ ذ  وَأشـــــــــــــــــــــــح  أَلــــــــــَ

  

ه مــــــــــــن عَ و  رحتــــــــــــُ َزجــــــــــــَ ــــــــــــَ رت  يب فـ وٍط حــــــــــــَ َرفــــــــــــُ  ضــــــــــــــــــــــــــح

  
اِدُر   بـــــــــــَ ـــــــــــُ رحابً يـ َواِرِب  ســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ اٍء قـ طـــــــــــَ (1)مـــــــــــن قـــــــــــَ

 

  
ْربُ  وقال ابُن ِسيَده في العَِويِص :  : َجَماعة الطُّيور. الّسِ

ْربُ  وَعِن األَْصَمِعّي : ْربَةُ و الّسِ بَاِء  (2) الّسِ من قَطاً وِظبَاٍء َوَوْحٍش َونَِساٍء ، أَي  ِسْربٌ  : القَِطيُع. يقال : َمرَّ بِي (3) [والشاء]ِمن القََطا والّظِ

ْربُ  «ِظبَاءٍ  ِسْربُ  َكأَنَّهم»قَِطيٌع. وفي الحديث :   ، بالَكْسر. الّسِ

، بالَكْسر. قال :  ِسْرب  : األَقَاِطيع ، َواِحُدَهاِمَن النَّاِس  األَْسَرابُ  : الذَّاِهُب الَماِضي ، عن ابن األَعرابّي. وعنه أَيضاً ، قال َشِمر : السَِّربُ و

اج  ِسْربا ولم أَْسَمع ْربُ و 4في النَّاس إِال ِلْلعَجَّ ُد وقال : إِنَّه ال يَْعِرفه إِالَّ بالفَتْحِ. وقال  الطَّريُق. : الّسِ قاله أَبُو َعْمرو وثَْعلَب ، وأَنَكَرهُ الُمبَّرِ

ْرب إِنه لََواِسعُ و : الطَِّريق ، فَتَحه أَبُو َزْيد ، وَكَسُره أَبُو َعْمرو. بُ السَّرْ  ابن الّسيد في مثلثه : ِحي الّسِ  البَاِل. ، قيل : هو الرَّ

ْدِر البَِطى ، وهو الَمْسلَُك والطَِّريُق ، وقد تقدم. قال شيخنا : هَكَذا في  السَّْربِ  ُء الغََضب ، ويروى بالفَتح َواسعُ وقيل : هو الَواسُع الصَّ

َدةِ ، والظَّاِهر أَنَّه بالميم ؛ ألَنَّه الَواقَِع في َشْرحِ اللَّْفِظ الَواِرد ، وإِْن َوقََع  َحاح تَْفِسيُر َواِسعاألُصوِل ، يَْعنِي بالُمَوحَّ ربِ  في الصَّ بَرِخّيِ  الّسِ

ربَ  يَْقتَِضي أَْن يَْشَرحَ البَاِل ، فإِنه ال   بالبَاِل كما ال يَْخفَى ، انتهى. الّسِ

اِعي ، وقِيَل : اإِلبُل َوَما َرَعى ِمَن الَماِل.  السَّْربُ  بَمْعنَى الَماِل إِنََّما هو بالفتح ال َغْير. ففي ِلَساِن العرب ، السَّْربُ  قُْلُت : بالفتح : الَماُل الرَّ

ْربِ  ٍء ِمْن َذِلك ، والُمَؤلِّف إِنََّما ُهو بَِصَدد معنىيْ وقد تَقَدَّم بَيَاُن شَ  َواُب ما في أَْكثَِر األُصول ، ال َما َزَعَمه َشْيُخنَا كما ال  الّسِ بالكسر ، فالصَّ

از ذكَر في ُمثَلَّثِه : ويقولون : فالٌن آِمٌن في  أَي َماِله أَي فهو لُغَةٌ في الفتح ، ومثله الْبن« بالكسر» ِسْربِه يَْخفَى. ثم إِنِّي رأَيُت القَزَّ

__________________ 
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 .61( سورة الكهف اآية 1)
 .«أطرقه»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( وذلك ألن املاء ينسرب منه ا أي لرج.3)

َب الدمض سا  وانسربت ا ية إىل حجرها وَسَرَب املاء يقا  : َسَرَب يقا  عل  تصور الفعر من فاعله ا وانسرب عل  تصور االنفعا  منه ا وَسرَ 
 من السقاء.

 اللسان وا يوان و اضرات الراغب ابختالف الرواية. (4)
 والعضرفوط ضرب من العظاء. وهي دويبة عل  خلقة سام أبرص.

 .«الس رحبَة»( اللسان : 5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 ( قا  العجاج :7)

 مِ رّب أسراب حجيٍج ُكظَ و 
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 ُعَديح  ا فـََعَل  هذا يـَُوج ه ما قَاَله َشيحُخَنا.
ْربُ و ْنيَا بَِحَذافِيِرها ِسْربه َمْن أَْصبَح آِمناً في»:  وسلمعليههللاصلىقوِله  في الّسِ ـ  «ُمعَافًى في بََدنِه ِعْنَده قُوُت يَْومه فََكأَنَّما ِحيَزت لَهُ الدُّ

ْرب : فالن آِمنُ  يقال القَْلُب.ـ  ويُْرَوى األَْرضُ   أَنشد : ، عن الَهَجِرّي. ِسَرابٌ  أَي آِمُن القَْلِب. والجمع الّسِ

ٍم  ـــــــــــح ي لـــــــــــَ ين ســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ َ ب اح ـــــــــــَ ُت ب حـــــــــــح ـــــــــــَ ب  إَذا َأصـــــــــــــــــــــــــح

  
تح و   نـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــِ َوازٍِن أَم رَايب بـــــــــــــــــــَا هـــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ربُ  قال ابُن األَْعَرابِّي :و ، أَي فِي قَْوِمه. ِسْربِه وقيل : هو آِمٌن في  ومثْلُه قَْوُل الثِّقَاِت ِمن أَْهِل اللُّغَة : فالٌن آِمنُ  النَّْفُس. في الَحِديِث : الّسِ

ْرب ه. وفالن آِمٌن في الّسِ أَي فِي نَْفِسه ، وهو قَْوُل األَْصَمِعّي ، ونَقَل عنه َصاِحُب الغَِريبَْين. وقال ابن  ِسْربه : ال يُْغزى َمالُه ونَعَُمه ِلِعّزِ

ّي : آِمٌن في أَْهِله وَماِله َوَولَِده ، ولو  قَْوُل َجَماَعٍة ِمْن أَْهِل اللُّغَة ، وأَْنَكر اْبُن َدَرْستََوْيه قَْوَل َمْن قَاَل : في نَْفِسه ، قال : وإنََّما المعنى ،هذا  بَّرِ

رب . وإنماْربهسِ  أَِمَن على نَْفِسه َوْحَدَها ُدوَن أَْهِله َوَماِله َوَولَده لَم يُقَْل : هَو آِمٌن في َي قَطيُع  الّسِ ُجل من أَْهٍل وَماٍل ، وِلذِلَك ُسّمِ َهاُهنَا ما ِللرَّ

بَاء والقََطا والنَِّساءِ  ً  البَقَر والّظِ اِعي آِمناً في ِسْربا ، ثم اْستُْعِمل في َغْيِر  ِسْربِه ، والفَْحُل آِمناً في ِسْربِه ، وكأَن األَْصَل في َذلك أَن يَُكوَن الرَّ

يُن. وقيل : هو آِمٌن فيال َعاةِ اْستِعَاَرةً فِيَما ُشبِِّه بِه ، ولذلك ُكِسَرِت الّسِ از : آِمٌن في ِسْربِهِ  رُّ أَي َطِريقِه. وقال  ِسْربه أَي في قَْوِمه. وقال القَزَّ

َمْخَشِرّي في الفَائِق : َمن أَْصبح آمناً في أَي َطِريقِه ، وُرِوي بالَكْسر أَي في  َسْربَه قَْولهم : َخلَّىأَي في ُمْنقَلَبه وُمنَصَرفِه ، من  َسْربه الزَّ

بَاء والبَقَِر والقََطا ِسْربِ  ِحْزبِه وِعيَاله ، ُمْستَعاٌر من ربُ  قال أَبو َحنِيفَة : ويقال :و الّظِ َواة. قال أَبُو  َجَماَعة النَّْحلِ  : الّسِ فيما َذَكر بَْعُض الرُّ

ٌ أَْسَرابٌ  لى التَّْشبِيِه. والَجْمعُ الَحَسن : وأَنا أَُظنُّه ع  ِمثْلُه كما َسيَأْتِي. السُّْربَةُ و . ويوجد في بَْعِض النَُّسخ النَّْحُل بالحاِء الُمْهَملَة ، وهو َخَطأ

ئِْب. بالتَّْحِريِك : ُجْحرُ  السََّربُ و بُع والذِّ  اْنَسَربَ و .أَْسَرابٌ  والجمع الَوْحِشيُّ  فيه (1): الَمْوِضُع الَِّذي يَْدُخل  السََّربُ و الثَّْعلَِب واألََسِد والضَّ

 ، والثَّْعلَُب في ُحْجِره. َسَربِه الَوْحُش في

بَ و  وسيأْتِي. تَْحَت األَْرِض  وقيل : بَْيتٌ  الَحِفيُر ، : السََّربُ و : َدَخل : تََسرَّ

 ْنَها الماُء الَحائَِط.يَْدُخل مِ  الَجْوفَاءُ  القَنَاةُ  : السََّربُ و

بها حتى تَْنتَِفخ فَتَْنَسدَّ َمواِضُع ُعيُوِن الَخْرِز. وقد ليبتَلَّ َسيُرها الَجِديَدة أَو الَمَزاَدة الَماُء يَُصبُّ في الِقْربَةِ  : السََّربُ و ً  َسرَّ  (2) فََسِربَتْ  تَْسِريبا

 ً بْ  . ويقال :َسَربَا  َها َماًء حتى تَْنتَِفَخ ُعيُوُن الُخَرِز فَتَستَدَّ.قِْربَتَك ، أَي اْجعَْل فِي َسّرِ

ة : الَماُء الَسائُِل. : السََّربُ و مَّ  قال ذُو الرُّ

ُب  كــــــــِ نحســــــــــــــــــــــَ اُء يـــــــــَ َ
ا املــــــــ هــــــــَ نـــــــــح ك مــــــــِ نــــــــِ يــــــــح ا اَبُ  عــــــــَ  مــــــــَ

  
ٍة   رِيـــــــــــ  فـــــــــــح لـــــــــــَ  مـــــــــــَ نح كـــــــــــُ ه مـــــــــــِ َربُ كـــــــــــبَنـــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 الَمَزاَدةِ ونَْحِوها.ومنهم َمْن َخصَّ ، فَقَاَل : السَّائُِل ِمن 

 وأُْختُه َضْوٌء. .470كان في حدود سنة  َمْحُموُد بُن عبِد هللِا ْبِن أَْحَمَد األَْصبََهانِيُّ الزاِهُد الَواِعظُ  أَبُو الفَْضلو

ُر ْبُن سعِد ْبِن َمْحُمودِ و ثون. السََّربيّون ُمبَّشِ  ، ُمَحّدِ

مِّ  السُّْربَة يقال : إنَّه لَقَِريبُ و أَي بَِعيُد الَمْذَهب في األَْرض.  السُّربَة يُْسرُع في حاَجتِه ، حكاه ثَْعلٌَب. ويُقَاُل أَْيضاً بَِعيد الَمْذَهب أَي قَِريبُ  بالضَّ

 قال الشَّْنفَرى ، وهو ابُن أُْخِت تَأَبَّط َشّراً :

ٍر  عــــــــَ ِذي بــــــــا ِمشــــــــــــــــــــــح َواِدي الــــــــ  َن الــــــــح ا مــــــــِ نــــــــَ َرجــــــــح  خــــــــَ

  
اَت أَ و   هـــــــَ يــــــــح َّب هـــــــَ َبُت بـــــــا اجلـــــــَ جِي نحســـــــــــــــــــــَ رحبـــــــَ (3)ســـــــــــــــــــــُ

 

  
 أَي ما أَْبعََد الَمْوِضَع الَِّذي ِمْنهُ اْبتََدأُْت َمِسيري.

ْرب : الطَّائِفَةُ من السُّْربَةُ و وقيل : َما بَْين العََشَرةِ إلى  وَجَماَعةُ الَخْيِل ما بَْيَن الِعْشِريَن إلَى الثَّاَلثِين ، .ُسْربة وكل طريقة والّطِريقَة ، .الّسِ

 الِعْشِرين.

بَاِء والشَّاِء : القَِطيع. تقول : َمرَّ بِي السُّْربَةُ و ة يَِصُف أَي قِْطعَةٌ ِمْن قَطاً وَخْيٍل وُحُمٍر وِظبَاٍء. قال ذُ « بالضم» ُسْربَةٌ  ِمَن القََطا والّظِ مَّ و الرُّ

 َماًء :
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__________________ 
 ( اللسان : الذي قد حّر.1)
 .«فتسربت»( عن اللسان ا وابألصر 2)
قوله خرجنا الذي يف الصـــــــحاح والتكملة غدوان ا وقوله ا ســـــــا كذا خبطه ابلســـــــا املهملة والذي فيهما أيضـــــــا »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 3)

 املعجمة قا  اجملد وا ش  موضض قرب املدينة.ا ش  ابلشا 
 وما أثبتناه اجلّب بد  ا سا من اللسان. .«وقا  يف مادة ح س   وا ساء ككتاب موضض
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ه و  نـــــــح اَب الـــــــذِّئـــــــُب مـــِ ا َأصـــــــــــــــــــــَ َو  مـــــــَ ةٌ ســـــــــــــــــِ رحبـــــــَ  ســـــــــــــــــُ

  
َوازِِ    اِت اجلـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــ  ِه مـــــــــــن أُم ـــــــــــِ تح ب ـــــــــــَ (1)َأطـــــــــــاف

 

  
بَاِء. السُّْربَةو  : القَِطيُع ِمَن النَِّساِء ، على التَّْشبِيِه بالّظِ

 : َجَماَعةٌ من العَْسَكِر يَْنَسلُّون فيُِغيُروَن ويَرِجعُوَن ، َعِن ابن األَْعَرابِّي. السُّْربَةُ و

ْدِر إِلَى البَْطنِ َوَسط ال الُمْستَِدقُّ النَّابِتُ  الشَّعَر : السُّْربَةُ و الصَّفُّ من الَكْرِم. : السُّْربَةُ و وفي الّصَحاح الشَّعَِر الُمْستَِدّق الَِّذي يَأُْخذُ من  .(2) صَّ

ِة. ْدِر إلى السُّرَّ  الصَّ

اِء وفَتِْحَها. قال ِسيبََوْيِه : لَْيَست ، َكالَمْسُربَة َعلَى الَمَكاِن َواَل الَمْصَدر وِإنما هي اسم للشَّعَر. قال الَحاِرُث ْبُن َوْعلَةَ الذُّْهِلّي  الَمْسُربَة بضم الرَّ

ّي : ظنَّه قوم أَنَّه للَحاِرث ْبِن َوْعلَةَ الَجْرِمّي ، وإنَّما ُهَو للذُّْهِلّيِ كما َذَكْرنَا :  ، قال ابُن بَّرِ

يـــــــــــــــــَ    ا ابــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــ  َن لـــــــــــــــــَ جِي َأآح رُبـــــــــــــــــَ  َمســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
مِ َعضـــــــــــــــــــَ و   ذح نح اَنيب عــــــــــــلــــــــــــ  جــــــــــــِ ُت مــــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــــح

  

َره و  طـــــــــــــُ َر َأشـــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــح ـــــــــــــد  ُت هـــــــــــــَذا ال ـــــــــــــح ب لـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

  
مِ و   لــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــِ ا آيت عــــــــــــــــَ ُت مــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  أَتـ

  

ا  َا هلــــــــــــــــــََ ــــــــــــــــــِ اِدي َأنح أَل و اأَلعــــــــــــــــــَ رحجــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ  تـ

  
ِم.  لـــــــــــــــح ِب ا ـــــــــــــــُ احـــــــــــــــِ ر صـــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــ   هـــــــــــــــذا ختـــــــــــــــََ

  
ُكّلِ َدابٍَّة : أََعاِليِه من لَُدن ُعنُِقه إِلى َعْجبِه. ومَراقَُّها في بُُطونَِها وأَْرفَاِغها ،  َمْسَربَةُ  الدََّواّب : َمَراقُّ بُُطونَِها. وَعْن أَبِي ُعبَْيد : َمَساِربُ و

 وأَنشد :

ه  الـــــــــــــــُ و خـــــــــــــــَ ه َوهـــــــــــــــح مـــــــــــــــ  وُه عـــــــــــــــَ الٌ  أَبـــــــــــــــُ  جـــــــــــــــَ

  
هُ   ارِبــــــــــــــــــُ رُ  َمســـــــــــــــــــــــــــــــَ ه ُزهـــــــــــــــــح رَابــــــــــــــــــُ و  وأَقـــــــــــــــــــح  حــــــــــــــــــُ

  
، يُِريُدوَن  (4) الّسربِ  وفاَُلٌن ُمْنَساحُ  .(3)«َمْسُربَة َكاَن َذا»وفي ِرَوايٍَة :  .«الَمْسُربَة َدقِيقَ  َكانَ »:  وسلمعليههللاصلىوفي حديِث ِصفِة النَّبِّيِ 

 .«الَمْسُربَة يَْمَسح َصْفَحتَْيه بَحَجرْين ، ويَْمَسح بالثَّاِلثِ »َشعَر َصْدِره. وفي حديث االْستِْنَجاِء بالِحَجاَرة : 

ها : َمْجَرى الَحَدث من الدُّبُر ، وَكأَنََّها من اِء وَضّمِ رب يُِريُد أَْعلَى الَحْلقَة ، وهو بِفَتْح الرَّ  لَك.: الَمسْ  الّسِ

ين الُمْعَجَمة ، فإّن تِلك الغُْرفَةُ.« َمْسُربَتَه َدَخلَ »وفي بَْعض األَْخبَاِر  فَّة بَْيَن يََديِ الغُْرفَِة ، ولَْيَست الَّتي بِالّشِ  هي ِمثُْل الصُّ

 وقد تقدََّمِت اإلَشاَرةُ إلَْيه. َجَماَعة النَّْخِل ، : السُّْربَةُ و

بَ  الَخْيِل. يقال : : الِقْطعَةُ ِمنَ  السُّْربَةُ و بْ  . وعن األَْصَمِعّي :ُسْربَةٍ  بعد ُسْربَةً  َعلَْيِه الَخْيَل وهو أَْن يَْبعَثََها َعلَْيه َسرَّ عليَّ اإلبِل أَي أَْرِسْلَها  َسّرِ

 قِْطعَةً قِْطعَةً.

تَين وبإِْسَكان الثَّانِي. ُسْرب ج  بَضمَّ

 قال تَأَبََّط شّراً : ع. : السُّْربَةُ و

ة  ـــــــــــــَ رحب ـــــــــــــومـــــــــــــًا بســـــــــــــــــــــــــــُ زّاء وي ـــــــــــــغـــــــــــــَ ـــــــــــــومـــــــــــــا ب ـــــــــــــي  ف

  
م و   يحصـــــــــــــــــــَ ـــــّرجـــــــر هـــــَ جـــــــاس مـــــن ال ـــــومـــــــًا ِِبَســـــــــــــــــــح (5)ي

 

  
 بالفتح : الَخْرَزةُ. السَّْربَةُ و

 األَعرابّي.والسُّْبأَةُ : السَّفَر البَِعيُد ، وقد تقدم عن ابن  السَّفَر القَِريب ، أَي (6) َسْربَة إِنك لَتُِريدُ و

اِء : الَمْسَربَةُ و  .الَمَساِربُ  الَمْرَعى ج بفَتْح الرَّ

جاٍر. واآلُل : الَِّذي يَُكوُن بالضَُّحى يَْرفَع  كأَنَّه َماءٌ  الِطئاً باألَْرض اَلِصقاً بها َما تراه نِْصَف النهار : السََّرابُ  اآلُل ، وقيل : : السََّرابُ و

يت :كالمَ  (7) [ويزهاها]الشُُّخوَص  ّكِ الَّذي يجري َعلَى َوْجه األَْرِض َكأَنَّهُ الَماُء ، وهو يَُكوُن  الَسرابُ  اَل بَْين السََّماِء واألَْرِض. وقال ابن الّسِ

وال  السََّرابُ و شَّْمس ،ِمَن الضَُّحى إلى َزَوال ال واآلُل َواِحد. وَخالَفَه َغْيُره فَقَاَل : اآلُل : السََّرابُ  نِْصُف النَّهار. وقال األَْصَمِعيُّ : بَْعد الزَّ
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وا بأنَّ اآلَل يَْرفَُع ُكلَّ َشيْ  ء حتى يَصيَر الِزقاً يَخِفُض ُكلَّ َشي السرابَ  ء َحتَّى يَِصيَر آالً ، أي َشخصاً ، وأنَّ إلَى َصاَلة العَصر ، واحتَجُّ

 باألَرض ال َشخص لَهُ.

 ُغْدَوةٍ إلَى ارتِفَاعَ  (8)وقَال يُونُس : تَقُوُل العََرُب : اآلُل ُمذ 

__________________ 
وما أثبتناه الذئب عن  .«قوله الذنب كذا خبطه ويف الصـحاح والتكملة الذئب وهو الصـواب»وهبامش املطبوعة املصـرية : « الذنب»( ابألصـر 1)

 اللسان.
سَربة الشع2)

َ
 (ر السائر من الصدر إىل العانة( ويف األساس : امل

 ( قا  ابن األثري : ما دّ  من شعر الصدر مائال إىل اجلوف.3)
 ( ضبرت اللسان : الس رحِب.4)
 .«قوله فيوما اخل كذا خبطه ومل أعثر هبذا البيت فيما بيدي فليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 اللسان.وما أثبتناه عن « مسربة»( ابألصر 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 ( اللسان : من.8)
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كِّيت : اآُ  : ال ِذي يـَرحَفُض الش ُخوَص ا وهو َيُكون اِبلض ح   َسرَابٌ  الض َح  اأَلعَل  ا مث هو َسائِر الَيوم. وقا  ابن السِّ
رَابُ و  ا فُ  (1) الســ  اُء َوُهو ِنصــح

َ
النـ َهار. قا  األزحَهرِي  : وهو ال ِذي رَأَيحُت الَعرَب  : الذي َ رِي عل  َوجِه اأَلرض ا كبَن ه امل

َثم : لُِّي ُرُب ُسُروابً  ألن ه الس راُب َسرَاابً  ابلَباِديَة يـَُقوُلونه. وقا  أَبُو اهلَيـح اءُ  َسَربَ  أي َ حرِي َجرحايً. يـَُقاُ  : (2) َيسح
َ
ُرُب  امل َيسح

 .ُسُروابً 
ُم ، ويُْعَرُب إْعَراَب َما اَل يَْنَصِرف. وفي لُغَة َمْبنِيًّا َعلَى الَكسر أَي َعلَمٌ  َمْعِرفَةً  َسَرابُ و  كقََطام : اْسُم نَاقَة والبَُسوس : ال يَْدُخلُه األَِلُف والالَّ

تُها َمشُهوَرة في كتب التَّواِريخ. وَذَكَر  «َسَراب أَْشأَُم من»الَمثَُل المشهور :  ومنهُ  لَقَبُها. لكوِنها َسبَباً في إقَاَمة الَحرب بَين الَحيَّين ، وقِصَّ

ه :  الَّتي  َسَراب وِهي الَّتِي يُقَال : أَْشأَُم من البَُسوس َصاِحبة (3)ومنُهم البسوس »الباَلذُرّي في نََسب َعمِرو بِن َسْعِد ْبِن َزْيد َمنَاةَ َما نَصُّ

جلُ  ُسِرب َعْن أَبِي َزْيدو : (4)قَعَت الَحرُب بين ابنَي َوائِل بَسبَبِها و ً  كعُنِى فهو الرَّ كالدُّبُر  خيَاِشيِمه وَمنَافِِذهو فمه َدَخل في : َمْسُروٌب َسْربا

ة فأَخذه ُحْصر وَغيره الذَّاِهُب َعلَى َوْجِهِه في  عن ابن األَْعَرابّي ، وهو ، السَّارُب كالسَِّربو .(5)فَُربَّما أَْفِرق وُربََّما َماَت  ُدَخاُن الِفضَّ

 األَْرِض.

 قال قَْيُس بن الَخطيم :

تِ َأ.   َربــــــــــــح ِت غــــــــــــرَي  ســــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــح ُروبِ وكــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
ـــــــــــــــــبِ و   رِي ـــــــــــــــــَ اَلُم غـــــــــــــــــرَي ق رُِّب اأَلحـــــــــــــــــح قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ  تـ

  
 بالباء ، وَرَوى غيره باليَاِء. َسَربت رواه ابُن ُدَرْيد :

ً يَسُرُب ُسُرو الفَحلُ  َسَربَ و ه للَمرَعي ، إذا َساربٌ  فهو با عي  تََوجَّ اء ، وَمالٌ  (6)وفي نسخة للرَّ  .َساِربٌ  بَكسِر الرَّ

 قال األَْخنَُس بُن ِشَهاب التَّغلَبِّي :

م و  هــــــــــــِ حــــــــــــلــــــــــــِ يــــــــــــَد فــــــــــــَ وا قــــــــــــَ اَربــــــــــــُ ر  َأاَنس قــــــــــــَ  كــــــــــــُ

  
َو و   هــــــــــُ َده فـــــــــــَ يــــــــــح ا قـــــــــــَ نــــــــــَ لــــــــــح لــــــــــَ ُن حــــــــــَ اِربُ حنــــــــــَح  ســــــــــــــــــــــــَ

  
ّي : قال  ره ، وقَاَربُوا قَيد فَحِلهم األَْصَمِعيُّ : هذا َمثٌَل ، يُِريُد أَنَّ النَّاَس أَقَاُموا في َمْوِضعٍ َواِحٍد ، ال يَجتَِرئُون َعلَى النُّْقلَة إلَى َغيْ قال ابُن بَّرِ

اُء نَْقتَِري األَْرَض نَْذَهُب َحْيُث ِشئْنَا ، فنَْحُن قَْد َخلَْعنَا قَْيَد فَْحِلنا أي َحبَُسوا فَحلَُهم َعن أَن يَتَقدََّم فَتَتبَعَهُ إبلُهم َخوفاً أَن يُغَاَر َعلَْيَها. ونَحُن أَِعزَّ 

 ليَْذَهَب َحْيُث َشاَء ، فَحْيثَُما نََزَع إلَى َغْيٍث تَبِْعنَاه.

ً  الفَْحلُ  َسَربَ و ، تَْسُرب اإلبِلُ  َسَربَتِ  وقال األَزهرّي : : َذاِهبَةٌ في  َساِربَةٌ   َحْيُث َشاَءت. وَظْبيَةٌ أَي َمَضْت في األَْرض َظاِهَرةً  ُسُروبا

ً و َمْرَعاَها. أَي  (7) (َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخف  اِبللَّْيِل َوساِرب  اِبلنَّهارِ )في األَْرِض : َذَهَب. وفي التَّْنِزيِل :  َسَربَ و : َخَرَج. َسَرَب ُسُروبا

 .ِسربِهِ  َظاِهر بالنَّهاِر في

سه ، ِعْلُم هللِا أَي َطِريقَه ، فالَمْعنَى : الظَّاِهُر في الطُّرقَاِت والُمْستَْخِفي في الظُّلَُمات ، والَجاِهُر بِنُْطِقه والُمْضِمر في نَفْ  بَهِسر ويُقَاُل : َخلِّ 

 الُمتََواِري. وقال أبو العَبَّاِس : الُمْستَْخِفي : الُمْستَتُِر. قال : : السَّاِربُ و فِيهم َسَواٌء. وُرِوي َعِن األَْخفَِش أَنَّه قَال : ُمْستَْخٍف باللَّْيِل أَي َظاِهٌر ،

 بالنََّهار : ُمْستَتِر. َكَذا فِي ِلَساِن العََرِب. وقال َشْيُخنَا. َساِربٌ  : الَخِفيُّ والظَّاِهُر ِعْنَدهُ َواحد. وقال قُْطُرب : السَّاربُ و

 بَِمْعنَى الُظُهوِر َمَجاٌز. السُّروبُ 

ً  الَماءُ  َسِرب َمأُخوذٌ من ، َسِربَةٌ  َسالَت فَِهي إَذا الَمَزاَدةُ كفَرح َسِربت ل أبو عبيدة :قاو  .َسِربٌ  إَِذا َسال ، فهو َسَربا

بَهو ُهوَ  أَْسَربَهو اْنَسَربَ و ِة :َسرَّ مَّ  . قَال ذُو الرُّ

ُب  كــــــــِ نحســــــــــــــــــــــَ اُء يـــــــــَ َ
ا املــــــــ هــــــــَ نـــــــــح َك مــــــــِ نــــــــِ يــــــــح ا اَبُ  عــــــــَ  مــــــــَ

  
لـــــــــــَ  مـــــــــــَ   ه مـــــــــــن كـــــــــــُ بَنـــــــــــ  ٍة كـــــــــــَ رِيـــــــــــ  َربُ فـــــــــــح (8)ســـــــــــــــــــــــــَ

 

  
ً ]العَْيُن  َسِربَتِ  وقال اللحيانّي : ً و (9) [َسَربا بَتْ و ، َسَربَْت تَْسُرُب ُسُروبا  : َسالَْت. تََسرَّ
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بَ و في ُجْحِره. وِكنَاِسِه ، والثَّْعلَبُ  َسَربِه ، والَوْحِشيُّ في السََّربِ  : َدَخل في اْنَسَربَ و  َدَخل. إذا تََسرَّ

__________________ 
 .«قوله والسحاب كذا خبطه والصواب السراب كما هو واضح»وهبامش املطبوعة املصرية : « والسحاب»( ابالصر 1)
 وما أثبتناه عن اللسان.« سراب»( ابألصر 2)
 خالة جساس بن مرة قاتر كليب بن ربيعة. (التميمية)الفقيمية  (منقذ)( وهي البسوس بنت منقر 3)
 .93الفاخرة ص  56الضيب ص  254/  1( انظر امليدا. 4)
 .«أمات»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( يف القاموس : للر عي.6)
 .10( سورة الرعد اآية 7)
 بكسر الراء.« سرب»( قا  ابو عبيدة : ويرو  8)
 ( زايدة عن اللسان9)
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 يَتَتَابَُع النَّاُس فِيِه. قال أبو ِخراش : (1)كة محر َسَربٌ  وَطِريقٌ 

 ابلن اِس ُدعُبوبُ  َسَربٌ َطرِيُقها 
بواو  فِيِه : تَتَابَعُوا. تََسرَّ

بْ  من الَمجاز قَْولُهم :و . ويقال : أَْرِسْلها قِْطعَةً قِْطعَةً ، أَي َعلَيَّ اإِلبِلَ  َسّرِ بَ  قال األَْصَمِعيُّ  بَْعدَ  ُسْربَةً  َعلَْيه الَخْيَل وُهو أن يَْبعَثَها َعلَْيهِ  َسرَّ

بُُهنَّ  َوَسلَّم َوآِلهِ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّىَ  هللاِ  َرُسولُ  فَكانَ »:  عنههللارضي. وفي َحِديِث َعائِشة ُسْربَة . وِمْنه «إلَيَّ فَيَْلعَْبَن َمِعي يَُسّرِ  أَي يُْرِسلُُهن إلَيَّ

بُه َعلَْيهِ »:  عنههللارضيَحِديُث َعليَّ  ب فإذا قَصَّر السَّْهُم قَاَل :»:  عنههللارضيأَي أُْرِسلُه قِْطعَةً قْطعَةً. وفي َحِديِث جابِر  «إني اُلَسّرِ  َسرَّ

 ً ْبتُ  أي أرِسله. يقال : «َشيئا ً  َء إذا أَْرَسْلتَه َواِحداً َواِحداً ، وقيل :إلَْيه الشي َسرَّ  وهو األَْشبَه. كذا في لسان العََرب. ، ِسْرباً ِسْربا

ْبتُ و وِعبَاَرةُ األَساِس :  إليِه األَْشيَاَء : أَْعَطْيتُه إيَّاَها َواِحداً بَْعَد َواِحد. وُهَما ُمتَقَاِربَاِن. َسرَّ

بَ و ً  الَحاِفرُ  َسرَّ وفي بعض النَُّسخِ : ويَْسَرةٌ ، وُهو الصَّواُب وعن األَْصَمِعّي ، يُقَاُل  الَحافِِر : أَْخذُه في الَحْفر يَْمنَةً أَو يَْسَرة تَْسِريبُ  .تَْسِريبا

ُجل إذا َحفَر. قد ب ِللرَّ  ، أَي أََخَذ يَِميناً وِشماالً. (2) َسرَّ

ً  ويقال : َخَرَج الَماءُ  فَتَنَسّد ، فتتفَتِخَ   ُعيُوُن الُخَرزِ فيها الماء لتَْبتَلَ  (3) في الِقربة : أَْن يَُصبّ  التَّْسِريبُ و ، وذِلَك إذا َخَرج من ُعيُون  َسِربا

بََها فََسِربت الُخَرِز ، وقد ً  (4) َسرَّ بْ  . ويُقَاُل :َسَربا  قِْربتَك. َسّرِ

ِريبةُ و  إذا َرويَِت الغَنَم فتتبَعَُها. (5): الشَّاةُ الَّتي يُْصِدُرَها  الّسِ

 ع بنََواِحي الَجِزيَرة. ويَُمد أَْيضاً : كَسْكَرى َسْربَىو

، شيٌخ ألَبي نُعَيم  السُّوَرابِيُّ  أَو من قُرى أستَراباذ ، منها َعْمُروْبُن أَْحَمد ْبِن الَحَسنِ  بماَزندرانَ  : َسَواِربُ  وفي بَْعِض النُّسخِ  ُسورابُ و

َجالِ  الُمْنَسِربُ و األَستََرابَاِذّي.  الطَِّويُل ِجّداً.  والشَّعَِر :من الّرِ

ب ، قِيل : َكان  اآلنُكُ  وَرَواه َشِمر بتَْخِفيِف البَاِء : كأُْسقٍُف ، بالتَّشديد أُْسُربٌ  (6) و َكقُْنفُذٍ  األُْسُربُ و بالَمّدِ ، ُهَو الّرَصاص ، وهو فَاِرسيُّ ُمعَرَّ

 أُسُرف ، بالفَاء. . وقال شيخنا :ُسْرپ أَْصلُه

بَ  ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  ِمَن الَماِء ومن الشَّراِب أَي تََمأل ِمْنهُ ، َعْن أَبي َماِلك. تََسرَّ

مِّ ُسْرُحوبٌ  فََرسٌ  : [سرحب]  : ُسُرح اليََدْيِن بالعَْدِو. ُسْرُحوبٌ  َعلَى َوْجِه األَْرِض ، وقيل : فََرسٌ  َطِويلَةٌ  يأ (7) . بالضَّ

َحاحِ تُوَصُف بِِه اإلنَاُث دُ   وقال َغْيُره : وَن الذُُّكوِر :قال األْزَهرّي : وأَْكثَر ما يُْنعَُت بِِه الَخْيل ، وَخصَّ بَْعُضُهم بِِه االْنثَى ، وفي الصَّ

 ِمن اإِلِبل : السَِّريعَةُ الطَِّويلَةُ ، ومن الَخْيل : العَتِيق الَخِفيُف. وبَةُ السُّْرحُ 

 ، ولم يَْعِرْفه الِكاَلبِيُّوَن في اإلْنِس. ُسْرُحوبَةٌ  أَي َطِويٌل َحَسن الِجْسِم ، واالْنثَى ُسْرُحوبٌ  يقال : َرُجلٌ و

  بَْعِض العََرب.نَقَلَه األَْصَمِعيُّ َعنْ  : اْبُن آَوى ، السُّْرُحوبُ و

أَُهَما  (8) الَجاُروِديَّة الطَّائِفَة َشْيَطاٌن أَْعَمى يَْسُكن فى البَْحر. ولَقَُب أَبِي الَجاُرود إمام *و ْيِديَّة ، يَتََجاَهُرون بَِسّب الشَّْيَخْيِن ، بَرَّ من ُغالة الزَّ

ا قَالُوا ، وهم َمْوُجوُدوَن بَِصْنعَاء اليََمن دٌ  لقَّبَه بِهِ  هللاُ ممَّ بِط الشَِّهيد ِرضَوان هللا  الباقِرُ  اإلمام أَبُو عْبد هللا ُمَحمَّ ابُن اإلمام َعِلّي الّسّجاد اْبِن الّسِ

 لَيِهم أَجمعين.عَ 

 إْشاَلُء للنَّْعَجة ِعْند الَحْلب. بالتَّْسِكين : ُسْرُحوْب ُسْرُحوبْ و

م أَْهَملَه الَجَماَعة ، وَذَكَره أَْحَمُد ْبُن َعْبد هللا البِّيفَاِشّي في ِكتاب األَْحَجاِر وقَال : إنَّه َطائٌِر  السُّْرَخاب : ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيه : [سرخب] بالضَّ

 في
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__________________ 
 ( اللسان : وطري  َسِرٌب.1)
 ( اللسان : َسَرَب.2)
 ( اللسان : ينصب.3)
 ( عن اللسان ا وابألصر : فتسربت.4)
 : تصدرها. ( اللسان5)
 .«أسرب كقنفذ فارسي وعربوه وهو يف الفارسي سرب أيضا بضم األو  وسكون الراء خمفف أسرب عندهم»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 سرح وسرب. ( يف املقايي  : فرس سرحوب وهي اجلواد ا وهي منحوتة من كلمتا :7)
 عن القاموس : أو. (*)
 انظر مقالتهم يف الفر  با الفر  للبغدادي.( واله زايد بن املنذر : 8)
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ُمور ا ويـَُعلِّقون رِيشـــــَ  م ونَه الَبشـــــح ُر مصـــــر ُيســـــَ ا والُفرحِس ا وَأهح ِم اإلَوزِّ َأمححَُر الرِّيش ا ويُوَجُد بِبالد الصـــــِّ ه يف املراكب َحجح
ِة َأغحرَبُ اللون ا فِ  َر البَـيحضــــَ ه َحَجٌر َقدح ََطر يف َغريحِ لِلزِّيَنة ا يُوَجُد يف ُعشــــِّ

َحكِّ ا ِفيِه َخواص  إلنـحزَا  امل
َ
ُو امل يِه ُنَكٌت بِيٌ  رِخح

 !َأَوانِه
ْرَدابُ  : [سردب] ْيف أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانٌي : بالَكْسر : الّسِ ْرَداِب. (1) بِناٌء تَْحَت األَْرِض للصَّ  كالزَّ

ُل َعِن األَْحَمر ، والثَّاني تَقَدََّم بَ  ب يَانُه ، وهوواألَوَّ  .َسْردآب َعنْ  ُمعَرَّ

ردابيةو افَِضة يَْنتَِظُروَن ُخُروَج الَمْهِدّي من الّسِ رَدابِ  : قَْوٌم من ُغاَلةِ الرَّ الذي بِالّرّيِ ، فيُْحِضُرون ِلَذلك فََرساً ُمْسَرجاً ُمْلَجماً في ُكّلِ يوم  الّسِ

اَلةِ قَائِِلين : يا إَمام ، باسْ  ات.ُجُمعَة بعد الصَّ  م هللِا ، ثاََلَث َمرَّ

مِّ  السُّْرُعوب : [سرعب] . وقال اللَّْيُث : هو أسم بالضَّ رأَى َزبَابا أَي َرأَى  ُسْرُعوبٍ  َوثْبَةَ  ، أْنَشَد األَْزَهِرّي : (2) اْبُن ُعْرس أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ، ويقال : إنَّه النِّْمس ، كذا قَالَه الدَِّميِرّي. َسَراِعيبَ  ، وقد تَقَدََّم ، ويُْجَمع (3)ُجَرذاً ضخماً 

ةَ ، فال يَْحتَاُج َحْشوُ  : َسَرْنِديبُ  : [سرندب] ْبِط لَكْوِنِه َمْشُهوراً الشُّْهَرةَ التَّامَّ ال يعني ، وقد  الِكتَاِب بما أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وإنََّما أَْعَراهُ َعِن الضَّ

ْبَط.  اَلَمه َشْيُخنا على تَْرِكه الضَّ

 د ، بِالهند ، م ، تَْهِذيِب ابن ُجَزّي الَكْلبِّي ما َحاِصلُه أَنَّه َجِزيَرة كبِيَرةٌ في بحر ِهْرَكند بأَْقَصى : (4)وفي الَمراصد ، وِرْحلَِة اْبن بَطُّوَطة 

ه ، الَجبَُل الذي أُْهبَِط عليه َسيُِّدنَا آَدُم َعلَْيِه السَّاَلم ، وهو َجبٌَل َشاِهٌق َصْعب الُمْرتَقَى ال يمكن الُوُصوُل إِلي يُقَال ثََمانُون فَْرَسخاً في ِمثْلَها فِيَها

َمَسافَة أَيَّام َكثِيَرة ، وهو َجبَُل  َعِظيَمة ، وَخنَاِدُق َعِميقَة ، وأَْشَجاٌر َشاِهقَة ، وَحيَّات ِعَظام ، يََراه البَْحِريُّون من (5)ألَنَّ في أَْسفَِله غياٌض 

اُهون ، فِيِه أَثَُر أَْقَدام َسيِِّدنا آَدَم عليه السَّاَلُم َمْغُموَسةً في الَحَجر ، َمَسافَتَُها نحو َسْبِعين ذَراعا  ، ويقال : إنَّه َخطا الُخْطَوة األُْخَرى في الرَّ

 لتّيفاشّي : وَحَجُر َذِلَك الَجبَل اليَاقُوُت منه تَْحُدُره السيوُل إلَى الَواِدي فَيَْلتَِقُطونَه.البَْحر ، وبينهما َمِسيرةُ يَْوم ولَْيلة. قال ا

مِّ » السُّرقُوبُ  : ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيه : [سرقب] يَّة.َشيْ « : بالضَّ  ٌء تَْستَْعِمله النَِّساء فَْوَق البََراقِعِ في البََواِدي والقَُرى ، َعاّمِ

ٌ  : [سرهب] ٌ  َسْرَهبَةٌ  اْمَرأَة  .(6) َجِسيَمةٌ َطويلَة كالسَّْلَهبَة من الخيل : َسْرَهبَةٌ  أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، ونَقََل أَبُو َزْيد عن أَبي الدُّقَيش : امرأَة

 كاالْسُحوِب. : الَمائُِق. واألُكول الشَُّروبُ  السَّْرَهبُ و

 قَْد تَقَدَّم.وَ 

تاِء ، له َوَرٌق  َشَجر أَهمله الجوهرّي. وقال أَبو حنيفة في ِكتَاِب النَّبَاِت : هو السَّْيَسبَان : [سسب] يَْنبُُت من َحبِّه ويَُطوُل وال يَْبقَى َعلَى الّشِ

ْمسِ  ْفلَى َحَسن ، والنَّاُس يَْزَرُعونَه في البساتين يُِريُدون ُحسنَه ، وله ثَمٌر نحُو َخَرائِِط الّسِ . وذكره ِسيبََوْيِه في نَْحُو َوَرِق الّدِ م إِالَّ أَنَّها أََدقُّ

 األَْبنِيَة ، وأَْنَشد أَبُو َحنِيفَة يَِصُف أَنَّه إَِذا َجفَّت َخَرائِط ثََمره َخْشَخش كالِعْشِرِق قَاَل :

رح  فــــــــــــــــَ ا ِإَذا جــــــــــــــــَ وحَت رَأحهلــــــــــــــــَِ َبن  صــــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

  
ـــــــــّرايِح   رحُب ال اانً ضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ب يحســـــــــــــــــــــــَ رح  ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ دح َذب ـــــــــَ  ق

  
اِجِز : كالسَّْيَسبَى اء ، ومْنه قَْوُل الرَّ اَغانِّي للفَرَّ  عن ثَْعلَب ، وَعَزاه الصَّ

ا و  ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــ  َربـ
ُ

َب املــــــــــــــــ ــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــَ ي ال  قــــــــــــــــد أاَُنغــــــــــــــــِ

  
َراَب   طـــــــــَ ا اضـــــــــــــــــــــــح ا ِإَذا مـــــــــَ اهـــــــــَ ـــــــــَ ن ـــــــــح تـ ز  مـــــــــَ ـــــــــَ تـ هـــــــــح ـــــــــَ (7)يـ

 

  

َواٍن َقِضيَب   الس يحَسَباَكَهّز َنشح

__________________ 
 املكان الضي  يدخر فيه ا واجلمض سراديب.( يف املصباح : 1)
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 ( ضبرت اللسان : ِعرحٍس.2)
 .«زمخاً »( عن اللسان ا وابألصر 3)
 .«بطرت»وما أثبتناه عن مادة « بطة»( ابألصر 4)
يقض يف كتب كذا خبطه ابلرفض فيه ما بعده وهو خمرج عل  أن اســـــــم ضـــــــمري الشـــــــبن واجلملة بعده خرب كثريا ما »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 5)

 .«املؤلفا مثر ذلك
َلِبب  الطوير اهلاء فيه زائدة ا واألصر : الس ِلب.6) ُسح

 ( يف اللسان : كالسلهبة من اخلير : يف اجلسم والطو . ويف املقايي  : امل
 وأثبتنا ما يف اللسان. وقبله فيه :« يهز»( ابألصر 7)

 َخوحداً ِضناكاً ال متد  الُعَقَبا
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 فََحَذَف. إما أنه لغةٌ أَو للضرورة. الَسْيَسبان دَ إنََّما أََرا

اج َجعله رؤبَةُ و ْعرِ  ْبن العَجَّ ً  في الّشِ  َوُهو قَْولُه : َسْيَسابا

يِّ  ِعصــــــــــــــــــــــــــِ ت َورَاَح كــــــــــــَ ابح رَاحــــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــ 

  
رَابح   يـــــــــــَف األَقــــــــــــح نـــــــــــِ َر الـــــــــــِورحد عـــــــــــَ فـــــــــــِ نـــــــــــح حـــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــح

  
 األَِلف للقَافِيَة ، كما قال اآلخر :يُْحتَمل أَن يَُكوَن لُغَةً فيه أَو َزاَد 

رَاِب  قــــــــــــــــــــــح وُذ ابهلل مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــَ  َأعــــــــــــــــــــــُ

  
َد اأَلذحاَنبِ   قــــــــــــــــــــــــَ اَلِت عــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــِ ائ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
َدتَْين   .(2)َوُهَو َوَهم قال : الشائِالت ، فوصف به العَْقَرب وُهَو َواِحٌد ألَنَّه على الِجْنِس. وذكره ابن منظور في َسبَب بالبَاَءين الُمَوحَّ

َهاُم ، يُذكَّر ويَُؤنَّث يُْؤتَى به من بِاَلد الِهْند. : َسبُ السَّاو أَي بالفَتْح ، والَمْشُهور على أَْلِسنَة من  (3) السَّْيَسبُ  ربما قالواو شجر تتخذ منه الّسِ

 (4) السَّْيَسبِ  َطْلٌق وِعتٌْق ِمثُْل ُعودِ  وأَنشد : َهامالسَّ و الِقِسيّ  يُتََّخذُ منها َسِمْعُت ِمْنهم بالَكْسر. ومنهم من يقلب الباَء ِميماً ، وهو َشَجٌر َشاِهقٌ 

 الِميَاه السُّْدم. : الَمَساِطبُ و الَحدَّاِدين. َجْمُع ِسْنَدان َسنَاِدينُ  أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقَاَل ابن األَْعَرابِّي ِهيَ  الَمَساِطبُ  : [سطب]

 .(5)* قال : وسمعت ذلك من العرب ويُْكَسرُ  بفَتْح الميم َمْسَطبَة َعلَْيَها. َجْمع النَّاسُ  الدََّكاِكين يَْقعُد قال أَبو َزيد : هيو

اِد في ُكلِّها لُغَةٌ. ُمَشاقَةُ الَكتَّان ، بالضم : األُْسُطبَّةُ و  وقد تَقَدََّمِت اإِلَشاَرةُ إلَْيه في َحْرِف الَهْمَزة والصَّ

قال ابن مقبل : يَْعلُوَن بالَمْرَدقُوِش الَوْرَد َضاِحيةً  ِشْبه الُخيوِط ِمن العََسل والِخْطمّي ونَحوه وفي نُْسَخة تَْمتد : التي تَُمدّ  ابِيبُ السَّعَ  : [سعب]

الَِة اللَِّجِن يقول : يَْجعَْلنه َظاِهراً فوق ُكّلِ َشيْ  َسعَابِيبِ  على  ء يَْعلُون به الُمْشَط.َماِء الضَّ

ْدِر.َماوَ  الِة : َماء اآلِس. َشبَّه ُخْضَرتَه بُخْضَرةِ َماِء الّسِ  ُء الضَّ

اي ، وفَسََّره فَ  الَة اللَّجز بالزَّ َحاح ، وأَُظنُّه في المحكم أَْيضاً َماُء الضَّ : المتلزج.  (6)اللَِّجز  قَال :قال ابن منظور : وهذا البَْيُت َوقَع في الصَّ

َف إلى أَْن أَكَّد التَّْصِحيَف بَِهَذا القَْول. ِزج فَقَلَبَه :اللَّ  (7)وقال الجوهرّي : أراد   ولم يَْكِفه أَن َصحَّ

يت ، وإنَّما ُهَو اللَِّجن بالنُّوِن ، من قَِصيَدة نُّونيَّ  ّكِ ّي : هذا تَْصِحيٌف تَبِع فيه الَجوَهِريُّ ابَن الّسِ  ة.قال ابن بَّرِ

ن الشي َج وقبله :وتَلَجَّ  ء : تَلَزَّ

ٍ  ال مــــــــــ َوٍة ِشــــــــــُُ ٍف  (8)ن ِنســــــــــــــــــــــــح نــــــــــُ َرٍه عــــــــــُ كــــــــــح  مــــــــــَ

  
ِن و   لــــــــــــَ رٍّ وال عــــــــــــَ َش يف ســــــــــــــــــــــــــِ َواحــــــــــــِ ــــــــــــَ (8)ال فـ

 

  
اَغانِيُّ بعد قَوله : وهذا تَ  ّي ْصِحيف قَبِيح ِمثُل قَْوِل اْبِن وأَشاَر إليه َشْيُخنا باْختَِصاِر وقال : أَْغفَلَه الُمَصنِّف َمَع أَنَّه من أَغَراضه. وقال الصَّ بَّرِ

َوايَة اللَِّجن  لَُها :« بالنُّون»الذي تَقَدَّم ما نَصُّه وهذا موِضُع المثل ُربَّ َكلَمة تَقُوُل َدْعني ، والّرِ  ، والقَِصيَدة نُونِيَّة ، وأَوَّ

ِن  عــــــــــَ ــــــــــظــــــــــّ يِّ ابل اح ا ــــــــــَ ــــــــــدهــــــــــُر بــــــــــَ ر   ال ــــــــــَ  قــــــــــد فـ

  
قــــــــــــنو   وم ِذي يــــــــــــَ رحب يــــــــــــَ َواِء شــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــا َأهــــــــــــح

  
 وقبله :

َن يف لـــــــــــح رحفــــــــــــُ رُه يــــــــــــَ بح َدوابـــــــــــِ قـــــــــــَ نــــــــــــح رت مل تــــــــــــُ   الـــــــــــر يـــــــــــح

  
ُرنِ   لـــــــــة ا ـــــــــُ ِف الـــــــــر مـــــــــح قـــــــــح اج حبـــــــــِ عـــــــــَ َي الـــــــــنـــــــــِّ  َمشـــــــــــــــــــــــح

  

ا  ا هبــــــــــــِ لـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ا َأعـــــــــــــنـــــــــــــاَ  أُدحٍم لـــــــــــــَح نـــــــــــــِ ثـــــــــــــح  يــــــــــــــَ

  
نِ   ـــــــــــَ اِ  مـــــــــــن َدن ب  الضـــــــــــــــــــــــــ  ب  اأَلرا  وحـــــــــــَ  حـــــــــــَ

  
ن يَِصير ِمثَْل الِخْطِمّيِ إذا أَْوَخَف بِاْلمَ .. يعلون  إن َشاَء هللاُ تعالى.« ل ج ن»وفي « ل ج ز»اء. قلت : وسيأْتي في . الخ واللَِّجن : الُمتَلَّجِ

 امتدَّ لُعَابُه وثَعَابِيَب أَي َسعَابِيبِ  َساَل فَُمه يقال :و
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__________________ 
 األلف للقافية.( اللسان : سبساب ا وقا  : حيتمر َأن يكون السبساب فيه لغة يف السبسب ا وحيتمر أن يكون أراد السبسب فزاد 1)
 ولي  سبب كما يف األصر.« سبسب»( وردت يف اللسان مادة مستقلة 2)
 الس باِسُب والس بحَسُب.« : سبسب»( يف اللسان 3)
 وما أثبتناه عن اللسان. والشاهد فيه عل  السبسب يقا  يف السيسّب والسيسبان.« عن »( ابأَلصر 4)
 عن القاموس : وتكسُر. (*)
جرُة.5)

َ
 ( زيد يف اللسان عن َأب زيد : املسطبة وهي امل

 .«اللزج»( عن اللسان والصحاح ا وابألصر 6)
 ( زايدة عن الصحاح.7)
 قوله من نسوة اخل ِش  أي انفرات من الريبة واخلىن ومكره كريهات املنظر.»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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من ]: ما أَتـحَبَض َيَدَ   الس َعابِيبُ  . وقا  ابن ُِشَيحر :ُسعحُبوبُ  َجَر  منه َماٌء َصاٍف فيه مَتَد د ا َواِحُدها وقير : كاخلُُيوط ا
 .ُسعحُبوبَةٌ  عند ا َلحب مثر الن َخاعِة يـََتَمط رت ا والواحد (1) [الل 

اَغانِ  تََسْعبَبَ  وكذلك تََمطَّطَ  ُء :الشي تََسعَّبَ و  ّي.، َعِن الصَّ

 أَو غيره. وفي نسخة : من َشَراٍب وَغْيِره (2) تََسعَّبَ  : ُكّل ما السَّْعبُ و

 َساَل. وانثعب إذا الماءُ  اْنَسعَبَ و

غو وكذا وُمَسغَّب له َكَذا ُمَسعَّبٌ  هو في نََواِدِر األَْعَراب :و  كل ذلك بَمْعنًى واِحد. (3)وُمَزعٌَّب  ُمَسوَّ

ً  *نََصر ِمثْلُ  َسغَبو يَْسغَبُ  كفَِرحَ  الرجلُ  َسِغبَ  : [سغب] ً و يَْسغُب َسْغبا ل ثَانِيا ، فَِفيِه لَفُّ  َسغَبا المضبوط عندنا َمْصَدُر الثَّاني أَوال واألَوَّ

ً و َسغَابَةً و ونَْشٌر غيُر ُمَرتَّب اَغانِيّ  ُسغُوبا نقله  إال َمَع تَعَب ذِلك أَو ال يُكونُ  عُ الُجو : السَّْغبَةُ و : َجاَع. َمْسغَبَةً و بالضم في األَخير َعِن الصَّ

 َسْغبَى أَي األُنثى َوِهي َكَكتٍِف أَي َجْوَعاُن أَو َعْطَشان ، َسِغبٌ و لَْغبَانُ  َسْغبَانُ و َمْسغَبَة اَلغٌب ذُو َساغبٌ  فهو ابن ُدَرْيد عن بَْعِض أَْهِل اللُّغَة ،

 .ِسغَابٌ  وَجْمعَُها

اُء في قَْوِلِه تَعَالَى :   أَي َمَجاَعٍة. (4) (يف يَ ْوم  ِذي َمْسَغَبة  )وقال الفَرَّ

ي بَِذلك العََطشُ  أَْيضاً : ُمَحّرَكةً  السَّغَبُ و  قَالَه ابُن ُدَرْيد. ولَْيَس بُمْستَْعَملٍ  ُربَّما ُسّمِ

أَي  «ُمْسِغبُون وهم (5)أَنَّهُ قَِدم َخْيبَر »: أَْقَحَط إِذا َدَخل في القَْحِط. وفي الَحِديث  كما تقول َدَخَل في الَمَجاَعة إِذا ُمْسِغبٌ  الرجُل فهو أَْسغَبَ و

ر.  ِجيَاٌع ، هكذا فُّسِ

ٌغ ، أَي لَهُ َكَذا وُمَسعَّبٌ  ُمَسغَّبٌ  ُهوَ وَ   .(6)وقد تَقَدََّم النَّْقُل عن النوادر آنِفاً  ُمَسوَّ

ين ال َغْير. أَو َساَعةَ ما يُولَُد أَْو خاصُّ بالذََّكر : َولَد النَّاقَة السَّْقبُ  : [سقب]  بالّسِ

. قال َسْقبٌ  فإذا ُعِلَم فإن َكاَن َذَكَراً فهو قال األَْصَمِعّي : إَذا َوَضعَِت النَّاقَةُ ولَدها ، فََولُدها َساَعةَ تضعُه َسِليٌل قَْبل أَن يُْعلَم أَذكٌر ُهَو أَم أَنثى.

 ُسْقبَانٌ و ُسقُوبٌ و ِسقَابٌ و أَْسقُبٌ  ج . وقد َردَّه غيُر َواِحٍد من اللُّغَِويِّين.َسْقبَة أَو يُقَال ولكن َحائِل َسْقبَةٌ  أَي األُْنثَى وال يُقَاُل لََها الجوَهِرّي :

مِّ   في األَِخيَرْين. بالضَّ

 .«أََذلُّ من السُّْقبَاِن بين الَحاَلئب» وفي األَْمثَاِل :

هاو تََضع  (7)النَّاقَةُ إَذا َوَضعَت أَكثَر ما  أَْسقَبَتِ  إَذا كان َعاَدتُها أَْن تَِلد الذُُّكوَر ، وقد ِمْسقَابٌ  بالَكْسر فيهما. وناقَةٌ  ِمْسقَابٌ و ، ِمْسقَبٌ  أُمُّ

 الذُُّكوَر. قال ُرْؤبَةُ يَِصف أَبَوي َرُجل ُمْمُدوح :

ا و  بــــــــــــــَ خــــــــــــــ  نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ جي تـ رحُس الــــــــــــــ  ِت الــــــــــــــعــــــــــــــِ انــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

  
ر اَء   اابً غـــــــــــَ قـــــــــــَ ٍر  ِمســـــــــــــــــــــــــح حـــــــــــح فـــــــــــَ ـــــــــــِ ال ـــــــــــَ ب قـــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــــح

  
 فِْعٌل َماٍض ال نَْعٌت ِلفَْحل. أَْسقَبَا

 ٍء َمَع تََراَرة.من ُكّلِ َشيْ  الطَِّويلُ  : السَّْقبُ و

َجاِل َمَع الرقّة السَّْوقَبُ و  ذكَره السَُّهْيلّي. !َكَجْوَهٍر : الطويُل من الّرِ

يَّان الغَِليِظ الطَِّويل« : َصقَبَ »وقال األَْزَهِرّي في ترجمه   .َسْقب يقال للغُْصِن الرَّ

ة : مَّ  قال ذو الرُّ

َبانِ   عنهما الن َجبُ  (8)مل يـَتَـَقش ر  َسقح
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 .(9)ء من نحوه ال : ُهَو الَِّذي قد اْمتأَلَ وتَمَّ ، َعامُّ في ُكّلِ َشيْ قال : وُسئل أَبو الدُّقَْيش عنه فق

 وعن َشِمر في عقْول الشَّاِعر ، وقد أَْنَشَده ِسيبََوْيه :

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( يف املطبوعة الكويتيه : تـَثـَع َب تصحيف.2)
 ( اللسان : وُمَرغ ٌب.3)
 عن القاموس : كنصر. (*)
 .14( سورة البلد اآية 4)
 ( يف النهاية ا وزيد فيه : أبصحابه.5)
 ( يف األساس : وتقو  : لو بقي الليث يف الغابه ملات من الس غابه.6)
 .«مما»عن اللسان ا وابألصر « ما( »7)
 ا وما أثبت عن اللسان.« مل تنقشر»( ابألصر 8)
 ود إىل الغصن يف عبارة األزهري الجي تقدمت.( قوله من حنوه ا الضمري يع9)
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رح و  عــــــــــــــَ ٍد وجــــــــــــــُ ِر َزيــــــــــــــح ِ مــــــــــــــثــــــــــــــح اح يــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــِ

  
انِ   بـــــــَ قـــــح رح  ســـــــــــــــــــَ وزَا الـــــَعضـــــــــــــــــــــَ نـــــُ كـــــح ان مـــــُ وقـــــــَ (1)مَمحشـــــــــــــــــــُ

 

  
 .َسْقبَْين أَي ِمثْل .(2)أَي َطِوياَلن ، ويقال : َصْقبان. وَحَملَه في ِلَساِن العََرب على قَْولهم : َمَرْرُت بأََسٍد ِشدَّةً 

ْقُب والسَِّقيبَةُ : السَّْقبُ و  َعُموُد الِخبَاِء. والصَّ

 كِغْربَاٍن. ِسْقبَانٌ  ج

ابونِّي في التكملة. وفي سياق الُمَصنِّف نََظٌر ِمْن َوْجَهْين. بغُوطِة ِدَمْشق ، أَو قَْرية ع : َسْقبَاو  كذا قاله اإلَماُم أَبُو َحاِمد الصَّ

ُث. ْبِن َسْيف السالميُّ القَُضاعيُّ  أَْحَمُد ْبُن ُعبَْيِد ْبِن أَْحَمد اإلَماُم أَبُو َجْعفَر ِمْنه أَبو القاِسِم بُن َعَساِكر في تَاِريخه. ذكره الحافُظ  السُّْقبَانِيُّ المحّدِ

ازّي ، كذا ذكره ابُن نُْقَطة. وفات المَؤلِّف ذكُر َجَماعة من 321َماَت بِِدَمْشَق سنة  ن  َسْقبا َكتَب عنه أَبو الحسين الرَّ القَْريَة المذكورة ِممَّ

د ْبِن ِهاَلل ، وأَبُو الَحَسن َسِمعوا من الَحافِظ أَبي القَاسم بِن َعَساكر وَرَوْوا َعْنه ، منهم األَ  د وَسْيف اْبنَا ُروِمّي ْبن ُمَحمَّ َخَواِن أَبُو َعْبد هللا ُمَحمَّ

ج ُن َعْبد الَوهَّاب ْبن َعْبد الكَ َعِليُّ ْبُن َعَطاء. وأَبُو يُونُس َمْنُصوُر ْبُن إبراهيم ْبِن َمعَالى َوَولَده يُونُس الَمْكنِيُّ بأَبِي بَْكر ، وَذاِكُر بْ  ريم ْبِن متوَّ

 أَبُو الفَْضل السَّْقبَانِيّون.

اِد في األَْصِل : بالتَّْحِريك السَّقَبُ و ين والصَّ  اْلقُْرُب. بالّسِ

ً  بالَكْسرِ  الدَّارُ  (3) َسِقبَتْ  يُقَاُل : ّمِ أَي قَُربَت ، ُسقُوبا بهُ. قَاِربَةٌ. وأَْسقَبَهُ :ُمتَ  أَي ُمتََدانِيَةٌ  ُمتََساقِبَةٌ  ، وأَْبيَاتُُهم أَْسقَبَتْ و بالضَّ  وِمْنهُ  قَرَّ

 .«بَسقَبِهِ  الَجاُر أََحقُّ »الَحِديُث : 

 بَِجار.عَة ِمَن الَِّذي لَْيَس ويَْحتَجُّ بِهَذا الَحِديث َمْن أَْوَجَب الشُّْفعَةَ ِلْلَجاِر وإْن لَْم يَُكْن ُمقَاِسماً. أَي أَنَّ الَجاَر أََحقُّ بالشُّفْ  قال ابن األثير :

ى َجاراً. ويُْحتََمل أَن يَُكوَن أَرَ  َل الَجاَر َعلَى الشَِّريك ، فإنَّ الشَِّريَك يَُسمَّ اَد أَنَّه أََحقُّ بالبِّرِ والَمعُونَِة بَِسبَِب قُْربِه ِمْن ومن لم يُثْبِتَْها ِلْلَجاِر تَأَوَّ

 َجاِره ، َكَذا في ِلَساِن العََرب.

ُل َمْشُهوٌر ، والثَّانِي نَقَلَه في  : القَِريُب ، والبَِعيُد ، ِضدُّ. السَّاقِبُ و أَي قَِريٌب. كُمْحِسنٍ  ُمْسِقبٌ و َكةً ،ُمَحرَّ  َسقَبٌ  َمْنِزلٌ و قال شيُخنَا : األَوَّ

وا لَهُ   : (4)الُمْجَمل واْحتَجُّ

از  جـــــــــــــــــــــــَ َت َأاَبَ  أبَرحِض ا ـــــــــــــــــــــــِ رَكـــــــــــــــــــــــح  تــــــــــــــــــــــــَ

  
ٍد و   لــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ َت إىل بـ بِ ُرحــــــــــــــــــــح اقــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 قال األْعَشى يَِصف ِحَماراً َوْحِشيًّا : الَجْحَشةُ. عندهم هي السَّْقبَةُ و

ال  ةً تـــــــَ بـــــــَ قـــــــح َة اَ شـــــــــــــــــــــَ   ســـــــــــــــــــــَ ومـــــــَ ضـــــــــــــــــــــُ هح َداَء مـــــــَ وح ـــــــَ  قـ

  
ِذِم   عــــــــح ِد يـــــــــَ ِن الــــــــَقصــــــــــــــــــــــح ه عــــــــَ فــــــــح الــــــــِ (5)مــــــــىت مــــــــا ختــــــــَُ

 

  
 عن ابن األَْعَربّي ، وأَنشد : اإِلبِل : أَْرُجلَُها ، ُسقُوبُ و

ٌة  يــــــــــحــــــــــَ اٌ  ُمشــــــــــــــــــــــــِ ٌز َراي  وســــــــــــــــــــــــَ جــــــــــُ   (6)هلــــــــــا عــــــــــَ
  

رَاِدي  
َ
و ابملــــــــ نــــــــبــــــــُ يــــــــِد تــــــــَ ــــــــبــــــــِ اعــــــــلــــــــ  ال وهبــــــــُ قــــــــُ  ســــــــــــــــــــــُ

  
قَابُ و ُرَهاو بَمْوِت َزْوِجَها في الَجاِهِليَّة تَْحِلُق رأَْسَها وتَْخِمُش َوْجَهَها ، قُْطنَةٌ كانت الُمَصابَةُ  قال األَْزَهِرّي : هي كِكتَابٍ  الّسِ أَي تِْلَك  تَُحّمِ

 ومنه قَْوُل الَخْنَساء : أَنَّها ُمَصابَةٌ. الناسُ  قِنَاِعها ، ليْعلَمَ  َخْرق فَتََضعُها َعلَى َرأْسها ، وتُْخِرُج َطَرفِها ِمنْ  أَي َدِم نَْفِسها بَِدِمها القُْطنَة

َو   ا ثـــــــــَ هــــــــَ بـــــــــَ احــــــــِ تح َأن  صــــــــــــــــــــــَ انــــــــَ بــــــــَ تـــــــــَ ا اســــــــــــــــــــــح مــــــــ   لــــــــَ

  
ا   هـــــــــَ ت رَأحســـــــــــــــــــــــَ لـــــــــ  تح وعـــــــــَ قـــــــــَ لـــــــــَ ابِ حـــــــــَ قـــــــــَ  ِبســـــــــــــــــــــــِ

  
اَغانِّي : َهَكَذا أَْنَشَده لََها األَْزَهِرّي ، ولَم أَِجْده في ِشْعِرها. قال  الصَّ

اِشِدّي األُسقُ  أُسقُبو لَِفّي ِحَكايَاٍت : بلدةٌ من َعَمل بَْرقَةَ يُْنَسُب إلَْيها أَبُو الَحَسن يَْحيَى ْبُن َعْبد هللا ْبِن َعِلّي اللَّْخِمّي الرَّ بِّي ، َكتَب عنه الّسِ

عن ثََمانِين َسنَةً  535الَواِعِظ الجوهرّيِ وَغْيِره ، وقال : َماَت في َرَمَضاَن سنة  (7) [بن بِشر]أَْخبَاراً عن أَبي الفَْضِل َعْبِد هللا ْبِن الُحَسْيِن و

 ، كَذا في الُمْعَجم.
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 ومما لَم يَْذُكْره الُمؤلِّف والَجْوَهِرّي وأُْغِفَل َعْنه َشْيخنا.]

__________________ 
 ( مكنوزاً العضر عن اللسان ا وابألصِر منكوزاً العضر.1)
 ( يف اللسان : برجٍر َأسٍد شّدًة.2)
 ومثله يف اجملمر.« َسَقَبتٍ »( ضبرت القاموس : 3)
 ( يف اجملمر واملقايي  : فبما القريب فمشهور ا وأما البعيد فاحتجوا فيه بقو  القائر :4)
 .«يعزم»وابألصر عن اللسان ا « يعذم( »5)
 .«مشيخة»عن اللسان ا وابألصر « مشيحة( »6)
 ( زايدة عن معجم البلدان.7)
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ين  السَّْقعَبُ  : [سقعب] َجال بالّسِ ادِ ]، وُهو الطَِّويُل من الّرِ  .(1) [والصَّ

 ه.َصَرعَ  إذا َسْقلَبَه َمْصَدر هو أَْهَملَه الجوهرّي. وقال ابْن ُدَرْيد : السَّْقلَبَةُ  : [سقلب]

اد. ، ج َسقَاِلبَةٌ  َسْقلَبِيٌّ  : اْسٌم. وِجيٌل من النَّاس ، وهو السَّْقلَبَ و  والمشهوُر على األَْلِسنَة في الِجيِل بالصَّ

ِد ْبنِ  َف بِن ديرويه بن سبخت  يُوسوِسْقاَلٌب : والد الُمَوفَّق يَْعقُوَب النَّْصَرانِّيِ الطَّبِيب ، وَجّد السَِّديد أَبي َمْنصور. ولَقَب أَبي بكر ُمحمَّ

 الدينورّي.

ً  والدَّْمَع ونَْحَوَهما الَماءَ  َسَكبَ  : [سكب] ً و يَْسُكبُه َسْكبا ً  كنََصر ُهوَ  فَسَكبَ  بالفَتح تَْسكابا . اْنَسَكبَ و .ُسُكوبا  الَماُء بِنَْفِسه َسَكبَ و : َصبَّه فَاْنَصبَّ

 ً ً و ُسُكوبا  ُمْنَسِكبٌ  بالّضّم : أُْسُكوبٌ و َسْيَكبٌ و َسُكوبٌ و َساِكبٌ و َسْكبٌ  وَماءٌ  َعلَى يَدي. اْسُكبْ  بَِمْعنًى. وأَْهُل الَمِدينَِة يَقُولُون : اْنَسَكبو تَْسَكابا

: َماٌء َصبٌّ وماٌء َغْوٌر ، ، وصف بالمصدر ، كقَْوِلِهم  َسْكبٌ  . وَماءٌ َساِكبٌ  يَْجِري َعلَى َوْجِه األَْرِض من َغيِر َحْفر. وَدْمعٌ  َمْسُكوبٌ  أَو

 : (2)وأَْنَشد 

رحٌ  ُيضـــــــــــــــــــــــِ  ـــــــــَ ِت بـ يـــــــــح ـــــــــَ اَم الـــــــــبـ كـــــــــوبُ ُء أَمـــــــــَ  ُأســـــــــــــــــــــــح

  
ــــــــــــرَبحَ    َذا ال بُ كــــــــــــبن هــــــــــــَ كــــــــــــُ ر َيســــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــَ َ

 املــــــــــــ

  
َجاِل.الَطِويُل من  لغة في السَّْقِب : السَّْكبُ و : َجاٍر. أُْسُكوبٌ  . وَماءٌ أُْسُكوبٌ  َكذِلَك. وَسَحابٌ  أُْسُكوبٌ  وَطْعنَةٌ   الّرِ

 .كاألُْسُكوب الَهَطاَلُن الدَّائِمُ  : السَّْكبُ  عن اللِّْحيانّي :و

 قَالَْت َجنوُب أُْخُت َعْمٍرو ِذي الَكْلب تَْرثيِه :

هــــــــا و  عــــــــُ بـــــــــَ تـــــــــح اَلَء يـــــــــَ جــــــــح َة الــــــــنــــــــ  نــــــــَ عــــــــح ُن الــــــــطــــــــ  اعــــــــِ  الــــــــطــــــــ 

  
َواِف   ٌر مــــــــن َدِم اأَلجــــــــح جــــــــِ نــــــــح عــــــــَ ثـــــــــح وبُ مــــــــُ كــــــــُ (3)ُأســـــــــــــــــــــح

 

  
 .(4)ْوِف أَثْعُوُب ويروى : من نَِجيعِ الجَ 

ك ، َعِن اْبِن األَْعَرابِّي. َسْكبُ  َرقِيٌق ، كأَنَّه ُغبَاٌر ِمْن ِرقَّته ، وكأنه َضْرٌب من الثِّيَاب : السَّْكبُ  في التهذيب :و قَّة ، ويَُحرَّ  َماٍء من الّرِ

 أَو الذَّريُع. َكثِيُر العَْدوِ  من الَخْيِل : الَجوادُ  السَّْكبُ و

ومن المجاز :  تَْشبِيهاً بِفيِض الماء واْنِسَكابِه. وفي األَساس : َسْكبٌ و ا : قال الثَّْعلَبِّي : إذا كان الفََرُس َشِديَد الَجْري فهو فَْيضٌ قال َشْيُخنَ 

 .(5): َذِريٌع أَو َخِفيٌف أَو َجَواٌد  أُْسُكوبٌ و َسْكب فََرسٌ 

وح. من النَّاِس والَخْيل : السَّْكبُ و  الَخفيف الرُّ

 .َسْكبٌ  في العَمل. وفََرٌس فَْيٌض وبَْحر وَغْمر ، وُغاَلمٌ  النَِّشيطُ و

ِزُم. : السَّْكبُ  من المجاز :و ا َطلََب إليه أَن يَْفِديَه بِِمائَتَْين ِمَن اإل األْمُر الالَّ بِل وكان أَِسيراً : ما أَنَا بُِمْنٍط وقال لَِقيُط ْبُن ُزَراَرةَ أِلَِخيِه َمْعبَد لَمَّ

ً  َعْنَك َشْيئاً يَُكوُن َعلَى أَْهِل بَْيتِك ُسنَّةً   أَي اَلِزٌم. َسْكبٌ  ويقال : هَذا أَْمرٌ  .(6)أَي َحتْماً  (6) «َسْكبا

ي َعلَْيه وَسلَّم ، تَعَالَى أَوُل فََرٍس َملَكه النَّبِيُّ َصلَى هللا : السَّْكبُ و من الَخْيل كالبَْحر والغَْمر والفَْيض ، اْشتََراه بعَْشَرةِ أََواٍق ،  ْكببالسِّ  ُسّمِ

ُل َغْزَوة َغَزاَها َعلَْيه َغْزَوةُ أُُحد ولم يَُكن للُمْسِلَمين يُْوَمئذ فََرٌس : ثم َذَكر أَوصافَه الدَّالَّة على يُ  وكان ُكَمْيتا أََغرَّ  ْمنِه وبََرَكته بقَْوله :وأَوَّ

ال  ُمْطلََق اليُْمنَى. ُمَحجَّ

 قَاَل. عنهماهللارضيوأَْخَرج الَطبَرانِيُّ عن اْبِن َعبَّاس 

ى»  .(7) «السَّْكبَ  َكاَن ِلَرُسوِل هللا َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّم فرٌس أُدهُم يَُسمَّ

ك. والُكْمتَهُ والدُّْهمةُ ُمتَقَاِربان ، اَغانِيّ َصّرح به في شرح ِسيَرة ا ويَُحرَّ  فََرس َشبِيِب ْبِن ُمعَاِوية أَيضا : السَّْكبو بن الَجَزِرّي والتكملة للصَّ

 ْبِن ُحَذْيفة ْبن بَْدر.
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َصاُص ، َعِن اْبن األَْعَرابِيّ  النَُّحاُس ، : السَّْكبُ و ً  أَو الرَّ ك َعْنه أَيضا . ويَُحرَّ  في األخير أو فيِهما أَو في الُكّلِ

__________________ 
 كما يف اللسان كمادة مستقلة.« سقعب»وذكرانها هنا « .. بلدة وأسقب :»وقبر العبارة األخرية الجي أوهلا « سقب»( وردت ضمن مادة 1)
 ( اللسان : وأنشد سيبويه.2)
 يسير يتبض بعضه بعضا. ( قوله : النجالء : الواسعة. واملتعنجر : الدم الذي3)
 ( األثعوب من اإلثعاب وهو جري املاء يف املثعب.4)
 ( أو خفيف أو جواد ليست ىف األساس.5)
ابلباء « ســبة ســكبا»وســنٌة ســكب : حتٌم. ويف النهاية وغريب اهلروي  ويف األســاس : .«( زيد يف اللســان واألســاس : ويدرب له الناس بنا دراب6)

 .«سنة سكبا»بد  
   ابن األثري يف النهاية : يقا  فرس سكب أي كثري اجلري كبلا يصب جريه صبا ا وأصله من سكب املاء يسكبه.( قا7)
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 الَماِزنِّي لقَْوِله : (1): لَقب ُزَهْيِر ْبِن ُعْرَوة ْبِن ُجْلُهمة  السَّْكبُ و

ُكوبُ ء ِخاَلِ  البَـيحِت بـَرح  ُيِضي  ُأسح
 .«أَمام« »ِخاَلل»أنشَده ِسيبَويه لكنه قَاَل بََدل  استدركه شيخنا. قلت :كذا في شرح نوادر القالّي ، 

ْعتَر بالتَّْحِريِك : َشَجرٌ  السََّكبُ و يح كأَنَّ ِريَحه ِريُح الَخلُوق ، يَْنبُُت ُمْستَِقالًّ على ِعْرٍق َواِحٍد ، له َزَغٌب َوَوَرٌق ِمثُْل الصَّ إالَّ أَنَّه أََشدُّ  َطيِّب الّرِ

بِيذاً ، وال يَْنبُت َجنَاه في عاِم َحياً إنما رةً ، يَْنبُُت في الِقيعَاِن واألَْوِديَِة ، ويِبِيُسه ال يَْنفَُع أََحداً ، وله َجنًى يُْؤَكُل ويَْصنَعُه أَْهُل الِحَجاز نَ ُخضْ 

نيَن.  يَْنبُت في أْعَوام الّسِ

َراع ، ولَهُ َوَرٌق أَْغبَر َشبِيهٌ بَوَرق الِهْنِدباِء وله نَْوٌر أَْبيَُض َشِديُد البَيَاِض في ِخْلقَة نَْوِر : ُعْشب يَْرتَِفع قَدْ  السََّكبُ  وقال أبو َحنِيفَةَ : َر الذِّ

 قال الُكَمْيُت يَِصُف ثَْوراً َوْحِشيًّا : .(2)الِفرِسك 

رَاِر مــــــــــــض ا  ــــــــــــعــــــــــــَ َد  ال ــــــــــــَ نح ن ه مــــــــــــِ ــــــــــــ    ـ كــــــــــــبَن
  

   ُ فــــــــــــِّ نـــــــــــــَ ر اص َأو مــــــــــــا يـــــــــــــُ بُ قـــــــــــــُ كــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــ 

  
 َشقَائُِق النُّْعَمان : بَْقلَةٌ َطيِّبَةُ الّريحِ لها َزْهَرةٌ َصْفَراُء ، وهي السََّكبُ  قال غيُره :و .السََّكبُ  . وعن األْصَمِعّي : من نَبَاِت السهلِ َسَكبَة الَواحدة

 وهي َشَجِر القَْيِظ. قَالَِت اْمَرأَةٌ تُرقِّص َهنَها :

ـــــــــــــــــهح  ي ـــــــــــــــــِ زَاب ٌر حـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــح َزنـ رِ  حـــــــــــــــــَ   إن  حـــــــــــــــــِ
  

بِ   كــــــــــَ ه كــــــــــالســــــــــــــــــــــــ  يــــــــــَ وَ  الــــــــــر ابــــــــــِ رِّ فــــــــــَ مــــــــــَ حــــــــــح ُ
 املــــــــــ

  
ُر للَّرأِْس كالشَّبََكة التي الِخْرقَةُ  بالفَتْح وهي السَّْكبَةُ  من المجاز :و يها الفُْرُس السُّْستَقَه  تُقَوَّ  .(3)يَُسّمِ

 وُهَو أَْيضاً َمَجاٌز. يَْخُرُج على الَولَد الذي الِغْرسُ  : السَّْكبَةُ 

 وكان يُطيُل الصالةَ ، ال ِرَوايَةَ لَه. َصَحابِيُّ  األْسلَميّ  ْبُن الَحاِرث َسَكبَةو وهي الَحزاز. تَْسقُُط ِمَن الَرأِْس  التي بالتَّْحِريِك : الِهْبِريَةُ  السََّكبَةُ و

ّم : ، األُْسُكوبُ و  وهو الَحدَّاُد. أَو القَْينُ  غَةٌ فِيه.وُهو لُ  كاإلْسَكابِ  بالفَاءِ  اإلْسَكافُ  بالضَّ

 وقد َمرَّ َشاِهُده في قَْوِل ُزَهْيٍر الَماِزنِّي. من البَْرِق : الذي يَْمتَدُّ إلى ِجَهِة األَرِض ، األُْسُكوبُ و

كَّةُ من النَّْخل َعِن اْبِن األَْعَرابِّي :و  ْخِل قيل له أْنبُوٌب وِمَداٌد.وأُْسلُوٌب ، فإذا َكان ذِلك من َغير النَّ  أُْسُكوبٌ  الّسِ

َدة : البَابِ  أُْسُكبَّةُ و ِله وثَاِلثِه وتَْشِديِد الُمَوحَّ ّمِ في أَوَّ  أُْسُكفَّتُه. بالضَّ

وقيل :  الدُّْهن ونَْحوه ، بالَكْسِر وبِالفَتْح وكِعنَب : ما يوَضع في فَِم اإلناء فيَُصبُّ فيه تُوَضُع في قَِمع بسكون الالم التي : الفَْلَكةُ  اإلْسَكابَةُ و

وا عليها بَسْيٍر َحتّى  اإلْسَكابَةُ  أَو هي الفَْلَكة التي يُْشعَُب بها َخرُق الِقْربَِة. قَاُء َجعَلُوَها َعلَْيه ، ثم َصرُّ : َخَشبَةٌ َعلى قَْدِر الفَْلس ، إذا اْنَشقَّ الّسِ
قِّ  من قِْطعَةٌ  اإلْسَكابَةُ  يُتََّخذُ ذِلك. وقيل :، ف إْسَكابَةً  يَْخِرُزوه َمعَه. يقال : اْجعَْل لي (4) ويَُشدُّ َعلَْيه بَِها لئاّل يَْخُرَج  َخَشب تُدَخل في َخْرق الّزِ

اِء. اإلْسَكابَةو كاألُْسُكوبَة ءٌ منه َشيْ   عن الفرَّ

ر قَْوُل اْبِن ُمْقبِل.  وبه فُّسِ

ُف  لــــــــــَ هــــــــــا َأكــــــــــح جــــــــــ  ابِ ميــــــــــَُ كــــــــــَ ُه  اإلســــــــــــــــــــــــح قــــــــــَ  َوافـــــــــــَ

  
دي اهلـــــــــــَ   ومُ أَيـــــــــــح كـــــــــــُ عـــــــــــح اِة مـــــــــــَ نـــــــــــَ ثــــــــــــح َ

يـــــــــــ  ابملـــــــــــ انـــــــــــِ  بـــــــــــَ

  
فه ابُن عبَّاد بالفاِء كما سيأْتي في   .«س ك ف»وقد َصحَّ

 الَهْمَدانِّيِ. َكَسحاب : فََرُس األْجَدع بِن ماِلكٍ  َسَكابٌ و

اُح المقَاَمات  آَخُر ِلتَِميِمّيٍ ، وَحَذاِم : فََرسٌ  َكقََطامِ  َسَكابو  الَحِريِريَّة ، وفِيَها يَقُول :وبه َجَزم َشرَّ

عـــــــــــَن إن   َت الـــــــــــلـــــــــــ  يـــــــــــح ابِ أَبــــــــــــَ كـــــــــــَ ٌ   ســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــح  عـــــــــــِ

  
اعُ   ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــُ اُر وال يـ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــٌ  ال يـ ي فــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  ن
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 وفي نسخة قَْحفَان. لعُبَْيَدةَ ْبِن َربِيعَةَ ْبِن قَْحَطاَن ، أَنََّها فََرسٌ  أَو ِلَكْلبِّيٍ ، أَو

 آَخُر. فرسٌ  َكَكتَّان : َسكَّابٌ و

__________________ 
 تصحيف.« حلمة»( عن شرح نوادر القاد واألغاين ا وابألصر 1)
 .«ـ ـ هـ  قا  اجملد الفرسك كزبرج اخلوخ. او ضرب منه جرد أمحر أو ما ينفل  عن نواه ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«ستقه معّرب سستجه قاله عاصم»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«حا»لسان ا وابألصر ( عن ال4)
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َدة : إْحَدى قِاَلع فَاِرس الَمنيعَة  أْسِكبُونو ا  (1) [من رستاق مائين]بالفَتْح ثُمَّ السُُّكون وَكْسِر الَكاِف والبَاِء ُمَوحَّ َصْعبَةُ الُمْرتَقَى ِجدًّا ، ليَست ِممَّ

ة ، كذا في المعجم.  يُْمكن فَتُْحها َعْنَوةً ، وبها َعْيٌن من الَماِء َحارَّ

ً  ءَ الشي َسلَبَه [سلب]  .أَْسلَبَهو فَُؤاَده وَعْقلَه َسلَبه إيَّاهُ. وِمَن الَمَجاِز : كاْستَلَبَه : اْختَلَسه ، يَْسلُبُه َسْلبا

 محّرَكةً َعلَى فَعَلُوت ، ِمْنهُ. َسلَبُوتٌ  َرُجٌل وامرأَةٌ و

بَةٌ  ِكذِلك َرُجلٌ و بَةٌ  بالَهاِء واألُْنثَى َسالَّ  .(2)أَْيضاً  َسالَّ

 .َسْلبَى العَْقِل ج الُمْستَلَبُ و .الَمْسلُوُب كالسَّلَبِ  : السَِّليبُ  من الَمَجاِز :و

َوابُ  ُمَسلِّبٌ و ِليبٌ سَ و ، َسلُوبٌ و ، ساِلبٌ  ناقَةٌ وامرأَةٌ و ث ، َوُهو الصَّ ل والثَّانِي ، إِذَا ُسلُبٌ و َمْضبُوٌط ِعْنَدنَا. كمَحّدِ َماَت َولَُدَها أَو  بَضم األَوَّ

 أَْلقَتْه ِلغَْيِر تََماٍم.

 ٌ وفي لسان العرب  .َساَلئِبُ و َكُكتُبٍ  ُسلُبٌ  ج عليه فَتََسلَّبُ  ، وهي التي يَُموُت َزوُجها أَو َحِميُمها ُمَسلِّبٌ و َسِليبٌ و َسلُوبٌ  وقال اللِّْحيَانِيُّ : امرأَة

 .ُسلُب : وُربََّما قَالوا اْمَرأَةٌ 

اِجُز :  قال الرَّ

ا  كـــــــــــــَ ِذُرونـــــــــــــَ نـــــــــــــح َك يــــــــــــــُ ابـــــــــــــِ حـــــــــــــَ ا اَبُ  َأصـــــــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  
َ  أَ   بــــــــــــــــاً َأنح رََأوح لــــــــــــــــُ ا ســــــــــــــــــــــــــــــُ كــــــــــــــــَ ونــــــــــــــــَ رحمــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ  يـ

  
َمة ، وقد َعِمل أَبو ُعبَْيد في هذا بَاباً فأَْكثََر فيه ِمْن فُعُل بِغَْيِر َهاِء للُمَؤنَِّث. وفََرٌس فُُرٌط :وهذا َكقَْوِلهم : نَاقَةٌ ُعلٌُط : بال ِخَطاٍم ،   ُمتَقَّدِ

 ْيِر أَْن يَتِمَّ ، والَجْمُع السَّاَلئِب.أْلقَْت َولََدَها من غَ  : ُمْسِلبٌ  فهي الناقةُ  أَْسلَبَت َوقَدْ  ، وهو َمَجاٌز ، (3)من النُّوِق : الَّتِي تَْرمي َولََدَها  السَّلُوبُ و

 َولََدها بَمْوٍت أَو َغْيِر َذِلَك. ُسِلبَتْ  : أَْسلَبَتْ  وقيل :

 َولََدها. ُسِلبَتْ  : َساِلبٌ و َسلُوبٌ  وَظْبيَةٌ 

أَي ال  ُسلُبٌ  إَذا تَنَاثَر َوَرقَُها ، والنَّْخلُ  ُسلُبٌ  األَزَهِرّي : َشَجَرةٌ . وعن ُسلُبٌ  َجْمعُه (4) َوَرقََها وأَْغَصانََها ُسِلبَتْ  : َسِليبٌ  َشَجَرةٌ  من الَمَجازِ و

 َحْمل َعلَْيَها.

 القََوائِم َكَكتٍِف أَي َطِويلُها. قال األَْزَهِرّي : َوَهَذا َصِحيح. َسِلبُ  فَرسٌ  في النَّْقِل. َوقِيل : َخِفيفُها أَي القَوائِم (5) َسْلبُ  فََرسٌ و

 قَاَل ُرْؤبَةُ. : السَّْيُر الَخِفيُف السَِّريُع. السَّْلبُ و

نح  تح مـــــــــِ َدحـــــــــَ نّ قـــــــــد قـــــــــَ هـــــــــِ بـــــــــِ لـــــــــح ا ســــــــــــــــــــــَ بـــــــــَ لـــــــــح   ســــــــــــــــــــــَ
  

ا  بــــــــــــــــَ اَرت َوقـــــــــــــــــح اح َفصــــــــــــــــــــــــــــــَ اُروَرُة الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــَ

  
ْلبُ و  قاله أَبُو َحنِيفَة ، وأَنشد : بالَكْسر : أَْطَوُل أََداةِ الفَدَّان الّسِ

اانَ  رح أَتــــــــــَ  اِ ســــــــــــــــــــــــَ رِي هــــــــــَ عــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح   اي لــــــــــَ
  

اانَ   ِ شـــــــــــــــــــــــــــــــَ اح نـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــيـ ُت ال ذح  َأ.  اختـــــــــــــــــ َ

  

لحبَ   والل ؤَمَة والِعَياانَ  السِّ

ْلبُ  أَو  أَْصِل اللَُّؤَمِة ، طرفُها في ثَْقِب اللُّؤَمِة. وفي نُْسَخٍة َعلَى َخَشبةٌ تُْجَمُع إلَى : الّسِ

ة يَِصُف ِفَراَخ النَّعَاَمة : َكَكتٍِف : الطَِّويُل. السَِّلبُ و مَّ  قال ذو الرُّ

ٍة  فــــــــــــَ ــــــــــــِ ائ ر اُت ســــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــا كــــــــــــُ اقــــــــــــَ ــــــــــــَ ن  كــــــــــــَبن  َأعــــــــــــح

  
ٌر   يحشــــــــــــــــــــــَ ه َأو هــــــــَ فــــــــُ ائــــــــِ فــــــــَ اَرتح لــــــــَ بُ طــــــــَ لــــــــِ (6)ســــــــــــــــــــــَ
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ّمِ ، وقد تَقَدَّم. ُسلُب ويروى  بالضَّ

ُجُل ، والجمعُ  َسِلبٌ  ويقال : ُرْمخٌ   . قال :ُسلُبٌ  أَي َطِويٌل ، وَكذِلَك الرَّ

ا وَ  ـــــــــــــَ ـــــــــــــن ي ـــــــــــــِ ـــــــــــــإن  ف اَش ف حـــــــــــــَ رَت اجلـــــــــــــِ ـــــــــــــَ نح َرب  مـــــــــــــَ

  
نــــــــــــًا   بــــــــــــاً قــــــــــــَ لــــــــــــُ اانَ  ســــــــــــــــــــــــــُ رَاســــــــــــــــــــــــــًا ِحســــــــــــــــــــــــــَ  وأفـــــــــــــح

  
ْرِب والطَّ  َسِلبُ  الطَّْعِن بالقَْرن. ورجل َسِلبُ  السَّريُع. يقال : ثَْورٌ  الَخِفيفُ  أيضاً : السَِّلبُ و  َخِفيِفُُهما. ْعِن :اليََدْيِن بالضَّ

 يَْسلُبُه ُء الَِّذيأَي الشي يُْسلَبُ  بالتَّْحِريِك : ما السَّلَبُ و

__________________ 
 ( زايدة عن معجم البلدان.1)
 ( كال  ا عن اللحياين كما يف اللسان.2)
 ( يف األساس : وانقة سلوب : أخذ ولدها.3)
 ( يف األساس : أخذ ورقها ومثرها.4)
 يف املم سلب يف امكم بفتح الالم.( 5)
 والسائفة ما اسرت  من أسافر الرمر. واهليشر : شجر. والكراث : بقر.« سائفة»بد  « سائغة»( يف الصحاح 6)
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ِذيِب : ما َلبُ  اإلنحَساُن من الَغَنائِم ا ويـَتَـَوىل  عليه. ويف التـ هح  .أسحاَلبٌ  ج به ا ُيسح
وهو ما يأُْخذُه أََحُد الِقْرنَْين في الَحْرب ِمْن ِقْرنِه «. َسلَبُه َمْن قَتََل قَتَيالً فَلَه». وفي الحديث : َسلَبٌ  اإلنسان من اللِّبَاِس فَُهوٍء على وكل َشي

ا يَُكون َعلَْيِه وَمعَهُ ِمْن ثِيَاٍب وِساَلحٍ وَدابٍّة ، وهو فَعٌَل بمعنى َمْفعُوٍل أَي  .َمْسلُوب ِممَّ

ُد ْبُن الشَّاِذِلّي :وأَنش َمة ُمَحمَّ  دنا َشْيُخنَا أَبُو َعْبِدهللِا قَاَل : أَْنَشَدنَا العاَلَّ

ا  هـــــــــــَ ـــــــــــُ تـ اِب  ـــــــــــِ  وَد الـــــــــــغـــــــــــَ وَد ُأســـــــــــــــــــــــــُ  إن اأُلســـــــــــــــــــــــــُ

  
ِة يف   رِيـــــــهـــــــَ وحَم الـــــــكـــــــَ وبيــــــــَ لـــــــُ ســـــــــــــــــــــح

َ
باَل  امل لـــــــَ  الســـــــــــــــــــــ 

  
ثُمَّ يَُشقَُّق ، فيَْخُرُج  (1)يَْنبُُت ُمتَنَاِسقاً ، يُؤَخذ ويَُمدُّ  َشَجٌر َطِويلٌ  : السَّلَبُ و

، وهو ِمْن أَْجَوِد َما  َسلَبَةٌ  ِمْنهُ ُمشاقَةٌ بَْيَضاُء َكاللِّيف ، َواِحَدتُه (2)

 ِمْنه الِحبَال. (3)تُتََّخذ 

 ِمْنه الِحبَال َعلى ُكّلِ َضْرب. (3)ينبت أَْمثَاَل الشََّمع الذي يُْستَْصبَح بِِه في ِخْلقَتِِه إالَّ أَنه أَعَظُم وأَْطَوُل ، تُتََّخذُ  نَبَاتٌ  : السَّلَبُ  قال أَبُو َحنِيفَة :و

 وبَْطنُها. وفي نُسَخة أَْكَراُعها من الذَّبِيَحِة : إهابُها وأَْكُرُعها السَّلَبُ و

 «ثَُماُمَها أْسلَبَ و»وفي حديث ِصفَِة َمكَّة ، ِزيَدْت َشَرفاً :  .(4)هِذه القََصبَة أَي اْقِشْرها  اسلُبْ  يُقَاُل : قِْشُرها. ة :الشََّجرَ و من القََصبَة السَّلَبُ و

 أَي أَْخرَج ُخوَصهُ.

 ، أَي ال قِْشر َعلَْيه. (5) ُسلُب وقال َشمر : َهْيَشر

 : ِليُف الُمْقِل وهو أْبيَُض. قال األزهرّي. السَّلَبُ  كَّة. وعن اللَّيِث :يُْؤتَى بِِه ِمن مَ  ِليُف الُمْقلِ  : السَّلَبُ  قيلو

 َغِلَط اللَّْيُث فِيِه.

ة للَحْبِل الَمْعُروفِ  باليََمِن تُْعَمُل ِمْنهُ الحبَال َمْعُروفٍ  ِلَحاُء َشَجرٍ  : السَّلَبُ و  وهو أْجفَى ِمْن ِليِف الُمْقل وأَْصلَُب ، وعلى َهَذا يخرج قَْوُل العَامَّ

ٌد ِمْرفَقَةَ أََدم. َحْشُوها ِليٌف أَو (6) [مفترش برذعة رحله]. وفي حديِث اْبِن ُعَمَر : أَنَّ َسِعيَد ْبَن ُجبَْير َدَخَل َعلَْيه وهو َسلَبَة ،  َسلَبٌ  ُمتََوّسِ

، فقيل : لَْيَس بِليِف الُمْقل ، ولكنه َشَجٌر مْعُروٌف باليََمن ، تُْعَمُل ِمْنهُ الِحبَاُل ، وقِيَل : هو ُخوُص  السَّلَب بالتحريك. قال أبو ُعبَْيد : سأَْلُت َعنِ 

بِيَن. : قِْشٌر من السَّلَبُ  الثَُّمام. قلت : َوَهَذا الَمْشُهور ِعْنَدنَا في اليََمن. وقال َشِمر : اَلُل ، يقال لُسوقِِه ُسوُق الَسالَّ  قُُشور الشََّجر تُْعَمُل ِمْنه الّسِ

بين ُسوق ِمْنهو  وبَمَكةَ أَْيضاً قاله َشمر ، َزاَدُهما هللا َشَرفاً. بالَمِدينَة الشَِّريفَِة ، م السَّالَّ

يَأُْخذُ  الطَِّريقُ و السَّْطُر من النَِّخيل. األُْسلُوبو ، وقد تَقَدََّم الَكاَلم عليه. ُمْنسِلبٌ  وفه الشََّجُر : َذَهَب َحْملُها وَسقََط َوَرقُها أَْسلَبَ  من المجاز :و

 : أُْسلُوبَه . وقد َسلَكَ أََساِليب ُسْوٍء. ويُْجَمُع َعلَى أُْسلُوب : الَوْجهُ والَمْذَهُب. يقال : ُهْم في األُْسلُوبُ و .أُْسلُوبٌ  فِيه. وُكلُّ َطِريٍق ُمْمتَّدٍ فَُهوَ 

 َحَسنة. أََساِليبَ  َطِريقَتَه. وكالُمه َعلَى

. يقال : أََخَذ فاَُلٌن في األُْسلُوبُ و  ألَنَّها ال تُثْنَى. ُعنُُق األَسد ، : األُْسلُوبُ و منه. (7)من القَْول ، أَي أَفَانِين  أََساِليبَ  ، بالضم : الفَنُّ

 ، إَذا َكاَن ُمتََكبِّرا ال يَْلتَِفت يَْمنَةً وال يَْسَرةً. قال األَعَشى : أُْسلُوبٍ  وإنَّ أَْنفَه لَِفي الشُُّموُخ في األَْنِف. : األُْسلُوبُ  من المجاز :و

جــــــــــــــيــــــــــــــب أَ  ِب الــــــــــــــعــــــــــــــَ جــــــــــــــَ َروحا لــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ملَح تـ

  
وبِ   لــــــــــــــــــــُ ِة الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــــَ ال  يِن قــــــــــــــــــــَ  َأن  بــــــــــــــــــــَ

  

ِر يف  خــــــــــــح فــــــــــــَ ــــــــــــح ل م مــــــــــــِ هــــــــــــُ ــــــــــــُ وفـ ــــــــــــُ وبِ أُن ــــــــــــُ ل  ُأســــــــــــــــــــــــــُ

  
ــــــــــــــَ و   ت ُر اأَلســــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــَ وِب شــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ب (8)اِه اِبجلــــــــــــــَ

 

  
 على لُغَِة اليََمن. يقول : يَتََكبَُّروَن َوُهْم أَِخسَّاُء ، كما يُقَاُل : أَْنٌف في السََّماِء واْسٌت في الَماِء. وقوله : أُنُوفُُهم ِمْلفَْخرَ 

 ألن على َزْوِجها ، قِيلَ  أحدَّتْ  المرأةُ إذا تََسلَّبَتو تْعِماله في النَّاقَِة.حتى َكأنَّه يَْخُرج ِمْن ِجْلِده ، وَغالُب اس : أْسَرَع في السَّْيِر ِجدَّا اْنَسلَبَ و

 قَْد يَُكوُن َعلَى َغْيِر َزْوج. وفي التََّسلُّبَ 
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__________________ 
 ( اللسان : ومُير .1)
 ( اللسان : فتخرج.2)
 .«يُتخذ»( اللسان : 3)
 ( اللسان : قّشرها.4)
 .«. هيشر سلب.. لبيت ذي الرمة : كبن أعناقها( يف تفسريها 5)
 ( زايدة عن غريب اهلروي.6)
 ( الصحاح : فنون.7)
 ويف اللسان : ابلفخر.« قوله ملفخر أراد من الفخر فحذف النون كقوهلم يف بين ا رث بلحرث»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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ا قَاَلتح  اَ ِديثِ  اَء بِنحِت ُعَميح  َأهن  ل م فـََقاَ  :» : َعنح َألح ل َ   ُ َعَليحِه َوآلِِه َوســــــــَ وُ  ِ  صــــــــَ يَب َجعحَفٌر أََمَرين َرســــــــُ  مل ا ُأصــــــــِ
َنِعي بـَعحُد ما ِشئحتِ  َتَسل يب  أي الحَبِسي ثَِياَب اِ َداِد الس وَد. «َثالَ ً ا مث اصح

 .«تََسلَّبَتو أَنَّها بََكت على َحْمَزةَ ثاََلثَة أَيَّامٍ »ةَ وفي َحِديِث أُّمِ َسلَم .(1)المرأَةُ إذا لَبَِستْه  تََسلَّبَتوَ 

أَي  بالضّم : الُجْرَدةُ  السُّْلبَةُ  قال ابن األَْعَراِبيّ و َعلَْيه. فَتََسلَّبُ  : التي يَُموُت َزْوُجَها أَو َحميُمها السَّلُوبُ و السَِّليبو الُمَسلِّبُ  وقال اللِّْحيَانِّي :

ُد َعن ا  لثِّيَاب.التََّجرُّ

 وُجْرَدتَها. ُسْلبَتَها أْحَسنَ  ما تَقُوُل :

 الَمْحُروَسِة ِمن اليََمِن ، وهي قَْريَةٌ َصِغيَرةٌ َعلَى أَْربَعَِة فََراِسخ من َزبِيد تَْقِديراً ، وقد َدَخْلتها. كُمعَظٍَّم : ع ، قُْرَب َزبِيدَ  ُمَسلَّبٌ و

ً  وفي ِلَساِن العََرب عن أَبِي َزْيد ، يقال : َما ِلي أََراكَ   .(2) [أحد]، وَذِلَك إَِذا لَْم يَأْلَْف أََحداً ، وال يَْسُكُن إلَْيِه  ُمْسلَبا

 نْفُسه. (3)، أَي ال يَأْلف وال تَْسُكُن  ُمْسلَبٌ  وإنََّما ُشبِّه بالَوْحِش. ويقال : إنه لََوْحِشيّ 

اَلبَ  َكِفرح : لَِبس َسِلبَ و  كُكتُب. ُسلُبٌ  ج تَْلبَُسَها النََساُء في الَمأْتَم ، َوِهَي الثِّيَاُب السُّودُ  الّسِ

اَلب قال شيخنا : تَْفِسيرُ  يَْقتَِضي أَن يَُكوَن ُمْفَرداً كما ُهو َظاِهر. والَِّذي في التَّْهِذيِب  ُسلُب يَاِب يَْقتَِضي أَن يَُكوَن َجْمعاً ، وجمعُه علىبالثِّ  الّسِ

اَلب : وِض األُنُف : الّسِ ي به الُمِحدُّ رأَْسها. وفي الرَّ اَلبُ  : ثَْوٌب أَْسَود تُغَّطِ  ْكلَى.: َخْرقَةٌ َسْوَداء تَْلبَُسها الثُّ  الّسِ

ا أُْغِفل َعْنه الُمَصنِّف :  : َخْيٌط يَُشدُّ على َخْطِم البَِعيِر ُدوَن الِخَطاِم. (4) السَّلَبَةُ  * وممَّ

 : َعقَبةٌ تَُشدُّ َعلَى السَّْهم. (4) السَّلَبَةُ و

 َسْيفو التَّْغلبِّي. : َسْيُف َعْمرو ْبِن ُكْلثُوم الُمْستَِلبُ و .أُْسلُوبَة ْحيَانِّي وقال : بَْينَُهم: لُْعبَةٌ لألَْعَراب أَو فَْعلَةٌ يَْفعَلُونَها بَْينَهم ، َحَكاَها اللِّ  األُْسلُوبَةُ و

 الُجَمِحّيِ. آخُر ألَبِي َدْهبَلٍ 

اَغانِيُّ وَصاِحُب اللَِّسان ، وهو كُمْشَمِعلِّ  الُمْسلَئِبُّ  : [سألب]  الَمَطُر الَكثِير. أَْهَملَه الجوَهِريُّ والصَّ

 ِمثُْل الُمتْلَئِّب. : الُمْستَِقيمُ  الُمْسلَِحبُّ  : [سلحب]

 : ُمْمتَّد. ُمْسلَِحبُّ  وَطريق الطريُق البَيُِّن الُمْمتَدُّ. : الُمْسلَِحبُّ و : الُمْنبَطح. الُمْسلَِحبُّ و

ِسْرنَا ِمْن َمْوِضعِ َكَذا ُغْدَوةً ،  : الُمطلَحبُّ الُمْمتَدُّ. وَسِمْعُت َغْيَر َواِحٍد يَقُوُل : الُمْسلَِحبُّ  : (5)َسان العرب : وقال َخِليفَة الُحَصْينِّي وفي لِ 

ً  وقد ، أَي ُمْمتَدًّا َسْيُره. ُمْسلَِحبًّا وَظلَّ يَْوُمنَا  اُن العَْوِد :. قال ِجرَ اْسلََحبَّ اْسِلْحبَابا

رَاٌن  ر  جـــــــــــــِ خـــــــــــــَ افـــــــــــــَ بـــــــــــــ  حـــــــــــــِ لـــــــــــــَ ه   ُمســـــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــبَنـــــــــــــ 

  
ُح   لـــــــَ ـــــــح َر أَم طـــــــ  قـــــــَ ـــــــَ اٌن تـ عـــــــَ ـــــــح بـ لـــــــَ  الـــــــد فِّ ضـــــــــــــــــــــِ (6)عـــــــَ

 

  
 ِمن النَِّساِء : الَماِجنَة. قال َذِلَك أَبُو َعْمٍرو ، وقد أَْغفَلَه الُمَؤلِّف. السُّْلُحوبُ و

 الغَِليُظ. وقَاَل َغْيره : هو الفَْدُم. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَال اْبُن ُدَرْيد : هو َكَجْعفَر : السَّْلَخبُ  : [سلخب]

اَغا بالُمْعَجَمةِ  هو أَو له ، قَاَل الصَّ  نِيُّ : َوُهَو أََصحُّ ، وَسيَأْتِي.في أَوَّ

. َسْلقَبٌ  : [سلقب] اَغانيُّ  كَجْعفٍَر : اْسم َذَكَره اْبُن َمْنُظور ، وأَْهَملَه الُمَؤلُِّف والصَّ

ةً  : الطَِّويلُ  السَّْلَهبُ  : [سلهب] َعامَّ
اِد أَْيضاً ، ذكرهُ ابُن الّسيد في الفرق. واختُِلف في (7) هذه الَمادَّةِ فِقيَل إِنَّها ُربَاِعيّة ،  ، وقد يُقَاُل بالصَّ

 وقيل : الَهاُء َزائَِدة ، وإليه َماَل الُمَؤلُِّف وهو َرأَي ابِن القَطَّاع ولذا قَدََّمَها على اْسلَغَبَّ كما ال



1097 

 

__________________ 
الب ا وهي ثياب املبمت السود.1)  ( أي السِّ
 ( زايدة عن اللسان.2)
 .«وال تنكسر»ألصر ( عن اللسان ا واب3)
 ( ضبرت اللسان : الس لحَبُة.4)
 .«اخلصييب»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 قوله فخر اخل تعقب الصاغاين اجلوهري يف إنشاد البيت فقا  : والرواية :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

بــــــــــــــــًا كــــــــــــــــبنــــــــــــــــه  حــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــخــــــــــــــــّر وقــــــــــــــــيــــــــــــــــذًا ُمســـــــــــــــــــــــــــــح

  
َر   عــــــــــ  قــــــــــَ ــــــــــَ اٌن تـ بــــــــــعــــــــــَ حُ عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــكســـــــــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــــــــِ لــــــــــَ  «أَمــــــــــح

  

لالرت  َأي خٌر مغشياً عليه ا مسلحباً : ممتداً. الكسر الشقة الجي تلي األرض من البيت. والضبعان : ذكر الضباع. تقعر : انقطض وسقرت. أملح :
 بياضه سواد.

 ( وقير هو الطوا  من اخلير والناس.7)
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َمِعيّ  مَن الّرَِجا  الط ِويرُ  َأو َلحَف  ا َأَشار َلُه َشيحُخَنا.  .َساَلِهَبةٌ  ج عن اأَلصح
 ِعَظاُمه. وَطالَتْ  من الَخْيِل : ما َعُظم َوَطالَ  السَّْلَهبُ و َكْلب : اسمْ  َسْلَهبٌ و

 للذََّكِر. َسْلَهٌب كالسَّْلَهبَة وفََرسٌ 

 .«اْجلَعَبَّ ، وإَذا اْنتََصب اتألَبَّ  (1)، وإَذا قُيَِّد  اْسلََهبَّ  وإَذا َعَدا»: َماٍض. ومنه قوُل األَْعَرابِّيِ في ِصفَِة الفَرس :  ُمْسلَِهبٌّ  وفََرسٌ 

 ولَْيَست بِمْدَحٍة. الَجِسيَمة : السَّْلَهبَةُ  أَي وهي من الَخْيِل : الطَِّويُل َعلَى َوْجِه األَْرِض وربما ، َجاَء بِالَصاِد. السَّْلَهبُ و وِعبَاَرةُ الَجْوَهِرّي :

ْلَهابَةُ و ْلَهاب : الَجِريئة ، الّسِ  بَِكْسِرِهَما. كالّسِ

ك ِريُشه قَْبَل أَن يَسَودّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وَصاِحُب اللَِّسان ، وقال اللَّْيُث : إذا الطَّائِرُ  اْسلَغَبَّ  : [سلغب]  كاْزلَعَّب. َشوَّ

التاُء فيها ُمْلَحقَةٌ على قول ِسيبََوْيه ، ويدل على ِزيَادتِها أَنََّك  َكالسَّْنبَتَة ، أي ِحْقبَة بَةً َسنْ  يقال : ِعْشنَا بِذِلك : الدَّْهُر والِحْقبَةُ. السَّْنبَةُ  : [سنب]

أَي بُْرَهةٌ ،  َسْنبَة من الدَّْهِر ، أَو َسْنبٌ  َمَضى . ويقال :َسنَابِتُ  لقَْولهم في الجمع ُسنَْيبِتَةٌ  ، وهِذه التَّاء تَثْبُُت في التَّْصِغير. تَقُوُل : َسْنبَةٌ  تَقُوُل :

 وأْنَشد َشِمر :

ُفَواَن  (2)َماَء  َبِتهالش َباِب ُعنـح  َسنـح
 بالفتح عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد : كالسَّْنبَاتِ  ُسْرَعِة الغََضبِ  (3) ُسوُء الُخلُق في : السَّْنبَةُ و

َدايت  ــــــــِ ِب مــــــــن ل ــــــــح ي ــــــــَر الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــب ُت ق ــــــــح ب  قــــــــد شــــــــــــــــــــــِ

  
قـــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــن اأَلَذاةِ و    َذاَ  مـــــــــــــــــــــا أَلـــــــــــــــــــــح

  

َباتِ من َزوَجٍة كثريِة   الس نـح

ُروَرة. كذا في ِلَساِن العََربِ  السَّنَبَاتِ  أراد  ويُْكَسَراِن. فََخفَّف للضَّ

ب. أَي َسنَبُوتٌ و َكَصبُوٍر ، َسنُوبٌ  َرُجلٌ  يقال :و ُجُل الَكذَّاُب الُمْغتَاُب ، َعِن ابِن األَْعَرابّي. : السَّنُوبِّ و ُمتَغَّضِ  الرَّ

 ع. : السَّنُوبُ و

ْنبَاتُ و ُجلُ  الّسِ َدة : الرَّ . بالَكْسر وآِخُره تَاٌء ُمثَنَّاةٌ ، َوفي بَْعِض النَُّسخ بالبَاِء الُمَوحَّ ْنباتُ و الَكثِيُر الشَّّرِ األَِخيُر َعِن  كالسَّْنبَاءِ  بالفتح : االْستُ  الّسِ

 اْبِن األَْعَرابِّي.

 كَسَحاٍب : الشَّرُّ الشَِّديُد. َسنَابٌ و

نَابُ  َعِن ابن األَْعَرابّي :و نَابَة بالَكسر : الطَِّويُل الظَّْهِر والبَْطنِ  الّسِ اُد فيه لُغَةٌ كما َسيَأتي. بالَكْسرِ  كالّسِ  والصَّ

ةُ  الَمْسنَبَةُ و رَّ  قَالَه أَبُو َعْمرو. : الّشِ

 .ُسنُوبٌ  والَجْمعُ  الَكثِيُر الَجْريِ  أَي َكَكتِفٍ  َسنِبٌ  فََرسُ و

 إذا َكاَن كثِيَر العَْدِو. َسنِبٌ  وقال األَْصَمِعيُّ : فرس

ْنتَبَةُ  : [سنتب] . وقال أَبُو َعْمرو : ِهي السَّ  الُمْعَجَمة ، وفي نُْسَخٍة بإْهَماِل العَْين وفَتِْحَها ، وُهو َغلَط بكسر الغَْين الِغْيبَةُ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 الُمْحَكَمة.

 .(4)قال ابُن األَْعَرابِّي  ُء الُخلُقَكقُْنفُذ : السَّّيِ  السُّْنتُبُ و

بَيَانُه ، وهنا َذَكَرهُ اْبُن َمْنُظور. قال َشْيُخنا : يُْنَظر َما فَائَِدة إَِعادتِه فَهْبه جفَاء.  وقَْد تَقَدَّم وَشكَّ فِيه اْبُن ُدَرْيد : ُصْلبٌ  ِسْنَدأْبٌ  َجَملٌ  : [سندب]

الً بنَاًء على أَنَّ النون َزائَدةٌ وأَنَّ أَْصَل الَمادَّة ثاَُلثِيَّة ، وأََعاَدهُ ثَانيَةً لبَيَاِن   ةٌ على قَْوِل بَْعٍض َكَما ُهَو َظاِهر.أَنَّ النُّوَن ُهنَا أَْصِليَّ قُْلُت : َذَكَره أَوَّ
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 بالّضّمِ : قريةٌ بمصر من أَْعَماِل الدَّقَهِليَّة ، والعَامة تَْفتَُحه ، وقد َدَخْلتَُها. ُسْنُدوبٌ  * ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

.قَالَه اْبُن َدَريد ، وقَْد أَْهَملَه الجَ  : ُطوٌل ُمْضَطِربٌ  السَّْنَطبَةُ  : [سنطب]  ْوَهِريُّ

ْنَطابُ  في التهذيبو  بالَكْسر : ِمْطَرقَةُ الَحدَّاد. الّسِ

م السُّْنعُبَةُ  : [سنعب] . وقَال اْبُن ُدَرْيٍد : هو بالضَّ  في بَْعِض اللُّغَاِت. اْبُن ُعْرٍس  أَْهَملَه الَجوَهِريُّ

__________________ 
 ( الصحاح : ِقَيد.1)
 .«ماد»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 .«وسرعة»( اللسان : 3)
 ء اخلل .التهذيب يف الرابعي : ابن األعرايب : الس نحِبُت السي« مادة سنبت»( يف اللسان 4)
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تُه. اللَّْحَمة النَّاتِئة في َوَسِط الشَّفَِة العُْليَا : السُّْنعُبَةُ  َسِمْعُت أَبَا ِعْمَراَن الِكاَلبِّي يَقُوُل :و قال :  وال أْدِري َما ِصحَّ

 وقد أَْهَملَه الجَماَعةُ. كَجعفٍَر : اْسمٌ  َسْنَهبٌ  : [سنهب]

 بالَهْمِز عن اْبِن األَْعَراِبّي ، وقد تقَدََّم فهو لغة فيه. والسَّْربَةُ : السَّفَُر القَِريُب ، وتقّدم أَْيضاً. بالضم : السَّفُر البَِعيُد كالسُّْبأَة السُّوبَةُ  : [سوب]

ة. َكُطوفَاٍن : َوادٍ  ُسوبانُ و ْيَل ْبَن َماِلِك ْبِن َجْعفٍَر قال أَْوُس بُن َحَجر يُعَيِّر ُطفَ  .(1)ويوٌم َمْعُروٌف  أَو َجبٌَل أَو أَْرض. َذَكره َغْيُر َواِحٍد من األَئِمَّ

 : السُّوبَانِ  وقد َخَذلَه يَْومَ 

ٍك  ــــــــِ ال ُن مــــــــَ ُر بــــــــح يــــــــح فــــــــَ ُر  مــــــــا آســــــــــــــــــــــَ  طــــــــُ مــــــــح ــــــــعــــــــَ  ل

  
عـــــــــــ    د  ِر تـــــــــــَ يـــــــــــح ِت اخلـــــــــــَح ِه ِإذح َ بـــــــــــَ ـــــــــــِّ يِن أُم (1)بـــــــــــَ

 

  
 كذا في الُمْستَْقَصى.

فقد جاَء ِذْكُرها في النِّهاية في َحِديث اْبن ُعَمَر ، وذكره اْبن الُكتْبِّي فيما ال يََسُع ، والحكيم َداُود ،  السُّوبِيَة ذكر * ومما أَْهَملَه المؤلف :

ها.  وَغْيُرُهَما ، وأََطالُوا في َخَواّصِ

َدة وبعدها ياء تحتها ين الُمْهَملَة وَكْسِر البَاِء الُمَوحَّ نُْقَطتَاِن : نَبِيذٌ َمْعُروٌف يُتََّخذُ من الِحنَطة ، وكثيراً ما  والذي في ِلَسان العََرب أَنََّها بَضم الّسِ

 يَْشَربُه أَْهُل مصر ، اْنتََهى. أي في أَْعيَاِدِهم.

 قال شيُخنا : وقد يَْستَْعِملُونَه من األُرِز كما ُهو ُمتَعَاَرٌف.

ها ِرَسالَةً َصِغيَرةً.  قلت : وقد أَلَّْفت فيها وفي َخَواّصِ

 وقال الفَْضُل بُن العَبَّاس اللَهبِيُّ : سهب جمعه : الفاََلةُ  لسَّْهبُ ا : [سهب]

ر  و  َة كــــــــــــُ امــــــــــــَ رح مــــــــــــن هتــــــــــــَِ ــــــــــــُ ل بٍ حنــــــــــــَ هــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
ااب  ًة رِحــــــــــــــــــــــَ ِديــــــــــــــــــــــَ يِّ الــــــــــــــــــــــرت حِب َأوح قــــــــــــــــــــــِ  نــــــــــــــــــــــَ

  

ض  طــــــــــــــــح ريحَ قــــــــــــــــَ َر غــــــــــــــــَ ن َأاَبهــــــــــــــــِ َح مــــــــــــــــِ  َأاَبطــــــــــــــــِ

  
ـــــــــــــــــذ اَبابوَ   ـــــــــــــــــن ال ارِق فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ ة مل يـ ائـــــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 اتََّسَع في الَجْري وَسبَق. الفرُس : أَْسَهبَ و الَواِسُع الَجْري.الفََرُس  : السَّْهبُ و

 ُء العََرِق من الَخْيِل.الَجْري البَِطي الشَِّديدُ  : السَّْهبُ و

ة ، كما اعتمد يقال : الفَِصيُح في  َهاُؤه *وتُْكسر بالفَتْح َسْهٍب كالُمْسَهبِ  وقَْد أَْغُدو بِِطْرٍف َهيكٍل ِذي َمْيعَةٍ  قال أَبو ُدَواد : الَجَواِد الَكْسُر َخاصَّ

اج الشَّْنتَمرّي الَمْعُروُف باألَْعلَم.  َعلَْيه أَبو الَحجَّ

ي (2) السَّْهبُ و ونحو ذلك  اليوَم واللَّْيلَة (3)َء القَِليل يَقُوُد : ما بَعَُد من األَْرِض واْستََوى في ُطَمأْنِينَة ، وهي أَْجَواُف األَْرض وُطمأنِينَتَُها : الّشِ

َحاِري والُمتُوِن وربَما تَِسيُل وربَما ال تَِسيل ألَنَّ فِيِه  ِغلَظاً وُسُهوالً تُنبت نباتا كثيراً ، وفيها  (4)، وُهَو بُُطوُن األَْرِض تَُكوُن في الصَّ

 كذا في لسان العرب. (5) [شجر فيها]َخَطَراٌت ِمْن َشَجر أَي أََماِكُن فِيَها َشَجر وأََماكن ال 

 من الليل ، أَي َوْقٌت. َسْهبٌ  ومَضى األَْخذُ. : السَّْهبُ و

تَْين فَالِمْضيَاَعة. َسبََخةٌ ، م : السَّْهبُ و  وهي بَْيَن الَحمَّ

ّمِ : الُمْستَِوي ِمَن األَْرض في ُسُهولَة ج السُّْهبُ و  .ُسُهوبَ  بالضَّ

 يِدةُ.: المْستَِويَةُ البَعِ  السُُّهوبُ  وقيل :

 : الَواِسعَةُ ِمن األَرض. قال الُكَمْيُت : السُُّهوبُ  وقَاَل أَبو َعْمرو :
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ًة  مـــــــَ غـــــــح ُث ضـــــــــــــــــــــَ يــــــــح ُم الــــــــلــــــــ  كــــــــُ مــــــــح غــــــــَ  َأاَبرُِ  إنح َيضـــــــــــــــــــــح

  
اِب مـــــــن   بـــــــَ َر الـــــــيــــــــَ ثـــــــح دَعح اَبرِقـــــــًا مـــــــِ بِ يـــــــَ هـــــــح (6)الســـــــــــــــــــــ 

 

  
 الفاََلةِ : نََواِحيها الَّتي اَل َمْسلََك فِيَها. ُسُهوبُ  أَو

ُجُل : أَْسَهبَ و  بالفَتْح. قال الَجْعِديُّ : ُمْسَهبٌ و بالَكسر مسهب الْكالَم فُهو ِمنَ  أَْكثَرَ  الرَّ

__________________ 
وذكره ابســــــــــــــم يوم القريتا. وأ ية هذا اليوم تعود إىل أنه أحد أايم اجملاهبة العربية ضــــــــــــــد  171/  2( وردت روايته يف أايم العرب أليب عبيدة 1)

 االحتال  األجنيب لبالد العرب وهو شبيه بيوم الصفقة وذي قار والفجار.
 عن القاموس : ويكسر. (*)
 .«املسهب»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 .«تعود»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( اللسان : فيها.4)
 ( زايدة عن اللسان ا وأشار هبامش املطبوعة املصرية إىل هذا النقص.5)
 .«النبات»اللسان ا وابألصر ( اليباب عن 6)
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ِهبٍ  َغريحُ َعِيي  وال َهب ويـُرحَو  ُمسح  .ُمسح
ةً ، وِمثْلُه في أََدِب الَكاتِِب الْبِن قُتَْيبَةَ وُمْختََصِر العَْين  : الُمْسَهبُ  وقد اْختُِلَف في هِذه الَكِلَمِة ، فَقَاَل أَبُو َزْيد : الَكثِيُر الَكاَلِم أَي بالفَتْحِ َخاصَّ

بَْيِدّي. وقال اْبُن األَْعرابِّي : ّي : قال  ُمْسَهبٌ  الرجُل : أَْكثََر من الَكاَلم فهو أَْسَهبَ  للزُّ بفتح الهاء وال يقال بَِكْسِرها ، َوُهو نَادٌر. وقال ابن بَّرِ

بالكسر ال غير. أَي البَِليغ الُمْكثُِر  ُمْسِهبٌ  َن َذِلك في َصَواب فهوبالفتح إذا أَْكثََر الكالم في الَخطإ ، فإن َكا ُمْسَهبٌ  أَبُو َعِلّيِ البَْغَداِديُّ : َرُجلٌ 

اج األَْعلَُم في ِكتَاب اْبِن َعبَّاٍد َمِلِك األَْنَدلُس ونسبَه إلَى البَا رَع ألَبي َعِلّيِ ، ثم نَقل َعْن أَبِي ُعبَْيَدة ِمَن الصَّواب بالَكْسر ، وبه أََجاَب أَبُو الَحجَّ

، إذا َخِرف وأُْهِتر ، فإن أَْكثََر من الخطأ  ُمْسَهبٌ  فهو أَْسَهبَ  بالفتح إَذا أَْكثََر في َخَرف وتَلَف ِذْهن. وَعن األَْصَمِعّي : ُمْسَهبٌ  هوف أَْسَهب :

بالفَتْح ال يُوَصف بِِه البَِليغ الُمحِسن ، وال  ْسَهبالمُ  واْعتِقَاُده أَنَّ ـ  أَيََّدك هللاـ  قيل : أَْفنَد ، فهو ُمْفنَد. ثم قال في آِخِر الَجَواب : فََرأُي َمملُوكك

ّيِ بِن َسَواَدةَ :  الُمْكثُِر الُمِصيُب ، أاَل تََرى إلى قَْوِل َمّكِ

ٌر  بٌ َحصـــــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــَ رِي ُمســـــــــــــــــــــــــــح اٌن جـــــــــــــَ بـــــــــــــَ  ٌء جـــــــــــــَ

  
وتِ   كــــــــــــُ ي  الســــــــــــــــــــــــــ  يِّ الــــــــــــّرِجــــــــــــا  عــــــــــــِ ريحُ عــــــــــــِ  خــــــــــــَ

  
 أََحقَّ بالعيَّ من السَّاِكِت والَحصِر فقال. الُمْسَهبَ  بالَحِصر وَرَدفه بالِّصفَتَيِن ، وَجعَل الُمْسَهب أَنَّه قََرن فِيهِ 

 خرُي ِعي  الّرَِجا  ِعٌي الٌسُكوتِ 
َواب أَنَّهم يَقُولُون ِلْلَجَواِد ِمَن اْلَخْيِل : الُمْسِهب والدَِّليُل على أَن ة ، ألَنَُّهما بَمْعنَى  ُمْسِهب بالكسر يقال ِلْلبَِليغ الُمْكثِِر من الصَّ بالَكْسِر َخاصَّ

بَْيِدّي في اَلِم بُموِجب أَن الُمْكثَِر ُهَو البَِليُغ الُمِصيب ، ألَنَّ بالفَتْح هو الُمْكثُِر من الكَ  الُمْسَهب اإلَجاَدةِ واإلْحَسان. ولَْيَس قَْوُل اْبِن قُتَْيبَةَ والزُّ

. انتهى َكالُم األَْعلَم َحْسبََما نَقَلَه َشْيُخنا.  اإلْكثَاَر من الَكاَلم َداِخٌل في معنى الذَّّمِ

، وأَْحَصَن فهو ُمْحَصٌن ، فهذه  (1) [إذا أفلس]ْلفٌَج ، وأَْلفََج فهو مُ  ُمْسَهبٌ  فهو أَْسَهبَ  وفي لسان العرب : ومما َجاَء فِيِه أَْفعَل فهو ُمْفعَلٌ 

ْحلة ، وابُن دريد في الَجْمَهَرة ، واب ُن األَْعَرابِّي في النََّواِدر ومثله فِي الثاَّلثَة َجاَءت بالفَتْح. َحَكاه القَاِضي أَبُو بَْكرْبُن العََربِّي في تَْرتيب الّرِ

 في الكاَلم. ُمْسَهب فَُهو أَْسَهب : بَالََغ. هَذا قَْوُل اْبِن ُدَرْيد. وقال ثْعلَب : ُمْسَهبٌ  فهو أَْسَهبَ و الَّ أَنَّه قَاَل :كتَاب لَْيس اِلْبِن َخالََوْيه ، إ

 قال : ووجدُت بعد َسبِعين َسنَةً َحْرفَاً َرابِعاً َوُهَو : أَْجَرَشِت اإِلبُل َسِمنَت فهي ُمْجَرَشةٌ.

َهابِ قُلت : واْستَْدَرُكوا أَيْ  يِب للّشِ ه :  ضاً : أَْهتَر فَُهَو ُمْهتَر ، ونَقَلَه عبد البَاِسِط البُْلِقنّي ، ويَاتي للُمَصنِّف. ورأَْيُت في نَْفح الّطِ الَمقَِّرّي ما نَصُّ

يت َذَكر في بَْعِض ُكتُبه فِيَما َجعَلَه بَْعُض العََرب فَاِعالً رأَيُت في بَْعِض الَحَواِشي األَْنَدلُِسيَّة أَي ِكتَاب التَّْوِسعَة كما َحقَّقَه َشْيُخنَا أَنَّ اْبَن ا» ّكِ لّسِ

 اْنتََهى وهو َرأْي الُمَصنِّف أَي َعَدُم التَّْفِرقَِة. .«للَكثِيِر الَكاَلِم ، وهذا يَدُّلُّ َعلَى أَنَُّهما ، َواِحدٌ  ُمْسِهبو ُمْسَهبٌ  وبعُضُهم َمْفعُوالً : َرُجلٌ 

،  السَّْهب بفَتْحِ الهاِء أَي الَكثِيري الَكاَلِم ، وأَْصلُه من« الُمْسَهبين أَْكَرهُ أَْن أَُكوَن ِمنَ » ُعَمَر ، قِيَل له : اْدُع هللا لَنَا ، فَقَاَل : وفي َحِديِث اْبنِ 

 األَرُض الَواِسعَةُ. (2)َوُهَو 

اَغانِيُّ عن ابن َعبَّاٍد ، ولَْم أَر أََحداً أَْلَحقَه بِنََظائِِره قلت : وَسيَأْتِي للُمَصنِّف في َجَذع : أْجَذَع فَُهو ُمْجَذٌع  ِلَما ال أَْصَل لَهُ وال ثَبَات ، نَْقلَه الصَّ

ْل َذِلَك.  فَتَأَمَّ

،  ُمْسَهب فهو أْسَهبَ و بالَكسِر والفَتْح.،  ُمْسَهبو ُمْسِهب فهو ءٍ َحتَّى ال تَْنتَِهَي نَْفُسه َعْن َشيْ  وفي نُْسَخٍة أَو َطِمعَ  َشِرهَ وَطِمَع ، : أَْسَهب أَو

 «َشْهراً  فأْسَهبَتْ  أنَّه بعَث خيالً »وفي آخر  «وأَْمِعنُوا أَسهبُواو كلوا واشربوا»حديث الرؤيا : ء وأَطاَل ، ومنهبفَتْحِ الَهاِء إذا أَْمعَن في الشَّي

 أَي أَْمنَعَْت في َسيرها.

مِّ  أُْسِهبَ و أَو العَْقَرب ، وقِيَل :  ِمْن لَْدغٍ الَحيَّة : الذَّاِهُب العَْقل الُمْسَهب َوقِيل : َذَهَب َعْقلُه. بالفتح : ُمْسَهبٌ   فاِعلُه ، فهوعلى ما لم يَُسمَّ  بالضَّ

 ُهَو الَِّذي يَْهِذي ِمْن َخَرف.

 : َذَهاُب العَْقل ، والِفْعُل ِمْنه ُمَماٌت. قال اْبُن َهْرَمِة : التَّْسِهيبُ و

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 .«وهي»( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية 2)
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ٌة  مـــــــــــَ  وهـــــــــــي اَنزِحـــــــــــَ لـــــــــــح ُر ســـــــــــــــــــــــــَ ذَكـــــــــــ   أَم اَل تـــــــــــَ

  
ٍم و   قــــــــــح َو  ســــــــــــــــــــــــُ رَتَاَ  جــــــــــَ يــــــــــبِ إال  اعــــــــــح هــــــــــِ  َتســــــــــــــــــــــــح

  
 َذَهاُب العَْقِل.قيل : هو  «باإلْسَهابِ  قَْلبِهِ  َعلَى وُضِربَ »:  عنههللارضيَوفي َحِديِث َعِلّيِ 

ُجُل فهو أُْسِهبَ  أَو الِجسِم ، إَذا َذَهب ِجْسُمه ِمْن ُحّبٍ ، َعْن يَْعقُوب.  ُمْسَهبُ  ورجل تَغَيَّر لونُه من ُحّبِ أَو فََزع أَو َمَرٍض  ، إَذا ُمْسَهبٌ  الرَّ

 أُْسِهبَ  البََدل ، قَاَل : وَكذلك الِجْسم إَذا َذَهب ِمْن ِشدَّةِ الُحّبِ. قال أَبُو َحاتِم :، َعلى  ُمْسِهمٌ و العَْقِل بالَكْسرِ  (1) ُمْسِهب وَحَكى اللِّْحيَانِّي : َرُجلٌ 

ً  السَِّليمُ   ، وأْنَشد : (2)، إَذا َذَهب َعْقلُه وَطاش  ُمْسَهبٌ  فهو إْسَهابا

َعاَن َواَبَت  َهَبافـََباَت َشبـح  ُمسح
يحُ يَْخُرُج ِمنْ  : بَِعيَدةُ القَْعرِ  َسْهبَةٌ  بِئرٌ و  الُمْسَهبَةُ  قال َشِمر : حتى ال تَْقدَر على الَماءِ  بالَكْسرِ  ِسْهبَتُها إذا َغلَبَتكَ  أَيضاً بفَتح الَهاءِ  ُمْسَهبةٌ و َها الّرِ

َكايا : الَّتِي يَْحِفُرونََها َحتَّى يَْبلُغُوا تَُراباً َمائِقاً فَيغِلبُهم تَهيُّالً فيَدُعونَها. وَعن الكسائّي :  : التي ال يُْدَرُك قَْعُرها وَماُؤَها. ُمْسَهبَةٌ  بِئرٌ  ِمن الّرِ

يحِ. أَْسَهبُواو ْمل أَو الّرِ  : َحفَُروا فَهَجُموا َعلَى الرَّ

يحِ وأَْخلَفَهم الَماُء يُقَاُل :قال األَْزهَ   . وأَْنَشَد فِي َوْصِف بِئٍر َكثِيَرةِ الَماِء :أَْسَهبُوا ِريُّ : وإذا َحفَر القَْوُم فَهَجُموا َعلَى الّرِ

نح  يـــــــــــَر مـــــــــــِ ِوييف نـــــــــــِ ٌض طـــــــــــَ وح احـــــــــــَ اهبـــــــــــِ هـــــــــــَ   إســـــــــــــــــــــــــح
  

ا  اهبـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ب نح حـــــــــــــــَ ُج اآِذي  مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــَ ت عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  يـ

  
ْمِل قِيَل : (3)ُحِفَرت َحتَّى بَلَغَْت َغْيلََم  الُمْسَهبَة قال : هي  .أَْسَهبَ  الَماِء أال تََرى أَنَّه قَاَل : نِيَل ِمْن أَْعَمِق قَْعِرها ، وإَذا بَلََغ َحافُِر البِئِر إلَى الرَّ

ْمَل ولم يَْخُرج الَماء َحفَُروا ، إذا أَْسَهبُوا أَو ْحيَانِّي. وَعْن ثَْعلَب : ْيرا ،فَلَم يُِصيبُوا خَ  َحتَّى بَلَغُوا الرَّ ، إذا حفر  ُمْسِهب فَُهو أَْسَهبَ  َوَهِذه عن اللِّ

 بِئراً فبلَغ الَماَء.

ً  الدَّابَّةَ  أْسَهبُواو  .ُمْسَهبَةٌ  تَْرَعى فَِهيَ  أَْهَملُوها ، إذا إْسَهابا

.  قال ُطفَْيٌل الغَنَِويُّ

ا  َرَواهتــــــــــــِ ــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــًا عــــــــــــَ ُذوف قــــــــــــح َض مــــــــــــَ ــــــــــــِ ــــــــــــزَائ  ن

  
زَاُة و   ا الــــــــــغــــــــــُ هــــــــــَ اِلســــــــــــــــــــــــح بمبــــــــــا مل ختــــــــــَُ هــــــــــَ  ُتســــــــــــــــــــــــح

  
 أَي قَْد أُْعِفيَت حتى َحَملَِت الشَّْحَم َعلَى َسَرَواتِها ، َكذا في التَّْكِملَة.

ع َعلَْيِه أَن يَقُول َما َشاَء. ُمْسَهبٌ  قال بَْعُضُهُم : وِمْن َهَذا قِيل للمْكثَارِ   َكأَنَّه تُِرَك والَكالم يَتََكلَم بَِما َشاَء ، َكأَنَّه تُِرَك ُوّسِ

 لََحَسها. َرَغثَها : َمْرفُوٌع ، إَذا َولَُدَها َمْنُصوب الشاةَ  أَْسَهبَ و

ُجلُ  أَْسَهبَ و  .كاستََهبَ  أَكثر من العطاءِ  إذا سَهبَ أَ و وإطنَاٌب ، إسَهابٌ  : أََطالَه. وفي َكالمه (4)َكاَلَمه  الرَّ

 : الَجَواُد ، قَالَه اللَّْيُث. الُمْستََهبُ و

 بالفَتْح : ال يَْمنَُع الَماَء وال يُْمِسُكه. (5) ُمْسَهب ومكان

 الغَاِلُب الُمْكثُِر في َعَطائِِه.« : بالَكسرِ » الُمْسِهبُ و

 قال َجِرير : : َمفَاَزة السَّْهبىو

َن  َك مــــــــــِ ــــــــــح ــــــــــي اُروا إل َّب ســــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح ُم  الســــــــــــــــــــــــ   وُدوهنــــــــــَُ

  
فُ   ــــــــوَكــــــــَ ــــــــال اُن ف مــــــــ  الصــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ زحُن ف ــــــــا ــــــــَ اُن ف حــــــــَ ــــــــح ي ــــــــَ  فـ

  
 الَوَكُف ِلبَنِي يَْربُوع.

 : فََرُس ُجبَْير ْبِن َمِريض ، وكاَن َصاِحَب الَخْيِل ، َوفِيه يَقُوُل : الُمْسَهبُ و
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ِه  ي بــــــــــِ قــــــــــِ ا أَتــــــــــ  ّن مــــــــــَ يــــــــــكــــــــــُ نح فــــــــــِ كــــــــــُ ئــــــــــن ملَح يــــــــــَ  لــــــــــَ

  
دَ   ــــــــــّرهــــــــــاُن غــــــــــَ بُ اَة ال هــــــــــَ ــــــــــ  ُمســــــــــــــــــــــــح ري ِن مــــــــــَ ــــــــــح  اب

  

ا  نـــــــــــَ ـــــــــــَ نـ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ يـــــــــــِض وبـ د  الـــــــــــر بـــــــــــِ يـــــــــــقضـــــــــــــــــــــــــاح حـــــــــــَ  لـــــــــــَ

  
اُض عـــــــــــــريــــــــــــ   ِر جليف ال لـــــــــــــَُ حـــــــــــــح  مـــــــــــــن الـــــــــــــبـــــــــــــَ

  
 كذا في كتاب الباََلذُِرّي.

ً  بالَمّدِ : بِئٌر لبنِي َسْعد. السَّْهبَاءُ و ان تُْسَمى َرْوَضة وهي أَيضا مَّ  .السَّْهبَاءَ  َمْعُروفَةٌ َمْخُصوَصةٌ بهذا االسم. قَاَل األَْزَهِرّي : َوَرْوَضةٌ بِالصَّ

 ْبِن َعْبَدةَ َكَذا فى التكملة ، والصواب ِسَهابِ  َراِشُد بنُ وَ 

__________________ 
َهم.1) َهب ابلفتح ا وُمسح  ( يف اللسان عن اللحياين : ُمسح
 اش.( اللسان : وع2)
 ( اللسان : عيلم.3)
 ( يف األساس : أسهب يف الكالم : أطا .4)
ِهٌب.5)  ( اللسان : ُمسح
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 هكذا ضبطه املفّجض البصرّي وقا  : من قاله ابملعجمة فقد َأخطب. َكِكتاٍب : َشاِعرٌ   أنه ابن جهبر ابن عبدة بن عصر
ُه ِسَهابٌ  ولَيحَ  هَلُم َمَلِة َغريح ُهح

ِس بحنِ  ابمل  .ِسَهاب وهو َأُخو َأوح
 : ُمْوِضٌع باليََمن. ِمْنه أَبو ُحَذافَة إسماِعيُل ْبُن أَْحَمَد ْبن سنبه. السَّْهبُ و

بالضم : َجدُّ أَبي علي الَحَسن ْبن َحْمُدون ْبن الَوِليد ْبن َغسَّان النَّْيَسابُوِرّي األَِديب ، َمولَى َعْبِد  ُسْهربٌ  : ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه : [سهرب]

 القَْيس َرَوى وَحدَّث.

ً  واْجعَْله»والنَّافِلَةُ. وفي َحِديِث االْستِْسقَاِء :  : العََطاُء ، والعُْرُف. السَّْيبُ  : [سيب] ً  َسْيبا ً  َطاًء ، ويَُجوُز أَْن يُِريَد َمَطراً أَي عَ  «نافِعا أَي  َسائِبا

 َعلى النَّاِس أَي عطاؤه ، َكَذا في األََساس. َسْيبُهُ  َجاِرياً. ومن المجاز : فَاضَ 

 ُمْرِديُّ السَِّفينَة. : السَّْيبُ و

ً  الَماءُ  َساب َمْصَدرُ  : السَّْيبُ و َشعَُر َذنَِب الفََرِس  : السَّْيبُ و  َجَرى. .يَِسيُب َسْيبا

 إَذا َمَضت ُمْسِرَعةً. أَنشد ثعلب : (1) تَِسيبُ و تَْنَسابُ  الحيَّة َسابَتِ  ومن الَمَجاِز : َمَشى ُمْسِرعاً. : ساب يَِسيبو

َر  أَ  ــــــــُ اَل تـ اِم فــــــــَ مــــــــَ مــــــــَ  يف الــــــــلــــــــِّ لــــــــح ُب ســــــــــــــــــــــَ هــــــــَ ذح  تــــــــَ

  
اَء و   َث شــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح ِر َأميحٌ حــــــــــَ يــــــــــح يــــــــــبُ ابلــــــــــلــــــــــ   َيســــــــــــــــــــــــِ

  
في بَْطنِه َحيَّة ،  فاْنَسابَتْ  أَنَّ َرُجالً َشِرَب من ِسقَاءٍ »إَذا َخَرَج ِمْن َمْكَمِنه. وفي الَحِديِث  اْنَسابَ و األَْفعَى َسابَ . و(2) [تنسابُ ] اْنَسابَتْ  وَكذِلكَ 

قَاءِ   .«فَنُِهَي عن الشُّْرِب ِمْن فَِم الّسِ

 كاْنَساَب. إذا َجَرى.الَماُء  َسابَ  أَي َدَخلَْت وَجَرت َمَع َجَريَاِن الَماء. يقال :

ْنعَانِيَِّة  اْنَسابَ و في ِكتَابِه و أَي دخل فيها دخول الَحيَّة في مكمنها.« فِيَها ِغَرارة فَاْنَسابَ »فاَُلن نَْحَوُكم : َرَجع. وفي قَْوِل الَحِريرّي في الصَّ

 .«الُخُمسُ  يُوبالسُّ  َوفِي»َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم ِلَوائِِل ْبِن ُحْجٍر : 

كاز قال أَبو ُعبَْيد : ِهيَ   ، َوُهَو العَِطيَّة. وأَنشد : السَّْيبِ  وهو َمَجاٌز. قال : وال أََراه أُِخَذ إالَّ ِمنَ  الّرِ

إ  بـــــــــــــ  وِن ِبـــــــــــــُ نـــــــــــــُ
َ

ِب املـــــــــــــ نح َريـــــــــــــح  فـــــــــــــمـــــــــــــا َأاَن مـــــــــــــِ

  
ا َأاَن مـــــــــــــن وَ   بِ مـــــــــــــَ يـــــــــــــح ه  يـــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــَ  اإللـــــــــــــَ

  
َكاُز ألَنََّها من السُّيُوبُ  وفي ِلَساِن العََرِب : : ُعُروٌق ِمَن الذََّهِب  السُّيُوبُ  هللِا َوَعَطائِه. وقَاَل ثَْعلٌَب : ِهَي الَمعَادُن. وقال أَبُو َسِعيد : َسْيبِ  : الّرِ

ة َن فِيِه  تَِسيبُ  والِفضَّ يَتْ  (3)في الَمْعِدن ، أَي تَتََكوَّ  ي األَْرض.ف ُسيُوباً الْنسيَابِها وتَْظَهر ، ُسّمِ

َمْخَشِريُّ : ، ألَنَّه ِمْن فَْضِل هللِا  (4) [وهو العطاء]يُِريُد بِِه الَماَل الَمْدفُوَن في الَجاِهليَّة أَِو الَمْعِدن  َسْيبٍ  جمع (4) [الركاز] السُّيُوبُ  قال الزَّ

يَاب َوَعَطائِه لَمن أََصابَه. ويُوَجد ُهنَا في بَْعِض النَُّسخ :  ، وهو َخَطأٌ. الّسِ

 وفي التكملة : ِمْن ِرَحاب إَضم. : َرَحبَة إلضم. السَّْيب َذاتُ و

يبُ و  .ُسيُوبٌ  َجْمعه بالَكْسِر : َمْجَرى الماءِ  الّسِ

 عليه قَْريَةٌ َكبِيَرةٌ. (6) بالبَْصَرة نهرو .(5) بُخواَرْزمنَْهٌر و

وِهبَةُ هللا بُن َعْبِد هللا  صاحب الحمامّي ، وعليه بَلٌَد. منه َصبَاُح ْبُن َهاُروَن ، ويَْحيَى ْبن أَْحَمَد الُمْقري بقُْرب الِحلَّة آَخُر في ذُنَابَِة الفَُراتِ و

بُ  ب الُمْقتَِدي ، سمع أَبَا الُحَسْين ْبن بشران ، وعنه اْبن السَّْمَرقَْنِدّي. وأَبو تَِدرالُمقْ  أَِمير المؤمنين ُمَؤّدِ  َهَكَذا في النَُّسخ. وفي التَّْبِصير ُمؤّدِ

يبِيّ  أَحمُد بُن َعْبِد الَوهَّابِ  البركات بُ  عن الصريفينيّ  الّسِ أَي َوِهم  ال أَبُوهُ  اِسّي ، وعنه أَخذ ،ألَمِر هللِا العَبَّ  الُمْقتَِفي أَِميِر المؤمنين وهو ُمَؤّدِ

 َمْن َجعََل شيَخ الُمْقتَِفي َعْبَد الَوَهاب يَْعنِي بَِذلك أَبَا َسْعد ْبن السمعانّي.
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ف ، وأَبُوُهَما عبد الَوهَّاِب َسِمَع أَبَاه وَعْنه أَبُو الفَْضِل الطُّوِسيُّ وَحِفيُده أَحَمُد  قلت : وأَُخوه َعِلّي ْبُن َعْبِد الَوَهاب َحدَّث َعن أَبِي الَحَسن العالَّ

 ْبُن َعْبِد الَوهَّاِب َحدََّث ،

__________________ 
 ( يف الصحاح : انسابت ا ية : جرت. ويف األساس : ا ية : تسيب وتنساب. ويف املقايي  : وانسابت ا ية انسياابً.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ية ا وعبارة التهذيب :  ري فيه.( كذا ابألصر واللسان والنها3)
 .6/  1( زايدة عن الفائ  4)
 ( يف معجم البلدان : السيب : خبوارزم يف انحيتها السفل  : موضض أو جزيرة.5)
 ( معجم البلدان : فيه.6)
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ُد بحُن َعبحِد الَوه اِب بحِن َأمححََد بحِن َعبحِد الَوه اب ييبّ  وَ م   لوقت ا وإلحَاِعيُر بحُن إبـحرَاِهيَم بحِن َفاِرِس بحنِ َحد َث َعنح َأيب ا الســــــــــــــِّ
ييبّ  ِر اأَلرحَمِوّي ا وابحُن اَنِصر مات ِبِدنِيسر سنة  السِّ َلُه سنة  614َعنح َأيب الَفضح  610وَأُخوه ُعثحَمان لَِض َمَعُه َوَماَت قـَبـح

َُباَرُ  بحُن إبـحرَاهيِم بحِن خُمحَتاٍر الد قَا  بحنِ 
ييبّ  وامل َُباَرِ  َعن َأيب الَفتحح بحِن  السِّ

َعن َأيب الَقاِسم بحن اُ َصِا ا وابُنه ُعبيُد   بحُن امل
 الَبطِّي. قا  ابحن نـُقحطََة : لَِعحُت ِمنحه ا وِفيه َمَقاٌ .

 . واْبنُه الُمَظفَّر َسِمَع ِمْن أَْصَحاِب اْبِن بيان.619َماَت َسنَةَ 

ُد ْبُن أَْحَمدَ وأَبُو َمْنُصور مُ  يبِيّ  َحمَّ ِد ْبِن علّي القْصِريّ  الّسِ يبِيّ  َرَوى عنه نَِظاُم الُملِك. وأَحَمُد ْبُن أَحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ، َحدََّث َعِن اْبن ماس  الّسِ

ِد ْبِن ُحسينٍ 439وَغيِره. ذكره الَذَهبِّي ، تُُوفِّي َسنَة  ْحَمن ْبُن ُمَحمَّ يبِيُّ  . وأَبُو القَاِسم َعبد الرَّ ، َسِمَع منه أَبو الَمْيُموِن َعْبُد الَوهاِب ْبُن  الّسِ

 ء مصر ، ذكره الُمْنِذِرّي في التَّْكِملَِة.عتِيق ْبِن َوْرَدان ُمْقِرى

يبو . بالَكْسِر : الّسِ . وأَْصُل  ائَِحتُهرَ  : تُفَّاٌح ، َوَوْيه : ِسيبُ  أَي ِسيبََوْيه َوِمْنه قال أَبُو العاََلء : التُّفَّاُح فَاِرسيُّ يَرافِيُّ فكأَنه َرائَِحةُ تُفَّاح ، قَالَه الّسِ

 .(1)التَّْركيب تُفَّاح َرائَِحة ، ألَنَّ الفُْرَس وَغْيرهم َعاَدتُهم تَْقِديُم الُمَضاِف َعلَى الُمَضاِف إلَْيه َغاِلباً 

بيِدّي. َحدَّثَنِي أَبو َعْبدِ  د بن َطاِهٍر العَْسَكِرّي قال : وقال َشْيُخنا : َوفِي َطبَقَاِت الزُّ ي : ثاََلثون ، وبَوْيه :  ِسيبََويه هللا ُمَحمَّ : اسٌم فَاِرِسيٌّ ، والّسِ

تََهى. وقال َوجه َطيَِّب َرائِحة ، انْ َرائَِحة ، فكأَنَّه في الَمْعنى ثاَلثُوَن َرائِحة أَي الَّذي ُضوِعَف ِطيب َرائِحتِه ثاَلثِين ، وَكاَن ِفيَما يُقاُل َحَسَن ال

ثُون النُّطَق ِبِه كأَْضَرابِه فَقَالُوا : ِسيبََويه َجَماعة : َدة ،  ِسيبُويَه بالَكْسِر ، وويه : اْسم َصوٍت بُنِي َعلَى الَكْسِر ، وَكِره المحّدِ ، فضموا الُمَوحَّ

 ْبِن قَْنبرٍ  َعْمرو ْبِن ُعثَْمانَ  أَبِي بِْشر لَقَبُ  وقَُف َعلَْيها ، وَهَذا قَْوُل الُكوفِيِّيَن. وهووَسكَّنوا الَواَو ، وفَتَُحوا التَّْحتِيَّةَ ، وأَْبَدلُوا الَهاَء فَْوقِيَّة يُ 

يراِزيّ  ِليَل ْبَن أَْحَمَد ، ، واَلَزم الخَ َكاَن َمْولًى ِلبَنِي الَحاِرث ْبِن َكْعٍب ، ُوِلد بِالبَْيَضاِء من قَُرى ِشيَراز ، ثم قَِدم البَْصَرةَ ِلِرَوايَة الَحِديِث  الّشِ

بال نَِزاعٍ ، وِكتَابه اإلَماُم في الفَّنِ ، تُوفي باألَْهواِز َسنَةَ ثََمانِيَن َوَمائٍَة َعن اثْنَْين وثاََلثِين ،  إَماُم النَُّحاة وقََضايَاهُ َمَع الِكَسائِّي َمْشُهوَرةٌ ، وهو

د ْبن ُموَسى لَقَُب أَبِي بَْكر ضاً :أَيْ  ِسيبََوْيهِ و قَالَه الَخِطيُب ، وقيل َغْير ذِلَك. ُعِرَف باْبن الَحبَى ،  الفَِقيِه الِمْصِريّ  ْبِن َعْبِد العَِزيز الِكْنِديّ  ُمَحمَّ

ٍد السُّلمّي الجبّي والطََّحاِوّيِ. وغيرهم ، َذَكَرهُ الذََّهبِّي. َماَت في صف  .ـ ه 358ر سنة َسِمَع من النَّسائِّي والُمبَاَرِك ْبِن ُمَحمَّ

ْحَمن بن مادر الَمَدائِنِّي ، ذك ره الَخِطيُب في تَاِريخه. قُْلُت : وقد َجَمَع له ابُن زوالق ترجمة في ُمَجلَّد لَِطيف ، وُهَو أَْيضاً لَقَُب َعْبد الرَّ

د ْبن َمْحُموِد ْبِن َسْهٍل ا د ْبِن َعْبِد العَِزيز ْبِن ُمَحمَّ  لتَّيمّي األَصبهانِّي النَّْحِوّي ، كما في َطبقاِت النحاةِ للسُّيُوِطّيِ.وأَْيضاً لَقَُب أَبي نَْصر ُمَحمَّ

. ُسيِّبٌ و َسَوائِبُ  وَدَوابُّهم : الُمْهَملَةُ ، السائِبَةُ و َحْيث َشاَء. يَِسيبُ  َء : ترْكتُهالشي َسيَّْبتُ و .َسيَّْبتُهاو الدَّابَّة : أُْهِملَت ، َسابَتِ  وِمَن الَمَجاز :

 .السَّوائِب منَ  َسائِبةٌ  وِعْنَده

 أَي َعلَْيه. العَْبُد يُْعتَُق على أَن اَل َواَلَء له : السَّائِبَةُ و

ألَنَّ النبيَّ َصلََّى هللاُ  لُمْعتِِقه ،، فماَت العَْبُد وَخلََّف َماالً ولم يََدْع َواِرثاً َغْير َمْواَلهُ الَِّذي أَْعتَقَه ، فِميراثُه  َسائِبَةً  وقال الشَّافِِعيُّ : إَذا أَْعتَق َعْبَدهُ 

 ال تَْنقَِطع َكذِلَك الَواَلُء. (2) [فكما أَن لُحمةَ النّسبِ ] َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم َجعََل الَواَلَء لُْحَمةً كلُْحَمِة النََّسبِ 

َدقَِة ليَْوِمهما السَّائِبَةُ »أَنَّه قَاَل :  عنههللارضيوي َعْن ُعَمَر ورُ «. الَواَلُء ِلَمْن أَْعتَق»وقَال َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم :  قال أَبُو  .(3) «والصَّ

جل يُْعِتُق عبده (6)ٍء منهما فال يُرَجُع إلَى االنتِفَاع بَِشيْ  (5)أَي يَْوم القيَامة  (4)ُعبَْيَدة  ْنيَا ، وذِلَك كالرَّ  (7)وُت العَْبد فَيَمُ  َسائِبَةً  بعد َذِلَك في الدُّ

يََضُع َمالَه  السَّائِبَة». َوفِي َحِديِث َعْبِد هللا : َويَتُْرَك َماالً وال َواِرَث لَه ، فال يَْنبَِغي لُمْعتِقَه أَن يَْرَزأَ ِمْن ِميَراثِه َشْيئاً إال أَْن يَْجعَلَه في ِمثْله

 يَُكوُن َواَلُؤه ِلُمْعتِِقه وال َواِرَث لَهُ فيَضُع َمالَه َحْيُث َشاَء ، وُهَو الذي َوَرَد النَّْهُي َعْنهُ.وال  َسائِبَةً  أَي العَْبُد الَِّذي يُْعتَقُ  «َحْيُث َشاءَ 

__________________ 
ــــــــــ  سيبويه : سي ثالثون وبو بضم الباء والواو معدولة واهلاء للتخصيص. فمفاد سيبويه ذو ثالثا رائحة ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 1) عن ـ

 َأي املطبوعة الجي مل تكتمر َأجزا ها.« هامش املطبوعة
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( كذا ابألصر. واللسان والنهاية ا ويف غريب اهلروي : ليومها.3)
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 ( كذا ابألصر واللسان ا خطب ا وهو أَبو عبيد القاسم بحن سالم اهلروي صاحب غريب ا ديث والعبارة فيه.4)
 هلروي : اليوم الذي كان َأعت  سائبته وتصّد  بصدقته له.( زيد يف غريب ا5)
 ( يف غريب اهلروي : منها.6)
 ( يف غريب اهلروي : مث ميوت املعَتُ .7)
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ما )في القُرآِن العَزيِز في قَْوِلِه تَعَالى :  الَّتِي السَّائِبَةُ و وال يُْحَمُل َعلَْيِه. ، أَي يُتَْرُك وال يُْرَكبُ  فيَُسيَّبُ  البَِعيُر يُْدِرُك نِتَاَج نِتَاجه ، : الّسائِبَةُ و
 .(1) (َجَعَل هللاُ ِمْن ِبَِْيَة  َوال سائَِبة  

َحاح. في الَجاِهليَِّة لنَْذٍر ونَْحِوه تَُسيَّبُ  َكانَتْ  التي النَّاقَةُ   أَْبُطن ُكلُّهن إنَاثٌ  إذا َولََدت َعَشَرةَ  النَاقَةُ  َكانَت أَنََّها ِهَي أُمُّ البَِحيَرةِ  أو َكَذا في الّصِ

َجاُل والنَِّساُء َجمِ  ُسيِّبَتْ  ْيُف َحتَّى تَُموَت ، فإذا َماتَت أََكلََها الّرِ يعاً ، وبُِحَرت أُذُن بِْنتَِها األَِخيَرة فلم تُْرَكْب ولم يَشرب لَبَنَها إال َولَُدها أَو الضَّ

َها في ى البَِحيَرةَ ، َوِهي بَِمْنِزلَِة أُّمِ حٍ. (2)ِمثْل نَائَِمٍة  ُسيَّبٌ  ، والَجْمعُ  َسائِبَةٌ  أَنَّها فتَُسمَّ ٍم ، ونائَِحة ونُوَّ  ونُّوِ

ُجُل إَذا قََدَم ِمْن َسفٍَر بَِعيدٍ  على ما قَاَل اْبُن األَثِيِر :ـ  السَّائِبَةُ  أَو تْه أَْو نََجتْ  ، (3)َء ِمْن ِعلَّة أَو بَِرى َكاَن الرَّ َدابَّتُه ِمن  وفي ِلَساِن العََرب نَجَّ

ُء َعْن َماٍء ، وال تُْمنَُع ِمْن َكال ، وال تُْرَكب. تَُسيَّبُ  أَي سائِبَةٌ  أَي نَاقَتي َمَشقة أو َحْرٍب قَاَل : ِهي أَو كان  ، فال يُْنتَفَُع بَِظْهِرَها ، وال تَُحالَّ

 ً وال تُْحلَُب ، فأِغير َعلَى َرُجٍل من العََرب فلم يَِجْد  َوَكانت ال تُْمنَع َعْن َماٍء وال َكاٍل وال تُْرَكب ْعَرُف بَِذِلكَ فتُ  يَْنَزُع من َظْهِرها فقَاَرة أَو َعْظما

ً ، فِقيَل : أَ  َسائِبَةً  َدابَّةً يَْرَكبَُها فرِكبَ  َرأَْيُت َعْمَرو ْبَن »الً. وفي الَحِديث : فَذَهبَْت َمثَ « يَْرَكُب الحراَم َمْن ال َحاَلَل له» فَقَال : ؟تَْرَكُب َحَراما

ل َمنْ  «لَُحّيِ يَُجّر قُْصبَة فِي النَّارِ   فالسَّائِبَةُ  .(ما َجَعَل هللاُ ِمْن ِبَِْيَة  َوال سائَِبة  ) . وهي الَّتي نََهى هللاُ َعْنَها بقَْوِله :َسيَّب السََّوائب وكان أَوَّ

: بِْنُت 
 البَِحيَرة. (4)

اُهَما (5): بََدنَتَان أَْهَداُهما النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم إلَى البَْيِت ، فأََخَذُهما َواِحٌد  تَانالسَّائِبَ و ،  َسائِبَتَْين من الُمْشِركين فََذَهب بِِهَما ، َسمَّ

 هلِل تَعَالى. سيَّبَهما ألَنَّه

ً  الَسائِبَتَْين اُر فََرأَيُت َصاحبَ ُعِرَضت َعلَيَّ النَّ »وقَْد َجاَء في الحديث   .«يُْدفَُع بِعَصا

ُجُل في َمْنِطِقه إَذا َذَهَب فِيه بُِكّلِ َمْذَهٍب. وِعبَاَرةُ األََساِس : أَفَاَض فيِه بِغَْيِر  َسابَ  * ومما بَِقي َعلَى الُمؤلِّف ِمَن الَمَجاِز : َرِويَّة ، وفي  (6)الرَّ

ْحَمن ْبِن َعْوف   .«في الَكِلم السُّيُوبِ  أَنَّ الحيلةَ بِالَمْنِطق أَْبلَُغ منَ »حديث َعْبِد الرَّ

اإلْكثَار ، َكَذا فِي َخاَض فِيه بَهْذٍر. أَي التَّلَطُُّف والتَّقَلُُّل منه أَْبلَُغ من  في الَكالم : َسابَ  (7) [، أَي ذهب فسابَ ]وُخلَِّي.  ُسيِّبَ  : ما السُّيُوبُ 

 ِلَساِن العََرب.

ان السُّيَّابُ و َمَع الفتح. ويَُشدَّدُ  كَسَحاب السَّيَابُ و البَلَُح أَو ـ  َوَوِهَم َشْيُخنَا في االْقتَِصاِر على الفَتْحـ  إذا فُتَِح ُخفَِّف ، وإذا َشدَّْدتُه َضَمْمتَه َكُرمَّ

ُجُل. قال أَُحْيَحةُ : أَْقَسْمُت اَل أُْعِطيَك في َكْعٍب وَمْقتَِله َسيَّابَةو َسيَابَة ، َواِحَدتُه األَْخَضُر ، قالَه أَبو َحنِيفة البُْسرُ  ي الرَّ  .َسيَابَهْ  ، وبَِها ُسّمِ

 وقال أَبو ُزبيد :

ن اَبرٍِد َرتـــــــــــــر  ا عـــــــــــــَ نـــــــــــــَ و لـــــــــــــَ لـــــــــــــُ َم  ـــــــــــــَح   (8)َأاي 
  

ِر   يـــــــــــح ا ابلـــــــــــلـــــــــــ  هـــــــــــَ تــــــــــــَ هـــــــــــَ كـــــــــــح ا  نـــــــــــَ اابختـــــــــــََ يـــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــُ

  
 .ُسيَّابٍ  نَْكَهةَ أراد 

َمْمُدوٌد بِلُغَِة أَْهِل الَمِدينَة  (9). وقال َشِمر : ُهَو السََّداُء َسيَابَةٌ  ُمَخفَّف ، َواحَدته السَّيَابُ  وعن األْصَمِعّي : إَذا تَعَقَّد الطَّْلُع َحتَّى يَِصيَر بَلَحاً فهو

 بلُغِة َواِدي القَُرى. السَّيَابَة ، وَهيِ 

 وأَْنَشَد ِللَبِيٍد :

 َما هِبَا َعيحٌب َواَل أَثـَرُ  َسَيابَةٌ 
 َسيَابَةٌ و (10)ِهَي ُمَخفَّفَةٌ  «ما أَْعَطْينَاَكَها َسيَابَةً  لو َسأَْلتَنَا». وفي َحِديث أَُسْيِد ْبِن ُخَضْير : ُسيَّابَةٌ و ُسيَّابٌ  قال : وَسِمْعُت البَْحَرانِيِّين تَقُوُل :

بالفَتحِ  ْبِن َسْعِد ْبِن َعْوف ْبِن َعِدّيِ ْبِن َماِلِك ْبِن َزْيد بن َشدد بن ُزْرعة ، وهو حْميَُر األَْصغَُر ، وهو ْبُن الغَْوثِ  َسْيبَانُ و َكَسَحابٍَة : الَخْمُر.

 ي النَُّسخ ، وَصَوابُه أَبوكذا ف أبُو العَْجَماءِ  *منها ِمْن ِحْميَر : والَكْسُر قَِليٌل : أَْبو قَبِيلَةٍ 
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__________________ 
 .103( سورة املائدة اآية 1)
 ( اللسان : انئم. ويف الصحاح فكاألصر.2)
 ( العبارة يف النهاية ابختالف.3)
 .«أم البحرية»( يف اللسان ا 4)
 ( يف النهاية : رجٌر.5)
 ( يف األساس : من غري.6)
 ( زايدة عن اللسان والنهاية.7)
ء قوله رثر كذا خبطه والصـــواب رتر ابملثناة الفوقية. قا  اجملد : الرتر  ركة حســـن تناســـ  الشـــي»هبامش املطبوعة املصـــرية : « رثر»ابألصـــر  (8)

 .«وبياض األسنان وكثرة مائها ومل أجد فيه وال يف اللسان رث   ابملثلثة
 .«السالء»( عن اللسان ا وابألصر 9)
 ومجعها َسَياٌب عن اللسان.( هي البلحة 10)
 عن القاموس : منهم. (*)
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َفاءِ  ُرو بحُن َعبحِد   الَعجح يحلمي  عن َعوِف بحِن َماِلك. َعمح  الد 
 قَال أَبو َحاتِم : ثِقَةٌ. يَْحيَى ْبُن أَبِي َعْمرو. أَبُو ُزْرَعةَ و

ْمِليُّ قُْلُت : ويروي أَبو العَْجفَ  أَيُّوُب ْبُن ُسَوْيدو اِء أَْيضاً َعْن َعْبِد هللِا ْبن ُعَمر ، نَقَله الفََرِضّي عن الَحاِزِمّي. وَكتَب الفََرِضيُّ ِميماً َعلَى الرَّ

ومات اْبنُه يَْحيَى سنة وأَبُو َعْمرو َوالُد يَحيَى َحدََّث أَْيضاً ،  .(1)َعْبد هللا ، وأَْجَرى َعلَى َعْمرو َمَكانَه ُهَو َعْمرو ْبُن َعْبِد هللِا الُمتَقَّدُم بِِذْكِره 
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يبَانِيّ  وَذَكر الذَّهبِّي أَنَّ الفرضّي َضبََط َعْمَرو ْبَن َعْبِد هللاِ  م بِِذْكره  الّسِ الُمتَقَّدِ
ِضّي « بكسر السين» (1) والَمْشُهور ، بفَتحها. وَضبََطه الرَّ

ِمْن نََسبه لنَّسَّابةُ. وهم يَْنتَِسبُون إلى َسْيبَاَن ْبِن أَْسلََم ْبِن َزْيِد ْبِن اْلغَْوث. وأَْسقََط ابُن َحبِيٍب أَْسلَم وَزْيداً كالَهْمَدانِّي ا« بالكْسر»الشَّاِطبِّي أَْيضاً 

 ْبُن الغَْوِث كما تَقَدَّم فاْعِرْف َذِلَك. َسْيبَانُ  فَقَال : هو

 َرى.َجبَل َوَراَء َواِدي القُ  َوْحَده : بالفَتْح َسْيبَانو

قَِريبَان من َدْير َعَمان يُعَدَّان من أَْعَمال َحلَب ، وهما َخِربَان  : ع بين َحلَب وأَْنَطاِكيَةَ  بِاَل اَلم َسابَان والذي َذَكره اْبُن العَِديم : السَّابانِ  َدْيرُ و

يرين ِمْن قِبَِل القَْريَة ، واآلَخُر من َشَمالِّيَها ، َوفِيهما يَقُول َحْمَدان األَثَاِربِّي اآلن ، وفِيهَما بِنَاٌء َعِجيٌب وقُُصوٌر ُمشِرفَة. َوبَْينَُهَما قَْريَةُ أَحِد الد

: 

ر  ان وَديـــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــَ ُر عـــــــــــــــــــَ ااَبنِ َديــــــــــــــــــــح   ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

ي  ائــــــــــــــِ جــــــــــــــَ رَامــــــــــــــي وزدحَن َأشــــــــــــــــــــــــــــح ن غــــــــــــــَ جــــــــــــــح  هــــــــــــــِ

  

نــــــــــــــا  يــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــا َزمــــــــــــــَ رُت فــــــــــــــِ   (2)إَذا تــــــــــــــذَكــــــــــــــ 
  

اين   عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح رام َريـ ه يف عــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــُ ت ــــــــــــــــــح يـ  َقضــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ُده  ـــــــــــــــِ اب ا ُأكـــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــي ممـــــــــــــــِ  فح ـــــــــــــــَ َف نـ  اي هلـــــــــــــــَح

  
اِن   يــــــــــــَ ر َحشــــــــــــــــــــــــــح رٌ  مــــــــــــن َديــــــــــــح (3)إن اَلح بــــــــــــَ

 

  
 ، كذا في تَاِريخ َحلََب الْبِن العَِديم. (4)َمْعنَى َدْير َسابَان بالسُّريَانِيَّة : َدْير الَجَماَعة ، وَمْعنَى دير َعَمان َدْير الشَّْيخ وَ 

د بال ِخاَلف. وطّي ابن الُمَسيَّبُ و الشَّاِعر ُمَحّرَكة كُمعَظَّم : ابُن َعلٍَس  يَّبُ الُمسَ و َكَمِسيٍل : َوادٍ  الَمِسيبُ و بن  الُمَسيَّب بن َرافِع وهو كُمحمَّ

 فََضالَة العَْبِدّيِ ِمن ِرَجاِل َعْبِد القَْيس.

 كذا في المعجم.« أَنَا اْبُن العََواتِك»َحِديثَه َعْمُرو ْبُن َسِعيد قوله : فَْرٌد لَهُ ِوفَاَدة ، َرَوى  َصَحابِيُّ  ْبِن َشْيبان السُّلميّ  بُن َعاِصم َسيَابَةُ و

ث ، قَاَل الدَّاَرقُْطنِّي : ال يَُساِوي َشْيئاً. َسيَابَة وَجعفَر ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعِلّي بن بيان ْبِن َزْيِد ْبنِ   الغَافِِقّي الِمْصِرّي ُمَحّدِ

 .َسائِبَةُ  ائَِشة ، وَعْنَها نَافِع ، ويُقَال : ِهيَ َعْن عَ  : تابِِعيَّةٌ  َسيَابَةُ و

 الَماُء إَذا َجَرى. َسابَ  إَذا َمَشى ُمْسِرعاً أَو ِمنْ  َساَب يَِسيب : اْسٌم من الَسائِبُ و

ين ْبِن فَْهٍد الَهاِشمّي. (5): ثاََلثَةٌ وِعْشُروَن َصَحابِيّاً  الَسائِبُ و  ، انظر تَْفِصيلهم في اإِلَصابة ، وفي ُمْعَجم الَحافِظ تَِقّيِ الّدِ

 َكاَن َشِريكاً للنبّي َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم قَْبَل مْبعَثِه. : َصْيفيُّ ْبن َعائٍِذ من بَني َمْخُزوٍم ، قِيَل : السَّائِب أَبوو

 .ُصْحبَةٌ  لَهُ  قيلّ  ، عنههللارضيَجّد اإلَمام الشَّافِِعّي  (6)ُعبَْيد أَبُو َشافع الُمطَّلبِّي  بن السَّائِبُ و

 : اسم َواٍد ، وقد تَقَدََّم في السُّوبَة. السُّوبانو

ث : َواِلد بن َحْزن بن أَبِي َوْهب الَمْخُزوِميّ  الُمَسيِّبُ و قال بَْعُض  ويُْفتَح له ُصْحبَةٌ ، َرَوى عنهُ ابنُه َسِعيد اإلمام التَّابِِعّي الَجِليل كمَحّدِ

ثين : أَْهل الِعَراق يَْفتَُحون ، وأَْهل الَمِدينَة يَْكِسُرون ، ويَْحُكون َعْنه أَنه َكاَن يَقُول : أَبِي ، والَكْسر َحَكاهُ ِعيَاض  َسيَّبَ  هللاُ َمنُ  َسيَّب الُمحّدِ

 واْبن الَمِديني ، قاله شيخنا.
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ر َعلَى َسِريَّة  الُمَسيَّبُ و ، أَْسلَم بَْعَد َخْيبَر. السَّائِبِ  ْبِن َعْبِد هللا الَمْخُزوِمّي أَُخو السَّائِبِ  ْبُن أَبِي الُمَسيَّبُ  ي عليهومما بق ،  (7)ابُن َعْمرو أُّمِ

 يُْرَوى ذِلَك عن ُمقاتِل ْبِن ُسلَْيَمان ،

__________________ 
 قوله املتقدم بذكره كذا خبطه يف املوضعا ويقض له ذلك كثرياً.»املصرية : ( هبامش املطبوعة 1)
 ( معجم البلدان : منهما بد  فيهما.2)
 .«خشيان»( عن معجم البلدان ا وابألصر 3)
 ير الشيخ.( يف معجم البلدان : دير عمان وتفسريه ابلسراينية دير اجلماعة ودير الساابن وهو دير رمانا وتفسريه ابلسراينية د4)
 .«السائب»( ذكر ابن األثري يف أسد الغابة ستة وعشرين فيمن اله 5)
 ( املطليب نسبة إىل املطلب بن عبد مناف.6)
 ( بعث عل  رأس سرية إىل حي من كنانة. عن أسد الغابة.7)
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د. ٍب الثـ َقِفّي ا َسَيابَةُ و  َكَذا قَاَله ابحُن فـَهح رَازِم. أُم  يـَعحل  بحِن ُمر ة بحِن َوهح
َ
ىَن َأاب امل  وهِبَا يـُعحَرُف وُيكح

 املعجمة فصل الشني
 من ابب املوحدة

مِّ » الُشْؤبُوب : [شأب] َر أَنَّه لَْيَس في َكاَلِمِهم فَْعلُوٌل  .«بالضَّ إالَّ  ُشْؤبُوبٌ  وَغْيِره. أَْو اَل يُقَال للَمَطر الدُّْفعَةُ من المطر « :بالفتح»لما تقَرَّ

 قَالَه اْبُن ِسيَده. َوفِيه بََرٌد ،

 .«َشآبِيبِه تَْمِريِه الَجنُوِب ِدَرَر أََهاِضيبه َوُدفَعَ » عنههللارضيالعَْدِو ِمثْلُه ، وفي َحِديِث َعِلّيِ  ُشْؤبُوبو

 ُء اآلَخر ، وِمثْلُه النَّْجُو والنََّجاُء.: الَمَطر يُِصيُب الَمَكاَن ويُْخِطى الشُّْؤبُوبُ  وعن أَبي زيد :

 ء.َحدُّ ُكّلِ شي الشُّْؤبُوبُ و

 قال َكْعُب ْبُن ُزَهْير يَْذُكُر الِحَماَر واألُتَُن : .(1) ِشدَّةُ ُدْفعَتهُ  ُشْؤبُوبُهو

ّن  اهــــــــــــــُ حــــــــــــــَ تــــــــــــــَ هإَذا مــــــــــــــا انـــــــــــــــح وبــــــــــــــُ بــــــــــــــُ ؤح  شــــــــــــــــــــــــــــُ

  
َرتـــــــــــــــــــــَ   اعــــــــــــــــــــِ وانرأَيــــــــــــــــــــَت جلــــــــــــــــــــَِ ه ُغضــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  يــــــــــــــــــــح

  
 أَي إَذا َعَدا واشتَدَّ َعْدُوه َرأَْيَت ِلَجاِعَرتَْيه تََكسُّراً.

ُل ما يَْظَهُر من الُحْسنِ  : الشُّْؤبُوبُ و  في َعْيِن النَّاِظِر. أَوَّ

 الَوجِه. شآبِيبِ  إنََّها لَحَسنَةُ  يُقَاُل ِلْلَجاِريَة :

 إَذا َطلَعَت. الشَّْمِس. وَطِريقَتُهاِشدَّةُ َحّرِ  : الشُّْؤبُوبو

دَّةَ َمأُْخوَذةٌ في َمعَاني َهِذه الَمادة ُكلَِّها وإن تركه في الَمْعنَى األَول.  .َشآبِيبُ  أَي في الُكلِّ  ج وَحاِصُل َكاَلم َشيِخنَا أَّن الّشِ

 (2) [له]قَالَت الغَنَِويَّة : َما َسال ِمَن الُمْغفُر فَبِقَي ِشْبهَ الُخيُوِط بَْين الشََّجر واألَْرِض. يقال : « غ ف ر»وفي ِلَسان العََرب َعِن التَّْهِذيِب في 

ْمغ وأنشدت : َشآبِيبُ   الصَّ

ض  لـــــــــــــَ عـــــــــــــح لـــــــــــــَ
ُ

رحغـــــــــــــه املـــــــــــــ َر مـــــــــــــَ يـــــــــــــح  كـــــــــــــبن  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
وبُ   بــــــــُ ؤح ــــــــُ  شــــــــــــــــــــــُ ه ملَح يـ حــــــــُ لــــــــح ٍغ وطــــــــَ مــــــــح ضِ صــــــــــــــــــــــَ طــــــــَ  قــــــــح

  
ً  الغاُلمُ  َشبَّ  . وقدكالشَّبِيبَة والَحَداثَةُ  : الفَتَاءُ  الشَّبَابُ  : [شبب] ً و ، يَِشبُّ َشبَابا ً و ، ُشبُوبا هللا قَْرنَه بَمْعنًى ، واألَِخيُر  أََشبَّ و هللاُ ، أََشبَّهُ و ، َشبِيبا

 َمَجاٌز ، والقَْرُن ِزيَاَدةٌ في الَكاَلِم.

د بُن  ِمْنَها إلَى أَْن يَْستَْكِمَل إْحَدى وَخْمِسيَن  الشَّبَابِيَّة َحبِيب : َزَمُن الغُلُوِميَّة َسْبَع َعَشَرةَ َسنَةً ُمْنذُ يُولَُد إلى أن يَْستَْكِملَها ، ثم َزَمنُ وقال ُمَحمَّ

 سنة ، ثم ُهَو َشْيٌخ إلَى أَْن يَُموَت.

ل ثَ  الشَّابُّ  وقيل :  اَلثِين. وقيل : ابُن ِستَّ َعَشَرةَ إلى اثْنَتَْين وثاََلثِين ، ثُمَّ ُهَو َكْهٌل. انتهى.: البَاِلُغ إلَى أَْن يَُكّمِ

ّمِ كفَاِرس وفُْرَساِن. وقال ِسيبََوْيه : أُْجِري ُمْجَرى االْسم نحو َحاِجر وُحْجَران. كالشُّبَّان قَالُوا : وال نَِظير لَه ، َشابّ  جمع الشَّبَابو  بالضَّ

 : اسٌم للَجْمع. قال : الشَّبَابُ و

رٍِح و  ح مـــــــــــــــــَ ابـــــــــــــــــِ َدوحُت بســـــــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــَ

  
ي وَ   عــــــــــــِ ابٌ مــــــــــــَ بــــــــــــَ رح   شــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــَ هــــــــــــمح َأخــــــــــــح لــــــــــــ   كــــــــــــُ

  
 كَكتَبٍَة. َشبَبَةٌ  ومن ُجُموِعه .(3) الشََّوابِّ  فَِصيحاً يَقُوُل : إَذا بَلَغ الرجُل ِستِّين فإيّاه وإيَّاوَزَعم الَخِليُل أَنَّه َسِمَع أَْعَرابِيًّا 

ا بََرَز ُعتْبَةُ وَشْيبَةُ والَوِليُد بََرَز إلَْيِهم» . وفي َحِديث بَْدٍر :ُشبَّان أَي َشبَبَة تَقُوُل : مرْرُت بِِرَجالٍ   َواِحُدهم ُشبَّانٌ  أَي «ْنَصارِ من األ (4) َشبَبَةٌ  لَمَّ

بَْيِر في»وفي َحِديِث ابِن ُعَمَر :  .. َشابٌ   .«َمعَنَا َشبَبَةٍ  ُكْنُت أَنَا واْبُن الزُّ
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ُل الشي : الشَّبِيبَةُ و الشَّبَابُ و  . ومَن الَمَجاز : لَِقيُت فاَُلناً فيالشَّبَائِبِ  وُعُصورَ  الشَّبِيبَة . وَسقَى هللاُ َعْصرَ َشبِيبَةِ  يقال : فَعََل َذِلَك في ِء.أَوَّ

ِله. وِجئتُك في َشبَاب ، وقَِدم في (5)النََّهار  َشبَابِ  ِلِه. بَِشبَابو النََّهارِ  َشبَابِ  الشَّْهر ، أَي في أَوَّ  نََهاِر ، َعِن اللِّْحيِانِّي. أَي أَوَّ

بَابُ و  بالفَتْح. كالشَّبُوبِ  بِِه أَي أُوقد ، ُشبَّ  بالَكْسِر : ما الّشِ

ً و يَُشبُّها َشبًّا النَّاَر والَحْرَب : أَوقدها َشبَّ و ما يُوقَُد به النَّارُ « : بالفتح» الشَّبُوب قَاَل الَجْوَهِريُّ :  . وَشبَْيتُها.ُشبُوبا

__________________ 
 ويف الصحاح : َدفـحَعِته.« َدفحِعه»( كذا ابألصر واللسان ا ويف القاموس : 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 .«الشباب»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ء انظر النهاية.( صحفه بعضهم ستة ولي  بشي4)
 ( وقا  مليح اهلذد يصف  عائن :5)

 مــــــــــــكــــــــــــثــــــــــــن عــــــــــــلــــــــــــ  حــــــــــــاجــــــــــــاهتــــــــــــن وقــــــــــــد مضــــــــــــــــــــــــــ  

  
 شـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــاب الضـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــ  والـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــ  مـــــــــــا تـــــــــــتـــــــــــربحُ  
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 :ـ  ِعْنَد إْحيَاِء النَّارـ  الَحْرُب بَْينَُهم. وتَقُولُ  (1) َشبَّتِ  النَّار : اْشتِعَالها. وِمَن الَمَجاِز والِكنَايَة َشبَّةُ و

يب بـــــــــــــ  بَ  َتشـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــ  ه  َتشـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــمــــــــــــــَ مـــــــــــــِ  الـــــــــــــنـــــــــــــ 

  
ه   يـــــــــــــــمـــــــــــــــَ رًا إىَل متـــــــــــــــَِ اَءتح هبـــــــــــــــا متـــــــــــــــَح (2)جـــــــــــــــَ

 

  
ً و َشبًّا هي نَْفُسها (3) ُشبَّتْ و النارُ  َشبَّت نِيفَة : ُحِكي َعْن أَبي َعْمرو ْبِن العاََلِء أَنَّه قَاَل :وهو َكقَْولهم : أَوقََد بِالنَِميَمة نَاراً. وقال أبُو حَ  ،  ُشبُوبا

ِزم. قَاَل : ُمتَعٌَد.و الَزمٌ  ي والثَّانِي ِلالَّ ل للُمتَعّدِ  .َمْشبُوبَة (4) بَلْ  َشابَّة وال يُقَالُ  والَمْصَدُر األَوَّ

مِّ  يَُشبُّ و بالَكْسرِ  يَِشبُّ  سُ الفَرَ  َشبَّ و ً  بالضَّ ً و بالَكسر ِشبَابا ً و َشبِيبا َص ،  (5)َجميعاً كأَنَّها  َرفََع يََدْيهِ  بالضم : ُشبُوبا تَْنُزو نََزَوانا ، ولَِعَب وقَمَّ

ة : َشبِيبِهو ِشبَابه وَكَذلك إذا َحَرن. تقول : بَِرئُْت إلَْيك ِمنْ  مَّ  وِعَضاِضه وَعِضيضه قال ذو الرُّ

ُروٌ   ُه بــــــــــــــــــُ اِرضــــــــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــَ ٍب تــــــــــــــــــُ ِذي جلـــــــــــــــــََ  بـــــــــــــــــِ

  
وبَ   بــــــُ ااًل  شــــــــــــــــــــُ عـــــــَ تــــــِ ُر اشــــــــــــــــــــح عـــــــِ تــــــَ لــــــح  َتشــــــــــــــــــــح (6)الــــــبـــــــُ

 

  
ْعد ، أَي   الَخْيُل فيَْستَبِيُن بَيَاُض بَْطنَِها. تَِشبُّ  كمابذي لجب يَْعني الرَّ

لوَن الَمرأَة ِخَماٌر أَْسَوةُ لَبَِستْه أَي َزاَد  َشبَّ  ويقال : أَْظَهَرا َجَمالََها. بَِصيِصهاو َزاَدا في ُحْسنِها أَي الِخَماُر والشَّعَُر لونَها َشبَّ  من المجاز :و

ه ويُْبِدي ما َخِفي ِمْنه ، وِلذِلك قَالُوا :في بياِضها ولَْونَِها فَحسَّنَها ألَ  دَّ يَِزيُد في ِضّدِ وبِِضّدَها تَتََميَّز األَْشيَاُء وقال َرُجٌل َجاِهِليٌّ ِمْن  ن الّضِ

 ء :َطيِّى

  ٌ كـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن لـــــــــــــَ عـــــــــــــح ب  مـــــــــــــُ ا  شـــــــــــــــــــــــــــَ وحهنـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ا ل  هلـــــــــــــََ

  
ب  كـــــــــــمـــــــــــا   الم َيشـــــــــــــــــــــــــُ وحُن الـــــــــــظـــــــــــ  َر لـــــــــــَ دح  الـــــــــــبـــــــــــَ

  
 لَْوُن البَْدِر في اللَّيلَِة الُمْظِلَمة.يقُول : كما يَْظَهُر 

 لَها أَْواَلٌد. َشبَّ  فاُلنَةُ أَْوالَداً إذا أََشبَّتْ  ويُقَاُل : (7) َولَُده َشبَّ  الرجُل بَنِيَن إَذا أََشبَّ  ِمَن الَمَجاِز :و

ن للشَّيْ  بالفَتْح الشَّبُوبُ  من الَمَجاِز :و نُه. وفي الِحِديث  َشبُوبٌ  هذا يُقَاُل : ِء.الُمَحّسِ أَنَّ النبيَّ َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه »ِلهَذا أَي يَِزيُد فِيِه ويَُحّسِ

 نُه ويُوقُِده.أَْي يَْزَهاه ويَُحسِّ  يَُشبّ  قال َشمر :«. َسَواَدَها يَُشبُّ  بَياَضه ، وَجعََل بياُضه يََشبُّ  َوَسلَّْم ائْتََزَر بِبُْرَدٍة َسْوَداء ، فجعل َسَواُدَها

 .«َسَواُدَها بَيَاَضك ، وبَيَاُضك َسَواَدَها يَُشبُّ  ما أْحَسنََها َعلَْيَك ،»وفي رواية أَنَّه لَبَِس ِمْدَرَعةً َسْوَداء ، فقالت َعائَِشةُ : 

نُها. نُه ويَُحّسِ  أَي تَُحّسِ

بِر.أَي يُلونَّ  «الَوْجهَ  يَُشبُّ  إنَّه» (8)وفي َحِديِث أُّمِ َسلََمةَ  نُه ، أَي الصَّ  ه ويَُحّسِ

ً  يَُشبّ »في الَجَواِهر الَّتي َجاَءته ِمن فَتْح نََهاَوْند : ـ  عنههللارضيـ  وفي َحِديِث ُعَمر  .«بَْعُضَها بَْعضا

 .الشَّبِيبُ  وهو َعْيٌب. وقال ثعلب : هو الفرُس تَُجوُز ِرجاله يََدْيه ، : الشَّبُوبُ و

 وقد تَقَدَّم هذا ، فهو تكرار. تُوقَُد بِِه النَّارُ ما  : الشَّبُوبُ و

 . قَاَل الشَّاِعُر :كالِمَشبِّ  من الثِّيَراِن والغَنَم الشَّابُّ و

َو ح  لـــــــــــــَ اح مـــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــَ وحرِكـــــــــــــَ ب  مبـــــــــــــَ  ِمشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ـــــــــــــُر   ي ا مجـــــــــــــَِ ُد ـــــــــــــَُ قـــــــــــــح ـــــــــــــريَاِن عـــــــــــــَ ـــــــــــــث َن ال (1)مـــــــــــــِ

 

  
َكةً. وِعبَارَ  كالشَّبَب الُمِسنُّ ، : الشَّابُّ  أَو :  الشَّبَبُ  : الُمِسنُّ من ثيراِن الَوحِش الَّذي اْنتَهى أَْسنَانُه. وقال أَبُو ُعبَْيَدة : الشَّبَبُ  ة الجوهرّي :ُمَحرَّ

ً  الثَّوُر الَّذي اْنتََهى ً أَْيض َشبُوبٌ  ، واألُْنثَى الشَّبُوبُ  ، َوقِيَل : ُهَو الَّذي اْنتَهى تََماُمه وَذَكاُؤه ِمْنَها ، وَكَذلك َشبَابا بالَكْسِر ربما قَالُوا  المَشبُّ و ا

 . قَاَل أَبُو َحاتم وابن ُشَمْيٍل : إَذا أََحاَل وفُِصَل فهوالشَّابُّ  : الشَّبُوبُ و بِه. وقَال أَبُو َعْمرو : القَْرَهُب : الُمِسنُّ ِمن الثِّيَران ،

__________________ 
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 ( االساس : ُشب ت.1)
 .«بيدي : تسع  هبا زهراً إىل متيمهقوله جاءت اخل الذي يف نسخة األساس الجي »املصرية : ( هبامش املطبوعة 2)
 ( يف اللسان : ُشب ت الناُر وَشب ت.3)
 ( اللسان : ولكن.4)
 كذا خبطه واألنسب بكالم املصنف كبنه ينزو.»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
وهو ما « وقوله شبوب الرب  كذا خبطه والذي يف التكملة الشبوب البل  وهو الصواب»املطبوعة املصرية : وهبامش « شبوب الرب »( ابألصر 6)

 أثبتناه.
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف األساس : بنوه.7)
فقا  النيب َصل َ   ُ  ( هبامش املطبوعة املصرية : قا  يف النهاية : ومنه حديث أم سلمة حا تويف أبو سلمة قالت : جعلت عل  وجهي صرباً 8)

 .«َعَليحِه َوآلِِه َوَسل مح إنه اخل
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 .َشبَـَبةٌ  واألُنـحَث  َشَببٌ  ا مث (1) [واجلمض ِداَببٌ ]َدَبٌب ا واألُنـحَث  َدبـََبٌة 
مّ  كالشُّبُوبِ  : اإليقَادُ  الشَّبُّ و  وقَْد تَقَدَّم. النَّاَر والَحْرَب. َشبَّ  بالضَّ

 ، إذا أَْلَهَب ، َحَكاهُ أَبُو َعْمرو. َشبَّ و ، (2)، إذا َرفََع  َشبَّ  يُقَاُل : ء.ّلِ َشيْ اْرتفَاُع كُ  : الشَّبُّ و

اجُ  يُتََّخذ ِمْنَها ِحَجاَرةٌ  : الشَّبُّ و  قَاَل : .(3)أْبيَُض له بَِصيٌص َشِديٌد  َشبٌّ  وما أَْشبََهه. وأْجَوُده ما ُجِلَب ِمَن اليََمِن ، وهو الزَّ

ا  نـــــــــــَ نــــــــــــَ يـــــــــــح ّرَِ  بـــــــــــَ وحَم فـــــــــــُ ي يـــــــــــَ مــــــــــِّ َت عــــــــــَ يــــــــــح  َأاَل لــــــــــَ

  
ُزوجــــــــًا   ّم ممــــــــَح ي الســــــــــــــــــــــ  قــــــــَ بِّ ســــــــــــــــــــــُ اين  ِبشــــــــــــــــــــــَ (4)ميــــــــََ

 

  
 يََماني. (5) بَِشبِّ  ويروى

: َحَجر  الشَّبُّ  .«يََمانٍ  َشبِّ و فى ِحِديث أَْسَماَء أَنَّها َدَعْت بِِمْرَكنو»ويُوَجُد في بَْعِض النَُّسخ َداٌء َمْعُروٌف َوُهو َخَطأٌ.  َدَواٌءم. : الشَّبُّ  قيلو

اَج يُْدبَُغ بِِه.  الُجلُوُد. َمْعُروٌف يُْشبِه الزَّ

. وهو َشقُّ في أَْعلَى َجبَل ُجَهْينَة بَها ، ع باليََمن : َشبُّ و اَغانِيَّ  قَاله الصَّ

د أَوَرَده َعبد الغَنِّي. محمُد بُن ِهاَلِل ْبِن بِاللٍ و وَعْنه  (6)عن الَحاِرِث ْبِن أَبِي أُسامة  وأَْحَمُد بن القاِسم ثقَةٌ َعْن أَبِي قَُماَمة َجبَلَة بن ُمَحمَّ

بِّيُّون البَصري عن مسبح بن حاتِم ْبِن أَبي َذرَّ  ُمَحّمدِ  والَحَسُن ْبنُ  الُمعَافى ْبِن َزَكِريَّا الَجِريِرّي. ثُوَن. : الشَّ  ُمَحّدِ

 .َشابَّةٌ  أَي َشبَّةٌ  وامرأَة َشبٌّ  َحَكى ابُن األَْعَرابِّي : َرُجلٌ و

ً  لي* الرجلُ  أُِشبّ  من المجاز :و  و تَْحتَِسبَه. قاله أَبو َزْيد. وقال الَمْيَدانّي : أَْصلُه ِمن، إَذا َرفَْعَت َطْرفَك فََرأَْيتَهُ من َغْير أَْن تَْرُجوهَ أَ  إْشبَابا

 الغاَُلُم إَذا تََرْعَرع. قال الُهَذِليُّ : َشبَّ 

ىّت  ب  حـــــــــــــــَ ٍة  ُأشـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ َدل حـــــــــــــــح ا رَاٍم مبـــــــــــــــُ  هلـــــــــــــــََ

  
جــــــــم   يــــــــهــــــــّن كــــــــالســــــــــــــــــــــ  َواحــــــــِ ــــــــَ يــــــــٍ  نـ ٍض َوبــــــــِ بــــــــح ــــــــَ (7)نـ

 

  
مِّ  كُشبّ  ِلي أُتِيح ِلي َكَذا أُِشبَّ  ومن الَمَجاِز أَيضاً :  أَي في الَمْعنَيَْين. فِيهما أي َعلَى َما لَْم يَُسمَّ فَاِعلُه بالضَّ

نَان ، أَي ِمْن أَنْ  إلى ُدبَّ  ُشبَّ  من أَْعيَْيتنِي»في الَمثَل : و هما ويُنَوَّ  إلَى أَْن َدبَْبُت َعلَى العََصا. َشبَْبتُ  بَضّمِ

ُجل والَمْرأَة َكَما قِيل : َذِلك بَمْنِزلَِة االْسِم بإْدَخاِل ِمنْ  (8)يَْجعَل  نََهى النَّبِي َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه  َعلَْيِه وإن َكان في األصل فِعالً. يُقَاُل ذِلَك للرَّ

 قَاَل : إلَى ُدّبٍ. ُشبٍّ  َوَسلَّْم عن قِيَل وقَاَل. وَما َزال على ُخلُق َواِحٍد من

حـــــــــــت :  ٌت هلـــــــــــا َنصـــــــــــــــــــــــــَ ا ُأخـــــــــــح تح هلـــــــــــََ الـــــــــــَ  قـــــــــــَ

  
بِّ   م الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ؤاَد اهلـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــِ  ُردِّي فـــــــــــــــــــــــُ

  

تح : وملِ  الــــــــــــــَ د  ؟قــــــــــــــَ ت : أََذاَ  َوقــــــــــــــَ الــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

  
م   كـــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــِّ اعـــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــن  إىَل ُدبِّ  شـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 في د ب ب. وقد تَقَدَّم ما يَتَعَلَُّق بِهِ 

ي ابتداُؤها  الشَّبابِ  وُهَو في األَْصِل ِذْكُر أَيَّام التَّْشبِيبُ  من الَمَجاِز :و ُمْطلَقاً وإن لَْم يَُكن  (9)واللْهِو والغََزل َويَُكوُن في ابتداء القََصائد ، ُسّمِ

 .الشَّبَاب فِيه ذكرُ 

ْعر : تَْرقِيُق أَوله بِذْكر النَِّساِء وهو من تَْشبِيبُ  وفي لسان العرب :  بالَمرأَة : قَاَل فِيَها الغََزَل والنَِّسيَب. َشبَّبو ر وتأِريثِها.النَّا تَْشبِيبِ  الّشِ

 بَِها : يَْنُسُب بَِها. يَتََشبَّبُ و

 .«في ِشْعِرهِ بِلَْيلَى بِنِت الُجودّيِ  يَُشبِّبُ  أنَّه َكانَ »ْبِن أبِي بَْكر  (10)أَي بِِذْكِرِهن. وفي َحِديِث عْبِد الرحمن  النَِّسيُب بالنَِّساء : التَّْشبِيبُ و



1119 

 

 . قال األَْخفَش :َشبَابا وكان جريٌر أََرقَّ الناس .(11) التَّشبِيب أَي الشَّبابِ  وفي األساس في بَاب الَمَجاز : قَِصيدةٌ َحَسنة

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( اللسان : رُِفَض.2)
 نوعا وأجودها.( يف تذكرة األنطاكي : الشب كله ينقسم إىل ستة عشر 3)

 وراجض هامش املطبوعة املصرية يف هذا املوضض.« الشفاف األبي  الضارب إىل الصفرة الصلب الرزين ويسم  اليماين

 ( يف امكم واللسان : سق  السم بصيغة املبين للفاعر.4)
 .«بسب»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 تصحيف.« سامة»( عن اللباب ا وما االصر واملطبوعة الكويتية 6)
 يف القاموس : ُأِشّب له. (*)
 ( عن اللسان ا ورواية البيت ابالصر :7)

 حــــــــــــــــــىت أشـــــــــــــــــــــــــــــــب هلــــــــــــــــــا رامــــــــــــــــــي مبــــــــــــــــــجــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــة 

  
 نـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــض ومـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــن 

  

 كالسجم والسجم ضرب من الور  شبه النصا .

 ( يف الصحاح : ُ َعُر.8)
 .«ا هاقوله لي ابتدا ها لعله لي به ابتد»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
 تصحيف.« عبدالعزيز»( عن النهاية ا وابالصر 10)
 ( بعده يف األساس : قا  كثري11)
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ا َسِمع َحّسان ِشْعَر الَهاِتف»اْنتَهى. وفي َحِديث أّمِ َمعبد :  (1)قصيدتَه بِفاَُلنَةَ  َشبَّبو : قَِطيعَةٌ ِلَجِرير دوَن الشُّعََراء. الشَّبَابُ   َشبَّبَ  فَلَمَّ

 بالنَِّساِء في الّشْعِر. تَْشبِيبٍ  الُكتُب ، َوُهو االْبتَِداء بها واألَْخذُ فِيَها ولَْيَس من تَْشبِيب أَي ابتدأ في َجَوابِه ، من «يَُجاِوبه

بَابُ و  هيَّْجتُه. أَنَا أَي الفرس إذا أْشبَْبتُهو منه جميعاً. وَرْفُع اليَدْينِ  ي نََشاُط الفََرِس أَ  بالكسر : النَِّشاط الّشِ

َوابُ  ِمَشبُّ  ُربََّما قَالُوا : إنهو بالضم ، ومثله في التهذيب. ُمِشبُّ  الثوُر : أََسنَّ ، فهو أَشبّ و . وُضبِط في بَْعِض .. بَكْسِر الِميم ، وهَذا ُهَو الصَّ

. وناقَةٌ  النَُّسخ  . وقال أَساَمةُ الُهَذِلّي :أََشبَّت ، وقد ُمِشبَّة بَِضّمِ

ُدوَر  وا صـــــــــــــــــــــــــــــــــُ امـــــــــــــــــــُ اأَقـــــــــــــــــــَ اهتـــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــ   ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
اابَ   عـــــــــــــــــَ ُروَن الصـــــــــــــــــــــــــــــــِّ َتســـــــــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ َواِذَخ يـ ـــــــــــــــــَ  بـ

  
م : الُمِشبّ و أَي أَقَاُموا هِذه اإلبِل على القَْصِد.  وأنشد : .َشَوابَّ  في معنى شبائِبُ  َزْيٍد : نِْسَوةٌ . وقال أبُو َشَوابُّ  ونِْسَوةٌ  الَكبِيُر. األََسدُ  بالضَّ

بـــــــــــا  ئـــــــــــًا َذاهـــــــــــِ يـــــــــــح َ شـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــُ ح طـــــــــــح زًا يـــــــــــَ ائـــــــــــِ جـــــــــــَ  عـــــــــــَ

  
ا  بــــــــــَ ائــــــــــِ بــــــــــًا شــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح اِء شــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــ  َ اب ــــــــــِ  َلحضــــــــــــــــــــــــِ ح

  

 َشَبائَِبايـَُقلحَن ُكن ا َمر ة 

 مثل َضّرة وَضَراِئر. َشابَّة ال َجْمعُ  َشبَّة َجْمعُ  َشبَائِبُ  وقال األَْزَهِرّي :

َم. الرجُل إذا َشْبَشبَ  عن أَبي عمرو :و  تَمَّ

 واألُْنثَى َشْوَشبَة. القَْملُ  الشَّْوَشُب :و وَسيَأْتي. العَْقَرب من أَْسَماءِ  الشَّْوَشبُ  عن ابن األَْعَرابِّي :و

 َزْيد أَي َحبََّذا ، حكاه ثَْعلَب. َشبََّذاو

ان شبَّانو َواب  (2) لَقَُب َجْعفَِر بن حسن بِنَاًء على أَنَّ نُونَه أَْصِليّة وهو في ش ب ن ْكُرهُ َسيَأْتي ذِ  َكُرمَّ بن فَْرقَد ، هكذا في النسخ ، والصَّ

، َشْيٌخ لُمَخلد الباقرجّي ،  بُِشبَّان ْعَرفن ، يُ َجعفَر ْبن ِجْسِر ْبِن فَْرقَد البَْصِرّي ، سِمَع أَبَاه. وفَاتَه أَبُو َجْعفَر أْحَمُد ْبُن الُحَسْيِن البَْغَداِدّي الُمَؤذِّ 

د لَقَبُ  بِالفَتْح الشَّبَّانُ و هكذا َضبََطه الَحاِفظ.  َشبَّةُ و َرَوى عن النّجاد. العَطَّار ، َشبَّان بن َجْعفَر بن الُمْؤِمن ، ويُْعَرُف باْبنِ  َعْبِد اْلعَِزيِز ْبِن ُمَحمَّ

 َشْيٌخ ُكوفٌِي عن قَتَاَدة. بُن الُمْعتَِمر : َشبَابَةٌ و ِرَجال. أَْسَماءُ  كأَِميٍر : َشبِيبٌ و َكَكتَّانٍ  َشبَّابٌ و ،

ار ، م َشبابَةُ و ِحيَحْين. ْبُن َسوَّ  معروف من ِرَجاِل الصَّ

اهم أَبُو َحنِيفة ف نََزلُوا السََّراةَ أَو الطَّائِفَ  ْبِن َماِلك فَْهم بني : بْطٌن من َشبَابَةٌ و : قَْوٌم بالطَّائِف.  َشبَابَة ي ِكتَاِب النَّبات. وفي الصَّحاح : بَنُوَسمَّ

 وَغْيره. َشبَابة ء بُن الُمتََوكَّل َمْولَى اْبنِ قُْلُت : وِمْنُهم َهانِى

 ِمْن أَْهِل الطَّائِِف. (3) َشبَابَةَ  . نِْسبَةً إلَىالشَّبَابِي أَْحلَى ِمَن العََسلِ  َشبَابِي َكاَن َعْصرُ »ومن َسَجعَات األََساس : 

 العُْصفُِرّي َحدَّث َعِن الُحِسيِن العَطَّار الَمِصيِصّي وغيره. َكَسحاٍب : لقُب َخِليفَةَ ْبِن الَخيَّاط الَحافِظِ  َشبَابٌ و

ٍث العَْدَواِنيّ  َشبَاب منهم الَحاِرُث ْبنُ  : َجَماَعةً  َشبَابٍ  اْبنُ و د َشبُّوبَةُ و الشَّاعر. َجدُّ ِذي اإلْصبَع ُحْرثَان بن ُمَحّرِ بن  (4) : اسم َجَماَعة. وُمَحمَّ

ِحيح َعن الَجامع َراِوي نِْسبَة إلى الَجّدِ ، وهو َشبُّوبَة الشَّبُّوبيّ  عمر بن د ْبِن َمَطر  الصَّ وعنه َسِعيد ْبِن أَبِي َسِعيد  الفَرْبِرّي ، (5)اإلَمام ُمَحمَّ

وفِّي وَغْيره.  الصُّ

د ْبنوفَاتَه عبد  ث ، الشَّبِيبيّ  وُمعَلَّى ْبُن َسعيد من ُشيُوخ ابن السَّْمعَانّي. َشبُّوبَة الشَّبُّوبِيّ  الَخالق ْبُن أَبِي القَاِسم ْبِن ُمَحمَّ وهو َراوي  : ُمَحّدِ

 حكاية الِهْميان.

َواب في الثَّاِء الُمثَلَّثَة  ُشبَْيبٌ  قُْلُت : وهو َخَطأُ ، والصواب كُزبَْيٍر ْبُن الَحَكم ْبِن مينَاَء ، فَْرٌد. ُشبْيبو آخره ثاُء ُمثَلَّثَة ، وقد َذَكَره على الصَّ

دة َكما َوِهم كيف يَُكوُن فَْرداً فاْعِرْف َذِلَك.  كما َسيَأْتِي. ولَْيَت ِشْعِري إَذا كان بِالُمَوحَّ

 وقد تَقَدَّم ، فهو تكرار َمَع َما قَْبلَه. ع ، باليمن بال الم : َشبُّ و
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__________________ 
 يف غـــــــــــــــري ابـــــــــــــــن لـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــبـــــــــــــــتإذا 

  
ُروض قصــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــدة بــــــــــــــــغــــــــــــــــ     الشــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــابعــــــــــــــــَ

  

 ( بعده يف األساس : قا  عمر بن أيب ربيعة :1)
 فـــــــــــبـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــك أهـــــــــــذي مـــــــــــا حـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــُت صـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــابـــــــــــًة 

  
ــــــــــــــــــُب األشـــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاراو   ــــــــــــــــــاة أشـــــــــــــــــــــــــــــــب  هبــــــــــــــــــا ا ــــــــــــــــــي

  

ر»( يف القاموس : 2)  ويف نسخة  نية : حسن.« ِجسح
 ومثله يف اللسان« قوله إىل شبابة الذي يف األساس إىل بين شبابة»املصرية : ( هبامش املطبوعة 3)
 ( يف اللباب : َأمحد.4)
 ( اللباب :  مد بحن يوسف الفربري.5)
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ْبيَان َعلَى الِكبَار»في َحِديث ُشَرْيح :  َما َجاءَ  * ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  وكِبَر منهم إذا بَلََغ. َشبَّ  أَي يُْستَْشَهُد من «يُستشبُّون تَُجوُز شَهاَدةُ الّصِ

بَا وأَدَّْوها في الِكبَِر َجاَز. لُوَها في الّصِ  كأَنَّه يَقُوُل : إَذا تََحمَّ

ة : َمْشبُوبٌ  ومن الَمَجاِز : َرُجلٌ  مَّ  : َجِميٌل َحَسُن الَوْجه َكأَنَّه أَوقَِد. قَال ذُو الرُّ

 إذا اأَلرحوَُع 
َ
وبُ امل بــــــــــُ ه  شــــــــــــــــــــــــح بَنــــــــــ  حــــــــــَ  كــــــــــَ  َأضــــــــــــــــــــــــح

  
ه الســــــــــــــــــــــــرُي َأمحــــــــــحَ ُ   نــــــــــ  ا مــــــــــَ ِر ممــــــــــِ   عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــر حــــــــــح

  
اج :  وقال العَجَّ

ُبوبٍ ِمنح قـَُريحٍش ُكر  و   َأَغر   َمشح
 : إَذا َكاَن َذِكيَّ الفَُؤاِد َشْهماً. َمْشبُوبٌ  ورجل

َهَرةُ والُمْشتَِري لُحْسنِهما وإْشَراقهما ، أَْنَشد ثَْعلَب : الَمْشبُوبَتَان ومن المجاز : َطلَعَت َهَرتَان ، وهما الزُّ  : الزُّ

ا و  بحهتـــــــــــــــَُ َواح اإلرَاِن َنســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ٍ  كـــــــــــــــبل ـــــــــــــــح ن  عـــــــــــــــَ

  
يـــــــــــَر   ِ إَذا قـــــــــــِ اح تـــــــــــَ وبــــــــــــَ بـــــــــــُ ا لـــــــــــلـــــــــــَمشــــــــــــــــــــــــح ا  ـــــــــــَُ   ـــــــــــَُ

  
ْهِر األَْلَوان ،  (1) «الَمَشابِيب ى األَْقيَاِل العَبَاِهلَة واألَْرَواعِ إلَ »وفي ِكتَابِه َصلََّى هللاُ َعلَْيهَ َوآِلِه َوَسلَّْم ِلَوائِل ْبن ُحْجر :  ُءوِس الزُّ أَي السَّاَدة الرُّ

يَقُول : «. َعلَى أَْسُوقِِكم في البَْول اْستَِشبُّوا»وفي َحِديِث ُسَراقَة :  .(2)، كأَنََّما أُوقَِدْت أَْلَوانُهم بِالنَّاِر  َمْشبُوبٌ  الِحَساِن الَمنَاِظر ، َواِحُدُهم

وا بَِجَميع أَْبَدانِكم وتَْدنوا منها. ُهَو ِمنْ  الفََرُس إَِذا َرفَع يََدْيِه َجميعاً من  َشبَّ  استَْوفُِزوا َعلَْيَها ، وال تُِسفُّوا من األَرض ، أَي وال تَْستَِقرُّ

 األرِض.

 ُمَحدَُّدها َكأَنَّها تَْلتَِهب لِحدَّتِها. األَظافِر : (3) بُمَشبَّ  وفي األساس ، ِمَن الَمَجاِز : وُهوَ 

. وكغَُراب أَبو الشَّبَّاب وعبُد هللِا ْبنُ  ه أُمُّ  ُشبَاب َخِديُج بُن سالمة َعقَبِّي ، وابنه ُشباب ، كَكتَّان : َصَحابِيُّ لََها  ُشبَاب ُوِلد لَْيلَة العَقَبَة ، وأُمُّ

ٌث أَْخبَاِريُّ َمْشُهور. َشبَّة ْبنُ  (4) ُصْحبَةٌ أَْيضاً. وُعَمرُ   أَيضاً : بَْطٌن ِمْن قَْيٍس. َشبَابَةُ و ْبِن ُعبَْيَدةَ النُّميرّي : ُمَحّدِ

ً  فَِرحَ  ِمثْلُ  َشِجبو يَْشُجب َكنََصر َشَجبَ  : [شجب] ً و يَْشَجب ُشُجوبا لنَّْشِر الُمَرتَّب َكَما كفَِرح ، َوُهَما َعلى اللَّّفِ وا َشِجبٌ و َشاِجبٌ  ، فَُهوَ  َشَجبا

ً  الرجلُ  َشَجبَ  ُهَو َظاِهر فال تَْخِليَط في َكاَلِم الُمَؤلِّف كما َزَعَمه َشْيُخنَا. قال أَبو ُعبَيد :  في ِدين أَْو ُدْنيا. َهلَكو إَذا َعِطب يَْشُجب ُشُجوبا

ً  وفي لُغٍَة : .. وهو أَْجَوُد َشِجَب يَْشَجب َشَجبا ً  ءُ الشي َشَجبو اللُّغَتَْين ، قَالَه الِكَسائِيُّ ً و يَْشُجب َشْجبا  َذَهَب. ُشُجبا

 ، قاله ابن ُشَمْيل. وقَاَل الُكَمْيُت : ُشُجوبٌ  َجْمعَه الَحاَجةُ والَهمُّ  : (5)ِمَن اإلْنَسان  الشَّْجبُ و

مـــــــــــا  َك الـــــــــــطـــــــــــويـــــــــــَر كـــــــــــَ لـــــــــــَ يــــــــــــح ك َذا لـــــــــــَ لـــــــــــَ يــــــــــــح  لـــــــــــَ

  
ه   لـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــَح غـــــــــــــــُ ِي ربح ـــــــــــــــَ اجَل ت بُ عـــــــــــــــَ جـــــــــــــــِ  الشـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ّي ألَُساَمةَ بِن الَحاِرث الُهَذِلّي : (6). قَال أَبُو ِوعاٍس ُشُجوبٌ  َجْمعُه َعُموٌد ِمن ُعُمد البَْيتِ  : الشَّْجبُ و َماَح ، ونََسبَه ابُن بَّرِ  الُهَذِلّي يَِصُف الّرِ

ا يـــــــــــــٍر كـــــــــــــَبن  رِمـــــــــــــَ اُء غـــــــــــــِ بـــــــــــــَ هـــــــــــــم َقصـــــــــــــــــــــــــــح  حـــــــــــــَ

  
وبِ   نــــــــــــــــُ اٍ  َأوح جــــــــــــــــَ ُز مــــــــــــــــن ِشــــــــــــــــََ زحهــــــــــــــــَ  هتــــــــــــــــََ

  

رِيـــــــــــــــب  نح قـــــــــــــــَ ة مـــــــــــــــِ َدانـــــــــــــــَ  يســـــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــوَن اهلـــــــــــــــِ

  
اٌم  و   يـــــــــــــَ عـــــــــــــًا قـــــــــــــِ ن  مـــــــــــــَ وبِ هـــــــــــــُ جـــــــــــــُ الشـــــــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــَ

  
ك فِيِه َحصًى. : الشَّْجبُ و كُ وِعبَاَرةُ ِلَساِن العََرِب : ِسقَاٌء يَابٌِس يُْجعَُل فِيِه َحصًى ثم يُ  ِسقَاٌء يَابٌِس يُحرَّ :  َشاِجبٌ  وِسقَاءٌ  تُْذَعُر بَذِلك اإِلبِْل. َحرَّ

اِجُز :  يَابٌِس. قال الرَّ

يب  ائــــــــــِ تح رَكــــــــــَ اَوقــــــــــَ مــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــح  لــــــــــو َأن ســــــــــــــــــــــــَ

  
نٍّ و   نح مــــــــــاِء شــــــــــــــــــــــــَ رِبــــــــــت مــــــــــِ بشــــــــــــــــــــــــَ اجــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــَ
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 ، قَاَل : فَقَاَم النبيُّ َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم إلى عنهاهللارضيأَنَّهُ بَاَت ِعْنَد َخالَتِه َمْيُمونَةَ » عنهماهللارضيوفي َحِديِث اْبِن َعبّاٍس 

__________________ 
 ( يف النهاية : ويرو  األشّباء مجض شبيب فعير مبعىن مفعو .1)
يحر يكون ملكاً عل  قومه وخمالفه و جره. والعباهلة الذين أقروا عل   ( قا  أبو عبيدة : األقيا  ملو  ابليمن دون امللك2) األعظم واحدهم قـَ

 ملكهم ال يزالون عنه.
 وفيه : قا  :« مشبوب»( األساس 3)

 صــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــب الـــــــــــــبـــــــــــــديـــــــــــــهـــــــــــــة مشــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــوٌب أ ـــــــــــــافـــــــــــــره 

  
 مــــــــــــــــــوائــــــــــــــــــب أهــــــــــــــــــرُت الشـــــــــــــــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــاسُ  

  

 تصحيف.« عمرو»( ابألصر 4)
 جُته و ّه.( يف اللسان : وَشَجُب اإلنسان : حا5)
 ( صوابه أبو رعاس بفتح الراء والعا مشددة.6)
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جحبٍ  َها  شــــَ َطب  ِمنـح بَ  (1)فاصــــح َاَء وتـََوضــــ 
جحبُ  «امل ُكوِن : الشــــ  َل  وبَِلَي  ابلســــ  َقاُء الذي أخح ّناً ا وهو من (2)الســــِّ اَر شــــَ  وصــــَ

 اهلاََلِ . : الش جحبِ 
وُجِعَل فِيه  الشَّْجبِ  وأَْخلََق قال : وُربََّما قُِطَع فَمُ  (3)من األََساقِي : ما اْستََشنَّ  الشَّْجبُ  أَْعَرابِيّاً ِمْن بَنِي ُسلَْيم يَقُوُل :قال األَْزَهِرّي : وَسِمْعُت 

َطُب. وفي َحِديِث َجابًِر :  د ِلَرُسوِل هللِا َصلََّى هللاُ َعلَْيهِ »الرُّ  أبُو قَبِيلة : الشَّْجبو «.أَشجابِه  َوآِلِه َوَسلَّْم الَماَء فيَكاَن َرُجٌل من األَْنَصاِر يُبَّرِ

 ْغِربِّي. وقَاَل األَْخَطُل :ِمْن َكْلب ، وهو َعْوُف بُن َعْبدُوّدِ ْبِن َعْوِف ْبِن ِكنَانَة ، َكَذا فِي ِكتَاِب اإلينَاِس لْلَوِزيِر أَبِي القَاِسم المَ 

اِب وايَ و  قـــــــــَ ِد الـــــــــعـــــــــُ نح جنـــــــــَح ن  عـــــــــَ َرتح اي مـــــــــَ   ســـــــــــــــــــــــَ

  
يِن   ـــــَ ـــــُ  عـــــن عـــــــذراَء َداِر ب ي ـــــعـــــِ ا ال نـــــــَ ـــــِ بِ ب جـــــــح  الشـــــــــــــــــــ 

  
ََّخذُ أَْسفَلُه َدْلواً. : الشَّْجبُ و الطَِّويُل. : الشَّْجبُ و يَِّدةِ َعائَِشةَ  ِسقَاُء يُْقَطُع نِْصفُه فيُت  بِئرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فاْستَقَْوا»:  عنهاهللارضيوقَْد َوَرَد في َحِديِث السَّ

 وفسر بما ذكره المؤلف. «ُشُجبٍ  ثاَلثَةَ 

 والَهّم ، واألَْعَرُف فيه النون ، كما سيأْتي. بالتحريك : الُحْزن الشََّجبُ و

 َمَرض أَو قِتَاٍل. اإلنساَن من العَنَُت يُِصيبُ  : الشََّجبُ و

اِعي َدْلَوه التي بضمتين : الَخَشبَاُت الثاََلثُ  الشُُّجبُ و  وسقاَءه. يُعَلِّق عليها الرَّ

َجابُ و بالَكْسِر. وتََرك َضْبَطه لُشْهَرتِه.  كالِمْشَجبِ  َكُكتٍُب. ُشُجبٌ  وتُْنَشُر. والَجْمعُ  عليها الثِّيَابُ  *َمْنُصوبَةٌ توضع ُمَوثَّقَةٌ  كِكتَاب : َخَشبَاتٌ  الّشِ

ُج بَْين قَوائِمها وتُوَضُع َعلَْيَها الثِّيَاُب ، وقد تُعَلَّق َعلَْيَها ُرؤُ  (4)، َوُهو ِعيَداٌن تَُضمُّ  «الِمْشَجب وثَْوبُه على»وفي َحِديِث َجابٍِر :  ُسها ويُفَرَّ

 األَْسِقيَةُ لتَْبِريِد الَماِء. َكَذا فِي النَِّهايَِة.

وَن الِقْربَةَ  َحِقيقَة ، ثم اتََّسعُوا  الِمْشَجب العُوُد الَِّذي تُعَلَّق فِيِه هو، وكانوا ال يُْمِسُكون الِقْربَةَ إالَّ ُمعَلَّقَة ، ف َشْجبَاءَ  وقال َشْيُخنَا : وَكانُوا يَُسمُّ

ْوا ما تُعَلَّق فيه الثِّيَابُ  ً  فََسمَّ ْوض. مْشجبا  تَْشبِيهاً بِِه ، قاله السَُّهْيلّي في الرَّ

ً و  لَهُ  فََشِجب األَْمرُ  أْشَجبَهو َشغَلَه. : َشَجبَهو َحَزنه. أْيضاً : َشَجبَهو هللاُ. َشَجبَه يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى ، يُقَاُل : َمالَه أَْهلََكه أَي شَجبَه يَْشُجبُه َشْجبا

 ً ً  األَْمرُ  أَْشَجبَك : َحِزَن. وقد َشَجبا عن َحاَجتِي أي تَْجِذبُنِي َعْنَها. ومنه  لَتَْشُجبُنِي يُقَاُل : إنَّكَ  قال األَصمعّي : َجَذبَه. : َشَجبَهو .فََشِجْبَت َشَجبا

فأََصابَه فأَبَاَن بَْعَض قَوائِِمه فَلَْم يَْستَِطع  بالسَّْهم أَو َغْيِره الظَّْبَي : َرَماه َشَجبَ و َجَذبَه. الفَاِرُس : َشَجبَهو اللَِّجاَم أَي يَْجِذبُه. يَْشُجب يُقَاُل : فََرسٌ 

 أَن يَْبَرح.

َدَخل  إَذا تََشاجبو َشَجب ء بَْعِضه في بَْعض ، وِمْنهُ : تََداُخُل الشي الشَّْجبُ  َعن اْبِن ُدَرْيٍد :و وِمثْلُه في النَِّهاية. اْختَلَطَ   إذااألَْمرُ  تََشاَجبَ و

 بَْعُضه في بَْعض.

ٌ  يُقَاُل :و  َهّمِ قَلبَُها ُمتَعَلٌِّق به. على فَعُول : ذاتُ  َشُجوبٌ  امرأَة

بَ و َن. إَذا الرُجلُ  تََشجَّ اُج : تََحزَّ  قال العَجَّ

ااًن ملــــــــــــــن  جــــــــــــــَ رحَن َأشـــــــــــــــــــــــــــح اذَكــــــــــــــ  بــــــــــــــَ جــــــــــــــ   َتشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
او   ــــــــــــَ ب جــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــَ ن تـ مــــــــــــَ ــــــــــــِ ااًب ل جــــــــــــَ ن َأعــــــــــــح جــــــــــــح  هــــــــــــِ

  
 ْبُن يَْعُرَب ْبِن قَْحطان. يَْشُجبُ  حيٌّ ، وهو كيَْنُصر : يَْشُجبُ و

َجابُ و َداُد يُقَاُل : الّشِ  أَي َسدَّهُ بِِسَداٍد. َشَجبَه بِِشَجابٍ  كِكتَاٍب : الّسِ

 بِاَل اَلم : َمْوِضٌع في ِديَار بَْكر ، قاله البَْكِرّي. َشاِجبٌ وَ 

 ، كذا في الَمَراصِد والتَّْكِملَة. (6)ُمَحّرَكةً  واٍد بالعََرَمة وقِيل :

 والعََرَمةُ : أَْرُض ُصْلبَةٌ إلى َجْنِب الدَّْهنَاِء.

ِم : الشَّاِجبُ  أَي ُهوَ و  وَغانٌِم وَساِلٌم. َشاجبٌ  : (8)النَّاُس ثاََلثَةٌ »وفي الَحديث :  : الِمْكثَاُر. (7) ذَّاءُ الهَ  بالالَّ
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__________________ 
 ( يف النهاية : منه.1)
 .«وأبل »( عن النهاية : وابألصر 2)
 ( اللسان : تشّنن.3)
 عن القاموس : يُوَضُض. (*)
 ُيَضم.( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان 4)
 ابلباء ا واألشجان واألشجاب مبعىن واحد.« أشجاب»( يف الديوان 5)
 ( هذا قو  أيب عبيدة ا ورواه أبو عمرو شاحب اب اء املهملة من قوهلم رجر شاحب أي حنير هزير. قا  األعش .6)
 مــــــــــنــــــــــا ابــــــــــن عــــــــــمــــــــــرو يــــــــــوم أســــــــــــــــــــــــفــــــــــر شــــــــــــــــــــــــاجــــــــــب و 

  
 يــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــد وأهلــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــرباهتــــــــــــــــــــا 

  

اء.( يف القاموس : 7)  اهلد 
 ... ( يف غريب اهلروي : ويف حديث ا سن : اجملال  ثالثة :8)
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اِجبُ  ِعُا َعَل  الظُلحِم ا والَغامِنُ : ال ِذي يـََتَكل م ابخَلريحِ وأَيحُمُر ِبِه : الذي يـََتَكل م ابلر ِدي فالشـــــــ 
ُ
ِء ا وِقيَر : الن اِطَ  ابخلََنا ا امل

 ُم ا والس املُ : الس اِكُت.ويـَنـحَه  َعِن املنكر فيغحنَ 
 : الهاِلُك اآلثُِم. الشَّاِجبُ  وفي التهذيب ، قَاَل أَبُو ُعبَْيد :

ُع من ِغْربَان البَْين ، يقال ِمَن الِغْربَان : الشَِّديُد النَِّعيق ، الشَّاِجبُ و ً يَْشُجُب َشِجي الغَُرابُ  َشَجبَ  بالُمَهَملَة والُمْعَجمة ، الَِّذي يَتَفَجَّ : نَعََق  (1) با

 .َشاِجٌب يَْشُجبُ  بالبَْين. وُغَرابٌ 

ً و يَْشَحب كَجمع ونََصَر وَكُرم وُعِني وِجْسُمه لَْونُه بالَحاِء الُمْهَملَةِ  شحب : [شحب] ل  ُشُحوبَةً و يَْشُحُب ُشُحوبا األَِخيُر من الثَّاِلِث ، وعلى األَوَّ

ولى ، َحَكاَها الَجْوَهِرّي ، واْبُن القَطَّاعِ اْقتَصر ِعيَاٌض في الَمَشاِرق ، واْبُن ِجنِّي في َشْرحِ ِديَواِن الُمتَنَبِّي َوُهَو الِقيَاُس والثَّانِيَةُ أَْشَهُر ِمن األُ 

اُء ، ونَقَلََها الَجْوَهِرّي واْبُن القَطَّاع واْبُن القُ ، واْبُن ِسيَده ، واْبُن ِجنّي تَبَعاً ألَ  وِطيّة واْبُن بِي العَبَّاس ثَْعلَب في الفَِصيح ، والثَّاِلثَةُ َحَكاَها الفَرَّ

ّكيت في إْصالح الَمْنِطق وأَبُو َحاتِم وَصاِحُب الَواِعي ، وأَْنَكَرها أَبُو َزْيد وتَ  ابِعَةُ َحَكاَها ِسيَده وابُن ِجنِّي واْبُن الّسِ بِعَه القَاضي ِعيَاض ، والرَّ

اَغانِّي في التَّ  ابِعَة أَْيضاً الصَّ َحاح ولَم يُقَيِّد َسبََب  تَغَيَّر ْكِملَة : إَذااْبُن ِسيَده وأَْغفَلََها الَجَماِهيُر ، َكَذا َحقَّقَه َشْيُخنَا. قُْلُت : َوَحَكى الرَّ َكَذا في الصَّ

التَّْغيِير 
 ِمثْلُه ألَبِي َحاتِم في تَْقِويم الُمْفسد ، وأَْنَشَد ِللنَِّمّرِ ابِن تَْولب :، و (2)

ا و  يـــــــــهـــــــــَ ِم رَاعـــــــــِ وبٌ يف ِجســـــــــــــــــــــــح حـــــــــُ ه   شـــــــــــــــــــــــُ بَنـــــــــ   كـــــــــَ

  
َز ُ   هــــــــــح ــــــــــُ م يـ عــــــــــح ــــــــــطــــــــــ  ة ال ــــــــــ  ل ــــــــــِ نح ق ا مــــــــــِ زَاٌ  َومــــــــــَ  هــــــــــُ

  
 ِمْن ُهَزالٍ  رُهَو الُهَزاُل بِعَْينِه ، وَجْعلَه في األََساس ِمْن لُغَِة بَنِي ِكاَلب. وِمْنُهم َمْن قَيَّد السَّبََب فَقَاَل : إَذا تَغَيَّ  الشُُّحوبُ  وقال َصاِحُب الَواِعي :

:  الشَّاِحبُ و ْسِمي ِطاَلُب النَّاِزَحاِت ِمن اْلُهُمومِ وَسلَّ جِ  َشَحْبتُ  قد (3)أَو َمَرٍض أَو َجَزع أَو ُجْهٍد. قَاَل لَبِيد : رأَتْنِي  أو ُجوعٍ أَْو َسفَرٍ  أَو َعَملِ 

 السَّْيُف يَتَغَيَّر لَْونُه بَِما يَبَِس َعلَْيِه من الدَِّم.

ا :  قَاَل تَأَبَّطَّ َشرًّ

جِي و  امــــــــــــَ ر هــــــــــــَ مــــــــــــح يِن أُرحِوي مــــــــــــن اخلــــــــــــَ ــــــــــــ  ن ــــــــــــكــــــــــــِ  ل

  
اَل و  

َ
و املـــــــ بِ أَنحضـــــــــــــــــــــُ احـــــــِ رِ  اِبلشـــــــــــــــــــــ  لحشـــــــــــــــــــــِ َتشـــــــــــــــــــــَ

ُ
 املـــــــ

  
 الُمتََشْلِشُل : الَِّذي يَتََشْلَشُل بالدَّم. وأَْنُضو : أَْنِزُع وأَْكِشُف.

 : الَمْهُزوُل. قَاَل : الشَّاِحبُ و

َو و  ىَت َوهــــــــح اَ  الــــــــفــــــــَ َ
ُض املــــــــ مــــــــَ بٌ قــــــــد  ــــــــَح احــــــــِ  شــــــــــــــــــــــَ

  
او   َدحــــــــَ نــــــــح لــــــــَ ــــــــَ ــــــــبـ َا ال مــــــــِ رُِ  املــــــــوُت الســــــــــــــــــــــِّ دح  قــــــــد يــــــــُ

  
ِلعَاِرض من َمَرٍض أَو  (4) [والجسم]: الُمتَغَيِّر اللَّْوِن  الشَّاِحبُ و .«َشاِحب (4) [أْشعَثَ ]ْليَْنُظر إلَى َمْن َسّره أَْن يَْنُظر إلّي فَ »وفي الَحِديِث : 

ً  َرآنِي َرُسوُل هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّمْ »َحِديث اْبِن األَْكَوع  َسفٍَر ونَْحِوِهما. وِمْنهُ  ً  َشاِحبا يَْلقَى َشْيَطاُن »َمْسعُود :  وَحِديُث اْبنِ  «َشاِكيا

ً  الكافِِر َشْيَطاَن الُمْؤِمن ً  ال تَْلقَى الُمْوِمَن إالَّ »، وَحِديث الَحَسن :  «شاِحبا  من آثَار الَخْوِف وقِلَّة الَمأَْكِل والتَنَعُِّم. الشُُّحوبَ  ألَنَّ  «َشاِحبا

ً  (5)يَْشَحبَُها  األَْرض َكَمنَع َوْجهَ  َشَحبَ و  أَو َغْيِرَها ، يََمانِية ، نَقَلَه اْبُن ُدَرْيِد. بِمْسَحاةٍ  (6) قََشَرَها : َشْحبا

ةَ ، في نَْهٍد ، َشْحبُ  قال شيُخنَا : بَِقي َعلَْيهِ  بُن َغاِلب في الُهون ، ذكرهما الوزير واألمير وغيرهما ، وأغفلهما المصنف مع  َشْحبُ و ْبُن ُمرَّ

ة ْبنِ ُشْهَرتِهما. قُْلُت : ومِ  ل قَْيُس ْبُن ِرفَاَعة ْبِن َعْبِد نُْهم بن ُمرَّ  ، َشاِعٌر فَاِرٌس. َشْحب ْن َولَِد األَوَّ

ْرع من اللَّبَنِ  بالفتح الشَّْخبُ  : [شخب]  الَمْصَدُر َوُهَو الدَُّم. بالفَتْحِ  الشَّْخبُ و إَذا اْحتُِلَب. ويَُضمُّ : َما َخَرج من الضَّ

 .(7)على نَِقيل َصيد  ِحْصٌن باليََمن بالتَّْحِريك : َشَخبٌ و

َخابُ و  يََمانِية. ِككتَاب : اللَّبَُن إذا احتُِلَب ، الّشِ

__________________ 
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 ... ويرو  : الناس ثالثة أثالث
 ( عن اللسان ا وابألصر : شجباً.1)
ُحُب ابلضم « التغرّي »( يف اللسان : 2)  ُشُحوابً إذا تغرّي.وعبارة الصحاح : َشَحَب جسمه َيشح
 .«رآين»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( زايدة عن النهاية.4)
 ( اللسان : يشحبه.5)
 ( اللسان : قشره.6)
 .«نقير حيد»( عن معجم البلدان ا وابألصر 7)
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ّمِ : الدُّْفعَةُ ِمْنه : الشُّْخبَةُ و  َكِكتَاٍب. ِشَخابٌ  ج ْبتُه.اللَّبََن : َحلَ  َشَخْبتُ و اللِّقَاح َشَخْبتُ  تَقُوُل : بالضَّ

ّمِ ِمَن اللَّبَن : الشُّْخبُ  ْرعِ إلى اإلنَاِء ُمتَصالً  ِحيَن يُْحلَب ما اْمتَدَّ ِمْنه بالضَّ ً  اللَّبن شخبو بَْيَن اإِلنَاِء والطُّْبيِ. من الضَّ  يَشَخبُه كمنع ونََصرَ  َشْخبا

ً و  ْوُت اللَّبَن ِعْنَد الَحلَب. قال الُكَمْيُت :: صَ  الشَّْخبُ  . وقيليَْشُخبُه فاْنَشَخَب اْنِشَخابا

هـــــــا وَ  ـــــــعـــــــُ ي جـــــــِ اِة ضـــــــــــــــــــــَ تـــــــَ ـــــــفـــــــَ ِن ال َوَح يف ِحضـــــــــــــــــــــح  َوحـــــــح

  
يـــــــِت و   الــــــِ قـــــــَ َ

د املــــــ كـــــــح ُك يف الــــــنــــــ  بملَح يـــــــَ خـــــــَ (1)َمشــــــــــــــــــــح
 

  
ةً ويُْخِطى« في األَْرِض  ُشْخبٌ و في اإِلنَاءِ  ُشُخبٌ »وفي الَمثَل :  َمْخَشِرّي في الُمْستَْقَصى وُكلُّ َما َساَل فَقَدأَي يُِصيُب َمرَّ  ء أُْخَرى. َذَكَره الزَّ

 .«فِيه ِميَزابَاِن ِمن الَجنَّة يَْشُخب». وفي حديِث الَحْوض : َشَخب

 قََطعَها فََسالَت. أَْوَداَجه َدماً : َشَخبو َدماً كأَنََّها تَْحلُبُه. (2) تَْشخب أَْوَداُجه ومن الَمَجاز :

تِه األُْشُخوبُ   .(3)األَحاِليل  ألُْشُخوبُ  أَي اللَّبن. يُقَاُل : إنَّها : َصْوُت ِدرَّ

 َدُمه. فَاْنَشَخب : قُِطعَ  َشِخيبٌ  َوَدجٌ وَ 

 قال األَْخَطُل :

ٍة  ابــــــــــــَ بــــــــــــَ َذاِت صــــــــــــــــــــــــــُ ُه بــــــــــــِ اَلُ  لــــــــــــَ اَد الــــــــــــقــــــــــــِ  جــــــــــــَ

  
ر   ثــــــــــــــح رَاَء مــــــــــــــِ ةِ محــــــــــــــَح يــــــــــــــبــــــــــــــَ خــــــــــــــِ َداجِ  شــــــــــــــــــــــــــــَ  اأَلوح

  
ً  يَْشُخبُ  يُْبعَُث الشَِّهيُد يَْوَم الِقيَاَمة وُجْرُحه»َدماً أَي تَْنفَِجر. وِفي الَحِديِث :  تَْنَشِخبُ  وُعُروقُه وانفجر َسالَ  ِعْرقُه َدماً : اْنَشَخبَ و  .«َدما

فأََخَذ َمَشاقَِص »الَحاِلب ِعْند ُكّلِ َغْمَزةٍ وَعْصَرةٍ ِلَضْرعِ الشَّاةِ. َوفِي الَحِديث : ما َخَرَج من تَْحِت يَِد  : الشَّْخبِ  : السَّياََلُن. وأَْصلُ  الشَّْخبُ 

 .«يََداهُ َحتَّى َمات فََشَخبَت فَقََطع بََراِجَمه

ً  في األْرض يَْشُخب فِي الفَائِِق : َمرَّ وَ  ْنَخابُ و الشُّْنُخوبُ و الشُّْنُخوبَةُ و ل.فْرُع الَكاهِ  : الشُّْنُخوبُ و أَي َجَرى َجْرياً َسِريعاً. َشَخبَانا رأُْس  : الّشِ

 . وقال الجوهريّ َشْنَخب الِجبَال : ُرُؤُسها ، َوَذَكَره اْبُن َمْنُظور في َشنَاِخيبٌ و .َشنَاِخيبُ  (4) ُشْنُخوبَة أَي ج وأَْعاَله ، النُّوُن َزائَِدة الَجبَل

م هللاُ َوْجَهه  بَشنَاِخي َواِحدُ  الشُّْنُخوبُ و الشُّْنُخوبَةُ  مِّ  الشَّنَاِخيب َذَواتُ »الِجبَاِل ، َوِهي ُرُؤوُسها. وفي َحِديث علّيِ كرَّ  .«الصُّ

 وَسيَأْتِي ُهنَاك ما يَتَعَلَّق بِه.« َشْنَخبَ »ِهَي ُرُؤُس الِجبَال العَاِليَة ، والنُوُن َزائَِدةٌ ، وقد أََعاَده الُمَؤلِّف في 

ً  ُدَوْيبَةٌ مخفقة أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وقال اْبُن ُدَرْيد : ِهيَ  كقُْنفُذٍ  الشُّْخُدب : [شخدب] اَغانِّي. األَْرِض  *ِمن أَْحنَاِش  وتُرَوى بالتشديد أَيضا  نَقَلَه الصَّ

اِء. وقال ا كَجْعفَرٍ  الشَّْخَربُ  [شخرب]  وِمْنهم َمْن َضبََطه كقُْنفٍُذ. .«بالّزاي»ْبُن ُدَرْيد : الشَّْخَزب أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، َوُهَو هَكَذا في النَُّسخ بالرَّ

حاً َمْضبُوطاً. ُعاَلبٍِط : الغَِليُظ الشَِّديُد ، ِمثْلُ  الشَُّخاِربُ و ايِ ُمَصحَّ  هكذا هو في التْكِملَة بالزَّ

ين وفَتْحِ الَخاِء الُمعَ  الَمْشَخلَبَةُ  [شخلب] م واْلبَاِء وآِخُره َهاٌء ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. قَاَل اللَّْيُث : ِهيَ بفَتْحِ الِميِم وُسُكوِن الّشِ َكِلَمةٌ  َجَمتَْين والالَّ

 أَي اْستَْعَملََها الِعَراقِيُّون فِي ِلسانهم. قَال الُمتَنَبِّي : ِعَراقِيَّة

ة  كــــــــَ ــــــــِ ال ــــــــَك الشــــــــــــــــــــــمــــــــَ  حــــــــَ رِي ــــــــُ ٍه ي اُض َوجــــــــح ــــــــَ ي ــــــــَ  بـ

  
رِيــــــــــــك و   ٍة يــــــــــــُ فــــــــــــح اُدر  لــــــــــــُ بــــــــــــَ لــــــــــــَ َر خَمحشــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــد 

  
يَوان : ُهَو َخَرٌز ولَْيَست بِعََربِيَّة ول َخرٌز بِيٌض يُشاِكل اللُّْؤلُؤَ  وهي كنَّه يَْخُرُج من البَْحِر ، َوُهَو أَقَلُّ قِيَمةً. وقَال الَواِحِديُّ في َشْرِح الّدِ

لُغَتَان للنَّبَِط فِيَما يُْشبِه الدُّرَّ ِمن ِحَجاَرة البَْحر ولَْيَس بُِدّر ، والعََرب تَقُوُل :  ، وهما َمْشَخلَبَا اْستَْعَملََها َعلَى َما َجَرت بِِه ، ويُْروى :

ََّخذُ ِمَن اللِّيِف والَخَرِز. **أَو الُحِليّ  الَخَضض. قلت : وقَِريٌب منه قْوُل الَخفَاجّي فِي ِشفَاِء الغَِليل. ى الَجاِريَةُ  قالو يُت  (5) بَِما َمْشَخلَبَةً  قد تَُسمَّ

َج َحْرَملَْه ، بعَُجوٍز أَْرَملَهْ  َمْشَخلَبَهْ  يا» النَّاِس : (6)كالُحِلّي. قَاَل : وَهَذا َحِديٌث فَاٍش بين  َعلَْيَها من الَخَرزِ   «، َما َذا الَجلَبْه ، تََزوَّ

__________________ 
 اء : مقالت ال يعيش هلا ولد فكثر لبنها.( النكد : يقا  انقة نكد1)
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 ( يف األساس : َتشحُخب وَتشحَخب.2)
 ( الذي ذكره سيبويه : االشخوف ال غري ا قا  النضر بن ِشير : انقة أشخوف األحالير : عظيمة الضرع واسعة األحالير.3)
 .«نه مجض لكليهماقوله أي شنخوبة كذا خبطه ملحقة ولعر الظاهر أ»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
ناس. (*)  عن القاموس : أجح
 عن القاموس : وا لي بداًل من أو ا ُلّي. (**)
 ( يف اللسان : مبا يُر  عليها.5)
 ( اللسان : يف.6)
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ِمَلِة. ءٌ لَيحَ  عل  بَِناِئها َشيح و   من الَعَربِي ة. هذا آخر َما قَاَله الل يحُث ا َكَذا يف اللَِّساِن والت كح
وهو  (1) يَْشِذبُ  الَمْصَدُر والفعل : الشَّْذبُ و أَو قِْشُره ، َحَكاه أَبُو ُعبَْيد عن األَْصَمِعيّ  َشَذبَة الِواِحَدةُ  محركة : قِطُع الشََّجِر ، الشََّذبُ  [شذب]

 القَْطُع عن الشََّجِر.

من َكإل : بَِقيبةٌ ِمْنه.  َشَذبٌ  : وفي األْرِض  (2)وَغْيِره ، َوُهَو الَمأُْكوُل وهو َمَجاٌز. تَقُوُل  الَكإلبَِقيَّةُ  أَيضاً : الشََّذبُ و الُمَسنَّاة. : الشََّذبُ  يقال :و

ة : .(2)من العَْسَكِر  َشَذبٌ  ِمْن َماٍل. وما بَِقَي له إالَّ  َشَذبٌ  وبَِقي ِعْنَده مَّ  قال ذُو الرُّ

ه  فــــــــــِ رحدًا مــــــــــن أالئــــــــــِ ــــــــــَ ُر فـ كــــــــــح َح الــــــــــبــــــــــَ بــــــــــَ  فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح

  
رح   ا يــــــــــــَ اُزهـــــــــــَ جـــــــــــَ ًة َأعـــــــــــح يـــــــــــَ لـــــــــــِ َذبُ َلُد َأحـــــــــــح (3)شـــــــــــــــــــــــــَ

 

  
َذبُ و َمتَاُع البَْيِت من القَُماِش وَغْيِرِه. الشََّذبُ  قال أَبو ُعبَْيد :و قَةُ. الّشِ قوُكلُّ َشيْ  القُُشوُر والِعيَداُن الُمتَفَّرِ أَي  ج . قاله القُتَْيبِيّ َشَذبٌ  ء يَتفرَّ

مِّ  يَشذُبُه اللِّحاءَ  َشَذبَ  قَدْ و .أَْشَذابٌ  الثَّالثَة ً  قََشَره َكَشذُبَهُ  بالَكْسِر : يَْشِذبُهو بالّضِ ً  . وقال َشِمر :تَْشِذيبا َشذَّبتُه و ، وَشلَْلتُه َشالًّ ، َشَذْبتُه أَْشذبُه َشْذبا

 ً  بَمْعنًى َواِحد. وقال بَُرْيٌق الُهَذِليُّ : تَْشِذيبا

ذِّبُ  ه  ُيشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ رَان ــــــــــــــــــــح ِف أَقـ ــــــــــــــــــــح ي  ابلســــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ُم   لـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــغـــــــــــــَ ِة ال مـــــــــــــ  ـــــــــــــلـــــــــــــِّ ر  ذو ال ـــــــــــــَ (4)إذا قـ

 

  
ً  الشََّجرَ  َشَذبَ و َي عن َشيوكذلك كل َشيْ  أَْلقَى ما عليه ِمَن األَْغَصاِن حتّى يَْبُدَو ، : يَْشذُبُه َشْذبا  َعْنه. ُشِذبَ  ٍء فقدٍء نُّحِ

َق ِمْن أَْغَصاِن الشَّ  الشََّذبَةُ و ا تَفَرَّ  . قال الُكمْيُت :الشََّذبُ  َجر ولَم يَُكْن فِي لُبَّه. والجمعبالتَّْحِريك : ما يُْقَطُع ممَّ

ئحضـــــــــــــــــِ  َت يف ضـــــــــــــــــِ َن ا بـــــــر أَنـــــــح اِر مـــِ  ـ  ء الـــن ضـــــــــــــــــــــَ

  
ريحِ    ة ِإذح حـــــــــــــة  غـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ ـــــــــــــ  َذبُ نـ (5)الشـــــــــــــــــــــــــــ 

 

  
 وَدفََع. قَاَل : َعْنه : َذبَّ  َشَذبَ و

ِذبُ و   (6)َعنح ِخنحِدَف َحىت  تـَرحَض   َتشح
 أَي تَذُبَّ َوتَْدفَُع َعْنَها الِعَدا.

َم هللاُ َوْجَهه : ُم اآلجال َشذَّبَهم» وفي َحِديِث َعِلّيِ َكرَّ  .«َعنَّا تََخرُّ

 النخلةَ إَذا قََطع َعْنَها َشَذبها أَي َجِريَدها. َشَذبَ  يقال : َء : قََطعَهالَشي َشَذبَ و

 قال ُرْؤبَةُ : الطَّْرُد. ء :َعِن الشَّيْ  يبُ التَّْشذِ و

ِذبُ   أُواَلُهن  عن َذات النـ َه ح  َيشح
 أَي يَْطرد.

 وقال غيره :

وبح  لــــــــــُ عــــــــــح َ
ي املــــــــــ فــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ  وســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح يـ و لــــــــــَ ــــــــــُ  َأاَن أَب

  
رحٌب   َدَ  ضــــــــــــــــــــــــَ نح َذوح رِجــــــــــَ ر لــــــــــُح ِذيــــــــــبح هــــــــــَ  َتشــــــــــــــــــــــــح

  
 .تَْشِذيب أَراد : ضْرب ذو

 الِجْذَع ، إَذا أَْلقَى َما َعلَْيِه من الكَرب. َشذَّب يُقَاُل : الِجْذع.إْصالُح  : التَّْشِذيبُ و

وأَخَطأَ َشْيُخنَا فَقَاَل فِي التَّْهِذيِب : إنه « هذب»والتهِذيُب ، العَمُل الثَّانِي ، قَالَه أَبُو َحنِيفَة ، وَسيَأْتِي في  العََمُل األَّول في الِقْدحِ ، التَّْشِذيبُ و

 ني ، فظن التهذيب اسم الكتاب ، وهو منه عجيب ، عفا هللا عنه ورحمه.العمل الثا

ً  التَّْقِشير. التَّْشِذيبُ و الماَل إِذا فرقتَه. َشذّبتُ  ونحوه. قال القُتَْيبِّي : التَّْفِريُق والتَّْمِزيق في المال التَّْشِذيبُ و ً و ، َشَذبَه َشْذبا بَمْعنًَى  َشذَّبَه تَْشِذيبا

 بِِه. يَُشذَّبُ  الذي الِمْنَجلُ  كِمْنبٍر : الِمْشَذبُ و تَقَدَّم. َواِحد ، وقد
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 الِجْذُع الَِّذي قُِشر َما َعلَْيِه ِمنَ  كُمعَظَّم : الُمَشذَّبُ و

__________________ 
ُذبُ  ( يف اللسان :1)  .«واألوىل أن يقو  شذب يشذبقوله والفعر يشذب ضبطه خبطه شكاًل كيضرب ». وهبامش املطبوعة املصرية : َيشح
 ( من اجملاز يف األساس.2)
 وأحلئة بد  وأحلية. وما أثبتناه عن الصحاح.« األئفه»بد  « األيفه»( ابألصر 3)
 .«شذب« »غلم« »فلم»( للبيت أكثر من رواية ا اللسان 4)
 اجلوهري والرواية :قوله بر أنت قا  يف التكملة متعقباً »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

  ـء الــــــــــــــــــنضــــــــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــن اليف الضــــــــــــــــــــــــــــــــئضــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــعــــــــــــــة إذ جــــــــــــــزء غــــــــــــــري  الشـــــــــــــــــــــــــــذبـ  ســـــــــــــــــــــــــــب

  

ء وأما عل  ما يف الشارح فيكون تركيباً عل  الصفة ميدح عبد امللك بن بشر بن مروان. وقوله عل  الصفة يعين أن النضار صفة لقوله الضئض 
 إضافياً.

 ية : قوله وتشذب هكذا خبطه وال يستقيم وزنه إال حبذف الواو.( غري مستقيم الوزن. وهبامش املطبوعة املصر 6)
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ـــــــــ  قا  الُقتَـيحيبّ  الط ِوير اَ َسُن اخلَلحِ . الش وح . َاَ  إَذا فـَر قـحَته َشذ بحتُ  بعد أن قَا  :ـ
ـــــــــ  امل َُفِرَط يف الط و  فـُّرِ  ـ

 (1): وكبن امل
 .ُشذِّب (2)ٍء يـَتَـَفر   . وُكر  َشيِمَشذ ب َخلحُقه ومل ُ حَمض وِلَذِلَك ِقيَر َلهُ 
ب أَنّه الطِويُل البَائُِن الطُّوِل وأَنَّ أَْصلَه من النَّْخلَِة الَّتِي الُمَشذَّب قال ابُن األَْنبَاِرّي : َغِلَط القُتَْيبِّي في َق  ُشذِّ ع وفُّرِ  .(3)َعْنها َجِريُدَها أَي قُّطِ

 وقال َشْيُخنَا : وَزاَد في الفَائِِق : ألنَّها بَِذلَك تَُطوُل ويَِزيُد َشَطاُطَها.

إَِذا َكاَن  ُمَشذَّبٌ  فََرسٌ  َحتَّى يَُكون في لَْحمه بَْعُض النُّْقَصان. يقال : ُمَشذَّب قال ابُن األَْنبَارّي : وال يُقَاُل للبَائِن الطُّوِل إَذا َكان َكثِيَر اللَّْحم

 أَي َطِويٌل. ُمَشذَّبٌ  وفي األََساس : ومن الَمَجاز : فَرسٌ  َطِويالً لَْيَس بَِكثِيِر اللَّْحم.

 أَْيضاً من الَمَجاِز كما ُهو َظاِهر. وأَْنَشَد ثَْعلَب : ُمَشذَّبٌ   أَن : َرُجلٌ قُْلُت : ويُفهم ِمن َكاَلم ابِن األَْنبَاِريّ  .(4) الُمَشذَّب الستُِعير من الِجذع

ِب  لــــــــــــــــــ  تح اب ــــــــــــــــــُ غــــــــــــــــــَ ّب  ُدبــــــــــــــــــِ ٌو متــــــــــــــــــََ  َدلــــــــــــــــــح

  
َزٍب   يح عــــــــــــَ فــــــــــــ  كــــــــــــَ تح بــــــــــــِ لــــــــــــ  ــــــــــــُ ذ بِ  (5)بـ  ُمشــــــــــــــــــــــــــَ

  
َجاِل الطَِّويُل الَحَسُن الَخْلق. ، كالشَّْوَذب  وهو من الّرِ

 .«الُمَشذَّب  َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم أَنَّه َكاَن أَْطَوَل من الَمْربُوعِ وأَْقَصَر منوفي ِصفَِة النَّبِّي َصلََّى هللاُ »

 : الُمْفِرُط في الطُّول. الُمَشذَّبُ  قال أَبُو ُعبَْيد :

 ء. قَاَل َجِريٌر :وكذلك ُهَو ِمْن ُكّلِ َشيْ 

ا  َو  هبـــــــــــَِ بُ أَلـــــــــــح ذح ُرو   شـــــــــــــــــــــــــَ ذ بٌ الـــــــــــعـــــــــــُ  ُمشـــــــــــــــــــــــــَ

  
نـــــــــــــــَ   ا وَكـــــــــــــــَ رحاَب ِ فـــــــــــــــكـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ   تح عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  طـــــــــــــــِ

  
 ٍء. وأَْنَشد َشِمر قَْوَل اْبِن ُمْقبِل :: الطَِّويُل النَِّجيُب ِمْن ُكل َشيْ  الّشْوَذبو ُمَشذَّبٌ  أَْلَوى بَِها َشنُِق العُُروقِ  رواه َشِمر :

ـــــــــــٍف  ي ـــــــــــِ ل ـــــــــــِ ه ب ـــــــــــح ن ُذب  عـــــــــــَ ـــــــــــَ وحَذبت ر  شـــــــــــــــــــــــــَ  ِشـــــــــــَِ

  
اح الــــــــــــز وحِر   ر َة بــــــــــــَ ي َأســــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــِ نِ حيــــــــــــَح فــــــــــــَ  والــــــــــــثـــــــــــــ 

  
ةُ : الُخُطوُط. قِيُق. واألَِسرَّ  بِِليٍف أَي بَِذنٍَب. والشَِّمُل : الرَّ

ي َعْن َوَطنِه. بَِمْعنى الشَّاِذبُ  من الَمَجاِز :و  الُمتَنَّحِ

 ْلقَى من النَّْخلَة من الَكَرانِيف وَغْيِر ذِلَك.وُهَو َما يُ  بالشََّذبِ  كأَنَّه َعِري من الَخْير. ُشبِّه الُمْفَرُد المأْيُوُس من فاََلحه  :(6) الشَّاِذبُ و

د َعْبُد هللا بُن ُعَمر  : َمِلك الشَّْوَذب ذوو : اسم. الشَّْوَذبو المقري الَواِسطّي  َشْوَذبٍ  ْبِن أَْحَمد ْبِن َعِلّيِ بنِ  (7)من ُملُوُك ِحْمير. وأَبُو ُمَحمَّ

ٌث.  أَبُو ُمعَاذ ويقال أَبُو ُعثَمان تابِِعيَّان. َشْوَذبٌ و ْبِن ثَابٍِت.الَمَدنِّي َمْولَى َزْيدر  َشْوذبو ُمَحّدِ

 لَقَب بِسَطام بن ُمري اليشُكري. شوَذبٌ و الُجشِمّي ِمن أَتبَاع التَّابِِعين. َشوَذبٍ  وَخاِلُد ْبنُ 

قُوا. إِذا تََشذَّبُوا من الَمَجاِز أَيضاً :و  َظاِهُرها. أَي العُُروق (8) َشِذبُ  َرُجلٌ  يقال :و تَفَرَّ

ً  َكسِمع الماَء وغيره َشِربَ  : [شرب] ْفع ، وَضبََطه َشْيُخنا بالفَتْح وقَاَل : إِنَّه َعلَى الِقيَاس ، ونَقََل أَْيضاً أَنَّ  يَْشَرُب َشْربا َمْضبُوٌط عنَدنَا بالرَّ

 بالُوُجوِه الثَّاَلثَِة. (9) (َفشارِبُوَن ُشْرَب اهْلِيمِ )ومنه قَْولُه تَعَالَى :  لَُّث ،ويُثَ  الفَتَْح أَْفَصُح وأَْقيَُس. قُْلُت : وَسيَأتِي َما يُنَافِيه.

ٍد ، فَقَاَل : ولَْيسَ « الِهيمِ  فََشاِربُوَن َشْربَ »َسَمْعُت اْبَن ُجَرْيٍج يقرأُ :  ْبُن َسِعيٍد األَُمِويُّ : (10)قال يَْحيَى  ْت َكذِلك ، فَذَكْرُت َذِلَك لَجْعفَر ْبِن ُمَحمَّ

يَن. .(ُشْرَب اهْلِيمِ )إِنََّما ِهَي  اُء : وَسائِر القُّراء يَْرفَعُون الّشِ  قَاَل الفَرَّ
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ّمِ والفَتْح ، وُهَما بَمْعنًَى ، والفَتُْح أَقَلُّ اللُّغَتَْين َوبِهَ  «ُشَربَ و أَنََّها أَيَّاُم أَْكل»وفي َحِديِث أَيَّام التَّْشِريِق » ا قََرأَ أَبو َعْمرو ، كذا في يُْرَوى بالضَّ

 ِلَساِن العََرب.

 بالفَتْح يَُكوُن َمْوِضعاً ويَُكوُن َمْصَدراً ، وأَْنَشد : َمْشَرباو

ه و  بَنــــــــــ  ي كــــــــــَ امــــــــــِ وٍف أَمــــــــــَ جــــــــــُ نــــــــــح عــــــــــَ  ابــــــــــُن مــــــــــَ دح  يــــــــــُ

  
ريحِ   نح غـــــــَ اِء مـــــــِ لـــــــمـــــــَ ي  أَتـــــــَ  لـــــــِ َربِ خصـــــــــــــــــــــِ (11)َمشـــــــــــــــــــــح

 

  
__________________ 

 .«فو »وابألصر ( عن اللسان : 1)
 ( يف اللسان : تفّر .2)
 ء من قشره كان َأ هر لطوله.( يف املقايي  : وِإذا جّرد الشي3)
 ( بعده يف األساس :4)

ذ ب كــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلــــــــــــــــــــــــــــــــــذع صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مبُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ه  ابــــــــــــــــــــُ    عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــه ِخضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 .«غرب»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 .. ( يف اللسان : رجر شاذب : ِإذا كان مطرحاً ا مبيوساً 6)
 ( سقطت من عامود نسبه يف اللباب.7)
ُب.8)  ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان : َشذح
 .55( سورة الواقعة اآية 9)
 ( اللسان : سعيد بن حي .10)
 تصحيف وما أَثبتناه عن اللسان.« ءحض »( ابألصر 11)
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ً و وَسيَأْتِي. الشُّْربِ  أَي ِمْن َغْيِر َوْجهِ  َوِمثْلُه في األََساس ، َوفي قَْوِل أَبِي ذُؤْيٍب في  َجَرعَ  بالفَتْح َعلَى تَْفعَال يُبَنَى ِعْنِد إَِراَدة التَّْكثِيِر : تَْشَرابا

ا َكانَ  .(1)بَِماِء البَْحِر ثُمَّ تََرفَّعَت البَاُء َزائَِدةٌ  َشِرْبنَ  َوْصف َسَحاب : ا يَتَعَدَّى باْلبَاء َعدَّى َشِرْبنَ  وقيل : إِنَّهُ لَمَّ  بَِمْعنى َرِوْيَن وَكاَن َرِويَن ِممَّ

 بالبَاِء. َشِرْبن

 أَوِ  إَِذا ُسِقيتُه أَنَا (2) أُْشِرْبتُهو اءَ المَ  َشِرْبتُ  أَي ُسِقيتْه كما يُْسقَى العَْطَشاُن الَماَء. يُقَاُل : «قُلُوبُكم أُْشِربَتْهو لَقَد َسِمْعتُموه»وفي حديِث اإِلْفِك : 

َواب. وَسقَط من نُْسَخة َشْيخنا الشَّْربُ  َعِة ِلْلِخاَلف َعلَى الصَّ م والَكْسِر : اْسَمان كاألَْكِل والضَّْرب. َمْصَدرٌ  بالفَتحِ بأَِو الُمنَّوِ  َشِرْبتُ  من وبِالضَّ

ْربَةُ  االْسمال َمْصَدَران ، نص عليه أَبُو ُعبَْيَدةَ ، و . الشََّراب َعلَى (3)ويُْجِمعُون  يَْشَربُون بالفَتْح : القَومُ  الشَّْربو ، بالكسر ، عن اللِّْحيانّي. الّشِ

ا . كالشُُّروب كَرْكٍب َوَرْجٍل ، وقيل هو َجْمعٌ  َشاِربٍ  فَاْسٌم لَجْمعِ  الشَّْربُ  قال اْبُن ِسيده : فَأَمَّ ّمِ  بالضَّ

ا  َشْرب َكَشاِهٍد وُشُهوٍد ، وَجعَلَه ابن األَْعَرابِّي جمع َشاِربٍ  ِعْنِدي فَجْمعُ  الشُُّروب اقال ابن سيده : أَمَّ  ، قَاَل : َوُهَو َخَطأٌ ، قال : وَهَذا ِممَّ

 يَِضيُق َعْنه ِعْلُمه لَجْهِله بالنَّْحِو.

 قال األَْعَشى :

اِت  عــــــــــــَ مــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
ُب امل َو الــــــــــــَواهــــــــــــِ ُروهــــــــــــُ  الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
اح   َوح َب بـــــــــــــــــَ اح الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــــِر وبـــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــَ

  
 وقوله أَْنَشَده ثَْعلَب :

ا  بـــــــــــَ لـــــــــــُ ي  جـــــــــــُ لـــــــــــَ ارِي عـــــــــــَ مـــــــــــَ ُب َأطـــــــــــح   (4)حَيحســـــــــــــــــــــــــِ
  

اطــــــــــــَ    عــــــــــــَ اِديــــــــــــر تـــــــــــــُ نــــــــــــَ َ
َر املــــــــــــ ثــــــــــــح ُرابَ مــــــــــــِ  اأَلشــــــــــــــــــــــــــح

  
 َعلَى أَْفعٍُل ، َكَذا فِي ِلَساِن العََرب ، ونَقَلَه َشْيُخنَا َوُهَو نَاِدٌر ألَنَّ ِسيبََوْيه لَم يَْذُكر أَنَّ فَاِعالً قَْد يَُكسَّرُ  َشاِرب َجْمعُ  َشْربو ، َشْرب يكون َجْمعَ 

 .«من األَْنَصارِ  َشْربٍ  َوُهو في َهَذا البَْيت في»:  عنهماهللارضيفي َحِديِث َعِلّيٍ َوَحْمَزةَ  فأَْجَحَف في نَْقله ، َوفِيه

ْربُ و بالفَتْح الَمْصَدر. الشَّْربُ  قيل :و ، وهو الَماُء  (5)بالَكْسر  أَْشَراٌب كالَمْشرب والَجْمعُ  يُْشَرب بِعَْينِه الماءُ  ُم ، وقيَل هواالسْ  بالَكْسر : الّشِ

 ، قَالَهُ أَبُو َزْيد. يُْشَرب الَِّذي

ْربُ و يُت َكَذا في التَّهذيب. ِشْربٌ  أَي الَماء. يُقَاُل : لَهُ  الَحظُّ منه بالكسر أَْيضاً : الّشِ ّكِ  الِشْربُ و ِمْن َماٍء أَي نَِصيٌب منه ، ذكَرُهَما اْبُن الّسِ

ْربُ  قيل :و .أَْشَراب قَالَه أَبُو َزْيٍد. َجْمعُه الَمْوِردُ  بالَكْسر : ن الَمَجاِز قَالُوا إِنَّما يَُدلُّ َعلَى الَوْقِت بَِضْرٍب م قَاَل َشْيُخنَا : ، الشُّْرب َوْقتُ  ُهوَ  الّشِ

ل.  ، واْختَلَفُوا في َعاَلقَتِه ، فتَأَمَّ

والعََذاُب ال يُْجَمعَان  الشََّرابُ  . وقيل :أَْشِربَةٌ  ، ِمْن أَّيِ نَوع َكاَن وَعلَى أَّيِ َحاٍل َكاَن ، وَجْمعُه يُْشَرب وفي نُْسَخة َما ، ُشِربَ  : ما الشََّرابُ و

 .«رـ  ن ه»كما يَأْتي للُمَصنِِّف في 

 يرفَُع َذِلَك إِلى أَبِي َزْيد. الشُُّروبِ و الشََّراُب كالشَِّريب وقال أَبو حنيفة :

 أَي أَو ُهَما .ُشِرب : ما الشَُّروبُ و .يُْشَرب فيه فإنه يقال فيه : (6)ٍء ال َمْضَغ ، وُكلُّ َشيْ  يُْشَربُ  : اسٌم ِلَما الشََّرابُ  وفي ِلَساِن العََرِب :

 الشَِّريبُ و النَّاُس على َما فِيه. يَْشَربُه ، وقد (7)ٌء من العُذُوبَة : الذي فيه َشي الشَُّروبُ  بين العَْذب والِمْلح. وقيل : الَماءُ  : الشَِّريبُ و الشَُّروب

ُروَرة ، وقد يَْشَربُهُ  ولَْيسَ  (8) دون العَْذب : اَغانِّي إِلَى أَبِي َزْيد ،  تَْشَربُه النَّاُس إِالَّ ِعْنَد الضَّ : البََهائِم ، َذَكَر َهَذا الفَْرَق ابُن قُتَْيبَة ونََسبَه الصَّ

 ِمْلُح. قال اْبُن ُهْرَمة :. والَمأُْج : اليُْشَرب الذي الشَُّروب العَْذب ، وقيل : الَماءُ  الشَِّريب قلت : فَلَه قَْواَلِن فِيه ، وقيل :

هـــــــــــــــَ   اَم متـــــــــــــــُح ِة عـــــــــــــــَ رحيـــــــــــــــَ َك ابلـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــإنـــــــــــــــ 

  
ُروبُ   ا شـــــــــــــــــــــــــــــَ بحجـــــــــــــــَ وُد مـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ اِء مُث  تـ

َ
 املـــــــــــــــ

  
َواُب « بالقَِريَحة»هكذا أَْنَشَدهُ أَبُو ُعبَْيد   .«َكالقَِريَحة»، والصَّ

__________________ 
 وقا  بعضهم : شربن من ماء البحر ا فبوقض الباء موقض من. تعسف ا قا  :( قا  ابن جين : هذا هو الظاهر من ا ا  ا والعدو  عنه 1)
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َربـحُته.2)  ( كذا يف اللسان ا ويف القاموس : وَأشح
 ( اللسان :  تمعون.3)
 ( عن امكم.4)
َرب.5) َشح

 ( كذا ابألصر ا ويف القاموس واللسان : امل
 ( يف اللسان : ال مُيضغ.6)
 ( اللسان : عذوبة.7)
 اللسان : والشريب : دونه يف العذوبة.( 8)
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 : ُدونَه في العُذُوبَة ولَْيسَ  الشَُّروبو النَّاُس َعلَى َما فِيه. يَْشَربُه : الذي لَْيَس فِيه ُعذُوبَةٌ ، وقد الشَِّريبُ  وفي التهذيب عن أَبي زيد : الماءُ 

ُروَرةِ ، وِمثْلُه َحَكاه َصاِحب كتاب الَمعَاِلم واْبُن ِسيَده في الُمخّصص والُمْحَكم. وقال الليث يَْشَربُه  َشُروبٌ و َشِريبٌ  : َماءُ  النَّاُس إِالَّ ِعْنَد الضَّ
 ، وِمثْلُه قَاَل َصاِحُب الَواِعي. الشُّْربِ  : فيه َمَراَرةٌ وُملُوَحةٌ ولم يَْمتَنِع من (1)

يَْستَِوي فِيِه المذَكَُّر والُمَؤنَُّث ،  «أَْنفَُع ِمْن َعْذٍب موبٍ  شُروبٌ  ُجْرَعةٌ »َطِعيٌم بَِمْعنًى َواحد. وفي حديث الشورى :  (2) [ماءٌ و ] وبٌ َشرُ  وَماءٌ 

 ، كذا في ِلَساِن العََرب. (3) وأَْرفَُع َوِلَهذا ُوِصَف به الُجْرَعة. ُضرب الَحِديُث َمثاَلً ِلَرُجلَْين أََحُدُهما أَْدَوُن وأَْنفَُع ، واآلَخر أََضرُّ 

 إِبِلَه. َسقَى الرجُل : أَْشَربو عن األَصمعي. َمْشَرٌب َكَشُروب ، وَماءٌ  َشُروبٌ  ، وِميَاهٌ  َشُروبٌ  وعن اْبِن ُدَرْيِد : َماءٌ 

 .ُمْشِرب اْسِقنِي فإنَّني أَي َعِطْشنَا. قَاَل : أَْشَرْبنَا بِنَْفِسه. يُقَاُل : َعِطش : أَْشَربَ و

 َشِربَتِ  : قَدْ  ُمْشِربٌ  َرُجلٌ  َرِويْت إِبله. وَعِطَشت : أَْشَربَ  قال غيُره :و َرَواهُ اْبُن األَْعَراِبّي َوفَسَّرهُ بأَنَّ َمْعناه َعْطَشان يَْعنِي نَْفَسه أَْو إِْبلَه.

اَغانِيُّ إِلَى اللَّْيِث. ِضدُّ  ه ، وهما ِعْنَدهَعِطَشت إِبِلُ  ُمْشِربٌ و إِبِلُه ،  أَْشَرْبنَاو .َشِربَت اإِلبِل َحتَّى أَْشَربو ، فَِشِربَت اإِلبِلَ  أَْشَربَ و ونََسبَه الصَّ

 نَْحُن : َرِويَْت إِبِلُنَا.

ُجُل : (5) أَْشَربو َعِطَشت إِبِلُنَا. (4) [َعِطْشنا أَو]:  أَْشَرْبنَاو  .تَْشَربَ  أَنْ  بِِلهإلِ  َحانَ  الرَّ

 .(6)على ِمثَاِل اْشهاّب  اشرابّ  ، وقد أُْشِربَه وكلُّ لَْوٍن َخالََط لوناً آخر فقد اللَّوَن : أَْشبَعَه ، أَْشَربَ  من المجاِز :و

 . وَرُجلٌ إِشَرابٌ  من ُحَمَرة أَي ُشْربَةٌ  األَْبيَُض ُحْمَرةً ، أَي َعاَله ذِلَك. وفيه أُْشِربَ  يقال : .(7) [آخر]ِمْن لَْون  أُْشِربَ  : لَْوٌن قد اإِلْشَرابُ و

د كان للتَْكثِيِر والُمبَالَغَة. ُمْشَربٌ   اجز :َوبِه فَسَّر اْبن األَْعَرابِي قَْوَل الرَّ  : َمْن يَْستَِقي أَو يُْسقَى َمعَك. الشَِّريبُ و ُحُمَرةً ، ُمَخفَفَّا ، وإَِذا ُشّدِ

ــــــــــــبٍ ُرب   رِي اِس  شــــــــــــــــــــــــــَ َك ِذي ُحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ   (7)ل
  

ه  رَابـــــــــــــــــــُ ي  شـــــــــــــــــــــــــــــــــِ واســـــــــــــــــــــــــــــــــِ
َ

زِّ ابملـــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــَ

  
 الُحساس : الشُّؤم والقَتْل. يَقُوُل : اْنتَِظاُرك إِيَّاه َعلى الَحْوِض قَتٌْل لََك وإلبِلك.

ً شِ و ُمَشاَربَةً  الَرجلَ  َشاَربَ  ويِوِرُد إِبِلَه َمعَك. يَُشاِربُكَ  َمنُ  : الشَِّريبُ و  .َشِريبِي معه ، وهو َشِربَ  .َرابا

 قال الراجز :

رِيــــــــــــــــــــبُ ِإَذا  هح  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُه َأكــــــــــــــــــــ  َذتــــــــــــــــــــح  َأخــــــــــــــــــــَ

  
هح   كـــــــــــــــــ  ك  بـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــُ ىت  يــــــــــــــــــَ ه حـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِّ  فـــــــــــــــــخـــــــــــــــــَ

  
يبِ و ّرِ يت : المولَعُ  الّشِ يبٌ و َشُروبٌ و َشاِربٌ  وِمثْلُه في التَّْهِذيب. ورجل ، بالشَّراب ِكِسّكِ ابٌ و ِشّرِ :  َشُروبٌ  . وَرُجلٌ بالشََّراب : ُمولَعٌ  َشرَّ

 .الشُّْرب َشِديدُ 

اِد الُمْعَجَمة : القَوُم يَْسُكنُون على ِضفَّة ، الشَّاِربَةُ و  َوُهم الَِّذين لَُهم َماُء ذِلَك النَّْهر. ، (8) النَّْهرِ  وفي نُْسَخٍة َضفّة بفَتْحِ الضَّ

 .َشَربَاتٌ  َجْمعُه تَْنبُُت من النَّوى الَتي : النَّْخلَةُ  الشَّْربَةُ و

ّمِ : ُحْمَرةٌ في الَوْجه. .الشُّْربَةُ و ُحْمَرة ، وإِنَّه لَمْسِقيُّ  ُمْشَربٌ  من ُحْمَرةٍ. ورُجلٌ  ُشْربَةٌ  األَْبيَُض ُحْمَرةً : َعاَله َذِلك. وفيه أُْشِربَ  يقال : بالضَّ

 الدَِّم ، ِمثْلُه.

 وَسيَأْتِي بَيَانُه. «ُحْمَرةً  ُمْشَربٌ  أَْبيَضُ »َوآِلِه َوَسلَّْم َصلََّى هللاُ َعلَْيِه في ِصفَتِهو

ِحيُح أَنَّهفي الَمْوِضع ، وجاَء ذِلك في ِشْعِر اْمِرى ع ويُْفتَح : الشُّْربَةُ و ُروَرةِ. الشََّربَّةُ  ء القَْيِس ، والصَّ  بتشديد الموحدة ، وإِنَّما َغيَّرَها ِللضَّ

ّيِ ِمَن اْلَماِء كالُحْسَوةِمْقَدارُ  : الشُّْربَةُ و  والغُْرفَِة واللُْقَمة.  الّرِ

 يُقَاُل : َرُجٌل أَُكلَة .الشُّْربِ  كُهَمَزة : الَكثِيرُ  الشَُّربَةُ و
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__________________ 
 ويف املقابي  : ماء شروب وشريب ِإذا صلح َأن يشرب وفيه بع  الكراهة. .«شريب وشريب»( عن اللسان ا وابألصر : 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( اللسان : أَرفض وَأضّر.3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
َرَب.5)  ( يف اللسان : ورجٌر ُمشِرٌب : حان إلبله َأن َتشح
 ( عن اللسان ا وابألصر : اشرَأب عل  مثا  اشهبب.6)
 وقير : ا ساس هنا : األذ  والسورة يف الشراب. (1( 7)
 قوم عل  ضفة النهر وهلم ما ه.يف الصحاح : الشاربة : ال (2( 8)

 ويف اللسان : الذين مسكنهم عل  ضفة النهر.
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رِ  (1) ُشَربَةٌ  رحبِ و  : َكِثرُي اأَلكح كِّيت. الش  ُروبِ   عن ابحِن السِّ ر ابو  كالش  رحبِ  : َشِديدُ  َشُروبٌ  َكَكت اٍن. وَرُجرٌ   الش  ا كما  الش 
 تـََقد م.

 قَاَل أَبُو َعْمرو : إِنَّه لَذو َكَكتَبَة َجْمع َكاتِب ، نَقَلَه الفَيُّوِمي في الِمْصبَاحِ. قال أَبو َحنِيفَة : َشاِرب وَجْمعُ  الشُّْربِ  بالتحريك : َكثَْرةُ  الشََّربَةو

 .الشُّْرب إَِذا َكاَن َكثِيرَ  َشَربَةٍ 

ى منه. والَجمع ِريَّها (2) يََسعُ  والشََّجرة يُْمألُ َماءً  َحْوَل النَّْخلَة يُْحفَر الُحَوْيِض  ِمثْلُ  الشََّربَةُ و  . قال ُزَهْيٌر :َشَربَاتٌ و َشَربٌ  فتتَروَّ

نح  َن مــــــــــِ ُرجــــــــــح َراَبتٍ لــــــــــَح ٌر  شــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــِ ا طــــــــــَ اُ هــــــــــَ  مــــــــــَ

  
ا  َرقــــــــــَ م  والــــــــــغــــــــــَ َن الــــــــــغــــــــــَ فــــــــــح ُذوِع لــــــــــََ لــــــــــَ  اجلــــــــــُ  عــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد اْبُن األَْعَرابِّي :

 الش َربُ ِمثحر الن ِخير يـَُروِّي فـَرحَعها 
أَتَانَا َرُسوُل هللِا َصلََّى هللاُ »وفي َحِديِث َجابِر :  «فادلُك َرأَْسك حتى تُنَقِّيَه الشََّربَات من َشَربَةٍ  اْذَهْب إِلَى»ـ  عنههللارضيوفي َحِديث ُعَمَر 

بيعِ   .«الشََّربَّة  فَتَطهَّر وأَْقبل إِلىَعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم فَعََدَل إِلَى الرَّ

بِيُع : النهر.  الرَّ

ْبَرة ، : الشََّربَةُ و  .َشَربٌ و َشَربَاتٌ  وهي الِمْسقَاةُ. والَجْمُع ِمن ذِلك ُكلِّه ُكْرُد الدَّ

أَي َعَطٌش. وقد  َشَربَةٌ  وفي التهذيب : َجاَءِت اإلبُِل وبَِها اليوَم أَْي َعَطٌش ، قاله اللِّْحيَانّي. (3) [هذا] َشَربَةٌ  ولم تََزْل بِهِ  العََطُش. : الشََّربَةُ و

 .َشَربَتُها اْشتَدَّت

 : إَِذا َكاَن ال يُْرَوى فِيه من الماِء. َشَربَة َعلَْيِه الماُء َكثِيراً. وَطعَاٌم ذُو يُْشَربُ  : َمْشَربَةٌ  وَطعَامٌ 

 .الشُّْرب : َعَطُش الَماِل بَْعَد الَجْزِء ، ألَنَّ ذِلك يَْدُعوَها إِلَى الشََّربَةُ  وفي لسان العرب :

. : الشََّربَةُ و  : ُعُروٌق في الَحْلقِ  الشََّواِربُ و في غيره. يُْشَربُ  فِيِه الَماُء أَْكثر ِمّما يُْشَربُ  أَي َشِديُد الَحرِّ  َشَربَةٍ  يقال : يَْوٌم ذو ِشدَّةُ الَحّرِ

ُرَها إِلَى الَوتِين ،  (4)اَء ، وهي َمَجاِريه ، وقيل : ِهي ُعُروٌق الِزقَةٌ المَ  تَْشَربُ  ئَة ، قَالَه اْبُن ُدَرْيِد. ويقال : بَْل ُمَؤخَّ بالُحْلقُوِم وأَْسفَلَُها بالّرِ

 ولََها قََصب منه يَْخُرُج الصَّْوت.

يُق َوِهَي الَّتي يَقَُع فِي َمَجاِري الماِء في العُنُقِ  قيل : هيو ُج  الفََرِس : َشَواِربُ  ، وقيل : (5)َها الشََّرُق وِمْنَها يَْخُرج الّرِ نَاِحيَةُ أَْوَداجه َحْيُث يَُوّدِ

 ، ِمْن َهَذا ، أَي َشِديُد النَِّهيِق. الشََّواِربِ  . وِحَماٌر َصخبُ َشاِربٌ  البَْيَطاُر ، َواِحُدَها في التَّْقِديرِ 

ْوِت :وفي األََساس ، وِمن الَمَجازِ   ، يَُشبَّه بالِحَماِر ، انتهى. الشََّواِربِ  َصِخبُ   : يُقَال للُمْنَكِر الصَّ

َمَجاِرَي الَماِء في العيِن  (6) [أَراد]: َمَجاِري الَماِء في العَْيِن. قال أَبُو َمْنُصور : أَْحَسبُه  الشََّواِربُ  وفي ِلَساِن العََرَب َعِن اْبِن األَْعَراِبّي : ؛

أِْس.  الَّتِي تَفُوُر في األَْرِض ال َمَجاِرَي َماِء َعْيِن الرَّ

َق فَ  (7) [الذي]، قال : َوُهَو من الَواِحِد  الشََّواِربِ  قال اللِّْحيَانِيُّ : وقَالُوا : إِنَّه لَعَِظيمُ  َما َساَل على الفَِم من الشَّعَر. : الشََّواِربُ و ُجِعَل ُكلُّ فُّرِ

ً  ُجْزٍء منه  ، اْنتََهى. َشاِربَانِ  الغاَُلِم ، وُهَما َشاِرب ، ثم ُجِمْع َعلَى َهَذا. وقد َطرَّ  َشاِربا

 م.يُثَنَّى ، ومثلُه قَْوُل أَبِي َحاتِ  الشَّاِرب والتَّثْنِيَة َخَطأٌ. وقال أَبُو عِلّي الفَاِرسّي : ال يََكاد الشَّاِربُ  وقيل : إِنََّما ُهو

د  .(8)، نَقَلَه َشْيُخنا  َشَواِرب باْعتِبَاِر الطََّرفَْين والَجْمعُ  َشاِربَانِ  وقال أَبُو ُعبَْيَدةَ : قاَل الِكاَلبِيُّون : وأَْنَشَدنِي األَِديُب الَماِهر َحَسن ْبُن ُمَحمَّ

 الَمْنُصوِرّي بَدْجَوة ِمْن لََطائِف اْبِن نُبَاتَة :
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ِدي وَ  َت د َوحـــــــــح جي لـــــــــقـــــــــد كـــــــــنـــــــــح نـــــــــ  ك جـــــــــَ هـــــــــُ  َوجـــــــــح

  
بُ و   َواهـــــــــــــِ اِن مـــــــــــــَ لـــــــــــــز مـــــــــــــَ ت لـــــــــــــِ انـــــــــــــَ ا وكـــــــــــــَ نـــــــــــــ   كـــــــــــــُ

  

ارٌض  دِّ  عـــــــــــــَ يِن يف َروحض خـــــــــــــَ اَرضـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

  
ك و   ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ ين يف ِورحِد رِي اِربُ زَامحـــــــــــــــــََ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان : وُشَربَة.1)
 والشربة ابلتحريك حوض يتخذ حو  النخلة ترتو  منه.وعبارة الصحاح : « فيكون ريها»( اللسان : 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( اللسان : الصقة.4)
 ( عبارة اللسان : والشوارب : عرو   دقة اب لقوم ا يقا  : فيها يقض الشر  ا ويقا  بر هي عرو   خذ املاء ا ومنها لرج الري .5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 ( ونقله صاحب املصباح أَيضاً.8)
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 واحد. قَالَه بَْعُضُهم ، ولَْيَس بَِصَواٍب. َشاِرب ما َطاَل ِمْن نَاِحيَِة السَّبَلَِة ، أَو السَّبَلَةُ ُكلَّها َعلَى َما فِي التَّْهِذيب وَغْيِره : الشَّاِربَانو

 .كَذا في النَُّسخ فالٌن ُحبَّ فاَُلنٍ  أُْشِربَ  من الَمَجاِز :و

َهاِت  َوُأْشرِبُوا يف قُ ُلوِِبُِم ) . وفي التَّْنِزيِل :الشََّرابِ  قَْلبُه َمَحبَّةَ هَذا ، أَْي َحلَّ َمَحلَّ  أُْشِربَ و َخالََط قَْلبَه. أَي« فاَُلنَةَ »وفي غير َواِحٍد من األُمَّ
 يُْشَربُه ، ألَنَّ الِعْجَل ال الُمْشَرب لَْيه ُمقَامه ، وال يَُجوُز أَْن يَُكوَن الِعْجُل هوأَي ُحبَّ الِعْجل ، فَُحِذَف الُمَضاُف وأُقِيم الُمَضاُف إِ  (1) (اْلِعْجلَ 

 القَْلُب.

اج : معناه أَي ُسقُوا ُحبَّ الِعْجِل ، فَُحِذَف ُحّب وأُقِيم الِعْجل ُمقَاَمه ، كما قَاَل الشَّاِعر : جَّ  وقال الزَّ

تح و  حـــــــــــَ ـــــــــــَ ب نح َأصـــــــــــــــــــــــــح ُر مـــــــــــَ َواصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــُ َف تـ ـــــــــــح ي  كـــــــــــَ

  
بِ   رححـــــــــــــــــــــــَ َبيب مـــــــــــــــــــــــَ ه كـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــُ اَللـــــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي كَخاَللِة أَبِي َمْرَحٍب.

ْبُغ بالثَّْوِب. وفي حديث أَبي بكر :  الشََّرابِ  قَْلبُه َكَذا أَي َحلَّ َمَحلَّ  أُْشِربَ و كذا في  «قلبُه اإِلْشفَاقَ  أُْشِربو»أَِو اْختَلََط بِه كما يَْختَِلط الّصِ

 لسان العرب.

 الَهَواَء ثم قَاَل بها على قََذالى. فَأَْشَربََها وفي األََساِس ، وِمن الَمَجاِز قَْولُهم : َرفَع يََده

بَ  من الَمَجازِ و ْبغُ  َسَرى ، ْبُغ في الثَّْوب :الّصِ  تََشرَّ بُ  والّصِ بَ و الثَّْوَب. يَتََشرَّ  هَكَذا في نُْسَختِنَا. الثوُب العََرَق : نِْشفَهُ ، تََشرَّ

ْبغ أَي يَتَنَشَّفُه  يَتََشّرب والَِّذي في األََساِس وِلَساِن العََرب : الثَّْوبُ  ْبَغ يَْنَشفُه  يَْشَربُ  ، والثوبُ  (2)الّصِ  .(3)الّصِ

ْرياِن ، حكاه أَبو حنيفة. اْستَْشَربَتِ  يقال : لَْونُه : اْشتَدَّ. اْستَْشَربَ و  القوُس ُحْمَرةً أَي اْشتَدَّت ُحْمَرتُها ، وذلك إَِذا َكانَت ِمَن الّشِ

ل والثَّاِلِث ، الَمْشَربَةُ و اء : أَْرٌض لَيِّنَةٌ َدائَِمةُ  بالفتح في األَوَّ  ، بالَوْجَهْيِن : الَمْشَربَةُ و أَي ال يزال فِيَها نَْبٌت أَْخَضُر َريَّاُن. النَّبَاتِ وتَُضمُّ الرَّ

ْم َكاَن أَنَّ النَّبِيَّ َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّ »فِيَها. وعن سيبويه : َجعَلُوه اْسماً كالغُْرفَة. وفي الَحِديِث  يَْشَربُون قال في األََساس : ألَنَّهم الغُْرفَةُ ،

يَّةُ. : الَمْشَربَةُ و .َمَشاِربُ و َمْشَربَاتٌ  أَي َكان في ُغْرفَة وَجْمعُها «لَه َمْشُربَة في قال شيخنا : هي َكعْطِف التَّْفِسير على الغُْرفَة ، وهي  الِعلِّ

يَّة ، وعليه اْقتََصر الفَيُّومّي ، انتهى. فَةُ ، : الَمْشِربَةُ و .(4)في ِشْعر األَْعَشى  : العاََلِليّ  الَمَشاِربُ و أَْشَهُر من الِعلِّ فَِّة  الصُّ وقِيَل : هي كالصُّ

من غير َضّمِ :  (5) [الراء]هي بفَتْح «. َمْشَربَة َمْلعُوٌن َمْلعُوٌن َمْن أََحاَط على»وفي الحديث :  الَمْشَرَعةُ. : الَمْشَربَةُ و بَْين يََديِ الغُْرفَة.

كذا في لسان العرب. ويوجد هنا في بعض النسخ بدل  .(5) [منه]ِمْنه كالَمْشَرَعة ، ويُِريُد باإلَحاطة تََملَُّكه ومْنَع غيره  يُْشَربُ  الَمْوِضُع الذي

 بالفَتْح وكمْكنََسة أَي بالكسر ، وهو خطأٌ لما َعَرفت. الَمْشَربةو ، كأَنَّه يقول : الِمْشَربة المشرعة

الً أَنَّ وقد يَُردُّ على الُمَصنِّف بَوْجهَ  بالَوْجَهين إِنَّما ُهَو في َمْعنَى الغُْرفَة فقط ، وبمعنى أَْرض لَيِّنة َوجهٌ َواِحد وهو الفَتْح ،  الَمْشَربَة ْين : أَوَّ

َح به َغْيُر َواِحٍد. وثانِياً أَن فَّة وكالَمْشَرَعة ال هما بِنَْفِسهما َكَما أََشْرنَا إِلَى الَمْشَربَة َصرَّ ذِلَك ، وقد أُْغِفل  بالَمْعنَيَْين األَِخيرين إِنََّما هو كالصُّ

 عن ذلك َشْيُخنا.

ز شيُخنا فيه الفَتح ، ونَْقلَه عن الفَيُّومّي : كِمْكنََسة الِمْشَربَةُ و  فيه. يُْشَربُ  اإِلنَاءُ  وجوَّ

 إِذا َكانَت َكِذلَك. َشُروبٌ  يقال : َضبَّةٌ  الَّتي تَْشتَِهي الفَْحَل. الشَّروبُ و

ً  عن أَبي عبيد :و َب تَْشِريبا ين تَْشِريبُ  .َشرَّ ليَِطيَب َطْعُمها ، وفي  (6)وَذلَك إَِذا كانت َجِديَدةً ، فَجعََل فِيَها ِطيناً وماٌء  الِقْربَِة : تَْطييبَُها بالّطِ

 نسخة تَْطيِينُها بالنُّوِن ، وهو خطأُ.

__________________ 
 .93( سورة البقرة اآية 1)
 .«( عن املصدرين ا وابألصر يشتفه2)
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 .«يشفه»اللسان ا وابألصر :  ( عن3)
 ( بيت األعش  الذي أراده ا هو قوله :4)

ارٌب  ٌك يف رأســـــــــــــــــــــــــــــــــــه وَمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــه َدرمــــــــــــــــــــــَ  ل

  
فـــــــــــــــــــــــــ  ُ و   اٌن وراٌح ُتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٌك وَرحيـــــــــــــــــــــــــحَ  ِمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

 الدرمك : الدقي  ا واري. واهلاء يف رأسه تعود عر حصن ذكره يف شعره.

 .قدر وطباخ وكبس وديس و »ويرو  عجزه 

 اللسان.( زايدة عن 5)
 ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان : طيباً وماًء.6)
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ُجلِ أَي به َشِربو  َكذََب َعلَْيِه. أَْيضاً : به أَْشَربَ و َكَسِمعَ  الرَّ

الَخْيَل :  أَْشَربَ و بَاَل والنُّسوَع أَي ألَْقُرنَنَِّك بَِها.الحِ  ألُْشِربَنَّكِ  فَيَقُوُل أََحُدُهم ِلنَاقَتِه : َجعََل ِلُكّلِ َجَمٍل قَِريناً ، إَِذا إِبِلَه أَْشَربَ  من الَمَجاِز :و

 َجعََل الِحبَاَل في أَْعنَاقها.

 وأَْنَشَد ثَْعلٌَب :

او  هـــــــــــَ ـــــــــــُ تـ ـــــــــــح َربـ ا  َأشـــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــَ ـــــــــــُ تـ رَاَن حـــــــــــىت َأَنـــــــــــَح ـــــــــــح  األَقـ

  
اِ   نــــــــــــــِ ر  جــــــــــــــَ َ كــــــــــــــُ اح قــــــــــــــَ رحَح وقــــــــــــــد أَلــــــــــــــح قــــــــــــــُ  بــــــــــــــِ

  
ً  أَْشَربو  في ُعنُِقه. أَي َوَضعَه الَحْبَل : َجعَلَه وكذا البَِعيَر والدَّابَّة فاُلنا

ً  ولَهُ  إِليه اْشَرأَبَّ  من الَمَجاِز :و  واالسم ، قَالَه أَبُو ُعبَْيد. ُمْشَرئِبُّ  وَعاَل ، وُكلُّ َرافِعٍ َرأَْسه اْرتَفَع ُهَو إَِذا َمدَّ ُعنُقَه ليَْنُظَر ، أَو : اْشِرئْبَابا

مِّ  َرابِيبَةُ الشُّ  يُنَاِدي يَْوَم »أَي اْرتَفَع َوَعاَل ، وفي َحِديث : «. النِّفَاُق ، واْرتَدَِّت العََربُ  اشرأَبَّ » عنهاهللارضيوقَالَْت َعائَِشةُ  كالطَُّمأْنِيَنَة. بالضَّ

. وأَْنشَد لذي ُمْشَرِئبٌّ  أَي يَْرفَعُوَن ُرُؤوَسهم ليَْنُظُروا إِلَْيه. وُكلُّ َرافِعٍ َرأَْسه «هِلَصْوتِ  فيَْشَرئِبُّونَ  الِقيَاَمة ُمنَاد ، يا أَْهَل الَجنَّة ، ويا أَْهَل النَّار

ْبيَةَ وَرْفعَها َرأَْسَها : ِة يَِصُف الظَّ مَّ  الرُّ

اِدٍن  ا أُم  شـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــَ ر ت بـــــــــــــِ ِك َأنح مـــــــــــــَ رحتـــــــــــــُ  ذَكـــــــــــــَ

  
ااَي   طـــــــــــــَ

َ
اَم املـــــــــــــ ب  أَمـــــــــــــَ َرئـــــــــــــِ حُ  َتشـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــَ  وَتســـــــــــــــــــــــــــح

  
 ، َوهي الغُْرفَةُ ، كذا في لسان العرب. الَمْشَربَة َمأُْخوذٌ من اْشَرأَبَّ  قال :

على َغْيِر َصَواب قال َشْيُخنَا : وفي بَْعِض النَُّسخ كِخَدبَّة ، بكْسِر الَخاِء الُمْعَجَمِة ، وفي أُْخَرى بالجيم بََدل الَخاِء ، وِكاَلُهَما  كَجَربَّة الشََّربَّةُ و

 (1)باالستِْقَراِء  وال ثَاِلَث لَُهَما ِكَر في َمْوِضِعهِ ، وِزيد عليه قَْولُُهم : َجَربَّة ، وقد ذُ  الشََّربَّة إِالَّ هَذا أَي« فَعَلَّة»، وعن ُكَراع : لَْيَس في الكالم 

 قَاَل ُزَهْيٌر : ال َشَجَر بها. أَي تُْنبُِت العُْشب الُمْعِشبَةُ  اللّيِّنَةُ  األَْرضُ  ، َوِهيَ 

ةِإال  فـــــــــــــــــِإان  و  ـــــــــــــــــ  َرب لـــــــــــــــــَو   اِبلشـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــِّ  فـــــــــــــــــال

  
ُر   يحســــــــــــــــــــــــــِ اِت الــــــــــــّراَِبِع ونـــــــــــــَ ُر أُمــــــــــــ  قــــــــــــِّ عــــــــــــَ (2)نـــــــــــــُ

 

  
 قال َساِعَدةُ ْبُن ُجَؤيَّةَ : ع بتَْشِديِد البَاِء بِغَْير تَْعِريٍف : َشَربَّةو

ةٍ  َربـــــــــــــ  ُدورِه  ِبشـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــِب بـــــــــــــِ ثـــــــــــــِ ِث الـــــــــــــكـــــــــــــَ  َدمـــــــــــــِ

  
بُ   رحطـــــــــــــَ ِه ِإَذا مـــــــــــــا يــــــــــــــُ وُذ بـــــــــــــِ عـــــــــــــُ  أَرحطـــــــــــــَ  يــــــــــــــَ

  
. وقال : َدِمُث الَكثِيب ، ألَنَّ   َمْوِضٌع أَو َمَكاٌن ، قال ابُن ِسيَده في الُمْحَكم. الشََّربَّةَ  يُْرَطُب أَي يُبَلُّ

ِة وَخّط الُجَرْيب حتى  الشََّربَّةُ  بِنَْجد. وفي َمَراِصِد االطَّاَلع : الشََّربَّةُ  وقال األَْصَمِعيُّ : مَّ بََذةِ وهو بين الَخّطِ َوالرُّ : َمْوِضع بَْيَن السَِّليلَِة والرَّ

بَّاِء  (3)، ويَْنتَِهي أَْعاَلَها ِمن الِقْبلَِة إِلى َحْزن ُمَحاِرب  الشََّربَّة ْجَرى َسْيِلِهَما ، فَإَِذا اْلتَقيَا انقطعتيَْلتَِقيَا ، والَخطُّ : مَ  ، وقيل : ِهَي فِيَما بَْين الزَّ

بََذة ، وقيل : إِذا جاوْزَت  (4)والنَُّطوِف وفيها َهْرَشى ، وهي َهْضبَة ُدون الَمدينة ، وهي ُمْرتَِفعَةٌ َكاَدت تَُكوُن فيما  بين َهْضِب القَِليِب إِلَى الرَّ

بََذةُ وتَْنقَِطُع ِعْنُد أَْعلَى الُجَرْيب ، وهي ِمْن بَاَلِد َغَطفَان ،  الشََّربَّة النَّْقَرةَ وَماَواَن تُِريُد َمكَّة َوقَْعَت في ، وهي أََشدُّ بِاَلِد نَْجٍد قُّراً ، ومنها الرَّ

 يما بَْين نَْخل وَمْعِدن بَنِي ُسلَْيم. قال : َوَهِذه األَقَاِويُل ُمتَقَاِربَةٌ.وقيل : هي فِ 

 قال :« أُقُرٍ »قلت : وكونه فِي ِديَار َغَطفَان ُهَو الَمْفُهوُم ِمْن َكاَلِم يَاقُوت في 

رِي مـــــــــــــن و  ةِ ِإىَل اأَلمـــــــــــــِ َربـــــــــــــ  لـــــــــــــَو   الشـــــــــــــــــــــــــــ   والـــــــــــــِّ

  
ٍة   يــــــــــــــــبــــــــــــــــَ ر  جنــــــــــــــــَِ ُت كــــــــــــــــُ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــ  نـ اَل ِ عــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــِح

  
 َواِحَدةٍ أَي على أَْمٍر َواِحٍد. َشَربَّةٍ  يقال : ما َزاَل فاَُلٌن على كالَمْشَرب الطَِّريقَةُ  : الشََّربَّةُ و

ً  كنََصرَ  َشَرب : الفَْهُم. يُقَاُل : الشَّْربُ  من الَمَجاز َعْن أَبِي َعْمرو :و  فَِهَمه. ويقال للبَليد : اْحلُب ثم ْيِه :َما أُْلِقي إِلَ  َشَربو فَِهمَ  إَِذا يَْشُرب َشْربا

 إَِذا َرِوَي ، ضّد. َشِربَ و َعِطَش. إَِذا َكفَِرحَ  َشِربَ و وَحلََب إَِذا بََرَك كما تَقَدَّم. .(6)أَي اْبُرك ثم افهم  .(5) اْشُرب

ً  َشِربَ و  وفي نُْسَخٍة : أَو َشِربَ و َضعَُف بَِعيُره. إِذا أَْيضا
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__________________ 
 ( وبعضهم جعر غضبة يف وصف الرجر الغضوب عل  هذا الوزن فتكون ثالثة ال رابض هلا. قاله نصر.1)
 .«نعفر»( نعقر عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( يف معجم البلدان : حزيز  ارب.3)
 .«فيها»( عن معجم البلدان ا وابألصر 4)
.( يف املقايي  : ألض مث 5)  َأشُربح
 .«أش»( عن اللسان ا وابألصر 6)
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َرب وقد تـََقد َم يف ِضد  ا عن ابحِن اأَلعحرَايبِّ ا َوُهو َعِطَشت ِإبُله وَرِوَيتح   .َأشح
 .(1) بالَكْسر : ع ِشْربٌ و

 اِر.وفيه َكانَْت َوْقعَةُ الِفجَ  بقُْرب َمكَّةَ حَرَسها هللاُ تَعَالَى ، آَخرُ  بالفَتْح : ع (2) َشْربٌ و

 د بَْيَن مّكةَ والبَْحَرْين.و : َمْوضعٌ  (3)كأَِميٍر  َشِريبٌ وَ 

 في ِديَاِر بَنِي ِكاَلب. َجبٌَل نَْجِديٌّ  أَْيضاً : شِريبٌ و

ّمِ : ة بَِكسّ  ُشْوَربَانُ و ين كما يَأْتِي. (4) بالضَّ  بفتح الكاف وَكْسِرَها َمَع إِْهَمال الّسِ

فَة  َكَكِتٍف : َشِربٌ و  .(5)موضٌع قرَب َمكَّةَ الُمَشرَّ

 بالهاء : ُشْربُبَة هو في ِشْعر لَبِيدو كقُْنفٍُذ : اْسُم َواٍد بعَْينِه ، َشْربُبٌ و مصغراً  ُشَرْيبٌ و

ِح  اَر بَسفح  الش رحبـَُبهح هر تـَعحِرف الد 
ِوّيِ َشيْ  اَغانِيُّ : ولَْيَس ِللَبِيٍد على َهَذا الرَّ  ٌء.قال الصَّ

ِهنّ  ُشْربَةٌ و ُشْربُوبٌ و قد بَيَّنَّا بَْعَضَها. ونُِحيل البَِقيَّةَ على ُمْعَجم يَاقُوت  َمَواِضعُ  «بالفَتْح» َشْربَانُ و وقد تقّدم َضْبُط األَِخير بالفَتْح أَْيضاً ، بَضّمِ

اَلعِ فإِنَُّهَما قد اْستَْوفَيا بيَانَها.وَمَراِصِد اال  ّطِ

ِعيُف من َجِميع الَحيَواِن. يقال : في بَِعيِرك : الشَّاِربُ و ْعُف في الَحيَواِن. ، وهو َشاِربٌ  الضَّ َكَسِمع إِذا َضعَُف بَِعيُره.  َشِربَ  وقد الَخَوُر والضَّ

 َخَور أَي ِعْرَق َخَوٍر. اِربَ شَ  ويقال : نِْعم َهَذا البَِعيُر لَْو اَل أَنَّ فِيهِ 

 أََحُدُهما ِمْن هَذا الَجانِب واآلَخُر من َهَذا الجانب ، والغاِشيَةُ : ما تَْحت أَْنفَاِن َطِوياَلِن في أَْسفَِل قَائِم السَّْيف وهما الشَّاِربانِ  من المجازو

يَ  الشَّاِربَانِ  ، قَالَه اْبُن ُشَمْيٍل. وفي التَّْهِذيِب : الشَّاِربَْينِ  َوُهَو ِمْن  السَّْيِف : ما اْكتَنََف الشَّْفَرة ، َشاِربَا : َما َطاَل ِمْن نَاحيَة السَّبَلَِة ، وبِذِلَك ُسّمِ

 ذِلَك.

َمْخَشِرّي واْبُن ِسيَده  اّدَعْيَت َعلَّي َما لَْم أَْفعَلْ  أَي أَْشَرب ما لم بِتَاِء الِخَطابِ  أَْشَرْبتَنِي من المَجازِ و وهو َمثٌَل ذكَره الَجْوَهِريُّ والَمْيَدانِّي والزَّ

 واْبُن فَاِرس.

 ْحمن أَُخو بَني أَبِي بَْكِر ْبِن ِكاَلٍب ، َكان في َزَمن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلعَِزيِز.اْسُمه َعْبد الرَّ  : َشاِعرٌ  الشَُّوْيِرب ذُوو

 ما اْلتَفَّ بعُضه على بَْعٍض ، عن ابن األَْعَرابِّي. (6)وهو  كقُْنفٍُذ : الغَْمِليُّ من النَّبَاِت ، الشُّْربُبُ و

ً  ُرَها أَقَلُّهاآخِ »قَْولُُهم في الَمثَل :  * ومما يُْستَْدَرُك عليه :  وأَْصلُه في َسْقيِ اإِلبِل ، ألَنَّ آِخَرَها يَِرد وقَد نُِزف الَحْوُض. .«ُشْربا

َحاح. وفي بعض النسخ َحاِشيَة : الشَِّريبَةُ و َواُب السَِّريبَةُ ، بالسِّ  من الغَنَم : التي تُْصِدُرَها إَِذا َرِويَْت فتَتْبِعَُها الغَنَُم ، هذه في الصَّ يِن الصَّ

 الُمْهَملَة.

 : َشِريعَةُ النَّْهِر. الَمْشَربُ و ِمْنهُ. يُْشَربُ  : الَوْجهُ الَِّذي الَمْشَربُ و

 ْخَرى.َواِحَدةٍ ال يَْحتَاُج إِلَى أُ  بَِشْربَةٍ  يَْكتِفي إِلَى َمْنِزِله الَِّذي يُِريدُ  يَقُوُل : (7)هَذا  الشَّْربةِ  ويقال في ِصفَة بَِعيٍر : نِْعَم ُمعَلَّقُ 

بَ  وتقول : بو وَظلَّ َمالي يَُؤكَّل (8) [به]َماِلي وأَكَّلَه أَي أَْطعََمهُ النَّاَس وَسقَاُهم  َشرَّ  أَي يَْرَعى َكْيَف َشاَء ، وهو َمَجاٌز. يَُشرَّ

بَ و ً  األَْرَض والنَّْخَل : َجعََل لََها َشرَّ  وأَْنَشَد أَبُو َحنِيفَةَ في ِصفَة نَْخل : .(9) َشَرابا
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َة  امـــــــَ َداِن هـــــــَ نح ِعضـــــــــــــــــــــح ِب مـــِ لـــــــح ن الـــغـــُ تح مـــِ رِّبـــــــَ   شـــــــــــــــــُ
  

ا  ُرهـــــــــَ ـــــــــح ئـ ـــــــــِ ِح ب واضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــ  ـــــــــن ـــــــــل تح ل ٍي ومجـــــــــُ  قـــــــــح  ِلســـــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( شرب ابلكسر مث السكون موضض يف قو  ابن مقبر حيث قا  :1)
 قــــــــــــــد فــــــــــــــر  الــــــــــــــدهــــــــــــــر بــــــــــــــا ا ــــــــــــــي ابلــــــــــــــظــــــــــــــعــــــــــــــن 

  
 بــــــــــــــــا أثــــــــــــــــنــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــــــــــــرب يــــــــــــــــوم ذي يــــــــــــــــقــــــــــــــــنو  

  

 ( ضبطت يف معجم البلدان : شرب بفتح أوله وكسر  نيه.2)
 ( يف معجم البلدان شريب بلفة تصغري الشرب.3)
 ( يف القاموس : َشوحَرابن : ة بِكش.4)
 ومعجم البلدان شرب. 4( راجض ا اشية رقم 5)
 البلدان : وهو الذي قد ركب بعضه بعضاً.( يف معجم 6)
 ( عن اللسان ا وابألصر هكذا.7)
 ( زايدة عن اللسان.8)
 ( اللسان : شرابت.9)
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 .الشُّْربِ  وُكّل َذِلَك من

ايُ  الُمْشَربَةِ  وقال بعض النَّْحِويّيَن : من  ُحُروٌف يَْخُرُج َمعََها ِعْند الُوقُوف َعلَْيها نَْحُو النَّْفخ ِإالَّ أَنََّها لم تُْضغَط َضْغَط الَمْحقُوَرة ، وهي الزَّ

اُد. قال ِسيبويه :  من بَْعض. (1)وبَْعُض العََرب أََشدُّ تَْصويباً  والظَّاُء والذَّاُل والضَّ

 ل اْمُرُؤ القَْيس :، بالضم : َمْوِضٌع. قا (2) ُشْربةُ و

ارٍِح  َب قـــــــــــــَ قـــــــــــــَ وحَ  َأحـــــــــــــح ي فــــــــــــــَ لـــــــــــــِ  كـــــــــــــَبيّنِ َوَرحـــــــــــــح

  
ةَ   رحبــــــــــــَ وجــــــــــــِ ِ  بشــــــــــــــــــــــــــُ رحاَنَن مــــــــــــُ اٍو بــــــــــــعــــــــــــِ  َأو طــــــــــــَ

  
يِن ، والُمَصنُِّف أَْهَملَه في الَمْوِضِعين.  ويُروى بُسَربة ، ويروى بحربة ، وقد أََشْرنَا لَهُ في الّسِ

اِر ْبِن َرَجاء ، وَعْنه ابنه أَبُو أَْحَمد َعْمٌرو وعن عمرو هذا وأَبُو َعْمرو أَْحَمُد بُن الَحَسن الشُّوَرا بِّي ، بالضم ، األَْستََر ابَاِذّي ، َرَوى َعْن َعمَّ

ٌث. الشَّْوَرابِيّ  أَبُو َسْعٍد اإِلْدِريِسّي. وأَبُو بَْكر َعْبُد الَرْحَمن اْبُن َمْحُمود  ، بالفَتْح ، ُمَحّدِ

ْرُع الدَّقِيَق ، غذاه  أُْشِربَ  ْرُع : َجَرى فِيِه الدَّقِيُق ، وكذلكالزَّ  أُْشِربَ  ومن المجاز : ْرُع  َشِربَ  ويقال للزرعِ إَِذا َخَرَج قََصبُه : قد .(3)الزَّ الزَّ

بَ و في القََصب ، ْرع إَِذا َصاَر الَماُء فِيِه. وفي حديث أُُحٍد  َشرَّ ْرعِ أَْهِل الَمِدينَة وَخلُّوا فِيه ُظُهورهم أَنَّ الُمْشِرِكيَن نََزلُوا َعلَى زَ »قََصُب الزَّ
بَ  وقد (4) ْرُع الدَّقِيقَ  ُشّرِ ْرُع الدَّقِيقَ  َشِربَ »وفي رواية  .«الزَّ ْرعِ وقُْرِب إِدَراِكه. يقال : .«الزَّ  (5) َشِربَ  وهو ِكنَايَةٌ َعِن اْشتَِداِد َحّبِ الزَّ

قَْمحٍ ، باإِلضافة. َكَذا  َشاِربُ  . وتَقُوُل للسُّْنبُل ِحينَئٍذ :فَِشربَه فيه ُمْستَعَاٌر ، كأَنَّ الدَّقِيَق كان َماءً  الشُّْربُ و السُّْنبُُل الدقيَق إَِذا َصاَر فِيه ُطْعٌم ،

 في األََساِس.

َرابُ و ْربو الُمَشاَربَة بالَكْسر : َمْصَدرُ  الّشِ َعلَْيه الَماُء  يُْشَربُ  إَِذا َكانَ  َمْشَربَةٌ  اللِّْحيَانِّي : يُقَاُل : َطعَامٌ . وقال الُشْرب َوْقتُ  : (6)، بالَكْسر  الّشِ

 َمْسفََهةٌ من َسفَْهُت الَماَء إَِذا أَكثرَت ِمْنه فَلَْم تَْرَو. َشَرابٌ  ، كما قَالُوا : (7) [كثيراً ]

ا اْستَْدَرَكه َشْيُخنَا : ةً َمع الَمْنُصوِر العَبَّاِسّي نَْقالً من الُمَضاِف يْ أَبِي الَجْهم. يُقَاُل للشَّ  َشْربَةُ  * وِممَّ ِء اللَِّذيِذ الَوِخيِم َعاقِبَتُه ، وَذَكَر لها ِقصَّ

 والَمْنُسوِب ِللثَعَاِلبِّي ، وأَْنَشَد :

وِز ال  لـــــــــح ِويـــــــــَ  الـــــــــِّ بح ســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــ  ه ـــــــــََ نـــــــــ    َتشـــــــــــــــــــــــربــــــــــَ
  

رحبُ   مِ  َفشــــــــــــــــــــــُ هــــــــح وحِز َأوحَد  َأاب اجلــــــــَ ــــــــِّ ــــــــل ــــــــِ  ال ِوي  ســــــــــــــــــــــَ

  
َجاِل : الشَّْرَجب : [شرجب]  .«َشْرَجبٌ  فَعَاَرَضنَا َرُجلٌ »َحِديُث خالٍد : كذا في التَّْهِذيِب ، ومنه الطَِّويل من الّرِ

 وقِيَل : ُهَو الطَِّويُل القََوائِِم العَاِري أََعاِلي الِعَظاِم.

 الفََرُس الَكِريُم. : الشَّْرَجبُ  : نَْعُت الفَْرِس الَجَواد. وقيل : الشَّْرَجبُ و

 ه :َعِن اْبِن ُدَرْيد واْبن األَْعَرابِّي ، قَاَل اْبُن ُدَرْيد : ثََمُر نَْبٍت َشبِيهٌ بالَحْنَظل ُمرٌّ ال يُْؤَكُل. وقال َغْيرُ  ويَُضمُّ  بالفَتْح عن أَبِي َحنِيفَة الشَّْرَجبَانُ و

وربما ُخِلَطْت بالغَْلقَِة فُدبَِغ  يُْدبَُغ بها ، غيَر أَنَّه أَْبيَُض َوال يُْؤَكلُ  (8) وثََمرةً  بالَكْسرِ  َكالبَاِذْنَجان نِْبتَةً  * وقال أَبُو َحنِيفَة : ُشَجْيَرةٌ [م]َرةٌ. َشجَ 

ينََوِرّي : ُهَو َكثِيُر الشَّْوِك  (10)لَة يَتََحلَُّب ِمنها السَّمُّ : شجرة ُمْشعَانَّةٌ َطِوي (9) الشُّْرُجبَانَةُ  بَِها. وقَال ابن األَْعَرابِّي : ، ولَها أَْغَصاٌن. قَاَل الّدِ

 َوَرقُه وقُْصبَانُه.

اَغانِّي : أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. قُْلُت : وهو َمْوُجوٌد في  الشَّْرَحبُ  : [شرحب] َحاِح بالَحاِء الُمْهَملَة لُغَةٌ في الِجيِم ، قَاَل الصَّ  (11)نَُسخ الصَّ

َواب َكتبه بالِمَداِد األَْسَود َوُهوَ   اْسٌم. : َشْرَحبٌ و قَالَه اْبُن ُدَرْيِد. الّطِويل ، فالصَّ

 فُكلُّ من الَمَواّدِ الثَّاَلثَة على التَّْرتِيِب : الِجيم ، ثُمَّ الَحاء الَخاء. َعْظُم الفَقَارِ  أَْهَملَهُ الَجَماَعة ، َوُهوَ  كعُْصفَوٍر : الشُّْرُخوبُ  : [شرخب]

__________________ 
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 .«تصويتاً »( عن اللسان ا وابألصر 1)
 وقد صححناه من املادة. ويف معجم البلدان شربة بفتح أوله ويضم وتسكا  نيه وختفيف الباء املوحدة.« شرابً »( ابألصر 2)
 والعبارة يف اللسان : عداه أبو حنيفة لاعاً من العرب أو الرواة.« غذاه»ا ابألصر ( كذ3)
 ( يف النهاية :  هرهم.4)
 ( النهاية واللسان : ُشرَِّب.5)
 .«قوله والشرب ابلكسر كذا خبطه ولعله املشرب ابمليم فليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 العبارة قريباً.( عن اللسان ا وقد مرت 7)
 زايدة عن القاموس. (*)
َتٌة ومَثََرةٌ »( يف القاموس : 8)  ويف نسخة  نية من القاموس : نبته ومثره.« نـَبـح
 ( اللسان : الُشرجبان.9)
 ومثله يف اللسان.« قوله السم عبارة التكملة كالسم»وهبامش املطبوعة املصرية : « السم»( كذا ابألصر 10)
 كمادة مستقلة.« ُشرجب»يف مادة  ( ورد ىف الصحاح11)
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له.الشَّي َشْرَعبَ و : الطَِّويُل. الشَّْرَعبُ  [شرعب]  َء : طوَّ

 قَاَل ُطفَْيٌل :

ُة اَ شـــــــــــــــــــَ   انـــــــَ ض مُخحصـــــــــــــــــــــَ مـــــح َر  الـــــــد  ُة جمـــــَح يـــــلـــــــَ  َأســـــــــــــــــــِ

  
   ٍ ــــــــــح ل ااَي َذاُت خــــــــــَ ــــــــــَ ن ــــــــــ  ــــــــــثـ ُروُد ال ــــــــــَ بِ بـ رحعــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــــــَ

  
 : الِقْطعَةُ منه. الشَّْرَعبَةُ و قََطعَه ُطوالً. أَي األَِديمَ  َشْرَعبَ  : َشقُّ اللَّْحِم واألَِديم ُطوالً. يُقَالُ  الشَّْرَعبَةُ و

 أَْنَشَد األَْزَهِرّي : َضْرٌب من البُُروِد. الشَّْرَعبِيَّةُ و الشَّْرَعبِيُّ و

َتاِن و   (1)َذا اأَلذحاَي   الش رحَعيب  كالُبسح
 : َطِويٌل َخِفيُف الِجْسِم ، واألُْنثَى بالهاء ، َكَذا في ِلَسان العََرب. َشْرَعبٌ  الِخيِم. ورجل وفي نُْسَخٍة : الطَِّويُل الَحَسُن الِجْسِم ، الشَّْرَعبيُّ و

 .عنههللاضيرِحْمِصيُّ ِمْن أَْصَحاب ُمعَاِذ ْبِن َجبَل  التابِِعيُّ  بُن ُشَرْحبِيلَ  ُعبَْيَدةُ  الشَّْرَعبِيُّ و

 لتَْغلَب على قَْيٍس. قال األَخطل : الشَّْرَعبِيَّة من بالد تَغِلب ، وَكاَن يَْومُ  : ع الشَّْرَعبِيَّةُ و قاله الصاَغانّي : : نَْبٌت أَو ثََمَرة الشَّْرُعوبُ و

تح و  عــــــــــَ ــــــــــَ ا َأوقـ مــــــــــ  اُف لــــــــــَ حــــــــــ  كــــــــــَ  اجلــــــــــَ د بــــــــــَ قــــــــــَ  لــــــــــَ

  
ة  يـــــــــــــــ  بـــــــــــــــِ رحعـــــــــــــــَ َواال  ابلشـــــــــــــــــــــــــــــ  (2)ِإذح رََأ  اأَلهـــــــــــــــح

 

  
 ي أَْنَساب الباََلذُِرّي.أَْيضاً َمْوِضع بناحية َمْنبج ، فبَْعُضُهم يَقُوُل : إِنَّ الَواقِعَة السَّابِقَة َكانَْت بِنَاِحيَة َمنبج وهو َغلَط ، كَذا ف الشَّْرَعبِيَّةُ و

ثِين. وفي تحفَة األَْصَحاِب أَن : ِحْصن باليََمن ، وقد َشْرَعب * ومما فَاَت الُمَصنِّف : اْسُم َرُجل ، وبه  َشْرَعب نُِسَب إِليه َجَماَعةٌ من الُمَحّدِ

يَِت اْلبَلَد ، وُهم  من أَْواَلِد َعْبِد َشْمِس الملك. الشََّراِعبُ  ُسّمِ

رين.قرية من قَُرى ِمْصر بإِْقِليم البَُحْيرة ، وقد نُِسب إِليه« : بالضم»:  ُشْرنُوبٌ  : [شرنب]  ا َجَماَعةٌ من الُمتَأَّخِ

اِمُر اليَابِسُ  الشَّاِزبُ  [شزب]  النَّاِس وَغْيِرهم ، وأَْكثَُر َما يُْستَْعَمل في الَخْيِل والنَّاِس. : الَخِشُن. والضَّ

بٌ  ج ُكْن َمْهُزوالً.الَِّذي فِيِه ُضُموٌر وِإْن لَم يَ  : الشَّاِزبُ  أَي َخِشٌن. وقال األَْصَمِعيُّ : َشاِزبٌ  ويقال : َمَكانٌ   شَزبَ  . وقدَشَواِزبُ و َكُركَّعٍ  ُشزَّ

 َكُرم. ِمثْلُ  َشُزبو كنَصر الفََرسُ 

 ً ً و (3) يَْشُزُب َشْزبا بٌ  لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب ، وَخْيلٌ  ُشُزوبا  َضَواِمُر. وفِي َحِديِث ُعَمر يَْرثِي ُعْرَوةَ ْبَن َمْسعُوٍد الثَّقَِفيَّ : : ُشزَّ

هــــــــــــا  بــــــــــــُ اكــــــــــــِ نــــــــــــَ ًة ُزورًا مــــــــــــَ اِبســــــــــــــــــــــــــَ ِر عــــــــــــَ يــــــــــــح  ابخلــــــــــــَ

  
ُدو   عــــــــح َواِزبَ تـــــــــَ اِديــــــــدِ  شــــــــــــــــــــــَ نــــــــَ ِث الصــــــــــــــــــــــ  عــــــــُ  ابلشــــــــــــــــــــــ 

  
َراُت. الشََّواِزبُ   : الُمَضمَّ

 (4) لَْيَست بَجِديٍد وال َخلَقٍ  وهي القَْوِس  : من أَْسَماءِ  الشَِّزيبُ و َحَكاهُ أَبُو َحنِيفة ُشُزوب قَْبُل أَْن يُْصلَح ، ج من الشََّجر : القَِضيبُ  الشَِّزيبُ و

َكة ، كأَنها التي َوابُ  كالشَّْنَزبَة قَِضيبُها أَي َذبَل َشَزبَ  ُمَحرَّ ومثله في لسان العرب وغيره من  ، كالَشْزبَةِ  َكَذا في النَُّسخِ بِزيَاَدةِ النُّون ، والصَّ

 .«نَْت َمعَهَكا (5) بَشْزبَةٍ  وقد تََوشَّح»األُمهات. وفي بعِض الَحِديِث : 

َوابُ  الشَّْنَزبَةُ و اِمرُ  الشَّْزبَةُ و َكَذا في النَُّسخِ بِِزيَاَدة النُّون ، والصَّ  .َشْزبَةٌ  الَمْهُزوُل. يقال : أَتَانٌ  من األُتُِن : الضَّ

اَغانِّي. الفُْرَصةِ  ِمثْلُ  بالّضمِّ  الشُّْزبَةُ و اء ، قَالَه الصَّ  َعن الفَرَّ

 وأَْنشد : العاََلَمةُ. والَمئِنَّةُ : الشَّْوَزبُ  في التَّْهذيبو

نَـيحه  َ َعيـح  َشوحَزبُ ُغاَلٌم َباح
ً و بَهُ تَْشِزيبا َره. : َذبَّلَهُ  َشزَّ  وَضمَّ

 أَْي ِلُكّلِ َواِحٍد ِمْنهم َحظُّ يَْنتَِظُره. ُمتََشاِزبُونَ  ُهم يقال :و
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 أَي َضاِمَرة لبُْعِد الَمَسافَة. َشاِزبَة إَِذا أَتَْت ِمْن بُْعٍد فهي َشَواِزبُ  وِظبَاءُ 

__________________ 
 ( هذا تلفي  من بيتا لألعش  أنشد ا يف مدح املنذر ا :1)

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــة اجلـــــــــــــــــراجـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــب اجلـــــــــــــــــل  ي

  
 لن حنـــــــــــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــــــــــــدرد  األطـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــا  

  

 الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــغـــــــــــــــــااي يـــــــــــــــــركضــــــــــــــــــــــــــــــن أكســــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــة األض و 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــح والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــــــــــــــــيب ذا األذاي    ري

  

 ( الديوان واللسان ومعجم البلدان ابختالف الرواية.2)
 ( ضبرت اللسان : َشَزابً.3)
 .«حل »( كذا يف القاموس ا وابألصر 4)
 .«توشح شزبة»( عن النهاية ا وابألصر 5)
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 * ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 كَجْعفٍَر أَْهَملَه الَجَماَعة ، وهو َواٍد من أَْوِديَةَ اليََمن ذُو أَْشَجار وأَْنَهار. َشْزَهبٌ  : [شزهب]

ْمر الَِّذي يَبَِس ِجْلُدهُ َعلَْيِه. قال لَبِيد : : اليَابُِس ُضْمراً  الشَّاِسبُ  : [شسب]  أَو اْليَابُِس من الضُّ

َدفٍّ  ـــــــــــــِ ي اأَلرحَض ب قـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ت ـــــــــــــَ بٍ تـ اســـــــــــــــــــــــــــِ   شـــــــــــــــــــــــــــَ
  

وٍع و   لـــــــــــــــــُ رح ضـــــــــــــــــــــــــــــــُ دح حنـــــــــــــــــََ ت َزوحٍر قـــــــــــــــــَ  حتـــــــــــــــــَح

  
 ِمثُْل الشَّاِسف ولَْيَس ِمثَْل الشَّاِزب. قال الَوقَّاُف العُقَْيِلّي : الَمْهُزول ُهوَ و

ُه  تـــــــــــــُ ـــــــــــــر َواُح وُرعـــــــــــــح اَن ال ُه حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ُت ل لـــــــــــــح قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  فـ

  
دِّ   ــــــــــقــــــــــِ ِويِّ مــــــــــن ال لــــــــــح َر مــــــــــَ بِ أَبلــــــــــحَ اســــــــــــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
اَغانِّي : وليس البَْيُت له بَْل ُهَو لُمَزاحم العُقَْيلّي.هكذا نََسبَه الَجْوَهِريُّ للَوقَّاف. وقَاَل  َعلَى قَْول ، وهو  لُغَةٌ في الشَّاِزب الشَّاِسبُ  أو الصَّ

 .(1)كذا في النَُّسخ والظَّاِهر أَنَّه َكُكتٍُب  ُشْسبٌ  ج النَِّحيُف اليَابِسُ 

وَسِمْعت أَْعَرابِيّاً يَقُوُل : ما  : الذي قد يَبِس. قال : الشَّاِسبُ و م يَُكن َمْهُزوالً. والشَّاِسفُ وقال األَْصَمِعيُّ : الشَّاِزب : الَِّذي فِيِه ُضُموٌر وإِن ل

ً  (2)قَاَل الُحَطْيئة : أَْينُقاً ُشُزباً ، إِنما قال : أَْعنُقاً  يُن بََدالً  ُشُسبا اُي وال الّسِ ِف الِفْعلَْيِن َجِميعاً ، إِْحَداُهَما من األُْخَرى لتََصرُّ  (3)، ولَْيَسِت الزَّ

 انتهى. وقَال لَبِيٌد :

ا  هــــــــــــــــــــَ ري  ٌج ختــــــــــــــــــــََ حــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــَك أَم لــــــــــــــــــــَح  أَتــــــــــــــــــــِ

  
اِئصــــــــــــــــــــــــًا   ر   حنــــــــــَ ٌج َتســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــح بــــــــــاً عــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــُ  شـــــــــــــــــُ

  
ً  َحُسن مثل َشُسبو كعَِلم َشِسبَ  قدو هات ُشُسوبا  َكنََصر. َشَسبَ  ، وفي غْيِره من األُمَّ

ْسب َحتّى َذبَلَ  أَي َضُمر قَِضيبُها َشُسبَ  قَْوسٌ  سخ كَحْيَدر :كأَِمير ، ويُوَجُد في بَْعِض النُّ  الشَِّسيبُ و  بالَكْسِر. كالّشِ

تَاِء ثم ال  َكَصبُور : النَّاقة الَّتِي الشَُّسوبو الناقَةُ تُْرِضُع َولََدَها ، فإَِذا َصاَرت َشائِلَةً َهلََك َولَُدها. كأَِميٍر : الشَِّسيبُ و يَُموُت َولَُدَها فِي الّشِ

 تُْحلَب.

وتَقَدَّم عن اْبِن األَْعَرابِّي ما يَتَعَلَّق ِبِه ُهنَاَك ، وكأَنَّه أَعاده ثَانِياً  تقّدم في َشبَّ ، قدو العَْقَرُب. والقَْمُل. كَكْوَكب : الشَّْوَشبُ  : [شوشب]

 الْختِاَلفِِهم فِيِه.

ْصبُ  : [شصب] دَّةُ والَجْدب ج الّشِ دَّة على الشَِّصيبَة وَكسَّر ُكَراعٌ  أَْشَصاٌب كالشَِّصيبَة بالَكْسر : الّشِ في أَْدنَى العََدِد ، قال :  أَْشَصابٍ  الّشِ

وِلْلَكثِير 
 األَْمُر ، بالكسر : اْشتَدَّ. َشِصبَ و . قال ابُن ِسيَده : وهذا منه َخَطأٌ واْختِاَلٌط.َشَصائِب (4)

َد النَِّصب. (5)نَِصٌب  لََشِصبٌ  ء : إنهوعن ابن هانى  َوِصٌب إِذا أُّكِ

ْصبُ و ْقص والشَِّقيص. كالشَِّصيب النَِّصيُب والَحظُّ  : الّشِ  كالّشِ

ْلُخ. الشَّْصبُ و  : الشَّاةُ الَمْسُموَطة. الَمْشُصوبَةُ  الشَّاةَ : َسلََخَها. وقال أَبُو العَبَّاِس : َشَصبَ  يقال : بالفتح : السَّْمُط والسَّ

اغانِّي. اليُْبُس ، ويَُحّرك : الشَّْصبُ و  ذكرهما الصَّ

اُب ، الشَّصَّابُ و ار. : القَصَّ  وهو الَجزَّ

 كعُنُق : الشَّاةُ الَمْسلُوَخةُ. الشُُّصبُ و

. وقَدْ  شاِصبٌ  عْيشٌ و ً  َعْيُشه َشِصبَ  : َشاقٌّ ً و َشَصبا ً  كنََصرَ  َشَصبَ و ، َشْصبا  هللاُ  أَْشَصبَهو .َشاِصبٌ و كفَِرح َشِصبٌ  فَُهوَ  يَْشُصُب ُشُصوبا

 قال َجِريٌر : هللاُ َعْيَشه. أَْشَصبَ و

م  يـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــِ ريَاُن فـــــــــــــــــــِ ُن اجلـــــــــــــــــــِ رَاٌم أَيحمـــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــِ

  
تح ِإَذا   ــــــــــَ ب صــــــــــــــــــــــــَ اِد  شـــــــــــــــــَ ــــــــــَ ي ــــــــــِّ ــــــــــل َد  ال م ِإحــــــــــح  هبــــــــــِِ
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 لَهُ. ِضرابَُها ولم تَْلقَحْ  (6) علَى الفَْحل : َكثُر بالفَتْح ةُ النَّاقَ  َشَصبَتو

 الغريب. كأَمير : الشَِّصيبُ و

__________________ 
 ( يعين : شُسب كما يف اللسان.1)
 : أعنزاً. (شزب)( اللسان 2)
 : بُدِّلت. (شزب)( اللسان 3)
 ( اللسان : والكثري.4)
 .«لصب»( اللسان : 5)
 اجملمر واملقايي  : إذا أكثر ضراهَبا.( يف 6)
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 إِذا اْشتََد َعَملَُها وبَعُد قَْعرها. الشَِّصيبَة قال الفّراُء : يقال بئٌر بعيدةُ  بهاء : قَْعُر البئر. الشَِّصيبَةُ و

 َذَكُر النمل أَو ُجْحُره. بفتح األول والثالث : الشَّْيَصبانُ  عن الليث :و

 من الِجّن.قَبِيلَةٌ  : الشَّْيَصبَانو

ْعاَلة لَِقيَتْه في بَْعِض أَِزقَِّة الَمِدينَة فَصَرَعتْه وقَعََدت َعلَى َصْدِره ، وقالَت لَهُ : ]في لسان العرب ما نصه ، قال َحسَّاُن ْبُن ثَابِت  و[ َكانَت الّسِ

ل  فقال : نعم ، قالت : وهللا ال يُْنِجيَك ِمنِّي إال أَْن تَقُوَل ثاََلثَةَ أَْبيَاٍت على َرِوّيٍ َواِحد ، فقال  ؟قوُمك أَن تَُكوَن َشاِعرهم (2)أَْنَت الذي يَُؤّمِ

 َحّسان :

اَلم  ا الـــــــــــــــغـــــــــــــــُ يـــــــــــــــنـــــــــــــــَ رََع فـــــــــــــــِ َرعـــــــــــــــح  ِإَذا مـــــــــــــــا تــــــــــــــــَ

  
َوه  نح هـــــــــــــُ ُه : مـــــــــــــَ ا ِإنح يـــــــــــــقـــــــــــــاُ  لـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

  
 فقالت له : ثَنِّه. فقال :

دِّ اإِلزَ  َر شــــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــح د قـــــــــــــــــَ  اِر ِإذا مل َيســــــــــــــــــــــــــــــُ

  
َوهُ   ـــــــــــــــــذي الهـــــــــــــــــُ ا ال ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــن ي ـــــــــــــــــِ َك ف ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَذل  ف

  
 فَقَالَْت : ثَلِّثْه. فقال :

ين و  ٌب مـــــــــن بـــــــــَ احـــــــــِ انِ د صــــــــــــــــــــــَ بـــــــــَ يحصــــــــــــــــــــــَ   الشــــــــــــــــــــــ 
  

َوه  وحرًا هــــــــــــــــــــــُ وُ  َوطــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــُ وحرًا أَق طــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــَ

  
بَْعَرى وَعْبِد هللِا ْبِن هذا قوُل اْبن الَكْلبِّي. وحكى األثَْرُم فَقَاَل : أَْخبََرنِي ُعلََماُء األَْنَصار أَّن َحسَّاَن بن  ثَابِت بعد ما ُضرَّ بََصُره َمرَّ بابن الّزِ

بَْعَرى بَْعد ما َولِّى  فقال  ؟: يَا أَبَا الَوِليد ، َمْن هذا الغاَُلمأَبِي َطْلَحةَ ْبِن َسْهل ْبِن األَْسَوِد ْبِن َحَرام ، ومعه َولَُده يَقُوُده ، فَصاَح به اْبُن الّزِ

 والقَازُّ والَخْيتَعُور ُكلَُّها ِمْن أَْسَماِء الشَّْيَطان. (1)وكذا البأْلَز والَجأْلَز  اْسُم الشَّْيَطان ، الشَّْيَصبَانُ و بِت األَبيات ، اْنتََهى.َحّسان بن ثَا

جيُم. اُء عن الدُّبَْيريِّيَن : أَنَّه ُهَو الشَّْيَطان الرَّ  وَحكى الفَرَّ

حْ  الشََّصائِبُ و  ، ولم يُْسَمع لها بَِواِحٍد. قال أَبو ُزبيد : لِ : ِعيَداُن الرَّ

بَ َوَذا  ــــــــــــِ ائ صــــــــــــــــــــــــــَ ٌم  شـــــــــــــــــــَ ِه ِشــــــــــــََ ــــــــــــِ ائ ــــــــــــَ ن  يف َأحــــــــــــح

  
ورِ   رحصـــــــــــــــــــــــُ وحَ  صـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــطـــــــــًا فـ ي ـــــــــِ الِط َرب َو املـــــــــِ  رِخـــــــــح

  
اَغانِّي. الشَّْصلَبُ  : [شصلب]  َكَجْعفٍَر ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي والصَّ

 .(3)الشََّدائُِد  والشََّصائُِب : القَِويُّ الشَِّديُد. وفي اللَِّساِن : هو

َجاِل والَخْيِل : الشَّْطبُ  : [شطب]  وهو َمَجاٌز. الطَِّويُل الَحَسُن الَخْلِق ، من الّرِ

ْطُب من َجِريد النَّْخل ، : السَّعَفُ  الشَّْطبُ و  كما سيَأْتي. َوَكَكتٍِف : َجبَلٌ  .َشْطبَةٌ  واحدته األَْخَضر الرَّ

 الشَّْطبَة شبََّهتْهُ بِتِلك السَّعَفَةُ الَخْضَراُء ، من َجِريد النَّْخل ، وهو ُشِطبَ  ما : الشَّْطبَةُ  قال أَبو عبيد : .«َشْطبَة َكَمَسلِّ »في حديث أُّمِ َزْرع : و

، أَي َمْوِضُع  بالشَّْطبَة يُق الَخْضِر فََشبََّهتْهلنَْعَمتِه واْعتَِداِل َشبَابِِه ، وقيل : أَراَدت أَنه َمْهزوٌل كأَنَّه َسعَفَةٌ في ِدقَّتِها ، أَرادت أَنه قليل اللَّْحم َدقِ 

 نَْوِمه َدقِيٌق ِلنََحافَتِه ، وقِيَل : أََراَدْت سْيفاً ُسلَّ من ِغِمْدِه.

 السَّْيُف ، : الشَّْطبَةُ  قال أَبو َسِعيد :و يَْعنِي ما ُسلَّ من ِقْشِره أَو غمده. الشَّْطبَة الَمَسلُّ : َمْصَدٌر بَِمْعنَى السَّّلِ أُقِيَم ُمقَام الَمْفعُوِل أَي كَمْسلُولو

 السَّلُوِليُّ يَْرثِي أَبَا الَحْجنَاء :أَرادت أَنه كالسَّْيِف يُسلُّ من ِغمِده ، كما قال العَُجْيُر 

ذِزٌف  تــــــــــــَ ِف ال مــــــــــــُ يــــــــــــح د  الســــــــــــــــــــــــــ  د  قــــــــــــَ ىًت قــــــــــــُ  فــــــــــــَ

  
ه و   لـــــــــــــــــُ ه وَأاَبجـــــــــــــــــِ اتـــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــ  ٌر لـــــــــــــــــَ (4)ال َرهـــــــــــــــــِ

 

  
ْطبَةُ و ةُ  بالَكْسِر : الَجاِريَةُ الَحَسنَةُ و بالفَتْح الّشِ ةُ ، التَّارَّ  والفَتُْح أَْعلَى. ، قال :والَكْسر عن ابن ِجنِّي  الطَِّويلَةُ ، وقيل : هي الغَضَّ

 : َحَسُن الَخْلق ، لَْيَس بَِطِويٍل وال قَِصيٍر. َشْطب وُغاَلمٌ 
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 إَِذا َكاَن طِويالً. ُمَشطَّبٌ و َمْشُطوبٌ  ورُجلٌ 

 لغة وال يُوَصُف بِِه المذكر. والَكْسرُ  ويُْفتَح ، بسكون الموحدة وكفَِرَحة ، وقيل : هي الطَّويلَةُ  السَّبَطةُ اللَّْحمِ  : هي الشَّْطبَةُ  الفََرسُ و

ْطبَةُ و مِّ  كالشُّْطبَة في َمتْنِه َطِريُق السَّْيفِ  بالَكْسِر : الّشِ  بالفتْح. الشَّْطبَةو بالضَّ

__________________ 
 ( اللسان : أيمر.1)
 .«البالر واجلالر»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 مادة شصب وقد صّدر هبا ابن فارس.( كذا ا وقعت هنا ا ويف الصحاح واجملمر يف 3)
 .«متذذف»عن اللسان ا وابألصر « متذزف( »4)
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 وهو نَاِدر ، وقيل : هو َجْمع َكُرَطب َوُرَطبَة. كُهَمَزة ُشَطبَةو

 كغَُرف وُكتُب. ُشَطبٌ و ُشُطوبٌ  ج

اُء : إِنَُّهَما لُغَتَان ،قال َشْيُخنا نَْقالً عن ُشُروحِ الفَِصيح : َظاِهُره أَنهما َجْمعَاِن لُمْفرٍد َواحِ   الشَُّطبُ و كأَنَّه َواِحٌد كالُحلُم ، فالشُُّطب ٍد. وقال الفَرَّ

،  بفالشُّطُ   اآلخر ،كغُْرفٍَة وُغَرٍف. وَصِريُح َكاَلِم اْبِن ِهَشاٍم اللَّْخِمّيِ أَنَّ ُكلَّ َواِحٍد منهما َجْمٌع لُمْفرٍد لَْفُظه َغْيُر لَْفظِ  ُشْطبَة كأَنه َجْمعُ 

 فاْنُظْره َمَع َكاَلِم الُمَصنِِّف. الشُّْطبَة ، بفتح الطاء ، فَجْمعُ  الشَُّطب كَصِحيفَة وُصُحٍف. وأَما َشِطيبَة بضمتين ، َجْمعُ 

ةً. ويقال إِنَّه َمَجاٌز ، ألَنَّه ُشبِّه بما يُقَدُّ من أَي َطَرائُِق في َمتْنِه ، وُربََّما َكانَْت ُمْرتَِفعَةً وُمْنَحِدرَ  ُشَطبٌ  : فِيهِ  َمْشُطوبٌ و كُمعَظَّم ُمَشطَّبٌ  َسْيفٌ و

نِام ُطوالً. عن ابن ُشَمْيل :  : فِيِه َطَرائُِق. ُمَشطَّبٌ  السَّيِف : َعُموُده النَّاِشُز في َمتْنِه. وثَْوبٌ  ُشْطبَةُ  الّسِ

ْطبَةُ و ى كالشَِّطيبَة ِلئاَلَّ تَْنَشِدخَ  تُْقَطُع ُطوالً الِقْطعَةُ من َسنَاِم البَِعيِر  : (1)بالَكْسر  الّشِ  َشِطيبَةُ  . وقِيَل :َشِطيبَةً  وكّل قِْطعٍَة ِمْن ذِلَك أَْيضاً تَُسمَّ

حه. ويُقَالُ  : َشطَّبَهو اللَّْحِم : الشَِّريَحةُ ِمْنه. ً  السَّنَاَم واألَِديمَ  َشَطْبتُ  َشرَّ عَه قَِدداً وال ا ُشَطبُ  . وقال أَبو زيد :أَْشُطبُه َشطبا لسنَّاِم : أَن تُقَّطِ

لََها ، َواِحُدَها  .َشِطيبَة . وُكلُّ قِْطعَِة أَِديٍم تُقَدُّ ُطوالً َشَطائِب وَجْمعُها َشِطيبَة ، وقالوا أَْيضاً : ُشْطبَةٌ  تُفَّصِ

ً  السَّنَاَم واألَِديمَ  َشَطبَ و ََّخذُ ِمْنَها القَْوُس.من نَْبعٍ  َشِطيبَةٌ و ، (2) قََطعَ  : يَْشُطبُهما َشْطبا  يُت

، ِإَذا َذَهَب  َشَطبَ و الدَّاُر. وعن األَْصَمِعّي : َشَطفَ  َشَطبَت يقال : َعَدَل وبَعَُد. َعْنهُ : َشَطبَ و : َمائٌِل. َشاِطبٌ  وَطِريقٌ  َماَل. : َشَطبَ و

 وتَبَاَعَد.

 فَحَمَل َعاِمُر ْبُن َربِيعَةَ َعلَى َعاِمر ْبِن الطُّفَْيل فَطعَنَه»وصائِفَةٌ إَِذا َزلَّت عن الَمْقتَل. وفي الَحِديث :  َشاِطبَةٌ و وفي النََّواِدِر : َرْميَةٌ َشاِطفَةٌ 

ْمُح َعْن َمْقتَِله  فَشَطب  .(3)الرُّ

ْمُح عن َمْقتَِله أَي لم َشَطبَ  بَمْعنَى بَعَُد. قال إِْبَراِهيُم الَحْربِيُّ : َشَطب هو من إذا َعَدَل  َشَطبو يَْبلُْغه. وُرِوى عن األَْصَمِعّي : َشَطفَ  الرُّ

 وَماَل.

 الِفَرقُ  من النَّاِس وَغْيِرهم : الشََّطائِبو َحَكاه ابن األَْعَراِبّي. الشََّطائِب ُدونَ  الشَّْطبُ و .َشِطيبَة ُدوَن الَكَرانيِف ، والواِحَدةُ  الشََّطائِبُ و

اعي :قا الُمْختَِلفَةُ. والضُُّروب  ل الرَّ

حــــــــــَ   ِت الضــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــَ َرجــــــــــ  ا تـــــــــــَ مــــــــــ  ِه لــــــــــَ اَج بــــــــــِ هــــــــــَ  فـــــــــــَ

  
بُ   ــــــــــِ طــــــــــائ رِ  شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ الٍب واَنب ىت  مــــــــــن كــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
 : يَابَِسةٌ. َشِطيبَةٌ  ناقَةٌ و

ْه صاِحب ِحْرِز األََمانِي. والقاضي أَبو بْكر ْبُن العَربِّي. واإِلَماُم النَّ  : د بالَمْغِرب َشاِطبَةُ و ظَّار أَبُو إْسَحاق باألَْنَدلُس. ِمْنَها أَبُو القَاِسم ْبُن ِفيرُّ

 وَغْيُرهم ، وفِيَها ِقيَل.

ر  قــــــــــــَ  الــــــــــــر حــــــــــــح لــــــــــــح م مــــــــــــَ عــــــــــــح ةٌ نــــــــــــِ بــــــــــــَ اطــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــَ

  
رُ   ــــــــــــــــــّرِحــــــــــــــــــَ ِه ال ــــــــــــــــــِ ت ب ــــــــــــــــــَ ال ىًت طــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِ  ل

  

ٌر  حــــــــــــــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اهتــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــَ ق َدٌة َأوح ــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــل  ب

  
رٌ و   ــــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــــــَ ِه بـ لــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــًا يف َذي ب  صــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ه أَرٌِج و  رحفـــــــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــــــــــــٌم عـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
رُ و   هـــــــــــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــــــــــَِ نـــــــــــــــــــــــــــــُ  راَِيٌض ُغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

َرٌر و  هــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــ  ل وٌه كــــــــــــــــــــــــــــُ  ُوجــــــــــــــــــــــــــــُ

  
رُ و   ثـــــــــــــــــــــــــــــَ ه مـــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــــــــ  اَلٌم كـــــــــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
يِب   فََراِجْعه.وقد تعرض لذكرها اإلَماُم أَبُو العَبَّاِس أَحمُد الَمقَّرّي في نَْفح الّطِ

 َجبَل. كأَِميٍر : اسم َشِطيبٌ  في الصَّحاحو

ِذي َرَواه اْبُن قال ابن منظور : رأَيت في َحَواِشي نُْسَخٍة َمْوثوٍق بها هكذا َوقع في النّسخ. والذي أَورده الفارابّي في ِديَواِن األََدب ، والو

 ُروف. قال َعبِيُد ْبُن األَْبَرص ، ويُْرَوى ألَْوِس ْبِن َحَجٍر أَْيضاً :َمعْ  آخرَ  وهو َجبَلٌ  َكَكتِف َشِطب ُدَرْيد واْبُن فَاِرس :
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اَل  ا عـــــــــــــَ ُه ملـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ـــــــــــــراب ـــــــــــــاً كـــــــــــــَبن  أَق ب طـــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
اِح   َر َرمــــــــــ  يــــــــــح ي اخلــــــــــَ فــــــــــِ نــــــــــح ــــــــــَ َ  يـ لــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــراُب أَبـ (4)أَق

 

  
__________________ 

طبة»( يف اللسان : 1) طب« الش طحبة والشِّ  ة.ويف املقايي  : الش طحبة أو الشِّ
 ( اللسان : قطعهما.2)
 ( يف النهاية : أي ما  وعد  عنه ومل يبُلغه.3)
َطَب إذا ما  مث اســـــتعمر الاً. وابألصـــــر 4) ( البيت يف معجم البلدان لعبيد بن األبرص يف شـــــطب ابلتحريك قا   وز أن يكون أصـــــله من شـــــَ
 املطبوعة املصرية إىل هذا.عن معجم البلدان وأشار هبامش « ينفي»وما أثبتناه « تنق »
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 وقال امرُؤ القَْيس.

ا  فـــــــــــَ بٌ عـــــــــــَ طـــــــــــِ ُروُر  شـــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــُ ـــــــــــَ ِه فـ ـــــــــــِ ل نح َأهـــــــــــح  مـــــــــــِ

  
ُدورُ   ٌة ِإن الـــــــــــــــــــدايَر تـــــــــــــــــــَ ولـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــُ وح مـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــَ

  
ِلبَنِي َطيِّئ  : َماٌء بأََجإِ  الشَِّطيبِيَّةُ و

(1). 

ْيُل قَِليالً  ُمَشطَّبَةٌ  أَرضٌ  من الَمَجاِز :و  لَْيَس بالَكثِيِر. كُمعَظََّمٍة : َخطَّ فِيَها السَّ

بَة الشَِّطيبِيَّةُ و ُب بِِه. بالَكْسِر : ِشَطابُهاو من البََراِذع : الُمَضرَّ  ما تَُضرَّ

 كالشََّصائِِب سواء. : الشََّدائِدُ  الشََّطائِبُ  عن أَبي الفََرجِ :و

 باْليََماَمة. يَْشُكرَ  كغَُراٍب : نَخٌل ِلبَنِي ُشَطابٌ و

 : من أَْوِديَِة اْليََماَمة. الشَّْطبَتَانو

ً  أَي اْنتَفَخَ  الَمتِْن والَكفَِل : اْنتَبَر َمْشُطوبُ  فََرسٌ و  وقال الَجْعِديُّ : .(2)وتَبَايَنَت ُغُروُره  َمتْنَاهُ ِسَمنا

ه  نــــــــــــــُ طــــــــــــــح َذاَر  بــــــــــــــَ اِن الــــــــــــــعــــــــــــــَ يــــــــــــــَ ح ُر  ــــــــــــــِ ثــــــــــــــح  مــــــــــــــِ

  
ِن   َويــــــــــح قــــــــــح ُ  ا ــــــــــَ لــــــــــَ وبأَبـــــــــــح طــــــــــُ رح  َمشــــــــــــــــــــــــح فــــــــــَ  الــــــــــكــــــــــَ

  
 : السَّياََلُن. االْنِشَطابُ و الَماُء وَغْيُره : َساَل. اْنَشَطبَ و

 : السَّاِئُل من الَماِل وَغْيِره. الُمْنَشِطبُ و

 السَّائُِل. : (3) الُمْنَشِطبُ و الَمَحّلِ مثل َشاِطن. َشاِطبُ  َرُجلٌ وَ 

تِي يَْقُدْدن األَِديَم بَْعَد َما يَْحِلْقنَه من النساء : الشََّواِطبُ و َِّخْذَن  (6)ويَْقِشْرَن العَِسيب  (5)وفي نسخة يَْخلُْقنَه ، والَّالئِي يَْشقُْقَن الُخوَص  (4) الالَّ ليَت

يَاِت قال قَْيُس بن ال  خطيم :مْنه الُحْصَر ثم يُْلِقينَها إِلى الُمنَقِّ

ا  قــــــــــــَ  كــــــــــــَبهنــــــــــــ  لــــــــــــح ــــــــــــُ ر ان تـ ُ
َد املــــــــــــ َر  ِقصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

  
ِدي   اٍن أبَيــــــــــــح رحصــــــــــــــــــــــــــَ َذر ُع خــــــــــــِ بِ تــــــــــــَ َواطــــــــــــِ  الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
ً  (7)المرأَةُ الَجِريَدة  َشَطبَتِ  تقول ِمْنه : العَِسيَب ،  (8): التي تَْقُشر  الشَّاِطبَةُ  لتَْعَمل منه الَحِصيَر. وعن األَصمعي : َشاِطبة : شقَّتْه فهي َشْطبا

يَةُ إِلىثم تُْلِقيه إِلى الُمنَقِّيَِة فتأُْخذُ ُكّلِ َشي ينَها حتى تتركه َرقِيقاً ، ثم تُلِقيه الُمنَقِّ ّكيت : الشَّاِطبَة ٍء َعلَْيِه بِِسّكِ : التي  الشَّاِطبَةُ  ثَانِية. وعن ابن الّسِ

وتِْلَحى َواِحٌد ، وسيأْتي ذلك في خرص وفي ذرع إِن َشاَء  تَْشُطبو َذ قِْشُره األَْعلَى ، قال :: أَن يُْؤخَ  الشُُّطوبو .الشَّْطبِ  تَْعَمُل الَحِصيَر من

 هللاُ تَعَالى.

ِعيِد األَْدنَى. الشُّْطبو  بالضم : قَْريَةٌ بالصَّ

ة ، وهي قَْريَةٌ َعاِمَرة ، وقد نُِسب إِلَْيَها َجَماَعة من : موِضٌع باليََمن بالقُْرب من َصْنعاء ، وتَُضاف إِلَْيه َسْودَ  َشَطبٌ  * ومما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

وفِيَّة. ثِين والصُّ  العلَماء والُمَحّدِ

 كالَمْنع : الَجْمُع. والتَّْفِريُق. الشَّْعبُ  : [شعب]

ح به أَبُو ُعبَْيد وأَبُو ِزيَاٍد. اإِلْصاَلُح. واإِلْفَساُد ،و  ِضدُّ. َصرَّ

 «َكبِيرٍ  َشْعبٍ  َصِغير من َشْعبٌ : » (9)لَْيَس من األَْضَداِد بَْل ُكلُّ من الَمْعنَيْيِن لُغَةٌ ِلقَْوم ُدوَن قَْوٍم. وفي َحِديِث ابن ُعَمر وقال اْبُن ُدَرْيد : هَذا 

 الشَّْعبِ  الغَنَِوّيِ في (11). وأَْنَشَد أَبُو ُعبَْيد ِلعَِلّي ابن الغَِديِر َشعَّبَه فَتََشعَّبَ و .َشعَبَه يَْشعَبُه َشْعباً فاْنَشعَب .(10)أَي َصالٌح قَِليٌل ِمن فََساٍد َكبِيٍر 

 بمعنى التَّْفِريِق :
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َت املــــــــــــــــرَء و  ــــــــــــــــح بُ ِإَذا رَأَي عــــــــــــــــَ َره  َيشــــــــــــــــــــــــــــــح  أَمــــــــــــــــح

  
بَ   عـــــــح ان  شــــــــــــــــــَ يـــــــَ ج  يف الــــِعصــــــــــــــــــح لــــِ ا ويــــَ (12)الــــَعصـــــــــــــــــــــَ

 

  
ق أَْمَرهُ.  قال : ُمَراُده يُفّرِ

قَه. وقَال الرجلُ  َشعَبَ  قال األَْصَمِعيُّ :  أَْمَره إَِذا َشتَّتَه وفَرَّ

__________________ 
 ء عن مجهرة ابن حزم.سنب  بن معاوية بن ثعر بن عمرو بن الغوث بن ط ـ  وهم« لبين سنب »( يف معجم البلدان : 1)
 والغرور مجض غر ابلفتح وهو الكسر يف اجللد من السمن.« غروزه»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 .«واملشطب»عن اللسان ا وابألصر ( 3)
َنه»( يف القاموس : 4)  .«يـَُقدِّرحنَه»ويف اجملمر :  .«َلحُلقح
 ( يف اجملمر واملقايي  : يشققن السعف للحصر.5)
 ( يف اللسان : الُعُسب.6)
 ( اللسان : اجلريد.7)
 ( عن اللسان ا وضبرت الكويتية : تـَقحِشُر.8)
 .«ديث عمرويف ح»( عن النهاية ا وابألصر 9)
 ( يف النهاية : كثري.10)
 .«العذير»( عن غريب اهلروي ا وابألصر 11)
 ( بعده يف غريب اهلروي :12)

 فــــــــــــاعــــــــــــمــــــــــــد ملــــــــــــا تــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــو فــــــــــــمــــــــــــا لــــــــــــك ابلــــــــــــذي 

  
 ال تســـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــطــــــــــــــــــيــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــن األمــــــــــــــــــور يــــــــــــــــــدان 
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كِّيت : يف عحبِ  ابُن السِّ رِيقاً. الش  اَلحاً ويكون تـَفح عحبُ و  : َيُكوُن مبَعحنَـَياح ا َيُكون ِإصح ع ابُ  الذي الص دحعُ  : الش  َعُبه الش   َيشح
كِّيت. ويف اَ ِديِث : الش عحبُ  ا وِإصحاَلُحه أَيحضاً   .«ِسلحِسَلةً  الش عحبِ  اخت ََذ َمَكانَ » ا قاله ابن السِّ

ْدعِ والّشَق الَّ  ِّم وِحْرفَتُه : الشَّعَّابُ و ِذي فيه.أَي َمَكان الصَّ عَابَة : الُملَئ قُ  : الشَّْعبُ و .الّشِ وفي حديِث َعائَِشة  ُشعُوبٌ  ِء والَجْمعُ في الشَّي (1) التَّفَرُّ

ِة  «َشْعبََها يَْرأَبُ »َوَوَصفَْت أَبَاَها : ـ  عنهاهللارضي َق أَْمِر األُمَّ  وَكِلَمتََها.أَي يَْجَمُع ُمتَفّرِ

 .ُشعُوب من القَبِيلَة ، وقِيَل : ُهو القَبِيلَة نَْفُسها والجمع يَتََشعَّبُ  وقِيَل : الَحيُّ العَِظيمُ  القَبِيلَةُ العَِظيَمةُ ، : الشَّْعبُ و

هم ، َوفِي التَّنُ  الشَّْعبُ و  .(2) (َوَجَعْلناُكْم ُشُعوابً َوقَباِئَل لَِتعاَرُفوا)ِزيِل : : أَبو القَبَائِل الَِّذي يَْنتَِسبون إِلَْيِه أَي يَْجَمعُُهم ويَُضمُّ

اُع. والقَبَائُِل البُُطوُن ، بُُطوُن العََرب. : الشُّعُوبُ  قال ابُن َعبَّاٍس في ذلك :  الُجمَّ

 في القَبِيلَِة ، بالفتح. الشَّْعبَ   النَّاِس َحَكىونَقََل َشْيُخنَا َعْن أَبِي ُعبَْيٍد البَْكِرّيِ في َشْرحِ نََواِدِر أَِبي َعِلّي اْلقَاِلّي : ُكلُّ 

 إِال بُْنَدار فإِنَّه َرَواه َعْن أَبِي ُعبَْيَدة بالعَْكِس ، اْنتَهى.« بالَكْسرِ »وفي الَجبَل 

 ثم الِعَماَرةُ ثُمَّ البَْطُن ثُم الفَِخذُ. : أَْكبَُر ِمن القَبِيلَة ثم الفَِصيلَةُ  الشَّْعبُ  وَحَكى أَبُو ُعبَْيد َعِن اْبِن الَكْلبِّي َعْن أَبِيِه ،

بَْير ْبُن بَكَّار ، وهو ِحيُح في َهذا ما َرتَّبَه الزُّ ّي : الصَّ ثُمَّ القَبِيلَةُ ثُمَّ الِعَماَرةُ ثم البَْطُن ثم الفَِخذُ ثُمَّ الفَِصيلَة. وقد نََظَمه  الشَّْعبُ  قال الشَّْيُخ اْبُن بَّرِ

ْيُن الِعَراقِيّ    ، وَذَكَره اْبن َرِشيٍق في العُمَدةِ.الزَّ

أِْس الْجتَِماِعَها  َشْعبِ  أَْعَظُمَها ُمْشتَقُّ من فالشَّْعبُ  قال أَبو أَُساَمة : هِذه الطَّبَقَات على تَْرتِيِب َخْلِق اإِلْنَسان ، أِْس ، ثم القَِبيلَةُ ِمْن قَبِيلَة الرَّ الرَّ
ْدُر ، ثم البَْطُن ، ثم الفَِخذ ، ثُمَّ الفَِصيلَة  (3)  ، وِهي السَّاُق. قلت : وقال شيخنا : وزاد بعضهم العشيرة فقال : (4)، ثم الِعَماَرةُ ، َوِهَي الصَّ

د  بَ اقحصــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــح يٍّ  الشــــــــــــــــــــــــ  َو َأكــــــــــثــــــــــر حــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــَ  فـ

  
هح   يــــــــــــــــلــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِ واء مث الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ َدَدًا يف ا ــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــَ

  

اَرُة مُث  ا ح  مـــــــــــــــَ ا الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ و ـــــــــــــــَُ لـــــــــــــــُ تــــــــــــــــح  ـ  مث يــــــــــــــــَ

  
َدهـــــــــا والـــــــــَفصـــــــــــــــــــــــيـــــــــلـــــــــهح   عـــــــــح ذ بــــــــــَ خـــــــــح ُن والـــــــــفـــــــــَ  بـــــــــطـــــــــح

  

نح  ريَة لــــــــــــكــــــــــــِ  مث مــــــــــــن بــــــــــــعــــــــــــدهــــــــــــا الــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــِ

  
ه  يـــــــــــلـــــــــــَ لـــــــــــِ رحاَن قـــــــــــَ ِب مـــــــــــا ذَكـــــــــــَ نـــــــــــح  هـــــــــــي يف جـــــــــــَ

  
 فَقَال :قال : ونََظَمَها الشَّاِذِلّي مع ِزيَاَدة َضْبِطَها 

بٌ  عـــــــــح هح  شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــل ي ـــــــــِ ب ـــــــــقـــــــــَ ِا وال ح الشـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــح ت ـــــــــفـــــــــَ  ب

  
هح   يـــــــــــــلـــــــــــــَ اَرٌة َأصـــــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــَ ا عـــــــــــــِ ِدهـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ نح بـ  مـــــــــــــِ

  

رح  ـــــــــــُ رحَو  مُث  ق ـــــــــــُ ِ تـ اح ـــــــــــعـــــــــــَ ِر ال َكســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــِ ي ب  وهـــــــــــح

  
رح   َدهـــــــــــــا وال حتـــــــــــــَُ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ذ بـ خـــــــــــــح ـــــــــــــَ ٌن وف طـــــــــــــح ـــــــــــــَ  ب

  

رحِويـــــــــــــــــــِه و  ٌة تــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــَ اِدٌس َفصـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
يـــــــــــــــــه  لـــــــــــــــــِ جِي تـــــــــــــــــَ ريُة الـــــــــــــــــ  َعشــــــــــــــــــــــــــــــِ َي الـــــــــــــــــح  َوهـــــــــــــــــح

  
ْحمن الغَْرنَاوقرأُْت في  د بُن َعْبُد الرَّ َمةُ ُمَحمَّ ه : وقَاَل العاَلَّ يب ألَبِي العَبَّاِس أَْحَمد الَمقَِّرّي َما نَصُّ  ِطّي :نَْفحِ الّطِ

بُ  عــــــــــــــح ارَة  الشــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــَ ٌة وعــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ــــــــــــــل ي ــــــــــــــِ ب ــــــــــــــَ  مث ق

  
هح   عــــــــــَ ــــــــــِ ة َلب ــــــــــَ ــــــــــل ي ــــــــــَفصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــال ٌذ ف ــــــــــخــــــــــح ٌن وف طــــــــــح ــــــــــَ  ب

  

ب عــــــــح ــــــــالشــــــــــــــــــــــ  ا  ف هــــــــَ لــــــــّ ِة كــــــــُ ــــــــَ ــــــــل ي ــــــــِ ب ــــــــقــــــــَ ُض ال مــــــــَ ــــــــَ ت  جمــــــــُح

  
هح مُث    عـــــــــــَ امـــــــــــِ اَرِة جـــــــــــَ مـــــــــــَ عـــــــــــِ ـــــــــــح ل ـــــــــــِ ة ل ـــــــــــَ ـــــــــــل ي ـــــــــــِ ب ـــــــــــقـــــــــــَ   ال

  

نح و  مــــــــَ لــــــــَ ُر فــــــــاعــــــــح ائــــــــِ مــــــــَ ه الــــــــعــــــــَ عــــــــُ مــــــــَ ُن  ــــــــَح طــــــــح  الــــــــبــــــــَ

  
هح و   عـــــــــَ وُن الـــــــــَواســــــــــــــــــــــِ طـــــــــُ ه الـــــــــبـــــــــُ عـــــــــُ مـــــــــَ ُذ  ـــــــــَح خـــــــــح  الـــــــــفـــــــــَ

  

هــــــــا و  اكــــــــَ ر هـــــــــَ ائـــــــــِ َفصــــــــــــــــــــــَ لـــــــــح ض لـــــــــِ مـــــــــَ ُذ  ـــــــــَح خـــــــــح  الـــــــــفـــــــــَ

  
عــــــــــهح   ابــــــــــَ تــــــــــَ ــــــــــَ تـ ا مــــــــــُ لــــــــــَ  َنســــــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــََ اءت عــــــــــَ  جــــــــــَ
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ٌة  َزميــــــــــــــحَ بٌ فــــــــــــــخــــــــــــــُ عــــــــــــــح ًة  شــــــــــــــــــــــــــــَ انــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ن  وِإن  كــــــــــــــِ

  
هح   عـــــــــَ ـــــــــِ ُر اَنب ـــــــــِ ائ ـــــــــَفضـــــــــــــــــــــــَ ا ال هـــــــــَ ـــــــــح نـ ٌة مـــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــل ي ـــــــــِ ب قـــــــــَ ـــــــــَ  ل

  

ىت و  اَرَة اي فـــــــــَ مـــــــــَ ـــــــــعـــــــــِ مـــــــــَ  ال هـــــــــا ُتســـــــــــــــــــــــح ريحشـــــــــــــــــــــــُ  قـــــــــُ

  
هح و   عــــــــــــَ امــــــــــــِ اِدي قــــــــــــَ ٌن لــــــــــــأَلعــــــــــــَ طــــــــــــح ي  بــــــــــــَ  ُقصــــــــــــــــــــــــــَ

  

ا  هـــــــــــَ اســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــ  ب ٌذ َوَذا عـــــــــــَ خـــــــــــِ ُم فـــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــِ  َذا هـــــــــــَ

  
ه  عــــــــَ ابــــــــِ اُط ِبســــــــــــــــــــــَ نــــــــَ ــــــــُ ِة ال تـ يــــــــلــــــــَ ــــــــَفصــــــــــــــــــــــِ ُز ال ــــــــح نـ  كــــــــَ

  
َهاِت اللُّغَة.قلت : وِمثْلُه في المِ   ْصبَاح وَغْيِره ِمْن أُمَّ

َهاِت.« بَِكْسِر الِجيِم واليَاِء التَّْحتِيَّة السَّاِكنَة»َهَكَذا في النَُّسخِ ، َوَصَوابُه الِجيُل  الَجبَلُ  : الشَّْعبُ و  َكما في ِغْيِر َواِحَدةٍ من األُمَّ

__________________ 
 ء.والتفر  يف الشي( اللسان : الشعب : الصدع 1)
 .13( سورة ا جرات اآية 2)
 ( يف هناية األرب للقلقشــــندي : والقبائر مبثابة قبائر الرأس ا وهي القطض املشــــعوب بعضــــها إىل بع  تصــــر هبا الشــــؤون وهي القنوات الجي يف3)

 القحف جلراين الدمض.
  الذي يصر عنه الرجر مبثابة السا  والقدم.( قا  القلقشندي : وجعلوا الفصيلة تلو الفخذ ألهنا النسب األد.4)
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ة :َشْعبٌ  ِمْن قَبَائِِل العََرب والعََجم ، وُكلُّ ِجيلٍ  تََشعَّبَ  ما الشَّْعبُ و قال اْبُن َمْنُظور : مَّ  . قال ذُو الرُّ

ًة أَبـــــــــداً  د  ي جـــــــــِ لـــــــــِ بـــــــــح َر يــــــــــُ هـــــــــح ُب الـــــــــد  ســـــــــــــــــــــــَ  ال َأحح

  
ُم و   َقســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ بـــــــــاً ال تـ عـــــــــح دًا  شـــــــــــــــــــــــَ بُ َواحـــــــــِ عـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــُ

  
 والَجْمُع كالَجْمعِ. ونََسَب األَْزَهِرّي االْستِْشَهاَد بهَذا البَْيِت إِلى اللَّْيِث.

 بَل َخَطأُ.بِلَْفِظ الَجْمع َعلَى ِجيِل العََجم كما َسيَأْتِي أَْيضاً فَاتََّضح بَِذِلَك أَن نُْسَخةَ الجَ  الشُّعُوبُ  واْختِاَلفَهم فِيه. وقَْد َغلَبَت الشَّْعبِ  وَسيَأْتِي ِذْكرُ 

أْس ، : الشَّْعبُ و أِْس ، أَْربَُع قَبَائِل ، وأَنشد : َمْوِصُل قَبَائِل الرَّ  وهو َشأْنُه الَِّذي يَُضمُّ قَبَائِلَه. وفي الرَّ

ر  خـــــــــــــح ُة بـــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــَ اِويـــــــــــــَ عـــــــــــــَ  فـــــــــــــإن َأوحَد  مـــــــــــــُ

  
رح   َبشــــــــــــــــــــــــِّ بَ فـــــــــــَ عــــــــــح َداعٍ  شــــــــــــــــــــــــَ َك ابنحصــــــــــــــــــــــــِ  رَأحســــــــــــــــــــــــِ

  
 الدَّاِر أَي بُْعُدَها. قال قَْيُس ْبُن َذِريحٍ : َشْعبُ  يقال : البَّْعُد. : الشَّْعبُ و

يِن و  فـــــــــــ  ىت  َيشـــــــــــــــــــــــــِ اِ  حـــــــــــَ فـــــــــــَ ُر ابإِلشـــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــَ  َأعـــــــــــح

  
ة   افــــــــَ بِ خمــــــــََ عــــــــح ضُ  شــــــــــــــــــــــَ امــــــــِ ُر جــــــــَ مــــــــح اِر والشــــــــــــــــــــــ   الــــــــد 

  
 َعنِّي فاَُلٌن : تَبَاَعَد. اْنَشعَبَ و ُشعُوبٌ  أَي بَِعيٌد والَجْمعُ  َشْعبٌ  َماءُ  يقال : البَِعيدُ  : الشَّْعبُ و

 صاِحبَه : باَعَده. قَاَل : َشاَعبَ و

ٌف و  لــــــــــــــ  ّب خمــــــــــــــَُ لــــــــــــــح رَاَن قـــــــــــــــَ رحُت ويف جنــــــــــــــَح  ســــــــــــــــــــــــــــِ

  
رَاِ  و   َداِد الــــــــعــــــــِ غــــــــح بـــــــــَ ي بــــــــِ مــــــــِ بُ ِجســــــــــــــــــــــح اعــــــــِ  ُمشــــــــــــــــــــــَ

  
اء : َحيٌّ ِمَن اليََمِن ، وإِلَْيِه نُِسَب َعاِمُر ْبُن  بَْطٌن من َهْمَداَن. : الشَّْعبُ و َشَراِحيَل الفقيهُ الَمْشُهوُر ، قاله اْبُن فَاِرس واألَْزَهِرّي وقال الفَرَّ

َوَولََدهُ  (2)نََزلَهُ َحسَّاُن ْبُن َعْمرو الِحْميَِريُّ  (1) َشْعبَْين : َجبٌَل باليََمن ، وهو ذُو َشْعبٌ  والفَاَرابِّي ، وَسيَأِْتي بَيَاُن َكاَلِم الَجْوَهِرّي. وقيل :

 الشَّْعبَانِيُّون وِعَداُده في َهْمَدان ، وَمن َكان منهم بالشَّاِم يُقَاُل لَُهم الشَّْعبِيّ  ، ِمْنُهم َعاِمرٌ  َشْعبِيُّون فََمْن َكاَن ِمْنُهم بالُكوفَِة يُقَاُل لَُهمفنُِسبُوا إلَْيه ، 

 . كذا في ِلَساِن العََرب.األُْشعُوبُ  ْصَر والَمْغِرِب يُقَاُل لَُهم، وَمْن كان ِمْنُهم بِمِ  َشْعبَْين ، وَمْن َكاَن ِمْنُهم باليََمن يُقَاُل لَُهم آُل ِذي

َهاِت. بالَكْسِر : الطَِّريُق في الَجبَل ، الشَّْعبُ و  قد أَْنَكَره َشْيُخنَا ، َوُهَو فِي ِلَساِن العََرب وَغْيِره من األُمَّ

ْعبُ  قال ابن ُشَمْيٍل :و  لَهُ َحْرفَان ُمْشِرفَان ، وَعْرُضه بَْطَحةُ َرُجل إَِذا اْنبََطح ، وقد يَُكون بَْين َسنََدْي َجبَلَْيِن. أَْرٍض َمِسيُل الَماِء في بَْطِن  : الّشِ

ْعبُ  أَو  ما اْنفََرَج بَْيَن الَجبَلَْين. ُهوَ  الّشِ

ْعبو  لبَنِي ِمْنقٍَر َكَهْيئِة الِمْحَجِن ، قاله الَجْوَهِرّي. ِسَمةٌ ِلإِلبِل : الّشِ

عَابُ  بن ُشَمْيل :وعن ا قَان. (3): ِسَمةٌ في الفَِخذ في ُطوِلَها َخطَّاِن ياَُلقَى بين َطَرفَْيِهَما  الّشِ  األَْعلَيَْيِن ، واألَْسفاَلن ُمتَفَّرِ

 وأَنشد :

رح  َواضـــــــــــــــــــــــــــــِ ُة الـــــــــــــــغـــــــــــــــَ َ ا لـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ يــــــــــــــــح لـــــــــــــــَ  اَنٌر عـــــــــــــــَ

  
اِن و   تـــــــــــــَ قـــــــــــــَ لـــــــــــــح ابُ ا ـــــــــــــَ عـــــــــــــَ رح  الشـــــــــــــــــــــــــــِّ اجـــــــــــــِ  الـــــــــــــفـــــــــــــَ

  
ٌق  الشَّْعبُ  التَّْذِكَرةِ :وقال أَبو َعِلّيٍ في  ْوض : هو ِسَمةٌ في العُنُق كالِمْحَجِن ، نَقَله شيخنا. (4): َوْسٌم ُمْجتَِمٌع أَْسفَلُه ُمتَفَّرِ  وقال السَُّهْيِلّي في الرَّ

ين وفَتِْحها. الّشعَبْ  ورأَْيُت في َهاِمش نُْسَخة ِلَساِن العََرب ،  : ِسَمةٌ ، بَكْسر الّشِ

 : َمْوُسوٌم بها. ُمَشعَّبَةٌ  وإِبِلٌ  .َمْشعُوبٌ  الَجَملُ أَي  ُهوَ وَ 

ْعبُ و  ع. : الّشِ

 والِفْعُل كالِفعُل. بالتَّْحِريِك : بُْعُد ما بَْيَن الَمْنِكبَْين الشَّعَبُ و

__________________ 
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ذلك قير ( ذو شــعبا بفتح أوله ا تثنية شــعب إذا كان جمروراً أو منصــوابً. وقير ال ينســب إىل التثنية وال اجلمض وإلا يرد إىل الواحد وينســب فل1)
 (.معجم البلدان)الشعيب 

ن بن اهلميسض بن محري ( هو حسان بن عمرو بن قي  بن معاوية بن جشم بن عبد ِش  بن وائر بن غوث بن قطن بن عريب بن زهري بن أمي2)
 هو شعبان.

 .«خطيهما»( عن اللسان ا وابألصر ا 3)
 ( يف اللسان : متفر  أعاله.4)



1162 

 

ً  َكفِرح َشِعبَ  وقَدْ  َما بَْيَن القَْرنَْين ، : تَبَاُعدُ  الشَّعَبُ و َق قَْرنَاه فَتَبَايَ  الشَّعَبِ  بَيِّنُ  أَْشعَبُ  . وَظْبيٌ أَْشعَبُ  وُهوَ  َشعَبا نَا بَْينُونَةً َشِديَدةً وَكاَن َما إِذا تَفَرَّ

 .ُشْعبٌ  بَْيَن قَْرنَْيه بَِعيداً ِجّداً ، والَجْمعُ 

 .َشْعبَاءُ  ، وَعْنزٌ  أَْشعَبُ  وتَْيسٌ 

 لتَبَاُعِدِهَما ، يمانية. : الَمْنِكبَان الشَّاِعبَانو

 السَّفُّوِد ، َكَذا في األََساس. ُشعَب يَِده : أََصابِِعه. واْغِرِز اللْحَم في بُِشعَبِ  يقال : قَبََض َعلَْيهِ  َكُصَرٍد : األَصابُع. الشُّعَبُ  من الَمَجاز :و

وقِيَل : ِمْن أَِديمن يُقَاباََلن لَْيَس فِيِهَما فِئاٌم فِي َزَوايَاُهَما. والِفئَاُم في اْلَمَزايِِد : أَن  من أَِديَمْين ِهَي الَّتِي أَو الَمْشعُوبَةُ  الَمَزاَدةُ  كأَِميٍر : الشَِّعيبُ و

اِعي يَِصُف إِبِالً تَْرَعى في العَِزيِب  عُها. قال الرَّ  : (1)يُْؤَخَذ األَِديُم فيُثْنَى. ثم يَُزاَد في َجَوانِبِها ما يَُوّسِ

رَحح أَ  ٌر ِإذا ملَح تــــــــــــــُ جـــــــــــــِّ عـــــــــــــَ ا مـــــــــــــُ هـــــــــــــَ يــــــــــــــح  د   ِإلـــــــــــــَ

  
يـــــــــــــبَ   عـــــــــــــِ َعـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــَ رتح ِ مـــــــــــــُ اح رَاغـــــــــــــَ  أَِدمي َذا فـــــــــــــِ

  
 يعني ذا أَِديَمْين قُوبَِل بينهما.

َِّسَع.  وقيل : التي تُفأَُم بِِجْلٍد ثَاِلٍث بَْيَن الِجْلَدْين لتَت

ت ُشِعبَتْ  وقِيَل : ِهَي التي من قِْطعَتَنِ   أَيضاً : الشَِّعيبُ و وُكلُّ ذِلك من الَجْمع. الَمْخُروَزةُ ِمْن َوْجَهْين ِهيَ  أَو .إِْحَداُهَما إِلَى األُْخَرى أَي ُضمَّ

قَاُء البَاِلي  .يُْشعَبُ  ألَنَّهُ  الّسِ

 َكُكتٍُب. ُشعُب أَي َجْمُع ُكّل َذِلك ج

اِويَة والسَِّطيَحةُ َشيْ  الشَِّعيبُ  وفي ِلَساِن العََرب : اِر يَِصُف ء واحد ، ُسمِّ والَمَزاَدةُ والرَّ ي بِذلك ألَنَّه ُضمَّ بَْعُضه إِلَى بَْعض. وفي قَْوِل الَمرَّ

 نَاقَةً :

ا  هــــــــــَ يــــــــــنــــــــــِ نح ميــــــــــَِ نح عــــــــــَ ر  مــــــــــِ ر تح خــــــــــَ َي خــــــــــَ  ِإذا هــــــــــِ

  
يــــــــــبٌ   عــــــــــِ ا  شــــــــــــــــــــــــَ وهبــــــــــَُ غــــــــــُ ا ولــــــــــُ هــــــــــَ امــــــــــُ ِه ِإمجــــــــــحَ (2)بــــــــــِ

 

  
ْحَل ، ألَنَّه  بَْعُضهُ إِلَى بَْعٍض أَي َمْضموٌم. َمْشعُوبٌ  يَْعنِي الرَّ

ّمِ : ما بَْيَن القَْرنَْين ْعبَةُ الشُّ و  وفي يَِده ِء.الطَّائِفَةُ من الشَّيو : الِفْرقَةُ  الشُّْعبَةُ و ومثله في األَساس. الغُْصنَْين ما بَْينو بَْينَُهَما (3)لتَْفِريِقهما  بالضَّ

 ُشْعبَةٌ  الَحيَاءُ »ِمْن َماٍل. وفي الحديث :  ُشْعبَةٌ  ِمَن اْلَماِل أَي أَْعِطنِي قِْطعَةً ِمْن َماِلك. وفي يَِدي ُشْعبَةً  ِلي اْشعَبْ  َخْيٍر َمثٌَل بَِذِلَك. ويقال : ُشْعبَةُ 

ىل ِظلّ  ِذي َثالِث إِ )، وقَْولُه تَعَالَى :  (5) «من الُجنُونِ  ُشْعبَةٌ  الشَّبَابُ »َوفي َحِديِث اْبِن َمْسعُود :  .(4)أَي َطائِفَةٌ ِمْنه وقِْطعَة  «ِمن اإِليمان
 .(6) (ُشَعب  

ّلِ ُهنَا أَنَّ النَّاَر أََظلَّتْه  (7)قال ثَْعلَب : يقال : إِنَّ الناَر يَْوَم الِقيَامة تنفَِرق  ثاَلَث فَِرق فُكلََّما َذَهبُوا أَْن يَْخُرُجوا إِلى َمْوِضعِ َردَّتُْهم. ومعنى الّظِ

 ِظّل ، كذا في لسان العََرب. (8)أِلَنَّه لَْيَس هنَاك 

َق ِمْن أَْغَصانَِها. قَاَل لَبِيٌد : الشُّْعبَةُ و  من الشََّجِر : ما تَفَرَّ

ؤحَر هبــــــــــــا َتســــــــــــــــــــــــــح  َ  مل يـــــــــــــُ انــــــــــــِ ُب الــــــــــــكــــــــــــَ   (9)لــــــــــــُ
  

بـــــــــــةَ   عـــــــــــح رح  شـــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــَ ر  عـــــــــــَ اِ  ِإذا الـــــــــــظـــــــــــِّ  الســـــــــــــــــــــــــ 

  
قَْت. اْنَشعَبَتو أَْغَصاُن الشََّجَرة تََشعَّبَتو  : اْنتََشرت وتَفَرَّ

قَةُ ، وُكلُّه َراِجع إلى َمْعنَى  ُشعَبُهُ و َوُهَو َمَجاز. َطَرُف الغُْصِن ، : الشُّْعبَةُ  : ُغْصن من أَْغَصانِها وقيل : (10) ُشْعبَةو : أَْطَرافُه الُمتَفَّرِ

 .ُشْعبَة االْفتَِراِق ، وقِيَل : َما بَْيَن ُكّلِ ُغْصنَْين

 اٍء ، َكَذا قَالَه اْبُن َمْنُظور.، بِغَْيرتَ  ُشْعبَانِ  وَسَماِعي ِمن اْلعََرِب َعصاً في َرأِْسها . قال األَْزَهِرّي :ُشْعبَتَان ويُقَاُل : َهِذه َعصا فِي َرأِْسَها
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 ِمْن َدْوَحتَِك وُغْصٌن ِمْن َسْرَحِتك. ُشْعبَةٌ  وفي األََساِس ، وِمَن الَمَجاِز : أَنَا

ْمِل. اْرتِفَاع قََراَرة الَمِسيُل في : الشُّْعبَةُ و ِغيُر. يقال : : الشُّْعبَةُ و الرَّ  ةٌ َسْيالً.حافٌِل أَي ُمْمتَِلئَ  ُشْعبَةٌ  الَمِسيُل الصَّ

__________________ 
 .«الغريب»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 اب اء.« إمحامها»عن اللسان ا وابألصر « إمحامها( »2)
 ( يف اللسان : لتفريقها.3)
 كاإلميان الذي يقطض بينها وبينه.( زيد يف النهاية : وإلا جعله بعضه ألن املستحي بنقطض حبيائه عن املعاصي وإن مل تكن له تقية ا فصار  4)
واألقدام ( يف النهاية : إلا جعله شـــعبة منه ألن اجلنون يزير العقر وكذلك الشـــباب قد يســـرع إىل قلة العقر ملا فيه من كثرة املير إىل الشـــهوات 5)

 عل  املضاّر.
 .30( سورة املرسالت اآية 6)
 ( يف اللسان : تتفر  إىل ثالث.7)
 .«هنا»وابألصر  ( عن اللسان ا8)
 : يُوأَرح هبا. قا  الليث : مل يوأر هبا مل يذعر. ويرو  مل يورأ هبا أي مل يشعر هبا. قا  : وهو مقلوب من أريته أي أعلمته. (أر )( اللسان 9)

 ويرو  : مل يورا عل  ختفيف اهلمزة ا ويرو  مل يؤحَر هبا بوزن مل يـُعحَر من األر  أي مل يلص  بصدره الفزع.

 ( اللسان : وُشعبة السا .10)



1164 

 

من التَّْلعَِة والَواِدي أَي َعَدَل  اْنَشعَبَ  : ما الشُّْعبَةُ  وقِيَل : ما َعُظَم من َسَواِقي األَْوِديَة. قِيَل :و التَّْلعَِة. وفي نسخة َعنِ  َما َصغَُر ِمنَ  : الُشْعبَةُ و

كذا في النَُّسِخ وَصَوابُه الطَّْيُر ، َكَذا في ِلَساِن  َصْدٌع في الَجبَِل يَأِْوي إِليه الَمَطُر ، : الُشْعبَةُ و .ةُ الشُّْعبَ  َعْنه وأََخَذ في َطِريٍق َغْيِر َطِريِقه فِتْلكَ 

ْعبِ  : دون الشُّعبَةو ِشعَابٌ و ُشعَبٌ  أَي َجْمُع الُكلِّ  ج العََرب وَزاَد َوُهَو ِمْنهُ. قال  نََواِحيِه ُكلَُّها. وأَْقَطاُره : الفََرِس  ُشعَبُ  من الَمَجاز :و الّشِ

 ُدَكْيُن ْبُن َرَجاٍء.

يـــــــــــٌف  نـــــــــــِ ِذيـــــــــــٌذ مـــــــــــُ نـــــــــــح م  خـــــــــــِ هح َأشـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــُ عـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــُ

  
هح   ــــــــــُ ب قــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ ــــــــــوال قـ اِرَس ل ــــــــــفــــــــــَ ُم ال حــــــــــِ ــــــــــَ ت قــــــــــح ــــــــــَ (1)يـ

 

  
ميُر لْلفََرس ، والُمَرادُ  ما أَْشَرَف ِمْنَها : الشُّعَبُ  أَو   بما أَْشَرَف ِمْنه كالعُنُق والَمْنِسج والَحَجبَات.أَي نََواِحيه. وفي بَْعِض النَُّسخ ِمْنهُ ، فالضَّ

 الدَّْهِر : َحاالتُه ، قَالُه اللَّْيث. ُشعَبُ و

م الَِّذي ُهَو : ة الُمتَقَّدِ مَّ  وأَْنَشَد قَْوَل ِذي الرُّ

 ُشَعبُ واِحداً  َشعحباً ال تـََقس ُم و 
د الليُث في تَْفِسيره البَْيِت ، وَمْعنَاهُ أَنَّه وَ وفَسََّرهُ فَقَال : أَي َظنَْنُت أَن ال يَْنقَِسم  َصَف األَْمُر الَواِحُد إِلَى أُُموٍر َكثِيَرة. قال األَْزَهِريُّ : ولم يجّوِ

بِيعِ ، فلما قََصُدوا المَحاِضَر تَقَسََّمتُْهم الِميَاهُ. في َهَذا البَْيت ، وكانت ِلُكّلِ فِْرقٍَة ِمْنُهم نِيَّةٌ  نِيَّاتُُهم القَْوِم : ُشعَبُ و أَْحيَاًء كانوا ُمَجتَِمِعين في الّرِ

ُق نِيَّةً ُمْجتَِمعَة ، وَذِلَك أَنَّهم َكا وُمنتََجِعهم ُمجتَِمِعين َعلَى نِيٍَّة  (2)نُوا في ُمنتََواُهم غيُر نِيَِّة اآلَخِرين فَقَاَل : ما كنُت أُظنُّ أنَّ نِيَّاٍت ُمْختَِلفةً تُفَّرِ

َعتْهم الَمَحاِضُر وأَْعَداُد الِميَاِه ، فهذا َمْعنَى قَْولهَواِحَدة   ، فلما َهاَج العُْشُب ونَشَِّت الغُْدَراُن تََوزَّ

 ُشَعبُ واِحداً  َشعحباً ال تـََقس ُم و 
 اْنتََهى من ِلَساِن العَرب.

َمانِ  (3) [ترادفت عليه]ومن المجاز :   َكَذا فِي األََساِس.َحاالتُه ،  : ُشعَبُهو نَُوُب الزَّ

 قال أَبو ِخَراش : : قَبِيلَةٌ. َشعُوبُ وَ 

ٍف  يـــــــــــح نــــــــــــَ ِديِّ بـــــــــــين حـــــــــــُ ا مـــــــــــن عـــــــــــَ نـــــــــــَ عـــــــــــح نــــــــــــَ  مـــــــــــَ

  
يَنح   رٍِّس وابـــــــــــح اَب ُمضـــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــَ وابً صـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــَ

  

ا  نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ل ٍض عـــــــــــَ جـــــــــــح يِن شـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ وا اي ب ـــــــــــُ ن ـــــــــــح ـــــــــــبَثـ  ف

  
يَنح و   وبٍ حـــــــــــــَ   ابـــــــــــــح عـــــــــــــُ ا شـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــبـــــــــــــَ ثـــــــــــــِ  َأن يـــــــــــــُ

  
َحاَف. وبٍ َشعُ  قال ابُن ِسيَده : َكذَا َوَجْدنَا  َمْصُروفاً في البَْيِت األَِخير. ولو لْم يُْصَرف الْحتََمل الّزِ

 َمْعِرفةً ، وقد أَْنَكَره َجَماَعةٌ وَعدُّوه ِمَن اللَّْحِن. كالشَّعوب َذَكَرهُ َغْيُر َواِحٍد بغَْيِر أَِلٍف واَلمٍ  الَمنِيَِّة ، : اْسمُ  َشعُوبٌ و

َحاح : يَِت الَمنِيَّةُ  َشعَبَتُْهم : الفُْرقَةُ. تقُوُل : الشُّْعبَةُ  وفي الّصِ قَتُْهم ، وِمْنه : ُسّمِ ، وهي َمْعِرفَةٌ ال  (4) [ألنها تُفرقُ ] َشعُوبَ  الَمنِيَّةُ أَي فَرَّ

 األَِلُف والَّالُم. (5)تَْنَصِرُف وال يَْدُخلَُها 

ُق. أَما قَْولُهم فيها الشَّعُوبُ و َشعُوبُ  وفي ِلَساِن العََرِب : وقِيَل : ، بالالم ، فقد يُْمِكن  الشَّعُوبُ و ، بغير الم ، َشعُوبُ  ِكْلتَاُهَما الَمنِيَّة ألَنَّها تُفَّرِ

فَاتِ ـ  في األَْصل ِصفَةً ، ألَنَّهأَْن يَُكوَن  بَِمْنِزلَة قَتُول وَضُروب ، وإَِذا َكاَن َكَذِلك فَالَّالم ِفيه بَمْنِزلَتها في العبَّاِس واْلَحَسن ـ  من أَْمثِلَة الّصِ

 والَحاِرث.

د َهَذا ِعْنَدك أَنَّهم قَالُوا في اْشتِقَاقِها إِنََّما  يت (6)ويَُؤّكِ د الَوْصِفيَّة فِيها ، وَهَذا أَْقَوى من  تَْشعَبُ  نَّها، ألَ  َشعُوب ُسّمِ ُق وهذا الَمْعنَى يَُؤّكِ ، أَي تُفَّرِ

فَة ، فِلَذِلَك ل َشعُوبُ  أَن تُْجعََل الَّالُم َزائَِدةً. ومن قَالَ   (7)م يُْلِزْمَها ، بِاَل اَلٍم ، َخلََصْت ِعْنَده اْسماً َصِريحاً ، وأَْعَراَها في اللِّْفِظ من َمْذَهِب الّصِ

فَِة فِيِه َعلَى ُكّلِ َحاٍل وإِْن لم تَُكنْ   فيه اَلٌم. أاََل تََرى أَنَّ أَبَا َزْيد َحَكى أَنهم الَّالم كما فَعََل َذِلَك َمْن قَاَل : َعبَّاس وَحاِرث إِالَّ أَنَّ َرَوائِح الّصِ

وْ  وَن الُخْبَز َجاِبَر ْبَن َحبَّةَ ، وإِنَّما َسمَّ فَة فِيه وإِْن لَْم تَْدُخْله الِّالُم. وِمْن َذِلَك قَْولُهم :يَُسمُّ َواِسٌط.  ه بَِذِلك ألَنه يَْجبُر الَجائِع ، فَقَْد تََرى َمْعنَى الّصِ

ْوهُ واِسطاً ، ألَنَّه َوَسَط  فَِة فِيِه وإِْن لَ  (8)قال ِسيبََوْيِه : َسمَّ  ْم يَُكن في لَْفِظه اَلٌم ، اْنتََهى.بَْيَن الِعَراِق والبَْصَرةِ ، فَمْعنَى الّصِ



1165 

 

تْه  إْقَصاصاً إَِذا أَْشَرف على الَمنِيَّة ثم َشعُوبُ  ويُقَاُل : أَقَصَّ

__________________ 
 ( اخلنذيذ : اجليد من اخلير ا وقد يكون اخلصي. والقيب : السرج.1)
 .«مثواهم»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( زايدة عن األساس.3)
 عن الصحاح. ( زايدة4)
 ( يف الصحاح : ال تدخلها.5)
 ( اللسان : إهنا.6)
 .«تلزمها»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 وما أثبتناه عن اللسان.« من وسرت»( ابألصر 8)
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ِلي َعَل  َخدِّه َحىت  أََزرحتُه»جَنَا. ويف َحِديِث طَلحَحَة :  َِني ة. وأََزرحتُه ِمَن الّزاَِيَرة.َأي  «َشُعوبَ  فما زِلحُت َواِضعاً رِجح
 امل

 وقَال نَافُِع بُن لَِقيٍط األََسِديُّ :

تح  بـــــــــــــَ وبُ َذهـــــــــــــَ عـــــــــــــُ ه  شـــــــــــــــــــــــــــَ الـــــــــــــِ ه ومبـــــــــــــَِ لـــــــــــــِ  أَبهـــــــــــــح

  
اِ    ـــــــــــــــّرِجـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــِ ااي ل ـــــــــــــــَ ن

َ
وبُ إن  املـــــــــــــــ عـــــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .(1)وفي التكملة قَْصٌر باليََمن  َع باليََمن. : َشعُوبُ و

َي الشَّْهُر َكَما َسيَأْتِي. كمنََع : َظَهَر ، َشعَبَ و  وِمْنه ُسّمِ

ً  البَِعيُر : َشعَبَ و  اْهتََضم الشَجر ِمْن أَْعاَلهُ. : يَْشعَب َشْعبا

ً قال ثَْعلٌَب : قَاَل النَّْضر بُن ُشَمْيل : َسِمْعُت أَْعَرابِيًّا ِحَجاِزيّاً بَاَع بَِعيراً لَهُ يَقُوُل : أَبِيعُك هو يَشْ  ً و بَُع َعْرضا أَْن يَتَنَاَوَل الشََّجر  . العَْرُض :َشْعبا

 مْن أَْعَراِضِه.

 َعنِّي ، أَي َما َشغَلَك. َشعَبَكَ  يقال : ما فاَُلناً : َشغَلَه. َشعَبَ و

 َرُسوالً إلَْيه : أَْرَسلَه. األَِميرُ  َشعَبَ و

 ولم يََدْعه يَْمِضي َعلَى ِجَهتِه. قال ُدَكين : َكفَّه َعْن ِجَهِة قَْصِدهِ  إَذا اللَِّجاُم اْلفََرسَ  َشعَبَ و

اُم  جــــــــــَ ــــــــــلــــــــــِّ ــــــــــِه وال ي َي فــــــــــِ احــــــــــِ هشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُ ب عــــــــــَ  َيشــــــــــــــــــــــــح

  
هو   ـــــــــــــُ ب ـــــــــــــَ ل ح ه وخمـــــــــــــِ وحطـــــــــــــُ اِ  ســـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــَ  يف الشـــــــــــــــــــــــــــِّ

  
ً و  َصَرفَه. إَِذا َشعَبَه يَْشعَبُه َشْعبا

 نََزَع وفَاَرق َصْحبَه. في َعَدِد َكَذا : إِلَْيِهم َشعَبَ و

 : قَبِيلَة. و: ع بالّشاِم. َشْعبَانُ و

على َطْرحِ الَزائِد. وقد تَقَدَّم أَنَّ َمْن نََزَل الشَّأَم ِمْن  الشَّْعبِي ِمن اْليََمن. إِلَْيهم يُْنَسُب َعاِمرٌ  تََشعَّب : بَْطٌن من َهْمَدان َشْعبَان في لسان العرب :

 .الشَّْعبَانِيُّون ل لهم :َولَِد َحسَّاَن ْبِن َعْمرو الِحْميَِرّيِ يُقَا

 إَِذا تََشعَّبَ  ِمنْ  كرَمَضاَن وَرَماِضين. قَالَه يُونُس. ثم َذَكر َوْجه التَّْسِميَة فَقَال. َشعَابِينٌ و َشْعبَانَاتٌ  ج بَْيَن َرَجب وَرَمَضان. َشْهٌر م : َشْعبَانو

قَ  ي فِيه في َطلَِب الِميَاه ، وقِيَل في الغَاَراِت. وقَاَل ثَْعلٌَب : قال بَْعُضُهم : يَتََشعَّبُون َكانُوا تَفَرَّ ً  إنَّما ُسّمِ أَي َظَهَر بَْيَن  َشعَبَ  ألَنَّه َشْعبَاُن َشْعبَانا

َق ، وَكَذِلك أَغصاُن الشجرة. كاْنَشعَبَ  َرَمَضان وَرَجب. (2)َشْهَرْي  قَْت ِمْنه أَْنَهاٌر. تََشعَّبَ و النهرُ  اْنَشعَبَ و الطَِّريُق إَِذا تَفَرَّ  : تَفَرَّ

بُ  الزرُع يَُكوُن َعلَى َوَرقِه ثُمَّ و ْرعُ  َشعَّبَ و .يَُشعِّ  أَي فَِرٍق. ُشعَبٍ  َصاَر َذا : تََشعَّبو الزَّ

َمْضبُوٌط ِعْنَدنَا في النّسخ ، بالتَّْشِديِد. وفي  َشعَبَتْه َشعُوُب تَْشعَبُه فأَْشعََب كَشعَّبَ  وقد وفَاَرق ِفَراقاً ال يَْرِجعُ أَ  كاْنَشعَب َماتَ  الرجُل إذا أَْشعَبَ و

 بَعض كَمنَع ، وِمثْلُه في لسان العرب. قَاَل النَّابِغَةُ الَجْعِدّي :

ا  هــــــــــَ لــــــــــُ اِر َأهــــــــــح اَن يف الــــــــــد  ا كــــــــــَ ِه مــــــــــَ تح بــــــــــِ امــــــــــَ  أَقــــــــــَ

  
نح وَ   وا أاَُنســـــــــــــــــــــًا مــــــِ ــــــُ ان وبَ كـــــــَ عــــــُ وا شــــــــــــــــــــَ ــــــُ ب عــــــَ َبشــــــــــــــــــــح  فـــــــَ

  

وا  ر قـــــــــــُ فـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ ا فـ نح أَمحســـــــــــــــــــــــــَ  هبـــــــــــَِ َر مـــــــــــَ مـــــــــــ   حتـــــــــــََ

  
وِّبٌ   ٌد وُمصــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــِ م ُمصــــــــــــــــــــــــح هــــــــــُ نـــــــــــح اح مــــــــــِ رِيــــــــــقــــــــــَ  فــــــــــَ

  
ّي : َصَواٌب إِْنَشاِده على َما ُرِوى في ِشْعِره : ً  َكانُواوَ  قال ابن بَّرِ ن تَْلَحقهُ  ُشعُوبا أَي َكانُوا ِمَن  عُوبٍ شُ  ، ويُْرَوى ِمنْ  َشعُوبُ  ِمْن أُنَاٍس أَي ِممَّ

 النَّاِس الَِّذيَن يَْهِلُكوَن فََهلَُكوا ، انتهى.

 . قال َسْهٌم الغَنَِوّي.اْنَشعَبَ  ويقال للَميِّت : قَدِ 

ىًت  اَ  فــــــــــــَ قــــــــــــَ ااًل َأو يـــــــــــــُ اِدف مــــــــــــَ ىت  ُيصــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــَ

  
بُ اَلقــَ  الـــــــذي   عـــــــَ ان  َتشــــــــــــــــح يـــــــَ تـــح االــفــِ بـــــــَ عــَ انحشــــــــــــــــَ (3)فـــــــَ
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اَغانِي إلى يَزِ   يَد ْبِن ُمعَاِويَةَ.ونََسبَهُ الصَّ

ُِّم ، وِحْرفَتُه الشعَابُ و به اإِلنَاُء أَي يُْصلَُح. يُْشعَبُ  كِمْنبَر : الِمثْقَبُ  الِمْشعَبُ و : الطَِّريُق. الَمْشعَبُ و عَابَةُ  : الُملَئ  .الّشِ

 قَاَل : بَاَعَده. صاِحبَهُ إَِذا َشاَعبَ و َشاَعبَهُ وَ 

ٌف و  لــــــــــــــِّ يب خمــــــــــــــَُ لــــــــــــــح رَاَن قـــــــــــــــَ رحُت َويف جنــــــــــــــَح  ســــــــــــــــــــــــــــِ

  
رَاِ  و   َداِد الــــــــعــــــــِ غــــــــح بـــــــــَ ي بــــــــِ مــــــــِ بُ ِجســــــــــــــــــــــح اعــــــــِ  ُمشــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي زايَلَِت اْلَحيَاة وَذَهبَْت. قال النَّابِغَةُ الَجْعِدّي : نَْفُسه : َماتَ  َشاَعبَتْ و فالٌن اْلَحيَاةَ ، َشاَعبَ و

__________________ 
 ر صنعاء وهو ما أراده زايده بن منقذ بقوله :( وقير أن َشعوب بساتا بظاه1)

 ال حــــــــــــبــــــــــــذا أنــــــــــــِت اي صــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــعــــــــــــاء مــــــــــــن بــــــــــــلــــــــــــٍد 

  
مُ و   قـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ وب هـــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــين وال نـ عـــــــــــــــــُ  ال شــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 )عن معجم البلدان(.
 .«شهر»( عن اللسان ا وابألصر 2)
ويف اللســــان « فيها أيضــــاً الجي تشــــعبقوله يصــــادف الذي يف التكملة تصــــادف ابلتاء قوله الذي يشــــعب الذي »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 3)

 كالتكملة.
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ه و  مــــــــــ  ِن عــــــــــَ ز  ابــــــــــح ــــــــــَ رحُء بـ َ
يــــــــــِه املــــــــــ ز  فــــــــــِ ــــــــــَ تـ ــــــــــح   (1)يــــــــــبـ

  
ِه   ريح يح غـــــــــــَ فـــــــــــ  يـــــــــــنـــــــــــًا بـــــــــــكـــــــــــَ بُ َرهـــــــــــِ اعـــــــــــِ ُيشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  فـ

  
ه :ـ  : يُفَاِرق أَي يُفَاِرقُهُ اْبُن َعّمه يَُشاِعبُ  ه : يأُْخذُه. فَبَزُّ اْبِن َعّمِ  ِساَلُحه. يَْبتَزُّ

 تَبَاَعَد. َعنِّي فاَُلٌن : اْنَشعَبَ و وقد تَقَدَّم. كاْنَشعَبَ 

ى الرْحلُ  يَْنَشِعب فِيَما أَْشعَبَه ويُقَاُل : اْنَصلَح. : َشعَبَه يَْشعَبُه َشْعباً فاْنَشعَبو ً  أَي يَْلتَئُم ، ويَُسمَّ  كما يأْتي. َشِعيبا

ا ذكر. لُكلِّ في ا َكتََشعَّبَ  *تَفََرقَ  أَْيضاً إَِذا اْنَشعَبَ و  ِممَّ

اَغانِيُّ بئر ة باليََمِن. بالفَتْح : الشَّعُوبِيُّ و : قَْريَةٌ من  الشَّعُوبيّ  وقال أَبُو ُعبَْيد : قَْصٌر باليََمن ، وقِيَل : بََساتِيُن بَظاِهِر َصْنعَاَء. وقَال الصَّ

ّمِ : ُمْحتَِقُر أَْمِر العََرب. (2)ِمْخاَلِف ِسْنجان  بلَْفِظ الَجْمع على ِجيِل العََجم َحتَّى قِيَل لُمْحتَِقر أَْمِر  الشَّعُوبُ  ُن َمْنُظور : وقد َغلَبتقال اب وبالضَّ

. ، أََضافُوا إِلَى الَجْمع لغَلَبَتِِه على الِجيِل الَواِحِد كقَْوِلهم : ُشعُوبِيُّ  العََرب ل العََرَب َعلَى  (3)وهم  ، الشُّعُوبِيَّةُ  وهم أَْنَصاِريٌّ فِرقَة ال تُفَّضِ

ا الَِّذي (4)العََجم ، وال  أَْسلََم ، فَكانَت تُْؤَخذُ ِمنه الِجْزيَةُ ، فأََمر  الشُّعُوبِ  أَنَّ َرُجالً ِمنَ »في َحِديِث َمْسُروٍق  تََرى لَُهم فَْضالً َعلَى َغْيِرِهم. وأَمَّ

 .«ُعَمُر أَْن اَل تُْؤَخَذ ِمْنه

 ِمْن قَبَائِل العََرِب أَو العََجم فُخصَّ بأََحِدهما ، ويَُجوُز أَْن يَُكوَن َجمعَ  تََشعَّبَ  ما الشَّْعبَ  َهاُهنَا العََجم ، َوَوْجُههُ أَنَّ  الشُّعُوبُ  ثِيِر :قال اْبُن األَ 

 كقَْوِلِهم : اليَُهوُد والَمُجوُس في َجْمعِ اليَُهوِدّيِ والَمُجوِسّي. الشُّعُوبِيّ 

ْفَراء. َكقُْفٍل : َواٍد بين الَحَرَمْين ُشْعبٌ و َماٌء ِلبَنِي أَبِي بَْكر ْبِن ِكاَلب ِبِصيغَِة التَّثْنِيَة : بالَكْسر ِشْعبَانِ و  وَذاتُ  الشَّريفَْين يَُصبُّ في واِدي الصَّ

َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلََّى هللاُ َعلَْيِه »وفي حديث الَمغَازي  ع بالَضّمِ : ةُ ُشْعبَ و : َجلٌَل بالَيََمن وقد تَقَدَّم. َشْعبَْين وذو ة باليََماَمة بالفَتْح : الشَّْعبَْين

 بَوْزِن َجْعفَر ، َكَذا ُهَو َمْضبُوُط في نُْسَختِنَا وِمثْلُه في الَمَراِصِد وَغْيِره أَو قُْرَب يَْليَل وُهَو َمْوِضع «ُشْعبَةَ  َوآِلِه َوَسلَّْم يُِريُد قَُرْيشاً ، وَسلَكَ 

ْفَراِء فِيِه َعْيٌن َغِزيَرةٌ.  بَِوْزِن أَِمير كما يَأْتي للُمَصنِّف ، وهو َمْوِضٌع قُْرَب الصَّ

 الشَّْعبَتَانو .: َمْوِضٌع على فَْرَسَخْين من َزبِيَد بَِها نَِخيٌل وَمنَاِزلٌ  ُشْعبَةو قلُت : .(5)اْبِن َعْبِد هللِا  ُشْعبَةُ  وفي ِلَساِن العََرب ، يُقَاُل ِلَهَذا الَمْوِضع

 لها قَْرنَاِن نَاتِئَان. أََكَمةٌ  بالّضّمِ :

بَْيِر ِمْن أَهل الَمِدينة ، ُكْنيَتُه أَبُو العاََلءِ  أَْشعَبُ  فَتَتْعََب. ُهوَ  أَْشعَبَ  ال تَُكن في الَمثَل :و اٌع م ْبُن ُجبَْير َمْولَى َعْبِد هللِا ْبِن الزُّ يُْضَرُب بِِه  َطمَّ

 . وله ِحَكايَات ونََواِدُر َغِريبَة أُلّفَت في ِرَسالَة.أَْشعَب الَمثَُل : أَْطَمُع ِمنْ 

إَِذا َجلس »أَْخَرَج البَُخاِريُّ في َصِحيحه. وَغْيِره قَْولَه َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم : و
 «وَجَهَدَها فَقَْد َوَجَب الغُْسلُ  األَْربَعِ  ُشعَبَِها بَْينَ  الرجل (6)

 َكنَى بَِذِلَك عْن تَْغيِيِب الَحَشفَة في فَْرِجها. ُهَو َمَجاز.و أَو ِرْجاَلها وَشْفَرا فَْرِجها كنى به عن اإليالج ِهي يََداَها وِرُجاَلَها.

ْوض ، ونَقَ  َكُجَهْينَة : الشُّعَْيبَةُ و لَه َعْنه َشْيُخنا. َمْرَسى السُّفُن ِمن َساِحل بَْحر الِحَجاز ، َكاَن َمْرَسى ُسفُِن َمكَّةَ قَْبل ُجدَّة. قاله السَُّهْيِلّي في الرَّ

 .(7) َوادٍ  واْسمُ 

 وُهَو َضْرب من الَجنَاِدب أَو الَجَخادب. : ُدَوْيبَّة ، َشْعبَان َغَزالُ و

اَغانِيُّ : وهو اْسٌم َعَربِيُّ يُمِكُن أَْن يَُكوَن تَْصِغيرَ  : ِمَن األَْنبِيَاءِ  ُشعَْيب : اْسٌم. وَسيُِّدنَا ُشعَْيبٌ و اَلةُ والسَّاَلُم. قال الصَّ  أَو َشْعب علَْيهم الصَّ

 كما قالوا في تَْصِغيِر أَْسَود ُسَوْيد ، وهو تَْصِغير التَّْرِخيم. بأَْشعَ 

 ع. : ُشعَْيبٌ و

ُد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ  أَبُو أَْحَمدو ِد ْبن إِْبَراِهيَم ْبنِ  .357ْبِن َهاُروَن َعن أَبِي َعْبِد هللا البُوَشْنِجّي. مات سنة  ُشعَْيبِ  ُمَحمَّ  ُشعَْيب وَجْعفَر ْبُن ُمَحمَّ

 لبُوَشْنِجّي عن حامد الّرفّاء.ا

 اْبِن أَبِي ُعثَْمان َصاِعُد ْبُن أَبِي الفَْضلِ  أَبو العاَلءِ و

__________________ 
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 «.أي يفارقه ابن أمه وقوله ابن عمه يف التكملة ابن أمه وقا  :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 عن القاموس : وتفّر . (*)
 يف املطبوعة الكويتية تصحيف.« سنجان»وأشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية. ووردت « ميخان»وابألصر ( عن معجم البلدان ا 2)
 ( يف اللسان : والش ُعوُب.3)
 ... ( عبارة اللسان : والشعوب : الذي يصغر شبن العرب وال ير 4)
 ( يف معجم البلدان : شعبة عبد .5)
 ( النهاية واللسان : قعد.6)
 د أعاله من أرض كالب ويصب يف سد قناة.( وا7)
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ِقّي. وقد وقض لنا حديثه عالياً يف معجم البلد اِكر الدَِّمشــــح م بَن َعســــَ َالِييّن عن بـَيحَّب اهلَرحمَثِي ة ا وعنه أَبو الَقاســــِ
ان ال مات امل

عيب عيســــ  بن (1)بن  عبد األّو  أَبو الوقتو  551ســــنة  َجزّي اهلرويّ  شــــُ َعيحِبي   الســــ  ُبوا ِإىَل َجدِّهم.  ُ َدِّثون ونالشــــ  ُنســــِ
 .ُشعيب بُن أَي وب الص رِيِفييّن. وأَبُو َعِلّي  مُد بُن َهارون بن ُشَعيحب بحن سابور : وأَبو بكر ُشعيب و مد بحن

بُن األَسود الُجبَّائِّي من أَْقَران طاُووس ، قاله ابُن األَثِير. وأَبو َسِعيد  ُشعَْيبُ و بُن عمر بن ِعيَسى اإلْقِليشّي األَْنَدلُسّي فاتح إِْقِريِطش. ُشعَيبُ و

د بِن أَحمَد ْبِن َجْعفَر بن ٌث اْبُن ُمَحدِّ  ُشعَْيب الشُّعَْيبِيّ  إسماعيُل بُن َسِعيد ْبِن ُمَحمَّ  ٍث.ُمَحّدِ

د ْبن أَْحَمد (2)وأَبو َجْعفَر  ِرين الشمُس محمُد ْبنُ  الشُّعَْيبِيُّ  ُمَحمَّ ثُون. ومن الُمتَأّخِ د ْبِن أَحَمد ْبِن عِليّ  ُشعَيب ، حدَّث بمصر ، ُمَحّدِ  ْبِن ُمَحمَّ

ن لَبَِس من الشعراوّي وشيخ اإلسالم. الشُّعَْيبِيّ  ائِر ممَّ  األَْبِشيِهّي الزَّ

ةُ ْبُن َعْبِد هللِا القَُشْيِريُّ  (3) ع كَسفَْرَجٍل : َشعَْبعَبٌ و مَّ  : (4)قال الّصِ

ٌة  بــــــــــَ الــــــــــِ َداُر غــــــــــَ رِي واألَقــــــــــح عــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح   (5)اَي لــــــــــَ
  

َزنِ و   ااًن مـــــــــــــن ا ـــــــــــــَ يـــــــــــــَ ِرُف َأحـــــــــــــح ذح ُ تـــــــــــــَ اح  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

  

ًة  فـــــــــَ ـــــــــَ رحفـ لـــــــــدِّ مـــــــــِ ـــــــــلـــــــــخـــــــــَ ِدي ل ـــــــــَ ن  ي لـــــــــَ عـــــــــَ رح َأجـــــــــح  هـــــــــَ

  
لــــــَ    بَ عــــــَ عـــــــَ ــــــح بـ عــــــَ ن  شــــــــــــــــــــَ طــــــَ ِض والــــــعــــــَ وح َا ا ــــــَ (6)بــــــَ

 

  
 ء. قال َجِريٌر يَْهُجو العَبَّاَس ْبَن يَِزيد الِكْنِديَّ :في َجبَل َطيِّى َكأَُربَى : ع بالضم ثم الفتح َمْقُصور ُشعَبَىو

ر  يف  دًا حـــــــــــــَ بـــــــــــــح َّب َأعـــــــــــــَ عـــــــــــــَ رِيـــــــــــــبـــــــــــــاً  شـــــــــــــــــــــــــــُ  غـــــــــــــَ

  
رتَااَب   َك واغـــــــــــــــــــــح ؤحمـــــــــــــــــــــًا ال َأاَبلـــــــــــــــــــــَ (7)أَلـــــــــــــــــــــُ

 

  
ه : ولَْيَس في َكاَلمهم فُعَلى إال أَُدمى   موضعان. وأَُربَى اْسٌم للدَّاهية ، وقد تَقَدََّم. ُشعَبَىو (8)وقرأْت في المعجم ما نَصُّ

 قال النَّابِغَةُ الَجْعِديُّ : : ة باْليََماَمة. األَْشعَبُ و

ٌة  اجــــــــــــــــَ ُه حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ واًل ل َت َرســــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــَ  فـ

  
وحد   ـــــــــــــعـــــــــــــَ ج ال ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــفـــــــــــــَ بِ إىل ال عـــــــــــــَ ـــــــــــــاأَلشـــــــــــــــــــــــــــح  ف

  
َمْشِقّي. َشْعبُ و ْبَوةُ. هو ما بَْين الَجبَلَْين أَْعلَى النَّْيَرب ، كذا قاله اْبن نَاِصٍر الّدِ  النَّْيَرِب األَْعلَى ِهَي الرَّ

 قَاَل الُكَمْيُت : الَحّقِ : َطِريقُه الفَاِرُق بَْينَهُ وبَْيَن البَاِطِل. َمْشعَبُ و

ٌة و  يــــــــــــــــعــــــــــــــــَ َد شــــــــــــــــــــــــــــــِ ا ِدَ ِإال  آَ  َأمحــــــــــــــــحَ  مــــــــــــــــَ

  
اِدَ ِإال  وَ   بمـــــــــــَ عـــــــــــَ بُ ا ـــــــــــَ   َمشـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــَ  َمشـــــــــــــــــــــــــح

  
يت أَنََّها ُجبَْياَلتٌ وَذَكَر اْبنُ  ُمْرتَِفعَان. قال َشْيُخنَا : : أََكَمةٌ لََها قَْرنَان نَاتِئَانِ  الشُّْعبَتَانو ّكِ  . قُْلت : وهو تكَراٌر َمَع َما قَْبلَه.بُِشْعبَة  الّسِ

، نََزلَه  َشْعبَْين ، وهو َجبَل ِذي َشْعبِ  وقال الَجْوَهِريُّ : إِلَى َهْمَداَن. َشْعبِ  ِمنْ  الشَّْعبِيُّ  الفَِقيهُ التَّابِِعّي الَجِليُل الَمْشُهوُر َعاِمُر ْبُن َشَراِحيلو

وبالضم  من اليََمن ، ألَنهم اْنقََطعُوا عن َحيِّهم. (9)َحّي  َشْعبان وقال ابن َدَرْستََوْيه : إِنَّه إِلى .. َحسَّاُن ْبن َعْمرو الِحْميَِرّي َوَولَُده وقد تقدم

ه الشُّْعبِيُّ  ُمعَاِويَةُ ْبُن َحْفٍص  ْعبِيُّ  َعْبُد هللا بن الُمَظفَّرِ  أبو َمْنُصور رِ وبالَكسْ  .ُشْعبة ، نِْسبَةٌ إِلى َجّدِ عب إلى الّشِ ، وهو َمْوضع ، َعن أَْحَمَد  الّشِ

ثُون.  ْبِن الُحَسْيِن النََّهاَوْنِدّي ، وعنه ُعمُر ْبُن َمّكّي النََّهاَوْنِدّي ُمَحّدِ

ْقتَُهم. والُمَخاَطُب بَِهَذا القَْول ابُن َعبَّاس في تَحليِل الُمتْعَة. والُمَخاِطُب لَهُ أَ  «بها النَاسَ  (10) َشعَْبتَ  ما َهِذه الفُتْيا الَّتِي»وفي الَحِديث :  ي فَرَّ

 بَذِلك َرُجٌل ِمْن بَْلُهَجْيم.

ؤبَةُ  الشُّْعبَةُ و د ِلْلَكثَْرة.في َمَواِضَع  ُشِعبَتْ  أَي ُمَشعَّبَةٌ  قَْصعَةٌ  بَِها اإِلنَاُء. يقال : يُْشعَبُ  ، وهي قِْطعَةٌ  (11): الرُّ  ِمْنها ، ُشّدِ

__________________ 



1171 

 

 بن شعيب بن عيس  بن شعيب. (553وفيات سنة )( يف العرب 1)
 وما أثبتناه عن اللباب البن األثري.« أبو جعفر بن  مد»( ابألصر 2)
 (.معجم البلدان)( اسم ماء ابليمامة 3)
 استعجم : عويج الطائي.( كذا يف اللسان ومعجم البلدان ا ويف معجم ما 4)
 ( يف معجم البلدان : اي ليت شعري : واإلنسان ذو أمٍر.5)
 ( يف معجم ما استعجم : با اجلُدِّ والعطن.6)
 ( قبله يف معجم ما استعجم ومعجم البلدان :7)

 ســــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــلــــــــــــــض مــــــــــــــن ذر  شــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــيب قــــــــــــــواٍف 

  
 عـــــــــــــلـــــــــــــ  الـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــدي تـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــب الـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــاابً  

  

وزعم ابن قتيبة أنه ال رابض هلا ويرد عليه أر. ابلنون  ب يعقد به »...  وهبامش املطبوعة املصــــــرية :« أرم »( عن معجم البلدان ا وابألصــــــر 8)
 الل  ا وجنف  ملوضض وجعّب لعظام النمر ويف القاموس أن جنفي اسم ماء لفزارة ووهم اجلوهري يف جعله اسم موضض.

 .«شعبا حي»( عن اللسان ا وابألصر 9)
 ويرو  : شعبت ابلعا. ؟هلروي : شغبت الناس( يف غريب ا10)
 ( الصحاح واللسان : الر  بة.11)
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َثر : 
َ
َواي ِشَعايب  َشَغَلتح »ويف امل ئونَِة َعطَاِئي َعِن الن اِس.« َجدح

َ
 َأي َشَغَلت كثرُة امل

 قال : َمْعنَاه فََدْيتُك. (1)لك  َشْعبِيو والعََرب تَقُوُل : أَبي لَكَ 

تح  الــــــــَ الً رأَ  (2)قــــــــَ يب ــــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــُت َرجــــــــُ عــــــــح كح  شــــــــــــــــــــــَ  لــــــــَ

  
كح   يــــــــــــــلــــــــــــــَ رحجــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ه تـ تــــــــــــــُ ــــــــــــــح بـ اًل َحســــــــــــــــــــــــــــُ َرجــــــــــــــ   مــــــــــــــُ

  
 َشبَّْهتُه إِيَّاك.ـ  فََدْيتُكـ  معناه : رأَْيُت َرُجالً 

 وذلك إَِذا َكبِر ويَبَِسْت أَْعَضاؤه. َعَسا إَِذا الشَّْيخُ  َشْعَصبَ  قدو كَجْعفٍَر : العَاِسي. الشَّْعَصبُ  : [شعصب]

 قَاَل : أُذُنِه. بَكْسٍر فَفَتْح أَن يَْستَِقيَم قَْرُن الَكْبِش ثم يَْلتَِوَي على َرأِْسِه قِبَل أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال النَّْضر ْبُن ُشَمْيل : ُهوَ  : الشَّْعنَبَةُ  : [شعنب]

 أَْيضاً : الُمَشعنِبو ومثله : إِنه ُمعَْنَكُب القَْرن : قاله األَْزَهِري. (3)أَي لَُمْلتَِويه َحتَّى يَِصيَر َكأنَّه َحلقَة  القَْرنِ  ْعنَبُ لُمشَ  أَي التَّْيس إِنَّهُ  يُقَاُل :و

 القَْرن : بالعَْيِن والغَْين. ُمَشْعنِبِ  قال النَّْضُر فيو الُمْستَِقيُم.

 وتُْفتَح. تُْكَسُر نُونُه

ك بالتَّْسكين الشَّْغبُ  : [شغب] اِص. وقِيل : الَ  وهو لُغَةٌ  ويَُحرَّ ةِ الغَوَّ ة. وقال الَحِريرّي في ُدرَّ  ونََسبها ابن األَثِير للعَامَّ

 ، بفتح الغَْين ، فيوَهُمون فِيِه كما َوِهَم بعُض الُمْحَدثِين في قوله : َشغَب ويَقُولُون فِيهِ 

 ابلش َغبِ  َكيحَما تـَُغطِّي الذ نحبَ   َشَغبحتَ 
ةِ وقال : إِن قولَهم َشْغب والَصواب فيه ّي في َحَواِشي الدُّرَّ بفتح الغين ، َصِحيح َواِرد ، نَقَلَه ابُن  َشغَبٌ  بإِْسَكاِن الغَْين. واعترَض َعلَْيه ابُن بَّرِ

َمْخَشِرّي في األََساس ، و : الِخاَلف قاله  الشَّْغبُ و والِفتْنَِة والِخَصامِ  تَْهيِيج الشَّرِّ  هوُدَرْيد. قال شيخنا : وحكاه ابُن ِجنِّي في الُمْحتَسب والزَّ

 .كالتَّْشِغيبِ  الباِهِليّ 

بِبِاَلد ُعْذَرة ، وقيل : قرية بها ِمْنبٌَر وُسوٌق ، وقيل : بَْين الَمِدينة  ع (4) : َشْغبٌ  على َما ِفي الَوفَيَات الْبن ِخلِّكان. وفي الَمَراِصِد : َشْغبٌ و

 هي قَْريَة َخْلَف َواِدي القَُرى. (5)ْيلَة. وقيل : وأَ 

ْهِرّي  َشْغب وقال ابن منظور :  .«وبََدا بَِشْغبٍ  أَنَّه َكاَن لَهُ َمالٌ »: بَْين الَمِدينَة والشَّام. وفي َحِديث الزُّ

ْواَلِده إِلَى أَْن َوَصلَت إِلَْيِهم الِخاَلفَة وهو بُِسُكوِن الغَْين ، اْنتََهى وبِِه َكاَن ُمقَام ِعلّي ْبِن عبدهللا ْبن َعبَّاٍس وأَ  (6)هما َمْوِضعَان في الشَّام ، 

 وقيَل : ُهَما َواِديَان ، واْستََدلَّ بقَْول ُكثَيِّر :

ِت و  بــــــــح ــــــــ  بـ جِي حــــــــَ ــــــــ  ِت ال ــــــــح بــــــــاً أَن غــــــــح َدا  شــــــــــــــــــــــَ   (7)ِإىل بــــــــَ
  

ا  وا ــــــــــــــــــــــَُ اَلٌد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــِ اين بــــــــــــــــــــــِ  ِإد  وَأوحطــــــــــــــــــــــَ

  

َذ   ر  ابلــــــــــــقــــــــــــَ تــــــــــــَ اي َأعــــــــــــح نــــــــــــَ يـــــــــــــح تح عــــــــــــَ  ِإذا َذَرفــــــــــــَ

  
او   َذا ـــــــــــَُ يـــــــــــُب قـــــــــــَ بـــــــــــِ رِي الـــــــــــطـــــــــــ  دح وح يـــــــــــَ ز ُة لـــــــــــَ  عـــــــــــَ

  

ِت  لــــــــــــح لــــــــــــَ ًة  (8)حــــــــــــَ لــــــــــــ  ًة مث حــــــــــــَ لــــــــــــ  َذا حــــــــــــَ  هبــــــــــــَِ

  
ا  اَل ـــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــَواِداَيِن كـــــــــــــــــِ اَب ال طـــــــــــــــــَ َذا فـــــــــــــــــَ  هبـــــــــــــــــَِ

  
ْهِريّ و ض له َشْيُخنا ، به قال الزُّ ولم أَِجد َمْن َشَرَح َهَذا الَمْوِضع ، وهو تَْصِحيف ُمْنَكر َوقََع من النُّسَّاخ.  َهَكذا في َسائِر النَُّسخ ، ولم يَتَعَرَّ

د بن ُمْسِلم ْبَن ُعبَْيِد هللا بُِن َعْبِد هللا ْبنِ  ْهِرّي ، وهو أَبُو بَْكر ُمَحمَّ َواُب : وبِه َماَل أَْو َماَت الزُّ ْهِريُّ الَمَدنِيُّ َماَت َسنَةَ والصَّ أَْربَعٍ   ِشَهاٍب الزُّ

ْهِرّي بأََداَمى  بَِشغب وِعْشِريَن ومائَة  ، وهي َخْلف (9)في أَْمِواِله بَِها. قال ابُن َسْعد عن الُحَسْين ْبِن أَِبي السَِّرّي العَْسقَاَلنِّي : َرأَْيُت قَْبر الزُّ

ُل َعَمل فِلَْسِطين وآخُر َعَمل الِحَجاز ، وبها َضْيعَةُ  َشْغب ْهِرّي الَّتي َكاَن فِيَها ، ورأَيت قَْبَره ُمَسنَّماً ُمَجصَّصاً أَْبيََض ، قَالَه َوبََدا ، وهي أَوَّ  الزُّ

 الَهكَّاِريُّ في ِرَجال الّصِحيَحْين.

ً  قدو  يقال : كَمنع وفَِرَح. كله بمعنى َعلَْيِهم َشغَبَ و فيهم ، َشغَبَ و بِِهم. َشغَبَ و ، َشغَبَهم يَْشغَب َشْغبا
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__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( زايدة عن اللسان ا وقد أشري هبامش املطبوعة املصرية إىل سقوطها من األصر.2)
 ( اللسان : خلقة.3)
 ( ويف معجم البلدان : شغّب بفتح أوله وسكون  نيه مث ابء موحدة والقصر.4)
 كاألصر.« شغب»( يف معجم البلدان هنا 5)
 ( أي وابلشغحب.6)
 ويف معجم البلدان شغّب بد  شغباً.« وأنت الذي»معجم ما استعجم ومعجم البلدان ا وابألصر ( عن 7)
 .«وحلت»( عن معجم البلدان ا وابألصر 8)
 كذا»وهبامش املطبوعة املصرية « أبداما»( عن معجم البلدان ا وابألصر 9)
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ر ا َشِغبحتُ  َغُب َشَغباً  َعَليحهم ابلَكسح ر  َعَليحِهم. ِعيَفًة َأيا والكسُر لَُغٌة ضَ  َأشح ما َهِذه »ويف َحِديِث ابحِن َعب اس :  َهي َج الش 
َيا ال جي َغَبتح  الُفتـح َمَلة  .«يف الن اسِ  شـــــَ ُهح

ِ امل  هَنَ  َعنِ »ويف اَ ِديِث :  .(1)قَاَله ابن األَِثري. قـُلحُت : وقد تـََقد م يف َحرحِف الَعاح
َشاَغَبة

ُ
َخاَصمة و  «امل

ُ
َُفاتـََنه.َأي امل

َغبٌ و  كَفرِحٍ   َشِغبُ  .الش غحبِ  اجلُنحد وَطِويرُ  َشغحبُ  وهو امل  أَنشد الل يحُث : كِمنحرَبٍ.  ِمشح
ه و  رحفـــــــــــــِ ينِّ ِبصـــــــــــــــــــــــــــَ ا اَنَ  مـــــــــــــِ  إيّنِ عـــــــــــــلـــــــــــــ  مـــــــــــــَ

  
لـــــَ    اَ عـــــَ بـــــِ اغـــــِ ارِكـــــي ا ـــــَ ِّ  الشـــــــــــــــــــــ  بُ الـــــتـــــــ  غـــــــَ  ِمشـــــــــــــــــــح

  
. ِشغَبٌّ و بالتَّْشِديِد للمبالغة َشغَّابٌ و  قال ِهْميَان : كِهَجّفٍ

ا  بــــــــــــ  رتحََف الــــــــــــُغضــــــــــــــــــــــــــُ ُ
ُض عــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا املــــــــــــ فــــــــــــَ دح  نــــــــــــَ

  
رَِ    ُزَواِن الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ اَذا اخلـــــــــــــــُ بـــــــــــــــ  غـــــــــــــــَ  .الشـــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 كَمَساِجَد. َمَشاِغبَ  وذُو كُمقَاتِل. ُمَشاِغبٌ و

ً  َعِن الطريق كَمنَعَ  فاَُلنٌ  َشغَبَ و أَي وإن لم يَُجْر َعن الطَِّريِق  .(2) يَْشغَبِ  ويُعَاُب قَائِلُهم وإن لم قاله َشِمٌر. قال لَبِيٌد : َماَل ، : يَْشغَُب َشْغبا

 والقَْصِد.

. وقال الفََرْزَدُق : (3)إذا كان عائِداً  ِمْشغَبٌ  وفالن  عن الَحّقِ

ا   بـــــــــــــــــــــَ وَم إىل جـــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــُ ُرد ون ا ـــــــــــــــــــــُ  يــــــــــــــــــــــَ

  
هـــــــــــمِإنح و   تـــــــــــَ بــــــــــــح اغـــــــــــَ ُدوا  شـــــــــــــــــــــــــَ اابَوجـــــــــــَ غـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــِ

  
 إلى الَجْور وتَْرِك القَْصد إلى العُنُوِد.أَي وإن خالَْفتَهم عن الحكم 

هُ  : َشغَّاب فَُهوَ  َشاَغبَهو  وَخالَفَه. (4)ُمَشاَوَرةً  َشارَّ

ي ابن وهو مجاز. قال أَبو ُزبَْيٍد يرث (6)وِضْغٍن ،  َشْغبٍ  واْستَْصعَبَْت على الفَْحل إِنََّها َذاتُ  (5)وفي لَسان العرب : ويُقَاُل لألَتَاِن إَِذا َوِجَمْت 

 : (7)أُْخته 

َد ا ح  عــــــــــــــح ُرّد َدرحُ   بـــــــــــــــَ ينِّ يـــــــــــــــَ اَن عــــــــــــــَ  ـ  كــــــــــــــَ

  
ِه   بَ لــــــــــَ غــــــــــح رِّيــــــــــدِ  شــــــــــــــــــــــــَ ِب املــــــــــِ عــــــــــِ َتصــــــــــــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــــح

ُ
 امل

  
اج :  وأَنشد الباهلّي قول العَجَّ

جِي َذاَت  بٍ كــــــــــــَبن  حتــــــــــــَح غــــــــــــح ا  شــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــَ حــــــــــــَ  لــــــــــــَح

  
ا  َدجــــــــــــــــــَ ُر ِإال  خمــــــــــــــــــُح مــــــــــــــــــِ وحَداَء ال حتــــــــــــــــــَح  قـــــــــــــــــــَ

  
 َعلَْيه ، يَْعنِي أَتَاناً َسْمَحجاً َطِويلَة َعلَى َوْجِه األَْرِض. قَْوَداء : َطِويلَة العُنُق. تََشغَّبو : الِخاَلُف أَي ال تَُواتِيِه. الشَّْغبُ  قال :

 : (8)وقال َعْمُرو ْبُن قَِميئَةَ 

َغيب فإنح   ِمينِّ َسِجي ةٌ  فالش غحبُ  َتشح
 يَُوافِقُني.أَي تَُخاِلِفينِي وتَْفعَِلي َما اَل 

 واْمتَنَع ، إَِذا تَعَاَصى. فَتََشاَغبَ  : لم تَْعتَِدل في الَمْشيِ وتََحيََّدت. وطلبُت ِمْنهُ كذا َشغَّابَة وفي األََساِس ، وِمَن الَمَجاز : ناقَةٌ 

ٌث  نسبة إلى جّده ، وهو محركةً  َشغَبَة الشَّغَبيُّ  بن بن َخلف عْبد الَمِلِك ْبُن َعِليّ و .ُمَحّدِ  بَْصِريُّ

َكةً َمْمنُوَعةً  َشغَبُ و العَْبِسّي ، واْسُمه ِعْكرَشةُ ْبُن أَْربََد ْبِن ُعْرَوةَ ْبِن ِمْسَحِل ْبِن َشْيَطاَن  الشْغب وأَبو اْمَرأَةٌ. من الصَّْرف في الَمْعِرفَة : ُمَحرَّ

 ْبِن َجِذيم ْبِن َجِذيمةَ َشاِعٌر. قرأْت شعره في الَحَماَسة في الَمراثي.
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ن الغَْين َكَما قَيََّده ابُن ِذْكُر الفَتْح ُمْستَْدَرك ، وَحَكى الّرَشاِطيُّ فيه التَّْحِريَك ، قال : ولم يُقَيِّده عبد الغنّي. والصَّواب أَنَّه بتَْسِكي بالفتح َشغبٌ و

ْهِرّي ، وعنه ابُن أِخيه إِْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى ْبِن ِعيَسى  ّدثُ المح الشَّْغبِيُّ  َمْنَهٌل بَْيَن ِمْصَر والشَّأم ، منه َزَكِريّا بن عيَسى َماُكواَل : عن الزُّ

 الشَّْغبِّي. وعمُر بن أَبي بكر الُمَؤّمليُّ وغيرهما ، وَحِديثُه في األَْوَسط للطَّبََرانِّي.

__________________ 
 .«أداما»يعين ما ورد ابألصر « خبطه

 .252/  2  والفائ 292/  2( أنظر غريب اهلروي 1)
 .«قاتلهم»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 .«حائداً »( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( األصر : مشاررة.4)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله ومجت كذا خبطه ابجليم والذي يف الصحاح ومحت اب اء املهملة.5)
 .«صغب»( عن الصحاح ا وابألصر 6)
 .«زيد يرثي ابن أخيهأبو »( عن الصحاح ا وابألصر 7)
 تصحيف.« قمئة»( ابألصر 8)
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. وقال أَبو َسِعيد : الشَّْغَربِيَّةُ  : [شغرب] وإِْلقَاُؤهُ إِيَّاه  اْعتِقَال الُمَصارع ِرْجلَه بِِرْجِل آَخرَ  : الشَّْغَربِيُّ و ، بالراء ، الشَّْغَربِيَّةُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 عا.َصرْ  وَصْرُعه إِيَّاهُ  َشْزراً 

َراع. الشَّْغَزبِّيِ و بالزاي ، وهو األَْفَصُح. َكالشَّْغَزبِيَّةِ  : [شغزب]  وهو َضْرٌب مِن الِحيلَِة في الّصِ

ة :. قال ذو ابالشَّْغَزبِيَّة أَي أََخَذه : َصَرَعهُ كذلك َشْغَزبَه َشْغَزبَةً و .الشَّْغَزبِيَّةَ  ومنه َحِديُث ابِن َمْعَمٍر أََخَذ َرُجالً بِيَِده مَّ  لرُّ

بـــــــــــــــــ   و  ريف  (1)لـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــُ َواٍم فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــا أَقـ

  
ُه   د  لــــــــــــــــَ اِزبَ َأعــــــــــــــــَ غــــــــــــــــَ اال الشــــــــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــَ  واملــــــــــــــــِ

  
 وقال آَخُر :

رح  جــــــــــــِ و عــــــــــــِ ــــــــــــُ ــــــــــــن ا ب ــــــــــــَ ن ــــــــــــُ َوال ا َأخــــــــــــح ــــــــــــَ ن مــــــــــــَ ــــــــــــ  ل  عــــــــــــَ

  
َزيب    غــــــــــــــــح رح  الشــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــِ ااًل ابل قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ت  واعــــــــــــــــح

  
 بَِمْعنًى َواِحٍد ، َوُهَو إَِذا أََخَذه العُقَْيلَي. َشْغَربَهو الرجُل الرجلَ  َشْغَزبَ  . وَعْن أَبِي َزْيد :َشْغَزبِيَّةً  وتقول : َصَرْعتُه َصْرَعةً 

اج :  وأَْنَشد أَبو َسِعيٍد للعَجَّ

هح  يـــــــــــ  نـــــــــــِ عـــــــــــَ  ِإىل أُمـــــــــــح ىَت َيســـــــــــــــــــــــــح ا الـــــــــــفـــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ  بـ

  
هح   يــــــــــــ  وجــــــــــــِ رحجــــــــــــُ ُب َأن  الــــــــــــَدهــــــــــــَر ســــــــــــــــــــــــــُ  حَيحســــــــــــــــــــــــــِ

  

هح  ِويــــــــــــــــــ  ٌة ُدهــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــه َداهــــــــــــــــــِ تح ل ــــــــــــــــــ  ن  عــــــــــــــــــَ

  
تـــــــــــــح   لـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ هح فـــــــــــــاعـــــــــــــح زحرِيـــــــــــــ  ًة شـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــَ قـــــــــــــح  ه عـــــــــــــُ

  

َتاَء عن َهَواُه   َشغحَزبِي هح َلفح

ْعُب. الشَّْغَزبِيُّ و أََخَذهُ بالعُْنفِ  : َشْغَزبَه َشْغَزبَةً و  : الصَّ

 .َشْغَزبِيٌّ  اإِلْلتَِواُء والَمْكُر. وكل أَْمر ُمْستَْصعَبٍ  (2) الشَّْغَزبَة قال اْبُن األَثِير : وأَْصل

 .(3): ابن آَوى ، قَالَه ابُن األَثِير  الشَّْغَزبِيُّ و

اُج يَِصُف َمْنَهالً : عن الطَِّريِق ، الَحائِدُ  ِمن الَمنَاِهل : الُمْلتَِوي الشَّْغَزبِيُّ و  عن اللَّيث. وقال العَجَّ

 َشغحَزيب  ُمنحَجرٌِد أَزحَوُر 
ً  حتى تكون» (4)وفي ُسنَِن أَبي َداُوود في باب العَِقيقَِة والعَتِيَرة َحِديُث  الريُح : اْلتََوْت في ُهبُوبها. تََشْغَزبَتو قال ابُن األَثِير : َهَكَذا «. ُشْغُزبّا

ُزْخُزبًّا ، وهو الَِّذي اْشتَدَّ لَْحُمه وَغلَُظ ، وقد تَقَدََّم في الّزاي. قال الَخّطابّي : ويُْحتََمُل أَن َرَواه أَبُو َداُوود. قال الَحْربِيُّ : والذي ِعْنِدي أَنَّه 

اُي ِسينا   ، والَخاُء َغْيناً تَْصِحيفاً. وهذا من َغَرائِِب اإِلْبَدال ، كذا في لسان العرب ، وأَشار له شيخنا أَيضاً. (5)تكون الزَّ

 كالشُّْنغُوِب : أََعالي األَْغَصان. الشُّْغنُوب أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقَاَل األَْزَهِرّي : بالّضمِّ  نُوبُ الشُّغْ  : [شغنب]

ْطُب ،و  والشُّْنغُب. كالشُّْغنُبِ  الغُْصُن النَّاِعُم الرَّ

 البْهِريُّ : فَاِرٌس َذَكَره أَبُو َعِلّي الَهَجِريُّ في نََواِدِره. َشْغنَبٌ و ذكره األَِميُر. َشاِعٌر م كَجعفٍَر : َشْغنَبٍ  اسم. واْبن : ُشْغنُوبٌ و

 ذكره األَْزَهِريُّ في شعنب.و

 وفتحها. (6)بمعناه وبَِكْسِر النُّوِن  مَشْعنِب أَي وتْكَسرنُونُه القَْرن بالفتح ُمَشْغنَب تَْيسٌ  ويقال :
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الِجبَاِل ولُُصوِب األَْوِديَة ُدوَن الَكْهِف يُوِكُر فِيِه  (7) في ُكُهوف يَُكونُ  َصْدعٌ  هو بَْين ُكّلِ َجبَلَْين. أَو ويُْكَسُر : َمْهَواةُ َما بالفَتْح الشَّْقبُ  : [شقب]

ْقبُ  معّي.صوقيَل : هو كالغَاِر أَو كالشَّّقِ في الَجبَل ، وقيل : ُهَو َمَكان ُمْطَمئّن إَِذا أَْشَرْفَت عليه َذَهَب في األَْرض. وعن األَ  الطَّْيرُ   الّشِ

 : َمْهَواةُ َما بَْيَن ُكّلِ َجبَلَْين. (8)كالشَّّقِ يكون في الِجبَال. واللِّْهُب 

ِغيُر في الَجبَل. ْعُب الصَّ  واللِّْصُب : الّشِ

ْقبُ  وفي التَّْهِذيِب َعِن اللَّْيِث :  ِب األَْوِديَة يُوِكُر فيها الطَّْير.الِجبَال ولُُصو (9): َمَواِضُع ُدوَن الِغيَراِن تَُكوُن في ُكُهوِف  الّشِ

__________________ 
 معطوف عل  قوله :« ولب »( قا  يف لرت ال د : 1)
عــــــــــــــــلــــــــــــــــَت لــــــــــــــــه ربــــــــــــــــيــــــــــــــــعــــــــــــــــاً و   مــــــــــــــــعــــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــٍد جــــــــــــــــُ

  
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــَت لــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــكــــــــــــــــــاالو    طــــــــــــــــــاغــــــــــــــــــيــــــــــــــــــٍة جــــــــــــــــــُ

  

 ويف الصحاح واللسان : أقوامي بد  أقوام.

 ( يف النهاية : الشغزبية.2)
غحبَـُز : ابن آو . وهبامشـــه : ( كذا ومل جنده ا ويف 3) قوله والشـــغبز اخل هكذا يف األصـــر ا وأورده يف التهذيب يف مقلوب شـــغزب »اللســـان : الشـــ 

 .«ابلزاي ا وقا  : الصواب أنه شغرب ابلراء املهملة
 .«شغزابً »( يف النهاية : ويف حديث الفزع : ترتكه حىت يكون 4)
 ت شينا.( يف اللسان والنهاية : تكون الزاي أبدل5)
 تصحيف وما أثبتناه يواف  سيا  اللسان.« العا»( ابألصر 6)
 ومثله يف نسخة  نية من القاموس.« هلوب»( يف الصحاح : 7)
 وهو ما ورد يف الصحاح.« اللهوب»لعله تصحيف « واللهو»( عن اللسان. وابألصر 8)
 ( اللسان : هلوب.9)
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 األَْصَمِعّي. وأَْنَشد اللَّْيُث : كِعنَبَة َعنِ  .ِشقَبَةٌ و ُشقُوبٌ و ِشقَابٌ  ج

ريحُ يف  تح والــــــــــــطــــــــــــ  حــــــــــــَ بــــــــــــ  اَفصــــــــــــــــــــــــــَ اهبــــــــــــَِ قــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــِ

  
ا  ا هبـــــــــــــــــــَِ مـــــــــــــــــــَ اٍر ِإذا  ـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــَ َة تـ  مجـــــــــــــــــــُ 

  
ْدِر ، َشَجرٌ  أَيضاً وكالهما َمْسموَعان : بالتحريك أَو بالَكْسر الشَّقَبُ و ان وَوَرقُه كَوَرق الّسِ مَّ  َواِحَدتُه َوفِيِه نَوًى ، َجنَاهُ كالنَّبِقو يَْنبُت كنِْبتَِة الرُّ

أَْفَواِه  وقد َرأَْيتُه في ِجبَاِل اليََمن َعلَى . قلت :َشقَبَتها وقال أَبُو َحنِيفَةَ : هو َشَجٌر من َشَجر الِجبَاِل يَْنبُُت فِيَما َزَعُموا في بهاء (1) َشقَبَة

ة : هو من ُعتِْق الِعيَداِن. .«بالكسر» ِشْقب األَْوِديَة. وهم يَقُولُون :  وقال أَبُو َحنِيفة َمرَّ

: َواِسٌع ، عن  بٌ َشْوقَ  حافِرٌ  يُقَاُل : والَواِسُع من الَحَوافِِر. وَكَذا ِمَن النَّعَاِم واإِلبِل كما في ِلَسان العرب. الرُجُل الطَِّويلُ  كَجْوَهٍر : الشَّْوقَبُ و

 ُكَراع.

 الِحبَاُل. وفي نسخة بِِهما َخَشبَتَا القَتَِب اللَّتَاِن تُعَلِّق فِيِهما : الشَّْوقَبَانِ و

. الشَّقَبَانُ و َكةً : َطائٌِر نَبَِطيٌّ  ُمَحرَّ

 : َطائِفَةٌ بِفَاس ، استدركه شيخنا. الشَّقُوبِيَّة وَشقُوبِيَة : مدينة باألْنَدلُس ، ومنها

 يأْتِي قَِريبا.و َكعُثَْمان : الشُّْكبَان لُغَةٌ فِيهِ  الشُّْقبَانُ و

اغانِّي  َشقَبَانو َكةً : ة نَقَلَه الصَّ  .(2)، ُمَحرَّ

 شرفها هللا تعالى. قال اللَهبّي : ع قُْرَب َمكَّة ثُمَّ السُّكون وقَاف وأَِلف وبَاء وذكر الفتح مستدرك : بالفَتْح األَْشقَابُ و

اِوٌب  تـــــــــــــَ جـــــــــــــُ ٌب فـــــــــــــَ كـــــــــــــَ بـــــــــــــح كـــــــــــــَ اَوَلِن فـــــــــــــَ اهلـــــــــــــحَ  فـــــــــــــَ

  
رَاُع مـــــــــــن   ـــــــــــح ُص فـــــــــــاألَفـ وح ـــــــــــَ ابِ فـــــــــــالـــــــــــبـ (3)َأشـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــَ

 

  
 كذا في المعجم.

ثِين. ع قُْرَب دَمشق أَْهَملَه الَجَماَعة ، َوُهَو : كَجْعفَرٍ  َشْقحبٌ  : [شقحب]  نُِسَب إِلَْيِه َجَماَعةٌ من الُمَحّدِ

عن أبيه ، هذا  (4)قالَه أَبُو َعْمرو ، كما َرَواه أَبو العَبَّاس عن َعْمرٍو  أَْو أَْربَعَة ُمْنَكَران كَسفَْرَجٍل : الَكْبُش له قَْرنَانِ  الشَّقَْحَطبُ  : [شقحطب]

 ومثله في َحيَاة الحيوان. كل منها َكِشّقِ َحَطٍب ج َشقَاِحُط وَشقَاِطبُ  وزاد

ه :  وقال األَْزَهِرّي : وكان ُعثَْماُن وهذا َحْرٌف َصِحيح. قُْلُت : وَروى يَاقُوٌت في ُمْعَجم األَُدبَاء في ترجمة الظَِّهيِر النُّْعَمانِّي اللُّغَِوّي ما نَصُّ

ا وقع في كالم العََرب ْبن ِعيَسى النَّْحِويُّ البَلَِطيُّ شيُخ الديار المصريّة ، يَْسأَله سؤاَل ُمْستَِفيٍد عن ُحروٍف من ُحوِشّيِ اللُّغَ  ة. سأَله يوماً َعمَّ

ى في كالم العرب الَمْنُحوت  َشقَْحَطب على ِمثَال  .(5)فقال : َهَذا يَُسمَّ

اُر الخشبَتَْين ويجعلهما خَشبَةً واحدة. ٍب فسأَله البَلَِطّي َمْنحوٌت من ِشّقٍ وَحطَ  فََشقَْحَطب ومعناه أَنَّ الكِلَمةَ َمْنحوتَةٌ من َكِلَمتين كما يَْنَحت النَّجَّ

اها كِ  ل في معرفتها عليه فأَْماَلها عليه في نحو ِعشِريَن ورقة من ِحْفِظه وسمَّ تَاَب تَْنبِيِه البَاِرِعين أَن يُثْبَِت له ما وقَع من هذا الِمثَاِل ، ليعّوِ

 على الَمْنُحوت من كالم العَرب ، انتهى.

ّمِ : الشُّْكبُ  : [شكب] . وقال اْبُن ُدَرْيٍد : هو لُغَةٌ في الشُّْكِم َوُهوَ  بالضَّ  الَجَزاُء. قيل :و العََطاُء. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

مِّ  الشُّْكبَانُ و  وفي ِشْعِر أَبِي ُسلَْيَمان الفَْقعَِسّيِ : بالضَّ

اِرِب  ـــــــــــــــــــــَ َوَة األَق فـــــــــــــــــــــح ُت جـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح ا رأَي  ملـــــــــــــــــــــّ

  
يب   و رَاكـــــــــــِ اَن َوهـــــــــــح ـــــــــــَ ب قـــــــــــح ُب الشـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــِّ قـــــــــــَ ـــــــــــُ (6)تـ

 

  
 وُهو لُغَةٌ في الَكاِف.

 [واسعة]في البَاِديَِة من اللِّيِف والُخوِص تُْجعَُل لََها ُعرًى  ِشبَاٌك للَحشَّاِشين َوُهوَ  الشُّْكبَانُ  وقال اللِّْحيَانِّي في نََواِدِره : وَسَماِعي من األَْعَرابِ 
 يَْحتَشُّون فيه. يَتَقَلَُّدَها الَحشَّاُشون (7)
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__________________ 
 تصحيف.« شقبه»( يف املطبوعة الكويتية : 1)
 ( يف معجم البلدان : َشَقَباُن من قر  أشبونة من شرقيها.2)
 ( ابألصر :3)

 فــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــادلن فــــــــــــــــــكــــــــــــــــــبــــــــــــــــــكــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــجــــــــــــــــــنــــــــــــــــــادب 

  
 فـــــــــــــــــالـــــــــــــــــبـــــــــــــــــوص فـــــــــــــــــاألقـــــــــــــــــراع مـــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــاب 

  

 (أشقاب)وما أثبت عن معجم البلدان 

 تصحيف.« عمر»( ابألصر 4)
اصـــــــــطالح أهر اللغة العربية جعر كلمتا كلمة واحدة كالعبشـــــــــمي يف النســـــــــبة إىل عبد ِش  ا واجلعفلة من جعلت ( املنحوت : النحت يف 5)

 فداء  وما إىل ذلك.
 وبعده منظور  لث يف اللسان :« للشقبان»( يف التهذيب : قلت 6)

 أنت خليٌر فالزمن  جانيب
 ( زايدة عن اللسان.7)
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 .الشُّْكبَان[ إلى]في األَْصِل ُشْبكان فقُِلبت  (1)ِه نُوُن َجْمع َكأَنَّه قال األَْزَهِريُّ : والنُّوُن فِي

أِْس ، يَُحشُّ فيِه الَحشَّاُش على الظَّْهِر ، ويُسَ  الشُّْكبَان وفي نََواِدِر األَْعَراب : ى : ثَْوٌب يُْعقَُد َطَرفَاه ِمْن َوَراِء الِحْقَوْين والطََّرفَاِن في الرَّ مَّ

 الَحاَل.

 في قَْوِل أَبِي َسْهم الُهَذلّيِ : الشُُّكوبُ و ُمَصغَّرا : اْسٌم. ُشَكْيبَانٌ و ْلُت :قُ 

رِيـــــــــــــــٍب  نح قـــــــــــــــَ ة مـــــــــــــــِ َدانـــــــــــــــَ واَن اهلـــــــــــــــِ  فســـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــُ

  
اٌم  و   يــــــــــــــَ عــــــــــــــًا قــــــــــــــِ ن  مــــــــــــــَ وبِ هــــــــــــــُ كــــــــــــــُ  كــــــــــــــالشــــــــــــــــــــــــــــ 

  
. وَرَواهُ األَْصَمِعّي كالشُُّجوِب ، وهي َعَمد من أَْعِمَدة البَْيِت ، وقد   تَقَدَّم. َكَذا في التَّْهِذيِب.الَكَراِكيُّ

ثُ و فَّارُ  إِْشَكاب بنُ  َعْبُد هللا يُقَاُل : هو ابُن َمْعَمر ، وقيَل : أَْحَمدُ  اإِلماُم الُمحّدِ ع الَحْضَرِميُّ الُكوفِي الصَّ ً  قِيَل اْسُمه ُمجّمِ من  بالَكْسِر َمْمنُوعا

ثٌ  الصَّْرفِ  ُد ْبُن إِْسَماِعيل البَُخاِريُّ في آِخِر َصِحيَحه. وأَبُو عُ  ُمَحّدِ ِد ْبِن فَُضْيٍل وَغْيِره وعنه اإِلَماُم ُمَحمَّ ثَْمان َسِعيُد ْبُن أَْحَمد حدََّث عن ُمَحمَّ

ِد ْبِن نُعيم بن ِد  إْشَكاب اْبِن ُمَحمَّ ٌث َرَوى عن أَبِي َعِلّي ُمَحمَّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِلّيِ ْبِن شبويه ، وعنه أَبُو َعْبِد هللا الفَرادّي العيّار الُصوفِيُّ ، ُمَحّدِ

ْبِن َزْعاَلن العَاِمرّي َشْيخ أَبِي بَْكر  (3)الُحَسْين ْبُن إِْبَراِهيم ْبِن الَحَسن  إِْشَكاب وَعِليُّ ْبنُ  .(2) 455َعاَش مائَةً وثاََلَث َعْشَرةَ َسنَةَ ، تُُوفِّي َسنَة 

ثُون.بن أَبي الدُّ  اد ْبِن َزْيد وَشِريك ،  إِْشَكابو ْنيَا أَُخو محمد ، هما كأَبِيِهَما ُمَحّدِ ْحمن ْبِن أَبي الّزناد وَحمَّ لَقَُب َواِلِدهما ، َرَوى َعْن َعْبِد الرَّ

د وَغْيُره. تُُوفَِّي سنة   .(4) 261وعنه اْبنُه ُمَحمَّ

 ه البَُخاِرّي في الَمنَاقِب ، كذا في أَطراف المّزّي.هَذا أَْخَرَج َحِديثَ  إِْشكاب قلت : ومحمُد ْبنُ 

د بن فارو  (5)يُْنَسُب إلَْيه أَبُو العَباس  َشْرقِّي األَْنَدلُس أَْهَملَه الَجَماَعة ، وهو : د في كإْصَطْخرَ  إْشَكْربُ  : [شكرب]  (6)يُوُسُف اْبُن ُمَحمَّ

 . َكَذا في الُمْعَجِم.548ان ، وَسافَر إِلَى ُخَراَساَن وأَقَاَم بِبَْلخِ إِلى أَْن َماَت بَِها َسنَة ، ونََشأَ بَجيَّ  بِإِْشَكْرب . ولداإِلْشَكْربِيّ 

ى أَْعَمالُ  دَغْربِيَّ األَْنَدلُس أَْهَملَه الَجَماَعة وهو : بالَكْسر ِشْلبٌ  : [شلب]  أَْشُكونِيَة. ُكوَرةَ  ِشْلب وِهي َمدينَة ُمْعتَبََرةٌ بِقُْرب أَْشبِيِلية ، وتَُسمَّ

ولما صاَرت ِلبَنِي َعْبد الُمْؤِمن  .(7)، وبينها وبين قُْرُطبة َسْبعَةُ أَيَّام  ِشْلب وأَْشُكونِيَة : قاِعَدةٌ َجِليلَة لها ُمُدٌن ، وَمعَاقِل ودار ملكها قاعدة

اُكش أََضافُوَها إِلَى ُكوَرة أَْشبِيِليّة ، وتَْفتَِخر بَكْوِن ِذي  اِر ِمْنَها ، ومنها ابن السيد ، وابن بَْدُرون ، والَكاتِب أَبو ُملُوك َمرَّ الِوَزاَرتَْين اْبِن َعمَّ

 ُعَمر َوُهَو القَائِل :

يـــــــــــــــُم والـــــــــــــــرَبحُ  والـــــــــــــــُورح  وحاَل الـــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــِ  َأان لـــــــــــــــَ

  
و  بــــــــُ ُت َأصــــــــــــــــــــــح نــــــــح وحُب الــــــــغــــــــمــــــــام مــــــــا كــــــــُ  ُ  وصــــــــــــــــــــــَ

  

يِن  ــــــــــــح َرت ــــــــــــاً ذَكــــــــــــ  ب لــــــــــــح يّن  شــــــــــــــــــــــــــِ اَت مــــــــــــِ هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ  وهــــــــــــَ

  
ُد   اعـــــــُ بـــــــَ َم الـــــــتــــــــ  كـــــــَ حـــــــح تـــــــَ ا اســـــــــــــــــــــح َدمـــــــَ عـــــــح بُ بــــــــَ لـــــــح  شـــــــــــــــــــــِ

  
 هكذا نقله شيخنا.

. بالخاِء المعجمة َكَشْلَخبٍ  أَي َجاِهٌل باألُُمور كَجْعفٍَر : فَْدمٌ  َشْلَحبٌ  َرُجلٌ  : [شلخبو ]:  [شلحب]  وهذا أََصحُّ

اَغانِيُّ وَصاِحُب اللَِّسان على ا . واقتصر الصَّ اَغانِيُّ : ووقَع في بعض نَُسخ الَجْمَهَرة وقد أَْهَملَها الَجْوَهِريُّ ألَِخيِر َعن اْبِن ُدَرْيد. وقال الصَّ

يِن وِإْعَجاَمَها. وأَ  باإِلهمال ، واإِلْعَجام أََصحُّ فََظنَّ الُمَصنُِّف أَنَّ الُمَراَد باإِلْهَمال إِهماُل الَحاِء ولَْيَس َكَما َظنَّه ، وإِنما ا يَْعنِي بِِه إِْهَماَل الّسِ مَّ

 ِرفُوَها. وهللا أَْعلَم.الَخاُء فإِنََّها ُمْعَجَمةٌ َعلَى الَحالَْين فاْفَهم فإِن الُمَصنَِّف َوقَع في َغلَط قَبِيح فَنََسب ِلْلعََرِب لُغَةً لم يَعْ 

َكةً : َماٌء وِرقَّةٌ الشَّنَبُ  : [شنب]  تَْجِري َعلَى الثَّْغِر. . ُمَحرَّ

 في األَْسنَان. (9)وقيل : َحدٌّ  األَْسنَانِ  الفَِم. قاله األَْصَمِعّي ، وقِيَل : في بَْرٌد وُعذُوبَةٌ فيو وِرقَّةٌ  (8)قيل : َماٌء و

 .(10) ِحدَّةُ األَْنيَاِب ، كالغَْرِب ، تََراها كالِمْنَشار ُهوَ  أَو أَي األَْسنَان نُقٌَط بِيٌض فِيَها : الشَّنَبُ  أَو

__________________ 
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 ( اللسان : وكاهنا.1)
 ا وله مائة سنة وزايدة. 475( يف العرب سنة 2)
 .«أحبر»ويف اخلالصة « ا رّ »( يف التهذيب : 3)
 تصحيف.« 216»( عن هتذيب ا وابألصر 4)
 ا جاج.( يف اللباب : أبو 5)
 وانظر معجم البلدان.« فازد»( عن اللباب ا وابالصر 6)
 ( يف معجم البلدان : عشرة أايم.7)
 ( سقطت من اللسان.8)
 ( الصحاح : حّدة.9)
 ( اللسان : كاملئشار.10)
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َماُء األَْسنَان.  (1)َء من السََّواِد في البََرد. والغَرُب َرى الشَّيْ فِي األَْسنَان : أَْن تََراَها ُمْستَْشِربَةً َشْيئاً من َسَواٍد كما تَ  الشَّنَبُ  وقال ابن ُشَمْيٍل :

 والظَّْلُم : بَيَاُضَها َكأنَّه يَْعلُوه َسَواد.

َحابَنَا يَقُولُوَن : ُهَو ِحدَّتَُها ِحيَن : بَْرُد الفَِم واألَْسنَان ، فَقُْلُت : إِنَّ أَصْ  الشَّنَبُ  وفي ِلَساِن العََرب : قَال الَجْرِمّي : َسِمْعُت األَْصَمِعيَّ يَقُوُل :

نُوَن اْحتَكَّت فقال : َما ُهو إِالَّ  ة : تَْطلُع ، فيَُراُد بِذِلك َحَداثَتَُها وَطَراَءتَُها ، ألَنََّها إَِذا أَتَت عليها الّسِ مَّ  بَْرُدَها. وقَْوُل ِذي الرُّ

  ٌ عـــــــــــَ و ٌة لـــــــــــَ ا حـــــــــــُ هـــــــــــَ يــــــــــــح تــــــــــــَ فـــــــــــَ اُء يف شـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــَ  ملـــــــــــح

  
ا يف الــــــــــــلــــــــــــِّ و   اهبــــــــــــَِ يــــــــــــَ ات ويف أَنـــــــــــــح بُ ثــــــــــــَ نــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

  
ثَةَ   اَل تَُكوُن فِيَها ِحدَّة. (2)يَُؤيُِّد قَْوَل األَْصَمِعّي ، ألَن اللِّ

هو تَْفِليُجَها ، وقيَل :  األَْسنَاِن ، وقِيَل : َصفَاُؤها ونَقَاُؤَها ، وقيل : (3) [أطراف]فَقَالَت َطائِفَةٌ هو تَْحِزيُز  الشَّنَب قال أَبو العَبَّاس : اْختَلَفُوا في

 هو ِطيُب نَْكَهتَِها.

ان وأَْوَمأَ إِلَى بَِصيِصَها. الشَّنَب وفي الُمْزِهر : ُروي َعِن األَْصَمِعّي أَنَّه قَاَل : َسأَْلُت ُرؤبَةَ َعنِ  ً َشنَ  كفِرح َشنِبَ  فأََخَذ َحبَّةَ ُرمَّ أَي  َشانِبٌ  فَُهوَ  با

 ِهيو «أَْشنَب َضِليُع الفَمِ »وهو األَْكثَر في السََّماع واالْستْعَمال وفي ِصفَتِه َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم :  أَْشنَبُ و َشنِيبٌ و َعلَى َغْيِر قِيَاس

 ء البَاِء من بعِدها.بَدل النُّوِن ِميماً ِلَما يُتََوقَّع ِمْن َمِجي وُشْمب على وَشْمبَاُء َعْن ِسيبَوْيهِ  الشَّنَبِ  بَيِّنَةُ  َشْنبَاءُ 

اِن : اإِلْمِليِسيَّةُ  الشَّْنبَاءُ و مَّ  على ِخْلقَِة الَحّبِ من َغْير عَجٍم ، قَالَه اللَّْيُث. لَْيَس لََها َحبٌّ ، إنََّما ِهَي َماٌء في قِْشرٍ  الَّتي من الرُّ

. الشُّْنبَةُ  واالسم على االْستِْعَماِل. َشانبٌ و كفَِرحٍ َعلَى الِقيَاس َشِنبٌ  يَْوُمنا َكفَِرح : بَُرَد ، فهو َشنِبَ و ّمِ  بالضَّ

 قال بَْعُضُهم يَِصُف األَْسنَاَن :

ه  ـــــــــــــنـــــــــــــُ زِي م  يـــــــــــــَ ٌش َأحـــــــــــــَ هـــــــــــــا محـــــــــــــَح بـــــــــــــُ َنصـــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــُ

  
ا   يـــــــــــــهـــــــــــــَ َواِرُض فـــــــــــــِ ةٌ عـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ُروبُ  شـــــــــــــــــــــــــــُ  وغـــــــــــــُ

  
يِّبَةُ. الَمَشانِبُ و  : األَْفَواهُ الطَّ

ُز األَْسنَاِن الُمَؤشَُّرَها فَتَاًء وَحَداثَةً. الِمْشنَبُ  وعن ابن األَْعَرابِّيِ :  : الغاَُلُم الَحَدُث الُمَحزَّ

اِج ْبِن أَرْ  َشْنبََوْيهِ و ثِيَن. َطاةَ كعَْمَرَوْيِه َحدََّث عن َحجَّ ْبِن أَبَاَن ْبِن  (4) َشْنبََوْيه ومحمُد ْبُن ُحَسْيِن ْبِن يُوُسَف اْبنِ  وَغْيِره ، وهو من قَُدَماِء الُمحّدِ

ُد ْبَن أَْحَمد النقوّي. األَْصبََهاِنيُّ  َمْهَران ُد ْبنُ  نَِزيُل َصْنعَاَء ، سمَع ُمحمَّ  عن يَْحيَى ْبِن الُمِغيَرة الَمْخُزوِمّيِ ، العَطَّارُ  َشْنبُويةَ  وأَبُو َجْعفَِر ُمَحمَّ

َجاِء. َشْنبُويةَ  وَعِليُّ بُن قَاِسِم ْبِن إِْبَراِهيَم ْبنِ  وعنه أَْحَمُد ْبُن ِعيسى الُخفَاف. ُد اْبُن  أَبُو الَحَسن َعِن اْبِن الَمقَِّرّي وَعْنه َسِعيُد ْبُن أَبي الرَّ وُمَحمَّ

ْحَمن ْبنِ  ُشْنبُويَةو أَبِي الشَّْيخِ األَْصبََهانِّيِ. َرَوى عن َصاِحُب تِْلَك األَْربَِعين أَبُو الَحَسن َشْنبُويةَ  َعْبِد هللا ْبِن نَْصِر ْبنِ  ّمِ أَبُو َعْبِد الرَّ  بالضَّ

ِد اْبِن ثَابٍِت الَمْرَوِزيُّ َعْن ُعبَْيِد هللِا ْبن ُموسَ  َشْنبُويَة ثُون. ىَعْبُد هللا ْبُن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ  ُمَحّدِ

ائغ ، ذكره اْبُن نُْقَطةَ. وأَبُو نُعيم إِسماعيُل ابُن القَاِسم بن َعِلّي بن ُشْنبُويَة وفاتَه أَحمُد ْبن أَبِي َعْبِد هللِا ْبنِ  د اْبِن إِْسَماِعيَل الصَّ  ُشْنبُويَة َعْن ُمَحمَّ

لَفي. ويَْعقُوُب ب  محركة األَْصبََهانّي عن أَْحَمد ْبِن الفُرات. وَعْبُد هللا بُن محمد بن َشنَبَة ُن إسَحاَق ْبنِ الَمقَّرّي عن أَبِي بَكر بن َريدة وعنه الّسِ

التَّّمار الَمِدينّي عن ابن شهدك.  َشنَبَة القَاِضي ، روى َعْنه اْبُن َمْنجويه ، وقيل : هذا بُسُكون النُّون. وإبراهيُم بُن عمر ْبِن َعْبِد هللا بن َشنَبَة

ُد ْبُن ُعَمر ْبِن َمْمَشاد بنوأَبو نَ   اإِلْصَطْخِرّي عن أَبي بكر الِحيِرّي وغيره. َشنبة ْصر محمَّ

مِّ  الشُّْنُخوبُ  : [شنخب] اَغانِيُّ : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ مع أنَّه َذَكره في  بالضَّ  كالشُّْنُخوبَةِ  أَْعلَى الَجبَل ألَنَّ النُّوَن َزائَِدة ، :« شخب»قال الصَّ

ْنَخابِ و  الِجبَاِل : ُرُءوُسها. َشنَاِخيبُ و بالَكْسر. الّشِ

َحاحِ : م هللاُ َوْجَهه : َشنَاِخيبِ  : َواِحدُ  الشُّْنُخوبو الشُّْنُخوبَة وفي الصَّ مِّ  الشَّنَاِخيب َذَواتُ » الَجبَل ، َوِهي ُرُءوُسه. وفي حديث َعِلّيٍ كرَّ  «الصُّ

اَغانِّي.« شخب»، وقد ذكره الُمَؤلِّف في  (5)ِهَي ُرُءوُس الِجبَال العَاِليَِة ، والنُوُن َزائَِدةٌ   وأََعاَده ُهنَا تَبَعاً الْبِن َمْنُظوٍر والصَّ

__________________ 
 .«والغروب»( عن اللسان ا وابألصر 1)
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 ( اللثة ابلتخفيف ا ما حو  األسنان ومجعها لثات ولث .2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( يف نسخة من القاموس : شنبوية.4)
 ( قا  ابن األثري : وذكرانها هنا للفظها. ومل يرد ذكرها يف النهاية يف مادة5)
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 من البَِعيِر. الَكاِهِل وفِْقَرةُ الظَّْهرِ فَْرُع  : الشُّْنُخوبُ و

َجاِل. : الطَّويلُ  الشَّْنَخبُ و قال ابن ُدَرْيد :  من الّرِ

ْلُب الشَِّديُد. أَهمله الجوهرّي. وقال ابُن ُدَرْيد : ُهوَ  َكَجْعفَرٍ  الشَّْنَزبُ  : [شنزب]  الصُّ

اَغانِيُّ  ع كعُْصفُوٍر : ُشْنُزوبٌ و  .(1)نَقَله الصَّ

 وهي الُمَشالَةُ. بالظَّاِء المعجمة الشُّْنُظبُ  : [شنظب]

. وقَاَل اللَّْيُث : ُهَو : بالَضّمِ ، كقُْنفُذٍ و ة. ع بالبَاِديَِة. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ مَّ  قال ذُو الرُّ

اَلِب  اَلِب َأصــــــــــــــــح ا مــن اأَلصــــــــــــــــح اهـــــــَ بٍ َدعـــــــَ ظـــــــُ نــح   شــــــــــــــــُ
  

ضِ   َواقــــــــــِ
َ
يــــــــــِر املــــــــــ حــــــــــِ تــــــــــَ ٍد ُمســــــــــــــــــــــــح هــــــــــح اِديــــــــــُد عــــــــــَ  َأخــــــــــَ

  
 عن أَبِي َزْيد. الطَِّويُل الَحَسُن الَخْلقِ  : الشُّْنُظبُ و

اَغانِيُّ أَْيضاً. ُكلُّ ُجُرٍف فِيِه َماٌء. : ُجُرٌف فيه َماٌء. وفي التَّْهِذيب : الشُّْنُطبُ و  ونَقَله الصَّ

 َرُجل. اْسمُ  بالعَْيِن الُمْهَملَة كَجْعفٍَر أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيد : ُهوَ  َشْنعَبٌ  [شنغبو ]:  [شنعب]

ْنعَابُ و ُجُل الطَِّويلُ  الّشِ ْنعَاِف بالفَاِء في آِخِره. بالَكْسِر : الرَّ  العَاِجز كالّشِ

ْنعَابُ و ْنغَاب أَْيَضاً : َرأُْس الَجبَل الّشِ ْخُو. وقد أَْهَملَه الَجْوَهِرّي أَْيضاً نَقَلَه ابُن دَريد.بالُمْعَجَمة َوهُ  كالّشِ َجاِل : العَاِجُز الّرِ  َو من الّرِ

ِهما. الشُّْنعُوبِ و كالشُّْنغُبِ  ونَْحوها واألَْغَصان وِهي الِحبَالُ  ُهَو أَْيَضاً الطَِّويُل الدَّقِيُق من األَْرِشيَةو  بَِضّمِ

 ان.والشُّْنغُوُب : أََعالي األَْغصَ 

ى ُشْنغُوباً ، فسأَْلُت ُغاَلماً ِمن بَنِي ُكلَْيٍب عن َمْعنى اْسِمِه  الشُّْنغُوُب : الغُْصُن النَّاِعم  فقال :قال األَْزهرّي : ورأَْيُت في البَاِديَة َرُجالً يَُسمَّ

ْطُب ونَْحُو َذِلَك. ّمِ : الطَِّويل ِمنْ  الرَّ  قاله اْبُن األَْعَرابِّي. الَحيََوانِ  َجِميع أَو الشُّْنغُُب بالضَّ

. الشُّْنغُوُب : ِعْرٌق َطِويٌل من األَْرِض َدقِيٌق.و اَغانِيُّ  نَقَلَه الصَّ

اَغانِّي : هو .(2)« شقب»أْهَملَه الَجْوَهِريُّ وَصاِحُب اللَِّساِن ُهنَا وأَْوَرَده في  كقُْنفُذٍ  الشُّْنقب : [شنقب] ْنقَابُ و قال الصَّ قِْنَطار :  ِمثْلُ  الّشِ

ل اقتصر الدَِّميِرّي وقَاَل : إِنَّه َحيََواٌن َمْعُروٌف ، والثَّانِي َرَواه أَبُو َمالِ  َضْرٌب ِمَن الطَّْيِر ، اَغانِيُّ : ك ولم يَِجيوَعلَى األَوَّ ْء بِِه غْيُره. قَاَل الصَّ

 فإْن َكاَن َهَذا َصِحيحاً فإنَّ اشتقَاقَه من الشَّْقِب ، والنُّوُن واألَِلُف َزائَِدتَاِن.

ً  ءَ الشي َشابَ  : الَخْلُط. الشَّْوب : [شوب]  : َخلََطه. َشْوبا

يَ  : َخلَْطتُه فَُهوَ  ُشْبتُه أُشوبُهو  بالَكْسِر. قال أَبُو ذَُؤْيب : ابِ َمُشوٌب كالّشِ

ًة و  يــــــــئــــــــَ بــــــــِ اَءتح ســــــــــــــــــــــَ رَاِح الشــــــــــــــــــــــام جــــــــَ بح بــــــــِ يــــــــِ  َأطــــــــح

  
َك   لــــــــــح رحفــــــــــًا وتــــــــــِ ًة صــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــَ تـــــــــــ  عــــــــــَ امــــــــــُ اهبــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــيــــــــــَ

  
 هكذا أَْنَشَده أَبُو َحنِيفَة.

يم  )وقال تَعَالَى :  يَابُ و ويَُروُب. يَُشوبُ  أَي لََخْلطاً وِمَزاجاً. يقال للُمَخلِّط في القَْوِل أَو العََمل : هو (3) (ُثَّ ِإنَّ هَلُْم َعَلْيها َلَشْوابً ِمْن ْحَِ  الّشِ

ل أَْهُل الغَِريب : . قااألَْشَوابُ  َويَُروُب أَي يَُدافُِع ُمَدافَعَةً َغْيَر ُمبَالَغٍ فيها. وقال َشْيُخنَا : َوقَع في الَحِديث يَُشوبُ  أَْيضاً : اْسُم ما يُْمَزُج. وقِيَل :

فلة فهو أَخص.  ُهم األَْخالُط ِمْن أَْنَواعٍ َشتَّى. قَالُوا : واألَْوبَاُش : األَْخالط من الّسِ

 َمَرٌق وال لَبٌَن. أَي ال وال َرْوبٌ  َشْوبٌ  (4) َمالَه قَْولُُهمو
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ٌء ِمْن هِذه  وال تَْخِليَط في ِشَراء أَو بَْيعٍ ، وقيل : َمْعنَاه أَنََّك بَِريأَي ال ِغشَّ  «وال َرْوبَ  َشْوبَ  ال»وقَاَل ابن األَْعَراِبّي : وفي الَخبَر : 

ْلعَِة. وُرِوي َعْنه   ٌء ِمْن َعْيبِها.أَنَّه قَاَل : إِنَّك بَِري (5)الّسِ

 ويُقَاُل : هي الفََرْزَدقَةُ ، َوِهي الُخْبَزةُ الغَِليَظةُ. القْطعَةُ من العَِجين : الشَّْوبُ و

 .َمِشيبٌ و َمُشوبٌ  فُِهو ِمْن َماٍء أَو لَبَنٍ  (6) ُشْبتَه ما : الشَّْوبُ و . الذَّْوُب : العََسلبالشَّْوبِ  وَسقَاهُ الذَّْوبَ 

__________________ 
 شخب.

 السكون والزاي بعدها واو ساكنة موضض يف شعر األعش .( يف معجم البلدان : شنزوب ابلضم مث 1)
َقَباُن : طائٌر نبطٌي. (شقب)( كذا ابألصر ا ويف اللسان 2)  : والشِّ
 .67( سورة الصافات اآية 3)
 ( يف الصحاح : ما عنده.4)
 ( أي عن ابن األعرايب يف عبارة التهذيب.5)
 ( اللسان : ما شبته به.6)
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 وال َرْوٌب. َشْوبٌ  : َما ِعْنِدي حكى ابن األَْعَرابِيّ و

ائُِب. وقِيَل :الَمُشوبُ  العََسلُ  : فالشَّْوبُ  ْوُب : اللَّبَُن الرَّ ْوب : اللَّبَُن ، من َغْيِر أَن يَُحدَّا. الشَّْوبُ  . والرَّ  : العََسُل. والرَّ

 لعََسل. قَالَه اْبُن ُدَرْيد.ا : اللَّبَُن ، والذَّْوُب : فالشَّوبُ  بالذَّْوب. الشَّْوبَ  ويقال : َسقَاهُ 

 قال أَبُو ُزبَْيٍد الطَّائِّي : : اْختَلَط. اْنَشابَ و ُهوَ  اْشتَابَ و

ٍة  اِديــــــــــَ اُن غــــــــــَ فــــــــــ  ه شــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ اصــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــَ اَدتح مــــــــــَ  جــــــــــَ

  
يـــــــــٍ    ٍر وَرحـــــــــِ كـــــــــ  يـــــــــبَ بســـــــــــــــــــــــُ اابَ  شـــــــــــــــــــــــِ تـــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــح  فـــــــــَ

  
 ، وهو أَْذَهُب في بَاٍب الُمَطاَوَعة. فاْنَشابَا ويروى

ّمِ وفَتْحِ الَواِو : ِغاَلُف القَاُروَرةِ  الُمشاَوبُ و أَي  وِبَكْسِرها بُحْمَرة وُصْفَرةٍ وُخْضَرة ، َرَواهُ أَبو َحاتٍِم عن األَْصَمِعيّ  َمُشوبٌ  ألَنَّه (1) بالضَّ

 ِقَل ذلك عن أَبي َحاتٍِم أَْيضاً.. نُ الُمَشاَوب أَي َجْمع وفَتْحِ الِميم َجْمعُه الَواو

ا  الشَّوبَ  كما يُقَاُل : في فاَُلٍن ِذْوبَةٌ أَي َحْمقَةٌ َظاِهَرةٌ. واستَْعَمل بعُض النَّْحِويِّين : الَخِديعَةُ  الشَّْوبَةُ  .َشْوبَةٌ  في فالنو في الَحَرَكاِت فَقَاَل : أَمَّ

فَتَْحِة نَْحو لَّتِي قَْبَل اإِلَمالَة نَْحُو فَتَْحة َعْين َعابد وَعاِرف. قَاَل : وَذِلَك أَنَّ اإِلَمالَة إِنََّما ِهَي أَْن تَْنُحَو بالبالَكْسَرة ، فالفَتْحة ا الَمُشوبَةُ  الفَتَْحة

فَكَذِلك األَِلُف  َمشوبَةٌ  َحة ، فكَما أَّن الفَتَْحةَ التي بَْعَدَها ليست أَلفاً َمْحَضةً ، وهذا هو القياس ، ألَن األَِلَف تَابِعَةٌ للفَتْ  (2)الَكْسَرة فتُميَل األَِلَف 

ِحقَةُ لَها ، َكَذا في ِلَساِن العََرِب.  الالَّ

اِء : ةً وِإْخَطائِه أُْخَرى : ُهو َشابَ  وعن الفَرَّ ُجِل في َمْنِطقه َمرَّ  ويَُروُب. يَُشوبُ  إَِذا َخاَن ، وبَاَش إَِذا َخلط. وعن األَْصَمِعّي في باب إَِصابَِة الرَّ

ُجل قَدْ و ُجل إَِذا نََضَح َعِن الرَّ بَ و َوراَب إَِذ َكِسَل. َعْنه ، َشابَ  عن أَبي َسِعيد ، يُقَاُل ِللرَّ فِيهما أَي  ونََضح َعْنه فَلَْم يُبَاِلغْ  ُمَدافَعَةً  َدافَع إِذا َشوَّ

ة فال يَُدافع اْلبَتَّةَ. وقال أَبُو  ة َويَْكَسُل َمرَّ  (3): أَن يَْنَضَح نَْضحاً َغْيَر ُمبَالَغٍ فيه. وقال أَْيضاً : العََرب تَقُوُل : لَِقيُت  التَّْشِويب َسِعيد :يَُدافُِع َمرَّ

َمْعنَاه َرُجٌل  (4)َويُُروُب من اللِّبَن ، ولكْن  يَُشوبُ  ولَْيَس قَْولُهم : ُهوَ  َعْن أَْصَحابِه ، إَِذا َدافَع َعْنهم َشيئاً من ِدفَاعٍ ، قال : يَُشوبُ  فاَُلناً اليومَ 

ُك وال يَْنبَِعُث ، وأَْحيَاناً يَْنبَِعث  يِه.عن نَْفِسه َغْيَر ُمبَالغٍ فِ  فيَُشوبُ  يُروُب أَْحيَاناً فال يَتَحرَّ

ً و إَِذا َخَدَع في بَْيعٍ أَو ِشَراٍء. َشابَ و إَِذا َكَذب َشابَ  وعن اْبن األَْعَرابِّي : . وفي الحديث :  َشاب َشْوبا  يَْشَهُد بَْيعَُكم الَحْلُف واللَّْغوُ »إَِذا َغشَّ

بُوه َدقَة فََشّوِ  .«بالصَّ

 وقَْوُل السُّلَْيِك ْبِن السُّلََكة السَّْعِدّي :

فــــِ  كــــح يــــَ ر ٌص ســــــــــــــــــَ عــــُ ٌم مــــُ وحِم  ــــَح رحَب الــــقــــَ   (5)يـــــــَك صــــــــــــــــــَ
  

اع و   ُدوٍر يف الــــــــــــِقصــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــبُ مــــــــــــاُء قــــــــــــُ  َمشــــــــــــــــــــــــــِ

  
بَاغ. ِشيبَ  إِنما بَنَاهُ َعلَى  الَّذي لم يَُسمَّ فَاِعلُه أَي َمْخلُوٌط بالتََّوابِل والّصِ

. وير ٌص : ُمْلقًى في العَْرَصِة ليَِجفَّ ْرُب : اللَّبَن الَحاِمُض ، وُمعَرَّ ٌض أَي لم يَْنَضْج بَْعُد وُهو والصَّ ٌض أَي َطِريٌّ ، ويروى ُمغَرَّ وى ُمغَرَّ

 اْلُملَْهَوُج.

ألَنَّ األَِلَف تَُكوُن ُمْنقَِلبةً عن « ش ى ب»موضع بنجد كما الْبِن ِسيَده ، وسيذكر في  وقِيَل : وَجبٌَل بَمكَّة أَو بِنَْجٍد ، قَْريَةٌ بالفَيُّوم. : َشابَةُ و

َعْين واْنِقاَلُب  يَاء ، ألَنَّ في الَكاَلم ش وب وفيه ش ى ب ، ولو ُجِهَل اْنِقاَلُب هِذه األَِلف لُحِملَت َعلَى الَواِو ، ألَنَّ األَِلَف ُهنَا َواٍو وَعنْ 

 األَِلف إَِذا َكانَْت َعْيناً عن الَواِو أَْكثَُر من اْنِقاَلبِها َعِن اليَاِء. قَاَل :

ّم و  رحَب اأَلصــــــــــــــــــــــــَ ِم ضـــــــــــــــــــــــــَ اجـــــــــــِ مـــــــــــَ رحب اجلـــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــَ

  
َر   ظـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن ةَ حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اب ـــــــــــــَدا شـــــــــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ب يِن هـــــــــــــَ   ـــــــــــــَح

  
َواُب أَنَُّهَما َمْوِضعَ   َشابَة ان أَو َجباََلن. وقال البَْكِرّي : إِنكذا في ِلَساِن العََرب. وِمثْلُه في الُمْحَكم ، وِمْنُهم َمْن قَاَل : إِنَّه َشاَمة بالِميِم ، والصَّ

، وَعلَْيه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ وابُن َمْنُظور. وبه َصدََّر في الَمَراِصِد والُمْعَجِم. وَسيَأْتِي قَوُل  (6)َجبٌَل في الِحَجاز في ِديَار َغَطفَان ، وقِيَل بنَجد 

 .«ش ى ب»أَبِي ذَُؤْيٍب الُهَذِلّيِ الَِّذي اْستَدلَّ بِِه الَجْوَهِرّي في 
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 ِمن اْلعََرب ، قِيَل يَاُؤه بََدٌل من الَواوِ  : قَبِيلَةٌ  َشْيبَان بَنُوو

__________________ 
 ( عل  ُمَفاَعر كما يف اللسان.1)
( كذا ابألصــــر ويف الكالم ســــقرت اختر معه املعىن ومتام ســــياقه يف اللســــان : حنو الياء لضــــرب من  ان  الصــــوت ا فكما أن ا ركة ليســــت 2)

 .«.. بفتحة  ضة كذلك األلف
 ( اللسان : رأيتُ 3)
 .«ولكنه»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( معرص : اللحم امللق  يف العرصة ليجف ا أو اللحم املقطض. أو امللق  يف اجلمر فيختلرت ابلرماد وال  ود نضجه.5)
 ( كذا ا ويف معجم ما استعجم : شابة ابلباء املعجمة بواحدة ا عل  وزن فـَعحلة جبر.6)
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ر اجلَوحَهرِي  وابن « ش.   ب»ا وســـيبحيت يف  وابَِنةالشـــ   لَقوحهِلم َعا. واقـحَتصـــَ َوحضـــِ
ِيَده َحيحُث َأوحَرَدَها يف امل َؤلُِّف تَِبض ابحَن ســـَ

ُ
وامل

َله ِ ا وَأّن َأصـــح َا َواِوي ُة الَعاح َتار ابحُن ِجيّن َأهن  ِتي ة. واخح َوابَ  َمنحظُور َعَل  ِإيرَاِدَها يف الَياِء الت حح يـح َعاَلَن فَبدحَغم وَخف َف  نشـــَ عل  فـَيـح
وحاَبن كما ِقيَر يف َرحيحَان وِإال  َلِقير َاِلِكي  يف اقحِتطَاِف اأَلزَاِهر   شــــــــــَ

َف امل َمُة َأمححَُد بحُن يُوســــــــــُ َهاح الَعال  َكَخوحاَلن ا ونـََقر الَوجح
رِيٌج حَ  ََواِهر ا وقا  : َطرِيَقُة ابحِن ِجينِّ َتدح  َسٌن ا قَاَله َشيحُخَنا.والحِتَقاِط اجلح

 قال ُعْرَوةُ اْبُن الَوْرِد. باإِلَضافَة. َشْيبَاءَ  بَْليَلَةِ  أَي البِْكرُ  بَاتَت قَْولُُهم :و

ِة  لـــــــَ يــــــــح لـــــــَ اءَ كـــــــَ بـــــــَ يــــــــح يـــــــاً  شـــــــــــــــــــــَ ُت اَنســـــــــــــــــــــِ  الـــــــجي َلســـــــــــــــــــــح

  
ُر و   رحمــــــــــَ ــــــــــَ ن  قـ ن  مــــــــــا مــــــــــَ ا إذح مــــــــــَ نــــــــــَ تــــــــــِ لــــــــــَ ــــــــــح يـ (1)لــــــــــَ

 

  
فاً. قال ُعْرَوةُ أَْيضاً : الشَّْيبَاءِ  أَو بِلَْيلَةِ   ُمعَرَّ

لــــــــــِه  يــــــــــح لــــــــــَ َت كــــــــــَ نــــــــــح اءِ فــــــــــكــــــــــُ بــــــــــَ يـــــــــــح ت  الشــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــَ 

  
يــــــــــُر   بــــــــــِ ا الــــــــــقــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــَ َم ِر َأ ح كــــــــــح ض الشــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــح (2)مبــــــــــَ

 

  
من إْهَداِء الَماِشَطة العَُروَس ِلَزْوِجَها لَْيلَةَ  بالكسر لَْيلَةَ ِهَدائَِها أَي َغلَبها َزْوُجها فاْفتَضَّها وأََزال بََكاَرتها َعلَى نَْفِسَها بالبِنَاِء ِلْلَمْجُهولِ  إَِذا ُغِلبَت

ةٍ. ونقل َشْيُخنَا َعْن اْبِن أَبِي الَحِديِد في َشْرحِ نَ  المْرأَةُ البِْكُر  الشَّْيبَاءَ  ْهَج الباََلَغِة : أَنَّ الّزفَاِف ، فإذا دخل بها ولم يَْفتَِرْعَها قيل : باتت بلَْيلة ُحرَّ

ُل َولَِدَها ، انتهى. ذلَْيلَةَ اْفتَِضاِض  َمْخَشِريُّ في األََساس في ها اَل تَْنَسى بَْعلََها الَّذي اْفتََرَعَها أَبَداً ، وال تَْنَسى قاتَِل بِْكِرها أَبَداً ، وهو أَوَّ كره الزَّ

 َوائُِب. وِمثْلُه في ِلَساِن العََرِب َغْيَر أَنَّه قَاَل : وقِيَل يَاءمنه الذَّ  تَِشيبُ  َكأَنََّها ُدِهيَت بأَْمٍر َشِديدٍ »وَجعَلَه ِمن اْلَمَجاِز ، وقَاَل : « ش ى ب»

ُجلِ  َشْيبَاءَ  ْعيَاد. الَمْرأَةَ َغْيَر أَنَّا لَم نَْسَمْعُهم قَالُوا بِلَْيلَة َشْوبَاَء ، َجعَلُوا َهَذا بََدالً اَلِزماً كِعيٍد وأَ  (3) [ماءَ ] َشابَ  بََدٌل ِمْن َواٍو ، ألَنَّ َماَء الرَّ

 . قيل : إِنَّ اليَاَء فيها ُمعَاقِبَة ، وإِنََّما ُهَو ِمَن اْلَواِو.َشْيبَاءَ  وأَوَرَده اْبُن ِسيَده في الُمْحَكِم في الَواِو واليَاِء ، وقَاَل : بَاتَِت المرأَةُ بلَْيلَةِ 

َمْخَشِرّيِ و َجْمُع  األَْقَذاُر واألَْدنَاسُ  َوِهيَ  الشََّوائِبِ  : َواِحَدة الشَّائِبَةو وَغْيِرهم. (4)اْبِن َمْنُظور واْقتََصر الَجْوَهِريُّ على ِذْكِرَها في التَّْحتِيَّة كالزَّ

 قََذر وَدنَس.

َكةً : الشََّهبُ  : [شهب] مِّ  كالشُّْهبَة في ِخاَلِله بَيَاٍض يَْصَدُعه َسَوادٌ  لَْونُ  ُمَحرَّ  ال البَيَاُض الّصافي كما َوِهم فِيِه بَْعض ، وأَْنَشَد : بالضَّ

ََفارَِ  َربحُض َشيحٍب و 
َهبِ َعاَل امل  َأشح

في  جاءَ و .أَْشَهبُ  وهو كاْحَمرَّ ، اْشَهبّ و ُشْهبَةً  َكَكُرَم وَسِمع َشِهبَ و َشُهبَ  وقد : البَيَاُض الَِّذي َغلَب على السََّواِد. الشُّْهبَةُ و الشََّهبُ  وقيل :

 قال : .َشاِهبٌ  ِشْعر ُهَذْيل

وا  لـــــــــــُ جـــــــــــِّ اِن وعـــــــــــُ نـــــــــــَ اَن ا ـــــــــــِ ُت َرحيـــــــــــحَ لـــــــــــح جـــــــــــِّ  فـــــــــــعـــــــــــُ

  
اِر   ن الـــــــــــــنـــــــــــــ  و اٍر مـــــــــــــِ اِزمَي فــــــــــــــَ بِ َزمـــــــــــــَ اهـــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  . وقدأَْشَهبُ  وفََرسٌ  ً و .اْشَهبَّ اشهبابا  ِمثْلُه. اْشَهابَّ اشِهيبَابا

فِيَها ، ثم البَْيَضاء ، ثُم الَحْمَراء. وأَْنَشَد  اَل َمَطرَ  الَّتِي فِيَها. أَوِ  تَُرى ال ُخْضَرةَ  إَِذا َكانَت ُمْجِدبَةً بَْيَضاَء من الَجْدبِ  َشْهبَاءُ  َسنَةٌ  من الَمَجاِز :و

 وَغْيُره لُزَهْير ْبِن أَبِي ُسْلَمى : (5)الَجْوَهِرّي 

ُة  نـــــــَ اءُ ِإَذا الســــــــــــــــــــ  بـــــــَ هــــــح تح  الشــــــــــــــــــــ  فـــــــَ حــــــَ اِس أجــــــح  ابلــــــنـــــــ 

  
رُ وَ   َرِة اأَلكــــــــــــــح حــــــــــــــح رَاَم املــــــــــــــا  يف اجلــــــــــــــَ  اَنَ  كــــــــــــــِ

  
ّي : ْت بهم وأَْهلََكت أَْمَوالَهم. ونال  الشَّْهبَاءُ  وقال اْبُن بَّرِ ِكَرام الَماِل  (6): البَْيَضاُء أَي هي بَْيَضاء لَكثَْرة الثِّْلج وَعَدِم النَّبَات. وأْجَحفَت : أََضرَّ

 السَّنَةُ الشَِّديدةُ الَّتِي تَْجَحُر النَّاَس في البُيُوِت. َها تُْنَحر وتَُؤكل ألَنَّهم ال يَِجُدون لَبَناً يُْغنِيهم عن أَْكِلَها. والَجْحَرةُ :أَي َكَرائم اإِلبِل يَْعنِي أَنَّ 

دَّ  أَْشَهبُ  ، وَجْيشٌ  َشْهبَاءُ  ، وَسنَةٌ  أَْشَهبُ  ويوم  َخَرْجُت في َسنَةٍ »ةِ والَكَراَهة. وفي َحِديث َحِليَمة : أَي قَِويٌّ َشِديٌد. وأَْكثر ما يُْستَْعَمل في الّشِ

 أَي ذاِت قَْحٍط وَجْدٍب. «َشْهبَاءَ 
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 .(8) [َجْدبَةٌ ]َكثِيَرةُ الثَّْلج  (7) َشْهباءُ  وفِي ِلَسان العََرب : وَسنَةٌ 

 أَْمثَُل من البَْيَضاء ، والَحْمَراُء أََشدُّ من البَْيَضاِء ، الشَّْهبَاءُ و

__________________ 
 ( قرمر هو اسم فرس عروة بن الورد كما يف اللسان.1)
 ( الشكر أي الفرج وأ مها أي أفضاها ا والقبير : الزوج.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 .«شيب»و « شوب»( وردت يف اللسان يف 4)
 البيت يف الصحاح ا وهو يف اللسان. وان  ابألصر واب  وما أثبتناه عن اللسان. ( مل يرد5)
 ( انظر ما تقدم.6)
 .«جدابء»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 ( سقطت من األصر ا زدانها عن اللسان.8)
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يَت َسنَةُ الَجْدِب بَِها. الشُّْهبَةِ  يَها ِلِقلَّة الَمَطِر منأَْيضاً : األَْرُض الَّتِي ال ُخْضَرة فِ  الشَّْهبَاءُ و والغَْبَراء الَّتِي ال َمَطَر فِيَها.  ، وِهي البَيَاُض فُسّمِ

مِّ  كالّشَهابَة وثُلُثُه لَبَن الَِّذي ثُلُثَاه َماء الّضيَاح أو بالفَتْح : اللَّبَنُ  وهو (1) الشََّهابِ  َسقَاهُ  من الَمَجاِز :و ه. قال عن ُكَراع ، وذلك لتَغَيُّر لَْونِ  بالضَّ

ين. قال أَبُو َحاتِم : هو َشَهابٌ  األَْزَهِرّي : وَسِمْعت َغْيَر َواِحٍد من العََرب يقول ِللَّبن الَمْمُزوجِ بِاْلَماءِ  وهو الفَِضيُخ  الشَُّهابَة كما ترى بفَتْح الّشِ
يَاُح والسَّماُر ُكلُّه َواِحٌد. (3)والسََّجاُج  الشََّهابُ و والَخَضاُر ، (2)  والسَجاُر والضَّ

يت قَاَل : َكِكتَاٍب : ُشْعلَةٌ من نَاِر َساِطعَة ِشَهابٌ و ّكِ َهابُ  وَرَوى األَْزَهِرّي َعِن اْبِن الّسِ  وقال أَبو الَهْيثَم : : العُوُد الَِّذي فِيه نَار. قال : الّشِ

َهابُ  فَأَتْ بَ َعُه ). قال هللا تعالى : ِشَهابٌ  ا نَاٌر َساِطعَةٌ. ويقال للَكْوَكِب الذي يَْنقَضُّ َعلَى أَثَر الشَّْيَطان باللَّيلِ : أَْصل َخَشبٍة أَو ُعوٍد فيه الّشِ
 .(4) (ِشهاب  اثِقب  

َهابُ  فَُربَّما أَْدَرَكه»َوفِي َحِديِث اْستَِراِق السَّْمع :  َهاب الُمْستََرقَة ، وأََرادَ يَْعنِي الَكِلَمة  «قَْبَل أَْن يُْلِقيََها الّشِ الذي يَْنقَضُّ باللَّْيل ، ِشْبه  بالّشِ

 وهو في األَْصِل الشُّْعلَةُ ِمَن النَّاِر. (5)الَكْوَكِب 

ن َعاَصٌم واألَْعَمُش فِيِهَما ، قَاَل  .(6) (َأْو آتِيُكْم ِبِشهاب  قَ َبس  )فِي التَّْنِزيِل العَِزيِز : وَ  اُء : نَوَّ  بِشَهاب»وأََضافَه أَْهُل الَمِدينَة قال الفَرَّ

ُء إِلَى نَْفسِه ويَُضاُف أََوائِلَُها إِلَى ِء إِلى نَْفِسه كما قالُوا ، َحبَّةُ الَخْضَراِء وَمْسِجُد الَجاِمِع ، يَُضاُف الشي، قال َوَهَذا ِمْن إَِضافة الشَّي« قَبٍَس 

 ِلَساِن العََرب. ثََوانِيَها ، َوِهي ِهَي في الَمْعنى ، َكَذا فِي

ُجل الَماِضي في الَحْرب الَماِضي في األَْمِر. : الشهابُ  من المجاز ،و في  (7)َحْرب أَي َماٍض فيها ، على التَّْشبِيِه بالَكْوَكِب  ِشَهابُ  يُقَاُل للرَّ

ً  ُشُهب ج ُمِضيِّهِ  ز بَْعٌض فِيِه التَّْسِكيَن تَْخِفيفا  أْشُهبٌ و وهو غِريبٌ  بالَكْسرِ  ِشْهبَانو َحَكاهُ الَجْوَهِريُّ عن األَْخفَش بالضم ُشْهبَانٌ و َكُكتُب. وَجوَّ

 قال اْبُن َمْنُظور : وأَُظنّه اْسماً للَجْمع. قال : .(8)بَضّمِ الَهاِء 

نــــــــــــا  نـــــــــــَ يــــــــــــح َواَدِة بــــــــــــَ لـــــــــــ   ُذو اهلـــــــــــَ ا وخـــــــــــَ نـــــــــــَ رِكـــــــــــح  تـــــــــــُ

  
ب  هــــــــــُ ي أَبشــــــــــــــــــــــــح رحمتــــــــــَِ وحِم نـــــــــــَ َد  الــــــــــقــــــــــَ ا لــــــــــَ نــــــــــَ  اَنَريـــــــــــح

  
ة. الشُّْهبَانُ و مَّ م : بَنُو َعْمرو ْبِن تَِميٍم. قال ذو الرُّ  بالضَّ

ِك  الــــــــــــــِ ه مبــــــــــــــَِ تــــــــــــــح ــــــــــــــَ ا أَتـ يــــــــــــــهــــــــــــــَ م  َداعــــــــــــــِ  إَذا عــــــــــــــَ

  
انِ و   بـــــــَ هـــــح ِدمِ  شـــــــــــــــــــُ لـــــــح اَء صـــــــــــــــــــِ وحهـــــــَ ر  شـــــــــــــــــــَ ٍر وكـــــــُ مـــــح  عـــــَ

  
 َعمَّ َداِعيها أَْي َدَعا األََب األَْكبَر.

 الَجْيش. ُشْهبانُ  ومن الَمَجاز : َهْؤاَلء

ِقيع والبَْرِد. : بَاِردٌ  َهبُ أَشْ  يَْومٌ و  وهو َمَجاز. وفي لسان العرب أي ذُو ِريحٍ بَاِرَدةٍ. قال : أََراهُ ِلَما فِيِه من الثَّْلجِ والصَّ

 : ذو َحِليٍت وأَِزيٍز. وقَْولُه أَْنَشَده ِسيبَوْيه : أَْشَهبُ  َكَذلك. وقَال األَْزَهِريُّ : يَْومٌ  َشْهبَاءُ  ولَْيلَةٌ 

جِي  ـــــــــَ اَن اَنق ـــــــــَ ب ـــــــــح يـ ِن شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ِر ب يِن ُذهـــــــــح ـــــــــَ ب ـــــــــِ ًد  ل ـــــــــِ  ف

  
َب   َواكــــــــــــِ وحٌم ُذو كــــــــــــَ اَن يـــــــــــــَ بُ ِإَذا كــــــــــــَ هــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــــح

  
اَلح وأَْن يَُكونَ  أَْشهبَ  يجوز أَْن يُكونَ   لََمَكان الغُبَاِر. أَْشَهبَ  ِلبَيَاض الّسِ

. النُُّجوُم السَّْبعَةُ الَمْعُروفَةُ ، َوِهيَ  َكُكتُب : الشُُّهبُ و  ِلتَغَيُّر لَْونِها. ثاََلُث لَيَاٍل من الشَّْهرِ  أَْيضاً : الشُُّهبُ و الدََّراريُّ

 َعاَلهُ الثَّْلُج. الَِّذي الَجبَلُ  هو بالفَتْح الشَّْهبُ و

ّمِ : ع الشُّْهبُ و اَغانِّي  بالضَّ  .(9)نَقَلَه الصَّ

اَغانِّي. : األََسُد. األَْشَهبُ و  يا أَهَل َمّكة.»في َحِديِث العَبَّاِس ، قال يوم الفتح :  الَكِريهُ  صَّْعبُ واألَْمُر ال َذَكَره الصَّ
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ة. «بَاِزل بأَْشَهبَ  أَْسِلُموا تَْسلَُموا فَقَد اْستَْبَطْنتُم  أَي ُرِميتُم بأَْمٍر َصْعٍب ال َطاقَةَ لُكم به ، وَجعَلَه بَاِزالً ، ألَنَّ بُُزوَل البَِعيِر نَِهايَتُه في القُوَّ

 ْبُن َعْبِد العَِزيِز ْبنِ  أَْشَهبُ  َرُجل ، َوُهوَ  اْسم : ألَْشَهبُ او

__________________ 
هاب.1)  ( كذا ابألصر والقاموس واللسان ا ويف األساس : الشِّ
 .«والفضيح»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 والتصويب عن القاموس.« الشجاج»( ابألصر 3)
 .10( الصافات اآية 4)
 .«الكواكب»النهاية ا وابألصر ( عن 5)
 .7( سورة النمر اآية 6)
 ( عن اللسان وابألصر ابلكواكب.7)
َهُب بفتح اهلاء وهبامشــــه : قوله وأشــــَهب هو هكذا بفتح اهلاء يف األصــــر وامكم وقا  شــــارح القاموس : وأشــــُهب بضــــم 8) ( يف اللســــان : واشــــح

 .«اهلاء
 لسكون مجض أشهب اسم موضض قا  شاعر : ابلشهب أقوااًل هلا حرٌب وحّر.( يف معجم البلدان : الشهب ابلضم مث ا9)
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. ِكا ا َماَت َسَنَة أَرحَبٍض بـَعحد املِائـََتاح ُه ِمسح  َداُووَد الَقيحِسّي أَبُو ُ َم د املِصحري  الَفِقيُه يقا  الح
اِرُب إلى ال الَجيُِّد لَْونُه ، وهو من العَْنبَِر : األَْشَهبُ و  أَْنَشَد الَماِزنِّي.و بياض.الضَّ

ا و  كــــــــــَ لــــــــــَ عــــــــــح َذا الــــــــــدِّيــــــــــَواَن حــــــــــىت َتصــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــا َأخــــــــــَ

  
ث    ااًن وحــــــــــــَ انَزمــــــــــــَ ــــــــــــَ ب هــــــــــــَ ا اأَلشــــــــــــــــــــــــــح ا ــــــــــــَُ ــــــــــــَ ن  غــــــــــــِ

  
 من النَّبَاِت. (1) عاَماِن أَْبيََضان َما بَْينَُهَما ُخْضَرةٌ  هما

أِْن. الشَّْهبَاءُ و اَلح. الشَّْهبَاءُ و من الَمعَز : كالَمْلَحاِء ِمن الضَّ اَلحِ  َشْهبَاء يقال : َكتِيبَةٌ  من الَكتَائِب : العَِظيَمةُ الَكثِيَرةُ الّسِ لَما فِيَها ِمْن بَيَاِض الّسِ

افيَةُ الَحِديد. واْلَحِديِد في َحاِل السََّواد ، وقيل :  ِهَي البَْيَضاُء الصَّ

 إَِذا َكانَت ِعْليَتَها بَيَاُض الحِديِد. َشْهبَاءُ  وقيل : َكتِيبَةٌ  ؟شهابة هِذيِب : كتبيةوفي التَّ 

 وهو قَْيُس ْبُن الَحاِرث. فََرٌس للقَتَّال البََجِلّي ، : الشَّْهبَاءُ و

ةٌ  ةِ الفََرس َشعَر يَُخاِلُف البَيَاَض ، كذا في لَسان العرب. َشْهبَاءُ  وُغرَّ  ، وهو أَْن يَُكوَن في ُغرَّ

 قال األَْعَشى : : بَنُو الُمْنِذر ، ِلَجماِلهم. األَشاِهبُ و

يِن و  ِذِر  (2)بـــــــــــــَ نـــــــــــــُ
ُ

باملـــــــــــــ اهـــــــــــــِ ي  اأَلشـــــــــــــــــــــــــــَ  اب ـــــــــــــِ

  
وفِ   يــــــــــــــــُ َوًة كــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــــ  دح ون غــــــــــــــــُ  َرِة مَيحشــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
وا بَِذِلَك لبَيَاض ُوُجوِهِهم كذا في الُمْستَقْ قلت : وهم إْحدى َكتَائِِب ا ه وأَخَواتِه وأََخَواتِهم ، ُسمُّ  َصى.لنُّْعَمان ْبِن الُمْنِذر ، وُهْم بَنُو َعّمِ

َكةً  الشََّهبَانو ّمِ  كالثَُّمامِ  َمْعُروفٌ  َشَجرٌ  كالشَّبََهان : ُمَحرَّ  .(3)بالضَّ

 القُْنفُذُ. كَجْوَهٍر : الشَّْوَهبُ و

َحه وَغيَّر لَْونَه َشَهبَهُ  يُقَاُل :و بَه الحرُّ والبَْرُد كَمنَعَهُ : لَوَّ اِء. قال أَبو عبيد : َكَشهَّ  َشَهبَ و البرُد الَشَجَر إَِذا َغيَّر أَْلَوانََها. َشَهبَ  ُمَشدَّداً َعِن الفَرَّ
 َد بَْرداً َخِفيفاً فلم يَْذَهب َسَواُده ُكلُّه ، َحَكاه أَبُو َحنِيفَة ، وأَنشد :: بُرِ  أَْشَهب النَّاَس البَْرُد. ومن المجاز : نَْصلٌ  (4)

ريهـــــــــــــا و  عـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
ىَن مل مـــــــــــــح ِد الـــــــــــــيـــــــــــــُ  يف الـــــــــــــيـــــــــــــَ

  
اءُ   بـــــــَ هـــــــح ا  شـــــــــــــــــــــَ ريِهـــــــَ نح َبصـــــــــــــــــــــِ ـــــــَش مـــــــِ رحِوي الـــــــرِّي ـــــــُ (5)تـ

 

  
يَْعنِي أَنََّها تَِغلُّ 
ِميَّة َحتَّى يَْشَرَب ِريُش السَّْهِم الدََّم. (6)  في الرَّ

َحاح : النَّْصلُ   : الَِّذي بُِرَد فََذَهب َسَواُده. األْشَهبُ  وفي الصَّ

اج. وعبارة ابن منظور : الشُّْهبُ  ُوِلَد لَه إَِذا الفَْحلُ  أَْشَهبَ و جَّ ُجُل إَِذا َكاَن نَْسُل َخْيِله أْشَهبَ و نقله الزَّ ً  الرَّ ، َهَذا قَْوُل أَْهِل اللُّغَة ، إِالَّ أَنَّ  ُشْهبا

في أَْلَوان الَخْيِل : أَن تَُشقَّ ُمْعَظَم لَْوِنه َشْعَرةٌ أَو َشعَراٌت بِيٌض ُكَمْيتاً  الشُّْهبَةُ  : (7). وقال أَبُو ُعبَْيد ُشْهبٌ  ن األَْعرابِّي قَاَل : لَْيَس في الَخيلابْ 

 َكاَن أَو أَْشقَر أَْو أَْدَهم.

 : َغلََب بَيَاُضه َسَواَده. قال اْمُرُؤ القَْيس : اْشتََهبَ و َرأُْسه اْشَهابَّ و

اُء  نحســــــــــــــــــــــــَ ِت اخلــــــــــَ الــــــــــَ هــــــــــا :  (8)قــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــح ئـ ا جــــــــــِ  ملــــــــــّ

  
َذا و   ِدي رَأحُس هــــــــــَ عــــــــــح اَب بـــــــــــَ بشــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ تـــــــــــَ  اشــــــــــــــــــــــــح

  
َدْت أَْمَوالَهم أَْشَهبَتِ و اَغانِّي. السَّنَةُ القوَم : َجرَّ  وَكَذِلك َشَهبَتُْهم ، نَقَلَه الصَّ

 َمَشافُِره. اْشَهابَّتْ  وفي ِخالله ُخْضَرةٌ قَِليلَةٌ. ويقال : (9)الزرُع : قَاَرب الَمْنح فَاْبيَضَّ وَهاج  اْشَهابَّ  ومن الَمَجاز :

 كذا في لسان العرب.
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ً  يَ وِشقَاب : اسم َشْيَطان كما َوَرد في الحِديث ، ولذا َغيََّر النبيُّ َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم اْسَم َرُجٍل ُسمِّ  : اْسُم َمْوضع في  أَْشَهبَانو .ِشَهابا

 ِديَاِر العََرب. أَْوَرَده السَُّهْيلّي.

__________________ 
 ( اللسان : لي  فيهما حضرة.1)
 .«وبنو»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( الشهبان هو الينبوت وهو خروب نبطي كما يف املفردات عن هامش املطبوعة املصرية.3)
 ن : وَشه َب.( ضبرت اللسا4)
ء من الدم يستد  وهبامش املطبوعة املصرية : قوله نصريها كذا خبطه والصواب بصريها ففي القاموس : أن البصري شي« نصريها»( ابألصر : 5)

 .«به عل  الرمية
 .«تعل »( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( اللسان : أبو عبيدة.7)
 .«ا سناء»( عن الديوان ا وابألصر 8)
 هاج. ويف األساس : واشهاّب الزرع :« قارب اهليج فابي ّ »يف اللسان : ( 9)
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د بنُ  ْهِرّي من أَتباع التَّابعين. واألَْخنَُس اْبنُ  ِشَهابٍ  وُمَحمَّ . واْبن قَاِضي ُشهيب : َشاعر. وابنُ  شهاب الزُّ ّمِ : فَِقيهٌ  ُشْهبَةَ  : ُصوفِيُّ بالضَّ

ٌخ.  ُمَؤّرِ

 اْختِاَلُط األَْمر. هو همله الجوهرّي. وقال ابن دريد :أَ  الشَّْهَجبَةُ  : [شهجب]

اَغانِّي. األَْمُر : َدَخَل بعُضه في بعض. تََشْهجبَ و  نَقَلَه الصَّ

 قال : العَُجوُز الَكبِيَرةُ. والشَّْهبََرةُ : الشَّْهَربَةُ  : [شهرب]

وٌز  جــــــــــــُ عــــــــــــَ يــــــــــــح  لــــــــــــَ لــــــــــــَ هح أُم  ا ــــــــــــُ َربــــــــــــَ هــــــــــــح   شــــــــــــــــــــــــــَ
  

َن   رحضـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــِ ـــــــــَ هح تـ بـــــــــَ ـــــــــَ ِم الـــــــــر قـ ظـــــــــح عـــــــــَ اِة بـــــــــِ  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
م ُمْقَحَمةٌ في لَعَُجوز ، وأَْدَخَل الَّالَم في َغْيِر َخبَر إِنَّ َضُروَرةً وال يُقَاُس َعلَْيِه. والوَ   ألُّم الُحلَْيِس َعُجوزٌ  ْجهُ أَن يُقَال :في لسان العرب الالَّ

 ر :كما يقال : لََزْيد قَائٌِم ، ومثله قَْوُل اآلخ َشْهَربة

تَ  اِد ألَنـــــــــــــح ه  !خـــــــــــــَ الـــــــــــــُ رِيـــــــــــــٌر خـــــــــــــَ نح جـــــــــــــَ  ومـــــــــــــَ

  
َواال   رِِم اأَلخـــــــــــــح كـــــــــــــح ـــــــــــــُ اَلَء وي ـــــــــــــعـــــــــــــَ ِر ال ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ (1)يـ

 

  
 وَشْهبٌَر ، عن يَْعقُوب. َشْهَربٌ  الشَّْيخُ و

بَاِعّي َعْن أَبِي َعْمرو :و  وهي الشََّربَةُ ، فِزيَدِت اْلَهاُء. أَْسفََل النَّْخلَة ، يَُكونُ  الُحَوْيض : الشَّْهَربَةُ  في التَّْهِذيب فِي الرُّ

 َهاء.وهذا قَْوُل أَبِي َخْيَرة ومثَّلُه بِقَْوِلِهم : تََهْرَشَف أَي تََحسَّى قَِليالً قَِليالً ، واألَْصُل تََرشََّف فِزيَدِت الْ 

ِحيُح : َشْهرابَانُ  وفي نُْسَخةٍ  َشْهَربَانُ و منها أَبو َعِلّي الَحَسن ْبُن َسْيِف ْبِن َعِلّيٍ الُمحَدِث. سَكن بَْغَداَد وتُُوفِّي  اِحي الَخاِلِص.ة بنَوَ  َوُهَو الصَّ

احٍ الفَِقيهُ الَحْنبَليُّ المحدِّ  582سنة  د ْبِن َوضَّ ِد ْبِن ُمَحمَّ د ْبِن ُمَحمَّ فَِديُّ ، والَكَماُل َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ  ْبِن إِْدِريس ُث ، َرَوى عن َعِلّيِ ترجمة الصَّ

. اِهِد وتوفي بِبَْغَداد ، تَرَجَمه الذََّهبِيُّ  .عنههللارضي: بنُت يَْزَدِجْرد َمِلك الفُْرِس أُّم أَْوالِد الُحَسْيِن  (2) َشْهَربَانُوو الزَّ

ي الشَّْيبُ  : [شيب] ً  نَْفُسه الشَّعَر معروف قَِليلُه َوَكثِيُرهُ ، وُربََّما ُسّمِ أَي الشَّعَر ، وَهَذا ُهَو الَِّذي َصدََّر بِِه اْبُن مْنُظور  وبَيَاُضه، أَ  َشْيبا

 َراجٌع إِلى القَْول األَِخيِر ، ومنه قَْولُه : كالَمِشيب والَجْوَهِريُّ وَغْيرُهَما

رَ  ُة الـــــــــــــــــــــــــــــد وحِر جـــــــــــــــــــــــــــــَ بَلـــــــــــــــــــــــــــــَ  ت َمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
بّ   ن ُأحـــــــــــــــــــــــِ اح مـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ يِن وب ـــــــــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــــــــَ  بـ

  

وحاَل  يــــــــــــــــــــيب لــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــا  َمشــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ا جــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــَ

  
اُه ملَح   فــــــــــــــــــــــــــَ وحاَل جــــــــــــــــــــــــــَ بح لــــــــــــــــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 .الشَّْيبُ  : بَيَاُض الشَّعَر. ويقال : َعاَله الشَّْيبُ  وقيل :

ُجِل في َحدِّ  الَمِشيبُ و ْيبِ  : ُدُخوُل الرَّ َجاِل. الّشِ  من الّرِ

كَّيِت في قَْوِل   َعِدّيٍ :قال ابُن الّسِ

ايب  ـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــَ َك ال ـــــــــــــــــَ و َوَأ.  ل بـــــــــــــــــُ   ؟َتصـــــــــــــــــــــــــــــــح
  

هُ الــــــــــــــــر أحُس قــــــــــــــــد و   ابــــــــــــــــَ يــــــــــــــــبُ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــــــِ
َ
 امل

  
ّي : َهَذا البَْيُت َزَعَم الجوَهِريُّ أَنَّه لعَِدّيٍ َوُهَو ِلعَبِيِد ْبِن األَ  الَمِشيبُ  يَْعنِي بَيََّضهُ   ْبرص.، ولَْيَس َمْعنَاه َخالََطه. قال اْبُن بَّرِ

 (3):  [وأَنشد]

ُه  َك رَابــــــــــــــــــَ ِر َذلــــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــــح ُه وملــــــــــــــــــِ  قــــــــــــــــــدح رَابــــــــــــــــــَ

  
َض   يــــــــبُ َوقــــــــَ شــــــــــــــــــــــِ

َ
واِد  امل لــــــــَ  الســــــــــــــــــــــ  هعــــــــَ ابــــــــَ  َفشــــــــــــــــــــــَ

  
ً  ويقال :أَي بَيََّض ُمْسَودَّه.  ً وَ  َشاَب يَِشيُب َشْيبا فَِعل كفَِرح ،  (4)على غير قِيَاس ، ألَنَّ َهَذا النَّْعَت إِنََّما يَُكوُن من  أَْشيَبُ  وهو .َشْيبَةً و مِشيبا

أِْس. األَْشيَبُ و وَشْرُطه الدَّاَللَةُ َعلَى العُيُوِب أَو األَْلَوان َكَما قَالَه َشْيُخنَا. َهاِب  : الُمْبيَضُّ الرَّ وقال َشْيُخنَا : َرأَْيُت بَخّطِ َشْيخِ ُشيُوِخنَا الّشِ
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اَل َعلَى الِقيَاس بَْل َعلَى َوْزِن اْلَوْصِف ِمَن الَمعَايِب الِخْلِقية كأَْعَمى وأَْعَرج فعَدُّوه من العُيُوب ، كما قَال  األَْشيَبُ  الَخفَاِجّي َرحَمه هللاُ تَعَالَى :

ْوَزنِيُّ :أَبُو الَحَسن ْبُن أَبِ   ي َعِلّيٍ الزَّ

فـــــــَ   ه ِإَذا  الشـــــــــــــــــــــيـــــــبُ كـــــــَ بـــــــَ احـــــــِ بـــــــًا َأن  صـــــــــــــــــــــَ يـــــــح  عـــــــَ

  
َت   لـــــــــح ـــــــــُ ه قـ ـــــــــَ فـــــــــًا ل ِه َوصـــــــــــــــــــــــح بُ أَردَت بـــــــــِ يـــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــح

  

َت و  لـــــــح ــــــُ ــــــو قـ ِر ل اُس اأَلصـــــــــــــــــــــح يـــــــَ اَن قــــــِ بـــــــاً كـــــــَ ــــــِ ائ   شـــــــــــــــــــــَ
  

بُ و   ِب حُيحســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح ِة الــــــــــعــــــــــَ لــــــــــَ ه يف مجــــــــــُح نــــــــــ   لــــــــــكــــــــــِ

  
__________________ 

أمرين : أحد ا أن يكون أراد خلاد أنت فبخ ر الالم إىل اخلرب ضــــــــــــــرورة. واآخر أن يكون أراد ألنت خاد فقّدم ( قوله : خاد ألنت حيتمر 1)
 اخلرب عل  املبتدأ. وإن كانت فيه الالم ضرورة.

 .«البلد وستهمشهر ابنو سيدة البلد وهذه التسمية كعادة أهر مصر حيث يسمون النساء ست الدار وست »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( زايدة اقتضاها السيا .3)
َعُر وال فعالء له.4)  ( يف اللسان : من ابب َفِعر يـَفح
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ألَْفعََل وهو أي أَْهَملُوه ، ولَْم يَِرْد في َكاَلم َمْن بَْعَدُهم ، ألَنَّ العََرَب لم تََضع لَهُ َوْصفاً تَابِعاً  وال فَْعاَلَء لَهُ  فَشائٌِب َخَطأٌ لم يُْستَْعمل ، اْنتََهى

 ، وال يقال : امرأَة أَْشيَبُ  وفي لسان العرب : ويُقَاُل : َرُجلٌ  فَْعاَلُء وإِْن َكاَن َغْيَر َمِقيٍس وال على َغيره ، كما أَن لهم فَْعاَلَء ال أَْفعََل لَهُ :

 َرأُْسها. َشابَ  وقد يُقَاُل : ، الشَّْيبَاءِ  بِِه المرأَة ، اْكتَفَْوا بالشَّْمَطاِء عن (1)، ال يُْنعَُت  َشْيبَاء

َوُهَو ِمْن َغَراِئِب اللُّغَة لَجْمِعه بَْين أََداتَيِ التَّْعِديَة. قال شيخنا : وِمثْلُه في الُمْحَكم  بَِرأِْسهِ  الُحْزنُ  َشيَّبَ و الُحْزُن َرأْسه َشيَّبَ و الُحْزُن. َشيَّبَهو

 وِلَساِن العََرِب والِمْصبَاحِ.

 بَِرأِْسِه. أََشابو ه* َرأْسَ كأََشابَ 

تَْينِ  ُشيُبو َكُسكَّر ، ُشيَّبٌ و بالَكْسِر َكبِيٍض وأَْبيَض ، ِشيبٌ  قَْومٌ و ْعر َعلَى التََّمام ، َهَذا قَْوُل أَْهِل  ُشيُبٌ  قال اْبُن َمْنُظور : ويجوز بَِضمَّ في الّشِ

ً  اللُّغَِة. قاَل اْبُن ِسيَده : وِعْنِدي أَنَّ  على لُغَِة الِحَجاِزيِّين كما قَالُوا : َدَجاَجةٌ  َشيُوبٍ  َكَما قَالُوا بَاِزٌل وبُُزٌل أَو َجْمعُ  َشائِبٍ  إِنََّما ُهو َجْمع ُشيُبا

ائِِد :   . إِنما يعني به البِيَض الِكبَار.ِشيبْ  ُعْشباً وتَعَاِشيْب ، وَكْمأَةً  (2) [وجدتُ ]بَيُوٌض ، وَدَجاٌج بُيٌُض. وقَْول الرَّ

َمْخَشرّي َعلَى ِذْكرها ُهنَا في  في شوب. َمرَّ ِذْكُرَها الشَّْيبَاءِ  لَْيلَةُ و ً  َشْيبَاءُ  أَي لَْيلَةٌ  َوِهيَ  «شيب»واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ والزَّ آِخُر لَْيلٍَة ِمْن  أَْيضا

 الشَّْهِر.

ويَأْتِي ِذْكُر ُصّراد في َمَحلِّه  ادٌ فيه بَْرٌد وَغْيٌم وُصرَّ  بالفتح : َشْيبَانُ و أَْشيَبُ  يَْومٌ  يقال :و
(3). 

تَاِء. وهما وقد يُْكَسر ، وِمْلحانُ  بالفَتح َشْيبَانُ  من الَمَجاِز : َذَهبَ و وهما أََشدُّ  كِكتَاٍب وُغَراب َشْهَرا قَُماح بالَكْسر وقد يُْفتَح ، لَشْهَريِ الّشِ

  يَْعرفُهما : َكانُوٌن وَكانُوُن. قال الُكَمْيت :وُهَما اللََّذاِن يِقُوُل َمْن الَ  الشُُّهوِر بَْرداً 

ا  وهبـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ن ًا جـــــــــــــُ ربح اُ  غـــــــــــــُ  ِإذا أَمســـــــــــــــــــــــــــِت اآفـــــــــــــَ

  
انَ   يــــــــبــــــــَ وحُم  بشــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ اَن والــــــــيـ حــــــــَ لــــــــح بُ َأو مــــــــِ يــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــح

  
يَا بَِذِلك الْبيَِضاِض  يِن والِميِم ، وإِنَّما ُسّمِ ِقيعِ ، َوُهَما ِعْنَد ُطلُوعِ أَي من الثَّْلج. وَرَوى ابُن َسلََمةَ بَكْسِر الّشِ األَرِض بَِما َعلَْيها من الثَّْلجِ والصَّ

 العَْقَرب والنَّْسِر.

ً  ُرُؤوُس اآلَكاِم ، ورأَْيُت الِجبَالَ  َشابَت وفي األَساس : ومن المجاز : ِقيعِ ، اْنتَهى. ِشيبا  ، يُِريُد بَياَض الثَّلجِ والصَّ

كأَنَّه  (اْشتَ َعلَ ) نَْصٌب َعلَى التَّْميِيِز ، وقِيَل َعلَى الَمْصَدر ، ألَنَّه ِحيَن قَاَل : (4) (َواْشتَ َعَل الرَّْأُس َشْيباً )وفي ِلَساِن العََرب قَْولُه تَعَالى : 

ً  فقال : َشابَ  قَال :  .َشْيبا

 اآلَخرُ و ْبِن ُعَكابَةَ ْبِن َصْعِب ْبِن َعِلّيِ ْبِن بَْكِر اْبِن َوائِل. ْبُن ثَْعلَبَةَ  َشْيبَانُ  ، أََحُدُهما َشْيبَانانِ  ، َوُهَما (5) الشَّيابِنَة َحيُّ ِمْن بَْكر ، َوُهم نُ َشْيبَاو

ْحنا ِبه في كتاِب أَْنَساب اْلعََرب. وإِلى  (6)يَمتَان تَْشتَِمالن َعظِ  قَبِيلَتَان ْبِن ثَْعلَبَة ْبِن ُعَكابَةَ ، وهما ْبُن ذُْهلِ  َشْيبَانُ  على بُُطوٍن وأَْفَخاٍذ كما َصرَّ

ُد اْبُن الَحَسِن َصاِحُب اإِلَمام أَبِي َحنِيفَةَ ، عنههللارضيالثَّانِيَة نُِسَب إَِمام الَمْذَهِب أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل   .ماعنههللارضي. واإِلَماُم ُمَحمَّ

. َرَوى َخاِلُد اْبُن َمْعَداَن عن ابن بِالٍل َعْنهُ َحِديثاً. ويقال فيه أَْيضاً اْبُن أَبِي َكَشدَّاد َصَحابيٌّ  الشَّيَّابِ  عْبد هللِا ْبنُ وَ  كَكتّان  الشُّيَّابِ  جْمصيٌّ

. اَغانِيُّ اٍن كما نَقَله الصَّ  وُرمَّ

يبُ و  .ِشيبَانِ  َمْعُروٌف َعَربِيٌّ َصِحيح ، وهما السَّْوط في رأِْس  بالَكْسِر : َسْيرٌ  الّشِ

يبُ و  ذكره الُكَمْيُت فقال : َجبَلٌ  : الّشِ

ا وَ  َرَزهتـــــــــــــــــــحَ ُر َأحـــــــــــــــــــح َواقـــــــــــــــــــِ ٌر عـــــــــــــــــــَ دح ا فـــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــــَ

  
هــــــــــّن   ــــــــــُ ن مــــــــــ  ــــــــــُة َأو َتضــــــــــــــــــــــــَ اي مــــــــــَ ــــــــــبُ عــــــــــَ ي (7)شــــــــــــــــــــــــِ

 

  
يبُ و  َؤْيب :: َجباَلن َمْعُروفَان. قال أَبو ذُ  َشابَةُ و الّشِ

ارٍِع  زحِن بــــــــــــــا ُتضــــــــــــــــــــــــــــَ ُ
ا  املــــــــــــــ قــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبن  ثــــــــــــــِ

  
ةَ و   ابــــــــــــَ يــــــــــــجُ  شــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــِ َذاَم لــــــــــــَ نح جــــــــــــُ رحٌ  مــــــــــــِ  بـــــــــــــَ

  
 كذا في ِلَسان العََرب والمحكم ، وتَُضارع : َجبٌَل بنَْجد
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__________________ 
 ( يف اللسان : ال تنعت.1)
 عن القاموس : وكذلك َأشاَب. (*)( 8)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ويف املقايي  : يقا  لليوم ذي الربد والصرّاد : أسهب. .«الريح الباردة مض الند »الصراد : ( 3)
 .4( سورة مرمي اآية 4)
 .«الشيبانية»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 تصحيف. وَأشار ِإىل ذلك يف هامش املطبوعة املصرية.« تشتمر»( ابألصر 6)
 وما قدر. والفدر مجض فادر وفدور وهو املسن من الوعو  كما يف الصحاح.»وابألصر عن اللسان والتكملة ا « وما فدر( »7)
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اَبة َدة واجلِيِم ا هي ِإِبر اَ ّي ُكلِّهم ِإذا َأَقاَمت َحوحَ  البـُيُ َكشـــــــــــــــَ وِت اَبرَِكًة . والرَبحُ  ابلَفتحح : اإِلَبر الَكِثريَة. ولَِبيج ابملوح 
ابَةُ  َحاِح :َكاملغحُروِز ابأَلرحِض. ويف الصــــــ   ُم َجَبر بَناِحَيِة  شــــــَ ِذيب : اســــــح د. ويف التـ هح ُم َجَبر بَِنجح عحِر َأيب ُذَ يحب : اســــــح يف شــــــِ

 اِ َجاِز.
 أَْيضاً : قَْريَةٌ بالفَيُّوم ، وقد تَقَدَّم. والشَّابِي أُْخَرى بالبَُحْيرة. َشابَةُ و

يبُ و ة َوَوَصف إِبِالً تَْشَرب في َحْوٍض ُمتَثَلّم وأَْصَواُت َمَشافِرها .(1)ِعْند الشُّْرب  ِحَكايَة أَْصَواِت َمَشافِر اإِلبِل أَيضاً : الّشِ مَّ ِشْيب  قال ذو الرُّ

 : ِشيبْ 

م  اح ابســـــــــــــــــــــــح َداعـــــــــَ يـــــــــبِ تـــــــــَ ٍم  الشـــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــِّ ـــــــــَ ثـ ـــــــــَ تـ  يف مـــــــــُ

  
اَلمِ   َرٍة وســــــــــــــــــــــــــــــِ ه مــــــــــــــــن َبصــــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــُ َوانــــــــــــــــِ  جــــــــــــــــَ

  
يبُ  وفي ِلَسان العََرب :  بِِه. وقَْوُل َعِدّيِ ْبِن َزْيد : فَتَِشيبُ  : الِجبَاُل يَْسقُُط َعلَْيَها الثَّْلجُ  الّشِ

يــــــــــــــــــه  رٍّ ابَت فــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــح
ُ

ُت ملــــــــــــــــــ  أَرِقــــــــــــــــــح

  
ا ُرُءوَس   قــــــــــــــــِ رحتــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ َوارُِ  يـ ــــــــــــــــَ يــــــــــــــــبِ بـ  شــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
يبُ  قال بعضهم : ةٌ من الثَّْلجِ أَو من الغُبَار.. وقِيَل : ِهَي ِجبَاٌل أَْشيَبُ  ُهنَا َسَحائُِب بِيٌض ، َواِحُدَها الّشِ  ُمْبيَضَّ

ِل والثَّالث : ِشيبِينُ و .(2) َجبََل باألَْنَدلُس َمَع الَكْسِر : بَهاء شيبَةو وفي الَمَراِصد : ِهَي ِمْن قَُرى الَحْوِف بَْين  ة قُْرَب القَاِهَرة. بالَكْسِر في األَوَّ

 بِْلبِيس والقَاِهَرة.

وَ   الشََّرى : قَْريَةٌ ِمَن الُمنُوفِيَّة. ِشيبِينُ  الَكْوِم ، وهي ِشيبِين القَْصر. وفَاتَه ِذْكرُ  بِشيبِين اِحي ، وهي الَمْعُروفَةقلت : وتُعَدُّ من الضَّ

بإِْذِن النَّبِّيِ َصلََّى  تَاُح الَكْعبَة ُمَسلٌّم إِلَى أَْواَلِدهِ مفْ  محّركةً نْسبَةٌ إِلَى ِحَجابَِة البَْيتِ  الَحَجبِيُّ  ْبِن َطْلَحةَ ْبِن َعْبد الدَّاِر ْبِن قَُصّيِ  ْبُن ُعثَْمان َشْيبَةُ و

 هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم.

 : ُمِطلٌّ على الَمْروةِ. َشْيبَةَ  َجبَلُ وَ 

 الَحْمِد : لَقَُب َعْبد الُمطَِّلِب أََحد أَْجَداِده َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم. َشْيبَةُ و

يَر. قال :واخْ   تُِلَف في َسبَب تَْلِقيبِه ، وَمَحلُّه في ُكتُب الّسِ

ةِ  بــــــــَ ــــــــح يـ ا  ِبشــــــــــــــــــــــَ نــــــــَ ــــــــَ لــــــــَدتـ قــــــــَ  ُ  بــــــــَ ِد َأســــــــــــــــــــــح مــــــــح  ا ــــــــَ

  
رُ و   طـــــــــــَ َ

و َذ املـــــــــــ ا واجـــــــــــلـــــــــــَ يـــــــــــَ ا ا ـــــــــــَ نـــــــــــَ ِدمـــــــــــح  قـــــــــــد عـــــــــــَ

  
 َسقَّارة : قريتان من شرقية بُْلبَيس. َشيبةو قش ، َشْيبةو

 الحولة. شيبة واألُولى هي

 أََراُدوا به الُمبَالَغَة على َحّدِ قَْوِلهم : ِشْعٌر َشاِعٌر ، وال فِْعَل لَه. َشائِبٌ َشْيٌب و

جُل : أََشابَ و  . قال شيخنا : وهذه عرفية مولدة ال تعرفها العرب.الشَّائِبَة َعلَى اللِّْحيَة الشَّْيبَةُ  َولَُده. وتُْطلَق َشابَ  الرَّ

 وقَْوُل َساِعَدة :

ابَ  رَاُب و  شــــــــــــــــــــــــــــــَ َؤاُد  َلرٌِ  الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــُ  ال فــــــــــــــــــُ

  
بُ   تـــــــــَ عـــــــــح ك يــــــــــُ ابـــــــــُ وِب وال عـــــــــتـــــــــَ َر الـــــــــَغضـــــــــــــــــــــــُ  ِذكـــــــــح

  
. إِلى ُخْدرةَ : بَْطٍن من األَْنَصارِ  الُخْدِريّ  َشْيبَةَ  أَبُوو ث َشْيبَة وأَبُو بَْكر ْبُن أَبِي َصَحابِيٌّ َمْشِقيُّ  الشَّائِب وأَبُو بَْكر بنُ  ُمَحّدِ ث الّدِ ر ،  محّدِ ُمتَأَّخِ

 َرَوْينَا َعْن أَْصَحابِه. الُمَظفَّر ِسْبِط اْبِن الَجْوِزّي ،روى عن أَبي 

ً  وتُْجَمعُ  (4): قَْريَةٌ قُْرَب قِْرقِيَسياء  الشَّْيبَانِيَّةُ . و(3)بَمكَّة َحَرَسَها هللاُ تَعَالَى ُمتَِّصٌل بَجبَل َدْيلَِمّي  َشْيبَةَ  وَجبَلُ  اء.« بالكسر» الشَّْيبَةُ ِشيَبا  عن الفَرَّ

 .«ن ص ح»ٌء َمْشُهوٌر ، ويذكر في ْبُن نَِصاح : ُمْقِرى َشْيبَةُ و
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 (5)املهملة  فصل الصاد
ً  من الشََّراِب َكفَِرح َصئِبَ  : [صأب]  كِمْنبٍَر. ِمْصأَبٌ  َرُجلٌ  فهو وأَْكثََر ِمْن ُشْرِب الَماِء. َرِوَي واْمتأَلَ  َصأَبا

َؤابُ و َؤابَةو الصُّ قال َشْيُخنا : وَهَكَذا في الُمْحَكم ونَقَله ابُن ِهَشاٍم اللَّْخِميُّ والتَّدُمِرّي في  ْيَضةُ القَْمِل والبُْرُغوِث.بَ  بالَهْمزِ  كغَُرابة الصُّ

 َشْرَحْيهما َعلَى الفَِصيحِ عن

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : ِإذا شربت املاء.1)
ة.( يف معجم البلدان : جبر ابألندل  يف كورة 2)  َقربح
 ( صبرت يف معجم البلدان بضم الالم.3)
 قرقيسيا. ويف معجم البلدان :« قرقيساء»( عن معجم ما استعجم ا وابألصر 4)
ء من كالم العرب. وقا  اخللير بن ( الصــــاد املهملة حرف من ا روف العشــــرة املهموســــة. وال  تلف الصــــاد مض الســــا وال مض الزاي يف شــــي5)

. .. الضــاد معقوم مل يدخال معاً يف كلمة واحدة من كالم العرب إال يف كلمة وضــعت مثااًل لبع  حســاب اجلمر وهي صــف َأمحد : الصــاد مض 
 (.عن اللسان)فلما قبحت يف اللفة حولت الضاد إىل الصاد فقير سعفص 
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ر ا ال يُطحَلُ  عل  َغريح  ِ ا وزعم طاِئَفٌة أَن ُه َخاصيف بِبَـيح  الَقمح ه ِإال  جَمَازاً وهو َ اِهُر َكاَلمر اجلَوحَهرِّي والَقز ار ا ِكَتاِب الَعاح
ِر. تَـَويحه : ِهَي ِصَغاُر الَقمح  ونقله اللبلّي يف شرح الَفِصيح عن َأيب َزيحد. وقا  ابحُن َدَرسح

ُل اْسُم ِجْنٍس َجْمِعّي ، ألَنَّ بَْينَه وبَْيَن ُمْفَرِده ُسقُوطَ  ِصئْبَانٌ و ُصَؤابٌ  ج  الَهاِء. والثَّانِي َجْمع تَْكِسير. األَوَّ

 . وقال َجِريٌر :ِصئبَانٌ  وفي األََساِس : وتَقُوُل : َمعَه ِصْبيَاٌن كأَنَّهم

ريٌَة  ـــــــــــِ ث انِ كـــــــــــَ ـــــــــــَ ب ـــــــــــح ئـ ا  صـــــــــــــــــــــــــِ َبهنـــــــــــ َ اِ  كـــــــــــَ طـــــــــــَ ـــــــــــِّ ـــــــــــن  ال

  
ريُ   ُن كـــــــــــِ ابـــــــــــِ غـــــــــــَ َ

ت مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا املـــــــــــ حـــــــــــَ  ِإَذا َرشـــــــــــــــــــــــــَ

  
َحاحِ : َؤابَةُ  وفي الصَّ َؤابِ  لَة ، والَجْمعبالَهْمِز : بَْيَضةُ القَمْ  الصُّ ئْبَانو الصُّ  .. ِصئْبَان . وقد َغِلط يَْعقُوُب في قوله : وال تَقُلالّصِ

 وفي ِلَسان العََرب : وقَْولُه ، أَي اْبِن ِسيده ، أَْنَشَده اْبُن األَْعَرابِّي :

ين  دح َؤاابً اَي َربِّ َأوجـــــــــــــــــــِ ا  صـــــــــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــّ  حـــــــــــــــــــَ

  
يِن   غــــــــــــح ــــــــــــُ اَر يـ يــــــــــــ  ا أََر  الــــــــــــطــــــــــــ  افــــــــــــمــــــــــــَ يــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــَ

  
َؤابِ  أَي أَْوِجْدنِي يُح ِمْن َدقِيِق  كالصُّ . والطَّيَّاُر : ما طاَرْت بِه الّرِ ِحيَح الذي ليس بُمْرفَّتٍ وال ُمْنفَّتٍ الذََّهِب ، من الذََّهب وَعنَى بالَحّيِ الصَّ

 انتهى.

ى صغارُ  على فُعَالَة. قالوا : والعاّمة ال  ُصَؤابةً   الذهب التي تُستخرج من تراب المعدنوقال ابن َدَرْستََوْيِه ، ونَقَلَه الِفْهِريُّ وَغْيُره : وقد تُسمَّ

ئْبان . نقله شيخنا. ونقل ابن منظور عن أَبِي ُعبَْيد :الصُّؤابة وال الصئبان تَهمز غَاِر ، وأَْنَشَد : الّصِ  : ما يَتََحبَُّب من الَجِليِد كاللُّؤلُِؤ الّصِ

حـــــــَ  و  انُ فـــــــَبضـــــــــــــــــــــح بـــــــَ ئــــــــح ه  صـــــــــــــــــــــِ يـــــــِض كـــــــبَنـــــــ  قـــــــِ  الصـــــــــــــــــــــ 

  
رُ   د  حــــــــــــَ تــــــــــــَ ــــــــــــَ ِه يـ نــــــــــــِ تــــــــــــح ي مــــــــــــَ احــــــــــــِ اٌن ِبضــــــــــــــــــــــــــَ  مجــــــــــــَُ

  
 وهذا قد َغفَل َعْنهُ َشْيُخنَا.

 .ِصئْبَانُه َخةٍ وفي نُسْ  ُصَؤابُه َكثُر أَْيضاً إِذا أَْصأَبو َكفَِرح َرأُْسه َصئِبَ  قدو

ْؤبَةو اِء مثلُها غير َمْهُموَزة. أَْنباُر الطَّعَام ، بالَهْمِز : الصُّ ْحمن الَمْهِرّي عن ُعَمر وَعْنه  تَابِِعيٌّ  كغَُرابٍ  ُصَؤابِ  ونُبَْيهُ ْبنُ  َعْن الفرَّ أَبو َعْبد الرَّ

 يَِزيُد ْبُن أَبِي َحبِيب.

ِزم َكَضَرب ،  يَُصبُّه َصبَّاً فََصبَّ  أََراقَه أَي الَماَء ونَْحَوه : َصبَّهُ  : [صبب] َي َكنََصر والاّلِ ياً واَلِزماً إِال أَنَّ الُمتَعَّدِ ا اْستُْعِمل ُمتَعَّدِ أَي فَُهو ِممَّ

على اْفتَعَل ِمْن  اْصَطبَّ و على اْنفَعَل َوُهَو َكثِير اْنَصبَّ و وكان َحقُّه التَّْنبِيهَ َعلَى َذِلك ، أََشار لَهُ َشْيُخنا ، وَهَكَذا َضبََطه الفَيُّوِميُّ في الِمْصبَاح

د َكَهَذا على تَفَعَّل ، لكن األَْكثَر فيه أَْن يَُكوَن ُمَطاِوعاً ِلِفْعل الُمَضاَعف كعَلَّمته فَتَعَلَّم. واْستِْعَمالُه في الثُّاَلثِ  تََصبَّبو أَْنَواع الُمَطاوع ّي الُمَجرَّ

 قَِليل ، قَالَه َشْيُخنَا.

لنَْفِسي قََدحاً.  اْصَطبَْبتو ِلنَْفسي َماٌء من الِقْربَة ألَْشَربَه ، اْصَطبَْبتُ و يَْشَربَه.ِلفاَُلٍن َماًء في القََدح لِ  َصبَْبتُ  الَماَء : َسَكْبتُه. ويُقَاُل : َصبَْبتُ و

اِد تُْقلَُب َطاءً  الصَّبِّ  ُهو اْفتَعَل من «ِمْنهُ الَماءَ  فَاْصَطبَّ  فَقَاَم إِلَى َشْجبٍ »وفي الَحِديِث :  ِليَْسُهل  أَي أََخَذه ِلنَْفِسه ، وتَاُء االْفتِعَال َمَع الصَّ

 بَِمْعنَى فَاْصَطبَّ  الَماءَ  َصبَْبتُ  ِمَن اْلَمَزاَدة َماًء أَي أََخْذتُه ِلنَْفِسي ، وقد اْصَطبَْبتُ  النُّْطُق بَِها ، وهما من ُحُروِف اإِلْطبَاق. وقَاَل أَْعَرابِيٌّ :

 ، وأَْنَشد اْبُن األَْعَرابِّي : اْنَصبَّ 

ــــــــــــ   ب عــــــــــــَ  وشــــــــــــــــــــــــــَ دح ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ يَن  ق ــــــــــــُ َت ب ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  ا ل

  
َة َأنح و   رحبــــــــــــــَ ض الــــــــــــــقــــــــــــــِ نــــــــــــــَ امــــــــــــــَ بــــــــــــــ  طــــــــــــــَ (1)َتصــــــــــــــــــــــــــــح

 

  
ة َهَذا النَّحو َحَكاه ِسيبَوْيِه. والماءُ الماَء : اتََّخَذه ِلنَْفسه ، على َما يِجي اْصَطبَّ  وفي ِلَسان العرب :  يَتََصبَّبُ و من الَجبَل ، يَْنَصبُّ  ُء َعلَْيه َعامَّ

ْفِظ ِلي فَخرج الفَاِعُل في األَْصل ُمَميِّزاً ، وال َعَرقِي فنقَل الِفْعل فََصاَر في اللَّ  تََصبَّبَ  َعَرقاً أَي تََصبَّْبتُ  من الَجبَل أَي يَتََحدَّر. وِمْن َكاَلِمِهم :

 ً ِديُم الُمَميِّز إَِذا َكاَن ، ألَنَّ َهَذا الُمَميَِّز ُهَو الفَاِعُل في الَمْعنَى ، فَكَما ال يَُجوُز تَْقِديُم الفَاِعل على الِفْعل ، كذلك ال يجوز تَقْ  تََصبَّبَ  يجوز َعَرقَا

 نى على الِفعل ، َهَذا قَْوُل اْبِن ِجنِّي.ُهَو الفَاِعَل في الَمعْ 

__________________ 
 ( يف انشاده تلفي . وانشده يف التكمله هكذا :1)
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ا   لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــيّن قـــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــّ

  
او    صــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد د أريـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــا وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــّ

  

ا و   مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــض الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــة أن تصـــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــّ

  
 محـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــألابّ و  

  

 عن هامش املطبوعة املصرية.
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في السَّْعي. وفي َحِديِث  (1)أَي اْنَحَدَرت  «قََدَماه في بَْطِن اْلَواِدي اْنَصبَّت َحتَّى إَِذا» وفي حديِث الطََّواِف : في الَواِدي : اْنَحَدر َصبَّ و

 َد بَْدر.أَي َمَضى فِيِه ُمْنَحِدراً َوَدافِعاً ، وهو َمْوِضٌع ِعنْ  .«في ذَفَِرانَ  َصبَّ  أَنَّه»َمِسيِرِه إِلَى بَْدر : 

بَّةُ و ّمِ : َما الصُّ ً  ِمْن َطعَاٍم وَغْيِرهِ  ُصبَّ  بالضَّ ي بِِه. كالصُّبِّ  ُمْجتَِمعا بَّةُ و بغَْير َهاء ، وُربََّما ُسّمِ ي بِِه. الصُّ بَّةُ و : بغَير َهاِء ، وُربَّما ُسّمِ  : الصُّ

«. ُصبَّتي فخرْجُت َمَع َخْير َصاِحب ، َزاِدي في» وفي َحِديث واثِلَةَ ْبِن األَْسقَع في َغْزوة تَبُوك : أَو ِشْبُهَها. فِيَها يَُصبُّ  ألَنَّ الطَّعَامَ  السُّْفَرةُ 

 .(2)بالنُّوِن. َوُهَما َسَواء « ِصنَّتي»وُرِويَت 

بَّةُ و  ُهَو َخَطأٌ. قال :وفي بَْعض النَُّسخ السَِّريَّة ، وَ  من الَخْيل أَي الِقْطعَةُ  السُّْربَةُ  : الصُّ

ةٌ  ـــــــــــ  ب رَاعـــــــــــاً   صـــــــــــــــــــــــــُ ِوي ســـــــــــــــــــــــــِ اِم هتـــــــــــَح مـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــي  كـــــــــــال

  
يــــــــــــ ِ و   ضــــــــــــــــــــــــــِ

َ
ِر ســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــر امل ثــــــــــــح مــــــــــــِ ِدييف كــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
 َكَما في ِلَساِن العََرِب.« كاليََمام ُصبَبٌ » (3)واألَْسيَُق 

بَّةُ و ْرَمةُ ِمنَ  الصُّ بَّةُ و اإِلبِل. : الّصِ  الغَنم. : الِقْطعَةُ : الِقْطعَةُ ِمنَ  الصُّ

بَّةُ  أَو  َما بَْين العََشرةِ إِلَى األَْربَعين. من اإِلبِل والغَنَم : ما بَْيِن الِعْشِريَن إِلَى الثَّاَلثِين واألَْربَِعين. وقيل : الصُّ

َحاحِ َعْن أَبِي َزْيد : بَّةُ  وفي الصَّ كالِفْرِق ِمْن اْلغَنَم في قَْول  أَو ِهَي ِمَن اإِلبِل : َما ُدوَن المائَة من الَمِعز : ما بَْين العََشَرةِ إِلَى األَْربَِعين. الصُّ

 َمْن َجعَل الِفْرَق َما ُدوَن المائَة.

أِْن ِمثْلُ  بَّةِ  والِفْزُر ِمَن الضَّ ْدَعةُ نَْحُوَها. وقَْد يُ  الصُّ بَّةُ و قَاُل في اإِلبِل.من الِمْعَزى. والصَّ َوُهَو أَْصُل َمْعنَاها.  الَجَماَعةُ من النَّاس : الصُّ

ِمَن  ُصبَّةٌ  َكَذا في األََساِس. وَمَضتْ  القَِليُل من الَمال أَي ُصبَّةٌ  (4)كذا قَْولُهم : ِعْنِدي ِمَن اْلَمال و واستِْعَمالَُها في اإِلبِل والغَنَم ونَْحِوِهَما َمَجاٌز.

 [أاََل َهلّ ]»أَي َجَماَعتَاِن َجَماَعتَان. وفي الَحِديِث :  «ُصبَّتَاِن ُصبَّتَان لَْم أُنَبَّأْ أَنَُّكمأَ »ْيل أَي َطائِفَةٌ. وفي َحِديِث َشِقيق قَال إِلْبَراِهيَم التَّْيِمّيِ اللَّ 
بَّةَ  أََحٌد ِمْنُكْم أَن يَتَِّخذَ  (5) َها ، تْشبِيهاً بَجَماَعة النَّاِس. قال ابن األَثير : وقد اْختُِلَف في َعَدِدَها ، فِقيَل : َما بَْين أَي َجَماَعةً ِمنْ  «من الغَنَم الصُّ

ة ، وقِيَل : من الَمِعز َخاصة ، نَْحُو الَخْمسِ  أِْن والَمِعز ، وقيل : من الَمِعز َخاصَّ تِّ الِعْشِريَن إِلَى األَْربَِعين من الضَّ ين ين ، وقِيل : ما بَْين الّسِ

بَّةُ و إِلَى السَّْبِعين. قال : . وفي َحِديِث اْبِن ُعَمر :  الصُّ  .«من َغنَم ُصبَّةً  اْشتَريتُ »من اإِلبِل نحُو َخمٍس أَو ِسّتٍ

بَّةُ و اِء : البَِقيَّةُ من الَماِء واللَّبَن : الصُّ قَاِء وعن الفَرَّ بَّةُ  وَغْيِرِهما تَْبقَى في اإِلنَاِء والّسِ بَابَة : الَماُء القَِليلُ  (6)شَّْوُل ، والغََرُض ، وال الصُّ  كالصُّ

ّمِ أَي في المعنى األَخير. قال األَخطل في بَابَة بالضَّ  : الصُّ

َذاِت  ُه بــــــــــــِ اَلُ  لــــــــــــَ اَد الــــــــــــقــــــــــــِ ةجــــــــــــَ ابــــــــــــَ بــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــُ

  
َداِج   ِة اأَلوح ــــــــــــَ ــــــــــــب ي خــــــــــــِ ِر شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح ث رَاَء مــــــــــــِ (7)محــــــــــــَح

 

  
ْنيَا قَد آَذنَت بَصْرم وَولَّت َحذَّاَء »وفي َحِديِث ُعتْبَة ْبِن َغْزَوان أَنَّه َخَطَب النَّاَس فَقَاَل :   ُصبَابَةٌ َكُصبَابَةِ  فلم يَْبَق ِمْنها إِالَّ  (8)أاََل إنَّ الدُّ

 .«اإِلنَاءِ 

 أَي ُمْسِرَعة. (9)َحذَّاُء 

بَابَةُ  وقال أَبُو ُعبَْيد : ُجُل قال :و ِقيَّةُ اليَِسيَرةُ تَْبقَى في اإِلنَاِء ِمْن الشََّراب: البَ  الصُّ أَي بَِقيَّتَه.  َصبَابَته َشِرْبتُ  أَي الَماءَ  تََصابَْبتُ  ِإَذا َشِربَها الرَّ

 بِيد ألَبي القَاِسم الَحِريِرّي :وأَْنَشَدنَا َشْيُخنا العاَّلَمةُ ُسلَْيَماُن ْبُن يَْحيَى ْبِن ُعَمر الُحَسْينِّي في كدف البَِطاح من قَُرى زَ 

يـــــــــــــــــــــــا  ب ُدنـــــــــــــــــــــــح الـــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــــــَ ا لـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــــن  تــــــــــــــــــــــــَ

  
هــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــــَ ىَن ِإل ــــــــــــــــــــَ ابــــــــــــــــــــهث ــــــــــــــــــــَ ب  انحصــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

رَامــــــــــــــــــــاً  يــــــــــــــــــــ  غــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــا َيســــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
رحَط   ا وفــــــــــــــــــــــــــــَ ههبـــــــــــــــــــــــــــَِ ابـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 
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 .«احندرت يف املسع »ويف النهاية : « احندرل»( يف اللسان : 1)
ء يشـــبه الســـفرة. قا  : يريد كنت آكر مض الرفقة الذين صـــحبتهم ا ويف الســـفرة اجلماعة من الناس ا وقير هي شـــي( قا  ابن األثري : الصـــبة 2)

 الجي كانوا أيكلون منها.
 وقير الصنة هي شبه السلة يوضض فيها الطعام.

 .«األسب »( عن اللسان ا وابألصر 3)
 .«. وهي القطعة.. األساس : ورأيت عندة صبة من الدراهمتصحيف. وعبارة « املاء»( يف املطبوعة الكويتية 4)
 ( زايدة عن النهاية.5)
 وما أثبتناه عن النهاية.« ِبماعة من الناس»( ابألصر 6)
إىل وأشــار « قوله والغرض كذا خبطه ولعله الربض ا ففي الصــماح : ماء برض أي قلير»وهبامش املطبوعة املصــرية : « الَغرضُ »( يف اللســان : 7)

 ذلك هبامش اللسان أيضاً.
ابلباء ا ففي القاموس أن  (وهو ما أثبتناه)قوله شــــخينة كذا خبطه ولعر الصــــواب شــــخيبة »وهبامش املطبوعة املصــــرية : « شــــخينة»( ابألصــــر 8)

 .«.. الشخب ابلفتح الدم
 .«حذا»( عن اللسان ا وابألصر 9)
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اه و  فــــــــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــو َدَر  لــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
روم   هُ ممــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــَ ابــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 في لسان العرب : فأَّما ما أَْنشده ابن األَْعَرابِّي من قول الشاعر :و

ًة وَ  يـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح تـ ِه فـــــــــــــــــِ ُت بـــــــــــــــــِ َديـــــــــــــــــح ٍر هـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  ل

  
وا   قـــــــــــُ ابِ ســـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــَ دِ  ِبصـــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــَ َر  اأَلغـــــــــــح  الـــــــــــكـــــــــــَ

  
، فيكون من الَجْمع الذي ال يُفَاِرق َواِحَده إِالَّ باْلَهاِء كَشِعيَرة وَشِعير.  ُصبَابَة الَكَرى فحَذَف الَهاَء أَو َجَمع بُصبَابَةِ  قال : قَْد يَُجوُز أَنَّه أََرادَ 

ا اْستَعَاَر السَّْقي ِلْلَكَرى اْستَعَارَ  بَابَةَ  ولَمَّ  لَهُ أَْيضاً ، وكل ذلك على الَمثَل. الصُّ

أَْجَمِعين إِالَّ  تََصابَْبتُهم فاَُلٌن الَمِعيَشةَ بَْعَد فاَُلٍن أَي َعاَش. وقد تََصابَّ  اُل : قد. ويُقَ ُصبَابَاتٍ  وإِال ُصبَابَةً  ومن الَمَجاِز : لم أُْدِرك من العَْيش ِإال

 َواِحداً.

اخ : تََصابََّهاو تََصبَّبهاو اْصَطبََّها. و(1)الَماَء  تََصابَّ  وفي لسان العرب :  بَِمْعنًى. قال األَْخَطُل ونََسبَه األَْزَهِرّي للشَّمَّ

وحٌم  تُ لــــــــقــــــــَ بــــــــح ابـــــــــَ مح  َتصــــــــــــــــــــــَ َدهــــــــُ عــــــــح َة بـــــــــَ يشــــــــــــــــــــــَ عــــــــِ
َ
 املــــــــ

  
َا   ري  غـــــــــــَ اٍء تــــــــــــَ فـــــــــــَ ا مـــــــــــن غـــــــــــِ نـــــــــــَ يــــــــــــح لـــــــــــَ (1)َأعـــــــــــز  عـــــــــــَ

 

  
ً  جعل ِلْلَمِعيَشةِ  َشبَّه ما بَِقي من العَْيِش بِبَِقيَِّة   َشعِري. قال األَزهرّي :، وهو َعلَى الَمثَل ، أَي فَْقُد َمْن ُكنُت َمعَه أََشّد علّي من اْبيَِضاِض  ُصبَابا

ُزه  .يَتََصابُّهوَ  الشََّراب يَتََمزَّ

 .«تُْرِوي ولْيَسْت َغْيالً  ُصبَابتي»ومن أَْمثَاِل الَمْيَدانِّي : 

 َوإِْن لَم يَْدُخل في َحّدِ الَكثَْرة.الغَْيُل : الَماُء يَْجِري َعلَى َوْجِه األَْرِض. يُْضرُب لَمْن يَْنتَفع بَِما يبذُل 

بَبُ و َكةً : الصَّ بُ »َهَكذا في النَُّسخ ، وَصَوابُه  تََصبُّبُ  ُمَحرَّ في ِصفَِة و» نَْهر أَو َطِريق يَُكوَن في َحُدور َكَما في المْحَكم وِلَساِن العََرب« تََصوُّ

أَي في موضع ُمْنَحِدٍر. وقال اْبُن َعبَّاس : أََراَد بِِه أَنَّه قَِويُّ  (2) «َصبَب ه َكاَن إَِذا َمَشى كأَنَّه يَْنَحطُّ فيالنَّبِّيِ َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّْم أَنَّ 

ة. وأَْنَشَد :  البََدِن ، فإِذا َمَشى فكأَنَّهُ يَْمِشي على َصْدِر قََدَمْيه من القُوَّ

مح  اهلــــــــــــِِ عــــــــــــَ ُدوِر نــــــــــــِ لــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــُ ئــــــــــــَا عــــــــــــَ  الــــــــــــَواطــــــــــــِ

  
رَادِ مَيح   ّي واألَبـــــــــــــــــــح ئــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــح وَن يف الــــــــــــــــــد   شــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
مِّ » كالّصبُوبِ  «َصبَب كأَنََّما يَْهِوي من»وفي ِرَوايَة :  َعلى اإِلْنَساِن من َماٍء وَغْيِره كالطَُّهوِر  يَُصبُّ  وقيل باْلفَتْح : اْسٌم ِلَما .«بالفَتْح والضَّ

م َجْمعُ   .َصبَب والغَُسول ، والضَّ

بَبُ و ْمل. َوَما اْنَحَدَر من األَْرِض. اْنَصبَّ  ما : الصَّ بَب أَي أََخذُوا فِيهِ  أَي أََصبُّوا القومُ و ِمَن الرَّ  قَاَل ُرْؤبَةُ : .أَْصبَابٌ  ج الصَّ

َبابح ُصُعٍد و َبرح بـََلد ِذي   (3) َأصح
 .َصبَبٌ و ُصبُبٌ  فيه. والجمع اْنصبْبت : ما الصَّبوبو

 .الصَّبوب قال أَبو زيد : سمعت العرب تقول للَحدورو

بِيبُ  . وهيُصبُبٌ  وجمعها  . وقَْوُل َعْلقََمة ْبِن َعبََدة :أَْصبَابٌ  وَجْمعُه الصَّ

ا  ه  (4)فــــــــــــــــَبوحَردحهتــــــــــــــــَُ امــــــــــــــــَ َ َبن  مجــــــــــــــــِ اٌء كــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

  
عــــــــــًا و   اٌء مــــــــــَ نــــــــــ  ِن حــــــــــِ يــــــــــبُ مــــــــــن اأَلجــــــــــح بــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــَ

  
 المخلَص. وأَنَشَد : العُْصفُر قيل : هي ُعَصاَرة َوَرُق الِحنَّاء والعُْصِفر. وقيل : هو

ز ِر  وِع الـــــــــــغـــــــــــُ مـــــــــــُ ِد الـــــــــــد  عـــــــــــح ـــــــــــَ نح بـ وَن مـــــــــــِ كـــــــــــُ بـــــــــــح ـــــــــــَ  يـ

  
ااًل    جـــــــــَ يـــــــــبِ َدمـــــــــًا ســـــــــــــــــــــــِ بـــــــــِ رِ  َكصـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــُ  الـــــــــُعصـــــــــــــــــــــــح

  
بِيبُ  عن أَبي عمرو :و  .(5)وأَْنَشد في ِصفَة السَّماِء  الَجِليد : الصَّ
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ه و  تــــــــــــَ ه اســــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــَ ــــــــــــح ٌج أَنـ َب إال  َوالــــــــــــِ لــــــــــــح  ال كــــــــــــَ

  
ا إال و   َ  هبــــــــــَِ يــــــــــح بــــــــــاً لــــــــــَ هــــــــــاو  صــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــبــــــــــُ بــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــَ

  
ً و الدَُّم. قيل : هوو  وأَْنَشَد : العََرُق. هو أَْيضا

 (6) الص ِبيَباَهَواِجٌر َ حَتِلب 
بِيبُ و يُْختََضُب بِهِ  َشَجٌر كالسََّذابِ و نَاءِ »الذي يُْخَضُب بِِه اللَِّحى كالِحنَّاِء. ويوجد في النَُّسخ ُهنَا  السَّنَاءُ  : الصَّ  «الّسِ

__________________ 
ان واألســــاس ومثله يف اللســــ« قوله غفاء لعر الصــــواب عفاء ابلعا املهملة وهو الشــــعر الطوير كما يف القاموس»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)

 واملقايي .
 ( يف غريب اهلروي : كبنه ميشي يف صبب.2)
 ( بر مبعىن رّب قاله أبو عبيد.3)
 ( الصحاح : فبوردها.4)
 ( يف اللسان : الشتاء.5)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله  تلب الذي يف التكملة حتتلب اب اء.6)
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ر ا وَصَوابُه ابلفتح  ُبوطاً ابلَكسح َنا.َكمَ   (1)َمضح  ا َشَرحح
بِيبُ و ْمِسِم. : الصَّ بِيب أَنَّه َكاَن يَْختَِضبُ »وفي حديِث ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمر  َماُء َشَجر الّسِ  .«بالصَّ

ْمِسِم أَْو َغْيره ِمْن نَبَاِت األَْرض  : يُقَاُل : (2)قال أَبُو ُعبَْيدة  إِنَّه َماُء َوَرِق الّسِ
وقَْد ُوِصَف ِلي بِِمصر ، ولَْوُن َمائِه أَْحَمر يَْعلُوه  قال : .(3)

 َسَواٌد. وأَْنَشَد قَْوَل َعْلقََمة ْبِن َعبََدة السَّابق ِذْكره.

بِيبُ  هللو بِيبُ و ِصْبٌغ أَْحَمر. قيَل ُهوَ و ُعَصاَرةَ العَنَدم. هو قِيل :و يُْخَضُب به اللَِّحى. ٌء كالَوْسَمةِ َشيْ  : الصَّ  .الَمْصبُوبُ  الَماءُ  أَْيضاً : الصَّ

.  وَهِذه األَْقواُل ُكلَُّها بهذا التَّْفِصيِل في المحَكِم وِلَسان العََرب وَغْيِرِهَما ِمْن ُكتُِب الفَّنِ

بِيبُ و اَغانِّي ، َجيِّدالعََسُل ال : الصَّ أَي َطَرفَه « السَّْيِف في بَْطنِه َصبيبَ  فوَضْعت»في قَتْل أَبِي َرافِعٍ اليَُهوِدّي :  وَطَرُف السَّْيِف ، نَقَلَه الصَّ

 .(4)وآخَر ما يَْبلغ ِسيالنُهُ ِحيَن ضرب ، وقيل هو ِسياَلنُهُ ُمْطلَقاً 

ر ع : َصبِيبٌ و ً  َصبِيبٍ  َخْيٌر من (5)أَنَّه »يث : الَحدِ  بَْل ُهَو َجبَل. وبه فُّسِ  ُصبَْيبٌ  أَْو ُهوَ  كما َجاَء في رواية أُْخَرى ِمْن َصبِيٍر َذَهباً. «َذَهبا

 َغْيُر َمْعُدود. َمْصبُوبٌ  في الحديث فَعيٌل بَِمْعنَى َمْفعُول أَي َذَهٌب َكثِير َصبِيبٌ  وقِيَل : كُزبَْيٍر.

بَابَةو  أَو ِرقَّةُ اْلَهَوى. وَحَراَرتُه : الشَّْوُق أَْو ِرقَّتُه الصَّ

وُمْقتََضى قَاِعَدتِه أَن يَقُوَل َوِهَي بَِهاء كما تَقَدَّم  َصبَّة وِهي أَي َعاِشٌق ُمْشتَاق فأَْنَت َصبٌّ  قناَعةً* َكقَنِْعتَ  َصبَابَةً  يا َرُجُل إِليه بالَكْسرِ  َصبِْبتَ 

ة. وهَذا الَّ  َحاح واَل إِْجحَ َغْير َمرَّ اَف في ِعبَاَرة ِذي َذَكره الُمَؤلِّف هو لَْفظ ِسيبََوْيه كما نَقََل َعْنه اْبُن ِسيَده في الُمْحَكم والَجْوَهِرّي في الصَّ

َصبٌّ  نَِساُء األَْعَراِب ِعْنَد التَّأِْخيِذ باألَُخِذ : المَؤلِّف أَْصالً كما َزَعَمه َشْيُخنَا فاْنُظر بالتَّأَّمل. وفي لسان العرب : وَحَكى اللِّْحيَانِّي فِيَما يَقُولُه

 إِلَْيه ، أَِرٌق فَاْرَق إِلَْيه. قال الُكَمْيُت : فاْصبَبْ 

َت و  ب  َلســــــــــــــــــــــــــــح َا  َتصــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــِ اعــــــــــــــِ  ِإىَل الــــــــــــــظــــــــــــــ 

  
ك مل   ِديــــــــــــــقــــــــــــــُ بِ ِإَذا مــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  َيصــــــــــــــــــــــــــــح

  
 .َصبُّون ، ورجال َصبَّان ، وَرُجاَلن َصبٌّ  ، وَرُجلٌ  ةً يََصبُّ َصبَابَ  الرجُل إِذا َعِشق َصبَّ  وعن اْبِن األَْعَرابِّي :

فاستَثْقَلوا الَجْمَع بَْيَن  َصبِبٌ  بَِمْنِزلَة قَْولك : رجل فَِهٌم وحِذٌر وأَصله َصبٌّ  على َمْذَهب َمْن قَاَل : َرُجلٌ  َصبَّاتٌ  ، ونَِساءٌ  َصبَّتَان وامَرأَتَان

َكتَْين فأَْسقَُطوا  َحَرَكة البَاء األُولَى وأَْدَغُموَها في الثانية. بَاَءْين ُمتََحّرِ

بَْيبُ و  .(6)من َخْيل العََرب َمْعُروٌف ، َعِن اْبِن ُدَرْيد  َكُزبَْير : فََرسٌ  الصُّ

اَغانِيُّ وَزاَد َغْيره : َكثيُر النَّْخِل. لبَنِي ِكاَلبٍ  (7) كَخبَّاب : َجْفرٌ  َصبَّابٌ و  نَقَله الصَّ

قَه وَمَحقَه َصْبَصبَهُ و َحَق وَذَهَب. (8)ُء الشي َصْبَصبَ و فَتََصْبَصبَ  وأَْذَهبَه : فَرَّ  : امَّ

ُجلُ  َصْبَصب عن أَبي َعْمرو :و ق َجْيشاً أَو َماالً. إَِذا الرَّ ُجُل والشي ُصبَّ و فَرَّ  وَهَذا َعِن اْبِن األَْعَرابِّي. ُمِحقَ  يّاً ِلْلَمْجُهول إِذاُء َمْبنِ الرَّ

ً  الليُل وكذا النهارُ  تََصْبَصبَ  يقال : : َذَهاُب أَْكثَِر اللَّْيل. التََّصْبُصبُ و  : َذَهَب إِال قَِليالً. وأَْنَشَد : تََصْبُصبا

 َتَصبحَصَباَحىت  ِإَذا َما يـَوحُمَها 
ِحق. الُمتََصْبِصبُ  وعن أَبي عمرو :  : الذاِهُب الُممَّ

 َعلَْينَا فاَُلٌن. تََصْبَصبَ  يُقَاُل : ِشدَّةُ الُجْرأَةِ والِخاَلِف. : التََّصْبُصبُ و

. : التََّصْبُصبُ و  اْشتَِداُد الَحّرِ

اُج :  قال العَجَّ



1207 

 

ا  هـــــــــــَ وحمـــــــــــُ ـــــــــــَ ا يـ ىت  ِإذا مـــــــــــَ احـــــــــــَ ـــــــــــَ ب بحصـــــــــــــــــــــــــَ  َتصـــــــــــــــــــــــــَ

  
اِدٍر َأو َوارٍِد   نح صـــــــــــــــــــــــــــَ امـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ِدي ســـــــــــــــــــــــــــَ  أَيـــــــــــــح

  
 قال أَبُو َزْيد أَي َذَهب إِالَّ قَِليالً ، وقيل أَي اشتد َعلَيَّ 

__________________ 
 تصحيف.« ابلضم»( ابألصر 1)
وكال ا تصــحيف وهو أبو عبيد القاســم بن ســالم صــاحب غريب ا ديث وا ديث وشــرحه « أبو عبيدة»وابللســان : « أبو عبدة»( ابألصــر 2)

 مثبت فيه.
 وقير : شجر يغسر به الرأس ا إذا صب عليه املاء صار ما ه أخضر. 11/  2( ويف الفائ  3)
 ( يف النهاية : وقير طرفه مطلقاً.4)
 لتسمض آية خري لك من صبيب ذهباً.»( يف النهاية : 5)
 عن القاموس : َتَصب  قَبر قوله فبنت صب ومشار إليها هبامش املطبوعة املصرية. (*)( 9)
 ( يف اللسان عن أيب زيد : الص ِبيُب.6)
ٌر.7)  ( يف نسخة  نية من القاموس : َحفح
 ويف املقايي  والصحاح : وتصبصب.« ءوبصبص الشي»( يف اللسان : 8)
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 : وقـَوحُ  َأيب َزيحٍد َأَحب  ِإَدّ.ذلك اليوم. قا  اأَلزحَهرِي   (1)اجلمر 
اُء : تََصْبَصبَ و أَي َمَضى وَذَهب. تََصْبَصبَ  ويقال : قُوا. وقال الفَرَّ . تََصْبَصبَ  القَْوُم إَِذا تَفَرَّ  َما فِي ِسقَائَِك أَي قَلَّ

ْبَصابُ و ْبَصبِ  الغَِليُظ الشَِّديُد ، بالفَتْح : الصَّ  كَجْعفٍَر. كالصَّ

بَاِصبِ و  .(2) ُصباِصبٌ و َصْبَصبٌ  كعاَُلبٍِط. يُقَاُل : بَِعيرٌ  الصُّ

 قال :

ُبوُر الَقرا   ُصَباِصبُ َأعحَيُ  َمضح
ْبَصابُ و ار : ِء.ما بَِقَي ِمن الشَّيْ  : الصَّ  وقال المرَّ

ٍر  امـــــــــــــــــــِ يِن عـــــــــــــــــــَ اُء بـــــــــــــــــــَ ر  ِنســـــــــــــــــــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــَ

  
ُض   بــــــــــــــ  تـــــــــــــــَ هتـــــــــــــــَ ابــــــــــــــَ بحصـــــــــــــــــــــــــــَ ام  صـــــــــــــــــــــــــــَ ر  عــــــــــــــَ  كــــــــــــــُ

  
ِمير َراِجٌع للشَّيْ  ِمْنهُ ، ُصبَّ  أَو ما قاُء َكَما ُهَو في المحَكِم وَغْيِره.الضَّ  ِء والُمَراُد بِِه الّسِ

وبَْصبَاٌص وَحْصَحاص ُكلُّ َهَذا :  َصْبَصابٌ  وعن األَْصَمِعّي : ِخْمسٌ  بَْصبَاص. ِمثْل َصْبَصابٌ  بالَكْسرِ  ِخمسٌ و : َشِديدٌ  َصْبَصابٌ  قََربٌ و

اِد الُمْهَملَة وال قُُصوَر في َكاَلمه َكَما تَرى َكَما َزَعمه َشْيُخنا. (2)يست فيه َوتِيرةٌ الشَّْيُر الذي ل  وال فُتُور. وقد أََحاَل الُمَؤلُِّف َعلَى الصَّ

ا بَِقي َعلَى الُمَؤلِّف ِمْن َضُروِريَّات الَمادَّة.  وِممَّ

 ِرْجال فاَُلن في القَْيِد ، إَِذا قُيَِّد. ُصبَّ  قَْولُهم ِمَن اْلَمَجاز :

 قال الفََرْزَدُق :

ا و  ب  مــــــــَ اشــــــــــــــــــــــض  صــــــــــــــــــــــَ ــــــــِد جمــــــــَُ ي يف حــــــــِدي ــــــــِ ل  رِجــــــــح

  
ٌة د أُرِيــــــــــــُدهــــــــــــا  اجــــــــــــَ ِر ِإال  حــــــــــــَ دح  مــــــــــــض الــــــــــــقــــــــــــَ

  
َمْخَشِرّي.  ذَكَره اْبُن َمْنُظوِر والزَّ

هللاُ َعلَْيه َصاِعقَةً.  َصبّ  إَِذا َعذّبهم. وَكَذا (3)هللاُ َعلَْيهم َسْوَط َعَذاب  َصبَّ و اَث فيها.ذَُؤالَةُ َعلَى َغنَم فاَُلٍن. إَِذا عَ  َصبَّ  ومن الَمَجاِز أَْيضاً :

ً  ومن الَمَجاِز أَْيضاً : َضَربَه مائَةً  ن ، أَْي فَُدوَن َذِلَك ومائَةً فََصاِعداً أَي َما فَْوَق َذِلك. وقِيلَ  فََصبّا ً  ، ُمنَوَّ َعلَْيه  ُصبَّ  قَاُل :مثْل َصاِعداً. يُ  َصبّا

 أَي ِمْن فَْوق ، َكَذا في األََساِس. َصبِّ  الباََلُء ِمنْ 

 ً ً  وفي لسان العرب عن ابن األَْعَراِبّي : َضَربه َضْربا  وَحْدراً ، إذا َضَربَه بَحّدِ السَّْيِف. َصبّا

 إلى الَخْير. يَصبُّ  ْيه من فَْوق. وهوَعلَ  فاْنَصبَّت الحية على الملدوغ ، إذا ارتفعت (4) صببت ومن المجاز أَْيضاً :

ْيد. اْنَصبَّ و ِدْرَعه : لَبَِسها. (5) [عليه] َصبَّ و  البَاِزي َعلَى الصَّ

 اْلَكَرى. ُكلُّ َذِلَك في األََساس ، وبَْعُضه في ِلَساِن العََرب. ُصبَابَاتِ  (6)وتََحسَّْوا 

 يَُصبُّها فجعل يَْرفَُع يََده إِلَى السََّماِء ثم»إِلَى أَْسفَل. وفي َحِديث أَُساَمة :  (7)أَي يُِمْلهُ « َرأَْسه يَُصبَّ  لم»وفي التَّْهِذيِب في َحِديِث الصَّالة : 

 .«نَّه يَْدُعو ِلي، أَْعِرف أَ َعلَيَّ  (8)

ً  َصبٌّ  ال يَُكون قال األَْزَهِرّي ، وقَاَل َغْيُره : .(9) َصابٍّ  أَوْ  َصبُوبٍ  جمع الصَّبُّ  وفِي ِلَساِن العََرب َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ : وقَد يَُكونُ   لَصابّ  َجْمعا

 اةٌ َعُزوٌز وعُزٌز َوَجُدوٌد وُجُدٌد.، َكَما يُقَاُل : شَ  َصبُوٍب ُصبُبٌ  أَوْ  َصابٍّ  إِنََّما َجْمعُ  َصبُوب أَو
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 ً  أَي َدْفعَةً َواِحَدةً من «َواِحَدةً  َصبَّةً  لَُهم ثََمنَك أَُصبَّ  أََحَب أَْهلُك أَنْ  إنْ »:  (10) [عنهماهللارضيقالت لها عائشة ]في َحِديِث بَِريَرةَ  وفِيِه أَْيضا

ً  الَساءَ  َصب ً الَكافِ  َعلَى ُكْنتَ »:  مات ِحينَ  عنهماهللارضيِصفَةُ َعِلّيٍ ألَبِي بَْكٍر  إِذا أَْفَرَغه. َوِمْنهُ  يَُصبُّه َصبّا ً  ِريَن َعَذابا  .«َصبّا

 هو َمْصَدر بَمْعنَى الفَاِعل أَِو الَمْفعُول.

 َكقَْولك : َماء َسْكٌب ، وَماٌء َغْوٌر. قال ُدَكْيُن ْبُن َرَجاء : َصبٌّ  وماءٌ 

__________________ 
 وأشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« ا ر»( يف اللسان : 1)
 .«وصبصاب»( عن اللسان ا وابألصر : 2)
 .«عذاِبه»( يف اللسان : 3)
 «.انصبت» ويف األساس :« هوصّبت ا ية علي»( كذا ابألصر ا ويف اللسان : 4)
 ( زايدة عن األساس.5)
 .«وحتسنوا»( عن األساس ا وابألصر 6)
 .«مُييِّلحه»( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان 7)
 .«يصببها»( عن النهاية ا ويف األصر 8)
 ر إىل عبارة الشارح عن اللسان.وأشار هبامشه إىل سقرت  اهر يف العبارة ا وأشا« وقا  هي مجض صبوب أو صاب»( عبارة اللسان : 9)
 ( زايدة عن النهاية.10)
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اٍء  رَاُه مبــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ُح ِذفـ نحضــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ بِّ تـ  صــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ـــــــــــر بِّ   ـــــــــــِد ال ي قـــــــــــِ ِر َأو عـــــــــــَ ـــــــــــح ي حـــــــــــَ ـــــــــــكـــــــــــُ ِر ال ـــــــــــح ث  مـــــــــــِ

  
 الُكَحْيُل : ُهَو النِّْفُط الَِّذي يُْطلَى به اإِلبُل الَجْربَى.

ً  لَتَعوُدنَّ فِيَها أََساِودَ »في الَحِديث أَنَّهُ َذَكر فِتَناً فقَاَل :  فِيهِ وَ   .«، يَْضِرُب بَْعُضُكم ِرقَاَب بَْعض ُصبّا

 واألََساوُد : الَحيَّاُت.

ً  وقَْولُه : ْهِريُّ َوُهَو َراِوي الَحِديث : ُهَو منُصبّا  دوغِ ، ويُْرَوىَعلَى الَملْ  َصبَّ  النَّْهس ارتَفَع ثُم (1)، قَاَل : والَحيَّةُ إَِذا أََراَد  الصَّبِّ  . قاَل الزُّ

ً  : قَْولُه أََساِودَ  (2)بَِوْزِن ُحْبلَى. قال األَْزَهِرّي  ُصبَّى  ، فحَذفُوا َحَرَكةَ البَاِء األُولَى وأَْدَغُموَها في البَاِء الثَّانِيَة فِقيلَ  َصبِبٍ و َصبُوبٍ  َجْمعُ  ُصبّا

قَاَل : قَالَهُ ابُن األَْنبَاِرّي ، قَاَل : َوَهَذا ُهَو القَْوُل  َصبٌّ  َكةَ البَاِء وأَْدَغُموَها. فِقيلَ فأَْسقُُطوا َحرَ  َصبِبٌ  واألَْصلُ  َصبٌّ  كما قَالُوا : رجل َصبٌّ 

ْهِرّي وَصحَّ َعْن أَبِي ُعبَْيد واْبِن األَْعَرابِّي ، وَعلَْيِه العََمُل. وُرِويَ  اِب الفَاِخر فقاَل : ُسئِل  َعْن ثَْعلٍَب في ِكتَ في تَْفِسيِر الَحِديِث ، وقَْد قَالَه الزُّ

ً  أَبُو العَبَّاِس َعْن قَْوله : أََساِود ً و َجَماَعات ، َسَواد وأَْسِوَدة وأََساِود. [به]فحّدث َعِن اْبِن األَْعَرابِّي أَنَّه َكاَن يَقُوُل : أََساِوَد يُِريُد  ُصبّا  : ُصبّا

ْنيَا كما يُقَال : َغاٍز وُغّزاً بَْعُضُكم َعلَى بَْعٍض بالقَتْل. وقِيَل : هُ  يَْنَصبُّ  أََراَد لَتَعُوُدنَّ فِيَها أََساِوَد أَْي  .(3)َو ِمْن َصبَا يَْصبُو إَِذا َماَل إلى الدُّ

ْن روى عنه. وَكاَن اْبُن األَْعَرابِّي ِري مَ َجَماَعات ُمْختَِلِفين وَطَوائَِف ُمتَنَابِِذين َصابِئين إِلى الِفتْنَة َمائِِلين إِلى الدُّْنيَا وُزْخُرِفها. قاَل : وال أَدْ 

 ء.يَقُوُل : أَْصلُه َصبَأَ على فَعَل بالَهْمز ِمثْل َصابِى

ن فَقيل (4)ِمن َصبَأَ َعلَْيه إَِذا َدَرأَ  ى ، َهَذا نَصُّ ِلَسان العََربِ  ُصبًّى َعلَْيِه ِمْن َحْيُث اَل يَْحتَِسبه ثم َخفََّف َهْمَزه ونَوَّ  .بَوْزِن ُغزًّ

. َحاتِِه في أَْكثَِر الَمَواّدِ  وقد أُْغِفَل َشْيُخنا َرِحَمه هللاُ تَعَالى عن َذِلَك ُكلِّه َمَع َكثَْرةِ تَبَجُّ

ْحمن ْبنْ   كغَُراب : تَابِِعيٌّ تَابِِعيٌّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ. ُصبَابٍ  وَعْبد الرَّ

مِّ  ُصْحبَةً و ويُْكَسر بالفَتْح يَْصَحبُه َصَحابَةً  َكَسِمعَه َصِحبَه : [صحب] اِحبُ و َعاَشَرهُ. : كَصاَحبَه بالضَّ َي الِفْعل  الصَّ : الُمعَاِشُر ، ال يَتَعَدَّى تَعَّدِ

فَة لَقَالُوا : َزْيدٌ  َعْمراً ألَنَّهم إِنََّما اْستَْعَملُوه اْستِْعَمال األَْسَماِء ، نَْحو َصاحبٌ  يَْعنِي أَنََّك اَل تَقُول : َزْيدٌ   ُغالم َزْيٍد. ولو اْستَْعَملُوه اْستِْعمال الّصِ

، كما تَقُوُل : َزْيٌد َضاِرٌب َعْمراً ، وَزْيٌد َضاِرُب َعْمٍرو. تُِريُد بغَْيِر التَّْنِوين َما  (5)َعْمٍر وَعلَى إَِراَدة التَّْنِويِن  َصاحبُ  َعْمراً ، وَزْيدٌ  َصاِحبٌ 

 ْنِويِن.تُِريد بالتَّ 

ّمِ في األَِخير ِمثُْل َشاّبٍ وُشبَّان ُصْحبَانٌ و أََصاِحيبُ و أَْصَحابٌ  ُهمْ وَ   ِصَحابَةٌ و بالفَتْحِ  َصَحابَةٌ و بالَكْسِر ِمثُْل َجائِعٍ وِجيَاعٍ  ِصَحابٌ و بالضَّ

ةً. وال َحَكاها َجِميعاً األَْخفَُش. وأَْكثَُر النَّاِس َعلَى الَكْسِر ُدوَن  .َصْحبٌ و بالَكْسر اء َخاصَّ الَهاِء وَعلَى الفَتْحِ َمعََها وَعلَى الَكْسر َمعََها َعِن الفَرَّ

َحابَة َخَرْجُت أَْبتَغي»قَْيلَة : يَْمتَنُِع أَْن تَُكوَن الَهاُء َمَع الَكْسِر ِمْن ِجَهِة الِقيَاِس َعلَى أَْن تَُزاَد الَهاُء لتَأْنِيث الَجْمع. وفي َحِديث  َرُسوِل إِلَى  الصَّ

 .«هللِا َصلََّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّمْ 

 . ولم يُْجَمع فَاِعل َعلَى فَعَالٍَة إِالَّ َهَذا ، َكَذا في ِلَسان العََرب.َصاِحب هو بالفَتْح َجْمع

َحابَةُ  وقال الجوهرّي : ْحبَةُ  وأَما األَْصَحاب أََصاِحيبُ  (6)، وهو في األَْصِل َمْصدٌر. وَجْمُع  األَْصَحابُ  بالفَتْح : الصَّ فاْسَماِن  الصَّْحبُ و الصُّ

، كما يُقَاُل : َشاِهٌد وأَْشَهاٌد ، ونَاِصٌر وأَْنَصاٌر.  أَْصَحابٌ و َصاِحبٌ  َجْمٌع ، ِخاَلفاً لَمْذَهِب ِسيبََوْيه. ويُقَاُل : الصَّْحبُ  للَجْمع. وقَاَل األَْخفَُش :

 فهو َكقَْوِلَك : فَاِرهٌ وفُْرَهة. وُغاَلٌم َرائٌِق والجمع ُروقَة. ُصْحبَةو َصاِحبٌ  َل :َوَمْن قَا (7) [قال األزهري]

ْحبَةُ و يُوُسف. وَحكى الفَاِرِسيُّ َعْن أَبِى الَحَسن : ُهنَّ  َصَواِحبُ  . وقالوا في النِّساِء : ُهنَّ َصِحَب يَْصَحب ُصْحبَةً  َمْصَدُر قَْوِلَك : الصُّ

َحابةو َجْمَع السَّاَلَمة. َصَواِحبَ  ُسف. َجَمعُواَضَواِحبَاُت. يُو  ، َوُهو َمَجاٌز. ِصَحابَتَك هللا وأَْحَسنَ  َصاَحبَك بالَكْسِر : َمْصَدُر قَْولك الّصِ

ْحبَة : َدَعاهُ إِلَى اْستَْصَحبَهو  . قال :اْستَْصَحبَه وُكلُّ ما اَلَزم َشْيئاً فَقَد . واَلَزَمه ،الصُّ

َك الــــــــــفَ  لــــــــــَ  ِإن  لــــــــــَ َر عــــــــــَ جِي ضــــــــــــــــــــــــح بــــــــــَ حــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــُ

  
دح و   ُك قـــــــــَ بُ املِســـــــــــــــــــــــح حـــــــــِ َتصـــــــــــــــــــــــح ا َيســـــــــــــــــــــــح كـــــــــَ  الـــــــــر امـــــــــِ

  
__________________ 
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 ويف اللسان : النهش بد  النه . و ا مبعىن.« ويف النهاية : واألسود إذا أراد أن ينهش« أرادت»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 .«الزهري»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 غاَز  وغزَا.( يف اللسان : 3)
 ( اللسان : زر .4)
 .«قوله عل  إرادة التنوين لعله راجض لألو »( هبامش املطبوعة املصرية 5)
 تصحيف.« مصدٌر ومجٌض ا ومجض»( يف الطبعة الكويتية : 6)
 ( زايدة عن املصباح املنري.7)
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يِب َرِدي اِمُك : نَْوقع من الّطِ ِكتَاباً لي ،  اْستَْصَحْبتُ و الِكتَاَب وَغْيَره ، استَْصَحْبتُه . وكذااْستَْصَحبَ  ب ثماستَْصعَ  ٌء َخِسيٌس. ومن الَمَجاز :الرَّ

 َكَذا في األََساِس وِلَساِن العََرب.

قال  الذَِّليُل الُمْنقَاُد بَْعَد ُصعُوبَة. وَ َوهُ  َكُمْحِسنٍ  الُمْصِحبُ و : َذلَّ واْنقَاَد. أَْصَحبَ و البَِعيُر والدَّابَّةُ : اْنقَاَدا ، َوِمْنُهم َمْن َعّم فَقَاَل : أَْصَحبَ و

 امرُؤ القَْيس :

ٍر و  ٍة ِإمـــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــَ ِذي َرثــــــــــــــــــــــح ُت بـــــــــــــــــــــِ  َلســـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
َرهـــــــــــًا   كـــــــــــح تـــــــــــَ يـــــــــــَد ُمســـــــــــــــــــــــــح اِإَذا قـــــــــــِ بـــــــــــَ حـــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــح

  
ثْيَةُ : َوَجُع الَمفَاِصل. ُر : الَِّذي يَأْتَِمر لُكّلِ أََحد لَضْعِفه. والرَّ  اإلمَّ

ُجَل من َصِحْبتُ  قال أَبُو عبيد : .(1) َصاِحبَها أَي اْنقَاَدت واْستَْرَسلَت وتَبِعَت« النَّاقَةُ  فأَْصَحبَت»وفي الحديث :  ْحبَةِ  الرَّ أَي  أَْصَحْبتُ و .الصُّ

 . قال اْبن األَْعَرابِّي ، وأَْنَشَد :اإِلْصَحابِ  أَي الُمْنقَاِد ، من كالُمَصاِحبِ  اْنقَْدُت لَهُ.

هــــــــَ  َن شــــــــــــــــــــــَ ــــــــح َت ِد اَي اب باٍب َلســــــــــــــــــــــح احــــــــِ  ِبصــــــــــــــــــــــَ

  
َض   ارِي ومــــــــــــــَ مــــــــــــــَ

ُ
بِ مــــــــــــــض املــــــــــــــ احــــــــــــــِ صــــــــــــــــــــــــــــَ

ُ
(2)امل

 

  
َمْخَشِرّي وقد تَقَدََّمِت اإِلَشاَرةُ إِلَْيه قَِريباً ، كالُمْستَْصِحبو  الُمْستَِقيُم الذَّاِهُب اَل يَتَلَبَُّث. : الُمْصِحبُ و كما قاله الزَّ

 .ُمْصِحبٌ  والعَْرَمُض ، فهو َماءٌ  لطُّْحلُبُ َعاَلهُ ا إِذا الَماءُ  أَْصَحبَ  من الَمَجاز :و

ُجُل إِذا أَْصَحبَ  من المجاز :و َجال بَلََغ اْبنُه الرَّ  .(3) َصاَحبَه فكأَنَّه فََصاَر ِمثْلَه َمْبلََغ الّرِ

اء :و ُجلُ  الُمْصِحبُ  من المجاز َعْن الفَرَّ ُث نَْفَسه ، وقد تُْفتَح َحاُؤه. : الرَّ  يقال : َرُجلٌ  بفتح الحاء : الَمْجنُوُن. (4) الُمْصَحبُ و الذي يَُحّدِ

 وَوبَرهُ.أَ  وَشعَرهأَ  أَِديٌم بَِقي عليه ُصوفُه  :(5) الُمْصَحبُ و : العُوُد الَّذي لم يُْقَشر ، وهو َمَجاٌز. الُمْصَحبُ و .ُمْصَحبٌ 

 ٌء ولم تُْعَطْنه.بَِقي فيها من ُصوفِها شيْ  (6) : ُمْصَحبَةٌ  منه قِْربَةٌ و

 والَحِميَت : ما لَْيَس علْيه َشعَر.

 في بَْعِض اللُّغَاِت. الَمْذبُوَح ، َكَمنََع : َسلََخه َصَحبَ و

ً  َجعَْلتُه لَهُ  أَي ءَ الشي أَْصَحْبتُه من الَمَجاز :و  ، وقد تَقَدَّم. اْستَْصَحْبتُه وكذلك َصاِحبا

ة اْصَحْبنا بُصْحبَة اللُهمّ » وفي الحِديث : .كاْصَطَحبَه فاَُلناً : َحِفَظه ، َحبَ أَصْ و أَي اْحفَْظنا بِحْفِظَك في َسفَِرنا ، واْرِجْعنا بأََمانَتِك  «واْقِلْبنَا بِِذمَّ

 وَعْهِدك إِلَى بَلَِدنا.

ً  وفي األََساس ، وِمن الَمَجاِز : اْمِض  ً و َمْصُحوبا ً  : ُمَصاَحبا ً  ُمَسلَّماً وُمعافًى. وتَقُوُل ِعْند التَّْوِديع : ُمعَانا  .ُمَصاَحبا

اج يَْعنِي اآلِلَهة ال تَْمنَُع أَْنفَُسها.  .(7) (َوال ُهْم ِمّنا ُيْصَحُبونَ )وِمْنه في التَّْنِزيل :  َمنَعَه ، فاَُلناً : أَْصَحبَ و جَّ َوال ُهْم ِمّنا )قال الزَّ
 باإِلَجاَرة. وقَال قَتَاَدةُ : ال يُْصَحبُون : يَُجاُرون أَي الُكفَّار. أاََل تََرى أَنَّ العََرب تقول : أَنا َجاٌر لك ومعناه أُِجيُرك وأَْمنَعُك ، فَقَالَ  (نَ ُيْصَحُبو 

ُجَل أَي َمنَْعتُه أَْصَحْبتُ  من هللِا بَِخْير. وقال أَبُو ُعثَْمان الَماِزنّي : يُْصَحبُون  . وأَْنَشد قَْوَل الُهَذِلّي :الرَّ

ه  ــــــــــــــــِّ زحن مــــــــــــــــن أَب ِض ا ــــــــــــــــَ َروح ــــــــــــــــِ رحعــــــــــــــــَ  ب ــــــــــــــــَ  يـ

  
ه يف عــــــــــــــــانــــــــــــــــٍة   راَينــــــــــــــــَ بُ قــــــــــــــــُ حــــــــــــــــَ (8)ُتصــــــــــــــــــــــــــــــح

 

  
 هللاُ أَي َحِفظك وَكاَن لََك َجاراً. وقَال : َصِحبَك أَي يُْمنَُع ويُْحفَُظ. وقَال َغْيُره : هو من قَْوله :

زحين  وحاَلَي ال يــــــــــــَ ارِي َومـــــــــــَ مـــــــــــا  (9)جـــــــــــَ هـــــــــــُ رميـــــــــــُ  حـــــــــــَ

  
يب و   احــــِ وِء  صـــــــــــــــــــــَ ي الســـــــــــــــــ  نح َدَواعــــِ بُ مــــِ حـــــــَ طــــَ  ُمصـــــــــــــــــح

  
ُجُل : َصاَر َذا أَْصَحبَ  من الَمَجاِز :و ً  : فَعَل بِِه ما َصيَّره أَْصَحبَه ، وَكَذا أَْصَحاب َوَكاَن َذا َصاِحب الرَّ  لَهُ. َصاِحبا
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 ِمنْ  قَبِيلَةٌ  اْبِن َعْبِد ْبِن َغْنم : حْبُن َسْعٍد بالفَتْ  َصْحبُ و

__________________ 
 .«صاحبتها»( عن النهاية ا وابألصر 1)
 ( املماري : املخالف.2)
 ( يف األساس : وأصحب فالن إذا بلغ ابنه ومعناه كان فرداً فصار ذا صاحب.3)
ُصحِحبُ »( يف اللسان 4)

 .«امل
 واملقايي  ا وضبطت يف اللسان بكسر ا اء.( كذا ابلصحاح واألساس 5)
 ( يف اللسان : بكسر ا اء.6)
 .43( سورة األنبياء اآية 7)
 ( عجزه أثبتناه عن التكملة وقد أشار إليه هبامش املطبوعة املصرية ا وابألصر : قرابنه يف غابه يصحب.8)
 .«ال يرب»( عن اللسان ا وابألصر 9)
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َها  اَبِهَلَة ا َعثُ ِمنـح اِعُر. بُن يَزِيَد الَباِهِلي   اأَلشح يب  الش  َواِحٌد يف اَبِهَلَة  ابلّضم : َبطحَنان ُصححب وبـَُنو قا  ابحُن ُدَريحد : الص حح
ه : ححبُ  واآَخُر يف َكلحب. وقَا  َغريح َُخب ر ا صـــــــُ

ححبُ و  ابحُن امل  ابِهَلةَ  بُن ثـَوحر بحِن َكلحِب بحِن َوبـََرَة ا كال ا ابلضـــــــم. ويف صـــــــُ
 بحُن َسعحِد بحِن َعبحِد بحِن َغنحِم ا وقد ذكر قريباً. َصححب

 َرُجٌل. اسمُ  َصْحبَانُ و ْبِن ثَْور َعَرابَةُ ْبُن َمالٍك الشَّاِعُر ، قاله ابُن َحبِيب. ُصْحب قلت : ومن بَنِي

 ِصْدٍق. صاِحبُ  لَْونُه إلى الُحْمَرة. وفاَُلنأَي أَْصَحر ، يَْضِرُب  أَْصَحبُ  يُقَاُل : ِحَمارٌ  األَْصَحرُ  هو األَْصَحبُ و

ْمح. َصاِحبَاهو ء : ذُوهُ. وَخَرجَ ُكّلِ َشيْ  َصاِحبُ و ِعْلم وَمال ، صاحب ومن الَمَجاِز : هو ُجاَلِن : اْصَطَحبَ و : السَّْيُف والرُّ  .تََصاَحبَا الرَّ

اد ِمثْل اْضَطَرب ،  اْصتََحب وأَْصلُه بَْعُضُهم بَْعضاً. َصِحبَ  ، اْصَطَحبُوا القَْوُم :و اد مثْل هذا ، وِعْند الضَّ ألَنَّ تَاَء االْفتعَال تَتَغَيَّر عْند الصَّ

َجَر  دوِعْند الطَّاِء ِمثَْل اطَّلََب ، وِعْند الظَّاء مثل اظَّلَم ، وِعْند الدَّال مثل ادََّعى ، وِعْند الذَّال مثل اذََّخر ، وِعنْ  ، ألَنَّ التَاَء  (1)الّزاي مثل ازَّ

  اللَّْفُظ بِِه ، َكَذا في ِلَساِن العََرب.الَن َمْخَرُجها فلم تَُوافق َهِذه الحروَف ِلشدَّة َمَخاِرِجَها ، فأُْبِدل ِمْنَها ما يَُوافِقها ِلتَِخفَّ على اللسان ويَْعذُبَ 

بُ  قال ابن بُُزْرج : فاَُلنٌ و ين الُمْهَملَة ، فَمْعنَاه : أَنَّهُ يَتََماَدُح  يَْستَْحيِي أَي ِمْن ُمَجالََستِنَا : اِمنَّ  يَتََصحَّ ب علينا ، بالّسِ ِمْنَها. وإَِذا قيل : فاَُلٌن يَتَسحَّ

 َويَتََدلَّل.

اِحبُ و  ِمْن نْسِل الَحُروِن. ِلغَنِيّ  : فََرسٌ  الصَّ

 اَغانِّي.نَقَله الصَّ  : َماٌء ِلقَُشْيرٍ  الَمْصَحبِيَّةُ و

 أَي ُمْنقَاٌد. وقَاَل األَْعشى. كِمْحَرابِ  *[بالكسر]لَنَا بما نُِحبُّ  ِمصَحابٌ  هو يُقَاُل :و

ـــــي  زِم ـــــَ ت عـــــح ـــــَ َد  وتـ عـــــــح َر اي ســـــــــــــــــــُ بـــــــح ـــــي ا ـــــَ رِم  ِإن َتصـــــــــــــــــــح

  
ا ابلـــــــــــــُودِّ   نـــــــــــــَ دح أَرَا  لـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اابفـ حـــــــــــــَ  ِمصـــــــــــــــــــــــــــح

  
ماً. َصاِحبِي ، َمْعنَاه يا َصاحِ  وفي ِلَساِن العََرب : قَْولُهم في النَِّداء : يا  ، وال يَُجوز تَْرِخيُم الُمَضاِف إِالَّ في َهَذا َوْحَده ُسمَع من العََرِب ُمَرخَّ

َخبُ  .[صخب] َكةً  الصَّ يَاُح واْلَجلَبَةُ  ُمَحرَّ يِن الُمْهَملَة ، َوِهَي لُغَةٌ َربَِعيَّةٌ  ِشدَّةُ الصَّْوتِ  الّصِ واْختِاَلُطه. وِمْنُهم َمْن قَيََّده ِلْلِخَصاِم كالسََّخِب ، بالّسِ

ً  كفَِرح َصِخبَ  قَبِيَحةٌ. وقد ابٌ  فهو يَْصَخُب َصَخبا  الصَّخب بالفَتْح. ُكلُّ َذِلك بَمْعنَى َشِديدِ  َصْخبَانُ و كَصبُورٍ  َصُخوبٌ و َصِخبٌ و كَشدَّاد َصخَّ

د َعْبِدي لَْيَس بفَّظٍ وال َغِليِظ وال»في التَّْوَراةِ :  (2) [قال :]َكثِيره. وفي َحِديِث َكْعب  ابٍ  وفي ِرَواية : وال« في األَْسَواق َصُخوبِ  ُمَحمَّ  .َصخَّ

 .«فِيِه واَل نََصبَ  َصَخبَ  ال»وفَعُوٌل وفَعَّاٌل ِلْلُمبَالَغَة. وفي َحِديِث َخِديَجةَ : 

 .«وتَْذُمر َعلَْيه تَْصَخب َوِهي» في َحِديِث أُّمِ أَْيمن :و

ابَةٌ و كفَِرحة َصِخبَة أَي األُْنثَى وهي عن ُكَراع. بالضم ُصْخبَانٌ  َجْمُع األَِخيرِ و  قال : .َصُخوبٌ و كعُتُلَّة ُصُخبَّةٌ و َصخَّ

ا  نــــــــــــَ لــــــــــــُ دِّ بــــــــــــَ ــــــــــــُ وح تـ ك لــــــــــــَ لــــــــــــ  وابً فــــــــــــعــــــــــــَ خــــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
اَل   هـــــــــــــــح اَر كـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ خـــــــــــــــح

ُ
َرَد املـــــــــــــــ ُرد  اأَلمـــــــــــــــح (3)تــــــــــــــــَ

 

  
 وقول أََساَمةَ الُهَذِلّي :

ا  هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ بـ انــــــــــــِ َ ر  ِبــــــــــــِ مــــــــــــَ
ُ

َرَب املــــــــــــ طــــــــــــَ  ِإَذا اضــــــــــــــــــــــــــح

  
ٌة   يـــــــــــــنـــــــــــــَ َرمن ُ قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ بٌ تـ خـــــــــــــِ ُروُب  صـــــــــــــــــــــــــــَ (4)طـــــــــــــَ

 

  
 فِي لَسان اْلعََرِب.َحَملَه َعلَى الشَّْخِص فَذكَّر ، إِْذ ال يُْعَرُف في الَكاَلم امَرأَةٌ فَِعل بِاَل َهاء ، َكَذا 

إَِذا  َكَذِلكَ  ُمْصَطِخبُهو كفَِرح اآلِذيّ  َصِخبُ  َوَماءٌ  محركةً : الغليانِ  ُمْصَطِفقَةٌ عند الَجيََشان ، بُسُكون الَخاِء : َصْخبَةٌ  َعْينٌ  من الَمَجاِز :و

 تاََلَطَمْت أَْمواجه أَي لَه َصْوٌت. قال :

َعوِعٌم .. َبِع  َصِخبُ . ُمفح  اآِذيِّ ِمنـح
ْخبَةُ و  .الصخبو والمسافرة َخَرَزةٌ تُْستَْعَمُل في الُحّبِ والبُْغض بفَتْح فَُسُكوٍن : العَْطفَةُ أَو الصَّ
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أَي َصيَّاُحوَن فِيِه  «بالنََّهاِر وُخُشٌب بالليل ُصُخبٌ »وفي َحِديث الُمنَافِِقين :  تََصايَُحوا وتََضاَربُوا إَِذا تََصاَخبُواو القَْومُ  اْصَطَخبَ  يقال :و

 الّطْيِر : اْختِاَلُط أَْصَواتها. اْصِطَخابُ و ُمتََجاِدلُون.

__________________ 
 ( اللسان : ازدجر.1)
 سقطت من املطبوعتا وما أثبتناه من القاموس. (*)
 ( زايدة عن النهاية.2)
 .« املختا»يف امكم « املختار»( قوله 3)
قوله قيلة ابلالم كذا ابلنســـــخ الجي أبيدينا ويف شـــــرح القاموس وامكم قينة ابلنون ا وهو ألي  بقوله ترمن »( اللســـــان : قيلة بد  قينة وهبامشـــــه : 4)

 .«وبقو  املصنف ال يعرف اخل
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ُد نُهاقَه كفَِرح : الشََّواِرب َصِخبٌ  ِحَمارٌ و مِّ  يَُرّدِ  اِرُب : َمَجاِري الَماِء في الَحْلِق. قَاَل :والشَّوَ  في َشَواِربِه. بالضَّ

بُ  خــــــــــــِ ُه  صــــــــــــــــــــــــــَ زَاُ  كــــــــــــبَنــــــــــــ  َواِرِب اَل يـــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
ضُ   بــــــــــــــَ َة ُمســــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــعــــــــــــــَ ٌد آ  َأيب َربــــــــــــــِ بــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

  
 األَْوتَاِر. َصِخبُ  وفي األََساس ، وِمَن الَمَجاِز : ُعودٌ 

ْربُ  : [صرب] ك الصَّ  اللَّبَُن الَحِقيُن الَحاِمُض. هو ويَُحرَّ

قَاِء َحتَّى اشتَدَّ َحَمُضه ، َواِحدته تَْزِوي الَوْجهَ. وفي َحِديِث اْبِن  بَصْربَةِ  . يقال. َجاَءنَاَصَربَةٌ و َصْربَةٌ  وقيل : ُهَو الَِّذي قد ُحِقن أَيَّاماً في الّسِ

بَْير :  ْربَةِ  فَيَأْتِي»الزُّ ً و لَّبَُن الَحاِمُض.هو ال «ِمن اللِّبَن بالصَّ : َحلَب بَْعَضه َعلَى  َصَربَهو .َصِريبٌ و َمْصُروبٌ  ، فَُهوَ  َصَربَه يَْصُربُه َصْربا

 بَْعِض َوتََرَكه يَْحَمُض.

قَاِء َحتَّى  اللَّبََن والسَّْمَن في النِّْحيِ. وقَاَل األَْصَمِعّي : َصَربَ  وقيل : . قال الصََّربُ و الصَّْربُ  اْشتَدَّ َحَمُضه فَُهوإَِذا ُحِقَن اللَّبَُن أَياماً في الّسِ

ْرُم ِمثْلُ  ْربِ  األَْزَهِريُّ : والّصِ ، وقََرَع في  ِمْصَربِه في َصَربَ و ويُقَاُل : َكَرَص فاَُلٌن ِفي ِمْكَرِصِه ، .(1)، قَاَل : وهو بالِميِم أَْعرُف  الّصِ

 ُن.ِمْقَرِعه ، ُكلُّه الّسقاُء يُْحقَُن فِيِه اللَّبَ 

ْربَةُ  ومن الَمَجاِز : قَاِء. وتَقُوُل : الصَّ إَِذا  اْصَطَرْبتُهو اللَّبن في الَوْطِب. َصَرْبت : الَماُء الُمْجتَمُع في الظَّْهِر ، تَْشبِيهاً له باللَّبَِن الُمْجتَمع في الّسِ

 ء وتركتَه ِليَْحَمض.َجَمْعتَه فِيِه َشْيئاً بَْعَد َشيْ 

ْبغُ  : بُ الصَّرَ و الصَّْربُ و ْمغُ  الّصِ َواُب على َما فِي التَّْهِذيب والُمْحَكم ولَسان اْلعََرب الصَّ قال الشَّاِعُر يَْذُكُر  األَْحَمُر. كذا في النَُّسخ ، والصَّ

 البَاِديَةَ :

ٌة  يــــــــــــَ اِن اَنئــــــــــــِ طــــــــــــَ لــــــــــــح ريحِ والســــــــــــــــــــــــــّ ِن اخلــــــــــــَ  أَرحٌض عــــــــــــَ

  
وُث و   رحثــــــــــُ ا الــــــــــطــــــــــ  ان هبــــــــــِ بــــــــــَ يـــــــــــَ َربُ فــــــــــاأَلطــــــــــح  الصــــــــــــــــــــــــ 

  
 . وقِيَل : هو َصْمُغ الطَّْلح والعُْرفُط ، َوِهي ُحْمٌر كأَنََّها َسبَائك تُْكَسُر بِالِحَجاَرة. وقال األَْزَهريُّ :ِصَراب ، وقد يُْجَمَع على َصْربَةٌ  واحدته

م و الصَّْربُ  ْمُغ األَْحَمُر ، َصْمُغ الطَّْلح. واألَْصَمِعيُّ أَْنَشد البَْيَت الُمتَقَّدِ  بِالَّلبَن الَحامِض فغَلََّطه أَبُو َحاتِم ، قَاَل : وقُْلُت لَهُ : الصََّربَ  فَسَّر: الصَّ

ْمُغ ، الصََّربُ   : اللَّبَُن فعََرفَه ، وقَاَل َكَذِلَك. (2) الصَّْربُ و : الصَّ

 َكَذا في ِلَساِن العََرب.

قَاءِ  : الصَّْربُ و ُد َمَن اللَّبَِن في الّسِ  .اْصَطَرَب َصْربَة وقد .(3)اَن أَو َحازرا َحِليباً كَ  َما يَُزوَّ

ْربُ و رم بالكسر : الّصِ ّمِ : األَْلبَاُن الَحاِمَضةُ. والَواِحدُ  الصُّْربو قاله ابُن األعرابِيّ  البُيُوُت القَِليلَةُ من َضعفَي األعَراب كالّصِ  َصِريبٌ  بالضَّ

ِريب كأَِمير الضَِّريب ال  الَحامض. (4) [الَحِقينُ ]أَي الَخاثُِر من ِعدَّةِ ِلقَاح ُضِرَب بَْعُضه بِبَْعٍض ال  الصَّ

ْربَى ، كما يُقَال : َضْربةُ اَلِزٍب والِزم ، وبِِه أُِخذَ  قََطعَ  بمعنى َصَرَم بالِميِم أَي َصَربَ و قال األَْزَهِريُّ : وَكأَنَّه أََصحُّ التَّْفِسيَرين كما  .(5) الصَّ

ً و أَي اللَّبَن اْلَحاِمَض. الصَّْربَ  َكَسب. وَعِمل إَِذا َصَربَ و أْتي تَْفِصيلُه قَِريباً.َسيَ  وَذِلَك إَِذا َطاَل َحْبُسه ،  َحقََن البَْولَ  إِذا َصَرَب يَْصُرب َصْربا

ْربَى وَخصَّ بَْعُضُهم به الفَْحَل من اإِلبِل ، وِمْنهُ  بِيُّ  َصَربَ و كما َسيَأْتِى. الصَّ بّيِ ليَْسَمنَ  : َصَربَ و  َمَكَث أيَّاماً ال يُحِدث.الصَّ  َعقََد بطَن الّصِ

 فيَْمُكُث يَوماً ال يُْحِدث ، وذلك إِذا أََراَد أَْن يَْسَمَن. (6)وهو إَِذا اْحتَبََس ذُو بَْطنِِه 

َربَةُ و َكةً : ما يُتََخيَّر من العُْشبِ  الصَّ َربَةُ  ربما َكانَتو األَْرُض. (8) َصَربَتِ  وقدْ  .َصَرب ، والَجمع (7)والشََّجِر بَْعَد اْليَابِس  ُمَحرَّ ٌء شي الصَّ

نَّْوِر فِيه ْبسَشيْ  أَي في َجْوفِه َكَراِس الّسِ  يَُمصُّ ويُْؤَكُل. والِغَراءِ  ٌء كالّدِ

 ِء القَْيِس :وَصفَا. وَمْن َرَوى بَْيَت اْمِرى ُء : اْماَلسَّ الشَّيْ  اْصَرأَبَّ و

حــــــــَ  كــــــــَبّن عــــــــ تــــــــَ ــــــــح ُه ِإَذا انـ نــــــــح ِ مــــــــِ اح فــــــــَ ــــــــح تـ  لــــــــ  الــــــــكــــــــِ

  
رحوٍس َأو   َداَ  عــــــــــــَ ةَ مــــــــــــَ رَابــــــــــــَ رِ  صــــــــــــــــــــــــــَ ظــــــــــــَ نــــــــــــح  حــــــــــــَ
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__________________ 
 .«( يف اللسان : أعرب ا وهبامشه : قوله أعرب كذا يف نسخة ويف أخر  وشرح القاموس أعرف ابلفاء1)
 ضبرت اللسان.وما أثبتناه يواف  « والص َربُ »( ضبرت الطبعة الكويتية : 2)
 .«جازرا»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 .«قوله وبه أخذ الصرب لعله ومنه أخذ الصرب»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 وأشار إليه هبامش املطبوعة املصرية.« ذو بطنة»( عن الصحاح ا وابألصر 6)
 .«الناس»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 : َصرَِبت.( ضبرت اللسان 8)
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فَاَء والُملُوَسة ، وَمْن َروى َصَرايَة   أََراَد نَِقيَع َماِء الَحْنَظِل ، َوُهَو أَْحَمُر َصاٍف. (1)أَراَد الصَّ

ْمغ ، ، وُهوَ  الصََّربِ  : أَْكلُ  التَّْصِريبُ و ً و وقد تَقَدََّم بَيَانُه. الصَّ وقد تَقَدََّم أَْيضاً ، وهو لُغَةٌ  ضُ اللَّبَُن الَحامِ  َوُهوَ  الصَّْربِ  ُشْربُ  ُهَو أَْيضا

اِد َعلَى َما ُهو الَمْشُهور َعلَى األَْلِسنة يََمانِيةٌ. وَضبََطه الشَِّريُف أَبُو القَاِسم األَْهَدل صاِحب المحيط في َشْرحِ الشََّمائل بالثَّاِء الُمثَلَّثَة بََدَل الصَّ 

 َوُهو َخَطأٌ.

 .الَمَصاِربُ  اللَّبَُن أَي يُْحقَُن. وَجْمعُه فِيهِ  يُْصَربُ  كِمْنبٍَر : إِنَاءٌ  الِمْصَربُ و

ْربَىو ها ِللطََّواِغيِت فاََل يَْحلُبها أََحٌد ِمن النَّاِس. وقِيَل : البَِحيَرةُ ، قال َسِعيد ْبُن الُمَسيِِّب ِهيَ  َكَسْكَرى الصَّ ألنَّهم َكانُوا ال  َوِهي الَّتي يُْمنَع َدرُّ

 في َضْرِعَها. يَْحلبُونَها إِالَّ للضَّْيف فيْجتَمع لَبَنُها

 قال القُتَْيبِيُّ : ِهَي ِمنْ  «َصْربَى وتَقُولُ  (2)َهْل تُْنتَُج إِبِلُك َوافِيَةً أَْعيُنَُها وآَذانَُها فتَْجَدُعها »وفي حديث أَبي األَْحَوِص الُجَشِمّي َعْن أَبِيِه قال : 

ْربَى ي الضَّرع إَِذا َجَمْعتَه ولم تَْحلْبه وَكانُوا إَِذا َجَدُعوها أَْعفَْوَها ِمَن الَحلب. وقَاَل بَْعُضُهْم : تَْجعَلُ اللَّبََن ف َصَرْبتُ  ْرم وهو  الصَّ ِمن الصَّ

 .َصْربَى أََصحُّ التَّْفِسيَرْين ِلقَْوله : فَتَْجَدع َهِذه فَتَقُول :وَكأَنَّه  القَْطُع بَجْعِل البَاِء ُمْبَدلَةً ِمن الِميِم ، َكَما يُقَاُل : َضْربَةُ اَلِزٍم واَلِزٍب ، قال :

 ، َوِهَي الَمْشقُوقَةُ األُذُن ِمن اإِلبِل ِمثْل البَِحيَرةِ أَو الَمْقُطوَعِة. َصْربَى َجْمعُ  (3) الصَّْربُ  وقال ابن األَْعَراِبّي :

 إِبِلُك تُْنتَجُ  هل:  فقَالَ  الَهْيئَةِ  قَِشفُ  وأَنا وآلهعليههللاصلىأَتَْيُت َرُسوَل هللِا » ْن أبِيه قَاَل :وفي ِرَوايَِة أُخَرى عن أَبِي األَْحَوِص أَْيضاً عَ 

 ً مها  (4)هذه بحيرة  ُموَسى فَتَْقَطَع آَذانََها ، فتَقُول :ال إِلَى فَتَْعِمدَ  آَذانَُها ِصَحاحا قَاَل :  ؟َعلَْيك وَعلَى أَْهِلكَ  (5)وتَُشقَّها فتَقُول : هذه َصْرٌم فتُحّرِ

 .«نَعَم. قَاَل : فما آتَاَك هللا لََك ِحلُّ ، وَساِعُد هللِا أََشدُّ ، وُموَساه أََحدُّ 

 ُمْبَدلَةٌ من الِميِم ، َكَذا في ِلَسان العََرب.أن البَاَء  الصَّْرب قال : فَقَد بَيَّن بِقَْوله : َصْرم ما قَاَل اْبُن األَْعَرابّي في

ُجُل : أَْصَربَ و  أَْعَطى. الرَّ

َرابو ْرع : ما يُْزَرُع بَْعد ما يُْرفَُع في الَخِريف الّصِ اَغانِّي. َكِكتاب من الزَّ  نَقلَه الصَّ

 لَى أََحد قَْولَيِ القُتَْيبِّي ، وقد تَقَدَّم.عَ  َصْربَى في الضَّْرعِ. وِمْنهُ أُِخذَ  اْجتََمعَ  إَِذا َكفِرح اللَّبَنُ  َصِربَ و

ْربَةُ  * ومما يُْستَْدَرك َعلَْيه :  ، بالفَتْح : َمْوِضٌع َجاَء ِذْكُره في ِشْعر. الصَّ

ْرَخبَةُ  : [صرخب]  .ْربََخةِ كالصَّ  الِخفَّةُ والنََّزقُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وَصاِحُب اللَِّسان. وقال اْبُن ُدَرْيد : ُهوَ  الصَّ

ّمِ وَشّدِ البَاِء : ُمَشاقَةُ الَكتَّان. األُْصُطبَّةُ  : [صطب]  بالضَّ

 َحَكاه الَهَرِوّي في الغَِريبَْين.« باألُْصُطبَّة َعلَْيه إَِزاٌر فيه َعلٌَق قد َخيََّطه عنههللارضيرأَْيُت أَبَا ُهَرْيَرةَ »وفي الَحِديِث : 

 : َسْنداُن الَحدَّاِد. الِمْصَطبُ  األَْعَرابِّي :وفي التهذيب عن ابن 

َدة قَاَل أَبُو الَهْيثَم  بَِكْسِر الِميم الِمْصَطبَّةُ و  كالدُّكَّاِن للُجلُوس َعلَْيه. : ِهَي ُمْجتََمع النَّاس (6)وتَْشِديِد اْلبَاء الُمَوحَّ

 أُخذ بِِلْحيَتي وأُقْمُت على (8) [َحتَّى]اِلُسكم َمَخافَة الشُّْهَرة حتى لم يََزْل بي الباََلُء اْبِن ِسيِرين أَنَّه قَاَل : إِني كنُت ال أَجَ  (7) [عن]وُرِوي 

 بالبَْصَرةِ. ِمْصَطبّة

فرفع له « لَْيَها باللَّْيلأَبِيُت عَ  مْصَطبَّةً  أاََل َواْرفَع لي َعن َصعيِد األَْرِض »َسِمْعُت أَْعَرابِيَّا من بني فََزاَرةَ يقول لَخاِدم له : »وقال األَزهرّي : 

 من السَّْهلَة ِشْبهَ ُدكَّان ُمَربَّع قَْدَر ِذَراعٍ من األَْرِض يَتَِّقي بِها من الَهَواّمِ باللَّْيل.

ْعبُ  : [صعب] ْعبُوبِ  وهو َخاَلُف السَّْهل : العَِسرُ  الصَّ ّمِ ، وإِنََّما أَطلَقَه لُشْهَرته. وفي َحِديِث َخْيفَ  كالصَّ ، َوُهم أَْهُل  َصعَابِيبُ : » (9)ان بالضَّ

عَابِ  وفَسَُّروه «األَنَابِيب  َكَذا في التهِذيب. ُصْعبُوب أَي الشََّدائِد. جمع بالّصِ
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__________________ 
 .«صرب»و « صر »وما أثبتناه عن اللسان « صالية»ابألصر ـ  (1)
 .«فتجدع هذه فتقو  صرب»( كذا ابألصر واللسان وغريب اهلروي ا ويف النهاية : 2)
 ( ضبرت اللسان : الص ُرُب.3)
 .«حبر»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 .«حترمها»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( يف اللسان : عن أيب اهليثم : املصحطّبة واملصطبة ابلتشديد.6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 ( زايدة عن النهاية.8)
 اللسان : حنفان.( كذا ابألصر والنهاية ا ويف 9)
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 بالتَّْسِكين ، ألَنَّه ِصفَة. َصْعباتٌ  ، ونَِساء ِصعَابٌ  ، باْلَهاِء. وَجْمعَُها َصْعبَة الُمْمتَنُِع. ومن الدََّواّبِ : نَِقيُض الذَّلُول ، واألُْنثَى األَبِيُّ  : الصَّْعبُ و

 الْمتِنَاِعه. األََسُد ، : الصَّْعبُ و

 الُمْنِذِر بِن َماِء السََّماِء. ِذي اْلقَْرنَْين لَقَبُ  : الصَّْعبُ و َب على الَحّيِ.َغلَ  َرُجلٍ  : اْسمُ  َصْعبٌ و

 قال لبيد :

بُ و  عــــــــــح ح َ ِوايً  الصــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــَ اح َأصــــــــــــــــــــــــح رحنــــــــــَ  ذو الــــــــــقــــــــــَ

  
يـــــــــــمُ   قـــــــــــِ َم ا مـــــــــــُ يـــــــــــح َدٍث ا أَمـــــــــــِ و يف جـــــــــــَ نـــــــــــح  اب ـــــــــــِ

  
ْوِض للسَُّهْيِلّي. َحابِيُّ  ْبِن قَْيٍس اللَّْيثِىُّ الَودَّانِىُّ  بن َجثَّاَمةَ  الصَّْعبو كذا في الرَّ  .عنههللارضيَمْعُروٌف ،  الصَّ

 ، تابِِعّي ، كذا في تاريخ ابن ِحبَّان. ُصعَْيب العَنَِزّي ، ويقال فيه َصعب وأَبو العيوف

 بَْل ُهَو ِمْخاَلٌف. عن باليمن : الصَّعبُ و

ً اسْ  األَْمرُ  َعلَيه اْستَْصعَبَ و ً  َصارَ  أَي تِْصعَابا اء. يَْصعُب ُصعُوبَةً  َكَكُرمَ  َصعُبو عن اْبِن األَعرابِّي. َصْعباً كأَْصعََب إِْصعَابا  َوَهِذه َعن اْلفَرَّ

ً  أَْو َرآه َء : َوَجَدهُ الشي اْستَْصعَبَ و ً و كأَْصعَبَه ، اَلزٌم ُمتَعَدِّ  َصْعبا ً  َجعَلَه : َصعَّبَه تْصِعيبا  .كتََصعَّبَه ، َصْعبا

ً  األَْمَر : َوافَقَه أَْصعَبَ و  . قال أَْعَشى بَاهلَة :َصْعبا

بُ ال  عـــــــــِ َث  ُيصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــح َر ِإال  َري ه  (1)اأَلمـــــــــح ـــــــــُ ب رحكـــــــــَ ـــــــــَ  يـ

  
رُ و   اِء أَيحمتـــــــــــَِ شـــــــــــــــــــــــــَ حح َو  الـــــــــــفـــــــــــَ ٍر ســـــــــــــــــــــــــِ ر  أَمـــــــــــح  كـــــــــــُ

  
يِت : كُمْكَرمٍ  الُمْصعَبُ و ّكِ ُكوب  الفَْحلُ  قال ابُن الّسِ ، والِذي لَْم يَْمَسْسه َحْبٌل ولَْم يُْرَكب. والقَْرُم : الفَْحُل الَِّذي  (2)الَِّذي يُوَدُع ويُْعفَى ِمن الرُّ

ُكوِب ، وهو الُمْقَرُم والقَِريُع والفَنيُق. والجمع َي الرَّ َمَصاِعيبُ و َمَصاِعبُ  يُْقَرم أَي يُوَدُع ويُْعفَى ِمن الرُّ ً  ُجلُ . قِيَل : وبِه ُسّمِ  . وَرُجلٌ ُمْصعَبا

ٌد. ُمْصعَبٌ   : ُمَسوَّ

بَْير واْبنُه ِعيَسى ُمْصعَبُ  : الُمْصعَبَانِ و بَْير ُمْصعَبُ  أَوْ  ُمْصعَبٍ  ْبنُ  ْبُن الزُّ بَْيِر ،و بن الزُّ الَجَمَل  أَْصعَبَ و َعلَى التَغِليب. أَُخوهُ َعْبُد هللِا بُن الزُّ

َحاح ولَْم يْمَسْسه َحْبٌل َحتَّى َصارَ  فلم يَْرَكْبه صاِحبُهُ وأَْعفَاهُ  : تََرَكه ً  َصارَ  بِنَْفِسه ُهوَ  *َصْعباً فأَْصعَبَ  وَزاَد في الصَّ الَجَمُل :  أُْصِعبَ و .َصْعبا

 لم يُرَكب قَطُّ. وأَْنَشد ابُن األَْعَرابِّي :

رِِه  مـــــــــــح وَرٍة مـــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــُ ه يف صـــــــــــــــــــــــــُ امـــــــــــُ نـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
ه  بــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ رِهِ ذو  َأصــــــــــــــــــــــــــــــــَ َدٍة يف َدثــــــــــــــــــح  جــــــــــــــــــِ

  
 أَْن َكاَن َضاِمراً. (3)قال ثَْعلٌَب : َمْعنَاهُ في ُصوَرةٍ َحَسنٍَة من ُضْمِره أَي لم يََضْعه 

ً  َمْن كان»وفي َحِديِث ُجبَْير :  ً  أَي َمْن َكاَن بَِعيُره «فْليَْرِجعْ  ُمْصِعبا جُ  أَْصعَبَ  غيَر ُمْنقَاد وال َذلُول. يُقَاُل : َصْعبا  . وَجَملٌ ُمْصِعبٌ  ُل فهوالرَّ

م الظَّْهِر ، َكَذا في ِلَساِن اْلعََرب.ُمْصعَبٌ  قاً ، وَكاَن ُمَحرَّ  . إَِذا لم يكن ُمنَوَّ

ْعبَةُ و َحابِّيِ ، بَايَعَت.ُمعَاذٍ  َسيِِّدنا بِْنُت َجبَل : أُْختُ  الصَّ ْعبَةُ  كذاو ** الصَّ ْعبَةُ  وَكَذا انَصَحابِيَّتَ  األَْشَهِليَّةُ  بِْنُت َسْهلٍ  الصَّ بِْنُت الَحْضَرِمّي  الصَّ

 : امرأَتَاِن. ُصعَْيبَةُ و َصْعبَةُ و أُْخُت العاََلء وأُمُّ َطْلَحة أََحِد العََشَرة ، لََها ُصْحبَةٌ أَْيضاً.

اِعبُ و  األَْرُض َذاُت النَّقَِل والِحَجاَرةِ تُْحَرُث. من األََرِضين : هي الصَّ

ْعبَيَّةُ و  ْبن نَْدبَةَ ِمْن بَنِي ُسلَْيم. : َماٌء لبَنِي ُخفَافِ  الصَّ

عَابُ و عَابِ  كِكتَاب : َجبٌَل بَْيَن اليََماَمِة والبَْحَرين. ويَْومُ  الّصِ  ا َكانَْت َشاقَّةً.إِذَ  َصْعبَةٌ  وَعقَبَةٌ  .(4)ِمْن أَيَّاِمِهم  م يَْومٌ  : الّصِ

ْعبَةَ  فلما َرِكَب الناسُ »وفي َحِديِث اْبِن َعبَّاس :  أَي َشَدائَِد األُُموِر وُسُهولََها. والُمَراد تَْرُك  «والذَّلُوَل لم نَأُْخْذ ِمَن النَّاِس إِالَّ َما نَْعِرف الصَّ

 في لسان العرب. الُمبَاالة باألَْشيَاِء واالْحتَِراُز في القَْول والعََمل ، كذا

ْعبِيُّ : ٍد الصَّ ٍد َعْبُد القَاِدِر ْبُن ُمَحمَّ ين أَبُو ُمَحمَّ انِيَّ وغْيره. وأَِميُن الّدِ ٌث َسِمع أَبا الفََرج الَحرَّ  فَِقيهٌ ُمَحّدِ
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ْعُروب : [صعرب] ِله ، لنُْدَرةِ فَْعلُول ، بالفتح ، في َكاَلِمِهم أَ  كعُْصفُور الصُّ  ْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال ابنُ أَْي بَِضّمِ أَوَّ

__________________ 
 .«حيث»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( يف اللسان : الذي يودع من الركوب والعمر للفحلة.2)
 بداًل من فبصَعَب. [وَأصحَعبَ ]عن القاموس :  (*)( 5)
 .«يصنعه»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 [.بن جبرٍ ]عن القاموس : معاذ  (**)( 6)
 ( كان با بكر وتغلب ا وفيه يقوله مهلهر :4)

 شــــــــــــــــــــــــفــــــــــيــــــــــت نــــــــــفســــــــــــــــــــــــي وقــــــــــومــــــــــي مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــراهتــــــــــم 

  
 يـــــــــــــــــــوم الصــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاب ووادي حـــــــــــــــــــاريب مـــــــــــــــــــاس 
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ِِهم ُدَريحد :  كالص عحُبوِر.  الص ِغرُي الرأحِس من الن اِس وَغريح
ْعنَبِ  : [صعنب] أِْس أي  لُمَصْعنَبُ  كَجْعفٍَر. ويُقَاُل : إِنَّهُ  (1) كالصَّ  ُمحدَّده. (2)الرَّ

َم َصْوَمعَتَها ، قالَه َشِمٌر ، وَرفَع َرأَْسها ، وقِيَل : الثَِّريَدةَ : َصْعنَبَ و َر َرأَْسها. وقِيَل : َرفَعَ  َجَمع َضمَّ َجَوانِبَها وَكوَّ َوفي اْلَحِديِث  َوَسَطَها وقَوَّ

ى ثَِريَدةً فَلَبَّقَها بَسْمٍن ثم وآلهعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ » قال أَبُو ُعبَْيَدة يَْعنِي َرفَع َرأَْسها. وقَاَل اْبُن الُمبَاَرك : يَْعنِي َجعََل لََها  .«َصْعنَبََها َسوَّ

 ِذْرَوة.

ه بَْعُضهم باْنِقبَاض البَِخيِل ِعْنَد الَمْسأَلَة. : االْنِقبَاضُ  ْعنَبَةُ الصَّ  في الُمْحَكم :و  فَعَمَّ ، وَخصَّ

 وقال اْبُن ِسيَده : أَْرٌض. قال األَْعَشى : : ع َصْعنَبَىو

َداِوَ  و  ي جـــــــــَ قـــــــــِ ٌج َيســـــــــــــــــــــــح لـــــــــَ َّب مـــــــــا فــــــــــَ نـــــــــَ عـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــَ

  
وحرِِد   رِّ مـــــــــَ ٌر عـــــــــلـــــــــ  كـــــــــُ هـــــــــح رٌَع ســـــــــــــــــــــــَ (3)لـــــــــه شـــــــــــــــــــــــَ

 

  
 وقال أَبُو َحيَّان : هي بالُكوفَِة ، وَجَزم بأَنَّ نُونََها َزائَِدةٌ. قاله َشْيُخنَا. باليََماَمِة. ةٌ : قَْريَ  َصْعنَبَىو

غَابُ  : [صغب] مِّ  الصُّ َؤاب. بَْيُض القَْملَةِ  أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال أَبُو تَُراب : َسِمْعُت البَاِهليَّ يَقُوُل ُهو بالضَّ  كالصُّ

يِن ، وقد تَقَدَّم. اْلَمْسغَبَةِ  لُغَةٌ فِي الَمْصغَبَةُ و  بالّسِ

ْقبُ  : [صقب] ك : الصَّ  ٍء.الطَِّويُل التَّارُّ من ُكّلِ َشيْ  ويَُحرَّ

يّان الغَِليِظ الطَِّويِل : ويقال للغُْصنِ   .َصْقب الرَّ

ْقبُ و اِد ، وِلَذِلَك لَْم يَْذُكْره أَْهُل َصِحيحِ ال النَّاقَة : َولَُدَها. الصَّ يُن أَْفَصُح فيه ، بَل أَنَكَر بَْعُضُهم َكْونَه بالصَّ لُّغَِة كالَجْوَهِرّي وقال َشْيُخنَا : الّسِ

 َواِحٍد ، انتهى. واْبِن فَاِرس في الُمْجَمل وَغْيرِ 

اِد فيه ، ذَكَره ابُن ِسيَده في الُمْحَكم ، ونَْقلَه اْبُن َمْنُظوٍر في ِلَسان العََرب ، وَكفَى بهما قُْدَوةً   .قلت : ُهَو بالصَّ

يِن َصاداً ، ألَنََّها أَْفَشى ِمن اإِلبِل : أَْرُجلُها لُغَةٌ في ُسقُوبَِها. قال وأََرى َذِلَك ِلَمَكان ا ُصقُوبُ و وَحَكى اْبُن األَْعَرابِّيِ : لقَاِف ، َوَضعُوا َمَكاَن الّسِ

يِن ، َوِهي ُموافِقَةٌ ِلْلقَاِف في اإِلْطبَاق ليَُكون العََمُل من َوْجٍه َواِحٍد ، قال : وَهَذا تَْعِليُل ِسيبََوْيِه ف ي َهَذا الضَّْرب من الُمَضاَرَعة ، فَظَهر الّسِ

. ُصْقبَانٌ و بالكسر ِصقَابٌ  ج لَهُ َشْيُخنَا.بَِذِلك ُسقُوُط َما قَا ّمِ  كأَْفلُِس ، وقد تَقَدََّم اإِلنشاد : أَْصقُبٌ و بالضَّ

َ اَ اَلِئبِ  َباِن َباح  أََذ   من الس قح
يِن.  في الّسِ

ْقبُ و . ُصقُوبٌ  ج أَي البَْيت. العَُموُد األَْطَوُل في َوَسِطهِ  ُهوَ  أَو يُْعَمُد بِهِ  َعُموٌد ِلْلبَْيتِ  : الصَّ ّمِ  بالضَّ

قَبُ و ر َمعَاِنيََها ألَنََّها َغَرائُِب و أَي قَِريب. َصقَبٌ  يُقَاُل : َمَكانٌ  (4) بالتَّْحِريِك : القَِريبُ  الصَّ ا قَْبلََها ليُفَّسِ قال سيبََوْيِه في الّظُروِف الَّتِي َعَزلََها ِممَّ

 القُْرُب. وَمْعنَاه َصقَبُك و: ه

قَيَّات : البُْعد ، ِضدٌّ. أَْيضاً : الّصقَبُ و  وأَْنَشَد ابُن األَْنبَاِرّيِ الْبِن الرُّ

هـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــــــ  ل ٌة اَنزٌِح  ـــــــــــــــــــــََ ـــــــــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــــــــِ وف  كـــــــــــــــــــــُ

  
ا وال   ٌم َداُرهــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ بُ اَل أَم قــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َداِره  َصْقبُ  وُمَطانِبِي وُمَواِصِري أَي ُمَصاقِبِي َدٍد أَي قَِريٌب. ويُقَاُل : ُهَو َجاِريوأََمٍم وصَ  (5)وَزَمٍم  َصقَبٍ و ويقال : َداِري ِمْن َداِرِه بَِسقَبٍ 

وإَِصاُره وُطنُبُه 
 قَُرب. َكفَِرح َصِقبَ . و(3)بَْيتِي وإَِصاِري  َصْقبِ  بِِحَذاء (6)

ْبتُه فَقَُرَب. فَصِقبَ  أَْصقَْبتُه تَقُوُل :و  وقَُربت. َدنَت بالَكْسر وأَْسقَبَْت بالسين َصِقبَتو َداُرهم أَْصقَبَتْ و أَي قَرَّ

بها فَقَُربَْت. فَصِقبَتْ  َداَره أَْصقَبَ و هللا َداَره : أَْدنَاَها. وَوَجْدت في َهاِمِش ِلسان اْلعََرب ما نَصُّه وفي نُْسَخٍة ِمَن التَّْهِذيِب : أَْصقَبَ و  أَي قَرَّ
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ً و َصاقَبَهم ُمَصاقَبَةً و ً و ُمَصاقَبَةً  َربَهم. ولَِقيَهمقا : ِصقَابا  واَجَهُهم. وِصفَاحاً : ِصقَابا

__________________ 
 ( كذا ابألصر والقاموس ا معطوف عل  الصعبور يف قو  ابن دريد ا ويف اللسان مثله : الصغري الرأس.1)
 .«أمي»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 أثبتناه عن معجم البلدان.وما « .. . له سرع.. وما قلح»( ابألصر 3)
 ( اللسان : الُقرب.4)
 .«رمم»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 حبَذاء صقب بيجي وإَصاري. وما أثبتناه عن اللسان. (كفرح)( ابألصر : وطنبه 6)

بر بيجي القصري أو الوتد وقوله صقب داره أي عمود بيته حبذاء عمود بيجي ا وإصاره أي ا بر القصري يشد به أسفر ا باء إىل الوتد حبذاء ح
 حبذاء وتدبيجي ا وطنبه : أي حبر بيته الطوير حبذاء حبر بيجي الطوير.
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قَابُ و اِد لُغَةٌ في الّصِ قَاب بالصَّ يِن ، وقَد تَقَدَّم. الّسِ  بالّسِ

ْقبُ و ْقبُ و بُِجْمعِ َكفِّه. أَي بَصْقبِه َضَربَه قَفَاه : َصقَبَ و ، َصقَبَه : الَجْمُع. يقال : الصَّ ْرُب على ُكّلِ َشيْ  الصَّ  َصقَبَ و ٍء ُمْصَمٍت يَابٍِس.: الضَّ

تَ  َصقَبو وقد أََشْرنَا إِلَْيه. َء : َجَمعَه ،الشي َصقَبَ و البِنَاَء وَغيره : َرفَعَه.  عن ُكَراع. الطَّائُِر : َصوَّ

ْيقَبَانِيُّ و .ّلِ َشيْ ألَنَّه يَْجَمع ِمْن كُ  : العَطَّار الصَّ  ٍء ، وهذا لم يَْذُكْره الَجْوَهِريُّ

ْيدُ  أْصقَبَك قيل :و  َدنَا ِمْنَك وأَْمَكنَك َرْميُه. فاْرِمه أَي الصَّ

قَب قال اْبُن األَْنبَاِرّي : أََرادَ  بَِصقَبِه الَجاُر أََحقُّ  في الَحِديث :و وِمثْلُه  أَي بما يَليه ويَْقُرُب ِمْنه الُماَلَصقَة والقُْرَب ، والُمَراُد بِِه الشُّْفعَةُ  بِالصَّ

أَي  «القَْريَتَْين إِلَْيه أَْصقَبِ  أَنَّه َكاَن إَِذا أُتَِي بالقَتِيِل قَْد ُوِجَد بَْيَن القَْريَتَْين ُحِمَل َعلَى» عنههللارضيَحِديُث َعِلّيِ  ومْنهُ  .(1)ُرِوي عن أَبي ُعبَْيد 

ين ،   كذا في ِلَساِن العََرب واألََساِس وقال بَْعُضهم : أََراَد الشَِّريَك وقَاَل بَْعُضهم : أََراَد الُماَلِصَق.أَقربهما ، ويُْرَوى بِالّسِ

اقِبُ و ّي : في بِاَلِد بَنِي َعاِمر. قال : الصَّ  : َجبٌَل َمْعروٌف ، َزاَد اْبُن بَّرِ

 الص اِقبِ ُرِمَيتح أبَثـحَقَر ِمنح ِجَبا  
 َغْيُره : (2)وقَال 

ه  ـــــــــــ  وح أَن ـــــــــــَ ِب ل عـــــــــــح د الصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــِّ ي  عـــــــــــلـــــــــــ  الســـــــــــــــــــــــــ 

  
لــــــــــــــــَ  ِذرحَوِة   وُم عــــــــــــــــَ قــــــــــــــــُ بِ يـــــــــــــــــَ اقــــــــــــــــِ (3)الصـــــــــــــــــــــــــــــ 

 

  
يُن في ُكّلِ َذِلَك لُغَةٌ ، َكَذا في ِلَسان العََرِب.  والّسِ

ْقعَبُ  : [صقعب] َجال»ُمْطلَقاً ، كذا في الصَّحاح ، وقَيََّده بَْعُضهم  : الطويلُ  الصَّ يِن أَْيضاً.« ِمَن الّرِ  ويُْرَوى بالّسِ

ح ، َرَوى َعْن زْيِد ْبِن أَْسلَم وَعَطاِء ْبِن َربَا (4)ْبُن ُزَهْيِر ْبِن َعْبِد هللا ْبِن ُزَهْيِر ْبِن ُسليم وخال أَبي ِمْخنف  َصْقعَبُ  وهو َرُجل : اسم َصْقعَبٌ و

 َذَكَره ابن ِحبَّاِن في الثِّقَات.

ْقعَبُ و ُت من األَْنيَاب أَو األَْبَواب. الصَّ  الُمَصّوِ

ْقعَب أَبُو * ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيه : ابَة ، وقد ذكره المصنف اْسِتْطَراداً في جخدب. الصَّ  كَجْعفٍَر : ُكْنيَةُ ُجْخُدب ابِن ُجْرُعب النَّّسِ

اَغانِّي : ُهوَ  كَجْعفَر : َصْقلَبٌ  : [صقلب] يَةَ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَال الصَّ ا يَُحاِذي  د بِِصِقلِّ بالَكْسِر وتَْشِديد الَّالِم : َجِزيَرةٌ في بَْحِر الَمْغِرب ِممَّ

ْقاَلبُ و تُونَُس.  األَُكوُل. البَِعيرُ  بالَكْسِر : الّصِ

ْقاَلبُ  عن اْبِن األَْعَرابِّيِ :و َجاِل : ُهوَ  من الّصِ  وأَْنَشد : األَْحَمُر ، قال أَبُو َعْمرو : هوو األَْبيَُض. الّرِ

قحاَلبِ َباح َمَقذ  ح رَأحِسه   (5) الصِّ
ْقاَلبُ و ؤوِس. ومن الِجَمال : الشَِّديُد األَْكِل. : الّصِ ثَانِياً ، ألَنَّه ِصيغَةُ ُمبَالَغَة كما  ال يَْخفَى أَنَّ قَْولَه آنِفاً األَُكول يَْشَمُل َما قَالَه الشَِّديُد من الرُّ

 أََشْرنَا إِلَْيه.

قَاِلبَةُ  قال أَبُو َمْنُصور :و وم  تَتَاِخم بِاَلُدُهم بِاَلد الَخَزرِ  ُحْمُر األَْلَوان ُصْهُب الشُّعُور : ِجيلٌ  الصَّ  بيِن بُْلغََر وقُْسَطْنِطينِيَّةَ. (2)وبَْعَض بِاَلِد الرُّ

ُجل  .(6)تَْشبِيهاً بهم  ِصْقاَلب األَْحَمرِ  وقِيَل للرَّ

 : قَائِد بُْختَنَصَّر فَاتِح َهَمَذان. ِصْقاَلبٌ و

ْلبُ  [صلب] . الصُّ ّمِ لَّبُ و بالضَّ ِليبُ و َكُسكَّر. الصُّ ِل. وَرُجلٌ  ُصلَّبٌ  يقال : َرُجلٌ  الشَِّديُد. ُهوَ  أَِميرِ  ِمثْلُ  الصَّ ذُو  َصِليبٌ و ُصْلبٌ  ِمثُْل اْلقُلَِّب والُحوَّ

 َصاَلبَة.

 ُصْلب ، وهو ُصلَّبٌ و في ِدينِه ُصْلبٌ  ومن المجاز : هو



1225 

 

__________________ 
 .337/  1( راجض غريب ا ديث للهروي 1)
 الشارح هنا.( كذا ابألصر نقال عن اللسان ا ومل يرد يف اللسان ا وأثبته يف هامشه نقال عن 2)

 وبعده فيه :« الصعب»بد  « القرم»ونسب البيت يف معجم البكري الوس بن حجر ا وفيه 

 ألصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــح رمتـــــــــــــــــــــــا دقـــــــــــــــــــــــا  ا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
 مــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــيب مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــب 

  

ابلكسر كنية  قا  اجلوهري وأبو خمنف (وهو ما أثبتناه)قوله أيب  نف الصواب أيب خمنف »وهبامش املطبوعة املصرية : « أيب  نف»( ابألصر 3)
 .«لوط بن حي  رجر من نقلة السري

 وأشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« مقد »عن اللسان وابألصر « مقذ ( »4)
 ( يف معجم البلدان. يتامخون بالد اخلزر يف أعاد جبا  الروم.5)

 وقا  غريه : الصقالبة بالد با بلغار وقسطنطينية.

 التشبيه أبلوان الصقالبة.( يف معجم البلدان : عل  6)
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َعاِجم
َ
ِليبو  امل َغاِلبَ »الُعوِد. ويف َحِديِث الحَعب اس  (1) صـــــَ

ُ
لحبَ  إن امل لحبُ  َأي قـُو ة ِ . وتـَُقوُ  : «ِ  َمغحُلوبٌ  صـــــُ   ال  صـــــُ

 يـَُغاَلب.
اغانيُّ عِن  َسمع مثل َصِلبَ و وِميُّ واْبُن فَاِرس، َعلَْيه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ واْبُن ِسيَده والفَيّ  َكَكُرم ءُ الشي َصلُبَ  وقد َحَكاها اْبُن القَطَّاع والصَّ

 وهو ِضدُّ اللِّين. َصاَلبةٍ  اْبِن األْعَرابِيّ 

اِعي : تََصلَّبَ  ومن الَمَجاِز : قد اِعي : العََصا ، إنََّما يََرْونَ  َصِليبُ و العََصا ُصْلبُ  فاَُلٌن ، أَي تََشدََّد. وقَْولُهم في الرَّ  أَنَّه يَْعنُُف باإِلبِل. قَاَل الرَّ

يـــــــبُ  لـــــــِ ُه  صــــــــــــــــــــَ َر  لـــــــَ ُروِ  تــــــــَ ا اَبِدي الـــــــعـــــــُ  الـــــــَعصـــــــــــــــــــــَ

  
ا  عــــــــَ بـــــــــَ اُس ِإصـــــــــــــــــــــح َدَب الــــــــنــــــــ  ا َأجــــــــح ا إَذا مــــــــَ هــــــــَ يـــــــــح لــــــــَ  عــــــــَ

  
 كذا في المحكم ، وقَْوله :

ٌب  نحضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ا َدام تـ يـــــــــِك مـــــــــَ ُد ال آتـــــــــِ هـــــــــَ  فـــــــــَبشـــــــــــــــــــــــح

  
ِك َأو   بُ أبَرحضـــــــــــــــــــــِ لـــــــح كِ  صـــــــــــــــُ الـــــــِ ا ِمنح رِجـــــــَ  الَعصـــــــــــــــــــــَ

  
ً و ً  : َجعَلَه َصلََّب تَْصِليبا  .(2) [يصف ناقته]قال األَْعَشى  أَنَا. َصلَّْبتُهو وقَّواه وَشدَّه ُصْلبا

اِن  جــــــــَ رَاِة اهلــــــــِ نح ســــــــــــــــــــــَ امــــــــِ هــــــــَ ــــــــَ بـ ــــــــ  ل ــــــــعــــــــُ    صــــــــــــــــــــــَ  ال

  
اِ  و   يـــــــــــــــَ وُ  ا ـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ  وطـــــــــــــــُ ُي ا ـــــــــــــــِ (3)َرعـــــــــــــــح

 

  
 اِر ِمثُْل القَّتِ والنََّوى.أَي َشدََّها. والعُضُّ : َعلَُف األَْمصَ 

بََذة. والِحيَال : َمْصَدر َحالَت النَّاقَ   ة إَِذا لَْم تَْحِمل.ويُريد بالِحَمى ِحَمى َضِريَّة ؛ وُهَو َمْرعى إِبِِل الُملُوِك ، وُدونَه ِحَمى الرَّ

ْلبُ و مِّ  الصُّ ُم إِتْبَاعاً َوُهَو  بالضَّ تَْين لغَةٌ ، َغْيُر ثَابِِت. قَالَه َشْيُخنَا ،َزاَد في الِمْصبَاح وتَُضمُّ الالَّ َواُب ، وقَْوُل بَْعضهم إِنَّه بَِضمَّ  الصلبو الصَّ

ْلبُ  وِمثْلُه في الُمحَكم والِكفَايَِة. وقَال الفَيُّوِميُّ : بالتَّْحِريك : َعْظٌم من لَُدِن اْلَكاهِل إِلى العَْجبِ  ٍء من الظَّْهِر فِيه من الظَّْهر وُكّلِ َشيْ  (4) الصُّ

ْلبُ  فَقَاٌر فََذِلك لَبو ، الصُّ اج يَِصُف امرأَةً : الصَّ  بالتَّْحِريِك لُغَةٌ فِيِه َحَكاه اللِّْحيَانّي ، وأَْنَشَد للعَجَّ

د ِم  خـــــــــــــــَ
ُ

ُة املـــــــــــــــ مـــــــــــــــَ خـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اِم ف ظـــــــــــــــَ ـــــــــــــــعـــــــــــــــِ  َراي  ال

  
بٍ يف   لــــــــــــَ ؤحَدمِ  صــــــــــــــــــــــــــَ ُ

ان املــــــــــــ نــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــِ ِر ال ثــــــــــــح  مــــــــــــِ

  

 (5)ِإىل َسَواِء َقَطٍن َمؤَك ِم 

ْلب في»وفي َحِديِث َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر :  يَةُ  الصُّ  .(6)« الّدِ

ى الِجَماعُ  ً  ويَُسمَّ اِلب ألَنَّ الَمنِيَّ يَْخُرج ِمْنهُ  ُصْلبا  .(7) كالصَّ

 .وسلمعليههللاصلىُح النَّبِيَّ يَْمدَ  هعنهللارضيقال العَبَّاُس ْبُن َعْبِد الُمطَِّلب 

ُر مــــــــــــــن  قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح بٍ تـــــــــــــــُ الــــــــــــــِ م  صــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإىل َرحــــــــــــــِ

  
بــــــــــــــــــَ ُ   َدا طــــــــــــــــــَ املٌَ بــــــــــــــــــَ  ِإَذا َمضــــــــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــَ

  
ْلبَ  (8) بالّصاِلب قيل : أََرادَ  ْعر ، وهو قَِليُل االْستِْعَمال ، قَالَه ابُن األَثِيِر. قال َشْيَخنَا : قُْلُت َزَعم َغْيُر َواِحِد أَنَّه لم يُْسَمع في َغْيِر هَ  الصُّ َذا الّشِ

 اْنتَهى. قلت : بَْل قَْد َوَرَد في ِشْعٍر َغْيِره :

َ ا ََياِزمِي ِإىل   الص اِلبِ َباح
 العََرِب.اْنُظْرهُ في ِلَساِن 

 أَْنَشَد اللَّْيث : .أَْصلُبٌ  ج
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ا  بـــــــــَ ـــــــــَ يـ خـــــــــًا َأشـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح وحَم شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ يِن الـــــــــيـ َريـــــــــح ـــــــــَ ا تـ  أَمـــــــــَ

  
كــــــــــــ     ُت أََتشــــــــــــــــــــــــــَ اإَذا هَنَضــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ ب ــــــــــــُ ل  اأَلصــــــــــــــــــــــــــح

  
ً  َجَمَع ألَنَّه َجعََل ُكلَّ ُجْزٍء من  قال ُحَمْيٌد : .أَْصاَلبٌ و ُصْلبِه ُصْلبا

ِه و  َدابــــــــــــِ َف اجلــــــــــــالــــــــــــَب مــــــــــــن أَنــــــــــــح َتســــــــــــــــــــــــــَ   (9)انـــــــــــــح
  

لـــــــــــَ    َ  عـــــــــــَ يـــــــــــح َ
نـــــــــــا املـــــــــــ اطـــــــــــُ بـــــــــــَ اَلبـــــــــــهِإغـــــــــــح  َأصـــــــــــــــــــــــــح

  
ً  كأَنَّه َجعَل ُكلَّ ُجْزٍء من  .ُصْلبِه ُصْلبا

__________________ 
 ( عن األساس ا وابألصر : صلب العود.1)
 ( زايدة عن الصحاح.2)
 الناقة اهلجان هي األدماء ا وهي البيضاء اخلالصة اللون. ء قا  أبو زيد :( سراة املا  : خياره ا واهلجان : اخليار من كر شي3)
 والقو  املثبت ابألصر ورد يف اللسان.« الص لحب : كر  هر له فقار»( قو  الفيومي كما يف املصباح : 4)
 .«موكم»( مؤكم عن اللسان ا وابألصر 5)
 ء ذهب به اجلماع فلم يقدر عليه.فحدب الرحر ففيه الدية واآخر إن أصيب صلبه بشي( قا  القتييب فيه قوالن : أحد ا إن كسر الصلب 6)
 ( ضبرت اللسان بفتح الالم.7)
 ( ضبرت اللسان بفتح الالم.8)
 قوله وانتشف اخل كذا خبطه والذي يف اللسان يف مادة ن س ف :« وهبامش املطبوعة املصرية« وانتشف ا الب من أندائه»( ابألصر 9)
 «  وانــــــــــــــــــتســـــــــــــــــــــــــــــــف ا ــــــــــــــــــالــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــدابــــــــــــــــــه»

  
 اغـــــــــــــــبـــــــــــــــاطـــــــــــــــنـــــــــــــــا املـــــــــــــــيـــــــــــــــ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  أصــــــــــــــــــــــــــــالبـــــــــــــــه 

  

 «.ي ب ط»ء كبنه يسلبه واستشهد به أيضا يف )وهو ما أثبتناه( والنسف انتساف الريح الشي
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، بالَكْسر. قال : َوَما  ِصْلبة في المحكم. َوَزادَ ، ُكلُّ َذِلك نَصُّ اْبِن ِسيَده  ِصلَبَتِهم كِعنَبَة. حَكى اللِّْحيَانيُّ عن العََرب : َهؤاَلء أَْبنَاءُ  ِصلَبَةو

 كِعنَبةَ. ِصلَبَة إَِخاله بثَبٍَت إاِلَّ أَْن يَُكون ُمَخفَّفاً من

لَبُ و الُصْلبُ و رُ  من األَْرض : الصَّ على ِوَزان  : َغِليٌظ َحِجٌر ، وفي نْسَخة الَمْحَجرُ  َصلَبو ُصْلب الُمْنقَاِد. وَمَكان الَمَكان الغَِليُظ الُمَحجَّ

 كِعنَبٍَة. ِصلَبَةٌ  ج َمْفعَل.

لَبُ و َكة أَْيضاً ؛ ما الصَّ لَبُ  من األَْرِض. وعن َشِمٍر : َصلُب ُمَحرَّ  الِغليِظ الُمْنقَاِد. (1): نْحٌو من الَحِزيِز  الصَّ

لَبُ  وقال غيره : َوابِي وَجمعُه الصَّ  . قال ُرَؤبَةُ :أَْصاَلبٌ  من األَْرِض : أَْسنَاُد اآلَكام والرَّ

رَاُ ه  ـــــــــــــــــح ٍة أَقـ ـــــــــــــــــَ ارِي َر  عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ غحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ  قـ ـــــــــــــــــَ  نـ

  
و ِإىل   بــــــــــــــــــُ هحتــــــــــــــــــَح اَلبــــــــــــــــــِ اُ ه َأصـــــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــــــح

  
لَبُ  ِهَي من األَْرِض  األَْصاَلبُ  قال األَْصَمِعيُّ :  الشَِّديُد الُمْنقَاُد ، واألَْمعَاُء : َمَسايُِل ِصغَار. الصَّ

 من األَْرِض واْرتَفَع ، وأَْمعَاُؤه : َما اَلَن واْنَخفََض. َصلُبَ  : َما األَْصاَلبُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :

 َصلُبَتْ و ُمْنذُ أَْعَواٍم ، أَْصاَلبٌ  : إِنَّها (3)الَّتي لَْم تُْزَرع َزَمناً  (2)ِمَن األَْرِض. ويُقَاُل لألَْرِض  َصاَلبَة وفي األََساس ، في الَمَجاِز : وَمَشى في

 ُمْنذُ أَْعَواٍم.

ْلبُ و ةُ. الصُّ ّمِ : الَحَسُب والقُوَّ  قال َعِديُّ ْبُن َزْيد : بالضَّ

م  كــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــَ َر َأن  َ  قــــــــــــــــــد َفضــــــــــــــــــــــــــــــــ   ِإجــــــــــــــــــح

  
كــــــــــــــَ    ا َأحــــــــــــــح وحَ  مــــــــــــــَ بٍ فـــــــــــــــَ لــــــــــــــح  وِإزَارح  بصــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ِر   بِِهَما َجِميعاً ، واإِلَزاُر : العَفَاُف. ويُْرَوى :فّسِ

َكَب   ِ زَارح  ُصلحباً فـَوحَ  َمنح َأحح
ً  أَي َشدَّ   ، يَْعنِي الظَّْهر بإَِزاٍر ، يَْعنِي الَِّذي يُْؤتَِزُر بِِه َكَذا في المحَكم ، وقد َسبَق في َحَكأَ. ُصْلبا

ْلبُ  وعن أَبِي َعْمرو : ْلبُ و إِلَزاُر : العَفَاُف.: الَحَسُب ، وا الصُّ ان : الصُّ مَّ فَة.  ع بالصَّ َكَشدَّاٍد ، أَرُضه ِحَجاَرةٌ ، من ذلك ، َغلَبَت َعلَْيه الّصِ

ْلب وبين َظْهَرانَيِ  وقِفَافِه ِريَاٌض وقِيعَاُن َعْذبَةُ الَمنَابِت  الصُّ
ْلبَانُ  َكثِيَرةُ العُْشِب ، وُربََّما قَالُوا : (4)  .الصُّ

 ي اْبِن األَْعَرابِّي :أَ  قولهو

َنا ِبهِ  ِ  ُسقح  (4) الص م اانو  الص لحَباح
ا تَثْنيَةٌ  ْلبَ  أَي أَنَّ الُمَراَد بِه إِمَّ ُروَرةِ َكَراَمتَْيِن في َراَمةٍ  ، وإِنََّما ثَنَّى الصُّ ه وإِما ُهَما َمْوِضعَاِن تَْغِلُب عليهما َهذِ  أَي إِنََّما ِهَي َراَمةٌ َواَحِدةٌ  للضَّ

فَة يان بَِها. وَهَذا بِعَْينِه ِعبَاَرةُ الُمْحَكم ، ونَقَلَه ابُن َمْنُظوٍر في ِلَسان العََرب. الّصِ ْلبُ و فيَُسمَّ ة : الصُّ مَّ  أَْيضاً : اْسُم أَْرض. قال ذو الرُّ

ا  هــــــــــَ ــــــــــُ تـ زِيــــــــــقــــــــــَ ت حــــــــــَ ا ارحَفضــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــَ لــــــــــ  ه كــــــــــُ  كــــــــــبَنــــــــــ 

  
بِ   لـــــــح ُب  ابلصــــــــــــــــــــ  لـــــــِ ا كــــــَ اهلـــــــَ ِه َأكــــــفـــــــَ (5)مــــــن هَنحســـــــــــــــــــــِ

 

  
ً  كَضَربَه أَي اْلقَاتلَ  َصلَبَه في الِمْصبَاح :و ً  َجعَلَه : َصْلبا  .َمْصلُوبا

ْلبُ و وفي ِلَسان العََرب :  َهِذه الِقتْلَة الَمْعُروفَةُ. الصَّ

ِليبِ  وأَْصلُه من ً  َصلَّبَهُ كَ  َصلَبَه ، َوُهَو الَوَدُك ، وَسيَأْتِي قَِريباً. وقد الصَّ َد للَكثَْرة. وفي التَّْنِزيِل :  تَْصِليبا َوما قَ تَ ُلوُه َوما َصَلُبوُه َولِكْن )ُشّدِ
 .(7) (َوَْلَُصلِّبَ نَُّكْم يف ُجُذوِع النَّْخلِ )َوفِيه :  (6) (ُشبَِّه هَلُمْ 

اهُ َعلَْيه َصلَبَتْ  قدو ى َمْصلُوبٌ  فهو َداَمْت واْشتَدَّت أَي تَْصِلبُ  من بَاب َضَرب ُحمَّ ً  َعلَْيه ، وإَِذا َكانَِت الُحمَّ  َصلَبَ و َعلَْيه. َصلَبَتْ  قِيَل : َصاِلبا

 فأََسالَه أَي الَوَدَك منه. اللَْحَم : َشَواه
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ً  الِعَظامَ  َصلَبَ و  ْيُت األََسِديُّ :قال الُكمَ  .كاْصَطلَبَها ِليُْؤتََدَم به واْستَْخَرَج َوَدَكها : جمعَها َوَطبَخَها يَْصلُبها َصْلبا

ه و  ــــــــــــــَ زِل ــــــــــــــح ن اِء مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت رحُ  الشــــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــَ ر  بـ ــــــــــــــَ ت  احــــــــــــــح

  
اِ  و   يــــــــــَ ــــــــــعــــــــــِ ُخ ال يــــــــــح بُ اَبَت شــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــِ طــــــــــَ (8)َيصــــــــــــــــــــــــح

 

  
__________________ 

 .«اخلرير»( عن معجم البلدان ا وابألصر 1)
 ( األساس : لألراضي.2)
 ( األساس : زماانً.3)
 ( يف معجم البلدان : املناقب.4)
 وما أثبت عن اللسان.« هنسه»ونفسه بد  « حزيقتها»بد  « حريقتها»( ابألصر 5)
 .157( سورة النساء اآية 6)
 .71( سورة طه اآية 7)
( احتّر مبعىن حّر. والرب  الصــدر واســتعاره للشــتاء أي حّر صــدر الشــتاء ومعظمه يف منزله يصــف شــدة الزمان وجدبه ألن غالب اجلدب إلا 8)

 الشتاء.يكون يف زمن 
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 . وهو الَوَدُك ليَأْتَِدَم بِِه.َصِليبَها الرجُل إَِذا َجَمَع الِعَظاَم واْستَْخَرجَ  اْصَطلَب وفي الِمْصبَاحِ :

م يَْصلُبُهو بالَكْسر يَْصِلبه أَْحَرقَه الَحرُّ أَي َصلَبَه عن َشِمر ، يقال :و ً  بالضَّ  َرٌق. قال أَبُو ذُؤْيب :ُمحْ  : َمْصلُوبٌ  الشمُس ، فهو َصلَبَتْهو .َصْلبا

اُه  ٌد يف َحصـــــــــــــــــــــَ قـــــــِ تَـوح مُ   (1)ُمســــــــــــــح هُ الشــــــــــــــّ لبـــــــُ  تصــــــــــــــح

  
وخُ   رحضــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــِد مــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ــــــــــــب ٌم ابل جــــــــــــَ ه عــــــــــــَ ــــــــــــ   كــــــــــــبَن

  
َواب َجعََل َعلَْيها إِذا َصلَّبَهاو الدَّْلوَ  َصلَبو َضاِن َعلَى َصِليبَْين وفي نُْسَخة لََها واألُولَى الصَّ ْلِو كالعَْرقَُوتَْيِن ، كذا  وهما الَخَشبَتَاِن اللَّتَاِن تُعَرَّ الدَّ

 في ِلَساِن اْلعََرب.

ِليبُ و َحاحِ َوَدُك الِعَظام. قال أَبُو ِخَراٍش الُهَذِلّي يذُكُر ُعقَاباً َشبَّه فََرَسهُ بها. : الَوَدكُ  الصَّ  ، وفي الصَّ

يــــــــــــــــــٍ   ٍ  يف رأحِس نــــــــــــــــــِ َة اَنهــــــــــــــــــِ رميــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــَ

  
تح   عــــــــــَ ا مجــــــــــََ اِم مــــــــــَ ظــــــــــَ عــــــــــِ َر  لــــــــــِ اتـــــــــــَ يــــــــــبــــــــــَ لــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي َوَدكاً.

اَلِء والسُّفُن فأَبَى َعلَْيهم َصِليبِ  أَنَّه اْستُْفتَِي في اْستِْعَمالِ » (2) [َعليّ ]وفي َحِديِث   .«الَمْوتَى في الّدِ

يَ   ِلَما يَِسيُل ِمْن َوَدِكه. الَمْصلُوبُ  وبه ُسّمِ

ْلبُ و لَبِ  ْعُروفَةُ ُمْشتَقٌّ ِمْن َذِلك ألَنَّ َوَدَكه وَصديَده يَِسيُل.َهِذه الِقتْلَة المَ  الصَّ َكة كالصَّ أَنَّه  كُكتب. وِمْنهُ الَحِديثُ  ُصلُبٌ  ج الَمْصلُوبو ُمَحرَّ

ا قَِدم َمكَّة وسلمعليههللاصلى ً  لَمَّ ْلب أتَاهُ أَْصَحابُ  ِزيَدْت َشَرفا إِذا لُِحَب َعْنَها لُْحَمانُها  امَ أَي الذين يَْجَمعُوَن الِعظَ  قيَل : الصُّ
فيَْطبُُخونََها  (3)

 ويَْستَْخِرجون َوَدكها ويأْتَِدُموَن بِه. بِاْلَماِء ،

ِليبُ و ِم. قال النَّابِغَةُ : العَلَمُ  : الصَّ  بفَتْح العَْين والالَّ

ٍة  لـــــــــــــَ َؤبــــــــــــــّ اٍم مـــــــــــــُ عـــــــــــــَ يـــــــــــــض أَنــــــــــــــح ت أَقـــــــــــــاطـــــــــــــِ لـــــــــــــ    ـــــــــــــَ

  
َد    يــــــــبٍ لــــــــَ لــــــــِ وبِ  صــــــــــــــــــــــَ نحصــــــــــــــــــــــُ  عــــــــلــــــــ  الــــــــز وحرَاِء مــــــــَ

  
َصافَة ، ُرَصافَةُ هِ  ْوَراُء هي الرُّ ْوَراُء : الَمفَاَزةُ الَمائِلَةُ عن القَْصِد والسَّْمِت. وقال األَْصَمعّي : الزَّ َشام ، وكانت للنُعمان َوَكان واِليَها. والزَّ

ى النَّابغةُ العَلَم ً  وقِيَل : َسمَّ  .(4)، ألَنَّه َكاَن نَْصَرانِيَّا  َصِليب ألَنَّه َكان َعلَْيه َصِليبا

ِليبُ و ث في َهاِمِش  النَّْسِر الطَّاِئِر. وقَْوُل الَجْوَهِرّي َخْلَف الَواقِع َسْهو *األَْنُجُم األَْربَعَةُ َخْلفَ  : الصَّ َكَذا وجد بَخّطِ الشَّْيخ اْبِن الصَّاَلح الُمَحّدِ

 قَاَل : وَهَذا مما َوِهَم فِيِه الَجْوَهِرّي ؛ كذا في ِلَسان اْلعََرِب. بَْعِض النَُّسخِ.

ِليبُ و ِليبُ  . وقَال اللَّْيُث :ُصْلبَانٌ  َجْمعُه الَِّذي للنََّصاَرى : الصَّ َِّخذُه النََّصاَرى قِْبلَةً ، جمعه الصَّ  . قال جرير :ُصلُبٌ  : ما يَت

وحٍء  طــــــــــــــَر أُم  ســــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــح َد اأُلخــــــــــــــَ  لــــــــــــــقــــــــــــــد َولــــــــــــــَ

  
هـــــــــا   تـــــــــِ بٌ عـــــــــلـــــــــ  اَبب اســـــــــــــــــــــــح لـــــــــُ امُ  صـــــــــــــــــــــــُ  وشـــــــــــــــــــــــَ

  
ْهبَاُن ْقدَ و ً  بِيعَتِِهم : اتََّخذُوا في َصلَّبُوا الرُّ  .َصِليبا

ليبِ  نَْقشٌ  (5)أَْي فِيه  ُمْصلَّبٌ  وفي الِمْصبَاح : ثَْوبٌ   .كالصَّ

 ِمْنه. وفي الحديِث : التَّْصِليب أَي قََطع َمْوِضعَ  «في ثَْوٍب قََضبه التَّْصِليبَ  رأَى ِإَذا َكانَ  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ »وفي َحِديِث َعائَِشةَ 

اَلةِ في الثَّْوبِ »  .«الُمْصلَّب نََهى َعِن الصَّ

ْلبَان ُهو الَِّذي فِيِه نْقٌش أَْمثَالُ وَ  ً تَصلِ  فنَاَوْلتَُها ِعَطافاً فَرأَْت ِفيهِ ». وفي َحِديِث َعائَِشةَ أَْيضاً : الصُّ يه َعنِّي يبا وفي َحِديِث أُّمِ  «، فقالت : نَّحِ

ً » وفي َحِديِث َجِريُر : «الُمَصلَّبَة أَنََّها َكانَْت تَْكَرهُ الثِّيَابَ »َسلََمة   .«ُمَصلَّبا رأَْيُت َعلَى الَحَسِن ثَْوبا

 وُكلُّ ذِلك في التَّْهِذيِب.



1231 

 

ِليبُ و ِليبُ  ْن ِسَماِت اإِلبِل. قَال أَبُو َعِلّيٍ في التَّْذِكَرةَ :وفي الُمحَكم َضْرٌب مِ  ِسَمةٌ لإِلبِل. : الصَّ قد يَُكوُن َكبِيراً وَصِغيراً َويَُكوُن في  الصَّ

ِليبُ  الَخدَّْين والعُنُِق والفَِخَذين. وقِيَل : ْدغِ ، وقِيَل في العُنُِق ، َخطَّان أََحُدُهما َعلَى اآلخر. الصَّ  : ِميَسُم في الصُّ

ِليبُ  : ِسَمتُه َمْصلُوبٌ و ُمَصلَّبٌ  وبَِعيرٌ   كذلك. أَْنَشَد ثَْعلٌَب : َمْصلُوبَةٌ  . ونَاقَةٌ الصَّ

ٌة  بــــــــَ لــــــــح يبحٍ وعــــــــُ ُر  ــــــــَ يــــــــاًل رِجــــــــح قــــــــِ ي عــــــــَ فــــــــِ كــــــــح يــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

  
ِه   تح بــــــــــــــِ طــــــــــــــ  ةٌ متــــــــــــــََ وبــــــــــــــَ لــــــــــــــُ ارِدِ  َمصــــــــــــــــــــــــــــح  مل حتــــــــــــــَُ

  
 .ُمَصلَّبَةٌ  وإِبِل

__________________ 
 .«حصاة» عن اللسان وابألصر« حصاه( »1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 .«إذا أخذت عنها  ومها»( يف النهاية : 3)
 (.يريد : النعمان ا والضمري يف عليها يعود إىل الزوراء)( يف معجم البلدان عن ابن السكيت : وكان عليها صليب ألنه كان نصرانياً 4)
 عن القاموس : الجي َخلحَف. (*)( 6)
 ( املصباح : عليه.5)
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 : في َوْجِهِه ِسَمتُه. ُمَصلَّبٌ  األََساِس : وَحبَِشيٌّ وفي 

ىو َحاح والُمحَكم والمشرق : َصاِلبٌ  ُحّمى ، وأََخَذتْه بَصاِلبٍ  يقال : أََخَذتْه الُحمَّ ُل أَْفَصح ، وال يََكاُدوَن يُِضيفُون. وفي الصَّ اِلبُ  واألَوَّ  الصَّ

اُء : ةُ ِخاَلُف النَّافِِض ، وَزاَد في األَِخيَرْين : تَُذكَُّر وتَُؤنَُّث. وحكى الفَرَّ ى : الَحارَّ ى من الُحمَّ ى َصاِلبُ  ُحمَّ ،  َصاِلبٍ  ، بِغَْيِر إَِضافَة ، وُحمَّ

 باإِلَضافَة.

ى. نَقَلَه َشْيُخنا في ِلَسان اْلعََرب. قال ابُن بُُزْرج : ا َصاِلبٌ و اِلبَ  لعََرُب تَْجعَلُ : ُحمَّ َداعِ ، أَْنَشَد : الصَّ  من الصُّ

 َصاِلبِ يَروُعَك مُح   من ُماَلٍ  و 
اِلبُ  وقال غيره :  * وقَُشْعِريَرة. أَنشد ثعلب :فِيها ِرْعَدةٌ  : الَّتِي َمعَها َحرٌّ َشِديٌد ، ولَْيَس َمعََها بَرد. وقِيَل : ِهَي الَّتي الصَّ

حـــــــــح  َذاهـــــــــا الـــــــــبـــــــــَ ارًا غـــــــــَ قـــــــــَ ٍة عـــــــــُ انـــــــــَ ِر عـــــــــَ  ُر مـــــــــن مخـــــــــَح

  
ه َذاُت   وحَرٌة يف رَأحســــــــــــــــــــــــِ ا ســــــــــــــــــــــــَ بِ هلـــــــــــََ الـــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــَ

  
لَْيبو  كذا في المحكم وأَْنَشَد ِلَساَلَمة ْبِن َجْنَدل : َكُزبَْير : ع الصُّ

  ِ مـــــــــ  ـــــــــَ ن ُ
اب املـــــــــ ـــــــــَ ت ـــــــــكـــــــــِ ُر ال ـــــــــح ث ٌر مـــــــــِ ـــــــــَ ل نح طـــــــــَ مـــــــــَ ـــــــــِ  ل

  
ا   ُده بـــــــــَ هـــــــــح ا عـــــــــَ فـــــــــَ بِ عـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ رِ ِ  الصـــــــــــــــــــــــ  طـــــــــح  ومـــــــــُ

  
 ، وهكذا قاله البكرّي. (1)عند َكاِظَمة به وْقعَةٌ ِلْلعََرب  َجبَل الَمَراِصِد والتَّْكِملَة أَنَّهُ الذي في و

يَاح ، كذا في العُبَاب ، ونقل عنه الدَِّميِرّي في َحيَاةِ اْلَحيََواِن. قلت  َكُصَرٍد : َطائِرٌ  ُصلَبٌ و ْقر وال يَِصيُد ، وهو َشِديُد الّصِ و : وهيُْشبِهُ الصَّ

 قَْوُل أَبي َعْمرو.

ْولَبُ  عن الليث :و ْوِليبُ و كَجْوَهر الصَّ ْيِليبُ  بزيادة الياء وفي بعض األُمهات الصَّ  على األَْرض يُْنثَر الذي البَْذرُ  بالياء محل الواو وهو الصَّ

ِليبِ  وذُو قال األَزهرّي : وما أَراه عربيًّا. ثم يُْكَرُب َعلَْيه.  األَْخَطل التَّْغِلبّي الشَّاِعر. لقب الصَّ

ْلبُوبو  وقيل : القََصبَة الَّتِي في َرأِْس الِمْزَماِر. اْلِمْزَمارُ  كعُْصفُور : الصُّ

وٌط عندنا ، ومثله في الُمْحكم بخط ابن سيده ، ويُوَجُد في بَْعِض النَسخ هي بَكْسِر الَخاء الُمْعَجَمِة ، كذا هو َمْضبُ  : ِخْمَرةٌ للَمرأَة التَّْصِليبُ و

ها وهو َخَطأٌ ، ألَنَّ المقصود منها َهْيئَةٌ َمْعُروفَة. ويكره للرجل أَن يَُصلَِّي في الِعَماَمة َحتَّى يجعَلَه َكْوراً بَْعَضهُ فوق بَْعٍض.  تَْصِليبِ  بَِضّمِ

 المرأَةُ ِخَماَرَها ، وهي ِلْبَسةٌ َمْعُروفَةٌ ِعْند النَِّساِء. َصلَّبَتِ  د. وقُمَصلَّب يُقَال ِخَمارٌ 

لُوبُ و : ة بالموصل ، َصلُوبا َوَدْيرُ  ُمقَابِل بَاِب الِفْرَدْوس. بِِدَمْشق َصِليبَا َدْيرُ و  ع. َكَصبُور : الصَّ

نا فَقاَل : أَوَرده الُمَصنُِّف َغْيَر َمْضبُوط ، ونَقَله َعِن اْلَمَراِصِد بَضّمٍ فُسُكون َغْير ، هكذا في النَُّسخ. وقد َسقََط من نُْسَخِة َشْيخِ  كتَْمنَع تَْصلَبُ و

اَغانّي  ، كذا في  (5)قيل : ِلبَنِي فََزاَرة ، كذا في الَمراِصد ، وقيل : ِلبَنِي ُجَشم  َماَءةٌ بنَْجد : (4)َمْضبُط ، وَصَوابُه كتَْنُصر كما قَيَّده الصَّ

 ق.المشر

ً  النَّاقَةُ  أَْصلَبَت عن أَبي عمرو :و إَِذا َرَضعََها ، وُربَّما َصَرَمها  قَاَمْت وَمدَّت ُعنُقََها نَحو السََّماِء ِلتَِدرَّ ِلَولَِدَها َجْهَدَها ، إِذا إِْصاَلبا
َذِلَك أَي  (6)

 قََطَع لَبَنََها.

لَّبُ و لَّبَةُ و َكُسكَّر الصُّ لَّبِيَّةو بزيادة الهاء الصُّ لَّبِيُّ و الصُّ ِم ويَاِء النِّْسبَِة في األَِخيَرْين : الصُّ . كلُّ َذِلَك بتَْشِديِد الالَّ اُخ : ِحَجاَرةُ الِمَسّنِ  قال الشَّمَّ

ِه و  يــــــــــنــــــــــِ نــــــــــِ ِه وجــــــــــَ مــــــــــِ طــــــــــح َرَة خــــــــــَ فــــــــــح َبن  شــــــــــــــــــــــــَ   (7)كــــــــــَ
  

ر َف   ا َتشــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــ  ــــــــــــَ بٌ ل لــــــــــــ  و ُ  صــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــُ فــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
لَّبُ و  .َصاَلبَةً  ِديُد من الِحَجاَرةِ أََشدَُّها: الشَّ  الصُّ

لَّبِيُّ و . وُرْمحٌ  ما ُجِلي وُشِحَذ بَِها بَضّمٍ فتَْشِديد َوياِء النِّْسبَة : الصُّ لَّبِّيِ  : َمْشُحوذٌ  ُمَصلَّب أَي ِحَجارة الِمَسّنِ  .بالصُّ

 أَيضاً أَي َمْسنُوٌن. ُصلَّبٌ و ُصلَّبِيّ  وتَقُوُل : ِسنَانٌ 
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َطبُ  َصلَّبَ  تَقُوُل :و ْبُس ِليَِلين  ، بالَكْسرِ  ُمَصلِّب فهو إَِذا بَلََغ اليَبِيسَ  (8) الرُّ  فهو ُمَصقِّر. وقَال أَبو (9)فإِذا ُصبَّ َعلَْيه الّدِ

__________________ 
 عن القاموس : الّرِعحَدُة. (*)( 10)
 ( با بكر بن وائر وبين عمرو بن متيم. قا  املخبر السعدي :1)

 غـــــــــــــــــرد تـــــــــــــــــربـــــــــــــــــض يف ربـــــــــــــــــيـــــــــــــــــض ذي الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد  

  
يـــــــــــــــب فـــــــــــــــروضـــــــــــــــــــــــــــــة األحـــــــــــــــفـــــــــــــــار  لـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 ( ويف معجم البلدان ابلضم مث السكون وفتح الالم وابء موحدة.4)
 ( لبين إنسان من جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن كما يف معجم البلدان.5)
 ابلفاء حتريف.« صرفها»( يف املطبوعة الكويتية : 6)
 اب اء املهملة.« وحنا»ابألصر ( عن اللسان ا و 7)
 ويف اللسان فكاألصر. .«صّلب الّرطب يَِب  فهو مصلِّب ا ابلكسر»( القاموس : 8)
 .«ليلتا»( عن اللسان ا وابألصر 9)
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ِليب عمرو : ِإَذا بلغ الر َطُب الَيِبي  فذلك  .(1)الحَيِبيَ   الت مَرُة : بـََلَغتِ  َصل َبتِ  . ويف لسان العرب :َصل ب ا وقد الت صح
بَةٌ  وقال أَبُو َحنِيفة : قَاَل َشْيٌخ من العََرِب : أَْطيَُب ُمْضغٍَة أََكلَها النَّاس َصْيَحانِيَّة  . بالهاء ، وَهَكَذا في المحكم.ُمَصلِّ

بَةٌ  تَْمُر َذِخيَرةَ »وفي حديث أَبِي ُعبَْيَدةَ :   .ُصْلبٌ  ، وتَْمُر الَمِدينَةِ  ُصْلبَةٌ  أَي «مَصلِّ

َوائِِد الَّتِي لم نُِشْر إِلَْيَها في أَثْنَاِء الَماّدة :  ، وَجْريٌ  َصِليبٌ  في ِلَسان اْلعََرب : قَْولُهم : َصْوتٌ  * ومما يُْستَْدَرُك َعلَى الُمَؤلِّف من الفََوائِد الزَّ

 حَّ به. أَْنَشَد ابن األَْعَرابِّي :: شَ  َصاَلبَةً  على المال َصلُبو على الَمثَل. َصِليبٌ 

زِدحَ   بٍّ يـــــــــــَ َت َذا لـــــــــــُ نـــــــــــح ةً فـــــــــــِإنح كـــــــــــُ اَلبـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
رِّبُ   ثـــــــــــَ اِء مــــــــــُ طــــــــــَ ُزوُر الــــــــــعــــــــــَ نـــــــــــح اِ  مــــــــــَ َ

لــــــــــَ  املــــــــــ  عــــــــــَ

  
ْلبُ  كذا في المحكم. وقَاَل اللَّْيُث : ِهيِل : الشَِّديُد. الصُّ  من الَجْريِ ، وِمَن الصَّ

د ْبِن سعي الَمْصلُوبو ٌث َمْشُهوٌر ، َولهُ ِعدَّةُ أَْلقَاب يَُدلُِّس بها ، ذكره ذُو النََّسبَْين في العلم المشهور. وفي َمْقتَل: لَقَُب ُمَحمَّ ُعَمَر  د األَْزِدّي ُمَحّدِ

ْربَةبَْيَن َعْينَْيِه أَي َضَربَه حتى صَ  فَصلَّبَ  األَْعَجِميّ  (3)فَضَرب ُجفَْينَةَ  (2)َخَرَج اْبنُه َعبيد هللا » عنههللارضي ِليبِ  اَرِت الضَّ  .كالصَّ

ْلبُ  ، فوَضْعُت يَِدي على َخاِصرتي فلما َصلَّى قَاَل : هذا عنههللارضيَصلَّْيُت إِلَى َجْنِب ُعَمَر »وفي بَْعِض الَحِديث :  اَلةِ كان  الصَّ في الصَّ

 .«يَْنَهى َعْنه وسلمعليههللاصلىالنبِيُّ 

ْلبَ  أَي أَنه يُْشبِه ْلبِ  ُمدَّ يَُده وباُعه على الِجْذعِ. وَهْيئَةُ  ُصِلب الرجَل ِإَذا، ألَن  الصَّ اَلة أَن يََضَع يََدْيه على َخاِصَرتَْيه ويَُجافَِي  الصَّ في الصَّ

 بَْيَن َعُضَدْيه فِي الِقيَاِم.

 أَي َشِديٌد يَابِس ، كذا في ِلَسان العََرب.« بكسر الالم» ُمَصلِّبٌ  ويُقَاُل : َمَطر

ى ، وقد تَقَدََّمِت اإِلَشاَرةُ إِلَْيه. وفي األََساس ، وِمن اْلَمَجاِز : « أََشدُّ من نَافِِضك َصاِلبي»وفي األَْمثَال للَمْيَدانِّي :  َوُهَما نَْوَعان من الُحمَّ

 .(4) : َخاِلُص النََّسب َصِليبٌ  َعَربِيٌّ 

 ٌ  ، انتهى. تَْصلُبُ و وتَْقَوى َعلَْيه الَماِشيَة (5) [عليه]: يُْسَمُن  َصِليبٌ  : َكِريَمةُ الَمْنِصب َعِريقَة. َوَمآءٌ  َصِليبَةٌ  وامرأَة

ِليبَةُ و ِليبِيّ و : محلة بمصر. الصَّ ْلبُ و : اْسمان. الصَّ مهدّي ملك  [بن]ْسكن ُموَسى ْبِن َعِلّي ، بالضم : قَْريَةٌ أَْسفََل واِدي َزبيد ، كان بها مَ  الصُّ

 اليمن.

ث َحَكى َعْن َداُوود. َصاَلبَة ومحمد بن  كَسَحابة ُمَحّدِ

م ْلبُ  وبالضَّ  بُن َمَطر الُكوفِيُّ : شيخ ألَبي فَُضْيل. الصُّ

ْلبُ و د بن الصُّ ه. وأَبُو َحاِزم أَحمُد بن ُمَحمَّ ْلب بُن َحِكيم عن أَبِيه عن َجّدِ ْرب.الدَّ  الصُّ ل شيٌخ ألَبي الزَّ ْلبو الَّ بُن َعْبِد هللا ْبِن َوْهب في  الصُّ

ْلبُ و بني َساَمة ْبِن لَُؤّي.  ْبُن قَْيس بن َشَراِحيل في نسب َمْعِن ْبن َزائَِدة الشَّيبَانِّي. الصُّ

ْلقَابُ  : [صلقب] اَغانِّي : هو بالَكْسر الّصِ قال ُرْؤبَةُ  بَْعَض أَْسنَانِِه بِبَْعٍض  أَي يَُصكُّ  الذي يَُسنُّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وَصاِحُب اللَّسان. وقَال الصَّ

: 

غــــــــَ   ِدُ  عــــــــن رَاُووِ  َأشــــــــــــــــــــــح عــــــــح ــــــــَ ابح يـ قــــــــَ لــــــــح (6)صــــــــــــــــــــــِ
 

  
ذٍء   فـــــــَ اَن ِمشــــــــــــــــــح ابح  (7)ِلســـــــــــــــــــــَ صـــــــــــــــــــــَ ِويـــــــِر اأَلشــــــــــــــح  طــــَ

  
 ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ن أَراد نُْصَرةَ ُمْسِلم ْبِن َعِقيل ، كذا  َصْلَخبٍ  َكَجْعفٍَر أَْهَملَه الَجَماَعة ، وهو اْسٌم. وُعمارة بنُ  َصْلَخبٌ  : (8) [صلخب] قُتِل بالُكوفَِة ، وكان ِممَّ

 في أَْنَساب الباََلذُِرّي.

ْلَهبُ  : [صلهب] ُجُل الطَِّويلُ  الصَّ اد أَْصٌل ، وقِيَل :، عن األَْصَمِعي ، وكذلك  : الرَّ ين ، قِيَل : الصَّ ين ، ألَْكثَريّة التََّصُرف ،  السَّْلَهب بالّسِ الّسِ

 .كالُمَصْلَهبِ  ذكرُهَما اْبُن ِجنّي ، قاله شيخنا
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ً و  قال ُرْؤبَةُ : البَْيُت الَكبِيُر. هو أَْيضا

__________________ 
 ( اللسان : اليب .1)
 حتريف. وما أثبتناه عن النهاية.( ابألصر عبد   2)
 .«جفين»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( بعده يف األساس : قا  أمية :4)

 يعرفنا ذو رأيها وصليِبهاو 
 ( زايدة عن األساس.5)
 ( الشطر يف األصر : يعد  عن راوو  أسف  صلقاب وما أثبت عن التكملة.6)
 ( مشفاء أي مشراف كما يف التكملة.7)
 .«صلقب»ابألصر هنا ا وموقعها  ب أن يكون قبر ( كذا 8)
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تـــــــــًا و  يـــــــــح َك بــــــــــَ ٌرو لـــــــــَ مـــــــــح اَد عـــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــَ هـــــــــَ لـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــَ

  
ا  ـــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــ  بـ قـــــــــــــــــَ ه مـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ اَلل ًة َأ ـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــَ  واســـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
َوايَةُ : َمدَّ َعْمٌرو لََك.  هكذا في اللسان ، والّرِ

ْلَهبُ و ْلَهبَى الشَِّديُد من اإِلبل : الصَّ  .(1) َصْلَهبَاةٌ و ، َصْلَهبَةٌ  وهي لَْخَدى ،واليَاُء لإِلْلَحاق ، وكذلك الصَّ  كالصَّ

اَلِهبُ و قال أَبو عمرو : قال َشْيُخنَا : وهذا ُمَخاِلٌف ِلَما اْلتََزمه ِمْن قَاِعَدته من ِإتْبَاع األُْنثَى بالمذكر بِقَْوله : َوِهي بَِهاء ، انتهى : ِمَن  الصَّ

َداُد. وحجر  َشِديٌد ُصْلٌب. : ُصاَلِهبٌ و َصْلَهبٌ  اإِلبِل : الّشِ

اَغانِّي. األَشياُء : اْمتَدَّت على ِجَهتَِها اْصلََهبَّتِ و  ، نَقَلَه الصَّ

نَابُ  : [صنب] نَابَةِ  َكِكتَاِب : الطَِّويُل الظهر والبَْطن الّصِ ين أَيضاً. كالّصِ  عن ابن األَْعَرابّي ، ويُقَاُل فِيَهما بالّسِ

نَابُ و بِيِب. : الّصِ  ، ُشبِّه لَْونُه بذلك. ِصنَابِيٌّ  وِمْنه قِيَل للبِْرَذْون ِصبَاغٌ يُتََّخذُ من الَخْرَدل والزَّ

 قَال َجِرير :

ٍد  َة آِ  َزيـــــــــــــــح يشـــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــِ يِن مـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِّ كـــــــــــــــَ  تـــــــــــــــُ

  
ِ  و و   اَلئـــــــــــــــِ نح ِد ابلصـــــــــــــــــــــــــــــ  ابِ الصـــــــــــــــــــــــــــــِّ مـــــــــــــــَ  نـــــــــــــــَ

  
نَاب أَي كِمْنبٍَر : الُمولَُع بأَْكِلهِ  الِمْصنَبُ و أَي  «ِبِصنَابَِها أَتاه أَْعَرابِيٌّ بأَْرنَب قد َشَواَها وَجاَء َمعََها»َعِن اْبِن األَْعَرابِّي. وفي الَحِديِث :  الّصِ

بِيِب ، وهو ِصبَاٌغ يُْؤتََدُم به. نَابِيُّ و بِصبَاِغها ؛ وهو الَخْرَدُل الَمْعُموُل بالزَّ الُحْمَرة  (2)بين من اإِلبِل والّدَواّبِ الذي لونُه  بالَكْسر الّصِ

ْفَرة َمَع َكثْرة الشَّعََر والَوبَر ، وقيل : نَابِيُّ  والصُّ نَاب إِذا َخالََط ُشْقَرتَه َشْعَرةٌ بَْيَضاُء ، يُْنَسُب إِلَى الُكَمْيُت أَو األْشقَرُ  هو الّصِ  .الّصِ

نَْيبُ و اَغانِيّ  كُزبَْيٍر : فََرُس َشْيبَان النَّْهِدّيِ  الصُّ  .نَقَلَه الصَّ

وم. ِصنَابٌ  * ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  َكِكتَاٍب : َمِدينَةٌ بالرُّ

ْنَخابُ  : [صنخب] ْخمُ  أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال اْبُن األْعَرابِّي ُهوَ  بالَكْسرِ  الّصِ  ، كذا في ِلَسان العََرب والتكملة. الَجَمُل الضَّ

ْنعَبَةُ  : [صنعب] ْلبَةُ  بعد النون أَْهَملَه الَجْوَهِري. وقال أَبُو َعْمرو : هيبالعَْيِن الُمْهَملَة  الصَّ  الشَِّديَدةُ. النَّاقَةُ الصُّ

ْوبُ  : [صوب] ً  الَمَطرُ  َصابَ  يقَاُل : كاالْنِصيَاب. من َصبَّه إَِذا أَراقَه فاْنَصبّ  : االْنِصبَابُ  الصَّ . اْنَصابَ و ، َصْوبا  ِكاَلُهَما بَمْعنَى اْنَصبَّ

يِّبُ  : الصَّْوبُ و يُّوبِ و َصْوبٌ  َمَطر َكَسيٍِّد. يُقَاُل : الصَّ ُروَرةِ ، قَالَه َشْيُخنَا. َصيٌِّب كالصَّ ه أَْكثَُر َمْن نَقَلَه بالضَّ  َوُهَو َشاذٌّ ، َخصَّ

 أَي َكثِير االْنِسكاب. الصَّْوب  تَنُّور ، فَيَْعُول من، ِمثَالُ  َصيُّوبٌ  قلُت : وَهَذا نَقَلَه ابُن ُدَرْيد ، فقال َمَطرٌ 

 .(3) (َأْو َكَصيِّب  ِمَن السَّماءِ )قال تعالى : 

يِّبُ  قال أَبُو إِْسَحاق : ً »ُهنَا الَمَطر. وفي َحِديِث االْستِْسقَاء :  الصَّ ً  اللهم اسِقنَا َغْيثا  أَي ُمْنَهِمراً ُمتََدفِّقاً. «َصيِّبا

يِّبُ  رب :وفي لسان الع َحاُب ذو الصَّ  .الصَّْوب : الصَّ

َواب ِضدُّ الَخَطإِ ، : الصَّْوبُ و . وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ واْبُن َصَوابِي ، أَي َصْوبِيو . وقَْولُهم : َدْعنِي وَعلَّي َخَطئيَصَوابٌ و َصْوبُ  قَْولٌ  .كالصَّ

 َغْلفَاَء :ِهَشام في َشْرح الَكْعبِيَّة ألَْوِس ْبِن 

وٍ   ُة يـــــــــــــــــوَم غـــــــــــــــــُ امـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  َأال قـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت أُم

  
بــــــــــــــا ُ   اَء ا ــــــــــــــِ فــــــــــــــَ لــــــــــــــح ِن غــــــــــــــَ ض اببــــــــــــــح طــــــــــــــ  قــــــــــــــح ــــــــــــــَ  تـ

  

ي و  ئـــــــــــــــِ طـــــــــــــــَ ا خـــــــــــــــَ يـــــــــــــــيِن إلـــــــــــــــََ وحيب َدعـــــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا ُ   ُت مـــــــــــــــَ كـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ ا َأهـــــــــــــــح ي  وِإن  مـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــَ

  
ْفع أَي وإِنَّ الذي « َما»في لسان العرب : وإِنَّ   أَهلكُت إِنََّما هو َماٌل.َكَذا ُمْنفَِصلة. قوله : ماُل بالرَّ
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َوابَ  فاَُلنٌ  أََصابَ  قال األَْصَمِعّي : يُقَاُل : .كاإِلَصابَة القَْصُد ، : الصَّْوبُ و َوابَ  فأَْخَطأَ الَجَواَب ، َمْعنَاهُ أَنَّه قََصدَ  الصَّ وأَراَده فأَْخَطأَ  الصَّ

 .يُِصبْ  ُمَراَده ولم يَْعِمِد الخطأَ ولم

ِميَّة َصابَ  انتهى. ويقال : ً  السهُم نَْحَو الرَّ ، إَِذا قََصَد ولم يَُجْر  أََصابَ و َصْيبُوبَةً و يَُصوُب َصْوبا
 السَّْهمُ  َصاب. و(4)

__________________ 
َباة.1)  ( ضبرت الصحاح : َصَلهح
 ( اللسان : من.2)
 .19( سورة البقرة اآية 3)
 ابلزاي.«  ز»( كذا ابألصر والصحاح ويف اللسان 4)
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يحباً  الِقرحطَاسَ  ابَه لَُغٌة يف صــَ مٌ َأصــَ هح اِئبٌ  . وِإن ه َلســَ ِس ِإذا زَاَي عن  صــَ ائِر يف َفاَلٍة يـَقحَطض ابَ دح ٌد. والعرُب تُقوُ  للســ  َأي قَاصــِ
د : أَِقمح  وحَبكَ  الَقصـــح َتِقيمُ  صـــَ َد . وُفاَلٌن ُمســـح وحب ا َأي َقصـــح ِده ميَِ  الصـــ  َثِر : ِإذا مل يَزِيح عن َقصـــح

َ
ريِه. ويف امل يناً وِِشَاالً يف َمســـِ

مٌ َمض اخلََواِط »  .«َصاِئب ِء َسهح
 ، وأَنشد : َصاَب يَُصوبُ  استِفَال فهو (1). وُكلُّ نَاِزٍل من ُعلُّوٍ ِإلَى َصابَ  ، وقَدْ  علٍ  مكان ُء منالَمجي : الصَّْوبُ و

  ٍَ ألح َ
نح ملــــــــــــــ يٍّ ولــــــــــــــكــــــــــــــِ َت إِلنحســــــــــــــــــــــــــــِ َلســــــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــَ

  
نح   ز َ  مـــــــــــِ ـــــــــــَ نـ ـــــــــــَ اِء تـ مـــــــــــَ وِّ الســـــــــــــــــــــــــ  وبُ  جـــــــــــَ  َيصـــــــــــــــــــــــــُ

  
ّي : البَْيُت ِلَرُجٍل من َعْبِد القَْيِس يَْمَدُح النُّْعَماَن ، وقِيَل : ُهَو ألَبِي َوْجَزةَ  بَْيِر ، وقِيَل : هو لعَْلقََمة ْبن  (2)قال ابن بَّرِ يَْمَدُح َعْبد هللِا ْبن الزُّ

 َعبَدة.

ب بُ و ، وهو َحَدٌب في ُحُدوٍر. كالتََّصوُّ  االْنِحَداُر. أَْيضاً : التََّصوُّ

ِمْن بَْكِر ْبِن َوائِل. قال َرُجٌل ِمْنُهم في َكاَلِمه ، كأَنَّه يَُخاِطُب بَِعيَره : َحْوب َحْوب ، إِنَّه  أَبُو قَبِيلَة : لَقَُب َرُجل من العََرِب ، وهو الصَّْوبُ و

 .الصَّْوبِ  عاً ِلبَنِييوُم َدْعٍق وَشْوب ، اللَ 

بَهُ و الَماءَ  َصابَ  يُقَاُل : اإِلَراقَةُ. : الصَّْوبُ و  : َصبَّه وأََراقَه. أَْنَشد ثَْعلٌَب في صفة َساقِيَْين : َصوَّ

بــــــــــــــــــــــا و  لــــــــــــــــــــــ  اح ِإَذا حتــــــــــــــــــــــََ يــــــــــــــــــــــ  َبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــــــــَ

  
مح و   عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اال نـ ــــــــــــــَ مح ق عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اال نـ ــــــــــــــَ و ابق  صــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 الَسماُء األَْرَض : َجاَدتَْها. َصابَتِ و الغَْيُث بمكان َكَذا وَكَذا. َصابَ و : الَمَطُر. الصَّْوبُ  وقال اللَّْيُث : بالَمَطِر.َمِجُئ السََّماِء  : الصَّْوبُ و

 الَمَطر أَي ُمِطَر. وفي قول الشاعر : َصابَهو أَي نََزل. قَالَه ابن السيد في الفرق. َصابَ و

ا  ِدهــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــِ فح ريحَ مــــــــــــــُ قــــــــــــــَ  ِداَيَر  غــــــــــــــَ  فســــــــــــــــــــــــــــَ

  
وحبُ   ي صـــــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ ٌة هتـــــــــــــــَح ـــــــــــــــِض َوِدميـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــر ب  ال

  
َز اْبُن ِهَشاٍم َكْونَ  بِيُع َمْعنَاه الَمَطر. وَعلَى الثَّانِي  َصابَ  بَمْعنَى النُُّزول ِمنْ  الصَّْوبِ  قال َشْيُخنا : َجوَّ ِل فالرَّ ، وَكْونَه بَمْعنَى الَمَطر. وَعلَى األَوَّ

ِحيُح  الصَّْوبِ  ْعنَى الناِحيَة والِجَهة ، وقَد أَْهَملَه الُمَصنُِّف ، وَجعَلَه بعُضهم استِعَاَرةً ِمنأَيضاً بمَ  الصَّْوبُ و َمْعنَاه الفَْضل. بَمْعنَى الَمَطر. والصَّ

في َشْرحِ الَكْعبِيَّة ، كما َذَكَره ام أَنه َحِقيقَةٌ في الَجانِِب والِجَهِة ، َعلَى َما فِي التَّْهِذيِب والِمْصبَاح ، وذكره الَخفَاِجيُّ في الِعنَايَة واْبُن ِهشَ 

 َشْيُخنَا.

ُجُل. قال ُكثَيِّر َعّزة : أََصابَ  ، وقَد : ِخاَلُف اإِلْصعَاد اإِلَصابَةُ و  الرَّ

ُدُر و  ىت  من  (3)َيصـــــــــــــــــــــح يـــــــبٍ شـــــــــــــــَ ٍد  ُمصـــــــــــــــِ عـــــــِ  وُمصـــــــــــــــح

  
ازِ ُ   ـــــــــــــَ ن

َ
ر  املـــــــــــــ ن حيـــــــــــــَِ ت ممـــــــــــــِ  لـــــــــــــَ ا خـــــــــــــَ  ِإَذا مـــــــــــــَ

  
وَ  اإِلتْيَانُ  : اإِلَصابَةُ و َوابِ  . َجاءَ أََصابَ و .اببالصَّ  .بالصَّ

ً  اإِلَصابَةُ و َواب أَي إَِراَدتُه أَيضا  ء.في الِقرَطاس ، ِإذا لم يُْخِطى أََصابو الِقْرَطاَس ، أََصابَ و في قَْوِله ، أََصابَ و .الصَّ

ً  ، َوَوَجَده َصَوابا : َرآه أََصابَهُ  يُقَاُل : الوْجَداُن. : اإِلَصابَةُ و هللاُ الَِّذي  أََصابَ  كان يُْسأَُل عن التَّْفِسيِر فَيَقُوَل :». وفي َحِديِث أَبِي َوائِل : َصَوابا

َوابِ  يَْعنِي أََراَد هللاُ الِذي أََراَد ، وأَْصلُه من «أََرادَ   .الصَّ

ةِ إَِذا نََزلَت : دَّ دَّةُ في قَ  َصابَت وقَْولُُهم للّشِ  َراِرَها.بِقُّرٍ ، أَْي َصاَرِت الّشِ

 َء : َوَجَده.الشي أََصابَ  ، ومن الَمَجاز : (4)وفي األََساِس 

 قال : أََراَد : َحْيُث أََراَد. وأَنشد : (5) (ََتِْري ِبَِْمرِِه رُخاًء َحْيُث َأصابَ ) أَْيَضاً : أَراَده. قْلُت : وبِه فَسََّر أَبُو بَْكر قَْولَه تَعَالى : أََصابَهو
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او  ا مــــــــــــَ َهــــــــــــَ ري  ا  غــــــــــــَ هــــــــــــَ لــــــــــــَ بـــــــــــــح اَس قـــــــــــــَ ري  الــــــــــــنــــــــــــ   غــــــــــــَ

  
وِس   فــــــــُ ــــــــ  اُت الــــــــنـ اجــــــــَ اَءتح وحــــــــَ نــــــــَ ــــــــَ افـ هــــــــَ ــــــــُ يــــــــبـ  ُتصــــــــــــــــــــــِ

  
َوابِ  ِمن أََصابَ  أَراد تُِريُدَها ، وال يَُجوُز أَْن يَُكونَ  ً  الَِّذي ُهَو ِضدُّ الَخَطإِ ؛ ألَنَّه اَل يَُكونُ  الصَّ ، كذا في  (6)وُمْخِطئاً في حال واحدة  ُمِصيبا

 ِلَسان العََرب ، وراجع َشْرَح الَمقَاَمات للّشِريِشّي ، وقَْول ُرْؤبَة فِيِه :

__________________ 
ٍر ا فقد صاب.1)  ( يف اللسان : إىل ُسفح
 تصحيف.« وجرة»( ابألصر 2)
 .«ويندر»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ثبتت يف اللسان.( كذا يف األصر ا وليست العبارة يف األساس ا وإلا أ4)
 .36( سورة ص اآية 5)
قوله ألن ال يكون اخل لعر املراد أنه ملا قيد جر  الريح ابجلهة الجي أصــاب فيها اقتضــ  أن يكون أخطب يف غريها »( هبامش املطبوعة املصــرية : 6)

 .«وهذا يستلزم وجود اخلطب والصواب معاً 
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 . أَين ُتِصيَبان.. 
 أَي ينالون َما نَالُوا. «النَّاسُ  أََصابَ  َما يُِصيبُونَ »اِل وَغْيِرِه أَْي أََخَذ وتَنَاَوَل. وفي الحِديث : اإِلنساُن من المَ  أََصابَ و

 أََراَد التَّْقبِيَل. «من َرأِْس بَْعض نَِسائِه َوُهَو َصائِمٌ  يُِصيبُ  أَنَّه َكانَ »وفي الَحِديث 

الدَّْهُر بِنُفُوِسِهم وأَْمَوالهم : َجاَحُهم فيها  (1) أََصابَهمو بكذا : فََجعَه بِِه. أََصابَه التَّْفِجيعُ  : اإِلَصابَةُ و أَْحَوَجه. أََصابَهو االْحتِيَاحُ  : اإِلَصابَةُ و

 . قال الَحاِرُث ْبُن َخاِلٍد الَمْخُزوِميُّ :الُمَصابِ و كالُمَصابَةِ  فَفَُجعَُهم

َم ِإّن  يــــــــــــــح لــــــــــــــَ مَأســــــــــــــــــــــــــــُ كــــــــــــــُ ابــــــــــــــَ الً  ُمصــــــــــــــــــــــــــــَ  َرجــــــــــــــُ

  
مُ   ـــــــــــــــــح ل ًة  ـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــ  ي اَلَم حتـــــــــــــــــَِ َد  الســـــــــــــــــــــــــــــــ   َأهـــــــــــــــــح

  

ُم  كــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح ه وأَرَاَد ســــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــِ ت  أَقحصــــــــــــــــــــــــــــــــدح

  
ُم   لـــــــــــح ِض الســـــــــــــــــــــــــِّ فـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ يـ لـــــــــــح ـــــــــــَ اءَكـــــــــــم فـ (2)ِإذ جـــــــــــَ

 

  
اِص : هو للعَْرِجّيِ ، ةِ الغَوَّ تَْرِخيم ُظلَْيَمة ،  أَُظلَْيم : َصَوابُهو قال ابن بَّرّي : هذا البَْيُت لَْيَس للعَْرِجّي كما َظنَّه الَحِريِرّي ، فقال في ُدرَّ

 وُظلَْيَمة تَْصِغير َظلُوم تَْصِغير التَّْرِخيم.

ا مات َزْوُجَها تََزوَّ ُمَصابَكم ويروى : أََظلُوم ِإنَّ  َجَها ، . وُظلَْيم هي أُمُّ ِعْمَران زْوَجةُ َعْبد هللا ْبِن ُمِطيع ، َوَكاَن الَحاِرُث يَْنِسُب بَِها ، ولَمَّ

 َرُجالً ، وُظْلم َخبَر إِّن ، َكَذا فِي ِلَساِن العَرب. إَِصابَتَُكم . يعني إِنَّ بُمَصابٍ َمْنُصوب  َوَرُجالً 

ً  وعن ابن األَعرابّي : ما كنتُ  ُجُل آلَخر : أَْنتَ أُِصْبتُ  ولقد ُمَصابا  ِمنِّي َحَكاه ابُن األَْعَرابِّي. أَْصَوبُ  ، قال : أَْنتَ  ُمَصابٌ  . وإِذا قال الرَّ

 .ُمَصابٌ  فهو أََصابَتْه ُمِصيبَةٌ و

ابَةُ و اد ، والتَّاء ، للتَّأنِيث  الَمُصوبَةو كالُمَصابَةِ  من الدَّْهرِ  أََصابَكَ  َما الُمِصيبَةُ  : الصَّ  َمَصائِبُ و َمَصاِوبُ  أَو للُمبَالَغَة ، والَجْمعُ  (3)بَضّمِ الصَّ

 لَى َغْيِر قِيَاٍس.، األَِخيَرةُ عَ 

 ، وإِنََّما َمَصاِوب بالَهْمِز ، وأَْجَمعُوا أَنَّ االْختِيَار ُمِصيبَة في جمع َمَصائِب وفي التهذيب : قال الّزّجاج : أَْجَمَع النَّْحِويُّوَن على أَْن َحَكوا

. قَاَل : َوَهَذا ِعْنِدي إِنََّما َمَصائِب  ِوَساَدة وإَِساَدةٌ. وَزَعم األَْخفَُش أَنَّ  ُهَو بََدل من الَواِو والَمْكُسوَرة كما قَالُوا : ِعْنَدُهم بالَهْمِز ِمَن الشَّاذِّ

إِنََّما َوقعت الَهْمَزة فيها بََدالً ِمن الَواِو ، ألَنََّها أَْغلَُب  َمَصائِبَ 
اُج : َوَهَذا َرِديُمِصيبَة في (4) جَّ اَل في َمقَام َمقَائم ، ء ؛ ألَنَّه يَْلزُم أَْن يُقَ . قَاَل الزَّ

اِد فاْنَكَسَرْت ، َوقَلَبُوا الَواَو يَاًء  ُمْصِوبَة َكانَْت في األَْصلِ  ُمِصيبَةٌ  وفي َمعُونَة َمعَائِن. وقال أَْحَمُد ْبُن يَْحيَى : أَْلقَْوا َحَرَكةَ اْلَواِو َعلَى الصَّ

اِد.  ِلَكْسَرةِ الصَّ

 .«ِمْنه يُِصبْ  َمْن يُِرد هللا بِِه َخْيراً »أَي على َطبَقَاتِهم َوَمنَاِزِلِهم. وفي الحديث :  ُمَصابَاتِِهم َس علىوقَال ابُن بُُزْرج : تََركُت النَّا

ْميَةُ بالسَّْهِم ، ثم  لُمِصيبَةِ ا ِليُثيبَه َعلَْيَها ، وهو األَْمُر الَمْكُروهُ يَْنِزل باإِلْنَسان. ونَقََل شيُخنَا في التَّْوِشيح أَنَّ أَْصلَ  بالَمَصائِبِ  أَي اْبتاََلهُ  الرَّ

 اْستُْعِملَت في كل نَاِزلٍَة.

ابَةُ و ْعُف في العَْقلِ  : الصَّ  .ُمَصابٌ  يقال : َرُجلٌ  الضَّ

 أَي فَتَْرةٌ وَضْعٌف وَطَرٌف من الُجنُون. َصابَةٌ  وفي َعْقل فالنٍ 

 .ُمَصابٌ  وفي التهذيب : كأَنَّه َمْجنُون. ويُقَال للَمْجنُون

 : قََصُب السُّكَِّر ، كذا في لَسان العََرب. الُمَصابُ و

ابَةُ و . : الصَّ ان الصَّابُ  وفي التَّْهِذيِب َعن األَْصَمِعّي : َشَجٌر ُمرٌّ  .َصابٌ  ج : والسُّلَع : َضْربَاِن من الشََّجِر ُمرَّ

. قال  َوِهَم الَجْوهرّي في قَْوله ُعَصاَرة َشَجروَ   الُهَذلي : (5) [يبأَبو ذؤ]ُمّرٍ

رًا  جـــــــــِ تـــــــــَ َر ُمشـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح ت  الـــــــــلـــــــــ  بـــــــــِ ُت فـــــــــَ ـــــــــح   (6)ِإين أَرِق
  

ا   يــــــــــهــــــــــَ يِنَ فــــــــــِ يــــــــــح ابُ كــــــــــَبن  عــــــــــَ وحُ  الصــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــُ ذح  مــــــــــَ
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اَغانِّي : وإِنما  بَح ، وإِنما تُْذبَح الشََّجَرةُ َمْذبُوح أَي َمْشقُوٌق ، والعُصاَرة ال تُذْ  الصَّابُ  لَْيَس أَنَّه يُقَاُل فِيَهاأََخَذه من ِكتَاب اللَّْيِث. أَ قَال الصَّ

َوايَةُ في البَْيِت.  فَتَْخرج مْنَها العَُصاَرة. والّرِ

بِر ، وقيل  الصَّابُ  قلت : وذََكر ابُن ِسيَده الَوْجَهْين ، فَِفي المحكم : .«نَاَم الَخِليُّ وبِتُّ اللَّْيلَ » : ُعَصاَرة َشَجِر ُمّرٍ ، وقيل : هو ُعَصاَرة الصَّ

 : ُهَو َشَجٌر إِذا اْعتُِصر َخَرَج منه َكَهْيئَِة اللَّبَِن فربما نََزْت ِمنه نَزيَّةٌ أَي قَْطرةٌ فتَقَع في العَْينِ 

__________________ 
 وهذا ما أثبتناه.« وأصاهبم»ه الدهر بنفوسهم كذا خبطه والظاهر قوله وأصاب»وهبامش املطبوعة املصرية : « وأصابه»( ابألصر 1)
 (.عن هامش الصحاح). فليهنه إذ جاء  السلم .. ( ويرو  : أقصيته2)
 ( يف اللسان : والتاء للداهية.3)
 ( يف اللسان : أُعّلت.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 .«مرتفقاً »( كذا ابألصر واللسان والصحاح والتكملة ويف امكم 6)
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َتِجر : ال ِذي  ُشـــح
اِبِ . قا  : وامل َد قـَوحَ  َأيب ُذَ يحب الســـ  َر ا وأَنحشـــَ َعَف الَبصـــَ َهاُب اَنٍر ا ورمبا َأضـــح َا شـــِ َيضـــُض َيَده حَتحَت فكَبهن 

 ُ ِة  َِّه. مث قَا  : وقَا  ابحُن ِجينِّ : َعاح د  ابِ  َحَنِكه ُمذ كِّراً ِلشــِ ثـَُر واوا ِقَياســاً و  الصــ  َا َعاح ا واأَلكح ِتَقاقاً. أَم ا الِقَياُس فأَلهن  اشــح
ِتقاُ  فأَلن   َ َحَلبَـَها. وهو أَيضاً َشَجٌر ِإَذا ُش   َساَ  منه  َأَصابَ  َشَجٌر ِإَذا الص ابَ  َأنح تُكوَن َواواً. وأَم ا االشح اُء  (1)الَعاح

َ
امل

 ا احنحََدَر.ِإذَ  َصاَب َيُصوبُ  ا وِكاَلُ َا ِمنح َمعحىَن 
يُوبُ  السَّْهمُ و ائِبِ  َكَصبُوٍر في َمْعنى الصَّ  .الصَّ

ِويب .َصائبو ُمِصيبٌ  ومن الَمَجاِز : َرأْيٌ   .َصائب بَمْعنَى كالصَّ

ْت فَاُؤه واَلُمه ، وَعْينه َواٌو ، إِ  ا َصحَّ  ال قَْولَهم َطِويٌل وقَِويمٌ وفي لسان العرب : قال ابُن جنِّي : لم نَْعلَم في اللُغَة ِصفَةً على فَِعيل ِممَّ

ا العَِويص فِصفَةٌ َغاِلبَةٌ تَْجِري َمْجَرى االْسِم ، َوَهَذا في الُمْحَكم. قال َشْيُخنَا : وهو في ُمهّماِت الَصِويبٌ و  نََّظائِِر واألَْشبَاِه.. قال : فأَمَّ

ابَة يقال : هو فيو  لُبَابِِهم. أَي في القَْومِ  (2) َصوَّ

ابَةُ و  .(3)تُْذَكُر في الياِء ، ألَنَّها يَائِيَّةٌ وَواِويَّةٌ  ُصيَّابهمو َكُصيَّابَتِِهم القَْوم : َجَماَعتهم (2) َصوَّ

أَْي بَمْعنَى اْستََصابَه من الَمَجاِز :و  .اْستَْصَوبَه أَي الرَّ

 َرأْيَك. استَْصَوْبتُ  قيَاٌس. والعََرُب تَقُوُل : اْستََصْبتُه وقَاَل ثَْعلٌَب :

بَهُ و ئِني ، وإِنْ  .أََصْبتَ  : قَاَل لَهُ  َصوَّ ْبنِي وتَقُوُل : إِْن أَْخَطأُْت فََخّطِ  .أََصْبُت فَصّوِ

بَ  من المَجاز :و  ِخالُف التَّصِعيِد. : التَّْصِويبُ و َرأَْسه : َخفََضه. هللاُ  َصوَّ

ً تص]اإِلنَاَء َوَرأَْس الَخَشبَة  َصّوبتُ  وفي التَّْهِذيِب : اَلةِ. تَْصِويبُ  إِذا َخفَْضتَه. وُكِرهَ  (4) [ويبا أِْس في الصَّ  الرَّ

بَ  َمْن قََطع ِسْدَرةً »وفي الَحِديِث :   .«هللا َرأَْسهُ في النَّارِ  َصوَّ

ِجْستَانِّي َعن َهَذا الَحِديث فقال : هو ُمْختَصر ، وَمْعنَاه : َمْن قََطع ِسْدَرةً في فاََلة يَْستَظِ  بِغَْيِر َحّقٍ  (5)لُّ بها اْبُن السَّبِيل ُسئَل أَبُو َداوود الّسِ

بَ  يكون له فِيها  هللا َرأَْسه أَي نَكََّسه. َصوَّ

بَ و»الَحِديُث : ومنه  َخفََضَها ، كذا في ِلَساِن العََرِب. أَي «يََدهُ  َصوَّ

 عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. الِمْغَرفَة أَي كِمْنبَر : الِمْصَوبُ  عن ابن األَْعَرابِّي :و

وبَةُ و ّمِ : الصُّ وبَةُ  أَو عن ُكَراع ُكلُّ ُمْجتَِمع بالضَّ وبَةُ و ، ِمَن الطَّعَام الَجَماَعة : الصُّ وبَةُ و ة والتَّْمِر وَغْيِرِهما.: الُكْدَسةُ من الِحْنطَ  الصُّ :  الصُّ

وبَةُ  من تَُراٍب أَو َغْيِره. وعن ابن السّكيت : (6)الَكْبَشة  ينَاِر األَْعَرابِّي :  .(7): الَجِريُن أي َمْوِضُع التَّْمِر  الصُّ وحكى اللِّْحيَانّي عن أَبِي الّدِ

ينَار»أَي ُكْدٌس َمِهيلَةٌ. ومن َرَواه « َدْيهبَْين يَ  ُصوبَةٌ  دخلُت َعلَى فالن فإَِذا الدَّنَانِير» ينَاَر « فإَِذا الّدِ ينَاِر إِلَى َمْعنَى الِجْنِس ، ألَنَّ الّدِ َذَهَب بالّدِ

 فليُْنَظْر. (8)يََدْيِه مهانة بَْين  ُصوبةٌ  ، هَكَذا في ِلَساِن اْلعََرب. َغْير أَنِّي َرأَْيُت في األََساِس قَْولَُهم : والدَّنَانِير ُصوبَةً  الَواحَد اَل يَُكون

ة (9) فََرَساِن لحسان بال الم : بالفتح َصْوبَةو اَغانِّي. العَبَّاس ْبِن ِمْرَداِس  فرسو ْبِن َجْنَدلَة ِمْن بَنِي َسُدوس بن ُمرَّ  السُّلَِمّي ، نَقَلَه الصَّ

بتُ  ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  الفََرَس إَِذا أَْرَسْلتَه في الَجْري. قال اْمُرُؤ القَْيس : َصوَّ

هُ  ـــــــــُ ت ـــــــــح و بـ ُه   َفصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــ  وحبُ كـــــــــبَن ٍة  صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ي ـــــــــح بـ   (10)غـــــــــَ
  

رَا  ضـــــــــــــــــَ ـــرَت َأحح ي ي ِإَذا ســـــــــــــــــِ احـــِ ِز الضـــــــــــــــــــــ  عـــَ لـــَ  اأَلمـــح  عـــَ

  
يَابُ و  َكَصاِحب وِصَحاب ، وأََعلَّ  َصائِب َجْمع (11) الّصِ
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__________________ 
 .«منها»اللسان ا وابألصر ( عن 1)
 ( ضبرت اللسان : ُصو ابَة.2)
 حتريف.« ايئية واوية»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( زيد يف النهاية : عبثاً و لماً.5)
 ( يف اللسان : الكثبة.6)
 ( يف اللسان : أهر الفلج يسمون اجلرين الص وبة.7)
قوله مهانة كذا خبطه وعبارة األســــاس الذي بيدي : ودخلت عليه فإذا الداننري صــــوبة با يديه أي مهيلة. وهي »:  ( هبامش املطبوعة املصــــرية8)

 .« اهرة موافقه ملا نقله عن اللسان
 .« يان»( كذا يف القاموس ا وابألصر 9)
 .«غيبة»( عن اللسان ا وابألصر 10)
 ( يريد قو  أيب ذ يب :11)

رُهـــــــــــــــا  فـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ د نـ  إذا هنضــــــــــــــــــــــــــــتح فـــــــــــــــيـــــــــــــــه تصــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــّ

  
ا  يــــــــــــــاهبــــــــــــــُ ِدرٍّ صـــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــَ  كــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــز الــــــــــــــفــــــــــــــالة ُمســـــــــــــــــــــــــــح
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َياٌب من الَواِو ومن يزام ا وقَائِم وِقَيام. َهَذا ِإَذا َكاَن صــــــِ ائِم وصــــــِ ض كما َأَعل َها يف الَواِحد َكصــــــَ َ يف اجَلمح َواب الَعاح يف  الصــــــ 
ُم اهلَدفَ  َصابَ  الر محي. وِإنح َكاَن ِمنح   فالَياء فيه َأصحر ا وأَم ا َما أَنحَشَده ابن اأَلعحرَايبّ : َيِصيُبه الَسهح

ِدي  ـــــــــــ  ل اِذاَلُت  ـــــــــــََ ـــــــــــعـــــــــــَ َرجـــــــــــِّ  ال ـــــــــــُ َف تـ ـــــــــــح ي ـــــــــــكـــــــــــَ  ف

  
ُ  و   فــــح ربحِي ِإَذا مـــــــا الــــنـــــ  بصــــــــــــــــــَ يـــــــَ ا صــــــــــــــــــِ هـــــــَ يــــمــــُ  محــــَِ

  
 السَّهُم َغْيُر ُمتَعَّد. قَاَل : وِعْنِدي أَنَّ  َصابَ  السَّْهُم. قَاَل : وال أَْدِري َكْيَف َهَذا ألَنَّ  َصابَ  ُكوُن َعلَى لُغَِة َمْن قَاَل :فإِنَّه َكقَْوِلَك : قُِصَد. قال : ويَ 

، َكَذا في ِلَسان  (2) فأََصابَتْه بَصْوبَِها مَ الَحِمي َصابَت فَكأَنَّ الَمنيَّة (1) أََصابتها تَُصوبُ  السََّماُء األَْرَض : َصابَتِ  ُهنَا ِمْن قَْولهم : ِصيبَ 

 العََرِب.

ر قَْوُل الُهَذِلّي : َصابُواو  بِِهم : وقَعُوا بِِهم ، وبِه فُّسِ

وا ــــــــــــُ اب ة  صــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــَ ــــــــــــَ اٍت وأَرحبـ ــــــــــــَ ي ــــــــــــح ِة أَبـ ــــــــــــ  ت  ِبســــــــــــــــــــــــــِ

  
داً   بـــــــــــَ ئـــــــــــًا لـــــــــــُ ابـــــــــــِ م جـــــــــــَ هـــــــــــِ يـــــــــــح لـــــــــــَ َبن  عـــــــــــَ ىت  كـــــــــــَ  حـــــــــــَ

  
ْواالَجابئ : الَجَراُد. واللُّبَُد :  ً  الَكثِيُر ، وقد َسمَّ  َكَسَحاٍب. َصَوابا

َهبُ  : [صهب] أِْس  ُحْمَرةٍ أَو ُشْقَرةٍ في الشَّعَر : لَْونُ  محركة الصَّ ْهبَة أَي َشعَِر الرَّ مِّ  كالصُّ ُهوبَةُ  هيو ، بالضَّ  أَْيضاً. الصُّ

وأُْدُمَها ، يَْذَهبُون في َذِلك إِلَى تَْشِريفها َعلَى  ُصْهبَُها : العََرُب تَقُوُل : قَُرْيُش اإِلبِلِ وقال ابُن األَْعَرابِّي  : بَِعيٌر لَْيَس بَِشِديِد البَيَاِض  األَْصَهبُ و

 اِس ِعْنَدُهم. وقيل :وُحْمُرَها فجعَلُوَها خْيَر اإِلبِل ، َكَما أَنَّ قَُرْيشاً َخْيُر النَّ  ُصْهبَُها َسائِِر اإِلبِل. وقد أَْوَضُحوا َذِلَك بِقَْوِلِهِم : َخْيُر اإِلبِل

 أَْجَوافُه. (3)من اإِلبِل : الَِّذي يَُخاِلُط بياَضه ُحْمَرةٌ َوُهَو أَْن يَْحَمرَّ أَْعلَى الَوبَِر وتَْبيَضَّ  األَْصَهبُ 

أَقَلُّ بَيَاضاً من اآلَدِم ،  : األَْصَهبُ و أَي بَيَاٌض. قال :وُدفُوفُه فِيَها تَْوِضيٌح ،  (4)وفي التَّْهِذيِب : ولَْيَست أَْجَوافُه بالشَِّديَدةِ البَيَاِض ، وأَْقَرابُه 

 من اإِلبِِل : األَْبيَُض. األَْصَهبُ  في أََعاليه ُكْدَرةٌ ، وفي أََسافِِله بَيَاٌض. وعن ابن األْعَرابِّيِ :

 .األَْصَهبُ  وعن األَْصمعّي : اآلدُم ِمن اإِلبِل : األَْبيَُض ، فإِن َخالََطتْه ُحْمَرةٌ فَُهوَ 

ْمَكاُء بُْهيَا ، والَحْمَرآُء ُصْبَرى ، والَخوَّ   ُسْرَعى. قَاَل : الَّْصَهباءُ و اَرةُ ُغْزَرى ،قال ابن األَْعَرابّي : قال ُحنَْيُف الَحنَاتِِم وَكاَن آبََل النَّاِس : الرَّ

ْهبَةُ و ، كذا في لسان العرب  (5)ا. ورأَْيُت في َحاِشية : البَُها تَأْنِيُث البَِهيَّة ، وهي الرائعة : أَْشَهُر األَْلَواِن وأَْحَسنَُها ِحيَن تَْنُظر إِلَْيهَ  الصُّ

 والمحكم والتَّْهِذيِب واألََساِس والِمْصبَاحِ.

َهابِيّ  . يقال : َجَملٌ  كالصُّ ّمِ  اللَّْوِن ، وَسيَأتِي االْختِاَلُف فِيه. أَْصَهبُ  أَي ُصَهابِيٌّ  بالضَّ

 لَْونِه. ِلُصْهبَةِ  األََسدُ  : األَْصَهبُ و

الَِّذي بَْيَن البَْصَرة والبَْحَرْيِن على الصَّواب على َما فِي ِلَساِن اْلعََرب ، وقد َجعَلَه الُمَصنُِّف  األَْصَهب هو َعْينُ  َعْيٌن بالبَْحَرْين : األَْصَهبُ و

ةِ  ُهَو الَِّذيو َمْوِضعَْين. مَّ  ، َوُهَو قَْولُه : األَْصَهبِيَّات على في ِشْعِره َجَمعَه ذو الرُّ

َن ِورحَده  عـــــــــــــــح نح ََثحج فـــــــــــــــَبزحمـــــــــــــــَ ن  مـــــــــــــــِ اهـــــــــــــــُ  َدعـــــــــــــــَ

  
اتِ َأو   ـــــــــ  ي ـــــــــِ ب هـــــــــَ حُ  اأَلصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــِ َوائ وُن الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــُ ي ـــــــــعـــــــــُ  ال

  
 .(6)وفي الُمْعَجم : فأَْزَمَع ِوْرَدهُ 

وِت  األَْصَهبِ  بِلَْفِظ تَْصِغيرِ  األَُصْيِهبُ و ان ، أَْقَطعَه النَّبِيُّ  (7)وهو األَْشقَُر : َماٌء قُْرَب الَمرُّ  وسلمعليههللاصلىفي ِديَاِر بَنِي تَِميم ، ثم ِلبَنِي ِحمَّ

ا وفد َعلَْيه ُمَسلِّماً ، مع ِميَاٍه أَُخر  ت لَمَّ  .(8)ُحَصْيَن ْبَن ُمَشّمِ

 َكَذا في األََساس.: َشِديُد البَْرِد :  أَْصَهبُ  يُقَاٌل : يومٌ  اليَْوُم البَاِرُد. : األَْصَهبُ  من المجاز :و
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 هو الذي يَْعلُو«. فهو ِلفاَُلنٍ  (9) أَُصْيَهبَ  إِْن َجاَءْت بِهِ »وفي َحِديِث اللِّعَان :  َشعٌَر يَُخاِلُط بَيَاَضه ُحْمَرةٌ. : األَْصَهبُ  قيلو

__________________ 
 ( يف اللسان : بصوحٍب.1)
 هبامش املطبوعة املصرية.وأشار إليه « تصوهبا»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 .«ويبي »( عن الصحاح ا وابألصر 3)
 .«وأقرانه»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 .«الرائقة»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 .«فبزمعن ورده»( كذا ابألصر ا ويف معجم البلدان 6)
محان بن عبد العز  له يوم ا وبلد لباهلة أو لكليب اه واملراد قوله املرّوت قا  اجملد : واملّروت كســـــــفود واٍد لبين »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 7)

 .«هنا األو 
 ( منها املاعزة واهلوي والثِّماد والس ديرة. عن معجم البكري.8)
 .«ـ  ويف رواية ُأصيهبـ  أصهب»( يف النهاية : 9)
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َبةٌ  َلوحنَه َعحُروُف َأن ُصهح
َرة ا قَاَله اخَلط ايبّ. وامل َبةَ  ا وهي كالش قح  خُمحَتص ٌة ابلش َعِر ا َوِهَي مُححَرٌة يـَعحُلوَها َسَواٌد. الص هح

ْهبَةُ و (1) األَْصَهبُ  وفي التَّْهِذيِب : َرةٌ وفي الباطن اْسِوَداٌد. وَعِن األَْصَمِعّي : لَْوُن ُحْمَرة في َشعَر الَرأِْس واللِّْحيَِة إَِذا َكاَن في الظَّاِهِر ُحمْ  الصُّ

 قِريٌب من األَْصبَح. األَْصَهبُ  :

ْهبَةُ و الصََّهبُ و  الشعَر ُحْمَرةٌ وأُُصولُه ُسوٌد ، فإِذا ُدِهَن ُخيَِّل إِلَْيَك أَنَّه أَْسَوُد ، وقيل : هو أَن يَْحَمرَّ الشَّعَُر ُكلُّه. (2)أَن تَْعلَُو  الصُّ

ً َصِهَب صَ   ، َكَذا فِي الِمْصبَاح وِلَساِن اْلعََرب. أَْصَهب ، َوُهوَ  اْصَهابَّ و ، َهبا

بَالِ  ُصْهبُ  األَْعَداءُ  من الَمَجاِز :و بَاِل ، فكَذِلك يُقَال لهم. ُصْهبَ  أَي وإِْن لَْم يكونُوا َكَذِلكَ  وُسوُد األَْكبَادِ  الّسِ  قال : الّسِ

ر ا ِديـــــــــــــــــــــَد جـــــــــــــــــــــَ ر وَن ا ـــــــــــــــــــــَ اُءوا  ـــــــــــــــــــــَُ   جـــــــــــــــــــــَ
  

بَ   هـــــــــح ر ا صـــــــــــــــــــــــُ وَن الشـــــــــــــــــــــــ  غـــــــــُ ـــــــــَ تـ ـــــــــح بـ ـــــــــَ ا  يـ بـــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــِّ

  
ومُ  وِم ، والرُّ بَال والشَّعَِر  ُصْهبُ  وإِنََّما يُِريُدون أَنَّ َعَداَوتَهم لَنَا َكعََداَوةِ الرُّ ، وإِال فَُهم َعَرٌب ، وأَْلَوانُهم األُْدَمةُ والسُّْمَرةُ والسََّواُد. وقال  (3)الّسِ

قَيَّات :  اْبُن قَْيِس الرُّ

ي  يــــــــــ  ح رَأحســــــــــــــــــــــــِ وِف شــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــُ اَلُ  الســــــــــــــــــــــــ   فــــــــــظــــــــــِ

  
وحم و   ي يف الــــــــقــــــــَ اقــــــــِ نــــــــَ تــــــــِ بَ اعــــــــح هــــــــح ا ِ  صـــــــــــــــــــــُ بــــــــَ  الســـــــــــــــــــــِّ

  
وِم ؛ ألَنَّ  ُهوبَةَ  ويقال : أَْصلُه ِللرُّ  ْعَداٌء لَنَا ، َكَذا في لسان العرب ، ونَقَلَه الجْوَهِرّي عن األَْصَمِعّي.فِيِهم َوُهْم أَ  الصُّ

ْهبَاءُ و َهابِيَّةُ  : الناقَة الصَّ  .«َصْهبَاء (4) [له]َكاَن يَْرِمي الِجَماَر على ناقٍَة ». وفي الَحِديِث : الصُّ

ْهبَاءُ و يَْت بَِذِلَك ِللَْونَِها الَخْمر : الصَّ ْهبَاءُ  وقال أَبُو َحنِيفَة : ُصوَرةُ من ِعنٍَب أَْبيَضأَو الَمعْ  ، ُسّمِ ، وقد َجاَء بِغْيِر أَِلٍف  اْسٌم لََها كاْلعَلَم : الصَّ

 واَلم ؛ ألَنََّها في األَْصل ِصفَةٌ قال األَْعَشى :

اءَ و  ـــــــــــــــَ ب هـــــــــــــــح هـــــــــــــــا  صـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  وِدي هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ اَف يـ  طـــــــــــــــَ

  
مح و   تــــــــــــــــــَ ا خــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ ا وعــــــــــــــــــَ َرَزهــــــــــــــــــَ  أَبـــــــــــــــــــح

  
ْهبَاءُ و  على َمْرَحلٍَة أَو َمْرَحلَتيِن ، قَالَه َشْيُخنَا. قُْلُت : وقد جاء ذكره في الَحِديِث ، وهو َعلَى َرْوَحٍة ِمْن َخْيبَر. ع قرب َخْيبَر : الصَّ

َهابِيّ و َهابِيُّ و كغَُراِبّي : الَوافُِر الَِّذي لم يَْنقُص. الصُّ ُجلُ  : الصُّ  لَهُ.اَل ِديَواَن  الَِّذي الرَّ

َهابِيُّ و  بَْل هي ُمَوفََّرةٌ. لم تُْؤَخْذ َصَدقَتُه الَِّذي النَّعَمُ  : الصُّ

َهابيّ و  أَي َشِديٌد كالَمْوِت األَْحَمِر. قال الَجْعِديُّ : ُصَهابِيٌّ  َمْوتٌ  من المجاز قولُُهم : الشَِّديُد. ومنه : الصُّ

وحِت  َ
ا ِإىَل املــــــــ ــــــــَ ــــــــن ئ ايبِّ فــــــــجــــــــِ هــــــــَ ا  الصــــــــــــــــــــــ  َد مــــــــَ عــــــــح ــــــــَ  بـ

  
َدبُ   رِّ َأحـــــــــــــــح ن الشـــــــــــــــــــــــــــــ  رحاَيٌن مـــــــــــــــِ ر َد عـــــــــــــــُ   ـــــــــــــــََ

  
َهابَِجا يُِطيُر َعْنَها الَوبَرَ  وفي لسان العرب : وقول ِهْمياَن : َهابِيَّ  أَراد الصُّ  ، فخفََّف وأَْبَدَل. الصُّ

اج :  وقول العَجَّ

 َهِد ح  ُصَهايبٍّ بَشعحَشَعاينٍّ 
 َوَصفَه بَِما تُوَصُف بِِه الُجْملَةُ.إِنما َعنَى بِه الِمْشفََر َوْحَده ، 

ْيَهبُ و  عن ابن األَْعَرابِّي وحده ، ولم يَْحِكه غيُره إِال َوْصفا. َكَصْيقَل : ِشدَّةُ الَحرِّ  الصَّ

ْيَهبو . : الصَّ . (5)يوم  اليوُم الَحارُّ  َصْهد وَصْيَهٌد : َشِديُد الَحّرِ

ْيَهبُ و ُجُل الطَِّويُل. : الصَّ  الرَّ
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ْلبَةُ. : ْيَهبُ الصَّ و ْخَرةُ الصُّ ْيَهبُ  يُقَاُل :و قال َشِمر : الصَّ  . قال ُكثَيِّر :َصيَاِهبُ  َجْمعُه الَمْوِضُع الشَِّديدِ  : الصَّ

  ُ َواهـــــــــــِ ـــــــــــُ ا  (6)تـ اَءهـــــــــــَ طـــــــــــَ ـــــــــــِ َداُة ب ث  ا ـــــــــــُ ـــــــــــَ ت  واحـــــــــــح

  
ٍب   لـــــَ  اَلحـــــــِ و  (7)عـــــَ لـــــُ عـــــح ـــــَ بَ يـ اهـــــــِ يـــــــَ ضِ  الصـــــــــــــــــــ  يـــــَ هـــــح  مـــــَ

  
__________________ 

 ( يف اللسان : الص َهُب.1)
 ( اللسان : يعلو.2)
 ( اللسان : الشعور.3)
 ( زايدة عن النهاية.4)
 ( اللسان : ويوم صيهٌب.5)
تســـاير ا وهذه قوله نواه  املواهقة هو االبر أعناقها يف الســـري ا يقا  : تواهقت الركاب أي »وهبامش املطبوعة املصـــرية : « نواه »( ابألصـــر 6)

 وما أثبت عن التكملة. .«الناقة تواه  هذه كبهنا تسايرها يف السري
 ( يف التهذيب : عل  َرَحٍب.7)



1248 

 

ْيَهبُ  قال بَْعُضُهم :و قال َشِمر :  األَْرُض الُمْستَِويَةُ. الصَّ

 قال القَُطاِميُّ :

ٍر  رحعــــــــَ اٍس َوعــــــــَ َ اري ِذي محــــــــِ حــــــــَ َدا يف صــــــــــــــــــــــَ   (1)حــــــــَ
  

ــــــــ  ي َغشــــــــــــــــــــــِّ ــــــــُ احــــــــًا يـ قــــــــَ ــــــــِ ا ُرُءوَس ل بِ هــــــــَ اهــــــــِ ــــــــَ ي  الصــــــــــــــــــــــ 

  
ْيَهبُ و  الحجاَرةُ. : الصَّ

ْيَهبِ  إِذا َكانَا َشِديَدْين ، ُشبَِّها َصْيَهبَةٌ  . ونَاقَةٌ َصْيَهبٌ  وفي التَّْهِذيِب : َجَملٌ   : الِحَجاَرةِ. بالصَّ

 قال ِهْميَاُن :

تح  فـــــــــــــَ َكشـــــــــــــــــــــــــــ  ا تـــــــــــــَ اُ هـــــــــــــَ مـــــــــــــَ لـــــــــــــح ىت  ِإَذا  ـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

  
نح   ينِّ وعــــــــــَ ةٍ عــــــــــَ بــــــــــَ هــــــــــَ يـــــــــــح تح  صــــــــــــــــــــــــَ ِدفــــــــــَ  قــــــــــد شــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي عن نَاقٍَة ُصْلبٍَة قد تََحنَّْت.

 . قال :َصْيَهبٌ  فَهو تَْحَمى عليه الشَّْمُس َحتَّى يَْنَشِوَي اللَّْحُم َعلَْيه من الَجبَل أَوقُّفٍ أَو َحْزن ُكلُّ َمْوِضعو

 (2) ِبَصياِهبِ َوغحر  َِيُش ُقُدورُه 
اِد معجمة   جعلوه اسماً للبُْقعَِة. أَْنَشد األَْصَمِعّي : َكغَُراب : ع ُصَهابٌ و (3)قال األَْزَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : ُهَو بالضَّ

م  (4) َأيب و  هـــــــــــُ عـــــــــــَ وَ  ومجـــــــــــَح ـــــــــــُ ل ُ
َرَ  املـــــــــــ ـــــــــــَ ِذي تـ ـــــــــــ   ال

  
ابَ   هــــــــــــَ رِ  بصــــــــــــــــــــــــــُ ابــــــــــــِ ِ  الــــــــــــد  دًة كــــــــــــَبمــــــــــــح امــــــــــــِ  هــــــــــــَ

  
َهابِيّ  يُْنَسُب إِلَْيه الَجَملُ  في شّق اليََمن أَو فحل  .ُصَهابٌ  : َمْنُسوبَةٌ إِلى فَْحل اْسُمه ُصَهابِيَّةٌ  في التهذيب : وإِبِلٌ  .الصُّ

 . قال طرفة :ُصَهابِيَّة و[] َصْهبَاءُ  وناقة ُصَهاب فهي من أَْواَلدِ  َهابِيَّةالصُّ  قَاَل : وإَِذا لم يُِضيفُوا

ةُ  يــــــــ  ابــــــــِ هــــــــَ َدُة  صــــــــــــــــــــــُ ؤحجــــــــَ وِن مــــــــُ نــــــــُ ــــــــح ثـ رَا  (5)الــــــــعــــــــُ  الــــــــقــــــــَ

  
دِ   و اَرُة الــــــــــــيــــــــــــَ ِر مــــــــــــَ ِد الــــــــــــّرِجــــــــــــح يــــــــــــدُة َوخــــــــــــح عــــــــــــِ  بــــــــــــَ

  
واء. (6) َكُمعظَّم : َصِفيفُ  أَي الُمَصهَّبُ و وفي لسان العََرب في آخر الَمادة ما نَصه :  الّشِ

 وهكذا هو في التَّْكِملَِة ، وقَيّد الَوْحَش َمْجُروراً باإِلَضافَة ، والُمْختَِلط َمْرفُوعاً بالنَّْعِت. الَوْحُش الُمْختَِلطُ و

 : لَْحٌم ُمْختَِلط بَشْحم. (7) الُمَصهَّبُ و وفي األََساِس : ِمَن الَمَجاِز :

اِج. لُ الفَحْ  أَْصَهبَ و جَّ  ، َهَكَذا في النَُّسخ ، وهو نَصُّ الزَّ

ُجُل : أَْصَهبَ و والَِّذي في المحكم وِلَساِن العََرِب : ْهبُ  ُوِلَد لَهُ  الرَّ  من األَْواَلِد. الصُّ

أِْن عند أَْصَهَب َصاِهبْ  يقال :و اَغانِّي وفي الَحْلب (8) : ُدَعاٌء للضَّ َراِب. ، وُهو اْسٌم لََها ، نَقَلَه الصَّ  نسخة ُدَعاٌء للفَْحِل ِعْنَد الّضِ

ِر َمَع َما قَْبلَه ، ولم يُنَبّه على َذلك َشْيُخنَا على َعاَدتِه في َعّدِ َسيِّآتِه : بَْيَن البَْصَرةِ والبَْحَرين األَْصَهبِ  َعْينُ و  .، قد تَقَدََّم َما فِيِه فَُهَو كالمَكرَّ

ا  ُصَهْيبُ  َؤلِّف :* ومما اْستَْدَرَكه َشْيُخنا على المَ  بُن ِسنَاٍن َمْولَى َعْبِد هللِا ْبِن ُجْدَعان التَّْيِمّي َصَحابِيٌّ من َولَد النَِّمر ْبِن قَاِسٍط ، َسبَتْه الروُم لمَّ

وِميُّ ، انتهى. قلت : يق و غَزْت فَاِرَس ، فقيل له الرُّ ّدِ ، فقَال له : وأَنَت  ُصَهْيب : َربَح البَْيُع يا عنههللارضيُهو الِذي قَال لَه أَبو بكٍر الّصِ

 وقد ذكره ابُن َمْنُظوٍر وَغْيُره. وُهو (9)اآلية  .. (َوِمَن الّناِس َمْن َيْشِري نَ ْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت هللاِ )َربح بيعُك يا أَبَا بَكر ، وتال قولَه : 

ٌث ، أَورده البْنَداِرّي في الذَّْيل. ُصَهْيب في ُمْعَجم اْبِن فَْهد. وأَبُو بَْكر محمُد ْبن نَْصِر ْبنِ   ، َكُزبَْير ، َمْولَى الَمْهِدّي ُمَحّدِ
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ث من بني الصَّْعب بن َسْعِد العَِشيرة ، وهو الَجدُّ األَعْ  (10)بُن يَِزيَد ْبِن َحاَلوة الذَُّعافِر  األَْصَهبُ و ، أَْوَرَدهُ  (11)لَى لعَْبِد هللِا بن إِْدِريَس الُمَحّدِ

 الَخِطيُب في تَاِريخه.

__________________ 
 موضعان كما يف معجم البلدان.« ذي محاس وعرعر»( قوله 1)
 ( يف اللسان ابلضاد.2)
 (.اللسان مادة ضهب)( قا  أبو منصور معقباً : الذي أراد الليث إلا هو الصيهب ابلصاد ا وكذلك هو يف البيت 3)
 .«وابن»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 .«موخدة»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 .«ضفا»ويف التكملة « غلية»ويف األصر : « ضعيف»( عن اللسان ا ويف القاموس 6)
 : وأكلوا املصه ب.( يف األساس 7)
 ( يف القاموس : إىل بد  عند.8)
 .207( سورة البقرة اآية 9)
 ( مجهرة ابن حزم واالشتقا  : الزعافر ابلزاي.10)
 هتذيب التهذيب. 192( رو  عنه مالك وأمحد تويف سنة 11)
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 .أَْصَهبُ  وفي لسان العرب : يُقَاُل ِللظَِّليمِ 

 : اسُم فََرِس النَِّمِر ْبِن تَْولَب ، وإِيَّاَها َعنَى بِقَْوِله : ُصْهبَىو

َدوحُت  ـــــــــقـــــــــد غـــــــــَ َّب ل هـــــــــح ٌة  بصـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــَ هـــــــــِ لـــــــــح َي مـــــــــُ  َوهـــــــــح

  
ـــــــــــحِ   ي اِر يف الشـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــ  ـــــــــــن رَام ال ا كضـــــــــــــــــــــــــِ اهبـــــــــــَُ  ِإهلـــــــــــحَ

  
َهبِ  ُمْشتَقَّةٌ ِمنقال : وال أَْدري ، أَ   الَِّذي ُهَو اللَّْوُن أَم اْرتََجلَه َعلَماً. الصَّ

يِق  ُصَهْيب وَعِلّي ْبُن َعاِصم ْبنِ  ّدِ  .201، توفي سنة  عنههللارضيأَبُو الَحَسن الَواِسِطّي َمْولَى قَُرْيبَةَ بِْنِت أَبِي بَْكٍر الّصِ

يَّابُ  : [صيب] يَّابَةُ و الصُّ ِهما ويَُخفَّفَاِن : الَخالِ  الصُّ  ء. أَْنَشَد ثَْعلٌَب :مْن ُكّلِ َشيْ  صُ بَِضّمِ

اَل  ظـــــــــــــَ نـــــــــــــح كـــــــــــــًا وحـــــــــــــَ الـــــــــــــِ ُت مـــــــــــــَ طـــــــــــــح  ِإيّنِ َوســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ا  اهبـــــــــــــــََ يـــــــــــــــ  اَل  صـــــــــــــــــــــــــــــُ جـــــــــــــــ  حـــــــــــــــَ

ُ
َدَد املـــــــــــــــ  والـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

  
يَّابَةُ و يَابَةُ و الصُّ ِميُم. الصُّ اُء : هو في الصَّ ابَِة قَْومه أَي في َصِميِم قَْوِمه. ُصيَّابَة قال الفَرَّ يَّابُ و قَْومه وُصوَّ يَّابَةُ و الصُّ يقال : هو  األَْصُل. : الصُّ

يَّابَةُ و أَْي أَْصِلهم. وِمثْلُه في األََساِس. ُصيَّابِِهمو قَْوِمه ُصيَّابَةِ  في مَّ أَي ِمْن ُكّلِ َشيْ  ءِ الِخيَاُر ِمَن الشَّيْ  : الصُّ  ة :ء. قال ذُو الرُّ

ا و  َبهنـــــــــــ َ رَاِ  كـــــــــــَ فـــــــــــِ ـــــــــــح اٍت اِبل جـــــــــــَ حـــــــــــِ َتشـــــــــــــــــــــــــح  ُمســـــــــــــــــــــــــح

  
نح   يـــــــــُر مـــــــــِ اكـــــــــِ ثـــــــــَ ةِ مـــــــــَ ابـــــــــَ يـــــــــ  و حُ  صـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــُ وِب نـ  الـــــــــنـــــــــ 

  
 الُمْستَْشِحَجاُت : الِغْربَاُن ، َشبََّهَها بالنُّوبَِة في َسَواِدَها.

ابَِة قَْوِمه أَي ِمْن ُمَصاِصِهم وأَْخلَِصِهم نََسب ُصيَّابَةِ  وفاَُلٌن من يُِريُد النَّبِيَّ  «قَْوِمه ُصيَّابَةِ  يُولَُد في»اً. وفي الَحِديِث : قَْومه وُصوَّ

 ِصِهم وِخيَاِرِهم.وَخالِ  َصِميِمهم أَي وسلمعليههللاصلى

ابَةُ القَْومِ  ّمِ والتَّْشِديِد فِيِهما ، َواِويَّةٌ ويَائِيَّةٌ  ُصيَّابَتُهمو ويقال : ُصوَّ  كما قاله ابُن ِسيَده وغيره. وقد تَقَدََّمِت اإِلَشاَرةُ إِلَْيه. وقَْومٌ  (1)، بالضَّ

 أَي ِخيَاٌر. ُصيَّاب

يَّابَةُ و يُِّد. الصُّ قَاعِ :قَال َجْنَدُل ْبُن ُعبَْيِد ْبِن ُحَصْيٍن ، ويُقَاُل ُهو ألَبِيِه ُعبَ  : السَّ اِعي يَْهُجو اْبَن الّرِ  ْيٍد الرَّ

ُه  ـــــــــــــُ ب كـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــر أحِس مـــــــــــــَ ٌ  ابل اِدٌف اَلحـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ن  جـــــــــــــُ

  
بِ   ال  ــــــــــــــكــــــــــــــُ وشــــــــــــــــــــــــــــَ  ب ــــــــــــــُ وحَدٌن ي ــــــــــــــه كــــــــــــــَ  كــــــــــــــبَن

  

هــــــــمح  نــــــــُ يـــــــــُ ؤحِم َأعــــــــح تح ابلــــــــلــــــــ  لــــــــَ حــــــــِ ٍر كــــــــُ  مــــــــن مــــــــعحشــــــــــــــــــــــَ

  
ريحِ   اٍم غـــــــــــَ ئـــــــــــَ فِّ لـــــــــــِ ِد اأَلكـــــــــــُ فـــــــــــح ابِ قــــــــــــُ يـــــــــــ   صـــــــــــــــــــــــــُ

  
 أَْوقَُص. والَكْوَدُن : البِْرَذْوُن.ُجنَاِدٌف أَي قَِصيٌر ، أَراَد أَنَّه 

 الَمائِلَُها. ويُوَشى : يُْستََحثُّ ويُْستَْخَرُج َما ِعْنَده ، واألَْقفَد الَكّفِ :

ً  السَّْهمُ  َصابَ و قال الُكَمْيُت  َكُكتُب. ُصيُبٌ  ج َصائِبٌ  : َكغَيُورٍ  َصيُوب وَسْهمٌ  وقد تَقَدََّمِت اإِلَشاَرةُ إِلَْيه. أََصارَ  كيَُصوُب َصْوبا : يَِصيُب َصْيبا

: 

ُهُمها الص اِئَداُت و   الص ُيبُ َأسح
 كِجبَال.« بالَكْسر»قال شيخنا : ويجمع أَيضاً على فِعَال 

 قال ُمَضاُض بن َعْمٍرو الجرُهِميُّ :

َؤاِدي  ـــــــــــــــُ اِت فـ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ اَب الـــــــــــــــر َد  بـ  فـــــــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ااَي   نــــــــــــــَ

َ
اٍم مــــــــــــــن املــــــــــــــ ابِ ِبســــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــَ يــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــِ

  

 املعجمة فصل الضاد
ئْبُ  : [ضأب]  البَّرِ على ِخْلقَِة الَكْلب ، نََسبَه الدَِّميريُّ إِلَى اْبِن ِسيَده. وقال اللَّْيُث : بَلَغَني أَن من َدَوابِّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وهو بالَكْسرِ  الّضِ

ئْبَ   ، قَاَل : ولْسُت ِمْنه َعلَى يَِقين. البَْحرِ  ء من َدَوابِّ َشيْ  الّضِ
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 : (2)قال ابن َمْنُظور : قال أَبُو الفََرج : َسِمْعُت أَبَا الَهَمْيَسع يُنِشد  َحبُّ اللُّْؤلُؤ.أَو

ِض  مـــــــــَ دح َ
وحَب املـــــــــ ك صـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــَ وح ي صـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــِ نـــــــــَ  ِإن متـــــــــَح

  
دِّ    ـــــــــَ  اخلـــــــــَ ل رِي عـــــــــَ ب ـــــــــَح ـــــــــح ئ ضِ  َكضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ ث عـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــثـ  ال

  
َدُف   : ما فيه من َحّبِ اللُّْؤلُِؤ. شبَّه قََطراِت الدَّْمعِ به. ِضئْبُهو (3)قال أَبو منصور : الثَّْعثُع : الصَّ

ْؤبَان في ِلَساِن العََرِب ، وفي بعض نَُسخ الّصَحاحِ :و َجاِل  كقُْربان : السَِّميُن الَشِديُد ِمن الِجَمال أَي بالَهْمز الضُّ قاله أَبو زيد ، قِيَل : وِمن الّرِ

 أَْيضاً. قال ِزيَاٌد الِمْلقَِطيُّ :

__________________ 
 تصحيف.« واويه ايتيه»( يف املطبوعة الكويتيه 1)
 ( يف اللسان ثعض : أنشد أبو تراب.2)
 ( عن اللسان ثعض وابألصر صدفة.3)
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رِّ  لـــــــــــَ  كـــــــــــُ ؤحاَبنٍ عـــــــــــَ ه   ضــــــــــــــــــــــــُ رِيـــــــــــفــــــــــَ َبن  صــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــَ

  
ّرِِد   غـــــــــَ تــــــــــَ ُ

ِب املـــــــــ طـــــــــَ وحُت اأَلخـــــــــح ه صــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح ابــــــــــَ نـــــــــَ (1)بـــــــــِ
 

  
 هكذا أَنشده. وقول الشاعر :

اين  فـــــــــــــــــَ دح َأجـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ م  ق ُت اهلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ا رأَي  ملـــــــــــــــــّ

  
انِ   عــــــــــــــــَ لــــــــــــــــظــــــــــــــــِّ ِر ولــــــــــــــــِ ر بــــــــــــــــُت لــــــــــــــــلــــــــــــــــرحــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  قـ

  

اَبنِ   ُكر  نَِيايفِّ الَقَر  ُذ ح

اد. ُضْؤبَان أَنشده أَبو زيد  بالهمِز والضَّ

ْيأَبُ و ُم في األُُمور َكَصْيقَل : الضَّ اي المعجمة في آخره. وفي بعض النَُّسخِ بالنُّوِن في آِخِره.  أَو هو تَْصِحيُف َضْيأَز َعن كراع الذي يَتَقَحَّ بالزَّ

ْرِف ولم يَْعتَدُّوا بِغَْيِرِه. ِة الصَّ  قال شيخنا : هو الذي َجَزَم بِِه أَْكثَُر أَئِمَّ

 .(2)قلت : والصِحيُح أَنَّه لُغُةٌ فيه ال تَْصِحيف ، كما زعمه الُمَصنُِّف. انظره في ِلَساِن اْلعَرب 

بِه ، الَوَرَل. وقَاَل عبد اْلقَاهر : ِهَي َعلَى َحّدِ فَْرخِ التِّْمَساح الصغير ، وَذنَبُه َكَذنَ  (3)، وهو يُْشبِه  م : ُدَوْيبّةٌ من الَحَشَرات الضَّبُّ  : [ضبب]

ن أَْلَواناً نحو  ن الِحْربَاُء ، ويَِعيُش َسْبعَِمائَة َعام وال يَْشَرُب الَماَء ، بل يكتفي بالنَِّسيِم ، ويَبُوُل في ك (4)وهو يَتَلَوَّ ل أَْربَِعين الشَّْمِس كما تَتَلَوَّ

ة ، وإِذا فَاَرق ُجْحرَ  ه لم يَْعِرفه ، ويَبِيُض كالطَّْيِر ، كما قاله ابُن َخالََوْيِه َوَغْيُرهُ واْستَْوفَاهُ الدَِّميِريُّ يَْوماً قَْطَرة ، وأَسنانُه قِْطعَةٌ َواِحَدة ُمْعَوجَّ

 في َحيَاةِ اْلَحيََواِن.

ذُو  الضَّبِّ  على ِذراَعْين ، وَذنَبُ ُطولُه  (5)وقال أَبو َمْنُصور : الوَرُل : َسْبُط الَخْلق ، َطِويُل الذَّنَِب كأَنَّ َذنَبه َذنَُب َحيَّة ، وُربَّ وَرٍل يُْربِي 

ُضون  الضَّبُّ  يُكوُن قَْدَر ِشْبر. والعرب تَْستَْخبُِث الَوَرَل وتَستَقِذُره وال تَأُْكلُه. وأَما (6)ُعقٍَد ، وأَْطَولُه   على َصْيِده وأَْكِله ، (7)فإِنَّهم يَُحّرِ

ْحَمِة ، وهي ُغْبَرةٌ ُمْشَربَةٌ سواداً ، وإَِذا َسِمَن اصفّر َصْدُره ، وال يأُْكُل إِالَّ الَجنَاِدَب أَْحَرُش الذَّنَِب َخشنُه ُمفَقَُّرهُ ، ولَو الضَّبُّ و نُه إِلى الصُّ

ا الَوَرُل فإِنَّه يأُْكُل العَقَاِرَب والَحيَّات والَحَرابِيَّ والَخنَا نَّ بلَْحِمه ، فَِس ، ولحمه دُ والدَّبَى والعُْشَب ، وال يَأُْكُل الَهَوامَّ. وأَمَّ ْريَاٌق والنَِّساء يَتَسمَّ

 كَذا في لسان العرب.

اَل أَْدِري ما َهَذا اْلفَْرق ، أِلَنَّ وَ  األَِخيَرةُ عن اللِّْحيَانِّي. قَاَل : وَذِلَك إَِذا َكثَُرت ِجدًّا. قال ابُن ِسيَده : ُضبَّانٌ و ِضبَابٌ و ِمثُْل َكّفٍ وأَُكفٍّ  أَُضبٌّ  ج

 قال األَْصَمِعيُّ : َسِمْعُت َغْيَر َواِحٍد من العرب يَقُوُل : ، في ِلَساِن اْلعََرب : َمَضبَّةٌ و (8)اَلناً َسَواء في أَنَُّهَما بِنَاَءاِن من أَْبنِية التَّكثير فِعَاالً وفُعْ 

بَابَ  ، أَي نَِصيدُ  الَمَضبَّة خرْجنَا نَْصَطادُ   ُل للشُّيُوخ َمْشيََخةً وِللسُّيُوٍف َمْسيَفَةً.، َجَمعُوَها على َمْفعَلَة ، كما تَقُو الّضِ

كفَِرَح  َضبُبَتْ  وقد أََحُد ما َجاَء على أَْصِله َضبِبَة في التّْهِذيِب : أَْرضٌ  َكثيَرتُه. األَِخيَرة كفَِرَحة : َضبِبَةٌ وَ  َمَضبَّةٌ  بَِهاء. وأَْرضٌ  َضبَّة هيو

، وهو أَحُد َما َجاَء َعلَى األَْصِل من َهَذا  ِضبَابَُها ، أَي َكثَُرت أََضبَّتْ و «وَكُرم»َهَكَذا في النَُّسخِ الُمْعتََمَدة ، وقد َسقَِط من نُْسَخِة َشْيِخنَا  وَكُرم

 َويََرابِيَع. ِضبَابٍ  وُمْربِعَةٌ : ذاتُ  ُمِضبَّةٌ  الضَّْرب. وأَْرض

يت : ّكِ َكة مثل قَِطَط َشْعُره وَمِشَشِت الدَّابَة.  ِضبَابُه (9)البَلَُد : َكثر  بَ َضبِ  وقال ابن الّسِ ، ذَكَره في ُحُروٍف أَْظَهَر فِيَها التّْضِعيَف ، وهي ُمتََحّرِ

 .«ُمِضبّة قَاَل : إِنّي في َغائِطٍ فَ  ، وسلمعليههللاصلىأَنَّ أَْعَرابِيًّا أَتَى رسوَل هللا »وفي الَحِديِث 

َوايَة  ِمثُْل َمأَْسَدةٍ وَمْذأَبٍَة وَمْربَعَة  َمَضبَّةٌ  وهي أَْرضٌ  (10)والَمْعُروُف بِفَتِْحَهما « بَِضّمِ الِميِم وَكْسِر الضاد»قال ابن األَثير : هكذا َجاَء في الّرِ

االَمَضبَّة َمَضابُّ  أَي َذاُت أُُسوٍد وِذئَاٍب َويََرابِيَع. وجمع َوايَة فهي  أََضبَّتْ  و اْسُم الفَاِعِل منفه ُمِضبَّةٌ  . فأَمَّ ِت الّرِ كأََغدَّت فَِهَي ُمِغدَّة ، فإِْن َصحَّ

 بَمْعنَاَها.

بَاب ُمْنَكَرة ، وهي قَِطٌع من األَْرِض كثيرةُ  َمَضابَّ  َوقَْعنَا فيوَ   .الّضِ

 : الَِّذي يَُؤتِّي الَماءَ  الُمَضبِّبُ و ُرَج ليَأُْخَذه.؛ وهو الَِّذي يَُصبُّ الَماَء في ُجْحره حتى يَخْ  : الَحاِرُش لَهُ  الُمَضبِّبُ و

__________________ 
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 ( يف التهذيب املرتمن بد  املتغرد.1)
 .«ضبز»( انظر اللسان 2)
 .«يشمر»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( يف حياة ا يوان للدمريي : حبّر.4)
 ( كذا يريب ولعله يربو مبعىن يزيد.5)
 .«وأطو »اللسان ا وابألصر ( عن 6)
 ( اللسان : حيرصون.7)
 ( اللسان : الكثرة.8)
 ( اللسان : كثرت.9)
 .«بفتحها»( عن النهاية ا وابألصر 10)
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َباب ِإىل ِجَحَرةِ  ِلَقَها  الضِّ َُز فَيِصيَدها. قا  الُكَميحُت : (1)َحىت  يُذح  فَتربح
ا  هــــــــَ ــــــــَ افـ طــــــــَ ــــــــِ َؤيّتِ ن ــــــــُ ٍف ال يـ ــــــــح ي ِة صــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ي ــــــــح بـ غــــــــَ ــــــــِ   (2)ب

  
ه   بَتـــــــــح طـــــــــَ ا مـــــــــا َأخـــــــــح هـــــــــَ غـــــــــَ لـــــــــُ بــــــــــح يــــــــــَ بُ لـــــــــِ بـــــــــِّ ضـــــــــــــــــــــــَ

ُ
 امل

  
بَابَ  حتى يَْستَْخِرجَ  (3)أَْن يَُؤتَِّي الَماَء إِلى ِجَحرتَها  الُمَضبِّبُ  يقول : ال يَْحتَاجُ  بَى فَكفَاه  الّضِ َويَِصيَدَها ، ألَنَّ الَماَء قد َكثَُر والسيُل َعاَل الزُّ

 َذِلَك.

َشه الضَّبِّ  على َضبَّبَ و  ليَْخُرَج ُمَذنِّباً فيَأُْخَذ بَِذنَبِه. إَِذا َحرَّ

ً  ءُ الشَّي َضبَّ  السَّياََلُن. كالبَّضِ : الضَّبُّ و . وقيل : َضبّا ر الضَّبُّ  إِذا َساَل كبَضَّ أَنَّه كان »حِديُث اْبِن ُعَمر  : ُدوَن السَّياََلن الشَِّديد. وبه فُّسِ

ً  (4)يُْفِضي بِيََدْيه   أَي تَِسياَلن. «إِلَى األَْرِض إَِذا َسَجَد َوُهَما تَِصبَّان َدما

من  َسياََلُن الدَّمِ  : الضَّبُّ  أَو ِلثَاتُه َدماً أَي قََطرْت. َضبَّتْ  َر الدََّم القَاِطر نَاقِضاً للُوُضوِء. يقال :: ُدوَن السَّياََلن. يَْعنِي أَنَّه لم يَ  الضَّبُّ و قال :

ً  َشفَتُه َضبَّتِ و الشَّفَِة من َوَرٍم أَو َغْيِره. قاله ابُن الّسيد في كتاب الفرق. ً و تَِضبٌّ َضبّا ً  ِلثَتَه َساَل منها الدَُّم. وتَرْكتُ  : ُضبُوبا من  تَِضبُّ َضبِيبا

ً  َما َزالَ »الدَِّم إَِذا َسالَت. وفي الَحِديِث :  يقِ  : َسياَلنُ  الضَّبُّ و َدماً. (5)ِلثَتُه  َضبَّتْ  أَي إَِذا تكلم «ُمِذ اْليَوم ُمِضبّا  فَُمه َضبَّ  وقد في الفَم الّرِ

ً  بالَكْسر يَِضبُّ  ً  دَّمُ الَماُء وال َضبَّ و : َساَل ِريقُه. َضبّا ً  ِلثَتُه َضبَّتو أَنَا. أَْضبَْبتُهو : َساَل. يَِضبُّ َضبِيبا  : اْنَحلَب ريقَُها. قَاَل : تَِضّب َضبّا

ا َأنح  نــــــــــَ يـــــــــــح ا أَبـــــــــــَ نــــــــــَ يـــــــــــح ب  أَبـــــــــــَ مح  َتضــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــُ اتــــــــــُ ثــــــــــَ  لــــــــــِ

  
رِ   امـــــــــــِ اِء وجـــــــــــَ بـــــــــــَ ِر الـــــــــــظـــــــــــِّ ثـــــــــــح ر ٍد مـــــــــــِ  عـــــــــــلـــــــــــ  خـــــــــــُ

  
 : (6)ِلثَتُه ، بالَكْسِر ، يُْضَرُب َذِلَك َمثاَلً للَحِريص َعلَى األَْمِر. وقَال بِْشر بُن أَبِي َخاِزم  تَِضبُّ  ومن الَمَجاِز : جاءَ 

يـــــــــــٍم و  يِن متـــــــــــَِ ُم  (7)بـــــــــــَ هــــــــــُ نـــــــــــح ا مـــــــــــِ يـــــــــــنـــــــــــَ قـــــــــــِ  قـــــــــــد لـــــــــــَ

  
اًل   يـــــــــــح ب  خـــــــــــَ مِ  َتضـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــَ غـــــــــــح ا لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــَ اهتـــــــــــَُ ثـــــــــــَ  لـــــــــــِ

  
 .وقَال أَبُو ُعبَْيَدةَ : ُهَو قَْلُب تَبِضُّ أَي تَسيُل وتَْقُطر

 ِلثَتُه إَِذا ُوِصَف بِِشدَّةِ النََّهم ِلأْلَْكِل والشَّبَِق للغُْلَمة أَِو الِحْرص على َحاَجتِه وقََضائَِها. قال الشاعر : تَِضبّ  وفي ِلَساِن العََرب : َجاَءنَا فالنٌ 

ا َأنح  نــــــــــَ يـــــــــــح ا أَبـــــــــــَ نــــــــــَ يـــــــــــح ب  أَبـــــــــــَ كــــــــــم  َتضــــــــــــــــــــــــِ اتــــــــــُ ثــــــــــَ  لــــــــــِ

  
اٍت    قـــــــــَ رحشــــــــــــــــــــــِ لـــــــــَ  مـــــــــُ يـــــــــاعـــــــــَ َواطـــــــــِ اِء عـــــــــَ بـــــــــَ  كـــــــــالـــــــــظـــــــــِّ

  
 يُْضَرُب َهَذا َمثاَلً للَحِريص النَِّهم.

ُجِل يَْشتَِهي الُحُموَضةَ فيتََحلَُّب لَه فُو يَِضبُّ و وفي األََساِس ، في المجاز :  هُ ، انتهى.فُوهُ : إَِذا اْشتَدَّ ِحْرُصه َعلَْيه ، كقَْوِلِهم : يَتََحلَُّب فُوهُ : للرَّ

 .(8)ْخِرقَه ، قِيَل : ُهَو أَن يَُحزَّ ِمْرفَُق البَِعيِر في ِجْلِده ، وقيل : هو أَن يَْنَحِرَف الِمْرفَُق َحتَّى يَقََع في الَجْنِب فَيَ  ٌء في ِمْرفَِق البَِعيرِ َدا : الضَّبُّ و

 قال :

 َضبِّ لَيحَ  ِبذي َعرحٍ  َواَل ِذي 
اُء. قاَل الشَّاِعُر : َوَرٌم في َصْدِره أَْيضاً : الضَّبُّ و  فإَِذا أََصاَب َذِلَك البَِعيَر فالبَِعيُر أََسرُّ ، والنَّاقَةُ َسرَّ

و و  رحبـــــــــــُ ـــــــــــَ ر اِء يـ يـــــــــــُت كـــــــــــالســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــِ اأَب هـــــــــــَ ـــــــــــ  بـ  ضـــــــــــــــــــــــــَ

  
تِ   جــــــــــــ  َداٍء ضــــــــــــــــــــــــــَ ز عــــــــــــن عــــــــــــِ زحــــــــــــَ ــــــــــــِإذا حتــــــــــــَ  ف

  
أَي  ، َوِهي أَضبُّ  أَي البَِعير وهو من بَاِب فَِرحِ  بالفَتْح َضبُّ َضبَّ يَ  ، وقيل في فِْرِسنِه. تقول منه آَخر في ُخفِّه : َوَرم الضَّبُّ و عن ابن دريد.

بَبِ  بَيِّنَةُ  َضبَّاءُ  النَّاقَة  .الضَّ

 وهو َوَجع يَأُْخذُ في الِفْرِسِن ، قَالَه األَُمِويُّ ، َكَذا في ِلَساِن اْلعََرب.

 م.أَْيضاً : انِفتَاٌق ِمن اإِلبِط وَكثَْرةٌ من اللَّحْ  (9) الضَّبُّ و
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بِيُّ أَي َسِمن واْنفَتَقَت آبَاُطه وقَُصر ُعنُقُه. تََضبَّبَ  تقول :  الصَّ

اِغطُ  َمنُ  التََّضبُّبُ و ٌء َواِحد ، وهما انِفتَاٌق من اإِلبط وكثَْر ِمن اللَّْحم.ِشيْ  الضَّبُ و وقال العََدبَُّس الِكنَانِيُّ : الضَّ  : الّسِ

__________________ 
 .«يدلقها»وابألصر ( عن اللسان ا 1)
 وما أثبت عن اللسان.« بغنية سيف ال يوت  نطافها»( ابألصر : 2)
 تصحيف.« حجرهتا»( ابألصر : 3)
 تصحيف.« بيده»( عن النهاية ا وابألصر 4)
 ( اللسان والنهاية : لثاته.5)
 تصحيف.« حازم»( ابألصر : 6)
 ( يف املفضليات : وبين لري قد لقينا.7)
 .«فيحرفه»وابألصر  ( عن اللسان ا8)
 ويف الصحاح فكاألصر.« والت َضب بُ »( اللسان : 9)
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ِبُر. قا  أَبُو َحِنيَفة : َيُكوُن يف الَبِعرِي واإِلنحَسان.  ِحَا يـُقح
. َضبَّبَ و  الغاَُلُم : َشبَّ

بِيُّ وتََحلَّم : أََخَذ فيه  تََضبَّب . في المجاز :.. وفي األََساِس : مَن. (1)الصَّ  .تََضبَّبُوا َحتَى (2)خاِدماً فََحَضنَتُْهم  (2)وأَْخَدْمُت ِصْبيَانِي  الّسِ

ا الَحْلُب بالَكّفِ ُكلّها أَوْ  : ُهوَ  الضَّبُّ  إَِذا َحلَبها بَخْمِس أََصابِع. وقِيَل : يَُضبُّها النَّاقَةَ  َضبَّ  : َمْصَدر الضَّبُّ و . فأَمَّ  الضَّبُّ  أَنَّ َهَذا ُهَو الضَّفُّ

والِخْلِف َجِميعاً. َهَذا إَِذا َطال الِخْلف ، فإِن َكاَن َوَسطاً فالبَْزُم  أَصابِعَك على اإِلْبَهام (4) فَتَُردَّ  بالَكْسر أَن تَْجعََل إِبهاَمك على الِخْلفِ  (3)هو 

بَّة أَو بة واإِلبهامبَمْفِصل السَّبَّابة وَطَرف اإِلبهام ، فإِن كان قَِصيراً فالفَْطُر بَطرف الّسبّا  : الَحْلب بِِشدَّة العَْصر. الضَّ

 قال الشاعر : َجْمُع الِخْلفَْين في الَكّفِ للَحْلِب. : الضَّبُّ و

نـــــــــــاً  اعـــــــــــِ ِح طـــــــــــَ ي  ابلـــــــــــر مـــــــــــح فـــــــــــ  ُت لـــــــــــه كـــــــــــَ عـــــــــــح  مجـــــــــــََ

  
ِ يف   اح فـــــَ ـــــح ل ض اخلـــــِ بِّ كـــــمـــــــا مجـــــََ ُب  الضـــــــــــــــــــــ  الـــــــِ (5)حـــــــَ

 

  
 الضَّْرع وتَُصيَِّر إِْبَهاَمَك في َوَسِط راَحتِك ، ُكلُّ َذِلَك في ِلَساِن العرب.أَو هو أَن تَُضمَّ يََدك على 

ً  السُُّكوتُ  : الضَّبُّ و  إَِذا َسَكت ، ِمثْل أَْضبَأَ. أََضبَّ  يقال : .كاإِلْضبَاب ، َضبَّ َضبّا

فالٌن َعلَى َما فِي نَْفِسه  أََضبَّ و «عليها أََضبَّ و فغَِضب القَاِسمُ » عنهاهللارضي: َسَكَت َعلَْيه. وفي َحِديِث َعائَِشة  َضبَّ و ءِ على الشَّيْ  أََضبَّ و

 القوُم إَِذا َسَكتُوا وأَْمَسُكوا َعِن اْلَحِديِث. أََضبَّ  أَي َسَكت وقال أَبو َحاتِم :

 .اإِلْضبَابو وهذه عن ابن ُشَمْيل كالتَّْضبِيبِ  وِشدَّةُ القَْبِض َكْياَل يَْنفَِلَت ِمْن يَِده ءِ االْحتَِواُء َعلَى الشَّيْ  : الضَّبُّ و

 : اْحتََواه. َضبَّبَ و أََضبَّ و (2) [ءالشي]َعلَى  َضبَّ  يُقَاُل :

 بِمنًى. َمْسِجُد الَخْيفِ  أَي أَْصله بِلَْحِفهِ  لذيا َجبَلٌ  : اسمُ  َضبٌّ و على َما فِي يََدْيه : أَْمَسَكه. أََضبَّ و َء : أَْخفَاه ،الشي أََضبَّ و

 : َشاِعٌر من ُهَذْيل. َضبٍّ  وأَبو َرُجٌل. : اسم َضبٌّ و

غن والعََداَوةُ. الغَْيُظ والِحْقدُ  : الضَّبُّ و ْدِر َكَذا في الفرق البن الّسيد ، وقيل : ُهَو الّضِ  الشاعر :. قال ِضبَابٌ  ، وجمعه ويُْكَسرُ  الكاِمُن في الصَّ

يِن  غــــــــــــح ر  ضــــــــــــــــــــــــــِ اَ  َتســــــــــــــــــــــــــُ تح رُقــــــــــــَ ا زَالــــــــــــَ مــــــــــــَ  فــــــــــــَ

  
هــــــــــــا و   نــــــــــــِ امــــــــــــِ كــــــــــــَ ن مــــــــــــَ رُِج مــــــــــــِ ايب ختــــــــــــُح بــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــِ

  
َمْخَشِرّي في األََساس في بَاِب الَمَجاِز   .(6)وذكره الزَّ

 : (7)وقال آخر 

ًة و  اشـــــــــــــــــــــــَ ِدي َبشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ب ـــــــــُ اح يـ هـــــــــَ ك َذا َوجـــــــــح ـــــــــَ  ال ت

  
ه و   بــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــَ بيف يف قـ نُ  ضــــــــــــــــــــــــَ امــــــــــِ رِّ كــــــــــَ  مــــــــــن الــــــــــغــــــــــِ

  
 ِمْنُهَما ُكلٌّ »:  عنههللارضيفالن على ِغّلٍ في قَْلبِه أَي أَْضَمَره. وفي حديث َعلّيٍ  أََضبَّ  : ُمْنَكٌر ُمَراِوٌغ َحِرٌب. وتَقُوُل : َضبٌّ  ورجل َخبٌّ 

 .«لَصاِحبِه (8) َضبٍّ  َحاِملُ 

. قُْلُت : وهذا الَمثَُل َضبَّةٌ  . واْمرأَة َخبَّةٌ َضبٍّ  يقال : أَْخَدُع ِمنْ  .(9)في ِخْدعتِه  الضَّبَّ  : يُْشبِه َضبٌّ  وفي األََساِس ، ِمَن الَمَجاِز : ورجل َخبٌّ 

 في َحيَاةِ الَحيََواِن والُمْستَْقَصى.

ً  بالَكْسرِ  تَِضبُّ  الشَّفَةُ  َضبَّتِ  وقد وتَْجُسو وتَِسيُل َدماً ويقال : تََجّسى بَمْعنَى تَيَبَّس وتََصلَّب. (10)فَتَِرُم  في الشَّفَةِ  يَأُْخذُ  داءٌ  : الضَّبُّ و  َضبّا

ً و . َضّب يَِضب اللُُّصوُق باألَْرِض  : الضَّبِّ  أَْصلُ و .ُضبُوبا َع الَماِضي قال َشْيُخنَا : وذكر الكسر ُمْستَْدَرك ، فإِنَّ إِتْبَا بالَكْسِر في الُكّلِ

 بالمَضاِرعِ نَصٌّ في الَكْسِر.
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بَّةُ و  عن الغَريِض. الطَّْلعَةُ قَْبَل أَن تَْنفَِلقَ  : الضَّبُّ و الضَّ

 . قال :ِضبَابٌ  والَجْمع

__________________ 
 .«يف»( عن األساس وابألصر 1)
 وأشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية. .«فحضنهم .. ضبايب»( عن األساس : وابألصر 2)
 ( اللسان : فبن  عر.3)
 ( اللسان : مث ترّد.4)
 وما أُثبت عن اللسان.« يف الضب»بد  « ابلضب»( ابألصر 5)
 ( األساس يف مادة رق  ونسبه لكثري قاله لعبد امللك بن مروان وبعده :6)
 يــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــين لــــــــــــــــــــــــك ا ــــــــــــــــــــــــاوون حــــــــــــــــــــــــىت و 

  
ــــــــــــــــــــة حتــــــــــــــــــــت   ــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــي  ا ــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــابأجــــــــــــــــــــاب

  

 .«ويف قلبه»بد  « ويف صدره»( البيت يف األساس ونسب لساب  الرببري. وفيه 7)
 .«ضبيب»( عن النهاية ا وابالصر 8)
 ( األساس : خدعه.9)
 ( اللسان : أو  سب أو تسير دماً.10)
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اٍ  كــــــــــــَبن   حــــــــــــ  فــــــــــــُ َن بــــــــــــِ فــــــــــــح طــــــــــــِ هُ يــــــــــــُ ابــــــــــــَ بــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــِ

  
يـــــــــــــٍد   وحَم عـــــــــــــِ َواِد يــــــــــــــَ

َ
وُن املـــــــــــــ طـــــــــــــُ د تبـــــــــــــُ غـــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

  
 يقول : َطْلعَُها َضْخٌم كأَنَّه بُُطوُن َمَواٍل تَغَدَّْوا فتََضلَّعُوا.

بَّةُ و  أَي ليُْجعَل فيه. يُْدبَُغ للسَّْمنِ  الضَّبِّ  بالفَتْح َمْسكُ  الضَّ

بَّةُ و  الباُب والَخَشب. بَِها يَُضبَّبُ  َحِديَدةٌ َعِريَضةٌ  الضَّ

بَّةُ  الَخَشَب ونَْحَوهُ : أَْلبَْستُه الَحِديَد. وقال أَبُو َمْنُصور : يُقَاُل لََها تُ َضبَبْ  . يقال :ِضبَابٌ  والَجْمعُ   والَكتِيفَةُ ؛ ألَنََّها َعِريَضةٌ كَهْيئة َخْلق الضَّ

َضْت على َهْيئَة الَكتِف. الضَّبِّ  يَت كتيفَةً ألَنََّها ُعّرِ  ؛ وُسّمِ

ينه ُمَضبَّبٌ  . وبابِضبَابٌ و َضبَّاتٌ و َضبَّةٌ  وفي األََساس : من المجاز : وعلى بَابِه : وهي الُجْزأَة ألَنَّها تَُشدُّ النَِّصاب ، اْنتََهى.  َضبَّةٌ  ، وِلِسّكِ

 وَهَذا قَْد أَْغفَلَه الُمَؤلِّف.

ا يَِلي َطِريَق الشَّأْم. ة بِتهاَمة : َضبَّةو  بَِساِحل البَْحر ِممَّ

 التَِّميِمّي. العَْنبَِريّ  الشَّاِعرِ  بن قَلَعٍ  (1) نَاقَةُ األَْحبَِش  : َضبَّةو

َسْعٌد وُسعَْيد ، ُمَصغَّراً ،  ثاََلثَةٌ : َضبَّة اْليَاس ْبِن ُمَضر. وأَْبنَاءُ ْبِن أُّدِ ْبِن َطابَِخةَ ْبِن  ْبُن أُّدٍ : َعمُّ تَِميِم ْبِن ُمرِّ  َضبَّةُ و : حيٌّ من العََرِب. َضبَّةُ و

ْيلم ، والَّذي قبله ال َعِقَب لَهُ فَاْنَحَصر ِجَماعُ  ، وُهم َجْمَرةٌ من َجَمَرات اْلعََرب ، ومنهم  َضبَّة في َسْعِد ْبنِ  َضبَّةَ  وباِسٌل. األِخيُر أَبُو الدَّ

بَاُب.  الّرِ

. وعن اْبِن ُشَمْيل :أَْيضاً : القَْبُض على الشَّيْ  الضَّبُّ و  عليه َضبَّبَ  ء َكْياَل يَْنفَِلَت ِمْن يَِده. يقال :: ِشدَّةُ القَْبِض على الشي التَّْضبِيبُ  ِء بالَكّفِ

 ً  .تَْضبِيبا

 أََضبَّ  القَْوُم : َكلَّم بعُضُهم بَْعضاً. وَعْن أَبِي َحاتِم : أََضبَّ  ، عن أَبِي َزْيد ، وقيل : إَِذا تََكلّم ُمتَتَابِعاً. أَو تََكلَّم قيَل :و وَجلََّب. : َصاحَ  أََضبَّ و

 القَوُم إِذا تََكلَُّموا وأَفَاُضوا في الَحِديِث.

ا»وا َعلَْيه. وفي الحديث : َعلَْيه إِذا أَْكثَرُ  أََضبُّواو اْستَغَارَ و في الغَاَرةِ : نََهدَ  أََضبَّ و  أَي أَْكثَُروا. «َعلَْيه أََضبُّوا فَلَمَّ

ٌق. أََضبَّ و إِيَّاهُ. أَْخفَى ءَ الشي أََضبَّ و بَبُ و النَّعَُم : أَْقبََل َوفِيه تَفَرُّ  ء وُدُخوُل بَْعِضه في بَْعض.تَْغِطيَةُ الشَّيْ  : التَّْضبِيبُ و الضَّ

 األَْرُض : َكثَُر نَبَاتُها. أََضبَّتِ و الشَّعَُر : َكثَُر. أََضبَّ و

 األَرُض بالنَّبَاِت : َطلََع نَبَاتُها َجِميعاً. أََضبَّت وعن ابن بُُزْرج :

ً  أََضبَّ و َعْن أَبِي َزْيد.  ْيِه : أَْمَسَكهَعلَ  أََضبَّ و وقد تَقَدَّم. (2): اللُُّصوُق في األَْرض  الضَّبِّ  وأَْصل لَِزَمه فَلَْم يُفَاِرْقه. ِء :أَو َعلَى الشَّيْ  فاَُلنا

 القَْوُم : َسَكتُوا وأَْمَسُكوا َعِن اْلَحِديث. أََضبَّ  وقَال أَبُو َحاتِم :

قال أَبُو َمْنُصور : وَهَذا من َضبَأَ يَْضبَأُ ، ولَْيَس ِمْن بَاِب الُمَضاَعف. وقَْد َجاَء بِِه اللَّْيُث  أَن يَْظفََر بِه. َعلَْيه َعلَى الَمْطلُوِب : أَْشَرفَ  أََضبَّ و

ُل وهو َمْرِويٌّ عِن الِكَساِئّي ، َكَذا في ِلَساِن اْلعََرب. في بَاِب الُمَضاَعف ، قَاَل : َواُب األَوَّ  والصَّ

قَاُء : ُهِريَق َماُؤه  أََضبَّ و  .(3)أَْو َوْهيٍَة  من ُخْرَزةٍ فيهالّسِ

ي بَِذِلَك لتَْغِطيَته  أَو َسَحاب َرقِيق َوقِيَل كالغُبَار يَْغَشى األَْرَض بالغََدَواتِ  ، بالفَتْح ، أَي نًَدى كالغَْيم َضبَابِ  َصاَر َذا أَي اليَْومُ  أََضبَّ و ، ُسّمِ

 الغَْيُم : أَْطبََق. أََضبَّ و .َضبَاب كان لها السماُء إِذا أََضبَّتِ  . وقدَضبابة األُفُق ، َواِحدته

بَابَةُ  وقيل : ي األَْرضَ  الضَّ بَابُ  والَجْمع كالدَُّخاِن. : َسَحابَة تُغَّشِ  فأَتَتْنَا مكَّة طريق في وسلمعليههللاصلىكنُت مع النبّي ». وفي الحديث : الضَّ
قَْت بَْيَن النَّاِس  َضبَابَةٌ  (4)  األَْبَصار لُظْلَمتَِها. (5) الُمتََصاِعد من األَْرِض في يَْوِم الدَّْجن يَِصيُر كالظُّلَِّة يَْحُجُب هي البَُخارُ «. فَرَّ

القَوُم إِذا َسَكتُوا  أََضبَّ  فاُلٌن ما في نَْفِسه أَي أَْخَرَجه. وقال أَبُو َحاتم : أََضبَّ  وقال األَْصَمِعي : َسَكت. أَي على َما فِي نَْفِسهِ  فاَُلنٌ  أََضبَّ و

 وأَْمَسُكوا َعِن الحِديث.
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 أَي َزَعُموا أَنَّه من األَْضَداِد. ِضدٌّ  إِذا تََكلَُّموا وأَفَاُضوا في اْلَحِديثِ  أََضبُّواو

 القَْوُم : نََهُضوا في األَْمِر َجِميعاً. أََضبَّ و

__________________ 
 ( يف نسخة  نية من القاموس : األخن .1)
 اللسان : اللصو  ابألرض. (2)
 .«أوهية»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( يف النهاية : فبصابتنا.4)
 ( النهاية واللسان : حتجب.5)
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قُوا في َطلَبِه. وقد أََضبُّوا : (1)وفي التَّْهِذيب في آِخِر العَْيِن َمَع الِجيِم ، قَال ُمْدِرٌك الَجْعفَِريُّ : يقَال  القْوُم في بُْغيَتِِهم أَي  أََضبَّ  ِلفاَُلٍن أَي تَفَرَّ

قُوا في َطلَبَها.  في َضالَّتِِهم أَي تَفَرَّ

بِيبَةُ و بِّي في ُعكَّةٍ  الضَّ  يُْطعَُمه. : َسْمٌن وُربُّ يُْجعَُل للصَّ

 لَصبِيِّكم. َضبِّبُواو : أَْطعََمه إِيَّاه َضبَّبَهُ  يقال :و

بُوبُ و  وقال األَْعَشى : تَْعُدو. هيو تَبُولُ  الَّتِي الدَّابَّةُ  َكَصبُوٍر : الضَّ

َوٌة  قـــــــــــح َك لـــــــــــَ رحجـــــــــــِ ُدو بســـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح نـــــــــــا تــــــــــــَ ىت َ حتـــــــــــِ  مـــــــــــَ

  
وبٌ   بـــــــــــُ رُ  ضـــــــــــــــــــــــــَ ائـــــــــــِ ك مـــــــــــَ ا ورَأحســـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــنـــــــــــَ يـــــــــــِّ  حتـــــــــــَُ

  
ً  وأَْهُل الِفراَسة يَْجعَلُونَه من العُيُوب. وقد  .َضبَّت تَِضبُّ ُضبُوبا

 .(2)« وال ثَعُولٌ  َضبُوبٌ  لَْيَس فِيَها»وفي حديث ُموَسى وُشعَْيب َعلَْيِهما السَّاَلُم : 

بُوبُ  يِّقَةُ  : الضَّ  اإِلْحِليِل. ثَْقبِ  الشَّاةُ الضَّ

َواُب.« الشَّاةِ »بََدل « النَّاقَة»وفي نُْسَخة   ، واألُولى ِهَي الصَّ

بُوبُ و  الَحاِرثِّي. ْبِن َربِيعَةَ  فََرُس ُجَمانَةَ  : الضَّ

بَْيبُ و  األََسِدّي ، وألََحِدهما َحِديٌث. وحضَرِمّي ْبِن َعاِمرٍ  الطَّاِئّيِ  لَحسَّاَن ْبِن َحْنَظلَةَ  (3) نِ َكُزبَْير : فََرَسا الضُّ

 َماء. وَواٍد. : ُضبَْيبٌ و

ْبِضبُ و ٌ  بالَكْسِر : السَِّميُن. الّضِ اُش الَجِرى أَي َسِمينَةٌ. ِضْبِضبٌ  يقال : اْمَرأَة وُهَو  ِضْبِضبَةٌ  ، وامَرأَةٌ  بٌ ِضْبِض  قال أَبو زيد : َرُجلٌ  ءُ والفَحَّ

بَاِضبِ  ُء َعلَى َما أَتَى ، وُهَو األَْبلَُخ أَيضاً ، وامرأَةٌ بَْلَخاُء ، وهي الَجِريئَةُ التي تَْفَخر َعلَى ِجيَرانَِهاالَجِري  َكعاَُلبِط. كالضُّ

 السَّْيف ، قالَه الَخطَّابِّي ولْم يَْذُكْره ابُن األَثِير. َضبَّةُ  ، ومثْلُه في التَّْوِشيح ، وَكَذا َحدُّه كأَِمير : السَّْيفِ  َضبِيبُ و

 ع. بالفَتْح : َمَضبٌّ و

ّمِ : ُضبَاِضبٌ  َرُجلٌ وَ  اشٌ  ِمثْل بَُضابٍِض ، َعِن اْبِن ُدَرْيد ، وقِيَل َغِليٌظ َسِمينٌ  قَِويٌّ  بالضَّ وُربََّما استُْعِمَل في  أَو َجْلٌد شِديٌد. ءٌ َجِري أَو قَِصيٌر فَحَّ

 البَِعيِر.

ْواو ً و َضبَّا َسمَّ ً و َضبَّابا بابُ و كَشدَّاٍد وِكتاٍب وُمِحبٍّ  ُمِضبًّاو ِضبَابا َي بَجْمع الّضِ  . قال :الضَّبِّ  بالَكْسِر : اْسم رجل ، وُهو أَبُو بَْطن ُسّمِ

ر   ــــــــــَ دح بـ قــــــــــَ ــــــــــَ رِي ل مــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ ابَ ل بــــــــــَ وُه  الضــــــــــــــــــــــــِّ نــــــــــُ ــــــــــَ  بـ

  
ا ُ و   عـــــــــــَ ٌة وســـــــــــــــــــــــــُ َا ُغصـــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــِ ُ  الـــــــــــبـــــــــــَ عـــــــــــح  بــــــــــــَ

  
 اَلبّي.، وال يَُردُّ في النََّسِب إِلَى َواِحِده ، ألَنَّه قَْد ُجِعَل اْسماً ِلْلَواِحِد ، َكَما تَقُوُل في النََّسِب إِلَى ِكالب كِ  ِضبَابِيٌّ  والنََّسُب إِلَْيهِ 

بَابُ و ُل َعِن اْبِن األَْعَرابِّي ، وأَْنَشَد. الضَّ  : اْسُم َرُجل أَيضاً واألَوَّ

نـــــــــــــا بَلـــــــــــــح َة ِإذح ســـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ َت َأاَب زُبـ دح كـــــــــــــِ   نـــــــــــــَ
  

دح   كــــــــــــَ نــــــــــــح ا وملَح يـــــــــــــَ نــــــــــــَ تــــــــــــِ اجــــــــــــَ ابُ حبــــــــــــَ بــــــــــــَ (4)ضــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وُرِوَي بَْيُت اْمِرِئ القَْيس :

ِن و  َد بــــح عـــــــح ِك ســــــــــــــــــَ يـــــــح لــــَ ابِ عــــَ بـــــــَ ي  الضــــــــــــــــــ  حــــِ  َفســــــــــــــــــمــــِّ

  
دِ   عــــــــــح ِك ِبســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ ٍد عــــــــــَ عــــــــــح ًا ِإىَل ســــــــــــــــــــــــَ ريح  ســــــــــــــــــــــــَ

  
 قال اْبُن ِسيَده : َهَكَذا أَْنَشَده اْبن ِجنِّى بفتح الضاد ، كذا في لسان العرب.
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َحابِيُّ  ُضبَْيبِ  كُزبَْير ، وقيل َكأَِمير ، وقِيَل إِنه ُمَصغَّر وآِخُره نُوٌن : بَْطٌن من ُجَذام ، وهم بَنُو ُضبَْيب وبنو ْبن َزْيد. ِمْنُهم ِرفَاَعةُ ْبُن َزْيٍد الصَّ

 .عنههللارضي

بَاب قَْلعَةُ و  ِمْنَها َشْيخُ  بالُكوفَة. : محلة َكِكتَاب الّضِ

__________________ 
 .«.. يقا  : فرقوا لضوالكم بغياان يضبون هلا ا أي يشمطون ا فسئر عن ذلك ا فقا  : أضبوا»( يف كالم مدر  سقرت ا متامه يف اللسان : 1)
 (.عن النهاية)( الثعو  : الشاة الجي هلا زايدة حلمة وهو عيب 2)
 .«بن عامر ا وآخر  سان بن حنظلة والضبيب فرس  ضرمي»( يف نسخة  نية من القاموس : 3)

 والضبيب فرس من خير العرب مشهور لرجر من طيئ كان جنا عليه كسر  برويز ملا اهنزم هبرام شوبا. 190ويف االشتقا  ص 

 كما رو  ابن الكليب :ـ   ويف ذلك يقو 

 بـــــــــــذلـــــــــــت لـــــــــــه صــــــــــــــــــــــــدر الضــــــــــــــــــــــــبـــــــــــيـــــــــــب وقـــــــــــد بـــــــــــدت 

  
 مســـــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــة مــــــــــــــــن خــــــــــــــــيــــــــــــــــر تــــــــــــــــر  وكــــــــــــــــابــــــــــــــــال 

  

 « :نكد»وروي البيت يف اللسان « أاب زبينة»( يف اللسان 4)
ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــة إذ ســــــــــــــــــــــــــــــبل ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــدت أاب زب  ن

  
 مل يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــكـــــــــــــــــد حبـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــابُ و  
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 الز يحِدي ة أَبُو الرَبكات ُعمُر بحن ِإبـحرَاِهيِم اُ َسيحيّن.
ا لَْم يَْذُكْره الُمَؤلِّف :  ألَنَّه ُربَّما أََكَل ُحُسولَه.« َضبٍّ  أََعقُّ ِمنْ »قَْولُهم في الَمثَِل :  * وِممَّ

 .(1)ال يَْشَرُب َماًء  الضَّبَّ  ألَنَّ « الَماءَ  الضَّبُّ  اَل أَْفعَله َحتَّى يَِردَ »وقَْولُُهم : 

 ، فقال : َضبُّ  وِمْن َكاَلِمِهم الَِّذي يََضعُونَه َعلَى أَْلِسنَِة اْلبََهائِم قَالَِت السََّمَكة : ِوْرداً يَا

لــــــــــــــــــــــــح  ــــــــــــــــــــــــَ َح قـ بــــــــــــــــــــــــَ رَِدا َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  يب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َرَدا  ــــــــــــــــــــــــــَ ي َأنح يـ هــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــــــَ  ال َيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

َرَدا  رَادًا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   (2)ِإال  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

رِدا و   ـــــــــــــــــــــــــــــــَ ااًن ب ـــــــــــــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــــــــــــــــِّ ل (3)صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  

 (4)َعنحَكثاً ُملحَتِبَدا و 

 يُْكنَى أَبَا ِحْسل. الضَّبُّ و

 ، وِمْنه قَْوُل الشَّاعر : الضَّبِّ  والعََرُب تَُشبِّه َكفَّ البَِخيل إَِذا قَصَّر َعِن اْلعََطاِء بَكفِّ 

هـــــــــــــــم  فـــــــــــــــ  َبن  َأكـــــــــــــــُ رَاٌم كـــــــــــــــَ ُا أَبــــــــــــــــح اتـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

  
ف    ابٍ َأكـــــــــُ بـــــــــَ ر ضـــــــــــــــــــــــِ ائـــــــــِ بـــــــــَ تح يف ا ـــــــــَ قـــــــــَ  أُنحشـــــــــــــــــــــــِ

  
غَر ، انتَهى. الضَّب ، أَي بَِخيٌل. وَكفُّ  الضَّبِّ  وفي األََساِس ، في المجاز : يُقَاُل : فاَُلٌن َكفُّ   َمثٌَل في الِقَصر والّصِ

 الضَّبَّ  الَمَطر َعْنه بُشْؤم ذُنُوبِِهم ، وإِنََّما َخصَّ  (6)أَي يَْحتَبُِس  «في ُجْحِره بَذْنِب اْبِن آَدم (5)ليَُموُت ُهَزاالً  الضَّبَّ  إِنَّ »نَس : وفي َحِديِث أَ 

 ؛ ألنََّها أَْبعَُد الطَّْيِر نَْجعَةً.« بِّ الضَّ »بدل « إِنَّ الَحبَاَرى»ألَنَّه أَْطَوُل اْلَحيََواِن نَْفساً وأَْصبَُرها َعلَى الُجوعِ. ويُْرَوى 

ْنيَا ِمثْلُ »إَِذا َحقََد. وفي الَحِديِث :  َضْبَضبَ  وعن أَبي عمرو :  يَْعنِي في الِقلَِّة وُسْرَعِة الذََّهاِب. قَال أَبُو َمْنُصور : «َضبَابَةٍ  إِنَّما بَِقيَت ِمَن الدُّ

ْنيَا ُصبَابَةٌ كُصبابة اإِلنَاءإِنََّما بَقِ »َجاَء في الَحِديث :  الذي  .«يَت ِمَن الدُّ

اِد الُمْهَملَة ، هكذا رواه أَبو ُعبَْيد  ِلثَاتُه َدماً. وفي الَمثَل :  َضبَّتْ  أَي إَِذا تََكلَّم «ُمِذ اليَْومِ  ُمِضبًّا ما َزال»وَغْيره. وفي َحِديٍث آخر :  (7)بالصَّ

ُمنِيأَ »  إَِذا أَْخبَره بأَْمر ُهو َصاِحبُه وُمتََولِّيه ، وهو مجاز كما في األََساِس.« أَنَا َحَرْشتُه بَِضبٍّ  تُعَلِّ

 [ضرب]

 ً بَهو َمْعُروفٌ  الضَّْربو ، َضَربَه يَْضِربُه َضْربا  ِمْضَربٌ و َكَكتِفٍ  َضِربٌ و َكَصبُور َضُروبٌ و كأَميرٍ  َضِريبٌ و َضاِربٌ  وهو ُمَشدَّداً  َضرَّ

فَاِت ُدوَن تَْميِيز بَْيَن فَاِعل أَو  َضِريبٌ و َمْضُروبٌ و أَو َشِديُده الضَّْرب أَي َكثِيُره بكسر الميم ِكاَلُهَما بَِمْعنًى. وقَْد َجمَع الُمَؤلُِّف بَْيَن َهِذه الّصِ

 ْوٌع من التَّْخِليِط يَْنبَِغي التَّْنبِيْه لَهُ ، َكَذا قَالَه َشْيُخنَا.َمْفعُوٍل أَو ِصفٍَة ُمَشبََّهة أَْو أَسَماِء ُمبَالَغٍَة ، في نََمٍط َواِحٍد ، وهو نَ 

ً  الِمْضَرابُ و الِمْضَربُ و  ِبِه. ُضِربَ  ما بَكْسِرِهما َجِميعا

 .َضْربُها يَُده َكَكُرَم : َجادَ  َضُربَتْ و

َواِربُ  والطَّْيرُ  : َذَهبَت تَْضِربُ  الطيرُ  َضَربَتِ  ِمَن الَمَجاِز :و ْزَق. أَي تَْطلُب تَْبتَِغي التي الضَّ هي الُمْختَِرقَاُت في  وفي لسان العرب : الّرِ

 األَْرض الطَّاِلبَاُت أَرَزاقَها.

 ء.َعلَى يَده : َكفَّه َعن الشَّيْ  َضَربَ و بِيَِده إِلَى َكَذا : أَْهَوى. َضَربَ و ، َعلى يََدْيه : أَْمَسكَ  َضَربَ  من الَمَجاِز :و

على يَِد فاَُلٍن إَِذا َمنَعَه ِمْن أَْمٍر أََخَذ فِيه كقَْوِلك :  َضَربو يََدهُ إِلَى َعَمل َكَذا ، َضَربَ  على يَِد فاَُلٍن إَِذا َحَجر َعلَْيه. وعن اللَّْيِث : َضَربَ و

يََده  (8) [أََحُدهما]أَي أَْعِقَد َمعه البَْيَع ؛ ألَنَّ ِمْن َعاَدةِ الُمتَبَايِعَين أَن يََضع  «َعلَى يَِده أَْضِربَ  نْ وأََرْدُت أَ » َحَجر َعلَْيه. وفي َحديث اْبن ُعَمر :

 في يَد اآلخر عند َعْقِد التَّبَايُع.
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 القَاِضي على يَِده : َحَجَره َضَربَ . و(9)أَْفَسَد َعلَْيه َما ُهو فِيِه  َعلَى يَِده : َضَربَ  قلت : وفي األََساس في بَاِب الَمَجاز :

__________________ 
 ( يف اللسان : ال يقرب املاء.1)
قوله إال عراراً كذا خبطه والذي يف الصــــحاح والتكملة »وهبامش املطبوعة املصــــرية : « عراراً »( عن اللســــان وحياة ا يوان للدمريي ا وابألصــــر 2)

 .«جلوهري يف ماد ع ر د والعراد نبت من ا م  قا  الساجض : إال عراداً عرداً عرادا ابلدا  املهملة وهو الصواب. قا  ا
قا  يف التكملة برداً تصحيف من القدماء فتبعهم اخللف والرواية زردا وهو السريض االزدراد أي االبتالع ذكره أبو »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

  مد األعرايب.
 ف.( يف حياة ا يوان : عنكشا تصحي4)
 .«هزالً »( عن النهاية ا وابألصر 5)
 ( النهاية واللسان : حيب .6)
 .348/  1والفائ   262/  2( انظر غريب ا ديث للهروي 7)
 ( زايدة عن اللسان.8)
 ( يف األساس : أفسد عليه أمراً أخذ فيه.9)
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ً  وفي سبيِل هللِا ، كما في األََساِس ، في األَْرِض  َضَربَ  من الَمَجاِز :و ً و يَْضِرب َضْربا ً و ُمَحّرَكةً  َضَربَانا َخَرَج فِيَها تَاِجراً  بالفتح : َمْضَربا

 ب لقضاِء الَحاَجة. وِمْنهُ الغَائَِط والَخاَلَء واألَْرَض إَِذا َذهَ  يَْضِربُ  َذَهبَ  : َضَربَ  أَو في السَّْيرِ  أَْسَرعَ و فيها إَِذا نََهضَ  َضَربَ  أَو َغاِزيا ، أَو

ُجاَلنِ »الَحِديُث :   .«الغَائَِط يَتََحّدثَان يَْضِربَانِ  ال يَْذَهُب الرَّ

 .«الَخاَلَء ثم َجاءَ  فَضَربَ  َعنِّي تََواَرى حتى اْنَطلَق وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبي »وفي َحِديِث الُمِغيَرةِ 

ْزِق. َضَربَ  فاُلن الغَائَِط إَِذا َمَضى إِلَى َمْوضع يَْقِضي فِيه َحاَجتَه ، وهو َمَجاٌز. وقيل : َضَربَ  ويُقَاُل :  : َساَر في ابتغاء الّرِ

 .«أَْكبَاُد اإِلبِل إِاّل إِلى ثالثَِة َمَساِجد تُْضَربُ  ال»وفي الَحِديث : 

ْزَق. يقال : إِنَّ لي في أَْلِف ِدْرَهم َضَرْبتُ  يَُساُر َعلَْيَها ، يقال : (1)أَي ال تُْرَكُب فال  ً  في األَْرِض إَِذا َسافَْرَت تَْبتَِغي الّرِ ً  أَي لَمْضَربا  .َضْربا

ْزِق. قال هللا  ضربتُ و  ال َيْسَتِطيُعونَ )أَي َسافَْرتُم. وقوله :  (2) (َوِإذا َضَربْ ُتْم يف اْْلَْرضِ ):  عزوجلفي األَْرِض أَْبتَِغي الخيَر ِمن الّرِ
 .(4) َضاِربٌ  إَِذا َساَر فِيَها ُمَسافِراً ، فهو (3) (َضْرابً يف اْْلَْرضِ 

إَِذا َكاَن َكَذا وَكَذا ، »في التَِّجارة َوفِي األَْرِض وفي َسبِيِل هللِا. وفي َحِديِث َعِلّيٍ قَاَل :  َضَربَ  يَقَع على َجِميعِ األَْعَمال إِالَّ قَِليالً ، الضَّْربو

يِن بَِذنَبِه َضَربَ  نَة ،وَذَكر فِتْ   .«يَْعُسوُب الّدِ

 ه.قال أَبُو َمْنُصور أَي أَْسَرَع الذََّهاَب في األَْرِض فَِراراً من الِفتن ، وقِيَل : أَْسَرع الذََّهاِب في األَْرِض بأَتْبَاعِ 

ً  في َسبِيِل هللِا وفي األَْرِض ِللتَِّجاَرةِ  َضَربَ و وفي تَْهِذيب اْبن القَطَّاع :  : قََصَد. َضْربا

ً  بِنَْفِسه األَْرضَ  َضَربَ و  َكأَْضَرب أَي َرِويْت إِبِلُهم َحتَّى بََرَكت وأَقَاَمْت َمَكانَها «النّاُس بِعََطن َضَربَ  َحتَّى» ، وفي الَحِديِث : أَقَامَ  : َضْربا

ُجُل في البيت : أَْضَربَ  يُقَاُل :  أَقَاَم. الرَّ

يت : َسِمْعتَُها من َجَماَعٍة من األَْعَراب. وَما َزالقال ابن  ّكِ ً  الّسِ ً  الناقَةَ  الفَْحلُ  َضَربو ِضدٌّ. فِيِه أَي لَْم يَْبَرح فهو ُمْضِربا  يَْضِربُها ِضَرابا

 أَي أَْنَزى الفَْحَل َعلَْيَها. (5) [ناقَتَه]فاَُلٌن  أَْضَربَ و نََكح. بالَكْسِر : نََزا َعلَْيَها أَي

ً  الفَْحلُ  يُْضِربَُها إِْضَراباً فََضَربها الفحُل النَّاقَةَ  أَْضَربَ  إِيَّاهُ ، األَِخيَرةُ على السَّعَة. وقد أَْضَرْبتُهاو َربَهاضَ  ً و يَْضِربَُها َضْربا ، وقد  ِضَرابا

َحاتِه. قال ِسيبَوَ  أَْضَرْبتَُها أَغفَله المصنف ، كما أَْغفَل شيُخنَا ً  الفحلُ  َضَربََها ْيه :إِيَّاه مع تَبَجُّ ً  كالنَِّكاح ، قال : والِقيَاس ِضَرابا ، َواَل  َضْربا

اِء فإِنَّه َجوَّ   أَنَّه نََهى َعن»َزه قِيَاساً. وفي الَحِديِث يَقُولُونَه ، كما اَل يَقُولُون : نَْكحاً ، وهو الِقيَاُس. قُْلت : وِمثْلُه قوُل األَْخفَِش ِخاَلفاً للفَرَّ

َرابِ  هو نَْزُوه َعلَى األُْنثَى ، والُمَراُد بالنَّْهيِ َما يُْؤَخذُ َعلَْيه من األُْجَرةِ ال َعن نَْفِس  «الَجَمل ِضَرابِ   ِضَرابِ  نََهى َعْن ثََمنِ  ، وتَْقديُره : الّضِ

أَي أَنَّه َحَراٌم ، َوَهَذا َعامٌّ في ُكّلِ فَْحل. ويقال  «الفَْحِل من السُّْحتِ  ِضَرابُ »الَحِديُث اآلخر : اْلَجَمل كنَْهيه َعْن َعِسيِب الفَْحل أَي ثمنه. ومنه

َماَن كالَمَكاِن. َضَربََها والَوْقِت الَِّذي ِضَرابِها ، بالَكْسر ، أَي على َزَمنِ  َمْضِربَِها : أَتَِت النَّاقَةُ َعلَى  الفَْحُل فِيِه ، َجعَلُوا الزَّ

قال شيخنا : وفي نُْسَخة َصِحيَحة بأَْذنَابَِها ، بِصيغَة الَجْمعِ  َشالَْت بَِذنَبَِها. «الَمَخاضُ »وفي غيِر القَاُموِس  النَّاقَةُ  تَضَربَ  من الَمَجاز :و

 اِن اْلعََرب. والَِّذي في تَْهِذيِب اْبِن القَطَّاع :فيَُكوُن من ِإْطاَلِق الَجْمعِ َعلَى الُمْفَرد أَو تَْسِميَِة ُكّلِ ُجْزٍء باْسِم الُكّل. قلت : وِمثْلُهُ في الُمْحَكم وِلسَ 

 . ونَاقَةٌ َضَواِربُ  فََمَشْت ، َوِهي ، وفي نُْسَخة فُُروَجَها ، وِمثْلُه في األََساس وَغْيره فَْرَجَها بِِه أَو بَِها فََضَربَتْ  : َشالَْت بأَْذنَابَِها َضْربا والنُوق

 اَلقٌِح ِهَي أَْم َغْيُر اَلقِح.فَلَْم يُْدَر أَ  ُضِربَت . وقال اللِّْحيَانّي : هي الَّتِيكتَْضَرابِ  ، َضاِربٌ  ى الِفْعِل ، ونَاقَةٌ عل َضاِربَةٌ و على النََّسب َضاِربٌ 

 ه في ِديَوان.ونَقََل َشْيُخنَا َعن بَْعِضِهم تَْقيِيَده باللَّبَِن ، ولَْم أَِجدْ  ِء : َخلََطه.َء بالشَّيْ الشي َضَربَ  ِمَن الَمَجاِز :و

بَه َخلَْطتُ  بَْينَُهم في الشَّّرِ : َضَرْبتُ و والذي في ِلَساِن اْلعََرب وَغْيِره :  تَْضريباً. َكَضرَّ

بَه تَْحِريُض الشَُّجاعِ في الَحْرِب. يُقَاُل : أَْيضاً : التَّْضريبُ و بين القَْوِم : اإِلْغَراُء. التَّْضِريبُ و َضهُ. َضرَّ  وَحرَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : وال يسار.1)
 .101( سورة النساء اآية 2)
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 .273( سورة البقرة اآية 3)
 ( يف مفردات الراغب : والضرب يف األرض الذهاب فيها هو ضرهبا ابألرجر. وذكر اآيتا.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
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َوَسُطها بِبَيَاٍض ِمْن  ُضِربَ  أَي ُخوِلَطت ؛ وِلَذِلَك قَاَل اللُّغَِويُّوَن : الَجوَزاُء ِمَن الغَنَم : الَّتِي الشَّاةُ بِلَْوِن َكَذا ُضِربَت وفي ِلَسان العََرب :

 أَْعاَلَها إِلَى أَْسفَِلَها.

اِربُ و في الَماِء : َسبََح. َضَربَ و ِة :.. : السَّابُِح في الَماءِ  الضَّ مَّ  . قال ذو الرُّ

ـــــــــِ  ب طـــــــــح ـــــــــُ و ت ـــــــــهـــــــــح ـــــــــل اِدَ ال ـــــــــَ ي ـــــــــَ ـــــــــيِن ل ه  (1)ي عـــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــبـ بَت ـــــــــَ  ف

  
يِن   بَنـــــــــــــ  اِربٌ كـــــــــــــَ بُ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــِ َرِة لـــــــــــــَ مـــــــــــــح  يف غـــــــــــــَ

  
ً  العَْقَربُ  َضربَت يقال : لََدَغ. العُْقُربان إَِذا َضَربَ  من المجاز :و  : لََدَغْت. تَْضِرب َضْربا

ً  الِعْرقُ  َضَربَ  من الَمَجاِز :و ً و َضْربا ك إَِذا آلََمه َضَربَانا الِعْرقُ  ضَربَ و : نَبََض وَخفََق ، َضَربَانا ةٍ. تَحرَّ  بقُوَّ

اِربُ و ُك. الضَّ  : الُمتََحّرِ

َك. اْضَطَربَ و الَحَرَكة. : االْضطَرابُ و بَْعُضه بَْعضاً. يَْضِربُ  أَي يَْضَطربُ  والَمْوجُ   البَْرُق في السَحاب : تََحرَّ

 قال : َطاَل. الليُل َعلَْيِهم : َضَربَ و

 َعَليحِهم فرََكدح  الل يحرُ  َضَربَ 
اِربُ و  ٍء ، وِمْنه قَْولُه :: الطَِّويُل من ُكّلِ َشيْ  الضَّ

ٍر وَ  يـــــــــــــــح َت لـــــــــــــــَ يِن حتـــــــــــــــَح تـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ اِربرَابــــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ٍم   عـــــــــــح ٍد فــــــــــــَ اعـــــــــــِ بِ  (2)ِبســـــــــــــــــــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــــِ فٍّ خـــــــــــَ  وكـــــــــــَ

  
ْكَر ، َضَربَ و أَْعَرَض.و ء : َكفَّ عن الشي َضَربَ و فَ َنْضِرُب أَ )َعنه أَْعَرَض. قال َعزَّ وَجلَّ :  أَْضَربو َعْنه : َصَرفَه. أَْضَربَ و َعْنه الذِّ

فكم ما يَِجُب َعلَْيُكم ألَْن  (3) (َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفحاً  ُتْم قَ ْوماً ُمْسرِِفنيَ )أَي نُْهِملُُكم فاََل نُعَّرِ  واألَْصُل في قَْوِله : (3) [أي ألْن أسرفتم]،  (ُكن ْ

اِكَب إَِذا َرِكَب َدابَّةً فَأََراَد أَْن يَْصِرفَه َعْن ِجَهتِه َعنه َضَرْبتُ  ْكر أَنَّ الرَّ  الضَّْربُ  بعََصاه ليَْعِدلَه َعن اْلِجَهِة الَّتِي يُِريُدَها فُوِضعَ  َضَربَه الذِّ

ْرِف والعَْدِل. يُقَاُل : أَنَّ َمْعنَاهُ  (فَ َنْضِرُب َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفحاً أَ ):  [تعالى]قْوله  (4) [في]، وقِيل  أَْضَرْبتُ و َعْنه َضَرْبتُ  َمْوِضَع الصَّ

ين ، وهَذا تَْقِريٌع لَُهم القرآن َعْنُكم وال نَْدُعوُكم بِِه إَِل اإِليمان َصْفحاً أَي ُمْعِرِضين َعْنُكم. أَقَاَم َصْفحاً وهو َمْصَدٌر ُمقَاَم َصافِحِ  (5) فَنَْضِربأَ 

ة عَ   لَْيِهم وإِْن َكاَن لَْفُظه لَْفَظ اْستِْفَهام.وإِيَجاٌب للُحجَّ

ً  َعْنهُ  فأَْضَربَ  فاَُلناً َعْن فاَُلن ، أَي َكفَْفتُه َعْنهُ  َضَربتُ  ويقال : . إِْضَرابا . وأَْنَشَد : ُمْضربٌ  فاَُلٌن عن األَْمِر فُهو أَْضَربَ و ، إَِذا َكفَّ  إَِذا َكفَّ

ة  يشـــــــــــــــــــــَ عـــــِ
َ
ِب املـــــ لـــــــَ نح طـــــَ حـــــــُت عـــــَ بـــــَ رابً َأصــــــــــــــــــح  ُمضــــــــــــــــــح

  
اد  َك مـــــــــــــــَ الـــــــــــــــَ ُت أَبن  مـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح ا َوثـــــــــــــــِ مـــــــــــــــ   لـــــــــــــــَ

  
 أََشار. ِء :بِيَِده إِلى الشَّيْ  َضَربَ و

ة : بَعَّدَ  إَِذا الدَّْهُر بَْينَنَا َضَربَ  ِمَن الَمَجاِز :و مَّ  ما بَْينَنَا وفَّرق ، قَالَه أَبُو ُعبَْيَدة ، وأَْنَشد ِلِذي الرُّ

ِربِ فــــــــــــِإنح  ا  َتضــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــَ نـــــــــــــَ يـــــــــــــح ي  بـــــــــــــَ ُم ايمــــــــــــَ  اأَلاي 

  
ريُِّ   غـــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ رًّا وال مـــــــــــــــُ ٌر ســـــــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــال انشـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
اِعي يَِصُف  .(7)د في األََساس أَو استحيا ، وزا (6)َشْيئاً فخِرَق باألَرض  َجبَُن وَخافَ  إَِذا بَذقَنِِه األَْرضَ  ضَرب من المجاز أَيضاً :و قال الرَّ

 ِغْربَاناً َخافَْت َصْقراً :

َواِربُ  ة  ضـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــمـــــــــَ كـــــــــِ ان مـــــــــن ذي شـــــــــــــــــــــــَ  ابأَلذحقـــــــــَ

  
ِد   َوقـــــــــــِّ تــــــــــــَ ُ

َزِ  املـــــــــــ يــــــــــــح َو  كـــــــــــالـــــــــــنــــــــــــ  (8)ِإَذا مـــــــــــا هـــــــــــَ
 

  
 بعُضه وذهب. مضىو أَي َمرَّ من ُمروره «َضْربِه ِمنْ »ويُْرَوى  .«َضَربَانِه * منالدَّْهرُ  فَضَربَ »في الَحِديِث :  ومن المجاز

 أَْن َكاَن َكَذا وَكَذا. َضَربَانِه الَدهُر ِمن َضَربَ و كقَْوِلِهم : فقََضى ِمَن اْلقََضاء ، َضَربَانه الدَّْهرُ  فَضَربَ  وفي لسان العرب : وقَْولُُهم :
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 أَْحَدَث َحَواِدثَه. : َضَربَانه الَدْهرُ  َضَربَ و وفي التَّْهِذيب الْبِن القَطَّاع :

__________________ 
 قا  اجلوهري يف ط ب ووطباه يطبوه ويطبيه إذا دعاه واستشهد ابلبيت.« تطلبين»( عن اللسان ا وابألصر : 1)
 وقبر املشطوران ذكر يف اللسان :« فعم»بد  « نعم»( عن اللسان ا وابألصر 2)

 اي ليت أم الغمر كانت صاحيب
 .5( سورة الزخرف اآية 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 .«أفنصرف»( عن اللسان ا واألصر 5)
 ( يف اللسان : يف األرض.6)
 ( يف األساس : ضرب بذقنه خوفاً أو حياء أو نكداً.7)
 ( يريد الغرابن ا وذو الشكيمة : الصقر ا وهي شدة نفسه.8)
 عن القاموس : والز ماُن. (*)
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َمْخَشِرّي بالَكْسِر أَيضاً كالطَّحِن ُهوَ  الضَّْربُ  من المجاز :و  والشَّبِيهُ. قاله ابُن ِسيَده. الِمثْلُ  بالفَتْح ، وُرِوَي َعِن الزَّ

 (2) (َكذِلَك َيْضِرُب هللاُ احْلَقَّ َواْلباِطلَ ): الشَّْكُل في القَّدِ والَخْلق. وقوله َعّز وجّل :  (1) الضَّْربُ  . وقَاَل اْبُن األَْعَراِبي :ُضُروبٌ  وَجْمعُه

أَي اذُكْر  (3) (َواْضِرْب هَلُْم َمَثالً )َمثاَلً للَحّقِ والبَاِطِل ، والَكاِفِر والُمْؤِمِن في َهِذه اآليَة. وَمْعنَى قَْوله َعزَّ وَجلَّ :  َضَربَ  أَي يَُمثِّلُه َحْيثُ 

 لَُهم وَمثِّل لَُهم.

 َواِحٍد أَي َعلَى ِمثَال. َضْربٍ  ٌء َكثِيٌر أَي ِمْن َهَذا الِمثَاِل. َوَهِذه األَْشيَاُء َعلَىَشي الضَّْربِ  يُقَاُل : ِعْنِدي ِمْن َهَذا

ر ما  َضْربُ  ُخنَا : َوفِي َشْرح نَْظِم الفَِصيح :ِء بِغَْيِره. قال َشيْ األَْمثَاِل : اْعتِبَاُر الشَّيْ  َضْربُ  قال ابن َعَرفَة : الَمثَِل : إِيراُده ليُتََمثَّل بِِه َويُتََصوَّ

ُم بَيَانَه ِلْلُمَخاَطب. يُقَاُل : الَمثَِل :  َضْربُ  بَْعِضِهم :وهذا َمْعنَى قَْوِل  بِِه. وتََمثَّلَه وتََمثََّل به. ثُمَّ قَاَل : َضَربَ و َء َمثاَلً ،الشَّيْ  َضَرب أََراَد الُمتََكلِّ

قال أَْبو إِْسَحاق : َمْعنَاه اذُكْر لَُهم  .(4) (َواْضِرْب هَلُْم َمَثاًل َأْصحاَب اْلَقْريَةِ )ِء وتَْمثِيلُه بِِه. اْنتََهى ، وقَْولُه تَعَالَى : ِء بِالشَّيْ اْعتِبَاُر الشَّيْ 

رْ  َمثاَلً. وهِذه األَْشيَاُء َعلَى َهَذا َمْنُصوٌب ألَنَّه  (َمَثالً ) و : َمثِّل لُهم َمثاَلً. قال : (اْضِرْب هَلُْم َمَثالً )أَي َعلى َهَذا الِمثَال ، فَمْعنَى  بِ الضَّ

، كأَنَّه قال : اذُكر لَُهم أَْصَحاَب القَْريَة أَي َخبََر أَْصَحاِب القَْريَِة.  (َمَثالً )ألَنَّهُ بَدٌل ِمْن قَْوله  (َأْصحاَب اْلَقْريَةِ )َمْفعُوٌل بِِه ، ونَصَب قَْولَه : 

 قُْلت : ويَُجوُز أَْن يَُكون َمْنُصوباً على أَنه َمْفعُوٌل ثَاٍن كما هو رأُْي اْبِن َماِلك.

 الَمثَِل : اْعتِبَاُره وُصْنعُه. َضْربُ  وفي الَكشَّاِف :

اِغُب : ِر اْختِاَلف ٍء. قُْلت :ٍء على شيْ : إِيقَاُع َشيْ  بُ الضَّرْ  وقَال الرَّ  ُخوِلَف بَْين تَفَاِسيِره. الضَّْربِ  وقَيََّده بَْعُضُهم بأَنَّه إِيقَاٌع بِِشدَّة ، وبِتََصوُّ

ذكره ، فيَتَعَدَّى  َمثاَلً : َضربو ه ، وإِلَْيه : َماَل.له َوْقتاً : َعيَّنَ  َضَربَ و بَمْعنَى َوَصَف ، وبَيََّن ، وَجعَل ، َضَرب وقال َشْيُخنَا : قَالُوا : ويَِرد

 هللا َمثاَلً أَي َوَصَف وبَيََّن ، ثم إِنه اْختُِلَف في أَنَّ  َضَربَ  لَمْفعُوٍل َواِحٍد ، أَو َصيَّر ، فلَمْفعُولَْيِن ، وإِلَْيه ماَل اْبُن َماِلٍك. وِعبَاَرةُ الَجْوَهِرّي :

اَذاالَمثَل َمأُْخو َضْربَ   ؟ذٌ ِممَّ

َي به لتَأْثِيِره في النُّفُوِس. وقِيَل : إِنَّه مأُْخوذٌ من َضْربِ  فِقيل : من ْرَهم َصْوُغه إِليقَاعِ الَمَطاِرق ، ُسّمِ ِريبِ  الّدِ  أَي الَمثِيِل. تَقُوُل : هو الضَّ

َل ِمثَْل الثَّ  َضِريبٍ  ، وُهَما ِمنْ  َضِريبُه يِن َعلَى الِجَداِر. وقِيَل : ِمنْ  َضْربِ  اني. وقيل : ِمنْ َواِحد ؛ ألَنَّه يَْجعَُل األَوَّ الَخاتَم ونَْحِوه ؛  َضْربِ  الّطِ

قاً في لَسان اْلعََرب والُمْحَكِم وَغيْ  َمْضِربه ألَن التَّْطبِيَق َواقٌع بَْين الَمثَِل وبَْينَ  ِرِهَما ِمْن كما في الَخاتَم على الطَّابِع كما َحقَّقَه َشْيُخنَا ومثْلُه ُمفَرَّ

 َدَواِوين اللُّغَِة.

ُجُل الَماِضي النَّْدبُ  : الضَّْربُ و  الذي لَْيَس بَِرْهل. الرَّ

 قال َطَرفَةُ :

ُر  رحبُ َأاَن الــــــــــر جــــــــــُ ه  الضــــــــــــــــــــــــ  ونــــــــــَ رِفــــــــــُ عــــــــــح ِذي تـــــــــــَ  الــــــــــ 

  
اٌش   دِ   (5)َخشــــــــــــــــــــــــــَ َوقــــــــــــِّ ــــــــــــَ تـ

ُ
ِة املــــــــــــ يــــــــــــ  َرأحِس ا ــــــــــــَ  كــــــــــــَ

  
َجالِ  َضْربٌ  أَنَّه»في صفة ُموَسى َعلَْيِه السَّالم و  .«ِمَن الّرِ

أِْس  ُمْضَطِربٌ  فإِذا َرُجلٌ »الممشوقُه الُمْستَِدّق. وفي رواية :  الَخِفيُف اللَّْحمِ  وهو بََدٌل من  (6)، والطَّاُء  الضَّْربِ  وهو ُمْفتَِعٌل من «َرْجُل الرَّ

جَ  َضْربُ  ُطَوالٌ »تَاِء االْفتِعَاِل. وفي صفَِة الدّجال :  تَْين. قال أَبُو الِعيَاِل : ُضُرب وَجْمعُه «الِ من الّرِ  ، بَِضمَّ

ضح  اَلُة ا ـــــــــــــــــــــــــرب مل خُتحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ٌت   الـــــــــــــــــــــــــِ ُم وَمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُربهـــــــــــــــــــــــــُ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 ، َكَذا في ِلَساِن اْلعََرب. َضُروب قاله اْبُن ِجنِّي. وقَْد يَُجوُز أَْن يَُكون جمع

فَةُ. الضَّْربُ و ْنفُ  : الضَّْربُ و : الّصِ  وفي نُْسَخٍة : ِمَن األَْشيَاِء. ءِ ن الشَّيْ م بالَكْسرِ  الّصِ

 . أَْنَشَد ثَْعلٌَب :ُضُروبٌ  َذِلَك أَْي ِمْن نَْحِوه وِصْنِفه ، والَجْمعُ  َضْرب يقَال : َهَذا ِمنْ 
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َن  رحبأَرَاَ  مــــــــــِ َو   الضــــــــــــــــــــــــ  ُض اهلــــــــــَ مــــــــــَ ِذي  ــــــــــَح ــــــــــّ  ال

  
ن  و   َواٌن هلـــــــــــــــُ َك ِنســـــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــَ وح ُروبُ حـــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( اللسان : الضريب.1)
 .17( سورة الرعد اآية 2)
 .3( سورة ي  اآية 3)
 .13( سورة ي  اآية 4)
 .«خشاشاً »( عن الصحاح ا وابألصر 5)
 وأشار هبامش املطبوعة املصرية إليه.« والتاء بد  من لء»( عن النهاية ا وابألصر 6)
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ْنف ، وُضبَِط في بَْعِض النَُّسخ َمْخفُوضاً على أَنَّه  الَمْضُروب أَيضاً : مصدر بمعنى الضَّْربُ و .كالضَِّريب وهو َمْعُطوٌف على قوله : والّصِ

 ، وهو خطأٌ. كالضَّْرب َمْعُطوٌف على قَْوله

ه ِريبُ و والَِّذي في ِلَساِن اْلعََرب ما نَصُّ  .الَمْضُروبُ  : الضَّ

يَمةُ : َمَطٌر يَُدوُم َمَع ُسُكون. الَمَطُر الَخِفيُف. : الضَّْربُ  من المجاز :و ْربَةُ و فَْوَق َذِلَك قَِليالً. الضَّْربُ و قال األَْصَمِعيُّ : الّدِ : الّدْفعة من  الضَّ

 السماء. َضربتْهم المطر الخفيف. وقد

 ل أَبُو ذَُؤْيب الُهَذِلّي في تأْنِيثه :الغَليُظ يَُذكَُّر ويَُؤنَُّث. قا العََسُل األَْبيَضُ  : الضََّربُ و

َربٌ مـــــــــا و  هـــــــــا  ضـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــكـــــــــُ لـــــــــِ اُء أَيحِوي مـــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــَ

  
رَاٍ  واَنزِ ِ   ــــــــــــــــــِ ا ب ــــــــــــــــــَ ي ٍف َأعــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــُ ن  ِإىل طــــــــــــــــــُ

  

ـــــــــاً  ارِق َت طـــــــــَ ئـــــــــح ا ِإذا جـــــــــِ يـــــــــهـــــــــَ نح فـــــــــِ َب مـــــــــِ يـــــــــَ  أَبطـــــــــح

  
ر و   افــــــــِ اَلُب اأَلســــــــــــــــــــــَ ت كــــــــِ هــــــــَ  ِإَذا اَنمــــــــَ (1)َأشــــــــــــــــــــــح

 

  
 والطُّنُُف : َحيٌَد يَْنُدُر من الَجبَل قد أَْعيَا بَمُن يَْرقَى ومن يَْنِزل.مليكها : يَْعُسوبُها. 

اُخ : الضَّْربُ  وقيل : . قال الشَّمَّ  : َعَسُل البَّرِ

هـــــــــا  وقـــــــــُ ـــــــــَن َيشـــــــــــــــــــــــُ رِي ا ـــــــــِ وَن الـــــــــنـــــــــ  يـــــــــُ َبن  عـــــــــُ   (2)كـــــــــَ
  

ا   َربٌ هبــــــــَ ا ضــــــــــــــــــــــَ وُرهــــــــَ نح َيشــــــــــــــــــــــُ َدا مــــــــَ تح يــــــــَ  طــــــــابــــــــَ

  
َربَةو بالتَّْحِريِك أَْشَهٌر.و َكاهُ أَبو َحنِيفَة ، قَاَل : َوَذِلَك قَِليلٌ هو بالتَّْسِكين لُغَةٌ فِيِه ، حَ و ، وقِيَل : ِهَي الطَّائِفَة ِمْنه. وقَاَل الشَّاعُر  الضََّربُ  : الضَّ

: 

ا ..   . كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ه   يــــــــــــح لــــــــــــَ ٌك عــــــــــــَ ه مســــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــُ َربح رِيــــــــــــقــــــــــــَ (3)ضــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
اجِ :  اِد ، وهو العََسُل األَْحَمر ، وقد  «الضََّربِ  ألَْجُزَرنََّك َجْزرَ »وفي َحِديِث الَحجَّ اِء ، العََسُل األَْبيَُض الغَِليُظ ، ويروى بالصَّ هو ، بفَتْح الرَّ

ِريبَ  أَْغفَلَه الُمَؤلِّف في َمَحلِّه كما أَْغفَلَ  حة من ِكفَايَة « َسلتَْرقِيِق األَ »ُهنَا ، وهو الشَّْهُد ، وقد َذَكره بِنَْفِسه في  الضَّ ، وهو في نُْسَخة ُمَصحَّ

 الُمتََحفِّظ أَْيضاً ، أََشار ِلَذِلَك َشْيُخنَا ، وأَْنَشَد في ِلَسان اْلعََرب قَْوَل الُجَمْيح :

وحا  َتشــــــــــــــــــــــَ ــــــــح يــــــــهــــــــم ِإَذا انـ بحس فــــــــِ ا الــــــــكــــــــَ يــــــــ  ِدب  محــــــــَُ  يــــــــَ

  
رَت   ــــــَب الــــــد َج  َوســــــــــــــح ــــــبِ َدبِي رِي ِر  الضــــــــــــــ  َعســــــــــــــــــــ 

ُ
(4)امل

 

  
 ومثلُه في التَّْكِملَِة.

ْعِر : آِخُره الضَّْربُ و  كقَْوِله : فََحْومل ، ِمْن قَْوله : ِمْن بَْيِت الّشِ

َ الد ُخوِ  َفَحوحَمرِ   ِبِسقحرت اللَِّو  َباح
 .ُضُروبٌ و أَْضُربٌ  والَجْمعُ 

ِريبُ و أْسُ  الضَّ ي بَِذِلَك لَكثَْرة : الرَّ  .اْضِطَرابِهِ  ُسّمِ

ِريبُ و  وأَْنَشَد ِلْلُكَمْيِت : الُمَوكَُّل بالِقَداحِ  : الضَّ

اَ  و  يــــــــــــــُب ِخصــــــــــــــــــــــــــــَ د  الــــــــــــــر قــــــــــــــِ رِيعــــــــــــــَ  الضــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ارَا  مـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــًا قـــــــــــــِ َا وَكح انـــــــــــــِ ـــــــــــــَ نح أَف  ب ال عـــــــــــــَ

  
 ِريِف اْبِن َماِلك العَْنبَِرّي :قَِداح ، قال : وِمثْلُه قَْوُل طَ  َضِريبُ  أَي الِقَداح. قال ِسيبََوْيِه : هو فَِعيل بَمْعنى فَاِعل ، وهو بَِها يَْضِرب أَو الَِّذي

ٌة أَ  ـــــــــــــَ ـــــــــــــل ي ـــــــــــــِ ب ـــــــــــــَ اَ  ق كـــــــــــــَ ا َوَرَدتح عـــــــــــــُ مـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ل  وَكـــــــــــــُ

  
م    تــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــ  م يــــــــــــَ هــــــــــــُ ــــــــــــفــــــــــــَ رِي وا ِإد  عــــــــــــَ ثــــــــــــُ عــــــــــــَ ــــــــــــَ  بـ

  
 إِنََّما يُِريُد َعاِرفَهم.

ِريب ُضَربَاء وَجْمعُ   . قَاَل أَبو ذَُؤْيب :الضَّ
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ُد رَاِب  عـــــــــــــَ قـــــــــــــح وُ  مـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ي ـــــــــــــعـــــــــــــَ َوَردحَن وال ـــــــــــــَ  ء ا  فـ

  
َراَبءِ   ُض  ضــــــــــــــــــــــ  لـــــــــ  تــــــــــَ تــــــــــَ م ال يــــــــــَ جـــــــــح َف الـــــــــنـــــــــ  لـــــــــح (5)خـــــــــَ

 

  
 .كالضَّاِرب

 .(6) [وهم ُضَربائي]َمعََك  يَْضِربَُها الِقَداَح ، وهو َضِريبِي : ِلَمنْ  َضَربو وفي األََساِس ، وِمَن الَمَجاِز :

ِريبُ و ل والثَّاني ثم قَاَل : الثَّاِلثُ الِقْدُح  : الضَّ ْحيَانِيُّ أَْسَماَء قَِداحِ الَمْيِسر األَوَّ  من قَِداح الَمْيِسِر. وَذكر اللِّ

__________________ 
 ( كالب األسافر : أي أسافر ا ي. ألن مواشيهم ال تبيت معهم فرعاهتا وأصحاهبا ال ينامون إال آخر من بنام الشتغاهلم حبلبها.1)
 .«بشوقها»عن اللسان ا وابألصر ( 2)
 وما أثبتناه عن اللسان. .. «كبلا ريقه»( ابألصر 3)
 وما أثبتناه عن اللسان. وهبامش املطبوعة املصرية : قوله املعجر الذي يف التكملة املعسر.« املعسر»بد  « املعجر»( ابألصر 4)
 .«ال يتقلض»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( زايدة عن األساس.6)



1272 

 

يه مِّ هم ُيســـَ رِيبَ  والث اِلُث : الر ِقيُب ا وبعضـــُ ِإنح فَاَز ا وَعَليحه ُغرحم َثاَلثٍَة  (1)ا وِفيه َثاَلثَُة فـُُروض ا وله ُغنحُم َثاَلثٍَة أَيحضـــاً  الضـــ 
 ِإنح ملَح يـَُفز ا َكَذا يف ِلَسان الَعَرِب. (1)أَيحضاً 

َحاحِ. وقَاَل األَْصَمِعيُّ : إَِذا ُصبَّ بَْعُض اللَّبَِن على بَْعٍض بعضُ  اللَّبَُن يُْحلَبُ  الشَّْوِل : َضِريبُ و ه َعلَى بَْعٍض ، َعْن أَبِي نَْصر ، وِمثْلُه في الصَّ

ِريبُ  فهو ِريبُ  . وَعِن اْبِن ِسيَده :الضَّ  َضِريبٌ  ٍض ، وال يُقَالُ بَْعُضه بِبَعْ  فيُْضَربُ  َواِحدٍ  مْن عدَّة ِلقَاحٍ في إِنَاءٍ  من اللبن : الذي يُْحلَبُ  الضَّ

 ألَقَلٌّ ِمْن لَبَن.

ً  قال بَْعُض أَْهِل البَاِديَة : اَل يَُكونُ  .(2)ثاََلِث أَْينُق  إِالَّ ِمْن عدَّة ِمَن اإِلبِل  َضِريبا
، فِمْنهُ ما يكون َرقِيقاً ، وِمْنه َما يَُكون َخاثِراً. قال اْبُن  (3)

 أَْحَمر :

جِي و  يـــــــــ  نـــــــــِ وَن مـــــــــَ كـــــــــُ شـــــــــــــــــــــــَ  َأنح تـــــــــَ ُت َأخح نـــــــــح  مـــــــــا كـــــــــُ

  
رِيـــــــبَ   ا ضـــــــــــــــــــَ يـــــــَ افـــــِ طـــــــًا وصـــــــــــــــــــــَ وحِ  مخـــــح اَلِد الشـــــــــــــــــــ   جـــــِ

  
 أَي َسبَب َمنِيَّتي ، فَحَذَف.

 بِِه. فُضِربَ  إَِذا ُحِلَب َعلَْيه من اللَّْيل ، ثم ُحِلَب َعلَْيه من الغَدِ  َضِريب وقِيَل : ُهوَ 

، وقد  (4)ِء : ِمثْلُه وَشْكلُه ، ومثلُه َعِن اْبِن ِسيَده في المحكم الشَّيْ  َضريبُ و فاَُلٍن أَي نَِظيُره. َضِريبُ  : فاَُلنٌ وعن اْبِن األَْعَرابِّي : ويُقَاُل 

 .«ُضَربَاُؤهو إَِذا َذَهَب هَذا». وفي َحِديِث ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلعَِزيِز : ُضَربَاء تَقَدََّم ، وَجْمعُه

 َظَراُء.ُهُم األَْمثَاُل والنُّ 

ِريبُ و  النَِّصيُب. : الضَّ

ِريبُ و  وَغْيِرِهم. البَِطيُن من النَّاِس  : الضَّ

ِريبُ و ِقيعُ  : الضَّ َذاكُر هللِا في الغَافِِلين مثُل الشََّجَرةِ الَخْضَراِء َوَسَط الشََّجر الِذي »الَِّذي يَقَع باألَْرِض. َوفِي الَحِديِث :  الثَّْلُج والَجِليُد والصَّ

ِريبِ  اتَّ ِمنَ تَحَ  ِريبُ و .(5)أَي البَْرد والَجِليد  «الضَّ  أَي ِمَن الَحْمِض. َما تََكسَّر ِمْنه ُهوَ  ُء الَحْمِض. أَوَرِدي : الضَّ

 في ن ق ر. بن َشِمير القَْيسّي الَجِريرّي من أَْهل البصرة ، سيأْتي ذكره بن نُقَْير ُضَرْيبُ  أَبُو السُّلَْيل َكُزبَْيرو

ةُ يَْنِطقُونه كَمْقعَد ، وكل ذلك َعلَى غير صَ  الِمْضَربو َواب ، وإِنما لم أَي كِمْنبَر كما هو َمْضبُوٌط ِعْنَدنَا ، وَضبََطه شيُخنَا كَمْجِلس ، والعَامَّ

اح ِلقَِرينَِة َما بَْعده ، وهو قوله : يُقيِّد مع أَنَّ اإِلطاَلَق يقت  «وبفَتِْح الِميمِ »ضي الفَتْح على َما ُهَو قَاِعَدته ، وبه اْشتَبَه على َكثِيٍر من الشُّرَّ

 .َمَضاِربُ  وهو فُْسَطاط الَمِلك. َجْمعُه الفُْسَطاُط العَِظيمُ 

اِء أَْيضاً : بِفَتْح الِميمِ و .العَْظُم الَِّذي  والرَّ  .َمْضَرب وِمَن اْلَمَجاز : تَقُوُل ِللشَّاةِ إَِذا َكانَت َمْهُزولَةً : َما يُِرّم منها فِيِه الُمخُّ

.  أَْي إَِذا ُكِسر َعْظٌم من ِعَظاِمها أَو قََصبها لم يَُصْب فِيها ُمخُّ

ك وَماجَ  ُء :الشي اْضَطَربَ و بَ  تََحرَّ بُ  : االْضِطَرابُ و .َكتََضرَّ  ِد في البطن.الَولَ  تََضرُّ

ك. اْضَطَربو ُجُل : اْضَطَربو البَْرُق في السََّحاِب : تََحرَّ  الَخْلِق : َطِويٌل َغْيُر َشِديد األَْسِر. ُمْضَطِربُ  ورُجلٌ  َطاَل َمَع َرَخاَوةٍ. الرَّ

. أَْمُرهُ : اْضَطَربو نَِد ، وأَْمرٌ  ُمْضَطِربُ  يُقَاُل : َحِديثٌ  اْختَلَّ  .ُمْضَطِربٌ  السَّ

 قال الُكَمْيُت. اْكتََسَب. : اْضَطَربَ و

اِء  نـــــــَ ُب الـــــــفـــــــِ رَابُ َرحـــــــح طـــــــِ ه  اضـــــــــــــــــــــح تـــــــُ بــــــــَ ِد َرغـــــــح جـــــــح َ
 املـــــــ

  
ُض و   فـــــــــــَ ُد أَنــــــــــــح جـــــــــــح

َ
روبٍ املـــــــــــ طـــــــــــِربِ  َمضـــــــــــــــــــــــــح ضـــــــــــــــــــــــــح

ُ
 مل

  
اِد المهملة ، أَي أَْنفَع َمْجُموع لَجامع. َوايَة الصَّحيَحةُ َمْصُروب لُمْصَطِرب ، بالصَّ اَغانّي : والّرِ  قال الصَّ
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لَهُ  يُْضَربَ  أَي َسأَل أَن (6) «َخاتَماً من َحِديدٍ  اْضَطَربَ  وسلمعليههللاصلىوفي الَحِديث أَنَّه » لَهُ. يُْضَربَ  َسأََل أَنْ  : َجاَء بَما بَ اْضَطرَ و

يَاَغة ، والطَّاُء بََدٌل من التَّاء. الضَّْرب ويَُصاَغ ، وهو اْفتَعَل من  بَمْعنَى الّصِ

 بَِمْعنى. اْضَطَربُواو َضاَربُوا َكتََضاَربُوا القَْومُ و ه ،أَي َجالَدَ  َضاَربَهُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : أنصباء.1)
 ( اللسان : أني .2)
 ( الصحاح : عدة إبر.3)
 ( قو  ابن سيده : الضرب املثحُر والش بيه.4)
 واجلليد.ويف اللسان : وهو األزيز أي الربد « هو اجلليد»( يف النهاية : 5)
 ومتامه كما يف امكم : مث أّطرحه واصطنعه من ور .« من ذهب»( كذا من حديد وهو خطب فاحش ا ويف النهاية واللسان وامكم 6)
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 ِلَمتُهم.اْختَلَفَت كَ  وهو َخَطأ ، إَِذا« َخْيلُهم»الَحْبُل بَْيَن القَْوِم ، وفي نُْسَخِة الكفوي  اْضَطَربَ و َحْبلُُهم اْضَطَرب يُقَاُل :و

 ، انتهى. (1)ِمْنه أَي َضَجر  اْضِطَرابٌ  وفي األََساِس ، وِمن الَمَجاِز : في رأْيِه

ِريبَةُ  من المجاز :و ى َذِلك َعِن اللِّْحيَانِي ولم يَُزْد َعلَ  ُضِربَ و ، ُضِربَهاو َعلَْيَها ُضِربَ  الَّتِي َضِريبَتُه والسَِّجيَّةُ. يُقَاُل : َهِذه : الطَّبِيعَةُ  الضَّ

اِم بُحْسنِ »َشْيئاً ، أَي ُطبَِع. وفي الَحِديِث :  وَّ َد لَيُْدِرُك َدَرَجةَ الصُّ ِريبَةِ  أَي َسِجيَّتِه وَطبِعَتِه. تَقُوُل : فالٌن َكريمٌ  «َضِريبَتِه أَنَّ الُمْسِلم الُمَسّدِ  الضَّ

ِريبَةِ  ولَئيم  .الضَّ

 والسُّوس والغَِريزة والنَِّحاس والخيم. (2) [والتُّوِس ]ِحيَزة وكذلك تقُول في النَِّحيتَة والسَِّليقَِة والنَّ 

َرائب َشتَّى. ويُقَاُل : إِنه لَكِريمُ  َضَرائِبَ  : الَخِليقَةُ. يُقَاُل : ُخِلق النَّاُس َعلَى الضَّريبةُ و يو .الضَّ . َضِريبَة نَْفُسه السيَّفُ  قَاَل اْبُن ِسيَده : ُربََّما ُسّمِ

 َجِريٌر.قال 

َززحَت و  ةً ِإَذا هــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــب رِي ا  ضــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ عــــــــــــح طــــــــــــ  ــــــــــــَ  ق

  
ــــــــــًا   زِم َت ال كــــــــــَ ــــــــــح ي َمضــــــــــــــــــــــــَ ورَا (3)فــــــــــَ هــــــــــُ ــــــــــح بـ  وال مــــــــــَ

  
ِة اللُّغَِة أَنَّ و َح بِِه َغْيُر َواِحٍد من أَئِمَّ  كالَمْضَربِ  ، وقِيَل : هو ُدوَن الظُّبَة ، وقيل : هو نَْحٌو ِمْن ِشْبٍر في َطَرفِهِ  َحدُّه السَّْيفِ  َضِريبَة الذي َصرَّ

اُء في األَِخيِر ، َحَكاهَ ِسيبََوْيه وقَال : وتُْكَسُر َراُؤُهَما بفَتْح الِميمِ  الَمْضَربَةِ و  َجعَلُوه اْسماً كالَحِديَدة يَْعنِي أَنَُّهَما لَْيَستَا َعلَى الِفْعل. وتَُضمُّ أَي الرَّ

ِريبَةُ و ِريبَةُ و .َضَرائِبُ   ويَُشّد بَخْيٍط ليُْغَزَل فهي: الصُّوُف أَو الشَّعَر يُْنفَُش ثم يُْدَرجُ  الضَّ ِريبَةُ  بالِمْطَرِق ، وقِيَل : يُْضَربُ  : الصوفُ  الضَّ  الضَّ

 وقيل : ِمْنهُ ومن الصُّوِف. الِقْطعَةُ من القُْطنِ  :

ِريبَةُ و ُجلُ  : الضَّ في ، وإِنََّما َدَخلَتْه الَهاُء وإِْن َكاَن بَمْعنَى َمْفعُول ألَنَّه َصاَر في ِعَداِد األَْسَماِء كالنَِّطيَحة واألَِكيلَِة. و بالسَّْيفِ  الَمْضُروبُ  الرَّ

ِريبَةُ  التَّْهِذيب :  بَِسْيفِك ِمْن َحّيٍ أَو َميِّت. َضَرْبتَهُ  ءٍ : ُكلُّ َشيْ  الضَّ

ِريبَةُ و  في َذاِت ِعْرٍق. َسْيلهُ  يَْدفَعُ  ِحَجاِزيٌّ  َوادٍ  : الضَّ

ِريبَةُ  من المجاز :و َرائِبِ  َواِحَدةُ  الضَّ  الجْزيِة ونَْحِوها.و األَْرَصادِ  التي تُْؤَخذُ في َوِهيَ  الضَّ

اِم : َغلَّةُ العَْبِد. العَْبِد أَي َضِريبَةُ  ِمْنهو  ؟«َضِريبَتُكَ  كم» وفي َحِديِث الَحجَّ

ر َعلَْيه ِهَي ما يُؤَ وَ  ي العَْبُد إِلى َسيِِّده من الَخَراجِ الُمقَرَّ . ومنه َحِديُث اإِلَماِء الَّالتِي َضَرائِب ، فَعيلة بَمْعنَى َمْفعُولَة ، وتُْجَمُع َعلَى (4) [وهي]ّدِ

 َعْبِدك في ُكّلِ َشْهر. َضِريبَةُ  . يُقَاُل : كمَضَرائبُ  َعلَْيِهن لََمواِليِهن (5)كانَْت 

 األََرِضين ، َوهَي َوَظاِئُف الخراج َعلَْيَها. َضَرائِبُ  : َرائِبُ الضَّ و

ً  َعلَى العبد اإِلتَاَوةَ  َضَربَ و  : أَْوَجبََها َعلَْيه بالتّأِْجيِل. َضْربا

ً  كفَِرح النَّبَاتُ  َضِربَ  قال أَبُو َحنِيفَة :و يُح فأََضرَّ بِه. البَْردُ  َضِرٌب َضَربَه ، فهو َضَربا  َزاَد اْبُن القَطَّاعِ في التَّْهِذيِب والّرِ

إَِذا أََصابََها الَجِليُد واْحتََرَق  َضِربَةً  وعن أَبِي َزْيد : األَْرضُ 
ً  األَْرضُ  َضِربَتِ  نَبَاتَُها ، وقد (6) ِريُب ِإْضَراباو ، َضَربا . وقال أَْضَربََها الضَّ

يُح النَّبَات حتىالبَْرُد وا أَْضَربَ و غيُره : ً  لّرِ . َضِربٌ  فهو َضِرَب َضَربا  األَْرُض ، ُضِربَتِ و البَْرُد َحنَّى يَبَِس. َضَربَهُ و إَِذا اْشتَدَّ َعلَْيه القُرُّ

 .َمْضِربو َضِربٌ  وَصِقعَةً ، ويُقَاُل للنَّبَاتِ  َضِربَةً  البَْقُل وُجِلَد وُصِقَع. وأَْصبََحِت األَْرضُ  ُضِربَ و ، (7) أَْضَرْبنَاو

اِربُ و اِربُ و ذُو الشََّجر ، : الَمَكانُ  الضَّ اِرب : الَواِدي يَُكوُن فِيِه َشَجر ، يقال : َعلَْيَك بَِذِلك الضَّ  فاْنِزْلهُ ، وأَْنَشد : الضَّ

َت  يــــــــــح ــــــــــَ رَ  ِإن  الــــــــــبـ مــــــــــح عــــــــــَ اِربِ لــــــــــَ ِذي  ابلضــــــــــــــــــــــــ   الــــــــــ 

  
ـــــــــــــــــِ   ائ ِه ِدَ شـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ َت وِإنح ملَح آت ـــــــــــــــــح  رأَي

  
اِربُ  وقيل : اِربُ  قيل :و بِه َشَجٌر. من األَْرِض  الُمْطَمئنُّ  : الَمَكانُ  الضَّ  الغَِليَظةُ  من األَْرض الِقْطعَةُ  : الضَّ
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__________________ 
 ( عبارة األساس : ويف رأيه اضطراب. واضطراب من كذا : ضجر منه.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 وكزماً معناه خائفاً.« كرما»( عن اللسان ا وابألصر 3)

 وقير كزما : منقبضاً قا  اجملد : وأكزم : انق .

 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( النهاية واللسان : كان.5)
 ( اللسان : فبحر .6)
 .«وأضربنا»بد  « وأضرهبا الضريب»( يف اللسان : 7)
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رِ  َتِطيُر يف الس هح  ِقيَر : هو ُمت َسُض الَواِدي ا والُكّر ُمتَـَقاِرب. (1)و[ ]ا  َتسح
اِربُ و ْنيَا. اللَّْيُل الُمْظِلمُ  : الضَّ  اللَّْيُل بأَْرَواقِه : أَْقبََل. قال ُحَمْيٌد : َضَربَ و ، َوُهَو الَِّذي َذَهبَْت ُظْلَمتُه يَِميناً وِشماالً وَمألَِت الدُّ

يـــــــح  رحِ  والــــلــــ  ِ  الــــعــــِ بــــح ــــَ َر نـ ثـــــــح َر  مــــِ اِربٌ ُر ســــــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــَ

  
ضُ   طـــــــــــَ اَد َيســـــــــــــــــــــــــح دح كـــــــــــَ ُح قـــــــــــَ بـــــــــــح ه والصـــــــــــــــــــــــــ   أبَرحَواقـــــــــــِ

  
اِربُ و َواِربُ  ِمْن قُدَّاِمها. وقيل : َحاِلبََها تَْضِربُ  تَُكوُن َذلُوالً فإَِذا لَِقَحت النَّاقَةُ  : الضَّ من اإِلبِل : الَّتي تَْمتَنِع بَْعَد اللِّقَاح فتُِعزُّ أَْنفَُسَها فال  الضَّ

 َعلَى َحْلبَِها ، وقد تَقَدَّم.يُْقَدُر 

اِربُ و َحبَة في الَواِدي ، ج : الضَّ ة : .َضَواِربُ  ِشْبهُ الرَّ مَّ  قال ذُو الرُّ

ا  َوج  ُدوهنـــــــــــَ زحن واعــــــــــــح تح اب ــــــــــــَ لــــــــــــَ فــــــــــــَ تـــــــــــــَ  قــــــــــــد اكــــــــــــح

  
َواِربُ   رَا  ضـــــــــــــــــــَ دح ٌة ســـــــــــــــــــــَ َوجـــــــ  عـــــح ان مـــــُ (2)مـــــن َغســـــــــــــــــــــ 

 

  
 في ُكّلِ األَْرِض ، َعْن أَبِي َزْيد. يَْطلُبُه لَهُ األَْرَض ُكلََّها أَي يَْضِربُ و (3)، وقد تَقَدَّم اإِلْنَشاد  يَْكتَِسبُه أَي الَمْجدَ  يَْضِربُ  هو يقال :و

ً  وَصار العََسُل : اْبيَضَّ وَغلُظَ  اْستَْضَربَ و ل ِمْن َحال إِلَى َحال. وَعَسلٌ اْستَْنَوَق الَجَمُل ، واستَتْيََس العَْنُز  ، َكقَْولِهم : َضَربا  بَمْعنَى التََّحوُّ

 .ُمْستَْضِربٌ  : َضِريبٌ 

َرابِ  النَّاقَةُ : اْشتََهِت الفَْحلَ  اْستَْضَربَتو  .ِللّضِ

ّمِ ، كقَُراِسيَةٍ  َضَرابِيَةُ و  في الشَّْرقِيَّة. بمْصر من الَحْوفِ  َواسعَةٌ  ُكوَرةٌ  ، بالضَّ

 اتََّجَر في َماِله ، َوِهَي الِقَراُض. إِذا له بَ َضارَ و َضاَربَه من المَجاِز :و

ْبُح بَْينَُكَما ، أَو يَُكوَن لَهُ َسْهم َمْعلُ  الُمَضاَربَةُ و َِّجُر فِيه على أَْن يَُكوَن الّرِ ْبح ، وكأَنَّه مأُْخوذٌ من: أَن تُْعِطَي إِْنساناً ِمن َماِلَك َما يَت  وٌم من الّرِ

ْزِق. قال هللاُ تَعَالَى : في األَْرِض لطَ  الضَّْربِ  تَ ُغوَن ِمْن َفْضِل هللاِ )لَب الّرِ  .(4) (َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اْْلَْرِض يَ ب ْ

لُّ َواِحد ِمن في األَْرض. قَاَل : َوَجائِز أَن يَُكوَن كُ  يَْضِرب ، ألَنَّه ُهَو الَِّذي َضاِربٌ  قال األَزهرّي : وعلى قِيَاِس َهَذا الَمْعنَى يُقَاُل للعَاِمل :

ى ً  َرّبِ الَماِل وِمَن اْلعَاِمل يَُسمَّ  َصاِحبَه وكَذِلَك الُمقَاِرض. يَُضاِربُ  ؛ ألَنَّ ُكلَّ َواِحد ِمْنُهَما ُمَضاِربا

ْهِرّي : يَُضاِربُه وَذاكَ  يَُضاِربُه ، َهَذا ُمَضاِرب : َصاِحُب الَماِل ، والَِّذي يَأُْخذُ الَماَل ، ِكاَلُهَما الُمَضاِربُ  وقال النَّْضُر : ال ». وفي َحِديث الزُّ

 .«َمْن ُطْعَمتُه َحَرامٌ  ُمَضاَربَةُ  (5)تَْصلُح 

اِء وال َمْنبِض َعَسلَة أَي ِمَن النََّسِب والَماِل ، يقال َذِلك إَِذا  َعَسلَةٍ  َمْضِربُ  َما يُْعَرُف له من الَمَجاِز قَْولُهم : فاُلنٌ  (6) و بفَتْح الِميِم وَكْسِر الرَّ

 لَم يَُكن له نََسٌب َمْعُروٌف وال يُْعرف إِْعَراقُه في نََسبِه.

في و َشِريُف الَمْنِصَب. الَمْضِرب يُقَاُل : إِنَّه لَكِريمُ كما  أَي أَْصٌل وال قَْوٌم وال أٌَب وال َشَرٌف. َعَسلَةٍ  َمْضِربُ  وفي المحكم : ما يُْعَرُف له

اج : .(7) (يف اْلَكْهِف ِسِننَي َعَدداً ) َعلَى آذانِِهمْ  فََضَرْبنا التَّْنِزيِل العَِزيِز : جَّ والَمْعنَى : أَنَْمنَاهم  أَْن يَْسَمعُوا. السَّْمعَ  َمنَْعنَاهم قال الزَّ

 «هللاُ على أَْصِمَختِِهم فََضَربَ »ا ، ألَن النَّائَِم إَِذا َسِمَع اْنتَبَه. واألَْصُل في ذلك : أَنَّ النَّائَِم اَل يَْسَمُع إَِذا نَاَم. وفي الحديث : وَمنَْعنَاهم أَن يَْسَمعُو

َماخ : ثْقُب األُذُن.  أَي نَاُموا فلم يَْنتَبُِهوا. والّصِ

 كنايَة عن النَّْوِم. هو «َعلَى آَذانِِهم فََضَربَ »وفي الَحِديِث : 

َعلَى أَْصِمَختِِهم فما  ُضِربَ » َحِديُث أَبِي َذّرٍ :َعلَْيَها ِحَجاٌب. ومنه ُضِربَ  َمْعنَاهُ َحَجَب الَصوَت والِحسَّ أَْن يَِلَجا آَذانَهم فَيَْنتَبُِهوا ، فَكأَنََّها قد

 َكَذا في لسان العرب. «يَُطوُف بالبَْيِت أََحدٌ 

 ُمْنَهِزماً ُمْنفَِرداً. أَي الِعنَانِ  ُمْضَطِربَ  َجاءَ  يقال :و

بو ً  الشَُّجاَع في الَحْرب َضرَّ َضهُ وأَْغَراهُ. تَْضِريبا  : َحرَّ
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__________________ 
 ( زايدة اقتضاها السيا .1)
وهبامش اللسان : قوله من غسان الذي يف امكم من خفان بفتح فشد أيضاً ولعله روي « اكتلفت»عن اللسان ا وابألصر « اكتفلتقد ( »2)

 .«جمتابة سدراً »هبما إذ  ا موضعان كما يف ايقوت وأنشده يف   ف   خفان  تابه سدراً ا وأنشده يف األساس : 
 ( يريد بيت الكمت :3)

 «ضطرب. مل.. رحب الغناء»
 .20( سورة املزمر اآية 4)
 .«ال يصلح»( عن النهاية ا وابألصر 5)
 وقد استدركه الشارح فيما بعد.« وضارب السلم ع ابليمامة»( قبر هذه العبارة ورد يف القاموس : 6)
 .11( سورة الكهف اآية 7)
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بو ادُ  َضرَّ ً  النَّجَّ بَةَ تَْضِريبا بٌ مُ  إَِذا َخاَطَها. وبَِساطٌ  الُمَضرَّ  إَِذا َكان َمِخيطاً. َضرَّ

بَ و َض للثَّْلج إَِذا َضرَّ ِريبُ  ، وهو تَعَرَّ  .الضَّ

بو ِريبَ  َشِربَ  أَيضاً إَِذا َضرَّ  وهو الشَّْهد ، وقد أَْغفله المصنف في محله وأَطلقه هنا ، وقد تقَدََّمت اإِلَشاَرةُ إِليه. الضَّ

بَتْ و لَت  َغاَرت إَِذا َعْينهُ  َضرَّ  .(1)، نقله الصاغانّي ، كَحجَّ

ً  القومُ  أَْضَربَ و ِريبُ  َوقََع َعلَْيِهم كأَْجلَُدوا وأَْصقَعُوا : ِإْضَرابا ِقيعُ  ، وهو الضَّ  الَجِليُد الَِّذي يَقَُع باألَْرِض ، وقَْد تَقَدَّم.و الصَّ

 قَالَه اللَّْيُث. األَْرَض. * َحتَّى تُْسِقيَهالسَُّموُم الَماَء : أَْنَشفَتْه أَْضَربَتِ و

 عنه َرَماُده وتَُرابُه. (2)َض بالعََصا أَو يُْنفَ  يُْضَربَ  وآَن لَهُ أَنْ  نََضجَ  إَِذا ُمْضِربٌ  أَي ُخْبُز الَملَّة ، فَُهوَ  الُخْبزُ  أَْضَربو

ِة يَِصُف ُخْبَزةً : َمْضُروبٌ وَ  ُمْضِربٌ  وَخْبزٌ  مَّ  قال ذُو الرُّ

ةٍ و  ُروبـــــــــــــَ ـــــــــــــئـــــــــــــٍة  َمضـــــــــــــــــــــــــــح رِي ٍب بـــــــــــــَ ريح َذنـــــــــــــح  يف غـــــــــــــَ

  
رَا  ٍر َكســـــــــــــــــــح جـــــــَ ايب عـــــلـــــ  عـــــَ حـــــــَ رحُت أَلصـــــــــــــــــــح  َكســـــــــــــــــــَ

  
ً و ُمَضاَربَةً  الرجلَ  َضارْبتو  كنََصَره : َغلَبَهُ في َضاَربَه فََضَربَهُ يَْضُربُهو بَْعُضُهم بَْعضاً. َضَربَ  : اْضَطَربُواو القَومُ  تَضاربو ، ِضَرابا

ً  أَي َكاَن أََشدَّ  الضَّْرب ابِه َكَهَذا. بَ ِمْنه. وفِيِه إَِشاَرةٌ إِلَى ما قالوا : إِن أَْفعَاَل الُمغَالَبَة ُكلََّها ِمْن بَاِب نََصر ، ولو َكاَن أَْصلَُها من َغْير  َضْربا

 اٍس ، وهو َشاذٌّ ، قالَهُ َشْيُخنَا.وفاَرْصتُه فَفََرْصتُه ونحو ذلك إِال َخاَصْمتُه فََخَصْمتُه فأَنا أَْخِصُمه فإِن ُمَضاِرَعه َجاَء بالَكْسِر َعلَى َغْيِر قِيَ 

ً يَ  الَوتِدَ  َضَربَ  * ومما أَْغفَلَه الُمَصنُِّف واْستُْدِرَك َعلَْيِه قَْولُهم : ، هذه  َمْضُروبٌ  : َضِريبٌ  : َدقَّه َحتَّى َرَسَب في األَْرِض. َوتِدٌ  ْضِربه َضْربا

 عن اللِّْحيَاني.

 في األَْرِض. َمْضُروبَةٍ  أَي يَْنِصبُه ويُِقيُمه على أَْوتَادٍ  «بِنَاًء في الَمْسِجد يَْضَطِربُ »وفي الَحِديث : 

ْرَهمَ  َضَربَ  ومن المجاز : ً يَْضِرْبه ضَ  الّدِ ، َوَصفُوه بالَمْصَدِر َوَوَضعُوه َمْوِضَع  َضْربٌ  األَِمير. ودرهمٌ  َضْربُ  : َطبَعَه ، وهذا ِدْرَهمٌ  ْربا

فَِة كقَْوِلِهم : ماٌء َسْكٌب وَغْوٌر ، وإِْن ِشئَْت نََصْبَت على نِيَّة الَمْصَدِر وهو األَْكثَر ؛ ألَنَّه لَْيَس ِمن ا ُهَو ، َكَذا في ِلَساِن ْسِم ما قَْبله وال ُهَو الّصِ

 اْلعََرِب.

ْرُس : اْشتَدَّ َوَجعُه. وفي ِلَساِن العَرب : َضَرب. و(3)َعلَى الَمْكتُوب أَي َختَم  َضَربَ و ومن األََساس في المجاز : بِبَِليَِّة  ُضِربَ  الُجْرُح والّضِ

 .َضْرب : ُرِمَي بَِها ألَّن َذِلكَ 

 َعْنه ُكلَّ َما َعلَْيِه ِمْن أََداتِه وِحْمِله. (4)البَِعيُر في َجَهاِزه أَي نَفَر فلَم يََزل يَْلتَبُِط ويَْنُزو َحتَّى َطَرَح  َضَربَ  ومن المجاز :

قَْت فِيِهم ِعْرَق فِيِه فاَُلنَةُ بِعْرٍق ِذي أََشٍب ، أَي اْلتِبَاٍس أَي أَْفَسَدت نََسبَهم بِِواَلَدتِهَ  َضَربَتْ  ومن المجاز أَيضاً قَْولُهم : ا فِيِهم ، وقِيل : َعرَّ

 َسْوء.

ً  . ورأَْيت َحيَّةً ُمْضِربٌ وَ  ُمْضِربَةٌ  أَي أَْطَرَق ، تَقُوُل : َحيَّةٌ  أَْضَربَ  من المجاز أَيضاً :وَ  ك. ُمْضِربا  إِذا كانت ساِكنَة ال تَتَحرَّ

 : الُمِقيُم في البَْيت. (5) الَمْضُروبُ و

َجاِل الِعْجلّي ، تَْرَجَمه البندارّي في َذْيله على تَاِريخ بغداد.ولَقَب نُوحِ ْبِن مَ  بو ْيُمون ْبِن أَبِي الّرِ ث وُمعَظَّم ، لقُب ُعْقبَةَ ْبِن  الُمَضّرِ ، كُمحّدِ

َحاح في بَاب   َراَجْع.فليُ « ل ب ب»َكْعِب ْبِن ُزَهْيِر ْبِن أَبي ُسْلَمى الشَّاعر. وبِالَوْجَهْين ُضبَِط في نُْسَخة الصَّ

ابُ و وأَبُو القَاِسم َعْبُد العَِزيز بن أَبي محمد الَحَسن ْبِن إِْسَماِعيل ْبِن  340: لَقَب أَبِي َعلّيٍ َعرفة ْبن ُمَحّمد الِمْصِرّي ثِقَة ، تُُوفِّي سنة  الضَّرَّ

د الغَسَّانِيّ  اب ُمَحمَّ ٌث ، َرَوى عن أَبِيِه ِكتَاَب اْلَحَماَسة. الضَّرَّ  ُمَحّدِ

َداع»في الحديث : و ْدَغْين َضَربَانٌ  الصُّ ة. وفي الَحِديث :  «في الصُّ وهو أَن يقول الغَائُِص في  «الغَاِئِص  َضْربَة نََهى َعنْ »أَي َحَرَكةٌ بقُوَّ

 ه َغَرٌر.البْحر للتَّاِجر : أَُغوُص َغْوَصةً فما أَْخَرْجُت فهو لََك ِبَكَذا ، فيتَِّفقَان َعلَى َذِلَك ، ونُِهي عنه ألَن
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__________________ 
 عن القاموس : أَنحَشَفه. (*)( 6)
 ( هبامش املطبوعة قوله كحّجلت أي بتشديد اجليم. قا  : وحجلت عينه حتجياًل أي غارت.1)
 ( يف اللسان : وينف .2)
 سقطت من األساس.« أي ختم( »3)
 ( اللسان : طّوح.4)
ُضحِرُب.5)

 ( اللسان : وامل
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 : الِحيَُل في الُحُروب. الَمَضاِربُ  األَْعَرابِّي :وعن ابن 

لَّة. ُضِربَت ومن المجاز :  َضَربََها وَطِريُق َمكَّةَ ما .(2)عن األَْمر : َعَزَف َعْنه  أَْضَربَ و ِلنَْفِسه ، (1) أَْضَربَهو َخاتَماً ، َضَربو َعلَْيه الذِّ

اُروبُ  الفَخَّ َعلَى الطَّائِِر ، وهو َضَربَ و : َوطََّن نَْفَسه َعلَْيه.َجأْشاً ألَْمِر كذا  أَْضَربَ و العَاَم قَْطَرةٌ.  ، َكَما فِي األََساِس. الضَّ

ِريبَةُ و  : اْسُم َرُجٍل ِمَن اْلعََرب. الضَّ

، يَْعنُوَن  َضاِربٍ  اَلٌن أَْعَزُب َعْقالً ِمنْ له األَْرَض ُكلََّها أَي َطلَْبتُه في ُكّلِ األَْرض. وقال غيره : يقال : فُ  َضَرْبتُ  وقال أَبو َزْيد : يُقَاُل :

 َماِضياً إِلى َغائِط.

 .(3)السَّلَم : َمْوِضٌع باليََماَمِة  َضاِربُ و

اِغبُ  : [ضغب] ُجلُ  الضَّ ُع اإِلْنَساَن بَِصْوٍت َكَصْوتِ  في الَخَمر يَْختَبِئُ  الَِّذي : الرَّ بُعِ أَو األََسد أَو فيُفَّزِ حكاهُ أَبُو َعْمرو وأَبُو  الَوْحِش. الضَّ

 َحنِيفَة ، وأَْنَشد :

ا  هـــــــــــــَ ـــــــــــــ  بُ اي أَيـ اغـــــــــــــِ و ح  الضـــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــُ مـــــــــــــح ـــــــــــــغـــــــــــــُ  ابل

  
و ح   َك غـــــــــــــــــــــُ َدتـــــــــــــــــــــح وٌ  َولـــــــــــــــــــــَ َك غـــــــــــــــــــــُ  ِإنـــــــــــــــــــــ 

  
ِحيُح باإِلْطاَلق وإِ  ِغيبُ و .ضاِغبٌ  فهو َضغَبَ  ْن َكاَن فِيِه ِحينَئٍذ اإِلْقَواء ، وقدهكذا أَْنَشَده باإِلْسَكاِن ، والصَّ ئِْب ، الضَّ  : َصْوُت األَْرنَِب والذِّ

. كالضُّغَابِ  ّمِ ً  بالضَّ  .َضغَب يَْضغَُب َضِغيبا

ُر األَْرنَِب عْنَد أَْخِذها ، واْستعاره بعُض الشُّعََراء للَّبَِن فقال ، أَْنَشَدهُ   ثَْعلَب :وقيل : هو تََضوُّ

َبن   يــــــــــبَ كــــــــــَ غــــــــــِ ه  ضــــــــــــــــــــــــَ اِواَيئــــــــــِ ِ  يف حــــــــــَ حــــــــــح َ
 املــــــــــ

  
ااًن   يـــــــــَ ِر َأحـــــــــح مـــــــــح يـــــــــبُ مـــــــــض الـــــــــتـــــــــ  غـــــــــِ ب ضـــــــــــــــــــــــَ  اأَلرَانـــــــــِ

  
ِغيبُ و مِّ  َصْوُت تَقَْلقُِل الُجْرَدان في قُْنبِ  : الضَّ  وليس له فِْعٌل. والقُْنُب : ِجَراب قَِضيِب ُكّلِ ِذي َحافٍِر ، كما يَأْتِي له. الفَِرس بالضَّ

غَابِيِس.  :(4) َمْضغَبَةٌ  أَْرضٌ  قال أَبو َحنِيفَة :و  َكثِيَرةٌ الضَّ

غَابِيِس أَو  (5) بالفَتْح َضْغبٌ  َوَرُجلٌ  وهي ِصغَاُر الِقثّاء. يُن ِمْنهُ ألَنََّها آخُر ُخُروِف االْسِم ،  ُمولٌَع بُِحبَِّها.، وهي بَِهاء : ُمْشتٍَه للضَّ أُسِقَطت الّسِ

أََصالَة كما هو َرأُْي الَجْوَهِرّي وَغْيِره  كما قِيَل في تَْصِغيِر فََرْزَدق فَُرْيِزٌد ، وجمعه فََراِزُد فَعَلَى َهذا َكاَن األَْولَى ذكُره هنا للتَّْنبِيِه َعلَْيه أَو

يِن كما قَالَهُ شيخنا.في ِزيَ   اَدةِ الّسِ

غَابِيَس فإِنِّي ِغبَةُ  ولَْيَست« َضِغبَةٌ  وفي لسان العرب : وِمْن َكاَلِم امَرأَة من العََرِب : وِإْن َذَكْرِت الضَّ ْغبُوِس  الضَّ  ، ألَنَّ  (6)من لفظ الضُّ

ِغبَةَ   ، انتََهى ، وَسيَأْتِي َطَرٌف ِمْن َذِلَك في َضْغبََس. (7) آلٍل ثاَُلثِيٌّ ، وُضْغبُوٌس ُربَاِعّي فَُهَو إِذاً ِمْن بَابِ  الضَّ

ً  َكَمنَع َضغَبَ و َع. : يَْضغَُب َضِغيبا ئَاٍب. وفَزَّ َت كاألََرانِِب والذِّ  َصوَّ

اَغانِّي. المرأَة : نََكَحَها. َضغَبَ و  وهذه نَقَلََها الصَّ

ً َضنْ  بالَكْسرِ  يَْضنِبُ  بِِه األَْرضَ  َضنَبَ  : [ضنب] ً  ءِ بالشَّيْ  َضنَبَ و بِِه. َضَربَ  : با  ، ِكاَلُهَما َعْن ُكَراع. (8) قَبََض عليهِ  : َضْنبا

ْوبَانُ  : [ضوب] ْؤبَان لُغَتَان في *بالفَتْحِ ويُضم الضَّ ْخم وقد تقدم ، بالَهْمزِ  الضُّ َسَواٌء. وذكره  واحده كَجْمِعه وهو الَجَمُل الُمِسنُّ القَِويُّ الضَّ

َف عند األَْكثَر يَُضوب .َضابَ  جعله من َضْوبان وقال : من قال« َضبَن»األَْزَهِرّي في  . وقَْوُل َشْيِخنا : إِنَّه َسبَق في َماَدة الَهْمِز وأَنَّه تََصحَّ

ِة اللُّغَة في الَهْمَزة وأَْنَشُدوا : ، ولذلك لم يَْذُكْره  الَجْوَهِرّي ُهنَاك ، لَْيَس بَِسِديد ، فقد َذَكَره أَبُو َزْيد وَغْيُره من أَئِمَّ

َفاين   (9)َلم ا رأَيحُت اهلَم  َقدح َأجح
__________________ 
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 ( األساس : واضطربه.1)
 ( عن األساس : عرف عنه.2)
 إليه ا وهو مثبت يف القاموس.( تقدمت اإلشارة 3)
 ( اللسان : ُمضَغَبة.4)
 ( ضبرت امكم بكسر الغا املعجمه.5)
لي  هذا مشـــــتقاً من الضـــــغابي  ا ألن الســـــا فيه غري مزيدة وإلا هو منه »( امرأة ضـــــغبة : املولعة حبب الضـــــغابي . وهبامش اللســـــان هنا : 6)

 يزاد أصـــاًل وبا حرف وقض يف موضـــض غري الزايدة وإن عّد يف مجلة الزوائد ا )قا ( : كســـبرت من ســـبطر ودمث من دمثر وال فصـــر با حرف ال
 «.كذا هبامش النهاية

 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله آ  بتشديد اهلمزة بوزن عطار كما ضبطه خبطه شكاًل.7)
 ( عبارة اللسان : وَضَ َ به َضبحناً : قب  عليه.8)
 .عن القاموس : وابلضمّ  (*)
 ( بعده :9)

 قــــــــــــــــــــرّيــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــر ولــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــان 

  
 كـــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــايف الـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــر  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابن 
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 إِلى آخره ، كما تَقَدَّم ، ولَعَلَّه اْشتَبَه َعلَْيه بَضْيأَب الذي هو تَْصِحيف َضْيأَن.

ّمِ : َكاِهُل البَِعيِر. (1) الضُّوبَانُ و  بالضَّ

اء :و ُجُل إَِذا َضابَ  عن الفرَّ اَغانِّي. َختََل َعُدّواً  إَِذا َضابَ  وعن ابن األَْعَرابِّي : اْستَْخفَى. الرَّ  ، نَقَلَه الصَّ

َحهُ  بالنَّار كَمنَعَه َضَهبَه : [ضهب] ُجلُ  َضَهبَ و َغيََّره.و : لَوَّ ً  الرَّ َجال يَْضَهُب ُضُهوبا ، وهو َمَجاٌز ، ِلَشبَِهِه  : أَْخلََف وَضعَُف ولم يُْشبِهه الّرِ

 باللَّْحم الَِّذي لم يَْنَضج.

 .(2) اختِالُطُهم بالفَتْح فالسُُّكون : القَْومِ  َضْهبُ و

 واإِلسراع. (3)وَهلَبُوا وأَلَبُوا وَحَطبُوا كله لإِلْكثَاِر  َضَهبُواو وفي النَّواِدر : َهَضَب القَومُ  .«َهَضبَ »وفي التهذيب في ترجمة 

بَهو ً  أَي اللَّْحمَ  َضهَّ بَه *أَو ُمَهضهَّب فهو : َشَواه َعلَى ِحَجاَرة ُمْحَماةٍ  تَْضِهيبا  قال امرُؤ القَْيِس : َشَواهُ ولَْم يُبَاِلْغ في نُْضِجه. : َضهَّ

نــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــ  اِد َأكــــــــــــــــُ يــــــــــــــــَ رَاِف اجلــــــــــــــــِ ش  أَبعــــــــــــــــح  ا لــــــــــــــــَُ

  
واٍء   نـــــــــا عـــــــــن شـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــح ُن قـــــــــُ بِإذا حنـــــــــَح هـــــــــ   ُمضـــــــــــــــــــــــَ

  
ْبتُه وقال أَبُو َعْمٍرو : إَِذا أَْدَخْلت اللحَم النَاَر ولم تُبَالْغ في نُْضِجه قلَت :  ، واألَّول قَْوُل اللَّْيث. ُمَضهَّب فهو َضهَّ

ْمح القَْوَس : َعَرَضَها على النَّاِر للتَّثِْقيفِ  َضهَّبَ و  .وَكَذِلَك الرُّ

ْهبَاءُ و ْبَحاُء ِمثْلَُها. َعِملَْت فِيَها النَّارُ  الَّتِي : القَْوسُ  الضَّ  والضَّ

 ٌ َواُب َضْهيَاء  .(4): ال تَِحيُض  َضْهبَاءُ  وفي األََساِس : واْمَرأَة  بالتَّْحتِيَّة وقد تَقَدََّم. (5)قُْلُت : وهو تَْصِحيف. والصَّ

ْيَهبُ و  اللَّْيُث ، وأَنشد : كَصْيقَل : ُكلُّ قُّفٍ أَو َحْزٍن أَو َمْوِضعٍ ِمَن الَجبَل تَْحَمى عليه الشَّْمُس حتى يَْنَشِوَي َعلَْيه اللَّْحُم ، قَالَهُ  الضَّ

 ِبَضَياِهبِ َوغحر  َُِيُش ُقُدورُه 
ْيَهبُ  قال أَبو َمْنُصور : الَِّذي أََراَد اللَّْيُث إِنَّما ُهوَ  اِد الُمْهَملَة وقد تَقَدَّم بَيَانُه ، وَكَذِلَك ُهَو في البَْيت ب الصَّ َجْمُع  .«تَِجيُش قُُدوُره بَِصيَاِهب»الصَّ

د ، وَسَكَت عنه َشْيُخنَا َمع َكَذا في النُّسَخ لَْيَس بِسِدي اللَّْحم (6) ِلَمْشِوّيِ  َصْيَهب ، وهو اليَْوُم الشَِّديُد الَحّرِ ، وقد تَقَدَّم. فَعَلَى َهَذا قَْوُل الُمَصنِّفِ 

اَلعه.  سعة اّطِ

 نَقَلَه الصاغانّي عن الُمفَّضل. ُمقَطَّعٌ  كُمعظٍَّم أَي ُمَضهَّبٌ  لَْحمٌ  يقال :و

 َجَمعَها. إَِذا النَّارَ  (7) َضَهبَ  يقالو

اَغانِّي. : الُمقَابََحةُ  الُمَضاَهبَةُ و  وهي الُمَكاَشفَةُ بالقَبِيح كما نَقَلَه الصَّ

ْيبُ  : [ضيب] ئْبِ  بالفَتْحِ لُغةٌ في الضَّ  وقد تقدم ما يتعَلَّق بمْعنَاه. بالَكْسِر َمهُموزاً  الّضِ

 املهملة املشالة فصل الطاء
بُّ  : [طبب] ّمِ  َطبَّ يَُطبُّ  واْقتََصر على الَكْسِر في االْستِْعمال. والفَتْح والّضمَّ لغتان فِيِه. وقد ِعاَلُج الِجْسم والنَّْفس ُهوَ  ُمثَلَّثَة الطَّاءِ  الّطِ بالضَّ

ي ً  بالَكْسر على الشُّذُوذ يَِطبُّ و على الِقيَاِس في الُمَضاَعف الُمتَعَّدِ ا َجاَء بالَوْجَهْين كعَلَّه يَعُلُّه وأَ  َطبّا َخَواته وإِْن لم يَْذُكروه فِيَها ، وليس فهو ِممَّ

 هذا من ِزيَاَدات الُمَؤلِّف كما زعمه شيُخنَا ، بل َسبَقَه في المحكم وِلَسان العََرب وَغْيرهما.

بُّ  من المجاز :و ْفق. بَمْعنَى الّطِ فِيُق ، قيل : ومنه فَْحلٌ  الطَّبِيبُ و الّرِ ، َكَما في األََساِس.  (8)ُضرُّ الطَُّروقَةَ أَي َرفِيٌق بالفَْحلَة ، ال يَ  َطبٌّ  الرَّ

ار الَحْنَظِلّي : اُر ْبُن َسِعيد الفَْقعَِسّي يَِصُف َجَمالً ، ولَْيس للَمرَّ  قال الَمرَّ
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ة  قـــــــــــــَ لـــــــــــــح ِب حـــــــــــــَ نـــــــــــــح زحُرور ِإىَل جـــــــــــــَ َ
ِديـــــــــــــُن ملـــــــــــــ  يـــــــــــــَ

  
   ٍ رِفــــــــح و اهــــــــا بــــــــِ ِه ســــــــــــــــــــــَ بــــــــح امــــــــن الشــــــــــــــــــــــِّ هــــــــَ يــــــــبـــــــــُ بــــــــِ  طــــــــَ

  
__________________ 

 ضؤابن ا ابهلمز. أنشده أبو زيد :
 ( ضبرت يف املقايي  ضبرت قلم : بفتح الواو يف املكانا.1)
 ( يف القاموس : أخالطهم.2)
 ( اللسان : اإلكثار.3)
 عن القاموس : وبد  أو. (*)
 ( يف األساس يف مادة ضهب : امرأة ضهيب ال حتي  ألهنا ضاهت الرجا .4)
 وانظر ما مّر يف ا اشية السابقة.« والصواب ضهياء كذا خبطه والذي يف القاموس أن الضهيب كمسجدقوله »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
َو .6)  ( يف القاموس : ملشح
 ( القاموس : ضهضب.7)
 ( يف األساس : ال يبسر الطروقة أي ال يضرهبا.8)
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ماُم الَمْربُوُط بالبَُرةِ ، وهو مَ  ْبِه ، وهو الُصْغُر ، أَي يَِطيع َهِذه النَّاقَة ِزَماُمَها إِلَى بَُرةِ يَِديُن : يُِطيُع. والَمْزُروُر : الّزِ ْعنَى قَْوِله : َحْلقَة ِمن الّشِ

 أَْنِفها ، كذا في لسان العرب.

ْحر. بمعنى الطُّبُّ  من الَمَجاِز :و  قال ابُن األَْسلَِت : الّسِ

ينِّ  اَن عــــــــــــــــَ ٌغ َحســــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــِ بــــــــــــــــح نح مــــــــــــــــُ  َأاَل مــــــــــــــــَ

  
بيف   اَن دَ   َأطــــــــــــــــــــُ ونُ كــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــُ  اُ َ  أَم جــــــــــــــــــــُ

  
 .ُطبُّكَ  ِسْحٌر َكانَ ورواه سيبويه : أَ 

ُجُل. ُطبَّ  وقد ْحرُ  الَمْطبُوبُ و الرَّ ي الّسِ ً  : الَمْسُحوُر. قاَل أَبُو ُعبَْيَدة : إِنما ُسّمِ ر الَحِديُث  على التفاؤل بالبُْرِء. وِمثْلُه في النَِّهايَة ، وبِه ُطبّا فُّسِ

ْحر ، َكَما  بالّطب (2)؛ ألَنَّه َكنى  َمْطبُوبٌ  َويَرى أَبُو ُعبَْيد أَنه إِنََّما قِيَل لَهُ  .(1) «ُطبَّ  حينَ  بقَْرنٍ  اْحتََجمَ » وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبّي  عن الّسِ

ً  فَلَعَلَّ »بالفَْوِز والسَّاَلَمِة. وفي الَحِديث :  (4)فَقَالُوا : َمفَاَزة تَفَاُؤالً  (3)َسِليم ، وعن الَمفَاَزة وهي َمْهلََكة  َكنَْوا عن اللَِّديغ فَقَالُوا :  «أََصابَه َطبّا

 .َمْطبُوبٌ  آخر : أَنَّه [َحِديث]وفي  .(5)

بُّ و  قال : الشَّْهَوةُ واإِلراَدةُ.و (6)الطَِّويَّة  بالَكْسرِ  الّطِ

نح  كـــــــــــــُ كِ ِإن يـــــــــــــَ بـــــــــــــ  رَاَ  فـــــــــــــِإن ا   طـــــــــــــِ  الـــــــــــــفـــــــــــــِ

  
ا ِ   مـــــــــــَ ُدوَر اجلـــــــــــِ ي صـــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــِ طـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــَ َ َأن تـ اح  بـــــــــــَ

  
بُّ  من الَمَجاِز :و  والدَّْهُر. الشَّأُْن والعَاَدةُ و : الدَّأْبُ  الّطِ

 أَي بَِدْهِري وَعاَدتِي وَشأْنِي. بِطبِّي يقَال : ما َذاكَ 

 : (7)في لسان العرب : وقول فَْرَوة ْبِن ُمَسْيٍك الُمَراِدّي 

مــــــــــــــاً  دح ون قــــــــــــــِ بــــــــــــــُ ال  غــــــــــــــَ بح فـــــــــــــــَ لــــــــــــــِ غــــــــــــــح ِإنح نـــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

  
او   يــــــــــــنــــــــــــَ بــــــــــــِ لــــــــــــ  غــــــــــــَ ريحُ مــــــــــــُ غــــــــــــَ بح فـــــــــــــَ لــــــــــــَ غــــــــــــح  ِإن نـــــــــــــُ

  

افــــــــــــــمــــــــــــــا ِإنح  نــــــــــــــَ بـــــــــــــــ  نح  طــــــــــــــِ ٌ ولــــــــــــــكــــــــــــــِ  جــــــــــــــُ ح

  
ـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا  رِي ُة آخـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــَ ااَياَن َوَدوح نـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــَ

  

اٌ   جــــــــــــــَ ه ســــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــَ ل ُر َدوح هــــــــــــــح ــــــــــــــد  َذاَ  ال  كــــــــــــــَ

  
كـــــــــــُ   اتـــــــــــَ حـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــَ يـــــــــــنـــــــــــًا فـــــــــــَ ه حـــــــــــِ ُروفـــــــــــُ  ر  صـــــــــــــــــــــــــُ

  
ر : إِن كانَت َهْمَداُن َظَهَرْت َعلَْينَا في يَْوم يَُجوُز أَْن يَُكوَن َمْعنَاه : َما َدْهُرنَا وَشأْنُنا وَعاَدتُنَا ، وأَْن يَُكوَن َمْعنَاه َشْهَوتَنَا. وَمْعنَى َهَذا الشع

ْدِم   فغَلَبَتْنَا فَغَْير ُمغَلَّبِين. (8)الرَّ

ةً َواِحَدةً. والُمغَلَُّب : الَِّذي يُْغلَبُ   ِمَراراً أَْي لَْم نُْغلَْب إِالَّ َمرَّ

ا أََصالَة أَو َعلَى الَوْصِف بالَمْصَدر َوُهَو الظَّاِهُر ، قاله َشْيخنا ، وُهو العَاِلم ، قاله أَبُ  بالفَتْحِ  الطَّبُّ و  : الطَّبُّ و و َحيَّانوحكى ، التَّثِْليَث إِمَّ

فِيُق كم الَماِهُر الَحاِذقُ   ا فِي النَِّهايَة.الرَّ

م ِذْكُره : والَِّذي ِعْنِدي أَنَّه الِحْذُق ، ومثله قال المَ   ْيَدانِّي.وقَال اْبُن ِسيَده في تَْفِسير ِشْعِر اْبِن األَْسلَت الُمتَقَّدِ

َجاِل الَماِهر الطَّبُّ  وفي لسان العرب :  َطبِيبٍ  أَْنَشَد ثَْعلَب في صفَة ِغَراَسِة نَْخل : َجاَءْت على َغْرِس  كالطَِّبيبِ  ، *بِعْلِمه : الَحاِذُق من الّرِ

 بَِكَذا أَي َعاِلٌم بِِه. َطبٌّ  فاَُلنٌ  ِعْند العََرب. ويقَال : َطبِيبٌ  (9)ِمْنهُ ، ولَْيَس بِقَِوّي ، وُكلُّ َحاِذٍق ِبِعْلِمِه  الطَّبِيبِ  ماِهِر وقد قِيَل : إِنَّ اْشتِقَاقَ 

. َطبَّ  كم : وَسِمْعُت الِكاَلبِيَّ يَقُوُل : اعَمْل في َهَذا َعَمل َمنْ وفي المح  ِلَمْن َحبَّ

ق في الَحاَجة وتَْحِسينِها   أَْي َصْنعَة َحاِذٍق ِلَمْن يُِحبُّه.« ِلَمْن َحبَّ  َطبَّ  اصنَْعه َصْنعَة َمنْ : » (10)وَعن األَْحَمر : ومن أَْمثَاِلهم في التّنَوُّ
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ة ، فقال : إِْن أَِذْنَت ِلي عالْجتَُها فإِنِّيَخا َكتِفَْيهِ  بَْينَ  فَرأَى وسلمعليههللاصلى إِلَى النَّبِّيِ َجاَء َرُجلٌ و ، فقال له النَّبِيُّ  َطبِيبٌ  تَم النُّبُوَّ

 .(11)« الَِّذي َخلَقََها ال أَْنتَ  َطبِيبَُها»:  وسلمعليههللاصلى

ً  بَلَغَنِي أَنََّك َجعَْلتَ »دَّْرَداء : وفي َحِديِث َسْلَماَن وأَبِي ال  في الطَّبِيبُ  «َطبِيبا

__________________ 
 ( القرن لي  هو املنز  الذي يذكر إلا هو شبيه ابمجمة. ويف الفائ  : قرن : قير اسم موضض ا وقير هو قرن الثور جعر كامجمة.1)
 كنوا.( كذا ابألصر وغريب اهلروي ا ويف اللسان :  2)
 ( غريب اهلروي : املهلكة الجي ال ماء فيها.3)
 كذا ا والصواب ما أثبت فالطري شؤم والشؤم ضد الفب .« تطرّيا من اهلال  إىل الفوز»( يف غريب اهلروي : 4)
 ( يف النهاية : أي سحراً.5)
 «.الطربة»( عن اللسان ا وابألصر 6)
اخل وقض يف بع  نسخ الصحاح نسبته إىل الكميت والصواب ما هنا كما يف التكملة قا  فيها : قوله وقو  فروة »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)

ولي  هذا البيت منها. ووقض البيت يف بع  نســـــــــخ الصـــــــــحاح غري  .. أال حييت عنا اي مدينا وللكميت قصـــــــــيدة عل  هذا الوزن والروي أوهلا :
 «... منسوب

 ولي بردم بين مجح مبا ردم منهم يومئذ عليه. فهر وبين مجح بن عمرو.( يوم الردم حرب كانت با  ارب بن 8)
 )*( عن القاموس : ِبَعَمِلِه.

 ( اللسان : بعمله.9)
 «.وحتسنها»( عن اللسان ا وابألصر 10)
 ( معناه : العامل هبا خالقها الذي خلقها ال أنت.11)
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ِر : ا َاِذُ  ابألُُموِر الَعاِرُف هِبَا ا وِبهِ  م َباح  الط ِبيبُ  لُِّيَ  اأَلصـــح اء واُ كح َرحضـــَ  ا وُكيِن ِبه َهاُهَنا عن الَقضـــَ
ال ِذي يـَُعاجلُ امل

 ِمنح ِإصحاَلح الَبَدِن. الط ِبيبِ  اخُلُصوم ا أَلن  َمنحزَِلَة الَقاِضي من اخُلُصوم مبَنحزَِلة
إَِذا َكاَن كذلك ، وِإْن َكاَن في َغْير ِعاَلج الَمَرِض. قال  َطبِيبٌ و َطبٌّ  ةُ بها. يقال : رجلالِحْذُق باألَْشيَاء والَمَهارَ  الطَّبِّ  وفي التَّْهِذيب : أَْصلُ 

 َعْنتََرةُ :

ِديف  غــــــــــــح ــــــــــــُ يِن  (1)ِإن تـ ــــــــــــ  ــــــــــــِإن اَع ف ــــــــــــَ ن ــــــــــــقــــــــــــِ  ُدوين ال

  
بيف   مِ  طـــــــــــــَ ئـــــــــــــِ لـــــــــــــح تــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــح

ُ
اِرِس امل ِذ الـــــــــــــفـــــــــــــَ  أَبخـــــــــــــح

  
 وقال َعْلقََمةُ :

يِن  اء فـــــــــــِإنـــــــــــ  وين عـــــــــــن ِنســـــــــــــــــــــــــَ بَلـــــــــــُ  فـــــــــــِإن َتســـــــــــــــــــــــــح

  
اء   رٌي أبَدحَواء الــــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــبُ َبصــــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــِ  طــــــــــــــَ

  
 أَْيَن يََطأُ به. البَِعيُر يَتَعَاَهد َمْوِضع ُخفِّه : الطَّبُّ و

َراب الَماِهرُ  الفَْحُل الحاِذقُ  : الطَّبُّ و ْبعَةَ من الَمْبُسوَرةِ  بالّضِ قَِح ِمَن الَحائِل ، والضَّ ِحِم ويَْكُرُف  (2)يَْعرف الالَّ ، ويَْعِرُف نَْقَض الَولَد في الرَّ

َراِب. وق «الطَّبِّ  َكاَن َكالَجَمل»ثُمَّ يَعُوُد ويَْضِرُب. وفي َحِدْيِث الشَّْعبِّي َوَوَصَف ُمعاِويَةَ فَقَاَل :  يل : ِمَن اإِلبل الَِّذي ال يَْعني الحاِذق بالّضِ

 يََضُع ُخفَّه إِالَّ َحْيُث يُْبِصر ، فاْستَعَاَر أََحَد َهَذْين الَمْعنَيَْين ألَْفعَاِله وِخاَلِله.

بَابَِة. .الطَّبُّ و قَاءَ  َطبَّ  ، كذلك يَُطبُّه َطبًّا الَخْرزَ  َطبَّ  وقد تَْغِطيَةُ الُخَرِز بِالّطِ َد ِلْلَكثَْرة. يبِ كالتَّطبِ  .َطبَّبَهو الّسِ  ُشّدِ

ّمِ : ع. الطُّبُّ و  بالضَّ

بَّةو بَابَةُ و الّطِ يِّقَةُ  الُمْستَِطيلَةُ  َكَحبِيبَة : الِقْطعَةُ  الطَّبِيبَةو بَِكسِرهما الّطِ  الَكثِيَرةُ النَّبَاِت قَالَه أَبُو َحنِيفَة. من األَْرِض  الضَّ

بَّةُ و بَابَةُ و الطَّبِيبَةُ و الّطِ ْملِ  الثَّْوبِ  : الطَِّريقَةُ الُمْستَِطيلَةُ ِمنَ  الّطِ بَّةُ  وقيل : والِجْلِد. وُشعَاع الشَّْمِس  والسََّحاب والرَّ الشُّقَّةُ الُمْستَِطيلَةُ من  : الّطِ

 ةِ ونْحِوَها.الثَّْوِب والِجْلِد أَو الُمَربَّعَة ، من األَِخيِر ، أَو الُمْستَِديَرة في الَمَزاَدة والسُّْفرَ 

بَّةو وقال األَْصمعّي : الِخبَّةُ  بَابَةُ و والَخبِيبَةُ  الّطِ ُشعَاع الشَّْمِس ، َوِهَي الطََّرائِق التي  ِطبَبُ  ُكلُّ َهَذا َطَراِئُق في َرْمٍل وَسَحاب ، وكذلك الّطِ

بَابُ  تَُرى فِيَها إَِذا َطلَعَت ، وهي  أَْيضاً. الّطِ

 على وزن ِعنَب. بٌ ِطبَ و بالَكْسر ِطبَابٌ  ج

َكثِيَرة  (4): قطعة ُمْستَِطيلَة َدقِيقَة  (3) [من األَرِض ] ِطبّةٍ  أَي ِحبَالَُها. وأََخْذنَا في ِطبَابُهاو الشَّْمس ِطبَبُ  وفي األََساس فِي الَمَجاِز : واْمتَدَّت

 .(6)وهي ديار ُمتَساِطَرةٌ  (3) [حسنة طبابة ولو]وَطِريدةٍ  (3) [من األرض] ِطبَابَةٍ  وَمْشينا في .(5)النَّْبِت 

مِّ  الطُّبَّةُ و بَابَةُ و بالضَّ بَابَةُ  قاله الليث ، ونَصُّ َكاَلِمه : بالَكْسِر : السَّْيُر يَُكوُن في أَْسفَِل الِقْربَة بَْيَن الُخْرَزتَْين الّطِ من الُخرِز : السَّْيُر بين  الّطِ

بِّةُ و الُخْرَزتَْين ، الُخَرَز ، فالُمَؤلُِّف َخلََطُهَما َعلَى َعاَدتِه في االْختَِصاِر ، ولو تَنَبَّه  (7) الَِّذي يَُكوُن في أَْسفَِل الِقْربَة ، وهو يُقَاِرُب : السَّْيرُ  الطُّ

 لَه َشْيُخنَا في َهَذا لَجلَب َعلَْيه َخْيل ِسنَانه وَرِجَل َماَلِمه ولَْم يََر لَهُ َوْجه االْعتَِذاِر.

بَابَةُ  م :وفي المحك  . قال َجِرير :ِطبَابٌ  الُكتَُب والُخَرُز فيه ، والَجْمعُ  (8): َسْيٌر َعِريٌض تَقَُع  الّطِ

زحٍر  ريحَ نــــــــــــــَ َك غـــــــــــــَ عـــــــــــــُ كـــــــــــــَ  فـــــــــــــارحفـــــــــــــَ   َدمـــــــــــــح  بـــــــــــــَ

  
َرِب   َت ابلســـــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــح يــــــــــــ  ا عـــــــــــَ مـــــــــــَ اابَ كـــــــــــَ بـــــــــــَ  الـــــــــــطـــــــــــِّ

  
يَت الِقْطعَةُ الَّتي تُْخَرُز َعلَ  ْلِو أَْو َحاِشيَة السُّْفَرةوفي المحكم أَيضاً : وربََّما ُسّمِ  .ِطبَابٌ و ُطبَبٌ  . والجمعُطبَّة ى َحْرِف الدَّ

بَابَةُ  وفي غيره : بَابُ و الّطِ ي ثم ُخِرَز َغْيَر َمثْنِيّ  الّطِ قَاِء واإِلَداَوة إَِذا ُسّوِ  .: الجْلَدةُ الَّتِي تُْجعَُل على َطَرفَيِ الِجْلِد في الِقْربَة والّسِ

َحاحِ : الِجْلَدةُ التي يُغَطَّى   بَِها الُخَرز وهي ُمْعتَِرَضةٌ كاإِلْصبَع َمثْنِيَّة على َمْوِضعِ الَخْرِز. (9)وفي الصَّ
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__________________ 
 .«تقذيف»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 .«امليسورة»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( زايدة عن األساس.3)
 .«رقيقة»وابألصر ( عن األساس 4)
 ( يف األساس : النبات.5)
 .«متشاطرة»( عن األساس ا وابألصر 6)
 ( يف اللسان : وهي تقارب.7)
 .«يقض»( عن اللسان ا وابألصر 8)
 ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان : تغطي.9)
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بَابَةُ  وقال األَْصَمِعيُّ : قَاِء واإِلَداَوة. وَعْن أَبِي َزْيد : فإَِذا َكاَن الِجْلُد : الَّتِي تُْجعَُل َعلى ُمْلتَقَى َطَرفَيِ  الّطِ الِجْلِد إَِذا ُخِرَز في أَْسفَِل الِقْربَِة والّسِ

َي ثُمَّ ُخِرَز َغْيَر َمثْنِّي فهو  .ِطبَابٌ  في أََسافِِل َهِذه األَْشيَاِء َمثْنِيًّا ثم ُخِرَز َعلَْيه فهو ِعَراٌق ، وإَِذا ُسّوِ

 .(1)قَاء : ُرْقعَتُه السِّ  َطبِيبٌ و

بِّ  : َعاِلم َطبِيبٌ و َطبٌّ  َرُجلٌ و ً  َما ُكْنتَ  . تَقُوُل :بالّطِ  .أَِطبَّةٌ  في القَِليلِ  والفَتْح. ج ، وَعليه اقتصر في لسان العرب بالَكْسرِ  َطبِْبتَ  ، ولَقَد َطبِيبا

لِّف في َغايٍَة من االْستِقَاَمِة والُوُضوح ، ال َكَما َزَعَمه َشْيُخنا أَنَّه اَل يَْخلُو من تَنَافٍُر وبَِما َشَرْحناه اتَّضَح أَن َكاَلَم الُمؤَ  .أَِطبَّاء في الَكثِيرِ و

 وقَلَق.

بِّ  : ُمتَعَاِطي ِعْلمِ  الُمتََطبِّبُ و  .األِطبَّاءَ  لَهُ : َسأل لَهُ  تََطبَّبَ  . وقَالُوا :تََطبَّبَ  وقَد الّطِ

بِّ  : الَِّذي يَعَانِي ِعْلمَ  الُمتََطبِّبُ  النَِّهايَة :والَِّذي في   وال يَْعِرفُه َمعِرفَةً َجيَِّدةً. (2) الّطِ

 قلُت : أَي ِلَكْونِه من بَاِب التَّفَعُِّل وهو ِللتََّكلُّف َغاِلباً.

ُمثَلّثة الطاِء  نُْسَختِنَا ، وفي أُْخَرى بالتَّثْنِيَة ، وِمثْلُه في ِلَسان اْلعََرب بِاإِلْفَراِد ، كذا في ِلعَْينِك َطّبٍ فَِطبَّ و ُطبٍّ و ِطبٍّ  إِْن ُكْنَت ذا قالوا :و

ل اْقتََصَر في الُمْحَكِم. فِيِهَما  ، وعلى األَوَّ

يت : إِن ُكْنَت َذا ّكِ الً بإِصالحِ نَْفِسَك. ِطّبٍ فِطبَّ  وقال ابن الّسِ  ِلنَْفِسَك أَي اْبَدأْ أَوَّ

 لألُُموِر َوتَلَطََّف. *تَأَتَّى واْحتَاَل ِلَما يُِحبُّ أَيْ  َطبَّ  ْن أََحبَّ مَ  كذا قَْولُهم :و

 الدََّواَء أَيَُّها يَْصلُح ِلَدائِِه. يَْستَْوِصفُ  أَي ِلَوَجِعه يَْستَِطبُّ  ُهوو

تُها الُمْستَِطيلَةُ. ِطبَابُهاوَ  السََّماءِ  ِطبَابَةُ و  يُّ :قال َماِلُك ْبُن َخاِلد الُهَذلِ  : ُطرَّ

ٍن  وحطــــــــــــــِ رِّ مــــــــــــــَ رحاَبِء يف كــــــــــــــُ ُه مــــــــــــــن اجلــــــــــــــَ  أََرتــــــــــــــح

  
اابً   ــــــــــــَ ب دُ  طــــــــــــِ رَاكــــــــــــِ

َ
اَر املــــــــــــ هــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــنـ َواُه ال ــــــــــــح ثـ ــــــــــــمــــــــــــَ  ف

  
َراَد   فَلَجأَ إِلَى َجبَل فَصاَر في بَْعِض ِشعَابِه ، فَُهَو يََرى أُفَُق السََّماِء ُمْستَِطيالً. قال األَْزَهِرّي : وَذِلَك أَنَّ  (3)يصُف ِحَماَر وْحٍش َخاَف الّطِ

ةً من السََّماِء.  األُتَُن أَْلَجأَِت الِمْسَحَل إِلَى َمِضيٍق في الَجبَل ال يََرى فيه إِال ُطرَّ

بَابُ و تُه  ِمَن السََّماء : (4) الّطِ  وقَاَل اآلَخُر : .(5)َطِريقُه وُطرَّ

ُن ِإال  و  جــــــــح اَء الســــــــــــــــــــــِّ مــــــــَ د  الســــــــــــــــــــــ  ةً ســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ اب ــــــــَ ب  طــــــــِ

  
ا   وهبـــــــــَُ نـــــــــُ ا جـــــــــُ نـــــــــن كـــــــــِ تـــــــــَ ي ُمســــــــــــــــــــــح رَامـــــــــِ

ُ
(6)كـــــــــرُتحِس املـــــــــ

 

  
 

ُجُل َرآَها ُمْستَِديَرة ألَنَّه في السجن.  فالِحَماُر َرأَى السََّماَء ُمْستَِطيلَة ألَنَّه في ِشْعب ، والرَّ

 إَِذا اْضَطَرب واْصَطكَّ ، عن ابن األَْعَرابِّي ، وأَنشد : : َصْوُت الَماءِ  ْبَطبَةُ الطَّ و

هـــــــــــــا  ائـــــــــــــِ عـــــــــــــَ اِء يف أَمـــــــــــــح
َ

وحَت املـــــــــــــ  كـــــــــــــَبن  صـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ةُ   بــــــــــــــَ طــــــــــــــَ بــــــــــــــح ا طــــــــــــــَ هــــــــــــــَ َوائــــــــــــــِ يــــــــــــــِث ِإىَل جــــــــــــــِ  املــــــــــــــِ

  
ي الِميث.  عّداه بإِلَى ألَنَّ فيِه َمْعنَى تََشّكِ

كه. وعن الليث : َطْبَطبَ و السَّْيل. النَُّسخ تاََلُطع وفي بعضُ  َصْوُت تاََلُطم : الطَّْبَطبَةُ و إَِذا َساَل بالَماِء.  َطْبَطبَة الَواِدي َطْبَطبَ  الَماَء إَِذا َحرَّ

 .َطبَاِطبَ  وَسِمْعُت ِلَصْوتِه

 الماُء والثَّْدُي. قال : تََطْبَطبَ  وقَد
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ـــــــــــــاهلـــــــــــــا] ـــــــــــــعـــــــــــــي ـــــــــــــة ل ـــــــــــــي ـــــــــــــت درن   [إذا طـــــــــــــحـــــــــــــن
  

بَ   طـــــــــَ بـــــــــح طـــــــــَ هـــــــــا تـــــــــَ يـــــــــنـــــــــُ حـــــــــِ ار طـــــــــَ طـــــــــَ ا فـــــــــَ اَيهـــــــــَ دح  ثـــــــــَ

  
 ٌء َعِريٌض يُْضَرُب بَْعُضِه ببَْعٍض.: شي الطَّْبَطبَةُ و

ِه لَْيَس : الذي يُْلعَُب بِ  الطَّْبَطابُ  وفي التَّْهِذيِب : يَْلعَُب الفَاِرُس بَِها بالُكَرة. وقَال ابُن ُدَريد : : َخَشبَةٌ َعِريَضةٌ يُْلعَُب بَِها باْلُكَرة الطَّْبَطابَةُ و

 بِعََربِّي.

ُجِل يَْسأَُل َعِن األَْمِر الَِّذي قد قَُرَب ِمْنهُ ، وَذِلَك أَنَّهُ  .«ِطبٌّ  قَُربَ »عْن اْبِن َهانِئ : يُقَاُل : و َج َرُجٌل امرأَةً فَُهِديَْت إلَْيه وَهَذا َمثٌَل يُقَاُل للرَّ  تََزوَّ

 ، بِْكٌر أَْنِت أَْم ثَيِّبٌّ قَال لََها : أَ  أَي بَْيَن ِرْجلَْيَها َساءِ فلما قَعََد منها َمْقعََدهُ من النِّ  أَي ُزفَّت

__________________ 
 ( يف التهذيب : رقـَعحُته.1)
 ( يف النهاية : يعاين الطب.2)
(*) .  عن القاموس : َ . 
 عاً للصحاح.( كذا ابألصر واللسان هنا ا ويف اللسان جرب وركد قا  : يصف محاراً طردته اخلير تب3)
 ( اللسان : والطبابة.4)
 ( يف التهذيب : طريقة وطرة.5)
 .«مستكفاً جنوهبا»( عن اللسان ا وابألصر 6)
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ِييِز ا كَقوحِلَك : نِعحَم َرُجالً  ِطبنا ويـُرحَو  فَاِعُله ِطبيف  َكَكُرمَ   قـَُربَ  َلهُ  فـََقاَلت ِب عل  الت مح يحُخَنا  َفَذَهَبتح َمَثاًل. ابلن صـــــــح قا  شـــــــَ
َُجر ب.

َعحىَن : أَنحَت عل  امل
 ويـَُقاُ  يف َهَذا امل

 بَلِّغَه كما في األََساِس.وأَنَا أَُطابُّ َهَذا األَْمَر ُمْنذُ ِحين َكْي أُ  الُمَداوَرة ُمفَاَعلَة بَِمْعنَى الُمَطابَّةُ  من الَمَجاِز :و

قَاَء من ُعودٍ  التَّْطبِيبُ و بهذا  التَّْطبِيبَ  ولم أَْسَمع قال األَْزَهِرّي : تَْمُخَضه َكَذا في نُْسَختِنَا ، وَصَوابُه في َعُمود أَي ِمَن اْلبَْيتِ  أَن تُعَلَِّق الّسِ

 نَُّب البَْيُت.المعنى لغَْيِر اللَّْيِث ، وأَْحِسبُه التَّْطنِيَب كما يُطَ 

عُه بها : التَّْطبِيبُ و يبَاج بَنِيقَةً تَُوّسِ  بَنِيقَةً ِليَتَّسَع. (1)الَخيَّاُط الثَّْوَب : َزاَد فِيه  َطبَّبَ و وعبارة األََساس : أَن تُْدِخَل في الّدِ

ةُ  الطَّْبَطبيَّةُ و رَّ ة في وسلمعليههللاصلىرأَْيُت رُسول هللا »الت َمْيُمونَةُ بِْنُت َكْرَدم : قَ  ، وِمْنهُ الَحِديثَ  َطبْ َطبْ  ألَنَّ َصْوَت َوْقِعَها : الّدِ  َحجَّ

ةُ  َمعَه نَاقَة َعلَى وهو الَوَداع ة ِدرَّ ةَ نَْصباً على التَّْحِذيِر  «الطَّْبَطبِيَّة الطَّْبَطبِيَّةَ  : يَقُولُون والنّاسَ  األَْعرابَ  فسمعتُ  ، الُكتَّابِ  كِدرَّ رَّ ةَ الّدِ رَّ أَي الّدِ
(2). 

ت اليَْعقُوُب : َطْبَطبَ و  نقله الصاَغانّي. َصوَّ

يبَاج إِْسَماِعيل لَقَُب الشَِّريف َطبَاَطبَاو : العََجُم ، كذا في لسان العرب. الطَّبَاِطبُ و ْبط بن الَحَسنِ  الُمثَنَّى بِن الَحَسنِ  الغمر بن إِبراهيم الّدِ  الّسِ

م هللاُ َوْجَهه وَرِضي َعْنُهم. والذي َصّرَح به النسابة أَنه لَقَُب اْبنِه إِْبَراِهيم ْبِن إِْسَماِعيلَ  ْبِن َعِلّيِ  َواُب. وإِنما ْبِن أَبي َطاِلب كرَّ لُقِّب  ، وهو الصَّ

 وال ُمنَافَاة بين الَوْجَهْين َكَما ُهو َظاِهر. يُِريُد قَبَاقَبَا وهو َطبَاَطبَا َي قَبَاًء فَقَاَل :أَو ألَنَّه أُْعطِ  للثْغَة في ِلَسانِه به ألَنّه َكاَن يُْبِدُل القَاَف َطاءً 

بِِلَسان النَّبَِطيَّة : َسيُِّد السَّاَدات ، نقل ذلك أَبُو نَْصر  َطبَاَطبَاو وفي ِكتَاب النََّسب لإِلَماِم النَّاِصر لْلَحّقِ ، يقال : إِنَّ أَْهَل السََّواد لَقَّبُوه بَِذِلَك.

يعني قَبَاقَبَا. قُلُت : وهم بَْيٌت  َطبَاَطبَا البَُخاِرّي عنه ، وقيل : ألَنَّ أَبَاه أََراَد أَْن يَْقَطع له ثَْوباً وهو ِطْفل فََخيََّره بَْين قَِميص وقَبَاٍء فَقَاَل :

 .َطبَاَطبِيّ  ِث والِفْقِه والنََّسِب. والنِّْسبَة إِليهَمْشُهوٌر بالَحِدي

ُد ْبُن أَْحَمد ْبِن َعِلّيٍ ، لَولَِده  َطبَاَطبَا بقََرافَِة مصر ، منهم أَبُو الَحَسن َعِليُّ بُن الَحَسن بن إِبراهيم الطَّبَاِطبَة وَمْشَهد ، وَحِفيُده َشْيُخ األَْهل ُمَحمَّ

د ْبِن أَْحَمد ْبِن إِبَراِهيم َطبَاَطبَا َولَُده َسادَ ِريَاَسة. وأَبُو َعِلّي  د ْبِن أَْحَمد ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن َطاِهِر ْبن َعِلّيِ بن ُمَحمَّ ثُون. وأَبُو َعْبِد هللِا محمَّ ةٌ ُمَحّدِ

ُد ْبُن إِْسَماِعيَل ْبِن القَاِسم ْبِن إِْبَراِهيمَ   ْصر.، َولَُدهُ نُقَبَاُء بِم َطبَاَطبَا ُمَحمَّ

د ْبِن القَاِسِم ْبنِ  يَّةٌ يُْعَرفُوَن بِِه ، وهذا البَْيُت َعِظيٌم في الطَّاِلبِيِّين. َطبَاَطبَا والُمْستَْنِجد َحَسُن ْبُن َعْبِد هللا ْبِن ُمَحمَّ  ، وله ذُّرِ

اَغانِّي ، وهكذا في َحيَاةِ الحيوان. َطائُِر له أُذُنَاِن َكبَيَرتَان أَي بالفَتْح كما هو قَاِعَدةُ إِْطاَلقِه : الطَّْبَطابُ و  نَقَلَه الصَّ

ا بَقَي َعلَى الُمؤلِِّف :  بِِه. يَُطبّ  َهِذه الِعلَّة ، أَي ما ِطبَابُ  في األََساِس : وَذا * وِممَّ

 َحَسنَةٌ. ِطبَابَةٌ  ومن الَمَجاِز : وله

بَّةُ و  : النَّاِحيَة. الّطِ

 ُمْختَِلفَة أَي َعلَى أَْلَواٍن ، انتهى. ِطبَبٍ  وإِنََّك لتَْلقَى فاَُلناً على

ً  أَْرِسْله»وفي الَمثَل :  . وغير ذلك انظر في الُمْستَقَصى ِطبُّونَ  لنَْفِسك. لَمْن يَدَّعى َما اَل يُْحِسنه ، القَْومُ  َطبِيُب طبَّ  ويُْرَوى َطابّاً. ويا .«َطبّا

 وَمْجَمع األَْمثَاِل وَغْيِرِهما.

َكة : َطبَبٌ و  َجبٌَل نَْجدّي. ُمَحرَّ

اَغانِّي ُهَو : َكِكتَاب ِطَحابٌ  : [طحب]  أَي َمْعُروٌف. ع ، ولَهُ يَْوٌم م أَْهَملَه الَجْوَهِري. وقَاَل الصَّ

اِء وبَكْسِرَهما الطَّْحَربَةُ  : [طحرب] اح  بفَتْح الطَّاِء والرَّ تَْدنُو الشَّْمُس ِمْن »وذكر الِقيَاَمة فقال :  (4)في حِديث َسْلَمان و .(3)َضبََطه أَبُو الَجرَّ

 ُرُءوِس النَّاِس لَْيَس َعلَى أََحد

__________________ 
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 .«قوله زاد فيه عبارة األساس زاد فيه طبابة أي بنيقة»( هبامش املطبوعة املصرية 1)
 : وقير حكاية وقض األقدام عند الســــــــعي. يريد أقبر الناس إليه يســــــــعون والقدامهم ( قا  األزهري : هي حكاية وقض الســــــــياط. قا  ابن األثري2)

طبطبة : أي صـــوت. وحيتمر أن يكون أراد هبا الّدرة نفســـها ا فســـماها طبطبية ألهنا إذا ضـــرب هبا حكت صـــوت طبح طبح وهي منصـــوبة عل  
 لة.وحنوه يف التكم .«التحذير كقولك األسَد األسَد أي احذروا الطبطبية

 ( يف اللسان : قا  أبو اجلراح : طحربة بفتح الطاء وكسر الراء.3)
 .«سلم »( عن النهاية ا وابألصر 4)
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رُبَة ِمنـحُهم ِهَما «ُطحح مِّ َربَةً  َأي الط اء والر اء ا ويـُرحَو  اب َاِء واخلَاِء. وقَا  ِشَِر : ولَِعحت بضــــــــَ َمَرًة ا وُكل َها لَُغاٌت.  َطحح وَطحح
َربَة ونـََقَر َشيحُخَنا عن َأيب َحي ان ر الط اِء وفـَتحِح الراِء َأي عل  وزن ِدرحَهم وَجو ز كوَن فـَتحِح الط اِء خُمَف فاً ع ِطحح ِر بَكسح ن الَكسح

َعًة ا َوُهوَ  اَرت الل َغاُت تســــح رِه يف أَلحَفاٍ  َمعحُلوَمٍة ا فصــــَ َحاِب َأو َلطحَخةٌ  الِقطحَعةُ  َأي لِنُدوِر اَبِب ِدرحَهم ا وَحصــــح من  من الســــ 
 الَغيحم.

ّكيت ، وأَْكثَُر ما يُْستَْعَمُل في النَّْفيِ. من الثَّْوِب ، وقِيَل َخاصٌّ بالَجْحدِ  قيل ؛ الِخْرقَةُ و ه أَبُو ُعبَْيد واْبُن الّسِ  َخصَّ

لَْطَخةٌ من َغْيم ، واْستَْعَملََها أَي قِْطعَةٌ من السَّحاب أَو  ِطْحِربَةٌ و َطْحَربَةٌ  بالفَتْح يَْعنِي من اللِّبَاِس. وَما ِفي السََّماءِ  َطْحَربَة َما َعلَْيه يُقَاُل :

 بَْعُضُهم في النَّْفيِ واإِليَجاب.

ْحِربُ و  قال : كِزْبِرجٍ : الغُثَاُء. الّطِ

ه  فــــــــَ لــــــــح نــــــــز  خــــــــَ ِر يــــــــَ يــــــــح َواِد الــــــــلــــــــ  َر  يف ســــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

  
فح عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــن   كــــــــُ عــــــــح ــــــــَ ُف مل يـ َواكــــــــِ ِربُ مــــــــَ حــــــــح (1)طــــــــِ

 

  
َع. إَِذا ْحَربَ طَ و ، عن أَبِي َعْمُرو. الِقْربَةَ : َمألََها َطْحَربَ و ِكاَلُهَما َعِن اْبِن األَْعَرابِّي ، َهَكَذا في النَُّسخ. وفي  َعَدا فَاّراً  إَِذا َطْحَربَ و قَصَّ

 بِالذال المعجمة. (2)ِلَساِن العََرِب : فإِّذاً 

 .الطَّحِربَةُ  نَقَلَه اللَّْيُث ، وهي فََسا إَِذا َطْحَرَب َطْحَربَةً و

 قال :

َرابَ ِمّنا َفرِقاً و َحاَص و   َطحح
 : َشْيٌخ يروي عن الحسن بن َعلّي ، وعنه َمَجالد ْبُن َسِعيد ، كذا نقلته من كتاب الثِّقَات البن ِحبَّان. ُطْحُربو

 الِعْجلّي ، له ذكر في تَاِريخ الَخِطيِب في تَْرَجَمة الُحَسْين ْبِن الفََرج. ُطحرب قلت : وهو

 .[طحلب]

م الطُّْحلُب م وفَتْحَهاو الطَّاء بِضَّ م. الالَّ ْحِلب في الُمْحَكم : وأََرى اللِّْحيَانِّي قد َحَكىو أَي الالَّ ّمِ : الطُّْحلُب في كِزْبِرجٍ  أَي (3) الّطِ  أَي بالضَّ

 الطُّْحلُبُ  : َعاَله الماءُ  َطْحلَبَ  وقد .ُطْحلُبَة وقِيَل : ُهَو الَِّذي يَُكون َعلَى اْلَماِء َكأَنَّه نَْسٌج العَْنَكبُوت ، والِقْطعَةُ ِمْنهُ  ةٌ تَْعلُو الَماَء الُمْزِمنَ ُخْضرَ 

ِم َعِن اْبِن األَْعَرابِيّ  ُمَطْحِلبٌ  فهو ُشذُوذاً أَي فَيَُكوُن ِمْن ِإْطاَلِق الَمْفعُوِل َعلَى الفَاِعِل ، وقد َمرَّ في ُمْسَهب ،  ُمهتُْفتَُح الَ  ِعْنَد َغْيِرهو بكسر الالَّ

ِة : ُطْحلُبُه َكثُر : ُمَطْحلَبٌ  وَماءٌ  ُمَطْحلَبَةٌ  ُمتَعَّدياً كما قَالَه َشْيُخنَا ، وَعْينٌ  َطْحلَب أَو َعلَى تََوهُّم مَّ  َوقَْوُل ِذي الرُّ

نـــــــــًا  يـــــــــح ةَ عـــــــــَ بـــــــــَ لـــــــــَ حـــــــــح طـــــــــَ ًة  (4) مـــــــــُ يـــــــــَ امـــــــــِ ذِء طـــــــــَ  اأَلرحجـــــــــَ

  
بُ   خـــــــِ طـــــــَ اُن َتصـــــــــــــــــــــح يـــــــتـــــــَ ادُِع وا ـــــــِ فـــــــَ  فـــــــيـــــــهـــــــا الضـــــــــــــــــــــ 

  
َها. َطْحلَبَ و يُْرَوى بالَوْجَهْيِن َجِميعاً ، كَذا في لسان العرب :  اإِلبَِل : َجزَّ

ً فاَُلن َطْحلَبَ  : القَتُْل. يقال : الطَّْحلَبَةُ و  عن أَبِي َعْمرو. قَتَلَه إَِذا ا

ت َطْحلَبَتِ و ل َما تَْخَضرُّ  األَْرُض : اْخَضرَّ  الغَِديُر. َطْحلَبَ و عن أَبِي ُعبَْيَدة. بالنَّبَات أَْو أَوَّ

ِل والثَّاِلِث. كما ُهو قَاِعَدته أَي ، بالَكْسرِ  ِطْحِلبَةٌ  وما عليه وَجاءَ  اغَ  َشْعَرةٌ  في األَوَّ .نَقَلَه الصَّ  انِيُّ

اَغانِّي أَي لَْيَس َعلَْيِه خرقة َطْخَربَةٌ  َما َعلَْيهِ  : [طخرب] ً  المهملة كما تَقَدََّم في الَحاءِ  أَْهَملَه الَجَماَعةُ. وقال الصَّ فهي لُغَةٌ فِيها. وفي حديث  آنفا

 .«َطْخَربَة ولَْيَس ألََحٍد ِمْنُهم»سلمان : 

 .«َطْحَربَ »وقد َشَرْحنَاه في 
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م ُطْخُربِيّةُ  َزاُدوا َها ُهنَاو ِل والثَّاِلِث ويَاء ُمَشدََّدة وآِخُرَها َهاٌء فهي لُغَةٌ َعاِشَرة. وقد أَنكرها بَْعُض اللُّغَِويِّي ، بالضَّ ن وقال : إِنََّها في األَوَّ

 تَْصِحيف ، ولذلك تََركها الَجْوَهِرّي ، قَالَه َشْيُخنَا.

َكة : الفََرُح. والُحْزنُ  الطََّربُ  : [طرب] ك أَْو تَْحُزنُك سواء ِخفَّة تَْلَحقُك ُهوَ  ِضدٌّ. أَو َعْن ثَْعلَب ، َوُهوَ  ُمَحرَّ ، فِهَي تَْعتَِري ِعْنَد شّدةِ الفََرح  تَُسرُّ

قال النَّابِغَةُ الَجْعِدّي في  وتَْخصيُصه بالفََرح َوَهم. : ُحلُوُل الفََرحِ وَذَهاب الُحْزن ، كذا في الُمْحَكمِ  الطََّربُ  ، وقيل : (5)ُحْزِن ، أَو الغَّمِ أَو ال

 الَهّمِ :

__________________ 
 املطر.( الطحرب هنا الغثاء من اجلفيف وواله األرض ا واملواكف : مواكف 1)
 ( كذا ا ويف نسخ اللسان : فارّاً ابلراء.2)
 ( يف اللسان : حك  الط لُحب يف الط حُلب.3)
 وهو ما يفسر قوله ويرو  ابلوجها مجيعاً.« عيناً مطلحبة»( اللسان : 4)
 ( اللسان : أو ا زن واهلّم.5)
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اَريت  جِي عــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــَ يِن أَمــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح بَلــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َب ح و   بِّ ســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ي  ذو ال  ِإَذا مـــــــــــــــا عـــــــــــــــَ

  

وا  كــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ يِن عــــــــــــــــن أاَُنٍس هــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح بَلــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
رح   هــــــــــــــم وَأكــــــــــــــَ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ ِرَب الــــــــــــــدهــــــــــــــُر عــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  

رابً أَرَاين و  ُم  طـــــــــــــــــــــــــــــــَ رِهـــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــح  يف ِإث

  
َربَ   رح  طـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ خـــــــــــــــح

ُ
ِه َأو كـــــــــــــــاملـــــــــــــــ  الـــــــــــــــَوالـــــــــــــــِ

  
 والُمْختَبَُل : َمْن ُجنَّ َعْقلُه.الَواِلهُ : الثَّاِكُل. 

 ، وال أَْعِرف َذِلَك ، اْنتََهى. (1)ِعْنَده ُهَو الَحَرَكة  الطََّربَ  فَكأَنَّ  الَحَرَكة ُمْشتَقٌّ ِمنَ  الطََّربُ  في المحكم ، وقَاَل ثَْعلَب :و

ة :أَْطَراب ، والَجْمُع ِمْن ذِلك الشَّْوقُ  : الطََّربُ و مَّ  . قَاَل ذو الرُّ

رَباً  م خـــــَ هـــــِ اعـــــِ يـــــــَ نح َأشـــــــــــــــــــح  إســـــــــــــــــــتـــــحـــــــدَث الـــــركـــــــُب عـــــَ

  
نح   َب مـــــــــــِ َض الـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــح هأَمح رَاجـــــــــــَ رَابـــــــــــِ َربُ  َأطـــــــــــح  طـــــــــــَ

  
ً  وقد  ، وقَْوُل الُهَذِلّي : ِطَرابٍ  من قَْوم َطِربٌ  فهو َطِرَب َطَربا

ٌر  مـــــــــِ ـــــــــًا عـــــــــَ ن وحهـــــــــِ ـــــــــٌر مـــــــــَ ي ـــــــــِ ل ذهـــــــــا كـــــــــَ ىت  شـــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــَ

  
تح   رَاابً ابتـــــــــــــَ م طـــــــــــــِ نـــــــــــــَ َر ملَح يــــــــــــــَ يـــــــــــــح  واَبَت الـــــــــــــلـــــــــــــَ

  
 ِلَما َرأَتْه ِمَن اْلبَْرق فََرَجتْه ِمَن اْلَماِء. (2) َطَرابً  يقول : بَاتَْت َهِذه البَقَر الِعَطاشُ 

 .الطََّرب أَي َكثِيرُ  َطُروبٌ و وهذه عن اللِّْحيَانيّ  (3) ِمطَرابَةو ِمطَرابٌ  َرُجلٌ و

بَ  : َسأَْلتُه أَنْ  اْستَْطَرْبتُهو .ُهمَطَربُ  القَْوُم : اْشتَد اْستَْطَربو  واللْهَو. .الطََّرب َطلَبَ  اْستَْطَربَ و ويُغَنَِّي. يَُطّرِ

َكَها بالُحَداِء. اْستَْطَربَ و  . وإِبِلٌ اإِلبُِل للُحَداءِ  َطِربَتو لُحَداتَِها. َطِربَت : تَْنِزُع إِلى أَْوَطانها ، وقيل : إَِذا (4) ِطَرابٌ  وإِبِلٌ  اإِلبَل : َحرَّ

اُح : اْستَْطَربَ . و(5) ِمْطَراب . وَحَماَمةٌ َمَطاِريبُ  ِرمَّ  الُحَداةُ اإِلبَِل إَِذا َخفَّت في َسْيِرَها من أَْجل ُحَداتِها. وقال الّطِ

تح و  َربـــــــَ طـــــــح تـــــــَ م  اســـــــــــــــــــــح َزَأ   هبـــــــِِ ا احـــــــح مـــــــ  هـــــــم لـــــــَ نـــــــُ عـــــــح   ـــــــُ

  
اِت َددِ   ــــــــَ طــــــــًا مــــــــن َداعــــــــي حــــــــَ  انشــــــــــــــــــــــِ  آُ  الضــــــــــــــــــــــ 

  
 َشْوٌق نَاِزع. الطََّربِ  َحَملَهم علىيقول : 

بَهو ُهو اإِلْطَراُب أَْطَربَه : التَّْطِريبُ و  . قال الُكَمْيُت :تََطرَّ

زِ  و  نـــــــــــح ُم مـــــــــــَ يِن َداٌر وال َرســـــــــــــــــــــــــح هـــــــــــِ لـــــــــــح   (6)مل تــــــــــــُ
  

يِن مل و   ـــــــــــــــح طـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــَ بُ  يـ اٌن خَمَضـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــَ  بـ

  
بِ  بَه التَّغَنِّي. : التَّْطِريبُ و .كالتََّطرُّ بَ طَ و هو ، طرَّ  تَغَنَّى. قال اْمُرُؤ القَْيِس : : ّرِ

ة  فـــــــــــَ دح اِر يف كـــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــُ حـــــــــــَ ّرُد ابأَلســـــــــــــــــــــــــح غـــــــــــَ ـــــــــــُ  يـ

  
دامـــــــــــــَ    ـــــــــــــ  ـــــــــــــن اِح ال ـــــــــــــ  ي ر َد مـــــــــــــَ غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رِّبِ تـ طـــــــــــــَ

ُ
 املـــــــــــــ

  
بَ  ويقال : ً  فاَُلٌن في ِغنَائه َطرَّ َع َصْوتَه وَزيَّنَه. قال امرُؤ القَْيس : تَْطِريبا  إَِذا َرجَّ

َتِحرح  َطر بِإذا  ُسح
 الط ائُِر امل

َع   .(7)أَي َرجَّ

بَ و في الصَّْوت : َمدُّهُ وتَْحِسينُه. التَّْطِريبو َع ، َطرَّ بَ و في قِراَءته : َمدَّ ورجَّ الُمكَّاَء.  الطَّائُِر في َصْوتِه َكَذِلَك ، وَخصَّ بَْعُضُهم بِهِ  طرَّ

 .الَمَطاِريب ، وتَقُوُل : إَِذا َخفَقَت الَمَضاِريُب َخفَّت بِالتَّْطِريب وفاَُلٌن : قَرأَ 
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يَاِحيِن. بالفَتْح األَْطَرابُ  قال اللَّْيُث :و يَاِحيُن وإِذكاؤها. األْطَرابُ  وقِيَل : نُقَاَوةُ الرَّ  : الرَّ

يِّقُ بفَتِْحهَما : ال الَمْطَربَةُ و الَمْطَربُ و  . قال أَبو ذَُؤْيٍب :الَمَطاِربُ  ، وال فِْعَل له ، والَجْمعُ  طَِّريُق الضَّ

ه وَ  جــــــــــُ ــــــــــِ ل ــــــــــَرأحِس ختــــــــــَح رحِ  ال ــــــــــَ ِر فـ ــــــــــح ث ٍف مــــــــــِ ــــــــــَ ل ــــــــــح تـ  مــــــــــَ

  
اِربٌ   طـــــــــــــَ ا فـــــــــــــيـــــــــــــُح  مـــــــــــــَ اهلـــــــــــــَُ يـــــــــــــَ ٌب أَمـــــــــــــح (8)َزقـــــــــــــَ

 

  
أْس أَي في ِضيِقه.  .(9)والَمْقَرُب : الطَِّريُق الَواِضُح. والَمتْلَُف : القَْفُز  الَمْطَربُ  وعن ابن األَْعَرابِّي : يِّقَةُ. ومثل فَْرق الرَّ قَُب : الضَّ والزَّ

 ، أَْي هِذه الُطرُق إِلَى هِذه ، وهِذه إِلَى هِذه. َمَطاِرب وتَْخِلُجه أَي تَْجِذبه

__________________ 
 وقا  ثعلب : الطرب عندي هو ا ركة.( عبارة اللسان : 1)
 .«طرابً »( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( مطرابة : وهو اندر.3)
 ( يف الصحاح : طوارب.4)
 ( األساس : مطراب الضح .5)
 ( األساس : دمنة بد  منز .6)
 ( يريد رّجض صوته وقت السحر.7)
 م إىل الَعَلم.( قوله أمياله فيح : أي واسعة ا واملير : املسافة من الَعلَ 8)
 ( لي : القفر ابملتلف ألنه يتلف سالكه يف األكثر كما لوا الصحراء بيداء ألهنا تبيد سالكها.9)
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يِّ  «والَمْقَربَة الَمْطَربَة لَعَن هللاُ من َغيَّر»وفي الحِديث :  قَةُ الُمْنفَِرَدة. وهي ُطُرٌق ِصغَاٌر تَْنفُذُ إِلَى الطُُّرق الِكبَاِر ، وقِيَل : هي الطُُّرُق الضَّ

بتُ  يُقَاُل :  َعِن الطَِّريِق : َعَدْلُت َعْنه. َطرَّ

 وِمثْلُه في ِلَسان العََرب والسيرة الَجزريّة. وسلمعليههللاصلىفََرس النبّي  : اْسمُ  َكَكتِفٍ  الطَِّربُ و

يَر  ض لَهُ َغْيُره مْن أَْربَاِب الّسِ  الَواِسعَة ، بَْل لَْم أَقِف َعلَْيِه لغَْيِره وَغْيِر الُمَصنِّف.قال َشْيُخنَا : ولم يَتَعَرَّ

 .(1)وقد أَْسبَْقنَا النَّْقَل َعِن ِلَساِن اْلعََرب وَكفَى بِِه ُعْمَدةً  والَمْعُروُف الَمْشُهوُر الظَِّرُب بالُمعََجَمة ، كما َسيَأْتي قُْلُت :

 ُرق َضيِّقَة وُشعٍَب َكثِيَرة.ذُو طُ  : ِمْخاَلٌف بِاْليََمنِ  الَمَطاِربُ و

 اسم َرُجل. كقَْيُصوٍم : َطْيُروبٌ و

ث  : ة بِبَُخاَرى َطاَرابُ وَ   .(2) [265مات سنة ]َوُهم يَقُولُونََها تَاَراب ، بالتاء. ِمْنَها َمْهِدّي ْبُن إِْسكاب المحّدِ

ِحيح. َذَكره البَْكِرّي ويَاقُوت والَحْنبَِلّي ، وقد تقدم. وأَما بالطَّاِء فتَْصِحيف.َوُهَو  َكقََراِسيَة : ُكوَرةٌ بِِمْصر أَو ِهي ُضَرابِية َطَرابيَةوَ   الصَّ

ا لَم يَْذُكْره : ا بَقي َعلَى الُمَصنِّف ِممَّ بُوا قال السُّكَِّرّي : * وِممَّ  : َصاُحوا َساَعةً بَْعَد َساَعة. قَال َسْلَمى ْبن الُمْقعَِد : َطرَّ

ا رََأ  َأنح  مــــــــــــ  ــــــــــــَ وال ــــــــــــُ ر ب ٍة  طــــــــــــَ اعــــــــــــَ نح ســــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــِ

  
ا   َزمــــــــــــَ ِدّي وَأجــــــــــــح اِن الــــــــــــعــــــــــــَ عــــــــــــَ ــــــــــــح َو  بــــــــــــَريـ ــــــــــــح (3)أَل

 

  
أُْس. قَال الُكَمْيُت : الطَِّربُ و  َكَكتِف : الرَّ

ه  لـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِّ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ااًن يـ نـــــــــــــــ  زََع حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُد َأهـــــــــــــــح رِي  يـــــــــــــــُ

  
أَنَ   رح ىت  يــــــــــــــَ ة حـــــــــــــَ َد اإِلَدامـــــــــــــَ نـــــــــــــح ِربُ عـــــــــــــِ  الـــــــــــــطـــــــــــــ 

  
اهُ  ً  َسمَّ َم أَي فُتَِل باألََصابِعِ ، كذا في لسان العرب  َطِربا  .(4)ِلتَْصِويِته إَِذا ُدّوِ

ئِيُس من وأَْطَرابُوُن : البِْطِريق ، كَذا في َشْرح أََماِلي اْلقَاِلي ، وحكى اْبُن قُتَْيبَة أَنَّه َرُجٌل ُروِميٌّ ، وَذَكَره الَجوَ  اِليِقي. وقَاَل ابن سيده : هو الرَّ

وم. و َواُب أَنَّ َوزْ الرُّ ،  الطََّرب نَه أَْفعَلُون منقال اْبُن ِجنِّي في َحاِشيَته : هي ُخَماِسية كعَْضَرفُوط ، فَعَلَى َهَذا َمْوِضعُه النُّوُن والَهْمَزةُ والصَّ

 َوَهَذا َمْوِضع ِذْكِره ، اْستَْدَرَكه َشْيُخنَا.

كَكتَب ِلقَْوله في  َطَربَ  ُض من ادََّعى النََّظر في القَاُموس وَمْعِرفَة اصِطاَلحه أَنَّ الفعل منوقال أَيضاً في أَول الترَجمة َما نّصه : َزَعَم بَعْ 

 الُخْطبَة.

 .«وال َمانِع»وإَِذا ذكرُت المصَدر ُمْطلقاً فَالِفْعُل على ِمثَال َكتَب ، وهو من العََجاِئب ، فإِنَّه ُهنَاَك قَيََّد بقَْوله : »

كاً إِنَّما يُقَاُس في فَِعَل َمْكُسور العَْين الَّالِزم َكفَِرح ، ووروده على والَمانِع هنا َكوْ  كاً ، فإِن ُوُروَد الَمْصَدر ُمَحرَّ ِخاَلِف َذِلَك في َغْيره نُه ُمَحرَّ

ا إِ  َذا أَْطلََق الَمَشاِهيَر فال يُْعتَدُّ بإِْطاَلقِه فِيَها ، بل تَْجِري َعلَى ناِدر كالطَّلَب ونَْحِوه ، ثم ُشُروُطه ُكلَُّها ُمقَيََّدةٌ بعَدِم الشُّْهَرة ، كما فِي الفَتْح. وأَمَّ

اِفع للنَِّزاع كما ُهنَا ؛ فإِنَّ الِفْعَل من ْرِف الَمْشُهوَرة ويُْعَمُل فِيَها باالشتهار الرَّ أَْجَمعُوا َعلَى َكْسِره َعلَى الِقيَاِس ، فاََل  الطََّربِ  قََواِعد الصَّ

ا يَُخاِلفُه الَمْشُهور ، اْنتََهى. وهو ُمِهمٌّ ِجدًّا.اْعتَِدا  َد باإِلْطاَلِق ، وال بِغَْيِره ِممَّ

ة وهو يَُسوُق َظِعينَة : الطََّرب ، أَْفعَُل من أَْطَربُ و مَّ  : َمْوِضع قْرَب ُحنَْيٍن. قال َسلََمةُ بن ُدَرْيد بن الّصِ

يِن مــــــــــا كــــــــــنــــــــــِت غــــــــــرَي ُمصــــــــــــــــــــــــابــــــــــة أَ  يــــــــــتــــــــــِ  َنســــــــــــــــــــــــِ

  
ـــــــــــقـــــــــــد عـــــــــــر و   ِف ل عـــــــــــح ـــــــــــَ َربفـــــــــــِت غـــــــــــداة نـ  اأَلطـــــــــــح

  

ٌب  ــــــــــــ  ن وُب جمــــــــــــَُ ــــــــــــركــــــــــــُ ك وال ــــــــــــُ ت عــــــــــــح ــــــــــــَ نـ   (5)َأين مــــــــــــَ
  

بِ و   كـــــــَ ِي األَنـــــــح ريحَ َمشـــــــــــــــــــــح ك غـــــــَ فـــــــَ لـــــــح ُت خـــــــَ يـــــــح  َمشـــــــــــــــــــــَ

  
 كذا في المعجم.
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نَُها : َصْوُت الَحاِلب للَمِعزِ  الطَّْرَطبَةُ  : [طرطب] ،  (6)ِإَذا َدَعا  َطْرَطبَةً  بَِها َطْرَطبَ  قَالَه اْبُن ِسيَده. وقيل : ُدَعاُؤَها بَِشفَتَْيه. وقد بَِشفَتَْيه يَُسّكِ

 َكَذا في تَْهِذيِب اْبنِ  (7)والِقْربَِة  اْضِطَراب الَماِء في الَجْوف : الطَّْرَطبَةُ و قَالَه اْبُن القَطَّاع.

__________________ 
 .لقوته ابجلبير تشبيهاً  الظ ِرب له يقا  فرس السالمعليهكان له « : مادة  رب»ويف النهاية «  رب» و« طرب»( ذكر يف اللسان 1)
 ( زايدة عن معجم البلدان.2)
 ( يف اللسان : الِعَد  وأجذما.3)
 (.دوم وحنن)( يف مادة طرب ا وابختالف الرواية فيه يف ماديت 4)
 .« بب»( عن معجم البلدان ا وابألصر 5)
 ( يف اللسان : دعاها.6)
 ( اللسان : أو القربة.7)
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اَلُء الَغَنم : الط رحطََبةُ و  الَقط اِع. . الط رحطََبةُ  وقير : ِإشح  اِبلش َفَتاح
 الَحاِلُب بالِمْعَزى إَِذا َدَعاها. َطْرَطبو : َدَعاَها. َطْرَطبَةً  بالنَّْعَجة َطْرَطبَ  وعن أَبي زيد :

 قال الشاِعر : .«قَْرَطبَ »األَزهرّي في ترجمة وقال 

ا  (1)ِإَذا َرآين قـــــــــــــــد أتـــــــــــــــيـــــــــــــــُت  بـــــــــــــــَ رحطـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  قـ

  
اَ  و   ه و  (1)جـــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــَ ايف جـــــــــــِ ـــــــــــَ ب رحطـــــــــــَ (2)طـــــــــــَ

 

  
أِْن. وفي َحِديِث الَحَسن  : الطَّْرَطبَةُ  : ُدَعاُء الُحُمر. وقَاَل غيره : الطَّْرَطبَةُ  قال : ِفيُر بالشَّفَتَْين للضَّ اجِ فَقَاَل : الصَّ وقَْد َخَرَج ِمْن ِعْنِد الَحجَّ

 .«ُشعَْيَراٍت لَهُ  يَُطْرِطبُ  َدَخْلُت على أَُحْيِولٍ »

 .(3)يريد يَْنفُُخ بَِشفَتْيِه في َشاِربِه َغْيظاً وِكْبراً 

ْخُم الُمْستَْرِخي ك الطُّْرُطبُّ و كقُْنفٍُذ. الطُّْرُطبُ و . وفي حديث األْشتَر في ِصفَِة امرأَة ُطْرُطبَّيها . يقال : أََخَزى هللاُ الطَِّويلُ  أُْسقُّفٍ : الثَّْدُي الضَّ

ً »أََراَدَها :  ً  َضْمعَجا  .(4)« ُطْرُطبا

 . قَال الشاعر :: الطَِّويلَةُ الثَّْديَْينِ  الطُّْرُطبَّةُ و ، فِيَمْن يَُؤنُِّث الثَّْديَ  ُطْرُطبَى ويُقَاَل للَواِحد : العَِظيَمةُ الثَّْديَْيِن. الطُّْرُطبُ 

ٍة  لـــــــــــَ لــــــــــــَ هــــــــــــح بـــــــــــــَ ة ســـــــــــــــــــــــــَ اتــــــــــــَ تــــــــــــ  قــــــــــــَ تح بـــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــَ

  
ةٍ ال و   بـــــــــــــــــــ  رحطـــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــبُ  بـــــــــــــــــــِ ا هـــــــــــــــــــُ  هلـــــــــــــــــــََ

  
 ٌ  : ُمْستَْرِخيَةُ الثَّْديَْيِن ، وأَْنَشَد : ُطْرُطبَّة واْمرأَة

هح  ـــــــــــــــ  رحَدب ِم اهلـــــــــــــــِ قـــــــــــــــِ َك الـــــــــــــــدِّلـــــــــــــــح لـــــــــــــــح تـــــــــــــــِ  ُأفٍّ لـــــــــــــــِ

  
ِح   بــــــــــــَ لــــــــــــح رِي اجلــــــــــــَ فــــــــــــِ قــــــــــــَ ــــــــــــح نـ هح الــــــــــــعــــــــــــَ بــــــــــــ  رحطــــــــــــُ  الــــــــــــطــــــــــــ 

  
اَغانّي. الذََّكرُ  كأُْسقُّف : الطُّْرُطبُّ و  نَقَلَهُ الصَّ

ِل والثَّاِلِث ِمَن الَمِعِز : الطُّْرُطبَانِيَّةُ و ْرع َشْطريِ  الطَِّويلَةُ  بَضّمِ األَوَّ ْرُع الطَِّويُل  (5) كالطَّْرُطبَةَ  الضَّ بتخفيف الباء كذا هو َمْضبُوٌط ، َوُهَو الضَّ

 .، يََمانِية ، عن ُكَراع

ْينِ  عن أَبي زيد في نََواِدِرهِ و ِل والثَّاِلِث َمَع التّْشِديد فيهما. ُطْرُطبَّْينِ و يُقَاُل ِلَمن يُْهَزأُ ِمْنهُ ُدْهُدرَّ ّمِ في األَوَّ  بالضَّ

ه : رأَْيُت في ثم الَِّذي يُتَنَبَّه لَهُ أَنَّ َهِذه التَّْرَجَمة في األََساِس في َمادة طرب. والذي رأَْيُت في آِخِر هذه التَّ   (6)ْرَجَمةَ في ِلَساِن العََرِب ما نَصُّ

ْحمن : َحاحِ يُوثَق بَِها قال ُعثَْماُن ْبُن َعْبد الرَّ غير ِذي تَْرَجَمة في األُُصول ، والَِّذي يَْنبَِغي إِْفَراُدَها في تَْرَجَمة ؛ إِْذ  َطْرَطبَ  نُْسَخٍة من الصَّ

بَاِعّي ، اْنتَهى ِهَي لَْيَست من فَْصِل طرب ، وهو  : الِفَراُر ، َعِن اْبِن القَّطاع. الطَّْرَطبَةُ  من كتب اللغَة في الرُّ

 الطَِّويُل القَبِيح في الطُّوِل. أَْهَملَه الَجوهرّي وَصاِحُب اللَِّسان. وقَال اْبُن ُدَرْيد : هو كَجْعفَرٍ  الطَّْرَعبُ  : [طرعب]

 بضمتين ، نقله الصاغانّي. الِميَاهُ السُُّدم وقال اْبِن األَْعَرابِّي : ِهيَ  .(7)َهِريُّ وَصاِحُب اللَِّسان : أَهَملَه الَجوْ  الَمَطاِسبُ  : [طسب]

نقلَه  اللَّذَّةِ والطَّيب منَ  (9) ءٌ شيْ  وقَال اْبُن األَْعَرابِّي : أَي .(8)بُِسُكوِن العَْيِن ، أَْهمله الجوَهِرّي وَصاِحب اللَِّسان  الطَّْعبِ  َما بِِه من : [طعب]

. اَغانِيُّ  الصَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

اء بَْعَد العَْيِن الُمْهَملَة ، وِهي بَمْعنَى الطَّْعَسبَة ، ذكَرَها اْبُن القَطَّاعِ في  الطَّْعَربَةُ  : [طعرب]  لَه الَجَماَعةُ.، وأَْهمَ « طعسب»بالرَّ

اي بعد العين أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اْبُن ُدَرْيٍد : ُهوَ  الطَّْعَزبَةُ  : [طعزب]  : وال أَْدِري َما َحِقيقَتُه. (10)قَاَل  الُهْزُء والسُّْخِريَةُ  بالزَّ

فاً. َطْعَسبَ  يُقَاُل :  في تَعَسُّف.َعْدوٌ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَال اْبُن ُدَرْيد ُهوَ  الطَّْعَسبَةُ  : [طعسب]  إَِذا َعَدا ُمتَعَّسِ
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 قَاَل : ولَْيَس بِثَبَت. اْسُم َرُجل وقَاَل اْبُن ُدَرْيد : ُهوَ  (11)أَْهَملَه الَجَماَعة ُكلُّهم  كَجْعفَرٍ  َطْعَشبٌ  : [طعشب]

اَغانِيُّ : هُ  بالضم ُطوَغابٌ  : [طغب] ومِ  َو :أَْهَملَه الَجَماَعةُ. وقال الصَّ  .(12)ِمْن نََواِحي إِِرْمينِيَة  د بأَْرَزِن الرُّ

__________________ 
 .«رأيت»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 .«وحا »( عن اللسان وابألصر 2)
 ( يف الفائ  : أو كرباً.3)
 ( قوله ضمعجاً هي الغليظة وقير القصرية وقير التامة اخلل .4)
 الباء.( يف القاموس بتشديد 5)
 .. ( اللسان : رأيت يف حاشية نسخة6)
ُم الواحد َسُدوٌم.7) طَاِسُب : املياُه الس دح

َ
 ( يف اللسان يف ترمجة مستقلة طسب : امل

 ( طعب وردت يف اللسان يف ترمجة مستقلة.8)
 .«ما به»ء : ( يف القاموس زيد بعد شي9)
 ( أي ابن سيده كما يف اللسان.10)
 يف ترمجة مستقلة. ( وردت يف اللسان11)
 ( يف معجم البلدان طوغات ابلتاء بد  الباء ا مدينة وقلعة بنواحي أرمينيا12)
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ً  : [طلب] َكةً  َطلَبَه يَْطلُبُهُ َطلَبا ً و ُمَحرَّ ِء : ُمَحاَولَة ِوْجَداِن الشَّيْ  الطَّلَبُ و َحاَوَل ُوُجوَدهَ وأَْخَذهُ. أَي ، كاْفتَعَلَه اطَّلَبَهو تَطلَّبَهو كتَْذَكارٍ  تَْطاَلبا

ً  إِلَيَّ  َطلَبو وأَْخِذه. ال يَتَعَدَّى بالَحْرِف  َطلَبَ  َراِغباً إِليه ؛ ألَنَّ الُجْمُهوَر َعلَى أَنَّ  َطلَبَه إِلَْيِه : َسأَلَه. وقِيَل : َطلَبَ  وقَالُوا : َرِغبَ  : َطلَبا

بٌ و َعلى ِمثَال ُسكَّر ُطلَّبٌ  ج ِء ُمَحاِوٌل أَْخَذهُ للشَّيْ  طاِلبٌ  وهو ُجوا ِمثْلَه َعلى التَّْضِميِن ، َكَذا قَاَل َشْيُخنَا.فََخرَّ   َطلَبٌ و َكَكتَبَة َطلَبَةٌ و ُطالَّ

َكة ، في المحكم. األَِخيَرة اْسٌم للَجْمعِ. وفي َحِديث الِهْجَرة قَاَل ُسَراقَةُ :   .«الطَّلَبَ  أَن أَُردَّ َعْنُكَما (1)فاهلل لَُكَما »ُمَحرَّ

قَاَل له : ». وفي َحِديِث أَبي بَْكٍر في الِهْجَرةِ الطَّلَبِ  أَو َمْصَدٌر أُقِيَم ُمقَاَمه ، أَو َعلَى َحْذِف الُمَضاِف أَي أَْهلَ  َطاِلب قال ابن األَثير : هو َجْمعُ 

 .«الطَّلَبَ  أَْمِشي َخْلفَك أَْخَشى

بٌ  وهو وبُِسُكوِن الثَّاني لغة ، َكَذا فِي الِمْصبَاح. َكُكتُب ُطلُبٌ  ج وهو ِمن أَْبنِيَِة الُمبَالَغة َطلُوبٌ  هوو  ج َكَشدَّاد أَيضاً من أَْبنِيَِة الُمبَالَغَةِ  َطالَّ

بُون ا يَْقتَِضيها الِقيَاُس ، وَهَكَذا نَصُّ المحَكم في َسْرِد األَْبنِيَة. قال َوَهِذه األَْبنِيَة َمَع ُجُموعِ  ُطلَبَاءُ  ج كأَِميٍر كأََخَواتِه َطِليبٌ  . وهوَطالَّ َها ِممَّ

 ُملَْيٌح الُهَذِليُّ :

اَءه  َتضـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــِت اقــــــــــح نـــــــــًا َولـــــــــِ رِي َديـــــــــح ظـــــــــُ نـــــــــح  فـــــــــلـــــــــم تــــــــــَ

  
ب مـــــــــنـــــــــكـــــــــم و   لـــــــــِ قـــــــــَ نــــــــــح يـــــــــبٌ مل يــــــــــَ لـــــــــِ رِ  طـــــــــَ ائـــــــــِ  بـــــــــطـــــــــَ

  
ً و تََطلَّبَهو ءَ الشَّي َطلَبَ و  .(2)ُء على هَذا النَّْحِو األَْغلَب ِمْن َمَواِضَع ، على َما يَِجي في ُمْهلَة َطلَبَه إَِذا َطلَّبَهُ تَْطِليبا

ل. َطلَبٌ  : التََّطلُّبُ  والَِّذي في التْكِملَة :  في ُمْهلَة ِمْن َمَواِضع ، فتَأَمَّ

ً و ُمَطالَبَةً  بَِكَذا َطالَبَهو َكةً ، لطَّلَبُ ا ِمْنه بَِحّق. واالْسمُ  َطلَبَه بالكْسِر : ِطاَلبا  بالَكْسِر. (3) الطَِّلبَةُ و ُمَحرَّ

ً  أَْطلَبَهو .َطلَبَه : أَْعَطاهُ ما أَْطلَبَهو  ِضدٌّ. وهو الطَّلَبِ  أَْلَجأَهُ إِلَى أَْيضا

. وقَال َطلَبِه َء : أََعانَه علىالشي أَْطلَبَهو «ِسَواك ُمْطِلبٌ  لَْيَس لي». وفي َحِديِث الدَُّعاِء : َطلَب أَي أَْسعَْفتُه بَِما فأَْطلَْبتُه إِلَيَّ  َطلَبَ  ويقَال :

 .الطَّلَب : أَِعنِّي على أَْطِلْبنِيو ِلي َشْيئاً : اْبِغِه ِلي. اطلُبْ  اللِّْحيَانّي :

 غير الَماِء والَكإل أَْيضاً. قَال الشاعر : َكَذِلك. وَكَذلك ُمْطِلبٌ  َوَماءٌ  يُْطلَبَ  يَُكلُِّف أَنْ  الَمْطلَب كُمْحِسن : بَِعيد ُمْطِلبٌ  َكألٌ و

 ُمطحِلبُ َهاَجَك بـَرحٌ  آِخَر الل يحِر أَ 
. (4) بَِعيٌد َعن : ُمْطِلبٌ  وقِيل : َماءٌ  ة : اْلَكإَلِ مَّ  قَال ذُو الرُّ

َدرَا  ٍة صــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــ  ي ــــــــــــِ ب ــــــــــــح ل ا كــــــــــــَ ــــــــــــَ ي ُه رَاعــــــــــــِ ــــــــــــ  ل  َأضــــــــــــــــــــــــــَ

  
بٍ عـــــــــــــن   لـــــــــــــِ طـــــــــــــح بُ  مـــــــــــــُ اِرٍب ُور اُده ُعصــــــــــــــــــــــــــُ  قـــــــــــــَ

  
 ويُرَوى :

 .«وطَُل  اأَلعحَناِ  َتضحطِربُ  ُمطحِلبٍ َعنح »
 . َوَراِعيا َكْلبِيٍَّة يَْعنِي إِبِالً ُسوداً من إِبِل َكْلب.َطلَبه يقُول : بَعُد الَماُء َعْنُهم َحتَّى أَْلَجأَهم إِلى

أَو  الَمَسافَة من العَلَم إِلى العَلَم أَو ثاََلثَة. والِميُل : أَو بَْينَُهَما ِمياَلنِ  : َكلَُؤهُ بَِعيدٌ  ُمْطِلبٌ  ِريٌب. وَماءٌ وقال ابن األَْعَراِبّي : ماٌء قَاِصٌد : َكلَُؤه قَ 

 أَي َمِسيَرتُهما. يَْوٌم أَو يَْوَمان

 .بَِطلَب الَماُء إِذا بَعُد فلم يُنَْل إِالَّ  أَْطلَبَ  إِبِل ، َهَذا قَْوُل أَبِي َحنِيفَة. وقَال َغْيُره : ُمْطِلبُ  وعلى الثاني فهو

ث البَْرقِيُّ  ُمْطِلبٍ  َعِليُّ بنُ و  َحدَّث عنه أَبُو إبَِراهيم الرشدينّي. كُمْحسن : ُمَحّدِ

 َويَْهَواَها. يَْطلُبها إَِذا َكانَ  عن اللِّْحيَانيّ  األَِخيَرة ِطْلبَتُهو ِطْلبُه وهي بَكْسر ففَتْح ِطلَبَةٌ و أَْطاَلبٌ  ، ج َطاِلبُُهنَّ  أَي نَِساٍء ، بالَكْسرِ  ِطْلبُ  هو

 : «أُْطِلبَكها فإِنِّي أُِحبُّ أَن َطِلبَةً  إِلَيَّ  اْطلُبْ  قُْلُت : بَا َرُسوَل هللا»وفي َحِديث نُقَاَدةَ األََسِدي  .َطلَْبتَه َما وفَتْح الطَّاء : بَِكْسِر الالم الطَِّلبَةُ و

 : إِْنَجاُزها وقََضاُؤها. اإِلْطاَلبُ و : الَحاَجةُ. الطَِّلبَةُ 
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 : الَجَماَعةُ ِمَن النَّاِس. الطَّلَبَةُ  عن ابن األَْعَرابِّي :و

. بالّضّمِ : السَّْفَرةُ البَِعيَدةُ  الطُّلبةُ  اَغانِيُّ  ِطْلبَةَ  وأُمُّ  نقله الصاَغانّي. تَبَاَعدَ  إَِذا كفَِرحَ  َطِلبَ و إَِذا اتَّبََع. َطِلبَ و نقله الصَّ

__________________ 
 من أعما  أرزن الروم.ـ  
 .«لكم»( عن النهاية واللسان ا وابألصر 1)
 ء عليه هذا النحو ابألغلب.( يف اللسان :  ي2)
 ( اللسان : الطِّلحَبة.3)
 ( يف اللسان : من.4)
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رِ   نـََقَله الص اَغاين . الُعَقابُ  ِمنح ُكىَن  ابلَكسح
 ِبَطِريِق الِعَراٍق. الَمْخُزوِميّ  ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َحْنَطب الُمطَِّلبِ  : َمْنُسوبَةٌ إِلى ُمطَِّلبٍ  بِئْرُ و

َدْت فَِقيل أُْدِغَمت ُمتَْطِلب : اسم أَْصلُه الُمطَِّلبو .وسلمعليههللاصلى: َجدُّ النَّبِّيِ  ْبُن َهاِشم الُمطَِّلبِ  َعْبدُ و واْسُمه  .ُمطَِّلب التَّاُء في الطَّاِء وُشّدِ

 كَمْقعٍَد : قَبِيلة ِمْن بِنَي الُحَسْين بالبَْحرْين. َمْطلَبٍ  وآل َعاِمر.

 : (1). قال أَبُو َوْجَزةَ ُطلُبٌ  : بَِعيَدةُ الَماِء. وآبَارٌ  َطلُوبٌ  وبئرٌ 

ِه و  ريح غـــــــــــــــَ ُت املـــــــــــــــديـــــــــــــــَح لـــــــــــــــِ فـــــــــــــــح لـــــــــــــــ  كـــــــــــــــَ  ِإَذا تـــــــــــــــَ

  
اجلــــــــــــَح   ا عــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــُ بــــــــــــاً تـ لــــــــــــُ زَاحــــــــــــاً  طــــــــــــُ اَ  نــــــــــــِ نــــــــــــَ  هــــــــــــُ

  
يَت لبُْعِدها َماًء. : بئٌر قُْرَب َسِميَراءَ  َطلُوبُ و  عن يَِمينَِها ، ُسّمِ

 َعاٍل. : َجبَلٌ  َطلُوبَةُ و

 قَاَل األَْعَشى : : ع. َمْطلُوبٌ و

اً قَاَ  عل    َمطحُلوباي َرمخح
ً  َسّمْوا قدو ً و ُمَصغَّراً  ُطلَْيبا ً و َطاِلبا با ً و كَشدَّادٍ  َطالَّ ً و ُمَحّرَكةً  َطلَبَةَ و ُمَشدََّد الطاءِ  ُمطَِّلبا ْبِن َهاِشِم بِن  الُمطَِّلب ْبُن َعْبدِ  َطاِلب كَمْقعَد. وأَبُو َمْطلَبا

َجد في الُخُطوِط القَِديَمة غير ُمتَغير عند ولَذا يُو ، اْسُمه إنَّه قيل ، وسلمعليههللاصلى، وَعمُّ النَّبِي  عنههللارضيَواِلُد َعِلّيٍ  (2)عبد َمنَاف 

 غِرق في البَْحر عند ُخُروج الُمْشِركين إِلَى بدر. َطاِلبٌ  ُكْنيَتُه وأَنَّه َكاَن له َولٌَد اسُمه اْختِاَلِف العََواِمل ، وقيل :

 .َطاِلبيًّا َهاِشِميٌّ ولَْيس ُكلُّ َهاِشِميّ  َطاِلبِّيٍ  ُهم أَْواَلد َعِلّيٍ الَخْمَسةُ وَجْعفٌَر وَعِقيٌل ، فُكلُّ  الطَّاِلبِيُّونَ و

ث تُُوفّي سنة  َطاِلبُ  وأَبُو أَْحَمد ٍد األَْزِديُّ النَّْحِويُّ الُمْقِرئ ُمَحّدِ  كذا في تَاِريخ الَخِطيب. 399ْبُن ُعثَْمان بِِن ُمَحمَّ

ِد ْبِن َعِلّي الَمْعُروُف باْبِن ِزبِيبَى. وقد تَقَدَّم في  َطاِلبٌ و اِلبِيَّةو. «ز ب»َجدُّ أَبِي الفَْضِل مَحمَّ : قَْرية بِِجيَزةِ ِمْصر ، منها اإِلَمام الُمْقِرئ  الطَّ

 .الطاِلبِيُّ  أَبو الفَتْح بُن أَبِي َسْعدٍ 

ِد ْبِن َعِلّيٍ من بَْيت الِوَزاَرة والشََّرِف والَحِديِث ، ترجمه البْنَداِري في الذَّْيِل.: َجدُّ أَبِي َعْبد هللِا ُمَحمَّ  الُمطَِّلبُ و  وآبَاءُ  د ْبِن ِهبَِة هللِا ْبِن ُمَحمَّ

د وأَبي الُحَسْين َعِلّيٍ ، وهم من بَْيِت النِّقَابَِة ، َعْبُد هللا ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعِلّيِ ْبِن أَبِي الغَنَائِم الُمعَّمر العلَوّي الَحَسنّي ، َواِلُد أَبِي الفَضْ  َطاِلبٍ  ِل ُمَحمَّ

ِد ْبِن ُعبَْيِد هللا بن َعِلّيِ ْبِن الُحَسْيِن ْبِن َجْعفَِر ْبِن عُ   بَْيِد هللِا األَْعَرُج الُحَسْينيُّ ، َسِمَع وَحدَّث ، َوُهَو َجدّ واْلَحِديِث. والَحَسُن ْبُن ُعبَْيِد هللِا ْبِن ُمَحمَّ

د ، ُد ْبُن َعِلّيِ ْبن الفَتْحِ ْبِن ُمَحمَّ اُر الَهْمَدانِيُّ ،  السَّاَدة بِبَْلخٍ ، ومحمُد بُن َعِلّيِ بِن إِْبَراِهيَم البَْيَضاِوّي ، وُمَحمَّ ُد ْبُن إِْبَراِهيم ْبن َغْياَلن البَزَّ وُمَحمَّ

بَّاُغ أَ  د ْبِن َعْبِد اْلَواِحد الصَّ د بُن ُمَحمَّ ِريُر الَواِعُظ ، وَعْبدُ وُمَحمَّ د ْبِن ِهبَِة هللِا الضَّ ُد بُن ُمَحمَّ  ُخو أَبِي نَْصٍر َعْبِد السَّيِّد َصاِحب الشَّاِمِل ، وُمَحمَّ

ُد ْبُن أَبِي القَاِسم التِّككّي ، ُمحَ  ِد ْبِن َعْبِد اْلقَاِدِر ْبِن يُوُسف النَّْيسابُوريُّ ، وُمَحمَّ ثالقَاِدر ْبُن ُمَحمَّ  ون.ّدِ

. وقَال َخِليفَة الُحَصْينّي : ُهو الُمْطلَِحبُّ  : [طلحب]  والُمتْلَئّب والُمْسلَئِّب. الُمْمتَدُّ كالُمْسلَِحبّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 وقد ذُكر ُكلٌّ ِمْنَها في َمَحلِّه.

تَْين : َحْبٌل َطِويٌل يَُشدُّ بِِه ُسَراِدُق البَْيتِ  الطُّنُبُ  : [طنب] يَُشدُّ بِِه البَْيُت والسَُّراِدُق بَْين األَْرِض والطََّراِئق. قُْلُت :  (3)وِعبَاَرةُ الُمْحَكم ،  بَضمَّ

ومثْلُه في الُمْحَكم ، وأَْخَطأَ َمْن  الَوتِدُ  الطُّنُبُ  أَو الِخباِء والسَُّراِدِق ونَْحِوِهَما (4) [َحْبلُ ]أَي كعُنُق وقُْفل :  الطُّْنبُ و الطُّنُبُ  َوفِي ِلَسان اْلعََرب :

 على ِمثَاِل ِعنَبَة. ِطنَبَةٌ و أَْطنَابٌ  ج َجعَلَه َمْعُطوفاً على السَُّراِدق.

َواُل ِمْن ِحبَاِل األَْخبِيَة. واألُُصُر : الِقَصاُر ، َواِحدها ِإَصاٌر. األَْطنَابُ و البَْيَت من  (5)به  : ما َشدُّوا األَْطنَابُ و هي األََواِخّي ، وهي الّطِ

 الِحبَاِل بَْين األَْرِض والطََّرائِِق.

 الَمِدينَةِ  ُطْنبَيِ  َما بَْينَ »وِمن الَمَجاِز ، في الَحِديِث : 
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__________________ 
 تصحيف.« أَبو وجرة»( ابألصر 1)
 (.سرية ابن هشام)واسم أيب طالب عبد مناف. « عبد املطلب هاشم بن عامر بن أسد»( ابألصر 2)
 ( يف اللسان عن ابن سيده : الط نحُب.3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( اللسان : ما ُيشّد به.5)
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َها َوُج ِمينِّ ِإلَيـح َها. «َأحح َ َطَرفـَيـح يحُخَنا : وَزَعم  َأطحَنابِ  : َواِحدُ  الط ُنبُ و  َأي َما َباح تَـَعاَره للط َرِف والن اِحَية. قَاَ  شـــــَ اخلَيحَمِة فاســـــح
َرداً فيكون َكُعُن  ومَجحعاً أَيضاً فـََيُكوُن َكُكُتٍب.بـَعحُ    الل َغِويِّا أَن ه استـُعحِمَر ُمفح

اج في َمْوِضعٍ من ِكتَابِه :  َكعُنٍُق وأَْعنَاٍق ، وال يُْجَمُع َعلَى َغْيِر َذِلَك. أَْطنَابٌ و ُطنُبٌ  وقال ابن السَّرَّ

. فأَْفَهم خاَلفاً في َجَواِز الَجْمع وأَنَّه يُْستَْعَمل بلَْفٍظ َواِحٍد للُمْفَرِد الطُّنُب فِيَمن َجَمع أَْطنَابٌ و ُطنُبٌ و اقٌ وقال في َموِضع آَخر يُقَاُل : ُعنٌُق وأَْعنَ 

 والَجْمعِ ، وَعلَْيِه قَْولُه :

ن  لـــــــــــه  يـــــــــــِه عـــــــــــَ رَاســـــــــــــــــــــــــًا فـــــــــــِ كـــــــــــِ   (1)ِإَذا أَرَاَد انـــــــــــح
  

ِة مـــــــــــــن   اُدوَن اأَلُرومـــــــــــــَ اهبـــــــــــــَِ ـــــــــــــَ ن بُ  َأطـــــــــــــح نـــــــــــــُ  طـــــــــــــُ

  
 فَجَمَع بَْيَن اللُّغَتَْين فاْستَْعَملَه َمْجُموعاً وُمْفَرداً بِنِيَِّة الَجْمع.

م ، وهو َمَحزُّ القَْوس يَقَُع فِيه َحْلقَةُ الَوتَر ، كما يَأْتِي لَه ثُم يَُدار على ُكْظرَها العََربِيَّةِ  َسْيٌر يُوَصُل بَِوتَِر القَْوِس  : الطُّنُبو  .ْطنَابَةكاإلِ  بالضَّ

: السَّْيُر الَِّذي َعلَى َرأِْس  اإِلْطنَابَةُ  . وَعن األَْصَمعّي :َطنَّْبتُها القَْوِس : َسْيُرَها الذي في ِرْجِلَها يَُشدُّ من الَوتَِر على فُْرَضِتَها وقَد إِْطنَابَةُ  وقيل :

 الَوتَر ِمن اْلقَْوِس.

 َشدُّ في َطَرِف الِحَزاِم ِليَُكوَن َعْوناً لسيِره إَِذا قَِلَق. قَال النَابِغة يصف خيال :: َسْيٌر يُ  اإِلْطنَابَةُ و .ُمَطنَّبَة وقوسُ 

ن   اتٌ فــــــــــهــــــــــُ نــــــــــَ طــــــــــِ بــــــــــح ــــــــــَ تـ َن ِذي أُُرٍ   ُمســــــــــــــــــــــــح طــــــــــح  بــــــــــَ

  
ُد   قــــــــح ت عــــــــَ قــــــــَ لــــــــِ ن قــــــــد قــــــــَ رحُكضــــــــــــــــــــــح ــــــــَ يــــــــبِ يـ انــــــــِ  اأَلطــــــــَ

  
 . وقال ساَلمة :انِيباألَطَ  : َسْيُر الِحَزاِم الَمْعقُود إِلى اإِلْبزيم وَجْمعُه اإِلْطنَابَةُ و

ًة  يـــــــَ احـــــــِ ح ضـــــــــــــــــــــَ لـــــــح ِر املـــــــِ ن أَبهـــــــح ـــــــح ث غـــــــَ ـــــــَ ىت  اســـــــــــــــــــــتـ  حـــــــَ

  
ُد   قــــــــح تح عــــــــَ قــــــــَ لــــــــِ ن قــــــــد قــــــــَ رحُكضــــــــــــــــــــــح ــــــــَ يــــــــبِ يـ انــــــــِ  اأَلطــــــــَ

  
 : األَْلبَاُب والُحُزُم إِذا اْستَْرَخت. األََطانِيبِ  وقيل : َعْقدُ 

ع بين  : ُطنُبٌ و النّحر تَْمتَدَّان إِذا تَلَفَّت اإِلْنَسان. (2)َعَصبَتَان َمْكتَِنفَتَاِن ثَْغَرةَ  : الطُّْنبَانِ  في لسان العرب : عَصبَةٌ في النَّْحِر. : الطُّنُبُ و

 َماِويَّةَ وَذات العَُشر.

 : قَْريةٌ بَِجِزيَرة بَنِي نَْصر. َطنُوبُ و

 من أُُروَمتَِها. (4)، َوِهي ُعُروٌق تَْنَشِعب  أَْطنَاب َجْمعُه. ِعْرُق الّشَجر  :(3) الطُّنُبُ و

 الَجَسِد : َعَصبُه التي تَتَِّصل بِها الَمفَاِصُل والِعَظاُم وتَُشدُّها. أَْطنَابُ  . قَاَل اْبُن ِسيَده :أَْطنَاب َجْمعُه َعَصُب الَجَسدِ   :(3) الطُّنُبُ و

 ، وَذلَك عْنَد ُطلُوِعَها. (5)تي تَْمتَّد كأَنََّها القََصب الشَّْمِس : أَِشعَّتَُها الَّ  أَْطنَابُ  ومن الَمَجاِز :

ْجلَْين في الطَّنَبُ و ْمح. وُطوٌل في الّرِ  اْستِْرَخاٍء وُطوٌل في الظَّْهِر. أَّيٍ مع بفتحتين : اْعِوَجاٌج في الرُّ

 للمذكر. أَْطنَبُ  والنعتُ  في الذُُّكوِر ُدوَن اإِلناث َكما ُعِرف في الِفراَسة وهو َعْيبٌ  أَي ُطولٌ  َطنَب وفرٌس في َظْهره

 إَِذا كان طويل القََرى. قال النَّابِغَةُ : أَْطنَبُ  يقال : فََرسٌ  .َطْنبَاءُ  هيو

يِن  لـــــــــــُ مـــــــــــِ ِر حتـــــــــــَح ـــــــــــح ي ُت أِبُوحىَل اخلـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــد  ـــــــــــَِ  ل

  
ا وال   يـــــــــهـــــــــَ ٌج فـــــــــِ نـــــــــَ َدائـــــــــذ ال شـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــح بُ كـــــــــَ نـــــــــَ  طـــــــــَ

  
ً  أَي الِخبَاءَ  هَطنَّبَ و  ما أُِحبُّ أَنَّ بَْيتِي» وفي الَحِديِث : باألَْطنَاب ، أَي َمْشُدودٌ  ُمَطنَّب ، وِرَواقٌ  ُمَطنَّبٌ  ، وِخبَاءٌ  وَشدَّه بأَْطنَابِهِ  َمّده إَِذا تَْطنِيبا

ئُْب : َعَوى. َطنَّبَ و (6) «ُخَطاي أَْحتَِسبُ  إِنِّي ، وسلمعليههللاصلىبِبَْيت محمد  ُمَطنَّب  بِِه. بالَمكان : أَقَامَ  َطنَّبَ و الذِّ

 َمْشُهوٌر ، واْسُم أَبِيِه َزْيُد َمنَاةَ. وَعْمٌرو اْبنُها َشاِعر ِمْن بَنِي ِكنَانَة ْبِن القَْيِس ْبِن َجْسِر بن قَُضاَعة وامرأَةٌ  بالَكْسِر. : الِمَظلَّةُ  اإِلْطنَابَةُ و
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يُح  أَْطنَبَتِ و  اإِلبُِل : اتَّبَعَ  أَْطنَبَتِ و (7) : اشتدَّت في ُغبَارالّرِ

__________________ 
 وما أثبتناه عن األساس واملصباح.« إذا أراد انكراشاً فيه عّدله»( صدره يف األصر : 1)
 .«ثغريت النحر»( يف نسخة من اللسان : 2)
 ( كذا ابألصر والصحاح ا وضبرت اللسان : بسكون النون.3)
 اللسان : تتشعب.( 4)
 ( اللسان : الُقُضب.5)
( فســــــره يف اللســــــان بقوله : يعين ما أحب أن يكون بيجي إىل جانب بيته ألين أحتســــــب عند   كثرة خطاي من بيجي إىل املســــــجد. ومثله يف 6)

 النهاية كما أشار إليها هبامش املطبوعة املصرية.
 بة وهي املظلة. وقد تقدم هذا املعىن.( ومعىن هذا أن ترتفض الغربة حىت تصري كاألطنا7)
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 قا  الن ِمُر بحُن تـَوحَلب : النهُر : بـَُعد َذَهابُه. َأطحَنبَ و  بـَعحُضها بـَعحضاً يف الس ريحِ.
ه  ــــــــــِّ َن أُم ــــــــــح ــــــــــَت اب اِس كــــــــــن ــــــــــ  ــــــــــن َبن  امــــــــــَرًأ يف ال  كــــــــــَ

  
َة   ــــــــَ ل ِن ِدجــــــــح طــــــــح ــــــــَ ٍج مــــــــن ب ــــــــَ ل ــــــــَ ــــــــ  فـ بِ عــــــــل ــــــــِ ن طــــــــح  مــــــــُ

  
ُجلُ  أَْطنَبَ و ا. في الَكاَلم : الرَّ : الباََلَغةُ في الَمْنِطق والَوْصِف الُمبَالَغَةُ في َمْدح أَو َذّمٍ  اإِلْطنَابُ و أَتَى بالباََلَغِة في الَوْصِف َمْدحاً َكان أَْو َذمًّ

 : المدَّاُح ِلُكّلِ أََحد. الُمْطنِبُ و واإِلَكثْاُر فِيه.

 ِف إَِذا بَالََغ واْجتََهَد.في الَوصْ  أَْطنَبَ  وقال ابن األَْنبَاِرّي :

 في َعْدِوه إَِذا َمَضى فيه باْجتَِهاد وُمبَالَغَة. أَْطنَبَ و

 قَال اْمُرُؤ القَْيس : الَمْنِكُب. والعَاتِقُ  وكِمْنبَر أَْيضاً ، َكَذا َوَجْدت في َهاِمِش نُْسَخِة ِلَسان اْلعََرب : كَمْقعَدٍ  الَمْطنَبُ و

ــــــــــم و  ي حــــــــــِ ــــــــــفــــــــــَ ُر ال ــــــــــح ث َداُء مــــــــــِ وح َي ســــــــــــــــــــــــَ   (1)ِإذح هــــــــــِ
  

ي   َغشــــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــُ بَ تـ انــــــــــــــِ طــــــــــــــَ
َ

ا املــــــــــــــ بــــــــــــــَ كــــــــــــــِ نــــــــــــــح
َ

 واملــــــــــــــ

  
 .الَمَطانِبُ  : َحْبُل العَاتِِق وَجْمعُه الَمْطنَبُ و

اُح : : َعِظيم ِمْطنَابٌ  وجْيشٌ  : ال يَُرى أَْقَصاهُ ِمْن َكثَْرته. ُمَطنِّبٌ  َعْسَكرو ِرمَّ  أَي بَِعيُد َما بَْين الَطرفين ال يََكاد يَْنقَطع. قال الّطِ

َوًة  دح اَلئــــــــــَب غــــــــــُ َح ا ــــــــــَ بــــــــــَ ي الــــــــــذي صــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــِّ  عــــــــــَ

  
ٍر   فــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح َ ُرَواَن ِبــــــــــــــــِ ابيف هنــــــــــــــــَح نــــــــــــــــَ طــــــــــــــــح  مــــــــــــــــِ

  
قَاِء : تَْطبِيبُه تَْطنِيبُ و قَاَء ِمن َعُموِد البَْيِت ثم تَْمَخضه ، َعنْ  الّسِ  أَبِي َعْمرو. وقَد تَقَدَّم في َطبَّ َوَما يَتَعَلَّق ِبِه. وهو أَْن تُعَلِّق الّسِ

:  عنههللارضيفي َحِديِث ُعَمَر  . ومن الَمَجاِز َما َوَردالطَّنَائب وَجْمعُه الطَّنِيب وَكَذِلك بَْيتِي ُطنُب بَْيتِِه إِلى ُطنُبُ  أَي ُمَطانِبِي قَْولُُهم : َجاِريو

ج ُملَْيَكةَ بْنَت ُزَراَرةَ َعلَى ُحْكِمَها فَحَكَمت بِمائَة أَْلِف ِدْرَهم فَردََّها ُعَمر إِلىأَنَّ األَْشعََث بَن قَْيس » ا تزوَّ  .«بَْيتها أَْطنَاب لَمَّ

بُيُوتِهم. َوُهَو في النَِّهايَة والِمْصبَاح وِلَساِن  أَْطنَابُ  يَْعني َردَّها إِلى َمْهِر ِمثْلها ِمْن نَِسائَِها ، يُِريُد إِلى ما بُنِي َعلَْيه أَمُر أَْهِلَها. وامتَدَّت َعلَْيه

 يَتْبَُع بَْعُضها بَْعضاً ومنه قَْوُل الفَرْزَدِق : : أََطانِيبُ  ِمْن َخْيٍل وِمْن َطْيٍر. وَخْيلٌ  إِْطنَابَةً  اْلعَرب. ويقال : َرأَْيتُ 

رٍت و  بــــــــِ ض ســــــــــــــــــــــَ اطــــــــِ ٌب يف ســــــــــــــــــــــَ عــــــــَ  قــــــــد رََأ  ُمصــــــــــــــــــــــح

  
ارَاٍت   َ  غـــــــــــَ َوابـــــــــــِ يــــــــــــبِ مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــَ انـــــــــــِ  َأطـــــــــــَ

  
 واْستَْدَرَك هنا َشْيُخنا على الُمَؤلِّف.

 النَّْحِر وهو َعِجيٌب ، ولعلهما َسقََطا من نُْسَخته وهللاُ أَْعلَُم. ُطنُبَاو الَجَسد. أَْطنَابُ 

َكةً  الطََّهبُ  : [طهب] اَغانِيُّ : ُهوَ  ُمَحرَّ  من أَْسَماِء األَْشَجاِر الّصغَار. : أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وَصاِحب اللَِّسان. وقال الصَّ

اَغانِيُّ َوُهوَ  الطَّْهلَبَةُ  : [طهلب]  كما َسيَأْتِي لَهُ. كالطَّْهبَلَة الذََّهاُب في األَْرض أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. (2)َمْقُصوراً  بَىَطْهنَ  بَِعيرٌ  : [طهنب]

اَغانِيُّ أَيْ   َشِديٌد. وقَال الصَّ

ً  ءُ الشي َطابَ  : [طيب] ً و يَِطيُب َطابا ً و بِِزيَاَدةِ الَهاءِ  ِطيبَةً و بالَكْسرِ  ِطيبا ِحيح فبِالَكْسر كتِْذَكار وتِْطاَل  تَْطيَابا ٍب بالفَتْح ِلَكْونِه ُمْعتاَلًّ وأَما ِمَن الصَّ

ْرِف : ةُ الصَّ َح بِِه أَئِمَّ ً  األَْرضُ  َطابَتِ و لذَّ وَزَكا. وتِْضَراب ونَْحِوَها ، َصرَّ  وأَْكألَت. : أَْخَصبَت ِطيبا

ا أَْن َطيِّب أَي َطابٌ  ءٌ قال ابُن ِسيَده : َشيْ  .الّطيِّبُ  : الطَّابُ و ا أَْن يَُكوَن فَاِعالً َذَهبَْت َعْينُه ، وإِمَّ  يَُكوَن ِفْعالً ، انتهى.. إِمَّ

 أَي ُطيَّابٌ  َماءٌ  يقال : َكُزنَّاٍر. كالطُّيَّابِ  ، وهو تَْفِسيُر مأْذ مأْذ والثَّاني تَأِْكيٌد وُمبَالَغَةٌ  َطاب َطاب : اإِلْنِجيل في وسلمعليههللاصلىمن أَْسَمائِه و

 ِجدًّا. َطيِّبٌ  ، بالضم ، أَي ُطيَّابٌ  ءٌ وَشيْ  َطيِّبٌ 

 الشَّاِعر : قَالَ 
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رَااَب  ا الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ اَن ُدوهنــــــــــــــــــــــَ دح ُن َأجــــــــــــــــــــــَ  حنــــــــــــــــــــــَح

  
ا   اَءهــــــــــــــــــــــَ اَن مــــــــــــــــــــــَ دح اابِإان َوجــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــ   طــــــــــــــــــــــُ

  
 : َمْوِضٌع بِِدَمْشق. (4) َكفَْرَطابُ . و(3) ة بِالبَْحرين : َطابو

 نَْهٌر بفَاِرَس. : طابو

__________________ 
 ( ويرو  : مثر اجلناح.1)
 بتشديد الياء.( يف القاموس : طهنيّب 2)
 (.عن معجم البلدان)( طاب نوع من التمر. قرية ابلبحرين لعلها ليت هبذا التمر أو هي تنسب إليه 3)
 ( يف معجم ما استعجم : كفر بفتح أوله وسكون  نيه. وكفر طاب بلدة با املعرة ومدينة حلب يف برية معطشة كما يف معجم البلدان.4)
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ّمِ : الطُّوبَىو يَرافِي. يِّبُ الطَّ  بالضَّ يِّبَةِ  وَجْمعُ  ، َعن الّسِ والضُّوقَى في جمع  عن ُكَراع. قال : وال نَِظير لَهُ إِال الُكوَسى في جمع َكيَِّسة. الطَّ

 َضيِّقة.

 من أَْبنيَة الُجُموع. واألَْضيَق واألَْكيَس ؛ ألَنَّ فُْعلَى لَْيَست األَْطيَب تَأْنِيثُ  قال ابُن سيَده : ِعْنِدي في ُكّلِ َذِلَك أَنَّهُ و

يبى وقَال ُكَراٌع : ولم يَقُولُوا يقَى في الُكوَسى والضُّوقَى. ثم إِنَّ  الّطِ يب على قَْوِل َمْن قَاَل إِنَّه فُْعلَى من ُطوبَى َكَما قَالُوا : الِكيَسى والّضِ  الّطِ

ة قَْبلََها. (1) ِطيبَى َكان في أَْصله مَّ د الّسِجْستَانِّي في ِكتَابه الَكبِيِر في القراآت قال : قََرأَ  فقَلُبوا اليَاَء َواواً للضَّ وَحَكى أَبُو َحاتم َسْهُل بُن ُمَحمَّ

، فلما َطاَل َعلَّي ، قلت :  ِطيبَى فقال : ُطوبَى ، فأَعدُت فقلُت : ِطيبَى ، فقال : ُطوبَى لَُهم ، فأََعْدُت فقُْلت ِطيبَى َعليَّ أَْعَرابِي بالَحَرم :

الِخيَرةَ.  قيل :و الَخْير. قيلو لَُهم ، قاله عْكِرَمة. الُحْسنَى أَي (2) (ُطوىب هَلُْم َوُحْسُن َمآب  )في التنزيل العزيز و ُطوُطو ، فَقَاَل : ِطى ِطى.

 َشَجَرةٌ في الَجنَِّة. ُطوبَى أَن وسلمعليههللاصلىَجاَء عن النَّبّي و

ُم ، وِمثله في المحكم وغيره. وقال أَبُو إِْسَحاق الّزّجاج :قال  يبِ  فُْعلَى من ُطوبَىو َشْيَخنا. وهو َعلَم َعلَْيَها ال تَْدُخلها األَِلُف والالَّ ،  الّطِ

ُد  (3)والَمْعنَى العَْيُش الدائِم  يب ِويِّين أَنََّها فُْعلَى منقَْوَل النَّحْ  (4)لَُهم. ثم قال : وُكلُّ ما قِيَل في التَّْفِسير يَُسّدِ  الَجنَّة بالهْنِديَّة اسم ُطوبَى أَو .الّطِ

ب عن تُوبَى   .(5)ُمعَرَّ

ِجْستَانِّي. كِطيبَى : اسُم الَجنَّة بالَحبَِشيَّة ُطوبَى وُرِوي عن َسِعيد ْبِن ُجبَْير أَنَ   بالَكْسِر. وقد تَقَدََّم النقُل عن أَبي َحاتِم الّسِ

لهم  ُطوبَىو وقُِرئ : قال ثعلب : .(َوُحْسُن َمآب  )وَذَهَب ِسيبََوْيه باآليَة َمْذَهَب الدَُّعاء ، قَال : ِهَي في َمْوِضع َرْفع ، يَُدلَُّك َعلَى رفعه َرْفُع 

ْجعَى. واستَدلَّ على أَن َمْوِضعَه نَْصٌب بقوله : َمْصدَ  ُطوبى وُحْسَن مآٍب فََجعَل َوُحْسُن )راً كقولك : َسْقياً لَه ، ونَِظيُره من الَمَصاِدر الرُّ
نَ  (6) (َمآب   وال يُْعَرف تَْنِويُن  َجعَلَه َمْصَدراً بغيِر أَلف ، ُطوبًى ، ونَقََل شيُخنَا َهَذا الكاَلَم ونَظَّر فيه ، وقال في آِخِره : والظَّاِهُر أَنَّ من نَوَّ

ة العََربِيَّة َحتَّى يُقَاَس َعلَْيه ْجعَى َعْن أََحٍد ِمن أَئِمَّ ل ، انتهى. وفي لسان العرب : وقال قَتَاَدةُ :  ُطوبَى الرُّ : َكِلَمةٌ َعَربِيَّةٌ.  (ُطوىب هَلُمْ )، فتَأَمَّ

 َشد :لََك إِْن فَعَْلَت َكَذا وَكَذا ، وأَنْ  ُطوبَى يقول العَرُب.

وَب  َر   طـــــــــُ وحَد ابلـــــــــقـــــــــُ ِدُ  الـــــــــطـــــــــ  بـــــــــح تــــــــــَ نح َيســـــــــــــــــــــــح َ
 ملـــــــــ

  
هــــــــــاو   ومــــــــــِ رَاِ  وفــــــــــُ ــــــــــعــــــــــِ ِا ال طــــــــــِ قــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــيـ اًل ب  رِســــــــــــــــــــــــح

  
ْسُل : الَّلبَُن. والطَّْوُد : الَجبل. والفُوُم : الُخْبُز والِحْنَطةُ.  الّرِ

 .«ِلْلغَُربَاء فُطوبَى ، (7) [كما بدأ]إِنَّ اإِلسالم بََدا َغِريباً ، وَسيَعُود َغِريباً »وفي الحِديث : 

 .«للشَّأْم ُطوبَى»َشَجَرةٌ فيها. وفي َحِديث آخر :  : اْسم الَجنَِّة ، وقيل : ُطوبَى

يب الَمراد َهاُهنَا فُْعلَى من  ، ال الَجنَّة وال الشََّجَرة ، اْنتََهى. الّطِ

 في ِشْعره : ُطوبَاكَ  ، باْليَاء. وقد اْستَْعَمَل ابن الُمْعتَزّ  ُطوبِيك * باإِلَضافَة. قال يَْعقُوب : وال تَقُل[لُغَتانِ ]ُطوبَاكو لَكَ  ُطوبَى يقال :و

ُت لـــــــــه  لـــــــــح قـــــــــُ رًا طـــــــــرٌي فــــــــــَ حـــــــــَ ا ســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ  مـــــــــر ت بـــــــــِ

  
واَب َ   ا إِ  طــــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــــح يـ َ  اي لــــــــــــــــَ واَب َ اي   طــــــــــــــــُ

  
. وهذا قَْوُل أَْكثَر النحويين إِاّل األَْخفَش فإِنَّه قَاَل : من العَرب َمْن ُطوبَاك لََك وال تَقُول ُطوبَى في التَّْهِذيب : والعَرب تقول : لَْحن. ُطوبَاكَ  أَوْ 

ا يَْلَحن فيه العََواّم ، والَصواب : ِإْن فَعَْلَت كذا. ُطوبَاكَ  . وقال أَبُو بَْكر :ُطوبَاكَ  يُِضيفَُها فيقول : لََك إِْن فَعَْلَت َكَذا وَكذا.  ُطوبَى قال : هَذا ِممَّ

أً ، وقد ردَّه ْكِم الَمْلفُوِظ ، فَكْيَف يُعَدُّ َخطَ وقَد أَورد الشََّهاب الَخفَاِجّي على َهَذا في َرْيَحانَتِه بَِما َحاِصلُه : أَنَّ الالَم ُهنَا ُمقَدََّرةٌ ، والمقدَُّر في حُ 

 َشْيُخنَا بأَْحَسن َجَواب ، َراِجعه في الَحاِشيَة.

 َعن اْبِن األَْعَرابِّي ، َكَذا في المحكم. قَال : َطيَّبَه أَي الثوَب ثاَُلثِيّاً : َطابَهُ وَ 

َا تـُف اَحٌة   َمطحُيوبَةٌ فَكَبهن 
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 فَعَلى َهَذا ال اْعتَِداَد بَمْن أَنَكَرهُ.جاَءت على األَْصِل كَمْخيوط َوَهَذا ُمطَِّرٌد ، أَي 

ً  ، أَي َوَجَدهُ  َطيَّبَهُ كاْستَْطيَبَهو َء باإِلْبَدال ،أَي الشي أََطابَهو  ، ويأْتِي قَِريباً. َطيِّبا

__________________ 
 ( ضبرت اللسان : طُيحَّب.1)
 .29( سورة الرعد اآية 2)
 ( اللسان : العيش الطيب هلم.3)
 .«يشدد»عن اللسان ا وابألصر ( 4)
 ( قا  الصاغاين فعل  هذا يكون أصلها توب ابلتاء فعربت ا فإنه لي  يف كالم أهر اهلند طاء.5)
ُن )رفض ابالبتداء و وز أن يكون موضــــــعه نصــــــباً عل  تقدير : جعر هلم طوب ا ويعطف عليه  (ُطوىب)( قا  القرطيب يف تفســــــري اآية : 6) َوُحس     ْ

 الوجها املذكورين فرتفض أو تنصب. عل  (َمآب  
 ( زايدة عن اللسان والنهاية.7)
 سقطت من املطبوعة املصرية والكويتية معاً وما أثبتناه من القاموس. (*)( 8)
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يبُ و ً  َطيَّبَ و ِء.بالشَّيْ  تََطيَّبَ  به ، وقَدْ  يُتََطيَّبُ  أَي ما م الّطِ يبِ  فاَُلٌن فاُلنا َصبِيَّهُ  َطيَّبَ و ، بالّطِ
يبُ و إَِذا قَاَربَه ونَاَغاه بَكاَلم يَُوافِقُه. (1)  : الّطِ

يبَةِ  الِحلُّ  َرابُ  َطابَ  اآلن»، وهو مْحُصور :  عنهماهللارضيقوُل أَبِي ُهَرْيَرةَ ِحيَن َدَخل على ُعثَْماَن ،  ومنه .كالّطِ أَي َحّل الِقتَال ،  «الّضِ

 .(2)الضَّْرب ، وهي لُغَةٌ ِحْميَريَّةٌ  َطابَ  يُِريدَ « اْمَضْربُ  َطابَ  اآلن»وفي رَوايَة : 

يب نَْفسي ، إَِذا لم يُْكِرْهك أََحٌد َعلَْيِه. وتَقُوُل : َما بِِه ِمنَ  بِِطيبَةِ  وفي لسان العرب : َوفَعَْلُت َذِلك يبَة ، وال تَقُل : من الّطِ  .الّطِ

يبُ و يِّبَاتُ و ء.األَْفَضُل من ُكل شي : الّطِ ه َغْزلِ  من يَأُْكلُ  َكانَ  السالمعليهأَْفَضلُه ، ويُْرَوى أَنَّ ِعيَسى  من الَكالِم : الطَّ  .أُّمِ

يِّبَاتِ و  الغَنَائِم. أَْطيَُب الطَّ

يبو اَغانِّي : بَْيَن َواِسط وُخوِزْستَان. ومن َسَجعَات الَحِريِرّي :  د بَْيَن َواِسط وتُْستََر. : الّطِ يبِ  وبِتُّ أَْسِري إِلى»وقال الصَّ ، وأَْحتَِسُب  الّطِ

الَجَمِزيُّ إِلَى  يبِيُّ الطِّ  راِهيمباهلِل َعلَى الَخِطيب. ِمْنَها أَبو َحْفص ُعمر بن ُحَسين بن َخليِل المحّدث ، َكَذا في البَُهَجة. وأَبُو َحْفص ُعَمُر بُن إِبَ 

 بَنِي َجَمَزةَ ْبن َشدَّاد ْبِن تَِميم كما َسيَأْتِي. وإِلَْيِهم نُِسبَت المحلِة بِبَْغَداد.

ثَة تمنى. ترجمهما الُمْنِذِريُّ في الذَّْيلِ   .594ت بِبَْغَداَد َسنَة . تُُوفِّيَ َسمَع ابن َخْيرون وابَن البطر بِبَْغَداَد وَحدَّث ، وبِْنتُه الشَّْيَخةُ الُمَحّدِ

باء  َطيِّب كِعنَبَة أَي ِطيَبَةٌ  َسْبيٌ و  َطيِّبٌ  أَي َسْبيٌ  ِطيَبَةٌ  َسبُيٌ  وعن األَْصَمِعّي : نَْقِض َعْهد. الو َغْدرٍ  ، وهو َسْبُي َمْن يَُجوُز َحْربُه (3)ِحلُّ الّسِ

ةٌ ، وهو  يب فِعَلَةٌ منيَِحلُّ َسْبيُه ، لم يُْسبُْوا ولهم َعْهٌد أَو ِذمَّ ةُ الصَّْرف : قِيَل : لم  الّطِ بَوزن خيََرة وتَِولَة وقَد َوَرَد في الَحِديِث َكَذلك. قال أَئمَّ

قَوٌم ِخيََرة كِعنَبَة  الَّ فَقَد قَالُوا :. قال َشْيُخنا : لَعَلَّه َمَع االْقتَِصار َعلَى فَتْح العَْيِن وإِ َطيِّب بَِمْعنَى ِطيَبَةٌ  إِال« بَِكْسٍر فَفَتْح»يَِرْد في األَْسَماء فِعَلَةٌ 

ل من َهِذا القَبِيل ، ثم قال : وقَْولُهم :  فَاِت ، انتهى.« في األَْسَماء»وِخيَرة أَيضاً بُسُكون التَّْحتِية ، فاألَوَّ :  األَْطيَبَانو الظَّاِهُر أَنَّه في الّصِ

ر قَْولُهم : َوَذَهبَ ، عن ابن األَْعَرابِّي ، وبِ  (4) األَْكُل والنَِّكاح ْيت ونَقَلَه في الُمْزِهر أَْطيَبَاه ه فُّسِ ّكِ  أَو ، وقِيَل : ُهَما النَّْوُم والنَِّكاُح ، قالَه اْبن الّسِ

َطُب والَخِزير ، وقِيَل : الفَُم والفَْرُج ، أَو الشَّْحُم والشَّبَاب هما  اِن َعْن َشْرحِ الَمَواِهِب ، نَقَلَه َشْيُخنَا.اللَّبَُن والتَّْمر ، واألَِخيرَ  ، وقيَل : هما الرُّ

َوُهَو ِمْن بَاِب َمَحاِسَن وَماَلِمح ، َذَكَرُهَما  كاألََطايب من لَْفِظَها وال َواِحَد لََها كاللْحم وَغْيِره ال يُْفَردُ  أَْطيَبُهو ءِ : الِخيَاُر من الشَّيْ  الَمَطايِبُ و

َطبِ  َمَطايِبُ  ِهيَ  أَو األَْصَمِعّي. . أََطايِبَ  الجُزوِر ، وال يُقاُل : ِمنْ  َمَطايِبِ  أَْطعََمنَا ِمنْ  عن ابن األَْعَرابِّي. وقال يَْعقُوب : الَجُزور أََطايِبُ و الرُّ

 الَجُزوِر ، َوَهَذا َعْكُس َما فِي المحكم. َمَطايِبِ  ، وال تَقُل ِمن أَْطيبَ  الَجُزور ، َجْمعُ  أََطايِبِ  وفي الصحاح : أَْطعََمنَا فاَُلٌن من

يَرافِيُّ أَنَّه سأََل بعَض العََرب عن .َمْطيَبٌ  أَو َواِحُدَها . وَحَكى الّسِ َك ، وَضحِ  َمْطيَبٌ  فقال : ؟الَجُزور ما واِحُدها َمَطايِب قَالَه الِكَسائِيُّ

ّي َعن الَجْرِمّي في ِكتَابِِه  َمَطابَةٌ و َمَطابٌ  أَو األَْعَرابِّي ِمن نَْفسه ، َكْيَف تََكلَّف لَُهْم َذِلَك ِمن َكاَلِمه بفَتِْحَها ، َكَذا في المحكم ، ونَقَلَه ابُن بَّرِ

فهو َعلَى َغْير  َمَطايِبُ  ، فمن قَال أََطايِبُ و َمَطايِبُ  عمل ، أَنَّه يُقَاُل :في بَاِب َما َجاَء َجْمعُه على َغْيِر َواِحِده المست (5)الَمْعُروِف بالفَْرِق 

 ِلْلَكإَلِ فَقَاَل : وإَِذا َرَعِت السَّائَِمةُ  األََطايِبَ  أَْجَراه على َواِحِده الُمْستَْعَمل ، اْنتََهى. واستَعَار أَبُو َحنِيفَة أََطايِبُ  َواِحِده الُمْستَْعَمل ، ومن قال

ً  أََطايِبَ   .. الَكإِل َرْعياً َخِفيفا

 ، عن ابن األَْعَرابِّي. ُمِطيبٌ  نَْفَسه فهو كأََطابَ  وأََزاَل األََذى اْستَْنَجى أَي ُمْستَِطيب نَْفَسه فَُهو اْستََطابَ  من المجازو

 قال األَْعَشى :

وِب  لـــــــــــــــُ طـــــــــــــــح ا  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  مـــــــــــــــَ ًا قـــــــــــــــَ  اي َرمخـــــــــــــــَ

  
ارِئ   ف  اخلــــــــــــــَ ُر كــــــــــــــَ جــــــــــــــِ عــــــــــــــح ــــــــــــــُ يــــــــــــــبِ يـ طــــــــــــــِ

ُ
 املــــــــــــــ

  
يب : الُمْستَْنِجي ُمْشتَقٌّ من الُمْستَطيبُ و الُمِطيبُ و ي الّطِ َجَسَده بذلك ِمّما َعلَْيه من الَخبَث. َوَوَرَد في الحِديث :  يُِطيبُ  ألَنَّه استَطابَةً  ، ُسّمِ

 .«الرجُل بِيَمينِه يَْستَِطيبَ  نََهى أَن»

 .(6)ِكنَايَةٌ عن االستِْنَجاِء  اإِلَطابَةُ و االستَِطابَةُ 

__________________ 
 .«وطّيب بنفسه»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ميماً. وهي لغة معروفة.( يف النهاية : فببد  الم التعريف 2)



1311 

 

 ( اللسان : صحيح السباء.3)
 ويف اللسان : الطعام والنكاح.« األكر واجلماع»( يف الصحاح : 4)
 .«ابلفرخ»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( قا  ابن األثري : لي هبا من الطيب ا ألنه يطّيب جسده  زالة ما عليه من اخلبث ابالستنجاء : أي يطهره.6)
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 .(1)« بها أَْستَِطيبُ  اْبِغني َحِديَدةً »آخر :  في حديثو

 ، ألَنَّه تَْنِظيف وإَِزالَةُ أَذًى. َحْلَق العَانَة يُريدُ 

ً  َطيِّبَهو بُدون اإِلْعالل َطيِّباً كأَْطيَبَه َوَجَده ، وقد تَقَدَّم َطابَهُ و أََطابَهو ءَ الشَّيْ  اْستََطابَ و ، بُِدوِن اإِلْعاَلل ، واألَِخيُر  اْستَْطيَبَهو ، قد تَقَدَّم أَْيضا

 ً يَاَدة َكاَن َصِحيحا . وقولهم : َحَكاه ِسيبََوْيه ، وقال : َجاَء على األَْصِل َكَما َجاَء اْستَْحَوَذ ، وَكأَنَّ ِفْعلَُهَما قَْبَل الّزِ  وإِْن لم يُْلفَظ به قبلها إِال ُمْعتاَلًّ

 بِِه ، ُكلُّه َجائِز. أَْيِطبْ و به أَْطيِبْ و ، َمْقلُوٌب ِمْنه ، أَْيَطبَه وَما يَبَهأَطْ  ما

 قال : القَْوَم : سأَلهم َماًء َعْذباً. اْستََطابَ و

َتطَابُوافـََلم ا  َفه اسح ِن ِنصح  َصب  يف الص حح
 فَسََّره بذلك اْبُن األَْعَرابِّي.

 .«تُْطبَُخ على النِّْصفِ  الطَّابَة ُسئَِل عن»وفي َحِديِث َطاُووَس  .(2) َطيِّبَة واألَصلُ  َطيِّبَة قال أَبو َمْنُصور : كأَنَّها بَِمْعنَى : الَخْمُر. الطَّابَةُ و

َي بِه الطَّابَةُ   ْصفُه.، وإِْصاَلُحه على النِّْصف : هو أَن يُْغلَى حتى يَْذَهَب نِ  ِلِطيبهِ  : العَِصيُر ، ُسّمِ

ر : الطَّابَة الرُجُل : َشِربَ  اْستََطابو ا ، نَقَلَه اْبُن ِسيَده في المحكم ، وبِِه فُّسِ ْحِن نِْصفَه على قَْول. اْستََطابُوا فَلَمَّ  َصبَّ في الصَّ

ِمير إِلَى أَْقَرب َمْذُكور ، وهو ِطيبَتَُهاو َها ، َكَما أَنَّ  أَْصفَاها : الطَّابَةُ  بالَكْسِر ، والضَّ الكإِل أَْخَصبُه ، وفي نُْسَخة إِْصفَاُؤها ،  ِطيبَة وأََجمُّ

 بالَكْسِر ، على صيغَة الَمْصَدِر ، َوُهَو َخَطأٌ.

.على سَ  الَمِدينَة النَّبَويّةِ  : َعلٌَم على َطْيبَةُ و اَلة وأَتَمُّ السَّاَلم ، َوَعلَْيِه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ  اِكنِها أَْفَضُل الصَّ

اَها النَّبّي  ّي : وقد َسمَّ يِّبَةِ و َكَطابَةَ  أَْسَماء بِِعدَّة وسلمعليههللاصلىقال ابن بَّرِ  (3)والَجابَِرة والَمْجبُوَرة والَحبِيبَة والَمْحبُوبَة  الُمَطيَّبَةو الطَّ

ى الَمِدينَة والُموفِيَة والِمْسِكينَة ا َسَرْدنَاَها في غير هذا المحل. وفي الَحِديث أَنَّه أََمَر أَْن تَُسمَّ  َطْيبٍ  ، وهما تَأْنِيثُ  َطابَةو َطْيبَةَ  ، وَغْيِرَها ِممَّ

يبِ  بَمْعنَى َطابو ى : ال (4)، ألَن الَمِدينَةَ كاَن اسُمَها يَثِْرَب ، والثَّْرُب  الّطِ  .(5)فََساُد ، فنََهى أَن يَُسمَّ

اها ْرِك وتَْطِهيِرها ِمْنهُ ، وِمْنه :  الطَّيِّب ، وقِيَل : ُهَو ِمنَ  َطْيبَةَ و َطابَةَ  بَِها ، وَسمَّ  َطيِّبَةً  ُجِعلَت ِلي األَْرضُ »الطَّاِهِر لُخلُوِصَها من الّشِ

في قَول الُمَصنِّف َمْضبُوٌط بِِصيغَة الَمْفعُوِل ، َوُهو َظاِهٌر ، ويُْحتََمُل بِِصيغَِة الفَاِعل ، أَي « الُمَطيَّبَةُ و»أَي نَِظيفَةً غير َخبِيثَة.  «َطُهوراً 

َصةُ لذُنُوِب نَاِزِليَها. َرةُ الُمَمّحِ  الُمَطّهِ

فَة : نَْخٌل بها َطابٍ  ِعْذُق ابنو َطب: َضْرٌب مِ  َطابٍ  اْبنُ  *أَو أَي بالَمِدينَة الُمشرَّ َحاح : وتَْمٌر بالَمِدينَة يُقَاُل لَهُ ِعْذُق اْبن َن الرُّ  هناك. وفي الصَّ

ؤيَا :  َطابٍ  وِعْذُق ابن . قال :َطابٍ  ، وُرَطُب اْبنِ  َطابٍ  َكأَنَّنا في َداِر اْبِن َزْيد وأُتِينَا »، وعْذُق ابن َزْيٍد : َضْربَان من التَّْمِر. وفي َحِديِث الرُّ

وفي يَِده »َرُجل ِمْن أَْهِلَها. وفي َحِديِث َجابِر :  َطاب قال ابن األَثِير : هو نَْوٌع من تَْمِر الَمِدينَة َمْنُسوٌب إِلى اْبنِ «. َطابٍ  بُرَطِب اْبنِ 

 .«َطابٍ  ُعْرُجوُن اْبن

يَابُ و ر َعِن اْختَِرافه تََساقََط ع َكِكتَاِب : نَْخٌل بالبَْصَرة الّطِ ، وُهَو  (6)ن نََواه فَبَِقيَت الِكبَاسة لْيَس فِيَها إِال نًَوى ُمعَلٌَّق بالثَّفَاِريق إِذا أَْرَطَب فيَُؤخَّ

 النَّْخلَةُ إَِذا اْختُِرفَت ، وهي ُمْنَسبِتَةٌ لْم تَتْبَع النَّواةُ اللَِّحاَء. كَذا في ِلَسان العََرب. (7)َمع ذلك ِكبَاٌر ، قَال : وكذلك 

،  ُمْستََطابٌ  أَي ُكلُوا من الَحاَلل. وُكلُّ َمأُْكوٍل َحاَللٍ  (8) (اي أَي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّباتِ )في التَّْنِزيل العَِزيِز : و : الَحاَلُل. الطَّيِّبُ و

ُهَو قَْوُل : ال إِلَه إِالَّ هللا. وفالٌن  الطَّيِّب والَكِلم أَي يَُحلِّلَه ويُبِيَحه. «َذِلَك ِمْنُكم يَُطيِّب َمْن أََحبَّ أَن» فُهو داِخٌل في َهَذا. وفي َحِديِث َهَواِزن :

 إَِذا َكاَن َعْذباً أَو َطاِهراً. َطيِّب وَماءٌ  .(9)، يُْكنَى بِِه َعْن َشَرفِه  َطيِّبٍ  في بَْيتٍ 

 : ال ِسبَاَخ فيِه. َطيِّب األَْخاَلِق إَِذا َكان َسْهَل الُمعَاَشَرة وبَلَدٌ  َطيِّبُ  إَِذا َكاَن َسائِغاً في الَحْلق. وفاُلنٌ  َطيِّبٌ  وَطعَامٌ 
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دٍ   ، والَحِديَث عن ُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَة ، تَْرَجَمه ْبُن إِْسَماِعيَل ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن أَبِي التَُّراِب الذُّْهِليُّ ، َرَوى القرآَن عِن الِكَسائِيّ  الطَّيِّبُ  وأَبُو ُمَحمَّ

 الَخِطيُب في التَّاريخ.

__________________ 
(1.  ( يف غريب اهلروي : أسَتِطبح
َبة.2)  ( يف إحد  نسخ اللسان : طَيـح
 ( يف اللسان : وامببة.3)
 ( يف غريب اهلروي : التثرب.4)
 ( يف اللسان : ُتسّم  هبا.5)
 و : ابملطبوعة املصرية مشار إليها أهنا من القاموس وليست منه سو  الواو.أ (*)( 10)
 ( يف اللسان : التفاري  ابلتاء. وما أثبتناه الصواب فالثفاري  مجض ثفرو  ا والثفرو  قمض البسرة والتمرة.6)
 .«ولذلك»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 .51( سورة املؤمنون اآية 8)
 ه وصالحه وطيب أعراقه.( يف اللسان : عن شرف9)
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يِّبَةُ و ُث أَبُو الُجود. بهاء : قَْريَتَاِن بِِمْصرَ  الطَّ  إِْحَداُهَما في إِْقليم أَْشُمونِيَن ، وإِلَْيَها نُِسَب الَخِطيب الُمحّدِ

يِّبِيُّ  والثَّانِيَة في الشَّْرقِيَّة ، وتُْعَرُف بأُّمِ َرَماد. والنِّْسبَةُ إِلَْيِهَما ، األَِخيَرةُ َعلى َغْيِر قِيَاس وهكَذا َكاَن يَْنتَِسُب َصاِحبُنا المفيد  يِّبَانِيُّ الطَّ و الطَّ

 َحَسُن ْبُن َساَلَمة ابُن َساَلَمة المالكّي الرِشيدّي.

 : قَْريَةٌ بالبُحيَرة. الطَّيِّب واالسم

ُجُل إَِذا أََطابَ و ً قَّدَم  : أََطابَ و .َطيِّب تََكلَّم بَكاَلم الرَّ ً  َطعَاما َج َحاَلالً. : أََطابَ و .َطيِّبِينَ  َولََد بَنِينَ  : أََطابَ و .َطيِّبا  وأَْنَشَدت امرأَة : تََزوَّ

ٌة  اَلقــــــــَ اُء مــــــــنــــــــك عــــــــَ شــــــــــــــــــــــَ َن اأَلحح مــــــــِ ا ضــــــــــــــــــــــَ مــــــــَ  لــــــــَ

  
َت و   ا ِإاّل وأَنــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ يــــــــــــــــبُ اَل ُزرحتـــــــــــــــــَ طــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــُ

  
ج. وَهَذا قالته امرأَة لِخْدنِها قال : والِحَرام عند  ، ولذلك قَالَت : أَطيبُ  العُشَّاق أَي ُمتََزوَّ

 ُمِطيبال ُزرحتـََنا ِإال  وأَنحَت و 
 َمْولَى بَنِي َحاِرثَة ثم َمْولَى ُمَحْيَصةَ ْبِن َمْسعُود اسمه ِدينَار ، وقِيل : َمْيَسرة ، وقِيل : وسلمعليههللاصلىَحاِجِم النبّي  : ُكْنيَةُ  (1) َطْيبَة أَبُوو

 َعْنه اْبُن َعبَّاٍس وأَنٌَس َوَجابٌِر.قَانِع ، َرَوى 

 َطابَاُن : ة بالَخابُور.وَ 

 َعن أَبي َزْيد. أَْيُطبَّةُ العَْنز ويَُخفَّف : استِْحَراُمهاو

 ة عند َزُروٍد. : ِطيبَةو َجَمْعتَُها في نُْبَذةٍ َصِغيَرة. (2)وقَد ذُِكَر لََها ِعدَّةُ أَْسَماٍء  َزْمَزم. بِئْرِ  بالَكْسِر : اْسمُ  ِطيبَةُ و

 النْفُس إَِذا َشربَتْه. تَِطيبُ  للنَّْفِس أَي َمْطيَبَةٌ  شَرابو

ً  ِطْبتُ  َعلَْيِه وبِه. وقَْولُهم : تَِطيبُ  للنَّْفِس أَي َمْطيَبَةٌ  وَطعَامٌ  ، ِء إَِذا َسَمَحْت بِه من غير َكَراَهة نَْفُسه بالشَّيْ  َطابَتْ و بِِه نَْفِسي َطابَتْ  أَي به نَْفسا

 نَْفساً عْنهُ وَعلَْيه َوبِِه. ِطْبتُ و َعلَْيِه إَِذا َوافَقََها. َطابَتْ و نَْفِسي َعْن َذِلَك تَْركاً ، َطابَتْ  وال َغَضب. وقَد

. الطُّوبو .(3) (ء  ِمْنُه نَ ْفساً فَِإْن ِطْبَ َلُكْم َعْن َشيْ )وفي التَّْنِزيِل العَِزيز :  ّم : اآلُجرُّ أَْطلَقَه الُمَصنُِّف كاألَْزَهِرّي في التَّْهِذيِب  بالضَّ

 .(4)ة وأَُظنُّها ُروِميَّة وَجَمَع بَْينَُهَما اْبُن ِسيَده فيَُظّن بَِذِلَك أَنَّه َعَربِّي. والذي قاله الَجْوَهِرّي إِنَّهُ لُغَةٌ ِمْصِريّة ، واْبن ُدَرْيِد قال : ِهَي لُغَةٌ َشاِميَّ 

يَِّدةِ َخِديَجة الُكْبَرى  وسلمعليههللاصلى: اْبنَا النَّبِّي  الُمَطيَّبُ و الطَّيِّبُ و ِهَما السَّ ، وقِيَل : إِنَُّهَما  عنهاهللارضيَوَرِضَي َعْنُهما وَعْن أَِخيِهما وأُّمِ

يَِر.  لَقَبَان ِلْلقَاِسم ، وَمَحلُّه في ُكتُِب الّسِ

 َحهُ.َمازَ  إَِذا َطايَبَهوَ 

وا به. بِصيغة اسم الَمْفعُول ُمَطيَّب جمع الُمَطيَّبِين بالَكْسِر وُهو التَّعَاقُد ِحْلفَ  َشِهْدُت ُغاَلماً مع ُعُموَمتِي»في الَحِديث : و وُهم َخْمُس  ُسمُّ

ى  قَبَائِل بَنُو َعْبِد َمنَاف ، َوبَنُو أََسد ْبِن َعْبد العُزَّ
، وبَنُو الَحاِرِث ْبِن فِْهر  (6) [بن كالب]، وبَنُو ُزْهَرة  (6) [بن مرة بن كعب]وبَنُو تَْيم  (5)

ا أََراَدت بَنُو َعْبِد َمنَاف وَذِلكَ  قَايَة ، وأَبَْت بنو عبد الدار وُهم بَنُو َهاِشم لَمَّ فَاَدة واللَِّواء والّسِ  أَْخَذ َما فِي أَْيِدي بني َعْبِد الدَّاِر من الِحَجابَة والّرِ

أَن اَل و التَّنَاُصر فاً ُمَؤكَّداً َعلَىَعقََد ُكلُّ قَْوٍم َعلَى أَْمِرهم ِحلْ و ْبِن ُجْدَعان في الَجاِهِليَّة ، [عبد هللا]تَْسِليَمَها إِيَّاهم اْجتََمَع الَمْذُكورون في َداِر 

ً  فيَها َخلَُطوا َجْفنَةً ، ثم (7)أَْخَرَج لُهم بَنُو َعْبد َمنَاف  يَتََخاَذلُوا ثُمَّ  أَى  وَغَمُسوا أَْيِديَهم فيَها وتَعَاقَُدوا ، ثمَّ َمَسُحوا الَكْعبَةَ بأَْيِديِهم تَْوِكيداً  أَْطيَابا

وا زيَاَدةً في التأِْكيد  (8)وهم ِسّت قَبَائِل : َعْبُد الَداِر ، وُجَمُح ، وَمْخُزوم ، وَعِدّي ، وَكْعب  ، وتَعَاقََدت بَنُو عْبد الدَّار وُحلَفَاُؤَها الُمَطيَّبِينَ  فَُسمُّ

وا ، وَسْهم َحاح وَغْيِر َهَذا الِذي ذكره المصنف هو الَمْعُروفُ  األَْحاَلَف. ، بَِذِلكَ  ِحْلفاً آخَر ُمَؤكَّداً فَُسمُّ  الَمْشُهور ، وُهو الذي في النَّهايَة والّصِ

 ديَوان.

 وقِيَل : بَْل قَِدَم رجٌل من بَنِي َزْيٍد لمكة ُمْعتَِمراً ومعه تَِجاَرة
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__________________ 
 .«.. أبو طيبة كعيبة حاجم»( يف القاموس : 1)
زحُم وُزمازم وركضة جربائير وهز 2)  . عن معجم البلدان... مة جربائير وهزمة امللك وبرّة ومضنونة وُتكَتُم وشباعة وشفاء سقم( منها : َزم ُم وُزمِّ
 .4( سورة النساء اآية 3)
بة يريدون الطّّيب يف املعىن دون اللفة ا ألن  ( طوب وردت يف اللســــــــــان يف ترمجة مســــــــــتقلة. وزيد فيه عما ورد هنا :4) يقا  للداخر : َطوحبة وَأوح

 او. والطوبة : اآجرّة. وقا  ابن ِشير : فالن ال آجرّة له وال طوبة ا قا  : اآجر الطا.تلك ايء وهذه و 
 ( ابألصر : عبد العزيز تصحيف.5)
 ( زايدة عن سرية ابن هشام.6)
 (.األنف الروض) اجلفنة هلم أخرجت الجي هي وسلمعليههللاصلى( قير إن أم حكيم البيضاء بنت عبد املطلب عمة رسو    7)
 ( مل يرد ذكر كعب فيمن حتالفوا ىف األحالف. يف سرية ابن هشام.8)
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َيه َحق ه فـََناَداهم ِمنح َأعحَل  َأيب قـُبَـيحٍ  فَقاُموا وحَتَاَلُفوا ع ِمّي ا فَبَب َأن يـَقحضــــِ هح رَتَاَها ِمنحه َرُجر ســــَ اِفه اشــــح كما يف   (1)ل  ِإنحصــــَ
َنحُسوِب للثـ َعاِليبّ 

َضاِف وامل
ُ
 من وسلمعليههللاصلىوَكاَن الن يب    َمبحُسوطاً ا قالُه شيُخنا. ويف لَسان العرب ِإَشاَرة هلَذا :امل

ُطَي ِباَ 
دِّي  َحَضر ِفيه ا وَكاَن ُعَمُر  امل ر الصِّ رِين َسَنة ا وَكَذلَك أَبو َبكح  عنههللارضيُ ُضورِه ِفيه ا وهو ابُن مَخح  وعشح

اَلِفّياً   .َمَعُهم ورِهُ ضُ  َأحح
ْحبَة الشَِّديِد الُهَزال ، أَْوَرَدَها الثَّعَالِ  َطيَّابٌ  * ومما بَِقي ِمْن َهذه الَماّدة : بيُّ في السَّقَّاُء : َشاعٌر ولَهُ َمقَاِطيُع َمْشُهوَرةٌ في حَماِره القَِديم الصُّ

 الُمَضاف والَمْنُسوب ، اْستَْدَرَكه َشْيُخنَا.

 من أَْعَماِل قُوص. : قَْريَةٌ  َطابَةُ و

 : ال ِسبَاَخ فيِه. َطيِّبٌ  وبَلَدٌ 

كان قَاِضَي ُجْرَجان ، وحفيد األَول عبد الرحمن  َطْيبة ، َحدََّث عن أَبِيه. وأَُخوهُ أَحمُد ْبُن أَبِي الطَّْيبِيُّ  الُجْرَجانِيُّ  َطْيبَة وَعْبُد الَواِسع ْبُن أَبِي

يِّبِيُّ  بن عبد هللا بن عبد الواسع ، َشيخ الْبن َعِدّي. وبالتَّثِْقيِل الَحَسُن ْبُن َحْبتَرٍ  ، َرَوى عنه الَخِليُل في تَاِريخه واْبنُه أَبو الفََرج محمُد ْبُن  الطَّ

يِّبِيّ  الُحسْينِ  د ْبِن إِسْ  الطَّ  َحاَق الكَسائّي ، وَعْنه إِْسَماِعيُل القَْزِوينّي.عن ُمَحمَّ

 من شيوخ َعْبد الغَنِّي.« بالفَتْح»َربَاح بن َطْيبَان وَ 

 ُد بن الُمْنذِر ْبنِ ، سمع منه َخلٌَف الَخيَّام بِبَُخاَرى وأَبُو البََرَكاِت ُمَحمَّ  َطْيبَان عن أَبي ُحَذْيفَة. ومحمُد بُن َعِلّيِ ْبنِ  َطْيبَان وأَْحَمُد بن الحكم بن

لَِفّي. َطْيبَان  من شيوخ الّسِ

 َكَسَحاب : ِريُح الشََّمال. الطَّيَابُ و

د ْبن د ْبِن ُموَسى الفَاِسيُّ َصاحُب الَحاِشيَِة َعلَى َهَذا الكتَاِب إَِمام اللُّغَِة والَحِديث الطَّيِّب وَشْيُخنَا المرُحوُم أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ ، ُوِلَد  ْبِن ُمَحمَّ

المنورة سنة وَسمَع الَكثِيَر َعْن ُشيُوخ الَمْغِرِب والَمْشِرق ، واستَجازه وأَبُوهُ من أَبِي األَْسَراِر العَُجْيِمّي ، َوَماَت بالمدينة  1110بِفَاس سنة 

 َرِحَمهُ هللاُ تَعَالى َوأَْرَضاهُ. 1170

 فصل الظاءَ 
 املشالةاملعجمة 

َجلُ  الظَّأْب : [ظأب] ْوُت. ، محركة. كالَمْنع : الزَّ  والصَّ

ُج.و كة ، ِكاَلُهَما َعِن اْبِن [والظلم]والَجلَبَةُ  الَكاَلُم ، وُهنَا أَثْبَتَه الَجْوَهِرّي ولم يَْذُكره في الُمْعتَّلِ ، وَسيَأْتي َكاَلُم اْبِن ِسيَده ُهنَاك.و التََّزوُّ * ُمَحرَّ

ُجل : (2)والظَّأُْم َمْهُموَزان  الََّظأْبُ و ِعْنَد الِهيَاج ، وسيَأْتِي في الُمْعتَّل. وِصيَاُح التَّْيِس  األَْعَرابِّي.  وقد .ُظُؤوبٌ و أَْظُؤبٌ  ج بالكسرِ  ِسْلُف الرَّ

 .(3)وتََظاَءَما  تََظاَءبَاو وَظاَءَمه َظاَءبَه

َج إِْنَساٌن امرأَةً ، ويَ  الُمَظاَءبَةُ و َج آَخُر أُْختََها.: أَن يَتََزوَّ  تََزوَّ

اَغانِّي. َظأَب * ومما يُْستَْدَرُك عليه :  إَِذا َظلم ، نَقَلَه الصَّ

َكة ، َهَكَذا في النَُّسخ. القَلَبَةُ  بالفتح الظَّبَُظابُ  : (4) [ظبظب]  والَوَجُع والعَْيُب. وبَثٌْر في َجْفِن العَْين. ُمَحرَّ

 ِه عن ابن األَْعَرابِّي.، َوهذِ  في ُوُجوه الِماَلح بَثْرو

يَاُح والَجلَبَةُ  : الظَّْبَظابُ و َوايَةُ : َظْبَظابْ كأَنَّ بِي ُسالًّ َوَما بِي  قَال الَجْوَهِريُّ : قال ُرْؤبَةُ : الّصِ  وآخره.«. َظْبَظابْ وما ِمْن ». .. قُْلُت والّرِ

 يب والِبَل  أَنحَكُر تِيَك اأَلوحَصابح 
 ، َعن اْبِن األَْعَراِبّي ، وأَْنَشد : َظْبَظبَ  وقد وَكاَلُم الُموِعد ِبَشرٍّ  الَمْعنَى إاِّل بِالَِّذي فِي الِّرَوايَة.وال يَتِمُّ 
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  َبحظَابُ ُمَواِغٌد َجاَء َلُه 
ُد.« : بالغين»قال : والُمَواِغد   الُمبَاِدر الُمتََهّدِ

 َمِلك لْليََمن. : اْسمُ  الظَّْبَظابُ و

مِّ  بَ ُظْبظِ  قَدْ و ُجُل بالضَّ اَغانِّي. ُحمَّ  أَي َمْبنِيّاً للَمْفعُوِل أَيْ  الرَّ  ، نَقَلَه الصَّ

__________________ 
 ( كان هذا سبب قيام حلف الفضو  كما يفهم من رواية السهيلي يف الروض األنف.1)
 سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس. (*)( 5)
 يف اجملمر : وال أدري أمهموز هو أم غري مهموز وأنشد : ( قا 2)

ـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــدع رابع  ـــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــر  ب  ي

  
ــــــــــــــــغــــــــــــــــرمي  ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــاب كــــــــــــــــمــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــب ال  ل

  

 وهو الوس بن حجر وروي يف اللسان مهموزاً.

 وما أثبتناه عن اللسان.«  ببه و بمه وتظباب وتظبما»( يف األصر 3)
 ـ  انظرها هنا . ويفيف ترمجة مستقلة. «  بب»( قبله يف اللسان 4)
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اَغانِّي. ُء إِذا َكاَن لَهُ َوْقٌع يَِسيرٌ الشَّيْ  تََظْبَظبَ و  نَقلَه الصَّ

يد في الفرق. َكَكتِف : ما نَتَأَ من الِحَجاَرة وُحدَّ َطَرفُه الظَِّربُ  : [ظرب] يََّده لَْيَس بالعَاِلي ، َكَذا قَ  أَو الَجبَُل الُمْنبَِسطُ  ، َهَكَذا َذَكَره ابن الّسِ

ِغيُر. بَْعُضُهم ِغيَرةُ. : الظَِّربُ و أَو الصَّ ابِيَةُ الصَّ  .(1)كأَْفلٍُس  أَْظُربٌ و َكِكتَاب ، وَزاَد في النَِّهايَة : ِظَرابٌ  ج الرَّ

اجِ أَنَّ قِيَاَسه أَْفعَال ، وَكأَنَُّهم تََوهَُّموه ُمَخفَّفاً َكَسْهم وِسَها م ، َوُهو َظاِهر ، ألَنَّهم لْم يَْذُكُروا في ُمْفَرَدات فِعَال وفي الِمْصبَاحِ عن اْبِن السَّرَّ

فَسَّرَها أَْهُل الغَِريب بالَمْعنَى الثَّانِي  «واآلَكامِ  الظََّرابِ  اللُهمَّ َعلَى»بِالَكْسِر َكَكِتف ، على كثرة ُمْفَرَداِته ، قَالَه َشْيُخنَا. وفي َحِديث االْستِْسقَاء 

 والفَائِق وابن السيد ، باألَّول. وقال الشاعر : ، وهكذا في النهايَة

ايب  نـــــــــــــــَ رَاِش لـــــــــــــــَ يب عـــــــــــــــِن الـــــــــــــــفـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح  ِإن  جـــــــــــــــَ

  
وحَ    رِّ فــــــــــــــَ ايف اأَلســـــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــَ تـــــــــــــَ رَابِ كـــــــــــــَ  الـــــــــــــظـــــــــــــِّ

  

رح  ِديــــــــــــــٍث لــــــــــــــََ  ِإّد فــــــــــــــمــــــــــــــا تـــــــــــــــَ  مــــــــــــــن حــــــــــــــَ

  
رَايب  يـــــــــــــــُغ شـــــــــــــــــــــــــــــَ يِن وال ُأســـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــح ُب عـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

  

اَوَرُه اأَلرح  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــَر ِإذ تـ ي ـــــــــــــِ ب َرحـــــــــــــح  مـــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــُ

  
ابِ   بـــــــــــــَ َوٍة وشـــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــح اِ  صـــــــــــــــــــــــــــَ اُح يف حـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
 واألََسرُّ : البَِعيُر الِذي في ِكْرِكَرتِه َدْبَرةٌ.

 أََحد حكام العرب وحكمائهم. (3)بُن الَحاِرْث ْبِن فِْهٍر القَُرِشيُّ ، َواِلُد َعاِمر  (2) الظَِّربُ  ، وُهو َرُجل : اسم الظَِّربُ و

ا الذي في نُوِر النِّْبَراس أَنه َكِكتَاب فَُهو َوَهم  وسلمعليههللاصلىفََرٌس للنبّي  : الظَِّربُ و وُروي بفَتْح فَُسُكون ، على النَّْقِل والتّْخِفيِف. وأَمَّ

ته وَصاَلبَته أَي تَْشبِيهاً له سمِّ  ، وأَْعَرفَِها وسلمعليههللاصلىكما قَالَه َشْيُخنَا ، وهو ِمْن أَْشهر َخْيله  وتَْصِحيف ، َي بذلك ِلِكبِرِه أَو ِلِسَمنه أَو ِلقُوَّ

 َغْزَوةِ  في َحاِضراً  َوَكانَ  ، الُمعَلَّى ْبنُ  ُجنَاَدةُ  أَو البََراء أَبِي بن َربِيعَةُ  أَو الُجَذاِميّ  َعْمرو بنُ  فَْرَوةُ  وسلمعليههللاصلىبالُجبَْيل. قَالُوا : أَْهَداه له 

 .وسلمعليههللاصلىالُمَرْيِسيع َمعَه ، 

 .(4) ع بضم فسكون : لُْبنٍ  َظِربُ و بِْرَكةٌ بين القَْرَعاِء َوَواِقَصة. : الظَِّربُ و

 اللَِّحيُم ، عن اللِّْحيَانّي ، وأَْنَشَد : كالعُتُّلِ : القَصيُر الغَليظ الظُُّربُّ و

ِد  بـــــــــــــــــــح ِد ِ  أُم  الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــح  اي أُم  عـــــــــــــــــــَ

  
دِ   اَط الــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــح نــــــــــــَ اِس مــــــــــــَ َن الــــــــــــنــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــَ  اي َأحح

  

 َجعحد ِبظُُربّ ال تـَعحِدلِييِن 

ْربَانو وفي المصباح : َكاْلقَِطران. الظَِّربَانُ و اِء ، لغة. الّظِ  على صيغَة الُمثَنَّى والتَّْخفيف ، بَِكْسر الّظاِء وسكون الرَّ

، بغير نون ، ونَقَل شيُخنَا عن اْبِن ِجنِّي في المحتسب  الظََّرابِيُّ  قلت : رَواه أَبو عمرو ، ورواه أَيضاً َشِمر َعن أَبي زيد ، وزاد : وِهي

 ً اِء أَْيضا اِء َمَع فَتْح الرَّ ة  :ُسُكوَن الرَّ ونَْحِوَها ، قاله أَبُو َزْيد وقيل : َشبِيهٌ بالِقْرد ، قاله أَبو َعمرو واْبُن ِسيَده ، وقيل بالَكْلِب  ُدَوْيبَّةٌ كالِهرَّ

ائَِحِة ، َكثِيَرةُ الفَْسِو ، وقِيل : ُهو فَْوَق َجْرِو الَكْلب ، كذا في  ُمْنتِنَةُ  الِصنّيِ القَِصير ، كذا في المصبَاح. الُمْستَْقَصى. وقَال األَْزَهِرّي : الرَّ

ْربَانُ  قَرأُْت بخط أَبي الَهْيثَم قال : : َدابّةٌ َصِغير القََوائِم ، يكون ُطوُل قََوائِمه قدَر نِْصف إِْصبَع ، وهو َعِريٌض يكوُن َعْرُضه ِشْبراً أَو  الّظِ

أْس أَي مُ  نَّْورفِتْراً ، وُطولُه مْقَداُر ِذَراع وُهو ُمَكْربَُس الرَّ ء  كالظَِّربَّاء ْجتَِمعُه ، قال : وأُذُنَاه كأُذُنَيِ الّسِ ، بكْسر العين ؛ عن أَبِي  (5)على فَِعالَّ

يُل الُخْرُطوم ، أَْسَوُد اَخاه يَْهِويَان ، َطوِ َزْيِد. وقال أَبو الَهْيثَِم : هو َمْقُصور َعلَى َهَذا الِمثَال ، قيل : ِهَي َدابَّة ِشْبهُ الِقْرد أََصمُّ األُذُنَْين ، صمَ 

قَال أَبو  َظَرابِينُ  ج ال أَن يُصيَب أَْنفَهالسََّراة ، أَْبيَُض البَْطِن ، ويقَال : إِنَّ َظْهَره َعْظٌم َواحد بال قَفٍَص ، ال يَْعَمل فيه السَّْيُف لَصاَلبَة ِجْلده إِ 

 ِعيث :قد تحذف النون من الجمع. قال البَ و َظِربَانَة زيد : واألُنثَى

م  َبهنـــــــــــ ُ وِه كـــــــــــَ وُد الـــــــــــُوجـــــــــــُ ٌة ســــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــَ َواســــــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ

  
رَايب    رِ   ــــــــــــــــــــَ ُروَدة  ــــــــــــــــــــَح جــــــــــــــــــــح رحاَبٍن مبــــــــــــــــــــَِ  غــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 الظاء والباء ما يصح منه إال كلمة واحدة. ويف اللسان عن التهذيب يف  بظب : أما  ب فإنه مل يستعمر إال مكرراً.«  ب»املقايي  ـ  
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 وزيد يف غريب اهلروي : و مض أيضاً عل   ُُرب مثر كتاب وُكُتب.( وهو مجض قلة ا 1)
 ( واله عبد   كما يف مجهرة ابن حزم.2)
 ( كذا ابألصر. وعامر هذا هو عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان من قي  عيالن حاكم العرب كما يف مجهرة ابن حزم.3)
 رب قاله ايقوت.( موضض كان فيه يوم من أايم الع4)
 ..«.. أي بفتح الظاء وكسر الراء خمفف الباء ويقصر كما يف التكملة»( يف اللسان : الظ رابء ممدود عل  َفِعالَء وهبامشه : 5)
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 وقد تَقَدَّم أَنَّه ِمْن ِرَوايَة َشِمر َعْن أَبِي َزْيد.

ً و اء َجْزمٌ  ِظْربَى ُرِوَي أَْيضا ً و ، الرَّ  الظَِّربَاءو َمْقُصوٌر ، الظَِّربَى هو َعلى فِْعالء َمْمُدود. وقَال أَبو الهيثم : ، بكسرهما ِظْربَاء ُروَي أَيضا

 َمْمُدوٌد لَْحٌن ، وأَْنَشَد قَْوَل الفََرْزَدق :

ُم  لـــــــــــِّ كـــــــــــَ َف تـــــــــــُ يـــــــــــح كـــــــــــَ ِرَب فـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا  الـــــــــــظـــــــــــ 

  
ااب  ؤحِم أَرحاَباًب ِغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رَاُء الـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــــــِ

  
مقصور كما قَال أَبو الَهْيثَِم ، وهو  الظَِّربَى على غيِر َمْعنَى التَّْوِحيد. قال أَبو منصور : وقال الليث : هو (1) [جمعٌ ] الظَِّربَىو قال :

َواب : بَْيديُّ التَّْغلَبِّي : اسمان للَجْمع الصَّ اج الزُّ  وقال َعْبد هللا بُن َحجَّ

يِن  ــــــــــــ  ِدَف أَن نــــــــــــح يحســــــــــــــــــــــــــًا وخــــــــــــِ ــــــــــــَ ا قـ غــــــــــــَ لــــــــــــِ ــــــــــــح  َأاَل أَب

  
ُت    َربــــــــــــح ِرَب ضــــــــــــــــــــــــــَ ريًا َمضــــــــــــــــــــــــــح ثــــــــــــِ راَِبنِ كــــــــــــَ  الــــــــــــظــــــــــــ 

  
. وقوله : َمْضِربَ  َخطًّا في وجهه ، فََشبَّه َضْربته في  للظَِّربَان أَي َضَرْبتُه في وجهه ، وذلك أَن الظَِّربَان يَْعنِي َكثِيَر ْبَن ِشَهاٍب الَمْذِحجيَّ

اج ، وإِنما هو ألََسِد ْبِن نَاِعَصةَ ، وهو  الظَّربان بالَخّطِ الذي في َوْجهِ  (2)َوْجِهه  ، ومن رواه : َضَرْبُت ُعبَْيدا ، فلَْيَس ُهَو ِلعَْبِد هللا ْبن َحجَّ

 بأَْمِر النُّْعَمان والبيُت : (3)الَِّذي قَتَل ُعبَْيداً 

يِن  ـــــــــــــــ  اَن ُدوَداَن أَن يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح تـ ا فـــــــــــــــِ غـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح  َأاَل أَب

  
ِرَب   دًا َمضــــــــــــــــــــــــح يــــــــــح بـــــــــــَ ُت عــــــــــُ َربــــــــــح راَِبنِ ضــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــظــــــــــ 

  

ا  بـــــــــَ ُ  ا ـــــــــِ مـــــــــِ تـــــــــَ لـــــــــح َك يــــــــــَ لـــــــــح ُ
َوخـــــــــ   املـــــــــ َداَة تــــــــــَ  غـــــــــَ

  
رَانِ   ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــد  اَدَف حَنحســـــــــــــــــــــــــــًا كـــــــــــــان كـــــــــــــال  َفصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْربَى وقال األَزهرّي : جْمع ْربَاِن الّظِ ْربَى ، وقيل : الّظِ  َظَرابِين والجمع أَي بكسر فسكون. وعن ابن سيده : ِظْربَان ُد ، وجمعهالَواح (4) الّظِ

 :بََدٌل من األَلف ، والثَّانِيَة بََدٌل من النُّون ، والقَْوُل فِيه كالقَْول في إِْنَسان ، وسيأْتي ِذْكُره. وقال الَجْوَهِرّي  (5) [األولى]اليَاُء  َظَرابِيُّ و

ْربَى  ، وقال الفرزدق : (6)مع مثل ِحْجلى جمع َحَجٍل ، على ِفْعلَى ، ج الّظِ

ر و  عـــــــــَ ا جـــــــــَ رحَب مـــــــــَ هـــــــــا  الـــــــــظـــــــــِّ وفـــــــــُ ـــــــــُ اُر أُن  الـــــــــِقصـــــــــــــــــــــــَ

  
ارِمِ   اِر اخَلضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــبـــــــــحـــــــــَ وحِج ال مِّ مـــــــــن مـــــــــَ ـــــــــطـــــــــِّ  ِإىل ال

  
 ، وقال : (7) ِظْربَاء كأَنَّه َجْمعُ  َظَرابِيّ  وربما ُجِمَع َعلى

ُم ِإال  و  تــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح رح أَنـ رَايب  هــــــــــــــــَ ٍج   ــــــــــــــــَ حــــــــــــــــِ ذح  مــــــــــــــــَ

  
مِ   خـــــح ـــــطـــــ  ا ال هـــــــَ فـــــِ ـــــُ ي  ن نحشـــــــــــــــــــِ ـــــَ تـ اســـــــــــــــــــَ  وَتســـــــــــــــــــح فـــــــَ ـــــَ  تـ

  
ُجُل فيُقَاُل : يا  .(8). ونَقَل َشْيُخنَا عن أَبِي َحيّان : لَْيَس لَنَا َجْمٌع على فِْعلَى ، بِالَكْسِر ، غيَر هَذْين اللَّْفَظْين َظِربَانُ  ويُْشتَُم بِه الرَّ

 بو الطَّيّب بَِديَهةً : ِحْجلَىَكسر ، فَقَاَل أَ ويقَال : إِن أَبَا الطَّيِّب الُمتَنَبِّي لَِقي أَبا َعِلّي الفَاِرِسّي فَقَاَل له : َكْم لَنَا من الُجُموع على فِْعلَى ، بال

ِلَك َحتَّى قِيَل : إِنَّه مع َكثَْرة الُمَراَجعَة ، ال ثَاِلَث لَُهَما. فََما َزال أَبُو َعِلّي يَْبَحث : هل يَْستَْدِرُك َعلَْيِه ثَاِلثاً ، وكان َرِمداً فلم يُْمِكْن لَهُ ذَ  ِظْربَىو

الَِّة َعلَى َمعْ  وَرَمد َعْينَْيه آَل بِه األَْمُر إِلَى رفَِة أَبِي َضْعِف بََصِره ، ويقال : إِنَّه َعِمَي بَِسبَِب َذِلَك. وهللا أَعلم. ثم قَاَل ، َوِهَي من اْلغََرائِِب الدَّ

اَلعه ، َرِحم هللاُ الَجِميع.  الطَّيِّب وَسعَِة اّطِ

. ويقال أَْيضاً تََشاتََما فكأَنما َجَزَرا بَْينَُهَما قاله (9) ، أَي تَقَاَطعُوا الظَِّربَانُ  فََسا بَْينَُهم يُقَاُل :و ً  الَجْوَهِريُّ  .َظِربَانا

َجاَذبَانه. وَعْن يَتَنَاَواَلنِه َويَتَ  َظِربانٍ  أَي يَتَسابّان ، فكأَنَّ بَْينَهما ِجْلدَ  الظَِّربَانِ  . وقَالُوا : ُهَما يَتَنَاَزَعان ِجْلدَ الظَِّربَانِ  َشبَُّهوا فُْحَش تََشاتُِمِهما بنَتْن

 ِء الَخِشن.، أَي يَتََشاتََمان. والَمْشُن : َمْسُح اليََدْيِن بالشَّي الظَِّربَان اْبِن األَْعَرابّي وهما يَتََماَشنَاِن ِجْلدَ 

َمْخشَ  .«الظَِّربان أَْفَسى من»ومن أَمثالهم الَمْشُهوَرة :  ألَنََّها  ِرّي في الُمْستَْقَصى ، وَغْيُرهما ، قَالُواذكره الَمْيَدانِّي في َمْجَمع األَْمثَال ، والزَّ

 الثَّْوُب ، كَذا َزَعم األَْعَراُب. إَِذا فََسْت في ثَْوب اَل تَْذَهُب َرائَِحتُه حتى يَْبلَى
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__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 د هانئ بن عروة املرادي فبخذه من عنده وقتله.( وكان كثري والياً ملعاوية عل  خراسان فاحتاز مااًل وهرب فاسترت عن2)
 ( بريد عبيد بن األبرص الشاعر اجلاهلي الذي قتله النعمان بن املنذر وقد وفد عليه يف يوم بؤسه.3)
 .«الظرابن»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ( الصحاح واللسان ا وضبرت املطبوعة الكويتية : َحِجٍر.6)
 مثر ِحرابء وَحرَايّب.( 7)
 ( يعين : ِحجل  وِ رب.8)
 ( ولذلك تسميه العرب مفر  النعم ألنه إن دخر يف قطار اجلما  وضرط فرقها لنو ضرطته.9)
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ّبِ فيَْسَدرُ  أَي على بَاب تَْفُسو في إِنَّها يقال :و  بو الَهْيثَم.قاله أَ  فتَأُْكلُه فيَُصاد من ُخْبِث َرائَِحتِه أَي يَُدوخُ  ُجْحِر الضَّ

ّبِ وفيه ُحُسوله وبَيضه فيأْتي أَْضيََق  الظَِّربَانُ  وقَال الَمْيَدانّي : قد َعَرفَ  كثرة الفُساء من نَْفِسه ، وجعله من أََحّدِ ِساَلِحه ، يَْقصد ُجْحَر الضَّ

ُل ُدبَُره إِلَْيه ف ال يَْفُسو ثاََلَث فََسَوات حتى يَِخرَّ الضَّبُّ َمْغِشيًّا عليه ، ثم يُِقيم في ُجحره حتى َمْوِضع فِيِه فيَُسدُّه بِبَِدنِه ، ويُروى : بَِذنَبِه ، ويَُحّوِ

لَهُ ،  نالظَِّربَا ِغل في َسَربِه ِلِشدَّةِ َطلَبيَأْتَِي َعلَى آِخِر ُحُسوِلِه. والضَّبُّ إِنما يَْخَدُع في ُجْحِرِه َحتَّى يُْضَرَب به الَمثَُل : أَْخَدُع ِمْن َضّبٍ ، ويُو

 نَقَلَه َشْيُخنَا.

بَتو مِّ  أَي َحَوافُِر الدَّابَة الَحَواِفرُ  ُظّرِ ً  أَي َمْبنِيًّا للَمْفعُول بالضَّ بَةٌ  فهي تَْظِريبا بُ  وقال الُمفَضَّل : َصلُبَْت واْشتَدَّت. إِذا ُمَظرَّ ، أَي كُمعَظَّم  الُمَظرَّ

َحتْه َرابُ  ، الِذي قد لَوَّ  .الّظِ

اللَِّجاِم : العُقَد الَّتي في أَْطَراف الَحِديِد  أَْظَرابو : أَْربَُع أَْسنَاٍن َخْلَف النََّواِجذِ  األَْظَرابو
(1). 

 ِر ْبِن الطُّفَْيل :، قاله الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد لعَامِ  أَْسنَاُخ األَْسنَان أَْيضاً : األَْظَرابُ  (2) و

ٍح و  ابـــــــــــِ ة ســـــــــــــــــــــــــَ الـــــــــــَ َ  الـــــــــــّرِحـــــــــــَ لـــــــــــَ ٍض حـــــــــــَ طـــــــــــِّ قـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
ُذه مــــــــــــــــــــــــن   رَابِ ابٍد نــــــــــــــــــــــــَواجــــــــــــــــــــــــِ  اأَل ــــــــــــــــــــــــح

  
ّي : البَْيُت ِللَبِيد يَِصُف فََرساً ، وليس ِلعَاِمر ْبِن الطُّفَْيل. وكذلك أَْوَرَده األَْزَهِرّي أَْيضاً ِللَ  بِيِد قال ابن بَّرِ

(3). 

َحالَِة بُوثُوبِِه ، وتَْبُدو نََواِجذُه إِذا َوِطئ على ع َحلَق الّرِ َرابِ  ويقال : يُقَّطِ تُه. قال : وَصَوابُه َكلََح. يقول :  (4) [أَي] الّظِ هو هكذا وهذه قُوَّ

ْفع ألَنَّ قَْبلَه : ٌع بالرَّ  وُمقَّطِ

ر ِة  مـــــــــــــــــِ ر  طـــــــــــــــــِ ن  كـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــَ ِدي َأوائـــــــــــــــــِ  هتـــــــــــــــــَح

  
زَاِب   رَاَوِة اأَلعــــــــــــــــح ر هــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــح رحَداء مــــــــــــــــِ (5)جــــــــــــــــَ

 

  
. َواِحك وهو الَِّذي اْختَاَره الَهَرِويُّ  والنََّواِجذُ َها ُهنَا : الضَّ

 كان مْنِزل بَنِي َطيِّئ قبل نُُزولهم الَجبَلَيِن. قال أَُساَمةُ بُن لَُؤّيِ ْبِن الغَْوِث ْبن َطيِّئ : ع كأَِميٍر : َظِريبٌ و

رح  عــــــــــَ ــــــــــبــــــــــااجــــــــــح رِي نحســــــــــــــــــــــــَ     ــــــــــَ ــــــــــُ يــــــــــٍب يـ بــــــــــِ  كــــــــــحــــــــــَ

  
ٌح ومُمحســــــــــــــــــــــــــــــَ   بــــــــــــــــَ وٍم ُمصــــــــــــــــــــــــــــــح رِّ قــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــكــــــــــــــــُ

  
 كذا في معجم ياقوت عند ذكر طيئ نُزول الجبلين.

 لَِصَق. إَِذا به كفَِرح َظِربَ  يُقَاُل :و

اَغانِّي. (6) كُجَهْينَة : ع ُظَرْيبَةو  نَقَلَه الصَّ

ْنبُ  : [ظنب]  عن ابن األَْعَرابِّي. قال ُجبَْيَهاُء األََسِدّي يَصُف ِمْعَزى بُحْسن القَبُوِل وقِلَّة األَْكِل : بالَكْسر : أَْصُل الشََّجَرة الّظِ

تح  افــــــــــَ ا طــــــــــَ وح َأهنــــــــــ َ بٍ فــــــــــلــــــــــَ ــــــــــح ن ــــــــــظــــــــــِ ٍم  ب جــــــــــ  عــــــــــح  مــــــــــُ

  
حُ   ـــــــــِ ـــــــــهـــــــــو كـــــــــال ه ف ـــــــــُ ب دح ـــــــــه جـــــــــَ ـــــــــّرِ   عـــــــــن فـــــــــَ  ال ـــــــــَ  نـ

  

ا  هـــــــــــَ وحَن ِبـــــــــــَ  وَر اجلـــــــــــَ ـــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــح اَءتح كـــــــــــَبن  ال  جلـــــــــــََ

  
اوِحُ   ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ تـ

ُ
ُر املــــــــــــ ــــــــــــامــــــــــــِ ــــــــــــث ه وال ــــــــــــجــــــــــــُ ي ــــــــــــِ ال  َعســــــــــــــــــــــــــَ

  
قُّ : م : الذي قد أُِكَل ولم يَْبَق منه إِالَّ القَِليُل. والّرِ  َضْرٌب من الشََّجِر. من الَجْدَب. والقَْسَوُر : (7)َوَرُق الشََّجِر. والكالُح : الُمقَشَُّر  الُمعَجَّ

ّمِ : َعقَبَةٌ  الظُّْنبَةُ و ا يَِلي الفُوقَ  ، ، محركة كما يأْتي بالضَّ يِش ِممَّ  َعن أَبي حنيفَة. تُلَفُّ على أَْطَراف الّرِ

ّمِ ، وإِنما أَْطلَقَه للشُّْهَرة لعَدم َمِجي الظُّْنبُوبُ و أَو َعْظُمه  بضمتين أَو هو ظاِهُر السَّاقِ  من قُُدمٍ  اْليَابِِس  َحْرُف الساق ء فَْعلُوٍل بالفَتْح :أَي بالضَّ

 قال يصف َظِليماً : ه.أَو َحْرف َعْظمِ 
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ارِي  يــــــــــبِ عــــــــــَ ابــــــــــِ نــــــــــَ ه  الــــــــــظــــــــــ  َواِدمــــــــــُ صيف قـــــــــــَ حــــــــــَ نــــــــــح  مــــــــــُ

  
ا   عــــــــَ ــــــــَ تـ ِه صــــــــــــــــــــــَ َر  يف رَأحســــــــــــــــــــــِ ــــــــَ د  حــــــــىت يـ رحمــــــــَ ــــــــَ (8)يـ

 

  
 هو َحْرُف العَْظِم اليَابِس ِمَن السَّاِق أَي َعِري َعْظُم َساقَِها من (9) «الظَّنَابِيبِ  َعاِريَةُ »أَي التواء. وفي َحِديِث الُمِغيَرةِ 

__________________ 
 .263/  1وهو قو  ابن دريد اجلمهرة « ا ديدة»( يف املقايي  1)
 ( يف القاموس : أو هي أسناخ األسنان.2)
 .145( وهو يف ديوان لبيد بن ربيعة ص 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
قوله هراوة األعزاب قا  الصــاغاين يف التكملة يف مادة ع ز ب وهراوة األعزاب فرس كانت مشــهورة يف اجلاهلية »ش املطبوعة املصــرية : ( هبام5)

أعز  ويف املثرذكرها لبيد وغريه من قدماء الشعراء كانوا وقفوها عل  األعزاب فكان العزب منهم يغزو عليها فإذا استفاد ماالً وأهاًل رفعها إىل آخر 
 ..«.. من هراوة األعزاب

 ( يف معجم البلدان :  ريبة تصغري  ربة ا وهي من انحية الطائف.6)
 .«املقشعر»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 .«تر »( يف اللسان والصحاح : 8)
 .«الظنبوب»( يف النهاية واللسان : 9)



1324 

 

م هِلُزَاهِلَا. َماٌر َيُكوُن يف ُجب   : الظ نـحُبوبُ و  الل حح َنانِمســــح اَلَمَة بحِن  ِة الســــِّ ر به بـَيحُت ســــَ ِح ا وقد ُفســــِّ َحيحُث يـُرَك ُب يف َعالَِيِة الر مح
 َجنحَد  :

زٌِع  ـــــــــــــــَ ارٌِخ ف ا ِإَذا مـــــــــــــــا َأَلاَن صـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ن  كـــــــــــــــُ

  
رحَع   ــــــــــَ ــــــــــه قـ رَاُخ ل ــــــــــبِ كــــــــــان الصــــــــــــــــــــــــ  ي ــــــــــِ اب ــــــــــَ ن ــــــــــظــــــــــ   ال

  
ر بَْيُت َساَلَمة. ويُقَاُل : َعنَى بذلك ُسْرَعة اإِلَجابَة ، وَجعَل قَْرَع السَّْوِط على سَ  ُظْنبُوبَةُ  ِلذِلَك األَْمر قََرع يُقَاَل :و اق : تََهيَّأَ له. وقِيَل : بِه فُّسِ

 ً . َظنَابِيبَ  . وقَرعَ للظُّْنبُوب الُخّفِ في َزْجِر الفََرِس قَْرعا َ  أَْنَشد اْبُن األَْعَرابِّيِ : األَْمِر : َذلَّلَّ

تُ  َرعــــــــــح ــــــــــَ يــــــــــبَ  قـ ابــــــــــِ نــــــــــَ ٍج   ــــــــــَ الــــــــــِ َو  يــــــــــوم عــــــــــَ  اهلــــــــــَ

  
رَا و   َو  َقســــــــــــــــــــح رحُت اهلــــــَ ىت  َقســــــــــــــــــــَ َو  حــــــَ وحَم الــــــلــــــِّ ــــــَ (1)يـ

 

  

َو   َك اهلـــــــــَ ج  بـــــــــِ لـــــــــِ وحمـــــــــًا َأنح يـــــــــَ ـــــــــَ َت يـ فـــــــــح  فـــــــــِإن خـــــــــِ

  
َا  ربح ه صـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــُ ـــــــــح ثـ ه مـــــــــِ يـــــــــكـــــــــَ فـــــــــِ كـــــــــح و  يـــــــــَ  فـــــــــِإن  اهلـــــــــَ

  
َخ لك فَتركبَه ، وُكلُّ َذِلَك َعلى الَمثَل ، فإِنَّ  وبُظْنبُ  (2)كما تَْقَرُع  ُظْنبُوبَه يَقُوُل : َذلَّْلُت الَهَوى بقَْرِعي الَهَوى وَغْيَره من  (3)البَِعير ِليَتَنَوَّ

ِء ، ى الشيَراِحلَته بَعََصاه إَِذا أَناَخها ليَْرَكبَها ُركوَب الُمْسِرع إِل ُظْنبُوبَ  أَن يَْقَرَع الرُجل الظُّْنبوبِ  لَهُ. وقِيَل : قَْرعُ  ُظْنبُوبَ  األَْعَراِض ال

 دابَّتِة بَسْوِطه ليُْنِزقَهُ إَِذا أََراد ُرُكوبَه. ُظْنبُوبَ  وقيل : أَْن يَْضِربَ 

ح به ابُن أَبي الحديد في شرح نهج البالغة.« ُظْنبُوبَه قََرَع فاَُلٌن ألَْمِرهِ »ومن أَمثالهم :   إِذا َجدَّ فيه ، كذا في لسان العرب وَصرَّ

 .ُظْنبُوبٌ  قَاُل ِلَذَواِت األَْوظفَةوقال أَبُو َزْيِد : ال يُ 

َجْوَهِرّي ألَنَّه قال َشْيُخنَا : َعدَّه َجَماَعةٌ ُمَخفَّفاً ِمَن الَمْهُموِز فلم يَْذُكُروه ولم يُثْبِتُوه ُمْعتاَلً ، ولَذلك لم يَْذُكْره ال : الَكاَلُم والَجلَبَةُ  الظَّابُ  : [ظوب]

م : وإِنما َحَمْلناه َعلَى اْلَواِو ألَنَّا ال نعرف له لم يَِصحَّ ِعْنَده ، ألَنَّ َمعَانِيهَ َمْحُصوَرةٌ ِعْنَده فِيَما ذُِكر في الَمْهُموِز ، انتهى. ولِكْن في المحك

وقد تقدمت هذه  وِصيَاُح التَّْيِس ِعْنَد الهيَاج. َمادَّةً ، فإَِذا لم تُوَجْد لَهُ َمادَّة وكان اْنِقاَلُب األَِلف َعِن الَواِو عينا أَْكثر كان َحْملُه َعلَى الَواِو أَْولَى

 في اإِلنسان. قاَل أَْوُس ْبُن َحَجر : الظَّابُ  َعاَدها هنا للتَّْنبِيه عليه. وقال ابن منظور : وقَد يُْستَْعَملالمعاني في الَمْهُموِز ، وأَ 

وُع  ـــــــــــٌم  (4)َيصـــــــــــــــــــــــــُ ي ـــــــــــِ َو  َزن ا َأحـــــــــــح هـــــــــــَ ـــــــــــَ وقـ ـــــــــــُ ن  عـــــــــــُ

  
ُه   ابٌ لــــــــــــَ ِرميُ    ــــــــــــَ َب الــــــــــــغــــــــــــَ خــــــــــــِ  كــــــــــــمــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــَ

  

 املهملة فصل العني
. وقيل : أَْن يَْشَرَب الَماَء واَل يتنفس. وِمْنه. : ُشْرُب الَماء العَبُّ  : [عبب]  من َغْير َمّصٍ

 .(5): أَن يَْشَرَب الَماَء َدْغَرقَةً باَل َغنٍَث  العَبّ  أَي الَجْرع. وقيل ، أَو الَجْرُع أَو تَتَابُعُهُ  وهو َداٌء يَْعِرُض للَكبِد. «العَبِّ  الُكبَاُد ِمنَ »الَحِديُث 

ةً َواِحَدةً والغَنَُث  الدَّْغَرقَةُ : أَنْ  يَُصبَّ الَماَء َمرَّ
 إَِذا َكَرَع ، قَاَل : عبَّا في الَماِء أَو اإِلنَاءِ  َعبَّ  يُقَال : والَكْرُع. أَْن يَْقَطَع الَجْرَع. (6)

ا  ــــــــــــــهــــــــــــــَ ي رَُع فــــــــــــــِ كــــــــــــــح ــــــــــــــَ ب  ي ــــــــــــــعــــــــــــــُ ي ا فــــــــــــــَ بــــــــــــــ   عــــــــــــــَ

  
بـــــــــــــًا   بـــــــــــــ  ا (7) ـــــــــــــَُ بـــــــــــــ  كـــــــــــــَ نـــــــــــــح هـــــــــــــا مـــــــــــــُ ائـــــــــــــِ  يف مـــــــــــــَ

  
ا وال»، وال يُقَاُل : َشِرب. وفي الحديث :  َعبَّ  الطَّائِِر :ويقال في  فِيِه  يَعُبُّ »وفي َحِديِث الَحْوِض : «. تَعُبُّوهُ َعبًّا ُمصُّوا الَماَء َمصًّ

الغَْيِن الُمْعَجَمة والتَّاِء الُمثَنَّاةِ فَْوقَها. َكَذا في يَْنقَِطُع اْنِصبَابُهما. َهَكَذا َجاَء فِي ِرَوايَة. والَمْعُروُف ب (9)فال » (8) [فيه]أَي يَُصبَّاِن  «ِميَزابَانِ 

. قال الشَّافِِعيُّ  تَعُبُّ  ، َكَما َعبًّا ِلَساِن اْلعََرِب َوَسيَأْتِي. واْلَحَماُم يَْشَرب الَماءَ  وَهَدَر ؛ َوَذِلَك  َعبَّ  : الَحَماُم ِمَن الطَّْيِر : ما عنههللارضيالدََّوابُّ

ْيُر َشْيئاً َشْيئاً. َوَهَذا أََشاَر إِلَْيِه َشْيُخنا في  َعبًّا الَماءَ  يَعُبُّ  َمامأَنَّ الحَ   وَهَذا َمَحلُّ ذْكِرِه.« ش ر ب»وال يَْشَرُب َكَما يَْشَرُب الطَّ

ْدُن. العُبُّ و ّمِ : الرُّ يَّةٌ اَل تَْعِرفَُها العََرب. قُْلُت :  بالضَّ اَغانِيُّ قال َشْيُخنَا : هي لُغَةٌ َعاّمِ  .(10)َكْيَف يَُكوُن ذِلَك َوقَْد نَقَلَهُ الصَّ

__________________ 
 ( يوم عاجل ويوم اللو  من أايم العرب ا و ا موضعان انظر فيهما معجم البلدان.1)
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 .«يقرع»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 تصحيف.«  نّ »( يف املطبوعة الكويتية 3)
 .«يصوي»اللغة ا وابألصر ( عن اللسان ومقايي  4)
 .«عبب»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 .«والعبب»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 .«جمبئاً »( عن اللسان ا وابألصر 7)
 ( زايدة عن النهاية.8)
 .«وال»( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية : 9)
 الكّم.والردن هو أصر  .«رمبا قالوا إن الُعب  الكمّ »( ويف املقايي  : 10)
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اُر : كغَُراٍب : الُخوَصةُ. العُبَابُ و  قال الَمرَّ

اٍت  فـــــــــــــَ فـــــــــــــِّ َتصـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ حـــــــــــــِ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــِ َض ل ـــــــــــــِ  َرَواف

  
ه   فــــــــــــــِ يــــــــــــــِّ ابُ ِإَذا أَمحســــــــــــــــــــــــــــَ  ِلصــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــَ (1)عــــــــــــــُ

 

  
ُل الشَّيْ  العُبَابُ و َمْوُجه. ُعبَابُه اْرتِفَاُعه َوكثَْرتُه أَو السَّْيِل : ُعبَابُ  قِيَل :و ُمْعَظُم السَّْيِل ، : العُبَابُ  في التَّْهِذيِب :و إِنَّا »َوفِي الَحِديث :  ءِ أَوَّ

لُه وُمْعَظُمه  ُعبَابُ  (2) «َسلَِفها ولُبَاُب َشَرفَِها ُعبَابُ  َحيٌّ مْن َمْذِحج ، أَي َجاُءوا بأَْجَمِعِهم ، وأََراَد  بعُبابِِهم َجاُءوا ويقال : .(3)الَماِء : أَوَّ

ِهم وَمْجِدِهم. َوفِي َحِديِث َعِلّيٍ يَِصُف أَبَا بَْكر بَسلَِفهم َمْن  وفُْزَت  بعُبَابَِها ِطْرتَ » عنهماهللارضيَسلََف ِمْن آبَائِِهم ، أَْو َما َسلَف ِمْن َعّزِ

ِة اإِلْساَلِم وأَْدَرْكَت أََوائِلَه وَشِرْبَت َصْفَوه َوَحَوْيَت فَضَ  «بَحبَابَِها ائِلَه. قَال اْبُن األَثِيِر : َهَكَذا أَْخَرَج الَحِديَث الَهَرِويُّ أَي َسبَقَت إِلَى ُجمَّ

 وقيل فِيه َغْيُر َذِلَك ، انُظره في ِلَساِن اْلعََرِب.« ح ب ب»والَخطَّابِيُّ وَغْيُرُهَما من أَْصَحاِب الغَِريِب ، وقد تَقَدََّمِت اإِلَشاَرةُ إِلَْيِه في 

اَغانِيّ   نَُوْيرةفَرٌس ِلَماِلِك ْبنِ  : ُعبَابٌ و  واْقتَِصاُره َعلَْيه.« ع ن ب»كما يَأْتِي لَهُ في  أَو َصَوابه ُعنَاٌب بالنُّونِ  اليَربُوِعّي نَقَلَه الصَّ

 وأَْنَشد : كُجْنَدٍب : َكثَْرةُ الَماءِ  العُْنبَبُ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ و

ِب  َقضــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــُ ُ  مل تـ تح والشــــــــــــــــــــــــمــــــــــح حــــــــــَ بــــــــــ   َفصــــــــــــــــــــــــَ

  
وَج   جـــــــــُ ـــــــــَ ان ث ـــــــــَ ي ـــــــــَغضـــــــــــــــــــــــح ـــــــــًا ب ن ـــــــــح ي بِ عـــــــــَ ـــــــــَ ب ـــــــــح نـ ـــــــــعـــــــــُ  ال

  
 . والنُّوُن لَْيَست أَْصِليَّة َوِهَي َكنُوِن العُْنَصِل.العَبِّ  الفُْنعَل من العُْنبَبَ  ويُروى نَُجوج. قال أَبو منصور : َجعَلَ 

ي بَِذِلَك ألَنَّه َوادٍ  ِكاَلُهَما (4) ُعْنبَبٌ و العَْنبَبُ و اَغانِيُّ ؛ ُسّمِ الَماَء ، وهو ثاَُلثِيٌّ ِعْنَد ِسيَبوْيه ، وَسيَأْتِي ِذْكُره. قال نَُصْيٌب  يَعُبُّ  نَقََل اللُّغَتَْين الصَّ

: 

اَلُء  ُض اخلــــــــــــَ ــــــــــــح ــــــــــــر ب ا ال هــــــــــــَ ــــــــــــ  بِ َأاَل أَيـ ــــــــــــَ ب ــــــــــــح نـ عــــــــــــُ ــــــــــــِ  ب

  
َزبِ   عـــــــــح راٍح ومـــــــــُ ن مـــــــــُ َواِدي مـــــــــِ َك الـــــــــغـــــــــَ تـــــــــح قـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

  
وا : قَْومٌ  َكَكتَّان العَبَّابِ  نُونَبَاٌت. َوبَ و  الفَُراِت. نَْهرِ  َخْيلُُهم في أَي َشِربتْ  َعبَّتْ  ألَنَُّهم َخالَُطوا فَاِرَس َحتَّى بَِذِلكَ  ِمَن اْلعََرِب ؛ ُسمُّ

 ، أَِو الشَِّديُد الَكثِيرُ  البَِعيُد القَْدر اْلَجَواد ْهُل في َعْدِوه ، أَوِ الطَِّويُل ، أَو اْلَجَواُد السَّ  في َجْريِه وقِيَل : ُهوَ  الفََرُس السَِّريُع كيَْعفُوٍر : اليَْعبُوبُ و

مْن ُهو وَ  فََرٌس اسُمه السَّْكبُ  وسلمعليههللاصلىقَْد َكاَن لَهُ وَ  اْلَماِء ، وُهَو ِشدَّةُ َجْريِه ، ُعبَابِ  َوَهَذا األَِخيُر أََصحُّ ؛ ألَنَّه َمأُْخوذٌ ِمنْ  في الَجْري

بَه غيُر َواِحٍد  ْوِض األُنُِف للسَُّهْيِلّي ، وهذا الذي اْقتََصَر عليه الَجْوَهِرّي َوَصوَّ  ، وَحينَئٍذ يَُكوُن َمَجازاً.َسَكْبُت الَماَء ، َكَذا في الرَّ

 .(5) [ابن الحطيم]. وقَال قَْيٌس الشَِّديُد الَجْريَِة. وبِه ُشبِّه الفََرُس الطَِّويلُ  الَجْدَوُل الَكثِيُر الَماءِ  : اليَْعبُوبُ و

 (5) يـَعحُبوبِ َغِدٌ  ِبَساَحِة َحائٍِر 
ً  : الطَِّويُل ، َجعَلَ  اليَْعبُوبُ و الَحائِر : الَمَكاُن الُمْطَمئنُّ الَوَسِط الُمْرتَِفُع الُحُروِف يَُكوُن فِيِه الماُء ، وَجْمعُه ُحوَراٌن.  من نَْعِت َحائِر. يَْعبُوبا

 السََّحاُب. : اليَْعبُوبُ و

بِيع ْبن ِزيَاد : يَْعبُوبٌ و بَابِّي ، ِصفَةٌ َغاِلبَةٌ. واألَْجلَحِ ْبِن قَاِسط َصاِحب الِحيَرة والنُّْعَماِن ْبِن الُمْنِذر العَْبِسيّ  أَْفَراٌس للرَّ  الّضِ

ََّخذُ  وَشَرابٌ  أَو َضْرٌب منه. َطعَامٌ  َكَسِفينٍَة : العَبِيبَةُ و ْمغِ  ِهيَ  من العُْرفُِط ُحلٌو ، أَوْ  يُت ، وهو ُحْلٌو يُضَرُب بِمْجَدحٍ َحتى يَنَضَج ثُمَّ  ِعْرُق الصَّ

 يُشَرب. وقِيَل : هي الَّتي تَْقُطر من َمغَافِيِر العُْرفُِط قَالَهُ الَجْوَهِرّي.

يت : ّكِ ٌء في األَْرض أُِخَذ ثُمَّ ُجِعَل الثَُماُم ُحلٌو كالناِطِف ، فإَِذا َساَل ِمْنه َشيْ  (6)ٌء يَْنَضُحه اللَّثَى : ُغَسالَتُهُ. والَّلثَى هو َشي َعبِيبَةُ  وَعِن اْبِن الّسِ

في البَاِديِة ِجنساً من الثَُّماِم يَْلثَى َصْمغاً ُحْلواً يُْجنَى ِمْن  في إِنَاٍء ، وُربََّما ُصبَّ َعلَْيِه َماٌء فُشِرَب ُحْلواً ، وُربََّما أُْعِقَد. قاَل أَبُو َمنُصور : َرأَْيتُ 

 أَْغَصانِه

__________________ 
 .«ملصيفه ُعبابُ »( عن اللسان ا وابألصر 1)
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 .«عباب شرفها ولباب سلفها»( العبارة يف األصر 2)
 ( يف النهاية : عباب املاء : أوله ا وَحَبابه : معظمه.3)
 رت امكم األوىل أب  بفتح العا ا والثانية بدون أ  بضم العا. واملوحدة مفتوحة فيهما.( هذا ضب4)
 خطب وهو قي  بن اخلطيم ا وصدر البيت يف ديوانه :« ق »( ابألصر 5)

 «ختطو عل  برديتا غذا ا»
 وما أثبتناه غد  عن الديوان واملقايي .« عذ »وردت يف األصر 

 .«ينضجه»( عن اللسان ا وابألصر 6)
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ِر الث َمام فيـُؤحَخُذ ِبرُتَابِه وُ ح  اُء ويـُؤحَكُر يُقا  َلُه : لََث  الث َماِم فِإنح أََت  َعَليحه الز َمان تـََناثَر يف َأصـــــح
َ
ب  َعَليحِه امل َعُر يف ثـَوحٍب وُيصـــــَ

َخُر  اَ  م (1)وُيشـــــــــح تـَُها . وقدالَعِبيَبةُ  نه فـَُهوَ ا به مث يـُغحل  ابلن اِر َحىت  َلثر مُث  يـُؤحَكُر. َوَما ســـــــــَ رِبـحتـَُها. هذا َنص  تـََعبـ بـح َأي شـــــــــَ
 ِلَساِن الحَعَرِب.

ْمثُ  : العَبِيبَةُ و  إَِذا َكاَن في َوَطاٍء ِمَن األَْرِض. ، بالَكْسر والُمثَلَّثَِة : َمْرًعى لإِلبِل َكَما يَأْتِي لَهُ  الّرِ

مِّ  العُبِّيَّةُ و ِمَن األَئَِمِة : فَلَْو قَاَل  لُغَتَاِن َذَكَرهما َغْيُر َواِحد ِمَن اللُّغَِويِّين ويُوِهُم إِْطاَلُق الُمَؤلِّف لُغَِة الفَتْح َواَل قَائَِل بَِها أََحدٌ فَُهَما  وباْلَكْسرِ  بالضَّ

ّمِ ويُْكَسر لََسِلَم من َذلَك.  بالضَّ

لٍ وفي كالِم َشْيِخنا إَِشاَرةٌ إِلى َذِلك  أَي ِكْبر  ِعبِّيَةٌ و ُعبِّيَّةٌ  . وَرُجٌل فيهِعبِّيَّةُ و قَُرْيٍش  ُعبِّيَّةُ  َحَكى اللِّْحيَانِيُّ : َهِذه الِكْبُر والفَخُر والنَّْخَوةُ  بِتَأَمُّ

 الَجاِهلية : نَْخَوتُها. ُعبِّيَّةُ . و(2)وتََجبر 

يلَة فإِْن َكانَت فُعُّولَة فَِهي من «ليَّةالَجاهِ  ُعبِّيَّةَ  إِنَّ هللاَ َوَضَع َعنُكم»وفي الحديث  ، ألَنَّ الُمتََكبِّر ذُو  التَّْعبِيَةِ  يَْعنِي الِكْبر ، َوِهي فعُّولَة أَو فُعِّ

يلَة فَِهي ِمنْ  تَْعبِيَةٍ و تََكلُّفٍ  لُه وارْ  ُعبَابِ  ِخاَلُف الُمْستَْرِسِل َعلَى َسِجيَّتِه. وإِْن َكانَْت فُعِّ ، َكَذا في التَّْهِذيِب وِلَساِن  (3)تِفَاُعه الَماِء وهو أَوَّ

ا َذَكَرا.  اْلعََرِب. وفي الفَائِِق أَْبَسُط ِممَّ

اُج : َعْبعَبٌ  الشَّبَاب. َوَشبَابٌ  نَْعَمةُ الشَّبَاِب ، والشَّابُّ الُمْمتَِلئُ  كَجْعفٍَر : العَْبعَبُ و  : تَامٌّ. قال العَجَّ

 (4) بـحَعبِ العَ بـَعحَد اجَلَماِ  والش َباِب 
اَغانِيُّ  ثَْوٌب َواِسعٌ  : العَْبعَبُ و ِمَن األَْكِسيَِة :  العَْبعَبُ  وقَاَل اللَّْيُث : ِمن َوبَِر اإِلبِلِ  يُْعَملُ  نَاِعمٌ  َغِليٌظ َكثِيٌر الغَْزلِ  ِكَساءٌ  : العَْبعَبُ و ، نقله الصَّ

قِيُق. قَاَل الشَّاِعُر :  النَّاِعُم الرَّ

ِب  لــــــــــــُ َذعــــــــــــح رحِي والــــــــــــتــــــــــــ  َد الــــــــــــعــــــــــــُ عــــــــــــح ِت بـــــــــــــَ لــــــــــــح دِّ  بــــــــــــُ

  
ِك و   بحســـــــــــــــــــــــِ بَ لـــــــــُ عـــــــــَ بــــــــــح َد  الـــــــــعـــــــــَ عـــــــــح بِ بــــــــــَ عـــــــــَ بــــــــــح  الـــــــــعـــــــــَ

  

َحيب   َلَارَِ  اخلَزِّ فُجّرِي َواسح

 وقيل : َكَساٌء ُمَخطٌَّط. وأَْنَشَد اْبن األَْعَرابِّي :

ُنوِن َجر   َجح
َعَباخَتَل َج امل  الَعبـح

 وقِيَل : ُهو ِكَساٌء ِمْن ُصوٍف.

نَم العَْبعَب ُربََّما ُسّميَ و َرُجل اْسمٌ  َعْبعَبٌ و لقَُضاَعةَ وَمْن َدانَاُهم ، وقد يُقَال بَالغَْيِن الُمْعَجَمة كَما َسيَأْتِي. َصنمٌ  : العَْبعَبُ و  َمْوِضع الصَّ

بَاءِ  العَْبعَبُ و ُجُل الطَِّويُل ، : العَْبعَبُ و : التَّْيُس ِمَن الّظِ  بالفَتْح. كاْلعَْبعَابِ  الرَّ

. : الفَِقيُر. والغَِليُظ األَْنفِ  األََعبُّ و اَغانِيُّ  أَْيضاً ، نَقَلَُهَما الصَّ

ُجلُ  العَْبعَابُ  في النََّواِدِر :و بفَتْح الَخاِء :  التَّامُّ الَحَسِن الَخْلقِ  : الشَّابُّ  العَْبعَابُ و الَجِليُل اْلَكالِم ، الَواِسُع الَحْلق والَجْوفِ  ، كالقَْبقَاِب : الرَّ

 وأَْنَشَد َشِمٌر :

ِويرِ  َعبـحَعبِ بعد َشَباٍب   الت صح
 أَي َضْخم الصُّوَرِة.

الشَّْمِس : َضْوُء  َعبُّ  أَي الشَّْمس ، وقَاَل األَْزَهِريُّ : َضْوُؤَها وُهو الَمْعُروُف الَمْشُهورُ  ويَُخفَّفُ  بالتَّْشِديِد َعلى قَْوِل بَْعض الشَّْمِس  عبُّ وَ 

ْبحِ َوَعلَى التَّْخِفيِف قَاَل الشَّاِعر :  الصُّ

ُخوُف ِذَماُ َها َعبِ رَأحُس و 
َ
ِ  امل  الش مح
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 وقَال األَْزَهِرّي في َعْبقَر ِعْنَد إِْنَشاِده :

ا َبن  فــــــــــــــــــــَ ا كــــــــــــــــــــَ ب  هــــــــــــــــــــَ رٍّ اَبرِِد  عــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــُ

  
 . ٌ مـــــــــــــــح بحشـــــــــــــــــــــــــــــَ َي عـــــــــــــــَ ِه لـــــــــــــــُِّ  قـــــــــــــــا  : وبـــــــــــــــِ

  
 الشَّْمِس ، وفي قَُرْيٍش بَنُو َعْبِد الشْمِس. َعبِّ  َشْمس أََراُدوا َعْبَد َشْمٍس. قال ابن ُشَمْيل : وفي َسْعٍد بَنُو َعبُّ  وفِي ِلَساِن اْلعََرِب : َوقَْولُُهم :

 كُصَرد : َواٍد. ُعبَبٍ  ذُوو

َكةً ، : َحبُّ الَكاَكْنج العُبَبُ و ثم إِن الَكاَكْنج ،  ، وإِنََّما لم يَْضبْطه اْعتَِماداً َعلَى َضْبِط َما قَْبلَه. وأَْخَطأَ َمْن َرأَى َظاِهَر اإِلْطاَلق فََضبََطه ُمَحّرِ

ة :  َعلى َما قَالَه َغيُر َواِحٍد ِمن األَئِمَّ

__________________ 
 .«ويسحر»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( اللسان : وفخر.2)
( قا  اهلروي : قا  بع  أصـــحابنا هو من الَعب. وقا  األزهري : بر هو مبخوذ من الَعِب وهو النور والضـــباء ا ويقا  : هذا َعُب الشـــم  3)

ُو الشم   .«وأصله َعبـح
 التكملة : ولي  للعجاج عل  هذا الروي إال أرجوزة واحدة هي :قا  يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 هر تعرف الدار ألم جندب
 ولي  هذا املشطور فيها ا وإلا الرواية :

 «.. من اجلما  والشباب العبعبا»
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َجٌر ا اَر ِلذَ  (1)َحب ه  الَعَببُ و  شـــَ ٌغ ا فـََتَبم ر. َأشـــَ مح َؤلِّف أَن ه صـــَ
ُ
يحُخَنا اا وأَيحيت يف َكاَلِم امل قَاَلُه ابحُن  َأو ِعَنُب الثـ عحَلبِ  ِلَك شـــَ

ِحيٌح  الُعَببُ  اأَلعحرَايّب : قا  ابُن َحِبيب : ُهوَ  ور عَنُب الثـ عحَلِب صـــــــَ وَمنح قَاَ  : ِعَنُب الثـ عحَلب فـََقدح َأَخطََب. قاَ  أَبُو َمنحصـــــــُ
َزَة َيُد    َتاً أَليب َوجح ُت بـَيـح  َعَل  َما قَاَله ابحُن اأَلعحرَايبّ :ولَيحَ  خِبَطَِإ. ووَجدح

ِ  ِإىَل  َريــــــــــــح َ الشــــــــــــــــــــــــــ  اح ا بــــــــــــَ َت مــــــــــــَ عــــــــــــح َربـــــــــــــ   ِإَذا تـــــــــــــَ

  
رحح و   اَلج أُواَلت الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــفـــــــــِ ِض ال بِ َروح ـــــــــَ ب ـــــــــعـــــــــُ (2)ال

 

  
اءُ  َشَجَرةٌ يُقَاُل لََها أَو تُْشبِهُ الَحْرَمل إِالَّ  َشَجَرةٌ ِمَن األَْغاَلثِ  َضْرٌب من النَّبَات ، وَزَعَم أَبُو َحنِيفة أَنه أَو ، قَالَهُ اْبُن األَْعَرابِّي ، (3)َمْمُدوداً  الرَّ

 ت.ومن ِسنَفَتَِها إَِذا يَبِسَ  أَنََّها أَطوُل في السَّماِء تَْخُرج ِخيَطاناً ولها ِسنَفَةٌ ِمثُْل ِسنَفَِة الَحْرَمِل وقد تَْقَضُم الِمْعَزى ِمْن َوَرقَِها

تَْين : الِميَاهُ الُمتَْدفِقَةُ  العُبُبُ و  وفي نُْسَخة الُمنََدفِّقَةُ ، قَاله ابُن األَْعَراِبّي. بَِضمَّ

 َوَعبَّ إَِذا َحُسَن َوْجُهه بَْعَد تَغَيُّر. اْنَهَزم. إَِذا َعْبعَبَ و

 إَِذا أَمْرتَه أَْن يَْستَتِر. ُعْب ُعبْ  َعن اْبِن األَْعَرابِّي :وَ 

ْمتُه أَي الشَّي تَعَْبعَْبتُه في النََّواِدر يُقَال :و م : َماٌء ِلقَْيس ْبن  ُعبَاِعبُ و أَتَْيُت َعلَْيِه ُكلِّه. أَي (4)َء وتََوعَّْبتُه واْستَْوَعْبتُه وتَقَْمقَْمتُه وتََضمَّ بالضَّ

 ٌع ، قَاَل األَْعَشى :وفي ِلَسان اْلعََرِب : َمْوِض  ثَْعلَبَة

وحَم  َداِء يـــــــــــَ ِن اأَلعــــــــــح َددحَت عــــــــــَ بٍ صــــــــــــــــــــــــَ اعــــــــــِ بــــــــــَ  عــــــــــُ

  
ُر   احـــــــِ ســـــــــــــــــــــَ

َ
ا امل هـــــــَ تـــــــح َرعــــــَ ي أَفـــــــح َذاكــــــِ

َ
ُدوَد املـــــــ (5)صـــــــــــــــــــــُ

 

  
ُ  ، َعْن ُكَراع : ، َكُربَّى العُبَّىو  اَل يََكاُد يَُموُت لََها َولٌَد. الَّتِي الَمْرأَة

تَْت عْنَد َغرْ  إَِذا الدَّْلوُ  َعبَّتِ وَ   ِف الَماِء.َصوَّ

ُعه يُتَعَبَّبُ  هو ، َعِن اللِّْحيَانِّي ، ويُقَاُل : أَلَحَّ في ُشْربِه إَِذا النَّبِيذَ  تَعَبَّبَ و بَاُء الَماَء  َحَكى اْبُن األَْعَرابِيّ و النَّبِيذَ أَي يَتََجرَّ قَْولُُهم : إَِذا أََصابَِت الّظِ

ِمْن قَْوِلك أَّب ِلأْلَْمِر  ِلُشْربِهِ  الَ و تَتََهيَّأُ ِلَطلَبِه تَأْتَّب أَْي لَمْ  وإِْن لَْم تَِجْده لَمْ  تَعُبَّ  أَي إِْن َوَجَدتْه لَمْ  كَحَذام فِيهَما وإِْن لَْم تُِصْبه فاََل أَبَاب َعبابِ  فاََل 

في الَماِء. وقال َشْيُخنَا : َكثُر اْستِْعَمالُه في َكاَلِم اْلعََرب ُمْختََصراً فَأَْوَرَده أَْهُل األَْمثَاِل  تَعُبّ  أَي الَ  َعباب وائْتَبَّ لَه : تََهيَّأَ. َوقَْولُُهم : الَ 

 وال أَبَاِب. َعبَابِ  كالَمْيَذانِّي وَغْيِرِه الَ 

 : الصُّوفَةُ الَحْمَراُء. العَْبعَبَةُ و

ّمِ واألَِلِف ا َواِلَدةُ ُدْرنَى : َعْبعَبَةُ و  الشَّاِعَرةُ. لَمْقُصوَرةِ فِي آِخِرَهابالضَّ

هُ : قَاِل أَبُو ُعبَْيد :وَ  ائُِب مَن األَْلبَان. قَاَل أَبُو َمْنُصور : َهذا تَْصِحيف ُمْنَكر والَِّذي أَْقَرأَنِي  العَبِيبَةُ  َوجْدُت في َهاِمِش ِلَساِن العََرب َما نَصُّ : الرَّ

قَا د :اإِليَاِدّي َعْن َشِمر ألَبِي ُعبَيْ  ائُِب ِمَن اللَّبَن. قَال : وَسِمْعُت العََرَب تَقُوُل ِللَّبن البَيُّوِت في الّسِ ِء إَِذا َراب ِمَن الغَبِيبَة ، بالغَْين ُمْعَجَمةً : الرَّ

 بالعَْيِن بَِهَذا الَمْعنَى تَْصِحيف فَاِضٌح. العَبِيبَةُ و الغَِد َغبِيبَة.

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيِه   َعبّاب َشِهَد القَاِدسيَّة وَمْعُروُف ْبنُ  َعبّاب ْبُن َربيعَةَ ، َكَشدَّاٍد ، في بَنِي َضبَّة ، وقِيَل : في بَنِي ِعْجل وقَْيُس ْبنُ  َعبَّابُ  :* وِممَّ

بِّّي ، كَما قَيَّده الَحافِظ. َعبَّابو الِعْجِلّي.  ْبُن ُجبَْيل ْبِن بَجالة بن ذُْهل الضَّ

اقُ  العَْبَربُ  َكَجْعفٍَر أَْهَملَه الَجْوَهِرّي َوقَاَل اْبُن األَْعَرابِّي : العَْبَربُ  : [عبرب] اقِيَّةٌ. َعْبَربِيَّةٌ  وقِْدرٌ  قال : والعََرْبِرُب : السُّمَّ  وعَرْبَربِيَّةٌ أَي ُسمَّ

اج قَاَل لَطبَّاِخه :   الفَْيَجُن : السََّذاُب ، َوهَكَذا ِفي ِلَساِن اْلعََرِب. «وأَْكثِر فَْيَجنََها َعْبَربِيَّة اتَِّخْذ لَنَا»وفي النَِّهايَِة في َحِديِث الَحجَّ

َكةً  العَتَبَةُ  : [عتب]  ، العُْليَا ِمْنُهَما العَتَبَةُ  أَو الَّتِي تُوَطأُ ، أُْسُكفَّة البَابِ  َكَذا في نُْسَختِنَا وَسقََط ِمْن نُْسَخِة َشْيِخنَا : ُمَحرَّ

__________________ 
( الكاكنج هو عنب الثعلب البستاين من الذكر واألنث . وحب الكاكنج كبنه املثانة لا إىل أسود ومحوضة ما وحب عنب الثعلب رخو مستد 1)

 (.عن تذكرة داود)حيمر. 
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اه عن اللســان ا والشــري  والفالج واداين. وأشــار هبامش اللســان وما أثبتن« الفالج»بد  « القالح»و « الشــري »بد  « الشــريف»( ابألصــر 2)
 إىل ما وقض به الشارح من تصحيف.

 .«الغلير شفاء انظر وسلمعليههللاصلىالراء شجر نبت عل  ابب غار ثور ملا شّرفه النيب »( هبامش املطبوعة املصرية 3)
 .«تصممته»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 وأفرع اللجام الفرس أدماه. واملساحر : اللجم. .«األعباء»عن اللسان ا وابألصر « األعداء»( 5)
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َل  ا والَعاِرَضَتان الُعَضاَدَلِن ا وَقد تقدمت اإلِ  ُكف ُة الس فح ح »َشاَرُة ِإلَيحه يف واخَلَشَبُة ال جِي فـَوحَ  اأَلعحَل  : ا َاِجُب ا واأُلسح
ضُ « ج ب الد رَِج. َمرَاِقيَها ِإَذا َكاَنت ِمنح  َعَتبُ وَ  : اخت ََذَها. َعت ب َعتَـَبةً وَ  أَيحضـــــــــــــــاً الد رَُج ا الَعَتبُ و  .َعتَـَباتٌ و  َعَتبٌ  واجَلمح

ٍب ا وُكر  ِمرحقَاِة منحها َجاهِ َعتَـَبةٌ  َخشــــــــــَ
ُ
َعب بن ُمر َة َوُهَو حُيَدُِّث ِبَدَرَجاِت امل : ما  (1)ِدين . ويف َحِديِث ابن الن ح ام قَاَ  ِلكح

َرَجةُ  َا لَيحَستح  ؟الد   أُمِّك. (2) َكَعتَـَبةِ   : فـََقا  : أََما َأهن 
َك ، فَقَدْ   .«أَنَّ َما بَْيَن الدََّرَجتَْين َكَما بَْيَن السََّماِء واألَْرِض »ُرِوي  أَْي أَنََّها لَْيَست بِالدََّرَجة الَّتِي تَْعِرفَُها فِي بَْيِت أُّمِ

 فِي َهَذا الَمْوِضعِ إَِذا أَرْدَت أَْن تَْرقَى بِِه إِلَى َمْوِضعٍ تَْصعَُد فيه. َعتَبَةً  ِلي تِّبعَ  وتَقُوُل :

دَّةُ واألَْمُر الَكِريهُ ، : العَتَبَةُ و  .. ، أَي ِشدَّة َعتَبَةوَ  من الشَّرِّ  َعتَبٍ  أَي ِفيِهَما. وُحِمَل َعلَى محركة كالعَتَب الّشِ

 أَي َشَدائِده. «الَمْوِت تَأُْخذُها َعتَبَاتِ  إِنَّ »، أَي ِشدَّةٌ. وفي َحديِث َعائَِشة  َعتَبٌ  فِي َهَذا األَْمِر َرتٌَب والويُقَاُل : َما 

. قَال الشَّاِعر : َعتَبٍ  َكِريَهٍة وعلى َعتَبَةِ  وُحِمل فاَُلٌن على  َكِريٍه مَن الباََلِء والشَّّرِ

 (3)ويُوَبُ   الَكرِيه الَعَتبِ يـُعحَل  َعَل  
ةِ ، والشَّاةِ ، بالعَتَبَة الَمْرأَة العََرُب تَْكنِي َعنِ و ْيَحانَِة ، والقَْوَصرَّ والنَّْعَجِة.  ، والنَّْعِل ، والقَاُروَرةِ ، والبَْيِت والدُّْميَِة ، والغُّلِ ، والقَْيِد ، والرَّ

 .«بَابِك َعتَبَة يِّرغَ »وِمْنه َحِديُث إِبَراِهيَم الخليل َعلَْيِه السَّاَلم : 

َكةً أَْطلقَه الْستِْغنَائِه َعْن َضْبِطِه بَِما قَْبلَه َكَما ُهَو َعادتُه : العَتَبْ و :  العَتَبُ و َما بَْيَن السَّبَّابَِة والُوْسَطى أَْو َما بَْيَن الُوْسَطى والبِْنصِر. أَي ُمَحرَّ

 نِبُه األَْقَصى الَِّذي يَِلي الَجبََل.الَواِدي : َجا َعتَبَةُ و ما بَْيَن الَجبَلَْيِن :

ر العَتَبُ و الفََساِد. : ما َدَخَل في األَْمِر ِمن العَتَبو  في العَْظم : النَّْقُص َوُهَو إَِذا لم يُْحَسْن َجْبُره َوبَِقَي فِيِه َوَرٌم اَلِزم أَو َعَرٌج. وبِِه فُّسِ

 َعتَبُه فإِنَّهُ يُقَدَّر َعتَبٌ  فَلَْيَس فِيِه إِالَّ إِْعَطاء الُمَداِوي ، فإِْن ُجبَِر وبِهِ  ُمْعتَبٍ  مَّ ُجبِر َغْيَر َمْنقُوٍص َوالَ ُكلُّ َعْظٍم ُكِسَر ثُ »َحِديُث اْبِن الُمَسيِّب 

 قَاَل : «بِقيَمِة أَْهِل البََصرِ 

ا  نـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــِ اعـــــــــــــــــَ ِن طـــــــــــــــــَ ا يف ُحســـــــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

  
ا وَ   ــــــــــــــــــــــــَ ن عــــــــــــــــــــــــِ بُ اَل يف لــــــــــــــــــــــــَح ــــــــــــــــــــــــَ ت  عــــــــــــــــــــــــَ

  
ِريبَة ونَْبَوتُه قَاَل : َعتَبُ وَ   السَّْيِف : اْلتَِواُؤه ِعْنَد الضَّ

راً  ـــــــــــــَ ارمـــــــــــــًا ذَك رحِب صـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــحـــــــــــــَ ـــــــــــــل َددحُت ل  َأعـــــــــــــح

  
ريحَ ِذي   ِض غــــــــــــــــَ ر َب الــــــــــــــــَوقــــــــــــــــح تــــــــــــــــبِ جمــــــــــــــــَُ  عــــــــــــــــَ

  
  َخاِلَصةً ال يَُشوبُها فََساد.، إَِذا كانَتْ  َعتَبٌ  ، أَي اْلتَِواٌء وال نَْبَوةٌ. َوَما فِي َمَودَّتِه َعتَبٌ  ويُقَاُل : َما فِي َطاَعِة فاَُلنٍ 

 : [بُن َعبََدة]: العَْيُب : قَاَل َعْلقََمةُ  العَتَبُ و

 (4) َعَتبٌ اَل يف َشطَاَها وال أَرحَساِغَها 
يت.َعلَْيه فِي َشيْ  يُتَعَبَّبُ  أَي َعْيٌب وهو ِمْن قَْوِلَك ال ّكِ  ء ، قَالَهُ ابُن الّسِ

 العُوِد : َما َعلَْيه أَْطَراُف األَْوتَاِر ِمْن ُمقَدَِّمِه ، َعِن اْبِن األَْعَرابِّي وأَْنَشَد قَْوَل األَْعَشى : َعتَبُ و

لــــــــــــــَ  ِذي و  ف  عــــــــــــــَ ىَن الــــــــــــــكــــــــــــــَ بٍ ثــــــــــــــَ تــــــــــــــَ   عــــــــــــــَ
  

ُر   ذي زِيــــــــــــٍر أَبــــــــــــحّ  (5)َيصــــــــــــــــــــــــــِ وحَت بــــــــــــِ  الصــــــــــــــــــــــــــ 

  
 الِعيَداُن الَمْعُروَضةُ َعلَى َوْجِه العُوِد ، ِمْنَها تَُمدُّ األَْوتَاُر إِلَى َطَرِف العُوِد. : العَتَبُ  : الدَّْستَانَاُت ، قَالَه أَبُو َسِعيد. وقيل : العَتَبُ 

 ، وقد تَقَدَّم. كالعَتَبَاتِ  البَاِب ، َعتَبَةِ  أَي العَتَبَة َجْمعُ  العَتَبُ و الِجبَاِل والُحُزوِن : َمَراقِيها َعتَبُ وَ  ِمَن األَْرِض  (6) الغَليظُ  : العَتَبو
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َكة ، َهَكَذا ف كالعَتَبَانِ  بَِكْسِر الِجيِم ، وهو الغََضب الَِّذي يَْحُصل ِمْن َصِديق الَمْوِجَدةُ  أَي بفَتْح فَُسُكوٍن : العَتْبُ و ي نُْسَختِنَا ، وَضبََطه ، ُمَحرَّ

َهاِت بالَكْسِر. ّمِ ، َوُهَو في بَْعِض األَمَّ بَكْسِر التَّاِء الُمثَنَّاةِ ال الِميم َكَما َوِهم فِيِه  الَمْعتِبةُ و بِِزيَاَدةِ الَهاء ، الَمْعتَبَةُ و كَمْقعٍَد ، الَمْعتَبُ و َشْيُخنَا بالضَّ

 .«َما لَه تَِربَْت يَِمينُه : الَمْعتِبَة َكاَن يَقُوُل ألََحِدنَا ِعْندَ » : ُرِوي في الَحِديثِ  بَْعُضُهم ، وبِِهَما

 َعلَْيِه إَِذا َوَجَد َعلَْيِه ، قَالَ  َعتَبَ  يقال :

__________________ 
 ( يف النهاية : اجملاهد.1)
 ( يف النهاية : بعتبة.2)
 ديوانه.ونسب للمتلم  ا ولي  يف  226/  4( يف املقايي  3)
 ( شظاها عن اللسان ا وابألصر سطاها. ويرو  عنت ابلنون واملثناة الفوقية بد  عتب.4)
 ( كذا يف التهذيب والتكملة ا ويف امكم واللسان : صحر الصوت.5)
 ( يف نسخة  نية من القاموس : الغلة.6)



1334 

 

 بحِن َكعحِب بحِن ثـَعحَلَبَة بحِن َضب َة : (1)الَغَطم ُش الض يبِّ  وُهَو ِمنح َبيِن َشِقَرة 
ٌَة  ربح يِنَ عــــــــــــَ يــــــــــــح تح لــــــــــــعــــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــــَ دح فــــــــــــَ وُ  َوقــــــــــــَ  أَقــــــــــــُ

  
بُ   هــــــــــَ ذح ُء تــــــــــَ ال  قــــــــــَ  واأَلخــــــــــِ بـــــــــــح َر يـــــــــــَ هــــــــــح  أََر  الــــــــــد 

  

َي  ال  م  (2)َأخـــــــــِ كـــــــــُ ابـــــــــَ اِم َأصـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــَ ريحُ ا ـــــــــِ وح غـــــــــَ  لـــــــــَ

  
تُ   بـــــــح ـــــــَ تـ ـــــــ عـــــــَ ِر َول هـــــــح لـــــــَ  الـــــــد  ا عـــــــَ نح مـــــــَ بُ كـــــــِ تـــــــَ عـــــــح  مـــــــَ

  
 أَي َسِخْطُت ، أَي لو أُِصْبتُم في َحْرٍب ألَْدَرْكنَا بثَأْركْم واْنتََصْرنَا ، ولَِكّن الدَّْهَر ال يُْنتََصُر ِمْنهُ. َعتَْبتُ 

ً و َعاتبَه ُمعَاتَبَة .الُمعَاتَبَةو كالِعتَابِ  الَماَلَمة ، : العَتْبُ و  قَاَل : : الَمهُ. ِعتَابا

بُ  اتــــــــــــــِ ِديــــــــــــــٍ   أُعــــــــــــــَ نح صــــــــــــــــــــــــــــَ َود ِة مــــــــــــــِ َ
 َذا املــــــــــــــ

  
ابُ   نــــــــــــــــَ تــــــــــــــــِ ُه اجــــــــــــــــح نــــــــــــــــح يِن مــــــــــــــــِ ا رَابــــــــــــــــَ  ِإَذا مــــــــــــــــَ

  

ب  ابُ ِإَذا َذهــــــــــــــَ تــــــــــــــَ َ  ُوديف  الــــــــــــــعــــــــــــــِ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

  
ي وَ   قــــــــــــِ ا بــــــــــــَ قــــــــــــَ  الــــــــــــُود  مــــــــــــَ بـــــــــــــح ابُ يـــــــــــــَ تــــــــــــَ  الــــــــــــعــــــــــــِ

  
ً  بالَكْسر كِخلِّيفى. ويُقَاُل : َما َوَجْدُت في قَْوله الِعتِّيبَىو  ولم تََر ِلذلك بَيَاناً. وقَال بَْعُضهم : ما َوَجْدُت ِعْنَده أَْعتَبَك ، وَذِلَك إَِذا َذَكر أَنَّه ُعتْبَانا

 ً ً  وال َعتْبا جَل َعلَى إَِساَءةٍ َكانَْت لَهُ  العُتْبَانُ و العَتْبُ  ، إِنََّما اإِلْعتَابِ  بَِمْعنَى الِعتَابَ و العُتْبَانَ و العَتْبَ  . قَاَل األَْزَهِريُّ : لَْم أَْسَمعِعتَابا : لَْوُمَك الرَّ

ِحبَه َما فََرط ِمْنهُ إِلَْيه من ، فإَِذا اْشتََرَكا فِي َذِلك وَذكَّر ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َصا للعَاتِب ِمْنَها ، وُكلُّ َواِحٍد ِمَن اللَّْفَظْيِن يَْخلُص فاْستَْعتَْبتَه إِلَْيكَ 

 .االْستِْعتَابو اإِلْعتَابِ  . وَسيَأْتِي َمْعنَىالُمعَاتَبَةُ و الِعتَابُ  اإِلَساَءة فَُهوَ 

 فِيَك : العَتْبو العَْقل ، كأَنه يَْقِفز قَْفزاً. أَو الَمْشُي على ثاََلِث قََوائَِم ِمَن العُْقرِ  فِيهُ أَْيضاً : العَتْبُ و العَْقُل أَو العُْقُر. الظَّلَعُ  في الفَْحِل : العَتْبُ و

َدَرجٍ أَْو َجبٍَل أَو َحْزٍن  َعتَبِ  وَكَذِلَك األَْقَطُع إَِذا َمَشى َعلَى َخَشبَة ، َوَهَذا ُكلُّه تَْشبِيهٌ ، كأَنَّه يَْمِشي َعلَى وتَْرفََع األُْخَرى َواِحَدة أَْن تَثَِب بِِرْجلٍ 

ْهِرّيِ في َرُجٍل أَْنعََل َدابَّة َرُجلٍ  َعتَبَةٍ  فَيَْنُزو ِمنْ  بالنُّوِن ، وَسيَأْتِي في « َعنِتَتْ »ْت ويُْرَوى أَي َغَمزَ  فَعَتِبَتْ  إِلَى أُْخَرى. َوفِي َحِديِث الزُّ

كة كالعَتَبَانِ  َمْوِضِعه ْجِل. ُمَحرَّ  ، َوُهَو َعَرُج الّرِ

ً  التَّْعتَابُ و  العَْظم بَْعَد الَجْبِر كما َسيَأْتي. إِْعتَابُ  أَي بالفَتْح كتَْذَكار َوُهَو أَْيضا

ً  البَْرقُ  َعتَبَ و كةً إَِذا بَ  َعتَبَانا ّمِ والَكْسرِ  يَْعتِبُ و يَْعتُبُ  َرَق بَْرقاً ِواَلءً ُمَحرَّ ا ذُِكَر ِمْن َمْعنَى في الُكلِّ  بالضَّ ، والعََرجِ ،  العَتَبَة ، أَي فِي ُكّل ِممَّ

اٍن ومن قَْوٍل إِلَى قَْول إَِذا اْجتَاَز ، ِمْن َمَكاٍن إِلَى َمكَ  َعتَبَ  والَمْوِجَدة ، والظَّلَع ، والُوثُوِب ، والبَْرِق ، وِإن أُْغِفل َعِن األَِخيِر ، َوِفي

ا أَْغفَلَهُ.  فالَمْنُصوُص في ُمَضاِرعه الَكْسُر وَهَذا أَْيضاً ِممَّ

 : الثَّاَلثَةُ بَِمْعنَى التَّعَتُّبُ  وَكَذِلك بَةُ الُمعَاتَ و التَّعَاتُبُ و َعلَْيه : َوَجَد َعلَْيِه. تَعَتَّبو َعلَْيه وتََجنَّى َعلَْيه بَِمْعنًى واِحٍد. تَعَتَّب : التََّجنِّي. التَّعَتُّبُ و

 أَي ُمَذاَكَرتَها. تََواُصف الَمْوِجَدةِ 

َءهم َطاِلبِيَن ُحْسَن ُمَراَجعَتِ  ُمَخاَطبَةُ اإِلْداَللِ  ُكلُّ َذِلكَ  الِعتَابُ و الُمعَاتَبَةُ و التَّعَتُّبُ  قال األَْزَهِرّي :و بَْعِضِهم  (3)ِهِم ومذاكرة ، َوَكاَلُم الُمِدلِّيَن أَِخالَّ

ا َكَسبَُهم  َحاح والِمْصبَاح واالْقتَِطاِف. (4)بَْعضاً ما َكِرُهوه ِممَّ  الَمْوِجَدةَ. قُْلُت : َوُهَو َكاَلُم الَخِليل ، وكَذا في الّصِ

ً في ُكّلِ َشيْ  َكثِيراً  : َصاِحبَه أَْو َصِديقَه الُمعَاتِبُ  بالَكْسرِ  الِعتْبُ و  عليه ونَِصيَحةً لَه. ٍء إِْشفَاقا

 .الِعتَابُ  أَْصلََح َما بَْينَُهم تَعَاتَبُوا إَِذا (5)بَِها ، وَذِلَك  أُْعتُوبَةٌ يَتَعَاتَبُونَ  يُقَاُل : بَْينَُهم بِه. تُعُوتِبَ  َما بالّضم : األُْعتُوبَةُ و

ُكوِب ، فإِنََّها تَتَأَدَُّب وتَْقبَلُ  «تُْعتِبُ  الَخْيَل فإِنََّها َعاتِبُوا»الَحِديُث  : التّأِْديُب والتَّْرِويُض. وِمْنهُ  الُمعَاتَبَةُ و بُوَها َوَرّوُضوَها ِلْلَحْرِب والرُّ  أَي أَّدِ

 .الِعتابَ 

َضا العُتْبَىو ّمِ : الّرِ ُجوُع َعِن اإِلَساَءة إِلَى ما يُْرِضي ، َوُهوَ  اإِلْعتَابِ  يُوَضع َمْوِضعَ  (6) بالضَّ  .العَاتِبَ  الرُّ

__________________ 
َرة ا وهو شـــقرة بن ربيعة بن كعب بن ر 1) قح ِقَرة نور يشـــبه الشـــقائ . ويف مجهرة ابن الكليب : شـــَ بيعة بن ( كذا يف القاموس واالشـــتقا  قا  : والشـــ 

 ثعلبة بن سعد بن ضبة.
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 ابن األعور بن عمرو بن عطية بن سامل بن عبد   بن وائلة بن معاوية بن شقرة.وضبرت الَعظحَمش ا وهو 

( أخالي : قصـــر ضـــرورة ليثبت ايء اإلضـــافة ا والرواية الصـــحيحة أخالء ابملد ا وحذف ايء اإلضـــافة وموضـــض أخالء نصـــب ابلقو  ألن قوله 2)
 األخالء ذاهبا.أر  الدهر يبق  متصر بقوله أقو  وقد بكيت وأر  الدهر ابقياً و 

 ( زايدة عن اللسان.3)
 .«كسبتهم»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( عبارة الصحاح : يقا  إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب.5)
 ( الُعتحَّب اسم عل  فـُعحَل .6)
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تِِه. قَاَل َساعَدةُ ْبُن ُجَؤيَّةَ : العُتْبَى : أَْعَطاه أَْعتَبَه ، يقال : العُتْبَى كأَْعتَبه : أَْعَطاهُ  استَْعتَبَهو  وَرَجع إِلى َمَسرَّ

َؤاُدَ  َلرٌِ   رَاُب وال فــــــــــــــــــُ اَب الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
وِب وال   َر الـــــــــَغضـــــــــــــــــــــــُ كِذكـــــــــح ابـــــــــُ تـــــــــَ بُ  عـــــــــِ تـــــــــَ عـــــــــح  يــــــــــُ

  
 أَي ال يُْستَْقبَل بِعُتْبَى.

 َرَجع إِلَى ما أَْرَضانِي َعْنهُ بَْعد إِْسَخاِطه إِيَّاَي َعلَْيه.فاَُلٌن أَي تََرَك ما ُكْنُت أَِجُد َعلَْيِه من أَْجِله وَ  أَْعتَبَنِي تَقُوُل : قدوَ 

 .«األَخِ َخْيٌر ِمْن فَْقِدهِ  ُمعَاتَبَةُ »قَاَل :  (1) [أنه]وُرِوي َعْن أَبِي الدَّْرَداِء 

قال :  اإِلْعتَابَ  (3)بأَْن اَل َرِضيَت. قال الجوهرّي : َهَذا إَِذا لَْم تُرِد  العُتْبَى : لك (2)فإِنَّ َمثَلَُهم فِيِه َكقَْوِلِهم  يُْعتِب األَُخ فلم استُْعتِبَ  قال : فإِنِ 

ٌل عن َمْوِضِعه ، ألَنَّ أَْصلَ  ه. وِمْنهُ قَْوُل بِْشِر ْبِن أَبِي َخاِزم إِلَى َمَحبَِّة َصاِحبِه ، َوَهذَ  (4) الُمْستَْعتِبِ  ُرُجوعُ  العُتْبَى وَهَذا فِْعٌل ُمَحوَّ ا َعلَى ِضّدِ

: 

َر  تــــــــــ  قــــــــــَ يــــــــــٌم َأنح تـــــــــــُ تح متــــــــــَِ بــــــــــَ ٌر  (5)َغضــــــــــــــــــــــــِ امــــــــــِ  عــــــــــَ

  
اِر   وايــــــــــوَم الــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــُ مِ  فــــــــــُبعــــــــــتــــــــــِ لــــــــــَ ــــــــــح يـ  ابلصــــــــــــــــــــــــ 

  
 بالسَّْيِف ، يَْعنِي أَْرَضْينَاهم بالقَتْل. وقَاَل َشاِعٌر : أَعتَْبنَاهم أَي

ــــــــــــــــــدَِع  ابَ ف ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت رٍّ  ال ُرب  شــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  فـ

  
ه   اَج َأو لــــــــــــــــــــــــــــُ ابُ هــــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُجوُع َعِن الذَّْنِب  العُتْبَى َمْن تُْرَجى ِعْنَده يُعَاتَبُ  يَْعنِي لِعَظم ذُنُوبِهم وإِْصَراِرهم َعلَْيَها وإِنََّما «في أَْنفُِسهم يُعَاتَبُونَ  ال»وفي الَحِديث  ، أَي الرُّ

 .«أَْعتَبَ  ٌء َمنْ ما ُمِسي»واإِلَساَءة ، َوفِي الَمثَِل 

َكقَْوِلك : استَقَْلتُه فََما  يأَْعتَبَنِ  فََما اْستَْعتَْبتُهو أَي استَْرَضْيتُه فأَْرَضانِي استَْعتَْبتُه فأَْعتَبَنِي أَْو َطلَب ِمْنه. تَقُوُل : العُتْبَى َطلَب إِلَْيه : استَْعتَبَهو

 .(6)أَي يُْرَضى  يُْعتَبَ  فاَُلٌن إَِذا َطلَب أَنْ  استَْعتَبَ و : االستِقَالَة. االستِْعتَابُ و أَقَاِلنِي.

ألَنَّ األَْعَماَل بََطلَت واْنقََضى زَمانَُها وَما بَْعَد أَي اْستِْرَضاٍء ؛  «ُمْستَْعتَبٍ  وال بَْعَد الَمْوِت ِمنْ »، َوفِي الَحِديِث  ِضدّ  : الُمْرَضى الُمْعتَبُ و

َضا  : االستِْعتَابُ و الَمْوِت َداُر َجَزاٍء ال َداُر َعَمل. ُجوُع َعن اإِلَساَءة وتََطلُُّب الّرِ ر قَْوُل أَبِي األَْسَود : .(7)الرُّ  وبِالَوْجَهْين فُّسِ

ريحَ  ه غــــــــــــــَ تــــــــــــــُ يـــــــــــــــح بٍ فــــــــــــــبَلــــــــــــــفــــــــــــــَ تــــــــــــــِ عــــــــــــــح تـــــــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــــــح

  
يـــــــــــــــــــــــاَل ال َذاكـــــــــــــــــــــــِ و   لـــــــــــــــــــــــِ  َر   ِإال  قـــــــــــــــــــــــَ

  
اُء : .كاْعتَتَب اْنَصَرفَ  َء :َعِن الشَّيْ  أَْعتَبَ و ُجوُع  العُتْبَى لَكَ  فاَُلٌن إَِذا َرَجَع َعْن أَْمٍر َكاَن فِيِه إِلَى َغْيره ، مْن قَْوِلهم : اعتَتَبَ  قَال الفَرَّ أَي الرُّ

ا تَْكَرهُ إِلى ما تُِحّب. ويُقَاُل في العَْظِم المْجبُور : ةُ ، َكَما تَقَدََّم. العَتْبِ  ، وأَْصلُ  التَّْعتَابُ  وهو (8) ُمْعتَب كأُْعنتَ  فهو أُْعتِبَ  ممَّ ّدِ  الّشِ

بَاعِ ، َعْن ُكَراع. الِعتْبَانُ و  أَي بِالَكْسِر : الذََّكُر ِمَن الّضِ

بُعُ  ِكْلتَاُهَما بالَكْسرِ  ِعتْبَان وأُمُّ  (9) َكِكتَابِ  ِعتَاب أُمُّ  يَت بَِذِلك لعََرِجَها. وقَال ابُن ِسيَده : وال أَُحقُّه. الضَّ  وقيل إِنََّما ُسّمِ

بِن تَِديل وهم َحيٌّ  (10)ْبُن أَْسلََم ْبن َماِلك ْبِن َشنُوَءة  يبُ َعتِ  ، وفي أَْنَساِب اْبِن الَكلبِّي َحيٌّ ِمَن اليََمن ، وال ُمنَافَاةَ ، َوُهوَ  قَبِيلَة كأَِمير : َعتِيبٌ و

َجالَ  (11)ِمَن الُملُوك  أََغاَر َعلَْيِهم َملكٌ  َكانُوا في ِدين َماِلٍك ؛ ِصْبيَانُنَا لَم  ، كفَِرح ، َكانُوا يَقُولُون إَِذا َكبِر استْعبََدهم فو وأََسَرُهم فََسبَى الّرِ

 فَِقيَل : أَْوَدى وُضِرَب بِِهم الَمثَُل ِلَمْن َماَت َوُهَو َمْغلُوب َحتَّى َهلَُكوا َكَذِلك فلم يََزالُوا ِعْنَده أَي يَُخلُِّصونَا من األَْسرِ  تَّى يَْفتَكُّونَايَتْرُكونَا حَ 

 : ، وَهَكَذا في الُمْستَْقَصى وَمْجَمعِ األَْمثَاِل وِمْنهُ قَْوُل َعِدّيِ ْبِن َزْيد َعتِيبٌ 

رٍّ  قــــــــــــــُ تح بــــــــــــــِ عــــــــــــــَ يــــــــــــــهــــــــــــــا وقــــــــــــــد َوقـــــــــــــــَ َرجــــــــــــــِّ  تـــــــــــــــُ

  
َرهـــــــــــا   اغـــــــــــِ و َأصـــــــــــــــــــــــــَ رحجـــــــــــُ ـــــــــــَ ا تـ مـــــــــــَ يـــــــــــبُ كـــــــــــَ تـــــــــــِ  عـــــــــــَ
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__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 .«قوهلم»( عن اللسان ا وابألصر 2)
الصـــــحاح املطبوع ا وأثبتت يف ليســـــت يف « . إىل  بة صـــــاحبه.. قا  وهذا»وينته  قوله عند األعتاب ا وبقية العبارة « يُرِد»( يف الصـــــحاح 3)

 اللسان عن اجلوهري.
 وأشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« املستغيث»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 .«يقتر»( عن الصحاح ا وابألصر 5)
 ( اللسان : لرُيض .6)
 ء الرجوع عن إساءته.( عبارة اللسان : واالستعتاب : طلبك إىل املسي7)
 .«كبتعب»اللسان ا وابألصر ( عن 8)
 ( يف نسخة  نية من القاموس : عتاب كَكت ان.9)
 .«شبوة»( عن اللسان ا وابألصر 10)
 ..«.. ( عبارة التهذيب : وهم حّي كانوا يف دين ملٍك أسرهم11)
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ِّبٌ و بالَكْسر ِعتْبَانُ و ث ُمعَت مّ  ُعتْبَةُ و كُمَحّدِ َحابَِة والتَّابِِعين والشُّعََراء َوَمْن بَْعَدهم. فَِمَن  أَْسَماءٌ  كَشدَّادٍ  َعتَّابٌ و كُجَهْينَة ُعتَْيبَةو بالضَّ للصَّ

َحابَةِ  بّي ، (1)بن ُشمير  َعتّابوَ  ْبُن ُسليم القَُرِشّي ، َعتَّابو ْبُن أَسيد األَُمِوّي ، َعتَّابُ  الصَّ  (3)وأَبُو نَُصْير  .(2)ْبُن َماِلِك السَّاِلِمي  ِعتْبَانُ و الضَّ

 بُن َعائِذ ، ُعتْبَةُ و الَماِزنّي ، (4)ْبُن ُطَوْيع  ُعتْبَةُ و ، [بن حرملة العدوي]ْبُن َسالم  ُعتْبَةُ و ْبُن َساِعَدة ، ُعتْبَةُ و ْبُن َربِيعَة ، ُعتْبَةُ و الثَّقَِفّي ، ُعتْبَةُ 

َعْينِّي ، ُعتْبَةو ْبُن َعْمرو األَْنَصاِرّي ، ُعتْبَةُ و ْبُن َعْبٍد الثَُّماِلّي ، ُعتْبَةو ْبُن َعْبِد هللِا الَخْرَرجّي ، ُعتْبَةُ و  بُن َغْزَوان ، ُعتْبَةُ و بن َعُمِرو الرُّ

ِّبو ُعتْبةو ْبُن فَْرقَد ، ُعتْبَةو ْبُن أَبِي  ُعتَبَةُ و ْبُن نِيَار. ُعتْبَةُ و ، (5)لَِمّي ْبُن النُّدَّر السُّ  ُعتْبَةو ْبُن َمْسعُوٍد الُهَذِلّي ، ُعتْبَةو اْبنَا أَبِي لََهب ، ُمعَت

ِّبٌ و البَلَِوّي َحِليُف األَْنَصاِر. ُعتَْيبَةُ و َوقَّاص ، ث وقيل كُمْكَرم أَبُو َمْرَوان األَْسلَِمّي ، ُمعَت ِّبُ و كُمَحّدِ ِّبُ و ْبُن الَحْمَراءِ  ُمعَت  ْبُن ُعبَْيد البَلَِوّي ، ُمعَت

ِّبُ و كُجَهْينَة ْبُن الَحاِرث ْبِن ِشَهاٍب الُملَقَُّب بُسّمِ الفُْرَساِن ، فَاِرُس بَنِي تَميم ويُلَقَُّب أَْيَضاً بَصيَّاِد  ُعتَْيبَةُ وَ  قَُشْير ، فَهُؤاَلِء َصَحابِيُّون. ْبنُ  ُمعَت

، لثَقَافَتِه. وقَاَل ذو الغَْلَصَمة الِعْجلّي  ُعتَْيبَةَ  ه َغْيرُ الفََواِرِس. ويَقُوُل العََرُب : لو أَنَّ القََمَر َسقََط ِمَن السََّماِء ما اْلتَقَفَ 
 يَْرثِيه : (6)

ةُ  بـــــــــــَ يــــــــــــح تــــــــــــَ تح  عـــــــــــُ رِّيـــــــــــَ َواِرِس عـــــــــــُ اُد الـــــــــــفـــــــــــَ يـــــــــــ   صـــــــــــــــــــــــــَ

  
ابِ   ــــــــــــــــَ َده ورِك عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ اٍد بـ ــــــــــــــــَ ي وُر جــــــــــــــــِ هــــــــــــــــُ   ــــــــــــــــُ

  

ه  يحشـــــــــــــــــــــــــــَ ر عـــــــــــــَ َؤمـــــــــــــِّ
ُ

ي  املـــــــــــــ ا ا ـــــــــــــَ هـــــــــــــَ  َأاَل أَيــــــــــــــ 

  
اب  َذهــــــــــــــــَ َدُه لــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح يٍّ بـــــــــــــــــَ ر  حــــــــــــــــَ  َأاَل كــــــــــــــــُ

  
وَذِلَك أَنَّه نََزَل بِِه أَنَُس ْبُن ِمْرَداس السُّلَِمّي في ِصْرم ِمْن بَنِي ُسلَْيم فَشدَّ  ُعتَْيبَةَ  وأَْغَدُر من« أَْفَرُس ِمْن ُسّمِ الفُْرَسانِ »وفيه يَقُوُل العََرُب : 

 اس ْبُن ِمْرَداٍس السُّلَِمّي :َعلَى أَْمَواِلِهم وَربََطُهم َحتَّى اْفتََدْوا بالِفَداِء الغَاِلي. قال العَبّ 

اِدٍر  ُت بـــــــــــغـــــــــــَ عـــــــــــح ا لـــــــــــَِ مـــــــــــَ اُء فـــــــــــَ نـــــــــــَ َر اخلـــــــــــَ ـــــــــــُ ثـ  كـــــــــــَ

  
ةَ   بـــــــــَ يــــــــــح تــــــــــَ ابِ  كـــــــــعـــــــــُ هـــــــــَ ِن شـــــــــــــــــــــــِ ِن ا ـــــــــارث بـــــــــح  بـــــــــح

  

ا  هـــــــــــَ لـــــــــــ  َة الـــــــــــداَنَءَة كـــــــــــُ لـــــــــــَ ظـــــــــــَ نـــــــــــح َت حـــــــــــَ لـــــــــــح لـــــــــــ   جـــــــــــَ

  
ابِ و   قــــــــــــــــَ ت آخــــــــــــــــر هــــــــــــــــذه اأَلحــــــــــــــــح  َدَنســــــــــــــــــــــــــــــح

  
ْمَخَشِرّي.  ُكلُّ َذِلَك في الُمْستَْقَصى للزَّ

َحال الِكاَلبِّي الَوفَّاد َعلَى الُملُوك وهو الذي أََجاَز لَِطيَمةَ الَمِلك النُّْعَمان إِلَى ُعكَ  ُعتْبَةُ و اض بُن قَْيٍس بالضم َواِلُد ُعْروة الرَّ اَظ وتَبعه البَرَّ

 الِكنانِّي فَفَتَك به واستَاق الِعيَر ، وبسببه َهاَجت حْرُب الِفجار.

 دُّ َعْمُرو ْبِن ُكْلثُوم الشَّاعر َصاِحُب الفَتَْكة بعَْمِرو ْبِن ِهْند.كَشدَّاٍد جَ  َعتَّابٌ و

كذا في  (7) 447سنة  بُن َحِكيم الَهْمَدانِيُّ األُردنيُّ ثم الطَّبََرانِيُّ ، َسِمَع َمْكُحوالً وابَن أَبي لَْيلَى. قال أَبو ُزْرَعة : ثِقَة توفي ُعتْبَةُ  وأَْبو العَبَّاس

 .معجم ياقوت

ٌث توفي سنة  ُعتْبَة القَُرِشّي ، إِلَى العُتْبِيّ  وأَبُو َعلّيٍ الَحَسُن ْبُن َسِعيد ْبِن أَْحَمد اْبُن ِمْرَداٍس أََحُد بَنِي َكْعِب  ُعتَْيبَةُ و .544ْبِن أَبِي ُسْفيَاَن ، ُمَحّدِ

 َجَمه َصاِحُب األََغانِي وَغْيُره.ْبِن َعْمِرو ْبِن تَِميم ، ُعِرَف باْبِن فَْسَوةَ ، َشاِعٌر ُمِقلٌّ ، تَرْ 

 ْبن َعْمرٍو أََحد بَنِي قَاِسِط ْبِن ِهْنب ، وِعَداُده في بَنِي َشْيبَاَن ، وله َعَدٌد بالبَْصَرة َعتِيبِ  ، َمْنُسوبَةٌ إِلَى َمَحلَّة بالبَْصَرة كأَِميٍر : َعتِيبٍ  ُجْفَرةُ و

 قَِليلَةَ الَخْيِر. كَسِفينٍَة إَِذا َكانَتْ  َعتِيبَةٌ  قَريَةٌ  يقال :و الطَِّريُق. : العَتُوبُ و .الِعتابُ  يَْعَمُل فِيهِ َمْن اَل  َكَصبُوٍر : العَتُوبُ و

ا تَ  العُتْبَى ، ِمْن قَْوِلهم : لَكَ  َرَجَع َعْن أَْمٍر كان فِيِه ِإلَى َغْيِره فالٌن إَِذا اْعتَتَبَ  قال الفراء :و ُجوع ممَّ . قال الُكَمْيُت :، أَي الرُّ  ْكَرهُ إِلى َما تُِحبُّ

بَ  تـــــــــــَ تــــــــــــَ َؤاِدَي وا   فـــــــــــاعـــــــــــح نح فــــــــــــُ وحُ  مـــــــــــِ  الشـــــــــــــــــــــــــ 

  
ه   يــــــــــــح ــــــــــــَ نح ِإل ُر ِإىَل مــــــــــــَ عــــــــــــح بُ شــــــــــــــــــــــــــِّ تــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ عــــــــــــح  مــــــــــــُ

  
 قال الُحَطْيئَةُ :و

اٍء  نـــــــــــــَ ارُِم َأحـــــــــــــح ُه  (8)ِإَذا خمـــــــــــــََ َن لـــــــــــــَ َرضـــــــــــــــــــــــــــح  عـــــــــــــَ

  
وحَر   اَف اجلــــــــَ ا وخــــــــَ هــــــــَ ــــــــح نـ ُب عــــــــَ نــــــــح ــــــــَ بــــــــامل يـ تــــــــَ ــــــــَ تـ  فــــــــاعــــــــح

  
__________________ 

 ( ضبطه يف أسد الغابة : ِشري بضم الشا املعجمة وفتح امليم وآخره راء.1)
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 ( نسبة إىل سامل بن عوف بن اخلزرج األنصاري.2)
 ( يف أسد الغابة : أبو بصري. وهو عتبة بن أسيد بن جارية.3)
 ذكر يف الصحابة وال يثبت.« طولض»الغابة وابألصر ( عن أسد 4)
 ( وهو عتبة بن عبد السلمي قاله أبو عمر ابن عبد الرب.5)
 .«واله حرملة بن عبد   العجلي»وما أثبتناه عن املطبوعة الكويتية وهبامشها « ذو العلقة العجلي»( ابألصر 6)
 .147( كذا ويف معجم البلدان سنة 7)
 : أحياء ا ويرو  أحياانً : يريد مرة بعد مرة.( يف الديوان 8)



1340 

 

 َرِكبَه ولَْم يَْنُب َعْنه. أَي من الَجبَلِ  اْعتَتَبَ  َمْعنَاه :

ُجِل إَِذا َمَضى َساَعةً ثم َرَجَع : قدِ  ا يََخِف الَجْوَر. ويُقَاُل للرَّ ً  في َطِريِقه اْعتَتَبَ  يَقُوُل : لم يَْنُب َعْنَها ولَمَّ  فَتَراَجَع. َعتَبٌ  ، كأَنَّه َعَرض اْعتِتَابا

 قََصَد فِي األَْمِر. : اْعتَتَبَ و الطَِّريَق : تََرَك َسْهلَه وأََخَذ في َوْعِرِه ، اعتَتَبَ و

مِّ  : أَن تَْجمع الُحْجَزةَ  التَّْعتِيبُ  َعن اْبن األَثِيِر :و من قُدَّاِم السََّراِويِل. وفي  َعتَّْبتَه ْعَرابِّي : الثُّْبنَةُ : ماوَعن اْبِن األَ  ِمْن قُدَّام. (1) وتَْطِويََها بالضَّ

رَ  َعتَّبَ  أَنَّه» (2)َحِديِث َسْلَمان   .«َسَراِويلَه فتََشمَّ

َِّخذَ  اْلبَاِب : تَْعتِيبُ و  .َعتَبَةً  لَهُ  أَْن تَت

 الرجُل : أَْبَطأَ. قال اْبُن ِسيَده : وأََرى البَاَء بََدالً ِمْن ِميِم َعتََّم. عتَّبَ وَ 

 إِنْ  : في التَّْنِزيِل العَِزيزو وال ياَُلُم. يُعَاتَبُ  َكأَنَّهُ يعني ال اَل يُعَابُ  ء أَيَعلَْيه في َشيْ  يُتَعَتَّبُ  ، ونَصُّ التَّْكِملَة : ال ءٍ بَِشيْ  يَتَعَتَّبُ  فاَُلٌن الَ و

 .(3) اْلُمْعتَبِينَ  فَما ُهْم ِمنَ  يَْستَْعتِبُوا

ْنيَا لم  َوَلوْ ). يَقُوُل : لَْم يَْعَملُوا بَِطاَعِة هللا ِلَما َسبََق لَُهْم في ِعْلم هللا ِمَن الشَّقَاِء ، َوُهَو قَْولُه تَعَالَى : يُْعتِبُوا َمْعنَاهُ إِْن أَقَالَُهم هللا وردَُّهم إِلَى الدُّ
ُْم َلكاِذبُونَ  ؛  أَي إِْن يَْستَِقْيلُوا َربَّهم لَْم يُِقْلهم ، أَْي لَْم يَُردَُّهم إِلَى الدُّنَيَا ومن قََرأَ بالَمْبنِّيِ للَمْعلُوم فَمْعنَاه (4) (رُدُّوا َلعاُدوا ِلما َُّنُوا َعْنُه َوِإَّنَّ

 .(اُدوا ِلما َُّنُوا َعْنهُ َلْو ُردُّوا َلع)ألَنَّهُ َسبََق في ِعْلم هللِا أَنَُّهم 

 أَيِ النَِّساِء. : ِمْن أَْسَمائِهن َعتَّابَةُ و ُعتَْيبَةُ و

َّْبتُه ، وَكَذلك َما تََسكَّْفته وال َعتَبَتَه لَْم أََطأْ  وال َسَكْفتُه أَي بَابَه َعتَْبتُ  ما يُقَاُل :و  اْلبَاب. عتبَةَ  : لَِزمَ  تَعَتَّبَ  . ويُقَال :تَعَت

 : َماٌء ِلبَنِي أََسد في َطِريق الَمِدينَِة. قال األَْفَوهُ : الِعتَابُ و

ِة  ابــــــــــــَ نــــــــــــَ غح ابجلــــــــــــَ لــــــــــــِ ــــــــــــح ي  (5)فــــــــــــبَب وحمــــــــــــِ ــــــــــــَ َض قـ  مجــــــــــــَح

  
لــــــــــَ  و   اَب عــــــــــَ ر  اهِلضــــــــــــــــــــــــَ نح حــــــــــَ ابِ مــــــــــَ تــــــــــَ  الــــــــــعــــــــــِ

  
ْمِل َمْعُروفتان. العَتَبَانِ و  الدَّاِخلَةُ والَخاِرَجةُ ِمن أَْشَكاِل الرَّ

 َهْينَة : قَبِيلَةٌ ِمَن اْلعََرب.َكجُ  ُعتَْيبَةَ  وبَْنو

 ُعتَْيبَةُ و لَقَُب ُعبَْيد ْبِن َصاِلح ، َحدََّث َعْنه اْبُن أَِخيِه أَْحَمُد ْبُن علّيِ بِن َصاِلح. ، محركةً : َعتَبَةُ وَ  َكَكتَّاٍن ِمَن الدَّقَْهِليَّة. العَتَّابِ  َجِزيَرةوَ 

ث يروى عن يَِزيَد ْبِن أَ  بِّّي ، َشْيخ لَشْيخ اإِلْساَلم األَْنَصاِرّي ،  ُعتَْيبَة ْصَرَم ، وَعْنهُ َجْعفَر ْبن ُسلَْيماَن ، وُعَمر ْبنبالتصغير : ُمَحّدِ الّضِ

د ْبن د ْبُن ُمَحمَّ َمْشِقّي ، أَْدَرَكه الَحافُِظ َعْبُد الغَنِّي. ُعتَْيبَة وُمَحمَّ  الّدِ

ّمِ وبالتَّاءِ  العُتُْربُ  : [عترب] اِء الُمْهَملَةِ  اة الفَْوقِيَّةالُمثَنَّ  بالضَّ . وقَاَل اْبُن األَْعَرابِّي هو والرَّ اُق ولَْيَس تَْصِحيَف َعْنَزبٍ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  السُّمَّ

ّمِ َكَما يَأْتِي  البَتَّةَ. َكَجْعفٍَر ، كما تَقَدَّم ، َعْبَربٍ  تَْصِحيفَ  َوالَ  ُضبِط عْنَدنَا كَجْعفٍَر ، وَصَوابُه بالضَّ

. بَمْعنىً  ِمّما ذُكر ، وَسيُْذَكر لَكنَّ الُكلّ  َسيَأْتِي تَْحِقيقُه في َمْوِضعهِ  اَغانِيُّ  َواِحٍد ، كما َحقَّقهُ الصَّ

ْخُو. يُقَاُل : َجبَلٌ  كُمعَْصفَرٍ  ، بالتَّاء الُمثَنَّاةِ الفَْوقِيَّةِ  الُمعَتْلَبُ  : [عتلب] . َوقَاَل َصاحُب اللَِّساِن : ُهَو الّرِ اَغانِيُّ  ُمعَتْلَبٌ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

اِجُز :  أَي ِرْخٌو. قَال الرَّ

 يـُعحتَـَلبِ ُماَلِحُم الَقاَرِة ملَح 
اَغانِّي ، َوقَْد َجاَء ِمْنَها: هذه المادة أَْسقَ  [عثب]  اْسُم َرُجل َكذا فِي ِلَسان العََرب. َعْوثَبَانُ  َطَها الُمَؤلِّف والصَّ

َدة َعلَى الُمثَلَّثَِة كما َسيَأْتِي.  قُْلُت : وُهَو تَْصِحيٌف َصَوابه َعْوبَثَان بِتَْقِديم الُمَوحَّ
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مِّ  العُثُْربُ  : [عثرب] . وقَاَل أَبُو َحنِيفَة : ُهوَ أَْهَملَه الَجْوهَ  بالضَّ اِن فِي القَْدر. ِريُّ مَّ اِض ، تَِرقُّ  َشَجٌر كَشَجِر الرُّ َوَوَرقَهُ أَْحَمُر ِمثُْل َوَرِق الُحمَّ

َل َشيْ  اِض َعلَْيِه بُُطوُن الَماِشيَِة أَوَّ يبَاِس تُْقَشُر وتُْؤَكُل. َواِحَدتُهو ٍء ، ثم تَْعِقُد َعلَْيِه الشَّْحَم بَْعَد َذِلَك ، َولَهُ َحبٌّ َكَحّبِ الُحمَّ  َعَساِليُج ُحْمٌر كالّرِ

 .ُعثَْربَةً 

 ، والُمَصنُِّف أَْحيَاناً يَْفعَُل َذِلَك.« َوِهَي بِهاءٍ »وقَد َخالََف قَاِعَدتَه 

__________________ 
 . وُتطو ... ( يف النهاية : ُ مض1)
 .«سلم »( عن النهاية ا وابألصر 2)
 «.... َوِإْن َيْستَ ْعِتُبوا» وهي قراءة ا وقراءة حفص 24صلت اآية ( سورة ف3)
 .28( سورة األنعام اآية 4)
 .«اب بابة»( عن اللسان ا وابألصر 5)
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 في ِديَاِر َغَطفَاَن. قَاَل الشََّماُخ : َماءٍ  : اْسمُ  َكَجْعفَرٍ  َعثْلَبٌ  : [عثلب]

ِة وَ  ـــــعـــــــَ رِي ُدودًا عـــــن شـــــــــــــــــــَ د تح صـــــــــــــــــــــُ بٍ صـــــــــــــــــــــَ لـــــــَ ـــــح ثـ  عـــــَ

  
ُز و   ُدوِر حـــــــــــزَائـــــــــــِ اٍذ يف الصـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــَ ىَنح عـــــــــــِ (1)البـــــــــــح

 

  
 يُوِري. الَ  يُْصِلد ، أَي يُوِري أَمْ يَْدِري أَ أََخَذه ِمن َشَجٍر ال  إَِذا َزْنَدهُ  َعثْلَبَ و

اِد ، أَو َطَحنَه فَجشَّه َعثْلَبَ و ّمِ َدهُ فِي الرَّ .  ِلَضُروَرةٍ َعَرَضت َطْحنَه (2)أَي َجشَّ  الطَّعَاَم : َرمَّ َكُطُروِق َضْيٍف أَْو إَِراَدة َظْعٍن أَو ِغْشيَاِن َحّقٍ

يت. ّكِ  نَقَلَه اْبُن الّسِ

ً  الَماَء : َجَرَعه َعثْلَبَ و  َشِديداً. َجْرعا

 الِجَداِر َونَْحَوه : َكَسَره وَهَدَمهُ ، وَعلَى األَِخيِر اْقتََصَر اْبُن القَطَّاع في التَّْهِذيب.الَحْوَض و َعثْلَبَ وَ 

 قَاَل النَّابِغَةُ :و َعَملَه : أَْفَسَده َعثْلَبَ و َغْيُر ُمْحَكمٍ  على بِناء الفَاِعِل أَي ، بالَكْسر ُمعَثِْلبٌ  أَْمرٌ و

ٌض عل  آسٍ و   .(3) ُمَعثحِلبُ ابلض مِّ  نـُؤحيٌ  ُسفح
 وَضْعفاً. أَْدبََر ِكبَراً  بفتح الالم إِذا .(4) ُمعَثْلَبٌ  َوَشْيخٌ  ٍء :الَمْكُسوُر ِمْن ُكّلِ َشيْ  : الُمعَثِلبُ  َمْكُسوٌر وقيل : ُمعَثِْلبٌ  وُرْمحٌ  َمْهُدوٌم. أَي

ُجُل إَِذا تَعَثْلَبَ  يُقَاُل :و اَغانِّي : وُهِزلَْت. َساَءت َحالُه َوُهِزلَ  الرَّ  ، بالبِنَاء ِلْلَمْعلُوِم والَمْجُهوِل َمعاً ، ونَصُّ الصَّ

. : البَْحثََرةُ  العَثْلَبَةُ و اَغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ّمِ  ، بالفَتْح العَْجبُ  : [عجب] وبِالضَّ
ِر العَُجِز ، وقِيل هو  أَْصل الذَّنَبِ  ِمنْ  (6) ، ِمْن ُكّلِ َدابَّة : َما اْنَضمَّ َعلَْيِه الَوِركُ  (5) الَمْغُروِز في ُمَؤخَّ

ُكلُّ اْبِن آَدَم »وقال اللِّْحيانِّي : هو أَْصُل الذَّنَب َوَعظمهُ ؛ وهو العُْصعُُص ، أَْو ُهَو َرأُْس العُْصعُِص وفي الحِديِث :  .(7)أَْصُل الذَّنَب ُكلِّه 

ْلِب ِعْنَد العَُجِز ؛ َوُهَو العَِسيُب ِمَن الدََّواّبِ. ويُقَاُل : هو  «الذَّنَبِ  َعْجبَ  إِالّ »في ِرَوايَةَ و «العَْجبَ  يَْبلَى إِالَّ  ، وُهو العَْظُم الَِّذي في أَْسفَِل الصُّ

َمْخَشِرّي في الفَائِِق : أَنَّه َعْظٌم بَْين األَْليَتَْيِن. ونَقَل َشيْ  العَْجُم أَي بِقَْلِب البَاء  ُخنَا َعْن ِعنايَة الَخفَاِجّيِ أَنهُ يُقَاُل فِيِه :َكَحّبِ الَخْرَدِل. وعباَرة الزَّ

ل تَْرشُ   د.ِميماً ، ويُثَلَّث ، أَي ِحينئٍذ ، وَشْيُخنَا َصرَف تَثِْليثَه َحالَةَ َكْونِه بالبَاء ، َواَل قَائَِل بِِه. فتَأَمَّ

 ْحيَانِّي في نََواِدِره.بالميم َرَواهُ اللَّ  العَْجبِ  قُلت : وَكْونُ 

ر ُكّلِ َشيْ  : العَْجبُ  قِيَل :و ّمِ ، وهو َمَجاٌز ، َكَما فِي األََساِس.  ُعُجوبٌ  الَكثِيِب وهو آِخره الُمْستَِدقُّ ِمْنهُ ، والَجْمعُ  َعْجبُ  ، ومنه ءُمَؤخَّ ، بالضَّ

 قال لَبِيٌد يَِصُف الَمَطَر :

اُب  ـــــــــَ ت ذاً  (8) ـــــــــَح ـــــــــِّ ب ـــــــــَ نـ ـــــــــَ تـ اِلصـــــــــــــــــــــــًا مـــــــــُ ـــــــــَ اًل ق  َأصـــــــــــــــــــــــح

  
وبِ   جـــــــــــُ ـــــــــــعـــــــــــُ ا ب هـــــــــــَ امـــــــــــُ ـــــــــــَ ي ـــــــــــُر هـــــــــــَ ي اٍء ميـــــــــــَِ قـــــــــــَ ـــــــــــح  أَنـ

  
َحابِيُّ واْبُن أَِخيِه زيَاُد ْبُن َعاَل  َعْجبُ  في قَْيٍس ، َوُهوَ  قَبِيلَةٌ  : َعْجبٍ  بَنُوو يَّتِه قُْطبَةُ بُن َماِلٍك الصَّ قَة. ولَِقيُط ْبُن ثَْعلَبَة ْبِن َسْعِد ْبِن ذُْبيَاَن ، مْن ذُّرِ

 ، َهَذا َشاِعٌر. َعْجبٍ  بُن َشْيبَاَن ْبِن َجِذيَمةَ ْبِن َجْعَدةَ ْبِن العَْجاَلن ْبِن َسْعِد ْبِن َجْشَوَرة ْبنِ 

َكةً : بَْطٌن آخر في ُجَهْينَةَ ، وهو َعَجبٌ و  ْبُن نَْصِر ْبِن َماِلِك ْبِن َغَطفَاَن ْبِن قَْيِس ْبِن ُجَهْينَةَ. َعَجبُ  ُمَحرَّ

بُو القَاُسم الَمْغِربِّي في اإِلينَاس ، نَقَلَه ْبُن قَُداَمةَ ْبِن َجْرِم بن َربَّان ، الثالثة َذَكَرُهم الَوِزيُر أَ  أَْعَجبُ  ، َكأَْفعَُل ، في قَُضاَعةَ ، َوُهوَ  أَْعَجبُ و

ْهُو والِكْبُر. العُْجبُ و َشْيُخنا ولم يَْضبُط الثَّانِيَة : ّمِ : الزَّ  : َمْزُهوٌّ بَِما يَُكوُن ِمْنهُ َحَسناً أَو قَبِيحاً. ُمْعَجبٌ  وَرُجلٌ  بالضَّ

 ِء.بِالشَّيْ بِنَْفِسه أَْو  الُمْعَجب ، اإِلْنَسانُ  الُمْعَجبُ  وقيل :

. ونَقَل َشْيُخنا العُْجب : فَْضلَةٌ من الُحْمِق َصَرْفتََها إِلَى العُْجبُ  ، َوقِيَل : العُْجبُ  بَِرأْيِِه وبِنَْفِسه. واالْسمُ  ُمْعَجبٌ  فاَُلٌن ِبنَْفِسه فَهو أُْعِجبَ  وقد

اِغِب في الفَْرِق بَْين ُق نَْفَسه فِيَما يَُظنُّ بَِها َوْهماً. ُمْعَجبُ ال والتَّائِِه ، فَقَاَل : الُمْعَجبِ  عن الرَّ  يَُصّدِ

قُها قَْطعاً.  والتَّائِهُ يَُصّدِ
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__________________ 
 .«حوامز»ويف التهذيب « حزائز»بد  « جواسر»( يف معجم البلدان : 1)
 ( يف اللسان : فجشش طحنه.2)
 ( يف الصحاح والتهذيب معثلب بفتح الالم.3)
 بكسر الالم.« معِثلب»القاموس : ( يف 4)
قا  ( كذا ابألصـــر ابلفتح وابلضـــم ا ويف اللســـان : الَعجحب والُعجحب ونقر عبارة التهذيب حرفياً ا ويف التهذيب مل يرد ذكر العجب مرتا بر 5)

 : والَعجحب من كر دابة وضبطه بشكر القلم ابلفتح فسكون كالصحاح وامكم. والشارح هنا تبض اللسان.
 ( اللسان : الوركان.6)
 ( اللسان : ُكل ه.7)
 ( كذا ابألصر والصحاح ويف األساس :  تاف ابلفاء.8)
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ُجلُ  : العُْجبُ و يبَة ، وقِيَل : الِذي الرَّ يب القُعُوُد َمَع النَِّساءِ  يُْعِجبُه يُِحبُّ ُمَحاَدثَةَ النَِّساِء وال يَأْتِي الّرِ النَِّساُء  تُْعَجبُ  أَو ةوَمَحاَدثَتَُهن وال يَأْتِي الّرِ

اَغانِيُّ ، وال اْعتَِداَد بَِما نَقَلَه َشْيُخنا اإِلْنَكاَر َعِن اْلبَْعِض. به ، ويُثَلَّثُ   ، نَقَلَهُ الصَّ

َكةً  كالعََجبِ  ِلِقلّة اْعتِيَاِده إِْنَكاُر َما يَِرُد َعلَْيكَ  : العُْجبُ و  ٍء َغْيِر َمأْلُوٍف وال ُمْعتَاد ،: النََّظُر إِلَى َشيْ  (1) العُْجبُ  وَعِن اْبِن األَْعَرابِّي : ُمَحرَّ

ِميِر ، َكَما فِي  أَْعَجابٌ  بلُغَتَْيهِ  العُْجبو الذَّنَب َعْجبُ  ، َهَكَذا في نُْسَختِنَا ، ولَعَلَّه الُمَراُد بِِه َجْمُع الثَّاَلثَة وهو وَجْمعَُها َواُب تَْذِكيُر الضَّ ، أَو الصَّ

 ، قال : (2)َغْيِر ِكتَاب 

بــــــــــــاً اي  جــــــــــــَ ِر ِذي  عــــــــــــَ هــــــــــــح ابِ لــــــــــــلــــــــــــد  جــــــــــــَ  اأَلعــــــــــــح

  
وِث   َدِب الـــــــــــــرُبحغـــــــــــــُ ابِ  (3)اأَلحـــــــــــــح يـــــــــــــَ  ِذي األَنــــــــــــــح

  
 أَيـ  ، قَالَهُ الَجْوَهِرّي. فَقَْوُل َشْيِخنا : ولم يَْذُكر َعَدَم َجْمِعيَّتِهِ  أَْو اَل يُْجَمعَانِ  ِمثُْل أَفِيٍل وأَفَائَِل ، وتَبِيعٍ وتَبَائَع. َعجيٍب َعَجائِبُ  َجْمعُ  يُقَالو

الَجْوَهِرّيِ فِيَما بَْعد ِعْنَد َما َردَّ َعلَى َصاِحِب  أَنَّه نَقََل َكاَلم العََجبُ و غيُر الُمَصنِّف ، َغْيُر َسِديٍد ، بل ُمعَاَرَضة َسَماع بعقل ،ـ  َعِجيبٍ 

 النَّاُموِس ولَْم يَتَنَبَّه لَهُ وَسدََّد َسْهم الَماَلِم َعلَى الُمَؤلِّف َوَجَد لَهُ.

ً  مْنه َعِجبَ  وقد مِّ  األُْعُجوبَةُ و العَِجيبَةُ  واالْسمُ  يَْعَجُب َعَجبا ْبتُ و بالضَّ  أَي ثاَُلثِيًّا. ِمْنه كعَِجْبتُ  ِمْنه ْبتُ اْستَْعجَ و ِمْنهُ  تَعَجَّ

ب في ِلَساِن العََرِب :  َخِفَي َسبَبُه ولم يُْعلَم. (4)ِمّما  التَّعَجُّ

ب وقَاَل أَْيضاً : تَُظنُّ أَنََّك لَْم تََر ِمثْلَه. ونَقَل َشْيُخنَا ِمْن َحَواِشي القَاُموِس القَِديَمة َحاِصل ما َذَكَره أَْهُل اللُّغَِة  يُْعِجبُك ءَ : أَْن تََرى الشي التَّعَجُّ

بَ  في َهَذا المْعنَى : أَنَّ  َذاتِه ، بَْل ُهَو َحالَة بَحَسِب اإِلَضافَة  ء ، ولَْيَس ُهَو َسبَباً لَه فيَحْيَرةٌ تَْعِرض ِلإِلْنَساِن ِعْند َسبَِب َجْهِل الشَّيْ  (5) التَّعَجُّ

 .َعَجبٌ  ءٍ إِلَى َمْن يَْعِرف السَّبََب َوَمْن ال يَْعرفُه ، وِلَهَذا قَاَل قَوٌم : ُكلُّ َشيْ 

اِغُب : َوبَْعُضُهم َخصَّ  َعَجبٌ  ءَ وقَال قَْوٌم : اَل َشيْ  بَ  ، قَالَه الرَّ فالٌن بنَْفِسه  (6) أُْعِجبَ  أَْهِل اللُّغَة : يُقَالُ  بالَحَسِن فَقَط وقَال بَْعضُ  التَّعَجُّ

بَ و ، وال يَُكوُن إِاّل في الُمْستَْحَسن ، (7) العََجبُ  بِِهَما ، واالْسمُ  ُمْعَجبٌ  وبَِرأْيِه فهو َواَل يَُكوُن إِالَّ فِي  العََجب ِمْن َكَذا ، واالْسمُ  تَعَجَّ

 الُمْستَْحَسِن.

َكة َويَُكوُن في الَحَسِن وَغْيِره. العََجبُ  ، واالْسمُ ِمْن َكَذا  اْستَْعَجبَ و  ُمَحرَّ

ْهِو والتََّكبُِّر ، َوُهَو َغْيُر ُمْستَْحَسٍن في نَْفِسه العُْجبَ  قُْلُت : َهَذا التَّْفِصيُل َحَسٌن إِالَّ أَنَّ  ّمِ الَِّذي في الَوْجِه األَّوِل إِنََّما ُهَو بَمْعنَى الزَّ ، كما  بالضَّ

ِة النَُّحاةِ :َعرّ  ب ْفنَاه آنفاً. ونَقََل َشْيُخنَا أَيضاً َعن بَْعِض أَئِمَّ بِ  : اْنِفعَاُل النَّْفِس لِزيَاَدة َوْصٍف في التَّعَجُّ ِمْنه ، نَْحو : ما أَْشَجعَه. قال :  الُمتَعَجَّ

ْع ِِبِْم َوأَْبِصرْ )وما َوَرَد في القرآن ، ِمْن َذِلك نَْحو  ً  َما ُهَو بالنََّظر إِلَى السَّاِمع ، والَمْعنَى : لو َشاَهْدتَهم لَقُْلَت ذلكفإِنَّ  (8) (َأْسِْ با ِمْنهم.  ُمتَعَّجِ

 .(9)انتهى 

ْبتُهوَ  ً  ءِ بالشَّيْ  َعجَّ بِ  أَي نَبّْهتُه َعلَى تَْعِجيبا  منه. التَّعَجُّ

بِ  : ِشدَّةُ  االْستِْعَجابو  لعََرِب ، قال :وِلَسان ا (10)، كذا في األََساِس  التَّعَجُّ

بٍ و  جــــــــِ عــــــــح تـــــــــَ ا  ُمســــــــــــــــــــــح نــــــــَ نح َأاَنتــــــــِ َر  مــــــــِ ا يـــــــــَ   (11)ممــــــــِ 
  

َرمِ و   ـــــــــــــــح رَتَم ـــــــــــــــَ رحُب مل ي ُه ا ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ت ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــو َزبـ  ل

  
ب ال يُقَاُس َعلَْيه ، أَي ِلِبنَائِه ِمَن الَمْجُهول َكَما أَْزَهاهُ وما أَْشغَلَه ، واألَْصُل في بَِرأْيِه ، َشاذٌّ  أَْعَجبَه َما قولهم :و أَن ال يُْبنَى إِالَّ ِمَن  التَّعَجُّ

 الَمْعلُوِم.

الِعه على النَّْقل ، قد أَْسبَْقنَا  األََعاِجيبُ  ال َواِحَد لََها من لَْفِظَها. وفي النَّاموس : األَْظَهُر أَنََّها العََجائِبُ  : التَّعَاِجيبُ و ، َوَهَذا يَُدلُّ على قِلَّة اّطِ

َحاحِ ، وقد نَبَّه َعلَى َذِلَك َشْيُخنَا في َحاِشيَته وَكفَانا َمؤونَ  العََجائِب في الَمَطايِب ما يُْفِضي إِلَى ّدِ َعلْيِه ، َعفَا هللاُ َعْنُهَما ، وأَْنَشَد في الصَّ ةَ الرَّ

 وَغْيره :
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ٌة وَ  يـــــــــــَ اطـــــــــــِ ِ  ِ  غـــــــــــَ لـــــــــــح ِب خـــــــــــَ اجـــــــــــِ عـــــــــــَ نح تــــــــــــَ  مـــــــــــِ

  
ــــــــــبُ   ي ــــــــــِ رحب ييف وغــــــــــِ اَلحــــــــــِ ا مــــــــــُ هــــــــــَ ــــــــــح نـ ُر مــــــــــِ عحصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُ  يـ

  
__________________ 

 ( ضبرت اللسان : الَعَجُب.1)
 ( يف اللسان : ومجض الَعَجب َأعحجاب.2)
 .«الربعوث»اللسان ا وابألصر  ( عن3)
 .«ما»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ء.( عبارة الراغب : حالة تعرض لإلنسان عند اجلهر بسبب الشي5)
 .«عجب»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( يف الصحاح : الُعجحب ابلضم.7)
 .38( سورة مرمي اآية 8)
 ( كذا يف املصباح.9)
 االستعجاب : فرط التعجب.( يف األساس : 10)
 واألانة ا لم والوقار كما يف القاموس.« إانثنا»( عن اللسان ا وابألصر : 11)
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 الغَاِطيَة : الَكْرُم.

 أَْنَشَد ثَْعلَب : ِمْنهُ  العََجبِ  َحَملَه َعلَى األَْمُر : أَْعَجبَهو

هح  مــــــــــــَ َهشــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــَ  مــــــــــــُ اَء عــــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ  اَي ُرب  بـ

  
ا  عـــــــــِ  َأعـــــــــجـــــــــبـــــــــهـــــــــَ ُر الـــــــــبـــــــــَ هح َأكـــــــــح مـــــــــَ نـــــــــَ (1)رِي الـــــــــيــــــــــَ

 

  
ً  َذِلَك أَي َكَسبََها فأَْعَجبََها هذه امرأَةٌ َرأَِت اإِلبَِل تَأُْكلُ  قَيَّات َعَجبا  : (2). وَكَذِلَك قَْوُل اْبِن قَْيِس الرُّ

يح  ينِّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  رََأتح يف الـــــــــــــــــــــــر أحِس مـــــــــــــــــــــــِ

  
ا  هـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــُ بـ ـــــــــــــــــــــــِّ ي ـــــــــــــــــــــــَ ُت أُغ ًة َلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــَ  ب

  

ٍ  َذا ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ ُن قـ ـــــــــــــــح ت ِد : اب ـــــــــــــــَ ال قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ   !فـ
  

ب و   يــــــــــــــح ُ  الشــــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــح ــــــــــــــَ هــــــــــــــابـ بــــــــــــــُ جــــــــــــــِ عــــــــــــــح ــــــــــــــُ  يـ

  
ب أَي يَْكسبَُها  .التَّعَجُّ

ّمِ من السُّرور وُسرَّ  َعجبَ  ، َمْبنِيًّا للَمْفعُول : بِهِ  أُْعِجبَ و ه. كأَْعَجبَه بِالضَّ َكةً  َعِجبٌ  أَْمرٌ  يُقَاُل :و األَْمُر إَِذا َسرَّ  ُعَجابٌ و َكأَمير َعِجيبٌ و ، ُمَحرَّ

ابٌ و كغَُرابٍ  اٍن ، أَي ُعجَّ بُ  كُرمَّ وقََرأَ أَبُو َعْبِد  (3) (ء  ُعجاب  ِإنَّ هذا َلَشيْ )، وفي التَّْنِزيل :  ُمْعِجب أَي َعِجيبٌ  ِمْنه ، وأَْمرٌ  يُتَعَجَّ

ْحَمن السُّلَِمي  ابٌ  ءٌ إِنَّ َهَذا لََشيْ »الرَّ اُء : هو ِمثُْل قَْوِلِهم : « ُعجَّ اٌم ، وَكبِيٌر وُكبَاٌر وُكبَّاٌر.بالتَّْشِديِد. قال الفَرَّ ابٌ و َرُجٌل َكِريٌم وُكَراٌم وُكرَّ  ُعجَّ

 .ُعَجابٍ  بالتَّْشِديِد أَْكثَُر ِمنْ 

او أَي يَُكوُن ِمثْلَه العَِجيُب كالعََجبِ  أَو ، على الُمبَالَغَِة ، كاَلُهَما يَُؤكَُّد بِِهَما (4) َعَجٌب ُعَجابٌ و َكلْيٍل اَلئِلٍ  َعَجٌب َعاِجبٌ  قَْولُُهم :و  العَُجاب أَمَّ

 .(5)العَْيِن ، وَهَذا الفَْرُق نَصُّ كتَاِب  العََجب َحدَّ  ، َكَذا في نُْسَخة العَْيِن ، ويُوَجُد في بَْعض نَُسخ الِكتَاب ، ما تََجاَوزَ  َما َجاَوزَ  فَإِنَّه

بُ  الّتيو ِمْن ُحْسنَها يُتَعََجبُ  : الَّتِي العَْجبَاءُ و . قاَل َشْيُخنَا : وإَِذا َكاَن ُمتَعَلَّقُ  من قُْبحَها يُتَعَجَّ اَغانِيُّ بِ  نَقَلَه الصَّ في حالَتَيِ الُحْسِن والقُْبحِ  التَّعَجُّ

ل. ويَُدلُّ َعلَى العُُموم َما نَقَلَه َسابِقاً إِْنَكاُر ما يَِرُد َعلَْيَك ، َكَما ُهَو  ضدٌّ  ْين فَقَْوُل الُمَؤلِّف وهوَواحداً َوُهَو بُلُوُغ النَِّهايَة في كْلتَا الَحالَتَ  َمَحلُّ تَأَمُّ

 َظاهر.

ِرَها وأَْشرَ  أَْعلَى َدقَّ  الَّتِي النَّاقَةُ  ِهيَ  العَْجبَاءَ  اْقتََصر في لَسان اْلعََرب َعلَى أَنَّ و ، وِهي  َجاِعَرتَاَها ، َكَذا في النَُّسخِ وَصَوابُه أَْشَرفَت فَ ُمَؤخَّ

ً  النَّاقَةُ ، إَِذا َكانَْت َكَذلَك وقَد َعُجبَتِ  َما (6)لََشدَّ  ِخْلقَةٌ قَبِيَحةٌ فِيَمن َكانَت. ، ويُقَال :  .َعِجبَْت َعَجبا

 إَِذا َكاَن َغِليظاً. (7) أَْعَجبُ  وَجَملٌ  لذَّنَبا َعْجبِ  الغَِليظة أَي العََجبِ  : بَيِّنَةُ  َعْجبَاءُ  نَاقَةٌ و

قََرأَ َحْمَزةُ  (8) (َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُرونَ )في التنزيل و ، وقَْد تَقَدَّم أُْعُجوبَة َوِهَي َجْمعُ  أََعاِجيبَ  ذُو أَي بالَكْسر تِْعَجابَة َرُجلٌ  يُقَاُل :و

 َعاِمر وَعاِصم وأَبُو َعْمرو بنَْصب التَّاِء. والِكَسائِيُّ بَضّمِ التَّاِء َوَكَذا قَِراَءة َعِلّي ْبِن أَبِي َطاِلب واْبِن َعبَّاس ، وقََرأَ اْبُن َكثِير ونَافِعٍ واْبنُ 

 .(9)هللِا كَمْعناه ِمَن الِعبَاد  وإِْن أُْسنَِد إِلَى هللِا تَعَالَى فلَْيَس َمْعنَاه ِمنَ  العََجبُ و

اُج : وأَْصلُ  جَّ قَِراَءةِ  (11) [َمْعنَى]وعلى َهَذا  (10)ِمْن َكَذا  َعِجْبتُ  في اللُّغَة أَنَّ اإِلْنَساَن إَِذا َرأَى َما يُْنِكرهُ ويَِقلُّ ِمثْلُه قَاَل : قَدْ  العََجب وقَال الزَّ

، وهللا َعزَّ َوَجلَّ قَْد َعِلَم ما أَْنَكَره قَْبَل َكْونِه ، ولكنَّ  َعِجْبتُ  َدِميَّ إَِذا فَعَل َما يُْنِكُره هللاُ تَعَالَى َجاز أَْن يَقُوَل فِيِه :َمْن قََرأَ بَضّمِ التَّاِء ، ألَن اآل

ة ِعْنَد ُوقُوعِ الشَّيْ  العََجبَ و اإِلْنكار  َعَجبِِهم َوُهَو يُِريُد : بل َجاَزْيتُُهم على بالعََجب  : أَْخبََر َعْن نَْفِسهء. وقَاَل اْبُن األَْنبَاِرّيِ الَِّذي تَْلَزم بِِه الُحجَّ

ى فِْعلَه باْسم فِْعِلهم. وقيل : بَلْ   .(12)ِعْنَدَك  َمْعنَاه بل َعُظم فِْعلُهم َعِجْبتَ  ِمَن الَحّق ، فََسمَّ

َحْيُث أَْنَكُروا  َعَجبٍ  َمْوِضعُ  َهَذا أَي ، وسلمعليههللاصلىالِخَطاُب للنَّبِّيِ  (13) (َجب  َوِإْن تَ ْعَجْب فَ عَ )وعن اْبِن األَْعَرابِّي في قَْوله تَعَالَى 

 البَْعَث ، وقَْد تَبَيَّن لَُهم ِمْن َخْلِق السَّمَواتِ 
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__________________ 
 ( قا  اجلوهري : الينم ابلتحريك ضرب من النبت الواحدة ينمة.1)
 والصواب ما أثبتناه.« بن الرقياتابن قي  »( ابألصر 2)
 .5( سورة ص اآية 3)
 ( ضبرت اللسان : ُعج اب.4)
 ( زيد يف املقايي  : قا  : وذلك مثر الطوير والط وا  ا فالطوير يف الناس كثري ا والطوا  : األهوج الطو .5)
 .«أشّد ما»( يف اللسان : 6)
 .«وبعري أعجب»( يف القاموس : 7)
 .12الصافات اآية ( سورة 8)
 ( هذا قو  الفراء.9)
 .«هذا»( عن اللسان ا وابألصر 10)
 ( زايدة عن اللسان.11)
أي عجبَت من إنكارهم للبعث لشــــــــــــــدة حتققك معرفته ويســــــــــــــخرون جلهلهم ا وقير : عجبَت من انكارهم »( قا  الراغب يف املفردات : 12)

 .«الوحي
 .5( سورة الرعد اآية 13)
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َرِة مم ا َقدح تـَبَـيـ ُنوا.واأَلرحِض ما دَ  َهُر يف الُقدح ُم َعَل  البَـعحِث ا والبَـعحُث َأسح  هل 
َربَُّك ِمْن قَْوٍم يُقَاُدون  َعِجبَ »وفي النَِّهايَة ، َوفِي الَحِديِث : 

 أَنّهُ إِنََّماأَي َعُظم َذِلك ِعْنَده وَكبُر لََدْيه ، أَْعلَم هللاُ  «إِلَى الَجنَّة في السَّاَلِسلِ  (1)

بُ  من  العََجبُ  ِعْنَده. وقِيلَ  ِء إَِذا َعُظم َمْوقِعُه ِعْنَده َوخِفَي َعلَْيه َسبَبُه ، فأَْخبََرهم بَِما يَْعِرفُون ليَْعلَُموا َمْوقَع َهِذه األَْشيَاءِ اآلَدِميُّ من الشَّيْ  يتَعَجَّ

َضا اه َربُّك وأَثَابَ  َعِجبَ  فَمْعنَاه أَي هللِا : الّرِ ً  ، فَسمَّ َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر )في الَحِقيقَة. واألَّول الَوْجهُ ، َكَما قَاَل :  بِعََجبٍ  َمَجازاً ، وليس َعَجبا
َربُُّكم ِمْن إِلِّكم  ِجبعَ »وفي آخَر :  «َربَُّك ِمْن َشاّبٍ لَْيَست لَهُ َصْبَوةٌ  َعِجبَ »َمْعنَاه ويَُجاِزيهم هللاُ َعلَى َمْكِرِهم. وفي الَحِديِث :  (2) (هللاُ 

 َعلَى هللِا تَعَالَى َمَجاز ، ألَنه ال يَْخفَى َعلَْيه أَْسبَاُب األَْشيَاِء. ُكلُّ ذِلك فِي ِلَسان اْلعََرِب. العََجبِ  إِْطاَلقُ  قَال اْبُن األَثِير :«. وقُنُوِطكم

كة ، أَُخو القَاِضي ُشَرْيح ، وفيه الَمثَل : َعَجبٌ و  .(3)في الُمْعتَِذر عنَد وُضوح ُعْذِره َكَذا في الُمْستَْقَصى « َعَجب ْعِذْر منأَ » ، ُمَحرَّ

َكتَْينِ  َعَجبٍ  ، َوَسِعيُد ْبنُ  َعَجبٍ  أَْحَمُد ْبُن َسِعيٍد البَْكِريُّ ُشِهَر باْبنو اغانِّي َوُهَو َغلٌَظ  ، ُمَحرَّ ثَاِن ، هَكَذا في َسائِِر النَُّسخ ، وِمثْلُه للصَّ قَلََّد ُمَحّدِ

َواُب أَنَّ أَْحَمَد ْبَن َسِعيد الَِّذي َذَكَره َواِلُده ُهَو َسِعيُد ْبنُ  اَغانِّي والصَّ ،  َعَجبٍ  الَِّذي تاََلهُ فِيَما بَْعد. وتَْحِقيُق الَمقَام أَنَّ َسِعيَد ْبنَ  َعَجبٍ  فِيِه الصَّ

َكة ، لَهُ ِذْكٌر في الَمغَاِربَة ، واْبنُه أَْحَمُد تَ  ْحَمِن ْبُن أَْحَمد ْبِن َسِعيد ْبنِ ُمَحرَّ ، َذَكَره اْبُن  َعَجبٍ  فَقَّه َعلَى أَبِي بَْكِر ْبِن َذْرب ، وابنُه َعْبُد الرَّ

ل.  بَْشَكَوال ، فَتَأَمَّ

م ُمْنيَةُ و َكةً : َعَجبٍ  بالضَّ  األَْقَصى َوِهي ِجَهةٌ باألَْنَدلُِس. د بالَمْغِربِ  ُمَحرَّ

بَنِيتَ  في النََّواِدِر :و َّنَنِي ، أَي عَجَّ  تََصبَّانِي. فاُلٌن َوتَفَت

 ، ُكوفِيٌّ َضِعيٌف َغاٍل في التََّشيُّع ، قَالَه الِعْجِلّي. ُعَجْيبَة ْبُن َعْبِد الَحِميد ، ِمْن أَْهِل اليََمامة. وَحِكيُم ْبنُ  ُعَجْيبَةُ  وهو َكُجَهْينَةَ : َرُجلٌ  ، ُعَجْيبَةُ و

، وَكذِلَك  َعِجيبٍ  هلِل َزْيٌد ، كأَنَّه َجاَء بِِه هللاُ ِمْن أَْمر إَِذا َكاَن َحَسنا ِجّداً. َوقَْولُهم : ُمْعِجبٌ  ءٌ كتَأَبََّط َشّراً. وهو َشيْ  َجاِهالً : لَقَُب َرُجل أَْعَجبَ و

ه ِمْن أَْمرٍ  قَْولُُهم : ه أَي َجاَء هللاُ بَِدّرِ  ِلَكثَْرتِه. َعِجيب هلِل َدرُّ

 .العََجب ِمنَ  َعَجبَةٌ  . َوَما فاَُلٌن إِالَ باألََعاِجيبِ  : الشَّْعَوِذيُّ ، وُكلُّ َمْن يَأِْتي العََجب وفي األََساِس : أَبُو

 َشْرحِ الَمقَاَمات.ِمْن ُكنَى الدَّْهِر ، َراِجْعه في  العََجب قُْلُت : وأَبُو

 إِلَْيه : أََحبَّه. أَْنَشَد ثَْعلَب : َعِجبَ و

اَدين و  وُد قــــــــــَ اين َواَل اجلــــــــــُ هــــــــــَ نـــــــــــح ُر يـــــــــــَ خــــــــــح  مــــــــــا الــــــــــبــــــــــُ

  
رحٌب ِإَد  وَ   هـــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــ  كـــــــــــــن ـــــــــــــَ ـــــــــــــبُ ل ي جـــــــــــــِ  عـــــــــــــَ

  
 أَي َحبِيٌب وأََراَد يَْنهاني َويقُوُدني ، َكَذا فِي ِلَسان العََرِب.

ِكتَاِب النُّوِر الَماِحي  : ُكْنيَةُ الَحَسِن ْبِن ُموَسى الَحْضَرِمّي ، َرَوى َعْنه َعْبُد الَوهَّاب ْبُن َسِعيِد ْبن ُعثَْمان الَحْمَراِويُّ ، كذا في َعِجيبَة وأَبُو

ه َس ِسرُّ د ْبِن َجْبِر ْبِن هَشاٍم القُْرُطبِّي ، قُّدِ د َجْبِر ْبِن ُمَحمَّ َدة وَسيَأْتِي. ِللظَّاَلم ، ألَبِي ُمَحمَّ  ، وَضبََطه الَحافُظ بالنُّون بََدَل الُمَوحَّ

 .(4)كأَِميٍر : بَْطٌن ِمَن العََرِب  َعِجيب وبَنُو

اَغانِّي : ُهَو ِمْن نَْعتِ  كَسفَْرَجلِ  العََجْرقَبُ  : [عجرقب]  ، َكَذا في التَّْكِملَِة. الُمريُب الَخبِيثُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وَصاحُب اللَِّسان. وقَاَل الصَّ

ْمِل : كاألَوَعِس ، وقِيل ُهوَ  ، َكَسَحابٍ  العََدابُ  : [عدب] ْملَما اْستََرقَّ ِمنَ  بالعَْيِن والدَّال الُمْهَملَتَْيِن ، ِمَن الرَّ َحْيُث يَْذَهُب ُمْعَظُمه َويَْبقَى   الرَّ

 ٌء من لَْينِه قَْبَل أَْن يَْنقَِطَع.َشيْ 

اِء في نُْسَختِنَا وَغْيِرها ِمَن النَُّسخ ، ونَقَل َشْيُخنَا عن الكفَايَِة والُمْحَكم بالدَّالِ « ما اْستََرقَّ »وقَْولُه  ي ِلَسان هو َكَذا في نُْسَختنَا. والَِّذي ف أَو بالرَّ

ْمل َجانبُه العََرِب َوُهوَ  ْملَة الَِّذي يَِرقُّ  أَي الرَّ َكة ، َويلي الَجَددَ  مْن أَْسفَل الرَّ  َسَواء. قَاَل اْبُن أَْحَمَر : مَن األَْرِض ، لْلَواحد والَجْمعِ  ، ُمَحرَّ

وحِر  ثـــــــــَ َدابِ كــــــــَ َد   الــــــــعــــــــَ ه الــــــــنــــــــ  رِبــــــــُ رحِد َيضــــــــــــــــــــــح  الــــــــفــــــــَ

  
ــــــــــــح   ت َد  يف مــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــن ــــــــــــ   ال ل عــــــــــــَ ــــــــــــَ رَاتـ د  ــــــــــــه وحتــــــــــــََ  ن

  
__________________ 
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 ( يف النهاية : يساقون.1)
 .30( سورة األنفا  اآية 2)
 يضربه املعتذر عند وضوح عذره.« أعذر عجب»( يف املستقص  للزخمشري : 3)
بة يف قوله انقة عجباء : بّينة العجب4) َبة.وقد مر يف ـ  ( ومما مل يرد يف أي من املعاجم : الُعجح  املادة. قا  يف املقايي  : بّينة العجب والُعجح
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، والنََّدى األَول : الَمَطُر الَخفيُف : والثَّانِي « يَْضِربُه النََّدى»بََدل « لَبََّدهُ النََّدى»هَكَذا في الُمْحَكم والصَّحاح. وَسمع َشْيُخنَا َعن َشْيِخه ، 

 :بَِمْعنَى الشَّْحم ، وأَْنَشَد األَْزَهِرّي 

وِدُس ِمنح و 
ُ
 َعَداهِبَاأَقـحَفَر امل

ل نَْبت ثُمَّ أَْيَسَرت.  يَْعنِي األَْرَض الَّتِي قد أَْنبَتَْت أَوَّ

 ع. : َعَدابٌ و

ِحمُ  ، كَسَحابٍَة : العََدابَةُ و  ، قال الفََرْزَدُق : الرَّ

رحِ  و  َذاِت الــــــــعــــــــَ ُت كــــــــَ نــــــــح ا  (1)كــــــــُ اَءهــــــــَ ِ  مــــــــَ بــــــــح  ملَح تـــــــــُ

  
اِء و   نح مــــــــــــَ َي مــــــــــــِ ةِ الــــــــــــال هــــــــــــِ َدابــــــــــــَ رُ  عــــــــــــَ اهــــــــــــِ  طــــــــــــَ

  
 وقد ُرِويت العََذابَة بالذَّاِل الُمْعَجَمة وَهَذا البَْيُت أَْوَرَده الَجْوَهِرّي :

 طَاِهُر. اِبلحَعَدابَةِ اَل هَي مم ا وَ 
ة نَُسخٍ. قُْلُت : م : وَكِذِلَك َوَجْدتُه فِي ِعّدِ ِحم ، العََدابَةو َساِن اْلعََرب :َوَجْدُت أَْيضاً في َهاِمش نُْسَختِي ِمْن لِ  قال ابن ُمَكرَّ  : العََدابَةُ و : َماُء الرَّ

َكبُ  َكةً : َمْنبُِت اْلعَانَِة ، وقَْد تَقَدََّم ، ولَْم يَْذُكره َغْيُر الُمَؤلِّف. قُْلُت : ويُْمِكُن أَْن يُفَسَّر بِ  الرَّ  ِه البَْيُت السَّابُِق َعلَى ِرَوايَِة الَجْوهِرّي.، ُمَحرَّ

ْمُل الَكثِيُر. ، َكَصبُور : العَُدوبُ و  الرَّ

َجاِل : كعَُرنِّيٍ  العَُدبِيُّ  قَاَل األَْزَهِريُّ :و ةَ : الَكِريُم األَْخاَلِق أَْو َمن اَل َعْيَب فِيهِ  ِمَن الّرِ  ، قال َكثِيُر ْبُن َجابٍِر الُمَحاِربِيُّ لَْيَس ُكثَيِّر َعزَّ

َرت  ا ســـــــــــــــَ َرتح مـــــــَ تح  (2)ســـــــــــــــَ ا مُث  َعر ســـــــــــــــــــــَ ِلهـــــــَ يح  يف َل

  
َديبّ ِإىَل   رِ  عــــــــــــــُ اٍء وِذي َفضــــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــَ  ِذي غــــــــــــــَ

  
الذَّال في َصَحاِحه في تَْرَجَمة َعَذب ، بِ قَاَل اْبُن َمْنُظور : وَهَذا الَحْرُف َذَكَره األَْزَهِرّي في تَْهِذيبِه ُهنَا في َهِذه التَّْرَجَمة وَذَكرهُ الَجْوَهِريُّ 

 .(3)المعجمة 

 ُكلُّ ُمْستََساغٍ. ، وفي بَْعِض النَُّسخ تقديُم الشََّراِب َعلَى الطَّعَام : ِمَن الطَّعَاِم والشََّرابِ  العَْذبُ  : [عذب]

، َطيٌِّب  َعْذبٌ  فهو يَْعذُُب ُعذُوبَة الَماءُ  َعذُبَ و (5) (هذا َعْذب  ُفرات  ). وفي القُْرآِن : َعْذبَةٌ  وَرِكيَّةٌ  َعْذبَةٌ  (4): الَماُء الطَّيُِّب. َماَءةٌ  العَْذبُ و

. قَاَل أَبُو َحيَّة النَُّمْيِرّي : ُعذُوبٌ و ، بالَكْسرِ  ِعَذابُ  والَجْمعُ  ّمِ  ، بالضَّ

ٍة  رِيــــــــــعــــــــــَ يــــــــــًا َذا شــــــــــــــــــــــــَ افــــــــــِ اًء صــــــــــــــــــــــــَ َ مــــــــــَ وح يــــــــــ  ــــــــــَ بـ ــــــــــَ  فـ

  
اِم   َ اإِلجــــــــــــــــَ اح ٌر بــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ ُه غــــــــــــــــَ ُذوبُ لــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــُ

  
اجِ قال اْبُن  فَةَ. َوفِي َحِديث الحجَّ ، َعلَى الَجْمعِ ؛  ِعَذابٌ  ، َوَماءٌ  َعْذبَةٌ  يُقَاُل َماَءةٌ  .«ِعَذابٌ  َماءٌ »َمْنُظور : أََراَد بِغَلٍَل الجْنَس ، فَِلَذلك َجَمَع الّصِ

 ألَنَّ الَماَء ِجْنٌس ِلْلَماَءةِ.

ّمِ : العُذُوبُ و العَْذبُ و ُجِل وا تَْركُ  ، بالضَّ  ُعذُوبٌ  ، والَجْمعُ  َعاِذبٌ  وهو فهو اَل َصائٌِم وال ُمْفطر ، األَْكل ِمْن ِشَدةِ العََطِش  لِحَماِر واْلفََرِس الرَّ

ّم ، تَْيِن. ويُقَاُل ِلْلفَرِس وَغْيِره : بَاتَ  ُعذُبٌ  ، َكَصبُور ، والَجْمع َعذُوبٌ و بالضَّ ً  ، بَِضمَّ َرْب ، قَاَل األَْزَهِريُّ : ، إَِذا لَْم يَأُْكْل شيئاً ولم يَشْ  َعذُوبا

 أَنَّه الَِّذي يَْمتَنِع َعِن األَْكِل ِلعََطِشه. (6)أَنه الِذي اَل يَأُْكُل وال يَْشَرُب أَْصَوُب ِمَن القَْوِل في العَذُوِف  العَاِذبِ و العَذُوبِ  القَْوُل في

ا قَْوُل أَبِي ُعبَْيد : وَجْمعُ  َعلَى فُعُوِل. قُْلُت : ُهَو ِمْن َغَرائِِب اللُّغَِة وفََوائِد األَْشبَاِه والنََّظائِر  (7)فَخَطأٌ ، ألَنَّ فَعُوالً ال يَُكسَّر  العَذُوِب ُعذُوبٌ  وأَمَّ

ةٌ على َمن لم يَْحفَظ.  َوَمْن َحِفَظ ُحجَّ

 َكَساِجٍد وُسُجود. وقَاَل ثَْعلَب : ُعذُوبٌ  عَُم َشْيئَاً ، وقد َغلَب َعلَى الَخْيِل واإِلبِِل ، والَجْمعِمْن َجِميع اْلَحيَواِن : الَِّذي اَل يَطْ  العَاِذبُ و ثُم قَاَل :

اَل  (8): الِذي يَبِيُت لَْيلَة  العَاِذبُ و .ُعذُبٌ  والَجْمع العَاِذبُ  القَاِئُم الَِّذي يَْرفَُع َرأَْسه فال يَأُْكُل وال يَْشَرُب ، وكَذِلكَ  ِمَن الدََّواّبِ وَغْيِرَها : العَذُوبُ 

 يَْطعَُم َشْيئاً.
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ً  َعْنه َعَذبَه ، التَّْعِذيبِ و كاإِلْعَذابِ  الَمْنُع ، : العَْذبُ و ً و ، َعْذبا ً و ، أَْعَذبَه إِْعَذابا  : َمنَعَه وفََطَمه َعِن األَْمِر ، وُكلُّ َمْن َمنَْعتَه َشْيئاً فَقَد َعذَّبَه تَْعِذيبا

 : العَْذبُ و .َعذَّْبتَهو أَْعَذْبتَه

__________________ 
 والبيت لي  يف ديوانه.« كذات ا ي »( ويرو  : 1)
 واجملمر : من ليلها.« عذب»( اللسان ا والصحاح 2)
 حتريف.« املعجمة»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 وسرتد صواابً بعد أسطر.« ماء»( عن اللسان وابألصر 4)
 .53اآية ( سورة الفرقان 5)
قوله العذوف كذا خبطه مصــــــــــــــلحة بعد أن كانت عذوب وقد راجعت يف مادة ع ذ ف اللســــــــــــــان والقاموس »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 6)

 .«والصحاح فلم أجد فيها العذوف هبذا املعىن والذي فيها ابتت الدابة عل  غري عذوف يعين عل  غري أكر وشرب
 .«س رُيكح »( يف املطبوعة الكويتية : 7)
 .«ليَلهُ »( يف اللسان : 8)



1352 

 

ِتعحَذابِ  كاإِلعحَذابِ   والرت حُ  ا َعِن الط َعاِم ِإَذا َكف ه ا َعَذبه ا يـَُقاُ  : الَكف   َعِن الط َعاِم ِإَذا َمنَـَعه  َأعحَذبَه ا يـَُقا  : واالســــــــــــــح
تَـعحَذبَ و  وَكف ه ا يح  اســــح يح  َعَذبَ و  ِء : انـحتَـَه .َعِن الشــــ  تَـعحَذبَ و  َأعحَذبَ و  ءِ َعن الشــــ  َرَب.  اســــح َعنحه :  َأعحَذبَهو  ُكل ه : َكف  وَأضــــح
 منَـَعه.
َم هللاُ َوْجَهه  أَْعِذب ويُقَاُل : َعْن ِذْكِر النَِّساِء أَْنفَُسكم فَإِنَّ  أَْعِذبُوا أَنَّهُ َشيََّع َسِريَّةً فَقَاَل :»نَْفَسَك َعْن َكَذا ، أَي اْظِلْفَها َعْنهُ. َوفِي َحِديِث َعِلّيٍ َكرَّ

. أَْعَذبَ و .أَْعَذْبتَه النَِّساِء وَشْغِل القُلُوِب بِِهّن. وُكلُّ َمْن َمنَْعتَه َشيئاً فقدأي اْمنَعُوَها َعْن ِذْكِر  «يَْكِسُرُكم َعِن الغَْزوِ  (1)َذِلَك   اَلِزٌم وُمتَعَّدٍ

 تَقَر وأَملََق َغْيَره.َغْيَره : َمنَعَه ، فَيَُكوُن اَلِزماً َوَواِقعاً ، ِمثَْل أَْملََق إَِذا اف أَْعَذبَ و ِء : اْمتَنََع.َعِن الشَّيْ  أَْعَذبَ  وفي التَّْهِذيِب :

فإِنََّها تُوِرُث الغَْفلَة  (3) اإِلْعَذابِ  َعِن اآلَماِل أََشدَّ  أَْعِذبُوا : اْمتَنَع. ويُقَاُل : (2) [عنه] اْستَْعَذبَ و ءِ َعن الشَّيْ  أَْعَذبَ  وفي األََساس : يُقَاُل :

ا ذُكِ  في الُكلِّ  كيَْضِرب يَْعِذبُ  وتُْعِقُب الَحْسَرة. . يَْعذُب الَماُء والطَّعَاُم فإِنَّ ُمَضاِرَعُهَما َعَذبَ  َر َغْيرِممَّ ّمِ  بالضَّ

ِحم. ، َوفي نُْسَخة َعلَى وَما يَْخُرُج في يَْعلُو الَماءَ  بالتَّْحِريك : القََذى العََذبُ و  أَثَِر الَولَِد ِمَن الرَّ

ّقِ ، قَالَهُ أَبُو َحنِيفَة وأَ  َشَجرٌ  : العََذبُ و  ْنَشد :ِمَن الّدِ

َهِتُك الش عحرَاِن َنض اُخ   الَعَذبح ُمنـح
،  العََذبَة َمعَاِذبُ  وِمْعَوٌز ، وَجْمعُ  َعَذبَةٌ  . ويُقَاُل ِلِخْرقَِة النَّائَِحةمْعَذبَةٌ  ، أَي في األَخيِر َواِحَدتَُها (4) كالَمعَاذب النََّوائِح ، بالَمدِّ  مآِلي : العََذبُ و

 على َغْيِر قِيَاِس قَالَه أَبُو َعْمرو.

 الَخْيُط الَِّذي يُْرفَع بِِه الِميَزاُن.  :(5) العََذبُ و

 ٍء.َطَرُف ُكّلِ َشيْ  : العََذبُ و

ْحلِ  : العََذبُ و ، قَالَُهَما ابن سيَده. وقال َغْيره : هو أََسلَتُه الُمْستَدقُّ في ُمقَدَّمه. مَن البَِعيِر : َطَرُف قَِضيبهو َرةِ الرَّ  الِجْلَدةُ الُمعَلَّقَة َخْلَف ُمَؤخَّ

 مْن أَْعاَله.

ْمح : خْرقة تَُشدُّ َعلَى َرأِْسه ، ومنه يُقَاُل : َخفَقَْت َعلَى َرأِْسه  ، َكَما في األََساِس. العََذبُ  وِمَن الرُّ

َراِك   .(6)وِمَن النَّْعِل : الُمْرَسلَةُ ِمَن الّشِ

 ُسدَل بَْيَن الَكتِفَْيِن مْنَها.ومَن العَماَمة : ما 

 وِمَن السَّْوط : عاَلقَتُهُ وَطَرفُه.

 وِمَن اللَِّساِن : َطَرفُه الدَّقِيُق.

ة :العََذبَاتُ  : أَطراُف السُّيُور ؛ وهي العََذبُ و مَّ  . قال ذو الرُّ

ٌة  ارِيــــــــــَ َداِ  ضــــــــــــــــــــــــَ ُة اأَلشــــــــــــــــــــــــح ر تــــــــــَ هــــــــــَ ٌف مــــــــــُ  ُغضــــــــــــــــــــــــح

  
ا   اقــــــــهــــــــَ ِا يف َأعــــــــنــــــــَ رَاحــــــــِ ُر الســــــــــــــــــــــ  ثــــــــح َذبُ مــــــــِ  الــــــــعــــــــَ

  
 يَْعنِي أَْطَراَف السُّيوِر.

 َسْوَطه وَهدَّبَه َجعََل لَهُ عالقَةً. عذَّبو إَِذا َجعَْلَت له عاَلقَةً. والَِّذي في األََساس : ُمعَذَّبٌ  السَّْوَط فهو َعذَّْبتُ وَ 

ا ذُِكَر. الَواحَدة بَِهاٍء في الُكلِّ  ِمَن الشََّجِر : ُغْصنُه ، (7) العََذبُ و  ممَّ
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ُجُل َماَءه : اْستَْعَذبَ و ً  اْستَقَى الرَّ ً  : َعدَّه اْستَْعَذبَهو .َعْذبا ً  : َشِربَه اْستَْعَذبَهو .َعْذبا ً  أِلَْهله : َطلَب لَُهم َماءً  اْستَْعَذبَ و .َعْذبا  يَْستَْعذبو ، َعْذبَا

. َوُهَو الطَّيُِّب العَذبُ  أَي يُْحَضر لَهُ ِمْنَها الَماءُ  «لَهُ الَماُء ِمْن بُيُوِت السُّْقيَا يُْستَْعَذب أَنَّه َكانَ »ٍن ِمْن بِئِْر َكَذا أَي يَْستَِقي لَهُ. َوفِي الَحِديِث ِلفاَُل 

 .العَْذبَ  أَي يَْطلُُب الَماءَ  «الَماءَ  يَْستَْعذبُ  التَّيَِّهاِن أَنَّه َخَرجَ  (8)الَِّذي ال ُملُوَحةَ فيه. وفي َحِديِث أَبي 

أَْوَرَده اْبُن السيِّد في الفَرْق. وقَاَل الَجْعِديُّ يَصُف ثَْوراً « ُستَْرة»، وفي نُْسَخة :  : الَِّذي لَْيَس بَْينَه وبَْيَن السََّماِء ستْرٌ  العَاذبُ و العَذُوبُ و

 َوْحِشيّاً بَات فَْرداً اَل يَذُوُق َشْيئاً :

اَت  ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــَ ذوابً فـ ُه  عـــــــــــــَ بَنـــــــــــــ  اِء كـــــــــــــَ مـــــــــــــَ لســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــِ  ل

  
َواكــــــــــبُ   ــــــــــكــــــــــَ ُه ال ــــــــــح رَدت ــــــــــح ا أَف ٌر ِإَذا مــــــــــَ ــــــــــح ي هــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 .«ذلكم»ابألصر واللسان ا ويف النهاية ( كذا 1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 .«إعذاب»( عن األساس ا وابألصر 3)
 ( قوله مذد النوائح. يف الصحاح واملئالة ابهلمز عل  وزن املعالة اخلرقة الجي متسكها املرأة عند النوح وتشري هبا واجلمض املذد.4)
 .«وَعَذبَة امليزان»ويف الصحاح : « والَعَذبَة»( يف اللسان : 5)
 .«الشراب»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( يف الصحاح : وعذبة الشجر.7)
 .«ابن»( عن النهاية ا وابألصر 8)
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 اْنُظره فِي الفَْرق. العَاِذب وَشاهدُ 

ُل  يَةبَكْسِر الثَّانِ  العَِذبَةُ و بالتَّْحِريكِ  العََذبَةُ و بِالفَتْحِ  العْذبَةُ و وقَاَل :  (1)، األَْوُجه الثَّاَلثَةُ في ِلَساِن العََرب ونُقل عِن اْبِن األَْعَرابِّيِ الَوْجهُ األَوَّ

ْمن يَْعلُو الَماَء. الطُّْحلُب : هي (2)ِهَي الُكْدَرةُ ِمَن الطُّْحلُب والعَْرَمض ونَْحِوِهَما ، وقِيَل   َعَذب وذُو َكَكتِف َعِذبٌ  َماءٌ  يُقَاُل ِمْنه :و نَْفُسه والّدِ

 أَي َكثِيُر القََذى والطُّْحلُِب. قَاَل اْبن ِسيَده : أَُراهُ َعلَى النََّسِب ، ألَنِّي لَْم أَِجد لَْه فِْعالً. ُمَطْحِلبٌ  أَي

الَحْوِض َحتَّى يَْظَهَر  َعَذبَةَ  َحْوَضك. ويُقَال : اْضربْ  أَْعِذبْ  ا فِيِه ِمَن القََذى وَكَشفَه َعْنهُ. واألَْمُر ِمْنهُ :ومَ  نََزَع ُطْحلُبَه أَي الَحْوضَ  أَْعَذبَهو

 الَماُء ، أَي اْضِرب َعْرَمَضه.

 َماُؤُهم. َعذُبَ  القَْومُ  أَْعَذبَ و

ْحيَانِّي  بَِكْسِر الذَّالِ  العَِذبَةُ و ، وقِيَل : هي  القََذاةُ  بالَوْجَهين : (3) العَْذبَةُ و العَِذبَةو بِِه. َما يَْخُرُج ِمن الطَّعَاِم فَيُْرَمى ، َوُهَو أَْرَدأُ الُمْعَجَمة َعن اللِّ

فِيِه ، أَي ال ِرْعَي فِيِه َواَل َكألَ. وُكلُّ ُغْصٍن  َعِذبَةَ  َماٌء ال القََذاة تَْعلُو الَماَء ، ويُقَاُل :
 .ةٌ َعِذبَ و َعَذبةٌ  (4)

ةِ  : العَِذبَةُ و رَّ ْبَرةِ ، بفَتْح فَ  ما أََحاَط ِمَن الّدِ اِء ، هَكَذا في نُْسَختِنا. وفي أُْخَرى : َما أََحاَط بالدَّ ُسُكون ، وهَكَذا في بَِكْسِر الدَّاِل الُمْهَملَِة وتَْشِديِد الرَّ

 الُمْحَكِم وَغْيِرِهَما.

 السَّْوِط. َعَذبَتِي : أََحدُ  العََذبَةُ و

يقُ  أَوِ  : الطَّعَاُم والنَِّكاحُ  األَْعَذبَان ، باألَْعَذبَْينِ  يقال : فاَُلٌن َمْفتونٌ و َضابُ  الّرِ  ، قال اْبُن َمْنُظور : وذِلكَ  والَخْمرُ  وفي األََساِس : الرُّ

 .ِلعُذُوبَتَِهما

اُج : الَِّذي أُِخذُوا بِِه الُجوُع. (5) (َأَخْذانُهْم اِبْلَعذابِ َوَلَقْد )والعُقُوبَة. وقولهُ تَعَالَى :  : النََّكالُ  العََذابُ و جَّ  قَاَل الزَّ

ً و َعْنه أَي َمنَْعتُه ، َعَذْبتُه َوُهَو الَمْنع ، يقال : العَْذب في َكاَلِم العََرب ِمنَ  العََذابَ  وقَاَل َشْيُخنَا نَْقالً َعْن أَْهِل االْشتِقَاق : إِنَّ  أَي  َعَذب ُعذُوبا

َي الَماُء الُحْلوُ  ً  اْمتَنََع ، وُسّمِ ً و لَمْنِعه العََطش ، َعْذبا لَمْنِعِه الُمعَاقََب من َعْوِدِه ِلِمثِْل ُجْرِمه ، وَمْنِعه َغْيَره ِمْن ِمثِْل فِْعِله. قلت :  العََذاُب َعَذابا

اجِ وَسيَأْتِي ل أَْعِذبَةٌ  ج (6)وهو َكاَلم َحَسٌن  جَّ يَّة وإِن قَاَل بَْعٌض : إِنَّ َجْمعَه  العََذابَ  أَنَّ « ن ه ز»لُمَصنِّف في ، َهَذا قَْوُل الزَّ ال يُْجمع بالُكلِّ

 لَْيسَ ر ، وَصاَر اْسماً ِلَما يُْؤَكُل ، وكذِلك قِيَاِسيٌّ ، َكَطعَام وأَْطِعَمة ، ال يَتََوقَّف َعلَى َسَماع ، فَِفيِه نََظٌر َظاِهر ، ألَنَّ الطَّعَاَم أَْصلُه َمْصدَ 

اج ، فال َمانَع َعْن أَْن يُْجَمَع َعلَى يُعَذَّب اْسماً ِلَما العََذابُ  َكذِلك ، قَالَهُ َشْيُخنَا. قلُت : وإَِذا َكانَ  العََذابُ  جَّ  بِِه ، َكاْلُجوعِ ، َعلَى َما قَدَّْمنَا َعن الزَّ

اُج في قَْوِلِه تَعَالَى :  أَْعِذبَةٍ  جَّ ل. قال الزَّ َل اْبُن ِسيَده. فال . قَاأَْعِذبَةٍ  ثاََلثَةَ  تُعَذَّبُ  قَاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : (7) (ُيضاَعْف هَلَا اْلَعذاُب ِضْعَفنْيِ )، فَتَأَمَّ

اج استَْعَملَهأَْدِري أَ  جَّ ً  وقد َهَذا نَصُّ قَْوِل أَبِي ُعبَْيَدةَ أَم الزَّ  التَّْعِذيب واْستَعَاَر الشَّاِعر ولم يُْستَْعَمل َغْير َمِزيٍد. قَاَل اْبُن َمْنُظوٍر : َعذَّبَه تَْعِذيبا

 فِيَما اَل ِحسَّ لَهُ فَقَاَل :

ٍة  مـــــــَ لـــــــِ ظـــــــح اَء مـــــــُ ثـــــــَ ـــــــح يـ ن مـــــــَ وَداَء مـــــــِ تح ِبســـــــــــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــَ ـــــــَ  ل

  
ذ بح مل و   عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ارِ  تـ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــن َن ال  ِ دحاَنٍء مــــــــــــــــــِ

  
قال ابُن األَثِيِر : يُْشبه أَْن يَُكوَن َهَذا ِمن َحْيُث إِنَّ العََرب َكانُوا يُوُصون أَْهلَهم بالبَُكاِء «. بِبَُكاِء أَْهِله َعلَْيهَ  يُعَذَّبُ  أَنَّ الَميِّتَ »َوفِي الَحِديِث 

تَْلَزُمهُ العُقُوبَةُ في ذِلَك ، بَِما تَقَدََّم ِمْن أَْمِرِه بِه. وقال والنَّْوح َعلَْيهم وإَِشاَعة النَّْعيِ في األَْحيَاء ، وَكاَن ذِلَك َمْشُهوراً ِمْن َمَذاِهبهم ، فالَميُِّت 

 .َعذَّْبتُه َعَذاَب ِعَذبِينَ  ابن بُُزْرج :

 .العََذابُ  أَي ال يُْرفَع َعْنه (7)أَي بَِكْسِر فَفَتْح فََكْسر ، وَكذِلك أََصابَه العََذبُوب  كبِلَِغينَ  َعَذاُب ِعَذبِينَ  ِمنِّي أََصابَهو

َواُب. َكَكتَّان : فََرُس البَدَّاء ْبِن قَْيس العَذَّابُ و اِء واألُولَى الصَّ  ، وفي نُْسَخٍة البََراء بِالرَّ

__________________ 
 ( يف اللسان عن ابن األعرايب : الَعَذبَة ابلفتح. وضبطت ضبرت قلم.1)



1355 

 

بَة.2)  ( يف اللسان : والَعذح
بَة بسكون الذا  ا ضبطت3)  يف امكم بفتحها. ( الَعذح
 .«غ »( عن اللسان ا وابألصر 4)
 .86( املؤمنون اآية 5)
هو من قوهلم عذب الرجر إذا تر  املبكر والنوم ... فالتعذيب يف  ( قا  الراغب يف املفردات يف العذاب : واختلف يف أصـــــله فقا  بعضـــــهم :6)

أصله من العذب فعذبته أي أزلت عذب حياته ا وقير أصر التعذيب إكثار الضرب األصر هو محر اإلنسان أن يعذب أي  وع ويسهر ا وقير 
 بعذبة السوط. وقد قا  بع  أهر اللغة : التعذيب هو الضرب.

 ( كذا ابألصر ا ويف اللسان : أصابه مين العَذبُون.7)
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: َماٌء َمْعُروٌف بَْيَن القَاِدِسيَّة وُمِغيثَةَ. َوفِي  العَُذْيبُ  وقَاَل األَْزَهِريَّ : .(2)بَُع األَِخيُر بالقُْرِب ِمْن يَنْ  (1) ُمَصغََّرْيِن ماءانِ  العَُذْيبَةُ و العَُذْيبُ و

ى بِتْصِغيرِ  العَُذْيب الَحِديِث ِذْكرُ  ي بِِه ألَنَّه َطَرُف أَ  العَْذبِ  َوُهَو َماٌء ِلبَنِي تَِميم َعلَى َمْرَحلٍَة ِمَن الُكوفَِة ، ُمَسمًّ  ْرِض العََرب ، من، وقِيل ُسّمِ

 ء.، َوِهي َطَرُف الشَّيْ  العََذبة

 وقَال ُكثَيِّر :

ت  لـــــــــَ َرحـــــــــ  يـــــــــِم تــــــــــَ كـــــــــِ نح أُم  ا ـــــــــَ ئـــــــــِ رِي لـــــــــَ مـــــــــح   (3)لـــــــــعـــــــــَ
  

اِت و   مــــــــــَ يــــــــــح تح خلــــــــــَ لــــــــــَ بِ َأخــــــــــح َذيــــــــــح ــــــــــعــــــــــُ ا ال اَلهلــــــــــََ   ــــــــــِ

  
 ، فََحذَف الَهاَء. العَُذْيبَةَ  قال اْبُن ِجنِّي : أََرادَ 

بَّانِيُّ اإِلَماُم أَبُو الَحَسن الشَّاذِ  د بالفَتْح :* [كِميَدانٍ ]َعْيَذابُ و يُِّد القُْطُب الرَّ ْحَراُء ، ُدفَِن فِيهزا السَّ ِعيد ونُِسبَت إِلَْيَها الصَّ هُ.بالصَّ َس ِسرُّ  ِليُّ قُّدِ

ك ، َوُهَما َواِحٌد ، فَُهَو كالتَّْكرَ  العََذب وقد تَقَدََّم في : َشَجرٌ  العَْذبُ و  اِر ِلَما قَْبلَه. وبالتَّْحِريِك قَيََّدهُ أَبُو َحنِيفَة في ِكتَاب النَّبَاِت.الُمتََحّرِ

ْكر في الُمْهَملَة ُهنَا  العََدابَةُ  َكَسَحابَة هي العََذابَةو ِحُم ، َرَواهُ أَبُو الَهْيثَِم ، وأَْنَشَد البَْيَت السابَِق الذِّ  .(4)َوِهَي الرَّ

َحاح :و **. وَهَذا الَحْرُف في كالعَُدبِّيِ  ، أَي (4): الَكِريُم األَْخاَلق ، بالذَّاِل الُمْعَجَمة وأَْنَشَد البَْيَت الَِّذي َسبََق في الُمْهَملَة  العَُذبِيُّ  في الصَّ

 اإِلَشاَرةُ إِلَْيه. ، وَضبََطه َكذِلَك ، وقد تَقَدََّمتِ  العَُذبِيّ  التَّْهِذيِب في تَْرَجَمة َعَدَب بالدَّاِل الَمْهَملَة وقاَل : ُهوَ 

ُت البُْعَرانَ  بِفَتْحِ فَُسُكوٍن : العَْذبَةُ و اَغانِّي. َشَجَرةٌ تَُمّوِ ّمِ ، َجْمع بَِعير ، أَي إَِذا أََكلَت ِمنها ، نَقَلَه الصَّ  أَي َمْعُروٌف. وَدَواٌء م ، بالضَّ

 : ع. العَْذبَةِ  َذاتُ و

.: اْسُم َمْوِضعٍ آَخر. قَاَل النَّ  َعاِذبٌ و  ابِغَةُ الَجْعِديُّ

لـــــــــــــَ  ُرمـــــــــــــاٌح  ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ نح ل َد مـــــــــــــِ ـــــــــــــ  اِذبُ َ َب عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

  
بُ   اضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ن ــــــــــ  ــــــــــتـ ن  ال هــــــــــُ لــــــــــ  ن حــــــــــَ َر ممــــــــــِ  فــــــــــَ ــــــــــح  فــــــــــبَقـ

  
 َكذا في ِلَساِن العََرب.

َكةً ، َعَذبَتَْينِ  : أَن تُْسبَِل ِلْلِعَماَمة االْعتَِذابُ و . ِمْن َخْلِفَها ، ُمَحرَّ اَغانِيُّ  ، َوُهَما َطَرفَا اْلِعَماَمة ، نَقَلَه الصَّ

َكةً : العََذبَات  الناقِة : قََوائُِمَها. َعَذبَاتُ و .َعَذبَة أَْلِسنَتَِهم ، َجْمعُ  َعَذبَاتِ  أَْطَراُف السُّيُوِر. والَحقُّ َعلَى ، ُمَحرَّ

 : ِمْن أَيَّاِمِهم. العََذبَاتِ  فََرُس يَِزيَد ْبِن ُسبَْيع. ويَْومُ و

 ، أَي الَخْمَر الَمْمُزوَجةَ. الُمعَذَّبَةَ  وفي األََساس : وفالن ال يَْشَرب

ً  الَماُء ، كاْحلَْولَى ، إَِذا َصارَ  اعَذْوَذبَ  * واْستدَرَك َشيُخنَا على الُمَؤلِّف : أَنَّه يقال :  كالُمَصنِّف. قلت ، ذكره جماَعةٌ ، وأَْغفَلَه الَجَماِهيرُ  َعْذبا

 .«َجانِب ِمْنَها واْحلَْولَى اْعَذْوَذبَ »يَذُمُّ الدُّنيا :  عنههللارضيفي كالِم َسيِّدنِا عِلّيٍ  : وهو َواِردٌ 

ة اللُّغَة ، وذكره اللَّبِليُّ مع  والَحاَلَوة ، وهو ِمن أَْبنِيَة الُمبَالَغَة ، وقد ذكره غيُر َواِحدٍ  العُذُوبَة قال اْبُن َمْنُظور : ُهَما اْفعَْوَعَل ، من من أَِئمَّ

 أََخَواتِه في بُْغيَِة اآلمال ، فال أَْدِري َماَذا أَْراد بالَجَماِهير.

ٌ  * ومما يُْستَْدَرُك َعلى المؤلف : يِق : َسائِغَتُه ُحْلَوتُه. قال أَبو ُزبَْيد. ِمْعَذابُ  امَرأَة  الّرِ

ت  بـــــــــح يــــــــــ  طـــــــــَ هـــــــــا  (5)ِإَذا تـــــــــَ تـــــــــَ لـــــــــ  وحم عـــــــــِ َد الـــــــــنــــــــــ  عـــــــــح  بــــــــــَ

  
ت   ال  َة الــــــــــــعــــــــــــِ بــــــــــــَ يــــــــــــِّ َت طــــــــــــَ هــــــــــــح ــــــــــــ  بـ ــــــــــــَ َذاابَ نـ عــــــــــــح  مــــــــــــِ

  
كفَِرَحة ، أَي ال ِرْعَي فِيِه وال  (6) َعِذبَةٌ  ِمن الَماِء. ويقال : مررُت بَماٍء َما بِه بالعَْذبِ  اللَِّسان ، َعِن اللِّْحيَانِّي. قال : ُشبِّه لَعَْذبُ  ويُقَاُل : إِنَّه

كةً ، تَابِِعيٌّ ، عن عمرو ، عنه ِشريح بن ُعبيد. َعَذبَة أَبُوَكألَ. و  ، ُمَحرَّ

مِّ  العُْربُ  : [عرب] ، وتَْصِغيُره  ُمَؤنَّثٌ  ، وهما َواِحد مثُل العُْجم والعََجم ِخاَلُف العََجم كَجبٍَل : ِجيٌل من النَّاِس معروف وبالتَّْحِريكِ  كقُْفل بالضَّ

 أَبُو الِهْنِدّي واسُمه َعْبُد الُمْؤِمن ْبُن َعْبِد القُدُّوِس : بغَْير َهاٍء نَاِدٌر. قال
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__________________ 
 .«وكزبري : ماء ا وأربعة مواضض. وكُجَهينة : ماء»( يف القاموس : 1)
 ( يف معجم البلدان : با ينبض واجلار.2)
 ( صدره يف معجم البلدان : خليلي إن أم ا كيم حتّملت.3)
 سقطت من املطبوعة املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس. (*)
 ..«.. سرت ما سرت»( يريد بيت ُكَثري : 4)
 الكاف ليست من القاموس كما هو مشار إليه ابملطبوعة املصرية والكويتية. (**)
 ( كذا من الطيب ا ويف اللسان : تطنيت والطين التهمة والريبة والظن.5)

 تظنيت ابلظاء املعجمة من الظن.ويف امكم : 

 ( اللسان ال َعِذبَة فيه.6)
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اِب وَ  بـــــــــــَ ُن الضـــــــــــــــــــــــــِّ كـــــــــــح َريح  (1)مـــــــــــَ اُم الـــــــــــعـــــــــــُ عـــــــــــَ  طـــــــــــَ

  
مح   جـــــــــــَ ـــــــــــعـــــــــــَ يـــــــــــه نـــــــــــفـــــــــــوُس ال هـــــــــــِ تـــــــــــَ  ِب اَل َتشـــــــــــــــــــــــــح

  
بُ   كما في التَّْهِذيب. و َعامٌّ َوُهْم ُسكَّاُن األَْمَصار أَ  َصغَّرهم تَْعِظيماً ، كما قَاَل : أَنَا ُجَذْيلَُها الُمَحكَّك وُعَذْيقَُها الُمَرجَّ

ة ، والنِّسبَةُ إِليه ُسكَّاُن البَاِديَةِ  أَي بالفَتْح هم ِمْنهم األَْعَرابُ و َحاح ، وهو نَصُّ َكاَلِم ِسيبََوْيِه. اَل َواِحَد لَهُ  ؛ ألَنَّه أَْعَرابِيٌّ  َخاصَّ  كما في الصَّ

ْعر الفَِصيحِ ، وقِيل : ليس أََعاِريبَ  على ْجَمعُ ويُ  .األَْعَرابُ  : البََدِوّي ، وهم األَْعَرابِيُّ و كما كان  لعََرب جمعا األَْعَرابُ  ، وقد َجاَء في الّشِ

د بِِه َكقَْولك ليٌل اَلئٌِل. تَقُول : العََرُب العَاِربَةو اسُم جنس. العََربُ  األَنباُط جمعاً لنَبٍَط وإِنَّما َعَرٌب  هم الُخلَّص منهم ، وأُِخَذ من لَْفِظه فأُّكِ

بَةٌ و ، جمُع َصِريحٍ وهو الَخاِلص ُصَرَحاءُ  ، األَِخيُر َكفَِرَحٍة ، أَي َعِربَةٌ و َعْربَاءُ و َعاِربَةٌ   ليُسوا بُخلَِّص. : ُدَخاَلءُ  ُمْستَْعِربَةٌ و َعَرٌب ُمتَعَّرِ

لُ  أَْقَساٌم : العربُ  قال أَبُو الَخطَّاِب ْبُن ِدْحيَةَ المعروُف بِِذي النََّسبَْيِن : لَُّص ، وهم تْسع قَبَائِل من َولَد إِرَم ْبِن َساِم  َعربَاءُ و َعاِربَة األَوَّ وهم الخُّ

 .العربيةَ  بار ، ومنهم تَعَلَّم إِسماِعيُل َعليه السالمْبِن نُوح ، وهي َعاٌد وثموُد وأُميم وَعبِيل وَطْسم وَجِديس وِعْمِليق وُجْرُهم َووَ 

بَة والِقْسُم الثَّانِي  ؛ وهم بَنُو ِإْسَماِعيل. َولَُد َمعَّد ْبِن َعْدنَان ْبِن أَُدد. الُمتَعَّرِ

 وِعْمِليق ، وَطْسم ، وَجِديس ، وأُميم ، وَجاِسم.َعاٌد ، وثَُموٌد ،  سبُع قَبَائِل : العرب العَاِربَة وقال ابن ُدَرْيد في الَجْمَهَرة :

 نُظر في تَاريخ اْبِن َكثِير والُمْزِهِر. .(2)وقد اْنقََضى األَْكثَُر إِاّل بقايا ُمتَفَّرقِين في القَبَائِل 

هما ، وُهَما من الَمَصادر التِي ال أَْفعَاَل لَ  العُُروبِيَّةو العُُروبَةِ  بَيِّنُ  َعَربٌّيوَ   العََرب إَِذا َكاَن نسبُه في َعَربِيٌّ  َها ، وحكى األَْزَهِرّي : رجلٌ بَضّمِ

 أَْعَرابِيٌّ  إَِذا َكاَن فَِصيحاً وإِن كان َعَجِميَّ النَّسِب. ورجلٌ  ُمْعِربٌ  ورُجلٌ  .(3)، أَي بَحْذِف اليَاِء  العََربُ  ثَابتاً وإِن لم يَُكن فَِصيحاً ، وجمعه

 أَو ِمن َمَواِليِهم ، ويُْجَمعُ  العََربِ  الغَْيِث ، وَسواٌء َكاَن من (4)ا صاِحَب نُْجعٍَة واْنتَِواٍء وارتِيَاٍد ِلْلَكإِل وتَتَبُّعِ َمَساقِِط باألَلف إَِذا كان بََدِويًّ 

 .األََعاِريبِ و األَْعَرابِ  على األَْعَرابِيُّ 

. َعَربِيُّ  إَِذا قِيَل له يا األَْعَرابِيُّ و  فَِرح بذِلك وَهشَّ

، وَمْن نََزل بالد  أَعرابٌ  بَظْعنِهم واْنتََوى باْنتَِوائِهم فَُهمْ  (5)َغِضَب. فَمْن نزل الباِديَةَ أَو َجاَوَر البَاِدين فَظعَن  أَْعَرابِيُّ  إَِذا قيل له يا العََربِيُّ و

يِف واستَوَطن الُمُدن والقَُرى  وإِْن لم يَُكونُوا فَُصَحاء. َعَربٌ  فهم العََرب يَْنتَِمي إِلَى (6)وغيَرها مما  العََربِيَّةَ  الّرِ

ً  المدينةَ  وسلمعليههللاصلىقَِدُموا على النَّبِّي  العََرب َهُؤاَلء قَْوٌم ِمن بََواِدي (7) (قاَلِت اْْلَْعراُب آَمّنا)وقوُل هللا َعزَّ َوَجّل :   في طمعا

َدقَات اهم ماإِلْساَل  في رغبَةً  ال الصَّ  اآلية. (8) (اْْلَْعراُب َأَشدُّ ُكْفرًا َونِفاقاً ) فقال : األَْعَرابَ  هللاُ  فَسمَّ

ق بين لُه في َهِذه اآليَة وهو ال يَُميِّز  العََرب ُربَّما تََحاَمَل َعلَى األَْعَرابِيّ و العََربِّيِ و األَْعَرابو العََرب قال األَْزَهِرّي : والِذي ال يُفَّرِ بما يَتَأَوَّ

وَسَكنُوا الُمُدَن سواٌء  العََربِيَّة أَلَنَّهم استَْوَطنُوا القَُرى َعَربٌ  إِنّما هم أَْعَرابٌ  ، وال يَُجوُز أَن يُقَال للُمَهاِجِرين واألَْنَصارِ  األَْعَرابِ و العََرب بَْينَ 

ُء بَمكَّة ثم َهاَجَر إِلى الَمِدينَة. فإِْن لَِحقَت طائِفَةٌ منهم بأَْهِل البَْدِو بَْعَد ِهْجَرتِهم واْقتَنَْوا  ، ثمَّ استَْوَطَن القَُرى ، والنَّاِشيبالبَْدوِ  (9)ُء منهم النَّاِشي

ً  ، أَي َصاُروا بُواتَعَرَّ  نَعَماً َوَرَعْوا َمَساِقَط الغَْيِث بعد َما َكانُوا َحاِضَرةً أَو ُمَهاِجَرةً ، قِيَل : قَدْ  ً  بَْعَد َما َكانُوا أَعرابا . وفي الَحِديِث. َعَربا

 تََمثََّل في ُخْطبَتِِه :»

__________________ 
 ( املكن ابلفتح ككتف : بي  الضبة واجلرادة وحنو ا ومنهم من خصها ابلضباب والبيت يف اللسان وقبله أبيات منها :1)
 مـــــــــــــــا يف الـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــوض كـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــ  الـــــــــــــــدجـــــــــــــــاج و 

  
 بــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــ  اجلــــــــــــــــــــراد شــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــرمو  

  

 ( يف مجهرة ابن حزم قا  يف العرب العاربة : فقد ابدوا ا فلي  عل  أدمي األرض أحد يصحح أنه منهم ا إال أن يّدعي قوم ما ال يثبت.2)
 ( كما يقا  : رجر جموسي ويهودي واجلمض حبذف ايء النسبة اجملوس واليهود.3)
 ( يف اللسان : ملساقرت.4)
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 اللسان : و عن.( 5)
 ( اللسان : ممن.6)
 .14( سورة ا جرات اآية 7)
 .97( سورة التوبة اآية 8)
 .«الناشي»( يف املطبوعة الكويتية : 9)
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 (1) أَبعحرَايبّ ُمَهاِجٌر لَيحَ  
 يُِقيُموَن في األَْمَصار وال يَْدُخلُونها إِال ِلَحاَجة. وقال أَْيضاً الِّذيَن ال العََرب َساِكنو الباِديَة من األَْعَرابُ و . قال :األَْعَرابِيّ  َجعََل الُمَهاِجَر ِضدَّ 

بواوَ  فتََكلَّموا بِِلَسانهم وَحكْوا َهْيآتِِهم ولَْيُسوا بُصَرَحاَء فِيِهم. العََرب عندي : قَْوٌم ِمن العََجم َدَخلُوا في الُمْستَْعِربَةُ  :  .اْستَْعَربُوا ِمثْل (2) تَعَرَّ

 ، َعِريٌض ، وَحبُّه ِكبَاٌر أَكبُر من َشعير الِعَراِق ، وهو أَجوُد الشَِّعير. : َشِعيٌر أَبيُض وُسْنبُلُه َحْرفَانِ  العََربِيُّ و

، واألَّوُل  (3)ُمَشدََّدة أي تُْفِصح ، وفي ِرَوايٍة  «عن نَْفِسَها تُْعِربُ  الثّيِّبُ »الَحِديُث ومنه ء.اإِلبَانَةُ واإِلْفصاُح َعن الشَّي بالَكْسر : اإِلْعَرابُ و

َواب ، ويقال  لي أَي أَبِْن لي كالَمَك. (4) أَْعِربْ  : للعََربِيّ  َحَكاه ابُن األَثِير عن ابن قُتَْيبَة على الصَّ

 به : بَيَّنَه. أَنشد أَبُو ِزيَاد : أَعَربو الَكاَلمَ  أَْعربَ و

ا وَ  ـــــــــــــــَ ِه ريح غـــــــــــــــَ ُذوَر بـــــــــــــــِ نح قـــــــــــــــَ يِن عـــــــــــــــَ  ِإيّنِ أَلكـــــــــــــــح

  
ِربُ و   ارِحُ  أُعــــــــــــــــح ا فــــــــــــــــُبصــــــــــــــــــــــــــــــَ ااًن هبــــــــــــــــَِ يــــــــــــــــَ  َأحــــــــــــــــح

  
تِه ، أَي أَْفَصح بَِها ولم يَتَّق أََحداً. أَْعربَ و  بُحجَّ

 الَِّذي ُهَو النَّْحُو إِنََّما ُهو اإِلبَانَةُ عن المعَانِي واألَْلفَاظ. اإِلْعَرابُ و

مِّ  َعُربَ وَ  األَغتمُ  أَْعَربَ و بو .َعَربِيًّا ، أَي َصارَ  ُعُروبَةً  ِلَسانُه بالضَّ  : أَْفَصَح. قال الشَّاعر : اْستَْعَربَ و تَعَرَّ

َن  ا مـــــــــِ يـــــــــنـــــــــَ قـــــــــِ ـــــــــَ اَذا ل امـــــــــَ ـــــــــِ رِب عـــــــــح ـــــــــَ تـ ســـــــــــــــــــــــح
ُ
نح  امل  ومـــــــــِ

  
واقـــــــــــِ   تـــــــــــَدعـــــــــــُ ِذي ابـــــــــــح َذا الـــــــــــ  مح هـــــــــــَ ِوهـــــــــــِ اِس حنـــــــــــَح  يـــــــــــَ

  
ً  أَْعَربُهم»وفي َحِديث السَِّقيفَة :  ُجل إَِذا  أَْعِرب أَي أَبينُهم وأَوَضُحهم. ويقَال : «أَْحَسابا ا في َضِميِرك ، أَي أَبِْن. وِمْن َهَذا يُقَال للرَّ َعمَّ

(5) 

ً  األَْعَجِميُّ  أَعَربَ  َزْيٍد األَْنَصاِريُّ : يقال :. وقاَل أَبُو أَْعَربَ  أَفصَح بالكالم : ً و ، إِعرابا با ب تَعرُّ ً و ، تَعَرَّ ، ُكلُّ َذِلَك لألَغتِم  استعرَب استِْعَرابا

بِيُّ في َمْنِطِقِه إَِذا فهمَت ما يَقُوُل أَوَل ما يَتََكلَّم ، وأَفصَح األَْغتَُم إِ  .(6)ُدوَن الفَِصيح   ْفَصاحاً ، ِمثْلُه.قال : وأَفصَح الصَّ

اء أَعَربَ  وإِْحَضاره. يقال : إِْجَراُء الفََرِس  : اإِلْعَرابُ و ِمَن الَهِجيِن  العََربِّيِ  َمْعِرفَتَُك بالفََرِس  : اإِلْعَرابُ و َعلَى فََرِسه إَِذا أَْجَراه ، عن الفرَّ

ً و إَِذا َصَهَل ، َهِذِه  يقال :و وَساَلَمتُه ِمَن الُهْجنَِة ، ، بالَكْسر ويَُضّم ، أَي أَصالته ِعتْقُه وهو ربِيَّتُهعَ  بَصِهيِلهِ  فيُْعَرفَ  (7) أَْن يَْصَهلَ  هو أَيضا

ً  تَقُود َخْيال»، بالكْسر ، وفي َحِديث َسِطيح  ِعَرابٌ  َخْيلٌ  قُوا بَْيَن الَخْيل والنَّاِس فَقَالُوا فالعََرب مْنُسوبَة إِلى َعربِيَّة أَي «ِعَرابا  ي النَّاِس :. وفَرَّ

 أَي كأَْنُجٍم قال : أَْعُربٌ  قد قَالُواو ِعَرابٌ  . وفي الَخْيِل :أَْعَرابٌ و َعَربٌ 

اِد  ُ  اإِل ـــــــــــــــــــحَ لـــــــــــــــــــَ اَن ِإاّل طـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــَ

  
ر اَن و   ادِ  ابأَلعـــــــــــــــــــــــــــــُربِ كـــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــــــــَ  اجلـــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ِن الــــــــــــــــــــــر و اد  زحن عــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــــــىت  حتــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــَ

  
كـــــــــــــــــــاِد   ـــــــــــــــــــّرِيِّ ومل تـــــــــــــــــــَ َز ال اجـــــــــــــــــــُ (8)حتـــــــــــــــــــَ

 

  
 .أَْعُربٌ و .ِعَرابٌ  إِبِلٌ  يُقَال :و .ُمْعِربَة من الخْيِل : الِذي ليَس فيِه عْرٌق َهِجين واألُْنثَى الُمْعِربُ و قال الِكَسائِّي :و

 ِخاَلُف البََخاتِّيِ والبََراِذين. الِعَرابُ  والَخْيلُ  الِعَرابُ  واإِلبِل

ُجُل : َملَك َخْيالً  أَْعَربَ و ً  الرَّ ً  أَو إِبالً  ِعَرابا  قَال الَجْعِدّي : ُمْعِرب أَْو اْكتََسبَها ، فهو ِعَرابا

ِوّي و  وحِف الــــــــــــطــــــــــــ  ر جــــــــــــَ ثــــــــــــح ُر يف مــــــــــــِ هــــــــــــَ  َيصــــــــــــــــــــــــــح

  
ا    بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ يـــــــــــــــاًل تـ هـــــــــــــــِ ِربِ صـــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  لـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــُ

  
 .َعَربِيّ  َعَرف أَنَّه ِعَرابٌ  له َخْيلٌ يقول : إَِذا َسِمَع َصِهيلَه َمْن 

 .َعَربِيَّتُه : َخلََصت ُمْعِربٌ  وفرسٌ  َعَربِيٌّ  : معه فََرسٌ  ُمْعِربٌ  ورجل

 كاَلَمه إَِذا أَْعَربو أَْن ال تَْلَحَن فِي الَكاَلِم. : اإِلْعَرابُ و
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__________________ 
 وقبله : (عصلب)والصواب مهاجٍر ابجلر كما أثبته صاحب اللسان يف مادة  (عرب)( قوله مهاجٌر ابلفرع يف النهاية واللسان 1)

هــــــــــــــــا الــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــر بــــــــــــــــعصـــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــيب   قــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــــــــــــّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدويّ    أروع خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراٍج مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال

  

 ( هذا قو  الليث كما يف اللسان.2)
 عرّبت عن القوم إذا تكلمت عنهم.يعين ابلتشديد ا يقا  : « يعّرب»( قا  أبو عبيد : الصواب 3)
 ( يف اللسان : أفصح.4)
 ( اللسان : الذي.5)
 ( اللسان : الصيب.6)
 ( يف القاموس : أن يصهر الفرس فيعرف.7)
ومل  ه لقا  :ويؤيده ما جاء يف اللســـــان بعد الرجز األخري : وحّو  اإلخبار إىل املخاطََبة ا ولو أراد اإلخبار فاتزن ل« ومل تكادي»( يف امكم : 8)

.  تكدح
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ح يف الَكالم يُقا  له : َقداإِلعحرَاب ملَح يـَلحَحن يف َعنحه  (1) َأعحَربو  عن الر ُجِر : َبا  عنه. َأعحَربَ و  .َأعحَربَ  . والرجُر ِإذا أَفحصــَ
 ا َأي َتَكل م حُبج ِته.

 اللَّْوِن. َعَربِيُّ  أَْن يُولََد لََك ولدٌ  : اإِلْعَرابُ و

 الرجُل : تََكلَّم بالفُْحِش. أَْعربَ و الفُْحُش. : اإِلْعَرابُ و

فَُث. ويقَال : أَراَد بِِه اإِليضاَح والتَصريَح بالُهْجر «للُمْحِرم اإِلْعَرابَ  أَنَّه َكِرهَ »وفي َحِديث َعَطاء   وقَبِيح الَكاَلمِ  ُهو اإِلفحاُش في القَْوِل والرَّ

َفال َرَفَث َوال )بالفَتْح والَكْسر َوَهِذه الثَّاَلثَة بمْعنَى ما قَبَُح من الَكالم. وقَال ابُن َعبَّاس في قَْوِله تعالى :  َرابَةِ العِ و العََرابَةِ و كالتّْعِريبِ 
 .أَْعَرْبتُ و َعّربتُ  ، يقال منه التَّْعِريب كأَنَّه اسٌم َموُضوٌع من الِعَرابَةو . قَال :العََرب في َكاَلم الِعَرابَة قال : وهو (2) (ُفُسوقَ 

بَْير   .«للُمْحِرم الِعَرابَةُ  ال تَِحلُّ »وفي حديث اْبِن الزُّ

ل ، اإلْعَراب واإلْفَحاُش في القَْوِل ، فهو ِمثْل .االْستِْعَرابو ف بالَمْعنَى الثَّانِي ، فَِفي كالم الُمَؤلِّ  كاإِلْعَراب وما بَْعده التَّْعِريبو بالَمْعنَى األَوَّ

 لَفٌّ ونَْشر.

لَنَّكَ  أَو َشتْمه َعن لَتَُكفَّنَّ  وهللا:  الُمْسلمين من َرُجل له فَقَال ، وسلمعليههللاصلىأَنَّ َرُجالً من الُمْشِركين كان يَُسبُّ النبيَّ »روي الحِديث   ألَُرّحِ

ً  إِالَّ  يَْزَددْ  فلم ، َهَذا (3) بَسْيِفي  .«عليه الُمْشِرُكون فَقَتَلُوه (4)فَحَمل عليه فََضَربَه ، وتَعَاَوى  اْستِْعَرابا

 من الفُْحِش في الَكاَلِم. اإِلْعَراب ِمثْلُ  (5) العََربُ و

دُّ  : اإِلْعَرابُ و ُجلَ  الرَّ  ِضدٌّ. ، َوُهوَ  َعِن القبِيحِ  أَي َردَُّك الرَّ

َعْنَد األَْزَواج ، وهو ما يُْستَْفَحُش من أَْلفَاظ  اإِلْعَرابو  يَِصُف نَِساًء جَمْعَن العَفَاَف عند الغَُربَاءقال ُرْؤبَةُ  (6) الِجَماعُ  : اإِلْعَراُب كالِعَرابَةو

 النَِّكاح والِجَماعِ فقال :

 ِإعحرَابيف َعَفاَفة و  الُعرحبُ و 
لة   ، العََربُون إِْعَطاءُ  : اإِلْعَرابو أَي النَِّكاح. التَّْعِريُض بِهِ  : اإِلْعَرابُ  أَوِ  الَزْوِجَها الَخِفَرة في قَْوِمهَ  (7)وهذا كقولهم : َخْيُر النَِّساِء الُمتَبَذِّ

ً  قال الفَّراُء : .كالتَّْعِريب ً و ، أَعَرْبُت إِعَرابا ْبُت تَْعريبا  اإِلْعَراب وُروي عن َعَطاٍء أَنَّه كان يَْنَهى عن .(8) العُْربَانَ  إَِذا أَْعَطْيتَ  َعْربَْنتُ و ، َعرَّ

 في البَْيع.

ُجِل : إِْن لم آُخْذ َهَذا البَْيَع بَكَذا فَلَك َكَذا وَكَذا ِمْن َماِلي ، وَسيَأْتِ  اإِلْعَرابُ  قال َشِمر : ُجُل للرَّ ي في َكاَلِم الُمَؤلِّف قَِريباً في البَْيع : أَن يَقُوَل الرَّ

 َك ما يَتَعَلَّق به.ونذُكر هنَا

جُ  : اإِلْعَرابُ و ً  العَُروبَةُ  الُمِطيعَِة له َوِهي للَمْرأَةِ الُمتََحبِّبَِة إِلَى َزْوِجَها َكَصبُور اسم بالعَُروبِ  التََّزوُّ ً  العَُروبَة *و أَيضا  : كالعَُروبِ  أَيضا

 . وأَنشد في األَِخيِر :األَْعَرابِّيِ  ُهَما قَْوُل اْبنِ الَخائِنَةُ بفَْرِجَها ، الفاسَدةُ في نفِسَها. وكال العَاِصيَةُ له

فـــــــــٌض  لـــــــــح رَاَن ســـــــــــــــــــــــَ مـــــــــح نح أُمِّ عـــــــــِ ٌف مـــــــــِ لـــــــــَ  فـــــــــمـــــــــا خـــــــــَ

  
اِن   نــــــــــــَ اُء الــــــــــــعــــــــــــِ وِد َورحهــــــــــــَ ن الســــــــــــــــــــــــــ  ُروبُ مــــــــــــِ  عــــــــــــَ

  
 الِعنَاُن من الُمعَانَِّة َوِهَي الُمعَاَرَضةُ.

ر قَْوله  الُمْظِهَرة لَهُ ذِلكَ العَاِشقَة له أَو الُمتََحبِّبَة إِلَيه  : العَُروب أَو  أَْنَشد ثَْعلَب : أَو (9) (ُعُرابً أَْتراابً ) [تعالى]وبه فُّسِ

ٌض  فـــــــــَ لـــــــــح رَاَن ســـــــــــــــــــــــَ مـــــــــح ٌف مـــــــــن أُمِّ عـــــــــِ لـــــــــَ  فـــــــــمـــــــــا خـــــــــَ

  
اِن   نــــــــــــَ اُء الــــــــــــعــــــــــــِ وِد َورحهــــــــــــَ ُروبُ مــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــ   عــــــــــــَ
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ره ، قال : وِعْنِدي  اَكةُ  في َهَذا البَْيِت ِهي َعُروب أَنَّ قال ابُن ِسيَده : هَكَذا أَْنَشَده ولم يُفَّسِ حَّ ا يَِعيبُوَن النساَء بالضَِّحك الَكثِيرِ  الضَّ  ج وُهم ِممَّ

تَْين ُعُربٌ  ير : هي قال ابُن األَثِ  «العَِربَة فاقُدُروا له قَْدَر الَجاِريَة»األَخيَرة كفَِرَحة وفي حديث َعائِشة  العَِربَةِ و كالعَُروبَةِ  بَضّمِ فُسُكون وبَضمَّ

الغَنَِجات ، وقيل :  : العُُربُ  وهي الَمْرأَةُ الَحْسنَاُء المتَحبِّبَة إِلَى زوِجها ، وقيل (10) َعروب فجمعُ  العُُرب الَحِريَصةُ على اللْهو ، فأَما

 والَمْغنُوَجات بلُغَِة أَهِل المدينة.الُمْغتَِلَمات ، وقيل : العََواِشق ، وقيل : ُهنَّ الشَِّكاَلُت بلُغَة أَهِل مكةَ ، 

ً  العَُروبُ  : العَاِشُق الغَِلَمةُ ، وهي العَِربَةُ  وقَال اللحيانّي :  َكفَِرَحات قال : َعربَاتٌ  ج أَْيضا

__________________ 
 ( يف اللسان : وعّرب عنه.1)
 .197( سورة البقرة اآية 2)
   : رّحلته مبا يكره أي ركبته.( قوله ألرحلنك بسيفي أي ألعلونك به. يقا3)
 .«تعاد »( عن النهاية ا وابألصر 4)
 ( يف اللسان : والتعريب.5)
 .«النكاح»( يف القاموس واللسان : 6)
 .«املبتذلة»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 ( العرابن لغة يف العربون ونونه أصلية.8)
 .«و»بداًل من « أو»عن القاموس :  (*)
 .17سورة الواقعة اآية  .(ُعُرابً َأْتراابً )اغب : امرأة عروبة معربة حباهلا عن عفتها و بة زوجها ومجعها ُعُرب ا قا  ( يف املفردات للر 9)
 .«عريب»( عن اللسان ا وابألصر 10)
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 الُعُربُ الُبد ُن  الَعراَِبتُ َأعحَد  هِبَا 
ُك. : نِشَط ، َعِرَب َعَرابَةً و واألََرُن ، النََّشاطُ و ، كاإِلْعَراب بفتح فُسُكون : اإِلْفَصاح العَْربُ و ل  ويَُحرَّ  يُْنَشد بيُت النابِغَِة. (1)وعلى األَوَّ

زُِع  (2)اخلـــــــــــيـــــــــــر و  نـــــــــــح ـــــــــــَ رحابً تـ ا  عـــــــــــَ هـــــــــــَ تـــــــــــِ نـــــــــــ   يف َأعـــــــــــِ

  
وِب ِذي الــــــرَبَدِ   بــــــُ ؤح و مــــــن الشــــــــــــــــــــ  جــــــُ نــــــح ريحِ يـــــــَ  كـــــــالــــــطــــــ 

  
 وَشاِهُد التَّْحِريِك قوُل الّراِجِز :

 َعَربُه َغَذَواٍن ُكر  ِطِمرٍّ 
 : َشْوُكَها. (3)البُْهَمى  ِعْربُ  . وقيَل :ِعْربَة َخاّصة ، وقيَل : يَبِيُس ُكّلِ بَْقٍل ، الَواِحدة بالَكْسِر : يَبِيُس البُْهَمى الِعْربُ و

 مثُْل الذََّرِب وَسيَأْتي. بالتَّْحِريِك : فََساُد الَمِعَدةِ  العََربُ و

افي ، ويُْكَسر َراُؤه : العََربو اَغاِنّي. يقال : ماءٌ  الَماُء الَكثِيُر الصَّ : َغْمر.  َعِربٌ  َكثِير. ونهر : َعِربٌ  وهو األَْكثَر ، والَوْجَهاِن ذكَرُهما الصَّ

 كقُْنفُذ. كالعُْربُبِ  : كثيرةُ الَماِء ، وسيأْتِي ، َعِربة وبئرٌ 

 اَغانِّي.، نقله الصَّ  نَاِحيَةٌ بالَمِدينَة : العََربو

 بَقَاُء أَثَِر الُجْرحِ بَْعد البُْرِء. : العََربو

بتُ  ، ويقال : : تَْهِذيُب الَمْنِطق ِمَن اللَّْحنِ  التَّْعِريبُ و ً  له الكالم َعرَّ ً  له أَْعربتُ و ، تَْعِريبا إَِذا بَيَّْنتَه له حتى ال يََكوَن فِيه َحْضَرَمةً. وقيل  إِعَرابا

 .«عن نَْفِسها تُْعِربُ  الثَّيِّبُ »بيِيُن واإِليضاُح ، وفي الَحِديِث : التَّ  التّْعِريب :

اُء : إِنما هو ب قال الفرَّ بَ  بمعنَى أَعربَ  بالتَّشديد ، وقيل : إِنَّ  تُعّرِ  معنَاُهَما َواِحٌد ، وهو اإِلبَانَةُ. التَّْعِريبُ و اإِلْعَرابُ  . وقال األَْزَهِريُّ :َعرَّ

بَ و عنه لسانُه أَعربَ  يقال : َواِب ، قال األَْزَهِريُّ : وِكاَل القَْولَْين لُغَتَ  َعرَّ ان أَي أَباَن وأَفصَح ، وتقَّدم عن اْبِن قُتَْيبَةَ التَّْخِفيُف َعلَى الصَّ

ا في قَْلبِِه ِلَسانُه يُْعِرب فإِنَّما كانَ »ِديُث اآلَخُر الحَ ُمتَساِويتَان بَمْعنَى اإِلبانَِة واإِليضاح. ومنه َكانُوا يَْستَحبُّون أَن »َحِديُث التَّيِمّيِ : ومنه .«َعمَّ

بِيَّ ِحينَ  بُ  يُلَقِّنوا الصَّ ات يُعَّرِ  الُكَمْيت :أَي ِحيَن يَْنِطق َويَتََكلَّم. وقال  «أَن يَقُوَل : ال إِله إالَّ هللاُ. َسْبَع َمرَّ

ًة  يـــــــــــــَم آيـــــــــــــَ امـــــــــــــِ م يف آِ  حـــــــــــــَ كـــــــــــــُ اَن لـــــــــــــَ دح  وجـــــــــــــَ

  
ييف   قــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــا ت ا مــــــــــــــــــن رِّبُ  َو هلــــــــــــــــــََ عــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

  
 من أَعدائكم.أَن يَنَالَه َمْكُروهٌ  (4). وقَاَل : تَِقيٌّ : يَتََوقَّى إِظهاَره َحَذَر ُمْعِربُ و هَكَذا أَنَشَده ِسيبََوْيه كُمَكلِّم. وأَوَرد األَْزَهِرّي َهَذا البَْيَت تَِقيٌّ 

 أَي ُمْفِصٌح بالحق ال يَتَوقَّاهم. ُمْعِربٌ و

ساِكٌت عنه للتَِّقيَّة. قال األَْزَهِريُّ : والِخَطاُب في َهَذا ِلبَنِي َهاِشم ِحيَن َظَهَر عليهم  ، وتَِقيٌّ : (5): ُمْفِصح بالتَّْفِصيل  ُمعِربٌ  وقال الجوَهِرّي :

، وال « ِمْنُكم»وقال الصاَغانِّي : والروايَةُ  (7) (ُقْل ال َأْسئَ ُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرىب):  عزوجلبَنُو أَُميَّة واآليَةُ قولُه  (6)

َوايَة ، ووقع في ِكتَاب ِسيبََوْيِه أَْيضاً  ل.فتَ « ِمنَّا»يَْستَِقيُم الَمْعنَى إِالَّ إَِذا ُرِوَي على َما َوَرَدت بِِه الّرِ  أَمَّ

 وهو التَّْشِذيب ، وقد تَقَدَّم. قَْطُع َسعَِف النَّْخلِ  : التَّْعِريبُ و

ِّيُّ : ما تَقُوُل في رجل ُرِعف في الصَّاَلة». وفي حديث الَحَسن العََربِيَّة : تَْعِليم التَّْعِريبو بُ  فقال الَحَسن : إِنَّ َهَذا ؟أَنَّه قَاَل لَهُ البَت الناَس  يُعَّرِ

 ويْلَحن. العََربِيَّةَ  أَي يُعَلِّمهم «، وهو يَقُوُل ُرِعف

ه  تَْعِريبُ و  على ِمْنَهاِجها. العََربُ  بِهِ  (8)االْسِم األَْعَجِمّي : أَْن يَتَفَوَّ

ً  التَّْعِريبُ و َِّخَذ فرسا  .َعَربيًّا : أَن تَت

اي وآخره العين (9) ُزغَ أَْن تَبْ  التعريبُ وَ  َدة والزَّ  بالبَاء المَوحَّ
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__________________ 
 .«.. واخلير متزع غرابً »برواية  (غرب ا ومزع)( يف اللسان ذكر الَعَرب ابلتحريك. ومل يرد الَعرحب بسكون الراء ا وذكر الشاهد عنده يف 1)

 .«تنحو»وينجو عن اللسان وابألصر 

 ابلنصب ألنه معطوف عل  املائة من قوله :« واخليرَ »قا  ابن بري صواب إنشاده « واخليرُ »( يف اللسان 2)
ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــار زي ـــــــــــــــــة األب ـــــــــــــــــواهـــــــــــــــــب املـــــــــــــــــائ  ال

  
 ســـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــدان تــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــح يف أوابرهــــــــــــــا الــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــد 

  

 والشؤبوب : الدفعة من املطر الذي يكون فيه الربد.

 .«البهم»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 .«حذار»وابألصر ( عن اللسان ا 4)
 .«ابلتفضير»( كذا ابألصر والصحاح واللسان ا والوجه 5)
 ( يف اللسان : حا  هروا عل  بين أمية.6)
 .23( الشور  اآية 7)
 ( اللسان : تتفّوه.8)
 [ويتبعها كلمة : الَقرحَحة.] .«تبزع»( عن القاموس ا وابألصر 9)
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َمَلة  ُهح
ِويَهاَعَل  َأَشاِعرِ  من اَبب َنَصر (1)امل اب ة مُث  َتكح  ا ِإَذا فـََعَر َذلك. َعر هبا ا وقد  الد 

بَ وَ  : العََرب وفي ِلَسانِ  َغه وَذِلَك أَن يُْنتَِف  َعرَّ أَسفُل َحافِِره ، ومعناه أَنَّه قد بَاَن بِذِلَك ما َكاَن َخِفيًّا من أَمِره ِلُظُهوِره إِلى َمْرآة  (2)الفََرس بَزَّ

و الفََرس وه تَْعِريبُ  : التَّْعِريب العَْين بعَد ما كان َمْستُوراً ، وبذلك تُعرُف حالُه أَُصْلب هو أَْم ِرْخو وأََصِحيٌح هو أَم َسِقيم. وقال األَْزَهِريُّ :

 بِِمْبَزغ بَْزغاً َرفِيقاً ال يَُؤثِّر في َعَصبه ليَْشتَّد أَْشعَُره. (3)أَن يُْكَوى َعلَى أََشاِعر َحاِفره في َمَواِضع ثم تُْبَزغ 

بَ و فِْعِله.» تَْقبِيُح قَْول القَائِل : التَّْعِريبُ و َعلَْيِه : قَبَّح قْولَهُ وفِْعلَهُ وَغيََّره  َعرَّ
 َعلَْيه. (4)

دُّ َعلَْيهِ  وهو اإِلْعَراُب كالتَّْعِريبِ و  والّرّد عن القَبِيح. الرَّ

بوَ  ا َعرَّ ُجَل يَُحرِّ  (5)َما لَُكم »:  عنههللارضيَحِديث ُعَمر ْبِن الَخطَّاِب  علَْيه : َمنَعَه. وأَمَّ بُوا أَعَراَض النَّاِس أَن ال (6)ُق إَِذا َرأَْيتُم الرَّ  تُعَّرِ

ْبتُ  فإِنَّه من قَْوِلَك : «َعلَْيهِ  بُوا َعلَى الرجِل قولَه إَِذا قَبَّْحتَه َعلَْيه. وقَال األَْصَمِعيُّ وأَبُو َزْيٍد في قَْوِله أَن ال َعرَّ ال  (7)َعلَْيِه معنَاه أَن  تُعَّرِ

بُوا : الَمْنُع ، واإِلْنَكاُر في قَْوِله أَن ال التَّْعِريبُ  ُحوه. وقيل :تُْفِسُدوا َعلَْيه كاَلَمه وتُقَبِّ   أَي اَل تَْمنَعُوا. وقيل : الفُْحُش والتَّْقبِيح. وقَال َشِمر : تُعَّرِ

َكَذا َولَِكنَّه كَذا ، للذي هو أَْصَوُب. أََراَد َمْعنَى َحِديث ُعمر  ء فَيَقُول له اآلَخُر : لَْيسَ أَْن يَتََكلَّم الرجُل بالَكِلَمِة فيُْفِحَش فِيَها أَو يُْخِطي : التَّعِريبُ 

بُوا أَن ال  .تُعَّرِ

بَ  ويقال : التََّكلُّم عن القَْومِ  : التَّْعِريبُ و ته ، َعرَّ به كأَْعَربَهو عنه إَِذا تََكلَّم بُحجَّ ته أَي أَْفَصَح بها ولم يتّق  أَْعَربَ و َعرَّ بُِحجَّ
أََحداً ، وقَْد  (8)

اُء : بتُ  تقدَّم. وقَال الفَرَّ افِي ، وهو الَكثِيُر ِمنَ  العََرب اإِلْكثَاُر ِمْن ُشْرب : التَّْعِريبُ و عن القَْوم إَِذا تََكلَّمَت َعْنُهم واْحتََجْجَت لَُهم. َعرَّ  الَماِء الصَّ

اَغانِّي.  قال األَْزَهِرّي : ويُْحتَمل أَن يكونَ  أَي الذَِّرِب الَمِعَدةِ  ، كفَِرحٍ  العَِربِ  تَْمِريضُ  : التّْعِريبُ و .َعَربِّيٍ  اتَِّخاذُ قَْوٍس  : التَّْعِريبو نقله الصَّ

 َكَذا وَكَذا فما : فعلُت َعلَى َمْن يقول بِلَسانه الُمْنَكر ِمن هذا ؛ ألَنَّه يُْفِسد عليه كالَمهَ كما فََسدت َمِعَدتُه. وقال أَبُو َزْيد األَْنَصاِريّ  التّعِريبُ 

بَ   عليَّ أََحٌد. (9)عليَّ أََحٌد ، أَي ما غيََّر  عرَّ

مِ  بال الم َعُروبَةُ وَ  َحاح : يَْومُ  يوُم الُجُمعَِة. ِكْلتَاهما : وبِالالَّ  ، باإِلَضافَة ، وهو من أَْسَمائِِهم القَِديَمة ، قَاَل : العَُروبَةِ  وفي الصَّ

ــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــَش وَأن  يـ ُر َأنح َأعــــــــــــــــــِ ي أَُ مــــــــــــــــــِّ  وحمــــــــــــــــــِ

  
ارِ   بـــــــــــــــــــــــــَ َوَن َأوح جـــــــــــــــــــــــــُ  أِبَو َ  َأو أبَِهـــــــــــــــــــــــــح

  

ه  تــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــُ اِد ُداَبِر فــــــــــــــــــــِإنح أَفـ  َأو الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ 

  
َ  َأو   نــــــــــــــِ ؤح ةَ فــــــــــــــمــــــــــــــُ ُروبــــــــــــــَ ارِ  عــــــــــــــَ يــــــــــــــَ  َأو شــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ْعِر ، هذا قَْوُل أَبِي العَبَّاس  (10)قَْد تََرك َصْرُف ما ال يَْنَصِرف وَ   كانْت تَُسمَّى»وفي َحِديِث الُجُمعَة  .(11)لَجَواِزه في َكاَلِمِهم فَكْيَف في الّشِ

ُم. ونَقَل. شيُخنَا عن ، واألَْفَصُح أَن ال يَْدُخلََها األَلِ  العَُروبَةِ  ويَْومُ  َعُروبَةٍ  . يقال يومُ بعربيّ  وهو اسم قَِديٌم لََها ، وَكأَنَّه ليسَ  «َعُروبَةَ  ُف والالَّ

ة اللُّغَة أَنَّ أَْل في اس : ال يَْعِرفُه أَْهُل اللُّغَة إِال باألَلف والَّالم إِالَّ َشاذّاً ، قال : ومعناه الُمعَظَّم من العَُروبَة بعض أَئِمَّ  الِزَمةٌ. قال ابن النَّحَّ

 ظَّماً عند أَْهل كل ِملّة. وقال أَبو موسى في َذْيل الغَِريبَْين : األَْفَصح أَن ال تَْدُخَل أَل ، وكأَنَّه ليسإَِذا بَيَّن ، ولم يََزل يوُم الُجُمعَة ُمعْ  أَْعرب

اه الُجُمعَة ؛ الْجتَِماعِ النَّاِس إِليه فِيهِ  (12)وهو اْسُم يَْوِم الُجُمعَة في الَجاهليَّة اتّفَاقاً ، واْختُلف في أَن َكْعباً  بعََربِّيٍ  اء وثَْعلٌَب سمَّ  ، وبه َجَزم الفَرَّ

َحه ابُن َحْزم. َي بعَد اإِلْساَلم ، وَصحَّ  وغيُرهما ، وصّحح أَو إِنََّما ُسّمِ

 نُ بْ  َعْبدُ  أَخرجه. ُزرارة بن أَْسعَد مع وسلمعليههللاصلىوقِيَل : أَّوُل َمْن َسّماه الُجُمعة أَهُل الَمِدينَة ، لَصاَلتهم الُجُمعَة قبل قُُدومه 

__________________ 
 ..«.. قوله العا املهملة سب  قلم والصواب ابلغا املعجمة انظر القاموس يف مادة ب ز ي»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«تنسف»ويف اللسان : « قوله ينتف صوابه يش »( كذا ا وهبامش املطبوعة املصرية 2)
 انظر ما سب  ا والتصويب عن اللسان.« ابلعا املهملة»( وردت الكلمات الثالث. يف األصر 3)
 .«عريه»( عن اللسان ا وابألصر 4)
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 ( يف غريب اهلروي : ما مينعكم.5)
 ( يف النهاية وغريب اهلروي : لّر .6)
 ويف اللسان : أاّل.« أي»( عن غريب اهلروي ا وابألصر 7)
 .«يث »( عن اللسان ا وابألصر 8)
 .«عري»وابألصر ( عن اللسان ا 9)
 وهو ما يفهم من اللسان. .«( هبامش املطبوعة املصرية : قوله وقد تر  صرف ما ال ينصرف لعله صرف ما ينصرف10)
 ( وقد رد أبو العباس عل  أحدهم قا  له إن هذا الشعر موضوع ألن مؤنساً وجباراً ودابراً وشياراً تتصرف ا وقد تر  صرفها.11)
 ( يعين كعب بن لؤي.12)
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ِض األُُنف : َمعحىَن  َواِهب. ويف الر وح
َ
رحح امل ريِين ا وقير غرُي َذِلك ا كما يف شـــــَ الر مححَة ا فيَما بـََلَغين  الَعُروبَةِ  مُحَيحد َعِن ابحِن ســـــِ

ِض األُنحف :و  عن بع  َأهر العلم ا انته  ما نقلناه من حاشــية شــيخنا. قلت : َهيحِلي  يف الر وح ُن كعُب ب  الذي نص الســ 
وِ  ِ   يِّداَن َرســــُ م   الَعُروبَة يوم مَج ض من َأّو ُ  وسلللمعليههللاصلللىُلَؤّي َجد  ســــَ اَلُم ا  الَعُروبَةَ  ا ومل ُتســــَ ِإاّل ُمذح َجاَء اإِلســــح

ذَكُِّرهُ  طُُبهم ويـــــــُ َذا اليَـوحم فَيخح تح قـَُريٌش َ حَتِمض ِإليـــــــه يف هـــــــَ انـــــــَ ة ا فكـــــــَ ا اجلُُمعـــــــَ اهـــــــَ ِث الن يبِّ وهو َأّوُ  من لـــــــَّ عـــــــَ م مبَبـح
َها :مِ  أَبـحَيالً  َهَذا يف ويـُنحِشد ِبه واإِلميانِ  ابتَِّباعه وأَيحمُرهم ا َوَلده ِمن أَن ه ويـُعحِلُمُهم وسلمعليههللاصلى  نـح

ِه  َوتـــــــــــِ حـــــــــــواَء َدعـــــــــــح ٌد فـــــــــــَ اهـــــــــــِ يِن شـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــَ ـــــــــــح يـ  اَي لـــــــــــَ

  
اَلاَن   ذح َ  خــــــــــــِ لــــــــــــح ي اخلــــــــــــَ بــــــــــــغــــــــــــّ ٌش تــــــــــــَ َريــــــــــــح  ِإَذا قـــــــــــــُ

  
 : َرُجٌل َمْعُروف. العَُروبَة اْبنُ و

َحاح اْبنُ  م بِالَّالم وتَْرُكَها العَروبَةِ  أَبِي وفي الصَّ قال شيُخنا : وَذَهب بعٌض إِلى خالفِه وأَنَّ إِثْبَاتََها ُهَو اللَّْحن ألَنَّ  لَْحٌن أَو قَِليلٌ  أَي األَلف والالَّ

داً.  االسَم ُوِضع ُمَجرَّ

ابٌ  ُضُروعِ الغَنم ، وَعاِملَُها ، بضمتين ، ُشُملُ  وهي َعَرابَةٌ  ُمَخفَّفَةً َواِحَدتَُها األَْعَرابِي العََرابَات َعِن اْبنِ و  ، كشدَّاد. َعرَّ

ً  ، الرجلُ  كفَِرحَ  ، َعِربَ و ً  السَّنَامُ  َعِربو نَِشط. إَِذا َعَرابَةً و َعَربا  َوِرم َوتَقَيََّح. ِإَذا َعَربا

ً  الُجْرحُ  َعِربو بَمْعنى  اإِلْعرابُ  ومنه الُجْرُح أَيضاً إَِذا فََسَد. قِيل : َعِربَ و ونُْكٌس وُغْفر. بَْعَد البُْرءِ  (1)فيه  بَِقَي أَثَُره وَحبَِط َحبَطاً : َعَربا

 .«اْسِقه َعَسالً  بَْطنُه أَي فََسد. فقال : َعِربَ  أَنَّ َرُجالً أَتَاه فقال : إِنَّ اْبَن أَِخي»الَحِديُث : الفُْحِش والتَّْقبِيح. ومنه

ً  الرجلُ  َعِربو ، من الفُْحِش في الَكاَلم اإِلْعَراب ِمثْلُ  (2) العََربو ً  َمِعَدتُه َعِربتو إَِذا اتََّخَم ، َعِربٌ  فهو َعَربا وقيل : فَسَدت  فََسَدت : َعَربا

 وَذِربَةٌ. َعِربَةٌ  مما يَْحمل َعلَْيها ، مثل َذِربَت َذَرباً ، فهي

 كفَِرَحة. ِربَةٌ عَ  البِئُْر : َكثُر َماُؤَها فَِهي َعِربتو َعاِربَةٌ و َعاِربٌ  النَّهُر : َغَمر فهو َعِربو

َكة العََربَةُ و نقله الّصاغانِّي. َكَضَرب : أََكلَ  َعَربو والُمْحَكم وَغْيرهما ، إِال أَنَّ شيَخنا نَقَل  العََرب ، هكذا في النَُّسخ ، ومثله في ِلَسان ُمَحرَّ

كةً ، بإِسقَاِط الَهاِء ، ولعَلّه َسقََطْت من نُ  العََرب عن الَجْوهِرّي أَنّه  أَيضاً : العََربَةو .(4) النَّْهُر الشَِّديُد الَجْري : (3)ْسَخته التي نَقَل منها محرَّ

 قال ابن َميَّاَدة يمَدح الَوِليَد ْبَن يَِزيد : النَّْفُس.

مح  كــــــــــُ لــــــــــِ َر اَنئــــــــــِ و فضـــــــــــــــــــــــَ َك أَرحجــــــــــُ تــــــــــُ يـــــــــــح ا أَتـــــــــــَ مــــــــــ   لــــــــــَ

  
ا   ت هلـــــــــَ ابـــــــــَ ًة طـــــــــَ حـــــــــَ فـــــــــح ـــــــــَ يِن نـ تـــــــــَ حـــــــــح فـــــــــَ ـــــــــَ َربُ نـ  الـــــــــعـــــــــَ

  
َوايَةُ : اَغانّي : والبَْيُت والّرِ  هكذا أَنشده الجوَهِرّي ، قال الصَّ

نـــــــــــه  اكـــــــــــِ ٍد وســـــــــــــــــــــــــَ ن جنـــــــــــَح ك مـــــــــــِ ا أَتـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــُ مـــــــــــ   لـــــــــــَ

  
ا   اَرتح هبـــــــــَِ ًة طـــــــــَ حـــــــــَ فـــــــــح َت ِد نــــــــــَ حـــــــــح فـــــــــَ َربُ نــــــــــَ  الـــــــــعـــــــــَ

  
: قريةٌ في أَّوِل  َعَربَةو ، من َغْير َهاء كَما تَقَدَّم في كالم الُمَؤلِّف ، والظَّاِهُر أَنَُّهَما َواِحد ، َعَرب وهي ِخاَلف نَاِحيَةٌ قُرَب الَمدينَة : َعَربَةو

 .(5)َواِدي نَْخلَة من ِجَهة َمكَّة ، وأُْخَرى في بالد فِلَْسِطين ، كَذا في الَمَراِصد 

، َحتَّى صار أَفضُل لُغَاتَِها  العََرب ةُ َرفََع هللاُ شأْنََها. قال قَتَاَدة : َكانْت قريٌش تَْجتَبِي أَي تَْختَار أَفضَل لُغَاتهي َهِذه اللُّغَةُ الشِريفَ  العََربِيَّةو

 نَّه أَشَرُف األَْلُسن وأَوَضُحَهاِلَسانِِهم أَي إِيضاِحه َوبَيَانِه ؛ ألَ  إِلْعَراب ، فِقيل العََرب لُغَتََها ، فنَزَل القرآن بَِها ، واختُِلف في َسبَب تَْسِميَة

ُحوه من أَعربَُهاو ُوُجوه ، وقيل : ألَّن  َعن الُمَراد بُوُجوِه من االختِصار واإِليَجاز واإِلطناب والُمَساَواة وَغْيِر َذِلَك. وقد َماَل إِلَْيه َجَماَعةٌ ورجَّ

 خمسةُ »:  قال أَنَّه وسلمعليههللاصلى، وهو من تِهاَمة ، فنُِسبوا إِلى بَلَِدهم. وُرِوي عن النَّبِّي  بعََربَة نََشأوا وسلمعليههللاصلىأَواَلد إِسماعيل 

ٌد وإِْسَماِعيُل وُشعَْيٌب وَصاِلٌح وُهودٌ  العََرب من أَْنبِيَاء  قَِديم ، العََرب صلَوات هللا عليهم. وهذا يَُدّل على أَّن لسانَ  «ُهْم ُمَحمَّ

__________________ 
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 ويف الصحاح : َعِرب اجلرُج : ُنِكَ  وُغِفَر. .«بقي فيه أثر»( يف اللسان : 1)
 ( يف اللسان : والتعريب.2)
 ( يف الصحاح املطبوع : والَعَربَة ابلتحريك.3)
 ( الصحاح : اجِلرحية.4)
ء عربة يف األشـــعار ســـاكنة الراء دلير عل  أهنا ليســـت ضـــرورة : جمي( َعَربة : قا  نصـــر : ال أدري بفتح الراء أو بســـكوهنا. ويف معجم البلدان 5)

 وأن األصر سكون الراء والشواهد الجي اعتمد عليها قا  :
 أبــــــــــــــــــوان رســـــــــــــــــــــــــــــــو    وابــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه 

  
 بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرحبـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــّوأان فـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــم املـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــب 

  

 وقا  أسد بن اجلاحر :

 عــــــــــــــربــــــــــــــة أرض جــــــــــــــد يف الشـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــر أهــــــــــــــلــــــــــــــهـــــــــــــا و 

  
 كـــــــــــــمـــــــــــــا جـــــــــــــد يف شــــــــــــــــــــــــــرب الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــاخ  ـــــــــــــمـــــــــــــاء 
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ُكُنون باَلدَ  اِلح وقوُمه أبَرحِض مَثُوَد ا  َعَربَة وهُؤالء األَنحِبَياُء ُكل هم كانُوا َيســــُ َين ا وكان صــــَ َعيحٌب وقوُمه أبَرحِض َمدح ا فكان شــــُ
اِعيـــ اَن ِإلـــَ ا  الَيَمن ا وكـــَ اَف ِمَن رِمـــَ قـــَ ه عـــاٌد يـَنحزُِلون اأَلحح ر ا وكـــاَن ُهوٌد وقومـــُ ة اِ جح ُر بحُن ِإبراِهيَم والن يبّ ينزِلون بنـــاِحيـــَ

َكن بالدَ  ك ان ا ََرم. وُكّر من ســـــَ ل     عليهما من ســـــُ َطَف  صـــــَ ُصـــــح
ِلَها فهم الَعَرب امل ان َأهح ا  َعَربٌ  وَجزِيَرهَتَا وَنَط  بِلســـــَ

 مَيَُنهم َوَمَعد هم.
، ألَنَّ أَبَاهم إِْسَماِعيل ،  إِلَْيَها ُكلُّهم العََربُ  فنُِسبَتِ  في َجِزيَرتها العََرب تََشَر َسائِرُ فتَنََّخْت بَِها ، وانْ  بِعََربَة َوأَقَاَمْت قَُرْيشٌ  قال األَْزَهِرّي :

َ  بها ، وسلمعليههللاصلى ا لم تَْحتَِمْلهم البِاَلد اْنتََشُروا ، فأَقَامت قَُرْيٌش بَِها. وُرِوَي ع نََشأ يق وَربََل أَواَلُده فِيَها فََكثروا ، فَلَمَّ ّدِ ن أَبِي بَْكر الّصِ

 أَْلِسنَةً. أَْعَربُهو داراً وأَْحَسنُه ِجَواراً ، العََرب في العََرب قَال : قَُرْيٌش هم أَْوَسطُ  عنههللارضي

ُل الَمْعُروُف في أَْسَماِء األََرضيَن أَنّها تُْنقَل من أَ  وقد تَعَقَّب َشْيُخنَا َهاُهنَا الُمَؤلَِّف بأُُموٍر : ْسَماِء َساِكنيَها أَو بَانِيها أَو ِمن ِصفَة فِيَها أَو األَوَّ

ٍف وِإْن َوقَع في بَْعِض األَْفَراد َكَمْذِحج ، َغْيِر ذلك. وأَما تَْسِميَةُ النَّاِس باألَْرِض ونَْقُل اْسِمَها إِلَى َمْن َسَكنََها أَو نََزلََها دون نِْسبَة فَغَْيُر معرو

 َعلَى رأْي.

يَتوالثَّانِي أَ  اةً بذلك قَْبل ُوُجودِ  العََربُ  نَّ قولَهم ُسّمِ َوُحلُوِلهم الِحَجاَز وما َوااله ِمن  العَرب باْسِمها لنُُزوِلِهم بَِها َصِريٌح بأَنَّها كانَْت ُمسمَّ

ْوَها ولَقَّبُوا بُلدانَها وِميَاَها وقَُراَها وأَْمَصاَرَها وبَاِديَتََها وَحاِضَرتَها بَِسبٍَب  العََربِ  ، والمعروُف في أَراِضي العََرب َجِزيَرة أَنَّهم ُهُم الَِّذين َسمَّ

 ِمَن األَْسباب ، َكَما ُهَو األَْكثَر ، وقد يَْرتَِجلُون األَْسَماَء وال يَْنُظُرون ِلَسبَب.

يَت بَِذِلَك بَْعَد نُُزوِلَها فِي َهِذه القَْريَة والَمْعُروُف تَْسِميَتُُهم بِذِلك في الُكتُب السَّاِلفَة ، كا العََرب نَّ والثَّاِلُث أَنَّ ما ذُِكر يَْقتَِضي أَ  لتَّْوَراةِ إِنَّما ُسّمِ

وا بَْعَد نُُزولهم َهِذه القَْريَة.  واإِلْنِجيِل وَغْيِرِهما ، فَكْيَف يُقَاُل إِنُهم إِنََّما ُسمُّ

وِم والتُّْرك وَغْيِرِهم ، ولم يَقُل فيهم أََحٌد إِنهوالرَّ  وا ابُِع أَنَُّهم ذُِكُروا َمع بَقَايَا أَْنَواع الَخْلق ، كالفُْرِس والرُّ وا بأَْرٍض أَو َغْيِرَها ، بَْل ُسمُّ م ُسمُّ

 كذلك. فالعََرب ارتَِجاالً ، ال ِلَصفٍَة أَو َهْيئة أَو َغْيِر ذِلك ،

تَّْميِيِز بَْيَن الَمْنقُول والَمْنقُوِل َعْنه  المعروَف في الَمْنقُوِل أَْن يَْبقَى على نَْقِله على التَّْسِميَة ، وإِذا ُغيِّر إِنََّما يُغَيَّر تَْغيِيراً ُجْزئِيّاً للوالَخاِمُس أَنَّ 

ِهَرة ، كَكْوِن أَْصِل الَمْنقُول َعْنه َسَربَةً بالَهاِء ، وال يُقَال ذِلَك في فِي الُجْملَة ، والَمْنقُوُل هنا أَْوَسُع داِئَرةً ِمن المنقول َعْنه من ِجَهاٍت َظا

فُوا فيه بلُغَات ال تُْعَرف وال تُْسَمع في الَمْنقُوِل ، عنه ، فقَالُوا َكة ، َعَربٌ  الَمْنقُوِل ، وَكَكْونِِهم تََصرَّ م ، ُعْربو ، ُمَحرَّ ،  ُعُربٌ و ، بالضَّ

تَْين ،  ، وَغْيُر ذلك. أَْعَرابِيٌّ و َرابٌ أَعْ و بَضمَّ

ر ُسكْ  العََرب والسَّاِدُس أَنَّ  نَاهم ُكلِّهم في َهِذه أَْنَواٌع وأَْجنَاٌس وُشعُوٌب وقَبَائُِل ُمتَفَّرقُوَن في األَْرِض ، اَل يََكاُد يَأْتِي عليهم الَحْصُر ، وال يُتََصوَّ

 ى أَن يُْقتََصَر بالتَّْسِمية على َمْن َسَكنَها ُدوَن َغْيِره.القَْريَة أَو ُحلُولُهم فِيَها ، فَكاَن األَْولَ 

َعلَى الِجيِل الَمْعُروف ال إِْشَكاَل أَنَّه قَِديم كغيره من أَْسَماِء بَاقِي أَْجنَاِس الناس وأَْنَواعهم ، َوُهو اْسٌم  العََرب ثم أََجاَب بَِما َحاِصلُه : أَنَّ إِْطاَلقَ 

عت لَُهم أَلقاٌب وأَسماٌء َخاّصة باْختِالف ما عرضت مَشاِمل ِلَجِميع القَ  قُوا في األََرِضين وتَنَوَّ ا تَفَرَّ ن اآلباِء بَاِئل والشُّعُوِب ، ثم إِنَّهم لَمَّ

فََزارة وِلْحيَان وَشْيبَان واألُمهات والحاالت التي اْختَصَّت بَِها كقَُرْيٍش َمثاَلً وثَقيٍف وَربِيعَةَ وُمَضر وِكنَانة ونَِزار وُخَزاعة وقَُضاَعة و

وُجَهْينة وَعاِملَة وبَاِهلَة وَخثْعَم  وَهْمدان وَغسَّان وَغَطفَان وَسْلَمان وتَِميم وَكْلب ونُمير وإِيَاد َوَوداَعة وبَِجيلَة وأَْسلَم ويَْسلَم وُهَذْيل وُمَزْينَة

َوَعنََزة ونَْهد وبَْكر وذَُؤْيب وذُْبيَان وِكْنَدة ولَحْم وُجَذام وَضبَّة وِضنَّة وَسُدوس وَطيِّئ واألَْزد وتَْغِلب وقَْيس وَمْذِحج وأَسد وَعْنبس وَعْنس 

م ، ولم يَْبَق له تََداُوٌل بينه العََرب ووالسَُّكون َوتَْيم وأَْحَمَس وَغْيِر ذلك ، فأَْوَجب ذِلك تمييز ُكّلِ قَبِيلَة باْسِمَها الَخاّص ، وتُنُوِسَي االْسُم الِّذي ه

ق في القَبَائل َوتَبَاُعد الشُّعُوب في األَْرِضيَن. ث ا نََزلَتوال تَعَاُرٌف ، واستَْغنَت ُكلُّ قَبِيلَة باْسِمَها الَخاّص ، مع تَفَرُّ بِهِذه القَْريَة ،  العََربُ  م لَمَّ

ْوا بِه ، ُرُجوعاً لألَْصل ، فَمْن َعلَّل التَّْسِميَة بما في قَْول ، أَو قَُرْيٌش بالُخُصوص ، في قَْول الُمَصنّف ، َراَجعُوا االْسَم القَِديم  وتََذاَكروه وتََسمَّ

 َعربَة َما َذَكَره الُمَصنِّف وغيُره ِمْن نُُزولنَقَلَه البَْكِريُّ َوَغْيُره نََظر إِلَى الَوْضع األَّول الُمَوافِق للنََّظِر من أَْسماِء أَْجنَاِس النَّاِس. وَمْن َعلَّل بِ 

 َظَر إِلى ما أََشْرنَا إِليه.نَ 
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ُدوهُ من الَهاِء الَمْوُجوَدةِ في اسم القَْريَ  ة وَذّكُروه على أَْصِله الَمْوُضوعِ القَِديم. َهَذا ويَُدلُّ على أَنّه ُرُجوٌع لألَْصل وتََذكٌُّر بَْعَد النِّْسيَان أَنَُّهم َجرَّ

َدُهما هللا تعالى بغُْفَرانَصُّ َجَوابه. وقد َعَرَضه على َشْيَخْيِه َسيِّدِ  ِد ْبِن المسنَّاِوّي تَغَمَّ ِد ْبِن الشَّاِذِلّيِ َوَسيِِّدنَا اإِلَماِم ُمَحمَّ نِه فاْرتَضيَاه نا اإِلمام ُمَحمَّ

أْي الَمْقبُول وأَيََّده الثَّانِي بقَْوله : تَْنبَُطوه في الَجَواب عن بَْعِض األَدلَّة التي تَتَعَارض إِنَّه ينُظر إِلى ما اسْ  وَسلَّما له بالقَبُول وأَْجَرياه ُمْجَرى الرَّ

ج على النّسبِيَّات والَحِقيِقيَّات.  أَْحيَاناً فتَتََخرَّ

ِليَّةَ بناِء الَمْسِجِد الَحَرام والَمْسِجِد األَْقَصى إِلْبَراِهيَم وسليمان َعلَْيِهَما السَّاَلمَ  َل ِمْن بناِء ِجْبِريل َعلَْيِه  َمع أَنَّ األَ وذكر شيُخنَا بعد ذلك أَوَّ وَّ

ان ، وتَقَاُدم العَْهد فََصار َمْنُسوباً لَسيِِّدنا السَّاَلم مع الَماَلئَِكِة. والثَّاني من بِناِء آَدم َعلَْيه السَّاَلُم ، فَقَالُوا اتُنُوِسي بِنَاُء هُؤالِء بُمُرور األَْزمَ 

 األَْولَى بهَذا االْعتِبَار ، إِلَى آِخِر ما ذكر. إِْبَراِهيم َوَسيِِّدنا ُسلَْيَمان ، فَُهوَ 

 لَْيِه السَّالم ِمّمن ذكر آنِفا. ولم يَْذُكر منقلت : وقد يُقَاُل إِنَّ َربِيعَةَ وُمَضَر وِكنَانَة ونَِزاراً وُخَزاَعة وقَْيساً وَضبَّة وَغْيَرهم ِمْن بَنِي إِْسَماِعيَل عَ 

م ِذْكُرهم وإِن تََشتَّت  العََرب العَاِربة الجزيرة ومجاور وَساَحات َمكَّةَ وأَْوِديَتِها ، وقد تََواَرثُوها منوهم سكان هذه  العَرب المستَْعربة الُمتَقَّدِ

ر أَنه لم يَْبق بِتِهاَمةَ إَِذا فُ  منهم في َغْيِرها فَقَِليل من َكثِير ، كيف تُنُوِسي بَْينَهم َهذا االْسم ثم تُذُوِكُروا به فِيَما بَْعد ، وَهذا ال يَُكون إِال ِرض وقُّدِ

ا نََزلَت فإِنهم اْنقََرُضوا  العََرب العَاِربَة أَِمن ؟يَْعنِي العََرب ، ليَت ِشْعري أَيّ  العربُ  من أَوالِد إِْسَماِعيل أََحٌد وَهَذا اَل قَائِل به. وقوله : ثم لَمَّ

 .. والُد إِْسَمايَِل ، واْختَصَّ ِمْنهم قَُريش فََصار القَْواَلِن قَْوالً َواِحداَوُهم أَ  الُمْستَْعِربَة بَِها ولم يُفَاِرقُوها أَو من

ل فَِلَم ال يَُكون َهَذا من ُجْملَة األَْفَراد التي ذكرها كَمْذِحج وَغْيِره ، ومْنهَ  ا عن األَوَّ ا نَاِعط وَشبَام قَبِيلَتَان من ِحْميَر ؛ ثم الَجَواب عما أَورده. أَمَّ

يتَ  وا باْسِم الَمْوِضع ، وفي ُمْعَجِم البَْكِرّي : ُسمي ُجدَّةُسّمِ م ُسمُّ ْبِن ُحْلوان  (1)بن جرم ْبِن َريّان  ا باْسِم َجبَلَْين نََزاَلُهَما ، وَكَذلك بنو ُشْكر بالضَّ

 في َشْرحِ الِكتَاب في ج د د كما سيأْتي.ْبِن قَُضاَعة بالموضع المعروف من مكة لوالدته بَِها ، وهذا قد نَقَلَه شيُخنَا  (2)ْبِن الَحاِف 

ي باْسم الَواِدي وهو َمِلك   من أَْوِديَة َمكَّة لِواَلَدتِِه فيه. (3)وفي معجم ياقوت : َملََكاُن ْبُن َعِدّي ْبِن َعْبِد َمنَاةَ ْبِن أُّدٍ ؛ ُسّمِ

ه : فََرَساُن  َكة :وقرأْت في إِتحاِف البََشر للنَّاِشرّي ما نَصُّ َي به ِعْمَراْن ْبُن َعْمِرو ْبِن تَْغِلب ، الجتيازه فيه ، وبه يُْعَرف  ُمَحرَّ َجبٌَل بالشَّام ُسّمِ

يا باْسم أَْرِضِهما ، ومثلُه َكثِ  ذا ير يعرفه الُمَماِرس في هَ ولُده. ورأَْيت في تاريخ ابن ِخلَِّكان َما نَّصه : كاتم والتُّكرور : ِجْنَساِن من األُمم ُسّمِ

 الفن.

 وعند التأَمل فيما ذكرنا يَْنَحلُّ اإليراُد الثَّانِي أَيضاً.

عت قريباً ، أَم ُهْم أَوالُد إَِرم ْبِن َسام ؟ أَ الذيَن تَْذكُرهم بالعََرب وأَما عن الثَّاِلث فنقول : ما الَمرادُ  ُهُم القَبَائُِل الموجودةُ بالكثرة التي تَفَرَّ

َمة بعد الطُّوفَانالبطوُن  وال َسَكنُوَها ، وإِن َكان الثَّانِي فال َرْيَب أَنَّ التوراة واإِلْنِجيَل وَغْيرهما  َعَربَة فإِن كان األَّول فإِنهم ما نََزلُوا ؟الُمتَقَّدِ

 التََّواِريخ ِعْلمَ  مارس َمنْ  يَْعِرفُه كما ، السالمعليهُموَسى من الُكتُب َما نََزلَت إِالَّ بَْعَدهم بَكثِير ، وَكان َمعَدُّ ْبُن َعْدنَان في َزَمن َسيِِّدنا 

ا. واألَْنَساب قَْبَل َخْلق السموات واألَْرض فهو إِْخبَار َغْيبِيٌّ بما َسيَُكون ، فهو َكغَْيِره ِمن  العََرب لَْفظِ  إِْطاَلق من الَمْولد َحِديثِ  في َوَرد ما وأَمَّ

 الُمغَيَّبَات.

ا عن ال ابع فإِنه إِذا َكان بعُض األَْسماِء ُمْرتََجلَةً وبَْعُضَها َمْنقولَةً اَل يُقَاُل فيها : لَم لم تَُكن ُمْرتََجالت ُكلُّهاوأَمَّ أَو َمْنقُواَلٍت ُكلَّها َحتَّى يلزم ما  رَّ

 ذكر الختالِف األَْسبَاب واألَزمنة.

ب و النَّْقَل من ِلَسان إِلى ِلَسان.في الكالم ه التعريبُ  لَيسَ وأَما َعن الَخاِمس فنقول : أَ  بو فالُمعرَّ ِمْنه هو الَمْنقُول والَمْنقُوُل ِمْنه. وهذا  المعرَّ

فُوا فيه ِمن ثاََلثَِة أَْبَوابٍ  العَربُون لَْفظ بو أَْعَربَ  في هذه المادة سيأْتي عن قريب وهو َعَجِمّي. كيف تََصرَّ واشتَقُّوا منها أَلفَاظا  َعْربَنو َعرَّ

فوا في لفظأُ   .العََرب َخر غير ذلك ، كما سيأْتِي ، فيُْجعَل هَذا ِمْن َذاك. وهَذا لَْفُظ العََجم تصرفوا فِيِه كما تََصرَّ

 الَّتي بعََربَة وأَما َعِن السَّاِدس فأَْن يُقَاُل : إِن كان الُمَرادُ 

__________________ 
 زابن.( عن معجم البلدان ا وابألصر : حرم بن 1)
 ( يف معجم البلدان : حلوان بن عمران بن ا اف.2)
 ( يف معجم البلدان : ِملحك ابلكسر مث السكون والكاف.3)
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َبت د وغريه ا العَرب ِإليَها ِهي َجزِيرة العَرب ُنســِ رَاصــِ
َ
وُ  الَقَباِئر ا فال ِإشــكاَ  ا ِإذح هم  اِبلَعَربو  ا َعَل  ما يف امل هم ُأصــُ

الُِبهم يف مواطنهم فيهــا ا مل َلحُرُجوا ِمنَ  د الَقرِيــب وهم قَليــر ا وغــَ ائِرهم ِإلــ َا خرَج يف الَعهــح  اجلَزِيَرِة ا والــذي َخرََج من َعمــَ
احَ  ِث ا وكذلك ِإن كان املراُد هبا َمّكة وســــــــَ عوُب والَقَباِئُر الجي تفر َعتح ِفيَما بـَعحد فهم َخارِجون َعن الَبحح اهِتَا ا وأَم ا الشــــــــ 

ِليَ  وُجرحُهَم َسَكُنوا ا ََرم َوُهمفِإنّ   اللسانَ  السالمعليها ومنهم تـََعل م سيُدان ِإلاِعير  الَعَرُب الَعارِبَة  طسَم وَجِديَ  وِعمح
 وح  من َفس را نزلوا اأَلحَقاَف َوَما َجاوَرها وهي هِتَاَمُة عل  قَـ  العرب العاربة . وعاٌد ومثوُد وأُميم وَعبير َوَوابر ا وهمالَعَريب  
وُ  قـََباِئر عربَة تَـُعرِبَةُ  الجي َأخَذت العَرِب الَعارِبَةِ  بِتَهاَمة ا َفهؤالء ُأصــــُ ُســــح

اَن َقد نـََزُلوا ســــاَحاِت ا ََرم ا ومنهم  امل ِمنحهم اللِّســــَ
ىن آاَبِئهم و  كح تـ َتتح ا فبقي هذا اللفُة َعَلَماً عليهم لســـُ ُكُنوا هم ا تـََفر َعت الَقَبائُر فيما بعد وَتشـــَ ُجُدودِهم فيها وِإن مل َيســـح

ِه وهو يـَُؤيِّد ما ذكراَنه ا مث ِإن قو  املصـــــــــــنف : أَقامت قريش ِإىل آخره. ويف التهذيب  َنا كالَم اأَلزحَهرِّي وَغريح وقد َأســـــــــــلفح
هما ُدون الَقَبائر ِإلا هو لشــــرِفِهما  يصــــُ ائِروغريه : أَقامت بـَُنو ِإلاعير ا وعل  الَقوحلا خَتحصــــِ ِتِهما عل  ســــَ  العرب ورايســــَ

نا أَن   ا قُلنا أَيضـــــــاً ما َقد مح
َ
م   هبا قريش فقرت ا ويُدّ  مل ه يـَُقا  فصـــــــاَر الَغريحُ كالتـ َبض هلما ا فال يقا  : كان الظاهر َأن ُتســـــــَ

ُدن والُقَر  بِتاً وِإن مل َيُكن َفصــــــــيحاً ا وَمنح نـََزَ  بالد ا الَعَرب ِإذا كان نســــــــُبه يف َعَريبّ  َرُجر
ُ
 الَعربِي ة لرِّيف واســــــــتوَطن امل

َتِمي ِإىل َحاَء ا وَكَذا ما َقد منا َأّن كر  َمنح ســــكن بالد َعَرب فـَُهم الَعَرب وغريَ َا مم ا يـَنـح وَجزِيَرهَتَا  الَعَرب وِإن مل يُكونُوا ُفصــــَ
 ا مَيَُنهم َوَمَعد ُهم. َعرب وَنَط  بِِلَساِن َأهِلها فـَُهم

 سيدنا وبَاَحةُ َداِر أَبِي الفََصاَحة أَي ساحتهم العََربِ  ِهَي بَاَحةُ  اختُلَف فيها ، فقال ِإسحاُق بُن الفََرج : العربُ  التي نُِسبَت إِليها بَةُ عرَ و

 والمراُد بذلك َمكَّة وَساَحاتَُها. وقَال بعضهم : ِهَي تَِهامة وقد تَقدَّمت اإِلَشاَرة إِليه. وفي مراِصد االّطالعِ : إنّها اسمُ  إِْسَماِعيل َعلَْيه السَّاَلم

 ها :هي َمكَّةُ وَساحاتُ  عربَة فَقَاَل ُمِشيراً إِلى أَنَّ  َعَربَة أَي من واضُطرَّ الشَّاِعُر إِلَى تَْسِكين َرائِها العََرب َجِزيَرة

ةُ وَ  رحبـــــــــــــَ هـــــــــــــا عـــــــــــــَ رَامـــــــــــــَ ر  حـــــــــــــَ (1)أَرحٌض مـــــــــــــا حيـــــــــــــُِ
 

  
رُ   اَلحـــــــــــِ ي  ا ـــــــــــُ وحَذعـــــــــــِ اِس ِإال  الـــــــــــلـــــــــــ  َن الـــــــــــنـــــــــــ   مـــــــــــِ

  
 فإِنَّه أُِحلّت له مكةُ ساعة من نهار ثم ِهَي َحَراٌم إِلى يوم القيامة. وسلمعليههللاصلىالنَّبِيَّ  الشاِعُر باللَّوذعّيِ الُحاَلِحل يَْعنِي

كة : بِالدُ  العََربَاتُ و  : العرب ، كما في المراصد ، ووجدت له شاهداً في لسان العرب ُمَحرَّ

تح و  ُة  (2)ُرجــــــــــــــــ  َراَبتابحــــــــــــــــَ اً  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  َرجــــــــــــــــّ

  
اءُ   هــــــــــــــا الــــــــــــــدِّمــــــــــــــَ بــــــــــــــِ اكــــــــــــــِ نــــــــــــــَ َرُ  يف مــــــــــــــَ ــــــــــــــح َرقـ ــــــــــــــَ  تـ

  
واويَُدلُّ له ق ً  وُل األَْزَهِرّي ما نَصُّه واألَْقَرُب ِعْنِدي أَنَُّهم ُسمُّ  ، وقد أَغفَلَه المصنف. العََربَات باْسِم بَلَِدِهم عربا

 نَقَلَه الّصاغانّي. َطِريٌق في َجبَل بَِطِريِق ِمْصرَ  أَيضاً : العََربَاتُ و

 .َعَربَة النَّْهِر المْعُروف ، َواِحدتها (3) ُسفٌُن رواِكُد َكانَْت في دْجلَةَ  : العََربَاتو

 ، الذَكُر واألُنثى فيه سواٌء ، وال يُقَال في َغْيِره النَّْفيِ. أََحدٌ  أَي ُمْعِربٌ و َعِريبٌ  أَي بالدَّارِ  َمابَِها قولهم :و

ِهما العُْربُونُ و كعُثْمان العُْربَانُ و َكةً  العََربُونُ و بَضّمِ على األَْصل الَمْنقُول منه ، نَقَلَه الِفْهِرّي في َشْرح الفَِصيح  تُْبَدُل َعْينُُهنَّ َهْمَزةً  قَدو ، ُمَحرَّ

بُون كأَنَّه من َربَن  ه ، َحكاهُ اْبُن َخالََوْيه وأَْوَردعن أَبِي ُعبَْيد في الغَِريب ونقله أَيضاً عن اْبِن َخالََوْيِه ، وقد تُحَذف الَهْمزةُ فيُقَال فيه الرَّ

يَّة ، وقد  العَْربُون الُمَصنِّف هناك ، فِهي َسْبُع لُغَات ، ونقل شيُخنَا عن أَبِي َحيَّان لُغَةً ثَاِمنَة وهي ، بفتح فسكون فضم. قلت : وهي لُغَةٌ َعاّمِ

ِميِرّي في َشْرح الِمْنَهاج بأَنَّه لفظٌ صرح أَبو َجْعفَر اللَّْبِلّي بَمْنِعَها في َشْرح الفَِصيح مما نَقَله عن َخّط ابِن هَشام ، وَصّرح الَكمَ  ب اُل الّدِ  ُمعَرَّ

من الدَِّخيل ،  العََرب ، ونَقلَه عن األَصَمِعّي القَاضي ِعياٌض والفَيُّوِميُّ وغيرُهَما ، وأَوَرَده الَخفَاجيُّ في ِشفَاَء الغَِليل فيَما في لغة بعربيّ  ليسَ 
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دة ، نقَله  ُعُربَّان أَهُل الِحَجاز يقولون : أُِخَذ ِمنّي ل : نقلُت من َخّط ابن الّسيد ، قال :وَحَكى ابُن ُعَدْيس لُغَةً تَاِسعَةً قا تَْيِن وتَْشِديد الموحَّ بضمَّ

اح الفَِصيح ، قاله شيُخنَا ، ونَقَل أَيضاً عن بعض ُشُروح الفَصيح أَنه مْشتَقٌّ من  بَيَان للبَْيع. الذي ُهَو البَيَان ؛ ألَنَّه التَّْعِريب بعُض ُشرَّ

__________________ 
 ( صدره يف معجم البلدان : وعربة دار ال حير حرامها. ونسب البيت أليب طالب بن عبد املطلب.1)
 .«وَرّجتح »( كذا يف اللسان ا ويف معجم البلدان : 2)
 . يديرها شدة جرية... وسرت املاء اجلاري مثر دجلة( يف معجم البلدان : والعربة بلغة أهر اجلزيرة : السفينة الجي تعمر فيها رًح  يف 3)
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،  ِمَن الثََّمنِ  البيعة (1)، وفي بَْعِض  ُعِقَد بِِه الُمبَايَعَةُ  واألََربُوُن مشتَقٌّ من األُْربَِة وهو العُْقَدة ؛ ألَنَّه به يَُكون اْنِعقَاُد البَْيع ، وَسيَأْتِي. وهو ما

ب أَعجميّ  ْلعَةَ ويَْدفَع إِلى َصاِحبها شيئاً على أَنَّه إِن أَْمَضى البَْيَع ُحِسب  «العُْربَانِ  ه نََهى َعْن بَْيعِ أَنَّ ». وفي الحديث ُعّرِ وهو أَن يَْشتَِرَي الّسِ

ْلعَة ، ولم يَْرتَِجْعه الُمْشتَِري. يقال :  ُعْربُونو ُعْربَانٌ  وهو َعْربَنَ و بَ َعرَّ وَ  في َكَذا أَْعَربَ  من الثََّمن ، وإن لم يُْمِض البَْيَع كان ِلَصاِحِب الّسِ
(2). 

ُمه الرجُل إِلى الصانع أَو التاجِر ليَرتَبَِط العْقُد بينَهما حت ، وِمثْلُه  (3)ى يَتََوافَيا بعد َذِلك وفي المصباح : وهو القَِليُل من الثََّمن أَو األُْجَرة يُقَّدِ

ا كان الغَاِلُب إِطالقَه في البيع اقتََصروا عليه فيه ، قاله شيُخنَا.في ُشُروح الفَِصيح فَكَما أَنَّه يكوُن في البيع ي  كون في اإِلَجاَرة ، وَكأَنَّه لمَّ

َي بذلَك ألَنَّ فيه العرب وفي لسان ً  : ُسّمِ د لعَْقد البيع ، أَي إِصالحاً وإَِزالة فََساٍد ؛ لئال يَْمِلَكه غيُره باشتِرائِه ، وهو بَْيٌع باطٌل عن إِْعَرابا

وَحِديُث النَّْهي ُمْنقَِطع وفي َحِديِث ُعَمر  الفُقََهاء ، ِلَما فِيِه من الشَّْرط والغََرر ، وأَجازه أَْحَمُد. وُرِوَي عن اْبِن ُعَمَر إَِجاَزتُه. قال ابُن األَثير :

ْجِن بأَْربَعَِة آاَلف ، (4) [بمكة]أَنَّ َعاِملَه » بعَْينِها ، فال اْعتَِداَد  العََرب أَي أَْسلَفُوا ، هذه ِعبَاَرة ِلَسانِ  «َها أَربَعِمائةفِي أَْعَربُواو اشتََرى َداراً للّسِ

 بما قَالَه شيُخنَا ونََسَب اْبن َمْنُظور إِلى القُُصور.

َكةً : د بالَخابُوِر. َعَربَانُ و ن ُجَشم بِن َحاِرثة من بَنِي َماِلِك ْبِن األَْوس ثم ِمن ْبِن َعْمرو ْبِن َزْيد ب ْبُن أَْوِس بن قَيِظيّ  َعَرابَةُ  َكَسَحابة :و ُمَحرَّ

 فَردَّهم َواِحد وغيرَ  َعاِزب ْبنَ  والبراءَ  وسلمعليههللاصلىبَنِي َحاِرثَة منهم. قال ابُن ِحبّان : له ُصْحبَة. وقال ابُن إِْسحاق : استَْصغََره النَّبِيُّ 

ْهِريّ  حدَّثني. إِسحاق اْبنِ  َطِريق من تَاِريخه في البَُخاِريّ  أَخرجه ، أُُحد يومَ  بَْيِر بَِذِلك ، كذا في اإِلَصابةبْ  ُعروة عن الزُّ أَي  َكِريٌم م ِن الزُّ

د ، والَِّذي في ا يُّ ، كَذا في اإِلَصابَة والَكاِمِل للُمبّرِ اُخ بُن ِضراٍر الُمّرِ َحاح أَ معروف قاله ابُن َسْعد. وفيه يقوُل الشَّمَّ  نَّه للُحَطْيئة :لصَّ

ٍد  جــــــــــــــــــح
َ

ت ملــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــَ ٌة رُفــــــــــــــــــِ ا رَايــــــــــــــــــَ  ِإَذا مــــــــــــــــــَ

  
ا   اهــــــــــــــَ قــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــَ ةُ تـ ــــــــــــــَ رَاب ِا  عــــــــــــــَ مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ــــــــــــــي (5)ابل

 

  
ُل َمْن تكلَّم هو : قِيلَ  ُكلََّها. اليََمنِ  قَبَائِلِ  ْبُن قَْحَطاَن : أَبُو كيَْنُصر يَْعُربُ و ي العََرُب العَاِربَة َوبَنُوه بالعََربِيَّة أَوَّ ً  ، قيل : وبِه ُسّمِ ،  العرُب َعَربا

يَ  ُل من اْنعََدل ِلَسانُه عن السْريَانِيَِّة إِلَى يَْعُربَ  ونقل شيُخنَا عن اْبِن ُدَرْيد في الَجْمَهَرةِ ُسّمِ م العََربِيَّة ْبَن قَْحَطان ؛ ألَنَّه أَوَّ ُد ْبن َسالَّ . وقال ُمَحمَّ

ل َمْن تََكلَّم طَّبَقَات :الُجَمِحّي في ال  إِسَماِعيُل عليِه السَّالم. بالعََربِيَّة قال يُونُس ْبُن َحبِيب : أَوَّ

ُل من تَ  ثُمَّ  َد ْبَن َعِلّي يقول : أَوَّ م : أَخبَرنِي ِمْسَمُع ْبُن َعْبِد الَمِلك أَنَّه َسِمَع ُمَحمَّ ْد ْبُن َسالَّ ونَِسي ِلَسان أَبِيه إِسماِعيُل  بالعربية َكلَّمقَال ُمَحمَّ

حه والبَْيَهِقيُّ في شعب اإِليمان من َطِريق ُسفَيَان الثَّْوِرّي عن َجْعفَر ْبِن مُ  السالمعليه د عن أَبِيه عن ، وأَخَرَج الحاِكم في الُمْستَْدَرك وَصحَّ َحمَّ

 إِْلَهاماً. العََربِيّ  ثم قَاَل : أُْلِهَم إِسَماِعيُل َهَذا اللَِّسان (6) (ا ِلَقْوم  يَ ْعَلُمونَ قُ ْرآانً َعَربِيًّ )تاََل  وسلمعليههللاصلىأَنَّ رسول هللا »َجابِر 

يَرازيُّ في األَْلقَاب : أَوُل من فُتَق ِلَسانُه  الُمبِينَة إِْسَماِعيُل عليه السَّاَلم وُهَو ابُن أَربََع َعْشَرةَ َسنَة. بالعََربِيَّة وقال الّشِ

، وإِْسَماعيل هو أَّوُل  العََربِيَّة أَّوُل َمْن نََطق بَمْنطق يَْعُربَ  ُخنَا : ولهم َكاَلٌم َطِويل ، األَشَهُر منه القَْواَلِن الَمْذُكوَران. وُوفِّق بينَُهما بأَنَّ قال َشيْ 

 الَخالَصة الِحَجاِزيَّة التي أُْنِزَل َعلَْيَها القُرآُن ، انتهى. بالعََربِيَّة َمْن نَطق

مِّ  ُعَرابِّيٍ  ْبُن ُمعَاِويَة بن ُعَرابِيُّ و َشِهَد فتح مصر. كغَُراب : َصَحابِيٌّ  بن َعْوفٍ  ُعَراب بَِشيُر ْبُن َجابِِر ْبنِ و من أَتْبَاعِ  الَحْضَرِميُّ : بالضَّ

 ُكْنيَتُه أَبو َزْمعَة وقيل : أَبو التَّابِِعينَ 

__________________ 
 املطبوعة املصرية : قوله ويف بع  لعله ويف بع  النسخ.( هبامش 1)
 ( زيد يف اللسان والنهاية : وَعَربون.2)
خذه ( عبارة املصباح : هو أن يشرتي الرجر شيئاً أو يستبجره ويعطي بع  الثمن أو األجرة مث يقو  إن مت العقد احتسبناه وإال فهو لك وال آ3)

 منك.
 ( زايدة عن النهاية.4)
: وذكر ابن قتيبة واملربد أن عرابة لقي الشــــماخ الشــــاعر وهو يريد املدينة فســــبله عما أقدمه املدينة فقا  : أردت  (ترمجته)يف أســــد الغابة  ( قا 5)

 أمتار ألهلي وكان معه بعريان فبوقر ا له متراً وبراً وكساء وأكرمه فخرج من املدينة وامتدحه ابلقصيدة الجي يقو  فيها :
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 ألوســـــــــــــــــــــــــــــــــي يســـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــو رأيــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــة ا

  
ـــــــــــــــــــن   إىل اخلـــــــــــــــــــريات مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــض الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــري

  

 إذا مــــــــــــــــــــــــــا رايــــــــــــــــــــــــــة رفــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــت جملــــــــــــــــــــــــــد 

  
 تـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــة ابلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا 

  

 إذا بــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــين ومحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــت رحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــي 

  
 عــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــدم الــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــا 

  

 .3( سورة فصلت اآية 6)
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َرِميِّ وَعبحِد   ابن  َليحَماَن بحِن زاَِيد اَ ضــــــــح ُعحَجمة ا َربِيَعة ا َرَو  عن ســــــــُ
ِ امل ََة الَيَماينِّ ا وذََكَره الُبَخارِي  يف َلرِِله ابلَغاح ُهَبريح

َمَلة : ٍ ُمهح اَرُقطحيِنّ. وقا  : هو معُروٌف يف مصـــــر بَعاح ِحيف نـَب ه عليه الد  اح  َعرَايبيف و  وهو َتصـــــح ابلَفتحح َلقب  مد بحِن اُ ســـــَ
َباَر ِ 

ُ
حدِّث ا رو  عن يُ  بحِن امل

ُ
َؤدِّب :امل

ُ
د امل بن  فَعرِيبُ  َأما الر ُجرُ  َرُجٌر وفـََرس. : اســــــــــــــم كَغرِيب  َعريبٌ و  وُنَ  بحِن ُ َم 

بيعي ا عحد ا عن ُعَمر ا َعرِيبُ و  مُحَيحد ا عن َعم ار ا وعنه الســــــــــ  َرِمي  ا وَلر بن َعرِيبُ و  بحُن ســــــــــَ  َعرِيبُ  بحُن ُكَليحٍب اَ ضــــــــــح
 الَعبحِدّي ا كما نـََقله الص اَغايّن. (1)وآخُرون. وأَما الَفرُس فِهي لثـَعحَلَبة بحِن أُمِّ َخزحنََة 

كة : اسم َكَسَحاب : َحْمُل الَخَزم العََرابُ و ، وُربََّما  ، تأُْكلُه القُُرودُ  َعَرابَة الواِحَدة لَشجٍر يُْفتَُل مْن ِلَحائه الحبَالُ  بالَخاِء المعَجَمة والزاي ُمحرَّ

 أَكلَه الناُس في الَمَجاَعة.

كة ، لعَدم َمِجي َعَربُونَه فالنٌ  أَْلقَى يُقَاُل :و  أَي أَْحَدَث. َذا بَْطنِه ء فَْعلُول ، وقد تقدََّمت اإِلَشاَرة إِلَْيِه ، أي، ُمَحرَّ

بَهاو البَقََرةُ : اشتََهت الفَْحل. اْستَْعَربَتِ و اهَ  الثَّْوُر : َعرَّ أَي  العََربِيَّة وفي بعض الرواياِت : َعَربِيًّا اَل تَْنقُُشوا في َخَواتِيِمكم وفي الحديث : ا.َشهَّ

ٌد رسُول هللا فيها ال تَْنقُُشوا َحِديُث ومنه .وسلمعليههللاصلى، يَْعنِي نفَسه  َعَربِيًّا نَبِيًّا:  قَالَ  َكأَنَّه وسلمعليههللاصلى ألَنَّه كان نْقَش خاتِمه َمَحمَّ

 وكان ابُن ُعمَر يكَرهُ أَن يُْنقََش في الَخاتَِم القرآن. «العََربِيَّةَ  َخَواتِيِمكم في تَْنقُُشوا ال» عنههللارضيُعَمَر 

بَ و  ومنه قَوُل الّشاِعِر : : أَقَاَم بالبَاِديَة تَعَرَّ

ر بَ  عـــــــــــــــــَ ُم  تــــــــــــــــــَ اهـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــال  وقـــــــــــــــــَ ي فـــــــــــــــــَ  آابئـــــــــــــــــِ

  
ٍج وَزُرودِ   الـــــــــــــــــِ اًل عـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــن املـــــــــــــــــوحِت َرمـــــــــــــــــح

  
 يقول : أَقَاَم آبَائِي في البَاِديَة ولم يَْحُضُروا القَُرى.

ب وقَال األَْزَهِرّي : بَ و .استَْعَرب ِمثل تعرَّ ب . وقَال غيره :باألَْعَراب : رَجَع إِلى الباِديَة بعَد َما َكاَن ُمِقيماً بالَحَضر فلَِحق تعرَّ أَي  تعرَّ

بو .بالعََرب تَشبَّه بُ  ثالٌث من الَكبَائِر. ِمْنها». وفي الَحِديث أَْعَرابِيًّا بعد ِهْجرته ، أَي صارَ  تعرَّ وهو أَن يَعُود إِلى «. بعَد الِهْجَرة التَّعَرُّ

َحِديُث ابِن بعد أَْن َكاَن ُمَهاِجراً. وَكان َمْن َرَجع بعد الِهْجَرة إِلى َمْوِضِعه من َغْيِر ُعْذر يَعُدُّونه كالُمرتَّد. ومنه األَْعَرابِ  البَاِديَة ويُِقيَم مع

بَ  ا قُتَِل ُعثَْماُن َخَرج إِلَى الرَّ اج يَْوماً فقال له : يا اْبَن األَْكَوع ارتَدْدَت على َعِقبَيكاألَكَوعِ لَمَّ ْبتَ و َذة وأَقَاَم بَِها ، ثم إِنَّه َدَخل على الَحجَّ  .تعرَّ

اي وسيُْذَكر في َمْوِضعه.  ويُْرَوى بالزَّ

 ِعْربِيَاءُ  والِّذي في األَْعاَلم للسَُّهْيِلّي أَنَّه (2)قالَه اْبُن األَثِير  ةاْسُم السَّماِء السَّابِعَ  أَي َكَجلُواَلَء ، وقد ُوجَد كذلك في بَْعِض النَُّسخ : َعُروبَاءُ و

 كما أَن ِجْربِيَاَء اسٌم لألَْرِض السَّابِعَة ، وأَورَدهُ ابُن التِِّلْمَسانّي نقالً عنه ، قاله َشْيُخنا.

ُجلُ  َعُربَ  * ومما يُْستَْدَرك َعلَْيه : ً  الرَّ ً ُعرُ و يَْعُرُب ُعْربا : أَْفَصَح بَْعد لُْكنَة في ِلَسانِه  (4)كفَُصَح  ُعُروبِيَّةو َعَرابَةً و (3) ُعْربَةً و عن ثَْعلَب وبا

بَتْهُ العََربوَ  .ُمْعِربٌ  : َعِريبٌ  ورُجلُ  .(5) ه بِه أَْعَربَتْهُ و ، َعرَّ مِّ  َعُربَ و على ِمْنَهاِجها وقد ذكرناه. العََرب إَِذا تَفوَّ أَي  ُروبَةً عُ  ِلَسانُه بالضَّ

بَ و .َعَربِيًّا َصارَ   أَْفَصَح. : اْستَْعَربَ و تَعَرَّ

 ، ِمن الفُْحِش في الَكاَلِم. اإِلْعَرابِ  ِمثْلُ  (6) التَّْعِريبُ و

 الِجَماع وُمقَّدماته.َكأَنَّه أََراَد أَسباَب  «النِّساِء ما أُوتِيتُه أَنَا ُمعَاَربَةِ  ما أُوتَِي أََحٌد من»وفي َحِديِث بَْعِضِهم : 

ةً ِغبًّا وَمّرةً ِخْمساً ثم قَاَم على َوْجٍه َواِحد. أَْعربَ و  َسْقُي القَْوم إَِذا َكان َمرَّ

اُق قد ذكره َغْيُر َواِحٍد هنا. العََرْبَربُ و  : السُّمَّ

 ُمصغَّرا : َحيٌّ ِمَن اليََمن. ُعَرْيبٌ و

بَتْ  وفي األََساس :  .(5)لَت وتَحبَّبْت ِلَزْوِجها : تغَزَّ  تعرَّ
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م هو العََربِيّ  اْبنُ و بال اَلٍم محركة هو  َعَربِّيٍ  وابنُ  َعاِلُم األَْنَدلُس صاحب بُْغيَِة األَْحَوِذّيِ وَغْيِره. القَاضي أَبُو بَْكٍر الَماِلِكيُّ  باألَِلف والالَّ

ين ُد ْبُن َعْبد هللا الحاتمِ  العَاِرُف الُمَحقِّق ُمْحيى الّدِ  نَِزيُل ِدَمْشق والمدفوُن بَِها. ُوِلَد ليلَة يُّ الطَّائِيُّ ُمَحمَّ

__________________ 
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله خزنة كذا خبطه والذي يف التكملة حزنة اب اء املهملة.1)
 ( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان عن ابن األثري : وَعُرواب.2)
 وُعُروبَة.( يف اللسان : 3)
 وقوله وَعِرب اببه فرح كما صرح به يف املصباح.« ( كذا ابألصر ؛ ويف اللسان : كفصح. وَعِرَب إذا فصح بعد لكنة يف لسانه4)
 .«والعرب»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( عبارة األساس : إذا تغزلت له وحتببت إليه.6)
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َيَة وتـُُويفَّ ليلَة اجلُُمَعة  560رمضـــان ســـنة  27االثـحَناح َأو اجلُُمعة  ِبِدَمشـــح  ا فُمد ة  638ســـنة  (1)ربيض اآخر  27مبَرحســـِ
ُرون يوماً. ُهر ومَخحٌ  وعشح  َحَياته َسبحٌض وَسبـحُعون سنة وستة َأشح

ُد ْبُن َعْبد هللا. رمضان وقد َوهِ  27ويقال : إِنَّ الَمْوِلَد والَوفَاةَ كاَلُهَما في  َواُب أَنَّ القَاِضَي أَبَا بَْكر هو ُمَحمَّ م الُمَصنِّف في إِيَراده هكذا. والصَّ

ُد بُن َعلّي َكَما َحقَّقَه الَحافُظ فِي التَّْبِصيِر ، وهذا الفَْرُق الِذي َذَكره هو الذي َسِمْعنِاه مِ  أَنِّي رأيُت في  ْن أَْفَواِه الثِّقَات ، غيرَ والَحاتمّي هو ُمَحمَّ

د ْبِن  َعَربِّيٍ  ُجْزء من أَْجَزاِء الَحِديِث على َهامشه طباق فيه َسَماٌع البن ُد بُن َعِلّي ْبِن ُمَحمَّ ه وقد ذكر فيه آخر الّسماع ، وكتبه ُمحمَّ بَخّطِ

ِد ْبنِ  م وكذا في نَُسخِ من فُتُو العََربِّيِ  ُمَحمَّ َحاتِه ، على ما نَقَلَه شيُخنا ثم قَال : وهذا اْصَطلَح عليه النَّاُس ، الطَّائِيُّ ، هكذا باألَلف والالَّ

 وتََداَولُوه.

 من َغْيِر الاّلم. َعَربِّيٍ  قلُت : وفي التَّْبِصيِر كاَلُهما اْبنُ 

بالمنوفِيّة كَذا في  العََرب بالغَربية. وبَنُو : أُخَرى العَرب : أُْخَرى بالدَّقَْهِلية. وبَِرك اْلعََرب قريَة بالَشْرقيّة. وَحوض َعَربِيّ  وُمْنيَة أَبِي

 القََوانِين.

ث. ويَْحيَى بُن َحبِيب بنِ  َعِريب وصالُح بُن أَبِي ، بالكسر ،  الِعْرب : َشْيُخ مسلم. وعثماُن بُن محمد بِن نَْصر ْبنِ  َعَربِيّ  ، كأَِمير : محّدِ

ث ، وأُْخته َحبِيبَة َحدَّثت عن أَبِي ُموَسى ال ُد ْبُن أَْحَمد بِن تَِميم ، نَقَلَه  العََربِ  َمدينّي ، وأَبُوُمحّدِ خ ، بالتَّْحِريك ، واسُمه ُمَحمَّ القَْيَرَوانِّي الُمَؤّرِ

. وأَبو القَاسم َعِليُّ ْبُن الُحَسْين ْبِن َعْبِد هللا ْبنِ  اَغانِيُّ لَِفّيِ مات سنة ُعَرْيبَةَ  الصَّ بَعّي َشْيُخ الّسِ وأَبُوه َحدَّث أَيضاً ومات سنة  502 كُجَهْينَة الرَّ

َشاِطّي : إِنَّه  َعَربَانِيًّا وقال محّمُد ْبِن بْشر : حدَّثَنا أَبَاٌن البََجِليُّ عن أَبَاِن ْبِن تَْغِلَب وَكانَ  475 ، بالفتح ، عن عْكِرَمة ، فَذَكَر َحِديثاً. قال الرُّ

َق بينَه َوبَْين، وقَاله باألَِلف والنُّ  العََرب عاِرٌف بِِلَسان  النََّسب ، كَذا قَالَه الَحافِظ. العََربِيّ  ون ليُفّرِ

 ، أَي فَِصيُح اللَِّسان. َعربَانٌ  قْلُت : وفي التَّوِشيحِ : رجلٌ 

ِد ْبِن َخلَف يُعَرف باْبنِ  اء. العَُرْيبِي وَخلَُف بُن ُمَحمَّ ّمِ ، ذكره ابن الَجزِرّي في طبقات القُرَّ : فرُس َعبَّاِد ْبِن ِزيَاد اْبن أَبِيِه ،  ابِيُّ األَْعرَ و ، بالضَّ

اَغانِّي. قلت : وذكره ابُن الَكْلبِّيِ  في أَْنَساِب الَخْيِل ، قال : وَكان من  وَكان ُمْقتََضباً ال يُْعرف لَه أٌَب ، وَكاَن ِمْن ُخيُول أَْهل العَاِليَة ، نقله الصَّ

 .«ق ط ر»ّيِ له أَيضاً ، وقد يُْذَكر في َسوابِق َخْيل أَْهِل الشَّام كالقَِطَرانِ 

العُْليَا ِعْنَد األَْنف ، وهي العَْرتََمة ، والبَاُء لُغَةٌ فِيَها ، قاله  َوَسط الشَّفَةِ  في : األَْنُف ، أَو ما اَلَن ِمْنه ، أَو الدَّائَِرة تَْحتَه العَْرتَبَةُ  : [عرتب]

. َكة ، األَْنِف ، قال الَجْوَهِرّي : سأَْلُت َعْنَها  أَو َطَرف َوتَرةِ  األَْزَهِريُّ  ِمْن بَنِي أََسد فوَضَع إِْصبَعَهُ على َطَرف َوتََرةِ أَْنفه. أَْعَرابِيًّا (2)، ُمَحرَّ

َدة :أَي بال إِْرَدبٍّ  ِمثْلُ و العَْرَزبُ  ، أَهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيد : ، كَجْعفَرٍ  العَْرَزبُ  : [عرزب]  َكسر وفتح الثَّالث مع تْشِديِد الُمَوحَّ

ْلُب الشَّديُد الغَِليظُ  . الصُّ اَغانِيُّ  ، واقتََصر ابُن ُدَرْيد على َضْبِطه كَجْعفَر ، ولم يَْذُكر الغَِليظ. واللُّغَةُ الثَّانِيَة نَقَلها الصَّ

اُك ْبنُ و ْحَمِن ْبن الضَّحَّ  نََسبَه إِلَى َجّده. ابِِعيٌّ كَجْعفٍَر ، تَ  َعْرَزبٍ  َعْبِد الرَّ

 : الُمْختَِلُط الشَِّديُد. العَْرَزبُ  * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ا بالضَّم وهذ أَو الطُّْنبُور «أَو ُكوبَة َعْرَطبَة (3)إِنَّ هللا يغِفُر لُكل ُمْذنِب إِالَّ لصاِحب »: ُعوُد اللْهِو. وفي الَحِديث  : العُودُ  العَْرَطبَةُ  : [عرطب]

ة. أَو َطْبُل الَحبََشة مطلقاً ، أَو الطَّْبلُ  عن أَبي َعْمرو ، لَْيِن. ويَُضمُّ  َخاصَّ  في األَوَّ

ّمِ ، وإِنََّما أَطلقَه لُشْهَرته ولعََدم َمِجي العُْرقُوبُ  : [عرقب] فَْوَق َعِقِب اإِلْنَسان. وِمَن الدَّابَّة في ِرْجِلها  ُمَوتَّر َعَصٌب َغِليظ ء فَْعلُول :بالضَّ

ْكبَِة في يَِدَها.  قال أَبو ُدَواد : بمنزلة الرُّ

ِك  نــــــــــــــــــــــح
َ

رحِف واملــــــــــــــــــــــ ِديــــــــــــــــــــــُد الــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــ   حــــــــــــــــــــــَ

  
وبِ ب و   رحقــــــــــــــــــــــُ بِ  الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــح  والــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــَ

  
ِمَن الفََرس : ما َضمَّ ُمْلتَقَى الَوِظيفَْيِن والسَّاقَْين من  العُْرقُوبانِ و في ِرْجلَْيه ، وُرْكبتَاه في يََدْيِه ، ُعْرقُوبَاه قال األَْصَمِعيُّ : وُكلُّ ِذي أَْربعٍ 

 مآِخِرِهما من العََصب. وهو من اإِلْنَسان : ما َضمَّ أَسفََل السَّاِق والقََدم. وقال األَْزَهِريُّ :

__________________ 
 الثاين من ربيض اآخر ا ويف شذرات الذهب : يف الثاين والعشرين. ( يف العرب : يف1)
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 ( يف الصحاح : عنه.2)
 واألنسب ما أثبتناه.« صاحب»( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية : 3)
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ِ. وِمنحه الُعرحُقوبُ  ٌب ُمَوت ر َخلحَف الَكعحَباح يعين يف  «من الن ارِ  للَعرَاقيبِ  َويحرٌ » وسلللللمعليههللاصلللللىقوُ  الن يبِّ  : َعصــــــــَ
م  وِء. ويف َحِديث الَقاســـــِ َها كان يـَُقوُ  للجز اِر ال»الُوضـــــُ ا وهو الَوَتر الذي َخلحَف الَكعحبا  ُعرحُقوهَبَا َأي ال تـَقحَطض «تـَُعرحِقبـح

 الَعِقب. َمفحِصر الَقدم والس اِ  من َذَوات اأَلرحَبِض ا وهو ِمَن اإِلنحَسان فـَُويح َ  (1)َباح 
 ، َوُهو مما يُبَالَُغ بِِه فِي الِقَصر ، فيُقَاُل : يوٌم أَْقَصُر من (2) من القََطا : َساقَُها العُْرقُوبُ و واْلتَوى َشديداً  ما اْنَحنَى ِمن الَواِدي : العُْرقُوبُ و

انيُّ : .(3)القََطا  ُعْرقُوبِ  مَّ  قال الِفْنُد الّزِ

ا َ  و  اهـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــُ ي وفـ لـــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــَ  نـ

  
رَ   رِ عـــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــــح طـــــــــــــــــــــًا طـــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــَ  اقـــــــــــــــــــــِ

  
يَرافِيُّ في أَْخبَار النَّْحِويِّين أَنَّ َهَذا البَْيَت المِري ّي : قد َذكر أَبو َسِعيِد الّسِ  ِء القَْيس ْبِن َعابٍِس ، وَذَكر قَْبلَه أَْبيَاتاً ، وهي :قال ابن بَّرِ

ي  لـــــــــــــــــــــــــــــِ ُك اي متـــــــــــــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــــــــــــِ ل  َأاَي متـــــــــــــــــــــــــــــَح

  
ذحد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وَذرِي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َذرِي

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــين وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَلحــــــــــــــــــــــــــــــــــي ث   َذرِي

  
دِّي   زح ِ  (4)ّم شـــــــــــــــــــــــــــــــُ ّف ابلـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ

  

ا و  اهـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــُ ي وفـ لـــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــَ   َ نـ
  

ر  حـــــــــــــــــــــح طـــــــــــــــــــــًا طـــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــِب قـــــــــــــــــــــَ رَاقـــــــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــــــَ

  

ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدان وَ  وحاَبَي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
رِ و   عـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــ  َرَ  الـــــــــــــــــــــــــنـ  أُرحخـــــــــــــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

فــــــــــــــــــــــــي و  لــــــــــــــــــــــــح ينِّ نــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــَرٌة خــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــِ

  
يو   ـــــــــــــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــــــــــــح ب ـــــــــــــــــــــــــَ َرٌة قـ ظـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــــينِّ ن

  

لـــــــــــــــــــــــــي  ا مـــــــــــــــــــــــــت  اي متـــــــــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــــــــِإمـــــــــــــــــــــــــ   ف

  
لـــــــــــــــــــــــــي  ر ًة مـــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــح ويت حـــــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــُ

  
 كذا في لسان العرب.

ً  العُْرقُوبُ و َضيِّق ، أَو يكون في الَوادي القَِعيِر البَِعيِد ال يَْمشي فيه إِالَّ  َطِريٌق في الَجبَل : َجبٌَل ُمكلَّل بالسحاب أَبداً ال يُْمِطر ، وهو أَيضا

ة : العُْرقوبو َوَسيَأْتي قريباً ، لَةُ الِحي : العُْرقوبو َواِحٌد. اَغانِّي. ِعْرفَاُن الُحجَّ  ، نقله الصَّ

بِّّيِ. وأُمُّ  فََرسٌ  : ُعرقُوبٌ و  : أَْفَراس. العََراقِيبِ  وأُمُّ  ُعْرقُوب لزيِد الفََواِرِس الضَّ

ً  بْن َمْعبَد ُعرقوبُ  هو بُن َصْخٍر أَو ُعْرقوبُ و ، على  من العََماِلقَة َرُجلٌ  : (5) اْبِن أََسد كذا في النسخ كَمْقعَد وَضبَطه ابُن ُدَرْيد كُمفيد أيضا

ل قاله ابُن الَكْلبِّي ، وعليه اْقتََصر الجوَهِرّي. وعلى القَْوِل الثَّانِي فهو َرُجل من بَنِي َعْبِد َشْمِس ابْ  ناس ، كذا في اإِلي (6)ِن َسْعد القول األَوَّ

َضربَت به العََرُب الَمثَل في  أَْكذَب أَْهِل َزَمانِه. للَوِزير أَبِي القَاسم الَمْغربِّيِ والَجْمَهَرة الْبِن ُدَرْيد ، وزاد الثَّانِي : وقيل إِنَّه من األَْوس ، َكان

ً وهو أٌَخ له يسأَله ش أَتَاه َسائِلٌ  ذلك أَنَّهو «ُعْرقُوب َمواِعيدُ »الُخْلِف فقالوا  وفي رواية إَِذا أَْطلَعَت َهذه  إَِذا أَْطلََع نَْخِلي : ُعْرقُوب له فَقَالَ  يئا

ا أَْطلَع النخلةُ  ً  قال : إِذا أَْبلَحَ  (7)أَتَاهُ َعلى العَدة  فَلمَّ ا أَْبلَحَ  ، وفي أُْخَرى : َدْعها حتى تَِصيَر بَلَحا ا أَْزَهى أَتَاهُ  فَلَمَّ قال  أَتَاه قَال : إَِذا أَْزَهى ، فلَمَّ

َوايَات زياَدة : إِذا أَْبَسر بين أَْزَهى وأَرَطب : إَِذا أَْرَطبَ  ا أَْرَطبَ  وفي بعض الّرِ  ُعرقوبٌ  َعَمد إِليه ، فلما أَتَْمر (8) قَال : إَِذا أَتَْمرَ  أَتاه فَلمَّ

ً  منه ولم يُْعطه أَي قََطعه. وَجدَّه لَْيالً   َوَعْدَت وَكاَن الُخْلُف ِمْنَك َسِجيّةً  : قال ُجبَْيَهاُء األَْشَجِعيّ  فيهو الَوْعِد.، فصاَرت َمثاَلً في إِْخالِف  َشْيئا

 أَي َطبِيعَةً الزمة مثْل.

.  أَخاه بيَتَْربِ  ُعْرقُوب َمَواَعيد بالتَّاء ، وهي باليََماَمة ، ويروى بالُمثَلَّثَة ، وهي الَمِدينة بنَْفِسها. ويقال : هو أَرض بني َسْعد ، واألَّوُل أَصحُّ

ر قوُل كعِب ْبِن ُزَهْير :  وبه فُّسِ

ــــــــــُد  ي ــــــــــت مــــــــــواعــــــــــِ ــــــــــوبٍ كــــــــــان رحق الً  عــــــــــُ ــــــــــَ ث ا مــــــــــَ  هلــــــــــََ

  
يــــــــــــــــرُ و   ا ِإال  اأَلاَبطــــــــــــــــِ يــــــــــــــــُدهــــــــــــــــَ َواعــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــا مــــــــــــــــَ
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__________________ 
 ( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان : من.1)
 ( يف الصحاح : وعرقوب القطاة : ساقها.2)
 ( يف األساس : القطاة.3)
 ( عن اللسان : سد .4)
 ء ا إلا هو رجر من األمم املاضية ال يـُثـحَبُت.( يف الفاخر عن ابن الكليب : لي  هذا بشي5)
 صخر بن معبد بن أسد بن شعبة بن خوات بن عبشم .( يف مجهرة ابن حزم : عرقوب بن 6)
 ( اللسان : للعدة.7)
 ( يف الفاخر : دعها حىت تقّب.8)
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 ، وأَنشد الميدانّي : تَعْرقَب وتقول : فالٌن إِذا َمَطل تَعْقَرب ، وإَِذا َوَعد .(1)يَثَْرب  ُعْرقُوب وفي األََساس ، ومن المجاز : هو أَكَذُب من

َذُب مــــــــــــن و  ر َأكــــــــــــح ًة  قــــــــــــوبِ عــــــــــــُ جــــــــــــَ رتحََب هلــــــــــــح  يــــــــــــَ

  
رح و   ِج مـــــــــــن ُزحـــــــــــَ َوائـــــــــــِ ؤمـــــــــــًا يف ا ـــــــــــَ  أَبـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــُ

  
ةِ  أَي ما أَْلَجأَكَ  َشرٌّ ما أََجاَءكَ و ، (2) «ُعْرقُوب الشَّرُّ أَلَجأَه إِلى ُمّخِ »من أَمثالهم : و ُجِل ، ألَنَّه ال ُمخَّ له. ُعْرقُوبِ  ، أَي ُعْرقُوب إِلَى ُمخَّ  الرَّ

رٌّ أَعطاك أَو َمنَعك ، وهو لُغَة بني تميم. يُقَال : أََجأْتُه إِلَى َكَذا أَي أَلجأْتُه. والَمْعنَى ما أَلجأَك إِلَْيَها إِاّل شَ  اللّئِيم (3) ِعْنَد َطلَبِك ِمنَ  هذا يُْضَربُ 

 ، أَي فَْقٌر وفاقةٌ َشديدةٌ.

 .(4)هَذا الَجبَل  عَراقِيبَ  أَكثَر من المستعار : ماو

الطُّرُق الّضيِّقَة  هي أَو أَيَن كان ، قاله أَبو َخْيرة : (5)وأَطرافَُها ، وهي أَبعُد الطُُّرِق ، ألَنََّك تَتَّبع أَسهلَه  َخيَاِشيُم الِجبَال : العََراقِيب كالعُْرقُوب

اُء. قال ال في ُمتُونَِها  شَّاعر :أَي الِجبَال قاله الفَرَّ

ٍش و  ر َوحــــــــــــــــــح اهــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــَ
َ

وف مــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــ  خمــــــــــــــــــَُ

  
يــــــــــــــــــبَ ذي   رَاقــــــــــــــــــِ انِ  عــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ دح ٍن مــــــــــــــــــِ  آجــــــــــــــــــِ

  
ُجُل : تَعَْرقَبَ و  ، أَي أَخَذ في تِلك الطُّرِق. َسلََكَها الرَّ

 لَخْصِمه إَِذا أَخَذ في َطِريق تَْخفَى عليه ، وأَْنَشد : تَعَْرقَبَ  ويقال :

طـــــــــــــٌ  َز    نـــــــــــــح يب  (6)ِإَذا مـــــــــــــَ احـــــــــــــِ  عـــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــَ

  
تُ   بــــــــــــــح ــــــــــــــَ رحقـ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بح  تـ قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ عــــــــــــــح َر ذا مــــــــــــــُ  آخــــــــــــــَ

  
 أَي أَخذُت في َمْنِطق آخَر أَسهَل منه ، ويُْرَوى : تَعَقَّْبُت.

 َعَصاِويُدَها.و

 َعَصاِويُدَها.و ِعَظاُمَها وِصعَابُها كالعََراقِيل : ِمَن األُُمور العََراقِيبُ و

باب. قُْرَب ِحَمى َضِريَّةَ  َضْخمة ة : َعَراقِيبُ و اقُ  العََراقِيبِ  وَطْيرُ  للّضِ ِقرَّ اِء ، وهم يَتََشاَءمون به ،  : الّشِ ين والقَاف وتَْشِديِد الرَّ ، بَكسر الّشِ

 ومنه قَْوُل الّشاعر :

يـــــــــــِه ابـــــــــــَن مـــــــــــُ  نـــــــــــِ تـــــــــــِ غـــــــــــح نـــــــــــًا بـــــــــــلـــــــــــ  طـــــــــــَ رِ  ِإَذا قـــــــــــَ  دح

  
ريحِ   ِت مـــــــــن طـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــَ يـــــــــبِ فـــــــــالقـ راقـــــــــِ اَل  الـــــــــعـــــــــَ يـــــــــَ  َأخـــــــــح

  
 ؛ ألَنَّه ُعْرقُوب . وقَال الَمْيدانِّي : ُكلُّ َطائِر يُتََطيَّر منه لإِلبل فَُهَو َطْيرُ ُعرقُوباه (7)وتقُول العَرب : إَِذا َوقَع األَْخيَُل علَى البَِعير لَيُْكَسفَنَّ 

ه بطيٍر ُمعَيّن ، وقََصره على الَجْمع ، ففيه نََظٌر من َوْجَهْين ، قاله شيخنا. يُعرقِبَُها  ، وِمثله في الُمستقَصى. والُمَصنِّف َخصَّ

ر َحديُث القاسم الُمتَقَّدم. ُعْرقُوبَه : قََطع َعْرقَبَهو  وبه فُّسِ

لبَِعيِرك أَي  َعْرقبْ  وَعلَّْيُت له ، إِذا أََعْنتَه بَرْفعٍ. ويقال : (8)البَِعيَر  َعْرقَْبتُ  وفي النَّوادر : ِليَقُوَم ، ِضدٌّ. ، ُمثَنًّى ، بعُْرقُوبَْيه َرفَعَ  عرقَبَهو

 حتى يَقُوَم. بعُْرقُوبه ارفَعْ 

 : أَي اْحتَْل. ومنه قوُل الشاعر فعَْرقبْ  قال أَبو َعْمٍرو : تقول : إَِذا أَعياك َغريُمك الرُجُل : احتاَل. َعْرقَبَ و

يـــــــــــــــــَك و  يـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــح رقـــــــــــــــــوبٌ ال يــــــــــــــــــُ َوأحٍي  عـــــــــــــــــُ  لـــــــــــــــــِ

  
َف اخَلصـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــمُ   َك الـــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــُ  ِإَذا مل يـ

  
 ومثله في المشرق المعلم.

 .(9): من أَيَّامهم  العُْرقُوب الَدابَّةَ : ركبََها ِمْن َخْلفها نقله الّصاَغانِّي. ويومُ  تَعَْرقَبَ و َعن األَْمِر َعَدَل. تَعَْرقَبَ و
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َكة : َمْن ال أَْهَل لهمُ  العََزبُ  : [عزب]  بالَكْسر ، ونَِظيُره ِمْطَرابَة وِمْطَواَعة وِمْجَذامة وِمْقَداَمة. كالِمْعَزابَةٍ  َحرَّ

ح به الجوَهِريُّ وثعلٌب والفَيُّوِميُّ ، وهو قوُل أَبي َحاتِم ، أَي لَكْونه أَْعَزبُ  وال تُقَلْ  العَِزيبٍ و  باألَلف على أَْفعَل ، كما صرَّ

__________________ 
 .«يرتب»( عن األساس ا وابألصر 1)
 ( اللسان : العرقوب.2)
 ( اللسان : إىل.3)
 ( زيد يف األساس : وهي الطر  يف متنه.4)
 أسهلها.( اللسان : 5)
 .«ذ ّ »( عن اللسان ا وابألصر 6)
 .«ليكشفن»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 ( يف اللسان : للبعري.8)
 ( العرقوب من داير خثعم ا ويف هذا اليوم أغارت بنو كالب عل  خثعم فقتلوا أشرافهم فقا  لبيد :9)

 لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــوب حـــــــــــــــــىت غـــــــــــــــــامـــــــــــــــــرت 

  
 جــــــــــــــعــــــــــــــفــــــــــــــر تــــــــــــــدعــــــــــــــ  ورهــــــــــــــرت ابــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــر 

  

 رادي :وقا  معاوية امل

 أبان لــــــــــــــد  الــــــــــــــعــــــــــــــرقــــــــــــــوب مل نســــــــــــــــــــــــــــبم الــــــــــــــوغــــــــــــــ  

  
 قـــــــــــــد قـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــت حتـــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــــــروج لـــــــــــــبـــــــــــــودهـــــــــــــاو  

  

ف  ــــــــــــعــــــــــــرقــــــــــــوب واخلــــــــــــيــــــــــــر عــــــــــــكــــــــــــّ ــــــــــــد  ال  تــــــــــــركــــــــــــنــــــــــــا ل

  
 أســـــــــــــــــــــــــــاود قــــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــ  مل تــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــدودهــــــــــــــا 
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ُموع ا َبٍب   َأعحزَابٌ  ج َعَزابن ورجالن «َأعحَزبُ  ما يف اجلَن ةِ » حَبِديث : َأَجاَزه غريُه واســــتَد    َأو قَِليرٌ  غرَي َوارٍِد وال َمســــح كســــَ
 ا  ر َكة فيهما ا َأي ال زوَج هلا ا نقله الَقز از يف جامِض الّلَغة. َعَزبٌ و  َعَزبَةٌ  َأي األُنحث  َوِهيَ  وَأسباٍب ا

اج : جَّ ى وال يُْجَمع وال يَُؤنَّث ، ألَنَّه مصدر ، ، ال يُثَنَّ  عَزب وامرأَة عَزبٌ  بالَهاء َغلٌَط من أَبي العَبَّاس ، وإِنما يقال : رجل العََزبة وقال الزَّ

 كما تَقُوُل : رجل َخْصم وامرأَة َخْصم ، قال الشاِعُر في ِصفَة امرأَةٍ :

َزبِإَذا  تح  الــــــــــعــــــــــَ حــــــــــَ ر اَنفــــــــــَ طــــــــــح اُء ابلــــــــــعــــــــــِ  اهلــــــــــوجــــــــــَ

  
رُ   طــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــَ ا تـ ًة مــــــــــَ ــــــــــ  ل ن طــــــــــَ ُ  َدجــــــــــح دتح ِشــــــــــح ــــــــــَ  ب

  
 وقال الراجز :

ُد    نح يـــــــــــــــَ َزبح عـــــــــــــــلـــــــــــــــ   عـــــــــــــــَزابً اي مـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

  
خ اأَلَزّب   ــــــــح ي اِرِس الشــــــــــــــــــــــ  مــــــــَ ِة ا ــــــــُ ــــــــَ ن ــــــــح ــــــــ  ابـ (1)عــــــــل

 

  
 وفي ِرَوايَة :

َاِس الّذهبح   عل  فَِتيِت ِمثِر ِنربح
َجاج ابُن َدَرْستََويه ، ونَقله ابُن ِهَشام اللَّْخِمّي وأَبُو َجْعفَر اللَّْبِلّي. قال شيُخنا إِنَّ كالَم في شرح نظم الفَِصيح :  وأََشار لِمثِْل ما َذَكره الزَّ

ا أَّوال فإنّه لم يَِرد كونُ  ٌء ِمن كالِم العََرب ، وإِنََّما قالوا ، َمْصَدراً في ِكتاٍب ، وال َدلَّ عليه شي العََزب الّزّجاج وَمْن تَبِعَه فيه نََظر َظاِهر. أَمَّ

ا ثَانِيا فإِنَّ  العُُزوبَةو العُْزبَةِ  في المصَدر : م فِيِهَما ، وأَمَّ ْرفِّيين ، بالضَّ الظاِهَر فيه أَنَّه ِصفَةٌ ال مصَدٌر ؛ ألَن فَعاَلً كما يَُكون َمْصَدراً ِعْنَد الصَّ

ِزم كالفََرح والَجَذِل  ا بأَوزاِن الَمْصدر ، وكونُه َوْصفاً هو الَِّذي تَُدّل له  (2)لفَِعل المكسور الالَّ يَُكون ِصفَةً ، كالَحَسن والبََطل ، ولَْيَس َخاصًّ

ةُ  ةُ في كالِمِهم َدالَّةٌ عليه ، ولو َكاَن  كالمهم ، ويَُؤيُِّده كونُهم أَنَّثُوه بالَهاِء ، وهو الَِّذي اقتصَر عليه الَجْوَهِريُّ نقالً عن الِكَسائِّيِ ، والتَّْفِرقَ قُوَّ

 َمْصدراً لَذَكُروه مع الَمَصادر عند ِعَداِدها.

ا ثاِلثاً فإِّن البيَت الذي استَدلُّو ا به ليس بِنَّصٍ في الُمَؤنَّث ، الْحتِمال َكْونه ضروَرةً وكوِن على بمعنى مع ، ثم قَاَل : وعلى تَْقِدير ثُبُوتِه وأَمَّ

از وغيُرهما ، يكون من األَْوَصاف التي لم تَْلَحْقَها الهاُء ُشذُوذاً ، كَرجُ  داً من الهاء ، كما حكاه الُمَصنِّف والقَزَّ انٍِس ل َعانس وامرأَة عَ ُمَجرَّ

 انتهى.

 َعاِزب فهو َعَزب يَْعُزب ُعُزوبَةً  َكنََصرَ  منه والِفْعلُ  لََزبة لعََزبَة لََزٌب وإِنََّها لعََزبٌ  ويقال : إِنَّه ، َمْضُموَمتَْين العُُزوبَةُ و العُْزبَةُ  االسمو

ابٌ  وجمعه بَ و .ُعزَّ بو فالٌن زماناً ثم تَأَهَّل ، تعّزبو بعد التَّأَهُّل ، تَعَزَّ  وَكَذلك الَمْرأَة. تَرَك النََكاح الرُجُل : تَعزَّ

 يَْعِزبو كيَْنُصرُ  َعَزب يَْعُزب ٌء ، وفيه لغتانأَي ال يَِغيب عن ِعْلِمه شي (3) (عاَلِِ اْلَغْيِب ال يَ ْعُزبُ )قال تعالى :  : الغَْيبَةُ. العُُزوبُ و

 كيَْضِرب إَِذا َغاَب.

ً  عنه َعَزب يقاُل : الذََّهابُ  : العُُزوبو  هللاُ : أَْذَهبَه. أَعَزبَهو ، إَِذا َذَهب ، يعُزب ُعُزوبا

فَاِت ِمْفعَالة َغْير َهِذه  بَِماِشيَته. يَعُزب َوَمنْ  َحتَّى مالَهُ فِي األَْهِل ِمْن َحاَجةٍ  ُعُزوبَتُه : َمْن َطالَت الِمْعَزابَةُ و قال األَزهرّي : وليس في الّصِ

اُء : ما َكان من ِمْفعَال كاَن ُمَؤنَثُه بغير َهاٍء ؛ ألَنه اْنعََدَل عن النُّعوِت اْنِعَداالً أََشدَّ من َصبُور وشَ الَكِلَمة. قا ُكور وما أَشبَهُهما مما ال ل الفَرَّ

ٌر. قال األَْزَهِرّي : وقد ِقيَل ِمْجَذاَمة إَِذا َكاَن قَاِطعاً يَُؤنَّث ، وألَنَّه ُشبِّه بالَمَصاِدر ِلدُخول الَهاِء فيه. يقال : امرأَةٌ ِمْحَماٌق وِمْذَكاٌر وِمْعَطا

حَداُهَما الَمْدُح ، واألُْخَرى الذَّّم إَِذا لألُمور ، َجاَء على َغْيِر قِيَاس وإِنََّما َزاُدوا فيه الَهاَء ألَنَّ العرب تُْدِخل الهاَء في الُمَذكَِّر على ِجَهتَْين : إِ 

يَتَتَبَّع َمساقَِط الغَْيث ،  العَِزيب يُْكثِر النهوَض في َماِله (4) [الذي]دَخلَتَْها الَهاُء للُمبَالَغة ، وهو ِعْنِدي الَرُجُل  الِمْعَزابَةو بُولَغ في الَوْصِف.

 بإِسقاط الَهاء. كالِمْعَزاب وأُنَُف الكإِل ، وهو َمْدح باِلٌغ على َهَذا الَمْعنَى

 الِمْعَزابُ و ، َعَزبٌ  ، وُكلُّ ُمْنفَِردٍ  ِمْعَزابَةو مْعزابٌ  ا َرَعاَها بَِعيداً من الدار التي َحلَّ بَِها الَحيُّ ال يَأِْوي إِلَيهم ، فهوالرُجُل بإِبِله إِذَ  َعَزب يقال

ب من الرجال أَيضاً : الذي  عن أَْهِله في َماِله. قال أَبُو ذَُؤيب : تَعَزَّ

َدُف  زَابُ ِإذا اهلــــــــــــَ عــــــــــــح ه  املــــــــــــِ و َب رَأحســــــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
رِ و   طـــــــــح ِة اخلـــــــــُ لـــــــــ  ـــــــــ  ٌو مـــــــــن الـــــــــثـ فـــــــــح ه ضـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــَ جـــــــــَ  َأعـــــــــح

  
__________________ 
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 الشديد. ( قوله الشيخ األزب أي الكريه الذي ال يد. من حرمته. وا مارس :1)
 .«اجلز »( عن اللسان ا وابألصر 2)
 .3( سورة سبب اآية 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
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َجاِز :ويف اأَلَساس ا من 
َ
 .(1) ُعُزوبـَُته : َمنح طَاَلت املعحزَابُ  امل

بَ  : الرُجلُ  العَِزيبُ و ، وقد تقدَّم في أَّوِل الَماّدة  َعْن أَْهِله وَماِله على مثال يَْنُصر ، يَْعُزب ، َعلَى مثال تَفَعَّل. وُضبط في بعض النَُّسخ تَعَزَّ

ِمَن اإِلبِل  العَِزيبُ و هَكَذا سمعتُه من العََرب. عن الَحّيِ. قال : العاِزبُ  هو الَمالُ  العَِزيب ْزَهِرّي : ِإنَّ أَنَّه َمْن ال أَْهَل له فقط. والذي قالَهُ األَ 

 قال : عن أَْهِلَها في الَمْرَعى تَْعُزب والشَّاِء : الَّتِي

ٍر و  ــــــــــــــنــــــــــــــا أَبهــــــــــــــح وِد ل مــــــــــــــُ ــــــــــــــعــــــــــــــَ  مــــــــــــــا َأهــــــــــــــُر ال

  
ُم و   عـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــنـ ـــــــــــــبُ ال ال زِي ـــــــــــــعـــــــــــــَ ا ِ  ال ا مبـــــــــــــَِ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ل

  
 كغَِزّي في جمع َغاٍز. َعاِزب َجْمع وهو : اَل تَُروُح على الَحّيِ  َعِزيبٌ  إِبِلٌ و

ً يَ  َعنِّي فالنٌ  َعَزبو ، ُمتَعَّدٍ ، مثل أَْملَق الرجُل إِذا أَْعَدم ، وأَْملََق مالَه الَحَواِدُث ، أَْبعَدَ  : أَْعَزبَ و ، اَلِزم. بَعُدَ  الرُجل : أُْعَزبَ و  عُزَب ُعُزوبا

أَي  «َعِن الَماءِ  أَعُزب كنت»: أَبعََد. وفي َحِديِث أَبي ذَّرٍ :  َعَزب يعُزبو في األَْرض. يَْعُزب للِّذي َعَزبٌ  : رجل (2): َغاَب وبَعُد. ويقال 

 أُْبِعُد. وفي َحِديث َعاتَِكةَ :

 َعَواِزبُ فُهن  هواٌء وا ُلوُم 
 أَي أَنَّها َخاِلية بعيَدةُ العُقُوِل ، كذا في لسان العرب. َعاِزب جمع

بَ و صاِحبَُها ، أَْعَزبَهاو اإِلبُل : أَْبعََدت في الَمْرعى ال تَُروح ، َعَزبتِ و : البَِعيد. العَاِزبُ و : بَيَّتََها في الَمْرَعى ولم يُِرْحها.  أَْعَزبَهاو إِبلَه َعزَّ

ب أَي يُْبِعد بها ، ويروى «بها يَْعُزبَ  َكاَن له َغنَم فأََمر عامَر بَن فَُهْيَرةَ أَن»وفي حِديِث أَبِي بَْكر   َعاِزب ، بالتَّْشديد ، أَي يَْذَهَب بها إِلى يُعَّزِ

. بو من الَكإَلِ  أَي أَْبعََدت في الَمْرَعى اَل تَُروُح. إِبِلُهم َعَزبَت أَي ُمْعِزبُون فهم القومُ  أَْعَزبَ و بَاَت َمعَها. هو : تَعَزَّ

 ، عن اْبِن َحبِيب. قال : وأَشبَع أَبو ِخَراش الَكْسَرةَ فولََّد يَاًء حيُث يَقُوُل : (3) الَمعَاِزب ، والَجْمعُ  كالِمْغَرفَِة : األََمةُ  الِمْعَزبَةُ و

ـــــــــــد   اُ  ال ـــــــــــَ ن ـــــــــــُ ٍب ال تـ ه بصـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ ـــــــــــُ ر ت َر غـــــــــــِ  هـــــــــــح

  
ن    َدَف الــــــــــقــــــــــِ لــــــــــَ  اهلــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــح ــــــــــبُ ِإَذا افـ ازِي عــــــــــَ َ

(4)املــــــــــ
 

  
 اْفتَلَى : اقتَطع.

بَةُ  قاَل ثَْعلَب : وال تكون إِالَّ َغِريبَةً  الُمعَّزِ
(5). 

ُجل أَيضاً : الِمْعَزبَةو نَة  الُمعَّزبَةِ و كالعاِزبَة يأِْوي إِليها فَتَقُوم بإِْصاَلح َطعَاِمه وِحْفظ أََداته ، وهو َمَجاز اْمَرأَةُ الرَّ  (6)بالتَّْشِديِد وهي الُمَحّصِ

بُض والحاِصنة]والَحاِضنة  بَة والقَابِلة واللَِّحاف ويقال : ما ِلفاَُلن (7) [والرُّ ُده. ويقال ليس ِلفاَُلن امرأَ  ُمعَّزِ بُه ةٌ تُقَعِّ  ُعُزوبَتَه أَي تُْذِهب تعّزِ

ِرير. ُضه ، أَي تَقُوم َعلَْيه في َمَرِضه ، قاله أَبُو َسِعيد الضَّ  بالنِّكاح ، ِمثْل قَْوِلك : هي تَُمّرِ

بُ  وفي نََواِدِر األَْعَراب : فالن  فاَُلناً ويُْربُِضه : يَُكوُن له ِمثَْل الَخاِزن. يُعّزِ

 : (8)الَمْطلَِب ، وأَْنَشد  البَِعيدُ الَكإِل :  من العَاِزبُ و

 نـَو ر يف َخاَلئِهِ  َعازبٍ و 
ً  أَصابُوا كألً  القَْوُم : أَْعَزبَ و : لم يُْرَع قَّط وال ُوِطَئ. عاِزبٌ  وكألٌ  أَي بَِعيدةُ الَمْرَعى اَل  «ِحيَالٌ  عاِزبٌ  والّشاءُ ». وفي َحديث أُّمِ َمْعبَد َعاِزبا

 الَمْنِزل في اللَّْيل ، والِحيَال جمع َحائِل ، وِهَي التي لم تَْحِمل.تَأِْوي إِلى 

 إِال بفاََلةٍ حيُث ال َزْرَع. العَاِزبُ  ، وال يَُكوُن الَكألُ  (9) [وَجَشرٌ ] َعَزبٌ  َوَمالٌ  َعِزيبٌ و عاِزبٌ  وفي األََساس : وروضٌ 

بٌ  يقال : َسَوامٌ و جبٌل. : َعازبٌ و بُ  .ُمعَزَّ َغاَب  إَِذا ُطْهُر الَمرأَة َعَزبَ  يقال :و َعِن الدَّاِر. أَي أُْبِعد به بِه (10) ُعِزبَ  عَّظم : الَِّذيكمُ  الُمعَزَّ

 قَال النَّابِغَة الذُّْبيَانِّي : َعْنَها َزْوُجَها
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__________________ 
 ( عبارة األساس : واملعزابة : الذي طالت عزوبته ومتادت.1)
 .«وقا »( ابألصر 2)
 عبارة اللسان : وعازبة الرجر ومعزبته وربضه و صنته وحاصنته وحاضنته وقابلته و افه : امرأته.( 3)
 ( اهلدف : الثقير أي إذا شغر اإلماء اهلدف القّن.4)
 .«عزبة»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 .«امضنة»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 نجم.( نسب يف املقايي  أليب ال8)
 ( زايدة عن األساس.9)
 ( اللسان والصحاح : ُعزَِّب.10)
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مح  هــــــــــِ ُروجــــــــــِ ــــــــــُ اح فـ ات بــــــــــَ يــــــــــ  اَلفــــــــــِ ُب الــــــــــعــــــــــِ عــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــُ

  
اُت و   نــــــــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــــــــَ حح ُ

َواِزبُ املــــــــــــــــ ارِ  عــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ  اأَلطــــــــــــــــح

  
ْجلَْين يُِريد أَنَّهم آثروا الغَْزَو الِعاَلفِيَّات : ِرَحاٌل منسوبَةٌ إِلَى ِعاَلٍف ؛ رُجٍل من قَُضاعةَ كان يَْصنَعَُها. والفُُروُج َجْمُع فَْرج ؛  وهو ما بَْين الّرِ

 على أَطًَّهاِر نَِسائِهم.

 الهاُء فيها للُمبَالغَة ِمثْلُها في فَْروقَة وَملُولَة : العَُزوبَةُ و ُمْجِدبَةً. ، وفي نسخة أَم لم يَُكن بَِها أََحٌد ، ُمْخِصبَةً َكانَت أَو ِإذا األَْرضُ  َعَزبَتِ و

أَي بأَرٍض بعيدة ] (2) «بَْجَراءَ  َعُزوبَةٍ  أَنَّه بَعََث بَْعثاً فأَْصبََحوا بأَْرٍض »الحِديث ومنه .(1)قَِليلَتُه   البَِعيَدةُ الَمْضِرِب إِلَى الَكإلِ األَْرضُ 

 .(3) [المرعى

 ، لبُْعِد َعْهِدها عن النَِّكاح. العَُجوزُ  كَجْوَهٍر : العَْوَزبُ و

تُه أَنّهو : اإِلبُِل. العَاِزبَةُ  «العاِزبَة إِنََّما اْشتََريُت الغنََم ِحَذارَ »من أَمثَاِلِهم : و  ، (4) تَْعُزب كان ِلَرُجٍل إِبٌِل فَبَاَعها واْشتََرى َغنَما ِلئالَّ  قِصَّ

فيَمن ترفَق أَْهوَن االمور موونةً فلِزمه فيه  . فَذَهبَت َمثاَلً العَاِزبَة فَقَاَل : إِنََّما اْشتََرْيُت الغَنَم ِحَذارَ  ، ُعُزوبَِها َعلَى (5)فعَاتََب  َغنَُمه فعََزبت

 مشقَّةٌ لم يَْحتَِسْبها.

َهاِمش لسان العََرب حاِشيَةً نُِقلت من َحاِشيَة في  ِهَراَوةُ الَّذين يُْبِعُدون بإِْبِلهم في الَمْرعى ، ويَُشبَّه بَها الفَرُس. ووجدُت في األَْعَزابِ  ِهَراَوةُ و

ث ما نَّصه : َعاءُ  األَْعَزاب نُْسَخِة اْبِن الصالح الُمَحّدِ  في إِبلهم. يَْعُزبُون : الّرِ

الِسها ؛ ألَنََّها سالحهُ فهو يُْصِلحها ويَُملِّ  اِعي في اْنِدَماِجها واّمِ فَْيل :وقَال لَبِيد يَُشبِّهُ الفرَس بعََصا الرَّ  ُسها ، وقِيَل ُهو لعَاِمر ْبِن الطُّ

ر ٍة  مـــــــــــــــــِ ر  طـــــــــــــــــِ ن  كـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــهـــــــــــــــــُ ِدي َأَوائـــــــــــــــــِ  هتـــــــــــــــــَح

  
رَاَوِة   رحَداَء مــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــِر هــــــــــــــــــــِ زَابِ جــــــــــــــــــــَ  اأَلعــــــــــــــــــــح

  
يَّان بِن ُخَوْيص  فََرسٌ  وقيل : هي نقله أَبو أَْحَمد العُكبرّي عن أَبي الَحَسن النَّسَّابة ، ومثله قال أَبُو َسِعيد  َمْشُهوَرةٌ  العَْبِدّي ، اسم لها (6)للرَّ

ُجوا منهم العََزبُ  من قَْومه ، فكان األَْعَزاب َمْوقُوفَةً على ال تُْدَرك ، َجعَلَها َكانَتو البَْرقِّي ، ، فإِذا  يَْغُزوَن َعلَْيَها ويَْستَِفيُدوَن الَماَل ليَتََزوَّ

 .األَْعَزاب ِهَراوةاد َواِحٌد منهم َماالً وأَْهال َدفَعها ِإلى آخَر منهم ، فَكانُوا يَتََداَولُونَها كذلك ، فُضِربَت َمثاَلً فِقيل : أَعزُّ من اْستَفَ 

ا لم يَْذُكْره : ابُ  * ومما يُستدرك على الُمَؤلِِّف ِممَّ َجاِل والنِّ  العُزَّ  َساِء.هم الَِّذين ال أَزواج لَُهم من الّرِ

 اسم للجمع كالغَِزّيِ. العَِزيب : اسم للَجْمع كَخاِدم وَخَدم ، وكذلك العََزبو

ً  فسمعَ  وسلمعليههللاصلىأَنَُّهم َكانُوا في َسفَر مع النبّي »الَحِديث . ومنهالعَاِزب كُمْحِسن : طالب الَكإَلِ  الُمْعزبو  (7)انُظروا  : فقال ُمنَاِديا

ً ُمعِزب (8)ستَِجُدوه  ً  ا  عن أَهله في إِبِله ، أَي َغاب. َعَزب قال األَْزَهِرّي : هو الذي «أَو ُمْكِلئا

اج :  بََذة قال له الَحجَّ ْبتَ  ارتَدْدَت على َعِقيبَْيِك ،»وفي َحِديِث ابِن األَْكَوعِ لما أَقَاَم بالرَّ  أَِذن وسلمعليههللاصلىقال : ال ولِكنَّ َرُسوَل هللا  ؟تعَزَّ

 .«البَْدوِ  في ِلي

اِء ، وقد تَقَدَّم.  أَراَد : بَعُْدَت عن الَجَماَعات والُجُمعاِت بُسْكنَى البَاِديَة ويروى بالرَّ

بَ  من قرأَ القُرآَن في أَْربَِعين ليلةً فقد»في الَحِديِث :  وفي األََساس ، َومن الُمْستَعارِ  منه وأَْبَطأَ في  (10)ْهُده بما اْبتََدأَه أَي بَعَُد عَ  (9) «َعزَّ

 .(11)تاَلوتِه 

 ومن المجاز أَيضاً قوُل الشاعر :

ٍر أَرَاَح الــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــُر و  دح ه  عــــــــــــــازبَ صــــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــَِّ

  
بِ   انــــــــِ رِّ جــــــــَ زحُن مــــــــن كــــــــُ َف فــــــــيــــــــه ا ــــــــُ  تضــــــــــــــــــــــاعــــــــَ
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َهاُب أَحمُد بن محمد بن عبد الغَنِّي الدُّْميَ  الِعْزبَةو  الِعْزبِيّ  اطيّ بالكسر : اسٌم ِلعدَّة مواضع بثَْغر ُدْميَاط ، ومن أََحِدها شيخ َمَشايَِخنا الّشِ

 الُمْقِرُئ ، روى عن الشَّْمِس البَابِليّ 

__________________ 
 .«قليلة»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 .«حبراء»النهاية واللسان ا وابألصر عن « ِبراء( »2)
 ( زايدة عن اللسان والنهاية.3)
 ( اللسان : َتعِزب عنه.4)
 .«فغابت»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( يف مجهرة ابن الكليب : الراين بن ُحويص بن عوف بن عائذة بن مرة.6)

 لعبد القِي  بن أفص .ومثله يف االشتقا . ويف أنساب اخلير : هراوة االعزاب من خير هوازن ا و 

 ( كذا ابألصر والنهاية ا وىف اللسان : انظروه.7)
 ( يف النهاية واللسان :  دوه.8)
 ( كذا ابألصر واألساس واللسان ا ويف النهاية : َعَزَب.9)
 ( يف النهاية واللسان : ابتدأ.10)
 أبعد العهد أبوله من َعَزب  بله.( كذا العبارة يف األصر واللسان والنهاية ا ويف األساس : أي 11)
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ِه ا وأَل ف  ِديَنة املنورة سنة « اإِلحتاَف يف ِقرَاَءة اأَلرحبـََعة َعَشرَ »وَغريح
َ
 .1116ا وَدَخر اليَمَن وَمات ابمل

ه :، قال : وال أَُحقُّه. وقرأُْت  النَِّكاح : أَهملَه الَجْوَهِرّي وقال ابن ُدَرْيد : هو العَْزلَبَةُ  : [عزلب]  في تَْهِذيِب األَْفعَال الْبِن القَطَّاع ما نَصُّ

 : ِكناية عن النَِّكاح. العَْزلَبَة

، وقد يُْستَعَار للناس. قال ُزَهْيٌر في عبٍد له يُدَعى يََساراً أََسَره قوٌم  العَْسبِ  وَطْرقُه. ويقال : إِنه لَشِديد : ِضَراُب الفَْحل العَْسبُ  : [عسب]

 فََهَجاُهم :

ــــــــــــــــــــــــوال و  هل بــــــــــــــــــــــــُ وُه  َعســــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَرَددحمتــــــــــــــــــــــــُُ  ل

  
اُر و   عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ـــــــــــــٌر يـ ٍة أَي ـــــــــــــحـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ن ر  مـــــــــــــَ (1)شـــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 : العَْسبُ  يقالو أَي َماَءه ونْسلَه ، َعْسبَه قال قََطَع هللاي أَو نَْسلُه. أَي الفَْحل ، فرساً كان أو بَِعيراً ، وال يتصرف منه فعل ، َماُؤه : العَْسبُ  أَو

 ، قال بعُضهم : مجازا. قال ُكثَيِّر يَِصف َخْيالً أَزلَقَت َما فِي بَْطنِها من أَْواَلِدَها من التَّعَب : الَولَدُ 

اِدرحَن  غـــــــــــَ ـــــــــــُ بَ يـ ٍح  َعســـــــــــــــــــــــــح ّي وانصـــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــِ ـــــــــــِ ـــــــــــَوال  ال

  
ا   ــــــــــــاهلــــــــــــََ ي ــــــــــــِ  عــــــــــــِ ــــــــــــطــــــــــــري ــــــــــــه أُم  ال ص  ب (2)ختــــــــــــُ

 

  
بُُع.  يَْعنِي أَّن هذه الخيل تَرِمي بأَِجنَّتِها من هَذْين الفَْحلَْين فتأُْكلُها الطيُر والسباُع. وأُمُّ الطَّريق هنا الضَّ

َرابِ  : العَْسبُ و  َعَسب يقال : َكَضَرب. منهما والِفْعلُ  ، وهو أَيضاً اسٌم للِكَراء الذي يُْؤَخذُ على َضْرب الفَْحل ، إِْعَطاُء الِكَراِء َعلَى الّضِ

ً  الفحُل الناقَةَ  إِذا أَْكَراه. وهو َمْنِهّي عنه في الَحِديث  يَْعِسبه فْحلَه َعَسبو ، إَِذا َطَرقها ، يَْعِسبها َعْسبا
وأَما إَِعاَرتُه فمنُدوٌب إِلَْيِه ، أَو أَنَّ  .(3)

الفحل ، وهو كثير. وإِنََّما نََهى عنه للَجَهالة الَّتي فيه ، وال بُّد في اإِلَجارة من  َعْسبِ  الَِّذي في الحِديث بَِحْذِف ُمَضاٍف تقِديُره نََهى عن ِكَراءِ 

وقال أَبو ُعبَْيد : «. الفَْحل َعْسبُ  كنُت تَيَّاساً ، فقال لي البََراُء بُن َعاِزب : ال يَِحلُّ لَكَ »يِين العََمل وَمْعِرفَِة ِمْقَداِره. وفي َحِديث أَبي ُمعاذ : تَعْ 

ي الشي العْسب معنى َراُب. والعََرب تَُسّمِ َغْيِره إَِذا كان َمعَه أَو من َسبَبَه ، كما قَالُوا للَمَزاَدة  َء باْسمِ في الَحِديث الِكَراُء. واألَْصُل فيه الّضِ

اِويَة البَِعيُر الذي يُْستَقَى عليه   .(4)َراِويَة ، وإِنََّما الرَّ

 َمْنبِتُه من الِجلد والعْظم. الذَّنَب : يبُ َعسِ  أَي من الذَّنَب ، وقيل : أَو َمْنبُِت الشَّعَر ِمْنه ، وقيل : ُمْستََدقُّه ، كالعَِسيبَة : َعْظُم الذَّنَب ، العَِسيبُ و

 ظاِهُر القََدم. : العَِسيبُ و

يشُ  : العَِسيبو  أَنشد أَبو حنيفة : َجِريدةٌ من النَّْخل ُمْستَِقيَمةٌ َدقِيقَةٌ يُْكَشُط ُخوُصها. : العَِسيبُ و فِيِهما. ُطوالً  َظاِهُرهُ  الّرِ

ا و  ِد َدارِهــــــــــــَ ين عـــــــــــــلـــــــــــــ  بـــــــــــــعـــــــــــــح ا مـــــــــــــِ ر  هلـــــــــــــََ  قـــــــــــــَ

  
ِك   يـــــــح ـــــــَ َد  ِإل هـــــــح ـــــــُ ِر َأو يـ خـــــــح ـــــــ  ـــــــن ا ال نـــــــَ ـــــــَ يـــــــبُ قـ  َعســـــــــــــــــــــِ

  
ً  قال : إِنََّما استَْهَدتْه َِّخَذ منه نِيَرةً وَحفَّةً. َعِسيبا  ، وهو القَنَا لتَت

تَْين ، ُعُسبٌ و أَْعِسبَةٌ  َجْمعُه  ، بالضم والكسر. ِعْسبَانٌ و ُعْسبَانٌ و ، عن أَبي حنيفة ، ُعُسوبٌ و ، بَضمَّ

َي عنه ُخوُصهُ. العَِسيبُ  التَّْهِذيِب :وفي  ، وما نَبََت  الَِّذي لم يَْنبُت َعلَْيِه الُخوُص من السَّعَفِ  : فَُوْيق الَكَرب العَِسيبُ و : َجِريُد النَّْخل إِذا نُّحِ

 عليه الخوُص فهو الّسعَف.

 .«َعِسيبٌ  أَنَّه َخَرج وبيَِده»وفي الَحديث 

 ِريَدة من النَّْخل ، وهي السَّعَفَة مما اَل يَْنبُُت عليه الُخوُص.قال ابُن األَثيِر : أَي جَ 

تَين. ومنه ُعُسب كذا يُْرَوى ُمَصغَّرا ، وَجْمعُه «نَْخلَة ُعَسيِّبُ  وبيَِدهِ »حديث قَْيلَةَ : ومنه  فَجعَْلُت أَتَتَبَُّع القرآَن من»َحِديث َزْيِد ْبِن ثابِت ، بَضمَّ

ْهِرّي :  ومنه «فواللَِّخا (5) العُُسبِ   .«والقُُضم العُُسب في والقُْرآنُ  وسلمعليههللاصلىقُبَِض رسوُل هللِا »َحِديُث الزُّ

إِلَى  العَسيب ْبُن َعلَس وَذَكر العَاِسل ، وأَنه َصبَّ العََسَل في َطَرِف َهَذا الُمَسيَّبُ  قال .(6)، بفَتْح فَُسُكون  كالعَْسبَة َشقٌّ في الَجبَل ، : العَِسيبو

 َصاِحٍب له ُدونَه فَتَقَبَّلَه منه :
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َرِف  رَاَ  مــــــــــــن طــــــــــــَ يــــــــــــبِ فــــــــــــهــــــــــــَ ــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــِ  ِإىَل  ال

  
رِ   فـــــــــــــــح ٍف صـــــــــــــــــــــــــــــُ َواطـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ٍر لـــــــــــــــنـ بـــــــــــــــِّ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ تـ  مـــــــــــــــُ

  
__________________ 

ٌب معار.( يف الصحاح : فحر معار. ويف امكم : 1)  عسح
 ( الوالقي فرس خلزاعة. وانصح فرس لسويد بن شداد العبشمي كذا يف التكملة.2)
 1وغريب اهلروي  332ا  299/  2و  247/  1وســــند أمحد  9وابن ماجة  ارات  94والرتفدي بيوع  21( ا ديث يف البخاري إجارة 3)
 .148/  2والفائ   97 /
 زادة راوية به ألهنا تكون عليه ا وكذلك الغائرت من اإلنسان.( زيد يف غريب اهلروي : فسميت امل4)
 .«عسب»( عن النهاية ا وابألصر 5)
 ( يف اللسان : الَعِسَبة.6)
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 . قال امرُؤ القيِس :َعِسيبٌ  يقال : ال أَْفعَُل َكَذا ما أَقَام بعَاِليَة نَْجد َمْعُروٌف. قاله األَْزَهِرّي : َجبَلٌ  : َعِسيبٌ و

وُب  ـــــــــــــُ ن ـــــــــــــَ طـــــــــــــوَب تـ ـــــــــــــا ِإن  اخلـــــــــــــُ ن ـــــــــــــَ   (1)َأجـــــــــــــاَرت
  

اَم و   يــــــــــــــٌم مــــــــــــــا أَقــــــــــــــَ قــــــــــــــِ يــــــــــــــبُ ِإيّنِ مــــــــــــــُ  َعســــــــــــــــــــــــــــِ

  
ئِيس الَكبِيرِ  استُعِمل بعد َذِلَك فيو : أَميُر النَّْحل وَذَكُرَها ، اليَْعُسوبُ و كَصبُوٍر ، وهذه  كالعَُسوبِ  والسيد والُمقَدَّم ، وأَصلُه فَْحُل النَّْحِل ، الرَّ

الُمْؤِمنين ،  يَْعُسوبُ  أَنا». وفي َحِديِث عِلّيٍ : يَعَاِسيبُ   ، والياُء َزائَِدة ؛ ألَنَّه لَْيَس في الكالِم فْعلُول غير َصْعفُوٍق. َجْمعُهعن الّصاَغانيّ 

وهو  بيَْعُسوبِها و الُمنَافِقُون كما يَلُوذُ النَّْحلأَي يلُوذُ بي الُمْؤِمنُون ويَلُوذُ بالمال الُكفَّاُر أَ «. الُمنَافِِقين»وفي رواية  .«الُكفَّار يَْعُسوبُ  والَمالُ 

 ُمقدَُّمها وَسيُِّدها.

 ذِلكَ  َكانَ  إَِذا»:  فقال فِتْنَةً  ذكر أَنَّهُ  عنههللارضي: الذَهُب ، على المثل ، كما َمرَّ في الَحِديِث ، لِقَوام األَْمِر به. وفي َحِديِث َعِلّيٍ  اليَْعُسوبُ و

ين بَذنَبِه فيْجتَمعُون إِليه كما يَْجتمع قََزُع الَخِريف يَْعُسوبُ  َضربَ  ،  .«الّدِ

ين يَْوَمئذ. وقيل : ضَربَ  قال األَْصَمِعيُّ : ين بَذنَبِه ، أَي فَاَرَق الِفتْنَةَ وأَهلََها  يَْعُسوبُ  أَراد َسيَِّد النَّاس في الّدِ ً ]الّدِ  [وَضَرَب في األَْرض ذاهبا
َمْخَشِريُّ : الضْرُب  (2) بالذَّنَِب هنا َمثٌَل لإِلقَاَمة في أَْهل دينه. وَذنَبُه : أَتباُعه. وَضَرب ، أَي َذَهب في األَْرض ُمَساِفراً أَو ُمَجاِهداً. وقال الزَّ

يَْعنِي أَنَّه يَثْبُُت هو وَمن يَتْبَعُهُ  والثَّبَاِت ،
ين : وقال أَبو سعيد : وَضْربُه بَِذنَبه : أَن يَْغِرَزه في األَرض إَِذا بَاَض كما تَْسَرأُ الَجَراد  (3) َعلَى الّدِ

 ُشَو.، فمعنَاه أَنَّ القائَم يَْوَمئٍذ يَثْبُُت حتى يَثُوَب الناُس إِلَْيِه وحتى يَْظَهَر الديُن ويَفْ 

 بالَكْسر َجْمع َحَجل ، للطائر المعروف. من الِحْجالنِ  ، أَي نَْوع َضْربٌ  : اليَْعُسوبُ و

، تُشبَّهُ به  إَِذا َوقَعَ  (4)ِمْنَها ، َطِويُل الذَّنَِب ال يَُضّم جناَحْيِه  أَو أَْعَظمُ  ، عن أَِبي ُعبَْيد. ونَقَله ياقُوٌت عن األَْصَمِعيّ  َطائٌِر أَْصغَُر ِمَن الَجَراَدةو

ْمِر. قال بِْشر :  الَخْيُل في الضُّ

ٍث ُيِطيُف  عـــــــح ٍة شـــــــــــــــُ يـــــــَ بـح صـــــــــــــــــــــه  (5)أَبو صـــــــــــــــِ خح  بشـــــــــــــــَ

  
اُ    ــــــــَ ث ــــــــح ُح أَم ــــــــِ َوال ــــــــبِ كــــــــَ ي اســــــــــــــــــــــِ عــــــــَ ــــــــَ ــــــــيـ رُ  ال مــــــــ   ضــــــــــــــــــــــُ

  
ً  لَواَل َظَمأُ الَهَواِجر ما بالَْيُت أَْن أَُكونَ »وفي َحِديث ِمْعَضٍد   .«يَْعُسوبا

ةٌ تَِطيُر في الَّربِيع ، وقيل : إِنَّه طائٌِر أَعَظُم ِمن الَجَراِد ، قال : ولو قِيَل :قال ابُن األَثِيِر : هو هنا   إِنَّه النَّْحلَةُ لَجاَز. فََرَشةٌ ُمْخَضرَّ

ةٌ في َوْجِه الفََرس : اليَْعُسوبُ و ضاً على قَصبَِة األَنِف وَعُرَض واعتدَل ُمْستَِطيلَة تَْنقَِطع قبَل أَن تُساِوَي أَعلى الُمْنُخَرْيِن ، وِإن ارتَفََع أَي ُغرَّ

حيث يَْرُكُضها الفَاِرس  َدائَِرةٌ في َمْرَكِضها : اليَْعُسوبُ و أَيضاً ، قَلَّ أَو َكثُر ، َما لَْم يَْبلُغِ العْينَْيِن. يَْعُسوبٌ  فهو (6)َحتَّى يبلَُغ أَسفََل الُخلَْيقَاِء 

عند أَبِي ُعبَْيد  اليَْعُسوبُ  األَْزَهِرّي : هذا َغلٌَط. بِرْجِله من َجْنبِها ، قاله اللَّْيث. قال
ة يَْنحِدُر حتى يََمسَّ َخْطَم  (7) وَغْيِره : َخطٌّ ِمْن بَياِض الغُرَّ

 الدَّابَِة ثم يَْنقَطع.

بَْيرِ لل وأُْخَرى ، وسلمعليههللاصلىفََرٌس للنَّبِّيِ  : يَْعُسوبٌ و ام زُّ وهو أَبو َطاِرق األَْحَمِسّي كما نَصَّ  وأُْخَرى آلَخرَ ،  عنههللارضي ْبِن العَوَّ

اَغانِّي.  َعلَْيه الصَّ

إِيَّاه ،  اْستَْعَسبَهو َجَملَه : أََعاَره إِيَّاه ، عن اللِّْحيَانِّي. أَْعَسبَهو ِمْنه : َكِرَهه. اْستَْعَسبَ و يَْعُسوبْ  قال : َحتَّى إِذا كنا فويق َجبَل. : يَْعُسوبٌ و

 استعَاَره ِمْنه.

ئُْب : َعَدا َوفَرَّ  أَْعَسبَ و . الذِّ  ، نقله الصاَغانِيُّ

 بالَكْسر. ُمْستَْعِسبٌ  ا هاَج واْغتَلَم ، وكْلبالَكْلِب ، وَذِلك إَِذا مَ  استِْعَسابَ  فالنٌ  استْعَسب اْلفَرُس إِذا استَْوَدقَت. والعرب تَقُوُل : استَْعَسبَتو

اَغانِيُّ كأَِميٍر : ، َكَكتِفِ  َعِسبٌ  رأْسٌ و  ، أَي استِْعَمال الُمْشِط والدُّْهِن. بَِعيُد العَْهِد بالتَّْرِجيلِ  ، وَضبََطه الصَّ

 .(8)َحَرَسها هللا تَعَالى  كِكتاٍب : ع قُْرَب َمكَّةَ  ِعَسابٌ و

فَاِد. ِسبُ يَعْ  والَكْلبُ   أَي يَْطُرد الِكاَلب للّسِ
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 .(9)كأَِمير اسمه أَحمُر ، َصَحابِيٌّ  َعِسيبٍ  وأَبُو

__________________ 
 : إن املزار قريُب. 318/  4( يف املقايي  1)
 ( زايدة عن النهاية.2)
 ( اللسان : تبعه.3)
 ( يف الصحاح : حباحه.4)
 ( يف الصحاح : ُتطيف.5)
 اخلليفاء من الفرس كالعرنا من اإلنسان.( 6)
 ( اللسان : أيب عبيدة.7)
 ( ذكره الفضر بن العباس بن عتبة بن أيب هلب يف قوله :8)

ـــــــــــــدح  ـــــــــــــل ـــــــــــــقـــــــــــــعـــــــــــــان وب ـــــــــــــك قـــــــــــــعـــــــــــــي ـــــــــــــهـــــــــــــات مـــــــــــــن  هـــــــــــــي

  
ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــن عســــــــــــــــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــربة ف ـــــــــــــــــوب أث ـــــــــــــــــجـــــــــــــــــن  ف

  

 .اسمالق بن وحازم اجلوين عمران أبو عنه رو . اله يف خمتلف وسلمعليههللاصلى( موىل النيب 9)
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ين الُمْهَملَة قَْبَل الراءِ  العَْسَربُ  : [عسرب] اَغانِيُّ : هو : كَجْعفَر بالّسِ  األََسُد. أَهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقَاَل الصَّ

َجعَلَه الليُث العَْسقَفَة : بالفَاِء ،  قال األَْزَهِريُّ : ُجُموُد العَْيِن في َوْقت البَُكاِء. : أَهَملُه الجوهرّي ، وقَال أَبو َعْمرو : ُهوَ  العَْسقَبَةُ  : [عسقب]

 والبَاُء ِعْنِدي أَْصوُب.

ْخم. بأَْصِل العُْنقُودِ  (1) ُمْنفَِرٌد ُملتَِزق َصِغيرٌ  بالكسر : ُعنَْيقيدٌ  ٌس َجْمِعيٌّ كتَْمر وتَْمَرة ، ال ، بالَكْسِر أَيضاً ، وهو ِجنْ  ِعْسِقبٌ  ج الَكبِيِر الضَّ

َجْمٌع َحِقيِقيٌّ ، واقتصر عليه ابن  َعَساقِبُ و ولذلك لَْم يَعُدَّ ابُن مْنُظور في الُجُموع ، بل َذَكَره مع الُمْفَرد جْمٌع َحِقيقيٌّ ، قاله شيُخنَا. قلت :

. اَغانِيُّ  َمْنُظور ، وجَمَع بْينَهما الصَّ

 وهذا قَْيٌد َغِريب. ويكوُن فيه َعْشُر َحبَّاتٍ  أَهمله الَجَماَعة ، والَكاُف لُغَةٌ في القَاِف هي الِعْسِقبَةُ كما تقدم بالَكْسرِ ،  الِعْسِكبَةُ  : [عسكب]

: انتَزاُعَك  العَْسلَبَةُ  ه :. هذه المادة أَْهَملَها الُمَصنُِّف والَجْوَهِريُّ وابُن َمْنُظور ُهنَا. وفي التَّْهِذيب الْبِن القَطَّاع ما نَصُّ َعْسلب : [عسلب]

 َء من يَِد اإِلْنَسان.الَشي

رتُه. عْسنَْبتُ  : وكذا [عسنب]  الَماَء : ثَوَّ

 َمة.ُهنَا َذَكَرُهَما اْبُن القَطَّاع أَي في َحْرِف العَْين الُمْهَملَة ، َوَسيَأْتِي للُمَصنِّف ، ِذْكُرُهما في الغَْين الُمْعجَ 

ْطبُ  العُْشبُ  : [عشب] ّمِ : الَكألُ الرَّ ِبيع يَِهيُج وال يَْبقَى. وَجْمعُ  ُعْشبة ، واِحَدتُه ، بالضَّ . والَكألُ العُْشِب أَْعَشابٌ  ، وهو َسَرعان الَكإِل في الرَّ

يَِّة يْنبُُت في الرَّ  العُْشبُ و وَغْيِره. العُْشبِ  عند العَرب يَقَع على ْطُب من البُقُول البَّرِ  . وَرْوضٌ ُعْشب : ذُو عاِشبٌ  بِيع. ويُقَال : روضٌ : الرَّ

 أَْحَراُر البُقُول وذُكوُرها. العُْشبِ  . ويَْدُخُل فيُمْعِشب

تَاُء و العُْشب فأَْحَراُرها : َما َرقَّ مْنها وكان نَاِعماً. وذُُكوُرها : َما َصلَُب وَغلَُظ مْنَها. قال أَبو َحنِيفَةَ : كان نَبَاتُه ثَانِيَةً من : ُكلُّ ما أَباَده الّشِ

 أَُروَمٍة أَو بَْذٍر.

 عَشبَت ، وال يُقَاُل : العََشابَةِ  بَيِّنُ  َعِشيبٌ  ومكان .العُْشبِ  َكثِيَرةُ  بالفَتْح أَي العََشابةِ  بَيِّنَةُ  ُمْعِشبةٌ و َعِشيبَةٌ و كفَِرَحة َعِشبَةٌ وَ  َعاِشبَةٌ  أَْرضٌ و

 نشد ألَبِي النَّْجم :األَْرُض ، وهو قِياٌس إِْن قِيل ، وأَ 

 انحزِ ِ  َأعحَشبحتَ للر اِئِد  (2)يـَُقلحن 
ا أَْن يَُكوَن َجْمعَ  َمعَاشيبُ  وأََرُضونَ  ، (3)كِمْحَراٍب  ِمْعَشابٌ  أَْرضٌ و ا أَن يَُكوَن من الَجْمعِ الَِّذي ال َواِحَد  ِمْعَشابٍ  : َكِريَمةٌ َمنَابِيُت فإِمَّ ، وإِمَّ

 لَهُ.

 .العُْشبِ  إَِذا َكاَن فيها أَلوانُ  تَعَاِشيبُ  يقال : أَْرٌض فِيَهاو

ُق ، ال َواِحَد لَهُ. العُْشبُ  : التَّعَاِشيبُ و  النَّْبذُ الُمتَفَّرِ

ائد :  ً »قال ثَْعلَب في قول الرَّ َ  تَعَاِشيبو ُعْشبا ما لَْم يُْدِرك.  التَّعَاِشيبو ما قَْد أَْدَرَك ، العُْشب إِنَّ « : ةً ِشيْب ، تُثيُرها بأَْخفَافَِها النِّيبْ ، وَكْمأ

يب البِيَض ، وقيل : البيُض الِكبَاُر ، والنِّيُب : اإِلبُِل الَمَسانُّ اإِلنَاُث ، َواِحُدَها نَاٌب ونَ   يفَة : في األَْرضيُوٌب. وقال أَبو َحنويعني بالَكْمأَةِ الّشِ

قَةُ مْنه ؛ وهي تعاِشيبُ  ً  : الضُُّروُب من النَّْبِت. وقال في قَْول الَرائِد : التّعَاِشيبُ  أَي من النّبُِت ، وقال أَيضاً : الِقَطُع الُمتَفَّرِ  تَعَاِشيبو ُعْشبا

ق. التَّعاِشيبُ و : الُمتَِّصُل ، العُشب الخ :  : الُمتَفَّرِ

 بالتّْشِديد َكَذا هو مضبوط عندنا ، وفي أُْخَرى : كفَِرحت. َكعَشَّبَتْ  ُض : أَْنبَتَتْه ،األَرْ  أَْعَشبَتِ و

الَكثِيُر ، واْفعَْوَعَل ِمن أَْبنِيَِة  العُْشبُ  أَي نَبَت فيه «ما َحْولََها اْعَشْوَشبَ و: » (4)في حِديِث ُخَزْيَمة  .ُعشبُها أَي إَِذا َكثُر اْعَشْوَشبَت كذاو

نَّْحو ، َكقَْولك : َخُشن واْخَشْوَشَن ، وال يُقَال الُمبَالَغَة ، كأَنَّه يَْذَهب بَِذِلك إِلَى الَكثَْرة والُمبَالَغَة والعُُموم ، على ما َذَهب إِلَْيِه ِسيبََوْيه في َهَذا ال

 .العُْشبَ  األَْرُض ، إَِذا أَْنبَتَت أَْعَشبَتِ  ، وال يُقَال في َماِضيه إِالَّ  أَْعَشب ، وقد عاِشبٌ  لَدٌ له َحِشيش حتى يَِهيَج. تَقُول منه : بَ 

ً  القَْوُم : أََصابُوا أَْعَشبَ و  قال : بَ العُشْ  أَي اإِلبُل. َرَعتْه تَعَشَّبَتِ و العُْشب : تَْرَعى َعاِشبَة ، وإِبِلٌ  َعاِشب ، وبَِعيرٌ  كاْعَشْوَشبُوا ، ُعْشبا

تح  بـــــــــــــَ َعشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ بِ مـــــــــــــنح َأو ِ   تـ َعشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ  الـــــــــــــتـ

  
بِ   لـــــــــــــِ غـــــــــــــح ـــــــــــــَ يَنح تـ ِ وابـــــــــــــح اح ـــــــــــــقـــــــــــــَ اح ال ـــــــــــــَ َ رِم اح  بـــــــــــــَ
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__________________ 
 ويف اللسان : يلتص .« ملتص »( يف نسخة من القاموس : 1)
 ( عن اللسان واملقايي  ا وابألصر : يقو .2)
 ( اللسان : أرض معشابة.3)
 .«خذمية»والنهاية وابألصر ( عن اللسان 4)
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َواب كأَْعَشبَت ، العُْشب من َسِمنَت اإِلبُل : تَعَشَّبَتو ، من باب  كاْعتََشبَت ، َهَكَذا عنَدنا في النَُّسخ ، من بَاب اإِلْفعَال ، وهو َخَطأٌ والصَّ

َهات   .(1)االْفتِعَال ، ومثلُه في األُصول من األُمَّ

َكةً  العََشبَةُ و ُجُل القَِصيرُ  أَيضاً : العََشبَةُ و َوَعَشَمة ، بالِميم والبَاِء. َعَشبَة يقال : َشيخٌ  النَّاُب الَكبِيَرةُ  لعََشَمة ، بالميم :، كا ُمَحرَّ  (2)الدَِّميُم  الرَّ

ُصود ، فإِنَّ الدماَمةَ ُمْعتَبََرةٌ مع الِقَصر فيهما ، كما وَحقَاَرة ، ولَْو قَال واألُْنثَى بالَهاِء لكان َكافياً بالَمقْ  . والَمْرأَة القِصيَرة في َدَمامةٍ كالعَِشيبِ 

 ال يَْخفَى.

 ، كَذِلَك ، عن اللِّْحيانِّي. َعَشبَة : قد اْنَحنَى وَضَمر وَكبِر. وَعُجوزٌ  َعَشبَة وفي ِلَسان العََرب : ورُجلٌ  الشَّْيُخ الُمْنَحنِي ِكبَراً. : العََشبَةُ و

 النَّْعَجةُ الَكبِيَرةُ الُمِسنَّةُ. أَيضاً : العََشبَةُ و

 ، بَِهَذا الَمْعنَى. فأَْعَشبَنِي سأَلتُه ويقال : نَاقَةً ُمسنَّةً. ، أَي َعَشبَةً  : أَْعَطاهُ  أَْعَشبَهُ  يُقَال :و

 ، عن يَْعقُوب. َكفَِرح : يَبِسَ  الُخْبزُ  َعِشبو

 َزاِل ، وأَْنَشد :: يابٌِس من الهُ  (3) َعَشبَة وعنه أَيضاً : رجل

ي  حـــــــــِ جـــــــــِ َت الـــــــــكـــــــــرَام َأســـــــــــــــــــــــح نـــــــــح يـــــــــَز اي بـــــــــِ هـــــــــِ  جـــــــــَ

  
تـــــــــــــــــقـــــــــــــــــي و   ةً َأعـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ (4)ذا َوَذح  َعشـــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
كة : َعَشبٌ  وِعيَالٌ  .ُعُشوبَةً و َعُشب َعَشابَةً  وقد  قال : لَْيَس فِيِهم َصِغيرُ  ُمَحرَّ

 َشَهاِبرَا َعَشباً مَجَعحُت منهم 
 ُعْشبَةُ و في بياض من األَْرِض والتَُّراِب الطَّيِّب. ُعْشبٌ  الدَّاِر ، وهي التي تَْنبُُت في ِدْمنتها وحولها ُعْشبَةُ  الُمَصنِّف :* ومما يُْستَْدَرك على 

َمِن : وفي بعض الَوِصيَّاِت  َِّخْذَها َحنَّ : » (5)الدَّاِر : الَهِجينَةُ مثٌَل بَِذِلك ، كقولهم : خضراُء الّدِ الدَّاِر واَل  ُعْشبَةَ  انَةً وال َمنَّانَة واليا بُنَيَّ ال تَت

 .«َكبّةَ القَفَا

ُجُل الُمْستَْرِخي : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وَصاِحُب الِّلَسان ، وقَاَل ابُن ُدَرْيد : هو كَجْعفَر العَْشَجبُ  : [عشجب] . الرَّ اَغانِيُّ  ، نقله الصَّ

عٍ  العَْشَربُ  : [عشرب]
ين الُمْعَجَمة ، وفي نُْسَخة  (6) الشَّْهمُ  أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَال األَْزَهِريُّ : هو كالعَْشَرِم بالميم : ، كَجْعفٍَر وَهَملَّ بالّشِ

ْبط على األَِخير ، الَماِضي بالُمْهَملَة ، وهو نَصُّ التَّْهِذيب ّمِ ،  عَُشاِربِ كال األََسُد ، : العَْشَربُ و الَخِشن ، : العَْشَربُ و ، واْقتََصر في الضَّ بالضَّ

 ٌء َماٍض.: َجِري ُعَشاِربٌ  ، كعَْشَزٍب ، ورُجلٌ  َعْشَربٌ  أََسدٌ  يقال :

 ُء ، على مثال فَِعيل ، كما في نُْسَخٍة أُْخَرى.باإِلضافَة أَو الَجري الشَِّديُد الَجْري : العَْشَربُ و

بُ و العَْشَزبُ  : [عشزب] وزاد أَبو ُعبَْيٍد البَْكرّي في َشْرح  الّشِديد : كَجْعفٍر وَهَملَّع ، أَهملَه الَجْوَهِرّي ، وهما لُغَتَان في الُمْهَملَة بمْعنَى العََشزَّ

 أَي شديد. َعْشَزبٌ  يقال : أََسدٌ  من األُُسود. غَِليظ ، كما نقَلَه شيُخنَا ،أََمالي القَاِلّي : ال

 .(7)وأَشار له ابُن َمْنُظور في الُمْهَملَة 

َكةً  العََصبُ  : [عصب]  اإِلْنَساِن والّدابّة. َعَصبُ  ُمَحرَّ

باء  (9)س بالعَقَب ، يَُكوُن ذلَك لإِلْنَسان وَغْيره ، كالبَقَر والغَنَم والنَّعَم وتَُشدُّها ، ولي (8)التي تاُلئُِم بَينها  أَْطنَاُب الَمفَاِصل : األَْعَصابُ و والّظِ

 والعَقَب. العََصبِ  ، وسيأْتي ذكُر الفَْرق بين َعَصبة والشَّاء ، حكاه أَبو حنيفة ، الواحدة

ى يْلتَِوي على الشََّجر ، وله َوَرٌق َضعيف. وقاَل َشمر : هو  َشَجرٌ  : العََصبُ و بفَتْح  كالعَْصب الَّلْباَلِب ، على الشََّجر ، وهو (10)نَبَاٌت يَتَلَوَّ

ّمِ ، األَِخيرة عن أَبي َحنِيفَة ، َحَكاها عن األَْزِدّي  العُْصبَةو محّركة العََصبَةو العَْصبَة ، والَواِحَدة ويَُضمّ  فَُسُكون ، عن أَبي عمرو ، ، بالضَّ

 قال :
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َؤاِدي  ت فـــــــــــــــُ قــــــــــــــَ لــــــــــــــِ مــــــــــــــ  عــــــــــــــَ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ  ِإّن ســـــــــــــــــــــــــــُ

  
َث   ـــــــــــــ  ب بِ َتشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــَواِدي ال روَع ال  فـــــــــــــُ

  
 وسيأْتِي مزيداً على ذلك قريباً.

__________________ 
 ( يف اللسان : وتعّشبت األبر واعتشبت : لنت عن العشب.1)
 يف اللسان : ورجر َعَشٌب : قصري دميم.( 2)
 ( اللسان : ورجر َعَشٌب وامرأة َعَشبَة.3)
 ( الوذح  ركة ما تعل  أبصواف الغنم من البعر والبو  واحرتا  يف ابطن الفخذين.4)
 ( اللسان : الوصاة.5)
 ( يف القاموس واللسان : السهم.6)
 شديد. ( يف اللسان عشزب يف ترمجة مستقلة : أسد عشزب :7)
 .«تالمي بنيتها»( عن اللسان ا وابألصر 8)
 .«النعام»( عن اللسان ا وابألصر 9)
 ( اللسان يلتوي.10)
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َكة : العََصبو  .العََصب : ُصْلٌب َشِديٌد َكثيرُ  َعِصبٌ  ، ولحم َعَصبُه َكثُرَ  أَي اللَّْحُم كفَِرح َعِصبَ و ِخيَاُر القَْوم ، ُمَحرَّ

ً  واللَّيُّ  الشَّديدُ  : الطَّيُّ  العَْصبُ و  َطَواه ولََواه. : َعَصبَه يَْعِصبُه َعْصبا

َق ِمَن الشََّجر : العَْصبُ و الشَّدُّ. قِيَل : هوو اج أَنَّه َخَطب الناَس بالُكوفَة. فقال :  وَخْبُطه بَحْبل َضمُّ ما تَفَرَّ ِليَْسقَُط َورقُه ، وُرِوَي عن الَحجَّ

 .«السَّلََمة ْصبَ ألَْعِصبنَُّكم عَ »

أَغصانُها بأَن تُْجَمع ،  فتُْعَصبُ  ِكها ،السَّلََمة : َشَجَرةٌ من الِعضاه ذاُت َشْوك ووَرقُها القََرُظ الذي يُدبَُغ به األََدُم ويَْعُسر َخْرُط َوَرقِها لَكثَْرةِ َشوْ 

الَخابِط إِلَْيه ويَخبُِطها بعَصاه فَيَتَنَاثَر وَرقُها للَماِشيَة ، والَمْن أَراَد َجْمعَه. وقيل : إِنَّما ويَُشّد بَْعُضها إِلَى بَْعض بَِحْبٍل َشّداً َشِديداً ، ثم يَْهُصُرها 

. ومنه العَْصب أَْصلُ و يُْفعَل بَِها َذِلَك إَِذا أََراُدوا قَْطعَها حتى يُْمكنَهم الُوُصوُل إِلَى أَْصِلَها وَغْيرهما  ْيِس والَكْبشالتَّ  ُمثَنَّى ، َشّد ُخْصيَيِ  : اللَّيُّ

هات يَْنُدَرا  حتى يَْسقُطا من البََهائم َشّداً َشديداً   .(2)أَو َسّل  من غْير نَْزعٍ  بدل يَْسقَُطا (1)، وفي بعض األُمَّ

 .َمْعُصوبٌ  فهو أَْعِصبُه التيسَ  َعَصْبتُ  يقال :

.« َسلَماتُه تُْعَصبُ  فالٌن ال»ومن أَْمثَاِل العََرب :  ُجِل الشَِّديد العَِزيز الَِّذي ال يُْقَهر وال يُْستََذلُّ  يضرب َمثاَلً للرَّ

 ومنه قوُل الشَّاعر :

رايت يـــــــــــبـــــــــــتـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــن عـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــُد و    (3)ال لـــــــــــَُ
  

ة و   يــــــــــلــــــــــَ مــــــــــايت يف ِبــــــــــَِ لــــــــــَ بُ ال ســــــــــــــــــــــــَ عحصــــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــُ

  
 كذا في األََساس والُمْستَْقَصى وِلَسان اْلعََرب.

ثم يَُحاك ، وليس من بُُروِد  (4) [ثم يُصبغ]َغْزلُه ، أَي يُْدَرج  يُْعَصب اليََمنيَّة َضْرٌب من البُُرودِ  ؛ وهو العَْصب علَْيِهم أَرِديَةُ في األََساس : و

ْقم ، وال يُْجَمع ، إِنََّما يقال : بُْردُ  ألَنَّه ُمَضاٌف إِلى الفعل ، وربَّما اكتَفَْوا  ، أَي بالتَنوين واإِلضافة كما في النَِّهايَِة ؛ َعْصبٍ  وبُُرودُ  َعْصبٍ  الرَّ

 ألَن البُْرَد ُعِرَف بَِذِلك االْسم قال : العَْصب عليه بأَْن يَقُولُوا :

َن  ِذلــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح بـ ــــــــــــــــــَ بَ يـ ز   الــــــــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــــــــح  واخلــــــــــــــــــَ

  
ربَات   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا وا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َغزلَُها أَي  يُعَصب بروٌد يََمنِيَّة : العَْصبُ  «.َعْصبٍ   الُمَصبَّغَةَ إِاّل ثوبَ الُمْعتَدَّة اَل تَْلبَسُ :». وفي الحِديث َعْصبٌ  ومنه قِيَل للسََّحاب كاللَّْطخِ :

 أَبيَض لم يَأُْخْذه ِصْبٌغ. (5)فيه  ُعِصب يُْجَمُع ويَُشدُّ ثم يُْصبَُغ ويُنَسُج فيَأْتِي َمْوِشيًّا ِلبَقَاء ما

ا ُصبِغ بَْعد النَّْسج ، وفي حديث ُعَمَر   َعْصبِ  أَنَّه أَراد أَن يَْنَهى عن» عنههللارضيوقيل : هي بُُروٌد ُمَخطََّطةٌ ، فيكوُن النَّْهُي للُمْعتَدَّة عمَّ

ق»اليََمن وقَاَل :  ن العََرب ، وبَْعُضها في األََساِس والفَاِئِق وفَتْح الباِري كذا في ِلَسا «نُبِّئُْت أَنَّه يُصبَُغ بالبَْول ، ثم قال : نُِهينَا عن التَّعَمُّ

 والَمَشاِرِق والَمَطاِلع والِمْصبَاح والُمْجَمِل.

َهْيِلّي أَن ْوِض للسُّ  في اليََمن ، قاله والَوْرُس واللُّبَاُن إِالّ  العَْصبُ  وال يَْنبُتُ  بالعَْصب بُروُد اليََمن ؛ ألَنََّها تُْصبَغ العَْصبَ  ونقل شيُخنَا عن الرَّ

ينَوِرّي في كتاب النَّبات ، وقد قلََّده السَُّهْيلّي فِي ذِلك ، وخالف الُجْمُهوَر حيث إِنَّهم أَجَمعُوا على ، وهو الشَّّد ،  العَْصب أَنّه من أَبو َحنيفَة الّدِ

بغ للبُرِد كلّه ، كما تَقَدَّم.  لئال يَعُّم الّصِ

ه : و  .«وِسَواَرْيِن من َعاج َعْصبٍ  اشتَِر ِلفَاِطَمةَ قِالَدةً من» في الَحِديث أَنَّه قال لثَْوبَاَن :وفي لسان العرب ما نَصُّ

أَن القالدة تَُكون ِمنَها. وقال أَبو موسى :  (8)، وما أَْدِري  (7)فال أَدري ما ُهو  (6)قال الَخطَّابّي في الَمعَالم : إِن لَم تَُكن الثِّيَاَب اليََمنِية 

اِد ، َوِهي أَْطنَاب الَمفَاِصل  العََصب تَِمل ِعْنِدي أَنََّها هييَحْ  ر فيُحتََمل أَنَّهم كانُوا يَأْخذُونوهو شي (9)بفتح الصَّ بَْعِض  َعَصب ٌء ُمدوَّ

لَْحفَاةِ َوَغْيِرها  الَحيَوانَات الطَّاِهَرة فيَْقَطعُونَه ويَْجعَلُونَه ِشْبهَ الَخَرز ، فإِذا يَبَِس يَتَّخذُون منه القاََلئِد ، فإِذا َجاَز وأَْمَكَن أَن يُتَّخَذ من ِعَظاِم السُّ

ََّخَذ من  العَْصب القاََلئُِد. قَال : ثم ذََكر لي بعُض أَْهِل اليََمن أَنَّ  (10)أَْشبَاِهها َخَرٌز يُنَظم ِمْنَها  َعَصب األَْسِوَرةُ َجاَز وأَْمَكَن أَن يُت

__________________ 
 ( اللسان : تندرا.1)
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(2.  ( عبارة اللسان : من غري أن تنزعا نزعاً ا أو تساّل سالن
 ( صدره زايدة عن األساس ا ونسبه إىل الكميت.3)
 ( زايدة عن األساس واللسان.4)
 ( يف النهاية : منه.5)
 ( يف اللسان والنهاية : اليمانية.6)
 .«هي» النهاية : ( كذا ابألصر واللسان ا ويف7)
 ( يف اللسان والنهاية : وما أر .8)
 ( يف اللسان والنهاية : مفاصر ا يواانت.9)
 ( يف اللسان والنهاية : تُنظم منه.10)
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ن   ِه ا ويكون أَبيَ  ا  (1)ســــــــِ كٍِّا وَغريح م   فرَس ِفرحعوَن ا يـُت َخُذ منها اخلََرُز وغرُي اخلََرز من نصــــــــاِب ســــــــِ داب ة حبرِي ٍة ُتســــــــَ
 انته .

 أَي القَْحُط ، قال الفََرْزَدُق : الَجْدبِ  ِسنِي فِي أَي يَْظهر يَُكونُ  تراه في األُفُق الغَربِيّ  َغْيٌم أَْحَمر : العَْصبُ و

بُ ِإَذا  ه  الَعصـــــــــــــــــــــح اِء كـــــــبَنـــــــ  مـــــــَ   (2)أَمحســـــــــــــــَ  يف الســـــــــــــــ 
  

ا  وُرهـــــــــَ بـــــــــُ ت عـــــــــَ لـــــــــ  قـــــــــَ َواٍن واســـــــــــــــــــــــتــــــــــَ َد  أُرجـــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــَ

  
 قال أَبو ذَُؤيب : ، بِالَكْسر كالِعَصابة

اِدٌر أَ  ِر فــــــــَ هــــــــح قــــــــَ  عــــــــلــــــــ  الــــــــد  بـــــــــح يَن  اَل يـــــــــَ يــــــــح   (3)عــــــــَ
  

اِف   خــــــــَ َت الــــــــطــــــــِّ وَرٍة حتــــــــَح هــــــــُ ــــــــح يـ ــــــــَ بِ بــــــــتـ ائــــــــِ  الــــــــَعصــــــــــــــــــــــَ

  
. يَْعِصب األُفُقُ  َعَصبَ  وقد  أَي اْحَمرَّ

 ، وَسيَأْتي. َعَصبََها يَْعِصبُها اللبَن كالِعَصاِب. وقد ِلتَِدرَّ  أَو أَْدنَى ُمْنُخَرْيَها بَحْبل َشدُّ فَِخَذي النَّاقَة : العَْصبُ و

 : َويَأْتِي الَمِزيُد على َذِلَك قَِريباً.أَي ال يُْعِطي بالقَْهِر والغَلَبَة. قلت  بالِعَصابِ  وفي األََساِس : وِمثِْلي ال يَِدرُّ 

ً  الفَمُ  َعَصبَ  بالضم ، وقد كالعُُصوبَ  كِشدَّة َعَطٍش أَو َخْوفٍ  اتَِّساُخ األَْسنَان من ُغبَار ونَْحوه : العَْصبُ و ً و يَْعَصُب َعْصبا  .ُعُصوبا

ال  العَصَّابو والفَتُْل. الغَْزلُ  : العَْصبُ و   :قال ُرْؤبَةُ  .(4): الغَزَّ

 الَعص ابح َطي  الَقَساِمّي بُروَد 
 على طيِّها. (5)القََساِميُّ : الِذي يَْطِوي الثِّياَب في أَّول َطيَِّها َحتَّى يَكسر 

 بالَكْسِر ، أَنشد ابُن األَْعَرابِّي : كالِعَصابِ  : قَبََض َعلَْيهِ  ءِ َعلَى الشَّيْ  َعَصبو ءَ الشي َعَصبو القَْبضُ  : العَْصبُ و

ُش ِإَذا و  َريــــــــــــــح ا اي قـــــــــــــــُ نــــــــــــــ  اكــــــــــــــُ نــــــــــــــَ بـــــــــــــــح  َعصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ي  اء  ــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ابـ يــــــــــــــرتِ  ِعصــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــِ َدٍم عــــــــــــــَ  بــــــــــــــِ

  
 بالسُّيُوف. (6)أَي قَْبُضنَا على َمْن يُغادي  ِعَصابُنا

يق : العَْصبو يُق بِِفيه بالفَتْحِ  َعَصبَ و .َعاِصبٌ  وفوه في الفَِم. أَي يُْبُسه َجفَاُف الّرِ ً  الّرِ َكفَِرح : َجفَّ ويَبَِس َعلَْيِه.  َعِصبَ و ، يَْعِصب َعْصبا

 قال ابُن أَْحَمَر :

ا  نـــــــَ رِيــــــفــــــُ ا عــــــَ نـــــــ  اَت مــــــِ نح مـــــــَ لــــــ  مــــــَ ي عــــــَ لــــــِّ   (7)ُيصــــــــــــــــــــَ
  

ىت  و   قــــــــــرُأ حــــــــــَ ــــــــــَ بَ ي عحصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ مِ  يـ ــــــــــفــــــــــَ ــــــــــُ  ابل ــــــــــري  ال

  
يُق بِِفيه. قال أَْشَرُس ْبُن بَ  عَصب : َعاِصبٌ  ورجل  شَّاَمة الَحْنَظِليُّ :الّرِ

ين وَ  تــــــــــَ دح وِم َوجــــــــــَ ِدي اخُلصــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح ت أَي حــــــــــَ قــــــــــِ  ِإنح لــــــــــَ

  
َ  الــــريــــَ    بــــَ يـــــح تـــــَ ورًا ِإَذا مـــــــا اســـــــــــــــــح هح َنصـــــــــــــــــُ بـــــــُ اصـــــــــــــــــِ  عـــــــَ

  
 لَِقَحت : ارتَفَعَت. شبَّه األَْيِدَي بأَْذنَاب اللََّواقِح ِمَن اإِلبِل.

ً  الريُق فَاهُ  َعَصبَ وَ   : أَْيبََسه. قال أَبُو ُمَحّمد الفَْقعَِسّي : يَْعِصبُه َعْصبا

بُ  عحصــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ــــــــــــُ  َأي   يـ ــــــــــــرِّي اُه ال ــــــــــــَ بِ ف  َعصــــــــــــــــــــــــــح

  
بَ   بِ  َعصـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَوطـــــــــــح اِه ال فـــــــــــَ اب بشـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ب  اجلـــــــــــُ

  
ْبِد في أَلبَاِن اإِلبِِل. (8)الُجباب   : ِشْبه الزُّ
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ا فََرَغ ِمْنَها أَتَاهُ ِجْبِريل وقد»وفي َحِديث بَْدر  يُق فَاه إَِذا لَِصق بِِه ، وَرَوى  َعَصب أَي َرِكبهَ وَعِلَق بِِه ، ِمن «رأََسه الغُبَارُ  َعَصب لَمَّ الّرِ

ثِين  ث فهي لُغَةٌ في«. الغُبَار (9)أَنَّ ِجْبِريل َجاَء يوَم بَدر على فََرٍس أُْنثَى وقد َعَصم ثَنِيَّتيه »بعُض الُمَحّدِ  َعَصبَ  فإِن لم يكن َغلَطاً من الُمَحّدِ

ده. ك  ذا في لسان العرب.والبَاء والميم يتعاقبان في ُحُروف َكثِيَرة لقُْرب َمْخَرَجْيهما. يقال : َضْربةُ الِزٍب والِزٍم ، وَسبََّد َرأَْسه وَسمَّ

 الماَء : لِزَمه. وهذا َعِن اْبن األَْعَرابِّي وأَْنَشد : َعَصبَ  يقال ءِ لُُزوُم الشي : العَْصبُ و

  (10) َعَصبَ و 
َ
 اَء ِطَواٌ  ُكبحدُ امل

__________________ 
 .«من»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( رواية الشطر يف الديوان :2)

 إذا األف  الغريب أمس  كبنه
 .«قادر»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( الغزّا  وهو القياس ألن اخليرت يعصب به قاله يف املقايي .4)
 ويف اللسان : حىت يكسرها.« حىت تكسر»( كذا ابألصر ا ولعله : 5)
 .«نعادي»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 وهو ما أثبتناه. .«قوله عريقنا كذا خبطه والذي يف الصحاح عريفنا ابلفاء»وهبامش املطبوعة املصرية : « عريقنا»( ابألصر 7)
 .«ا باب»( عن اللسان واملقايي  ا وابألصر 8)
 .«بثنيتيه»اللسان : ويف « ثنيته»( يف النهاية : 9)
 وقبله : أال تر  أن قد تداكا ورُد.« وَعص ب»( يف املقايي  : 10)
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 قال ابُن أَْحَمَر : ءِ اإِلَطافَةُ بالشَّيْ  : العَْصبو الرُجُل بيتَه أَي أَقَام في بَْيته ال يَْبَرُحه اَلزماً لَه. َعَصبَ  ويقَال :

مح  هـــــــــــــِ ي عـــــــــــــلـــــــــــــ  أَنحيـــــــــــــِ وحمـــــــــــــِ  اي قـــــــــــــوِم مـــــــــــــا قــــــــــــــَ

  
بَ ذح إِ   ّر  َعصـــــــــــــــــــــــــــَ اٌ  وقــــــــــــــُ اَس ِشـــــــــــــََ (1)الـــــــــــــنـــــــــــــ 

 

  
 الناَس َشماٌل وقُرٌّ ، أَي أََطاف بِِهم وَشِملَهم بَْرُدَها. َعَصبَ  في الَمَجاَعة إِذْ  (2) [هم]يَْعَجب ِمن َكَرِمهم َوقَاَل : نِْعَم القوُم 

 الغُبَاُر بالَجبَل وَغْيِره : أََطاَف ، كذا في ِلَسان اْلعََرب. َعَصبَ  ويقال :

بِِه  َعَصبواو وفي األََساِس :
 .العََصبَة ، أَي أََحاُطوا. َووَجْدتُهم َعاِصبِين به. ومنه (3)

ي نْ إِْسَكاُن اَلِم ُمفَاعلَتُْن في عُروِض الَوافِر وَردُّ الُجْزِء بِذِلك إِلَى َمفَاِعيلُ  : العَْصبُ و ً  وإِنََّما ُسّمِ ك أَي قُبَِض ، ُعِصب ألَنَّه َعْصبا  أَن يَتَحرَّ

يق ، فإِنَّ َماِضيَه ُرِوي بالَوْجَهْين الفتح والَكْسر ، كما أََشْرنَا إِلَْيه. العَْصب إِال كَضَرب مما تَقَدَّم وفِْعُل الُكلِّ   بمْعنَى َجفَاِف الّرِ

ً و قالَه ابُن َمْنُظور. (4) العصبو ، بالَكْسر أَْيضاً ، كالِعصابِ  ، بِه ُعِصب بالَكْسر : ما الِعَصابَةُ و بَهُ تَْعِصيبا  : َشدَّه ، واسُم ما ُشدَّ بِهِ  َعصَّ

 .الِعَصابَةُ 

. قال الفََرْزَدق العََصائِب قال لهاوالعََمائُِم يُ  والِعَماَمةُ. أَيضاً : التَّاجُ  الِعَصابَةُ و بِِعصابٍ  ، وَغْيره : بِعَصابة وفي األََساس ، ويقال : َشدَّ راسه

: 

ُم و  هــــــــــُ نــــــــــــح ُب مـــــــــــِ لـــــــــــُ طـــــــــــح ٍب كـــــــــــَبن  الـــــــــــريـــــــــــَح تـــــــــــَ  ركـــــــــــح

  
ا   هبـــــــِ ذح بـــــــًا مــــــن جـــــــَ ــــــَ ل بِ  (5)هلـــــــا ســــــــــــــــــــَ ائـــــــِ ــــــَعصـــــــــــــــــــــَ  ابل

  
 أَي تَنفُض لَيَّ َعَمائِمهم ِمْن ِشدَّتها فكأَنَّها تَْسلُبهم إِيَّاها.

َهاب في البَقََرة :  َق بين الِعَصابَةَ  أَنَّ ونقل شيُخنَا عن ِعنَايَة الّشِ والِعَماَمة  الِعَصابَة ما يُْستَُر بِه الرأُْس ويُداُر َعلَْيه قَِليالً ، فإِن َزاَد فِعَمامة. فَفَرَّ

ح به في النِّ  يَِة ، اْنتََهى. وفي لسان َها، وَظاِهر الُمَصنِّف أَنّها تُْطلَق على ما َذَكره وعلى الِعَمامة أَْيضاً ، كأَنَّه ُمْشتََرك ، َوهو الَِّذي َصرَّ

أَنَّه »وفي الَحِديث  (7) [له] ِعَصابٌ  فهو (6)به َكْسٌر أَو قَْرٌح من ِخْرقٍَة أَو َخبِيبٍَة  ُعِصبَ  ، وكل ما االْعتَِصابِ  : َهْيئة الِعْصبَةُ  العرب :

َوَرَد في َحِديث بَْدر  رأَْسك من ِعَماَمة أَو ِمْنِديٍل أَو ِخْرقٍَة ، والِذيبِِه  َعَصْبتَ  وهي ُكلُّ ما«. والنََّساِخينِ  العََصائِبِ  َرخَّص فِي الَمْسِح على

ْلم ،  قال ابُن األَثِير : «ِبَرأِْسي اْعِصبُوَهاو اْرِجعُوا وال تُقَاتِلُوا»قَال ُعتْبَةُ ْبُن َربِيعَة  يُِريد السُّبَّة التي تَْلَحقُُهم بِتَْرِك الَحْرب والُجنُوح إِلى الّسِ

 َ  .ْضَمَرها اْعتَِماَداً على َمْعِرفَِة الُمَخاَطبِين ، أَي اْقُرنُوا َهذه الَحاَل بِي واْنُسبُوها إِليَّ وإِن كانَْت َذِميَمةً فأ

ً  َكَضَرب َصبَ عَ  وهو الَِّذي كاَدْت أَمعاُؤه تَْيبَُس ُجوعاً ، وَخصَّ الَجْوَهِريُّ ُهَذْيالً بهذه اللُّغَة. وقد : الَجائُِع ِجّداً  الَمْعُصوبُ و ،  يَْعِصب ُعُصوبا

يَ  ً  وقيل : ُسّمِ ْدرِ  َمْعُصوبُ  فإِذا هو»بْطنَه بَحَجٍر من الُجوع. وفي َحِديِث الُمِغيَرة :  َعَصب ألَنه َمْعُصوبا قيل : َكان ِمْن َعاَدتِِهم إَِذا  «الصَّ

 ، وُربَّما َجعََل تَْحتَها حَجراً. بِعَصابة َجاَع أَحُدهم أَن يَُشدَّ جوفَه

 أَْسيَافِ  مع يُْذَكر لم أِلَنَّه ُمْستَْدَرك فهو ، وسلمعليههللاصلىوقال البَْدُر القََرافِّي : هو من أَْسيَاف َرُسوِل هللا  السَّْيُف اللَِّطيفُ  : الَمْعُصوبُ و

يَر ُكتُب في وسلمعليههللاصلى هللاِ  َرُسولِ   .«ب س ر» وفي المادة َهِذه في شيُخنَا َذِلك َسطبَ  وقد ، الّسِ

َكة ، وهو أَْن يَْدُعَو الّرجُل إِلى نُْصَرةِ  بالعََصبِيَّة أَتَى : تَعَصَّبو .الِعَصابَةَ  َشدَّ  أَي تَعَصَّبَ و والتَّأَلُِّب َمعَهم على من يُنَاِوئهم  َعَصبَته ، ُمَحرَّ

بُوا َظاِلمين َكانُوا أَْو َمْظلُوِمين ، وقد عُوا ، وفي الَحِديِث :  تَعَصَّ ُهو  العََصبِيُّ  وقيل :«. َمْن يُِعين قوَمه على الظُّْلم العََصبِيُّ »َعلَْيُهم إِذا تََجمَّ

ْبنَاو : الُمَحاَماةُ والُمَدافَعَة عَصُّبُ التَّ و ويَُحاِمي َعْنهم. لعََصبَته الَِّذي يَْغَضب  له وَمعَه : نَْصْرنَاه. تَعَصَّ

 بِِه. كاْعتََصبَ  ِء وَرِضَي بِِه ،تَقَنََّع بالشَّيْ  : تَعَصَّبَ و

ً  يقال :و بَهُ تَْعِصيبا َعه إَِذا َعصَّ بَتُْهمو َجوَّ نونَ  َعصَّ ً  الّسِ نُوَن ، أَي  ُمعَصَّب : أَجاَعتُْهم ، فهو تَْعِصيبا  الدهُر مالَه : َعصَّبَ و (8)أَكلت مالَه الّسِ

 أَْهلَُكه.

__________________ 
 ( يف املقايي  : جهام وقّر.1)
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 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( يف األساس : عصب القوم بفالن.3)
 ( يف اللسان : والعصاب والعصابة.4)
 وما أثبتناه عن اللسان.« جدهبا»( يف األصر : 5)
 .«حبيبة»اللسان وابألصر ( عن 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 ( يعين أهنا ذهبت مباله فصار مبنزلة اجلائض الذي يلجب إىل التعصب ابخلر . عن املقايي .8)
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َكةً  العََصبَةُ و ُجَل عن َكاَللٍَة من َغْيِر َواِلٍد َواَل َولٍَد. : هم ُمَحرَّ ُجِل  َعَصبَةُ و الَِّذيَن يَِرثُوَن الرَّ  : بَنُوه وقََرابَتُه ألَبِيه.الرَّ

ً  بَِواِحد ، والِقيَاُس أَن يُكون للعََصبَةِ  وفي التهِذيِب : ولم أَْسَمعْ  ا فِي الفََرائِِض فُكلُّ َمْن لَْم يَُكن  ، مثَل َطاِلٍب وَطلَبَة ، وَظاِلم وَظلََمة َعاِصبا فَأَمَّ

اةٌ فهو ُجِل  : العََصبَة عند أَئمة اللغة :وَ  ، هَذا َرأُْي أَْهِل الفََرائِض والفُقََهاء ٌء بَْعَد الفََرائِض أََخذَ إِْن بَِقَي َشيْ  َعَصبَةٌ  لَه فَِريَضةٌ ُمَسمَّ قَْوُم الرَّ

بُون الَِّذين َ  لَه يَتَعَصَّ ائد ، وقِيل :، كأ بِِهم أَي يُِحيطون به  يَْعتَِصبو يَْعِصبُونَه األَقَاِرُب ِمن ِجَهة األَب ؛ ألَنهم : العََصبَة نّه على َحْذِف الزَّ

ُجِل : َعَصبَةُ  ويَْشتَدُّ بهم. وقال األَْزَهِرّي : وا الرَّ بِنََسبِه أَي استََكفُّوا بِِه ، فاألَب َطَرٌف  َعَصبُوا ألَنَُّهم َعَصبةً  أَولياُؤه الذُُّكورة من َوَرثَتِِه ، ُسمُّ

ُجِل أَطرافَه ، ولّما أَحاَطْت به َهذه القراباتُ العََصبَاتُ  ، واالْبُن َطَرٌف ، والعَمُّ َجانٌِب ، واألَُخ َجانٌب ، والَجْمعُ  ي قََرابَاِت الرَّ  . والعََرُب تَُسّمِ

وا َعَصبتو  ِمْن َهَذا. ثم قال : ويقال : العََصائِب ، والعمائُم يقال لها (1) [بِه] َعَصبَ  ء فَقَدء استَداَر بَِشيْ ُكلُّ شي، و َعَصبَةً  بنََسبه ُسمُّ

 اإِلبُِل بعََطنَِها إِذا استََكفَّت بِِه ، قَال أَبو النَّْجِم : َعَصبَتو القوُم بِفاَُلن أَي استَكفُّوا َحْولَه َعَصبَ 

َُغرحِبرِ  ابلَعَطنِ  َعَصَبتح ِإذح 
 امل

 يَْعنِي الُمدقََّق تَُرابُه.

َجاِل والَخْيلِ  العُْصبَةو ّمِ ِمَن الّرِ العََشَرةِ إِلَى  الثَّاَلثَة إِلَى العََشَرة ، وقيل : ما بَْينَ  َما بَْينَ  : (2)وغيِرها  الطَّْيرِ  َجَماَعةِ وَ  بفُْرَسانَِها بالضَّ

ْت في العُْرِف ، ثم اختُلَف فِيه ،  ون ، وقِيل :: أَْربَعُ  العُْصبَة ، وقيل : األَْربَِعين َسْبعُون. وقد يُقَاُل : أَْصُل َمْعنَاَها الَجَماَعة ُمْطلَقاً ، ثم ُخصَّ

ا ذُِكر. ، بالَكْسر كالِعَصابَة أَو االْختِالُف بَحَسِب الَواِرد ، َحقَّقَه شيُخنَا  ، في ُكّلٍ ِممَّ

 قال النَّابِغَة :

 (3) بَعَصاِئبهَتحَتِدي َطريحٍ  ِعَصابَة
َع للُحُروِب يكوُن بالِعَراق ، وقيل «. بالِعَراقِ  العََصائِبُ و األَْبَداُل بالشَّاِم ، والنَُّجبَاُء بِمْصر ،»:  عنههللارضيوفي َحِديث َعِلّيٍ  أَراَد أَن التََّجمُّ

اهم هَّاِد ، َسمَّ  ؛ ألَنَّه قرنَهم باألَْبداِل والنَُّجبَاِء. بالعََصائِبِ  : أَراَد َجَماَعةً من الزُّ

: َجَماَعةٌ ليَس لها َواِحٌد. قال األَْزَهريُّ : وَذَكر اْبُن  الِعَصابَةُ و بَةالعُصْ  قال األَْخفَُش : (4) (َوََنُْن ُعْصَبة  )وفي ِلَسان العََرِب : في التَّْنِزيل 

مان َرُجٌل يقال له أَِميرُ »الُمَظفَّر في كتابه َحديثاً :  ، أَي كغُْرفَة وُغَرف ،  ُعْصبَة قال ابُن األَثِيِر : هو جمع «العَُصب أَنَّه يَُكون في آِخِر الزَّ

ا أَقبَل نَْحَو البَْصَرة وُسئل عن َوْجِهه ، فقال :و .لعََصائِبكا فيُكوُن َمِقيساً ، ام لَمَّ بَْيِر ْبِن العَوَّ  في َحِديِث الزُّ

ُت  قـــــــــــح ـــــــــــِ ل هـــــــــــمح ِإيّن خـــــــــــُ ـــــــــــُ ت قـــــــــــح ـــــــــــِ ل هح عـــــــــــَ ـــــــــــَ ب  ُعصـــــــــــــــــــــــــح

  
هح   بـــــــــــــــَ ُنشـــــــــــــــــــــــــــــح ت بـــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ اَدًة تــــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  قــــــــــــــــَ

  
 قال َشِمٌر : وبَلَغَني أَّن بعَض العََرب قال :

ُت  قـــــــــــح لـــــــــــِ هـــــــــــم ِإيّن خـــــــــــُ تـــــــــــُ بــــــــــــح لـــــــــــَ هح عُ غـــــــــــَ بـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــح

  
هح   ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــُنشـــــــــــــــــــــــــــــح ًة ب ـــــــــــــــ  ِوي ـــــــــــــــح ل اَدًة مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــَ (5)قـ

 

  
َجال : الَِّذي إَِذا َعبَِث  (6): نباٌت يَْلتَِوي  العُْصبَةُ و قال :  ء لم يََكد يُفاِرقُه.بشي (7)على الشََّجر ، وُهَو اللَّْباَلب. والنُْشبَةُ من الّرِ

ُجِل الشَِّديِد الِمَراس :  َمْوضع العُْلقَة ، ثم َشبَّه نفَسه في  العُْصبَة ، والَمْعنَى : ُخِلْقُت ُعْلقَة لُخُصوِمي ، فَوَضعَ « بَعُْصبَة قَتَاَدةٌ لُويَتْ »ويقال للرَّ

شوب ، والباُء التي في قَْوله بُْنَشبٍة لالستِعَانَة ء َشِديِد النُّ فَْرِط تَعَلُّقه وتََشبُّثه بِهم بالقَتَاَدة إَِذا استَْظَهَرت في تَعَلُِّقها واْستَْمَسَكت بنُْشبَة ، أَي بشي

 كتبُت بالقَلَم. كالَّتي في :

 وأَما قوُل ُكثَيِّر :

ا  اِرِف مــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ
َ

ِض واملــــــــــــــــ ــــــــــــــــر بــــــــــــــــح  ابِدَي ال

  
ٍم    ةِ غــــــــــــــرَي َرســــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــَ ا ِ  كــــــــــــــُعصــــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــَ  اأَلغــــــــــــــح

  
احِ أَنه قال : َواُب ، تَاَدةِ َهنَةٌ تَْلتَفُّ على القَ  : العُْصبة فقد ُرِوَي عن ابن الَجرَّ  ، هَكَذا في النُّسخ الَكثِيَرة ، وهو الصَّ

__________________ 
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 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( اللسان : أو غريها.2)
 (.َعصب)( يف املقايي  : 3)

ـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــ  اجلـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــان حـــــــــــلـــــــــــّ  فـــــــــــوقـــــــــــهـــــــــــم   إذا مـــــــــــا ال

  
 عصــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــب طـــــــــــــــري هتـــــــــــــــتـــــــــــــــدي بـــــــــــــــعصــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــب 

  

 .8( سورة يوسف اآية 4)
 .«بعصبة»وابألصر ( عن اللسان 5)
 .«يتلو »( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية 6)
 ( يف اللسان والنهاية : عل .7)
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َر  ابلَقاِف والن ون ا وكالُ ا حَتحرِيف ا  ها عل  الَفَتاِة ا ابلَفاِء والَفوحِقي ة ا ُمَؤن ث الَفىَت ا ويف ُأخح ح َح ويف بـَعحضـــــــــــِ وِإن صـــــــــــَ
د. الث انية ا عل  ما قاله شيُخَنابعض هم  َها ِإال  ِِبَهح  ال تـُنـحزَُع َعنـح

اح : َهاِت اللغة بَْعَد َجْهد ، وأَْنَشد ابُن الَجرَّ  وفي بعض أُمَّ

ي  مــــــــــــِ ي و ــــــــــــَح ا بــــــــــــَدمــــــــــــِ هــــــــــــَ بـــــــــــــ  َ  حــــــــــــُ لــــــــــــبــــــــــــ   تــــــــــــَ

  
   َ بـــــــــــ  لـــــــــــَ ةٍ تــــــــــــَ بـــــــــــَ ا ِ  ؟؟؟ُعصـــــــــــــــــــــــــح ُروٍع ضـــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــفـــــــــــُ

  
ة ، والَِّذي في لسان العرب والُمْحَكم االْقتِصاُر َعلى َواِحد  ُعْصبَةً  : َصاُروا اْعتََصبُواو حَّ  .(1)هكذا بالتَّْكَرار في نُْسَختِنا ، وعليها َعاَلمة الّصِ

 قال أَبو ذَُؤْيب :

اٍط و  َن ُرهـــــــــَ طـــــــــح ن بـــــــــَ طـــــــــح بـــــــــَ َ هـــــــــَ َتصـــــــــــــــــــــــَ ح ا   اعـــــــــح مـــــــــَ  كـــــــــَ

  
احُ   اَلَ  الــــــــــد وِر َنضــــــــــــــــــــــــ  ُذوَع خــــــــــِ ي اجلــــــــــُ قــــــــــِ  َيســــــــــــــــــــــــح

  
َهات : إِال َعلى ذلك ، قال  : ال تَِدرُّ إِالَّ َكذِلك َعُصوبٌ  ونَاقَةٌ  أَي تُْرِسل الدَّرَّ وهو اللَّبَنُ  شدَّ فَِخَذْيَها ِلتَِدرَّ النَّاقةَ :  َعَصبو وفي بَْعِض األُمَّ

 الشَّاعر :

كــــــــم و  يــــــــح لــــــــَ ت عــــــــَ بــــــــَ عــــــــُ اِإن صــــــــــــــــــــــَ وهــــــــَ بــــــــُ  فــــــــاعحصــــــــــــــــــــــِ

  
اابً   ِديــــــــــــــَدا ِعصــــــــــــــــــــــــــــَ ِه شــــــــــــــــــــــــــــَ َدر  بــــــــــــــِ تــــــــــــــَ  ُتســــــــــــــــــــــــــــح

  
ر وال تَُحلُّ حتى تُْحلب. وفي حديث عمرو  تُْعَصبَ  : الناقة الَّتي ال تَِدّر حتى العَُصوبُ  وقال أَبو زيد : أَدانِي ُمْنُخَرْيَها بَخْيط ثم تُثَوَّ

(2) 

 .بالِعَصابة (3)فَِخَذاها أَي تَُشدَّا  يُْعَصب : النَّاقَة التي ال تَِدرُّ َحتَّى العَُصوبُ  قال : «يَْرفُُق بها َحاِلبَُها فتَْحلُُب العُْلبةَ  العَُصوبَ  أن»وُمعَاِويَة : 

 أَي على القَْهر َمثٌَل بِذِلك. قال الُحَطْيئَةُ : العْصبِ  بِِه. وأَْعَطى على َعَصبها : ما الِعَصابُ و

د   ِدر وَن ِإنح شـــــــــــــــــــــــُ ابُ تـــــــــَ ُم  الـــــــــِعصـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــُ يـــــــــح لـــــــــَ  عـــــــــَ

  
د  و  ابُ أَنحَب ِإَذا شـــــــــــــــــــــــــُ ِدرّ  الـــــــــــِعصـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــال نـــــــــــَ

  
فَات الَمْذُموَمة في النُّوق.قال : شيُخنَا :   وِهي من الّصِ

 َحْوله. قال َساِعَدةُ : بِِه كَسِمَع وَضَرَب : اْجتََمعُوا َعِصبُواو

وحَم قـــــــــد و  ُت الـــــــــقـــــــــَ نح رأَيـــــــــح والـــــــــكـــــــــِ بـــــــــُ ِه  َعصـــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــِ

  
يـــــــــــُم   اَن مَث   ـــــــــــَِ دح كـــــــــــَ ك  َأنح قـــــــــــَ (4)فـــــــــــال شـــــــــــــــــــــــــَ

 

  
بِِه  َعَصبُوا وفي األََساس :

 : أََحاُطوا. ووَجْدتُُهم َعاِصبِيَن بِِه وقَْد تَقَدَّم. (5)

ْسَحاُء أَوِ  من النساِء : العَُصوبُ و ءُ  (6) الَمْرأَةُ الرَّ الَّ ْسَحاُء  العَُصوبُ  ، وكالهما عن ُكَراع. وقال أَبو ُعبَْيَدة : الزَّ والَمْسَحاُء  (7): الرَّ

ْصعَاُء والَمْصَواُء والِمْزاَلُق والمِ   ْزاَلُج والِمْنَداُص.والرَّ

عُوا على فَِريٍق آَخريَن قيل : اْعَصْوَصبَ و ، كأَْعَصبَت األَبُل : َجدَّت في السَّْيرِ  اْعَصْوَصبَتِ و بُوا القوُم ِإَذا اجتََمعُوا ، فإِذا تََجمَّ  .تَعَصَّ

 اْجتََمعَْت. : َعِصبَتو َعصبَتو األَبِلُ  اْعَصْوَصبَتِ و وا في السَّْير، وَكَذِلك إَِذا َجدُّ  َعَصاِئبَ و ِعَصابَة : استَْجَمعُوا وَصاُروا اْعَصْوَصبُواو

 واِحَدةً وَجدُّوا في السَّْير ِعَصابَةً  أَي اْجتََمعُوا وَصاُروا «اْعصْوصبُوا أَنَّه كان في َمِسيٍر فَرفَع صوتَه ، فلما َسمعوا َصْوتَه»وفي الَحِديث 

ع ، كأَنَّه من األَْمرِ  اْشتَدَّ  : (8) والشَّرُّ  اليوم اْعَصْوَصبَ و اُء يومٌ  (9) َعِصيبٌ  يَْومٌ  (هذا)في التَّْنِزيِل : و أي الشَِّديد العَِصيبِ  وتَجمَّ  ، قال الفرَّ

 َعَصْبتُ  قال ُكَراع : ُهو ُمْشتَقٌّ من قَْولك : (10) عصيبة ، َكَذلك ، ولم يَقُولُوا َعِصيبٌ  وليلةٌ  : َشديٌد الَحّرِ أَو َشِديٌد. َعِصيبٌ و َعَصْبَصبٌ 

 َء إَِذا َشَدْدتَه ، وليَس َذِلك بَمْعُروف. أَنشد ثَْعلَب في صفة إِبٍل ُسِقيَت :الشي

ا  هـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــِ نح َأاي  َك مـــــــــــــــــِ وحم لـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  اي ُرب  يـ

  
ب  بحصـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــا َعصـــــــــــــــــــــــَ المـــــــــِ مـــــــــح  ِإىَل  ـــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــ 
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ً  القوَم أَمرٌ  َعَصبَ  وقال األَْزَهِرّي : هو مأُْخوذٌ ِمن قَْوِلك ُهم واْشتَدَّ َعلَْيِهم. وقَال أَبُو العاَلء : يَْعِصبُُهم َعْصبا : بَاِرٌد  َعَصْبَصبٌ  يوم إَِذا َضمَّ

 ٌء ، كذا في لسان العرب.ذو َسَحاٍب َكثِير ، ال يَْظَهُر فِيه ِمن السََّماء َشي

ئَةُ  : العَصيبُ و من أَْمعَاِء الشَّاِء : ما لُِوي ِمْنَها : العَِصيبُ و قال ُحَمْيُد ْبُن ثَْور وقِيَل  .ُعُصبٌ و أَْعِصبَةٌ  باألَْمعَاِء فتُْشَوى والَجْمعُ  تُعَصَّبُ  الّرِ

ِة ْبِن َعْبِد هللِا القَُشْيِرّي : مَّ  هو للّصِ

__________________ 
 ( ومثله يف القاموس عصبة دون تكرار.1)
 ( أخرجه اهلروي من حديث عمر.2)
 والصواب ما أثبتناه.« ُيشد ان»ابألصر واللسان والنهاية ا ( 3)
 .«جليم»(  يم عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( يف األساس : عصب القوم بفالن : أحاطوا به.5)
 ( يف اللسان : الزالء الرسحاء.6)
 ..«.. العصوب والرسحاء»( ويف اللسان : 7)
 والسري. ة  نية من القاموس :( كذا يف القاموس واللسان ا ويف النهاية ونسخ8)
 .77( سورة هود اآية 9)
 .«عصبصبة»( اللسان : 10)
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َر   ُك الـــــــــــقـــــــــــُ رِيـــــــــــَن مـــــــــــا لـــــــــــََ دح  أُولـــــــــــئـــــــــــك مل يـــــــــــَ

  
بٌ ال و   اِرسِ  ُعصـــــــــــــــــــــــــُ مـــــــــــَ ا راَِئُت الـــــــــــعـــــــــــَ يـــــــــــهـــــــــــَ  فـــــــــــِ

  
 .َعِصيبٌ  ، واِحُدها ُعُصبٌ  َحَوايَا بَْطنِها :وفي لسان العرب : ويُقَاُل ألَْمعَاِء الشَّاةِ إَِذا ُطِويَت وُجِمعَت ثم ُجِعلَت في َحِويَّة من 

َدة قَْوُمه إَِذا َصيَّروهُ َسيِّداً. : التَّْسِويدُ  التَّْعِصيبُ و  ، من َسوَّ

ُدوه بُوه وفي األََساس : وَكانُوا إَِذا َسوَّ بُ و َمْجَرى التَّْسِويد. التَّْعصيبُ  ، فجرى َعصَّ يِّدُ  الُمعَّصِ ث : السَّ الُمَطاع. والذي في التَّْوِشيح  ، كُمَحّدِ

َده قوُمه : قد ُجل الذي َسوَّ بُوه وظاهر ِعبَاَرة ِلَسان العََرب َضْبُطه كُمعَظَّم ، كما سنَْذُكره. قال ابن َمْنُظور : ويقال للرَّ ،  ُمعَصَّب فهو َعصَّ

ْبِرقَاتَعَصَّبَ  وقد  ن :. ومنه قول الُمَخبَّل في الّزِ

ا  َد مــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ َة بـ امــــــــــَ مــــــــــَ ــــــــــعــــــــــِ ــــــــــَت ال ر ي َك هــــــــــَ ــــــــــُ ــــــــــت  رأَي

  
رًا مل   بِ أَراَ  زمــــــــــــــااًن حــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــِ َعصــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــَ  تـ

  
لى ، وهي الِعَماَمة وكانَت التِّيَجاُن للُملُوك ، والعََمائُِم الُحْمُر للسَّاَدة من العرِب ، قال األَْزَهِرّي : وكان يُْحَمُل إِ  العَصابَة وهو َمأُْخوذٌ ِمن

 َهَراةَ َعَمائُِم ُحْمٌر يَْلبَُسَها أَْشَرافُُهم.الباديَة من 

د. قال َعْمُرو ْبُن ُكْلثُوم : ُمعَصَّبٌ  ورُجلٌ  م أَي ُمَسوَّ  وُمعَمَّ

ٍر قـــــــــــــد وَ  عحشـــــــــــــــــــــــــــَ ِد مـــــــــــــَ وهســـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــِّ بـــــــــــــُ  َعصـــــــــــــــــــــــــــ 

  
ا  ـــــــــــنـــــــــــَ رِي جـــــــــــَ حـــــــــــح

ُ
ي املـــــــــــ مـــــــــــِ ِك حيـــــــــــَح لـــــــــــح ُ

اِج املـــــــــــ  بـــــــــــتـــــــــــَ

  
ً  فجعل الَمِلكَ  با  بَرأْس البِِسَها. َعَصبَت التي كالِعَصابَة سهأَيضاً ألَنَّ التَاَج أََحاَط بَرأْ  ُمعَصَّ

قَيَّات  اْعتََصبَ  ويقال :  : (1)التَاُج على َرأْسه إِذا استَكفَّ بِه. وِمْنهُ قوُل اْبِن قَْيِس الرُّ

بُ  َتصـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــح ه  (2)الـــــــــــتـــــــــــاُج فـــــــــــوَ   يــــــــــــَ رِقـــــــــــِ فـــــــــــح  مـــــــــــَ

  
ب  هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــذ  ه ال ـــــــــــــــ  ٍا كـــــــــــــــبَن ـــــــــــــــِ ب ـــــــــــــــ  جـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــل

  
ون  يَِّد الُمطاعَ وكانُوا يَُسمُّ با السَّ به أُُموُر النَّاس ، أَي تَُردُّ إِليه وتَُداُر بِِه ، والعََمائُِم تِيَجاُن العََرب. وفي  تُعَصَّب بالتَّاج أَو يُعَصَّب ؛ ألَنه ُمعَصَّ

ج. الُمعَصَّبو الُمْعتَِصبُ  األََساس : الَمِلكُ   أَي الُمتَوَّ

بَهو ً  بالسَّْيف َعصَّ بو مه بِه.: َعمَّ  تَْعِصيبا ث وبَِضْبِط َغْيِره  الُمعَّصِ  والِذي بالِخَرِق ُجوعاً. يَتَعَصَّبُ  الَِّذي كُمعَظَّم : (3)بَضْبِط الُمؤلف كُمَحّدِ

نُوَن أَي أََكلَت َمالَه. َعَصبَتْه  الّسِ

بُ  والَجائِع الذي يَْشتَدُّ عليه َسْخفَةُ الُجوعِ   بطنَهُ بَحَجٍر. ومنه قوله : فيُعَّصِ

رحٍب فــــــــــــفــــــــــــ وُث حــــــــــــَ يــــــــــــُ ُن لــــــــــــُ حــــــــــــح  ي هــــــــــــذا فــــــــــــنــــــــــــَ

  
وُث و   يــــــــــــــُ َذا غــــــــــــــُ يــــــــــــــنــــــــــــــايف هــــــــــــــَ بــــــــــــــِ َعصــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــُ

  
ُجُل الفَقيُر. : الُمعَصَّبُ و  : اْشتَدَّ. اْنعََصبَ و َعِصيبٌ  : يوم (4)الَجْهُد وهو من قولهم  َعَصبَُهمو الرَّ

 كُزبَْير : ع بِبِاَلِد ُمَزْينَةَ. ُعَصْيبٌ و

ثٌ  العَصَّابُ  الَحَسُن ْبُن َعْبِد هللاِ و اٍد : ُمَحّدِ ابُ  عن شافع. وفاته ُمحّمُد بُن إِْسحاقَ  كَشدَّ ام ْبِن َحْوَشب ، وعنه الَحسُن  العَصَّ عن َسلََمة ْبِن العَوَّ

 بُن الُحَسْين العَطَّار.

جل إَِذا كان َشِديَد أَْسِر الَخْلق غيَر ُمْستَْرِخي اللَّحْ  * ومما يُْستَْدَرُك عليه : الَخْلق :  َمْعُصوبُ  ورجل .(5)ما ُحْفِضج  لَمْعُصوبٌ  ِم : إِنَّهيقال للرَّ

ً  َشِديُد اْكتِنَاِز اللَّْحم  . قال َحسَّان :ُعِصب َعْصبا

حـــــــاً  جـــُ ًة ســـــــــــــــــُ يـــــــَ وا ِمشـــــــــــــــــح َؤ وامحشـــــــــــــــــُ اجـــُ خـــــــَ ـــتـــ  وا ال  َدعـــُ

  
اَ  َذُوو   ــــــــــــــرجــــــــــــــَ بٍ ِإن  ال ريِ  َعصــــــــــــــــــــــــــــح ذحكــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  وت

  



1409 

 

ً  الرجلَ  َعصَّبو : َشِديٌد. (6) َمْعصوب أَي الَّلّيِ مجدولَةُ الَخْلق. ورجل العَْصب : َحَسنَةُ  َمْعُصوبَةٌ  وجاِريةٌ  ً  : َدَعاه تَْعِصيبا با ، عن اْبِن  ُمعَصَّ

 األَْعَرابِّي ، وأَْنَشَد :

عــــــــَ   دح بَ يــــــــُ َعصــــــــــــــــــــــ 
ُ
ه  املــــــــ تــــــــُ ــــــــَ لــــــــوبـ ت حــــــــَ لــــــــ  ــــــــَ نح قـ  مــــــــَ

  
بُ هـــــــــر و   َعصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــُ َدامُ  يـ قـــــــــح مِّ مـــــــــِ اضـــــــــــــــــــــــي اهلـــــــــَ  مـــــــــَ

  
َجاَجِة بَِضبَّة من فِّضة إِذا ألََمَها  َعَصب ويقال : بَّةُ : (7) [محيطةً ]القَْيُن َصْدَع الزُّ ْدعِ ، نقله ِعَصابُ  بِه. والضَّ  الصَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : قو  قي  الرقيات.1)
 ( يف املقايي  : با.2)
 م والصحاح واللسان بفتح الصاد مثقاًل.( يف التهذيب وامك3)
 ( اللسان : من قوله.4)
قوله ملعصــوب ما حفضــج عبارة اجملد يف مادة ح ف ض ج وهو معضــوب ما حفضــج ابلضــم ما لن ا ه لكن »( هبامش املطبوعة املصــرية : 5)

 .«معضوب ابلضاد املعجمة فلعله يقا  معضوب ومعصوب
 .«يعصوب»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
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َهه  اَغايّن. ويف َحِديث َعِليٍّ َكر م   َوجح َبهُ  ِفر وا ِإىَل ِ  وُقوُموا مبا»الصـــــ  ه عليكم وَقرنَه بكم من  «بكم َعصـــــَ َأي مبا افحرَتَضـــــَ
ِديَنة 

َ
َبة فنزُلوا»َأواِمرِه ونـََواهيه. ويف َحديث املهاِجرِين من امل َدينة عند قـَُباَء ا وضــبطه بعضــهم بَفتحِح هو  «الُعصــح

ٌض ابمل َموحضــِ
ِ والص اِد ا هذا من ِلَساِن الَعَرب.  الَعاح

،  (1) َمْعُصوبٌ  . وفالن ِخَوانُه َمْنُصوٌب وَجاُرهُ العَصوب ، أَي ال يُْعِطي بالقَْهِر والغَلَبَة ، من النَّاقَةِ  بالِعَصاب وفي األََساِس : وِمثِْلي ال يَِدرُّ 

 .عاصب : (2)ويقال فيه 

 بَخْيٍط. يُْعَصب أَي ِكتَاٌب ، ألَنَّه َمْعُصوبٌ  وورد عليَّ 

 بَِرأْسه انتهى. تَْعِصبُ  واألُُمور

ةَ بِن الَحارِث ْبِن ْبِن َعْمرو ، بالفَتْح فالسكون ، واِلَدةُ َزائِدَ  َعْصبِ  الملحّي ، محركة ، عن البَاَغْنِدّي. وملكةُ بنتُ  العََصب وعليُّ بُن الفَتْح ْبنِ 

 َساَمة بن لَُؤّي وإِْخَوتِه.

 وَعْضٌب وَعْكٌب ِإذا كان َخِفيفاً نَِشيطاً في َعَمِله. َعْصبٌ  وعن ابن األَْعَرابّي : ُغالمٌ 

ِم وبالفَتْحِ  العُْصلُبُ  : [عصلب] ا أَطلَقَه هنا اْعتماداً على ما ُهو بالّضم أَيضاً ، وإِنم العُْصلُوبُ و َمْضُموَمةً  مْنُسوبةً  العُْصلُبيُّ و (3) بالضَّ

حاحِ وِلساِن العََرب : القَِويّ  ء فَْعلُول بالفتح ، كل َذِلَك بمعنىَمْعُروف ِعْنَدهم ، وهو نُْدَرة َمِجي ، زاد  الشَِّديُد الَخْلق العَِظيمُ  ، والَِّذي في الّصِ

َجاِل ، قَال :  الَجْوَهِرّي : من الّرِ

ُر  يــــــــــــح ا الــــــــــــلــــــــــــ  هــــــــــــَ يبِّ قــــــــــــد َحشــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــُ  بــــــــــــُعصــــــــــــــــــــــــــح

  
اِديِّ   ر اٍج مـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــد  (4)أَروَع خـــــــــــــــــــــــَ

 

  

 (5)ُمهاجٍر لَيحَ  أَبعحرَايبِّ 

 قال ابُن ُمْنُظور : والَِّذي في ُخْطبة الَحّجاج :

 بَعصحَليبّ قد َلف ها الليُر 
الشَِّديُد البَاقِي على  : (6) العُْصلُبِيّ  ِلنَْفسه وَرِعيَّته. وعن الليِث :والضمير في لَفَّها لإِلبِل ، أَي َجَمعَها الليُل بسائٍِق َشِديد ، فََضربَه َمثاَلً 

 الَمْشيِ والعََمل.

َجاِل ، واْقتََصر علَْيه. الُمْضَطِربُ  وقال اللَّْيُث : هو الطَِّويُل. فَقَط هو : كقُْنفُذٍ و  من الّرِ

اِد الُمْعَجَمتَْيِن في سائِر النُّسخ. والِذي في التَّْكِملَة : ِشدَّة العَْصب ، ، قَالَه اللَّْيُث أَْيضاً  : ِشدَّةُ الغََضبِ  العَْصلَبةُ و ، وهو هَكَذا بالغَْيِن والضَّ

َواب  اِد الُمْهملَتَين ، وهو الصَّ م .(7)بالعَْين والصَّ : وَظاِهُر  ثم إِّن َهِذه الترجمة ذكرها الَجْوَهِرّي في آخر مادة َعَصب ، ُمِشيراً إِلى ِزيَاَدةِ الالَّ

ل. وقد أََشاَر لذلك شيُخنا ، وذكر أَيضاً أَنَّ األَْبيَاَت المذكورةَ  د في الَكاِمل.َصنِيع الْمَؤلِّف أَنَّه من ِزيَاَداتِه ، فَِفيه تَأَمُّ  َذَكرها الُمبَّرِ

ً  : القَْطعُ  العَْضبُ  : [عضب] ُجل : قَطعَه ، وتَْدُعو العَرُب على ال َعَضبه يَْعِضبُه َعْضبا  هللا. َعَضبَه : ما لَه (8) [فتقول]رَّ

 َشتَّام. كَشدَّاٍد : َعضَّاب بلسانِه : تَنَاولَه وَشتمه. ورجل َعَضبَه ، يقال : الشَّتُْم والتَّنَاُولُ  : العَْضبو يَدُعون عليه بقَْطع يََدْيه وِرْجلَْيِه.

ً  أَْعِضبُه (9)بالعََصا إَِذا َضَرْبتَه بها  َعَضْبتُه يقال : الضَّْربُ  : العَْضبُ و  .َعْضبا

 َعلَْيه أَي َرَجع َعلَْيه. َعَضبَ  يقال (10) الُرُجوعُ  : العَْضبُ و
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مانَة َعَضبَتْه يقال : اإِلْزَمانُ  : العَْضبُ و ً  الزَّ : الشَّلَُل ، والَخبَُل  (11) عَْضبال إَِذا أَْقعَدتْه عن الَحَركة وأَْزَمنَتْه. وقال أَبُو الَهْيثَم : تَْعِضبه َعْضبا

 هللا فاُلناً أَي ال يَْخبِلُه هللا. يَْعِضب هللا وال يْعِضبُك ، ويقال : ال (12)والعََرج ، والَخبَُل 

اء. كاإِلْعَضابِ  ، َعْضبَاءَ  َجْعُل النَّاقَة والشَّاةِ  : العَْضبُ و  ، َكَما أَسلَْفنَا بيانَه. فِْعُل الُكّلِ َكَضَربَ  ، وهذه عن الفَرَّ

 أَي قَاِطع ، َوْصٌف بالَمْصَدر. َعْضبٌ  َسْيفٌ  ، وقَيََّده الَجْوَهِريُّ بِالقَاطع ، يقال : السَّْيفُ  : العَْضبُ و

 ِلَسانُه َعُضب الرُجُل الَحِديُد الَكالِم ، وقد : العَْضبُ و

__________________ 
 طنه.( زيد يف األساس : أي جائض قد عصب ب1)
 ( يف األساس : له بد  فيه.2)
 ( يف الصحاح واللسان بفتح العا.3)
 : الدوي. ويف دوا : الداوي. (عصلب)( يف اللسان 4)
 مهاجٌر ابلضم والتنوين انظر ما الحظناه هنا .« يف مادة عرب»( وردت مهاجر 5)
 ( اللسان : بفتح العا.6)
َلبَـُته شدة َعَصبه.( ويف اللسان : قا  : 7)  وَعصح
 ( زايدة عن اللسان.8)
 .«به»( عن اللسان ا وابألصر 9)
 ( يف القاموس : والطعن والرجوع.10)
 ( يف اللسان : الَعَضُب.11)
 ( مل تتكرر لفظة واخلبر يف اللسان إلا وردت مرة واحدة.12)
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باً  : َصار ُعُضوبَةً و  ُعُضوابً  َكَكُرم  َأي َحِديداً يف الَكاَلم. َعضح
 .َعْضب ، أَي َذِليٌق ِمثُل سيف َعْضبٌ  ومن الَمَجاِز : ِلَسانٌ 

 اللَِّسان ، إِذا كان َمْقُطوعاً َعيِيًّا فَْدماً. لَمْعُضوبُ  ويقال : إِنَّه

أْس (1)الِجْسِم الَحادُّ  الغاَُلُم الَخِفيفُ  : العَْضبُ  عن اْبن األَْعَرابِّي :و ونَْدٌب وَشْطٌب ، وَشْهٌب وَعْصٌب وَعْكٌب وَسْكٌب ، وقد  ْضبٌ عَ  ، الرَّ

 َسبَق البعُض ويَأِْتي البعُض في َمَحلّه.

بَِض على قَْرنِه وذلك بَْعد ما يَأْتِي عليه َحْوٌل ، وذلك قبل إِْجَذاِعه. وقال الطَّائِفيُّ : إَِذا قُ  َولَُد البَقََرةِ إَِذا َطلََع قَْرنُه : العَْضبُ  عن األَْصَمِعّيِ :و

َسان ، ثم َجَذع ، ثم ثَنِيٌّ ثم َربَاٌع ثم َسَدٌس ثم التََّمُم والتََّمَمةُ ، فإِذا اْستَْجَمعَت أَْسنَانُه فهو َعَمٌم ، كذا في لِ  َعْضبَةٌ  ، واألُْنثَى َعْضب فهو

 العََرب.

 العَْضبَاءُ القَْطُع ُرْبعََها. و (2) ِمْن آَذاِن الَخْيِل : الَّتِي َجاَوزَ  العَْضبَاءُ و كذِلك. أَْعَضبُ  َملٌ وكذِلك الشَّاةُ ، وجَ  : النَّاقَة الَمْشقُوقَةُ األُذُنِ  العَْضباءُ و

يَت به ،  العََضب أَي من َعْضبَاءَ  ولم تَُكن اْسٌم لها َعلَمٌ  وسلمعليههللاصلىلَقَب نَاقَِة النَّبِّيِ  : الَِّذي هو الشَّقُّ في األُذُِن ، إِنَّما هو اْسٌم لََها ُسّمِ

م تكن َمْشقوقَةَ األُذُن. قال : وقال ِلنََجابَتَِها وُمِضيَِّها في َوْجِهَها ، كما في الِمْصبَاحِ وَغْيِره. وقال الجوَهِريُّ : هو لَقَبَُها. قال ابُن األَثِير : ل

َمْخَشِريُّ : هو َمْنقُوٌل من قَْولهم : ناقةبعُضهم : إِنَّها كانت  ، وهي القَِصيَرةُ اليَِد. وفي  َعْضبَاءُ  مْشقُوقَةَ األُذُِن ، واألَّوُل أَْكثَُر. وقال الزَّ

والقُْصَوى  العَْضبَاءُ  تَْسليما سلموعليههللاصلىالتَّوِشيحِ : وهل ِهَي القُْصَوى أَو َغْيُرَها ، قَْواَلن : قال َشْيُخنا : َوَوقَع الِخالُف ، هل نُوقُه 

 أَْقواٌل.« ج د ع»ثاََلثَة أَو َواِحَدة لََها أَلقَاٌب ثاََلثَة ، كما جَزم به الُمَصنُِّف في  (3)والَجْدَعاُء 

َحاحِ :و  العََضب بَيِّنُ  أَْعَضبُ  وَكْبشٌ  أَحُد قَْرنَْيَها. وهو الُمَشاُش ، ويقال : هي التي انَكَسر الشاةُ الَمْكُسوَرةُ القَْرِن الدَّاِخل : العَْضبَاءُ  في الّصِ

ً  كفَِرح َعِضبَ  وقَد ، محركة ،  قََطعَه فاْنقََطع. قال األَْخَطل : فاْنعََضبَ  القَْرنَ  َعَضبو ُهَو. أَْعَضبََهاو ، َعَضبا

ا  هـــــــــــــــَ ا َوَرَواحـــــــــــــــَ ُدو هـــــــــــــــَ وَف غـــــــــــــــُ يـــــــــــــــُ  ِإن  الســـــــــــــــــــــــــــــ 

  
رحِن   ـــــــــــَ َوازَِن مـــــــــــثـــــــــــر قـ تح هـــــــــــَ رَكـــــــــــَ ـــــــــــَ  بِ اأَلعحضـــــــــــــــــــــــــَ تـ

  
ى أَن نََهى أَنَّه» وسلمعليههللاصلىوفي الحديث عن النَّبِّيِ  : الَمْكُسوُر القَْرِن  األَْعَضبُ  قال أَبو ُعبَْيد : «القَْرِن واألُذُن باألَْعَضبِ  يَُضحَّ

ا المعروُف ففي القَْرن ، وُهو فيه أَكثَُر. وقد نَقَل شيُخنَا عن الّشهاب في الِعنَايَة  العََضب ، قال : وقد يَُكونُ  (4)الدَّاِخِل  في األُذُِن أَيضاً. فأَمَّ

 الَوْجَهْيِن ، وَعَزا الثانَي إِلَى الِمْصبَاح وأَنَّه اْقتََصر عليه.

ِعيُف. الَمْعُضوبُ و ً   في الَمنَاِسِك : وإَِذا كان الرُجلُ . وقال اإِلَماُم الشافِِعيُّ َعَضبه تَقُوُل منه : : الضَّ اِحلَة فَحجَّ  َمْعضوبا اَل يَْستَْمِسك على الرَّ

ِمنُ  الَمْخبُولُ  في كالم العرب : الَمْعُضوبُ و عنه َرُجٌل في تِْلك الحالَة فإِنه يُْجِزئه. قال األَْزَهِرّي :  َعَضبَتْه وقد ال َحَراَك به. الذي الزَّ

مانَةُ إَِذا أَ   قعَدتْه عن الحَركِة ، وتَقدَّم قوُل أَبِي الَهْيثَم.الزَّ

جال : األَعَضبُ و م في القَِصيُر اليَدِ  من الِجَمال :و َمْن ال ناِصَر لَه ، من الّرِ َمْخَشِرّي الُمتَقَّدِ والَِّذي َمات أخوهُ  .العَْضبَاءِ  ، مأْخوذٌ من قول الزَّ

  ذلك أَْقواٌل ، واألَِخيُر هو األَّوُل في لسان العرب.، ُكلُّ  ، أَو َمْن لَْيَس له أٌَخ وال أََحدٌ 

 .(5): أَن يكوَن البيُت من الَوافِر أَخرَم  العَْضبُ و

ً  وهو العَْضب : الُجْزُء الِّذي لَحقه في َعروِض الَواِفرِ  األَْعَضبُ و اي الُمْعَجَمتَْين (6) ُمْفتَِعلُن َمْخُروما فيُْنقَُل إِلَى  من ُمفَاَعلَتُن بالَخاِء والزَّ

 ُمْفتَِعلن. َوبَْيتُه قوُل الُحَطْيئة :

وحٍم  َداِر قـــــــــــــــــــَ َزَ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاُء بــــــــــــــــــِ  ِإن نـــــــــــــــــــَ

  
تـــــــــــــاءُ   ُم الشـــــــــــــــــــــــــــِّ هـــــــــــــِ تـــــــــــــِ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ اَر بـ َب جـــــــــــــَ نـــــــــــــ    ـــــــــــــََ

  
 فاُلناً أَي يَُرادُّه. يُعاِضبُ  وهو هو يُعَاِضبني : يَُرادُّنِيو

 وَغْيُره البلقينيّ  البَاِسط عبدُ  ذكره كما ، وسلمعليههللاصلى: اسُم َسْيِف َرُسوِل هللِا  العَْضبُ  لم يَْذُكره الُمَؤلِّف من َضُروِريَّات الَمادَّة : * ومما

يَر. من  أَْهِل الّسِ
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، ولَْيَس هو َذا الفقار ، على األََصّح  بَْدر إِلى َسارَ  حينَ  ُعبَاَدة بنَ  َسْعدَ  وسلمعليههللاصلىإِنَّه هو الَِّذي أَرسَل إِليه النَّبِيُّ  قال َشيُخنَا : ويقال :

 عن حاَجتي ، أَي تَْقَطعُني لتَْعِضبُني يَقُوُل : يَْقَطعَُها ويُْفِسُدَها ويقال : إِنَّك« َطلَبَُها قَْبل َوْقتِها ليَْعِضبَُها إِنَّ الحاَجةَ »، انتهى. وفي الَمثَل 

__________________ 
 .«ا ار»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( اللسان :  اوز.2)
 ( اجلدعاء : قا  أبو عبيد : اجملدوعة األذن. ويف املغيث : اجلدع قطض األنف واألذن أو الشفة وهو يف األنف أشهر.3)
 ( وإذا انكسر القرن اخلارج فهو أقصم ا واألنث  قصماء قاله أبو زيد.4)
 اللسان ا وابألصر أخزم. خطب.( عن 5)
 خطب.« خمزوماً »( عن القاموس ا وابألصر 6)
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ر. ويقا  : الَعَضبو  (1) [عنها] ِح ا َأي  ركة : الَكسح ُته يف الر مح َغَله َعنحه. َعَضبـح ِح أَيضاً ا وهو َأن َتشح  ابلر مح
 بَْعَد الَخْمِسمائة ، نَقَله الَحافِظ.الدَّولة اتق من أَُمَراِء ِدَمْشق َمَدَحه الَخيَّاط الشَّاعر  َعْضبو

تَْين : القُْطنُ  العُْطبُ  : [عطب] ّمِ وبَِضمَّ  العُْطبِ  لَْيَس في»مثل ُعْسر وُعُسر. قاله ابُن األَْعَرابِّي. وفي َحِديث َطاُووس أَو ِعْكِرَمةَ  بالضَّ

 هو القُْطُن. قال الشاعُر : «َزَكاةٌ 

مـــــــــــــــــهـــــــــــــــــمح  ائـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــَ ه يف ُذَر  عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــبَن

  
اِدِف   نـــــــــــــَ ٌض مـــــــــــــن مـــــــــــــَ َوضـــــــــــــــــــــــــــ  بِ مـــــــــــــُ طـــــــــــــُ  الـــــــــــــعـــــــــــــُ

  
وِف  العَْطبُ  بالضم. والَِّذي في التَّْهِذيبِ  كالعُُطوب وَمتُه ،ِلينُه ونُعُ  من القُْطن والصُّوِف : بالفَتْح العَْطبُ و  ، واِحَدتُه (2): ِليُن القُْطِن والصُّ

ّمِ ، ثم َظاِهُر ِعبَاَرتِه أَنَّه لَيِّن كَسيّد ، فإِن َكان َكذِلَك فِفي ِعبَاَرةِ الُمَؤلِّف نوعُ َعْطبة  َكنََصرَ  َطبعَ   تََساُمح : يقال :. وقد وجدتُه مضبوطاً بالضَّ

 ً ً و يَْعُطب َعْطبا  ِمْن َهَذا ، أَي أَْليَُن. أَعَطبُ  ، وهذا الَكْبشُ  الن : ُعُطوبا

ً  َكفِرح َعطبَ و  أَو قَاَم َعلَى َصاِحبِه. البَِعيُر والفََرُس : اْنَكَسر َعِطبو يُكوُن في النَّاِس وَغْيِرِهم َهلَك : َعَطبا

الَهْديِ ، وهو َهاَلُكه ، وقد يُعَبَّر به عن آفٍَة  َعَطب . وفي الَحِديِث ِذكرُ َمْعَطب : الَمَهاِلُك ، واَحُدها الَمعَاِطبُ و إِذا أَْهلَكه. َغْيُره أَْعَطبَهو

ْرعِ فقال : فَنَرى أَنَّ نَ  العََطبَ  تَْعتَِريه تَْمنَعُه عن السَّْيِر فيُْنَحُر ، واْستَْعَمل أَبو ُعبَْيدٍ  ْهَي النَّبِّيِ صلَّى هللا تعالى عليه وسلم عن الُمزاَرَعة فِي الزَّ

 .(3) تَْعَطبُ  تَْسلَُم أَمدَرى أَ إِنََّما كان ِلهِذه الشُُّروِط ، ألَنََّها َمْجُهولَةٌ ال يُ 

 َعلَْيه : َغِضَب أََشدَّ الغََضب. َعِطبَ و

مِّ  العُْطبَةُ و  قال الُكَمْيُت : ِخْرقَة تُْؤَخذُ بَِها النَّارُ و : قِْطعَةٌ من قُْطٍن أَو ُصوٍف. بالضَّ

ا  هـــــــــــــَ بــــــــــــــَ قـــــــــــــ  رحِخ ثــــــــــــــَ َ
رحِب ال ابملـــــــــــــ  انرًا مـــــــــــــن ا ـــــــــــــَ

  
ا   خح هبــــــــَِ فــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــُ فِّ وملح تـ دحُح اأَلكــــــــُ بُ قــــــــَ طــــــــَ ــــــــعــــــــُ  (4) ال

  
 قُْطنٍَة أَو ِخْرقَة محتِرقٍة.أَي  ُعْطبَة ويقال : أَِجُد ريحَ  بَِها ، أََخَذ النَّاَر فِيَها اْعتََطبَ و

ةُ البَْحرِ  : العَْوَطبُ و الدَّاِهيَةُ. كَجْوَهر : العَْوَطبُ و : أَعمُق موِضعٍ في  العَْوَطبُ  ، وقال ابُن األَعرابِّي : العََطب قال األَْصَمِعيُّ : ُهَما من لُجَّ

 َشَجٌر. َعْوَطبٌ و ، وهو قوُل ابُِن األَْعَرابِّي أَْيضاً. أَو الُمْطَمئنُّ بَْيَن الَمْوَجتَْينِ  البَْحِر ،

 الُمْقتُِر. كُمْحِسن : الُمْعِطبُ و

ً  الشرابَ  َعطَّبَ  ، عن أَبي َسِعيد. يقال : : ِعاَلُج الشََّراِب ليَِطيَب َريُحه التَّْعِطيبُ و  . وأَنشد بيَت لَبِيد :تَْعِطيبا

امـــــــــَ  يــــــــــِد ِعصــــــــــــــــــــــــَ ف  الــــــــــَولــــــــــِ تح كــــــــــَ  ُه ِإَذا أَرســــــــــــــــــــــــلــــــــــَ

  
يـــــــــــٍ    ن َرحـــــــــــِ اَلفـــــــــــًا مـــــــــــِ ج  ســـــــــــــــــــــــــُ بِ ميـــــــــــَُ طـــــــــــ  عـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
 .ُمعَطَّب وقال غيره : ِمن َرِحيٍق ُمقَطَّب. قَال األَْزَهِرّي : وهو الَمْمُزوُج ، وال أَْدِري ما

 ُظُهوُر َزَمعَاتِه. : بُُدوُّ أَي في الَكْرمِ  : التَّْعِطيبو

 .َعَطب . وتَقُوُل : ُربَّ أَْكلٍَة ِمْن ُرَطب ، كانَْت َسبَباً فيالَمعَاِطب من َحاِطب وما َكاَد يَقَع فيه منومن َسَجعَات األََساِس : ال تنَس ما نَقَم هللاُ 

ً  الطَّائِرُ  َعَظب : [عظب]  أَهملَه الَجْوَهِرّي. يَْعِظب عظبا

َك ِزمكَّاه وقال الليث : أَي ايِ والِميم وفَتْح الَكاِف الُمَشدََّدةِ مقصوراً ، أَْصل الذَّنَِب ، َحرَّ  َعَظبو ءِ َحَظَب َعلَى الشَّيو بُِسْرَعة ، بَكْسِر الزَّ

ً  َعلَْيهِ  ً و يَْعِظب َعْظبا الُمِصيبَة ، إِذا نََزلَت به ، على  العُُظوبِ  وإِنّه لَحَسنُ  بالَكْسرِ  َعلَْيهِ  َكعَِظب ، عن األَْصَمِعيّ  : لِزَمه وَصبَر عليه ُعُظوبا

: إِذا َكاَن قَائِماً َعلَْيه ، وقد  َعاِظبٌ  وهو َعلَى ماِله : أَقَاَم َعلَْيه فالن َعَظب قال ُمْبتََكٌر األَْعَرابِّي :و يَْعنِي أَنّه َحَسُن التََّصبُّر َجِميُل العَزاِء.

 َسِمن. إِذا يَْعَظب كفَِرح َعِظبو َغلَُظت على العََمل إَِذا يَُده َظبَتعَ و يَبِس إَِذا ِجْلُده َعَظبو َعلَْيه ُعُظوبُه َحُسن

 : السَِّميُن ، َعِن اْبن األَْعَرابِّي. العَُظوبُ و



1415 

 

ً  في النََّواِدر : ُكنُت العامَ و ً و َعِظبا  مواضَع اليُْبِس. الفاََلة ، النَّاِزلُ  وما بَْعَدُهَما : العَاِظبُ و العَِظبُ  (5)َوَعِذباً وَشِطفاً وَصاِمالً وَشِذباً  عاِظبا

فَه عنها. َعظَّبَه يقال : : التَّْسِويف. التَّْعِظيبُ و  عن بُْغيَتِه إِذا َسوَّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 تحه كما ضبطوه.( كذا ضبرت العطب بفتح فسكون ا وأما القطن نفسه فهو العطب بضم أوله وسكون  نيه وف2)
 .«أيسلم أم يعطب»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 .«ومل ينفح»عن اللسان ا وابألصر « ومل تنفخ( »4)
 ( وهو كله نزوله الفالة ومواضض اليبي . عن اللسان.5)
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ِم ، أَي الذَّات والصُّوَرة ال الَخْلقِ  ِعْظيَبُّ  يقال : رجلو  أَي بالَكْسر فُسُكوٍن ففَتْح فتشِديد : كإْرَدبّ  ظَّاِهَرةبفتح الَخاِء الُمْعَجَمة وُسُكوِن الالَّ

ّمِ : الُخلُقِ  ِعْظيَبُّ و َعِظيُمه.  َسيِّئُه. بالضَّ

الَجراُد الضْخُم  ُكلُّه : ُزْنبُورٍ  مثلُ  ُعْنُظوبو وقُْسَطاِس  عن اللِّْحيَانِيّ  قِْنطار مثل ِعْنَظابٌ و أَي بفَتْح الثَّالث وهو لُغَة ، كقُْنفٍُذ وُجْنَدبِ  العُْنُظبُ و

 . قال الّشاِعر :َعنَاِظبُ  ، والَجْمعُ  ُعْنُظوبَة ِمْنه ، واألُْنثَى ، أَو الذََّكر

ِة  افــــــــــــــــَ ِ  يف خــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ  مــــــــــــــــَ َدا كــــــــــــــــالــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــَ

  
بِ ر وُس   ا ــــــــــــــِ نــــــــــــــَ دِ   الــــــــــــــعــــــــــــــَ جــــــــــــــُ نــــــــــــــح  كــــــــــــــالــــــــــــــعــــــــــــــُ

  
ئُب. والَخافَةُ : َخريَطةٌ من أََدم.  بِيُب. والعُْنُجُد :العََملَُّس : الذِّ  الزَّ

ل والثَّاِلث. قال أَبو َحنيفة : هو َذَكر الَجَرادِ  كالعُْنُظبَانِ  أَي الَجَرادِ  األَْصفَُر ِمنه وقال اللِّْحيَانِّي : هو الذََّكر  العُْنُظبَاءِ و العُْنَظابَةو بَضّمِ األَوَّ

ْخُم.  وهما الَجَراُد الضَّ

 ل لَبِيد :قا ، كقُْنفَُذةٍ : ع ُعْنُظبَةو

ه  بـــــــَ ـــــــُ ربـ ح الشـــــــــــــــــــــ  فـــــــح اَر بســـــــــــــــــــــَ ِرُف الـــــــد  عـــــــح ـــــــَ   (1)هـــــــر تـ
  

ِر فـــــــــَذاِت   حـــــــــح ر الشـــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــَ هح مـــــــــن قــــــــــُ بـــــــــَ ظـــــــــُ نـــــــــح  الـــــــــعـــــــــُ

  

هـــــــــا  لـــــــــَ ن َأهـــــــــح َوتح مـــــــــِ ا َأن خـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــح يـ لـــــــــَ ر ت عـــــــــَ  جـــــــــَ

  
هح   بــــــــــــــــَ وٍف َحصــــــــــــــــــــــــــــــِ ر  َعصــــــــــــــــــــــــــــــُ ا كــــــــــــــــُ  أَذاَيهلــــــــــــــــََ

  
ِوّي َشيْ َهَكَذا أَْنشَده الَجْوَهِرّي ، وقال الّصاَغانِّي : ليس ِللبِيد على هذا  يُح العَاصفَة. (2)ء. والعَُصوُف الرَّ  : الّرِ

 والَحِصبَةُ : ذات الَحْصبَاِء.

َزاِئَدة. قلت : وهو َصنِيُع الُمَصنِّف. ونقل عن َغْيِره أَيضاً تَْفِسيره بَذَكر الَخنَافِس  العُْنَظب بَِقي أَّن شيَخنا نَقَل عن أَبِي َحيّان أَن نُونَ 

 كالُحْنُظِب ، وقد تَقَدََّم.

ْعيَِة والقياِم على اإِلبِل المالزُم لعََمِله القَِويُّ َعلَْيِه. وقيل : الُماَلِزم ل (3) الُمعَظَّبُ  وفي لسان العرب : ُد للّرِ  ُكّل َصْنعَة.الُمعَوَّ

اَغانّي : هي ، بالَكْسر الِعْظِربُ  : [عظرب] ِغيَرةُ  والظَّاِء الُمَشالَة كِزْبِرٍج ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وَصاِحُب اللَّسان وقال الصَّ  األَْفعَى الصَّ

 األَّول. بَْعَد الَجْريِ  ءُ يجي الَجْريُ  بفَتْح فَُسُكون : العَْقبُ  : [عقب]

ل َعْدِوه ، (4) َعْقبٍ و ويُقَال للفََرس الَجَواد هو ذُو َعْفوٍ  وفي األََساِس : ل ، ومنه  (5)ُمْحِضراً  يُْعِقب : أَن َعْقبُهو ، فعَْفُوه : أَوَّ أََشدَّ من األَوَّ

 لتََكلَّم ، أَي َجَواٌب ، ومثله في ِلَسان العََرب. َعْقبٌ  قولهم لِمْقَطاع الَكاَلم : لو كان له

ُجِل : البَاقُون بعَده ، الَولَُد. وولَُد الَولَد : العَْقبو أَي  َعْقب َحَسٌن ، وفََرٌس ذو َعْقبٌ  ، في الَمْعنَيَْيِن. تقول : ِلهَذا الفََرِس  كَكِتفٍ  كالعَِقبِ  من الرَّ

 لَهُ َجْرٌي بعد َجْريٍ. قال امرؤ القَْيِس :

ـــــــــ   بِ عـــــــــل قـــــــــح ـــــــــعـــــــــَ ُه  ال زَامـــــــــَ ـــــــــِ َبن  اهـــــــــت اش كـــــــــَ ـــــــــ  ي  جـــــــــَ

  
ه   ـــــــــُ ي ـــــــــه محـــــــــَح ـــــــــي اَش ف رِ  (6)ِإذا جـــــــــَ رحجـــــــــَ ُي مـــــــــِ ـــــــــح ل  غـــــــــَ

  
ً  قال ابن مْنُظور : وقالوا :  ، أَي َجْرياً بَْعَد َجْريٍ. ِعقَابا

 وأَْنَشد ابُن األَْعَرابِّي :

رح  اِء ويـــــــــــــــُ نــــــــــــــَ َك ابلــــــــــــــفــــــــــــــِ يــــــــــــــح نـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح أُل عــــــــــــــَ  ميــــــــــــــَح

  
يــــــــــَك   اابً ضـــــــــــــــــــــــِ قــــــــــَ ا عــــــــــِ َزقــــــــــَ ئــــــــــَت َأو نـــــــــــَ  ِإنح شـــــــــــــــــــــــِ

  
 .أَْعقَابٌ  له ، أَي لم يَْبق له َولَد َذَكر ، والَجْمع َعِقبَ  قول العَرب : الو

مِّ  العُْقبُ و تَْينِ  العُقُبو بالضَّ  .(7) (ُهَو َخْْي  َثواابً َوَخْْي  ُعْقباً )ومنه قَْولُه تَعَالى :  .العَاقِبَةُ  مثل ُعْسر وُعُسر : بضمَّ
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 .َعاقِبَة أَي

ُر القََدمِ و بالتَّْسِكين العَْقبو  كأَِمير. ونَقَل شيُخنَا في َهَذا أَنه لُغَيَّة َرِديئة ، والَمْشُهوُر فيه األَّوُل. كالعَِقيبِ  ، ُمَؤنَّثَة ، منه ، َككتٍِف : ُمَؤخَّ

ً  وفي المصباح : أَنّ   ال بِحْذِف ُمَضاف ، وَسيَأْتِي. وفيبالياِء ِصفَة وأَن استعماَل الفُقََهاِء واألُُصوِليِّين اَل يَتِّم إِ  َعِقيبا

__________________ 
 وما أثبتناه عن اللسان والصحاح ش ر ب وأشار إليه هبامش املطبوعة املصرية.« السرببه»( ابألصر 1)
 وقد مّرت قريباً يف البيت.« والعصف»( ابألصر 2)
 ( يف اللسان : واملعظِّب واملعظ ب : املعو د.3)
 األساس : وذو عقب.( 4)
 ( األساس : حبضٍر.5)
 واالهتزام : صوت جري الفرس.« محئه»( عن اللسان وابألصر 6)
 .44( سورة الكهف اآية 7)
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َها أَنه بـََعَث أُم  ُسَليم لتَـنحظُر َلُه امرأًَة فقا  : انحظُرِي ِإىَل »ا ديث  َها َعِقبَـيـح اسَود   َعِقباَها ألَن ه ِإذا اسَود   (1)قير  «َأو ُعرحُقوبـَيـح
ِدها. ويف اَ ِديِث  ائِر َجســــَ اَلة َعِقب هَنَ  عن»ســــَ يحطان يف الصــــ  ض أَلحيَـتَـيحه عل  «الشــــ  َدَتا  َعِقبَـيحهِ  وهو َأن َيضــــَ جح َ الســــ  َباح

(2). 
إِنّي أُِحّب لََك ما أُِحّب لنَْفِسي ، وأَْكَره لََك ما أَْكرهُ لنَْفِسي ، ال  يَا َعِليُّ »وفي َحِديث َعِلّي قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاُ َصلِّى هللا تَعَالَى َعلَْيه وَسلّم : 

الشَّْيَطاِن ، وال تَْعبَث بالَحصى وأَنَت في الّصالة  َعِقب في الصَّالة فإِنها َعِقبَْيك تَْقَرأْ وأَْنَت َراِكٌع ، وال تَُصّلِ َعاقِصاً َشْعَرك ، وال تُْقِع على

 .«من النَّارِ  لألَْعقَابِ  من النَّار ، َوَوْيلٌ  للعَِقبِ  ويلٌ »وفي الحديث : «. ى اإلمام، وال تَْفتَح عل

وإِنما قال ذلك ]، فحَذَف الُمَضاف ؛  العَِقب بالعََذاِب ؛ ألَنَّه العُْضُو الذي لم يُْغَسل. وقيل : أَراَد َصاِحب العَِقبَ  قال ابن األَثِيِر : وإِْنَما َخصَّ 

 . أَْنَشد اْبُن األَْعَرابّيِ :أَْعقَاٌب أْعقُبٌ  َوَجْمعُها (3) [ألَنهم كانوا ال يستْقُصوَن َغْسَل أَرُجِلهم في الوضوءِ 

َقاِدمي ِقصَ 
َ
 اأَلعحُقبِ اَر فـُُرَ  امل

ً  أَنّه َمَضغَ ». وفي الَحِديِث َعقَبَة الواِحَدة تُْعَمُل منه األَْوتَارُ  الَِّذي بالتَّْحِريك : العََصبُ  : العَقَبو  .«وهو َصائِم َعقَبا

ْين الَوِظيفَْين يَْختَِلط باللَّْحم يُْمَشق منه َمْشقاً ويُهذَُّب ٍء : َعَصُب الَمتْنَْين والسَّاقَ من ُكّلِ شي العَقَبُ و قال ابُن األَثِيِر : هو بفَتْح القَاِف : العََصُب.

ى منه الَوتَر.  ويُنَفَّى من اللَّْحم ويَُسوَّ

ر القدم فَُهو ِمَن العََصب ال ِمنَ  (4) العَْقب وقد يكون في َجْنبَيِ البَِعير. والعََصُب : الِعْلبَاُء الغَِليظ وال َخْيَر فِيِه. وأَما . وفرق ما لعَقَبا ُمَؤخَّ

ْفَرة ، العَقَبو بَين العََصب يَْضِرب إِلى البَيَاِض وهو أَصلَبُهما وأَْمتَنُُهَما  العَقَبو أَن العََصب يَْضرُب إِلى الصُّ
، وقال أَبو حنيفة : قال أَبو  (5)

 الَمتْنَْين من الشَّاهة والبَِعيِر والنَّاقَِة والبَقَرةِ. َعقَبُ  : العَقَبُ  زياد :

ً و يَْعِقبُه ءَ الشي َعقَبَ و  .بعَقَبٍ  : َشدَّه َعقَّبَهو ، يَْعقُبُه َعْقبا

ً  الَخْوَق وهو َحْلقَةُ القُْرطِ  َعقَبو ً  القَْوسَ و السهَم والِقْدحَ  َعقَبو (6) بِعَقَب : َخاف أَن يَِزيَغ فَشدَّه يَْعقُبه َعْقبا ،  (7) لََوى َشْيئاً ِمْنَها َعلَْيَها إِذا َعْقبا

ة : مَّ  قال ُدَرْيُد ْبُن الّصِ

رحٍع و  ـــــــــــــــَ ِض فـ ـــــــــــــــُ ب ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــنـ َداِح ال نح قـــــــــــــــِ َر مـــــــــــــــِ  َألـــــــــــــــَ

  
اِن مــــــــــــن   مــــــــــــَ لــــــــــــَ بٍ بــــــــــــه عــــــــــــَ قــــــــــــَ رحسِ  عــــــــــــَ  وضــــــــــــــــــــــــــَ

  
ّي : صواُب َهَذا البَْيت :  الَمْيِسر تُوَصُف بالصُّفرة ، كقَْول َطَرفَةَ :وأَْصفََر من قَِداحِ النَّْبع ، ألَنَّ سهاَم  في ِلَساِن العََرب قال ابُن بَّرِ

َوارَه و  وح نــــــــــــظــــــــــــرُت حــــــــــــُ بــــــــــــُ  َأصــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــَر َمضــــــــــــــــــــــــــح

  
دِ   مــــــــِ ف  جمــــــــُح ه كــــــــَ ــــــــُ ت وحَدعــــــــح ــــــــَ ــــــــاِر واســــــــــــــــــــــتـ ــــــــن  عــــــــلــــــــ  ال

  
قِْدَحه  َعقَبَ و ثم قال :

(8)  ً  .بعَقَبٍ  : اْنَكَسَر فَشدَّه يَْعقُبه َعْقبا

الماضي ِذكُرهما ،  العَِقبو كالعَْقب ، أَي ليَس له َولٌَد ، فهو عاقبَةٌ  ليست لفالن يقال : والَولَُد. ، يَْعقُب مكاَن أَبيه َعقَب : مصدر العَاقِبَةُ و

 (9) (لَْيَس ِلَوقْ َعِتها كاِذبَة  )له ، وهو اسم جاَء بََمْعنَى الَمْصِد كقوله تعالى  َعاقِبو عاقِبَةٌ  ء فهو. وُكلُّ من َخلََف بَعَد شيْ أَْعقَاب والَجْمع

 قال خالُد بُن ُزَهيْر : ٍء.آخر ُكّلِ َشيْ  بالضم : العُْقبَانو َكَكتِف العَِقبو العُْقبَىو بالضم العُْقبَةو العَاقِبَةو العَاقِبو عَْقبُ الو

ًة  افــــــــَ يــــــــٍر خمــــــــََ لــــــــِ و مــــــــن خــــــــَ كــــــــُ َت َتشــــــــــــــــــــــح نــــــــح  فــــــــِإن كــــــــُ

  
َوازِي   َك اجلــــــــَ لــــــــح هــــــــافــــــــتــــــــِ بــــــــُ قــــــــح ا  عــــــــَ وُرهــــــــَ (10)وُنصــــــــــــــــــــــُ

 

  
ثْنَا بما فعلْ  َت بِاْبن يقول : َحّدِ

هما العُْقبَىو العُْقبَانو العُقُبو العََواقِب ُعَوْيِمر ، والجمع (11)  لََك في الَخْير ، أَي العُْقبَى . وقالوا :كالعَاقبَة بَضّمِ

 العَاقِبَة أَي أَن يُْرجع عليه في (13)ما فَعل  عاقِبَةَ  قال ثَْعلَب : معناه ال يََخاُف هللاُ َعّز َوَجلَّ  (12) (َوال َُياُف ُعْقباها). وفي التَّْنِزيل العَاقبَة

 كما نََخاُف نَْحُن.
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 الشَّْهِر ، أَي َكَكتِف ، َعِقب وفي لسان العرب : ِجئتُك في

__________________ 
 .«فقير»( عن النهاية ا وابألصر 1)
  عله بع  الناس اإلقعاء. وقير يف معناه : هو أن يرت  عقبيه غري مغسولا يف الوضوء.( يعين الذي 2)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.3)
 ( يف اللسان : الَعَقُب.4)
 ( يف اللسان : أصلبها وأمتنها.5)
 ( هذا من الُعقاب. وسيبيت.6)
 ( يف اللسان : شيئاً من العقب عليه.7)
 وما أثبتناه عن اللسان.« ه ابلعقب يعقبهوعقب قدح»( ابألصر : 8)
 .2( سورة الواقعة اآية 9)
 .«وهنورها»عن اللسان ا وابألصر « ونصورها( »10)
 .«اي ابن»( عن اللسان ا وابألصر 11)
 .15( سورة الشم  اآية 12)
 .«عقبان»( عن اللسان ا وابألصر 13)
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ِبهو  ُكون وعل  َعقح َرٍة َأو أََقر . وِجئُت يف َعِقبه ِبَفتحح َفســـــُ ٍم بَِقَيت منه عشـــــَ ر وعل  ُعقحبِ  ا َأي أَلاي  هح ِبه الشـــــ  ا ابلضـــــم  ُعقح
ِكا ِفيِهما ا م َتاح ا ُعُقبهو  والت ســــــــح َبانِهو  ا بضــــــــَ َيايّن : ِجئُتك (1) ُعقح يِّه ُكلِّه. وَحَك  اللِّحح  بُعقُ  ابلضــــــــم ا َأي بعد ُمضــــــــِ

ّم َأي آِخَره ا وِجئُت فالان عل  ان ابلضـــــــ  مِّ ا ُعقحبِ  َرَمضـــــــَ ِ ا ُعُقِبهو  مَمَرّه ا ابلضـــــــ  م َتاح َبانِهو  َكَكِتف ا  َعِقِبهو  ا بضـــــــَ ا  ُعقح
مِّ ا َأي بـَعحَد ُمُرورِه. ويف حِديث ُعَمَر :  ان (2) َعقحب أَن ه ســـاَفر يف»ابلضـــ  كا َأي يف آِخره وقد بَ « َرَمضـــَ ِقَيتح منه ابلّتســـح

َياينّ.  بَِقي ٌة. وقا  اللِّحح
تَْين ، ُعقُب أَتيتُك على ّمٍ فَُسُكون ، ُعْقبو َذاَك ، بَضمَّ ّمِ ،  ُعْقبَانِ و َذاَك ، بالتَّْسِكين ، َعْقبِ و َذاَك ، َككتٍِف ، َعِقبِ و َذاَك ، بضَّ َذاَك ، بالضَّ

ّمِ ، أَي بَْعدَ  ُعْقبَ  (2)وجئتُه  ا ذُِكَر.قُُدوِمه ، بالضَّ  ه. قلت : وفي الفَِصيح نَْحٌو ِممَّ

ة ، يقال بالفَتْح والَكْسر ِلَما قَُرب من التَّْكِملَة ، وبَِضّمٍ فُسُكوٍن ِلَما بَْعَدَها. ونقل شيُخنا ، ِجئتُك ع عِقب وفي الُمْزِهِر : في  ُعْقبِه لىِذي الِحجَّ

م ُعْقبَانِهو  ، أَي بالَكْسِر. ِعْقبَانِهو قال أَبو جْعفَر : قال ابُن ُعَدْيس : وزاد أَبُو ِمْسَحل :. َعِقِبهو َعاقِبِهو ، أَي بالضَّ

الفَِريَضة  أَْعقَاب الظُّْهر ، وصلَّْينَا ُعقُبَ  بَنِي فاَُلٍن ، أَي آِخُر َمْن بَِقَي ِمْنُهم. وحكى اللِّْحيَانِّي : َصلَّينَا ُعْقبَةُ  وفي لسان العرب : ويقال : فالن

عا ، أَي بَْعَدها.تَ   َطوُّ

 ء : آِخُره.من كل شي العَاقِبُ و

يِّدَ  : السَّيِّد. وقيل : الذَّي ُدوَن السَّيّد ، وقيل : العَاقِبُ و َصارى نَْجَران نَ  وسلمعليههللاصلىقَِدم على النبّي »بعَده. وفي الحديث  الَِّذي يَْخلُف السَّ

يِّدُ  ِذي يَْخلُف َمْن َكاَن قَْبلَه فّي الَخْير كالعَقُوبالَّ  : العاقِبُ و ، العَاقِبو ، السَّيِّدُ  ُهَما من ُرَؤَساِئِهم وأَْصَحاب  العاقِبو ، كَصبُور ، وقيل : السَّ

د:  أَْسَماءٍ  َخْمَسةُ  لي» وسلمعليههللاصلىَمَراتِبِِهم. وقال النَّبيُّ   على الناسَ  أَحُشر والَحاِشرُ  ، الُكْفرَ  بِي هللاُ  يَْمُحو والَماِحي ، وأَْحَمدُ . ُمَحمَّ

 .«العَاقِبُ و ، قََدِمي

ُسل. العَاقب قال أَبو ُعبَْيد :  : آخُر األَْنبِيَاء. وفي الُمْحَكم : آِخُر الرُّ

َر القََدم. َعِقبَه َضَربَ  : َعقَبَهُ يَْعقُبُهو ً  يقال :و أَي ُمَؤخَّ ً و َعقَبَه يعقُبه عْقبا  أَْعقَبَ و .َعقَّبه كأَْعقَبهو َعقَبَه وُكلُّ ما َخلَف َشْيئاً فقد َخلَفَه. إِذا ُعقُوبا

ُجُل إَِذا َماَت وتََركَ  ً  الرَّ ً  ِمْنُهم َرُجاَلن أَي تََرَكا فأَْعقَب أَي َولَداً. يقال : كان لَهُ ثاََلثَةٌ من األَْوالدِ  َعِقبا  وَدَرَج َواِحٌد. وقول ُطفَْيل الغَنَِوّي : َعِقبا

كـــــــــــاً  الـــــــــــِ دحُع هـــــــــــَ ِه مل تـــــــــــَ رِّ الـــــــــــَوجـــــــــــح ُة حـــــــــــُ  كـــــــــــرميـــــــــــَ

  
ريحَ   ٍد غــــــــَ كــــــــًا يف غــــــــَ لــــــــح وحِم هــــــــُ ــــــــقــــــــَ بمــــــــن ال قــــــــِ عــــــــح  مــــــــُ

  
 راَء من قَْومه.يعني أَنَّه إِذا َهلَك ِمن قَْوِمَها َسيٌِّد جاَء َسيٌِّد ، فهي لم تَْنُدب َسيِّداً َواَحداً ال نظيَر لَهُ ، أَي أَّن له نُظَ 

ً  مكاَن أَبِيهِ  َعقَبو .َعقَبه ابنُه إَِذا َخلَفه ، وهو مثل فأَْعقَبَه وَذَهَب فالنٌ   : أَتَْوا. َعقَّبُونَاو من َخْلِفنا َعقَبُواوَ  إِذا َخلَف. َعقَّبَ و .عاقِبةً و يَعقُب َعْقبا

ُل فلم يَْبَق منه َشيْ هَذا هَ  أَْعقَبَ و أَي نََزلُوا بَْعَد َما ارتََحْلنَا. َعقَّبُونَاوَ  ِمْن َخْلفنا َعقَْبونَاوَ   َعقَبَ و ٌء وصاَر اآلَخُر َمَكانَه.َذا ، إَِذا َذَهب األَوَّ

ُجَل في أَْهِله : ُجل بما يَْكَره َعقَبو َوَخلَفَه. بَغَاهُ بَِشرٍّ  الرَّ ً  في أَثَِر الرَّ  تناَولَه بما يَْكره َوَوقَع فيه. : يَْعقُب َعْقبا

مِّ  العُْقبَةُ و  : قال : ُعقَبٌ  أَيضاً : قَْدُر ما تَِسيُره ، والَجْمع العُْقبَةو ْرسَخْيِن ،: قدُر فَ  ، بالضَّ

 الُعَقَباَخوحداً ِضَناكاً ال َتِسرُي 
َجال ؛ ألَنََّها ال تَْحتَِمل َذِلَك ِلنَْعَمتَِها وتََرفَِها. ُ  تقول : تَّمت النَّْوبَةُ. : العُْقبَةُ و أَي أَنها ال تَِسيُر َمع الّرِ  .كُعْقبَت

ُجل ويَْسِقيها العُْقبَةُ و والدُّولَة. البََدلُ  : العُْقبَةُ و يَت باسم الدُّولَة ، أَْنشد ابُن األَْعَرابِّي  ُعْقبَتَه أَيضاً : اإِلبُل يَْرَعاَها الرَّ أَي ُدولَته ، كأَّن اإِلبَل ُسّمِ

: 

ي   لـــــــــــــــَ ةً ِإن  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ب قـــــــــــــــح ـــــــــــــــهـــــــــــــــا  عـــــــــــــــُ ي  أَقحضـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
يـــــــــهـــــــــا  نحســـــــــــــــــــــــِ يـــــــــهـــــــــا وال مـــــــــُ اســـــــــــــــــــــــِ نـــــــــَ  َلســـــــــــــــــــــــُت بـــــــــِ

  
رها ، فَعَلَى َهَذا إِنَّ  ُعْقبَِتي أَي أَنَا أَُسوقُ  ما أَراَد وال وأُْحِسُن َرْعيَها. وقولُه : لسُت بِنَاِسيها وال ُمْنِسيها ، يقول : لسُت بتَاركها َعْجزاً وال بُمَؤّخِ

ْدف.  ُمْنِسئِها ، فأَبَدل الهمَزةَ يَاًء إِلقَاَمِة الّرِ
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منا  يعتَِقبُه فكان الناِضحُ » . وفي الَحديث :ُعقبَةً  اِن على الدَّابَّة : رِكب ُكلُّ واِحٍد منُهماالُمَسافر تَعاقَبو : الموِضع الذي يُْرَكب فيه. العُْقبَةو

ُكوب َواِحداً بعد َواِحٍد. يقال : دارت  يَتَعاقَبُونَه أَي«. الَخْمَسةُ   فالٍن أَي ُعْقبَةُ  (3)في الرُّ

__________________ 
 ( يف النهاية واللسان : عِقِب.1)
  اللسان : وجئتك.( يف2)
 ( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان : جاءت.3)
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َبةً  َمنح َمشـــــَ  َعنح َداب ِته»جاَءت نـَوحبـَُته ووقُت رُُكوِبه. ويف ا ِديِث :  وحطاً. ويقا  : «فـََلُه َكَذا ُعقح الرجَر ا  عاقبتُ  َأي شـــــَ
َبة من َته يف َعَمٍر ا فكاَنت َله الُعقح َبةٌ  ا ِإذا رَاَوحح َبةٌ  ولك ُعقح ُته ا وكذلك ُعقح َأي  (1) َأعِقب . ويـَُقوُ  الرجُر لَزِميِلِه :َأعحَقبـح

َبجِي  انحزِ  َحىت  أَركبَ  َديحٌف شـــــــــاِعُر َبيِن ا وكَذلك ُكّر َعَمر ا وملّا حَتَو َلِت اخِلاَلَفُة ِإىَل اهلَاِِشِّيا عن َبيِن أَُمي ة ا قا   ُعقح ســـــــــُ
 : (2)الَعب اِس لَِبيِن َهاِشم 

 (3)آَ  َهاِشم ايَمي ا  َأعحِقيب
 .(4) [عليكم] العُْقبَةُ  يقول : اْنِزلي َعِن الِخاَلفَة حتى يَْرَكبََها بَنُو َهاِشٍم فتَُكوَن لهم

ُكوب أَي أَنَزْلتُه فرِكْبُت  اعتَقَبتُ و . ونَقَل الُمعَاقَبَةِ  ، مثل ُعْقبَةً  َوَرِكْبتَ  ُعْقبَةً  في الراِحلَة إِذا رِكبَ  عاقَبتُهو جلَ الر أَعقبتُ و (5)فالناً من الرُّ

 ، أَي بََدالً. ُعْقبَةً  شيُخنا عن الَجْوَهِرّي تقول : أَخذُت من أَِسيِري

 واإِلْطالِق.أَي بََدالً عن اإِلبقاِء  «ُعْقبى سأُْعِطيك منها»وفي ِلَساِن العََرِب : وفي الَحِديِث : 

يَافَِة :  ا َحَرُموه من الِقَرى  «بمثل قَِراه يُْعِقبَهم فإِْن لَْم يَْقروه فلَه أَن»وفي النََّهايَِة : وفي َحِديث الّضِ  : يُقاُل : (5)أَي يَأْخذ ِمْنُهم ِعَوضاً َعمَّ

ا فَاتَه. ُعْقبَةً و ُعْقبَى ، إِذا أَخَذ منهم أَْعقَبَُهمو ، ُمَخفَّفاً وُمَشدَّداً ، َعقَبَهم  ، وهو أَن يأُْخَذ منهم بََدالً َعمًّ

ا : اْعتَاَضه ، اْستَْعقَبَ و : ِشْبهُ الِعَوض ، العُْقبَى وقال في َمَحّلٍ آَخَر : َضه وأَبَدلَه ، وهو بَمْعنى قَْوِلِه  فأَْعقَبَه منه َخْيراً أَو َشرًّ َخْيرا ، أَي َعوَّ

: 

نح َأطـــــــــــــاَع و  همـــــــــــــَ بـــــــــــــح قـــــــــــــِ ه  فـــــــــــــَبعـــــــــــــح تـــــــــــــِ اعـــــــــــــَ  بـــــــــــــطـــــــــــــَ

  
دِ   لـــــــــــَ  الـــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــَ َك وادحلِلُح عـــــــــــَ  كـــــــــــمـــــــــــا َأطـــــــــــاعـــــــــــَ

  
 وَسيَأْتِي.

َذَهب َهَذا ، كاللَّْيل إَِذا جاَء َهَذا و يَْعتَِقبَانو يَتَعَاقَبان َشْيئاً ، وهما أَعقَبَ  ءٍ كأَِمير : ُكلُّ َشيْ  العَِقيبُ و .يَتَعَاقَبَان اللّْيُل والنََّهاُر ألَنَُّهَما : العُْقبَةُ و

ة. يُعَاقِبُك : الّذي َعِقيبُكو صاِحبِه. َعِقيبُ  ، ُكلُّ َواِحد ِمْنُهَما َعِقيبَان والنََّهار ، وهما الليُل  َعقَبو في العََمل ، يعَمُل مرة وتَعَمُل أَنَت َمرَّ

 أَْيضاً. َعِقيبٌ و ُمعَاقِبٌ  ، فهو بِعَِقبه : جاءَ  عاقَبَهو النهاَر : َجاَء بعَده ،

 من الّطائر : مسافَةُ ما بَْيَن اْرتِفَاِعِه واْنِحَطاِطه. العُْقبَةُ و

 بَْعُضَها بَْعضاً ، تقَع هِذه فتِطيُر ، ثم تَقَع َهذه َموِقَع األُولى. يعقُب من َطْير إَِذا رأَيَت طيراً  عاقِبَةً  ويقال : رأَيت

أَي الِقْدَر.  ٌء من الَمَرِق يَُردُّهُ ُمْستَِعيُر الِقْدِر إِذا َردََّهاَشيْ  أَيضاً : العُْقبَةُ و ه ، وهو ما اْلتََزق بأَْسفَِلَها من تَابٍَل وَغْيِره.الِقْدِر : قََراَرتُ  ُعْقبَةُ و

 لرُجُل : َردَّ إِلْيه ذلَك. قال الُكَميت :ا أَْعقَبَ و وأَحسن من هذا قَوُل ابِن َمْنظور : َمَرقَةً تَُردُّ في الِقْدر الُمْستَعَارة ، ثم قَاَل :

ن وَ  كـــــــــــــُ اَلُد ومل يـــــــــــــَ ُد اجلـــــــــــــِ كـــــــــــــح اَرَدِت الـــــــــــــنـــــــــــــ   حـــــــــــــَ

  
بـــــــــةِ   قـــــــــح ـــــــــعـــــــــُ ـــــــــن  ل ريِي عـــــــــِ تـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح

ُ
ِر امل بُ قـــــــــدح قـــــــــِ عـــــــــح  مـــــــــُ

  
اء يُِجيُزَها   بالَكْسر بَمْعنَى البَِقيّة. (6)وكان الفَرَّ

 وُهو أَْجَوُد. قال اللّْحيَانّي : وَهْيئَتُه ويُْكَسر قال اللِّْحيَانِّي ، أَي ِسيَماه وَعاَلَمتُه أَثَُره. والسَّْرِو والَكَرم من الَجَمال العُْقبُ و العُْقبَةُ و

ل إِلى الَحْمض ، فالَحْمضُ  ُعْقبَةً  الماشيِة في الَمْرَعى : أَن تَْرَعى الُخلَّة ُعْقبَةُ و وفي لسان العرب : لَت  ُعقبَتُها ثم تَُحوَّ من  (7)وَكَذِلَك إِذا تََحوَّ

ة بقَْوِله يَِصُف الظَِّليم : ُعْقبَتُها الَحْمض إِلى الُخلّة فالُخلَّة مَّ  ، وهذا الَمْعنَى أَراَدهُ ذُو الرُّ

وٌم و  نــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ اُه آٌء وتـ هَأهلــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ بـ قــــــــــــــــــح  عــــــــــــــــــُ

  
ـــــــــــه   رحعـــــــــــَ  ل َ

رحِو واملـــــــــــ َ
ِح املـــــــــــ ـــــــــــِ ن الئ بُ مـــــــــــِ قـــــــــــَ  عـــــــــــُ
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ة التَّنُّومَ  تَعقُب وقال أَبو َعْمٍرو : النَّعَاَمةُ  ة تَأُْكُل اآلَء َوَمرَّ وال  ُعْقبَتُه بعد ذلك في ِحَجاَرة الَمْرِو وهي تَْعقُبو في َمْرًعى بَْعَد َمْرًعى ، فَمرَّ

ً يَِغثُّ عليها َشيْ   ثُم َطلَع. وقال ابن األَْعَرابِّي :بالفَتْح وذلك إَِذا َغاَب  َعْقبَة القََمِر : عوَدتُه ، بالَكْسر. ويقال ِعْقبَة ٌء من الَمْرتَع. وفيه أَيضا

ةً. قال : ُعْقبَةُ  ِم : نجٌم. يُقَاِرُن القمَر في السَّنَِة َمرَّ  القََمر ، بالضَّ

__________________ 
(1.  ( يف اللسان : أعقبح وعاقبح
 وغنيمة.( كذا ابألصر ايميا وصوابه اي أميه يعين بين أمية وعجزه : جعر   بيت مالك فّيا. أي فيئا 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( يف اللسان : أي نزلت فركب.4)
 ( زاد ابن األثري : وهذا يف املضطر الذي ال  د طعاماً ولاف عل  نفسه التلف.5)
 .« رها»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( اللسان : حّولت.7)
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ه  تـــــــــُ مـــــــــ  وَر لــــــــــِ افــــــــــُ َك والــــــــــكــــــــــَ ُم املِســـــــــــــــــــــــح عــــــــــَ طــــــــــح  ال تــــــــــَ

  
ــــــــــــــَرَة ِإال  و   رِي ةَ ال الــــــــــــــذ  بــــــــــــــَ قــــــــــــــح رِ  عــــــــــــــُ مــــــــــــــَ  الــــــــــــــقــــــــــــــَ

  
ةً ، ورواية اللِّْحيَانِيّ  ، بالَكْسر ، وهذا َمْوِضع نََظٍر ؛ ألَنَّ القََمر يَْقَطع الفَلَك في  ِعْقبَة هو لبَْعِض بَنِي َعامر. يقول : يَْفعَُل ذِلَك في الَحْوِل َمرَّ

َحاح يقال : ما يَْفعَلُ  ةً. وفي الّصِ ة ، وما أَْعلَم ما َمْعنَى قَْوله : يُقَارن القَمَر في ُكّلِ سنٍَة َمرَّ القََمِر ، إَِذا كان يَْفعَلُه  ُعْقبَةَ  َذِلَك إِالَّ  ُكّلِ َشْهر َمرَّ

  شهٍر َمّرة ، انتهى.في ُكلِّ 

ة إِال أَنّه يَُمرُّ بَِعيداً عن ذل ك النَّْجم إِاّل في يوم ِمن الَحْول فيُجاِمعُه ، قال شيُخنا : قلُت : لَعَلَّ َمْعنَاه أَنَّه وإِن كان في ُكّلِ َشْهر يَْقَطُع الفَلَك َمرَّ

ه في ُكّلِ شهر لِ  ه في الشَّْهر اآلَخِر ، َكَما أَْوَمأَ ِإليه الَمْقِدسيُّ َوَغْيُره ، انتهى.وهذا ليس بَِعيداً ِلَجَواِز اختالِف َمَمّرِ  َمَمّرِ

 (1)، أَو الَجبَُل الطَِّويُل يعِرُض للطَِّريِق فيأُْخذُ فِيِه وهو َطِويل َصْعٌب َشِديٌد وإِن َكانَت ُخِرَمت  بالتَّْحِريك : مرقًى َصْعٌب من الجبَالِ  العَقَبَةو

واِحداً. َسنَُد النَّْقِب  (4)أَْصعَُب ُمرتَقًى ، وقد يكون ُطولُهما  (3)أَطوُل من النَّْقِب و[ ]وتَُطوَل في الّسماِء في ُصعُود وُهبُوط  (2)تَْسنَد بَْعَد أَن 

 كَهْيئة الِجَداِر. (5) [ُمْستَوٍ ] العَقَبة ٌء من اسِلْنقاٍء ، وَسنَدُ فيه شي

 . قلت : وما أَْلَطَف قَْوَل الحاِفِظ ْبِن َحَجٍر ِحيَن َزار بَْيَت الَمْقِدِس :َعقَبَاتٌ وَ  ِعقَابٌ العَقَبَة  ج قال األَْزَهِريُّ :

ه  تـــــــــــــــِ بـــــــــــــــ  ا يف  ـــــــــــــــََ نـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح طـــــــــــــــَ اابً قـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــِ

  
َد و   عـــــــــح ـــــــــَ ابِ مـــــــــا بـ قـــــــــَ ـــــــــعـــــــــِ ـــــــــم ال ي عـــــــــِ ـــــــــ  ـــــــــن َو  ال  ســـــــــــــــــــــــِ

  
يِق َعلَْيِهَما السَّاَلم ، ال يَْنَصِرف في الَمْعِرفة للعُْجَمة والتَّْعِريِف ؛ ألَنَّه ُغيِّر عن ِجَهتِ  اْسُمه إِْسَرائِيل يَْعقُوبو ّدِ ه فَوقَع في َكالِم أَبو يُوُسَف الّصِ

ي (6)العََرب غيَر َمْعُروِف الَمْذَهب   ، ُوِلَد ِعيُصو قَْبلَه يُصو في بَْطٍن َواِحدُوِلَد مع عِ  بهذا االسم ألَنه يَْعقُوبُ  ، كذا قالَه الَجْوَهِرّي ، وُسّمِ

ً  يعقوبُ  َوَكانَ  قا وم. بعَِقبِهِ  ُمتَعَلِّ  َخرَجا معاً ، فِعيصو أَبُو الرُّ

ة إِبراِهيِم َعلَْيِه السَّاَلم :  َق َوِمْن َوراِء ِإْسحاَق َواْمَرأَتُُه قاِئَمة  َفَضِحَكْت فَ َبشَّْرانها ِبِِْسحا)وفي لسان العرب : قال هللاُ تَعَالَى في قِصَّ
فَ َبشَّْرانها ِبِِْسحاَق ، َوِمْن َوراِء )زعم أَبو َزْيد واألَْخفَُش أَنه منصوٌب وهو في َمْوِضع الَخْفِض ، َعْطفاً على قوله  (7) (يَ ْعُقوبَ 

ْصِريّين والُكوفِيِّين. وأَما أَبو العَبَّاس أَحمد ْبُن يَْحيَى فإِنّه قال األَْزَهِريُّ : وهذا غيُر َجاِئز عند ُحذَّاِق النَْحِويِّين من البَ  .(ِإْسحاَق يَ ْعُقوبَ 

عنده في َمْوِضع  يعقوبُ و ، يَْعقُوبَ  بإِضَمار فِْعل آَخَر كأَنه قال : فبَشَّرنَاها بإِسحاَق َوَوَهْبنا لها من َوَراِء إِْسَحاق يَْعقُوبَ  قال : نُِصب

اج ، واْبُن األَْنباِرّي قال : وقَوُل األَخفش وأَبِي زْيد ِعْنَدهم َخَطأٌ.النَّصب ال في َمْوِضع الَخْفض ، بالف جَّ  عل الُمْضَمر ، ومثله قَْوُل الزَّ

ِله فلَْيس على َوْزِن الفْعل وهو  اليَْعقُوبُ و  الَحَجل ر منالذَّكَ بالالم ، قال شيُخنَا : هو َمْصروٌف ، ألَنّه َعَربِيٌّ لم يُغَيَّر وِإن كان َمِزيداً في أَوَّ

 والقَطا ، قال الشاعر :

ُر ُدونَه   اليَـعحُقوبُ َعا  يـَُقصِّ
ّي : هذا البيُت ذكَره الَجْوَهِرّي على أَنَّه َشاِهٌد علىاليَعاقِيبُ  والَجْمعُ   َهَذا أَنَّه َذكرُ  اليَْعقُوب لَذَكِر الَحَجل ، والظاِهُر في اليْعقُوب . قال ابن بَّرِ

َخم ، واليَْحبُور َذَكر الُحبَاَرى ؛ ألَن الَحَجل ال يُعَرُف لها مثُْل َهَذا العُلُّوِ في الّطيَرَ  العُقَابِ  اِن ، ويَْشَهُد بِِصحة هَذا ، مثل اليَْرُخوم َذَكر الرَّ

 القَْوِل قوُل الفََرْزَدق :

ًة  يـــــــــــــَ يـــــــــــــم عـــــــــــــافـــــــــــــِ رَاهـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن إِلبـ ركـــــــــــــح  يـــــــــــــومـــــــــــــًا تـــــــــــــَ

  
ه و   ــــــــــح ي ــــــــــَ ل ور عــــــــــَ ــــــــــن ســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــبِ مــــــــــن ال ي ــــــــــِ اق عــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــيـ  ال

  
 ، وَمْعلُوٌم أَن الَحَجل ال يَأُْكُل القَتْلَى. اليَعَاقِيبو فَذَكر اجتماَع الطَّْير على َهَذا القَتيل من النُُّسور

 .(8)ِكْرَواَن فال أَْدِري ما َعنَى بالقَْبجِ ، أَْلَحَجَل أَم القََطا أَم ال : َذَكر القَْبجِ ، قَاَل ابُن ِسيَده : اليَْعقُوبُ  وقال اللِّْحيَانِيُّ :

 الَخْيل (9) [من] اليَعَاقِيبُ  واألَعرُف أَنَّ القَْبَج الَحَجُل ، وقيلَ 
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__________________ 
 .«حرمت»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( يف التهذيب : تشتد.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 .«طوهلا»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 وأشار إليه هبامش املطبوعة املصرية.« املزيد»وابألصر ( عن الصحاح ا 6)
 .73( سورة هود اآية 7)
 ( الِكروان مجض الَكَروان عل  غري قياس.8)
 ( زايدة عن اللسان.9)
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ِبيهاً   َسالمَة بحِن َجنحَدٍ  : (1)اَ َجر لُسرحَعِتَها. وقوُ   بيَعاِقيبِ  لُِّيت بَذِلَك َتشح
ُه  عـــــــــَ ـــــــــَ بـ ـــــــــح تـ ـــــــــَ ُب يـ يـــــــــح َذا الشـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــثـــــــــًا وهـــــــــَ ثـــــــــِ  َوىل  حـــــــــَ

  
   ُ ه ركـــــــــــح درِكـــــــــــُ اَن يـــــــــــُ يـــــــــــبِ لـــــــــــو كـــــــــــَ اقـــــــــــِ عـــــــــــَ  الـــــــــــيــــــــــــَ

  
َض له ابُن هشام في َشْرح الَكعبيَّة ، واْستَْغَرَب أَن يَُكوَن بَمْعنَى اليَعَاقِيبَ  قيل : يَْعنِي  .العُقَاب من الَخْيل ، وقيل : ذُُكور الَحَجل ، وقد تعرَّ

ً  ، وقد َعْقب : ذو يَْعقُوبٌ  ب : ويقال : فَرسٌ وفي لسان العر افِِعّي : َعقَب يَْعِقُب َعْقبا . وَزَعم الدَِّميِريُّ أَنَّ الُمَراد باليَعَاقِيب الَحَجل ، لقَْوِل الرَّ

، فإِنَّ التَّنَاُسَل ال  العُقَابُ  َد في البَْيتَْين األَّولَْين هووالدََّجاج ، قال : وهذا يَرّد قوَل من قال : إِنَّ الُمرا اليَْعقُوبِ  يجُب الجزاُء بقَتْل الُمتََولِّد بين

نَا : وال ينهض له ، وإِنَّما يقُع بَْيَن َحيََوانَْيِن بَْينَُهَما تََشاُكٌل وتَقَاُرٌب في الَخْلق ، كالِحَمار الَوْحِشّي واألَْهِلّي. قال شيخُ  العُقَابِ و يقع بين الّدَجاج

ل. العُقَاب إِنما يُْطلَق على اليَْعقُوبَ  إَِذا قيَل إِنَّ  ما ادََّعى إِالَّ  ا مع اإِلْطاَلق واالْشِتَراك فال ، كما ال يخفى على الُمتَأَّمِ  ، وأَمَّ

َحابَة انظر في اإِلصابة. يَْعقُوبُ و  أَربعة من الصَّ

د ْبن ، وفي نسخة يحيى يَْعقُوبُ و ْحمِن ْبِن ُمَحمَّ ْحمِن ْبُن ُمَحّمِد ْبِن َعِلّيٍ. ومحمُد ْبُن َعْبِد الرَّ ُد  أَبو َمْنُصورو .يَْعقُوب ْبُن َسِعيد ، وَعْبُد الرَّ ُمحمَّ

بن علّي البُوَشْنَجّي الواِعظ ، َحدََّث عن أَبي َمْنُصور البُوَشْنِجّي وغيِره ، وَعْنه اْبن عساكر في شاومانه إِْحَدى قَُرى  بُن إِْسَماعيَل ْبِن َسِعيد

َساكر ، َحِديثُه في الُمْعَجم ، اْبِن عَ َهَراة ، وقع لنا َحِديثُه عاِلياً في ُمْعَجمه. وأَبو نَْصر أَسعُد ْبُن الُمَوفَّق اْبِن أَحَمد القاينّي الحنَِفّي من ُشيُوخِ 

د بَن إِسماِعيل ْبِن يُوُسَف  (2)وَذَكر ابُن األَثِيِر أَبا َمْنُصور  ه  (3)ُمَحمَّ وعن أَبِي ُعثَْمان  (4)ْبِن إِْسَحاق ْبِن إِْبَراِهيم النََّسِفّي ، َروى عن َجّدِ

ات ، وعنه أَبو العَبَّاس ْبِن إِبَراِهيَم ْبِن َمْعِقل وأَبي يَْعلَى َعبْ  (4)َسِعيِد  ِد الُمْؤِمن ْبن َخلَف. وَسِمَع منه أَهُل بَُخاَرى جاِمَع التِّْرِمِذّي سّت َمرَّ

ثُونَ  اليَْعقُوبِيُّون في َشْهِر َرَمَضان ، كَذا في أَْنَساِب البُْلبَيسّي ، 389الُمْستَْغِفرّي ، ومات سنة  هم األَْعلَى. : ُمَحّدِ وأَما أَبُو  نسبة كلهم إِلى َجّدِ

الَكاتب الِمْصِرّي َمْولَى أَبِي َجْعفٍَر الَمْنُصور َصاِحُب التاريخ فنِْسبَتُه  اليَْعقُوبِيّ  ْبِن َجْعفَر ْبِن َواهِب بن َواِضحٍ  يَْعقُوبَ  العَبَّاس أَحمُد ْبُن أَبِي

َشاِطي. وأَبو إِْسَرائِيُل بن َعْبِد الُمْقتَدر ْبِن  يَْعقُوب األَْذُرِعّي ، وأَبو يَْعقُوب تيخنّي وأَبويُوُسف بن َمْعُروف الدس يَْعقُوب إِلَى َواِلِده ، َذكَره الرُّ

ْبرِ  ْمُدون ْبِن حَ  يَْعقُوبَ  بُن أَْحَمد ْبِن َعِلّيٍ الُحَميِدّي اإِلْربَِلي ، وأَبُو الفَْضل َصالُح ْبنُ  يَْعقُوبُ  أَْحَمَد الَحِميِدّي اإِلربَِلّي الّسائِح. وأَبُو الصَّ

َجاء ُد ْبنُ  يَْعقُوبُ  التَِّميِمّي. وأَبو الرَّ ْبِن  يَْعقُوب بُن أَيُّوب بِن َعِلّيٍ الَهاِشِمّي الفارقّي ، َحدَّث عن أَبِي َعِلّيٍ الَخبَّاز وَغْيِره. وأَبو َعْبِد هللا ُمَحمَّ

ْبِن أَْحَمَد ْبِن َعِلّي ْبِن أَْحَمَد اللُّْؤلُِؤّي النَّْخِذّي ، تَفَقَّه ببَُخاَرى ،  (5) بُن يُوسف يعقوبُ و «خ ض ب»إِْسَحاَق شيُخ اْبن َشاِهين ، وقد تَقَدَّم في 

از   محدثون. .(7)مات ببلده أَنَدخود بين بَْلخ وَمْرو  (6)وروى عن أَبِي َحْفص ُعَمَر ْبِن َمْنُصور بن َجْنٍب البَزَّ

ةً  ُمعَاقِبَةٌ  إِبِلٌ و ة في بالفَتْح فالّسُكون في َحْمٍض  نُْسَخةِمن ، وفي  : تَْرَعى َمرَّ ا الَّتي  بالضَّم وهما نَْبتَان ، ُخلَّةٍ  «ومن»وفي نسخة  وَمرَّ وأَمَّ

ً  اٍن إِلى َمَكاناإِلبُِل من َمكَ  َعقَبَتو ابن األَْعَرابِّي : (8)وعن  .العََواقبُ  إِلَى الَماِء ، فَِهي تَعُودُ  تَْشَرُب الماَء ثُمَّ تَعُوُد إِلَى الَمْعِطن ثُمّ   تَْعقُب َعْقبا

لَت ِمْنه إِلَْيِه تَْرَعى. وقال أَيضا : إِبل أَْعقَبَتو إِال في َسنَة َشِديَدة  َعاقِبَةً  في َمْرتَعٍ بَْعد الَحْمض وال تكونُ  تَْعقُب : َعاقِبَةٌ  ، ِكاَلُهَما تَحوَّ
(9) 

 : تَحمل عاماً وتُْخِلُف آَخر. ُمعَاقِبَة في العُْشب. وقال غيُره : ويقال : نَْخلَةٌ  َعاقِبَةً  تَأُْكُل الشََّجَر ثّم الَحْمَض قال : وال تكون

اِحلَة َزْيٌد َعْمراً  أَْعقَبَ و  م أَيضاً.، وقد تَقَدَّ  ُعْقبَة ، وهذا ُعْقبَة ، هذا َرِكبَا بالنَّوبَةِ  إِذا َعاقَبَهو في الرَّ

ً و ، َعاقَبَهو الليُل النهاَر : َجاَء بَْعَده ، َعقَبَ و  : َعقَّبَه تَْعقيبا

__________________ 
 ( يف اللسان : قا  سالمة.1)
 ( يف اللباب : أاب نصر.2)
 ( اللباب : يوسف بن يعقوب بن إسحا .3)
 .«.. لض جده ألمه أاب عثمان بن سعيد بن إبراهيم»( يف اللباب : 4)
 .«أبو يعقوب يوسف»( يف اللباب ومعجم البلدان : 5)
 وما أثبتناه عن معجم البلدان.« منصور بن خنب البزار»( ابألصر 6)
 بيسري يف معجم البلدان. 533قاله يف اللباب ا وبعد سنة  530( وفاته يف حدود سنة 7)
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 بدون الواو ا يعين ما مّر من قوله.« عن»( يف اللسان : 8)
 اللسان : جدبة.( 9)
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 َأي َخَلَفه ا و ا اعحتَـَقَبهو  ُفاَلٌن بـَعحُد ا (1) َعَقَبهو  ِمثـحُله ا وَذَهَب فالنٌ  التـ عحقيبُ و  أَيضـــــــــاً. َعقيبٌ و  ُمَعاِقب فهو بَعِقِبه َجاءَ 
 : يـَتَـَعاَواَنن. يـَتَـَعاقـََبانو  َعَليحه يـَعحَتِقبانِ و  يـَُعقَِّبانه

،  يَتَعاقَبُونَ  ألَنَّهم َماَلئَِكةُ اللَّْيِل والنََّهارِ  : الُمعَقِّباتُ و (2) (َلُه ُمَعقِّبات  ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفهِ ):  عزوجلقوله : الَحفََظة في  الُمعَقِّبَاتُ و

مة وقََرأَ بَْعُض األَْعَراب :   : الَماَلئَِكة ، مالئَِكة اللَّْيلِ  الُمعَقِّبَاتُ  وقال الفَّراء : .«َمعَاقيبُ  لَهُ »وإِنََّما أَنََّث لَكثْرة ذِلَك ِمْنُهم ، نحو نَّسابَة وَعالَّ

 ماَلئَِكةَ النََّهاِر. تَعقُب

اءُ  الِعبَاَد ، فإَِذا َجاَء َعاقََد وَعقََّد ، وَضاَعَف وَضعََّف ، فكأَنَّ مالئَكةُ النهاِر تحفَُظ  ، كما يُقَاُل : َعاقَب بمْعنى َعقَّب قال األَْزَهِريُّ : َجعََل الفَرَّ

ً  للَّْيل ، كأَنَّهم َجعَلُوا ِحْفَظهمالليُل َجاَء معه َماَلئَِكةُ اللَّْيِل ، وَصِعَد مالئَِكةُ النَّهاِر ، فإِذا أَقبََل النّهاُر عاد من َصِعد وَصِعد مالئَِكةُ ا أَي نَُوباً  ُعقَبا

ال يَِخيُب  ُمْعقِّباتٌ » : (3) وسلمعليههللاصلىقوُل النَّبِّيِ و َجْمُع الَجْمع. ُمعَقِّباتٌ و ، ُمعَقِّبَة . ومالئكةٌ عقَّب ، وُكلُّ من َعِمل َعَمالً ثم عاَد إِليه فقد

 ربعاً وثاَلثين تَْكبِيَرةً. وهيوهو أَن يَُسبِّح في ُدبُِر َصالته ثالثاً َوثاََلثِين تَْسبِيَحةً ، ويَْحَمده ثاََلثاً وثاََلثِين تَْحِميَدةً ، ويَكبِّره أَ  «قَائِلُُهنّ 

يت  التَّْسبِيَحاُت. ً  ألَنََّها (4) [ُمعقِّبات]ُسّمِ ة ، أَو ألَنها تُقَالُ  يَْخلُف بَْعُضَها بَْعضا ة بعد َمرَّ الصَّالةِ. وقال َشِمر : أَراد  َعِقيبَ  أَو ألَنَّها عاَدْت َمرَّ

ما قَْبلَه. وأَنشَد ابُن األَْعَرابِّي للنَِّمر ْبِن تَْولٍَب  بِعَقَبِ  َخلَف (5)ء َما من ُكّلِ َشي الُمعَقِّبو النَّاس. قال : بأَْعقَابِ  تَْسبِيَحات تَْخلُف ُمعَقِّبَاتٌ  بقَْوله

: 

ٍف و  َه َدالـــــــــــِ َوجـــــــــــ  ـــــــــــَ ٍخ قـــــــــــد تـ يـــــــــــح  لســـــــــــــــــــــــــُت بشـــــــــــــــــــــــــَ

  
ح الــــــــنــــــــاِس و   ىًت مــــــــن صــــــــــــــــــــــالــــــــِ الــــــــكــــــــنح فــــــــَ بــــــــَ قــــــــ   عــــــــَ

  
ر بَْعَدهم َوبِقَي.  يَقُوُل : ُعّمِ

 .العُقَبِ  وهي النّاظَرات َرىاللََّواتِي يَقُْمَن ِعْنَد أَْعَجاِز اإِلبِِل الُمْعتَِرَكاِت على الَحْوِض ، فإَِذا اْنَصَرفَت ناقَةٌ َدَخلَْت َمَكانَها أُخْ  : الُمعَقِّبَاتُ و

 ، وقد تَقَدَّم اإِلَشاَرةُ إِليه. ُعْقبَتَُها فَشِربَت فذلك : نَُوُب الَواِرَدة ، تَِرد قِْطعَةٌ فتَْشَرُب ، فإِذا وردت قِْطعَةٌ بعدها العُقَبُ و

ً  النبتُ  َعقَبَ  وَحْينُونَةُ يُْبِسِه ِمن : : اْصِفَراُر ثََمَرةِ العَْرفَج التَّْعِقيبُ و  إِذا َدقَّ ُعوُده واْصفَرَّ َوَرقُه ، عن اْبِن األَْعَرابِّي. يعقُب َعْقبا

ً  تُثَنِّيَ  أَن تَْغُزَو ثم : التَّْعِقيبُ و  ِمْن َسنَتِك. أَي تَْرجع ثانِيا

بَِصالةٍ بَْعد صالة وَغَزاة بعد غزاة :  َعقَّبو : الذي يَْغُزو َغْزَوةً بَْعَد َغْزَوةٍ ويَسير َسْيراً بَْعد َسْير ، وال يُِقيم في أَْهِله بعد القُفُول. الُمعَقِّبو

ً  يَعقُب َزتْ وإِنَّ ُكلَّ َغاِزيٍَة غَ »َوالَى. وفي الَحِديث :  أَي يكون الغزُو بينَُهم نَُوباً ، فإَِذا خرَجت َطائِفَةٌ ثم عاَدت لم تَُكلَّْف أَن  «بعُضَها بَْعضا

 وماً ويَْبعَث آَخرينقال َشِمر : ومعنَاه أَنه يَُردُّ ق «الجيوشَ  يُعَقِّبُ  أَنَّه َكاَن ُكلَّ عام»َحِديُث عمَر أُْخَرى غيرها. ومنه تَْعقُبََها تَعُوَد ثانِيَةً حتى

ه  أَْعقَبُواو الغَاِزيةَ بأَْمثاِلِهم (6) َعقَّب . يقال :يُعَاقِبونَُهم ، هكذا في نُْسَختِنَا وهو  التََّردُُّد في َطلَب الَمْجدِ  : التَّْعِقيبُ و َمكانَهم َغْيَرُهم. (6)ِإَذا َوجَّ

: الُمتَّبع َحقّا له ليَْستَِردَّه.  الُمعَقِّبو َغلط ، وصوابُه التَّردُُّد في َطلَب ُمِجدًّا كما في ِلَساِن العََرب والّصَحاح وَغْيِرَهما. ويدل لذلك قولُه أَيضاً :

. قال لَبِي َعِقب وقال غيُره : الَِّذي يَتْبَع  ٌد يَِصف ِحَماراً وأَتانَه :اإلْنَساِن في َحّقٍ

ه  اجـــــــــــــــَ َر يف الــــــــــــــــر واِح وهــــــــــــــــَ جــــــــــــــــ   حــــــــــــــــىت هتــــــــــــــــََ

  
ُب   لــــــــــــَ بِ طــــــــــــَ قــــــــــــِّ عــــــــــــَ

ُ
لــــــــــــومُ  املــــــــــــ ظــــــــــــح

َ
ه املــــــــــــ قــــــــــــ   حــــــــــــَ

  
 وهو نَْعتٌ وقال : رفع المظلوم  في األَْمِر ِإَذا تََردَّد في َطلَبِه ُمِجدًّا ، وأَْنَشَده : عقَّبو قال ابن َمْنُظور : واْستَْشَهد به الَجْوَهِريُّ على قوِله :

َحقّي أَي َمَطلَني فَيَُكون  َعقَّبَنِي : الغَِريُم الُمَماِطُل. الُمعَقِّب َخْفض في اللَّْفِظ ومعنَاه أَنَّه فَاِعل. ويُقَاُل أَيضاً : الُمعَقِّبو على الَمْعنَى ، للُمعَقِّب

 َمْفعُوالً. الُمعَقِّبو الَمْظلُوم فَاِعالً 

 لَِّذي يَتَقَاَضى الدَّْيَن فيعود إِلى َغِريمه في تَقاِضيِه.: ا الُمعَقِّب وقال غيُره :

اَلة لُدَعاء أَن يَْقِضيَ  الُجلُوُس بَْعدَ  : التَّْعِقيبُ و  في َصاَلةٍ فهو في َعقَّب َمنْ »أَو َمْسأَلة. وفي الَحِديِث :  الصَّ

__________________ 
 .«عقب»( عن اللسان ا وابألصر 1)
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ََيَْفُظونَُه ِمْن َأْمِر ): قا  يف امكم أي لإلنسان معقبات أي مالئكة يعتقبون أييت بعضهم بعقب بع   (ُمَعقِّبات  )قوله  11( سورة الرعد اآية 2)
 أي مما أمرهم   به. (هللاِ 
 ( يف النهاية : ويف حديث الدعاء.3)
 ( سقطت من األصر واستدركت عن النهاية.4)
 واللسان فكاألصر.« ما جاء عقيب ما قبله»ة : ( يف النهاي5)
 .«ُوجه .. وأُعقبوا .. ُعّقب»( اللسان : 6)
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 .«الص الة
 .«في َرَمَضاَن فأَمَرُهم أَن يُصلُّوا في البُيُوت التَّْعقيب أَنَّه ُسئل عن»في َحِديِث أَنَِس ْبِن َماِلك و

اَلة َعَمالً ثم تَعُوَد فيه. وأَراد به َهاُهنَا: هو أَن تَْعَمل  التَّْعِقيبُ  قال ابُن األَثِيِر : فَكِره أَن يَُصلُّوا في الَمْسِجد وأََحبَّ  بَْعَد التََّراِويحِ  النَّافِلَة الصَّ

َمالً من َصاَلةٍ أَو غيِرَها أَن يَْعمل عَ  : التعِقيبُ  أَن يكوَن ذلك في البُيوِت. قلُت : وهو َرأْي إِْسَحاَق ْبن َرَهَويه وَسِعيد ْبِن ُجبَْير. وقال َشِمر :

 ثم يعود فيه من يَْوِمِه.

َء ثم يعوُد ثانِيَةً ، يقال : وسِمعُت ابَن األَْعَرابّي يقول : هو الِّذي يَْفعَُل الشي قال : (1) [بصالةٍ بعد صالةٍ ، وغزوةٍ بعد غزوةٍ  عقّب يقال :]

 ، أَي َعاَد في تِْلك الصَّالة. َعقَّبَ  َصلَّى من اللّيِل ثم

ً  فاُلٌن في الّصالةِ  َعقَّب واالْنتَِظار ، يقال : الُمْكثُ  : التَّْعِقيبُ و  َمنْ »إِذا صلَّى فأَقَاَم في َمْوِضعه يَْنتَِظر صالةً أُْخَرى. وفي الَحديث :  تَْعقيبا

هُ  (2) «في َصاَلة فَُهو في َصاَلة َعقَّب  بعدما يَْفُرُغ من الصَّالةِ.أَي أَقَاَم في ُمَصالَّ

لََوات  التَّعِقيبُ و : (3) [وفي الحديث]فالٌن.  َعقَّبو ويقال : َصلَّى القومُ  لََواِت بَْعد الصَّ  .(4)في الَمَساِجد : انتظاُر الصَّ

م يَْعِطف ولم يَْنتَِظر ، وقيل : لم يَْمُكث ، وهو قوُل سفياَن. وقيل قيل أَي ل (5) (َوىّل ُمْدِبرًا َوََلْ يُ َعقِّبْ )وقَْولُه تَعَالَى :  االْلتِفَاُت. : التَّْعِقيبُ و

 . قال العَّجاج :ُمعَقِّبٌ  : وكلُّ َراِجعٍ  (6) [قال شمر]لم يَْرِجع ، وهو قوُل ُمَجاِهد.  : لم يَْلتِفت ، َوُهو قوُل قَتَاَدة. وقيل :

َباِإن تـََو.  الت الَِياُت و   َعقح
 .(6) [أَي رجع]

 : َخاتَِمتُهُ. َعاقِبَتُهو ُعْقبَانُهو ُعْقبَاهو ءٍ ُكّلِ َشيْ  َعِقبُ و : الَمْرِجع ، العُْقبَىو

ال يق َجَزاُء األَْمرِ  أَيضاً : العُْقبَىو الَكالِم وهو غاِمُض الكالم الذي ال يَْعِرفه الناُس وهو ِمثْل النَّواِدر. ُعْقبَىو ويقال : إِنَّه لعاِلم بعُْقَمى الَكالمِ 

ُجلُ  أَْعقَبو جاَزاهُ. على ما َصنَع أَي أَْعقَبَهو بِطاَعتِه ، أَْعقَبَهو .العَاقِبَة لََك في الَخْير ، أَي العُْقبَى : ً  ، أَي تََرك َماَت وَخلَّف إِذا الرَّ أَي  َعِقبا

ً  منهم اثْنان أَي تَركا فأَْعقَبَ  َولَداً. يقال : كان له ثالثَةُ أَوالدٍ  هَذا هَذا ،  أَعقَبَ  وَدَرَج َواِحٌد. وقد تقدم إِنشاُد قول ُطفَْيٍل الغَنَِوّي. ويقال : َعقبا

هي قَرارةُ الِقْدر أَو هي بالّضم ، و العُْقبَةُ  وفيها إِليه ُمْستَِعيُر الِقْدِر : َردََّها أَْعقَبَ و ٌء وصاَر اآلخُر مكانَه.إَِذا َذَهب األَوُل فلم يَْبَق منه َشيْ 

 َمَرقَةٌ تَُردُّ في الِقْدر الُمْستَعَاَرةِ. قال الُكَمْيُت :

ن و  كـــــــــــــُ اَلُد ومل يـــــــــــــَ ُد اجلـــــــــــــِ كـــــــــــــح ارَدِت الـــــــــــــنـــــــــــــ   حـــــــــــــَ

  
ةِ   بـــــــــَ قـــــــــح ـــــــــعـــــــــُ ـــــــــَن  ل ريِي عـــــــــِ تـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح

ُ
ِر امل دح قـــــــــبُ قـــــــــِ عـــــــــَ  مـــــــــُ

  
 وقد تَقَدَّم.

 : التّدبُّر والنَّظُر ثانية ، قال ُطفَْيٌل الغَنَِويُّ : التَّعقُّبُ و األَْمَر إَِذا تََدبَّْرتَه ، (7) تَعَقَّْبتُ  الَخبََر ؛ تَتَبَّعَه ، ويقال تعقَّبو

ًة  بــــــــــــ  ا َمســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــَ َواُم فــــــــــــِ ــــــــــــح ِد األَقـ مح  ــــــــــــَِ  فــــــــــــلــــــــــــَ

  
ا   ـــــــــــَ ن مـــــــــــُ َرتح َأاي  ـــــــــــِ ب دح ـــــــــــُ ت بِإَذا اســـــــــــــــــــــــــح قـــــــــــ  عـــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــتـ  ابل

  
 أَيَاَمنا لم يَِجُدوا فِينَا َمَسبَّةً. قَّبُواتَعَ  يقول : إِذا

ً  ويقال : لم أَِجْد عن قَْوِلكِ  ص لنَْفِسي ُمتَعَقَّبا ال ُمَعقَِّب ):  [تعالى]فيه ألَْنُظَر آتِيه أَم أََدُعه. وقولهُ  التَّعَقُّبَ  أَي ُرُجوعاً أَْنُظر فِيِه ، أَي لَْم أَُرّخِ
ً و ُمعاقَبَة بَذْنبِه َعاقَبهو أَي ال َرادَّ لقََضائِه. (8) (حِلُْكِمهِ  َشكَّ فِيِه وَعاد  إِذا َعن الَخبَر تَعَقَّبَ و : أََخَذه بَذْنٍب َكاَن ِمْنه. تعقَّبَهو : أَخَذه بِهِ  ِعقَابا

 قال ُطفَْيٌل : للسَُّؤال َعْنه
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نحصــــــــــــــــــــــــــُب  ر مــــــــــــُ يــــــــــــح ميف مــــــــــــض الــــــــــــلــــــــــــ  يِن هــــــــــــَ  َ حو بــــــــــــَ

  
بـــــــــــــَ و   اَء مـــــــــــــن اأَلخـــــــــــــح ذِّبُ جـــــــــــــَ  اِر مـــــــــــــا ال ُأكـــــــــــــَ

  

ٌة  ن ِدَ رِيــــــــــــبــــــــــــَ كــــــــــــُ َن حــــــــــــىت  مل تــــــــــــَ ابــــــــــــعــــــــــــح تــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

  
ُوا و   رب  ا خـــــــــــــَ مـــــــــــــ  ُك عـــــــــــــَ بُ مل يـــــــــــــَ قـــــــــــــ  عـــــــــــــَ تــــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

  
إِلى َخْيٍر  َعاقِبَتَه فالٌن رأْيَه إَِذا َوَجدَ  تَعَقَّبو وفي لسان العرب :

َت غيَر َمْن كنَت الَخبَر إَِذا سأَل تعقَّْبتُ  من أَْمره : نَِدَم ، ويقال : تَعقَّبو ، (9)

ة ، ويقال : أَتَى فالٌن إِلّي َخْيراً  َل َمرَّ  بَخْيِر منه. فعَقَبَ  سأَْلتَه أَوَّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان اقتضاه السيا .1)
 والنهاية فكاألصر.« الصالة»( يف اللسان : 2)
 ا ديث.( زايدة عن اللسان اقتضاها السيا . ويف النهاية : ومنه 3)
 ( يف النهاية : ابنتظار الصالة بعد الصالة.4)
 .10( سورة النمر اآية 5)
 ( زايدة عن اللسان لإليضاح.6)
 .«عقبت»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 .41( سورة الرعد اآية 8)
 .«إىل اخلري»( عن اللسان ا وابألصر 9)
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ْلعَةَ  البائعُ  اْعتَقَبَ و َحبََسه عنَده. َء :الشي اْعتقَبو : الَحْبُس والَمْنُع والتَّنَاُوُب. االعتقابو  َحبََسها عِن الُمْشتَِري َحتَّى يَْقبَِض الثََّمنَ  أَي الّسِ

عند البائعِ فقد َضِمَن يريد أَن البائع إَِذا بَاع شيئاً ثم َمنَعه من الُمْشتَِري حتى يَتْلََف  «اْعتَقَب ضاِمٌن ِلَما الُمْعتَِقب» قَوُل إِْبَراِهيَم النََّخِعّي :ومنه
(1). 

إِن كانت  تَعِقبَةٌ  َهلََك من َماله وَضَمانُه ِمْنه. وعن ابن ُشَمْيل : يُقَاُل : باَعني فالٌن ِسْلعَةً وعليه (2) [حتى تِلَف عند البائع]وعبارة األَْزَهِرّي : 

لعة فيها فعَلَْيَك ِمن َمالك أَي ما أَدَرَكنِي فيها من َدَرٍك فعَلَْيك ضمانُه. وقولُه َعلَْيه السَّاَلم  َعقَّب ، ويقال : ما تَْعِقبَةٌ  فيها. وقد أَْدَرَكتْني في الّسِ

الّرجَل :  تُ اْعتَقَبْ و : َحْبُسه. وِعْرُضه : ِشَكايَتُه. حَكاهُ ابُن األَْعَرابِّي وفسّره بما َذَكْرنَاه. عقوبَتُه «.وِعْرَضه ُعقُوبَتَه لَيُّ الواِجِد يُِحلّ : »

 َحبَْستُه ، كذا في ِلَسان اْلعَرِب وبَْعُضه في الِمْصبَاح واألََساِس.

بَانِه فالٌن بَْعُد أَي َخلَفَه ، وهما اْعتَقَبو ويقال : َذَهَب فالنٌ   .(3)أَي يَتَعَاَونَان ، كذا في األََساِس  يَتَعَاقَبانوَ  عليه يَْعتَِقبَانو يُعَقِّ

 ، أَي إِذا َجاَء هَذا َذَهب هَذا. يَْعتَِقبَانو يَتَعَاقَبَانِ  ، وُهَما كالتَّعَاقُب َداُوُل ،: التَّ  االْعتِقَابُ و

ّمِ : طائِرٌ  العُقَابُ و  بٌ ُعقَا أَي َمْعُروف ، يقَُع على الذََّكِر واألُْنثَى إِالَّ أَن يَقُولُوا : هذا م من الَجَواِرح من الِعتَاِق. وعبارة الِمْصبَاحِ : بالضَّ

 إِالَّ أُْنثَى ونَاِكُحه َطْيٌر آَخُر من غير ِجْنِسه. وقال ابن ُعنَْين يَْهُجو َشْخصاً يقاُل له ابُن َسيَِّدةٍ : العُقَاب ذَكٌر. قال شيُخنَا : وقالوا اَل يَُكونُ 

تح لــــــــــه  حــــــــــَ يــــــــــَدة وِإنح َأضــــــــــــــــــــــــح  قــــــــــرح البــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ

  
و ِ   يـــــــــــــــــُ رٍة وخـــــــــــــــــُ ِدُ  بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــثـــــــــــــــــح َوٌ  تـــــــــــــــــُ  خـــــــــــــــــَ

  

َت ِإال    ابِ مــــــــــــــا أَنــــــــــــــح قــــــــــــــَ ه  كــــــــــــــالــــــــــــــعــــــــــــــُ  فــــــــــــــبُمــــــــــــــ 

  
وُ    هــــــــــــــــُ ٌة ولــــــــــــــــه َأٌب جمــــــــــــــــَح ُروفــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح (4)مــــــــــــــــَ

 

  
يختَصُّ به جمُع اإِلناِث ، كأَْذُرعٍ في ِذَراع ، وأَْعنٍُق في َعنَاٍق ، وهو َكثِير ، قاله  (5)أَي في الِقلَّة ، ألَنَّها ُمَؤنَّثَة َكَما َمّر وأَْفعٌُل  أَْعقُبٌ  ج

 جمُع الَجْمعِ قال : َعقَابِينُ و ، عن ُكَراع ، أَْعِقبَةٌ و بالَكْسر جمع الَكثَْرة ِعْقبَانٌ و َشْيُخنَا. وَحَكاه في ِلَساِن العََرب أَيضاً بِصيغَة التَّْمِريض

ُفرُ  َعَقاِبا ِن تـَعحُلو وَتسح  يـَوحَم الد جح
 ، واستبعََده الدَّماِمينِّي ، انتهى. وقال ابُن األَْعَرابِّي : ِعتاُق الطيِر : َعقَائب قال شيُخنا ، وَحَكى أَبو َحيَّان في َشْرح التَّْسِهيل أَنه ُجِمَع على

ى الِعْقبَان ِعْقبَانٌ  يَِصِد : الَخشاُش. وقال أَبو َحنيفَة : من، وِسبَاُع الطَّْيِر : التي تَِصيُد ، والَِّذي لم  الِعْقبَانُ  الِجْرَذاِن ، لَْيَست بُِسوٍد  ِعْقبَانَ  تَُسمَّ

 الصبياُن الَجَماِميَح. (6)ولكنََّها ُكْهٌب وال يُْنتَفَع بِِريِشَها إِال أَن يَْرتاَش بها 

، وُربَّما كانَت من قِبَل الطَّّيِ ، وذلك أَن  في َجْوِف البِئِر يَْخِرُق الدَّْلوَ  ِب : َصْخَرة نَاتِئَةٌ ناشَزةٌ وعبَاَرةُ ِلَساِن العَرَ  ءٌ َحَجٌر نَاتي : العُقَابُ و

ً  تَُزول الصخُرة عن َمْوِضعها ، وُربََّما قَاَم عليَها الُمْستَِقي ، أُْنثَى ، والَجْمُع كالَجْمع ، وقد اها. والرُجُل ا َعقَّبها تَعقيبا لِذي يَْنِزل في البِئر : َسوَّ

َصْخَرةٌ نَاتِئةٌ  : العُقَابُ  قيلو من َجنَبَتَْيها يَْعُضَدانَها. العُقابَانِ و . وقال ابُن األَْعَرابِّي : القَبيلَةُ َصخرةٌ على َرأِْس البِئر.الُمعَقِّبُ  فَيَْرفَعَُها يُقَال له

 لَجبَل.وقيل هو َمْرقًى في ُعرِض ا في ُعْرِض َجبٍَل كِمْرقَاةٍ 

. ِشْبهُ لَْوَزةٍ تَْخُرُج فِي إِْحَدى قََوائِِم الدَّابَّة : العُقَابُ و اَغانِيُّ  ، نقله الصَّ

اِء والُمثَنَّاة الفَْوقِيَِّة آخره ، وهو ثَْقُب األُذُنِ  في ُخْرتَيْ  يَْدُخلُ  َخْيٌط َصِغيرٌ  فيَما يُقَال : العُقَابُ و  َحْلقَِة القُْرطِ  تَثْنِيَة ُخْرت بضم الَخاِء وُسُكوِن الرَّ

 .(7)القُرَط : َشدَّه بِِه  َعقَبو يَُشدُّ بِِه ،

 قال َسيَّاٌر األَبانِّي :

ا  هــــــــــــــَ رحطــــــــــــــِ ــــــــــــــُ وحَ  قـ وبِ كــــــــــــــَبن  خــــــــــــــَ قــــــــــــــُ عــــــــــــــح
َ

 املــــــــــــــ

  
لـــــــــــــــ  يــــــــــــــــَ   لـــــــــــــــَ  َدابِة َأو عـــــــــــــــَ وبِ عـــــــــــــــَ  عحســــــــــــــــــــــــــــُ

  
 َجعََل قُرَطَها كأَنَّه َعلى َدباةٍ ِلِقَصر ُعنُِق الدَّبَاةِ ، فوَصفَها

__________________ 
 ( عبارة النهاية : مثر أن يبيض شيئاً مث مينعه من املشرت  حىت يتلف عنده فإنه يضمنه.1)
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 ( زايدة عن اللسان.2)
 ابلضرب أي يتعاوانن عليه.( عبارة األساس : و ا يعتقبان فالان 3)
 ( يف البيت إقواء.4)
 ( يف الصحاح : وأفعر بناء لتص.5)
 ( يف اللسان : به.6)
 ( يف اللسان : وعقب القرط : شده بعقٍب خشية أن يزيغ.7)



1434 

 

 ابلَوقحص. واخلَوحُ  : ا َلحَقة. والّدابُة : نوٌع من اجلَرَاد.
 واليَْعُسوب : َذَكُر النَّْحل.

 : الخْيُط الَّذي يَُشدُّ طَرفَّي َحْلقَِة القُْرط. العُقابُ  َهِرّي :وقال األَزْ 

 [.الراجز]قال  َمِسيُل الَماِء إِلى الَحْوِض  : العُقَابُ و

بح  عــــــــــــَ ثـــــــــــــَ ا ِإذا انـــــــــــــح رحهبــــــــــــَِ وَت غــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
  ِ وح ٌر عــــــــلــــــــ  مــــــــَ يــــــــح ابســــــــــــــــــــــَ قــــــــَ َدبح  عــــــــُ (1)ِذي حــــــــَ

 

  
 بَْيَن الَحَجَرْيِن يَْعِمَدانِِه. َعلَْيِه السَّاقِيالَحَجُر يَقُوُم  : العُقَابُ و

 ُدوسّي.منها فرُس ُحَمْيَضةَ ْبِن َسيَّاٍر الفََزاِرّي ، وفَرُس الَحاِرث ْبِن َجْوٍن العَْنبَِرّي وفرُس ِمْرَداِس ْبِن َجْعَونَةَ السَّ  أَْفَراس لَُهم : اسم العُقَابُ و

 ؤْيب :: الغَايَةُ. قال أَبو ذُ  العُقَابُ و

يـــــــــئـــــــــًة و  بـــــــــِ اِم جـــــــــاَءتح ســـــــــــــــــــــــَ  ال الـــــــــراُح رَاُح الشـــــــــــــــــــــــ 

  
رَاَم   ِدي الــــــــــــكــــــــــــِ اهلــــــــــــا غــــــــــــايــــــــــــٌة هتــــــــــــَح اهبــــــــــــَُ قــــــــــــَ  عــــــــــــُ

  
 .ِعْقبَانٌ  أَراَد َغايَتََها. وَحُسَن تَكَراُره الْختِالف اللَّْفَظين ، وجمعها

 ، كما َوَرد في الَحِديث. وسلمعليههللاصلىبّيِ َرايَة للنّ  : َعلٌَم َضْخٌم ، واْسمُ  العُقَابُ و عن ُكَراع (2): الَحْرُب  العُقَابُ و

ابِيَةُ ، وُكلُّ ُمْرتَِفعٍ لم يَُطْل ِجدًّا. : العُقَابُ و الطَّائر ، وهي ُمَؤنَّثَة بالعُقاب : الذي يُْعقَُد للُوالة ، ُشبِّه العُقَابُ  وفي ِلَساِن العََرِب :  الرَّ

ٌ  : ُعقابُ و َكْلبَةٌ  : ُعقَابُ و  وهي أُمُّ َجْعفَر ْبِن َعْبِد هللا اآلتي ِذْكرهُ. اْمَرأَة

ِديَن َمْشُهورة ، استْدَرَكه َشْيُخنا. ُعقَابو  : موِضٌع باألَْنَدلس ، كانت به َوْقعَةُ الُمَوّحِ

ي الناقةَ السوداءَ ، والعرُب تُ  (3): َخَشبَتَان يَْشبَُح الرُجُل بَْينَُهَما اْلِجْلَد  العُقابَان وفي ِلَساِن العََرب : ً  سّمِ :  كُزبَْيرٍ  ، ُعقَْيبٌ و على التَّْشبِيِه. ُعقَابا

 .ُعقَْيب ُرقَْيبَة بنُ  َصَحابِيُّ  ابُن ُرقَْيبَةَ 

 ُعقَْيبُ  لُت : أَو مراُد الُمَصنِّفِ ْبُن ُرقَْيبَة مجهول ، وله َحديٌث عِجيب. قُ  ُعقَْيبُ  أَو ُعْقبَة قال الحافُِظ تَِقيُّ الدَّين بن فَْهد في ُمعَجِمه : ُرقَْيبَةُ ْبنُ 

 بُن َعْمِرو ْبِن َعِدّيٍ ، فإِنَّه صحابِيٌّ أَيضاً ، َشِهَد أُُحداً والبنِه َسْعد ُصْحبَة أَيضاً. و: َمْوِضٌع.

الدَّْوسّي َحِليُف بني أُميَّة من ُمَهاِجَرةِ الَحبََشة  بُن أَبِي فاِطَمة ُمعَْيقيبُ  أَْيضاً صحابيٌّ ، استدَرَكه شيُخنا. قلت : وهما اثْنَاِن ، أَحدُهما ُمعَْيِقيبو

 ، وهو الَِّذي ُعنِي به شيُخنا.

 بن عبيد وهو يَْعلُو عند الَجْوَهِرّي ، َكَذا في الُمْعَجم. (5)اليَمامّى تفّرد بذكره شاصوْيه  (4)بُن معرض  ُمعَْيِقيبُ  وثَانِيهما

 ، ال يُْستَْعَمل إِاّل ُمَصغَّراً. كالقُبَّْيِط : طاِئرٌ و

اَغانِيُّ ُمَصغَّرا مع تَْشِديِد اليَاء الَمْكُسوَرةِ ، عن اْبِن ُدَرْيد. قلُت : ولعلَّه من مضافات ِدَمْشق ، وقد : عو ليَها أَبُو إِسحاَق نُِسب إِ  َضبََطه الصَّ

َمْشِقّي المقِرئ الَحْنبَِلّي ُعِرف بالبََطائِِحّي ، َحدَّث بدمشق و ّي ثم الّدِ د الحسُن إِبراهيُم ْبُن محمود ْبِن َجْوَهر البَْعلَبَّكِ َغْيِرَها. روى عنه أَبُو ُمَحمَّ

ُد بن َعِلّيِ ْبن َعبْ  . وأَبو يُونُس األَرَمنّي. ومحمُد بُن ُعباَدةَ ْبِن بُن أَبِي ِعْمَران الَمْخُزوِمّي بدمشق وُمَحمَّ يُّ ِد هللِا ْبِن ِعيَسى اليُونينِيُّ البَْعلَبَّكِ

 .بالعُقَّْيبَة محمد األَْنصاريُّ الَحلَبِيُّ ، الثَّالثَةُ 

 الُمالَءة َويَُكوُن َخلَفاً ِمْنها. قال امرُؤ القَْيِس : يَْعقُبُ  ، عن ابن األَْعَرابِّي ، ألَنّه : الِخَماُر ِللَمْرأَةِ  *كِمْنبَر : الِمْعقَبُ و

ه و  تــــــــــــِ د  د جــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــَ َواٍد بـ د ســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ اَر بـ  حــــــــــــَ

  
بِ   قـــــــــَ هح  كـــــــــمـــــــــعـــــــــح ـــــــــَ اب د  رحَت هـــــــــُ ـــــــــوِب ِإذح َنشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــث  ال

  
 نقله الصاغانّي. القُْرطُ  : المْعقبُ و

 .العُقَبِ  : بَِعيرُ  الِمْعقَبُ و ، ْوقِ السائُق الحاِذُق بالسَّ  : الِمْعقبُ و
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 أَي يَُهيَّأُ لها. للِخاَلفَِة بَْعد اإِلمام َمْبنِيًّا للَمْجُهول وفي نُْسَخة بصيغَة الِفْعِل الَماِضي (6) الِذي يَُرشَّحِ  : الِمْعقَبُ و

__________________ 
 ( اجملمر واملقايي  بدون عزو.1)
 .«ا ارث»وابألصر ( عن اللسان ا 2)
 .«ليجلد»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 .«معرص»( عن أسد الغابة وابألصر 4)
 .«( عن أسد الغابة وابألصر شاصونه5)
 يف القاموس : كاملنرب. (*)
 ( القاموس : ترّشح.6)
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اِر إَِذا َدَخلَها َمْن  (1) كُمعَظَّم : َمْن يَْخُرج الُمعَقَّبُ و  قال َطَرفَة : ِمْنه. قدراً  ُهَو أَْعَظمُ من َحانَِة الَخمَّ

يِن و  قـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــَ وحِم تـ ـــــــــقـــــــــَ ِة ال قـــــــــَ ين يف حـــــــــلـــــــــح غـــــــــِ ـــــــــح ب ـــــــــَ  ِإنح تـ

  
دِ و   طــــــــَ يــــــــِت َتصــــــــــــــــــــــح َوانــــــــِ يِن يف ا ــــــــَ ِمســــــــــــــــــــــح تــــــــَ لــــــــح ــــــــَ  ِإنح تـ

  
ً  أَي ال أَُكونُ   .ُمعَقَّبا

ِث : الُمتَّبِع حقاً لَهُ يَْستَِردُّه. والذي أُِغير عليه فََحِرب فأََغاَر على الَِّذي أََغاَر عليه فاستََردَّ َمالَه الُمعَقِّبُ و  .كُمَحّدِ

بِيُب. الِمْعقَابُ و  : الَمْرأَةُ التي من عاَدتَِها أَن تَِلَد َذَكراً ثم أُْنثَى. الِمْعقَابُ و : البيُت يُْجعَُل فيه الزَّ

ً  الرَجلُ  بَ أَْعقَ و  إِذا َرَجَع ِمْن َشّرٍ إِلَى َخْير. إِْعقَابا

َضه وبَدَّلَه. فأَْعقَبَه منه َخْيراً أَو َشراً : اعتَاَضه استَْعقَبَ و التَّتبُّع : التَّعَقُّب ، وأَْصلُ  َطلَب َعْوَرتَه أَو َعثَْرتَهُ  إِذا تَعَقَّبَهو استَْعقَبَهو  َخْيراً أَي َعوَّ

 موضع. أَنشد أَبو َحنِيفَة لعُكَّاَشةَ ْبِن أَبي َمْسعََدة : : ِتفٍ ، ككَ  َعِقبٌ و

ا مـــــــــــــن  و َزهـــــــــــــَ بٍ حـــــــــــــَ قـــــــــــــِ ضح  عـــــــــــــَ بـــــــــــــُ  ِإىَل ضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ضح   فــــــــــــــِ قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح يــــــــــــــٍ  مــــــــــــــُ بــــــــــــــِ بــــــــــــــاٍن ويــــــــــــــَ  يف َذنــــــــــــــَ

  
َدة : يَْعقُوبَاو ع ، : َعاقِب وَكْفرُ  بالَكْسرِ  تِْعقَاب َكْفرُ و على عشرة  ببَْغَداد َكبِيرَ  ة ، الموجود عندنا في النَُّسخِ بالُمثَنَّاة التَْحتِيَّة ، وصوابُه بالُمَوحَّ

 فََراِسخ منها على َطِريِق ُخَراَسان.

ثُونَ  كذلك َصوابُه بالباِء : اليَْعقُوبِيُّونو د بُن الُحَسين بِن َعِلّي بن َحْمدون قاضيها ، َرَوى عنه أَبُو بَْكر  َجَماَعةٌ ُمَحّدِ ، منهم أَبُو الَحَسن ُمَحمَّ

ذكره البُْلبَيِسّي في أَْنَسابِِه. ومن  430ذكره البُْلبَيِسّي في أَْنَسابِِه. ومن بَْهَجة األَْسَرار : أَبو بَْكر الَخطيب توفي سنة  430الَخطيب توفي سنة 

د َعِليُّ بُن أَبِي بَْكر بن إِْدِريسَ  بَْهَجة ُد بن أَبِي الَمَكاِرم الفضُل بن  616، حدَّث بها سنة  اليَْعقُوبِيُّ  األَْسَرار : أَبو ُمَحمَّ وأَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ

 الَواِعظ الَخِطيب. اليَْعقُوبِيّ  بُْختيار بن أَبي نَْصر

م  .العُقَابِ  ، بالَكْسِر ، بِدَمْشَق. َونِيقُ  بَضّمِ العَْين وكْسرَها العُقَابِ  وثَنِيَّةُ  .اليَْعقُوبِيّ  ُدون اللَّْخميّ بن َحمْ  يَْعقُوب وأَبو الفَْضل َصاِلُح بنُ  بالضَّ

 بالُجْحفَِة. والَكْسر : موضع

اَغانّي. بالَكْسر : َرُجلٌ  تِْعقَابٌ و  وإِليه نُِسب الَكْفر ، كما نَقَله الصَّ

َضْرٌب من ثِياِب  بالَكسر : الِعْقبَةُ  أَنَّ الباء بدٌل من الِميِم. وقال اللِّْحيَانِّي : يَْعقوب : الَوْشُي كالِعْقَمِة ، وزعم ويُْكَسرُ  سُُّكونبالفتح فال الِعْقبَةو

 كالِعْقَمة. الَهْوَدجِ َمْوِشيٌّ 

بَاِعّي : هي ذاُت  ذاُت َمَخالَب ِحَداٍد. عَْنبَاةٌ ، على القَْلب :وقَ  َوبَعَْنقَاةٌ  بتقديم البَاِء على النُّون وَعبَْنقَاةٌ  ُعقَاٌب َعقَْنبَاةٌ و وفي التَّْهِذيب في الرُّ

اُح ، وقيل : هو ِلِجَران العَْوِد : ِرمَّ  الَمَخالب الُمْنَكَرة الَخبِيثَة. قال الّطِ

ابٌ  قـــــــــــَ اةٌ  عـــــــــــُ ـــــــــــَ ب ـــــــــــح نـ قـــــــــــَ هـــــــــــا   عـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــَ ي  كـــــــــــَبن  و ـــــــــــِ

  
و ُح و   لــــــــــَ نــــــــــار مــــــــــُ لــــــــــَ  بــــــــــِ هــــــــــا اأَلعــــــــــح ومــــــــــَ رحطــــــــــُ (2)خــــــــــُ

 

  
:  العَْقْنبَاةُ  لٌب َكِلٌب. وقَال اللَّيُث :وقيل : هي الَسِريعَةُ الَخْطِف الُمْنَكَرةُ. وقال اْبُن األَْعَرابِّي : ذِلك على الُمبَالَغَة كما قَالُوا : أََسٌد أَِسٌد وكَ 

 .(3) َعقَْنبَاتٌ  الَداِهيَةُ من الِعْقباِن ، وَجْمعُه

 اسُمه الشَّاِعرُ  ُعقَابَ  وابن يُقال اسُمه ُسلَْيَمان ، َرَوى عن َعائَِشة ولم يُْدِرْكها ، وعنه أَبو َعَوانَة ، قاله الَحافُِظ. : تابِِعيٌّ ، كغَُراٍب  ُعقابِ  أَبُوو

 اسم فال يُصَرف للعَلَميَّة والتَّأْنِيث. ُعقَابُ و بن قَبِيَصة. َجْعفَُر ْبُن َعْبِد هللا

ِميلُ  نَْجماً ، أَي يَْطلُع بَْعَده يَعقُب نَْجمٌ  كُمْكِرم : الُمْعِقبُ و  . ومنه قوُل الراِجِز :الُمعَاقِبُ  فيَْرَكُب بُطلُوعه الزَّ

َ الس ُجوِف  َا َباح  (4) ُمعحِقبُ َكَبهن 
فِيِه  يتعاقَب : نَْجمٌ  (4) الُمْعِقبُ  وقال أَبو ُعبَْيَدة :

ِمياَلِن في السَّفَِر ، إَِذا َغاَب نَْجمٌ  (5)  وَطلَع آَخر َرِكَب الَّذي كان يَْمِشي. الزَّ
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__________________ 
( يف اللســــــان والتكملة ضــــــبطت لرج ابلبناء للمجهو . ويف التهذيب ضــــــبطت املعقب كمحدث والرجر لرج ابلبناء للفاعر وكال الضــــــبطا 1)

 وجيه.
 .«كان و يفها»بد  « كبن جناحها»( يف املخصص : 2)

 منسرها. وو يفها : ساقها. أراد أهنما أسودان.قير : خرطومها : 

 ( يف اللسان : عقنبيات.3)
 ( ضبرت اللسان : ِمعحَقب.4)
 ( اللسان : به.5)
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ثٌ  َعقَّابٍ  َعْبُد الَمِلك بُنو اد ْبِن أَبي ُسلَْيَمان ، وعنه أَبُو َعَوانَة وَغْيُره. كَكتَّان : ُمَحّدِ  َمْوِصِلّي ، َرَوى عن َحمَّ

ّمِ ، وهو اإِلْقعَاُء ، وقد تقدم. «الشَّْيَطان ُعْقبَةِ  نََهى عن»في الَحديِث :  تَْدَرك عليه :* ومما يُس  ، بالضَّ

ُرَها أُْنثَى. ووِطئوا َعقبُ و  .«ُمَخصَّرةً  ُمعقَّبةً  أَنَّ نَعلَه كانت»فالٍن : َمَشْوا في أَثَره. وفي الَحِديِث  َعِقبَ  النَّْعِل : ُمؤخَّ

 ، إِذا أََخَذ في َوْجه ثم اْنثَنَى. َعِقبَْيهو َعِقبه . وولَّى َعلَىَعقَبٌ  التي لها:  الُمعَقَّبَة

أَي إِلى َحالَتِهم األُولَى من تَْرك الِهْجَرة. وفي الَحِديِث :  «أَْعقَابهم اَل تَُردَّهم على»: أَن يَْنَصِرف من أَمٍر أَراَده. وفي الحديث :  التّعِقيبُ و

ين علىَما َزالُوا ُمرتَ » ً  أَي راِجِعين إِلى الُكْفر كأَنَّهم َرَجعُوا إِلى َوَرائِهم. وَجاءَ  «أَعقابِِهم ّدِ با فالٌن على فالنَةَ  َعقَبو أَي في آخر النََّهار. ُمعَقِّ

َجَها بعد َزْوِجَها األَّول ، فهو  : لها أَي آِخُر أَزواِجَها ، وأَْنَشد ابُن األَْعَرابِيّ  عاقِبٌ  ، إِذا تََزوَّ

ر  نـــــــــــــــاء ويــــــــــــــُ ك ابلـــــــــــــــفـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح نــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح أُل عـــــــــــــــَ  ميـــــــــــــــَح

  
يــــــــــك   اابً ضـــــــــــــــــــــــِ ا عــــــــــقــــــــــَ َزقــــــــــَ  ِإنح شـــــــــــــــــــــــئــــــــــَت َأوح نـــــــــــَ

  
ةً بعد أُْخَرى ، وقيل غير ذلك. وقد تقدمت اإِلشارة إِليه. ِعقَاباً يُعقِّبُ  قال :  َعليه صاِحبُه ، أَي يَْغُزو َمرَّ

يحِ وَطيََراِن القََطا وَعْدِو الفََرس. وفَرسٌ  .(1) َعْقبُهُ  ٍء َخلَف َشْيئاً فهووُكلُّ َشيْ  ِكيِّة ، وُهبُوِب الّرِ  ةً.في َعْدِوه : يَْزَداُد َجْودَ  ُمعَقِّب كماِء الرَّ

ً و يَْعِقبُ  الشيبُ  َعقَبَ و : أَورثَه إِيّاه.  (2)نََدماً َوَهماً  أَعقَبَهو في الشَّْيب بأَْخالٍق َحَسنٍَة ، َعقَّب : جاَء بعد السََّواِد. ويقال : َعقَّبو يَْعقُب ُعقُوبا

 قال أَبُو ذَُؤْيب :

يِنّ و  وين َأوحَد  بــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــَ رًة  َأعــــــــــــــــــح  َحســــــــــــــــــــــــــــــــح

  
اِد وعـــــــــــــَ   ـــــــــــــر قـــــــــــــَ َد ال عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ضُ بـ لـــــــــــــِ قـــــــــــــح ـــــــــــــُ ًَة مـــــــــــــا تـ  ربح

  
بين الشَّْيئَْين إَِذا  َعاقَبَ و ُسْقماً أَي أَورثَتْه. (3) أَْعقَبَتْه نداَمةً. ويقال : أَكَل أُْكلَةً  عاقِبَتِه منه نََداَمةً ، أَي وجدُت في فاعتَقَْبت ويقال : فعلُت كذا

ةً وباآلَخر أُْخرى.  َجاَء بأَحِدهما َمرَّ

علَْيِه : َكرَّ وَرَجع. وقوُل  َعقّبو آِل فالٍن ، أَي بَْعَدُهم. ُعْقبَةِ  بَني فالٍن أَي آِخر َمْن بَِقي منهم ، وفالٌن يَْستَِقي على ُعْقبَةُ  ويقَال : فالن

ةً نُْشبة ، وأَنَا اليومَ  إِذا نَِشْبت أَو َعِلْقت بإِْنَسان لَِقَي ِمنّي  (4). فّسره ابُن األَْعَراِبّي فقال : معناه كنُت َمّرة ُعْقبَة الَحاِرث بن بَْدِر : كنُت َمرَّ

ا ، فقد ْجُع  العَْقبُ و منه َضْعفاً ، أَْعقَْبتُ  اليوَم وَرَجْعُت ، أَي أَْعقَْبتُ  َشرًّ ة : (5): الرَّ مَّ  قال ذُو الرَّ

رَن  ظــــــــُ نــــــــح ــــــــَ ر يـ دح اَح الــــــــكــــــــُ يــــــــَ اكــــــــَبن  صــــــــــــــــــــــِ نــــــــَ ــــــــَ بـ قــــــــح  عــــــــَ

  
اُم   غــــــــــــَ ــــــــــــه طــــــــــــَ ــــــــــــي ــــــــــــاٍط عــــــــــــل ــــــــــــب ُن أَن رَاطــــــــــــُ ــــــــــــَ (6)تـ

 

  
 ه يَْنتَِظرْن َصَدَرنا ِليَِرْدَن بَْعَدنَا.معنَا

ً  إِال أَنََّها كانَتْ »وفي َحِديِث صالةَ الَخْوف :   الغُزاةِ. يَتَعَاقَبُونها تَعاقُبَ  طائِفَةٌ بعد طائفَة ، فهم (8)أَي يَُصلِّي  (7) ُعقَبا

ْيَن فيَعُوُد إِلى َغِريمه في تَقاضي الُمعَقِّبو  قال لبيد : .. على ما أَْحَكَمه هللاُ  (9) [أََحدٌ ]ء ، وال يَُكرُّ ه. والَِّذي يَُكّر على الشَّيْ : الذي يَتَقَاَضى الدَّ

 َعق َباِإذا مل ُيِصب يف َأّوِ  الَغزحِو 
 أَي َغَزا َغْزَوة أُْخَرى.

 الّطائُف ِإذا كان الُجنُون يُعاِوُده في أَوقات. قال امرُؤ القَْيس يَِصف فرساً : أَْعقَبَهو ، أَي استثْنَاء ، تَْعِقيبٌ  وتَصدََّق فالٌن بصَدقَة ليس فيها

ُد و  ه  (10)َلحضــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــ  ىت  كــــــــــــــبَن  يف اآرِّي حــــــــــــــَ

  
ر ٌة َأو طــــــــــــائــــــــــــٌف غــــــــــــرُي   بِ بــــــــــــه عــــــــــــُ قــــــــــــِ عــــــــــــح  مــــــــــــُ

  
ةٍ. وفي َحِديث ُشَرْيحٍ  التعاقُبُ و ةً بَْعَد َمرَّ  أَي أَبطل نَْفح الدَّابة (11) فتُعَاقِب أَنَّه أَبطَل النَّْفَح إِاّل أَن تَْضِربَ »، الِوْرُد َمرَّ
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__________________ 
 ء وخلفه فهو عقبه.ء جاء بعد شي( يف اللسان : وكر شي1)
 ( اللسان : وغمنا.2)
 ( اللسان : فبعقبته.3)
 .«قوله كنت مرة كذا خبطه كالنهاية ولعر الظاهر مدة بدلير التفسري الذي ذكره»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( اللسان : الرجوع.5)
 ( طغاُم كذا ابألصر واللسان ا والبيت من قصيدة مكسورة الروي يف ديوانه مطلعها :6)

ا ابلــــــــــــــــــــــزر  دار مــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــام   أال حــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــن

  
 عــــــــــــــلــــــــــــــّي وإن هــــــــــــــاجــــــــــــــت مجــــــــــــــيــــــــــــــض ســـــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــامــــــــــــــي 

  

 .«عقّب»( عن النهاية ا وابألصر 7)
 ( يف اللسان : تصلي.8)
 ( زايدة عن اللسان.9)
 .«وَنضد»( عن الديوان ا وابألصر 10)
 .«يضرب فيعاقب»( عن اللسان ا وابألصر 11)
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َها َكاَن ال يـُلحزِم صــاحِ  لَها وهو َرفحســُ اً برِجح اً ا واالســُم منه َأعحَقَبه.. و  َبها شــيئاً ِإال  َأن تـُتحِبض َذِلك َر ح  الُعقحَّب   ُ ِ حســانِه َخريح
. ِإعحَقااب الرجرُ  َأعَقبَ و  ا وهو ِشبحه الِعَوض. رَ  َأعحَقبَ و  منه : َنِدم ا تـََعق بَ و  ِإذا َرَجض من َشرٍّ ِإىل َخريح َباانً و  ِإعحَقاابً  اأَلمح  ِعقح

يَِّئة. ويف اَ ديث  ُعقحَّب و  ابلكســـــــرِ  َنًة َأو ســـــــَ ظُوَمة ُعقحَّب  ما ِمن َجرحَعٍة َأمححَدَ »َحســـــــَ  ويف رواية َأمحد«. من َجرحَعة َغيحة َمكح
َباان ر َأي عقح  ِعز ه ُذالن ا َمبحِنّياً للمفعو  َأي أُبحِد  ا قا  : أُعحِقبو  ا َعاقبة ابلَكسح

زِيــــــــــــٍر  مح مــــــــــــن عــــــــــــَ بَ أُ كــــــــــــَ قــــــــــــِ ز ُه  عــــــــــــح  الــــــــــــذ    عــــــــــــِ

  
دُ   اَن حُيحســـــــــــــــــــــــَ ومـــــــــًا وقـــــــــد كـــــــــَ رححـــــــــُ ح مـــــــــَ بـــــــــَ  فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح

  
ل َمّرة. ويقال : أَتَى فاُلٌن إِليَّ َخبَراً  تَعَقَّْبتُ  ويقال :  بَِخْيٍر منه. فعَقَب الخبََر ، إَِذا سأَْلَت غيَر من كنَت سأَلتَه أَوَّ

ً  كأَنََّها َمْنضوَدةٌ  أَعقَابٌ  َطيَّ البِئر بحَجارةٍ من ورائَِها : نََضَدها. وُكلُّ َطِريق بعُضه َخْلَف بَْعٍض  أَعقَبو ال الّشّماُخ في . قَعْقبٍ  على َعْقبا

 َوْصف َطَرائِِق الشَّْحِم على َظْهِر النَّاقَة :

تح  زِعـــــــــــَ ا فـــــــــــَ ر اهتـــــــــــَُ ا ضـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــَ وثـ ت غـــــــــــَ  ِإذا َدعـــــــــــَ

  
ابُ   قـــــــــَ ودِ  (1) َأعـــــــــح نحضـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــاج مـــــــــَ ـــــــــح  يَنٍّ عـــــــــلـــــــــ  األَث

  
أَي » (3) العقَاب قال ُكراع : ال َواِحَد لَهُ. وقال ابُن األَْعَرابِّي : .(2): الَخَزف الذي يُْدَخل بَْين اآلُجّر في َطّيِ البِئر لكي يَْشتَدَّ  األَْعقَابُ و

 الخزُف بين السَّافَاِت ، وأَْنَشد في َوْصِف بئر :« : ككتاب

 َهِرٍش وَذاَت َجمّ  عقابٍ ذاَت 
 ويروى : وَذاَت َحْم.

ره ، وقد (4)الطَّّيِ : َدوائُِره أَي  أَعقَابُ و ِكيَّةَ أَي َطَوْينَاَها بَِحَجٍر من وراِء َحَجر. عقَّْبنَا ُمَؤخَّ الرُجَل : أَخْذُت من َماِله مثَل ما أََخَذ  َعقَْبتو الّرِ

 بَضّمِ القَاِف. أَعقُب منِّي وأَنا

حاِف : أَن تَْحِذَف َحْرفاً  الُمعَاقَبَةو لثَبَات َحْرف ، كأَن تَحذَف اليَاَء من َمفَاِعيلن وتُْبِقَي النّوَن ، أَْو أَْن تَْحذَف النُّوَن وتُْبِقَي اليَاَء ، وهو في الّزِ

 يَقَُع في ُشُطوٍر من العَُروِض.

 ، ِمثل َجَدٍث وَجَدٍف. تُعَاقِبُ و بيَن الفَاِء والثَّاِء ، تُعِقبُ  والعربُ 

 لَْيه وأَنَشَد اْبُن األَْعَرابِّي :: َرَواَح بَْيَن ِرجْ  عاقَبو

ٍة وَ  اِحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُروٍب غــــــــــــــــــــــــــــرِي فــــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا  ــــــــــــــــَ ب قــــــــــــــــَ ا حــــــــــــــــِ ُت ُود هــــــــــــــــَ كــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــد مــــــــــــــــَ

  

ا  نــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــِّ كــــــــــــــــــــــَ تح ال تــــــــــــــــــــــُ  مث آلــــــــــــــــــــــَ

  
يٍّ   ر  حــــــــــــــــَ بٌ كــــــــــــــــُ قــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح ا مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ب قــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــُ

  
 أَي يَِصيُر إِلى َغْيِر َحالَته التي َكاَن َعلَْيها. ُمْعقَب َمْعنَى قوله

ناً بفَْوِزه ، وأَْنشد : ُمعَقَّبٌ  وقِْدحٌ  ة تَيَمُّ ةً بعد َمرَّ بابَة َمرَّ  َوُهَو الُمعَاُد في الّرِ

ِنيِح 
َ
َعق بمبَثحىَن اأَلاَيِدي وامل

ُ
 امل

 إِذا كان َسِميناً. الُمعَقَّب وَجُزوٌر َسُحوفُ 

ً  ويقال : لم أَِجد عن قَْوِلك وفي األَساس : ة بَِحْيث ال يحتاج إِلى ُمتَعَقَّبا حَّ صاً ، أَي هو من السََّداِد والّصِ . َوُهو في َعقَابِيل تَعَقُّب ، أَي ُمتَفَحَّ

ُ  يَْعتَقبُونَه : ما ُعْقبَتَُهم أَي شدَّة. وأََكلُوا ُعْقبَةً  أَي بَقَايَاهُ. ولَِقَي منه أَْعقَابِهِ و الَمَرِض  ، أَي َكثِيُر  العَِقب بعَد الطَّعَام من َحاَلَوة. وفالن ُمَوطَّأ

 األَتْباع.
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ُتمْ َوِإْن فاَتُكْم َشيْ )وفي لسان العرب ، وقَْوله تعالى :  هكذا قرأَها َمْسُروُق ْبُن األَْجَدعِ وفَسَّرها  (5) (ء  ِمْن َأْزواِجُكْم ِإىَل اْلُكّفاِر َفعاقَ ب ْ

اُء : وهي بَمْعنَى فَعَقَّبتُم َها ُحَمْيد :فَغَنِْمتُم ، وقرأَ  . قال : وهي كقولك : تََصعَّر َوتََصاَعر ، َوتََضعََّف وتََضاَعَف عاقَْبتُم ، بالتَّْشديد. قال الفرَّ

حتى  بالعُقُوبَة (7)فَمْعنَاه أَْصْبتُموُهم  عاقَْبتُمْ فَ  بالتَّْخفيِف. وقال أَبُو إِْسَحاق النَّْحِوّي : من قرأَ « فَعَقَْبتُم»فَعَْلُت وفاَعْلُت ، وقُِرَئ  (6)في ماضي 

، إِالَّ أَنَّ التَّْشِديَد أَبلغ. قال :  ُعْقبَى َجيٌِّد أَيضاً ، أَي َصاَرت لكم َعقَْبتُمو أَجوُدَها في اللغَة ، َعقَّْبتُموَ  فمعناه فَغَنِْمتم ، فعَقَْبتُم َغنِْمتُم. وَمْن قََرأَ :

 والَمْعنَى أَنَّ َمَضتْ 

__________________ 
 .«أعقاب»بد  « أطبا »:  (فزع)( يف اللسان 1)
 ( يف املقايي  : تشتد.2)
 ( يف اجملمر واملقايي  : ُعقاب بضم العا.3)
 ( يف اللسان : إىل مؤخره.4)
 .11( سورة املمتحنة اآية 5)
 .«آتخ »عن اللسان وابألصر ( 6)
 ( اللسان : أصبتموهم يف القتا  ابلعقوبة.7)
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َنه وِإىَل  (1)امرأة  َد بـَيـحَنكم َوبـَيـح ُتم َعَليحه فاّلِذي  (2)ِمنحكم ِإىل َمنح اَل َعهح ر فَغَلبـح َهح
َطاِء امل ٌد فـََنَكث يف ِإعح َنه َعهح َنُكم َوبـَيـح َمنح بـَيـح

َر من َغريح َأن يـُنـحَقَص ِمن َحّقه يف الغنائم شــــــــــــــيَذَهبت امرأَُته يـُعحَط  ِمَن ال َهح
يـُعحَط  َحق ه َكَماًل بعد إخراج  (3)ٌء َغِنيَمة امل

 ُمُهوِر النَِّساِء.
ُتْم ِبهِ ): الُمْدِرُك بالثّأِْر. وفي التَّْنِزيِل :  الُمعَاقِبُ و العَْقبُ و ُتْم َفعاِقُبوا ِبِْثِل ما ُعوِقب ْ  أَْنَشَد اْبُن األَْعَرابِّي :و .(4) (َوِإْن عاقَ ب ْ

ارِســــــــــــــــــــــــــاً و  ارِِ  فــــــــــــَ خــــــــــــَ
َ

ا ابملــــــــــــ نــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ ُن قـ  حنــــــــــــَح

  
وُت   اس اَل ميــــــــــــَُ طــــــــــــَ زَاَء الــــــــــــعــــــــــــُ بُ جــــــــــــَ اقــــــــــــِ عــــــــــــَ

ُ
 املــــــــــــ

  
ْلنَا إِْدَراَك الثَّأِْر قدَر َما بَْيَن التَّْشِميت والعَُطاِس  الُمعَاقِب أَي اَل يَُموُت ِذْكُر ذِلكَ   .(5)بَْعَد َمْوتِه. وقوله : َجزاَء العَُطاِس أَي َعجَّ

يِت : فاُلن يَْسِقي ّكِ اِزي قلُت : قَاَل األَْزَهِريُّ : قال ابُن الّسِ َحاح وال آِل فاُلن ، أَي بَْعَدهم ، ولم  َعِقب وفي ُمْختَاِر الّصحاح للرَّ أَِجْد في الصَّ

ة قوِل الناس : جاَء فالنٌ  ة على ِصحَّ بمعنى بَْعَده فليس في الِكتَابَْين  َعِقيبَة فاُلن أَي بَْعَده إِاّل هَذا. وأَما قولهم : جاءَ  َعِقيبَ  في التَّهذيب ُحجَّ

ً  جواُزه ، ولم أََر فِيِهما  .(6) الِعقَابُ  : العَْقبُ  ال َغْير. وعن األَْصَمِعّي : َعِقيبَان ل والنََّهارفَقَط كاللَّيْ  الُمعَاقِب َظْرفا بَمْعنَى َعِقيبا

ً  الرُجلُ  عقَبو  أَي ِمْن أَيَن أَقبْلَت. َعِقبُك ِمْن أَْيَن كان : َطلَب َماالً أَو َغْيَره. ويقال : (7) يَْعقُب َعْقبا

َدة ، أَي َغِليٌظ ، عن ُكراع. قال والجمع ِعِقبَّان ورجل ل والثَّانِي وتَْشِديِد الُمَوحَّ قال األَزهرّي : ولسُت ِمن َهذا الَحْرف  ِعْقبان بَكْسِر األَوَّ

 على ثِقَة.

.بالّضم : بْطن من َحْضَرَمْوَت ، منهم أَدأَُب بُن َعْبِد هللا ْبِن ُمحَ  العُقابة وفي أَْنَساِب البُْلبَيِسّي : د الَحْضرِميُّ  مَّ

يَِر. العَقَبَةِ  بْيعَةَ  َشِهُدوا الَِّذين وُهم ، عنهمهللارضيثالثَةٌ وَسْبعُوَن َرجالً وامرأَتان ،  العَقَبِيُّونو  قَْبَل الهْجَرة ، وَمَحلُّه في ُكتُب الّسِ

ْهقَان  العَقَبَةو د بِن العَبَّاس ْبِن الفَْضل ْبِن الَحاِرِث الّدِ ، روى عن الدورّي وراَء نهر عيَسى قُرَب دْجلَة. منها أَبو أَْحَمد َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمَّ

 .347، ثقة ، مات في ذي القَعدة سنة  (9)، وعنه الدَّاَرقُْطني وابن رزقويه  (8)والعطاردّي 

،  العَقَبِيّ  بطٌن من ِكنَانَة ، منه أَبُو العَافية فَْضُل بُن ُعَمْير ْبِن راِشد الِكنَانِّي ثم كَكِتف : العَِقبو ةٌ بالقُرب من ِمْصر.أَْيلَةَ معروفَ  َعقَبةُ وَ 

 ابُن األَثيِر فَْليَُراَجْع. تَعَقَّبَهو ِمْصِرّي ، وقد َوِهم فيه ابُن السَّْمعَانّي ،

ث ، روى عنه أَبو َعِلّي ْبُن ُشعَْيٍب وَغْيره ، وأَبو القاسم بن أَبي األَْذُرعّي : يَْعقُوب قلت : وأَبو مشِقّي حدَّث عن أَبي عبد هللا  العَقب محّدِ الّدِ

ْون  في راجع. عنهمهللارضيمن الّصحابة ثالثةٌ وثاََلثُون ،  بعُْقبَة محمد بن ِحصن األَلوسّي وهاتان الترجمتان من معجم ياقوت ، والُمَسمَّ

 صحابيَّان. العَِقب وأَبو ُعقبة وأَبو. والمعجم ابةاإِلص

البرداعّي ، وهم يقولون باتَِّحاِد  يعقوب ْبن َعِلّي الَكْرِخّي. وِفرقَةٌ أُخرى من النصاَرى آل يَْعقُوب : فرقةٌ من الَخَواِرج أَصحاب اليَْعقُوبِيَّةو

ُهوِت والنَّاُسوِت ، وهم أََشدُّ النََّصاَرى ُكفرا و  ِعنادا ، ذكره التقّي المقريزّي في بعض َرَسائِله.الالَّ

 : قرية باألَندلس نسب إِليَها جماعة من أَعالم المالكيّة بتِِلْمسان وغيرها. عقبانو وقال شيخنا :

ْلعَة تَْعقبَةٌ  وقال ابن ُشَمْيل : يُقَاُل : باَعنِي فالٌن ِسلعَةً وعليه بُعِ  ُعقبَةَ  لَِقيُت منه . ويقال :تَْعِقبَةٌ  إِن َكانَت فيَها. وقد أَْدَرَكتْنِي في تْلَك الّسِ الضَّ

دَّةَ. وقولُه تَعَالى :   قال الفَراُء أَي ال َرادَّ. .(10) (ال ُمَعقَِّب حِلُْكِمهِ )واسَت الَكْلب ، أَي لَِقيُت منه الّشِ

 اِر َعلَى السَّْهم. قال لَبِيد :: َشدُّ األَوتَ  التَّعِقيبُ و

__________________ 
 ( كذا ابألصر ا ويف اللسان : واملعىن أن من مضت امرأته منكم.1)
 ( يف اللسان : أو إىل.2)
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 وما أثبتناه عن اللسان.« شيئاً »( ابألصر 3)
 .126( سورة النحر اآية 4)
 .«ابمار »عن مقايي  اللغة وابألصر « ابملخار ( »5)
 ( ومثله قو  املهلهر :6)

 فــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــالان وجــــــــــــــــــــز  ِبــــــــــــــــــــزان 

  
 جــــــــــــــــــزاء الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاس ال ميــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــن اّ ر 

  

 .«عقااب»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 (  ا : العباس بن  مد الدوري ا وأمحد بن عبد اجلبار الُعطاردي.8)
 ( ضبرت يف معجم البلدان : رِزحقَويه.9)
 .41( سورة الرعد اآية 10)
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ٌض  نــــــــــَ َ  فــــــــــيــــــــــه َمصــــــــــــــــــــــــح يــــــــــح َذاِذ فــــــــــلــــــــــَ ُرُط الــــــــــقــــــــــِ  مــــــــــُ

  
ه وال   عــــــــــُ فــــــــــَ نـــــــــــح قــــــــــيــــــــــبُ ال الــــــــــرِّيــــــــــُش يـــــــــــَ عــــــــــح  الــــــــــتـــــــــــ 

  
 .(1)وَسيَأْتِي في ر ى ش وفي م ر ط 

 [عقرب]

 على َهْيئَتَِها. َسْيٌر للنَّْعلِ  : العَْقَربُ و بلفٍظ َواحد عن اللَّْيث ، والغَالب عليه التَّأْنِيثُ  ويَُؤنّثُ  يذكر م من الَهَوامِّ  العَقَاِرب : واِحدة العَْقَربُ  *

َراِك ، النَّْعِل : َعْقَربَةٌ و  .«من السَّْرج»قاله اللَّيث. وفي نُْسَخة  يَُشدُّ به ثَفَُر الدَّابَة في السَّْرج َمْضفُوٌر في َطَرفه إِْبِزيمٌ  وَسْيرٌ  َعْقُد الّشِ

بانَى  عقربُ  يُقَاُل له : بُْرٌج في السََّماءِ  : العَْقَربُ و بَاع. قال األَْزَهِريُّ : وله من الَمناِزل الشَّْولَةُ والقَْلُب والزُّ وفيه يقول ساجُع العََرب  (2)الّرِ

ّر األَْشيَب ، ومات الُجْنَدب. هكذا قال األزَهِرّي في تَْرتِيِب الَمنَاِزل ، وهذا َعِجيٌب. قَالَهُ اْبُن ، َحِمَس الِمْذنَب ، وقُ  العَْقَرب : إَِذا َطلَعَت

 َمْنُظور.

 بفتح فسكون ، الِغفَاِرّي. فََرس ُعتْبَةَ ْبِن َرْخَصةَ  : اسم َعْقَربو

لَكذَّاب. وفي لسان العرب : موضع. وفي ُمْختََصِر الَمَراصد : ُكوَرةٌ من ُكَوِر ِدَمْشق باليََمامِة ثُمَّ كانت الَوقَائُع مع ُمَسْيلَمةَ ا : أَرضٌ  َعْقَرباءُ وَ 

 كان يَْنِزلَُها الَمِلُك الغَسَّانِّي.

عُود ْبِن َعْبد  َمسْ ثم رأَيُت الحافَِظ جماَل الّدين يُوُسف ْبَن َشاِهين سْبَط الحافِِظ ابِن َحَجر ذكر في ُمْعَجمه في ترجمة َساِعِد ْبن َساِري ْبنِ 

ْحمِن نَِزيل دَمْشق أَنَّه َماَت بقَْريَةِ   .819سنة  َعْقَربَاءَ  الرَّ

ً  هيَ وَ   بالَهاِء. كالعَْقَربَة َغْير َمْصُروف ، َمْمُدودـ  على قَْولـ  العَقَاِرب أُْنثَى أَْيضا

 د ُسِمع العَْقراب في اْسِم الِجْنس قال :ونقل شيُخنا عن ُمْختََصر البَيَان فيما يَحلُّ َويَْحُرم من الَحيََواِن : وق

وُذ ابهلل مــــــــــــــــــــــن  رَابَأعــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــَ

  
َد اأَلذحاَنب  قــــــــــــــــــــــــَ اَلِت عــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــِ ائ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ّمِ ، ويَُشدَّدُ  العُْقُربَانُ و لإِلشباع ، ِلِفْقَداِن فَْعالل بالفَتْح. َعْقَرابٍ  قال : وعند أَْهِل الصَّْرف أَِلفُ  اَغانِّي : بالضَّ ابِع وَهِذه َعِن الصَّ ُدَوْيبَّة تدخل  الرَّ

اُل األُذُن. األذُن ، وهي هذه الطَِّويلَةُ الصفراُء الَكثيَرةُ القََوائم. قال األَْزَهِريُّ : يقال : هو وفي الصَّحاح : هو َدابَّةٌ له أَرُجٌل ِطواٌل وليس  َدخَّ

 . قال إِياُس ْبُن األََرّت :العَقَاِرب َذنَبُه كَذنَب

َدتح  م ِإذح غـــــــــــــَ كـــــــــــــُ رحعـــــــــــــَ  أُمـــــــــــــ    (3)كـــــــــــــَبن  مـــــــــــــَ
  

ةٌ   َربــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح هــــــــــــــــا  عــــــــــــــــَ ومــــــــــــــــُ كــــــــــــــــُ ُراَبنح يــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح  عــــــــــــــــُ

  
هم. ويُْرَوى  ّي عن أَ  .«إِذ بََدتْ »وَمْرَعى : اسُم أُّمِ وإِنََّما هو َدابَّة له أَْرُجٌل ِطَواٌل ،  العَقَاِرب َذَكرَ  العُقُربَانُ  بي َحاتم قال : ليسَرَوى ابُن بَّرِ

 يَْنكُحَها. ، َويَُكوُمَها : العَقَاِربِ  وليس َذنَبُهُ َكَذنَبِ 

 .العَقَاربِ  أَي من ِجْنِس  ، أَو الذََّكُر مْنه العَْقَربُ  يُْطلَق ويَُراُد بِهِ و

اِء. ُعْقُربان على الذََّكر واألُْنثَى ، فإِذا أُِريَد تأِْكيُد التَّْذِكيِر قيل (4)يُْطلَق  ْقَربُ العَ  وفي المصباح :  ، بَضّمِ العَْيِن والرَّ

 ْنثَى ، وأَّما الذََّكُر فعُْقُربان.ُكلُّه لألُ  العَْقَربَاءُ و العَْقَربَةَ و العَْقَرب ِللذََّكر واألُْنثَى. وفي تَْحِريِر التَّْنبِيِه : َعْقَرب وقيل : ال يقال إاِلَّ 

بمنزلة قُْسقُّبٍ  ُعْقُربُّ  أَمراِن ، إن ِشئَت قلَت إِنّه ال اْعتِداد باألَِلف والنُّون فيه فَيبَْقى ِحينئذ كأَنه (5)وقال ابن َمْنُظور : قال ابُن ِجنّي : لك فيه 

في َكثِيٍر من َكاَلِمِهم َمْجَرى وقُْسُحّبٍ وُطْرُطّبٍ ، وإِن شئَت َذهبَت َمْذَهباً أَْصنََع من َهَذا ؛ وَذلك أَنّه قد َجَرت األَِلُف والنُّون من حيُث ذَكرها 

 َ نََّها حرُف ِإْعَراب ، وحرُف اإِلْعَراب قد يَْلَحقُه التَّثْقيل في الَوْقف ، نَْحو ما لَْيس موجوداً ، على ما بَيَّنَّا. وإِذا َكاَن َكذلك كانَت البَاُء ِلذِلك ، كأ

ً  َعلَْيه نحو األَْضَخّما ، وَعْيَهلَّ فكأَنّ  (6): هذا خالّد ، وهو يَْجعَّل ، ثم إِنَّه قد يُطلَق ويُقَرُّ تَثِْقيلُه  ِر  ُعْقُربٌ  لذلك ُعْقُربَانا ثم لَِحقها التَّثِْقيل لتََصوُّ

 ، ثم لَِحقَت ُعْقُربٌ  َمْعنَى الَوْقف َعلَْيَها ِعْند اْعتِقَاد َحْذِف األَِلِف والنُّون من بَْعدها ، فصاَرت كأَنّها

__________________ 
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 معلقة من ُدبُر األذن. ( ويف املقايي  مما مل يرد يف املعاجم : اإلعقابة لة مثر اإلدابرة ا ويكون أيضاً جلدة1)
 وهي زابان العقرب أي قرانها.« الزابان»ويف عجائب املخلوقات للقزويين « الزابانن»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 قا  يف املصباح : فجمض با اسم الذكر اخلاص وأّنث املؤنثة ابهلاء.« إذا غذت»( عن الصحاح ا وابألصر 3)
 ( يف املصباح : تطل .4)
 وله : العقرابن والعقراّبن : الذكر منها.( يريد ق5)
 .«بتثقيله»( عن اللسان ا وابألصر 6)
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رِي الوصـــــــــــــــُر جُمحَر  الوقحِف فقير خّما عند انحِطاَلقه عل  تـَثحِقيله ِإذح ُأجح  األَلف والنون ا فـََبِقي عل  ثقله كما بقي األضــــــــــــــح
نٌ  ُراب  ُرابَ  . قا  اأَلزحَهرِّي : ذََكرُ ُعقح  خُمَف ف الَباِء ا كذا يف لَسان الَعَرب. نٌ الَعَقارب ُعقح

 َكثِيَرتَُها أَو َعقَاِرب إِلَى ثاََلثَِة أَْحُرف ، ثم بَنَى َعلَْيه ، أَي َذاتُ  العَْقَربَ  كأَنَّه َردَّ  َمْعقََرةٌ  بَْعُضهم يَقُول : أَرضو بكْسِر الّراء ، ُمعَْقِربَةٌ  أَْرضٌ و

اِء : ذو ُمعَْقِرب ُمَطْحِلبَة ، ومكانٌ وكَذلك ُمثَْعِلبَةٌ وُمَضْفِدَعة و  .َعقَاِربَ  بكسر الرَّ

اءِ  الُمعَْقَربُ و ْبِط كما قَْبلَه ،  بفَتْح الرَّ وال وهكذا في النَُّسخ الَّتي بِأَْيِدينا ، وقد َسقَط من نُْسَخِة َشْيِخنا فاعتَرَض على الُمَؤلِّف في ترك الضَّ

ْبَط األَِخير يُ  وفي  الُمْعَوجُّ والَمْعُطوُف. قَيُِّد ويُفيُد أَن الَّذي َسبََق بَكْسِر الّراِء ، كما ُهو مْن َعاَدته في َكثِير من ِعبَاَراتِه :يْخفَى أَن هَذا الضَّ

َحاح : وُصْدغٌ  اِء أَي َمْعُطوٌف. وَشيْ  ُمعَْقَرب الصَّ . ُمعَْقَربٌ  ءٌ بفَتْح الرَّ  أَي ُمْعَوجٌّ

اُج : ُمعَْقَربُ  ، وِحَمارٌ  الشَِّديُد الَخْلِق الُمْجتَِمعُه : الُمعَْقَربُ و ز ُمْجتَِمٌع َشِديٌد. قال العَجَّ  الَخْلِق : ُملَزَّ

َوراً  اِقي َحشح َرابَ َعرحَد الرت   (1) ُمَعقح
ل شيُخنا : ولو قال : النَّاصر البَاِلغ الَمنَعَة كان أََدلَّ على قا الَمنِيُع ، وهو ذو ُعْقُربانَةٍ  من النَّْصر ، للُمبَالَغَة .كَصبُور ، النَُّصورُ  : الُمعَْقَربُ و

 َمقَاِم التَّْعريف ِلغَْيره ، انتهى. الُمَراد وأَبعَد عن اإِلْيهاِم ؛ ألَّن بناَء فَعُول من نََصر ولو َكان َمقيساً لِكنَّه قِليٌل في االْستِْعمال ، وال ِسيَّما في

 ِجْدها في كتاب من ُكتُب اللُّغَة ، كِلَسان العََرب والُمْحَكم والنَِّهايَة والتَّْهِذيب والتَّْكِملَة.ثم إِنَّ هذه العباَرةَ لم أَ 

اَت ، ِمْنه ، َعلَى الَمثَل ، وَسيَأْتي. قال شيُخنَا : وقد استَْعَملُوه في َدبِيِب العذار ، وهن من ُمْستَْحَسنَ  َعقَاِربُه وَدبّت : النََّماِئُم. العَقَاِربُ و

 األَوصاِف وُملَح الِكنَايات.

ّي في أََماِليه ، فقال :و الشََّدائُِد ، الّشتاِء : َعقَاِربُ و تَاءِ  العَْقَربُ  أَفَرَده ابُن بَّرِ  وِشدَّةُ بَْرِدِه. : َصْولَتُه ِمَن الّشِ

ً  َعقَاِربُه إِنَّهُ لَتَِدبُّ و أَْعَراَض  ، من باب االْفتِعَال ، وفي بَْعِض النَُّسخ : يَْقِرض يَْقتَِرضُ  للَِّذي ، من الَمْعنَى األَّول على الَمثَل. ويُقَاُل أَْيضا

 ، قال ذُو اإِلْصبَع العَْدَوانِّي : النَّاس

رِي  هَتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــــــــُ ارِب قــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإَدّ  عــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُه و   ِدب  لــــــــــــــــــــــــــَ اِربح ال تــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .َعقَاِربِي أَراد وال تَِدبُّ لَهُ ِمنِّي

،  األََمةُ الَخُدومُ  : العَْقَربُ  ، هكذا بالهاء في سائِر النَُّسخ َوُهو أَيضاً بَخّط ابِن َمْكتُوم ، وِمثْلُه في التَّْكِملَة ، والذي في ِلَسان العََرِب : العَْقَربَةُ و

 العَاقِلَةُ. أَي الَكثيَرة الِخْدَمِة ،

ب تُعَلَُّق في السَّْرجِ  : العَْقَربَةو ْحل حكاهُ ابُن ُدَرْيِد. ، َحِديَدةٌ كالُكالَّ  وفي نُْسَخة بالسَّْرجِ والرَّ

 ، إِذا لم يَُكن َسْهالً وقيل : فِيِه َشرٌّ وُخُشونَة. قال األَْعلَُم : َعقَاِرب * ومما يُْستَُدَرُك به على الُمَؤلّف قَْولُهم : عيٌش ذُو

و  بــــــــــــــــــــــُ َد الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــــــىت  ِإَذا فـــــــــــــــــــــــَ

  
ٌش ُذو   يــــــــــــــــح وُ  عــــــــــــــــَ قــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ اِربح َح يـ قــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

  
 : الِمنَُن ، على التَّْشبِيِه. قال النَّابِغَة : العَقَاِربُ و

ِة  مــــــــــَ عــــــــــح ٌة بــــــــــعــــــــــَد نــــــــــِ مــــــــــَ عــــــــــح رٍو نــــــــــِ مــــــــــح عــــــــــَ ي  لــــــــــِ لــــــــــَ  عــــــــــَ

  
َذاِت   ت بــــــــــــــِ يحســـــــــــــــــــــــــــَ ِده لــــــــــــــَ اِربِ لــــــــــــــوالــــــــــــــِ قــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

  
 غير َمْمنُونَة. (2)أَي َهنِيئة 

 الُجَهنِيُّ : صحابِيٌّ ، له َحِديث عند بَنيه ، قُتِل يوَم أُُحد ، رواه ابُن َمْنَده ، كذا في الُمْعَجِم. َعْقَربَةُ و

ار الَمِدينَة ، َمْشُهوٌر بالَمْطل ، يقال في الَمثَل :  َعْقَرب ْبُن أَبِي َعْقَربُ و « َعقَْربَ  أَتَْجُر من»و « َعْقَرب هو أَْمَطُل من»: اسُم َرُجل من تُجَّ

بَْيُر بن بَكَّار ، وذَكر أَنّه َعاَمَل الفَْضَل بَن َعبَّاس بن ُعتْبَة بن أَبي لََهب ، وكان الفَْضُل أََشدَّ   اس اْقتَِضاًء ، وذَكر أَنَّه لَزم بَْيتَ الن َحكى َذلَك الزُّ

 َزَماناً فلم يُْعِطه شيئاً ، فقال ِفيِه : َعْقَرب
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ا  وقــــــــــــــنــــــــــــــَ َرتح يف ســــــــــــــــــــــــــــُ َربٌ قــــــــــــــد  ــــــــــــــَِ قــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

  
بــــــــــــــًا   رححــــــــــــــَ َربِ ال مــــــــــــــَ قــــــــــــــح َرهح  ابلــــــــــــــعــــــــــــــَ اجــــــــــــــِ  الــــــــــــــتــــــــــــــ 

  

اًل  ــــــــــــــــِ ب قــــــــــــــــح قــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــ  تـ ــــــــــــــــُ ُدوٍّ يـ ر  عــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــُ

  
َربٌ و   قــــــــــــــــح َرهح  عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ اب ــــــــــــــــد   ُلحشــــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــن ال

  
__________________ 

 وا شور مثر اجلرو  املنتفخ اجلنبا.« التالقي»( الرتاقي عن اللسان وابألصر 1)
 ( عن اللسان ا وابألصر هنية.2)
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رحبُ إن عــــــــــــــــاَدِت  قــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ ا  الــــــــــــــــح اَن هلــــــــــــــــَ دح  عــــــــــــــــُ

  
َرهح و   اضــــــــــــــــــــــــــــِ ُر هلــــــــــــــا حــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــ  ِت الــــــــــــــنـ انــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

  

ه  ــــــــــــــــِ ت ُده يف اســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــح ي ُدّو كــــــــــــــــَ ر  عــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــُ

  
يٍّ وال   ريحُ خَمحشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ائـــــــــــــــــــَرهح فـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 كذا في ِلَساِن العََرِب ، ومثله في َمْجَمع األَْمثال للَمْيَدانِي وَغْيِرِهما.

ُم أَبِي ْبُن ُخَوْيِلد ، واسْ  (2)، وقيل ُعَويج  (1)البَْكِرّي وقيل الِكنَانِّي اللَّْيثِّي والُد أَبِي نَْوفٍَل ، َصَحابِيٌّ اسُمه َخاِلُد ْبُن ُحَجْير  َعْقَرب قلت : وأَبُو

 نَْوفَل ُمعَاِويَة ، كذا في الُمْعَجم.

 ُمَصغَّراً هو درونج. العُقَْيِربَانُ و وُعقَْيِربَاء َمْمُدوداً ُمَصغَّراً : ناِحيَةٌ بِحْمص.

كةً : ِغلٌَظ في اللَّْحيِ  العََكبُ  : [عكب] اَغانِّي والشَّفَِة ِمَن اإلنسان. وقال ابن ُدَرْيد : ِغلُظ الشَّفَتَْين ُمَحرَّ ْجلِ  نقله الصَّ بَْعِضها  وتََدانى أَصابعِ الّرِ

لَْين األََمةُ و إِلَى بَْعض  .ُعْكبٍ  من آمٍ  الَجافِيَةُ الَخْلقِ  هي الِعْلَجةُ  العَْكبَاءُ  من الَمْعنَيَْيِن األَوَّ

ّمِ بَدِليِل ما يَأْتِي فِيَما بْعد : العُُكوبُ و  االْزدَحاُم. بالضَّ

ً  الطَّْيرُ  َعَكبَتو أَي العُُكوف ولو فَسََّره به كان أَْولَى. والُوقُوفُ  أَي اْزِدَحاٌم. (3) ُعُكوبٌ  ولإِلبِل  : َعَكفَت. تَْعُكب ُعُكوبا

ً  ُعُكوبُ و لِوْرِد ،ا ُعُكوبُ . و(4): ُعُكوُف الطَّْيِر الُمْجتَِمعَِة  العَُكوبُ و ً و الَجَماَعة. وَعَكفَِت الخيُل ُعُكوفا  بَمْعنًى َواِحد وطير َعَكبَت ُعُكوبا

 وُعُكوٌف وأَْنَشَد الليُث لُمَزاِحٍم العُقَْيلّي : ُعُكوبٌ 

ُم  هـــــــــــِ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل اٍم عـــــــــــَ ر  نســـــــــــــــــــــــــوٌر مـــــــــــن ِشـــــــــــََ ظـــــــــــَ ـــــــــــَ  ت

  
وابً   كـــــــــُ رِ  عـــــــــُ بـــــــــُ ذح بـــــــــاِن يـــــــــَ قـــــــــح بـــــــــاِن عـــــــــِ قـــــــــح  مـــــــــض الـــــــــعـــــــــِ

  
 .(5)والبَاُء لُغَةُ بَني َخفَاَجةَ من بَنِي ُعقَْيل 

ً  الِقْدرُ  َعَكبَت يُقَال : َغلَيَاُن الِقْدِر. : العُُكوبو  ، وهو بَُخاُرها وشدَّةُ َغلَيَانَِها ، وأَْنَشَد : ُعَكابَُها إَِذا ثَارَ  تَْعُكب ُعُكوبا

ريَاِت  غـــــــــــِ ا كـــــــــــَبن  مـــــــــــُ تح هبـــــــــــَِ قـــــــــــَ تــــــــــــَ يـــــــــــوِش الـــــــــــح  اجلـــــــــــُ

  
اَض   يـــــــًا َوفـــــــَ لـــــح تح غـــــَ َمشـــــــــــــــــــــَ حـــــح تـــــَ اِإذا اســـــــــــــــــــح وهبـــــــُ كـــــُ  عـــــُ

  
 قال بِْشُر بُن أَبِي َخاِزم : بالفَتْح : الغُبَاُر. العَُكوبُ و .َعاِكب َجْمعُ  بالضم : العُُكوبو

ا  رَاَءهــــــــــَ اَلِب جــــــــــِ ــــــــــكــــــــــِ َر ال قــــــــــح ــــــــــَ ُم نـ اهــــــــــُ ــــــــــَ ن ــــــــــح ل قــــــــــَ ــــــــــَ  نـ

  
وُر   ثــــــــــُ ــــــــــَ وب يـ لــــــــــُ عــــــــــح رِّ مــــــــــَ وهبــــــــــَُ عــــــــــلــــــــــَ  كــــــــــُ كــــــــــُ  اعــــــــــَ

  
اَغانِّي. العَُكابٍ و بفَتْح فَُسُكون كالعَْكبِ   وهذا عن الَهَجِرّي وأَْنَشَد : العَاُكوبٍ و كغُراب ، وهما عن الصَّ

رت و  نــــــــــــحــــــــــــِّ تــــــــــــَ ٌف مــــــــــــُ اَء يــــــــــــومــــــــــــًا هــــــــــــاتــــــــــــِ  ِإنح جــــــــــــَ

  
ِر   يـــــــح خــــَ لــــح دُ  عـــــــاكــــوبٌ فــــلــــِ انـــــــِ ِر ســـــــــــــــــــــَ حـــــــح  مــــن الضــــــــــــــــــ 

  
َدةً  العَكُّوبٍ و اَغانِّي ، ُمَشدَّ  قال : كالعَاِكب أَي َكتَنُّوٍر ، َوَهِذه عن الصَّ

بــــــــــا ــــــــــُب  ِب هلــــــــــا  ــــــــــَ َض الــــــــــر كــــــــــح اَءتح مــــــــــَ   (6)جــــــــــَ
  

ا   هـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ اَدَة مـــــــــــــِ ـــــــــــــذ  َي ال بُ فـــــــــــــَغشـــــــــــــــــــــــــــِ اكـــــــــــــِ  عـــــــــــــَ

  
 الَجْمُع الَكثِير.و من اإِلبِل : الَكثيَرةُ. العَاِكبُ و

 وبَُخاُر الِقْدِر. َكغُراِب : الدَُّخانُ وَ 

ادعن اْبِن األَعْ و اِد والضَّ وَعْصٌب وَعْضٌب  َعْكبٌ  غالم في العََمِل. يقال : الَخِفيُف النَِّشيطُ  ُهوَ  بالفتح العَْكبُ و َرابِّي : العَْصُب والعَْضُب بالصَّ

 ، عن اْبِن األَْعَراِبّي.
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دَّةُ فِي السَّْيرِ  : العَْكبُ و ين الُمْعَجَمة. قال شيُخنا : وكان شيُخنا اْبُن ، هكذا في النَُّسخ التي بأَْيِدينا ، وفي أُْخَرى َصحِ  الّشِ يَحة : في الشَّّرِ ، بالّشِ

َواُب الثَّانِيَة ؛ ألَنَّه قال في لسان العرب : الشَّاِذلّي يَميل إِلى األُولَى. قلُت : دَّة في الشَّّرِ ، والشَّْيَطنَةُ. ومنه قِيَل للَماِرِد من  : العَْكبُ و والصَّ الّشِ

ْبنَاه كما ال يَْخفَى ، وِمثْلُه ِعبَاَرة التَّْكِملَة. ِعَكبٌّ  اإِلْنِس والِجنِّ   ، َكَما يَأْتِي ، فَهِذه ِعبَاَرتُه َصِريَحة فِيَما َصوَّ

ْخم بالَكْسِر ففتح فتَْشِديد الِعَكبُّ و  : الِعَكبُّ و وقد تَقَدََّم اإِلَشاَرةُ إِليه  والجنِّ والَماِرُد من اإِلْنِس  األَْعَكبُ  الَجافِي ، وَكذِلك كِهَجّفٍ : القَِصيُر الضَّ

ه َزْوجٌ  ة ذِلك. الَِّذي ألُّمِ  وقَال اْبُن مْنُظور : ووجدُت في بَْعض نُسخ .(7): اسُم َشاِعر  الِعَكبُّ و ، عن اْبِن ُدَرْيد. قال : وال أَدري ما ِصحَّ

__________________ 
 ( أسد الغابة : ُِبري.1)
 ابن ماكوال : عريج ابلراء.( عند 2)
 ( يف املقايي  : عكوب عل  ا وض.3)
 .«اجملتمعا»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 .«لغة بين خفاجة بن عقير»( عن اللسان ا وابألصر : 5)
 .«طباطب»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( وهو الِعَكّب العجلي.7)
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ُروَءة عل  ِعد ة َمَشايخ حاِشَيةً  َشاِيِخ :الص َحاِح املقح
َ
: اسُم ِإبحِليَ . قلت : وهو قـَوحُ  ابحن اأَلعحرايبّ  ِعَكبيف و   خَبرّت بعحِ  امل

 ا نقله الَقز اُز يف َجاِمعه وأَنحَشد :
ِ رَأحايً  اح لــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  َك َأكــــــــــــــــَذب الــــــــــــــــثـ ــــــــــــــــتــــــــــــــــُ  رأَي

  
نح   رٍو وَأعحصــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ بِّ َأاَب عــــــــــــــمــــــــــــــح كــــــــــــــَ  عــــــــــــــِ

  

ٍد  ــــــــــــــــــح زي ــــــــــــــــــِ يِن ب ــــــــــــــــــَ َدل ــــــــــــــــــح َت   أَب ــــــــــــــــــح ي لــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  فـ

  
ب  لــــــــــــــــح رحَو كــــــــــــــــَ ٍز َأو جــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ ة َأعــــــــــــــــح  ثــــــــــــــــالثــــــــــــــــَ

  
ً  ِعَكبًّا ومثله قال ابُن القَطَّاعِ في ِكتَاب األَوزاِن. وفي بعِض أَْمثَال العََرِب : َمْن يُِطعْ   قاله شيخنا. (1)« يمسي مكبا

انِ  اللَّْخِمي : ِعَكبٌّ و ل  النُّْعَمان ْبن الُمْنِذر أَي َصاِحب سْجنِ  اسُم َسجَّ  اليَْشُكِرّي : (2)مِلِك العرِب قال الُمنَخَّ

وُِّف يب  طـــــــــــــــــَ بيف يـــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــدٍّ  عـــــــــــــــــِ  يف مـــــــــــــــــَ

  
او   يـــــــــــــ  فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ِة يف قـ لـــــــــــــ  مـــــــــــــُ ُن ابلصـــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــُ طـــــــــــــح  يـــــــــــــَ

  
ً  النَّارُ  َعكبَتِ وَ  نَْت. أَي العَُكابَ  : أَثَاَرت تَْعِكيبا . االْعتِكابُ و َرِكبَتْهُ  إِذا ومُ الُهمُ  تَعَكَّبَتْه يقالو َدخَّ  يقال : : إِثَاَرةُ الغُبَاِر وثَوَرانُه. اَلِزٌم وُمتَعَّدٍ

 اإِلبُل : اجتَمعَت في َمْوِضع فأَثاَرت الغُبَاَر ِفيِه. اْعتََكبَتِ 

 قال :

ي  غــــــــــــــــــــاِريب  فــــــــــــــــــــِ ر  الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــَ  ِإين ِإَذا بــــــــــــــــــــَ

  
تح و   بــــــــــَ كــــــــــَ تــــــــــَ يب  اعــــــــــح انــــــــــِ َك جــــــــــَ نــــــــــح ُت عــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ نـ  َأغــــــــــح

  
 .العَُكوبُ  المكاُن : ثَاَر فِيهِ  اْعتََكبَ و

َحابِّي الَمْعُروِف ، وهو َوْزٌن َمْشُهور  كُدَخانَةٍ  ُعَكابَةُ و ، فال يُْلتَفَت هَكذا بالَخاِء الُمْعَجَمة في النُّْسَخة ، وصوابه َكُدَجانة بالِجيِم ، باْسِم الصَّ

ْبِن  بَْكرِ  بَنِي أَبو َحّيٍ ِمنْ  اْبِن َعِلّيِ ْبِن بَْكِر ْبِن َوائٍِل : ابُن َصْعب : إِنَّ الَوْزَن به َغْيُر َسديد ألَنَّه وزٌن َغْيُر َمْشُهور وال ُمتََداَول.لقَْوِل َشْيِخنَا 

 قال األَْعَشى : (3)بَة ، ويُقَال لَُهم الخْضر قَْيٌس وِعداُدُهم في بَنِي ذُْهل ، وثَْعلَ  ُعَكابَة َوائِل أَخي تَْغلب ْبِن َوائِل ، وَولَدُ 

م  وهتـــــــــِ يـــــــــُ تح يف بــــــــــُ طـــــــــَ ا ِإذ خـــــــــالـــــــــَ ر هـــــــــَ  فـــــــــمـــــــــا ضـــــــــــــــــــــــَ

  
رِ   ائــــــــِ بــــــــَ اَن اخــــــــتــــــــالُف الــــــــقــــــــَ ر مــــــــا كــــــــَ يِن اخلضـــــــــــــــــــــح  بــــــــَ

  
 قاله َشْيُخنا ، وهو في كتاب األَنساب ألَبِي ُعبَْيد ، والباََلذُِرّي ، والَمعَاِرف الْبِن قُتَْيبَة.

 .العَْنَكبُوتِ  ، هنا َذَكَرها اْبُن َمْنُظور وَغْيُره ، وَسيَأْتي في العَْنَكبُوت اْسٌم ِلَجْمع األَْعُكبِ و العُْكبِ و الِعَكابِ  ِذْكرُ  * وبَِقَي هنا :

 الُمَصنُِّف.: الَّذي تََدانَى بعُض أَصابعِ ِرْجلَْيه من بَْعض مع تََراُكٍب ، ومنه تَعَكَّبَتْنِي الُهُموُم ، الِذي َذَكره  األَْعَكبو

 َكتَنُّور : بقلَةٌ معروفة ؛ وهي َشْوُك الِجَماِل. العَكُّوبو

اَغانِّي. .(4) العَْنَكبُوِت العُْكُدبَة : قال األَْزَهِرّي : يُقال ِلبَْيتِ  عكدب : [عكدب] اء ، وقد أَْهَملَه الُمَصنُِّف والصَّ  قلُت : وُرِوي َذِلَك عن الفَرَّ

اغاِنيُّ  : َعْكَشبَهُ و َعْكبََشهُ  : قال األَزهرّي : عكشب : [عكشب] اِء ، وقد أَْهَملَه الُمَصنُِّف والصَّ ين ، نقلَه عن الفَرَّ َشدَّهُ َوثَاقاً ، وسيَأْتِي في الّشِ

 َهِرّي وابُن القَطَّاعِ.، وذَكَره األَزْ 

مِّ  يَْعلُبُه ءَ الشي َعلَب يقال : : األَثَُر والَحزُّ  العَْلبُ  : [علب] ً  بالضَّ ً و َعْلبا  : أَثَّر فِيِه َوَوَسَمه أَو َخَدَشه. ُعلُوبا

ْرِب وَغْيِره ، والجمع العَْلبُ و كاَب :. يقال ذلك في أَثر الِميَسِم وَغْيره. قال ُعلُوبٌ  : أَثَُر الضَّ قاع يَِصُف الّرِ  ابُن الّرِ

هـــــــــــــا  يـــــــــــــًة كـــــــــــــَبن  بـــــــــــــَدفـــــــــــــِّ َن انجـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــح تـ ـــــــــــــَ  يـ

  
رحِض   ا  (5)مــــــن غــــــَ هـــــــَ تــــــِ عــــــَ وبَ َنســــــــــــــــــــح لــــــُ مِ  عــــــُ َواســــــــــــــــــــِ  مــــــَ

  
 وقال َطَرفَة :
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لــــــــــــــوبِ كــــــــــــــَبن   ا  عــــــــــــــُ ِض يف َدَأاَيهتــــــــــــــِ  الــــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــــح

  
رحَددِ   ر قــــــــــــَ هـــــــــــح قـــــــــــاَء يف  ـــــــــــَ لـــــــــــح وارُِد مـــــــــــن خـــــــــــَ  مـــــــــــَ

  
 .الِعالبِ  : تأْثِيٌر كأَثَرِ  العَْلب ، وقال األَْزَهِرّي : كالتَّْعِليبِ 

 قال : وقال َشِمر : أَقرأَنِي اْبُن األَْعَرابِّي لُطفَْيِل الغَنَِوّي :

__________________ 
 ( كذا.1)
عامر بن ربيعة بن عمرو اليشكري شاعر قا  املرزابين يف معجم الشعراء : وهو ابن مسعود بن « املتنخر»( عن اللسان ا وابألصر والصحاح 2)

 جاهلي قدمي كان ينادم النعمان بن املنذر.
 ( يف مجهرة ابن حزم ا ومجهرة ابن الكليب : ا صن. وذكر الكليب ولدا  لثا : عامر بن عكابة ا درج.3)
إال كعدبة بتقدمي الكاف هبذا املعىن ومل يتعرض هلا إن كان مراده يف التهذيب كما هو املتبادر ا فلي  فيه »( كذا ابألصــر واللســان وهبامشــه : 4)

 سلف. أحد بتقدمي العا أصال كاجملد تبعاً للمحكم والتكملة التابعة لألزهري وإن تعرض هلا شرح القاموس فهو مقلد ملا وقض يف اللسان من غري
 .«عرض»( عن اللسان ا وابألصر 5)
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ا  هـــــــــــــَ لـــــــــــــِ اِ  الـــــــــــــدِّاَيِت ومحـــــــــــــَح نـــــــــــــَ وٌض أَبشـــــــــــــــــــــــــــح  هنـــــــــــــَُ

  
ِه و   كــــــــــبــــــــــِ نــــــــــح يِن مبــــــــــََ ِذي  ــــــــــَح ــــــــــ  ُر ال قــــــــــح بثــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــَ (1)ل

 

  
 َوُهَو األَثَر. وقال أَبُو نَْصر : يَقُوُل : األَْمُر الِذي يَْجنِي َعلَْيه وهو بَمْنكبِه َخِفيف. َعْلبٌ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : أَراد به

، يقول : ال تَُؤثِّر فِيَها أَثَراً لِشدَّة اتََّكائِك على أَْنِفك في  «ُصوَرتَك تَْعلُب السُُّجود فَقَال : الأَنَّه َرأَى َرُجالً بأَْنفه أَثَُر »وفي َحِديِث اْبِن ُعَمر 

 السُُّجود.

َّةَ  الَمَكاُن الغَِليظُ  : العَْلبُ و ْمح َمْقبِِض السَّْيف ونَْحِوهِ َحْزم  : العَْلبُ و أَي في األَِخير ويُْكَسر الشَِّديُد من األَْرِض الذي ال يُْنبُِت البَت ّكيِن والرُّ  كالّسِ

م َعلَبَهُ يَْعلُبُه البَِعيِر ، أَي َعَصِب ُعنُِقه. بِِعْلبَاءِ  كنُت أَعِمُد إِلَى »، أَي َحَزَم َمْقبَِضه به. وفي َحِديث ُعتْبَةَ  َمْعلُوبٌ  بالَكْسر فهو يَْعِلبُهو بالضَّ

 . قال امرُؤ القَْيِس :ُمعَلَّب فهو َعلَّبتُه ، قد كالتَّْعِليب «ُعنقُ  ِعْلبَاءُ  ا ِهيالبَْضعَة أَْحِسبُها َسنَاماً فإِذ

ٌم  اغـــــــــــِ مـــــــــــَ ِرمي غـــــــــــَ ـــــــــــريَاِن الصـــــــــــــــــــــــــ  ث ـــــــــــِ ر  ل ـــــــــــظـــــــــــَ   (2)ف
  

رِيِّ   هـــــــــــَ مـــــــــــح هـــــــــــا ابلســـــــــــــــــــــــــ  َدعِّســـــــــــــــــــــــــُ بِ يـــــــــــُ لـــــــــــ  عـــــــــــَ ُ
 املـــــــــــ

  
ْلُب.الشَّي : العَْلبُ و ً  اللَّْحُم ، بالَكْسرِ  َعِلبَ  ، يقال : كَكتِف كالعَِلب أَي ُصْلبٌ  َعْلبٌ  يقال : لَْحمٌ  ُء الصُّ  أَيضاً بالفَتْح َعلَبو : اشتد وغلَُظ ، َعلَبا

 : َغلُظ وَصلُب ولم يَُكن َرْخصاً ، قاله السَُّهْيِلّي. يعلُب

ُجُل ال يُطَمُع فِيَما عْنَده : الِعْلبُ و .  ، أَي قَِوّي عليه ، كقَْوِلك :َشرٍّ  لِعلبِ  من َكلَمة أَو َغْيِرَها. ويقال : إِنَّه بالَكْسر : الرَّ  والَمَكانُ  إِنَّه لَِحكُّ َشّرٍ

. ِعْلب ، وهو ِعبارة التهذيب. وُكلُّ َمْوِضع خِشن ُصْلب من األَْرض فهو الَِّذي لو ُمِطر َدْهراً لم يُْنبِْت َخْضَراء ، ويُْفتَحُ  الغَليُظ من األَْرض

ْدِر ، ج : الِعْلبُ و ي أَّول الماّدةِ ، فهو تَكرار ولم يُنَبِّه عليه شيُخناوال يخفى أَن هذا الَمْعنَى بعينه قد تقدم ف ،  ُعلُوبٌ  أَي َجْمعُه َمْنبُِت الّسِ

 بالضم قاله أَبو َزْيد.

دَّة والُجُسوُء. : العَلَبُ و اَلبَةُ والّشِ ً  النَبَاتُ  َعِلب يقال : بالتَّْحِريِك : الصَّ َحاح : : َجَسأَ ، قاله َعِلبٌ  فهو َعلَبا  ، بالَكْسر ، َعِلب السَُّهْيِلّي. وفي الّصِ

 يقال : تَغَيُّر َرائَِحِة اللَّْحم بَْعَد اشتَِداِده ، كاالستِْعاَلبِ  : العَلَبُ و يَُده ، بالكسر : َغلَُظت. َعِلبَتو اللْحُم بالفتح والَكْسر ؛ اشتَدَّ وَصلُب. َعِلبَ و

 ، على ما أَسلفنا بيانَه. وفِْعُل الُكّلِ كفَِرح ونََصر َعِلبَ   وَغلَُظ ولم يكن َهّشاً مثلاللحُم والِجْلُد ، إِذا اشتَدَّ  استعلَبَ 

ً  البعيُر بالكْسر َعِلبَ و قَبَةُ وتَْنَحني. يقال : هما ِعْلبَاء ، بالَكْسر تَثْنِية الِعْلبَاَءْين َداٌء يأُْخذُه في ، وهو َعِلبٌ و أَْعلَبُ  وهو َعلَبا  فتَِرُم منه الرَّ

همزة ملحقة ، ُشبَِّهت بَهْمَزة التَّأْنيث الَّتِي في َحْمَراَء ،  (4)، ألَنََّها  ِعلباءان ، وِإن شئت قلت : (3)يَِميناً وشماالً بينهما َمْنبُِت العُرف  ِعْلبَاوانِ 

 أَو باألَصلية التي في ِكَساٍء.

ً  السيفُ  َعِلبَ و  تَثَلُُّم َحّدِ السَّْيِف. ، َوُهوَ  َعلَبا

ُدوَدةِ الَّتِي في آخر التَّْحتيَّة التي في آِخِره ؛ ألَنَُّهَما ياءان : إِْحَداُهما يَاُء َمفَاِعيل ، والثَّانِيَةُ الُمْبَدلَة عن الَهْمَزة الَممْ  ، ُمَشدََّدةَ اليَاءِ  العاََلبِيّ و

 مفرده قَاله َشْيُخنا.

َصاُص بالفَتْح ، قال : ولسُت منه على يَِقين. وقال الَجْوَهِرّي :قال القُ  َصاُص أَو ِجْنٌس مْنه. قال  : العَاَلبِيُّ  تَْيبِّي : بَلَغَني أَن العاََلبِيَّ : الرَّ الرَّ

َصاِص يَقْ  تَِضي أَنَّه ُمْفَرٌد على صيغَِة الَجْمع ، أَو َجْمٌع ال َواحَد األَْزَهِريُّ : ما علمُت أََحداً قاله ولَْيَس بَِصِحيح. وقال َشْيُخنا : وتَْفسيُره بالرَّ

 لَهُ كأَبَابِيل وَعبَابِيد.

ةَ إِنََّما َكانَْت ِحْليَتَُها»قلُت : وقد َوَرَد في الَحِديِث :  فلما َعَطَف «. واآلنُكَ  العاََلبِيَّ  لَقْد فَتَح الفُتُوَح قَْوٌم ما َكانَْت ِحْليَةُ ُسيُوفِِهم الذََّهَب والفضَّ

ِحيُح الِذي ال َمِحيَص عنه أَنَّهو عليه اآلنَُك َظنَّ َمْن َظنَّ أَنَّه الّرصاُص. ، بالَكْسِر َمْمُدود ، وهو العََصُب. قال  البَِعيرِ  ِعْلبَاءِ  َجْمعُ  الصَّ

ة. وقال اْبُن ِسيَده : وهو العَقَُب. وقال اللِّْحيَانِيّ  األَْزَهِرّي : . وقال اْبُن األَثِير : وهو ِعْلبَاَوانِ  ُمَذكَّر ال َغْير ، وهما الِعْلبَاءُ   :الغَِليُظ َخاصَّ

ْطبَةَ فتَِجفُّ  العاََلبِيَّ  َعَصٌب في العُنُق يَأُْخذُ إِلَى الَكاِهِل ، وَكانَت العََرُب تَُشدُّ على أَْجفَاِن ُسيُوفِها  الرَّ

__________________ 
قوله أبشنا  الدايت. أشنا  الدية دايت جراحات دون التمام. وقير هي زايدة فيها ا وقير الشن  عن الدية ما » ( هبامش املطبوعة املصرية :1)

 .«ال قود فيه كاخلدش وحنو ذلك ا والشن  أيضاً ما دون الدية
 ويف التكملة : تظر بد  فظر.« غمائم»( غماغم عن اللسان وابألصر 2)
 اللسان العن .( كذا ابألصر والصحاح ويف 3)
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 .«ألهنما»( عن الصحاح ا وابألصر 4)
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َبُ  وتـَقحَو  عليه.  عليها ا وَتُشد  هِبَا الّرَِماَح ِإذا َتَصد َعت فتَـيـح
، إَِذا ُجِلَز  ُمعَلَّبٌ  وُرْمحٌ 

 .الِعْلبَاءِ  ولُِوَي بعََصبِ  (1)

ً  اَءهِعْلبَ  ثَقَبَ  إِذا َعْبَدهُ  كَسْلقَى ، ُمْلَحٌق بَدْحَرجَ  َعْلبَىوَ  وفي التَّْهِذيب :  ِكبَراً. َعاَلبِيُّه الرجُل : َظَهَرت َعْلبَىو أَو قََطعَها ، وَجعَل فِيِه َخْيَطا

 قَاَل : ِعلباُؤه اْنَحطَّ 

رحُء  َ
َّب ِإَذا املــــــــــــ لــــــــــــح ُده  عــــــــــــَ لــــــــــــح َح جــــــــــــِ بــــــــــــَ  مُث  َأصــــــــــــــــــــــــــح

  
نح أَرحَوحُ   مـــــــــــ  يـــــــــــَ ـــــــــــ  يـــــــــــر فـــــــــــالـــــــــــتـ ِ  َغســـــــــــــــــــــــــِ َرحـــــــــــح  كـــــــــــَ

  
ن : أَن يُوَضع على يَ   ِمينِه في القَْبِر.التَّيَمُّ

ُجِل ، إَِذا أََسّن. ِعلباءُ  ويقال : تََشنَّجَ   الرَّ

ّم : النَّْخلَةُ الطَِّويلَة العُْلبَةُ و ْخم أَو ِمْن َخَشبٍ  وقيل : ِمْحلٌَب من ِجْلد قََدٌح َضْحٌم من ُجلُوِد اإِلبِل : العُْلبَةُ و نقله الّصاَغانيّ  بالضَّ  كالقََدح الضَّ

 ُعْلبَةٌ  أَو َرْكَوةٌ  يََدْيه وبَْينَ » وسلمعليههللاصلى، وقيل إِنها كَهْيئَِة القَْصعَِة من ِجْلد ، ولها َطْوٌق من َخَشب ، وفي َحِديِث وفَاةِ النبّيِ  يُْحلَُب فِيَها

أَي القََدَح الِّذي يُْحلَُب  «الَحاِلب ُعْلبَةَ  أَْعَطاُهم»َحِديُث َخاِلِد : ب يُْحلَُب فيه. ومنه: قََدٌح من َخَشب ، وقيل : ِمْن ِجْلد وَخشَ  العُْلبَةُ  «فِيَها َماءٌ 

 فِيه.

 قال : ُعلَبٌ و ِعاَلبٌ  ج والدَّْسَماُء والسَّْمَراءُ  (2)والَجْنبَةُ  العُْلبَةُ  وقال ابْن األَْعَراِبّيِ : هي

ا  َزرِهــــــــــــــَ ئـــــــــــــــح ِر مــــــــــــــِ َفضــــــــــــــــــــــــــــح ض بــــــــــــــِ فــــــــــــــ  لــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  مل تـــــــــــــــَ

  
ُد   َ  َدعــــــــــــــح ٌد ومل ُتســــــــــــــــــــــــــــح بِ َدعــــــــــــــح لــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــعــــــــــــــُ

  
 : ِجفَاٌن تُْحلَُب فِيَها النَّاقَة. قال : الِعاَلبُ  وقيل :

رَاع  َت بـــــــــــِ عـــــــــــح اِح هـــــــــــر لـــــــــــَِ  صـــــــــــــــــــــــــاح اي صـــــــــــــــــــــــــَ

  
َر  يف   ــــــــــــَ رحِع مــــــــــــا قـ اَلبِ َرد  يف الضــــــــــــــــــــــــــ   الــــــــــــعــــــــــــِ

  
 ويروى : في الِحاَلِب.

َِّخذُ  المعلِّبو  الُكَمْيُت يَِصُف َخْيالً :. قال العُْلبَةَ  : الذي يَت

ا  نــــــــــَ ــــــــــح تـ قــــــــــَ وحرًا وَلرًَة  (3)ســــــــــــــــــــــــَ وحِم طــــــــــَ  دمــــــــــاَء الــــــــــقــــــــــَ

  
وِد   لـــــــــُ وحـــــــــًا لـــــــــه اقـــــــــتـــــــــاُر اجلـــــــــُ بـــــــــُ بِ صـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــ  عـــــــــَ ُ

 املـــــــــ

  
ى مستديرةً ، ثم تمألُ َرْمالً  العُْلبَةُ  قال األَْزَهِريُّ : َسْهالً ، ثم تَُضمُّ أَطرافُها وتَُخلُّ : ِجْلدة تُْؤَخذ من َجْنب ِجْلد البَِعير إَِذا ُسِلخ وهو فَِطيٌر فتَُسوَّ

رة كأَنَّها نُِحتَت بِِخالل ويُوَكى َعلَْيَها َمْقبُوَضةً بحبل ، وتُتَْرُك َحتَّى تَِجّف وتْيبََس ، ثم يُْقَطُع َرأُْسَها وقد قامت قَائَمةً لَجفَ  افَِها تُْشبِه قَْصعَةً ُمَدوَّ

اكُب ، فيَْحلُُب فِيَها َويَْشَرُب بها نَْحتاً أَو ُخِرَطت َخْرطاً ويُعَلِّقها  اِعي والرَّ  .(4)الرَّ

َكها البَِعيُر أَو َطاَحت إِلَى األْرِض.  وللبََدِوّي فيها ِرْفُق ِخفَّتِها وأَنَّها ال تَْنَكسر إَِذا َحرَّ

القَُرِشّي ، ِعَداُده في الِمْصِريِّين ، له ِذْكر  ُعْلبَةَ  وُمَحّمُد ْبنُ  ُد البَكَّائِيَن ،الَحاِرثّي ، أَحَ  ْبِن َصْيِفّيٍ األَْنَصاِريُّ األَْوِسيُّ ، وقيل : ْبُن َزْيد ُعْلبَةُ و

ث. العُْلبِيّ  ، َوَزَكِريَّا ْبُن َعِلي َصَحابِيَّان في َحِديث لَُهْيبٍ   ُمَحّدِ

ّمِ ، أُبنَةٌ  َوِهيَ  بالَكْسر ِعْلبَة جمع الِعلَبُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و ََّخذُ  هي العُْقَدةُ تَُكون ، بالضَّ ، وفي قول آخر :  ِمْنَها *َغِليَظة من الشََّجِر تُت

 ، كِمْكنََسة ، وهي َخَشبَةٌ فيها ُخروٌق على قَْدِر َسعَِة ِرْجِل الَمْحبُوسين. قال : الِمْقَطَرة ُغْصٌن َعِظيم تُتََّخذُ منه

ه  لــــــــــِ ةٌ يف رِجــــــــــح لــــــــــبــــــــــَ َرٍ   عــــــــــِ نــــــــــاُء مــــــــــن قـــــــــــَ  َخشــــــــــــــــــــــــح

  
و ُ   ـــــــــــُ ب ـــــــــــح تـ رحِء مـــــــــــَ َ

اُ  املـــــــــــ ـــــــــــَ ه فـــــــــــب ـــــــــــح ت مـــــــــــَ ـــــــــــ  ي ـــــــــــَ  قـــــــــــد تـ

  
يُك أَو الَكْلبُ  اْعلَْنبَىو العُنُق ، وهو ُمْلَحق  عْلبَاءِ  والِقتَاِل ، وقد يُْهَمز ، وقيل : إَِذا تَنَفََّش َشعَُره ، وأَصلُه من تََهيَّأ ِللّشرِّ  والِهرُّ وَغْيُرَها إَِذا الّدِ

 َل ، بياء.باْفعَْنلَ 
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مِّ  ُعْليَبٌ و مُّ أَْعلَى ، وهو الذي َحَكاه  َوادٍ  اسم عن اْبِن ُدَرْيِد : كِحْذيَم بالَكْسر ِعْليَبٌ و بالضَّ َمْعُروف على َطِريِق اليََمِن ، وقيل : َمْوضع والضَّ

بَضّمِ الفَاِء وتَْسِكين  فْعيَل وزن َعلَى في َكاَلمهم َكِلَمةٌ  لَْيسَ  اَل :حكى بَْعُضهم عن أَبي الُحَسْين بن زنجّيٍ النَّْحِوّي البَْصِرّي أَنَّه قَ و سيبََوْيه.

َف على بَْعِضِهم فَقَال : إِالَّ أَْغيَب وهو َخَطأٌ. قاَل َساِعَدة : َغْيُره العَْين وفَتْحِ اليَاءِ   وتََصحَّ

َزٌ  و  ــــــــــح نـ َة مــــــــــُ يــــــــــَ لــــــــــح ا وحــــــــــَ يــــــــــَ عــــــــــح ُر مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح  األَث

  
جـــــــــُ و   اَء بـــــــــه الشـــــــــــــــــــــــ  ُم جـــــــــَ بُ وُن الـــــــــد وح يـــــــــَ لـــــــــح عـــــــــُ (5)فــــــــــَ

 

  
__________________ 

 .«جلد»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( قا  اجلوهري : واجلنبة جلدة من جنب البعري. يقا  أعطين جلدة أختذ منها علبة. عن هامش املطبوعة املصرية.2)
 الوسرت مستديرة.قطعها من  والضمري فيها للخير. واقتار اجللود :« سقينا»( عن الصحاح ا وابألصر 3)
 .«فيها»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 عن القاموس : يـُت َخُذ ابلياء. (*)( 6)
 ( البيت يف األصر :5)
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 : (1)وقال أَبو َذْهبَل 

ا َذر  و  تح  (2)مـــــــَ نـــــــَ يــــــــ  بــــــــَ مـــــــح  حـــــــىت تــــــــَ رحُن الشـــــــــــــــــــــ   قــــــــَ

  
ا  مـــــــــــَ يـــــــــــ  اًل ُمشـــــــــــــــــــــــــرِفـــــــــــًا وخمـــــــــــَُ َب َنـــــــــــح يـــــــــــَ لـــــــــــح عـــــــــــُ  بـــــــــــِ

  
الَِّذي هو األَثَر والَحزُّ ، وقال : أاَل تََرى أَنَّ الَواِدَي له أَثٌَر. ونقل شيُخنا عن أَبِي َحيَّان :  العَْلب واشتَقَّه ابُن ِجنّي منكذا في ُمْعَجم يَاقُوت ، 

 قال الَجْرِمّي : ُعْنيَب ، بالنُّوِن ، وال يَُكون فُعيل إِالَّ اْسماً َوَسيَأْتِي في عنب.

 له أَبُو َعْمرو في يَاقُوتَِة القُْطُرِب.نق كقُْنفٍُذ : ع العُْلبُبُ و

ْخم أَي َعِلبٌ  ، ووِعلٌ  َعِلبٌ  الُمِسنُّ الَجاِسُئ. وتَيسٌ  َكَكتٍِف : الَوِعلُ  العَِلبُ و . : جاف َغِليٌظ ، َعِلبٌ  الُمِسنُّ ، ِلِشدَّتِه. ورُجلٌ  (3) الضَّ  ويَُضمُّ

ً  النَباتُ  َعِلبَ و َحاح : َعِلبٌ  فهو َعلَبا  اللحُم والِجْلُد : اشتَدَّ وَغلَُظ. اْستَْعلَبَ و الَكْسر ، َعِلبَ  : َجَسأَ. وفي الصَّ

ً  البَْقَل : وَجَده اْستَْعلَبَ و  أَي القَْوم ُعْلبُوبَةُ  وقال َشِمٌر : هؤالءُ  .(4)َذِلَك إِذا َذَوى و أَِجَمتْهُ واستَْغلََظتْه ، إِذا الَماِشيَةُ البَْقلَ  استَْعلَبَتِ و .َعِلبا

 ِخيَاُرُهم.

يكُ  اْعلَْنبَى يُقَاُل : وِمْنه والشَّتْم : أَن يُْشِرَف الرُجُل ويُْشِخَص نَْفَسه ، كما يَْفعَُل ِعْند الُخُصوَمةِ  األْعلْنبَاءُ و ، وقد تَقَدَّم  (5)والِهرُّ ونَْحُوُهَما  الّدِ

 في َمَحّلٍ واِحًد َكاَن أَْحَسن.في َكالِم الُمَؤلِّف ، فهو كالتّكراِر فلو ذَكَرُهَما 

ً  السيفُ  َعِلبَ و كة : تَثَلَّم َحدُّه. َعلَبا ا أَن يكوَن من : سيُف الَحاِرث ْبِن َظاِلمٍ  الَمْعلُوبُ و ، ُمَحرَّ ّي ، صفةٌ الِزَمةٌ. فإِمَّ الَِّذي هو الشَّدُّ  العَْلب الُمّرِ

ا أَن يكون من التّثَلُّم ، كأَنَّه  ، قال الُكَمْيُت : ُعِلب وإِمَّ

اِرث و  ُف ا ــــــــــــــَ يــــــــــــــح وبُ ســــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــُ عــــــــــــــح
َ

 أَرحَد   املــــــــــــــ

  
ا  َرِة الـــــــــــــر ِديـــــــــــــنـــــــــــــَ ابـــــــــــــِ بـــــــــــــَ نـــــــــــــًا يف اجلـــــــــــــَ يـــــــــــــح  ُحصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  ويقال : إِنََّما سّماه  آلثار كانت بَمتْنِه ، وقيل : ألَنه كاَن اْنَحنَى ِمن َكثْرةِ ما َضَرَب ِبه ، وفيه يَقُوُل : مْعلُوبا

َعحُلوبح َأاَن أَبُو لَيـحَل  وَسيحِفي 
 امل

 وقد تقدم في ش ذ ب.

ِحبُ  بَِجْنبَتَْيه ، ومثله يُْعلَب الَِّذي الطَِّريقُ  : الَمْعلُوبو  : اَلِحٌب ، وقيل : أَثَّر فِيِه السَّابِلَةُ. قال بِْشر : َمْعلُوبٌ  والَمْلُحوُب. وطريقٌ  الالَّ

 يـَُثوُر َعُكوهُبَا َمعحُلوبعَل  ُكرِّ 
ء كاْقتَِداِر الِكاَلِب على ِجَرائَِها.  يقول : ُكنّا ُمْقتَِدِرين َعلَْيهم َوُهم لَنَا أَِذالَّ

 :قال امرُؤ القَْيس  َرُجل. ممدوداً : اسم ، بالَكْسرِ  ِعْلبَاءُ و

ن  و  هـــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ اءٌ أَفــــــــــــــــح بـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح رِيضــــــــــــــــــــــــــــاً  عـــــــــــــــِ  جـــــــــــــــَ

  
َر الـــــــــــــــِوطـــــــــــــــابُ و   فـــــــــــــــِ ه صـــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــو أَدحرَكـــــــــــــــح

  
يَ   ْبُن الَهْيثَِم السَُّدوِسّي ، انتهى. وأَْنَشَد في التَّْهِذيب : ِعْلبَاءُ  العُنُق. قال َشْيُخنا : والَمْشُهوُر بَِهَذا االْسمِ  بِعْلبَاءِ  ُسّمِ

ِريب  ثـــــــــــــح رين ابـــــــــــــُن الـــــــــــــيــــــــــــــَ كـــــــــــــَ نح أَنـــــــــــــح مـــــــــــــَ  ِإيّن لـــــــــــــِ

  
تــــــــــــلــــــــــــُت   اءَ قــــــــــــَ بــــــــــــَ لــــــــــــح ي عــــــــــــِ لــــــــــــِ مــــــــــــَ َد اجلــــــــــــَ نــــــــــــح  وهــــــــــــِ

  

 (6)ابحناً ِلَصوحَحاَن عل  ِديِن َعِلي و 

 بَحْذِف الياِء األَِخيَرةِ.أَراد ابَن اليَثِْربِّيِ والَجَمِلّيِ وَعِلّي فَخفََّف 

َحابَة َمِن اسُمه  ْبُن أَْحَمَر السُّلَمّي. ِعْلبَاءُ و (7)ْبُن أَْصَمع القَْيِسّي  ِعْلبَاءُ و األََسِديّ  ِعْلبَاءُ  ثالثَةٌ : علباءُ  قلُت : وفي الصَّ
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 .الِعْلبَاءِ  على في ُطوِل العُنُقِ  (8) َكِكتَاٍب : َوْسمٌ  الِعاَلبُ و

 : ُوِسمْت به. ، كُمْحِسنَة ُمْعِلبَةو ، كُمعَظََّمة ، عَلَّبَةٌ مُ  نَاقَةٌ و

 ، كَشدَّاد ، بالُمْهَملَة وآخره ُمثَلَّثَة وهو في بِاَلِد أََسٍد بقرِب َجبِل َعْبدة بالّدأّثِ  ، تَْصغيُر َماَءة ، كِهْبِريَة : ُمَوْيَهةٌ  ِعْلبِيَةُ و

__________________ 
 األثــــــــــــــر مــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــيب وحــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــة مــــــــــــــنــــــــــــــز  و 

  
 فــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــبالــــــــــــــروم جــــــــــــــاء بــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــون و  

  

 .«َمنحزِ ٍ »وضبرت يف اللسان :  (.عليب)وما أثبتناه عن معجم البلدان 

 ابلدا  املهملة. وأبو دهبر شاعران مجحي ودبريي.« أبو دهبر»( كذا ا والصواب 1)
 ( يف معجم البلدان : فما ذّر.2)
.( بعدها يف القاموس : وال3)  ّضب 
 .«زو »( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( يف الصحاح : وغري ا.5)
( األرجاز لعمرو بن اليثريب ا من أصحاب اجلمر ا وكان من أشد املقاتلا مض عائشة قتر ثالثة من أصحاب علّي علباء بن اهليثم السدوسي 6)

 وهند بن عمرو اجلملي وزيد بن صوحان العبدي.
 .«العبسي»بة ا ويف اإلصابة ( كذا ابألصر وأسد الغا7)
 ( يف اللسان : ِلَة.8)
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رِ  (1) الُكرحَمة ِعلحبُ و  َخة ا اللومة ا ابلالم والواو ا وهو حَتحرِيف  ا ابلَكسح َأي يف َأو له وَضّم الَكاِف وُسُكون الر اء ا ويف ُنسح
َرة ا قاله َشيحُخنا : َرَة. آِخُر َحدِّ الَيَماَمِة من ِجَهة الَبصح  ا َأي ِإذا خرجَت منها تُرِيُد الَبصح

ا يُْستَْدَرُك عليه : دَّة ، كذا في معجم يَاقُوٍت ،  (2)ّك ْبِن َعْدنان : أَرٌض ِلعَ  األَْعاَلبُ  * وِممَّ ، بين َمكَّةَ والسَّاحل ، لها ِذْكٌر في َحِديِث الّرِ

 وسيأْتي لها ذْكر في األََحاديث إِْن َشاَء هللاُ تَعَالَى.

 .ِعْلبَاَوْيَها : الَّتِي ثَِقبت بالِمْدَرى الُمعَْلبَاةُ و

 .ِعْلبَاَءها : قطعتُ  َعْلبَْيتُ وَ 

َ  : في التَّْهِذيِب في الُخَماِسّي : علنب : * ومما يستدرك عليه : [علنب]  بالِحْمل ، أَي نََهَض بِِه. اعلْنبَأ

بَاء التَّْيسُ  هو أَهَمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُشَمْيل : العَْلَهبُ  : [علهب]  قال : الطَِّويُل القَْرنَْين. من الّظِ

 من التـ ُيوس َعال   َعلحَهباً و 
 َعالًّ أَي َعظيماً.

 وأَْنَشَد األَْزَهريُّ : (3) الثَّْوُر الَوْحِشيّ  قد يُوَصُف بهو

 َعلحَهَباُمَوشن  َأَكارُِعه 
 ، على َحّدِ القََشاِعَمة ، قال : (4)، زادوا أَلفاً  عالِهبَةٌ  والجمعُ 

تح  ِعســــــــــــــــــــــــَ ٍم  (5)ِإَذا قــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ اِت تـ نــــــــــَ ــــــــــَ هــــــــــوُر بـ   ــــــــــُ

  
ُف عــــــــــــن   َكشــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ ــــــــــــةِ ت ب الهــــــــــــِ و ِ  عــــــــــــَ ــــــــــــوعــــــــــــُ  ال

  
 يقُول : بُُطونُُهنَّ مثُل قُُروِن الُوُعول.

ُجُل الطَِّويلُ  : العَْلَهبُ و بَاِء ، الرَّ  .َعْلَهبَةٌ  ، أَي َوِهَي بَِهاءٍ  وقِيَل : هو الُمِسنُّ من النَّاِس والّظِ

اء : ِعنَباءوَ  ِعنَب بالَمّدِ ، نُِقل عن الِفْهِرّي في َشْرحِ الفَِصيح. يقال : َهَذا كالِعنَبَاءِ  م هو ثََمُر الَكْرِم : الِعنَبُ  : [عنب]  بالَمّدِ وأَنشد الفَرَّ

اح  ــــــــــــِ ات ر الــــــــــــَبســــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــَ ا مــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــَبهنــــــــــــ َ

  
اءُ   بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نـ اح  الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ قـــــــــــــــ   َوالـــــــــــــــتـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــَ تـ

ُ
 املـــــــــــــــ

  
 ولساِن العََرب :قاله شيُخنا. قلُت : واألَْبيَاُت في التَّْهِذيب ، 

اح  قــــــــــِ يــــــــــنــــــــــًا َتســــــــــــــــــــــــح ن َأحــــــــــيــــــــــااًن وحــــــــــِ مــــــــــح عــــــــــِ طــــــــــح  تــــــــــُ

  
اح   ــــــــــــــــِ ات ــــــــــــــــَبســــــــــــــــــــــــــــــَ ر ال ا مــــــــــــــــن مثــــــــــــــــََ  كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ 

  

اح  هـــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــح ن يـــــــــــــــــــُ َب ِإال  َأهنــــــــــــــــــ ُ يــــــــــــــــــح  ال عــــــــــــــــــَ

  
ِ  الـــــــــدِّيـــــــــن  عـــــــــح يـــــــــا وعـــــــــن بــــــــــَ نـــــــــح ة الـــــــــد  ذ   عـــــــــن لـــــــــَ

  

تَـنَـق   والتِّاح  الِعنَـَباءَ 
ُ
 (6)امل

حَ وال نَِظيَر له إِال  يََراُء ، وهو َضْرٌب من البُُروِد ، وهذا قوُل ُكَراع. وَعِن الَخِليِل والِحَواَلُء ، وأَنَّها ال َرابَع لها ، كما َصرَّ  به الُمَصنِّف الّسِ

ُد بُن أَبَان وغيُره ، قال شيُخنا : وذكر ابُن قُتَْيبَة ِسيَراء الء وِخياََلء وقال : ال َخاِمَس لََها ، وِحوَ  ِعنَباءو في َحوَل غير َمْعُزّوٍ ، ونقله ُمَحمَّ

 فََزاَد ِخياَلء ، بالَخاِء الُمْعَجَمة واليَاِء التَّْحتِيَّة.

قَْوُل وَ  وِهي بَِهاء. ، وهذا ِخاَلُف قَاِعَدتِه التي شَرطها الُمَؤلِّف في الُخْطبَة ، وهو قولُه : إِذا أَتْبَع الُمَؤنََّث الُمَذكََّر يقُول : ِعنَبَة َواِحُده

إِالَّ أَنَّه قد  وفيل ، وثَِوَرة وثَْور وفِيلَةَ  وقِْرد الَجْمُع كِقَرَدة أَي هذا البناء. هو بِنَاٌء نَاِدٌر ، ألَنَّ األَْغلََب َعلَْيهو الِعنَب ِعنَبَة الَحبَّةُ من الَجْوَهِريّ 

َدةِ  والِحبََرةِ  ُمثَنَّاة الفَْوقِيةبالتَّاء ال التَِّولَة الِعنَبَة َجاَء ِلْلَواِحِد ، وهو قَِليٌل نحو َدتَْين والطَّيَبَةِ  بالَحاء الُمْهَملَة والُمَوحَّ  بالطَّاء الُمْهَملَة والُمَوحَّ
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الع وهذا القولُ  وال أَْعِرُف غيَره بالُمْعَجَمة والتَّْحتِيّة ، قال : والِخيََرةِ  وقَْوُل الَجْوَهِرّي : ال  ا :في لُغَة العََرب. قال شيُخنَ  قُُصوٌر ِمْنه وقِلَّةُ اّطِ

ِحيحة الَواِرَدة الَّتِي على َشْرِطه ، وَحْسبُك بِِه ، فال يُْعتََرُض َعلَْيه باألَ   ْلفَاِظ الغَْيِر الثَّابِتَِة ِعْنَده.أَْعِرُف غيَره ، يَْعنِي من األَْلفَاظ الصَّ

َمَخة وفي نُسَخة ، ومن البَابِ  ِمَن النَّاِدرِ و بالثاء الُمثَلَّثَة ، وفي نسخة  والثَِّوَمةُ  بالميم والنُونين والِمنَنَةُ  بالّزاي والِميم والَخاِء الُمْعَجَمة الّزِ

 بالنُّون ، قال شيخنا : ولم يَْذُكْرَها

__________________ 
 وكرم  لك. ( الكرمة معناها الكرامة ا ومنه : أفعر ذلك كرمة لك1)
 ( وقير : عك بن الديث بن عدانن. مجهرة ابن حزم.2)
 ( يف اللسان : الظيب والثور الوحشي.3)
 ( يف اللسان : زادوا اهلاء.4)
 .«إذا نعست»( عن اللسان ا وابألصا 5)
 .67/  16( الرجز لبع  بين أسد كما يف املخصص 6)
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َاد َتاح 
َؤلِّف يف املــ

ُ
  وا ــَِدأَةُ  (1)امل

ُ
ِ ابمل َمَلَتاح ةُ  هح ة والظَِّمخــَ ُعحَجمــَ

ة وامليم واخلــَاء امل ُعحَجمــَ
ة  والــذحبــََةُ  ابملشــــــــــــــــالــة امل ُعَجمــَ

اِ  امل ابلــذ 
َمَلة ُهح

َُوح َدة وا َاِء امل
ِتي ة والطِّرَيَةُ  وامل َمَلة والت حح ُهح

يحُخنا : وَغريحُ َذِلَك. ابهلَاء والن وَناح  واهلِنَـَنةُ  ابلط اِء امل  اهرُه َأن  ُهَناَ   قا  شــــــَ
ُذوذ وتـَلحِفيٍ  يـَعحرِفه أَ  رابُب أَلَفا اً عل  َهَذا الَوزحن وال َتَكاُد ُتوَجد ا بر هذه األَلحفا  الجي ذكرها اَل ختُلو عن َنَظر وشـــــــــــــــُ

َناَعة. وقَا  أَيضاً يف َشرحح َنظحِم الَفِصيح : َتِقريف لي  فيه لغٌة ُأخر  َعَدا ما ذكر  ِإن  ُمرَاَد اجلَوحَهرِّي أَنّه مل أَيحِت بَِناءٌ  الصِّ ُمسح
كما َأومَب ِإليه   ا فال يَرِد عليه ما ِفيه ُلَغٌة َأو ُلغاٌت من مُجحَلِتها هذا ا مث قا  : ِإيراُد هِذه األَلحَفاِ  ال خُتحرُِج هذه األَلحَفا  ا

نِّف : ُصــــَ
ع ا يُوِهُم َأن  اجلَوحهرِي  مل َيط لض عل  ما َأوحَرَده ُهَو يف األَلحَفا  ا قصــــوٌر وِقل ة اّطاَل  بـََقوحلِه : ومن الن اِدِر ا وقوُ  امل

ّح ا ِإم ا لِ  ََله َداِخٌر ِفيَما ملَح َيصــــــــــــِ َحاِحه ا وما َأ ح َعَدم ثـُُبوتِه ولي  َكذِلَك ا بر هو َعاِرٌف هِبَا ا وقد َأوَرَد َأكثـََرها يف صــــــــــــِ
 َغَة مل تـَثـحُبت ِعنحده فيه و ُ َأعحَلم.عنده ابلُكلِّي ة ا أَلن  َهِذه الل  

ً  الَكْرمُ  َعنَّبَ  قدْ و  .أَعنَابٌ و عنَبٌ  ، وفي الكثير ِعنَبَات قال الَجْوَهِريُّ : فإِن أََرْدَت َجْمعَه في أَْدنَى العَدِد ، جمْعتَه بالتَّاِء ، فقلت : تَْعنِيبا

التي هَي  الِعنَب أَيضاً في بَْعِض اللُّغَات. قال الراعي في الِعنَبُ  ، حكاها أَبو َحنِيفَة ، وزعم أَنََّها لغَةٌ يََمانِية كما أَنَّ الخمرَ  الَخْمرُ  : الِعنَبُ و

 الَخْمُر :

ٍ  و  دح  اَنَزعـــــــــــــــــــــين هبـــــــــــــــــــــا ِإخـــــــــــــــــــــَواُن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ريحِ و   ـــــــــــطـــــــــــ  َواَء ال بَ شـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ن ـــــــــــعـــــــــــِ ا ال ـــــــــــَ ـــــــــــن ي قـــــــــــِ  ا ـــــــــــَ

  
ويراُد به الَكْرم أَي َشَجر الثَّمر  الِعنَبُ  وقال : أَي يُْطلَقُ « الَخْمر»بَدَل « والَكْرمِ »نُْسَخِة شيِخنا التي َشَرَح َعلَْيَها ثم إِنَّ الموُجوَد في 

 ، ولم أَِجْده في نُْسَخة من النَُّسخِ الَّتِي بأَْيِدينا. بالِعنَب الَمْعُروف

اَرةٍ ، ومنه يَوْ  : الِعنَبُ و  بن لؤّي ، وفيه يَقُوُل ِخداُش ْبُن ُزَهْير : بَني َعامر بَْينَ و بين قَُرْيٍش  : من األَيَّام الَمْشُهوَرة الِعنَبِ  مُ اسم بَْكَرةٍ َخوَّ

ه  رِيــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــُ اُن وَتصــــــــــــــــــــــــــــــــــح َذاَ  الــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــَ

  
وحم و   َواِرُس يــــــــــــــــــَ َك فــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح بح تـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِ

  
 الشاِم. : بِفَلَْسِطين (2) ِعنَب ِحْصنُ و

وتُوِجُع وتَأُْخذُ اإِلْنَساَن في َعْينِه وفي َحْلِقه  (4)وقال األَْزَهِرّي : تَْسَمئِّد فتَِرُم وتَْمتَِلئ  (3)تُْغِذي  بَثَْرةٌ تَْخُرُج باإِلْنَسانِ  بلَْفِظ الَواِحد : الِعنَبَةُ و

 .ِعنَبَة يقال : في َعْينِه

  من األَْشَراِف بني الَحَسن بالِعَراِق ونواحي الحلَّة.األَْكبَُر : َجدُّ قَبِيلَةٍ  ِعنَبَةُ وَ  َعلٌَم. : ِعنَبَةُ و

َرة ، على َساِكنِها أَفضُل الصَّالة والسَّاَلم ، على ِميٍل منها. َعرَض  بِاْلَمِدينَة قد َوَرَدت في الَحِديِث ، وهي بِئر َمْعُروفَة ِعنَبَة بِئُْر أَبِيو المنوَّ
ا عنَدَها هأَصحابَ  وسلمعليههللاصلىرسول هللا  (5)  .بَْدر إِلَى َسارَ  لَمَّ

 .وسلمعليههللاصلىَصلَّى الِقْبلَتَْين ، وسمع النبيَّ  ِعنَبَة ُهَو َعْبُد هللِا ْبنِ  وقال : (6)الَخْواَلنِّي اختُِلف في ُصْحبَته أَثبته بَْكر  ِعنَبَة وأَبو

ان : ثََمٌر ، م العُنَّابُ و يَ و ، ويقال له : السَّْنَجاَلُن بِلساِن الفُْرس ُعنَّابَةُ  أَي معروٌف. الواِحدة ، كُرمَّ ً  ثََمُر األََراكِ  ربما ُسّمِ ، عن اْبِن  ُعنَّابا

 ُدَرْيد.

ُجلُ  َكغَُرابٍ  العُنَابُ و  قال : العَِظيم األَْنفِ  : الرَّ

وِت و  ــــــــُ ب هــــــــح َرَ  مــــــــَ ِد ا ح  (7)َأخــــــــح عــــــــ  ي ُمصــــــــــــــــــــــ  َاقــــــــِ ــــــــرت   ال

  
  ِ اح بــــــــــــَ كــــــــــــِ نــــــــــــح

َ
ِو املــــــــــــ يــــــــــــم رِخــــــــــــح اَلعــــــــــــِ ابِ بــــــــــــَ نــــــــــــَ  عــــــــــــُ

  
ْخم األَْنِف السَِّمج. كاألَْعنَبِ  ر بالضَّ  ، وفُّسِ
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اُر ْبُن سعيد : َجبٌَل بَِطريق َمكَّةَ  : العُنَابُ و فَِة. قال الَمرَّ  الُمَشرَّ

ــــــــــــح   ب اَن حــــــــــــَ ن رِعــــــــــــَ هــــــــــــُ يــــــــــــنـــــــــــــَ َن ميــــــــــــَِ لــــــــــــح عــــــــــــَ  جــــــــــــَ

  
هـــــــــــــا و   ائـــــــــــــلـــــــــــــِ نح ِشـــــــــــــََ َرَض عـــــــــــــَ ابُ َأعـــــــــــــح نـــــــــــــَ  الـــــــــــــعـــــــــــــُ

  
 واٍد. اُب :الغُنَ و

َكة ، العَفَلُ  : العُنَابُ و  قَاَل : البَْظرُ  ُهَو ِمَن الَمْرأَة : أَو ، ُمَحرَّ

__________________ 
 يك.( قوله الثومة : يف فصر الثاء من ابب امليم من القاموس والثومة : كعنبة شجرة عظيمة بال مثر ا أطيب رائحة من اآس تتخذ منها املساو 1)

 ِببر تري .رأيتها 

 . من أرض بيت املقدس... ( يف معجم البلدان : حصن العنب2)
 .«وهبامشه كذا ابمكم مبهملتا من العدو  ويف شرح ا القاموس : تغذي مبعجمتا من غذ  اجلرح إذا سا « تعدي»( يف اللسان : 3)
 ( اللسان : ومتتلئ ماًء.4)
 البلدان : اعرتض.( كذا ابألصر واللسان ا ويف معجم 5)
 ( هو بكر بن زرعة كما يف أسد الغابة.6)
 قا  اجلوهري : ورجر مهبوت الفؤا ويف عقله هنته أي ضعف.« مبهوت»( عن الصحاح ا وابألصر 7)
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ا  هــــــــَ لــــــــِ رِجــــــــح يــــــــَر بــــــــِ تح عــــــــنــــــــهــــــــا الــــــــَفصــــــــــــــــــــــِ عــــــــَ ــــــــَ  ِإَذا َدفـ

  
اح   ُروِج الـــــــــــــرُبحَدتـــــــــــــَ ـــــــــــــُ َدا مـــــــــــــن فـ ابـــــــــــــَ اهبـــــــــــــَُ نـــــــــــــَ  عـــــــــــــُ

  
 البَْظِر. وقيل هو ما يُْقَطع ِمنَ 

َدتَْين وقد تقدم في ع ب ب. اليَْربُوِعّي ، وقيل : فََرُس َماِلك ْبِن نَُوْيَرةَ  : ُعنَابُ   بالُمَوحَّ

ِغير ، وفي بَْعِض َدَواِويِن اللُّغَِة : الُجبَْيُل ، ُمَصغَّراً ، الَجبَلُ  : العُنَابُ  قال الليث :و قال َشِمر في كتاب الِجبَال و الُمْنتَِصب األَسَود الدقيقُ  الصَّ

 ، والغَاِلب عليها السُّْمَرة ، وهو : النَّبََكةُ الطويلةُ في السََّماِء الفَارَدة الُمَحدََّدةُ الرأِْس ، يكون أَحَمر وأَسَوَد وعلى ُكّلِ لَوٍن يَكونُ  العُنابُ  :

ً  الطَِّويل كُجْنَدِب وقُْنفُذ :  ُعْنبَبٌ و ، بين قَْول اللَّْيث وقول َشِمر. ِضدٌّ  العُنُبُ  وهو َواِحٌد ، ولو َجَمْعَت قُْلَت : الُمْستَِديرُ  في السماِء ال يُْنبُِت َشْيئا

 .«ع ب ب»، وحَمله اْبُن ِجنّي على أَنّه فُْنعَل ، قال : ألَنَّه يَعُبُّ الَماَء ، وقد ذكر في ثاَُلثِيُّ عند ِسيبََوْيه  (1) ع ، وَواد باليََمنِ 

اَغانِّي ، القَْوِم : ُعْنبَبُ  وكذلك من السَّْيِل : ُمْقدَُّمه العُْنبَبُ و  : َكثَْرةُ الَماِء. وأَنشد ابُن األَْعَرابِّي : العُْنبَبُ و ُمقَدَُّمهم ، نقله الصَّ

ب َفصـــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــ  غـــــــــــَ ـــــــــــَ مـــــــــــُ  مل تـ تح والشـــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــَ  بـــــــــــ 

  
وَج   جـــــــــُ ـــــــــَ اَن ث ـــــــــَ ي ـــــــــَغضـــــــــــــــــــــــح ـــــــــًا ب ن ـــــــــح ي بِ عـــــــــَ ـــــــــَ ب ـــــــــح نـ ـــــــــعـــــــــُ  ال

  
كة : النَِّشيُط الَخِفيُف. العَنَبانُ و  قال : َعنَبَان يقال : َظْبيٌ  ، ُمَحرَّ

ـــــــــــَت  ا رأَي مـــــــــــَ انَ كـــــــــــَ بـــــــــــَ ـــــــــــَ نـ ا  الـــــــــــعـــــــــــَ بـــــــــــَ عـــــــــــَ  اأَلشـــــــــــــــــــــــــح

  
ا  بــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ينِّ الــــــــــــــطــــــــــــــ  عــــــــــــــَ  يــــــــــــــومــــــــــــــًا ِإَذا رِيــــــــــــــَض يـــــــــــــــُ

  
 َجْمعِ ِطاِلٍب.الطَّلَُب اْسُم 

بَاء : العَنَبان قيلو بَاِء وجمعه الُمِسنُّ ِمْنَها هو ضدٌّ ، أَو فَُهوَ  الثَّقيُل ِمَن الّظِ  .ِعْنبَانٌ  وال فِْعَل لَُهَما ، وقيل : هو تَْيٌس الّظِ

َحاح  العَنَبانو قال َشْيُخنَا في آِخِر الَماّدة : وقولُه كة ِإلى آخره ِمثْلُه في الصَّ فَاِت ُمَحرَّ َر أَنَّ الّصِ وَغْيِرِه ، وهو َصِريٌح في أَنَّه ِصفَة ، وقد تَقَرَّ

مِّ  العُنَابَةُ و ال تُْبنَى على هَذا الَوْزن ، وإِنََّما هو من أَْوَزان الَمْصَدر ، فَيَُكون هَذا ِمَن الشََّواذّ. ، وهي قَاَرةٌ سوداُء أَْسفََل  ع والتَّْخِفيِف : ، بالضَّ

َويْ  ةَ :من الرُّ  ثَِة ، بَْيَن َمكَّةَ والَمِدينَة. قال ُكثَيُر َعزَّ

ر و  دح رَاَ  بـــــــــــــَ َن بـــــــــــــِ لـــــــــــــح عـــــــــــــَ ُت وقـــــــــــــد جـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــُ  قـ

  
يـــــــــــــــنـــــــــــــــًا و   ةَ ميـــــــــــــــَِ ابـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ا  الـــــــــــــــعـــــــــــــــُ َ  عـــــــــــــــن ِشـــــــــــــــِ

  
ه بالتَّْشِديِد عند أَْهِل الَحِديث ، وهو قَْوُل ُمَساِور األََسِدّي ، ويُقَاُل : إِنَّ  «كان يَْسُكنُها َعِليُّ ْبُن الُحَسْينِ »قد َجاَء ذكُرَها في الَحِديِث و قلت :

ة ، بَْينَها وبين فَْيٍد ِستُّوَن ِميالً على طريٍق كانت تُْسلَك إِلَى  (2)في ِديَاِر بَنِي ِكاَلب في ُمْستَوى الغَْوط  ماء : اسم العُنَابةو وهللاُ أَْعلَم. والّرمَّ

 ار أََسد.وَسِميَراَء في دي (3)الَمِدينَة ، وقيل : بَْيَن تُوز 

 من القَِطَران وأَْنَشَد : كُمعَظَّم : الغَِليظُ  الُمعَنَّبو

ا  بــــــــــــَ َقشــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

َر املــــــــــــ ظــــــــــــَ نــــــــــــح  لــــــــــــو َأن  فــــــــــــيــــــــــــه ا ــــــــــــَ

  
َ  و   اتـــــــــــــــِ رَاَن الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِ االـــــــــــــــقـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ نــــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ

ُ
 املـــــــــــــــ

  
َجال. ورجل الطَِّويلُ  : الُمعَنَّبُ و  ، كما يَقُولُون : تَاِمٌر والبٌِن ، أَي ذُو تَْمٍر ولَبَِن. ِعنَبٍ  ذو َعانِبٌ  من الّرِ

اِر بَائُِع التَّْمِر. الِعنَب بَائِعُ  كَشدَّاد ؛ العَنَّابُ و  كالتَّمَّ

َواُب  َرُجٌل من َطيِّئ بِي َحاِرثَةْبن أَ  َعنّابُ  قَْوُل الَجْوَهِريّ  أَماو الطَّائِّي الشَّاِعر الُمْكثِر. واِلٌد ُحَرْيٍث النَّْبَهانِيّ  اْسٌم ، هو َعنَّابٌ و َغلٌَط ، والصَّ

َح جماَعةٌ ما ِلْلَجْوهرّي وقَالُو فَْوق من َعتَّاٌب بالُمثَنَّاه ا : َعتَّاٌب قال شيُخنَا وقد َوافََق الَجْوَهِريُّ فِيِه جماَعةَ ، وقَلََّده ُهَو أَْيضاً غيُره ، وَصحَّ

 بالفَْوقِيَّة غيره ، انتهى.

، إَِذا أَْفلََس. قال شيُخنا : قال  ُعنَّابيٌّ  وقَالُوا : ِصْبُغ الِكيِس « الِعنَبَ  ال تَْجنِي ِمَن الشَّْوكِ »في َمْجَمع األَْمثَاِل للَمْيَدانِّي  ْستَْدَرُك عليه :* ومما يُ 

اج : َهاب : وهذا من كالم الُمَولّدين ، وأَنشد الْبِن الَحجَّ  الّشِ
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ال ِدرحهــــــــــــــــَ  ُت بــــــــــــــــِ  ٍم مــــــــــــــــوالي َأصــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــحــــــــــــــــح

  
يــــــــــــَ  و   ُت الــــــــــــكــــــــــــِ غــــــــــــح ــــــــــــَ بـ ايب قــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــّ  عــــــــــــُ

  
ِغيِر للبَْكِرّي :  ، كَصْيقٍَل : َعْينَبٌ و وفي الُمْعَجِم الصَّ

__________________ 
 «.ُعنـحُبب» وقد تفتح الباء األوىل. ورواه السكري :« ُعنـُُنبُ »( يف معجم البلدان : 1)
 .«القوط»( عن معجم البلدان. وابألصر 2)
 .«ثور»معجم البلدان ا وابألصر ( عن 3)
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ِر َباح ُعَمان والَيَمن : حح َنانٍ  بحنَ  َمعحِقرَ  أَقحَطضَ  وسلللمعليههللاصلللىَجاَء َأن  الن يب  و  أَرٌض من الشـــِّ َُزين   ســـِ
رَحِ  َباح  ما امل  َمســـح

َرة من َغَنِمه م. (2)ا وال َأعحَلُم يف داير ُمَزيـحَنة وال اِ َجاز َموحِضعاً  (1) َعيـحَنبٍ  َأعحَل  ِإىَل  (1) الص خح  َله َهَذا االسح
د الِمْصِريّ  (3)وعِلّي ْبُن َعْبِد هللِا  ْحَمِن بِن أَْحَمَد األَْسترابَاذيُّ  العَنّابيّ  ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن َسْهِل ْبِن َعْبِد الرَّ بُو ، وأَ  (4) العَنّابىّ  ، وأَبُو ُزْرَعة ُمَحمَّ

د ْبنُ  الِعنبي إِسحاَق إِْسَماِعيُل بُن ُعَمر ثُون ، وأَبو ُمَحمَّ أَيضاً : لَقَُب  العَنَّابو ، كَشدَّاد. قال ابُن نُْقَطة : َكان يَْسَمُع منها بدَمْشَق ، َعنَّاب : ُمَحّدِ

. َشحمة بن نعم بن األَْخنَس الطَّائِّي النَّْبَهانِّي ، وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : ُهوَ  ّمِ  بالضَّ

 ، قال : وأَْنَشَدتْني الِكاَلبيَّة ِلعَْبٍد يقال له َوفِيٌق. الغَْضبَانُ  ، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َعْدنَان : هو ، بَكْسِر الدَّالِ  الُمعَْنِدب : [عندب]

ــــــــــــا  ريَه ُت عــــــــــــِ هــــــــــــح ــــــــــــوَم واجــــــــــــَ ُر  ِإيّن ي مــــــــــــح عــــــــــــَ ــــــــــــَ  ل

  
لـــــــــُ   امـــــــــِ م كـــــــــَ لـــــــــح ُت ا ـــــــــِ ٌر َ بـــــــــِ َرجـــــــــح عـــــــــيـــــــــنـــــــــًا لـــــــــَ  هح مـــــــــُ

  

ـــــــــاًل و  ي راضـــــــــــــــــــــــًا مجـــــــــَِ ُت ِإعـــــــــح َرضـــــــــــــــــــــــح ِدابً َأعـــــــــح ـــــــــح ن عـــــــــَ  مـــــــــُ

  
هح   لــــــــــُ َواصــــــــــــــــــــــــِ رٍي مــــــــــَ ثــــــــــِ ُروٍر كــــــــــَ عــــــــــح ٍ  كشــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــح  بــــــــــعــــــــــُ

  
 والشُّْعُروُر : الِقثَّاُء.

 ؛ ألَنَّه نَقَل ، نقل شيُخنَا عن أَبِي َحيَّان في االْرتَِشاف أَنَّ وزنَه فَْعلَِليل ، فنونه عنده أَْصِليّة ، وهو َظاِهُر َكاَلِم الَجْوَهِريّ  العَْنَدِليبُ  : [عندلب]

فِيِّين أَنََّها زائدة ، وأَّن َوْزنَه فَْنعَِليٌل ، هنا كالم ِسيبََوْيه الَمْشُهور : إِذا كانت النوُن ثانيةً فال تُْجعَُل َزائَِدةً إِال بثَبَت. وَزَعم بعُض الصَّرْ 

ل : َواُب األَوَّ  يُقَاُل له : الَهَزاُر. ، وفي ِسْفِر السَّعَاَدة : ُعْصفوٌر َصِغيٌر. َطائِرٌ  والصَّ

ة والِحَكايَةُ ، ً يُصَ  داستان فارسيَّتُه ، وقد يُْقتََصر َعلَى األَّوِل ، ومعناه األَلف ودستان هو الِقصَّ ت أَْلَوانا ، وسيُْذَكر في  َعنَاِدلُ  ج وأَْنَواعاً ، ّوِ

 ترجمة َعْنَدَل إِن َشاَء هللا تعالى ؛ ألَنه ُرباعّي عند األَْزَهرّي.

مِّ  العُْنُزبُ  [عنزب] اُق ولَْيَس بتَْصِحيف َعْبَربِ  ، أَهمله الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : هو بالضَّ َدتْين السُّمَّ وال  بُمَوحَّ

 ، بالفوقية بعد العَْين ، وقد تَقَدَّم ِذْكُرهما في مَحلِّهما. ُعتْربٍ 

 َوْيه أَنَّ النُّوَن إَِذا كانت ثَانِيَةً في الكلمة فال تُْجعَُل َزائَِدة إِالَّ بِثَبَت. وقال الليث :. لم يذكره الُمَؤلُِّف ، وقد تقدم عن ِسيبَ عنظب : [عنظب]

. العُْنُظوبُ و العُْنَظابُ و العُْنُظبُ  . وقال الكسائِيُّ : هوالعُْنُظبو : الَجَراُد الذكر. وقال األَصَمِعّي : الذَكُر من الجراد هو الُحْنُظبُ  العُْنُظب

، وهو الجراد الذََّكُر.  ِعْنَظابٌ و ُعْنَظابٌ و (5) ُعْنُظبٌ  . فأَما الُحْنُظب فََذَكُر الَخنَافِس. وعن اللِّْحيَانّيِ يقال :العُْنُظبُ  وقال أَبو عمرو : هو

 وأَْوَرْدنَا ُهنَاك ما يَتَعَلَُّق به.« عظب»وقيل : هو الَجَراُد األَْصفَر ، وقد تقدم في 

قال شيخنا : قد َسبََق أَن ِسيبََوْيه قال : إِذا  م. : ُدَوْيبّة تَْنُسُج في الَهَواِء وعلى َرأْس البِئر نَْسجاً َرِقيقاً ُمَهْلَهالً ، وهي العَْنَكبُوتُ  : [عنكب]

ة ، وذكر الَجْوَهِريُّ كانَت النُّوُن ثانِيةً فال تُْجعَُل زائَِدةً إِالَّ بثَبٍَت ، وَهَذا الَكالم نقَلَهُ الَجْوَهرِ   العَْنَكبُوتَ  يُّ عنه في َعْنَدليب ، كما أََشْرنَا إِليه ثَمَّ

ِريحِ في أََصالَتها كما قُْلنَا في َعْنَدِليب قبله.« َعَكبَ »في   فَكاَلُمه كالصَّ

ا ، بل أَدَخلَها في وَكالُم الَجْوَهِرّي أَو َصِريُحه أَنَّ النّوَن َزائَِدةٌ ألَنَّه لم يَْجعَل لَها بِنَاًء خَ  ح « َعَكبَ »اصًّ من َغير نََظر ، وهللا أَعلم. وصرَّ

ِحيح ، وهو َمْذَهُب سيبَوْيه ، لَجْمِعه على ، وأََطال في بَْسِطه ، وعليه  َعنَاِكب الشيُخ ابُن ِهَشام في ِرَسالَِة الدَِّليل بأَنَّ أَصالَةَ النُّون هو الصَّ

 لَم. وأَما القْوُل بزيَاَدتها فيكون وزنه فَْنعَلُوت ، انتَهى.فوْزنه فَْعلَلُوت ، وهللاُ أَعْ 

فَعَاِلُل ، والنَّْحِويُّون  فَنَاِعُل ، وقال في َمْوِضع آخر : َعنَاِكبُ  قلُت : الَِّذي ُرِوَي عن ِسيبََوْيه أَنَّه َذَكَرها في َمْوِضعَين ، فقال في موضع ،

ل تكوُن النُّوُن زائدة ، فيكون اشتقَاقَُها من العَكب ، وهو الِغلَظ َحقَّقَه الصاَغانّي.فَْعلَلُو َعْنكبوت ُكلُّهم يَقُولُون :  ت ، فعَلَى القَْول األَوَّ

ر  وقد تَُذكَّرُ  ُمَؤنَّثة العَْنَكبُوتو  في الشعر قال أَبو النَّْجم : (6)وِعبارة األَْزَهِرّي : وُربََّما ذُّكِ

 ذح َخاَل إِ  الَعنحَكُبوتُ مم ا ُيَسدِّي 
__________________ 

 .«الصحرة إىل أعل  عنيب»( عن معجم البلدان ا وابألصر 1)
 .«ما»عن معجم البلدان ا وابألصر : « موضعاً ( »2)
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 ( يف اللباب : عبيد  .3)
 عن اللباب. 360( سكن لرقند وحدث هبا إىل أن مات قبر سنة 4)
 ( يف اللسان : ُعنحُظب وُعنحظب5)
 اللسان : ذكِّرت.( 6)
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 قال أَبُو َحاتِم : أَُظنَّه إِْذ َخاَل الَمَكاُن والَمْوِضُع. وأَما قَْولُه :

َج  ُرحِمرِ  الَعنحَكُبوتِ كَبن  َنسح
 امل

ه على الِجَواِر.  فإِنَّما َذكَّر ألَنَّه أََراَد النَّسَج ، ولكنَّه َجرَّ

اُء : ُرَها بَْعُض العرب ، وأَْنَشَد قَْولَه :أُنثَى ، وقد يُذَ  العَْنَكبُوتُ  قال الفَرَّ  ّكِ

يــــــــــــــــوٌت  هــــــــــــــــم بــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح مح مــــــــــــــــِ اهلــــــــــــــــِ طــــــــــــــــ   ىل هــــــــــــــــَ

  
وتَ كـــــــــــَبّن   ـــــــــــُ ب كـــــــــــَ ـــــــــــح ن ـــــــــــعـــــــــــَ ا ال اهـــــــــــَ ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ تـ ـــــــــــح  هـــــــــــو ابـ

  
 َهطَّال : َجبٌَل.

 في لُغَة اليََمن ، أَي بتقديم الَكاف على النُّون قال : العََكْنبَاةُ  َوِهيَ  هو األَْكثَر العَْنَكبُوتِ  قال : والتَّأْنِيُث في

ا  هـــــــــــــَ امـــــــــــــِ غـــــــــــــَ ـــــــــــــُ رُت مـــــــــــــن ل قـــــــــــــُ ا َيســـــــــــــــــــــــــــح َبلـــــــــــــ   كـــــــــــــَ

  
ا  هــــــــــــَ امــــــــــــِ بــــــــــــاٍة عــــــــــــلــــــــــــ  زِمــــــــــــَ نــــــــــــح كــــــــــــَ ُت عــــــــــــَ يــــــــــــح  بـــــــــــــَ

  
بالهاء  العَْنَكبُوهُ و بَمْعنًى َواِحد العَْنَكبَاةُ و العَْنَكبُوتُ  أَي بتَْقِديِم النُّوِن على الكاف. قال السََّخاِويُّ في ِسْفر السَّعَاَدة : العَْنَكبَاةُ  يُقَاُل لها أَْيضاً :و

 فال أَْدِري أَُهو اْسٌم ِللَواِحد أَم ُهَو اسم للَجْمع. قال الّصاَغانِّي : َعْنَكبُوت ُمْستَْشِهداً على ِزيَاَدة التّاء في العَْنَكبَاءُ  حكى سيبويهو في آخره

 ، وهو يَُذكَّر ويَُؤنَّث أَْعنِي العَْنَكبُوت : ِجْنسُ  العَْنَكبُ  وقيل : َعْنَكبَةٌ  وهي َعْنَكبٌ  منها الذََّكرُ  قال ابُن األَْعَرابِّي :و وهاتان بِلُغَة أَهِل اليََمن.

د :العَْنَكبُوت أُنثى وال يَُذكَّر ، َوُهَو الَجَمُل الذَّلُوُل. وقَوُل  (1)أُنثَى ويَُذكَّر ، والعَْنَزُروت أُْنثَى ويذكر ، والبَْرنَُموُت  العَْنَكبُوت . قال الُمبَّرِ

 َساِعَدةَ ْبِن ُجَؤيَّة :

اً  َوا ــــــــــــِ از صــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــَ اًء اب ــــــــــــِ ت  ِنســــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
وحَداَء و   ر  ســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــا كـــــــــــُ تـــــــــــح قـــــــــــَ بِ عـــــــــــَ ِإاّن مـــــــــــَ كـــــــــــَ  نـــــــــــح

  
، وهو الذي َذَكر ِسيبََوْيه  العَْنَكبُوتُ  الذي هو العَْنكب ُهنا هو العَْنكب يجوُز أَن يَُكونَ  هنا القَِصيَرةُ. وقال اْبُن ِجنِّي : العَْنَكبْ  قال السُّكَِّريُّ :

ً  َعْنَكبُوت أَنَّه لُغَةٌ في فَة من السََّواِد والِقَصر ، كذا في إِاّل أَنَّه ُوِصَف بِ  العَْنَكبَاء ، وَذَكر معه أَيضا ِه وإِن كان اسماً لما َكاَن فيه َمْعنَى الّصِ

 . قال شيُخنَا : وعن األَْصَمِعّي وقُْطُرب :ُعنَْيِكيبٌ و ُعنَْيكبٌ  ، عن اللِّْحيَانِّي ، وتَْصغيُرَها َعنَاِكيبُ و ، َعنَاِكبُ و َعْنَكبُوتَاتٌ  ج ِلَساِن العََرب.

ُل َعلَْيه ؛ الْجتَِماع أَْربَعَة أَحُرٍف بعد أَلفه وكذلك قاال في تَْصِغيِرهَعنَاكبِيت ، وهذا من الَمْرُدوِد الذي  ُعنَيكبِيت . وهذا من الّشاذّ الذي ال يُعَوَّ

 ال يُْقبَل.

تَْيِن ، والعُُكبُ  ككتَاب الِعَكابُ و  .«ع ك ب»ُربَاِعّي ذكَره َغْيُر َواِحد في  العَْنَكبُوت يست بَجْمع ؛ ألَنَّ ول أَْسَماُء الُجُموعِ  ُكلَُّها واألَْعُكبُ  بَضمَّ

 ُدوٌد يتولّد في الشُّْهد ، ويَْفُسد عنه العََسُل ، عن أَبي َحنِيفَة. : العَْنَكبُوتُ  وفي لسان العرب :

اء في  .(2)الُمْستَِقيم  القَْرن َحتَّى صار َكأَنَّه َحْلقَة. والُمَشْعنَُب : القَْرِن ، وهو الُمْلتَِوي لُمعَْنَكبُ  وعن األَْزَهِرّي : يقال للتَّْيِس : إِنه وعن الفَرَّ

 مثال لَمنِ  العَْنَكبُوت قال : ضرَب هللا بيتَ  (3) (َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن هللِا َأْولِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اختَََّذْت بَ ْيتاً )قَْوِله تَعَالَى : 

ه كما أَنَّ بَْيتَ  ا وال يَْرداً. العنكبوت اتََّخَذ من ُدوِن هللا َوِليًّا أَنَّهُ ال يَْنفَعُه وال يَُضرُّ  اَل يَِقيَها َحرًّ

 .(4) [بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيئ]كَجْعفٍَر : ماء بأََجإِ لبني فَِرير بن ُعنَْيِن بن َساَلماَن  َعْنَكبٌ  * ومما يستدرك عليه :

َجال : العَْيَهبُ  : [عهب] عيُف عِن َطلَِب ِوتِْرهِ  من الّرِ  ، بَكْسِر الَواِو ، وقد ُحكي بالغَْين الُمْعَجَمة أيضاً. الضَّ

َجال الثَِّقيلُ  قيل : هوو  كَكتِف ، وقد ُضِبط في بْعض النَُّسخ َكفْلس. قال الشَُّوْيِعُر : الَوِخمُ  من الّرِ

ؤحَريت  ـــــــــــــُ ُت ثـ رِي وأَدحرَكـــــــــــــح ِه ِوتـــــــــــــح ُت بـــــــــــــِ لـــــــــــــح لـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

  
ر    ُه كـــــــــُ لـــــــــَ اســـــــــــــــــــــــَ  َذحـــــــــح نـــــــــَ بِ ِإذا مـــــــــا تــــــــــَ هـــــــــَ يــــــــــح  عـــــــــَ

  
ُد ْبُن ُحْمراَن ْبِن أَبِي ُحْمَران الُجْعِفّي  ّي : الشَُّوْيِعُر َهَذا هو ُمَحمَّ َي في الَجاِهِليَّة (5)قال اْبُن بَّرِ  ، وهو أََحُد َمْن ُسّمِ

__________________ 
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ي : الصـــــــواب ما قاله أبو علي يف مجر تربوت ذلو . قا  ابن بر  ( كذا ابألصـــــــر ا ويف اللســـــــان )عنكب( : والربغوث. ويف اللســـــــان )ترب( :1)
 تربوت أن أصله دربوت من الدربة فببد  من الدا  لء.

قوله املســتقيم لعله يف أو  أمره وإال فالذي يف القاموس الشــعنبة أن يســتقيم قرن الكبش مث يلتوي عل  رأســه قبر »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)
 .«أذنه
 .41( سورة العنكبوت اآية 3)
 ة عن معجم البلدان.( زايد4)
 وكان قد أرسر إليه يف فرس يبتاعها منه فمنعه فقا  امر  القي  :ـ  ( ل  الشويعر لبيت قاله فيه امر  القي 5)

 أبـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــر أين 

  
 عـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــكـــــــــــــــــبـــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــزميـــــــــــــــــا 
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َباينّ   .(1)مبَُحم د ا ولي  هو الّشَويحِعر ا ََنفّي. والّشَويحِعر ا ََنِفّي الُه َهاِنئ بن تـَوحبََة الش يـح
 .َهبٌ َعيْ  يقال : ِكَساءٌ  الِكَساُء الَكثيُر الصُّوفِ  : العَْيَهبُ  نَُسخ الّصحاح الَمْوثُوِق بها : (2) [حواشي]قال ابُن َمْنُظور : ورأَْيُت في بَْعِض و

ِلِهماو ّمِ في أَوَّ ِمكَّى ِعِهبَّىو يُقَال : أَتيتُه في ُربَّى الشَّبَاب وِحْدثَى الشَّبَاِب ، بالضَّ لهو أَي َشْرخه ويَُمدُّ  ، بالقَْصر الشَّبَاِب كالّزِ  وأَْنَشَد : أَوَّ

َزو ِج  ي مل تـــــــــــــَ مــــــــــــَ  َوهــــــــــــح لــــــــــــح ِدي بســــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــح  عــــــــــــَ

  
ّب  عـــــــــــلـــــــــــ    هـــــــــــِ جِ  عـــــــــــِ رحفـــــــــــَ خـــــــــــَ

ُ
هـــــــــــا املـــــــــــ يحشـــــــــــــــــــــــــِ  عـــــــــــَ

  
 َزَمنُه. بالقَصر والَمّدِ ، أَي ِمَن الُمْلكِ  الِعِهبَّىو

َء وَغِهبَه بالغَْين أَي الشي َعِهبَهُ  عن أَبي زيدو والِعيَهاُق ، بالَكْسرِ  الِعيَهابُ  َضلَّله ، وهو وَعْوَهقَه ، إِذا َعْوَهبَه يقالو قال أَبو َعْمٍرو :

 : (3)وأَنشد  َجِهلَه ِإذا َكَسِمعَه الُمْعَجَمة

ٍة و  َض  ـــــــــــــِ  ر مجـــــــــــــَح َر  مـــــــــــــن آمـــــــــــــِ ـــــــــــــَ نح تـ  كـــــــــــــائـــــــــــــِ

  
هح   بــــــــــُ َ  َأحنــــــــــحُ قــــــــــح ــــــــــُ يــــــــــِه ومل تـ الــــــــــِ يــــــــــَ تح لــــــــــَ َقضــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ  تـ

  

داً  امــــــــــــــِ اَءَة عــــــــــــــَ اَء اإِلســــــــــــــــــــــــــــَ رحَء ِإنح حــــــــــــــَ َ
 ملُِ املــــــــــــــ

  
ِف و   وحمـــــــًا ِإنح أَتــــــَ  الـــــــَذنـــــــَب  (4)ال حتــــــُح هلــــــَ بـــــــُ هــــــَ عــــــح  يـــــــَ

  
 أَي يَْجَهلُه. قال األَْزَهِرّي ، والَمْعُروُف في هَذا الغَْيُن.

 كالَمعَابِ  تَْشبِيهاً له بأَِلف َرَمى ؛ ألَنََّها ُمْنقَِلبَة عن ياء ، وهو نَاِدر العَاب أَمالُوا قال سيبََوْيه : : الَوْصَمةُ. العَابُ و العَْيبَةُ و العَْيبُ  : [عيب]

 . قال الشاعر :َعْيبٍ  ، ويقال : موِضعُ  َعْيبٌ  أَي ، َمعَابٌ و َمعابَةٌ  تقول : ما فِيه الَمعَابَةِ و الَمِعيبو

ِذي قـــــــــــــد  ُر الـــــــــــــ  وهُ َأاَن الـــــــــــــر جـــــــــــــُ مـــــــــــــُ تـــــــــــــُ بــــــــــــــح  عـــــــــــــِ

  
ابٍ مــــــــــــــــا فــــــــــــــــيــــــــــــــــه و   يــــــــــــــــ  ابُ  لــــــــــــــــعــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

  
إِْن أُِريَد بِه االسم مْمُسوٌر ، والَمْصَدر َمْفتُوح ، ولو فَتَْحتَُهَما أَو َكَسْرتَُهَما في االْسم ـ  نحو َكاَل يَِكيلـ  من َذوات الثَّاَلثَة (5)ألَنَّ الَمْفعََل 

 .الَمِعيبُ و الَمعَابُ و والَمِسيُر ، والَمعَاُش والَمِعيُش ،والَمْصَدر َجِميعاً لََجاَز ؛ ألَنَّ العَرَب تقول : الَمَساُر 

ل عن ثَْعلَب ، وأَْنَشد : ُعيُوبٌ و العَْيِب أَْعيَابٌ  وَجمعُ   ، األَوَّ

ُم  كـــــــــــــُ نـــــــــــــح َد مـــــــــــــِ عـــــــــــــَ ُم ألَبــــــــــــــح د كـــــــــــــُ ا َأعـــــــــــــُ مـــــــــــــَ يـــــــــــــح  كـــــــــــــَ

  
اُء ِإىَل َذِوي و   ابِ لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــَُ يـــــــــــــــــَ  اأَلعـــــــــــــــــح

  
 األَْلبَاِب.ورواه ابُن األَْعَرابِّي : إِلى َذِوي 

ً  ُء والحائطُ الشَّيْ  َعابو ً وَ  أَنَا ِعْبتُهو َعْيبا ً و َعابَهُ َعْيبا األَِخيُر على األَْصل. وقال أَبو الَهْيثَم في قَْوِله  َمْعيُوبٌ و َمعيبٌ  اَلِزٌم وُمتَعَّد وهو َعابا

زم فيه سواٌء واحد.، يَ  َعْيب أَي أَْجعَلََها َذاتَ  (6) (فََأَرْدُت َأْن َأِعيَبها)تَعَالَى :   ْعني السِفينَةَ قال : والُمَجاِوُز والالَّ

َمة ، والَهاُء للُمبَالَغَة : َعيَّابَةٌ و كَشدَّاد َعيَّابٌ وَ  كُهَمَزة ُعيَبَةٌ  رُجلٌ و  قال : اللنَّاِس  العَْيبِ  َكثيرُ  كعاَلَّ

ابح  يــــــــــ  َت خــــــــــَ طــــــــــ ح فــــــــــبَنــــــــــح نــــــــــح ت وال تـــــــــــَ كــــــــــُ  اســــــــــــــــــــــــح

  
ك ُذو   لــــــــــــــ  بٍ كــــــــــــــُ يــــــــــــــح َت  عــــــــــــــَ ابح وأَنــــــــــــــح يــــــــــــــ   عــــــــــــــَ

  
 وقال :

هح وَ  ابــــــــــــــَ ِن الــــــــــــــدِّعــــــــــــــَ ب د َحســــــــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــِ

  
ذي   بلــــــــــــــيــــــــــــــ  بــــــــــــــِ يــــــــــــــح هوال  عــــــــــــــَ ابــــــــــــــَ يــــــــــــــّ  عــــــــــــــَ

  
كه يُْنقَل فيه الزْرُع الَمْحُصوُد إِلى الُجْرن ، في لغة َهْمَدان. ِمْن أََدم كأَِمير : َزبِيلٌ  العَْيبَةُ و َوِوَعاٌء من  ما يُْجعَُل فِيه الثِّيَاُب. : العَْيبَةُ و ، ُمَحرَّ

ُجلِ  العَْيبَةُ و الَمتَاُع. (7)أََدم يَُكوُن فيه  تِي وَمْوِضُع  «وَكِرِشي يَعْيبَت األْنَصارُ »، على الَمثَل. وفي الحديِث  َمْوِضُع ِسّره هو ِمن الرَّ أَي َخاصَّ

ي.  ِسّرِ
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 .(8)بَكْسر فَفَتْح  ِعيَباتٌ و بالَكْسر ِعيَابٌ و كبَْدرة وبَِدر ِعيَبٌ  ج

ُدور والقُلوُب ، ِكنَايَةٌ  الِعيابُ و َمائر الُمْخفَاة : الصُّ ُدوِر والقُلُوب التي تَْحتَِوي على الضَّ ، وذلك أَنَّ  بالِعياب أَي أَن العرب تَْكنِي عن الصُّ

 ُحرَّ َمتَاِعه َعْيبَته الرجَل إِنََّما يََضُع في

__________________ 
 ( انظر معجم الشعراء للمرزابين.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( يف اجملمر : وأنشد الشيباين.3)
 .«وال ختف»( عن اللسان ا وابألصر : 4)
 .«الفعر»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 .79الكهف اآية ( سورة 6)
 ( اللسان : فيها.7)
َبات.8)  ( ضبرت الصحاح : َعيـح
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مِّيت الصــــُدوُر  (1) [صــــونو ] يوَعها ا فســــُ ُتم يف صــــدره َأخص  َأســــرارِه الجي ال حيُِّب شــــُ  ِعَياابًَ  (1) [والقلوب]ثَِياِبه ا َوَيكح
ِبيهاً   الثَِّياب. ومنه قوُ  الش اعر : ِبِعَيابِ  َتشح

ـــــــــــابُ كـــــــــــاَدتح و  ي ُم  عـــــــــــِ كـــــــــــُ ـــــــــــح ن ا ومـــــــــــِ ـــــــــــّ ن ـــــــــــُودِّ مـــــــــــِ  ال

  
رُ و   فــــــــــَ ِة َتصــــــــــــــــــــــــح ومــــــــــَ مــــــــــُ اُء الــــــــــعــــــــــُ نــــــــــَ ــــــــــح  ِإنح قــــــــــيــــــــــَر أَبـ

  
ْلح بَْينَه َوبَْيَن كفّار أَْهِل َمكَّة بالُحَدْيبيَة  بِِعيَابِ  أَرادَ   ال إِْغاَلَل وال إِْسالَل َوبَْينَنَا وبَْينَُهم»الُوّدِ ُصُدوَرَهم. وفي الَحديث أَنَّه أَْملَى في ِكتَاب الصُّ

ْلح َصْدٌر معقوٌد على الَوفَاِء بَِما في ال «َمكفُوفَة َعْيبَةٌ  ِكتَاب ، نَِقيٌّ من الِغّل ُرِوي عن اْبِن األَْعَرابِّي أَنَّه قال : معناه بَْينَنَا َوبَْينَُهم في هذا الصُّ

وقرأُْت بَخّط َشِمر : قال بَْعُضُهم : أَراد به : الّشرُّ بينَنَا َمْكفُوٌف ، كما   :والغَْدِر والِخَداعِ ، والَمْكفُوفَةُ : الُمْشَرَجةُ الَمْعقُوَدة. قال األَْزَهِريُّ 

َجت  العَْيبَةُ  تَُكفُّ  إِذا ُشّرِ
َجت  العَْيبَةُ  وقيل : أَراَد أَن بَْينَُهم ُمواَدَعةً وُمَكافّةً  .(2) إِذا ُشّرِ

وقيل : أراَد أَن بَْينَُهم ُمواَدَعةً وُمَكاْفةً عن الَحْرِب  .(2)

 بعض. (4)َمْجَرى المودَّةِ التي تَُكوُن بين الُمتَصافِين الذين يَثِق بَعُضهم إِلى  (3)يَْجِرياِن 

 ، بالَكْسر. قال األَْزَهِرّي : لَْم أَْسَمْعه لغيِر اللَّْيث. الِمْنَدفُ  : الِعيَابُ و

قَاءُ  َعابَ  قد ِمْنه يُقَاُل :و : الَخاثُر ِمَن اللَّبَن. العَائِبُ و  ، أَي إَِذا َخثُر َما فِيه من اللَّبَن. الّسِ

أَنَّه ليس في َكالِمهم فُْعيٌَل غير ُعْليَب ، « ع ل ب»وقد سبََق في كاَلم الُمَصنِّف في  وهو فُْعيَلٌ  أَي على َطِريِقه َكُجْنَدب : ع باليََمنِ  أُْعيَبٌ و

ل. أُْعيَبٌ  و َكانَ ول  وقد أُخِرَج على أَْصله ، وهو َوْزن قَليٌل ِجداً. أَْو أُْفعَلٌ  فُْعيالً لوَجَب ذكُره في الَهْمزة ، قاله شيُخنا ، وهو َظاهٌر ، لَمْن تَأَمَّ

 . قال األَْعَشى :َعْيب ، وَجعَلَه َذا العَْيب ، إِذا نََسبَه إِلى تَعَيَّبَهو َعيَّبَه * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ٌف و  ي  خــــــــــــائــــــــــــِ ــــــــــــَ  ا ــــــــــــَ ريًا ِإنح أَت  لــــــــــــيــــــــــــ  جمــــــــــــُِ

  
َو و   اًل ِإال  هـــــــــــــــُ اال قـــــــــــــــائـــــــــــــــِ بـــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ

ُ
 املـــــــــــــــ

  
 ، وأَْنَشَد ثَْعلَب : الَمْعيُوب كُمعَظَّم : الُمعَيَّبو إِالَّ هو. الَمعيب أَي وال قائالً القَْولَ 

بــــــــــــاً  هــــــــــــَ ذح َت مــــــــــــَ بــــــــــــح َوارِي مــــــــــــا ذهــــــــــــَ  قــــــــــــا  اجلــــــــــــَ

  
يِن و   نــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح ن  عــــــــــــــــِ اوملَح َأكــــــــــــــــُ بــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــ  عــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــُ

  
ا اَلَمَها :  عنههللارضيَر لعُمَ  قالت نَِسائِه على وسلمعليههللاصلىفي إِياَلء النَّبِّيِ  عنهاهللارضيوفي حديث َعائِشةَ  َما ِلي ولََك يا اْبَن »لَمَّ

 أَي اشتَِغل بأَْهِلَك وَدْعنِي. «تِكَ بعَْيبَ  الَخطَّاب َعلَْيكَ 

 كَطْيبَة : من َمنَاِزل بَنِي َسْعِد ْبِن َزْيُد. َعْيبَةو

 املعجمة فصل الغني
األُُموُر ، إَِذا صارت إِلى أَواِخرَها ،  َغبَّت ، وكذلك (5)األَْمُر : َصاَر ِإلَى آِخِره  غبّ و أَي آِخُره. ءِ بالَكْسِر : َعاقِبَةُ الشَّي الِغبُّ  : [غبب]

 وأَْنَشَد :

 الص باح حَيحَمُد الَقوحُم الس َر  ِغب  
 َطيِّبَةً أَي َعاقِبَة. مغبَّةً  : ويُقَال : إِّن لهذا األَمرِ  بالفَتْح كالَمغَبَّة

 ، وقيل : ُهو ِليَْوم ولَْيلَتَْين ، وقيل : هو أَْن تَْرَعى يوماً وتَرَد من الغَِد. ومن كالمهم : ألَْضِربَنَّكَ  آخر ، بالكسر ، ءُ ِوْرُد يَْوٍم وِظمْ  : الِغبُّ و

 الِغبُّ و َهار.ُكّل يوم نِْصَف النّ  (6)الِحَمار أَْن يَْرَعى يَْوماً ويَْشَرب يوماً ، وظاِهَرةُ الفَرِس : أَن يَْشرب  فِغبُّ  الِحماِر َوَظاِهَرة الفََرس ؛ ِغبَّ 

يَاَرة : أَْن تَُكوَن في ُكّل أُْسبُوع ة. قاله الَحَسن. قال أَبو َعْمرو : في الّزِ جُل ، إِذا َجاَء زائراً  َغبَّ  يقال َمرَّ ً  ُزرْ »بَْعَد أَيّاٍم. ومنه  (7)الرَّ  ِغبّا

ياَرة ، قال : وإِن َجاَء بَْعَد أَيَّام ، يقال : (8)في  الِغبُّ  قال ابُن األَثير : نُِقل .«تَْزَدْد ُحبًّا الرجُل إَِذا َجاَء َزائِراً بَْعَد  َغبَّ  أَوراد اإِلبِل إِلى الّزِ

ً  الِغبُّ و أَيَّام. ى : ما تَأُْخذُ يوماً وتََدُع يَْوما ِوْرِد ، ألَنََّها تأْخذ يَْوماً ال ِغبِّ  ، هَكَذا في النَُّسخ ، وفي أُْخَرى وتَدُع آَخَر ، وهو ُمْشتَّق من من الُحمَّ

ى (9)وتَُرفِّه يَْوماً  ى ِغبٌّ  ، وهي ُحمَّ فَة للُحمَّ ى أغبَّتْهُ  قد على الّصِ  َعلَيهِ  أَغبَّتْ و الُحمَّ



1471 

 

__________________ 
 ( عن اللسان.1)
 ( يف اللسان : أشرجت.2)
 ( اللسان والنهاية :  راين.3)
 سان : ببع .( كذا ابألصر والنهاية ا ويف الل4)
 ( يف املقايي  : إذا بلغ آخره.5)
 ( اللسان : تشرب.6)
 ( اللسان : زائراً يوماً بعد أايم.7)
 ( اللسان : من.8)
 ( قوله وترفه قا  اجملد : ورفه عين ترفيهاً : نف .9)
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ِة الَفاِعر. ُمِغبيف  ا ورجر َغب تح ِغب اً و   ا ُرِوي عن َأيب َزيحد عل  َلفح
ً  إِذا َشِربَت بالَكْسر تَِغبُّ  الَماِشيَةُ  غبَّت بالفَتْح : َمْصَدر الغَبُّ و م ، وقد كالغُبُوبِ  ، ِغبَّا  َغوابُّ و َغابَّةٌ  بَنِي فاُلنٍ  وإِبِل َصاِحبُها ، أََغبََّها بالضَّ

 ً . َغبَّتو وَذِلَك إِذا َشِربَت يَْوما  يَْوماً ، قالَه األَْصَمعيُّ

اِرُب ِمَن البَْحِر َحتَّى يُْمِعنَ  بُّ الغُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و م : الضَّ ، قال : وهو ِمَن األَْسَماء التي ال  في البَرِّ  في األَْرض ، ونَصُّ اْبِن ُدَرْيد بالضَّ

 قال : الغَاِمُض ِمَن األَْرض. : الغُبُّ و كما يَأْتي ، ُغبَّانٌ  تَْصِريف لَها ، وَجْمعُه

ا يف  بِّ كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ  يـــــــــــــطـــــــــــــانِ  الـــــــــــــغـــــــــــــُ   ذي الـــــــــــــغـــــــــــــِ
  

انِ   ــــــــــــــــــَ ت هــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــتـ ُم ال ــــــــــــــــــِ ٍن َدائ  ِذاَئُب َدجــــــــــــــــــح

  
م ُغبُوبٌ و أَْغبَابٌ  ج : انُغبَّانٌ و بالضَّ اُن َمْذُكوٌر في َمحلِّه.الغُبَّانو . ومن كالمهم : أَصابَنَا مطٌر َساَل منه الُهجَّ  . والُهجَّ

ائِرُ  أََغبَّ و بَمْعنَى اإِلتْياِن في اليَْوَمْين  الغَبّ  ، ثاَُلثيًّا ، وهما من َعْنُهم َكغَبَّ  َجاَءهم يَْوماً َوتََرك يَْوماً ، أَي أَغبَّ  بالنَّصب َمْفعُولُ  القَْومَ  الزَّ

ُعْد يَْوماً وَدْع يَْوماً أَو َدْع  يقول : «في ِعيَاَدةِ الَمِريِض وأَْربِعُوا أَِغبُّوا»اإِلبُل ، إَِذا لم تَأِْت ُكلَّ يَْوم بلَبَن. وفي الَحديث  أََغبَّتو ويَُكون أَْكثََر ،

اد. وقال الِكَسائِيُّ : (1)يَْوَمْين وُعد اليَوَم الثَّاِلث ، أَي ال تَعوُدوه  :  الِغبّ  عْنُهم من َغبَْبتُ و القَْومَ  أَْغبَْبتُ  في ُكّلِ يَْوِم ِلَما يَِجُده من ثِقَل العُوَّ

ثاَُلثِيّاً.  كغَبَّ  أَْنتَنَ  إِذا اللَّْحمُ  أََغبَّ  في التَّْهِذيب :و ، بالتَّْشِديد ، كما يأْتي. (2)عنه  َغبَّْبتُ  ْدَت الدَّْفَع قلت :ِجئتُهم يْوماً وتََرْكتُُهم يَْوماً فإِذا أَر

ً »وفي َحِديِث الِغيبَة :  ً  فقَاَءْت لَْحما  أَي ُمْنتِناً. «َغابّا

ً و ِغبًّاو يَِغبُّ َغبًّا ْمرُ الطَّعَاُم والتَّ  َغبّ  وفي ِلَساِن العََرِب : يُقَال : : باَت لَْيلَةً ، فََسد أَو لم يَْفُسد ، وَخصَّ بَْعُضهم  َغابٌّ  فهو ُغبُوبَةً و ُغبُوبا

ى اللْحُم البَائِتُ  َغبَّ  اللَّْحَم. وقيل : ً و َغابًّا الطَّعَاُم : تَغَيَّرْت َرائَِحتُه ، ثم قال : ويَُسمَّ  و األَْخَطل :وقال َجِريٌر يَْهجُ  .(3) َغبِيبا

َا و  ُة حــــــــــِ يــــــــــ  بــــــــــِ غــــــــــلــــــــــَ ــــــــــتــــــــــ  ب  ال ا غــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــُ يــــــــــبـ بــــــــــِ  غــــــــــَ

  
رِ   افـــــــــــِ رِّ َمشـــــــــــــــــــــــــَ ُرهـــــــــــا ِبشـــــــــــــــــــــــــَ ِوي مشـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــِ  هتـــــــــــَح

  
 : ما أَْنتََن من لُُحوِم َمْيتَتِها وَخنَازيِرها. َغبَّ َغبِيبَُها أََراد بقوله :

َي اللحُم البَائِت أََغبَّ و ، ِغبُّا فالٌن عْنَدنَا غبَّ و ثم قَال : ْعرِ َغابًّا : بَاَت. ومنه ُسّمِ ، ومْعنَاه  يَِغبّ  ، وال يُكونُ  يَِغبّ  . ومنه قَْولُهم : ُرَوْيَد الّشِ

 َدْعه يَْمُكْث يوماً أَو يَْوَمْين.

َهات : َعَدمُ  تَْرُك. في الَحاَجةِ  التَّْغبِيبُ و ئِْب بَحْلِق الشَّاةِ.و: أَْخذُ ال فيَها. الُمبَالَغَة وفي بَْعِض األَمَّ ، إَِذا َشدَّ  (4) [على الغنم]الذّئُْب  َغبَّبَ  يقال : ذِّ

َعن  (5) التَّْغبِيبو ٌء ِمن حيَاة ، كذا في لسان العرب.أَيضاً : أَن يََدعها وبَِها َشيْ  التَّْغِبيبُ و الفَرُس : دقَّ العُنَُق. َغبَّبو على الغَنَم فَفََرَس ،

 قاله الِكَسائِيُّ وثَْعلَب ، وقد أَشرنا لَهُ آنِفاً. الدَّْفُع َعْنُهم القَْوِم :

اَغانِّي. األََسد ، على ِصيغَة اْسِم الفَاِعل : من أَْسَماء الُمِغبُّ و  ، نقله الصَّ

نَِم كان ِلمنَاٍف ُمْستَْقبَل ُرْكِن الَحَجر األَْسَود كان يُْذبَح علَْيِه في الَجاِهليَّة ، وقيل : هو َحَجٌر يُْنَصب بين يَ  (6) َصنَمٌ  كَجْعفَر : الغَْبغَبُ و َديِ الصَّ

ُربَّ َرْميٍَة من »ل أَبُو َطالٍب في قْوِلِهم : وَكانَا اثْنَْين. قال اْبُن ُدَرْيد ، وقال قَْوٌم : هو العَْبعَُب ، بالُمْهَملَة ، وقد تَقَدَّم ِذْكُره. وفي التَّْهِذيب : قا

َمهاةً فَحَمل قوَسه وِكنانَتَه فلم يَْصنَع  الغَْبغَبِ  على (7)ُل مْن قاله الَحكُم ْبُن عبد يَغُوَث ، وكان أَْرَمى أَْهل زَماِنه ، فآلى لَيَْذبََحنَّ أَوَّ « غْير َرامٍ 

  تَْقتُْل نَْفَسَك.َمَكانَها َعْشراً من اإِلبِل ، وال (5)نَْفِسي ، فقال له أَُخوهُ : اْذبَْح  (8)َشْيئاً ، فقال : ألَْذبََحنَّ 

 .«ُربَّ َرْميٍَة مْن َغْير َرام»فقال : ال أَْظِلم َعاتَِرةً ، وأَتُْرُك النَّاِفَرةَ ، ثم َخرج ابنُه َمعَه فََرَمى بَقََرةً فَأََصابََها فقال أَبُوهُ 

 ، إَِذا َخاَن في ِشَرائه وبَْيِعه ، قاله أَبُو َعْمرو. َغْبغَبَ و

كة. وقال الليُث : كالغَبَب ، (9) اللَّْحُم الُمتَدلِّي تَْحَت الَحنَك : هو الغَْبغَبُ  وعن األَْصَمِعّي :  للبَقَر الغَبَبُ  ُمَحرَّ

__________________ 
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 ( اللسان : ال تعده.1)
 ( اللسان : عنهم.2)
 تر  وقتاً وفرتة.( كذا ابألصر واللسان واجملمر ا ويف املقايي  : و م غابيف إذا مل يؤكر لوقته ا بر 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 .«الغبّ »( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( يف اللسان : نصب.6)
 .«ليدجن»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 .«. دج مكاهنا.. ألدرجن»( عن اللسان ا وابألصر 8)
 ( يف اللسان : اجللد الذي حتت ا نك.9)
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اِء : ما َتَدىل  عند  ير حَتحَت َحَنكها.والشـــــ  َن من ِجلحِد َمنحِبت  الَغبـحَغبُ و  الَغَببُ و  للدِّيِك والثـ وحر. الَغبـحَغبُ و  الن صـــــِ : ما تـََغضـــــ 
َفر. وَخص  بعُضُهم ِبِه الدَِّيَكة والش اَء والبَـَقر.  الُعثـحُنوِن اأَلسح

اج في الفَْحل فقال يَْعنِي ِشْقِشقَةَ البَِعيِر :  واْستعاَرهُ العَجَّ

َغَباِبَذاِت أَثـحَناٍء مَتَ     الَغبـح
 واستعاَره آخر للِحْربَاء فقال :

ه  يـــــــــــَ   رأحســـــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــح رحاَبُء يــــــــــــَ َر ا ـــــــــــِ عـــــــــــَ   (1)ِإَذا جـــــــــــَ
  

هـــــــــاِر و   ـــــــــنـــــــــ  ِ  ال ر  مـــــــــن ِشـــــــــَح هح خَتحضـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــُ اغـــــــــِ بـــــــــَ  غـــــــــَ

  
اء : يُقال : أِْس من تَْحِت الغَبَبُ  ِشْبر ، وهو َغْبغَبُها وعن الِكَسائِّي : عُجوز َغْبغَبٌ و َغبَبٌ  وعن الفَرَّ . والنَِّصيُل : مْفِصل ما بَْين العُنُِق والرَّ

 اللَّْحيَْيِن.

 فَخصَّص قال الشَّاِعر : ُجبَْيٌل بِمنًى : الَمْنَحر ، وهو الغَْبغَبُ  قِيل :و

 فالَغبـحَغبِ الر اِقَصاِت ِإىل ِمىًن و 
ُت بالّطائِف ، أَو َكانُوا يْنَحُرون ِلاّلِت فِيِه بها ، وقيل : ُكلُّ َمْنَحر بمنًىوقيَل : هو الَمْوِضع الِذي َكاَن فِيِه   .َغْبغَبٌ  الالَّ

ْبِن تَْيم هللِا  ثَْعلَبة بِن الحاِرث : لَقَبُ  َكغُرابِ  ُغبَابٌ و بالفَتْح ، هو لَقَُب َشاِعٍر ِإْساَلِمّي. العَْودِ  بالَكْسر ِجرانُ  : ُكْنيَة َكسحابٍ  بالفَتْح َغبَابٍ  أَبُوو

َي بَِذِلك ألَنَّه قال في َحْرب َكْلب   : (2)ْبِن ثَْعلَبَة ْبن ُعَكابَة ، ُسّمِ

رٍِئ  ِب امـــــــــــــــح لـــــــــــــــح رحب بـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ُدو ِإىَل ا ـــــــــــــــَ  َأغـــــــــــــــح

  
ريحَ   رحاًب غــــــــــــــَ رُب ضــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــبِ يضــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــِ غــــــــــــــح  تـــــــــــــــَ

  
اَلة والسَّ  َكُزبَْير : ع بالمدينَة ُغبَْيبو رة ، على ساِكنها أَفضُل الصَّ  نقله الصاغانّي. باليَمامة ُمتّسعَةٌ  ونَاِحيَةٌ  الم.الُمنَوَّ

اغانّي. بالضم : البُْلغَةُ مَن العْيش الغُبَّةُ و  كالغُفَّة ، نَقَله الصَّ

 وله َحديث. بِاَل اَلم فَْرُخ ُعقَاٍب كان ِلبَنِي يَْشُكرَ و

اِئِب من اللَّبَن : (3)عن اْبن األَْعَرابِّي : هو من أَْلباِن اإِلبل  كالحبِيبَة الغَبِيبَةُ و . وقال الَجْوَهِرّي : ُهو ِمْن أَْلباِن َغبِيبَة مثل الُمَرّوِب ، ويقال للرَّ

 .من الغَدِ  يُْحلَُب َعلَْيه ِمَن اللَّْيل ، ثم يَْمَخضُ  أَي يُْحلَُب ُغْدَوةً ثم لَبَُن الغُْدَوةِ  (4)اإِلبِل 

ي اللَّحُم البائِتُ  كأََغبَّ  ِعْنَدنَا : بَاَت ، فالنٌ  َغبَّ و َمْخَشِريّ  وِمْنهُ  .الغَابَّ  قيل. ومنه ُسّمِ ْعرِ  على ما قَاله الَمْيَدانّي والزَّ  يَِغبَّ  قَْولُُهم : ُرَوْيَد الّشِ

 يُْحَمُد أَم يَُذّم ، وقِيل غيُر َذِلك.أَ  اٌم فتَْنُظَر كيف َخاِتَمتُهبالنَّْصب أَي دْعهَ َحتَّى تَأْتَِي َعلَْيه أَيَّ 

 اْنُظْره في َمْجَمع األَْمثَال.

ً  الُمغَبَّبَةُ و  قال اْبُن َهْرَمةَ : (5) بَِعيَدة إَِذا كانَت أَْغبَابٌ  ِمياهٌ  يقال :و ، عن ابن األَْعَرابِّي. كُمعَظََّمة : الشَّاهُ تُْحلَُب يوماً وتُتَْرُك يَْوما

ُم  كــــــــــــُ ِر َربــــــــــــِّ وا يف أَمــــــــــــح ــــــــــــُ رِف وُ  ال ُتســــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــُ ــــــــــــَ  يـ

  
ِب   ِد الـــــــــــــر كـــــــــــــح هـــــــــــــح اَه ِبـــــــــــــَ يـــــــــــــَ ابُ ِإن  املـــــــــــــِ بـــــــــــــَ  َأغـــــــــــــح

  
 هؤالِء قَْوٌم َسْفر ومعَُهم من الماء ما يَْعِجز عن ِريِّهم ، فلم يَتََراَضوا إِالَّ بِتَْرك السََّرف في الَماء.

ْهِرّي و  .«تَِغبَّة ْقبَُل َشَهاَدةُ ِذيال تُ »في حِديِث الزُّ

ورِ  التَِّغبَّةُ  ئُْب في الغَنَم إَِذا َعاَث فِيَها أَو من َغبَّبَ  : هكذا َجاَء في ِرَوايَة وهي تَْفِعلَة ِمن (6)قال اْبُن األَثِير  : َشَهاَدةُ الزُّ  ُمبالَغَة في َغبَّب الذِّ

ُء إِذا فََسَد الشيْ  َغبَّ 
(7). 
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ر َعْنُهم يوماً ، بل يَأْتِيِهم ُكلَّ يَْوم ، قال : يُِغبُّهم ماو  لُْطِفي ، أَي ما يَتَأَخَّ

 فـََواضُله تُِغب  عل  ُمعحَتِفيه ما 
 يَأْتِينَا ُكلَّ يَْوم. ال يَأْتِينَا يَوماً ُدوَن يْوم ، بل َعَطاُؤه أَي يُِغبُّنَا فالٌن الو

ا يُْستَْدَرُك به على الُمَؤلِّ  ً  ُء في نَْفسهالشي َغبَّ  قال ثَْعلَب : ف :وِممَّ  (8) [الُجنيد]َكتََب إِلَْيه »وقَع بِي. وفي حِديث ِهَشام  : أََغبَّنِيو يَِغّب َغبّا

 يُغَبِّبُ 

__________________ 
 .«تبي  رأسه»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 الَغباب وعجز البيت فيه : أضرب ضرابً غري تغبيب.( وذلك يف يوم التحالي . وضبرت يف مجهرة ابن حزم : 2)
 ( اللسان : الغنم.3)
 ( كذا يف اللسان ا ويف الصحاح : الغنم.4)
 ( زيد يف األساس : ال يوصر إليها إال بعد غّب.5)
 وهي عبارة ابن األثري يف النهاية.« ابن كثري»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 .«الغابّ »يستحر الشهادة ابلزور. فهم أصحاب الفساد ا يقا  للفاسد : وهو الذي »( يف غريب اهلروي : 7)
 ( زايدة عن النهاية.8)
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ِلِما (1)عن  ُسح
ِر. «َهاَلِ  امل تعاَرٌة ا كبَن ه َقص ر يف اإِلعحالم بُكنحِه اأَلمح  ا َأي مل ُلحربه بَكثحرة َمنح َهَلَك منهم. وفيه اسح

يِّق ِمن َمتِْن الَجبل وَمتْن األَْرض ، وقِيَل : في ُمْستََواها. َكأَِمير : الَمِسيلُ  الغَبِيبُ و  بَِمْعنَى بعَُد قَال : َغبَّ و الصَّغير الضَّ

 الص باح حَيحَمُد الَقوُم الس َر  ِغب  
تالحَ  أَغبَّتو (2)أَي ثَابِت  َغابٌّ  نْجمٌ  السَّالم. وفي األََساس : َغبَّ و األََذاُن ، َغبَّ  ومنه قولُُهم : ً  لُوبَةُ : َدرَّ  الُحبُّ يَِزيُد مع . وتَقُوُل :ِغبّا

 بَِعيٌد. : ِغبٌ  ويَْنقُُص مع اإِلْكبَاِب. وَماءٌ  اإِلْغبَابِ 

. َغثْلَب : ومما يستدرك عليه : [غثلب] اَغانِيُّ  الماَء إَِذا َجرَعه َجْرعاً َشديداً. نقله َصاِحُب اللساِن ، وأَْهملَه الُمَصنُِّف والَجْوَهِريُّ والصَّ

مِّ  الغُْدبَةُ  : [غدب] َشبِيَهةٌ بالغُدد  لَْحَمةٌ َغِليَظةٌ  أَهَمله الَجْوَهِرّي. وقال ابُن ُدَرْيد : هي بالضَّ
 وَغْيِره. ِسانِ في لََهاِزم اإِلنْ  تَُكونُ  (3)

 ، محركة. الغَِليُظ الَكثِيُر العََضل وهو الَجافي كعُتُلٍّ  ُغُدبُّ  قالوا : َرُجلٌ و

 قال الشاعر : ع َكَصْحَراء : َغْدبَاءُ و

اَبءَ  َل ت   بِيَـوحٍم ِذي َوَهجح  بَغدح
م يأْتِي ذكرها الغُْنُدبَةُ و  بناًء على أَنَّ النُّوَن أَْصِليَّة. في غندب بالضَّ

: أَْقَصى  الَمْغِربَْينِ  أَحدُ  (4) (َربُّ اْلَمْشرَِقنْيِ َوَربُّ اْلَمْغرَِبنْيِ )وقَْولُه تَعَالى  الَمْغِرب قال ابُن سيَده : ِخاَلُف الشَّْرِق وهو الغَْربُ  : [غرب]

تَاِء ، وأََحُد الَمْشِرقَْين : أَْقَصى ما تُ  ْيِف ، واآلخر أَْقَصى ما تَْنتَهي في الّشِ ْيِف ، واآلَخُر ما تَْنتَهي إِلَْيه الشَّْمُس في الصَّ ْشِرق مْنه في الصَّ

تَاِء. وبين (5)أَْقَصى  ً  ْدنَى مائَةٌ وثََمانُونَ األَ  الَمْغِربِ و األَْقَصى الَمْغِرب ما تُْشِرق ِمْنه في الّشِ  ، وكذلك بَْيَن الَمْشِرقَْيِن. وفي التَّْهِذيب : َمْغربا

تَاء واآلَخُر أَْقَصى َمَطاِلِعها في القَْيظ ، وَكَذِلَك أََحدُ  َمْغِربَانِ و للشَّْمِس َمْشِرقَانِ   أَْقَصى َمْغِربَْيَها ، فأََحُد َمْشِرقَْيَها أَْقَصى الَمطاِلع في الّشِ

تَاِء َوَكَذِلَك  َمغَاِربال َجمع ؛ ألَنَّه أُِريد أَنََّها  (7) (َفال أُْقِسُم ِبَربِّ اْلَمشاِرِق َواْلَمغاِربِ )اآلَخُر. وقَولُه َجلَّ ثَنَاُؤهُ  : (6) [في الجانب]في الّشِ

 في موضع إِلَى اْنتَِهاء السَّنَة. تَْغُربُ و تُْشِرُق ُكلَّ يوم من موِضع

 ، َسيَأْتِي قَِريباً. تَْغُرب الشَّْمسُ  َغَربَتِ و الشَّْمسُ  وبالغُُروُب ُغرو

ي : الغَْربُ و بالفَتْح َمْصدر َذهب. الذََّهابُ  : الغَْربُ و ً  َعنَّا َغَربَ  عن النَّاس ، وقد التَّنَّحِ ُل الشَّي : الغَْربُ و .يَْغُرب َغْربا  َكغَُرابِهِ  ء وَحدُّه ،أَوَّ

. ّمِ  أَي ِحدَّتك. َغْربك (8)في التَّْهِذيِب : يقال : ُكفَّ َعْن  الِحدَّةُ. : الغَْربَةُ و الغَْربُ و بالضَّ

ُل َجْريِه. تقول : َكفَْفُت ِمن َغْربُ و  ، قال النَّابِغَةُ الذُّْبيَانِّي : َغْربِه الفَرس : ِحدَّتُه َوأَوَّ

زَُع و  ُر متــــــــــــــَح يــــــــــــــح رحابً اخلــــــــــــــَ ا  غــــــــــــــَ هــــــــــــــَ تــــــــــــــِ نــــــــــــــ   يف َأعــــــــــــــِ

  
و   جــــُ نــــح ريحِ يـــــَ وِب ِذي الــــرَبَد (9)كـــــــالــــطــــ  بــــُ ؤح َن الشــــــــــــــــــ   مــــِ

  
ّي : َصَواُب إِنَشاِده   بالنَّْصِب ألَنَّه َمْعُطوٌف على الِمائة ِمْن قَْوِله :« والَخْيلَ »هكذا أَْنَشَدهُ الَجْوَهرّي ، قال اْبُن بَّرِ

هـــــــــــــا  نـــــــــــــَ ـــــــــــــ  اَر َزيـ كـــــــــــــَ ـــــــــــــح َة األَب ائـــــــــــــَ ِب املـــــــــــــِ  الـــــــــــــواهـــــــــــــِ

  
َح يف  وضــــــــــــــــــــــــِ داُن تــــــــــُ عــــــــــح د ســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ اَبرِهــــــــــا الــــــــــلــــــــــِّ  َأوح

  
ْير. والسَّْعدانُ   : نَْبٌت تَسمن عْنه اإِلبُل وتَغُزر أَلبانُها والشُّْؤبُوُب : الدَّْفعةُ مَن المَطِر الَِّذي يَُكون فيه البََرُد وقد تَقَدََّم ، والَمْزُع : ُسْرَعةُ الّسِ

 ويَِطيُب لَْحُمها. وتُوِضُح : مْوضع.

 َد من الوبر ، الواِحَدةُ ِلْبَدة ، كذا في لسان العرب.واللِّبَد : ما تَلَبَّ 

 ِحدَّتُه. اللِّساِن : َغْربُ و ، أَي ِحدَّةٌ ، َغْربٌ  ويقال : في ِلسانِه

 ، أَي قَاطٌع حِديد. َغْربٌ  وسْيفٌ 
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__________________ 
 .«من»( عن النهاية ا وابألصر 1)
 أشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.( كذا ابألصر ا وليست يف األساس. وقد 2)
 ( يف اللسان : ابلغّدة.3)
 .17( سورة الرمحن اآية 4)
 .«واآخر أقص »بد  « وأقص »( يف اللسان : 5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 .40( سورة املعارج اآية 7)
 ( يف اللسان : من.8)
 .«ينحو»( عن اللسان ا وابألصر 9)
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 َسْيفاً :قال الشَّاِعر يِصف 

 َسرِيعاً يف الِعظَاِم اخلُرحس َغرحابً 
يَق فقال :  َغْربٌ  وِلَسانٌ  ّدِ  «َغْربٌ  يُصاَدى ِمْنه»وفي رواية  (1) «َغْربُه َكاَن وهللِا بَّراً تَِقيّاً يَُصاَدى»: َحِديٌد وفي َحِديِث اْبِن عبَّاس َذَكر الّصِ

(2). 

 .«َغْربه فَسكَّن ِمنْ » (3)َحِديُث عمر ، أَي َكانَت تَُداَرى ِحدَّتُه وتُتَّقَى. ومنه السَّْيف َغْربُ  : الحدَّةُ ، ومنه الغَْربُ 

وفي حديث الحَسن : ُسئل  «كانْت فِيها غْربٍ  ُكلُّ ِخالِلها مْحُموٌد ما خال َسْوَرةً من»:  عنهماهللارضيوفي حديث َعائَشةَ قالت عن َزْينََب 

ائِم ، فقال :   أَي ِحدَّته. هذا ُكلُّه ُخاَلَصةُ ما فِي التَّْهِذيب والُمْحَكِم والنَِّهايَة. «الشَّبابِ  َغْربَ  إنِّي أَخاُف عليك»عن قُْبلِة الصَّ

 في األَْمِر. النََّشاُط والتَّماِدي : الغَْربُ و

اِويَةُ  : الغَْربُ و  التي يُْحَمل علَيها الَماُء ، قال لَبِيد : الرَّ

رحبُ  و  غــــــــــَ مــــــــــَ ة  ــــــــــح بــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــَ
َ
ه امل ارِعــــــــــُ   (4)ٌد َمصــــــــــــــــــــــــَ

  
رُ   قـــــــــِ تـــــــــَ ِر  ـــــــــُح لـــــــــيـــــــــح هـــــــــاِر ِلســـــــــــــــــــــــريحِ الـــــــــ  ي الـــــــــنـــــــــ   اَلهـــــــــِ

  
 وفَسَّره األَْزَهِريُّ بالدَّْلو.

ْلُو العظيَمةُ  : الغَْربُ و رُغُروبٌ  تُتََّخذُ من َمْسِك ثَْوِر ُمَذكَّر ، وجمعه الدَّ ْؤيَا  . وبه فُّسِ ْلَو ُعمُر فاْستََحالَْت »َحديُث الرُّ ً  (5)فأََخَذ الدَّ  (6) «َغْربا

ْلَو ِليَْستَِقَي َعُظَمت في يَِده ؛ ألَنَّ الفُتُوَح كانَت  ا أََخَذ الدَّ في َزَمنِه أَكثََر ِمْنَها في َزَمِن أَِبي بَْكر ،  (7)قال ابُن األَثير : ومْعنَاهُ أَنَّ ُعَمَر لَمَّ

َكاة عنهماهللارضي غَِر ِإلى الِكبَر. وفي َحِديِث الزَّ وفي الَحِديث  «ففيه نِْصُف العُْشرِ  بالغَْرب وما ُسِقيَ ». ومعنى اْستَحالَْت انقلَبَت عن الّصِ

ً  لَْو أَنَّ » ه ما بَْين الَمْشِرق َغْربا  .«الَمْغِربو من َجَهنََّم ُجِعَل في األَْرض آلَذى نَتُْن ِريحِه وِشدَّةُ َحّرِ

 َسْقيُه. قال األَْصَمِعيُّ : يقال : بِعَْينه ال يَْنقَِطع *العَْين يَْسِقي و َمْجَرى الدَّْمع ، وهو كالنَّاُسوِر ، وقيل : هو ِعْرق في ِعْرٌق في : الغَْربو

 ، إِذا كانت تسيل وال تَْنقَطع ُدُموُعها. ْربٌ غَ 

 قال : ُغروبٌ  حين يَْخُرج من العَْين ، جمعه الدَّمعُ  : الغَْربُ و

رِو  مــــــــــــــــح ُر أُم  عــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــا لــــــــــــــــَك ال تــــــــــــــــذكــــــــــــــــُ

  
ك   يـــــــــــــــــح نــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح روبٌ ِإال  لـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ رِي غـــــــــــــــــُ   ـــــــــــــــــَح

  
ً  كان ِمثَّجاً يَِسيل»وفي حديث الَحَسن ذكَر ابَن عبَّاس فقال :   .«َغْربا

الفَْيَضةُ  : الغَْربُ و من العْيِن. وفي نسخة اْنهمالُه أَو هو اْنِهاَللُه أَي الدَّْمع َمِسيلُه : الغَْربُ و َشبَّه به َغزارةَ ِعْلمه وأَنَّه ال يَْنقَطع َمَدُده وَجْريُه.

ً  العَْينُ  َغِربتو تُِغذُّ وال تَْرقَأُ. في العَْين تَُكونُ  بَثَْرةٌ  : الغَْربُ و من الدَّْمع ، كذلك هيو من الَخْمر ،  َورم في المآقي. وهو َغَربا

يقِ  : الغَْربو نّ  الغَْربُ و : ُغروب وجمعه وبَلَلُه في الفَمِ  َكثرةُ الّرِ  أَي َمْنقَُع ِريِقه ، وقيل : َطَرفُه وِحدَّتُه وَماُؤه. قال َعنتَرة : َمْنقَعُه في الّسِ

ــــــــــِذي  ــــــــــَك ب ي ــــــــــِ ب ــــــــــَ ت ُروبٍ ِإذ َتســــــــــــــــــــــــح  َواضــــــــــــــــــــــــٍح  غــــــــــُ

  
مِ   عـــــــــــــَ طـــــــــــــح

َ
ِذيـــــــــــــِذ املـــــــــــــ ه لـــــــــــــَ لـــــــــــــُ بــــــــــــــ  قـــــــــــــَ ٍب مـــــــــــــُ ذح  عـــــــــــــَ

  
، قاله ابن  َغْربة بالتَّْخِفيِف ، وهي التي يُعَمل منها الُكَحْيل الذي تُهنأُ به اإِلبِل ، واِحَدتُه ضخمةٌ شاَكةٌ  َخضراءُ  َشَجَرةٌ ِحَجاِزيَّةٌ  : الغَْربُ و

الَحِديث  قِيل : وِمْنه ، ألَن القَِطراَن يُْستَْخرُج منه الغَْربُ  كذا في التَّْهِذيب. وقال أَيضاً : األَْبَهُل هو ِسيده. والُكَحْيل هو القَِطَراُن ، ِحَجاِزيَّة ،

 ، فِلغَرابَته َذَكَره ُهنَا. وفي لسان العرب. الغَِريبِ  لم يَْذُكره أَهلُ  َظاِهِرين على الَحّق. الغَْربِ  اَل يََزاُل أَْهلُ  :

ْلُو  الغَْربُ  أَراد بِه الِحدَّة والشَّْوَكةَ ، يريد أَهَل الجهاد. وقال ابن الَمَدائِنِّي : الِحَجاِز. وقيل : َغْربُ  وقيل : أَراد بهم أَهَل الشأْم ؛ ألَنهم هنا الدَّ

 بها. (8)يَْستَقُون ، وأَراد بهم العََرَب ألَنَّهم أَصحابُها وهم 
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__________________ 
أي ال تدار  حدته. واملصـــــــاداة واملداراة « ال يصـــــــاد  غربه» ( كذا ابألصـــــــر واللســـــــان والنهاية )غرب( يصـــــــاد  غربه ويف النهاية )صـــــــدا( :1)

 واملداجاة سواء. قا  ابن األثري : واألشبه حذف حرف النفي ألن أاب بكر كانت فيه حدة يسرية.
 رواية اهلروي. ( هذه2)
 .«ويف رواية عمر»( عن النهاية ا وابألصر 3)
 ( أراد بقوله غرب املصبة : أنه جواد واسض اخلري والعطاء عند املصبة ا أي عند إعطاء املا  يكثره كما يصب املاء.4)
 .. ( يف النهاية : فاستحالت يف يده5)
 (.عن النهاية)ور. فإذا فتحت الراء فهو املاء السائر با البئر وا وض ( الغرب بسكون الراء الدلو العظيمة الجي تتخذ من جلد ث6)
 .«كان»( عن النهاية ا وابألصر 7)
َقِطض. (*) ق  ال يـَنـح  عن القاموس : َيسح
 .«يسقون»( عن اللسان ا وابألصر 8)
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فاء َوَغْيُره من أَْهلِ  َح ِعياٌض في الّشِ بِِزيادة. الِميِم ، « المغرب»، وأَيَّده بأَنَّ الداَر قُْطنِي رواه  (1)على الَحِقيقَِة  الغَِريب قال َشْيُخنَا : ورجَّ

فَاِء.  وهو ال يَْحتَِمل غيَره ، وفيه َكاَلٌم في ُشُروحِ الّشِ

 نَقله األَْزَهِريُّ عن اللَّْيث قال : يَْوُم السَّْقيِ. : الغَْربُ و

رَتَ ٌ  َغرحبيف َيوِم   وَماُء الِبئحر ُمشح
 أَي في يَْوم يُْستَقَى بِِه عليى السَّانِيَة ، قال : ومنه قَْوُل لَبِيد : َغْربٍ  وأَراد بقَْوله في يَْوم

ا  ُؤوُن كــــــــــــَبهنــــــــــــ َ رًا والشــــــــــــــــــــــــــ  ُت َقصــــــــــــــــــــــــــح َرفــــــــــــح  فصــــــــــــــــــــــــــَ

  
رحبٌ   ب   غــــــــــــَ زميُ  (2)ختــــــــــــَُ وُص هــــــــــــَ لــــــــــــُ ــــــــــــقــــــــــــَ  بــــــــــــه ال

  
ْلِو الَكبِيرة ، وقد تَقَدَّم.  وفَسَّره اللَّْيُث بالدَّ

 قال لَبِيد : الفََرُس الَكثِيُر الَجْريِ  : بُ الغَرْ و

رحبُ  ِة  غــــــــــَ بــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــَ
َ
ه  (3)امل ارِعــــــــــُ وٌد َمصــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــُ   ــــــــــَح

  
رُ   قـــــــــِ تـــــــــَ ر  ـــــــــُح يـــــــــح ريحِ الـــــــــلـــــــــ  اِر لســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــ  ي الـــــــــنـ  الهـــــــــِ

  
ويقال :  ، أَي عند إِْعطاِء المال يُْكثُِرهُ كما يَُصبُّ الَماُء : (3)أَنَّه َجواٌد َواِسُع الَخْيِر والعَطاِء. عند الَمَصبَّة  (3)الَمْصبَّة  َغْربُ  أَراَد بقَْوله :

 ، أَي ُمتَراٍم بنَْفِسه ُمتَتابٌع في ُحْضِره ، ال يُْنِزُع َحتَّى يَْبعََد بِفاِرِسه. َغْربٌ  فََرسٌ 

 .َغْربَانِ  ، وللعْين ُمْقِدُم العَْيِن وُمْؤِخُرَها : الغَْربَانِ و

 بُْعُدَها. قال الشَّاِعر :النَّوى :  َغْربَةُ و : بَِعيَدة. َغْربَة ، بالفَتْح. ونًَوى كالغَْربَة النَّوى والبُْعُد ، : الغَْربُ و

ُذٌف  َو  قـــــــــــُ ـــــــــــ  ـــــــــــنـ َو  ِإن  ال ـــــــــــ  ـــــــــــنـ ُ ال رت  َودح  وشـــــــــــــــــــــــــَ

  
ٌة   احـــــــــــــَ يـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ةٌ تـ رحبـــــــــــــَ يـــــــــــــااَن  غـــــــــــــَ اِر َأحـــــــــــــح (4)اِبلـــــــــــــد 

 

  
بَ  وقد : نَائية. َغْربَة والنََّوى : الَمَكاُن الَّذي تَْنِوي أَن تَأْتَيَه في َسفَرك. وَداُرُهم  يَِصُف َسَحاباً : قال َساِعدةُ ْبُن ُجَؤيَّةَ  .تَغَرَّ

اِلســــــــــــــــــــــاً  َح جــــــــَ بــــــــَ رِي وَأصــــــــــــــــــــــح هــــــــَ  َبصــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــح  مث انـ

  
ـــــــــــــٌ    د طـــــــــــــائ جـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــن ه ل ـــــــــــــح ن رِّبُ مـــــــــــــِ غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ  مـــــــــــــُ

  
بٌ  وقيَل :  .(5) الَمْغِرب هنا : أَتَى مْن قِبَل ُمتَغَّرِ

ُل الشَّيْ  الَمْغِرب أَْربعَةً َوِعْشِرين َمْعنًى ؛ وهو : ِلْلغَْرب فظهر بما َذَكْرنَا أَنَّ الُمَؤلِّف َذَكرَ  ي ، وأَوَّ ء ، وَحدُّه ، والِحدَّةُ ، والذََّهاُب ، والتّنَّحِ

ْلُو ، والعْرُق ، والدَّْمُع ، ومِسيلُه وانُِهَمالُه  اِويَةُ ، والدَّ يق ، والبَلَُل ، والفَْيَضة ، والبَثَْرةُ ،  (6)والنََّشاُط ، والتََّمادي ، والرَّ والَوَرُم ، وَكثَْرةُ الّرِ

تِّْسعَة ، والبَِقيَّةُ في الُمْحَكِم ، والَمْنقَع ، والشََّجَرةُ ، ويوُم السَّْقيِ ، والفََرُس ، وُمْقِدُم العَْين ، والنََّوى. اْقتََصَر منها في األََساِس على ال

 والتَّْهِذيِب والنَّهايَِة.

 : السَّْيُف القَاِطُع الَحِديُد. قَال : الغَْربُ  َؤلِّف من َمعَانِيه :ومما يُْستدَرك على المُ 

 َسرِيعاً يف الِعظَاِم اخلُرحسِ  َغرحابً 
، أَي َشوَكتَهم ، كما تَقَدَّم ، وهو َمَجاز. قال َشْيُخنَا في  َغْربَهم وَكَسر َغْربَُهمْ  فَلَّ  : الشَّْوَكةُ. يقال : الغَْربُ و : اللَِّساُن الذَِّليُق الَحِديُد ، الغَْربُ و

، وقد أُْطِلقَت بَمْعنَى األَْسنَان ، َكَما في َحِديِث النَّابِغَِة الَجْعِدّي. قال  َغْرب األَْسنَاِن وهي ِحدَّتَُها وَماُؤها ، َواِحُدها ُغُروبُ  آِخِر الَمادَّة : وبَِقي

اِوي :  : األَْسنَان ، وكنُت ترْكُت نقلَه لُشْهَرته في َدَواِوين الغُُروبُ و أَي تبرق أَسنانه من بََرق البَْرُق إِذا تألأْلَ.« ُغروبه ت بَْرقوال تَولَّ » الرَّ

ْعنَى األَْسنَان ، واستَدّل بأَنَّها لَْيَسْت بمَ  الغُُروبَ  فأَْنَكر« العُيوُن السَّلَسلَة في األََسانِيِد الُمَسْلَسلَة»فوقَف بَْعُض األَْصَحاب على ِكتَابِنا  الغَِريب

َحاح وَغْيِره ، وأَْغفَلَه الَمْجُد في  الغُُروبُ  في القَاُموس ، فقُْلت في العُيُون : : األَْسنَاُن ، كما في النِّهاية ، وِرقَّتَُها وِحدَّتَُها ، كما في الّصِ

 قَاُموِسه تَْقِصيراً على َعاَدتِه ، إِلى آخر ما قال.

__________________ 
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 .«قوله عل  ا قيقة لعله سقرت قبله محر الغرب أو حنو ذلك»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«لبّ »( عن اللسان ا وابألصر 2)
 وأشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية. وقد تقدمت صواابً.« املصيبة»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 .«وسرت»عن اللسان ا وابألصر « وشرت( »4)
تنبيه : املغرب يف األصـــر موضـــض الغروب مث اســـتعمر يف املصـــدر والزمان وقياســـه الفتح ولكن اســـتعمر ابلكســـر »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 5)

 .«كاملشر  واملسجد كذا هبامش نسخة املؤلف
 .«معىنأربعة وعشرين »يعده شيئاً واحداً وهو ما يقتضيه قوله « ومسيله واهنماله»( لعر 6)
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 أَسنَانِها وَميُض البَْرِق ، أَي َماُؤها وَظْلُمها. ُغُروبَ  قلت : والَّذي في األََساِس : وكأَنّ 

 ة :األَْسنَاِن : َمنَاقُِع ِريقها ، وقيل : أَْطَرافُها وِحدَّتُها َوَماُؤَها. قال عنتر ُغُروبُ و وفي التَّْهِذيِب والنَِّهاية والُمْحَكِم وِلَساِن العََرب :

ِذي  ــــــــــِ ــــــــــَك ب ي ــــــــــِ ب ــــــــــَ ت ُروبٍ ِإذ َتســــــــــــــــــــــــح ٍح  غــــــــــُ  واضــــــــــــــــــــــــِ

  
مِ   عـــــــــــــَ طـــــــــــــح

َ
ِذيـــــــــــــذ املـــــــــــــ ه لـــــــــــــَ لـــــــــــــُ بــــــــــــــ  قـــــــــــــح ٍب مـــــــــــــُ ذح  عـــــــــــــَ

  
هي « ُغُروبُه تَِرفُّ » وأَُشُرها. وفي َحِديِث النَّابِغَة : (1)الثَّنَايَا َحدَُّها  ُغُروبُ و ، َغْربٌ  األَْسنَان : الَماُء الَّذي يَْجِري َعلَْيَها ، الَواِحد ُغُروبُ و

. والَمعَاِني الثَّاَلثَة التي استَْدَرْكنَاها ، فََصاَر الَمْجموُع ثََمانِيَةً  الغَْربُ  وهو ماء الفَِم وِحدَّةُ األَْسنَان ، فيُْستَْدَرك عليهم َغْرب جمع ّنِ بَمْعنى الّسِ

ً  الغَْربَانو ا قُْلنا : ُمْؤِخر العَْيِن الَمْفُهوم من قَْولهوِعْشِريَن َمْعنًى ، وإِذ ، وهي  َغْربٍ  : جمع الغُُروبُ  فَِهي تِْسعَةٌ وِعْشُرون. ويَُزاد َعلَْيه أَْيضا

 الَوْهَدةُ الُمْنَخِفَضة. وهلِل َدرُّ الَخِليل ْبِن أَْحَمد حيُث يَقُوُل :

و   ي اهلــــــــــــــَ يب مــــــــــــــن َدَواعــــــــــــــِ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ َح قـ  اي َويــــــــــــــح

  
د   ـــــــــــــــح ن ريَاُن عـــــــــــــــِ ر اجلـــــــــــــــِ ُروبح ِإذح رحـــــــــــــــَ ـــــــــــــــغـــــــــــــــُ  ال

  

وا  رحيف وقــــــــــــــد أَزحمــــــــــــــعــــــــــــــُ هــــــــــــــم طــــــــــــــَ تــــــــــــــُ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــح  أَتـ

  
ِ  و   ــــــــــــــح ي ــــــــــــــيّن كــــــــــــــفــــــــــــــَ ُض عــــــــــــــي ُروبح َدمــــــــــــــح ــــــــــــــغــــــــــــــُ  ال

  

ر ٌة  ٌة حــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ م طــــــــــــــــفــــــــــــــــح يــــــــــــــــهــــــــــــــــِ وا وفــــــــــــــــِ  اَبنــــــــــــــــُ

  
ي   احــــــــــــِ ر أَقــــــــــــَ ثــــــــــــح ُروبح تــــــــــــفــــــــــــرَت  عــــــــــــن مــــــــــــِ  الــــــــــــغــــــــــــُ

  
الُء العَِظيَمةُ. غروبُ  األَّولُ   الشَّْمِس. والثَّانِي : الّدِ

 والثَاِلُث : الَوْهَدةُ الُمْنَخِفَضةُ.

ين القلعّي الَمّكّي َرحِ  مه هللاُ تَعالى قال ما نَصُّه في َسانَِحات فكمل بذلك ثاََلثُوَن. ثم إِنّي َوَجْدُت في شرح البَِديِعيَّة لبَِديع َزَمانِه َعِلّيِ ْبِن تَاج الّدِ

َمة َدْرِويش أَفندي  الطَّالُِوي َرِحَمه هللاُ : َكتَب إِلّي األَخ الفَاِضل َداوود ْبن ُعبَْيد َخِليفَة نَِزيل دَمْشق عن بعض المدارس  (2)ُدَمى القَْصر للعَالَّ

 َطاِلباً ِمنّي أَْن أَْنُسج على ِمْنَواِلَها وأَحذَُو على أَمثالها وهي : الغرب في لفظ مشترك

وحِن وانحســــــــــــــــــــــر  لــــــــقــــــــد ضــــــــــــــــــــــَ  هُ اَء وجــــــــُه الــــــــكــــــــَ رحبــــــــُ  غــــــــَ

  
ه مث   ـــــــــــــُ ِر أاّي شـــــــــــــــــــــــــــرق دح ـــــــــــــَ مح ي ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ هُ فـ ـــــــــــــُ رحب  غـــــــــــــَ

  

ا  فــــــــَ ا رَأ  جــــــــَ مــــــــ  ٍر مــــــــنــــــــه لــــــــَ ر َوصــــــــــــــــــــــح  وســــــــــــــــــــــائــــــــِ

  
اَ    َر  مـــــــــن بـــــــــعـــــــــده ســـــــــــــــــــــــَ دح جـــــــــَ هُ مبـــــــــا قـــــــــَ رحبـــــــــُ  غـــــــــَ

  

ٍة  رِّ ســــــــــــــــــــــــاعــــــــــَ ُف يف كــــــــــُ ــــــــــح ت ــــــــــه ا ــــــــــَ ر  عــــــــــلــــــــــي  ميــــــــــَُ

  
ُض و   نـــــــــَ م ميـــــــــُ قـــــــــح ِب الســـــــــــــــــــــــ  جـــــــــح ُ هُ لـــــــــكـــــــــنح حبـــــــــِ رحبـــــــــُ  غـــــــــَ

  

ُده  قــــــــــــح َدىل  ِإلــــــــــــيــــــــــــه عــــــــــــنــــــــــــد مــــــــــــا اَلح فـــــــــــــَ  تــــــــــــَ

  
يـــــــــٍب قـــــــــد َرَو  اخلـــــــــر    نـــــــــِ ٍر شـــــــــــــــــــــــَ غـــــــــح ـــــــــَ هُ بـــــــــثـ  غـــــــــربـــــــــُ

  
 ، وهي : َغْربيَّة فكتبُت إِليه َهِذه األَبياِت التِي هي ال َشْرقِيَّة وال

يـــــــــك أَ  جـــــــــِ م َداٍر كـــــــــاد ُيشـــــــــــــــــــــــح نح َرســـــــــــــــــــــــح هُ مـــــــــِ ربـــــــــُ  غـــــــــَ

  
اَ    ض ِإذح ســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــح َت ركــــــــــّي الــــــــــد  َزحــــــــــح ــــــــــَ هُ نـ رحبــــــــــُ  غــــــــــَ

  

 : عر  اجلبا.
ا  بــــــــَ َض الصــــــــــــــــــــــ  وِب مــــــــَ نــــــــُ ُر اجلــــــــَ ُة َنشــــــــــــــــــــــح  عــــــــفــــــــا آيــــــــَ

  
ا  و   ـــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَودحِ  ق ِزمي ال ر  هـــــــــــَ هكـــــــــــُ ـــــــــــُ رب  غـــــــــــَ

  

 : الدلو.
ه  َره فـــــــــــكـــــــــــبَنـــــــــــ  فـــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــــطـــــــــــح وحء عـــــــــــَ  بـــــــــــه الـــــــــــنــــــــــــ 

  
لــــــــــــــوه   الَ  الــــــــــــــَداِر  ــــــــــــــَح الٌ  خــــــــــــــِ هُ هــــــــــــــِ رحبــــــــــــــُ  غــــــــــــــَ

  

 .الغروب :  ر
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هـــــــــا  ُر َرلـــــــــح يب ُأســـــــــــــــــــــــائـــــــــِ حـــــــــح ُت بـــــــــه صـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــح ـــــــــَ  وقـ

  
ِرف   ذح ُن يــــــــــَ فــــــــــح هــــــــــا واجلــــــــــَ لــــــــــِ ثــــــــــح هُ عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــِ رحبــــــــــُ  غــــــــــَ

  

 : الدمض.
ه  وفـــــــــــًا بـــــــــــَرلـــــــــــِح ي ُوقـــــــــــُ كـــــــــــِ ٍر حيـــــــــــَح لـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــ  طـــــــــــَ

  
اِر   ـــــــــــد  بٍّ طـــــــــــاَ  ابل هُ حبـــــــــــاجـــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــَ رحبـــــــــــُ (3)غـــــــــــَ

 

  

 : التمادي.
ه  رَاصــــــــــــــــــــــــِ ا بــــــــــعــــــــــِ نــــــــــَ وُ  وقــــــــــد أَرحســــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــعــــــــــَ  أَقــــــــــُ

  
عــــــــــــــاُد و و   رَف َأهــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه الــــــــــــــبــــــــــــــِ هُ أَتــــــــــــــح  غــــــــــــــرحبــــــــــــــُ

  
__________________ 

 .«حدهتا»( عن اللسان ا وابألصر 1)
وهو درويش بن  مد بن أمحد « يف خالصــــــــة األثر للمحّب 149درويش أفندي الطالوي ترمجته يف صــــــــحيفة »( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 2)

 نسبته إىل جده ألمه طالو. 1. 14ـ  950ي األرتقي من أهر دمش  مولداً ووفاة الطالو 
 وما أثبتناه عن املطبوعة الكويتية.« حباجة مبطا  وابلدار غربه»( ابألصر 3)
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 : النوم.
اُن عــــــــارٍض  عــــــــَ ــــــــح ك املــــــــعــــــــهــــــــوَد َريـ ــــــــعــــــــَ قــــــــَ  رب  ســــــــــــــــــــــَ

  
م اأَلَ يفّ   حـــــــــــح ح  عـــــــــــلـــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــُ هُ َيســـــــــــــــــــــــــُ ربـــــــــــُ  غـــــــــــَ

  

 : الرواية.
ه و  ٍ  رَِواقـــــــــــــَ لـــــــــــــح اح مـــــــــــــُ يـــــــــــــوحِم الـــــــــــــبـــــــــــــَ  لـــــــــــــيـــــــــــــر كـــــــــــــَ

  
ــــــــــكــــــــــواكــــــــــَب   ــــــــــ   ال ل ــــــــــد حــــــــــَ ــــــــــي  وق هُ عــــــــــل ــــــــــُ رب  غــــــــــَ

  

 ء.: َأو  الشي
واحبــــــــــــاً  وم ســــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــُ َر الــــــــــــنــــــــــــ  ي بــــــــــــه ُزهــــــــــــح  أُراعــــــــــــِ

  
اَش   ــــــــمــــــــاِء قــــــــد جــــــــَ ل ــــــــظــــــــ  ٍر مــــــــن ال حــــــــح ــــــــَ ــــــــب هُ ب ــــــــُ رحب  غــــــــَ

  

 : َأعل  املاء.
ا  اِت كــــــــــــــَبلــــــــــــــ  َ احبــــــــــــــِ رحىف الســــــــــــــــــــــــــــ  ب طــــــــــــــَ رَاقــــــــــــــِ  يـــــــــــــــُ

  
يـــــــــــرَت   وِ  َدَواٍم نـــــــــــِ طـــــــــــُ ب لـــــــــــِ هـــــــــــح هُ ابلشـــــــــــــــــــــــــ  رحبـــــــــــُ  غـــــــــــَ

  

ِدم العا.  : ُمقح
نـــــــــهـــــــــمـــــــــا  ص  مـــــــــِ رِه حـــــــــُ احـــــــــَ ح َنســـــــــــــــــــــــح نـــــــــَ  كـــــــــَبن  جـــــــــَ

  
ر   زايــــــــــــــــِ َواِدُم حــــــــــــــــىت مــــــــــــــــا يــــــــــــــــُ هُ قـــــــــــــــــَ رحبــــــــــــــــُ  غــــــــــــــــَ

  

 : التنّحي.
ا  نــــــــــَ نـــــــــــَ يـــــــــــح يــــــــــِب وبـــــــــــَ بــــــــــِ ا ا ــــــــــَ يــــــــــَ قــــــــــح  ذكــــــــــرحُت بــــــــــه لــــــــــُ

  
اِز و   جــــــــــــَ يــــــــــــُب َأعــــــــــــالِم ا ــــــــــــِ هُ َأهــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــِ رحبــــــــــــُ  غــــــــــــَ

  

 .(1): شجر 
ٍة  ابــــــــــــَ بــــــــــــَ اُر اَنَر صــــــــــــــــــــــــــَ ذحكــــــــــــَ ــــــــــــتــــــــــــ  اَج ِدَ ال  فــــــــــــهــــــــــــَ

  
ض   مــــح َر الـــــــد  حــــَ  ســـــــــــــــــــــائـــــــِ ُن َأضــــــــــــــــــح فــــح ههلـــــــا اجلــــَ رحبـــــــُ  غــــَ

  

 .املبر: 
الحـــــــــه  ف  الصــــــــــــــــــــــبـــــــــاح ســــــــــــــــــــــِ ا كـــــــــَ  ِإىل َأنح َنضــــــــــــــــــــــَ

  
ر ِة و   جـــــــــــَ

َ
ِف املـــــــــــ يـــــــــــح د مـــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ هُ أُغـــــــــــمـــــــــــِ  غـــــــــــربـــــــــــُ

  

 .(2): ا د 
ا و  رحعــــــــــَ  كــــــــــَبلــــــــــ  ر صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ي ــــــــــ  ــــــــــل ت جنــــــــــوُم ال ــــــــــّ  ول

  
بحِس   ـــــــــكـــــــــَ م ال ـــــــــَ ا مـــــــــن ف ـــــــــهـــــــــَ ـــــــــي ـــــــــَ  عـــــــــل هُ أُرِي ـــــــــُ رب  غـــــــــَ

  

 .(3): في  
ه و  د ســـــــــــــــــــــيـــــــفـــــــَ مـــــــِ غـــــــح ح يــــــــُ بـــــــح ر جـــــــيـــــــُش الصـــــــــــــــــــــ   أَقـــــــبـــــــَ

  
   ُ ِر الـــــــــد جـــــــــَ  والـــــــــلـــــــــيـــــــــُر يـــــــــركـــــــــُ حـــــــــح هُ بـــــــــنـــــــــَ  غـــــــــربـــــــــُ

  

 : فرس  ري.
ٍة و  ـــــــــــــــَ رِي  ابن مـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ِك ق ـــــــــــــــح ـــــــــــــــو  األَي زم ف  َزمـــــــــــــــح

  
َد  الســــــــــــــــــــــ    اه عــــــــن نــــــــَ فــــــــَ ب بــــــــروٍض كــــــــَ هُ حــــــــح ربــــــــُ  غــــــــَ

  

 : يوم الس قحي.
ه  زِيـــــــــــــنـــــــــــــُ ِديـــــــــــــُر الـــــــــــــرَاَح بـــــــــــــدٌر يـــــــــــــَ ب  يـــــــــــــُ  فـــــــــــــهـــــــــــــَ

  
رب   ــــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــّ وه عــــــــــل ــــــــــُ ــــــــــاَم  ــــــــــل هُ ِإَذا ق ــــــــــُ رب  غــــــــــَ
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 : النشاط.
رِه  غــــــــــــح ــــــــــــَ َواِم بــــــــــــثـ ّي الــــــــــــقــــــــــــَ وطــــــــــــِ  مــــــــــــن الــــــــــــرِّمي خــــــــــــُ

  
َم و   قـــــــــح ربحُِئ الســـــــــــــــــــــــ  ا  راٍح يـــــــــُ لحســـــــــــــــــــــــَ هُ ســـــــــــــــــــــــَ ربـــــــــُ  غـــــــــَ

  

 : سيالن الري .
د ه  ب  خـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــل رَُح ال ـــــــــــــٍر  ـــــــــــــَح ي دٍّ َأســـــــــــــــــــــــــــِ َ  خبـــــــــــــِ

  
َر و   حــــــــح ُث الســــــــــــــــــــــِّ يــــــــر يــــــــنــــــــفــــــــُ حــــــــِ رحٍف كــــــــَ هُ طــــــــَ رحبــــــــُ  غــــــــَ

  

 : ُمؤحِخر العا.
داً  َنضـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــه مـــــــــُ ـــــــــد رِّ مـــــــــن ـــــــــَه ال ي ـــــــــِ ب ـــــــــَك شـــــــــــــــــــــــَ رِي ـــــــــُ  ي

  
اَ    طـــــــــــــِ  داُووٍد ِإذا ســــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــح هُ كـــــــــــــمـــــــــــــَ رحبـــــــــــــُ  غـــــــــــــَ

  

 : اللسان.
ٍة  ابــــــــَ هــــــــَ وحَب مــــــــَ ــــــــَ اه الــــــــفضــــــــــــــــــــــُر ثـ  فــــــــىًت قــــــــد َكســــــــــــــــــــــَ

  
م   ـــــــــفـــــــــَ ه قـــــــــد نـــــــــَ   ابل مـــــــــُ هُ هلـــــــــا َخصـــــــــــــــــــــــح رحبـــــــــُ (4)غـــــــــَ

 

  

 : الري .
ٌة  َدِويـــــــــــ  اَل بـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــَ ي ال لـــــــــــِ فـــــــــــح ـــــــــــَ تح تـ ـــــــــــَ َك أَت يـــــــــــح ـــــــــــَ  ِإل

  
ري و و   ســـــــــــــــــــــــــِ

َ
وُ  امل ا طـــــــــــُ هـــــــــــَ نضـــــــــــــــــــــــــِ هُ مل يـــــــــــُ رحبـــــــــــُ  غـــــــــــَ

  

 : البعد.
هـــــــا  يــــــبــــــُ جـــــــبح َنســــــــــــــــــــِ اِء فـــــــاعــــــح بـــــــَ هــــــح  أَرّ  مــــــن الصــــــــــــــــــــ 

  
رٍ و   غــــــــح ــــــــَ َذُب مــــــــن ثـ َد  َأعــــــــح هــــــــح َو  الشــــــــــــــــــــــ  هُ حــــــــَ  غــــــــربــــــــُ

  
__________________ 

 ( يعين حد السيف.2) ( يعين شجر اب جاز.1)
 ( الفي  من اخلمر ا وقد تقدمت : الفيضة من اخلمر : َغرحب.3)
 ( قوله نّ  أي يب  قا  اجلوهري : قا  األصمعي : الن  اليب  وقد نّ  ين  وين  نسنا أي يب .4)
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 : منقطض الري .
ُك ا   ِر مل يـــــــَ عــــــح ِة الشــــــــــــــــــــِّ بـــــــَ ــــــح ل َرت يف حــــــَ  ِإذا مـــــــا جــــــَ

  
يــــــــــــهــــــــــــا وِإن زَاَد   َدانــــــــــــِ ت يــــــــــــُ مــــــــــــيــــــــــــح هُ كــــــــــــُ رحبــــــــــــُ  غــــــــــــَ

  

 : اجلري.
نح و  كـــــــــُ الَن مل يـــــــــَ يـــــــــح تح يـــــــــومـــــــــًا لـــــــــغـــــــــَ َرضـــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــو عـــــــــَ

  
َن   رِ  اجلـــــــــــفـــــــــــح غـــــــــــح يٍّ يــــــــــــُ الِ  مـــــــــــَ هُ أَبطـــــــــــح (1)غـــــــــــربـــــــــــُ

 

  

 : اهنال  الدمض.
اَل  و ِإىَل الـــــــــعـــــــــُ مـــــــــُ َت َتســـــــــــــــــــــــح هـــــــــا ال زِلـــــــــح كـــــــــَ ُدونـــــــــَ  فـــــــــَ

  
اَر   َقي الـــــــد  بيف ســــــــــــــَ ر مـــــــا صـــــــــــــــــــــَ َد  الـــــــد هح هُ مـــــــَ  َغربـــــــُ

  

 : فيضة من دمض.
،  الغَْرب َمْعنًى للْفظثِين فََزاَد على الُمَصنِّف فيما أَورده : َعَرق الَجبِين ، والنَّوم ، وأَْعلَى الَماء ، والَجْري ، فََصاَر المجُموُع أَربعةً وثاََل 

 فاْفَهم َذِلك وهللا أَْعلم.

ّمِ : النُُّزوُح عن الَوَطن .الغُْربُ و ً  كالغُْربَة بالضَّ ّمِ أَْيضا بو االْغتَِرابو بالضَّ بو ، التَّغَرُّ ب أَيضاً البُْعُد ، تَقُوُل منه : التَّغَرُّ  .اْغتََربو تَغرَّ

ى  َشَجرٌ بالتَّْحِريك :  : الغََربُ و  : هو َضْرب من الشََّجر ، واِحَدته (4)وقال ابُن ِسيَده  .(3)منه األَْقَداُح البِيُض ، كذا في التَّْهِذيب  (2)يُسوَّ

 ، وأَْنَشَد : َغَربَةٌ 

 الَغَربُ ُعوُد  ُعوُد الن َضاِر ال 
 قال : الَخْمرُ  : الغََربُ و

ح  بـــــــــــــِ طـــــــــــــَ يـــــــــــــيِن َأصـــــــــــــــــــــــــــح َرابً َدعـــــــــــــِ ِربح  غـــــــــــــَ  فـــــــــــــُبغـــــــــــــح

  
وَدا مــــــــــض الــــــــــفــــــــــِ   وا مثــــــــــُُ حــــــــــُ بــــــــــَ اِن ِإذ صــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــَ (5)تـــــــــــح

 

  
ةُ. : الذََّهُب ، وقيَل : الغََربُ و  قال األَْعَشى : الِفضَّ

اِة  قـــــــــــــــَ ُر بـــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــ  ب  أَزحهـــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ  ِإَذا انـــــــــــــــح

  
ِه   ــــــــــــــــــِ وحا ب رَامــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ َرابً تـ ارَا غــــــــــــــــــَ  َأو ُنضــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  نََصب  على الَحال وإِن كان َجْوَهراً ، وقد يُكون تْميِيزاً. َغَربا

ة قال األَْعَشى : َجاٌم ِمْنَها الغََربُ  أَو  أَي الِفضَّ

ا  مــــــــــــــَ ــــــــــــــر كــــــــــــــاِء كــــــــــــــَ ر َة ال ا ســــــــــــــــــــــــــــُ َدعــــــــــــــَ ــــــــــــــَدعــــــــــــــح  ف

  
ِم   اجــــــــــــــِ ي اأَلعــــــــــــــَ اقــــــــــــــِ دََع ســــــــــــــــــــــــــــَ َرابَ دعــــــــــــــح  الــــــــــــــغــــــــــــــَ

  
ي َهَذا البَْيُت  اء : َمْوِضع قال : وِمَن النَّاس من في ِلَساِن العََرِب ، قال ابُن بَّرِ كاُء بفَتْح الرَّ ِللَبِيٍد ولَْيَس لألَْعَشى كما َزَعم الَجْوَهِري ، والرَّ

كاء ، كما  ةَ الرَّ اَء والفَتُْح أَصحُّ ، وَمْعنَى َدْعَدَع : مألَ ، وصَف َماَءْين التَقَيَا من السَّْيل فمآل ُسرَّ  الغََرب َدحَ مألَ ساقي األَعاجم قَ يْكسر الرَّ

 َخْمراً.

ا بيُت األَْعَشى الَِّذي وقََع فيه ة ، فهو الَِّذي تَقَدَّم ِذْكُره. واألَْزَهُر : إِْبِريق أَبيُض يُْعَمُل فِيِه الَخْمر ، واْنكبَابُه ،  الغََرب قال : وأَمَّ بمعنى الِفضَّ

 ولَة بَْعِضِهم بَْعضاً أَْقَداَح الَخْمر.إَِذا ُصبَّ منه في القَدح ، وتََراِميِهم ِبالشََّراِب هو ُمنَا

ى منه أَقَداٌح ُصْفر الغََرب وقيل : ، وسيَأْتي في  والنَُّضار َضْربَان من الشََّجر تُْعَمل منُهَما األَْقَداُح. وفي التَّْهِذيب : النُّضاُر : َشَجٌر تَُسوَّ

 شى :. قال األَعْ أَْغَرابٌ  ، وَجْمعُه القََدحُ  : الغََربو محله ،

ُه  َرتـــــــــــح رَابُ  (6)اَبكـــــــــــَ وح  اأَلغـــــــــــح ِة الـــــــــــنــــــــــــ  نـــــــــــَ  يف ســـــــــــــــــــــــــِ

  
ا ِ   يـــــــــــَ وحِ  الســـــــــــــــــــــــــ  اَل  شـــــــــــــــــــــــــَ رِي خـــــــــــِ تـــــــــــجـــــــــــح  ِم فـــــــــــَ
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 ر.الشَّاةُ بالَكسْ  َغِربَت في الشاة كالسَّعَف في النَّاقَة ، وقد الغََربُ و فيَتََمعَُّط ُخْرُطوُمَها ويَْسقُط منه َشعَُر العَْين. َداٌء يُِصيُب الشَّاةَ  : الغََربُ و

ة ، وقد أَشْرنا إِليه آنفاً. الذََّهبُ  : الغََربُ و ْلو بَْيَن البِئِْر والَحْوِض  الذي الَماءُ  : الغََربُ و ، وكان يَْنبَِغي ِذكُره عند الِفضَّ * ، هكذا يْقُطر ِمَن الدَّ

اَلء  ِريُحه  (8)من لَُدن َرأِْس البِئر إِلى الَحْوض ويَتَغَيَّر  (7)في النَُّسخ ، وفي أُْخَرى تَْقِديم الَحْوض على البِئر وقيل : ُهو ُكلُّ ما يَْنَصبُّ من الّدِ

ة : َسِريعاً وقيل : مَّ ين. قال ذُو الرُّ  هو ما َحْولَُهَما من الماِء والّطِ

 و 
ُ

ه أُدحرَِ  املــــــــــــــ ــــــــــــــِ ت ــــــــــــــَ ــــــــــــــل ي نح مثــــــــــــــَِ قــــــــــــــ   مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــَ  تـ

  
َئ و   نحشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــُ تـ ـــــــــهـــــــــا واســـــــــــــــــــــــح ـــــــــل ائ َربُ مـــــــــن مثـــــــــََ ـــــــــغـــــــــَ  ال

  
__________________ 

 ( غيالن يريد به ذي الرمة وهو غيالن بن عقبة ا ومّي صاحبته.1)
 ( يف اللسان : تسّو .2)
 ( ضبطت يف اللسان عن التهذيب : الَغرحب.3)
 والعبارة يف الصحاح.( يف اللسان : هذا قو  اجلوهري. 4)

 أما قو  ابن سيده : الغرب بسكون الراء.

 .«صحبوا مثودا»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( ويرو  : ابكرهتا.6)
 عن القاموس : ا وض تقدمي عل  البئر. (*)( 9)
 ( اللسان : الدلو.7)
 ( اللسان : وتتغري.8)
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ين قيل : هوو  : الغََربو ، أَي ال تَْدفُِق الَماَء بَْينَُهَما فتَْوَحلَ  تُْغِرب ألَنَّه يتغَيَّر َسِريعاً. ويقال للدَّاِلج بَْين البِئر والَحْوض ال ِريُح الَماِء والّطِ

َرُق في َعْيِن الفََرس  مع اْبيَِضاِضها. الزَّ

ِلَما فيه  ُغَراب وفي الَحِديث أَنَّه َغيَّر اسمَ  .(1)، وهو الطَّاِئُر األَْسَود. وقَسَُّموه إِلَى أَنواع أَي معُروف فال يُْحتَاج إِلى َضْبِطه  : م الغَُرابُ و

 من البُْعد وألَنَّه من أَْخبَِث الطُّيُور.

،  ُغَراب ، وأََشدُّ َسواداً ِمنْ  ُغَراب ، وأَْصفَى َعْيشاً من ُغَراب ، وأَْزَهى من ُغَرابٍ  ، وأَْحَذُر ِمنْ  ُغَرابٍ  فالٌن أَبَصُر من»والعََرُب تَقُوُل : 

 .ُغَرابَُها ، وإَِذا نَعَتُوا أَْرضاً بالِخْصب قالوا : وقَع في أَْرض اَل يَِطيرُ  الغَُراِب بالغَُرابِ  وهذا بِأَبِيه أَشبَهُ ِمنَ 

 ، ويَقُولُون : َطارَ  ُغَراب ، وأَْفَسُق ِمنْ  ُغَراب َد الثََّمر فيَنتِقيه ، ويَقُولُون : أَشأَُم َمنْ ، وذلك أَنَّه يَتَّبع أَْجوَ  الغَُرابِ  ويَقُولُون : َوَجَد ثَمَرة

 على الُمبَالَغَة. كما قالوا : ِشْعٌر َشاِعٌر ، وَمْوٌت َمائٌت. قال رؤبَة : ُغَراٌب َغاربٌ و فالن إَِذا َشاَب رأُْسه ، ُغَرابُ 

 الَغارابَ  ابَ الُغرَ فازُجرح ِمَن الط ريحِ 
أَشأَُم ِمْنهُ. وللبَِديع الَهَمَذانِّي فَْصٌل بَِديع في َوْصِفه َذَكره في الُمَضاِف  الغَُرابُ و ٌء في األَْرض يُتََشاَءم بِه إِالّ قال شيُخنَا : قالوا : وليس َشيْ 

ه البَْيِن َكثيَرةٌ ُملئت بها الدَّفَاتِر ، وإِنََّما الكالُم فيما َحقَّق ُغَراب ، واألَْبيَاُت في الغَُراب ويَُضاُف إِلَى الغَُرابُ  والَمْنُسوب. وأَوَرد ما يَُضاُف إِلَْيه

َمة الَكبِير قَاِضي َغْرنَاَطةَ أَبو َعْبِد هللِا الشَِّريُف الغَْرنَاِطّي في َشْرحه الَحافِل على َمْقُصوَرة اإِلمام  ح بأَنَّ العاَلَّ البَْيِن في  ُغَراب َحاِزم ، وصرَّ

 قَاِطيَع ِمْنَها :الحقيقَة إنَّما هو اإِلبُِل التي تَْنقُلُهم ِمْن بِالد إِلى بِاَلد. وأَْنَشَد في ذلك مَ 

ة  الــــــــــــَ هـــــــــــــَ م ِبـــــــــــــَ هـــــــــــــُ تــــــــــــــُ ِذيـــــــــــــَن رَأَيــــــــــــــح رَت الـــــــــــــ  لـــــــــــــِ  غـــــــــــــَ

  
هـــــــــــــُم   لـــــــــــــ  ون كـــــــــــــُ حـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ راابً يـ عـــــــــــــَ ُ  غـــــــــــــُ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ  يـ

  

ا  ب ِإاّل لـــــــــــــــــأَلابعـــــــــــــــــر ِإهنـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذ 

  
ّرِ ُ   فــــــــــــــَ ــــــــــــــُ هــــــــــــــمح ويـ عــــــــــــــَ ُت مجــــــــــــــح تــــــــــــــِّ ا ُيشــــــــــــــــــــــــــــَ  ممــــــــــــــِ 

  

رَابَ ِإن   َو   الـــــــــــغـــــــــــُ ـــــــــــ  و الـــــــــــنـ نـــــــــــُ دح ِه تـــــــــــَ نـــــــــــِ مـــــــــــح  بـــــــــــيـــــــــــُ

  
يـــــــــَض األَ و   مـــــــــِ ُت الشـــــــــــــــــــــــمـــــــــَر اجلـــــــــَ تـــــــــِّ نـــــــــُ ُ ُتشـــــــــــــــــــــــَ  يــــــــــح

  
 وأَنَشَد َشْيُخنا اْبُن المَسنَّاِوّي الْبِن َعْبِد َربّه وهو َعِجيٌب :

رَابُ َزعــــــــــَ   ٍر  الــــــــــغــــــــــُ ائــــــــــِ  فــــــــــقــــــــــلــــــــــُت َأكــــــــــَذُب طــــــــــَ

  
رٍي   عـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ اُء ب ُه ُرغـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح دِّق (2)ِإن مل ُيصـــــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 اْنتَهى.

 قال : (3)بَضّمٍ فُسُكون  ُغْربٌ و بالكسر ِغْربَانٌ و أَْغِربَةٌ و أَْغُربٌ  ج

ِنحِة و   (4) الُغرحبِ أَنـحُتم ِخَفاٌف ِمثحُر َأجح
 كِسْرَحان وَسَراِحين. ِغْربَان وهو َجْمع َغَرابِينُ  أَي َجْمُع الَجْمع جج

 من الطَّْير. وفرس آخر للبََراء ْبِن قَْيس. بالغَُراب ْبِن أَْعُصر ، على التَّْشبِيه ِلغَنِّيِ  كانت (4) فََرسٌ  بال المو

اُخ يَِصف َرُجالً قََطع نَْبعَةً : من الفَأِْس : َحدَُّها. الغَُرابُ و  قال الشَّمَّ

دٍّ  افــــــــــــَبحنــــــــــــحَ  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا َذاَت حــــــــــــَ رَاهبــــــــــــُ  غــــــــــــُ

  
ارِزُ   اِط الـــــــــــــِعضـــــــــــــــــــــــــــاِه ُمشـــــــــــــــــــــــــــَ ُدويف أَلوحســـــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
 وهو الصبح لبياضهما. غَربالمُ  ، مأْخوذٌ من البََرُد والثَّْلجُ  : الغَُرابُ و

ٍد األَْصفََهانيّ  أَبِي َعْبِد هللاِ  لَقَبُ  : الغَُرابُ و  الُمَحّدِث عن غانم البرجّي وعنه علي بن بوزندان. أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

 : (5)، قال أَْوٌس  َجبَلٌ  : الغُرابو
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ٍد  نحشـــــــــــــــــــــــــِ ِن مــــــــــــُ ال  ن غــــــــــــُ ال  ُض الــــــــــــغــــــــــــُ َدفــــــــــــَ نــــــــــــح  فــــــــــــمــــــــــــُ

  
ُف   عــــــــح رَابفــــــــنـــــــــَ اِوُدهح  الــــــــغــــــــُ َبســــــــــــــــــــــَ ه فــــــــَ بــــــــُ طــــــــح (6)خــــــــُ

 

  
 .«غرن»أَي على َطِريِق الشَّام كذا في النَّهاية في تَْرَجَمة  بالَمِدينَةِ  شامي وفي نسخة : َشاِهقٌ  آخر ع بِِدَمْشَق ، وَجبَلٌ  : الغَُرابُ و

__________________ 
 .562ا  146/  3و  315/  2ا يوان ( انظر 1)
 وبعده :« زع »بد  « نعب»( يف العقد الفريد : 2)

 رِّد اجلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــو امـــــــــــــــــقـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــو  

  
 بــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أحــــــــــــــــــــــالس هلــــــــــــــــــــــن وكــــــــــــــــــــــور 

  

 ( ضبرت اللسان : ُغُرٌب.3)
 ( يف القاموس : اسم فرس لغيّن.4)
 املزين.( كذا ابألصر واللسان ا ويف معجم البلدان : معن بن أوس 5)
 .«فنغف»عن معجم البلدان ا وابألصر : « فنعف( »6)
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أِْس. : الغَُرابُ و اَغانِّي. ُغَرابُ  ، أَي َشعَُر قََذاِله. وطار ُغَرابُه يقال : شاب قََذاُل الرَّ  فاَُلن ، إِذا َشاَب. نقله الصَّ

َدة كأَِمير : من البَِريرِ  الغَُرابُ و  . قال بِْشُر ْبُن أَبي َخاِزم :ِغْربان األَْسَوُد ، َجْمعَُها ُعْنقُوُده بالُمَوحَّ

ا  وحهنـــــــــــــــَ ر لـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ  رََأ  ُدر ًة بـــــــــــــــيضـــــــــــــــــــــــــــــاَء حيـــــــــــــــَح

  
اٌم    خـــــــــــَ رحاَبنســـــــــــــــــــــــــُ بُ  كـــــــــــغـــــــــــِ َقصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــِر مـــــــــــُ  الـــــــــــرَبِي

  
من ُصوٍف أَو قُْطن أَو َغْيِرهما ، وأََراَد بِِه َشعَرها ء لَيٍِّن يَْجلُوه ، والسَُّخام : ُكلُّ َشي يعني به النَِّضَج من ثََمر األََراك ، وَمْعنَى يَْحِفل لَْونَها :

ُب : الُمَجعَُّد.  ، والُمقَصَّ

َعْظَماِن  هما أَو ْين وقيل : هما ُرؤوُس الوِرَكْين وأََعاِلي فُُروعهما ، يِليَان أََعاِلَي الفَِخذ اللذان َطَرفَا الَوِرَكْين األَْسفاََلنِ  هما : الغَُرابَانِ و

 أَْسفََل ِمَن الفََراَشِة. َرقِيقَان

 والَجْمعُ  (2)الَوِرَكْين األَْيسِر واألَيمِن اللََّذاِن فوق الذَّنَب حيث اْلتَقَى َرأْسا الَوِرك اليُْمنَى واليُْسرى  (1)من الفَرِس والبَعير : َحْرفَا  الغَُرابَانِ و

اِجُز :ِغْربَانٌ   . قال الرَّ

جــــــــــــاِب  ــــــــــــعــــــــــــُ ِب ال ــــــــــــعــــــــــــجــــــــــــَ ــــــــــــل ــــــــــــا ل ب جــــــــــــَ  اي عــــــــــــَ

  
ُة   رحابنٍ مَخحســـــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــَ   غـــــــــــــــــــِ رَابِ عـــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــُ

  
ة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

ا و  َد مـــــــــــَ عــــــــــــح َر بـــــــــــــَ مــــــــــــائــــــــــــِ َن ابلــــــــــــز رحِ  ا ــــــــــــَ ر بــــــــــــح  قـــــــــــــَ

  
و َب عــــــــــن   قــــــــــَ ُر  غــــــــــرحاَبنٍ تـــــــــــَ طــــــــــح هــــــــــا اخلــــــــــَ (3)َأوحرَاكــــــــــِ

 

  
بَت  عن الَخْطِر فقَلَبه ، ألَنَّ الَمْعنَى معروٌف ، كقَْولك : ال يدُخُل الخاتَُم في إِْصبِعي ، أَي ال يْدُخل إِْصبَعي في َخاتَمي. ِغربانَُها أَراد تَقَوَّ

 : أَوراُك اإِلبِل أَْنفُِسها ، أَْنَشَد اْبُن األَْعرابِّي : الِغْربَانُ  وقيل :

ِذٍر  ـــــــــــح ن اح ومـــــــــــُ ـــــــــــُحصـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــل ـــــــــــواًل ل ُض ق ـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَبرحف

  
رُي بــــــــــ  طــــــــــِ مِ  الــــــــــغــــــــــرحاَبنُ ه تــــــــــَ َواســــــــــــــــــــــــِ

َ
َر املــــــــــ طــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــَ

  
َواةُ إِلى الَمَواِسم ، الغْربانُ  قال : : َطَرفَا الَوِرك اللََّذاِن يُكونَان َخْلف  الغَُرابَانِ و اإِلبِِل. ِغربَانُ  : الِغْربَانُ و ُهنَا أَوراُك اإِلبِل. أَي تَْحِملُه الرُّ

عَر يُذَهبُ   غيَر ما ذكْرنا. وَهَذا َكما قَاَل اآلخر : بالِغْربانِ   به على اإِلبل إِلَى الَمَواِسم ، وليس يُريدُ القََطاةِ ، والمعنى أَنَّ َهَذا الّشِ

م و  وحَف يـــــــــــُزورُكــــــــــُ يـــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ اَ  الـــــــــــعـــــــــــِ تـــــــــــَ  ِإن  عـــــــــــِ

  
لـــــــــــ  ُ   عـــــــــــَ ّن مـــــــــــُ ازِهـــــــــــِ جـــــــــــَ ائـــــــــــي عـــــــــــلـــــــــــ  َأعـــــــــــح نـــــــــــَ ـــــــــــَ  ثـ

  
ُدوِر   .(4)فلَْيَس يُِريُد األَْعجاَز ُدوَن الصُّ

 : َحدُّ الَورك الذي يلي الظَّْهَر ، َكذا في لسان العرب. الغَُرابُ و

ه َشديد : َضْرٌب ِمْن َصّرِ اإِلبِلِ  الغَُراب ِرْجلُ و لتّْذكرة وغيرها من مذكورة في ا وَحِشيَشةٌ  وال يْنَحّل. (5) اَل يَْقِدُر َمعَهُ الفَِصيُل أَن يَْرَضع أُمَّ

ى بالبَْربَِريّةِ  كتب الّطّب ، وهي التي ل  (6) كالشَّبَتِ  بالَكْسر وهو آْطرياَلل أَي ِلَساِن البَْربَر : الِجيِل الَمْعُروف. تَُسمَّ محركة وبَِكْسر األَوَّ

تِه وُسُكون الثَّاني م فتشديد في َساقِه وُجمَّ بِخاَلف  أَبيَضُ  الغَُراب أَْي ِرْجلِ  َغْيَر أَّن َزْهَرهُ  في َهِذه الثاّلثة أَي َشبِيه بالشَّبَت وأَْصِلهِ  ، بالضَّ

ها فقال : يَْعِقُد َحبًّا كَحّبِ الَمْقُدونِِس  هوو الشَّبَت ، الَمْنُزوع  َمْسُحوقاً َمْخلوطاً بالعََسل حالة كونه وِدْرَهٌم من بِْزِره تقريباً ، ثم ذكر َخَواصَّ

ْغَوةِ  بٌ  الرَّ كتان البََهقِ  كذاو البََرص ، َمادَّة في استئَْصالِ  َمْشُهور ُمَجرَّ ً  ُشرباً ، وقد يَُضاُف إِليه هما ُمَحرَّ  َعاقِِر قَْرَحا من ُرْبُع ِدْرَهمٍ  أَيضا

ةٍ  َصْيف يَْقعُد فَي َشْمِس  الَمْعُروف بعُوِد القَْرح َوشرط أَن وأَصلها  وزاد الصاغانّي : .(7)والبَهقة  َمْكُشوَف الَمَواِضع البَِرَصة َحالَةَ كونه َحارَّ

 وٌر ِعنَدُهم ، وإِنما َذَكرهاإَِذا ُطبخ نَفَع من اإِلْسَهال ، وهَذا الِذي َذَكَره الُمَؤلِّف هنا َمْذُكوٌر في التَّذكرة وَغْيِرها من ُكتُِب الّطّب ، مْشهُ 

يَّة العَِجيبَة ، ف لغَرابَتِها  أَحّب أَن ال يُْخِلَي كتَابه من فَائِدة ؛ ألَنه القَاُموس الُمِحيط وهللا أَْعلَم.، وِلَما فِيها من هِذه الَخاّصِ

 وكذلك أُِصرَّ ، وقيل : إِذا َضاَق على اإِلْنَسان َمعَاُشه قال : (8) َضاَق األَْمُر علَْيهِ  إَِذا الغَُرابِ  ُصرَّ َعلَْيه ِرْجلُ  من المجاز ، يقال :و



1491 

 

__________________ 
 ( يف الصحاح : حّد الوركا ا و ا حرفا ا.1)
 ( يف اللسان : األمين واأليسر.2)
 .«اخلمائر»( عن اللسان والصحاح ا وابألصر 3)
 كتاهبا يف قعبة احتقبها وشدها عل  عجز بعريه.( وقير إنه إلا خص األعجاز واألورا  ألن قائلها جعر  4)
 ( يف اللسان : معه.5)
 ومثله يف التذكرة لألنطاكي.« كالشبث»( يف القاموس : 6)
 ( انظر كيفية استعماله ابختالف تذكرة داود األنطاكي.7)
 ( يف األساس : إذا وقض يف ضي  وشدة.8)
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ُر  رَابِإذا رِجــــــــــــــح ر تح  الــــــــــــــغــــــــــــــُ  عــــــــــــــلــــــــــــــي  صــــــــــــــــــــــــــــُ

  
كَ   ريُ  ذكــــــــــــــرتــــــــــــــُ مــــــــــــــِ مــــــــــــــَبن  يَب الضــــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــاطــــــــــــــح

  
 وقال الُكَمْيُت :

َر  ر  رِجـــــــــح رابِ صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــغـــــــــُ ا  ال ـــــــــ  ـــــــــن َك يف ال كـــــــــُ ـــــــــح ل  مـــــــــُ

  
ورَا   جـــــــــــُ يـــــــــــه الـــــــــــفـــــــــــُ نح أَراَد فـــــــــــِ (1)ِس عـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــَ

 

  
م : الغُرابِيُّ و  َهَكَذا ، وَصَوابه : تَْمر ، بالمثناة الفَْوقيَّة. وقال أَبُو حنِيفَة : هو ضرب من التَّْمر. ثََمرٌ  أَي بالضَّ

ى َذات األَْنَوار ، ُعبَِدت في الَجاِهليّة ، َوُهو من فُتُوح  ِحْصٌن باليََمن : الغَُرابِيُّ و في َجبٍل َعاٍل في وَسط البْحِر ، وكانت فيها َشَجَرة تَُسمَّ

 .عنههللارضيَعِلّي َسيِِّدنَا 

هكذا في النَُّسخ ، وفي بَْعض : وِحْصن ، و: ع ، بطريق اليمِن ، وفي أُخرى : في ُرَمْيلَِة مصر. وقال الَحافظ :  (2) : ع ، بَِطِريِق مْصرو

 في َرْمِل ِمْصر ، والَصواب هي األُولَى.

اب (3) محمد بُن ُموَسى أَبو بكرو  شيُخ ألَبِي َعلّيٍ الغَّسانِي. البَطْليوِسيّ  كَشدَّاد الغَرَّ

 في لَونهم. باألَْغربة ؛ ُشبُِّهوا العََرِب : ُسوَدانُُهم أَْغِربةُ و

َهاتهم ، بُن َشدَّاد ْبِن ُمعَاِويَة ْبِن قَُراٍد  َعْنتََرةُ  أَي قَْبَل األَسالم : أَبُو الفََواِرس في الَجاِهليَّة األَْغِربَةُ و زاد شيُخنا وكلُّهم َسَرى إِليهم السواد من أُمَّ

 (4) ابْن نُْدبَةَ  بُن ُعَمْير ْبِن الَحاِرِث ْبِن الشَِّريد السُّلمي كغَُراب وُخفَافٌ  الَمْخُزوميُّ ثم العَْبِسّي ويقال له َعْنتََرة بُن َزبِيبَةَ ؛ َوِهي أََمةٌ سوداءُ 

ُحوا أَنه ُمَخضَرمٌ  . وقال ابن الَكْلبِّي : بالضم وهي جاريَةٌ سوداُء سباها الَحاِرُث وَوَهبَها البنه ُعمْير ، فولََدت له ُخفَافاً ، قال شيُخنا : وَصرَّ

وأَبو ُعَمْيِر ْبُن  . وترجمته في اإِلصابة والُمْعَجم.عنههللارضيَشِهد الفَتْح. وقال غيُره : َشِهد ُحنَيناً وعاش إِلى َزَمن سيِّدنا ُعَمَر ْبِن الَخطَّاب 

ً  الُحبَابِ  ه. َعدَّاء بَاِلغ : بن السُّلََكة الَمقانب وُسلَْيكُ  السُّلَِمُي أَيضا وهَشاُم ْبُن ُعْقبَةَ ْبِن أَبِي  يقال : أَْعَدى من السُّلَْيك ، وسيأْتي. كُهَمَزة َوِهَي أُمُّ

قال ابُن األَْعَرابّي : وأَُظنُّه قَد َوِلَي الصائِفَة َوبَْعَض الُكَور. قال شيُخنا : ظاِهُره  ُمَخْضَرٌم قد َوِلي في اإِلْساَلِم. أَي ِهَشاماً هذا ُمعَْيط ، إِالَّ أَنَّه

 ً  ُمَخْضَرماً ، ثم إِنَّ هِذه األَْربَعةَ اْقتََصَر عليهم أَبُو َمْنُصور الثَّعَاِلِبيُّ في ثمار القلوب ، وَزاَد في أَنه وحَده ُمَخْضَرٌم وسبق أَنَُّهم َعدُّوا ُخفَافا

 التَّْهِذيِب والُمْحَكم ولسان العرب.

م ذكُره. أَبِي ُعَمْيروُعَمْيُر ْبُن  بالُمْعَجَمة والزاي ِمَن اإِلْساَلِميِّين : عبُد هللِا ْبُن َخاِزمٍ  العََرب أَْغِربَةُ و ام ْبِن الُحبَاب السُّلَِمّي الُمتَقَّدِ  كَشدَّادٍ  وَهمَّ

ف ا الَماِزنّي. َوَمَطُر ْبن أَْوفَى البَاِهِلّي. وُمْنتَِشُر ابُن َوْهبٍ  التَّْغلَِبّي. ْبُن ُمَطّرِ  .بِن نَِزار ، وَسيَأْتي (5)لقب ثَابِت ْبِن َجابِر ْبِن ُمَضر  وتَأَبََّط َشرًّ

إِلى أٍَب وال  َغْيُر َمْنُسوبٍ  قال ابن سيده : ُكلُّ ذلك عن ابن األَْعَرابّي َغْيَر أَن َحاِجزاً  وَحاجزٌ  : اسُم َشاِعر من األَْزد من العَدَّائين. الشَّْنفََرىو

فَه ابُن األَْعَرابِّي بأَْكثََر مْن هَذا.  أُّمٍ وال َحّيٍ واَل َمَكاٍن وال َعرَّ

ب يقال : .الغَْربِ  إِتْيَانُ  : اإِلْغَرابُ و  .الغَْربَ  : أَتَوا أَْغَربُواو .الَمْغِربِ  القوُم : َذَهبُوا في َغرَّ

، وال يَْخفَى ما في كالم الُمَصنِّف من ُحْسِن السبك. وفي األََساس  َغِريبٍ  ءٍ الرجُل إَِذا َجاَء بشيْ  أَغربَ  يقال : .بالغَِريبِ  اإِلتْيَانُ  : اإِلْغَرابُ و

 فِيه. يُْغِربُ و كالَمه (7) يُغِربُ  الكالم ونََواِدِره ، وفالن (6) بغَِريبِ  : جاءَ  فأَْغَربَ  قال : تََكلَّمَ : ي

قَاَء. قال بِْشُر ْبُن أَبِي َخاِزم : الَحْوَض واإِلنَاَء : أَغَربَ  يقال : ءُ الَملْ  : اإِلْغَرابُ و  مألَُهَما ، وكذلك الّسِ

وا و  لــــــــــــــُ مــــــــــــــ  َداَة حتــــــــــــــََ ُم غــــــــــــــَ هــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ عــــــــــــــح  كــــــــــــــَبن   ــــــــــــــُ

  
ــــــــــٍج   ي ــــــــــِ ل ُب يف خــــــــــَ فــــــــــ  كــــــــــَ ــــــــــَ ٌن ت فــــــــــُ َربِ ســــــــــــــــــــــــُ غــــــــــح  مــــــــــُ

  
قال َعِديُّ ْبُن َزْيد  .(9)المال يَْمألُ يََدْي مالِكه ، وُحْسَن الَحال يَْمألُ نَْفس ِذي الحال  (8)من ذلك ؛ ألَنَّ  َكثَْرةُ الَماِل وُحْسُن الَحالِ  : اإِلْغَرابُ و

 يُّ :الِعبَادِ 

__________________ 
 ( َأي ملكك يف الناس عل  من أراد الفجور مبنزلة رجر الغراب الذي ال حيّر من شدة صرّه.1)
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 ( يف نسخة  نية من القاموس : بطري  رمر مصر.2)
 ( يف القاموس : ابن أيب موس .3)
 (.ومثله يف االشتقا  ندبة ابلفتح)( يف مجهرة ابن الكليب ندبة ابلفتح بنت الشيطان بن قنان بن سلمة 4)
وتويف  برت شــرا حنو ســنة  .(525)قبر اهلجرة  70والشــنفر  واله عمرو بن مالك. شــاعر جاهلي. وتويف ســنة  .«ســفيان»( كذا ا وصــوابه 5)

 وقوله أبهنما اسالميان خطب. .(540)قبر اهلجرة  80
 ( يف األساس : بغرائب.6)
 ( يف األساس : يُعرب.7)
 ( اللسان : كبن.8)
 .«اجلما »( عن اللسان ا وابألصر 9)
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ُرَ  اإِليح  طـــــــــــــِ بـــــــــــــح يـــــــــــــَت يــــــــــــــُ قـــــــــــــِ ا لـــــــــــــَ  أَنـــــــــــــَت ممـــــــــــــِ 

  
ورُ   بــــــــــــــُ ٌب  ــــــــــــــَح جــــــــــــــَ عــــــــــــــح ِش مــــــــــــــُ يــــــــــــــح  راُب ابلــــــــــــــطــــــــــــــ 

  
إِْجَراُء  : اإِلْغَرابُ و الفرُس في َجْريه ، وهو غايةُ اإِلكثار ، وقد تقدم في المهملة أَيضا. أَغربَ  يقال : إِْكثَاُر الفَرس ِمْن َجْريِه. : إِلغرابُ او

اِكب فََرَسه إِلَى أَْن يَُموتَ   وذلك إَِذا أَْجَراهُ وبالفََرس حاَجةٌ إِلى البَْول فاحتقَن فماَت. الرَّ

اغانِّي عن الِكَسائِّي.نقله   الصَّ

ِحِك. : اإِلْغَرابُ و ُجُل فِي َضِحِكه : بالَغَا  أَْغربَ و وأَْخَصُر من هذا ِعبَاَرةُ األََساس : الُمبَالَغَةُ في الضَّ  : اإِلْغَرابُ و .(1)الفرُس في َجْريِه والرَّ

ِة : كالتَّْغِريبِ  فِي األَْرِض إَِذا أَْمعَن فِيها ، أَْغربَ و القَْوُم : اْنتََوْوا. أَْغَربَ  يقال : اإِلْمعاُن فِي اْلبِاَلدِ  مَّ  قال ذُو الرُّ

ه  ــــــــــــَ ل ــــــــــــِ اَلئ ُدو حــــــــــــَ ــــــــــــًا حيــــــــــــح ت ــــــــــــِ ل نحصــــــــــــــــــــــــــَ راَح مــــــــــــُ ــــــــــــَ  ف

  
ِه   ــــــــــــِ اُذف قــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــبُ أَدحَ. تـ رِي غــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــتـ بُ  ال ــــــــــــَ ب  واخلــــــــــــَ

  
بتو ُجل : يا َهَذا َغرَّ ْيد. ويُقَاُل للرَّ ب الكالُب : أَمعَنَت في َطلَب الصَّ ق ، ومثله في األَساس َغّرِ مّما يَلي  بيَاُض األَْرفَاغ : اإِلْغَرابو َشّرِ

 الَخاِصرة.

 .تَْغُربُ  حيث : الَمْغِرب على لفظ تَثْنِيَة الشَّْمس َمْغِربانُ و

 .ُغُروبَها ِعْندَ  أَي ُمغَْيِربَانَاتَِهاو ُمغَْيِربانَهاو َمْغِربَانَاتَِهاو ِربانَهامغْ و َمْغِربَها لَِقيتُه قَْولُُهم :و

ً  الشَّْمِس َصغَّروهُ على َغْير ُمَكبَِّره كأَنَّهم َصغَُّروا ُمغَْيِربَانَ  وفي ِلَساِن العََرب ، وقولُُهم : لَِقيتُه ، كما قَالُوا :  ُمغَْيِربانَاتٌ  والَجْمع َمْغِربَانا

أْس كأَنَّهم جعَلُوا ذلك الَحيِّز  بَت الشمُس َذهب منها ُجْزٌء فَجَمعُوه على ذلك. وفي الَحِديِث  (2)َمفاِرُق الرَّ َمثََل  (3) إِنَّ أاَلَ »أَجزاًء ُكلَّما تََصوَّ

َخَطبَنا رسوُل هللِا »أَي إِلَى َوْقِت َمِغيبَها. وفي حديث أَبي سعيد  «الشَّْمس ُمغَْيِربَانِ  آَجاِلُكم في آَجاِل األَُمِم قبلَُكم كما بَْين صاَلة العَْصر ِإلَى

 .«الشَّْمِس  ُمغَْيِربَانِ  إِلَى وسلمعليههللاصلى

بو م ذكره. (4) الَمْغِربِ  لقِبَ  : أَتَى ِمنَ  تَغَرَّ ِمَن الشََّجِر : ما  الغَْربِيُّ و وبه فَسَّر بعُضُهم قوَل َساِعدة ْبن ُجَؤيَّة في َوْصف السََّحاب ، الُمتَقّدِ

َها عند أُفُوِلَها  .(5) (زَيْ ُتونَة  ال َشْرِقيَّة  َوال َغْربِيَّة  )وفي التنزيل العزيز  أََصابَتْه الشَّْمُس بَحّرِ

اَغانِّي. (6) ِصْبٌغ أَْحَمرُ  : الغَْربيُّ و الغَُرابِيُّ و .الغَُرابِيّ  ، وقد تَقَدَّم عن أَبِي َحنِيفَة أَنَّه نَْوٌع من التَّْمرِ  : ْربِيُّ الغَ و * فَِضيخُ  : الغَْربِيُّ و ، نقله الصَّ

يُح ، فإِذا بََرَز إِلَى  الغَْربيّ  ، قال أَبو َحنِيفة : النَّبيذ بُمْعَجَمات كأَِمير َطِب وْحَده ، وال يَزاُل َشاِربُه ُمتماِسكاً ما لم يُِصْبه الّرِ يُتَّخذُ من الرُّ

ابه : يُح َذَهب َعْقلُهُ ، ولذِلَك قال بَْعُض ُشرَّ  الهواء وأََصابَه الّرِ

ن  كــــــــــــــُ ــــــــــــــَ مِإن مل ي كــــــــــــــُ ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــِ رب داً  غــــــــــــــَ ــــــــــــــِّ ي  جــــــــــــــَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــحِ   ُن اِبهلِل واِبلـــــــــــــــــــــــــــرِّي حـــــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  الّشْمسُ  َغَربَتو : ُغيُوُب الشَّْمس. وبُ الغُرُ و ً و تغُرب ُغروبا ب َغاَب ، النجُم ، أَي َغَربَ  ، وكذلك الَمْغِرب : َغابَْت في ُمغَْيِربَانا ُمَشدَّداً  َكغَرَّ

ً و الوحُش : غاَب في ِكناِسه ، من األََساس ، َغَربو ، ب ، بَعُدَ  : َغَرَب َغْربا بو كغَرَّ  َعنِّي ، أَي تَبَاَعْد. اْغُربْ  ، ويقال : تَغَرَّ

َج في َغْيِر األَقَاِرِب.و .الغََرائبِ  الرجُل : نَكَح في اْغتََربَ و ُجُل في القََرابَِة فيِجي« ال تُْضُووا اْغتَِربُوا»وفي الحديث  تََزوَّ ج الرَّ َء أَي ال يَتََزوَّ

ُجوا إِلَى الغُْربَة : اْفتعَاٌل من االْغتَرابُ . و(7)ولَُده َضاِويّاً  حديث مَن النِّساِء َغْيِر األَقَاِرب فإِنّه أَنجُب لألَْواَلد. ومنه الغََرائِب ، أَراد تََزوَّ

 .(8)فإِنَّها غيُر نَِجيبَِة األَْواَلد  َغِريبةً  أَي أَنَّها مع َكْونها «نَِجيبَةٌ  َغِريبَةٌ  وال»الُمِغيَرة 

بٌ و بة وهي َماء ِعْنَده َعْين وبهاءٍ  دونها في بِالد بَنِي كْلب ، امكُسكٍَّر : َجبٌَل بالشَّ  ُغرَّ ، والتَّْشِديد ُهَو الصَّحيح ، هَذا  وقد يَُخفَّفُ  بالتَّْشِديد الغُرَّ

ب قول ابن ِسيده. وقال غيره :  : اْسُم َمْوِضع ، ومنه قَْولُه : ُغرَّ

ن  َرٍة َعَمدح  لُغر بِ يف ِإثحِر َأمحِح
ِحِك َمْبنِيًّا للَمْعلُوم ، اْستَْغَربَ و أَو  : بَالََغ في الضَِّحكِ  أَْغَربَ  يقال :و َمْبنِيًّا للَمْجُهول أَي أَكثَر ِمْنه ، وهذه عن الصاَغانّي. اْستُْغِربَ و في الضَّ

 إَِذا اشتَدَّ َضِحكه ولٌَج فيه ،
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__________________ 
 ( يف األساس : إذا أكثرا منه.1)
 ابلنون وقد صحفت من النساخ إىل ا يز.« ا ا»( كذا ابألصر ا فا ّيز ال يكون يف األزمنة وإلا هو يف األمكنة ولعر الصواب 2)
 .«وإن»( يف النهاية : 3)
 ومثله يف اللسان. .«الَغرحب»( يف القاموس : 4)
 الَفِضيُخ من الن بيِذ. عن القاموس : (*)
 .35( سورة النور اآية 5)
 ( يف العا : صمغ أمحر.6)
 ( الولد الضاوي الضعيف النحيف. وقد اضوت املرأة إذا ولدت ولدا ضعيفاً.7)
 .«لألوالد»( عن النهاية ا وابألصر 8)
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 عليه الض ِحُك كذلك. استَـغحَربو 
 .«استَْغَربَ  أَنَّه َضِحك حتَّى»في الحديث و

 استَْغَربَ  إِذا»وهو البُْعد. وقيل : هو القَْهقََهة. وفي َحِديِث الَحَسن  الغَْرب ، وَكأَنَّه من استَْغَربو في َضِحكه أَْغَربَ  أَي بَالَغ فيه. يقال :

اَلة اَلةِ أََعاَد الصَّ أَعوذُ بَِك »ُهبَْيَرة :  (1)ُوُضوء. وفي دعاِء أَبي وقال : وهو َمْذَهب أَبِي َحنِيفَة ويزيد عليه إَِعاَدةَ ال «الرجُل َضِحكاً في الصَّ

قال الَحْربيُّ : أَُظنُّه الذي َجاَوَز القَْدَر في الُخْبِث ، كأَنَّه من االستِْغَراِب في الضَِّحك ، «. وُكّلِ نَبَِطّيٍ ُمْستَْعِربٍ  ُمْستَْغِرب من ُكّلِ َشْيطان

 وهي الِحدَّة. قال الشاعر : الغَْرب ة ، منويجوز أَن يكون بمعنى الُمتَنَاِهي في الِحدَّ 

ونَ فــــــــمــــــــا  ــــــــُ رِب غــــــــح ــــــــُ مــــــــاً  يـ َبســــــــــــــــــــــ  ــــــــَ َك ِإاّل تـ حــــــــح  الضــــــــــــــــــــــ 

  
ا و   ــــــــــَ ي افــــــــــِ وحَ  ِإاّل ختــــــــــََ ــــــــــقــــــــــَ ون ال ــــــــــُ ب نحســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ (2)ال يـ

 

  
 أَْسنَانه ، كَذا في لسان العرب ، وبَْعُضه من الُمْحَكم والتَّْهِذيب واألََساِس. ُغُروبُ  الرجُل إِذا َضِحَك حتّى تَْبُدوَ  أَغَربَ  وعن َشمر : يقال :

مِّ  الُمغِربُ  العَْنقَاءُ و ائِر طَ  عن أَبِي َعِلّي : ، ُمَضافَةً  َمْغِربٍ  َعْنقَاءُ و بالهاءِ  ُمْغِربَةٌ  َعْنقَاءُ و بغير الَهاء فِيِهما ُمْغِربٌ  َوَعْنقَاءُ  أَي بَِضّمِ الِميمِ  بالضَّ

َحاح َمْجُهول االسم. وقال أَبُو َحاتِم في ِكتَاب الطَّْيِر : َمْعُروُف االْسم ال الِجْسم فالدَّاِهيَةُ ولَْيست من الطَّْير فيما  الُمْغِربةُ  وأَما العْنقَاءُ  وفي الصَّ

 َعلْمنا ، وقال الشَّاعُر :

ت و  قـــــــــَ ُة حـــــــــلـــــــــ  يـــــــــفـــــــــَ لـــــــــِ اُن اخلـــــــــَ مـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ  لـــــــــوال ســـــــــــــــــــــــُ

  
ِد ا  نح يـــــــــَ ه مـــــــــِ اُء بـــــــــِ قـــــــــَ ـــــــــح نـ اج عـــــــــَ جـــــــــ  ِربُ  ـــــــــَ غـــــــــح (3)مـــــــــُ

 

  
اج : لَْم يََره أَحٌد ، وقيل في  َطاِئٌر َعِظيٌم يُْبِعُد في َطيَرانِه. هو أَو جَّ يُقَال : هو العُقَاب ، وقيل : لَْيَس بِِه ، ال تُرى إِالَّ في الدُُّهور ، وقال الزَّ

ّسِ نَبيٌّ يقال له َحْنَظلَةُ بُن َصْفَوان ، وكان بأَْرِضه َجبل ُمْغربةٌ  هي َعْنقَاءُ  (4) (َطْْيًا َأاببِيلَ )قَْوِله تَعَالى :  . وقال اْبُن الَكْلبِّي : كان ألَْهِل الرَّ

ون ، فيه من ُكّلِ لَْون ، َطائٌِر كأَعَظِم ما يُكوُن ، له ُعنٌُق َطويٌل كأَْحَسن ما يَكُ  (5)يقال له َدْمخ ، َمصعُده في السَّماِء ِميٌل ، فكان يَْنتَابُه 

يت َعْنقَاءَ  ة على الطَّْير فتأُْكلَُها فجاعت وانقَضَّت على صبِّيٍ فذَهبَت بِِه ، فُسّمِ ً  وكانَت تَقَع ُمْنقَضَّ بُكّلِ ما أَخَذتْه ، ثم  تَْغُرب ؛ ألَنها ُمْغِربا

تَْها إِلَى َجنَاَحْين لها صغيري ن ، ثم طاَرْت بَها فَشَكْوا َذِلك إِلى نَبِيِّهم فَدَعا عليها ، فسلََّط هللاُ َعلَْيها آفَةً انقَضَّت على َجاِرية تَرْعَرعت فَضمَّ

 فهلََكت ، فَضَربت بها العرُب َمثاَلً في أَْشعَاِرها.

 : لم يْبَق في أَْيدي النَّاِس من ِصفَتَِها غيُر اْسِمَها ، ، وقال ابُن ُدَرْيد : كلمةٌ ال أَْصَل لها. وقال َغْيُره ِمَن األَْلفَاِظ الدَّالَِّة على َغْيِر َمْعنًى هو أَو

 قال أَبو َماِلك : العَْنقاءُ و «ع ن ق»، وسيَأْتِي ذلَك للُمَصنّف بعَْينه في  الدَّاِهيَةُ  أَي َذَهبَت به «ُمْغرب َطاَرْت بِِه عْنقَاءُ »في الحديث : و

  الطَِّويل ، وأَنَكَر أَن تَُكوَن َطاِئراً وأَنشد :في أَْعلَى الَجبَلِ  رأُْس األَكَمةِ  : الُمْغِربُ 

ت و  قـــــــَ ـــــــ  ِة حـــــــل رِيـــــــ  عـــــــَ ن اأَلشـــــــــــــــــــــح ـــــــح ىَت اب ـــــــفـــــــَ وا : ال ـــــــُ ال  قـــــــَ

  
ِه   ِربُ بـــــــــــِ غـــــــــــح ُ

د دِ  املـــــــــــ اُء ِإنح مل ُيســـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــَ  الـــــــــــعـــــــــــنــــــــــــح

  
إَِذا اْشتَدَّ  (7) [الدابَّةُ  أَغَربَ ]وِمْنَها ، كما قَالُوا : ِلْحيَةٌ نَاِصٌل  (6)حِذفَت هاء التأْنِيث  . قال األَْزَهِريُّ :الُمْغِربُ  ومنه قالوا : طاَرت بِِه العَْنقَاءُ 

فلم تَُحسَّ ولَْم  أَي بَعُدت في البِاَلد فَنَأَتْ  أَْغربَت الِّتي قال : هَكَذا َجاَء عن العَرب بغَْير َهاٍء وهي الُمْغِربُ  في التَّْهِذيِب : والعَْنقَاءُ و .*بَيَاضه

 ، َمْبنيًّا للمجهول فيهما. تُرَ 

 ِضدٌّ. فَُهو : أَن يَأْتَِي بِبَنِيَن بِيٍض وبَنِيَن ُسودٍ  التَّْغِريبُ و

ْوَعْين َجِميعاً ، واإِلتياُن بُكّلِ َواحد من النَّْوَعْيِن على انفراِده ال هو اإِلتْيَاُن بالنَّ  التَّْغِريبَ  قال َشْيُخنَا : هذا تَعَقَّبُوه ، وقالوا : ال ِضّديّةَ فِيِه فإِنَّ 

ى ً  يَُسمَّ  َحتَّى يَُكوَن من األَْضَداِد ، كما أََشار إِلَْيه سعدى جلبى ، انتهى. تَْغِريبا

ِقيَع فَتَأُْكلَه. ؛ وهو الغَُرابَ  أَْن تَْجَمعَ  : التَّْغِريبُ و  الثَّْلَج والصَّ

بَهو في األَْرِض : اإِلْمعَاُن ، وقَْد تَقَدَّم ، ِريبُ التَّغْ و  ِإَذا َغرَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : ابن هبرية. ومثله يف النهاية.1)
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 لعر الصواب ينبسون القو .« ينسبون القو »( قوله 2)
 ( ويرو  :3)
 لــــــــــــــــوال ســـــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــمــــــــــــــــان األمــــــــــــــــري  ــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــت و 

  
ــــــــــــقــــــــــــاء مــــــــــــغــــــــــــرب  ــــــــــــطــــــــــــري عــــــــــــن ــــــــــــا  ال ــــــــــــه مــــــــــــن عــــــــــــت  ب

  

 (.121/  7عن حواشي ا يوان )
 .2( سورة الفير من اآية 4)
 .«ينشب به»وابألصر  (عن )( عن اللسان 5)
 .«لء التبنيث»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( زايدة عن اللسان اقتضاها السيا . وتتمة العبارة فيه : حىت تبي   اجره وأرفاغه.7)

 أبصله والظاهر بياضها.هبامش املطبوعة املصرية : قوله بياضه كذا 
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ُي عن البلد اّلِذي َوقـََعت اخِلَياَنُة  التـ غحرِيبُ و  .كَبغحَرَبه  حَن اه ا َرَأيت اَل »ِفيِه. ويف اَ ِديث  (1): النـ فح َأن  َرُجاًل َقاَ  َله : ِإن  امح
َا تـَُرد  َيَد اَلِمٍ  فقا  : َها يُرِيد الط اَلَ . (2) «َغّرهبح  َأي أَبحِعدح

بهُ و بَ و الدَّْهرُ  َغرَّ  َعلَْيِه : تََرَكه بُْعداً. َغرَّ

اءِ  الُمغَربو ْبحُ  أَي مع َضّمِ الِميم : بفَتْحِ الرَّ  ٍء أَْبيََض.ُكلُّ َشيْ  الُمْغَربُ و : البََرُد ، ِلَذِلك ، وقد تقدََّمِت اإِلَشاَرةُ إِلَْيه الغَُرابُ و ، ِلبَياِضه. الصُّ

بِّّي :  قال ُمعَاِويَةُ الضَّ

اَر  ـــــــــــقـــــــــــَ اين َأوح أََر  ال كـــــــــــَ َذا مـــــــــــَ َرابً فـــــــــــهـــــــــــَ غـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
مُ و   لـــــــــــــ  كـــــــــــــَ اِ  تـــــــــــــَ بـــــــــــــَ م  اجلـــــــــــــِ ىت  أََر  صـــــــــــــــــــــــــــُ  حـــــــــــــَ

  
ْفت أَو تَُكلَِّمهُ الِجبَال ، وهذا ما ال يَُكوُن وال  وَمْعنَاه أَنَّه َوقََع في َمَكان ال يَْرَضاه ولَْيَس لَه َمْنًجى إِاّل أَْن يَصيَر القَاُر أَبيَض ، وهو ِشْبهُ  الّزِ

 يَِصحُّ ُوُجوُده عاَدةً.

 ء. قال الشَّاِعُر :من ُكّل َشيْ  ما اْبيَضَّ أَْشفَاُره : الُمْغَربُ  في الّصحاح : (3) و ء منه أَْبيَُض ، َوُهَو أَْقبَُح البَيَاِض.ما ُكلُّ َشيْ  : الُمْغَربُ  أَو

ان ر ــــــــَ ا  شــــــــــــــــــــــَ مــــــــَ هــــــــُ نـــــــــح اِن مــــــــِ طــــــــَ لــــــــح ِ خــــــــِ اح نــــــــَ وح نح لــــــــَ  مــــــــِ

  
وحِن   ُح الــــــــــلــــــــــ  ُه َواضــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــح َواٌد ومــــــــــِ َربُ ســــــــــــــــــــــــَ غــــــــــح  مــــــــــُ

  
 ٍء منه. وقال غيُرهِمَن اإِلبِل : الَِّذي تَْبيَضُّ أَْشفَاُر َعْينَْيه وَحَدقَتَاه وُهْلبُه وُكلُّ َشيْ  الُمْغَربُ و : بياٌض ِصْرٌف. الغُْربَةُ  وعن ابن األَْعَرابِّي :

تُه في َوْجهه حتَّى تَُجاِوَز َعْينَْيِه. ويقال : َعْينٌ  الُمْغَرب أَي َزْرقَاُء بْيَضاُء األَْشفَاِر والَمَحاِجر فإَِذا ابيضَّت  ُمْغَربَةٌ  من الَخْيِل : الَِّذي تَتَّسع ُغرَّ

 .اإِلْغَراب الَحَدقَة فهو أََشدُّ 

ه َسَواداً  ِمْن أَْجَوِد الِعنبِ  : َضْرٌب من الِعنَب بالطَّائِف َشِديُد السََّواِد وهو بالَكْسرِ  الِغْربِيبُ و  الشَّْيخ ِغضُ إِنَّ هللا يُبْ »في الَحِديث : و وأََرقِّه وأََشّدِ

ُد َشْيبَه . أَراد الَِّذي ال يَِشيُب وقيل : أَراَد الَِّذيَغَرابِيبُ  هو الشَِّديد السَّواد ، وَجْمعُه «الِغْربِيب  أَي ِغْربِيبٌ  أَْسَودُ  يقال :و بالِخَضابِ  (4) يَُسّوِ

وهو ِعبَاَرةُ اْبن َمْنُظور. قال  ألَنَّ تَْوِكيَد األَْلَواِن ال يَتَقَدَّم َغَرابيب من لسُّوُد بََدلٌ ا ِإنَّ  ُسوٌد ف َغَرابِيبُ  إَِذا قُْلَت : وأَما َشِديُد السَّواد. َحاِلكٌ 

 َغَرابِيبُ  من الِجبَالوقال الَهَرِوّي : أَي و ة :َشْيُخنَا نَْقالً عن السَُّهْيلّي : وظاهُره أَنَّ تَْوِكيَد َغْيِر األَْلوان يتَقَدَّم ، وال قَائَِل بِه من أَْهِل العََربِيَّ 

ُخوِر السُّود. (5)ُسوُد وهي الجدر   ذوات الصُّ

ُجلُ  أُغِربَ و م الرَّ ، كما في  ُصنِع بِِه َصنِيٌع قَبيحٌ  به : أُْغِربو َعلَْيه أَْغِربو من َمَرٍض أَو َغْيِره ، عن األَْصَمِعّي : اْشتَدَّ َوَجعُه أَي بالضَّ

تُه الفَرُس : أُْغِربو التَّْكِملَة. َرق أَْيضاً ، وقد تقدَّم بيان فََشْت ُغرَّ في  اإِلْغَراب وأَخَذت َعْينَْيه وابيَضَّت األَْشفَاُر ، وكذلك إَِذا ابيَضَّت من الزَّ

 الَخْيل.

تَْين : الغُُربو  : قال َطْهَماُن ْبُن َعْمٍرو الِكاَلبِيُّ : ُغُربَانِ  بَِمْعنًى ، أَي لَْيَس ِمَن القَْوم ، وُهَما ُغُربٌ و َغِريبٌ  ورجلٌ  .الغَِريبُ  ، بَضمَّ

ٍج و  حــــــــــــــِ ذح ي  يف أَرحِض مــــــــــــــَ بحســــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــعــــــــــــــَ َ وال  ِإيّنِ

  
ــــــــــــانِ   ــــــــــــب رِي انِ  غــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــِ ــــــــــــل ت اِر خمــــــــــــُح ــــــــــــد  ىت  ال  شــــــــــــــــــــــــــَ

  

ًة و  ــــــــ  ي جــــــــِ ا ســــــــــــــــــــــَ ــــــــ  ن رحِف مــــــــِ ــــــــطــــــــ   مــــــــا كــــــــان غــــــــَ   ال

  
ٍج و   حـــــــــــــــــِ ذح ا يف مـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــ   ُراَبنِ غـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــِ

  
 َغِريبَةٌ  وإِتاِوّي بَِمْعنًى. وفي ِلَساِن العََرب : واألُْنثَى (6)وَشِصيٌب وَطاِريٌّ  َغِريبِيٌّ و َغِريب : األَبَاِعُد. وعن أَبي َعْمرو : َرُجلٌ  الغَُرباءُ و

 ، قَاَل : (7) َغَرائِب والَجْمعُ 

َرٍة  حـــــــــــــح اِء اَلَح بســـــــــــــــــــــــــــُ رحقـــــــــــــَ  ِإَذا كـــــــــــــوكـــــــــــــُب اخلـــــــــــــَ

  
ا يف   زحهلــــــــــََ تح غــــــــــَ ٌر أََذاعــــــــــَ يــــــــــح هــــــــــَ بِ ســــــــــــــــــــــــُ رَائــــــــــِ  الــــــــــغــــــــــَ

  
 .َغِريبَة أَي فَّرقَتْه بينَُهن. وذلك ألَنَّ أَكثَر َمْن تَْغِزل باألُْجرة ِإنََّما ِهيَ 

 إِنَّ اإِلْساَلَم بََدأَ »وفي آخَر :  «النَّاُس من ُسنَّتِيالَِّذين يُْحيُون ما أََماَت » فَقَاَل : الغَُربَاءِ  عن ُسئلَ  وسلمعليههللاصلىوفي الَحِديِث أَنَّ النَّبِيَّ 

 ً ً  ، وَسيعُودُ  َغِريبا ل أَْمره «للغَُربَاءِ  ، فُطوبَى (8) [كما بدأ]َغِريبا  .(9)الَوحيِد الَّذي اَل أَْهَل لَه ِعْنَده  كالغَِريب أَي أَنّه في أَوَّ
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__________________ 
 ( يف اللسان : اجلناية.1)
 النهاية : أغرهبا. ( يف2)
 .«و»بد  « أو»( يف القاموس : 3)
 ( يف النهاية : شعره.4)
 .27قوله اجلدر كذا خبطه ولعر الصواب اجلدد بدالا لتقدمها يف سورة فاطر اآية »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«وشعيب وكار »( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( يف اللسان : غرابء.7)
 نهاية واللسان. وغريباً الثانية سقطت من النهاية.( زايدة عن ال8)
 ( شرحه يف النهاية واللسان.9)
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ِهن ُغُربٍ  نِْهيُ و ، ُغَرابٍ  بالكسر ، ونِْهيُ  كقُْنفُذٍ  ُغْربُبٌ و كقُُربَات الغُُربَاتُ و الغَُراِبيُّ و الغَُرابَاتُ و تَْين : بَضّمِ  راجع ِلْلُكّلِ وفي نُْسَخة بَضمَّ

ابُع وَما بَْعَدَها نَقَلَه ال َمَواِضُع. ُل والثَّالُث والرَّ ل الَمادَّة ، واألَوَّ ابِع الثَّانِي من ُحُصوِن اليََمن ، قد تقدم ذكُره في أَوَّ اَغانِّي ، وَضبََط الرَّ صَّ

 ً ل.  كُزبَْير ، وقد جاَء ِذْكُره في ِشْعٍر ُمَضافا إِلى َضاحٍ ، وهو َواٍد في ِديَار بَنِي ِكاَلب ، فَتَأَمَّ
(1) 

ة  الغَِريبَة في األََساس : وْجهٌ كِمْرآةِ و  ومن المجاز : استِعْر لنا : (2) [ألنه ال ناصح لها في وجهها]؛ ألَنََّها في َغْير قَْوِمها فِمرآتَُها أَبداً َمْجلُوَّ

يت رَحى اْليَد َوهي الغَريبَة  بينَهم وال تَقَرُّ عند أَْصَحابَِها ، وأَْنَشَد بَْعُضهم : ألَنَّ الِجيَراَن يَتَعَاَوُرونَها ؛ ُسّمِ

ا  َداهـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ي ي فـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ ا تـ ي  مـــــــــــــَ فـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبن  ن

  
ي    فـــــــــــــــِ ةنـــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــبـــــــــــــــَ اِ  غـــــــــــــــَ عـــــــــــــــِ َديح مـــــــــــــــُ يـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــِ

  
 ة يَضُع يََده على يَِده إَِذا أََداَرَها.والُمِعيُن : أَن يَْستَِعيَن الُمِديُر بِيَِد َرُجل أَو اْمَرأَ 

، وهو من الكنَايَات ، وَكانَت  َغاِربكِ  َحْبلُِك على منه قولُهم :و َغَواربُ  َما بَْيَن السَّنَام والعُنُِق ، ج هو أَو من الُخّفِ ، : الَكاِهلُ  الغَاِربُ و

 اْذَهبي َحْيُث ِشئِْت. َخلَّْيُت سبيلَكِ  أَي العََرُب إَِذا َطلََّق أََحُدُهم امرأَته في الَجاِهليّة قال لها ذلك

ْيَس َعلَْيَها ِخَطاٌم ؛ ألَنَّها إَِذا َرأَِت الِخَطام لم يُْهنِها ، وتُِرَكت لَ  َغاِربها قال األَْصَمعّي : وذِلَك أَنَّ النّاقَةَ إَِذا َرَعْت َوعلَْيَها ِخَطاُمَها أُْلِقَي َعلَى

 «َغاِربكَ  ُرِمَي بَِرَسِنَك على»قالت ِليَِزيَد ْبِن األََصّم :  عنهاهللارضيالَمْرَعى. قال : َمْعنَاه أَْمُرِك إِلَْيِك اْعَمِلي ما ِشئِْت. وفي حديث عائشة 

ا تُِريد ، تَْشبِيهاً بالبَِعير يُوَضُع ِزَماُمه أَي ُخلَِّي َسبِيلُك فليس لك أَ  ويُْطلَق يَْسَرح أَْيَن أََراَد في الَمْرَعى. وَوَرَد  (3) [على َظْهِره]َحٌد يَْمنَعَُك َعمَّ

 ة بعَْقِد النِّكاح.أَي أْنت مرَسلةٌ ُمطلَقَة َغْيُر َمْشُدوَدة وال ُمْمَسكَ  «َغاِربك َحْبلُك على»في الَحِديث في ِكنَايَات الطَّاَلِق 

ُره. وقيل : الغَاِربَانو إَِذا كان ما بَْيَن َغاِربَّي َسنَاِمه ُمتَفَتِّقاً ، وأَكثَُر َما  َغاِربَْين ء : أَْعاَلهُ. وبَِعيٌر ذوُكّلِ َشيْ  َغاِرب : ُمقَدَُّم الظَّْهر وُمَؤخَّ

بَْيِر : و (4)يَُكوُن َهَذا في البََخاتِّي الَّتِي أَبوها الفَاِلح  َها َعَرِبيَّة. وفي َحِديث الزُّ ْرَوة»أُمُّ َحتَّى أََجابَتْه َعائِشةُ إِلَى  الغاِربو فما زال يَْفتُِل في الذِّ

ْرَوةُ : أَْعاله. أَراد أَنَّه ما زال يَُخاِدُعَها َويَتلطَّفَُها َحتَّى أَجابَتْه ، واألَصْ  الغاِربُ  «الُخُروج ُل فِيِه أَنَّ الرجَل إِذا أََراَد أَْن : مقدَُّم السَّناِم والذِّ

ه َويَْنقَاَد لَهُ جعَل يُِمّر يَده عليه ، ويَْمَسحُ  ْعَب ليَُزمَّ َماَم ، كذا في ِلَسان  غاربَه يَؤنَِّس البَِعيَر الصَّ ويَْفتُِل َوبََره حتى يَْستَأْنِس ويََضع فيه الّزِ

 العرب.

اإِلبِل ، وقيل  بغَواِرب ُشبِّه أََعاِلي َمْوِجهِ  : أََعاِليه. َوقيل : َعواِلي وفي نسخة الَماءِ  َغَواِربُ  ، َغواِربَ  في األََساِس : ومن الَمَجاز : بحٌر ذُوو

في الحديث أَنَّ و دَّم.: أَعلَى ُمقَدَِّم السَّناِم ، وقد تَقَ  الغَاِربُ و : أَْعلَى الَمْوج وأَْعلَى الظَّْهِر. الغَاِربُ  ء : أَعالهُ. وعن الليثُكّلِ شي غاِربُ  :

كُ  بالُسكون َغْربٍ  أََصابَه َسْهمُ  َرُجالً كان واقِفاً معه في َغَزاةٍ ف باإِلضافَة في  َغَربٍ  وهذا عن األَْصَمِعّي والكَسائِّي ، وكذلك َسْهمُ  ويَُحرَّ

ً  َغْربٌ  َسْهمٌ  كذلكو الُكلِّ  وقيل : هو بالسُِّكون ، إَِذا أَتَاهُ ِمن َحْيث ال يَْدِري ، وبالفَتْح إِذا َرَماه فأََصاب  َراِميهِ  (5) أَي ال يُْدَرى لَسْهم نَْعتا

: العَاّمة تَقُوُل بالتَّْنِوين  َغِريبه عن األَْزَهِرّي إِاّل الفَتُْح ، ونقل َشيُخنا عن اْبِن قُتَْيبَة في (6)غيَره. وقال ابُن األَثِيِر : والَهَرِوّي لم يُثْبِت 

اء ِمنْ و ْوشيح ، واألَْجَوُد اإِلَضافَةُ والفَتْح ، ثم قال : وحكى َجَماَعةٌ من اللُّغَويِّين الَوْجَهْين ُمْطلَقا ، وهو الذي َجَزم به في التَّ  َغْرب إِْسَكاِن الرَّ

ً  كفَِرح َغِربو تَبَعاً للَجْوَهِرّي واْبُن األَثِير وَغْيِرهما. اَغانِّي.وجهه من السَّ  اْسَودَّ  : َغَربا  ُموم ، نقله الصَّ

 وهو من ذِلك. َغُربت وقد َغِريبَةٌ  وهو الغَاِمُض من الَكاَلم. وَكِلَمة الغَِريب ومنه َكَكُرم : َغُمَض َوَخِفي. َغُربَ و

__________________ 
 ( الغراابت موضض يف شعر لبيد وهي أمواه خلزاعة أسفر كلية وقير قرب العرمة من أرض اليمامة.1)
 (.معجم البلدان)لغرابت عدة مواضض. وا

 ( زايدة عن األساس. واملعىن : أهنا لغربتها ال  د من ينصحها ويدهلا عل  ما يف وجهها مما يشينه.2)
 ( زايدة عن النهاية.3)
ج الفاجل اجلمر الضخم ذو  قوله الفاحل كذا خبطه والصواب الفاجل ابجليم ففي الصحاح والقاموس يف مادة ف  »( هبامش املطبوعة املصربة : 4)

 .«السناما حيمر من السند للفحلة ا ه
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 ( النهاية واللسان : ال يعرف.5)
 ويف الطبعة الكويتية يـَثـحُبت تصحيف.« يـُثحِبتح »( عن النهاية : مل 6)
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 .َغِريبَة فهي (1)الَكِلَمة : َغُمَضت  َغُربَتِ  ، وقد َغَرابَة وفي األََساس : ويقال : في َكاَلِمه

بين : إِنَّ فِيُكم (2)في النَهايَة َوَرَد و بُون ، قيل : وما ُمغَرَّ َدةِ في الحديث أَي ؟الُمغَّرِ اِء الُمَشدَّ وفي نسخة  الَِّذين تَْشَركُ  الَواِرد ، قال : بَكْسِر الرَّ

وا بِه ألَنَّهُ َدَخل فِيِهم ِعْرقٌ  تَْشتَِركُ  وَعلَى هذا اْقتََصر  ِمْن نََسٍب بَِعيٍد. أَْو جاُؤوا وعبارة النَِّهايَة : يئِِهم.، أَو ِلَمجِ  َغِريبٌ  فِيِهم الِجنُّ ؛ ُسمُّ

نَا وتَْحِسينَه (3) [إياهم]وقيل : أََراَد بُِمَشاركة الِجّنِ فيهم أَْمَرُهم  . وزاَد في النَِّهاية ونَقَلَه أَيضاً ابُن َمْنُظور اإِلْفِريقّي :َغِريبَْيه الَهَرِويُّ في  بالّزِ

 .(5) (َوشارِْكُهْم يف اْْلَْمواِل َواْْلَْوالدِ )غير ِرْشَدة. ومنه قولُه تَعَالَى :  (4)لَُهم ، فَجاَء أَْوالُدُهم عن 

ب َشأْوٌ  * ومما يُْستَْدَرُك عليه : اِء وفَتِْحَها أَي بَِعيٌد ، قال الُكَمْيت : ُمغَّرِ  بَكْسِر الرَّ

ُب أَ  لـــــــــُ طـــــــــح ة تـــــــــَ يـــــــــبـــــــــَ بـــــــــِ ن أُوىَل الشـــــــــــــــــــــــ  َد  مـــــــــِ هـــــــــح  عـــــــــَ

  
بحٌو   اَت شــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــح يـ ٍر هــــــــــَ ــــــــــُ ــــــــــ  ُدب رِّبُ عــــــــــل غــــــــــَ  مــــــــــُ

  
بَةِ  َهْل أَْطَرْفتَنَا من»وقالوا :  بة من (6) [هل]أَي هل من َخبَر َجاَء من بُْعٍد. وقيل : إِنََّما ُهو « َخبَرٍ  ُمغَّرِ َخبَر. وقَال يَْعقُوب : إِنََّما هو :  ُمغَرَّ

بَة َهْل َجاَءتْكَ  بَة خبر ، يَْعنِي الَخبََر الِذي يَْطَرأُ َعلَْيَك من بَلَد ِسَوى بَلَِدك. وقال ثَْعلَب : ما عْنَده من ُمغَّرِ َخبَر ، تَْستَْفهمه أَو تَْنفي َذلك  ُمغَّرِ

 عنه ، أَي َطِريفَةٌ.

بَةِ  هل ِمنْ »أَنَّه قَاَل ِلَرُجٍل قَِدم عليه من بَْعض األَْطَراف :  عنههللارضيُعَمَر  وفي حديث أَي هل من َخبٍَر َجِديٍد َجاَء من بَلَد  «؟َخبَر ُمغَّرِ

اِء وفَتِْحَها مع اإِلَضافَة فِيِهَما. قالها األَُمويُّ بالفَتْح ، و وهو البُْعد ، ومنه قِيل : َداُر  الغَْرب أَصلُه منبَعيد. قال أَبو ُعبَْيد : يقال بَكْسر الرَّ

ً  : الَِّذي َجاءَ  الُمْغِرب ، والَخبَر َغْربَة فاَُلن ً  صار الرُجُل : أَغربَ و َحاِدثاً َطريفاً. َغِريبا  ، حكاه أَبو نَْصر. َغِريبا

 العَْيِن : بَِعيْد َمْطَرح العَْين ، واألَْنثَى لَغْربُ  : بَِعيَدةُ الَمْطَرحِ ، وإِنَّه ْربَةٌ غَ  : لَْيَس من الشََّجر التي سائُِر الِقَداح ِمْنَها ، وَعْينٌ  َغِريب وقِْدحٌ 

اُح بقَْوِله : َغْربَةُ  ِرمَّ  العَْين ، وإِيَّاَها َعنَى الّطِ

ٌة  َدانــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــاُء بـــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــح  َذاَ  أَمح حــــــــــــــــــــَ

  
ةُ   رحبــــــــــــــــَ امح  غــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــــَ

َ
اُد امل هــــــــــــــــَ ِ جــــــــــــــــَ اح  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

  
 ، وقال َساعَدة الُهَذِلّي : ُمْغِربٌ  ، وُكلُّ ما َوَراَك وستَرك فَُهوَ  (7)وقال األَْزَهِرّي 

بحصــــــــــــــــــــــــُرهــــــــــا  وحم يـــــــــــُ ُدوف الصــــــــــــــــــــــــ  ٌر ِبســــــــــــــــــــــــُ وَكــــــــــ   مــــــــــُ

  
اِربمــــــــــــن   اَزرُِم  املــــــــــــغــــــــــــَ طــــــــــــوُف اَ شـــــــــــــــــــــــــَ (8)خمــــــــــــح

 

  
 ، الْستِتَاِرَها بَها. مغَاِربُها وُكنُُس الوْحِش :

أََراَد أَنَّ  «، والسَّْيُل َشْرق َغْرب المطرَ »َولٌَد أَبيُض. وفي حديث ابن عبَّاس ، اْختُِصم إِلَْيه في َمِسيل المَطر فقال :  الرجُل : ُوِلد له أُْغِربَ و

لَة الِعَراِق ، وقولُه : والسيُل الِقْبلة والعْين ُهنَاَك. تَقوُل العرُب ُمِطْرنَا بالعَْين ، إَِذا َكان السحاُب ناِشئاً من ِقبْ  َغْربِ  أَكثََر السحاِب يَْنَشأُ من

ُمْنَحطَّة ، قال ذلك القُتَْيبِّي ، قال ابُن األَثِير : ولعله  المْغِرب َشْرٌق يريد أَنَّه يَْنَحطُّ ِمن نَاِحية الَمْشِرق ، ألَن نَاِحية الَمْشِرق َعاِليَة ونَاِحيَةَ 

 ٌء يختَصُّ بتلك األَْرِض التي كان الِخَصام فِيَها.شي

اج ، ضربَه َمثاَلً لنَْفِسه مع  .«اإِلبِلِ  َغِريبةِ  (9)ألَْضِربَنَُّكم َضْرَب »في الُمْستَْقَصى واألََساس وِلَساِن العَرِب و قال ابُن األَثِير : هو قول الحجَّ

ُدهم ، وذِلَك أَن اإِلبَِل إِذا َوَرَدِت اْلَماَء فدخل فيها   َها ُضِربَْت وُطِردت حتى تَْخُرج َعْنها ، وهو مَجاز.من َغْيرِ  َغِريبَةٌ  (10)َرِعيَّته يَُهّدِ

 أَي ُغَرابُها وفي األََساِس : ومن الَمَجاز : أَرض ال يَِطيرُ 

__________________ 
 .«عصت»( عن األساس ا وابألصر 1)
 ( يف النهاية : ومنه ا ديث :2)
 ( عن النهاية واللسان.3)
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 من.»النهاية ( كذا ابألصر واللسان ا ويف 4)
 .64( سورة اإلسراء : 5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 ( يف اللسان : قا  األصمعي وغريه.7)
 وصدره يف اللسان شدف : .«ا شارزم»( ا شازرم عن اللسان ويف األصر 8)

 موكر بشدوف الصوم يرقهبا
 ويف مادة صوم :

 ... موكر بشدوف الصوم يرقبها من املنا ر
 ويف مادة زرم :

 بشدوف الصوم يرقبه موكر
 ء. والصوم : شجر.والشدوف مجض الشدف : شخص كر شي

 ( كذا ابألصر والنهاية ويف اللسان : ضربة.9)
 ( كذا يف النهاية ا ويف اللسان : عليها.10)
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اِء 
َ
ر ا وطَار (2) َغرَاِئبَ  واخِلصحِب. وازحُجرح َعنحكَ  (1)َكِثريَُة امل  ا ِإَذا َشاب. ُغرَابُه اجلَهح

ً  َمْن يُِطع»من األَْمثَال  ومما استْدَرَكه شيُخنَا َرِحَمه هللاُ :*  ً  يُْمِس  َغريبا بن ِعْمليق ْبِن اَلوذ ْبن سام بن نُوح َعلَْيِه  َغِريب قالوا : هو« َغِريبا

راً للَماِل ، قاله الميَدانّي في َمْجَمع األَْمثَاِل. وقيل في هَذا الَمثَل غيُر َذِلَك ، راِجْعه في كُ   تُب األَْمثَاِل.السَّاَلم ، وكان ُمبَذِّ

ّمِ : بيَاٌض ِصْرٌف ، َكَما أَنَّ الُحْلبَةَ  الغُْربَةو  َسَواٌد ِصْرٌف. (3)بالضَّ

 من الكالم : العَِميُق الغَاِمُض. الغَِريبُ و

 : فرُس َزْيِد الفََواِرس. الغَِريبُ و

ين. الغَْرب السَّاقِي ، إَِذا أَْكثَر أَغَربَ و  ، أَي ما َحْوَل الَحْوِض من الَماِء والّطِ

 .َغْربِيب ، ِمثْلُ  ُغَرابِيٌّ  الُحْمَراُن. ِضدٌّ. وأَْسَودُ  : المغَاِربُ و : السُّوَداُن ، الَمغَاربُ و .الغَِريبُ  : الغَْربِيُّ و

 ، وذلك أَنَّه يَتْبَُع أَْجَوَد التَّْمِر فيَْنتَِقيه. الغَُراب . ويقُولُون : َوَجد تَْمَرةَ ُغَرابَُها وإَِذا نَعَتُوا أَرضاً بالِخْصب قالوا : وقََع في أَْرٍض ال يَِطيرُ 

 ثَُمامة : ِجبَاٌل ُسوٌد.، ك ُغَرابَةو

ْبَذاُء بِْنُت َجِريِر ْبِن الَخَطفَى ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. قلت : كان في أَوَ  الغَْربِ  وأَبو ه الرَّ اِخر َدْولَِة بَنِي أَُميَّة ، نقلَه بالفَتْحِ : َعْوُف ْبُن ُكَسْيب ، أُمُّ

ٍق. وِستُّ : بنُت محّمد ْبِن ُموَسى ْبن  الغَْرب األَِمير. وِستُّ  بِْنُت َعِلّيِ ْبن الَحَسن ، َسِمعَت  الغَْربِ  النُّْعَمان ، َرَوْت َخبََر البطاقة عن اْبِن َعالَّ

ُد بنُ  ّي هكذا قَيََّدهما الَحافِظ. وَكأَِمير ُمَحمَّ د ْبِن يَْحيَى الَمْرَوِزّي. وعلّي ب َغِريب من الِمّزِ از ، َراِوي كتاب الّطهور عن ُمَحمَّ ن أَحمَد ْبِن القَزَّ

ار البَُخاِرّي عن الُمْختَار ْبِن َساِبق.  الغَِريب الِقْرِميِسينّي من شيوخ ابن ماكوال. وأَبو غريبو ، خال المقتدر َغِريب إِبَراِهيَم ْبنِ  د بُن َعمَّ ُمَحمَّ

، َكسِفينَة ، عن أَبِي الوْقت ، مات سنة  َغِريبَة ِلِق ْبُن أَبِي الفَْضل ْبنِ لقَب ُمعَاِويةَ ْبِن ُحَذْيفَة ْبِن بَْدٍر الفََزاِرّي. وعبُد الَخا غّريب وبالتَّثِْقيل

622. 

بن  ُغَرابُ و ْبُن َظاِلٍم في فزاَرة. ُغَرابُ  ْبُن ُجَذْيَمةَ بالضم ، وكذا ُغَرابُ و بِْنُت َساِلِم ْبِن أَْحَمد التَّاِجِر ، عن أَبِي َعِلّيِ ْبِن الَمْهِدي. َغِريبَةُ و

 ُمَحاِرب بُُطون.

 آخَر كالُمْغتَِصب له. يد َء ِمنْ اْنتَِزاُعَك الشي أَهمله الَجْوَهِرّي. وقَال الّصاَغانِّي : الغَْسلبَةُ  : [غسلب]

اَغانِّي. الَماءَ  َغْسنَب : [غسنب]  أَهَملَه الَجْوَهِري والصَّ

َره أَي إَِذا (4)وفي اللِّسان  َحة ، وقد ثَوَّ أَشرنا  وَهيََّجه. ولكن الذي في تَْهِذيب اْبِن القََطاع أَنَُّهَما بالعَْيِن الُمْهَملَة ، نقلتْه عن نُْسَخة قَِديمة ُمَصحَّ

 إِليهما آنفا.

ة اللُّغَة والتَّْصِريف أَنََّها بال لُغَةٌ في الغَْشمِ  بالبَاِء أَهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال اْبن ُدَرْيد : هو (5) الغَْشبُ  : [غشب] ِميم. قال شيُخنا : وأَكثَُر أَئِمَّ

بُوه. قال اْبُن ُدَرْيد : وا قدو أَي َمْوِضع ع الغَْشب أَْحَسُب أَنَّ و لَْيَست بِلُغَة وإِنََّما ِهَي إِْبَداٌل ، وهي ُمطَِّرَدةٌ في لُغَة َماِزن ، وَصوَّ ً  َسمَّ ،  َغْشبِيّا

 وفي ِلَساِن العَرب : فيَُجوُز أَْن يَُكوَن َمْنُسوباً إِلَْيه.  إِلَْيهكأَنَّه َمْنُسوبٌ 

بُ  : [غشرب]  األََسُد. أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو كعََملَّس الغََشرَّ

مِّ  الغَُشاِربُ و جال : بالضَّ  ، والعْيُن لُغَةٌ في ذِلك ، وقد تَقَدَّم. ُء الماِضيالَجري ، ِمَن الّرِ

ً  : [غصب]  َغَصبَ و ِمثْلُه. االْغتَِصابُ و ، ِء : قََهَرهفاُلناً على الشَّي َغَصبَ و .َغاِصبٌ  وهو كاْغتَصبه أََخَذه ُظْلماً ، : َغَصبَه يَْغِصبُه َغْصبا

ً  الِجْلدَ  أَو بَْول وال إِْدَراج. قال  في نًَدى (7)بالغَْيِن الُمْعَجَمة  بِاَل َعْطٍن في ِدباغٍ وال إِْغَمالٍ  (6) قَْشراً أَزاَل عنه َشعََرهُ ووبََرهُ نَتْفاً و ، إَِذا َغْصبا

 األَْزَهِريُّ : سمْعُت َذِلَك َعِن العَرب.

ر ذْكرُ  أََراَد أَنَّه  «نَْفَسها َغَصبَها أَنَّه»اً. وفي الَحِديِث فِي الَحِديث ، وهو أَْخذُ َماِل الغَْيِر ُظْلماً وُعْدوان الغَْصب وفي لسان العرب : وقد تََكرَّ

 َواقَعها ُكْرهاً فاْستَعَاَره ِلْلِجَماع.
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__________________ 
 ( يف األساس : كثرية الثمار خمصبة.1)
 ( األساس : غراب.2)
 .«اجللة»( عن التكملة ا وابألصر 3)
 ( كذا ا ومل جندها يف اللسان.4)
 ابلعا املهملة تصحيف.« العشب»املطبوعة الكويتية : ( يف 5)
 ( يف اللسان : غصبت اجللد غصباً إذا كددت عنه شعره أو وبره قسراً.6)
 ابلعا املهملة.« أعما »( يف القاموس واللسان : 7)
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مِّ  الغُْصلُبُ  : [غصلب] اَغانِي : بالضَّ َجاِل. الطَِّويُل الُمْضَطِربُ  هو أَهملَه الَجْوَهِرّي وصاِحُب الِّلَسان ، وقال الصَّ  ِمَن الّرِ

 : الغَْضبُ و الغَِليُظ.و ء.من ُكّلِ َشيْ  الشَِّديُد الُحْمَرةِ أَِو األَْحَمرُ  : الغَْضبُ وَ  .كالغَُضوبِ  الثَّْوُر ، واألََسُد ، بفَتْح فَُسُكون : الغَْضبُ  : [غضب]

 بالهاء قال ُرْؤبَةُ : كالغَْضبَةِ  ُمْستَِديَرةٌ  َصْخَرةٌ ُصْلبَةٌ 

ا  عـــــــــــــَ نحشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــُ َوازِي وَأَب َأنح يـ ـــــــــــــا  ا ـــــــــــــَ   (1)ق
  

ا  عــــــــــــَ فــــــــــــَ ة مــــــــــــا َأشــــــــــــــــــــــــــح رحيــــــــــــَ ٌة يف قـــــــــــــَ رحيــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــــَ

  

نَـَعا َغَضَبةٌ و  َبٍة ما أَمح  يف َهضح

 وقِيل : ِهَي الُمَركَّبَةُ في الَجبَل الُمَخاِلفَةُ له.

َضا الغََضبُ و ه ، فِقيل : هو ثََوَراُن دِم القَْلِب لقَْصِد االْنتِقَام ، وقيل : األَلَم على ُكّلِ َشي بالتَّْحريِك : ِضدُّ الّرِ  ء يُْمِكن فيهوقد اْختَلَفُوا في َحّدِ

 ْبر.، وعلى َما اَل يُْمِكن فيه أَسف ، وقيل : هو يَْجَمُع الشَّّر ُكلَّه ، ألَنه يَْنَشأُ عن الكِ  َغَضب

طمع في  (2)معه  الغََضب وقيل : «تَْغَضب ال» ؛ بقَْوله أَْوِصنِي له قال الَِّذي الرجلَ  وسلمعليههللاصلىأَْوَصى النَّبِيُّ  قال َشْيُخنا : ولذلك

 على َغْيِره من أَْجله ، وذِلك َغِضب : لَهُ  َغِضبو ، كَسِمع ، َعلَْيه. َغِضب وقد كالَمْغَضبَة الُوُصوِل إِلى االْنتِقَام ، والغَمُّ َمعَه يَأٌْس من ذلك ،

ً  َغِضبَ  يقال :و إَِذا َكاَن َحيّاً.  منه محُمود وَمْذُموم. الغََضب ، وقال ابن َعَرفَة : بِِه ، إَِذا َكاَن َميِّتا

ين والَحّقِ ، وأَمافالَمْذُموم : ما كان في َغْيِر الَحّقِ ، والَمْحمود : ما كان في  هللا فهو إِنكاُره على َمْن َعَصاه فيُعَاقِبه. وقال  َغَضبُ  َجانِب الّدِ

 بِزيَاَدةِ الَهاءِ  ُغُضبَّةٌ و كعُتُلٍّ  ُغُضبٌّ و َكصبُور َغُضوبٌ و َكَكتِفٍ  َغِضبٌ  وهو يَْعنِي اليَُهوَد. (3) (َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ )هللاُ تَعَالَى : 

ادِ  ةٌ َغُضبَّ و اَغانِيُّ هكذا عن أَبِي َزْيد ،  َغَضبَّةٌ و بفَتْحِ الغَْيِن مع َضّمِ الضَّ َحة ، ونقله الصَّ َدة ، هَكذا في النَُّسخ الُمَصحَّ بفَتْحِهَما َمع تَْشِديد الُمَوحَّ

 ٌ  ُغُضبٌّ و َغِضبٌ  ربَاِب اللُّغَة والتَّْصِريف. يقال : رجل، وهذا األَِخير هو الُمتَّفَق عليه بَْين أَ  َغْضبَانُ و وَضبََطه شيُخنا َكُهَمَزة ، وهو َخطأ

 أَي األَْنثَى َوِهي . وقد نقل الجوَهريُّ بعَض َهِذه األَلفاظ عن األَْصَمِعّي.الغََضب َشِديدُ  َسِريعاً ، وقيل : يَْغَضبُ  إِلى آخر ما ذكر ، أَي

َواُب بالقَْصر ، كما في نُْسَختِنَا. َغْضبَى ُمبالغَة. ويستوي فيه الُمَذكَُّر  َغُضوبٌ و كَسْكَرى ويُوَجُد في بَْعِض النَُّسخ بالَمّد ، وهو َشاذٌّ ، والصَّ

ح به ابُن َماِلك وابُن هَشام  قَِليلَةٌ  لُغَةٌ  ومآلنَةٌ وأَشباُهُهما ، وهي َغْضبَانَةٌ  لغةُ بني أََسد : امرأَةٌ وَ  والُمَؤنَّث ، وسيَأْتي أَنَّه اسُم امرأَة ، ، صرَّ

 ، بالَكْسر. ِغَضابٌ  ج وأَبُو َحيَّان ،

ة يَْرثِي أََخاه َعْبَد هللا : مَّ  قال ُدَرْيُد ْبُن الّصِ

وا  مــــــــــُ عــــــــــلــــــــــَ ُر تــــــــــَ هــــــــــح ُم والــــــــــد  ب اأَلاي  قــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــُ  فــــــــــِإن تـ

  
اِرٍب   يِن قــــــــــــَ ــــــــــــَ ابٌ َأان   (4)ب دِ  ِغضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ب عــــــــــــح  مبــــــــــــَ

  
.قال ابُن َمنْ   ُظور : قولُه بَمْعبَد يَْعنِي َعْبَد هللِا ، فاْضُطرَّ

لُه ، وهو األَْكثُر ، مثل َسْكرى وُسكارى. وأَْنشَد الَجوَهِرّي : ويَُضمّ  بالفَتْح ، َكنََداَمى َغَضابَىو  أَوَّ

هــــــــمح  عحضــــــــــــــــــــــُ وحُم بـــــــــَ رح  والــــــــقــــــــَ ُت ملح أَذحكــــــــُ نــــــــح  فــــــــِإن كــــــــُ

  
اَب   مُ  (5) ُغضـــــــــــــــــــــَ ـــــــِ اِد َوذائ ٍ  فـــــــمـــــــَ عـــــــح ـــــــَ ـــــــ  بـ  (6) عـــــــل

  
ر قولُه تَعَالى  : َراَغْمتُه َغاَضْبتُهو ، فتَغَضَّبَ  َغْيُره أَْغَضبَه قدو  أَي ُمراِغماً لقومه. (7) (َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمغاِضباً )، وبه فُّسِ

 وهو على حِقيقَِة الُمفَاَعلَِة. أَْغَضبَنِيو أَْغَضْبتُه فاَُلناً : َغاَضْبتُ و

 قال َعْنتََرةُ : َغْضبَى وكَذِلكَ  : الَحيَّةُ الَخبِيثَةُ ، والعَبُوُس ِمَن النُّوقِ  الغَُضوبُ و

َر   ــــــــــح اُع مــــــــــن ِذفـ بــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ وبٍ يـ َرٍة  َغضــــــــــــــــــــــــُ  َجســــــــــــــــــــــــح

  
َرمِ   قـــــــــــــــح

ُ
يـــــــــــــــِ  املـــــــــــــــ نـــــــــــــــِ ِر الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــح ٍة مـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ  َزاي 

  
 اْسُم اْمَرأَة. : الغَُضوبو .غضوبو النَّساء : َجماعة الغَُضوبو

__________________ 
 .«ا واري»وابألصر :  (نشض)عن اللسان « ا وازي( »1)
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 .«قوله مض طمض كذا خبطه ولعر الظاهر معه بدلير املقابلة»وهبامش املطبوعة املصرية : « مض»( يف األصر 2)
 .7( سورة الفاحتة اآية 3)
 وأشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« قائفبين »( عن الصحاح ا وابألصر 4)
 ( ضبرت الصحاح : غضايب بفتح أوله. ومل يذكر فيها إال الفتح.5)

ابلفتح ووقض يف بع  النسخ بضم العا زايدة من الناسخ وفيه نظر ا ألن ضم األوىل يف أربعة ألفا  فقرت كساىل وسكار  وعجاىل »وهبامشه : 
 ..«.. افيةوغيار  عل  ما صرح به يف الش

 ( وذائم مجض وذمية قا  اجلوهري : اهلدية إىل بيت   ا رام.6)
 .«والوذائم وهي األموا  الجي نذرت فيها النذور

 .87( سورة األنبياء اآية 7)
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 قال ساعدة بن ُجَؤيَّة :

َرتح  جــــــــَ وبُ هــــــــَ ُب  َغضــــــــــــــــــــــُ ــــــــ  ن جــــــــَ ــــــــَ ت ــــــــَ نح يـ ب  مــــــــَ  وحــــــــُ

  
بُ   عــــــــــــَ ك َتشــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــِ ي ــــــــــــح َواٍد ُدوَن َول دت عــــــــــــَ  َوعــــــــــــَ

  
 وقال :

رَاُب وال فـــــــــــــــــَؤاُد  َلرٌِ   اب الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ر   وبِ ِذكـــــــــح بُ  الـــــــــَغضـــــــــــــــــــــــُ تـــــــــِ عـــــــــح ك يــــــــــُ ابـــــــــُ تـــــــــَ  وال عـــــــــِ

  
 فعلَى َمْن قَاَل الَحاِرث والعَبَّاس. الغَُضوبَ  ، فَعلى قَْوِل من قَاَل حاِرث وَعبَّاس ، ومن قَالَ  َغُضوبُ  فََمْن قَاَل :

ََّخذُ  ِشْبهُ الدََّرقَةِ  : ُجنَّةٌ  الغَْضبَةُ و : ِجْلُد الُمسّنِ ِمَن الُوُعوِل. الغَْضبَةُ و يُْطَوى بْعُضها على بَْعض  ِمْن ِجْلِد البِعيرِ  ، محركه ، وهي التُّْرس تُت

اِد الُمْهَملَة : نُتّو فَْوق العَْينَْين أَو تَْحتهما كهيئة القَْمَحة بَْخَصةٌ  : الغَْضبَةُ و للِقتَاِل. من  تَُكوُن بالَجْفِن األَْعلَى ، بالموحدة والخاء الُمْعَجمة والصَّ

اَغانِّي. ِجْلدةُ الُحوتِ  : الغَْضبَةُ و كذا في الُمْحَكم. خلقه العَْين أس ، نقله الصَّ اَغانِيّ  وِجْلَدةُ الرَّ ً نقله الصَّ ، نقله  وِجْلَدةُ ما بَْين قَْرنَيِ الثَّْورِ   أَيضا

اَغانِيُّ أَيضاً.  الصَّ

م : القََذى في العَْينِ  الغَُضابُ و آخُر يَخرج بالِجْلد وليس بالُجَدِرّي. يقال  َداءٌ  : الغَُضابُ و وفي أُْخَرى في العَْينَْين ، بالتثنية ، بالَكْسِر وبالضَّ

والثَّانِي أَكثُر  وفِْعلُه َكسِمع وُعِنيَ  ، الَمْغُضوب ويقال للَمْجُدور : الُجَدِرّي. هو أَو ما َحْولَه الغَُضاب إِذا اْنتَفََخ من بَصُر فاُلن ، ُغِضب منه :

اَغانِّي. يقال :  ، بِالفَتْح والَكْسِر. َغِضبَتو عينُه ، ُغِضبَتْ  ، واألَِخير نقله الصَّ

 قال َربِيعَةُ ْبُن الَجْحدِر الُهَذِلّي : (1) َكِكتَاب : ع بالِحَجازِ  الِغَضابُ و

ُدهح  ائــــــــــِ َو عــــــــــَ  َأال عــــــــــاد هــــــــــَذا الــــــــــقــــــــــلــــــــــَب مــــــــــا هــــــــــُ

  
رَاِف و   ابِ راَث أَبطـــــــــــــــح ُدهح  الـــــــــــــــِغضـــــــــــــــــــــــــــــَ َوائـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــَ

  
اَغانِّي. : ما بْيَن الذََّكِر إِلَى الفَِخذ األَْغَضبو  نَقَله الصَّ

كما قاله  وقَْوُل الَجْوَهِريّ  الَكْلبِي. اْبِن الُحَصْينِ  بياء النِّْسبةِ  فََرِس َخْيبَِريّ  : اسم ، كَسْكَرى َغْضبَىو .(2)في أَْطَرافِِه  : َجبٌَل بالشَّامِ  َغْضبَانُ و

 ً اَغانِي َوُهو قَوُل اْبِن ِسيَده أَيضا َجاِجيّ  اسُم مائَة ِمَن اإِلبِل أَي كَسْكَرى : َغْضبَى الصَّ  أَي بالعَلَِمية وهي َمْعِرفَةٌ  في نََواِدِرِه ، وحكاه أَيضاً الزَّ

فَْين وال تَْدُخلُها أَْل. ف  قال َشْيُخنا : أَي ألَنََّها من أَدواِت التَّْعِريف ، وقد َحَصل لها في العَلَِميَّة ، وهم يَْمنَعُون من اْجتِماع ُمعَّرِ على ُمعَرَّ

ِضّي في َشْرح ا ٍف َواِحِد إَِذا كان أَحُدُهما  (3)لكافية َواِحد وإِن كان الُمَحقِّق الرَّ فَْين على ُمعَرَّ ز َذِلك ، وقال : ما الَمانِع من اْجتَِماع الُمعَّرِ َجوَّ

 يُِفيد غيَر ما يُِفيُده اآلخر ؛ ولذلك َجّوز إِضافَة العَلَم كقَْوِله :

 َعال َزيحُداَن يوَم النـ َقا رأحَس َزيحدِكم
قال َشْيُخنَا : أَي لكونها َعلَماً ، فتكون َمْمنوَعةً من الصَّْرف للعَلميَّة والتَّأْنِيث ،  التَّْنِوينُ  ال يدخلهاو لكن األَْكثر على مْنعهوهو َظاِهٌر قَِويٌّ ، 

، كما في الُخاَلَصة وُشُروِحَها وغيرها وهَذا َغيُر ُمحتاج إِليه. ألَنَّ أَلف التأْنيث تَْمنَع من الصَّْرف ُمطلقاً سواٌء كان َمْدُخولُها َمْعِرفةً أَو نكرةً 

 من َدَواوين النَّْحو. وفي الّصَحاح : أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي :

ِد و  عـــــــح ـــــَ ٍف مـــــن بـ ـــــِ ل خـــــح ـــــَ ت َّب ُمســـــــــــــــــــح ًة  َغضـــــــــــــــــــح رميـــــــَ  صـــــــــــــــــــَ

  
راَِي   ٍر وَأحــــــــــــح قــــــــــــح وِ  فـــــــــــــَ طــــــــــــُ ِر بــــــــــــه لــــــــــــِ (4)فــــــــــــَبحــــــــــــح

 

  
م : ووجدُت في  تْصِحيفٌ  وقال : أَراد النُّوَن الَخِفيفَة فوقَف ، وهو اِجّي. وقال ابن ُمَكرَّ جَّ من الَجْوَهِرّي ، وقد قدَّمنا أَنه قوُل اْبِن ِسيَده والزَّ

َواُب َغْضيَا ، بالُمثَنَّاة بعِض النُّسخ حاِشيةً : أَنَّ هذه الَكِلَمة تَْصِحيٌف ِمَن الجْوَهِرّي وِمْن جَماَعة ُشبَِّهت في َمْقُصوَرة كأَنَّها  تْحت من والصَّ

ّي في الحَ  اَغانِّي في َكثْرتها بَمْنبِت الغََضى ، ونُِسب هذا التَّْشبِيه ليَْعقُوب. قلت : وهو قَْوُل أَبِي َعْمرو ، وإِليه ماَل ابُن بَّرِ َواشي ، والصَّ

 د أَنََّها بالنُّون ، وهذا أَْغَربَُها ، فإِنه ال يُْعرف في الدََّواوين.التَّْكِملَة ، ونقل شيُخنا عن َشْرح التَّْسهيل للشَّْيخ أَبِي َحيَّان أَنَّه نقل عن ابن والَّ 

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : انحية اب جاز من داير هذير. ويف اللسان : مكان مبكة.1)
 ( يف معجم البلدان : بينه وبا أيلة مكان أصحاب الكهف.2)
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 .«اجلامية» ( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر3)
( يرو  البيت يف موضــــعا األو  غضــــّب اســــم مئة من األبر وهو الشــــاهد هنا. وترو  أيضــــاً غضــــياً كما ســــريد بعد أســــطر. والثاين : وأحراي : 4)

 ترو  أحراب ابلباء تعجب من قوهلم : حرب الرجر إذا ذهب ماله وإذا قّر.
 للبيب وشرح مغين اللبيب.وابلياء توكيد صيغة التعجب ابلنون اخلفيفة انظر مغين ا
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ُجلُ  ، َكغَُرابِيّ  الغَُضابِيُّ و  ، وهو القََذى. الغُضابِ  كأَنه نُِسَب إِلَى الَكِدُر في ُمعَاَشَرتِه وُمَخالَفَتِه : الرَّ

ها َعلَى اللُُّجم. قال أَبُو النَّْجم : بغََضبَِها الفرُس على اللِّجام ، كنَْوا َغِضبَتِ  ومن المجاز :  عن َعّضِ

بُ  غحضــــــــــــــــــــــــــَ اِم  تـــــــــــــَ جــــــــــــَ ااًن عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــلــــــــــــِّ يــــــــــــَ  َأحــــــــــــح

  
بِ   رامِ  كـــــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــــَ اِر عـــــــــــــلـــــــــــــ  الضـــــــــــــــــــــــــــِّ  الـــــــــــــنـــــــــــــ 

  
ً  ، وَجعَل ِللنَّار تَْغَضبُ  فسره فقال : تَعَضُّ على اللِّجام من َمَرِحها ، فكأَنَّها على االْستِعَارة أَيضاً ، وإِنما َعنَى ِشدَّةَ التهابها كقَْوِلِه  َغَضبا

ُعوا هَلا تَ َغيُّظاً َوَزِفْياً )تَعَالى :  اِعي للِقْدر ، فقال : (1) (ْسَِ  أَي َصْوتا كَصْوِت الُمتَغَيِّظ ، واستعَاَره الرَّ

وهــــــــــا  وِد  (2)ِإَذا َأمححَشــــــــــــــــــــــــُ تح ابلــــــــــَوقــــــــــُ بــــــــــَ َغضــــــــــــــــــــــــ   تـــــــــــَ

  
ِم حـــــــــىت  حـــــــــح لـــــــــ  الـــــــــلـــــــــ  َم اَبِدايعـــــــــَ ظـــــــــح َُ  الـــــــــعـــــــــَ رتح   تـــــــــَ

  
 وإِنّما يُِريُد أَنَّها يَشتَدُّ َغليانُها وتُغَْطِمُط فيَْنَضُج ما فِيَها حتى يَْنفَِصل اللحُم من العَْظِم.

 واِحَدةً من الُجَدِرّي ، أَي قِْطعَةً. َغْضبَةً  ِجْلُده (3)وقال الفراُء : أَصبَح 

. ُغَضابٌ  َما فِيَها. ورُجلٌ العَْيُن إَِذا قََذفَت  أَغَضبَتِ و اَغانِيُّ  ، كغُراب : َغِليُظ الِجْلِد ، نقله الصَّ

 : الذي َرِكبَه الُجَدِرّي. المْغُضوبُ و

 ْبُن ُجَشم ْبِن الَخْزَرج. َغْضبُ  ْبُن َكْعٍب في ُسلَْيم ْبِن َمْنُصور. وفي األَْنصارِ  َغْضبُ و وبَنُو َغُضوبَةَ : بطٌن من العََرِب.

. َغْضَربٌ  َمكانٌ  : [غضرب]  كَجْعفٍَر ، أَْهمله الَجْوَهِريُّ

مِّ  ُغَضاِربٌ و َغْضَربٌ  وقال ابُن ُدَرْيد : َمَكانٌ  . َكثِيُر النَّْبِت والَماِء. أَي خْصبٌ  ، بالضَّ اَغانِيُّ  نَقَلَه الصَّ

صاِحب الُمَجّرد وغيره ، أَو هو أََحُد  َعْن ُكَراعٍ  روى ذلك األَْفعَى ، بالغَْين الُمْعَجَمة والطَّاِء الُمْهَملَة ، وتُكسر َغْينُه : الغَْطَربُ  : [غطرب]

يُخنا : والِعْنِديَّة ال تَثْبُُت بَِها اللُّغَة ، وال قال ش وِعْنِدي أَنَّه تَْصِحيٌف إِنََّما ُهَو بالعَْين الُمَهَملَِة والظَّاِء الُمْعَجَمة ، وقد تَقَدَّم الرواة عن َماِلك.

ة هذا الشأْن ، و  إِاّل فاألَْصُل ثَبَاُت قَْوِله. انتهى.يَُصاِدم ما نقله ُكراع ، وهو أََحُد الُمْعتََمِدين في الفّنِ ، فال بّد من نَْقِضه بنَْقٍل عن إِمام من أَئِمَّ

ك بفَتْح فَُسُكون الغَْلبُ  : [غلب] كة ، الغَلَبَةو ، َوِهَي أَْفَصح ، ويُحرَّ ، بغير هاٍء ، َوُهَما َمْصَدَراِن  الَمْغلَبُ و بالفَتْح ، وهو قَِليل ، الَمْغلَبَةُ و ُمَحرَّ

 ِميِميَّان ، وفي األَّول قال أَبُو الُمثَلَّم :

اُع  نــــــــــــــ  ٍة ا مــــــــــــــَ بــــــــــــــَ رحقـــــــــــــــَ ُء مــــــــــــــَ ةَراب  بــــــــــــــَ لــــــــــــــَ غــــــــــــــح  مــــــــــــــَ

  
لــــــــــــح   اُب ســــــــــــــــــــــــــَ رَانِ رَكــــــــــــ  ــــــــــــح اُع أَقـ طــــــــــــ  ة ا قــــــــــــَ ــــــــــــَ ب  هــــــــــــَ

  
 قالت ِهْنُد بنُت ُعتْبَةَ تَْرثِي أََخاَها : الَمْغلَبَةِ  وفي

ض يــــــــــــــــــــــوَم  فــــــــــــــــــــــَ دح تح يــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــــــح
َ

 املــــــــــــــــــــــ

  
تح   ـــــــــــــــــــَ ب غـــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــــــح

َ
ـــــــــــــــــــوحَم امل م ي عـــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُ  ي

  
ى ، الغُلُبَّىو ِمكَّى الِغِلبَّىو كالُكفُرَّ ل على قَْول َشْيِخنا : لَْو قَاَل َكَذا ألََجاد ،  كالّزِ حة ، فال يُعَوَّ اء ، هكذا ِعْندنا في النَُّسخ الُمصحَّ َوُهَما عن الفَرَّ

دة. قلت : وهذه دعوى َعَصبِيَّة من شيخنا ، فإِنَّ  حة ُمَجرَّ الَّتِي  النُسخَ  ثم قال : وربما ُوِجد في نَُسخ ، لكنه إِْصالح ، واألُُصوُل الُمَصحَّ

ً  رأَينَاها ِل الَمادَّة َغاِلبا ْبط ، وإَِذا َسقَط من نُْسَختِه ال يَعُمُّ السُّقُوُط من الُكّلِ ، وكذا قولُه في أَوَّ : أَورد الُمَصنُِّف هَذا اللَّْفَظ  َمْوجوٌد فِيَها َهَذا الضَّ

الُمْحَكم وذاك يتقيد لضبطها بالقَلم ، وهذا اْلتََزم َضْبَط األَْلفَاظ باللَِّسان ، وَكأَنَّه نَِسَي وأَتْبَعَه بأَْلفَاٍظ َغيِر َمْضبُوطة وال َمْشُهورة تبعاً ِلَما في 

ك ، َضْبٌط ِلَما قَْبلَه ، والَِّذي بَْعدَ  ْبط إِلى آخر َما قَاَل. وال يَْخفَى أَنَّ قَْولَه : ويَُحرَّ ْبِط الشْ الشَّرط ، وأَْهَمل الضَّ تَِهاره ، ه ُمْستَْغٍن عن الضَّ

ْبِط ال يكاد يُْخِطُئ فِيِهَما الطَّاِلب ، واللََّذاِن بعَده فق د َضبََطهما باألَْوَزان وإِن َسقط من نُْسَختِه واللَّذاِن بَْعَده من الَمَصاِدر الِميِميَّة َمْشُهوَرةُ الضَّ

تَْينِ  الغُلُبَّةُ و ، وَضبَط الَِّذي بَْعَده فقال :  قال الشَّاِعُر : (4) عن اللّْحيَانِيّ  بَضمَّ

ُت  ذح ٍد مـــــــــــا َأخـــــــــــَ جـــــــــــح ـــــــــــَ ن ـــــــــــِ ُت ب ةً َأخـــــــــــذح ـــــــــــ  ب ـــــــــــُ ل  غـــــــــــُ

  
ـــــــــــــــرُ و   ِوي م  طـــــــــــــــَ زيف َأشـــــــــــــــــــــــــــــَ وحِر د عـــــــــــــــِ ـــــــــــــــغـــــــــــــــَ  ابل

  
__________________ 
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 (.األخرية عن اللحياين)وُغلُب ة وَغلُب ة  (عن كراع)( يف اللسان : وُغُلّّب وِغِلّّب 4)
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َدة فِيِهما ، َوَهِذه عن أَبِي َزْيد. بفَتْحِ الغَْينِ  الغَلُبَّةو أَي  الغاَلبِيَةو وَضّمِ الَّالِم ، كذا هو في نُْسَختِنَا مضبوٌط بالقَلَم ، أي مع تَْشِديِد الُمَوحَّ

دة َمْمُدوداً ، عن ُكَراع ، الِغِلبَّاءُ و اَلبِيَة ،كزَ  اَغانِّي ، ُكلُّ َذِلك بَمْعنَى الغُلَبَةو ، بالَكْسر وتَْشِديِد الُمَوحَّ ،  القَْهرو الغَلَبَة كُهَمَزة ، عن الصَّ

تَْين ،« عن قَِليل ُغلُبَّةً  لتَِجَدنَّه» وقولهم : باً. َغلُبَّةو أَي بَضمَّ  أَي بالفَتْح مع التَّْشِديِد ، أَي َغالَّ

 َعلَْيه. (1) ُغلِّبَ  على قِْرنِه َكأَنَّه بالغَلَبَةِ  الَمْحُكوُم لَهُ  من الشُّعََراِء : الُمغَلَّبُ و ِمَراراً : الَمْغلُوب ، كُمعَظَّم : الُمغَلَّبُ و

عَفَاءأَ »وفي الَحِديِث :   .«الُمغَلَّبُون هُل الَجنَِّة الضُّ

 .يُْغلَبُ  ، أَي كثيراً. َما ُمغَلَّبٌ  كثيراً. وَشاِعر يُْغلبُ  الِذي : الُمغَلَّب

 . قال امرؤ القَْيس :بالغَلَبَةِ  َعلَى َصاِحبِه : ُحِكَم له عليه ُغلِّبَ و

ٍر و  اخـــــــــِ فـــــــــَ َك كـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ رح عـــــــــَ خـــــــــَ َك ملح يـــــــــفـــــــــح   (2)ِإنـــــــــ 
  

ــــــــٍف ومل   ي عــــــــِ كَ ضــــــــــــــــــــــَ ــــــــح ب ــــــــِ ل غــــــــح ــــــــَ ُر  يـ ــــــــح ث بِ مــــــــِ ــــــــ  ل غــــــــَ  مــــــــُ

  
ُد بُن َساّلم : إَِذا قَالَت العََرُب : شاِعرٌ  لَْيلَى األَْخيَِليَّة على نَابِغَة  ُغلِّبَت . ويقال :َغاِلب فالنٌ  ُغلِّبَ  ، وإَِذا قالوا : َمْغلُوب فهو ُمغَلَّبٌ  وقال ُمَحمَّ

ح بِِه ابُن منظور وابُن ِسيده وَغْيُرُهَما. ِضدٌّ  ، وهو ُمغَلَّبا وكان الَجْعِديّ  َغلَبَتْه بَنِي َجْعَدة ؛ ألَنَّها ، بالَكْسر ،  َشاِعٌر ِعْجِليٌّ  : الُمغَلَّبُ و ، َصرَّ

 إِلى عْجِل بن لَُجْيم.

ً  ، كفَِرح َغِلبو  .أَغلَبُ  قيل : مع قَِصٍر فيه ، وقيل : مع َمْيٍل ، يَُكون ذلك ِمْن َداٍء أَو غيره ، وهو َغلَُظ ُعنُقُه : َغلَبا

ً  ، ولقد أَْغلَبَ  َحَكى الِّلحيانّي : ما كانَ وَ   ، يَْذَهب إِلى االْنتِقال عما َكان عليه. قال : وقد يُوَصف بذِلَك العُنُق نَفُسه فيقال : ُعنقٌ  َغِلَب َغلَبا

 َوأَْوقَُص. (3)، كما يقال : ُعنٌُق أَْجيَُد  أَْغلَبُ 

 وفي حديث ابن ِذي يََزن :

 َجَحا ِجَحةٌ  ُغلحبٌ بِيٌ  َمرَازِبٌَة 
قَبة. وناقة أَغلب هي جمع قَبَة : ومنه قوُل َكْعِب ْبِن ُزَهْير : َغْلبَاءُ  ، وهو الغَِليُظ الرَّ  : َغِليَظةُ الرَّ

َناُء ُعلكوٌم ُمذَك َرةٌ  َغلباءُ   َوجح
 .كالُمْغلَوِلبَة : الَحِديقَةُ الُمتََكاثِفَةُ ، الغَْلبَاءُ  من المجاز :و

 ، أَي عِظيمة ُمْشِرفَة. غلباءُ  يقال : َهْضبَةٌ  َمة.الُمْشِرفَةُ العَِظي من الِهَضاب : الغَْلبَاءُ و العُْشُب ، إَِذا تكاثََف. اْغلَْولَبَ و

قَاب. (4) (َوَحداِئَق ُغْلباً )وقوله تعالى :   قال البَْيَضاِوّي : أَي ِعَظاماً. ُمْستَعَار ِمْن َوْصِف الّرِ

 .(5) من القَبَائِل : العَزيَزةُ الُمْمتَنِعَةُ  الغَْلبَاءُ و

ى تَْغِلبُ  كانت بتَْغِلبَ  لَمْعُروفُ أَبُو َحّيٍ ، َوُهَو ا : الغَْلبَاءُ و  . قال الشاعر :الغَْلبَاءَ  تُسمَّ

و و  نــــــــــــــــُ يِن بـــــــــــــــــَ اءِ َأوحَرثــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح داً  الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ  جمــــــــــــــــَح

  
ِدميِ   م الــــــــــــــقــــــــــــــَ ِدهــــــــــــــُ ِديــــــــــــــثــــــــــــــًا بــــــــــــــعــــــــــــــد جمــــــــــــــَح  حــــــــــــــَ

  
 .تَْغِلبَ  : َحيٌّ آَخُر غير بَِني الغَْلبَاءِ  أَو أَنَّ بَنِي

َدقَ  تَْغلبَ  وفي المصباح : بنو ة : َحيٌّ من ُمْشِركي العََرب ، َطلَبَهم ُعَمُر بالِجْزيَة فأَبَْوا أَن يُْعُطوها باسم الِجْزية ، وَصالَُحوا على اْسِم الصَّ

وها ما ِشئْتُم. ُمَضاَعفَةً ، ويُْرَوى أَنَّه قال : مِ  إِلَْيَها والنِّْسبَةُ  َهاتُوها وَسمُّ ِلي الَكْسَرتَْين مع يَاِء النََّسب ، وهو قول لتَوا (6)استيَحاشاً  بِفَتْح الالَّ

اج ، كذا في الِمْصباح ، وربما قَالُوه بالَكْسِر ألَنَّ فيه َحْرفَْين َغْير مكسورْين ، وفارَق النِّْسبَةَ إِلى نَمِ  والِذي في الِمْصبَاح  ر. قلت :ابن السَّرَّ

 ْبِن أَْفَصى بن ُدْعِمّي بن َجِديلَة ْبِن أََسِد ْبِن َربِيعَةَ ْبِن نَِزار بن َمعَّد ْبِن َعْدنَان.  ْبن قَاِسطٍ اْبُن َوائِلِ  تَْغِلب أَي َوُهو أَن الَكْسر هو األَْصلُ 
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. إِنََّما هو بِْنُت َوائِلٍ  تَْغِلبُ  قَْولُُهم :و وكان َوِلَي َصَدقَات  [بن أبي معيط]بَة قال الَوِليُد بُن ُعقْ  َذَهاٌب إِلَى َمْعنَى القَبِيلٍَة ، كقَْوِلِهم : تَِميُم بِْنُت ُمّرٍ

 : تَْغِلب بني

َوٍذ  يّن مِبشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــرأحَس مـــــــــــِ َددحُت ال  ِإَذا مـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــَ

  
ِك مــــــــــــين   يــــــــــــ  بفــــــــــــغــــــــــــَ لــــــــــــِ غــــــــــــح نــــــــــــَة وائــــــــــــر تـــــــــــــَ  ابــــــــــــح

  
 وقال الفرزدق :

َواِرُس  ـــــــــــــَ ـــــــــــــوال فـ بَ ل لـــــــــــــِ غـــــــــــــح ـــــــــــــَ ٍر  تـ ـــــــــــــِ ـــــــــــــِة َوائ ـــــــــــــن  اب

  
ر  مـــــــــــــكـــــــــــــانِ   لـــــــــــــيـــــــــــــَك كـــــــــــــُ ُدو  عـــــــــــــَ ـــــــــــــعـــــــــــــَ  وَرَد ال

  
__________________ 

 ويف الصحاح فكاألصر. قا  : وهو من األضداد. ويف األساس : وهو مدح وذم.« َغَلبَ »( ضبرت اللسان : 1)
 .«كفاخر»بد  « كعاجز»( يف األساس : 2)
 .«أحيد»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 .30( سورة عب  اآية 4)
 ( يف نسخة  نية من القاموس : املنعة.5)
 املصباح : استثقااًل لتواد.( يف 6)
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 األََسُد. : األَْغلَبُ و قَْهراً. عليه اْستَْولَى على بَلَد كذا : تَغَلَّبَ و

ازٌ  ُشعَراءُ  : األَْغلَبُ و بن َجْعول ،  (1) أَي من َهِذه القَبَائِل الثَّاَلثَة ، فالَكْلبِّي : اسمه بِْشُر بُن َحْرَزم بن ُخثَْيم أَْزِديٌّ وَكْلبِيٌّ وِعْجِليٌّ  وُرجَّ

 .(2)واألَْزِدّي : ُهو ابُن نُبَاتَة ، وُهَما َشاِعَراِن 

بْن َربِيعَة بن نَِمٍر الَحْضَرِمّي. قلت : وِمْن َولَد األَِخير قَاِضي ِمْصر أَبو ِمْحَجن توبَةُ ْبُن  يَْغِلب ، وكذا َكيْضِربُ  الَحْضَرِميّ  ْبُن ُكلَْيب يَْغِلبُ و

 .«ب س س»، هذا وَسيَأْتي ِذْكُره وذْكُر َذِويِه في  يَْغِلب نَِمر ْبِن َحْرَملَة ْبنِ 

بٌ و كَسَحابٍ  َغاَلبٌ و َغاِلبٌ و بالفَتْح َغْلبُونُ و ِد ْبِن أَْحَمد بن َغْلبُون  ُزبَْيٍر : أَْسَماٌء. ِمثْل ُغلَْيبٌ و َكتَّانٍ  مثل َغالَّ ل َجدُّ أَبِي الطَّيِّب ُمَحمَّ فِمَن األَوَّ

اَلن من ْبن َسْعد ْبِن َخوْ  َغاِلبِ  المقرئ المصرّي ، روى عن أَبي بكر السَّاِمرّي ، وعنه أَبو الفَْضل الُخَزاِعّي. والثاني قَبِيلَةٌ من َخْواَلَن ، إِلَى

ُد ْبُن نَْصِر ْبنِ  الغَاِلبِيُّ  ُعَمُر ْبُن َزْيدِ  (3) [ِمْنُهم]قَُضاَعة  ه. قال أَبو عِلّي القَاِلّي : نَاولني ِكتَاب األَْلفَاظ  َغاِلب الغَاِلبِيّ  الشَّاِعر ، وُمَحمَّ ، إِلى جّدِ

يت عن اْبِن َكْيَسان عن ثَْعلَب عنه. ّكِ  ِليَْعقُوب ْبِن الّسِ

ب القَُرِشّي البَْصِرّي. قال ابُن َمْرَدَوْيه في تاريخ أَْصبَهان : لَهُ صُ والثالِ   ْحبَة.ث َسيَأْتِي تَْحِقيقُه. والرابع َخاِلُد ْبُن غالَّ

بِين بالبصرة. وَغاَلِب أُمُّ  ه ، ألَنَّ الصواَب التَّْخِفيف كما قلت : وهكذا في ُمْعَجم اْبِن فَْهد ، ولكن َوِهَم ابُن السَّْمعانِّي هنا فقال : وهو َجّد الغاَلَّ

 ْبُن َعْبِد هللِا الِكنانّي : َصَحابِيُّون. َغاِلبُ و ْبُن بِْشر األََسِدّي ، َغاِلبُ و ْبُن الَحاِرث الُمَزنِّي ، غاِلبو يَأْتي.

ٌ  : اسمُ  َكقَطامِ  َغاَلبِ و : هم بَنُو  َغاَلب ن يُْجِريه ُمْجرى َزْينَب. قال ابُن الَكْلبِّي : بنوِمَن العََرِب ، ِمْنُهم َمْن يَْبنِيِه على الكسر وِمْنُهم م امَرأَة

شاِطّي : الَحاِرث بُن أَْوس ْبِن النَّابِغَة بن َغنِّي  ْبِن َحبِيِب ْبِن َواثِلَةَ ْبِن ُدْهَمان ْبِن نَْصِر ْبِن ُمعاِوية ، أَهل بَيٍت  (4)الَحاِرث ْبِن أَْوس ، قال الرُّ

َشاِطّي : رأَيُت بَخّطِ أَِميِر الُمْؤِمنِين الحَكم : أُمُّ الحاِرث  َغاَلبِ و ، َغاَلبِ  َرفُوَن ببنِيبالبَْصَرة يُعْ  : َجدَّة لهم من ُمَحاِرب ْبِن َخَصفَة. وقال الرُّ

ل ، وبِْشُر ْبُن الُمفَضَّل ، وَعبَّاس ْبُن أَبِي َطالب. وقال ، وهذا يَُخاِلف قَْوَل ابن ُدَرْيد. ِمْنهم َغسَّاُن ْبُن الُمفَضَّ  (5)اْبنَةُ الفَْهِمّي  َغالبُ  ْبِن أَْوس

ُد ْبُن َزَكِريَّا ْبِن ِدينَار الطَّبرانّي وَغْيُره ،  [سليمان بن أحمد]البْصِرّي ، عن َعْبِد هللِا بن َرَجاء ، وعنه  (6) الغاَلبِيّ  ابُن األَثير : أَبو بَْكر ُمَحمَّ

 وقال : َغاَلب اسُم بَْعِض أَْجَداِده.

ة : (7) ُدوَن ِمْصر أَي موِضُع نَْخل : ع َغاِلبٌ و  حَماها هللاُ َعزَّ وَجلَّ ، قال ُكثَيِّر عزَّ

راَم َأصـــــــــــــــــــــــــــرَاَم  وُز يبَ اأَلصـــــــــــــــــــــــــــح بٍ  ـــــــــــــُ ـــــــــــــِ  غـــــــــــــال

  
رِيـــــــــــــــدُ   ن تـــــــــــــــُ يـــــــــــــــَر أَيـــــــــــــــح وُ  ِإَذا مـــــــــــــــا قـــــــــــــــِ  أَقـــــــــــــــُ

  

كــــــــــــــــح  ه أُريــــــــــــــــُد َأاَب بــــــــــــــــَ اَ  ُدونــــــــــــــــَ  ر وِإنح حــــــــــــــــَ

  
اُ  أَ   ــــــــــــَ ت غــــــــــــح ــــــــــــَ ُز تـ ــــــــــــدُ  (8)مــــــــــــاعــــــــــــِ ي ــــــــــــِ ي  َوب طــــــــــــِ

َ
 املــــــــــــ

  
 وهَذا البَاُب ُمْلَحق باْحَرْنَجَم ، على ما ُعِرَف في التَّْصِريف. ويَْعلُوك يْغِلبُك : الَِّذي الُمْغلَْنبِيو

 على فاُلن الَكَرُم ، أَي هو أَْكَرُم ِخصاِله. َغلَب قولُهم : * ومما بَِقَي على الُمَصنِّف :

بو ، َغلَبَة من قَْومٍ  َغاِلبٌ  ورجل بِين من قَْوم َغالَّ  .َغالَّ

ً  ، أَي َغلُبَّةوَ  «عن قَِليل ُغلَبَّة لتَِجدنَّه»وقال :  الغَلَبة َشديدُ  . وقال اللِّْحيانِيُّ :الغَلَبَة َكثيرُ  َغاِلبٌ  : َغلُبَّةوَ  ُغلُبَّةٌ  ورُجلٌ  با  َغالَبه ُمغَالَبَةً  ، وقد َغالَّ

ً و  . قال َكْعُب ْبُن مالك :ِغاَلبا

ُة َأن  يـــــــــــنـــــــــــَ خـــــــــــِ تح ســـــــــــــــــــــــــَ بَ  ـــــــــــَ  الـــــــــــِ غـــــــــــَ ـــــــــــُ ا  تـ  َرهبـــــــــــ 

  
َ   و   لـــــــــــــــَ غـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ يـ ـــــــــــــــَ بُ  ل ـــــــــــــــِ ال غـــــــــــــــَ بِ  مـــــــــــــــُ ال  ـــــــــــــــغـــــــــــــــَ  ال

  
ِحُك : اْشتَدَّ كاستَْغَرَب. اْستَْغلَبو  من األََساِس. على نَْفِسه ، إَِذا أَْكرهه ، َغلَبهو عليه الضَّ

 ْبنِ  األَْغلَب بِإِْفِريِقيَة ، وهم من تَِميم بنِي األَْغلَب وبنو

__________________ 
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 .«خيثم»( عن معجم الشعراء للمرزابين ا وابألصر 1)
 عاٍن.. بن عجر وهو أرجز الرجاز وأرصنهم كالماً وأصحهم م.. ( واألغلب العجلي : وهو األغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة2)
 .«عمر»ساقرت قبر « منهم»قوله عمر كذا خبطه ولعر لفة »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«عرت»( يف اللباب : 4)
 ( يف اللباب : أم خالد بن ا ارث بن أوس بن النابغة.5)
 ( الغاليب بفتح الغا وبعدها ألم ألف خمففة مث ابء موحدة.6)
 اب جاز.( يف معجم البلدان : موضض 7)
 .«قوله حيتا  كذا خبطه»ويف هامش املطبوعة املصرية « حيتا »( عن اللسان ا وابألصر 8)
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بحِن  اأَلغحَلبِ  مححَد بحنِ َسامل بحِن سو اَرة بحِن ِإبـحرَاهيم بن ِعَقا  بن َخَفاجة بحِن عبحِد ِ  بن َعب اد. منهم بـَُنو زايَدة بحِن ُ َم د بحِن أَ 
ر  تـَغحلــِبُ و  .اأَلغحلــَب نِ ِإبراِهيَم ب ُه من َأهــح اُكوال وَغريح ة. ذكره اأَلمرُي ابُن مــَ اعــَ رِو بحِن ا ـَـاِف بُن ُقضــــــــــــــــَ بُن ُحلحواَن بحِن َعمح
 الن َسب.

  ُعْشبُها.األَْرُض ، إِذا التَفَّ  اْغلَْولَبَتو القَْوُم ، إِذا َكثُُروا. اغلَْولَبَ و بَِسْيِره. يَْغِلب كعاَُلبِط : ُغاَلِلبٌ  وبِعيرٌ 

أَْشَداِق الِغْلَمان  األَْشَداِق. قال : وإِنَّما تَُكوُن في أَْوَساطِ  َداَراٌت أَْوساطَ  أَهمله الجوهِرّي ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : هي َكُصَرد الغُنَبُ  : [غنب]

مّ  ُغْنبَةٌ  (1) الِماَلح َواِحَدتُها اَغانيّ : التي تَُكون وسط خَ  الغُْنبَةُ  ويقال : ، بالضَّ تَْين. الغُنُب ّد الغاُلم الَمِليح ، ولكن َضبََطه الصَّ  ، بَضمَّ

 كأَنَّ الباَء بََدُل الِميم. الغَنِيَمةُ الَكثِيَرةُ  فالسُُّكون : بالفَتْح الغَْنبُ و

هما الغُْنُدبةو ، الغُْنُدوبُ  [غندب]  لَْحَمةٌ ُصْلبَة َحواِلي الُحْلقُوِم. أَهَملَهما الجوهِرّي ، وقال اللَّْيث : هما بَضّمِ

بَِما َعلَْيَها من اللَّْحم حوَل اللهاة ، واِحَدتُها لُْغنُونَة ، وهي النَّغَانِغ ، واحدتُها  الغَنَاِدب والَّلغَانِيُن هي : ُعْقَدتَان في أَْصل اللِّساِن. الغُْنُدبَتَانو

ان العُنَُق  ُغنُُدبَتَا وبينهما فُْرَجةٌ. وقيل : هما اللَّْوَزتَاِن ، وقيل : اْكتَنَفَتَا اللَهاة قد لَْحَمتَان : الغُْنُدبَتَان أَو نُغَة.نُغْ  يِميناً  (2)العُْرَشْين : اللَّتَاِن تَُضمَّ

 ، قال ُرْؤبةُ : َغنَاِدبُ  أَي جمع الُكلِّ  ج ُغْنُدبَة ، في ُكّل نََكفَة ِشْبهُ الغُدَّتَْين في النَّكفَتَْينِ  هما أَو وشماالً 

ا  بـــــــــــــَ بـــــــــــــاغـــــــــــــِ ِت الـــــــــــــغـــــــــــــَ لـــــــــــــ   ِإَذا الـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــاُة بــــــــــــــَ

  
ت يف أَرحآِده   بــــــــــــــــــــــح اِدابَ َحســــــــــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــــــــَ

  
ر َحِديُث قُّسِ : : الظُّْلَمة الغَْيَهبُ  : [غهب] . قال الغَْيَهب أَي َساَر فِيهِ  الرجُل : اْغتََهبَ  قدو ، كالغَْيَهبَانِ  (3) «الغَْيَهب أَرُمق» ، وبه فُّسِ

 الُكَمْيت :

َرَة ا ح  ذَكــــــــــــــــ 
ُ

ه املــــــــــــــــ تــــــــــــــــُ هــــــــــــــــح ــــــــــــــــ  بـ َذاَ  شــــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

  
ي   يـــــــــــد َوهـــــــــــح ـــــــــــبـــــــــــِ اَء يف ال نـــــــــــَ بُ وجـــــــــــح هـــــــــــِ تـــــــــــَ غـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

  
 أَي تُباِعُد في الظُّلَِم وتَْذَهُب.

ْفع على أَنَّه َمْعُطوٌف على الشَِّديد ، َكما في بالَجّرِ معطوٌف على الَخيْ  الشَِّديُد السََّواِد ِمَن الَخْيِل والَّلْيلِ  : الغَْيَهبُ و ل ويُْمِكن أَْن يَُكوَن بالرَّ

: ِشدَّةُ سواِد الَّلْيِل والَجمِل  الغَْيَهبُ  ، انتَهى. وعن اللَّْيِث : (4) الغَْيَهبِ  اللَّْيُل. تقول : أَحسُن من بياِض الَكْوَكِب في َسَوادِ  : الغَْيَهبُ و األََساِس.

 : مظلُم السواِد. قال امرؤ القيس : َغْيهبٌ  ونَْحِوه. يقال : جمل

د   و هبــــــــا الصــــــــــــــــــــــ  عــــــــُ دح وُم يــــــــَ ا والــــــــبــــــــُ هــــــــَ ــــــــُ تـ ــــــــح يـ ــــــــَ اَلفـ  تــــــــَ

  
ينحَ و   ا ثــــــــِ هــــــــَ تح أَفــــــــرَاطــــــــَ ِبســــــــــــــــــــــَ بِ قــــــــد أُلــــــــح هــــــــَ يـــــــــح  (5) غــــــــَ

  
جال : األَْسَوُد ، ُشبِّه الغَْيَهبُ  ر :، وَغْيَهٌم. وعن َشمِ  َغْيَهبٌ  وعن اللِّْحيَانِّي : أَْسَودُ   : شِديُد السََّواِد. وليلٌ  َغْيَهبٌ  الَّلْيل. وأَسَودُ  بغَْيَهبِ  من الّرِ

 ، إَِذا اشتدَّ سواُده. َغْيَهب : ُمْظِلم. وفرس أَْدَهمُ  َغْيَهبٌ 

. قال : َغيَاِهبُ  ، والَجْمعُ  َغْيَهبَة ، وهو أَشدُّ الَخْيل َسَواداً ، واألُْنثَى هبِيُّ الغَيْ  وفي كتاِب الَخْيل ألَبِي ُعبَْيد : أََشدُّ الَخْيل ُدْهَمةً األَدَهمُ 

ُجلُ  : الغَْيَهبُ و في السَّواِد ، وهو َصافِي لَْوِن السَّواد. الغَْيَهب والدَُّجوِجّي ُدونَ   الَمْهبُوت. قال : الغَافِلُ  الَضِعيفُ  الرَّ

ُت  رِي وأَدحرَكـــــــــــــح ُت بـــــــــــــه ِوتـــــــــــــح لـــــــــــــح لـــــــــــــَ ؤحَريت حـــــــــــــَ ـــــــــــــُ  ثـ

  
ر    َره كــــــــــُ ــــــــــح اســــــــــــــــــــــــَ  ِوتـ نــــــــــَ ــــــــــَ بِ ِإَذا مــــــــــا تـ هــــــــــَ ــــــــــح يـ  غــــــــــَ

  
 ، قال َكْعُب بن ُجعَْيل يَصف الظَِّليم : البَِليدُ  هو الثَِّقيُل الَوِخم أَو هو أَو وقد َمرَّ في العَْين الُمْهَملَة

بٌ  هـــــــــــــــــَ رٌت  غـــــــــــــــــيــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــل اَءٌة خمـــــــــــــــــُح وحهـــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــَ

  
رح   ــــــــــــــِ مــــــــــــــُه غــــــــــــــرُي َدئ ــــــــــــــح ل اٌر حــــــــــــــِ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ  ُمســــــــــــــــــــــــــــُ

  
ْوِض للّسَهْيلّي ، ويقال لذكَر النَّعَام :وفي   .َغْيَهب الرَّ

 ، لغة في العْيِن الُمْهَملَة ، وقد تَقَدَّم. الِكَساُء الَكثِيُر الصُّوف : الغَْيَهبُ و
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يَاُح والَحَرَكة : الَجلَبَةُ  الغَْيَهبَةُ و َكة ، هو الصَّ  ِفي ، ُمَحرَّ

__________________ 
 ا.( يف القاموس : واحده1)
 .«العا»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 «.وأرع  الغيهب ...»ويف اللسان : « أرقب الكوكب وأرم  الغيهب»( يف النهاية : 3)
 ( قاله يف األساس.4)
 (.فرطـ  اللسان)عن ديوانه ا وابألصر واللسان : أقراطها. واألفراط آكام شبيهات ابجلبا . يقا  : اليوم تنوح عل  األفراط « أفراطها( »5)
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َهَبانُ و  ا نقله الص اَغاينّ. الِقَتا   ا نـََقَله الص اَغاينّ. الَبطحنُ  ِبرفحِض الن ون : الَغيـح
لُه ِغِهبَّىو  وقد تقدم. الُمْهَملَة العَْينِ  لُغَةٌ في وإِبَّانُه الشَّبَاِب َكِزِمكَّى ويَُمدُّ أَوَّ

 ونَِسيَه. عنه َغفَلَ  أَْغَهبَ و َعْنه كفَرح َغِهبو

 بالتَّْحِريك : الغَْفلَةُ. الغََهبُ و

حاحِ و ً  أَصاب َصْيداً  في الَحِديْث : ُسئل َعَطاٌء عن رُجلٍ ـ  في الّصِ َكة ، َغَهبا ٍد. أَن يُِصيب : الغََهبُ  قال : عليه الجَزاء. (1) ُمَحرَّ  َغْفلَةً بِاَل تَعَمُّ

 وِمثْلُه في ِلَساِن العَرِب والنِّهايَة وَغْيرهما من َدواِوين اللُّغَِة.

حه جَماعة : الشَّكُّ  الغَْيبُ  : [غيب]  قال : ُغيُوبٌ و ِغيابٌ  ج قال شيُخنا : أَنَكره بْعٌض ، وَحَملَه بْعٌض على المَجاز ، وَصحَّ

ُم  لـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ يبيف تـ اابأنـــــــــــــــــت نـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــِ

  
رحَلابَ    ال قــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــاًل ِإفــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــًا َواَل مــــــــــــــــــــُ

  
اُج في قَْوِله تَعَالَى : ، كأَنه َمْصَدر بَِمْعنَى الفَاِعل ، ومثْلُه في الكَ  َعْنكَ  َغابَ  ُكلُّ َما : الغَْيبُ و جَّ  (يُ ْؤِمُنوَن اِبْلَغْيبِ )شَّاف. قال أَبُو ِإْسَحاق الزَّ

ا أَْنبَأَُهم به فهو َغاب َما وُكلُّ . والنَّارِ  والجنَّة البَْعث أَْمرِ  من وسلمعليههللاصلىبه النَّبِيُّ  (3)َعْنهم ، فَأَْخبََرُهم  َغابَ  أَي بما (2) . َغْيبٌ  َعْنُهم ِممَّ

عن العُيُوِن وإِْن َكاَن ُمَحصَّالً في القُلُوب. ويقال : َسِمعُت َصوتاً ِمْن  َغابَ  أَْيضاً : َما الغَْيبُ و يُْؤِمنُون بِاهلِل. قال : وقال اْبُن األَْعَراِبّي :

َعِن العُيُون َسَواٌء كان ُمحصَّالً في القلوب أو  َغاب ؛ وهو كلُّ ما الغَْيب ر في الَحِديِث ذْكرُ ، أَي ِمْن َمْوِضعٍ ال أَراه. وقد تَكرَّ  الغَْيبِ  وَراء

 َغْيَر ُمحصَّل.

 . أَنشَد اْبُن األَْعرابِّي :ُغيُوبٌ  ، وَجْمعُه َغيَّبكَ  من األَْرِض : ما الغَْيبُ و

م  هــــــــــــُ ــــــــــــح نـ ر  مــــــــــــِ يــــــــــــَض وحــــــــــــَ وا اجلــــــــــــمــــــــــــِ رِهــــــــــــُ  ِإَذا كــــــــــــَ

  
رُت   اَلعِ  يــــــــــــــــــــوبِ ابلــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــُ أَراهــــــــــــــــــــِ  وابلــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــِّ

  
عْت ِرزَّ األَنِيِس أَي  . قال لَبِيٌد يَِصف بَقرةً أََكَل السَّبُع َولَدها ، فأَقَبَلَت تَُطوُف َخْلفَه :ُغيُوبٌ  وَجْمعُه َما اْطمأَنَّ من األَْرِض  : الغَْيبُ و وتََسمَّ

ْياِدين  يّاِدين  َغْيبٍ  ، فََراَعَها ، عن َظْهرِ  (4)َصْوَت الصَّ عَت ِرزَّ األَنِيِس أَي َصْوَت الصَّ ، فََراَعَها ، أَي أَفَزَعَها.  (4)واألَنِيُس َسقَاُمَها تََسمَّ

يَّاِدين يَِصيُدونَها فهم َسقَاُمَها.  وقوله : واألَنِيُس َسقَاُمَها ، أَي أَنَّ الصَّ

 . قال أَبو ذَُؤْيب :ُغيُوب الَمْوِضُع الَِّذي ال يُْدَرى ما َوَراَءه ، وَجْمعُه ، وكذلك َغْيبٌ  وقال َشِمر : ُكلُّ َمَكان ال يُْدَرى ما فيه فهو

ي  رحمــــــــِ ــــــــَ وبَ يـ ــــــــُ ي ــــــــغــــــــُ ُه  ال ــــــــُ رِف طــــــــح ه ومــــــــَ ــــــــح ي ــــــــَ نـ ــــــــح يـ عــــــــَ ــــــــِ   (5)ب
  

دُ   ُذ الـــــــر مـــــــِ بحخـــــــِ تـــــــَ ســـــــــــــــــــــح
ُ
َف امل ٍ  كـــــــمـــــــا َكشـــــــــــــــــــــَ غـــــــح  مـــــــُ

  
 كذا في لسان العرب.

قاع يَِصُف فََرساً : لتَغَيُّبِه أَي َشْحٍم ، َغْيب ، أَي َشْحُم ثَْرِب الشَّاةِ ، وشاةٌ َذاتُ  الشَّْحمُ  : الغَْيبُ و  عن العْين. وقوُل اْبِن الّرِ

رِّ َنســــــــــــــــــــــــاُه و  غــــــــــَ َر  لــــــــــِ ــــــــــَ بــــــــــاً تـ يــــــــــح امضــــــــــــــــــــــــاً  غــــــــــَ  غــــــــــَ

  
ر  فحصــــــــــــــــــــــِ َ

ِ  املــــــــ َويــــــــح ة مــــــــن فـــــــــُ يــــــــلــــــــَ َ  اخَلصــــــــــــــــــــــِ لــــــــِ  قــــــــَ

  
ً  قوله  َمتَين عند سَمنه فَجَرى النَّسا بَْينَُهَما واْستَبَاَن. والَخصيلَةُ : كلُّ لَْحَمة فيها َعَصبَة. والغَرُّ : تََكسُّر الجْلدِ ، يَْعنِي اْنفَلَقَت فَِخَذاه بلَحْ  َغْيبا

نه.  وتَغَضُّ

ِهَما الغُيُوبَةِ و الغُيُوبِ و يه.على فَْعلُولة ويقال : فَْيعُولَة ، على اْختالف ف الغَْيبُوبَةِ و كالِغيَاب بالَكْسِر ، الغَْيبو بالفَتْح ، الغَْيبَةُ و  الَمغَابو بَضّمِ

عْنه.  َغيَّبهُ و ُهو َغيَّبَهُ و َعنِّي األَْمُر : بََطَن ، تَغَيَّبَ  يقال : .التَّغَيُّبٍ  : مثل الغَْيبُ و َعنِّي األَمُر ، إَِذا بََطن. غاب ُكلُّ ذلك َمْصَدر الَمِغيبو ،

ا هَجا َحّساُن قُرْيشاً قالوا : إِنَّ هذا لََشتٌْم ما»وفي الَحِديِث  أَراُدوا أَنَّ أَبا بَْكر كان َعاِلماً باألْنَساِب واألَْخبَاِر ، «. َعنهُ ابُن أَبي قَُحافَة َغابَ  لَمَّ

 .«َسْل أَبا بَْكر عن معَايِِب القَْوم» : سَّانِلحَ  وسلمعليههللاصلىقوُل النَّبِّي  فهو الذي َعلَّم َحسَّاَن. ويُدلُّ عليه

َمة.  وكان نَسَّابَةً َعالَّ
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__________________ 
 .«وهو  رمٌ »( كذا ابألصر والصحاح والنهاية ا وزيد يف اللسان : 1)
 .3( سورة البقرة اآية 2)
 ويف اللسان : مما أخربهم.« فبخربهم»( كذا ابألصر 3)
 .«ن س وال القاموس أن األني  مبعىن األني  مادة أمل أجد يف الصحاح وال يف اللسان يف»وهبامش املطبوعة املصرية : ( كذا ابألصر ا 4)
 .«كذا خبطه والصواب كسف ابلسا املهملة كما يف اللسان يف مادة   س ف»( كشف كذا ابألصر ا وهبامش املطبوعة املصرية : 5)
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ً  الشَّمُس وغيُرَها من النُُّجوم َغابَتِ و ً و مِغيبا ً و ِغيابا ُجل َغابو ، عن الَهَجِرّي : َغَربت. ُغيُوبَةً و َغْيبُوبَةً و ُغيُوبا ً  الرَّ ً و َغْيبا :  تَغَيَّبَ و َمِغيبا

ا ما أَنَشدهُ ابُن األَْعَرابِّي :  َسافَر ، أَو بَاَن. وأَمَّ

ة و  ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــِ ر  أَل ُروَف حــــــــــــــِ عــــــــــــــح
َ

ُر املــــــــــــــ عــــــــــــــَ  ال َأجــــــــــــــح

  
ِر و   ا ــــــــــــــــِ َدًة الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  بِ ال عــــــــــــــــِ يــــــــــــــــ  غــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ

ُ
 املــــــــــــــــ

  
 ، بالَكْسِر. الُمتَغَيِّب . قال ابُن سيَِده : وهكذا وجدتُه بَخّطِ الَحاِمض ، والصِحيحالُمتَغَيِّب موضع الُمتَغَيَّبَ  إِنَّما َوَضع فيه الشاِعرُ 

اء ُغيُوبةً و بالَكْسرِ  يَِغيُب ِغيَابَةً  ءِ ُء في الشَّيالشَّيْ  َغابَ و ّمِ وبالفَتْح ، هما عن الفَرَّ ً وَ  بالضَّ ً و بالفَتْح َغيَابا  بَِكْسِرِهَما ، وقوم (1) ِغيبةً و ِغيَابا

كةً  َغيَبٌ و مثل ُكفَّار ُغيَّابٌ و كُركَّع ُغيَّبٌ  ت اليَاُء فيها تَنبِيهاً على أَْصل غائِبُون ، كَخاِدم وَخَدٍم ، أَي ، ُمحرَّ  ، األَِخيرةُ اسٌم للجْمع ، وَصحَّ

يُد ؛ ألَنَّه يجوز أَن تَْنِوَي به ، وإِنما تَثْبُُت فيه الياُء مع التَّْحِريك ؛ ألَنَّه ُشبِّه بَِصيٍَد وإِْن كان َجْمعاً ، وصيٌَد َمْصَدُر قَْولك : بِعيٌر أَصْ  غاب

 الَمْصَدر.

 .َغائِبُون أَي ِرَجالنَا (2) «َغيَبٌ  إِنَّ َسيِّد الَحّيِ َسِليٌم ، وإِّن نَفََرنَا»بِي َسِعيد وفي حديِث أَ 

 قال أَبو َجابِر األََسدّي :و ، رواه َشِمر عن الهواِزنِّي. الَوْهَدةُ  ِمَن األَْرض الَّتي ُدونََها ُشْرفَة ، وهي (3): الَوْطأَةُ  الغَابَةُ  قال الَهَواِزنِّي :و

ْمُح الطَِّويلُ  : الغَابَة . قلت : يُْحتََمل أَْن يكون بَمْعنَى َجْمع من النَّاِس ، أَوِ َغابَة أَتْونَا في من الَمَجاز :وَ  الجْمُع ِمَن النّاِس ، : الغَابَة الذي له  الرُّ

يح منه أَو الُمْضَطِربُ  أَْطَراٌف تَُرى كأَْطَراِف األََجَمةِ  ماح إَِذا اجتَمعْت. قال ابُن ِسيَده :، وقِيَل : ِهيَ  فِي الّرِ  بالغَابَة أَُراه على التَّْشبِيهوَ   الّرِ

 .َغابٌ وَ  َغابَاتٌ  َما فِيَها ، والَجْمُع من ُكّلِ َذلكَ  تُغَيِّبُ  ذاُت الشََّجِر الُمتََكاِثف ؛ ألَنَّها األََجَمةُ  الَّتِي ِهيَ 

 : اآلجام ، وهو من الياء. الغابُ و .غابةٍ  : األََجَمة الَّتِي طالَت ولَها أَْطَراٌف ُمْرتِفعَةٌ باسقةٌ. يقال : لْيثُ  الغَابَة وقيل :

م هللاُ َوْجَهه :  وفي َحِديِث َعلَّيٍ كرَّ

َوَرهح  غااَبتٍ كليحِث   شِديٍد َقسح
 ِلشدَّته وقُوتَّه. الغَابَاتِ  أََضافَه إِلَى

 ع ، بالحجاِز. : اْسمُ  َغابَةُ و

أَّن ِمْنبر َسيِِّدنا رُسوِل هللِا ». وفي الَحِديث الغَيَابَةِ  : أََجمةُ القَصب. قال : وقد ُجِعلَت جماَعة الشََّجر ، ألَنَّه َمأُْخوذٌ من الغَابَة وقال أَبو َحنِيفَة :

 .«الغَابَة ءِ من َطْرفا»وفي رواية : « الغَابَةِ  أَثْلِ  من كان وسلمعليههللاصلى

: َغْيَضةٌ َذاُت َشَجر كثير ، َوهي على تِْسعَِة أَْميال من الَمِدينَة. وقَال  الغَابَةُ و َشَجٌر َشبِيهٌ بالطَّْرفَاِء إِالَّ أَنَّه أَْعَظُم منه. قال ابُن األَثير : األَثُْل :

باق. : هي َمْوِضع قَِريٌب من المدينة من َعَواليَها ، (4)في َمْوضعِ آَخر   وبَِها أَْمواٌل ألَْهلها ، قال : وهو الَمْذُكور في َحديِث الّسِ

بَْير وَغْير ذلك.  وفي حديِث تَِرَكة اْبِن الزُّ

من األَْرض ، أَي في َهْبطة ، عن  َغْيبَة كالُجّبِ والَواِدي وَغْيرهما. تَقوُل : وقَْعنَا فِي ِمْنهُ  ؛ وهو قَْعُره ٍء : ما َستََركُكّلِ َشيْ  َغيَابَةُ و

 في»وفي حرف أُبَّيٍ :  (5) الُجبِّ  َغيابَاتُ  : وأَلقُوهُ في عزوجلقول هللا  ومنه من األَْرض ، أَي في ُمْنَهبََط منها. َغيابَةٍ  اللِّحيانّي. ووقعوا في

 .«الُجبِّ  َغْيبَة

 بالنُوِن في آِخِره َغْيبانُ  بفَتح الغَْين وتَْخِفيِف اليَاء وآِخره تَاٌء ُمثَنَّاة فَْوقِية ، هَكَذا في نُْسَختِنا ، وهو َخَطأٌ ، وَصَوابُه الّشَجر (6) َغيَبَاتُ  بَداو

ِمن الَمَطِر فاْشتَدَّ  (7)منه ، وذلك إِذا أَصابه البُعاُق  تَغَيَّبَت التي ُروقُهعُ  وتُْكَسُر ، أَي الغَْين التَّْحتِيَّة وفي نُْسَخة ِزيَاَدة قوله : وتَُشدَُّد الياءُ 

 ِمْنهُ. تَغَيَّب السَّْيُل فَحفَر أُصوَل الشََّجر حتى َظَهرت ُعروقُه وما

ي ما لم تُِصْبه الشَّْمُس من النَّبَاِت ُكلِّه  ، وعن أَبي ِزيَاٍد الِكاَلبِّي : الغَيَابَةُ كالغَْيبَانو ِفيف اليَاِء ،بتَخْ  الغَْيبَانَ  وقال أَبُو َحنِيفَة : العََرب تَُسّمِ

 العُُروق. َغيَّبَانُ  َعِن الشَّْمِس فلم تُِصْبه ، وكذلك َغابَ  ما بالتَّْشِديد والتَّْخِفيِف ِمَن النَّبَاِت : الغَيَّبَانُ 

 كَذا في لسان العرب.
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 .كاْغتَابَه وفي عبارة َغْيره وَذَكر منه ما يَُسوُءه ، عابَه وَذَكره بَِما فِيِه ِمَن السُّوء. ، إَِذا يبُهَغابَه يَغِ  روى بْعُضُهم أَنّه َسِمع :و

__________________ 
 ( يف الصحاح : َغيبة.1)
 ( َغَيٌب ابلتحريك مجض غائب خمادم وَخَدم وقد مرت قريباً.2)
 ( اللسان : الوطاءة.3)
 .«غيب»مادة ( قاله ابن األثري يف 4)
 .10( سورة يوسف اآية 5)
 .«وغيبان الشجر»ويف نسخة  نية : « وَغياُب الشجر»( يف القاموس : 6)
 (.اللسان : بع )ء ( يقا  مطر بُعا  وِبعا . وسير بُعا  وِبعا  : شديد الدفعة. قا  أبو حنيفة : وهو الذي  رف كر شي7)
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ً  الرُجل صاِحبَه اغتاب . يقال :االْغتِيَاب من الِغيبَةُ و ، الغَْيبُوبَة من الغَْيبَةُ و ، إَِذا َوقََع فيه : وهو أَن يَتََكلَّم َخْلف إِْنَسان َمْستُوٍر بُِسوٍء ،  اْغتِيَابا

ه ،  اُن ، كذلك َجاَء َعِن النَّبِّيِ ، وإِْن َكاَن َكِذباً فهو البَْهُت والبُْهتَ  ِغيبَةٌ  وإِن َكان ِفيِه ، فإِن كان ِصْدقاً فهو [لو سمعه]أَْو بَِما يَغُمُّ

أَي ال يتَنَاوْل  (1) (َوال يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعضاً )؛ وال يكوُن ذِلَك إِاّل ِمْن َوَرائِه ، وفي التَّْنِزيِل العَِزيز :  الِغيبَة واالسم ، وسلمعليههللاصلى

ا ُهَو فِيه ، وإَِذا تَنَاَولَه بَِما ليس فيه فهو بَْهٌت وبُْهتَاٌن ، وعن اْبِن األَْعَرابِّيِ : الغَْيب َرُجالً بَظْهرِ  ،  َغابَ و ، اْغتَابَ  ، إَِذا َغابَ  بما يَُسوُءه ِممَّ

ْبِط لُشْهَرتِه. تُكوَن َحَسنَةً أَو قَبِيَحةً  انَه، كَما أَْسلْفنا بَيَ  االْغتِيَاب أَي من فِْعلة ِمْنه الِغيبَةُ و إَِذا َذَكر إِْنَساناً بَخْيٍر أَْو َشرٍّ   ، وأَْطلَقَه عن الضَّ

، بالهاء وُمْشِهٌد ، بال َهاٍء ، نَقَلَه  ُمِغيبة عنها بَْعلُها أَو َواِحٌد من أَْهِلها. األُولَى عن اللِّْحيَانّي. ويقال : هي َغابَ  : ُمِغيبَةٌ و ، (2) ُمِغيبٌ  امَرأَةٌ و

أَْمِهلُوا َحتَّى تَْمتَِشط الشَِّعثَةُ »َعْنَها. وفي الَحِديِث  َغابُوا أَي باإِلْعاَلل ، َوهِذه عن اْبِن ُدَرْيد ، كُمْحِسن ُمِغيبٌ  الَمْرأَة فهي أَغابَتِ و ابُن ُدَرْيد.

ً مُ  أَنَّ امرأَة»وفي َحِديث اْبِن َعبَّاس  َعْنها َزْوُجَها. َغابَ  هي التي «الُمِغيبَةُ  وتَْستَِحدَّ  ض لََها ، فقالَت  ِغيبا أَتت َرُجالً تَْشتَِري منه َشْيئاً ، فتعرَّ

ً و «. فتََركهاُمِغيبٌ  له : وْيَحك إِنِّي  تَغَيَّب . ويقال :يَتَغَيَّبُون أَْحيَاناً ، وال يقال : يَِغيبُون أَْحيَاناً ، أَي يَتَغَايَبُونوَ  قَْولُُهم : وهم يَْشَهُدون أَْحيانا

 قال امرُؤ القَْيس : ، إاِلَّ في َضُروَرةٍ ِشْعرٍ  تَغَيَّبنِي ، أَي ِعْند الَجْمُهور َعَدا الُكوِفيِّين ، اَل يَُجوزُ و ، فاَُلنٌ  َعنِّي

ٍة  مــــــــــــَ عــــــــــــح ِذيــــــــــــٌذ بــــــــــــنـــــــــــــَ ا يــــــــــــوٌم لــــــــــــَ نــــــــــــَ ظــــــــــــر  لــــــــــــَ  فــــــــــــَ

  
ه   يــــــــــٍر حَنحســــــــــــــــــــــــُ قــــــــــِ رح يف مــــــــــَ قــــــــــِ بِ فــــــــــَ غــــــــــيــــــــــِّ تــــــــــَ (3)مــــــــــُ

 

  
اُء : م ْعُر ُمْكفَأٌ وال يُجوز أَن يَُردَّ  الُمتَغَيِّبُ  وقال الفَرَّ  : َما َغائِبُكَ و .(5)على الَمِقيل ، كما اَل يَُجوُز : مررُت بَرُجل أَبوه قَائٍِم  (4)َمْرفُوٌع والّشِ

 . وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي :الغَْيبُوبَة والَجاِمِل ، أَي لَْيَس بُمْشتَّقٍ من عْنَك ، اسٌم كاْلَكاِهل َغابَ 

بِ ربين عــــــــــــــنح لــــــــــــــُح و  ائــــــــــــــِ ه  غــــــــــــــَ يــــــــــــــُ دح رحِء هــــــــــــــَ َ
 املــــــــــــــ

  
ُي   دح فـــــــــَ  اهلـــــــــَ ا  (6)كـــــــــَ مـــــــــ  بعـــــــــَ يـــــــــ  ربَا غـــــــــَ  املـــــــــرُء خمـــــــــُح

  
وإِن َكاَن يُْمكن َدْعَوى أَنَّه  َغابَ  ، َصِريحِ في أَنَّه ِصيغَةُ اْسِم فَاِعل من َغابَ  عْنك ، أَي الَِّذي َغاب قال : َشْيُخنَا : ولكْن قولُه في تَْفِسيره : ما

 ً ل ، انتهى. للغَائِب األَْصل وتُنوِسيَت الوْصِفيَّةُ وصاَر اْسما اِحب ، فَتَأَمَّ  ُمْطلَقاً ، كالصَّ

 أَي ُدفِن في قَْبِره ، وِمْنه قَْوُل الشَّاِعر :« َغيَّبَه َغيَابُهُ »قولُهم :  * وِمّما بِقي على المؤلف :

 َغيابجي َغيـ بَـتحيِن ِإَذا َأاَن 
 عن أَْعيُن النَّاِظُرين ، وِمثْلُه في َمْجمع األَْمثَال للمْيدانِي. يُغَيِّبه القبَر ألَنَّهأََراَد بَِها 

 خاَلُف الُمَخاَطبَة. الُمغَايبَةو في األصل قَْعُر البِئُر ، ثم نُِقلَت ِلُكّلِ َغاِمٍض َخِفيّ  الغَيابة وقيل

 َغْيب ُكاَلها ، وهي ُهُزومها ، َجْمع ُغيوبَ  ، وَشِربَِت الدَّابَّةُ َحتَّى َواَرت َغْيبٍ  وتَكلََّم به عن َظْهرِ ،  أَُغايِبُكم وفِي األَساِس تَقُوُل : أَنَا َمعَُكم ال

 التي في موضع الُكْليَة انتهى. (7)وهي الَخْمصة 

قِيِق  وفي لسان العرب :  : أَن تبيعه َضالَّة ولُقََطة. (9) يبُ التَّْغيِ  «تَْغيِيب وال (8)ال َداَء وال ُخْبثَةَ »في َحِديِث ُعْهَدةِ الرَّ

 «فصل الفاء»
َحاح والُخاَلَصِة وأَْكثَِر الدََّواِويِن ، ألَنَّه لَْيَس فِيه َشيْ  ته من الّصِ ٌء من األَْلفَاظ العََربِيَّة ، إِنَّما فِيِه أَسماُء قال َشْيُخنَا : هذا الفَْصل َساقٌِط بُرمَّ

 ار أَْعَجميَّة.قًُرى أَو بُْلَدان أَو أَْشجَ 

َب ، وفي الُمْحَكم والنَِّهايَةِ   قلت : ذَُكِر في األََساِس منها فَرَّ

__________________ 
 .12( سورة ا جرات اآية 1)
 ( يف اللسان : ُمِغيب وُمغحِيب وُمغِيَبة.2)
 املطبوعة املصرية.وأشار إىل ذلك هبامش « متغييب»عن الصحاح واللسان ا ويف األصر « متغيب( »3)
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 تصحيف.« يَرِدَ »( كذا يف الصحاح واللسان ا ويف املطبوعة الكويتية : 4)
انظر ما املانض من صــحة هذا املثا  ولعله برجر أبوه قائم ا ِبر  ..»وهبامش املطبوعة املصــرية : « برجر قائم أبوه»( عن اللســان ا وابألصــر : 5)

 .«قائم
 .«املرء»( اهلدي عن اللسان ا وابألصر 6)
 .«اخلصرة»( عن األساس ا ويف األصر 7)
 خبنة ابلنون. ويف اللسان : .«خبثة بكسر أوهلا»( كذا ابألصر والنهاية ا وضبطت فيها 8)
 يبيعه ضاله وال لقطة.( يف النهاية : التغييب : أال 9)
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َؤلُِّف َعَليحهم مبَاد َتاح ا عل  ما أيحيت بـََياُن الُكّر.
ُ
ِمَلة : فرب وفرقَب وفرنَب. وزاد امل  وِلَساِن الحَعَرب والت كح

 فِمْن ِزيَاَدات الُمَؤلِّف َعلَْيِهم :

ّمِ ، كما هو في نُْسَختِنا ، َوُهَو الصَّ  َكُجبٍّ  فُبٌّ  : [فبب] ْبِن  يَاقُوتٍ  النََّسابَة اإِلْخبَاِرّي أَبِي َعْبِد هللاِ  عن ُرِوي ذلك ع بالُكوفةِ  َواُب :هو بالضَّ

ومّيِ األَْصل الَحَمِوّيِ الَمْوِلد  ء ، في ِكتابه ُمْعَجم البُْلَدان ، ِعْنِدي منه الُجْزُء األَّوُل والثَّانِي والعاِشر من تَْجزئَِة عشَرةِ أَْجَزا (1)عبِد هللِا الرُّ

يقّي الَحنَفيّ  ّدِ مة أَْحَمد ْبِن ُمبَاَرْكَشاه الّصِ فَِدّي ، وعليها َخطُّه وَخطُّ العاَلَّ  الذي اْختََصَره َعلَى نَْحِو العُْشر في وهي نُْسَخة َخِليل ْبِن أَيبَك الصَّ

 َسنَة أَْربعين وثََمانَِمائِة.

بََدل  أَو ُهَو بالقَافِ  ، وَسْعَداُن لقب َسِعيدٌ  ُهوَ  أَو ُمَحّدِث مشهوٌر ، َذَكره السَّْمعَاِنيّ  الفُبِّيُّ  (2)بن نَْصر  بَْطٌن من َهْمَدان ، منه َسْعَدانُ  هو أَو

 الفَاِء ، وهو َضِعيٌف.

َي بَهَذا البَْطن ، ويَُدّل ِلذِلك  م  فُبّ  : (3)قوُل َصاِحب المَراِصد قال شيُخنا : الظَّاِهُر أَنَّهما يَْرِجعَان ِإلى قَْول َواِحٍد ، وهو أَنَّ الَمَكاَن ُسّمِ بالضَّ

 ثم التَّْشديد : َمْوِضع بالُكوفَة ، وهم بْطٌن من َهْمدان.

بَت : [فرب] ُ  فَرَّ ً تَفْ  الَمْرأَة اَغانِيُّ وَصاِحُب اللَِّسان : أَي ريبا وهي َعَجُم  فَْرَجَها باألَْدِويَة فَْلَهَمَها أَي َضيَّقَت ، أَهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال الصَّ

مت ، بالميم. بِيِب َوَما أَْشبَه ذِلَك ، كفَرَّ  الزَّ

ْحَمن الشَّاشّي ، َسَكنعلى ثَمَ  قُْرَب َسَمْرقَْندَ  في َسْفح َجبَلٍ  ، َكَسَحاٍب : ة فََرابُ و  انِيَةَ فََراسَخ. مْنَها أَبُو الفَتْح أَحمُد بُن الُحَسْيِن ْبِن َعْبد الرَّ

ابٌ و ، َسمع منه عبُد الّرحيم ْبُن السَّْمعَانِيّ  (4)وَحدَّث بَِها  فََرابَ  اَغانِّي ، (5) َكُزنَّاٍر : ة بِأَْصفََهان فُرَّ  ْريَابفِ  في الحِديِث ذكرو ، نقَلَه الصَّ

د بِبَْلخٍ  د َمْشُهوَرةٌ بُخراَسان من أَعمال ُجوْزَجان : كِجيْْرَ   الِفْريَابِيّ  ، بينَها وبين بَْلخ ِستَّةُ َمَراِحل ، كذا في الَمَراِصد ، منها َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَّ

 فَاِريَابُ  هو أَوْ  اٍء بعَد الفَاء ، ولم يُْنَسب إِلَْيَها بالَحْذِف واإِلثْبَات :أَي بِِزيَادة يَ  َكِكيِمياءَ  فِيِريَابُ  أَو هو الحافُِظ صاِحُب التَّصانِيف وآَخُرون

أَو ِهَي  ُمَصنِّف ديَواِن األََدب (6)في تُُخوم بالِد التُّْرِك ، وإِلَْيَها نُِسب خال الَجْوَهِرّي  َكَسابَاط : نَاحية وراَء نَْهِر َسْيُحون فَاَرابو كقَاِصعاَء.

ِحيُح الَمْشُهور. (7) بَلَُد أُتَْرارَ  ّمِ ، وهي قاِعَدةُ بِاَلِد التُّْرك ، وهو الصَّ  ، بالضَّ

حالُ  وقال ابُن األَْعَرابِّي وأَبُو َعْمرو : هوأَْهملَه الَجْوَهِرّي وَصاِحُب اللسان ،  الفََرافِبُ  : [فرفب] ، وهو بفاَءين ، نقَلَه  َشَجٌر تُْعَمُل ِمْنه الّرِ

. اَغانِيُّ  الصَّ

اِء قَاف ، أَهَملَه الَجْوَهِرّي وقال اللِّْحيَانِّي : ُهو ، كقُْنفُذ فُْرقُبٌ  [فرقب] ؛  الفُْرقُبِيَّة الثِّيَابُ  أَي من هذه الموضع ع ، ومنه ، بالفَاء وبعد الرَّ

وثُْرقُبِيٌّ بَمْعنًى َواحد. وفي  فُْرقُبِيٌّ  ، كما قاله اللَّْيُث ؛ وهي الثُّْرقُبِيَّة أَيضاً حكاها يَْعقُوب في البََدل : ثوب ثِيَاٌب بِيٌض من َكتَّان (8) وهي

 .«ْرقُبِيٌّ فُ  فَأَْقبََل َشيٌخ عليه ِحبََرة وثَْوبٌ » عنههللارضيَحِديِث إِْساَلم ُعَمر 

مْخَشِريُّ : والثُّْرقُبِيَّة : ثياٌب ِمْصريَّة من َكتَّاٍن ، ويروي بقَافَْين منسوٌب إِلَى قُْرقُوب ،  الفُْرقُبِيَّة وهو ثَْوٌب أَبيُض ِمْصِريٌّ من َكتَّان. وقال الزَّ

 مع َحْذِف الَواِو في النََّسب ، كسابُِرّي في َسابُور.

اِء :و َمْخَشِرّي. وقال  أَْو هو بقَافَْين َمْنسوٌب إِلى َمْوِضع الَهْمَدانِيُّ : قاِرٌئ نَْحِويٌّ  الفُْرقُبِيّ  ُر ْبُن َمْيُمونٍ ُزَهيْ  عن الفَرَّ وقد تَقدَّم النَّْقُل فِيِه َعِن الزَّ

اء :  ُهَو ُكوفِيٌّ يُْعَرُف بالِكَسائِّي ، له اْختِيَار في الِقَراَءة. َرَوى عنه الحُروَف نُعَيُم بُن مسيرة. أَبُو َعْمرو الدَّانّي في َطبَقَات القُرَّ

َشاِطيُّ : َوَرَدت َهذه النِّْسبَةُ في  ُجُل َمْنُسوباً إِلى َحْمِل الثِّيَاِب وقال الرُّ جاِل ، فيُْمِكن أَْن تَُكوَن إِلَى َمْوضع ، أَو يَُكوَن الرَّ الثِّيَاِب والّرِ
(9). 

 وأَْنَشد : الفَأْرة أَْهَملَه الَجْوهِريُّ ، وقال ابُن األَْعرابِي : هي بالكسر الِفْرنِبُ  : [فرنب]

__________________ 
 تصحيف.« املوىل»( يف األصر 1)
 .«بشر»( يف اللباب ومعجم البلدان : 2)
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 ( العبارة ليست يف املراصد.3)
 .465ومولده سنة  505( مات يوم عرفة سنة 4)
 ( قرية من قر  أردستان من نواحي أصبهان قاله ايقوت.5)
 ( وهو أبو ابراهيم إسحا  بن ابراهيم.6)
 لدة برتكستان ِبانب لشكند.( أترار ب7)
 ( يف القاموس : أو هي.8)
 ( زيد يف اللسان : والُفرحُقُب : الصغار من الطري حنٌو من الص عحِو.9)
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ارِه  ِر ِإىَل جـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــح ِدب  ابلـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــــَ

  
َوٍن َدب  ِإىَل   ــــــــــــــــــــــح يـ بِ كضــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــِ رحن ــــــــــــــــــــــِ  ف

  
. أَْو ولَُدَها ِمَن اليَْربُوعِ  اَغانِيُّ  ، نقله األَْزهِريُّ والصَّ

 «فصل القاف»
ً  من الشَّراب قَئْبت بالَكْسر ، يقال : كقَئِبَه الماَء : َشِربَه قَأَبَ و َكَمنَع : أََكلَه. ودأَبَه الطَّعامَ  قَأَب : [قأب] ، إِذا شرْبَت ، منه. وعن  أَْقأَُب قَأْبا

 : (1)وقال أَبو نَُخْيلَةَ  َشِرَب ُكلَّ َما فِي اإِلنَاءِ  الماَء ، إِذا قأَبَ  أَو ، لغة ، إِذا اْمتأَْلَت منه قَأَْبتُ و ِمَن الشََّراب قَئِْبت اللَّْيث :

ُت  يــــــــح لــــــــَ يب  (2)َأشــــــــــــــــــــــح عــــــــح ــــــــَ ُت قـ حــــــــح زِي َومســــــــــــــــــــــَ نــــــــح  عــــــــَ

  
رحِب   بحُت لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــ  ي بحبمث هتـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ  ق

  
ً  من الشََّرابِ  قَئِبو ً و قأْبا َ.و األَِخيُر ُمحّرَكة على القياس : أَْكثََر من ُشْرِب الَماِء. قَأَبا ، هكذا في  ، كِمْنبَرٍ  ِمْقأَبٌ  وهو قَالَه الَجْوَهِريّ  تََمألَّ

 َكثِيُر الشُّْرِب. أَي َكَصبُور : قَُؤوبو نُْسَختِنا وَسقَط من نُْسَخة َشْيخنا ، فاْحتَاج إِلى َضْبط من ِعْنِده

اَغانِ و  وأَنشد : َكثِيُر األَْخِذ ِللَماء على النِّْسبَة : قَْوأَبِيٌّ وَ  كَجْعفَر قَْوأَبٌ  إِنَاءٌ  يُّ ، يقال :قال الصَّ

 قـَوحَأيب  ُمديف ِمن املَِداِد 
 : الَكثِيُر األَْخذ ، كذا في ِلسان العرب. القَْوأَبِيُّ  َشِمر :

ً  القومُ  قَبَّ  [قبب] ً و يَِقبُّون قَبّا ً  بالَكْسرِ  يِقبُّ  األَسُد والفَْحلُ  قَبَّ و أَو التَّماِري : في الُخُصوَمة : َصِخبُوا قُبُوبا ً و قَبّا وفي أُْخَرى  ُسِمع إِذا قَبِيبا

ً  أَي الفَْحل واألَسدُ  نَابُه قَبَّ و قَْعقَعَةُ أَْنيابِه. ُسِمعت ً و قَبّا تَْت وقَْعقَعَت : قَبِيبا  ، يُِضيفُونَه إِلى النَّاب. قال أَبو ذَُؤْيب : صوَّ

رحٍج  ِد تـــــــــــــــــــَ ر اًب مــــــــــــــــــن ُأســــــــــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــَبن   ــــــــــــــــــُ

  
ِه   يــــــــــــــــح ابـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ م لــــــــــــــــِ ازهلــــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ يــــــــــــــــبُ يـــــــــــــــــُ بــــــــــــــــِ  قــــــــــــــــَ

  
 : الصوُت ، فعَمَّ به. القَبِيب وقال بعضهم :

ً  بالَكْسر يَِقبُّ  والِجْلد اللَّْحمُ و التَّْمرُ  قَبَّ و ه  َطَراُؤه : َذَهبَ  قُبُوبا  يَِقبُّ  النَّْبتُ  قَبَّ و ، وكذلك الُجْرح إِذا يَبَِس وذَهب ماُؤه وَجفَّ : وَذِويَ  (3)ونُُدوُّ

م يَقُبُّ وَ  بالَكْسر ً  بالضَّ َطبَة ، إِذا جفَّت بَْعَض الُجفُوف بَعد التَّْرطيب ، وَسيَأْتي ، واسم ما يَبِس منه قَبَّت وقيل : : يَبِسَ  قَبّا ِفيِف كالقَ  القَبيبُ  الرُّ

مُّ من ِزيَاَدات الُمَصنِّف ، ولم يَْذُكره أَئِ  ةُ التَّْصِريف مع أَنَّهم سواء : قال َشْيُخنا : الَمْعُروُف في َهَذا البَاب الَكْسر على الِقيَاس ، والضَّ مَّ

ِميّة وُشُروحها. ولم  يَْذُكر هِذه اللُّغة أَئمةُ اللغة وال أَربَاُب األَفعال ، وال أَْدِري ِمْن استَثْنَوا َما َجاَء بالَوْجَهْين ، كما في الَكافِيَة والتَّْسِهيل والالَّ

ّمِ في الُمْحَكم وفي لسان العرب ، وَكفَى بِِهَما ُعْمَدة ، والمَؤلّف مَ  ا َجاَء بها ِمْن عْند نَْفسه حتى أَْيَن أَورَده الُمَصنِّف. اْنتََهى. قلت : روايةُ الضَّ

 ه َشْيُخنا ، كما ال يَْخفَى.يَِرَد َعلَْيه ما قَالَ 

َكةً : القَبَبُ و اءِ  ِدقَّةُ الَخْصرِ  ُمَحرَّ  ولُُحوقُه. وُضُموُر البَْطنِ  ، هكذا بالدَّاِل الُمْهَملَة ِعْنَدنَا في النَُّسخ ، وفي أُْخَرى بالرَّ

ً  بَْطنُه قَبَّ  ً و قَبّا  . قال الشاِعُر يِصف فَرساً :القَبَبِ  بَيِّنَةُ  قَبَّاءُ  ، واألُْنثَى أَقبُّ  ، أَي بالفَّكِ على األَْصل ، وهو َشاذٌّ ، وهو قَبَِب قَبَا

ٌة  ا ــــــــــــــَِ ُر طــــــــــــــَ ٌة والــــــــــــــّرِجــــــــــــــح َ د  ســــــــــــــــــــــــــــاحبــــــــــــــِ  الــــــــــــــيــــــــــــــَ

  
اِدحــــــــــٌة و   ُ قــــــــــَ ُن  (4)الــــــــــعــــــــــاح طــــــــــح وبُ والــــــــــبــــــــــَ بــــــــــُ قــــــــــح  مــــــــــَ

  
ً قَبَّه يَقُبُّهُ قَبّ  بطنُه ، والفعلُ  قُبَّ  أَي ، إَِذا لَِحقَت خاِصَرتَاه بَِحاِلبْيِه ،  أَقبُّ  بَطُن الفََرس فهو قَبَّ  ، وهو ِشدَّةُ الدَّْمج لالْستَِداَرة. وقال بعُضهم : ا

َواِمُر. القُبُّ  والَخْيلُ   : الضَّ

ً  يقال : : القَْطعُ  القَبُّ و  ، أَنشَد ابُن األَْعَرابِّي : كاالْقتِبَاب ، قَبَّه يَقُبُّه قَبّا

ب   تـــــــــــَ قـــــــــــح ر  يــــــــــــَ فحصـــــــــــــــــــــــــِ َ
م ُدوَن املـــــــــــ ظـــــــــــح  رأحَس الـــــــــــعـــــــــــَ

  
ِر و   َك ال خُتَصـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ رِدح ذلـــــــــــــــــــِ (5)ِإنح يـــــــــــــــــــُ

 

  
ً  فالٌن يَد فاَُلن اقتبَّ  وَخصَّ بعُضُهم به قَْطَع اليَِد ، يقال : : ُكلُّ قَْطع ال يََدُع َشْيئاً. قال ابُن  االْقتبابُ  ، إَِذا قََطعَها ، وهو اْفتِعَال. وقيل : اْقتبَابا

 األَْعَرابِّي ، كان العُقَْيليُّ ال يتَكلَّم
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__________________ 
 .«جنيلة»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( يف الصحاح : دعوت.2)
 ( اللسان : ونُُدو ته.3)
 : (قدح)وروايته يف األساس « فارحة»ابألصر ( عن اللسان ا و 4)

 فــــــــــــــــالــــــــــــــــعــــــــــــــــا قــــــــــــــــادحــــــــــــــــة والــــــــــــــــيــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــاحبــــــــــــــــة 

  
 الـــــــــــــرجـــــــــــــر ضـــــــــــــــــــــــــــارحـــــــــــــة والـــــــــــــبـــــــــــــطـــــــــــــن مـــــــــــــقـــــــــــــبـــــــــــــوبو  

  

 ( يف اللسان : ال لصر.5)
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يح  ِديبشــــــــــــــَ تــُه عنــه ا فقــا  : مــا تـََر  ِعنــح ًة  اقتَـب هــا ِإال   قـَـابــ ةً  ٍء ِإال  َكتَـبـح ِدي َكلمــَ ا. يعين مــا تـََر  ِعنــح اَرًة ِإال انـحتَـَقَرهــَ ا وال نـُقــَ
تَـَقاًة ِإاّل َأخَذَها ِلَذاتِه. َتَخَبة ُمنـح َسَنًة ُمصحَطفاًة ِإال  اقَتَطَعَها ا وال َلفحظًَة ُمنـح َتحح  ُمسح

 اإِلبِل. منو الفَْحُل من النَّاِس  : القَبُّ و

قَاع.َما يَْدَخُل في َجْيِب ال : القَبُّ و  قَِميِص ِمَن الّرِ

، وله  َوَسِط البََكَرةِ  الَِّذي في الَخْرقُ  هو أَو ، أَو الَخَشبَةُ الَمثْقُوبَةُ الَّتِي تَدور في الِمْحَور. يَْجِري فِيه الِمْحَوُر ِمَن الَمَحالَةِ  الَِّذي الثَّْقبُ  : القَبُّ و

 أَْسنَاٌن من َخَشب ، قالَهُ األَْصَمِعّي.

 ، أَو الَّتِي فوقََها أَسناُن الَمَحالَة. قَالَهُ األَْصَمِعيُّ أَيضاً. فَْوَق أَْسنَاِن الَمَحالَة الَّتِي أَو الَخَشبةُ 

ئِيسُ  : القَبُّ  من الَمَجاز :و أْس األَْكبر ، يقال : عليك الَخِليفَةُ  قيل :و ك ،الَملِ  قيل : هوو أَي َرئِيُس القَْوِم وَسيُِّدهم ، الرَّ  بالقَبِّ  ، وقيل : هو الرَّ

ئِيس. يقال : أْس األَْكبر. قال َشِمر : الرأُْس األَكبَر يَُراُد به الرَّ  بَنِي فاُلن ، أَي رئِيُسهم. قَبُّ  فاُلنٌ  األكبِر ، أَي بالرَّ

اَغانّي. ِمَن اللُُّجم ، أَْصعَبَُها وأَْعَظُمَها : َضْربٌ  القَبُّ و ، األَْليتَْين بُر : َمْفَرُج َما بَْينالدُّ  قَبُّ  َما بْيَن الوِرَكْين ، أَو : القبُّ و  ، نَقَلَه الصَّ

 ء من الظَّْهِر بَْيَن األَْليَتَْيِن.بالَكْسِر : العَظُم النَّاتِي الِقبُّ و

ه : وفي نُْسَخة من باألْرض ، أَي َعجْ  (1) قِبَّكَ  وِمَن المجاز : أَْلِزقْ  بَك ، كَذا في األََساِس. وقرأُْت في هاِمش نُْسَخِة ِلَساِن العََرِب ما نَصُّ

 بالفَتْح. قَبَّك التَّْهِذيب بَخّطِ األَْزَهرّي ،

أُْس األَكبَُر ، على ما تقدم  القَبُّ  الذي َعلَْيه َمَداُر أَْمِرهم ، وال يَْخفَى أَنَّه هو َشْيُخ القَْوم : الِقبُّ  من المجاز :و ئيس ، والرَّ بالفَتْحِ بَِمْعنَى الرَّ

 قريباً.

: الَخِميَصةُ  القَبَّاءُ  «قَبَّاءُ  (2)دَّاُء أَنَها جَ »في ِصفِة امرأَةٍ  عنههللارضيوفي َحِديث َعِلّيٍ  للدَّقِيقِة الَخْصِر. اسم القَبَّاء بالضِم : َجْمع القُبُّ و

مِّ  القُبِّيُّ  وأَبُو َجْعفَر : الضاِمُر البَْطِن. األَقَبُّ و البَْطِن ،  وِعْمَراُن ْبُن ُسلَْيم ، الُمَراِدّي ، أَْدَرك ابَن َمْسعُود ، َحدَّث عنه ِعمَراُن بُن ُسلَْيم ، بالضَّ

َواُب ابُن ُسلَْيَمان ، َرَوى عن قَتَاَدة ، وَعْنه يزيُد ْبُن أَبِي َحبِيبٍ ، هكذا في النَُّسخِ ،  القُبِّيُّ   ، ُسمي ع بالُكوفَة وهي : القُبَّة نِْسبَة إِلَى والصَّ

قَبِيلَة من ُمَراد  بالقُبّ 
، وهي المشهورة  ينُوَس : بَِمْصرَ َجالِ  قُبَّةُ و ، وقد يَْشتَبِه بالفّب ، بالفَاء ، َمْوِضع آَخر بالكوفة ، فَُهَما من الُمْشتَبه ، (3)

ْحَمة قُبَّةُ و الغُوِري ، بقُبَّةِ  اآلن  .(4) الرَّ

يَت بَها الِحَماِر : كانَْت بَِداِر الِخاَلفَة قُبَّةُ و باإِلْسَكْنَدِريَّة ،  ع ، بِِكْلَواَذا بكسر الفاِء : الِفْركِ  قُبَّةُ و ألَنَّه كان يُْصعَُد إِلَْيها على ِحَماٍر لَِطيٍف : ُسّمِ

 بكسر الكاف وسكون الالم ، وبَْيَن األَِلفَْين ذاٌل ُمْعَجمة ، من قَُرى بَْغَداد.

انِيّ  القَبِّيّ  ْبِن أَيُّوبَ  أَيُّوُب ْبُن يُْحيَى أَبُو ُسلَْيَمانَ و ت ، َماَت بعَد سنِة ثَمانِيَن وِمائَتَْيِن ، وهو أََحُد  القب ، إِلى بالفَتْحِ  الَحزَّ ، وهو َكْيٌل للغَالَّ

اِريَن بالَمْعُروف ، كَذا في اإِلْكمال. وقيل : إِنََّما قِيَل له ذِلك ألَنَّه َكاَن له  ِخْلقَةً ، قاله الَحافِظ. قَبٌّ  األَمَّ

ْعدُ  ، أَي صْوت قابَّةً  لهم ؛ ما سِمْعنَا العَامَ في قو القَابَّةُ و  ، وهو الصوُت ، على ما تقدَّم. القَبيب يْذَهُب بِِه إِلى الرَّ

يت : لم يَْرِو أَحٌد هذا الحَ  ّكِ ِعّي قال : ْرَف غْيُر األَْصمَ ذكره اْبُن ِسيده ولم يَْعُزه إِلى أََحٍد ، وعزاه الَجْوهِرّي إِلَى األَْصمِعّي. قال ابُن الّسِ

ّكيت : ما أَصابَتْنا العَاَم قَْطرةٌ ، وما أََصابَتْنَا العَامَ  ِمن الَمطر. (5) القَْطَرةُ  أَي قابَّةٌ  ما أَصابَتُْهمو والنَّاُس على ِخالفه. ،  قَابَّةٌ  قال ابُن الّسِ

 بَمْعنًى َواِحد.

تَ  األَسُد ؛ بَ قَْبقَ و َهَدَر. ، إَِذا قَْبقَبَةً  األَسُد والفَْحلُ  قَْبقَبَ و : صوُت أَْنيَاِب الفَْحِل وَهِديُره ، وقيل : هو  القَبِيبُ و القَْبقَبَةَ و وَصَرَف نَابَْيه. َصوَّ

 تَْرِجيُع الَهِدير.

 َحُمَق. الرجُل : قَْبقَبَ و

 يقال : بَلَّ  : الَكذَّاُب. والَجَمُل الَهدَّار. والفَْرجُ  القَْبقَابُ و
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__________________ 
 ( كذا ابألصر واللسان ا وضبرت األساس : قـَب ك ابلفتح.1)
 .«حداء»( عن النهاية ا وابألصر 2)
 ( ذكر يف اللباب نسبة إىل َقّب بطن من مراد.3)
ن من البقيطا ( ليت بذلك ألن مربح بن شــهاب كان مض عمرو بن العاص يف فتحه لإلســكندرية فدخر من ابب ســليمان وخارجة بن ســليما4)

 (.معجم البلدان)فجعال يقتتالن حىت التقيا ابلقبة فرفعا السيف فسمي ذلك املكان بقبة الرمحة. 
 ( يف القاموس : أو القطرة.5)
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َقاِبه البَـوحُ  جَمَاِمضَ  َقابٌ  . وقالوا : ذََكرٌ قـَبـح ُفوه به ا قـَبـح اءِ  هو الَفرحجُ  َأو ا َفوصــــــــــــــَ
َ
 جلَ الرُجر فيه ذََكَرهُ ِإذا َأوح  الَواســــــــــــــُض الَكثرُي امل

َض ذِلك عن َأعحرَايبّ حا أَنحَشد : قـَبـحَقبَ   ا َأي َصو َت. لُِ
 الَقبـحَقابِ اي ذاَت اِ ِر  (1)َلعحَساُء 

 وقال الفرزدق :

ٍر  اَلَن مــــــن حــــــِ يــــــح ِ  عــــــَ يــــــح تح يف قـــــــَ قـــــــَ لــــــ  مح طــــــَ   (2)فــــــكــــــَ
  

اابً قــــــــــــــد كــــــــــــــان و   قــــــــــــــَ ــــــــــــــح بـ ــــــــــــــَ مِ  قـ اُح اأَلرَاقــــــــــــــِ  رِمــــــــــــــَ

  
في المْشِرق أَنه َخاصٌّ بلُغَِة أَْهِل اليمن ، نقله َشْيُخنا. وقيل : إِنهُ ُمَولٌَّد ال أَصل له في كالم العََرب ، وذكر  النَّْعُل من َخَشٍب. : القَْبقَابُ و

ْيَحانَة أَنَّه نَْعل يُْصنَع من َخَشب ، ُمحَدٌث بعد العَْصِر األَّول ، ولفُظه ُمَولَّد أَْيضاً ، ولم يُ  َرب ، وقد نََظم ابُن ْسمع من العَ الَخفَاِجيُّ في الرَّ

 َهانِئ األَْنَدلُِسّي فيه قوله :

يــــــــــبــــــــــاً  ــــــــــّراَِيِض َرطــــــــــِ نــــــــــًا بــــــــــا ال  كــــــــــنــــــــــُت ُغصــــــــــــــــــــــــح

  
امِ   مــــــــــَ اِء ا ــــــــــَ ــــــــــَ ن ن غــــــــــِ ف مــــــــــِ طــــــــــح ــــــــــعــــــــــِ َ  ال ــــــــــِ ائ  مــــــــــَ

  

َداَ  يف الــــــــذ  ِّ ِإذح صــــــــــــــــــــــرح  ي عــــــــِ كــــــــِ رحُت َأحــــــــح  صــــــــــــــــــــــِ

  
َدامِ   ي أَُداُس ابألَقـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــِ  ُت بـــــــــــــــــــــــَرغـــــــــــــــــــــــح

  
 انتهى.

حاً ُمَحقَّقاً قاله  القَْبقَابُ  ، نقلَه األَْزَهِرّي هَكَذا وقال أَبُو عْمٍرو في ياقوته : الثَيَابُ  (3) يُْصقَُل بَِها تيال الَخَرَزةُ  : القَْبقَابُ و هو القَْيقَاب ُمَصحَّ

اَغانِّي. . وقيل : َكثِيُر الَكاَلِم أَ  كالقُبَاقِب الكثِيُر الَكاَلِم ، ، أَي قَْبقَابٌ  (4)َرُجٌل و الصَّ ّمِ وهو َكثِيُر الَكاَلم ُمَخلُِّطه  أَو الِمْهَذارُ  ْخَطأَ أَو أََصاببالضَّ

 ، وأَنَشَد ثَْعلَب :

َقابَأو َسَكَت القوُم فبَنحَت   قـَبـح
 ، وقد َمرَّ آنفاً. كالقَْبقَبَة وَهِديُره صوُت أَْنياب الفَْحلِ  كأَِمير القَبِيبُ و

« وَذْبَذبِه فَقَْد ُوقِيَ  قَْبقَبِهو من ُكِفَي َشرَّ لَْقلَِقه»وفي الَحِديث :  البَْطنُ  أَْيضاً ، على ما نَقَله َشْيُخنا : القَْبقَابُ و كَجْعفٍَر ، وزاد السَُّهْيلّي : القَْبقَبُ و

 ، وهي حكاية صوت البطن. القَْبقَبَة من قَْبقَبٌ  وقيل للبَْطنِ 

اَغانِّي.فيه لَْحٌم يُْؤكَ  بالَكْسِر : َصَدٌف بَْحِريٌّ  ، الِقْبِقبُ و  ل ، نَقَله الصَّ

 ، بالهاء. القُبَابَةُ  على ساِكنَِها أَفضُل الّصالة والّسالم ، وفي التَّْكِملَة : كغُراِب : أُُطٌم بالَمِدينة قُبَابٌ و

ْخُم العَِظيُم. القُبَابُ و ، إَِذا قََطعَ  قبَّ  ، من من السُّيُوِف ونْحوَها : القَاِطعُ  : القُبَابُ و  ِمن األُنُوِف : الضَّ

ْحمِن  ة بأَْسفَِل ِمْصرَ  : الِقبَابُ و ع بِنَْجد في طريق َحاّجِ البَْصَرة : قِبَابو َكِكتَاب : ع ، بَسَمْرقَْند ، وَمَحلَّةٌ بنَْيَساُرورو ث َعْبُد الرَّ منها الُمحّدِ

َواُب في  الَحْنبَِلّي. قلُت : الِقبَابِيّ  ْبنُ  اَغانيُّ والَحافِظ ، واألَِخيرةُ تُعرُف بالُكْبرى و:والصَّ لهَما ، كما قَيَّدهُ الصَّ  ة قُرَب بَْعقُوبَا َهاتَْين َكْسُر أَوَّ

 ِمن نََواِحي بَْغَداد ، والصَّواُب فِيَها أَيضاً كسُر األول.

 بُْشبِهُ الَكْنعَد. قال َجِريٌر : نَْوٌع ِمَن السََّمكِ  (5) الِقبَابُ و

َرتح  طــــــــــــَ رحب ِإذح خــــــــــــَ َ   مــــــــــــرَاَس ا ــــــــــــَ  ال حَتحســــــــــــــــــــــــــِ

  
َر   ابِ َأكـــــــــح بـــــــــَ ري (6) الـــــــــقـــــــــِ ف ابلصـــــــــــــــــــــــِّ  وأَدحَم الـــــــــر غـــــــــح

  
مِ  القُبَّة َجْمعُ  الِقبَابُ و ّمِ ، ثم َرأَْيُت شْيخنا ضبَطه كغَُرف فال كالقُبَب بالضَّ َمِحيَد  بالَكْسر ، َهَكَذا في نُْسَختِنا َمْضبُوٌط بالقلم ، والظاهر أَنّه بالضَّ

ة ُمْشتقٌّ من ذِلك. القُبَّةُ و عْنه.  من البنَاء مْعُروفَة. وقيل : هَي البِنَاُء من األََدم َخاصَّ

تَصُّ : ما يُرفع للدُُّخوِل فيه وال يَخْ  القُبَّة ِمن الِخباء : بَْيٌت صغير ُمْستَِدير ، وهو من بُيُوِت العَرب. وفي الِعنايَة : القُبَّة وقال ابُن األَثِير :

 بالبِناِء.
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. كالُمقَْبِقبِ  َكَكتَّان : األََسدُ  القَبَّابُ و اَغانيُّ  ، نَقَلَُهَما الصَّ

اَغانِّي والَحافُِظ. (6)قلُت : والصَّواُب أَنَّه بالنُّون في آِخِره  ع بأَْذَربِيَجاَن. : القَبَّابُ و  كما َضبََطه الصَّ

مِّ  القُبَاقِبُ و  : القُبَاقِبُ و أَي هو اسُم َعلٍَم للعَاِم الَِّذي يَِلي قَابَِل َعاِمك. العَاُم الُمْقبِلُ  بِاَل اَلٍم : قُبَاقِبُ  َوفِي ِلَساِن العََرب :ومثلُه في الصَّحاحِ  بالضَّ

ُجُل الَجافِي  الِمْهَذاُر. الرَّ

__________________ 
 ( لعساء اسم جارية.1)
 وغريه من كتب اللغة.والتصويب عن اللسان « غيالن»( ابألصر 2)
 ( اللسان : تصقر.3)
 .«وفحر»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( يف اللسان والتهذيب والتكملة ومعجم البلدان ضبطت بضم أوله ضبرت قلم.5)
 ( ويف معجم البلدان قبان ابلفتح والتشديد وآخره نون.6)
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 الَمْعُروفَِة بَجِزيَرةِ اْبِن ُعَمر. بأَْرِض الَجِزيَرة لْبِن وائِ  ، وَماٌء ِلبَنِي تَْغِلب (1) : ع ، ونََهر بالثَّْغرِ و

ّي قُباقِبَ  وفي الّصَحاح : وتَقُوُل : ال أَتِيك العَاَم وال قَابَِل وال  : الِذي ذكره الَجْوَهِرّي هو المْعُروف ، قال : أَْعني قوله : إِنّ  (2). قال ابُن بَّرِ

 ً ابُِع فيُقَال لَه : هو العَاُم الثَّاِلث ، قال ؛ قُبَاقِبا ا العاُم الرَّ ابِع. القُبَاقِبَ و العَاَم الثَّالث. (3) القابَّ  . قال : ومنهم من يَْجعَلُ الُمقَْبِقب وأَمَّ  : العَاَم الرَّ

 إِنَّك لن تُْفِلَح العَاَم وال قَابَل وال يا بُنَيَّ ، وهو الَمْحكّي عن َخاِلد ْبِن صْفَواَن ، أَنَّه قال الْبنه في ُمعَاتَبٍة : ويُقَالُ  : العاَم الَخاِمس. الُمقَْبقبَ و

، وقال : َحَكاهُ األَْصَمِعيُّ ، وقال : وال يَْعِرفُوَن  ِلَسنٍَة بعد سنة َعلَمٍ  ِمْنَها اْسمُ  كلمة ُكلُّ  وقال ابُن ِسيَده فِيَما َحكاه : .ُمقَْبِقبَ  وال قُبَاقِبَ  وال قَابَّ 

 ما َوَراَء َذِلك.

ةٌ و  قَال : َضاِمَرةٌ  األَِخيرة كُمعَظََّمٍة ، هكذا في النَُّسخِ ، َوِهي الّصواب ، وفي أُْخَرى ُمقبقَبة أَي ُمقَبَّبَةٌ و ، َمْقبُوبَةٌ  ُسرَّ

ٌة مـــــــــــن  ارِيـــــــــــَ هح  (4)جـــــــــــَ بـــــــــــَ لـــــــــــَ عـــــــــــح ِن ثــــــــــــَ ِ  بـــــــــــح يـــــــــــح  قــــــــــــَ

  
ر ة   اُء َذاُت ســـــــــــــــــــــــــــــــُ يحضـــــــــــــــــــــــــــــــَ هح بــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــبـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــُ

  

َهَبهح  َا ِحلحَيُة َسيحٍف ُمذح  كَبهن 

َطبَة قَبَّت ، هكذا في نُْسختِنا ، وَصَوابُه قبَّبَتو  بعض الُجفُوف بَْعَد التَّْرِطيب. َجفَّت كُهَمزة ، إِذا الرُّ

ُجلُ  قَبَّبَ و ً قبَّبَها و ، قُبَّةً  َعِمل إِذا الرَّ  .تُقبَّبُ  والَهَواِدجُ  قُبَّةٌ  فْوقه وفي نُْسخة ُجِعل : ُعِملَ  ُمقبَّبٌ  وبَْيتٌ  إِذا بَناَها تْقبِيبا

ي به حْنَظلَةَ ْبِن ثْعلَبة : لقب القُبَّة ذُوو  عليه َربيعَة ، وَهَزموا الفُْرسَ  (5)فَتَعّطفَْت  بصْحَراِء ِذي قارٍ  قُبَّةً  ألَنَّه نََصبَ  ْبِن َسيَّاٍر الِعْجِلّي ، ُسّمِ

 : َدَخلَها. تَقَبَّبَهاو

 ، وهي ِخَزانة العََرب قال : اإِلْساَلِم : البَْصرةُ  قُبَّةُ و

تح  ـــــــــَ ـــــــــن ةَ ب ـــــــــ  ب ـــــــــُ ا  قـ هـــــــــَ ـــــــــِ ل ٌ  أَلهـــــــــح ـــــــــح ي ـــــــــَ اَلم قـ  اإِلســـــــــــــــــــــــح

  
او   واُ هــــــــــَ ــــــــــِ ت ــــــــــح اَ  ال طــــــــــَ ــــــــــَ ا ل وهــــــــــَ ــــــــــمــــــــــُ ي قــــــــــِ ــــــــــُ وح ملَح ي ــــــــــَ  ل

  
أَْبلُق  قَبَّانَ  َعْيرُ  قيل :و رأُْسه كَرأْس الُخْنفُساء ُطَواٌل ، قََوائُِمه نحُو قََوائِم الُخْنفَُساء وهي أَصغُر منها (6)ٌد ُهنَيٌّ أَُمْيِلس أَُسيْ  قَبَّانَ  ِحَمارُ و

ك تَماوَت حتى تََراه كأَنَّه بَْعرة ، فإِذا ُكفَّ الصَّوُت اْنطلَق ،  ُل القوائم ، له أَْنٌف كأَنف القُْنفُذ إِذا ُحّرِ  قَبّ  فَْعاَلُن ِمنْ  وهو ُدَوْيبَة ل ُهوَ وقيُمَحجَّ

 . قال الشاعر :قَبَّانَ  ألَنَّ العََرَب ال تَْصِرفُه ، وهو َمْعِرفَة ِعْنَدُهم ، ولو كان فَعَّاال لصرفَته ، تقوُل : رأَيت قَِطيعاً من ُحُمرٍ 

ا  بـــــــــــــَ ُت عـــــــــــــجـــــــــــــَ ـــــــــــــح قـــــــــــــدح رأَي ـــــــــــــَ بـــــــــــــًا ل جـــــــــــــَ  اي عـــــــــــــَ

  
اَر   انَ محــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ ا قـ بــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ وُ  أَرحنـ  َيســــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
، وأَنَّهم لم يَْذُكُروه إِاّل في َضُرورةٍ َعَجُزوا فِيَها عن ِحَمار فأَْبَدلُوه بالعَْير ، ولم يَْذُكْره أَرباُب  قَبَّان كذا في الّصَحاحِ. وأَنكَر شيُخنَا َعْيرَ 

 َ  يُّ ِديَوان أَْشَهر مْنُهَما.الدََّواوين الَمَشاهير. قُْلُت : وهو في الُمْحَكم وِلَسان العََرب ، فأ

ِغيُر منها ، قال : وأَهل اليََمن يُْطِلقُون ِحَمارَ  على ُدَوْيبَّة فوق  قَبَّان ونُِقل عن الَجاِحظ في ِكتَاب البيان أَنَّ من أَنواعه أَبُو َشْحم وهو الصَّ

 الَجراد من نوع الفََراش.

ُضوا ِلَوْجه التَّْسمية ، وُهوَ  قَبَّانَ  وفي مفردات اْبِن البَْيَطار : ِحَمار ى ِحماَر البَْيت أَيضاً. قلت : ولم يتعَرَّ َي به لَكْوِن ـ  وهللاُ أَعلمـ  يَُسمَّ إِنّما ُسّمِ

ح به الّسيوِطّي في ديوان الَحيََوان. ومن أَمثالهم :  قُبَّة َظْهِره كأَنَّه ي َمْجَمع األَْمثَال والُمْستَْقَصى. كذا ف« قَبَّانَ  هو أََذلُّ من ِحمار»، كما َصرَّ

 .(7)قال شيخنا : يَُكون بَْيَن َمكَّةَ والَمِدينَة 

مِّ  القُبِّيُّونَ و فقال : إِْن  القُبِّيّين وُسئل أَحمُد بُن يَْحيَى عن .القُبِّيُّونَ  َخْيُر النَّاِس  الذي ال َطَرف له. ونَصُّه في الَحِديثِ  ، وقد جاَء ِذْكره ، بالضَّ

 والَمْعنَى َواِحد. القُبِّيِّين بدل الُمقَبَّبُون وفي رواية أُْخَرى الَِّذين يَْسُرُدون الصَّوَم حتى تَْضُمَر بُُطونُهم حَّ فهمص

ينَ  قُبِّينُ و  لموحدة ،أَي ا الشَّاةِ ، بالكسر وتَُخفَّفُ  قِبَّةُ وَ  نقله الّصاَغانِيّ  (8) ع. بالِعراق أَي بَضم فَكْسر مع تَْشِديد : كقُّمِ
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__________________ 
 ( قرب ملطية وهو هنر يدفض يف الفرات.1)
 تصحيف.« ابن دريد»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 .«العام»( عن اللسان ا وابألصر 3)
لألغلب  وورد فيه كبن القائر هو جارية وقد ضــبطنا الرجز عن اللســان وعن األصــر نفســه يف مادة قعب ونســبت األرجاز فيه« بن»( ابألصــر 4)

 العجلي.
 .«فتقطت»( عن التكملة ا وابألصر 5)
 ( ُهيّن تصغري هن ا وُأَسّيد تصغري أسود.6)
ء املطوي ا وأهر الشــام يســموهنا قـُفحر ( يف املصــباح : دويبة تشــبه اخلنفســاء وهي أصــغر منها ذات قوائم كثرية إذا ملســها أحد اجتمعت كالشــي7)

 قـَُفيلة.
 البلدان : اسم اعجمي لنهر ووالية ابلعرا .( يف معجم 8)
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ُبوطاً ابلَقلم ا ويف َهاِمش الِكَتاِب : وهو الِوَعاُء الِذي يـَتَـَناه  ِإلَيحه الَفرح  فيف رأَيته يف َفِصيح ثـَعحَلب َمضح  ُث ا وهيوابلت خح
بُ  اِ فحثُ  ُكون الَفاِء وآخره َ ٌء ُمثـَل َثة ا هكذا َمضـــح َمَلة وســـُ ُهح

يح ثـَعحلب : وهي الَفِحث ا ا بكســـر امل وط عندان ا ويف َفصـــِ
ض فِإذا  ِي ا َأي َيُكون له ما َدام يـَرحضــــــَ َاء ا وهي ِإنـحَفَحُة اجَلدح ور اأَلو   من اأَللح ســــــُ َكح

ُأِكر َأي ككِتٍف ا وذِكر يف اَبب امل
َيت  .ِقب ة لُِّ

اغَ  بِئٌر ُدون الُمِغيثةِ  ُمَصغَّراً : قُبَْيبَاتُ و  .(1) و: ع ، بَِظاِهر دَمْشقَ  الَماّر ذكره القُباقِب ْبِن َوائِل ، وهو َغْيرُ  وماٌء ِلبَنِي تَْغِلب انِّي.، نقله الصَّ

مِّ  قُبِّينُ و َوَمَحلَّة ببَْغَداَد. َوَماٌء ِلبَنِي تَِميٍم. و: ع بالِحَجاز.  اسُم نَهر. وقد تقدم َضْبُطه أَيضاً : بالضَّ

الً : إِنَّه َمْوِضع بالِعراق ، ثم قال : إِنَّه ِواَلية بالعراق ، َوُهَما َواِحد.، وكال ِواَليَةٌ بالِعَراقِ و ر ؛ فإِنه قال أَوَّ  مه هنا غيُر ُمَحرَّ

 ، وهو التَّْصِويُت. القَْبقَبَة عند الِقتَال ، من ِحَكايَةُ َوْقعِ السَّْيفِ  قَبْ  قَبْ و

 ، وفي أُخرى يَابُِسه بَِرْطبِه. ه بِيَابِسهُخِلَط َرْطبُ  الذي األَقِط كأَِمير من القَبِيبُ و

ا بَِقَي على الُمَصنِّف من المادَّة : عن األَْصمِعّي ، ً  ظهُره قَبَّ  * وِممَّ . قال أَبو القُبُوبُ  إَِذا ُضِرب بالسَّْوط وَغْيره فَجفَّ ، فَذِلك يَِقّب قُبُوبا

ظهُره فُردُّوه إِليَّ ، أَي إِذا اندَملَت آثاُر َضْربِِه  قَبَّ  ُعَمر أَنَّه َضَرب رجالً َحّداً ، فقال : إِذانَْصر : َسمْعُت األَْصَمِعيَّ يقول : ذُِكر عن 

م هللا وجهه :  قَبَّ  وَجفَّت ، من لها ،  أَي ال َظْهرَ  «لََها قَبَّ  كانَت ِدْرُعه َصْدراً ال»اللحُم والتَّمُر ، إِذا يَبَِس ونَِشف. وفي َحِديث َعِلّيٍ كرَّ

ي ً  ُسّمِ اِمر ، وَجْمعُه األَقَبُّ و البََكرة ، وقد تَقدَّم. قَبِّ  ألَن قَِواَمها به من قَبّا الَمْرأَةُ ، بإِظهار  قَبِبَت . وَحَكى ابُن األَْعَرابِّي :قُبٌّ  : الضَّ

اء ، كَمِششت الدَّابَّةُ ،  ولَِحَحْت َعْينهُ. التَّْضِعيف ، ولََها أََخَواٌت َحَكاها يَْعقُوب َعِن الفَرَّ

َواِمُر. القُبُّ  والخْيلُ   : الضَّ

 .القَبِيبُ  : َصوُت َجْوِف الفَرِس ؛ وهو القَْبقبَةو

 : َخَشُب السَّْرج. قال : القَْبقَبُ و : جمع أَْطَرافه. قبَّبَهوَ  ءَ الشي قَبَّ و

ُ الَفاِرَس لوال  َقُبهيَُطريِّ  قـَبـح
 .(2)َطاقَاتُه ، أَي ُمْستَِويَةٌ  قَبٌّ  وفي األََساِس : ومن الَمَجاز : َوتَرٌ 

ثين ، كالَحَسن بن محمد النَّْيَسابُورّي القَبَّانِّي الَحافِظ. وفَْضُل بُن أَبِي  كالقَبَّانِ  : بالفَتْح : ِمْكيَاٌل للغَلَّة القَبُّ و ، وقد نُِسَب إِليه َجَماَعةٌ من الُمَحّدِ

اُن ، عن أَبي ا القَبَّانيّ  طالبٍ   لُحَسْين بن يُوُسف ، وَغْيرهما.الَوزَّ

: موضع بَِسَمْرقَند ، وأَْقَصى َمَحلَّة بنَْيَسابُور على َطِريق الِعَراق.  قِبَابُ  ككتَاب : ِستَّة أَماكن ذكر الُمَصنِّف منها ثاََلثة وبَِقَي عليه : الِقبَابُ و

م : قَْريَةٌ َشْرقِّي ِمْصر. قُبَْيبَاتو (3)ُحَسْين ال بقَبَّان وَمْوِضع َخاِرج بَْغَداَد على َطِريق ُخَراسان يُْعَرف  بالضَّ

د ْبِن فَْوَرك األَْصبَهانّي ، ألَنَّه كان يَْعَمُل الَهَواِدَج. الِقبَابُ و  كِكتَاُب : لَقَب أَبِي بَْكٍر َعبِد هللِا ْبِن ُمَحمَّ

 غْيُره ، وهو ِشدَّةُ الدَّْمج لالْستَدارة. قال امرُؤ القْيس يِصف فرسا : قَبَّهو بَْطنُه قُبَّ و

ِذٌم  هــــــــــــــا خــــــــــــــَ رحيــــــــــــــُ رٌِم وجــــــــــــــَ هــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــَ  َرقــــــــــــــاقــــــــــــــُ

  
ي   ـــــــــــــــح و   هـــــــــــــــا ِزمَيٌ والـــــــــــــــطـــــــــــــــ  وبُ مـــــــــــــــُ بـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــقـــــــــــــــح

  
ُك : بالكْسرِ  الِقتْبُ  : [قتب] بالكسر  الِقتْبُ  قال أَيضاً :و ، بالهاء ، قاله ابُن ِسيَده. أَْقتَاٌب كالِقتْبَة ، أُنثى والجْمع الِمعَى ، قاله الكساِئّي ، ويُحرَّ

ى ، أَي ما ما : الِقتْب قيل :و من أَْعالقها وِحبالَها جِميُع أداة السَّانيةِ  : ا األَْمعَاُء فهي األَْقصاُب ،  اْستدار من البْطنِ  تََحوَّ وهي الحوايا ، وأَمَّ

قال  اإِلكاُف. ، بالكْسر : الِقتْبُ و .قِتْبة وقال األَْصَمعّي : واحُدها«. بَْطنِه أَْقتابُ  فتْندِلق»على ما يَأْتي ، اختاَره أَبُو ُعبَْيد. وفي الحِديث : 

وبالتّْحِريِك  تي له في أَكف أَنه خاصٌّ بالُحُمر ، وهو الَِّذي في أَْكثر الدََّواِوين ، كما َسيَأْتي هناكشْيُخنا : ظاِهُره أَّن اإِلكاف يكون لإِلبِل ، ويَأْ 

 ال تَمنُع المرأَةُ نفَسها ِمْن زْوِجَها وإِْن كانَْت َعلَى َظْهرِ » عنهاهللارضيفي َحِديِث َعائِشة  في االْستِْعَمال. وفي النَِّهايَة أَْكثر
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__________________ 
 ( يف معجم البلدان :  لة جليلة بظاهر مسجد دمش .1)
 ( العبارة يف األساس : وهذا وتر قواه َقّب : طاقاته مستوية.2)
وهي منســــــــوبة إىل ا ســــــــا بن ســــــــكا الفزاري وقير ا ســــــــا بن قرة الفزاري وكان قد خرج مض ابن « ِقباُب ا ســــــــا»( يف معجم البلدان : 3)

 جاج.األشعث فقتله ا 
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ِتناُع يف هِذه  الَقَتب «.قـََتب ُعُهّن االمح َناه اَ ث  هلُن عل  ُمطاَوَعة أَزحَواِجَهّن وَأنه ال َيســــــــــــــَ ِه. ومعح للَجَمر كاإِلكاف لَغريح
ِها. وقير : ِإن  نساَء الَعَرب ُكن  ِإذا أَردحن الوالَدة َجلسحن عل  َل  خلُُروج الَولد ويـَُقلحن ِإن ه أَ  قـََتب ا َا  ا فكيحف يف غريح سح

رُي  ســـــــِ ِر الَبِعرِي ا فَجاَء التـ فح ري عل   هح َعحىن : وهي تســـــــِ
 بـَعحَد َذِلك اا فَبرَاَدت تلحك ا َالة. قا  أَبو ُعبَـيحد : ُكنا نـََر  َأن  امل

َكم. الَقَتبُ  َأو ُحح
 للَبِعري كما يف املِصحباح وامل

 امٌّ في الَحِميِر والبغَال واإِلبِل.واإِلكاُف للَحِمير. وفي الُخاَلَصة أَنَّه عَ 

َحاح : َرْحٌل َصغيٌر على قَْدِر السَّنَام ، َعلَى قَْدِر َسنَام البَعير. الَِّذي اإِلَكاُف الصَّغيرُ  قال ابُن ِسيَده : وقِيَل : هو أَي الَجْمُع من  ج وفي الّصِ

 ا البِنَاَء.لم يَُجاِوُزوا به هذَ  قال ِسيبََوْيه : .أَْقتَابٌ  ُكّلِ َذلك

 ُء إَِذا َصلَح.من اْستََوى الشي (1)، هكذا في نُْسَختِنَا ، وِمثْلُه في التَّْكِملَة ، وفي أُْخَرى : الُمْستَوية  الَمْشِويَّة األَْقتَاب بالفَتْح : إِْطعَامُ  القَتْبُ و

 َعلَْيه. القَتَب َشدَّ  البَعيَر ، إَِذا أَْقتَبَ  َمْصَدر اإِلْقتَابُ و

ً  أَقتْبتُ  وفي التَّْهذيب : تَْغِليُظ اليَِمين. : اإِلْقتابُ  من الَمَجاِز :و ً  َزيداً يَِمينا  [به]َعلَْيه. ويقال : اْرفُق  ُمقتَبٌ  ، إِذا َغلَّْظَت عليه اليَِميَن فهو إِْقتِابا

 َعلَْيه في اليَمين. تُْقتِب وال (2)

ً  َغلََّظها َعلَيه وأَلَحَّ ، َكأَنَّه َوَضع عليه في اليَِمين : أَْقتَبَهو ِميناً ،زيداً يَ  أَْقتَْبتُ و وفي األََساس :  .قَتَبا

ّمِ ، من القَتُوبَةُ و أَْمكَن أَْن  قال اللِّْحيَانّي : هي ما .(3) تُْقتِبَُها بالقَتَِب إِْقتابا اإِلبِل الَّتِي بالفَتْح ، كما يُبَيِّنُه اإِلْطاَلق ، وِمْنُهم َمْن َضبَطه بالضَّ

 األَْقتَابُ  ، وهي اإِلبِل التي تُوَضع «القَتُوبَة ال َصَدقَةَ في اإِلبل». وفي الَحديِث يُْقتَب ُء مما، وإِنََّما َجاَء بالَهاِء ألَنَّها الشَّي القَتَب يُوَضع عليه

ُكوبَة والَحلُوبَة. أَراد لَْيَس في اإِلبِل العََواِمل َصَدقَة. قال ا : وان ِشئَْت حذفَت  (4)لجوهرّي على ُظُهوِرَها ، فَعُولَة بَمْعنَى الَمْفعُولَة ، كالرَّ

ُجل (5) [القَتوبو ]. القَتُوبُ  الَهاَء فقلت :  .الُمْقتِبُ  : الرَّ

 ْبِن َزْيِد ْبِن َسْهل ، أَخو السََّمع ْبن َماِلك َرْهِط أَبي ُرْهٍم أَْحَزاب اْبِن أَسيدٍ  ْبُن َماِلك ، بالفَتْح فالسُُّكون. َحْقلُ ، كَسَحاب وِكتَاب : ال قِتَاب ذُوو

 ِمْن ُملُوِك ِحْميَر.

يِّقُ  القَتِبُ و  السَِّريُع الغََضب. الُخلُقِ  كالَكتِف : الضَّ

، بالَكْسر والَهاِء ، قاله ابُن  الِقتْبَة تْصِغيرُ  ، وهي قُتَْيبَةُ  بَمْعنَى إَِكاِف البَعير قد يَُؤنَّث ، والتَّْذكير أَعم ؛ ولذلك أَنَّثُوا التَّْصِغير فقالوا : القَتَبو

ا أَْوقع بأَْهل ُخَواَرْزم  قُتَْيبَةَ  ي فُتُوح ُخَراَسان أَنَّ ، وقرأُْت ف الِقتْب مأُْخوذٌ من قُتَْيبَة أَن (6) [إِلى]سيَده. وفي التَّْهِذيب : ذهب الليُث  ْبَن ُمْسِلم لمَّ

: فال  قُتَْيبَة : لسَت تفتَحها إِنََّما يَْفتَُحَها رُجُل اسُمه إِكاف ، فقال (6) [له]: فقال  قُتْيبَة ، وأََحاط بِِهم أَتاه رسولُهم ، فسأَله عن اْسمه ، فقال

، وإِنما  الِقتْب البَعير : ُمَذكَّر ال يَُؤنّث ، ويقال له قَتَبُ  واْسمي إَِكاف. قال : وهذا يَُوافق ما قَالَه اللَّْيُث. وقال األَصمعيُّ : يفتَُحَها َغْيِري ،

ْوا يَُكوُن للسَّانِيَة ، أ ه. قال األَْصَمعي :  ِرَجالهم. وبَها َسمَّ

 ْبُن ُمْسِلم ، وُسلَْيَماُن ْبُن َربِيعَة وَغْيُرُهما. قُتَْيبَة ، منهم كُجَهنِّيٍ  قُتَبِيّ  إِليه والنِّْسبَةُ  ُن َمْعن ْبِن َمالكبْ  قُتَْيبَة : بْطن من بَاِهلَة ، وهو قُتَْيبَةُ و

َذَكر في قَبَائل  : بَْطٌن من ُرَعْين ِمْن ِحْمير ، كذا في ُكتُب األَْنَساب ، وهو قَْول الّداَر قُْطني ، ويَُردُّه قوُل اْبِن الُحباب ؛ فإِنَّه ، بِالَكْسرِ  قِتْبَانُ و

َهْمَدانّي : إِنَّ الَِّذي ذكره ابن الُحباب إِنما هو ِحْمير قِتْبَان بن َرْدمان ْبِن َوائِل ْبِن الغَوث ، إِاّل أَن يكون في ُرَعْين قِتْبَان آَخر. والَِّذي قَالَه ال

َشاِطيُّ على الدَّاَر قُْطني ، وأُجيَب َعْنه  َدة ، وقد تحامل الرُّ ع ،  وليس هذا َمَحلّه. وفي الَمَراصد أَنَّه :قُتْيَان بالُمثَنَّاة التَّْحتِيَّة كعُثَْمان ال بالُمَوحَّ

يتبعاً للبَْكِرّي. ويقال  بِعََدنَ   الَمْذُكور. بِقتْبان : خان الموِضَع ُسّمِ

 .(7)ِمْلَحاٌح  قتَبٌ و يَعَضُّ بالغاِرب ، قَتَبٌ  قولُهم للُمِلّحِ : هو ومما بَِقي على الُمَصنِّف :

__________________ 
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 تصحيف.« املستو »( ابألصر 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ا : قَتوبة.( يف املقايي  : ويقا  لإلبر توضض عليها أمحاهل3)
 .«قوله قا  اجلوهري اخل لي  ذلك د نسخة الصحاح املطبوعة فلعله وقض يف بع  النسخ»( هبامش املطبوعة املصرية 4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 ( وذكر يف األساس قو  النابغة الذبياين :7)
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ْيُن : فََدَحه. قال الَراِجز : أَْقتَبَهو  الّدِ

يــــــــــح  ٍن ِإلــــــــــَ َر َديــــــــــح قــــــــــح كــــــــــو ثــــــــــِ اَك َأشــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــَ تـــــــــــَ  أَقـــــــــــح

  
رِي   هـــــــــــــح ابٍ  ـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ا أبَقــــــــــــــح بــــــــــــــَ لـــــــــــــَ َن جـــــــــــــُ رَكـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

  
ٌ ]:  تَْقتِيبٌ  َعلَيَّ َمْكتُوبَة. وفي َكاِهل الفََرس (1)، وكأَّن ُمْؤنَتَُهم  قَتُوبَة ومن َسَجعَاَب األََساِس : كأَنِّي لَُهم  .(2) [َجنَأ

 الَكاِهل ، وُكلُّ َذلَك ِمَن الَمَجاز. ُمقَتَّبُ  ورجل

ض له اْبُن ِمْقثَب قيل : اَل َواِحَد لَهُ ، وقيل : الَواحد العََطايَا بالُمثَلَّثَة : الَمقَاثِبُ  : [قثب] . وقيل : هو لُثْغَة ُمْهَملَة. قاله َشْيُخنَا ، ولم يَتَعَرَّ

 َمْنُظور ، وال الَجْوَهِرّي وال َغْيُرُهما.

ً  كنََصر قََحبَ  وقد قاله أَبُو َزْيد. الَّذي يَأُْخذُه السُّعَالُ  هوو ، قَْحبَةٌ  الُمِسنُّ ، والعُجوز : الشَّْيخُ  القَْحبُ  : [قحب] ً و يَْقُحب قَْحبا مِّ  قَُحابا ،  ، بالضَّ

ً  ِمثْلُهو أَي في األَِخيِر ، إَِذا سعَلَ  َب تَْقِحيبا ٌ  قَْحبٌ  إَِذا َسعَل ، ورجل قَحَّ َكثِيَرةُ السُّعَاِل مع الَهَرم ، وقيل : هما الَكثيَرا السُّعَال  : قَْحبة وامرأَة

 َشِديٌد. أَي قَاِحبٌ  ُسعَالٌ  يقَال : أََخَذهو مع َهَرٍم أَو َغْير َهَرم.

 ، وهو فََساُد الَجْوف. القَُحاب ، من : الفَاِسَدةُ الَجْوِف مْن َداءٍ  القَْحبةُ و

بَها قَْحبَة األَْزَهريُّ : قيل ِلْلبَِغّيِ قال و وأَْصلُها  الفَاِجَرةُ. : القَْحبَةُ  وهو ُسعَالُها. وعن اْبِن سيَده : بقَُحابها ؛ ألَنََّها كانت في الَجاِهليَّة تُْؤِذن ُطالَّ

يَت  (4)، وبِه َجَزم الَجْوهرّي وغيُره. وقال أَبُو ِهالل  ُمولَّدةٌ  كلمة القَْحبَة أَي ِهيَ  أَي تَْرُمُز بِِه ، أَوْ  (3) ألَنََّها تَْسعُُل أَو تُنْحنِحُ  ِمَن السُّعال ، ُسّمِ

نَاَعتَْين : صاَر تَْسِميَةُ البغّيِ الُمْكتَِسبة بالفُُجور  : السُّعاُل. القَُحاب حِقيقَة ، وإِنَّما قَْحبة في كتاب الّصِ

ي البِغيَّ  ة تَُسّمِ  . قال َشاِعُرهم :قَْحبَة وفي شفاء الغَِليل : العَامَّ

ةو  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ِإَذا رََأ   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
دح   جـــــــــــــــــــَ ُ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح ا الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــِ اهلـــــــــــــــــــَ  مجـــــــــــــــــــََ

  
: ُسعَال  القَُحاب ، وهو السُّعَال وقال الَجْوَهِرّي : القُحاب : ُسعَاُل الشَّْيخ ، وُسعَاُل الَكْلب. ومن أَْمراِض اإِلبل القَْحبُ و ، أَي ُسعَاٌل. قَْحبَةٌ  بهو

ص. القَُحابُ  الَخْيِل واإِلبِل ، وُربَّما ُجِعل للنَّاس. وفي التَّْهِذيب :  : السُّعال. فعَمَّ ولم يَُخّصِ

ً  البَِعيرُ  قََحب وقال ابُن ِسيَده : ً و يَْقُحب قَْحبا  ُب.الرجُل والَكلْ  قََحبَ و منها إِال النَّاِحُز أَو الُمِغّد. يَْقُحب َسعََل ، وال : قَُحابا

 أَي ُسعَاُل. قَْحبَةٌ  في اإِلبل ، وهو فيما ِسَوى َذِلَك ُمْستَعَار. وبِالدَّابَّة القَُحاب وقيل : أَُصلُ 

ون المْرأَةَ الُمِسنَّة  .قَْحبَة وفي التَّْهِذيب : أَهُل اليَمن يَُسمُّ

 والقَْحَمة وأَنشد : القَْحبَة ويقال للعُجوز

ِت ا َر ِإيَن َوقــــــــــــــح بــــــــــــــح ــــــــــــــَ يِن قـ بــــــــــــــَ ــــــــــــــ  يـ َرمح شــــــــــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــَ

  
وز   جــــــــُ ر  عــــــــَ ةٍ كــــــــُ ــــــــَ ب حــــــــح ــــــــَ مح  (5) ق مــــــــَ ــــــــهــــــــا صــــــــــــــــــــــَ ــــــــي  ف

  
 : الُمِسنَّة من الغَنم وَغْيِرها. القَْحبة ثم قال : ويُقَال لُكّلِ كبيَرةٍ من الغَنَم ُمِسنٍَّة. وقال ابُن ِسيَده :

ي أَهُل اليَمن الَمْرأَة ، وال تْغترَّ بُطوِل ُصْحبَة ، انتهى. فليُْنظر مع كالم  (6) قَْحبَة ، ويقولون : ال تَثِق بقَْول (6) قَْحبَة وفي األََساس : ويَُسّمِ

 ، أَي يَْسعُْلن. يَْقُحبن (7)أَي ُسعَال. ويقال : أَتْين نَِساٌء  قَْحبَةٌ  األَْزَهِرّي. والَمْشهوُر ِعْنَدنا اآلن : به

ً ويقال للشَّاّبِ إِذا َسعل :  ً و ُعْمراً وشبَاباً. وللشَّْيخ : َوْريا  .قَُحابا

 ً ً و وفي التَّْهِذيب : يقال للبَِغيِض إِذا َسعَل : َوْريا  .قَُحابا

 وللَحبِيب إِذا َسعل : ُعْمراً وشبَاباً.

َواب ، وفي بعض بالُحْمَرة على أَنَّها من زيادات الُمَصنِّف على الجْوَهرّي ، ولْيَس  ثم إِنَّ هذه الترجمة عندنا مكتوبةٌ بالسََّواد على الصَّ

 كذلَك.
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__________________ 
 فــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــ  ود  لــــــــــــلصــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــ  وال تــــــــــــكــــــــــــن  

  
 قـــــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــًا يـــــــــــــــعـــــــــــــــ  بـــــــــــــــغـــــــــــــــارب مـــــــــــــــلـــــــــــــــحـــــــــــــــاحـــــــــــــــا 

  

 ( يف األساس : مؤهنم.1)
 ( زايدة عن األساس. وزيد فيه : قا  :2)
 كـــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــر أفـــــــــــــــــــــــري فـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــض ا  و 

  
 إفــــــــــــــــــــــــــراي إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراٌف وتــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــبُ  

  

 ويف اللسان : تتنحنح.« وتنحنحتسعر »( يف القاموس : 3)
 تصحيف.« ابن هال »( ابألصر 4)
 .«قحبة»( يف اللسان ا 5)
 ( األساس : القحبة.6)
َ نساءً »ويف التهذيب : « أتا نساء لعله أثبت كما هي اللغة املشهورة»( كذا ا وهبامش املطبوعة املصرية : 7)  .«ِبوح
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بَاِعي يقال للعََصا : [قحرب]  والِقْشبارةُ والِقْسبَاَرةُ. (1) القَْحَربَةو الِغْرَزْحلَة : في التَّْهِذيِب في الرُّ

 َصَرَعه ، وبالسَّْيف : َعالهُ. إِذا فقَْحَطبَه يقال : ضربه وطعَنه قَْحَطبَه : [قحطب]

 إِليه نُِسب أَبو الغْيِث الطَّيِّب ْبُن إِسماِعيل ْبنِ و : (2)ْبُن شبِيِب ْبِن خالد ْبن َمْعَدان الطائّي. قال ابن األَثِير  قَْحَطبَةُ  : اْسُم َرُجل ، وهو قَْحَطبَةُ و

َواب الُحَسْين َواب  (3) الَحِلبيّ  ْبِن خاِلد قَْحَطبَة اْبن ، وفي نُْسخة الحسن ، وهو الصَّ الُخلَّبِّي بضّمِ إِلى َحلب مدينة َمْشُهوَرة وهو خطأٌ والصَّ

ِم مع فتْحها وهو ث الُمْعَجمة وتْشديد الالَّ ار الُحسْيُن بُن ُحرْيب المْرَوِزّي. وأَبو الفّضل  ُمَحّدِ ُد ْبُن إِْبراهيم البْغَدادّي. وأَبُو َعمَّ بْغدادّي وُمحمَّ

ثُون. القَْحِطبِيُّون العَبَّاُس ْبُن أَْحَمد ْبن علّي الُجْرَجانِّي.  ، ُمَحّدِ

د األَْنطاكيّ  عابِر األَْحالم ، سكَن دمْشق ، وروى عنه  القحطابيّ  وفي تاريخ َحلب الْبِن العديم أَبو المخبا حيدرةُ ْبن أَبي تُراب عِليُّ بُن ُمَحمَّ

 األَميُر أَبو نْصر اْبُن ماُكوال ، وغيره ، كما تقدَّم.

قُوا. بِِقْندْحبَة ذهب القومُ  : : قال األَْزَهِرّي : حكى اللِّْحيانّي في نوادِره [قدحب]  وقِْندْحَرةَ وقِدَّْحَرةَ ، ُكلُّ ذلك إِذا تفرَّ

ق بينَُهَما  قََربَ و ، كَسِمعَ  قَِربَهُ و منه َكَكُرَم ، ءُ الشَّىْ  قَُربَ  : [قرب] كنََصَر ، وظاهُر كالم الُمَصنِّف على ما يأْتي أَنَّهما ُمتََراِدفَاِن ، وقد فَرَّ

كذا بفَتْح الراء ، فمعناه : ال تَْلتبِْس بالِفْعل ؛ وإِذا كان بَضّمِ الّراِء ، كان معناه : ال تَْدُن. قال شيخنا  تَْقَربْ  أَهل األُصوِل ، قالوا : إِذا قيَل : الَ 

ً  وقد نَصَّ عليه أَرباُب األَْفعَال. : ً و ، قُْربا ِهَما ، قُْربانا ً و بَضّمِ  والَجْمعِ. واالثْنينِ  للواحدِ  قَِريبٌ  فهو بالكسر ، أَي : َدنا ، ِقْربانا

: أُِخذوا من تحِت أَقداِمهم. وقوله تعالَى جاَء في التَّْفِسير  (4) (َوَلْو َترى ِإْذ َفزُِعوا َفال فَ ْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمكان  َقرِيب  )وقوله تعالَى : 

ً  ، ذكَّر (5) (َوما يُْدرِيَك َلَعلَّ الّساَعَة َقرِيب  ):  ؛ ألَنَّ تأْنيَث الّساعِة غيُر حقيقّيٍ. وقد يجوز أَْن يَُذكََّر ، ألَنَّ السَّاَعةَ في معنَى البَْعِث  قريبا

ْخَرة الَّتي في بيِت  قريبٍ  أَي : يُنَادي بالحشر من مكانٍ  (6) (ُمناِد ِمْن َمكان  َقرِيب  َواْسَتِمْع يَ ْوَم يُناِد الْ )، وقولُه تعالَى :  ، وهي الصَّ

اَد ألَنَّهُ أَر« قَِريبَةٌ »ولم يَقْل :  (7) (ِإنَّ َرْْحََت هللِا َقرِيب  ِمَن اْلُمْحِسِننيَ ) الَمْقِدِس ، ويقال إِنََّها في َوَسِط األَرِض. وقولهُ تَعَالَى :

اج : إِنَّما قِيلَ  جَّ حمة اإِلْحَساَن ، وألَنَّ ما ال يكون تأْنيثهُ حقيقياً جاز تذكيُرهُ ، وقال الزَّ ْحَمةَ ،  (َقرِيب  ِمَن اْلُمْحِسِننيَ ) بالرَّ ، ألَنَّ الرَّ

ْحَمة هنا بمعنَى الَمَطر. قال : وقال  :والغَْفَراَن ، والعَْفَو ، في معنًى واِحد ، وكذلك كلُّ تأْنيٍث ليس بحقيقّيٍ. وقال األَْخفَش  جائٌز أَْن تكوَن الرَّ

َر للفَْصل بينَ  في مكان أَو نََسب ، فهو جاِر  قَُربَ  ، قال : وهذا َغلٌَط ؛ كلُّ َما القََرابَةِ  من القريبِ و ، القُْربِ  من القريب بعضهم : هذا ذُّكِ

 على ما يُِصيبُهُ من التَّْذِكير والتأْنِيث.

 في معَنى الَمَسافة يَُذكَُّر ويَُؤنَّث ، وإِذا كان في معنى النََّسب يَُؤنَّث بال اختالف بينَُهْم ، تقول : هِذه الَمرأَة القريبُ  قال الفَّراُء : إِذا كان

 .قرابتي ، أَي : ذات قَِريبَتي

ق بينَ  ّي : َذَكَر الفّراُء أَّن العَرَب تُفَّرِ  قريبي من النََّسب ، وهذهِ  قريبتي من المكاِن ، فيقولوَن : هذهِ  القَريبِ و من النََّسِب ، القريب قال اْبن بَّرِ

ة قوله ، قول اْمِرِئ القَْيِس :  من الَمَكاِن ؛ ويشَهُد بِصحَّ

ُر ِإنح أَمحســــــــــــــــــــــــَ  وال أُم  هــــــــــ ُه الــــــــــَويــــــــــح ٍم لــــــــــَ  اشــــــــــــــــــــــــِ

  
رِيـــــــبٌ   رَا قـــــــَ كـــــــُ ة َيشـــــــــــــــــــــح نـــــــَ ـــــــح ُة ابـ اســـــــــــــــــــــَ بـــــــَ  وال الـــــــَبســـــــــــــــــــــح

  
ً  فَذكَّرَ   النََّسِب. قُْربَ  ِمنِّي ، يريد قَِريبَةٌ و الَمَكاِن ، قْربَ  منِّي ، يُريدُ  قريبٌ  ، وهو خبٌر عن أُّمِ هاِشٍم ، فعلى هَذا يجوز : قَِريبا

اْمَرأَةٌ َصْبوٌر ، فلذلك قالوا : ويقال : إِنَّ فَِعيالً قد يُْحَمل على فَعُوٍل ، ألَنَّه بمعناهُ ، مثل : َرِحيم وَرُحوم ؛ وفَعُوٌل ، ال تدخله الَهاُء ، نحو : 

ً  . وقد قيَل : إِنَّ قريبٌ  ، وفالنَةُ منِّي (8)ِريٌح َخريٌق ، وَكتِيبَةٌ َخِصيٌف  ً  هذا أَْن يكوَن ِصفَةً ِلَمكان ، كقولك : ِهي منّيأَصله في  قَِريبا ،  قريبا

 ً ً  أَْي مكانا  ، ثمَّ اتُِّسَع في الظَّْرِف ، فُرفَِع وُجِعَل َخبَراً. قَِريبا

 نَِقيض البَِعيِد يكون تحويالً ، القَِريبُ و وفي التَّْهِذيب :

__________________ 
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 ابلزاي والنون.« التهذيب القحزنة( كذا ابألصر واللسان ا ويف 1)
 .«القحطيب» 17/  3( اللباب يف هتذيب األنساب : 2)
 .«ا ليب»ويف نسخة  نية من القاموس : « اخلُل يب »( يف القاموس : 3)
 .51( سورة سبب اآية 4)
 .17( سورة الشور  اآية 5)
 .41( سورة   اآية 6)
 .56( سورة األعراف اآية 7)
قا  اجلوهري : وكتيبة خصـــــيف وهو لون ا ديد ويقا  : خصـــــفت من ورائها لير أي ردفت فلهذا مل تدخلها »ملطبوعة املصـــــرية : ( هبامش ا8)

 .«اهلاء ألهنا مبعىن مفعولة فلو كانت للون ا ديد لقالوا خصيفة ألهنا مبعىن فاعلة. وكر لونا اجتمعا ا فهو خصيف
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. وعن ابن قريبٌ  ا وُهن   قريبٌ  ا وهمح  قريبٌ  ا وهي قريبٌ  َفرحِد واجلميِض ا كقولك : هوفيســــــــــــــتِوي يف الذ َكِر واألُنـحَث  وال
كِّيِت تقو  الَعَرُب : هو مينِّ ا وهي بَِعيٌد  قريبٌ  مينِّ ا وكذلك املؤن ث : هي قريبٌ  ا وُهمح  (1) قريبٌ  مينِّ وُ َا قريبٌ  الســِّ

دُ  (2) [َقرِيبٌ و  وُ َا بعيٌد ا وُهن  بعيٌد ِمينِّ ]مينِّ ا  وتذَكِّرُه ؛ ألَن ُه ا وِإنح كان مرفوعاً ا فِإن ه يف  حِويِر : هو يف  قريباً  ا فتَوحِّ
. وقا   قريبٍ  مكانٍ   .(ِإنَّ َرْْحََت هللِا َقرِيب  ِمَن اْلُمْحِسِننيَ ):  [تـََعاىَل ]مينِّ

 وبَعَُدْت ، فَمْن أَنَّثها في المؤنَّث ، ثَنَّى وَجَمع ؛ وأَنشَد : قَُربَتْ  ، بالهاِء ، تَْنبِيهاً على :« وبعيدة قَِريبةٌ »وقد يَُجوز 

يـــــــــــــَدٌة  عـــــــــــــِ ك بـــــــــــــَ نـــــــــــــح رَاُء مـــــــــــــِ فـــــــــــــح اِدَ ال عـــــــــــــَ يـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

  
َك   نـــــــــــح رَاُء مـــــــــــِ فـــــــــــح لـــــــــــَ  وال عـــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــح رِيـــــــــــبُ فــــــــــــَ  قـــــــــــَ

  
ته عنه كما نقلت.هذا كلّه كالم ابِن َمْنظوٍر فِي لساِن العرب ،   واألَزهرّيِ في التَّْهِذيِب ، وقد نقله شيخنا بُرمَّ

مكاٍن ، يستوى فيه الُمَذكَّر والُمَؤنَّث ، يقال  قريٌب قْربَ  في اللُّغَِة ، له معنياِن أََحُدُهما : القَِريبُ  وفي الِمْصبَاح : قاَل أَبو َعْمِرو ْبن العاَلِء :

ِإنَّ َرْْحََت هللِا َقرِيب  )؛ ومنه  قَِريبٌ  المكاِن والمسافِة ، فكأَنَّه قيل : ِهْنٌد َمْوِضعَُها قُْربِ  منَك ؛ ألَنَّه من ريبٌ ق منَك ، وهندٌ  قريبٌ  : َزْيدٌ 
والبَِعيُد يستوي فيهما  يبُ القَرِ  . وقال الخليل :قريبتانِ  ، وهما قريبةٌ  هْندٌ  ، فيُطابِق ، فيُقال : قريٌب قُْرَب قََرابةٍ  ، والثّاني : (ِمَن اْلُمْحِسِننيَ 

: ال يجوز َحْمل التَّذكيِر على معنى أَنَّ فَْضَل  (ِإنَّ َرْْحََت هللِا َقرِيب  )فِي قوله تعالَى :  (3)الُمذكَُّر والُمَؤنَّث والَجمع. وقال اْبن األَنبارّي 

 تَّْذِكيِر والتَّوحيِد.هللِا ؛ ألَنَّه َصْرُف اللفِظ عن ظاِهره ، بَْل ألَنَّ اللَّْفَظ ُوِضَع لل

 وَحَملَهُ األَْخفَُش على التّأْويل. انتهى.

ِحاح والُمْشكل الْبِن قُتَْيبَةَ. اءِ  الَمْقِربَة ، َمْقَربَةٌ  يُقَال : ما بينَهماو قْلت : وقد سبََق عن اللَّسان آنفاً ، ومثلُهُ في حواشي الصَّ  ، ، ُمثَلَّثَة الرَّ

ِهنَّ : القُْربَىو بَضّمِ الّراِء ، القُُربَةُ و ، القُْربَةُ و ، القُْربُ و  .اْلقََرابَة بضّمِ

ةِ الغَّواِص للَحِريرّي. قََرابَتِي ، واَل تَقُْل : قَرابَتِي وذو قَِريِبي هو تقول :و ِة ، ووافَقَه األَكثروَن ، ومثله في ُدرَّ  ، ونسبه الجوهرّي إِلى العامَّ

َمْخَشِريُّ قال شيخنا : وهذا الّذ زهُ الزَّ ح غيُره  (4)ي أَنكره ، َجوَّ على أَنَّه مجاٌز ، أَي على حذِف مضاٍف ، ومثله جاٍر كثيٌر مسموٌع. وَصرَّ

ةِ :  وا بالمصدِر ، وهو  اأَقاربِه قال في النَِّهاية : أَي «قََرابَتَِها َهْل بَِقَي أَحٌد من»بأَنَّهُ صحيٌح فَِصيٌح ، نظماً ونثراً ، ووقع في كالم النُّبُوَّ ، ُسمُّ

ح في التّسهيل بأَنَّه اسُم َجْمعٍ  َحابَة إِنَّه جمٌع لصاِحب. انتهى. لقَِريبٍ  ُمطَِّرُد وَصرَّ  ، كما قيل في الصَّ

منكم. ويُقَال  قرابَتِي  أَْن تََودُّونِي فيأَي : إِالَّ  (5) (ُقْل ال َأْسئَ ُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرىب)وفي لسان العرب : وقوله تعالى : 

 (7) قَرابَتِي قال : ومنهم َمْن يُِجيز (6) (يَِتيماً ذا َمْقَربَة  )منّي ، قال هللا تعالَى :  قُْربَى ، وذو َمْقَربَةٍ  منِّي ، وذو قََرابَةٍ  وذو قَرابَتِي : فالٌن ذو

وا بالمصدر كالصَّحابة. وفي التَّْهِذيب : أَقاِربه أَي : «قَرابَته إِاّل حاَمى على»، واألَّول أَكثُر. وفي حديث ُعَمَر :  :  القُْربَىو القََرابَة ، ُسمُّ

ِحِم ، وهو في األَصل مصدٌر ، وفي التَّْنِزيِل العَزيِز :  القُْربَىو الدُّنُوُّ في النََّسِب ،  .(8) (اجْلاِر ِذي اْلُقْرىبوَ )في الرَّ

أَنَّه لَّما نََزلَْت هذه  ، وجاَء في التّْفسير : (9) (َوَأْنِذْر َعِشْيََتَك اْْلَقْ َرِبنيَ )، وفي التَّْنِزيِل :  : َعِشيَرتَُك األَْدنَونَ  أَْقَربُوكو أَقاِربُكَ و أَْقرباُؤكَ و

فَا ، وناَدى يَا بَنِي َعْبِد الُمطَِّلِب يا بني هاِشٍم ، يا بني عبِد َمنَاٍف ، يا عبّاُس ، يا َصِفيَّة ، »، فَِخذاً فَِخذاً :  بَ األَْقَرَب فاألَْقرَ  اآلية َصِعَد الصَّ

 هذا عن الزَجاج. «إِنّي ال أَْمِلك لكم من هللِا شيئاً ، َسلُوِني من مالي ما ِشئْتُمْ 

__________________ 
 ( يف اللسان : قريب مين.1)
 زايدة عن اللسان ا ومكاهنا ابألصر : وهم بعيد.( 2)
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وز ( يف املصـــــــــــــباح : وقا  ابن االنباري : قريب مذك ر موح د تقو  هند قريب واهلندات قريب ألن املعىن اهلندات مكان قريب وكذلك بعيد و 3)
 ش املطبوعة املصرية.وأشار إىل هذا هبام.« .. أن يقا  قريبة وبعيدة ألنك تبنيهما عل  قُربتح وبُعدتح وقا 

 ( يف االساس : وهو قرييب وقرابجي ا وهم أقرابئي وأقاريب وقرابجي.4)
 .23( سورة الشور  5)
 .15( سورة البلد : 6)
 ( كذا ا ويف اللسان :  يز : فالن قرابجي.7)
 .36( سورة النساء : 8)
 .212( سورة الشعراء : 9)
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يِن ، إِدخال السَّْيفِ  ، أَي بالفَتْح : القَْربُ و  أَْو ِلَجْفِن الِغْمِد. ، قُُربٌ  ، وجمعُهُ  ِللِغْمدِ  : اسمٌ  الِقَرابُ و ، الِقرابِ  في ، أَو الِسّكِ

ِحاح : السَّيف : ِشْبهُ ِجراٍب  قِرابُ  يُّ :السْيِف : جْفنهُ ، وهو : ِوَعاٌء يكون فيه السَّْيف بِغْمدِه وِحَمالَتِه ، وقال األَْزَهرِ  قِرابُ  والذّي في الصَّ

 ِمن السََّرايا ما يَْحمل (1)لكّلِ َعَشَرةٍ »من أََدٍم ، يََضُع الّراكُب فيه سيفَهُ بَجْفنِه ، وَسْوَطهُ ، وَعصاهُ ، وأََداتَهُ. وفي كتابه لوائِل ْبِن ُحْجٍر 

َسْيفَه بِغمده ، وَسْوَطهُ ؛ وقد يطرح فيه زاَدهُ من تَْمٍر  (2) [الراكبُ ]، يَْطَرح فيه قال اْبن األَثيِر : هو ِشْبهُ الِجراب  «من التَّْمر الِقرابُ 

واية بالبَاِء هكذا ، قال : وال موضَع له  جمع قَْرٍف ، وهي « الِقَرافَ »ُهنَا ، قال : وأَُراهُ  (3)وغيِره. قال ابن األَثيِر : قال الَخطَّابيُّ : الّرِ

اُد للسَّفَر ، ويُْجَمع على  أَْوِعيَةٌ من ُجلوٍد ، أَيضاً ، كذا في لسان العرب. قلت : وهكذا في استدراك الغلط ، ألَبي « قُُروفٍ »يُْحَمل فيها الزَّ

 ُعبَْيٍد القاسِم ْبِن َساّلٍم ، وأَْنَشَد :

يـــــــــــــــهـــــــــــــــا و  نـــــــــــــــِ تح بـــــــــــــــَ ٍة َوصـــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــ  انـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  ُذبـ

  
ُروُف   ـــــــــــــقـــــــــــــُ ُف وال رَاطـــــــــــــِ ـــــــــــــقـــــــــــــَ َذَب ال (4)أبَِنح كـــــــــــــَ

 

  
ين ، يقال : للسَّْيفِ  الِقَراب اتَِّخاذُ  : اإِلْقَراب ، أَو كاإِلْقراب ّكِ ً  والّسِ يَن : َعِمَل لها أَْقَربَ و : َعِملَهُ ، أَْقَربَهُ و ، قََرَب ِقرابا ّكِ ً  السَّْيَف والّسِ  .قِرابا

ً  السَّْيَف : َجعََل له قََربَ  . وقيَل :الِقَرابِ  : أَْدَخلَه في قََربَهُ وَ   .قَِرابِه : أَْدَخلَهُ في أَْقَربَهُ و ، قَِرابا

ْيفِ  : القَْربُ و  ، أَي : الَخَواِصَر ، كما يأْتي بَيانُه. األَْقَرابَ  إِْطعَام الضَّ

مِّ  القُْربُ و تَْينِ  يقالو على األَْصل ، بالضَّ  ؛ قال الشََّمْرَدُل يَِصُف فََرساً : (5) الَخاِصَرة ُسٍر :على اإِلتْباعِ ، مثل ُعْسٍر وعُ  بَِضمَّ

  ُ رحبِ الحـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــُ ٌد  ال ِر هنـــــــــــــــــــَح  واأَلايطـــــــــــــــــــِ

  
امُ   طـــــــــــــــاُه متـــــــــــــــََ ِ  يف مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ِرُف اخلـــــــــــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــــح

  
ْفغِ إِلى اإِلْبطِ  (6)، وكذلك من  الّشاِكلَِة إِلى َمَراّقِ البَْطنِ  لَُدنِ  ِمنْ  ؛ القُُربُ و ، القُْربُ  أَو  .األَْقَرابُ  ج من كَل جانٍِب ، قُُربٌ  لَُدِن الرُّ

، ِلَسعَتِه ، كما يقال : شاةٌ َضْخَمةُ الَخواِصر ، وإِنَّما لها خاِصَرتاِن.  قُُربانِ  ، يَجمعونَهُ ، وإِنََّما له األَقراب وفي التّْهِذيب : فََرٌس اَلِحقُ 

 واستعاره بعُضهم للنّاقة ، فقال :

ٍة  عـــــــــــَ ُ  أَرحبــــــــــــَ لـــــــــــح ُد   عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا خـــــــــــَ ىت  يـــــــــــَ  حـــــــــــَ

  
ٍ  الزِِ    رَابِ يف الحـــــــــــــِ ـــــــــــــح ال األَقـ مـــــــــــــَ  فـــــــــــــانحشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 َؤْيٍب يَِصُف الِحَماَر واألُتُْن :أَراد : حتّى َدلَّ ، فوضع اآلتَي َمْوِضَع الماضي. قال أَبو ذُ 

ُه  َدا لــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ رَابُ فـ ــــــــــــــــح  هــــــــــــــــذا رائــــــــــــــــغــــــــــــــــاً  أَقـ

  
ضُ   رحجــــــــــِ ــــــــــُ ِة يـ انــــــــــَ نــــــــــَ َث يف الــــــــــكــــــــــِ يــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــَ اًل فـ جــــــــــِ  عــــــــــَ

  
 وفي قصيدة َكْعِب ْبِن ُزَهْيٍر :

ُه  قـــــــــــُ زحلـــــــــــِ رَاُد عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا مث  يــــــــــــُ ي الـــــــــــقـــــــــــُ  مَيحشـــــــــــــــــــــــــِ

  
اٌن و   بــــــــــــــَ رَابٌ عــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا لــــــــــــــَ يــــــــــــــرُ  أَقـــــــــــــــح الــــــــــــــِ  َزهــــــــــــــَ

  
ْدُر ،اللَّبَاُن :  َهاليُل : األَْقرابُ و الصَّ  الُمْلُس. : الَخَواصُر ، والزَّ

ً  ، أَي : َوَجَع الخاصِرة ، َكفَِرح : اْشتَكاهُ  الرُجُل ، قَِربو َب تَْقِريبا  .كقَرَّ

 كقُْفٍل : ع. ، قُْربٌ و

اإِلبَِل ،  قََربَ  وقد أَي بالَكْسر ، كالِقَرابَة َسْيُر اللّْيِل ِلِوْرِد الغَِد ، فقال : هو ؟بالتَّْحِريكِ  أَي ؟القََربُ  قال األَْصَمِعيُّ : قلت أِلَْعَرابّي : ماو

ً  اإِلبِلُ  قَِربَت هكذا في النَُّسخ ، والَِّذي عنَد ثعلٍب : وقد كنََصرَ  تَابَةً * مثل : َكتَْبُت ، أَكتُُب ، كِ [بالكسر]،  قَِرابَةً  ، أَْقُربُ  ، قََرْبتُ و .تَْقَرُب قُْربا

 أَي : ِإذا ِسْرَت إِلى الماِء وبينََك وبينَهُ ليلَةٌ. أَْقَرْبتَهاو ؛

 ، فإِذا كانت بعيَدة الماِء ، فهي النَّجاُء ؛ وأَنشَد : الماءِ  القَِريبَةُ  البِئرُ  : القََربُ و
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__________________ 
 .«عشر»( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان : 1)
 النهاية.( زايدة عن 2)
 ( يف النهاية : هلا.3)
ثِّرُ )قوله القراطف. األزهري يف ترمجة قطف القراطف فرش خمملة ويف حديث النخعي : يف قوله »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 4) أنه  (اي َأي َُّها اْلُمدَّ

 .«كان متدثراً يف قراطف هو القطيفة الجي هلا مخر أفاده يف اللسان
 من اجلنب ا وقا  قوم : ليت تشبيهاً هلا ابلِقرحبة عن املقايي .( ليت بذلك لقرهبا 5)
 سقطت من املطبوعة الكويتية.« من( »6)
 سقطت من املطبوعة املصرية والكويتية معاً. (*)( 7)
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بح  لــــــــُ ن  الصــــــــــــــــــــــ  هــــــــِ يــــــــح لــــــــَ وحِم عــــــــَ ــــــــقــــــــَ َن ابل َهضــــــــــــــــــــــح ــــــــح نـ ــــــــَ  يـ

  
اِء و   جــــــــــــــــــَ اَلٌت ابلــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ  وَكــــــــــــــــــ  َربح مــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ

  
الَء   .(1)يعني الّدِ

َ  : القَربُ و ل يوٍم تَْطلُُب فيِه الماَء :َطلَُب الماِء لَْيالً ، أَو أَْن ال يَكوَن بَْينََك وبَْيَن الماِء إِالَّ لَْيلَةٌ ، أَو إِذا كاَن بَْينَكَما يَْوَماِن ، فأ ،  القََربُ  وَّ

 قاله ثعلٌب. والثّاني : الطَّلَقُ 

 ؟األَصمعّي عن األَعرابّيِ : وقُلُت : ما الطَّلَقُ وفي قول 

، فإِذا بَِقيَْت بينَُهم وبيَن الماِء َعِشيَّةٌ  (2)بَْصبَاٌص ، وذلك أَنَّ القَْوَم يَسيرون باإِلبِل نَْحَو الماِء  قََربٌ  فقال : َسْيُر الَّلْيِل ِلِوْرِد الِغّبِ. يُقَال :

لوا نَْحَوهُ ، فتلك الَّلْيلَ  ً  ، أَْقُربُه الماَء ، قََرْبتُ و وفي الفَِصيح : . قْلُت :القََربِ  ةُ ليلةُ َعجَّ  : اللَّْيلَةُ الّتي يَِرُد في َصبِيَحتَِها الماَء. القََربُ و ؛ قََربا

الَِّذي يَْطلُب الماَء ، ولَْم يُعَيِّْن َوْقتاً.  لقَاِربُ ا : طاِلُب الماِء ليالً ، وال يُقَال ذلك ِلَطاِلِب الماِء نَهاراً. وفي التَّْهِذيب : القَاِربُ و قال الَخِليُل :

و َعِشيَّةٌ ، أَْن يَْرَعى القَْوُم بْينَُهْم وبيَن الَمْوِرد ، وفي ذلك يَسيُرون بعَض السَّْيِر ، حتّى إِذا كان بينهم وبيَن الماِء ليلةٌ أَ  القََربُ  وعن الَّلْيِث :

لوا ، ً يَْقُربُو ، فَقََربُوا َعجَّ ل ليلَةَ الُوُرود  يَْقَرُب القََربَ  الَِّذي القَاِربُ  إِبِلَُهم. قال : والِحَمارُ  أَْقَربُوا ؛ وقد َن قُْربا وعن األَْصَمِعّي  .(3)، أَي : يُعّجِ

اِعي ُوُجوهَ إِبِِله إِلى الماِء ، وتََرَكَها في ذلك تَْرَعى لَيلَتَئٍذ ، فهي ليلة الطَّلَ  : ،  القََربِ  الثّانية ، فهي لَْيلَة (4)ِق ، فإِْن كان الليلة إَِذا َخلَّى الرَّ

 وهو السَّْوق الشَِّديُد.

، وال  قَاِربُون القَْوُم ، فهم أَْقَربَ  ، قَالوا : قواِربَ  وقال أَيضاً : إَِذا كانَْت إِبلهم َطَواِلَق ، قيَل : أَْطلََق القوم ، فهم ُمْطِلقوَن ، وإِذا كانَْت إِبِلُهمْ 

 . قال : وهذا الَحرُف شاذٌ.ُمْقِربُونَ  قَال :يُ 

 . وقد يُستعملُ ُمتَقَاِربَةً  ، على غير قياٍس : إِذا كانت إِبِلُُهمْ  قاِربُون القَْوُم ، فهم أَْقَربَ و في ثالثِة أَيَّاٍم ، أَو أَكثََر. القََربُ  وقال أَبو َعْمرو :

 : (5)في الطَّْيِر ؛ أَنشَد اْبُن األَْعَرابِّي ِلَخِليج  القََربُ 

ا  َبهنــــــــــــ  اُب كــــــــــــَ ُت يــــــــــــومــــــــــــًا والــــــــــــرِّكــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــُ د قـ  قــــــــــــِ

  
َواِربُ   ـــــــــــــَ ا قـ ـــــــــــــهـــــــــــــا ُوُروُدهـــــــــــــَ اَن مـــــــــــــن ريحٍ حـــــــــــــَ  طـــــــــــــَ

  
بعُضنا بعضاً ،  (6)إِْن ُكنَّا لَنَْلتَِقي في اليَْوِم َمراراً ، ويَْسأَُل »حاَجتَهُ ، أَي : يَْطلُبَُها ، وأَصلَُها من ذلك. وفي َحِديِث اْبن ُعَمَر :  يَقُربُ  وُهوَ 

، أَي : نَطلُب ،  نَْقُربُ   تعالى. قال الَخّطابيُّ :قال األَزهرّي : أَي ما نطلُُب بذلك إِالَّ حْمَد هللاِ  «بذلَك إِالَّ أَْن نَْحَمَد هللا تَعالى نَْقُربُ  وإِنْ 

حاَجتَهُ ، أَي : يَْطلُبها ؛ فإِْن األُولَى هي المخفَّفة من  يَْقُربُ  ، ثم اتُِّسَع فيه ، فقيَل فيه : فالنٌ  القََربِ  واألَصل فيه َطلَُب الماِء ، ومنه : ليلةُ 

أَي : ما لَهُ َواِرٌد يَِرُد الماَء ، وال َصاِدُر ، يَْصُدُر  (8) «وال َهاِربٌ  قَاِربٌ  َما لي»حديث ، قال لَهُ َرُجٌل : وفي ال .(7) [نافيَةٌ ]الثَِّقيلة ، والثانية 

م هللاُ َوجَههُ :   كذا في لسان العرب. «َوَرَد ، وطالٍب َوَجدَ  َكقَاِربٍ  وما كنُت إِالّ »عنه. وفي حديث علّيٍ ، كرَّ

بُ  ؛ ما، بالَضّمِ  القُْربَانُ و ْبتُ  َشأْنُهُ ، تقوُل منهُ : به إِلى هللِا تعالَى يُتَقَرَّ ً  إِلى هللاِ  (9) قَرَّ ْبتَ  : ما القُْربانُ  ، وقال اللَّْيُت : قُْربَانا إِلى هللِا تعالَى  قَرَّ

ِة في التَّْوَراةِ :»وَوِسيلةً ؛ وفي الحديث  قُْربَةً  ، تبتغي بذلك بُون أَي : «ِدَماُؤهم قُْربَانُُهمْ  ِصفَةُ هِذه األُمَّ إِلى هللِا بإِراقِة ِدمائهم في الِجهاد.  يتقرَّ

بُونَ  األَتقياَء من النّاِس  (10) [أَنَّ ]، أَي  ُكّلِ تَقّيٍ  قُْربَانُ  الصَّالةُ » األُمم الّساِلفِة َذْبَح البَقَر والغَنَم واإِلبِل. وفي الحديث : قُربانُ  وكان بَِها  يتقرَّ

 منه بها. القُْربَ  إِلى هللِا تعالَى ، أَي : يطلُبُونَ 

 ، أَي : الُمْختَصُّ به. َجِليُس الَمِلِك الَخاصُّ  : القُْربَانُ و

تُه  بُْعَدانِه. [منو ]الَملِك  قُْربان من (11) [تقول : فاُلنٌ ] القََرابِين ، وهو واِحدُ منه  لقُْربه وِعبَاَرةُ الَجْوَهِرّي واْبِن ِسيَدْه : جليُس الملك وخاصَّ

تُهُ ، قََرابِينُ و  ، وقد أَْنكره جماعةٌ. ويُْفتَحُ  الملِك : وزراُؤهُ وُجلَساُؤهُ وخاصَّ

__________________ 
 .«العراقي أفاده يف التكملةأراد ابلصلب الدالء عليه »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
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 ( عبارة الصحاح : وذلك أن القوم يسيمون اإلبر ا وهم يف ذلك يسريون حنو املاء. واشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.2)
 ( يف اللسان : الورد.3)
 ( عن اللسان ا وابألصر ا ليلة.4)
 يج األعيوي.ويف اللسان : خل« خلج»وما أثبتناه عن مادة « خلنج»( ابألصر 5)
 ( يف النهاية : يسب  حبذف الواو.6)
 ( زايدة عن النهاية.7)
 .«ما د هارب وال قارب»( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية : 8)
 ( يف اللسان : قربت هلل.9)
 ( زايدة عن النهاية.10)
 ( زايدة عن الصحاح اقتضاها السيا .11)
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بَهو بَ  : (1)هلِل  قَرَّ ً  هللِا تعالَى ، إِلَى به تَقَرَّ با ً و ، تَقَرُّ ابا  ِعنَُدهُ. به والَوِسيلةَ  القُْربَةَ  َطلَبَ  مع التَّْشِديِد ، أَي : ، بَكْسَرتَْينِ  تِقرَّ

 .قََرابِينُ  ج

 أَيضاً : واٍد بنَْجٍد. قََرابِينُ و

ّم : َوادٍ  قُْربَةُ و  .(2)آَخُر  بالضَّ

 ، فإِنَّه يَُدلُّ على الُمبَالَغة في قَُربَ  أََخصُّ منْ  اْقتََربَ  ونقل شيُخنَا عن اْبِن َعَرفَةَ : أَنَّ  : ِضّد التَّبَاُعِد. التَّقَاُربُ و ، تَقَاَربَ  الَوْعُد : أَي اْقتََربَ و

ا يدُ القُْربِ  بال قَْيٍد ، كما قالُوه في  القُْربِ  لُّ على. قلُت : ولَعَلَّ َوْجَههُ أَنَّ افتعل يُدلُّ على اعتماٍل وَمَشقٍَّة في تحصيِل الِفْعل ، فهو أََخصُّ ممَّ

 نظائره ، انتهى.

ِدي أَي : بكسر الّراِء ، على ِصيغة اسم الفاعل : أَي َوَسطٌ  ، بالَكْسرِ  ُمقَاِربٌ  ءٌ َشيْ  من المجاز :و  ُمقَاَربٌ  ، وال تَقُْل : ءِ بَْيَن الَجيِِّد والرَّ

 حاح.بالفتح. وكذلك إِذا كان َرخيصاً كذا في الصّ 

، ومعناه ، أَي ليس بنفيس. قال  ، بالفتح ُمقَاَربٌ  ، بالَكْسِر ؛ وَمتَاعٌ  ُمقَاِربٌ  َدْينٌ  أَنّه : اوْ  ، ُمقَاِربٌ  ، وَمتَاعٌ  ُمقَاِربٌ  ويقال أَيضاً : َرُجلٌ 

ثُوَن في أَبواب التَّعِديل والتَّجِريح : فالنٌ  نّهم ضبطوه بكسر الّراِء وفتحها ، كما نقله القاضي الحديِث ، فإِ  مقاِربُ  شيُخنا : ومنه أَخذ الُمَحّدِ

اُح أَلفيَِّة الِعراقّي ، وغيُرُهْم.  أَبُو بكر ْبُن العََربّي في شرح التِّْرِمِذّي ، وذكره ُشرَّ

ً  ها على هذا، كأَنهم تََوهَُّموا واحد َمقَاِريبُ  جو ، كُمْحِسن ، ُمْقِربٌ  ِواَلُدَها ، فِهيَ  قُرب ، الَحامُل : أَْقَربَتْ و ، وكذلك الفََرُس والّشاةُ ،  ِمْقَرابا

 وال يقاُل للنَّاقَِة إاِّل أَْدنَْت ، فهي ُمْدٍن. قالت أُمُّ تَأَبََّط َشّراً تَْرثِيِه بعَد موتِه :

رح  يـــــــــــــــــــــــــح َن الـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــ  اُه وابـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــح  وابـ

  
رح   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــح َ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــُزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

رح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــح ي قـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــح ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُرٌب ل  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
رح   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ِرُب ابلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ   َيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

 اخلَيحر كُمقحِربِ 

، وال  ُمْقِربٌ  الشَّاةُ واألَتاُن ، فهي أَْقَربَتِ  ، بفتح الّراِء ، وهو الُمْكَرُم. وعن اللَّْيث : الَخْيل كُمْقَربِ  مْن دنا منها ، ويُْرَوى : (3)ألَنََّها تَْضَرُح 

 يُقَاُل للنّاقة.

 ، وكذلك هي ُمْحِدٌث ، وجمعُهُ َمَحاِديُث. ُمقاِريبُ  من الّشاءِ  الُمْقِرب وعن العََدبَِّس الِكنانِّي : جمعُ 

 ، أَْو غيِر ذلَك من األَْسنَان. َدنَا ِلإِلثْناءِ  ، وغيُرهُ : إِذا الُمْهُر ، والفَِصيلُ  أَْقَربَ و

 .بُقُْربٍ  ، أَي ، كَسحابٍ  بِقَرابِ  اْفعَْل ذلكَ  يُقَاُل :و

ّي : هذا الَمثَُل ذكره الَجْوَهِريُّ « أَْكيَسُ  بِقََرابٍ  وفي الَمثَل : إِنَّ الِفَرارَ  حاح :هكذا في نَُسخ القاموس ُضبَِط كَسحاب. وفي الصّ  قال اْبُن بَّرِ

والَمثَُل لجابِِر بِن ويَْستَْشِهَد بِالَمثَِل عليه. « القُْربُ  : الِقرابُ و»السَّْيِف ، على ما تراهُ ، وكان صواُب الكالم أَْن يقوَل قَْبَل الَمثَل :  قَِرابِ  بعدَ 

 لَبُهما َعِزيٍز َسلَبُهما ؛ والِفَرارُ َعْمٍرو الُمَزنِّي ؛ وذلك أَنَّهُ كان يسيُر في طريٍق ، فرأَى أَثَر رُجلَْيِن ، وكان قائفاً فقَال : أَثُر َرُجلَْيِن ، شديد كَ 

بضِم القَاف. وفي التَّهذيب : الِفرار قبَل أَْن يُحاَط بَك « بقُرابٍ »يَْرِويِه ، ومنهم من  قُْرب أَْكيَُس. أَي بحيُث يُْطَمُع في الّسالمة ِمن بِقَراب

 أَْكيَُس لك.

ْض له شيُخنا على عادته في ترك كثير من عبارات الَمتْن. القُْرب بمعنى الِقَرابَ  قلُت : فظهر أَنّ   يُثَلَُّث ، ولم يتعرَّ

ِهَما : ما َرابَتُهقُ و قَُرابُهُ و ِء ، بالَكْسِر ،الشَّيْ  قَِرابُ و  أَي : بما« األَْرِض َخِطيئَةً  بِقَُرابِ  إِْن لَِقيَتَنِي»، وفي الحديث :  قَْدَرهُ  قاَربَ  ، بضّمِ

 .«قَاَرَب يُقَاِربُ »ِمألََها ، وهو مصدُر  يُقَاِربُ 

 ، قال ُعَوْيُف القََوافِي يَِصُف نُوقاً : (4) [األَْمرِ ] ُمقَاَربَةُ  : الِقرابُ و
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َو ابــــــــــ مــــــــــاً  (5)ُن هــــــــــُ دح ن  قــــــــــِ اٍت كــــــــــُ جــــــــــَ َنضــــــــــــــــــــــــِّ  مــــــــــُ

  
ِديــــــــــِد   زِدحَن عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــعــــــــــَ رَابَ يــــــــــَ رِ  قــــــــــِ هــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــَ

  
ّي : صواُب إِنشاده ... «يَِرْدَن على الغَِديرِ » وهذا البيُت أَورَدهُ الَجْوَهِريُّ : يادة على  ... «يَُزْدَن على العَِديد» ، قاَل اْبُن بَّرِ من معنى الّزِ

 على الغدير. (6)الِعدَّة ، ال من معنى الُوُرود 

__________________ 
 يقتضيه سيا  املعىن.« هلل»وما أثبتناه « منه»( ابألصر 1)
 ( يف معجم البلدان : قـَُربَة بوزن  ََُزة ُلَمَزة اسم واد عن اجلوهري.2)
 صر.ويف الصحاح فكاأل« ُتَضرِّح»( يف اللسان : 3)
 ( عن الصحاح ا وأشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.4)
 تصحيف.« هوائن»( عن الصحاح ا وابألصر 5)
 ( يف اللسان : الورد.6)
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رْت ِواَلدتُها عن حين الِوالدةِ شهراً ، وهو أَقَوى للولَِد. َجة : الّتي تأَخَّ  والُمنَّضِ

ْلُو :أَ  قاَربَ  : إِذا الِقَرابُ و قال الَجْوَهِريُّ :  قال العَْنبَُر بُن تَِميٍم ، وكان ُمَجاِوراً في بَْهراَء : ْن يَْمتَِلَئ الدَّ

ا  طـــــــــــــراهبـــــــــــــَُ ِوَي اضـــــــــــــــــــــــــــح نح َدلـــــــــــــح يِن مـــــــــــــِ دح رابـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

  
او   رتَاهبــــــــــــــــــَُ راَء واغــــــــــــــــــح نح هبــــــــــــــــــَح بحُي مــــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ 

  

ئح   ِقرَاهُبَاِإال   َِيئح َمأَل   َِ

ج َعْمُرو ْبُن تَِميٍم أُمَّ خاِرَجةَ  َواةُ أَنََّها جاَءت بالعَْنبَِر معها صغيراً ، فأَْولََدها َعْمُرو ْبُن تَِميٍم  (1)ذُِكَر أَنَّه لّما تََزوَّ ، نقلها إِلى بلِده ؛ وَزَعَم الرُّ

 عليِهُم الماُء ، فأَْنَزلُوا مائحاً من تَِميم ، فجعل المائُح يمألُ َدْلَو الُهَجْيِم وأَُسْيد أَُسْيداً ، والُهَجْيَم ، والقُلَْيَب ، فَخَرُجوا ذاَت يَوٍم يستقون ، فقَلَّ 

 والقُلَْيِب ، فإِذا َوَرَدْت َدْلُو العَْنبَِر ، تََرَكها تَضطرُب ، فقاَل العَْنبَُر هذه األَبياَت.

 الِعشاَء ، قَُرابَ  ، وتقول : أَتيته قَُرابُهُ  ُء قََدحٍ ماًء أَو، وَمعَهُ ِمل قَُرابُهُ  ِء ، تقول : معه أَْلُف ِدْرَهٍم أَوالشَّيْ  ُمقَاَربَةُ  : الِقَرابُ  وقال الَّلْيُث :

 اللَّْيِل. قَُرابَ و

 قََربُهُ  ، وفِيهِ  أَْقَربَهُ  االمتِالِء ، وقد قَاَربَا : إِذا قَْربَى ةٌ ، وفي بعض دواوين الُّلغَِة : ُجْمُجمَ  وَصْحفَةٌ  ، كَسْحبَان ، وتُْبَدُل قافُه كافاً. قَْربَانُ  إِناءٌ و

َكةً ،  استِْغنَاًء بذلك.« قَُربَ »، قال : ولم يَقُولُوا  قَاَربَ  : قَْربَانَ  بالَكسر. قال ِسيبََوْيِه : الِفْعُل من (2)،  ِقَرابُهُ و ، ُمَحرَّ

 ، مثُل َعْجالَن وِعجال. تقوُل : هذا قََدحٌ  قِرابٌ  ، والجمع قَْربَانان أَْن يَْمتَِلَئ ، وقََدَحانِ  قَاَربَ  ، إِذا ْربَانُ قَ  القََدَح ، من قولهم : قََدحٌ  أَْقَرْبتُ و

 العرب. ِمألَهُ. كذا في ِلسان يُقَاِربُ  هَذا َذهباً ، أَي ما قَُرابَ  االْمتالَء. ويقال : لَْو أَنَّ لي قاَربَ  ماًء ، وهو الَِّذي قد قَْربَانُ 

 إِنََّما ، أَو ُمْقَربٌ  وهو قاله اْبُن ِسيَدْه. (4)أَْن تَروَد  ، وال تُتَْركُ  (3) ، وتُْكَرمُ  تُْقَربُ و الفََرُس الَّتي تُْدنَى ، ، بضّمِ الِميم وفتح الّراِء : الُمْقَربَةُ و

 ُمعَدَّةً. وعن َشِمر : قريبةً  الَّتِي تكون : الُمْقَربَةُ  ، نقل ذلك عن اْبِن ُدَرْيٍد. وقال األَْحَمُر : الخيلُ  يُْفعَُل ذلك باإِلنَاِث ، لئِالَّ يَْقَرَعَها فَْحٌل لئيمٌ 

ْوِض األَنُِف : الُمْقَرباتُ  ُكوِب. وفي الرَّ َرْت ِللرُّ  من الخيل : الِعتاُق الَّتي ال تُْحبَُس في الَمْرَعى ، ولكن تُْحبَسُ  َربَاتُ الُمقْ  من الخْيل الَّتِي ُضّمِ

 البُيُوِت ُمعَدَّةً ِلْلعَُدّو. قُْربَ 

يُر. وفي حِديِث ُعَمَر ، باألََدِم ، وهي َمراكُب الُملوِك ؛ قال : وأُْنِكَر هذا التّْفسِ  ُمْقَربَةٌ  عليها ِرَحالٌ  من اإِلبِِل : الَّتِي الُمْقَربَةُ  قال أَبو سِعيد :و

كوبِ  قال : هكذا ُرِوَي بكسر الّراِء ، وقيل : هي بالفَتح ، وهي الّتِي «؟الُمْقَربَةُ  ما هِذه اإِلبِلُ » عنههللارضي  ، وأَصلُهُ من ُحِزَمْت للرُّ

 .الِقرابِ 

اٍت ، وفَعُولْن فَعول ، في العَُروِض : الُمتَقَاِربُ و تَْينِ فعُولُْن ، ثََماَن َمرَّ َي به ْن فَعَْل ، َمرَّ وذلك ألَنَّ ُكلَّ  (5)،  أَْوتَاِدِه من أَْسبَابِه ِلقُْربِ  ، ُسّمِ

، مع أَنَّه تابََع فيه َمْن  أَْجَزائِِه َمْبنِيٌّ على َوتٍَد وَسبٍَب ، وهو الخاِمَس َعَشَر من اْلبُُحور ، وقد أَنكر شيُخنَا على المصنِّف في ذكره في كتابه

ة الُّلغَِة ، كاْبِن َمْنُظوٍر واْبِن سيَدْه ، خصوصاً وقد سمى كتَابَهُ تَقدَّ  ، كما ال يَْخفَى على الُمْنِصِف ذي العقل « البَْحَر الُمِحيطَ »م من أَئمَّ

 البَِسيط.

  ِسيَدْه.َء : دانَاهُ ، عن اْبنِ الشَّيْ  قَاَربَ و ، قاله أَبُو َزْيٍد ، داناهُ  : إِذا الَخْطوَ  الفََرسُ  قَاَربَ و

 الشَّْيئاِن : تََدانَيَا. تَقاربَ و

بُ و ُل إِلى إِنسانٍ : التََّدنِّي إِلى َشي التَّقَرُّ . بقُْربَةٍ  ٍء ، والتََّوصُّ  أَو بَِحّقٍ

. اإِلْقَرابُ و  : الدُّنُوُّ

ً  فاَُلٌن أَهلَهُ  قََربَ  ويُقَال :  ، إِذا َغِشيََها. قُْربَانا

ْجِل ِلْلِجماعِ. : الُمَشاَغَرة ، وهو الِقَرابُ و ، الُمقَاَربَةُ و  َرْفُع الّرِ

أَي  الَوْطُب ِمن اللَّبَِن ، وقد تكوُن للماِء ، أْو هي المخروزةُ من جانٍب واحٍد. ج : الِقْربَةُ  : من األَْسِقيَِة. وقال اْبُن ِسيَدْه : ، بالَكْسرِ  الِقْربَةُ و

 قِْرباتُ  في أَْدنَى العََدد :
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__________________ 
( هي أم خارجة بنت ســـعد بن عبد   بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد ا الها عمرة. ضـــرب هبا املثر فقير : أســـرع من نكاح أم خارجة 1)

 فقد كان اخلاطب أيتيها فيقو  : خطب ا فتقو  : نكح.
 ( يف نسخة  نية من القاموس : قـُرحبة وقـُرَابة.2)
 حاح ا ويف اللسان : وتـَُقر ب وُتَكر م.( كذا ابألصر والص3)
 ( عن الصحاح ا وابألصر : تردد.4)
 ء تقرب أولده من أسبابه كقرب املتقارب.( وذلك ألنه لي  يف أبنية الشعر شي5)
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ُكّر ما كان   مجض وَكذِلكَ  كِعَنٍب ا  ِقَربٌ  يف الكثري :و  بكسر ففتح. ِقَراَبتٌ و  بكسرتِا ِإتحباعاً ا ِقرابتٌ و  بكسر فسكون ا
َرة َرٍة وِسدح  وحَنحِوِ ا ا لك َأن تفَتَح العَا ا وَتكِسَر وُتَسكَِّن. عل  ِفعحَلٍة ا كِفقح

 : فََرُس ُعبَْيِد ْبِن أَْزَهَر. قِْربَةَ  أَبُوو

اب قال ابنُ  َكُم ْبُن ِسنَانٍ الحَ  أَبو َعْونٍ و : أَْحَمُد بُن َعِلّي ْبِن الُحَسْيِن الِعْجِليُّ ، قِْربَةَ  اْبُن أَبِيو ى الواقِِديُّ أَباهُ ِسناناً ، وإِنَّما هو  القَرَّ : هكذا َسمَّ

ُل تحريف من النّاسخ ، َرَوى عن ماِلك بن ِديناٍر وأَيُّوَب ، وعنه ابنُهُ والمقدمّي. مات سنة  (1)ُسْفياُن  وأَْحَمُد بُن َداُووَد ، وأَبُو  190، واألَوَّ

ثُوَن. الِقْربِيُّون وَعْبُد هللِا بُن أَيُّوَب ، هو َولَُد الَحَكم ْبِن ِسناٍن ، واْسُمه َعْون ، َرَوى عن أَبيه ؛ ي َعْونٍ بَْكر بُن أَبِ   ، ُمَحّدِ

ِغيَرةُ  القَاِربُ و ، وفي حديث  القََواِربُ  ِلَحوائِجهم ، والجمعُ تكوُن مع أَصَحاِب السُّفُِن الِكبَاِر البَْحِريَِّة ، كالَجنَائب لها ، تُْستََخفُّ  : السَِّفينَةُ الصَّ

اِل :  ا قَواِربُ  ، وَجْمعُه قاِربٌ  واحدها «السَِّفينِة أَْقُربِ  فَجلَُسوا في»الدَّجَّ ، إِالَّ  قاِربٍ  ، فغيُر معروف في جمع أَْقُربٌ  ، قال ابُن األَثِيِر : فأَمَّ

ى بالسُّْنبُوِك. القَاِربَ  األَْرَض منها. وفي األَساس : إِنّ  قَاَربَ  ينِة : أََدانِيها ، أَي : ماالسَّفِ  أَْقُربُ  أَْن يكوَن على غيِر قياٍس. وقيل :  هو الُمَسمَّ

 ، كما تقدََّم البحُث فيِه آنِفاً. (2) لَْيالً  ، هذا هو األَصل. وقد أَْطلَقَهُ األَْزَهِريٌّ ، ولم يُعَيِّْن له وقتاً ، وقيََّدهُ الَخِليُل بقوله : طاِلُب الماءِ  : القاِربُ و

يٍت : القَِريبُ و هاِت كِسّكِ  راَءتِِه.ما داَم في طَ  (3) السََّمُك الَمْملُوحُ  ، أَي : َكأَميٍر ، وُضِبَط في بعض األُمَّ

 .عنههللارضيْبِن الَخطَّاِب ،  ْبُن َظفٍَر : رسوُل الُكوفِيِّيَن ِإلى ُعَمرَ  قَِريبُ و

ٌث. ، أَي منسوب إِلى عبِد القَْيِس  َعْبِديٌّ  قَِريبٌ و  ُمَحّدِ

األَقواِل الَمْرِضيَِّة فِي النَّْحِو واللُّغَة ، وقد تقّدم ذكُر  الباِهِلّي اإِلماِم المشهور ، صاحبِ  األَْصَمِعيّ  عبد الَمِلك كُزبَْيٍر : لَقَُب واِلدِ  ، قَُرْيبٌ و

 َمْوِلدِه ووفاته في الُمقَّدمِة.

 َرئِيٌس للَخواِرج. : قَُرْيبٌ و

 بن يَْعقُوَب الكاتُِب. قَُرْيبُ و

 الُجَشِميَّة ، ذكرها اْبُن حبيٍب. ، َكَحبِيبَة : بِْنُت َزْيدٍ  قَِريبَةُ و

ً  هي اآلتي ذكُرها الحاِرثِ بِْنُت و  َصَحابيَّتاِن. ، فهو تَْكراٌر : قريبا

 بِنُت عبِد هللِا بِن َوْهٍب ، وأُْخَرى َغْيُر َمْنُسوبٍَة : تابِِعيَّتَاِن. قَِريبَةُ و

يق ، نُِسب إِليها أَبو الحَسن عليُّ ْبُن عاِصِم ْبِن ُصَهْيبٍ  قَُرْيبَةُ و ّدِ ّمِ : بنت محّمد بن أَبي بكٍر الّصِ ، واِسطيٌّ ،  قَُرْيبَةَ  ، َمْولَى القَُرْيبِيّ  ، بالضَّ

 .(4) 251كثير الخطإِ ، عن محّمد بن سوقة وغيره ، مات سنة 

 قةٌ عن عطاٍء واْبِن ِسيِريَن ، وعنه الَحّماداِن.، بالفتح : مصريٌّ ث (5) قَريبَةَ  واْبُن أَبِي

 ، قاله ابُن فهد. (6)العُتَْواِريَّةُ لها ِهجرةٌ ، ذكرها اْبُن َمْنَدْه ، ويقاُل فيها : قَُرْيَرةُ  كُجَهْينَةَ : بنُت الحاِرثِ  قَُرْيبَةُ و

جها قَْيُس ْبُن  بِْنُت أَبِي قَُحافَةَ و يِق ، تََزوَّ ّدِ  َسْعِد ْبِن ُعبَاَدةَ ، فلم تَِلْد له.أُْخُت الّصِ

ُج على قَْولِ *َصَحابِيَّاتٌ  األَِخيَرة : وقَْد تُْفتَُح هِذهِ  ْبِن اْلُمِغيَرةِ ْبِن عبِد هللِا الَمْخُزوميّةُ ، ذكرها الجماعةُ ، بِْنُت أَبِي أَُميَّةَ و اإِلماِم  . وال يُعَرَّ

ِد بْ  يِن أَبي عبِد هللِا ُمَحمَّ مِّ  ، وهو قوله في الميزان : الذََّهبِيّ  ن ُعثَْمانَ شمِس الّدِ ، وقد وافقه الحافظ ْبُن َحَجٍر تلميذُ المصنّف ،  (7) لَْم أَِجْد بالضَّ

 في كتابه لسان الميزان ، وغيره.

 شدُّ تََمكُّناً في الظَّْرف من البُْعد ؛أَ  القُْربَ  َزْيداً ، وال تقوُل : إِنَّ بُْعَدك زيداً ، أِلَنَّ  قُْربَك قال ِسيبََوْيِه : تقوُل إِنَّ و
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__________________ 
 (.القريب)( ومثله يف اللباب البن االثري 1)
 ( وقا  اخللير : وال يقا  ذلك لطالب املاء هناراً. عن الصحاح.2)
 ( يف اللسان : اململح.3)
 ء ا فة.ورعاً صا اً جلير القدر. سي. قا  يف العرب : كان إماماً 201( يف العرب واللباب مات سنة 4)
 ( واسم أيب قريبة زائدة ا ويقا  ابن أيب بقية.5)
 .«قزيرة»( عن أسد الغابة ا وابألصر 6)
 وبنسخة أخر  : َصَحابِيـ َتاِن. (*)( 8)
 ( كذا ا ويف ميزان االعتدا  : قـَُريبة بنت عبد   بن وهب بن زمعة.7)

 وس  بن يعقوب.لبعية تفرد عنها ابن أخيها م
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هِا. (2)ا وكذلك البعيُد  (1)منك َزيحداً  َقرِيباً  وكذلك : إنّ   يف الوجح
ّمِ : القَُرابَةُ  ، قَُرابَتُك وقالوا : هو  منك في المكان. قَِريبٌ  ، أَْي : القَِريبُ  ، بالضَّ

ِمْنَك ،  بِقُرابَةٍ  َما ُهَو بَِشبِيِهَك ، وال قولهم :و عاِلٍم. قَِريبُ  عاِلٍم ، وال قَُرابَةُ  عاِلِم ، وال قُرابُ  ، يقال ما هو بعالم ، وال القَِريب : القُرابُ و

مِّ   من ذلك. بقَِريبٍ  ، أَيْ  بالضَّ

اِء :و ، بضمهما ،  قَُرابُهُ و الُمؤمِن ، ةُ قَُرابَ  «؛ فإِنَّهُ يَْنُظُر بنُوِر هللا (1) قَُرابَتَهُ و الُمْؤِمِن ، قَُرابَ  اتَّقُوا»جاَء في الخبر :  في التَّْهِذيب عن الفَرَّ

 من الِعْلم والتََّحقُِّق ، ِلصْدِق َحْدسه وِإصابته. قريبٌ  وَظنُّه الَّذي هو فَِراَستُه أَيْ 

 .ُمتَقَاِربِينَ  ، َكفَُراَدى : قَُرابَى جاُؤواو

 َكغَُراٍب : َجبٌَل باليََمِن. ، قَُرابٌ و

 ، كَجْوَرٍب : الماُء ال يَُطاُق َكثَْرةً. القَْوَربُ و

ّمِ : ع ، لَه يَْوٌم ، م قُْربٍ  َذاتُ و  أَْي معروٌف. ، بالضَّ

و َمجاٌز. ومنه : ، وه : الطَِّريُق الُمْختََصرُ  الَمْقَربَةُ و ، الَمْقَربُ  «فعليه لَْعنَةُ هللا الَمْقَربَةَ و َمْن َغيََّر الَمْطَربَة»الحديث :  فيو قال اْبُن األَثِيِر :

، وهو السَّْيُر باللَّْيل ؛ وقيَل : السَّْيُر إِلى الماِء. وفي  القََرب طريٌق صغير يَْنفُذُ إِلى طريٍق كبير ، قيل : هو من ، أَو هو : الَمْقَربَةَ  ُخْذ هذا

َر »في الحديث :  التّْهذيب : َر  (3)ثالٌث لَِعيناٌت : َرُجٌل َغوَّ َط تَْحَت  الَمْقَربَةِ  َطِريقَ  (4)الماَء الَمِعيَن الُمْنتَاَب ، ورُجٌل َغوَّ ، وَرُجٌل تَغَوَّ

 ، وهو السَّْير ؛ قاَل الّراعي : القََربِ  : الَمْنِزُل ، وأَصلُهُ من َمْقَربَةُ ال قال أَبو َعْمٍرو : .«َشَجَرةٍ 

َربَةٍ يف ُكرِّ   َيَدعحَن َرِعياَل  َمقح
 . وقال ُطفَْيٌل :َمقَاِربُ  وجمعُها

ا  وهنــــــــــــــُ تــــــــــــــُ وُح مــــــــــــــُ لــــــــــــــُ ي تـــــــــــــــَ َة اأَل ــــــــــــــِح ر قــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

  
َد   عـــــــــح ٍر بــــــــــَ هـــــــــَ نــــــــــح ا يف مـــــــــَ طـــــــــَ رُي الـــــــــقـــــــــَ ثـــــــــِ قـــــــــَربِ تـــــــــُ  مـــــــــَ

  
 ، كَسحابَة. تَبالَةَ  قُْربَ  ْبلَى : ماءٌ ، َكحُ  قُْربَىو

اِء. : قُْربَىو  لَقَُب بَْعِض القُرَّ

ابُ و ٍد الَهَرِوّيِ الُمْقِرئِ  ، وهو الِقَربَ  : ِلَمْن يَْعَملُ  َكشّدادٍ  ، القَرَّ ِد ْبِن ُمَحمَّ ثِينَ  لقبُ و لَقَُب أَبي َعِلّيٍ ُمَحمَّ منهم َعَطاُء ْبُن عبِد  جماَعٍة من الُمَحّدِ

. (5)هللِا ْبِن أَْحَمَد ْبِن ثَْعلَِب   ْبُن النُّْعَماِن ، الّداِرِميُّ الَهَرِويُّ

 قال َجْنَدٌل : قَلَّْت وأَْدبََرتْ  ، أَي : إِبِلُهُ  تَقاَربَتْ  من الَمَجاز ، تقوُل العرب :و

ر ِ  َأنح  تح غـــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــاَربـــــــــــــــــــــَ  رِي َأاَبعـــــــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــــــَ

  
رِ و   َر ذا الــــــــــــــــــد وائــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــح ِت الــــــــــــــــــد   َأنح رَأَيــــــــــــــــــح

  
ْرعُ  تَقَاَربَ و َماُن ، لَْم تََكْد ُرْؤيا الُمْؤِمِن  اْقتََربَ  ، وفي روايٍة : تَقَاَربَ  إِذا»الحديُث الصَّحيُح المشهور :  منهو دنا إِْدراُكه ، : إِذا الزَّ الزَّ

ماِن. قال أَْهُل الغَِريب : «تَْكِذبُ  يقال  َء إِذا قَلَّ تقاَصَرْت أَْطَرافُهُ.الّساَعِة ، ألَنَّ الشَّيْ  اْقتِرابَ  (6)قال ابُن األَثير : أُراهُ و الُمراُد آِخُر الزَّ

ْؤيا استِواُء اللَّْيِل والنَّهار. ويزعُم العَابُِرونَ  اعتِداُل ، أَي : أَو الُمرادُ  ، كما تَقدَّم ؛ تَقَاَربَ  ِء إِذا َولَّى وأَْدبََر :للشَّيْ  أَنَّ أَْصدَق األَزماِن  ِللرُّ

ها ، أَي : َوْقُت اْنِفتاِق األَْنوارِ  ، باْلكسر ، وهو التّأويل والتّفسير الّذي يَظَهُر ألَْربَاِب الِفَراسة ، لُوقُوعِ الِعبَارة وَوْقُت إِْدراِك الثَّماِر ،  بُُدّوِ

ةِ  أَو الُمَراد َزَمُن ُخُروجِ  ويَعتدالِن ، وحينئٍذ يَستِوي اللَّْيُل والنَّهارُ   الّزماُن ، حتّى يتقاَربُ  ِحينَ  ، السالمعليه،  ْهِديّ المَ  اإِلماِم القائِم الُحجَّ

ماُن حتّى ال يُستطاَل ، كما ورد في الحديث تَُكوَن السَّنَةُ كالّشْهر ، والّشْهُر كالُجمعَِة ، والُجمعَةُ كاليَْومِ  ويُْستَْقَصُر  ، أَراد : يَِطيُب الزَّ

هو كنايةٌ عن قَِصِر األَْعَماِر ، وقِلَّة البََرَكِة. أَنشد شيُخنا أَبُو عبِد هللا الفاِسيُّ في حاشيته  ةٌ. وقيل :، وأَيّاُم السرور والعافيِة قَِصيرَ  الْستِْلذاِذه

 قال : أَنشد شيُخنا أَبو محّمٍد المسناِويُّ في خطبة كتاٍب أَلَّفَهُ لسلطان العَْصر موالي

__________________ 
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 : إن زيداً عريب منك ا ألنه اجتمض معرفة ونكرة.( زيد يف اللسان : وأحسنه أن تقو  1)
 ( يف اللسان : البعد.2)
 .«قُرابة املؤمن« »وروي .... قُراب. ..»ويف النهاية : « أو قُرابته»( يف اللسان : 3)
عالمه ومناره ومنه قوهلم : طري  ( كذا ابألصــر واللســان ابلغا املعجمة ا والصــواب عّور ابلعا املهملة فالطري  ال يغور وإلا يعّور أي تفســد أ4)

 (.قربـ  هتذيب األزهري)أعور أي ال علم فيه 
 ( يف اللباب : تغلب.5)
 ( يف النهاية : أراد.6)
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 : تعاىَل  هللارحمهِإلاعير ا ابحِن موالي علّي الش ريف اَ َسيّن ا 
تح و  ـــــــــــَ ذِّب اِن فـــــــــــكـــــــــــُ ـــــــــــز مـــــــــــَ رحِح ال َت مـــــــــــن جـــــــــــُ دح ـــــــــــَ  أَق

  
ارُ   بـــــــــــــــَ رحُح الـــــــــــــــز مـــــــــــــــاِن جـــــــــــــــُ مح : جـــــــــــــــُ َواهلـــــــــــــــُ  أَقــــــــــــــــح

  

بح و  ُروِر فـــــــــــلـــــــــــم ُيصـــــــــــــــــــــــــِ َم الســـــــــــــــــــــــــ  َت َأاي  لـــــــــــح  َأطـــــــــــَ

  
ُروِر ِقصــــــــــــــــــــــــــــارُ   ُم الســــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــاَ  : َأاي   مــــــــــــــن ق

  
ً أَْن  هو : أَو ، قاله الَجْوَهِريُّ ، : َضْرٌب من العَْدوِ  التَّْقِريبُ و ، نقل ذلك عن األَْصَمِعّي وهو ُدوَن الُحْضِر ،  يَْرفََع يََدْيِه َمعاً ويََضعَُهما َمعا

ب أَتَْيُت فََرِسي فََرِكْبتُها ، فرفَْعتُها»، وفي حديث الِهجرة :  (1)كذا في األَساس  ب ، «بي تُقَّرِ ب الفََرُس ، قَرَّ ً  ، يُقَّرِ : إِذا َعَدا َعْدواً  تَْقِريبا

بُ  َجاَءنا ، ويقال : التَّْقِريبُ  إِلسراعِ. وقال أَبو زيد إِذا رَجَم األَْرَض َرْجماً ، فهوُدوَن ا في َعْدِو الفََرِس  التَّْقِريبُ و فَرُسهُ. (2) [به] يُقَّرِ

 األَْعلَى ، وهو الثَّْعلَبِيّةُ. التَّْقِريبُ و ، (3)األَْدنَى ، وهو اإِلْرخاُء  التَّْقِريب َضْرباِن :

من وْصِف اإِلبِِل ،  التَّْقِريبُ  من َعْدِو الخيِل معروٌف ، والَخبَُب ُدونَه قال : وليس التَّْقريبُ  ونقل شيُخنا عن اآلِمِدّي ، في كتاب الُمَوازنة له :

ُب تقريبَ  لحيوان ، وال يكون لإِلبل ، قال : وإِنَّا ما رأَينا بعيراً قطّ وَخطَّأَ أَبا تَّماٍم في جعله من وْصِفها ، قال : وقد يكوُن ألَجناٍس من ا  يُقَّرِ

 الفََرِس.

بَ و أَْن يَقُوَل : َحيَّاَك هللاُ ، ، وهو التَّْقِريبُ  من المجاز :و َب ، وَحيَّا داَرك قَرَّ بَ و وتقوُل : دَخْلُت عليه ، فأَهََّل وَرحَّ  .قَرَّ

ً  ، يوم ذاتَ  ، وسلمعليههللاصلى عبُد هللِا ْبُن عبِد الُمَطِلِب ، أَبو النَّبّي خَرجَ »في حديث الَمْوِلد : و با راً بالبَْطَحاِء ، فَبُصرْت به  ُمتَقَّرِ ُمتََحّضِ

بَ  يقال : «لَْيلَى العََدِويةُ  ً  ، وقيل (4)، أَْي : خاصرته وهو يمِشي  قُْربِهِ  َوَضَع يََدهُ على إِذا تَقرَّ با  ، أَي : ُمسرعاً َعِجالً. ُمتَقَّرِ

بْ  من اْلَمجاز : تقول لصاحبِك تَستحثُّه :و  وأَْسِرع. رواه أَبو سعيٍد ، وقال َسِمْعتُه من أَفواههم ، وأَنشد. اْعَجلْ  ، أَْي : يا َرُجلُ  تَقَرَّ

اَل و  َرحـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ يَب  تـ ر ابَ اي صـــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  تـ

  
دح َأَ.   قـــــــــــَ لـــــــــــَ َرابَ  (5)فــــــــــــَ طـــــــــــح ٍر َأنح يـــــــــــَ ُمســـــــــــــــــــــــــافـــــــــــِ  لـــــــــــِ

  
ف في غيره ، بل هو الزٌم بِصيغِة ك األَْمر ، ذا في لسان العرب ، وفي األساس : أَي أَْقبِل ، وقال شيُخنا : هو بِناُء ِصيغِة أَْمٍر ال يتصرَّ

 على قوٍل.

 َحَسٍن. ُمقَاِربٍ  بَِكاَلمٍ  وَحاَدثَهُ  : ناغاهُ  قاَربَهُ و

ُدوا»وفي الحديث :  لُوَّ ، وقََصَد السَّدادَ تََرَك الغُ  : إِذا في األَْمرِ  فاَُلنٌ  قَاربَ  يقال :و َها ، واتُْرُكوا  «قاِربُواو َسّدِ أَي : اقتصدوا في األُمور ُكلِّ

 الغُلُوَّ فيها والتَّقِصيَر.

به أَمراً يغزوه ،  يَْقُرب أَو قال قوالً أَْمراً : أَي يَْغُزوهُ ، وذلك إِذا فَعَل َشْيئاً ،  يَْقُربُ  في التّهذيب ، ويقال : فالنٌ  * ومّما بقي على الُمَصنِِّف :

 انتهى.

 .ُمقَاَربَةً  في البَْيعِ  قَاَرْبتُهُ و أَْمراً ال أَْدِري ما هو. كذا في األَساس. قََرْبتُ  ومن الَمَجاز : يقال : لقد

بو ْكِر والعمِل الّصاِلحِ. تَقَرَّ  العبُد من هللا ، َعزَّ وَجلَّ ، بالذِّ

بو  ، من العَْبِد بالبِّرِ واإِلحسان إِليِه. عزوجلهللاُ  تَقَرَّ

جاِل : قََرائِبُ  ، والَجْمع من النِّساِء : القََرابَةِ  : ذُو القَِريبَةُ و ، القَِريبُ  وفِي التَّْهِذيب :  ، لََجاَز. قُْربَى يَل :، ولو ق أَقاِربُ  ومن الّرِ

ِحم ، وفي التَّْنِزيل العزيز :  القُْربَىو الدُّنُوُّ في النََّسِب ، (6) [القُْربَى]و القََرابَةُ و  انتهى. (7) (َواجْلاِر ِذي اْلُقْرىب): في الرَّ

تْبَِة ، القُْربَةُ و في المكان ، القُْربُ  قلت : وقالوا : ِحِم. القَرابَةُ و القُْربَىو في الرُّ  في الرَّ

ُجِل القَِصير :  ، وُمتَآِزٌف. ُمتَقَاِربٌ  ويقال للرَّ

__________________ 
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 ( ومثله يف الصحاح واللسان.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 .«( هبامش املطبوعة املصرية : قوله االرخاء. قا  اجملد : واالرخاء شدة العدو وفو  التقريب ا ه3)
 واللسان : وقير : هو املوضض الرقي  أسفر من السرّة.( زيد يف النهاية 4)
 .«أر »( عن اللسان واألساس ا ويف األصر 5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 36( سورة النساء اآية 7)
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بَنَّ »وفي حديث أَبي ُهَرْيَرةَ :   منها. يَْقُربُ و بُِههاأَي : آلتِيَنَُّكْم بما يُشْ  «وسلمعليههللاصلىَصاَلةَ َرُسوِل هللِا  (1)بكم  ألُقّرِ

 الشَّمُس للَمِغيِب ، َكَكَربَْت ، وزَعَم يعقوُب أَّن القاف بََدٌل من الكاف. قََربَتِ و

 : َرُجٌل من ُرّجاِزهم. قَِريبَةَ  وأَبو

 .«قرنب»والقََرْنبَى في َعيِن أُّمها َحَسنَةٌ ، يأْتي في 

باتُ  وَظَهَرتْ  الماِء. وهو َمجاز ،  قُْربِ  ُره ، وهي : َحًصى ِصغاٌر إِذا رآها ، من يُْنبُِط الماَء ، استَدلَّ بها علىاْلماِء ، أَي : تَبَاِشي (2) ُمقَرَّ

 كما في األَساس.

الظَّّنِ من اليَقيِن ، ذكره بعُض أَرباب االْشتقاق ، ونُِقَل عن العاّلمة  لقُْربِ  األَْمَر : إِذا َظنَّهُ ، قالُوا : قاَربَ  قولُهم : * ومّما استدركه شيُخنا :

 اْبِن أَبي الَحِديِد في شرح نَْهج البالغة.

بَةِ  ويُقَال : هل من بٌ  بكسر الّراِء وفتحها وأَصلُه البعُد ، ومنه : شأْوٌ  ؟َخبَرٍ  ُمقَّرِ من ولعلَّ هذا تصحيٌف « غ ر ب». قلت : وقد سبق في ُمقَّرِ

 ذاك ، فراِجْعه.

 عنَد أَهِل المعقُول : َسْوُق الدَّليِل بوْجٍه يقتضي المطلوَب. كذا نقله في الحاشية. التَّْقِريبُ و

ّمِ : ة بَِزبِيدَ  قُْرتُبُ  : [قرتب] ث ، َحَرَسها هللاُ تعالى وسائَر بالِد المسلمين ، وهي على مْقربٍَة منها ، وقد دَخْلتَُها ، ومنه (3) ، بالضَّ ا المحّدِ

ِريَن. (4) القُْرتُبِيُّ  المشهور عْبُد العِليِم ْبُن عيسى بِن إِقبالٍ   ، من المتأَّخِ

ُجلُ  الُمقَْرتَبُ و يُِّئ الِغذاءِ  ، على ِصيغة المفعول : الرَّ  ، وقد أَهمل الَجْوَهِريُّ هذه الماّدة ، كما أَهملََها غيُرهُ. السَّ

يرافِّي ، قاَل الّراجُز : الُمِسنُّ  هو ، كإِْرَدبٍّ  الِقْرَشبُّ  : [قرشب]  ، عن الّسِ

ك اأَلَزاب   خــــــــــــــَ يــــــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــــــَ َريــــــــــــــح ــــــــــــــَ َف قـ يــــــــــــــح  كــــــــــــــَ

  
ا َألَ  ايِبســـــــــــــــــــــــــــــــًا   مـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ ال بـــــــــــــــــّ رحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــِ

  
يُِّئ الحالِ  : هو الِقْرَشبُّ و (5)قُْمَت إِليِه بالفِفيِل َضْربَا   .(6)، عن ابن األَْعَرابِّيِ  السَّ

ْخُم الطَِّويلُ  قيِل : هوو جاِل. األَُكوُل ، والضَّ  من الّرِ

 األََسِد. : من أَْسَماءِ  الِقْرَشبُّ و

 ، عن ُكراع. ُء الُخلُقِ السَّّيِ  قيل : هوو

َغيُب البَْطِن. ج قيل : هوو  .القََراِشبُ  ، أَي في الُكّلِ : الرَّ

 أَعلَى. والّضاد قََطعَه. َء : إَِذا، أَي الشَّيْ  قَْرَصبَهُ  : [قرصب]

 : ِشدَّة القَْطعِ. القَْرَضبَةُ و ، كلَْهَذَمه قََطعَه : إِذا قَْرَضبَه : [قرضب]

 اللَّْحَم في البُْرِمة : َجَمعَه. قَْرَضبَ و

قَهُ الشَّيْ  قَْرَضبَ و  ِضدٌّ. ، فهو َء : فَرَّ

ئُْب. قَْرَضبَ  وكذلك اللَّْحَم : أَكَل َجميعَهُ  قَْرَضبَ و  الشَّاةَ الذِّ

ُجلُ  قَْرَضبَ و  (7)حكاه ثعلب ، وأَنشد :  ، بالكسرِ  قْرَضابٌ  عَدا َوأََكل َشْيئاً يابساً ، فهو * : إِذاالرَّ

هح و  مـــــــــــــــُ د  قـــــــــــــــَ نـــــــــــــــا مـــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ نـــــــــــــــا َأعـــــــــــــــح  عـــــــــــــــامـــــــــــــــُ

  
ِح ا و   مـــــــــح عـــــــــَ  َأاب الســـــــــــــــــــــــ  دح ابٌ يـــــــــُ رحضـــــــــــــــــــــــَ هح  قـــــــــِ ُ  لـــــــــِ
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 ِمبحرَتِكاً لُكرِّ َعظحٍم يـَلحَحُمهح 

 والسَّْيُف القَطَّاُع. ، والفَِقير ، والَكثِيُر األَْكِل ، األََسُد ، والِّلصُّ  أَيضاً : الِقْرضابُ  ، أَي ُهوَ وَ 

 : يقطع الِعَظاَم ، قاَل لَبِيٌد : قِْرضابٌ  وفي الصَّحاحِ : القَاِطُع ، وَسيفٌ 

مح و  هــــــــــُ طــــــــــَ اِوَ  َوســــــــــــــــــــــــح غــــــــــَ َ
َر  املــــــــــ ــــــــــَ َا تـ جــــــــــِ َدجــــــــــ   مــــــــــُ

  
ٍد و   ــــــــــــــــ  ن هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ُذاَبب كــــــــــــــــرِّ مــــــــــــــــُ ابِ ق  رحضــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«( عن النهاية ا وابألصر : ألقربنكم1)
 .«تقرابت»( عن االساس ا وابألصر 2)
 ( يف معجم البلدان : الُقرحُتُب من قر  وادي زبيد ابليمن.3)
 تصحيف.« القرنيب»( ابألصر 4)
 ( بعده يف الصحاح :5)

 ضرب بعري السوء إذ أحّبا
 ء اخلل .كراع. وسيبيت قريباً عن كراع : الس ( يف اللسان : عن  6)
 .«الر ُجرُ »عن القاموس : فالٌن بد   (*)( 8)
واملغاو  مجض مغو  وهو سيف دقي  يشده الفاتك عل  وسطه حتت ثيابه ليغتا  به « املعاو »عن الديوان والتهذيب ا وابألصر « املغاو ( »7)

 الناس.
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مِّ  كالقُْرُضوبِ   ، أَي في اللِّّصِ والسَّْيِف. فِيِهَما ، بالضَّ

 َسْيُف َماِلِك ْبِن نَُوْيَرةِ. : قُِرَضابٌ و

ً  ما َرَزأْتُهُ  يُقَاُل :و  َشْيئاً. ، أَْي : قِْرَضابا

عَاِليُك ، اللُصوُص ، والفُقََراءُ  ، واللَهاِذَمة : القََراِضبَةُ و ل ا ِقْرَضابٌ و ، قُْرُضوبٌ  الَواِحُد : ، والصَّ  قتصر في لسان العرب.، وعلى األَوَّ

ّمِ ، القَُراِضبُ و ّمِ ، القُْرُضوبُ و بكسِرهما ، الِقْرضابَةُ و ، الِقْرضابُ و ، بالضَّ الَِّذي ال يَدُع شْيئاً  ، على صيغة اسم الفاِعل : الُمقْرِضبُ و بالضَّ

 إِالَّ أَكلَهُ.

ْطَب من اليابِِس ِلِشدَّةِ نََهِمِه. القَْرَضبَةُ  وقيل :  : أَْن ال يَُخلَِّص الرَّ

 ، قال بِْشٌر : ، بالضم : ع قَُراِضبَةُ و

ٍض و  يــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ يِن ســــــــــــــــــــــــــــُ ي  بــــــــــــــَ ر  ا ــــــــــــــي  حــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

  
ةً   بــــــــــــــــــَ رَاضــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــُ مح ِإطــــــــــــــــــارُ  قـ ُن هلــــــــــــــــــَُ  وحنــــــــــــــــــَح

  
َذالَِة. ، بالَكْسِر : َما يَْبقَى في الِغْرباِل ، يُْرَمى به الِقْرِضبُ و  من الرُّ

 ْبِن ثَْوباَن من بنِي عبد هللا ْبِن ِرياح. الِقْرضابِ  : ماٌء بطريق َمكَّةَ ، نُِسَب إِلى الِقْرضابِيُّ و

 ه ، وقوُل أَبي َوْجَزةَ السَّْعِدّي :، وقَْحَطبَ  فَقَْرَطبَهُ  يُقَاُل : َطعَنَهُ ، َصَرَعهُ  : إَِذا قَْرَطبَهُ  : [قرطب]

رحُب و  ةٌ الضــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــَ رحطــــــــــــَ ــــــــــــَ ٍد  قـ نــــــــــــ  هــــــــــــَ رِّ مــــــــــــُ كــــــــــــُ  بــــــــــــِ

  
واَل   قــــــــــــــُ ُه َمصــــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــَ تـــــــــــــــح داِوُس مــــــــــــــَ

َ
َرَ  املــــــــــــــ  تـــــــــــــــَ

  
 على قَفَاهُ : اْنَصَرَع ؛ وقال : تَقَْرَطبَ و على قَفَاهُ. : إِذا َصَرَعهُ  قَْرَطبَه أَو : إِذا َصَرْعتَهُ ، قَْرَطْبتُهُ  قال الفَّراُء :

رَاِن  كــــــــــح َة الســــــــــــــــــــــــ  يــــــــــَ ي ِمشــــــــــــــــــــــــح ُت أَمحشــــــــــــــــــــــــِ ُرحــــــــــح ــــــــــَ  فـ

  
اَي و   فــــــــــــــــــــــ  اين َز   خــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــَ ب رحطــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ  فـ

  
 لم يَْذُكْرهُ الجْوَهرّي ، ولعلّه : قَْرَضَب ، بالّضاد الُمعَجمِة. (1) الَجُزوَر : قََطَع ِعَظاَمهُ  قْرَطبَ و

ُجُل : (2) قَْرَطبَ و  : العْدُو ، ليس بالشَِّديِد. القَْرَطبَةُ  ، عن أَبي عْمٍرو ؛ وعن ابِن األَْعَرابِّي : َشِديداً  واً َعدْ  َعَدا الرَّ

 َهَرَب. : قَْرَطبَ  قيل :و

 ، قال : َغِضب : قَْرَطبَ و

ُت  يـــــــــــــــــح اِإذا َرآين قـــــــــــــــــد أَتــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ رحطـــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــَ

  
او   بــــــــــــــَ رحطــــــــــــــَ ِه وطــــــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــــــِ حــــــــــــــَ اَ  يف جــــــــــــــِ  جــــــــــــــَ

  
 : الغَْضباُن. الُمقَْرِطبُ 

ّمِ وتخفيف الباِء : السَّْيفُ  القُْرُطبَىو  ، قاله أَبو تَُراب. ، بالضَّ

اِمتِ  اْبنِ  وَسْيفُ  ، عنههللارضيَسْيُف خاِلِد ْبِن الَوِليِد ، و  أَنشَد أَبُو تَُراٍب له : (3)،  ُجَشمَ  بنِ  الصَّ

ٍت  َن صــــــــــــــــــــــامــــــــِ رَعح اي ابـــــــــح وا : ال تــــــــــُ وحين وقـــــــــالـــــــــُ  َرفــــــــــُ

  
لــــــــــــح   ظــــــــــــَ ِد فــــــــــــَ د  ٍي جمــــــــــــَُ دح مح بــــــــــــثــــــــــــَ (4)ُت أاَُنِديــــــــــــهــــــــــــِ

 

  

ٍر و  اِب عــــــــــامــــــــــِ حــــــــــَ رَتًا أَبصــــــــــــــــــــــــح عــــــــــح ُت مــــــــــُ نــــــــــح  مــــــــــا كــــــــــُ

  
َض   َّب مــــــــــَ رحطــــــــــُ ِدي الــــــــــقــــــــــُ مــــــــــِه يــــــــــَ تح بــــــــــقــــــــــائــــــــــِ لــــــــــ  ــــــــــَ  بـ

  
َدةِ : بالَكْسِر والتَّْشِديدِ  ، الِقْرُطبَّىو ِراعِ  هوو َضْرٌب من اللَِّعب ، أَي تشديِد الباِء الُمَوحَّ  أََحُدُهَما صاحبَهُ على قَفَاهُ. يُقَْرِطبُ  نَْوٌع ِمَن الّصِ

مِّ  القَُراِطبُ و  والّضاُد أَعلى. ، وهو القَُراِضب : القَطَّاعُ  : السَّْيفُ  ؛ بالضَّ
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، بِالظَّاِء الُمْعَجَمة ، وفي نَْفخِ الطيب ، نقالً عن ، وَزَعَم أَبُو ُعبَْيٍد البَْكِرّي أَنّها في لفظ القُوِط  د َعِظيٌم بالَمْغِربِ  ، بالّضّمِ : قُْرُطبَةُ و

ها ، وقد يَْكِسُرَها الَمْشِرقِيُّوَن ، وال يُْعِجُمَها آَخُروَن : قُْرُطبَةُ  : (5)الِحَجارّي  مدينةٌ عظيمةٌ باألَْنَدلُِس من أَعظِم بالِدَها  ، بإِهماِل الّطاِء وَضّمِ

ت على حالها وقّوة أَهِلَها وَضَخامِة الُمْلِك فيها ، إِلى أَن استَْولَى ، كان افتتاُحها سنةَ اثنتَْيِن وتس عيَن في زمن الَوِليِد ْبِن عبِد الَمِلك ، واستمرَّ

 عليها النََّصاَرى في أَثناِء الِمائَِة العاشرة.

ادُ  على َحِريِمِه ، ال َغْيَرةَ لَهُ الَديُّوُث ، والذي  ، َذَكَر الفَتَْح هنا لَدْفعِ اإِلبهاِم : ، بالفَتْح القَْرَطبانُ و  قال : أَو القَوَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : إذا قطض عظامها و مها.1)
 .«قرضب»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( يف اللسان : ابن الصامت اجُلَشمي.3)
 .« دد»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 املطبوعة الكويتية.وما أثبتناه عن « ا جازي»( ابألصر 5)
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ََة له ا ويصُلُح للقيادة.  وهم يـَرحِجُعوَن ِإىل معىًن واِحٍد ؛ أَلّن الد ي وَث ال َغريح
فقال : كانِت  ؟القَْرَطبانُ  ءٍ شيرابِيٌّ : أَي قال شيُخنَا : قاَل الُحَسْيُن ْبُن نَْصٍر الطُّوِسيُّ : َسِمْعُت أَبا عبِد هللِا البُوَشْنِجيَّ بَسَمْرقَْنَد ، وقد سأَله أَع

ْدُر ، وكاَن لها تَْيٌس في ذلك قَْرَطبٌ  اْمَرأَةٌ في الجاهليّة يُقَاُل لها أُمُّ أَبَاٍن ، وكان لها ى بِدْرَهَمْيِن ، واَن الناس  القَْرَطب وهو الّسِ ، وكان يُْنزَّ

، قاله التّاُج السُّْبِكيُّ في طبَقَاته الكبرى.  قَْرَطبَانُ  ها على ِمْعَزانا ، وَكثَُر ذلك ، فقال العاّمةُ :أُّمِ أَبَان ، نُْنِزي تَْيسَ  قَْرَطبِ  نَذَهُب إلى يقولُوَن :

ي أَلفاٍظ قال : وهذه التَّسميةُ مّما جاَء على ِخالف األَصل والغالب. قال شيُخنا ، ومثُل هذا بعيٌد عن تراكيب العرب واستعماالتها ، ِإاّل ف

 ى.نادرة ، انته

ا ةُ الذي ال َغْيَرةَ له ، فهو ُمغَيٌَّر عن وجهه ، قال األَْصَمِعّي الَكْلتَبَاُن  القَْرَطبان وفي التَّْهِذيب : وأَمَّ مأْخوذٌ من الَكْلب ،  (1)، الّذي تَقُولُهُ العامَّ

ةُ األُولى ، فقالت : القَْلَطبَاُن ، وجاَءت  (2)وَغيََّرها  وهذه اللفظة هي القديمة عن العَرب ، وهي الِقيَادةُ ، والتّاُء والنُّوُن زائدتاِن قال : العامَّ

ةٌ ُسْفلَى ، فغَيَّرْت على األُولى ، فقالت :  .القَرَطبان عامَّ

. القُْرطوبو ، (3) القُْرُطبُ  * قلت : ومّما بَِقَي على الُمصنِّف :  ، بالضم : الذَكُر من السَّعَاِلي ، وقيل : هم ِصغار الِجّنِ

 ، كذا في لسان العرب. قُْرُطب : ِصغار الِكالب ، واحدهم القََراِطبُ  يل :وق

ل وسكون الثّاني وفتح الثّالث وسكون الّرابع ، والثَّانِيةُ  َكِجْرَدْحلةٍ  األُولَى قُُرْطعَبَةٌ و ، قُُرْطعُبَةٌ و ، قِْرَطْعبَةٌ  ما ِعْنَدهُ  : [قرطعب] ، بكسر األَوَّ

ِل والثّاني والّرابع وسكون الثّالث وفتح الخامس ُكذُْبذُبَةٍ  مثلُ  ل وفتح الثّاني والّرابع والخامس  ذَُرْحَرَحةٍ  الثّالُث مثلُ و ، بَضّمِ األَوَّ بَِضّمِ األَوَّ

 ؛ وأَنشد : ءٌ َشيْ  أَي قَُرْطعَبَةٌ  َما لَهُ  أَوْ  : أَي قِْطعَةُ ِخْرقٍَة ، قِْرَطْعبةٌ  وما َعلَْيهِ  ِليٌل ، وال َكثِيٌر.ال قَ  *[أي]وسكون الثّالث : 

هح  ـــــــــــَ رِب حـــــــــــح بـــــــــــاٍس طـــــــــــِ نح لـــــــــــِ ِه مـــــــــــِ لـــــــــــيـــــــــــح مـــــــــــا عـــــــــــَ  فـــــــــــَ

  
ٍب و   نح َنشـــــــــــــــــــــــــــَ ُه مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ا ل همـــــــــــــَ بـــــــــــــَ عـــــــــــــَ َرطـــــــــــــح ـــــــــــــُ  قـ

  
ٌء قال أَبُو ُعبَْيٍد : ما َوَجْدنا ، وال قَُذْعِملَةٌ ، وال ِسْعنَةٌ ، وال َمْعنَةٌ ، أَْي َشيْ  قِْرَطْعبَةٌ  نَدهُ ومثلُه في التَّهِذيُب. وقاَل الجْوَهِريُّ : يقاُل : ما عِ 

 أَحداً يَْدري أُُصولَها. كذا في لسان العرب.

ً  ، يَْقَرِعبُّ  ، اْقَرَعبَّ  : [قرعب] تَقَبََّض في ِجْلَستِه ،  وفي تهذيِب اْبِن القَطَّاع : من بَْرٍد ، أَْو َغْيِرِه. ، وفي أُْخَرى : تَقَبَّضَ  انقَبَضَ  : اْقِرْعبابا

 كاْقَرْنبََع.

 َغَضبَاً. ، بَْرداً ، أَو الُمْلِقي بَرأِْسيِه إِلى األَْرِض  ، على صيغَة اسِم الفاعل : الُمْقَرِعبُّ و

َدةِ : وَجْعفٍَر ، وُزْخُربٍّ : كقُْنفُذ ،  القُرْقبُ  : [قرقب] ل والثّالث مع سكون الثّاني وتشديد الُمَوحَّ ، يََمانِيَةٌ ، عن ُكَراع  البَْطنُ  األَِخيرة بضّم األَوَّ

ْرُع الطَِّويُل ، وُدْهُدنٌّ وهو الباطل.  ، وليس في الكالم على ِمثاله إِالَّ ُطْرُطبٌّ وهو الضَّ

 .«قُْرقُبِيٌّ  فأَْقبََل َشْيٌخ عليِه قَِميصٌ »:  عنههللارضيفي حديث ُعَمَر ، و

ّم ،  قُْرقُوبٍ  قال ابُن األَثِيِر : هو منسوب إِلى . القُْرقُوبيُّ  منها : أَبو سعيٍد الَحَسُن ْبُن علّيِ َسْهلٍ  د ، من أَعماٍل َكْسَكرَ  وهو (4)، أَي بالضَّ

اِق وغيرهِ   َكتَّان. ويُْرَوى بالفَاِء ، وقد تقدم. (5) ؛ وقيل : هي ثياٌب بِيٌض َرَوى عن عبد هللِا ْبِن محّمد بن جعفر الَورَّ

يوان. كقُْنفُذ : طائرٌ و  ونقله عنه السَّيُوِطيُّ في ُعْنواِن الّدِ

دة : كُزْخُزبَّةٍ و اَءْيِن الُمْعَجَمتَْيِن مع تشديد الُمَوحَّ ْيدَ  بضم الزَّ  ، هذا من زياداته. لَْحَمةُ الصَّ

 ، وهو َصْوُت البَْطِن. وفي التهذيب : َصْوُت البَْطن إِذا اْشتََكى. القَْرقَبَةُ  * ومّما بَِقَي عليه :

__________________ 
 تصحيفاً.« الكلبتان»وأشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية وصححه « الكلبان»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( اللسان : وغرّيهتا.2)
 وأشار إىل هذا اخلطب هبامش اللسان. .«قطرب»بيت يف مادة ( كذا ابألصر واللسان ا وهو خطب والصواب قطرب وسي3)
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 سقطت من املطبوعة املصرية والكويتية معاً. (*)( 6)
 ( يف النسبة إىل قرقوب ا قرقويب ا وقرقيب هنا حذفوا الواو كما حذفوها من سابُري يف النسب إىل سابور.4)
 ( يف النهاية واللسان : ثياب كتان بي .5)
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 الُمْستَْرِخيَةُ ، عن اْبِن األَْعَرابِي. ، كقُْنفٍُذ : الَخاِصَرةُ  ْرنُبُ القُ  : [قرنب]

 ، والفاُء لُغَةٌ فيه ، وقد تقّدَم. كَجْعفٍَر : اليَْربُوُع ، أَو َولَُدَها من اليَْربُوعِ و

لَى ُمْعتالًّ ، حكى األَْصَمِعيُّ أَنَّه ُدَوْيبَّةٌ ِشْبهُ الُخْنفَُساِء ، أَو ، مقصوٌر ، فَعَنْ  القََرْنبَى ، في التّْهِذيب ، في الرباعي : القََرْنبَى * ومما بقي عليه :

ْجِل ، وأَنشَد ِلَجِريٍر : (1)أَْعَظم منها   شيئاً ، َطِويلَةُ الّرِ

ُف   زححـــــــــــَ ي  يــــــــــــَ مـــــــــــِ يـــــــــــح َر  الـــــــــــتــــــــــــ  َّب تــــــــــــَ َرنـــــــــــح   كـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــَ
  

ــــــــــــرَ   ي ــــــــــــِ ل مــــــــــــَ ــــــــــــح ا ال ٍة كــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــ  ي مــــــــــــِ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  ِإىل تـ

  
 واألُْنثَى بالهاِء وقال يصف جاِريَةً وبَْعلَها :« في عيِن أُّمها َحَسنَةٌ  القََرْنبَى»وفي الَمثَِل 

ة  لــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ا كــــــــــــر  لــــــــــــَ هــــــــــــَ ائــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــَ ِدب  ِإىل َأحح  يــــــــــــَ

  
يــــــــَب   َّب َدبــــــــِ َرنــــــــح اَل  الــــــــقــــــــَ هــــــــح قــــــــًا ســـــــــــــــــــــَ ونــــــــَ لــــــــُ عــــــــح  اَبَت يـــــــــَ

  
ة ، والُمَصنُِّف أَْوَرَدها في المعتَلِّ   كما سيأْتي. ُهنَا َذَكَرها غيُر واحٍد من األَئمَّ

ْخُم ، قال الُكَمْيُت : الثَّْوُر الُمِسنُّ  ، كَجْعفٍَر ، من الثِّيراِن : القَْرَهبُ  : [قرهب]  الضَّ

ا  اِ  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ َ تـــــــــــــَ اِت الـــــــــــــعـــــــــــــِ يـــــــــــــ  بـــــــــــــِ  مـــــــــــــن اأَلرححـــــــــــــَ

  
اَء   يــــــــَ لــــــــح وحَ  عــــــــَ َواٍر فـــــــــَ وُب صــــــــــــــــــــــِ بــــــــُ بُ شــــــــــــــــــــــَ رحهــــــــَ  قـــــــــَ

  
ْخمِ    ، فقال يَِصُف َوِعالً :واستعاَرهُ َصْخُر الغَّيِ ِلْلَوِعِل الُمِسّنِ الضَّ

َو   تــــــــــَ َدَس فـــــــــاســـــــــــــــــــــــح اًل مُث  َأســـــــــــــــــــــــح فـــــــــح اَن طـــــــــِ ِه كـــــــــَ  بـــــــــِ

  
وٍم   مــــــــــــًا يف هلــــــــــــُُ َح هلــــــــــــِح بــــــــــــَ َبصــــــــــــــــــــــــــح بِ فــــــــــــَ رَاهــــــــــــِ ــــــــــــَ  قـ

  
 ، هذا لَْفُظ يعقوَب. رِ الَكبِيُر الّضْخُم ، ومن الَمِعِز : َذَواُت األَْشعَا من الثِّيَراِن : القَْرَهبُ  أَو هو التَّْيُس الُمِسّن ، القَْرَهبُ  وعن األَْزَهِرّي :

يِّدُ  : القَْرَهبُ و  ، عن ُكراع ، َعمَّ به لَْفظاً. الُمِسنُّ  : القَْرَهبُ و ، عن الِّلْحيَانّي. السَّ

دَّةُ  ، بالفَتح : القَْزبُ  : [قزب] اَلبَةُ والّشِ  .(2) النَِّكاُح الَكثِيُر ، وبالَكْسر اللَّقَُب ، وبالتّْحِريك الصَّ

ً  ، يَْقَزبُ  ، ، َكفَِرحَ  قَزبَ   : َصلَُب ، واْشتَدَّ ؛ يََمانِيَةٌ. قََزبا

ةً في البَْحرِ  القَاِزبُ  عن اْبِن األَْعَرابِّي :و ةً في البَّرِ وَمرَّ  * ومثلُهُ في لسان العرب.: التَّاِجُر الَحِريُص َمرَّ

ْلُب الشَِّديدُ  القَْسبُ  : [قسب]  الِعْلباِء ، ُصْلُب العَقَِب والعََصِب ؛ قاَل ُرْؤبَةُ : ْسبُ لَقَ  ، يُقَاُل : إِنَّهُ  : الصُّ

 (3)الَعاليبِّ ِجراُء األَلحغادح  َقسحبُ 
ً و قُُسوبَةً  ، كَكُرَم ، قَُسبَ  قدو  .قُُسوبا

 يتفَتَُّت في الفَِم ، ُصْلُب النََّواةِ. التَّْمُر اليابِسُ  اْلقَْسبُ و

 قاَل الّشاعُر :

ُه و  وبــــــــــــــــَ عــــــــــــــــُ َبن  كــــــــــــــــُ ًا كــــــــــــــــَ يــــــــــــــــّ طــــــــــــــــِّ َر خــــــــــــــــَ  َألــــــــــــــــحَ

  
َو    بِ نـــَ ر الــَقســـــــــــــــــــــح  قـــــــد أَرحمــ  ِذرَاعـــــــًا عــلــ  الــَعشــــــــــــــــح

  
ّي : هذا البيُت يُْذَكر أَنَّهُ لحاتِِم َطيّئ ، ولم أَِجْدهُ في شعره  : لُغَتاِن. قال اللَّْيُث : وَمْن قاله بالّصاد ، فقد  ، وأَْرَمى وأَْربَى (4)قال اْبُن بَّرِ

 النََّوى. (5)أَْصلَُب  القَْسبِ  أَخطأَ. ونَوى

 قَْسبٌ  ، فهو قَُسَب قُُسوبةً  َء التّْمِر ، وهو صفة في األَصِل ، ِمْن :، أَي َرِدى القَْسبَ  ومن َسَجعَاِت األََساس : النَّبَِطيُّ يأُْكُل الُكْسَب ، ويَتُركُ 

 َصلَُب َويَبَِس. (6) :
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ّم : القَُسابةُ و  ، قال : : ُمْشتَدٌّ َغِليظٌ  قَْيَسبَانٌ  ُء التَّْمِر. وَذَكرٌ َرِدي ، بالضَّ

 قارِحا قـَيحَسباانً أَقـحبَـلحتـُُهن  
 ٍء ، وأَنشد :من كّل َشيْ  كإِْرَدّبٍ الشَِّديُد الطَِّويلُ  (7) ، الِقْسيَبُّ و ، القَْسبُ و

__________________ 
 ويف موضـــض لوها. ابألنو  قا  :«. والقرنيب دويبة فو  اخلنفســـاء ودون اجلعر»ويف ا يوان للجاحة : «. منه»( عن اللســـان ا وابألصـــر : 1)

 385/  6رز  األنوقا القرنّب واجلعر ويف موضض آخر رو  أن بع  الناس أيكر القرنّب ا يوان 
 .282/  1( األخرية عن ابن دريد اجلمهرة 2)
 عن القاموس : البحر تقدمي عل  الرب. (*)( 8)
 ونبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« جراز االكعاد»عن االساس. وابألصر « جراء االلغاد( »3)
 . ويف املقاي  شاهد آخر :121( ديوان حامت ص 4)
ًا كــــــــــــــــــــبن كــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــه و  ــــــــــــــــــــّ  ألــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــي

  
 ســــــــــــــــــــــــب عـــــــــــراصــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــزجـــــــــــا مـــــــــــنصــــــــــــــــــــــــالنـــــــــــو  الـــــــــــق 

  

 .«أصر النو »وابألصر « أصلب»( عن اللسان : 5)
 .«قسيب»( عن االساس ا وابألصر 6)
 ( يف اجملمر واملقايي  : الَقِسيُب.7)
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ا  بــــــــــــــــــ  ٍر خــــــــــــــــــَ َن ِبشــــــــــــــــــــــــــــــــح  َأاَل أَرَاَ  اي ابــــــــــــــــــح

  
ا  ـــــــــــَ ب ـــــــــــِد الضـــــــــــــــــــــــــ  ي ـــــــــــِ ـــــــــــَول َر ال ـــــــــــح ت هـــــــــــا خـــــــــــَ لـــــــــــُ ـــــــــــِ ت  ختـــــــــــَح

  

رحَد   َت عــــــــــَ كــــــــــح لــــــــــَ احــــــــــىت  ســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــ  يـــــــــــَ  الــــــــــِقســــــــــــــــــــــــح

  
ا  ــــــــــــــــَ ب َت َنــــــــــــــــَح ــــــــــــــــح ب هــــــــــــــــا مث  َنــــــــــــــــََ رحجــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  يف فـ

  
 

 الطَّويُل من الرجال. (1) الِقْسيَبٌّ و

 ، عن ابن األَعرابّي. (2)، وهو القَفَُش والنِّخاُف  ُمَخفَّفَةً : الُخفُّ  القَُسوبُ و

 ولم أَسمع ، قال حسَّاُن ْبُن ثابٍت : ال واِحَد لها ِسيَدْه : هكذا وقع ، قال اْبن ُمَشدََّدةً : الِخفَافُ  ، القَسُّوبُ و

طــــــــــــاً  واقــــــــــــِ ــــــــــــر َوايب ســــــــــــــــــــــــــَ وحَ  أَذحاَنِب ال ــــــــــــَ َر  فـ ــــــــــــَ  تـ

  
عـــــــــــــااًل و   وابً نـــــــــــــَ َدا َقســـــــــــــــــــــــــــ  َعضـــــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــــًا مـــــــــــــُ  وَريـــــــــــــح

  
ةً : الَحْمِض  األَشجاِر. وقاَل أَبو حنيفةَ : هو أَْصلُ  َشَجٌر من ، كَحْيَدٍر : القَْيَسبُ و تَْنبُُت خيوطاً من  (1)، بالهاِء ، شجرةٌ ،  القَْيَسبَةُ  وقال َمرَّ

َراع ، ونَْوَرتُها كنْوَرةِ البَنَْفَسجِ ، ويُْستَْوقَُد ِبُرُطوبَتِها كما يُْستَْوقَُد ال  يَبِيُس.أَْصٍل واحٍد ، وترتفُع قَْدَر الذِّ

 اْسٌم. : قَْيَسبٌ و

 : (3)؛ قال َعبِيٌد  َجْرٌي ، وَصْوتَ  ، كأَِميٍر : قَِسيبٌ  َجَرى ، وله ، من باب ضرب : يَْقِسبُ  الماءُ  قََسبَ و

ِن واٍد  طـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــــــَ ٌج بـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــَ  َأو فـ

  
ِه   تـــــــــــــــِ اِء مـــــــــــــــنح حتـــــــــــــــَح مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح يـــــــــــــــبُ لـــــــــــــــِ  َقســـــــــــــــــــــــــــــِ

  
يِت : َمَرْرُت بالنَّْهِر وله ّكِ  ، أَي ِجْريَةٌ. قَِسيبٌ  قال اْبُن الّسِ

 : صوُت الماِء تَْحَت َورٍق ، أَو قُماٍش. قاَل َعبِيٌد : القَِسيبُ  وفي التّهذيب .(4)وزاد في األَساس : ِمْن تحِت الشََّجِر 

ٍر  الِ  َنــــــــــــــــــــــــَح َوٍ  يف  ــــــــــــــــــــــــِ دح  َأوح جــــــــــــــــــــــــَ

  
ِه   تـــــــــــــــِ نح حتـــــــــــــــَح اِء مـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح يـــــــــــــــبُ لـــــــــــــــِ  َقســـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 أََخَذت في الَمِغيِب.و : َشَرَعتْ  الشَّْمسُ  قََسبتِ و .الماِء : َخِريَره ، أَي صوتَهُ  قَِسيبَ  وَسِمْعتُ 

ْلُب الشِديُد. : الغُْرُموُل الُمتَْمِهلُّ  القاِسبُ و َكُر الصُّ  ، أَي الذِّ

ْواوَ  ْوا قَْيَسبَةَ  سمَّ ً  ، كما َسمَّ  ، باْسِم الشََّجِر. قَْيَسبَا

ْخم ، وقد تَقَدَّم َضْبُطهُ : ، كُطْرُطبٍّ  القُْسُحبُّ  : [قسحب] . الضَّ يرافِيُّ  ، مثََّل به ِسيبوْيِه ، وفَسَّرهُ الّسِ

ْخِم ، القُْسُحبُّ  : هو القُْسقُبُ  : [قسقب]  ِزنَةً وَمْعنًى. بمعنى الضَّ

وأَنشَد األَْصَمِعيُّ  .(6) قََشْبتُهُ  ٌء يُْفِسُدهُ ، تَقُوُل :ٍء يُْخلَُط به َشيْ كّل َشيْ  (5) [كذلكو ] قُِشبَ  ، وُكلُّ ما ُخِلَط ، فقد : الَخْلط القَْشبُ  : [قشب]

 للنّابغة الذُّْبيانِّيِ :

يِن  نــــــــــــَ َرشــــــــــــــــــــــــــح داِت فـــــــــــــَ ائــــــــــــِ َبن  الــــــــــــعــــــــــــَ ت  كــــــــــــَ بــــــــــــِ  فــــــــــــَ

  
ي و   راشـــــــــــــــــــــِ لـــــــَ  فـــــــِ عـــــــح راســـــــــــــــــــــًا بـــــــه يــــــــُ بُ هـــــــَ قحشـــــــــــــــــــــَ  يــــــــُ

  
 : َخْلُط السَّّم وإِصالُحه حتى يَْنَجَع في البََدن ويَْعَمَل. القَْشبُ  ، وَخْلُطهُ بالطَّعَاِم. والمنقوُل عن اْبِن األَْعَراِبّيِ : َسْقُي السَّمِّ  : القَْشبُ  يُقَالو

ً  الطَّعَامَ  قََشبَ و  .قَِشيبٌ  ، وهو يَْقِشبُهُ قَْشبا
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َل بالغَْلثَى ، أَو ُخِلَط له في لَْحٍم يأُْكلُه َسمٌّ ، فإِذا أَكلَه قَتَلَهُ فيؤَخذُ ِريُشه. قال أَبو ِخَراٍش : قُتِ  قَِشيبٌ  ، أَي ُمَشدَّداً : َخلََطهُ بالسَّّم. ونَْسرٌ  قَشَّبَهُ و

 الُهَذِليُّ :

دَُع  ـــــــــــَ ِه ي ـــــــــــِ ِه  (7)ب َديـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــَ  ي ل ي  عـــــــــــَ مـــــــــــِ ـــــــــــكـــــــــــَ  ال

  
رًا   ُه َنســــــــــــــــــــــــــــــح الــــــــــــــــُ ر  ختــــــــــــــــََ الــــــــــــــــَِ  َقشــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــبــــــــــــــــَ

  
ً و لَهُ : سقاهُ السَّمَّ ، قَشَّبَ و ْجعَل السَّمَّ على اللَّْحِم حتّى يَأُْكلَهُ فيموَت ، فيؤَخَد ِريُشه ،للنَّْسِر : هو أَن تَ  قََشْبتُ  عن أَبي َعْمٍرو : :  قََشبه قَْشبا

 َسقاهُ السَّمَّ.

فع ، والتّقدير :في نُْسَختِنا بالَجّرِ على أَنَّهُ َعْطف على المك (8) والُمْستَْقَذرُ  من القَْول اإِلصابَةُ بالَمْكُروهِ  : القَْشبُ و  روه ، وصوابُهُ بالرَّ

 الُمْستَْقَذُر ، بدليِل ما يأْتِي ؛ القَْشبُ و

__________________ 
 ( اللسان : الَقسحب.1)
 .«القف  والنخاب»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 «.واٍد الستقام وزن البيت ا واجلمض أفالج.ولو ُروي يف بطون  قا  ُعبيدة. وذكر البيت. مث قا  : اجلوهري :»( اللسان )فلج( وفيه : 3)
 ( مل ترد يف االساس املطبوع.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
بته.6)  ( يف اللسان : َقشِّ
 ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان : ندع.7)
 ( يف نسخة  نية من القاموس : املكروه املستقذر.8)
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بَ  يقا  : يح  (1) َقشــــَ َبهُ و  َء االشــــ  تَـقحشــــَ َذَرُه : ويـَُقا  : ما اســــح تَـقح بَ  : اســــح َلُه من الغائرتِ  أَقحشــــَ تَـُهم ا َأي : ما أَقحَذَر ما َحوح  بـَيـح
 .َقَشبٌ و  َقشحبٌ  ُء : َدُنَ  ا وُكر  َقَذٍر :الش ي َقُشبَ و 
 َء : َدنََّسهُ.الشَّيْ  قَشَّبَ و

 : نهانا عن أَمر لم يُكن فينا ، وأَنشَد : (2)، أَي  قَشَّبَنا يقال : االْفتَِراءُ  : القَْشبُ و

ـــــــــــا ن ـــــــــــَ ت ـــــــــــح بـ ه  َقشـــــــــــــــــــــــــ  َت لرِكـــــــــــَ اٍ  لســـــــــــــــــــــــــح عـــــــــــَ فـــــــــــَ ـــــــــــِ  ب

  
بكـــــــــمـــــــــا   َقشـــــــــــــــــــــــِّ َربُ  (3) يــــــــــُ ِة الـــــــــغـــــــــَ مـــــــــ   مـــــــــاَء اجلـــــــــُ

  
، ومثلُه في الصَّحاح ، وهو قوُل  أَو الذمِّ  ، وعليه اقتصر في بعض األُصول ، وصوابُهُ كما في نسختنا زيادة اْكتِساُب الَحْمدِ  : القَْشبُ و

 .اْقتََشبَ و ، قََشب يقال : كاالْقتَِشابِ  الفّراِء ، وحكى عنه أَبو ُعبَْيدٍ 

 ، وقد تقدََّم. قََشْبتُهُ  ول :ٌء يُْفِسُدهُ ، تقٍء يُْخلَط به شيْ وكّل َشيْ  اإلْفَساُد. أَيضاً ؛ القَْشبُ و

ً  بالقَبِيحِ ، قََشبَهُ  ، يقال : ءِ اللَّْطُخ بالشَّيْ  : القَْشبُ  من الَمَجاز ،و ، وهو وارٌد في  كالتَّْقشيبِ  : لَطََّخه. وفي نسخٍة أُْخَرى ُهنا ِزيَاَدةُ قوِلِه : قَْشبا

 كالمهم.

ُجِل بالسُّوِء. التَّْعيِيرُ  : القَْشبُ  من الَمَجاِز ،و  ، وِذْكُر الرَّ

َدةِ ، وهو خطأٌ.  وقد ُوِجَد في بعض النَُّسخِ : التَّْعبِير ، بالُموحَّ

 ، أَي : أَفَسَدك ، وذَهبَ  إِزالةُ العَْقلِ و ، وهو اإِلفساد ، القَْشبِ  من «المالُ  قََشبَكَ » ، قال لبعِض بنيِه : عنههللارضيفي حديِث ُعَمَر ، و

 .(4)بعَْقلك 

 يَْضِرُب. كَضَربَ  ، قََشَب يَْقِشبُ  وفِْعُل الُكلِّ  : إِذا َجاَله وصقَلَه ، قََشبَه ، يقال : َصْقُل السَّْيفِ  : القَْشبُ و

 ، وسيأْتي. بالَكْسِر : النَّْفسُ  ، الِقْشبُ و

هُ. قال شيُخنا :« اْبن»صوابُهُ من غير أَلف ، و« بن»هكذا في نسختنا  واِلُد ماِلِك ْبن بَُحْينَةَ  : الِقْشبو  الِقْشبَ  والمعروف أَنَّ  لَكْوِن بَُحْينَةَ أُمَّ

 ، وسيأْتي في ب ح ن. الِقْشبِ  َجدٌّ لعَْبِد هللا ، وبَُحْينَة زوَجةُ ماِلٍك ، ال والدتُهُ وال والُدهُ ، ألَنّه عبُد هللِا ْبُن ماِلِك بنِ 

 يُْقتَُل بها ِسباُع الطَّْيِر. (6)يَسمو من َوَسِطه قَِضيٌب ، فإِذا طاَل ، تَنَكََّس من ُرُطوبته ، وفي رأْسه ُعْقَدةٌ  (5) نَبَاٌت كالَمْغدِ  : الِقْشبُ و

َدأُ  : الِقْشبُ و  على الحديد. الصَّ

 ، وقد تقّدم. قِْشبٌ  لُهم : رُجلٌ ومن ذلك قو َمْن ال َخْيَر فيِه. ، وهو قِْشبٍ  جمع «ِلألَْقَشاب اْغِفرْ »:  عنههللارضيفي حديث ُعَمَر ، و

ك : الِقْشبُ و  النَّْسَر ، وهو أَن تَْجعََل السَّمَّ على اللَّْحِم حتّى يأُْكلَهُ ، فيموَت ، فيُْؤَخَذ ِريُشهُ. قََشْبتُ  . يقال :أَْقشابُ  ، والجمع السَّمُّ ، ويَُحرَّ

ً و له : َسقاهُ السَّمَّ ، قََشبَ و  سَّمَّ ، وقد تقدَّم قريباً.: َسقاهُ ال قََشبه قَْشبا

َحاح : حديُث َعْهٍد بالِجالِء ؛ ومثلُهُ في فَِصيح ثعلب َمْجلُوٌّ  أَي : قَِشيبٌ  َسْيفٌ و هذا ]وعبارة األَساس :  َصِدئ : قَِشيبٌ  َسْيفٌ و ، وعبارة الصَّ

 ِضٌد. : أَي قََذٌر ، قَْشبٌ  قَِذٌر ، وفيهِ  (7)  :[قشيبٌ  طريقٌ 

 .(8) : قَْصٌر باليََمنِ  القَِشيبُ و

 ِضدٌّ. ، القَِشيبَةِ و كالقَِشب ، الَجِديُد ، والَخلَقُ  : القَِشيبُ و

ِة.قُُشبٌ  ، أَيضاً. والجمع قَِشيبٌ  ، ورْيَطةٌ  قَشيبٌ  يقال : ثَْوبٌ  األَْبيَُض ، والنَِّظيفُ  : القَِشيبو مَّ  . قال ذُو الرُّ
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ا ِخَلٌر َموحِشي ٌة   (9) ُقُشبُ َكَبهن 
 : حديُث َعْهٍد بالِجالِء. قَِشيبٌ  َجدَّ ونظَف. وسْيفٌ  الثَّْوُب : قَُشبَ  ، وقال ثعلب : قََشابةً  ، كَكُرم ، قَُشبَ  وقد

__________________ 
 ( يف امكم :1)
 .. ( يف اللسان : أي رماان أبمرٍ 2)
 قا  يف اللسان : ويرو  ماء ا مة اب اء املهملة ا وهي الغدير.« تقشب»وابألصر عن اللسان ا « يقشب( »3)
 .«أو ذهب بعقلك»( عن النهاية ا وابألصر 4)
 ( يف اللسان : املِقَر.5)
 ( اللسان : مثرة. واملقر : الصرب قاله داود يف تذكرته.6)
 ( زايدة عن االساس.7)
 ة وفيه يقو  الشاعر :( بناه شرحبير بن حيصب ملك سببُ وهتام8)

ـــــــــــــــــــُب  ـــــــــــــــــــقشــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــه ال  أقـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــل

  
 ابن عـــــــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــه ا ـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــبُ و  

  

 .«حلر»عن الديوان ا وابألصر واللسان « خلر( »9)
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 ، قال لَبِيٌد : قَِشيبٌ  ٍء َجِديٍد :وُكلُّ َشيْ 

ن  كـــــــــــــــمـــــــــــــــا  وهنـــــــــــــــَُ تـــــــــــــــُ و مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــاملـــــــــــــــاُء  ـــــــــــــــح

  
ًوا   ــــــــــــُ ل ؤح ــــــــــــُ يــــــــــــُذ ل المــــــــــــِ ــــــــــــتــــــــــــ  و ال لــــــــــــُ ا ــــــــــــَح بــــــــــــَ  َقشــــــــــــــــــــــــــِ

  
ُجُل الَخِسيسُ  الِقْشبَةُ و  ُء الَِّذي ال َخْيَر عْنَده ، يََمانِيَةٌ.الدَّنِي بالَكْسِر : الرَّ

ِحيُح : الِقشَّةُ ، وسيأْتِي ِذْكُرهُ. َولَُد الِقْرد : الِقْشبَةُ و تهُ ، والصَّ  قال ابُن ُدَرْيٍد : وال أَدِري ما ِصحَّ

 .(1) كغُراٍب : ع قَُشابٌ و

مِّ  قُْشبانِيَّتانِ  وَعلَْيهِ  ، وسلمعليههللاصلىَمرَّ النَّبِيُّ ،  في َحِديٍث : أَنهو ، وقيل َجديدتاِن ،  (2)قَتاِن ، وفي نسخٍة : َخل أَي : بُْرَدتَاِن َخلَقانِ  بالضَّ

َمْخَشِرّي في الفائِِق ، واْبِن األَثيِر في النّهاية : أَنَّ  القَِشيبُ و كما في النَِّهاية.  القُْشبَانَ  بالكسر قَْول الّزاِعِم : إِنَّ  من األَضداِد. حاِصل كالِم الزَّ

َل َعلَْيهِ  أَّي : إِلى الَجْمع ، خارٌج عن الِقياِس ، َغْيُر َمْرِضّيٍ من القَْول ،،  َمْنُسوبَةٌ إِلَْيهِ  القُْشبَانِيَّةِ  ، إِنّ  قَِشيب َجْمعُ  ؛ ألَّن الجمع ال  ال ُمعَوَّ

 ، كاألَْنبَجانِّي. (3)يُْنَسُب إِليه ، ولِكنَّهُ بناٌء مْستَْطَرٌف للنسب 

ِعيُف النَّْفِس. َضاٍو ، وهو قِْشبُهُ  : الَّذي القاِشبُ و ، وهي ُعقَُد الَخيُوِط ، ببُزاقِِه ِإذا لَفََظ بها أَْقَشابَه (4)الّذي يَْلقُط  : الَخيّاطُ  القاِشبُ و  الضَّ

ً  ، ِريُحهُ : آَذانِي قََشبَنِيو نِي ِريُحهُ. وجاَء في الَحِديث  ، كأَنَّهُ قال : كقَشَّبَنِي تَْقِشيبا  َجَهنََّم ، فيَقُوُل : يا َرّب ،أَنَّ َرُجالً يَُمرُّ َعلى ِجْسِر »َسمَّ

نِي. وكّل مسُموٍم : «ِريُحَها ، وأَْحَرقَني َذكاُؤَها قَشَّبَني  .(5). كذا في النَّهاية ُمقَشَّبو ، قَِشيبٌ  معناه : َسمَّ

، ِريَح ِطيٍب  عنهماهللارضيأَنَّهُ َوَجَد من ُمعَاِويَةَ ، » الدَُّخاُن : َمألَ َخياِشَمهُ ، وأََخَذ بَكَظِمه. انتهى. وُرِوَي عن ُعَمَر : قََشبَهُ  وفي التَّْوِشيح :

يِب على هذه الحال مع اإِلْحرام  «؟قََشبَنا ، وهو ُمحِرٌم ، فقال : َمنْ  ،  قَْشبٌ  ، كما أَّن ِريَح النَّتْنِ  قَْشبٌ  مخالفَِة السُّنَّة (6)و[ ]أَراد أَّن ِريَح الّطِ

 .قََشبٌ و ، قَْشبٌ  وكّل قََذٍر ؛

 َغْيُر خاِلٍص. ، أَي : ممزوُج الَحَسِب باللُّْؤمِ  ، كُمعَظَّمٍ  ُمقَشَّبٌ  (7) َرُجلٌ  من الَمَجاز :و

ْلُب. الِقْشبُ  * ومّما لم يذُكْرهُ الُمَصنُِّف :  ، بالكسر ، اليابُس الصُّ

 الطَّعَاِم ، بِالَكْسِر : ما يُْلقَى منه مّما ال خير فيِه. قِْشبُ و

بَِشّرٍ : إِذا رماه بعَاَلَمٍة من الشَّّرِ  قََشبهُ و بعَْيِب نفِسه. وقال غيره : قََشبَهُ  : الَِّذي يَِعيُب النّاَس بما فيِه ، يقال : القاِشبُ  وعن اْبِن األَْعَرابِّيِ :

 يُعرُف بها.

 وهو في ُمَصنِّفَاِت الغَِريب ، وقد قدَّْمنا َشرَحهُ.« قَِشيب نَْسرٌ »ف ولم يذُكِر المصن

 قال اْبُن ُدَرْيٍد : ليس بثَبٍَت. ، كقُْنفٍُذ ، وزْبِرٍج : نَْبتُ  القُْشلُبُ  : [قشلب]

 خالَف فيه قاِعدتَهُ.، أَي بالهاِء ، وهذا ِمّما  قََصبَةٌ  ، محّركةً : كلُّ نباٍت ذي أَنابِيب ، الواحدةُ  القََصبُ  : [قصب]

 .قََصبٌ  كّل نَبَاٍت كان ساقُه أَنَابِيَب وُكعُوباً ، فهوو

،  القَْصباءُ و بالفتح ، مقصوراً بأَلِف اإِللحاِق ، وآِخُرهُ هاُء تأْنيث وقال ِسيبََوْيِه : الطَّْرفاُء ، والَحْلفَاءُ  قَْصبَاةٌ  : األَبَاِء ، الواحدةُ  القََصبُ و

فيه ، وذلك قولُك للجميع  ونحُوها : اسٌم واحٌد ، يقع على جميعٍ ، وفيه عالمةُ التَّأْنيث ، وواحُدهُ على بِنائِِه ولَْفِظِه ، وفيه عالمة التّأْنيث الَّتي

 : القَْصبَاءُ  عن اْبِن ِسيدْه :و .َمْقَصبةٍ  يالنّابِت الكثير ف القَصبِ  ، أَي : جَماعتَُها حْلفَاُء ، والواحدة َحلفاُء ، وسيأْتي تحقيق ذلك في ح ل ف ،

 المكاَن. أَْقصبَ  َمْنبِتَُها ، وقد

 .قَصبٍ  ، أَْي : ذاتُ  (8)بالفتح  َمْقَصبَةٌ و كفَِرَحةٍ  قَِصبَةٌ  أَْرضٌ و
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__________________ 
 ( يف معجم البلدان : موضض يف شعر الفضر بن العباس اللهيب حيث يقو  :1)

 ن شــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــايب ســــــــــــــــــــــــــلــــــــــــي عــــــــــــاجلــــــــــــُت عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــا عــــــــــــ

  
 جـــــــــــــــــــــاورت الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــر أو ُقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاابو  

  

 ( كذا يف النهاية.2)
 .«النسب»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 .«يلفة»( عن اللسان ؛ وابألصر 4)
 يف مو ا ديث ليست يف النهاية.« وأحرقين ذكا ها( »5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
 ( يف القاموس : َحَسٌب بد  رجٌر.7)
 واألساس ا ويف اللسان : ُمقحِصَبة.( كذا ابألصر 8)
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ْرُع ، قَصَّبَ و ً  الزَّ  .(2)، وذلك بعَد التَّفريخ  قََصبٌ  صار له (1) اْقتََصبَ و ، تَْقِصيبا

ً  ، من بَاب َضَرَب ، يَْقِصبُهُ  َء ،، أَي الشَّيْ  قََصبَهُ  : القَْطُع ، يقال : القَْصبُ و  .كاْقتََصبَه قََطعَهُ ، ، إِذا قَْصبا

اُر  بَ قَصَ و ً  الّشاةَ  (3)الَجزَّ  ، وقَطَّعَها ُعْضواً ُعْضواً. قََصبَها فَصَّلَ  : يَْقِصبَُها قَْصبا

ً  ، يَقِصبه الماَء ، البَِعيرُ  قََصبَ و هُ. قَْصبا  : َمصَّ

ً  قدو يُّ من ُوُرِود الماِء وغيِرهِ  القُُصوبُ  ، وقيل : فَرفََع رأَْسهُ عنه قَْبَل أَْن يَْرَوى ، : اْمتَنَع ِمْن ُشْرِب الماءِ  قََصب يَْقِصب قُُصوبا  : الّرِ

هُ  قَِصيبٌ  ناقَةٌ  كذلكو الَماَء ، يَْقِصبُ  : قَِصيبٌ  بَِعيرٌ و ،  قاِصبٌ  وبَِعيرٌ  .(4) [عنه]: ُمْمتَنٌِع من ُشْرِب الماِء رافٌِع رأَْسهُ  قاِصبٌ و ، أَي : يَُمصُّ

كِّ  قاِصبٌ  وناقةٌ   يت. وقال قَْيُس ْبُن عاِصم :أَيضاً ، عن اْبِن الّسِ

مح  كـــــــــُ وفـــــــــَ ٌد والـــــــــّرابُب أُنـــــــــُ عـــــــــح ُم ســـــــــــــــــــــــَ طـــــــــِ تـــــــــحـــــــــح  ســـــــــــــــــــــــَ

  
ِف   ّز يف أَنــــــــح يــــــــبِ كــــــــمــــــــا حــــــــَ رِيــــــــُرهــــــــا الــــــــَقصــــــــــــــــــــــِ  جــــــــَ

  
 .ُمْقتََصبَةٌ  ووجدت في حاشية كتاب الباََلذُِرّيِ : ويُقَال : ناقَةٌ 

ً  قََصبَ و ً  ، يَْقِصبُهُ  ، أَو َدابَّةً ، أَو بَِعيراً ، فاُلنا  البَِعيُر ، فهو قََصبَ  وعن األَْصَمِعّيِ : قَْبَل أَْن يَْرَوى. وقََطعَهُ عليهِ  َمنَعَه من الشَّْربِ  : قَْصبا

: إَِذا لم تَْشَرْب إِبلُُهْم. ودَخَل ُرؤبَةُ على ُسلَْيَماَن ْبِن َعِلّيٍ ، وهو واِلي البَْصَرةِ ، فقَاَل : أَْيَن  ُمْقِصبُون : إِذا أَبَى أَْن يَشَرَب ، والقومُ  قاِصبٌ 

مْ  ؟أَْنَت من النِّساءِ   .فأُْقِصبُ  َء ، ثُمَّ أَِردُ فقال : أُِطيُل الّظِ

ً  ، يَْقِصبُهُ  ، قََصبَهو  .، وَوقََع فيه عابَهُ ، وَشتََمهُ  : قَْصبا

 ِعْرَضهُ : أَْلَحَمهُ إِيَّاه ، وقاَل الُكمْيت : أَْقَصبَهو

مح مــــــــــــــــن هــــــــــــــــُؤالَ  وهــــــــــــــــُؤاَل و  ُت هلــــــــــــــــَُ نــــــــــــــــح  كــــــــــــــــُ

  
ا   نــــــــــــــن بُ عــــــــــــــلــــــــــــــ  َأيّنِ أَُذم  و  (5)جمــــــــــــــَِ  أُقحصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ابَةٌ  وَرُجلٌ  بَْيِر : في حديث عبد الَملِك قال ِلعُْرَوةَ ْبِن ـ  1ِللنَّاِس : إِذا كاَن يَقَُع فيهم ، وسيأْتي. وإ  قَصَّ  ؟نِساَءنَا يَْقِصبُ  َهْل َسِمْعَت أَخاكَ »الزُّ

ً  ، «قال : ال بَه تَقصيبا  .َكقَصَّ

َكةً أَيضاً : ِعظاُم األَصابِعِ  القََصبُ و ةُ  ، محرَّ ْجلَْيِن. واْمَرأَةٌ تامَّ  .(6)، وهو َمجاٌز  القََصبِ  من اليََدْيِن والّرِ

ِعظاُم اليََدْيِن  : القََصبُ  وفي الِمْصباح :«. القََصبُ  َسْبطُ »:  وسلمعليههللاصلىوقيل : هي ما بين ُكّلِ َمْفِصلَْيِن من األََصابِع ، وفي صفته ، 

ْجلَْيِن ونَْحِوِهما.  اإِلصبَعِ : أُْنُملَتُها. قََصبَةُ و والّرِ

 َشعَُب الحْلِق. : (7) [القَُصبُ ]وفي التّهذيب : عن األَصمعّي و ، انتهى. قََصبتانِ  ، وفي اإِلْبهامِ  تٍ قََصبا وفي األَساس : في ُكّلِ إِْصبَعٍ ثالثُ 

ئَِة ، وهي القََصبُ و  وَمَجاِريَها ، وهو َمجاٌز. مخاِرُج األَْنفَاِس  : ُعُروُق الّرِ

هاِت : من الَجواِهِر ، قاله ابُن األَثيِر وقيل :، وفي بَعِض ا من الَجْوَهرِ  أَْجَوفَ  ما كان ُمْستَِطيالً   :(7) القََصبُ و : أَنانِبيُب من  (7) القَصبُ  ألُمَّ

 َجْوَهٍر.

ََّخذُ  ثِياٌب ناِعَمةٌ   :(7) القََصبُ و  قََصبُ  ، ِمثُْل َعَربِّيٍ وَعَرٍب وفي األََساِس ، في المجاِز : ومع فالنٍ  قََصبِيُّ  من كتَّاٍن ، الَواِحَدةُ  ِرقاٌق ، تُت

 الكتَّاِن. (9) قََصبُ و العِقيِق ، (8) قََصبُ  ِمْصَر ، أَْي : قََصبُ و َصْنعَاَء ،

ْطبُ  : القََصبو ْطبُ  الدُّرُّ الرَّ بَْرَجُد الرَّ ُع بالياقُوتِ  ، والزَّ اْبِن األَْعرابّيِ ِحيَن ُسئِل عن تْفِسيِر الحِديِث  (10) [عن] ، قاله أَبُو العبَّاِس  الُمرصَّ

 .«ال َصَخَب فيه وال نََصبَ  .قََصبٍ  بَشْر َخِديَجةَ بِبَْيٍت في الَجنَِّة ِمنْ »:  وسلمعليههللاصلىأَنَّ ِجْبِريَل قاَل للنَّبِّي ، »الحديث :  وِمْنهُ  اآلتي ،

َرتْ »ومنه :  الِوّي وغيِره ، وهو الصَّواب ، ويُوَجُد في بعض النّسخ :هكذا في أُُصولنا ، وفي نسخِة الّطبْ  ، بتاِء التَّأْنيث الساكنة ، « بُّشِ
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ٌف واسٌع ، كالقَْصِر الُمنِيف ؛ ومثله في التَّوِشيح ،  القََصبُ  كأَنَّهُ حكايةٌ ِللَّْفظ الوارد في الحديث. قال اْبُن األَثِيِر : وعن اْبِن ُهنا : لُْؤلٌُؤ ُمَجوَّ

 األَعرابّي : البْيُت ، ُهنا ، بمعنى : القَْصر والّدار ،

__________________ 
 ( اللسان : وأقصب.1)
 .«التفريخ هتيؤ الزرع لالنشقا  بعد ما يطلض وقد فرّخ الزرع تفرلاً أفاده اجلوهري»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف الصحاح : القصاب.3)
 اللسان.( زايدة عن 4)
 ( عن هاِشيات الكميت وهامش الصحاح ا وابألصر واللسان :  ّباً.5)
 ( قاله يف األساس.6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 وما أثبتناه يواف  الصحاح واللسان.« والَقصبُ »( يف املطبوعة الكويتية : 8)
 ( أ لت يف املطبوعة الكويتية ضبرت الصاد. وما أثبتناه واف  االساس.9)
 زايدة اقتضاها املعىن.( 10)
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ِلِك ا َأي : قصرُُه ا وسيبحيت. قا  شيُخنا :
َ
 ا قالتح : عنهاهللارضيوَأخرَج الط رباين  عن فاطمَة ا  كقولِك ا بـَيحُت امل

 .َقَصبٍ  قا  : يف بـَيحٍت من ؟قـُلحُت : اي َرُسوَ  ِ  ا أَيحَن أُمِّي»
 .«المنظوِم بالدُّّرِ والياقُوِت واللُّْؤلُؤِ  القََصبِ  منقال : ال ،  ؟القََصبِ  ِمْن هذاقلُت : أَ 

ثيَن : إِنّهُ إِشارةٌ إِلى أَنّها حاَزتْ  ُل مْن أَسلََم ُمْطلَقاً ، أَو من النّساِء ،  قََصبَ  ثمَّ قال : قلُت : وقد قال بعُض ُحذّاِق الُمَحّدِ السَّْبِق ، ألَنََّها أَوَّ

 انتهى.

: َمَجاِري ماِء  القََصبُ  ، وَمنَابِعها. وفي التَّْهِذيب عن األَْصَمِعّي : َمجاِري الماِء من العُيُونِ  ، وهي القََصبِ  ماُء منمن الَمَجاز : َخَرَج الو

 ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيب : قََصبَةً  البِئِر من العُيُوِن ، واِحَدتَُها

ًة  مـــــــــــــَ يـــــــــــــح تح خـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــح ابـ تح بـــــــــــــه فـــــــــــــَ ـــــــــــــامـــــــــــــَ  أَق

  
بِ عــــــــــــــــلــــــــــــــــ    رح  َقصــــــــــــــــــــــــــــــَ رَاٍت هنــــــــــــــــََ (1)وفـــــــــــــــــُ

 

  
َكايا ، يقول : أَقامْت بين قََصبُ  قال األَْصَمِعيُّ :  ، أَْي : َركايا ، وماٍء َعْذٍب. قََصبٍ  البَْطحاِء : مياهٌ تَِجري إِلى ُعيُوِن الرَّ

 َعْذٍب : فُراٌت ؛ وُكلُّ كثيٍر َجَرى فقَْد نََهَر واْستَْنَهَر. (2) [ماءٍ ]وُكلُّ 

ّمِ : الظَّْهرُ  القُْصبُ و هاِت اللُغَة ، فلم أَِجْد َمْن َذَكَرهُ ، وإِنَّما في لسان العرب قال : وأَما قَْوُل اْمرِ  ، بالضَّ ئ هكذا في نسختنا ، وقد تصفَّْحُت أُمَّ

 القَْيِس :

ُ َملحُحوبُ ُمضحَطِمرٌ  الُقصحبُ و  َوح
  وامل

ْض شيُخنا له ، ولم يَُحْم ِحماهُ « الظَّْهرِ »بدل « الَخْصرُ ». قلُت : فلَعَلَّهُ أَْقصابٌ  فيُِريُد به الَخْصَر ، وهو على االستِعارة ، والجمع ، ولم يتعرَّ

 ، فليَُحقَّْق.

ُل من بَدََّل ِديَن إِسماعيَل ،  (3)ّن َعْمَرو ْبَن لَُحّيٍ أَ »، وفي الحديث  أَْقَصابٌ  ج : ، بالكسر ، الِمعَى أَيضاً : القُْصبُ و  قال «السالمعليهأَوَّ

: اْسٌم ِلألَْمعاِء ُكلَِّها ، وقيل : هو ما كان أَسفَل البطن من األَمعاِء  القُْصب وقيل : «في النّارِ  قُْصبَهُ  يَُجرُّ  فَرأَْيتُهُ »:  وسلمعليههللاصلى ، النبيُّ 

 .«في النَّارِ  قُْصبَهُ  الَِّذي يَتخطَّى ِرقَاَب النَّاِس يوَم الُجُمعِة كالجارِّ »الحِديث : ، ومنه

اعي :  وقال الرَّ

اِت َذا أَرٍَج  بــــــــــــ  ارَِ  والــــــــــــلــــــــــــ  فــــــــــــَ
َ

و املــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــــُ كح  تــــــــــــَ

  
نح   بِ مـــــــــِ ـــــــــَ  ُقصـــــــــــــــــــــــح ت عـــــــــح ـــــــــوِر َدر اجِ مـــــــــُ ـــــــــكـــــــــاف ِف ال ـــــــــِ  ل

  
ّماُر ، والنَّاِفُخ في ، كَشّداٍد : القَّصابُ و  ، قاَل : القََصبِ  الزَّ

 لنا ِفيَها وُلّارُ  قاِصُبونَ و 
 وقال ُرْؤبَةُ يَِصُف الِحَماَر :

ِي  ٌي كَوحح  الَقص ابح يف َجوحِفه َوحح
 يعني َعْيراً يَْنَهُق.

 .(4)، كذا في المصباح  الِقَصابةُ  ، والمسموع في األَوِل كثيٌر ، وِحْرفَةُ األَِخيرِ  فيِهَما كالقاِصب الجّزاُر ، : القَصَّابُ و

ا أَْن يكوَن من القَْطعِ ، وإِّما أَ  ْمِر أَيضاً ، قاله شيُخنا ؛ فإِمَّ  اةَ ن يكوَن من أَنَّهُ يأُْخذُ الشَّ وكالُم الَجْوَهِرّي يقتِضي أَّن هذا التَّصريَف في الزَّ

يَ  بقََصبتِها ً  ، أَي بَساقِها. وقيل : ُسّمِ َم هللاُ َوجَههُ :  أَْقصابَ  ، ِلتَْنِقيَتِهِ  القَّصاُب قَّصابا لَئْن َوِليُت بنِي أَُميَّةَ »البَْطِن. وفي حديِث علّي ، كرَّ

السَّبَُع. والتِّراُب : أَْصُل  بالقَصَّابِ  بُسقُوِطها في التَُّراب ؛ وقيل أَرادَ  (5)ُب يُِريُد اللُحوَم الّتي تَتَرَّ  «التَِّراَب الوِذَمةَ  القَّصابِ  ألَْنفَُضنَُّهْم نَْفضَ 

 ِذَراعِ الشَّاةِ ، وقد تقدم في ت ر ب.
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ُجلَ  ُجُل الرَّ بَه وعن اْبِن ُشَمْيٍل : أََخَذ الرَّ  .فقَصَّ

يَ  التَّْقِصيبُ و ً ال : أَْن يَُشدَّ يََدْيِه إِلى ُعنُِقِه ، ومنه ُسّمِ  . كذا في لسان العرب.قَّصاُب قَّصابا

 .القَصبةِ  ، ويقال : بِئٌْر مستقيمةُ  البِئُر الَحِديثَةُ الَحْفرِ  ، كذا هو مضبوطاً في نسختنا : (6)، بفتح فُسُكون  القَْصبَة من الَمَجاز :و

 البلِد ، والقَصر ، والِحْصن ، أَي : في جوفه. قََصبةِ  يقال : كنت في القَْصُر ، أَْو َجْوفه.  :(7) القََصبَةو

__________________ 
 هنَِر تصحيف وما أثبتناه يواف  الصحاح واللسان.»ويف املطبوعة الكويتية « هبا»عن الصحاح ا وابألصر « به( »1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ويف اللسان والنهاية فكاألصر.« بع  النسخ ابن قمئة فهو خطبقوله ابن  ي هذا هو الصواب وما وقض ب»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( ومثله يف اللسان والصحاح.4)
 وقا  ابن األثري : الرتاب مجض ترب خمفيف ترب والوذمة املتقطعة األوذام وهي السيور الجي تشد هبا عر  الدلو.« تعّفرت»( يف اللسان 5)
 ( يف اللسان : الَقَصَبة.6)
 إىل قوله كذا يف لسان العرب أ ر يف األصر ضبرت حرف الصاد ِمَن القصبة. ويف اللسان والصحاح والقصبة ابلتحريك.( قوله والقصبة 7)



1576 

 

 السََّواِد : َمِدينَتُها. قََصبةُ و ، ُمْعَظُم الُمُدنِ  األَمصار : قََصبُ  ال تَُسكَُّن ، الَمِدينة ، أَوْ  من البَلَِد : القََصبَةُ و

َوَسُطَها ، كذا في لسان  القَْريِة : قََصبَةُ و القَْريَةُ. : القََصبَةو البِالد : مدينَتُها. قََصبةُ و  الِحْصِن ، يُْبنَى فيه بناٌء ، هو أَْوَسُطه.: َجْوفُ  القََصبَةُ و

 .(1)العرب 

ً  ، ألَنَّها كانت قبَل بنائَِها القََصب ، وهي واِسطُ  ة بالِعَراقِ  : القََصبَةُ و ُد ْبُن َحنِيفَةَ ْبِن ماهاَن. سكن بْغَداَد ،  قََصبا ، وإِليها نُِسَب أَبو حنيفةَ محمَّ

 ويقاُل له أَيضاً : الواِسِطّي.

ابَةِ  الُخْصلَةُ الُمْلتَِويَةُ ِمَن الشَّعَِر ،  :(2) القَصبَةُ و انَةٍ  كالقُصَّ ً  وقَدْ  على تَْفِعلٍَة. التَّْقِصبَةُ و التّقِصيبَةُ و ِريَمٍة ،، ككَ  القَِصيبَةُ و ، َكُرمَّ بَهُ تَْقِصيبا  قَصَّ

يِد.  ، ومثلُهُ في الفرق ، اِلْبِن الّسِ

 قال بِْشر ْبُن أَبي خازٍم :

ا  (3)رََأ   وحهنــــــــــــََ ُر لــــــــــــَ فــــــــــــِ ّيضــــــــــــــــــــــــــاَء حيــــــــــــَح  ُدر ًة بـــــــــــــَ

  
ـــــــــــِر   رابِن الـــــــــــرَبِي خـــــــــــاٌم كـــــــــــغـــــــــــُ بٌ ســـــــــــــــــــــــــُ َقصـــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــُ

  
بَةُ  : الذََّوائِبُ  القََصائبُ و َل ، وال تُْضفَُر َضْفراً. الُمقَصَّ  ، تُْلَوى لَيّاً حتّى تَتََرجَّ

: ُخْصلَةٌ من الشَّعَر تلتِوي ، فإِْن  القَْصبَةُ  : أَْي َغِديَرتَاِن. وقال اللَّْيُث : قُّصابَتانِ  َشْعَره : َجعََّده ، ولها قَصَّبَ و : أَي ُمَجعَّد. ُمقَصَّبٌ  وَشعَرٌ 

ْبتَها أَنت ها وتَُشدُّها ، فتُْصبُح وقد صاَرت تقصيبُكَ و .التَّقاِصيبُ  ، والجمعُ  تَْقِصيبَةً  ، كانت قَصَّ مُّ  إِياها : لَيَُّك الُخْصلَةَ إِلى أَسفِلها ، تَضُّ

 .قَِصيبَةٌ  ، واِحَدتُها الُمقَصَّبُ  : الشَّعَرُ  القَصائبُ  ، كأَنها باَلبُِل جاريٍة. وعن أَبِي زيد : تقاِصيب

ٍة ،  القََصبو .قََصبٌ  ، والجمع بالقََصبة ، على التَّْشبيه ُكلُّ َعْظِم ِذي ُمّخٍ  (1) القََصبَةو : كلُّ َعظٍم مستديٍر أَجَوَف ، وكذلك ما اتُِّخَذ من فَضَّ

 .قََصبة وغْيره الواحدةُ 

 ، قال األَْعَشى : قُّصابٌ  ، والجمعُ  الِمْزمارُ  : القُّصابَةُ و .القَصائبُ  ، وجمعه كالقَِصيبَةِ  األُْنبُوبَةُ ، ي: ه ، مَشدَّدةً  (4) القَّصابَةو

ي و  ـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــَِ ر  وال ُدان اجلـــــــــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــِ

  
عــــــــــــــــاُت   مــــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــــــح

ُ
اُن وامل اهبــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُقصــــــــــــــــــــــــــــــ  (5)ب

 

  
يَْت من األَمعاِء وقال أَبو عمٍرو : هي المزاِميُر. بالقُّصابِ  وقال األَصَمِعيُّ : أَراد األَْعشى  األَوتاَر الّتي ُسّوِ

ُجلُ  القَّصابَةو بَْيِر ؛ هّل َسِمْعَت أََخاكَ  الوقّاُع في النَّاس : الرَّ  .«قال : ال ؟نِساَءنا يَْقِصبُ  وفي حديث عبد الَملِك ، قال لعُْروةَ بِن الزُّ

هات : ُمَسنَّاةٌ ، تُْبنَى في اللِّْحفِ   كِكتَابٍَة :، وفي نسَخةٍ  َكِكتَابِ  ، الِقَصابُ و لئاَل  (6)في اللهجِ  بالَكْسِر ، هكذا في النَُّسخ وفي بعض األُمَّ

 بَسبَبِِه. ، أَي أَْصلُهُ ، فَيَْنِهدَم ِعراُق الحائِطِ  ، ويُوبَلَ  يَْستَْجِمَع السَّْيلُ 

بَارُ  : الِقَصابُ و  .قََصبَة ، الواِحدةُ  (7) الّدِ

 .عنههللارضياليَْربُوِعّي ،  فَرٍس لماِلِك ْبِن نَُوْيَرةَ  ، اسمُ  قَِصابٍ  ذُوو

ُت. القاِصبُ  من المجازِ و ْعُد الُمَصّوِ ي ،  القاِصبُ و قاَل األَصمعّي ، في باب السَّحاِب الَّذي فيه َرْعٌد َوبَْرٌق : منه الُمَجْلِجُل ، : الرَّ ، والُمَدّوِ

 والُمْرتَِجُس.

ْعِد  اِمر. (8)قال األَْزَهِرّي : ُشبِّهَ السََّحاُب ذا الرَّ  بالزَّ

 نُِسب إِليه جماعةٌ. د ، بالمغربِ  ، ُمَحرَكة : القَصباتو

 ، نقله الّصاغانّي. ليَمامةِ : ة ، باو

 ، كُجَهْينةَ : ع ، بِأْرِض اليَماَمة ِلتَْيٍم َوِعديّ  القَُصْيبَةو
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__________________ 
 ( يف اللسان بتسكا الصاد.1)
 .«وأي»عن اللسان ا وابألصر « رأي( »2)
 .«والقصيبة»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 والُقص ابة ابلضم والتشديد.( يف اللسان والصحاح : 4)
 (.عن الصحاح)ويرو  بُقّصاهبا. واألقصاب أي األولر وهي تتخذ من األمعاء. وقصاهبا وهي املزامري « أبقصاهبا»( يف الصحاح : 5)
أي « تبىن يف اللحف»اموس ( كذا يف اللسان وهبامشه : قوله تبىن يف اللهج كذا يف امكم أيضاً مضبوطاً ومل جند له معىن يناسب هنا. ويف الق6)

تبىن يف اب اء املهملة قا  شـــارحه : ويف بع  األمهات يف اللهج ومل جند له معىن يناســـب هنا أيضـــاً. والذي يزير الوقفة إن شـــاء   أن الصـــواب 
 .«اللجف ابجليم  ركاً وهو  ب  املاء وحفر يف جانب البئر

ه يف القاموس. وأشار هبامش اللسان إىل هذا التحريف. والدابر مجض دبرة كتمرة وهي الساقية با ومثل« الداير»( كذا يف اللسان ا ويف األصر 7)
 املزارع.

 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله ذا الرعد كذا خبطه والذي يف التكملة ذو ا وهو  اهر ا ألنه انئب فاعر شّبه.8)
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ٍس الض بِّي ة : ثـَوحٍر بين عبِد مناةو   قالت وِجيهُة بِنُت َأوح
رييت  ُت أَرحَض َعشـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح ب ـــــــــــَ بـ ا ِدَ ِإن َأحـــــــــــح ـــــــــــمـــــــــــَ  ف

  
اَء و   رحفـــــــَ ُت طــــَ َغضـــــــــــــــــــــح بـــــــةِ أَبـــــح يــــح ِب  الــــُقصـــــــــــــــــَ ن َذنـــــــح (1)مــــِ

 

  
 كذا قرأُْت في ديوان الَحَماسة ، أِلبِي تَّماٍم.

اجِ  (2) بْين يَْنبَُع وَخْيبَرَ  آَخرُ  ع : قَُصْيبةو يَِر ، قِيل : ُهو ِلبَنِي مالِك ْبِن سْعٍد ، بالقُْرب من أَُوارةَ ، كان به منِزُل العَجَّ ، له ِذكٌر في ُكتُب الّسِ

 بالبَْحَريِن. آخر وع وولده

 : موِضٌع بنواِحي الشَّام. القَُصْيباتو

اِعي : َعافَْت إِبلُهُ الَماءَ  أَقَصبو كيت. الرَّ  ، عن اْبن الّسِ

 : إِذا لم تَْشَرْب إِبِلُُهم. ُمْقِصبُون : إِذا أَبَى أَْن يَْشرَب ، والقَْومُ  قاِصبٌ  البَِعيُر ، فهو قََصبَ  صَمِعّي :وعن األَ 

ابَتانِ  َشعََرهُ : أَي َجعََّدهُ ، ولها قَصَّبَ و : أَْي ُمَجعٌَّد ، ُمقَصَّبٌ  يُقال : َشعَرٌ  : تَْجِعيُد الشَّعَرِ  التَّْقِصيبُ و  أَي َغِديَرتَاِن.:  قُصَّ

ُجلَ  َشدُّ اليََدْيِن إِلى العُنُق أَيضاً : التَّْقِصيبُ و ُجُل الرَّ بَه وعن اْبن ُشَمْيٍل : يقال : أََخَذ الرَّ يَ  فَقصَّ اُب  : أَي َشدَّ يََدْيِه إِلى ُعنُِقه ، ومنه ُسّمِ القَصَّ

 ً ابا  .قَصَّ

بُ و ْبُط َجرى على  .(4)، أَي على صيغة اسِم الفاعل : الفَرُس الَجواُد الّسابُق  اْلمشدَّدةِ بكسر الّصاِد  ، (3) الُمقَّصِ قال شيُخنَا : وهذا الضَّ

بُ و ِخالِف اصطالِحه ، واألَوفُق له قولُه : ٍث ، أَو هو الُمقَّصِ باقِ  قََصبَ  الَِّذي يُْحِرزُ  كُمَحّدِ ْعنَيَْيِه من ، أَي : يأُْخذَُها ويَُحوُزَها. وهو في م الّسِ

 المجاز كذا في األَساس.

 ، وتُْرَكُز تلك بالقََصب ؛ ألَنَّ الغايةَ التي يَسبق إِليها تُذرعُ  القَصبَ  السَّْبِق ، وقيل للّسابق : أَْحَرزَ  قَصبةَ  ويقال للُمَراِهِن إِذا سبََق : أَْحَرزَ 

السَّْبِق : أَي استولى على األََمِد ؛ وقال شيُخنا  قََصبَ  واْستََحقَّ الَخَطر ، ويقال : حازَ  (6)الغايَِة ، فمن َسبقَها ، حاَزَها  (5)عند ُمْنتََهى  القَصبةُ 

بَاق تَّى أُْطِلَق ، فَمْن سبَق ، اقتَلَعََها وأََخَذها ، ليُْعلََم أَنَّهُ الّسابُق من غيِر نَِزاعٍ ، ثّم َكثُر حَ  قََصبَةً  : وأَصلُه أَنهم كانُوا يْنِصبُوَن في َحْلبَِة الّسِ

ِر الُمْسِرعِ الخفيف ، وهو كثير في االستعمال ، انتهى. وفي حديث ِز الِّذي يْسبِق الَخْيَل في الَحْلبَة ، والُمشّمِ سِعيد ْبِن العاِص  على الُمبَّرِ

 .قََصبَةٍ  ، فجعلها ِمائَةَ  َصبِ بالقَ  أَنه َذَرَع الغايةَ  (8)أَراَد  «قََصبَةٍ  بيَن الَخْيل ، فَجعَلََها مائَةَ  (7)أَنَّهُ سبََق »

بُ و ْغَوةُ. قَدْ  اللَّبَنُ  ، أَيضاً : هو الُمقَّصِ اِعي ، ألنَّه إِذا  ، مثلُه للَجْوَهِرّي والَمْيَدانِي فأَْقَصبَ  َرَعى في الَمثَل :و َكثُفَْت َعلَْيِه الرَّ يُْضَرُب للرَّ

فيما تََولَّى َحتّى  الماَء ، ألَنَّها إِنَّما تَْشَرُب إِذا َشبِعَْت من الَكإِل ؛ زاَد الَمْيَدانِيُّ : يُْضَرُب ِلَمْن ال يَْنَصُح ، وال يُبالغُ  أَساَء َرْعيَها ، لم تَْشَربِ 

 يَْفُسَد األَْمِر.

ها، من الغَنَِم :  القَُصوبُ و  ، من باب َضَرَب. الَّتي تَُجزُّ

 ، بالتْسِكين فيهما. قََصْب قََصبْ  تُْدَعى النَّْعَجةُ ، فيُقَاُل :و

. قََصبِ  ، أَْنفَذُ من (9)الَخّطِ  قََصبُ  وفي األَساس : تقول :  الَخّطِ

 أَْنِفه : َعْظمه. قََصبَةِ  وفيه في الَمَجاز : وَضَربَهُ على

 .(10)ي لم يُْختَْن : أَ  يُْقَصبْ  وفاُلٌن لم

 ُعُروُق الَجنَاحِ ، وِعظاُمها. القََصبُ  * وزاد شيُخنا نَْقالً عن بعِض الدَّواوين :

مّي  (11) القَصَّابُ  ، وأَبو عبِد هللِا َحبِيُب ْبُن أَبي عمرة القَصَّابُ  والَحَسُن ْبُن عبِد هللاِ  ،  لقََصبانيُّ ا (12)، وأَبو نَْصٍر مذكوُر ْبُن ُسلَْيَماَن الُمَخّرِ

اُب القََصبِيُّ  بالنُّون ، وأَبو َحْمَزةَ ِعْمَراُن ْبُن أَبِي َعَطاءٍ  ثُوَن. القَصَّ  ، ُمَحّدِ
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__________________ 
 ( اللسان ومعجم البلدان ابختالف الرواية.1)
 واٍد يزهو أسفر وادي الدوم.ومثله يف معجم البلدان وزاد : وهو « با املدينة وخيرب»( يف نسخة  نية من القاموس : 2)
 ( يف نسخة  نية يف القاموس : واملقّصب كامّدث.3)
  : ومل ( قا  اهلروي يف غريبه : الســــاب  األو  واملصــــلي الثاين الذي يتلوه ألنه يكون عند صــــاله األو  وصــــاله جانباً ذنبه عن ميينه وِشاله. قا4)

كيحت... ء منها إال الثاين والعاشرنسمض يف سواب  اخلير ممن يوث  بعلمه الاً لشي  . والعاشر السِّ
 ( يف النهاية : أقص  الغاية.5)
 ( يف النهاية : فمن سب  إليها أخذها.6)
 ( عند اهلروي : ساب .7)
 «أراد به»عن النهاية وابألصر « أراد أنه( »8)
 املطبوعة املصرية.وما أثبت عن االساس وأشار إىل ذلك هبامش « ا ة»( ابألصر 9)
 ( زيد يف األساس : من الَقصحب مبعىن القطض.10)
 ( القصاب هذه النسبة إىل ذبح الغنم وغريها وبيض  مه.11)
 والقصباين والقصيب نسبة إىل الَقَصب أو إىل بيض القصب.ـ  واملخّرم  لة ببغدادـ  ( يف اللباب : املخرمي البغدادي12)
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 يتاِن بِِمْصَر من الغَْربِيَّة ، وقد دَخْلُت إِحداهما.: قَرْ  القََصبِ  وَمَحلَّةُ 

يَت به ، أِلَنَّها كانت قبل بِنائها القََصبِ  وَواِسطُ  ً  : مدينةٌ مشهورة بالِعَراق ، وقد يأْتي في وس ط. ُسّمِ  .قََصبا

مِّ  القُْصلُبُ  : [قصلب] ْلبُ القَ  ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الّصاغانيُّ : هو ، بالضَّ  وقد تَقَدَّم. (1)، كالعُْصلُِب  ِويُّ الشَِّديُد الصُّ

ً  ، يَقِضبُه ، قََضبه : [قضب] بَهُ و ، كاْقتََضبَهُ  قََطعَه ، ، من باِب َضَرب ، كما في المختار : قَْضبا :  تَقَضَّبَ و ، فاْنقََضبَ  األَخير ُمَشدَّداً ، قَضَّ

 اْنقََطع ، قاَل األْعَشى :

تح و  حـــــــــَ ـــــــــَ ب ُت فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــح َوي رَاٍب حـــــــــَ غـــــــــح ون مـــــــــِ ـــــــــُ ب ـــــــــَ  ل

  
ة   ـــــــــــــَ َّب وآزِل تُ هنـــــــــــــُح بـــــــــــــح ا  َقضـــــــــــــــــــــــــــَ اهلـــــــــــــَ قـــــــــــــَ (2)عـــــــــــــِ

 

  
ّي : صواُب إِنشاِدِه  بفتح التّاِء ، ألَنّه يخاطب الممدوَح ، واآلِزلَة : النَّاقَةُ الّضاِمَزة : الّتي ال « ِعقالها قََضْبتَ »في لسان العرب : قال اْبُن بَّرِ

ا صاَرت إِليك ، أَيُّها الَممدوُح ، اتََّسعَْت فِي الَمْرَعى ، فكأَنَّها كانت معقولةً ، (3)تَْجتَرُّ ، وكانُوا يَْحبُِسون   َضْبتفَقَ  إِبِلَُهم َمَخافَةَ الغارةِ ، فلمَّ

 ِعقَالَها.

 .قََضبَهُ  كان إِذا َرأَى التَّْصِليَب في ثَْوٍب ،»أَنَّه  : وسلمعليههللاصلىِء : اقتَطْعته. وفي حديث النّبِي ، من الشيْ  اْقتَضبتْهو

 قال األَصمعيُّ : يَْعنِي قََطَع َمْوِضَع التَّصليِب منه.

 تََزْعتُهُ واْقتََطْعتُه.الحديَث ، إِنَّما هو انْ  اْقتََضْبت ومنهُ قيل :

 .ُمْقتََضبٌ  ، وِكتَابٌ  ُمْقتََضبٌ  يقال : هذا ِشْعرٌ 

ْعَر : تَعَلَّقُت  اْقتََضْبتو  اقتََضبَ و اْرتَجلَه ، الكالَم : اْقتََضبَ  به من غير تَْهيِئٍَة أَو إِعداٍد له. وفي األَساس : من المجاز : (4)الحديَث والّشِ

 .(5): انقََطَع عن َصْحِبِه  اْنقََضبَ و َحديثَهُ : انتَزَعه واقتَطعَه.

ِة : يِصُف ثَْوراً َوْحِشيّاً : (6)الَكْوَكُب من َمحلِّه  اْنقََضبَ و مَّ  : اْنتََهى ، أَي : اْنقَضَّ ؛ قال ذُو الرُّ

ٍة  ــــــــــــــَ رِي فــــــــــــــح ِر عــــــــــــــِ ٌب يف ِإثــــــــــــــح وحكــــــــــــــَ ُه كــــــــــــــَ ــــــــــــــ  بَن  كــــــــــــــَ

  
لــــــــيــــــــح   واِد الــــــــ  و ٌم يف ســــــــــــــــــــــَ بُ ِر ُمســــــــــــــــــــــَ َقضــــــــــــــــــــــِ نـــــــــح (7)مــــــــُ

 

  
ه بعُضهم. الُمْقتََضبَةِ  ما َسقََط من أَعاِلي الِعيَدانِ  هو منه ، أو اْقتُِضبَ  ما ِء ، كُصبَابٍَة :أَي الشَّيْ  قَُضابَتُهُ و  ، كذا َخصَّ

 .قُِضبَتْ  الشََّجِر : ما يَتساقُط من أَْطَراِف ِعيدانِها إِذا قَُضابَةُ و

 ، ونَْحَوه. القَِضيبقَْضبُك  : القَْضبُ و

ً  قََضبَ و ً  ، فاُلنا  ، أَي العُوِد ، كما سيأْتي. بالقَِضيبِ  ضَربَهُ  : قَْضبا

ين على الّطاِء الُمْهَملَتَيِن  أَغصانَُها ، هكذا في نسختنا ، وصوابُه : َسبَِطت : ُكلُّ َشَجَرةٍ طالْت وبَسطتْ  القَْضبُ  قال اللَّْيُث :و  .(8)، بتقديم الّسِ

هاِم أَو القسّيِ  (9) ما قََطْعت : اسٌم يَقع على بالقَضْ   ، التِّخاِذها ، قال رؤبة : من األَغصاِن للّسِ

بِ فـــــــــــارِجـــــــــــًا مـــــــــــن و  امـــــــــــا  َقضـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــَ َقضـــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــَ

  
ا  بـــــــــــــــــــــَ رِنيف ِإرحاَناًن ِإذا مـــــــــــــــــــــا أَنحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــــُ

  
 أَراد بالفاِرجِ ، القَْوَس.

اِء عنَد قَوِلِه تعالَى و ونَ  (10) (َوِعَنباً َوَقْضباً ) (فَأَنْ بَ ْتنا ِفيها َحبًّا.)في تفسيِر الفَرَّ  .(11) القَْضبَ  القَتَّ  قال : وأَهُل َمكَّةَ يَُسمُّ

 ، قال أَبو ُدَواٍد : َشَجٌر تُتَّخَذ منه الِقِسيُّ  القَْضب قال النَّْضُر بْن ُشَمْيٍل :و
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__________________ 
 .«كالصلب»( عن اللسان ا وابألصر 1)
قوله مغراب كذا خبطه والذي يف التكملة معزاب بعا مهملة وزاي قا  فيها : ويروي وآزبة أي ضــــافرة ال  رت ا »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

ورواه أبو  واه د ابلباء املعجمة بواحدة وهي الجي تعاف املاء وترفض رأســــــــــــها. قا  :ويرو  : فبصــــــــــــبحت غرث  ا ه. وقا  يف مادة أزب : هكذا ر 
 «و ا هالعباس عن ابن االعرايب : وآزية ابلياء املعجمة ابثنتا من حتتها. قا  : وهي العيوف القذور ا كبهنا تشرب من اإلزاء ا وهو مصب الدل

 .«حيتبسون»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 : تكلمت به.( اللسان 4)
 ( عبارة االساس : وانقضب من أصحابه : انقطض.5)
 ( يف االساس واللسان واملقايي  : من مكانه. ويف املقايي  : النجم بد  الكوكب.6)
 .«مسود»( مسّوم عن املصادر السابقة يف ا اشية السابقة ا وابألصر 7)
 ( ومثله يف اللسان.8)
 ويف اللسان : َقَضبحَت.« ُقِطَعتح »( ضبرت القاموس : 9)
 . قا  الغراء : القضب : الر طبة. وسريد ذلك قريباً.28ـ  27( سورة عب  اآيتان 10)
 ( يف اللسان : الَقضحبة.11)
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الاي َأو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َرَذااي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  
ن   يـــــــــــــــــــــَداٍن مـــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــِ بِ كـــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــَقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 ويُقَال : إِنَّهُ من ِجْنس النَّْبعِ.

ثَْري ، إِالَّ أَنَّهُ أَِرقُّ وأَْنعَُم ، وَشَجر القَْضب َحنِيفَةَ :وقال أَبُو  ةُ َكشَجِرِه ، : َشَجٌر ُسْهِليٌّ ، يَْنبُُت في َمجامعِ الشََّجِر ، له َوَرٌق كَورق الُكمَّ

ُن َصْدرهُ ، ويُوِرثُهُ السُّعَاَل. كذا في لساِن وتَْرَعى اإِلبُِل َوَرقَهُ وأَْطَرافَهُ ، فإِذا َشبَع ِمنه البَِعيُر ، َهَجَرهُ ِحيناً ، وذلك أَ  ُسهُ ، ويَُخّشِ نَّهُ يَُضّرِ

 العرب.

ْطبَةُ ، قاله الفَّراُء في التّفسيِر ، وأَنشَد ِللَبِيِد : القَْضبُ و  : الرَّ

ا َزرحعــــــــــــــــــــًا و  بــــــــــــــــــــاً ِإذا أَرحَووحا هبــــــــــــــــــــَِ  َقضــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ا   وهــــــــــــــَ الــــــــــــــُ َوا ِ  (1)أَمــــــــــــــَ وٍر طــــــــــــــِ  عــــــــــــــلــــــــــــــ  خــــــــــــــُ

  
 بالفارسية ، كما في الصَّحاح وغيِرِه ، وهو بالكسر. اإِلْسفْستُ  ، وهي قَْضبَةٌ  الفُصاِفُص ، واحدتهاوقيل : هو 

ةَ أَُخو  َمقاِضيبَ و َمقاِضبَ  ، ويُجَمعُ  القَْضبِ  : َمْنبِتُ  الَمْقَضبَةُ  الِّذي يَْنبُتَاِن فيه ؛ وفي التَّْهذيب : : َموِضعُهما الَمْقَضبَةُ و ، قال ُعْرَوةُ ْبُن ُمرَّ

 أَبي ِخراٍش الُهَذِلّيِ :

ًة  ـــــــــــَ ب ـــــــــــَ رُقـ ر َة ِإنح ملَح أُوِف مـــــــــــَ َن مـــــــــــُ ـــــــــــح ُت اب  َلســـــــــــــــــــــــــح

  
رحُث مـــــــــنـــــــــهـــــــــا و   ُدو ِدَ ا ـــــــــَ بـــــــــح يـــــــــبُ يــــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــِ قـــــــــَ َ

 املـــــــــ

  
 ُمْقتَِدٌر عليها. قَّطاٌع لألُمور ، بالتّشديد ، أَي : قَّضابَةٌ  َرُجلٌ  من الَمجاز :و

ياَضة.  لم تَُرضْ  الّتي النَّاقَةُ  : القَِضيبُ  اإِلبِل : الّتي ُرِكبَْت ، ولم تُلَيَّْن قبَل ذلك ؛ وقال الَجْوَهِريُّ :من  القَِضيبُ و ، أَي : لم تَُذلَّْل ، من الّرِ

ياضةَ ، الذََّكُر واألُْنثَى في ذلك   ، أَنَشد ثعلب : (2) [َسواءٌ ]وقيل : هي الَّتي لم تَْمَهِر الّرِ

ي   ا خمــــــــــــــــَُ ُب َأهنــــــــــــــــ  ة ُذالن وحَتحســــــــــــــــــــــــــــــِ   (3)ســــــــــــــــــــــــــــــَ
  

رِيـــــــــــَن   ا ـــــــــــِ لـــــــــــنـــــــــــ  َدتح لـــــــــــِ يـــــــــــبُ ِإذا مـــــــــــا بـــــــــــَ  َقضــــــــــــــــــــــــِ

  
ةِ نَْفِسَها يَْحِسبَها النّاظر لم تَُرْض ، أاََل تََراه يقوُل ، بعَد هذا :  يقوُل : هي َريَِّضةٌ َذليلَةٌ ، وِلِعزَّ

ؤاُدهــــــــــــا  ا فــــــــــــُ ــــــــــــّ ِش أَم ــــــــــــَوحــــــــــــح ِر َأَلِن ال ثــــــــــــح مــــــــــــِ  كــــــــــــَ

  
ا  ـــــــــــــَ   ٌب وأَمـــــــــــــّ عـــــــــــــح وبِ َفصـــــــــــــــــــــــــــَ رَكـــــــــــــُ ُرهـــــــــــــا فــــــــــــــَ  هـــــــــــــح

  
عن َذَكِر  بالقَِضيب وقَْيُصوٌم. وفي التّهذيب : ويُْكنَى قَِضيبٌ  يقاُل لَذَكِر الثَّْوِر : من الِحَمار ، وغيِرِه. وقال أَبو حاتٍم : الذََّكرُ  : القَِضيبُ و

 .(4)اإِلنساِن ، وغيِره من الحيوان 

تَْيِن ، قُُضبٌ  ج ، يُْقَضبُ  ، وكلُّ نَْبٍت من األَْغصانِ  الغُْصنُ  : القَِضيبُ و ّم ، قُْضبَانٌ  بضمَّ بالكسر ، وهذه عن الّصاغانّي ،  قِْضبَانٌ و بالضَّ

 .(5). األَِخيَرةُ اْسٌم للَجْمع قُْضبٌ و وهي لغة مرجوحة ،

 الَّلِطيُف من السُّيُوِف. : القَِضيبُ و

يَرِ  أَرباب َذَكَره كما ، وسلمعليههللاصلى: َسْيٌف من أَسيافِه ، ، أَيضاً  القَِضيبُ و قال شيُخنَا : في َمْقتَِل اإِلَمام الُحسْيِن ، و. انتهى ، قاطبةً  الّسِ

 السَّْيَف اللَِّطيَف الدَّقِيَق ؛ وقيل : أَراد العُوَد والَجْمعُ  بالقِضيبِ  ، قال ابن األَثِير : أَراد «بقَِضيبٍ  فجعَل اْبُن ِزياد يَقَرُع فََمهُ » عنههللارضي

ِفيَحِة. وفي األَساس : من الَمجاز : ِهْنِديَّةٌ  (6) قُُضبٌ و ، قََواِضبُ   الشَّجِر. (7) بقَِضيبِ  ، ُشبَِّهتْ  قُُضبٌ  ، وهو ِضدُّ الصَّ

 اله أَبو حنيفَةَ ؛ وأَنشَد لألَْعَشى :بتَماِمه ، ق قَِضيبٍ  من (8) اْلقَْوُس ُعِملَتْ  : القَِضيبُ و

ا  ِر َأحنــــــــــــــحَ  هلــــــــــــــَ حــــــــــــــح ُم كــــــــــــــالــــــــــــــنــــــــــــــ  الجــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــَ

  
يــــــــــــــبَ   نح  َقضــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــَ لــــــــــــــيــــــــــــــَر األُب رَاٍء قــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــَ

  
 من ُغْصٍن َغْيِر َمْشقُوٍق. (9)هي المصنوعة  أَو
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ابَةِ و كِكتَاب القَضَّابِ و ، كالقاِضبِ  السَّْيُف القَطَّاُع ، : القَِضيبُ و  بالكسر. الِمْقَضبِ و بزيادة الهاء ، القَضَّ

__________________ 
 .«أحالوها»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( زايدة عن اللسان ا وأشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.2)
 «لينها»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( اللسان : ا يواانت.4)
 للجمض.( كذا ا ويفهم من اللسان : ِقضحبان اسم 5)
( يف الصحاح : وسيف قاضٌب وقضيٌب أي قطاع ا واجلمض قواضب وُقُضب. وأشار إىل ذلك هبامش اللسان هنا وأوهم املعىن هنا ألن عبارة 6)

 الشارح جاءت بعد ايراده ا ديث مباشرة دون اإلشارة إىل ما سب  فاقتض  التنويه.
 ( يف األساس : بُقُضب.7)
 لقضيب.( اللسان : املصنوعة من ا8)
 ( اللسان : الجي ُعملت.9)
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ِرّماحِ : القَضيب ، أَي : القَْوُس المصنوعة من القَِضيبُ  هو القَْضبَةُ  قال أَبو حنيفَةَ :و  كما تقدَّم ؛ وأَنشَد ِللّطِ

ُه  َف لـــــــــــــَ ُ  الـــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــح حـــــــــــــَ لـــــــــــــح ةٌ يــــــــــــــَ بـــــــــــــَ  َقضـــــــــــــــــــــــــــح

  
طــــــــــــــــامح   وُف اخلــــــــــــــــِ تــــــــــــــــُ وح هــــــــــــــــَ َ

ُج املــــــــــــــــ حــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــَح

  
ى منها  : القَْضبَةُ  ، بفتح فسكون ، وقال اْبُن ُشَمْيل : قَْضبَاتٌ  ، يُْجعَُل ِمْنهُ َسْهٌم ، ج *من نَْبعَةٍ  ، بالكسر ، قِْدحٌ  : القَْضبَة أَو َشَجَرةٌ ، يَُسوَّ

 ، وَسْهُم نَْبعٍ ، وَسْهُم َشْوَحٍط. قَْضبٍ  السَّْهُم ، يقال : َسْهمُ 

ْطبَةُ ، القَْضبَةو  قدَّم.وقد ت كالقَْضب أَيضاً : الرَّ

ً  الُمْقتََضبِ  ما أُِكَل من النَّباتِ  : القَْضبَةو  ، بفتح فسكون. قَْضبٌ  ج : (1)َطِريّاً ، وهي الِفْصِفَصةُ  َغّضا

في  (3)أَِجْد قَْيَد الَكثَرة ، ولم  أَْقَضبَتْ  الَمَكاُن. هكذا في النَُّسخِ ، وصوابُهُ : وقد (2) أَْقَضبَ  َكثِيراً. وقد القَْضبَة أَي : : تُْنبِتُهُ  ِمْقضابٌ  أَْرضٌ و

 كتاب من اللّغة ، قالْت أُْخُت ُمفَصٍَّص الباِهِليّةُ :

الً  اِب وجـــــــــــامـــــــــــِ تح أُدحمـــــــــــًا كـــــــــــاهِلضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ بَف ـــــــــــح بَف  فـــــــــــَ

  
ِف   اَلئــــــــــِ َر عــــــــــَ ثــــــــــح َن مــــــــــِ دح دح عــــــــــُ قحضــــــــــــــــــــــــابِ قــــــــــَ  املــــــــــِ

  
 ، بالكسر : الِقْطعَةُ من اإِلبِل ومن الغَنَم. الِقْضبَةُ  قال الصاغانّي :و

َجاِل ، والنُّوِق. الدَّقِيقُ  الَخِفيُف اللِطيفُ  : الِقْضبَةُ و  من الّرِ

 .كاْقتََضبَها َرِكبََها قَْبَل أَْن تَُراَض ، ، من باب َضَرَب : قََضبَها يَْقِضبُهاو

ً قَِض  : أََخَذَها من اإِلبلِ  اْقتََضبََهاو قََضبََهاوَ   ، فَراَضها. يبا

 فاُلٌن بَْكراً : إِذا َرِكبَه لَْيلَهُ ، قَْبَل أَن يُراَض. اْقتََضبَ و

 ، بغير هاٍء. قَِضيبٌ  ، وبَْكَرةٌ  قَِضيبٌ  وناقةٌ 

على  .كالِمْقضابِ  لِّذي يُْقَطُع به ،ا الِمْنَجلُ  ، بالكسر : الِمْقَضبُ و فيه. ُمْقتَضبٌ  ، وهو اقتََضْبتَه وُكلُّ من َكلَّْفته َعَمالً قبل أَْن يُْحِسنَهُ فقد

 الِقياس في بابه.

بَتِ وَ  ً  الشَّْمسُ  قَضَّ  ، عن ابِن األَْعَرابّي وأنشَد : القُْضبَانِ  مثلَ  : اْمتَدَّ ُشعَاُعَها تَْقِضيبا

ُ  ملَح  مــــــــــح تح والشــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــَ بــــــــــ  بِ َفصــــــــــــــــــــــــَ َقضــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــُ  تـ

  
َربِ   شــــــــــــــــــــــــح

َ
وَج امل جــــــــــُ ــــــــــَ اَن ث ــــــــــَ ي َغضــــــــــــــــــــــــح ــــــــــِ ــــــــــًا ب ن ــــــــــح ي  عــــــــــَ

  
وَرَدْت والشَّْمُس لم يَْبُد لها ُشعَاٌع لها. والعُْنبَُب : َكثَْرةُ الماِء وَغْضيَاُن : اسُم موضعٍ.  ، ويُْرَوى : ثَُجوَج العُْنبَِب. يقوُل : تَقَضَّبِ  ويُْرَوى : لَمْ 

 .(4)وقد تقدَّم في ق ص ب 

بَتْ  . كتقضَّ  : نَقَلَهُ الّصاغانيُّ

َعْمَرو ْبِن أَُماَمةَ ، وفي ذلك يقوُل  (5)وفي لسان العرب : بأَْرِض قَْيٍس ، وفيه قَتَلَْت ُمَراُد  َمن ، أَو بِتهاَمة.باليَ  معروٌف. : وادٍ  قَِضيبٌ و

 َطَرفَةُ :

كــــــــــــاً  ًا وهــــــــــــالــــــــــــِ يــــــــــــّ ريحَ الــــــــــــنــــــــــــاِس حــــــــــــَ  َأال ِإن  خــــــــــــَ

  
ِن   طـــــــــــح بـــــــــــَ يـــــــــــبٍ بـــــــــــِ رَا َقضـــــــــــــــــــــــــِ اكـــــــــــِ نـــــــــــَ  عـــــــــــارِفـــــــــــًا ومـــــــــــُ

  
 : ومنه قَْولُهم ، عن اْبِن األَْعَرابّي ، له َحِديث ، ُضِرَب به الَمثَُل في اإِلقامة على الذُّّل ، رجٌل من َضبَّةَ  : قَِضيبٌ و

ي  رَاعـــــــــــــِ ـــــــــــــُ ٍم ال تـ نـــــــــــــح َد غـــــــــــــُ بـــــــــــــح ي عـــــــــــــَ يـــــــــــــمـــــــــــــِ ـــــــــــــِ  أَق

  
يـــــــــبِ   ثـــــــــِ َو  الـــــــــكـــــــــَ لـــــــــِ جي بـــــــــِ لـــــــــَ  الـــــــــّ تــــــــــح ن الـــــــــقـــــــــَ  مـــــــــِ
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اً  ريح وحُم ســـــــــــــــــــــــــــَ َا جــــــــــــــاَء الــــــــــــــقــــــــــــــَ تــــــــــــــمح حــــــــــــــِ  ألَنــــــــــــــح

  
زَاةِ   خــــــــــح َ

ن عــــــــــلــــــــــَ  املــــــــــ رَبُ مــــــــــِ يــــــــــبِ  َأصــــــــــــــــــــــــح  َقضــــــــــــــــــــــــِ

  
ُجِل.  أَي : لم تَْطلُبُوا بِقَتالكم ، فأَْنتُم في الذُّّلِ كهذا الرَّ

اٌر بالبَْحرْين أَيضاً : رجٌل آَخُر. قَِضيبٌ و  .قَِضيبٍ  ومنه قولُُهْم : أَْلَهُف من ، كان يأْتي تاِجراً ، فيشتِري منه التَّْمَر ، ولم يكن يُعاِمُل َغْيَرهُ. تَمَّ

تِه أَنَّه : أَْفعَُل من لَِهَف يَْلَهُف لََهفاً ، وليس من التَّلَهُِّف ألَنَّ أَْفعَل ال يُْبنَى من المنشعبة إِالَّ شاذًّا. وكان من قاَل الَمْيدانيُّ  ةَ  قِصَّ  ، اْشتََرى قَْوصرَّ

__________________ 
 عن القاموس : نـَبحٍض. (*)( 6)
 الَفصافص.والصواب : « الُفصافص»( يف اللسان : 1)
(2.  ( يف القاموس : وقد أقضبتح
 تصحيف وما أثبتناه يناسب السيا .« الكسرة»( ابألصر 3)
 .«( هبامش املطبوعة املصرية : قوله يف   ص ب كذا خبطه وقد راجعته يف هذه املادة فلم أجده وإلا ذكره يف مادة ع ن ب4)
اآيت من مجلة أبيات قاهلا طرفة حيرض  (.القضيب)تفاصير ذكرها معجم البلدان  وذلك يف يوم قضيب انظر« قراد»( عن اللسان ا وابألصر 5)

 عمرو بن هند عل  األخذ بثب عمرو بن أمامة.
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َصر ةِ  وكاَن فيها ا  ر كًة ا َحَشفٍ  بتشِديِد الرّاِء ا َرةٌ  َأي : الَقوح ا له فيها داننرُي ا ويف رواية : ِكيٌ  له فيه دانِنرُي كثريَة  َبدح
َي   ا َعه]كان قد أُنحســــــــــــــِ ُتك مَتحراً غرَي َجيٍِّد ا فُرد ُه َعَلي  ا  فـََلِحَقُه ابئُِعها[ َرفـح ا فقا  له : إّنك صـــــــــــــــديٌ  د ا وقد َأعطَيـح

رتَد َها أِلَُعوَِّضَك اجلَيَِّد. َرةَ  ا مَحَله وَكاَن َمَعُه ِسكِّاٌ  منه ا فـََرد ها له ا فاسح ِد الَبدح ِسه ِإنح مل  َِ ُتَر به نـَفح ا فََبَخَذ الَقوحَصر َة  ليَـقح
رَ  رََج منها َداننريَه ا وقاَ  لأَلعرايّب :وَأخح َرة ا فنَـثـََرَها ا وَأخح ّكَا معي َج منها الَبدح رِي ملَ مَحَلحُت هذا الســــــــــــــِّ قاَ  : ال ا  ؟أََتدح

يبٌ  فََبَخذَ  قاَ  : أَلشــــُ   َبطين ِإنح ملَح َأِجِد الِكيَ  ا كِّاَ  َقضــــِ ُه ا تـََله فاً عل   فـََقَتَر به املذكوَر بعَد َأنح تـَنَـف َ  ا الســــِّ نـَفحســــَ
َرةِ  ََثَر ا وفيه يقوُ  ُعرحَوُة بحُن ِحزاٍم : الَبدح

 فضربِت العرُب بِه امل
ٌة  وحِم رَاحـــــــــــَ َ  يف الـــــــــــلـــــــــــ  يـــــــــــح ا لـــــــــــَ ومـــــــــــَ لـــــــــــُ  َأاَل ال تــــــــــــَ

  
وحِم و   َر لـــــــَ ثـــــــح ي مـــــــِ ســــــــــــــــــــِ فح ُت نــــــــَ مـــــــح دح لـــــــُ يـــــــبِ قـــــــَ  َقضــــــــــــــــــــِ

  
ْعِر  الُمْقتََضبُ  * ومما يُستدرُك على الُمَؤلِّف : تَاِن من الّشِ يَ  (1)، وهو : فاِعالُت ُمْفتَِعلُْن َمرَّ ً  ، وإِنَّما ُسّمِ مفعوالت  اْقتُِضبَ  ؛ أِلَنَّهُ  ُمْقتََضبا

 وهو الُجْزُء الثّالُث من البيت ، أَي : قُِطَع ، وهو البَْحُر الثّالَث َعَشَر من العَُروِض ، وبيتُهُ :

ا  اَلَح هلــــــــــــــــــــــــــــََ تح فــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــــــــَ  أَقـــــــــــــــــــــــــــــح

  
ـــــــــــــــــــــــــــــرَبَدِ   اِن كـــــــــــــــــــــــــــــال اِرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  (2) عـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  الَكْرَم ، قَضَّبَ و بِيع. قُْضبَانَهو : قََطَع أَْغَصانَهُ  تَْقِضيبا  في أَيَّام الرَّ

 انتهى. (3) القاِضبُ  الَكْرِم والشََّجِر : ما يَأُْخذُهُ  قَُضابَةُ و وفي األَساس :

شيئاً ، فَيَبِيُن  يَْقِضبُ  ، أَي ِسنٌّ  قاِضبةٌ  وما في فمي
قاُق ، واحدها القََضبُ  أََحُد نِْصفَْيِه من اآلَخِر. وُرِوَي عن األَصَمِعّي : (4) َهاُم الّدِ  : الّسِ

 ، كُزنّاٍر : نَْبٌت ، عن ُكراع. القُضَّابُ و ، واستدركه شيُخنا ، ولم يَْعُزه. قَِضيبٌ 

 البَِعيَر : اْعتَبََطه. اْقتََضبَ  ومن الَمَجاز :

 : اْستُْخِلَف. كذا في األَساس. القَِضيبَ و َدةَ البُرْ  (5) [فالن]وَملََك 

ً  ، من باب َضَرَب ، يَْقِطبُ  ُء ،الشَّيْ  قََطبَ  [قطب] ً و ، قَْطبا ّمِ ، قُُطوبا  كَصبُور. قَُطوبٌ و ، قَاِطبٌ  فهو ، األَخيُر بالضَّ

ي ما بين العَْينَْيِن عنَد العُبُوِس ، يقال : القُُطوبُ و ً  رأَْيتُهُ َغْضبانَ  : تََزّوِ ً  ما بين َعْينَْيه يَْقِطبُ  ، وُهوَ  قاِطبا ً و قَْطبا ،  َزَوى ما بَْيَن َعْينَْيهِ  : قُطوبا

ً  من َشَراٍب وغيره ، وَكلَحَ  وَعبََس ،  .َكقَطََّب تَْقِطيبا

ٍث ، وُمْحِسٍن : ما بَْيَن الحاِجبَْيِن. وقال أَبو زيٍد : وفي الَجبينِ ، كُمعَظٍَّم ، وكمُ  الُمقَطَّبِ و بُ  َحّدِ ، وهو ما بَْيَن الحاِجبَْيِن. وفي الحديث :  الُمقَّطِ

ه ،» ما باُل قَُرْيِش يَْلقَْونَنَا ». وفي حديث العَبّاِس : أَي قَبََض ما بَْيَن عينيِه كما يَْفعَلُهُ العَبُوُس ، ويَُخفُِّف ، ويُثَقَّلُ  «فَقَطَّبَ  أَنَّهُ أُتَِي بنَبِيٍذ فََشمَّ

بَة ، أَي «قاِطبةٍ  (6) [بوجوهٍ ] واألَحسُن أَْن يكون فاِعٌل على  ء فاعٌل بمعنى مفعول ، كِعيَشٍة راضيٍة. قال األَْزَهِريُّ :. قال : وقد يجيُمقَّطِ

 المخفَّفة. قََطبَ  بابه ، من

 ، أَي : العُبُوس. «القُُطوبِ  َمةُ َدائِ »وفي حديث الُمِغيَرةِ : 

ً  ، يَْقِطبُه ، ءَ الشَّيْ  قََطبَ  : القَْطُع ، يقاُل : القَْطبُ و  قََطعَه. : قَْطبا

ً  ، يَْقِطبُهُ  َء ،الشَّيْ  قََطبَ و  َجَمعَه. : قَْطبا

 بيَن َعْينَْيِه : أَي جمع الغُُضوَن. قَطَّبَ و ما بيَن َعْينَْيِه. أَي َجَمَع كذلك ، قَطَّبَ و

ً  ، يَْقِطبُه ، الشَّرابَ  قََطبَ و ً  َمَزَجهُ ، ، قَْطبا  ، كلُّ ذلك بمعنًى واِحٍد ، قال اْبُن ُمْقبٍِل : أَْقَطبَهُ و ، كقَطَّبَه تَْقِطيبا
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ا  ــــــــــــــاهبــــــــــــــِ ي ــــــــــــــِ َت ث َك حتــــــــــــــَح  َأاَنٌة كــــــــــــــَبن  املِســــــــــــــــــــــــــــح

  
هُ   بــــــــــُ طــــــــــِّ قــــــــــَ رَبِ الــــــــــَورحِد  يـــــــــــُ نــــــــــح طــــــــــِ ابلــــــــــعــــــــــَ قــــــــــح  (7)بُ مــــــــــُ

  
__________________ 

دة ( هبامش املطبوعة املصـــرية : قوله وهو فاعالت اخل عبارة مو الكايف وأجزا ه مفعوالت مســـتفعلن مســـتفعلن مرتا جمزّو وجوابً وعروضـــه واح1)
 فيه.مطوية وضرهبا مثلها ا ه. وبه تعلم ما يف كالمه وقوله ألنه اقتضب اخل راجض حاشية الكايف يظهر لك ما 

 .«الذي يف بع  نسخ الكايف كالس َبج وهو خرز أسود برّا « قوله كالربد»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( راجض االساس ابختالف.3)
 ( اللسان : فتُبا.4)
 ( زايدة عن االساس.5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
 .«التكملة دون شعارها ا وقوله يقطبه قا  فيها : ويروي ببكله اه أي خبلطهقوله حتت ثياهبا أنشده يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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 ، أَي : ممزوٌج. َمْقُطوبٌ و ، قَِطيبٌ  منه : َشَرابٌ و

 فاَُلناً : أَْغَضبَهُ. قََطبَ و

 : أَي مملوَءة ، عن اللِّحيانّي. َمقطوبة ، وقِْربَةٌ  اإِلناَء : َمألَهُ  قََطبَ و

 ، فإِْن لم يُثَْن ، فهو السَّْلُق ، قال َجْنَدٌل الطَُّهِويُّ : ثّم ثَنَى وَجَمَع بينَُهما عنَد الِعْكم ، ْدَخَل إِْحَدى ُعْرَوتَْيِه في األُْخَرىالُجَواِلَق : ا قََطبَ و

لـــــــــــــــَ ح و  ِد الــــــــــــــــحَ ُده قــــــــــــــــَ ٍر ســـــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ وح  حــــــــــــــــَ

  
وُ  :   قــــــــــُ بــــــــــاً يـــــــــــَ طــــــــــح لــــــــــَ ح  قــــــــــَ ا ِإنح ســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــ  عــــــــــِ  ونــــــــــِ

  
جُل : إِذا ثَنَى ِجْلَدةَ ما بَْيَن َعْينَْيِه. قََطب ومنه يُقَاُل :  الرَّ

 .قاِطبُونَ  ، وهم َكأَْقَطبُوا فاختلَطوا (1)، وكانُوا أَضيافاً  اْلقَْوُم : اْجتََمعُوا قََطبَ و : الَمْزُج ، وذلك الَخْلُط. القَْطبُ  في التَّْهِذيب :و

َح جماعةٌ التَّثِْليَث ، وأَنكره آَخرون ؛ ، ُمثَلَّثَةً  القُْطبُ و مُّ ، ولذا اقتصر عليه في المصباح ، وصحَّ كعُنُِق :  ، القُُطبُ و ، والمعروف هو الضَّ

َحى ، قائَِمةٌ  َحِديَدةً  َحى ، فلم القائُم الّذي تَ  القُْطبُ  ، حكاها ثعلب. وفي التّهذيب : القُْطب بالفتح لغة في كالقَْطبَةِ  تَُدوُر عليها الرَّ دوُر عليه الرَّ

َحى الّتي تَُدوُر حولََها العُْليَا  قُْطبُ  وفي الصَّحاح : .(2)يَْذُكِر الحديدةَ   قُْطبِ  وفي يَِدَها أَثَرُ »:  عنهاهللارضيوفي حديث فاطمةَ ،  (3)الرَّ

َحى  .«الرَّ

حَ  . قال ابن ِسيَدْه قُُطوبٌ و ، أَقطابٌ  والَجْمع : (4) [التي تدور حولها العليا]ى السُّْفلَى قال ابن األَثيِر : هي الحديدةُ الُمَركَّبَةُ في َوَسِط َحَجِر الرَّ

ً  : وأَُرى أَنّ  ً  بالكسر ؛ وأَنَّ  ِقْطبٍ و كقُْفٍل ، قُْطبٍ و ، أَي : كعُنٍُق ، قُُطبٍ  جمعُ  أَْقَطابا  ، القُْطبُ  من المجاز :و ، أَي بالفتح. قَْطبٍ  جمع قُطوبا

َز بعٌض فيه التَّثِْليَث أَيضاً ، قاله شيُخنا : بالضم ، قالهُ اْبُن ِسيَدْه. وقيل : هو َكْوَكٌب بين الَجْديِ  تُْبنَى عليه الِقْبلَةُ  َصِغيرٌ  نَْجمٌ  فَقَْط ؛ وَجوَّ

َحى. وهي الحديدة التي في الطَّبَِق األَْسفِل من  بقُْطبِ  والفَْرقََديِن ، يَدوُر عليه الفَلَُك ، صغيٌر ، أَبيُض ، ال يبَرُح مكانَهُ أَبداً ، وإِنّما ُشبِّهَ  الرَّ

َحيَْيِن ، يَُدوُر عليها الطَّبَُق األَْعلَى ، وتَدوُر الكواكُب علَى هذا الكوكِب. وعن أَبي َعْدنَاَن : أَبداً َوَسُط األَْربَعِ من بناِت نَْعٍش ،  القُْطبُ  الرَّ

ورأَيُت حاشيةً في نسخة الشَّْيخ اْبِن الصَّالحِ   ، والَجْدُي والفَْرقداِن تدوُر عليه. وفي لسان العرب :وهو كوكٌب صغيٌر ال يزوُل الدَّْهرَ 

ِث ، َرِحَمهُ هللا تعالى : قال. به  (5)ُف ليس كوكباً ، وإِنَّما هو بُْقعَةٌ من السماِء قَِريبَةٌ من الَجْديِ. والَجْدُي : الَكوكُب الِّذي تُْعرَ  القَْطبُ  الُمَحّدِ

 الِقْبلَةُ في البِالد الشَّماِليِة.

 ، ِحسًّا وَمْعنًى. َسيِِّد القَْومِ  بمعنى القُْطبُ  من الَمجاز :و

 ِء.ِماَلُك الشَّيْ  : القُْطبُ و

 َرَحى الَحْرِب. قُْطبُ  وصاِحُب الَجْيِش :

 ُم الَّذي يَُدوُر عليه أَمُرُهْم ، وُكلُّ ذلك َمَجاٌز.بني فالٍن ، أَي سيُِّدهُ  قُْطبُ  ، يقال : هو َمَداُرهُ  ِء :الشيْ  قُْطبُ و

مّ  قُُطوبٌ و ، َكقُْفٍل وأَْقفَاٍل ، أَْقَطابٌ  ج :  ، وهِذِه عن الّصاغانّي. َكِفيَلَةٍ  بالكسر قَِطبَةٌ و بالضَّ

فَة ، على ساكنها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالم ؛ ع بالعَِقيقِ  : قُْطبٌ و  .القُْطب ذُو أَي الموضعُ  أَْو ُهوَ  من أَْوديِة الَمِدينِة الُمَشرَّ

َرِف َسْهٍم ، يُْغلَى نَْصٌل َصِغيٌر ، قَصيٌر ، ُمَربٌَّع ، في طَ  (6) القُْطبَة ، وعن اْبِن ِسيَدْه : : نَْصُل الَهَدفِ  القُْطبَةُ  من نِصاِل األَْهداِف. القُْطبُ و

ال يُعَدُّ  القُْطبَةُ  ْضِر :به في األَْهَداِف. قال أَبو حنيفةَ : وهو ِمن الَمراِمي. قال ثعلب : هو َطَرُف السَّْهِم الِّذي يُْرَمى به في الغََرِض. وعن النَّ 
 ، وَشِهْدتُ  القُْطبَةَ  إِْن ِشئَْت نََزْعُت السَّْهَم ، َوتََرْكتُ »ْنُدَوتِِه : َسْهماً ؛ وفي الحديث أَنَّه قال لرافِعِ بِن َخِديجٍ ، وُرِمَي بَسهٍم في ثُ  (7)

__________________ 
 ويف التهذيب : أصنافاً.« أخيافاً »( عن اللسان ا وابألصر 1)
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الطب  االســفر من الرحيا يدور عليها قطب الرح  هو ا ديدة الجي يف  ( كذا ابألصــر واللســان عن التهذيب ا قا  األزهري يف أوائر املادة :2)
 الطب  األعل . فاقتض  التنويه.

ُقطحب  وعبارة الصــحاح : قطب الرح  فيه ثالث لغات :« قوله يف الصــحاح اخل لي  ذلك يف النســخة املطبوعة»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)
 وَقطحب وِقطَاب.

 ( زايدة عن النهاية.4)
 ( يف اللسان : يـُعحَرُف.5)
 .«القطب»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( يف اللسان : ال تُعّد.7)
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ِم ا ومنه القطحبُ  (1) و الُقطحَبةِ  «.لَك يوَم الِقَيامِة أَن َك َشِهيدُ  ُر الس هح َمه ا فينظُُر ِإىل»ا ديث : : َنصح ا  ُقطحِبهِ  فَيبحُخُذ َسهح
 .«فال يـََر  عليه َدماً 

. َمْخَشِريُّ  ومثلَهُ قاَل السَُّهْيِليُّ والزَّ

وقال اللِّْحيَانِيُّ : هو َضْرٌب من الشَّْوِك  .(2)اِس ، وقيل : هي ُعْشبَةٌ ، لها ثََمَرةٌ ، وَحبٌّ مثُل َحّبِ الَهرَ  نَبَاتٍ  : َضْرباِن من القُْطبَةو القُْطبُ و

يَذَهُب ِحباالً على األَْرض ُطوالً ، وله زهرةٌ صفراُء ، وَشوكةٌ تكون إِذا  القُْطبُ  ، تَتشعَُّب منها ثالُث َشْوكاٍت َكأَنََّها َحَسٌك. وقال أَبو حنيفةَ :

 ؛ أَنشد : قَُطبٌ  ج : اةٌ ويَبَِس ُمَدْحَرَجةً ، كأَنََّها َحصَ  (3)ُحِصَد 

ٍة  ـــــــــَ ن ي حنـــــــــو آجـــــــــِ و أَمحشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح ل ـــــــــد  ُت ابل ـــــــــح ب  أَنحشـــــــــــــــــــــــَ

  
ُم و   ال  ــــــــــقــــــــــُ هــــــــــا ال ــــــــــِ ن ُدوِن أَرحجــــــــــائ بُ مــــــــــِ طــــــــــَ ــــــــــقــــــــــُ  ال

  
 ثََمُرَها. القُْطبُ و ، (4)وَوَرُق أَْصِلَها يُْشِبهُ َوَرَق النَّفَِل والذَُّرق 

 : يَْنبُُت فيها ذلك النَّوعُ من النَّبات. قَِطبَةٌ  وأَْرضٌ 

ةِ ، وهو  عنههللارضيالصَّحابّي ،  الفَزاِريُّ  ويقال : قُْطنَة ، بالنُّوِن ، قُْطبَةَ  اْبنُ  ، َكَكتِف ، َهِرمُ و دَّ ، الَّذي ثَبََّت ُعيَْينَةَ ْبَن ِحْصٍن َوْقَت الّرِ

 ً ْبِن َعْوٍف العامريُّ من األَشراِف ومن الُمَؤلَّفَِة  وَعْلقََمةُ ْبُن ُعالثَةَ  َسيُِّد بني عاِمٍر في الجاهلية ؛ َعاِمُر ْبُن الطَّفَْيلِ  أَي : تحاَكمَ  نافََر إِليه أَيضا

 قُلُوبُُهْم.

ً  ءَ الشَّيْ  قََطبَ  عن ُكَراع ، من : ، بالّضّمِ : الِقْطعةُ من اللَّْحمِ  القَُطابَةُ و  : قََطعَهُ. يَْقِطبُهُ قَْطبا

 .258الُجْرجانيُّ بعَد أَن َكتََب بالِعراِق وتُُوفَِّي سنة  (5)، سكنها محّمُد ْبُن سنجر  ْصرَ ة بمِ  بال الم :و

ٍة ، فيما يُْشَرُب وال يُْشَرُب ، قاله اللَّْيُث ، كقول الّطائِفيّة في صفحة ِغْسلٍَة ، قال أَبو فَْرَوةَ : قَِدَم فَِريغُوُن بجاري ، كِكتَاب : الِمزاجُ  الِقطابُ و

 ؟فقالت : هِذه ِغْسلَةٌ ، فقلت : وما أَْخالُطها ؟فََدَخْلُت عليها ، وهي تُعَاِلُج َشْيئاً ، فقلُت : ما هذا د اشتراها من الّطائف ، فَِصيحٍة ، قال :ق

نُهُ ، وأَُعيِّبِه بالَوخيِف ، (6)فقالت : آُخذُ  بِيَب الَجيَِّد ، فأُْلِقي لََزَجهُ ، وأُلَّجِ  .أَْقِطبُهُ و الزَّ

 وأَنشد غيُره :

َرُب الطِّرحَم والص رِيَف   ِقطاابً َيشح
. ِريُف : اللَّبَُن الحارُّ ْرُم : العََسُل. والصَّ ً  قال : الّطِ  َمزاجاً ، كذا في لسان العرب. : قِطابا

 الَجْيِب. قَِطابُ  : القَْطُع ، ومنه : القَْطبُ و

 َجْيبِِه : أَْي َمْجَمِعِه ؛ قال َطَرفَةُ : قِطابِ  ، يقال : أَدخلُت يَِدي في َمْجَمُع الَجْيبِ  وهو أَيضاً :

يـــــــــٌب  ابُ َرحـــــــــِ طـــــــــَ ٌة  قـــــــــِ يـــــــــقـــــــــَ ِب مـــــــــنـــــــــهـــــــــا َرفـــــــــِ يـــــــــح  اجلـــــــــَ

  
ر دِ   جـــــــــــــَ تـــــــــــــَ

ُ
ُة املـــــــــــــ َدامـــــــــــــَ  َبضـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــنـــــــــــــ   ِبـــــــــــــَِ ِّ ال

  
 يعني ما يَتََضامُّ من جانِبَيِ الَجْيِب ، وهو استعارة.

 ْمُع بيَن الشَّْيئْين.الّذي هو الجَ  القَْطب وُكلُّ ذلك من

 الَجْيِب : أَسفَلُهُ. قِطابُ و وقال الفاِرِسيُّ :

 ، نَقَلَهُ الّصاغانّي. ع  :(7) الِقَطابو

 ، نقلهُ الّصاَغانيُّ ، وكأَنَّه لتَعَبُِّسِه. األََسدُ  ، كَصبُور : القَُطوبُ و ، القاِطبُ و

 ، نقله الّصاغانّي. َحْمَزةَ اليَْربُوِعّيِ فََرُس ُصَرِد ْبِن  ، كأَِميٍر : القَِطيبُ و
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 َكُزبَْيٍر : فََرُس ساِبِق ْبِن ُصَرٍد. ، القَُطْيبُ و

 ، كأَمير ، اْبن األَْبَرص. ومنه قَْوُل َعبِيدٍ  ِلبني ِزْنباعٍ ، ماءٌ  ، أَي بضم ففتح فتشديد التّحتيّة : (8) كعَُرنِيَّةٍ  القَُطبِيَّةُ و

وُب  حــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح ِه مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ َر مــــــــــــــــن َأهــــــــــــــــح فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  أَقـ

  
اتُ   يــــــــــــــــــّ بــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــَ وبُ  فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــقــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــذ 

  
 َجَمعََها بما َحْولَها ، أَو هذا الماءَ  بالقَُطبِيَّة إِنَّما أَرادَ 

__________________ 
وما أثبتناه يواف  نص النهاية واللسان ا فالقطبة ليست .« .. والقطب« أنك شهيد القطبة»( زايدة اقتضاها السيا . ويف املطبوعة الكويتية : 1)

 يف مو ا ديث فيهما.
 ( هبامش املطبوعة املصرية ابلفتح شجر ذو شو  كما يف الصحاح.2)
 ( يف اللسان : ُأحصد.3)
 .«والدر »( عن اللسان ا وابألصر 4)
 .«شيخ »( عن اللباب ا وابألصر 5)
 وما أثبتناه عن اللسان ا وأشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« الزبيب اجليد فبل  لزجه وا نه واعيهخذ »( العبارة ابألصر 6)
 ( يف التكملة ومعجم البلدان : قطاب. قا  ايقوت : اسم موضض يف قو  الراعي :7)

 ترع  الدكاد  من جنوب قطااب
 ( يف نسخة  نية من القاموس : كُعَلبي ة.8)
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 ا َخف َفُه الّشاِعُر ا واأَلو ُ  هو الص واُب. ُمَشد دَة الط اِء : َجَبرٌ  ابلض مّ  (1) اتالُقط ِبي  
 ، كعُثَْماَن : نَْبٌت. القُْطبَانُ و

ِمكَّى : نَْبٌت آَخُر ، يُْصنَُع منه َحْبٌل ُمْبَرمٌ  بكسِر وتشديِد الثّالِث ، الِقِطبَّىو  وهَو َخْيرٌ  ، كحبِل النّاَرِجيِل ، فيَْنتَِهي ثََمنُهُ ِمائَةَ ِدينَاٍر َعْيناً ، كالّزِ
 ، بالكْسر ، وسيأْتي في الّراِء. من الِكْنبارِ  (2)

َكةً ، القََطبُ و ُجلُ  أَْن يَأُْخذَ  : هو الَمنِِهيُّ عنه ، محرَّ ِب ذِلَك ُجزافاً ، بغير َوْزٍن ، يُْعتَبَُر فيه على َحسَ  من الَمتَاعِ  َء ، ثم يَأُْخَذ ما بَِقيَ الشَّي الرَّ

لِ   عن ُكراع. باألَوَّ

ً  ، أَي قاِطبَةً  جاؤوا من المجاز :و أَي إِال منصوباً على  ، وهو اْسٌم يَُدلُّ على العُُموم : قال شيُخنَا : ال يُْستَْعَمُل إِالَّ حاالً  قال ِسيبََوْيِه : َجِميعا

ُحوا بأَنَّ هو الّ  (3)و[ ]الحاِليَّة ،  ح به الشَّْيخ اْبُن ِهشاٍم في الُمْغنِي ، وغيره ، وَمنَعُوا ِخاَلفَهُ ، وَصرَّ هُ لَْحٌن ِذي جَزَم به أَئّمة العربيّة. وَصرَّ

: اْسٌم يَْجَمُع كلَّ  قاطبة عاّميٌّ غير جائز ، وإِن حاول الَخفاِجّي َردَّهُ ، وَجواَز استعماله غيَر حاٍل ، فال دليَل له عليه. انتهى. وعن الَّلْيث :

ا قُبَِض َسيُّدنا رسوُل هللا ،  عنهاهللارضي. وفي حديث عائشةَ ، قاِطبةً  ِجيٍل من النّاس كقولك جاَءِت العََربُ   اْرتَدَّتِ  ، وسلمعليههللاصلى: لَمَّ

الحديث ، نَِكَرةً منصوبَةً ، َغْيَر ُمَضافٍَة ، ونصبُها على المصدر أَو الحال. ، أَي : جميعُُهْم. قال اْبُن األَثِيِر : هَكَذا جاَء في  «قاِطبَةً  العََربُ 

 وجاُؤوا بعُضُهْم ببعٍض ؛ (4)، أَي : جميعاً ُمْختَِلطاً  قَاِطبَةً  : الَمْزُج ، وذلك الَخْلُط ، ومن هذا يُقاُل : جاَء القَْومُ  القَْطبُ  وفي التّهذيب :

 ، من ذلك. َماَعتِِهمْ بِجَ  أَي : (5) بقَِطيبَتِِهمْ 

أْنِ  القَِطيبَةُ و ، يُْخلََطاِن ويُْجَمعَاِن. وقيل : الَّلبَُن الَحِليُب  أَو لَبَُن النّاقَِة والشَّاةِ  ، وهي النَِّخيَسةُ ، يُْخلََطانِ  ، أَي (6) يُْقَطبَانِ  : لَبَُن الِمْعَزى والضَّ

 فَشِربَها. قَِطيبَةً  ُت له، أَو الَحِقيُن ، يُْخلَُط باإِلهالَة. وقد قََظبْ 

 .قَِطيبَةٌ  وكّل ممزوجٍ :

ثِيئَةُ. القَِطيبَةُ و  : الرَّ

 : اسماِن. قَُطْيبَةُ و ، قُْطبَةُ و

ّمِ : اللِّصُّ ، والفَأْرةُ  القُْطُربُ  : [قطرب] لُُّصوِصيَِّة هكذا في نسختنا ، وكذا في غيرها من النَُّسخ ، وهو َخَطأٌ ، صوابُه اللِّصُّ الفاِرهُ ال ، بالضَّ

 ، كما هو عبارةُ اْبِن منظوٍر ، وغيِرِه.

ئُْب األَْمعَُط. : القُْطُربو  الذِّ

اغانِّيِ. كالقُْطُروبِ  : َذَكُر السَّعَاِلي ، القُْطُربُ  ، وعن اللَّْيث : َذَكُر الِغيالنِ  : القُْطُربُ و ّم أَيضاً ، وهذه عن الصَّ  ، بالضَّ

 الَّذي يَْظَهُر بجهله. الجاِهلُ  : القُْطُربُ و

 ، وإِْن كاَن عاقالً. الَجبَانُ  : القُْطُربُ و

 : السُّفَهاُء ، حكاه اْبُن األَْعَرابِّي ؛ وأَنشَد : القَطاِريبو ، السَِّفيهُ  : القُْطُربُ و

 ارِيبُ الَقطَ عاٌد ُحُلوماً ِإذا طاَش 
ً  ولم يَْذُكْر له واحداً. قال اْبُن ِسيَدْه : وَخِليٌق أَن يكوَن واحُدهُ  (7) من هذا البيت : فإِن كان  القََطاِريبَ  إِاّل أَْن يكوَن اْبُن األَْعَرابِّيِ أََخذَ  قُْطُروبا

ً  كذلك ، فقد يكون واحُدهُ  ، إِاّل أَّن الشَّاِعَر  قُْطُربٍ  ابِعَةً ، من هذا الضَّْرب. وقد يكون جمعَ ، وغير ذلك مّما تَثْبُُت الياُء في َجْمِعِه ر قُْطُروبا

ا ذكرنا أَنّ  بِمعنى َذَكِر  القُْطُربِ  بمعنى السَِّفيِه. والمؤلُِّف َذكَره في القُْطُربِ  لغةٌ في القُْطُروبَ  احتاج فأَثبت الياَء في الَجمع ، وقد ُعِلَم ممَّ

 الِغيالِن.

 من لََمٍم أَو َمراٍر. َمْصُروعُ ال : القُْطُربُ و
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، وهو داٌء معروف ، يَْنَشأُ من السَّْوداٍء ، وأَكثُر ُحُدوثِِه في َشْهِر ُشبَاَط ، يُْفِسُد  نَْوٌع من المالَيُخوْليَا ، في اصطالح األَِطبّاِء : القُْطُربُ و

ُب الوْجهَ ،  العَْقَل ، ويُقَّطِ

__________________ 
 .«أو»بد  « والقطبيات»( يف القاموس 1)
 ( اللسان : أفضر.2)
 ( زايدة اقتضاها السيا .3)
 فكاألصر ا ويف نسخ اللسان األخر  : خمتلرٌت. (فدار املعار )( يف نسخة اللسان 4)
 ( اللسان : بقطيبهم.5)
 ( كذا ابألصر ا ويقطبان ليست يف القاموس.6)
 ( كذا ابألصر واللسان وامكم ا وصواب انشاده يف جمال  ثعالب كاماًل :7)

 كـــــــــــــــــــــــــبهنـــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــاٌد حـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــا إذا 

  
 طـــــــــــــــــــاش مـــــــــــــــــــن اجلـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــب 
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َه ا ويـَُغوُِّر الَعينِا ويـُنحِحُر الَبَدَن ا نقله الّصاغاين .ويُِدمُي ا ُزحَن ا  ُر الَوجح  ويُِهيُِّم ابل ليحِر ا وُلَضِّ
. : القُْطُربُ و  ِصغَاُر الِكاَلِب ، وِصغَاُر الِجّنِ

 ُدلُّ على أَنَّها ُدَوْيبَّةٌ ، وليس بصفٍة كما زعَم.لَْيٍل ، فهذا ي لَقُْطُربُ  ، وقال على إِثْر ذلك : إِنّه الَخِفيفُ  القُْطُربَ  َحَكى ثَْعلٌَب أَنَّ و

ال تَْستَريُح نَهاَرها  : ُدَوْيبّةٌ ، القُْطُربُ  (1)كانت في الجاِهليَّة يزعُموَن أَنّها ليس لها قَراٌر اْلبَتَّةَ. وقال أَبو ُعبَْيد  طائٌر وُدَوْيبَّةٌ  : القُْطُربُ و

 .«نَهارٍ  قُْطُربَ  ال أَْعِرفَنَّ أََحَدُكْم ِجيفَةَ لَْيٍل ،»وفي حديث اْبِن مسعوٍد  َسْعياً.

ُجُل يَْسعَى نهاَره في حوائجِ ُدْنيَاهُ. قال القاِري في ناموسه :  يَُشبّهُ به الرَّ

 ؛ وتَْقيِيُده بحوائِجِ الدُّنَيا ، فيه نََظٌر ؛ فإِنه إِنّما كان ياُلِزُم بابَهُ قال شيُخنا بعَد ِذكِر هذا الكالِم : هو مأْخوذٌ من كالِم ِسيبََوْيِه ، الْبِن الُمْستَنِيرِ 

 لتحصيِل الِعْلِم الِّذي هو من أََجّلِ أَعماِل اآلخرةِ ، فالقَْيُد غيُر صحيحٍ. انتهى.

ِم أَبي ُعبَْيٍد في تفسيِر قول اْبِن عبّاٍس ، فإِنّهُ قال : قلُت : وهذا تحاُمٌل من شيخنا على صاحِب النّاموِس ، فإِنّه إِنّما اقتطع ِعبَاَرتَهُ من كال

، فيناُم ليلَتَهُ  (2)االًّ تَِعباً ال تَستَِريُح نَهاَرَها سْعياً ، فََشبَّهَ عبُد هللِا الّرُجَل يسعَى نََهاراً في حوائِجِ ُدْنيَاه ، فإِذا أَْمَسى ، أَْمَسى ك القُْطُربَ  يِقَاُل إِنّ 

 نهاٍر. قُْطُربُ  بَِح كالِجيفَة ال تتحّرُك ، فهذا ِجيفَةُ لَْيٍل ،، حتّى يُصْ 

ُد ْبُن الُمْستَنير قدو رُ  النَّْحِويُّ  لُقَِّب به ُمَحمَّ ما  له : فقال ُهنَاِلَك ، فُكلََّما فَتََح بابَهُ ، َوَجَدهُ  في بُْكَرةِ النََّهاِر ، إِلى ِسيبََوْيهِ  أَْي يَذهبُ  ألَنَّهُ كان يُبَّكِ

 .قََطاِريبُ  ، فَجَرى ذلك لَقَباً له والجمُع من ذلك ُكلِّهِ  لَْيلٍ  قُْطُربُ  أَْنَت إِالَّ 

ُجُل : قَْطَربَ و  ، لغةٌ في قَْرَطَب. أَْسَرَع ، وَصَرعَ  الرَّ

ُجُل : تَقَْطَربَ و َك َرأَْسهُ ، تََشبَّهَ  الرَّ  حكاه ثعلٌب ، وأَنشد : (3) بالقُْطُرب َحرَّ

 تـََقطحَرابِإذا ذاقـََها ُذو ا ِلحِم منهم 
 الّذي هو أَحد ما تقدََّم ِذْكُرهُ. كالقُْطُربِ  ، ُهنَا : صارَ  تَقَْطَربَ  وقيَل :

 بالكسر : َعلٌَم. الِقْطِريبُ و

ْخمُ  القَْعبُ  : [قعب] غَر َدحٌ هو قَ  أَوْ  وقيل قَدٌح من َخَشٍب ، ُمقَعٌَّر ؛ الَجافِي ، الغَِليُظ ، : القدُح الضَّ يُْرِوي  قََدحٌ  أَوْ  ، يَُشبَّهُ به الحافِرُ  إِلى الّصِ

ُجلَ  ُجَل. قَاَل الّشاَعر : (4)هكذا في النُّسخ ، ومثلُه في األََساِس  الرَّ  ، وفي لسان العرب : وهو يُْرِوي الرَّ

ارُِم ال  كـــــــــــَ
َ

َك املـــــــــــ لـــــــــــح انِ تـــــــــــِ بـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ َ ٍ  قـ  مـــــــــــن لـــــــــــَ

  
َواال  ــــــــــــح ُد أَبـ عــــــــــــح ــــــــــــَ ا مبــــــــــــاٍء فــــــــــــعــــــــــــاَدا بـ يــــــــــــبــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ، عن اْبن األَْعَرابّي ؛ وأَنشَد : أَْقعُبٌ  أَي في الِقلَّةِ  ج

هـــــــا  وقــــــَ تــــــُ ــــــُ حح فـ رُي فـــــــانحصــــــــــــــــــــَ َك الــــــعــــــِ تـــــــح ــــــَ   (5)ِإذا مـــــــا أَتـ
  

َك مــــــــــنــــــــــهــــــــــا و   َاح جــــــــــاَريــــــــــح قــــــــــِ بِ ال َتســـــــــــــــــــــــح عــــــــــُ  أبَقـــــــــــح

  
 ٍء وِجبَأَة.، مثُل َجبْ  قِعَبَةٌ و ، قِعَابٌ  الَكثِيرُ و

ِحاح أَنّهُ اْسُم ِجْنٍس َجْمِعّي على خالف األَصل ، وأَنّهُ بالفتح َكَكمْ قال شْيُخنا : وظاهُر  ٍء وِكْمأَةٍ ، ولكنَُّهم َصّرحوا بأَّن هذا شاذٌّ ، لم يَِرْد الصَّ

 ٍء وِجبَأَةٍ ، ال ثالَث لهما. انتهى.ٍء وِكَمأَةٍ وَجبْ منه غيُر َكمْ 

ُل األَْقَداحِ ا يَّ ، ثموعن ابن األَْعَرابِّيِ : أَوَّ ُجَل ، وقد يُْرِوي االثنَْيِن والثَّالثَةَ ، ثم  القَْعبُ  لغَُمُر ، وهو الَِّذي ال يُْبِلُغ الّرِ ، وهو قَْد يُْرِوي الرَّ

.  العُسُّ

 ، أَي : َغْوٌر. قَْعبٌ  يقال : هذا َكاَلٌم له من الَكاَلِم : َغْوُرهُ  القَْعبُ و
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قال  .(6) بالقَْعب ، الستدارتِِه ، ُمَشبَّهٌ  قَْعبَةٌ  : كأَنَّه ُمقَعّبٌ  ، يقاّل : حافر كالقَْعبِ  يَُكوَن الَحافُِر ِمقَبَّباً ،أَْن  ، وهو التَّْقِعيبُ  من الَمَجاز :و

اُج :  العَجَّ

 ُمَقع َباُرُسغاً وحاِفراً و 
__________________ 

 واملثبت صاحب الغريب.« أبو عبيدة»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 غريب اهلروي : مزحفاً.( يف 2)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله تشبه ابلقطرب ساقرت من خرت الشارح ا  بت يف نسخة املو املطبوعة.3)
 ( كذا ابألصر ومل يرد يف األساس أي من هذه األقوا .4)
 .«فانضح»عن اللسان ا وابألصر « فانصح فتوقها( »5)
 كالقعب ا كما قا  امر  القي  :( ويف األساس : حافر مقّعب : مدور  6)

 هلــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــافــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــثــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــعــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــود 

  
 د ركــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه و ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــرح  
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 وأَنشد اْبُن األَْعَرابّي :

واَب  ا رَكــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــــَ ّوار الصــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُُ  خــــــــــــــــــــَ رتح  يــــــــــــــــــــَ

  
َرابٍت   كــــــــــــــح تح مبــــــــــــــُ بــــــــــــــَ عــــــــــــــِّ ا قـــــــــــــــُ يــــــــــــــبــــــــــــــَ عــــــــــــــِ قــــــــــــــح  تـــــــــــــــَ

  
ب : فالنٌ  (1)، يقال  تَْقِعيُر الَكاَلمِ  ، وهو التَّْقِعيبَ و إِيَّاكَ و ِق ، والِذي يتكلُم بأَْقَصى َحْلِقِه ، ويَفتح فاه كأَنّهُ  ُمقَعِّ ٌر ، ِلْلُمتََشّدِ . وفي لسان قَْعبٌ  ُمقَعِّ

 في كالمه ، وقَعَّر ، بمعنًى واحٍد. قَعَّب العرب :

ةٌ  من الَمَجاز :و ، بفتح فسكون ، أَي : في تقعيِرها ، هذا هو  َكقَْعبِ  : َدَخلَْت في البطن وَعاَل ما َحْولَها ، فصار موضعُها ُمقَعَّبَةٌ  ُسرَّ

تَْيِن ، وهو خطأٌ ، قال األَْغلَُب الِعْجِلّي :  الصَّواب. وُوِجَد في بعض النَُّسخ َمْعُزّواً للُمَصنِِّف بَِضمَّ

هح  بــــــــــــَ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ٍ  ابــــــــــــِن ثـ يــــــــــــح ــــــــــــَ ٌة مــــــــــــن قـ ــــــــــــَ  جــــــــــــارِي

  
ر ٍة   اُء ذاُت ســـــــــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ هح قـ بـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــُ

  
ئْبُ  القاِعبُ و يَّاُح. ؛ الذِّ  الصَّ

ْص في المحكم بَسويق المرأَة. (2) ِشْبهُ ُحقٍَّة ِلْلَمْرأَةِ ، أَو ُحقَّةٌ ُمْطبَقَةٌ للمرأَة ، بالفتح : القَْعبَةُ و  ، يكون فيها َسِويٌق ، ولم يخّصِ

 ببادية الّشام ، كما سيأْتي. ، ُمصغّراً ، ويَُكبُّر موضع العَلَم : أَرٌض قِْبِليَّ بَُسْيَطةَ  قَْعبَةُ و

ّمِ : نُْقَرةٌ  ، القُْعبَةُ و  .قَْعبٌ  فيه نُْقرة. كأَنَّهُ  ُمقَعَّبٌ  ، وفي األَساس ، في المجاز : وَحَجرٌ  في الَجبَلِ  (3) بالضَّ

 .(4) العََدُد الَكثِيرُ  ، أَي كأَميٍر : القَِعيبُ  قال الّصاغانّي :و

 كِقعَابِ  بُمْقنَعَاتٍ  ، وبَعَْنقَاة ، وقد مّر ما يتعلق به في ع ق ب وفي التهذيب في قنع : َكعقَْنباةٍ  ، بزيادة النون ، فهو ةٌ قَعَْنبَا ُعقَابٌ  أَّما قولُهم :و

 األَْوراِق : أَفتاٌء ، بِيُض األَسناِن. قِعابُ  األَْوَراْق قال :

 بالفتح. كالقَْعثَبَانِ  ءٍ من ُكّلِ َشيْ  الَكثِيرُ  أَهملهُ الَجْوهريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : هو ، كجْعفَرٍ  القَْعثَبُ  : [قعثب]

ّمِ : ُدَوْيبَّة كالُخْنفَساءِ  ، (5) القُْعثُبانو  ، تكوُن على النَّبَات. نقله الصَّاغانّي ، وغيره. بالضَّ

 .كالَكْعَسبَةِ  ، بفََزعٍ  *َعْدٌو َشِديدٌ  ُدَرْيٍد واْبُن القَّطاعِ : هو أَهَملَهُ الَجْوَهِرّي ، وقال اْبنُ  القَْعَسبَةُ  : [قعسب]

. بالضّمِ : الطَِّويلُ  القُعاِسبُ و  نقله الّصاغانيُّ

 ه تُنَسُب أُِسنّةفي الجاهلية ، إِلي يَْعَمُل األَِسنَّةَ  من بني قَُشْيٍر ، كان رجل : اسمُ  قَعَضبٌ و ُء الّشِديدْ : الضَّخُم الَجري القَْعَضبُ  : [قعضب]

 ، ذكره أَبو ُعبَْيٍد البَْكِريُّ في شرح أَمالي القالي. قَْعَضبٍ 

كةً  وقََربٌ  : أَي اْستَأَْصلَهُ. قَْعَضبَهُ  ، تقول : : الِشدَّة واالستِئصال القَْعَضبَةُ و : أَي شديٌد ،  قَْعَضبِيٌّ  ، وكذلك ِخْمسٌ  َشِديدٌ  : أَي قَْعَضبِيٌّ  ُمَحرَّ

 عن ابن األَْعَرابّي ، وأَنشد :

 قـَعحَضيب َحىت  ِإذا َما َمر  مِخحٌ  
ٌط ، وسيأْتي. ِحيح. قال األَزَهِريُّ : وكذلَك قََرٌب ُمقَعِّ  ورواهُ يعقوُب : قَْعَطبِّي ، بالّطاِء ، وهو الصَّ

 .فَقَْعَطبَه ، يقال : َضَربهُ  قََطعَه ُن ُدَرْيٍد : أَي: أَهملهُ الَجْوَهِريُّ وقاَل ابْ  قَْعَطبَهُ قَْعَطبةً  : [قعطب]

ٌط : أَيْ  قَْعَطبِيٌّ  قََربٌ و ِحيح كما قالَه يعقُوُب. وِخْمسٌ  َشِديدٌ  ، وقَْعَضبِيٌّ ، وُمقَعِّ َكِخْمٍس بَْصباٍص : ال يُْبلَُغ إِاّل بالسَّْيِر  قَْعَطبِيٌ  ، وهو الصَّ

 الشَِّديد.

 اليَمِن.: ِحْصٌن ب قَْعَطبَةُ و

 : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللِّسان. القَْعقَبَةُ  : [قعقب]
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 ، وهو بعَْيٍن بيَن قافَْيِن. الَجْرحُ  وقال الّصاغانّي : هو

ْلبُ  ، كَجعفٍر : أَهمله الجوهرّي ، وقال اللَّْيُث : هو القَْعنَبُ  : [قعنب] ، أَي  فيهما كالقُعانِبِ  األََسُد ، : القَْعنَبُ  منهو ٍء ،من كّلِ شيْ  الشَِّديُد الصُّ

 في المْعنَيَْين.

واةُ : الثَّْعلَُب الذََّكرُ  : القَْعنَبو  ، قال أََسُد ْبُن ناِعَصةَ ، ولم تُثْبِتْهُ الرُّ

__________________ 
 ( هذه عبارة االساس ا من اجملاز.1)
 ( يف القاموس : للسوي  بد  للمرأة.2)
َرُة.( يف الق3)  اموس : النـ قح
 ( يف اللسان : والقعيب : العدد ا قا  األفوه األودي :4)

 قـــــــــــــــتـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــا مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــــــــــالف صـــــــــــــــــــــــــــــد  

  
ــــــــــــــــــــــبو   ــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــا ابألســـــــــــــــــــــــــــــــــــار  وال  إبــــــــــــــــــــــن

  

 «.شديد»)*( عن القاموس : سريٌض بد  
 ( ضبرت اللسان : الَقعحثـََبان5)
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ه و  مــــــــــــــــانــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح ُ   ــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــــَ رحٍ  تـ  خــــــــــــــــَ

  
ُه   بـــــــــــــــَ وحشـــــــــــــــــــــــــــــَ اِوُب حـــــــــــــــَ بُ  ـــــــــــــــَُ نــــــــــــــــَ قـــــــــــــــح  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

  
 الَحْوَشُب : األَْرنَُب الذََّكُر.

ِد ْبِن َمْسلََمةَ  . اسُم َرُجٍل ، هوقَْعنَبٌ و ْحمن الحاِرثّي القَْعنَبِيّ  َجدُّ ُمَحمَّ . كذا في النَُّسخ ، والّصواُب عبُد هللِا ْبُن َمْسلََمة ، وهو اإِلمام أَبو عبد الرَّ

 .221الُمَوطَّإِ عن مالٍك ، َرَوى عْنهُ الشَّْيَخاِن وأَبو داووَد ، َوَرَوى له التِّْرِمِذيُّ والنَّسائِيُّ ، تُُوفِّي سنة المشهور ، أَحُد ُرَواةِ 

 الّشافية.ْبُن َضْمَرةَ الغََطفانِّي ، من ُشعََراِء الدَّولِة األَُمِويَّة استدَرَكهُ شيُخنا ، نقالً عن شرح أَمالي القالي وشرح شواهد  قَْعنَبُ و

ْبُن عتّاِب ْبِن الحارث ، الُملَقَُّب بالُمبِيِر ، وفيه يقوُل َجريٌر يفخُر على  قَْعنَبُ و ْبُن ِعْصَمةَ ْبِن ُعبَْيٍد ، قَْعنَبُ  قُْلُت : وفي يربوعِ ْبِن َحْنَظلَةَ :

 الفََرْزَدق :

وفـــــــــــانح  بـــــــــــاِت اجلـــــــــــُ يـــــــــــِف الـــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــِ رح  ـــــــــــَِ  قـــــــــــُ

  
ثــــــــــر   يــــــــــُؤوا مبــــــــــِِ بٍ جــــــــــِ نــــــــــَ عــــــــــح هــــــــــانح وا قـــــــــــَ لــــــــــح (1)لــــــــــعــــــــــَ

 

  

وابنح و  اٍب غـــــــــــــَداَة الســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــّ ت ـــــــــــــّرِدِف عـــــــــــــَ   (2)ال
  

انح   رحســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــُ مِّ ال زحَرَة ســـــــــــــــــــــــــُ َبيب حـــــــــــَ (3)َأوح كـــــــــــَ
 

  

َوانح و  ــــــــــــح ِر ال ــــــــــــَوغــــــــــــح اَءَة ابل نــــــــــــّ ُن حــــــــــــِ   (4)مــــــــــــا ابــــــــــــح
  

رَانح و   قــــــــــــــاِء األَقـــــــــــــــح يــــــــــــــٍف يف لــــــــــــــِ عــــــــــــــِ  ال ضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ّمِ : األَْنُف الُمْعَوجُّ ، وفيه ، أَي القُْعنُبُ  في التَّْهِذيِب :و  بالفَتْح ، أَي : اْعِوجاٌج. قَْعنَبةٌ  أَي األَنفِ  بالضَّ

ُ  القَْعنَبَةُ و  القَِصيَرة. : المْرأَة

 ، وقَعَْبنَاةٌ ، َوعقَْبنَاةٌ ، وبَعَْنقَاةٌ : أَي حديدةُ الَمَخالِب ، وقيل : هي السَّريعةُ الَخْطِف ، الُمْنَكَرةُ. ، كعَقَْنبَاةٍ  قَعَْنبَاةٌ  ُعقَابٌ و

 أََسٌد أَِسٌد ، وَكْلٌب َكِلٌب. وقد تقدم أَيضاً في ع ق ب. وقال اْبُن األَْعَراِبّي : ُكلُّ ذلك على الُمبَالغة ، كما قالوا :

زاً ، حتّى»وٍر : وفي حديِث ِعيَسى ْبِن ُعَمَر : قال ابُن َمْنظُ  إِذا جعَل يَدْيه على  الرجُل : اْقعَْنبَى «بيَن يََديِ الَحَسنِ  اْقعَْنبَْيتُ  أَْقبْلُت ُمْجَرّمِ

 األَْرض ، وقَعََد ُمْستَْوفِزاً.

 ، قال الشاعر : : السَّْرجُ  القَْيقَبُ  : [ققب]

ُد  بــــــــــــــح زِ   لــــــــــــــِ بِ يــــــــــــــَ قــــــــــــــَ يـــــــــــــــح رح  الــــــــــــــقــــــــــــــَ  كــــــــــــــاِح املــــــــــــــِ

  
احِ   ٍ  َرشـــــــــــــــــــــــــــــّ نح َزلـــــــــــــــَ ه مـــــــــــــــِ نـــــــــــــــِ تـــــــــــــــح نح مـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

  
وَن النَّْبَل ضاالً ، والقَْوَس َشْوحطا. القَْيقَبَ  فَجعَلَ  ََّخذُ  عند العََرب : القَْيقَبُ و ، السَّْرَج نفَسه ، كما يَُسمُّ ، وقال أَبو الَهْيثَم : َشجٌر ،  َخَشٌب ، تُت

 ؛ وأَنشَد : ِمْنهُ السُُّروجُ  تُْعَمل

بــــــــــــــــهح  بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ وحاَل ل ــــــــــــــــَ زامــــــــــــــــاُه ا ول وحال حــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  ل

  
وحاَل   َم الـــــــــــــفـــــــــــــاِرَس لـــــــــــــَ حـــــــــــــ  قـــــــــــــَ هح لـــــــــــــَ بـــــــــــــُ قـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ  قـ

  

 الس رحُج َحىّت قد َوَه  ُمَضبُِّبهح و 

 : َشَجٌر معروف. القَْيقَبَانُ و عن اْبِن ُدَرْيٍد ، وفي األَِخير أَْشَهُر. قال اْبُن منظوٍر : فِيهما كالقَْيقَبانِ  ، (5)وهي ِلُدَكْيٍن 

 .(6)قال اْبُن دَرْيٍد : وهو بالفارسية آزاْد ِدَرْخْت 

ِر.ِكلَْيِهما. وقال اْبُن ُدَرْيد : هو عنَد الُمَولَّديَن : سَ  َسْيٌر يَُدوُر على القََربُوَسْينِ  : القَْيقَبُ و  ْيٌر يَْعتَِرض وراَء القََربُوِس الُمَؤخَّ

 الَحِديُد الَِّذي في َوَسِطه فأُْس اللَِّجاِم. : القَْيقَبُ و

ُد نان ، وعليه يَِسيل َزبَ قال األَزهريُّ : وِللِّجاِم َحدائُد قد يَشتبُك بعُضَها في بعٍض ، منها الِعضاَدتاِن ، والِمْسَحُل وهو تحت الّذي فيه َسْيُر العِ 

 عنَد الذَّقَن ، وهما َرأَْسا الِعضاَدتَْيِن ، والِعضاَدتاِن : ناِحيَتَا اللِّجاِم. (7)فَِمه ، وَدُمه ، وفيه أَيضاً فأُْسهُ ، وأَطَرافُه الحدائُد النّاتئةُ 
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 الفَأِْس ، وأَنشَد : (8): الَّذي في َوَسِط  القَْيقَبُ و قال :

__________________ 
 عبد   بن ا ارث بن عاصم الريبوعي. ( العلهان : هو1)
 ردف النعمان بن الشقيقة.ـ  ( الردف هو عتاب بن هرمي بن رايح2)
 . بن ثعلبة بن يربوع فارس بين متيم... ( هو عتيبة بن ا ارث بن شهاب3)
 . بن سليرت فارس بين متيم... ( هو أسيد بن حناءة بن حذيفة4)
 .«قوله وهي اخل كذا خبطه»رجاء. وأشار هبامش املطبوعة املصرية وهو دكا بن « الدكا»( ابألصر 5)
قيقبان وزان كلتبان وآزادرخت مبد األلف وسكون الدا  األوىل وكسر الثانية والراء املفتوحة تسبيح ألاجي ا يعين »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 عة التاج الناقصة. ويف الصحاح عن ابن دريد آزاد ِدَرخحت.شجر التسبيح قاله عاصم يف تبيانه كذا هبامش املطبوعة ا يعين طب
 وكال ا تصحيف.« النائئة»ا ويف املطبوعة الكويتية « الثابتة»( عن اللسان ا وابألصر : 7)
 .«وسطه»( عن اللسان ا وابألصر 8)

  



1600 

 

ٍب  نحصـــــــــــــــــــــــــــــــِ َي يف مـــــــــــــــــَ وحمـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ َ مـــــــــــــــــن قـ  ِإيّنِ

  
بحِس مـــــــــــَن   ِض الـــــــــــفـــــــــــَ وحضـــــــــــــــــــــــــِ بِ كـــــــــــمـــــــــــَ قـــــــــــَ يــــــــــــح  الـــــــــــقـــــــــــَ

  
 حديدةً في فَأْس اللِّجاِم. القَْيقَبَ  فَجعَلَ 

ت اإِلشارةُ  القبقاب ، نقله أَبو َعْمٍرو في ياقُوتِه : : الَخَرَزةُ تُْصقَُل بها الثِّيابُ  القَْيقَابُ و فه األَزهريُّ فذكره في ق ى ب ، كما َمرَّ ، وَصحَّ

 إِليه.

ً  ، يَْقِلبُهُ  ، قَلَبَه : [ق ل ب] لهُ عن َوجِهِه ، ، من باِب َضَرب : قَْلبا  ُمَضعَّفاً. قَلَّبهُ و .اْنقَلَبَ  وهذا عن اللِّْحيَاِنّي ، وهي ضعيفةٌ. وقد .كأَْقلَبَهُ  َحوَّ

ّم عن اللِّْحيَانّي ، فهو يَْقِلبُهُ و ، يَْقلُبُه ، ومثلُهُ عبارةُ غيِره فَُؤاَدهُ  ، أَي قَْلبَه أَصابَ  : قَلَبَهو  .وبٌ َمْقلُ  ، الضَّ

لَه َظْهراً ِلبَْطنٍ الْشي قَلَبَ و  َظْهَر األَْمِر َعلَى بَْطنه ، َحتَّى َعِلَم ما فِيه ، قَلَبَ  الالُم فيه بمعنى على ، ونََصَب َظْهراً على البََدل ، أَي َء : َحوَّ

ْمضاِء.على ا تَتقَلَّبُ  ُء َظْهراً ِلبَْطٍن ، كالَحيَّةالشَّي تَقَلَّبو ُمَضعَّفاً. َكقلَّبَه  لرَّ

 وهي مرغوٌب عنها. ، قال : أَْقلَبَهُ  عن َوْجِهه ؛ َصرفَه. وحكى اللحيانّي : قَلَبَهو

لَه ؛ وحكى اللِّْحيَانيُّ فيهماالثَّْوَب ، والَحِديَث ، وُكلَّ َشيْ  قَلَبَ و  .قَلَْبتُ  ، والمختاُر عنَده في جميع ذلك : أَْقلَبَه ٍء : َحوَّ

ُل.إِلى هللاِ  االْنِقالبُ و   َعّز وجّل : الَمِصيُر إِليه ، والتَّحوُّ

 ُمْقلَبَ و أَْوِليائِِه ، َمْقلَبَ  هللاُ  أَْقلَبَُكمُ  (1)، حكاه اللِّْحيَانِّي ، وقال أَبُو ثَْرَوان  كأَْقلَبَه هذا كالم العرِب ، وقولُه : فاُلناً إِليه : تَوفَّاه. هللاُ  قَلَبَ  وقد

اُء : قد َسِمْعتُ   أَوِليائِِه وأَْهِل طاعتِِه. ُمْقلَبَ  هللاُ  أَْقلَبَُكم أَْوِليَائِِه ، فقالها باألَلف. وقاَل الفَرَّ

 .(2)، وهو َمجاٌز ، وسيأَتِي أَن فيه لُغَاٍت ثالثةً  قَْلبَها النَّْخلَةَ : نََزعَ  قَلَبَ و

، مذكٌَّر ، صّرح به اللِّْحيَانيُّ ؛ أَو ُمْضغَةٌ من الفُؤاِد ُمعلَّقَةٌ بالنِّيَاِط. ثُمَّ إِّن  : الفُؤادُ  القَْلبُ  عن اْبِن ِسيَدْه :و ت.اْحَمرَّ  : إَِذا تَْقِلبُ  البُْسَرةُ  قَلَبَتِ و

، أَي : من الفَُؤاِد  أَخصُّ منه القَْلبَ  نَّ أَ  أَوْ  كالَم الُمَصنِّف يُشيُر إِلى تَراُد فِِهما ، وعليه اقتصر الفَيُّوِمّي والجْوهِريُّ واْبُن فاِرٍس وغيُرُهْم ،

ً  أَتَاُكم أَْهُل اليََمِن ، ُهْم أََرقُّ »حديُث :  في االستعماِل ، ألَنّه معنًى من المعاني يَتعلَّق به. ويَشَهُد له  القُلُوبَ  ووَصفَ  «، وأَْليَُن أَْفئَدةً  قُلُوبا

قَِّة ، واألَفئَدةَ باللِّيِن ، ألَنَّهُ أَ  واألَْفئدةُ قريباِن من السَّواِء  القُلُوبُ  . وقيل :قَْلبِه ، وُسَوْيَداءَ  قَْلبِهِ  خصُّ من الفُؤاِد ، ولذلك قالوا : أََصْبُت َحبَّةَ بالّرِ

َر ِذْكَرُهَما ، الختالف اللّفظيِن ، تأْكيداً.  ، وَكرَّ

 ، وأَنشد : القَْلُب قَلباً ِلتَقَلُّبِه وقال بعُضُهم : ُسّميَ 

بُ َي مـــــــــــا لـــــــــــُِّ  لـــــــــــح نح  الـــــــــــقـــــــــــَ هِ ِإال  مـــــــــــِ بـــــــــــِ لـــــــــــ  قـــــــــــَ  تــــــــــــَ

  
وارَاو   ِرُف ابإِلنســـــــــــــــــــــــــــــاِن َأطـــــــــــــــح  الـــــــــــــــر أحُي َيصـــــــــــــــــــــــــــــح

  
ي لحمةَ  ً  ُكلَّها َشْحَمها وِحجابَها القْلبِ  قال األَزهريُّ : ورأَيُت بعَض العرِب يُسّمِ وفَُؤاداً. قال : ولم أََرُهم يَْفِرقُون بينَهَما. قال : وال أُْنِكُر  قَْلبا

 هي العَلَقَةَ السَّْوداَء في جوفه. القلبُ  أَْن يكونَ 

 ، وقيَل : داِخلُهُ ، وقيَل : ِغشاُؤهُ. انتهى. القَْلبِ  قال شيُخنا : وقيَل : الفَُؤاُد : ِوعاءُ 

َعْقٌل ، قال : وجائٌز في  ، أَي : (3) (ِإنَّ يف ذِلَك َلذِْكرى ِلَمْن كاَن َلُه قَ ْلب  )قال الفَّراُء في قوله تَعالى : ،  العَْقلِ  عن بالقَْلبِ  قد يُعَبَّرُ و

 ؟قَْلبُك : ما َعْقلَُك معك. وأَْيَن َذَهب (4)َمعََك ، تقوُل  قَْلبُكَ  ، وما قَْلبٌ  : ما لكَ  (4)العربية أَْن تقوَل 

ٌم وتََدبٌُّر. قَْلب يُره : لمْن كاَن لَهُ أَي : َعْقلُك : وقال غ  ، أَي : تَفَهُّ

وفي لسان  (5)، وِخيارهُ  ءٍ ُكّلِ شيْ  ، أَي : خالصة َمْحضَ و أَربعةً : الفُؤاَد ، والعَْقَل ، القَْلبِ  من معاني (3)َعدَّ اْبُن ِهَشاٍم في شرحِ الَكْعبِيَِّة و

 ٍء : لُبُّه ،ُكّلِ َشيْ  قَْلبُ  العرب :

__________________ 
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قوله أنوشـروان كذا خبطه وال مدخر النوشـروان يف اللغة العربية ولعر الصـواب أبو ثروان. »وهبامش املطبوعة املصـرية : « أنو شـروان»( ابألصـر 1)
 وما أثبتناه عن اللسان.« وأبو ثروان كنية رجر من رواة الشعر»قا  اجلوهري : 

 ناسب : ثال ً.( امل2)
 .37( سورة   اآية 3)
 .«يقو »( عن اللسان ا وابألصر 4)
 : ومطلعها بيتاً  57 أبياهتا وعدد وسلمعليههللاصلى( أي قصيدة كعب بن زهري يف مدح سيدان رسو    5)

 ابنــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــعــــــــــــاد فــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــيب الــــــــــــيــــــــــــوم مــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــو  

  
فــــــــــــــــد مــــــــــــــــكــــــــــــــــبــــــــــــــــو ُ    مــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــٌم إثــــــــــــــــرهــــــــــــــــا مل يــــــــــــــــُ
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 قـَلحباً  ءٍ ٌء. ويف ا ديِث : وِإّن ِلُكرِّ َشيح : َأي َ ضاً ا ال َيُشوبُه َشيح  قـَلحباً  وَ حُضه. تقو  : جئُتك هبذا اأَلمهروخاِلُصُه ا 
 .(1)الُقرآِن ي   قلحبُ وَ  ا

 : أَي خاِلٌص. قال أَبو َوْجَزةَ يَِصُف اْمَرأَةً : قَْلبٌ و قَْلبَةٌ  ، َوَعَربيَّةٌ  قَْلبٌ  ومن الَمجاز : هو َعَربِيٌّ 

بٌ  لـــــــــــح ٍب  قــــــــــــَ َواٍم َذِوي َحســـــــــــــــــــــــــَ ُة أَقــــــــــــح يـــــــــــلـــــــــــَ قـــــــــــِ  عـــــــــــَ

  
يـــــــــُر   ُب عـــــــــنـــــــــهـــــــــا واأَلرَاجـــــــــِ انـــــــــِ قـــــــــَ مـــــــــَ رحمـــــــــَ  الـــــــــح (2)يــــــــــُ

 

  
ً و قَْلبٌ  قال ِسيبَوْيه : وقالُوا : هذا َعَربِيٌّ  فَةُ أَْكثَُر ؛ وفي الحديث :  قَْلبا فَة والَمْصَدر ، والّصِ ً »، على الّصِ ً  كاَن َعِلّي قَُرِشيا أَي : خالصاً  «قَْلبا

 كذا في لسان العرب ، وسيأْتي. (ِلَمْن كاَن َلُه قَ ْلب  )فَِطناً ، من قوله تعالى  (3)من َصِميم قَُرْيٍش. وقيل : أَراَد فَِهما 

 عنَد حاَذةَ. ةِ بَنِي ُسلَْيمَماٌء بَِحرَّ  : القَْلبُ و

 أَي معروف. م. وأَيضاً : َجبٌَل ، وفي بعض النَُّسخ هنا زيادةُ 

ٍة ، وهو قُْلبُ  من الَمَجاز : وفي يَِدَهاو مِّ  فِضَّ ً  ، من األَْسِوَرةِ : ما كان بالضَّ  .قُْلبٌ  واِحداً ، ويقولون : ِسوارٌ  (4) قَْلبا

 النَّْخِل في بياضه. بقَْلبِ  على التَّْشبِيه الَمْرأَةِ.ِسواُر  وقيل :

واُر يكوُن من عاجٍ أَو نحِوه. وفي الِمصباحِ : ة : ِسَواٌر غيُر َمْلِوّيٍ. وفي حديِث ثَْوباَن :  قُْلبُ  وفي الكفاية : هو الّسِ أَّن فَاِطَمةَ ، »الِفضَّ

ة بقُْلبَْين ، عنهماهللارضيالَحَسَن والُحَسْيَن ،  َحلَّتِ  ، عنهاهللارضي  «قُْلبَْينِ  ، عنهاهللارضيأَنَّه رأَى في يَِد عائشةَ ، » وفي آَخَر : «ِمن ِفضَّ

 والفَتََخةَ. القُْلبَ  قالَْت : (5) (َوال يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإاّل ما َظَهَر ِمْنها)، وفي حديثها أَيضاً في قوله تَعَالَى : 

 من األَْسِوَرِة. بالقُْلبِ  ، على التَّشبيهِ  الَحيَّةُ البَْيَضاءُ  : القُْلبُ  من المجاز :و

ولُبُّهُ ، وهي َهنَةٌ َرْخَصةٌ بَْيَضاُء ، تُْؤَكُل  َشْحَمةُ النَّْخلِ  : القُْلبُ و
، أَي : النَّْخلِة ، وأََشّده بَياضاً ، وهو  أَو أَْجَوُد ُخوِصها ، وهي الُجّمار ، (6)

ّم : السَّعَُف الَّذي يَْطلُُع من القُْلبُ  ، بضّمٍ فسكون ؛ ُكلُّ ذلك قوُل أَبي حنيفةَ. وفي التّهذيب : قُْلبَةٌ  الّذي يَِلي أَعالها ، واِحَدتُه: الُخوُص   بالضَّ

 .(8) قُلُوبٌ و ، (7) أَْقاَلبٌ  ج :و ، ْلبٌ قِ و ، قُْلبٌ و ، قَْلبٌ  ، أَْي : فِي المعنيَْيِن األَخيَرْين ، أَي : وفيه ثالُث لُغاٍت : ويُثَلَّثُ  ، القَْلب

 قُلُوبَ و الَجَرادَ  يَأُْكلُ  كانَ  ، السالمعليهماالشََّجِر : ما َرُخَص من أَجوافِها وُعُروقها الّتي تقوُدَها. وفي الحديث. أَنَّ يَْحيَى ْبَن َزَكِريَّا ،  قُلُوبُ و

ْطبَِة قَْبَل أَْن تَقَوى وتَْصلُبَ  «الشََّجرِ  ا َطِريًّا ، فكان َرْخصاً من البُقُوِل الرَّ ّمِ  قُْلبٌ  ، واحُدَها (9) ، يَْعنِي : الَِّذي يَْنبُُت في َوَسِطَها َغضًّ ، بالضَّ

ى قُْلبُ  نَد أَعالها ، كأَنََّها، بيضاُء ، َرْخَصةٌ في َوَسِطها ع (10)النَّْخلَِة : ُجّماُرها ، وهي َشْطبَةٌ  قَْلبُ و ِللفَْرق. ٍة ، َرْخٌص ، طيّب ، يَُسمَّ  فِضَّ

 ً  أَي : َكِعنَبٍَة. قِلَبَةٍ  بجمع علىو النَّخلة ، لقلب ، قُْلبٌ و ، قَْلبٌ  ِلبَياِضه. وعن َشِمٍر : يقاُل : قَْلبا

ّم : الُحْمَرةُ  القُْلبَةُ و  قالَه اْبُن األَْعَرابِّيِ. ، بالضَّ

ِم : خاِلٌص ، مثلُ  قُْلبٌ  ؛ َوَعَربِيٌّ  الَخاِلَصةُ النََّسبِ  ، وهي ْلبَةٌ قُ  وَعَربِيَّةٌ   . عن اْبِن ُدَرْيٍد ، كما تقدَّمِت اإِلشارةُ إِليه ، وهو مجاٌز.قَْلبِ  ، بالضَّ

: البِئُر قَْبَل أَْن تُْطَوى  القَِليبُ و ما كانت. : البِئْرُ  القَِليبُ و
.، فإِذا ُطِويَْت فهي الطَّ  (11) الَّتي ال يُْعلَُم لها َربٌّ وال  أَِو العاِديَّةُ القَِديَمةُ منها ِويُّ

: اْسٌم من أَسماِء  القَِليبُ  وقيل : هي البِئُر القَِديمة ، َمْطِويَّةً كانت أَو غيَر َمْطِويٍَّة. وعن ابِن ُشَمْيٍل : ويَُؤنَُّث. حافٌِر ، يكون في البََراِرّيِ يَُذكَّرُ 

ِكّي مَ  ِء والعاِديَِّة ، اْسٌم من أَسماِء البئِر البَِدي القَِليبُ  ْطِويَّة أَو غير َمْطِويّة ، ذات ماٍء أَو غيُر ذاِت ماٍء ، َجْفٌر أَو َغْيُر َجْفٍر. وقال َشِمٌر :الرَّ

يَتْ  (12)وال يَُخصُّ  ً  بها العاِديَّةُ. قال : وُسّمِ  : ما كان فيه القَِليبُ  تُرابُها. وقال اْبُن األَعرابّي : قُِلب ، ألَنَّه قَليبا

__________________ 
 ( رواه الرتمذي عن أن  وقا  عنه حديث غريب.1)
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 .«واألراجيال»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 .«قيماً »( عن النهاية ا وابألصر 3)
 .«قلداً »ويف الصحاح مثله ا ويف اللسان « قلبا»( كذا ابألصر 4)
 .31( سورة النور اآية 5)
 ( يف اللسان : متتسخ فتؤكر.6)
 ( يف نسخة  نية من القاموس : قالب.7)
 .«القلوب»( عن اللسان ا وابألصر 8)
 ( اللسان : يقو  ويصلب.9)
 .«شظية»( عن اللسان ا وابألصر 10)
 ( يعين قبر أن تبىن اب جارة وحنوها.11)
 .«لتص»( عن اللسان ا وابألصر 12)
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 ا قا  َعنحرَتَُة يصف ُجَعاًل : أَقحِلَبةٌ  ج ٌا ا وِإال  فال اع
الً  جـــــــــــح ِن حـــــــــــَ َديـــــــــــح َر الـــــــــــَعضـــــــــــــــــــــــــُ ؤشـــــــــــــــــــــــــ  َبن مـــــــــــُ  كـــــــــــَ

  
  َ ـــــــــــــــــاح ُدوجـــــــــــــــــًا ب ةٍ هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــــح الحِ  أَق  مـــــــــــــــــِ

  
ِل والثّانِي ، قال ُكثَيّر : (1) قُلُبٌ  جمع الكثيرِ و  ، بضّم األَوَّ

ب و  يــــــــــــِّ َة طــــــــــــَ امــــــــــــَ ٌث مــــــــــــنح هتــــــــــــِ يــــــــــــح  مــــــــــــا داَم غــــــــــــَ

  
بٌ هبــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــُ ل ــــــــــــــــــــُ رَارُ  قـ ٌة وكــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــــاِدي

  
 الِكرار : جمُع َكّرٍ للَحْسيِ ؛ والعاِديَّةُ : القَديمةُ ، وقد َشبَّه العَّجاُج بها الِجراحاِت فقال :

ٍم تـَُوّرِي َمنح َسرَبح  قـُُلبٍ َعنح   ُضجح
، هكذا وفي غيِر  قُِلبَْت تُْقلَبُ  ، أَي : بضّمٍ فُسُكوٍن جميعاً ، في لُغَة من َذكََّر ؛ وقد قُْلبٌ و ، أَْقِلبَةٌ و ، في لغة من أَنَّث ، قُلُبٌ  وقيل : الجمعُ 

لَْيِن ، وهما من ُجموعِ الَكثْرَ  ِم ، فليس نَُسخٍ ، وفي نسختِنا تقديُم هذا األَِخيِر على الثاني ، واقتصَر الَجْوَهِريُّ على األَوَّ ة. وأَّما بسكون الالَّ

تَْيِن ، وُرْسٍل ، بسكونها أَشار له شيُخنا. بوْزٍن ُمستَِقّلٍ ، بل هو ُمَخفٌَّف من المضموم ، كما قالُوا في :  ُرُسٍل ، بضمَّ

ْت. وقد تقدَّم. وقال أَبو  تَقِلبُ  البُْسَرةُ  قَلَبَتِ  ه :، يقال من البُْسُر األَحَمرُ  ، بالكسر : القاِلبُ  قال األَُمِويُّ : في لغِة بَْلَحاِرِث ْبِن َكْعٍب :و إِذا اْحَمرَّ

 ، ِليَُكوَن ِمثَاالً ِلما يُصاُغ منها. يُْفَرُغ فيِه الَجَواِهرُ  ءُ وهو الشَّيْ  كاْلِمثالِ  : (2)بالَكْسر  القاِلبُ و ، القاِلبُ  حنيفَةَ : إِذا تَغَيَّرِت البُْسَرةُ كلَُّها ، فهي

 أَْكثَُر. ، أَي في األَخيرة وفَتُْح الِمه الُخّفِ ونحِوه ، َدِخيٌل ، قاِلبُ  وكذلك

 الّذي هو البُْسُر ، فليس فيه إِاّل الكسُر ، وال يجوز فيه غيُرهُ. القاِلبُ  وأَّما

ٌب ، وأَصلُه  َواُب أَنَّهُ ُمعَرَّ هاُب في شرح قال شيُخنا : والصَّ كالٌَب ؛ ألَنَّ هَذا الَوْزَن ليس من أَوزان العرب ، كالطَّابَق ونْحِوه ، وإِْن َردَّهُ الّشِ

فاِء بأَنَّهُ غيُر صحيح ، فإِنَّها دعَوى خاليةٌ عن الدَّليِل ، وِصيغَتُهُ أَقَوى دليٍل على أَنَّهُ غيُر عربِّيٍ ، إِْذ ف  اَعٌل ، بفتح العين ، ليس منالّشِ

ها : إِذا كانت لَْونٍ  قاِلبُ  وشاةٌ  أَوزاِن العَرِب ، وال من استعماالتها. انتهى. ا آَجَر نَْفَسهُ »، وفي الحديث :  على َغْيِر لَْوِن أُّمِ  (3)أَنَّ ُموَسى لَمَّ

تفسيُرهُ في الحديث :  «لَْونٍ  قَاِلبَ  ْوٍن. فجاَءت به ُكلِّهِ لَ  قاِلبَ  ِمْن ُشعَيٍب ، قال ِلُموَسى ، عليِهما الصَّالةُ والّسالُم : لََك من َغنَِمي ما جاَءت به

هاتِها ، كأَنَّ لَْونَها قد (4)أَنَّها جاَءت   فِمْنَها َمْغموٌس في»، في صفِة الطُّيُوِر :  عنههللارضي. وفي حديِث علّيٍ ، اْنقلب على غيِر أَْلواِن أُمَّ

 .«ُغِمَس فيهلَْوٍن ال يَُشوبُه َغْيُر لَْوِن ما  قاِلب

ئْبُ  القلِّيبو يٍت ، وتَنُّوٍر ، وسنَّْوٍر ، وقبُول ، وكتاب الذِّ  ، يََمانِيَةٌ. قال شاعُرهم : : كِسّكِ

ب  ــــــــــ  أُمِّ واهــــــــــِ ي عــــــــــل كــــــــــِّ ــــــــــَ ا ب ــــــــــَ ت مــــــــــَ حــــــــــح  َأاي جــــــــــَ

  
ِة   يــــــــــــلــــــــــــَ وحبَأكــــــــــــِ لــــــــــــ  بِ  قــــــــــــِ ذانــــــــــــِ

َ
ِ  املــــــــــــ عــــــــــــح  بــــــــــــبـــــــــــــَ

  
ئب ، وأَغفله الدَِّميِريُّ في الحياة  اغانّي في كتاب له في أَسماِء الذِّ  .(5)ذكَره الَجْوَهِريُّ والصَّ

َكةً  قَلَبَةٌ  ، أَي : العَليلِ  ما بِهِ  من األَمثال :و  ، أَي : ، ُمَحرَّ

: داٍء يأُْخذُ اإِلبَل فِي ُرُؤوسها ، فيَْقِلبُها إِلى فوق ؛ قال النَِّمُر ْبُن  اَلبالقُ  ٌء ، ال يُْستعمُل إِالَّ في النَّْفي ، قال الفَّراُء : هو مأْخوذٌ منما به َشيْ 

 تَْولٍب :

هح  بــــــــــَ لــــــــــِ ِة اخلــــــــــَ ب  اخلــــــــــالــــــــــَ اُب وحــــــــــُ بــــــــــَ  َأوحَد  الشــــــــــــــــــــــــ 

  
ُت فـــــــــمـــــــــا و   رِئـــــــــح بِ قـــــــــد بـــــــــَ لـــــــــح نح  ابلـــــــــقـــــــــَ هح مـــــــــِ بـــــــــَ لـــــــــَ  قــــــــــَ

  
 يُْقلَب داءُ  ، أَي : ليس به قَلَبَةٌ  لها ، فيُْنَظُر إِليه. تقوُل : ما بالبَِعير يُقَلَّبُ  به ِعلّة أَي : بَِرئُْت من داِء الُحّب. وقال اْبُن األَْعَرابّي. معناه ليست

 من أَْجِلِه على فِراشه. (6) فَيَْنقَِلب ٌء يُْقِلقُهُ ،معناهُ : ما به َشيْ  له ، فيُْنَظُر إِليه. وقال الّطائِيُّ :

 تَعَب.  داَء ، وال غائلةَ ، وال، أَي ال قَلَبَةٌ  قال اللَّْيُث : ما بهو
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__________________ 
 ( يف القاموس : قـُلحٌب وقـُُلٌب.1)
 ( يف اللسان : والقاِلُب والقاَلُب.2)
يعين من نتاج ـ  ( هبامش املطبوعة املصرية : قا  يف التكملة : آجر موس  نفسه من شعيب بشبض بطنه وعفة فرجه ا فقا  له ختنه : لك منها3)

ما جاءت به قالب لون ا فلما كان عند السقي وضض موس  قضيباً عل  ا وض فجاءت به كله قالب لون غري واحد أو اثنا لي  فيها ــــــــ  غنمه
عزوز وال نشـــــوش وال كموش وال ضـــــبوب وال ثعو  ويرو  وقف ابزاء ا وض فلما وردت الغنم مل تصـــــدر شـــــاة إال طعن جنبها بعصـــــاه فوضـــــعت 

 «اخل ما يف الشارح.قوالب لون تفسري 
 القتضاء املعىن.« هبا»وقد حذفنا « جاءت هبا»( ابألصر : 4)
 ... ( كذا ابألصر ويف حياة ا يوان للدمريي : القليب كالسكا الذئب وكذلك القلوب كاخلنوص ا وذكر البيت : وأوله : أاي أمنا أبكي5)
 ( اللسان : فيتقّلب.6)



1606 

 

 ، أَّي : أَلٌَم وِعلّةٌ. وقال الفَّراُء : معناه ما به ِعلَّةٌ يُْخَشى عليه منها ، وهو مأْخوذ من قَْوِلهم : «قَلَبَةٌ  يَْمِشي ، ما بِهِ فاْنَطلَق »وفي الحديث : 

ُجُل ، إِذا أَصابَهُ َوَجٌع في قُِلبَ   (1)به  يُْقلَبُ  واّب ، أَي : ما بِِه داٌء ،، وليس يكاد يُْفِلُت منه. وقال اْبُن األَْعَرابّيِ : أَصُل ذلك في الدَّ  قَْلبِه الرَّ

 حافُِرهُ. قال ُحَمْيٌد األَْرقُِط يَِصُف فََرساً :

بح ملَح و  لـــــــــــــِّ قـــــــــــــَ طـــــــــــــاُر  يــــــــــــــُ يـــــــــــــح هـــــــــــــا الـــــــــــــبــــــــــــــَ  أَرحضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
بـــــــــــــــــــارُ و   ِه هبـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح بـ  ال  ـــــــــــــــــــَِ

  
 نها ، كذا في لسان العرب.م يُقَلَّبُ  أَي ِعلَّةٌ  : قَلَبَةٌ  قوائَمها من ِعلّة بها. وما بالَمِريض يَْقِلبْ  أَي : لم

َل. الِعنَُب : يَبَِس ظاِهُرهُ  أَْقلَبَ و  ، فَُحّوِ

ً  ، يَْقِلبُه الُخْبَز ونَْحَوهُ ، قَلَبَ و لَه ِليَْنَضَج باطنُه. قَلّبا  ، لُغَةٌ ، عن اللِّْحيانّي ، ضعيفةٌ. أَْقلَبََهاو : إِذا نَِضَج ظاِهُرهُ ، فََحوَّ

 .(2) يُقلَبَ  الُخْبُز : حاَن له أَنْ  أَْقلَبَ 

. فاْنقَلَبَ  َء ،الشَّيْ  قَلَْبتُ و ً  بيَِدي قَلَّْبتُهُ و : أَي اْنَكبَّ  .قَلَّْبتُهُ فتَقَلَّبَ و ، قَلَْبتُهُ فاْنقَلَبَ  ، وقد مقلوبٌ  . وكالمتَْقِليبا

 َحثَها ، ونََظر في َعَواقِبِها.األُموَر : بَ  قَلَّبَ و

َف فيها َكْيَف شاءَ  ، وفي البِالِد : في األُمورِ  تَقَلَّبَ و ، معناه. فال  (3) (َفال يَ ْغُرْرَك تَ َقلُّبُ ُهْم يف اْلِبالدِ )، وفي التَّْنِزيل العزيز :  تََصرَّ

فِهم فيها ، فإِنَّ عاقبةَ أَمِرهم اله  الُك.يَْغُرْرَك َسالمتُهم في تَصرُّ

لٌ  من المجاز : َرُجلٌ و كيَف يَشاُء. يَتَقَلَّبُ  : قُلَّبٌ  وَرُجلٌ  ِليٌّ  ، كالُهما على وزن ُسكَِّر ، وكذلك قُلَّبٌ  ُحوَّ  كذلكو ، بزيادة الياِء فيهما ، قُلَّبِيٌّ  ُحوَّ

ِليٌّ   وُرِوَي عن ُمعاِويَةَ لّما اْحتُِضَر أَنَّه كان األُُموِر. بتَقَلُّبِ  ، وفي نسخة : بتَْقِليبِ  ُمْحتَاٌل ، بَِصيرٌ  بحذف الياِء في األَِخيِر ، أَي : .قُلَّبٌ  ُحوَّ

الً  لَتُقَلِّبُونَ  على فِراِشه في َمرِضه الذي مات فيه ، فقال : إِنَّكم يُقَلَّبُ  ً  ُحوَّ َكبَّةَ وفي النِّهاية : إِْن ُوقَِي  .(4)، لَْو ُوقَِي َهْوَل الُمطَّلَعِ  قُلَّبا
النّاِر  (5)

ْعَب والذَّلُوَل ، . وقوله تعالى التَّقَلُّب َظْهراً ِلبَْطِن ، وكان ُمْحتاالً في أُموره ، َحَسنَ  قَلَّبَُهماو ، أَي : َرُجالً عارفاً باألُمور ، قد َرِكَب الصَّ

ّجاُج : معناهُ تَرْ  (6) (تَ تَ َقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْْلَْبصارُ )  ُجُف ، وتَِخّف من الَجْزعِ والَخوِف.قال الزَّ

َراَعِة. * ألَْجلِ بِها األَْرضُ  تُقَلَّبُ  كِمْنبٍَر : َحِديَدةٌ  ، الِمْقلَبُ و  الّزِ

 ، نقله الّصاغانّي. : األُذُنُ  الَمقلوبةو

كةً : القَلَبُ و  َوَشفَةٌ  أَْقلَبُ  َرُجلٌ  الشَّفَِة ، ولم يُقَيِّْد بالعُْليَا ، كما للمؤلِّف. اْنِقالبُ  العُْليَا واْستِْرَخاٌء ، وفي الصَّحاح : الشَّفَةِ  في اْنِقالبٌ  ، ُمَحرَّ

 .(7) القَلَبِ  بَيِّنَةُ  قَْلباءُ 

 ؛ قاَل األَْعَشى : قاَل األَْعَشى : التَقَلُّبِ  الكثيرُ  الُمتَقَلِّبُ  ، َكصبُوٍر : الرجل القَلُوبُ و

يــــــــــــــِب أَ  جــــــــــــــِ ِب الــــــــــــــعــــــــــــــَ جــــــــــــــَ عــــــــــــــَ لــــــــــــــح رحَوا لــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  ملَح تـ

  
يِن   ةَ َأن  بــــــــــــــــــــَ اَلبــــــــــــــــــــَ وبِ  قــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــَ

  

وِب  ــــــــــــُ ل ِر يف ُأســــــــــــــــــــــــــح خــــــــــــح فــــــــــــَ ــــــــــــح ل مح مــــــــــــِ هــــــــــــُ ــــــــــــُ وفـ ــــــــــــُ  أُن

  
وبِ و   بـــــــــــــــُ تـــــــــــــــاِه يف اجلـــــــــــــــَ ُر اأَلســـــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
تَْين : ِمياهٌ ِلبَنِي عامرِ  قُلُبٌ و  ْبِن ُعقَْيٍل. ، بضمَّ

 َكُزبَْيٍر : ماٌء بنَْجٍد لربِيعةَ. ، قُلَْيبٌ و

 ، وَضبَطهُ الّصاغانّي ، َكُحَمْيٍر ، في األَول. (8) وقْد يُْفتَح ، وفي نسخٍة : ُهنا زيادةُ قوِله : َجبٌَل ِلبَنِي عامرٍ و

 ْبُن َعْمِرو ْبِن تَِميٍم. القُلَْيبُ  : بَْطٌن من تَِميٍم ، وهو القُلَْيبِ  وفي نسخة وبَنُو أَبو بَْطٍن من تَِميم.و
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،  القُلَْيبِ  ْبِن الفَاتِِك بنِ  (9)بن َعْمِرو ْبِن أََسٍد ، منهم : أَْيَمُن بُن ُخَرْيِم ْبِن األَْخَرِم ْبِن َشّداِد ْبُن َعْمرو  القُلَْيبُ  قلُت : وفي أََسِد ْبِن ُخَزْيَمةَ :

 رُس.الّشاعُر الفا

ذُ بِها ، هِذه عن اللِّْحيانِّيِ.[بَْطٌن ِمْن تَميمٍ  القُلَْيبِ  بَنُو]َخَرزةٌ ِللتَّأِْخيِذ  : القُلَْيبُ و  ** ، يَُؤخَّ

__________________ 
 ( اللسان : منه1)
 ( اللسان والصحاح : تُقلب.2)
 .4( سورة غافر اآية 3)
 ( رواية اهلروي واللسان.4)
 ابألصر والنهاية ا ويف اللسان : ُكب ة.( كذا 5)
 .37( سورة النور اآية 6)
 عن القاموس : أرض. (*)
 ( قوله : بيِّنة القلب ليست يف مو القاموس.7)
 ( يف معجم البلدان القليب ابلفتح مث الكسر : جبر الشربة وهضب القليب ابلتصغري : جبر لبين عامر.8)
 خطب.« عمر»يف مجهرة االنساب : »بن حزم ا وهبامش املطبوعة الكويتية ( كذا ابألصر ومجهرة األنساب ال9)
 سقطت من املطبوعة املصرية والكويتية معاً وما أثبتناه من القاموس. (**)
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. كان من أَحفِظ العرِب ، فقيَل له : ذُو جِميِل ْبِن َمْعَمرِ  : لَقَُب أَبي َمْعَمرٍ  القَْلبَْينِ  ذُوو  ْبِن َحبِيٍب الُجَمِحّي وقيل : هو َجميُل ْبُن أََسٍد الِفْهِريُّ

. القَْلبَْينِ  َمْخَشِريُّ  ، أَشار له الزَّ

 قَُرْيشٌ  كانت ، عنههللارضيِذكٌر في إِسالِم ُعَمَر ،  ، وله (1) (قَ ْلَبنْيِ يف َجْوِفهِ ) ما َجعََل هللاُ ِلَرُجٍل ِمنْ  هذه اآلية : فيه نََزلَتْ  يُقَاُل : إِنَّهُ و

يه  .هكذا تَُسّمِ

خاِلُصه ، يستوي فيه الُمَؤنُث والُمَذكَُّر والَجْمُع ، وِإن ِشئَت ثَنَّْيَت َوَجَمْعَت  َمْحُض النََّسب بَضّم فُسكون : قُْلبٌ و ، بفتح فسكون ، قَْلبٌ  َرُجلٌ و

 التَّثْنِيَِة والجمعِ بلفٍظ واحد ، وقد قّدمُت اإِلشاَرةَ إِليه فيما تقدََّم.، وإِن ِشئَت تَركتَه في حال 

ٌث مشهوٌر. تابِعيٌّ  : عبُد هللِا ْبُن َزْيٍد الَجْرِميُّ ، ، كِكتابَة قِاَلبَةَ  أَبُوو  جليل ، وُمَحّدِ

 أَُعوذُ بك من كآبَةِ »كالُمْنَصَرف ، وهو َمِصيُر الِعبَاِد إِلى اآلِخَرة ، وفي حديِث ُدعاِء السَّفَِر :  ِللَمْصَدِر وِلْلَمَكانِ  : يستعملُ  الُمْنقَلَبُ و

ً  االنقالبو أَي : االنقالِب من السَّفَر والعَْوِد إِلى الَوَطن ، يعني : أَنَّه يعوُد إِلى بيته ، فيَرى ما يَْحُزنُه : «الُمْنقَلَبِ  ُجوُع ُمْطلَقا  .: الرُّ

 .لْلقَْلبِ  ، كغُراٍب : َجبٌَل بِديَاِر أََسٍد ؛ وَداءٌ  القاَُلبُ و

 .القَْلب وِعبَاَرةُ اللِّْحيَانّيِ : داٌء يأُْخذُ في

 ، وناقةٌ  َمقلوبٌ  يُقَاُل : بَِعيرٌ  قَلَبةٌ  ما به»وقيل : منه أُِخَذ الَمثَُل الماضي ذكُره :  يُِميتُهُ ِمْن يَْوِمهِ و ، قَْلبَه فيَشتكي منه َداٌء ِلْلبَِعيرِ  : القاَُلبُ و

، والُكباُد من الَكبِِد ، والنَُّكاُف من النََّكفَتَْيِن ، وهما  (2) القاُلبُ  . قال ُكَراع : وليس في الكالم اْسُم داٍء اْشتُقَّ من اسم العُْضِو ، ِإالَمقلوبةٌ 

 ُغدَّتَاِن تَْكتَنِفَاِن الُحْلقُوَم من أَْصِل اللَّْحيِ.

مّ  قُِلبَ  قَدْ و ً  بالضَّ ً  البَِعيرُ  قُِلبَ  ؛ وقيل : مْقلُوبٌ  فهو ، (3) قاَُلبا  : عاَجلَتْهُ الغُدَّةُ فمات ، عِن األَْصَمعّيِ. (3) قاَُلبا

مّ  قُْلبَْينُ و ، هذا الّداُء بعَْينِِه. القاُلبُ  : أَصاَب إِبِلَُهمُ  أَْقلَبُوا :و َدة : ، بالضَّ َدةُ. ة ، بِدَمْشَق ، وقد يُْكَسُر ثالثُهُ  فسكون ففتح الُمَوحَّ  ، وهي الُمَوحَّ

 عْينَهُ وِحْماَلقَةُ عنَد الَوِعيِد والغََضب ، وأَنشَد : قَلَب * ومما بقي على المؤلِّف من ضروريّات المادة :

 مِححاَلقـَيحِه قد كاَد ُ َنح  قاِلبُ 
ُجلِ « اْقِلبِي قاََلبِ »وفي الَمثَل :  ً  يَُكلِّمُ  بَْينَا»:  عنههللارضيِلسانَهُ ، فيَضعُهُ حيُث َشاَء. وفي َحديث ُعَمَر ،  يَْقِلبُ  يُْضَرُب للرَّ  اْنَدفَعَ  إِذا إِنسانا

، فقال : َذَكْرُت أَبا بكٍر وفَْضلَهُ ، فقال ُعَمُر : وعَرف الغضَب في وجِهه  ؟ما تقوُل يا َجِريرُ  (4):  [فقال]َل عليه فأَقب ، ويُْطنِبُ  يُْطِريهِ  َجِريرٌ 

بُ  :  .«اْقِلْب قاَلَّ

 سكت.و

 يا اْقِلبْ  ، عن ِجهتها ، ويَْصِرفََها إِلى غيِر معناها ، يريد : يَْقِلبها قال ابن األَثِيِر : هذا َمثٌَل يُْضَرب ِلَمْن يكون منه السَّْقَطةُ ، فيتدارُكها ، بأَنْ 

ب   ِللَمْيَدانِّيِ.، فأَْسقََط حرَف النَِّداِء ، وهو غريٌب ألَنّه إِنّما يُْحَذُف مع األَْعاَلِم. ومثلُه في الُمْستَْقَصى ، وَمْجَمعِ األَْمثَالِ  قاَلَّ

بْ  قَلَبَ  ومن الَمجاز : ُم الّصِ لغةٌ ضعيفةٌ ، عن  أَْقلَبَهمو يَاَن : َصَرفَهم إِلى بُيُوتِهم ، عن ثعلب. وقال غيره. أَرسلَهم وَرَجعَُهْم إِلى منازِلهم.الُمعَلِّ

في حديِث أَبي ُهَرْيَرةَ ، بغيِر أَِلٍف : وقد تقّدمِت اإِلشارةُ إِليِه. و قَلَْبتُهُ  اللِّْحيَانّي. على أَنّه قد قال : إِنَّ كالَم العرِب في كّلِ ذلك إِنّما هو :

ْبيَاِن ::» ِم الّصِ ، يا َرُسوَل هللِا ، قال  أَْقلَْبناهُ  فقالوا : .(5) فاْقِلبُوهُ »، أَي : اْصِرْفُهْم إِلى منازلهم. وفي حديث الُمْنِذِر :  اْقِلْبُهمْ  أَنّه كان يُقَاُل ِلُمعَلِّ

 .(6) قَلَْبنَاهُ  ، وصوابه : اْبُن األَثِيِر : هكذا جاَء في صحيح مسلم

 بمعنى الّروحِ. القَْلبُ  ويَأْتِي

َي به ألَنّه في قَْلبُ و  القُلُوبُ و العْقرب. قالوا : قْلب العَْقَرِب : َمْنِزٌل من منازِل القمِر ، وهو َكوكٌب نَيٌِّر ، وبجانِبَْيِه كوكباِن. قال شيُخنا : ُسّمِ

 الُحوِت وهو قلبُ و الثَّْوِر وهو الدَّبَراُن ، لبُ قو األََسد ، قْلبُ و العَْقرب ، قَْلبُ  أَربعة :

__________________ 
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 .116/  14. انظر تفسري القرطيب 4( سورة األحزاب اآية 1)
 ( يف اللسان : القالب من القلب.2)
 ( كذا ابألصر والصحاح بضم القاف ا وضبطت يف اللسان بكسرها.3)
 ( زايدة عن اللسان والنهاية.4)
 .«فبقحِلبوه»ويف النهاية « فَبقـحَلبوه»يف األصر واللسان ا ويف صحيح مسلم : ( كذا 5)
 . وجواز تسميته يوم والدته... وا ديث يف صحيح مسلم كتاب اآداب ابب استحباب حتنيك املولود« أي رددانه.»( زيد يف النهاية : 6)
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َرحُزوقي  يف كتاِب اأَلمحكِ 
اِف أَثناَء الّرِشـــــاُء ا ذَكَرُه اإِلماُم امل ا َونـَب ه عليِه « ي »نة واأَلزمنة ونقله الطِّييب  يف حواشـــــي الَكشـــــّ

 َسعحِدي َجَليب ُهَنا  ا وَأشاَر ِإليه اجلَوحَهرِّي خمتصراً ا انته .
ْلعَةَ ، قَلَبَ  ومن الَمَجاِز :  : فَتََّش عن َحاِلَها. قَلَّبََهاو التّاِجُر الّسِ

َراِء ،المملوَك عنَد ا قَلَْبتُ و ً  ، أَْقِلبُه لّشِ  : إِذا كشْفتَهُ ، لتَْنُظَر إِلى ُعيُوِبه. قَْلبا

َجاِل : قد َردَّ   الكالِم ، وقد َطبََّق الَمْفِصَل ، ووَضَع الِهناَء َمَواِضَع النُّْقب. قالَبَ  وعن أَبي زيٍد : يُقَاُل للبِليغ من الّرِ

إِنَّه »، وهو نَْعٌل من َخَشٍب ، كالقَْبقَاِب وتُْكَسُر المهُ وتُْفتَح. وقيل :  قاِلبٍ  جمعُ  (1)« القَواِلبَ  نَ كان نِساُء بني إِسرائيَل يَْلبَسْ »وفي حديٍث : 

ٌب وفي حديث اْبِن مسعوٍد : كانت المرأَةُ تَْلبَسُ   كذا في ِلسان العرب. «، تََطاَوُل بهما القَاِلبَْينِ  ُمعَرَّ

أََحُد من أََخَذ عن أَبِي الفَتْحِ الَواِسِطّي ، وحِفيُدهُ الشَّْمُس محّمُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن  القَِليبِيُّ  نها الّشيُخ عبُد السَّالمِ ، كأَمير : قريةٌ بِمْصَر ، م قَِليبٌ و

 عبِد الواحِد ْبِن عبِد السَّالِم ، كتب عنه الحافُِظ ِرْضواُن العقبِّي شيئاً من ِشْعِرِه.

 ى بِمْصَر ، تضاُف إِليها الُكوَرةُ.، بالفتح : قريةٌ أُخرَ  قَْليُوبُ و

. وبنو قُلَّبٌ و ، كأَِميٍر : بِنْجٍد. القَِليبِ  وَهْضبُ  يت :  الِقلِّيبُ و ، الِقلَّْوبُ و ، بالكسر : بْطٌن. قِاَلبَةَ  ، كُسكَّر : واٍد آَخُر نَْجِديٌّ كِسنَّْوٍر ، وِسّكِ

. ْرَحاُن. نقله الّصاغانيُّ  األََسُد ، كما يُقاُل له الّسِ

 ، كِعنَبة : موضٌع قُْرَب المدينِة ، نقله اْبُن األَثيِر عن بعضهم : وسيأْتي في ق ب ل. الِقلَبَةِ  وَمعَاِدنُ 

ر منها أَهُل البحر خ اإِلْقالبِيَّةُ و يحِ ، يَتََضرَّ  وفاً على الَمَراِكب.: نوٌع من الّرِ

ة ِللِّذي قلتبو : * ومما يستدرك عليه : [قلتب] ا القْرَطباُن الّذي يقولهُ العامَّ ال َغْيَرةَ له ، فهو ُمغَيٌَّر عن َوْجِهِه.  (2). في التّهذيب : قال : وأَمَّ

 اُء والنُّوُن ، زائدتاِن.، مأُْخوذُ من الَكلَِب ، وهي الِقيَاَدةُ. والتّ  القَْلتَبَانُ  وعن األَْصَمِعّي :

ةُ األُولَى ، فقالت : أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانّي : القَْلَطبَانُ  : [قلطب]  القَْلَطبانُ  أَصلُها القَْلتَباُن ، لفظةٌ قديمة عن العََرب غيََّرتَْها العامَّ

ةٌ ُسْفلَى فغَيَّرْت على األُولَى فقالت : يُّوُث ، وقد تقدَّمِت اإِلشاَرةُ إِليه. القَْرَطبَاُن. ، وجاَءت عامَّ  وهو الدَّ

ا يُْستَْدَرُك علَْيه :  * وممَّ

لَِفيُّ في سنة قُلُْنبَا : اْبنُ  [قلنب] ٌث مشهوٌر ، له جزٌء أَماله أَبُو طاهٍر الّسِ ّمِ : ُمَحّدِ  .511 ، بالضَّ

ُجُل القَِديمُ  : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال الَّلْيُث : هو القُْلُهبُ  : [قلهب] ْخُم. ، وفي نسخة : الفَْدُم ، الرَّ  الضَّ

 : السََّحابةُ البَْيَضاُء. القَْلَهبَةُ و

. : الطَِّويلُ  القَْلَهبَانُ و اغانِيُّ  من الرجاِل ، نقله الصَّ

مّ  القُْنبُ  : [قنب] هذا األَصُل ، ثّم استُعِمَل في غير ذلك ،  (3) ِذي الحافِرِ  : ِوَعاُء قَضيِب ُكلِّ  ِجَراُب قَِضيِب الّدابَِّة ، أَو فالسُّكون : ، بالضَّ

 .(4)الِحَماِر : وعاُء ُجْرَدانِِه  قُْنبُ و الَجَمِل : وعاُء ثِيِلِه ، قُْنبُ و فََرِسك تَْنُج بَك ، وهو ِجَراُب قَِضيبِِه ؛ قُْنبَ  ويقال : اْضِربْ 

 بَْظُر الَمْرأَةِ. : القُْنبو

راعُ  : القُْنبُ و  ، لَشبِهه بما الُمتَكاثُِف ، وهو َمَجازٌ  السَّحابُ  ، كأَميٍر : القَنِيبُ و من أَعظِم ُشُرعِ السَِّفينِة ؛ نقله الّصاغانّي : العَِظيمُ  الضَّخمُ  الّشِ

 ، وأَنشَد في التَّهذيب : النَّاِس  وفي نسخٍة : جماعةُ  َجَماعاتُ  هوو بعده ،

ٌب و  ــــــــــــٌص َأشــــــــــــــــــــــــــِ ي ِ  عــــــــــــِ ــــــــــــح ي ــــــــــــقــــــــــــَ ِد ال ــــــــــــح ب عــــــــــــَ ــــــــــــِ  ل

  
ــــــــــــــــــبٌ و   ي ــــــــــــــــــِ ن رح  قــــــــــــــــــَ اعــــــــــــــــــات ُزهــــــــــــــــــُ (5)ومجــــــــــــــــــََ

 

  
 ، ويأْتي َكِدنَّمٍ  ، بالكسر فالتّشديد مع الفتح الِقنَّبُ و
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__________________ 
 .«القواليب»النهاية ا وابألصر ( عن 1)
 .«الذي»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( اللسان : ذي حافر.3)
قوله حردانة كذا خبطه والصـــــــــواب جردانة ابجليم. قا  اجلوهري يف مادة ج ر د واجلردان »وهبامش املطبوعة املصـــــــــرية : « حردانة»( ابألصـــــــــر 4)

 وما أثبتناه عن اللسان.« ابلضم قضيب الفرس وغريه
 .«( يف اللسان : وهجاانت زهر5)
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بحطُُه يف َ ّله ا وَأوحمبح شـــــيُخنا ِإىل أَنّه َوَزَن املعحُلوَم ابجملهو  ا ولو َعَكَ  اأَلمَر كان أَنســـــَب : األََبُ  ا َعريبيف   صـــــحيح. ضـــــَ
 كذا يف لسان العرب.

ْبط ، الِقنَّبُ و ، وهو الغَِليُظ الَِّذي تُتََّخذُ منه الِحبَاُل وما أَشبَهَها ؛ والعاّمةُ  الَكتّانِ  من َضْربٌ  ، وفي نسخة : ُسكٍَّر : نوعٌ  ِمثْلو بهذا الضَّ

ى الشَّْهدانَِج. وفي لسان العرب :  (1) الِقنَّبُ  يكسرون النُّون ، وبعضهم يَْفِرُق بينَهَما وفي الِمْصباح : يُْؤخذُ ِلحاهُ ثم يُْفتَُل ِحباالً ، وله لُبٌّ يَِسمَّ

 وقوُل أَبي َحيَّةَ النَُّمْيِرّي :

يــــــــــطــــــــــًا  ِف عــــــــــِ ثــــــــــَر الــــــــــَوقــــــــــح ُذوُد مــــــــــِ ر  يــــــــــَ ظــــــــــَ   (2)فــــــــــَ
  

َر أَدحرَاِ    ثــــــــــــــح َب مــــــــــــــِ الهــــــــــــــِ ابِ ســــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــَ  الــــــــــــــقــــــــــــــِ

  
 فِعَاالً ، كما قاَل اآلَخُر : الِقنَّبِ  ي لُغَةٌ فيه ، أَم بَنَى منَ ، وال أَدري أَه الِقنَّبَ  قيَل في تفسيره : يريد

اّلِم  ِج داُووٍد َأيب ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــن َنســـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
المُ و   مــــــــا الســــــــــــــــــــــ  ــــــــهــــــــِ اَن ا عــــــــلــــــــي مــــــــَ ــــــــح ي لــــــــَ  أَراد ســــــــــــــــــــــُ

  
ْرعِ ، ص القُنَّابَةُ و انَةٍ  الزَّ الَوَرُق  ، وفي نسخٍة : فِيه السُّْنبُلُ  الذّي يكونُ  الَوَرُق الُمْجتَِمعُ  هو (4)عنَد اإِلثمار ، والعَِصيف  (3)َعِصيفُهُ  كُرمَّ

 فيِه السُّْنبُُل. (5) يَجتمع

ْرعُ  قَنّبَ  قدو ً  الزَّ  : إِذا أَْعَصَف. تَْقنيبا

 كقُْفل. القُْنبِ و كِكتَاب ، كالقَنَابِ  ، وهو الِغَطاُء الِّذي يَْستُُره ِمْقنَبِهِ  في ِمْخلَُب األَسدِ  َكفُّ األََسِد ، ويقال : كِمْنبَرٍ  ، الِمْقنَبُ و

ْقِر والبازي. الِمْقنابُ  هوو ، قُنُوبٌ  األََسِد : ما يُْدِخُل فيه َمَخالبَهُ من يده ، والجمعُ  قُْنبُ و  ، بالكسِر ، وكذلك هو من الصَّ

جماعةٌ منه  من الَخْيلِ  الِمْقنَبُ و وهو مشهوٌر ، ِشْبهُ ِمْخالةٍ أَو َخِريَطٍة. (6)، يَْجعَُل فيه ما يَِصيُده ، أَْي : َمعَهُ  للّصائِدِ  يكونُ  وَعاءٌ  : المْقنَبُ و

كيف »ِدّيٍ : وهذه عن الليث. وقيل : هي ُدوَن المائَِة. وفي حديِث عَ  َما بَْيَن الثَّالثِيَن إِلى األَْربَِعيَن أَو ُزَهاُء ثالثِِمائَةً  ومن الفُْرساِن ، وقيَل :

 ؛ قال لَبِيٌد : مقَاِنبُ  : َجماعةٌ من الخيِل تَْجتمُع للغَارةِ ، وَجمعُهُ : الِمْقنَبُ  وفي الكفاية :«. َمقَانِبِهاو بَِطيِّئٍ 

ِت و  لــــــــــــــَ َواكــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بُ ِإَذا تـ انــــــــــــــِ قــــــــــــــَ
َ

َز ح  املــــــــــــــ ــــــــــــــَ  ملَح يـ

  
ومُ   عــــــــــــلــــــــــــُ ٌر مــــــــــــَ نحســــــــــــــــــــــــــَ ا مــــــــــــِ نــــــــــــ  ِر مــــــــــــِ غــــــــــــح  ابلــــــــــــثـــــــــــــ 

  
شْيئاً. وفي سجعاِت األَساِس : تقول : هو  الِمْقنَبِ  ما بَْيَن ثالثيَن فاِرساً إِلى أَربعين ، قال ، ولم أََرهُ َوقََّت في قال أَبو َعْمٍرو : الِمْنَسُر :

 فارٌس من فُْرَساِن الِعْلِم ، ُكتُبُهُ َكتَائِبُه ، وَمنَاقِبُهُ َمقَانِبُهُ.

ً  نحَو العَُدوِّ  قَنَّبُواوَ  ً و ، تَْقنِيبا عُوا تَقَنَّبُوا كذلكو ، أَْقنَبُوا إِْقنابا ً  صاُرواو ، إَِذا تََجمَّ  ُجَؤيَّةَ الُهَذليُّ : ؛ قال ساعدةُ ْبنُ  ِمْقنَبا

 قـَنـ ُبواَأصحَحاِب قـَيح  يـَوحَم ساُروا وَ و 
 ، أَي باعدوا في السَّْيِر. أَْقنَبُواو وفي التْهِذيب : (7)

هكذا ، ومّر له في ق ب ب مثُل على ساكنِه أَفضُل الصالةِ والّسالِم ، ألَحْيَحةَ بِْن الُجاَلحِ ، نقَلَهُ الّصاغانّي  ، كثُماَمة : أُُطٌم بالَمِدينَةِ  القُنَابَةو

 ويَُشدَُّد. هذا ،

 في هذا الَوْجِه ، أَي : اْدُخْل. اْقنِبْ  كذا في األَساس ، ويقال : كتَقَنَّْبت في بَْيتِي : َدَخْلُت فيه ، قَنَْبتُ و فيه : َدَخلَ  قَنَبَ  من الَمَجاز :و

تِه ، عن أَبي حنيفَةَ.  (9)قََطَع بعَض قُْضبانِِه للتّخِفيف عنه  الَكْرَم : قَنَّبَ و ما يُْفِسُد َحْملَه. الِعنََب : قََطَع َعْنه (8) قَنَبَ و ، واستيفاِء بعِض قُوَّ

يُْقَطُع من أَعاله. قال أَبو منصوٍر : وهذا حيَن  َحْملَهُ  (10) يُْؤِذي قد ماو الِعنََب ، إَِذا ما قََطعُوا عنه ما ليس يَْحِمل ؛ قَنَّبُوا وقال النَّْضُر :

 يُْقَضُب عنه َشِكيُرهُ َرْطباً.
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ْهُر : َخَرَج عن أَْكماِمه (11) قَنَبَ و  وفي نسخٍة : ِكماِمِه. الزَّ

__________________ 
 ( يف املصباح : الِقن ب نبات يؤخذ  ا ه له حبيف يسم  الشهدانج.1)
 «غيظاً »وابألصر عن اللسان ا « عيطاً ( »2)
 ويف الصحاح : وتسم  العصيفة الِقن ابة.« عصيفته»( اللسان : 3)
 ( يف الصحاح : العصيفة.4)
 ( وهي عبارة القاموس املطبوع.5)
 ( حكاه ا أبو عبيد يف املصنف عن القناين.6)
 ( وصدره :7)

 عجبت لقيٍ  وا وادث تُعجبُ 
 ( يف اللسان : وقـَّنَب.8)
 ا ويف االساس : قـََنب الكرم وقّنبه : قلمه. ( كذا يف اللسان9)
 ( يف اللسان : ما قد أّد  محله.10)
 ( اللسان : وقـَن َب.11)
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ً  الشَّْمسُ  قَنَبَتِ  من المجاِز :و  ٌء.، فلم يَْبَق منها َشيْ  : َغابَتْ  تَْقنُِب قُنُوبا

اءُ  القانِبُ و ئُْب العَوَّ يّاُح. : الذِّ  ، أَي الصَّ

ْفِسيُر  (1)هو الفَْيُج  القَْينابَ  ؛ والّذي في لسان العرب وغيِره : أنّ  كالقَْينَابِ  الفَْيُج الُمْنَكِمُش ، : القانِبُ و  .(2)النَِّشيُط ، وهو الّسِ

. القَْوِس ، بالكسر : َوتَُرَها قِنَابُ و  ، نقله الّصاغانيُّ

ْرعِ : قِنابُ و ْرعِ  جتِمعُ الم الَورقُ  الزَّ َل ما يُثِْمُر ، ويَُضمُّ  ، أَي : السُّْنبُلِ  الُمْستَِديُر في ُرؤوِس الزَّ ، أَي : في هذا األَخير ، عن الّصاغانّي ،  أَوَّ

انٍَة ، كان أَنسَب ، فإِنَّ َمآَل الِعبَاَرتَْيِن إِلى َشيْ  القُنّابَةِ  وال يَخفَى أَنَّهُ لو ذكَره عندَ   كما هو ظاهٌر. ٍء واحٍد ،، كُرمَّ

ُجُل ، إِذا أَْقنَبَ  من الَمَجاز :و . ُسْلَطانٍ  ِذي أَوْ  له ، اْستَْخفَى من َغِريمٍ  الرَّ  ، نقله الّصاغانيُّ

ئاُب الّضاِريَةُ و : َجماعةُ الفُْرَساِن ، الَمقَانِبُ و  على غير قِياٍس. قانِبٍ  ، وهذه عن الّصاغانّي ، ال واحَد لهذه ، أَو َجْمعُ  الذِّ

ّم : القُنُوبُ  قال أَبو حنيفةَ :و ةُ  هيو بََراِعيُم النَّبَاِت ، ، بالضَّ  .أَْقنَبَ  ، فإِذا بََدْت ، قيل : َزْهِرهِ  ، جمُع ِكّمٍ ، أَِكمَّ

يْت  ة بِحْمِص األَْنَدلُِس  ، بفتح فسكوٍن : قَْنبَةُ و ُهوا إِلى األَْنَدلُِس ، سكنوها واتََّخذُوها َوَطناً ، فُسّمِ وهي إِْشبِيِليَةُ : ألَّن أَْهَل ِحْمَص الّذيَن تَوجَّ

 باْسِم بْلدتِِهم.

 ، إِذا كاَن َسْيلُهُ يَْجِري من بُْعٍد. قانِبٌ  وادٍ  * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :.(3) بضمتين : ة بِاليََمنِ  ، قُنُبَّةٌ و

 : إِذا ُخِفَضْت ، وهو مجاٌز. قُْنبُها وقُِطعَ 

 : باَعَد في السَّْير. أَْقنَبَ و

 : أَي َدَواِخُل. قََوانِبُ  وأُْسدٌ 

. وفي اللّسان. هو  َكِسبَْطرٍ  اْلِقنَْعبُ  : [قنعب] ِغيبُ  (4): أَهمله الَجْوَهِريُّ ، والّصاغانيُّ  ، الَحِريُص. النَِّهمُ  األَُكوُل ، الرَّ

 .كالتَّْقِويبِ  ِشْبهَ التَّْقِويرِ  : حفر األَرِض  القَْوبُ  : [قوب]

َرةً ، أَقُوبُها األَْرضَ  قُْبتُ   هي. فاْنقابتْ  ، إِذا َحفَْرَت فيها ُحْفَرةً ُمقَوَّ

ً  األَْرضَ  قَابَ  ابن سيَدْه : ً و ، قَْوبا بََها تَْقِويبا بَتْ و ، اْنقَابَتْ  : َحفََر فِيَها ِشْبهَ التَّْقِويِر. وقدِ  قَوَّ  .تَقَوَّ

 .قاَب فاْنقَابَتْ  فَْلَق الطْيِر بَْيَضه : القَْوبو

ّمِ : الفَْرخُ  : القُوبُ و  قائِبَةٌ  تََخلََّصْت ، ْت أَْي :من الَمَجاز في الَمثَِل : بَِرئَ و .أَْقَوابٌ  ، ج القَابَةِ و كالقائِبةِ  ، كما سيأْتي ، القُوبِيُّ  ، ومنه بالضَّ

، قاله اْبُن ُدَرْيٍد. وهكذا في الصَّحاح وَمْجَمع األَمثال ،  أَي : بَْيَضةٌ من فَْرخٍ  ، كُصَرٍد ، كما قَيََّدهُ الّصاغانيُّ ، قَُوب من قابَةٌ  ، أو : قُوبٍ  من

، كما ُحِذفَْت ِمن الَجابة ، فَْعلَة  القابَةِ  ، البَْيَضةُ ، وُحذفِت الياُء من القُوبُ و الفَْرُخ ، ةُ القابَ  وبه َعبَّر الَحِريِريُّ في مقاماته. قال أَبُو الَهْيثَِم :

قاَل أَعرابيٌّ من بني أََسٍد  لمن اْنفََصَل من صاِحبِه. َمثاَلً  يُْضَربُ  ِء ، وأَشباِههما.بمعنى المفعول كالغَْرفَة من الماِء ، والقَْبَضِة من الشَّيْ 

 ٌء من ُخفاَرتك.، أَي أَنا بَِرى قُوبٍ  من بَةٌ قَائِ  لتاِجر اْستخفره : ِإذا بَلَْغُت بَِك مكاَن كذا وكذا ، فَبِرئَتْ 

 ، معناه : أَن الفَْرَخ إِذا فاَرق بيَضته ، لم يَعْد إِليها. قَاِوبَةٍ  من (5) قوبِيٌّ  ، واْنقَضى قُوبَِها من قَائِبَةٌ  ويقاُل : اْنقََضتْ 

 وقال :

__________________ 
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تح الفاء : موصر األورا  من  ر إىل  ر ا يقا  له مبصر : الساعي. ومعىن الفيج املنكمش : ( هبامش املطبوعة املصرية : الفيج املنكمش بف1)
يريد نســــخة « الســــاعي املســــرع وقد اســــتغىن الناس عنهم بتحمير خدمتهم عل   هور البواخر والتلغراف برّاً وحبراً إال اندراً كذا يف هامش املطبوعة

 التاج الناقصة.
صرية : السفري ابلكسر : السمسار فارسية واخلادم والتابض والقيم ابألمر املصلح له. وكذا ابلناقة والرجر الظريف والعبقري ( هبامش املطبوعة امل2)

 .«ا اذ  بصناعته والقهرمان والعامل ابألصوات وأبمر ا ديد والفيج وا زمة من حزم الرطبة تعلفها اإلبر ا أفاده اجملد
 ار ابليمن.( معجم البلدان : من قر  ذم3)
 ( كذا ا ومل نعثر عل  هذا القو  املنسوب إىل اللسان.4)
 وما أثبتناه عن اللسان.« قوله وانقض  قواب اخل كذا خبطه ولعر الظاهر وانقض  قوب من قائبة»وهبامش املطبوعة املصرية : « قواب»( ابألصر 5)
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ةٌ  بـــــــــــــَ تــــــــــــُم  فـــــــــــــقـــــــــــــائـــــــــــــِ وحمـــــــــــــًا وأَنـــــــــــــح ُن يــــــــــــــَ  مـــــــــــــا حنـــــــــــــَ

  
ٍك ِإنح   ــــــــــــِ ال يِن مــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــؤوا و ب ي فــــــــــــِ ــــــــــــَ امل ت ــــــــــــوهبــــــــــــُ  ق

  
لِهم بنَسبِهم إِلى اليََمن ، يقوُل : إِن لم تَرِجعُوا إِلى نََسبكم ، لم تَعودوا إِليه أَبَداً ، فكانت  يت  (1)ثَْلبَةَ يُعاتِبُُهْم على تَحوُّ ما بيننا وبينكم ، وُسّمِ

 الفَْرخِ عنها. قُوباً الْنِقيابِ  البَْيَضةُ  (2)

 وَوقَع في ِشْعِر الُكَمْيِت :

اَلُه  نح عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــِب ومـــــــــــــــَ ن  ولـــــــــــــــلـــــــــــــــَمشـــــــــــــــــــــــــــــِ  هلـــــــــــــــَُ

  
اِ    ثـــــــــــــــــَ ن اأَلمـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــةٌ مـــــــــــــــــِ ائـــــــــــــــــِ وبٌ و  قـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــُ

  
، وهي اْلبَيضة ، فيقول : ال تَْرِجُع الحسناُء إِلى الشَّْيخ كما ال يَْرِجُع  القائِبَة ، وهو الفُرُخ ، من القُوب َمثََّل َهَرَب النَِّساِء من الشُّيُوخ بَهربِ 

، وقال : إِنُّكم إِِن اْعتََمْرتُم في أَْشُهِر الَحّج ،  (اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِّ )أَنَّه نََهى عن التََّمتُّعِ » عنههللارضيحديِث ُعَمَر ، الفْرُخ إِلى البَيضة. وفي 

ُكْم ، فََرَغ  (3)رأَْيتُُموَها ُمْجِزئَةً من  ُكْم ، وَكانَتْ  (4)حّجِ  مكَّةَ من المعتِمريَن سائَر السَّنَِة. (6)ِلَخالِء  ضرب هذا مثالً  (5) «قُوبٍ  من قائِبَةً  َحجُّ

 ةَ. قال األَْزَهِريُّ : وقيل لْلبَيضةِ والمعنى : أَنَّ الفرَخ إِذا فاَرَق بَْيَضتَهُ لم يَعُْد إِليها ، وكذلك إِذا اعتَمُروا في أَْشُهِر الحّجِ لم يَعوُدوا إِلى َمكَّ 

. هذه القُوبِيُّ و القُوبُ  إِذا َخَرَج منها الفَْرُخ ، والفَْرُخ الخاِرج يُقال له قَاِوبَة (7)ا ذاُت فَْرخٍ ، ويقال إِنّها ، أَراد أَنَّهَ  َمقُوبَةٌ  ، وهي قائبةٌ 

 نصوُص أَئّمِة اللّغِة في ُكتبهم.

ه : ويقولون : ال والّذي أَخَرجَ  فهذا ُمَخالٌف ِلَما  ْرخاً من بَيضٍة قال :، يَْعنُوَن فَ  قُوبٍ  من قائبةً  ونقل شيُخنا عن أَبي علّي القالي ما نصُّ

 ذكرناه ، وقد اعترَضه أَبو ُعبَْيٍد البَْكِريُّ ، وقال إِنَّه قلب.

بو ُر. الُمتَقَّوِ  : الُمتَقَّشِ

ب األَْسَودُ و بُ و الَِّذي َسلََخ ِجْلَدهُ من الَحيَّاِت. : هو الُمتَقَّوِ بُ  ، وقال اللَّْيث : الَجَربُ  ِجْلِدِه الَجَربُ عن  (8) َمن تَقَشَّرَ  : الُمتَقَّوِ ِجْلَد البعير ،  يُقَّوِ

ً  فترى فيه ّم مع تسكين الواو ، القُوبَةُ  وهي عنه ، واْنَحلََق َشعُرهُ  قد انجردْت من الَوبَر ، قُوبا ، بتحريك الواو ، وكالهما عن  القَُوبَةو بالضَّ

. قال ابن ِسيَدْه : وال أَدري كيف هذا ، ألَّن القَُوبَةِ و القُوبَةِ  واحدةُ  القُوباءُ  ّدِ فيهما ، وقال اْبُن األَْعَرابّيِ :بالمَ  القَُوباءُ و ، القُوبَاءُ و الفراِء ،

 .قَُوبَةٍ و قُوبَةٍ  جمعُ  القَُوبُ و فُْعلَةً وْفعَلَة ، ال يكوناِن جمعاً لفُْعالَء ، وال هما من أَبنية الَجْمع. قال :

  ، ألَّن فُعاَلً جمٌع ِلفُْعلَة وفُعَلٍَة.قال : وهذا بَيِّنٌ 

بَهُ و ً  ءَ ، أَي : الشَّيْ  قَوَّ بَ  من أَصِله ، : قَلَعَهُ  تَْقِويبا الَِّذي يَْظَهُر في الَجَسِد  ، وهو القَُوبَاءُ و القُوبَاءُ  منهو انقلَع من أَصله ، وتَقَشَّر. : فَتَقَوَّ

يِق ؛ وهي مؤنَّثَةٌ ال تَنصرف ، وجمعُها ويَْخُرُج عليِه.  [.ابن قنان]: قال  قَْوبٌ  وقاَل الَجْوَهِريُّ : داٌء معروٌف ، يَتَقَشَُّر ويَتَِّسع ، يُعالَُج بالّرِ

هح  يـــــــــــــــقــــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ ِذه الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ بـــــــــــــــًا هلـــــــــــــــِ جـــــــــــــــَ  اي عـــــــــــــــَ

  
    َ ــــــــــــِ ل غــــــــــــح ــــــــــــَ رح تـ َوابءَ هــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــُ ــــــــــــقــــــــــــَ  ال ــــــــــــرِّي (9)هح ال

 

  
يق ، ويقال إِنّه مختصٌّ بِريِق الصا َب من هذا الُحزاز الخبيث كيف يُِزيلُهُ الّرِ ئِم ، أَو الجائع. وقد تَُسكَُّن الفَِليقَة : الّداهيةُ. والمعنى أَنَّه تَعَجَّ

 ياُء فيه لإِلْلحاق بِقْرَطاٍس ، والهمزةُ منقِلبةٌ منها.الواُو منها ، استثقاالً للحركة على الواو ، فإِْن َسكَّْنتََها ، َذكَّْرَت وَصَرْفت ، وال

اُء : ك ، وتَُسكََّن ، فيقال : هذه القُوباءُ  وقال الفَرَّ بباب فُقَهاَء  (10)، فال تُْصَرُف في معرفٍة وال نكرةٍ ، ويُْلَحُق  قَُوباءُ  تُؤنَُّث ، وتَُذّكُر ، وتَُحرَّ

، تَنصرف في المعرفِة  قُوباءٌ  هِذه فال تُْصَرُف في المعرفة ، وتُْصَرُف في النَِّكَرة ؛ وتقول : قُوباءُ  هِ ، وهو نادر : وتقوُل في التَّْخِفيف هذ

 والنَّْكَرةِ ، وتُْلَحُق بباِب ُطوماٍر.

يِت : ّكِ وهو العَْظُم النّاتِئ وراَء األُذُِن ، قال :  ُخشَّاءِ غيََرها ، وال (11)ممدودةً  ساِكنَةَ العَْينِ  مضموَمة الفاء فُْعالءُ  في الَكالمِ  ولَْيسَ  قال اْبُن الّسِ

 .قَُوباءُ و واألَصُل فيهما تحريُك العيِن ُخَشَشاءُ 

__________________ 
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 .«بلية»( يف التهذيب 1)
 .«ولي الفرخ قوابً النقياب الفرخ عنها»( يف اللسان : 2)
 ( النهاية : عن.3)
 ا ج من الناس واجتزأوا ابلعمرة.أي خلت أايم « فقرع»( النهاية : 4)
 ( النهاية : قائبة قوب عامها.5)
 ( النهاية : خللو.6)
 ( اللسان : ويقا  هلا.7)
 ومثله يف اللسان.« ومن تقل ض»( يف القاموس : 8)
 ويف املقايي  : هر تذهّ .« تغل »بد  « ينفعنّ »( يف التهذيب 9)
 ( اللسان : وتلح .10)
 دودة اآخر.( يف اللسان : مم11)
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اُء عندي مثلُُهما ، فمن قال : . والُمزَّ  .قَُوْيِبيّ  ؛ ومن َسكَّن ، قال : قَُوْيبَاءُ  قال في تصغيره : (1) [بالتَّْحِريك] قَُوبَاءُ  قال الجوهريُّ

فاً آَخَر ، فقال : والُمّزا اِء في بابه تََصرُّ َف في الُمزَّ ّم : َضْرٌب من األَْشِربَِة ، وهو فُعاََلُء بفتح قال شيُخنا ، بعَد هذا الكالم : قلُت تصرَّ ُء بالضَّ

ُدلُّ على الهْمز ، كما َدّل العين ، فأَْدَغَم ؛ أِلَّن فُعالَء ليس من أَْبنيتِهم ، ويقال : هو فُعَّاٌل من المهموز ، وليس بالَوْجه ؛ ألَّن االشتقاَق ليس ي

ِء ؛ قال األَْخَطُل يَ   ِعيُب قَوماً :على القُّراِء والسُّالَّ

م  رحهبــــــُُ رحُب شــــــــــــــــــــَ ئــــــَ  الشــــــــــــــــــــ  اُة وبــــــِ حـــــــَ ئــــــَ  الصــــــــــــــــــــ   بــــــِ

  
رُ   كـــــــــــــَ زّاُء والســـــــــــــــــــــــــــ 

ُ
ُم املـــــــــــــ يـــــــــــــهـــــــــــــِ َر  فـــــــــــــِ  ِإذا جـــــــــــــَ

  
 وهو اْسٌم للخْمر. ولو كان نعتاً لها ، كان َمّزاَء ، بالفَتح.

يِن الُمْعَجَمِة. بَاءَ بقُوَ  وأَّما الُخّشاُء ، بالخاِء والّشين المعجمتَيِن ، فأَبقاها على ما َذَكَر ، وأَلحقها  ، كما يأْتي في الّشِ

 انتهى.

ّمِ : القُوبِيُّ و  الِفَراُخ. ، وهي األَْقَوابِ  بأَْكلِ  ، أَي : الَحِريصُ  الُمولَعُ  ، بالضَّ

 الّداِهيَِة. ، بالّضّم : من أَسماءِ  قُوبٍ  أُمُّ و

 قال الُكَمْيُت يَِصُف بيَض النَّعَاِم : البَْيِض ؛َكُصَرٍد : قُُشوُر  ، أَي : القَُوبُ  عن اْبِن هانٍِئ :و

هـــــــــا  ـــــــــِ ت ـــــــــ  ن غـــــــــَ  مـــــــــن َأجـــــــــِ َم َأصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــِ َوائ ـــــــــَ ـــــــــ  تـ  عـــــــــل

  
ا   هــــــــــَ نـــــــــــح تِ ِإىل َوســـــــــــــــــــــــاِوَس عــــــــــَ َوبُ  قــــــــــابــــــــــَ (2)الــــــــــقــــــــــُ

 

  
 : أَي تفَلّقْت. قابَتْ 

  من الَمْنِزِل.، يقال ذلك للّذي اَل يَْبَرحُ  َكُهَمَزةٍ : الُمِقيُم الثّابُِت الّدارِ  ، قَُوبَةً  ءٌ َرَجٌل َمِليو

يَةِ  القَابُ و يَةُ ، بالكسر ، ما ُعِطَف من جانِبَيِ القَْوس ، : ما بَْيَن الَمْقبِِض والّسِ ، وهما ما بَْيَن  قابَانِ  وِلُكّلِ قَْوٍس  ، الَمْقبُِض ، َكَمْجِلٍس ، والّسِ

يَِة. وقال بعُضهم في قوِلِه َعزَّ وَجلَّ  . قَابَيّ  : أَرادَ  (3) (قاَب قَ ْوَسنْيِ َفكاَن )الَمْقبِِض والّسِ  قَْوٍس ، فَقَلَبَهُ ، وإِليه أََشاَر الَجْوَهِرىُّ

قاَب )قَْوٍس ، وقاُد قَْوٍس ، وقِيُد قَْوٍس ، أَْي : قَْدُر قَْوٍس. وقيَل :  قِيبُ و قَْوٍس ، قابُ  بالَكسر. تقول : بَْينَُهَما ، كالِقيبِ  الِمْقداُر ، : القَابُ و
ْنيا  لَقَابُ »، أَي : قَْدَر قَْوَسيِن َعَربِيّتَْيِن. وفي الحديث :  (قاَب قَ ْوَسنْيِ ): ُطوَل قَوَسيِن. وقال الفَّراُء :  (نْيِ قَ ْوسَ  قَْوِس أََحِدُكم ، َخْيٌر من الدُّ

 .«وما فيها

بُوا :، بمعنى القَْدِر ، وَعْينُها واٌو ، من قولهم  الِقيبُ و ، القابُ  قال اْبُن األَثيِر : في األَْرِض ، أَْي أَثَُّروا فيها ، كما سيأْتي. وفي الِعنَاية  قَوَّ

ُروَن في  قِيبُهو القَْوِس ، قَابُ  للَخفاِجّي :  .«النَّْجمِ »: ما بَْيَن الَوتَِر وَمْقبِِضِه. َوبََسَطهُ المفّسِ

ُجُل ، قَابَ و ً  ، يَقُوبُ  الرَّ  ِضدٌّ. نقلَهما الّصاغانّي ، فَُهما قَُربَ  إِذا أَيضاً : قابَ و َهَرب. : إِذا قَْوبا

 : اْختَاَرهُ. اْقتَابَهُ و

ْيُت األَْرضَ  يقالو  بالوْطِء ، وَجعَْلُت في َمساقيها َعالَماٍت ، وقد تقّدمِت اإِلشارةُ إِليِه من كالِم اْبِن األَثِيِر ؛ وأَنشَد : أَثَّْرُت فِيها ، أَي : قَوَّ

اُت  َرصـــــــــــــــــــــــَ نَ ا ـــــــــيِّ  (4)بـــــــــه عـــــــــَ و بـــــــــح ُه  قــــــــــَ نـــــــــَ تــــــــــح  مـــــــــَ

  
هح و   بـــــــــــــُ يـــــــــــــِم حـــــــــــــاطـــــــــــــِ رَاثـــــــــــــِ اَج اجلـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ـــــــــــــح ر َد أَثـ  جـــــــــــــَ

  
َّْرَن فيه بَمْوِطئِِهم وَمَحلّهم. قال العَّجاُج : قَوبن  متْنه : أَي أَث

 قـُو ابَ من َعَرَصاِت اَ يِّ أَمحَستح 
بَةً  أَْي : أَمستْ  بَتِ وَ  ُمقَوَّ  ، وُهما بمعنًى ، وذلك إِذا تَفَلَّقْت عن فَْرِخها. اْنقَابَت ، أَي : البَْيَضةُ  تَقَوَّ

بَ و الَمَكاُن ، اْنقابَ  ويُقَال : * ومّما لم يذُكْرهُ الُمَؤلُِّف : َد فيه مواِضُع من الشََّجِر والَكإِل. تقَوَّ  ، إِذا ُجّرِ
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 من الغُبَاِر ، أَي اْغبَرَّ ، وهذا عن ثعلب. قَِوبَ و

بَةُ و  من األََرِضيَن : الّتي يُِصيبَُها الَمَطُر ، فيَْبقَى في أَماكَن منها َشَجٌر كان بها قَديماً. حكاه أَبو حنيفةَ. الُمقَوَّ

__________________ 
 ( عن اللسان.1)
غَ « أصــــف »عن اللســــان ا ابألصــــر « أصــــغ ( »2) يقو  ملا حتر  الولد يف البي  ا تســــّمض إىل وســــواس جعر تلك    من أجنتها :ابلفاء. وأصــــح

 ا ركة وسوسة.
 .9( سورة النجم اآية 3)
 .«عصبات»( عن اللسان ا وابألصر 4)
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بتِ و وفي األَساس :  ، أَي : ُحفٌَر. قَُوبٌ  النّاِزلُوَن األَْرَض : أَثََّرْت. وفي رأْسه وِجْلِده (1) قَوَّ

 بَْيضةُ بَني فالٍن عن أَْمِرهم : بَيَّنُوهُ ، كأَفَرَخْت بَيضتُهم. انتهى. اْنقابت الَمَجاز :ومن 

 اإِلَهاِب ، لَقَْهبُ  وقيل : األَْبيَُض ، وَخصَّ بعُضهم به األَبيََض من أَوالِد الَمْعِز والبَقَِر ، يقاُل : إِنّه (2) : األَْبيَُض َعلَتْهُ ُكْدَرة القَْهبُ  : [قهب]

. قال األَْصمعيُّ : هو ُغْبَرةٌ إِلى َسواٍد. القُْهبَةُ  ولَْونُهُ  ، وسيأْتِياِن. قَُهابِيُّهو ، قُهابُهو ّمِ  الّذي يَْخِلُط بَياَضهُ ُحْمَرةٌ. وقيَل : : األَْقَهبُ و ، بالضَّ

ابِّيِ ، قال : ويُقَاُل : هو األَْبيَُض الَكِدُر ُحمرةٌ إِلى ُغْبَرةٍ ، قاله اْبُن األَْعرَ  (3) [الِّذي فيه]:  األَْقَهبُ 
 ، وأَنشد الْمِرِئ القَْيِس : (4)

تَـَودِِّ   األَقـحَهبِ َكَغيحِث الَعِشيِّ 
ُ
 (5)امل

 : ما كان لونُهُ إِلى الُكْدَرةِ مع البياِض للسََّواِد. األَْقَهبُ  وقيَل :

ً  ، َكفَِرحَ  قَِهبَ  قدو  َحٍة ، ال غيُر.، كفَرِ  قَِهبَةٌ  وهي ، قََهبا

 أَيضاً. قَْهبَاءُ و وفي الصَّحاح

 ُحمرةٌ. (6): ِجباٌل ُسوٌد ، يَُخاِلُطها  الِقَهابُ  ، وقيَل : قَِهابٌ  ، وقيَل : الطَِّويُل ، وجمعُهُ  الَجبَُل العَِظيمُ  : القَْهبُ و

 ، قال ُرْؤبَةُ : الُمِسنُّ  : القَْهبُ و من اإِلبِل بَْعَد الباِزل. القَْهبُ  العَِظيُم ، عن أَبي َعْمٍرو ، وقال غيُرهُ : الَجَملُ  : القَْهبُ و

يــــــــــــمــــــــــــًا كــــــــــــان  بــــــــــــاً ِإن  متــــــــــــَِ هــــــــــــح ــــــــــــَ نح عــــــــــــادح  قـ  مــــــــــــِ

  
رَي اأَلوحاَلدح   ـــــــــــــــــــــــِ ث ارًا كـــــــــــــــــــــــَ ذحكـــــــــــــــــــــــَ  أَرحَأَس مـــــــــــــــــــــــُ

  
 ، وقَْحٌب. قَْهبٌ و نَّ : قَْحٌر ،أَي : قديَم األَْصِل عاِديَّةُ يقاُل للشيخ إِذا أَسَ 

دَّة. أَْقَهبُ  ، كلُّ واحٍد منهما : الِفيُل والَجاُموسُ  األَْقَهبَانو يَا به ِلِعَظِمِهما ، قال ُرْؤبَةُ يَِصُف نفَسه بالّشِ  ، ِللَْونِِه. وفي األَساس : ُسّمِ

ا  وســـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــُ َد اهلـــــــــــــَ ُد   اأَلســـــــــــــــــــــــــــَ ٌث يـــــــــــــَ يـــــــــــــح  لـــــــــــــَ

  
اح و   بـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ا األَقــــــــــــــح وســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــَر واجلـــــــــــــامـــــــــــــُ  الـــــــــــــفـــــــــــــِ

  
هما : األَْبيَُض. القَُهاِبيُّ و ، القَُهابُ و  ؛ وقد تقّدم اإِليماُء إِليه. قُهابِيٌّ و ، لَقَُهابٌ  اإِلهاِب ، وإِنّهُ  لَقَْهبُ  يقاُل إِنَّهُ  قال األَْزهريُّ : ، بضّمِ

 ، وهو الذََّكُر من الَحَجِل ، قاله اللَّْيُث ؛ وأَنشد : ، بالفتح : اليَْعقُوبُ  القَْهبِيُّ و

ا  يـــــــــَ  هبـــــــــِ ـــــــــِ رًا ال أَن فـــــــــح ـــــــــَ ِت الـــــــــّداُر قـ حـــــــــَ  فـــــــــَبضـــــــــــــــــــــــح

  
اُد مــــــــــــض   هــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــِ يبِّ ِإاّل ال هــــــــــــح ــــــــــــقــــــــــــَ َذفُ  ال  وا ــــــــــــَ

  
 ، ُمَصغَّراً ، كذا في نسختنا. وفي لسان العرب. القَُهْيبَةُ و

دة وتشديد التّْحتِيَّة : (8)،  القُْهبِيَّةُ  اِء. وفي أُُخَرى من نسخ القاموس :، بحذف اله (7) القَُهْيبُ و  طائرٌ  بضّم القاف وسكون الهاِء وكسر المَوحَّ

 ، يكوُن بتِهاَمةَ ، فيه بياٌض وُخضرةٌ ، وهو نوع من الَحَجل.

، وُربَّما كانت ذاَت َحِديَدتَْيِن ، تنضّماِن أَحياناً ،  لَهُ ُشعٌَب ثاَلثٌ  صال الّسهاممن نِ  نَْصلٌ  مثال َرُكوبٍَة وَرُكوباةٍ : (9) القََهْوباةُ و ، القََهْوبَةُ و

، أَي بفتح الهاِء وبالهاِء. قُْلُت : ومثله اِلْبِن ُدَرْيٍد في باب النَّوادر ، وقال : هو  القََهْوبَاةُ  وتَنفرجاِن أُخَرى. قال اْبُن ِجنِّي : حكى أَبو ُعبَْيَدةَ :

 قد قال ِسيبََوْيه :و ، القَُهوبَةِ  هذا هو الّصحيح في تفسير . قال األَْزَهِريُّ :قَُهوباتٌ  ، والجمعُ  أَو َسْهٌم َصِغيٌر ُمقَْرَطسٌ  ُض من النِّصال.العري

وهو بفتح الفاِء والعيِن وآخُره ياُء تأْنِيث ، هكذا في النَُّسخ الصَّحيحة. ومثلُهُ في لسان العرِب ، وغيِره وَوِهَم  فَعَْولَى َغْيرها في الكالم لَْيسَ 

َب َضمَّ الفَاِء ، وَخطَّأَ َمْن فَتََحها. وفي لسان العرب ، بعَد نَْقِل كالِم سيبويه : وقد يُْمكن أَْن يُْحتَجَّ  يُْمِكُن أَن يأْتي مع له فيُقَال : قد شيُخنا فصوَّ

 انتهى. (10)الهاِء ما لوال هي لما أَتى ، نحو تَْرقَُوةٍ وِحْذِريٍَة 

__________________ 
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 وأشار إىل ذلك يف هامش املطبوعة املصرية.« ( عبارة االساس : وقّوب النازلون األرض : اثروا فيها1)
 ( يف نسخة  نية من القاموس : كدورة.2)
 لسان.( زايدة عن ال3)
 ( اللسان : األكدر.4)
 ( صدره : فبدركهن  نياً من عنانه.5)
 ( اللسان : ختالطها.6)
َبة.7)  ( كذا ابألصر ا ويف اللسان : والُقَهيـح
 ( يف نسخة  نية من القاموس : الُقَهيحِبي ة.8)
 القهوية بفتح فضم قا  بوزن ركوبة وتبعه فيها الشارح.( كذا ابألصر واللسان والقاموس والتهذيب بفتح أوهلما و نيهما ويف التكملة 9)
قوله وحدر به كذا خبطه ولعله حذرية قا  اجلوهري : وا ذرية عل  فعلية »وهبامش املطبوعة املصــــرية : « حدربة»( عن اللســــان ا وابألصــــر 10)

 .«قطعة من األرض غليظة ا ه ومل أجد فيه وال يف القاموس حدربة
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. عَاِم : أَْمَسَك ، ولم يَْشتَهِ عن الطَّ  أَْقَهبَ وَ   ، نقله الّصاغانيُّ

َجاِل. القِصيرُ  : أَهمله الجوهِريُّ ، وقاَل الّصاغانِّي : هو ، كَجْعفَرٍ  القَْهَزبُ  : [قهزب]  من الّرِ

. وقال أَبو َعْمٍرو : ، كَجْعفٍَر وقَْهقَرٍّ  القَْهقَبُ  : [قهقب] ، والقَْهقَمٌّ ، أَي :  القَْهقَبٌّ  ، أَي : بتشِديِد آِخِرِه ، هكذا في النَُّسخ. وقد أَهمله الَجْوَهِريُّ

داً : الَجَملُ  ْخمُ  بتشديِد آخِرهما ، كما قيّده الصاغانيُّ ُمَجّوِ يرافيُّ أَيضاً  الضَّ  هكذا. قال ُرْؤبَةُ.، وقد َمثَّل به ِسيبََوْيه ، وفَسَّره الّسِ

َرابً  َم الذِّفَاَر  َجسح َقّباَضخح  قـَهح
 وقد يَُخفَُّف ، وهو المراُد من قول الُمَصنِِّف : كَجعفر ؛ قال ُرْؤبَةُ أَيضاً :

َقَباَأمححََ  َوقّاعاً ِهَقّباً   قـَهح
ْخمُ  ْخُم الّطويلُ  الُمِسنُّ  وقِيَل : هو الضَّ ْخُم ، كَجْعفٍَر : الطَّويلُ  ، القَْهقَبُ  يّ قال ابن األَْعَرابِ و ، وقيل : الضَّ غيبُ  ، الضَّ  ؛ وقد يَُشدَُّد. الرَّ

 ، كالَكْهَكِب. الباِذْنَجانُ  ، بالتَّْخفيف : القَْهقَبُ  قال ابن األَْعَرابّيِ أَيضاً :و

ْلُب الشَِّديُد. القَْهقَبُ  وفي الُمْحَكم :  : الصُّ

ُ  : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللساِن : وقال أَبو ِزياٍد : هو ، كَشَمْرَدلٍ  القََهنَّبُ  : [قهنب]  ، وأَنشَد : الطَِّويُل األَْجنَأ

َزِب  ــــــــــــعــــــــــــَ ر  ال ظــــــــــــَ ــــــــــــَ  مــــــــــــَ ئ ــــــــــــِ بِ ب ــــــــــــ  ن هــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــَ  ال

  
بِ   ــــــــــــــــــ  ن ــــــــــــــــــِ ٌد مــــــــــــــــــن ق ٌة وَمســــــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــاحتــــــــــــــــــِ

  
 .(1) كالقََهْنبَانِ  مطلقاً ، أَو الطَِّويلُ 

 ِحْيان وغيُرهُ بأَّن نونَها زائدةٌ.قال شيُخنا : َصّرَح أَبو 

. : الّدائُم على الماءِ  الُمقَْهنِبُ و  ، نقله الّصاغانيُّ

 فصل الكاف
 مع املوحدة

 يَْكأبُ  ، ، كَسِمعَ  َكئِبَ  : الغَمُّ ، وُسوُء الحاِل ، واالْنِكَساُر من ُحْزنٍ  ، كالنَّْشأَةِ والنَّشاَءةِ  الَكآبَةُ و ، الَكأْبَةُ و ، بالفتح ، كالضَّْرب الَكأْبُ  : [كأب]

،  ً ً  ، اْكتَأَبَ و : َكآبَةً و ، َكأْبا  َكآبَةِ  أَُعوذُ بَِك ِمنْ »وفي الحديث :  ُمْكتَئِبٌ و َكأَِميٍر ، َكئِيبٌ و كفَِرحٍ ، َكئِبٌ  فهو َحِزَن واْغتَمَّ ، واْنَكَسَر ، : اكتِئابا

ا أَصابَهُ من ، المعنى : أَنَّهُ يَْرِجُع من َسفِره  (2)« الُمْنقَلَب ا قَِدَم عليه ، مثُل أَْن يَعُوَد َغْيَر َمْقِضّيِ الحاَجِة ،  (3)بأَْمٍر يَْحُزنُهُ ، إِمَّ َسفَِره ، وِإمَّ

 فُِقَد بعُضهم. (4) [قد]أَو أَصابَْت مالَهُ آفَةٌ ، أَو يَْقَدَم على أَْهِلِه فيَِجَدُهْم َمْرَضى ، أَو 

 ٌ  أَيضاً قال َجْنَدُل ْبُن الُمثَنَّى : َكأْباءُ و ، َكئِيبةٌ  واْمَرأَة

ي  ــــــــــــــِ ِك َأنح َ َو ق مــــــــــــــِّ ــــــــــــــ  عــــــــــــــَ ز  عــــــــــــــل   (5)عــــــــــــــَ
  

ي  قــــــــــــِ بــــــــــــَ غــــــــــــح ًة مل تـــــــــــــُ لــــــــــــَ يـــــــــــــح بــــــــــــيــــــــــــجِي لــــــــــــَ  َأوح َأنح تــــــــــــَ

  

َنحِشِقي َكبحابءَ َأوح َأنح تـَُريح    مل َتربح

 والسُُّروُر.الفََرُح  األَْوُق : الثِّقَُل والغَبُوُق : ُشْرُب العَِشّيِ. واالْبِرْنشاُق :

 الُحْزِن ، أَو تَغَيُّر النَّْفِس باالنكسار من ِشدَّةِ الَهّم. ، أَي : الَكآبة ، أَو دَخَل في َحِزنَ  ، َكأَْكَرَم : أَْكأَبَ و

 ؛ وأَنشد ثعلب : َوقَع في َهلََكةٍ  : أَْكأَبَ و

رُي  ًة  (6)َيســـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــفـــــــــــــَ يـــــــــــــُر هبـــــــــــــا خـــــــــــــِ لـــــــــــــِ  الـــــــــــــد 

  
هِ مـــــــــــــــــا و   تـــــــــــــــــِ ذبـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــاءح  بـــــــــــــــــِ نح خـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــِ
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 هاُهنا الُحْزُن ؛ ألَنَّ الخائَف َمحزوٌن. الكآبَةَ  فّسَرهُ فقاَل : قد َضلَّ الدَّليل ، بها. قاَل اْبُن ِسيَدْه. وعندي أَنَّ 

 الشَِّديُد. الُحْزن ، على فَْعالَء : الَكأْباءُ و

 َم.، فهو يُْستَْعَمُل َمْصَدراً وِصفَةً لألُْنثَى ، كما تَقَدَّ  أَْكأَبَكَ  ويُقَال : ما

__________________ 
نَـَبان.1)  ( يف نسخة  نية من القاموس : كالَقهح
 ( الكذبة : تغري النف  ابالنكسار من شدة اهلم وا زن2)
 ( يف النهاية : يف.3)
 ( زايدة عن النهاية.4)
 يقا  أّوقه  ويقاً : قلر طعامه.« تـَُؤّوقي»( يف الصحاح : 5)
 .«يسر»( عن اللسان ا وابألصر 6)
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. تَُؤبَةٌ  ، أَي : ، كُهَمَزةٍ  ُكَؤبَةٌ  ما بِهِ  يقال :و  ، َوْزناً وَمْعنًى ، أَي : ما يُْستَْحيَا منه ، نقله الّصاغانيُّ

 .(1)الوْجِه  َكئِيبةُ  َوْجهُ األَْرِض ، وهي اْكتأَبَ  من الَمَجاز :و

 .الكئِيب كون وْجهُ كما ي ضاِرٌب إِلى السََّوادِ  اللَّْوِن : ُمْكتَئِبُ  َرمادٌ وو

 : أَْحَزنَه. أَْكأَبَهو

 ، كأَِميٍر : َمْوِضٌع بالِحَجاز. َكئِيبٌ و

ً  : [كبب] ُجُل إِناَءه ، َكبَّ و قَلَبَه. : َكْبَكبَهو ، َكبَّهُ يَُكبُّه َكبّا ً  ، يَُكبُّه الرَّ  .َكبّا

ِل ، وأَنشد : َكأََكبَّهُ  َصَرَعه ، أَي : فانَكبَّ  لَوْجِهِه ، َكبَّهُ و  ، حكاه اْبُن األَعرابّي ، ُمْرِدفاً للمعنى األَوَّ

ِو  عــــــــــح َب الــــــــــقــــــــــَ بِّ اي صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ كــــــــــَ ُ
ِر  املــــــــــ بــــــــــِ دح ُ

 املــــــــــ

  
َورِي  ضح  ـــــــــــــِح نـــــــــــــَ ـــــــــــــح َوِ  أَم عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ي قـ عـــــــــــــِ نـــــــــــــَ  ِإنح متـــــــــــــَح

  
 القَْصعَةَ : قَلَْبتَُها على وْجِهها. َكبَْبتُ و

 ِلَوْجهِه ، كذلك ، قال أَبو النَّْجِم : فَكبَّهُ  َطعَنهوَ 

 اِبلر محِح يف ِدمائِه َفَكب هُ 
 ، وهو َمجاٌز. (2)الِحَماَر ، إَِذا أَلقاه على وْجهه  يَُكبُّ  والفََرسُ 

 : إِذا َطعَنََها ، فأَْلقاَها على وْجهها. (3)الُوُحوَش  يَُكبُّ  والفاِرسُ 

 : ال يََزاُل يَْعثُُر. أََكبُّ  وَرُجلٌ 

 : إِذا قَلََب بعَضهُ على بعٍض ، أَو َرَمى به من رأِْس َجبًَل أَو حائٍط. َكْبَكبَهُ و

يُقَال  ، وهذا من النََّواِدِر أَن ُمتَعَدٍّ  والثُّالثِيُّ منه الِزمٌ  كما في نسخٍة ، وفي بعضها بإسقاِط الّرباعّي منه ، وُهو وهو على وْجهه ، َكبَّه فَأَكبَّ و

 ، كذا في الصَّحاح. أََكبَّ  هللاُ َعُدوَّ الُمْسِلِميَن ، وال يُقَال : َكبَّ  أَفعَْلُت أَنا ، وفَعَْلُت غيري ، يقال :

وَزِنيُّ  ة الُّلغَة والصَّْرف. وقال الزَّ َح بمثِلِه اْبُن القَطَّاعِ والسََّرقُْسِطيُّ وغيُر واحٍد من أَئمَّ  نَِظيَر له ، إِالَّ قولُُهم :  : والقال شيُخنا : وَصرَّ

هاُب الفَيُّوِمّي في خاتمة المصباح أَلفاظاً غيَر هَذْيِن ، ال يجر ي بعُضها على َعَرْضتُه فأَعَرَض ، وال ثاِلَث لهما ، واْستَدرك عليهم الّشِ

ل.  القاعدة كما يظَهُر بالتَّأَمُّ

 أََكبَّ  ِقَل ، وفي َعَرض. وفي تفسير القاضي أَثناَء ُسورة الُمْلك أَنَّ الهمزةَ فيقلت : وسيأْتي البحث فيه في قََشع ، وفي َشنََق ، وفي حَ 

ْيُروَرة ، وقد بسَطهُ الَخفَاِجيُّ في العناية. ُجلُ  أََكبَّ و ونَْحِوه للصَّ  يَْعَملُهُ. أَْقبَلَ  ِء :، أَي على الشَّيْ  َعلَْيه الرَّ

ُجلُ  أََكبّ  من الَمَجاز :و  عليه الِزٌم له. ُمِكبٌّ  ، وهو لَِزمَ  لى َعَمٍل َعِملَه : إِذاع يُِكبُّ  الرَّ

 بمعنًى. َكاْنَكبَّ  عليه ، أََكبَّ و

َ  ، كذا في النُّْسَخة ، وفي بعضها ، تََحانَى ِء ، إِذا، أَي : للشَّيْ  لَهُ  أََكبَّ و  ، بالجيِم والهمز ، ولعلَّهُ الصَّواُب. (4) تَجانَأ

 ، أَي : ثِْقلَهُ. ُكبَّتُه ، يُقَاُل : أَلقَى عليه ثَقُلَ  : إِذا َكبَّ و

ُجُل ، إِذا َكبَّ  عن أَبي َعْمٍرو :و ّمِ ، للَحْمِض  الُكبَّ  أَْوقَدَ  الرَّ لُها ،  ، بالضَّ نُها وبَُطّوِ وهو َشَجٌر َجيُِّد الَوقُوِد ، يَصلُُح َوَرقُه ألَْذنَاِب الَخيِل ، يَُحّسِ

. وقيَل : هو من نَِجيِل العاََلة. وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : من الَحْمِض : ُكبَّةٌ  يَْنبُُت فيما َرقَّ من األَْرض وَسُهَل ، واحدتُه (5)وله ُكعُوٌب وَشْوٌك 

 .الُكبُّ و ِجيُل ،النَّ 
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ً  الغَْزَل : َجعَلَه َكبَّ و  .ُكبَّةً  جعَلَه الغَْزَل : َكبَّ  ، وعن اْبِن ِسيَدْه : ُكبَبا

 ، وِشدَّتُه ، وأَنشَد : ويَُضمُّ الدَّْفعَةُ في الِقتَاِل ، والَجري ، بالفتح ، الَكبَّةُ و

 املائرُ  الَكب ةِ  َر ُغباُر 
 ْرِب.الَحْملَةُ في الحَ  : الكبَّةُ و

__________________ 
 ( هذه عبارة األساس وشاهده : قا  النابغة :1)

 إذا حـــــــــــــــر ابألرض الـــــــــــــــربيـــــــــــــــئـــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــحــــــــــــــــت 

  
ـــــــــــــرِ   ـــــــــــــهـــــــــــــا غـــــــــــــري طـــــــــــــائ ـــــــــــــب ـــــــــــــة وجـــــــــــــٍه غـــــــــــــي ـــــــــــــب ـــــــــــــي  كـــــــــــــئ

  

 ( عبارة األساس : والفرس يكّب ا مار إذا صرع عليه أي صرعه الصائد وهو عل   هره.2)
 ( اللسان : الوحش.3)
 القاموس ا ومثله يف اللسان.( كذا يف 4)
 ( يف اللسان : وشو  مثر الس ل ج.5)
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 عظيمةً ، وهو مجاز. َكبَّةً  ، ورأَْيُت للَخْيلَْينِ  (1)في الحرب ، أَي : َصْرخةٌ  َكبَّةٌ  يقاُل : كانت لهم

حامُ  : الَكبَّةُ و ْحَمِة ، وهو  ، أَي : الَكبَّةِ  (2)، يُقَاُل : لَقيتُه على  الّزِ ا رأَى النَّاُس الِميَضأَةَ الزَّ  تََكابُّوا (3)َمجاٌز أَيضاً. وفي حديِث أَبِي قَتَاَدةَ : فَلَمَّ

 .(4) الَكبَّةِ  أَي اْزَدَحُموا ، وهي تَفاَعلوا ، من« عليها

 ، وهي على الِمْقَوِس ، للَجْريِ ، أَو للَحْملة. إِْفاَلُت الَخْيلِ  : الُكبَّةُ  قال أَبو ِريَاٍش :و

. (5)،  الصْدَمةُ بَْيَن الَجبَلَْينِ  : بَّةُ الكَ و  نقله الّصاغانيُّ

تَاءِ  َكبَّةُ  المجاز : جاَءتْ  منو  ِشدَّتُهُ وَدْفعَتُه. ، أَي : الّشِ

ة : الَكبَّةو ْمُي في الُهوَّ . ، بالفَتْح ، كالَكْبَكبَةِ  ِمن األَْرض ، الرَّ  ويَُضمُّ

قال اللَّْيُث : أَي ُدْهِوُروا  (7) (َفُكْبِكُبوا ِفيها ُهْم َواْلغاُوونَ )، كَجْعفٍَر ، وفي التَّْنِزيِل العزيز :  (6) الَكْبَكبُ و ، بكْسِر الَكافَْيِن ؛ الِكْبِكبَةُ و

ةِ النَّاِر.  وُجمعُوا ، ثمَّ ُرِمَي بهم في ُهوَّ

اُج : ُطِرَح بعُضُهم على بعض وقال أَهُل ا جَّ  يَْنَكبُّ  ، كأَنَّهُ إِذا أُْلِقَي ، االنكباب معناه ُدْهِوُروا. وحقيقة ذلك في اللُّغَة تكريرُ  للُّغَة :وقال الزَّ

ةٍ ، حتّى يَْستَِقرَّ فيها. نَستجيُر باهلِل منها. ةً بعَد َمرَّ  مرَّ

ّمِ : الجماعةُ  ، الُكبَّةُ و  من النّاس ؛ قال أَبو ُزبَْيٍد. بالضَّ

ت صـــــــــــــــــــــاَح مــــن صـــــــــــــــــــــاَح يف األَ و  ثـــــــَ عــــَ ــــَ بـ ــــح الِب وانـ  جــــح

  
اَث يف  و   ةِ عــــــــــــــَ بــــــــــــــ  ريِ  كــــــــــــــُ َواِع والــــــــــــــعــــــــــــــِ  الــــــــــــــَوعــــــــــــــح

  
، أَي : َجَماَعةٌ. وفي حديث اْبِن مسعود : أَنّه رأَى َجماعةً ، َذَهبَْت فََرَجعَْت ، فقاَل :  «بني إِسرائيلمن  َكْبَكبَةٌ »ي الَحِديِث بالفتح. ف كالَكْبَكبَةِ 

عُوا ؛  تََكْبَكبُواو ، أَي : َجَماَعٍة. َكْبَكبَةٍ  ، أَي : جماعة السُّوِق. ومن الَمَجاز : جاُؤوا في «الشَّْيَطانِ  ُكبَّةُ  السُّوِق ، فإِنَّها ُكبَّةَ و إِيَّاُكمْ  : تََجمَّ

 : أَي َجماعتِِه. بُكبَّتِهِ  وَرَماُهم

 ِن عمِرو ْبِن َعْمرو ْبِن الغَْوِث بْن نَْبِت ْبِن َماِلِك اْبِن َزْيِد ْبن َكْهاَلَن ْبن َسبَإِ.ْبِن أَْنَماِر ْبِن إِراِش بْ  فََرُس قَْيس ْبن الغَْوثِ  : ُكبَّةُ و

 ُء المجتمُع من تَُراب وغيِره.: الشَّىْ  الُكبُّ و

ِحاح : ُكبَّةُ و ً  الغَْزلَ  َكبَْبتُ  ول منه :، تَقُ  الَجَرْوَهُق من الغَْزلِ  : الُكبَّةُ  الغَْزل : ما ُجمَع منه ، مشتَقٌّ من ذلك. وفي الصَّ . والَجَرْوَهُق : أَُكبُّة َكبّا

 ليس بعََربِّيٍ ، وقد أَغفَلَهُ في القاف ، كما سيأْتي التَّْنبِيه عليه.

 اإِلبُل العَِظيمةُ. : الُكبَّةُ و

 .«بالُهبَّةِ  الُكبَّةَ  إِنََّك لََكالبائعِ »ومن الَمَجاز : الَمثَُل : 

يُح. ومنهم َمْن رواهُ : الُكبَة بِالُهبَة ، بالتَّْخِفيِف فيِهما  الُهبَّةُ : الّرِ
، فالُكبَةُ من الكابِي ، والُهبَةُ من الهابي. قال األَْزَهريُّ : وهكذا قاَل أَبو  (8)

 َزيد في هذا الَمثَِل ، أَي : بتشديِد البَاَءْيِن فِيهما.

 ، أَي : ثِْقِلِه. بُكبَّتِه َرَماُهمْ  ة الثِّْقُل ، وهو خطأٌ ، يقال :: وفي نسخ الثَّقيلُ  : الُكبَّةُ و

، وذلك إِذا َرِكَب بعُضهُ على بعٍض من  ُكبَابٌ  ، ونَْحِوهما. وقد يُوَصُف به ، فيقال : نَعَمٌ  ، َكغَُراٍب : الَكثِيُر من اإِلبِل ، والغَنَم الُكبَابُ و

 َكثَْرتِه. قال الفََرْزَدُق :

ابٌ  بــــــــــــَ ُه  كــــــــــــُ رَاحــــــــــــُ طــــــــــــاِر كــــــــــــاَن مــــــــــــُ  مــــــــــــن اأَلخــــــــــــح

  
هح   لــــــــُ ُف مــــــــنــــــــُه وجــــــــامــــــــِ لــــــــح َبوحَد  الــــــــظــــــــِّ ا فــــــــَ هــــــــَ ــــــــح يـ لــــــــَ  عــــــــَ

  
يُن الاّلِزُب ، والثََّرى : الُكبَابو ِة يَصف ثوراً َحفََر أَصَل  التَُّراُب ، والّطِ مَّ النَِّديُّ ، والَجْعُد الَكثِيُر الَِّذي قد لَِزَم بعُضه بعضاً. قاَل ذُو الرُّ

 ، ِليَْكِنَس فيه من الَحّرِ : أَْرَطاةٍ 
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ا  َبلـــــــــــــــــ َ ىت  كـــــــــــــــــَ اَلِف حـــــــــــــــــَ اُه ابأَل ـــــــــــــــــح َوخـــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــَ

  
رحَن   ــــــــِ ث ــــــــُ ابَ ي ــــــــَ ب ــــــــكــــــــُ رِ  ال مــــــــَ ِ  ــــــــِح وح َد عــــــــن مــــــــَ عــــــــح  اجلــــــــَ

  
ى الِكناَس يَْحِفُرهُ ]« يُثِير»وصواُب إِنشاِده  (9):  [قال ابن برّيِ ]« يُثِْرنَ »هكذا أَوردهُ الَجْوَهِريُّ   أَي : تَوخَّ

__________________ 
 ( يف األساس : صدمة ومحلة شديدة.1)
 .«عل »بد  « يف»( يف االساس : 2)
 ( عن النهاية.3)
 ( يف اللسان : الكّبة ابلضم. وهي اجلماعة من الناس وغريهم.4)
 كما هامش القاموس عن عاصم. .«با اخليلا»( كذا ابألصر والقاموس ا وصوابه 5)
 كب بكسر الكافا ضبرت قلم.( ضبرت القاموس : الكب6)
 .94( سورة الشعراء اآية 7)
 ( يف اللسان : بتخفيف الباءين من الكلمتا.8)
 ( زايدة عن اللسان.9)
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َمُر : ِ حَمُر الس يحِف ا َشب ه ُعُروَ   .(1) [أَب الفه  اأَلرَط  به. (2)واملِحح
مُل ، إِذا أَْنَدى  تََكبَّبَ  ِلُرُطوبته ، ويُقَاُل : تَجعََّد ِمن الّرْملِ  ، أَي : تََكبَّبَ  ما : الُكبَابُ و َجبٌَل ، وَماٌء. : الُكبَابُ و يَتْ  (3)الرَّ  ُكبَّةُ  فتَعَقََّد ، ومنه ُسّمِ

َمْخَشِريُّ في األَساس. وقال أَُميَّةُ يذُكر َحماَمةَ نُوحٍ :  الغَْزِل ، أَشاَر له الزَّ

ٍف  طـــــــــح تح بــــــــــقــــــــــِ َد مــــــــــا رََكضـــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح  فــــــــــجــــــــــاَءتح بـــــــــــَ

  
ُا   بحُط والــــــــــــطــــــــــــِّ بــــــــــــابُ عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــِه الــــــــــــثــــــــــــ   الــــــــــــكــــــــــــُ

  
حُ  : الطَّبَاِهَجةُ ، وهو بالفَتْحِ  ، الَكبابُ و الَمْشِويُّ ، قال ياقوت : وما أَُظنُّه إِاّل فاِرِسيّاً ، وبمثله َجَزم الَخفَاِجيُّ في ِشفاِء الغَليل.  اللَّْحُم الُمَشرَّ

 اللَّْحَم. َكبَّبوا ومن الَمَجاِز :

 على الَجْمِر : يُْلقَى عليه. يَُكبُّ  ، وهو اللَّْحمُ  الكبَابِ  من : َعَملُهُ  التَّْكبِيبُ و

ُجلُ  (4) ، كِمَسنٍّ  الِمَكبُّ و  .كالِمْكبابِ  الَكثِيُر النََّظِر إِلى األَْرض ، أَي بالكسر : الرَّ

ُجُل ، أََكبَّ و ً  الرَّ  .(5) (َفَمْن مَيِْشي ُمِكبًّا َعلى َوْجِههِ أَ ) : إِذا نَكََّس وفي التَّْنِزيِل العزيز : إِكبابا

 أَمثاُل العََصافيِر ، وتِْبنُها َغِليٌظ ، ال تَْنَشط له األََكلَةُ. َغْبَراُء ، َغِليَظةُ السَّنَابِلِ ِحْنَطةٌ  ، على صيغة اْسم المفعول : الُمَكبَّبَةُ و

مّ  الُكْبُكبو ُجلُ  ، بالضَّ ّمِ أَيضاً. كالُكبَاِكب ، الشَِّديُدهُ ، الُمْجتَِمُع الَخْلقِ  : الرَّ مّ  َكبَاِكبُ  ج ، بالضَّ صفةً للواحد ، فإِّن  ، بالفَتْح. وُكلُّ فُعاِلٍل بالضَّ

 الَجْمَع فَعَاِلُل ، بالفتح ، مثُل ُجَواِلق وَجَواِلق.

 ، أَو ُهَزاٍل. ُصِرعْت من داءٍ  : إِذا اإِلبِلُ  تََكبَّبَتِ و

 هاِجٌر. كبيرٌ  تَْمٌر غليظٌ  ، بالفتح : الَكْبَكابُ و

ْجَراَجة.، كالبَْكباَكة ، والوَ  بهاٍء : الَمْرأَةُ السَِّمينَةُ  ، الَكْبكابَةُ و  لهم. ، بالكْسِر ويُْفتَُح : لُْعبَةٌ  الِكْبِكبُ و ْكَواَكِة ، والَكْوَكاَءة ، والَمْرماَرة ، والرَّ

ْفراءِ و  .(6) : ع بالصَّ

، وقيل : هو  فاٍت َخْلَف َظْهِر اإِلَماِم إِذا َوقَفَ بعَرَ  بَِمكَّةَ ، ولم يُقَيِّْدهُ في الصَِّحاح بمكاٍن ، وقَيََّدهُ غيُرهُ بأَنَّه َجبَلٌ  َجبَل : اْسمُ  َكجْعفَرٍ  ، َكْبَكبٌ و

ثَنِيَّةٌ. وقد َصَرفَه اْمُرُؤ القَْيِس 
 تََرَك َصْرفَهُ. (8)واألَْعَشى  (7)

ّب. ، َكسحابٍة : دواٌء ِصينِيٌّ  الَكبَابَةُ و  ، يُْشبِهُ الفُْلفَُل األَْسوَد ، وله َخواصُّ مذكورةٌ في كتب الّطِ

هّن : الُكْبُكبَةُ و ، الُكْبُكوبَةُ و ، الُكْبُكوبُ و ةُ  من النّاِس  الَجَماَعةُ  ، بضّمِ  بعُضَها مَع بعض. الُمتَضامَّ

ّمِ : ُكبَاِكبُ و  ؛ قال ُرْؤبةُ : َجبَلٌ  ، بالضَّ

ي هبــــــــــــــا   رحمــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ــــــــــــــو تـ اأَرحَأُس ل ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــاكــــــــــــــِ ب  كــــــــــــــُ

  
ا  بــــــــــــَ اَلهــــــــــــِ ا الــــــــــــعــــــــــــَ عــــــــــــاهلــــــــــــَ تح َأوح عــــــــــــَ نـــــــــــــَ  مــــــــــــا مــــــــــــَ

  
 اْسُم فََرٍس له ؛ قال الّراعي يهجوهم : ُكبَّةَ  يقاُل : إِنّ  بالضم ، قَبيلَةٌ من بَِجيلَةَ. ُكبَّةَ  قَْيسُ و

   ِ يــــــــــح ٌة مــــــــــن قـــــــــــَ لــــــــــَ يــــــــــِّ بـــــــــــَ ةَ قـــــــــــُ بــــــــــ  ا  كــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــاقــــــــــهـــــــــَ

  
ا  اُرهــــــــــــَ قــــــــــــَ تــــــــــــِ هــــــــــــا وافــــــــــــح ؤحمــــــــــــُ ٍد لــــــــــــُ ر جنــــــــــــَح  ِإىل َأهــــــــــــح

  
ا يُستدَرُك عليه :*  الً قُلَّباً إِْن ُوقِيَ »حديُث ُمعاويةَ : النَّاِر ، بالفتح : َصْدمتُها. ومنه َكبَّةُ  وممَّ فاُلٌن البِعيَر :  َكبَّ و «.النَّارِ  َكبَّةَ  إِنّكم لَتُقَلِّبُوَن ُحوَّ

 إِذا عقَرهُ ، قال :

ونَ  بـــــــــــــ  كـــــــــــــُ مح  يـــــــــــــَ مـــــــــــــنح َألهـــــــــــــُ  الـــــــــــــِعشـــــــــــــــــــــــــــاَر لـــــــــــــِ

  
يــــــــــــــَدا  ُة الــــــــــــــَولــــــــــــــِ ائــــــــــــــَ ِت املــــــــــــــِ كــــــــــــــِ  ِإذا ملَح ُيســــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 
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 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( اللسان : عر .2)
 ( اللسان : نِدَي.3)
(4.  ( يف نسخة من القاموس : كِمَثرٍّ
 .22( سورة امللك اآية 5)
 والتكرير. و ا كبكبان.( يف معجم البلدان : كبكب ابلفتح 6)
 ( يف قوله : الصحاح :7)

 فـــــــــــــذخـــــــــــــر مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــك بـــــــــــــطـــــــــــــن َنـــــــــــــلـــــــــــــة 

  
ـــــــــــــــكـــــــــــــــبِ و   ـــــــــــــــهـــــــــــــــم جـــــــــــــــازع جنـــــــــــــــد كـــــــــــــــب  آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــن

  

 وانظر معجم البلدان واللسان.

 ( قوله يف الصحاح :8)
 مــــــــــــــن يــــــــــــــغــــــــــــــرتب عــــــــــــــن قــــــــــــــومــــــــــــــه ال يــــــــــــــز  يــــــــــــــر  و 

  
 مصـــــــــــــــــــــــــــــارع مــــــــــــــــظــــــــــــــــلــــــــــــــــوم جمــــــــــــــــرّا ومســـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــبــــــــــــــــا 

  

ــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــات وإن يســـــــــــــــــــــــــــيو  ــــــــــــــدفــــــــــــــن مــــــــــــــن  ء ت

  
ـــــــــــكـــــــــــن مـــــــــــا   ـــــــــــاي ـــــــــــكـــــــــــب ـــــــــــار يف رأس كـــــــــــب ـــــــــــن  اســــــــــــــــــــــــاء ال
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ّم : جماعةٌ من الخيل.الُكبَّةو ، َطعَْنتُهُ في  الَكبَّة في (1)لَِقيتُهُ  ُمْعَظُمَها ، عن ثعلب. ومن كالم بعِضهم لبعِض الملوك : الخيِل : ُكبَّةُ و . بالضَّ

 السبَّة ، فأَْخَرْجتُها من اللَّبَّة.

 وقد َمرَّ بتفصيله في َسبَّ ، فراِجْعهُ.

 أَّي : ِعياٌل. (2) [وبَقََرةٌ ] ُكبَّةٌ  ويُقَاُل : عليه

 فيها : أَْي ُجِمعُوا. ُكْبِكبُواو

ً  وجاءَ  الً. ُمتََكْبِكبا  في ثِيابه : أَي ُمتََزّمِ

ُجُل ، إِذا تَلَفََّف في ثوبه. كذا في األَساس. بَ تََكبَّ  ومن الَمَجاِز :  الرَّ

، وَصْرَصْرتُهُ ، َوَكْرَكْرتُه : إِذا َجَمْعتَهُ وَرَدْدَت أَْطَراَف ما اْنتََشر ِمْنه ،  (3)وفي النّوادر : َكْمَهْلُت الماَل َكْمَهلَةً ، وَدْبَكْلتُهُ ، وَزْمَزْمتُهُ 

 العرب. . كذا في لسانَكْبَكْبتُه وكذلك

اج ، وأَهُل ِمْصر يُْطِلقُونَها على الّطاعون ، وأَهُل الّشام على لْحٍم يَُرضُّ ، ويُْخلَطُ  الُكبَّةُ و ّم : ُغدَّةٌ ِشْبهُ الُخرَّ مع دقِيِق األَُرّز ،  ، بالضَّ

غَاِر ونحِوها. ْغفَاِن الّصِ ى منه كَهْيئَِة الرُّ  ويَُسوَّ

 ، كَسحاٍب : َجبٌَل. َكبَابٌ و

ً  ، يَْكتُبُ  ، َكتَبهُ  : [كتب] ً و بالفَتْح الَمْصَدُر الَمِقيُس ، َكتْبا بالكسر على ِخالف الِقياس. وقيل : هو اْسٌم كاللَّباس ، عن اللِّْحيانّي. وقِيل :  ِكتَابا

 ، قال أَبو النَّْجِم : َخطَّهُ  ، بالكسر فيهما ؛ ِكتْبَةً و ، ِكتابَةً  أَصلُه المصدُر ، ثّم استُعِمَل فيما سيأْتي من معانيه. قاله شيُخنا. وكذا :

ِرفح  ِد زاَِيد كـــــــــــــاخلـــــــــــــَ نـــــــــــــح نح عـــــــــــــِ ُت مـــــــــــــِ لـــــــــــــح بــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــح

  
تــــــــــــــــــلــــــــــــــــــفح   رتٍّ خمــــــــــــــــــُح الَي خبــــــــــــــــــَ رت  رِجــــــــــــــــــح  ختــــــــــــــــــَُ

  

 يف الط رِيِ  اَلَم اِلفح  ُتَكتِّبانِ 

لُغَةُ بَْهراَء ، يَْكِسُروَن التَّاَء ، فيقولوَن : تِْعلَُموَن. ثّم أَتْبَع بكسر التّاِء ، وهي « تِِكتِّبانِ »وفي لسان العرب ، قال : ورأَيُت في بعض النَُّسخ 

 .كاْستَْكتَبَهُ  اْستَْمالهُ ، : إِذا اْكتَتَبَهُ و َخطَّهُ. : إِذا َكتَّبَهُ  أَو ، (4) اْكتَتَبَه َكَكتَبَه عن ابن ِسيَدْه :و ُمَضعَّفاً ، كَكتَّبَهُ  الكاَف كسرةَ التّاِء ،

ً  فالنٌ  بَ اْكتَتَ و  له. يُْكتَبَ  : أَي سأََل أَنْ  ِكتَابا

َبها َفِهَي َُتْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيالً )له. وفي التَّْنِزيِل العَِزيز :  يَْكتُبَه َء : أَي َسأَلَهُ أَنْ الشَّيْ  اْستَْكتَبَهُ و  .استَْكتَبَها أَي : (5) (اْكتَ ت َ

الذي  الِكتَابِ  وهو محموٌل على .(6) «أَخيِه بغَيِر إِْذنِه ، فَكأَنَّما يَْنُظُر في النَّارِ  ِكتَابِ  َمْن نََظَر إِلى»، وفي الحديِث :  فِيهِ  يُْكتَبُ  : ما الِكتَابُ و

. وحكى األَْصَمِعيُّ عن أَبِي َعْمِرو ْبن . ويَُؤنَُّث على نيِّة الصَّحيفةِ ِكتاب فيه ِسرٌّ وأَمانةٌ يَكَرهُ صاِحبُهُ أَْن يُطَّلََع عليه. وقِيَل : هو عامٌّ في كلِّ 

 فاْحتَقََرَها. اللَّغُوُب : األَْحَمُق. ِكتابي العاََلِء : أَنَّهُ َسِمَع بعَض العرِب يقوُل ، وَذَكَر إِْنَساناً ، فقال : فاُلٌن لَغُوٌب ، جاَءتْه

 منها. يُْكتَبُ  الدََّواةُ  : الِكتَابُ و

اُج في قوله تعالَى :  التَّْوَراةُ  : الِكتَابُ و جَّ جائٌز أَْن يكوَن  (7):  (ِكتاَب هللاِ )، وقَولُهُ  (نَ َبَذ َفرِيق  ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتابَ )، قال الزَّ

 التَّْوراةَ ، وأَن يكوَن القُرآَن.

ِحيفَةُ  : الِكتَابُ و  فيها. يُْكتَبُ  الصَّ
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يامُ )، وقال ، َعّز وَجلَّ  (8) (ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاصُ )، قال هللاُ تَعَالَى :  ِض الفَرْ  يُوَضُع َمْوِضعَ  الِكتَابُ و َمْعنَاهُ  (9) (ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

 ، أَي : فََرْضنا. (10) (وََكتَ ْبنا َعَلْيِهْم ِفيها): فُِرَض. قال : 

على ِعبَاده  َكتَبَهو ، ِكتابه أَي : بُحْكِم هللِا الِّذي أَنَزَل في «هللاِ  بِِكتَابَ  ألَْقِضيَنَّ بَْينَُكَما»، وفي الحديِث :  الُحْكمِ  يأْتِي بمعنى الِكتَابُ  ِمْن هذا :و

ْجَم ال ِذْكَر لهما فيه ؛ قال الَجْعِديُّ :  ، ولم يُِرِد القُْرآَن ؛ ألَنَّ النَّْفَي والرَّ

ي ا   مــــــــــِّ نــــــــــَت عــــــــــَ ابُ اي بــــــــــِ تــــــــــَ يِن ِ  َأخــــــــــح  كــــــــــِ  َرجــــــــــَ

  
ال  عـــــــــَ ـــــــــَ ا فـ ن    مـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــَ نـ ـــــــــح رح أَم مح ا وهـــــــــَ كـــــــــُ ـــــــــح ن  عـــــــــَ

  
__________________ 

 ( اللسان : طعنته.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ويف اللسان : وحبكرته حبكرًة ودبكلته دبكلة وحبحبته حبحبًة وزمزمته زمزمًة وصرصرته صرصرًة.« ابلراء»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 .«تكتبه»اللسان ا وابألصر ( عن 4)
 .5( سورة الفرقان اآية : 5)
 ( قا  ابن االثري : هذا متثير : أي كما حيذر النار ا فليحذر هذا الصنيض ا وقير : معناه كبلا ينظر إىل ما يوجب عليه النار.6)
 .101( سورة البقرة اآية 7)
 .178( سورة البقرة اآية 8)
 .183( سورة البقرة اآية 9)
 .45( سورة املائدة اآية 10)



1632 

 

 .(1)، أَي : ليس في ُحْكِمِه  «هللاِ  ِكتَابِ  من اْشتََرَط َشْرطاً ليس في»في َحِديِث بَِريَرةَ : و

 عليه كذا : قُِضَي. ُكتِبَ  في األَساس : وِمن المجاز :و

، وفي األَْرِض  َمكتوبٌ  ، فقلت : هو في السََّماءِ  القََدر ، عن (3) بالطَّواِف ، قال : وَسأَلَنِي بعُض الَمغَاِربِة ، ونحنُ  (2)هللِا قََدُرهُ  ِكتَابُ و

 مكسوٌب.

ّمِ : السَّْيرُ  الُكتْبَةُ  من الَمَجاز أَيضاً ، عن اللِّْحيَانيّ و ِة :ُكتَبٌ  الَمَزاَدةُ والِقْربَة ، وَجْمعَُها يُْخَزُر ِبه الِّذي ، بالضَّ مَّ  . قال ذُو الرُّ

رَاَء  ا َوفـــــــــــــــــح َوارَِزهــــــــــــــــَ ٍة ا َأَثحَ  خــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  رحفــــــــــــــــِ  غــــــــــــــــَ

  
هـــــــا   نــــَ يـــــح ُه بـــــَ تـــــــح عــــَ يـــــ  ٌر ا ضــــــــــــــــــَ لحشـــــــــــــــــــــَ بُ ُمشــــــــــــــــــَ تـــــــَ  الــــكــــُ

  
 الوْفَراُء : الوافَِرةُ. والغَْرفِيَّةُ : الَمْدبُوغة بالغَْرِف ، َشجرةٍ.

 .(4)و[ الَخَواِرُز : َجْمُع خاِرَزةٍ ]وأَثأَى : أَفسَد. 

 ، مكتوبةٌ  ، وبَْغلَةٌ  (5)عليها  َكتَْبتُ  البَْغلَةَ. إِذا َجَمْعَت بْين ُشْفَرْيها بَحْلقَة ، أَو َسْيٍر. وفي األَساس : وَكَذا : َكتَْبتُ  : الَجْمُع تقوُل منه : الَكتْبو

 عليها. مكتوبٌ و

المضمومةُ  الُخْرَزةُ  : الُكتْبَةُ  عن اللَّْيِث :و والَجْمُع كالَجْمعِ. ئِال ، يُْنَزى عليهاالنَّاقَِة ، لَ  البَغلِة ، أَو َحياءُ  أَي : يَُشدّ  به يُْكتَبُ  ما : الُكتْبَةُ و

ً  بالكسِر : الِكتْبَةُ و َوْجَهْيَها ِكاَل  الَّتِي َضمَّ السَّْيرُ  بالسَّْيِر. وقال اْبُن ِسيَدْه : هي  تَْنَسُخهُ. اْكتِتَابَُك ِكتَابا

 أَيضاً : الحالَةُ. الِكتْبَةُ و

ْزِق. االْكتِتابُ  أَيضاً : الِكتْبَةُ و  في الفَْرِض والّرِ

ً  ، يَْكتُبُه والَمَزاَدةَ والِقْربَةَ ، السَّقاءَ  َكتَبَ و :  َكاْكتَتَبَهُ  ٌء ،فََمهُ حتَّى ال يَْقُطَر منه َشيْ  (6). وقيَل هو أَن يَُشدَّ َكتِيبٌ  ، فهو َخَرَزهُ بَسْيَرْينِ  : َكتْبا

قاِء فلَمْ  أَْكتَْبتُ  . وعن اْبِن األَْعَرابِّيِ : َسِمْعُت أَْعَرابِيّاً يقول :ُمْكتَتبٌ  إِذا َشدَّه بالِوكاِء ، فهو . أَي : لَْم يَْستَْوِك ، لجفائِه وِغلَِظه. يَْستَْكتِبْ  فََم الّسِ

ّم ، يَْكتُبُهاو ، يَْكتِبَُها النَّاقَةَ ، َكتَبَ و ُشدَّ َرأَْسها. أَْوِكها ، يعني : : أَْكتِْبَهاو قِْربَتَك : اْخُرْزَها. اْكتُبْ  وقال اللِّْحيَانِّي : ً  بالَكْسِر والضَّ  َكتَبَ و ، َكتْبا

ْفِر ، يَُضّم ُشْفَرْي َحيائِها ، لئالَّ يُنْ  أَو َخَزَم بَحْلقٍَة مْن َحِديٍد ، ونَْحِوه وَخَزَم عليه ، َختََم َحيَاَءَها عليها :  َزى عليها. قال :كالصُّ

ِه  وحَت بـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ زارايًّ خـــــــــــــــــَ  ال َ حمـــــــــــــــــنـــــــــــــــــن  فـــــــــــــــــَ

  
رِي  و   عـــــــــــِ هـــــــــــاعـــــــــــلـــــــــــ  بـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــُ تـ يـــــــــــارِ  اكـــــــــــح  أبَِســـــــــــــــــــــــــح

  
 يُْرَمْوَن بِِغْشيَاِن اإِلبِل. (7) [كانوا]وذِلك ألَنَّ بَنِي فََزاَرةَ 

أَْي : فال  (8) «البَوَّ » هكذا في نُْسَختِنَا ، وهو َخَطأٌ ، وصوابُهُ  ٍء ، لئالَّ تََشمَّ البَْوَل.بَِشيْ َظأََرَها ، فََخَزم َمْنَخَرْيَها  : يْكتُبَُها ، النَّاقَةَ  َكتَبَ و

 تَْرأَُمهُ.

إِلى  ِكتَابِهِ  وفي (9) (ُبونَ َأْم ِعْنَدُهُم اْلَغْيُب فَ ُهْم َيْكت ُ )، نقلَه الَجْوَهِريُّ عن اْبِن األَْعَرابِّي ، قال هللا تَعَالى :  العَاِلمُ  ، عنَدُهُم : الكاتِبُ و

ً  قد بَعَثُْت إِلَْيُكم»أَْهِل اليََمِن  َي به ألَنَّ الغاِلَب على َمْن كان يَْعِرفُ  «من أَصحابِي كاتِبا أَنَّ عنَدهُ الِعلَم والمعرفة  الِكتابةَ  أََراد : عاِلماً ، ُسّمِ
 عندهم َعزيزاً وفيهم قليالً. الكاتب وكان (10)

 .كالتَّْكتِيبِ  ، الِكتَابَةِ و ، الِكتَابِ  : تَْعِليمُ  اإِلْكتابُ و

اجُ الِكتَابَةَ  الَِّذي يُعَلِّمُ  المَكتِّبُ  : الُمعَلُِّم ، وقال اللِّْحيَانّي : هو الُمْكتِبُ و ً  . قال الَحسُن : وكان الَحجَّ بالّطاِئِف ، يعني ُمعَلِّماً ، ومنه قيل :  ُمْكتِبا

 ، ألَنَّه كاَن ُمعَلِّماً. تِبُ الُمكْ  ُعبَْيدٌ 
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اغانّيِ : ً  الغاُلمَ  َكتَّْبتُ  ونصُّ الصَّ أَْمِلها  هذِه القصيدةَ ، أَي : أَْكتِْبني ، تَقُوُل : اإِلْمالءُ  : اإِلْكتابُ و : اْكتَتَْبتُه ، مثل الِكتَابةَ  : إِذا َعلَّمتَهُ  تَْكتِيبا

.  عليَّ

 ِسقَاَءهُ إِذا أَْوكأهُ ، وهو َمَجاز ، وقد تقدََّم. أَْكتَبَ  يقَال : َشدُّ َرأِْس الِقْربَةِ  : اإِلْكتابُ و

اٍن : الُكتَّابُ و ، كاتِبٌ  َرُجلٌ و  ، قاله اْبُن األَْعَرابّي. الِكتَابَةُ  ، وحْرفَتُُهم : الَكتَبَةُ  ، وهم الكاتِبُون كُرمَّ

__________________ 
 كتابه.( زيد يف اللسان : وال عل  موجب قضاء  1)
 ( وذكر الشاهد قو  اجلعدي املتقدم ا وهي عبارة االساس.2)
 ( يف األساس : يف الطواف.3)
 .«خارز»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( عبارة االساس : وكتب البغلة وكتب عليها إذا مجض با شفريها حبلقة.5)
 .«يسدّ »( عن التكملة وابألصر 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 .«البو »ويف نسخة  نية من القاموس « البو»واللسان : ( يف القاموس 8)
 .41( سورة الطور اآية 9)
 ( يف النهاية : أن عنده علٌم ومعرفٌة.10)
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 .الِكتَابة أَي : تعليمهِ  التَّْعِليمِ و الِكتَابِ  َمْوِضعُ  ، أَي : َكمقعَدٍ  الَمْكتَبِ  يقال : َسلََّم َولََدهُ إِلىو

ُد. الُكتَّابُ و ُم ،: الُمعَلِّ  الُمْكتِبُ و بيان ، قاله الُمبَّرِ  : الّصِ

ان ، الُكتَّابَ  : إِنّ  الَجْوَهِريّ  اللَّْيِث ، وتَبِعَهُ  قَْولُ و ِد ،  : وهو َغلَطٌ  ، الِكتابِ  ، وهما َموضُع تعليمِ  واِحدٌ  كَمْقعٍَد ، الَمْكتَبَ و بوزن ُرمَّ قوُل الُمبَّرِ

هاِب في شرح  : الُكتَّابُ  ، فقد أَْخَطأَ. وفي األَساس : وقيل الُكتّابَ  الموِضعَ ألَنّه قال : وَمن جعََل  ْبياُن ، ال الَمَكاُن. ونقل شيُخنا عن الّشِ الّصِ

فاِء أَنَّ  الجوهرّي ،  (1)أَنَّه أَثْبَته  ة :واِرٌد في كالِمهم كما في األَساس وغيِرِه ، وال ِعبرة بمن قاَل إِنه ُمَولٌَّد. وفي الِعنَايَ  الُكتَّاَب للَمْكتَبِ  الّشِ

 واستفاَض استعمالُه بهذا المعنى ، كقوله :

ابٍ أَتــــــــــَ  و  تــــــــــ  ِدي  بــــــــــكــــــــــُ تح يــــــــــَ طــــــــــَ َبســــــــــــــــــــــــَ و انـــــــــــح  لــــــــــَ

  
ُم ِإىل   مح َرَددحهتـــــــــــــــــُُ ابِ فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ

  
 وأَّولُهُ :

جـــــــــــــاِب  عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  بـــــــــــــِ ٍر قـــــــــــــد أَت َدهـــــــــــــح ًا لـــــــــــــِ بـــــــــــــّ ـــــــــــــَ  تـ

  
ِم واآدابو   لــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــوَن الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ ا فــــــــــــــــــُ   ــــــــــــــــــََ

  
، فأَْطِلَق على َمَحلِّه َمَجازاً للمجاورة ، وليس موضوعاً ابتداًء كما قال. وقال  َكتَبَة ، مثل كاتِبٍ  واألَبيات في تاريخ اْبِن ِخلِّكان. وأَصلُه جمع

يضاً ، وَسلََّمه ؛ ونقلَه اْبُن َحَجٍر في شرح األَْزَهِريُّ ، عن اللَّْيِث : إِنّه لُغَةٌ. وفي الَكْشف : االعتماُد على قول الليث ، ونَقَلَهُ الّصاغانّي أَ 

َحهُ البَْيَهِقيُّ وغيُرهُ ، ووافقه الجماهيُر ، كصاحب التَّْهِذيب والُمْغِرِب والعُ  بَاِب. انتهى الحاِصُل من الِمْنَهاجِ عن اإِلماِم الّشافِعّي ، وَصحَّ

َحا قَوَل اللَّْيِث ، حتى يُْستََدّل  عبارته. ولكّن َعْزَوهُ إِلى األَساس ولسان العرب وغيِرِهما ، ِد ، ولم يَُرّجِ َمَحلُّ نََظٍر ، فإِنّهما نَقاَل ِعبَاَرةَ الُمبَّرِ

ِد ، كما ال يَْخفَى.  بمرجوحيّة قوِل الُمبَّرِ

ة ِعبارة الَجْوَهِرّي ، فاألَّول َجْمعُ َمَكاتِيبُ و ، كتَاتِيبُ  *ج . وقد أَخّل الُمَصنُِّف بذكر الثّاني ، َمْكتَبٍ  عُ ، والثّاني َجمْ  ُكتّابٍ  . وهذا من تَتِمَّ

 وَذَكَره غيُر واحٍد ، قال شيخنا : وفي عبارة الُمَصنِِّف قَلٌَق.

نَعَم ، لو قَدََّم  ؟، على رأْي الَجْوَهِرّي واللَّْيِث ، وهو قد جعله خطأً ، فما معنى ِذْكِره فيما بَْعدُ  ُكتَّابٍ  إِنَّما هو َجْمعُ  كتاتَيبَ  قلت : وذلك ألَنّ 

 ، لََسِلَم من ذلك ، فتأَّمْل.« خطأ»ِذْكَرهُ قبل قوله 

ْميَ  : الُكتَّابُ و بِيُّ الرَّ أِْس ، يَتَعَلَُّم بِه الصَّ ُر الرَّ الُمثَلَّثة في هذا الحرِف أَعلَى من التّاِء الفَْوقِْية ،  (2)وبالثاِء أَيضاً ، والثّاُء  َسْهٌم َصِغيٌر ، ُمَدوَّ

 سيأْتي. وفي عبارةِ شيِخنا هنا قَلٌق عجيٌب. كما

 ، وقد تقّدمِت اإِلشارة إِليه. َكتَبة ، مثل كاتِبٍ  َجْمعُ  أَيضاً : الُكتّابُ و

ُجُل : إِذا اْكتَتَبَ و ةً »في الَحِديِث ، و نَْفَسهُ في ِديواِن السُّْلَطانِ  َكتَبَ  الرَّ في َغْزَوةِ  (3) اْكتَتَْبتُ  ، وإِنِّيقاَل له َرُجٌل : إِّن اْمَرأَتِي َخَرَجْت حاجَّ

 .«يَْوَم الِقيَاَمةِ  (5)، بَعَثَهُ هللاُ َزِمناً  (4)َزِمناً  اْكتَتَبَ  من»اْسِمي في ُجْملَِة الغَُزاةِ. وفي حديث اْبِن ُعَمَر :  َكتَْبتُ  ، أَي : «كذا وكذا

. مكتوبٌ و عليه ُمْكتَتَبٌ و ُمْكتَتِبٌ  ، فهو وأَْمَسكَ  َر ،: ُحِص  بَْطنُهُ  اْكتَتَبَ و هو : أُِسَر. اْكتَتَبَ  من المجاز :و  عليه نَقله الصاغانيُّ

 مّما كان : نقله الّصاغانّي. : الُمْنتَِفُخ الُمْمتَِلئُ  الُمْكتَْوتِبُ و

 الَجْيُش. َجَمعََها ، وهي َكتََّب الَكتِيبَةَ  من المجاِز :و

َع. تََكتَّبَ وَ   الَجْيُش : تَجمَّ

 .َكتائِبَ  الَجْيَش : َجعَلَهُ  َكتَّبَ و

 من الِمائَِة إِلَى األَْلِف. على العَُدّوِ ، َجَماَعةُ الَخْيِل إَِذا أَغاَرتْ  هي الَجَماَعةُ الُمْستَِحيَزةُ ِمن الَخْيِل ، أَوْ  ِهي أَو

ً و  ، قال ساِعَدةُ ْبُن ُجَؤيَّةَ : َهيَأََها : َكتَبَهاو ، َكتَّبَها تَْكتِيبا

__________________ 
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النســـــخة املطبوعة من التاج يعين النســـــخة « قوله أثبته اجلوهري كذا خبطه ووقض ابملطبوعة : اشـــــتبه عل  اجلوهري»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 1)
 الناقصة.

 ج كتاتيب.« و»عن القاموس :  (*)( 6)
 ا رف أعل  من الثاء. ( يف الصحاح : والتاء يف هذا2)
 ( يف النهاية : ُكِتَب.3)
 والز ِمُن والض ِمُن مبعىن واحد. .«ضمناً »( يف النهاية : 4)
 ( زيد يف النهاية : أي من كتب اله يف ديوان الزمىن ومل يكن زمناً.5)
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ونَ ال  ـــــــــــُ ب ـــــــــــَ تـ كـــــــــــح ـــــــــــُ م  ي ـــــــــــدهـــــــــــُ ِدي ت  عـــــــــــَ كـــــــــــَ ـــــــــــُ  وال ي

  
مح    هـــــــِ تـــــــِ تح ِبســـــــــــــــــــــاحـــــــَ لـــــــَ فـــــــَ بُ حـــــــَ ائـــــــِ تـــــــَ وا  كـــــــَ بـــــــُ عـــــــَ (1)َأوح

 

  
 أَي : ال يَُهيَُّؤوَن.

عُوا تََكتَّبُواو َم ، وَجَمَع عليه ثِيَابَه. وهو مجاز  تََكتَّبَ  ، ومنه : : تََجمَّ ُجُل : تََحزَّ  .(2)الرَّ

 من العرب. بَْطنَ  ، بالفَتْح : َكتْبٍ  بَنُوو

 وتُِرَك بعُضهُ. أُِكَل بعُض ما فِيهِ  من الِعنَِب ونحِوِه ، العُْنقُودُ   :(3) ، كُمعَظَّم الُمَكتَّبُ و

 .تَكاتَباو صِديقَهُ ، كاتَبَ  ، يُقَال : التَّكاتُب بمعنى الُمَكاتَبَةُ و

يِّدُ  دَّاهُ ، َعتََق.أَ و َسعَى. َعْبُدَك على نَْفِسه بثََمنِه. فإِذا يَُكاِتبَكَ  أَنْ  ، وهو الُمَكاتَبَة من المجازو  وهي لَْفَظةٌ إِْسالميّة ، صّرح به الدَِّميِرّي. والسَّ

يَتْ  ُمَكاتَبٌ  ، والعَْبدُ  ُمَكاتِبٌ  العَْبُد على السَّيِّد من الِعتِْق إِذا أَدَّى ما فُوِرَق  يَْكتُبُ  ، ِلَما ُمَكاتَبَةً  إِذا عقََد عليه ما فاَرقَه عليه من أَداِء الماِل ُسّمِ

يَها في َمحلِّها ، وأَنَّ له تَعجيَزهُ إِذا َعَجَز عن أَداِء نَْجم يَِحلُّ  يَْكتُبُ  عليه ، وِلَما يُِّد على العَْبِد من النُُّجوِم الَّتي يَُؤّدِ ،  الُمَكاتَبَة  عليه. وأَحكامُ السَّ

َحةٌ في فُ   روع الِفْقه.ُمَصرَّ

ْهِرّيِ : ، مصغَّرةً ، اسٌم لبعِض قَُرى َخْيبََر. ومنه الُكتَْيبَةُ  * وِمّما لم يذُكْرهُ الُمَؤلُِّف : يعني : أَنّه فَتََحَها  «أَكثُرَها َعْنَوةٌ  الُكتَْيبَةُ »حديُث الزُّ

 قَْهراً ، ال عن ُصْلحٍ.

 َمن ، نقْلتُهُ عن الُمْعَجم.ِجْبلَةَ في اليَ  (4): من قَُرى اْبِن  الَمْكتَبُ و

فَِّة ، فبَعََث النّبيُّ »من قُْرٍب ، وفي حديِث أَبي ُهَرْيَرةَ :  : الَجْمعُ  الَكثْبُ  : [كثب] بَْينَنَا ،  فُكثِبَ  َعْجَوةٍ  بتَْمرِ  ، وسلمعليههللاصلىُكْنُت في الصُّ

ُعوهُ   ، أَي : ُمْجُموع «مكثُوبٌ  ِجئُت َعِليًّا ، وبَْيَن يََدْيه قََرْنفُلٌ »الحديُث : ينا مجموعاً. ومنهأَي : تُرَك بيَن أَْيد «وقِيَل : ُكلُوهُ ، وال تَُوّزِ

ً  ءَ الشَّيْ  َكثَبَ  ، يُقال : الصَّبُّ  : الَكثْبُ و : مجتِمعوَن. كاثِبُونَ  القَْوُم ، إِذا اجتَمعُوا ، فهم َكثَبَ  ، يُقاُل : االْجتَِماعُ  : الَكثْبُ و : إِذا َجَمعَه من  َكثْبا

 قُْرٍب ، وَصبَّهُ ، قاَل الّشاعُر :

ه  ـــــــــــ  وح أَن ـــــــــــَ ِب ل عـــــــــــح ِد الصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــِّ ي  عـــــــــــلـــــــــــ  الســـــــــــــــــــــــــ 

  
بِ   اقـــــــــــــــــِ وُم عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  ِذرحَوِة الصـــــــــــــــــــــــــــــــّ قـــــــــــــــــُ  يــــــــــــــــــَ

  

ًا ُدقـــــــــــــــــاُ  اَ صـــــــــــــــــــــــــــــــَ   َح َرمتـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ  أَلصـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
َن   يبِّ مـــــــــــــــِ اَن الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  كـــــــــــــــَ بِ مـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــكـــــــــــــــاثـــــــــــــــِ

  
لَُكْم أَي : َدَخلُوا  َكثَبُوا ، يُقَال : الدُُّخولُ  : الَكثْبُ و والنَّبِّي : ما نَبَا منه إِذا ُدقَّ ، وسيأْتي الكالم عليه.: الَجاِمُع ِلما نََدر من الَحَصى ،  الكاثِبُ 

ّم ، يَْكثُبُ  بينَُكْم وفيُكْم ، وهو من القُْربِ   بالكسر ، في ُكّلِ ما ذُكر. يَْكثِبُ و بالضَّ

 شهورة.القبيلِة الم واٍد ِلَطيِّئٍ  : الَكثْبُ و

 : أَي ، قُْربََك. َكثَبَك وُهوَ  بالتَّْحِريِك : القُْربُ  ، الَكثَبُ و

 ، أَي : من قُْرب ، وتََمكٍُّن. أَنشَد اْبُن إِسحاَق : َكثَبٍ  قال ِسيبََوْيه : ال يُستْعَمُل إِاّل َظْرفاً. ويُقال : هو يَْرِمي ِمنْ 

ُذوداِن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاِن ي  ف

  
نح    بٍ وذا مــــــــــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــــــــــَ ي كــــــــــــــــــــــــَ رحمــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــَ  يـ

  
. الَكثْبِ  وهو غيرُ  َطيٍِّئ. بني ع بِديارِ  : الَكثَبُ و  ، بفتٍح فسكوٍن ، المتقدم ِذْكُرهُ وهكذا بالتَّْحِريك ، َضبََطهُ صاحُب الُمْعَجِم والّصاغانيُّ

. : إَِذا قَاَربَهُ ، َعلَْيهِ  بَ َكثَ و  َحَمل وَكرَّ

 ، أَي نَثََرها ، كما سيأْتي. (5)هَكذا في النُّْسَخة والصَّواُب : نََكبََها  نََكثَها :ـ  بالكسر : الَجْعبَةَ ـ  ِكنَانَتَهُ  َكثَبَ و

ً  عن أَبي حاتٍِم : اْحتَلَبُواو  ، أَي : من ُكّلِ شاةٍ شيئاً قليالً. ُكثَبا
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ا ِعْنَد ِقلٍَّة  قَلَّ  : إِذا لَبَنُها ثَبَ كَ  وقد  .(6)، إِّما عند َغزاَرةٍ ، وِإمَّ

ْمل. الُمْستَِطيُل الُمْحَدْوِدُب من التَّلُّ  : هو الَكثِيبُ و  الرَّ

ْمل : الِقْطعَةُ تَنقاُد ُمْحَدْوِدبَةً. وقيل : الَكثِيبُ  وقيل : تَْين في ُكثُبٌ و ، أَْكثِبَةٌ  ج هو ما اجتمع واْحَدْوَدبَ  من الرَّ  بضمَّ

__________________ 
 وما أثبتناه عن شرح أشعار اهلذليا.« جفلت»( ابألصر 1)
 ( هذه عبارة االساس.2)
 ( يف إحد  نسخ القاموس : كمعل م.3)
 معجم البلدان : ذي جبلة.( يف 4)
 ( يف القاموس املطبوع : نكبها.5)
 ( اللسان : قلِة كإٍل.6)
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َبانٌ و  الث اين ا ِهير  الَكِثيبُ  قا  الَفراُء : .(1) (وَكاَنِت اجلِْباُل َكِثيبًا َمِهيالً )كُعثحمان ا ويف التـ نحزير العزيز :   ُكثـح
َ
ر ا وامل : الر مح

كِ  ُكُثب  َثاَلثٌَة عل »ويف ا ديِث :  َفُله فيَـنحهاُ  عليك من َأعحاَلُه.َأســـ (2): ال ذي حُيَر ُ    ُكثـحَبانِ   عل  ا ويف روايٍة :« املِســـح
ٌ   ع بساِحِر حَبحِر الَيَمنِ  : الَكِثيبُ و  املِسحك. ِجٌد ُمَترب   به. (3)ا فيه َمسح

 .(4)وفي التَّْكِملة : قَْريَةٌ بالبَْحَرْيِن  قَْريَتاِن بالبَْحَرْينِ و

باب في قِْبلَِة َطْخفَةَ قُْرَب َضِريَّةَ. الَكثِيبُ و قلُت : األَحَمُر : حيُث ُدفَِن سيُِّدنا ُموَسى الَكِليُم ،  الَكثِيبُ و أَيضاً َجبٌَل نَْجِدّي ، وقيل : ماٌء للّضِ

 يم.عليه وعلى نبيّنا أَتَمُّ الصَّالةِ والتَّسل

ّمِ : القَليُل من الَماِء واللَّبَِن ، أَو الكثْبَةُ و من اللّبَن ، وهذا قول أَبِي  ُء القََدحِ أَو ِملْ  وقيل : قَْدُر َحْلبٍَة ، ِمثُْل الُجْرَعِة تَْبقَى في اإِلناِء. هي ، بالضَّ

ً  ُجفَاالً ، وأُْحلَبُ  (6)الّضائِنَةُ : أَُولَُّد ُرَخاالً ، وأَُجرُّ  على أَْلسنِة البَهائِم ، قالتِ  (5)زيد ، ومنه قوُل العرب في بعِض ما يَقَُع  ثِقَاالً ، ولَْم تََر  ُكثَبا

 يَْعِمدُ »:  قَال ثمّ  ، بَِرْجِمهِ  أََمرَ  وسلمعليههللاصلىفِي حديِث ماَعِز ْبِن ماِلٍك : أَنَّ النَّبيَّ  أَي : الماِء واللَّبَِن. ِمْنهما ُء القََدحِ ِمثْلي ماالً. أَو ِملْ 

سأَْلُت ِسَماكاً  قال أَبُو ُعبَْيٍد : قال ُشْعبَةُ : .«، ال أُوتَى بأََحِد منهم فَعَل ذلك ، إِاّل َجعَْلتُهُ نََكاالً  بالُكثْبَة فَيَْخَدُعَها الُمِغيبَةِ  الَمْرأَةِ  إِلى (7) أََحُدُكم

 .(9)اللَّبَِن. قال أَبو ُعبَْيٍد : وهو كذلك في غيِر اللَّبَِن  فقاَل : القَليُل من الُكثْبَةِ  عن (8)

. ع : ُكثْبَةُ و  ، نقله الّصاغانيُّ

ره ، بعَد أَن من َطعَاٍم أَو غي ُكلًّ ُمْجتَِمعٍ  : الُكثْبَةُ  قيَل :و ، ذلك بعَد أَن يكوَن قليالً. وَغْيِرهِ أ وتُراٍب ،أَو تَْمٍر ، أَ  الطَّائِفَةُ ِمْن َطعَامٍ  الُكثْبَةُ و

يَ  ْمِل ، أِلَنَّهُ اْنَصبَّ في َمَكاٍن ، فاجتمَع فيه. والجْمعُ  الَكثِيبُ  يكون قليال ، ومنه ُسّمِ  ، قاَل الّراجُز : الُكثَبُ  من الرَّ

 ِ اح نـــــــــَ يــــــــــح ر َح ابلـــــــــعـــــــــَ اُب  (10)بــــــــــَ طـــــــــ  بح خـــــــــَ ثـــــــــَ  الـــــــــكـــــــــُ

  
َذبح   ٌب ا وقــــــــــــد كــــــــــــَ وُ  : ِإيّنِ خــــــــــــاطــــــــــــِ قــــــــــــُ  يـــــــــــــَ

  

َا و   َلحُطُب ُعسنا ِمنح َحَلبح ِإل 

ُجَل يَجي ُجل إِذا جاَء يَْطلُُب الِقَرى بِعلَّ يَعني الرَّ  ُكثْبَةً  ِة الِخْطبَِة : إِنَّهُ لَيَْخُطبُ ُء بِعلَِّة الِخْطبَِة ، وإِنما يُِريُد الِقَرى. قال اْبُن األَْعَرابِّي : يُقَاُل للرَّ

مَّ   ِة :؛ وأَنشَد األَْزَهِريُّ ِلذي الرُّ

ٍة  يــــــــَ رياِن قـــــــــاصــــــــــــــــــــــِ ِدِن الصــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــح اَلَء مـــــــــن مـــــــــَ يـــــــــح  مـــــــــَ

  
هــــــــــــا    َدافــــــــــــِ ن  عــــــــــــلــــــــــــ  َأهــــــــــــح اُرهــــــــــــُ عــــــــــــَ بُ أَبـــــــــــــح ثــــــــــــَ  كــــــــــــُ

  
 ِمَن األَْرِض بَْيَن الِجبَاِل. الُمْنَخِفَضة الُمْطَمئِنَّةُ  : الُكثْبَةُ و

ُجُل : أَْكثَبَهُ و ، عِن النَّْضِر ْبِن ُشَمْيٍل. وفي  َدنَا ِمْنهُ  إِلى الَجبَل : أَي أَْكثَبَ و َدنَا منهم ، فاُلٌن إِلى القَْوِم : إِذا أَْكثَبَ و من لَبَن. ُكثْبَةً  َسقَاهُ  الرَّ

إِذا قَاَرَب. والهمزة في  أَْكثَبَ و .َكثَب ِمنْ  فاْرُموُهْم بالنَّْبلِ  (11) أَْكثَبُوُكمْ  وفي روايٍة : إِذا .«القوُم ، فاْنبُلُوُهمْ  أَْكثَبَُكمُ  إِنْ »َحِديِث بَْدٍر : 

 أَْكثَبَتْ  وَظنَّ ِرَجاٌل أَْن قد»:  عنهماهللارضي، فلذلك َعّداها إِلى ضميرهم. وفي حديث عائشةَ تَِصُف أَباها ،  َكثَبَ  لتَْعِديةِ « أَْكثَبَُكمْ »

 ه.ِمنْ  أَْكثَبَ و : دنا منه وأَْمَكنَهُ. لَهُ  َكأَْكثَبَ  أَي : قَُربَْت ، «أَْطَماُعُهمْ 

َدة ، وقد تقّدم. : أَي كثيٌر. (12) ُكثابٌ  ونَعَمٌ  كغَُراٍب : الَكثِيرُ  ، الُكثَابُ و  وهو لُغَةٌ في الُمَوحَّ

. ع بنَْجدٍ  : الُكثَابُ و  ، نقله الّصاغانيُّ

اٍن وَشدَّادٍ  ، الُكثَّابُ و ُل َضْبط الّصاغانّيِ : َكُرمَّ بياُن  ال نَْصَل لَهُ وال ِريشَ  : َسْهمٌ  الُكثَّاب عاّمةً وعن األَْصَمِعّيِ : السَّْهمُ  ، األَوَّ ، يَْلعَُب به الّصِ

 في صفة الَحيَِّة : (13)؛ وأَنشَد 

 َكَبن  قـُرحصاً من َطِحٍا ُمعحَتِلثح 
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__________________ 
 .14( سورة املزمر اآية 1)
 ( اللسان : حُتّرُ .2)
 «قوله ترب  به كذا خبطه والذي يف التكملة مترب  به»وهبامش املطبوعة املصرية : « ترب  به»( ابألصر 3)
 ( يف معجم البلدان : الكثيب قرية لبين  ارب بن عمرو بن وديعة بن عبد القي  ابلبحرين. وفيه كتيب ابلتاء قريتان ابلبحرين.4)
 ( اللسان : ما تضعه.5)
 تصحيف.« أجرو »( يف املطبوعة الكويتية : 6)
 ( كذا ابألصر واللسان والنهاية ا ويف غريب اهلروي : أحدهم.7)
 ( يعين لا  بن حرب.8)
 ( زاد أبو عبيد : وكر ما مجعته من طعام أو غريه بعد أن يكون قلياًل فهو كثبة.9)
 ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل ما ورد ابلصحاح.« ابلعنا»( عن الصحاح. وابألصر 10)
 يف اللسان واهلروي : كثبوكم. (11)
 ابلتاء تصحيف.« كتاب»( يف املطبوعة الكويتية 12)
 ( اللسان : قا  الراجز.13)
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ِر   ثـــــــــــح ُه يف مـــــــــــِ تـــــــــــُ امـــــــــــَ ابِ هـــــــــــَ ثـــــــــــ  ثح  كـــــــــــُ بـــــــــــِ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
ثّ   حــــــــــــِ تــــــــــــَ وحٍت ُمســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــاُه مبــــــــــــَِ ُف  ــــــــــــَح رحجــــــــــــُ ــــــــــــَ  تـ

  

 تـََلم َة الش يحِخ ِإذا الش يحُخ َغِرثح 

 لِِّف كما َزَعَمهُ شيُخنا.الُمثنّاةِ الفوقيّة. وقد تقدَّم اإِليماُء إِلى أَّن الفوقيَّةَ لُغَةٌ مرجوجةٌ في الُمثَلَّثَة ، وال تَنافَِي بين كالِمي الُمؤَ  بالتّاءِ كالُكتَّاب ، 

 ، أَي الجمُع : ج وقيل : هو ما ارتفََع من الِمْنَسج. وقيل : هو ُمقَدَُّم الِمْنَسجِ حيُث تَقَُع عليه يَُد الفاِرس. .(1) من الفَرِس : الِمْنَسجُ  الكاثِبَةُ و

 . وقيل : هي من أَْصل اْلعُنُق إِلى ما بيَن الَكتِفَْيِن ، قاَل النّابغةُ :الَكَواثِبُ 

هـــــــــــا  نـــــــــــَ ـــــــــــح َرفـ مح عـــــــــــاَدٌة قـــــــــــد عـــــــــــَ هـــــــــــِ ن  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــح  هلـــــــــــَُ

  
ِرَض ا  وحَ  ِإذا عـــــــــــــُ ي  فــــــــــــــَ طـــــــــــــِّ بِ خلـــــــــــــَ َواثـــــــــــــِ  الـــــــــــــكـــــــــــــَ

  
وهي من الفََرس  «َخْيِلهم َكَواثِبِ  يَضعُوَن ِرماَحُهْم على»، قال اْبُن ِسيَده : وال أَدري كيَف ذلك. وفي الحديِث :  أَْكثابٌ  وقد قيل : إِّن جمعَهُ 

 ُمْجتَمُع َكتِفَْيِه قُّداَم السَّْرجِ.

 ؛ قال أَْوُس ْبُن َحَجٍر يَْرثِي فََضالَةَ ْبَن َكلَدةَ األََسِدّي : : ع ، أَو َجبَلٌ  الكاثِبُ و

ه  ـــــــــــ  ـــــــــــو أَن ِب ل عـــــــــــح ِد الصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــِّ ي  عـــــــــــلـــــــــــ  الســـــــــــــــــــــــــ 

  
بِ   وُم عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  ِذرحَوِة الصـــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــُ  يــــــــــــــــــَ

  

ًا ُدقـــــــــــــــــاُ  اَ صـــــــــــــــــــــــــــــــَ   ح َرمتـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ  أَلصـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
يبّ مـــــــــــــــن   اَن الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  كـــــــــــــــَ بِ مـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــكـــــــــــــــاثـــــــــــــــِ

  
 النَّبِيُّ َرْمٌل معروٌف ، ويقال : هو جمُع ناٍب ، كغاٍز وَغِزّي. : هو ما نَبا فارتَفَع ، قال اْبُن بَّرّي :النَّبِّي : َمْوِضٌع ، وقيل 

مدقوقاً مكسوراً ، يُعَّظُم بذلك أَْمَر فَضالَة  (2)يقول : لو عال فَضالةُ هذا على الّصاقب ، وهو َجبٌَل معروف في بالد بني عامٍر ، ألَْصبَح 

 يَقوُم بمعنى يُقَاِوُمهُ ، كذا في لسان العرب. (3) [قوله] وقيل : إِنّ 

 التَُّراِب. ، َمْمدوٌد : من أَْسماءِ  الَكثْباءُ و

. َكثَّبَ  ، يُقَاُل : : الِقلَّة التَّْكثِيبُ و ْيدُ  َكثَبَكَ  في الَمثَِل :و لَبَُن النّاقِة : إِذا قَلَّ ، نقله الّصاغانيُّ  ، هكذا فِي النَُّسخِ بغَْير أَلف ، والصَّوابُ  الصَّ

ْمُي ، أَْكثَبَك ْيُد والرَّ  فَاْرِمِه. لَكَ  أَْكثَبَ و الصَّ

 خ.، هكذا في النُّسَ  (4)أَي : من َمْنِسِجه  كاثِبَتِهِ  ِمنْ  بمعنًى كما تقدَّم ، أَْكثَبَ و َكثَبَ  كما في غير ديواٍن ، وإِْن كان أَْمَكنَكَ  أَي : دنا منك ،

 ٍء : َسْهٍم ، وغيِره.أَْي : َشيْ  ، بُكثَّابٍ  المضبوُط في نسختنا بالكسر ، على وْزِن ِكتَاٍب ، ونَصُّ الَمثَِل : ما رماه .بَِكثابٍ  َما ُرِميَ  في الَمثَل :و

هام هاُهنا. .(5)وفي لسان العرب : أَي سْهم  ِغيُر من الّسِ  وقيل : هو الصَّ

 فالُمفَاعلَةُ ليست على بابها. َدنَْوُت ِمْنُهْم. : ُمَكاثَبَةً  ، كاثَْبتُُهمْ و

ا يُستدرُك عليه : ً  الطَّعَامَ  َكثَْبتُ  : إِذا نَثَْرَت بعَضهُ فوَق بعٍض. وعن أَبي زيٍد : فاْنَكثَب التَُّراَب ، َكثَْبتُ  قال اللَّْيُث : * وممَّ ،  أَْكثُبُهُ َكثْبا

 فيه. اْنَكثَبَ  ٍء واجتمَع ، فقدَونَثَْرتُه نَثْراً ، وُهَما واحٌد. وُكّل ما اْنَصبَّ في َشيْ 

 وقد تقدََّم َشْرُحه. .«ُكثْبَةً  إِنّهُ لَيَْخُطبُ »وفي الَمثَِل : 

 : أَي يَتْلُوهُ. يَْكثُبُه وجاءَ 

انٍة : الَمكاُن الَّذي ُكثّابَةُ و . البَْكر والفَِصيِل ، كُرمَّ  كان فيه الفَِصيُل ببالِد ثَُموَد ، نقله الّصاغانيُّ

َكبِ  ، َكَجْعفٍَر : أَهمله الجوهرّي ، وقال اللَّْيث : هي الَكثْعَبُ  : [كثعب] ْخَمةُ الرَّ  يقال :و ، بالتَّْحريك : الفَْرجِ كالَكثْعَِم ، والَكْعثَِب. الَمْرأَةُ الضَّ

 ُمْمتَِلئ ، ناتِئ. َضْخمٌ  ، وَكْعثٌَب : َكثْعَبٌ  َرَكبٌ 
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ْلُب الشَِّديدُ  أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّسان. وقاَل الّصاغانيُّ في ك ث ب : هو ، َكَجْعفرٍ  الَكثْنَبُ  [كثنب] ، ونُونُهُ زائِدةٌ عند أَكثِر  الصُّ

ْرفِيِّيَن.  على الثّاَء الُمثلَّثة ، وسيأْتي في موضعه. وقد تُقَدَُّم النُّونُ  الصَّ

 َكْحبَةٌ  واحدتُهُ  ، بالكسر ، الِحْصِرمُ  ، والَكْحم : الَكْحبُ  : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال اْبُن ُدَرْيٍد : الَكْحبُ  : [كحب]

__________________ 
َنحِسج.1)

 ( كذا ضبرت القاموس والصحاح ا وضبرت اللسان : امل
 ( ألصبح : هو جواب لو يف البيت الذي قبله.2)
 زايدة عن اللسان.( 3)
 ( انظر ما تقدم يف ضبرت املنسج.4)
 ( اللسان : أي بسهٍم.5)
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ِحيباً  الَكرحمُ  َكح بَ وَ  ا بضــــّمتا. الدبـُرُ  ا بُِلَغِتِهمح أَيضــــاً : الَكححبُ و  ا مَيانَِيٌة ا وهو الرَبحَوُ . هباءٍ  ُبهُ   : َ َهرَ  َتكح  ا َأي : َكحح
رِِمِه. قا  اأَلزه . قا  : ويـَُقاُ  :َ َهَر ُعنقوُد ِحصـــح  رّي : هذا حرٌف صـــحيح ا وقد رواه َأمحُد بحُن حَيحَ  ا عن ابحن اأَلعرايبِّ

 َأو َكثـَُر َحب ُه. (1)الِعَنُب ا ِإذا انعَقَد  َكَحبَ 
 ، كَمنَعَه : َضَرَب ُدبَُرهُ. َكَحبه قدو

 .كاِحبَةٌ  ، هي اْرتَفََع لََهبَُها (2) والنّاُر الَّتي قال : : الكثيَرةُ. الكاِحبَةُ  ، بَةٌ كاحِ  َرَوى َسلََمةُ ، عن الفَّراِء : يقال : الدَّراِهُم بيَن يََدْيهو

 ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. ع ، َكَجْوَهٍر : َكْوَحبٌ و

 .(3)نقله الّصاغانيُّ  ع : أَهمله الجْوَهِريُّ ، وقال اْبن ُدَرْيٍد : هو ، كَجْعفَرٍ  َكْحكبٌ  : [كحكب]

 .(4)، أَهمله الَجَماعةُ  اْسمٌ  : َكْحلَبٌ و ، َكْحلَبَةٌ  : [كحلب]

،  الَكَدبُ و كَكتٍِف ، الَكِدبُ و ، بُ الَكدْ  « :َحيَّاَك هللا وبَيَّاكَ »في ياقُوتة  (5)، بالفتح : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو ُعَمَرو  الَكْدبُ  : [كدب]

َكةً ، . الُكْدبُ و ُمَحرَّ ّمِ ك ، لكان أَخصَر وأََدّل على الُمَراد الَكْدبُ  ولو قال قال شيُخنَا : بالضَّ . الُمْعَجَمةُ  والذَّالُ  ُمثَلّثةً وتَُحرَّ قاَل شيُخنا  لُغَةٌ فِيِهنَّ

البَياُض في أَْظفَاِر  ُمستدَرٌك غيُر محتاجٍ إِليه ؛ ألَّن مثل هذا إِنّما يُْذَكُر في تَْعداِد المعاني ، ال في َضْبط اللَّْفِظ الواِحِد :« فيهنّ »: لفُظ 

 بالفَتح والتحريك ، وإِْهمال الّدال وإِعجامها ، الَكَدبُ و ، الَكْدبُ  والَِّذي ذَكَرهُ أَبو ُعَمَر في الياقوتة ، أَْربَُع لُغاٍت فقط ، وهي : األَْحَداِث.

تْ  الواِحَدةُ بهاءٍ  . فإِذا صحَّ  ، ُمَصغَّراً َمْمُدوداً. وهذه عن ثعلب. كالُكَدْيباءِ  اْسٌم للجمع فََكْدبٌ  ، بسكون الّدال ، َكْدبَةٌ  في الُكّلِ

ثُمَّ إِنَّ هذه المادَّةَ أَهملها طائفةٌ من أَهل اللِّسان ، وجرى عليه الَجْوَهِريُّ  لَمْرأَةُ النَِّقيَّةُ البَيَاِض ا ، من النَِّساء : المكدوبَةُ  عن اْبن األَْعَرابّي :و

َواُب إِثباتُها ، ال ِسيَّما يَِّدةُ  عنهماهللارضيتَْرُجماُن القُْرآِن ،  ْبُن َعبَّاٍس  الَحْبُر عبُد هللاِ  قََرأَ  قدو ، وغيرهُ كما أشرنا إِليه ، والصَّ ، وكذا السَّ

 بَِدمٍ  (َوجاُؤ َعلى َقِميِصهِ )، وأَبُو السََّماِل ، ونَقَلَهُ الَهَرِويُّ في َغِريبَْيِه عن الَحَسِن البَِصِرّيِ أَيضاً قولَهُ تَعَالَى :  عنهاهللارضيَعائَِشةُ ، 

 ، بالدَّاِل الُمْهَملة. (6) َكِدبٍ 

أَي  َكِدبٍ  فقال بَِدمٍ  ؟بالدَّاِل الُمْهَملَِة ، فقال : إِْن قََرأَ بِه إِماٌم ، فله َمْخَرٌج. قِيَل له ؛ فما هو« َكِدبٍ  بَِدمٍ »ة َمْن قََرأَ وُسئَل أَبُو العَبّاِس عن قراءَ 

وقيل :  قَِميِصه ، فلَِحقَتْهُ أَْعراُضهُ كالنَّْقِش َعلَْيِه.َكأَنَّه َدٌم قد أَثََّر في  (7)الظُّْفر ، وهو َوبَُش بَيَاِضِه  َكَدب مأُْخوذٌ من : ضاِرِب إِلى البَيَاِض 

ح به شيُخنا ، وقِيل : أَْي َطِريٌّ ، وقيَل :  َكِدٌر. وقال الَهَرِويُّ : ُحِكَي أَنَّهُ الُمتَغَيُِّر. يابٌس ، ألَنَُّهْم َعدُّوهُ من األَضداد ، َصرَّ

ً َكِذب من باب َضَربَ  يَْكِذبُ  ، َكَذبَ  : [كذب] َكَكتٍِف ، قال شيخنا : وهو غريب في المصادر ، حتى قالوا : إِنّه لم يَأِْت مصدٌر على هذا  ا

ِحَك ، والَحِبَق ، الوزِن ، إِاّل أَلفاظاً قليلةً ، َحَصَرها القَّزاُز في جاِمعه في أََحَد َعَشَر حرفاً ، ال تَزيُد عليها ، فَذَكَر : ،  الَكِذبَ و اللَِّعَب ، والضَّ

 يَرها. وأَّما األَْسماُء الّتي ليست بمصاِدَر ، فتأْتي على هذا الوزن كثيراً.وغ

ً و ِحاح ، قال شيُخنا : ِكْذبا ح اْبُن السيّد وغيُره أَنّه  بالكسِر ، هكذا مضبوٌط في الصَّ وظاهر إِطالقه أَن يكون مفتوحاً ، وليس كذلك ، وصرَّ

العين إِلى الفاِء تخفيفاً ، ولكنّه مسموٌع في كالمهم ، على اَّنَّهم أَجاُزوا هذا التَّخفيَف فِي مثله لو لم ليس لُغَةً مستِقلّةً ، بل هو بنْقِل َحركِة 

 بفتح فسكون ، كذا ُضبِطَ  َكْذبَةً وَ  بالكسر أَيضاً على ما هو مضبوٌط عنَدنا ، وضبَطه َشيُخنا َكفَِرحٍة ، وِمثْلُهُ فِي لساِن العرب ، ِكْذبَةً وَ  يُْسَمْع.

 وهاتاِن عن اللِّْحيَانّي. قلُت : وهو الِّذي زعم أَنّه زاده اْبُن ُعَدْيس ، أَي : بالفتح ، ، وَضبََطهُ شيُخنا بالكسر ، وِمثْلُه في لسان العرب ، قال :

ً و ً و ، ِكَذابا  أَنشَد اللِّْحيَانِيُّ في األَّول : (8) كِكتَاٍب وِجنَّان ِكذَّابا

تح  ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَوداِع وآَذن ُة ابل ــــــــــــــــمــــــــــــــــَ ي لــــــــــــــــِ  اَنَدتح حــــــــــــــــَ

  
تح   فــــــــــــــاِء وود عــــــــــــــَ َر الصــــــــــــــــــــــــــــّ َذابِ َأهــــــــــــــح كــــــــــــــِ ــــــــــــــِ  ب

  
__________________ 

 ( عبارة اللسان : إذا انعقد بعد تفقيح نـَوحره.1)
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 ( اللسان : إذا.2)
 ( انظر معجم البلدان.3)
َلٌب : اسم.4)  ( يف اللسان : َكحح
 (.هامش املطبوعة الكويتية)هو أبو عمر الزاهد غالم ثعلب  (كتاب اليواقيت)( كذا ابألصر ا وصاحب الياقوتة 5)
 «.َكِذب    ِبَدم  » 18( سورة يوسف اآية 6)
 ( وبش بياضه : النمنم األبي  يكون عل  الظفر أفاده اجملد ا وقد حيّر .7)
 ( يف إحد  نسخ القاموس : وِحناٍّء.8)
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 نا : وُهما َمصدراِن ، قُِرئ بِِهَما في الُمتََواتِر.قال شيخُ 

ً و كاَذْبتُه ُمَكاذَبَةً  يقال : ً  قراَءةُ علّي والعُطاردّيِ واألَعمش والسُّلَمّي والِكَسائّي وغيِرهم ، وال ، ومنه ِكَذابا  .(1) ِكَذابا

ً  وقيل : هو مصدُر :  ، مثُل َكتََب ِكتَاباً. َكَذَب ِكَذابا

يالً. وفِي الصَّحاح : وقولُه تَعالى : وقاَل اللِّْحيانّي ، قال الِكسائِيُّ : أَهُل اليَمِن : يَجعلُوَن المصَدَر من فَعََّل : فِعَّاالً : وغيُرُهم من العرب : تَْفعِ 

بُوا ِِبايتِنا ِكّذاابً ) ، وعلى  ِكذَّابٍ  ُء على تَفعيل ، كالتَّكليم ، وعلى فِعّاٍل ، مثلأِلَنَّ مصدَرهُ قد يجي وهو أََحُد مصادِر الُمَشدَِّد ، (2) (وََكذَّ

 .(3) (َوَمزَّْقناُهْم ُكلَّ مُمَزَّق  )تَْفِعلَة ، مثل تَْوِصيٍَة ، وعلى ُمفَعَّل ، مثل : 

ً  قلُت : وفاته : اٍن ، وبه قرأَ ُعَمُر ْبُن عبِد العزيِز ؛ ويك ُكذَّابا ً  ون ِصفَةً على الُمبَالَغَة ، كُوّضاٍء وُحسَّاٍن ، يقال :، كُرمَّ ، أَي :  َكَذَب ُكذَّابا

[ ً  ُمتَنَاِهياً. (4) [كذبا

 رجلٌ و ويَْصُدُق.، بكسرتَْيِن وَشّدِ الثّالث ، أَي : يَْكِذُب  تِِصدَّاقو تِِكذَّابٌ  عن اللِّْحيَانّي : َرُجلٌ و ، َكَكتَّاٍن واألُنثى بالهاءِ  َكذَّابو ، كاِذبٌ  ُهوَ و

 ؛ أَنشد ثعلب كاِذبٌ  أَي : صاِحبَُها َكذُوبٌ  ، وكذلك ُرؤيا َكذُوبٌ 

ت  قـــــــــَ لـــــــــ  حـــــــــَ ب  فـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــَ ا فـ اهـــــــــَ يـــــــــ  حـــــــــَ تح فـــــــــَ يـــــــــ  حـــــــــَ  فـــــــــَ

  
ــــــــــــاِم    م ُر اي يف املــــــــــــن جــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــن َض ال ُذوبُ مــــــــــــَ  كــــــــــــَ

  
 كَسْكَراَن ، كْذبانُ و بِزيَاَدةِ الَهاِء ، كفَُروقَة ، َكذُوبَةٌ و «َمَع الَخَواِطِئ َسْهٌم صائِبٌ »وهو كقولهم  .«قد يَْصُدقُ  الَكذُوبَ  ِإنّ »ومن أَْمثَاِلهم : 

 ُكذُْبذُبٌ و  الّصحاح ،بِضّم الذّال َكَذا في نُْسَخةِ  (5) َكْيذُبَانُ و بزيادة الُمثَنَّاةِ التَّْحتِيَّة وفَتْح الذّاِل ، كذا هو بخّط األَْزَهِري في كتابِه ، َكْيَذبانُ و

ّم ، ُمَخفٌَّف.  بالضَّ

: وقد صّرح به ابُن ُعْصفُور قال الشيُخ أَبو َحيّاَن في االرتشاِف لم يَِجئ في كالم العََرب كلمةٌ على فُعُْلعٍُل ، إِاّل قَْولُهم : ُمذُْبذٌُب. قال شيُخنا 

حكاه اْبُن  ُكذُّْبذُبٌ  قد يَُشدَُّد ، فيُقَاُل :و ْيه فيما َذَكَر من األَمثله ، كما نقله الّصاغانّي.، واْبُن القّطاعِ ، وغيُرهما. قلُت : ولم يَْذُكْره ِسيبَوَ 

اُح الفَِصيح. وأَنشد الَجْوَهِريُّ ألَبِي َزْيٍد   : (6)ُعَدْيٍس ، وغيُره ، ونَقَلَهُ ُشرَّ

هـــــــــــــــــا و  ـــــــــــــــــُ ت عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــد ب يِن ق ـــــــــــــــــ   ِإَذا َأَلَ  أبَن

  
رُ   قــــــــــــح ٍة فـــــــــــــُ يــــــــــــَ ِوصــــــــــــــــــــــــــاِ  غــــــــــــانــــــــــــِ ُذبُ   بــــــــــــِ بــــــــــــح ذ   كــــــــــــُ

  
 ، ويُقَاُل : إِنَّه لُجَرْيبَةَ ْبِن األَْشيَِم ، جاهلّي ، وفي الشََّواذِّ ، عن أَبي َزْيد : (7)« قد بِْعتُهُ »وفي نُْسَخٍة : 

 .(8)فِإذا لَِعحَت أِبَن يِن َقدح ِبعحُتُه 
 . كذا في هامش نُْسَخة الصَّحاح.ُكذُّْبذُبٌ  بِوصاِل اْمَرأَة ، فقُْل : (9)يقول : إِذا َسِمْعَت بأَنَّنِي قد بِْعُت َجَمِلي 

ا مثاُل ُهَمَزةٍ ، نقله اْبُن ُعَدْيٍس وابُن  ُكَذبَةٌ  َرجلٌ و .(10)ُمَشدٌَّد منه ، فهاتان لم يَْحِكهما ِسْيبََوْيه  ُكذُّْبذُبٌ و خفيٌف ، ُكذُْبذُبٌ  وقال اْبُن جنَّي : أَمَّ

اُح الفَصيح والَجْوَهِريُّ وهو من أَْوَزاِن الُمبَالغة كما ال يخفَى. ح به ُشرَّ  ِجنِّي وغيُرهما ، وصرَّ

ِحاح مضبوٌط ، وُضبَِط في نسختنا بضّم الثّالث ، ، بفتح األَّول َمْكَذبَانُ و قاله شيُخنا. ، بزيادة الهاِء. نقلهما  َمْكَذبَانَةٌ و والثاِلث ، كذا في الصَّ

ّمِ وزيادة األَِلف والنُّون ، قال شيُخنَ  ُكذُْبذُبانُ و اْبُن ِجنِّي في شرح ديوان المتنبّى ، وابُن ُعَدْيٍس ، وُشّراُح الفصيح ، عن أَبي زيد ؛ ا : بالضَّ

 وهو غريٌب في الدَّواويِن.

فات ، وانتقل إِلى ذكر ما يَُدلُّ على المصدر من األَلفاظ ، فقال : ، بضمهما ، األَخير عن  الُكْذبَىو األُْكذُوبَةو وقد فَرَغ المصنُِّف من الّصِ

 وهو قليل ،كالَمْيسور من ِإطالق المفعول الثاّلثّي على المصدر ،  الَمْكذُوبُ و اْبن األَْعَرابِّي ،

__________________ 
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 .35( سورة النبب اآية 1)
ألن كّذبوا  «وََكذَّبُوا ِِبايتِنا ِكّذاابً » ألهنا مقيدة بفعر يصريها مصدراً ا ويشدد« وال كذاابً »لفف ــــ  كما مرّ ــــ   . كان الكسائي28( سورة النبب / 2)

 .«يُقّيد الِكّذاب
 .19( سورة سبب اآية 3)
 لتكملة.( زايدة عن ا4)
 ( يف الصحاح واللسان صرفت.5)
 ( كذا ا ويف الصحاح : وأنشد أبو زيد.6)
 ( ويف التهذيب : قد بعتكم.7)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قبله كما يف التكملة :8)

 قــــــــــــــــد طــــــــــــــــا  إيضـــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــي املــــــــــــــــخــــــــــــــــدم ال أر  

  
 يف الــــــــــــــنــــــــــــــاس مــــــــــــــثــــــــــــــلــــــــــــــي يف مــــــــــــــعــــــــــــــّد لــــــــــــــطــــــــــــــب 

  

 حــــــــــــــــــــىت  وبــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــوت عشـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــة 

  
 «فـــــــــــــــحـــــــــــــــطـــــــــــــــطـــــــــــــــت عـــــــــــــــنـــــــــــــــه كـــــــــــــــوره يـــــــــــــــنـــــــــــــــتـــــــــــــــبب 

  

 قا  الصاغاين والرواية يف البيت قد بعته يعين مجله املخدم املذكور يف البيت األو .

 ( ابألصر : مجيلي.9)
 وعبارته : فهذان بناءان مل حيكهما سيبويه.« شيبان»( عن اللسان ا وابألصر 10)
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ُروا ألفا َُه يف حنِو أَرب ُذوبَةو  عٍة ا وُيســــــتدَرُ  عليه هذا. قاَلُه شــــــيُخنا.َحصــــــَ َكح
ذَك ر ا امل

ُ
َذبَةُ و  ا مؤنـ َثٌة ا وهو أَقر  من امل َكح

 امل
َعَلٍة ا َمصـــــــدٌر ِميمييف ا َمِقيٌ  يف الث الثّي ا رواه ابحُن اأَلعحرايبّ ا اَبنُ و  ا الكاِذبَةُ و  عل  َمفح هما الُكَذابُ و  ا الُكذح :  ا بضـــــــمِّ

ِحاح : وقوهُلم َمكذوبةٌ  عن العرب : ِإّن َبيِن ُلريحٍ ا لي  هلم (1)قا  الَفرّاُء ا حُيحَك   .الَكِذب مبعىنكّر ذلك  . ويف الصـــــــــــ 
. قَلُت. وحكاه عنهم أَبو ثـَرحواَن ا وقاَ  الَفرّاُء أَيضـــــــــاً يف قوله تعاىَل َكِذبٌ   ا َأي : َمكذوبة (2)ِإن  بين ُفالٍن لي  جِلَدِّهم 

ا وعافاُه  َكَذَب كاِذبَةً   ُهنا مصدر. وقا  غريُُه : فالكاذبة ا وال َرديف. (4)َأي : لي  هلا َمردوٌد  (3) (لَْيَس ِلَوقْ َعِتها كاِذبَة  ): 
ِحاح. ويقاُ  : ال ُ عاِفَيًة ا وعاقـََبه عاِقَبًة ا َألاٌء وُ  عتح َمَواضـــَض املصـــادِر ا ومثُلُه يف الصـــ  َذبة ضـــِ َب   ا وال َمكح  ا وال ُكذح

اَبنَ  ِذُبكَ  ا َأي : ال ُكذح بَ   . ويف شـــــــرح الفصـــــــيح ا أَليب َجعحَفٍر الل بحِلّي : الَأكح َب   لك ا وال ُكذح ّم ا َأي : ال ُكذح  ا ابلضـــــــ 
ِذيبَ  َؤلِّف بِناءً َتكح

ُ
بُ  واحداً ا وهو . فزاَد عل  امل ٍر. وقوله  الُكذح َية  كاِذبَة  ):  [تعاىل]ا كُقفح  ا َأي : صــــــــاِحُبها (5) (انص      ِ

َقض اجلُزَء َموحِقَض اجلُملِة. كاِذبٌ   ا فَبوح
ً  أَي : وَجَده : أَْلفاهُ  أَْكَذبَهو  .كَذْبتَ  ، أَو قال له : كاِذبا

ِحاح : ُجَل : أَْلفَيتُه أَْكَذْبتُ  وفي الصَّ ً كاذِ  الرَّ  وَرَواهُ ، بالَكِذبِ  : إِذا أَخبرَت أَنّه جاءَ  أَْكَذْبتُه . وقال الِكسائيُّ :َكَذْبتَ  ، إِذا قُْلَت له : َكذَّْبتُهُ و .با

 .(6) كاذبٌ  : إِذا أَخبرَت أَنَّهُ  َكذَّْبتُهُ و

ً  ، وبمعنَى َوَجَدهُ  َكِذبَهُ  بَيَّنَ  ، وقد يكوُن بمعنَى الَكِذبِ  َحَملَهُ على بمعنَى أَْكَذبَهُ  ، بمعنًى. وقد يكونُ  َكذَّبَهو ، أَْكَذبَه قال ثعلب :و ، كما  كاذبا

 صّرح به الُمَؤلُِّف.

ل اقتصَر جماعةٌ. قال : النَّْفِس  : من أَسماءِ  الَكذُوبَةُ و ، الَكذُوبُ  من الَمَجاز ، عن أَبِي زيد :و  ، وعلى األَوَّ

يِنَ  ـــــــــــــــــــــح ت ـــــــــــــــــــــ  نـ ُذوبُ ِإيّنِ وِإنح مـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــَ  ال

  
رِيـــــــــــــــــــــبٌ   ي قـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــاملٌ َأنح َأجـــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــَ

  
 .بالَكِذبِ  أُْخبِرَ  ، بالضّم والتخفيف : الرُجلَ  ُكِذبَ و

،  العَْنِسيّ  (8) [َكْعبٍ ]ْبُن  واألَْسودُ  من بني َحنِيفةَ ْبِن الدُّوِل ، الَحنَِفيُّ  (7) [ثمامة بن كبير بن حبيب]، ُمَصغَّراً ، ابن  ُمَسْيِلَمةُ  : هما الَكذّابانِ و

 من بني َعْنس ، َخَرَج باليََمن.

بٌ  النّاقَةُ الَّتي يَْضِربُها الفَْحل ، فتُشوُل ، ثَمَّ تَْرِجُع حائالً : من الَمَجاز ، عن النَّْضر ، يقال :و ،  تْ َكَذبَ  وقد ، بال هاٍء. كاِذبٌ و ، ُمَكذِّ

 ، بالتَّشديد. َكذَّبَتْ و بالتّخفيف ،

ُجُل. أْكَذبَ  يُقَاُل ِلَمْن يُصاُح به ، وهو ساكٌت يُِري أَنَّهُ نائٌم : قد عن أَبي َعْمرو :و  بهذا المعنى ، وهو َمجاز أَيضاً. اإِلْكذابُ  وهو الرَّ

ِعيفَةُ. الَمْكذُوبَة عن ابِن األَْعَرابّي :و  : الَمْرأَةُ الضَّ

 : الَمْرأَةُ الّصالَحةُ ، وقد تقدَّم. مذكوبةُ الو

دةِ والتّشديد ، وفي نسخة : َجناٌب ، بالجيم والنّون والتّخفيف َخبّابُ  ْبِن َوْبَرةَ : هو بَنِي َكْلبِ  َكذَّابُ و  ْبِن ماِلٍك. ْبُن ُمْنِقذ بالُمْعَجمة والُمَوحَّ

 ، وهو من َكْلٍب أَيضاً. بَنِي طابَِخةَ  َكذَّابُ و

 واْسُمهُ عبُد هللِا ْبُن األَْعَوِر. بَنِي الِحْرمازِ  َكذَّابُ  ذلككو

 معروفوَن. ُشعَراءُ  ْبِن بذاوةَ : َعِديُّ ْبُن نَْصرِ  ، بضم الذّال الُمْعَجمة ، واْسُمهُ  الُمَحاِربيّ  الَكْيذُبانُ و
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َعلَْيكُم الِجَهاد  َكَذب عليكم العُمَرةُ  َكَذبَ  َعلَْيُكُم الَحجُّ ، َكَذبَ  عنههللارضيحديث ُعَمَر ،  ، قد يَُكون بمعنى َوَجَب ، ومنه َكَذبَ  من الَمَجاز :و

 نَْفُسه : إِذا َمنَّتْهُ األََمانِّيِ  َكَذبَتْه قولهم : من التَّرغيُب والبَْعثُ  بالَكِذب أَّن الُمَرادَ  أَو فقيل : إِّن معناها َوَجَب عليكم. َعلَْيُكمْ  َكَذْبنَ  ، ثالثةُ أَْسفَار

يَِت النَّْفُس : ما ال يَكاُد يَُكونُ  البعيدةِ  وَخيَّلَْت إِلَْيِه مَن اآلمالِ  بغيِر الَحّق ،  ، كما تقّدم. الَكذُوبَ  ، ولذلك ُسّمِ

ُب الرُجَل في األُمور ، ويبعَثُهُ على التَّعرّ  (9)وذلك ِمّما   ض لها. قال أَبو الَهْيثَم في قول لَبِيٍد :يَُرّغِ

__________________ 
 وما أثبتناه يواف  اللسان.« حيكي»( يف املطبوعة الكويتية : 1)
 وأشار إىل ذلك هبامش الصحاح املطبوع.«  دهم اب اء املهملة»( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان 2)
 .2( سورة الواقعة اآية 3)
 كال ا تصحيف.« مردودة»ويف املطبوعة الكويتية « مردودة»اللسان ا وابألصر ( عن 4)
 .16( سورة العل  اآية 5)
 ( يعين أن من طبيعته الكذب.6)
 ( بياض ابألصر ا وما أثبتناه عن مجهرة ابن الكليب.7)
 ( بياض ابألصر ا وما أثبتناه عن مجهرة ابن حزم واله عبهلة بن كعب.8)
 : ما. ( يف الفائ 9)
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ِذبِ  ثـحَتها  َأكح َ  ِإَذا َحد   (1)النـ فح
علِّك تَُموتِيَن اليوَم ، أَو َغداً ، قَُصر يقول : َمّنِ نَْفَسَك بالعيش الطَّويل ، لتَأُْمَل اآلماَل البعيدةَ ، فتَِجدَّ في الطَّلَب ألَنّك إِذا َصَدْقتََها ، فقلَت : ل

 أََملَُها ، وَضعَُف َطلَبُها. انتهى.

لَِب  (2)يقولون في عكس ذلك و ُجِل يَتََهدَُّد  .(3): َصَدقَتْهُ نْفُسه : إِذا ثَبََّطتْهُ ، وَخيَّلَْت إِليه الَمْعَجَزةَ في الطَّ قال أَبو عمِرو ْبُن العاَلء : يقال للرَّ

ُجَل ويتَوعَُّده ثم  ؛ وأَنشَد : الَكذُوبُ  ويَُكعُّ : َصَدقَتْهُ  يَْكِذب الرَّ

َر حنــــــــــــــــــَح  بــــــــــــــــــَ رٍَة فــــــــــــــــــبَقـــــــــــــــــــح دح  ِوي عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــُ

  
ُه   ـــــــــــــح ت ـــــــــــــَ َدقـ ا َداَن صـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــّ ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ ُذوبُ فـ ـــــــــــــكـــــــــــــَ  ال

  
أْيِ  ُكذُبُهْ  َحتَّى إِذا ما َصدَّقَتْهُ  وأَنشد الفّراُء : ق الرَّ  واْنتِشاِره. (4)أَي : نُفُوُسه ، جعل له نفوساً ، لتَفَرُّ

ْبكَ  أَْي : الَحجُّ : َكَذبَكَ  فمعنى قوله : ْطَك ، ويَْبعَثَْك على فِْعِله. ِليَُكذِّ َمْخَشِريُّ : معنى الَحجُّ ، أَي : ِليُنَّشِ عليُكم الَحجُّ : على  َكَذب وقال الزَّ

َل ِلِداللة ال كَذبَ  (6) [قال]كأَنَّه  (5)كالَمْيِن  ْبَك الَحجُّ ، وهو واجٌب عليك ، فأَْضَمَر األَوَّ وَمن  ثّاني عليه ؛الَحجُّ ، عليَك الَحجُّ ، أَي : ِليَُرّغِ

، وَعلَْيُكم الَحّج : جملةٌ  َضِميُر الَحّجِ  َكَذبَ  اْسَم فِْعِل ، وفي« َعلَْيكَ »َجعََل  ، أَي : جعله منصوباً ، كما ُرِوَي عن بعضهم ، فقد نََصَب الَحجَّ 

ضَّمير على متأَّخٍر ، إِاّل أَْن يَْلَحَق بِاألَْعَمال ، فإِنّه معتَبٌَر فيه ، مع ما أُْخَرى ، والّظرف نُِقَل إِلى اْسِم الِفْعِل ، كعَلَْيُكم أَْنفَُسُكم وفِيه إِعادةُ ال

ِضيُّ ،  اْسَم فِْعل ، « َكَذبَ »وجعل في ذلك من التّنافُِر بين الُجَمِل وإِْن كاَن يستقيم بحَسِب ما يَُؤول إِليه األَمُر. على أَّن النّْصَب أَثْبَتَه الرَّ

ُخنا ، ا بَعَدهُ منصوٌب به ، وُردَّ كالُمه بأَنَّهُ مخاِلٌف إِلجماعهم. وقيل إِن النَّْصَب غيُر معروٍف بالُكلِّيّة فيه ، كما حقّقه شيبمعنى اْلَزْم ، وم

 (7) َكَذبَكو فَُحجَّ ؛ الَحجُّ : أَي أَْمَكنَك ، َكَذبَك على ما يأْتي. وفي الصَّحاح : وهي كلمة ناِدَرة ، جاَءت على غيِر قياٍس. وعن اْبِن ُشَمْيٍل :

ْيُد ، أَي : قال الشَّاعر ، وهو َعْنتََرةُ  ِلما قبلَهُ من الذُّنُوِب. (8) َعلَْيَك الَحجُّ إِن َذَكر أَنَّه َغْيُر كاٍف هاِدمٍ  َكذب أَو المْعنَى : أَْمَكنََك فَاْرِمه. الصَّ

 ِن لَْوذاَن السَُّدوِسّي ، وهو موجود في ديوانهما :العَْبِسيُّ ، يَُخاِطب زوَجتَهُ َعْبلَةَ ، وقيل : لُخَزَز بْ 

َذبَ  نٍّ ابرٍِد  كـــــــــــــَ يـــــــــــــُ  ومـــــــــــــاُء شـــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــِ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

  
يب   اذحهــــــــــَ وقــــــــــًا فــــــــــَ بــــــــــُ جِي غــــــــــَ لــــــــــَ ِت ســـــــــــــــــــــــائــــــــــِ نــــــــــح  ِإنح كــــــــــُ

  
لبيت من شواِهِد سيبويه ، وأَنشده على اإِلْغَراِء ، واليََمُن تَْرفَعُه. والعَتِيُق : التَّْمُر اليابُِس. وا« َكَذبَ »بعَد « العَتِيقَ »وُمَضُر ، تَْنِصُب 

ِضيُّ في أَوائل مبحِث أَسماِء األَفعال شاهداً على أَنَّ  في األَصل فِْعٌل ، وقد صار اْسَم فِْعٍل بمعنى : الَزْم. قال شيُخنا : « َكَذبَ »الُمَحقُِّق الرَّ

. وانظْر بوهذا ، أَي : كونُهُ اْسَم فِْعٍل ، َشيْ  ِضيُّ قيَّتَهُ في شرح شيِخنا. ثّم إِنّه تقدََّم ، على ٌء انفرد به الرَّ
أَنَّ النَّْصَب قد أَنَكَرهُ جماعةٌ ،  (9)

فَع منهم جماعةً ، منهم أَبو بَْكِر ْبُن األَْنبَاِرّيِ في رسالٍة مستقلٍَّة َشَرَح فيها معانِيَ   ، وجعلَها حمسةً. الَكِذبِ  وَعيََّن الرَّ

عليك العََسُل ، ويريُدوَن : ُكِل العسَل ،  كذبَ  ِء المذكور ، كقول العرب :: معناه اإِلغراُء ، وُمطالَبَةُ الُمَخاَطب بلُُزوِم الشَّيْ  َكَذب قال :

 وتلخيُصهُ أَْخَطأَ تاِرُك العََسِل ، فغَلََّب الُمَضاَف إِليه على الُمَضاف.

معناه : اْلَزُموا الَحجَّ ،  «َعلَْيُكم َكَذْبنَ  َعلَْيكم الِجَهاُد ، ثالثةُ أَْسفَارٍ  َكَذبَ  َعلَْيُكُم العُْمَرةُ ، َكَذبَ  لَحجُّ ،َعلَْيُكم ا كَذبَ » قال ُعَمُر ْبُن الَخطَّاب :

ة ، ألَنَّ  بَكَذبَ  والعُْمَرةَ ، والِجَهاَد ؛ والُمْغَرى به ، مرفوعٌ  حَّ ن فاعل ، وَخبٌَر ال بُدَّ له من فِْعٌل ، ال بدَّ له م َكَذبَ  ال يجوز نصبُه على الّصِ

َر ، ُحْكُمهنَّ النَّْصُب ، لْم يُِصْب ُمَحدَّث عنه. والفعل والفاِعِل ، كالُهما تأْويلُهما اإِلْغَراُء. ومن َزَعَم أَنَّ الَحجَّ والعُْمَرةَ والِجَهاَد في حديِث ُعمَ 

 ، إِذ قََضى بالُخلُوِّ 

__________________ 
 ان :( عجزه عن الديو 1)

 إن صد  النف  يُزري ابألمر
 ( يف اللسان والنهاية : يف عكسه.2)
 (.النهاية : الكد)( يف اللسان والنهاية : العجز والنكد يف الطلب. 3)
 ( يف األساس : رأيه.4)
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 ... يكون عل  كالما( يف الفائ  : وأما كذب عليك ا ج. فله وجهان : أحد ا : أن يضم ن معىن فعر يتعد  حبرف االستعال أو 5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
كذا خبطه ومل أجده يف الصــــــحاح وال يف القاموس وال يف االســــــاس وإلا يف »هبامش املطبوعة املصــــــرية : « كربك»( عن اللســــــان ا وابألصــــــر 7)

 .«القاموس يف مادة   ث ب وكثبك الصيد فارمه
 ( يف القاموس : هاذم ابلذا  املعجمة.8)
 ملطبوعة املصرية : قوله عل  أن اخل كذا خبطه ولعر الظاهر إسقاط عل .( هبامش ا9)
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ٍو  َعَليحَك  َكَذبَ   ِلَرُجر ا فقا  : (1)عن الفاعر. وقد حك  أَبو ُعبَـيحٍد ا عن َأيب ُعبَـيحَدَة ا عن َأعحرَايبٍّ أَن ه َنَظَر إىل انقٍة ِنضح
َمِض الن صحُب مض  (2)البَـزحَر  وهذا  يف اإِلغراِء ا ِإاّل يف هذا ا رف ا قا  أَبو بكر :« َكَذب»والنـ َو . قا  أَبو عبيد : مل ُيسح

َواذِّ ال جي ال يـَُعو ُ  عليها ا وال يـُؤحَخُذ هبا  َهاج الِقياس ا ُملحَحٌ  ابلشــــــــــــــ  و عن ِمنـح ؛ قا  شـــــــــــــــاذيف من الَقو  ا خارٌج يف الن حح
 : الّشاعرُ 

 (3)« الَعِتي ُ  َكَذب»
و َحيّان هذا الكالَم إِلى آخره ، معناه : اْلَزمي العتيَق ، وهذا الماَء ، وال تُطاِلبِيني بغيرهما. والعتيُق : مرفوٌع ال َغْيُر ، انتهى. وقد نقل أَب

 [ُعَمرَ ]أَنَّه يتَّصل بها الضَّمير ، كما جاَء في كالِم « َكَذبَ » في تَْذِكرته وفي شرح التَّْسِهيل ، وزاد فيه بأَّن الّذي يَُدلُّ على رفع األَسماِء بعد
 عليكم. وقال الّشاعُر : َكَذْبنَ  : ثالثةُ أَسفاٍر ، (4)

تُ  َذبــــــــــــح يِن  كــــــــــــَ وفـــــــــــُ قــــــــــــُ زاُ  تـــــــــــــَ َك ال تــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
فُ   ــــــــــِ ِة قــــــــــائ ــــــــــقــــــــــَ ي ــــــــــَوســــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــمــــــــــا قــــــــــاَف آَ َر ال

  
لُت : وهذا معناه : عليَك بي ، وهي ُمْغًزى بها واتَّصلت بالفعل ، ألَنَّه لو تأَّخر الفاعُل لََكاَن منفصالً ، وليس هذا من مواضع انفصاله. ق

 ، أاَل تراهُ قد جاَء بالتَّاِء ، ، قال : إِنّما أَغراه بنَْفِسه ، أَي : عليَك بي ، فجعل نَْفَسهُ في موضع َرْفعٍ  (5)قوُل األَصمعّي : كما نقله أَبو ُعبَْيد 

عر : أَي َظنَْنُت بك أَنّك ال تناُم عن ِوتِْري ، ِريُر في هذا الّشِ َعلَْيك. قال شيُخنا ، قلت : والصَّحيُح  فََكَذْبتُ  فجعَلَها اْسَمهُ. وقال أَبو َسِعيٍد الضَّ

ْفعِ أَنّه من قَبِيِل ما جاَء من أَلفاِظ الَخبَر الّتي بمعنى اإِلْغَراِء ، جواُز النَّْصِب ، ِلنَْقِل العُلََماِء أَنَّهُ لُغَةُ ُمَضَر ،  ْفُع لُغَةُ اليََمن ووجُهه مع الرَّ والرَّ

 : أَي اْكتَِف به ؛ ووجُههُ مع أَي آِمنُوا باهلِل ، ورِحَمهُ هللاُ : أَي اللُهمَّ اْرَحْمهُ ، وَحْسبَُك َزْيدٌ  (تُ ْؤِمُنوَن اِبهللِ )كما قال اْبُن الشََّجِرّي في أَماِليه : 

ليَُطابَِق اللّفُظ المعنى.  النَّْصِب من باب ِسرايَِة المعنى إِلى اللَّْفظ ، فإِنَّ الُمْغَرى به لَّما كان مفعوالً في المعنى ، اتصلْت به عالمةُ النَّصب ،

 انتهى.

وُل لها : عليِك بأَْكِل العَتِيِق ، وهو التَّْمُر اليابُس ، وُشرِب الماِء الباِرِد ، وال وفي لسان العرب ، بعَد ما ذَكَر قوَل َعْنتََرةَ الّسابَق : أَي يق

ِضي ِلغَبُوِق اللَّبَِن ، وهو ُشْربُه َعِشيًّا ؛ أِلَنَّ اللّبََن َخَصْصُت به ُمْهِري الّذي أَْنتفع  وفي َحِديث  .(6) [من أعدائي]ويَُسلُِّمني وإِيّاِك  (6) [به]تَتَعَرَّ

وهي ]عليَك بالمْشي في الظَّهائر ، وهي جمُع َظِهيَرة ،  ، أَي : الظََّهائِرُ  َكَذبتْكَ »ُعَمَر : أَنَّ َعْمَرو بَن َمْعِد يكرَب َشَكا إِليه النِّْقرَس فقال : 

أَنَّ َعْمَرو ْبَن »تفع. وفي حديٍث له آخَر : وهي ما َظَهَر من األَرض وار (7) [جمع ظاِهَرةٍ « عليك الظواهرُ  كذبَ »شدة الَحّر. وفي رواية 

ئِب ، أَي : «عليَك العََسلُ  َكَذبَ »َمْعِديكِرَب اْشتََكى إِليه الَمعََص ، فقال :  عليك بُسْرعة الَمْشي. والَمعَُص ،  يريد : العََسالَن ، وهو َمْشُي الذِّ

ْجل. ومنه أَي : عليك بمثلها ، والحاِرقَةُ : المرأَة التي تَْغِلبَُها َشهوتُها  «الحاِرقَةُ  َكَذبَتْكَ »ّيٍ : حديُث علبالعين المهملة : اْلتِواٌء في َعَصب الّرِ

يِّقةُ الفَْرجِ  ٍم ، قوَل ُمعَقِِّر ْبِن ِحَماٍر الباِرقِّي  (8)، وقيل : هي الضَّ  :قلُت : وقرأُْت في كتاب استدراك الغَلَط ، أِلَبِي ُعبَْيٍد القاسِم ْبِن َسالَّ

يـــــــــــــــهـــــــــــــــا و  نـــــــــــــــِ تح بـــــــــــــــَ ة َأوحصـــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  انـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  ُذبـ

  
َذبَ أَبنح    ُروفُ  كــــــــــــــــَ ُف والــــــــــــــــقــــــــــــــــُ راطــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ

  
اِن  أَي : علَْيكم بها. والقَراِطف ، أَْكِسيَةٌ ُحْمٌر ، والقُروُف : ، فهي أََمَرتُْهم أَن  (9)أَْوِعيَةٌ من ُجْلد مدبوغٍ بالِقْرفَة ، بالكسر ، وهي قُُشوُر الُرمَّ

 ِب هَذْيِن الشَّيئَْيِن واإِلكثاِر من أَْخِذهما ِإْن َظِفُروا ببنى نَِمٍر ، وذلك لحاجتهميُْكثُِروا من نَهْ 

__________________ 
 .«نصف»( عن اهلروي ا وابألصر 1)
 ( غريب اهلروي ضبطت ابلفتح ا ويف اللسان : البزُر ابلضم ا ويف نسخة اللسان دار املعارف ابلفتح.2)
 قدم.( يريد بيت عنرتة املت3)
 ( زايدة اقتضاها سيا  املعىن.4)
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 .26/  2( غريب اهلروي 5)
 ( زايدة عن اللسان ا ونبه عل  األوىل هبامش املطبوعة املصرية.6)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.7)
 «: خري النساء ا ارقة السالمعليهقا  اجلوهري : وا ارقة من النساء الضيقة ا ويف حديث علي »( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
: قا  : القراطف والقطف ا والقروف أوعية اخلر وغريه هكذا حدثناه أمحد بن ســـعيد وغريه ورأيت يف  43ـــــــــــــــــ  42( يف اصـــالح الغلرت ص 9)

: القروف األوعية كبن صــــــاحب هذا الكتاب فطن هلذا فحذف اخلر ا ولي  كر وعاء قرفاً ا وإلا القروف أوعية اخللض بع  الكتب املســــــموعة 
هبذه ال أوعية اخلر ا وهي أوعية من جلود اإلبر  عر فيها  م للض منه العظام ويرفض ا فقالت لبنيها : عليكم ابلقراطف وهي القطف وعليكم 

 .«م فاغنموها ا وال وجه ألوعية اخلر يف الغنائماألوعية الجي فيها اللح
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ُرواوقلِِّة ما ابُون َكَذبَ »حديث :  هِلم. قلُت : وعل  هذا َفســ  َدعحَنا بيانَه يف  «الن ســّ َأي : وجب الر جوُع ِإىل قوهلم. وقد َأوح
 .«الَقو  النفي  يف َنسِب موالي ِإدري »

يِت. تق ّكِ ُجل إِذا أََمْرتَهُ بشيْ وفي لسان العرب ، عن اْبِن الّسِ عليك َكذا وَكذا ، أَي : عليك به ، وهي َكِلَمةٌ ناِدرة.  َكَذبَ  ٍء وأَْغَرْيتَهُ :ول للرَّ

 قاَل : وأَنشد اْبُن األَْعَرابِّي لِخداِش ْبِن ُزَهْيٍر :

تُ  َذبـــــــــــح وا  كـــــــــــَ لـــــــــــُ لـــــــــــِّ ُدوين وعـــــــــــَ عـــــــــــِ م َأوح كـــــــــــُ يـــــــــــح لـــــــــــَ  عـــــــــــَ

  
رحَداَن مـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــِ َوام ق ـــــــــــــــح ايبَ اأَلرحَض واألَقـ ـــــــــــــــَ ب  وح ـــــــــــــــَ

  
 وبهجائي إِذا كنتم في سفر ، واْقَطعُوا بذْكِري األَْرَض ، وأَْنِشُدوا القوم ِهجائي يا قِْرَداَن َمْوَظب. (1)أَي : عليكم بي 

َمْخَشِريُّ في الفائق : في الحديِث  يِق فيها ِشفاٌء َوبَ »وقال اْبُن األَثِيِر في النَِّهايَِة ، والزَّ َرَكة ، فمن اْحتََجم فَيَْوُم األََحِد الِحَجاَمةُ على الّرِ

َمْخَشِريُّ : َكذَباك معنى «ْوُم االثْنَْيِن والثَّالثاءِ ، أَو يَ  َكَذباك والَخميس هذه كلمةٌ َجرْت َمْجَرى الَمثَِل في كالمهم ،  : أَي عليك بهما. قال الزَّ

فمعنى  : (3)، وهي في معنى األَمر. ثُمَّ قاَل  (2)فلذلك لم تَتصّرْف ، ولَِزَمْت طريقةً واحدةً ، في كونها فعالً ماضياً ُمعَلَّقاً بالمخاَطب َوْحَدهُ 

طاَك َويَْبعَثاك ع ِليَْكِذبَاك ، أَي َكَذباك قوله :  لى الفْعل. قلت : وقد تقدََّمِت اإِلشاَرةُ إِليه.، وْليُنَّشِ

ْفعِ والنَّْصب ، ومعناه : عليَك « العَتِيقُ »ونقل شيُخنا عن كتاب حلى العالِء في األَدب ، لعبد الّدائِم ْبِن َمرُزوق القَْيَروانِّي : أَنّه يُْروى  بالرَّ

. وأَْصله : َمنابَهُ ، فصارِت العرُب تُْغِري به. وقال األَعلُم في  َكَذبَ  تِيَق ؛ ثم ُحِذَف عليك ، ونابذاَك ، عليَك العَ  َكَذبَ  العَتِيَق وماَء َشّنٍ

تَِّة ، عنَد كالمه على هذا البيت : قوله التَّْمُر واللَّبَُن ، أَي :  َكَذبَكَ  العَتِيُق : أَي عليَك بالتَّْمِر : والعرُب تقول : َكَذبَ  شرح ُمْختَار الشُّعراِء الّسِ

 اإِلمكاُن. الَكِذبِ  عليك بهما. وأَصلُ 

ُجِل : ٍء ، فقد ُجِعل الُمْغَرى به ُمْمكناً ، أَي : أَمَكْنَت من نَْفِسك وَضعُْفَت ، فلهذا اتُِّسَع فيه فأُْغِرَي به ؛ أِلَنّه متى أْغِرَي بَشيْ  َكَذْبتَ  وقوُل الرَّ

بال فاعل على ظاهر  َكَذبَ  يّاَن في شرح التَّْسهيل ، بعَد نقِل هذا الكالم : وإَِذا نََصْبَت ، بَِقيَ ُمستطاعاً ِإْن راَمهُ الُمْغَرى. وقال الّشيُخ أَبو حَ 

، يَْطلُُب االْسَم على أَنَّه فاعٌل ، وعليَك ، يطلُبُه على أَنَّه مفعوٌل ، فإِذا  فكَذبَ  اللَّفظ. والّذي تقتضيه القواعُد أَنَّ هذا يكوُن من باب اإِلعمال ،

عليُكم الَحجُّ ، وإِنََّما التُِزَم َحذُف المفعول أِلَنّه مكاُن  َكَذبَ  ، كان مفعوُل عليك محذُوفاً ، لفهم المعنى ، والتّْقِدير : بَكَذبَ  نا االسمَ رفع

ٌف عن أَصل َوْضِعه ، فَجرى لذلك َمْجَرى األَمثاِل في َكْونها تُْلتََزُم فيها حالةٌ واحدةٌ ، ال  ُف فيها. وِإذا نََصْبَت االْسَم اختصار ، ومحرَّ يُتََصرَّ

 ، يُفّسُرهُ ما بَعَدهُ ، على رأْي ِسيبََوْيه ، ومحذوفاً ، على رأْي الِكسائّي ، انتهى. َكَذبَ  ، كان الفاعُل ُمْضَمراً في

ً  فما عليه َحَملَ  من الَمَجازو ، أَي : لم يَْصُدِق  َكذَّبَ  ك َحَمَل فما َهلََّل ، وَحَمَل ثم، وما َرَجع. وكذل ما َجبُنَ  ، أَي : ما اْنثَنَى َكذََّب تَْكِذيبا

 الَحْملَةَ ، قال ُزَهْيٌر :

اَ  ِإذا  اُد الـــــــــــّرِجـــــــــــَ طـــــــــــَ َر َيصـــــــــــــــــــــــــح ثــــــــــــ  عـــــــــــَ ٌث بـــــــــــِ يـــــــــــح  لـــــــــــَ

  
ُث    يــــــــح ذ بَ مــــــــا الــــــــلــــــــ  َدقــــــــا كــــــــَ ه صــــــــــــــــــــــَ رَانــــــــِ  عــــــــن أَقـــــــــح

  
 .كاِذبَةً  الظَّنَّ به ، أَو جعل َحْملَتَهُ  َكذَّبَ  (4)وفي األَساس : معناه 

ً  أَْن فَعََل َكَذا كذَّبَ  َما من المجاز أَيضاً : قولُهم :و بَْيِر : لَبِثَ  َكعَّ ، وال ما ، أَي تكذيبا أَنَّهُ َحَمَل يوَم اليَْرُموِك على  ، وال أَْبَطأَ وفي حديِث الزُّ

وم ، وقال ِلْلُمْسِلِميَن :  بُوا عليهم ، فاََل  (5)ْدُت إِْن َشدَ »الرُّ ُجل إِذا َحَمَل ، ثُمَّ َولَّى ، ولَْم  «تَُكذِّ أَي ، ال تَْجبُنُوا وتَُولُّوا. قال َشِمٌر : يُقَاُل للرَّ

ً  عن قِْرنه َكذَّبَ  يَْمِض : قَدْ  ْدِق فيه ، يقال : َصدَ  التَّْكِذيبُ و ؛ وأَنشد بيَت ُزَهْيٍر. تكذيبا  َكذَّبَ و َق الِقتاَل ، إِذا بََذَل فيه الِجدَّ ،في الِقتَال ِضدُّ الّصِ

ها : صاِدقَة ، وهي المصُدوقَةُ  كاِذبَةٌ  : إِذا َجبَُن ؛ وَحْملَةٌ   في الَحْملة. المكذُوبَةو : كما قالُوا في ِضّدِ

 .الَكِذبَ  تََكلَّفَ  فالٌن : تََكذَّبَ  في الصَّحاح :و

ً  تكذَّبَ و يُق ،  كاِذبٌ   أَنّهَزَعمَ  عليه : تََكذَّبَ و ، فاُلنا ّدِ  : عنههللارضي، قال أَبو بَْكٍر الّصِ

__________________ 
 ( معناه : لست لكم وإذا مل أكن ومل أعنكم كنت منابذاً لكم ومنتفية نصريت عنكم ا ففي ذلك إغراء منه هلم به.1)
 .«وحده»بد  « لي  إال»( يف الفائ  : 2)
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 .402/  2واللسان نقال عن الزخمشري. انظر الفائ  ( هذه عبارة النهاية 3)
 ( وذلك معىن أنه محر فالن مث كّذب.4)
 ( كذا ابألصر والنهاية واللسان ا ويف غريب اهلروي : شددمت.5)
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ـــــــــــًا  م صـــــــــــــــــــــــــاِدق و  َألهـــــــــــُ واَرســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــُ ب ذ  كـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــت  ف

  
ثِ   اكــــــــِ ِه وقــــــــالــــــــوا : لســــــــــــــــــــــَت فــــــــيــــــــنــــــــا مبــــــــِ يــــــــح لــــــــَ  عــــــــَ

  
ً و ، كاَذْبتُهُ ُمكاَذبَةً و  .َكذَّبَنِيو ، َكذَّْبتُه : ِكَذابا

ُجلَ  َكذَّبَ و ً  الرَّ ً و ، تَْكِذيبا ً  : َجعَله ِكذَّابا  .َكَذْبت ، وقال له : كاِذبا

ً  باألَْمرِ  َكذَّبَ  كذلكو ً و تَْكِذيبا ً و بالتَّْشِديد ، ِكذَّابا بُوا ِِبايتِنا ِكّذاابً )وفي التَّْنزيل العزيز :  أَْنَكَرهُ  ، بالتَّْخِفيف : ِكذابا ال )، وفيه :  (1) (وََكذَّ
ً  أَي : (2) (َيْسَمُعوَن ِفيها َلْغوًا َوال ِكّذاابً   ، عن اللِّْحيَانِّيِ. َكِذبا

ً قال الفَّراُء : خفَّف ً  به َكذَّْبتُ  يمانِيَةٌ فصيحةٌ ، يقولوَن : ، وثقَّلهما عاصٌم وأَهُل المدينة ، وِهَي لُغَةٌ  هما َعلّي ْبُن أَبي طالب جميعا ،  ِكذَّابا

اقاً ، وكذلك ُكّل فَعَّلُت ، فمصدُرَها فِعَّاٌل في لغتهم مشّددة. قال : وقال لي أَعرابِيٌّ َمّرةً على  ْقُت القميَص ِخرَّ الَحْلُق  الَمْرَوةِ يستَْفتِينِي :وَخرَّ

 ُض بني ُكلَْيٍب :وأَنَشَد بع ؟أََحّب إِليك ، أَم الِقّصارُ 

جِي  حـــــــابـــــــَ يِن عـــــــن صـــــــــــــــــــــَ ـــــــَ ت طـــــــح ـــــــ  ب ـــــــَ دح طـــــــاَ  مـــــــا ثـ قـــــــَ ـــــــَ  ل

  
يــــــــا و   فــــــــائــــــــِ اُ هــــــــا مــــــــن شـــــــــــــــــــــِ َوٍج ِقضـــــــــــــــــــــ  نح حــــــــِ (3)عــــــــَ

 

  
ً  قال الفَّراُء : كان الكسائِّي يَُخفُِّف ال يَْسَمعُوَن فيها لَْغواً وال بُوا ِِبايتِنا ِكّذاابً )، ألَنّها ُمقَيّدةٌ بفعٍل يَُصيُِّرها مصدراً ، ويَُشّدُد  ِكذابا ؛  (وََكذَّ

بُ  ، أَي : ال (َوال ِكّذاابً )باِطالً ،  ، أَي : (ال َيْسَمُعوَن ِفيها َلْغواً )والذي قال َحَسٌن ، ومعناهُ :  ، قال : الِكذَّابَ  (4)يُقَيد  َكذَّبوا ألَن  يَُكذِّ

 .(5)هم بعضاً بعضُ 

ً  َكذَّبَ و ً  فاُلنا ً  َجعَلَهُ  ، أَو كاِذبٌ  : أَخبََرهُ أَنّهُ  تَْكِذيبا ّجاج : معنىبالَكِذبِ  بأَْن وَصفَه كاِذبا :  أَْكَذْبتُه ، ومعنى َكَذْبتَ  ، قلُت له : َكذَّْبتُهُ  . وقال الزَّ

ر قولُه تعالَى : َكِذبٌ  أََرْيتُهُ أَنَّ ما أَتَى بِه بُوَنكَ ) ، وبه فُّسِ ُْم ال ُيَكذِّ  الِكسائيُّ عن العرب : يقال : ونَقَلَ  (7)، وقُِرَئ بالتَّْخِفيِف  (6) (فَِإَّنَّ

ُجلَ  َكذَّْبتُ  ً  الرَّ  .الَكِذب : إِذا نََسْبتَهُ إِلى تَْكِذيبا

 أَْحَجَم. عنه ، أَي : َكذَّب وفي لسان العرب : وأَراَد أَمراً ثُمَّ  عن أَْمر قد أَراَدهُ. َكذَّبَ  من المجاز :و

 فاُلٍن : َردَّ َعْنهُ. َعنْ  َكذَّبَ و

 ؟: هل هو مطلوب ، أَم ال ِليَْنُظَر ما َوراَءهُ  (8) َجَرى َشْوطاً ، فَوقَفَ  : َكَذبَ و ، الَوْحِشيُّ  َكذَّبَ  من المَجاز :و

َؤاِسيُّ : كاِذبٍ  ، جمع الُكذَّبُ  الصَّحاح : في * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :  مثل راكعٍ وُركَّع قال أَبو ُدَواد الرُّ

ُه  تـــــــــــُ لـــــــــــَ وح َواَم قــــــــــــَ ِض األَقــــــــــــح فـــــــــــَ رح تـــــــــــنــــــــــــح قـــــــــــُ ىَت يــــــــــــَ  مـــــــــــَ

  
ِديـــــــُث   ر  حـــــــَ حـــــــَ مــــَ ذ بِ ِإذا اضــــــــــــــــــح هح  الــــكـــــــُ عـــــــَ (9)الــــَولــــَ

 

  
، فجعله نعتاً لألَْلسنة.  (10) (ُقوُلوا ِلما َتِصُف أَْلِسنَ ُتُكُم اْلَكِذبَ َوال ت َ )، مثل َصبُوٍر وُصبٍُر ؛ ومنه قرأَ بعُضُهم  َكذُوب : جمع الُكذُبو

، كِكتَاب : مصدٌر ُوِصَف به  ِكَذابٍ  ، على خالف القياس ، أَو جمعُ  كاذب كذا في لسان العرب ، وزاَد شيُخنا في شرحه وقيل : هو جمع

 مبالغةً ، قاله جماعةٌ مر أَهل اللُّغَِة ، انتهى.

 صاِحبُها ، وقد تقدَّم اإِلشارةُ إِليه. أَنشد ثعلب : َكذُوبٌ  ، أَي : (انِصَية  كاِذبَة  )، مثُل  َكذُوبٌ  وُرْؤيَا

قـــــــــتح  لـــــــــ  ب  فـــــــــحـــــــــَ ا فـــــــــهـــــــــَ اهـــــــــَ يـــــــــ  َت فـــــــــحـــــــــَ يـــــــــ  حـــــــــَ  فـــــــــَ

  
ِم ُر حاَي يف   جــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــن اِم  مــــــــــــض ال ــــــــــــَ ن

َ
ُذوبُ املــــــــــــ  كــــــــــــَ

  
 : ِضدُّ التَّصاُدِق. التَّكاذُبُ و
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ا ، السالمعليهُرِوَي في التَّْفِسير : أَنَّ إِْخَوةَ يُوُسَف ،  (11) (َوجاُؤ َعلى َقِميِصِه ِبَدم  َكِذب  )وفي التَّْنزيل العزيز :   ، الُجبّ  في َطَرحوه لَمَّ

ً  وذبَُحوا ، قَِميَصهُ  أََخذُوا ئُْب ، َكَذْبتُم ، القميَص ، قال السالمعليه ، يعقوبُ  رأَى فلما. الَجْديِ  بَدمِ  القميصَ  فلطَُّخوا ، َجْديا  ، لو أََكلَهُ الذِّ

__________________ 
 .28( سورة النبب اآية 1)
 .35( سورة النبب اآية 2)
 وما أثبتناه عن اللسان. .عن عوج قصادها من شفائياو  ( عجزه يف األصر3)
 .«يفيد»عن اللسان ا وابألصر  (4)
 بضم الكاف وابلتشديد عن عمر بن عبد العزيز ا وقد مر ذلك أثناء املادة.« ُكذ ااب»( زيد يف التكملة 5)
 .33( سورة االنعام اآية 6)
وه إلا أكذبوه أي قالوا : إن ما ( قا  الفراء : ومعىن التخفيف : ال  علونك كذااب وأن ما جئت به ابطر. ألهنم مل  ربوا عليه كذابً فيكذب7)

 جئت به كذب ال يعرفونه من النبوة.
 ( اللسان : مث وقف.8)
 ( الولعة مجض والض مثر كاتب وكتبة. والوالض : الكاذب.9)
 .116( سورة النحر اآية 10)
 .18( سورة يوسف اآية 11)
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 َقِميَصُه. (1)خلَر   
اُء ، في قوله تَعَالى  ْعِف : مضعوٌف ، وللَجْلد :  مكذوبٌ  : للَكِذب . قال : والعرُب تقولُ مكذوبٌ  : معناه : (ِبَدم  َكِذب  )وقال الفَرَّ ، وللضَّ

 ، فجعَل الدَّمَ  َكِذبٍ  األَخفش : بَِدممجلوٌد ، وليس له معقوٌد َرأْيٍ : يُِريُدوَن َعْقَد َرأْيٍ ، فيَْجعَلُوَن الَمَصادَر في كثير من الكالم مفعوالً. وقال 

 ً . مكذوب وقال أَبو العَبّاِس : هذا مصدٌر في معنى مفعول ، أَراَد : بَِدمٍ  .(2) (َفما َرِبَْت َِتاَرهُتُمْ )فيه ، كما قال تعالَى :  ُكِذبَ  ، أِلَنَّهُ  َكِذبا

ّجاُج :   بالُمْهَملَة ، وقد تقدَّمِت اإِلشارة إِليه. َكِدبٍ  فيه. وقُِرَئ بَِدمٍ  مكذوبٌ  َدمٌ  والمعنى : َكِذبٍ  ، أَي : ِذي (ِبَدم  َكِذب  )وقال الزَّ

 أَيضاً : هو البياُض في األَْظفار ، عن أَبي ُعَمَر الّزاِهِد ، لغة في الُمْهَملة. الَكِذبُ و

جاُء ، والطََّمع. َكَذبَ  في غير اإِلنساِن قالوا : الَكِذبُ  وقد يُستعَملُ   البَْرُق ، والُحلُُم ، والظَّنُّ ، والرَّ

 العيُن : خانَها ِحسُّها. َكَذبَتِ و

َحّّت ِإَذا )َعْينَُك : أَرتَْك ما ال َحِقيقَةَ له. وفي التّنزيل العزيز :  َكَذبَتْكَ  الرأُْي : تََوهََّم األَْمَر بخالف ما ُهَو به. ومن المجاز : َكَذبَ و
ُمْ اْستَ ْيأَ  بُوا قَد (َس الرُُّسُل َوظَنُّوا َأَّنَّ ، وقََرأَ بها نافٌع واْبُن َكثير وأَبو َعْمٍرو واْبُن  (4)، بالتّشديد وَضّم الكاف ، وهي قراَءةُ عائشةَ  (3) ُكذِّ

ُسَل ، بالتَّْخِفيف وَضّمِ الكاف ، وُرِوي ذلك عن ابن  ُكِذبُوا عامر ، وقرأَ عاصٌم وَحْمَزةُ والِكسائيُّ : َعبّاٍس ، وقال : كانُوا بََشراً ، يعني : الرُّ

َسَل َضعُفُوا فََظنُّوا أَنهم قد أُْخِلفُوا. قال أَبو منصور : إِْن َصحَّ هذا عن ابِن عبّاس ، فوْجهُ  ه عندي ، وهللاُ أَعلم ، أَنَّ ، يَذَهُب إِلى أَنَّ الرُّ

ُسَل قد َخَطَر في أَوهامهم ما يَْخُطر في أَوه ام البََشِر ، من غير أَن َحقَّقُوا تلك الخواطَر وال َرَكنُوا إِليها ، وال كان َظنُّهم َظنًّا اطمأَنُّوا إِليه الرُّ

 ، ولكنّه كان خاطراً يَْغِلبُهُ اْليَِقيُن.

ْعر  تَكاذيبِ  كذا في لسان العرب. وهو من  .(5)الّشِ

 البَِعيُر في َسْيِره : إِذا ساَء َسْيُرهُ : قال األَْعَشى : َكَذبَ و ، وهذه عن اللِّْحيَانِّي. : َذَهبَ  َكذَّبَ و لَبَُن النّاقة ، َكَذبَ  ومن المجاز :

ي ابلــــــــــــــــــّرِداِف  لــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــح ة تـــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــِ  مجــــــــــــــــــَُ

  
َذبَ ِإذا    ريا كـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــــــِ اُت اهلـــــــــــــــــــــــَ  اآمثـــــــــــــــــــــــِ

  
 كذا في لسان العرب.

 الَحرُّ : انكسر. َكَذبَ  ومن الَمَجاز أَيضاً :

 .(6)السَّْيُر : لم يَِجدَّ. والقَْوَم السَُّرى : لم يُْمِكْنُهْم  َكَذبَ و

. وفي حديث المسعودّي :  الَكذَّابَةُ و : ثَْوٌب  الَكذّابَةُ  : «في السَّْقف َكذّابَتَْينِ  رأَيُت في بيت القاسم»: ثَوٌب ، يُْصبَُغ بِأَْلَواٍن ، يُْنقَُش كأَنَّه َمْوِشيٌّ

يت به ألَنها تُوِهُم أَنها في السَّقف ، وإِنّما هي في ثوٍب  ُر ويُْلَزُق بَسْقِف البيت ، ُسّمِ ، ومثلُه في لسان  (7)ُدونه : كذا في األساس ، يُصوَّ

 العرب.

؛ ألَّن  َمْكَذبٍ  ، على غير قياس. وقيل : هو جمع لَكِذب ، قيل : هو ِمّما ال ُمْفَرَد له ، وقيل : هو جمعٌ  الَمَكاِذبُ  * ومّما استدَرَكهُ شيُخنا :

، الُمَشدََّد ،  الِكذَّابَ  َحاِسَن ، وَمذاِكَر ، ونَْحِوهما. ومنها أَنَّ الَجْوَهِريَّ صّرح بأَنَّ الِقيَاَس يقتضيه أَو أِلَنّه موهوُم الَوْضعِ ، كما قالُوا في مَ 

بُوا ِِبايتِنا ِكّذاابً )ُمَشدَّداً ، ال ُمَخفَّفاً ؛ وأَيّدهُ بآيِة  َكذَّبَ  َمْصَدرُ  في الُمَخفَّف. قلُت وظاهُر المصنِّف أَنَّ ُكالًّ من الُمَخفَّف والُمَشدَّد ، يقاُل  (وََكذَّ

َح به اْبُن منظوٍر في لسان العرب. ثُمَّ قال : ومنها أَّن الَجْوَهِريَّ زاد في الَمَصاِدرِ   َكتوِصيَة ، تَْكِذبَةً   :: وهذا الّذي أَنكرهُ ، هو الّذي َصرَّ

ق ، بمعنى ُمَكذَّبو ً كُ  . قلُت : وزاد غيُر الَجْوَهِرّيِ فِيها :التَّْكِذيب ، َكُمَمزَّ ً و َكقُْفٍل ، ْذبا كَضْرٍب ، وهذا األَخيُر غيُر مسُموعٍ ، ولكنَّ  َكْذبا

 القياَس يَقتضيِه.

ه بالتَّْصنيف فيه جماعةٌ ، منهم :  ْبنِ  (8) [ْبُن محمد]أَبو بكر ْبُن األَنبارّي ، والعاّلمةُ أَحمُد  ثُمَّ قال : وهذا اللّفُظ َخصَّ



1657 

 

__________________ 
 ملّز .( يف اللسان : 1)
 .16( سورة البقرة اآية 2)
 .110( سورة يوسف اآية 3)
 جاءهم ا كذبوهم  قد قومهم من آمن قد من أن الرسر و نت ا يصدقوهم أن قومهم من كّذهبم  ممن الرسر استيبس:  عنهاهللارضي( قالت 4)

 .  نصر
 ( االساس : العرب.5)
 يقدروا عليه.( يف االساس : كذب القوم السر  : إذا مل 6)
 ( ا ديث يف النهاية واللسان ا ومل يرد له ذكر يف االساس.7)
 ( زايدة عن اللباب.8)
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يَكجِي  (2)ِخذيو  (1)َأمحَد بحن ]قاســـــِم بحن  ســـــِ َلق ُب بذي الفضـــــائر ا ترمجُته يف البـُغحَيِة ويف طَبَـَقات  (3)ا اأَلخح
ُ
ا ا َنفي  ا امل

 ا ََنفّية للشيخ قاسم.
هو الَّذي إِحداُهنَّ تَْغيِيُر الحاكي ما يَسَمُع ، وقولُهُ ما ال يَْعلَُم نقالً وِرَوايَةً ، وهذا القسُم  ينقسُم إِلى خمسة أَقسام : الَكِذبَ  قال اْبُن األَنبارّي. إِنّ 

، أَي : قاَل  «َكِذباتٍ  إِبراِهيُم ثاََلثَ  َكَذبَ »حديُث : ، وال يَْقِصد به إِالَّ الَحقَّ ، ومنه الَكِذبَ  أَْن يقول قوالً يُْشبِهُ  يُْؤثُِم ويَْهِدُم الُمُروَءةَ. الثّاني :

ُجُل : َكَذبَ  وهو كثيٌر في كالمهم. والّرابُع البُُطوُل ، ، وهو صادٌق في الثاّلث. الثّالُث بمعنى الَخَطإِ ، الَكِذبَ  قوالً يُْشبِهُ  بمعنى بََطَل عليه  الرَّ

ُجوا د َكَذبَ »حديَث َصالةِ الِوتْر  أََملُهُ وما َرجاهُ. الخامُس بمعنى اإِلغراِء ، وقد تقدَّم بيانُه. وعلى الثّالث َخرَّ  ، أَي : أَخطأَ ، سّماهُ  «أَبو محمَّ

 ً دق وإِن اْفتَرقا ِمْن َحْيُث النِّيَّةُ والقَْصُد ؛ أِلَنَّ  الَكِذبَ  هُ َشبِيُههُ في َكْونِه ِضدَّ الصَّواب ، كما أَنَّ ، أِلَنَّ  (4) كاِذبا يعلَم أَّن ما  الكاذبَ  ِضدُّ الّصِ

ُجُل ليس بُمْخبٍِر ، وإِنّما قاله باجتهاد أَدَّاهُ  َكِذبٌ  يقولُهُ  ،  الَكِذبُ  إِلى أَنَّ الِوتَْر واجٌب ، واالجتهاُد ال يدُخلُه (5)، والُمْخِطَئ ال يعلَُم. وهذا الرَّ

 وإِنّما يدُخلُه الخطأُ. وأَبو محّمٍد الصَّحابُّي : اسمهُ مسعوُد ْبُن َزْيٍد.

ُجوا قوَل هللِا ، عزَّ وَجلَّ : بمعنى أَخطأَْت ، وقد تَبِعَهم فيه بقيّةُ النّاس. وعلى الّرابع  َكَذْبتَ  وفي التّْوِشيح : أَهُل الِحَجاز ، يقولوَن : َخرَّ

 بََطَل عليهم أََملُُهْم ، وكذا قول أَبي طالٍب : (7)انُظْر كيَف  : (6) (اْنظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعلى أَنْ ُفِسِهمْ )

تــــــــــــمح  َذبــــــــــــح داً  كــــــــــــَ مــــــــــــ  زِي  ــــــــــــَُ بــــــــــــح ِت   نـــــــــــــَ يــــــــــــح  وبـــــــــــــَ

  
ِر و   نـــــــــاضـــــــــــــــــــــــِ ُه ونـــــــــُ لـــــــــَ وح نح حـــــــــَ طـــــــــاعـــــــــِ ا نـــــــــُ مـــــــــ  (8)لـــــــــَ

 

  
 وانظر بقيّة هذا الكالم في شرح شيخنا ، فإِنّه نفيس جدًّا.

 النَّْفَس إِذا َحدَّثْتَها. أَْكِذبِ  ومن األَمثال الّتي لم يذُكْرَها المؤلُِّف قولُهم :

ْث نفَسك بأَنّك ال تَظفَُر ، فإِّن ذلك يُثَبُِّطَك.  أي : ال تَُحّدِ

ْعر ُكلِّه ، لََشديٌد. ولكْن أَْحَسَن لَبِيٌد في قوله : ؟ئل بَشَّاٌر : أَيُّ بيٍت قالته العرُب أَْشعَرسُ   فقال : إِّن تفضيَل بيٍت واحٍد على الّشِ

ِذبِ  هــــــــــــا  (9) َأكــــــــــــح تــــــــــــَ ــــــــــــح ثـ د  َ  ِإذا حــــــــــــَ فــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــنـ  ال

  
رح   زحرِي ابأَلمـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ِ  يـ فـــــــــــــح ـــــــــــــ  َ  الـــــــــــــنـ دح  ِإن  صـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 الَمْيَدانِيُّ ، وغيُره ؛ ومنها :قاله 

رٍِئ ِبَطَواِ  الَعيحِش  ُذوبُ ُكر  امح  (10)َمكح
 ومنها عجز بيٍت من شعر أَبي ُدَواد :

 الَعريحُ وِإنح كاَن بـَرَحح  َكَذبَ 
 وأَّولُهُ :

 قـُلحُت َلّما َنَصاَل من قـُن ة
 وبعَدهُ :

ا و  عــــــــــــــَ ا ِإذح َمصــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــَ هــــــــــــــُ فــــــــــــــَ لــــــــــــــح َر  خــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  تـ

  
اٍر ســــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــِ   بــــــــــــــَ نح غــــــــــــــُ زَحح مــــــــــــــِ وحَ  قـــــــــــــــُ  ٍض فـــــــــــــــَ

  
 ِء يُْرَجى وإِْن تََصعََّب.: أَي فَتَر وأَْمَكَن ، ويجوز أَن يكون إِغراًء ، أَي : عليك الغَْيَر ، فَِصْدهُ ، وإِْن كان بََرَح ، يضرب للّشيْ  َكَذب

ه : ين العَُسْيلّي ما نصُّ  لنََّسب الشَّريف ، عند إِيرادِ رأَْيُت في نسخِة َشَجَرةِ ا ثّم نقل عن خّط العاّلمة نُوِر الّدِ

__________________ 
 ( عن املطبوعة الكويتية نقاًل عن معجم األدابء.1)
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 وأثبتنا ما ورد يف املطبوعة الكويتية.« خربو»( ابألصر 2)
الســـا املهملة وســـكون الياء ( يف اللباب هذه النســـبة إىل أخســـيكث ابلثاء املثلثة. األخســـيكثي : بفتح األلف وســـكون اخلاء املعجمة وكســـر 3)

 (.اللباب) املنقوطة ابثنتا من حتتها وفتح الكاف ويف آخرها الثاء املثلثة.
 ( يف النهاية : َكِذابً.4)
 وأشار هبامش املطبوعة املصرية إىل ما ورد يف النهاية.« أدلة»( عن النهاية. وابألصر 5)
 .24( سورة االنعام اآية 6)
 قوله انظر عل  حذف أي التفسريية.»صرية : ( هبامش املطبوعة امل7)
 .«قوله نبزي ا بزا الرجر قهره وبطش به كببزاه أفاده اجملد»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 .«واو»وهو يف ديوانه دون « أكذب»وقد تقدم يف املادة : « وأكذب»( ابألصر 9)
 يا :( البيت ألخت عمرو ذي الكلب وعجزه كما يف شرح أشعار اهلذل10)

 كر من غالب األايم مغلوبُ و 
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ابُون َكَذبَ »:  وسلمعليههللاصلىقولِه  ُذه من ُهنا. هذا ما ُوِجَد. قا   َكَذبَ   َأنّ  .«الن ســّ َد  وميكن َأخح يَرُِد مبعىن صــَ
َض ابحُن األَنبارِّي ا فقا  : وعليه فيكوُن لفةُ  دِّ أَيضـــاً جَعُلوه من من اأَلضـــداِد ا كما َأن  لفَة  َكَذبَ   شـــيُخنا : وَوســـ  الضـــِّ

شارُة اأَلضداد. قلُت : واّلِذي َفّسَرُه غرُي واحٍد من أَئمة الل َغة والت صريف ا َأي وَجَب الر ُجوُع ِإىل قوهلم. وقد تقد مِت اإلِ 
 ِإليه.

هُ : ِء بخالِف ما هو ، سواٌء فيه العَْمُد والَخَطأُ ، إِْذ ال واسطةَ بيَن ، هو اإِلخباُر عن الشَّيْ  الَكِذبُ  ثّم ذكر شيُخنا ، في آخِر المادة ، ما نَصُّ

دقِ  اِغب وهذا القَْدُر ف الَكِذبو الّصِ يه َمْقنٌَع ، على ما قَّرَره أَهُل السُّنَِّة ، واختاره البَيانِيُّوَن. وهناك مذاهُب أَُخُر للنَّّظاِم والجاحظ والرَّ

 ب. وهللا أَعلُم.للطال

ْرب ، مجزوم : الَكْربُ  : [كرب] كٍة ، وِمثْلُه  يَأُْخذُ بالنَّْفِس. ، والغَمُّ الَِّذي الُحْزنُ  على وزن الضَّ بفتح فسكون ، وُضبَِط في بعض النَُّسخِ ُمَحرَّ

اح . كالُكْربَة في الِصحَّ ّمِ  بالضَّ

 ، كُصَرٍد ، ففي عبارة المؤلّف إِيهام. ُكَربٌ  ، فجمعه الُكْربَةُ  وأَما ، َكفْلٍس وفُلُوٍس. الَكْرِب ُكُروبٌ  أَي : َجْمعُ  ج

ً  الغَمُّ  األَمرُ  َكَربَهُ وَ  ،  الَمْكُروبُ  : الَكِريبُ و النَّْفس. لََمْكُروبُ  ، وإِنَّه َكِريبٌ و َمْكُروبٌ  فَُهوَ  لذلك : اْغتَمَّ ، فاْكتََربَ  : اْشتَدَّ عليه ، يَْكُربُهُ َكْربا

 .كاِربٌ  وأَْمرٌ 

ً  ، يقال : الفَتْلُ  : الَكْربُ و  ، أَي : فَتَْلتُهُ ، وقاَل الُكَمْيُت : َكَرْبتُه َكْربا

ٍة  مــــــــــــــــَ فــــــــــــــــاَع يف لــــــــــــــــِ دح أَرَاينَ واألَيــــــــــــــــح قــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

  
ِو مل   لــــــــهــــــــح ــــــــ  ِض ال رحتــــــــَ َربح يف مــــــــَ كــــــــح َوُ   يــــــــُ ــــــــطــــــــِّ (1)ِدَ ال

 

  
 أَي : لم يُْفتَل.

بِّيُّ  (2)، وقال عبُد هللِا ْبُن َعنََمةَ  على الُمقَيَّد القَْيَد : إِذا َضيَّقتَهُ  َكَرْبتُ  : إِذا ُضيِّق. وفي الّصحاح : مكروبٌ  وقَْيدٌ  تَْضييُق القَْيِد. : الَكْربُ و الضَّ

: 

نــــــــــــا  تــــــــــــِ ضح بــــــــــــَروحضــــــــــــــــــــــــــَ رحتــــــــــــَ اَر  ال يـــــــــــــَ رح محــــــــــــِ  ازحجــــــــــــُ

  
ريحِ   ُد الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح َرد  َوقــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــكـــــــــــــــُروبُ ِإذًا يــــــــــــــــُ

  
َضنَّ ِلَشتِْمنا ، فإِنّا قادروَن على تقييد هذا العَْير ، َوَمْنعفي لسان العرب : َضَرَب  ه من الِحَماَر َورتْعَهُ في َرْوَضتِهم َمثاَلً ، أَي : ال تَعَرَّ

ف. وهذا البيُت في شعره :  التََّصرُّ

ُه  تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ِويـ زِعح ســـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اَرَ  ال يـ  ارحُددح محـــــــــــــــِ

  
ريحِ   ُد الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح َرد  وقــــــــــــــــَ ُروبُ ِإذًا يــــــــــــــــُ كـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

  
على جواب األَمر ، كأَنَّه قال : إِْن « يَْنِزع»والسَِّويَّةُ : ِكساٌء ، يُْحَشى بِثُماٍم َونَْحِوه ، كالبَْرَذَعة ، يُْطَرُح على َظْهِر الِحَماِر وغيِرِه. وجزم 

 ِحَماِري ، فقال ُمِجيباً له إِذاً يَُرّد. انتهى. (3)نَّه قال : ال أَُردُّ جواٌب ، على تقديِر أَ « إِذاً يَُردُّ »تَْرُدْدهُ ال يَْنِزْع َسويَّتَهُ الّتي على َظهِرِه ، وقوله 

ً  األَْرَض ، َكَربَ و للَحْرث. إِثَاَرةُ األَْرِض  الَكْربُ و ْرعِ. ، وأَثاَرَها (4)قَلَبَها  : َكْربا ه في الحاشية :  للزَّ راعة ، وبخّطِ وفي الصَّحاح : للّزِ

 األَْرَض حين تَْقِلبَُها ، وهي َكْربُكَ  : الِكَرابُ  ، بالَكْسر. وِإطالقُه ُموِهٌم للفتْح ؛ ومنه الَمثَُل اآلتي ِذْكُره. وفي التّهذيب : كالِكَرابِ  ِللَحْرُث ،

 : ُمثَارةٌ. َمْكروبَةٌ 

يَ ِكرْ  (5)هي الَكَرانيف ، واِحُدَها  بالتَّْحِريك : أُُصوُل السَّعَِف الِغالظُ  ، الَكَربُ و  النَّْخلِ  َكَربُ  نَافَةٌ ، قاله األَْصَمِعّي. وعن اْبِن األَْعَرابِّي : ُسّمِ

 ً الّتي تَْيبَُس ، فتصيُر ِمثَْل  الِعراضُ  أُصوُل السَّعَِف الِغالظُ  : الَكَربُ  أَْن يُْقَطَع وَدنَا من ذلك. وفي الُمْحَكم : َكَربَ و ، ألَنه استُْغنَِي عنه ، َكَربا

 .َكَربَةٌ  خّطِ الَجْوَهِرّيِ : أَمثاَل الَكتِف ، واحدتُها :الَكتِِف. وب

: هو ما يَْبقَى من أُصوله في النَّْخلَة بعَد القَْطعِ ، كالَمَراقِي. قال الَجْوَهِريُّ : وفِي  الَكَرب وقيلَ «. َذَهبٌ  َكَربُها»وفي صفِة نخِل الَجنَِّة : 

 الَمثَل.
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ُم ِ  يف   رِ  َكَربِ َمىَت كاَن ُحكح  الن خح
لَتاِن العَْبِدّيِ : (6) ا َسِمَع بيَت الصَّ  َوَجْدُت في هامش الّصحاحِ هذا الَمثَل لَجِريٍر ، قاله لَمَّ

ُه  لـــــــــُ ـــــــــح ثـ وَم مـــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــي َر ال رًا اَل شـــــــــــــــــــــــاعـــــــــِ اعـــــــــِ  َأاي شـــــــــــــــــــــــَ

  
ضُ   َواضــــــــــــــــــــــــُ ٍب تــــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ نح يف كـــــــــــُ رِيـــــــــــٌر ولـــــــــــكـــــــــــِ  جـــــــــــَ

  
__________________ 

 ( اللسان : إىل الطَوِ .1)
 .«عتمة»اللسان ا وابألصر ( عن 2)
 .«اردد»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( يف اللسان : قَلبها للحرث وأ رها للزرع.4)
 ( اللسان : واحدهتا.5)
 ( قير يضرب هذا املثر فيمن يضض نفسه حيث ال يستبهر قاله أبو عبيدة.6)
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 فقال َجِريٌر :

ٍَة  ربح َ  عـــــــــــــــَ وابـــــــــــــــِ كح ســـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ وُ  وملَح أَمـــــــــــــــح  أَقـــــــــــــــُ

  
ُم ِ  يف    كــــــــــح ىت كــــــــــاَن حــــــــــُ َربِ مــــــــــَ رِ  كــــــــــَ خــــــــــح  الــــــــــنــــــــــ 

  
ّي : ليس هذا الشَّاِهُد الِّذي َذكرهُ الَجْوَهِرّي َمثاَلً ، وإِنّما هو َعُجُز بَْيٍت ِلَجِريٍر ، فذكره لَت انتهى. قال اْبُن بَّرِ ا بَلَغَهُ أَّن الصَّ اَن ، قال ذلك لَمَّ

ْعر ، في قوله : (1)العَْبِديَّ فَّضَل الفََرْزَدَق عليه في النََّسب   ، وفَضَّل َجِريراً عليه في َجْوَدة الّشِ

 .«.. َأاي شاعراً »
لَتاِن ، ونُْصَرتَهُ الفَرْزَدق.  إِلى آخره ، فلم يْرَض َجِريٌر قوَل الصَّ

ةٌ من ابِن بَرِّ  ، واألَمثاُل قد « ليس هذا الّشاهد مثال ، وإِنّما هو َعُجُز بيٍت لَجرير»ّي للَجْوَهِرّي في قوله : قال اْبُن َمْنُظور : قلُت هذه ُمشاحَّ

 وردت ِشْعراً وغيَر شعٍر ، وما يكون ِشعراً ال يمتنع أَن يكوَن مثالً. انتهى.

ّدِ عليه.وللّشيخ علّي الَمْقِدسّي ُهنا في حاشيته كالٌم يقُرُب من كالم اْبن منظور ، بل هو مأْ   خوذٌ منه ، نقله شيُخنا ، وكفانا ُمْؤنَةَ الرَّ

: الحْبُل  الَكَربُ  . وقال اْبُن ِسيَدْه :الَكَربُ  الّذي يَُشدُّ على الَدْلِو بعد الَمنِيِن ، وهو الجبُل األَّوُل ، فإِذا انقطع الَمنِيُن ، بَِقيَ  الَحْبلُ  : الَكَربُ و

ْلِو ، ثُّم يُثْنَى ، ثُّم يُثَلَّثُ  ْخَرى :، وفي أُ  يَُشدُّ في َوَسطِ  الِّذي  في الصَّحاح : ِليكوَن هو الّذي يَِلي ِليَِلَي. على َوَسِط العََراِمّي ، أَي : َعَراِقي الدَّ

 .(2) أَْكَرابٌ  ، والَجْمعُ  الماَء ، فال يَْعفَُن الَحْبُل الَكبِيرُ 

ِليكوَن هو الّذي يَِلَي الماَء ، فال يَْعفَُن الحبُل الَكبِيُر ، »الصَّحاح الموثوِق بها قوَل الجوهرّي : قال ابُن منظوٍر : رأَيُت في حاشيِة نُْسَخٍة من 

 .«الكرب إِنّما هو من ِصفَِة الدََّرك ال

قطعة َحْبٍل ، يَُشدُّ في  : الّدليل على صّحة هذه الحاشية أَنَّ الجوهرّي ذكر في ترجمة درك هذه الصُّورة أَيضاً. فقال : والدََّرُك : (3)قلت 

شاُء. وسنذكره في موضعه. َشاِء إِلى َعْرقَُوة الدَّْلو ، ليكون هو الّذي يِلي الماَء ، فال يَْعفَُن الّرِ  َطَرِف الّرِ

 عنًى.قلُت : وِمثْلُه في ِكفاية الُمتََحفِّظ وكالُم الُمَصنِِّف في الدََّرك ، قريٌب من كالم الجوهرّي في كوِن ِكلَْيِهما بم

 وقال الُحَطْيئَةُ :

ُم  ــــــــــــــِ ارِه دًا جلــــــــــــــِ قــــــــــــــح ُدوا عــــــــــــــَ قــــــــــــــَ وحٌم ِإَذا عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  قـ

  
ُه   قــــــــَ وح د وا فـــــــــَ اَج وشــــــــــــــــــــــَ نــــــــَ د وا الــــــــعــــــــِ َرابشــــــــــــــــــــــَ (4)الــــــــكــــــــَ

 

  
 وأَّولُه :

ــــــــَن َحصــــــــــــــــــــــً   رِي ــــــــَ ث ــــــــِإّن اأَلكــــــــح ي ف ــــــــامــــــــِ رِيي أَم  ســــــــــــــــــــــِ

  
وَن َأابَ و   بــــــــــــــُ نحســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــُ َا ِإذا مــــــــــــــا يـ َرمــــــــــــــِ  اأَلكــــــــــــــح

  
 وآِخُرهُ :

ُف واألَ  ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَك األَن ئ ـــــــــــــــــَ ُم أُول ُهـــــــــــــــــُ ريح  ذحاَنُب غـــــــــــــــــَ

  
اوَ   بــــــــــَ ــــــــــَ نـ ِة الــــــــــذ  اقــــــــــَ ِف الــــــــــنــــــــــّ اِوي أبَنــــــــــح نح ُيســــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــَ

  
 وأَنشدني غيُر واحٍد من شيوخنا قول العبّاس ْبن ُعتْبَةَ ْبِن أَبِي لََهٍب :

داً  رح مـــــــــــاجـــــــــــِ يِن ُيســـــــــــــــــــــــــاجـــــــــــِ نح ُيســـــــــــــــــــــــــاجـــــــــــلـــــــــــح  مـــــــــــَ

  
ِد   قــــــــــــــح َو ِإىل عــــــــــــــَ لــــــــــــــح أُل الــــــــــــــد  َربح ميــــــــــــــَح (5)الــــــــــــــكــــــــــــــَ

 

  
ً  ، يَْكُربُها ، الدَّْلوَ  َكَربَ  قدو بَهاو ؛ ُمْكَربَةٌ  ، فهي أَْكَربَهاو َكْربا  ، بالتّشِديد. قال اْمُرُؤ القيس : َكرَّ

ٌة  لـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــح ثـ َي مـــــــــُ ا َوهـــــــــح رَاهـــــــــَ تح عـــــــــُ تـــــــــ  ـــــــــُ ِو بـ لـــــــــح  كـــــــــالـــــــــد 

  
هـــــــــــــــا وَ و   نـــــــــــــــح ا َوَذٌم مـــــــــــــــِ اهنـــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــبُ خـــــــــــــــَ كـــــــــــــــح  تـــــــــــــــَ
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حاح. زاَد ابُن منظوٍر : على أَنّ  والتَّْمتِيِن وذلك ِلعَْطِفها على الَوَذم  (6)قد يجوُز أَن يكوَن هنا اْسماً ، كالتَّْنبِيت  ْكِريبالتَّ  ومثلُهُ في هامش الّصِ

 الّذي هو اْسٌم ، لكنَّ الباَب األَّوَل أَوسُع وأَشيُع.

__________________ 
 ( اللسان : النسيب.1)
 رفه يف عرقوة الدلو مث يشد ثنايته رابطاً وثيقاً.( ويف اجملمر واملقايي  : الكرب عقد غلية يف رشاء الدلو  عر ط2)
 ( القائر ابن منظور ا تتمة كالمه يف اللسان.3)
قوله العناج ا قا  اجلوهري : والعناج يف الدلو العظيمة حبر أو بطان يشد يف أسفلها مث يشد إىل العراقي فيكون »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

انقطعت األوذام أمســــكها العناج فإذا كانت الدلو خفيفة فعناجها خيرت يشــــد يف إحد  آذاهنا إىل العرقوة ا ه وأنشــــد هذا هلا عوان وللوذم ا فإذا 
 .«البيت

 ونسبه إىل الفضر بن العباس بن عتبة بن أيب هلب. (سجر)( البيت يف اللسان 5)
 .«التثبيت كذا خبطهقوله ك»وهبامش املطبوعة املصرية : « كالتثبيت»( عن اللسان ا وابألصر 6)
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 : امتألَ عَصبَاً. ُمْكَربٌ  وَوِظيفٌ  الَمفَاِصِل : الُمْمتَِلُئ َعَصباً. ، بضّم الميم وفتح الّراءِ  الُمْكَربُ و

 : ُصْلٌب ، قال : ُمْكَرب وحافِرٌ 

واَب  ا رَكــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــــَ و اَر الصــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُُ  خــــــــــــــــــــَ رتح  يــــــــــــــــــــَ

  
َراَبتٍ   كــــــــــــــح ا مبــــــــــــــُ يــــــــــــــبــــــــــــــَ عــــــــــــــِ قــــــــــــــح تح تـــــــــــــــَ بــــــــــــــَ عــــــــــــــِّ  قـــــــــــــــُ

  
 ُمْكَربُ  الَمفاصِل. وفي األَساس : ومن المجاز : هو لَُمْكَربُ  ٍء من الَحيوان إِذا كان َوِثيَق الَمفَاِصل : إِنّهُ وعن اللّيث : يقاُل لكّل شي

من  الُمْكَربُ  الَخْلِق : إِذا كان شديَد األَْسِر ، وعن أَبي َعْمٍرو : ْكَربُ لَمُ  من الدََّواّب. وإِنّهُ  الشَِّديُد األَْسرِ  : الُمْكَربُ و .(1)الَمفَاِصل : ُمَوثَّقَُها 

عن اْبِن سيَدْه و . وفي بعض النَُّسخ : أَو َمْفِصلٍ ُمْكَربٌ  : *من َحْبٍل ، وبِنَاٍء ، وَمْفِصلٍ  الشَِّديُد الَخْلِق واألَْسر. وقال غيُرهُ : ُكّل العَْقدِ  الَخْيِل :

 ، أَي : َشِديٌد. بٌ ُمْكرَ  فََرسٌ  :

قاَء ، أَْكَرْبتُ  يُقَال : ءُ الَملْ ـ  أَْكَربَ  مصدرُ ـ  اإِلْكَرابُ و ً  الّسِ  : إِذا مألْهُ ، قاله اْبُن ُدَريٍد ، وأَنشَد : إِكرابا

زَاِد 
َ
َرابً َبج  امل  (2)تـَوحِكريَا  ُمكح

 اإِلنَاَء : قَاَرَب َمألَهُ. أَْكَربَ  وقيل :

 أَْكَربَ  ، إَِذا أُِمَر بالسُّْرعة أَي : اْعَجْل وأَْسِرْع. قال اللَّْيُث : ومن العرب َمْن يقول : بِأَْكَرابٍ  ، يُقال : ُخْذ ِرْجلَْيكَ  اإِلْسَراع : اإِلْكَرابُ و

ُجُل ، إِذا أََخَذ ِرْجلَْيهِ   أَْكَربَ  وهذه عن اللْحيانّي. وقال أَبو زيٍد : (3) [أسرع]الفََرُس وغيُره مّما يَْعُدو  أَْكَربَ و : ، وقَلَّما يُقَالُ  بإِْكَرابٍ  الرَّ

ُجلُ   ، بمعنَيَْيِه ، من الَمَجاز. اإِلكرابُ و : إِذا أَْحَضَر ، وَعَدا. إِْكَرابا الرَّ

ّمِ والفتح الَكَرابَةُ و مُّ أَعلَى. وقال الجوهريُّ : َربِ الكَ  : التَّْمُر الِّذي يُْلتَقُط من أَصول بالضَّ ما يُْلتَقَُط من  ، بالّضّم : الُكَرابَةُ  بَْعَد الَجَداِد ، والضَّ

 ؛ قال أَبو ذَُؤْيٍب : أَْكربةُ  ج : .(4)بعد ما يُْصَرُم  التَّْمِر في أُصوِل السَّعَفِ 

تح مـــــــــن مـــــــــاِء  َمضـــــــــــــــــــــــَ ا َمضـــــــــــــــــــــــح َبلـــــــــ  ةٍ كـــــــــَ رِبـــــــــَ  َأكـــــــــح

  
ٍر   ِة َنــــــــــــَح ابــــــــــــَ يــــــــــــَ لــــــــــــَ ُ عــــــــــــلــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــَ ُه مــــــــــــَ  ُدونــــــــــــَ

  
. قال اْبُن ِسيَدْه : وهذا ليس بقَِوّي ؛ ألَنَّ فَْعالً ، ال يُْجمع على َكْربَةٌ  ، هنا : ِشعاٌف يَِسيُل منها ماُء الِجباِل ، واحدتُها األَْكِربَةُ  قال أَبو حنيفة :

ة : وهو َغلٌط ، قال اْبُن ِسيَدْه : وكذلك قوله  . قال :الَكَرب ر النَّْخل فِي أُصولِ ، وهو ما يَقَُع من ثَمَ  ُكَرابَةٍ  : جمعُ  األَكِربَة أَْفِعلة. وقال َمرَّ

الِّذي هو هاُء التَّأْنِيِث ، هكذا في نسختنا ، وهو الصَّواب. وفي نسخة شيِخنا  على َطْرحِ الّزائِدِ  *[ُجِمعَ ]وَكأَنَّه  ، (2)عندي َغلَط ، أَيضاً 

ّم. ألَّن فُعاالً  ، فاعتُِرَض ؛أَي : بالجمع « على طرح الّزوائد»  بالضَّ

 ال يُْجَمُع على أَْفِعلٍَة. أَي : كثُماَمٍة ، ومثلُهُ في الُمَحَكم ولسان العرب ،« ألَن فُعالَةً »هكذا في سائر النَُّسخ األُُصوِل. وهو خطأٌ ، وصوابُهُ : 

ٍر ، بل َصِريُحهُ أَّن فُعالَةً ال يُجَمُع على أَْفِعلٍَة ُمْطلقاً ، فإِذا سقطِت الهاُء جاز اْبن ِسيَدْه واْبِن منظو قال شيُخنا : ثمَّ ظاهُر كالِمِهما ، أَي :

، ُمثَلَّث األَّول ، وليس كذلك ، فإّن أَْفِعلَةً من ُجموعِ الِقّل الموضوعة لكّلِ اْسٍم ُربَاعّي ممدود ما قبَل اآلِخِر ، ُمذّكر ، فيشَمُل فِعاال  (5)الجمُع 

ْجَمُع على وِحماٍر وُغَراب ، وفَِعيل كَرِغيٍف ، وفَعُوٍل كعَُمود. فكّل هذه األَمثلة مع ما شابَهها مّما توفَّرْت فيه الشُُّروط المذكورة يُ  ، كَطعامٍ 

ـ  اْبُن ِسيَدْه واْبُن َمْنُظوٍر ، وقَلََّدهما الُمَصنِّف على ما ذكرهـ  ُكَرابَةٌ و أَْفِعلٍَة ، كأَْطِعَمٍة وأَْحِمَرةٍ ، وأَْغِربَة وأَْرِغفٍَة ، وأَْعِمَدٍة ، وما ال يُْحَصى.

معناه ؛ ألَنّه الباقي. وأَّما يحتاج إِلى إِسقاط الّزائد ، وهو الهاُء ، كما هو صريح كالِم اْبِن ِسيَدْه وغيرِه ، ويُزاد عليِه الُحْكُم بالتَّْذِكير باعتبار 

ْيُخ اْبُن مالٍك ، واْبُن ِهشاٍم ، وأَبُو مع التّأْنيث فال يجوز ، ألَنَّ فِعَاالً إِ  ذا كان ُمَؤنَّثاً ، كِذراعٍ وَعناق ، ال يُْجَمُع هذا الجمَع ، كما صّرح به الشَّ

ز المفتوح ُدوَن  الجمَع في َحيّان ، وغيُرهم من أَئّمة النّْحو ، ثُّم قال : وِلعَلّيٍ القاري في ناُموسه هنا التَّْفِرقَةُ بيَن المضموم والمفتوح ، فَجوَّ

رناه. انتهى.  المضموم ، وهو غلٌط َمْحٌض ، والّصواُب ما قَرَّ

بَها قال األَزهريُّ :و  التَقََطَها. ، إِذا الُكَرابَةَ  ، أَي : تََكرَّ

 .(6) الَكَرب وفي بعض النَُّسخ : تَلَقََّطها ، أَي : من

__________________ 
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 شديدة قوية.( ويف املقايي  : مفاصر مكربة أي 1)
 عن القاموس : أو بناٍء أو مفصر. (*)
 ووكر اإلانء والسقاء والقربة واملكيا  وكراً ا ووكره توكرياً كال ا مأله.« موكراً موفوراً »( اللسان كرب ا وفيه يف مادة ِبج 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان : َتصّرم.4)
 تا املصرية والكويتية معاً وما أثبتناه من القاموس.سقطت من املطبوع (*)
 (.اللسان)( فيكون كبنه مجض فعااًل. 5)
 ( وهي عبارة اللسان.6)
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ً  ، يَْكُرب األَْمُر ، َكَربَ و يَُكوُن. وهو ، عنَد ِسيبََوْيه ، أَحُد األَْفعَاِل  كَربو أَْن يكون ، َكَربَ  . وقَدْ َكَربَ  ٍء َدنا ، فقدوكّل َشيْ  : َدنَا. ُكروبا

الّتِي ال يُْستعمُل اْسُم الفاعِل َمعَها 
 َكاَد يَْفعَُل. كذا : أَيْ  أَْن يَْفعَلَ  َكَربَ و كائناً. َكَربَ  َمْوِضَع الِفْعل الّذي هو َخبَُرَها ال تقول : (1)

ُجُل : َكَربَ و بَ  ، الُكَرابَةَ  أََكلَ  الرَّ  بالتَّشديد ، وهذه عن الّصاغانّي. كَكرَّ

 كَربَ  فإِذا استغنَى ، أَو»في الحديث : الجاريةُ أَن تُْدِرَك. و َكَربَتو الّشْمُس : َدنَت للغُُروب ، َكَربَتو ، الشَّْمُس : َدنت للَمِغيبِ  َكَربَتِ و

 .«استعَفَّ 

، إِذا  «َكَرب أَْيفََع الغاَُلُم ، أَو»في حديِث ُرقَْيقَة. ، و كاِربٌ  وكّل داٍن قِريٍب فهو .(2) [منه]ذلك وقَُرَب  ، أَي َدنا من َكَربَ  قال أَبو ُعبَْيٍد :

 قاَرب اإِليفاَع.

 بَدٌل من قاف قَْرباَن. ْربانَ كَ  ، وزعم يعقوُب أَنَّ كافَ  ِكَرابٌ و َكْربَى أَْن يَْمتَِلَئ وُجْمُجَمةٌ َكْرباُء ، والَجمع َكَربَ  : إَِذا َكْربَانُ  وإِناءٌ 

 الَمُكوِك ، وغيِره من اآلنيِة : ُدوَن الِجَماِم. ِكَرابُ و ٍء.قال اْبُن ِسيَدْه : وليس بَشيْ 

 : (3)؛ قال َعْبُد قَْيِس ْبُن ُخفَاٍف البُْرُجِميُّ  قَُرَب انِطفاُؤَها ، أَي : َحيَاةُ النَّارِ  َكَربَتْ  يقال :و

يَن   ِه  كــــــــــــــــــاِربُ ِإن  َأابَ    (4)أَبــــــــــــــــــُ وحمــــــــــــــــــِ  يـــــــــــــــــــَ

  
رِ   جــــــــــــَ ارِِم فــــــــــــاعــــــــــــح كــــــــــــَ

َ
يــــــــــــَت ِإىل املــــــــــــ  فــــــــــــِإَذا ُدعــــــــــــِ

  
 ، ومثلُه في الصَّحاح. النَّاقَةَ : أَْوقََرها َكَربَ و

ُجُل : َطْقَطقَ  َكَربَ و بَ  لَخَشبَة الَخبَّاِز ، وهو الُشوبَُق ، والفَْيلَُكوُن ، اسم الَكِريبَ  الرَّ .مشدَّ  كَكرَّ ُجُل ، َكِربَ و داً. نقله الّصاغانيُّ كَسِمَع :  الرَّ

. َدْلِوهِ  ، بالتَّْحِريك ، وهو َحْبلٌ  َكَربُ  انقََطع  نقله الّصاغانيُّ

ُجُل : َكَربَ و ، نقله الّصاغانيُّ عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. من النَّْخلِ  الَكَربَ  كنََصر : أََخذَ  ، َكَربَ و  الجاِدِس. الَكِريبِ  َزَرَع في الرَّ

. وظاهُر التَّْكِريبَ  ، والجاِدُس : الَِّذي لم يُْزَرْع قَطُّ ، قاله اْبُن األَْعَرابّي. وجعََل اْبُن منظوٍر : َمْصَدَرهُ  هو القَراُح من األَْرِض  : الَكِريبُ و

 عبارة المؤلِّف ، أَنّه من الثُّالثّي الُمَجّرد ، وِكالُهَما صحيحاِن.

ُف بها أَيضاً : الَكِريبُ و ُرهُ  َخَشبَةُ الَخبَّاِز يَُرّغِ  بها ، قال : (5)في التَّنُّوِر ويَُدّوِ

اَواَب  َا  ــــــــــــََ وحَلِن حــــــــــــِ ِوي الصــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــَ  ال َيســــــــــــــــــــــــــح

  
وحُت   رِيـــــــبِ صـــــــــــــــــــــَ رِ  الـــــــكـــــــَ فـــــــِ قـــــــح ٍب مـــــــُ وحُت ِذئـــــــح  وصـــــــــــــــــــــَ

  
ئْب ال يكوُن إِاّل في قَْحٍط أَو قَْفر ، كما نقلَه أَبو َعْمٍرو عن ال يكون إِاّل في ُعْرٍس أَو ِخْصٍب ، وَصْوَت الذِّ  الَكِريبِ  أَي : ألَنَّ صوتَ 

 الدُّبَْيِريَِّة.

 أَو القَنَا ؛ نقله اْبُن ُدَرْيٍد. الَكْعُب من القََصبِ  : الَكِريبُ و

ه ، ُمَخفَّفَةُ الّراءِ  الَكُروبِيُّونَ و فاِء ، على أَنه َجَزم في أَثناِء ، وُحِكي التَّْشِديُد فيه ، وهو مسموع جائٌز على ما حكاه الّشِ اُب في شرح الّشِ

يبِيُّ : فيه ثالُث ُمبَالَغاٍت : إِْحداها أَنَّ  أَبلَُغ من قَُرَب ، الثّانية على  َكَربَ  ُسوَرةِ غافٍر في الِعنَايَة بأَنَّ التَّشديد خطأٌ كما نقله شيُخنا. وقال الّطِ

أَبلَغ من قُرَب ، يحتاُج إلى نقٍل صحيح يُعتَمُد  َكَربَ  وَكونُ  ةُ ِزياَدةُ الياِء فيه للُمبَالَغَة كأَْحَمِرّي. قلُت :وزن فَعُول من ِصيَغِ الُمبَالَغة ، الثّالث

بيع ، عن أَبي العاليِة. وأَنشدَ  ساَدةُ الَماَلئِكةِ  عليه : بُوَن ؛ رواه أَبو الرَّ  َشِمٌر ألَُميَّةَ ْبِن أَبي ، منهم : ِجْبِريُل ، وِميكائِيُل وإِسرافيُل ، هم الُمقَرَّ

ْلِت :  الصَّ

اَدًة  بـــــــــــــــــَ رُتُوَن عـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــح ٌة ال يــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــَ اَلئـــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــَ

  
ةٌ   ــــــــــــ  ي ــــــــــــِ ُروب دُ  كــــــــــــَ جــــــــــــ  وٌع وســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــهــــــــــــم رُكــــــــــــُ  مــــــــــــن

  
 وِمثْلُهُ في الفَائِق ، وفيه أَجاب أَبو الَخّطاِب ْبُن ِدْحيَةَ ، حيَن ُسئَل عنهم.

__________________ 
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بر هو من كان ا « كرب»املطبوعة املصرية : قوله منها كذا خبطه ولعله معها ألن اسم الفاعر وهو كائناً لي  من وهبامش « منها»( ابألصر 1)
 .«ومراده أن خرب كان ال يكون إال فعاًل مض أن أو دوهنا وال يكون اسم فاعر

 .241/  1وانظر يف متام ا ديث ـ  ( زايدة عن غريب اهلروي2)
 خفاف بن عبد القي  الربمجي.( يف امكم : قا  3)
 وكارب : رواية االصمعي ابلكسر. وابن دريد يروي كارب بفتح الراء أي قارب يومه ودان منه.« أجبير إن»( ويرو  4)
 .«قوله يدور هبا كذا خبطه ا والذي يف التكملة : الجي هبا يرغف الرغيف ويدوره»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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،  الَكْرب أَقرُب المالئكة إِلى َحَملَِة العرِش. قلُت : فكالمهُ صريٌح في أَنَّه من : الَكُروبِيُّونَ  القُْرُب والَماَلئكةُ  َكْربُ ال وفي لسان العرب :

تِِه  َكْربِ  بمعنى القُْرب ، وقيل إِنّه من تِِهْم وَصْبِرهم على الِعبَاَدة. وقيل  (1)الَخْلِق ، أَي : في قُوَّ ، وهو الُحْزُن ،  الَكْرب : منوِشدَّتِه ، لقُوَّ

 .(2)لِشدَّة َخْوفِهم من هللا تَعَالَى وَخْشيتِِهم إِياه ، أَشاَر له شيُخنا 

 له ُمقاِرٌب ، والكاف بدل من القاف. ُمكاِربٌ  وَدانَاه ، فهو قَاَربَهُ  ، أَي : كاَربَهُ و

 ي الصَّحاح. وقال أَبو َعمٍرو : هي ُصُدوُر األَوِديَة. قال أَبُو ذَُؤْيٍب يَِصُف النَّْحَل :، كما ف َكْربَةٌ  واحُدهُ  : َمجاِري الماِء في الواِدي الِكَرابُ و

هـــــــــا َ حِوي  وارِســـــــــــــــــــــــُ بـــــــــاً  (3)جـــــــــَ وَف َدوائـــــــــِ عـــــــــُ  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
ـــــــــــفـــــــــــًا  وَ   ااًب َمصـــــــــــــــــــــــــي ب  َأهلـــــــــــح نحصـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ اتـ رَاهبـــــــــــُ  كـــــــــــُ

  
والشََّجَر : إَِذا أََكلَتْه. والَمِصيُف : الُمْعَوجُّ ، من : صاَف السَّْهُم. والشُّعُوُف : أَعاِلي الَجواِرس : جمع َجاِرٍس ، من : َجَرَسِت النَّْحُل النّباَت 

عاف.  الِجباِل ، كالّشِ

َ ِشدَّةِ البَْرِد ، ِليُصيبَها ا أَيّام يُْؤتَى بَِها إِلي أَبواِب البُيُوِت في الّتي اإِلبِلُ  ، بضم الميم وفتح الّراِء : الُمْكَرباتُ و  ، وهي الُمْقَرباتُ  لدَُّخاُن ، فتَْدفَأ

 أََحٌد. ، أَي. ، كَشّداد َكّرابٌ  ما بالّدارِ  يُقَاُل :و

 اليََمانِيُّ ، كَكتٍِف. : أَْسعَُد ْبُن مالٍك الِحْميَِريُّ  َكِربٍ  أَبوو

 التَّبابِعَِة. ُملُوِك ِحْميََر ، أََحدُ  ِمنْ  وقد َسقََط من بَعض النَُّسخ. وهو َمِلكٌ 

رُّ  الَكَربَةُ و كة : الّزِ  من الَخيمة. يكوُن فيه َرأُْس َعُموِد البَْيتِ  ، بالَكْسر ، ُمَحرَّ

ّم : لَقَبُ  ُكْربَةُ و  ، حّدث عن الفضِل الشَّْيبَانّي. قاِضي بَْلخَ  ْبِن أَبي َمَطرٍ  َمْحُموِد ْبن ُسلَْيَمانَ  أَبي نصرٍ  ، بالضَّ

 بُن ِشهاٍب. ُكَرْيبُ و ْبُن أَْبَرَهةَ ، ُكَرْيبُ و ْبُن سليٍم الِكْنِديُّ ، ُكَرْيبُ و ْبُن أَبِي ُمْسِلٍم الهاِشميُّ ، ُكَرْيبُ  وهم أَْربَعَةٌ : ، كُزبَْيٍر ، تَابِِعيٌّ  ، ُكَرْيبٌ و

ثِيَن وَغْيِرهم. َجَماَعة : اْسمُ  ُكَرْيبٌ و  من الُمَحّدِ

. ُكَرْيبٍ  وَحسَّاُن ْبنُ   الِحْميَِريُّ البِْصِريُّ : تابِِعيٌّ

ِحيح. َرَوى عن ُهَشْيٍم ، واْبِن الُمبَاَرك. وعنه  شيٌخ للبَُخاِرّيِ  ، الَهْمَدانِيُّ الحافُظ : ُكَرْيبٍ  : محّمُد ْبُن العاََلِء ْبنِ  ُكَرْيب أَبُوو صاحِب الصَّ

دِ ]. وكان أَكبَر من أَحمَد 248 الجماعةُ ، والسَّّراُج ، واْبُن ُخَزْيَمةَ. تُُوفَِّي سنة ْبِن َحْنبٍَل بثالِث ِسنيَن ، وَظهر بِما تقدََّم أَنه شيُخ  [ْبِن ُمَحمَّ

ْل.  الَجَماَعِة ، فال أَدِري ما َوْجهُ تخصيِص الُمَؤلِِّف بقوِله : شيٌخ للبَُخاِرّي ، فتَأَمَّ

 ، أَنشَد األَصَمِعيُّ : (4) : ع ُكَرْيبٍ  ذُوو

ــــــــــــــ َض ال َربــــــــــــــ  ــــــــــــــَ اح تـ يــــــــــــــطــــــــــــــَ بــــــــــــــِ ــــــــــــــغــــــــــــــَ َة فــــــــــــــال لــــــــــــــ   قــــــــــــــُ

  
َذا    بٍ فـــــــــــــَ َريـــــــــــــح نح  كـــــــــــــُ اَويـــــــــــــح نـــــــــــــوَب الـــــــــــــفـــــــــــــَ  فـــــــــــــجـــــــــــــُ

  
ً  ثالثةٌ : فيه لُغَاتٌ و : اْسماِن ، َمْعِديَكِربُ و ً  من الّصْرف ، َرْفُع الباِء َمْمنُوعا ً  اإِلضافَةُ و ، َكِربٍ  فتقول َمْعِدي واإِلضافَةُ مْصُروفا من  َمْمنُوعا

 الصَّْرف بجعله مؤنَّثاً معِرفَةً.

. وكذلك النََّسُب في ُكّلِ اْسَمْيِن ُجِعال واحداً ، مثلُ « َمْعِدي»والياُء من  ،  (5): بَْعلَبَكَّ  ساِكنَةٌ على كّلِ حاٍل. وإِذا نََسْبَت إِلَْيِه ، قُْلُت : َمْعِديٌّ

ا ، تَْنِسُب إِلى االسم األَّول ، تَقُول : بَْعِليٌّ ، ُر األَّول. كذا في  وَخْمَسةَ َعَشَر ، وتَأَبََّط َشرًّ . وكذلك إِذا صغَّْرَت تَُصغِّ وَخْمِسيٌّ ، وتَأَبَِّطيٌّ

ح به أَئّمةُ النَّْحِو. حاح ولسان العرب ، وصرَّ  الّصِ

 ، قال َسْعُد ْبُن نَاِشٍب الماِزنِيُّ : َكِريبَةٌ  : الشََّدائِد ، الواحدةُ : الَكَرائِبُ  والَِّذي في الصَّحاح : : الّداِهيَةُ الشَِّديَدةُ. الَكريبَةُ و

مـــــــــــــاً  د  قـــــــــــــَ وا يب مـــــــــــــُ حـــــــــــــُ ـــــــــــــاَ  رِزَاٍم َرشـــــــــــــــــــــــــــِّ ي ـــــــــــــَ  ف

  
ــــــــــِه   ــــــــــي و اضــــــــــــــــــــــــًا ِإل وحِت خــــــــــَ َ

اِإىل املــــــــــ ــــــــــَ ب ــــــــــِ رائ ــــــــــكــــــــــَ  ال

  
ُحوا ، على حذف ّي : ُمقَدَّماً : منصوٌب بَرّشِ  قال اْبُن بَّرِ
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__________________ 
ويقا  لكر حيوان وثي  املفاصر إنه ملكرب اخلل  إذا »قوته. لعر الظاهر إسقاط يف. قا  يف النهاية : ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله َأي يف 1)

 وانظر اللسان.« كان شديد القو 
 ( يف املقايي  : واملالئكة الَكُروبيون فعوليون من الكروب وهم املقرِّبون2)
 .« ري»( اللسان : 3)
 لكسر ا ويرو  ُكَريب بلفة التصغري موضض يف قو  جرير.( يف معجم البلدان : كريب ابلفتح مث ا4)

 هـــــــــــــــــاج الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــؤاد بـــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــريـــــــــــــــــب دمـــــــــــــــــنـــــــــــــــــة 

  
 أو ابالفـــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــز  مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــددا 

  

 .«بـَعحَر َبكّ »( عن اللسان ا وابألصر والصحاح 5)
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َجاع  َعُلوين ُكُفؤاً ُمَهي اً لرجٍر شــــــــــــُ ُحوا يب َرُجاًل ُمَقد ماً ا َأي : اجح ووجدُت ا يف هامش  .(1)موصــــــــــــوف ا تقديرُُه : َرشــــــــــــِّ
ِدماً »الص حاِح ما َنص ُه خبرّت َأيب سهر :  ُحوا يب ُمقح ِسٍن.« َرشِّ ِدماً : َكُمحح  ا بتحريك الياِء ا وُمقح

مَّ فيه َكْربُها ِمائَةٌ ، أَوْ هِذِه إِبٌِل  يقال :و ب بعُضهم الضَّ  بالّضم ، وفي نسخٍة : قُرابَتَُها. أَي : نَْحُوها. وِقرابُها بالفتح على الصَّواب ، وَصوَّ

من يقوُل : الِكاَلَب على البَقَِر ، األَْرُض إِاّل بالبَقَر ، ومنهم  تُْكَربُ  األَْرَض ، أَْي : ال تَْكُربُ  أِلَنّها على البَقَرِ  (2) الِكَرابُ  في الَمثَِل :و

يِت : الَمثَُل هو األَّوُل. وسيأْتي بيانُهُ  (4)أَي : أَْوِسِد الِكالَب  .(3)بالنَّْصب  ّكِ إِْن شاَء هللا تعالى  في ك ل ب على بَقَِر الَوْحُش. وقال اْبُن الّسِ

 قريباً.

يٌّ ، م ، ُغَصَص ، ْبنِ  َكَربَ  َعْمُرو ْبُن ُعثَْماَن ْبنِ  أَبو عبِد هللاو ٌم َمّكِ وفِيّة ، صاِحُب التَّصانِيف ، في رأِْس  َكُزفََر : ُمتََكلِّ وهو شيُخ الصُّ

 الثَّالثِمائة ، كما نقله الحافُِظ.

ُجُل كَسِمَع : أَصابهُ  َكِربَ  * ومما يُْستَدَرُك عليه :  الحديُث.، ومنه الَكْربُ  الرَّ

 .(5) «َكِربَ  كان إِذا أَتاه الَوْحيُ »

 الَمكُّوِك وَغْيِرِه من اآلنِيَة : ُدوَن الِجَماِم. ِكَرابُ و

 َوِظيفَيِ الِحَمار ، أَِو الَجَمِل : َدانَى بينَهما بَحْبل ، أَو قَيٍد. َكَربَ و

ُر شمُس الّديِن عليُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن الَخِضر  ُكورابُ و .، بالّضّم : قَريةٌ بالَجزيرة ، منها القاِضي الُمعَمَّ  ، الُكْرِديُّ ، َحدََّث عنه الذََّهبِيُّ

؛ هكذا ، في النُّسخ ، بالقاف. وهو نَصُّ التَّهذيب. وفي بعض  تَقَلَّبَ  : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال األَزهريُّ : أَي َعلَْينَا فاُلنٌ  تََكْرتَبَ  : [كرتب]

 النَُّسخ تَغَلََّب ، بالغين.

 ، وهو الُمِسنُّ كما تقدََّم. كِقْرَشّبٍ ، ِزنةً وَمْعنَى : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن َدَرْيٍد : هو الِكْرَشبُّ  : [كرشب]

 لجافي.: الُمِسنُّ ا الِكْرَشبُّ  وفي التّهذيب :

 والِقْرَشبُّ : األَُكوُل ، قال شيُخنا : قيل إِْن الكاف بََدٌل من القاف ، ولذا أَهمله كثيرون. وقيَل : إِنّها لُثْغَةٌ.

 لغةٌ في الميم.، وَكأَنَّ الباَء  نَباٌت َطيُِّب الّرائَِحةِ  : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال اْبُن األَْعَرابّي : هو ، كُكْرُكمٍ  الُكْرُكبُ  : [كركب]

مّ  الُكْرنُبُ  : [كرنب] . (6)، أَي : كقُْنقُذ ، كما يُْفَهُم من ضبطه  ، بالضَّ . وقد أَهمله الَجْوَهِريُّ  ، وهكذا قيَّده الّصاغانيُّ

ه. ونقَل اْبُن ِسيَدْه ، عن أَبي  َكَسَمْنٍد. ، الَكْرنَبُ  قال اْبُن األَْعَراِبّي : هوو ْلق حنيفَة : أَنَّهُ الذي يُقاُل لهقلُت : والعاّمةُ تَُضمُّ قال شيُخنا :  الّسِ

بُوهُ ؛  .(7)، أَورده صاِحُب اللّسان  أَو نَْوٌع منه أَْحلَى وأََغضُّ من القُنَّبِيطِ  وظاهرهُ أَنّه عربيٌّ فصيح. وقال أَهُل النَّباِت : إِنَّهُ نَبَِطّي ، َعرَّ

يَّ منه أَنَّ في ُمْفَرداِت اْبِن البَْيَطاِر : و  .(8)ُمّر الطَّْعِم  البَّرِ

ِه :و ً  ُعُروقِِه الُمَجفَّفَةِ  أَي : مسحوقِ  ِدْرَهماِن من َسِحيقِ  من خواّصِ ٌب من  في الشَّْمس ، أَو على النّار ، ممزوجا في َشراٍب ، تُْريَاٌق ُمَجرَّ

 ، وهو الذََّكُر من الَحيّات. نَْهَشِة األَْفعَى

 عن اْبِن األَْعَرابِّي. .(9)، وهو الُكَدْيراُء  الَمِجيعُ  أَيضاً : الِكْرنَابُ و ، ويُكَسرُ  ، بالفتح ، الَكْرنِيبُ و

ْيفِ  الَكُرنَبَةُ و  .(10)ِلَضْيِفكم ، فإِنَّهُ لَتَْحاُن  َكْرنِبُوا ، يقال : : إِْطعَاُمهُ للضَّ

__________________ 
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 ء.ء هلا وهو هلا كف( وأصر الرتشيح : الرتبية والتهيئة ا يقا  : ُرشح فالن لإلمارة أي هّ  1)
 ( ِضطت يف الصحاح ضبرت قلم ابلضم والنصب.2)
 ( ضبطت يف الصحاح ضبرت قلم ابلضم والنصب.3)
 ة : قا  اجلوهري : وأوسدت الكلب أغريته ابلصيد مثر آسدته.( هبامش املطبوعة املصري4)
وهبامشـــه : كذا ضـــبرت ابلبناء للمجهو  بنســـخ النهاية وبعينه ما بعده ومل يتنبه الشـــارح له « ُكِرب له»ويف اللســـان : « َكَرب له»( يف النهاية : 5)

تقدم ضبرت « يف بع  األصو  فجعله أصال برأسه ولي  ابملنقو وكرب كسمض أصابه الكرب ومنه ا ديث اخل مغرتاً بضبرت شكر  رف  فقا  :
 كرب يف نسخ النهاية املطبوعة.

 ( يف القاموس واللسان : الُكرُنحُب.6)
يشبه  ( مل يرد هذا القو  يف اللسان. ويف تذكرة داود : كرنب منه ملفوف كالسل  ا ومنه ما حييرت بزهره تنفصر قطعاً وهذا هو القنبيرت ومنه ما7)
 سلجم.ال
 ( يف تذكرة داود : أشد مرارة وحرافة. يريد أن البستاين والربي كال ا فيه مرارة لكن الربي أشد مرارة.8)
 «.قوله الكديراء كحمرياء حليب ينقض فيه متر برين يسمن به النساء أفاده اجملد»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
 جاع ا والنعت لَتححاُن ولَتحَح . ا قا  اجملد : وكفرح :« لتحانقوله »( هبامش املطبوعة املصرية : 10)
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َح أَبُو َحيّاَن ، وغيُره من أَئّمة العربية ،  الِكْرنابُ و ، الِكْرنِيب وفي التّهذيب : أَْكُل التَّْمر باللَّبَن. : الَكْرنَبَةُ و : التَّْمُر باللَّبَن. قال شيُخنا صرَّ

َذَكُروه كالُمتَّفَق عليه. وظاهُر المصنِّف والتْهِذيب واللِّسان وغيِرها ، أَصالَتُها ، وأَهملها الَجْوَهِريُّ ؛ ألَنَّها لم زائدةٌ ، و كرنب بأَنَّ نونَ 

 تَِصحَّ عنَدهُ.

َعبّاداَن نقلتُه من الجزِء الّسادس بعَد الَمائَِة من  : من ُصوفِيَِّة البَْغَداِديِّيَن ، وَعْصِريُّ ُجنَْيِد َسيِِّد الّطائفِة ، خرج إِلى الَكْرنَبى وأَبو َخِليفَةَ ْبنُ 

 تاريخ بغداد للَخِطيِب.

 : الِمْغَرفَةُ ، ِمْصِريَّةٌ. الَكْرنَبَةُ و

ّم. الُكْزبُ  : [كزب]  بََرةِ والُكْسبََرةِ.، وهو ُعَصارةُ الدُّْهِن ، كالُكزْ  (1) الُكْسبِ  أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال اْبُن األَْعَرابّي : هو لغةٌ في ، بالضَّ

ْجِل ، وتَقُّبُضهُ ، وهو َعْيٌب. ، الَكَزبُ  قال أَيضاً :و  بالتَّْحِريك : ِصغَُر ُمْشِط الّرِ

، وهي الِخالِسيَّةُ اللَّْوِن ، عن  المكزوبةُ  * ، ومنه : الَجَواِريهي ما كاَن بَْيَن األَْسَوِد واألَْبيَضو ، من األَْلوان بالكسر : الِخالِسيَّةُ  الَمْكُزوبَةُ و

 اْبِن األَْعرابّي ، وقد تقّدم في زكب.

ُجل الَكْوَزبُ و يُِّق الُخلُق ، َكَجْوَهٍر : الرَّ  وفي نسخة : النَّْفِس ، بدل الُخلُِق. البَِخيُل ، الضَّ

اغانيُّ  الُكْزبُ  * ومّما يُستدَرُك عليه : ّمِ : َشَجٌر ُصْلٌب نقله الصَّ  .، بالضَّ

ً  ، يَْكِسبُهُ  ، َكَسبَه : [كسب] ً و بالفتح ، َكْسبا ْزَق. اْكتََسبَ و ، تََكسَّبَ و بالكسر ، ِكْسبا  اْكتََسبَ و : أَصاَب ، َكَسبَ  أَوْ  وأَْصلُهُ الَجمع ، : َطلََب الّرِ

َف ، واْجتََهدَ   ، قاله ِسيبََوْيِه. تََصرَّ

 على أَصِل معناه. : َجَمعَهُ  َكَسبَهُ و

يِّئِة ب َكَسبَتْ  َعبََّر عن الَحَسنَِة ب (2) (هَلا ما َكَسَبْت َوَعَلْيها َما اْكَتَسَبتْ )لعرب : قال اْبُن ِجنّي : قولُه تعالَى : في لسان ا  ، وعن السَّ

يَادة ، وذلك ألَنَّ  اْكتََسبَ  دون معنى َكَسبَ  ؛ ألَّن معنى اْكتََسبَتْ  السَّيّئة ، أَمٌر يَُسيٌر  اْكتساب الَحَسنَة ، باإِلضافَة إِلى َكْسبَ  ، ِلما فيه من الّزِ

أَفال تََرى أَّن  (3) (َمْن جاَء اِبحلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر َأْمثاهِلا َوَمْن جاَء اِبلسَّيَِّئِة َفال َُيْزى ِإاّل ِمثْ َلها) ومستَْصغَر ، وذلك لقوله َعزَّ وَجلَّ :

ولّما كان َجزاُء السَّيّئة إِنَّما هو بمثِلها ، لم تُْحتَقَْر إِلى الجزاِء عنها ،  ؟إِلى العََشَرة (4)الحَسنَةَ تَصغُُر بإِضافتها إِلى جزائها ، ِضْعَف الواحدة 

َم لفُظ العبارة فعُِلَم بذلك قُّوةُ فِعِل السَّيّئة على فعل الحسنِة ؛ فإِذا كان فعُل السَّيّئة  َم قَْدُرَها وفُّخِ ذاهباً بصاحبه إِلى هذه الغايِة المترامية ، ُعّظِ

 .(6)السَّيّئة ، واْنتُِقَص من لفظ فعل الحسنة ِلَما َذَكْرنا  (5)، فِزيَد في لفظ  (هَلا ما َكَسَبْت َوَعَلْيها َما اْكَتَسَبتْ )عنها ، فقيل : 

 َشّراً. اْكتََسبو َخْيراً ، َكَسبَ  وفي األَساس : ومن المجاز :

ً  َكَسبو  ، قال : ُهوَ  فََكسبَهُ  أَْعلَى. (7)، واألُولَى  ِإيّاهُ  َكأَْكَسبَهُ  ماالً ،و َخْيراً  فاَُلنا

ا  ي وِإلــــــــــــ  وحمــــــــــــِ ــــــــــــَ ِن قـ يــــــــــــح يِن يف الــــــــــــد  بــــــــــــُ اتــــــــــــِ عــــــــــــَ ــــــــــــُ  يـ

  
اَء   يــــــــــَ وينَ يف َأشــــــــــــــــــــــــح مُديــــــــــُ هــــــــــُ بـــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــِ كح َدا تــــــــــَ  محــــــــــَح

  
 ، وهذا مّما جاَء على فَعَْلتُهُ ففَعَل. تُْكِسبُهم ويُْرَوى.

 أَْكَسبَكَ  فالٌن خيراً إِاّل اْبَن األَعرابّي فإِنّه قال : َكَسبَك أَْهلَهُ خيراً. قال أَحمُد ْبُن يَْحيى : كلُّ النّاس يقوُل : يَْكِسبُ  ومن المجاز : تقوُل : فالنٌ 

ِحَم ، وتَْحِمُل الَكلَّ ،إِنّ »فاُلٌن َخْيراً. وفي حديث َخِديجة :   َكَسْبتُ و ماالً ، كسْبتُ  قال اْبُن األَثِيِر : يُقال«. الَمْعدومَ  (8) تَْكِسبُ و ك لَتَِصُل الرَّ

 َزْيداً 

__________________ 
لحبٌ »( يف القاموس : 1) املطبوعة املصــرية عل  وقد اســتدركه الشــارح يف آخر املادة ا ولعله ســاقرت من نســخته ا وقد نبه هبامش .« .. وشــجر صــُ

 هذا األمر.
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 عن القاموس : األبي  قدمي عل  اأَلسود. (*)( 9)
 .286( سورة البقرة اآية 2)
 .160( سورة االنعام اآية 3)
 ( يف اللسان : الواحد.4)
 قوله لفة السيئة لعر الظاهر لفة فعر السيئة كما فيما بعد.»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
َبتْ )( قا  الراغب يف مفرداته يف تفســري 6) : فقد قير ُعين ابلكســب ما يتحراه من املكاســب األخروية ا وابالكتســاب ما يتحراه  (... هَلا ما َكس  َ

من املكاســب الدنيوية ا وقير عين ابلكســب ما يفعله اإلنســان من فعر خري وجلب نفض إىل غريه حينما  وز وابالكتســاب ما حيصــله لنفســه من 
نفض يوصــــله إليه فله الثواب وأن ما يفعله لنفســــه وإن كان متناوالً من حيثما  وز عل   نفض  وز تناوله ا فنّبه عل  أن ما يفعله االنســــان لغريه من

 الوجه فقلما ينفك من أن يكون عليه.
 .«واألو »( عن اللسان ا وابألصر 7)
 ( يف النهاية ابلبناء للمجهو .8)
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بحتُ و  (1) [ماالً ] به  زيداً مااًل ا َأي : َأَعنحتُه عل  َأكســَ ُبهُ  ُتها َأو جَعلح  َكســح ســِ ُر  (2)فِإن كان من اأَلّو  ا فرتيُد أَّنك  َيكح َتصــِ
ِ ا فرُتِيُد أَن ك تـُعحِطي  ُر لِبـُعحِده عليك ا وِإن َجَعلحُته متعدِّايً ِإىل اثـحَناح َء املعدوَم الّناَس الش يح ِإىل ُكّر معدوٍم وتنالُُه ا فال يَتعذ 

ُلُه ِإليهم ا قا  : و  ر واإِلنعام ا ِإذح ال ِإنـحَعاَم يف َأنِعنحَدُهم ا وتـَُوصــــِّ َلُه يف ابب الت فضــــ  ِ ا ألَنّه َأشــــَبُه مبا قبـح  هذا َأوحىَل القوَلاح
بَ  عادة يف َيكســــــِ َُه ا وابُب ا ّة والســــــّ ِتســــــاب هو لنفســــــه مااًل كان معدوماً عنَده ا وِإّلا اإِلنعاُم َأنح يُولَِيُه َغريح غرُي  االكح

ي َكَسبَ   نعام. وقا  شيخنا :ابب التـ َفض ر واإلِ  َسُبه»ءُ الزماً ومتعّدايً ا وأَنكر الَفرّاءُ وغريُُه  َِ يف املتعدِّي ؛ وأَنشَد  .«َأكح
 ابحُن اأَلعحرَايب :

َسَبيِن مااًل و  َسبحتهُ فََبكح  مَححَدا َأكح
 الثْنَْيِن. أَْكَسبَ و يتعدَّى لواِحٍد ، َكَسبَ و فعّداهُ لمفعولَْينِ 

 منهما يتعدَّى لمفعولَْيِن ، كما جَزَم به اْبُن األَْعَرابِّيِ ، وهو الذي صّرَح به الُمَصنُِّف ، وغيُرهُ ، انتهى. وقيل : ُكلٌّ 

،  الَكِسيبَةِ و ، ، بالكسر الِكْسبَةِ و كالَمْغِفَرة ، الَمْكِسبَةِ و ، كَمْجِلس ؛ ِكاَلُهَما عن الفَّراِء ، الَمْكِسبِ و ، كَمْقعٍد ، الَمْكَسبِ  فاُلٌن َطيِّبُ  يُقال :و

 .الَكْسبِ  أَْي : َطيِّبُ  زاده اْبُن َمْنُظوٍر :

 .الَكْسبِ  َكَشدَّاٍد : َكثِيرُ  َكسَّابٌ و ، َكَصبُوٍر : َكُسوبٌ  َرُجلٌ وَ 

 يُْشبِه العُْصفَُر ، له قُْرُطٌم ، نقله الّصاغانّي. كالتَّنُّوِر : نَْبتٌ  ، الَكسُّوبُ و

ً  ٌء ، يقال : ما تََركَشيْ  : َكسُّوبٌ  ، وفي نُْسَخة : وَما لَهُ  ءُ الشَّي : الَكسُّوبُ و  وال لَسُّوباً ، أَي : شيئاً. َكسُّوبا

ئْبُ  َكَسابِ و عر ، كقََطاِم : الذِّ ً  ، وُربَّما جاَء في الّشِ  . ومثلُهُ في لسان العرب. وفي الصَّحاح : اسُم َكْلبٍَة.ُكَسْيبا

 ة بنََسَف. : َكْسبَةُ و فَِهقُ  (3)أُْخَرى فَْرُغها  َكْسبَةَ  ولَزَّ  ؛ قاله اْبُن ِسيَدْه. قال األَْعَشى : َكَكَسابِ  ماِء إِناِث الِكالبِ : من أَسْ  َكْسبَةُ و

ْعر. قال ابُن منظور : وُكلُّ ذلك تفاُؤٌل  لذُُكوِرَها : اْسمٌ  كُزبَْيرٍ  ، ُكَسْيبٌ و  .االكتسابو بالكسب (4)، أَي : الِكالِب ، وربّما جاَء ذلك في الّشِ

 رجل. وقيل : هو َجدُّ العَّجاج ألُّمه ، قال بعض ُمهاِجيِه ، أُراه َجريراً : اْسمُ  : ُكَسْيبٌ و

َن   بٍ اي ابـــــــــح يـــــــــح َذُخ  ُكســـــــــــــــــــــــَ بـــــــــح ا مـــــــــَ نـــــــــَ يــــــــــح لـــــــــَ  مـــــــــا عـــــــــَ

  
ــــــــــــح   ت ــــــــــــَ بـ ــــــــــــَ ل دح غــــــــــــَ ــــــــــــَ خُ ق مــــــــــــ  ٌب َتضــــــــــــــــــــــــــَ  َك كــــــــــــاعــــــــــــِ

  
نَا الُكَسْيبِ  اْبنُ  قد يكونُ و يعني بالكاِعَب لَْيلَى األَْخيَِليَّةَ ، ألَنّها هاَجت العَّجاج فغَلَبَتْهُ. ْعُر المذكور. : َولََد الّزِ  ، وبه يُفَّسُر الّشِ

مِّ  الُكْسبُ و يِه الُكْسبََج. (5): الُكْنجاَرُق  ، بالضَّ ، قال أَبُو منصور : وأَصلُه  ُعَصاَرةُ الدُّْهنِ  بالضّمِ : الُكْسبُ و فاِرسيّة. وبعُض أَْهِل السَّواِد يَُسّمِ

يُن ِسيناً ، كما قالوا : سابُور ، وأَصلُه َشاْه بُور « ُكْشبْ »بالفاِرسيّة   ، أَي : اْبن الَمِلِك. (6)، فَقُِلبَت الّشِ

ّيِ وُخَواِرَها َصْيقٍَل :، ك َكْيَسبٌ و ّم. اسٌم. و: ة بين الرَّ  ، بالضَّ

 من بني قََطِن ْبِن نَْهَشٍل. شاِعرٌ  (7)ْبِن الُمَجشَِّر  األَْكَسبِ  َمنِيُع ْبنُ وَ 

 من اإِلنسان والطَّْير. : الَجَواِرحُ  الَكواِسبُ و

ئِْب. ُكْنيَةُ  كاِسبٍ  أَبوو  الذِّ

ْواو ً  َسمَّ ً و َكْيَسبَةَ و كاِسبا  .ُكَسْيبَةو َكْيَسبا
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لَُب والسَّْعُي  الَكْسبِ  ، وأَصل الَكْسبَ  ، أَي : تكلَّفَ  تََكسَّبَ  * ومّما بقي عليه : ْزق والَمِعيشِة. والطَّ  أَْطيَبُ »في الحديث : في طلِب الّرِ

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية.1)
 وما أثبتناه عن النهاية. .«مفرتيد أن تصر كر معدو »( يف األصر : 2)

 وأشار إىل عبارة النهاية هبامش املطبوعة املصرية.

 ( يف اللسان : فرعها.3)
 ( يف اللسان : تفؤ  .4)
 الكســب يف الفارســي ُكنحَجاَرهح بضــم األو  والراء مفتوحة هباء غري ملفو ة وما علمنا الشــارح من أين أت  ابلقاف»( هبامش املطبوعة املصــرية : 5)

 يعين نسخة التاج الناقصة.« كذا هبامش املطبوعة
 ( بور االبن بلسان الفرس.6)
 .«امشر»( عن اللسان ا وابألصر 7)
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ِبهِ   الر ُجُر من (1)ما َأَكَر  ِبهِ   ا َوَوَلُدُه من َكسح  .(3)« اإِلَماءِ  َكسحبِ   هَنَ  عن»يف حديٍث آَخَر : . و (2) «َكسح
 ، ُهنَا ، َولَُدهُ. َكَسبَ  قِيَل : ما (4) (ما َأْغىن َعْنُه مالُُه َوما َكَسبَ )وفي التنزيل العزيز : 

. الَكْسبِ  . بالكسر : لغةٌ فيالِكْسبُ و  ، بالفتح ، نقله الّصاغانيُّ

 الَكْسَحبَة سان. وقال اْبُن ُدَرْيٍد : ذكر بعُض أَهِل اللّغَِة أَنّ ، بالّسين والحاء الُمْهَملَتَْيِن أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللّ  الَكْسَحبةُ  : [كسحب]

 وليس بِثَْبٍت. وقال : َمْشُي الَخائِِف الُمْخِفي نَْفَسهُ 

ْرِب : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو الَكْشبُ  : [كشب]  للمبالغة ، قال الّشاعُر : كالتَّْكِشيبِ  شدَّةُ أَكِل اللَّْحِم ونَْحِوِه ، ، كالضَّ

هح  ــــــــــــُ ب ــــــــــــَ بـ واٍء ا ُرعــــــــــــح ا يف شــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ن ــــــــــــح ل ــــــــــــِ ل  مُث   ــــــــــــَ

  
ِر الــــــــــُكشــــــــــــــــــــــــَ    ثــــــــــح َوٍج مــــــــــِ هــــــــــح لــــــــــَ هح مــــــــــُ بــــــــــُ َكشــــــــــــــــــــــــ   نــــــــــُ

  
ّبِ.الُكَشى : جمع ُكْشيٍَة ، وهي َشْحَمةُ   ُكْليَة الضَّ

 بالباِدية. ع ، أَو َجبَلٌ   :(5) َكْشبٌ و

 َجبٌَل بالبَاِديَِة. : ُكُشبٌ  . وفي لسان العرب :الَكَشبَى ، وفي نسخة : كَجَمَزى محّركةً  َكَشبَىو

 في ِديار ُمَحاِرِب ْبِن َخَصفَةَ. َجبٌَل آَخرُ  : (6)، أَو كَكتٍِف كما قيَّده بعُض من تكلَّم على المواضع  َكُكتُبٍ  ُكْشبٌ و

ّيِ :  وعلى األَّوِل قوُل بَشامةَ ْبِن َعْمٍرو الُمّرِ

ر تح عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ    مـــــــــــــــــَ بٍ فـــــــــــــــــَ َوًة  ُكشـــــــــــــــــــــــــــــــُ دح  غـــــــــــــــــُ

  
يــــــــــــــــــالً و   ِب أَراٍ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــح  حــــــــــــــــــاَذتح ِبــــــــــــــــــَ

  
 أَي : معروٌف. آَخُر م : َجبَلٌ  َكأَِميرٍ  ، َكِشيبٌ و

ً  ، يَْكُظبُ  ، َكَظبَ  : [كظب] ً  كَحَظَب ، يَْحُظُب ، ُحُظوباً : ُكظوبا . اْمتأَلَ َسِمينا  عن اْبِن األَْعَرابِّي. وقد أَهمله الَجْوَهِريُّ

، وقيل : هو  العظم النّاِشُز فَْوَق القََدمِ  ما أَْشَرَف فَوَق ُرْسِغه عنَد قََدِمِه ، وقيل : هو ومن اإِلنساِن : : ُكّل َمْفِصل لْلِعظاِم. الَكْعبُ  : [كعب]

نَّهما العَْظَماِن اللَّذاِن في َظْهِر القََدِم العظم النّاِشُز عند ُمْلتَقَى الّساِق والقََدِم ، وأَنكر األَْصَمِعيُّ قوَل النّاس إِنّه في َظْهِر القََدم. وذهب قوٌم إِلى أَ 

يعَِة ، ومنه  في َوَسِط القََدم. الِكعَابَ  ْحيَى ْبِن الحاِرث : رأَيُت القَتْلَى يوم َزْيِد ْبِن علّيٍ ، فرأَْيتُ قول يَ ، وهو َمْذَهُب الّشِ

،  «نّارِ ، ففي ال الَكْعبَْينِ  ما كاَن أَْسفََل من»في حديث اإِلَزار : ، أَي : القََدِم. و النَّاِشَزاِن من جانِبَْيَها ، من اإِلنسان : العَْظمانِ  الَكْعبَانِ  قيل :و

 قَرأَ اْبُن َكثِيٍر ، وأَبُو َعْمٍرو ، وأَبُو بَْكٍر عن عاصم ، وحمزةُ : (7) (َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ ) قال هللاُ تعالى :

نصباً ؛  (َوَأْرُجَلُكمْ )لِكَسائيُّ ، ونافٌِع ، وابُن عامِر َخْفضاً ، واألَْعَشى عن أَبي بَْكٍر ، بالنَّْصب مثل َحْفٍص. وقرأَ يعقوب ، وا« وأَْرُجِلُكم»

، فأَْوَمأَ  الَكْعبِ  ، وسأَل اْبُن جابٍِر أَحمَد ْبَن يَْحيَى عن الَكْعبَْينِ  واْختَلَف النّاُس في (َوَأْرُجَلُكمْ )وهي قراَءةُ اْبِن َعبَّاٍس ، وكان الّشافعيُّ يقرأُ : 

ِل ، واْبِن األَْعَرابِّي. قال : وأَومأَ إِلى  (8) [فوَضع السَّبّابةَ ]لَمْفِصل منها ، بَسبَّابَتِه ، ثعلٌب إِلى ِرْجِله ، إِلى ا عليه ، ثم قال : هذا قوُل الُمفَضَّ

النّاتِئَْيِن. قال : وهذا 
 قوُل أَبي َعْمِرو ْبِن العالِء ، واألَْصَمِعّي ؛ وُكلٌّ قد أَصاَب. كذا في لسان العرب. (9)

 .ِكعَابٌ و ، ُكعُوبٌ و ، ْكعُبٌ أَ  ج :

ّم ، ُكْعبٌ  ج ، بزيادةِ الهاِء ، كالَكْعبَةِ  وهو فَصُّ النَّْرِد ، الَِّذي يُْلعَُب به الَكْعبُ  قال اللِّْحيَانيُّ :و محّركةُ ،  َكعَبَاتٌ و بالَكْسِر ، ِكعَابٌ و ، بالضَّ

، والُمَصنِّف خلَط في الُجُموع ، ولم يُنبَّه  الَكْعب ، لم يَْحِك ذلك غيُره ، كقولك : َجْمَرةٌ وَجَمَرات ، والثّاني جمع الَكْعبَة األَّول والثّالث جمع

 عليه شيُخنا
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__________________ 
 ( النهاية واللسان : أيكر.1)
باً ألن الولد طلبه وسع  يف حتصيله.2)  ( يف النهاية : إلا جعر الولد ِكسح

 ابلطيب هنا ا ال .وأراد 

 ( هكذا جاءت روايته مطلقاً عن أيب هريرة. ويف رواية رافض بن خديج جاء مقيداً : حىت يعلم من أين هو. والنهي املطل  عن كســــــــــــــبهن تنّزها3)
 (.عن النهاية)عنه. 

 .2( سورة املسد اآية 4)
 َكشحب : جبر معروف.»( يف اللسان : ُكُشب. ويف معجم البلدان : 5)

 لعر املراد ابجلميض موضض واحد وإلا الرواية واحدة. وعن أيب منصور : َكِشب ابلفتح مث الكسر : جبر ابلبادية. مث قا  :

 ( يف معجم البلدان : ُكش ٌب ابلضم وآخره ابء موحدة.6)
 .6( سورة املائدة اآية : 7)
 ( زايدة عن اللسان.8)
 .. ( يف اللسان : وقا  : هذا9)
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رحبَ »يف ا ديث : أَنّه عادته يف بع  املواضـــــــض ا و عل   َرُه الضـــــــ  ا والل ِعُب هبا  َكعحبٌ   : (1)واحدهُتا  «ابلِكعابِ  كان َيكح
حابِة  َتِظُر ما  َُِئ به ِإاّل  َكَعَباهِتا  ال يـَُقلِّبُ »يف حديٍث آَخَر . و (2)َحرَاٌم ا وَكرَِهَها عام ُة الصـــــــ    « اجلَن ةِ ملَح يـَرَحح رائحةَ  َأَحد يـَنـح

 ا كذا يف الّنهاية ا ونقله ابحُن منظور وغريُُه. للَكعحَبة ا هي مجض سالمة
قيل : والقَناةِ. وقيَل هو أُْنبُوُب ما بَْيَن ُكّلِ ُعْقَدتَْيِن : و ما بَْيَن األُْنبُوبَْيِن من القََصبِ  ، هو ُعْقَدةُ  َكْعبٍ  ، جمعُ  الُكعُوبِ  من الَمَجاِز : قَنَاةٌ لَْدنَةُ و

 . أَنشد اْبُن األَْعَرابِّيِ :ِكعَابٌ و ، ُكعُوبٌ  هو َطَرُف األُْنبُوِب النّاِشُز ، وجمعُه :

ًوا و  َن َرهـــــــــــــــح ـــــــــــــــح َوي ُه وهـــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــَ فح ـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  نـ ـــــــــــــــح  أَل

  
َة    نـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَن اأَلعـــــــــــــــِ ارِي بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ عـــــــــــــــابِ يـ ـــــــــــــــكـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــال

  
ْمح. وُرْمحٌ  كِكعَابِ  يعني : أَنَّ بعَضها يَتلُو بعضاً ، أَْغلَُظ من آَخَر. قال أَْوُس ْبُن َحَجٍر  َكْعبٌ  ، ليس له الُكعُوبِ  تَِويواحٍد : ُمسْ  بَكْعبٍ  الرُّ

 : الُكعُوبِ  يصُف قَنَاةً مستويةَ 

اَ   قـــــــــــــَ بٍ  (3)تــــــــــــــَ عـــــــــــــح ُه  بـــــــــــــكـــــــــــــَ ذ  لـــــــــــــَ  واحـــــــــــــٍد وتــــــــــــــَ

  
رُ   عحســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ فِّ يـ ـــــــــــكـــــــــــَ ز  ابل َداَ  ِإَذا مـــــــــــا هـــــــــــُ  يـــــــــــَ

  
 الُكتْلَةُ من السَّْمن. : الَكْعبُ  من المجاز :و

مّ  قَْدُر ُصبَّةٍ  أَيضاً : الَكْعبو  َكْعبٍ و ، ومنه قوُل َعْمِرو ْبِن َمْعِديكِرَب قال : نََزْلُت بقوٍم فأَتَْونِي بقَْوٍس وثَْورٍ  (4)والسَّْمِن  من اللَّبَنِ  ، بالضَّ

بَّةُ من السَّْمِن.  : الَكْعبُ و من األَقِِط. وتِْبٍن فيه لَبٌَن. فالقَْوُس : ما يَْبقَى في أَْصل الُجلَِّة من التَّْمر. والثَّْوُر : الُكتْلَةُ  والتِّْبُن : القََدُح الكبير. الصُّ

 أَي : قِْطعَةٌ من الدُّْهن والسَّْمِن. «من إِهالٍَة فنَْفَرُح به َكْعبٌ  فِيهِ  الِقنَاعُ  لَنَا لَيُْهَدى كانَ  إِنْ »:  عنهاهللارضيفي حديث عائشةَ ، و

والماُل ،  .(5) الُمَكعَّبُ  هو أَن يُْضَرَب َعَدٌد في مثِله ، ثم يُْضَرُب ما ارتفع في العدد األَّول ، فما بلََغ ، فهو اْصِطالٌح ِلْلُحسَّابِ  : الَكْعبُ و

 فالَكْعبُ  لَُغ سبعةً وعشريَن ،، مثل أَْن تَْضِرَب ثالثةً في ثالثة ، فيبلَُغ تسعةً ، ثم تضرَب التِّسعَةَ في ثالثة فيب الَكْعبُ  والعدد األَّوُل : هو

. الُمَكعَّبُ و ثالثةٌ ،  والمال سبعةٌ وِعْشُروَن ، نقله الّصاغانيُّ

ً  َكْعبُكَ  وهللِا ال يََزالُ »في حديِث قَْيلَةَ : ، أَي : أَعلى َجدَّهُ. و َكْعبَه أَعلى هللاُ  ، يقال : الشََّرف والَمْجد بمعنى الَكْعبُ  من المجاز :و هو  «عاِليا

ٍء َعال وارتفَع وُكلُّ َشيْ  (6) [َكْعبٌ  وما بيَن ُكّلِ ُعْقَدتَْيِن منها]القَنَاةِ ، وهو أُنبوبها  َكْعبُ  ُدَعاٌء بالشََّرف والعُلُّو. قال اْبُن األَثِيِر : واألَصُل فيه

 .َكْعبٌ  ، فهو

 : يُوصف بالشََّرف والظَّفَر ، قال : الَكْعبِ  وَرُجٌل عاِلي

 يب َعِليتُ  عحُبكَ كَ َلم ا َعال  
ا أَعالنِي  .َكْعبُكَ  أَراد : لَمَّ

ّمِ : الثَّْديُ  ، الُكْعبُ و  النّاهُد. بالضَّ

ً  ءَ أَي : الشَّيْ  َكعَّبتُهُ وَ  ً  ، منه ، : البَْيُت الَحَرامُ  الَكْعبَةُ و : َربَّْعته : أَي تَْكِعيبا  َكْعبَةُ  أَي : تربِيعها ، وقالوا : ِلتَْكِعيبِها وتكريماً ، زاَدهُ هللاُ تَْشِريفا

يَ  (7) بَِكْعبَتِهِ  البيِت ، فأُضيف ، كأَنّهم َذَهبُوا  الْرتِفَاعه وتََربُِّعِه. َكْعبَةً  إِلى تََربُّعِ أَعاله ، وُسّمِ

 ، قال اْبُن ِسيَدْه : أَُراهُ ِلتََربُِّعَها أَيضاً. الغُْرفَةُ  : الَكْعبَةُ و

 .َكْعبَةٌ  ، فهو عنَد العربِ  ْيٍت ُمَربَّعٍ ُكلُّ بَ و

ّمِ : ، الُكْعبَةُ  واْبِن األَْعَرابِّي : .عن أَبي َعْمٍرو ،و  أَي : بََكاَرتَُها ، وأَنشد : ُعْذَرةُ الجاِريَةِ  بالضَّ

ُه أَ  تـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــ  تح َربـ ٌب مَت  ومتـــــــــــــــــــــــــــَ   رَكـــــــــــــــــــــــــــَ

  
تح    ُفضــــــــــــــــــــــ  ومــــــــًا فـــــــــَ تــــــــُ هح قــــــــد كــــــــاَن خمــــــــَح تــــــــُ بـــــــــَ عــــــــح (8)كــــــــُ

 

  
 أَي : بِْكٌر. َكعَابٌ  وفي ُموازنِة اآلِمِدّي : جاِريَةٌ 
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َها وارتفاُعها : نُُهوُد ثَْديَها ، بالضّم : الُكعُوبُ و َجاُل ، ، أَي : نُتُوُّ  الِكعابَةو ، كالتَّْكِعيب قالُوا : وهو من خواّصِ النِّساِء ، ال يتّصف به الّرِ

 ، بالضّم. الُكعُوبَةو ، (9)بالكسر ، على ما في نسختنا ، وَضبََطهُ شيُخنا بالفتح 

__________________ 
 ( يف النهاية واللسان : واحدها.1)
 املسيب عل  غري قمار. ( زيد يف النهاية واللسان : وقير : كان ابن مغفر يفعله مض امرأته عل  غري قمار ا وقير : رخص فيه ابن2)
 وما أثبتناه عن اللسان واالساس.« تقا »( ابألصر 3)
 .«ِإذا كان جامداً »( كذا ابألصر واللسان ا وزيد يف األساس : 4)
 وما أثبتناه عن تكملة الصاغاين.« الكعب»( ابألصر 5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
 .«بكعبة»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 ابختالف الرواية.( يف األساس 8)
 ( ومثله يف اجملمر واملقايي  ابلفتح.9)
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 ، بالتَّخفيف والتّشديد. َكعَّبَ و ، يَْكعُبُ و يَْكِعبُ  الثَّْديُ  َكعَبَ  يقال : َكَضَرَب ونََصرَ  منه الِفْعلُ و

بُط من نسخة شيِخنا ، كَسَحابٍ  َكعَابٌ  جاريةٌ و بٌ و هكذا في نسختنا ، وسقط الضَّ ثٍ ، كُمحَ  ُمَكعِّ كناِهٍد  كاِعبٌ و ، ومنهم من يُْلِحقُهُ الهاَء ، ّدِ

،  ِكعَابٌ و ، (1) (وََكواِعَب َأْتراابً )، قال هللاُ تَعَالى ،  َكَواِعبُ  وزناً ومعنًى ، وهو األَكثُر وُحِكَى كاِعبَةٌ. كذا في كْنِز اللُّغَة ، وجمُع األَخيرِ 

 بالكسر ، عن ثعلب ؛ وأَنشَد :

ُه  ب   ـــــــــــــَ  ُدن شـــــــــــــــــــــــــــَ اٍ  لـــــــــــــَ طـــــــــــــ  ُة بـــــــــــــَ يـــــــــــــبـــــــــــــَ  جنـــــــــــــَِ

  
عــــــــــاُب   ابِ لــــــــــِ عــــــــــَ ضُ  الــــــــــكــــــــــِ عحشــــــــــــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــَ

ُ
داُم امل

ُ
 واملــــــــــ

  
 .«على إِْحَدى ُرْكبَتَْيها َكعَابٌ  فَجثْْت فتاةٌ »في حديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ : ، ألَنّه َعنَى به الشََّراَب. وَذكََّر الُمَداَم 

 ، بالفتح : الَمْرأَةُ ِحيَن يَبُدو ثَْديَُها للنُُّهوِد. الَكعَابُ  قال ابُن األَثِيِر :

 . األَخيرةُ عن ثعلب.تَْكِعبُ و ، تَْكعُبُ  الجاريةُ ، َكعَبَتِ و

 .(2)، بالتّشديد مثلُه  َكعَّبَتْ و

ُجلُ  أَْكعَبَ  ء. وقال أَبو سعيٍد :الرُجُل. أَسَرَع ، وقيل : هو إِذا اْنَطلََق ولم يَْلتَِفْت إِلى شيْ  أَْكعَبَ  : اإِلْسراُع. اإِلْكعَابو ً  الرَّ ، وهو  (3) إِْكعابا

ا ال يُباِلي ما وراَءهُ ، وِمثْلُهُ َكلََّل تَْكِليالً.  الِّذي يَْنَطِلُق ُمَضاّرٍ

دة. قال شيُخنا : قيل : وزنُها فُْعفُلَّ  (4) الُكْعُكبَّة من زيادة الُمَصنِّف :و النُّونَةُ من الشَّعر ، وهي أَْن  ةٌ ، وهي، بضّم الَكافَْين وتشديد الُمَوحَّ

ُ  تَْجعَل فائرُ  بَْعَضُهنَّ في بَْعض ، فَيَعُْدنَ  هي وتُداِخلَ  مفتولَةً  مْضفُورةً  (5) َشعََرها أَْربََع قَضائِبَ  المرأَة ً  أَي تلك الضَّ  .ُكْعُكبّا

 بزيادة الياِء ، قيّد به الصاغانّي. كالُكْعُكبِيَّةِ  بالفتح ، َضْرٌب من الَمْشطِ  : الُكْعُكبُّ و

بٌ  ثَْديٌ و ٍث ، ُمَكعِّ  كُمعَظَّم ، كذا هو مضبوٌط في نسختنا ، وهو ضبُط الّصاغانّي ، وفي بعضها : كُمْكَرٍم ، وهي نادرةٌ  ُمَكعَّبٌ و كُمَحّدِ

بٌ و  .التَّْكِعيبُ  ّم النُُّهوُد ، ثموقيل : التَّْفِليُك ، ثُ  كاِعبٌ  بزيادة التّاِء ، أَي : ُمتََكعِّ

،  الِكعَاب على َهْيأَةِ  ِمَن البُُروِد واألَثَْوابِ  بفتح الميم وسكون الواو وكسر الّشين وفي نسخة : ضبطه كُمعظٍَّم ، الَمْوِشيُّ  ، كُمعَظٍَّم : الُمَكعَّبو

ْص باألَثَْواب وال ا الُمَكعَّبُ  ومنهم من قال  : فيه َوْشٌي ُمَربَّع. ُمَكعَّبٌ  لبُُروِد ، قال اللِّْحيَانِيُّ : بُْردٌ الَمْوِشّي ، ولم يَُخّصِ

ً  الثَّْوبَ  َكعَّْبتُ  في تَْربيعٍ ، ومنهم َمْن لم يُقَيِّْدهُ بالتَّربيع ، يقال : الثَّْوُب الَمْطِويُّ الشَِّديُد اإِلْدَراجِ  : الُمَكعَّبُ و  .تَْكعيبا

 ، وسيأْتي بيانُهما. (6)بتشديِد الاّلم ، وهي الشَّْوَغَرةُ والَوَشَحةُ  دَّْوَخلَّةُ ال : الُمَكعَّبَةَ  ، يعني بهاءٍ و

ْبِن َربِيعَةَ ْبِن عاِمِر ْبِن َصْعَصعَةَ. وقال شيُخنَا : اقتََصَر على نسبتِهما  كْعبِ  ْبِن ُعقَْيِل ْبنِ  ْبُن َربِيعَةَ  َكْعبُ و ْبُن ِكالٍب ، َكْعبُ  : هما الَكْعبانِ و

 ْبُن َعوِف ْبِن َعْبِد ْبِن أَبي بَْكِر ْبِن ِكالٍب. َكْعبُ و ْبِن َربِيعَةَ ْبِن عاِمِر ْبِن َصْعَصعَةَ ، َكْعبِ  ْبُن ُعقَْيِل ْبنِ  َكعبُ  ْيِهما ، وهمالَجدَّ 

 ، وقد َذَكره األَْسَوُد ْبُن يَْعفَُر في ِشْعره فقال : بَْيٌت كان لَربيعةَ ، كانُوا يَطوفون به الَكعَبَاتِ  أَو ذُو محّركةً ، الَكعَبَاتُ و

ديـــــــــــــِر وابر ] ِ  والســــــــــــــــــــــــــ  َورحنـــــــــــــَ ر اخلـــــــــــــَ   (7) [َأهـــــــــــــح
  

ِت ِذي و   يـــــــح ـــــــَ ـــــــبـ اتِ ال بـــــــَ عـــــــَ ـــــــكـــــــَ داِد  ال نـــــــح ن ســـــــــــــــــــــِ (8)مـــــــِ
 

  
 ، وَرَواهُ الّصاَغانيُّ من باب التَّْفِعيِل. كَمنََع : مألَهُ  وَغْيَرهُ ، اإِلنَاءَ  َكعَبَ و

، وال يَخفَى أَنّه تقدََّم اإِلشارةُ إِليه في  كالَكْعبِ  ، أَي : نَتَأَ ، واستدار ، وارتفع نََهدَ  بالتَّْشِديد : َكعَّبَ و من باب َضَرَب ونََصَر ، الثَّْديُ  َكعَبَ و

 اإِلناَء ، يقتضي أَن يكوَن كَمنَع أَيضاً ، وليس َكعَبَ  إِنَّ ذكره بعدَ كالِمه ، فِذْكُره ثانياً كالتَّْكَراِر ، ثُمَّ 

__________________ 
 .33( سورة النبب اآية 1)
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 ( يعين إذا هند ثديها.2)
 .«كعباً »( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( يف إحد  نسخ القاموس : الَكعحَكَبة.4)
 .«قصائب»( عن القاموس ا وابألصر 5)
الدوخلة وختفف ســعيفة من خوص يوضــض فيها التمر ا ه فانظره مض تقييد  قا  اجملد :»وهبامش املطبوعة املصــرية : « الوشــحة»ابألصــر ( كذا 6)

وزيد فيه أيضــاً « الوشــيجة»ويف اللســان « الشــارح هلا ابلتشــديد. وقوله الوشــحة كذا خبطه والذي يف القاموس يف مادة وش خ الوشــخ دوخلة التمر
َعدَ  ُقح

 «.ا اء»ابخلاء بد  « الوشخة»ُة. فلعر الصواب امل
 (.الكعبة)( صدره عن معجم البلدان 7)
 ( هذه رواية ابن اسحا  يف املغازي ا والرواية املشهورة :8)

 القصر ذي الشرفات من سندادو 
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 يتعل ُ  به.كذلك ا بر هو من ابب اأَلّوِ  والثّاين ا وُرِوَي فيه الّتشديُد. وقد َقد منا ما 
 بِن خاِلٍد الشَّْيبانّي. نُعَْيِم ْبِن ُسَوْيدِ  : لَقَبُ  الَكْعبِ  ذُوو

حة ، وسقط من  بَِكْعبِ  ، وهو الَمْشُهور م ، بكسر الحاِء : تابِِعيٌّ  الِحْبرِ  َكْعبُ و األَْحبار ، ثَبََت ذْكُره هنا في كثير من األُصول المصحَّ

أَي : بالجمع ، قاله « األَحبار» وال تَقُل :« َحبَر»ة ِعلمه ، وأَورَده باإِلْفَراد ، أِلَنَّه اختياره ، ويأْتي له في بعضها ، وإِنّما لُقِّب به لَكثرِ 

 شيُخنا. وسيأْتي الكالُم عليه في َمحلِّه.

: العظُم لكّل ِذي أَْربعٍ ، وفي الفََرس : ما بيَن الَوِظيفَْيِن والّساقَْيِن ، وقيَل : ما بَْيَن َعْظِم الَوِظيِف وعْظِم  الَكْعبُ  * ومّما لم يذكره الُمَصنِّف :

 الّساِق ، وهو النّاِتُئ من َخلفه.

ُكبَّتََها  َكعَّبَتو
(1)  ً  .كالُكعُوب : َجعَلَْت لها ُحروفا

ؤوس. َكعَائِبِ  أِلَنَّهُ َضَربَ  : لَقَُب بعِض الُملُوِك ، (2) الُمَكعَّبو  الرُّ

ً و أِْس ونَْحِوه. َكعَبَه َكْعبا  : َضَربَه على يابٍِس ، كالرَّ

ً  ءَ الشَّيْ  َكعَّْبتُ و  : إِذا َمألْتَهُ. تَْكعيبا

 : إِذا كان جافِياً ، ناتِئاً. ُمَكعَّبٌ  وَوْجهٌ 

 ِلرُؤوس ِعظاِمها َحْجٌم ، وذلك أَوثَُر لها ، وأَنشَد :، إِذا لم يكن  الُكعُوبِ  والعرُب تقوُل : جاِريَةٌ َدْرَماءٌ 

 أَدحَرَما َكعحباً ساقاً خَبَنحداًة و 
 في قول الّشاعر : الِكعَابُ و

َب مـــــــــــن   عـــــــــــح ُت الشـــــــــــــــــــــــــ  بٍ رَأَيـــــــــــح عـــــــــــح وا  كـــــــــــَ  وكـــــــــــانـــــــــــُ

  
ذِن قــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــاُروا    نــــــــــــَ اابَ مــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــَ  كــــــــــــِ

  
ً  وتَضادَّْت ، فكان كلُّ ذي رأْيٍ منهم قَبِيالً على ِحَدتِِه ، فلذلك قال : صارواقال الفارسّي : أَراَد أَّن آراءهم تَفّرقت  في األَساس : في . وِكعابا

ِن عن ابْ ْبِن َعْمِرٍو ، وهو أَبو ُخَزاَعةَ ، قاله أَبو ُعبَْيد  َكْعبِ و ْبِن لَُؤّيٍ من قَُرْيٍش ، َكْعبِ  : (3)« الَكْعبَْينِ  نََزَل القُْرآُن بلسانِ »الحديث : 

 . قال شيُخنا : ونقله الَجالل في اإِلتْقان والُمْزِهر.عنهماهللارضيعبّاٍس ، 

بٍ  وأَبُو  .األَسديُّ ، مشّدد العين ، من شعرائِهم ، وقيل : إِنّهُ أَبو ُمْكِعٍت ، بتخفيف العين وبالتَّاِء المثناة الفَْوقيّة وسيأْتي ذكره ُمَكعِّ

ْخمُ  ، والَكثْعَُب : الَكْعثَبُ  : [كعثب] َكُب الضَّ  ، الُمْمتَِلُئ ، الناتِئ. قاَل : الرَّ

 اَكعحثـَبَ أََريحَت ِإنح أُعحِطيَت هَنحداً  
َكِب ، يُقَاُل : اْمَرأْةٌ  صاِحبَتُهُ  : الَكْعثَبُ و َكِب ، يَعني الفَْرَج. َكْعثَبٌ  ، أَي : الرَّ  ، وَكثْعٌَب أَي : َضْخَمةُ الرَّ

عَْت واْستَداَرْت. ، بفتح العين الُمْهَملَة ، وهي نَْبٌت : العََراَرةُ  تََكْعثَبَتِ وَ   تََجمَّ

يِت : يُقَالُ  ّكِ ها  قال اْبُن الّسِ  ، وَشْكُرها. قال الفَّراُء : وأَنشَدني أَبو ثَْرواَن : (4): ِلقُبُل الَمْرأَةِ : هو َكْعبَتَُها ، وأََجمُّ

ا  بـــــــــــَ هـــــــــــَ ذح َت مـــــــــــَ بـــــــــــح َواري : مـــــــــــا َذهـــــــــــَ  قـــــــــــاَ  اجلـــــــــــَ

  
يِن و   ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح ا (5)عــــــــــــــبـ ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــ  يـ عــــــــــــــَ نح مــــــــــــــُ  وملَح َأكــــــــــــــُ

  

دًا   يــــــــــــَت هنــــــــــــَح طــــــــــــَ َت ِإنح أُعــــــــــــح اأََريــــــــــــح بــــــــــــَ ــــــــــــَ ثـ عــــــــــــح  كــــــــــــَ

  
َدابَ   يـــــــــــــح يـــــــــــــدًا هـــــــــــــَ طـــــــــــــيـــــــــــــَك هـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــُ  أََذا  أَمح نـ

  
َكَب الشاخَص الُمْكتَنَز ، والَهْيُد الَهْيَدُب : الِّذي فيه َرخاَوةٌ مثُل َرَكِب العََجائِز الُمْستَْرِخي ، ِلِكبَِره بالَكْعثَبِ  أَراد : َضْخٌم  َكْعثَبٌ  ا. َوَرَكبٌ : الرَّ

 ، كذا في لسان العرب.
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ِدي بالفتح : الفَْسلُ  ِكالُهَما : الَكْعَدبَةُ و ، الَكْعَدبُ  : [كعدب] جاِل.مِ  ءُ الرَّ  َن الّرِ

مِّ  الُكْعُدبَةُ و  لقَْد َرأَْيتُك بالِعَراِق ، وإِنَّ أَْمَركَ »: الَحَجاةُ ، والَحبَابَةُ. وفي حديِث َعْمٍرو أَنّه قال لُمعاويةَ :  ، بالضَّ

__________________ 
 .«لبتها»( عن االساس ا وابالصر 1)
 عجمي : ألنه يقطض الر وس.ويف اللسان : املكعرب ال« املكعرب»( يف االساس : 2)
 ( يف االساس : كعب قريش وكعب خزاعة. قا  كثري :3)

ــــــــــــ  وجــــــــــــوهــــــــــــهــــــــــــا  ــــــــــــي ــــــــــــا ب ــــــــــــكــــــــــــعــــــــــــب  جــــــــــــدود مــــــــــــن ال

  
 هلــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــبثــــــــــــــــــــرات جمــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد 

  

 .«فلرياجضقوله وأمجها مل أجده يف الصحاح وال يف القاموس وإلا فيه : واألجم ابلفتح كر بيت مربض مسطح »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 وما أثبتناه عن اللسان.« . وعبتين.. قا  ا واري»( يف األصر 5)
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ُدبة  ا َأو (1)َكُح ِّ الَكُهو   ُدَبة ا قا  :وهي .«كالُكعح اخاُت املاءِ  ويرو  : اجُلعح َطِر. وقيَر :  نـُف 
َ
ال جِي تكوُن من ماِء امل

رٍو : يُقاُ  لبيِت ال  َم اإِلشـــــارة ِإليه أَيضـــــاً ا يف :ا واجلُعحُدبَُة. وقد تقدّ  الُكعحُدبَةُ  َعنحكُبوت :بيُت الَعنحكُبوِت ا وعن َأيب َعمح
 َجعحَدب.

يِت : أَي يَُكْعِسبُ  ، َكْعَسبَ  : [كعسب] ّكِ  َعْدواً شديداً ، مثُل َكْعَظَل يَُكْعِظُل. عَدا : أَهمله الجوهرّي ، وقال اْبُن الّسِ

ً  ، إِذا َكْعَسبَ  َهَرَب وَمَشى َسريعاً ، أَو ، وَكْعَسَم : إِذا َكْعَسبَ و  َمَشى ِمْشيَةَ السَّْكَراِن. إِذا فالٌن ذاِهباً : (2) َكْعَسبَ  أَو فهو ضّد ؛ َعَدا بَِطيئا

 اْشتُقَّ من المعاني الّتي ذُِكَرْت. اْسمٌ  ، كَجْعفٍَر : (3) َكْعَسبٌ و

ُجُل. القَِصيرُ  هو : أَْهمله الجوهرّي ، وقال اْبُن ُدَرْيٍد : الَكْعنَبُ  : [كعنب]  ، يُوَصُف به الرَّ

مّ  كالُكعَانِبِ  األََسُد ، : الَكْعنَبُ و  ، نقله الّصاغانّي. بالضَّ

أِْس ، بالفَتْح َكعَانِبُ و  في رأِْسه. َكعانبَ  : ذُو َكْعنَبٌ  وَرُجلٌ  ، عن اْبِن ُدَرْيد. ُعَجٌر تكوُن فيهِ  عِ التَّوهُِّم عّما قْبلَهُ :، ذَكَر الفتَح ِلَدفْ  الرَّ

 ، نقله اْبُن ُشَمْيٍل. ُمْلتَِويِه ، َكأَنَّه َحْلقَةٌ  ، وُمَشْعنَبُهُ  القَْرنِ  ُمَكْعنَبُ  تَْيسٌ و

باعّي ، َذَهَب إِلى أَّن الواو أَْصِليَّةٌ ، قاَل األَْزَهِريُّ : وهو عند ُحذّاِق النَّْحِويِّينَ  الَكْوَكبُ  : [ككب]  من باب وك ب : ذكره اللَّْيُث في باب الرُّ

ر بكاٍف زائدة ، واألَصُل :  َوَكب ، أَو : َكَوَب ، ونقله الّصاغانيُّ أَيضاً هكذا ، وسلََّمهُ. ُصّدِ

يادة ، ولذا صّرَح جماعةٌ بأَصالته ، فال بُدَّ من تَْقيِيِد أَنّها زائَِدةٌ على ِخالِف األَْصل. قلُت : الكاُف ليست  من حروف الّزِ

باعّي ، ثُمَّ قال الّصاغانيُّ : إِاّل أَني تَبِْعُت الَجْوَهِريَّ في إِيراده ُهنَا غيَر راض به ، ولعلَّهُ تَبَع فيه اللَّْيَث فإِنّه  ذاِهباً إِلى أَّن ذكرها في الرُّ

ْل.  الواَو أَصليّة. فتأَمَّ

، أَي : كلٌّ منهما يُْطلَُق  الَكْوَكبِ  ، الاّلم فيه للجْنس ، وكذا المُ  النَّْجمُ  : الَكْوَكبُ  السََّماِء. وفي الصَّحاح والُمْحَكِم : كواكب وهو معروٌف من

َهرَ  الكوكبِ  على اآلَخِر. وكونُ  اه شيُخنا  الَكْوَكبَةُ  ِة ، غيُر ُمْعتَّدٍ به ، وإِنّما هيَعلَماً بالغَلَبة على الزُّ ، كما يأْتي ، فال يَِرُد البحُث الذي قَوَّ

َده  ، كما قالُوا : عجوٌز وَعُجوَزةٌ ، وبَيَاٌض وبَيَاَضةٌ. كالَكْوَكبَةِ  وَعضَّ

َهَرةُ   َكْوَكبُ  : هذا (5)تَُذكَُّر ، فتقوُل  الكواكب ، يُؤنّثونها ، وساِئرُ  الَكْوَكبَةُ  ُجومِ من بَْيِن النُّ  (4)قال األَزهريُّ : وَسِمْعُت غيَر واحد يقوُل : الزُّ

 َكَذا وَكَذا.

 : البياُض في سواِد العيِن ، َذَهب البََصُر له أَو لم يَْذَهْب. الَكْوَكبُ  ، وعن أَبي َزْيد : بَيَاٌض في العَْينِ  : الَكْوَكبَةُ و ، الَكْوَكبُ و

 ما َطاَل ِمَن النَّبَات. : الَكْوَكبو

 َسيُِّد القَْوم وفَاِرُسُهم. : الَكْوَكبو

ِة : ِشدَّةُ الَحرِّ  : الَكْوَكبُ و مَّ  وُمْعَظُمهُ قال ذو الرُّ

ِِه وَ  ريح ِت غــــــــــــَ يــــــــــــح رحُخ يف بـــــــــــــَ ر  الــــــــــــفــــــــــــَ ظــــــــــــَ وحٍم يــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

  
بٌ لـــــــــــه    وحكـــــــــــَ رِ  كـــــــــــَ واهـــــــــــِ داِب الـــــــــــظـــــــــــ  وحَ  ا ـــــــــــِ  فــــــــــــَ

  
ج. الماءُ  : الَكْوَكبُ و السَّْيفُ  : الَكْوَكبُ و  ، وهذاِن عن الُمَؤّرِ

 كَمْجِلس. الَمْحِبسُ  : الَكْوَكبُ و

 ، ولو قال : تَُخاِلُف لَْوَن أَرِضها ، كان أَخصَر. يَُخاِلُف لَْونُها لَْوَن أَْرِضها بالكسر الِخطَّةُ  : الَكْوَكبُ و الِمْسَمارُ  : الَكْوَكبُ و

. َكْوَكبُ  : الطَّْلُق من األَْوِديَةو  األَرض. وهذه األَربعة نقلَها الّصاغانيُّ
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__________________ 
 قا  يف النهاية : هذه اللفظة قد اختلف فيها ا فرواها األزهري بفتح الكاف وضم اهلاء ا وقا  : هي العنكبوت.»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

هي العنكبوت ا ومل يقيدها القتييب. ويرو  كح  اهلد  ابلدا  بد  الواو.  او وقاال :ورواها اخلطايب والزخمشري بسكون اهلاء ا وفتح الكاف والو 
 .«وقا  القتييب : أما ح  الكهو  فلم ألض فيه شيئاً ممن يوث  بعلمه

 تصحيف.« َكَعَسبَ »( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 تصحيف.« َكَعَسبٌ »( ضبطت يف املطبوعة الكويتية 3)
 لزهرة.( اللسان : يقو  ل4)
 ( اللسان : فيقا .5)
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ُجُل بِسالِحه. الَكْوَكبُ و  الرَّ

 ، أَو ُمْعَظُمهُ. الَجبَلُ  الَكْوَكبُ و

 ممتلئ إِذا تََرْعَرع وَحُسَن َوْجُهه ، وهذا كقولهم له : بَْدٌر. : َكْوَكبٌ  ، يُقَال : غالمٌ  الغاُلُم الُمَراِهقُ  : الَكْوَكبُ و

مّ  الفُْطرُ  : الَكْوَكبُ و  معروف ، ولَْم يَُحلَّ ، يقال له : ، أَي : ِلنَبَاٍت م اْسمٌ  الَكْوَكب  ، عن أَبي حنيفةَ ، قال : وال أَْذُكره عن عاِلٍم ، إِنّمابالضَّ

ْل. انتهى.ـ  ويُْمِكُن التَّوفيقُ ـ  األَْرِض. كذا في لسان العرِب. ونقل شيُخنا عن الَمْقِدِسّي في حواشيهِ  كْوكبُ   بأَنَّه نَوٌع من الفُْطِر ، فتأَمَّ

 لّشاعُر يَصُف َكتِيبَةً :الَجيش ؛ قال ا َكْوَكبِ و الماِء ، َكْوَكبِ و العُْشِب ، َكْوَكبِ  مثُل : (1) ِء : ُمْعَظُمهُ ِمَن الشَّيْ  الَكْوَكبُ و

هــــــــا وَ  رحضـــــــــــــــــــــــَ رحُف عـــــــــَ رُِ  الـــــــــطـــــــــ  ة ال لـــــــــَح ومـــــــــَ مـــــــــُ لـــــــــح  مـــــــــَ

  
ا    بٌ هلــــــــََ وحكــــــــَ ا كــــــــَ هــــــــَ وحــــــــُ ِديــــــــٌد ُوضــــــــــــــــــــــُ ٌم شــــــــــــــــــــــَ خــــــــح  فــــــــَ

  
ْوَضِة : نَْوُرَها ، الَكْوَكبُ و ى (2) [به]بالفتح. وفي التَّهذيب : ويَُشبَّهُ  ِمَن الرَّ ً  النَّْوُر ، فيَُسمَّ  قال األَْعَشى : َكْوَكبا

ا   هـــــــَ نــــح َ  مـــِ مـــح ُك الشــــــــــــــــ  احـــــــِ بٌ ُيضـــــــــــــــــــــَ وحكـــــــَ رٌِ   كـــَ  شــــــــــــــــَ

  
رُ   هـــــــــــِ تـــــــــــَ كـــــــــــح ِت مـــــــــــُ بـــــــــــح يـــــــــــم الـــــــــــنــــــــــــ  مـــــــــــِ عـــــــــــَ َؤز ٌر بـــــــــــِ  مـــــــــــُ

  
 .َكْوَكبَ  وقد ِمَن الَحِديِد : بَِريقُه ، وتََوقُُّدهُ. الَكْوَكبُ و

 قاَل األَْعَشى يذُكُر ناقَتَهُ :

َز  عــــــــــــَ ُض اأَلمــــــــــــح طــــــــــــَ قــــــــــــح ــــــــــــَ بَ نـ وحكــــــــــــِ كــــــــــــَ
ُ

داً  املــــــــــــ  َوخــــــــــــح

  
ِة اإِليــــــــــــــــغــــــــــــــــاِ    رِيــــــــــــــــعــــــــــــــــَ َواٍج ســــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ (3)بــــــــــــــــِ

 

  
 .ُمَكْوِكبٌ  ويُقَاُل ِلألَْمعَِز إِذا توقَّد َحَصاهُ ُضًحى :

 الّذي يَنبُُع الماُء منه. ِمَن البِئِر : َعْينُها الَكْوَكبُ و

 .الَكْوَكب ، تُعرف بقَْلعَةِ  قَْلعَةٌ ُمِطلَّةٌ على َطبَِريَّةَ  الَكْوَكبُ و

 .الَكَواِكب ، فتصيُر ِمثْلَ  (4) تَقَُع باللَّْيِل على الَحِشيِش  من الَجِليدِ  قََطَراتٌ  : الَكْوَكبُ و َعلَُم امَرأَةٍ. َكْوَكبُ و

 من النّاس. : الَجَماَعةُ  الَكْوَكبَةُ و

 َكْوَكبُ  هو مجاٌز من قولهم : . وقال الَخفَاِجيُّ في العناية :َكْبَكبَةٍ  الم مثلَ قال اْبُن ِجنِّي : لم يُْستَْعَمْل ُكلُّ ذلك إِالَّ َمِزيداً ؛ أِلَنَّا ال نَْعِرُف في الك

 للنَّباِت ، ولُكّلٍ َوْجهٌ. قاله شيُخنا. الَكوَكبِ  ِء : ُمْعَظُمهُ وأَْكثَُرهُ ، وَحَملَه غيُره على الحقيقة واالشتراك ، وآَخُروَن على الَمَجاِز منالشَّيْ 

َع َداِخلُه بالياقُ  ، فيه قَْصٌر كان باليََمنِ  على جبل قريٍب من صنعاءَ  ِحْصنٌ   :(5) َكْوَكبَانُ و ِة والِحجارةِ ، وتِ ُرّصِ  والَجْوهِر ، وخاِرُجهُ بالِفضَّ

َي بذلك. كذا في الَمَراصد والُمْعَجم. كالَكْوَكبِ  ذلك الياقُوُت والَجوهُر باللَّْيلِ  فََكاَن يَْلَمعُ   ، فُسّمِ

 قوُل الّشاعِر :و

ِب  واغــــــــــِ ِة الســــــــــــــــــــــــ  يــــــــــَ ــــــــــح بـ اُم الصــــــــــــــــــــــــِّ عــــــــــَ َ  طــــــــــَ ئــــــــــح  بــــــــــِ

  
ن ُذَر     َداُء جــــــــــــــاَءت مــــــــــــــِ بــــــــــــــح بِ كــــــــــــــَ َواكــــــــــــــِ  كــــــــــــــُ

  
ّم َجبَلٌ  ، وهو (6) ُكَواِكبَ  أَراد بالَكْبداِء : َرًحى تَُداُر باليَد ، نُِحتَْت من ، وهو جمُع َرًحى ، وسيأتي في  تُْنَحُت ِمْنهُ األَْرِحيَةُ  بعَينِِه ، بالضَّ

 المعتّل : أَنَّ األَْرِحيَةَ نادرةٌ.

، ولْفُظ الَمثَِل. َدَعا  َدَعْوا َدْعَوةً  ومنه الَمثَُل. .(9)َدْعَوةً فلم يَْلبَْث أَن ماَت َعِقبََها  ، فَدَعْوا َعلَْيه (8) : ة َظلََم أَْهلََها عامٌل بها (7) الَكْوَكبِيَّةُ و

 ؛ وقال الّشاعر : َكْوَكبِيَّةً  َدْعَوةً 
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َوًة   ٍد َدعــــــــــــح عــــــــــــح ةً فــــــــــــيــــــــــــا َرب  ســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــ  بــــــــــــِ وحكــــــــــــَ  كــــــــــــَ

  
دُ   عـــــــح ا ســــــــــــــــَ هـــــــَ اِدفــــُ دًا َأوح ُيصـــــــــــــــــــــَ عـــــــح  ُتصـــــــــــــــــــــاِدُف ســــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«ءكر شي»ويف اللسان :  .«ء : معظمه( يف الصحاح : كوكب الشي1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
قوله يقطض كذا خبطه ا ويف الصــــــــحاح : نقطض ابلنون ا وهو »ويف هامش املطبوعة املصــــــــرية : « يقطض»عن الصــــــــحاح وابألصــــــــر « نقطض( »3)

 ويف اللسان : تقطض. .. بقوائم سراع كما فيه يف مادة جناأي « الصواب. وقوله : بنواج
 ( كذا ابألصر والقاموس واللسان ا ويف معجم البلدان : البقر.4)
هلان من ( كوكبان بلفة تثنية الكوكب الذي يف الســــــــــــــماء ا ومل يُرد به التثنية وإلا هو مبنزلة فعالن ا كوكبان فوعالن كقوهلم حرّان من ا ر وو 5)

 عطشان من العطش.الوله و 
 ... ( كواكب يف معجم البلدان : بضم الكاف األوىل ا وكسر الثانية6)

 وقد تفتح الكاف عن اخلارزجي.

 ( يف اللسان : كوكب.7)
 البن الزبري. (عليها)( يف معجم البلدان : والياً 8)
 ( يف إحد  نسخ القاموس : عقيبها.9)
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  :: اْسُم َمْوِضع ، قال األَْخَطلُ  َكْوَكبٌ و

دًا  قــــــــًا ِإلــــــــيــــــــهــــــــمح َووجــــــــح وح مح  (1)شــــــــــــــــــــــَ هــــــــُ عــــــــُ بــــــــِ ــــــــح  يــــــــوَم أُت

  
يَبح    نـــــــــــح مح ِبـــــــــــَ هـــــــــــُ نــــــــــــح رحيف ومـــــــــــِ بٍ طـــــــــــَ وحكـــــــــــَ رُ  كـــــــــــَ  ُزمـــــــــــَ

  
 ، وأَنشَد : (2) كَخْوَزلَى : ع ، على فَْوَعلَى ، َكْوَكبَى والَِّذي في التَّْهِذيب :

 ُزَمرُ  َكوحَكَّب ِِبَنحيَبح  
فَةِ  (3) َمْسِجٌد بَْيَن تَبُوَك والَمِدينَةِ  ، ُمَصغَّراً : ُكَوْيِكبٌ و  .وسلمعليههللاصلىللنَّبِّي  الُمَشرَّ

ْهن. : بََرَق ، وتََوقََّد. َكْوَكبَةً  الَحِديدُ  َكْوَكبَ  يقاُل :و ْكر تشتِيٌت للذِّ  وقد تقدَّم ذكُر َمْصَدِرِه آِنفاً. والفرُق بين المصدِر والفعِل في الذِّ

 السََّماِء ، قاَل : َكواِكبُ  ، كأَنَّهُ أَْظلََم بَِما فيه من الشََّدائِد ، َحتَّى ُرئِيَ  ذو َشَدائِدَ  بالفتح : أَي َكَواِكبَ  ويَْوٌم ذُ  يقالُ و

راً َوبِيَصا الَكَواِكبَ تُرِيِه    ُهح
قُوا. ، أَي : َكْوَكبٍ  َذَهبُوا تَْحَت ُكلِّ  عن أَبي ُعبَْيَدةَ :و  تَفَرَّ

 : اْسُم َرُجٍل ، أُضيَف إِليه الُحّش ، وهو البُْستَان. َكْوَكبٌ  الُمَصنَِّف من هذه الماّدة :* والِّذي فات 

 .«َكْوَكبٍ  إِنَّ ُعثَْماَن ُدفَِن بُِحّشِ »الحديُث ومنه

 امنَعُوهُ. : فقالَ  ، عنههللارضيأَيضاً : اْسُم فََرٍس لَرُجٍل جاَء يطوُف عليه بالبَْيِت ، فُكتَِب فيه إِلى ُعَمَر ،  َكوَكبٌ و

ةٌ. الَكْوَكبَةو  : موضٌع في رأِْس َجبٍَل ، كان منقُوباً لبني نَُمْيٍر ، فيه َمْعِدٌن وفِضَّ

 ، من آِل البَْيِت. الَكْوَكبِيُّ  والقَاِسمُ 

 ، ُزْهَرةُ ، من بَنِي الُحَسْيِن. الَكَواِكبِ  وأَبو

هاُب الَخفَاِجيُّ في أَّول ، كان في  : ُكلُّ َسبُعٍ َعقُورٍ  الَكْلبُ  : [كلب] َحاح ، والُمْحَكم ، ولسان العرب. وفي ُشُموِله للطَّْير نََظٌر. قاله الّشِ الصَّ

ه : بل صار حقيقةً لُغَِويّة فيه ، ال تَْحتَِمُل َغيَره ، ولذلك قال الجوهرّي ، وغيرُ  قال شيُخنا : النَّابحِ  النَّْوعِ  َعلَى هذا الَكْلبُ  َغلَبَ  قدو المائدة.

ٌ  َكْلبٌ  هو معروٌف ، ولم يحتاُجوا لتعريفه ، لُشْهرته. وُربََّما ُوصَف به ، يُقَاُل : َرُجلٌ   .كْلبَةٌ  ، واْمَرأَة

 ؛ قال : َكاَلباتٌ  : ِكالب قالوا في جمع (4) و ، ِكاَلبٌ  الكثيُر :و ، أََكاِلبُ  ، وجمُع الجمعِ  أَْكلُبٌ  ج :

ب    بٍ َأحــــــــــــــَ لــــــــــــــح الابتِ يف   كــــــــــــــَ اسح  كــــــــــــــِ  الــــــــــــــنــــــــــــــ 

  
حــــــــــــــًا    بــــــــــــــح ــــــــــــــَ بُ ِإَد  نـ لــــــــــــــح اسح  كــــــــــــــَ بــــــــــــــّ  أُمِّ الــــــــــــــعــــــــــــــَ

  
ِحاح : وقد يجوُز أَن يكونُوا أَراُدوا  . قال :الكالب ، على قولهم ثالثةٌ من ِكالبٍ  وقالُوا : ثالثَةُ  . وقال ِسيبََوْيه :أَْكلُب جمعُ  األََكاِليبُ  وفي الصَّ

 ، فاستغنوا بِبِناِء أَكثِر العََدد عن أَقلِّه. أَْكلُبِ  ثالثةَ 

ة. (5)، هكذا في نُسختنا ، مخفوضاً  األََسد قد َغلََب أَيضاً علىو حَّ  ، معطوفاً على النّابح ، وعليه عالمةُ الّصِ

 فجاَء األََسُد لَْيالً ، فاْقتَلََع هاَمتَهُ من بيِن أَصحابِه. ؟هللاِ  َكْلبُ  أََما تََخاُف أَْن يَأُْكلَكَ »في الحديث : و

ُل ِزيَاَدةِ الماِء في الواِدي : الَكْلبُ و  ، كذا في النهاية. أَوَّ

َحى في َرأِْس  : الَكْلبُ و  ، نقله الّصاغانّي. َخَشبَةٌ يُعََمُد بها الحائطُ  : الَكْلبُ و َحِديَدةُ الرَّ

 *.ونَْجمٌ  ئَتِهِ على َهيْ  َسَمكٌ  الَكْلبُ و

 مشدوٌد بالِقّد. وسيأْتي بياُن ذلك. ، أَي : ُمَكلَّبٌ  ، بالكسر ، ومنه َرُجلٌ  القدُّ  : الَكْلبُ و
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: ِمْسَماُر َمْقبِِض السَّْيِف  الَكْلبُ  علِّقَهُ بها. وفي لسان العرب :الِّذي فيه الذَُّؤابَةُ ، ِلتُ  الِمْسَماُر في قائِِم السَّْيفِ  : الَكْلبُ و َطَرُف األََكَمِة. : الَكْلبُ و

 العجوُز. ، ومعه أََخُر ، يقال له :

 إِذا ُخِرَز ، واْستَْشَهَد عليِه الَجْوَهريُّ بقِول ُدَكْيِن ْبِن َرَجاٍء الفُقَْيِمّيِ يَِصُف فََرساً : َسْيٌر أَْحَمُر يُْجعَُل بَْيَن َطَرفَيِ األَديمِ  : الَكْلبُ و

__________________ 
 .«ووخدا»( عن معجم البلدان ا ويف األصر 1)
 (.كوكّب)( ومثله يف معجم البلدان 2)
 ( الذي يف معجم البلدان : ُكواِكب.3)
 مض أكلب وكالب وَكِليب مثر عبد وعبيد وهو مجض عزيز. وسريد أثناء املادة.( يف الصحاح : واجل4)
 ضبطت ابلرفض.« واأَلَسدُ »( يف القاموس : 5)
 سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس. (*)
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هح  بـــــــــــــــُ نــــــــــــــــُ ِه ِإذح جنـــــــــــــــَح نـــــــــــــــِ تـــــــــــــــح  كـــــــــــــــَبن  غـــــــــــــــر  مـــــــــــــــَ

  
رِيــــــــــٍز   اٍع يف خــــــــــَ نــــــــــَ ريحُ صــــــــــــــــــــــــَ هح ســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــُ لــــــــــُ كــــــــــح (1)تــــــــــَ

 

  
أَْن يَْقُصَر السَّْيُر على الخاِرَزةِ ، فتُْدِخَل في الثَّْقِب َسْيراً َمثْنِيّاً ، ثم تَُردَّ َرأَْس السَّْيِر  : الَكْلبُ  وَغرُّ َمتْنِِه : ما يُثْنَى من ِجْلِده. وعن اْبِن ُدَرْيٍد :

 ِرَجهُ. وأَنشد َرَجَز ُدَكْيٍن أَيضاً.النَّاقِِص فيه ، ثُمَّ تُخْ 

ّيِ  : الَكْلبُ و  ، َمْنِزٌل ِلحاّجِ ُخَراساَن. َع بَْيَن قَوِمَس والرَّ

 ، هكذا ذكره اْبُن ِسيَدْه ، واستشهد بقول األَعشى : َجبٌَل باليََماَمةِ  قيَل : هوو الَكْلب نَْحَو اليَماَمِة ، يقال له : َرأْسُ  أُُطمَّ و

 فارحتـََفَعا الَكلحبِ ِإذح يـَرحَفُض اآُ  َرأحَس 
 فََرِسِه. َكْلبِ  منه ، تقول : اْستََوى على في َوَسِط َظْهِرهِ  الَّذي ِمَن الفََرِس : الَخطُّ  الَكْلبُ و

 واألََداَوى ، قال الّشاعُر يَِصُف ِسقاًء : (2)، يُعَلَّق فيها الّزاُد  ْحلِ في َطَرِف الرَّ  َعْقفَاُء ، تكونُ  َحِديَدةٌ  : الَكْلبُ و

تح بـــــــه و  يــٍف َرمـــــــَ ســــــــــــــــِ وٍب شــــــــــــــَ جــَ نــح َث مــَ عـــــــَ   (3)َأشــــــــــــــــح
  

رَامــــــــِ ِ   الِت الــــــــعــــــــَ مــــــــَ عــــــــح َد  الــــــــيـــــــــَ لــــــــ  املــــــــاِء ِإحــــــــح  عــــــــَ

  

ا  َدمـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ وحَ  املـــــــــــاِء َراّيَن بـ ـــــــــــَ َح فـ ـــــــــــَ ب ـــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــح  ف

  
اَ  بـــــــــه   بُ َأطـــــــــَ لـــــــــح َو انعـــــــــِ ُ  الـــــــــكـــــــــَ َر  َوهـــــــــح  الســـــــــــــــــــــــ 

  
بِ   .(4)والتّشديد  ، بالفتح كالَكالَّ

 بنَْفِسها. ذُؤابَةُ السَّْيفِ  : الَكْلبُ  قيل :و

من قولهم  بالتَّْحريِك : العََطشُ  ، الَكلَبو َمْن َعِلقَهُ. الَكْلبُ  ، ألَنَّه يَْعِقلُه كَما يَْعِقلُ  َكْلبٌ  ، فهو ءٌ به َشيْ  وفي بعض النَُّسخ : أُوثِقَ  ُكلُّ ما ُوثَِّق.و

ُجلُ  َكِلبَ  : ً  الرَّ  يَْعَطُش فإِذا رأَى الماَء ، فَِزَع منه. الَكلَب ، فماَت َعَطشاً ، ألَّن صاِحبَ  الِكاَلب ، إِذا أََصابَهُ داءُ  َكِلبٌ  ، فهو َكلَبا

َدة الَكْلتَبانِ  اشتقاقُ  وِمْنهُ  ِعّي :، بالفتح ، قال األَْصمَ  كالَمْكلَبَةِ  ، بالَكْسر ، الِقياَدةُ  : الَكلَبُ و وهو الِّذي  ِلْلقَّوادِ  بتقديم الُمثَنَّاة الفوقية على المَوحَّ

األَْمثلة فَْعتاَلن  القَْرَطبَاُن ، والتّاُء على هذا زائدةٌ ، حكاهما اْبُن األَْعَرابِّي يَرفَعُُهَما إِليه ، ولم يذكر ِسيبََوْيِه في تقُولُه العاّمة : القَْلَطبَاُن ، أَو :

واْضفَأَدَّ ، كذا في لسان  (5)ُربَاِعيّاً ، َكزِرَم واْزَرأَمَّ ، وَضفََد  الَكْلتَبَانُ و ثاُلثِيّاً ، الَكلَبُ  قال اْبُن ِسيَدْه : وأَْمثَُل ما يُْصَرُف إِليه ذلك أَن يكونَ 

 العرب.

 .(6)وهو الَمْرُس والَحْضُب  وقُوع الَحْبِل بَْيَن القَْعِو والبََكَرةِ  : الَكلَبُ و

ً  ءِ على الشَّيْ  َكِلبَ  الِحْرصُ  ؛ الَكلَبُ  من الَمَجاز :و إِذا  : َكلَبا
ا فُتَِحْت على »قال الَحَسُن . و(7)ٍء اشتَدَّ ِحْرُصه على َطلَِب شي (7) ْنيا لَمَّ إِنَّ الدُّ

بَعِ بََشماً ، »وقال في بعض كالمه :  .«وَعَدا بعُضهم على بعِض بالسَّْيف (9) الَكلَبِ  أَْسَوأَ ـ  وهللاِ ـ  (8)عليها  َكِلبُوا أَهِلها ، وأَْنَت تََجشَّأُ من الّشِ

ً  وجاُرك قد َدِمَي فُوهُ من الُجوعِ   ٍء يُِصيبُهُ.أَي : ِحْرصاً على َشيْ  «َكلَبا

 .ِكاَلبٌ  تى َكأَنَّهمالنّاُس على األَْمِر : َحَرُصوا عليه ، ح تََكالَبَ  ومن الَمَجاز :

دَّةُ  : الَكلَبُ  من الَمَجاز :و ا»:  البَْصَرةِ  مالَ  أََخذَ  حين ، عنهماهللارضي َعبَّاٍس  اْبن إِلى كتب ، عنههللارضيفي حديِث علّىٍ ،  الّشِ  رأَيتَ  فلَمَّ

َمانَ  ك اْبنِ  على الزَّ الدَّْهُر على أَهله : إِذا أَلَحَّ عليهم ، واْشتَدَّ. وفي األَساس  َكِلبَ  : أَي اْشتَدَّ ، يقال : َكِلبَ  «، والعَُدوَّ قد َحِربَ  َكِلبَ  قَدْ  َعّمِ

 : َشِديُد اإِلْلَحاحِ. وما ذكر شيُخنا من قوله : َكِلبٌ  سائلٌ  في الَمَجاز :

__________________ 
 يف التكملة : وبا املشطورين مشطور ساقرت وهو : قا »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 «من بعد يوم كامر تؤوبه
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 ويف املبثور عن أيب العميثر :

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــه إذ جنـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــن  كـــــــــــــــــــبن عـــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــت

  
 ســــــــــــــــــــــــــــري صــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــاع يف جــــــــــــــريــــــــــــــر تــــــــــــــكــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــه 

  

 والغّر : ابلفتح : واحد الغرور : مكاسر اجللد.

 .«.. اللسان تُعل  فيها املزاد( يف الصحاح : يعل  عليها املسافر الزاد من الرحر. ويف 2)
 .«قوله منجوب كذا خبطه والذي يف اللسان يف مادة ش س ف : مشحوب»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
ب.4)  ( يف اللسان : الُكال 
 ( عن اللسان ا وابألصر : صفندد واصفبّد.5)
اب اء املهملة كما يف التكملة ا قا  « اخلضـــب»طه والصـــواب كذا خب  وهبامش املطبوعة املصـــرية : قوله واخلضـــب :« واخلضـــب»( ابألصـــر : 6)

 «.اجملد يف مادة ح ض ب ا وابلفتح انقالب ا بر حىت يسقرت ودخو  ا بر با القعو والبكرة اه
 ( اللسان : حرص عليه حرص الكلب.7)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية : فيها.8)
 ( يف اللسان : أشد الكلب.9)
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تَـَبه عليه ا فال يـَُعو ُ  عليه. الُكلحَبة  اهرُُه اإِلطالُ  ا ِإىل آخره ا فِإنّه سيبحيت يف  ا وقد اشح
. األَْكُل الَكثِيُر بال ِشبَعِ  : الَكلَبُ و  ، نقله الّصاَغانيُّ

تَاءِ  : الَكلَبُ  من الَمَجاز :و تاِء ، َكلَبِ  ، يقاُل : نحُن في (1)وِحدَّته  أَْنُف الّشِ  .ُكْلبَتِهو الّشِ

هُ  : الَكلَبُ و  .الَكْلُب الَكِلبُ  ِصيَاُح َمْن َعضَّ

 ً َد أَْكَل النّاِس. اْستَْكلَبو ، َكِلبٌ  فهو َكِلَب الَكْلُب َكلَبا ، فيأُْخذُهُ  الُمْعتَِري ِمْن أَْكِل لَْحِم اإِلْنَسانِ  الِكالبِ  ُجنُونُ  : الَكلَبُ  قيل :و : َضِرَي وتَعَوَّ

ها. ، الكالبِ  ، أَي : ِشْبهُ ُجنُونِها : الَكلَبُ  قيل :و وداٌء ِشْبه الُجنُون. (2)لك ُسعاٌر ِلذ  (3)يَْخُرُج »في الحديث : و الُمْعتَِري لإِلْنَساِن ِمْن َعّضِ

تي أَقواٌم تَتَجاَرى بِهُم األَْهَواُء ما يتَجاَرى ، فيُِصيبُهُ  الَكْلِب الَكِلبِ  ْعِرُض لإِلنسان من َعضَّ هو ، بالتْحِريك : داٌء يَ  «بصاِحبِه الَكلَبُ  في أُمَّ

، ويَْعِرُض له أَعراٌض َرديئةٌ ، ويَمتنُع من ُشْرِب الماِء حتّى يموَت َعَطشاً. وأَجمعت العرُب أَنَّ  َكِلبَ  ِشْبهُ الُجنُوِن ، فال يَعَضُّ أََحداً إِالَّ 

ُجُل ، َكِلبَ  منه يُقَاُل :و دواَءهُ قَْطَرةٌ من َدم َمِلك يُْخلَُط بماٍء فَيُْسقَاهُ  هُ  أَصابَهُ ذِلكَ  إِذا : َكفَِرحَ  الرَّ ، من  َكِلبٌ  ورجلٌ . الَكْلُب الَكِلبُ  أَي : َعضَّ

 .َكْلبَى ، من قَومٍ  َكِليبٌ و ، َكِلبِين ِرَجال

 وقوُل الُكَمْيِت :

قـــــــاِم  مح ِلســـــــــــــــــــــَ كـــــــُ المـــــــُ ٌة  (4)َأحـــــــح يـــــــَ ـــــــِ اف ِر شـــــــــــــــــــــَ هـــــــح  اجلـــــــَ

  
ا   فـــــــــَ  هبـــــــــَِ ُم ُيشـــــــــــــــــــــــح ا ُكـــــــــُ بُ كـــــــــمـــــــــا ِدمـــــــــَ ـــــــــَ ل ـــــــــكـــــــــَ  ال

  
ُجلَ   فيْبَرأُ. الَكِلبَ  شريفاً ، فَيَْقُطُر لهم من دم إِْصبَِعِه ، فَيَْسقُونَ يَعَضُّ إِنساناً ، فيأْتُوَن رجالً  الَكِلبَ  قال اللِّْحيَانيُّ : إِنَّ الرَّ

ِحاح :  .الِكاَلبَ  شبيهٌ بالُجنون ، ولم يَُخصّ  الَكلَبُ  وفي الصَّ

ً لُُحوم النَّاس فيأُْخذُه ِشْبهُ ُجنُوٍن ، فإِذا عَ  (5) [أَْكلِ ]في  يَْكلَبُ  : الِّذي الَكْلُب الَكِلبُ  وعن اللَّْيِث :  الَكلَبِ  (6)الَمعقوُر وأَصابَه داُء  َكِلبَ  قََر إِْنسانا

ق ثِيابَهُ عن  الَكْلب ، يَْعِوي ُعَواءَ  نَْفِسه ، ويَْعِقُر َمْن أَصاَب ، ثم يَصيُر أَمُره إِلى أَْن يأُْخَذهُ العُطاُش ، فيموَت من ِشدَّةِ العََطِش ،  (6)، ويَُمّزِ

 وال يَْشَرُب.

ْرعِ ، فال يَْنَحلُّ ، حتّى تَْطلَُع عليه الّشْمُس ، فيَذُوَب ، فإِن أَ  ُل : أَْصُل هذا أَنَّ داًء يقُع على الزَّ  (7) [ذلك]منه الماُل ، قبل َكَل وقال الُمفضَّ

ْرَع  «اللَّْيلِ  َسْومِ  عن نََهى:  أَنّه وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النَّبّي  مات ، قال : ومنه ما أَي : عن َرْعيِِه ، وُربَّما نَدَّ بَعيٌر ، فأََكَل من ذلك الزَّ

،  َكْلب المعضوُض ، فإِذا سمع نُباحَ  َكِلبَ  ، فإِْن عضَّ إِنساناً ، فَيَْكلَبُ  من لْحِمهفيأُْكُل  َكْلبٌ  قبَل ُطلُوعِ الشَّْمس ، فإِذا أَكله ماَت ، فيأْتِي

 أَجابَه.

 انّي.. ثم َذَكَر ما قّدْمنَاهُ عن اللِّْحيَ الَكلَبِ  ويُْرَوى : ِدَماُء الُملُوِك ِشفَاءُ  .«الَكلَبِ  ِدماُء الُملُوِك أَْشفَى من»وفي مجمع األَْمثَال والُمْستَْقَصى. 

 ، كما قال القائُل : (8)معنى الَمثَِل : أَّن َدَم الَكريِم هو الثّأُْر الُمنِيُم  قال شيُخنَا : ودفع بعُض أَصحاب المعاني هذا ، فقال :

بٌ  لــــــــــِ نح حــــــــــ ِّ  كــــــــــَ يِن  (9)مــــــــــِ دح َمســــــــــــــــــــــــ   مــــــــــا قــــــــــَ

  
رح و   بــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ تـ ؤاٍد خمــــــــــــــــــــــــُح ا فــــــــــــــــــــــــُ انــــــــــــــــــــــــِ  أَفــــــــــــــــــــــــَ

  
 وكما قيل :

 ِبَضرحِب مَجَاِجٍم ورِقَابِ  َكِلبٌ 
فاُء من َكِلبَ  قال : فإِذا  ، ال أَنَّ ُهنَاَك ِدَماًء تُْشَرُب في الحقيقة ، ا ه. الَكلَب من الغَْيظ والغََضب فأَْدَرَك ثأَْره ، فذلك هو الّشِ

ً  َعلَْيهِ  َكِلبَ و ُجلَ  َغِضبَ  : َكلَبا  .الَكِلبَ  فَأَْشبَهَ الرَّ

َ  َسِفهَ  : َكِلبَ و  .الَكِلبَ  ْشبَهَ ، فأ
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تُهُ ، لَْم يَِجْد ِريَّهُ ، فَخُشَن َوَرقُهُ  : إِذا َكِلبٌ  ، فهو الشََّجرُ  َكِلبَ  قال أَبو حنيفَةَ : قال أَبو الدُّقَْيِش ؛و فَعِلَق ثَْوُب َمْن َمرَّ  من غيِر أَن تَْذَهَب نُُدوَّ

 .الَكْلبُ  ، وآَذى كما يَفعَلُ  بِهِ 

__________________ 
وهو ما أثبتناه عن « قوله شعار كذا خبطه والصواب سعار ابلسا املهملة وهو اجلنون أو القرم»وهبامش املطبوعة املصرية : « شعار»ابألصر ( 1)

 اللسان.
 .«حّده»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( النهاية واللسان : سيخرج.3)
 ( اللسان : بسقام.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 وما أثبتناه عن اللسان.« . عل .. داء الكالب( يف األصر : 6)
 ( زايدة عن اللسان وغريب ابن اجلوزي.7)
 والتصويب عن جممض االمثا .« الثار املقيم»( يف األصر 8)
 .«حا»وابألصر  8/  2( عن ا يوان 9)
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تاءُ  الدَّْهُر على أَهِله ؛ وكذا العَُدوُّ ، َكِلبَ و  اْشتَدَّ. : أَي والّشِ

 ، قال النَّابغَةُ الَجْعِديُّ : الَكلَبِ  ، أَي : أَصابَها مثُل الُجنُوِن الِّذي يَْحُدُث عن إِبلُُهمْ  َكِلبَتْ  : إِذا أَْكلَبُوا يقاُل :و

م و  هــــــــــــــــُ رَاضــــــــــــــــــــــــــــــَ وَن َأعــــــــــــــــح هــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــُ وحٍم يــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  قـ

  
َة   يــــــــــــــــ  ُم كــــــــــــــــَ هــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــُ َويـــــــــــــــــح بِ كــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ كــــــــــــــــح

ُ
 املــــــــــــــــ

  
مّ  الُكْلبَةُ و دَّةُ  مثُل الُجْلبَة : ، بالضَّ  ٍء.َمان ، ومن كّل َشيْ من الزَّ  الّشِ

يُق. من العيش : الُكْلبَةُ و َمان ، قال ويقال : ُهْلبَةٌ  ُكْلبَةٌ  وقال الِكسائيُّ : أَصابَتُْهمْ  الّضِ مان في ِشدَّة حاِلهم وعيشهم ، وُهْلبَةٌ من الزَّ من الزَّ

 من الَحّرِ والقُّر ، كما سيأَتي. (1) [وُجْلبَة]

 ، والسُّْلَطاِن ، وغيِره. القَْحطِ  : ُكلُّ شّدةٍ من قِبَلِ  الُكْلبَةُ  قال أَبو حنيفةَ :و

 : أَي َجْدٌب. َكلبٌ  وعامٌ 

 .الَكلَبِ  وكلّه من

 ، عن أَبي حنيفةَ وقد استعملها الفُْرُس في لسانهم. َحانُوُت الَخّمارِ  : الُكْلبَةُ و

َرِوّي ، وقال هكذا قال الهَ  يعني : مخاِلبَهُ. قال اْبُن األَثِيِر : «ُكْلبَةُ َكْلبِ  ُشعَْيَراٌت كأَنَّها (3)يَْبُدو في رأِْس ثَْديِِه : » (2)في حديث ِذي الثَُّديَِّة و

َمْخَشِريُّ : َكأَنََّها نَّْورِ  الَكْلبِ  (4) الشَّعَُر النّابُِت في جانِبَْي َخْطمِ  ِسنَّوٍر ، وهي ُكْلبَةُ  ، أَو ُكْلبَةُ َكْلبٍ  الزَّ ، قال : ومن فَسََّرَها بالَمَخاِلب ،  والّسِ

 عََد.في َمَخاِلب الباِزي ، فقد أَبْ  الَكالِليبِ  (5)ِء نظراً إِلى مجي

تَاِء وَجْهُدهُ منه ، أَنشد يَْعقُوُب : شدَّةُ البَْرد. : الُكْلبَةُ و ْبِن وائٍل. ع بديار بَْكرِ  : ُكْلبَةُ و  وفي المحكم : ِشدَّةُ الّشِ

تح  اِء وكـــــــــــــــانـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ر ُة الشـــــــــــــــــــــــــــــِّ تح قـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ  َأجنـــــــــــــــحَ

  
تح   ــــــــــــــامــــــــــــــَ ــــــــــــــد أَق ةق ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــح ل كــــــــــــــُ ــــــــــــــِ ارِ  ب ــــــــــــــطــــــــــــــَ  وق

  
 ، بالتَّحريك. الَكلَبُ  وكذلك :

 : أَي بقيّةُ ِشّدةٍ. (6) َكلَبَةٌ وَ  من الّشتاِء ، ُكْلبَةٌ  وبِقيَت علينا

 من الِّليِف يُْخَرُز بِها. ، أَو الُخْصلَةُ  السَّْيُر ، أَو الطَّاقَةُ  : الُكْلبَةُ و

ً  الخاِرَزةُ السَّْيرَ  َكلَبَتِ و ْيُر ، فثَنَتْ  تَْكلُبُهُ َكْلبا َسْيراً تُْدِخُل فيه َرأَْس القَصيِر َحتَّى يَْخُرَج منه. قال ُدَكْيُن ْبُن َرَجاٍء الفُقَْيِميُّ  ، قَُصَر عنها السَّ

 يَِصُف فََرَساً :

هح  نـــــــــــــــبـــــــــــــــُ ه ِإذح جنـــــــــــــــََ نـــــــــــــــِ تـــــــــــــــح ر  مـــــــــــــــَ َبن  غـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَ

  
رِيـــــــــــٍز   اٍع يف خـــــــــــَ نـــــــــــَ ريحُ صـــــــــــــــــــــــــَ هُ ســـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــُ لـــــــــــُ كـــــــــــح  تـــــــــــَ

  
 وقد تَقَدَّم هذا اإِلْنَشاد.

من اللِّيِف ، يُْستَْعَمُل كما يُْستَعمُل اإِلْشفَى الَِّذي في َرأْسه ُجْحٌر يُْدَخُل السَّْيُر أَو الَخْيُط  (7): السَّْيُر َوَراَء الطَّاقَِة  الُكْلبَةُ  وعبارة لسان العرب :

 .(8) الُكْلبَة ُمدُّ السَّْيَر أَو الخْيَط فيوهي َمثْنِيَّةٌ ، فَيَْدُخُل في َموضعِ الَخْرِز ، ويُْدِخُل الخارُز يََدهُ في اإِلداَوة ، ثُمَّ يَ  الُكلبَة في

ً  ، َكلَْبتُهُ أَْكلُبُهُ  َخْرُز السَّْير بْيَن َسْيَرْيِن ، : الَكْلبُ  . وقال اْبُن األَْعَرابِّي :ُمْكتَِلبٌ  والخاِرُز يقاُل له :  .َكْلبا

ُجُل : اْستعَمَل هذه اْكتَلَبَ و  ، هذه َوْحَدها عن اللِّْحيَانِّي. والقوُل األَّول كذلك قوُل ابِن األَعرابّي. الُكْلبَة الرَّ

ْرِس ، وهو ِصغَاُر  بالفَتْح ، الَكْلبَةُ و من  شَجَرةٌ شاَكةٌ  الشَّْوِك ، وهي تُْشبِهُ الشَُّكاَعى وهي من الذُُّكور ، وقيل : هي (9) [َشَجرِ ]من الّشِ

 ، بكسر الاّلِم. ةِ كالَكِلبَ  الِعضاِه ، ولها ِجَراء
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 .بالَكْلبِ  وُكلَّ ذلك تَشبيهٌ 

ت ، َكِلبَت وقد  الشََّجَرةُ : إِذا اْنَجَرَد َوَرقَُها ، واْقَشعَرَّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
ألهنا كبهنا بقية ثدي قد ذهب أكثره  ( ذو الثدية : قا  الفراء إلا قير ذو الثديّة فبدخلت اهلاء فيها ا وإلا هي تصــــــــــــــغري ثدي والثدي ذكر ا2)

يقو  : ذو اليدية ا قا  أبو عبيد : وال أر  األصر كان إال هذا. وقا   فقّللها كما قالوا :  يمة وشحيمة فبنث عل  هذا التبوير. وقا  بعضم :
وانقالب الياء فيها واو الضـــمة ما قبلها وزهنا فنعلة ومل الزخمشـــري : ثدية تصـــغري ثندوة بتقدير حذف الزائد الذي هو النون ألهنا من تركيب الثدي 

 يضر لظهور االشتقا  ارتكاب الوزن الشاذ.
 ( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان : يديه.3)
 ويف الفائ  : خطمه.« أنفه»( يف النهاية : 4)
 ( يف الفائ  :  ىن.5)
 وما أثبتناه عن اللسان.« الكاف والثاين بضم الكاف والالم. ضبرت خبطه شكال األو  بضم»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«وراء»بد  « أو الطاقة»( عن اللسان ا وابألصر : 7)
 ( يف الكلبة سقطت من اللسان.8)
 ( زايدة عن اللسان.9)
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َعرُ   .الَكلحبُ  فَعِلَقِت الثَِّياَب ا وآَذتح َمن َمر  هبا ا َكَما يـَفح
: إِذا لم يَِجْد نَبَاتَُها ِريّاً ، فَيَْيبَُس  بَةٌ َكلِ  ومن الَمَجاز : أَْرضٌ 

بيُع. وعن أَبي َخْيَرةَ : أَْرضٌ  َكِلبَةُ  وأَْرضٌ  .(1) ،  َكِلبَةٌ  الشََّجِر : إِذا لم يُِصْبَها الرَّ

الشََّجِر ، أَي َخِشنَةٌ يابِسةٌ ، لم يُِصْبها  َكِلبَةُ  أَي : غليظةٌ ، قُّف ال يكون فيها َشَجٌر ، وال َكأٌل ، وال تكوُن َجباَلً. وقال أَبو الدُّقَْيِش : أَْرضٌ 

بِيُع بَْعُد ، ولم تَِلْن.  الرَّ

ةُ الفاردةُ ،  الشَّْوَكةُ العاِريَةُ من األَْغَصانِ  من الشََّجر أَيضاً : الَكِلبَةو  .الكالبُ  وذلك ِلتَعَلُِّقها بمن يَُمرُّ بها كما تَْفعَل (2)اليابَِسة الُمْقَشعرَّ

 .(3)على الّساِحِل ، وقَيََّده الّصاغانِيُّ بفتح فسكون ، وهو الصَّواب  ع بعَُمانَ  : الَكِلبَةو

دة على الُمثَنَّاة : الَكْلبَتَانِ و ، وحدائُد  َكْلبَتَْينِ  وَحديدتاِن َذواتا َكْلبَتَْينِ  ، يقال : َحديدةٌ ذاتُ  ما يَأُْخذُ به الَحّداُد الحديد الُمْحَمى ، بتقديم الُمَوحَّ

 .(4) َكْلبَتَْين َذواتُ 

ْؤيا : و  .(5)« حديدِ  بَكلُّوبِ  وإِذا آَخُر قَائمٌ »في حديث الرُّ

ب ، وهو الحديدةُ الَّتي على ُخّفِ الّرائِض ، الِمْهَمازُ  كالتَّنُّوِر : الَكلُّوبُ  مّ  كالُكالَّ ُل. كذا في ِسْفِر الّسعادة ، والتّشديد ، وهو الِمْنشا ، بالضَّ

ق بينَهما وقَالَُهَما في معناهُ ،  َكلُّوبٌ  وسيأْتي للُمَصنِّف أَنّهُ حديدةٌ يَْنشاُل بها اللَّْحُم ، ثّم قال السََّخاِويُّ في السَّْفر : وقالوا للِمْهَماِز أَيضاً : ، ففرَّ

قَاعِ   ، وقيَل : هو ألَبِيِه الّراعي :انتهى. قال َجْنَدُل بُن الّراِعي يهجو اْبَن الّرِ

ُه  ـــــــــــــُ ب كـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــر أحِس مـــــــــــــَ ٌ  ابل اِدٌف الحـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ن  جـــــــــــــُ

  
وشـــــــــــــــــــــــــــَ    وحَدٌن يـــــــــــــُ ُه كـــــــــــــَ ـــــــــــــ  بِ كـــــــــــــبَن ال  كـــــــــــــُ (6)بـــــــــــــِ

 

  
بُ و واَء ويَتََخلَّلُه ، وهذا عن اللِّْحيَانِّي. وقال غيُرهُ : حديدةٌ َمعطوفةٌ كالُخّطاف ، الَكلُّوبو ، الُكالَّ ومثلُه قوُل الفَّراِء  : السَّفُّوُد ؛ ألَنَّهُ يَْعلَُق الّشِ

 منها ، أَو من َحديٍد. : َخَشبَةٌ في رأِْسَها ُعقَّافَةٌ ، زاد في التَّْهِذيب : الَكلُّوبُ و الُكاّلبُ  في المصادر. وفي كتاب العين :

 ، قال الُكَمْيُت : َضَربَهُ بِهِ  َكلَبَهُ بالُكاّلبو

ه وَ  ــــــــــــــــــــــــــــ  بَن راي  ِواَلٍف كــــــــــــــــــــــــــــَ  َوىل  أَبجــــــــــــــــــــــــــــح

  
اُط و   َرِف األَقحصــــــــــــــــــَ  ُيســـــــــــــــــــــَ بُ عـــــلـــــ  الشــــــــــــــــــ  لـــــــَ كـــــح  يـــــُ

  
:  الُكلُّوب العرب. قال أَبو جعفر اللَّْبِليُّ : حكى اْبُن َطْلَحةَ في َشْرِحه :ٍء من كالم . ولم يِجئ في شيْ الَكلُّوب قال : اْبُن ُدُرْستََوْيِه : يَُضمُّ أَّولُ 

ْوِض : ّم ، ولم أََرهُ لغيره. وفي الرَّ أِْس ، ذاُت ُشعٍَب ، يُعَلَّق بها اللَّْحُم ، والجمع الَكلُّوبُ  بالضَّ ةُ الرَّ  .َكالِليبُ  ، كَسفُّود : َحديدةٌ ، ُمْعَوجَّ

ْيدَ  الكالبِ  ُمعَلِّمُ  ُمَحّدٍث :، ك الُمَكلِّبُ و  واقعاً على الفَْهِد وِسباعِ الطَّْيِر. التّكليبُ  ، ُمَضّرٍ لها عليه. وقد يكونُ  الصَّ

ْقُر ، والّشاهِ  (7) (َوما َعلَّْمُتْم ِمَن اجْلَوارِِح ُمَكلِِّبنيَ )وفي التَّْنِزيِل :  يُن ، وجميُع أَْنَواعِ فَقَد َدَخَل في هذا : الفَْهُد ، والبَاِزي ، والصَّ

 الَجواِرحِ.

بُ و ْيِد. الِكاَلبَ  الَِّذي يُعَلَّمُ  المَكلِّبُ  (8)و[ :  الكالب صاحبُ ]:  الَكالَّ  أَْخَذ الصَّ

ْيِد و  .«، فَأَْفتِنِي في َصْيِدها ِكاَلباً ُمَكلَّبَةً  إِنَّ لي»في َحديث الصَّ

دةُ باالصِطياد ، الّتي قد َضِريَْت به ، الُمَكلَّبَةُ  ْيد ، المعَوَّ الّذي يَصطاُد بها. كذا في  (8)و[ ]صاِحبُها  ، بالكسر : الُمَكلِّبو : الُمَسلََّطةُ على الصَّ

 لسان العرب.

 ، قال ُطفَْيٌل الغَنَِوّي : ِمَكلَّبٌ  مشدوٌد بالِقّدِ ، وأَسيرٌ  : ُمَكلَّبٌ  يقال : رجل الُمقَيَّدُ  (9) بالفَتْحِ  ، الُمَكلَّبُ و

مح  هــــــــُ ــــــــُ ل ــــــــح ثـ وحِم مــــــــِ ــــــــقــــــــَ الان مــــــــن ال ــــــــح ت قــــــــَ ــــــــِ اَء ب ــــــــَ ــــــــب   (10)ف
  

رٍي و   د  مــــــــــن َأســــــــــــــــــــــــِ عــــــــــَ ــــــــــُ بِ مــــــــــا ال يـ لــــــــــ  كــــــــــَ (10)مــــــــــُ
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__________________ 
 ( قا  يف املقايي  : إلا قير ذلك ألنه إذا يب  صار كبنياب الكالب وبراثنها.1)
 العاردة األغصان والشو  الياب  املقشعرة : كلبة.( يف اللسان : ويقا  للشجرة 2)
 ( ومثله يف معجم البلدان قا  : يلفة انث  الكلب.3)
 ( زيد يف اللسان : يف اجلمض ا وكر ما لي ابثنا فكذلك.4)
 الذي يف النهاية : بكلوب من حديد وكّر صحيح ما مل تتعا الرواية.»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
قوله خنادف كذا خبطه والصــواب جنادف »وما أثبت عن اللســان وهبامش املطبوعة املصــرية : « يوشــ »بد  « وميشــي« خنادف»ابألصــر ( 6)

 .«ابجليم كما يف الصحاح واللسان يف مادة جدف قا  اجلوهري : واجلنادف ابلضم القصري الغلية اخللقة واستشهد ابلبيت وكذا صاحب اللسان
 .4آية ( سورة املائدة ا7)
 ( زايدة عن اللسان.8)
 ( يف القاموس : وبفتح الالم : املقّيد.9)
 وكّر صحيح املعىن ا فلعلهما روايتان.« ( يف الصحاح : أأبان بقتالان من القوم ضعفهم10)
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 وقيل : هو مقلوٌب عن ُمَكبَّل.

عليه القدُّ إِذا أُِسَر  َكِلبَ  ومن الَمَجاز : يُقَال :
هُ. (1)  به ، فَيبَِس وَعضَّ

 ، وِمَكبٌَّل : أَي ُمقَيٌَّد. ِمَكلَّب وأَِسيرٌ 

 ، كالعَبِيِد والَمِعيِر ، وهو جمٌع عزيٌز أَي : قليٌل. قال يَِصُف َمفَاَزةً : َكْلب : َجْمع فالَكِليبُ  .الِكالبِ  : َجماعةُ  الكاِلبُ و الَكِليبُ و

اوُ  َبن   ـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــَ دائـــــــــــــــــــــــِ  َب َأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
اُء   كــــــــــَ بِ مــــــــــُ ــــــــــِّ ل كــــــــــَ ُ

و  املــــــــــ عــــــــــُ دح ــــــــــَ اي ــــــــــَ ــــــــــب ي ــــــــــِ ل ــــــــــكــــــــــَ  ال

  
َر ، كان اْسَم َجْمعٍ كالَحِجيج ؛ وإِذا أُنَِّث ، كاَن جْمعاً ، كالعَبِيد ؟قال شيُخنا : وقد اختلفوا فيه ، هل هو جْمٌع أَو اْسُم جْمع ُحوا أَنّه إِذا ذُّكِ  وَصحَّ

 : كالجامل ، والباقر. الكاِلبُ  . وفي لسان العرب :الَكِليبو

 ، مثُل تاِمر والبِن ؛ قال َرّكاٌض الدُّبَْيِريُّ : ِكالب : صاحبُ  َكاّلبٌ و ، كاِلبٌ  َرَجلٌ وَ 

ِِه  ريح ه مُثّ َأج  ِبســــــــــــــــــــــــــــــَ َديــــــــــــــــح يــــــــــــــــَ دا بـــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
نــــــــــيــــــــــٍص و   يــــــــــِم مــــــــــن قــــــــــَ لــــــــــِ َبجِّ الــــــــــظــــــــــ  بِ كــــــــــَ  كــــــــــالــــــــــِ

  
 .ِكالب : سائسُ  َكاّلبٌ  وقيل :

ْوض بُ  : ونقل شيُخنا عن الرَّ ّم والتَّْشِديد : الُكالَّ  الِّذي يَِصيُد بها. الِكالب ، وهو صاحبُ  كاِلب جمع ، بالضَّ

 قال اْبُن َمْنُظوٍر : وقوُل تأَبََّط َشّراً :

َك  تـــــــــــح لـــــــــــَ رحُب َأوح يـــــــــــبَ ِإذا ا ـــــــــــَ لـــــــــــِ ا  الـــــــــــكـــــــــــَ َوهلـــــــــــَِّ ـــــــــــَ  فـ

  
كَ   يــــــــبــــــــَ لــــــــِ ي كــــــــَ لــــــــِ جــــــــَ نــــــــح وحَف تـــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــَ مح َأهنــــــــ َ لــــــــَ  واعــــــــح

  
الَحْرُب ، واألَّوُل  َكِلبَتِ  مصَدُر : الَكِليبَ  ، وسيأْتِي معناه قريباً ؛ والقوُل اآلخُر أَنَّ  بالَكِليِب الُمَكاِلبَ  قيل في تفسيره قوالن : أَحُدهما أَنّه أَرادَ 

 أَقَوى.

 .(2) الُمَكالَبَةِ  نِيعُ من الَمَجاز : فالٌن َعنِيُف الُمَطالَبَِة ، شَ و

ةُ ، والُمَضايَقَةُ. الُمَكالَبَةُ  ُجلَ  َكالَبَ و على كذا ، أَي. يَتَواثبوَن عليه. يَتكالَبونَ  ، يقال : هم التََّواثُبُ  ، وهو التّكالُبُ  كذلكو : الُمَشارَّ  ، ُمَكالَبَةً  الرَّ

ً و  بعِضها بعضاً عنَد الُمهارشِة. الِكالبِ  : َضايقَه كُمَضايَقَةِ  ِكالبا

 .الُمكالب ، في قوِل تأَبََّط َشّراً ، بمعنى الَكِليبُ و

 من العرب. : قبائلُ  ِكالبٍ  ، وبنو َكْلبَةَ  ، وبنو أَْكلُبٍ  ، وبنو َكْلبِ  ، وبنو َكْلبٌ وَ 

ِن َوْبَرةَ. قال شيُخنَا : هو أَخو نَِمٍر َوتَنُوُخ ، كما في َمعارف اْبِن بْ  َكْلبِ  فهو من بني الَكْلبيُّ  قال الحافظ اْبُن َحَجٍر في اإِلصابة : حيُث أُْطِلقَ 

 بن َوْبَرةَ ْبِن تَْغِلَب ْبِن ُحْلَواَن بِن اْلحاِف ْبِن قَُضاَعةَ. َكْلبُ  قُتَْيبَةَ. وقال العَْينِيُّ : في َطيِّئٍ 

ا تَْغِلُب ْبُن وائٍِل ، فَعْدنانِيٌّ ، وهذا قَْحَطانِيُّ   .وأَمَّ

ا ةَ  ِكالبٌ  وأَمَّ  ْبِن َصْعَصعَةَ ، وفيه الَمثَُل : (4) [بن عاِمر]، وفي َهَواِزَن اْبُن َربِيعَةَ  (3)، ففي قَُرْيش هو اْبُن ُمرَّ

 .«ثـَوحُر ِكالب يف الّرَِهاِن أَقـحَعدُ »
 وهو في أَمثاِل َحْمَزةَ.

 : نُِسبُوا إِلى أُّمهم. (5) َكْلبَةَ  وبَنُو
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الَحيَوانِّي ، وما دامت َخْضَراَء ،  الَكْلبِ  نَْجِد ، يقال لها ذلك إِذا يَبَِست ، تَُشبَّهُ بَكفِّ  (6)، تَْنبُُت بالِقيعَاِن ببالد  : ُعْشبَةٌ ُمْنتَِشَرةٌ  الَكْلبِ  َكفُّ وَ 

 .(7)فهي الَكْفنَةُ 

َكت ، َسَطعَْت بأَْنتَِن رائحة وأَخبَثِها ، ُسمِّ ، تَ  : ُشَجْيَرةٌ شاَكةٌ  َكْلبٍ  أُمُّ و يْت ْنبُُت في َغْلِظ األَْرِض وَجلَِدها ، صفراُء الَوَرِق ، َحْسناُء ، فإِذا ُحّرِ

ل : ُربََّما تََخلَّلَتَْها الغنُم ، فحاكَّتْها ، إِذا أَصابَه الَمَطُر ، قال أَبو حنيفَةَ : أَخبَرني أَعرابيٌّ ، قا كالَكْلب بذلك لََمَكاِن الشَّْوِك ، أَو ألَنََّها تُْنتِنُ 

 فأَْنتَنَت ، َحتَّى يَتََجنَّبَها الَحاّلُب ، فتُباَعَد عن البيوِت ، وقال : وليست بَمْرعًى.

َكةً : الَكلَبَاتُ و  ، أَي معروفةٌ ، باليََماَمة ، َهَضبَاٌت م ، محرَّ

__________________ 
 جّف عليه وعّضه. ويف األساس : وكلب القّد عل  األسري :« شربه»وابألصر ( عن اللسان ا 1)
 ( عن االساس.2)
 ( هو كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.3)
 ( زايدة عن مجهرة ابن حزم.4)
وأمهم الكلبة  (مجهرة ابن حزم)دانن ( بنو الكلبة وهم أوالد مرة بن مازن بن أوس بن زيد بن أمح  بن ضـــــبيعة بن ربيعة بن نزار بن معد بن ع5)

 وذكر الكليب أهنا النهرش بنت بدن بن بكر بن وائر أم أسعد بن عجر بن جليم. (االشتقا )امرأة من بين متيم 
 ( اللسان : وبالد جند.6)
 .«الكفة»( عن اللسان ا وابألصر 7)
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َجاِز ا عل  طري  اليَمِن ِإليها من 
َ
 انحيتها.وهي ُدوَن امل

 لَهُ يومٌ  أَو نَْحِوها. (1)معروف لبني تَِميم ، بيَن الُكوفَِة ، والبَْصرةِ على سْبعِ لَيال من اليََماَمِة  وماءٌ قاله أَبو ُعبَْيد. أَ  َكغُراب : ع ، الُكاَلبُ و

 ْبُن َخاِلٍد التَّْغلَبِيُّ : (2)كانَت عنَدهُ وقعةٌ للعرب ، قال السَّفّاُح 

البَ ِإّن  ــــــــــــــــكــــــــــــــــُ وهح  ال لــــــــــــــــ   مــــــــــــــــاُ ان ا فــــــــــــــــخــــــــــــــــَ

  
وهح و   لـــــــــــــــ  نح حتـــــــــــــــَُ رًا ا و  ا لـــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــِ

  
 وساِجٌر : اْسُم ماِء يجتمع من السَّْيل.

الثّاني ، وُهَما يوماِن  الُكاَلبُ و األَّوُل ، اْلُكاَلبُ  من بني تَِميٍم ُسْفيَاُن ْبُن ُمَجاِشعٍ ، وكان من بني تَْغِلَب. وقالوا : الُكاَلبَ  وكان أَّوَل َمْن َوَردَ 

ة الُكاَلبِ  مشهوراِن للعرب. ومنه حديُث َعْرفََجةَ : أَنَّ أَْنفَهُ أُِصيَب يَْومَ  بٌ  د :قال أَبو ُعبَيْ  .«، فاتََّخَذ أَْنفاً من فضَّ الثّاني :  ُكاَلبٌ و األَّولُ  كالَّ

 أَيضاً ، كذا قالوه ، والصَّحيح أَنّه هو األَول. الُكالبُ  يَْوَماِن كانا بيَن ُملُوك كْنَدةَ وبني تَِميم. وبيَن الدَّْهنَاِء واليََمامة موضٌع يُقاُل له

 ُمَحّركةً. الَكلَبِ  َذَهاُب : العَْقِل ، من *َكَسَحابِ  الَكاَلبُ و

ُجلُ  ُكِلبَ  قدو  .الَكلَبِ  إِذا أَصابَهُ ذلك ، وقد تقّدَم معنى كعُنِيَ  الرَّ

. ، ُمَشطٌَّب ، َعريض كان في ُطوِل ثاَلثَِة أَْذُرع ، كأَنَّهُ البَْقُل ُخْضَرةً  اليَمانِّي أَبِي َكِربٍ  : َسْيُف تُبَّعٍ  الَكْلبِ  ِلسانُ و  ، نقله الّصاغانيُّ

 ** ، منها : سيٌف كان ألَْوِس ْبِن حاِرثَةَ ْبِن ألٍُم الّطائِّي ، وفيه يقوُل :اْسُم ُسيوف أَُخرَ  : الَكْلب لسانُ و

اَن  بِ فـــــــــــِإن  ِلســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــح وحَزيت  الـــــــــــكـــــــــــَ ُض حـــــــــــَ  مـــــــــــانـــــــــــِ

  
َدتح   رُتِ  (3)ِإذا َحشـــــــــــــــــــــــــَ اُء حبـــــــــــُح نـــــــــــَ ٌن وأَفــــــــــــح عـــــــــــح  مـــــــــــَ

  
 ، وَسْيُف َزْمعَةَ بن األَسوِد ْبِن الُمطَِّلِب ، ثم صار إِلى اْبنِِه عبِد هللا ، وبه قَتََل ُهْدبَةَ ْبَن الَخْشَرِم. الَكْلبِيّ  (4)ْيد وأَيضاً سيُف َعْمِرو ْبِن زَ 

َي به ألَنّه كان له : عْمُرو بن العَْجالنِ  الَكْلبِ  ذُوو  ْيٍل مشهوٌر.ال يُفَاِرقُه ، وهو من ُشعَراِء ُهذَ  َكْلبٌ  الُهَذليُّ ، ُسّمِ

 من سواحِل الشَّام. (5) : بَْيَن بَْيُروَت وَصْيَداءَ  الَكْلبِ  نَْهرُ و

َدة : الَجَربَّةِ  َكْلبُ و . ع ، بتشديد الُمَوحَّ  ، هكذا نقلَهُ الّصاغانيُّ

بٌ و  نقلهما الّصاغانّي والحافُظ. شاِعرانِ  بالذّال المعجمة : أَبو الَهْيَذامِ  ، وُكْنيَتُهُ  ْبُن َحْمَزةَ  َكاّلبُ  والعُقَْيِليُّ ، َكَكتَّان ، وكذا َكالَّ

بُ  وفَاتَهُ  . َكالَّ لَِفيُّ يُّ الِّذي َعلََّق فيه الّسِ  ْبُن الُخوارّي التَّنُوِخيُّ الَمعَّرِ

بُ و ، الَكاِلبُ و ْيد ، وقيل : سائسُ  الِكالبِ  : صاحبُ  الَكالَّ  د تقّدم.، وق ِكاَلبٍ  الُمعَدَّةِ للصَّ

 .(6)بالقرِب من باَعْذراَء ، كذا قَيََّدهُ الّصاغانّي بالفتح ، وصوابُهُ بالتْحريك  : بناِحيَِة الَمْوِصلِ  الَكْلبِ  َدْيرُ و

 في ج ب ب. : تقّدم ِذْكُرهُ  الَكْلبِ  وُجبُّ 

انٍ  ُكاّلبٍ  ْبنِ  ْبُن َسعيدِ  َعْبُد هللاِ و من أهل السُّنَّة. كانت بينَهُ وبيَن الُمْعتَِزلَة  الُكاّلبِيّة ، وهو رأُْس الّطائفة ُمتََكلِّمٌ  التَِّميميُّ البِْصِريُّ : ، كُرمَّ

 المناظرةِ. وهكذا ، وهو لقٌب ، لشّدة ُمَجاَدلَتِه في مجلِس  ُكاّلبٍ  مناظراٌت في زمن المأْموِن ، وَوفاتُهُ بعَد األَْربَعيَن وِمائَتَْيِن. ويقال له اْبنُ 

ً  كما يُقال : فاُلٌن اْبُن بَْجَدتَِها ، ال أَنّ  با َجدٌّ له كما ُظنَّ ، ومن الغريِب قوُل والد الفَْخِر الّرازّي في آِخر كتابه : غايِة الَمرام في علم  ُكالَّ

ث. وفيه نََظٌر.  الكالم : إِنّه أَخو يَْحيَى بن َسِعيد القَّطاِن الُمَحّدِ

 أَو هي روايةُ الُجمهوِر ، وعليها اقتصر أَبو ُعبَْيٍد في أَمثاله ، وثعلٌب في الفَصيح ، وغيُر واحٍد ، الِكالبُ  : قَْولُهمو

__________________ 
 الشر.وفيه أن هذا املاء با جبلة وِشام ا واله ِقّدة وإلا لي الكالب ملا لقوا فيه من « الثمامة»( عن معجم البلدان ا وابألصر 1)



1701 

 

( واله : مســــــلمة. لي الســــــفاح يوم الكالب ألنه كان يســــــفح ما يف أســــــقية أصــــــحابه وقا  هلم : ال ماء لكم دون الكالب فقاتلوا عنه وإال 2)
 فموتوا حراراً.

 عن القاموس : كالس حاب. (*)
 عن القاموس : يلي ُأَحَر : ونبٌت. (**)
 ومثله يف اللسان.« قوله حسدت كذا خبطه والصواب حشدت ابلشا كما يف التكملة»وهبامش املطبوعة املصرية : « حسدت»( ابألصر 3)
 .«زير»( عن التكملة ا وابألصر : 4)
 [.هكذا ابألصر ومعجم البلدان والصواب با طرابل  وبريوت]( يف القاموس : صيدا. 5)
 ( ويف معجم البلدان : دير الَكَلب ابلتحريك.6)
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ر املقا  ا انقاًل الوجَه اأَلخرَي اب الِكراُب َعَل  البَـَقرِ  رِّي ا يف كتابه فصـــــــــــــــح ِ رواه أَبو ُعبيحٍد الَبكح َهاح لرّاِء بد  الاّلم ا وابلَوجح
َيحَدايّن يف جممض اأَلمثا  عل  َأهنما َمَثاَلِن ا ُكر  واحٍد منهما عل  ِحَدٍة يف مع

 ناه.عن اخللير وابحِن ُدَريحٍد ا وأَثبتهما امل
قال  .(1) َخّلِ اْمَرأً وِصناَعتَهُ  ، على ما قَدََّرهُ َسْيبََوْيه : أَي : أَْرِسْلها َعلَى بَقَِر الَوْحِش. وَمْعنَاهُ  بفعل محذوف وتَْنِصبُها ى االبتداءِ عل تَْرفَعَُها

ثُل ما قاله ِسيبََوْيِه. وقال أَبو ُعبَْيٍد في أَمثاله : من ، قال : ويُقَاُل : تأْويلُهُ م بالِكالب : يُراُد بهذا الكالم صيُد البَقَر (2)اْبُن فارٍس في الُمْجَمل 

قِلَّة 
ة ،  الِكالب الُمباالة قولهم : (3) على البقَر ، يُْضَرُب مثالً في قلَّة ِعنايِة الرجِل واهتماِمه بشأْن صاحبه. قال : وهذا الَمثُل ُمْبتََذٌل في العامَّ

ْفُع على االبتداِء ، وما بَْعَده خبٌر. غير أَنّهم ال يَعِرفُون أَصلَه. ونقل شيخُ  وايتَْيِن ، فالرَّ ْفُع والنَّصب في الّرِ نا عن شروح الفصيح : يجوُز الرَّ

َث إِْن ِشئَت نََصْبَت فقلَت : أَي َدعِ الَحرْ « الِكرابَ »على البَقَر. وكذلك من روى  الِكالبَ  وأَما النَّْصب ، فعلى إِضماِر فْعٍل ، كأَنّه قال : َدعِ 

 على البَقَر ، وإِْن شئَت َرفَْعَت على االبتداِء والَخبَر.

ى َكْلبَةَ  أُمّ و  .الِكالب ، لشدَّةِ مالزمتِها لإِلنسان ، أُِضيفَت إِلى أُْنثَى : الُحمَّ

: إِذا كان  اْستَْكلَبَ و ، من باب َضَرب ، كذا هو مضبوط عنَدنا ، ومثله الّصاغانيُّ ، وفي بعِض النَُّسخ : من باِب فَِرَح. يَكِلبُ  الرُجلُ  َكلَبَ و

 أَنَّه قريٌب من ماٍء أَو ِحلَّة ، قال : ، فَتَْنبََح ، فيُستَدلَّ بها عليه الكالبُ  نَبََح ، ِلتَْسَمعَهُ  في قَْفٍر ، ف

ِلبِ  الِكالبِ نـَبحُح و  َتكح  ِلُمسح
َد أَْكَل النّاِس  : اْستَْكلَبَ  ، من باب فَِرَح ، وكذا َكِلَب الَكْلبُ و البَاِزي  َكالِليبُ  من الَمَجاز :و ، وقد تَقَّدم. (4)، فأََخَذهُ ِلذلك ُسعاٌر  َضِرَي ، وتَعَوَّ

 اِلبَهُ.، أَي : َمخَ  َكالِليبَه ، ويقال : أَْنَشَب فيه َكلُّوب ، جمعُ  : َمَخاِلبُهُ 

باع. وقوُل شيخنا : ولهم في الِّذي بعَدهُ نََظٌر ، منظوٌر فيه. الِكالب كلُّ ذلك على التَّشبيه بَمَخاِلبِ  ِمَن الشََّجِر : َشْوُكهُ.و  والّسِ

 بِس ، وهو منه ؛ قال الّشاعُر :اليا (5)اْرتِعاَء الَحِش  الُمَكالَبَةُ  الشََّجِر. وقد تكونُ  َكالِليبَ  ، أَي : اإِلبُِل : َرَعتْهُ  كالَبَتِ و

تح  ز عــــــــــــَ ــــــــــــَ نـ ــــــــــــَ اُد تـ ــــــــــــَ ت ــــــــــــقــــــــــــَ نح ِإاّل ال كــــــــــــُ ــــــــــــَ  ِإذا ملَح ي

  
اِد   تـــــــــَ َر الـــــــــقـــــــــَ ا َأصـــــــــــــــــــــــح هـــــــــَ لـــــــــُ اجـــــــــِ نـــــــــَ بِ مـــــــــَ الـــــــــَ كـــــــــَ ُ

 املـــــــــ

  
 يقاُل له الّراِعي. (7)من النُُّجوِم بِحذاِء الدَّْلِو من أَْسفََل ، وعلى طريقته نَْجٌم أَحمُر  (6) الَكْلبُ  * ومّما يُْستَْدَرُك على المؤلّف :

يَْت بذلك عل ِكالبُ و راُع ، والنَّثَْرةُ ، والطَّْرُف والَجْبَهةُ. وُكلُّ هذه إِنَّما ُسّمِ تَاِء : نُُجوٌم ، أَّولَهُ ، وهي الذِّ  .بالِكالب ى التّشبيهالّشِ

 : نَْبٌت ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. الَكْلبِ  نُ وِلَسا

غير الّذي ذكَره ، كغُراب : واٍد بِثَْهاَلن ، ُمْشِرٌف ، به نَْخٌل وِمياهٌ لبني العَْرجاِء من بني نَُمْيٍر. وثَْهالُن : جبٌل لبَاِهلَةَ ، وهو  الُكاَلبو

 المصنُِّف.

 ؛ قال الشاعُر : الَكْلِب الَكِلبِ  هم ، ُمشتَقٌّ من: أَي ُمِلحٌّ على أَْهِله بما يَُسوؤُ  َكِلبٌ  وَدْهرٌ 

ُم  اَس ال َأاَب هلـــــــــــــــــَُ  مـــــــــــــــــا ِد أََر  الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ 

  
ٍح    َم انبــــــــــــــــِ وا  ــــــــــــــــح لــــــــــــــــُ بِ قــــــــــــــــد َأكــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــَ

  
هُ وأَذاهُ. وعبارة األَساس : َكفَّ عنه َكلَبَ  ومن المجاز أَيضاً : َدفَْعُت عنك  ، انتهى. (8)ذاهُ : تََرَك َشتَْمهُ وأَ  ِكالبَهُ  فاُلن ، أَي : َشرَّ

__________________ 
 .169/  2( مثر يضرب لألمرين أو للرجلا ال يباد أهلكاً أو سلماً مجهرة األمثا  1)
 : يراد : صدان ابلبقر الكالب. (كرب)( يف اجملمر 2)
 قوله من قلة لعر الظاهر يف قلة.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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قوله فبخذ ذلك شعاراً كذا خبطه وصوابه فبخذه لذلك سعار وقد تقدمت هذه »وهبامش املطبوعة املصرية : « شعاراً فبخذ ذلك »( ابألصر : 4)
 .«العبارة آنفاً 

 ويف اللسان : اخلشن.« قوله ا ش لعله ا شيش»( كذا ابألصر ا وهبامش املطبوعة املصرية : 5)
 وقد تقدمت يف أو  املادة.« يف نسخة املو املطبوعةقوله الكلب هذا مذكور »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( اللسان : جنم آخر.7)
 ( وشاهده فيه : قا  :8)

نــــــــــــــــــــت إّد إللــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــم   أمل تــــــــــــــــــــرين ســـــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــّ

  
 كـــــــــــفـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــت عـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــم أكـــــــــــلـــــــــــيب وهـــــــــــي عـــــــــــقـــــــــــرو  

  
 



1704 

 

بُ و ّم : ُكالَّ  .َكْلبه السَّْيِف ، بالضَّ

ى الَوْرَد والَمْزفُوَق : فََرُس عامِر ْبِن الطُّفْيِل من َولَِد داِحٍس ، و الَكْلبو  .(1)كان يُسمَّ

 .الَكْلبِيّ  ْبُن األَْخَرس : فَرٌس َخْيبَِرّيِ ْبِن الُحَصْينِ  الَكْلبُ و

وَن الَجِري ً  (2)َء وأَْهُل الَمِدينَِة يَُسمُّ  للُمَوكَِّل بهم. لُمَكالَبَتِهِ  ، ُمَكاِلبا

: إِذا كاَن ال يُْؤبهُ به  الَكْلبِ  وفالٌن بَِواِدي
 تَراهُ ُمْصِحراً أَبداً ، وكلٌّ من الَمَجاز. كالَكْلبِ  ، وال مأْوى يُْؤِويهِ  (3)

ي بذلك ، ثّم َغلََب على الَحّيِ والقبيلِة قاَل : ِكاَلبٌ و  : اْسٌم ُسّمِ

الابً ِإّن  و  ٍن  كــــــــــــــــِ طــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح ُر أَب  هــــــــــــــــِذِه َعشــــــــــــــــــــــــــــــح

  
رِيو   َت بـــــــــَ رِ ٌء مـــــــــن أَنـــــــــح لـــــــــهـــــــــا الـــــــــَعشـــــــــــــــــــــــح ائـــــــــِ بـــــــــَ  قــــــــــَ

  
اسماً  ِكالبٌ  . يعني أَنّه لو لم يكنِكالبيٌّ  اسٌم للواِحد ، والنََّسُب إِليه ِكالبٌ  عشُر أَْبُطٍن ، قال سيبويه : ِكالبٍ  أَّن بطونَ  (4)قال اْبُن ِسيَده : أَْي 

 .َكْلبِيٌّ  للواحد ، وكان جْمعاً ، لقيل في اإِلضافة إِليه

 ْبُن َربِيعَةَ من بَنِي تَْغِلَب ْبِن وائٍِل. ُكلَْيبُ  هو« وائل ُكلَْيبِ  منأََعزُّ »وقولهم : 

 ْبُن يَْربُوعِ ْبِن َحْنَظلَةَ. ُكلَْيبُ  ، َرْهُط َجِريٍر الشاعِر ، فهو ُكلَْيبٌ  وأَما

 المائدة في ، والعناية ، القََصص أَثناءِ  في الَكّشاف في كما ، السالمعليهمابن يوقنا : من أَنبياِء بني إِْسَرائِيَل في َزَمِن سيِّدنا موَسى ،  كاِلبُ و

 .شيُخنا نقله ،

ابُن َعْمرو ْبِن لَُؤّيِ ْبِن  في بَِجيلَة : كْلبٌ و ْبُن ُحْبِشيَّةَ ْبِن َسلُوَل ، ُكلَْيبُ  في ُخَزاَعةَ : ُكلَْيبٌ  وفي أَنساب اإِلمام أَبي القاسم الوزير الَمْغِربِّيِ :

 ْبِن ُمعَاِويَةَ ْبِن أَْحَمَس. (5)ُدْهِن 

 ، نقله الّصاغانّي. الِكالب ، بالفتح : كثيرةُ  َمْكلَبةٌ  وأَْرضٌ 

 .(6) لِكالبٍ  : ماٌء نَْجِديٌّ عند ُعنَْيَزةَ من مياِه َربيعَةَ ، ثُمَّ صاَرتْ  الَكْلبِ  وإِْستُ 

َكةً  الَكلَب ووادي  : يَفُرغ في بُْطنَاِن َحبِيٍب بالّشام. ، محرَّ

. ، كَجْعفٍَر ، وقُْنفُذٍ  الَكْلتَبُ  : [كلتب]  : أَهمله الَجْوَهِريُّ

 في األَْمِر. يَُكْلتِبُ  ، يُقال : مرَّ  الُمَداَهنَِة في األُُمورِ  وقال اْبُن ُدَرْيٍد : هو ِشْبهُ 

 ، وقد تَقَدَّم. القَّوادُ  ، وهو الَكلَب : مأْخوذٌ من الَكْلتَبانُ و

 الِقيَاَدةُ. الَكْلتَبَةُ  وعن اْبِن األَْعَرابّي :

،  الُمْنقَبُِض ، البَِخيلُ  أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللَِّسان ، والّصاغانّي ، وهو : َكَجْعفٍَر ، وُعالِبطٍ  ، بالثّاِء الُمثَلَّثَة ، الَكْلثَبُ  : [كلثب]

 الُمَداِهُن في األُُموِر ، وكأَنَّه لُغَةٌ في الِّذي قبلَهُ.

 [كلحب]

ُت يقَاُل : سمعْ  َصْوُت النّاِر ، ولَِهيبَُها. ال يُْدَرى ما ُهو : وقد ُرِوَي عن اْبِن األَعرابِّي : أَنّه ؛ أَهمله الَجْوَهرّي ، وقال األَْزَهِريُّ : الَكْلَحبَةُ 

راج ونَْحِوِه.َكْلَحبَتهاو َحَدَمةَ النّاِر ، ْوض : أَنّه َصوتُها فيما َدقَّ ، كالّسِ  . ونقل شيُخنا عن السُّهْيلّي في الرَّ

جاِل. الَكْلَحبَةو ، َكْلَحبَةُ و  : اْسٌم من أَْسماِء الّرِ
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ُد في أَوائل والّصوابُ  هكذا في النَُّسخ ، قال شيُخنا : شاِعٌر ُعَرنِيٌّ  : الَكْلَحبَةُ و ح به الُمبَّرِ  َعِرينيٌّ ، بفتح العين وكسر الراِء ، كما صرَّ

ا السَّْمعانيُّ ، فضبََطه با ّم ، وتُعُقَِّب عليِه الكامل. قلُت : وهكذا قَيََّدهُ الحافُِظ في التَّبصير ، قال : وضبَطهُ األَميُر هكذا أَيضاً. وأَمَّ  .(7)لضَّ

__________________ 
 أراد أهاجيه ؛ وقا  النابغة :ـ  

 ســـــــــــــــــــــــــــبربــــــــــــــرت كــــــــــــــلــــــــــــــيب أن يــــــــــــــريــــــــــــــبــــــــــــــك نــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــه 

  
 ِإن كــــــــــــــنــــــــــــــت أرعــــــــــــــ  مســـــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــالن فــــــــــــــحــــــــــــــامــــــــــــــراو  

  

واملزنو  ا صـــــــــّوبه عن هناية األرب واللســـــــــان مادة »ويف املطبوعة الكويتية « كذا خبطه ومادة زف  مهملة فليحرر»( هبامش املطبوعة املصـــــــــرية 1)
 .«زن 
 ء كذا خبطه وكذا ابالســـــــاس والذي يف التكملة اجلرّي بتشـــــــديد الياء وهو الصـــــــواب. قا  اجلوهري :له اجلر قو »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 2)

 «واجلرّي الوكير والرسو . يقا  جرّي با اجلراية. ويد  له قو  الشارح : ملكالبته للموكر هبم.
 ( يف االساس : له.3)
 .«أر »( عن اللسان ا وابألصر 4)
 «ذهن»حزم ا وابألصر ( عن مجهرة ابن 5)
 «قوله مث صارت كذا خبطه ولعر التبنيث ابعتبار أنه ماءة فليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .337/  2( انظر اللباب 7)
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، ويقال : اسُمه َجِريُر ْبُن ُهبَْيَرةَ ، كما نقله الحافِظ ،  َكْلَحبَةَ  ويقال : ُهبَْيَرةُ ْبنُ  ، قاله أَبو ُعبَْيَدة. َكْلَحبَةَ  عبِد هللا اْبنِ  (1) لَقَبُ  : الَكْلَحبَةُ و

، بفتح العين  (3) العََرنيُّ  ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن يَْربُوعِ ْبِن َحْنَظلَةَ ، التَِّميميُّ  (2) ُهبَْيَرةُ ْبُن عبِد هللِا ْبِن َعْبِد َمناِف ْبِن ُعَرْينِ  وأَثْبَُت ذلك أَّن اْسَمهُ 

 ، وهي فَرٌس كانت له. والذي في لسان العرب : العََراَدة كون الّراِء ، كذا في النَُّسخ وفي بعضها بالتْحِريك ، ومثلُهُ في التكِملة : فاِرسُ وس

 اليَْربُوعيُّ : اْسُم ُهبَْيَرةَ ْبِن َعْبِد َمنَاٍف. وهكذا ذكره اْبُن الَكْلبِّي في األَنساب. الَكْلَحبَةُ و

َي الرُجُل. بالسَّْيِف : َضَربهُ  َكْلَحبَهُ و  به ، قيَل : وبه ُسّمِ

ً  ، يَْكنُبُ  الرجُل ، َكنَبَ  : [كنب] َغلَُظ  فَِرَح : نََصَر ، على مقتَضى قاعدته ، وضبََطه الّصاغانىُّ من حّدِ : ظاهُرهُ أَنَّهُ من حّدِ : ُكنُوبا

 * ، نقله الّصاغانيُّ أَيضاً.[َكأَْكنَبَ ]

ً و . اْستَْغنى ، من َحّدِ : نََصَر : َكنََب ُكنُوبا  ، نقله الّصاغانيُّ

ْجَل والُخفَّ والَحاِفَر واليََد ، أَو الَكنَبُ و َكةً : ِغلٌَظ يَْعلُو الّرِ  َكفَِرَح ، يَُدهُ  َكنِبَتْ  قَدْ و إِذا َغلَُظْت من العََمِل. ، أَي باليَدِ  خاصٌّ بِها هو ، ُمَحرَّ

 ، وأَنشد أَحمُد ْبُن يَْحيَى : (4) أَْكنَبَتْ  ، قاله اْبُن ُدَرْيد. وفي الصَّحاح : ُمْكنِبَةٌ  ، فهي أَْكنَبَتْ و

دح  تح قــــــــــــَ بــــــــــــَ ــــــــــــَ نـ داَ   َأكــــــــــــح ا  (5)يــــــــــــَ َد لــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــَ  بـ

  
ونِ و   نـــــــــــــــُ ضــــــــــــــــــــــــــــح

َ
ِن الـــــــــــــــبـــــــــــــــاِن وامل َد ُدهـــــــــــــــح عـــــــــــــــح  بــــــــــــــــَ

  
 وقال العَّجاج :

نَـَبتح قد  نَـَباُنُسورُُه و  َأكح  َأكح
أُعاِلُج بالَمّرِ  فقال : ؟يََداكَ  أَْكنَبَتْ  يَداهُ ، فقال له : أَْكنَبَتْ  وقد ، وسلمعليههللاصلىرآهُ رسوُل هللا »ديِث َسْعٍد في ح: َغلَُظْت وَعَسْت. وأَي 

َر اليَُد. إِذا ثَُخنَت ، وَغلَُظ ِجْلُدها ، وتَ  أَكنبَتِ  .«والِمْسَحاةِ. فَأََخَذ بيَِده ، وقال : هذه ال تََمسَُّها النّاُر أَبداً   ِمن ُمعاناةِ األَشياِء الّشاقَّة. (6)ْعجَّ

 من العََمِل ، كما في الصَّحاح. (7)في اليَِد مثُل الَمَجِل إِذا َصلُب  الَكنَبُ و

 : َغليٌظ. ، كُمْحِسن (8) ُمْكنِبٌ  حافِرٌ و

 عن اْبِن األَْعَرابِّي ، وأَنشَد : ِمْنبَرٍ  مثل (9) كِمْكنَبٍ  ، بفتح النُّون ، ُمْكنَبٌ  ُخفٌّ و

َنبِ ِبُكرِّ َمرحثُوِم النـ َواِحي   ُمكح
 اشتَدَّ. : إِذا َعلَْيِه بَْطنُهُ  أَْكنَبَ و

 ِلَسانُه : اْحتَبََس. عليه أَكنَبَ و

ً  ، يَْكنِبُهُ  في ِجَرابِِه ، َكنَبَهُ و . َكنََزهُ  َكْنبا  فيه ، نقله الّصاغانيُّ

ً ي: الُمْمتَلِ  الكانِبُ و ِة : ء ِشبَعا مَّ  ، قال ُدَرْيُد ْبُن الّصِ

ٌش و  كــــــــِّ عــــــــَ ــــــــَ تـ ا مــــــــُ فــــــــَ ُد الــــــــقــــــــَ عــــــــح ُرويف جــــــــَ َت امــــــــح   (10)أَنــــــــَ
  

اُن    عـــــــــــَ بــــــــــــح وحِدّ شــــــــــــــــــــــــَ رِت ا ـــــــــــَ بُ مـــــــــــن األَقـــــــــــِ  كـــــــــــانـــــــــــِ

  
 : كانٌِز. كانِبٌ  وقال أَبو زيد :

باقيةٌ على النََّدى.  : قال أَبو حنيفَةَ : َشبِيهٌ بقَتاِدنَا ، هذا الّذي يَْنبُُت عنَدنَا ، وقد يُْخَصُف عنَدنا بِِلَحائِِه ، ويُْفتَُل منه ُشُرطٌ  ، كَكتِفٍ  الَكنِبُ و

ةً : سأَْلُت بعَض األَْعَراِب عن  الِعيداِن ، كثيَرةَ الشَّْوِك ، لها في أَطرافها ، فأََراِني ِشْرَسةً متفّرقةً من نَبَات الشَّْوك ، بيضاءَ  الَكنِبِ  وقال َمرَّ

 بَراِعيُم ، قد بدت من ُكّل بُْرُعوَمٍة َشْوكاٌت ثالٌث.

ِرّماُح : نَْبتٌ  : الَكنِبُ و  ، قال الّطِ



1707 

 

هـــــــــا  نـــــــــُ كـــــــــَ يـــــــــاٌت عـــــــــلـــــــــ  اأَلرحايِف َمســـــــــــــــــــــــح ـــــــــِ ال عـــــــــَ  مـــــــــُ

  
ِح و   لـــــــــــح ٍد أبَرحِض الـــــــــــطـــــــــــ  رَاُف جنـــــــــــَح بِ َأطـــــــــــح نـــــــــــِ  الـــــــــــكـــــــــــَ

  
 : َشَجٌر ، قال : الَكنِبُ  وعن اللَّيث :

 الَكِنبح يف َخَضٍد من الَكرَاِث و 
 وتََكسََّر َشْوُكه. منه ما تََحطَّمَ  هو من الشََّجِر ، أَو وفي نسخٍة : اليَبِسُ  اليابِسُ  ، على فَِعيل : الَكنِيبُ و

__________________ 
 مجهرة ابن حزم ومجهرة ابن الكليب : َعرِين. ( يف2) ( يف نسخة من القاموس : وهبرية بن الكلحبة فارس العرادة.1)
 ( يف القاموس : الُعَرين.3)
 سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس. (*)
 ( يف الصحاح : يقا  أكنبت يداه ا وال يقا  كنبت.4)
 واملضنون : جن  من الطيب.« يداي.»( املقايي  : 5)
 .«قوله وتعجن كذا خبطه والصواب تعجر كما يف النهاية»وهبامش املطبوعة املصرية : « تعجن»( يف األصر 6)
 .«صلبت»( يف الصحاح : 7)
َنُب من ا وافر.8)  ( يف اللسان : واملِكح
ِنٍب.9)  ( ضبرت اللسان ابلقلم : كُمكح
 ويف اللســــــان :« والعكاشــــــة ابلضــــــم والتشــــــديد : العنكبوت اهقا  يف التكملة : متعكش متقب  متداخر ا »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 10)

 متعك  ابلسا.
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 : (2) [الذبياني]، قال النّابغةُ  (1) كُزبَْيٍر : ع ، مصغَّراً  ُكنَْيبٌ و

ٍر  راعــــــــــــِ ٍر حــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــٌر بــــــــــــعــــــــــــُ دح ُن بــــــــــــَ ُد بــــــــــــح  َزيــــــــــــح

  
لــــــــــــَ   و   بٍ عــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ نـ ار كــــــــــــُ َ ُن محــــــــــــِ ُك بــــــــــــح  مــــــــــــالــــــــــــِ

  
، بضّم الهمزة وسكون الّشين وفتح الّراِء ،  (4) أُْشَرْوَسنَهُ  في كتب األَعاِجم َوراَء النَّْهِر ، لَقَبُهاكُجنُب : د ، بما  (3)، بضمتين  ُكنُبٌ و

 وسيُْذكر في محلّه.

. القَِصيُر. ، العاِسي ، الغَِليُظ الشَِّديدُ  ، كُمْكفَِهّرٍ : الُمْكنَئبُّ و  نقله الّصاغانيُّ

ْمراُخ. الِكنَابُ و  لعاِسي.وا ، بالَكسر : الّشِ

 القَِصيُر. : الغَِليُظ ، ، كقُْنفُذ ، وُعالبِطٍ  الُكْنتُبُ  : [كنتب]

 الّصحيُح أَنَّ التّاَء زائدةٌ ، ولذا لم يذُكْرهُ الجوهريُّ وغيُرهُ.

. الَكْنثَبُ  : [كنثب]  ، بالثَّاِء المثلَّثَة : أَهملَه الَجْوَهِريُّ

ْلُب الشَِّديُد. وقال الّصاغانيُّ : هو وفيه لُغَةٌ أُْخَرى ، وهو الَكثْنَُب ، بتقديم الُمثَلَّثة على النون ، كجعفر ، نقله  كَجْعفَر ، وقُْنفٍُذ وُعالبٍِط : الصُّ

 الّصاغانيُّ في ك ث ب.

ْمُل الُمْنهالُ  الِكْنثابُ و .، وهذا عن اْبِن األَْعَرابّي ، كما قاله اْبُن منظ ، بالَكْسر : الرَّ  وٍر والّصاغانيُّ

، وال يَْخفَى ما في  نَْبت ، وليس بثَْبت قالوا : ، بالحاِء الُمْهَملَة بعَد النُّون ، كَجْعفٍَر : أَهمله الَجْوَهِريُّ وقال اْبُن ُدَريد : الَكْنَحبُ  : [كنحب]

 هذا من الِجناس.

، حكاه يُونُُس فيما زعموا  اْختِالُط الَكالِم من الَخَطإِ  ، بالخاِء الُمْعَجَمِة بعَد النُّون : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال اْبُن ُدَرْيد : هو الَكْنَخبَةُ  : [كنخب]

 يُِريُد الَكاَلَم المختِلط من الَخطإِ. ؟الَكْنَخبَة أَنّه َسِمَع بعَض العرِب يقوُل : ما هذه

ّم : ُكوٌز ال ُعْرَوةَ لَهُ ، بال الُكوبُ  : [كوب]  ، قال َعديُّ بُن َزْيٍد : ضَّ

ُه  وابـــــــــــــــــُ ُ  أَبـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــَ ئـــــــــــــــــًا ُتصـــــــــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــُ

  
ُد   بـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــَ ه ال يـــــــــــح لـــــــــــَ عـــــــــــَ  عـــــــــــَ وبِ َيســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــكـــــــــــُ  ابل

  
َوَأْكواب  )ْنِزيل العزيز : ، وفي التَّ  أَْكَوابٌ  ج وفي بعض األُّمهات : ال أُذَُن له ، وهو قول الفَّراِء ؛ ال ُخْرُطوَم لَهُ. المستديُر الّرأِْس الِّذي أَو

 ، وأَنشَد : (6) (يُطاُف َعَلْيِهْم ِبِصحاف  ِمْن َذَهب  َوَأْكواب  )، وفيه :  (5) (َمْوُضوَعة  

ب   واابً َيصــــــــــــــــــــــــــــــــُ َوابِ عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ   َأكــــــــــــــــــح  َأكــــــــــــــــــح

  
َوايب   هـــــــــــــــا اجلـــــــــــــــَ تح مـــــــــــــــن مـــــــــــــــائـــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  َدفـ  تـــــــــــــــَ

  
 ، وكذلك كاَز ، يُكوُز ، واكتاَز. كاْكتَابَ  ، بالُكوب ، أَي : َشِرَب بِهِ  ، إِذا يَُكوبُ  ، كاب عن ابن األَْعَرابِّي :و

أِْس  الَكَوبُ و َكةً ؛ ِدقَّةُ العُنُِق ، وِعَظُم الرَّ  عنه أَيضاً. ، محرَّ

داً. : الَحْسَرةُ على مافاَت. الَكْوبَةُ و ّم ُمَجّوِ  ظاهره أَنّهُ بالفَتْح ، وقَيََّدهُ الّصاغانيُّ بالضَّ

َم الَخْمرَ »الحديث في و مّ  الُكوبَة قال أَبو ُعبَْيد : أَّما «الُكوبَةَ و إِّن هللا َحرَّ َد ْبَن َكثِيٍر أَخبرني أَنّ  بالضَّ في كالم أَهل  النَّْردُ  الُكوبَةَ  ، فإِنَّ محمَّ

ْطَرْنجُ  اليََمن. ومثله قال اْبُن األَثِيرِ   بكسر الشين الُمْعَجمة ، سيأْتي بيانُه في الِجيم. أَو الّشِ

 وفي بعض النَُّسخ بزيادة الهاِء في آِخِره.

ُر. : الُكوبَةُ  في الصَّحاح :و ِغيُر الُمَخصَّ  الطَّْبُل الصَّ

ِغيُر قَْدُر ِمل الِفْهُر. الُكوبَةُ  قِيَل :و .بالَكْسر : الَحَجُر الصَّ  ِء الَكّفِ
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يَاعِ  (7)، والِكنّاَرةِ  الُكوبَةِ  أُِمْرنَا بَِكْسرِ » عنههللارضيحديُث علّي ، ، ومنه البَْربَطَ  قيل : هوو  .(8)« والّشِ

__________________ 
 ( معجم البلدان : كنيب تصغري كنب ا موضض يف داير بين فزارة لبين ِشخ منهم.1)
 ( زايدة عن معجم البلدان.2)
 لضم مث السكون.( يف معجم البلدان : اب3)
 ( يف معجم البلدان : َأشُروَسنه ضبرت قلم.4)
 .14( سورة الغاشية اآية 5)
 .71( سورة الزخرف اآية 6)
 وما أثبتناه عن النهاية ا وهي واحدة الكنارات.« الكنادة»( ابألصر 7)

يف النهاية : والكنارات هي ابلفتح والكسر : العيدان وقير قوله الكناده كذا خبطه والصواب الكناره ابلراء. قا  »وهبامش املطبوعة املصرية : 
وقا  أبو عبيد : وأما « العيدان أو الدفوف أو الطبو  أو الطنابري الربابرت وقير الطنابري اه وقا  اجملد : والكنارات ابلكسر والشد وتفتح :

 الكنارات فإهنا لتلف فيها فيقا  : اهنا العيدان أيضاً ويقا  وهي الدفوف.

وهي يف حسبان أيب سعيد الضرير : الكبارات مجض كبار وِكبار مجض َكرَب كجمر ومجا  ومجاالت. وهو الطبر وقير هو  530/  1ويف الفائ  
 والكرينة املغنية.ـ  الطبر الذي له وجه واحد. و وز أن يكون الكنارة من الكران عل  القلب وهو العود

 ي أن يقا  الكراانت فقد النون عل  الراء ا وأ ن الكران فارسياً معرابً كالرببرت.قا  ا ريب كان ينبغ 510ويف املغيث ص 

 .«الشساع»( عن النهاية ا وابألصر 8)
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. ِء بالِفْهر: َدقُّ الشَّيْ  التَّْكِويبُ و  ، نَقَله الّصاغانيُّ

 من وراِء نِباجِ بني عاِمٍر. تَِميٍم ، أَو ماءٌ  بني : ع ببِالدِ  كابَةُ و

ّمِ : ة ُكوبانُ و ٌب عن ُجوبان. بَِمْروَ  ، وفي نسخة : موضعٌ  ، بالضَّ  ، معرَّ

 ة بأَْصفهاَن. ، بالضم : (1) كوبَانَانُ و

ّم أَيضاً : (2) ُكوبَنَانُ و  أَي : بلٌَد معروٌف. د ، م بالضَّ

ِحاح ، وقال اْبُن  الَكْهبُ  : [كهب] : أَهمله الَجْوَهِريُّ على ما يوجد في بعض نَُسخ القاموس بالُحْمَرة ، وقد ُوِجد في بعض نَُسخ الصَّ

. األَْعَرابِّي : هو . وقيل : الجاُموُس الُمِسنُّ َمْخَشِريُّ : هو البَِعيُر الُمِسنُّ  لَْوُن الجاموس. الَكْهبُ  وقاَل الزَّ

في أَْلوانِها قال  ، أَي : خاصٌّ باإِلِبلِ  هو أَو مطلقاً ، الدُّْهَمةُ ، أَو ُغْبَرةٌ ُمْشَربَةٌ َسَواداً  : الُكْهبَةُ  القُْهبَِة ، أَو لوٌن مثلُ  مِّ ، بالضّ  الُكْهبَةُ و

س بخالٍص في الَحْمَرةِ ، وهو في الُحْمَرة خاّصةً. وقال : لَْوٌن لي الُكْهبَةُ  . وقال أَبو َعْمرو.َكْهبَاءُ  ، وناقةٌ  الَكَهبِ  بَيِّنُ  أَْكَهبُ  األَزهريُّ : بَِعيرٌ 

قال :  في أَْلواِن اإِلبِل ِلغيِر اللَّْيث : الُكْهبَةَ  ٍء. قال األَزهريُّ : لم أَْسَمعلوٌن إِلى الغُْبَرةِ ما هو ، فلم يَُخصَّ شيئاً ُدوَن َشيْ  الُكْهبَةُ  يعقوُب :

 .ولعلَّه يُستعمُل في أَلوان الثِّيابِ 

ً  ، َكَكُرَم وفَِرحَ  ، َكهبَ و ، َكُهبَ  من كّل ذلك : الِفْعلُ و  .ُكْهبَةً و ، َكَهبا

ِة : كاهبٌ  قد قيل :و .أَْكَهبُ  هوو مَّ  ، وُرِوَي بيُت ِذي الرُّ

يـــــــــــٍ  كـــــــــــبَنـــــــــــُه  حـــــــــــِ وٌح عـــــــــــلـــــــــــ  ابٍ  ســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــُ  جـــــــــــُ

  
ِن آَو     ـــــــــح اُب اب بُ ِإهـــــــــَ رُ  كـــــــــاهـــــــــِ حـــــــــَ وحِن َأطـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــل  ال

  
 .أَْكَهبُ  ويُْرَوى :

، في َمْقتَل  عنههللارضيلَْونُه. قال شيُخنا : وقع في شعر َحّساَن ْبِن ثابت ،  (3) اْكَهابَّ  اللَّْوِن : ُمتَغَيُِّرهُ. وقد أَْكَهبُ  المجاز : رجلٌ ومن 

 : عنهمهللارضيُخبَْيِب ْبِن َعِدّي وأَصحابِه ، 

َبةَ َبيِن    (4) ِإن  اخلَيحَر قد َلِقَحتح  ُكَهيـح
ْوض : جعل قال اإِلمامُ   .(6)، وبنو َدْرَزةَ  (5)كأَنّه اْسُم َعلَم أِلُّمهم ، وهذا كما يُقَاُل : بنو َضْوَطَرى ، وبَنُو الغَْبَراِء  ُكَهْيبَة السَُّهْيِليُّ في الرَّ

ِفلَِة من النّاِس. وقد أَغفلَهُ الُمَصنُِّف. انته (7)وهذا كلّه اسم ِلكّلِ من يَُسبُّ   ى.، وعبارةٌ عن السَّ

 بسكون الخاِء الُمْعَجَمة كذا هو مضبوٌط. الثَِّقيُل الَوْخمُ  ، َكَجْعفٍَر : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال الّصاغانيُّ : هو الَكْهَدبُ  : [كهدب]

 .(8): * ومما يُستدَرُك عليه  [كهرب]

. وهي فارِسيَّةٌ  الَكْهَربا ، ويقال : الَكْهَربُ   ، ، مقصوراً ، ِلهَذا األَْصفَِر الَمْعُروِف َذَكَرهُ اْبُن الُكتْبِّي ، والَحِكيُم داُووُد ؛ وله منافُع وَخواصُّ

 اناً.، أَي : جاِذُب التِّْبِن. قال شيُخنا وتََرَكه الُمَصنِّف تقصيراً ، مع ذكِره لما ليس من كالم العرِب أَحي (9)وأَصلَُها كاْه ربا 

، مثل َكْهَكم ، فكأَنَّ الباَء بدٌل عن الميم ، وهو كثير.  الباِذْنجانُ  : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال اْبُن األَعرابّي : هو ، َكَجْعفَر الَكْهكب : [كهكب]

 ولم يذُكِر الباِذنجاَن في محلّه ، فهو ُمؤاَخذٌ عليه.

__________________ 
 ن.( ضبرت القاموس : َكوحابان1)
 ( ضبرت القاموس : َكوحبنان. ويف معجم البلدان : كوبيان ابلياء بد  النون.2)
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 وهبامش املطبوعة الكويتية ورد أن اكهاّب عن اللسان وهو تصحيف فلي  هلا ذكر يف اللسان.« اكهبب»( عن االساس ا وابألصر 3)
  لوهبا الصاب إذ متر  متلب. وفيه : ا رب بد  اخلير ا وعجزه : 187/  3( سرية ابن هشام 4)

 من قصيدة أوهلا :

 اي عـــــــــــا جـــــــــــودي بـــــــــــدمـــــــــــض مـــــــــــنـــــــــــك مـــــــــــنســـــــــــــــــــــــــكـــــــــــب 

  
 ابـــــــــــكـــــــــــي خـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــا مـــــــــــض الـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــان مل يـــــــــــؤبو  

  

 قا  ابن هشام : وبع  أهر العلم ابلشعر ينكرها  سان.

 ( يف الروض : بنو القربة.5)
 ( شاهده يف الروض : أوالد درزة أسلمو  وطاروا.6)
 وما أثبتناه عن الروض.« قوله ينسب كذا خبطه لعله يسب بدلير ما بعده»وهبامش املطبوعة املصرية : « ينسب»( ابألصر 7)
 ( وردت ابألصر بعد مادة كهلب ا وحقها أن تكون هنا ا وجاء ترتيبها يف املطبوعة الكويتية هنا أيضاً.8)
و لب من داخر الكفا من حنو بالد جرك   .. إىل محرة يســرية صــاٍف برا  ( يف تذكرة األنطاكي : كهراب ومعناه رافض الت  وهو صــمغ أصــفر9)

 من شجر ِبباهلا قير له اجلوز.
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 : الُمِسنُّ الَكبِيُر. الَكْهَكبُ  * ومما يُستدَرُك عليه :

 فصل الالم
 مع الباءِ 

ً  بالمكاِن ، أَلَبَّ  : [لبب]  ثاُلثِيّاً ، نقلَها الَجْوَهِريُّ ، عن أَبي ُعبَْيِد ، عن الَخِليل. َكلَبَّ  به ، أَقَام : إِْلبابا

 على األَْمِر : لَِزَمهُ فلم يُفَاِرْقه. أَلَبَّ و

 ؛ قال : أَنا ُمِقيٌم على طاَعتِك : لُُزوماً ِلَطاَعتِك. وفي الصَّحاح : أَي أَيْ  .لَبَّْيهو ، لَبَّْيكَ  قولُهم : منهو

ـــــــــــــــــــــــــَ  ت وح وح َدعـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــَ َك ل ـــــــــــــــــــــــــ   يِن وُدوين ِإن

  
ونِ   يـــــــــــــــــــــــــُ زَع بــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــــــح  َزوحرَاُء ذاُت مـــــــــــــــــــــــــَ

  

ُعوين  لَبـ يحهِ َلُقلحُت   ِلمن َيدح

، على الِفْعل ، كما انتصَب ُسْبَحاَن هللِا.  لبَّْيكَ  بالمكان ، فأُبدلت الباُء ياًء ألَْجل التضعيف. وقال ِسيبََوْيِه : اْنتََصبَ  أَلَبَّ  ، من لَبَّْيتُ  أَصلُه :

ً  وفي الصَّحاح : نُِصَب على المصدر ، كقولك : َحْمداً هلِل وُشْكراً ، وكان حقُّه أَْن يُقال :  ، أَي : (2)التّوكيد ، على معنى  (1)لك ، وثُنَِّي  لَبّا

 ً قال األَزهرّي : سِمْعُت أَبا الفَْضِل الُمْنِذِريَّ يقوُل : ُعِرَض على أَبي العبّاس ما َسمْعُت من أَبي و ، وإِقامةً بعَد إِقامِة. إِْلبابِ  بَْعدَ  بك إِْلبابا

؛ قال : ونَصبه على المْصدر. قال : وقال  بَْعَد إِجابَةٍ  لك إِجابَةً  لَبَّْيكَ  وَسْعَدْيَك ، قال : قاَل الفَراُء : معنى لَبَّْيكَ  طالب النْحِوّي في قولهم :

 به. إِذا أَقاَم ، وأَنشد : أَلَبَّ و بالمكاِن ، لَبَّ  األَحمُر : هو مأْخوذٌ من

 أبَرحٍض ما خَتط اها الَغَنمح  َلب  
 قال : ومنه قول ُطفَْيل :

ِه  طــــــــــــِ ِديٍّ َورهــــــــــــح نــــــــــــًا مــــــــــــن عــــــــــــَ يــــــــــــح  َرَددحَن ُحصــــــــــــــــــــــــــَ

  
ٌم و   يـــــــــــــح ـــــــــــــَ يبِّ تـ لـــــــــــــَ ـــــــــــــُ بُ  تـ لـــــــــــــُ ُروِج و ـــــــــــــَح ـــــــــــــعـــــــــــــُ  يف ال

  
بَإِ ، فترك الهمَز ، وهو  (3)قوُل أَبي الَهْيثَِم. قال أَبو المنصور  أَي : تاَُلِزُمها وتُِقيُم فيها. وقيَل : معناه : أَي تَْحلُُب الِّلبَأَ وتَْشَربُهُ ، جعَلَه من اللِّ

ُجُل صاحبَهُ ، أَجابَه : .(4): وهو الصَّواب  ، أَي : أَنا  لَبَّْيكَ  وحكى أَبو ُعبَْيٍد ، عن الخليل أَنّه قال : أَصله من : أَْلبَْيُت بالمكاِن ، فإِذا دعا الرَّ

 قولهم : منْ  ، وإِقبالي على أَْمِرك. مأْخوذٌ  وقَْصِدي ، لَكَ  ليك ،إِ  أَو معناه : اتَِّجاِهي ، أَي : إِقامةً بعَد إِقامة. بلَبَّْيك ُمِقيٌم عنَدك ؛ ثُمَّ َوّكَد ذلك

وتُحاِذيها ويكوُن حاصُل المعنى : أنا ُمَواِجُهك بما تُحبُّ إِجابةً لك ، والياُء ِللتَّثْنيَة ، قاله الَخليل ، وفيها  َداَرهُ ، أَي : تَُواِجُهها تَلُبُّ  داِري

بَِك ، فاستقَلُوا ثالَث باَءات ، فقلَبُوا إِحداُهنَّ ياًء ، كما قالُوا : تََظنَّْيُت ، مَن  لَبَّب (5)حمُر : كان أَصله دليل على النَّصب للمصدر. وقال األَ 

ٌ  قولهم : ِمن ، وإِقبالي إليك ، مأْخوذ أَو َمْعنَاهُ : َمَحبَّتِي لَكَ  الظّن ، كذا في سائر النَُّسخ. والّذي ، ه ِلَزْوِجها عاِطفةٌ  ُمِحبَّةٌ  ، أَي : لَبَّةٌ  اْمَرأَة

 ، بدل اْمَرأَة ، ويُدلُّ على ذلك ، ما أَنشَد : لَبَّةٌ  ُحِكَي عن الخليل في هذا القَْول : أُمُّ 

بُمٍّ و  ــــــــــم كــــــــــَ ــــــــــت ةِ كــــــــــن ــــــــــ  ب ــــــــــَ َن  ل عــــــــــَ هــــــــــا  (6)طــــــــــَ ــــــــــُ ن ــــــــــح  ابـ

  
دِ   ــــــــــِه بســــــــــــــــــــــــاعــــــــــِ ا فــــــــــمــــــــــا َدر تح عــــــــــلــــــــــي هــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ  ِإل

  
ا تقدَّم ؛ التَّْلبِيَة هو من «لَبَّْيكَ  الّلُهمَّ  لَبَّْيكَ »وفي حديث اإِلهالل بالحّج :  أَو  ، وهي إِجابةُ الُمنَاِدي ، أَي : إِجابَتِي لك يا َرّبِ ، وهو مأُْخوذٌ ممَّ

ّم ، أَي : لُبَابٌ  َحَسبٌ  قولهم : ِمنْ  مأُْخوذٌ  َمْعنَاهُ : إِخالصي لَكَ  أَنّه ». وفي حديِث َعْلقََمةَ بُهُ لُبَاو الطَّعام ، لُبُّ  َمْحٌض ، ومنه : خالصٌ  ، بالضَّ

 .«يََدْيكَ  لَبَّى ، قال : لَبَّْيكَ  قاَل لألَْسوِد : يا أَبا َعْمٍرو : قال :

تَا ، وإِنََّما تََرك اإِلعراَب في قَْوله : قال الَخّطابِيُّ :  .بلَبَّْيكَ  يََدْيكَ  (7) يََدْيَك ، وكان حقُّه أَن يقوَل : يَداك ، ليَْزَدِوجَ  معناهُ َسِلَمْت يََداَك وَصحَّ

َمْخشِريُّ : معنى ُف بإِراَدتِك ، وأَكوُن كالشَّيْ  لَبَّى وقال الّزِ فُهُ بيََدْيك كيَف ِشئَْت.يََديك ، أَي : أُِطيعُك ، وأَتَصرَّ  ِء الذّي تَُصّرِ

 ِلَسْوِق اإِلبِل ، ال يَْفتُُر عنها وال يُفَاِرقها. الاّلِزمُ  ، بالفَتْح : الحاِدي اللِّبُّ و
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__________________ 
(1.  ( كذا يف الصحاح واللسان ا ويف املطبوعة الكويتية : وَثىن 
 ( يف الصحاح : التبكيد ا ويف اللسان فكاألصر.2)
 ( يف اللسان : أبو منصور.3)
 ( يعين قو  أيب اهليثم ا لقوله بعده : وحتلب.4)
 يف اللسان : كبن أصر لّب بك ا لبب بك.( 5)
 :  عن ا ونراها أصوب. (لبب)( يف النهاية 6)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية : لتزدوج.7)
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 َطبٌّ ، أَي : الِزٌم لألَْمر. وأَنشد أَبو َعْمرو : لَبٌّ  : الزٌم ِلَصْنعَتِه ، ال يُفَاِرقَُها ويُقَال : رجلٌ  لَبٌّ  ورجل

ِطّي الِحقا لَّباً 
َ
 أَبعحَجاِز امل

 باألَْمر. الُمِقيمُ  : اللَّبُّ و

 : الطاعةُ : وأَصلُه من اإِلقاَمة. اللَّبُّ  وقال اْبُن األَْعَرابّي :

، أَي أََطْعتُك  لَبَّْينِكَ  ، وكان في األَصل : لَبَّْينِ  ، وفي النَّْصب والَخْفض : لَبَّانِ  ع :واحٌد ، فإِذا ثَنَّْيت ، قُلْت في الّرف اللَّبُّ  : لَبَّْيكَ  وقولهم :

 مّرتَْين ، ثم حذفت النّون لإِلضافة ، أَي أَطعتْك طاعةً ، ُمقيماً ِعْنَدَك إِقامةً بعَد إِقامٍة.

افَةَ. وَزعم الخليُل اْسٌم مفرد ، بمنزلة َعلَْيك ، ولِكنَّهُ جاَء على هذا اللَّْفظ في َحّدِ اإِلضَ  لَبَّْيك وفي الُمْحَكم : قال : ِسيبََوْيِه : وزَعَم يُونُُس أَنَّ 

ة قوِل الَخِليل قوُل بعِض  ٍء ، فأَنَا في اآلَخِر لك ُمِجيٌب. قال ِسيبََوْيِه :أََجْبتُك في َشيْ  (1) [كلّما]أَنّها تَثْنيَةٌ ، كأَنّه قال :  ويَُدلَُّك على ِصحَّ

، ألَنَّهم اْشتَقُّوا من  لَبَّْيكَ  عنَد بعضهم ، وهي ياٌء التَّثْنِيَة في : لَبَّى ِلُف في، يُْجِريِه ُمْجَرى أَْمِس َوَغاِق. وقال اْبُن ِجنِّي : األَ  لَبِّ  العرب :

  ، ونحو ذلك ، فاْشتَقُّوااالسم الَمْبنِّي الّذي هو الصَّْوت مع حرف التّثنية فْعالً ، فَجمعوه من ُحروفه ، كما قالُوا من ال إِلهَ إِاّل هللاُ : َهلَّْلتُ 

اْسٌم ُمْفَرد  لَبَّْيكَ  وأَما قوُل يُونَُس ، فَزَعَم أَن ، وهذا قول ِسيبَويِه. قال : لَبَّْيك بالياِء الّتِي للتّثنية فِي لَبَّْيت ، فَجاُؤوا في لفظ لَبّْيكَ  ظمن لَفْ  لَبْيتُ 

لَّة فَعََّل في الكالم ، وَكثرة فَْعلََل ، فقلب ، وزنُهُ فَْعلٌَل ، قال : وال يجوُز أَن تَْحِملَهُ على فَعََّل ، ِلقِ  لَبَّبٌ  ، وأَصلُه عنَدهُ :
الباَء ، الّتي هي  (2)

ِكها وانفتاح ما قبلَها ، فصارَ  لَبَّىٌ  ، ياًء ، َهَرباً من التّضعيف ، فصار لَبَّبَ  الاّلم الثّانية من ، ثم إِنّه لَما ُوِصلَْت  لَبَّى ، ثُمَّ أَبدل الياَء أَلفاً ِلتََحرُّ

وَعلَى ولََدى ، إِذا َوَصْلتَها بالضَّمير ، فقلَت : إِلَْيَك ، وَعلَْيَك ،  (3) [إِلَى]، قُِلبت األَلُف ياًء ، كما قلبت في  لَبَّْيه ، وبالهاء في ْيكلَبَّ  بالكاف في

ِن ِجنِّي ، وغيِرهما ؛ وفيما َولََدْيَك. وقد أَطال شيُخنا الكالم في هذا الَمْبحث ، وهو مأْخوذٌ من لسان العرب ، ومن كتاب الُمْحتَِسب البْ 

ّمِ : السَّمُّ. ، اللُّبُّ و ذكرناه كفايةٌ. ي َسمُّ الَحيَّةِ  بالضَّ ً  وفي لسان العرب ، عن أَبي الحسن : وربّما ُسّمِ  .لُبّا

ّم أَيضاً. كاللُّبابِ  ، ءٍ خاِلُص ُكّلِ َشي : اللُّبُّ و  ، بالضَّ

 َجْوفُهُ. وقد غلب على ما يُؤَكُل داخلُهُ ويُْرَمى خاِرُجهُ من الثََّمر. ِمَن النَّْخلِ و

 قَْلبُها. النَّخلَة : لُبُّ و . ومثلُهُ قوُل اللَّْيث :اللّبُوبُ  كاللَّْوز وِشْبِهِه : ما في َجْوفِه ، والجمع (4) الَجْوِز نَْحِوه لُبُّ و

ُجل : ما ُجعل في قلْ  لُبُّ  من الَمَجاز :و ى ذلك إِاّل َخلَُص من الَهَوى وشوائِب  العَْقل به منالرَّ َي بِه ألَنّه ُخالَصة اإِلنسان ، أَو أَنَّهُ ال يُسمَّ ، ُسّمِ

و قَِليٌل باإِلْدغام ، وه أَلُبٌّ و ، أَْلبَابٌ  ج : األَْوَهام ، فعلى هذا هو أََخصُّ من العَْقل. كذا في كشف الَكشَّاف ، في أَوائل البَقََرة ، نقله شيُخنا.
 قال أَبو طالٍب : .(5)

 األَُلبِّ قـَلحيب ِإليِه ُمَشِرُف 
. وربََّما أَظهروا التَّْضعيَف في ضروَرة الّشعر ، قال الُكَمْيُت :و  قال الَجْوَهِريُّ

ت  عــــــــــــَ لــــــــــــ  طــــــــــــَ يبِّ تــــــــــــَ يِن آِ  الــــــــــــنــــــــــــ  م بــــــــــــَ كــــــــــــُ يــــــــــــح  ِإلــــــــــــَ

  
مــــــــــــاٌء و   يب  ــــــــــــِ لــــــــــــح ــــــــــــَ َوازُِع مــــــــــــن قـ ــــــــــــَ بُ نـ بــــــــــــُ ــــــــــــح (6)أَل

 

  
ً  بالفتح ، تَلَبّ  ، أَي : من باِب : فَِرَح وقَُرَب ، ، بالَكسر وبالضمّ  لَبُْبتَ  قدو ً و (7)بالكسر  لبّا . وفي لُبٍّ  بالفتح فيهما : صْرَت ذا لَبَابَةً و ، لَبّا

ّم ، وهو ناِدٌر ، ال نظيَر له في المضاعف. لَبُْبتَ  التّهذيب : ُحِكَي :  ، بالضَّ

بَْيَر : (8) [قدو ]وقيل ِلَصِفيَّةَ بنِت عبِد الُمطَِّلب ،   ، ويَقُوَد الَجْيَش َذا الَجلَْب. (9) لَيَلَبَّ  فقالت : ؟ِلَم تَْضِربِينَه َضَربَِت الزُّ

 ويَقُوَد الَجْيَش ذا اللََّجب. قال اْبُن األَثِيِر : هذه لغةُ أَهِل الحجاز ، وأَهُل نَْجِد يقولُوَن :،  يَلَبَّ  ورواه بعُضهم أَْضِربه لَكي لُبٍّ  أَي يصيَر ذا

 ، بوزن فَرَّ يَفّر. لَبَّ يَلبُّ 

__________________ 
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 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( اللسان : فُقلبت.2)
 بدلير ما بعده.« إىل»سقرت من خطه « يف عل  ولدي»( هبامش املطبوعة املصرية : قوله 3)
 ( يف القاموس : وحنوها.4)
 ( كما مجض بؤس عل  أبؤس ونـُعحٌم عل  أنُعٍم عن الصحاح.5)
 .«الذي يف الصحاح : ذوي« بين»قوله »( هبامش املطبوعة املصرية 6)
 ( كذا ا ويف اللسان ضبرت قلم : لُبان.7)
 ( زايدة عن اللسان.8)
 ( يف النهاية : أضربه كي يـََلّب.9)
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مّ  ليس فَعُلَ و ّم ، لَبُْبت ِسَوى بالفتح يَْفعَلُ  بالضَّ ؛ فإِن القاعدة أَّن المضموم من الماضيات ال يكوُن مضاِرُعهُ ِإاّل مضموماً  بالفتح تَلَبُّ  ، بالضَّ

ّجاُج عن العرب ، واليَِزيديُّ ، ونقله وشذّ هذا الَحْرُف وحَدهُ ال نظيَر له ، وهو الّذي صّرح به ُشّراُح الاّلِميَّة والتَّْسِهيل وَغْيُرهم ، و حكاه الزَّ

ها في المستقبل. قال : وحكاه يُونُُس  لَبِْبَت تَلُبّ  اْبُن القَّطاع في َصْرفه ، زاَد : وحكى اليَِزيِديُّ أَيضاً : ، بكسر عين الماضي ، وَضّمِ

هما جميعاً. واألََعمُّ   ، كفَِرح. لَبِبَ  بَضّمِ

مَّ ، وإِن كان فيهما معاً ، قليٌل ، شاذٌّ في المضاعف ، واقتصر في :وفي الِمْصباح ما يقضي أَ  ، على هذا الفعل ، وزاد عليه في  لَبَّ  ّن الضَّ

ُجُل ، يََدمُّ ، َدَماَمةً ، من بابَْي : َضَرَب وتَِعَب ، ومن باِب قَُرَب لغةٌ ، لَبُْبَت   ، تَُدمُّ ، ومثلُهُ :فيُقَال : َدُمْمتَ  َدمم َحْرفَْيِن آَخَرْيِن ، قال : َدمَّ الرَّ

 ، وَشُرْرَت تَُشرُّ من الشَّّر ، وال يكاُد يُوَجُد لها رابٌع في المضاَعِف. تَلُبُّ 

ّم في الماضي ، والفتحِ في الُمَضاِرع ، على خالف األَصِل ، وال رابَع لها. وذكرها في األَشباه  وصّرح غيره بأَّن الثاّلثةَ َوَرَدْت بالضَّ

 انتهى. ، وبعُضهم عليه مع َدُمَم ، وقالُوا : ال ثالَث لهما. لَبُبَ  ئر غيُر واحد. واألَكثروَن اقتصُروا علىوالنظا

 لَبَّ  نَقَلََها اْبُن هشاٍم في شرح الفصيح عن قُْطُرٍب ، واقتصر القَّزاز في الجامع على : قال شيُخنا : َدمَّ نقلَها اْبُن القَّطاع عن الخليل ، وَشرَّ :

 وَدمَّ ؛ وقال : ال نظيَر لهما. ،

وقيََّد الفَيُّوِميُّ بالُمَضاَعف ، ألَنّه وَرَد في غير الُمَضاَعف نظائُره ، وإِن كانت  وزاد اْبُن خالََوْيِه : َعُزَزِت الّشاة : قّل لَبَنَُها. فتكون أَربعة.

 شاذَّة.

ّم ، كَكُرَم وَشُرَف ، ما قال اْبُن القَّطاع في كتاب األَْبنِيَة له : وأَّما ما كان  ّم ، فمضارعه يأْتي على يَْفعُُل ، بالضَّ ماضيه على فَعَُل ، بالضَّ

ُكْدَت تَكاُد ، بضّم الكاف في الماضي ، وفتحها في المضارع ، وهو شاذٌّ ، والَجيُِّد ِكْدَت تََكاُد.  احداً ، حكاه ِسيبََوْيه ، وهو :خال حْرفاً و

 عن الزّجاج واليَِزيدّي كما َمرَّ ، وَدمَّ عن الخليل ، وَعزَّ عن اْبنِ  لَبَّ  ثم نقل .(1)ام ، وُمتَّ تَماُت ، وُجْدَت تَجاد ُدْمَت تَد وحكى غيُره :

 خالََوْيِه. ولم يتعّرض ِلَشرَّ الّذي في المصباح. انتهى.

 ويأْتي في ف ك ك : ولقد فَُكْكت ، كعَِلمت وَكُرمت ، فيستدرك على هذه األَلفاظ.

يَ من ُكّل َشي الَمْنَحرِ  : َمْوِضعُ  اللَّبَبُ و  الفََرس. لَبَبُ  ٍء ، قيل : وبه ُسّمِ

ْدرِ  هوو ، كاللَّبَّة : اللَّبَبُ و ْدِر . وفي لسان العرب : اللَّيَّةُ َوَسُط األَْلبابُ  ٍء ، أَو النُّْقَرة فوقَه ، والجمعمن ُكل َشيْ  َمْوِضُع الِقاَلَدةِ من الصَّ الصَّ

، ثم جمعوا على هذا.  لَبَّةً  ، كأَنّهم جعلوا كلَّ جزٍء منها اللَّبَّاتِ  ، عن ثعلب. وحكى الِّلْحيَانيُّ : إِنَّها لََحَسنةُ  ِلبابٌ و لَبّاتٌ  والَمْنَحِر ، والجمع

ْدِر وأَسفََل الَحْلِق بين التَّ  ْرقُوتَْيِن ، وفيها تُْنَحُر اإِلبُِل. ومن قال : إِنها النُّْقَرةُ في الَحْلِق ، فقد َغِلَط. وقال اْبُن قُتَْيبَةَ : هي الِعَظاُم الّتي فَْوَق الصَّ

 انتهى.

ْمل ، هو : لَبَبِ  من المجاز : أََخَذ فيو ِمل الرَّ  ، واْنَحَدَر من ُمْعَظِمِه ، فصار بَْيَن الَجلَِد وَغْلِظ األَْرض. ما اْستََرقَّ ِمَن الرَّ

ِة :ا لَبَبُ  وقيل : مَّ  لَكثِيُب : ُمقَدَُّمهُ ، قال ذُو الرُّ

يــــــــــــِد و  ُة اجلــــــــــــِ ر اقــــــــــــَ اتِ بـــــــــــــَ بــــــــــــ  ٌة  الــــــــــــلــــــــــــ  حــــــــــــَ  واضــــــــــــــــــــــــــِ

  
ا   ٌة أَفحضـــــــــــــــــــــــــَ  هبـــــــــــِ يـــــــــــَ بــــــــــــح ا  ـــــــــــَ بُ كـــــــــــَبهنـــــــــــ َ بـــــــــــَ  لـــــــــــَ

  
ْمِل : العَقَْنقَُل ، فإِذا نَقََص ، قيل : فإِذا نَقََص ، قيل : ِسْقٌط ، فإِذا نقص ، قيَل : َكثِيٌب ، فإِذا نَقََص ، قِيَل : َعْوَكٌل ،  قال األَْحمُر : ُمْعَظُم الرَّ

 .لَبَبٌ  َعَداٌب ، فإِذا نَقََص ، قيَل :

ْمل  اللَّبَبُ  وفي التهذيب : ْمل : ما كان قَريباً من َحْبِل الرَّ  .(2)من الرَّ

، أَو النّاقة ، كما في نسخة بدل الدَّابِّة. قال اْبُن سيَدْه وغيُرهُ : يكون  َصْدِر الّدابَّةِ  ، وفي نسخٍة : على ما يَُشدُّ في : معروٌف ، وهو اللَّبَبُ و

ْحِل والسَّْرج ْحلِ  للرَّ  قال سيبويِه : لم يُجاِوُزوا به هذا البِناَء. أَْلبابٌ  ج والسَّْرجِ ، أَي : يَْمنَعُُهَما من التّأْخير ، ِليَْمنََع اْستِئَْخاَر الرَّ

__________________ 
 وابألصر : وحدت حتاد. 12/  1( عن كتاب االفعا  البن القطّاع 1)
 ( يف اجملمر واملقايي  : اللبب من الرمر : ما كان متصاًل بسهر وقريباً من جبٍر.2)
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ً  السَّْرَج : َعِمْلُت له أَْلبَْبتُ و ً  (1)َت له جاَء على األَصل ، وهو نادٌر : جعل ُمْلبَبٌ  الّدابَّةَ ، فهي أَْلبَْبتُ و ، لَبَبا . قاَل وهذا الحرُف ، هكذا لَبَبا

يِت بإِظهار التّضعيف. ّكِ  أَي : الّدابَّةَ ، لَبَْبتَُها كذلكو ، كما يُقَال ُمَحبٌّ ، من : أَْحبَْبتُهُ. ُملَبٌّ  قال اْبُن َكْيَسان : هو َغلٌَط وقِياُسهو رواه اْبُن الّسِ

 ْعَرابِّي.من الثُّالثّي ، عن اْبِن األَ  َمْلبُوبَةٌ  فهي

 يَْلتَِوي على الشََّجر. نَْبتٌ و : َحِشيَشةٌ ، اللَّْبالبُ و

 .(2): بَْقلَةٌ معروفة ، يُتداَوى بها  اللَّْبالبُ و

قَّةُ على الَولَد اللَّْبلَبَةُ و  الّشاةِ ، على ما يأْتي. لَْبلَبَةُ  ، ومنه : : الّرِ

 : َعْطفَُك على اإِلْنَسان ، وَمعُونته ؛ قال الُكَمْيُت : اللَّْبلَبَةو عليه. لَْبلَْبتُ  : الشَّفَقَةُ على اإِلنسان ، وقد اللَّْبلَبَةُ و

وُر و  ـــــــــــــــــــُ َك األُم ـــــــــــــــــــح ت ـــــــــــــــــــَ َزبـ ا ِإذا حـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  ن  مـــــــــــــــــــِ

  
َك   يــــــــــــــح لــــــــــــــَ بُ عــــــــــــــَ لــــــــــــــِ بــــــــــــــح لــــــــــــــَ

ُ
رُ  املــــــــــــــ بــــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــــح

ُ
 وامل

  
 ، وسيأْتي بيانَُها في حرف الّراِء. : ثَْوٌب كالبَِقيَرةِ  اللَّبِيبَةُ و

غيُر الواِسع ، حكاه أَبو حنيفة  القَِليلُ  ءُ ، وفي أُخرى : من النَّبات : الشَّيْ  الَكألُ  ، بزيادة الهاء : اللَّبَابَةُ  ، وفي لسان العرب : كَسحاب اللَّبَابُ و

 ، قال :

وِم  وٍ  كـــــــــــــــــــُ حـــــــــــــــــــُ وحٍ  وفـــــــــــــــــــُ رِيح ِلشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  أَفـــــــــــــــــــح

  
َعشــــــــــــــــــــــــ   الـــــــــــلـــــــــــ    تح تــــــــــــَ يـــــــــــمِ ابتـــــــــــَ َر ابلـــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــِ  يـــــــــــح

  

 (3)من  ٍَِ  َهيحُشوِم  لََبابَةً 

جَز ، وقال : هي شجرةُ األُْمِطّي  ّم والياِء التَّْحتيّة ، وأَنشد الرَّ  الّذي يُْعَمُل منه الِعْلُك. (4)وقال اْبُن األَْعَراِبّي : هي لُبَايَةٌ ، بالضَّ

 كغَُراٍب : َجبٌَل لبَنِي َجِذيَمةَ. ، لُبَابٌ و

ً  يقال :« له فَلُبَّ  فَأَمَر بهِ أَنَّ رجالً خاَصَم أَباهُ عنَدهُ ، »في الحديُث و في الُخُصوَمة ،  وصدِره ِعْنَد نَْحِرهِ  الّتي عليه َجَمع ثِيابَهُ  : إِذا لَبَّبَهُ تَْلبِيبا

هُ  نَافِِقيَن من المسجد ، فقام أَبُو أَنّه أََمَر بإِْخَراجِ المُ »وقَبََضهُ إِليه ، وكذلك إِذا جعل في ُعنُِقه َحْبالً أَو ثَوباً ، وأَْمَسكه به. وفي الحديث  ثُّم َجرَّ

 .«بِردائِه ، ثم نَتََرهُ نَتْراً شديداً  فلَبَّبَهُ  أَيُّوَب إِلى رافعِ ْبِن َوِديعَةَ ،

ً  الَحبُّ  لَبَّبَ و  يُْؤَكُل. لُبٌّ  صاَر لَهُ  : تَْلبِيبا

 دََّم.، الَحَسنَة الِعْشرةِ مع زوِجها ، وقد تق : الَمْرأَةُ اللَِّطيفَةُ  اللَّبَّةُ و

 اللَّْوَز : َكَسَرهُ ، واْستَْخرَج قَْلبَهُ. لَبَّ و

 أَما تَُكوُن الذَّكاةُ إِالَّ في الَحْلقِ »في الَحِديث : تُْنَحُر اإِلبِل ؛ وقد سبَق. و ، وهي اللِّْهِزَمةُ الّتي فوَق الصَّدر ، وفيها لَبَّتَهُ  َضَربَ  : إِذا لَبًّا ، لَبَّهُ و

 .«اللَّبَّةِ و

ُجُل ، وفي األَساس : بَ تَلَبَّ وَ  م ، (5) تلَبَّبَ  الرَّ ر. : تََحزَّ  وتََشمَّ

الحِ وغيره. الُمتَلَبِّبُ و ُم بالّسِ  : الُمتََحّزِ

عٍ ِلثيابِِه ،  ؛ قال َعْنتََرةُ : ُمتَلَبِّبٌ  وُكلُّ ُمَجّمِ

جِي  ــــــــــــــلــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ ل وَ  حــــــــــــــَ قــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  ِإيّن ُأحــــــــــــــاِذُر َأنح تـ

  
ٌض ا   اٌر ســــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــِ بــــــــــــَ بِ هــــــــــــذا غــــــــــــُ بــــــــــــ  لــــــــــــَ  فــــــــــــتـــــــــــــَ

  
 : َمْوِضُع الِقالَدةِ. الُمتَلَبَّبُ و
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ُجالِن : أََخَذ كلُّ منهما تَلَبَّبَ و  الُمتَلَبِّبو «(6) [به]ُمتَلَبِّبا في ثَْوٍب َواِحدٍ  َصلَّى» وسلمعليههللاصلىأَّن النَّبِيَّ »في الحديِث : صاحبِِه. و بِلَبَّةِ  الرَّ

م بثوبه عند صدره ، قال أَبو ذَُؤْيب :  : الِّذي تَحزَّ

ة و  ـــــــــــمـــــــــــَ ي ٍص  (7)متـــــــــــَِ ـــــــــــِ بٍ مـــــــــــن قـــــــــــان ـــــــــــِّ ب ـــــــــــَ ل ـــــــــــَ تـ  مـــــــــــُ

  
شح   ه جـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِّ ضُ يف كـــــــــــــــَ طـــــــــــــــُ ش  وأَقـــــــــــــــح  ٌء َأجـــــــــــــــَ

  
َر للِقتَال : ِل : ُمتَلَبِّبٌ  ومن هذا قِيَل للَّذي لبس الّسالَح ، وتَشمَّ  : ومنه قوُل الُمتَنَّخِ

وا و  َمــــــــــــــــــــــُ ألح ــــــــــــــــــــــَ ت واو اســــــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــُ ب ــــــــــــــــــــــ  بـ ــــــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــــــــَ  تـ

  
بَ ِإن    بـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــَ ري الـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ  غـــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 الفرس ا أي جعلت للفرس لبباً. ( أي جعلت للدابة ا والدابة تقض عل  املذكر واملؤنث. ويف اللسان :1)
 ( انظر يف خواصه ومنافعه تذكرة االنطاكي.2)
 : عيشوم. والعيشوم : الياب . واهلم  : نبت. (لّب)( اللسان 3)
 .«األيط »ويف األصر  (لّب)( عن اللسان 4)
 ( عن االساس ا ويف االصر : لّبب.5)
 .445/  2وانظر الفائ   (رض)( زايدة عن النهاية. وا ديث أخرجه اهلروي من حديث عمر 6)
ابلتاء. ويف غريب اهلروي : « متيمة»وما يف اللســـــــان « يف اللســـــــان املطبوع وليمة قوله ومتيمة كذا خبطه والذي»( وهبامش املطبوعة املصـــــــرية : 7)
 ء القوس اخلفيفة. قاله أبو عبيد.يصف اخلمر أهنا ليمة القانص ا والنميمة الصوت. واجلش « وليمة»



1719 

 

 والُمْشِفُق عليهم. ِجيَرانِِه. الُمْحِسُن إِلىو َكَسْبَسب وبُْلبٍُل : البَارُّ بِأَْهِله ، ، اللُّْبلُبو اللَّْبلَبُ و

ُق. اللَّْبلَبَةو  حكاه في التَّهذيب عن أَبي َعْمٍرو. : التَّفَرُّ

فادِ  : اللَّْبلَبَةُ و الطَّائف ، فإِذا هو أَنَّه أَتَى »في حديِث اْبن َعْمٍرو  ، وقد يُقاُل ذلك للظَّْبيِ. و: إِذا نَبَّ  لَْبلَبَ  ، يقاُل : ِحكايَةُ صْوت التَّْيِس ِعْنَد الّسِ

 .«، أَو تَنِبُّ ، على الغَنَم تَِلبُّ  يََرى التُّيُوسَ 

. لَبَّ يَِلب  َكفَرَّ يَِفرُّ

 .لَبْ لَبْ  بَشفَتَْيها ، ويكون منها صوت ، كأَنّها تقوُل : وتَْلحَسَها وحين الَوْضع أَْن تُْشبَِل الّشاةُ على َولَِدَها بَْعَد الَوْضع : اللَّْبلَبَةُ و

ةً ، وقد يُْؤَكُل. َحبُّ نََوى النَّبِقِ  ، بالّضم : األُْلبُوبُ و  خاصَّ

 قال اْبُن ِسيَدْه : هذا ُحِكَي ، وال أَْدِري ما هو. : التََردُُّد. التَّْلبِيبُ و

 من الثِّيَاب. اللَّبَبِ  ما فِي َمْوِضعِ  من اإِلنسان : التَّْلبِيبُ و

ِره ، عنَد صد (1)الذي هو البُسهُ ]فاَُلٍن : إِذا َجَمَع عليه ثَْوبَهُ  بتَْلبِيبِ  وفي التّْهذيب. يقال : أََخذَ  اْسٌم كالتَّْمتيِن. وهو لَبَبِهِ  : أَي بتَْلبِيبِه وأََخذَ 

هُ. و  .«، وَجَرْرتُه بتَْلبِيبِه أََخْذتُ »في الحديث : وقَبََض عليه يَُجرُّ

 .بتاَلبِيبِه وكذلك : أََخْذتُ 

ْرُع ، مثُل أََحبَّ : إِذا َدَخَل فيِه األُُكُل. أَلَبَّ و  الزَّ

 ، قال ُرْؤبَةُ : ُء : َعَرضلهُ الشَّيْ  أَلَبَّ 

 أَلَّباِإنح َقراً َأوح َمنحِكٌب و 
ها نفر ، فَسِمعُوا َهْمَهَمتََها من البِئر ، ، فمّر ب (2)عن األَصَمِعّيِ ، قال : كان أَْعَراِبيٌّ عنَدهُ اْمَرأَةٌ ، فَبَِرَم بها ، فأَْلقاها في بِئٍر َعَرضاً بها و

 ؟فاستخرُجوها وقالوا : مْن فَعََل هذا بِكِ 

دة األُولى ، ، بضّم الباءِ  أَْلبُبٍ  بناتُ  . قالُوا :أَْلبُبِي فقالت : زوجي ، فقالُوا : اْدِعي هللاَ عليه ، فقالت : ال تُطاِوُعني بَنَاتُ  أَبو  فَتََحَها قدو الُمَوحَّ

دُ  بَّاسالعَ   في قول الّشاعر : الُمبَرَّ

 ألحَبِبهح َقدح َعِلَمتح َذاَ  بـََناُت 
قَّةُ  متّصلةٌ به ، ُعروٌق في القَْلب وهي  والشَّفَقَةُ. ولكْن يُقَاُل : ليس لنا في الجمع أَْفعَل بالفَتح كأَْحَمَد. تكوُن منها الّرِ

 ، وهو أَحد ما َشذَّ من الُمَضاَعف ، فجاَء على األَصل ، هذا مذهب ِسيبََوْيِه. لُبَّهُ  ، يَْعنُونَ  أَْلبُبِهِ  وفي الُمْحَكم : قد َعِلَمْت بذِلك بَنَاتُ 

دُ  ً  الَحّيِ ، فإِْن َجَمْعتَ  (3) [َهذا]يُِريُد بَنَاِت أَْعقَِل ـ  في قول الّشاعرـ  وقال الُمبَّرِ ، وهو أَْولَى من قوِل  أُلَْيبِبٌ  ، والتَّْصغيرُ  أاَلبِبُ  ، قلَت : أَْلبُبا

 َمْن أََعلَّها.

 .(4)، وَظبَاِظُب اإِلبِِل ، َجلَبَتُها ، كذا في األَساس  الغَنَم : َجلَبَتَُها وصوتَُها لَبَاِلبُ  ، وَظبَاِظَب. لَباِلبَ  من الَمَجاز : مررُت بِحّيٍ ذيو

 ، ُمِقيٌم عليه ، ال يَْفتُُر عنه. الِزٌم لألَْمرِ  ، أَي : لَبِيبٌ و لَبٌّ  َرُجلٌ  يقال :و

 .ِلبابٌ  ، وجمعَُها لَبَّةٌ  ، أَيضاً : اللَِّطيف القَِريُب من النّاس ، واألُنثى اللَّبُّ و

 . قاله اللَّيُث. وفي التّهذيب : قال َحّساُن :اللُّبِّ و َمْوُصوٌف بالعَْقلِ  ، أَي : َمْلبُوبٌ  من الَمَجاز : َرُجلٌ و

ة و  ةجـــــــــــــــارِيـــــــــــــــَ وبـــــــــــــــَ بـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح ٍ   مـــــــــــــــَ جـــــــــــــــ  نـــــــــــــــَ  ومـــــــــــــــُ

  
ِد و   د  هـــــــــــــا ملَح ُتشـــــــــــــــــــــــــــَ رحقـــــــــــــِ ٍة يف طـــــــــــــَ (5)طـــــــــــــارِقـــــــــــــَ
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. وقال الَجْوهِريُّ لَبيبَةٌ  قال سيبويه : ال يَُكسَُّر على غير ذلك ، واألُْنثَى أَِلبَّاءُ  ج ، األَْلبابِ  ، ومن أُوِلي لُبٍّ  ذُو : العاقِلُ  اللَّبِيبُ  من الَمجاز :و

ب ْبُن َكْعب :لَبٍّ  ، مثلُ  لَبِيبٌ  : َرُجلٌ   . قال الُمَضّرِ

ين  ي ِإلـــــــــــيـــــــــــك فـــــــــــِإنـــــــــــ  يـــــــــــئـــــــــــِ ُت هلـــــــــــا فـــــــــــِ لـــــــــــح قـــــــــــُ ـــــــــــَ  فـ

  
َد ذاِ    عـــــــــــــــــح راٌم وِإيّن بــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــبُ حـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( زايدة عن اللسان.1)
 ويف اللسان : غرضاً هباً.« سقرت فليحررقوله عرضاً هبا لعر الظاهر إسقاط لفة هبا أو يكون يف العبارة »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( وشاهده فيها :4)
ــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــري شـــــــــــــــــــــــــــا ه و   خصـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــاء يف عــــــــــــــام مــــــــــــــي

  
 هلــــــــــــــا حــــــــــــــو  أطــــــــــــــنــــــــــــــاب الــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــوت لــــــــــــــبــــــــــــــالــــــــــــــبُ  

  

كذا ا ويف « قوله وجارية ا يف التكملة وحازية وهي الكاهنة ا وقوله تشـــدد يف اللســـان : تســـدد ابلســـا املهملة»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 5)
 : تشدد ا إلا وردت تسدد فيه يف مادة   . (لبب)اللسان 
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 أَي : مع ذاِك.« بعَد ذاكِ »بالحج ، وقوله  ُملَبٍّ  قيل : إِنََّما أَراد :

ُجل تَْعِطُف عليه :و بلُغِة ِحْميََر. قال  أَي : ال بأْسَ  وَحَذاِم. وقيل : إِنّه َكقََطامِ  ، بالكسر لَبَاب لَبَابِ  ُحِكَي عن يُونَُس أَنّه قال : تقوُل العرُب للرَّ

 .ابُن ِسيَدْه : وهو عندي ِمّما تقّدم ، كأَنّه إِذا نَفَى البَأَْس عنه ، اْستََحبَّ ُمالَزَمتَهُ 

 ، قال : ، كَحتَّى ، ُمثَلَّثَةَ الاّلم : ع بالَمْوِصل لَبَّى َدْيرُ و

جِي  ـــــــــــــــ  ي نـــــــــــــــِ ر  مـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ رُي وال أَدحرِي لـــــــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ّب    لــــــــــــــَ تِ  بــــــــــــــِ َدلــــــــــــــ  دح تــــــــــــــَ هــــــــــــــا قــــــــــــــَ رَاقــــــــــــــِ  ِإىل َأعــــــــــــــح

  
كما قيَّده الّصاغانّي ونَْصٌر ، وهو بالقُْرب  (1)قلت : َزَعَم الُمَصنُِّف التّثليَث في هذا الموضع الِّذي بالَمْوِصل ، والصَّحيح أَنّه بالَكْسِر فَقَْط 

م والتّشديد والباء ُمَمالَةً ، فإِنّه َجبَلٌ  لُبَّى ، وأَما (2)بَْينَهُ وبين العْقر  (2)من بَلََد  ْل.  نَْجِدّي ، وبالفَتْح :، بالضَّ  موضع آَخُر ، فتأَمَّ

. ع ، محّركةً : لَبَبٌ و  نقله الّصاغانيُّ

ما  وفي التهذيب : الِمْفتَُح ، بالميم ، يُقَاُل ِلْلَماِء الَكثِيِر الذي يَْحِمُل منه الفَتْحُ و ما نَُصه : (3) لَبَب في التَّْهِذيب ، في الثُّنَائّي ، في آِخِر تَْرَجَمةِ و

ّم ، هو ِمثْقَُب الماءِ  يََسعهُ فيَِضيُق ُصْنبُوُرهُ  ،  فيَْستَِديُر الماُء عنَد فَِمِه ، ويَِصيُر كأَنَّه بُْلبُُل آنِيٍَة : لَْولَبٌ  أَي : الماءِ  َعْنهُ من َكثَْرتِه ، بالضَّ

بوجْمعه لَواِليُب. قال أَبو منصوٍر : وال أَ   ؟ْدِري أََعَربّي هو ، أَم ُمعَرَّ

ل ، باْستِْعَماِل اللَّْولَِب وقال الجوَهِريُّ في تَْرَجَمِة لوب : وأَّما الِمْرَوُد ، ونَْحُوهُ ، فهو الُملَْولَُب ، على ُمفَْوعَ  (4)غيَر أَّن أَهَل الِعراق أُوِلعُوا 

 ناِء فَْولٍَف : لَْولَُب الماِء.وِمّما جاَء على بِ  كما سيأْتي. وفي تَْرَجَمِة فولف :

 قَْوِمها ؛ قال َجِرير : لُبَابُ  قَومهم ، وهي لُبَابُ  قَْوِمِه ، وهم لُبَابُ  قال اْبُن جنِّي : هو * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُروانً  هـــــــــــــــا قــــــــــــــــُ يـــــــــــــــح نــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح وحَ  مـــــــــــــــَ َدّرِي فــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــُ

  
ٌة   ٍر وآِنســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  َبشــــــــــــــــــــــــــــــَ ابُ عــــــــــــــــل ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــُ  ل

  
ُ  اللُّبَابُ  والَحَسبُ  يَِت الَمْرأَة  .لُبَابَةَ  : الخاِلُص ، ومنه ُسّمِ

 .«َشَرفِها لُبَابُ و إِنّا َحيٌّ من َمْذِحجٍ ، ُعبَاُب َسلَِفها ،»في الحديث : و

 ٍء.: الخالُص من ُكّلِ َشيْ  اللُّبَابُ 

 : َطِحيٌن ُمَرقٌَّق. اللُّبابُ و

 الَحبُّ : َجَرى فيه الدَّقِيُق. لَبَّبَ و

 انتهى. .(5)الَحَسب : َمْحُضهُ  لُبَابُ و اإِلبِِل : ِخياُرها ، لُبَابُ  الفُْستُق. وفي األَساس : من الَمَجاز : لُبَابُ و القَْمحِ ، بَابُ لُ و

ِة يَِصُف فَْحالً ِمئْناثاً : مَّ  قال ذو الرُّ

 ا ََباِئ ُ  الل َبابُ َمَقاليتـَُها فهي 
 ، بِلُعاب النَّْحِل. (7)القَْمحِ  لُبَابُ  في الفالُوَذجِ : (6)وقال أَبو الَحَسن 

 ٍء : نَْفُسهُ ، وَحِقيقَتُهُ.كّلِ َشيْ  لُبُّ و

بَابِ  واْمَرأَةٌ واِضَحةُ   .اللِّ

 .لُبَّهُ  : اْمتََحنَ  اْستَلَبَّهُ و

 أََخذُوا فيه ، كذا في األَساس. : اْستَلَبُّواو ، لَبَّبُواو الواِدي ، (8) بِلَبَبِ  ومن الَمَجاز : هو
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 وعن ثعلٍب : لَبَّأُْت ، قالته العرُب بالهمز ، وهو على غيِر الِقيَاس ، وقد سبقِت اإِلشارةُ إِليه في َحألَ.

ْدر. وفي اللَّبَب َرِخّيٍ : إِذا َكاَن في بال ، وَسعَة وَرِخيُّ  لَبَبٍ  ومن الَمَجاز : قولهم : فاُلٌن في في َسعَة ، وِخْصٍب ،  َرِخّيٍ : لبَبٍ  واسُع الصَّ

ِحَم ، وطعنِِهم في (9)إِّن هللا َمنَع ِمنَّي »في الحديِث : وأَْمٍن. و قال أَبو ُعبَْيٍد : على هذه الّروايِة له  «اإِلبِل أَْلبابِ  بَنِي ُمْدِلجٍ ، لِصلَتِِهم الرَّ

، وهو َمْوِضُع  اللَّبَبِ  ص كأَنّه أَراد خالَص إِبِلِهم وَكَرائَمَها. والثّاني أَنّه أَراَد جمعَ بمعنى الخال اللُّبِّ  معنياِن : أَحُدهما أَْن يكوَن أَراد جمعَ 

 اإِلبِِل. لَبَّات ٍء. ورواه بعُضهم : فيالَمْنَحِر من ُكّلِ َشيْ 

__________________ 
 : كتب ابأللف عل  اللفة ا وهو بكسر أوله. (لبا)( يف معجم البلدان 1)
 وما أثبتناه عن معجم البلدان.« . والعقري.. من البلد»صر : ( يف األ2)
 ( وردت عبارة التهذيب يف اللسان يف مادة لولب.3)
 ( اللسان : ولعوا.4)
 ( مل ترد العبارة يف االساس ا إلا أثبتت يف اللسان.5)
 ( يف األساس : ويف حديث ا سن.6)
 ( االساس : لباب الرّب.7)
 .«يتلبب»وابألصر ( عن االساس ا 8)
 ( يف غريب اهلروي : من بين مدجل.9)
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 ، قال َعْنتََرةُ : اللَّبَابَةُ  : يُتَلَبَّبُ  واْسُم ما

ا و  رَاِدهــــــــــَ وحَم طــــــــــِ َر يـــــــــــَ يــــــــــح ُت اخلــــــــــَ دح هــــــــــِ دح شــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ  لــــــــــَ

  
َت   ُت حتـــــــــَح ـــــــــح ن عـــــــــَ ـــــــــطـــــــــَ ةِ ف ـــــــــَ اب ـــــــــَ ب ـــــــــَ ِر  ل مـــــــــطـــــــــِّ ـــــــــَ ت ُ

(1)املـــــــــ
 

  
َي به َصْدَرها ، وتَُردَّ المرأَةِ بِمْنَطقَتَِها : أَْن تََضَع أََحد َطَرفَْيَها على َمْنِكبَِها األَْيَسِر ، وتُْخِرَج َوَسَطها من تحِت يِدَها اليُمْ  تَلَبُّبُ و  (2)نَى ، فَتُغَّطِ

 الطََّرَف اآلَخَر على َمْنِكبِها األَْيَسِر.

 نَْفِسه ، وأَنشد : تَْلبِيبِ  ، وذلك أَن يََجعََل ِكنَانَتَه وقَْوَسه في ُعنُِقه ، ثُّم يَْقبَِض على لَبَّبَ  لقَْوَم ، واستَْصَرَخ :وعن اللّْيث : والّصِريُخ إِذا أَْنَذَر ا

 (3) لَب باِإان  ِإذا الّداعي اعحتَـَز  و 
 . تََردُُّده ، وقد تقدَّم.تَْلبيبُهُ  ويُقَاُل :

 تَْيِس َغنَِمه : وقال ُمَخاِرُق ْبُن ِشهاٍب في َصفة

هـــــــــــا  ُروعــــــــــــَ َبن  ضــــــــــــــــــــــــــُ الاًن كــــــــــــَ يــــــــــــح  ورحــــــــــــتح اصــــــــــــــــــــــــــَ

  
رحِن   ُد الــــــــــــقــــــــــــَ ا واتــــــــــــِ يــــــــــــهــــــــــــَ بُ ِدالٌء وفــــــــــــِ لــــــــــــَ ــــــــــــح بـ  لــــــــــــَ

  
 ، أَي : ذُو َشفَقَة. لَْبلَبَةٍ  : َشفَقَتَهُ على الِمْعَزى الّتي أُْرِسَل فيها ، فهو ذُو باللَّْبلَب أَراد

 بُن صبيرةَ بِن ِعنَبَةَ : بَْطناِن من بني سامةَ بن لَُؤّيٍ ، ذكره األَميُر عن َسيَّاٍر النَّسَّابِة. لبّىو بُن سعِد ْبِن َشَطن ، لبّىو

 قَْلبِه. بلَبَاِلبِ  ومن الَمَجاز : هو ُمِحبٌّ له

ئب. قال أَبو اللُّبُّ و ّم في لغة األَْنَدلُِس والعُْدَوةِ : َسبٌُع َمْعُروف عندهم ، َشبِيهٌ بالذِّ وليس يكون في غيرها  َحيّاَن في َشرح التَّْسِهيل : ، بالضَّ

 من البِالد.

 األَْشَهليُّ : َصَحابيّان. لبيبَةَ  ْبُن عبِد الُمْنِذِر األَْنَصاِريُّ ، من النُّقَباِء ، وأَبو (4): بِْشُر  لُبَابَةَ  وأَبو

  نَفيسةَ بنِت زيِد ْبِن الَحَسن ْبِن علّي.بنُت عبِد هللِا ْبِن َعبّاِس ْبِن عبِد الُمطَِّلب : هي أُمُّ  لُبَابَةُ و

 ، نقله الَجْوَهِريُّ عن األَصمعّي. : اللُُّزوم ، واللُُّصوق اللُّتُوبو ، اللَّتْبُ  : [لتب]

ً  ، يَْلتُبُ  ، لَتَبَ  ، تقوُل منه : الثَّبَاتُ و  ، وأَنشد أَبو الَجّراِح : التِبٌ  ؛ فهو لَتْبا

ُه  تــــــــــُ رِبـــــــــــح يــــــــــٍذ شــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــِ ُك هــــــــــذا مــــــــــن نــــــــــَ  فــــــــــِإنح يــــــــــَ

  
ــــــــــِذ   ي ــــــــــِ ب ــــــــــ  ــــــــــن رحِب ال َ مــــــــــن شــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــِإيّنِ ــــــــــبُ ف ــــــــــائ ت ــــــــــَ  ل

  

ٌَة  رتح اِم وفـــــــــــَ ظـــــــــــَ ـــــــــــعـــــــــــِ ـــــــــــُم ال ي وحصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ َداٌع وتـ  صـــــــــــــــــــــــــُ

  
وحِف و   ض اإِلشــــــــــــــــــــــــــراِ  يف اجلــــــــــــَ ميف مــــــــــــَ بُ غــــــــــــَ  التــــــــــــِ

  
ِزبُ  ، قال : (5) (ِمْن ِطني  الِزب  )وقال الفَّراُء فِي قوله تَعَالَى  : الالِزُق مثُل  الَّالتِبُ و ؛ التِبٌ  د. قال : وقَْيٌس تقوُل : ِطينٌ واح الالتِبو الالَّ

 ، كَضْربَِة الِزٍب. التِب ُء َضْربَةُ الاّلِزب وهذا الشَّيْ 

، وكذلك اللَّتُْم ، يقال  (6)في َسبَلَِة النّاقِة وَمْنَحِرها : إِذا َطعَنَها  لَتَبَ  وقد َسقَط هذا من بعض النَُّسخ ، وثَبَت في غيِره ، يُقال الطَّْعُن. : اللَّتْبُ و

 بها في لَبَِّة الَجُزور ، واْلتُْم بها ، بمعنًى واحٍد ، أَي : اْطعَْن بها. رواه أَبو تَُراٍب عن ابِن ُشَمْيٍل. فَاْلتُبْ  : ُخِذ الشَّْفَرةَ 

 عليه ثِيَابَهُ ، وَرتبََها : إِذا َشدََّها عليه. لَتَبَ  يقاُل : ، الشَّدُّ  : اللُّتُوبُ و ، اللَّتْبُ و

 .كاالْلتِتاب عليه ثَْوبَهُ : إِذا لَبَِسهُ ، َكأَنّه ال يُِريُد أَْن يَْخلَعَهُ ، لَتَبَ  ، يقال : لُْبُس الثَّْوبِ  : اللَّتْبُ  قال الليث :و

ُم ْبُن نَُوْيَرةَ  يبِ كالتَّْلتِ  َشدُّ الُجّلِ على الفََرِس ، : اللَّتْبُ و  : (7)ُشّدد للُمبَالَغَة. قال ُمتَّمِ
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ؤحرَُه  وحِ  ِإاّل ســـــــــــــــــــــــــُ رِيـــــــــــُب الشـــــــــــــــــــــــــ  ُه ضـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــَ  فــــــــــــَ

  
َو و   هــــــــــــــح ــــــــــــــَ ر  فـ بٌ اجلــــــــــــــُ تــــــــــــــ  لــــــــــــــَ ضُ  مــــــــــــــُ لــــــــــــــَ  ال لــــــــــــــُح

  
 يَعني فَرَسهُ.

ً  َعلَْيهِ  ، أَي : األَْمرَ  أَْلتَبَهُ و  .ُمْلتبٌ  ، فهو أَْوَجبَهُ  : إِْلتابا

 َكِمْنبَر : الاّلِزُم بَْيتِه فِراراً من الِفتَِن. ، الِمْلتَبُ و

 من الثِّياِب. الِجباُب ، والُخْلقانُ  الَمالتِبُ  قال اللَّْيث :و

__________________ 
 .«( عن اللسان ا وابألصر املنتظر1)
 .«أو ترد»( عن اللسان ا ويف األصر 2)
 .«اعرت »عن اللسان ا وابألصر « اعتز ( »3)
 ( يف مجهرة ابن حزم : بشري.4)
 .11( سورة الصافات اآية 5)
 ( يف املقايي  : إذا وجب.6)
 ( يف اللسان : مالك بن نويرة.7)
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ّمِ : َحيٌّ  لُتْب بَنُوو َم وال اللُّتْبِيَّةِ  منهم : عبُد هللِا ْبنُ  من األَْزِد ، ، بالضَّ هُ ، ومنهم من يفتح الالَّ ُمثَنَّاة ، وفي بعِض الِرواياِت الصَّحابيُّ ، وهي أُمُّ

 .شيُخنَا قال ، وسلمعليههللاصلى، بالهمزة ، وفي بعٍض بَضّمٍ ففَتْحٍ ، َكُهَمِزيٍَّة ، له ِذْكر في ُرُسِله ،  األَْلتَبِيّة :

هُ ، عبُد هللِا ْبنُ قلُت : و يِن ، ما نَصُّ َدقَة على ، وسلمعليههللاصلىاألَزديُّ الِّذي استعملهُ النَّبِيُّ  اللُّتْبِْيةِ  قرأُْت في ُمْعَجِم الحافِظ تقّي الّدِ  .الصَّ

َكةً  اللََّجبُ  : [لجب] يَاح : الغَلَبَةُ مع اختِالط ، وكأَنّه مقلُوبُ  ، ُمَحرَّ ،  لَِجبَ  منه : الِفْعلُ و واْضِطَراُب َمْوجِ البَْحِر. : الصَّْوت ، الَجلَبَِة ، والّصِ

 ارتفاُع األصواِت واختِالُطَها ؛ قال ُزَهْيٌر : اللَّجبُ و َكفَِرَح. لَكْسر ،با

ُه  لــــــــــــَ وح اِن حــــــــــــَ لــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــَ ــــــــــــٌز ِإذا حــــــــــــر  ا ــــــــــــَ زِي  عــــــــــــَ

  
ِذي   ــــــــــــِ بب هح  جلــــــــــــََ لــــــــــــُ َواهــــــــــــِ ه وصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ ات (1)جلــــــــــــَّ

 

  
يَاح  َمْخَشِريُّ وهذه الماّدةُ ، َكْيفََما كانت ُحُروفَُها ، لََها ِداَللةٌ على الّصِ واالضِطَراِب ، وهو مختاُر اْبِن ِجنِّي وَشْيِخِه أَبي علّيٍ ، ووافقهما الزَّ

 في أَمثاله. كذا قاله أَهُل االشتقاق.

 : َصْوُت العَْسَكِر ، وَصِهيُل الَخْيِل. اللََّجبُ و

ْعِد ، وَغْيثٌ  لَِجبٌ  ابٌ ، وَسحَ  لَِجبٌ  وَكثَْرةٍ. وكذا َرْعدٌ  لََجبٍ  ذُوو : َعَرْمَرٌم ، لَِجبٌ  َجْيشٌ و ْعِد ، وكلُّه على النََّسِب ، وبَْحُر ذُو لَِجبٌ  بالرَّ  بالرَّ

 : إِذا ُسِمَع اضطراُب أَْمَواِجِه. لََجب

 األَْمَواجِ َكذِلك. لََجبُ و

 .اللََّجبَةو ُمَحّرَكةً ، اللََّجبَةُ و ، ُمثَلَّثَةَ األَوِل ، اللّْجبَةو

َجبَةُ و بكسر الجيم ، يت : الّشاةُ قَلَّ لَبَنُها ، األخيرتاِن عن ثعلب : كِعنَبَة اللِّ ّكِ النَّْعَجةُ الّتي قَّل لَبَنَُها.  : اللََّجبَةُ  ، وهي ُمَولِّيةُ اللَّبِن. وعن اْبِن الّسِ

َكاةِ لَْجبَةٌ  قال : وال يقَاُل للعَْنزِ  بفتح الاّلم وُسكون الجيم  (2) [ :اللَّْجبَةُ  ]«اللَّْجبَة ِة والَجذََعةِ قال : في الثَّنِيَّ  ؟فقُْلُت : فَِفيَم َحقُّكَ ». وفي حديث الزَّ

أِْن خاّصةً. (4)لَبَنَُها. وقيل : هي من العَْنِز  (3): الّتي أَتى عليها من الغَنَم بَْعَد نِتاِجها أَربعةُ أَْشُهٍر ، فَجفَّ  ةً ، وقيَل في الضَّ قوُل و خاصَّ

 َعْمٍرو ِذي الَكْلب :

تــــــــــــَ  نــــــــــــهــــــــــــا فــــــــــــاجــــــــــــح ةً اَ  مــــــــــــِ بــــــــــــَ َزمح  جلــــــــــــَح  ذاَت هــــــــــــَ

  
مح   اَء الــــــــــــر خــــــــــــَ َة الــــــــــــدِّر ِة َورحهــــــــــــَ كــــــــــــَ (5)حــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــِ

 

  
ةِ في وقٍت آَخَر. أَو لَْجبَةً  يَُجوُز أَن تكوَن هذه الّشاةُ  رَّ ، كما يُدلُّ له  ِضّد ، أَو خاصٌّ بالِمْعَزى ، فهو الغَِزيَرةُ  في وقٍت ، ثّم تكون حاِشَكةَ الّدِ

 بالكسر في التَّكسير. قال ُمَهْلِهُل ْبُن َربِيعَةَ : ِلجابٌ  ج : قوُل ُمهْلِهل اآلتي ِذْكُره

نـــــــــــــا  لـــــــــــــِ عـــــــــــــح نح فـــــــــــــِ ـــــــــــــاُ اَن مـــــــــــــِ ـــــــــــــن تح أَب ـــــــــــــَ ب جـــــــــــــِ  عـــــــــــــَ

  
ز    عـــــــــــح َر ابملـــــــــــِ يـــــــــــح يـــــــــــُض اخلـــــــــــَ بـــــــــــِ جـــــــــــابح ِإذح نـــــــــــَ  الـــــــــــلـــــــــــِّ

  
 ، بالسُُّكون فيهما على الِقياس. لَْجبَاتٌ  ، لَْجبَة وَجمعُ 

وهو شاذّ ، ألَّن حقَّه التّسكيُن ، إِاّل أَنه كان األَصل  (6) [بالتحريك لَْجبٍَة لََجبَاتٌ  على القياس. وجمع]بالتَّحريك فيهما  لََجبَة لََجبَات جمعُ و

 (7) [ناِدرٌ ]، بالتّحريك  لََجباتو ، بالسُّكون ؛ لَْجبَةٌ  صل. وقال بعُضهم :عنَدهم أَنّه اسٌم ُوِصَف به ، كما قالوا : امرأَةٌ َكْلبَةٌ ، فُجِمَع على األَ 

ُكوا األَْوَسَط ، أِلَنَّ من العرب من  لََجبَاتٌ  وقالُوا ِشياهٌ  أِلَّن القياَس الُمطَِّرد في جمع فَْعلَة إِذا كانت ِصفَةً ، تسكيُن العيِن. قال ِسيبََوْيِه : ، فحرَّ

ُد ُسكون الجيم في لََجبَةٌ  يقوُل : شاةٌ   .لََجبَات ، فإِنَّما جاُؤوا بالجمع على هذا. ومثله قال اْبُن ماِلٍك في شرح التَّسهيل : وأَجاز الُمبَّرِ

بَت  يجوزو ، لُُجوبَةً  َكَكُرمَ  لَُجبَتُّ  وقد ِلَجابٌ  لَبَنَُها وقَلَّ ، فهي (8)َجّف وعن األَصَمِعّي : إِذا أَتَى على الّشاة بعد نتاجها أربعةُ أَشهٍر ، ف لَجَّ

 ً بَتْ  أَنَّ َرُجالً قال له : اْبتَْعُت من هذا شاةً ، فلم أَِجْد لها لَبَناً ، فقال له ُشَرْيٌح : لَعَلَّها»في حديِث ُشَرْيحٍ : و .تَْلجيبا  .لَْجبَةً  أَي : صارت «لَجَّ

__________________ 
 .«جلباته»عن اللسان ا وابألصر « جلاته( »1)
 ( زايدة اقتضاها السيا .2)
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 .«فخفّ »( يف النهاية والصحاح واللسان 3)
 .«املعز»( يف النهاية : 4)
ابجليم ا والصـــواب  قوله جاشـــكة وقوله اآيت مث تكون جاشـــكة هكذا خبطه يف املوضـــعا»وهبامش املطبوعة املصـــرية : « جاشـــكة»( ابألصـــر 5)

 .«حاشكة اب اء املهملة فقد أورد صاحب اللسان هذا البيت يف حشك وقا  : ا شك تركك الناقة ال حتلبها حىت  تمض لبنها اه
 ( زايدة عن اللسان.6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 فخّف.ـ  تقدم أثناء املادةـ  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف الصحاح : فخّف. وأوردها صاحب اللسان يف حديث الزكاة8)
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 . نقله اْبُن ُدَرْيٍد ، قال :الَمالِجيبُ  بَْعُد ، والجمع . َسْهٌم ريَش ولَْم يُْنَصلْ اْلمْلجابُ و

ُرٍم  َواٍم أُوِد حـــــــــــــــُ وُ  أِلَقــــــــــــــــح قـــــــــــــــُ   (1)مـــــــــــــــاَذا تــــــــــــــــَ
  

اِ    ثـــــــــــَ َبمـــــــــــح وِه كـــــــــــَ وِد الـــــــــــُوجـــــــــــُ يـــــــــــبِ ســـــــــــــــــــــــــُ الجـــــــــــِ
َ

 املـــــــــــ

  
 أَْكثَُر ، قال : وأَُرى الَّالَم بدالً من النُّون.قال اْبُن ِسيَدْه : وِمْنَجاٌب 

، كقَْصعٍَة وِقَصعٍ ، نقلَه اْبن األَثِيِر عن الَحْربّي. وقد َوِهَم فيه  اللَِّجبِ  ، أَو لََجبة جمع «، من الذََّهب اللََّجبِ  فيَْبُدو لهم أَْمثَالُ »في الَحِديث و

 .(2)بَْعُضهم 

، قال اْبُن األَثِيِر : قال أَبو ُموَسى : كذا في ُمْسنَِد اإِلَماِم أَحمد ، قال :  «لََجبَاتٍ  ثاَلثَ  فلََجبَهُ »:  والَحَجرِ  ، السالمعليهفي حديِث ُموَسى ، و

 .(3) [من اللَّْحت ، وهو الضرب]وال أَْعِرُف َوْجَههُ ، إِاّل أَْن يكون بالحاِء والتّاِء 

واُب بالفاء. وقال اْبُن األَثِيِر في ترجمة  «َمْهيَمْ  الباِب ، فقال : بِلََجبَتَيِ  (4)فأََخذ »في حديِث الدَّّجال : و قال أَبو ُموَسى : هكذا ُرِوَي ، والصَّ

 لََجف : ويُْرَوى بالباِء ، وهو َوَهٌم.

بِ او ، َملحوبٌ  وهو فاعٌل بمعنى مفعول ، أَي : .كالَّالِحبِ  : الطَِّريُق الَوِضُح ، اللَّْحبُ  : [لحب] . الاّلِحب معطوٌف على (5) كُمعَظَّم لُملَحَّ

 أَنشد ثْعلب :

يــــــــــــــــــــــاِط و  ــــــــــــــــــــــح َور ِة األَل قــــــــــــــــــــــح ٍص مــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــُ  قـ

  
تح عــــــــــــــلــــــــــــــ    بٍ ابتــــــــــــــَ حــــــــــــــ  لــــــــــــــَ اِط  مــــــــــــــُ (6)َأطــــــــــــــ 

 

  
َي الطَِّريق الِوطاءُ  َملُحوبٌ و ، لَْحبٌ و ، الِحب وعن اللّيث : طريقٌ  ً  : إِذا كان واِضحاً. وإِنّما ُسّمِ ، أَي قُشَر عن َوْجهه  لُِحبَ  ، ألَنّه َكأَنّه الحبا

: الّطِريُق الواِسُع الُمنقَاُد الِذي  الالِحب «الِحبٍ  رأَيُت النّاَس على طِريٍق َرْحبٍ »الُجَهنِّيِ.  (7)في حديِث أَبي ِزْمل . ولَْحبٍ  التَُّراُب ، فهو ذُو

ةَ الطِريقِ  لََحبَ و ال يَنقطع. ً  ، هيَْلَحبُ  ، كَمنَع َمحجَّ  .كاْلتََحبهُ  َوِطئَه وسلََكه ، ، إِذا لَْحبا

ةَ الطَِّريق ، اْلتََحب قال اللَّْيث : وَسِمعُت العرَب تقوُل : ّمة : (8)، واْلتََحَمَها  لََحبَهاو فاُلٌن َمَحجَّ  : إِذا َرِكبَها ، ومنه قوُل ذي الرُّ

َدَرتح  كــــــــَ ي  وانــــــــح شــــــــــــــــــــــِ ُه الــــــــوحح بــــــــُ  فــــــــانحصــــــــــــــــــــــاَع جــــــــانــــــــِ

  
  َ حـــــــــَ ح لـــــــــح بُ  يــــــــــَ لـــــــــَ وُب والـــــــــطـــــــــ  لـــــــــُ ي املـــــــــطـــــــــح لـــــــــِ  ال أَيحتـــــــــَ

  
 .الالِحبَ  أَي : يَْرَكْبنَ 

 به ، أَو َجَرَحهُ ، عن ثعلب. بالسَّْيِف : َضَربَه لََحبُهو

 ، قال َمْعِقُل ْبُن َخَوْيِلد يَصف َسْيالً : َء : أَثَّر فِيهالشَّيْ  لََحبَ و

اِف اأَليتّ  َوٌة كــــــــــــــــــالــــــــــــــــــِقصــــــــــــــــــــــــــــــــَ دح مح عــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــــَُ

  
ِدُر   ِه الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــَ د  بــــــــــــــــــــِ بُ مــــــــــــــــــــُ الحــــــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــــــ 

  
 ً َب تَْلِحيبا  فِيهما. َكلَحَّ

ياط : َضَربَهُ ، فَأَثََّرْت فيه. لََحبَهُ و  بالّسِ

ً  اللَّْحمَ  لََحبَ و بُ و قَطَّعَهُ ُطوالً. : يَْلَحبُهُ لَْحبا  ، كُمعَظَّم : الُمقَطَّع. الُملَحَّ

 اْماَلسَّ في ُحُدوٍر. وَعُجُزه : إِذا َمتَُن الفََرِس  لََحبَ و

 : (9)، قال الّشاعُر  َمْلُحوبٌ  وَمتْنٌ 

ُر ضـــــــــــــــــــــــــارِحـــــــــــٌة  ٌة والـــــــــــّرِجـــــــــــح ُ قـــــــــــاِدحـــــــــــَ اح  فـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــَ

  
ُ و   وح َ

ٌر واملــــــــ مــــــــِ طــــــــَ ُب ُمضــــــــــــــــــــــح وبُ الــــــــُقصــــــــــــــــــــــح حــــــــُ لــــــــح  مــــــــَ
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ً  ، يَْلَحبُه ، اللَّْحَم عن العَْظمِ  لََحبَ و  قََشَرهُ. : لَْحبا

 .لُِحبَ  ٍء قُِشَر ، فقدوقيل : كلُّ َشيْ 

 الَجّزاُر ما على َظْهِر الَجُزوِر : أَخَذه. لَحبَ و

ً  الطَِّريقُ  لََحبَ و  َكأَنَّهُ قََشَر األَْرَض. : َوَضحَ  يَْلَحُب لُُحوبا

ً  ، يَْلَحبُه الطَِّريقُ  لََحبَ و  قوُل أُّم َسلََمةَ  ومنه : بَيَّنَهُ. لَْحبا

__________________ 
 ( يف اللسان : ُجُرم.1)
 لعله أمثا  الن جب مجض النجيب من اإِلبر. )عن النهاية(. ألن الل َجا الفضة. وقا  غريه :« إلا أراد الل ُجن»( يريد قو  ا ريب 2)
 ( زايدة عن النهاية.3)
 .«فقا  بلجبجي الباب»ن النهاية ا ويف األصر : ( ع4)
 ( يف إحد  نسخ القاموس : كمحمد.5)
 الصياح كما يف اللسان. وأطاط بزنة صيغة املبالغة :« ابنت»عن اللسان ا وابألصر « ابتت( »6)
 .«ابن زمر»( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية : 7)
 ( يف اللسان : والتحبها.8)
زعم  واللسان هنا ا وعجزه يف الصحاح. ويف اللسان مادة )قصب( عجزه ونسبه المرئ القي  وجاء فيه قوله : قا  ابن بري :( كذا ابألصر 9)

 .(... . قا  : والبيت البراهيم بن عمران األنصاري وهو بكماله : واملاء منهمٌر والشد منحدرٌ .. اجلوهري أن قو  الشاعر
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 َأي : َأوحَضَحَها ا وهَنََجَها. «َ ََبها وسلمعليههللاصلىاَل تـَُعفِّ َطرِيقاً كان رسوُ  ِ  » هللارحمهِلُعثحَماَن ا 
ً  ، يَلَحبُها ، الَمْرأَةَ  لََحبَ و  ، نقله الّصاغانّي. جاَمعََها : لَْحبا

 بِِه األَْرض : َصَرَعهُ. لََحبَ و

ً  ، يَْلَحبُ  ، الرُجلُ  لََحبَ و  ُمْستَِقيماً. ِض ، أَو َمرَّ َمّراً في األَرْ  مرَّ  : لَْحبا

ً  ، يَْلَحبُ  ، لََحب أَو  أَْسرَع في َمْشيِِه. : إِذا لَْحبا

ْعُف ، قال الّشاعر : ، كفِرح : أَْنَحلَهُ الِكبَرُ  لَِحبَ و  والضَّ

ًة  ــــــــــــ  ي ــــــــــــِ ت ــــــــــــكــــــــــــوَن فــــــــــــَ ي َأنح ت َرجــــــــــــِّ ــــــــــــُ وٌز تـ جــــــــــــُ  عــــــــــــَ

  
ـــــــــد و   بَ ق رُ   ـــــــــَِ هـــــــــح ـــــــــظـــــــــ  َدَب ال َدوح ـــــــــاِن واحـــــــــح ب ـــــــــح ن  اجلـــــــــَ

  
 . قال أَبو ذَُؤْيب :لُِحبَ  : قليل الَّلْحِم ، كأَنّه َمْلُحوبٌ  وهو َرُجلٌ 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمح   أَدحَرَ  أَرحاَبُب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
رِّ   وبٍ بــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــُ حــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــح مّ  مــــــــــــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 : اللَِّساُن الفَِصيُح ، كذا في التّهذيب. ، كِمْنبَرٍ  الِمْلَحبُ و

 وقيَل : هذا من اْلَمَجاز. ُء الِّلساِن.البَِذي ، أَي : الَكثِيُر السَّّبِ ، السَّبّابُ  أَيضاً : المْلَحبُ و

 ، قال األَْعَشى : (1) ُكلُّ ما يُْقَطُع به ، ويُْقَشرُ  في الصَّحاح : هوو : الَحديُد القاطعُ  الِمْلَحبُ و

مح و  ريُكـــــــــــــُ ـــــــــــــِ م وأُع كـــــــــــــُ راضـــــــــــــــــــــــــــِ ُض عـــــــــــــن َأعـــــــــــــح ـــــــــــــَ ف  أَدح

  
ّي   اجـــــــــِ فـــــــــَ رَاِض اخلـــــــــَ قـــــــــح ااًن كـــــــــمـــــــــِ اِلســـــــــــــــــــــــَ بـــــــــَ حـــــــــَ لـــــــــح  مـــــــــِ

  
السَّْيُر وقََشَرها ، ثّم تُنُوِسيَْت فيها الَوْصفيّةُ عنَد قَوٍم ، وأُطِلقت من غير هاٍء ،  لََحبََها ، بغيِر هاٍء ، كأَنَّه فَِعيل بمعنى َمْفعُول ، أَي : اللَِّحيبُ و

 القَِليلَةُ لَْحِم الظَّْهِر من النُّوِق. ها الَجْوَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيد ، وهيونقلَ 

 : أَي واضٌح. َمْلُحوبٌ  وَطِريقٌ 

يَ  : ع َمْلُحوبٌ و بِاْبنَْي كِريَم  ُملَْيِحبٌ و َمْلُحوبٌ  ، قال الَكْلبِيُّ عن الشَِّرقِّي ، ُسّمِ
: ماٌء ِلبَنِي أََسِد ْبِن  َمْلُحوبو ْبِن َمْهيَعِ ْبِن َعْرَدِم ْبِن َطْسٍم. (2)

 .(3)ُخَزْيَمةَ 

. ُملَْيِحيبٌ و  : َعلٌَم على تَلًّ

 : (4)قَْريَتَاِن ِلبَنِي َعبِد هللِا ْبِن الدُّئِل بن َحنِيفَةَ باليََماَمِة ، قاَل َعبِيٌد :  ُملَْيِحيبٌ و ، َمْلُحوبٌ  وقال الَحْفصيُّ :

ِه  لــــــــــــــــِ ن َأهــــــــــــــــح َر مــــــــــــــــِ فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح وبٌ أَقـ حــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح  مــــــــــــــــَ

  
وبُ   نــــــــــــــــــُ اُت فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــذ  يــــــــــــــــــّ بــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــَ الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــَ

  
 وقال لَبِيُد ْبُن َربِيعَةَ :

ب و  احــــــــِ وبٍ صــــــــــــــــــــــَ حــــــــُ لــــــــح ِه  مــــــــَ وحمــــــــِ ــــــــَ يـ ــــــــَ ا بـ نــــــــَ عــــــــح جــــــــِ  فــــــــُ

  
رِ و   ثـــــــــــــَ وح َر كـــــــــــــَ ُت آخـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ َد الـــــــــــــّرَِداِع بـ نـــــــــــــح  عـــــــــــــِ

  
 : َعْوُف ْبِن األَْحَوِص ْبِن َجْعفَِر ْبِن ِكاَلٍب ، قال عاِمُر ْبُن ُعَمَر الَخَصِفيُّ : َمْلُحوبٍ  وصاِحبُ 

ا  َبهنــــــــــــــ َ تح كــــــــــــــَ حــــــــــــــَ اٌر وأَرحَواٌح فــــــــــــــَبضــــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــــَ  قــــــــــــــِ

  
ا   وهـــــــــَ لـــــــــُ ـــــــــح تـ ـــــــــَ ُف يـ ائـــــــــِ حـــــــــَ وبَ صـــــــــــــــــــــــَ حـــــــــُ لـــــــــح رُ  مبـــــــــَ  دابـــــــــِ

  
ْوض للسَُّهْيِلّي : داع ، ُشَرْيحُ  كذا في الُمْعَجم. قلت : وفي الرَّ  ْبُن األَْحَوِص في قول اْبِن ِهَشاٍم ، وقيَل : هو حبّان بن ُعتْبَةَ ْبِن صاِحُب الّرِ

 ماِلِك ْبن َجْعفَِر ْبِن ِكالًب ، وسيأْتي في ردع.



1730 

 

ً  ، يَْلُخبَُهاو ، يَْلَخبُها ، الَمْرأَةَ ، َكَمنَع ونََصرَ  لََخبَ  : [لخب] . وقال ُكَراع : أَي لَْخبا عِض ال جماعةٌ : إِنّها لُثْغَةٌ لبق نََكَحَها : أَهمله الجوهريُّ

 والمعروُف عن يعقوب وغيِره : نََخبَها. العرب. وقال اْبُن ِسيَدْه :

 ، عن اْبن األَْعَرابّي. فاُلناً : لََطَمهُ  لََخبَ و

َكةً : َشَجُر الُمْقلِ  اللََّخبُ و  قال : ، ُمَحرَّ

 َعميمِ  خلََبمن أَفيح ثنه 
 وَضواِحيَها. بظاِهِر َعَدِن أَْبيَنَ بهاٍء : ة  ، اللََّخبَةُ و

بُ  عن اْبِن األَْعَرابِّي :و  ، كُمعَظَّم : الُملَطَُّم في الُخُصوماِت. الُملَخَّ

 الُمالَطَمةُ. الُماَلَخبَةُ و : الُماَلِطُم. الُماَلِخبُ و

 : اللَِّطاُم. اللَِّخابُ و

__________________ 
 ء يُقشر به ويُقطض.واملِلحَحُب : كر شي( عبارة الصحاح : 1)
 .«ترمي»( يف معجم البلدان 2)
 .«جذمية»( عن مجهرة ابن حزم ا ويف األصر 3)
 ( هو عبيد بن األبرص.4)
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. وقال ، بالذّال الُمْعَجَمة كما في نسختنا ، ومثلُه في التّكملة ، ويوجُد في بعض النَسخ بالّدال الُمْهَملَة ، وقد أَ  لََذبَ  : [لذب] همله الَجْوَهِريُّ

ً  بالَمَكاِن ، لََذبَ  اْبن ُدَرْيد : ّم ، لُذُوبا تُهُ. : أَقَامَ  الَذبَ و بالضَّ  بِه. قال : وال أَدري ما صحَّ

يُن ، لََزبَ  ، يُقَاُل : : اللُُّصوقُ  اللُُّزوب : [لزب] ً  ، يَْلُزبُ  الّطِ  واَلَطَها»:  عنههللارضيفي حديِث َعِلّيٍ ، و (1) [وَصلُبَ ]لَِصَق  لَُزبَ و ؛ لُُزوبا

 : أَي الِزٌق. اَلِزبٌ  أَي : لَِصقَْت ، ولَِزَمْت ، وِطينٌ  «لََزبَتْ  َحتَّى بالبَلَّةِ 

ِزبُ و الثُّبُوُت.و ِزبُ  : الثّابُِت. قال الفَّراُء : الالَّ  ، والاّلتُِب ، والاّلِصُق واِحٌد. الالَّ

ً  اَلِزبِ  َضْربَةَ  األَْمر صارَ  من الَمجاز :و ، والسَّنَةُ الشَِّديدةُ. القَْحطُ و ً  ، شديداً ، ، أَي ؛ الِزما ،  الِزبً  ليس هذا بَضْربَةِ  والعرُب تقوُل : ثابِتا

، أَي : ما هذا بِواِجًب الزم. أَي : ما هذا  الزبٍ  بةِ والِزٍم ، يُْبِدلُوَن الباَء ِميماً ِلتَقَاُرِب الَمَخاِرجِ. قال أَبُو بكر : َمعنى قَْوِلِهم : ما هذا بَضرْ 

ُل أَفصُح. قال  ، أَي : اَلِزب ُء َضْربَةَ ، وهو َمثٌَل. وصار الشَّيْ  الِزب بَضْربَِة َسْيفٍ  الِزماً ، هذه اللُّغَة الَجيِّدةُ ، وقد قالُوَها بالميم ، واألَوَّ

 النّابغةُ :

ريحَ اَل شـــــــــــــــــــــــــر  و  وَن اخلـــــــــــَ ـــــــــــُ ب َدُه  ال حَيحســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــعـــــــــــح  ب

  
َة و   ــــــــــَ رحب ر  ضــــــــــــــــــــــــَ وَن الشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــُ ب (2)الِزبِ ال حَيحســــــــــــــــــــــــَ

 

  
 والِزٌم : لُغَيَّةٌ : قال ُكثَيٌِّر ، فَأَْبَدل :

ِه  لـــــــــــــِ بـــــــــــــا  أِلَهـــــــــــــح يـــــــــــــا بـــــــــــــِ نـــــــــــــح  فـــــــــــــمـــــــــــــا َوَرُ  الـــــــــــــد 

  
ِة الزِمِ و   رحبـــــــــــــَ َو  ِبضـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــح ُة الـــــــــــــبــــــــــــــَ د   ال شـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 : َضيٌِّق. لَِزبٌ  ، بالفتح : الضيُِّق. وَعْيشٌ  اللََّزبُ و

 : الطَِّريُق الَضيُِّق. (3) بالَكسرِ و

 .ِلزابٌ  ج ، لَِزبٌ  ، يقال : ماءٌ  : القَِليلُ  *َكَكتِفٍ و

دَّةُ ، ج اللَّْزبَةُ و  بكسر ففتح ، حكاه اْبُن ِجنِّي. لَِزبٌ  : الّشِ

، قال  (4)، على أَنها اسٌم  بالتَّسكينِ  لَْزبَات يُْجَمُع أَيضاً علىو : يْعنِي ِشدَّةَ السَّنَة ، وهي القَْحُط. لَْزبَةٌ  : شديدةٌ ، ويُقَال : أَصابَتُْهم لَْزبَةٌ  وَسنَةٌ 

 َربِيعَةُ ْبُن َمقروٍم.

مح  َواهلـــــــــــــــــَُ وَن يف ا ــــــــــــــــــَ ِّ أَمــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــِ  يــــــــــــــــــُ

  
َزاَبتُ ِإذا   يـــــــــــــمـــــــــــــَ  الـــــــــــــلـــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــِ

ُ
َ امل اح حـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح  اانـ

  
ً  ، يَْلُزبُ  ، كَكُرمَ  ُء ،الشَّيْ  لَُزبَ و ً و ، لَْزبا  : َدَخَل بْعُضه في بَْعض. لُزوبا

يُن : لَِزَق وَصلَُب ، لَُزبَ و  بالفتح. َكلََزبَ  الّطِ

 ، وهو الشَِّديُد البُْخِل. : البَِخيُل ِجّداً  الِمْلزابُ و

ً  ، العَْقَربُ  لََزبَتْهو  ، عن ُكَراع. (5)، َوْزناً ومعنًى  لََسبَتْهُ  : لَْزبا

 .لََزبَةٌ  ، قال اْبُن بُُزْرج : ومثله امرأَةٌ َعَزبَةٌ  إِتْبَاعٌ  لََزبٌ  َعَزبٌ  َرُجلٌ و

 وأَنشَد أَبو َعْمٍرو :

تح  عــــــــــَ ٌة َوقـــــــــــَ خــــــــــَ وَن ِإذا مــــــــــا َنضــــــــــــــــــــــــح َرحــــــــــُ فــــــــــح  ال يـــــــــــَ

  
د  و   ــــــــــــــَ ت رَاٌم ِإذا اشــــــــــــــــــــــــــــح مح كــــــــــــــِ ــــــــــــــبُ هــــــــــــــُ الزِي

َ
 املــــــــــــــ

  
ْنبُور الَحيَّةُ وغيُرَها لََسبَتْهُ  : [لسب] ً  ، تَْلِسبُهُ و ، تَلَسبُهُ  ، َكَمنَعَهُ وَضَربَه ِمثُْل العَْقَرِب والزُّ  ، وأَكثُر ما يُْستَْعَمُل في العَْقَرِب. لََدَغتْه : لَْسبا

 فاُلناً بالسَّْوِط : َضَربَه. لََسبَ و أَْسواطاً ، لََسبَهُ و

 َكفَِرَح : لَِصَق. مثُل لَِصبَ  به لَِسبَ  يُقال :و
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ً  ، يَْلَسبُهُ  مثَل السَّْمِن ، من باب فِرح ، العََسَل ونَْحَوهُ  لَِسبَ و  ِمنهُ كاللُّْعقَِة. اللَّْسبَةُ و لَِعقَه. : لَْسبا

ً  ما تََركَ و ً  الو ، لَسُّوبا  وقد سبق في ك س ب أَيضاً. َشْيئاً. أَي : َكتَنُّور (6) َكسُّوبا

 في غيِر العَْقَرِب والَحيَِّة. أَنشد اْبُن األَْعَرابّي : اللَّْسبُ  قال اْبُن ِسيَده. وقد يُْستَْعَملُ 

ُذواًب وابَت الــــــــــبــــــــــَ    ا عــــــــــُ نــــــــــَ ــــــــــح تـ ابــــــــــِ نــــــــــَ ــــــــــُ بـ لحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ  يـ

  
ي  ابلـــــــــــَواِدي  َبنح ال حـــــــــــَ رَاَح كـــــــــــَ ِوي الـــــــــــقـــــــــــَ  َنشــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( يف اللسان : وال حتسبون يف املوضعا.2)
 ( يف اللسان : اللِّزحب.3)
 عن القاموس : وكالَكِتِف. (*)
ف ( كذا ابألصــــر ا ويف الصــــحاح واللســــان : َلزحابت ابلتســــكا ألنه صــــفة. ويف اجملمر : اللزبة : الســــنة ومجعها : َلَزاَبت. ابلتحريك عل  خال4)

 أهنا اسم. واللزبة صفة ال اسم. وانظر االساس.القياس عل  
 ( أي لسعته عن اللسان.5)
 ( يف القاموس : وما تر  َلُسوابً وال َلس وابً.6)
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 .(1)يَعني بالبَّقِ : البعُوَض 

ئُْب. هو : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الّصاغانيُّ : اللَّْوَشبُ  ؛ [لشب]  الذِّ

ً  ، يَلَصبُ  لْحِم. كفَِرحالِجْلُد بالَّ  لَِصبَ  : [لصب]  ُهزاالً. بهِ  لَِزقَ  : لَِصبٌ  ، فهو لََصبا

ً  السَّْيُف في الِغْمدِ  لَِصبَ و  فيه ، فلم يَْخُرْج. نَِشبَ  : لََصبَا

 ضدُّ قَِلَق. ، وهو الخاتَُم في اإِلْصبَع لَِصبو

ِغيُر في الَجبَِل. ، قال األَْصَمِعيُّ : هو ، بالَكْسرِ  اللِّْصبُ و ْعُب الصَّ  الّشِ

 وقرأُْت في أَشعاِر الُهَذِلييَّن أِلَبِي ذَُؤْيٍب : ِلْصبٌ  وُكلُّ َمضيٍق في الَجبَِل ، فهو

ٍة  ــــــــــ  ي ــــــــــِ ب ٍة َرجــــــــــَ فــــــــــَ طــــــــــح ــــــــــُ هــــــــــا مــــــــــن ن ر جــــــــــَ   (2)َفشــــــــــــــــــــــــَ
  

نح مـــــــاِء   ٍة مــِ لـــــــَ الســــــــــــــــِ بســــــــــــــــُ رِ  ِلصـــــــــــــــــــــح الســـــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــُ

  
ْعبِ  : َشقٌّ في الَجبَل ، اللِّْصب قال السُّكَِّريُّ :  ، ِلَصابٌ  َمِضيُق الوادي. ج هو أَو ، والَجْمُع كالجمعِ. أَْضيُق من اللِّْهِب ، وأْوَسُع من الّشِ

 .لُُصوبٌ و

 .(3)َعِسُر االستِْنقاِء ، يَْنَداُس ما يَْنَداُس ، ويَْحتَاج الباِقي إِلى الَمنَاِجيز  َكَكتٍِف : َضْرٌب من السُّْلتِ  ، اللَِّصبُ و

 : ال يََكاُد يُْعِطي َشْيئاً. لَِصبٌ  ، ويُقَال : فاُلٌن لَِحز البَِخيُل العَِسُر األَْخالقِ  أَيضاً : اللِِّصبُ و

 في شعر ُكثَيٍِّر : اللََّواِصبُ و

بُ  َواصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ تح  ل حــــــــــَ ــــــــــَ ب ــــــــــد َأصــــــــــــــــــــــــح َوتح  ق طــــــــــَ ــــــــــح  وان

  
ا َ و   بــــــــــــــَ َوَ  ا ــــــــــــــي  عــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا لــــــــــــــَ  قــــــــــــــد َأطــــــــــــــح

  
يِّقَةُ البَِعيَدة القَْعرِ  هي ُجلُوُدَها ، أَي لَِصقَْت من العََطش. نقله  لَِصبَتْ  هذا قوُل الجوهرّي ، وقوُل أَبي َعْمرو ، إِنّه أَراَد بها إِبِالً  اآلباُر الضَّ

 الّصاغانّي.

 ُء : ضاَق ، قال أَبو ُدَواٍد :الشَّيْ  اْلتََصبَ و ، وال يََكاُد يَْخُرُج منه. يَْنَشُب في الِغْمِد َكثِيراً  إِذا كان:  ِمْلَصابٌ  َسْيفٌ  يُقَاُل :و

رُُه  ـــــــــــــِّ َوف ـــــــــــــُ ٍب يـ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــَ ِن وعـــــــــــــن قـ ـــــــــــــح َري  عـــــــــــــن َأهبـــــــــــــحَ

  
ريحِ   جٍّ غـــــــــَ فـــــــــَ فِّ بـــــــــِ ُح األكـــــــــُ بِ َمســـــــــــــــــــــــح َتصـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــح  مـــــــــُ

  
 .(4)، نقله الّصاَغانّي  َضيِّقٌ  ، أَي : ُمْلتَِصبٌ  َطِريقٌ  ومن ذلك قولُهم :

ً  ، كَسِمع ، لَِعبَ  : [لعب] ً و بفتح فسكون ، لَْعبا ً و كَكِتٍف ، وهذا هو األَْصُل ، لَِعبا بكسر فسكون ، وبه َصدََّر الَجْوَهِريُّ ، وعبارةُ  ِلْعبا

ً  ، يَلعَبُ  ، لَعبَ  الِمْصباح  بفتح الاّلم وكسر العين ، ويجوُز تخفيفُه بكسر الالم وسكون العين. لَِعبا

ثابٌت في أُصوله الصَّحيحة ،  قال اْبُن قُتَْيبَةَ : ولم يُْسَمْع في التَّْخفيف فتُح الاّلم مع الّسكون. قال شيخنا : فهو ُمْستَْدَرٌك على الُمَصنِّف ، ألَنه

ّيٍ ، وادَّعى أَّن هذا ُمطَِّرد في ُكّلِ ثاُلثّيٍ مكسور الَوَسط وقد سقط في بعِضها ، على أَنَّه قد حكا ه أَبو جعفر الَّلْبِليُّ في شرح الفَِصيح عن َمّكِ

ً و َحْلِقيِِّه ، اسماً كان أَو فِعالً. وذكر مثلَهُ َكثِيٌر من النَّْحِويّين في نِْعَم وبِئَْس. ةً بعَد  تَلَعَّبَ و لتّشديد ،با لَعَّبَ و بالفَتْح ، كما في الصَّحاح. تَْلعَابا َمرَّ

 أُْخَرى ؛ قال اْمُرُؤ القَْيِس :

بَ  عـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ٍد  تـ ة خـــــــــــــــالـــــــــــــــِ ٌث بـــــــــــــــِذمـــــــــــــــ   ابعـــــــــــــــِ

  
رِ و   وِب اأَلَوائــــــــــــــِ طــــــــــــــُ اٌم يف اخلــــــــــــــُ  َأوحَد  ِعصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ِضدُّ : َجدَّ. ، ُكلُّ ذلك تاََلَعبَ و

ً  ال يَأُْخَذنَّ أََحُدْكم َمتَاَع أَِخيهِ »في الحديِث : و  ، ولكْن يُِريُد إِْدَخاَل الَهّمِ والغَْيِظ عليه ، فهو (5)أَي : يأُْخذُه وال يُِريُد َسِرقَته  «جادًّا العبا

 في السَِّرقَِة ، جادٌّ في األَِذيَِّة. الِعبٌ 
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ى اضطراَب الَمْوج «بِنَا الَمْوُج َشْهراً  فَلَِعبَ  صاَدْفنَا البَْحَر حيَن اْغتَلَم ،»في حديِث تَِميٍم والَجسَّاَسة : و ً  َسمَّ ، لَّما لَْم يَِسْر بِهم إِلى الَوْجه  لَِعبا

 الِّذي أَراُدوه.

 .الِعبٌ  ويُقَال لُكّلِ َمْن َعِمَل َعَمالً ال يُْجِدي عليه نَْفعاً : إِنََّما أَْنت

 صدر ، كفَعَّل في الفعل ، على غالب األَمر. قال ِسيبََوْيِه : هذا بابُ الم (6)، ِصيغةٌ تَُدلُّ على تكثِير  اللَِّعبُ  : التَّْلعَابُ و

__________________ 
ُب : اجلمض. ومل يرد يف اللسان.1)  ( ويف اجملمر واملقايي  : الل سح
 .«يتقا  يف اللسان : وشرج شرابه مزجه قا  أبو ذ يب يصف عساًل وماء وأنشد هذا الب»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 املناحيز مجض منحاز وهو اهلاون كما يف الصحاح.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( مثله يف اللسان.4)
 .«سرقة»( عن النهاية ا وابألصر 5)
 .«تكسري»( عن اللسان ا وابألصر 6)
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بَِناًء آَخَر ا كما أَّنك قـُلحَت يف فـََعلحُت : فـَع لحت ا حَا  (2)فيه املصـــــــــدَر من فـََعلحت ا فتُلِحُ  الز َواِئَد ا وتـَبحِنيه  (1)ما ُتَكثِّر 
َعا  ا  وغريِه. كالتـ لحَعابِ   َكثـ رحَت الِفعحَر ؛ مثّ ذََكر املصادَر اّلجي جاَءت عل  التـ فح

بكسرتين على ما  ِلِعبٌ و كَكتٍِف : هِذِه األَْلفاظ استعملُوَها مصدراً ، وِصفَةً دالَّةً على الفاِعل كما هو ظاهٌر من كالمه ، لَِعبٌ و ، الِعبٌ  هوو

يَرافيُّ ، أُْلعُبَانٌ و يطَِّرُد في هذا النَّْحو ، َق بينهما  كُهَمَزةٍ  عَبَةٌ لُ و بضم فَسكون ، (2) لُْعبَةٌ و كعُْنفَواٍن ، َمثَّل به ِسيبََوْيِه ، وفسََّرهُ الّسِ ؛ وفرَّ

م : لُْعبَةٌ و ، اللَِّعبِ  ، كُهَمزةٍ : كثيرُ  لُعَبَةٌ  الصاغانيُّ فقال :  بالَكسر ، وهِذه عن الفراِء ، تِْلِعيبَةو به ، وهذا قد يأْتي قريباً. يُْلعَبُ  ، بالضَّ

بالكسر وتشديد العين فيهما ، وهو من الُمثُل الّتي لم يَذُكْرها ِسيبََوْيِه ، ومثلُهُ في  تِِلعّابَةٌ و ، تِِلعَّابٌ و ويُْفتََحاِن ، ، يُْكسرانِ  تَْلعَابَةُ و ، تَْلعَابٌ و

ا فات ، فقد َذكَره في المصادر ، نحو تَحَ  تِِلعَّابَةٌ  أَمالي أَبي بكِر بِن السَّّراح. قال اْبُن ِجنِّي : أَمَّ َل ، فإِن ِسيبََوْيِه ، وِإن لم يذُكْره في الّصِ مَّ

الَةً. فإِذا َذَكَر تِِفعّاال ، فكأَنَّهُ قد ذك ةَ الواحدةَ من هذا ، لََوَجَب أَن يكون تِِحمَّ االً. ولو أَرْدَت الَمرَّ ره بالهاِء ، وذلك أِلَنَّ الهاَء في تقدير تِِحمَّ

وتِِلقّاَمة في األَصل  تِِلعّابة سان : وليس لقائل أَْن يَدَِّعَي أَنّ االنفصال على غالِب األَمِر ، وكذلك القوُل على تِِلقّاَمٍة ، وسيأْتي ِذكره. وفي اللِّ 

ةُ الواحدةُ ، ثم ُوِصف به ، كما قد يُقَال ذلك في المصدر ، نحو قوِله تعالى   أَي : غائِراً ؛ ونحو قوِلها : (3) (ِإْن َأْصَبَح ماؤُُكْم َغْوراً )الَمرَّ

َا ِهَي ِإقـحَباٌ  وِإدحاَبرُ   فِإل 
 (5) [فيه ، كالهاء]وتِِلقَّاَمة ، على َحّدِ قوِلك : هذا َرُجٌل َصْوٌم ، لِكنَّ الهاَء  تِِلعّابةٌ  ، ال يجوُز أَن يكوَن قولُهم : َرُجلٌ  (4)ثّم قال : فَعَلَى هذا 

 في َعاّلَمٍة ونَّسابٍَة للُمبَالغة ، وقوُل النّابغة الَجْعِدّي :

ُرٌ  يف هـــــــــــا ِإيّنِ امـــــــــــح تـــــــــــُ بــــــــــــح نــــــــــــ  جِي   ـــــــــــََ يـــــــــــبـــــــــــَ بـــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
جِي و   ابـــــــــــَ عـــــــــــَ لـــــــــــح بُ  تـــــــــــِ نـــــــــــَ ِة اجلـــــــــــاِر َأجـــــــــــح  عـــــــــــن رِيـــــــــــبـــــــــــَ

  
 فإِنّه َوَضَع االسَم الِّذي َجَرى ِصفَةً َموضَع المصدِر.

 الصَّحاح ،وُضبِط في  .اللَِّعبِ  َكثِير ، وكان يَتلَعَّبُ  ، وفي نسخِة التَّهذيب مضبوٌط بالتّشديد والَكْسر : إِذا كان تِْلعَابَةٌ  وفي الصَّحاح : َرُجلٌ 

، أَي : كثيَر  «تِْلعابَةً  إِنَّ َعِليًّا كان»وفي حديٍث آَخَر : « تِْلعَابَةٌ  َزَعَم اْبُن النّابِغَِة أَنّي»وفي حديث َعِلّي :  .(6)هذا ، بالكْسر والّسكون  اللِّْعبُ 

 الَمْزحِ والُمَداَعبَِة ، والتّاُء زائدة.

ّمِ :، با أُْلعُوبَةٌ  بَْينَُهمْ  يُقَاُل :و  .لَِعبٌ  أَي : لضَّ

ْبيَاِن والَجَواِري الدَّيار من ديارات العرب َحْيثُ  َمالِعبُ و .اللَِّعبِ  ، أَي : : َمْوِضعُهُ  الَمْلعَبُ و  .يَْلعَبُونَ  الّصِ

ً و ، اَلَعبَها ُماَلَعبَةً و  .اللَِّعبِ  ، بالكسر : مثلُ  اللِّعابُ  «ِلعَابَهاو ما لََك وِلْلعََذَرى»حديُث جابٍِر : ، ومنه َمعََها لَِعبَ  ، أَي : ِلعَابا

 بِِه. تَْلعَبُ  بَِما ها جاءَ  : أَْلعَبََها ، أَو تَْلعَبُ  : َجعلََها أَْلعَبَهاو

 وقوُل َعبِيِد ْبِن األَْبَرِص :

ت   دح بــــــــــِ اقــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــُ بـ عــــــــــِ ــــــــــح نــــــــــًا و  أُل يِن َوهــــــــــح بــــــــــُ عــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــُ  تـ

  
ينِّ عــــــــــــلــــــــــــ  اب ِ   ي مــــــــــــِ ُت َوهــــــــــــِ َرفــــــــــــح  مُث  انحصــــــــــــــــــــــــــَ

  
 يحتمُل أَْن يكوَن على الَوْجَهْيِن جميعاً.

بال الم :  ، لَعُوبُ و .لَعَائِبُ  : َحَسنَةُ الدَّّلِ ، والجمع لَعُوبٌ  والِّذي في الُمْحَكم والصَّحاح : جاِريَةٌ  الَحَسنَةُ الدَّلِّ  ، كَصبُوٍر : الجاريةُ  اللَّعُوبُ و

. يَتْ  قال األَْزَهِريُّ : من أَسمائِِهنَّ ً  ُسّمِ ى لَِعبَِها ِلَكثَْرةِ  (7) لَعُوبا ً  ، ويجوُز أَن تَُسمَّ  بها. يُْلعَبُ  ألَنّهُ  (7) لَعُوبا

 ثُْوبٌ  ، بالَكْسر : الِمْلعَبَةُ  وفي نسخة : ، كُمْحِسنَةٍ  الُمْلِعبَةُ و

__________________ 
 وقد أشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« ويبنيه .. . فيلح .. ؛ ويف االصر : يكثر( عن اللسان 1)
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 ( يف القاموس : ولَُعَبة كُهَمَزة.2)
 .30( سورة امللك االية 3)
وصــــف ابملصــــدر ا من ِقبر أن من »( متام ما جاء يف اللســــان بعد ذكره بيت اخلنســــاء ا وقد رأينا اثباته هنا ليتضــــح املعىن الذي ذهب إليه : 4)

لواحدة هي فقا  : هذا رجر زوٌر وصوٌم ا وحنو ذلك ا فإلا صار ذلك له ا ألنه أراد املبالغة ا و عله هو نف  ا دث ا لكثرة ذلك منه ا واملرة ا
إقبالة وإدابرة عل  زيد إقبا  أقر القلير من ذلك الفعر ا فال  وز أن يريد معىن غاية الكثرة فيبيت لذلك بلفة غاية القلة ولذلك مل  يزوا زيد 

 ..«.. وادابر. فعل  هذا ال  وز
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ( ضبرت الصحاح ا ضبرت قلم : الل ِعب.6)
 ( يف اللسان : لُعوَب.7)
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 ا ومثُلُه يف لسان العرب. الص يب   (1) فيه يـَلحَعبُ  ا ويف نسخٍة : اَل ُكم  له ِبال ُكمٍّ 
ّم : التِّْمثالُ  اللُّْعبَةو  زاده على الَجْوَهِرّي. ، بالضَّ

ْطَرْنجِ ونَْحِوهِ  يُْلعَبُ  َما : ِجْرمُ  اللُّْعبَةُ و أَحسَن من هذه ، ولم يَِزْد  لُْعبَةً  كالنَّْرِد ، كما في الصَّحاح. وحكى اللِّْحيَانِيُّ : ما رأَيُت لك بِِه ، كالّشِ

يت :ع ّكِ ْطَرْنجُ  ؟اللُّْعبَةُ  تقوُل ِلَمنِ  لى ذلك. وقال اْبُن الّسِ ، أِلَنّه  لُْعبَةٌ  به ، فهو َملعوبٍ  . وُكلُّ لُْعبَةٌ  ، والنَّْردُ  لُْعبَةٌ  فتُضمُّ أَّولََها ، أِلَنََّها اْسٌم. والّشِ

 اْسٌم.

ةَ الَواِحَدةَ من اللَّْعبَة ِمْن هِذه ، وقال ثعلب : اللُّْعبَةِ  وتقوُل : اْقعُْد حتْى أَْفُرَغ من هذه ، كذا في  اللَِّعبِ  ، بالفَتْح ، أَجَوُد ؛ ألَنّه أَراد الَمرَّ

 الصَّحاح.

 ، ويَطَِّرُد عليه باُب فُْعلٍَة. يُْلعَبُ و يُْسَخُر بِهِ  الِّذي األَْحَمقُ  : اللُّْعبَةُ و

اُء : .اللَِّعبِ  نَْوبَةُ  : اللُّْعبَةُ و  واِحَدةً. (2) لَِعْبُت لُْعبَةً  وقال الفَرَّ

ْعبَةُ و ْعبَةِ  ، مثُل الِرْكبَِة والِجْلَسِة ، تقوُل : فاَُلٌن َحَسنُ  اللَِّعبِ  من (3)، بالَكْسر : نَْوٌع  اللِّ  ، كما تقوُل : َحَسُن الِجْلَسِة ، كذا في الصَّحاحِ. اللِّ

يُح بالَمْنِزِل : َدَرَستْ  لَِعبَتِ  ومن الَمَجاز :  .تالَعبتْ و هُ.الّرِ

يحِ : َمداِرُجَها. َماَلِعبُ و  الّرِ

 الِجّنِ : أَي َحْيُث ال يُْدَرى أَْيَن ُهَو. َمالِعبِ  تََرْكتُهُ فيوَ 

ّمِ : طائرٌ  ُمالِعبُ و  ُماَلِعبَا فيُقَاُل لالثْنَْيِن : خاِطُف ِظلِِّه ، يُثَنّى فيه الُمَضاُف والُمَضاُف إِليه ، ويُْجَمعاِن ، بالباِديَة ، وربَّما قيل : ِظلِِّه ، بالضَّ

ِهَما ، وللثاّلثة :  أَْظالِلِهنَّ ، ألَنَّهُ يصيُر معِرفةً. : (5)وال تقول  (4)أَْظالٍل لَُهنَّ  ُمالِعبَاتِ  أَْظالِلِهنَّ ، وتقول : رأَيتُ  ُمالِعباتُ  ِظلِّ

َي بذلك يوم السُّوبَاِن ، وجعله لَبِيدٌ  اِلكِ عاِمُر ْبُن م وهو األَِسنَّة. ُمالِعبُ  كان يُقَاُل أِلَبِي بَراءٍ و َماحِ  ُمالِعبَ  ْبِن جعفَِر ْبِن ِكالٍب ، سّمِ الّرِ

 لحاجتِِه إلى القافية ، فقال :

اَلِح  رَِ  الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ دح ا مـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــن وح َأن  حـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

  
ُه   ـــــــــــــــــــــــــَ بُ أَدحرَك العـــــــــــــــــــــــــِ احِ  مـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــّرِم  ال

  
األَِسنِّة لَقَُب ثالثٍة من الشُّعََراِء : أَحُدهم  ُمالِعبَ  الُمْؤتَِلف والُمْختَِلِف في أَسماِء الشُّعََراِء : أَنّ في حاشية الصَّحاح : ذَكر اآلِمِديُّ ، في كتاب و

. ْبِن يَِزيدَ  عْبُد هللِا ْبُن الُحَصْينِ  هذا المذُكور : والثّاني  : (6)، وهو القائلُّ  أَْوُس ْبُن ماِلٍك الَجْرِميُّ  الثّالثُ و الحاِرثِيُّ

ٌة  امـــــــــــــَ ٍن واٍد محـــــــــــــََ طـــــــــــــح تح يف بـــــــــــــَ قـــــــــــــَ طـــــــــــــَ  ِإذا نـــــــــــــَ

  
ــــــــَورحد  ــــــــاِرس ال ا ف ــــــــَ ي كــــــــِ ــــــــح ــــــــاب رٍّ ف تح ســــــــــــــــــــــاَ  حــــــــُ  دعــــــــَ

  

ٍك و  س بــــــــــن مــــــــــالــــــــــِ اِن َأوح يــــــــــَ ــــــــــح تـ ىَت الــــــــــفــــــــــِ واَل فــــــــــَ  قــــــــــُ

  
ب  العــــــــــــــِ ــــــــــــــورحدِ  مــــــــــــــُ ِة وال ــــــــــــــ  ن  َأطــــــــــــــراِف اأَلســــــــــــــــــــــــــــِ

  
 .اللَِّعبُ  : الِّذي ِحْرفَتُهُ  ، َكَكتَّانَ  اللَّعّابُ و

 ، أَي : معروٌف من خْيِل العرِب ، قال الُهَذليُّ : فَرٌس مو

ابِ طـــــــــــاَب عـــــــــــن و  عـــــــــــَ ـــــــــــلـــــــــــ  ِه  ال ســـــــــــــــــــــــــًا وَربـــــــــــِّ فح ـــــــــــَ  نـ

  
َزرا و   فـــــــــــح رِّ وعـــــــــــَ كـــــــــــَ

َ
يحســـــــــــــــــــــــــًا يف املـــــــــــ اَدَر قــــــــــــَ (7)غـــــــــــَ

 

  
ً  ، لُعَابُهُ  سالَ  إِذا ، الثّانية عن اْبِن ُدَرْيٍد : كَمنََع وَسِمعَ  لَِعَب يَْلعَبُ و ، لَعَب يَْلعَبُ  ، يقال : كالغُراِب : ما ساَل من الفَم ، اللُّعَابُ و . َكأَْلعََب إِْلعابا

بِيَّ ، فقاَل : بِيُّ ، قال لَبِيُد : لَعَبَ  واألُولَى أَعلَى. وَخصَّ الَجْوَهِريُّ به الصَّ  الصَّ

تُ  ـــــــــح ب عـــــــــَ ـــــــــَ مح  ل ـــــــــِ ورِه جـــــــــُ م وحـــــــــُ هـــــــــِ ـــــــــِ اف ـــــــــَ ت ـــــــــ  َأكـــــــــح  عـــــــــل

  
ا  يـــــــــــدًا وعـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــَ فـــــــــــِ وحين مـــــــــــُ يـــــــــــدًا ولـــــــــــَ   َولـــــــــــِ
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 أَْلعَبَ  وهو أَْحسُن ، وفيه :« ُحُجوِرهم»بدل « وُصُدورِهمْ »وكذا في الصَّحاح. وقال الّصاغانّي : ُرِوَي قوُل لَبِيٍد بالَوْجَهْيِن. وَرَواهُ ثعلٌب : 

بِيُّ : إِذا صاَر لَهُ   .(8)يَِسيُل ِمْن فِيِه  لُعَابٌ  الصَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : به.1)
 اللسان : لعبة بفتح أوله ضبرت قلم.( ضبرت 2)
 ويف نسخة : ضرحب.« اللون من اللعب»( يف اجملمر : 3)
 .«قوله رأيت مالعبات أ ال  هلن عبارة التكملة ثالث مالعبات أ ال  هلن وهي  اهرة بدلير بقية العبارة»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف اللسان : وال تقر.5)
 الشعراء للمرزابين نسبا البن الغريزة النهشلي.( يف معجم 6)
قا  اجملد : العفزر كجعفر الســـــائ   [.وهذا ما أثبتناه عن اللســـــان]قوله وعفرزا كذا خبطه ولعر الصـــــواب وعفزرا »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 7)

 السريض ا إىل أن قا  : وفرس سامل بن عامر اه وحنوه يف اللسان وأ ال مادة عفرز.
 ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان : فمه.8)
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لُهُ ، وهو العََسُل. َعَسلُهُ. وهو النَّْحلِ  لُعَابَ  من المجاز : َشِربَ و  وفي لسان العرب : ما يُعَّسِ

 ، قال َجِريٌر : قاَم قائُِم الظَِّهيَرةِ و َحِميَتْ  َكأَنَّهُ يَْنَحِدُر ِمَن السََّماِء ِإذا تراهُ  ءٌ الشَّْمِس : َشيْ  لُعَابُ  ن المجاز : سالَ مو

َد اَ صـــــــــــــــــــــــــَ   دح َوقـــــــــــَ رٍي وقـــــــــــَ جـــــــــــِ هـــــــــــح ـــــــــــَ تـ َن لـــــــــــِ ح  ُأَنـــــــــــِ

  
ابُ َذاَب و   عـــــــــَ م لـــــــــُ مـــــــــاجـــــــــِ وحَ  اجلـــــــــَ ِ  فــــــــــَ مـــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
ْيِط ، الشَّْمِس هو الذي يقاُل له ُمَخاُط الشَّْيَطاِن ، وهو السََّهاُم ، بفتح السين ، ويُقَاُل له : ِريُق الشَّْمِس ، وهو شبيهُ الخَ  لُعَابُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

إِنَّما الشَّْمِس السََّراُب ، فقد أَْبَطَل ،  لُعابَ  تَراهُ في الَهَواء إِذا اشتدَّ الَحُر ، وَرَكَد الهواُء. ومن قال إِنّ 
السَّراُب الِّذي يَُرى كأَنَّهُ ماٌء جاٍر  (1)

َحاِرَي والفَلََواِت ، وسار في الَهَواِجِر. الشَّْمِس : ما تراهُ في ِشدَّةِ الَحّرِ مثَل  لُعَابُ و نِْصَف النََّهاِر ، وإِنَّما يَْعِرُف هِذِه األَْشياَء َمن لَِزَم الصَّ

 راُب. كذا في الصَّحاح.نَْسجِ العَنكبوت ، ويقال : هو السَّ 

 ، قاله اْبُن ِسيدْه ، وأَنشد الفاِرسّي : َمْوِضٌع َكثِيُر الِحَجاَرةِ بِحْزِم بَنِي ُعَوالٍ  ، ممدود : اللَّْعبَاءُ و

ا مـــــــــــــن  ـــــــــــــَ ن رو حـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــاءِ ت ب عـــــــــــــح ـــــــــــــ  ـــــــــــــل راً  ال  َقصـــــــــــــــــــــــــــح

  
ُؤوابَ و   ـــــــــــــــــــَ َة َأنح تـ نـــــــــــــــــــا ِإاَلهـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح جـــــــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــــــــح

  
 إِالَهةُ اْسٌم للشَّْمس.، وقال « اإِلاَلَهةَ »ويُْرَوى 

بِِحذاِء القَِطيِف وِسيِف  بالبَْحرْينِ  أَي معروفة سبََخةٌ م : اللَّْعباءُ و
، على غير قياس ، كما  اللَّْعباءِ  نسبة إلى اللَّْعبَانِيَّةُ  ِمْنَها الِكالبُ  البْحِر ، (2)

.  قاله الّصاغانيُّ

 أَْرٌض باليََمن. أَيضاً : اللَّْعباءُ و

رامِ في النَّْخِل : أَْن يَْنبُت فيه َشيْ  ْلعابُ االْستِ و النَّْخلَةُ : إِذا أَْطلَعَت َطْلعاً ، وفيها بَقيَّة  اْستَْلعَبَتِ  ، بالَكْسر. قال أَبو سعيد : ٌء من البُْسِر بَْعَد الّصِ

ِرّماُح يَِصُف نَْخلَةً :  من َحْمِلَها األَّوِل. قال الّطِ

تح مــــــــــــا  قــــــــــــَ تَأ ــــــــــــَح بــــــــــــَ عــــــــــــَ لــــــــــــح تـــــــــــــَ  ابلــــــــــــِذي  اســــــــــــــــــــــــــح

  
ـــــــــــــدح َأَ.   رَامح  (3)ق ُت الصـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــح  ِإذح حـــــــــــــاَن َوق

  
بِيُّ ، لَعَبَ و  يَِسيُل. لُعَابٍ  ذو أَي : .مْلعُوبٌ  ثَْغرٌ و .أَْلعَبَ و الصَّ

بالفَتْح. ذكَرها ابُن البَيطار ،  َمْسَمنَةٌ  يُغَشُّ به السُّوِرْنجاُن ، (4)يُْجلَُب من نواِحي إِْفِريِقية  دواٌء كالسُّوِرْنجان ، بالضّم : البَْربَريَّةُ  اللُّْعبةُ و

 والحكيُم داوود ، وغيُرهما من األَطبّاِء.

مّ  لُْعبةٌ  َرُجلٌ و  لعُوبٌ  : فاَُلنٌ  تقول ويُسَخر ، وال يَْخفَى أَنّه قد تقدَّم بعَينه ، فِذكُره كالتَّْكرار. وفي األَساس : بِهِ  يُْلعَبُ  أَي : أَْحَمقُ  ، بالضَّ

 َحَسنَةٌ. (5) أُْلعُوبَةٌ  ، وهِذه لَعَّابٌ و

ُهما. لُعَابُ  وفي غيِره :  الحيَِّة والَجراِد : ُسمُّ

 .(6) تَلَعَّبتْ  به : لَِعبَتْ  ومن الَمجاِز :

ً ؟؟؟ لَغَبَ  : [لغب] ً و بفتح فسكون ، لْغبا ً و كَصبُوٍر ، لَغُوبا ّم ، هكذا في نسختنا. واعتمد الُمَصنُِّف على َضْبط القَلَم ، ولو َذَكَرها  لُغُوبا بالضَّ

ه الَجْوَهِريُّ حيُث بعَد أَوَزاِن الِفْعل ، لكانِت اإِلحالَة على قواِعِد الّصرف في مصاِدر الفعل ، ورّد ُكّل َضْبٍط إِلى ما يقتضيه قِياُسه كما فعل

ً  ّم ،بالضَّ  يَْلغُبُ  ، لَغَبَ  قاَل : ً  ، يَْلغَب ، بالكسر ، لَِغبَ و .لُغُوبا  .(7) لُغُوبا

ة الصَّرف أَنَّ  ً  والَّذي حقَّقه شيُخنَا تَبَعاً أِلَئمَّ ةً ، وصّرحوا بأَن لَْغبا  يجوُز فيه تسكين الغين اْلُمْعَجَمة وفتُحها. وظاهُره أَنّه يُقَاُل بسكونها خاصَّ

ّم والفتح ، والمفتوح مصدرُ  كاللَّغُوب كنََصَر ، لَغَبَ  بتسكين الغَْين مصدرُ  اللَّْغبَ  ، األَّوُل  اللُّغُوبُ و ، كفَِرح ، على القياس ، لَِغب بالضَّ

والقَبُول. وهذا  بالضّم ، على قياس فَعََل المفتوح الاّلزم كالُجلُوس ، والثّاني بالفَتح شاذٌّ ، ُمْلَحٌق بالمصادر الّتي على فَعُول ، كالَوُضوءِ 

 اإِلماِم اللُّغَِوّي أَبي َعنِ  األَخيَرةُ  َكُرَم. وهِذهِ  ، مثل لَغُبَ  يُْرَوىو حكاهما الفَيّوميُّ ، واْبُن القَطَّاع كمنََع وَسِمعَ  حسن. تحقيقٌ 
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__________________ 
 .«إنه»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( يف معجم البلدان : عل  سيف اهلجر.2)
 .«آنقد »( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( يف تذكرة داود : لعبة بربرية نبات ابملغرب.4)
 .«قوله اللعوبة كذا خبطه والصواب ألعوبة كما يف االساس»وهبامش املطبوعة املصرية : « اللعوبة»( ابألصر 5)
 .«وقوله : لعبته به تلعبت ا يف األساس أيضاً : لعبت هبم اهلموم وتلعبت»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 (.يعين الكسر ا وسريد قوله)( زيد يف الصحاح : لغة ضعيفة فيه 7)
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رِيّ  َف الِفهح َلة :الل بحِليبِّ  جعفٍر َأمحَد بحن يُوســــــُ ُيوِخ َأيب َحّيان. ومن  * ا نســــــبة ِإىَل لَبـح قريٍة من قُر  األَنحَدُل  ا وهو َأَحُد شــــــُ
ّم. فقوُ  َأشــهر مؤّلفاته يف الل َغة : شــرُح الفصــيح. مث ِإّن لغَة  الكســِر ضــعيفًة ا صــر َح به يف الصــ حاح ا ومل يذُكرح لغَة الضــ 

حاح وغريِه صـــــنِّف ا كيف َأغَرَب بنقله عن الل بحِلي ا وهو يف الصـــــ 
ُ
د   فيِه نظٌر : ؟شـــــيِخَنا : وهذا عجيٌب من امل َأعحَيا َأشـــــَ

َكم. اإِلعياءِ  ُحح
 ا كذا يف امل

هو النََّصُب ، أَو الفُتُوُر الاّلِحُق بَسببه ، أَو  اللُّغُوبُ  عَُب واإِلْعياُء ، ومثلُه في النِّهاية والغَِريبَْيِن. وقال جماعةٌ : التَّ  اللُّغُوبُ  وفي الصَّحاح :

. وهي فروٌق لبعض فُقَهاِء اللُّغَة  اللُّغُوبو النََّصُب ُجْسمانِيٌّ ، َهِريُّ ، واْبُن األَثِيِر ، واألَكثُر على ما ذكره المصنُِّف ، والجوْ  .(1)نَْفَسانِيٌّ

 والَهَرِويُّ ، وغيُرهم. قاله شيُخنَا.

 ُمَشدَّداً : فَعَل به ذلك ، وأَتْعَبَهُ. قال ُكثَيُِّر َعّزة : تَلَغَّبَهُ وَ  السَّْيُر ، أَْلغَبَهو

هـــــــــا بـــــــــَ غـــــــــ  لـــــــــَ ـــــــــَ هـــــــــا  تـ فـــــــــ  لـــــــــَ  وشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح يـ ِن لـــــــــَ  ُدوَن ابـــــــــح

  
رُ   احـــــــِ مـــــــَ ُتـــَ

ُب املـــ بحســـــــــــــــــــــَ َر  والســـــــــــــــــ  اُد الســـــــــــــــــ  هـــــــَ  ســـــــــــــــــُ

  
 وقال الفََرْزَدُق :

يـــــــــَك ابزِييف  فـــــــــِ كـــــــــح رح ســـــــــــــــــــــــوحَف يـــــــــَ هـــــــــابـــــــــَ بـــــــــَ غـــــــــ  لـــــــــَ  تــــــــــَ

  
رُ   مــــــَ ــــــقــــــَ ُ  وال مــــــح وِد الشــــــــــــــــــــ  عــــــُ تح ابلســــــــــــــــــــ  قـــــــَ ــــــَ تـ ــــــح  ِإَذا ال

  
 : تََواّلَها ، فقاَم بها ، ولْم يَْعِجْز عنها. تَلَغَّبََهاو المراُد بالباِزّي ، ُهنَا : َعْمُرو ْبُن ُهبَْيَرةَ.

. ما بَْيَن الثَّنايَا من اللَّْحمِ  ، بفتح فسكون : اللَّْغبُ و  ، نقله الّصاغانيُّ

يُش الفاِسدُ  : اللَّْغبُ و الِّذي ال صائٌِب وال قاصٌد.  الكالُم الفاِسدُ  : اللَّْغبُ  من المجاز :و : لُغةٌ فيه. ، كَكتِفٍ  كاللَِّغبِ  مثُل البُْطنَاِن منه ، الّرِ

 ، أَي : َسيَِّئ َكالِمك ، وفاِسَدهُ ، وقبيَحهُ. لَْغبَكَ  عنَّا (2)ويقال : ُكفَّ 

ِعيُف األَْحَمقُ  ، كالوْغب : اللَّْغبو ، قال :  بالفَتْح. وفي الصَّحاح عن األَْصمعّي ، عن أَبي عْمِرو ْبِن العالءِ  َكاللَّغُوبِ  ، اللَّغَابةِ  بَيِّنُ  الضَّ

 ؟اللَّغُوبُ  فقْلُت : ما ؟(3)أَليَس بَصحيفة  فقال : ؟، جاَءتْهُ ِكتابي ، فاْحتَقَرَها. فقلُت : أَتقوُل جاَءتْه ِكتابي لَغُوبٌ  َسِمْعُت أَْعرابِيًّا يقول : فاُلنٌ 

 فقال : األَحمُق.

 قلُت : وقد سبَقَِت اإِلشارة إِليه في ك ت ب.

 وَعَملُه. لَْم يُْحَسْن بَْريُهُ  الِّذي السَّْهُم الفاِسدُ  : اللَّْغبُ و

مِّ  كاللُّغَابِ  وقيَل : هو الَِّذي ِريُشهُ بُْطناٌن ، ، فاِسٌد ، لم يُْحَسْن َعَملُه. وقيَل : هو الِّذي ِريُشه بُْطنَاٌن. وقيل  لُغَابٌ و ، لَْغبٌ  َسْهمٌ  ، يقاُل : ، بالضَّ

يش : البَْطُن ، واحدتُهُ  اللُّغَابُ  . وقِيل :لَْغبٌ و لُغَابٌ  و ُظْهراٌن ، فهو: إِذا اْلتَقَى بُْطنَاٌن أَ  ، وهو ِخاَلُف اللَُّؤاِم. وقِيل : هو ِريُش  لُغابَةٌ  من الّرِ

 السَّْهِم إِذا لم يَْعتَِدل ، فإِذا اعتدَل فهو لَُؤاٌم. قال بِْشُر ْبُن أَبِي خاِزٍم :

وح  ـــــــــــــــَ لـــــــــــــــي  َأصـــــــــــــــــــــــــــــاَب قـ ي فـــــــــــــــِإن  الـــــــــــــــَوائـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــِ

  
   َ كــــــــــــح ــــــــــــُ ــــــــــــَش ملح ي ٍم رِي اابِبســــــــــــــــــــــــــهــــــــــــح غــــــــــــَ ــــــــــــلــــــــــــ   ال

  
 ً  لم يكن نِْكساً ذا ِريٍش  من صفاِت السَّْهم ، أَي : لم يكن فاِسداً ، وإِّما أَْن يكوَن أَراد : اللُّغَابُ  . فإِّما أَن يكونَ لُغابَا ويُْروى : لَْم يكْن ِنْكسا

ا :لُغاب  . وقال تَأَبََّط َشرًّ

زاً و  وحِم عـــــــــــاجـــــــــــِ ي مـــــــــــَن الـــــــــــقـــــــــــَ َدتح أُمـــــــــــِّ  مـــــــــــا ولـــــــــــَ

  
نح ُذاَنب وال و   بِ ال كـــــــــــاَن رِيشـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــِ غـــــــــــح  لـــــــــــَ

  
يِش اللَُّؤامُ  القَُذةِ ]؛ فاللَُّؤام ما كان بْطُن  اللُّغَابُ و قال األَصَمِعيُّ : من الّرِ

يَِلي َظْهر األُخَرى ، وهو أَْجوُد ما يكون ، فإِذا اْلتَقَى بُْطنَاٌن أَو  (4)

ً  ، وسلمعليههللاصلىأَهدى يَْكُسوُم ، أَُخو األَْشَرِم ، إِلى النَّبِّي »في الحديث : . ولَْغبٌ و لُغَابٌ  ُظْهَراٌن فهو ، وذلك إِذا  «لَْغبٌ  َسْهمٌ  فيه ِسالحا

 ْصَطِحبْ لم يَْلتَئْم ِريُشهُ ويَ 
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__________________ 
(*) .  عن القاموس : الل يحِليِّ
نا ِفيها لُُغوب  )( قا  الرازي يف تفســـري قوله تعاىل 1) ب  َوال مَيَس  ُّ نا ِفيها َنص  َ اللغوب اإلعياء والنصـــب هو الســـبب لإلعياء فإن قا  قائر إذا  (ال مَيَس  ُّ

 با أنه ال ميســـــهم فيها نصـــــب علم أنه ال ميســـــهم فيها لغوب وال ينفي املتكلم ا كيم الســـــبب مث ينفي مســـــببه حبرف العطف فال يقو  القائر ال
فاء االكر وســـيا  ما تقرر أن يقا  : ال ميســـنا فيها إعياء وال أكلت وال شـــبعت فإنه يقا  : ال شـــبعت وال أكلت كما أن نفي الشـــبض ال يلزمه انت

 مشقة.
 .. ( كذا ابألصر واللسان ا ويف االساس : اكفف عنا2)
 ؟( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان : ألي  هو الصحيفة3)
 مادة   أم : واللؤام القذذ امللتئمة وهي الجي تلي قوله بطن يلي كذا خبطه وعبارة اجلوهري يف»( زايدة عن اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية : 4)

 .«بطن القذة منها  هر األخر  اه. وهي  اهرة
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َهُب بَِعيداً. (1) [ءُ الر ِدي]:  الل غحبُ  ِلَرداَءتِِه ا فِإذا الحتَبَم ا فهو ُلَؤاٌم. وقير : هام ا اّلذي ال َيذح  من السِّ
ً  ، يَْلغَبُ  ، َعلَْيِهم ، كَمنَعَ  لَغَبَ و  عليِهم ، نقله الَجْوهِري عِن األُمِوّي. أَْفَسدَ  : لَْغبا

ً  : (2) [لَْغبا] يَْلغَبُُهمْ  القَْومَ  لَغَبَ و  و[ أنشد :]بفتح فسكون ، نقله الّصاغانيُّ عن أَبي زيد ،  َحدَّثَُهْم َحِديثاً َخْلفا

 َلغحيب أَبحُذُ  ُنصحِحي وَأُكف  
ْبِرقاُن :  وقال الّزِ

رِي أَ   ملَح َأُ  ابِذاًل ُودِّي وَنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ُم َذَريب و و   كـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ِرُف عـــــــــــــــَ يب َأصـــــــــــــــــــــــــــــح غـــــــــــــــح (3)لـــــــــــــــَ

 

  
 َولََغ. في إِناٍء : اْلَكْلبُ  لَغَبَ و

ْعُف. اللُّغُوبَةُ و اللُّغَابَةُ و ِهما : الُحْمُق والضَّ  وقد تقدَّم. اللَّغَابةِ  . بَيِّنُ لَغُوبٌ  رُجلٌ  ، بضّمِ

ً  ِريَشهُ  السَّْهَم : َجعَلَ  أَْلغَبَ و  ؛ أَْنَشَد ثعلب : لُغَابا

ِه  بـــــــــــِ لـــــــــــح ـــــــــــَ َة قـ اطـــــــــــَ رَاَب َرمـــــــــــَ  محـــــــــــَ َت الـــــــــــغـــــــــــُ يـــــــــــح  لـــــــــــَ

  
جِي مل   ه الـــــــــــ  مـــــــــــِ هـــــــــــُ ٌرو أَبســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــح بِ عـــــــــــَ غـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــُ  تـ

  
ُجَل : أَْنَصبَهُ  أَْلغَبَ و  ، وأَتْعَبَه. الرَّ

ا (4) بِلَْغبٍ  ِريشَ و َك َغْينَهُ الُكَمْيتُ  قدو ، وهو أَُخوهُ. : لقٌَب ، كتَأَبََّط َشرًّ  الّشاعُر في قوله : َحرَّ

 َلَغبُ ال نـََقٌر رِيُشها َوال 
 مثل : نَْهٍر ونََهر ، أِلَْجِل َحْرِف الَحْلق ، كذا في الصَّحاح. وفي هامشه : بخّطِ األَْزَهِرّيِ في كتابِه :

 ال نـََقٌر رِيُشها وال نـََقبُ 
النِّْصُف الَّذي َعزاهُ إِلى الُكَمْيت ، ليس هو في قصيدته الّتي على هذا الوزن أَصالً ، وهي قصيدةٌ تُنِيُف هَذا »ووجدُت في هامٍش آَخَر : 

ه : وَوِهَم الَجْوَهِرّي في قَْوِله على ِمائَِة بَْيٍت ، بِل الَوْزُن الَوزُن. ا ، ما نَصُّ وقد  .لَْغب ِريشُ  هوكان له أٌَخ يقاُل ل ، بعَد أَْن أَنَشد قوَل تَأَبََّط َشرًّ

؛ وقال : البيُت لم أَِجْدهُ في  بِلَْغبٍ  َسبَقَهُ في هذا االعتِراِض على الَجْوَهِرّيِ اإِلماُم الّصاغانيُّ فقال ، بعَد أَن نَقََل كالَمهُ : والصَّواُب : ِريشَ 

ا الّساِبَق ، وإِنَّما هو ألَبِي األَْسوِد ا  لدَُّؤلّيِ يخاِطُب الحاِرَث ْبَن خاِلٍد ، وبعَدهُ قولُهُ :ِديوانه ، يعني بيَت تَأَبََّط َشرًّ

رَاَرة و  تـــــــــــــًا بـــــــــــــقـــــــــــــَ عـــــــــــــًا انبـــــــــــــِ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُت فـ نـــــــــــــح  ال كـــــــــــــُ

  
ٍب و   ٍن َرحـــــــــــــح طـــــــــــــَ يِن آِوي ِإىل عـــــــــــــَ نـــــــــــــ  (5)لـــــــــــــكـــــــــــــِ

 

  
نا : هذا كالُمه في العُبَاب ، ونقلَهُ الشَّْيُخ والِقطعةُ َخمسةُ أَبياٍت. ويُْرَوى لَطِريِف ْبِن تَِميٍم العَْنبَِرّيِ ، قرأْتُهُ في ِديَوانَْي ِشْعِرهما. قال شيخُ 

وهو بعينِه كالُمهُ في التَّْكملة أَيضاً. قال شيُخنا : وفيه نظٌر ، فإِّن البيَت الِّذي أَنشده في العُبَاب ظانًّا أَنّه  علّي الَمْقِدسّي ، وسلََّمه. قلُت :

ا ، أَنشده الَجْوَهِريُّ شاهداً على الّشاهُد الّذي قَصَدهُ المصنُِّف ، ليس هو المراد ، بل يش الفاسد. ثمَّ  اللَّْغبِ  ذاك ِلتأَبََّط َشرًّ ، بالفتح ، بمعنى الّرِ

ح بأَن الغلَط في ترِك الباِء في أَّولِ   ، ال في التّْحِريك ، وال في نِسبة الّشاِهد للُكَمْيت ، وكالمُ  بِلَْغبِ  أَورد الِعبَارةَ بعَد ذلك. فالمصنُِّف صرَّ

ا ، فال دْخَل له في البْحث كما ال يخْ   فَى. انتهى.الّصاغانّيِ فيه ما أَورد المصنُِّف ، وهو الِّذي فيه الِخالُف. وأَّما بيُت تَأَبََّط شرًّ

ه الشاهُد الذي أَورَده المصنُّف ، قلُت : ال َخفاَء في أَّن كالَم الّصاغانّي ، إِنّما هو في قوِل تأَبََّط الّسابِق ِذْكُرهُ ، وليس فيه ما يُدلُّ على أَنّ 

ا من بحٍر آَخَر.  وهو ظاهٌر ، فإِّن قوَل الُكَمْيِت من بَْحٍر ، وقَْوَل تأَبََّط َشرًّ

َكةً : أَي أَْدَرَكهُ  بِلَغَبِ  أََخذَ و  ، نقله الّصاغانّي. َرقَبَتِِه ، مَحرَّ

َراِد ، وفي نسخة من الصَّحاح : بفتح فسكون ، قال : : ُطوُل الطََّردِ  التَّلَغُّبُ و  ُمَحّركة ، وفي نُْسَخة : الّطِ

يِن  بــــــــــــَ غــــــــــــ  لــــــــــــَ ــــــــــــَ ه  تـ تــــــــــــُ ــــــــــــح بـ لــــــــــــَ ا غــــــــــــَ ٌر فــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــ   َدهــــــــــــح

  
ُر   هـــــــــــــــح يِن الـــــــــــــــد  (6)غـــــــــــــــزَاين أبَوحالِدي فـــــــــــــــَبدحرَكـــــــــــــــَ
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__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( زايدة عن اللسان ا والعبارة واردة فيه.2)
قوله مل أ  اخل كذا خبطه والذي »وما أثبتناه عن اللســـان واألســـاس. وهبامش املطبوعة املصـــرية : « . عنكم ودي ولغيب.. مل أ »( يف األصـــر : 3)

 .«. وهو الصواب.. يف التكملة : أمل ا 
 ( يف الصحاح واللسان : ربش َلغحب دون الباء.4)
قوله قنعاً  نياً كذا خبطه والذي يف التكملة فقعاً  بتاً ا والفقض هو الرجر الذلير. انظر »صـــــــرية : وهبامش املطبوعية امل« قنعاً  نياً »( ابألصـــــــر 5)

 .«الصحاح يف مادة فقض
 .«فبدركه»عن الصحاح ويف األصر « فبدركين»و « دهري»( يف اللسان : 6)
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 فَاُر.األَسْ  تَلَغَّبَتُْهمُ و ومن سَجعات األَساس : تَلَعَّبَْت بهم الِقفَاُر ،

، ومنه قِيل :  (1) (َوما َمسَّنا ِمْن لُُغوب  )، من اإِلْعيَاِء وفي التَّْنِزيِل العزيِز :  الَمْلغَبَة ، جْمعُ  الَماَلِغبُ  * ومما يُستدَرُك على المؤلِّف :

 ، أَي : ُمْعيٍ. الِغبٌ  ساِغبٌ 

 ، وأَنشَد اْبُن األَْعَرابِّي : لََواِغبُ  ومن المجاِز : ِرياحٌ 

ي الـــــــــــــّراَِيُح هبـــــــــــــا و  ٍر مُتحســـــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــَ َدٍة جمـــــــــــــَح  بـــــــــــــلـــــــــــــح

  
بـــــــــــاً   َي انٍو عـــــــــــرصـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــا خـــــــــــاِوي لـــــــــــواغـــــــــــِ  وهـــــــــــح

  
 انتهى.

ئْب : لَِغيبٌ  وفي الصَّحاح : وِريشٌ   ، قاَل الّراِجُز في الذِّ

ُرواب  ذح قــــــــــــــــــًا مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  َذل ُه مــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــُ رحت عــــــــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
نح   كـــــــــــــُ رِيـــــــــــــٍش ملَح يـــــــــــــَ ارِيـــــــــــــَش بـــــــــــــِ يـــــــــــــبـــــــــــــَ غـــــــــــــِ  لـــــــــــــَ

  
 : َمْوِضٌع معروف. اللَّغَابُ و

 ، قال َعْمُرو ْبُن أَحَمَر : اللَّْغبَاءُ  وكذلك

هــــــــــا  ــــــــــُ ب ــــــــــُ ل طــــــــــح ــــــــــَ ُر ي ــــــــــح ي ــــــــــ  ــــــــــل تح وال ــــــــــَ َرب ىت  ِإذا كــــــــــَ  حــــــــــَ

  
ـــــــــاِب مـــــــــن   ـــــــــرِّك ِدي ال ـــــــــح اءِ أَي بـــــــــَ غـــــــــح ـــــــــلـــــــــ  ِدرُ  ال حـــــــــَ نـــــــــح ـــــــــَ  تـ

  
ً  فاُلٌن دابَّتَهُ ، لَغَّبَ و ً  الدَّابَةَ : َوَجَدها تَلَغَّبَ و تحاَمَل عليِه حتّى أَْعيَا ، : إِذا تَْلِغيبا . (2) الِغبا  ، نقله الّصاغانيُّ

َكةً : النَّْبزُ  اللَّقَبُ  : [لقب] ى به. ، ُمَحرَّ  .أَْلقَابٌ ج :  اْسٌم غيُر ُمَسمًّ

ً  بِهِ  لَقَّبَهُ  قدو ُجَل بأَْخبَِث أَسمائه إِليه. (3) (َوال تَنابَ ُزوا اِبْْلَْلقابِ )به ، وفي التَّْنِزيِل :  فَتَلَقَّبَ  ، تَْلِقيبا  ، يقول : ال تَْدُعوا الرَّ

ً  االْسَم بالِفْعِل ، لَقَّْبتُ و  : إِذا َجعَْلَت له ِمثاالً من الِفْعل ، كقولك ِلَجْوَرٍب فَْوَعٌل. تَْلِقيبا

 .بِلَقَبِهِ  تقوُل : الجاُر أَحقُّ بَصقَبِِه ، والَمْرُء أََحقُّ قَبيح. و بلَقَبٍ  ونُبَِز فالنٌ 

 .القَبَهُ ُماَلقَبَةً و ، تاََلقَبُواو

كذا في التَّْكملة. ونسبه األَْزَهِريُّ  الُمْكتَنَِزةُ اللَّْحِم. الَكثِيَرةُ الشَّْحِم ، النّاقَةُ  : أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال اْبُن األَْعَرابِّي : ، بالفتح الَمْلَكبَةُ  : [لكب]

 إِلى أَبي َعْمٍرو.

 أَيضاً : الِقياَدةُ ، كذا في لسان العرب. الَمْلَكبَةُ و

م ، اللُّوبُ و بالفتح ، اللَّْوبُ  : [لوب] اْستِداَرةُ الحائِم َحْوَل الماِء ، وُهَو َعْطَشاُن ،  هو العََطُش ، أَو كغُراٍب : اللَُّوابُ و كقُعُوٍد ، اللُُّؤوبُ و بالضَّ

 ال يِصُل إِليه.

ً  ، يَلُوب ، البَ  قدو ً و ، لَْوبا ً و ، لُوبا ً و ، لَُوابا كةً. لََوبانا  ُمَحرَّ

ً  وفي نسخِة الصَّحاح : ٍد الفَْقعَِسيُّ : لُُؤوبٌ  ، والجمع الئِبٌ  َعِطش ، فهو ، ضبطه كعُثمان ، أَي : (4) لُوبَانا  ، كشاِهٍد وُشُهوٍد ؛ قال أَبو ُمَحمَّ

د   تـــــــــــَ وابنُ حـــــــــــىت  ِإذا مـــــــــــا اشـــــــــــــــــــــــــح رح  لـــــــــــُ جـــــــــــَ  الـــــــــــنـــــــــــ 

  
رح   ٌر بســــــــــــــــــــــــــحــــــــــــَ يــــــــــــح هــــــــــــَ ِا ســــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــِ  والَح ل

  
ْحَراِء  يت : (5)والنََّجُر : َعَطٌش يُِصيُب اإِلبَِل من أَكِل بُُزوِر الصَّ ّكِ  اَم َحْوَل الماء من العََطش : وأَنشد :: إِذا ح يَلُوبُ  ، البَ  ، وعن اْبِن الّسِ
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حــــــــــــــإل ٍ  مــــــــــــــُ ــــــــــــــِ اًل ل ــــــــــــــ  ب قــــــــــــــَ ِك مــــــــــــــُ ــــــــــــــح ن ذ  مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  أبَل

  
َش مُث  عــــــــــــاَد   اَن َداغــــــــــــَ طشــــــــــــــــــــــــــَ وبُ عــــــــــــَ لــــــــــــُ ــــــــــــَ (6)يـ

 

  
م : القَْوُم يكونوَن مع القَْوِم وال يُْستََشاُروَن في َشي اللُّوبَةُ و . ءٍ ، بالضَّ  من َخْيٍر وال َشّرٍ

ةُ ، : اللُّوبَةُ و  كقاَرةٍ وقُوٍر ، وساَحة وُسوحٍ. البَةٍ  جمعَ  اللُّوبَ  ، وال باٌت ، وهي الِحَراُر. وأَّما ِسيبََوْيِه فَجعَلَ  البٌ و ، لُوبٌ  . ج :بَةِ كالاّل  الَحرَّ

َم النَّبِيُّ ، » في الحديث :و تاِن و «الَمِدينَةِ  البَتَيِ  بَْينَ  ما ، وسلمعليههللاصلىَحرَّ قال األَْصَمِعيُّ وأَبو ُعبَْيَدةَ ، وفي نسخٍة من  تَْكتَنِفانَِها.ُهما َحرَّ

 ، ما بَْيَن الثَّالِث إِلى العَْشِر ، فإِذا ُكثَِّرْت ، البَاتٌ  هي األَرُض الّتي قد أَْلبََستْها ِحَجاَرةٌ ُسوٌد ، وجمعُها اللُّوبَةُ  : (7)الصَّحاح : أَبو عبيٍد 

__________________ 
 .38سورة   اآية ( 1)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ومل ترد العبارة يف التكملة.2)
. قا  الراغب يف املفردات : واللقب ضرابن : ضرب عل  سبير التشريف كبلقاب السالطا ا وضرب عل  سبير 11( سورة ا جرات اآية 3)

 .(َوال تَنابَ ُزوا اِبْْلَْلقابِ )النبز وإايه قصد بقوله 
 وَلَواَبانً وُلَواابً. .. اح املطبوع :( يف الصح4)
 ( يف اللسان : من أكر ا ِب ة وهي بزور الصحراء.5)
 «( داغش عن اللسان ويف األصر : ذا غش6)
 ( يف الصحاح املطبوع : أبو عبيدة.7)
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بُ  فهي ٌر يذكُر َكِتيَبًة  الل وبُ و  الال   .(1)؛ قا  ِبشح
ٌر  جــــــــــــــــِّ م  ِإاّل  ــــــــــــــــَُ ٌة ال هــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ عــــــــــــــــالــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــُ

  
ا  وهبــــــــَُ لــــــــُ ــــــــَ ُر مــــــــنــــــــهــــــــا فـ هــــــــح لــــــــَ  الســــــــــــــــــــــ  ــــــــح يـ ر ُة لــــــــَ حــــــــَ  فــــــــَ

  
تَْيِن َعظيمتين. وعن اْبن ُشَمْيٍل : ما  : اللُّوبَةُ  تكوُن َعقَبَةً َجَواداً أَْطوَل ما يكوُن وقال األَْزَهِريُّ : اللُّوبَةُ  وقال اْبُن األَثِيِر : المدينةُ ما بَْيَن َحرَّ

ّمانِ  (2)اْشتَدَّ َسَواُده ، َوَغلَُظ ، وانقَاَد على وْجه األَْرِض َسَواداً  اِن ُحْمٌر ، وال تكونُ  لُوبَةٌ  وليس في الصَّ مَّ إِاّل أَْنف  اللُّوبَةُ  ، أِلَنَّ ِحجاَرة الصَّ

 الَجبل أَو ِسْقط أَو ُعْرِض جبٍَل.

دِر واسُع العََطِن ، فاستعارت له «بَِعيُد َما بَْيَن الاّلبَتَْينِ » نهماعهللارضيفي حديث عائشةَ ، َوَوَصفَت أَباها ، و  الاّلبَةَ  أَرادْت : أَنَّهُ واسُع الصَّ

 ، كما يُقاُل : َرْحُب الِفنَاِء ، واسُع الَجنَاِب.

ْوض ما نّصه : بِ  واحدةُ  الاّلبَةُ  ونقل شيُخنَا عن السَُّهْيِلّي في الرَّ ةُ ، وال يقاُل ذلك في ُكّلِ بلٍد ، إِنََّما، بإِسقاط الهاءِ  الالَّ  الاّلبَتانِ   ، وهي الَحرَّ

ِميُر ، البَْصَرة ، فعّزاهُ في للمدينِة والُكوفَِة. ونقَل الجالُل في الُمْزِهِر عن عبد هللِا ْبن بَْكٍر السَّْهِمّيِ ، قال : دخَل أَبِي علَى ِعيَسى ، وهو أَ 

ْفَل ال يَزاُل ُمْحبَْنِظئاً ، ودَخَل ب (3)ِطْفٍل ماَت له  على باب الَجنّة ، يقوُل : ال أَْدُخُل  (4)عَدهُ َشبِيُب ْبن َشبَّةَ فقال : أَْبِشْر ، أَيّها األَميُر ، فإِّن الّطِ

أَفسُح  البَتَْيَها تقوُل هذا وما بينَ أَ  قال له َشبِيب :َحتَّى أُْدِخَل واِلَدّي. فقاَل أَبي : يا أَبا َمْعَمٍر ، َدعِ الّظاَء ، يعني الُمْعَجَمةَ ، واْلَزِم الّطاَء. ف

: الِحَجاَرةُ السُّوُد ، والبَْصَرةُ الِحَجاَرةُ البِيُض. أَورد هذه الحكايةَ  الاّلبَةو (5) ؟البَةٌ  فقال له أَبي : وهذا َخطأٌ ثاٍن ، ِمْن أَْيَن ِللبَصرةِ  ؟ِمنِّي

اِجيُّ في أَماليه بسنده إِلى عبد هللا ْبِن بكِر  ياقوٌت الَحَموّي في معجم األَُدبَاِء ، جَّ واْبُن الَجْوِزّي في كتاب الَحْمقَى والُمغَفَِّليَن ، وأَبو القاسِم الزَّ

 ْبِن َحبِيٍب الّسْهِمّيِ. انتهى.

ةُ ، وما بَْينَ  : الاّلبةُ  في ُكّلِ بَلَِد وارٌد َمجازاً ، ففي األَساس : الاّلبتَْينِ  وسَكَت عليه َشْيُخنا ، وهو منه عجيٌب : فإِّن اْستِْعَمالَ   اَلبَتَْيَها الَحرَّ

م النَّبِيُّ ،  (6)، ثّم َجَرى على  البَتَْينِ  كفاُلٍن : أَْصله في المدينة ، وهي بين األَْلِسنَِة في ُكّلِ بَلَد. ثم إِّن قوَل شيِخنا عنَد قوِل الُمَصنِّف : وَحرَّ

 محدودٌ  المدينةِ  َحَرمَ  أِلَنّ  ، بالغٌ  تقصيرٌ  ففيه ذلك ومع ، األَحكام مسائلِ  من هو بل ، ءٍ َشيْ  في اللُّغَة من ليس هذا:  إِلخ وسلمعليههللاصلى

 ً ً  شرقا ً  لَةً وقِبْ  وغربا ه ، وَشآما إِلى أَنَّ المصنِّف في صِدد بياِن ُحُدوِد الَحَرم الشَّريف ،  (7)قواٌم بالتّصنيف ، إِلى آخِر ما قاَل ، يُِشيُر أَ  َخصَّ

ل ، تَبَعاً  الَّالبَتَْينِ  بَْينَ  ما ،ـ  وسلمعليههللاصلىـ  وليس كما َظنَّ ، بل الّذي ذكَره إِنّما هو الحديُث الُمْؤِذُن بتحريمه كما ال يْخفَى عنَد ُمتَأَّمِ

 للَجْوَهِرّيِ وغيِرِه ، فال يْلَزُم عليه ما نُِسَب إِليه من القُُصور.

مِّ  اللُّوباءُ و ِة يقاُل : هو اللُّوبِيَاءُ  َمْمُدوداً : قيل هو ، بالضَّ ، مذكٌَّر ، يَُمدُّ ، ويُْقَصُر. وقال أَبو ِزيَاٍد :  اللُّوبِياجُ و ، اللُّوبِيَاو ، اللُّوبِيَاءُ  ، عنَد العامَّ

َواة ، قال والعرُب ال تَْصِرفُهُ. وَزَعَم بَْعُضهم أَنَّه يقاُل لها الثّاِمُر ، اللُّوبَاءُ  هي ولم أَجْد ذلك  ، وهكذا تقولُهُ العَرُب ، وكذلك قال بعُض الرُّ

ُجوِدياُء ، والبُوِرياُء : كلها على فُوِعالَء ، قال : وهذه كلَُّها أَْعَجِميّةٌ. وفي شفاِء الغَِليل للَخفاِجّي ، ، وال اللُّوبِياءُ  معروفاً. وقال الفَّراُء : هو

ِب للَجواِليِقّي : إِنّه غيُر عربّيٍ.  والُمعَرَّ

. زاد الَجْوَهِريُّ : كالَخلُوِق. وقال َغْيُرهُ : : ِطيبٌ  الَمالبُ و : نوٌع من الِعْطر. وعن اْبِن األَْعَرابّيِ :  الَماَلبُ  ، أَي : َضْرٌب منه ، فارسيٌّ

ْعفََراِن : الشَّعَُر ، والفَْيُد   ، والعَبِيُر ، والَمْرَدقُوُش ، والِجساُد. قال : الَمالبُ و ، (8)يقاُل للزَّ

__________________ 
يذكر امرأة وصــــفها يف صــــدر هذه القصــــيدة أهنا معالية أي تقصــــد قا  يف التكملة قوله يذكر كتيبة غلرت ولكنه »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)

 .«العالية ا وارتفض قوله معالية عل  أنه خرب مبتدأ  ذوف و وز انتصابه عل  ا ا 
 ( نقر صاحب اللسان عبارة األزهري بزايدة عما هنا فارجض إليه.2)
 ... املنقري يعزيه (شبة)بن شيبة  تويف ابن لبع  املهالبة فبله شبيب 86/  7( يف معجم األدابء 3)
 وامبنطئ الالز  ابألرض.«  بنطئا»( يف معجم األدابء 4)
 ( يف معجم األدابء : ما للبصرة ولل وب ا لعلك غر  قوهلم : ما با البجي املدينة. يريدون ا رّة.5)
 ( يف األساس : عل  أفواه الناس يف كر بلدة.6)
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 أثبتناه عن املطبوعة الكويتية فهو مناسب للسيا .وما « يشعر»( ابألصر 7)
 ابلغا املعجمة.« الغيد»( عن اللسان ا وابألصر 8)



1749 

 

ْعفََرانِ  الّطاقَةُ من َشعَرِ  (1) الَماَلبَةُ و  ، قال َجِريٌر يهجو نَِساَء بنى نَُمْيٍر : الزَّ

ريحٍ و  يِن لـــــــــــــــَُ اُء بـــــــــــــــَ تح ِنســـــــــــــــــــــــــــــَ ئـــــــــــــــَ وح َوطـــــــــــــــِ  لـــــــــــــــَ

  
نَ   ثـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ بـ َاَ  َأخـــــــــــــــــح ربح اابَ  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــرت   ال

  

ر    عـــــــــــــَ
ُ

ـــــــــــــُة املـــــــــــــ ئ ـــــــــــــِّ ي َي ســـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــ   َوهـــــــــــــح طـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ت

  
اَلاَب   ه مـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ب ِر حَتحســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح ـــــــــــــَوب نِّ ال (2)ِبصـــــــــــــــــــــــــــِ

 

  
بَهُ و  أَو لََطَخهُ بِِه. ، بالَماَلبِ  ، أَي : َخلََطهُ بِهِ  (3) [به]لَوَّ

بٌ  ءٌ وَشيْ  ل الُهَذِليُّ : ُملَوَّ  : أَي ُملَطٌَّخ به ؛ قال الُمتَنَّخِ

اٍت  حــــــــــــَ ارَِي واضــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــَ لــــــــــــ  مــــــــــــَ يــــــــــــُت عــــــــــــَ ــــــــــــِ  أَب

  
ن    و بٌ هبـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ل اطِ   مـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِ َدِم ال  كـــــــــــــــــَ

  
بُ و ْرُع. وِمَن الَحِديِد : الَمْلِويُّ  ، أَو المخلوُط به بالَماَلب : الملطوخُ  ، كُمعَظَّمٍ  الُملَوَّ  ، تُوَصُف به الّدِ

بُ و . : د. بالنُّوبَةِ  الالَّ  مشهور ، نقله الّصاَغانيُّ

بُ و بَا تَْرِكيبَاً َمْزِجيّاً ، ، ثُمَّ ُمِزَجا أَْسُطُرالب رُجل َسَطَر أَْسُطراً ، وبنَى َعلَْيها ِحساباً ، فقيل : : اْسمُ  الالَّ  ونُِزَعت اإِلضافة ، فقيَل : أَْي : ُرّكِ

ين (4) ُطْرالبُ األَسْ  فَة بالّسِ يِن على الّطاءِ  األَْصُطْراَلبُ و بالعَلَِميّة ُمعَرَّ ، بناًء على القاعدة ، وهي : ُكّل ِسيٍن تقدََّمْت طاًء ، فإِنّها  ، لتَقَدُِّم الّسِ

 نقله الّصاغانّي. تُْبَدُل صاداً ، سواٌء كانت ُمتَِّصلَةً بها كما هنا ، أَو غيُر ُمتَِّصلٍَة كِصراٍط ونحِوه. هكذا

َح في نهاية األَرِب : بأَّن جميَع اآلالت الّتي يُْعَرُف بها الو قُت سواٌء كانت ِحسابِيّةً ، قال شيُخنا : ثّم ظاهُره أَنَّهُ من األَْلفاظ العربيّة ، وَصرَّ

ِتها ، وإِنَّما جرى أَو مائِيّةً ، أَو َرْمليَّة ، ُكلَُّها أَلفاُظها غيُر عربيٍّة ، إِنََّما تكلّم بها ا لنّاس ، فََولَُّدوها على كالم العرِب ، والعرُب ال تَْعِرفُها بُِرمَّ

بَْت ، فصارت كلمةً واحدة عنَدُهْم ، فكان األَْولَى ِذْكُرَها في الَهمزة أَو في الّسين أَو الّصا د ، وال يكاد يَهتدي أَحٌد على ما اختاره من أَنَّها ُرّكِ

ب ، ذكرها في إِلى ِذكرها في هذ َض لها في لُغَاِت المَولَِّديَن ، أَو َجعلها من الُمعَرَّ ا الفصل كما هو ظاهر. وأَكثُر من َذَكَرَها ممن تعرَّ

 الَهمزةِ. انتهى.

ْل. ُحوا بأَنّها ُروِميّةٌ ، معناها الشَّْمُس ، فَتَأَمَّ  قلت : وهو الصَّواُب ، فإِّن أَهَل الهْيئَة صرَّ

بَةِ  ، شبَّهَ َسَواَدَها اإِلبِِل الُمْجتَِمعَِة السُّودِ  : الَجَماَعةُ من الَّالبَةُ  من المَجاز :و ةِ ، وقد تقّدم أَنّ  بالالَّ بَةَ  : الَحرَّ  ال تَُكوُن إِاّل ِحَجاَرةً ُسوداً. الالَّ

بَةُ و  ع. : الالَّ

 ْبُن عبِد الَمِلك ْبِن َمْرَواَن. ، بَنَاهُ ِهَشامُ  (5) : د بالشَّامِ  َكْفُرالبٍ و

ّمِ : البَْضعَةُ  اللُّوبُ و  ، نقله الّصاغانّي. الَّتي تَُدوُر في الِقْدرِ  ، أَيِ : الِقْطعَةُ من اللْحم ، بالضَّ

في وب ، بالنُّون ، وذا عن ُكراع. وَملَِة ، كالنُّ ، كذا في نسختنا ، بالَخاِء الُمْعَجَمِة ، وهو َسْهٌو صوابُهُ : النَّْحُل ، بالحاِء الُمهْ  النَّْخلُ  : اللُّوبُ و

تْهُ نُوبٌ  لُوبٌ  لَْم يَتَقَيَّأْهُ »الحديِث :   .«، وال َمجَّ

م : اللُّعَابُ  اللَُّوابُ و َم. ، بالضَّ  ، وهو لغةٌ فصيحةٌ ، ال لُثْغَةٌ كما تُُوّهِ

قال األَصَمِعيُّ : إِذا طافَِت اإِلبُِل على الَحْوِض ، ولم تَْقِدْر على الماِء ،  يَدةٌ عن الماِء.: ِعَطاٌش ، بَعِ  لَوائِبُ و لُوبٌ  ، ونَْخلٌ  لُوبٌ  إِبِلٌ  يقاُل :و

َحام ، فذلك  .اللَّْوبُ  لَكثَْرةِ الّزِ

 على الَحْوِض ، كذا في الصَّحاح. لََوائِبَ  : تَركتُها (6)تقوُل 

ةِ  والنُّوبَِة ، وُهَما للُّوبَةِ ا َمْنُسوٌب إِلى ، ونُوبِيٌّ : لُوبِيٌّ  أَْسَودُ  قالوا :و ، لغةٌ في النُّوب الّذي هو  اللُّوبِ  قال شيُخنَا : وقيل هو نسبةٌ إِلى لْلَحرَّ

وض.  ِجيٌل من السُّوداِن ، كما صّرح به السَُّهْيِليُّ في الرَّ

__________________ 
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 .ـو ـبد  « أو»عن القاموس :  (*)
 .«أو»( يف القاموس : 1)
 دويبة كالسّنور. الصن ابلكسر : بو  الوبر لثر ويتداو  به ا وهو منو جداً ا والوبر :( 2)
 ( زايدة عن القاموس.3)
اسطرالب بفتح اهلمزة أسطر كلمة يواننية مبعىن النجم والب معناه األخذ فمعناه الرتكييب أخذ النجم يراد به أخذ »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 .«من األوقيانوس 262حققه عاصم أفندي مض مادة ايساغوجي يف ص  أحكام النجم هكذا
 (.عن معجم البلدان)( بلد بساحر الشام قريب من قيسارية 5)
 ( يف الصحاح : يقا .6)
ا قا   ويف معجم البلدان : الالب مجض الالبة وهي من بالد النوبة  لب منه صنف من السودان منهم كافور االخشيدي .«ا رة»( اللسان : 7)

 فيه املتنيب :
 .كبن األسود الاليب فيهم
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ُجُل ، فهو أاََلبَ و  َحْوَل الماِء من العََطِش ؛ وأَنشَد األَْصَمِعيُّ : إِبِلُهُ  ، أَي حاَمتْ  َعِطَشتْ  : إِذا ُمِليبٌ  الرَّ

ٍب  لــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــبِ صــــــــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــِ رِِّه  مــــــــــــــــــُ  ِورحِدِه  ــــــــــــــــــُِ

  
رِِّه و   َوتح ِلصـــــــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــَ ـــــــــــــح ّرِرحهـــــــــــــا ان (1)ِإنح ُيصـــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 : موضٌع في بالد العرِب ، قال ُمْنِقذُ ْبُن َطِريٍف : اللُّوبُ  * ومّما يُْستَدَرُك عليه :

راً  ا محــــــــــــــُُ نــــــــــــــَ ُدو بــــــــــــــِ ا حيــــــــــــــَح نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ يـ َبَن رَاعــــــــــــــِ  كــــــــــــــَ

  
رَاَن   َ اأَلاَبرِِ  مـــــــــــــن مـــــــــــــكـــــــــــــح وبِ بـــــــــــــاح  فـــــــــــــالـــــــــــــلـــــــــــــ 

  
 َمَكراَن.كذا في الُمْعَجم ، في : 

، وفي بعضها : على فَعَْوَعٍل  الِمْرودُ  .لَْولَبَ  أَّولُهُ ِميٌم مضمومة ، كأَنّه اْسُم مفعوٍل من ُمفَْوَعلٍ  وزنِ  ، بفتح الَمْيِه ، َعلى الُملَْولَبُ  : [لولب]

 ، بالفاِء المفتوحة في أَوله ، وقد صّححه جماعة.

ه : وأَّما الِمْرَوُد ونحُوه ، فهو، م لوب وذكر الجْوَهِرّي ، في آِخِر ماّدةِ  هُ : وبَخّطِ  الُملَْولَبُ  ا نَصُّ ، على ُمفْوَعٍل. ووجدُت في هامشه ما نصُّ

 أَبي َزَكِريّا : مفعوعل ، وهو َسْهٌو.

الً ، فإِنّه َذَكَرهُ الَجْوَهِرّي ، فال يكوُن زيادةً  عليه ، وثانياً : إِن كانِت الميُم زائدةً عليه ، قلت : وِذكُرهُ هنا ترجمة مستِقلَّة ، فيِه ما فيه ، أَوَّ

حه جماعةٌ. والّظاهُر أَنّه َغْيُر َعَربِّيٍ ، كما قيَل. لَْولَب وثانياً : إِن كانِت الميُم زائدةً ، فَمَحلُّ ِذْكِرِه في  ، وقد صحَّ

 وُهنَا َذَكَرهُ اْبُن منظوٍر ، وجماعةٌ. في ل ب ب : مرَّ ذكُرهُ  اللَّْولَبُ و

ّمِ ، اللَُّهابُ و َكأَِميٍر ، اللِهيبُ و محّركةً ، اللَهبُ و بفتح فسكون ، الّلْهبُ  : [لهب] كةً : اشتِعاُل النَّاِر : إَِذا َخلََص من  اللَهبَانُ و بالضَّ ُمَحرَّ

 : ِلسانُها ، لََهبُها أَوْ  ، (2) لَْهبٍ  تَبَّت يَدا أَبِي ةُ اْبِن َكثِيٍر :األُولى : لُغَةٌ في الثّانِيَة ، كالشََّمعِ والشَّْمع ، والنََّهر والنَّْهر ، ومنه قِراءَ  الدَُّخاِن.

ها. : لَِهيبُهاو بَتْ و ، أَْلَهبَها فاْلتََهبَتْ  قدو َحرُّ بَها فَتَلَهَّ  : أَْوقَْدتَُها ، قال : أَْلَهْبتَُهاو ، أَي : اتَّقََدْت ، لَهَّ

بِ  هـــــــَ يــــِ  اأَلشــــــــــــــــــح لــــِ ا يف الســــــــــــــــــ  هـــــــَ ــــح نـ ُض مــــِ مــــَ   (3) َتســــــــــــــــــح
  

راِم   َر الضـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــح ث ًة مـــــــــــِ عـــــــــــَ مـــــــــــَ عـــــــــــح بِ مـــــــــــَ هـــــــــــَ لـــــــــــح ُ
 املـــــــــــ

  
ْمَضاِء ، ونْحِوها. وقال غيُرهُ : هو تَوقُُّد الَجْمِر بغيِر ِضَراٍم ، وكذلك : ِشدَّة الَحرِّ  اللَهبَانُ  عن اْبِن ِسيَدْه :و ْمَضاِء ؛  لََهبَانُ  في الّرِ الَحّرِ الرَّ

 وأَنشد :

بـــــــــــــــــــــــــــانٌ  ُه  هلـــــــــــــــــــــــــــََ رَابـــــــــــــــــــــــــــُ َدتح جـــــــــــــــــــــــــــِ  َوقـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ّر   َدُب فـــــــــــيـــــــــــه فـــــــــــَيصـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــح ُ  اجلـــــــــــُ رحمـــــــــــَ (4)يــــــــــــَ

 

  
 ، قال : اليَْوُم اْلَحارُّ  : اللَهبَانُ و

وٍم  يـــــــــــــــَ تح بـــــــــــــــِ لـــــــــــــــ  انٍ  ـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ ِح  هلـــــــــــــــََ بـــــــــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
حِ   فــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ زحَرُم َأي  ل ا املــــــــــــــــِ هــــــــــــــــَ حــــــــــــــــُ فــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  يـ

  

 تـَُعوُذ ِمنحُه بِنَـَواِحي الط لححِ 

 مع التّسكيِن في الثّاني ، قاَل الّراِجُز : ، بضّمهما اللُّْهبَةِ و كالُّلَهابِ  العََطُش ، : اللَهبَانُ و

 ا َر هح  هِلَابُ بـََرَدتح منُه وَ 
ً  ، يَْلَهب ، ، كفَِرح لَِهبَ  وقد  بالكسر. ِلَهابٌ  ج ، كَسْكَراَن وَسْكَرى ، لَْهبَى األَنثَى أَي : ، وهي لَْهبَانُ  وهوَ  ، لََهبا

 ولَْهثَاُن ، أَي َعْطَشاُن. لَْهبَانُ و لَْهبَانُ  وفي األَساس : من الَمَجاز : رجلٌ 

ّمِ : بياٌض ناصٌع نَِقيٌّ  اللُّْهبَةُ و  ، نقله الصاغانيُّ ، وهو إِشراُق الَّلوِن من الَجَسد. ، بالضَّ

ِن بَْكِر ْبن ثَْعلَبَةَ بْن الدُّوِل ْبِن َسْعِد َمنَاةَ ْبِن غاِمٍد ، كذا من غاِمٍد ، من األَْزِد ، واْسُمهُ ماِلُك ْبُن َعْوِف ْبِن قَُريعِ بْ  بالتَّْحِريك : قَبِيلَةٌ  ، اللَهبَةُ و

 : وسلمعليههللاصلىالوافد على رسوِل هللا ،  (5)هذا َشِريفاً ، وفيه يقول أَبو َظْبيَاَن األَْعَرُج  اللَهبَةُ  كان في أَنساب الوزير. وفي اإِليناس :
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__________________ 
«  طبوعة املصــرية : قوله صــلب اخل كذا خبطه ويف التكملة ورده ابلضــمري مضــافاً إليه مليب. وقوله  رة ولصــرة فيها أيضــاً  رّة ولصــرّه( هبامش امل1)

 ... لصرة ... وما أثبتناه عن التكملة : وكانت يف األصر : وردة  رة
 .1( سورة أيب هلب اآية 2)
 .«قوله األسهب كذا خبطه ويف اللسان األشهب ابملعجمة»املطبوعة املصرية : وهبامش « األسهب»( ابألصر 3)
 .«جرابه»ويف التهذيب واللسان : ُجز اته بد  « فليحرر»وهبامش املطبوعة املصرية : كذا خبطه وهو غري مستقيم « جرابه»( كذا ابألصر 4)
علبة بن الد   بن سعد مناة بن غامد ا وهو صاحب راية قومه يوم القادسية . بن ذبيان بن ث.. ( واله عبد ِش  بن ا ارث بن كثري بن جثم5)
 (.مجهرة ابن حزمـ  عن االشتقا )
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هح  ِذبـــــــــــــَ كـــــــــــــح ريحُ الـــــــــــــتـــــــــــــ  اَن غـــــــــــــَ يـــــــــــــَ بــــــــــــــح و  ـــــــــــــَ  َأان أَبـــــــــــــُ

  
ا وخـــــــــــــاِد   فـــــــــــــَ هح َأيب أَبـــــــــــــو الـــــــــــــعـــــــــــــَ بـــــــــــــَ  الـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــَ

  

هح  بــــــــــَ لــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ نح ثـ ُه مــــــــــِ مــــــــــُ لــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ نح تـ َرُم مــــــــــَ   (1)َأكــــــــــح
  

ا   يـــــــــــاهنـــــــــــُ هح  (1)ُذبـــــــــــح بـــــــــــَ نحســـــــــــــــــــــــــَ َ
ُرهـــــــــــا يف املـــــــــــ كـــــــــــح  وبـــــــــــَ

  

َسَبهح   حَنحُن ِصَحاُب اجلَيحِش يـَوحَم اأَلحح

 : هو صاحب الّرايَِة يَْوَم القاِدِسيَِّة. اللَهبَةُ  وقال أَبو ُعبَْيٍد :

 ، قاله اللَّْيث. وهو كالدَُّخان المرتِفعِ من النّار. ، محرَكةً : الغُبَاُر الّساطعُ  اللَهبُ و

ْدُع في  هو أَو ، هكذا في الُمْحَكم. وفي الصَّحاح : الفُْرَجةُ والَهَواُء يكوُن بيَن الَجبَلَْيِن ، بالَكْسِر : َمْهَواةُ ما بَْيَن ُكّلِ َجبَلَْينِ  ، اللِّْهبُ و الصَّ

ِغيَر فيهِ  هو أَو عن اللِّْحيَانّي ، الَجبلِ  ْعُب الصَّ  في الجبَل ثم : الشَّقُ  اللِّْهبُ  أَي : الَجبَِل ، وفي شرح أَبِي سعيد السُّكَِّرّيِ أِلَْشعَاِر ُهَذْيٍل : الّشِ

َِّسُع كالطَِّريق ، واللِّْصُب والشَّْقب : ُدونَ  ِغير. اللِّْهبِ  يَت * يُْستََطاُع [يُْرتَقَي]كالَحائِِط ، ال  ، أَي : الجبل ، َوْجهٌ فِيهِ  هو أَو ، كالطَِّريِق الصَّ

 أُْفِق السَّماِء. لْهبُ  اْرتِقاُؤه. وكذلك

ويقال  .(2)كَسَحاٍب  لََهابٌ  بكسرهما. وُضبِط في نسخة الصَّحاح ِلَهابَةٌ و ، ِلَهابٌ و ، لُُهوبٌ و ، أَْلَهابٌ  ج ِض.: السَّرب في األَرْ  اللِّْهب وقيل :

 قال أَْوُس ْبُن َحَجر : ؟لُُهوبو : َكْم َجاَوْزَت من ُسُهوبٍ 

َر  اابً فـــــــــــــبَبحصـــــــــــــــــــــــــــَ ا  َأهلـــــــــــــحَ وحِد ُدوهنـــــــــــــَ  مـــــــــــــن الـــــــــــــطـــــــــــــ 

  
َر    اَل  (3)يــــــــَ بـــــــِ هـــــــح ِ مـــــــَ اح يـــــــقـــــــَ ّر نـــــــِ يح كـــــــُ َ رَأحســـــــــــــــــــــَ اح  بـــــــَ

  
 وقَال أَبو ذَُؤْيب :

عـــــــــــوَف َدَوائـــــــــــبـــــــــــاً  هـــــــــــا َ حَر  الشـــــــــــــــــــــــــ  َوارِســـــــــــــــــــــــــُ  جـــــــــــَ

  
ب  و   نحصـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ اابً تـ ا َأهلـــــــــــحَ رَاهبـــــــــــَُ ـــــــــــفـــــــــــًا كـــــــــــِ ي  َمصـــــــــــــــــــــــــِ

  
 وقال أَبو َكبِير :

َرٍط  فــــــــــــح يــــــــــــَ  مــــــــــــُ هــــــــــــا أبَبــــــــــــح حــــــــــــَ َبَزَ  انصــــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــَ

  
ابٍ مـــــــــــــــن مـــــــــــــــاِء   بُ  َأهلـــــــــــــــحَ بحلـــــــــــــــَ ن  الـــــــــــــــتـــــــــــــــ   هبـــــــــــــــِِ

  
يِن : في اليََمن. وفي اإِليناس : قَبِيلَةٌ من األَْزدِ  : ِلْهبٍ  بَنُوو ْبُن أَْحَجَن ْبِن َكْعِب ْبِن الَحاِرِث ْبِن َكْعِب ْبِن عبِد  ِلْهبُ  في األَْسِد ، أَي بسكوِن الّسِ

ْجر ، وفيهم   يَقُوُل ُكثَيُِّر ْبُن عبِد الّرحمن الُخَزاِعيُّ :هللا ْبِن َماِلِك ْبِن نَْصِر ْبِن األَْزِد ، وهم أَْهُل العَيافَة والزَّ

ُت  مـــــــح مـــــــ  يـــــــَ بـــــــاً تــــــــَ م  هلـــــــِح َدهـــــــُ نـــــــح َم عـــــــِ لـــــــح ي الـــــــعـــــــِ تـــــــغـــــــِ  أَبـــــــح

  
فـــــــــــَا ِإىل و   ائـــــــــــِ ُم الـــــــــــعـــــــــــَ لـــــــــــح بِ قـــــــــــدح ُرد  عـــــــــــِ (4)هلـــــــــــِح

 

  
ْهبِيُّونَ  : قَبِيلَةٌ زَعُموا أَنّها أَْعيَُف العرِب ، ويُقَاُل لَُهُم : ِلْهبٌ  وفي الُمْحَكم :  .اللِّ

َكةً  لََهبٍ  أَبُوو ى وهو ، وسلمعليههللاصلىبعِض أَْعَمام النَّبِّي ،  ُكْنيَةُ  لُغَة ، وبه قََرأَ اْبُن َكثير كما تقدَّم : وتَُسكَُّن الهاءُ  ، (5)محرَّ ْبُن  َعْبُد العُزَّ

 أَو ِلماِلِه. زاد الُمَصنِّف : .ِلَجَماِلهِ  لََهبٍ  قيل : ُكنَِي أَبو اللَهبِيُّ  عبِد الُمطَِّلِب ، والنِّْسبَةُ إِليه

 ، َحتَّى يُْكنَى صاحبُهُ به. لََهبٌ  وقد تعقَّبه جماعةٌ ، وقالُوا : إِّن المال ال يُْطلَُق عليه

هُ : وقيَل إِيماًء إِلى أَنَّ « ِلَمآِلهِ »قلت : والِّذي يظَهُر عنَد التَّفَكُِّر أَنّه  ه َجَهنَِّميٌّ ، باعتباِر ما يَُؤوُل إِليه. بالَمّد ، ويُدلُّ لذلك قوُل شيِخنا ما نصُّ

 ولِكنّه لم يتفطَُّن ِلما قلنا ، كما هو ظاهر ، فاْفَهْم.

  أِلَبِيظيٌم وتَفخيم ، وتَْكنِيَةُ هللاوقال ِعيَاٌض في شرح ُمْسِلٍم : واْختُِلَف في َجواز تَْكنِيَة الُمْشِرك َوَعَدِمِه ، فَكِرَههُ بعُضُهْم ، إِْذ في الُكْنيَة تع

يه هللاُ عزَّ وَجلَّ بعَْبِد لغَْيِره ، فلذلك ُكني ،  لََهبٍ  ى ، وال يُسّمِ ةَ فيه إِْذ كان اْسُمهُ عبد العُزَّ وقيل : بل ُكْنيَتُهُ الغالُب ، ليس من هذا ، وال حجَّ

 ْيبَةَ ، فجَرى َمجَرى اللَّقَِب واالْسم ، ال َمجرى الُكْنيَِة.عليه ، فصار كاالْسِم له. وقيل : بل هو لَقٌب له ، ليس بُكْنيَة ، وُكْنيَتُهُ أَبو ُعتَ 

 في السُّوَرة ، من باب البالغة وتحسين الِعبَارة ، انتهى. (انرًا ذاَت هَلَب  )لمجانسِة  لََهبٍ  وقيل : بل جاَء ِذْكُر أَبِي
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ّم : ع اللَِّهابُ و  .لََهبٍ  ، كأَنّه جمعُ  ، بالكسر ، أَو بالضَّ

 ، أَي : يَْرفَعَهُ. وعن األَْصَمِعّي : ِإذا اْضَطَرم َجْرُي الفََرِس ، : اْجتَِهاُد الفََرِس فِي َعْدِوِه َحتَّى يُثِيَر الغُبارَ  األُْلُهوبُ و

__________________ 
 ( انظر ا اشية السابقة يف عامود نسبه.1)
 سقطت من املطبوعة الكويتية. (*)( 6)
 هِلَاب ضبرت قلم.( يف الصحاح املطبوع : 2)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف الصحاح : تر .3)
 .376ومجهرة ابن حزم ص  40/  8األغاين  148/  1( عيون األخبار 4)

 وقا  أيضاً فيهم :

 فــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــهــــــــــــــــــيب ال دّر درّه 

  
 أزجــــــــــــــــــــره لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــري ال عــــــــــــــــــــّز انصـــــــــــــــــــــــــــــــــرهو  

  

 .«وأبو هلب.  ركة»( يف مو نسخة  نية من القاموس : 5)
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َذب ق َذاابً ا (1)ير : َأهح َاابً و  ِإهح ََب ِإهلح ِثرِي للغَُباِر :َأهلح
ُ
ِديِد اجلَرحِي ا امل ُوبٌ  ا وله ُملحِهبٌ  . ويقا  للَفَرِس الشــــ  يف حديث . و أهلح

َعَة ِلُمَعاِويََة :  عحصــــَ بُ  ِإيّنِ ألَتـحُرُ  الَكاَلَم ا فما أُرحهُ  ِبِه ا وال»صــــَ رحَعٍة. قا  : واأَلصــــُر فيه : َأي : ال أُمحضــــِ  فيه أهلِح يه بســــُ
 .(2)ا وهو الغَُباُر الّساطُض  اللَهبَ  اجلَرحُي الش ِديُد اّلذي يُثري

 .أُْلُهوبٌ  ، ويُوَصُف به فيُقَال : َشدٌّ  اْبتداُء َعْدِوهِ  : األُْلُهوبُ  أَو

 يكون ذلك ِلْلفََرِس وغيِره مّما يَْعُدو ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : الفََرُس : اْضَطَرَم َجْريُهُ. وقال اللِّْحيَانيُّ : أَْلَهبَ  قَدْ و

وحِط  لســـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــِ وبٌ فـــــــــــــَ اِ  ِدر ٌة  أهلـــــــــــــحُ لســـــــــــــــــــــــــــّ  ولـــــــــــــِ

  
ِذبِ و   هـــــــــــح رََج مـــــــــــُ ُض َأخـــــــــــح ـــــــــــح ـــــــــــُه َوق ِر مـــــــــــن ـــــــــــز جـــــــــــح ل ـــــــــــِ  ل

  
 .ُملِهبٌ  وفي األَساس : من المجاز : فََرسٌ 

ً  البَْرقُ  أَْلَهبَ  من الَمَجاز أَيضاً :و  ، وتََداَرَك لََمعَانُهُ ، حتّى ال يكوَن بيَن البَْرقَتَْيِن فُْرَجةٌ. تَتَابَعَ  ، وذلك إِذا إِْلَهابا

َهابَةُ و  .(3) ِلْهبٍ   ، وكأَنَّه جمعُ ، فيِه َرَكايَا يَْخِرقُهُ َطِريُق بَْطِن فَْلجٍ  ، بالَكْسر : واٍد بناِحيَِة الشََّواِجنِ  اللِّ

 ال يَْخفَى أَنّهُ قد مرَّ ِذكره أَّوالً ، فهو تَْكراٌر. (4) َكغَُراٍب : ع ، لَُهابٌ و لُهَذْيل ، نقله اْبُن ُدَرْيٍد ، وهو : ع اللْهبَاءُ و

َجال. َكِمْنبٍَر : الّرائُع الجَمالِ  ، الِمْلَهبُ  عن اْبِن األَْعَرابِّي :و  ، والَكثِيُر الشَّعَِر من الّرِ

 * ومما يستدَرُك عليه :ِمن الثِّيَاِب. صْبغُهُ  (7)، وهو الِّذي نَفََض  (6) َما لَْم تُْشبَع ُحْمَرتُهُ  ، وهو (5) كُمعَظَّمٍ  ، ُملَهَّب من الَمَجاز : ثَْوبٌ و

ّم : ِكَساٌء يوَضُع فِيه َحَجٌر ، فَيَُرجَّ  اللَُّهابَةُ  يرافّي ، عن ثعلٍب ، ومن الَمَجاز :، بالضَّ  أَْلَهبَتهُ و ُح به أَحُد جوانِب الَهْوَدجِ ، أَو الِحْمِل. عن الّسِ

 .(8)لألَْمِر 

 .إِْلهابَهُ و وأََرْدت بذلك تَْهيِيجهُ 

َق ؛ قال بِْشُر ْبُن أَبِي َخاِزٍم : اْلتََهبَ و  عليِه : َغِضب ، وتََحرَّ

رح و   ٌ  ِإن  َأابَ  قــــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــــاُه خــــــــــــــــــــــــِ

  
اِن ا   يــــــــــَ ــــــــــح تـ بُ مــــــــــن الــــــــــفــــــــــِ هــــــــــِ تــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ ااب يـ هــــــــــَ تــــــــــِ  الــــــــــح

  
م. يَْلتَِهبُ و ُجوعاً ، يَتَلَهَّبُ  وهو ُق ، ويَتََضرَّ  ، كقولك : يَتََحرَّ

 : [األَْودي]: موضٌغ ، قال األَْفَوهُ  اللِهيبُ و

ر َد و  اقـــــــــــاً  (9)جـــــــــــَ فـــــــــــَ يضـــــــــــــــــــــــــًا خـــــــــــِ ا بـــــــــــِ هـــــــــــَ عـــــــــــُ  مجـــــــــــَح

  
ارَِع   يَبح ُتضـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــح لـــــــــــَ  جـــــــــــَ يـــــــــــبِ عـــــــــــَ  فـــــــــــالـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــِ

  
َهابَةُ ِلَهابَةُ  وقال ُعَمارةُ : التَّلَهُّبِ  ، بالكسر : فِعالَةٌ ، من ِلَهابَةُ و ّماِن. اللِّ  بني َكْعِب بن العَْنبِر ، بأَسفِل الصَّ

 ، بالفَتْح : قبيلةٌ من العرب. لَْهبَانُ و

ّم ، بمعنى اللَُّهابُ  ويُْستَْعَملُ   العطَش ، كما يُْستَْعمُل في اتِّقَاِد النّاِر. ، بالضَّ

 كاللْهفَاِن. اللْهبانُ و

 .اللْهبِيّون بُن قََطِن ْبِن َكْعٍب ، بالكسر : أَبو ثَُمالَةَ ، القَبِيلَِة الّتي يُْنَسُب إِليها ِلْهبُ و

 : موضٌع. لَْهبَانُ و
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ْهبِيُّ  ْبُن ماِلكِ  اللِهيبْ و . واْنُظْرهُ في أَنساب البُْلبَْيسّي ، وعلّي ْبُن اللَهب ، قال اْبُن فَْهٍد : َظنِّي أَنّه موضوٌع. وقيل : : له حديٌث في الُكّهانِ  اللِّ

 : َمَدنِيٌّ ، ُمْنَكرُ  (11)، قال أَبو ُزْرَعةَ  لََهبٍ  ، محركةً ويسكن ، من َولََد أَبي (10) اللَهبِيّ  أَبي علّيٍ 

__________________ 
 .«اهدب»اللسان ا وابألصر ( عن 1)
 ( زيد يف اللسان : كالدخان املرتفض من النار.2)
( كذا ابألصـــر واللســـان ا وهبامشـــه : قوله وكبنه مجض هلب أي كبن هلابة ابلكســـر يف األصـــر مجض هلب مبعىن اللصـــب ا بكســـر فســـكون فيهما 3)

 ن املصدر. قا  يف التكملة : واللهابة أي ابلكسر ا فعالة من التلهب.مثر االهلاب واللهوب فنقر للعلمية. قلت : و وز أن يكون منقواًل ع
وكغراب كذا خبطه والذي يف نســـــــــخة املو املطبوعة وكغريب وبه يندفض التكرار والذي اعرتض به الشـــــــــارح »( هبامش املطبوعة املصـــــــــرية قوله : 4)

 .«واالستدرا 
 ( يف إحد  نسخ القاموس : كمحمد.5)
 األساس : مل يشبض حبمرة كبنه انف .( يف 6)
 «نقص»( عن االساس ا وابألصر : 7)
 .«وأهلبه األمرُ »( عن االساس ا وابألصر 8)
 .«وبرد»( عن اللسان ا وابألصر 9)
 ( يف الضعفاء للعقيلي : ويقا  ابن علي.10)
 .«أبو زرع»( يف االصر 11)
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 يـَرحِوي املوضوعاِت عن الثِّقات ا ال حُيحَتج  به.: ِحَجازّي ا  (1)اَ ِديِث : وقا  ابحُن األَِثرِي 
: شاعٌر  لََهٍب اللَهبِيّ  ، عن اْبِن َعبّاٍس : شيٌخ الْبِن ُعيَْينَةَ. والفَْضُل بن َعبّاِس ْبِن ُعتْبَةَ ْبِن أَبِي اللَهبِيُّ »قلت : وإِبراهيُم ْبُن أَبي ِخداٍش 

بَْيُر ْبُن داوودَ   عن أَبِي ُداَلَمةَ ، وآخروَن. ، اللَهبِيّ  مشهور ، والزُّ

ً  أَْلَزَمهُ  : [لهذب]  كذا في اللِّسان. أَي ِلزاراً وِلزاماً. أَهمله الَجْوَهِريُّ والّصاغانيُّ ، وقال ُكراع : واِحداً  لَْهَذبا

، عن ابن  ِء الفَِم ِمن الطَّعامِ أَقَلُّ من ِمل : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، والّصاَغانّي ُهنَا ، وقد َذكره في ل وب ، وقال : هو ، كَسحابِ  اللَّيَابُ  : [ليب]

اليَاِء آِخِر الحروف. وذكره في رواية عنه وقولُهُ : تاُلك ، بالتَّاِء الُمثَنَّاةِ الفوقيَّة مضموَمة ، وفي أُْخَرى ب أَو قَْدُر لُْعقٍَة منه تاُلكُ  األَعرابّي ،

ْل.  اْبُن منظوٍر في ل وب ، وأَعاَدهُ في ل ي ب أَيضاً. والصَّواب أَّن ياَءهُ منقلبةٌ عن واٍو ، فمحلُّهُ ل وب ، فَتَأَمَّ

 (فصل امليم)
 رِب ، والّتي ذكَرها ُمْختَلٌَف فيها.قال شيُخنَا : هذا الفصل من زياَداتِِه وليس فيه ، في الحقيقة ، لَْفٌظ يُْحتَاج إِليه في لُغَات الع

 وقد ذكروه في أَرب. .(2): أَهمله الَجْوَهِريُّ ، والّصاَغانّي ، وصاحُب اللسان هنا  ، كَمْنِزلٍ  َمأِْربٌ  : [مرب]

 ينةٌ باليََمن ، وكانت بها بِْلِقيُس.الّتي أَْخَرجُهْم منها َسْيُل العَِرِم. وقد تكّررت في الحديث قال اْبُن األَثِير : وهي مد بِالُد األَْزدِ  وهي

هي األَصل والميَم زائدةٌ ،  أَعاد هذه الماّدةَ هنا بناًء على أَّن الِميم أَصليّةٌ ، والهمزةَ زائدةٌ. ومثلُه في البارع والُمْحَكم. وقد تقّدم أَنَّ الهمزةَ 

َواُب الِّذي جرى عليه الُجْمُهوُر.  وهو الصَّ

 اليََمِن ، أَو غير ذلك. (3): َعلٌَم على ُملُوِك  مأِْربَ  ويقاُل : إِنّ 

ْعفََراِن. هو اْسمُ  ِعْطٌر ، أَو : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو ، كَسحابِ  الَمالبُ  : [ملب]  في ل وب. وقد ذُِكرَ  الزَّ

ْعفََران ، وتُْجَمعُ  اْلَملَبَةُ  * ومّما يُستدَرُك عليه : كةً : الّطاقَةُ من َشعَِر الزَّ ً  ، محرَّ  .َملَبا

.  قاله الّصاغانيُّ

بَةٌ َشيْ  : وهو (4): أَْهمله الجماعةُ  اْلَمْيبَةُ  : [ميب] وهو « به»و وهو الشَّراب ، « َميْ »عن فارسّي ، وأَصُل تركيبه عن  ٌء من األَْدِويَِة ُمعَرَّ

َب فُتحت الباُء.، السَّفَْرَجُل ثمَّ لَ  ا ُرّكِ  مَّ

ه : اْسٌم فارسيٌّ ، معناه الشََّراب السَّفَْرَجليُّ ، ويكون خاماً وغيَر خاٍم ، وُمَطيَّباً وَغْيَر ُمَطيَِّب ومثلُهُ قوُل َولَدِ  الَمْيبَه « :ما ال يََسعُ »وفي 

 وغيِره من األَطبّاِء.

َشلََب ، لكان أَْولَى من إِعادة ما قَْبلَهُ ؛ ألَّن منهم من قال : الميُم ُهنا أَصليَّةٌ ، على رأْي من يَْفتَُحَها وقال شيُخنا : لو أَعاد هنا الَمْشَخلََب والَمخْ 

 ، واستعملتهما العرُب.

ه : قال األَزَهِريُّ ، في ترجمة مرن : قرأُْت في كتاب اللّيث في هذا  [مرنب] : قلُت : وزاد في لسان العرب ، في هذا الفصل ، ما نَصُّ

رةً ، وهو الفأْر ، : ُجَرذٌ في ِعَظِم اليَْربُوعِ ، قَِصيُر الذَّنَِب. قال أَبو منصوٍر : وهذا َخَطأٌ ، والصَّواب الِفْرِنب بالفاِء مكسو الِمْرنِبُ  الباب :

َف. ِمْرنِبٌ  ومن قال :  ، فقد َصحَّ

 (فصل النون)
 مع الباءِ 

ً و ، نَبًّا بالَكْسر ، يَنِبُّ  التَْيُس ، نَبَّ  : [نبب] ً و ، نَبِيبا مّ  نُبابا فاِد. : صاَح عند الِهيَاج نَْبنبَ وَ  في األَِخيِر ، بالضَّ  والّسِ

ْمنِي بعُضكم ، والقال ُعَمُر لوْفِد أَهِل  وا  «التُّيُوِس  نَبِيبَ  عندي تَنِبُّوا الُكوفَِة ، حيَن َشَكْوا َسْعداً : ليَُكلِّ  .(5)أَي : ال تضجُّ

 ، قال الفَْرزَدُق : تََكبََّر وتَعَاَظمَ  : إِذا َعتُوُدهُ  نَبَّ  يُقَاُل :و



1758 

 

__________________ 
 .107/  2واجملروحا  136/  3( اللباب 1)
 .«مرب»وردت يف اللسان هنا يف مادة مستقلة ( 2)
ومبرب بســكون اهلمزة اســم قصــر كان هلم وقير هو اســم لكر ملك كان يلي ســبب كما أن تبعا اســم لكر  22/  1( قا  الســهيلي يف الروض 3)

 من ود اليمن.
 ء من األدوية فارسي.( ذكره صاحب اللسان : ميب : امليبة : شي4)
 وا.( النهاية : ال تصيح5)
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اُر و  ـــــــــــــــّ ب ا ِإذا اجلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــّ ن ب  كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ وُدُه  ن ـــــــــــــــُ ت  عـــــــــــــــَ

  
رحدِ   ِ عــــــــلــــــــ  الــــــــكــــــــَ اح يــــــــَ ــــــــَ نـ ــــــــح َت األُثـ اُه حتــــــــَح نــــــــَ ــــــــح َربـ  ضــــــــــــــــــــــَ

  
ّمِ ، أَطلقه اعتماداً على الشُّْهَرة ، األُْنبُوبُ  عن اْبِن سيَدْه :و ْمحِ َكْعبُُهما ، ، أَي بالضَّ  األُْنبُوبُ  بالهاِء. وقال اللَّْيُث : كاألُْنبُوبَةِ  ِمَن القََصِب والرُّ

. فظاهُر ِعبَاَرةِ أَنابِيبُ و ، أُْنبُوبٌ  والجمعُ  ، إِاّل أَنَّهُ قال فيه : (1): ما بَْيَن العُْقَدتَْيِن من القََصب والقَنَاةِ. وِمثْلُهُ في الصَّحاح  األُْنبُوبَةُ و ،

األُْنبُوِب  ، بغير هاٍء ، وجمع أُْنبُوبٌ  واِحٌد ، وأَّن جمعه األُْنبُوبةَ  ةٌ فيه. والمفهوُم من الصَّحاح أَنَّ واِحٌد ، وما بَْعَدهُ لغَ  األُْنبُوب المصنِّف أَنّ 

 أَنشد اْبن األَْعَرابّي :و ، فُهو جْمُع الجْمعِ ؛ أَنَابِيبُ 

ِب  رِّ أَرحكــــــــــــــــُ كــــــــــــــــُ ّداٌر لــــــــــــــــِ هــــــــــــــــُب هــــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــح

  
  َ اح ر  بـــــــــــــَ نحســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ة تـ يـــــــــــــلـــــــــــــَ غـــــــــــــِ بِ بـــــــــــــِ بـــــــــــــُ ـــــــــــــح  األَنـ

  
ئَِة كأَنّهُ حذف زوائد باألَْنبُِب أَنابِيبَ  أَن يعنيَ يُجوُز  ، ثّم أَظهر التّضعيَف. وكلُّ ذلك  (2) آنُبٍّ  ؛ ثم َكسَّره على نَبٌّ  ، فقال : أُْنبُوب الّرِ

ُروَرةِ. ولو قال : بَْينَ  ، صّرح  األُْنبُوب ، أَي : من ولَعَلَّه َمْقُصوٌر منه ، بضم الهمزة ، لكاَن جائزاً. وهو ُمراُد الُمَصنّف بقوله : األُْنبُبِ  للضَّ

. ويسوُغ حينَئٍِذ أَْن يقوَل : بينَ  نَس ، فكأَنَّه أَكثََر من واِحٍد أِلَنَّهُ أَراد الج« بينَ »، وإِْن كان يقتضي  األُْنبُبِ  به أَبو َحيّاَن ، ونقله الّصاغانيُّ

 .األَنابِيبِ  بين قاَل :

 : (3)، ُهَذِليَّةٌ ، قال ماِلٌك ْبُن خاِلد الُخناِعيُّ  فيه النّاِدرةُ  ِمَن الجبَِل الطَِّريقَةُ  ، وهو أُْنبُوب من المجاز : َذَهَب في ُكلِّ و

ة  قـــــــــَ ايف رأحِس شـــــــــــــــــــــــاهـــــــــِ وهبـــــــــَُ بـــــــــُ   (4)َخضـــــــــــــــــــــــٌر  أُنــــــــــح
  

اِء هلـــــــــــــا يف   مـــــــــــــَ رحاَنسُ ُدوَن الســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــُ  اجلـــــــــــــوِّ قـ

  
 وغيِرِه. السَّْطُر من الشََّجرِ  ، أَي أُْنبُوبٌ  من المجاز : لَهُ و

َر ، واْلَزم الَمْنحَ  الطَِّريقُ  ، وهو األَْنبُوبَ  عِن األَصمِعّيِ يُقَاُل : اْلَزمو .أَنابِيبُ  إِذا كانت َرقِيقَةً ُمْرتَفعَةً ، والجمع األَْرُض الُمْشِرفَةُ  : األُْنبُوبُ و

ئَة أَنَابِيبُ  من الَمَجاِز :و ، وهو القَْصُد.  النَّباِت. بأَنابِيبِ  ، على التَّشبيه َمخاِرُج النَّفَِس منها ، وهي الّرِ

َدة : : الّرائَحةُ الَكِريَهةُ  النَّبَّةُ و  الّرائحة الّطيِّبَةُ ، نقله اْبُن ُدَرْيٍد هكذا. ، والبَنَّةُ ، بتقديم الُمَوحَّ

القَصِب ، ِلَكْونِِه  بأُْنبُوبِ  الَحْوِض لسْيِل مائه ، أَو على التَّْشبِيه أُْنبُوبُ  تََسايََل ، ومنه منه ، وفي بعِض النُّسخ : تََسيَّلَ  من كذا : الماءُ  تَنَبَّبَ و

 أَجوَف مستديراً.

َل َعملَهُ في تَْحسينٍ  : إِذا نَْبنَبَ و  ، عن أَبي عْمٍرو. َطوَّ

ُجُل إِذا حْمَحَم ، ْبنَبَ نَ  من الَمجاز  التُّيُوِس. بِنَبِيبِ  ، عنه أَيضاً ؛ وهو على التَّْشبِيهِ  َهَذى عنَد الِجماعِ و الرَّ

ً  النَّباتُ  نَبَّبَ و  ، أَي ُكعُوٌب. أَنابِيبُ  صاَرْت له : إِذا تَْنبِيبا

 كذلك ، وهي بْقلَةٌ مستطيلةٌ مع األَرض. (5)الِعْجلةُ  نَبَّبَتِ و

يّ  ظاهُر ِإطالقه الفتُح ، وهكذا ضبطه الّصاغانّي أَيضاً ، وقال ياقوت ، بالضّمِ : ةُ أَْنبَابو  بالقُْرب منها من ناحيِة َدْنباَوْنَد. انتهى. ة بالرَّ

ُث الصُّوفِيُّ إِسماعيُل ْبُن يُوُسفَ  بِِمْصرَ  : قريَةٌ أُْخَرى أَنبابةُ و . وقد ُزْرُت  من الِجيَزةِ على شاِطئ النِّيل ، منها الُمَحّدِ األَْنَصاِريُّ الَخْرَزِجيُّ

 مقاَمهُ بها ِمراراً ، َرَوى شيئاً من الحديث ، وَغلََب عليه التَّنَسُُّك ، وقد َحدََّث بعُض َولَده.

 القَْرِن : ما فَْوَق العُقَد إِلى الطََّرف. أُْنبُوبُ  * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الكوِز. أُْنبُوبِ  ومن المَجاز : َشِرَب من

َب ، وَشعَّب ،  ، وَكعَّب. نَبَّبَ و وتقوُل إِنِّي أَرى الشَّرَّ قَصَّ

ً ]فاُلٌن  نَبَّ و  : َطلََب النَِّكاَح. (6) [نَبِيبا

 ُطوُل العُْزبِة. (7) أَنَبَّهُ و
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 .«َدِليلُه فاإِلْنبابُ  لُوُغه ،من أَْشَكَل بُ »في الحديث : و شي ، كالُمستدرك على الُمصنِّف :* ونقل شيُخنَا عن بعض الحوا

__________________ 
 ( مل يرد ذكر القناة يف الصحاح.1)
(2.  ( كذا ا ويف اللسان : أَُنبٍّ
 وما أثبتناه عن مجهرة أنساب العرب فاخلناعي نسبة إىل ُخناعة بطن من سعد بن ُهذير. ومثله يف اللسان واألساس.« اخلزاعي»( ابألصر 3)
قوله قرانس هو عرانس املغز . قا  األزهري : هو صــــنارته كذا يف » اللســــان واألســــاس : خصــــر بد  خضــــر. وهبامش املطبوعة املصــــرية :( يف 4)

 اللسان.
 .«الفجلة»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( زايدة عن االساس.6)
 .«وأنببه»( عن االساس ا وابألصر 7)
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ً  قال : هو مصدرُ   ، إِذا نَبَتَْت عانَتُهُ. قلُت : هو تصحيٌف منه ، والصَّواُب : اإِلْنباُت ، بالفَْوقِيَِّة. انتهى. أَْنبََب إِْنبابا

 هو َهيَجانُه وَحْمَحَمتُهُ للِجماع ، فيكون دليالً على بُلوغه ، وهللا أَعلُم. باإِلْنبابِ  قلُت : ويُْمكن أَْن يكوَن الُمَرادُ 

ً  ُء ،الشَّيْ  نَتَبَ  : [نتب] ّم ، مثُل : نُتُوبا َ  ، بالضَّ . هكذا أَورَده الجْوهِريُّ ، وأَنشد ِلألَْغلَِب الِعْجلّي : نََهَد ، ونَتَأ  ، وقد مرَّ

ــــــــــــــِب  ي ــــــــــــــرت  ــــــــــــــ  ال ايهــــــــــــــا عــــــــــــــل دح ــــــــــــــَ رَف ث  َأشــــــــــــــــــــــــــــح

  
ـــــــــــَك يف   ي ـــــــــــِ ل فـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــتـ ُدَوا ال عـــــــــــح ـــــــــــَ وبِ ملَح يـ ـــــــــــُ ت ـــــــــــ  ـــــــــــنـ  ال

  
َحاح ولسان العرب والُمْحَكم ، خالفاً للعَلَم السََّخاِوّي في ِسْفر السَّعادة ، فإِنّه قال : َكُهَمَزةٍ  النَُّجبَةُ و ، النَِّجيبُ  : [نجب]  : النَّجيبُ  مثله في الصَّ

منهم.  النَِّجيبَ  إِذا كان (1) [القَْومِ ] نَُجبةُ  يُقَاُل : هو قَْوِمه ، ِوزاُن ُحلَمٍة. وعبارةُ الصَّحاح : نَُجبةُ  منهم ، قيل : هو بالنََّجابةِ  ، فإِذا اْنفََرد الَكِريمُ 

جاِل : الَكِريمُ  النَِّجيبُ و : الفاضُل من ُكّل حيوان. وقال اْبُن ِسيدْه : النَِّجيبُ  عن اْبِن األَثير : ، وكذلك البعيُر والفََرُس ، إِذا  الَحسيبُ  من الّرِ

تَْيِن. ورُجلٌ  نُُجبٌ و ، نَُجبَاءُ و ، أَْنجابٌ  ج كانا َكريمْيِن َعتِيقَْيِن.  .النََّجابَةِ  : أَي كريٌم بيِّنُ  نَِجيبُ  بَضمَّ

 من اإِلبِِل ، مفرداً ومجموعاً ، وهو القَِويُّ منها ، الخفيُف السَِّريُع. النَِّجيبِ و

 .نُُجبٌ و نََجائِبُ  . ج :نَِجيبَةٌ و ، نَِجيبٌ  نَاقَةٌ و

ُجلُ  نَُجبَ  قَدْ و ، أَي : الفاضَل  «النَِّجيبَ  إِّن هللا يُِحبُّ التّاِجرَ »الحديث : : إِذا كان فاِضالً نَفيساً في نَْوعه ، ومنه َجابةً نَ كَكُرَم ، ، يَْنُجبُ  الرَّ

.  الكريَم السَِّخيَّ

ُجُل : أَي َولَدَ  نَُجبَ  قَدْ و ً  الرَّ  ، قال األَْعَشى : نَِجيبا

بَ  ِه  َأجنــــــــــــــــــــــــــحَ داُه بــــــــــــــــــــــــــِ  أَزمــــــــــــــــــــــــــاَن والــــــــــــــــــــــــــِ

  
اَل ِإذح   َم مـــــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــــََ عـــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــِ اَلُه فـــــــــــــــــــَ  جنـــــــــــــــــــََ

  
 بَرْفعِ أَيّام مضافةً إِلى الوالديِن ، فتكون األَيّاُم فاعلةَ « أَيَّاُم َواِلَدْيه»ووجدُت في هامش الصَّحاح : ويُْرَوى  .«أَْزمانَ »بدل « أَيّامَ »وُرِوَي 

واية األُولى يكون في « أَْنَجبَ  من الممدوح ، ووالداه ُرفَع باالبتداِء ، والَخبَُر محذُوٌف ، تقديُره : أَيَّاَم ضميٌر « أَْنَجبَ »على الَمَجاز وفي الّرِ

 ، وما أَشبهَ ذلك. (2)والداهُ مسروراِن به ، ألََدبِِه وَكْونِه 

ٌ  كُمْحِسٍن ، ُمْنِجبٌ  َرُجلٌ  تقول :و المرأَةُ. أَْنَجبَتِ و  الُكَرَماَء من األَوالد. لنَُّجبَاءَ ا َولَدا بالكسر : إِذا ِمْنجابٌ و ، ُمْنِجبَةٌ  واْمَرأَة

 ٌ  .َمنَاِجيبُ  ، ونِسوة نَُجبَاءَ  : ذاُت أَوالدٍ  ِمْنَجابٌ  وامرأَة

َجال ، وهو الَكِريُم ذو الَحَسِب إِذا َخَرج ُخُروَج أَبِيه في الكَرم ، والِفْعل  النَِّجيبِ  مصدرُ  النََّجابَةُ و  نَجائب في النَّجابَةُ  ، وكذلك (3)من الّرِ

 إِلبِِل ، وهي ِعتاقُها الّتي يُسابَُق عليها.ا

 ٍء.من كّل شيْ  الُمْختارُ  ، على صيغة المفعول : الُمْنتََجبُ و

 فالٌن فاُلناً : إِذا استَخلَصه ، واْصطفاهُ اختياراً على غيره. اْنتََجبَ  وقد

ُجلُ  بالكسر الِمْنَجابُ و ِعيفُ  : الرَّ ةَ الُهَذِليُّ  َمناِجيبُ  ، وجمعُه الضَّ  : (4)قال ُعْرَوةُ ْبُن َمرَّ

ين  بــــــــــُ ــــــــــُ رحقـ ــــــــــَ ِر يـ يــــــــــح واِد الــــــــــلــــــــــ  ُه يف ســــــــــــــــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــح ثـ عــــــــــَ ــــــــــَ  بـ

  
وحَم والــــــــــــدِّفح   ــــــــــــ  َر الــــــــــــنـ ــــــــــــَ يــــــــــــبُ َء ِإذح آثـ  املــــــــــــنــــــــــــاجــــــــــــِ

  
 ، وسيأْتي.« الَمنَاِخيبُ »ويُْرَوى 

هام : َما بُِرَي وأُْصِلح َولم يَُرْش ولم  الِمْنَجابُ  وقال األَْصَمِعيُّ : نَْصٍل. الو السَّْهُم الَمْبِريُّ بال ِريٍش ، : الِمْنَجابُ  قال أَبو ُعبَْيٍد :و من الّسِ

 : السَّْهُم الِّذي ليس عليه ريٌش وال نَْصٌل. الِمْنَجابُ  يُْنَصْل ، ونقل الَجْوَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيٍد :

ُك بها النّارُ  : الِمْنَجابُ و  زياداته.، وذا من  الَحِديَدةُ تَُحرَّ

 القََدُح الواسع. وقيل : واسع القَْعِر ، وهو مذكور بالفاءِ  وعبارة الصَّحاح : : اإِلناُء الواسُع الَجْوفِ  الَمْنُجوبُ و
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__________________ 
 ( زايدة عن الصحاح.1)
 قوله وكونه كذا خبطه ولعله وكونه ذكياً أو حنو ذلك.»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ابألصر ويف الكالم سقرت  اهر ا ويف اللسان : والفعُر جُنَب ينُجُب جنابًة.( كذا 3)
ويف نسخة اللسان دار املعارف نسب أليب خراش اهلذد وهو الصواب ومثله يف شرح أشعار اهلذليا للسكري  (جنب)( كذا ابألصر واللسان 4)

 ذ يب واألخر  رائية وتتسب أيضاً إىل أيب خراش.ا إذ لي  لعروة إال قصيدلن احدا ا دالية وتنسب أيضاً إىل أيب 
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 ا وسيبيت. (2)الباُء والفاُء تعاقـََبا  (1)أَيضاً ا قا  ابحُن ِسيَدهح : وهو الص واب. وقا  غريه :  وُز َأنح يكوَن 
َكةً : ِلحاُء الشَجِر ، أَو قِْشُر ُعُروِقها ، أَو قِْشُر ما َصلَُب منها. النََّجبُ و ، وال يُقَاُل :  نََجبٌ   يُقاُل ِلما الَن من قُُشوِر األَْغَصاِن :وال ، ُمَحرَّ

 .نََجبَة العُُروِق ، والواحدة نََجبُ  قِْشُر العُُروق ، ولكن يُقَاُل :

ّم ، نََجبَهُ يَْنُجبُه ل اْبُن ِسيَدْه :قاو ، إِذا أَخذَت قِْشَرةَ ساقِها. أَنِجبُهاو أَْنُجبُها الشجَرةَ  نََجْبتُ  (3):  [قولك]، بالتَّسكين : مصدُر  النَّْجبُ و  بالضَّ

ً  بالكسر ، يَْنِجبُهو ً و ، نَْجبا بَهُ تَْنِجيبا  : أَخَذ قِْشَره. اْنتََجبهُ و ، نَجَّ

 .النََّجبَ  : أَي يجمعُ  يَْنتَِجبُ  وَذَهَب فاُلنٌ 

ً  ٍء ؛ ألَنّ قال ابُن ِسيَدْه : وهذا لْيَس بشيْ  ، كِمْنبِر. ِمْنَجبٌ  ِسقَاءٌ  قال أَبو حنيفَةَ : قال أَبو ِمْسَحٍل :و .َمْنُجوبٌ  سقَاءٌ و ِمْفعَل ، ومْفعٌَل ال  ِمْنَجبا

َكةً ، كلُّ ذلك : أَي نََجبِيٌّ  ِسقَاءٌ و يُعَبَُّر عنه بمفعول ُسوِق  بقُُشورِ  : المدبوغ المنجوب أَو ، وهو ِلَحاُء الشَّجِر. بالنََّجب ، أَي : َمْدبُوٌغ بِهِ  ُمَحرَّ

 الطَّْلحِ.

 وبخّط أَبِي َزَكِريّا في هامش الصَّحاح : بقُُشوِر الطَّْلح ، وهو خطأٌ. وقوُل الّشاعِر :

بح  ـــــــــــــــِ ل تـــــــــــــــَ ُم َأيّنِ َأجـــــــــــــــح هـــــــــــــــا الـــــــــــــــز اعـــــــــــــــِ  اي أَيـــــــــــــــ 

  
ي و   يِن غــــــــــــــريحَ ِعضــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــِ ــــــــــــــ  بح أَن جــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَنـ

  
ْعَر من غيري ، فكأَنّي إِنّما آخُ  (2)فمعناه : أَنَّني   ذُ الِقْشَر ألَْدبَُغ به من ِعضاٍه غيِر ِعضاِهي.أْجتَِلُب الّشِ

ْخم من َضُخَم ؛ قاله شيُخنا. كالنَِّجيبِ  ، السَِّخيُّ الَكِريمُ  ، ذكُر الفتح ُمْستَْدَرٌك : ، بالفتح النَّْجبُ و  ، وهو صريٌح في أَنّه صفةٌ عليه ، كالضَّ

 بني ِكالٍب ، كذا في الُمْعَجم ، وقال القَتّاُل الِكالبيُّ : ، هكذا في النُّسخ ، وصوابه : ع ِلبَنِي َكْلبِ  : النَّْجبُ و

فـــــــا  بُ عــــَ جـــــــح ــــنــــ  رتحُ  ال ــــبــــُ اِن فـــــــال َريحشـــــــــــــــــــــَ ــــعــــُ ِدي فـــــــال عـــــــح ــــَ  بـ

  
اجٍ   عـــــــــــَ رُبحُ  نـــــــــــِ رُ  فـــــــــــَ جـــــــــــح َة فـــــــــــا ـــــــــــِ مـــــــــــَ يـــــــــــح  مـــــــــــن أُمـــــــــــَ

  
 أَيضاً. نََجبٍ  في ِديار ُمَحاِرَب ، ويقال له : ذو َوَراَء َماَوانَ  (5) واِديان (4)، وُمعَاذٌ  بالتَّْحِريكِ  نََجبٌ و

 ِضلها.من خالص ُسَوِرِه وأَفا ، أَي : أَْفَضلُهُ ومْحُضهُ  أَي : «القُرآنِ  نََجائِبِ  األَنعاُم من» في حديث اْبن مسعود :و

. قالهُ َشِمٌر ، وال يخفى أَنّهما نََجبَهُ  : إِذا قََشْرتَ  نََجْبتُهُ  ، من قولهم : أَو ِعتَاقُهُ  ، أَي قشٌر وِلَحاٌء ، نََجبٌ  لُبَابُه الَّذي ليس عليه ، أَي : نَواِجبُهُ و

 .«أَوْ »قوٌل واحد ، فال حاجةَ إِلى التّفريق ب 

مّ  النُّْجبَةو ْمَرْيِن. ماٌء لبَنِي َسلُولَ :  (6) ، بالضَّ  ، بالضُّ

كةً : موضع  النََّجبَةُ  ، بفتح فسكون : قَْريَة من قَرى البَْحَرْيِن ِلبني عاِمِر ْبِن عبد القَْيس ، كذا في الُمْعجم. وفي لسان العرب : نَْجبَةُ و ، محرَّ

 بعَْينه ، عن ابن األَْعَرابّي ؛ وأَنشد :

َداَة  اٌن غـــــــــــَ رحســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ ُن فـ حـــــــــــح ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ هح فـ ـــــــــــَ ب جـــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــن  ال

  
ِوي  أَُربـــــــــــــــــــَ   نـــــــــــــــــــَ د  الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ وحَم َيشـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  هح يــــــــــــــــــــَ

  

ِر ِماَئٍة لن تـُتحِعَبهح   َعقحداً بَعشح

 قال : أََسُروُهم ، فَفََدْوُهم بأَْلِف ناقٍة.

َكةً : واد ِلُمحاِربَ  نَجب ذُوو قال ياقوت : كانت فيه َوقعةٌ لبني تَِميٍم  معروٌف. ، أَي : ولَهُ يَْومٌ  وال يَخفى أَنَّهُ الِّذي تقدََّم ذكُره آنِفاً ، ، ُمَحرَّ

يَاِحّي :على ب  ني عاِمِر ْبِن َصْعَصعةَ ، وفيه يقول ُسَحْيُم ْبُن َوثِيٍل الّرِ

لــــــــــٍد وَ  َويــــــــــح ِن خــــــــــُ َة ابــــــــــح ا هــــــــــامــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــح َربـ ُن ضــــــــــــــــــــــــَ  حنــــــــــَح

  
ِم   دَة ابلـــــــــــد  بـــــــــــيـــــــــــح نـــــــــــا عـــــــــــُ ر جـــــــــــح زِيـــــــــــَد وضـــــــــــــــــــــــــَ (7)يـــــــــــَ
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بٍ بــــــــــــــِذي  نــــــــــــــا  جنــــــــــــــََ رميــــــــــــــِ ُن ُدوَن حــــــــــــــَ  ِإذح حنــــــــــــــَ

  
مِ   رحجــــــــــــَ اِش اأَلجــــــــــــارِّي مــــــــــــِ يــــــــــــ  رِّ جــــــــــــَ لــــــــــــ  كــــــــــــُ  عــــــــــــَ

  
 وأَنشد الباَلذُِريُّ في المعالم لَجِريٍر :

__________________ 
 .«. تعاقبتا.. تكون»( يف اللسان : 1)
 ( زايدة عن الصحاح.2)
 .«أي»( عن اللسان ا ويف األصر : 3)
 «قوله ومعاذ كذا خبطه وهي ملحقة ابهلامش فليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 قرب ماوان.( يف معجم البلدان : واٍد 5)
َبة ضبرت قلم.6)  ( يف معجم البلدان : الن جح
 ( هو ُعبيدة بن مالك بن جعفر.7)
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ِذي  بٍ فــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــَب ح بــــــــــــِ ٍر  جنــــــــــــََ امــــــــــــِ واِرَس عــــــــــــَ  فــــــــــــَ

  
زحِع  ــــــــــالِ  و   َة يــــــــــوحم جــــــــــَ نــــــــــَ يـــــــــــح يـــــــــــَ َب ح عــــــــــُ (1)اســــــــــــــــــــــــح

 

  
 وقال أَيضاً :

ٍد وِذي  َواِرُس ِذي هنــــــــــــــَح ــــــــــــــَ ا فـ ــــــــــــــّ ن بٍ مــــــــــــــِ   جنــــــــــــــََ
  

ــــــــــارِ و   ــــــــــوَم ِذي ق احــــــــــًا ي ــــــــــَ ب وَن صــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــُ ــــــــــَ ل عــــــــــح ُ
 املــــــــــ

  
 وقال األَْشَهُب ْبُن ُرَمْيلَةَ :

ِذي و  ــــــــــــــــِ بٍ غــــــــــــــــاَدرحاَن ب فــــــــــــــــاً  جنــــــــــــــــََ ــــــــــــــــح ي لــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــُ

  
رَامِ   ــــــــــــقــــــــــــِ ُر ال ــــــــــــح ث ٌب مــــــــــــِ ــــــــــــِ ــــــــــــائ ب ــــــــــــِه ســــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــي

  
 واختلفت أَقَاِويلُُهم في سبب الحرب ، ليس هذا محلَّها.

ُجُل : جاَء بَولَدٍ  أَْنَجبَ و ً  : أَْنَجبَ و ، نَِجيبٍ  الرَّ ، وهو قشُر الشََّجر. قال شيُخنَا :  النََّجبِ  فمن جعله َذّماً ، أَخذه من ِضدٌّ. ، وهو ولََد َولَداً َجبَانا

هي الِحْذُق  النََّجابَةَ  كوَن الَجبَاُن ُمقَابِالً له وِضدَّه ، فإِنّ ال تقتضي الشََّجاَعةَ حتّى ي النَّجابةَ  والُجْبن ، فإِنّ  النََّجابة وقد يُقَاُل : ال ُمَضادَّةَ بينَ 

غيَر ُشَجاعٍ ، وهو ظاهر. فال  النَِّجيبُ  ، ويكونُ  نَِجيبٍ  باألَْمِر والكَرُم والسََّخاُء ، وهذا ال يَْلَزُم منه الّشَجاَعةُ ، بل قد يكوُن الّشَجاُع غيرَ 

 ُمَضادَّةَ. انتهى.

ُث َهَراةَ. ْيُمونْبُن مَ  نَِجيبُ و  الواسطيُّ : ُمَحّدِ

اِهُد السَّْهَرَوْرِديُّ  الفَقيه (2)عبُد القاهِر ْبُن عبِد هللا بِن محّمد البَْكريُّ  النَِّجيب أَبُوو  ، إِلى ُسْهَرَوْرَد ، قريٍة بين َزْنَجاَن وَهَمَذاَن : (3) الزَّ

ثانِ  السُّْهَرَوْرِدّي  (4)يبيّةُ ببغداَد ، والطَِّريقَةُ السُّْهَرَوْرِديّة ، وهو َعمُّ اإِلَمام ِشهاِب الّدين أَبي َحْفٍص وإِلى الثّاني نُِسبَِت المحلّةُ النَّجِ  ُمَحّدِ

هابيّة ؛ ولهما في كتب التّواريخ تراجُم َجّمةٌ ، ليس هذا َمحلَّ ِذكِرها.  البَْكِرّيِ صاِحب الّشِ

حمن  نَِجيبِ  نه محّمُد ْبُن ِحْميَْر ؛ وأَحمد ْبنُ ْبُن السَِّرّي ، َروى ع نَِجيبُ  وفاتَهُ : بِن فائٍز العَّطار ، عن ابن المْعُطوِشّي ، ومحمد ْبُن عبد الرَّ

اِر بِن أَحمد األَمير ، أَبو  نَِجيبُ و بُن أَبي الحَسن المقري. ذكرهم ابُن سليم. نجيبُ و الِحلّّي ، عن اْبِن قُلَْيٍب ، نَجيبٍ  ْبِن َمْسعُوِد بنِ  ْبُن َعمَّ

. وأَبو النَِّجيب السَّرايا ، روى عن أَبي نَْصر. وأَبو الَمَراِغّي :  النّجيب ظليٌم : تابِِعيٌّ ، روى عن أَبي سعيٍد. وأَبو النَِّجيبِ  عبُد الغَفّاِر األُمويُّ

 رهم اْبُن ماُكوال.شاِعر. ذك

نَْملَة ،  نَْجبةُ  الُمْؤِمُن ال تُِصيبُه َذْعَرةٌ ، وال َعثَْرةٌ ، وال»النَّْملَِة ، بالفتح : قَْرُصَها ، في حديِث أُبَّيٍ :  نَْجبَةُ  * وِمّما يُْستَْدَرُك على المؤلّف :

َمْخَشِرّي بالَوْجهْيِن.قال اْبُن األَثِيِر : ذكَره أَبو ُموَسى هاُهنا. ويُ  .«إِاّل بَذْنب  ْرَوى بالخاِء الُمْعَجَمِة ، كما سيأْتي. ونقله اْبُن األَثِيِر عن الزَّ

 : اْسماِن. نََجبةُ و ، ِمْنجابٌ و

بِّّيِ ، وقال أَبو منصوٍر الثّعالبيُّ : إِ  ِمْنجابِ  : بالبَْصَرة ، قال اْبُن قُتَْيبَةَ : إِلى ِمْنَجابٍ  وَحّمامُ   لى اْمَرأَةٍ ، وفيه يقوُل القائُل :ْبن راِشٍد الضَّ

تح  بـــــــــــَ عـــــــــــِ وحمـــــــــــًا وقـــــــــــد تـــــــــــَ ٍة يــــــــــــَ لـــــــــــَ  اي ُرب  قـــــــــــائـــــــــــِ

  
اِم   يـــــــــُر ِإىل محـــــــــَ  بـــــــــِ َف الســـــــــــــــــــــــ  يـــــــــح ابِ كـــــــــَ جـــــــــَ نـــــــــح (5)مـــــــــِ

 

  
بِّيُّ ، نزل الُكوفَةَ ،  ِمنجابُ  ْبُن راِشد النّاجي : يقاُل : له ُصْحبَةٌ. وأَّما الِّذي نُسَب إِليه الَحّماُم فهو ِمْنَجابُ و قلت : ْبُن راشِد بن أَْصرَم الضَّ

 وعنه اْبنُهُ َسْهٌم. وكان شريفاً.

 نََحبَ  وقدْ  ، وهو البكاُء بصوٍت طويٍل وَمّد. كالنِّحيبِ  أََشدُّ البَكاِء. : رفُع الصَّْوت بالبُكاِء ، كذا في الصَّحاح. وفي المحكم : النَّْحبُ  : [نحب]

ً  ، يَْنَحبُ  ، ، كَمنَعَ  ً و ، بالَكسر ، يَْنِحبُ  . وفي المحكم والصَّحاح :نَْحبا  مثلُهُ. وقال اْبُن َمْحَكاَن : اْنتََحَب اْنتِحابا

هـــــــــــــا  ـــــــــــــَ ربحَك ي  مـــــــــــــَ ـــــــــــــُض ا ـــــــــــــَ ي ٌة ال ُتضـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ ف  َزاي 

  
هـــــــــا ِإَذا نــــــــــَ   لـــــــــِ ي َأهـــــــــح راعـــــــــِ وحهـــــــــا لـــــــــِ اعـــــــــَ بــــــــــَ حـــــــــَ تـــــــــَ  انــــــــــح

  
__________________ 

 وما أثبتناه عن النقائ . ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل ذلك.« وأسب  عتيبة يوم جوع  ال »( ابألصر : 1)
 ( من ولد  مد بن أيب بكر الصدي .2)
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رُ 3)  َورحد بضم أوهلا ومثله يف معجم البلدان.( كذا ابألصر والقاموس ا ويف اللباب : بضم السا نسبة إىل ُسهح
 ( واله عمر بن  مد السهروردي.4)
قا  ابن ســـــــــــــريين : مرت امرأة برجر فقالت ا اي رجر : كيف الطري  إىل محام « .. . وقد لغبت كيف الطري .. ( يف معجم البلدان : اي ربّ 5)

ا عن نفسها فببت ا فلم يلبث الرجر أن حضرته الوفاة ا فقير له : قر ال إله إال فقا  : ههنا وأرشدها إىل خربة مث قام يف إثرها وراوده ؟منجاب
   ا فبنشب يقو  : وذكر البيت.
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 وُكلُّ ذلك من الَمَجاز.

 خاَطَره ، قال َجرير : على األَْمر : ناحبَهُ  يقاُل : الَخَطُر العَِظيمُ  : النَّْحبُ و

نــــــــــا  لــــــــــُ ــــــــــح يـ وَ  وخــــــــــَ لــــــــــُ ُ
اَن املــــــــــ دح َة جــــــــــالــــــــــَ فــــــــــَ خــــــــــح طــــــــــَ  بــــــــــِ

  
َن عـــــــــلـــــــــ    َريـــــــــح اٍم جـــــــــَ طـــــــــَ َة ِبســـــــــــــــــــــــح يـــــــــ  بِ عشـــــــــــــــــــــــِ  حنـــــــــَح

  
 أَي : على َخَطٍر عظيم.

 ، أَي : من باِب َمنََع ، وإِنَّما َغيََّرهُ تَفَنُّناً. ، كَجعَلَ  نََحبَ  ، يقال : (1)، والِفْعُل كالِفْعل  الُمَراَهنَةُ  : النَّْحبُ و

ةُ. : النَّْحبُ و  الِهمَّ

 البُْرَهاُن. : النَّْحبُ و

 .النَّْحبِ  قُتِلُوا في َسبِيِل هللِا ، فأَْدَرُكوا ما تََمنَّْوا ، وذلك قَضاءُ  (2)وقيل في تفسير اآلية  الحاَجةُ. : النَّْحبُ و

ً  ، يَْنِحبُ  البعيُر ، نََحبَ  ، يقال : ، وفِْعلُه َكَضَربَ السُّعاُل  : النَّْحبُ و ّم ، إِذا أََخذه السُّعَاُل. وقال األَْزَهِريُّ ، عن أَبي زيٍد : من  نَُحابا ، بالضَّ

 ، والقَُحاُب والنَُّحاُز ، وُكّل هذا من السُّعَال. النَُّحابُ  أَمراِض اإِلبِل :

ُهْم َمْن َقضى ََنَْبهُ )قال هللاُ تَعَالَى :  الَمْوتُ  : النَّْحبُ  من الَمَجاز :و اُء يقاُل  األََجلُ  أَيضاً : النَّْحبُ و أَي : أََجلَهُ ، (َفِمن ْ ّجاج والفَرَّ ، قالَهُ الزَّ

 . وفي األَساس : كأَنَّ الَمْوَت نَْذٌر في ُعنُِقه. وفي غيِره : كأَنَّه يُْلِزُم نَْفَسهُ أَن يُقَاتَِل حتَّى يَُموَت.: إِذا ماتَ  نَْحبَهُ  قََضى فاُلنٌ 

 ، عن أَبي ُعبْيدة. النَّْفسُ  : النَّْحب قاَل الزّجاج :و

ْن »الحديَث :  ، وبه فسَّر بعُضهم النَّْذرُ  : النَّْحبُ و ، أَي : نَْذَرهُ ، كأَنّه أَْلَزم نْفسهُ أَن يَْصُدَق األَعداَء في الحرب ،  «(هُ َقضى ََنْبَ )َطْلَحةُ ِممَّ

ً  فالنٌ  نََحبَ و فََوفَّى به ، ولم يَْفَسْخ. وفي األَساس : ً و ، نَْحبا ب تَْنِحيبا بٌ  : أَْوَجَب على نَْفِسِه أَمراً ، وهو نَحَّ ث ، ُمنَّحِ ،  وِفْعلُهُ َكنََصرَ  كُمَحّدِ

 ، وبه َصدََّر الَجْوَهِرّي ، قاَل الّشاعر : ْبُت أَْنُحبُ نَحَ  تقول :

اَء ِآِ  ألحٍم  جــــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــــــِإيّنِ واهلــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
بِ كـــــــــــــــَذاِت   حـــــــــــــــح ُذور الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  ويف ابلـــــــــــــــنـــــــــــــــ   تـــــــــــــــُ

  
 وقال لَبِيٌد :

اِوُ  :  رحَء مـــــــــــــــاذا حيـــــــــــــــَُ َ
َباَلِن املـــــــــــــــ  َأاَل َتســـــــــــــــــــــــــــــح

  
بٌ أَ   رُ  حنــــــــــَح الٌ  وابطــــــــــِ قحضــــــــــــــــــــــــَ  أَمح ضــــــــــــــــــــــــَ  ؟فــــــــــيـــــــــــُ

  
 يقوُل : عليه نَْذٌر في ُطوِل َسْعيِه.

 في كثْرةِ الدَّأَِب والُمالَزَمِة. أَو الَخِفيفُ  ، مثُل النَّْعب ، أَورده الجْوَهِريُّ عن أَبي َعمٍرو. السَّْيُر السَِّريعُ  : النَّْحبُ و

ياِشّي : يَْومٌ  وُرِويَ  الطُّوُل. : النَّْحبُ  عن أَبي َعمٍرو :و  ، أَي طويٌل. نَْحبٌ  عن الّرِ

 الُمدَّة والوْقُت. : النَّْحبُ و

 هكذا في النُّسخ ، بالياِء التّْحتِيّة. وفي لسان العرب : النَّْوم ، بالنّون. (3) اليَْومُ  : النَّْحبُ و

َمُن. : النَّْحبُ و  الّسِ

دَّةُ  : النَّْحبُ و  .(4) الّشِ

 ، وهو قَريٌب من الُمَراَهنة. الِقَمارُ و
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 ، نَقَلَه الصاغانّي. العَِظيُم من اإِلبِل : النَّْحبُ و

ً  من المَجاز :و بوا تَنِحيبا  نقله الَجْوَهِريُّ ، عن أَبي َعْمرو ؛ قال ُطفَْيٌل : َجدُّوا في َعَمِلِهم. ، وذلك إِذا نَحَّ

ُزرحَن َأاَلاًل مـــــــــــــــــا  َ يــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــِّ ح نـــــــــــــــــَ َُه  يــــــــــــــــــُ ريح  غـــــــــــــــــَ

  
كـــــــــــرِّ   ـــــــــــِ رِمِ ب ـــــــــــر أحِس  ـــــــــــُح عـــــــــــِث ال بٍّ َأشـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــَ   مـــــــــــُ

  
بُوا أَو م ، َحتَّى قُربُوا ، فَأَْجهُدوا ساُروا : إِذا نَحَّ ة : التَّْنِحيبُ  ، والمصدُر : ِمَن الماءِ  ، من باب كرُّ مَّ  وهو ِشدَّةُ القََرِب للماِء ؛ قاَل ذُو الرُّ

وٍح و  َذٍف مجــــــــــــــــــــــــَُ فــــــــــــــــــــــــاَزٍة قــــــــــــــــــــــــَ  ُرب  مــــــــــــــــــــــــَ

  
وُ    غــــــــــــُ بَ تـــــــــــــَ حــــــــــــِّ نــــــــــــَ اال مــــــــــــُ يــــــــــــَ تــــــــــــِ َرِب اغــــــــــــح  الــــــــــــقــــــــــــَ

  
بَ و ً  نَحَّ  أَْجَهَدهُ.و : إِذا ساَر كثِيراً ، السَّفَُر فاُلنا

بٌ  ، نَْحبٌ  سْيرٌ  من المجاز :و ث ُمنَّحِ  ، أَي : كُمَحّدِ

__________________ 
 مبعىن املراهنة كفعر النحب مبعىن اخلطر والنذر وفعلهما كنصر.( قوله والفعر كالفعر أي فعر النحب 1)
ُهْم َمْن َقضى ََنَْبهُ )( يريد قوله تعاىل 2)  من سورة األحزاب. 23اآية  (.. َفِمن ْ
 ومثله يف اللسان وسريد.« النوم»( يف إحد  نسخ القاموس : 3)
 و املطبوعة ساقطة من خرت الشارح.قوله والشدة  بتة يف نسخة امل»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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َهَد الس ريحَ ا كبَنّه خاَطَر عل  َشيح  حَنحبٍ  ا وكذلك الر ُجُر. ويف الص حاح : سار فالٌن عل  َسرِيضٌ  ٍء َفَجد  ؛ : ِإذا سار فَبجح
 قا  الّشاعر :

  ٍ َها خبمح  (1) حَنحبِ َوَرَد الَقطَا ِمنـح
 .(2)أَي : دائٍب 

باتٍ  إِليَها ثالَث لَيَالٍ وِسْرنا  ْبنَاو : أَي دائباٍت. ُمنَّحِ ً  َسْيَرنَا : َدأَْبنَاهُ : ويُقَاُل : َسار َسْيراً  نَحَّ با : أَي قاِصداً ، ال يُِريُد غيره ، كأَنّهُ جعل ذلك  ُمنَّحِ

 :ْذراً على نفسه. قال الُكَمْيتُ نَ 

ا  وهلــــــــــــََ الِة وطــــــــــــُ رحَض الــــــــــــفــــــــــــَ ا عــــــــــــَ نــــــــــــَ ن بــــــــــــِ دح  لــــــــــــَِ

  
ا   مــــــــَ ِه كــــــــَ َديــــــــح ىَن يــــــــَ بُ صــــــــــــــــــــــاَر عــــــــنح ميــــــــُح حــــــــِّ نــــــــَ ُ

(3)املــــــــ
 

  
بُ  جُل َحلََف : إِْن لَْم أَْغِلْب قَطْعُت يدِ  الُمنَّحِ ي. كأَنَّهُ ذَهَب به إِلى معنَى : الّرجُل. قال اْبُن ِسيَدْه : هذا البيت أَْنَشده ثعلٌب ، وفَسََّره فقال هذا الرَّ

 ٌل.النَّْذِر ، كذا في ِلسان العرب ، وفيه تَأَمُّ 

ّم ؛ القُْرعةُ ، النُّْحبَةُ و  ؛ أِلَنّها كالَحاِكَمة في االْستَِهام ، وهو من المجاز. َحاَكَمهُ وفاَخَرهُ  إِذا ناَحبَهُ  هو مأْخوذٌ من قولهم :و ، بالضَّ

ُجلَ  نَاحْبتُ و ، وتَْرفََع  أُنَاِحبَك أَنْ  (4): فَهْل لََك في  عنهماهللارضيقال َطْلَحةُ. الْبِن َعبّاٍس ،  في الصَّحاح :إِلى فالٍن : مثُل حاَكْمتهُ. و الرَّ

 ؟وسلمعليههللاصلىالنَّبِيَّ ، 

ُجل : إِذا حاَكْمتَهُ ، أزو قاَضْيتَه إِلى َرجٍل. وقال غْيُره : ناَحْبتُ  : (5)قال أَبو ُعبَْيٍد : قال األَْصَمِعيُّ  ونافَْرتُهُ مثلُهُ ، قال أَبو  ناَحْبتُهُ  الرَّ

ك ، وأَُعدُّ : أُفاِخُرك وأُحاِكمك ، فتَعُدُّ فضائلَك وَحَسبَ  (7) [أَي]أُنافُِرَك ،  هذا الَمْعنى ، كأَنَّهُ قاَل اِلبِن َعبَّاس : (6)أَراد َطْلحةُ في  منصور :

أِْس  من (8) فارفَْعه ، لك ُمَسلَّمٌ  الفضلَ  هذا فإِنّ  ؛ منه قََرابَتِك وقُْربَ  ، وسلمعليههللاصلىفضائلي ، وال تَْذُكْر في فضائِلك النَّبِيَّ ،   ، الرَّ

في الحديث : لو َعلَم النّاُس تََصراً. وهامش الصَّحاح ُمخْ من الَمفَاِخر. ومثلُه في  ذلك عدا فيما عنه يْقُصرُ  ال أَنّهُ :  يعني. ِسواهُ  بما وأَنافُِرك

ّفِ األَّوِل ، الْقتَتَلُوا عليه ، وما تَقَدَُّموا إِالّ   .(9) [بقُْرَعةٍ  أَي :] «بنُْحبَة ما في الصَّ

وِم  عنههللارضيوفي حديِث أَبِي بَْكر ،  راهنهُ. : إِذا نَاَحبهُ  : الُمَخاَطَرةُ ، والُمراَهنَةُ. ويقاُل : الُمنَاَحبَةُ و ، في أَي : ُمَراَهنَتِه لقَُرْيش بيَن الرُّ

 والفُْرس.

ُجُل : إِذا بََكى ، اْنتََحبَ و  َشِديداً. أَي : َصعَّد نَفََسه وتَنَفَّسو الرَّ

 أَيضاً. الِقتَالِ  (10) ِلغَْير لتَّنَاُحبُ ا تََواعُدوا ِلْلِقتاِل إِلى وْقٍت ما ، وقَْد يَُكونُ  : إِذا تَنَاَحبُوا يُقَاُل :و

 .ناِحبةٍ  ، وُهنَّ البَواِكي : جمعُ  النَّواِحبُ  * ومما يُْستَْدَرُك على الُمَصنِّف :

 ِء ال يُفاِرقُهُ.: اإِلْكباُب على الشَّيْ  التَّْنِحيبُ  ومن المجاز :

بَ  ويقاُل : بَ  فالٌن على أَمره. وقال أَْعَرابيٌّ أَصابتْه َشْوَكةٌ ، نَحَّ  ٍء : ُهوَ عليها يستخِرُجها ، أَي : أَكبَّ عليها ، وكذلك هو في كّل شيْ  فنَحَّ

بٌ   في كذا. ُمنَّحِ

 : موضع بالبصرة ، فيه قَْصٌر لعبد هللا ْبِن عامِر ْبن ُكَرْيز. النحيبو

ّمِ ، النُّْخبَةُ  : [نخب] ،  الُمْختَارُ  ، األَّوُل قوُل أَبِي منصور وغيِره ، والثّاني قوُل األَصَمعّي ، وهي اللُّغَة الَجيِّدة : كُهَمَزةٍ  النَُّخبَةُ و ، بالضَّ

 ، كُرْطبَة وُرَطب. نَُخبٌ  وجمع األَخيِر :

 : اْختَاَرهُ. اْنتََخبَهُ و
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جال فتُْنَزُع منهم ؛ و : الجماعةُ تُْختَارُ  النُّْخبَةُ و أَصحابِِه : أَي في ِخيَاِرِهم نَُخبِ  جاَء في: ِخياُرهم. و نَُخبَتُُهمْ و القَْومِ  نُْخبَةُ و في حديِث من الّرِ

 .«النُّْخبَة وَخَرْجنا في»:  عنهماهللارضيعلّيٍ ، وقِيَل : ُعَمَر ، 

 الُمْنتََخبُون وهم

__________________ 
 اح بكسر اخلاء ا ويف اللسان بفتحها.( ضبطت خبمٍ  ضبرت قلم يف الصح1)
 ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان : أي دأبت.2)
 «كما صار»بد  « كما سار»( املقايي  : 3)
 .«.. هر لك أن»( النهاية : 4)
 ( عن اللسان ا ويف األصر : قا  أبو عبيد واألصمعي.5)
 سقطت من اللسان.« يف( »6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 .«وأرفعه»اللسان ا وابألصر ( عن 8)
 ( زايدة عن النهاية.9)
 ( يف القاموس : يف غري القتا .10)
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ُنحتَقوحَن. و 
وِع : من الّناس امل  .«من الَقوحِم ِماَئَة َرُجرٍ  انـحَتَخبَ »يف حديِث ابحِن اأَلكح

 .اْنتََخْبُت نُْخبَتَُهمو ، نُْخبَةً  لَُهمأَْفضَ  اْنتََخْبتُ  المتَاعِ : الُمْختَاُر يُْنتََزُع منه. وعن اللَّْيث : نُْخبةُ و

 قاله اْبُن سيدْه. وقال : وَعمَّ به بعُضهم. أَو نَْوٌع منه. ، وعبارةُ الَجْوَهِرّي : البَِضاُع. : النَِّكاحُ  النَّْخبُ و

ً  ، يَْنُخبَهاو ، يَْنَخبَها ، نََخبَها النَّاِخب فِْعلُه كَمنَع ونََصر.و  .نَْخبا

ْت. قال اْبُن الّسيد : تَْنُخب النْملةُ ، نََخبتِ  ، والقَْرُص. يقال : لعضُّ ا النَّْخبُ و تُُهما. ومثلُهُ في النَِّهاية ،  النَّْمِلة والقَْملِة : نَْخبَةُ و : إِذا َعضَّ َعضَّ

َمْخَشِرّي بالِجيم والخاِء الُمْعجَمِة ، وذكر الحديَث ورفَعَه :  ، وال َعثْرةُ قََدم  (3)المْؤِمَن ُمِصيبةٌ وال َذْعرةٌ  (2)وال يُِصيُب » (1)ونقله عن الزَّ

 .«وما يَْعفُو هللاُ أَْكثَرُ نَْملٍَة ، إِاّل بَذْنٍب ،  نَْخبَةُ  ، وال اْختِالُج ِعْرٍق ، وال

 وكذا ذكَره أَبو موسى بهما.

 ، على ما بيَّنَاه. وفِْعلُهما ، كنََصر : اْنتََزعهُ. اْنتََخبَهُ و : إِذا نََزْعتَهُ ، أَْنُخبُه ، نََخْبتُه ، تقول : النَّْزعُ  : النَّْخبُ و

 ، بزيادة الهاِء ؛ قال : النَّْخبةُ  األَِخيُر عن الفَّراِء. والِّذي في لسان العرب : كالَمْنَخبَة االْسُت ، النَّْخبُ و

ِح و  د  الــــــــــــر مــــــــــــح ر  حــــــــــــَ تــــــــــــَ ةَ اخــــــــــــح بــــــــــــَ  عــــــــــــامــــــــــــٍر  َنــــــــــــَح

  
ُر   تــــــــــــح ا الــــــــــــقــــــــــــَ هــــــــــــَ ا وأََقصـــــــــــــــــــــــــ  ا هبــــــــــــِ جــــــــــــَ نــــــــــــَ (4)فـــــــــــــَ

 

  
 وقال الّراِجز :

دًا جـــــــــــــــــــــازِرا  ـــــــــــــــــــــح ب اَن عـــــــــــــــــــــَ  ِإن  َأابِ  كـــــــــــــــــــــَ

  
ُر و  ةَ أيحكـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ب خـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــن را ال افـــــــــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

َ
 وامل

  
 ، ُسَوْيٍد. (5) [أُمِّ ]: اسم  الَمْنَخبةُ و قال :

ه : الشَّْربَةُ العَظيَمةُ  النَّْخبُ و اغانيُّ : النُّْخبَةُ  ، عن أَبي َزْيٍد ، ونَصُّ ّم مع الهاِء. قال الصَّ م. (6) وهي بالفاِرِسيَِّة ُدوُستَكاني بالضَّ  ، بالضَّ

ّم ، نُْخبَةٌ و بزيادة الهاء نََخبَةٌ و بفتح فسكون ، نَْخبٌ و كَكتٍِف ، (7) نَِخبٌ  َرُجلٌ   القلب. يقال: الُجْبُن ، وَضْعفُ  النَّْخبُ و ،  كِهَجفٍّ  نَِخبٌ و بالضَّ

َدة ، لغةٌ في : ِنِخبٌّ و ، َمْنُخوبٌ و على صيغة المفعول ، ُمْنتََخبٌ و وهذه عن الّصاغانّي ، ،  نَِخبٍّ  ، بكسر األَّول والثّاني مع تشديد الُمَوحَّ

كأَنَّهُ ُمْنتََزُع الفَؤاِد أَي : ال فَُؤاَد له ،  جبانٌ  ، كأَِمير : نَِخيبٌ و ، يَْنُخوبٌ و كِهَجّفٍ ، نقله الّصاغانيُّ ، وقال : أَكثُر ما يُْرَوى في شعر َجِرير.

 ِزَل.أَو الّذي ذهب لَْحُمهُ وهُ 

 واقتصر الَجْوَهِرّي على األَّول ، والعاِشِر ، والّسابِعِ ، والّساِدِس ، وفسَّره بِما ذكرنا.

ْيَد : إِذا اْنتََزع قَْلبَهُ. وفي حديِث أَبِي الدَّْرداِء  نََخبَ  زاد في لسان العرِب : ومنه ْقُر الصَّ يِن قَْلبٌ »الصَّ ٌن ، وبَطْ  نَِخيبٌ  بِئَس العَْوُن على الّدِ

 : الَجبَاُن الِّذي ال فَُؤاَد له ، وقيل : هو الفاِسُد الِفْعِل. النَِّخيبُ  «َرِغيبٌ 

ا نُُخبٌ  : النَِّخيب أَي جمعُ  ج ْعر ، على  . قال اْبُن األَثِيِر :المْنُخوِبينَ  ، فإِنّه يُْجَمُع على الَمْنُخوب بضم النون والخاِء. وأَمَّ وقد يُقَاُل في الّشِ

 ؛ قال َجِريٌر يهجو الفََرْزَدَق : نَُخبَاتٌ  ، وللُجبَنَاءِ  نُْخبَةٌ  يقال ِلْلَجبَانِ  . وقال أَبو بكر :َمناِخبُ  َمفَاِعَل :

مح أَ  تـــــــــــــُ مـــــــــــــح لـــــــــــــِ َرزحَدَ  قـــــــــــــد عـــــــــــــَ ِص الـــــــــــــفـــــــــــــَ  ملَح َأخـــــــــــــح

  
ُروِم   ـــــــــــقـــــــــــُ ش  مـــــــــــض ال كـــــــــــِ (8)فـــــــــــَبمحســـــــــــــــــــــــــَ  ال يـــــــــــَ

 

  

ريف و  مح مـــــــــــــــــَ اتِ هلـــــــــــــــــَُ بـــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــَ ريف  لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــَ

  
وا   عـــــــــُ دح َرجـــــــــَ قـــــــــَ يـــــــــمِ فــــــــــَ لـــــــــِ ظـــــــــً  ســــــــــــــــــــــَ ريحِ شــــــــــــــــــــــَ غـــــــــَ  بـــــــــِ

  
__________________ 

 ( يف النهاية واللسان : حديث أيّب.1)
 ( اللسان : ال تصيب.2)
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 ( اللسان والنهاية : مصيبٌة ذعرٌة. وضبطت يف الفائ  ابلضم خمففاً مض اإلضافة.3)
 .«وأقصه»عن اللسان ا ويف األصر « وأقصها( »4)
 وقوله واملنخبة اسم أم سويد هي كنية االست.»( زايدة عن اللسان ا وهبامشه : 5)
 .«هو ابلكاف الفارسية كما يف ضبرت الصاغاين»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«.. ( يف إحد  نسخ القاموس : ورجَر ََنحٌب وُيضم ا وكُهَمَزة ا وُعُن  ا وفـَرحَحٌة ا وَكَكِتٍف ا ويـَنحُخوٌب ا وَنَِيٌب ا َجَبانٌ 7)
قوله ال يكش قا  اجلوهري : قا  األصـــمعي : إذا بلغ الذكر من االبر اهلدير فبوله الكشـــيش وقد كش يكّش ا »طبوعة املصـــرية : ( هبامش امل8)

أثبتناه القروم وقوله القدوم ا والذي يف التكملة القروم ابلراء وهو مجض قرم وهو البعري املكرم املعّد للفحلة كما يف الصــــحاح والقدوم يف األصــــر وما 
 اللسان. عن
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 وأَنشَد : ، عن السَُّكونّي : َكَكتٍِف ، واد بالطَّائفِ  ، النَِّخبُ و

ُم  تــــــــــــُ مح َود عــــــــــــح كــــــــــــُ ُت بــــــــــــِ عــــــــــــح ىت  لــــــــــــِ بــــــــــــاً حــــــــــــَ  َنــــــــــــَِ

  
ِر مــــــــــن   فــــــــــح ِا الــــــــــنـــــــــــ  بِ مــــــــــا كــــــــــاَن هــــــــــذا حبــــــــــِ  َنــــــــــَِ

  
 من ، وسلمعليههللاصلىَمرَّ به النَّبِيُّ ،  : واٍد بأَْرِض ُهَذْيل : وقيل : واد من الطَّائِف على ساعٍة. ورواه بفتحتيِن ، نَِخبٌ  وقال األَخفش :

ْيقَة لها يقال طريقٍ  بَْيِر  نَِخبٍ  منها على َخَرجَ  ثم ، الضَّ حتى نََزَل تَْحَت ِسْدَرةٍ ، يقاُل لها : الّصاِدَرةُ ، كذا في الُمْعَجم. قلُت : وفي حديِث الزُّ

ً  فاستَْقبَلَ  ، ِليَّةَ  ِمنْ  ، وسلمعليههللاصلىأَْقبَْلُت مع رسوِل هللِا ، : » و ذَُؤْيٍب هو اْسُم َمْوِضع ُهنَاك ؛ قال أَب قال اْبُن األَثِيِر : «ببََصِرهِ  نَِخبا

 يَِصُف َظْبيَةً َوَولََدَها :

ُب شــــــــــــــــــــــاِدانً  نحســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ نحســــــــــــــــــــــاُء تـ ُرَ  مــــــــا خــــــــَ مــــــــح عــــــــَ ــــــــَ  ل

  
زحِع مـــــــــــن   ن  هلـــــــــــا اِبجلـــــــــــِ عـــــــــــِ بِ يـــــــــــَ رِ  َنـــــــــــَِ جـــــــــــح  الـــــــــــنـــــــــــ 

  
 األَْعاَلُم إِلى األَجناس ، كذا في ؛ فقلََب ؛ أِلَنَّ النَّْجَل الِّذي هو الماُء في بُُطوِن األَْوديِة ِجْنٌس ، ومن الُمحال أَْن تَُضافَ  نَِخبٍ  أَراد : من نَْجلِ 

 لُ النَّْجل ، بالجيم النَّزُّ ، وأَضافه إِلى النَّْجل ، أِلَن به نِجاالً كما قيل : نَْعماُن األََراك ، أِلَن بِه األََراك ، ويقا لسان العرب. وقال ياقوت :

 : واد بالسََّراةِ. نَِخبٌ 

 .الَمْنُخوبُونَ  ، وهم ولُ : الذّاهُب اللَّْحِم الَمْهزُ  الَمنُخوبُ و

ُجلُ  الِمْنخابُ و ِعيفُ  : الرَّ  . قال أَبو ِخراِش :َمنَاِخيبُ  ، لغة في الِجيم ، جمعه : ال َخْيَر فِيهِ  الَِّذي الضَّ

ين  بــــــــــُ ــــــــــُ رحقـ ــــــــــَ ِر يـ يــــــــــح َواِد الــــــــــلــــــــــ  ُه يف ســــــــــــــــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــح ثـ عــــــــــَ ــــــــــَ  بـ

  
َر الــــــــــــدِّفح   ــــــــــــَ وحَم ِإذح آثـ ــــــــــــ  يــــــــــــبُ َء والــــــــــــنـ اخــــــــــــِ نــــــــــــَ َ

 املــــــــــــ

  
جال الَِّذين ال خيَر عنَدهم.قيل : أَراد  عاَف من الّرِ  الّضِ

ْعِر على : ويروى : الَمنَاِجيُب ، وقد تقدََّم.  .َمنَاِخبَ  وقد يُقَاُل في الّشِ

 ، عن األَُمِوّيِ ؛ وأنشد : (1)وعبارةُ الَجْوَهِرّي : إِذا أَراَدتْهُ  تَُجاَمَع. ، أَي : تُْنَخبَ  الَمْرأَةُ : طلَبَْت أَنْ  اْستَْنَخبَتِ  من الَمَجاز :و

وُز  جـــــــــُ تِإَذا الـــــــــعـــــــــَ بـــــــــَ خـــــــــَ نـــــــــح تــــــــــَ ا اســـــــــــــــــــــــح هـــــــــَ بــــــــــح ُ  فـــــــــاَنـــــــــح

  
او   هــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــح ا وال هتــــــــــــــــــََ هــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــح َرجــــــــــــــــــ   اَل تـــــــــــــــــــَ

  
ُجُل ، مثُل أَْنَجَب : أَْنَخبَ  عن ابْن األَْعَرابِّي :و  ، والثّاني من المنخوب فاألَّول من ِضدٌّ. فهو ُشَجاعٍ  : جاَء بَولَدٍ  أَْنَخبَ و َجاَء بَولٍد َجبَاٍن ، الرَّ

 .النُّْخبَة

 َعلَيَّ : إِذا َكلَّ عن جوابِك ، عن اْبِن ُدَرْيد. فنََخبَ  َكلَّْمتُه ومّما يستدَرُك على المؤلِّف :

 َخْوُق الثَّْفِر. النَّْخبَةُ و

 ْلد.الجِ  (2): َخْرُق  النَّْخبُ  وفي النَِّهايَة :

 ، بالَكْسر : ِجْلَدةُ الفَُؤاِد ، قال : النِّخابُ و

اِب و  جــــــــــــــــــــَ ُة ا ــــــــــــــــــــِ مح ســـــــــــــــــــــــــــــــــارِقــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــُ  أُمــــــــــــــــــــ 

  
ِ و   اح يـــــــــــــــــَ ُة اخُلصــــــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ ابِ آكـــــــــــــــــِ خـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــِّ

  
د البِْسطاِمّي ، ُشِهَر باْبنِ  ْحمِن بن ُمَحمَّ ِريَن. النِّخابِ  وعبُد الرَّ  ، من الُمتَأَّخِ

 َمْوِضٌع ، قال األَْعَشى : ة التَّْحتِيَّة ثمَّ نون :، بالُمثَنَّا يَْنُخوب وفي المعَُجِم :

ًا قـــــــــــــــاَ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ   وبِ اي َرمخـــــــــــــــَ خـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  يـ

  
ف  اخلـــــــــــــارِي  ُر كـــــــــــــَ جـــــــــــــِ عـــــــــــــح يـــــــــــــبِ يــــــــــــــُ طـــــــــــــِ

ُ
 ِء املـــــــــــــ

  
 وأَنشد اْبُن األَْعَرابِّي لبعضهم :
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َح و  بـــــــــــــَ وبٌ َأصـــــــــــــــــــــــــــح خـــــــــــــُ ارَه   يـــــــــــــنـــــــــــــح بـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبن  غـــــــــــــُ

  
ريُ   غــــــــــــــِ ن  مــــــــــــــُ هــــــــــــــُ ــــــــــــــ  ل ٍر كــــــــــــــُ ــــــــــــــح ي ــــــــــــــُن خــــــــــــــَ راِذي ــــــــــــــَ  ب

  
 االْسُت ، قال َجِريٌر : اليْنُخوبَةُ و

 من جُمَاِشضٍ  يـَنحُخوبَةٌ ِإَذا َطَرَقتح 
 : الطَّويُل. اليَْنُخوبُ و

َح آخرون الفتَح بناًء على زيادة النّون ، فوزنه نَْفعُ  النُّْخُروبُ  : [نخرب] ّم ، وأَْطلَقَهُ اعتماداً على أَنّه ليس لنا فَْعلُوٌل بالفتح ورجَّ  (3)ول بالضَّ

 زائدة ، ألَنّه من الَخَراب ؛ قال أَبو َحيَّاَن : وأَّما نَْخَربُوتٌ  النَّخاِريب ، قال اْبُن األَْعَراِبّي : نون

__________________ 
 ( أي أرادت البضاع كما يف الصحاح.1)
 .«خو »( عن النهاية ا وابألصر : 2)
 .«مفعو  كذا خبطه والصواب نفعو  كما هو واضحقوله »وهبامش املطبوعة املصرية : « مفعو »( ابألصر 3)
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لُة للن اَقة الفارهة ا فقير : نُونُُه زائدٌة ا وُأصـــولُُه : اخلاُء والرّاُء والباُء ا ولي  بظاهر االشـــتقا  من اخلراب ا فينبغي َأصـــا
ا  (1) الشـــــ    يف اَ َجرِ  والكالم فيه :نُونِه ا كعنكبوت ا يف قو  ســـــيبويه ا قاله شـــــيُخنا. وقد َمر  ذكر ََنحَربُوت ابلفوقّية 

 .الن خارِيبِ  واحدُ 
 ، تَقُوُل : إِنَّهُ ألَْضيَُق من الثُّقَُب الُمَهيَّأَةُ من الشَّْمعِ ، لتَُمجَّ النَّْحُل العََسَل فيها أَيضاً : النََّخاِريبُ و .نَْخُروبٌ  ءٍ الثَّْقُب في ُكّلِ َشيْ  كذلك :و

 .النُّْخُروبِ 

نابيِر ، واحدها : النََخاِربُ  ، وَجعَلَهُ اْبُن ِجنِّي ثاُلثِيًّا من الَخَراب. وفي لسان العرب : القَاِدُح الشََّجَرةَ : ثَقَبََها نَْخَربَ و  : ُخُروٌق كبُيُوِت الزَّ

 ُشقُوٌق ، نقله الّصاغانّي. ، أَْي : نََخاِريبُ  بَِليَْت وصارْت فيها بفتحها : إِذا ُمنَْخَربةٌ و ،بكسر الراِء  ُمنَْخِربَةٌ  وَشجرةٌ  .نُْخُروبٌ 

َمِدينَةٌ معروفة ببالد  ، أَي : د ، كَجْعفٍَر ، بالّشين الُمْعجَمة : أَهمله الَجْوَهِرّي ، وصاِحب اللّسان ، وقاَل الّصاغانّي : هو نَْخَشب : [نخشب]

 ْهِر بيَن َجْيُحوَن وَسَمْرقَْنَد.ما وراَء النَّ 

، وهي نََسُف نَْفُسها ، بينَها وبيَن َسَمْرقَْنَد ثالُث مراِحَل ، لها تاريٌخ كبير جامع ، في ُمَجلََّدْين ألَبِي العَبّاس  (2)وليست على طريق بَُخاَرى 

،  نََسِفيٌّ على التَّْغيِيرِ  فقال :من اعتبَر تَعريبِها ، و على األَصل. نَْخَشبِيٌّ  إِليها والنِّْسبَةُ  الُمْستَْغِفِرّي. ونُونَُها أَصِليَّةٌ ، ألَنّها من أَسماِء العجم.

ب ، ال إِلى أَصلِ   ، كما يُوِهمه كالُم الُمَصنِّف ، قاله شيُخنا. نَْخَشب فهو نسبةٌ إلى المعرَّ

ثين ، والصُّوفيّة ، والفُقَهاِء : منهم : من كبار َمَشايخِ الصُّوفيّة ، ،  (3)أَبو تَُراٍب َعْسَكُر ْبُن محمِد ْبِن أَحمد  وقد نُِسب إِليها جماعةٌ من الُمَحّدِ

 .(4)الُمتََوفَّى بالباديَِة ، سنة خمِس وأَربعين وِمائَتَْين 

د عبُد العزيز بن محّمد بن محّمد النََّسِفيّ  . وأَبو العبّاس جعفُر ْبن 456، أَحد األَئّمة ، مات سنة  (5)العاِصِمّي  النَّْخَشبِيّ  والحافظ أَبو محمَّ

 كذا في المعجم. (6) 456، مات سنة  النَّْخَشبِيّ  محمد الُمْستَْغِفريّ 

 أَثَُر الُجْرحِ الباقي على الِجْلدِ  ، كذا في النسخة ، وهو صريح إِطالقه. والّصواُب أَنَّهُ بالتَّْحِريك في معنى : (7)بفتح فسكون  النََّدبَةُ  : [ندب]

 تنا. قال شيُخنَا. هو أَيضاً بالتّْحِريك ، اْسُم ِجْنٍس َجْمِعّي ِلنََدبٍَة ، كَشَجٍر وَشَجرةٍ ،، كذا في نسخ (8)بفتح فسكون  نََدبٌ  ج : إِذا لم يَرتَفع عنه.

ّم ، ِكالُهَما جمُع الجْمعِ. وقيَل : نُُدوبٌ و ، أَْنَدابٌ و ، كذا في اللِّسان وقال شيُخنا : وأَّما الثّاني  نُُدوبٌ و أَْندابٌ  واحٌد ، والجمع النََّدبُ  ، بالضَّ

 ساكن الَوَسِط على ما في بعض األَشعاِر َضُروَرةً. ِلنَْدبٍ  شاذٌّ ، أَو هو جمعٌ  نُُدوبٌ و ، كَشَجٍر وأَْشَجاٍر ، لنََدبٍ  فهو جمعٌ 

ً  ، الُجْرُح ، َكفَِرحَ  نَِدبَ و َواَب فيه بالتّحريك ، ، بفتح فسكون ، على ما نََدبَتُهُ  َصلُبَتْ  : نََدبا  ، فيه. َكأَْنَدب في النَُّسخ ، وقد تقدَم أَنَّ الصَّ

ً  ، يَْنَدبُ  ، الظَّْهرُ  نَِدبَ و ً و ، نُُدوبَةً و بالتّحريك نََدبا ّم فيهما ، نُُدوبا  ، َكفَِرح : نَِدبٌ  فهو ، كذا في النَُّسخ. وفي اللَِّسان : نَِديبٌ  فهو ، بالضَّ

ّم ، جمعُ  نُُدوبٌ  َصاَرْت فيه يِصُف َطعنَةً  (9). وقال اْبُن أُّمِ َحْزنَةَ نََدبٍ  : ذُو نَِديب ، وُجْرحٌ  َمْنُدوبٌ  : نَِديبٌ  ، وهو األَثَُر وُجْرحٌ  نََدبٍ  ، بالضَّ

 ، واسُمه ثَعلبةُ ْبُن َعْمٍرو :

ُه  ــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــم آل ــــــــــــــــــل ُه ف ــــــــــــــــــح ت ــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــــــَ ِإنح قـ ــــــــــــــــــَ  ف

  
رحٌح و   جـــــــــــُ ُج مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا فـــــــــــَ نـــــــــــح ـــــــــــَ ِديـــــــــــبُ ِإنح يـ (10)نـــــــــــَ

 

  
ً  (11)بَظْهِره ، وفي َظْهِره : غاَدَر فيها  أَْنَدبو  .نُُدوبا

 : أَثَُر الُجْرحِ إِذا لم يرتفع عن الِجْلد ، قال الفََرْزَدُق. النََّدبُ  وفِي الصَّحاح :

ِه و  ـــــــــــــِ اق ـــــــــــــُد بســـــــــــــــــــــــــــَ ِدي رَ  ا ـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ٍر ت ـــــــــــــ  ب كـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

  
َدابً   جــــــــــــا ِ  نــــــــــــَ فــــــــــــاِن يف اأَلحــــــــــــح  مــــــــــــن الــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 
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 .«اجُلحر»( يف الصحاح : 1)
 ( فإن القاصد من خبار  إىل لرقند  عر َنشب عن يساره.2)
 ( يف اللباب : حصا.3)
 ( قير هنشته السباع.4)
 ن رمضان بن علي بن أفلح.( العاصمي نسبة إىل جّد ا عاصم ب5)
 .452( يف معجم البلدان : سنة 6)
 ( كذا وضبطت ضبرت قلم يف القاموس بفتح النون والدا  والباء.7)
 ( َنَدٌب ضبرت قلم يف القاموس.8)
 .«أم ضرية»( عن اللسان وابألصر 9)
 .«قا  يف التكملة : ويرو  رغيب»( هبامش املطبوعة املصرية : 10)
 اللسان : فيه.( يف 11)
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ً  وإِّن بالحجرِ »في حديِث ُموَسى ، عليه الصَّالةُ والسَّالم : و ؛ فَشبَّهَ أَثََر الضَّْرب في الحجر بأَثَِر الُجْرِح.  «ِستَّةً أَو َسْبعَةً من َضْرِبِه إِيَّاهُ  نََدبا

 «، ولكنَّهُ ُصْفرةُ الَوْجِه والُخُشوعُ  بالنََّدب فقال : ليس (1) (ُجودِ ِسيماُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُّ )أَنّه قََرأَ »وفي حديث مجاِهٍد : 

 واستعاَرهُ بعُض الشُّعَراِء للِعرِض ، فقال :

َدهـــــــــا  نـــــــــاشـــــــــــــــــــــــَ تح تـــــــــَ يـــــــــلـــــــــَ ًة قـــــــــِ يـــــــــَ افـــــــــِ ُت قـــــــــَ ئـــــــــح بـــــــــِّ ـــــــــُ  نـ

  
مح   هـــــــــــِ رَاضـــــــــــــــــــــــــِ ُرُ  يف َأعـــــــــــح ـــــــــــح بَتـ وحٌم ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ َدابقـ  نـــــــــــَ

  
ً  ذلك الَجْرحُ  أَي : أَْجرُح أَعراَضهم بالِهجاِء ، فيُغادُر فيها  .نََدبا

ً  ، يَْنُدبُهُ  ، إِلى األَْمِر ، كنََصرَ  نََدبَهُ و  دعاهُ ، وَحثَّهُ. : نَْدبا

لَجْوَهِرّي : له ، أَي : يُِجيبُوَن ويَُساِرُعوَن. وقال ا فيْنتَِدبُون إِنساٌن قَوماً إِلى أَْمٍر أَو َحرٍب أَو َمعُونٍة ، أَي : يدعوهم إِليه ، يَْنُدبَ  : أَنْ  النَّْدبُ و

 له ؛ أَي َدعاهُ له ، فأَجاَب. فاْنتََدبَ  ، (2)لألَْمر  نََدبَهُ  يقال :

َههُ  إِلى أَْمٍر : نََدبَهُ و  له. ُمنَدَّبٌ و ألَْمٍر عظيم ، مندوبٌ  له. وفاُلنٌ  فاْنتََدبَ  َكَذا ، (3)ِلَكذا ، أَو إِلى  نُِدب إِليه. وفي األَساس : َوجَّ

ُسَل إِلى داِر الِخالفِة :وأَهُل  وَن الرُّ  .الُمنَدَّبَةَ  َمكَّةَ يَُسمُّ

ْت به الحاَجةُ ، ً  ومن المجاز : أََضرَّ  إِلى ما فَعلُت إِاّل النُّْصُح لك. نََدبَنِي أَي أَثََّرْت فيه. وما شديداً : فأَنَدبَتْهُ إِْندابا

، ألَنّه اْحتراٌق ولَْذٌع من الُحْزن. وفي  (4)للِجراحِ  النََّدبِ  ْه ، من غيِر أَْن يُقَيَِّد ببَُكاٍء ، وهو منبعَد َمْوتِه ، هكذا قاله اْبُن ِسيدَ  الَميِّتَ  نََدبَ و

ً  ، يَْنُدبُهُ  وأَْفعَالَهُ ، وَعدََّد َمحاِسنَهُ  ، وعبارةُ الجوهرّي : بََكى عليه بَكاه الَميَِّت : نََدبَ  الصَّحاح ، ّم. ةُ النُّْدبَ  واالْسمُ  ، نَْدبا  وفي الُمْحَكم : ، بالضَّ

الميَِّت  النّاِدبةُ  : أَْن تَْدُعوَ  النَّْدبُ 
ٍء . وهو من أبواِب النّْحو : ُكلُّ َشيْ النُّْدبَةُ  وا َهنَاْه : واْسُم ذلك الِفْعِل : بُحْسن الثَّناِء في قوِلها : وا فاُلناْه : (5)

، وهو من ذلك. وأَْن تَذُكَر النّائحةُ الميَِّت بأَحسِن  «َسْعدٍ  نادبةَ  ، كاذبةٌ إِال ناِدبةٍ  ُكلُّ »في الحديِث . والنُّْدبَة في نَِدائِه واٌو. فهو من باب

د َمَحاِسنَهُ ، َكأَنَّه  ، ألَنّه كالدُّعاِء ؛ نَواِدبُ  ، والجمعُ  نادبةٌ  المرأَةُ الَميَِّت ، من باب قَتََل وهي نََدبَتِ  أَوصافِِه وأَفعاِله. وفي الِمْصباح : فإِنّها تُعّدِ

ةٌ بالنَِّساِء ، وأَّن إِطالقها على تَْعداِد محاِسِن الميِّت ، كالَمَجاز ، من : النُّْدبَةَ  يَسمعُها. قال شيُخنَا : ففيه أَنَّ  إِلى األَْمر : إِذا دعاهُ  نَدبَهُ  خاصَّ

ح به جماعةٌ. ثّم قال :  يذُكُر أَثََر َمْن َمَضى. ويُْشبِهُ أَن يكوَن من النَّاِدبَ  ، وهو األَثَُر ، فَكأَنَّ  النََّدبِ  : َمأُْخوَذةٌ من ْدبَةُ النُّ  إِليه ، وِكالُهَما صرَّ

 : أَي َخِفيف كما يأْتِي. نَْدبٌ  ، وهو الِخفَّةُ ، وَرُجلٌ  النَّْدب

 إِنّما ُوِضعَْت تَخِفيفاً ، فهي ثالثةُ اشتقاقات انتهى. النُّْدبَةُ و

ْهُن  النََّدبِ  أَي المطلوب ، وهو من «المندوبُ  كان له فََرٌس يُقَال له»في الحديث ، كذا َحقَّقه الفُقَهاُء. و : الُمْستَحبُّ  الَمْنُدوبُ و : وهو الرَّ

َي به بَاق ، وقيل : ُسّمِ  أَثَُر الُجْرح كذا في اللّسان. (6)كان في جسمه ، وهو  بٍ ِلنَدَ  الِّذي يُْجعُل في الّسِ

 صلَّى هللاُ  سيُِّدنا رسوُل هللِا ، رِكبَهُ  أَنَا أَبُو َطْلَحةَ واْسِمي َزْيدْ  األَْنَصاِرّيِ ، القائِل : اْسُم فََرِس أَبي َطْلحةَ َزْيِد ْبِن َسْهلٍ  ، بال الم : َمنُدوبٌ و

 ، وفي رواية : إِْن َوَجْدناهُ بَْحراً. َوَجْدنَاهُ لَبَْحراً ـ  كما في الصَّحاحـ  وإِنْ  فيه : لعليه وَسلََّم ، فقا تعالَى

 فََرِس ُمْسلِم ْبِن ربيعةَ الباِهِلّيِ. أَيضاً : اْسمُ  َمندوبٌ و

ى بِاْسِمِه. ع : مندوبو  كانت لهم فيه َوْقعَةٌ ، وله يوٌم يسمَّ

ُجلُ  النَّْدبُ و هَ ، أِلَْمر  نُِدبَ  : إِذا نَْدبٌ  وكذِلك الفَرُس. وفي األَساِس : رجل الظَِّريُف النَِّجيبُ  ، والسَِّريعُ  الَخِفيُف في الحاَجةِ  : الرَّ ، أَي ُوّجِ

ً  وأََراكَ  .(7)عظيٍم َخفَّ لَهُ  ّم ، وهو َمِقيٌس ، نُُدوبٌ  ج : لحوائج.في ا نَْدبا مِّ  نَُدباءُ و بالضَّ  ، بالضَّ

__________________ 
 .29( سورة الفتح اآية 1)
 ( الصحاح : ألمٍر.2)
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 ( األساس : وإىل كذا.3)
 .«اجلراح»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 .«ابمليت»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ونبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« وهي»األصر  عن النهاية واللسان ا ويف« وهو( »6)
 ( عبارة االساس : ورجر ندب إذا ندب ألمر خّف له.7)
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 مض املّد : تـََو  ُوا فيه َفِعياًل ا فكس روه عل  فـَُعالَء ا ونظريه لحٌح وُلََحاُء.
. : َخفَّ في العََمل. نََدابَةً  ، يَْنُدبُ  ، ، كَظُرفَ  نَُدبَ  قَدْ و  نقله الّصاغانيُّ

 : الفََرُس الماِضي ، نَِقيُض البَِليِد. النَّْدبُ  : قَاَل اللَّْيُث : نَْدبٌ  وفََرسٌ 

ً  َرَمْينَاو ْشقُ  ، وهو بالتَّْحِريكِ  ، نََدبا  بكسر الّراِء وفتحها. الرَّ

َهاُن. ومنهُ : أَق الَخَطرُ  ، وهو نََدبٌ  بَْينَُهمْ و  على َخَطِر ، قال ُعْرَوةُ ْبُن الَوْرِد : نََدبٍ  اَم فالٌن على، والّرِ

مح أَ  ــــــــــــــُ ٌد وملح أَق ــــــــــــــح ميف َوَزي ــــــــــــــَ ت عــــــــــــــح ُك مــــــــــــــُ لــــــــــــــِ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ  يـ

  
ــــــــــ    َدبٍ عــــــــــل ــــــــــَ رِ  ن طــــــــــِ ُ  خمــــــــــُح فــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــومــــــــــًا ود نـ  ي

  
ُمْعتَمٌّ 
 ، وُهَما َجّداهُ. (1)وَزْيٌد : بَطناِن من بُُطون العرب  (1)

ه : بخّط األَْزَهِرّي : أَ وجدُت ، في هامش نَُسخ الصَّحاح ، ما   تَْهِلُك ُمْعتَمٌّ وَزْيٌد ، بالتّاِء الُمثَنّاة. وقال : إِنّهما قَبِيلتاِن.نَصُّ

َهاِن ، فَمْن َسبََق ، أََخَذهُ ؛ يقال فيه ، والقََرُع ، والَوْجُب : ُكلُّه الِّذي يُوَضُع في النِّضاِل  النََّدبُ و وفي لسان العرب : السَّبَق ، والَخَطُر ، والّرِ

ِه : فَعََّل ، ُمَشدَّداً ، إِذا أََخَذهُ.  ُكلِّ

، بدل جرير ،  (2)َحْرب  ، وفي بعض نَُسخِ األَنساب : بِْشُر ْبُن َجِريرٍ  أَبو َعْمٍرو منها ْبُن الُهون ، النَّْدبُ  من األَْزِد ، وهو قَبِيلَةٌ  : النََّدبُ و

ُد ْبُن عبِد  عين.ن عمٍرو وأَبي سعيد ورافع بن َخِديج ، وعنه الحّماداِن : اْبُن َسلََمةَ ، واْبُن َزْيٍد ، ضعَّفه أَحمُد وأَبو ُزْرعةَ واْبن مُ عن ابْ  ومحمَّ

ْحمن  .(3) ْميِ يَْوُم َكذا : أَي يَوَم ابتِدائِنا للرَّ  نََدبُنَا بقوُل أَهُل النَِّضاِل :و ، نقلهما الّصاغانّي. الرَّ

ذُِكَرت في حديٍث لعائَشةَ ،  لها ُصْحبَةٌ  وسلمعليههللاصلىالِهالليِّة ، زوجِ النّبِّي ،  ، كَحْمَزةَ ، موالةُ َمْيُمونَةَ بِْنِت الحاِرث نَْدبَةُ و

ً  نُونِها َضمُّ  َمْعَمرٍ  عن رِويَ . عنهاهللارضي  دة وفتح الّدال وتشديد التَّْحتيّة ، نقله الحافظ.الُمَوحَّ  بضمّ  ، ِشَهابٍ  اْبن عن يُونُسُ  ورواه ، أَيضا

ه ، وأَبوهُ َحبِيبٌ  نَْدبَةَ  والَحَسُن ْبنُ  ٌث. (4) ، وهي أُمُّ  : محّدِ

 الّصاغانّي.، نقله  واِحَدة وفي التَّْكِملَة : على ِسيَرة ِمْن ُكّلِ حافٍر وُخّفٍ : الّتي ال تَثْبُُت على حالٍَة. ، بفتح فسكون ، النَّْدبةُ و

مِّ  نُْدبَةٌ  َعربِيٌّ و  ِمْنِطيٌق. فَِصيحٌ  ، أَي ، بالضَّ

ه ، وكانت سوداَء َحبَِشيَّةً ، نُْدبَةَ  ْبنُ  ، كغَُراب ، ُخفافُ و . ويُْفتح ، بالّضّمِ : اْسُم أُّمِ ، وهو أَحُد أَْغِربِة  صحابِيٌّ  ، وعليه اقتصر الجْوهِريُّ

 ْيُر ْبُن الحاِرِث ، السُّلَِمّي.العرِب ، كما تقدَّم ، وأَبوهُ ُعمَ 

َي  َمْنَدبٌ  إِليه يُْنَدبُ  اإِلنَساَن أِلَْمِر : إِذا َدعْوتَهُ إِليه ، والموضُع الّذي نََدْبتُ  ، قال ياقوت : هو من : َمْرًسى بِبْحِر اليَمنِ  الَمْنَدب بَابُ و ، ُسّمِ

جاَل حتّى قَدُّوهُ  نَدبَ  وهو َجبٌل مْشِرٌف ، (5)ابٍل ِلَزبِيد باليََمن إِليه من َعمٍل. وهو اسُم ساِحٍل مق يُنَدب بذلك لما َكان بعُض الملوِك إِليه الّرِ

ه ، فقَدَّ هذا الَجبَل بالَمعاِوِل ، أِلَنّه كان حاجزاً ومانعاً للبحر عن أَن يَنبِسَط بأَْرض اليََمن ، فأَراد بعُض الملوك ، فيما بَلَغنِي ، أَن يُغَ  ق َعدوَّ ّرِ

اليمن والحبَشة ،  وأَْنفََذه إِلى أَرض اليمِن ، فغَلََب على بُْلدان كثيرةٍ وقًُرى ، وأَهلََك أَهلَها ، وصار منه بحُر اليمِن الحائُِل بيَن أَرِض  ،

وِمّي. ويُِحيط بهَذا الَمْرَسى َجبٌل عظيٌم ، يقال له .(6)واآلخذُ إِلى َعْيذاَب وقَُصْيٍر إِلى مقابِل قُوص   انتهى. قلت : والِملُك هو اإِلسكندُر الرُّ

__________________ 
قوله معتم إىل قوله العرب سـاقرت من نسـخة املؤلف كما الصـحاح والتكملة ا  بت يف املطبوعة. قا  يف التكملة »( هبامش املطبوعة املصـرية : 1)

جداه غلرت وذلك أن زيداً جده ألنه عروة بن الورد بن زيدين انشـــب بن هدم بن بلدم بن عود بن غالب بن قطيعة بن عب . ومعتم  وقوله : و ا
 انظر يف نسب عروة ابختالف مجهرة ابن الكليب.« هو ابن قطيعة ولي  من أجداده

 ( يف تقريب التهذيب : بشر بن حرب األزدي ا أَبو عمرو النديب.2)
 ومثله يف اللسان.« أي انتدابنا للرمي»ساس : ( يف األ3)
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 ( يف تقريب التهذيب : ا سن بن حبيب بن ندبة بفتح النون والدا  املوحدة التميمي.4)
 .«اليمن»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
 ( زيد يف معجم البلدان : قوص من بلد الصعيد. وعل  ساحة أيلة وجّدة والقلزم وغري ذلك من البالد.6)



1781 

 

َخا مسافُة يوَماح َأو َأكثُر ا وبـَيحنُه وبَا َعَدَن ثالُث 
ُ
 َمرَاِحَر.الس ُقوطحَر  وِإليه يـُنحسُب الص ربُ اجلَيُِّد. ومنه ِإىَل امل

ََّر بِجْلده. فَأْنَدبَه َضَربَهُ ،و ََّر فيهِ  إِذا أَي الَجْرُح : الَكْلمُ  أَْنَدبَهُ و : أَث  ِت :، قال َحسَّاُن ْبُن ثاب أَث

ــــــــــــــذ رِّ  ــــــــــــــِد ال نح َول وحِد  مــــــــــــــِ ِدب  ا ــــــــــــــَ ــــــــــــــَ وح ي ــــــــــــــَ  ل

  
هـــــــــــــاعـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا   تـــــــــــــح َدبــــــــــــــَ ومُ  ألَنـــــــــــــح لـــــــــــــُ  الـــــــــــــكـــــــــــــُ

  
 ، نقله الّصاَغانّي. بَِها : خاَطَر ِبَها أَنَدبَ و نَْفَسهُ ، أَنَدبَ و

ال يُْخِرُجهُ إِاّل إِيماٌن بي ، وتَصديٌق بُرُسِلي ، أَْن أَْرِجعَهُ بما نَاَل ِمن أَْجٍر أَو َغنِيَمة ، أَو  في سبيلهِ  (1) هللاُ ِلَمْن َخَرجَ  اْنتََدبَ »في الحديث : و

 رواه أَبو ُهَرْيَرةَ وَرفَعَه. .«أُْدِخلَه الَجنَّةَ 

من  أَْو َساَرَع بثََوابِه وُحْسِن َجزائِِه. له ، أَْو َضِمَن ، وتََكفَّلَ  فَأََجاَب. ، أَي : بَعَثْتُه وَدَعْوتُه ، فاْنتََدبَ  ، نََدْبتُه ، يقال : أََجابَهُ إِلى ُغْفَرانِهِ  أَي

 له : أَْي يُِجيبُوَن ويُساِرعون. يَْنتَِدْبون قولهم :

نقله  فَضُّال : أَي َحقََّق ، وأَْحَكَم أَْن يُْنِجَز لَهُ ذلكأَْو أَْوَجَب تَ  له ، يُْنَدبُوا القَوُم ِمن َذواِت أَنفُِسهم أَيضاً ُدون أَن انتََدبَ و إِليه : أَسَرعوا. اْنتََدبواو

 اْبُن األَثير.

 َعاَرَضهُ في َكالِمه. عنَد تكلُِّمِه : فاُلٌن ِلفاُلنٌ  اْنتََدبَ و

، بكسر  ، َكِهْنَدبَى ِمْنَدبَى َرُجلٌ و بو َعْمٍرو :، قاله أَ  نَضَّ  وتَسنَّى : أَي (2)، واْنتََدَم ، واْستَبَضَّ ، واْستََضبَّ ، وأَْوَهَب  اْنتََدبَ  ُخْذ ما قولهمو

 .نَْدبٌ  ، سريٌع لقضائها فهو كقولك : رجلٌ  َخِفيٌف في الحاجةِ  الّداِل الُمْهَملَةَ فيهما وفَتِْحهما مقصوراً 

 ؛ أَي : يَْظَهَر يوماً ما. «يَْنتَِدبَ  إِياُكْم َوَرَضاَع السُّوِء فإِنّهُ ال بُدَّ من أَنْ » عنههللارضيقوِل ُعَمَر ،  ما َوَرَد في * ومّما يُستدَرُك عليه :

ً  واْرتََمى  : أَي َوْجهاً ، أَو وجَهْيِن. نََدبَْينِ  ، أَو نََدبا

 : من ِشيَاِت الَخْيِل ، َمذمومتاِن. النَّّدابَتَانِ و

 ، كسفينة : قَْريَةٌ بِمْصَر من أَعماِل البَُحْيرة. ِديبَةُ نَ و ، من ُملُوِك الَحبََشِة. الَمْنَدبِ  وذُو

ُسوُل  الَمندوبو  ، بلُغَِة َمكَّةَ. (3): الرَّ

ُجُل : نَْيَربَ  : [نرب] ُحوا بأَّن النُّون ال تجتمع مع الّراِء في كلمة عربيّة ، وقد صّرح به المؤلف في  َسعَى ، ونَمَّ  الرَّ قال شيُخنَا : قد َصرَّ

فاته كأَنّها عربيّةٌ َمْحَضةٌ.  نرس ، وكذا غيُر واحد ، وأَورده هنا بتصرُّ

 َخلََط الَكالَم. : نَْيَربو

 القَوَل : يَْخِلُطه ؛ وأَنشد : يُنَْيِربُ  ، وهو نََسجَ  : نَْيَربَ و

َجرَا الن ريحَبُ ِإذا   الثـ رح ُر قاَ  فَبهح
شيُخنا ؛ ألَّن قولَهُ الِّذي تقّدم وال تُْطَرُح الياُء منه ، أِلَنّها ُجِعلَْت فصالً بين الّراِء والنُّون ، كذا في اللَّسان ومن هنا يَْظهُر الجواُب ِلما أَورده 

 بيَن الّراِء والنّون ، إِذا كان من غير فصل ، وهذا بخالف ذلك.إِنّما هو في الجمع 

 ؛ قال َعِديُّ ْبُن ُخَزاِعّيٍ : : الشَّرُّ ، والنَِّميَمةُ  النَّْيَربُ و

ِذي و  ُت بـــــــــــــِ ريحَبٍ َلســـــــــــــــــــــــــــح ِديـــــــــــــِ   نـــــــــــــَ  يف الصـــــــــــــــــــــــــــ 

  
او   اهبــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــّ ريحٍ وســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اَع خــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــَ

  
 صَواُب إِْنشاِده : ّي :والهاُء للعَشيرة ، كذا في الصَّحاح. قال اْبُن بَرِّ 

ُت بـــــــــــــــِذي و  رَيبٍ َلســـــــــــــــــــــــــــــح اَلِم  نـــــــــــــــَ  يف الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ

  
او   اهبـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــّ ي وســـــــــــــــــــــــــــــــــَ وحمـــــــــــــــــــِ اَع قــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ 
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ٍر و  عحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ اَن يف مـــــــــــــــــَ نح ِإذا كـــــــــــــــــَ  ال مـــــــــــــــــَ

  
ا  ريَة واغــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاهبــــــــــــــــــََ ــــــــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــــــــِ  َأضــــــــــــــــــــــــــــــــاع ال

  

ا و  اوُِع ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاداهتـــــــــــــــــــــــَِ ـــــــــــــــــــــــَ نح أُط ـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــِ  ل

  
او   اهبــــــــــــــــــََ قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح اس أَل ُم الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ لــــــــــــــــــِ  ال أُعــــــــــــــــــح

  
صفةٌ  النَّْيَربَةَ  وسيأْتي أَنّ  (4)، كذا في الهامش ، وقَيَّده الّصاغانيُّ هكذا ، وهو قول أَبي َعْمٍرو  كالَمْنَربَةِ  هكذا في النسخ ، وصوابُهُ  كالنَّْيَربَةِ 

 لألُْنثَى.

ُجُل الَجِليدُ  : النَّْيَربُ و . الرَّ  القَِويُّ

 ، عامرةٌ مشهورةٌ ، على نِْصفِ  ة بِدَمْشقَ  : النَّْيَربُ و

__________________ 
 ( النهاية واللسان : لرج.1)
 .«ء أمكنك أن  خذه كما يف القاموسأوهب الشي قوله وأوهب ا يقا  :»وهبامش املطبوعة املصرية : « وأوهف»( اللسان : 2)
 لصواب الرسو  ا إذ ال يقا  مرسو  ألنه اسم مفعو  من أرسر.قوله املرسو  ا»( يف األصر : املرسو  ا وهبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف اللسان عن أيب عمرو : املريبة : النميمة.4)
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 أَبو ذكرها وقد ؛ السالمعليهفـَرحَسٍخ يف َوَسرت البساتِا. قا  ايقوت : أَنَزُه َموضٍض رأَيته ا يـَُقا  : فيه ُمَصل   اخَلِضِر ا 
طَاع

ُ
َلةِ  َوجيهُ  امل ِ  وَلّاها مَححَدانَ  بحنُ  الد وح ََباح  ا بلفة التـ ثحِنَية ا فقا  : الن ريح

ِ ســـــــــــــــــــــــــقـــــــــــَ  ُ  أَرَض  اح ـــــــــــَ َب ريح هـــــــــــا  الـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــَ  وَأهـــــــــــح

  
وِب   نـــــــــُ ي ِبـــــــــِ ونُ  (1)فـــــــــلـــــــــِ جـــــــــُ ِ شـــــــــــــــــــــــُ اح تـــــــــَ وطـــــــــَ  الـــــــــغـــــــــُ

  

يِن  فــــــــ  خــــــــَ ُ  ِإاّل اســــــــــــــــــــــتــــــــَ فــــــــح ا الــــــــنـــــــــ  َرهتــــــــح ا ذَكــــــــَ  فــــــــمــــــــَ

  
رحِد مـــــــــــــــاِء   ـــــــــــــــَ ِ ِإىل بـ اح ـــــــــــــــَ َب ريح ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــن ـــــــــــــــاُ  ال ن  حـــــــــــــــَ

  
 قلُت : وقال أَحمُد ْبُن ُمنير :

 ِ اح ـــــــــَ َب ريح ـــــــــ  ـــــــــن ـــــــــخـــــــــَ  ابل ـــــــــِر ف رِي ـــــــــالســـــــــــــــــــــــ  َر  ف قـــــــــح مـــــــــَ ـــــــــَ  مح ف

  
رِيـــــن   ِر ِجســـــــــــــــــــح ي ِجســـــــــــــــــــح َواشـــــــــــــــــــِ وِّ حـــــَ جـــــَ (2)رَااي ا فـــــَ

 

  

َرِف ا   َداِن فـــــــالشــــــــــــــــــــ  يـــــــح َ
رحِج فـــــــاملــــــ َ

ِر فـــــــاملــــــ  فـــــــالــــــَقصــــــــــــــــــــح

  
ِا   بــــــــِ لــــــــح قــــــــُ اان فـــــــــَ رحمــــــــَ جــــــــَ رَا فــــــــَ طــــــــح (3)أعــــــــلــــــــَ  َفســــــــــــــــــــــَ

 

  
 ، أَو ناحيةٌ بها. ة بَحلَبَ  : النَّْيَربُ و

 بغُوَطِة ِدَمْشَق. قاله : نصٌر. ع أَيضاً :و

 ، نقله الّصاغانّي. الّداِهيَةُ  هكذا مقصوراً : النَّْيَربَىو

فة ، نَْيَربٌ  َرُجلٌ  يُقال :و يرٌ  نَْيَربٍ  وذُو ، على الّضِ وهذا من المواضع الّتي خالف فيها قاعدة  نَْيَربَةً  وهي ، أَي ذُو َشّرٍ ، ونَِميَمٍة. : ِشّرِ

 ى أَنَّها ليست بُكلِّيَة ، بل أَْغلَبِيّةٌ. قاله شيُخنا.اصطالِحِه ، عل

يحُ  يقاُل :و هات : على األَْرض التُّراَب فَْوقَهُ  تُنَْيِربُ  الّرِ  الكالِم ، وهو َخْلُطْه. نَْيَربَةُ  ، ومنه أُِخذَ  تَْنُسُجهُ  ، وفي بعض األُمَّ

قريةٌ كبيرةٌ ذاُت بَساتِيَن من شرقّيِ قَُرى الَمْوِصِل من ُكوَرةِ الَمْرج. كذا في  اً :، بكسر النّون مقصور نِيَربَى * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الُمْعَجم.

ً  بالكسر ، يَْنِزبُ  الظَّْبُي ، نََزب : [نزب] ً و بفتح فسكون ، نَْزبا ً و كأَِميٍر ، نَِزيبا يادات في هامش الصَّحاح  نَُزابا كغُراب ، وهذا األَخير من الّزِ

تَ  : ِحيُح ، وعليه اقتصَر  أَو خاصٌّ بالذُُكورِ  ، َسواٌء التَّْيُس منها أَْو األُْنثَى ، َصوَّ فاِد ، وهو الصَّ منها وهي التُّيُوُس ، وذلك عنَد الّسِ

بَاِء والبقَرِ  ، َكَحْيَدٍر : النَّْيَزبُ و (1)الَجْوَهِريُّ   ، عن الَهَجِرّي ؛ وأَنشد : َذَكُر الّظِ

يــــــــــــِة لــــــــــــلــــــــــــو و  بــــــــــــح ِب  ــــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــــِ غــــــــــــَ
ُ

ش كــــــــــــاملــــــــــــ  حــــــــــــح

  
اِزبِ يف دوحجلٍَ انٍء عـــــــــــــــــــــن   يـــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــ 

  
َكةً : اللَّقَب النََّزبُ و  ، مثل النَّبَِز. ، ُمَحرَّ

ر : تَنابَُزوا. تَنازبُوا قولُه :و ه شيُخنا في قال اْبُن ِهَشاٍم : لم يُْسمع ، ونقله البدْر الدَّماِمينِيُّ في أَواِخِر بحث القْلِب من شْرحِ التَّْسِهيل ، وحرَّ

فوا فيه ،  النََّزبُ  شرح الكافية في مبحث القلب : أَنه إِنَّما ُسمعَ  ُدوَن تصاِريِفِه ، ولذلك حكموا عليه بأَنّه مقلوٌب من النَّبَِز ؛ ألَنَّهُ لو تصرَّ

 منهما ، كما قالُوا في َجبََذ وَجَذَب. وبَنَْوا منه الفْعَل ، لَصار أَْصالً مستِقالً ، وامتنع َدْعَوى القْلب ، وُحِكَم باألَصالة لكلٍّ 

َكةً  النََّسبُ  : [نسب] مِّ  ، النُّسبَةُ  قال اْبن ِسيَدْه :و األَنساب : واحد ، ُمَحرَّ ةً. هو القََرابَةُ ، أَوْ  : النََّسبُ و بالكَسِر والضَّ  وقيل : في اآلباِء خاصَّ

ّم : االْسُم ، والجمع النُّْسبَةو .االنتساب مصدرُ  النِّْسبَةُ  كَّيت : ويكوُن من قِبَِل األُّمِ واألَب. وقال  نُِسبٌ  ، بالضَّ ، كِسَدر وُغَرف. وقال اْبُن الّسِ

ُجَل فتقوَل : ُهَو فاُلُن ْبُن فاُلٍن ، أَو النََّسبُ  اللَّْبِليُّ ، في شرح الفصيح : بلَد أَو صنَاَعة. ومثلُهُ إِلى قبيلة أَو  تَْنِسبَه معروٌف ، وهو أَن تذُكَر الرَّ

 قَِريبةٌ. نِْسبَةٌ  بَْينَُهَما ذيب. وفي األَساس : من الَمجاز :في التّه

ُجُل ، اْستَْنَسبَ و ُجِل ، إِذا ُسئَل عن ، قال أَبو زيد : نََسبَهُ  َذَكرَ  : كاْنتََسبَ  الرَّ  لنا ، َحتَّى نَْعِرفََك. اْنتَِسبْ  لنا ، أَي : اْستَْنِسبْ  : نََسبِهِ  يقاُل للرَّ

 .أَْنِسبَاءُ و ، نَُسباءُ  ، والَجْمعُ  الُمنَاِسبُ  : النَّسيبُ و

 .أَْنِسبائِي ، وُهمْ  نَِسيبِي فيه ، ويُقَاُل : فاُلنٌ  كالَمْنُسوبِ  ، النََّسب الَحَسبِ  ذُو : أَي نَِسيبٌ  رجلٌ و
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ّمِ ، يَْنُسبُه ، نََسبَهُ و ً  بالضَّ  .(4)بالَكْسر : َعَزاهُ  نِْسبَةً و بفتح فسكون ، نَْسبا

__________________ 
ِبنون كذا خبطه ولعر الصـــواب ِبنوب فليحرر هذا مض »ويف هامش املطبوعة املصـــرية : « ِبنوب»عن معجم البلدان ا وابألصـــر « ِبنوب( »1)

 .«األبيات اآتية أيضاً 
 (.جسرين)عجم البلدان وما أثبتناه عن م« فحمرااي فحرّ »( ابألصر : 2)
 (.سطرا)وما أثبتناه عن معجم البلدان « فحرماان فقلتا»( ابألصر : 3)
 وهبامشه : قوله نسبة ينسبه بضم عا املضارع وكسرها ا واملصدر النسب والنسب« وَنَسَبه يـَنحُسُبه ويـَنحِسُبه َنَسباً : عزاه»( يف اللسان : 4)
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ً نَ  بالكسر ، يَْنِسبُهُ  ، نََسبَهُ و َكةً  َسبا القُُصور إِليه ،  نََسبَ و ، هكذا في سائر النَُّسخ ، وسقََط من نُْسَخِة شيِخنا ، فاعترض على الُمَصنِّف ، ُمَحرَّ

ْكناه بناًء على الشُّ  ُك ؛ وإِن حرَّ م يُْعتَبَِر ْهرة ، ولحيُث قال : إِْن أَجَرْينَاهُ على اصطالحه في اإِلطالق وَضْبِطه بالفتح ، بِقَي عليه الُمحرَّ

 اإِلْطالُق ، بِقَي عليه المفتوُح.

ْرِب ، من مصاِدر الباب األَول ، كما هو في الصَّحاح مضبوٌط  النَّْسبَ  وبما َذَكْرنَاهُ من التَّفصيل يَْنَدفِع ما استَشكلَه شيُخنَا. على أَن ، كالضَّ

هُ : وقد اْضُطرَّ الّشاعُر فأَسْ  يَن ؛ أَنشد اْبُن األَْعرابّيِ :، والّذي في التّْهِذيب ما نَصُّ  َكَن الّسِ

َرمـــــــــــَا  َن اأَلكـــــــــــح ـــــــــــح ُرو اي اب مـــــــــــح ااي عـــــــــــَ ـــــــــــَ ب  َنســـــــــــــــــــــــــح

  
ا  ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــَك حنــــــــــــــَح ُد عــــــــــــــلــــــــــــــي َب اجملــــــــــــــح  قــــــــــــــد حنــــــــــــــََ

  
 .نََسبَهُ  ، بالَكْسر : َذَكرَ  نِْسبَةً و أَي : نَْذراً.

ّم ، أَْنُسبُه فالناً ، نََسْبتُ و .يَْنتَِسبَ  سأَلَهُ أَنْ  : نََسبهُ و ً  ، بالضَّ ه األَكبِر. نََسبِه : إِذا َرْفعَت في نَْسبا  إِلى َجّدِ

 .(1)له  فانتسْبتُ  ، فنََسبَنِي وفي األَساس : من الَمَجاز : َجلَْسُت إِليه ،

 .«لها فاْنتََسْبنا ، نََسبَتْنا إِنََّها» في الخبر :إِلى أَبِيه : اْعتََزى. و اْنتََسبَ  وفي الصَّحاح :

 ُن األَْعَرابّي.رواه ابْ 

 .نَسبِه : َشِرَكهُ في نَاَسبهُ و

ّم ، كذا في لسان العرب. قلُت :  يَْنُسبو بالكسر ، كذا في الصَّحاح ، يَْنِسبُ  ، (2)، وفي بعٍض : بالنِّساِء  بالَمْرأَةِ  الّشاعرُ  نََسبو بالضَّ

ً  واألَخيُر نقَلَهُ الّصاغانّي عن الِكَسائيّ  ً و محركة ، نََسبا ً  بالفتح ، أَي : مع كسر الّسين ، وكذلك : َمْنِسبَةً و َكأَِميٍر ، نَِسيبا ، كَمْجِلس ،  َمْنِسبا

ْعر (3) َشبََّب بها كما نقله الّصاغانيُّ : َل  في الّشِ ، وذلك في أَّول القصيدة ، ثم يَخُرُج إِلى المديح ، كذا قاله اْبُن َخالََوْيه. وقال الِفْهِرّي ، وتَغزَّ

ْمَخْشِريُّ : إِذا َوَصَف َمَحاِسنَها ،  نَسبَ  ، في شرح الفصيح : با وغيِر ذلك. وقال الزَّ بها : إِذا ذَكَرَها في ِشعره ، ووَصفَها بالجمال والّصِ

ْعر ، قال : النََّسبُ و ، النَِّسيبُ  . وقال صاحُب الواعي :حقّاً كان أَو باطالً  عر : هو التَّشبيُب فيه ، وهي النَِّسيبُ و : هو الغََزُل في الّشِ  في الّشِ

ُجَل : هما جميعاً من الوْصف ألَ  نََسبَ و الّشاِعر بالَمْرأَةِ ، نََسبَ  . وقال ابن ُدُرْستََوْيه :َمنسوبٌ  والواِحدُ  الَمناسيبُ  رُجالً ، فقد  نََسبَ  ّن منالرَّ

با والَجْوَدة وغيِر ذلك. قال شيُخنا : نََسبَ  َوَصفَه بأَبيه أَو ببلده أَو نحِو ذلك ، ومن  النَّسيبُ  وكذلك يُْطلَقُ  باْمَرأَةٍ ، فقد وَصفَها بالَجمال والصَّ

وه التَّشبيَب ؛ ألَنّه يكوُن غالباً على وْصف َمرابعِ األَحباب ومنازلهم ، واشتياِق الُمِحّبِ إِلى لقائهم وِوصال لوه ، وَسمَّ هم ، وغير ذلك مّما فصَّ

 في زمن الشَّباِب ، أَو ألَنّه يَشتِمُل على ِذْكر الشَّبَاب والغََزل ِلما فيه من الُمغَاَزلَة والُمنَاَدَمة.

للمبالغة والَمْدح ، ولم تُلَحق لتأْنيِث  نَسَّابَةٍ  ، وأَدخلُوا الهاَء في النَّّسابُونَ  :، وجمُع األَّول  بالنََّسبِ  العاِلمُ  : البَِليغُ  النَّسَّابَةُ و ، النَّّسابُ و

فَِة أَماَرةً ِلَما  (4)الموصوِف ، وإِنَّما لَِحقت إِلْعالِم الّسامعِ أَّن هذا الموصوَف بِما  أُِريَد  (4)هي فيه قد بلََغ الغايةَ والنَِّهايَةَ ، فجعََل تأْنيَث الّصِ

 قًصى في َعاّلمٍة.من تأْنيِث الغايةَ والُمبَالغة ، وهذا القوُل ُمْستَ 

ماٍت ، تريُد ثاَلثةَ ِرجاٍل ، ثّم جئتَ  نَسَّاباتٍ  وتقول : عندي ثالثةُ  وكان »:  عنههللارضيفي حديِث أَبي بكر ، نْعتاً لهم. و بِنَّساباتٍ  وَعالَّ

 .«نَّسابَةً  َرُجالً 

ْعرُ  يقالو ً  أَي أََرقُّ  أَْنَسبُ  هذا الّشِ  على المبَالغة ، فبُنَِي هذا منه. ، كِشْعٍر شاِعرٍ  نَِسيٌب ناِسبٌ  الُوا :كأَنّهم قد قو وتشبيباً ، نَِسيبا

يحُ  أَْنَسبَتِ و  من ِشدَّتها. التُّراَب والَحَصى ، أَي : شالتِ  اْشتَدَّْت واْستَافَتْ  : إِذا الّرِ

 ، كَحيَْدٍر : الطَِّريُق الطَِّريُق المْستقيُم الواِضُح. النَّْيَسبُ و

 وبعُضُهْم يقوُل : .كالنَّْيَسبَانِ  يُق الُمْستِدقَّ ،وقيل : هو الطَّرِ 

__________________ 
ــــــــــــــــ    كالضـــرب والطلب كما يســـتفاد األو  من الصـــحاح واملختار والثاين من املصـــباح ا واقتصـــر عليه اجملد ولعله أ ر األو  لشـــهرته واتكاال عل  ـ

 .النسيبو   ركة النسب يت أن مصدرهالشعر فسيب نسيب القراابت ا وأما يف نسب القياس ا هذا يف
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 ونبه إليه هبامش املطبوعة املصرية.« إليه»( عن االساس ا وابألصر 1)
 ( كذا يف اللسان.2)
بكســـر الســـا )ومنســـبة وشـــبب اخل عبارة التكملة املنســـب واملنســـبة  عل  اعتبار قوله نســـب ابلنســـاء. وهبامشـــه : قوله :« هبن»( يف اللســـان : 3)

ب من ابب ضـــرب  .«النســـيب يف الشـــعر. وشـــعر منســـوب فيه نســـيب واجلمض املناســـيب (فيهما بضـــبطه ويف املصـــباح : نســـب الشـــاعر ابملرأة ينســـِ
 نسيباً عّرض هبواها وُحبها.

قوله مما الظاهر مبا وقوله  نيث الغاية واملبالغة كذا خبطه »وهبامش املطبوعة املصــــرية :  وما أثبتناه عن اللســــان.« كما أريد  .. مما»( يف األصــــر 4)
 .«ولعر هنا كلمة ساقطة يد  عليها الكالم
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 ما ُوِجَد من أَثَِر الط رِيِ . : النـ يحَسبُ  َأو نـَيحَسٌم ا ابمليم ا وهي لغة.
َطِريٌق  : النَّْيَسب قال اْبُن ِسيَده :و كذا في النُّسخ ، وفي بعض : في أَثَِرِه آَخُر. ْنَها واِحٌد في إِثِْر آَخرَ إِذا جاَء مِ  نفُسها النَّْملُ  أَيضاً : النَّْيَسبُ و

ل نَْفِسها ، وهو : الَِّذي تراه كالطَِّريق من النَّم النَّْيَسبُ  وزاد غيُرهُ : والحيَّة ، وطريق َحِميِر الَوْحش ِإلى َمواِردها. وعبارةُ الجْوهِرّي : للنَّْمل

 فَْيعٌَل ؛ قال ُدَكْيُن ْبُن رَجاٍء الفُقَْيِميُّ :

ـــــــــهـــــــــا  ـــــــــي اَس ِإل ـــــــــّ ـــــــــن َر  ال ـــــــــَ ـــــــــًا تـ ن ـــــــــح ي اعـــــــــَ ـــــــــَ ب يحســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ  نـ

  
ا   بــــــــــــَ ِدي ســــــــــــــــــــــــــَ ٍر وخــــــــــــارج أَيــــــــــــح نح داخــــــــــــِ (1)مــــــــــــِ

 

  
وايةُ   أَعِطِه ُملُكاً. أَي :« ُمْلكاً تَرى النّاس إِليه»قال الّصاغانيُّ : والّرِ

 ، عن اْبن األَْعَرابّي وْحَدهُ. َرُجل . اْسمُ نَْيَسبٌ و

 : أَي ذُو قَاِعدةٍ. َمنسوبٌ  يُقَاُل : َخطٌّ و

ٌل ، نَِسيبٌ  فيه : أَي َمْنُسوبٌ  ِشْعرٌ و  وأَنشَد َشِمٌر : : مناِسيبُ  ج وتَغَزُّ

وِب  نح حـــــــــُ اَء مـــــــــِ ر مـــــــــن َألـــــــــح لـــــــــ  عـــــــــَ ـــــــــ   هـــــــــر يف الـــــــــتـ

  
َداِء   الِم وِإهــــــــــح ــــــــــبِ أَمح يف الســــــــــــــــــــــــ  ي اســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ن َ

(2)املــــــــــ
 

  
 األَْنَصاِريّةُ : هي أُّم ُعَماَرةَ. بنُت َكْعبٍ  (3) نَِسيبَةُ و

 فيهما فقط. بِفَتْحِ النُّونِ  ْبِن النُّْعَماِن ، أَْسلََمْت وبايَعَْت ، قاله اْبُن سعد ، بِْنُت ِسَماكِ  نَِسيبةُ و

 ، قاله اْبُن حبيب. (4)ْبِن الحارث ، من بني َجْحَجبَى  بِْنُت نِيَارِ  نَُسْيبَةُ و

ها. وُهنَّ َصَحابِيَّاتٌ  بنُت الحاِرِث الغاسلة ، نَُسْيبةُ  أُمُّ َعِطيَّةو بنِت أَبي َطْلَحةَ  نُسْيبةَ  وفاتَه ِذْكرُ  .(5)ِرْضواُن هللا عليِهّن أَجمعين  بضّمِ

 الَخْطميِّة ، صَحابيّةٌ ، ذكرها اْبُن سعد.

 .فأَْسلَمَ  ، ُسلَْيم بني من ، وسلمعليههللاصلىقدَم على رُسوِل هللا ،  نَُسْيبةَ  قَْيُس بنُ و

ً  ِشهاِب ْبنِ  بنتُ  نُسْيبَةُ و ّم أَيضا ُم ْبُن نَُوْيَرةَ : َشّداٍد ، بالضَّ  فيهما ، واألَخيرةُ هي الّتي قال فيها ُمتَّمِ

َدتح أَ  نح َولـــــــَ َد مـــــــَ عـــــــح ـــــــَ بـ ـــــــَ ةُ فـ بـــــــَ ـــــــح يـ كـــــــِ  ُنســـــــــــــــــــــَ ـــــــَ ت  ي َأشـــــــــــــــــــــح

  
ضُ   َوجـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــَ ِة َأوح أَُر  أَتـ ـــــــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــــــِ ن

َ
 َزوحَء املـــــــــــــــــــ

  
 ْبِن الَحّجاجِ العَتكّي ، نقله الحافِظ. َشْيُخ ُشْعبةَ  ، وهو نُسْيبٍ  َكَذا عاِصُم ْبنُ و

 : أَي قَريبُهُ. نَِسيبُه فالناً ، فهو يُنَاِسب فالنٌ و من ُحصون بني ُزبَْيد ، نقله الّصاغانيُّ : ، كأَْحَمَد : ِحْصٌن باليََمنِ  أَْنَسبُ و

َب ، ال َمنْ  الَمثَُل : ، ومنه نَِسيبُك ادََّعى أَنَّهُ  : أَي تَنَسَّبَ  وفي الّصحاح : َب بالمَودَّةِ وا تَنَسَّبَ  القَِريُب من تَقَرَّ داقة ، ، أَي : القريُب من تَقَرَّ لصَّ

ً  ال من ادََّعى أَّن بينََك وبينَه  .نََسبا

ك (6) [لَكَ ]وُربَّ أَخ »ويَْقُرُب منه :   : [بن أوس]؛ وقال َحبِيٌب « لم تَِلْدهُ أُمُّ

مح و  رَبحهتــــــــــــُُ اَس مُث  خــــــــــــَ رَبحُت الــــــــــــنــــــــــــّ دح ســــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

  
ابِ وَ   بـــــــــَ وا مـــــــــن اأَلســـــــــــــــــــــــح عـــــــــُ وحُت مـــــــــا َوضـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ  بــــــــــَ

  

رِّبُ  قــــــــــــَ ُة ال تـــــــــــــُ رابــــــــــــَ عــــــــــــاً  فــــــــــــِإذا الــــــــــــقــــــــــــَ  قــــــــــــاطــــــــــــِ

  
َرُب و   َود ُة أَقـــــــــــــــــــــــــح َ

ابِ ِإذا املــــــــــــــــــــــــ  األَنحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 نِْسبَةٌ  بينَهَما ، وبينهما نِْسبَةَ  : أَي ُمَشاَكلَةٌ وتََشاُكٌل. وكذا قولهم : ال تَنَاُسبٌ و ُمنَاَسبَةٌ  ، يقاُل : بين الشَّْيئَْين : الُمَشاَكلَةُ  الُمناَسبةُ  من الَمَجاز :و

 قَريبةٌ.

. أَْقبََل وأَْدبََر بالنَِّميمِة ، وَغْيِرها : إِذا (7) نَْيسبَةً  بْينَهَما فالنٌ  نَْيَسبَ  النَّوادر :في و  ، نقله صاحُب لسان العرب ، والّصاغانيُّ
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مْشِقّي ، مَحّدٌث مشهور. النَِّسيب * ومّما يْستَْدرُك عليه :  ، كأَِميٍر : لقب أَبي القاِسم الّدِ

__________________ 
 ( ويرو  : من صادر أو وارد.1)
« أم يف القري »ويف اللســان : « هر يف ســؤالك عن ألاء من حوب قوله هر يف التعلر ا أنشــده يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

 «.أم يف السالم»بد  
َبة ابلتصغري. وقا  ابن 3)  ماكوال : بفتح أوله وكسر  نيه كاألصر.( يف تقريب التهذيب : ُنَسيـح
 .«حججّب»( هم أسد الغابة ا ويف األصر : 4)
 قوله أمجعا كذا خبطه والصواب مُجَض ألن أمجعا من  كيد املذكرين كما هو واضح.»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( زايدة عن العقد الفريد.6)
 سبة.( يف اللسان : نسيب فالن با فالن وفالن ني7)
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 خاتُون بنت الَملِك الجَواد ، َرَوْت عن إِبراهيَم ْبِن َخِليل. نََسبُ و

 ، بالفتح : كالقََرابَِة. النََّسابَةُ و

ً  العْظُم فيه ، َكفَِرَح ، نَشبَ  : [نشب] ً و محرَكة ، نََشبا مّ  نُْشبَةً و ، نُُشوبا لم و ، فيهما ، وعلى األَوسِط اقتَصر الجوهرّي : أَي َعِلَق فيه بالضَّ

 يَْنفُْذ.

 بالتْشديد : أَْعلَقَه ، قال : نَشَّبَهو ، فاْنتََشب ، أَْنَشبَهو

ُم  واهـــــــُ بـــــــُ مح  أَنحشـــــــــــــــــــــَ ُدورِهــــــِ ا يف صـــــــــــــــــــــُ نـــــــَ م  الـــــــقـــــــَ  صـــــــــــــــــــــُ

  
يضـــــــــــــــــــــًا و   ُث طـــــــائـــرُهح  (1)بـــِ يـــــــح ن حـــَ َ  مـــِ يـــح يـــُ  الـــبــــَ قـــِ  تـــَ

  
ومثلُه  .(2)ٍء غيرِه وال بِِسَواه قال اْبُن األَثِيِر : لم يَْلبَْث ، وَحقيقتُهُ : لم يتَعلَّْق بشيْ  «َوَرقَةُ أَْن مات يَْنَشبْ  لم»في الحديث :  ومن الَمَجاز :

 في الفائق.

تِنا. ولَّما غفََل عن ذلك بالتّْشِديد ، حكاه اللِّحيانيُّ بعد أَن ضعّفَها. قلُت : وهكذا هو مضبوٌط في نُْسخَ  نَشَّمَ  : ابتدأَ ، ك ءِ في الشَّيْ  نَشَّبَ و

 شيُخنا ، قال : هو تفسيُر معلوٍم بمجهول.

ةً  كنت قال اْبُن األَْعَرابّي : قاَل الحارُث ْبُن بَْدٍر الغَُدانِّي :و ّم ، نُْشبَةً  (3)مرَّ وَعِلْقُت  نَِشْبتُ  إِذا مّرةً  ُعْقبَةً : أَي ُكْنتُ  اليومَ  فَِصْرتُ  بالضَّ

ا ، فقد أَْعقَْبُت اليَْوَم وَرَجْعتُ بإِْنَسان ، لَِقَي مِ  . قال شيُخنا. وقولُه نِّي َشرًّ تِه. وقد أَغفله الَجْوَهِريُّ : كان  نُْشبَة عنه. يُْضَرب لَمْن َذّل بعَد ِعزَّ

 َحقُّها التَّْحِريك.

ُعْقبٍَة ، وهذا الِّذي فسََّره به المَصنِّف هو عبارةُ النَّوادِر بعَينِها ، فال  : إِذا كان َعِلقاً ، فَخفَّفَه الْزِدواج ُعْقبَة ، والتَّْقِدير : ذا نَُشبَةٌ  يقاُل َرجلٌ 

 يُْنَسُب له القُُصوُر لفظاً وَمعنًى كما قيَل.

ّم في كالم المصنّف ما يُناسب أَن يُفسََّر به في هذا الَمثل ، فال يُْحتَاُج إِلى ضبطه بالتَّحريك  (3) النُّشبة قلت : وسيأْتي ثّم دعوى بالضَّ

 االزِدواج ، كما هو ظاهٌر.

 أَنشد اْبُن األَْعَرابّي :و

وحا و  ِديٍّ قــــــــــــــــدح َ َلــــــــــــــــ  و عــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ َك بـــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح  تــــــــــــــــِ

  
ـــــــــــًا   ب جـــــــــــَ ـــــــــــا عـــــــــــَ ـــــــــــي ةِ ف ـــــــــــَ ب ـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــِ ن ـــــــــــِ حـــــــــــا ِ  ل

َ
 املـــــــــــ

  
َكةً ، الّتي ال تْجري ، أَي : امتَنَعُوا ِمنّا ، فلم يُِعينُونا. َشبََّهَهم في امتناِعهم عليه بامتناعِ البََكرةِ  : البََكَرةُ  (4) الَمَحالِ  ناِشبَةُ  فّسَره فقاَل : ، محرَّ

 من الَجْري. كذا في لسان العرب وغيره ، فالمصنِّف أَطلَق في َمقاِم التَّقييد.

ّم : النُّّشابُ و  ، وصانِعُهُ. لفَتْحِ : ُمتَِّخذُهُ النَّْبُل ، الواِحَدةُ بهاٍء ، وبا ، بالضَّ

ُجلُ  (5) : صاِحبُه النَّاِشبُ و ُكلُّ ذلك على النََّسِب ، ألَنّهُ ال فِْعَل له. يَْرُموَن بِِه. : ناِشبَةٌ و ، بالفتح والتّشديد ، نَّشابَةٌ  قَْومٌ و َي الرَّ  ، ومنه ُسّمِ

 ً  .ناِشبا

َهاُم ، واِحَدتُهُ  النُّّشابُ و  ، كالُكتَّاب وَكتاتيب. نَشاِشيبُ  قاله الَجْوَهِريُّ ، وجمعه نُّشابَةٌ  : الّسِ

َكتَْين ، النََّشبَةُ و النََّشبُ و األَِصيُل من النّاِطِق  قال اْبُن ُدَرْيٍد : ولم يَقُْله غيُر أَبي زيد. وقال غيُرهُ : هو المالُ  : الماُل. الَمْنَشبَةُ و ، ُمَحرَّ

: الماُل  النََّشبُ  .نََشبٌ  ، وفاُلٌن َمالَه نََشبٍ  يقال : فاُلٌن ذو (6) [النََّشبَة]و النََّشبُ  قال أَبُو ُعبَْيٍد : ومن أَسماِء المال عنَدُهم : والّصاِمِت.

وقد َجعَل شيُخنَا هِذه العبارةَ نُْسخةً في الكتاب ، فال  .«، ما أَْنتُُم إِالَّ َخَشبٌ  نََشبٌ  لكْم نََسٌب ، وما لَُكمْ »عَقَاُر. ومن َسَجعَات األَساس : وال

 ؟أَْدِري من أَْيَن نقلَها

ياعِ. والماُل أَكثُر ما يستعمُل فيما أَكثُر ما يُستعمُل في األَشياِء الثّابت النََّشب ونقل عن أَئّمة االشتقاق : أَنّ  ة الّتي ال بََراَح بها ، كالدُّوِر والّضِ

 ليس بثابٍت ، كالّدراهم والدنانير.
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وه باإِلبِل ، وسيأْتي بياُن ذ  لك في َمَحلِّه.والعُُروُض اسُم الماِل ، وربما أَْوقَعُوا الماَل على ُكّلِ ما يَْمِلُكه اإِلنساُن ، وربّما َخصُّ

يحُ  أَْنَشبَتِ و اشتدَّْت وَسافَِت التَُّراَب ، كما تقّدم ، فقوُل شيِخنا : ولو أَتَى به لكان أَْولى وأَْظهَر ، َغْيُر  بالّسين الُمْهَملَة ، أَي : أَنسبَت بمعنى الّرِ

 مناِسٍب لطريقته.

ً  ءِ ُء في الشَّيْ الشَّيْ  نَِشبَ  عن اللَّْيث :و يْ  يَْنَشب ، كما نََشبا  ُد في الِحبَالَِة.الصَّ

__________________ 
 .«وبي »( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( يف النهاية : وال اشتغر بسواه.2)
 .«للنشبة»( كذا ابألصر ا ولعله 3)
 ( يف إحد  نسخ القاموس : امالة.4)
 ( أي صاحب الن ش اب ا كالرامح صاحب الرمح.5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
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ْيُد بِحبَالَتِهِ  : أَْعلََق ، أَي الّصائِدُ  أَْنَشبَ  الجوهريُّ :وقال   كذا في النَُّسخ. وفي أُخرى : بِحبَاِله. (1) َعِلَق الصَّ

 البَاِزي َمَخاِلبَهُ في األَِخيَذةِ ، قال : أَنَشبَ و

ُة و  ـــــــــــــ  ي ـــــــــــــِ ن
َ

تح ِإذا املـــــــــــــ ـــــــــــــَ ب اَرهـــــــــــــا  أَنحشـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــَ  َأ ـــــــــــــح

  
فــــــــــــَ   ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ ِة ال تـ ــــــــــــمــــــــــــَ ي ر  متــــــــــــَِ َت كــــــــــــُ ــــــــــــح ي فــــــــــــَ ــــــــــــح  ضُ أَل

  
ئْبِ  نُْشبَةُ و ّمِ : اْسُم الذِّ  ، أَْي : َعلَُم ِجْنٍس عليه ، فهو ممنوٌع من الصَّرف كأساَمةَ. ، بالضَّ

ةَ ْبِن َعْوِف ْبِن َسْعِد ْبِن ذُْبيَاَن ، نُْشبَةُ  ، وهو أَبو قَبِيلٍَة من قَْيِس  : نُْشبَةُ و كذا في كتاب يافع  ، كُسلَِمّيٍ  نَُشبِيٌّ  إِليه : والنِّْسبَةُ  ْبُن َغْيِظ ْبِن ُمرَّ

َمْشِقيُّ  ْبِن القاسمِ  َعِليُّ ْبُن الُمَظفَّرِ  : أَبو الَحَسنِ  ِمْنهم ويَفَعة ُث ، َسمَع الُخُشوِعّي وَطبَقَتَه ، وأَْسمَع أَوالَده : أَبا بَْكر محمداً ،  النَُّشبِيُّ  الّدِ المحّدِ

. ْميَاِطيُّ  وأَبا الِعّزِ ُمَظفَّراً ، وَعْبداً. وَحدَّثُوا. َكتََب عنهُم الّدِ

ّم : (2) النُّْشبَةُ  من الَمَجاز :و جُل الّذي إِذا ، بالضَّ وفي لسان العرب : هو  .(3)وإِْن كاَن َعيّاً  لَْم يََكْد يَْنَحلُّ عْنه ، وَعِلَق به في األَْمرِ  نَِشبَ  الرَّ

جاِل الَِّذي ِإذا .بَشيْ  (4) نَِشبَ  من الّرِ  ٍء لم يََكْد يُفَارقُه. ولم يذكْره الَجْوَهِريُّ

 .َمنَاِشبُ  ج : ، يَأُْخذُ بالَحْلِق. ِمْنَشبٍ  َخْشوٍ قال اْبُن األَْعَرابّيِ : أَتَْونَا بِ  بُْسُر اْلَخْشِو. (5) [َكِمْنبَر]بالَكسر الِمْنَشبُ و

 ، وفي نسخة : منه. َعْنه له َوقََع فيما ال َمْخلَصَ  : إِذا َسْوٍء ، بالفَتْح َمْنَشبَ  : فاُلنٌ  نَِشبَ  من المَجاز :و

َهاِم وعبارة األَ  .النُّّشابِ  َمْوِشيٌّ على ُصوَرةِ  : أَي ، كُمعَظَّم ُمنَشَّبٌ  بُْردٌ  يقاُل :و ،  أَْنَشبَه : ُمَطاِوعُ  اْنتََشبَ و .(6)ساس : وْشيُهُ يُْشبِه أَفاِويَق الّسِ

 اْعتَلََق. أَي

 ، قال الُكَمْيُت : الَحَطَب : َجَمعَه اْنتََشبَ و

رَائــــــــــــــِم مــــــــــــــا و  ُر ابلصــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــح د الــــــــــــــنــــــــــــــ  فــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَنـ

  
ا   ــــــــــــوَن مــــــــــــَ ب اطــــــــــــِ َض وا ــــــــــــَ ــــــــــــوامجــــــــــــَ  ب َتشــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح (7)انـ

 

  
ه فاُلنٌ  اْنتََشبُ و  .(9) نََشبَا واتََّخَذ ِمْنه أَي : َجَمعَه (8) الطَّعَاَم : لَمَّ

 الحْرَب : أَي نابََذه. ناشبَه الحْرُب بينهم. وقد نَِشبَتِ  ويقال :

وا : أَي وسلمعليههللاصلىَحْوَل رسوِل هللا  تَنَاَشبُوا حتى» [(10)يوم ُحنين ]في حديث العَبّاس و تَعَلََّق بَعُضُهم و : أَي َدخَل ، نَِشبَ و تََضامُّ

 بِبَْعٍض.

اِء. األَْمُر : َكِلَزَمهُ ، َزنَةً وَمْعنًى نَِشبَهُ و  ، عن الفَرَّ

َكةً : َشَجٌر ِلْلِقِسّيِ  النََّشبُ و  تُْعَمُل منه ، من أَشجاِر البَاِديَة ، كالنََّشم ؛ نقله الّصاغانّي. ، ُمَحرَّ

ْميَاِطّي ، سمع عبَد هللِا ْبِن عبِد الوّهاِب ْبِن بُْرٍد الثَّقَِفّي ، وغيَره. ّيِ ْبِن ُعثَْماَن الُمَحّدثِ َجّدِ َعلِ  : لَقَبُ  النََّشبُ و  الّدِ

،  (11): لم يَْلبََث  أَْن فَعََل كذا يَْنَشبْ  أَقولُه ، نحو : َما َعِلْقُت ، ولم نَشْبتُ  وفي األَساس : ما ما ِزْلُت. : أَي أَْفعَُل كذا نَِشْبتُ  ما من الَمَجاز :و

 وقد تقدََّم.

ً  الحرب بينَهم نَِشبَتِ  ومّما يْستَدَرُك عليه من الَمَجاز : يقَال :  «في قَتِْل عثَْمانَ  نَِشبُوا إِّن النّاسَ »في حديِث األَحنَف : : اْشتَبََكْت ، و نُُشوبا

 .(13) [يعني اشتراه]فيه رجل  فَنَِشبَ  وجاَء رجٌل ِلُشَرْيحٍ فقال : اشتَريُت ِسْمِسماً ، .(12) [أَي علقوا]

ِل.  فقاَل ُشَرْيٌح : هو لألَوَّ

ه ُمناَشبَةً. ناَشبَ  ومن الَمَجاز :  َعدوَّ
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 في قَْلبِِه ُحبُّها. تَنَشَّبَ و

__________________ 
 ( يف القاموس : حبباله.1)
 الن َشَبة بفتح الشا ضبرت قلم.( اللسان 2)
ويف « قوله عّيا كذا خبطه مضبوطاً بتشديد الياء وابملطبوعة عيباً وهو الصواب بدلير عبارة اللسان اآتية»وهبامش املطبوعة : « عّياً »( ابألصر 3)

 األساس : غّياً ابلغا املعجمة. والنقر عنه.
 .«إذا عيب»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ن األصر ا وزدانها عن القاموس ا ونبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.( سقطت م5)
 ( وشاهده يف االساس : قا  :6)

 لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــا  قــــــــــــــــــد ألــــــــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــــــــت أثــــــــــــــــــوابً 

  
بــــــــــــــــــــــا   رايطــــــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــــَنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 .«( هبامش املطبوعة املصرية : قوله وا اطبون ا ويرو  : اخلابطون كذا يف التكملة7)
 وطعاماً : ملّه.( يف القاموس : 8)
 ( يف اللسان : ُنُشباً ضبرت قلم.9)
 .«حا»( عن النهاية ا ويف األصر 10)
 ( عبارة االساس : ومل ينشب أن قا  ؛ مبعىن : ما لبث.11)
 ( زايدة عن النهاية.12)
 ( زايدة عن النهاية.13)
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 : من قَُرى ِمْصَر. نُّشابَةَ  وأَبو

. ، كِكتاب : الَوتَر ، نقله النَِّشابو  الّصاَغانيُّ

 ، وتَِعَب. ، كفَِرَح : أَْعيا نَِصبَ  : [نصب]

 هذا األَْمُر. أَْنَصبَنيو هو ، أَْنَصبَهو

ِحيح ، فهو فاِعٌل بمعنى ُمْفِعل ، كمكاٍن باقٍِل بمعنى ُمبْ  ُمْنِصبٌ  : ناِصبٌ  َهمٌّ و ّي. وقيل :، وهو الصَّ  المنصوبِ  بمعنَى ناِصبٌ  ِقل. قاله اْبُن بَّرِ

بَْضعَةٌ ِمنِّي فاطَمةُ »في الحديث : فيه ويُتْعَب. و يُْنَصب بمعنى مفعول ؛ ألَنَّه (1)تاِمٍر والبٍِن ، وهو فاِعٌل  ، مثل : نََصبٍ  وقيَل بمعنَى : ذو

 .(2) ناِصبِ  ِكلينِي ِلَهّمٍ يا أَُمْيَمةُ  الَمَشقَّةُ ؛ قال النّابغة : : التَّعَب ، وقيَل : النََّصبُ و ، أَي : يُتْعبني ما أَتْعَبها. «أَْنَصبََها ما يُْنِصبِني ،

 ، مثُل : لَْيٌل نائٌم : ذُو نَْوٍم. يُنَاُم فيه. نََصبٍ  أَي : ِذي

. ويقَال :ورجٌل داِرعٌ  على  هو ناِصبٌ  ، مثُل : َمْوٌت مائٌت ، وِشْعٌر شاِعٌر. وقال سيبويه : َهمٌّ  نََصٌب ناِصبٌ   : ذُو ِدْرعٍ ، قاله األَْصَمِعيُّ

ياً بمعنى الَهمُّ  نََصبَه النََّسِب ، أَْو ُسِمَع :  إِذاً على الِفْعل. فنَاِصبٌ  ، حكاه أَبو علّي في التَّْذِكرة ، أَتْعَبَهُ  ثاُلثِيًّا متعّدِ

ُجُل : َجدَّ. نََصبَ و  نَْحِوي ، أَي َجدَّ. نََصبَ  «ناِصبِ » قال أَبو َعْمٍرو. في قوله : الرَّ

 ، وبه فَسَّر األَصمعيُّ قوَل أَبي ذَُؤْيٍب : : فيه َكدٌّ وَجْهدٌ  َمْنَصبَةٍ  ذو كذلكو ، ناِصبٌ  َعْيشٌ  الَهمُّ ، أَْنَصبَهُ و لهم الَهمَّ ، نََصبَ و

ٍش و  يــــــــــــح عــــــــــــَ ُم بــــــــــــِ َدهــــــــــــُ عــــــــــــح ــــــــــــَ رَبحُت بـ بٍ غــــــــــــَ  انصــــــــــــــــــــــــــِ

  
ضُ و   ــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــح ت ــــــــــــــــَ تـ ٌ  ُمســــــــــــــــــــــــــــــح  ِإخــــــــــــــــاُ  َأيّنِ الحــــــــــــــــِ

  
مّ  النُّْصبُ و بفتح فسكون ، النَّْصبُ و تَْين بالضَّ ً  ، ومنه قَِراَءةُ أَبي ُعمْيٍر وعبِد هللِا ْبِن ُعبَْيٍد : ِمْن َسفَِرنَا هذا وبَضمَّ الداُء ،  : هو (3) نُُصبا

. قال اللَّْيُث : والبالءُ  َمسَِّ َ الشَّْيطاُن )من الّداِء. وفي التّنزيِل العزيِز :  أَصابهُ نَْصبٌ  الدَّاِء ، يُقَاُل : النَّْصُب نَْصبُ  ، والتَّعَُب ، والشَّرُّ
 .(4) (بُِنْصب  َوَعذاب  

 َكَكتٍِف : المِريُض الَوِجُع. ، النَِّصبُ و

ً  ، َكأَْنَصبَهُ  أَْوَجعَهُ ، بالَكسر : يَْنِصبُهُ  الَمَرُض ، نََصبَه قدو  .إِْنصابا

بهُ  ، يَْنِصبُهُ  ، ِضدٌّ  ؛ فهو َء : وَضعَه ، َوَرفَعُهالشَّيْ  نََصبَ و  ؛ قال : فَاْنتََصبَ  بالتّشديد ، نَْصباً َكنَصَّ

باً فَباَت   وما َتَكرحَدَسا ُمنـحَتصح
َب كاْنتََصبو أَي ال يَْرفَعُه :  «َرأَْسهُ ، وال يُْقنِعُهُ  يَْنِصبُ  ال»في حديث الصالة ، إِذا قاَم رافِعاً َرأَْسهُ ، و : اْنتََصبَ و فاُلٌن ، تَنَصَّبَ و ، تَنَصَّ
 ِء وَرْفعُه ، ومنه قوله.: إِقامةُ الشَّيْ  النَّْصبُ . و(5)

 َنَصبح أََز   ِإنح ِقيَد وِإنح قاَم 
ً  ، يَْنِصْبهُ  ، السَّْيرَ  نََصبَ و . أَْن يَِسير ُطوَل يَْوِمهِ أَو ُهَو  أَْن يَِسيَر القوُم لَْيلَُهم ، : النَّْصبُ  وقيَل : َرفَعَه. : نَْصبا وهو َسْيٌر  ، قاله األَْصَمِعيُّ

. ً  وقد لَيِّنٌّ  َجدُّوا السَّْيَر ؛ قال الّشاعُر : : نََصبُوا . وقيلنََصبُوا نَْصبا

َرٍ   خـــــــــــــَ نـــــــــــــح ِوي مبـــــــــــــُ هـــــــــــــح ـــــــــــــَ هـــــــــــــا يـ بـــــــــــــَ َبن  راكـــــــــــــِ  كـــــــــــــَ

  
ا   هــــــــــَ ــــــــــُ بـ وِب ِإذا مــــــــــارَكــــــــــح ــــــــــُ ن وامــــــــــن اجلــــــــــَ ــــــــــُ ب  َنصــــــــــــــــــــــــَ

  
بِيُب : أَ  النَّْصبُ  وقال النَّْضُر : تَُك ثُّم الَوْخُد ، ثُمَّ الَهْملََجةُ. (6)ّوُل السَّْيِر ، ثُّم الدَّ  ثُمَّ العَنَُق ، ثُمَّ التََّزيُُّد ، ثُّم العَْسُج ، ثُمَّ الرَّ

ً  لفاُلنٍ  نََصبَ  من الَمَجاز :و َد له. عاَداهُ و : إِذا قَصَد له ، نَْصبا  ، وتََجرَّ
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ً  الّراِكبُ  نََصبَ  : ضْرٌب من أََغانِي األَعراِب وقد النَّْصبُ و  العرِب : َضْرٌب من نَْصبُ  إذا َغنّى. وعن اْبِن ِسيَدْه : نَْصبا

__________________ 
 .«قوله وهو فاعر اخل كذا خبطه وحقه أن يذكر ِبانب قوله مبعىن املنصوب فليتبمر»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 أميمة أراد أميم فلم ميكنه فبدخر اهلاء ا ويف نيته الرتخيم ا فحركها حبركة امليم ا وهذا كثري يف الكالم والشعر.( قوله اي 2)
 .62( سورة الكهب اآية 3)
 .41( سورة ص اآية 4)
ابب افتتاح الصـــالة من كتاب كذا يف ســـنن أيب داود واملشـــهور ال يصـــيب ويصـــّوب. وا ديث أخرجه أبو داود يف »( قا  ابن االثري يف النهاية 5)

 الصالة ولفظه : فال يصّب رأسه وال يقنض. ومن طري  آخر : غري مقنض رأسه.
 .«الدبّ »( عن اللسان ا وابألصر 6)
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 ؟«الَعَربِ  َنصحبَ  لََنا َنَصبحتَ  لو: » (1)يف ا ديِث َأغانِيَها. و 
 الحاِدي : َحَدا َضْرباً من الُحَداِء. نََصبَ  يقالُ و ِغناَء العََرِب. (2)أَي : لو تَغَنَّْيَت. وفي الصَّحاح : أَي لو َغنَّْيَت لنا 

وقيل : هو الذي أُْحِكَم من النَِّشيد ،  .(3): ضْرٌب من األَْلحان  النَّْصبِ  ِغناءُ  : ُحداٌء يُْشبِهُ الِغنَاَء. وقاَل شِمٌر : النَّْصبُ  وقال أَبو َعْمٍرو :

َي بذلك ، ألَنَّ الصَّْوتَ  (4) [وَوْزنُهُ ]وأُقِيَم لَْحنُهُ   فيه ، أَي : يُْرفَع ويُْعلَى. يُْنَصبُ  كذا في النَّهاية. وزاد في الفائق. وُسّمِ

ً  ، لَهُ الَحْربَ  نََصبَ و  ٌء ، فقدُرفَِع واْستُْقبَِل بِِه َشيْ  ءٍ ، أَي : َشيْ  ُكلُّ ما عن اْبِن سيَدْه :و تي.الشَّرَّ ، على ما يأْ  كناَصبَهُ  ، وَضعََها : نَْصبا

 كذا في المحكم. ُهَو. نََصبَ و ، نُِصبَ 

ُك. قدو للقَوم ، الَمْنُصوُب يُْنَصبُ  العَلَمُ  ، بالفتح : النَّْصبُ و ُْم ِإىل ُنُصب  يُوفِ )وفي التَّْنِزيل العَِزيِز  يَُحرَّ قُِرئ بِِهما َجِميعاً.  (5) (ُضونَ َكَأَّنَّ

، فمعناه إِلى أَصنام ، كما  (ِإىل ُنُصب  )إِليه ، وَمْن قرأَ  (6)، يَْستَبِقُون  منصوب ، فمعناه إِلى َعلَم نَْصبٍ  وقال أَبو إِسَحاق. ومن قََرأَ إِلى

. الغَايَةُ  : النَّْصبُ  قيَل :و سيأْتي.  ، واألَّوُل أَصحُّ

ةَ البِنَاِء فإِذا جاَء ذلك في الَشْعر الَمْجُزوء لم يَُسمَّ  تَْسلََم القافِيةَ من الفََسادِ  هو أَنْ  فِي القََوافِي النَّْصبُ  عن أَبي الَحَسن األَْخفَِش :و  ، وتكوَن تامَّ

 ً ْت. نَْصبا  ، وإِن كانت قافيتُه قد تَمَّ

ى الَخِليُل ، إِنَّما تُْؤَخذ قال : َسِمْعنَا ذلك من ال ا َسمَّ  األَسماُء عن العرب ، انتهى كالُم األَخفش. (7)عرِب ، قال : وليس هذا ِممَّ

ي : َدْه ، عن اْبِن ِجنِّ ولّما ظنَّ شيُخنَا أَنَّ هذا ِمّما سّماه الَخِليُل عاب الُمصنِّف ، وسدَّد إليه سهم اعتراِضه ، وذا غيُر مناسٍب. وقال اْبُن ِسي

 ، وهو الُمثُوُل واألَشراُف والتََّطاُوُل ، لم يُوقَْع على ما كان من الّشعر َمْجُزوًءا. االنتصاب من النَّْصبِ  لّما كان معنى

 ألَنَّ َجْزأَهُ ِعلَّةٌ وعيٌب لَِحقَهُ ، وذلك ِضدُّ الفَْخِر والتَّطاُوِل. كذا في لسان العرب.

:  ُمْنتَِصبٌ  وُغبَارٌ  فاْنتَصبَ  الَحْرَف ، نََصْبتُ  تقوُل منه : ، (8) اصِطاَلٌح نَْحِويّ  وهو كالفتْحِ في البِنَاِء. في اإِلْعَراِب ، النَّْصبُ  أَي ُهوو

 ُمرتِفٌع.

ً  النَّْصبُ  وقال اللَّْيُث : ً  تَْنِصبُه : رْفعُك شيئا ً  قائما  .ُمْنتَِصبا

 األَعلَى. (9)ترفَُع صْوتَها إِلى الغَار  المنصوبةُ  والَكلمة

 .نَصبهُ  ٍء ، فقدبَشيْ  انتصب ءٍ وكلُّ َشيْ 

 َء : إِذا أَقَْمتَه.الشَّيْ  نََصْبتُ  : مصدرُ  النَّْصبُ  وفي الصَّحاح :

 بعُضهُ على بعض. نُِصب : أَي ُمنَصَّبٌ  وصِفيحٌ 

 ، ومثلُهُ في الفائق ، وقد تقّدَم بيانهُ. ها ، أََرقُّ من الُحَداءِ العرِب : َضْرٌب من َمغانِي نَْصبُ  عن اْبن قُتْيبَةَ :و

، فيِه ما فيِه ، ألَنّهما قوالِن ، غيَر أَنّه يُقَال : كاَن الُمنَاِسُب « والحادي ، إِلى آخِره» وقوُل شيِخنا : إِنّه ُمستدَرٌك ، أَغنَى عنه قولُه الّسابُق :

 مراعاةً لطريقته في ُحْسِن االختصار.أَن يَذكَرُهَما في محّلٍ واحٍد ، 

تَْيِن : ُكلُّ ما ، النُُّصبُ و ، كَسفينٍة وُسفٍُن ، وَصِحيفٍَة وُصُحٍف. وقال اللَّْيُث  نَِصيبَةٍ  جمعُ  النُُّصبُ  قيل : .كالنَِّصيبَةِ  ُجِعَل َعلَماً ،و ، نُِصبَ  بَِضمَّ

 للقوم. تُْنَصبُ  ، وهي َعالمةٌ  النَِّصيبةِ  : جماعةُ  النُُّصبُ  :

 في الفاَلةِ. يُْنَصبُ  : َعلمٌ  اليَْنُصوبُ و قال الفَّراُء :
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ّجاُج : .(10) النَّصائِبُ  ، والجمعُ  ُكلُّ ما ُعبَِد من ُدون هللا تَعَالى : النُُّصبُ و . قال : وجائٌز أَن يكوَن نِصابٌ  : جمٌع ، واحُدَها النُُّصبُ  وقال الزَّ

 .أَنصابٌ  واحداً ، وجمعُه

__________________ 
 «.. لو ( يف النهاية : ومنه حديث انئر موىل عثمان : فقلنا لرابح بن املعرتف :1)
 ( يف الصحاح : لو غنيتنا.2)
 ة الصحاح ا ويف اللسان : قا  ِشر : غناء النصب هو غناء الركبان.( هذه عبار 3)
 ( زايدة عن النهاية.4)
 .43( سورة املعارج اآية 5)
 ( عن اللسان ا ويف األصر : يسبقون.6)
 ( عن اللسان ا ويف األصر : أيخذ.7)
 ( اللسان : وهو من مواضعات النحويا.8)
 .« الغار األعل  كذا خبطه ولعر الصواب ا الفك األعل . فليحررقوله إىل»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
 ( يف اللسان : واجلمض : أنصاب.10)
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مِّ  كالنُّْصبِ  ، فعُبَِد من ُدون هللا تعالَى ، نُِصبَ  ، أَي : بفتح فسكون : ما النَّْصبُ  وفي الصَّحاح : ُك. وزاد في  ، بالضَّ فسكون ، وقد يُحرَّ

 : وسلمعليههللاصلى: مثل ُعْسر وُعُسر ، فيُنَظر هذا مع عبارة المصنّف الّسابقة. قاَل األَْعَشى يمَدُح سيَِّدنا رسوَل هللِا ،  (1)نسخة ِمْنهُ 

بَ ذا و  وبَ  الــــــــن صــــــــــــــــــــــُ نحصــــــــــــــــــــــُ َ
ُه  املــــــــ نــــــــ  كــــــــَ  ال تــــــــنحســــــــــــــــــــــُ

  
بـــــــــــــٍة   عـــــــــــــاقـــــــــــــِ َدا (2)لـــــــــــــِ بـــــــــــــُ َك فـــــــــــــاعـــــــــــــح  و  ربـــــــــــــ 

  
اآللهةُ الّتي كانت تُْعبَُد من أَحجاٍر.  النُُّصبَ  . وقال الفَّراُء : كأَنّ النُُّصبَ  ، أَي : إِيّاَك وذا النُُّصبَ  أَراد : فاعبَدْن ، فوقَف باألَلف. وقوله : وذا

 .األَْنَصابُ  ، وهو مصدٌر ، وجمعُه (3)واحداً  النُُّصبَ  قال األَزهرّي : وقد جعََل األَْعَشى

،  نُُصبّ  ، قاله اْبُن سيَدْه. واِحُدها  تَعَالَى، فيَُهلُّ َعلَْيَها ، ويُْذبَُح ِلغَْيِر هللاِ  تُْنَصبُ  ِحجاَرةٌ كانَْت َحْوَل الَكْعبَِة ، ، وهي األَْنَصابَ  كانوا يَْعبُُدونو

 األَْنَصابُ  (5) (َوما ُذِبَح َعَلى النُُّصبِ )وقوله  .(4) (َواْْلَْنصاُب َواْْلَْزالمُ )بالّضّم ، كقُْفل وأَْقفَاِل. قاَل تَعَالى :  نُْصبٌ  كعُنُق وأَْعنَاق ، أَو

حديُث أَبي َذّرٍ في إِسالمه ومنه .(6)، تَْذبَُح عنَده ، فيَْحَمرُّ للدَِّم  تَْنِصبُهُ  : َصنٌَم أَو َحَجٌر ، وكانت الجاهليّةُ  النُُّصبُ  : األَْوثاُن ، وقال القُتَْيبِيُّ :

الُمْحَمّرِ بَدِم  كالنُُّصبِ  ِريُد أَنَُّهم َضَربوه ، حتّى أَْدَمْوهُ ، فصال، يُ  «أَْحَمرُ  نُُصبٌ  َمْغِشيّاً عليَّ ، ثم ارتَفعُت كأَنِّي (7)فََخَرْرُت »، قال : 

 الذّبائحِ.

ّم : الّساِريَةُ  النُّْصبَةُ و هناك ِلمعِرفَتها. تُْنَصبْ  ، وهي أَعالمٌ  من الَحرِم : ُحُدوُده األَنَصابُ و  . لمعرفِة َعالمِة الّطِريق.الَمْنُصوبَةُ  ، بالضَّ

. نَِصيبَةٌ  ، واِحَدتَُها بالَمَدَرةِ الَمْعُجونَةِ  ، بالفتح : الفَُرجِ بيَن األَثافِيّ  َحْوَل الَحْوِض ، ويُسدُّ ما بَْينَها من الَخَصاِص  تُْنَصبُ  : ِحَجاَرةٌ  النَّصائِبُ و

ِة :َحْول الَحْوِض من األَْحَجاِر ، أَي : ليَُكوَن عالمةً لما يُ  نُِصب . ماالنَّصائبُ  وعن أَبي ُعبيد : مَّ  ْرِوي اإِلبَِل من الماِء ، قال ذُو الرُّ

ِة داثــــــــــــٍر  يــــــــــــئــــــــــــَ اُه يف ابِدي الــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــَ َرقـــــــــــــح  هــــــــــــَ

  
ٍض   قــــــــــح ــــــــــُ ِد املــــــــــاِء بـ هــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــِ ِدمٍي ب ــــــــــَ هح ق ــــــــــُ ب ــــــــــِ  َنصــــــــــــــــــــــــائ

  
 والهاُء ، في َهْرقنَاه ، تعوُد إِلى َسْجل تَقدََّم ذْكُرهُ.

، كما في  االنتصاب ثاُلثيّاً ، وقد تقّدم ، وُكلُّهُ من (8) َكنََصبَهُ  أَْظَهَرهُ لَهُ ، : ُمنَاَصبَةً  ، والَحرَب ، والعَداَوةَ ، الشَّرَّ  نَاَصبَهُ  من الَمَجاز :و

 لسان العرب.

 ، مرتَِفعَُهَما. القَْرنَْينِ  ُمْنتَِصبَ  : إِذا كان أَْنَصبُ  تَْيسٌ و

ْدرِ  : نَْصباءُ  ونَاقَةٌ  قَْرنَاَها ، اْنتََصبَ  ، إِذا النََّصبِ  : بَيِّنَةُ  نَْصباءُ  وَعْنزٌ   تَْنتَِصبُ  : وهي الّتي نَْصبَاءُ  وهو نَصُّ الَجْوَهِرّي. وأُذُنٌ  ُمْرتَِفعَةُ الصَّ

 األُْخَرى. (9)وتدنُو من 

 ويوجد في بعض النسخ : الغُراُب ، بدل الغُبَار ، وهو خطأٌ. .(10)، وهو َمجاٌز ، كما في األَساس  كاْنتََصبَ  ، : اْرتَفَعَ  *الغُبارُ  تَنصَّبَ و

حاح :و بَتِ  في الّصِ  َوقَفَْت. : أَي األُتُن َحْوَل الِحمارِ  تَنَصَّ

ً  ، وقد علَْيه الِقْدرُ  يُْنَصبُ  حِديد ، ٌء من: َشيْ  كِمْنبَر ، الِمْنَصبُ و ً  عليه الِقْدُر ، يُْنصبُ  وعن ابن األَعرابّي : هو ما. نََصْبتُها نَْصبا ، إِذا  نَْصبا

 كان من حديد.

 قِْدَرَك للطَّْبخ. اْنِصبْ  ، أَي : اْنتَِصبْ  وتقوُل للطَّاِهي :

__________________ 
 ثبت يف اللسان.أي الصحاح. وهو م« منه»ا لعر الظاهر « منها»قوله »ويف هامش املطبوعة املصرية : « منها»( ابألصر 1)
 .«لعاقبة»كذا بنسخة من الصحاح اخلرت ا ويف نسخ الطبض كنسخ شارح القاموس »وهبامشه « لعافية»( يف اللسان 2)

 وزيد يف اللسان : ويرو  عجز بيت األعش  :
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 ال تعبد الشيطان و  فاعبداو 
 ( زيد يف اللسان : حيث يقو  :3)

 ذا النصب املنصوب ال تنسكنهو 
 .. والنصب واحد ا وهو مصدر

 .90( سورة املائدة اآية 4)
 .3( سورة املائدة اآية 5)
 وما أثبتناه للدم عن اللسان.« قوله فيحمر الدم كذا خبطه ولعله فيحمره الدم أو فيحمر ابلدم»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«فخرجت»( عن النهاية ا ويف األصر 7)
 ته ضبرت قلم.( يف القاموس : كَنص ب8)
 .«إىل»( عن اللسان ا وابألصر 9)
 عن القاموس : الُغراُب. (*)( 11)
 ( يف األساس : غبار منتصٌب ومتنصب. قا  :10)

 ســـــــــــــــــــــــــــوابـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــا لـــــــــــــرجـــــــــــــن مـــــــــــــن مـــــــــــــتـــــــــــــنصـــــــــــــــــــــــــــب 

  
 خــــــــــروج ابلــــــــــقــــــــــواري اخلضـــــــــــــــــــــــر مــــــــــن ســـــــــــــــــــــــبــــــــــر الــــــــــرعــــــــــد 

  

 الغراُب.وتنّصب  ويف الصحاح : وغبار منتصب أي مرتفض ا ويف القاموس املطبوع :
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 : أَي قِْسٌم ، (1)فيه  نَِصيبٌ  ومن المجاز : لي .أَْنِصبَةٌ و ، أَْنِصباءُ  ج :و ، لغة فيه. ، بالكسر كالنِّْصبِ  ٍء ،من كّلِ شيْ  : الَحظُّ  النَِّصيبُ و

ٌص ، كذا في األَساس. منصوبٌ   ُمَشخَّ

. الَحْوضُ  : النَِّصيبُ و  ، نَصَّ عليه الَجْوَهِريُّ

 .منصوبٍ  فهو إِذاً فَِعيٌل بمعنى المْنُصوبُ  الشََّركُ  .النَِّصيبُ و

 ، وهو األَْسَوُد الَمْرَوانيُّ ، عبُد بني َكْعِب ْبِن َضْمرةَ ، وكان له بَناٌت ، ُضِرَب بِهّن الَمثَُل ، ذَكرُهنَّ أَبو منصورٍ  َكُزبَْيٍر : شاِعرٌ  ، نَُصْيبٌ و

 ثَّعاِلبّي.ال

ً  وزاد الجالُل في المزهر عن تهذيب التِّْبِريزّي اثْنَْيِن :  األَْبيََض الهاشِميَّ ، واْبَن األَْسوِد. نَُصْيبا

ً  : َجعََل لَهُ  أَْنَصبَهُ و  .نَِصيبا

 : يَْقتَِسُمونَهُ. يَتَنَاَصبونَه وهم

 ِصْدٍق. نَِصابِ و ِصْدٍق ، َمْنِصبِ  من الَمجاِز : هو يَْرِجُع إِلىو

َب ، وهو الَمْنبُِت والَمْحتُِد ، نُِصبَ  الِّذي األَْصُل والَمْرِجعُ  ٍء :، من كّل َشيْ  النَِّصابُ   كَمْجلُِس. كالَمْنِصبِ  فيه وُرّكِ

 ، وَمْرِجعَُها الّذي تَْرِجُع إِليه. مِغيُب الشَّْمِس  : النِّصابُ و

ينِ ُجْزأَةُ ال النَِّصابُ و الَمْنِصبُ  منه :و ّكِ ب ِسياَلنُه نُِصبَ  ، وهو َعُجُزهُ وَمْقبُِضهُ الِّذي ّسِ  كُكتٍُب. نُُصبٌ  ج فيه وُرّكِ

ً  : جعَل لها أَْنَصبَها قدو  ، َمْقبِضاً. نَِصابا

 ٍء : أَصلُه.ُكلَّ شيْ  نَِصابُ و

كاةُ إِذا بَلَغَهُ  ، وهو ِمن المالِ  النِّصابُ  من الَمجاز أَيضاً :و نحو ِمائَتَْي ِدْرَهٍم ، وَخْمٍس من اإِلبِِل ، جعله في  القَْدُر الَِّذي تَِجُب فيِه الزَّ

 ِء ، وهو أَصلُه.الّشيْ  نَِصابِ  الِمْصباح مأْخوذاً من

، فحَملَهُ األَْحوُص ْبُن َعْمرو الَكْلبِيُّ على الَوِريعَِة ، فقال  ، وكانت قد ُعِقَرت تَْحتَه عنههللارضيالتَِّميمّيِ ،  فََرُس مالك ْبِن نَُوْيَرةَ  : نَِصابٌ و

 مالٌك يَشُكُرهُ :

  ٍ دح عـــــــــــــــطـــــــــــــــاِء صـــــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــا بـــــــــــــــِ زِيـــــــــــــــلـــــــــــــــَ  َوُرد  نـــــــــــــــَ

  
َة مـــــــــــــن و   ُه الـــــــــــــَورِيـــــــــــــعـــــــــــــَ قـــــــــــــبـــــــــــــح  نصـــــــــــــــــــــــــــابِ َأعـــــــــــــح

  
 وسيأْتي في ورع.

ْبتُ  من المجاز :و ً  ِلفاُلٍن : عاَدْيتُهُ  (2) تَنَصَّ  .نَْصبا

ْبِن أَبي  َعِليّ  سيِّدنا أَميِر الُمْؤِمنيَن ويَْعُسوب الُمْسِلميَن أَبي الَحسنِ  المتََديِّنُون بِبْغَضةِ  : وهم النَّْصبِ  ، وأَْهلُ  النّاِصبيَّةُ و ، النََّواِصبُ  ومنه

م وْجَههُ ؛ َعْنهُ  تعالى رِضَي هللا طالٍب ، الَخَواِرج ،  (3) [من]ْظَهُروا له الِخالَف ، وهم طائفة ، وأَ  له ، أَي : عاَدْوهُ  نََصبُوا ألَنَّهم وَكرَّ

 وأَخباُرهم ُمستوفاةٌ في كتاب الَمعالم ِللباَلذُِرّي.

ة : تُْنَصبُ  ، وهي حجارةٌ  : األَْعالُم والصَُّوى األَناِصيبُ و مَّ  على ُرُؤوس القُوِر يُْستََدلُّ بها ، قاَل ذُو الرُّ

ارِ  َهـــــــَ
ُب املــ هـــــــح نـــــــا الصــــــــــــــــ  ــِ ا ب تح طــََوهتـــــــح حـــــــَ بــَ َبصــــــــــــــــح  ي فـــــــَ

  
اصـــــــــــــــــــــــيـــــــــبَ   نـــــــــَ َا تــــــــــَ ربح اَ  الـــــــــّرِمـــــــــاِح هبـــــــــا غـــــــــُ ثـــــــــَ  أَمـــــــــح

  
 ، وهما من الجموع التي ال مفرد لها. كالتَّناِصيبِ 

 بعَْينِِه ، وبه تلك الصَُّوى ؛ قال اْبُن لََجإِ : ع أَيضاً : األَناِصيبُ و
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ِم  لــــــــــــَ عــــــــــــح ربٍّ مــــــــــــَ ر  مــــــــــــَ تح كــــــــــــُ َدبــــــــــــَ جــــــــــــح تــــــــــــَ  َواســــــــــــــــــــــــــح

  
  َ ـــــــــــــــــــــاح ـــــــــــــــــــــبب ي َ اأَلدحَرمِ  َأاَنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ اح ـــــــــــــــــــــَ  وب

  
ةَ. فََرِس ُحَوْيِص ْبِن بَُجْيرِ  : اْسمُ  النَّاِصبُ و  ْبِن ُمرَّ

وبيَن سْنَجاَر تسعةُ فراِسَخ ، وعليها عامٌرة من بالِد الجزيرة ، على جادَّةِ القوافِل من الَمْوِصل إِلى الّشام ، وبينََها  : د نَِصيبينَ و ، نَِصيبُونَ و

:  قال ، وسلمعليههللاصلىقد ُرِوَي في بعض اآلثار : أَّن النَّبِيَّ ، و قاعَدةُ ِدياِر َربِيعَةَ  ُسوٌر. وهي كثيرةُ المياِه ، وفيها خراٌب كثير. وهي

ْل فَتَْحَها ، واْجعَْل فيها نَِصيبِين : فقال الَمِدينَةُ؟ هِذه ما:  لِجْبِريلَ  فقلتُ  ، فأَْعَجبَتْنَي ، مدينةٌ  بي أُِسريَ  لَْيلَةَ  لي ُرفِعَتْ » . فقلُت : الّلهم ، َعّجِ

 بََركةً 

__________________ 
 .«( عن االساس ا ويف األصر منه1)
 ( يف الصحاح : ونصبُت. ويف األساس : انصبت. وشاهده فيه ا قا  جرير :2)
 إذا بـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــو أســــــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــّي حتـــــــــــــــــــزبـــــــــــــــــــوا و 

  
 نصــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــتح بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــو أســــــــــــــــــــــــــــــد ملـــــــــــــــــن رامـــــــــــــــــاين 

  

 .«قوله وهم طائفة اخلوارج لعر الظاهر طائفة من اخلوارج ألهنم فرقة منهم»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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َباَن  «للمسلماَ  َعرِي . وقا  ابحُن عتـح  : (1)فتحها ِعياُض بحُن ُغنحٍم اأَلشح
تح  يـــــــــــَ قـــــــــــِ دح لـــــــــــَ الـــــــــــقـــــــــــَ ي  َنصـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــبـــــــــــِ َواهـــــــــــِ  الـــــــــــد 

  
رحد الـــــــــــــــــــِورَاد  ِر واجلـــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــح ِم اخلـــــــــــــــــــَ ُدهـــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــِ

  
 : وَظاِهُرَها مليُح المنظِر ، وباِطنُها قبيُح الَمْخبر. نَِصيبِينَ  وقال بعُضُهم يذُكر

 .(2) [نَِصيبينَ  وقَال آَخُر يذُمّ ]

ــــــــــــــبُ  ي اَ  َنصــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــِ ــــــــــــــب ي ا  َنصــــــــــــــــــــــــــــِ نح َرهبــــــــــــــِّ  مــــــــــــــِ

  
ومِ   وٍم َغشــــــــــــــــــــــــــــــــــُ رِّ  ـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــُ  ِواَليـــــــــــــــــــــُة كـــــــــــــــــــــُ

  

ظــــــــــــــً   ُم يف لــــــــــــــَ هــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ا مــــــــــــــِ هــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ  فــــــــــــــبــــــــــــــاطــــــــــــــِ

  
يـــــــــــــمِ و   عـــــــــــــِ اِن الـــــــــــــنـــــــــــــ  نـــــــــــــَ ا مـــــــــــــن جـــــــــــــِ ُرهـــــــــــــَ اهـــــــــــــِ   ـــــــــــــَ

  
 الحافظ. َروى ، وَحدَّث. النَِّصيبِيّ  م الحَسن ْبُن علّي ْبِن الوثاقنُِسَب إِليَها أَبو القاسِ 

 األَسماَء المفردةَ الّتي ال تنصرُف ، فتقول : هذه (3)وفيه للعرب َمذهباِن : منهم من يَْجعلُهُ اْسماً واحداً ، ويُلِزُمهُ اإِلْعَراَب ، كما يُْلزُمهُ 

، يعني : بإِثبات النّون في آخره ، ألَنّها كاألَْصل وفي نسخة  نَِصيبِينِيٌّ  والنِّْسبَةُ إِليه : .نَصيبِينَ  تُ ، ورأَي بنَِصيبِينَ  ، ومررتُ  نَِصيبِينُ 

ومّي : بحذف النّون ، وهَكذا ُوِجد بخّط المؤلِّف. قال في هامشه : وهو سهٌو ، وبالعكس فيما  الصَّحاح الموثوق بها ، وهي بخّط ياقوت الرُّ

ّي في حواشيه ، وسلَّمه اْبُن منظور اإِلفريقّي. بعَدهُ. ومن ُهنا  اعترَض اْبُن بّرِ

 .نَِصيبِينَ  ، ورأَيتُ  بِنَِصيبِينَ  ، ومررتُ  نَِصيبُونَ  ثّم قال الجوهريُّ : ومنهم َمْن يُْجريِه ُمْجرى الجمعِ ، فيقوُل : هِذه

بحذف النُّون ؛ ألَّن  ، أَي : نَِصيبِيٌّ  النّْسبَة إِليه ، على هذا القَْولَ و ، وقِنَّْسِريَن. وكذلك القوُل في يَْبِريَن ، وفِلَْسطيَن ، وَسْيلَحيَن ، وياِسِمينَ 

حاح هنا بإِثبات النُّون ، وهو   وثًَرى سهٌو كما تقّدم.عالمةَ الجمع والتَّثْنية تُْحَذُف عنَد النِّْسبَة ، كما ُعِرف في العربيّة. ووجد في نَُسخِ الّصِ

 ، كذا في النَُّسخ ، وصوابُهُ : َجْعٌد. ، كُمعَظٍَّم : ُمَجعَّدٌ  ُمنَصَّبٌ 

ةً : هو النَّْصبُ  ِء ، وَرْفعهُ. وقال ثعلب : ال يكونعلى ما تقدَّم : هو إِقامة الشَّيْ  النَّْصبُ و كذا ـ  هذا َعْيني ، نُْصبُ  إِاّل بالقيام ، وقال َمرَّ

 َء الظَّاهَر. وعن القُتَْيبِّي : جعْلتُهُ قائم الّذي يخفَى عليَّ ، وإِْن كان ُمْلقًى. يعني بالقائم في هذه األَِخيَرةِ الشَّيِء الفي الشَّيْ ـ  عبارة الفصيح

. نُْصبَ  ّمِ  عْينِي ، بالضَّ

ح  َعيني ، أَي : بالفتح نَْصبَ  وال تَقُْل : قال القُتَْيبّي : الفتَح ، أَو الفتُح لَْحٌن. منهم من يروي فيهو ، وقيل : بل هو مسموٌع من العرب. وصرَّ

زّي بأَنّهُ مصدٌر في األَصل ، أَي بمعنى مفعول ، أَي ، أَي : َمْرئِيّها ، رؤيَةً ظاهرةً بحيُث ال يُْنَسى ، وال يُْغفَُل عنه ، ولم  منصوبها المطّرِ

 يُْجعَْل بَظْهٍر ، قاله شيُخنا.

َي. نُِصبَ  ، بالكسر ، كأَنَّه ي النِّْبتَةُمْستَوِ  ، كُمعَظٍَّم : ُمنَصَّبٌ  ثَْغرٌ و  فَُسّوِ

ّم : ع قُْرَب الَمِدينَة النُّْصب ذاتُ و في حديث مالِك ْبِن أَنَس : ، و (4)، على ساكنها أَفضُل الصَّالةِ والسَّالِم ، بينَهُ وبينَها أَربعةُ أَمياٍل  ، بالضَّ

 .«، فقََصَر الصَّالةَ  النُّْصبِ  َركَب إِلى ذاتِ  (5) [أَّن عبَد هللا ْبَن ُعَمرَ ]

 وقيل : هي من معادن القَبَليَّة. كذا في المعجم.

 فاْنَصب قاَل قَتادةُ : إِذا فرغَت من صالتك ، (6) (فَِإذا فَ َرْغَت فَاْنَصبْ )قال هللاُ تَعَالَى :  * وِمّما يُْستَدَرُك على المؤلِّف في هذه الماّدة :

ً  ، يَْنَصب ، نَِصب في الدُّعاِء. قال األَزهرّي : هو من  في النّافِلَِة. فاْنَصبْ  : إِذا تَِعَب. وقيَل : إِذا فََرْغت من الفَِريضة نَصبا

 في الفاَلة. يُْنَصبُ  : َعلَمٌ  اليَْنُصوبُ و

 في قول الشاعر : النّاِصبَةُ و

هـــــــــــــا َوحـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ ُب لـــــــــــــَح رَاقـــــــــــــِ ـــــــــــــُ تح لـــــــــــــه أُُذٌن يـ  بـــــــــــــَ

  
ٌر    ةِ َبصــــــــــــــــــَ بـــــــَ اصــــــــــــــــــِ ِد  كــــنـــــــَ ُرحصـــــــــــــــــــــَ

جـــــــاِع املــــ (7)الشــــــــــــــــــ 
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__________________ 
 ( هو عبد   بن عبد   بن عتبان ا ويف رواية أنه هو الذي قدم إليها وافتتحها صلحاً.1)
 ( زايدة عن معجم البلدان.2)
 ( يف الصحاح : كما يُلزم.3)
 اية : أربعة يـُُرد.( يف النه4)
 ( زايدة عن معجم البلدان.5)
 .7( سورة الشرح اآية 6)
 ( قوله املرصد بفتح الصاد ا صوابه املرصد بكسرها. والبيت يف اللسان نصب بدون نسبة ويف مادة شجض ونسبه البن أمحر.7)
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 للنََّظر. يَْنِصبَُها يُِريُد : كعَْينِِه الّتي

 .المنصوبة الشََّرِك ، بمعنى نَْصبَةُ  بالفَتح :. النَّْصبَةُ و

بَتِ و وفي الصَّحاح ، ولسان العرب : َد للَكثَْرة ، أَو للُمبالغَة  نَصَّ  من الَخْيِل : الِّذي يَْغِلُب على َخْلِقه ُكلِّه الُمنَصَّبُ . و(1)الَخْيُل آذانََها ، ُشّدِ

 إِلى َعْطِفِه.منهُ ما يَحتاج  يَْنتَِصبَ  ِعظامه ، حتّى نَْصبُ 

اْبُن ُعَمَر  أَنََصبَ  قِيَل ِللَّْيِث : .«ِمْن أَْقَذِر الذُّنُوِب َرُجٌل َظلََم اْمَرأَةً َصَداقََها»حديُث اْبن ُعَمَر : الَحِديَث : أَْسنََدهُ ، وَرفَعَهُ ومنه (2) نََصبَ و

 أَي أَسنََده إِليه ، وَرفَعَهُ. ؟وال أَنّهُ َسِمعَهُ منهقال : وما ِعْلُمهُ ل ؟وسلمعليههللاصلىالحديَث إِلى رسوِل هللا ، 

ْمَخَشِرّي ، ى فاُلنٌ  الَمْنُصوبَةو ونُِقَل عن الزَّ . قال : وهي في األَصل ِصفةٌ للشَّبََكِة والِحبَالَة ، فَجرْت َمْجَرى َمنصوبةً  : الِحيلةُ ، يقال : َسوَّ

َهاُب في أَثناِء النَّْحِل من الِعنَاية. المنصوبةُ  االْسم ، كالدَّابَّة والعَُجوز. ومنه ْطَرْنج ، قاله الّشِ  في ِلْعِب الّشِ

الِواَلياِت السُّْلطانيّة والشَّْرعيَّة.  َمْنِصبُ  ، لُغَةً : الَحَسُب ، والَمقَام. ويُْستَعَاُر للشََّرِف ، أَي : مأُْخوذٌ من معنى األَْصل. ومنه : الَمْنصبُ و

ُجُل من العََمل ، كأَنَّه َمَحلُّ  الَمْنِصب . وفي شفاِء الغَليل :الَمنَاِصب وجمعُهُ :  . قال شيُخنَا : أَو ألَنّهُ ِلنََصبِه في كالم الُمَولَِّديَن : ما يَتََواّلهُ الرَّ

 للنََّظر ؛ وأَنشد الْبِن الَوْرِدّيِ : نُِصبَ 

بُ  بِ  َنصـــــــــــــــــــــــــــَ نحصـــــــــــــــــــــــــــِ َ
ِدي  املـــــــــــــ لـــــــــــــَ  َأوحهـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

  
ائـــــــــــــــي مـــــــــــــــن و   نـــــــــــــــَ رح عـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ َداَرة الســـــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــُ

  
 قال : ويُْطِلقونه على أَثافِي الِقْدِر من الحديد. قال اْبُن تَِميٍم :

ظــــــــــــًا وقــــــــــــدح  يــــــــــــح ا فــــــــــــار غــــــــــــَ ت ملــــــــــــّ لــــــــــــح ــــــــــــُ  كــــــــــــم قـ

  
هأُرِيــــــــــــــَح مــــــــــــــن   بــــــــــــــِ نحصــــــــــــــــــــــــــــِ بِ  مــــــــــــــَ جــــــــــــــِ عــــــــــــــح

ُ
 املــــــــــــــ

  

ِه  ظــــــــــــِ يــــــــــــح نح غــــــــــــَ وا ِإنح فــــــــــــاَر مــــــــــــِ جــــــــــــبــــــــــــُ عــــــــــــح  ال تـــــــــــــَ

  
ُب مـــــــــطـــــــــبـــــــــوٌخ عـــــــــلـــــــــ    لـــــــــح بِ قـــــــــالـــــــــقـــــــــَ نحصـــــــــــــــــــــــِ َ

 املـــــــــ

  
َهاُب : وإِنَّما هو في الكالِم القديِم الفَصيحِ بِمعنى األَْصل والحسب والشَّرف ، ولم يستعملوه بهذا المعنى ، لِكنَّ القيَ وقد تقّدم. قال  اَس ال الّشِ

 ، كَمْسِجِد ، أَي : ُعلُوٌّ وِرْفعَةٌ. َمْنصبٌ  يأْباه. وفي الِمْصبَاح : يُقَاُل : لفالنٍ 

 .(3)ذاُت َجمال ؛ ألَنّهُ وحَدهُ ِرْفعَةٌ لها  َحَسٍب وَجمال ، وقيل : : قيَل : ذاتُ  َمْنَصب وامرأَةٌ ذاتُ 

 فاُلٌن ِلِعَمارة البلِد. نُِصبَ  وفي األَساس : من المَجاز :

 له َرأْياً : أََشْرُت عليه برأْيٍ ال يَْعِدُل عنه. نَصْبتُ و

 ، كذا في الّلسان. (4): موضٌع  يَْنُصوبُ و

أَْقُرّن ِطواٌل ِدقاٌق ُحْمٌر ،  أَْجبٌُل ُمتَحاذياٌت في ديار بني ِكالٍب ، أَو بني أََسِد بنَْجد. ويُقَاُل باألَلف والالم. وقيل : : يَنَاصيبُ  وفي الُمْعجم :

كالب ،  (7): ِجبال ِلَوْبٍر ِمْن  (6) اليَنَاِصيبُ  وبين أَُضاَخ أَربعةُ أَميال ، عن نصٍر. قال : وبخّط أَبي الفضل : (5)بيَن أَُضاَخ وَجبلَةَ ، بينها 

ال ، وماُؤها العَِقيلَةُ.  منها الَحمَّ

 ُمَصغَّراً اسماِن. [نَُصْيبٌ و ]، ُمَكبَّراً  نَِصيبٌ و

 : له حديٌث في قتل الحيّات ، ذُكر في الصَّحابة. (8) نُصيبو

 َحلََب. (9) [قُرى]أَيضاً : قريةٌ من  نَِصيبِينو

وم ، بينََها وبيَن آِمَد أَربعةُ أَيّام  بنَِصيبِين : مدينةٌ أُْخَرى على شاِطئ الفُرات ، كبيرة ، تعرف نَِصيبِينو واِحي حلََب.: من ن نَِصيبِينَ  وتَلُّ  الرُّ

وِم من حّراَن َمرَّ بها ؛ ألَّن بينهما ثالَث َمراِحل. كذا ذكره شيُخنَا. .(10)، أَو ثالثة   ومن قََصد بالد الرُّ
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 نه ، في كتاب الُمْعَجِم.ثّم رأَيتُهُ بعي

__________________ 
 ( يف الصحاح : وللمبالغة.1)
 ويف املطبوعة الكويتية : التصويب من السيا  ألن اهلمزة يف ا ديث لالستفهام وليست  زة أفعر.« وأنصب»( يف األصر 2)
 ( يف املصباح : فإن اجلما  وحده علّو هلا ورفعة.3)
 البلدان : مكان يف قو  عدي بن زيد العبادي :( ويف معجم 4)

 لـــــــــــــــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــود وأكـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــه 

  
 مـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــا مجـــــــــــــــــــــــران فـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب 

  

 وما أثبتناه عن معجم البلدان.« وجبر ا بينهما»( يف األصر : 5)
 .«التناصيب»( عن معجم البلدان ويف األصر : 6)
 .«بن»( عن معجم البلدان وابألصر 7)
 موىل سري بنت نبهان الغنوية.( يف أسد الغابة : نصيب 8)
 ( زايدة عن معجم البلدان.9)
 خطب.« ثالث»( يف األصر 10)
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 : موضٌع ، عن ابن ُدَرْيد ، وبه فسَّروا قول األَعلم الُهَذِلّي : الَمنَاِصبُ و

وحَم اِب ح  ُت الــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــَ ا رأَيــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــــّ  لــــــــــــــــــــــــَ

  
َد    ــــــــــــِ اِء ُدوَن ق ــــــــــــَ ي ــــــــــــح ل بح عــــــــــــَ اصــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ن

َ
 (1) املــــــــــــ

  
 ، بكسر الّصاد ، والمعنى واحٌد. فَاْنِصبْ  علّيٍ : فَإَِذا فََرْغتَ قرأَ َزْيُد ْبُن و

ةُ بمعنى  له ، مثل أَن يَتََرسَّل وليس برسوٍل ، نقله الّصاغانّي. قلُت : يُْنَصبْ  نَْفسهُ لعمٍل لم يَْنصبُ  ، كَكتّان : الّذي النَّصَّابُ و واستعمله العامَّ

 الَخدَّاع الُمْحتَال.

 ساَل وجَرَى. ُء :الشَّيْ  نََضبَ  : [نضب]

ً  بالّضّم ، يَْنُضبُ  ، الماءُ  نََضبو  َسفََل ، أَنشد ثعلٌب : ، وبَعَُد ، وفي الصَّحاح : غارَ  : إِذا َذَهَب في األَْرض. وفي الُمْحَكم : نُُضوبا

ِض ِإذا مــــــــــــا  حــــــــــــوح لــــــــــــح ــــــــــــِ َددحُت ل اَأعــــــــــــح بــــــــــــَ  َنضــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا  ـــــــــَ ب هـــــــــَ ـــــــــح ل اطـــــــــًا ســـــــــــــــــــــــَ طـــــــــَ ـــــــــَز  ومـــــــــُ ي َرَة شـــــــــــــــــــــــِ كـــــــــح ـــــــــَ  ب

  
 ، بالكسر أَيضاً ، وهو لغة. قال شيُخنا : وهو غريٌب. يَْنِضبُ و ، بالتّشديد. وفي الِمصباح َكنَضَّبَ 

بَةٌ  ، وَعْينٌ  ناِضبٌ  وفي األَساس : وَغديرٌ   : غاَر ماُؤَها. ُمنّضِ

ِء كما قيَّده غيُر واحِد من أَئّمة الُّلغَة ، فال ان داخالً في الّشيْ ِء إِلخراج الماِء ، وإِن كبالشَّيْ  نََضب ُعيُوُن الّطائف. ثُمَّ إِنَّ تقييَدنَا في نََضبَتْ و

 من األَضداد ، يقال بمعنى ساَل وبمعنى غال ، وهو ظاهر. نََضب يلزم عليه ما قاله شيُخنَا من أَنّه يُْؤَخذُ من مجموع كالميه أَن

ُكنّا : » (2) [بن قيٍس ]، أَي : نََزَح ماُؤه ، ونَِشَف. وفي حديِث األَْزرِق  «لُوهُ وهو َحيٌّ ، فماَت ، فكُ  عنهُ البَْحُر ، نََضبَ  ما»في الحديِث : و

 .«عنه الماءُ  نََضبَ  على شاطِئ النَّْهِر باألَْهَواز ، وقَد

نَِفد ُعْمُره وانقضى ، وهو مراد المؤلِّف ، أَي :  « ، وَضَحا ِظلُّهُ حديُث أَبِي بْكٍر : نََصَب ُعْمُرهُ قال اْبِن األَثِيِر : وقد يُستعاُر للمعاني ، ومنه

 فهو إِذاً مجاٌز ، وال يُلتقَت إِلى قول شيِخنا : إِنَّ أَكثََر األَئِّمة أَْغفَل ِذْكَره. فاُلٌن : ماتَ  نََضبَ و من قوله :

 ، أَو : انقَطع. قَلَّ  : إِذا الِخْصبُ  نََضبَ و

 .(3)اْشتَدَّ أَثَُرهُ في الظَّْهر ، وغاب فيه  الدَّبَُر : نََضبَ  : ومن الَمَجاز الدَّبََرةُ : اْشتَدَّْت. نََضبَتِ و

ً  المفَاَزةُ  نََضبَتو  بَعُدْت. : نُُضوبا

 : أَي بَعيٌد. ناِضبٌ  (4)ومن المجاز : َخْرٌق 

ً  ، تَْنُضب ، َعْينُهُ  نََضبَتو  وأَنشد ثعلب : خاصٌّ بِعْيِن النّاقةِ  هو غاَرْت ، أَو : نُُضوبا

ُنح 
ِ من امل َلَتاح ُقح

َعحَج بـَعحَد َما يـَُر  يف فـُُروِع امل
َوحكَب امل

 ُنُضوبُ طيات امل
َت ، كأَْنبََضَها أَْنَضب عن أَبي َعْمٍرو :و  لغةٌ فيه. قاَل العّجاُج : القَْوَس َجَذَب َوتََرها ، ِلتَُصّوِ

 أَنحَضباتُرِن  ِإرحانانً ِإذا ما 
 أَْنَضبَ  القَْوَس : إِذا َجَذَب َوتََرها بغير َسْهٍم ، ثم أَرسلَه. وفي لسان العرب : قال أَبو حنيفةَ : أَْنَضبَ  أَرسلَه. وقيل :وهو إِذا َمدَّ الَوتََر ثُمَّ 

ً  قَْوَسهُ ، (5) [في] ل المقلوبةَ ، ليست مقلوبةً فال مصدَر لها ؛ ألَّن االفعا (6) أَنَضبتْ  أََصاتَها ، مقلوٌب. قال أَبو الحسن : إِْن كانت : إِْنَضابا

لغةً في : أَنبَضْت ، فالمصدُر فيه سائٌغ  أَْنَضبتْ  لها مصادُر ، ِلعلَّة قد ذَكرها النَّْحِويُّون : ِسيبَوْيه ، وأَبُو علّيٍ ، وسائُر الُحذّاق ، وإِن كان

حَ  بالقَْلب أَيضاً الَجْوَهِريُّ ، وأَبو منصوٍر. قال شيُخنَا : قلُت :  َحَسٌن. فأَّما أَن يكوَن مقلوباً ذا مصدر كما َزَعَم أَبو حنِيفَةَ ، فُمَحاٌل. وصرَّ

َف كأَنّه يُشيُر إِلى أَّن القْلب الِّذي ذكره الَجْوَهِريُّ إِنّما يَِصحُّ إِذا كاَن أَْنبض فِْعالً ، ليس له مصدٌر ؛ ألَّن شرَط  المقلوب من لفِظ أَن ال يَتصرَّ

فَه. أَما إِذا كان له مص دٌر ، فال قَْلَب ، بل ُكلُّ كلمٍة ، مستِقلَّةٌ بنْفِسَها ، ليست مقلوبةً من غيرها ، كما هو رأُْي أَئّمِة الصَّرف وعلماِء تَصرُّ

 العربيّة : سيبوْيِه ، وغيره. ونقله
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__________________ 
 ( يف معجم البلدان : مد  املناصب.1)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.2)
 واألساس.( اللسان 3)
 ( اخلر  هنا مبعىن الصحراء.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ( اللسان : أنضب.6)
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يوُخ : ابُن ماِلٍك ا وأَبو حي اَن ا وابحُن ِهشـــاٍم ا وغريُُهم. أَما قـَلحٌب ووجوُد مصـــدٍر فال يـُلحتَـَفُت لقائله ا ولو زعمهُ   أَبو الشـــ 
رحف ا وال ِإملاَم.حنيفَة الدِّينَـَورِي  : ألَنّه ِإماٌم يف معرِ  وِ  الَعرِبّية والصـــــ  ِر الَكالم ا وال معرفَة له أُبصـــــُ  فِة أَنواِع النـ َبات ا ونـَقح

 انته .
وَضّم الّضاد. : ظاهُر إِطالقِه أَّن الّضاَد مفتوحةٌ ، ألَنَّها عنَد أَئّمة الّصرف تابِعةٌ ألَّول الكلمة ، وال قائَل به ، بل هي فتح التّاِء  التَّْنضبُ و

 َضْخماً على هْيئَِة السَّْرح ، وِعيدانُهُ ٌء إِاّل ِجْزَعةً واحدةً بَطَرِف ذقَاِن ، عند التُّقَيَِّدة ، وهو يَْنبُتُ ، وليس بنَْجِد منه شيْ  َشَجٌر ِحجاِزيٌ  وهو

، وله َجنًى مثُل  وَشْوُكهُ َكَشْوِك العَْوَسجِ  بِيٌض َضْخَمةٌ ، وهو ُمْحتََظر ، ووَرقُهُ ُمتَقَبٌِّض ، وال تراه إِاّل كأَنّهُ يابٌس ُمْغبَرٌّ ، وإِْن كان نابِتاً ،

غار. يُْؤَكُل وهو أَُحْيِمٌر قال أَ  ، أَبيُض مثُل لَْوِن الغُبَار ، ولذلك َشبَّهِت الشُّعََراُء الغُباَر به ، قال ُعقَْيُل  التَّْنُضبِ  بو حنيفَةَ : ُدَخانُ الِعنَِب الّصِ

يُّ :  ْبُن ُعلَّفَةَ الُمّرِ

اَرهــــــــــا و  بــــــــــَ َبن  غــــــــــُ اًل كــــــــــَ يــــــــــح َدنح خــــــــــَ هــــــــــَ  هــــــــــرح َأشــــــــــــــــــــــــح

  
دٍّ دواخـــــــــــُن   كـــــــــــَ لـــــــــــح ِر عـــــــــــِ فـــــــــــَ بِ أبَِســـــــــــــــــــــــــح نحضـــــــــــــــــــــــــُ  تــــــــــــَ

  
ةً : ُق ويَْخُرُج له َخَشٌب ضَخام ، وأَفناٌن كثيرةٌ ؛ وإِنّما ورقُهُ قُْضباٌن ، تأُْكلُهُ  ُضبُ التَّنْ  وقال مرَّ  : َشجٌر ضخاٌم ، ليس له ورٌق ، وهو يَُسّوِ

 شد ِسيبَوْيه للنّابغة الجْعِدّيِ :شجٌر له شوٌك قِصاٌر ، وليس من َشجِر الشََّواِهِق ، تأَلَفُهُ الحرابِيُّ ؛ أَن التَّْنُضبُ  اإِلبُِل والغَنَُم وقال أَبو نصٍر :

ِذي غـــــــــــــــــــادَرتح   كـــــــــــــــــــَبن  الـــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــاَن الـــــــــــــــــــ 

  
ُن مـــــــــــــن   ًا َداوخـــــــــــــِ ـــــــــــــّ حـــــــــــــي بِ ضـــــــــــــــــــــــــــُ نحضـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــَ  تـ

  
َي بذلك لِقلِّة مائِه.  قال اْبُن ِسيَدْه : وعندي أَنّه إِنّما ُسّمِ

 فضربوه بالِعِصّي ؛ فقال :وأَنشد أَبو علّيٍ الفاِرسيُّ لَرُجل واَعدتْهُ امرأَةٌ ، فَعَثََر عليه أَهلُها ، 

َرًة  قــــــــــــــح ــــــــــــــَ َا عــــــــــــــينِّ نـ نــــــــــــــِ غــــــــــــــح ــــــــــــــُ ِك ال تـ تــــــــــــــُ ــــــــــــــح  رأَيـ

  
كُ   رَاَو  الـــــــــــّدمـــــــــــامـــــــــــِ تح يف  اهلـــــــــــَ فـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ  ِإذا اخـــــــــــح

  

يـــــــــِك مـــــــــا داَم  ُد ال آتـــــــــِ هـــــــــَ بٌ فـــــــــَبشـــــــــــــــــــــــح نحضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ  تـ

  
ِك   ــــــِ ال ا ِمنح رِجــــــَ ُم العصــــــــــــــــــــَ خح ِك َأوح ضــــــــــــــَ (1)أبَرحضــــــــــــــــــــِ

 

  
 ؛ أَنشَد أَبو حنيفةَ : تَْنُضبَةٌ  الِعصيُّ الِجيَاُد ، واحدتُهُ  منه (2)قد اْعتِيد أَن يُْقَطَع  التّْنُضبَ  وكأَنّ 

رحاَبُء  ا حــــــــــــــِ يــــــــــــــَح هلــــــــــــــََ ــــــــــــــِ ةَأ.  أُت بــــــــــــــَ نحضــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  تـ

  
ا  اقـــــــَ كـــــــًا ســـــــــــــــــــــَ اَ  ِإاّل مُمحســـــــــــــــــــِ ُر الســـــــــــــــــــــّ رحســـــــــــــــــــــِ ـــــُ  ال يـ

  
. قال أَبو منصور : هي شجرةٌ َضْخَمةٌ ، يُْقَطُع منها العُُمُد تَْنُضبةٌ  (3)، واحدها  التَّْنُضبُ  وفي التّْهِذيِب : عن أَبي ُعبَْيٍد : ومن األَشجار

 وتَْخُرج ، قال الُكَمْيت : (4)لألَْخبِيِة. وفي الصَّحاح : والتّاُء زائدةٌ ، ألَنّه ليس في الكالم فَْعلٌُل ، وفي الكالم تَْفعٌُل ، مثُل تَْنقُل 

 تـَنحُضبُ ِإَذا حن  باح الَقوحِم نـَبحٌض و 
هاُم. وهكذا نقله اْبُن منظوٍر في لسان العرب. تَْنُضبُ و اْبُن سلَمة : النَّْبُع : شجُر الِقِسيّ قال   : َشجٌر تُتََّخذُ منه الّسِ

هُ : وهذا النِّصُف أَيضاً ، ليس هو في قصيدته الّتي على هذا الوزن ؛ والَِّذي في ِشْعِره : حاح ، ما نصُّ  ووجدُت ، في هامش الّصِ

ــــــــــَ  تـ ــــــــــح ا ِإذا انـ واَرهــــــــــَ َواَن حــــــــــُ ــــــــــعــــــــــَ رحَب ال وا ا ــــــــــَ جــــــــــُ ــــــــــَ  ت

  
ااي و و   نــــــــــــَ

َ
ريــــــــــــٌح ابملــــــــــــ ن  شــــــــــــــــــــــــــَ بُ حــــــــــــَ نحضــــــــــــــــــــــــــُ  تـــــــــــــَ

  
يَت لِقلَّة مائِها. ة قُْرَب َمكَّةَ  : تَْنُضبو فها هللا تعالى ، كأَنّها ُسّمِ  ، شرَّ

كَّةَ. ويقاُل فيه أَيضاً بَضّمِ التّاِء والّضاد ، بني ِغفَاٍر فوق َسِرَف : على َمرحلٍة من مَ  (5)، بالفتح ، من أَضاة  تَنَاِضبُ  وفي مختصر المعجم :

ْعر :وبكسر ال  وهي أَيضاً من األََماِكن النَّْجِديَّة. تَْنُضبُ  ّضاد أَيضاً. وقيل في الّشِ

ّمِ ، فهي  تُنَاِضبُ  أَّما  ، يدفع في العَِقيق : وادي الَمِدينَِة ، فافَهْم. (6) [وادٍ ]ُشعَب الدُّوَداِء ، والدُّوداُء :  (6) [شعبة من]، بالضَّ
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بتِ  عن َشمٍر :و  ، وطالَ  النّاقةُ ، تَْنِضيباً : قَلَّ لَبنُها نضَّ

__________________ 
 ( يف البيت إقواء.1)
 ( اللسان : تقطض.2)
 ( اللسان : واحدهتا.3)
 وهو الثعلب أو جروه ا وفيه لغات كما يف القاموس ا واملراد هنا فتح أوله وضم  لثه.« تـَنـحُفر»الصحاح : ( يف 4)
 ( عن معجم البلدان ا وابألصر : أضاء.5)
 ( زايدة عن معجم البلدان.6)
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.  وَبطُُؤ ِدر هُتا ُفواُقها ا  كذا يف الن سخ. قا  شيُخنا : واأَلوحىَل بطَُؤتح
 القْوِم : بُْعُدُهْم ، وهو مجاٌز. نُُضوبٌ  دَرُك عليه :* ومّما يُستَ 

حاح. النَّاِضبُ و  : البعيُد ، عن األَْصمعّي ، وهو في الّصِ

 ؛ وأَنشد ثعلب : ناِضبٌ  ، أَي بَعَُد. وكّل بعيد نََضبَ  ومنه قليل للماِء إِذا َذَهب :

ُؤُه جـــــــــــــري رحِع اأَلســـــــــــــــــــــــــــاِود َوطـــــــــــــح  ٌء عـــــــــــــلـــــــــــــ  قــــــــــــــَ

  
ُب   لــــــــح ِب والــــــــكــــــــَ لــــــــح يــــــــٌض بــــــــرِزِّ الــــــــكــــــــَ بُ لــــــــَِ  انضــــــــــــــــــــــِ

  
 : أَي بعيد. ناِضب وجْريٌ 

 .التَّْنُضبِ  ويُقاُل : نُوٌق كقداحِ 

ً  نََضب ومن اْلمَجاز : ً  (1)َخْيُرهُ  نََضبَ  الَخْيِر ، أَي : قَليلُه ، وقد لَناِضبُ  القوُم : جدُّوا ومنه أَيضاً ، عن أَبي زْيد : إِنَّ فاُلنا  وأَنشد :؛  نُُضوبا

ِب  ًة مــــــــــــــــــن راقــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــح ن غــــــــــــــــــَ  ِإذا رَأَيــــــــــــــــــح

  
بِ   َواجــــــــــــــــــــــِ ُاِ وا ــــــــــــــــــــــَ َا اِبأَلعــــــــــــــــــــــح ومــــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــــــــــــُ

  

 (2) انِضبِ ِإمياَء بـَرح  يف َغَماٍء 

 ماُء َوجِهه : إِذا لم يَْستَْحيِ. نََضبَ  ومنه أَيضاً :

 ، استدره شيُخنَا ، وقد تقدَّم بيانُه. تَْنُضب : موضٌع ، كأَنّه َجمعُ  التَّناِضبُ و

. وقال ثعلٌب : هو ، بالَكْسرِ  النَِّطابُ  : [نطب] أْسُ  : أَهملهُ الَجْوَهِريُّ  : (3)وفي قول ِزْنبَاعٍ الُمَراِدّي  الرَّ

ـــــــــــــ   اُه عـــــــــــــل ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح ربـ ُن ضـــــــــــــــــــــــــــَ هِ حنـــــــــــــَح ـــــــــــــِ طـــــــــــــاب ـــــــــــــِ  ن

  
هِ   ـــــــــــــــِ رحاَن ب ـــــــــــــــُ َح ِإذح ثـ رحجـــــــــــــــَ رحِج مـــــــــــــــن مـــــــــــــــُ َ

 ابملـــــــــــــــ

  
ْره أَحٌد ، واألَعرف قال اْبُن  يت : لم يُفَّسِ ّكِ ساً باْمرأَةٍ من ُمَراٍد ،« على تَْطيابِه»الّسِ يب ، وذلك أَنّه كان ُمعَّرِ  أَي : على ما كان فيه من الّطِ

: َحْبُل العاتِِق ، وأَنشد قوَل  ابُ النِّطَ  غيره ، وعن ابن األَْعَرابّي : (4)، حكاه أَبو عْدنَاَن ، ولم يُْسمع من  َحْبُل العُنُق هو النِّطابُ  قيل :و

 ِزْنباعٍ الّسابَق.

 ، على ما يأْتي. النَّواِطبُ  ، وهو َخْرُق الِمْصفاةِ ، وجمعُه كالناِطبِ  الِمْصفاة ، فيهما : ، بالَكْسر الِمْنَطبَةُ و ، الِمْنَطبُ و

ُجلُ  ، بالفَتْحِ  الَمْنَطبَةُ  يقاُل :و  األَْحَمُق. : الرَّ

ً  ، ْنُطبُهيَ  ، نََطبَهُ و  أُذُنَه ، ونَقََر ، وبَلََّط ، بمعنًى واحٍد. (5) نََطبَ  ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، وقال أَبو َعْمٍرو : يقاُل : َضَرَب أُذُنَهُ بإِْصبَِعهِ  : نَْطبَا

يك وغيره ، وهي  ، بالبَاِء أَيضاً. النَّْطبَةُ  وقال األَْزهرّي : النَّْطَمةُ : النَّْقَرةُ من الّدِ

 ، قال : ناطبةٌ  واحدتُهُ  .(7) ُء ، فيَتََصفَّى ِمْنهُ وفِيما يَُصفَّى بِِه الشَّيْ  (6)في ِمْبَزِل الشَّراب  : ُخُروٌق ، تُْجعَلُ  النَّواِطبُ و

 ذي ابحِتزا ِ  نـََواِطبحَتَل َب من 
 .النََّواِطبَ  وُخروُق الِمْصفاةِ : تُْدَعى

هِذه المادَّةَ مكتوبةً عنَدنَا في  (9)وقد وجدت  (8)، وشاَرْرتُهم ، وبينَهم ُمنَاَصبَةٌ وُمناَطبةٌ. وهذا من األَساس  هاَرْشتُُهمْ  ، أَي : ُهمْ ناَطْبتُ  يقاُل :و

 سائر النُّسخ بالسَّواد ، ولم أَِجْدها في الصَّحاح ، فَْليُْنَظْر.
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ً  ، يْنِعبُ و ، يَْنعَبُ  ، الغَُراُب وَغْيُرهُ ، كمنَع وَضَرب نَعب : [نعب] ً و بالفتح ، نَْعبا ً و كأَِميٍر ، نَِعيبا ّم ، ولم يذُكْرهُ الَجْوهريُّ ، نُعَابا  بالضَّ

ً و  بالفَتْح ، ومثلُهُ في الصَّحاح ، تَْنعابا

__________________ 
 ( يف االساس : نضب خبريه.1)
 ( اللسان : عماء انضب.2)
 وقا  ابن الكليب هو هلبرية بن عبد يغوث وبعده :» جلعير املرادي. وهبامش املطبوعة املصرية :( نسب الرجز يف اللسان 3)

 بـــــــــــــــكـــــــــــــــر عضــــــــــــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــــــــــــارم نـــــــــــــــعصــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــه 

  
 يـــــــــــــــــلـــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرن عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  اغـــــــــــــــــرتابـــــــــــــــــه 

  

 ذا  وهــــــــــــــــــذا انــــــــــــــــــفــــــــــــــــــّ  مــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــابـــــــــــــــــه 

  
 قــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــا بــــــــــــــه قــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــا بــــــــــــــه قــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــا بــــــــــــــه 

  

 «قلنا به أي قتلناه أفاده يف التكملة

 ( زايدة عن اللسان.4)
 .«وأنقر .. أنطب»عن اللسان ا وابألصر « ونقر .. نطب»( 5)
 .«قوله يف مبز  الشراب هو آلة يصف  هبا الشراب. قا  اجملد : وبز  الشراب : صفاه اه»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«فينز  منه ويتصف »( يف اللسان : 7)
 ( يف االساس : وقد انطبوهم : سار وهم.8)
قوله وقد وجدت اخل لعلها ســــــقطت يف النســــــخة الجي اطلض عليها وإال فهي موجودة ابلنســــــخة املطبوعة ويواف  »املطبوعة املصــــــرية : ( هبامش 9)

 .«نسخته نسخة الصاغاين فإنه قا  يف التكملة : نطب أ له اجلوهري.
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 َأو : مد  ُعنـَُقه وحر َ  رأحسه يف ِصياِحه. ا وهو صوحتُه ا صو تو   رّكًة : ِإذا صاح ا نـََعَباانً و  وَضَبطَُه شيُخنا َكَتذحكاٍر ا
ه النَّعّابِ  يا راِزقَ » : السالمعليهُدعاُء داُوود ، : فَْرُخ اْلغُراِب ، ومنه النَّعَّابُ و  .(1)انظره في حياة الحيواِن  «في ُعّشِ

. وفي الِمْصبَاح : عيبَ نَ  ونقل شيُخنا عن ِكفاية المتحفّظ أَنّ  الغَُراُب : صاَح بالبَْيِن ، على َزْعِمهم ، وهو  نَعَبَ  الغُراب بالَخْير ، ونَِغيقَهُ بالشَّّرِ

 : تَحريُك رأْسه بال َصوٍت. قال شيخنا : فعلى هذا يكوُن قوالً آَخَر. النَِّعيبُ  الِفراق. وقيل :

 يُك ، على االستعارة ؛ وقال األَْسَوُد ْبُن يْعفَُر :الدِّ  نَعَبَ  وفي الصَّحاح : وُربََّما قالوا :

ا و  رحهتــــــــــــــــــُ اَء ابكــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــح َوٍة صــــــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  قـ

  
ٍة والـــــــــــــــدِّيـــــــــــــــُك ملَح   مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح ُ بِ ِبـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  يــــــــــــــــَ

  
نُ  نَعب ِلك : وكذا زاد في لسان العرب : يُك ، فيلزُم عليه ما قاله الُمَؤذِّ َن هو المعروف ، ال الّدِ شيُخنا إِّن قوله أَّوالً  وهذا يُدلُّ على أَنَّ الُمَؤذِّ

ن ، خلَْت عنه َدواويُن اللّغَِة والغريِب ، وكيف يكون ذلك ،  ناعبٍ  يَشَمُل ُكلَّ « وغيُرهُ » ُن. ويِرُد عليه أَنَّ تَخصيصه بالُمَؤذِّ فيدُخُل فيه الُمؤذِّ

يُك ، وغفل عن الِّذي بعدَها. نَعب والعجُب أَنّه نقل عبارتَهُ في ؟وهو في لسان العرب ، كما أَسلفنا  الّدِ

ك رأَْسهُ في ِصياحه  نَعَبَ  وفي األََساس : ومن المجاز : ُن : َمدَّ ُعنُقَهُ ، وحرَّ  .(2)الُمَؤذِّ

 ، أَي كما يفعُل الغُراُب. يُمدُّ ُعنُقَه كالغُرابِ  الِّذي كِمْنبٍر : الفَرُس الجوادُ  ، الِمْنعبُ و

تُ  : الِمْنعَبُ و ، وال يكوُن في ُحْضِرِه َمِزيٌد. يَْسُطو بَِرأِْسهِ  الَِّذي : الِمْنعَبُ  قيل :و  قال اْمُرُؤ القَْيِس : األَْحَمُق الُمصّوِ

وحِط ِدر ٌة  لســـــــــــــــــــــــــــ  وٌب ولـــــــــــــِ اِ  أهلـــــــــــــحُ لســـــــــــــــــــــــــــّ  فـــــــــــــلـــــــــــــِ

  
َوَج و   ُض َأهـــــــــــح ُه َوقـــــــــــح نـــــــــــح ِر مـــــــــــِ بِ لـــــــــــلـــــــــــز جـــــــــــح عـــــــــــَ ـــــــــــح نـ  مـــــــــــِ

  
 أَو هو َضْرٌب من سْيِرِه. : السَّْيُر السَّريُع ، النَّْعبُ  وفي الصَّحاح : البعيِر. (3) َسْيرِ  ُسرعةُ  النَّْعبُ  من المجاز :و

َك البعيُر رأَْسهُ إِذا أَسرَع ، وهو من سيِر البََخاتيِة  النَّْعبُ  وقيل : ً  ، يرفَُع رأْسهُ. وعبارةُ األَساس : يُمْد ُعنُقَه ، (4): أَْن يحّرِ . فيْنعُب نَعَبَانا

ً  ، يَْنعَبُ  ، َكَمنَع البعيرُ  نَعَب وقد  من السُّْرعة ، كالنَّْحب. . وقيل :نَْعبا

 ، َكَذا هو مضبوٌط في النُّسخ الصَّحيحة ، وفي لسان َكِمْنبَرٍ  ِمْنعَبٌ و ، وعلى األَخيَرْيِن اقتصر الَجْوَهِريُّ ، نَعَّابةٌ و ، نَعُوبٌ و ، نَاِعبةٌ  نَاقَةٌ و

باعّي ، فَْليُْنَظْر ، أَي : أَْنعَبَ  في آخره ، وضبطه شيُخنا َكُمْحِسٍن ، من : (5) [هاءٍ ]العرب : بزيادة   نُعُبٌ  : نَعُوبٍ  أَي : جمعُ  جو َسِريعَةٌ. الرُّ

تيِن ، كما هو مضبوٌط في نسخة الصَّحاح. وأَّما حاح : ويقال : نُعَّبٍ و ، نََواِعبَ  ، فتُْجَمُع على : ناِعبةٌ و اعبٌ ن بضمَّ  إِنَّ  كُركٍَّع. زاَد في الّصِ

ُك َرأِْسها ، في الَمْشيِ ، إِلى قُّدام. (6) النَّْعبَ   تََحرُّ

ه النَّعّابِ  يا راِزقَ »والسَّالُم : في ُدَعاِء داُووَد ، عليه الصَّالة : الغَُراب. و النَّعّابُ  * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :  .«في ُعّشِ

قَّهُ ، فيَسوُق هللاُ إِليه البقَّ ، قيل : إِنَّ فَْرَخ الغَُراب إِذا َخرَج من بَيضه ، يكوُن أَْبيَض كالشَّْحمة ، فإِذا رآه الغَُراُب ، أَنَكَره وتََركه ، ولم يزُ 

يُش ويْسَودَّ ، فيعاِوُده أَبوهُ وأُّمهُ. كذا في لسان العرب.فيَقُع عليه ، ِلُزُهوَمِة ِريِحه ، فيْلقُُطَها   ، ويَعيُش بها إِلى أَْن يْطلَُع الّرِ

ُجُل : إِذا أَْنعبو  في الفتِن. (7) نَعَبَ  الرَّ

__________________ 
 هلا ذابابً يدخر يف أجوافها فيكون ( وذلك أن الغراب إذا فق  عن فراخه خرجت بيضــــــاً فإذا رآها كذلك نفر عنها فتفتح أفواهها فريســــــر  1)

 ك بقوله :ذلك غذاء هلا حىت تسّود ا فإذا اسوّدت عاد الغراب فغداها. وانظر النهاية واللسان. وأشار ا ريري : يف املقامة الثالثة عشرة إىل ذل
 اي راز  الــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــاب يف عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
ــــــــــــــ و   ــــــــــــــكســـــــــــــــــــــــــــري املــــــــــــــهــــــــــــــي ــــــــــــــعــــــــــــــظــــــــــــــم ال  جــــــــــــــابــــــــــــــر ال

  

 أتــــــــــــــــح لــــــــــــــــنــــــــــــــــا الــــــــــــــــلــــــــــــــــهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن عــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 مـــــــــــــــــــن دنـــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــذم نـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــي رحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــ  
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 ( العبارة ليست يف االساس.2)
 ( يف إحد  نسخ القاموس : النعب : سرعة سري البعري.3)
 ( اللسان : النجائب.4)
 بدون هاء.« منعب»وما يف اللسان « ( هبامش املطبوعة املصرية : كذا خبطه والظاهر بزايدة هاء فليحرر5)
  األصر واللسان ا ويف الصحاح : إن النـ ُعَب.( كذا يف6)
وهو الصواب ا قا  اجلوهري : يقا  ما كانت فتنة إال « نعر»( هبامش املطبوعة املصرية : قوله إذا نعب يف الفو كذا خبطه والذي يف التكملة 7)

 .«بيت للشارح ذكره عل  الصواب قريباً.نعر فيها فالن أي هن  فيها ا وإن فالانً لنعار يف الفو إذا كان سعاء فيها اه. وسي
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 أَيضاً : صوُت الفََرس. النَِّعيبُ و

 ؛ أَنشد اْبُن األَْعَرابِّيِ : (1) َسِريعةَ الَممرِّ  : إِذا كانتْ  نَْعبٌ  ِريحٌ  يُقَاُل :و

َدرحَن  ُب  (2)َأحـــــــــــح هـــــــــــح ن  الســـــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــَو  هبـــــــــــِِ  واســـــــــــــــــــــــــح

  
وٌب و   نـــــــــــــــُ ن  جـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ تــــــــــــــــح ارضـــــــــــــــــــــــــــــَ بُ عـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  نــــــــــــــــَ

  
 ، وإِنَّما فّسَره غيُره : إِّما ثعلٌب ، وإِّما أََحُد أَصحاِبِه. النَّْعبَ  ولم يفّسر هو

وفي التَّْكملة : بَُطْيٌن منهم ، عن اْبن ُدَرْيٍد أَيضاً ، أَي :  بَْطٌن ِمْنُهْم. ، بزيادة الهاءِ  نَاِعبَةَ  وبَنُو من العرب ، قاله اْبُن ُدرْيٍد. : َحيٌّ  ناِعبِ  بنُوو

 .ناعبٍ  من بني

 في شعٍر ، واْختُِلَف فيه ، قاله الحاِزمّي ، كذا في الُمْعَجم. : ع ناِعبٌ و

 أَخي هْمداَن ْبِن ماِلٍك. أَْلهان ْبِن ماِلكٍ  أَْذواِء ِحْميََر من بني : من نَْعبٍ  ذُوو

دَّة. يَْنعَبُ و  : موضٌع بأَرِض َمْهَرةَ ، من أَقاصي اليَمن ، له ذكر في الّرِ

ُجُل ، أَْنعَبَ  ابّي :وقال اْبُن األَعر ً  الرَّ  : إَِذا نَعَر في الِفتَن. إِْنعابا

يَق ، كَمنََع ونََصَر  اإِلنسانُ  نَغَبَ  : [نغب] ً  ، يَْنغُبُهُ و ، يَْنغَبَهُ  ، (3) [وَضَربَ ]الّرِ  ، عن الليث. ابتَلَعَهُ  : نَْغبا

ً  ، (4) يَْنغُبُ  ، الّطائِرُ  نَغَبو ً  ، يَْنغَبُ  ، اإِلْنَساُن في الشُّْربِ  نَغَبو الماِء ؛ وال يُقَاُل : َشِرَب.َحَسا من  : نَْغبا  (5)، بضم النّون وفتح الغين  نُْغبا

 ُجَرعاً ، وكذلك الِحَماُر. َجِرعَ  ،

 الَجْرَعةُ ، ويَُضمُّ. ، بالفتح : النَّْغبَة من لبن. نَْغبَةً  َسقاهُ و

ّم : الُجْرَعةُ ، وقد يُْفتَُح ، والجمع : النُّْغبَةُ  وعبارةُ الصَّحاح : ة : النَّغَبُ  ، بالضَّ مَّ  ، أَي : بَضّم ففتح. قال ذُو الرُّ

رٍة  جــــــــــــَ ــــــــــــح ن رِّ حــــــــــــَ تح عــــــــــــن كــــــــــــُ ىّت ِإذا َزجلــــــــــــََ  حــــــــــــَ

  
ُه   ــــــــــَ ن عــــــــــح قحصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــِر ومل يـ ي لــــــــــِ ــــــــــغــــــــــَ بُ ِإىل ال غــــــــــَ ــــــــــُ  نـ

  
يِت : ّكِ ً  من اإِلناِء ، بالكسر ، نَغْبتُ  ونُِقل عن اْبن الّسِ ةِ  ، أَي : َجَرْعُت منه َجْرعاً ، نَْغبا مُّ ِلالْسمِ  الواحدة ، أَو الفَتُْح للمرَّ َق بين  والضَّ ، كما فُّرِ

 الَجْرعة والُجْرَعة ، وسائر أَخواتِها بمثل هذا.

 الَجْوَعةُ. ، بالفتح : النَّْغبةُ و

 نَدنَا بالوجهيِن : بالفَتْحِ َجْمع قَفٍر ، وبالكسر مصدر أَْقفَر.مضبوٌط ع إِْقفَاُر الَحّيِ  : النَّْغبَةُ و

بَْت و ّمِ : الفَْعلَةُ القَبِيَحةُ. قَطُّ ، هي نُْغبَةٌ  عليهِ  (6)في الصَّحاح ، قولُهم : ما ُجّرِ  وفي قول الّشاعر : بالضَّ

ـــــــــــادرًة  ب ـــــــــــَ  مـــــــــــُ ل جـــــــــــح ا عـــــــــــَ رحهبـــــــــــَ اَدرَت شـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ب ـــــــــــَ  فـ

  
ىَن جــــــِ   ت ُدوَن جمــــــح قـــــــَ ــــــَ تـ ايـــــــِدهـــــــا حــــــىت  اســــــــــــــــــــح مـــــــَ غــــــَ ــــــُ  نـ

  
ً  إِنََّما أَراد  ، فأَْبدل الميَم من الباِء القترابهما. نُغَبا

، ما أَْبَرَدها على الفُؤاد ، تَْعساً ِلليدْيِن  نُْغبَةٍ  وفي األَساس : من المَجاز : قولُهم إِذا سِمعَْت بموت َعُدّوٍ ، أَْو بالٍء نَزَل به : واهاً ما أَْبَرَدها من

 والفم.

َي بها أَبو السَّعاداِت الُمبارُك ْبُن الُحَسْيِن ْبِن عبِد الوّهاب الواِسِطيُّ ، ُعرِ  َف باْبِن نَغُوبَا ، لَكثَرة تَردُِّده لها ونَغُوبَا : اْسُم قريٍة بواِسَط ، ُسّمِ
 االْسُم. ، والذّكر لها ، فَلَِزمه هذا (7)

يراِزيَّ ، وعنه أَبو سْعد السَّْمعانيُّ ، تُوفَِّي بواِسَط سنة   .539سمَع أَبا إِْسحاَق الّشِ
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ً  ، يَْنقُبه ، نَقَبَه ٍء كان ،في أَّي َشيْ  : الثَّْقبُ  النَّْقبُ  : [نقب]  .نَْقبا

 ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : منقوبٌ  : نَِقيبٌ  ءٌ وشي

رِِه مــــــــــــــــن غــــــــــــــــريحِ  ذِكــــــــــــــــح ُت لــــــــــــــــِ وحٍب أَرِقــــــــــــــــح   نـــــــــــــــــَ

  
ييف   وحشــــــــــــــــــــــــــِ اُج مــــــــــــَ تــــــــــــَ هــــــــــــح يــــــــــــبُ كــــــــــــمــــــــــــا يـــــــــــــَ قــــــــــــِ  نــــــــــــَ

  
 ، بالكسر في األَخير. نقَابٌ و أَْنقابٌ  ج : يَعني بالَمْوِشّيِ يََراعةً.

__________________ 
 .«املرّ »( اللسان : 1)
رواه  (جدد)كاألصـــر ا ويف اللســـان   (نعب)( قوله احدرن اب اء والراء حتريف ا صـــوابه أجددن ابجليم ودالا ا أي رك  جدد الرمر. اللســـان 2)

 صواابً.
 ( زايدة عن القاموس ا وقد سقطت من األصر ا وأشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.3)
 ( ضبرت اللسان ضبرت قلم : يـَنـحَغُب.4)
ُغُب نـَغحباً.( ض5)  برت اللسان ضبرت قلم : يـَنـح
 ( يف الصحاح : َجر بحُت.6)
 ( يف معجم البلدان : وكان يكثر الرتدد إليها.7)
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 .كالنَّاقِبَةِ  ، وتَْهُجم على الَجْوف ، ورأُْسها في داخل ، قاله اْبُن سيَدْه ، (1) قَْرَحةٌ تَْخُرُج بالَجْنب : النَّْقبُ و

ً  ، تَْنقُبه  ،النَّْكبةُ  نَقَبَتْهُ و  : أَصابتْه فبَلَغَْت منه ، كنََكبَتْه. نَْقبا

د الَحْذلَِمّي : ويَُضمُّ  عاّمة ، الَجَربُ  : النَّْقبُ و  وهو األَْكثَُر ، وبه فسََّر ثعلٌب قوَل أَبي محمَّ

ِشُف و  َبةَ َتكح  عن لِثَاِمَها النـ قح
ً  ءٌ شي يُْعِدي الَ »:  قال ، وسلمعليههللاصلىفي الحديث : أَنَّ النَّبيَّ يقوُل : تُْبِرُئ من الَجَرب. و  النُّْقبَةَ  إِنَّ  ، هللاِ  رُسولَ  يا:  أَعرابيٌّ  فقال ؛ شيئا

لَ  أَْعَدى فَما:  سلموعليههللاصلىقد تَُكوُن بِمْشفَِر البَِعيِر ، أَو بَذنَبِه ، في اإِلبِِل العظيمِة ، فَتْجَرُب كلَُّها ؛ فقال النَّبيُّ   ؟ قال األَْصَمِعيُّ :«األَوَّ

ُل َجَرٍب يَْبَدأُ  النُّْقبَةُ  ً  الِجلدَ  تَْنقُبُ  ، بسكون القاف ، أِلَنََّها نُْقبٌ  ، وَجمعُها نُْقبَةٌ  ، يُقَاُل للبَِعير : به (2)هي أَوَّ  (3)، أَي : تَْخِرقُهُ ؛ وقال دريد  نَْقبا

ِة : مَّ  ْبِن الّصِ

بـــــــــــــــــَ  ـــــــــــــــــَ تـ ه مـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــُ ُدو  ـــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  ذِّاًل تـ

  
َض   َواضــــــــــــــــــــــــــِ اَء مــــــــــــَ نــــــــــــَ ُض اهلــــــــــــِ بِ َيضــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــح ــــــــــــ   الــــــــــــنـ

  
قةُ  : النُّْقبُ  أَو : إِذا كان ماِهراً ُمِصيباً. (4) النُّقُب وفي األَساس : ومن الَمَجاز : يقاُل : فالٌن يََضُع الِهنَاَء َمَواِضعَ  ُل ما  الِقَطُع الُمتَفَّرِ ، وهي أَوَّ

: أَّوُل بْدِء الَجَرب ، ترى الُرْقعَة ِمثَْل الَكّفِ بَجْنِب البعيِر ، أَو َوِركِه ، أَو  النُّْقبَةُ  . وعن ابن ُشَمْيٍل :نُْقبةٌ  أَي : من الَجَرب ، الواحدة ِمْنهُ  يَْبُدو

 ، أَي في القَْولَْيِن ، وهما : الَجَرُب ، أَو أَّول ما يَبدو منه. ، َكُصَرٍد ، فيِهَما كالنَّقَبْ  ألَهُ ،بِمْشفَِره ، ثم تَتَمشَّى فيه حتَّى تُْشِربَهُ ُكلَّهُ ، أَي : تَمْ 

 ، وال يَبُسَط يََدْيِه ، ويكون ُحْضُرهُ وثْباً. أَْن يَْجَمَع الفََرُس قَوائَِمهُ في ُحْضِرهِ  : النَّْقبُ و

يِّقُ  الطَِّريقُ  : النَّْقبُ و مع فتح قافهما ، كما يُدلُّ ِلذلك قاعدتُه. وقد نبَّْهنا على ذلك في : ن  بِفَتِحِهَما ، أَي : الَمْنقَبَةِ و كالَمْنقَبِ  بَِل ،فِي الجَ  الضَّ

يُِّق بيَن دارَ  الَمْنقَبةُ  ض ب. وفي اللِّسان :  فسَُّروا «َمْنقبَة َوالَ  ال ُشْفعةَ في فَْحٍل ،»في الحديِث : ْيِن ، ال يُْستطاُع ُسلُوُكه و: الطَِّريُق الضَّ

من هذه إِلى هذه ،  نُِقبَ  هي الطَِّريُق بين الّداَرْيِن ، كأَنّهُ  الَمْنقَبَةُ  «.َمْنقَبَة ال ُشْفعَةَ في فِنَاٍء وال َطِريٍق وال»بالحائط. وفي روايٍة :  الَمْنقَبة

مِّ  النُّْقبُ و وقيَل : ُهو الطَِّريَق الّتي تعلُو أَْنَشاَز األَْرِض.  نِقَابٌ و ، أَنقَابٌ  ، وجمُع ما عداُهَما : الَمنَاقِبُ  : المْنقَبَةِ و الَمْنقَبِ  جو فسكون. ، بالضَّ

 بالَكسر في األَخير. وأَنشد ثعلٌب اِلْبِن أَبي عاِصيةَ :

يــــــــــــح  اَوَ  لــــــــــــَ طــــــــــــَ ن تــــــــــــَ كــــــــــــُ رَاِ  ومل يــــــــــــَ ي ابلــــــــــــعــــــــــــِ  لــــــــــــِ

  
ابِ عــــــــــــــلــــــــــــــي    قــــــــــــــَ ــــــــــــــح و ُ  أبَنـ طــــــــــــــُ جــــــــــــــاِز يــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــِ

  
، وهو الطَِّريُق  نْقب قال اْبُن األَثِير : هي جمعُ  (5) «نِقَابِها إِنُّهُم فَِزُعوا من الّطاعون ، فقال : أَْرُجو أَْن ال يَْطلَُع ِإلينا من»في الحديث : و

المِدينِة مالئكةٌ ، ال يْدُخلُها  أَْنقابِ  َعلَى» الحديُث :ْطلُُع إِلينا من ُطُرِق الَمِدينَة. فأَضمر عن غير مذكوٍر. ومنهبيَن الَجبلَْيِن. أَراد أَنّهُ ال يَ 

 .ِللنَّْقبِ  هو جمع ِقلّة «الّطاُعوُن ، وال الدَّّجال

 ، قال ُسلَْيُك ْبُن السُّلَكِة : (6)، بال الٍم : ع  نَْقبو

 نـَقحبِ ومن  (7)ُهن  ِعجاٌ  من نـَُبا  و 
 لبنِي َعِدّيِ ْبِن َحنيفةَ ، وسيأْتي بقيّة الكالم. باليََماَمةِ  (8) قَْريةٌ  في الُمْعَجِم :و

ةَ الّدابَةِ  يَْنقُبُ  َكِمْنبَر : َحِديَدةٌ ، ، الِمْنقَبُ و  ؛ قال الَشاعُر : قُبُ نَقََب يَنْ  ِليَْخُرَج منها ماٌء أَصفُر. وقد بها البَْيَطاُر ُسرَّ

يـــــــِد ملَح  بِ كـــــــالســـــــــــــــــــــِّ قـــــــُ ـــــــح نـ ـــــــَ ُه  يـ ر تـــــــَ اُر ســـــــــــــــــــــُ طـــــــَ يـــــــح ـــــــَ  الـــــــبـ

  
ا و   بــــــــَ لــــــــمــــــــِ ح لــــــــه َعصــــــــــــــــــــــَ ُه ومل يــــــــَ مــــــــح (9)مَل ُيســــــــــــــــــــــِ

 

  
ةُ  (10) َكَمْقعَدِ  ، الَمْنقَبُ و  نْفُسها. قال النَّابغةُ الجْعِديُّ يَِصُف الفَرَس : : السُّرَّ

__________________ 
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 ومثله يف اللسان.« يف اجلنب»( يف القاموس : 1)
 .«يبدو»( اللسان : 2)
 .«وأنشد أيضاً »( عن الصحاح ا ويف األصر 3)
 ( ضبطت يف االساس ضبرت قلم : الن قب.4)
 ( يف النهاية واللسان : يطلض إلينا نِقاهَبا.5)
 أي موضض ليست يف القاموس. وأثبتت مض شاهدها يف اللسان.« وع( »6)
 ونبا  موضض قا  ايقوت أ نه ابليمامة.« نبا »األصر ( عن اللسان ا ويف 7)
 بد  قرية.« ة»( يف القاموس : 8)
 .«قوله يلم  لعله بلم  أي البيطار ويؤيد ذلك البيت اآيت» وما أثبتناه عن اللسان. وهبامش املطبوعة املصرية :« نلم »( ابألصر 9)
 ( يف إحد  نسخ القاموس : وكمسكن.10)
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رت   قـــــــــــــــــَ َبن  مـــــــــــــــــَ ِه كـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــِ ي راســـــــــــــــــــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
رِف   بِ ِإىل طـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــقـــــــــــــُ بِ ا  ال ـــــــــــــقـــــــــــــَ ن

َ
ـــــــــــــاملـــــــــــــ  ف

  
ةَ ْبِن َمْحكاَن :  وأَنشد الَجْوَهِريُّ ِلُمرَّ

ّب مل  بِ أَقــــــــــَ قــــــــــُ نـــــــــــح ُه  يـــــــــــَ ــــــــــَ ر ت اُر ســــــــــــــــــــــــُ طــــــــــَ يــــــــــح  الــــــــــبـــــــــــَ

  
او   بــــــــــــَ زح لــــــــــــه َعصـــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــمــــــــــــِ ُه وملح يــــــــــــَ ِدجــــــــــــح  مَل يــــــــــــَ

  
ة : أَو  البَطُن ، وكذلك هو من الفََرس. يُنقَبُ  حيث قُدَّاُمها هو من السُّرَّ

ّمِ : اللَّْوُن. هو النُّْقبَةِ  فََرٌس حَسنُ و  بالضَّ

َدأُ  : النُّْقبَةُ و  : َصَدأُ السَّْيِف والنَّْصل ، قال لَبِيٌد : النُّْقبةُ  ، وفي الُمْحَكم : الصَّ

ِه  َديــــــــــــــح ّي عــــــــــــــلــــــــــــــ  يــــــــــــــَ كــــــــــــــِ وَح اهلــــــــــــــالــــــــــــــِ نــــــــــــــُ  جــــــــــــــُ

  
ي   لـــــــــــِ تـــــــــــَ ًا  ـــــــــــَح بـــــــــــّ كـــــــــــِ بَ مـــــــــــُ قـــــــــــَ ا ِ  نــــــــــــُ  الـــــــــــنِّصـــــــــــــــــــــــــَ

  
دإِ ، ُشبِّهت بأَوائِل  النُّقَب وفي األَساس : ومن الَمَجاز : َجلَْوُت السَّْيَف والنَّْصَل من ِة  الَوْجهُ  : النُّْقبَةو الَجَرِب ، (1): آثاِر الصَّ مَّ ، قال ذُو الرُّ

 يَِصف ثَوراً :

وٌر و  هــــــــــــــُ ُر مشــــــــــــــــــــــــــــح هِ الَح أَزحهــــــــــــــَ تــــــــــــــِ بــــــــــــــَ قــــــــــــــح  بــــــــــــــنـــــــــــــــُ

  
رًا هلـــــــــــــََ   و عـــــــــــــاقـــــــــــــِ لـــــــــــــُ َا يـــــــــــــعـــــــــــــح ُه حـــــــــــــِ  بُ كـــــــــــــبَنـــــــــــــ 

  
قالت :  ؟قال ثعلب : وقيل اِلمَرأَة : أَيُّ النَساِء أَبغُض إِليكِ  .(2): ما أَحاَط بالَوْجِه من َدوائِره  النُّْقبَةُ  كذا في الّصحاح. وفي لسان العرب

ْكبَِة ، القَبِيَحةُ   ، الحاِضَرةُ الِكْذبَِة. النُّْقبَةِ  الَحِديَدةُ الرُّ

ـ  من خاطَ ـ  هكذا في النُّْسخ ، والذي في الصَّحاح ولسان العرب والُمْحكم : َمِخيطةٌ  ثَْوٌب كاإِلزاِر ، تُْجعَُل له ُحْجَزةٌ ُمِطيفَةً  ، أَيضاً : النُّْقبَةُ و

 ، كَحْيَدِر ، ويَُشدُّ كما يَُشدُّ السَّراِويُل. (3) من غيِر نَْيفَقٍ 

نا»وفي الحديث :  ْقبةً نُ  : َجعَلَهُ  يَْنقُبُه الثَّْوب ، نَقَبَ و هي السََّراويُل الّتي تكوُن لها ُحْجَزةٌ من غير نَْيفٍَق ، فإِذا كان لها نَْيفٌَق « نُْقبَتََها أَْلبََستْنَا أُمُّ

في َساقْيِن. و (5)سراِويُل بال ، وقيل : هي  (4) [وأَسفلُها كاإِلزار]: ِخْرقَة يُْجعَُل أَْعالها كالسَّراويل  النُّْقبَة فهي َسراويُل. وفي لسان العرب :

 .«، فلم يُْنِكْر ذلك نُْقبَتِها ٍء لها ، وُكّلِ ثْوب عليها ، حتّىأَنَّ موالةَ اْمرأَةٍ اختَلَعْت من ُكّلِ َشيْ »حديِث اْبِن ُعَمَر 

 أَو ِلَمباِديه ، على ما تقّدَم. ، للَجَرب النُّقَبِ  واِحَدةُ  : النُّْقبَةُ و

 ، بالكسر ؛ وأَنشد ِسيبَوْيِه : النِّقَب ، وَجْمعُه : االْنتِقابِ  َهْيئةُ  ، وهي بالكْسرِ  ، النِّْقبَةِ  ، وإِنَّها لَحَسنَةُ  اْنتَقَبَتْ و َمْرأَةُ ،ال تَنقَّبَتِ  قدو

يـــــــــــحـــــــــــاِت  لـــــــــــِ ُاٍ مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــَ بح أبَِعـــــــــــح قـــــــــــَ  الـــــــــــنـــــــــــِّ

  
بح   َتســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــح ُ

اَلِ  املـــــــــ اِر وحـــــــــَ جـــــــــَ ِر الـــــــــتـــــــــِّ كـــــــــح  شـــــــــــــــــــــــَ

  
ياِشّي :رَوى وَ  ّم فالفتح  النُّقَب الّرِ  ، وعنَى َدوائَر الَوْجِه ، كما تقّدم. (6)، بالضَّ

 ، ُمظفَّر بما يُحاِوُل. النْفِس  : مباركُ  النَِّقيبةِ  رجٌل مْيُمونُ و

يِت : إِذا كان َمْيُموَن األَْمِر ، يَنَجُح فيما حاوَل   ، ويَظفَُر. (7)نقله الجوهريُّ عن أَبي ُعبْيد. وقال اْبن السّكِ

ه : العَْقلُ  : النَِّقيبةُ و : يُْمُن  النَِّقيبَةُ و ، هكذا في النُّسخ ، وتَصفَّْحُت ُكتُب األُّمهات ، فلم أَِجْده فيها ، غيَر أَنّي وجدُت في لسان العرب ما نَصُّ

أَْي  «النَِّقيبَةِ  إِنَّهُ َمْيُمونُ »في حديث َمْجِدّي ْبِن عْمٍرو : و«. الفعل»محل « العْقل»تب الِفْعِل ، فلعلَّهُ أَراد الِفْعَل ثّم تصحَّف على النّاسخ ، فك

ْل.  ومحموَد الُمْختَبَِر. المشوَرةِ  قال ثَْعلَب : إِذا كان َمْيَمونَ و : ُمْنَجُح الِفعَاِل ، ُمَظفَُّر الَمَطالِب. فليُتَأَمَّ

 نفاذ الرأْيِ. أَي نَقيبةٌ  عن اْبِن بُُزْرَج : مالَُهمو

 الطَّبِيعَة. : النَِّقيبة يل :قو
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 وقيل : الَخِليقة.

__________________ 
 ( االساس : أبو .1)
 ( عن اللسان ا ويف األصر : من دوائر.2)
 ( قا  يف القاموس : ونيف  السراوير ابلفتح : املوضض املتسض منه.3)
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 زايدة عن اللسان.( 4)
 ( اللسان : بغري.5)
فمن رو  النـ َقب عىن دوائر الوجه. ومن قا   (يعين : النَِّقب)( يف اللســان : ويرو  النـ َقب والنَِّقب رو  األوىل ســيبويه ا ورو  الثانية الرايشــي 6)

 : النَِّقب أراد مجض نِقبة من االنتقاب ابلنقاب.
 صحاح : حياو .( كذا ابألصر واللسان ا ويف ال7)
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 : أَي جميُل الَخليقة. النَّقيبةِ  أَي أَخالق وهو َحَسنُ  جميلَةٌ : َمنَاقِبُ  (1)وفي لسان العرب : قولُهم : في فالن 

 والنَّقيمِة ، والطَّبِيعة ، بمعنًى واحٍد. النَِّقيبةِ و وفي التهذيب في ترجمة عرك : يقال : فالٌن ميموُن العَِريَكةِ 

. قال أَبو منصور : هذا النِّقَابَةِ  ، قال اْبن ِسيَده ، وهي الُمْؤتَِزَرةُ بَضْرِعها ِعَظماً وُحْسناً ، بَيِّنَة العَِظيَمة الضَّْرعِ من النُّوقِ  : النَِّقيبةو

 تصحيٌف ، إِنََّما هي الثَِّقيبة ، وهي الغَزيرةُ من النُّوِق ، بالثّاِء الُمثَلَّثَة.

 واألَخيُر نقله الّصاغانّي. وِلَساُن الميَزانِ  : الِمْزماُر ، النَِّقيبُ و

، يَفعَلُه اللَّئيُم ،  (2)، أَو َحنَجَرتُه ، كما في األَساس ، ليَْضعَُف َصْوتُه  َغلَصَمتُه نُِقبَتْ  ، نكرة موصوفة ، أَي : َكْلبٌ  ِمَن الِكاَلب : ما النَِّقيبُ و

  الكالِب.ِلئاَلَّ يَْسَمع َصوتَهُ صوُت نُبَاِحه ، وإِنّما يَفعل ذلك البَُخالُء من العرب ، لئاَلَّ يَْطُرقَهم َضيٌف ، باْستَِماعِ نُباحِ 

ُهُم اْثَ ْ َعَشَر )ِرفُها ، وفي التنِزيل العزيز ورأسهم : ألَنه يُفَتِّش أَحوالَهم ويَعْ  َضِمينُهم وَعِريفُهم هو شاهُد القَْوِم ، و. : النَِّقيبو َوبَ َعْثنا ِمن ْ
 ، في اللُّغَة ، كاألَميِن والكفيل. النَِّقيبُ  قال أَبو إِسحاَق : (3) (نَِقيباً 

َمانَة ، وغيِرها. أَي : من التَّعِريف ، والشُّهودِ  فَعََل ذِلكَ  من باب : َكتَب ِكتَابَةً : ، بالَكْسر نِقَابَةً  عليهم نَقَبَ  قَدْ و  نَقُبَ  قال الفّراُء :و ، والضَّ

ً  لَْم يَُكنْ  : إِذا أَردت أَنه ، بالفتحِ  نَقَابةً  حكاها اْبُن القّطاع ، َعِلمَ  مثل نَِقبَ و ، ونقله الجماهيُر. كَكُرمَ  وعبارةُ الَجْوَهِرّي وغيِره :  فصار. ، نَِقيبا

 فَفعََل.

 ، مثل الِواَليَِة ، والواليَة ، نقله الَجْوَهِرّي عن ِسيبَوْيه. بالَكْسِر ، االْسُم ، وبالفَتْح : الَمْصدرُ  النِّقَابةو

، وهو كالعِريف على القوم ، الُمقَدَّم عليهم ، الّذي  نَقيبٍ  َجْمعُ  «النُّقَبَاءِ  وكاَن من» ي حديث ُعبَاَدةَ ْبِن الّصامت :ف وفي لسان العرب :

 الّذين الجماعة من واحدٍ  كلَّ  ، العَقَبَةِ  لْيلَةَ  ، جعَلَ  قد ، وسلمعليههللاصلىعن أَْحوالهم ، أَي يُفَتِّش. وكان النّبيُّ ،  يُنَقِّبُ و ُف أَخبارُهْم ،يَتعرَّ 

ً  بها بايَعوه فوهم َشراِئَطهُ ، وكانوا اثْ  نَقيبا ً  نَْي عَشرَ على قوِمه وجماعته ، ليأْخذوا عليهم اإِلسالَم ، ويُعّرِ ، ُكلُُّهم من األَنصار ؛ وكان  نقيبا

 ُعبَادةُ ْبُن الّصاِمِت منهم.

ئيُس األَكبُر. النَِّقيبُ  وقيل :  : الرَّ

 ، وهو الطَّريق إِلى معرفِة أُمورهم. َمنَاقِبَهم ، أِلَنَّهُ يَعلَُم َدِخيلَةَ أَمِر القوم ، َويَْعِرفُ  نَقيبٌ  : للنَِّقيب وإِنّما قِيلَ 

 آِخَرهُ. النَّْقبِ  الحائَط : أَي : بَلَْغُت في نَقَْبتُ  قال : وهذا الباب ُكلُّه أَصلُهُ التَّأْثِيُر الِّذي له ُعْمٌق وُدُخوٌل. ومن ذلك يقاُل :

ً  اسمن كالم الَحّجاِج في ُمناَطقَتِه للشَّْعبِّي : إِْن كاَن اْبُن َعبّ : العالُم باألُمور. و ، بالَكْسرِ  النِّقَابُ و  ، وفي : رواية إِْن كاَن اْبُن َعبّاس لَنِقَابا

 ً  .لَِمْنقَبا

ُجُل العالُم باألَْشيَاِء ، الكثيُر البَْحِث عنها ، الِمْنقَبُ و ، النِّقَاب ً  عليها ، أَي : ما كاَن إِالَّ  التَّْنِقيبِ و ، بالَكْسر والتَّْخفيف : الرَّ . قال أَبو ُعبَْيٍد نِقابا

َمةُ  هو النِّقَابُ  : ُجُل العاَلَّ ث عنها ، الفَِطُن الشَِّديُد الدُُّخوِل فيها ؛ قال أَْوُس  (4)وهو َمَجاٌز. وقال غيُرهُ  الرَّ ُجُل العالم باألَشياِء ، الُمبَّحِ : هو الرَّ

 : (5)ْبُن َحَجٍر يمَدُح َرُجالً 

رٍت  بحقــــــــــــــــــِ و مــــــــــــــــــَ َواٌد َأخــــــــــــــــــُ ِرمٌي جــــــــــــــــــَ   (6)كــــــــــــــــــَ
  

ابٌ   قــــــــــــــــــــــَ بِ  نــــــــــــــــــــــِ ائــــــــــــــــــــــِ دُِّث ابلــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــَ  حيــــــــــــــــــــــَُ

  
وايةُ  ي : والّرِ ، قال : وإِنَّما َغيََّرهُ َمْن غْيَره ، ألَنّهُ َزَعَم أَّن الَماَلَحةَ الّتي هي ُحْسُن الَخْلِق ، ليست بموضعٍ للمْدحِ « نَِجيٌح مِليحٌ »قال اْبُن بَّرِ

جال ، إِْذ كانت الَمالحةُ ال تَجِري َمْجَرى الفضائِل الَحقيقيّة ،  وإِنَّما المليُح هنا هو الُمْستشفَى بَِرأْيِِه ، على ما ُحِكَي عن أَبي َعْمرو. في الّرِ

 المِليُح في بَْيِت أَْوٍس ، يَُراُد به الُمْستََطاُب ُمجالََستُه. قال : ومنه قولُهم : قُرْيٌش ِمْلُح النّاِس : أَي يُْستَْشفَى بهم. وقال غيُرهُ :

فَة على فِعَال ، بالَكسر فإِنّه ال يُْعَرُف.وقال شيُخنَا : وهذا من الغََرائِ   ِب اللُّغَويّة وُروُد الّصِ

__________________ 
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 ( االساس : أبو .1)
 ( عن اللسان ا ويف األصر : من دوائر.2)
 ( قا  يف القاموس : ونيف  السراوير ابلفتح : املوضض املتسض منه.3)
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 ( كذا ابألصر واللسان ا وهو يف غريبه أليب عبيد.4)
 ( يف غريب اهلروي : ميدح فضالة أو يرثيه.5)
 ( قوله مبقرت. قا  اجلوهري : واملبقرت ا ازي الذي يتكهن ويطر  اب ص .6)
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ُ  تَْنتَِقبُ  َما ، أَيضاً : النِّقابُ و  .اْنتَقَبَتْ و المرأَةُ ، تَنَقَّبَتِ  . وقدنُقُبٌ  ْنف ، قاله أَبو زيد. والَجْمعُ ، وهو الِقنَاُع على ماِرِن األَ  به الَمْرأَة

ُ  النِّقابُ و وفي التّْهِذيب : إِلى عينها فتِْلَك الَوْصوَصةُ ، فإِْن  نِقابَها على ُوجوه. قال الفَّراُء : إِذا أَْدنَِت المرأَة
أَنَزلَتْهُ ُدوَن ذلك إِلى الَمْحِجِر  (1)

، أَي :  يَْنتَِقْبن أَراَد : أَّن النَِّساَء ما ُكنَّ  «ُمْحَدثٌ  النِّقَابُ »في حديِث اْبِن ِسيِريَن : َرِف األَْنِف فهو اللِّفَاُم. و، فإِْن كان على طَ  نِّقَابُ ال فهو

بدو منه َمْحِجُر العَيِن ؛ ومعناه : أَنَّ إِْبداَءُهنَّ الَمحاِجَر عند العرب هو الذي يَ  النِّقابَ  يَْختَْمِرَن. قال أَبُو ُعبَْيد : لَْيس هذا وجهُ الحديِث ، ولِكنَّ 

ال يَْبُدو منه إِاّل العيناِن. وكان اسمه  النِّقابُ و بالعين ، وكانت تَبُدو إِحَدى العينَْيِن ، واألُْخَرى مستوَرةٌ. (2)الِصقاً  النِّقابُ  ُمْحَدٌث ، إِنّما كان

 [.بَْعدُ ] النِّقَابَ  ْرقَُع وكان من ِلبَاِس النّساِء ، ثّم أَْحَدثْنَ ِعْندُهم الَوْصَوَصةَ ، والبُ 

 ، قال : (3) الطَِّريُق في الِغلَظِ  : النِّقَابُ و

اِد و  عــــــــــــــــــَ ز اًب كــــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــــــ  ن  شــــــــــــــــــــــــــــــــُ رَاهــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ  تـ

  
ور   غــــــــــــُ ــــــــــــُ َن مــــــــــــن ثـ عــــــــــــح لــــــــــــ  طــــــــــــَ ابِ يــــــــــــتــــــــــــَ قــــــــــــَ  الــــــــــــنــــــــــــِّ

  
ْح. وقد تقدَّم بَياٌن ُكّلٍ منهما. وِإطالقه على العاِلم ، ذكَره اْبُن  ، بالكسر ، أَي : كالِمْنقَبِ  يكون َجمعاً ، ويكون واحداً ، فيهما ولو لم يَُصّرِ

ْحنَا آنفاً. . وهو في اْبِن َعبَّاس ، ال في اْبِن َمسعوٍد كما َزعَمه شيُخنا. وقد صرَّ مْخَشِريُّ  األَثِير والزَّ

فَِة ، على ساِكنها أَفضُل الصَّالةِ والّسالم ، من أَعمالها ، يَتشعُب المُ  ع قُْرَب المِدينَةِ  : النِّقَابُ و منه َطريقاِن إِلى وادي القَُرى وواِدي  (4)ْشرَّ

 الِمياِه ، ذكره أَبو الطَّيِّب فقال :

ان و  ربِّ تح ختــــــــــــــــــــــَُ ابِ أَمحســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــِّ

  
َر و   يـــــــــــــــــــــــاِه وواِدي الـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــُ  واِدي املـــــــــــــــــــــــِ

  
 كذا في المعجم.

 ، أَورده في الُمْحكم والُخالصة. ، يُْضَرُب ِللُمتَشابَِهْين نِقَاب فَْرَخاِن في المثَُل : البَْطُن ، ومنه : لنِّقَابُ ا من الَمَجاز :و

 واِحٍد : أَي كانا ِمثْلَْيِن ونَِظيريِن. كذا في األَساس. نِقَابٍ  ويقال : كانا في

ُجُل : إِذا سار في البالِد. أَْنقَب ُربَاِعيّاً ، قال اْبُن االْعرابّي : كأَْنقَبَ  َذَهَب ، ، بالتّخفيف : في األَْرِض  نَقَبَ و  الرَّ

ِحاح وفي التنزيل العزيز :  نَقَّبو قاَل  (5) (فَ نَ قَُّبوا يف اْلِبالِد َهْل ِمْن حمَِيص  )، ُمَشدَّداً : إِذا ساَر في البالد َطلَباً للمْهَرب ، كذا في الصَّ

 فَنَقِّبوا وَمن قرأَ ] ؟القُّراُء ُمَشدَّداً ، يقوُل : َخَرقُوا البِالَد ، فساُروا فيها َطلَباً للَمْهَرِب ، فهل كان لهم َمِحيٌص من الموت (6)َرأَهُ الفَّراُء : ق

ّجاُج : (7) ؟[بكسر القاف ، فإِنه كالوعيد ، أَي اْذهبُوا في البالد َوِجيئُوا فُوا : فنَقِّبُوا وقال الزَّ ُِّشوا. قال : وقرأَ الَحَسُن بالتَّْخِفيف ؛ قاَل  َطّوِ وفَت

 اْمُرُؤ القَْيِس :

ــــــــــــــد و  تُ ق ــــــــــــــح ب قــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ىت   نـ ــــــــــــــاِ  ا حــــــــــــــَ  يف اآف

  
المـــــــــــــــِة ابإِلايبِ   يـــــــــــــــُت مـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــ   َرضـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 أَي : َضرْبُت في البالد ، وأَقبْلُت ، وأَدبْرُت.

ٍء لئاَل يَرَد ما قالَهُ شيُخنَا : ليس األَخبار بقْيد ، بل هو البحث عن ُكّلِ شيْ « غيرها»، وإِنَّما قَيَّْدنا  بََحَث َعْنها ، وغيِرها : َعِن األَْخبَارِ  نَقَّبَ و

 وأَْكِشَف. أَي : أُفَتَِّش ،« عن قُلُوب النّاس أُنَقِّبَ  إِنِّي لْم أُوَمْر أَنْ »وفي الحديث :  أَْخبََر بِها. عن األَخبار : نَقَّبَ  أَو والتَّْفتيُش مطلقاً.

 رقَّعَهُ. الَملبوَس : الُخفَّ  نَقَّبَ و

ً  نَقَبَتِ و ً  ، تَْنقُبُه ، النَّْكبةُ فاُلنا  فبلَغَْت منه ، كنََكبَتْه. أََصابتْهُ  : نَْقبا

ً  ، الُخفُّ ، َكفَِرحَ  نَِقبَ و قَ  : نَقَبا  ، وهو الُخفُّ الملبُوُس. (8) تََخرَّ

__________________ 
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 .«وإن»ابألصر ( عن اللسان ا و 1)
 ( اللسان : الحقاً.2)
 ( يف اللسان : الَغلحة ضبرت قلم.3)
 .«ينشعب»( عن اللسان ا ويف األصر 4)
 .36( سورة   اآية 5)
وخمففة وما أثبتناه عن اللســــــان. وهبامش اللســــــان : قوله قرأه القراء اخل ذكر ثالث قراءات : نقبوا بفتح القاف مشــــــددة « قراءة»( يف األصــــــر 6)

 وبكسرها مشددة. ويف التكملة رابعة وهي قراءة مقاتر بن سليمان فنقبوا بكسر القاف خمففة أي ساروا يف االنقاب حىت لزمهم الوصف به.
 ( زايدة عن اللسان.7)
 وسريد مستقاًل.« حفي»( زيد يف اللسان : وقير : 8)
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 .َكأَْنقَبَ  َرقَّْت أَْخفَافُه ، البعيُر ، إِذا نَِقبَ  أَو .نَقبٌ  فِْرِسنُه ، فهو (1)حتى يَْنَخرَق  َحِفيَ  : إِذا البَِعيرِ  ُخفُّ  نَِقبَ و

ةَ : كأَْنقبَ  ُخفُّ البَِعيِر إَِذا َخِفَي ، نَِقبَ  والّذي في اللسان ، وغيِره :  ؛ وأَنشد ِلُكثيِِّر َعزَّ

اَء و  رحجــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ ُر ال بَ قــــــــــد أَزحجــــــــــُ قــــــــــَ ــــــــــح هــــــــــا  أَنـ فــــــــــ   خــــــــــُ

  
ر    بـــــــــــِ تـــــــــــَ ا ال َيســـــــــــــــــــــــــح هـــــــــــَ نـــــــــــالـــــــــــُ امـــــــــــَ هـــــــــــَ يـــــــــــمـــــــــــُ   َرثـــــــــــِ

  
،  نَْقباءَ  أَتاه أَْعَرابّي فقال : إِنّي على ناقٍة َدْبراَء َعْجفاءَ » عنههللارضيفي حديِث ُعَمَر ، ُمها ، فحذَف حْرَف العَْطِف. وأَراد : ومناسِ 

 واْستَْحَملُه ، فَظنَّهُ كاِذباً ، فلم يَْحِمْلهُ ، فاْنَطلََق وهو يقول :

ر  مـــــــــــــــَ ٍص عـــــــــــــــُ فـــــــــــــــح م ابهلِل أَبـــــــــــــــو حـــــــــــــــَ  أَقســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ن   هــــــــــــا مــــــــــــِ بٍ مــــــــــــا َمســــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــَ رح  نـــــــــــــَ  وال َدبـــــــــــــَ

  
 أَي : يَْرفُق بهما. «اِلعِ والظَّ  بالنَِّقبِ  وْليَْستَأْنِ »:  عنههللارضيهنا : ِرقَّةَ األَْخفَاِف ، وفي حديث علّيٍ ،  بالنَّقَب أَراد

 أَي : َرقَّْت ُجلُوُدها ، وتَنَفََّطْت من المْشيِ. «أَْقَداُمنَا فَنَِقبَتْ » في حديِث أَبِي موسى :ويجوُز أَن يكون من الَجَرب. و

 كذا في لسان العرب.

في األَْرض : َذهب. ِلرجوِعهما  نَقَبَ و أَنَّه أَغنَى عنه قولُهُ الّسابق : ، وهو قوُل اْبن األَْعرابِّيِ ، وقد تقّدم. وال يَْخفَى في البِالِد : سارَ  نَقَّبو

 إِلى واحٍد. ثُمَّ رأَيُت شيَخنا أَشار إِلى ذلك أَيضاً.

ً  لَِقيتُهُ و ً  ، وال اعتماد ، ُمَواَجَهةً ، أَو من َغْيِر ِميعَادٍ  ، بالكسر : أَي نِقَابا  فيه فالنٌ  فناقَبَنِي ، أَي : فَْجأَةً ، وَمَرْرُت على طريق كناقَْبتُهُ نِقَابا

 ً  .(2): أَي لَِقيَني على غيِر ِميعَاد. وانتصابُهُ على المصدر ، ويجوز على الحال ، كذا في َمجمع األَمثال  نِقَابا

ً  الماءَ  نَقَْبتُ و ً و ، نَْقبا :  الَمْنقَبَةُ و .(4) من َغْيِر َطلَب. وقيَل : َورْدُت َعلَْيهِ  (3)، ووَرْدُت من غيِر أَن أَْشعَُر  َهَجْمُت َعلَْيه مثل التِقاطاً. نِقَابا

، من النََّجدات ، وغيِرَها ،  الَمنَاقِبِ  ، يقال : إِنّه لََكِريمُ  الَمنَاقِبُ  : َكَرُم الِفْعِل ، وَجمعُها الَمْنقَبَةُ  ، وهي ِضدُّ الَمثْلَبَِة. وفي اللّسان : الَمفَخَرةُ 

 وهي المآثُِر والَمخابُِر. َمنَاقِبَ  رجٌل ذُو َجِميلَةٌ : أَي أَخالٌق حَسنَةٌ. وفي األَساس : َمناقِبُ  (5)وفي فالِن 

 ، ال يُستطاُع ُسلُوُكه. َطِريٌق َضيُِّق بين داَرْينِ  : الَمْنقَبَةُ و

 الَمْنقَبَةُ  «َمْنقَبَةٍ  ال ُشْفعَةَ في فِنَاٍء ، وال َطِريٍق ، وال»في رواية : و الحائطِ  الَمْنقَبَةَ  فَسَُّروا «َمْنقَبَةٍ  وال (6)ال ُشْفعَةَ في فَْحٍل »في الحديث و

 من هِذه إِلى هِذه. وقيَل : ِهي الطَِّريُق الّتي تعلو أَْنَشاَز األَْرِض. نُِقبَ  هي الطَِّريُق بيِن الّداَرْين ، كأَنّه

 ، كذا في الُمْحَكم وغيِره ، قال القُطاِميُّ : لها واِحدٌ  (7) : اآلذاُن ، ال يُْعَرفُ  األَْنقابُ و

ًة  الــــــــــــــَ ن  ممــــــــــــــَُ اهنــــــــــــــِِ جــــــــــــــَ ُدوُد هــــــــــــــِ  كــــــــــــــانــــــــــــــتح خــــــــــــــُ

  
ن    قـــــــــــــــــــاهبـــــــــــــــــــُ و  ِ  أَنـــــــــــــــــــح َداِء الســـــــــــــــــــــــــــــــــ   ِإىل حـــــــــــــــــــُ

  
ّم ، مأْخوذ من الَخْرق ، ويْروى : أَنَقاً بِهنَّ ، أَي : إِعجاباً بِِهّن. نُْقبٌ  ومنهم َمْن تكلَّف وقال : الواحدُ   ، بالضَّ

ْجعَِة. يَْعِرضُ  : َداءٌ  النّاقِبةُ و ، قِبالنّاو  وقيل : هي القُْرحةُ الّتي تَْخرُج بالَجْنِب. لإِلنسان من ُطوِل الضَّ

 في طريق الّشام على طريق الحاّج الّشامّي. َكُزبْير : ع بَْيَن تَبُوَك َوَمعَانَ  ، نُقَْيبٌ و

 أَيضاً : ِشْعٌب من أََجإِ ، قال حاتِم : (8) نَِقيبٌ و

نح و  اد مـــــــــــِ يـــــــــــبٍ ســـــــــــــــــــــــــاَ  اأَلعـــــــــــَ قـــــــــــِ ٍد  نـــــــــــَ رحمـــــــــــَ  َوثــــــــــــَ

  
ُر وَ   ائـــــــــــِ رَاَن ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح غح أاَُنســـــــــــــــــــــــــًا َأّن َوقـ لـــــــــــِّ ـــــــــــَ (9)بـ

 

  
َكةً ، ماَءةٌ بِأََجإِ  نَقَبَانةُ وَ   أََحِد َجبَلَْي َطيٍّئ ، وهي ِلِسْنبٍِس منهم. ، محرَّ

ي بذلك أِلَنّه : َجبَلٌ  الَمنَاقِبُ و  فيه ُمْعتَِرٌض ، قالوا : وُسّمِ
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__________________ 
 ( اللسان : يتخر .1)
 .198/  2( جممض االمثا  2)
 ( عبارة اللسان : ورد املاء نقاابً ا مثر التقاطاً إذا ورد عليه من غري أن يشعر به قبر ذلك.3)
 ( يف القاموس : بال طلب.4)
 وما أثبت عن اللسان وقد مرت العبارة نفسها أثناء املادة.« فالن يف مناقب»( يف االصر 5)
 .«فحر»( انظر النهاية واللسان 6)
 ( يف القاموس : بال واحد.7)
 ( هذا ضبرت معجم البلدان.8)
 تصحيف.« وفدان»ء. ويف األصر عن معجم البلدان ا وهي شعاب يف جبا  ط « وقران( »9)
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داَها  (1) َمناقبَ  ا كَبَعاِد جَنحٍد والّطائف ا ففيه ثالثةُ  الَيَمِن وغرِيهاثـََنااَي وطُُرٌ  ِإىل الَيَماَمِة و  ا وهي ِعَقاٌب ا يقاُ  إِلحح
َر  : البيضاُء. قا  أَبو ُجَؤي َة عائُذ بحُن ُجَؤي َة الن صحرِي  : َيحن ا ولأُلخح َر  ِقربح  الَزاّللُة ا ولأُلخح

وَن هـــــــــرح  بـــــــــ  خـــــــــِ
ُ
هـــــــــا الـــــــــر كـــــــــُب املـــــــــ مح  َأال أَيـــــــــ  كـــــــــُ  لـــــــــَ

  
يــــــــــٍ  و   ِر الــــــــــعــــــــــقــــــــــِ بِ أَبهــــــــــح مِ  املــــــــــنــــــــــاقــــــــــِ لــــــــــح نح عــــــــــِ  مــــــــــِ

  
 وقال َعْوُف بن عبِد هللا النْصِرّي :

ه  الِم كـــــــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــــــ   هنـــــــــــــــــــــارًا وِإدحالَج الـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــ 

  
وا   لــــــــــــ  ٍج حــــــــــــىت  حتــــــــــــَُ لــــــــــــِ دح اأَبــــــــــــو مــــــــــــُ بــــــــــــَ اقــــــــــــِ  املــــــــــــنــــــــــــَ

  
 وقال أَبو ُجْنَدب الُهَذلّي أَخو أَبي ِخَراش :

بِ حـــــــــــــــــييف و  نـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــِ
َ

وحهـــــــــــــــــا  ابملـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــد محـــــــــــــــــََ

  
يــــــــــــِم   ِن ضــــــــــــــــــــــــــِ طــــــــــــح ر اَن حــــــــــــىت  بــــــــــــَ َد  قـــــــــــــُ (2)لــــــــــــَ

 

  
 فإِذا َعَرْفَت ذلك ، َظهر أَنَّ قوَل الُمَصنِّف فيما بعُد :

فة اْسم َطريق الّطائِف من مكَّةَ  : المناقِبُ و  ، تَكراٌر مَع ما قبلَهُ. َحَرَسها هللاُ تعالَى المشرَّ

ً  ، إِذا صار أَْنقبَ  صاَر حاِجباً ، أَو الرجُل : أَْنقَبَ و  ، كذا في اللسان وغيِرِه. نَِقيبا

ة المرأَةٍ  قال ، عنههللارضيفي حديِث ُعَمَر ، و بَِعيُرهُ. نَِقبَ  ، إِذا فاُلنٌ  أَْنقَبَ و بَِعيُرَك ، وَدبَِر. وقد  نَِقب ، أَي : «، وأَْدبَْرتِ  أَْنقَْبتِ »:  حاجَّ

 تقدََّم ما يتعلَُّق به.

ا يُستدرُك عليه :  (3) نَْقبِ  العْيِن : هو القَْدُح ، بلساِن األَِطبّاِء ، وهو ُمعَالََجةُ الماِء األَسوِد الِّذي يَْحُدُث في العيِن. وأَصلُهُ من نَْقبُ  * وِممَّ

 أَنَّه اْشتََكى عْينَهُ ، فَكِره أَن»:  عنههللارضيحِديِث أَبي بكر ،  َدَخل فيه. قاله اْبُن األَثيِر في تفسيرِ  البْيَطاِر حافر الّدابَِّة ، ِليَْخُرَج منه ما

 .«يَْنقُبَها

 أَثَُرهُ وَهْيئَتُهُ. ٍء :ُكّلِ َشي نُْقبَةُ و ، أَي أَثراً ، نُْقبَةً  وفي التَّْهِذيب : إِنَّ عليه

يَ  النَِّقيبَةِ  ٌن ميمونُ وقال اْبُن األَْعَرابّي : فاُل  .(4) النِّقابِ  الَمْرأَةِ ؛ ألَنَّهُ يَْستُُر لَونَها بلَونِ  نِقَابُ  ، والنَِّقيمِة : أَي اللَّوِن. ومنه ُسّمِ

 ضاِحك : َطريٌق يُْصِعُد في عارِض اليََمامِة ؛ وِإيّاهُ ، فيما أَرى ، َعنَى الّراِعي : نَْقبُ و

ــــــــــــــاَءٍة  ٌة ذو عــــــــــــــب ــــــــــــــ  ي رحعــــــــــــــِ ــــــــــــــِ ا ت هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ وِّقـ  ُيســــــــــــــــــــــــــــَ

  
  َ اح بٍ مبـــــــــا بـــــــــَ قـــــــــح ـــــــــَ َرعـــــــــا  نـ ـــــــــح يـــــــــِ  فـــــــــبَفـ بـــــــــِ (5)فـــــــــا ـــــــــَ

 

  
يَِّة ، بينََها وبين التِّيِه.: موضٌع ، بينَه وبين بيِت الَمْقدِس مِسيَرةُ يوم للفاِرس من ِجهةِ  (6)عاِزٍب  نَْقبُ و   البَّرِ

هو  قال األَْزرقيُّ : (7) [وفي حديث آخر : حتى إِذا كان بالشعب]« النَّْقبَ  أَتَى لَّما ، وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ ، »جاَء في الحديث ؛ و

ْعُب الكبيُر الّذي بيَن َمأِْزَمْي َعرفَةَ عن يََسار   الُمْقبِِل من َعَرفَةَ ، يُِريد الُمْزَدِلفَةَ مّما يَِلي نَِمَرةَ.الّشِ

بَني ِديناٍر ، من بني النََّجار ، ثُمَّ على فَْيفَاِء  نَْقبِ  على فسلَكَ  ، للهجرة اثنتينِ  سنة في ، وسلمعليههللاصلىوقال اْبُن إِسحاَق : وخرج النَّبّي ، 

 الَخبَاِر.

 َمكَّةَ والّطائِف ، في شعر محّمد ْبِن عبِد هللِا النُّمْيرّي : الُمنَقَّى بَْين نَْقبو

وا  وحَم ابنـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ُن يـ عـــــــــــــائـــــــــــــِ َك الـــــــــــــظـــــــــــــ  تـــــــــــــح  َأهـــــــــــــاجـــــــــــــَ

  
يـــــــــــــــِر مـــــــــــــــن اأَل ثِ   مـــــــــــــــِ ِذي الـــــــــــــــزِيِّ اجلـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــِ

  

تح  كــــــــــَ لــــــــــِ ُن ُأســــــــــــــــــــــــح عــــــــــائــــــــــِ بَ  ــــــــــَ قــــــــــح قــــــــــ    نـــــــــــَ نـــــــــــَ ُ
 املــــــــــ

  
تح   ث  ِإذا ونـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــاث (8)حتـــــــــــــــَُ  َأي  احـــــــــــــــتـــــــــــــــِ

  
 : قريةٌ من قَُرى بَُخاَرى ، كذا في الُمْعَجم. نَْقبُونُ و
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 : موضٌع ، عن الِعمرانّي. نيقبو

ً  ، يَْنُكبُ  ، َكنََصَر وفَِرحَ  ِء وعن الطَِّريِق ،، أَي عن الشَّيْ  َعْنهُ  نََكب : [نكب] ً  ، نَِكبَ و بفتح فسكون. نَْكبا  نََكبا

__________________ 
 ثالث.»وابألصر ( عن معجم البلدان ا 1)
 .«خيم»( عن معجم البلدان ا ويف األصر 2)
 ( يف النهاية واللسان : وأصله أن ينقر البيطار.3)
 ( يف اللسان : ألنه يسرت نقاهبا ا أي لوهنا بلون النقاب.4)
 وا بي  وأفرع موضعان.« فبفرغا»( فبفرعا عن معجم البلدان. وابألصر 5)

ه ترعية. قا  اجملد : ورجر ترعية مثلثه وقد لفف وترعاية وتراعية ابلضم والكسر وترعّي ابلكسر  يد رعية االبر قول»وهبامش املطبوعة املصرية : 
 أو صناعته وصناعة آابئه رعاية االبر.

 .«غارب»( عن معجم البلدان ا وابألصر 6)
 ( زايدة عن معجم البلدان.7)
 .«دنت»( عن معجم البلدان ا وابألصر 8)
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ّم ا مصــــدرُ  ُنُكوابً و  ُ َر َكًة ا يَده وابحُن منظور. فقوُ    يـَنحُكبُ  ابلضــــ  ٌر ا هكذا َأورده ابحُن ســــِ ُر. ففي كالمه َلفيف وَنشــــح كيَـنحصــــُ
يـُقحضــــَ   ا كفرَِح ا عل  غرابِتِه وفـَقحده من َأكثِر الد واِوين ممّا َنِكبَ  ا ُ َر َكًة ا غريٌب ا ولعّله مصــــدُر : الن َكبُ  شــــيِخنا :

ف ســـــــــــحابٍة : قد .تـََنك بَ و  ا كَنك َب تَنكيباً   َعَدَ  ا الَعَجُب ا كما ال لحَف  عل  متَبمر :  ومنه قوُ  اأَلعحرَايبّ يف وصـــــــــــح
 ا وتـَبَـه رتح ؛ َأي : َعَدَلتح ؛ وأَنشد الفارسي  : َنك َبتح 

ُم  تـــــــــــُ مـــــــــــح لـــــــــــِ مـــــــــــا مـــــــــــا عـــــــــــَ ـــــــــــهـــــــــــِ ي الِن فـــــــــــِ ـــــــــــِ ا ِإب   ـــــــــــُ

  
ئـــــــــتـــــــــُ   هـــــــــا مـــــــــا شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــِّ نح أَي عـــــــــَ ـــــــــَ واُم فـ بـــــــــُ كـــــــــ  نـــــــــَ ـــــــــَ تـ ـــــــــَ  فـ

  
 زائدةٌ.« ما»و عّداه بعن ، أِلَنَّ فيه معنى : اْعِدلُوا وتَبَاَعُدوا ، 

ً  ، يَْنُكبُ  فالٌن عن طريق الصَّواِب ، نََكبَ  قال األَْزَهِريُّ : وَسِمْعُت العََرَب تَقوُل :  نَكَّبَهُ و عن الصَّواب كذلك ، نَكَّبَ و : إِذا َعدَل عنه. نُُكوبا

،  ً اهُ  تَْنِكيبا .و ، الِزمٌ  ، فهو إِذاً  : نَحَّ بْ » (1) عنههللارضيفي حديِث ُعَمَر ، و ُمتَعَّدٍ ه عنَّا. «َعنَّا اْبَن أُمَّ َعْبدٍ  نَّكِ  فاُلٌن عنَّا ، تَنَكَّبَ وَ  أَي : نَّحِ

 ً ً  ، نَكَّبه : أَي ماَل عنا. وفي الّصحاح : تَنَكُّبا  : عدَل عنه ، واْعتََزلَه. تَنكيبا

 : تَجنَّبه. تَنَكَّبَهُ و

 : على َغْيِر قَْصد. ينُكوبٌ  َطِريقٌ و

بُ  ، الطَِّريقَ  نَكَّبَهُ و ً  بِِه َعنهُ  نَكَّبَ  كذاو ، بِنَْصب الطَِّريق ؛ يُنَّكِ بْ »ة : في حديث الزكاو َعَدَل. بمعنى تَنِكيبا  .«عن ذاِت الدَّرِّ  (2) نَّكِ

 عنِّي. (3)، أَي تَنَحَّ ، وأَْعِرْض  «عن َوْجِهي تَنَكَّبْ »في حديٍث آَخَر قاَل ِلوْحِشّيٍ : و

 ، واإِلْلقاُء. الطَّْرحُ  ، بالفتح : النَّْكبُ و

 ، وأَنشد : ءِ ِشْبهُ َميٍَل في الشَّيْ  ِء ، وفي الُمْحَكِم :: هو الَميَُل في الشيْ  بالتّحِريكِ و

 أَنحَكبُ عن اَ  ِّ 
 أَو ، َمْنِكبهِ  من َوَجعٍ في َظلٌَع بالبَِعيرِ  قال اْبُن ِسيدْه : هوو عنه : مائل. ناِكبٌ و عن الَحّقِ ، (4) ألَنَكبُ  وفي األَساس : ومن المجاز : وإِنَّهُ 

ة اللُّغَة ، َمنَاكبِها األولى يأُْخذُ اإِلبَِل في مناِكبِهِ  في يَأُْخذُ البَعيرَ  َداءٌ   النََّكبُ  أَو وتَْمِشي ُمْنحِرفَةً : يَْظلُع منه ، كما هي عبارةُ غيِر واحٍد من أَئمَّ

 ، نقله الَجْوَهِريُّ عن العََدبَّس. اَل يُكوُن إِالَّ في الَكتِفِ  :

ً  ، يَْنَكب ، بالَكْسر ، البَعيرُ  نَِكب  ، قال رجٌل من فَْقِعس : أَْنَكبُ  ، وهو نََكبا

ُدوا  فــــــــــــاقــــــــــــَ ي تــــــــــــَ لــــــــــــِ ثــــــــــــح مــــــــــــِ ال  َأعــــــــــــد وين لــــــــــــِ هــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

  
ُر الـــــــــرأحِس   َز  مـــــــــائـــــــــِ ُم أَبــــــــــح بُ ِإذا اخَلصـــــــــــــــــــــــح  أَنـــــــــكـــــــــَ

  
ً  : يَْمِشي أَنَكبُ  وفي اللسان : بَِعيرٌ  با  من اإِلبِِل كأَنََّما يَْمِشي في ِشّقٍ ، وأَنشد : األَْنَكبُ و .ُمتَنّكِ

 (5)َزاّيٌف وما فيِه َنَكدح  أَنحَكبُ 
يَاحِ األَْربَعِ  ِريحٍ  : ُكلُّ  النَّْكبَاءُ و ُكُب نََكبَْت تَنْ  ، وهي تُْهِلك الَماَل ، وتَْحبُِس القَْطَر ، وقد اْنَحَرفَْت َوَوقَعَْت بيَن ِريَحْينِ  ، ُمَطلٌَق ، أَو من الّرِ

 ً بَا والشََّماِل. الّتي ال يُْختَلَُف فيها : وهي الَّتي تَُهبُّ  النَّْكبَاءُ  أَو .نُُكوبا بَا ، قاله أَبو زيد. بَْيَن الصَّ  نُْكبُ  أَو والِجْربِياُء : الَّتي بين الَجنُوِب والصَّ

ياحِ أَْربعٌ  بَا والَجنُوبِ  نْكبَاءُ  ، َسّماهُ الجْوهريُّ ، وهي األَْزيَبُ  ، حكاه ثعلب عن ابن األَْعَرابِّي : أََحُدَها الّرِ ِمْهيَاٌف مْلَواٌح ِميبَاٌس للبَْقل ،  الصَّ

يَحْيِن وَجَزَم الطَّرابُْلِسيُّ في الِكفَاية ، والُمبَّرُد واْبُن فارٍس ، بأَّن األَْزيََب هو الَجنُوُب ال نَكْ وهي الّتي تَِجي َده َذَكَر بَاُؤَها. واْبُن ِسيُء بيَن الّرِ

ً  النَُّكْيبَاءَ  الّصابِيَةُ ، وتَُسّمى الثّانية :و القَْولَْيِن كما للمصنّف. ، قال الَجْوَهِريُّ وإِنّما َصغَُّروها ، وهم يُِريدوَن تكبيَرها ، ألَنّهم  أَيضا

بَا والشَّمالِ  نَْكبَاءُ  يَستِرُدونَها ِجّداً ، وهي  ، كِكيمياَء ، وهي الِجْربِيَاءُ  الثّالثة :و َر فيها ، وال َخيَر ِعْنَدها.، ِمْعجاٌج ، ِمْصَراٌد ، ال َمطَ  الصَّ

ةٌ ، وُربََّما كان فيها َمطٌر قليٌل. وَجَزم ابُن األَْجَدابّي أَّن الِجْربِيَاَء هي الشََّماُل ، وقد تَقَدََّم. وق والدَّبُورِ  الشَّمالِ  نَْكبَاءُ  وُل شيِخنا : ، وهي قَرَّ
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ة ، النَّْكبَاءِ  صَّحاح أَنَّهُ يُقَاُل لهِذهوزاَد في ال ة لْم يجعْلها اْسماً ، بل َوَصفََها به ، كما وَصَف ما بَْعَدَها بقوِلِه : َحارَّ ٌل ، ألَن قَرَّ ةٌ ، فيه تَأَمُّ  قَرَّ

 الشََّجُر إِذا قابََل بعُضه بعضاً. ، بفتح النّون وكسر التَّْحتيّة المشّددة ، كسيَِّدة ، الّتي تُناِوُحَها ، أَي : تُقَابِلُها ، يُقاُل : تَناَوحَ  وهي نَيَِّحةُ األَْزيَبِ 

__________________ 
 ومثله يف اللسان.« قوله نّكب عنا اخل قاله هليّن مواله أفاده يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«نكبه»( عن النهاية ا ويف األصر 2)
 .«أو أعرض عين»( عن النهاية ا ويف األصر : 3)
 .«أنكب»صر ( عن األساس ا ويف األ4)
 ( يف اللسان : نكب بد  نكد.5)
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ُد في الكامل ِلذ يَْت بهذا ألَنّها تُقابُِل صاِحبَتَها ؛ وأَنشد الُمبَّرِ ة :قال شيُخنا : وَزَعَم األَصمعيُّ أَنَّ النّائحةَ ُسّمِ مَّ  ي الرُّ

اً  ريح ون خــــــــــــَ عــــــــــــُ تــــــــــــجــــــــــــِ نــــــــــــح اَس يـــــــــــــَ ُت الــــــــــــنــــــــــــّ عــــــــــــح  لــــــــــــَِ

  
اَلال  ي بـــــــــِ عـــــــــِ جـــــــــِ تـــــــــَ ـــــــــح َدَح انـ ُت لصـــــــــــــــــــــــيـــــــــح لـــــــــح  (1) فـــــــــقـــــــــُ

  

اٍن  ىًت ميــــــــــــــَ ريحِ فــــــــــــــَ َد خــــــــــــــَ نــــــــــــــح ي عــــــــــــــِ اخــــــــــــــِ نــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  تـ

  
اءُ ِإذا   بــــــــــــــَ كــــــــــــــح اال الــــــــــــــنــــــــــــــ  مــــــــــــــَ ِت الشــــــــــــــــــــــــــــ   انَوحــــــــــــــَ

  
ةٌ ِمْهياٌف ، الَجنُوِب والدَّبُورِ  نَكبَاءُ  ، بالفتح ، وهي الَهْيفُ  الّرابِعةُ :و ،  النُّْكبِ  ، ُمَصغَّراً ؛ ألَنَّ العََرَب تُنَاِوُح بيَن هذه النَُّكْيبَاءِ  وهي نَيَِّحةُ  حارَّ

ياح. ِم من الّرِ  كما ناَوُحوا بيَن القُوَّ

يُح ، نََكبَتِ  قَدْ و ّمِ ، تَْنُكبُ  الّرِ ً  ، بالضَّ يحُ  النَّْكبَاءُ  . وفي الصَّحاح :نَْكبَاءُ  : نَْكبٌ  : مالَْت عن َمَهابَِّها. وَدبُورٌ  نُُكوبا عن  تَْنُكبُ  الّتي النّاِكبةُ  : الّرِ

ِم. والدَّبُوُر : ِريٌح من ِريَاحِ القْيظ ال تكوُن إِاّل فيه ، وهي ِمْهياٌف. والَجنُوُب تَُهبُّ في  ياحِ القُوَّ  .(2)كّل َوقٍت. وقال اْبُن ِكنَاسةَ َمَهاّبِ الّرِ

راعِ إِلى القُ  النَّكبَاءِ  َمْخَرجُ  راعِ َمْخَرَج الشَّماِل ، ما بيَن َمطلع الذِّ ْطب ، وهو َمْطلَُع الَكواكِب الّشاِميّة ، وجعََل ما بَْيَن القُْطب إِلى َمْسقَط الذِّ

ها في البَّر والبَحر ، فهي ال يَنِزُل فيَها شمٌس وال قَمٌر ، إِنّما يُْهتََدى بِ  (3)، من اليَمانِيَِة واليََمانِيةُ  النَّْكبَاءِ  وهو َمْسقَُط كّلِ نَْجٍم َطلََع من َمْخَرجِ 

ياحِ األَْربَعِ  بَا هي الّتي بَينَها وبيَن الشَّماِل وهي تُْشبُِهها  فالنَّْكبَاءُ  ، تُْنسُب إِليها. نَْكباءُ  شآِميةٌ. قال َشِمٌر : لكّل ِريحٍ من الّرِ الّتي تُْنَسُب إِلى الصَّ

ةً ؛في الِّلين ، ولها أَحياناً ُعَراٌم ، وهو قليل ، إِنّم الّتي تنسُب إِلى الشََّماِل هي الّتي بينها وبيَن الدبُور ، وهي  النَّْكباءُ و ا يكوُن في الّدْهِر َمرَّ

الّتي بينَها وبيَن الّتي يْنَسُب إِلى الدَّبُور ، هي  النَّْكباءُ و الشَّاِميَّةُ ُكلُّ واحدةٍ منها عند العرِب شاِميَّةٌ ، تُْشبُِهَها في البَْرد ، ويُقَاُل لهذه الشمال :

بَا ،  النَّْكباءُ و ُء من مِغيِب ُسَهْيٍل ، وهي ِشْبهُ الدَّبُوَر في ِشدَّتَِها وعَجاِجها ؛الَجنُوب ، تجي التي تُْنَسُب إِلى الَجنُوب ، هي الّتي بينَها وبيَن الصَّ

تاءِ  يَاِح بها في ِرقَّتِها وفي ِلينِها في الّشِ  ي لسان العرب.كذا ف .. وهي أَْشبَهُ الّرِ

من اإِلنسان ،  الَمْنِكبُ  ٍء. وقال اْبُن ِسيَدْه :ٍء. ُمْجتََمُع َعْظِم العَُضِد والَكتِِف ، وَحْبُل العاتِِق من اإِلنساِن والّطائِر وُكّلِ َشيْ ُكّلِ َشيْ  َمْنِكبَاو

. قال ِسيبَوْيِه : هو اْسٌم للعُْضِو ، ليس على المصدِر وال المكاِن ؛ ال غير ، َحَكى ذلَك ا ُمْجتََمُع َرأِْس الَكتِف والعَُضِد ، ُمَذكَّرٌ  وغيره للِّْحيَانِيُّ

، يَعنِي : أَنَّهُ لو كان عليه ، لَِقيَل  نََكَب يَْنُكبُ  ألَنَّ فْعلَهُ 
 . قاَل : وال يُْحَمُل على باب َمْطلَع ، ألَنه نادٌر ، أَعنِي باب مطلَع.َمْنَكبٌ  (4)

ُق فيُْجعَل َجميعاً. قال : والعرُب تفعَُل ذلك كثيراً ، وقياُس قول ِسيبويْ  اِكبِ المنَ  ورجٌل َشديد ه أَْن ، قال اللِّْحيَانيُّ : هو من الَواِحِد الّذي يُفَرَّ

ً  يكونوا َذَهبوا في ذلك إِلى تَعظيِم العُْضو ، كأَنّهم َجعَلُوا كلَّ طائفة منه  .َمْنِكبا

، وبِه فَسََّر بعُضُهم اآليةَ ، كما  الَمنَاِكبُ  ، وجمعُهُ  ءٍ ناحيَةُ ُكّلِ َشيْ  : الَمْنِكبُ  ، (5)من األَْرِض والَجبِل  بٍ َمْنكِ  من الَمَجاز : ِسْرنا فيو

 سيأْتي.

 .(6) َعِريُف القَْوِم ، أَو َعْونُُهمْ  : الَمْنِكبُ  من الَمَجاز :و

ً  َمْنِكبُ  وقال الَّلْيُث : وعن  (7) «الَمنَاِكبو كان يَتَوسَُّط العَُرفَاءَ »في حديِث النَّْخِعّي : . وَمْنِكبٌ  القوِم : رأُْس العَُرفاِء ، على كذا وَكَذا عِريفا

 : قَوٌم ُدون العُرفاِء. الَمنَاِكبُ  اْبِن األَثِيِر :

ّم ، يَْنُكب على قوِمه ، نََكبَ  قدو ً و بالكسر ، نِكابَةً  بالضَّ ّم ، األَخيرةُ عن اللِّْحيَانّي : إِذا كان نُكوبا ً  بالضَّ لهم يَعتِمدون عليه. وفي المحكم  َمْنِكبا

 : َعرف عليهم.

يِش  الَمنَاِكبُ   :(8) بَمناِكبَ  من الَمَجاز : راَش َسْهَمهُ و : كالِعَرافة والنِّقَابة. النِّكابَةُ و وهي أَقَوى  بَْعَد القَواِدمِ  من َجناحِ نَْسٍر أَو ُعقَاٍب : في الّرِ

يِش وأَجوُده.  الّرِ

__________________ 
ا بقتٍّ ( بال  : هو بال  بن أيب بردة. وكان أمري البصـــــرة وقاضـــــيها قير إنه ملا لض قوله : فقلت لصـــــيدح انتجعي بالاًل قا  : اي غالم : مّر هل1)

 أراد أن ذا الرمة ال حيسن املدح. !ونو 
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حكاية ا واملعىن إذا حققت إلا هو لعت »قوله : لعت الناُس ينتجعون  ويف رواية الكامر للمربد ضبطت الناُس ابلضم ا قا  أبو العباس :
 .. هذه اللفظة : أي قائاًل يقو  : الناس ينتجعون غيثاً 

 .(احْلَْمُد لِِلِّ َربِّ اْلعاَلِمنيَ )ا يف الكالم : قرأت والناس : ابتداء ا وينتجعون : خربه ا ومثر هذ

 .«ابن كباسة»( عن اللسان ا ويف األصر 2)
 ( عن اللسان ا وابإلصر : البااننية.3)
 ( اللسان : لقا .4)
 ( زيد يف األساس : أي انحية.5)
 ( يعين عون العريف كما يف اللسان.6)
 ( اللسان : قا .7)
 ت تكون يف مناكب النسر أو الُعقاب وهي أقو  الريش وأجوده. قا  :( يف األساس : ريشا8)

 يــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــًا راشـــــــــــــــــــــــــــه مبــــــــــــــنــــــــــــــاكــــــــــــــب 

  
  ــــــــــــهــــــــــــار لــــــــــــؤام فــــــــــــهــــــــــــو أعــــــــــــجــــــــــــف شــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــف 
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لَُها القواِدُم ، ثم (1)، في َجنَاحِ  الَمْنِكبُ  وفي الّلَسان :  بِالد واِحد. ، ثُمَّ الَخَوافِي ، ثّم األَبَاِهُر ثُمَّ الُكلَى ، الَمنَاِكبُ  الّطائِر ِعْشُروَن ِريَشةً : أَوَّ

ً  واِحداً ، َغير أَنَّ ِقياسه أَن يكون (2) [من الّريِش ] للَمنَاِكبِ  قال اْبُن ِسيَده : وال أَْعِرفُ   .َمْنكبا

ً  ، يَْنُكبُهُ  ، اإِلنَاءَ  نََكبَ و  ٍء غيِر َسيّاٍل ، كالتُّراب ونحِوِه.، وال يكوُن إِاّل من َشيْ  َهَراَق ما فِيهِ  : نَْكبا

ً  ، يَْنُكبُها ، الِكنَانَةَ  نََكبَ و َهاموقيَل : إِذا َكبَّها ليُ  نَثََر ما فيها. : نَْكبا  نََكْبتُ  إِنِّي»في حديِث َسْعٍد ، قال يوَم الشُّوَرى : . وْخِرَج ما فيها من الّسِ

 .«َكنَانَتَهُ ، فعََجَم ِعيدانَها نََكبَ  إِنَّ أَميَر الُمْؤِمنينَ »، أَي : َكبَْبُت ِكنانَتِي. وفي حديث الَحّجاج :  «، فأََخْذُت َسْهِمي الفَاِلجَ  (3)قََرنِي 

ً  ، لِحَجاَرةُ ِرْجلَهُ ا نََكبَتِ و  أَصابتْها. الِحَجاَرةُ  نََكبَتْها أَو ، زاد في نسخة من الصَّحاح : وَخَدَشتْهُ ، (4) لَثََمتْهُ  : نَْكبا

على  نَِكيبٌ  األَِخير كفَِرحٍ ، هكذا في النَُّسخِ ، وصوابُهُ : .نَِكبٌ وَ  .َمْنُكوبٌ  فهو الَحَجُر ُظْفراً ، أَو حافِراً ، أَو َمْنِسماً ، يَْنُكبَ  : أَنْ  النَّْكبُ و

 فَِعيٍل ؛ قال لَبِيٌد :

َرتح و  جـــــــــــــــــ  ا هـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــّ رحَو لـــــــــــــــــَ َ
ك  املـــــــــــــــــ  َتصـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
يـــــــــــــبِ   كـــــــــــــِ نـــــــــــــَ ّر  بـــــــــــــِ ي اأَل ـــــــــــــَ ٍر دامـــــــــــــِ عـــــــــــــِ (5)مـــــــــــــَ

 

  
الَحَجُر ؛ والذُّبّاُح : َشقٌّ  يَْنُكبَهُ  : أَنْ  النَّْكبَةُ  ابِّيِ ، ثم فسََّره فقال :وال ذُبَّاٌح. قال اْبُن سيَدْه : حكاه اْبُن األَْعرَ  نَْكبَةٌ  ويُقال : ليس ُدوَن هذا األَمرِ 

ةُ  نََكبَتْهُ  فجاُؤوا يَُسوُق بِهم الَوِليُد ْبُن الَوليد ، وسار ثالثاً على قََدَمْيِه. وقد»في باِطِن القََدِم. وفي حديث قُُدوِم الُمْستَْضعَِفيَن بَمكَّة :   ، «الَحرَّ

، أَي : نالَتَْها  «إِْصبَعُهُ  نُِكبَتْ  أَنّه»، وهو ما يُِصيُب اإِلنساَن من الحوادِث. وفي الحديث :  النَّْكبَةُ  نالَتْهُ ِحجارتُها ، وأَصابَتْهُ. ومنه أَي :

 ، وأَْلقاه. َطَرَحهُ  على األَْرِض : بِهِ  نََكبَ و الِحَجارةُ.

 ، واألَِخيُر عن ُكَراع. : ع ، أَو ماءٌ  يَْنُكوبٌ و

ْبَرةُ. النُّْكبَةُ و ّم : الصُّ  ، بالضَّ

لَثََمتْهُ ، قال قَْيُس ْبُن  الِحَجاَرةُ : نََكبَتْهُ  ؛ وهو َمجاز ، وقد تَقدَّم أَنَّه من : كالنَّْكبِ  ، نََكبَاتِه من مصائِب الدَّْهِر ، وإِحَدى بالفتح : الُمِصيبَةُ و

 َذِريح :

ه  نـــــــَ فـــــــح َن ارحَتشـــــــــــــــــــــَ عـــــــح طـــــــِ تـــــــَ وح َيســـــــــــــــــــــح ه لـــــــَ نـــــــَ مـــــــح مـــــــ   َيشـــــــــــــــــــــَ

  
ُه   نـــــــَ فــــــح زحَددحَن  (6)ِإذا ســــــــــــــــــــُ ــــــَ اً يـ بـــــــَ بعــــــلــــــ   نــــــكــــــح كـــــــح  نــــــَ

  
ّم. نُُكوبٌ  ج :و  ، بالضَّ

ً  ، يَْنُكبُهُ  ، الدَّْهرُ  نََكبَهُ وَ  ً وَ  ، نَْكبا فاُلٌن  نُِكبو نُُكوبٌ و ، نَكباتٌ و ، نَْكبَةٌ  حواِدُث الّدْهِر ، فأَصابَتْهُ  نََكبَتْهُ  ويقاُل : بِنَْكبَة ، بَلََغ منهُ ، أَو أَصابَهُ  نََكبا

 .َمنكوبٌ  ، فهو

 ، ومثلُهُ في الصَّحاح. : من اَل قَْوَس معَهُ  األَْنَكبُ و

ُجلُ  اْنتََكبَ و كاَن إِذا َخَطَب »في الحديث : *. وَكتَنَكَّبهُ  ، ِكبِهَمنْ  على هكذا في النَُّسخ ، والّصواُب : أَْلقاها ِكنَانَتَهُ ، أَو قَْوَسه : أَْلقاهُ. الرَّ

ً  تَنَكَّبَ  بالُمَصلَّى ،  .َمْنِكبِهِ  : إِذا َعلَّقَها في انتَكبهاو القَوَس ، تَنَكَّبَ  ، أَي : اتََّكأَ عليها ؛ وأَصله من «على قَْوٍس أَو َعصا

بُ و  زاِعّي اْسُمهُ َعْمُرو ْبُن جابر ، لُقَِّب بقوله :فالخُ  الُخَزاعيُّ والسُّلَِميُّ : شاِعَراِن. الُمتَنَّكِ

تُ  بــــــــح كــــــــ  نــــــــَ جي أََر   تـــــــــَ وِض الــــــــ  رحِب الــــــــعضــــــــــــــــــــــُ  لــــــــلــــــــحــــــــَ

  
ُه   وحمـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اِربح قـ نح حيـــــــــــــَُ بِ َأال مـــــــــــــَ كـــــــــــــ  نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ  يـ

  
 نقله الّصاَغانّي. (7)والسُّلَِميُّ : يقاُل لهُ البَجِليُّ أَيضاً 

َدة. وفي هامشه بَخّطِ اْبن القَطَّاع : دائرة بالتَّْحتِيّة ، كما « دابَِرةُ »والُخّف ، هكذا في الّصحاح ، لِكنَّه ضبطه  : دائَِرةُ الحافِرِ  النَِّكيبُ و بالُمَوحَّ

 : النَِّكيب هو في نُسخ القاموس ، وأَنشد الجوهريُّ قوَل لبِيِد الِّذي تقدَّم في
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َرحَو َلّما َهج  و 
 َرتح َتُصك  امل

 إِلى آخِره.

__________________ 
 بدون ذكر املنكب.« .. ويف جناح الطائر»( عبارة اللسان : 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
الصـــائب  ( قرين ابلتحريك جعبة صـــغرية تقرن إىل الكبرية. والفاجل الســـهم الفائز يف النضـــا  ؛ واملعىن أين نظرت يف اآراء وقلبتها فاخرتت الرأي3)

 (.هامش اللسان)منها. 
 ( يف القاموس : لثمتها.4)
 .«األطر»عن الديوان والصحاح ا ويف األصر « األ ر( »5)
 أثبتناه عن اللسان.وما « سقنه»( يف األصر 6)
 عن القاموس : َكتَـَنك َب. (*)
 ( وهو أحد بين ِبيلة بن ثعلبة بن هبثة بن سليم.7)



1833 

 

ا يُْستَْدَرُك عليه : . لَِمْنَكابٌ  قولُهم : إِنَّهُ  * وِممَّ  عن الَحّقِ

 ؛ والقاَمةُ : البََكَرةُ. نُْكبٌ  : مائِلَةٌ. وقِيَمٌ  نَْكباءُ  وقاَمةٌ 

 تََطاِوُل الجائُر.: المُ  األَْنَكبُ و

قال الفَّراُء : يُِريُد في  (1) (َفاْمُشوا يف َمناِكِبها)َجوانِبُها. وفي التّنزيل العزيِز :  األَْرض : ِجبالُها ، وقيَل : ُطُرقُها ، وقيَل : َمناِكبُ و

ّجاُج معناهُ : في جبالها ، وقيل : في ُطُرقها. قال األَزهريُّ : وأَْشبَهُ التَّْفِسيِر ، وهللاُ أَعلم ، تفسيُر َمْن قاَل : في ِجباِلَها ،  َجوانِبِها ، وقال الزَّ

 وهو أَبلُغ في التَّذِليل.

 وِضُع الُمرتِفُع.من األَرض : المَ  الَمْنِكبُ  وفي الصَّحاح :

 .(3)، أَي : كثيُر العُُدوِل عن االستقامة. ويُْروى : أَْنَكُث ، بالُمثَلَّثَة  (2) النََّكبَات ال يُِلبُّ ، أَي كثيرُ  أَنكبُ  وفي الَمثَل : الدَّْهرُ 

وا   .(4) [به]، أَي : فِرُحوا  َمنَاِكبهم (4) [له]ومن المجاز : َهزُّ

ً  ، بُ يَْنكَ  فاُلٌن ، نَِكبَ و أَراَد لزوَم السَِّكينَِة فيها.  «في الصَّالة َمنَاِكبَ  وِخياُرُكم أَْليَنُُكم»في حديِث اْبِن ُعَمَر : . وَمْنِكبَه ، أَي : اْشتََكى نََكبا

 : أَراد التَّمكيَن ِلَمْن يَدُخُل في َصّفِ الصَّالةِ. (5)وقيَل 

 ب.ونَْكبُوُن : من قَُرى بَُخاَرى ، وتَقدَّم في نق

 ، بالَكْسر ، اسٌم لمدينة ُجْنَدْيَسابُوَر. كذا في الُمْعَجم. نِياَلبُ  : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [نلب]

 ، بزيادة الهاِء. كالنَّْوبَةِ  : نُُزوُل األَْمِر ، النَّْوبُ  : [نوب]

ً  األَْمرُ  نابَ   .نَْوبَةً و نَْوبا

ْوض. وقيَل : هو َجمٌع. نائِب َجْمعِ  : اْسٌم ل النَّْوبُ و ما كان ِمْنَك َمسيَرةَ يَْوٍم  : النَّْوبُ و ، مثل : زائٍِر وَزْوٍر ، وبه صّرَح السَُّهْيليُّ في الرَّ

 ، والقََرُب : ما كاَن َمسيَرةَ ليلة ، وأَْصلُهُ في الِوْرد. قال لَبِيٌد : ولَْيلَة

ُت هبــــــــــــا  فــــــــــــح لــــــــــــِ ٍر كــــــــــــَ فــــــــــــَ عــــــــــــح ين جــــــــــــَ َد  بــــــــــــَ  ِإحــــــــــــح

  
يّن ملَح متــــــــــــــــــــُح ِ   وحابً  مــــــــــــــــــــِ َرابَ  نـــــــــــــــــــــَ  واَل قـــــــــــــــــــــَ

  
 وقيَل : ما كان على ثالثِة أَيّام ، وقيَل : ما َكان على فَْرَسَخْيِن ، أَو ثالثة.

ةُ  : النَّْوبُ و ةَ لك ، وكذلك : تَرْكتُهُ ال نَْوبَةَ  ، يُقَاُل أَصبْحَت ال القُوَّ ةَ له. نَْوبَ  لك ، أَي : ال قُوَّ  له : أَي ال قُوَّ

يت وأَنشد أِلَبِي ذَُؤْيب : القُْربُ  : النَّْوبُ و ّكِ  خالُف البُْعد ، نقلَه الجوهرّي عن ابن الّسِ

ريحِ  رِِه مــــــــــــــــن غــــــــــــــــَ ذكــــــــــــــــح ــــــــــــــــِ ُت ل ــــــــــــــــح وحبٍ أَرِق ــــــــــــــــَ  نـ

  
يـــــــــــبُ   ييف َقشـــــــــــــــــــــــــِ وحشـــــــــــــــــــــــــِ اُج مـــــــــــَ تـــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــَ  كـــــــــــمـــــــــــا يـ

  
ّماَرةَ من القََصِب الُمثَقَّب. وعن اْبن األَْعَرابّيِ :  : يَْعَهُد إِليها ، يَنالُها. يَنُوبُها ، (6): القََرُب  النَّْوبُ  أَراد بالَمْوِشّيِ : الزَّ

ةً. النَّْوبُ و قال : والقَربُ   واحٌد. قال أَبو َعْمرو : القََرُب أَْن يَأْتِيََها في ثالثِة أَيّام َمرَّ

ّمِ : ِجيٌل من السُّودانِ  النُّوبَةُ و ، نُّوبُ الو  .نُوبِيٌّ  ، الواِحدُ  بالضَّ

 النّاَس ِلَوْقت َمْعُروف ؛ قال أَبو ذَُؤْيب : تَنُوب الّتي النُّوبَةِ  أَي : ذُباُب العَسل. قال األَصمعيُّ : هو من النَّْحلُ  : النُّوبُ و

هـــــــــا  عـــــــــَ رحُج َلســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ُر مل يـ ـــــــــح بـ ُه الـــــــــد  تـــــــــح عـــــــــَ  ِإَذا َلســـــــــــــــــــــــَ

  
ِت و   يــــــــــح هــــــــــا يف بـــــــــــَ فــــــــــَ وبٍ خــــــــــالــــــــــَ ِر  نــــــــــُ وامــــــــــِ (7)عــــــــــَ
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يَتْ  : (8)ـ  وفي نُسخ من الصَّحاح : أَبو ُعبَْيدةـ  وقال أَبو ُعبَْيد ً  ُسّمِ ، أِلَنََّها  بالنُّوبَةِ  ، أِلَنََّها تَْضرُب إِلى السََّواد ، فَمْن جعلَها ُمَشبََّهةً  نُوبا

، مثل غائط وُغوٍط ، وفاِرٍه وفُْرٍه ،  نائِبٌ  (9) واحُدهُ  ، فيكونُ  تَنُوبُ  تَْضِرُب إِلى السَّواد ، فال واِحَد لها. وَمْن َسّماها بذلك أِلَنَّها تْرَعى ثُمَّ 

 َشبَّهَ ذلك بنَْوبَِة النّاِس ،

__________________ 
 .15( سورة امللك اآية 1)
 جممض األمثا  : والصحيح أن يقا  : أنكب من النَكب ا وهو املير.( يف 2)
 ( أي كثري النكث والنق  ملا أبرم ا وألّث مثر ألّب يف املعىن.3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 ء ليدخر يف الصف لضي  املكان ا بر ميّكنه من ذلك.( يف النهاية واللسان : وقير : أراد أال ميتنض عل  من  ي5)
 .«القريب»اللسان ا ويف األصر  ( عن6)
وخالفها : الذي يف الصـــــــحاح وحالفها اب اء املهملة. وكتب هبامش نســـــــخة  قوله مل يرج أي مل لف ا وقوله :»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 7)

 .«فراجعه»الشارح ِبانب : وخالقها ابملهملة واملعجمة وقد ذكر يف اللسان الروايتا ووجههما 
 ح املطبوع : أبو عبيد.( يف الصحا 8)
 ( اللسان : واحدها.9)
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ر ا  انِئبٍ  مجضُ  : الن وبُ  والر ُجوِع ِلَوقحٍت ا مر ًة بعَد َمر ة. وقا  ابحُن منظور :  َتعوُد ِإىل َخِلي ِتها. وقير : [أَلهّنا]من الن حح
بـحُر ُتَسم    ا وهم ِجنحٌ  من الس ودان. ابلن وبَة ا لَسواِدَها ا ُشبَِّهتح  نُوابً  الد 

 ، كذا في الُمْعَجم. (1)من قَُرى ِمْخالِف ُصَدا  ة بَصْنعاِء اليََمن : نُوبُ و

 ، ناِدٌر. نَُوبٌ  ، والجمع : الفُْرَصةُ ، والدَّْولَةُ  ، بالفتح : النَّْوبَةُ و

 الَجَماعةُ من النّاِس. : النَّْوبَةُ و

 ، بكسر النّون في األَخير. نِيَابَتُكَ و ، نَْوبَتُكَ  تقول : َجاَءتْ  ، بضّم ففتْحٍ ، النَُّوبِ  واحَدةُ  النَّْوبَةُ  في الصَّحاح :و

 فيما بينهم ، في الماِء وغيِره. انتهى. النَّْوبَةَ  عن يَتَناَوبُون وهم

ةِ المتَداَولِة. النِّيَابَةو بالنَّْوبة فالُمراد ةَ بعَد األَولى ، ال كما فسَّره شيُخنا بالدَّْولَة والَمرَّ  هنا : الُوروُد على الماِء وغيِره ، الَمرَّ

ِعيد. ، على ما قالَه الذََّهبيُّ ، النُّوبَةُ و ّمِ : بالٌد واِسعةٌ للسُّوداِن ، بَجنُوِب الصَّ ِجيٌل من السُّوَداِن  النُّوبَةَ و بَ النُّو وتقدَّم عن الَجْوَهِرّي : أَنّ  بالضَّ

ا َغفَل عن ذلك شيُخنا ، نسبه إِلى  النُّوبَةَ و ِجيالً ، النُّوبَ  ، والمصنِّف هنا فََرَق بينَهما ، فجعل ل. ولَمَّ بِالداً ، لِسّرٍ َخِفّي ، يَظَهُر بالتَّأَمُّ

ً  له فَْليَتَِّخذْ  ، أَخٌ  له يَُكنْ  لَمْ  من»:  بقوله وسلمعليههللاصلىيُّ ، قد َمَدحهم النَّبِ حليم َغفُور. وفي الُمْعَجم : و القُصور ، وهللا ،  «النُّوبَةِ  من أَخا

 .(2)وهم نَصاَرى يَعاقِبَةٌ ، ال يََطُؤوَن النَِّساَء في الَمحيض ، ويَغتِسلوَن من الَجنَابة ، ويَْختَتِنُون  «النُّوبَةُ  َخْيُر َسْبيُِكمُ »وقال : 

 ٍء باليَمِن.، وهي منزُل الملِك على ساحِل النّيِل ، وبلُدهم أَشبَهُ شيْ  (3)اْسُمها : ُدْنقُلَةُ  نُّوبةِ ال وَمدينةُ 

د الَكريم ، ويقال القَُرِشّي التَّْيِميُّ أَبو عبِد هللا ، ويقاُل : أَبو عبِد الرْحمن ، ويقال : أَبو عبْ  الَحبَِشيُّ  ْبُن َربَاحٍ  بِاللُ  ، على ما يُقاُل ، سيُِّدنا ِمْنها

ن ، مولَى أَبي بَْكٍر ،  ه. عنهماهللارضيأَبو َعْمرو الُمَؤذِّ َمْوالةً لبعض بني ُجَمَح ، قَِديُم اإِلسالم والِهْجَرةِ ، َشِهَد الَمشاِهَد  كانت:  َحَمامةُ  وأُمُّ

 ُكلَّها.

ْفَرةَ ، مات في طاُعوِن وكان شديَد األُْدَمِة ، نَِحيفاً ، ُطواالً ، أَْشعَر. قال اْبُن ِإسحاَق : ال َعِقَب له. وقال البَُخاِريُّ : هو أَخو خالٍد وعَ 

إِنّه مات بَِحلَب. وقيل : إِن الِّذي مات  وقال أَبو ُزْرَعة : قَْبُرهُ بِدَمْشَق. ويقال بَداَريّا وقيل : .(4)َعْشَرةَ ، أَو ثََماَن َعْشَرةَ  َعْمواَس ، سنة َسْبعَ 

 بحلََب هو أَخوه خالٌد.

. «نُوبَةَ و ِريَرةَ بَ  بينَ  َمَرِضه في ، وسلمعليههللاصلىخرَج رسوُل هللِا ، » َصحابِيَّةٌ  ، بال الم : نُوبَةُ و ين : وإِْسنَاُدهُ َجِليٌّ  قال الحافُظ تقيُّ الّدِ

مِد ْبُن أَحمد أَبو نَْصرٍ و  ْبنِ  ، وفي نسخة : محّمد وِهبَةُ هللا ْبُن أَحمدَ  ، 625، عن اْبن ُكلَْيٍب ، مات َكْهالً سنة  النُّوبِّيِ  بِن محّمِد بنِ  عبُد الصَّ

ثانِ  نُوبَا النُّوبِيُّ   .: محّدِ

، وعنه اللَّْيُث وَحْيوةُ ْبُن ُشرْيح.  (5) النُّوبِيّ  ومنهم : أَبو َرَجاٍء يَزيُد ْبُن أَبي َحبِيٍب الِمْصريُّ ، عن الحارث ْبن جْزٍء الّزبِيِدّي ، وأَبِي الَخْير

من َسْبيِ ُدْنقُلَةَ. وقال اْبُن األَثير ومنهم أَبو  نُوبِيٌّ  (6)وقال : الّرشاطّي : أَبو حبيب اْسُمه ُسَوْيٌد ، وهو مولى َشِريِك ْبِن الطُّفَْيل العَاِمرّي 

 .النُّوبيُّ  الِمْصريُّ  (7)، ويُقَاُل : أَبو َساّلم َممطور ، وأَبو الفْيض ذو النُّوِن  النُّوبِيُّ  َممطوٍر َساّلمٌ 

ً  ِء ،، أَي : عن الشَّيْ  عْنهُ  ءُ الشَّيْ  نابو ً و ، نَْوبا الَوِكيُل عنه في  نابَ  وفي الِمْصباح : قَاَم َمقَاَمهُ. ، وفي الصَّحاح اقتصر على األخير : َمنَابا

ابٌ  ، النّائب عنه. وجمعُ  َمنُوبٌ  ، وزيدٌ  نائبُ  ، فهو نِيَابَةً  ، ينُوبُ  كذا َح به األَقدُموَن أَنّ  نُوَّ  نِيابَةً  ، ككاِفر وُكفّار. قال شيُخنا : والّذي صرَّ

ً  ، لم يَِرْد في كالم العرب. قال ثعلب في أَماِليه : نابَ  مصدرُ  ونَقلَه اْبُن ِهشام في تْذِكرته واستَغربَه ، وهو َحقيٌق  نِيَابَةً  ، وال يقال ناَب نَْوبا

 : إِذا قاَم َمقاَمَك. نِيَابَةً  عنِّي في هذا األَْمر نَابَ و باالستغراب. قلُت : وفي لسان العرب ، وغيِره :

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : ُصَداء.1)
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 ( عن معجم البلدان ا ويف األصر : ولتنون.2)
 ( يف معجم البلدان : دمقلة. بضم أوله ا وسكون  نيه وضم قافه.3)

 ويرو  بفتح أوله و لثه أيضاً. وعن السكري : دنكلة.

 (.عن أسد الغابة)( قا  ابن سعد : تويف بال  بدمش  ودفن بباب الصغري سنة عشرين وهو ابن بضض وستا سنة 4)
 ( يف تقريب التهذيب : أبو اخلري : مرثد بن عبد   اليزين.5)
 ( يف تقريب التهذيب : اختلف يف والئه.6)
 ( يف اللباب : ذو النون بن إبراهيم املصري.7)
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 .اْستَنَْبتُهُ و ، َعْنهُ  ناأَ  أَنَْبتُهُ و

باعّي. وقيَل : ُمنِيبٌ  ، فهو إِنابَةً  إِليهِ  كأَنَابَ  ، ورَجَع إِلى الّطاَعة ، تابَ و تَعَالى : أَقبََل ، إِلى هللاِ  زيدٌ  نابَ و  ، واقتصر الجوهريُّ على الرُّ

ُجوُع إِلى هللا بالتَّْوبة ، وفي التَّْنِزيل العَزيز  : اإِلنابَةُ  (1) «أُنِيبُ  ليكَ وإِ »: تاَب ورجَع ، وفي حديث الدُّعاِء  أَنابَ و : لَِزَم الّطاَعةَ ، نابَ  الرُّ

الَخْيِل ،  نَْوبَةِ  : دَخَل في (َأانبَ )ٍء من أَمره. وفي الَكّشاف : حقيقةُ أَي : راجعيَن إِلى ما أَمَر به ، غيَر خاِرجيَن عن َشيْ  (2) (ُمِنيِبنَي ِإَلْيهِ )

ةً بعَد أُْخَرى ، ومنه (َأانبَ )ومثلُهُ في بحِر أَبِي َحيّان. وقال َغْيره :   ، ِلتَْكَراِرَها. النَّْوبَةُ  : رَجَع َمرَّ

 معاقَبَةً. َعاقَبَه : ُمنَاَوبَةً  ، بَهُ نَاوَ و

 الماَء عليها. يَنتابون ؛ أِلَنَّ النّاسَ  : الطَِّريُق إِلى الَماءِ  الَمنَابُ و

 أَي َمْرِجعي.« : َمنابِ  إِليه»وفي األَساس : 

ّم : الُمنِيبُ و بِيعِ. ، بالضَّ  الَمَطُر الَجْوُد ، والَحَسُن من الرَّ

ه : يُقَاُل للَمَطِر الَجْوِد :والّذي نُقَل عن النَّضْ  َحَسٌن ، وهو ُدون الَجْوِد. ونِْعَم  ُمنِيبٌ  َربِيٌع ِصْدٌق : (3)؛ وأَصابَنَا  ُمنِيبٌ  ِر ْبِن ُشَمْيٍل ما نصُّ

ل.  الَمَطُر هذا إِْن كان له تابِعَةٌ ، أَي : َمْطرةٌ تَتبَعُهُ. ففي كالم المصنِّف محلُّ تَأَمُّ

 ِلغَنِّيٍ ، كذا في المعجم ومختصره ، وأَنشد أَبو َسْهم الُهَذلّي : (4)بنَْجٍد في شرقّي الخنزير  ماٌء ِلَضبَّةَ اسٌم ، و : ُمنِيبٌ و

 ُمِنيبَقطاً ِإىل َلََل   (5)َكِورحِد 
، فيما بينَُهم ، في الماِء  يتناوبُون النَّْوبَةَ  هكذا في النَُّسخ بإِثباِت : على ، وتخصيصه بالماِء ، وفي الصَّحاح : وهم على الماءِ  تناَوبُواوَ 

 َحَصاة القَْسم. الَمْقلَِة ، وهي تَقَاَسُموهُ َعلَى القَْوُم الماَء : تَنَاَوبَ  وغيره. وعباَرة اللّسان :

ويَتنَاَزلُون  يَتناَوبُون . وعن اْبِن ُشَمْيل : يُقاُل للقَْوم في السَّفَر :نَْوبَةٍ  بعدَ  نَْوبَةً  : إِذا قُْمنَا به نتَناَوبُهُ  الَخْطَب واألَْمرَ  اتَنَاَوْبنَ و وفي التَّْهِذيب :

 : أَي طعاُم يَْوم. نَْوبَةٌ يَنُوبَُها ، على ُكّل واِحٍد منهم التَّنَاُوبُ و النَّْوبَةُ  وكذلك .(6)ويَتَطاعمون ، أَي : يأُْكلُوَن عنَد هذا نُْزلَةً ، وعنَد هذا نُْزلَةً 

. (7) ، كُطوبَى : د ، من فَلَْسِطينَ  نُوبَى بَْيتُ وَ   ، نقله الّصاَغانيُّ

 َعّواٌد. من األَساس. : َكثِيرٌ  نائبٌ  َخْيرٌ و

 : لَِزَم الّطاَعةَ. نَابَ و

 : تاَب وَرَجَع ، وقد تقدََّم. أَنَابو

ً و  .نَْوبٍ  : أَتيتُهُ على اْنتَْبتُهُ و ، نُْبتُه نَْوبا

ً و ةً بعَد أُْخَرىو : إِذا قَصَدهم ، اْنتابَُهم اْنتِيابا  ؛ ومنه قوُل أَبي َسْهٍم أُساَمةَ الُهَذلِّي : النَّْوبَةِ  ، وهو افتعاٌل من (8) أَتَاُهم َمرَّ

اَل  زحِه الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــُ رِيــــــــــــــــــٍد بــــــــــــــــــِ ب  طــــــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــــَ

  
رُِد املــــــــــــــــــاَء ِإاّل   اابًَ ِة ال يــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــِ  انــــــــــــــــــح

  
ّي : هو يَصُف ِحمارَ  ِحاح : ويُْرَوى : ائْتِياباً ، وهو افتعاٌل ، من : آَب يَُؤوُب : إِذا أَتى ليالً. قال اْبُن بَّرِ ٍش. واألَقَبُّ : الّضاِمُر َوحْ  وفي الصَّ

 البْطِن ، ونُْزهُ الفاََلةِ : ما تباَعَد منها عِن الماِء واألَرياف.

ْواو ً  َسمَّ ً و ، نائبا ّم ، وهو المنعاد  ُمْنتابا  الُمراِوح. (9)بالضَّ

 : الّزائُر. الُمْنتَابُ  وفي الّرْوض :
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 الدَّْهر. نابَتُْهْم نََوائِبُ و يَْنِزُل بِه من الُمِهّمات والحوادث : اإِلنساَن ، أَي : يَنوبُ  ، وهي ما نائِبةٍ  ، جمعُ  النّوائِب لفظُ  * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً »في حديث َخْيبََر : و  وحاجاتِه ، لنَوائِبِه قََسمها نِْصفَْيِن : نِْصفا

__________________ 
 ( النهاية واللسان : وإليك أنبُت.1)
 .31اآية ( سورة الروم 2)
 «.قوله أصابتنا كذا خبطه والذي يف التكملة أصابنا» وهبامش املطبوعة املصرية :« وأصابتنا»( عن اللسان ا ويف األصر 3)
: ا زيز بد  اخلنزير.  (منيب)ويف معجم البلدان « قوله اخلنزير. قا  اجملد : واخلنزير موضـــــض ابليمامة أو جبر اه»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 4)

 وا زيز : مواضض كثرية من بالد العرب ومنها حزيز غيّن.
 ويف األصر : لورد. (لل )( عن معجم البلدان 5)
 يصنعه هلم حىت يشبعوا. يقا  : كان اليوم عل  فالن نزلتنا ا وأكلنا عنده نزلتنا.( والن زلة : الطعام 6)
 ( يف معجم البلدان : فلسطا ابلكسر مث الفتح وسكون السا وطاء مهملة وآخره نون.7)
 ( اللسان : بعد مرة.8)
 ( يف األساس : وهو ُمنتاٌب : ُمغاٍد مراوٌح.9)
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لماَ  ُســــــح
فاً بَا امل ِ : يف و «. وِنصــــــح ِحيَحاح  : النـ َوبُ و  ا الن وائب : الّنازِلة ا وهي الن ائبةُ و  «.اَ  ِّ  نـََواِئبِ  وتُِعُا عل »الصــــــ 

 ا أَلن   نـَوحبًَة نُوبَةٌ  ُء فـَعحَلة َعل  فـَُعٍر ا يُرِيَك كَبهّنَا ِإّلا جاَءت عنَدهم من فـُعحَلة ا فكَبن  اأَلِخريَُة اندرة. قا  ابحُن ِجينِّ : جمي
عحَف ُحروِف اللِّا الّثالثَة. وكذلك الَقوحُ  يف م ة. قا  : وهذا يؤكُِّد عنَدَ  ضـــــــــَ لة الواَو ممّا ســـــــــبيُله َأن أيحيتَ لِبعاً للضـــــــــ   َدوح

 مذكوٌر يف موضعه. كذا يف اللسان. (1)وَجوحبٍَة ا وكّر منهما 
ّم : االسُم ، من قولك : النُّوبةُ  وفي الصَّحاح :  .ِلنَْوبَتِهِ  : أَي تَأْتِي ُكالًّ ِمنَّا تَتَناَوبُنَا ، أَي : أَصابَهُ. ويُقَاُل الَمنَايا اْنتَابَهُ و أَْمٌر ، هُ نَابَ  ، بالضَّ

اً. وقال لبِيُد : النَّوائِب وقال بعُض أَهِل الغَِريب :  : الَحَواِدُث ، َخيراً كانْت أَو شرَّ

بُ  اَل ـــــــــــــا  نـــــــــــــَوائـــــــــــــِ رٍّ كـــــــــــــِ ريحٍ وشـــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــن خـــــــــــــَ

  
ر  الِزبُ   رُي ممــــــــــــــُدوٌد وال الشــــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــال اخلــــــــــــــَ

  
هُ في الِعناية.  وَخصَّصها ، في الِمْصبَاح ، بالّشر ؛ وهو الُمنَاسُب للقَلَق الحادِث عنها. وأَقرَّ

 .ينتابُهُ  : أَن يَْطُرَد اإِلبل باِكراً ِإلى الماِء ، فيُْمِسَي على الماء النَّْوبُ  األَْعَرابّي :وعن اْبِن 

ى  ، أَي : األَضياف الّذين «والواِطئَة النّائِبة اْحتاُطوا أِلَْهِل األَْمواِل في»: الّتي تأْتِي ُكلَّ يوٍم : وفي الحديث :  النّائِبةُ  وفي الصَّحاح : الُحمَّ

 .(2) نوبونهمي

 أَي : لم أَْحِفْل به. .(3)له  أَنَْبتُ  وفي األَساس : وأَتانِي فالٌن ، فما

 باليَمن. (4)النََّوابَةُ من قَُرى ِمْخالِف ِسْنحاَن  * ومما يُْستَْدرُك عليه :

 : ِحصٌن باليََمن من ُحُصون َصْنعاَء. ُمْنتَابٌ و

ُد ْبن علّيِ ْبِن ال الدَّقّاق ، أَخو أَبي محّمد وأَبي  الُمْنتَاب َحَسِن ْبِن يَْحيَى ْبِن محّمد بن عّمرو ْبن محّمد بن ُعثَْماَن بن محّمد بنوأَبو الغَنَائِم محمَّ

 ببغداد. كذا في ذيل البندارّي. 483تَّماٍم ، وهو أَصغَُرهم ، من ساكني نْهِر القاَّلئِين ، سمَع الَكثيَر ، وَحدََّث ، تُُوفَِّي سنة 

 ، أَي : َغنِيَمة. «بنَْهبٍ  أُتَِي لَهُ »في الحديث : ، و : الغَنِيمةُ  النَّْهبُ  : [نهب]

 ويأْتِي بمعنَى الغاَرةِ ، والسَّْلب.

الِوتْر قبَل أَن أَنام  ، أَي : قََضيُت ما َعليَّ من «، وأَْبتَِغي النَّوافِلَ  نَْهبِي أَْحَرْزتُ »:  عنههللارضيحديُث أَبي بَْكٍر ، ، ومنه المنهوبُ  : النَّْهبُ و

 ، تَنَفَّْلُت بالصَّالة. وفي شعر العَبّاِس ْبِن ِمْرداس : اْنتَبَهتُ  ، لئاَّل يَفُوتني ، فإِن

ُر أَ  عــــــــــــــــَ يب  (5) ــــــــــــــــَح بَ و  هنــــــــــــــــَح يَبح  هنــــــــــــــــَح ــــــــــــــــعــــــــــــــــُ  ال

  
َة واألَقـــــــــــــــــــــرع  نـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــــــــَ يـ َ عـــــــــــــــــــــُ اح  ِد بـــــــــــــــــــــَ

  
 ، بالَكْسِر. وفي شعر العَبَّاِس ْبِن ِمْرَداس : نَِهاب ج :و

تح  اابً كــــــــــــــــــانــــــــــــــــــَ ا  هنــــــــــــــــــَِ هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ تـ ــــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــــَ الفـ  تــــــــــــــــــَ

  
رَِع   ِر ابأَلجــــــــــــــح هــــــــــــــح

ُ
لــــــــــــــ  املــــــــــــــ ّرِي عــــــــــــــَ كــــــــــــــَ (6)بــــــــــــــِ

 

  
ّم ، جمعُ  نُُهوبٌ  ونقل شيُخنا عن النَِّهايَة ، وغيِرَها من ُكتب الغَِريب :  ، قال : وِكالُهَما َمِقيٌس في فَْعٍل بالفتح. نَْهبٍ  ، بالضَّ

ً  ، يَْنُهبهو ، يَْنَهب ، ، كَجعََل ، وَسِمَع ، وَكتَبَ  نََهَب النَّْهبَ و  .كاْنتََهبه أََخَذه ، . األُولَى والثّالثة عن الفّراِء :نَْهبا

َضهُ له ، أَْنَهبَهُ  : إِبَاحته ِلمْن شاَء ، يقال : اإِلْنهابُ و مْن شاءَ  (7): أَن يأْخَذها  االْنتهابُ  ُجُل  أَْنَهبَ و فالناً : َعرَّ  ، نََهبُوهو ، فاْنتََهبُوهُ  مالَهُ الرَّ

 : كلُّه بمعنًى. نَاَهبُوهُ و
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. النَُّهْيبَىو ، النُّْهبَىو ، النُّْهبَة االْسمو هنَّ  : وفي التوِشيح : االْنتِهاب : اْسمُ  النُّْهبَىو ، النُّْهبةو .اْنتََهْبتَ  : ما النَّْهبُ  قال اللِّْحيانيُّ : ، بَضّمِ

ّم والقَْصر  النُّْهبَى ؟ قالوا : تَنتهبونَ  ٌء في إِْمالٍك ، فلم يَأُْخذوه ، فقال : ما لُكم الأَنَّه نُثَِر شي»في الحديِث : : أَْخذُ ماِل ُمْسلٍم قَْهراً و، بالضَّ

 العََساِكِر ، نُْهبَى قال : إِنّما نََهْيت عن ؟النُّْهبَى َولَْيَس قد نََهْيَت عنأَ 

__________________ 
 .«منها»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 .. ( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان : وينزلون هبم2)
 ( األساس : إليه.3)
 .«سنجار»( عن معجم البلدان ا ويف األصر 4)
َنه بن حصــن بن حذيفة واألقرع :« فبصــبح»( يف ســرية ابن هشــام : 5) َنه هو ُعيَـيـح هو األقرع بن حاب   والعبيد اســم فرس عباس بن مرداس وُعيَـيـح

 التميمي.
 ( يف سرية ابن هشام : يف األجرع. واألجرع : املكان السهر.6)
 ( اللسان : أيخذه.7)
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َّب  قا  ابن األَِثرِي : .«فانـحَتِهُبوا َم ما النـ هحبِ  مبعىن النـ هح ِر ا مبعىَن الَعِطي َة. قا  : وقد يكون اســـــح َل  والن حح ا  يـُنـحَهبُ  ا كالن حح
َر  والر قحَّب  َرجها  (1)كان للِفزحِر و  كالُعمح َرُحوَها. قا  : فساَقها ا فَبخح بـَُنوَن يـَرحَعوحَن ِمعحزَاُه ا فـَتَـَواَكُلوا يوماً ا َأي : أَبـُوحا َأن َيسح

م يـحَه . النـ ه يحَّب  يا مث قا  للن اس : ه ويرو  ابلت خفيف ا َأي : ال حيَِر  أَلَحٍد َأنح أَيحخَذ منها َأكثَر ِمن واِحٍد ا  ا كســــــــــــــُ
ثر 
َ
 .«ال َ تِمُض ذلك حىت  َ تِمَض َمعحَز  الِفزحرِ »ومنه امل

ْكِض  النَّْهبو  .اْنتُِهبَ  و: كلُّ ما وهو َمجاز. نصَّ عليه اللِّْحيَانيُّ في النَّوادر ، ، أَيضاً : َضْرٌب من الرَّ

 ، كما في الصَّحاح ، فهو َمصدٌر بمعنَى المفعول. أُْنِهبَ  فهو ُكلُّ ما النُّْهبَى وأَما

األَْسفَُل  نَْهبٌ و األَْعلَى نَْهبٌ  يُقَال لهما : بِتَِهامةَ  نَْهبَاِن ، يُقابِل القُْدسيِن ، وهما َجبَالنِ  في المعجم : قال َعّرام : َجباَلِن. : نَْهب ، ُمثَنَّى نَْهبَانِ و

األَْعلَى بئٌر  نَْهبٍ  ُمرتفعاِن ، شاهقاِن ، كبيران. وفي [َجبالنِ ]وهما  .(2)وهما ِلُمَزْينَة وِلبَني لَْيٍث ، فيهما ِشْقص ونَباتُهما العَْرَعُر واألَثْراُر 

 ُق بين هذيِن الجبلْيِن وبين قُْدٍس وَوِرقاِن الطَِّريُق.األَسفل أَوشاٌل ، ويَْفرُ  نْهب غزيرةُ الماِء عليها نََخالٌت وفي

 ، نواِهبُ  ، وُهنَّ  يَتَنَاَهْبنهُ و الّسَرى ، يَْنَهْبنَ  وفي األَساس : اإِلبِل َكثيراً. أَْخذاً  اإِلبُِل األَرَض : أََخذْت منها بقََوائِِمها تَناهبَتِ  من المجاز :و

 األَْرَض. تنَاَهبَتِ و

 .ُمنَاِهبٌ  . وَجوادٌ ُمنَاَهبَةً  الفََرُس الفََرَس : باَراه في ُحْضِره ، ناَهبَ  والَجْريِ. يقال : : الُمبَاَراةُ في الُحْضرِ  الُمنَاَهبَةُ  الَمَجاز أَيضاً :من و

 كلُّ واحٍد منهما صاِحبَهُ ، وكذلك في غيِر الفَرِس وقال : ناَهبَ  الفََرساِن : تَنَاَهبَ و

تـُُهمح   بِنَـيحَطٍر َجُروفِ  اَنَهبـح
 كذا في الصَّحاح.

 : إِذا الَكْلبُ  نََهبَ  كذلكو ، بمعنًى. كنَاَهبُوهُ ُمنَاهبَةً  وعبارة األَساس : بِلسانِهم ، وأَغلظوا له ، : تَنَاولُوه بَكالِمِهم. نَِهبُوهُ  من الَمجاز أَيضاً :و

 النّاَس. َهبيَنْ  ال تََدْع َكْلبَكَ  ، يقال : أََخَذ بعُْرقوب اإِلنسانِ 

ِة : (3) ليَْنتَِهبُ  ، ويقال للفَرس الَجواِد : إِنّه الفََرُس الشَّْوَط : اْستَْولَى َعلَْيه اْنتََهبَ  من الَمَجاز أَيضاً :و مَّ  الغايَةَ والشَّْوَط ، قال ذو الرُّ

ِب و  تَـَهبُ اخلَرحُ  ُدوَن نَباِت الس هح  (4) ُمنـح
 التَّبَاِري بين الظَِّليم والنَّعامِة.يَْعنِي في 

ّم وتشديد التحتية ، كُمْنِذر : أَبو قَبِيلَة. وَكِمْنبٍَر : فَرُس ُعَويَّةَ  (5) ُمْنِهبٌ و . اْبِن َسْلَمى بالضَّ بِّّيِ ، كما نقله الّصاَغانيُّ الفَرُس  : الِمْنَهبُ و الضَّ

 ؛ قال العَّجاُج يَِصف َعْيراً وأُتُنَه : فنََهبَ  ، نُوِهبَ  لى أَنّه، على طْرحِ الّزائد ، أَو ع الفائُِق في العَْدوِ 

ه  تـَُناِهبحهِإنح و  َهَبا َِدح  ِمنـح
 ، قال في المعجم : كأَنّه فَِعيٌل بمعنى مفعول. َكأَِميٍر : ع ، نَِهيبٌ و

ّم : ُمنَاِهبٌ و  َولَِد الَحروِن. ْبِن يْربُوع ، من فََرٌس ِلبَنِي ثَْعلَبَةَ  بالضَّ

 وفي المعجم : قَريةٌ في َطَرف َسْلَمى ، أََحِد جبَلَْي َطيٍِّئ. د ، قُْرَب واِدي القَُرى. ، بضّم الميم وفتح الهاِء : الُمْنتََهبُ و

 الُحصْيِليَّة ؛ قال : يِّئ وبها بِئٌر ، يقَال لََها :من أَيّاِم طَ  الُمْنتََهبِ  ويومُ 

وحِم  وحمــــــــــــًا مــــــــــــثــــــــــــَر يـــــــــــــَ بح ملَح أََر يـــــــــــــَ هــــــــــــَ تـــــــــــــَ نـــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــ

  
بح   لــــــــــَ تـــــــــــَ َو  ســــــــــــــــــــــــالــــــــــٍب وُمســــــــــــــــــــــــح َر َدعــــــــــح ثـــــــــــَ  َأكــــــــــح

  
ل. المْنهوبو  : الَمْطلوب المعجَّ
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 ، وسلمعليههللاصلىّيِ ، الّطائّي الّذي وفَد على النَّبِ  النًّْبهانِيّ  ُمْنِهبٍ  ْبِن زيِد ْبنِ  ْبن ُمَهْلِهلِ  زيد هو ، كُمْحِسِن ، أَو ُمْنِهبِ  َزْيُد الَخْيِل ْبنُ و

اه  ، َخطيبٌ  َصحابِيٌّ ، شاِعرٌ  :الَخْير  زيدَ  وَسمَّ

__________________ 
قوله الفزر ا قا  اجملد : والفزر ابلكســـر لقب ســـعد بن زيد مناة واىف املوســـم مبعز  فبهنبها ا وقا  من أخذ منها »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)

 .«يؤخذ منها فزر ا وهي االثنان فاكثرواحدة فهي له وال 
 .«األترار»( عن معجم البلدان ا وابألصر 2)
 .«إنه لينهبُ »( كذا يف األصر واألساس ا ويف اللسان 3)
 ( متامه يف األساس :4)

ــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــة خــــــــــــرجــــــــــــاء خــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــة   تــــــــــــربي ل

  
 فــــــــــــاخلــــــــــــر  دون بــــــــــــنــــــــــــات الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــ  يــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــبُ  

  

 ( ضبرت اللسان : وِمَنهٌب ضبرت قلم.5)
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َنٌف ا وُحَريحٌث ا أيحيت  عنههللارضللللليبَليٌغ ا َجَواد. مات يف آِخِر ِخالفِة ُعَمَر ا  ا وقير : قبَر ذلك. وله ابناِن : ِمكح
ر ا يف  لِّهما.  ِذكح

نُّ  : النّاب : من األَْسنَان. قال اْبن ِسيَدْه : (1)ُمَذكٌَّر  النّاب : [نيب] بَاِعيَ  (2)الِّذي  الّسِ ال َغْير ، كما في المحكم. وال فَْرَق  ة ، ُمؤنَّثٌ َخْلَف الرَّ

ة باإِلناث من النُّوِق ، ال تُْطلق على بيَن أَْن يَكوَن لفُظها ُمؤنَّثاً ، أَي يُْستَْعَمل استْعَماَل األَْلفاِظ المؤنَّثة العاِريَِة عن الهاِء كنظائِرها ، أَو خاصَّ 

ً  ل ِسيبََوْيِه : أَمالواالَجمل ، كما سيأْتي. قال اْبُن ِسيده ، قا ْفعِ ، تْشبِيهاً له بأَِلِف  نابا رَمى ، ألَنّها ُمْنقَلبة عن ياٍء وهو نادٌر ؛  (3)، في َحّدِ الرَّ

ةً. وما جاَء من هذا في ادر : وأَشدُّ منه االسم ن يعني أَنَّ األَلَُف المنقبلةَ عن الياِء والواو ، إِنّما تَُمال إِذا كانت الماً ، وذلك في األَفعال خاصَّ

ّم ، وهو شاذٌّ وارٌد على غير قياس ، ألَّن فَعاَلً محّركةً ،  نُيُوبو ، أَْنيَابٌ و عن الِّلْحيَانّي ، أَْنيُبٌ  جو ما كانت أَِلفُه منقِلبَةً عن ياٍء َعيناً ، بالضَّ

 أَنَايِيبُ و ، بالكسر ، ألَنّه لغَةٌ في كّلِ َجْمع على فُعُول يائِّي العيِن ، كبِيُوٍت وِعيُوب ، نِيُوب ال يُْجَمع على فُعول. قال شيخنَا : وبَِقَي عليه

 ، وقد سقطت هذه العالمة من نسخة شيخنا ، فاعترَض عليه. ، أَي جْمُع الجمعِ  جج عنَد ِسيبََوْيهِ 

ْوَها بذلك حين طالَ  النّاقَةُ المسنَّةُ  : النّابُ و َي فيه الُكلُّ باسم الجزِء. وتصغيرُ  (4)وَعُظَم ، َمؤنَّثة أَيضاً ] نابُها ، سمَّ من  النّاب وهو مّما ُسّمِ

كذا في نسختنا ، ومثلُه في نسخة شيِخنا.  ، َكتَنُّورٍ  كالنَّيُّوبِ  حو قولهم للمرأَة : ما أَنِت إِاّل بَُطْيٌن.، وعلى هذا ن (5)، بغير هاٍء  نُيَْيبٌ  اإِلبِل :

ً  وَجْمعُُهما ، بالفتح ، وهو الصَّواب. كالنَّيُّوبِ  قال : وهو من غرائبه الّتي أَغفلها الَجّماُء الغَِفيُر. وفي نسخٍة أُْخَرى :  نُيُوبٌ و أَْنيَابٌ  معا

ً  بالكسر. فذهَب ِسيبََوْيِه إِلى أَنّ  نِيبٌ و بالضم ، ؛ ألَنّها  نُيُوب ، وقال : بَنَْوها على فُْعٍل ، كما بَنوا الّداَر على فُْعل ، كراِهيَةَ  نابِ  جمعُ  نِيبا

ة ، وبعدها واٌو ، فَكِرُهوا ذلك. وقالوا فيها أَيضاً : ة في ياٍء ، وقبلََها َضمَّ ً  ؛ وأَنَّ  (6)دٍم وأَْقداٍم ، َكقَ  أَنيابٌ  ضمَّ ، كما َحَكى هو  نَيُوبٍ  جمع نِيبا

ي َمذهَب  (8)، على من قال ُرْسٌل  (7)عن يُونَُس أَنَّ من العرب َمن يقول ِصيٌد وبِيٌض ، في جمع َصيُوٍد وبَيُوٍض  ، وهي التَِّميميّة. ويُقَّوِ

يَكرهون في الياِء من  [ال]، كما قالوا في َصيُود ُصيٌُد ، وفي بَيُوٍض بُيٌُض ؛ ألَنهم  بِنُيُبٍ  لكانت خليقَةً  نَيُوب ، لو كانت جمعَ  نيبا ِسيبََوْيِه أَنّ 

ً  على أَنّ  (10)، َدليٌل  نُيُبٌ  يكرهون في الواو ، ِلخفّتها وثِقَِل الواو ، فاْن لم يَقولوا (9)هذا الضَّرِب كما  َوْيِه ، كما ذهب إِليه ِسيبَ  نابٍ  جمع نِيبا

ت في الحديث على ُدوٍر. كذا في لسان العرب. وكما َذَهب إِليه سيبويه ، قياساً  نَابٍ  جمعِ  فَنِيبٌ  ، وإِالّ  نَيُوبٌ  ، وكال المذَهبَْين ِقيَاٌس إِذا َصحَّ

َدقَِة الثِّْلبُ : »  .«النَّابُ و لَُهْم ِمَن الصَّ

 .(11)« الفانِيَةِ  بالنّابِ  قال : أُْلِصقُ  ؟أَْنَت عنَد الِقَرىَكْيَف »في الحديث أَنّهُ قال لقَْيِس ْبِن عاِصٍم : و

 قال َمنظوُر ْبُن َمْرثٍَد الفَْقعَِسّي : .«النِّيبُ  ال أَفعَُل ذِلَك ما َحنَّتِ ». وفي الَمثَل : النِّيبُ  والَجْمع

رِّ  ا محــــــــــــــــــــَح  بــــــــــــــــــــالد فــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــــَ ر قـــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــــَ

  
اُد   كـــــــــــــَ ا تـــــــــــــَ افـــــــــــــمـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ يـــــــــــــبـ َودِّ  نـــــــــــــِ ـــــــــــــُ (12)تـ

 

  
، قال  نابٌ  فُْعٌل ، مثُْل أََسٍد وأُْسٍد ، وإِنَّما كسروا النُّوَن لتسلم الياُء. قال الَجْوَهِريُّ : وال يُقال للَجَمل : (13)أَي : تَْرِجُع من الضَّْعف ، وهو 

 ُر انقالبَُهاُء بالواو ، ألَّن هذه األَلَف يَكثفيجي نَُوْيبٌ  : نابٍ  ِسيبََوْيِه : ِمن العرب َمن يقول في تصغير

__________________ 
 ومثله يف التهذيب واللسان واملصباح.« مذكر»( قوله 1)
 ( اللسان : الجي.2)
 .«يف ألف»( عن اللسان ا ويف األصر 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( نييب فهي كالصفة فلذلك مل تلحقها اهلاء ا ألن اهلاء ال تلح  تصغري الصفات.5)
 اللسان : قا  ابن سيده : والذي عندي أن أنياابً مجض انب ا عل  ما فعلُت يف هذا النحو ا كقدٍم وأقداٍم.( زيد يف 6)
 .«قوله صيود وبيوض عل  وزن صبور.»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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 .«قوله رسر أي ابلتسكا يف رسر بضمتا»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 .«ما»( عن اللسان ا وابألصر 9)
 .«د »( عن اللسان ا وابألصر : 10)
 .«ابلناب الفانية»( عن النهاية ا ويف األصر 11)
 وبا املشطورين مشطور ساقرت وهو : قوله حرقها أي عطشها قا  يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 12)

 غنم جنم غري مستقرو 
 .«عثمانوالرجز ملسعود بن قيد الفزاري ا وقيد لقب أبيه واله 

 ( يعين النيب ا مجض الناب.13)
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 من الَواوات. قا  ابحُن الس رّاح : هذا غلرٌت منه. هذا نّص الص حاح يف لسان العرب.
اج َغلَّط سيبويه ، فيما حكاه ، قال : وليس األَْمُر كذلك ، وإِنَّما  ّي : ظاِهُر هذا اللَّْفظ أَّن اْبَن السَّرَّ ة وهو غَ  قوله :قال اْبن بَّرِ لٌَط ِمْنهُ ، من تَتِمَّ

اج فقال : منه ، فإِّن سيبويه قال : وهذا غلٌط منهم ، أَ  ي من العرب الَِّذين يقولونَهُ كذلك. كالِم ِسيبََوْيِه ، إِاّل أَنّه قال : ِمْنُهْم ، وَغيََّرهُ اْبن الّسرَّ

اج َغلٌَط منه ، هو بمعنى : َغلَط من قائله ، وهو م اج. انتهى.وقول ابِن السَّرَّ  ن كالم سيبويه ، وليس من كالم اْبِن السَّرَّ

َل كالِم ِسيبََويْ  اج ، قال شيخنَا : قلت الّظاهُر يُنَافِيه. نعم ، يُْمِكن حملُه على موافقِة سيبويِه بأَنَّ الَجْوَهِريَّ نقَل أَوَّ ِه أَّوالً ، وأَيَّده بكالِم اْبِن السَّرَّ

اج قال هذا ِفقاً الكالَم الّذي نقله ِسيبََوْيه َغلٌَط من قائله ، فيتَِّفقاِن على تغليط المتكلّم بهذه اللُّغَة ، ويكون كالم اْبِن السَّّراج موا وقال اْبن السَّرَّ

 لكالم سيبويِه ال اعتراَض ، وال نقَل عنه ، بالنسبة ِلما في الصَّحاح كما هو ظاهر ، وهللا أَعلم.

اج نقل كالَم ِسيبويِه بعَْينه ، وأَنّه ُمراُد الَجْوهرّي ، فُدوَن إِثباتِه وأَ  ّي أَّن اْبَن السَّرَّ ْخِذه من هذه األَْلفاِظ َخْرُط القَتاِد ، وإِْن وأَّما َدْعَوى اْبِن بَّرِ

م وَسلََّمهُ ، فال يَْخفَى ما فيه من التَّنَافُر وعدم تالُؤم   األَطراِف. (1)نقله اْبن الُمَكرَّ

 انتهى. وهو تحقيٌق َحَسٌن.

الصَّحابّي المشهور ، ِإمام  ِعتْباَن ْبِن ماِلكِ  بالجّر ، صفة لَْيلَى ، أَي : واِلُد لَْيلَى الّتي هي أُمُّ  أُمِّ  أَي : والُدها (2) أَبُو لَْيلَى ْبُن ُحنَْيف النّابُ و

 ْحبَةٌ أَيضاً.َمْسِجِد قُبَاَء ، حِديثه في الصَّحيحْيِن ، لها صُ 

 ببَْغداَد. ، مقصوراً ، قُْرب أََوانَى : في نواِحي ُدجْيل نابٍ  نَْهرُ و

 ، وأَنشد أَبو بَْكٍر قوَل َجِميل : أَْنيَابٌ  وَكبيُرُهم ، جمعُه َسيُِّد القَْومِ  : النّابُ  من الَمَجاز :و

َذ   َة ابلـــــــــــقـــــــــــَ نـــــــــــَ يــــــــــــح ثــــــــــــَ ينح بــــــــــــُ يـــــــــــح  َرمـــــــــــَ  ُ  يف عـــــــــــَ

  
رِّ مـــــــــــن و   ـــــــــــح يف الـــــــــــغـــــــــــُ اأَنـ اهبـــــــــــَِ َواِدِح  يـــــــــــَ (3)ابلـــــــــــقـــــــــــَ

 

  
 قوِمها وساداتَِها ، إِْذ حالُوا بينَها وبين ِزياَرتي. أَْنيَاب : ساداتُها ، أَي : َرَمى هللاُ بالَهالِك والفََساد في أَْنيَابُها قال :

 وقالت الِكْنِديَّةُ تَْرثِي إِْخَوتَها :

مح  هــــــــُ مح مــــــــا َذامــــــــُ هــــــــُ َوتح أُمــــــــ  وا  (4)هــــــــَ ّرِعــــــــُ وحَم صــــــــــــــــــــــُ  يـــــــــَ

  
اَن مـــــــــن   يحســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ بـ ـــــــــِ ابِ ب ـــــــــَ ي ـــــــــح ا أَنـ ر مـــــــــَ ٍد َتصـــــــــــــــــــــــَ  جمـــــــــَح

  
 ، ال يَْضغَم َشْيئاً إِاّل َكَسره ، عن ثعلب ؛ وأَنشد : النّابِ  : الغَِليظُ  األَْنيَبُ و

ٍم  ريحُ انئــــــــــــِ يِن غــــــــــــَ مح أَنــــــــــــ  لــــــــــــّ عــــــــــــَ ــــــــــــَ ت : تـ  فــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــح

  
ِة   يـــــــــــــانـــــــــــــَ رٍّ ابخلـــــــــــــِ قـــــــــــــِ تـــــــــــــَ اِإىل ُمســـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــَ ـــــــــــــَ يـ ـــــــــــــح  أَنـ

  
 .نابَهُ يَنِيبُهُ  ، وكذا نابَهُ  ، كِخْفتُه : أََصْبتُ  نِْبتُهُ و

 َعَجَم ُعوَدهُ. ، بالتَّشديد : السَّْهمَ  نَيَّبَ و

 .(5)ويُقَال : َظفََّر فيه السَّبُع 

ََّر فيهِ  : نَيَّبَ و ً »، وفي حديث َزْيِد ْبِن ثابٍِت :  بِنابِه أَث النّاقَةُ :  نَيَّبَتِ  قال اللِّْحيَانّي :و فيها أَْنيابَهُ  أَي : أَْنَشبَ  «في شاةٍ ، فَذبَُحوها نَيَّبَ  أَنَّ ِذئْبا

ً  : صارتْ  . وفي األَساسُمنَيِّبٌ  ، وهي َهِرَمتْ   .نابا

ٌس : بالنّاب ، وكذلك الشَّْيُب. قال ابن ِسيَدْه : وأُراه على التَّْشبِيه َكتَنَيَّبَ  النَّْبُت : َخَرَجْت أَُروَمتُه ، نَيَّبَ و  ؛ قال ُمْضّرِ

ا  بـــــــَ ِض الصــــــــــــــــــــِّ بــــــَ ــــــَ اَ  عــــــن تـ هـــــــَ ــــــح نـ ــــــَ ا يـ تح : أَمـــــــَ  فــــــقـــــــالـــــــَ

  
ذي قــــــــد   يــــــــُب الــــــــّ يــــــــَك والشــــــــــــــــــــــ  عــــــــالــــــــِ بــــــــامــــــــَ يــــــــ  ــــــــَ نـ ــــــــَ  تـ

  
ْمط. قَْيِس ْبن َمْعِديَكِربَ  : لَقَبُ  األَْنيَابِ  ذوو  ْبِن عمِرو ْبِن الّسِ

َحابّي ، ُسَهْيِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس  أَيضاً : لَقَبُ و ه ُحبَّ  َعْنهُ  تعَالَى َرِضَي هللا ْبِن َعْبد ُوّدٍ العاِمرّي الصَّ ى بنت قَْيٍس الُخَزاِعيَّة. وكْنيَتُه ، أُمُّ

 أَبو يَِزيَد ، أَحُد أَشراِف قَرْيٍش وُخطبائِهم ، وكاَن أَْعلََم الّشفِة. كذا في المعجم.
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 ، على الُمبَالغة ، قال : نُيُوٌب نُيَّبٌ  ومّما يُْستَْدَرك عليِه :

ِب  قـــــــــــــَ ـــــــــــــح ثـ ـــــــــــــُ وحَب الـــــــــــــر حـــــــــــــَ  مل تـ ٌة جـــــــــــــَ وبـــــــــــــَ  جمـــــــــــــَُ

  
ـــــــــــهـــــــــــا   ن عـــــــــــَ   مـــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــ  تـ ـــــــــــنـ وبِ ابل ـــــــــــُ بِ  ي ـــــــــــ  ي ـــــــــــ  ـــــــــــنـ  ال

  
__________________ 

 .«تالمي»( يف األصر 1)
 ( يف إحد  نسخ القاموس : والد ليل .2)
 تصحيف.« بثيبة»( يف املطبوعة الكويتية 3)
 .«ما دأهبم»( عن اللسان ا ويف األصر 4)
 ( يف األساس : و فر فيه السبض ونّيب : أنشب فيه  فره وانبه.5)
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 ِللشَّّر وأَنشَد : األَنيابَ  بعضهمواستعار 

ي  ر  َلرِكــــــــــــــِ ّر والشــــــــــــــــــــــــــــَ َذاَر الشــــــــــــــــــــــــــــ  ر  حــــــــــــــِ  أَفــــــــــــــِ

  
ُن يف و   عـــــــــــــُ هِ َأطـــــــــــــح ابـــــــــــــِ يـــــــــــــَ حُ  أَنــــــــــــــح َو كـــــــــــــالـــــــــــــِ  وهـــــــــــــُ

  
تْهُ   الدَّْهِر ونُيُوبُهُ. أَنيابُ  ومن الَمَجاز : َعضَّ

 : نَِشَب فيه ، كذا في األَساس. نَيَّبَ و وَظفََّر فالٌن في كذا ،

 فصل الواو
ْخُم ، والواِسُع من الِقَداح. قال شيخنا : ِذْكُر الفتح ُمْستَْدَرٌك : ، بالفتح الَوأْب : [وأب]  ، أَي : َضْخٌم واسع ، وكذلك إِناءٌ  َوأْبٌ  يقال : قََدحٌ  الضَّ

 .أَْوآبٌ  ، والجمع َوأْبٌ 

ْت َسنابُِكهُ. وإِنّهُ  َوأَبَةً  (1) يَئِبُ  الحافِرُ  َوأْبَ  قال األَزهرّي : ِمَن الَحواِفِر : الشَِّديُد ، ُمْنَضمُّ السَّنَابِك ، الَخِفيُف. الَوأْبُ و  لََوأْبُ  : إِذا انَضمَّ

 ، وعليه اقتصر الجْوهِرّي. الُمقَعَُّب ، الَكثِيُر األَْخِذ من األَْرض : الحافِرُ  الَوأْبُ  أَو : َحِفيٌظ ، وأْبٌ  الحَوافِر. وحاِفرٌ 

 : َضْخٌم ، ُمقَعٌَّب ، واِسٌع وأَنشد أِلَبِي النَّْجم الِعْجِلّي : َوأْبٌ  وقََدحٌ 

كــــــــــــــرِّ  اِح  َوأحبٍ بــــــــــــــِ َحصــــــــــــــــــــــــــــَ  َرضــــــــــــــــــــــــــــّ لــــــــــــــح  لــــــــــــــِ

  
رحشــــــــــــــــــــــــــــــاحِ   رٍّ وال فــــــــــــــــِ طــــــــــــــــَ َ  مبُصــــــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــح  لــــــــــــــــَ

  
 راً.: إِذا كاَن قَْدراً ، ال واِسعاً عريضاً ، وال َمْصُرو َوأْبٌ  وفي التّْهذيب : حافرٌ  الَجيُِّد القَْدِر. : الَوأْبُ  أَو

ً  ، كَوَعَد يَِعُد ، َوأََب يَئِبُ  االْستِْحيَاُء ، واالْنِقباُض. وقد : الَوأْبو  بالكسر ، كِعَدة. إِبةً و ، َوأْبا

 البَِعيُر العَِظيم. : الَوأْبُ  يقال :و

 : قَِصيرةٌ َعِريضة ، وكذلك المرأَة. بِهاءٍ  ، وأْبةٌ  ناقَةٌ و

ْخَرةِ ، تُْمِسك الماءَ  أَيضاً : الَوأْبَةو  ، ومثله في الصَّحاح. النُّْقَرة في الصَّ

 الُمْخِزيات. : (2)، مثاُل الُموِعبَات  الُموئِبَاتُ و كذا في لسان العرب. البِعيَدةُ القَْعِر فَقَْط. هي ِمَن اآلباِر : الواِسعَةُ ، البَِعيَدةُ ؛ أَو الَوأْبَةُ و

 َي ، واْستََحيَا.: َخزِ  اتَّأَبَ و مْنهُ ، وأبَ وَ 

 وأَنشد َشمٌر : ، فَعََل به فِْعالً يُْستَْحيَا ِمْنه أَْوأَبَهُ و

يح و  كـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــاتِ ٌء عـــــــــــــــــــن ِإيّن لـــــــــــــــــــَ وئـــــــــــــــــــِ
ُ

 املـــــــــــــــــــ

  
ُؤهح ِإذا مــــــــــــــــا الــــــــــــــــر طــــــــــــــــِ   رحثـــــــــــــــــَ َب  مــــــــــــــــَ  ُء الــــــــــــــــحَ

  
ِطى  ُء : األَْحَمق ، وَمْرثؤهُ : ُحْمقه.الرَّ

 ، ويأْتِي ثاُلثِيُّه قريباً. أَْغَضبَهُ  : أَْوأَبَهُ  أَو

 ، كذا في النَُّسخِ. َردَّهُ بِِخْزيٍ عن حاجِتهِ  : إِذا أَْوأَبَهُ  أَو

 : َردَّهُ بخْزيٍ وعاٍر. والتّاُء في ذلك بدل من الواو. (3) كأَتْأَبه والَِّذي في تهذيب األَفعال : عن صاِحبه ، وهي نسخة قديمة موثوٌق بها

، كِعَدةٍ : العَاُر  اإِلبَةو
. قال الجوهريُّ : هو العاُر ، وما يُْستَْحيَا منه ، والهاُء ِعَوٌض عن إِبَةٍ  ، قاله أَبو ُعبَيٍد ، يقال : نََكَح فاُلٌن في (4)

ة : مَّ  الواو. قال ذو الرُّ

ب   ي  شــــــــــــــــــــــــــــــَ َرئــــــــــــــــِ
َ

اٌت ِإذا املــــــــــــــــ نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ   لــــــــــــــــه بـ

  
ِه   َرأحســــــــــــــــــــــــــــــــِ َ بــــــــــــــــــِ ةً َعصــــــــــــــــــــــــــــــــَ ح ارَا ِإبــــــــــــــــــَ  وعــــــــــــــــــَ
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 ، مأْخوذٌ من ُوأَبَةٌ  : االستِحياُء وأَصلَها التَُّؤبَةُ  ، واالنقباُض. قال أَبو َعْمٍرو الشَّْيبَانيُّ : : كلُّه الِخْزُي والعَاُر ، والَحيَاءُ  الَمْوئِبَةو (5) التُّْؤبَةو

ا ، وهي العَْيُب. قا اإِلبَةِ  رفَع يَده ، قلُت له : اْزَدْد. فقال : وهللِا ما َطعاُمك  (6)ل أَبو عمٍرو : تَغَذَّى عندي أَعرابيٌّ فصيٌح ، من بني أََسد ، فلمَّ

 أَي : بطعاٍم يُستَْحيَا من أَْكله ، وأَصل التّاِء واٌو. تَُؤبَةٍ  ، يا أَبا َعمٍرو ، بذي

ُجل من الشَّيْ  اتَّأَبَ  قدو ، كاتَّعََد من َوَعَد ، ثم َوقََع اإِلْبَدال واإِلْدَغام ، وهذا  َوأَبَ  ، وهو افتعل من َخِزَي واْستَْحيَا : إِذا ُمتَّئِبٌ  هوِء ، فالرَّ

. قال األَْعَشى يَمَدح َهْوَذةَ ْبَن علّيٍ الَحنَِفّي :  الزٌم ، والّذي سبَق ُمتعّدٍ

__________________ 
 ( اللسان : أَيب.1)
 ابألصر والصحاح ا ويف اللسان : املوغبات.( كذا 2)
بَه ضبرت قلم.3)  ( يف القاموس : كا  
 ( يف اللسان عن أيب عبيد : العيُب.4)
 ( الصحاح واللسان : تـَُؤبَة ضبرت قلم.5)
 .«.. فقلت .. مث رفض»( الصحاح : 6)
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ريحَ  دح غــــــــَ جــــــــُ وحَذة َيســــــــــــــــــــــح َ  هــــــــَ لــــــــح ــــــــَ نح يـ بٍ مــــــــَ ئــــــــِ تــــــــ  (1)مــــــــُ
 

  
عـــــــــــا  اِج َأو َوضـــــــــــــــــــــــــَ وحَ  الـــــــــــتـــــــــــّ ـــــــــــَ َم فـ مـــــــــــ  عـــــــــــَ ـــــــــــَ  ِإذا تـ

  
 .الَوأْبو اإِلبَةِ  وفي التّهذيب : هو اْفتِعَاٌل ، من

 . إِذا أَنَِف.َوأََب يَئِبُ و

 و كالتَّكرار.: أَْغَضبَهُ ، وقد تَقدََّم بعَينِه ، فه َغْيُره أَْوأَبَهُ و : َغِضَب. َوئِبَ و

 قَِعيَرةٌ. ، أَي : َوأْبَةٍ  ، أَو من بِئْرٍ  الَوأْبِ  ، على فَِعيلَة ، من الحافر َوئِيبَةٌ  : واسعةً. وفي التَّْهذيب : قِْدرٌ  وأْبَةٌ  قِْدرٌ و

 وقِْدٌر وئِيَّةٌ ، بياَءيِن ، من الفَرِس الَوآةِ ، وَسيُذَكُر في المعتّل.

 َحِفيٌظ. َوأْبٌ  : واِسٌع. وحافر َوأْبٌ  إِناءٌ  * ومّما يستدرك عليه :

ِغيُب. الَوئِيبُ و  : الرَّ

 : الُمقاِربَة الَخْلِق. الَوأْبَةُ و

قال  .كالَوْبَوبَةِ  : إِذا تََهيَّأَ لها ، َوبَّ و ، يقال : َهبَّ  التََّهيُّؤ للَحْملَِة في الَحْربِ  هو : أَهمله الَجْوهريُّ ، وقال اْبن األَْعَراِبّي : الَوبُّ  : [وبب]

 أَبَّ ، فقُِلبت الهمزةُ واواً ، وقد مضى. َوبَّ  األَزهريُّ : األَصل في

. َوتَبَ  : [وتب]  بالُمثَنَّاة الفوقيّة ، وقد أَهمله الَجْوَهريُّ

ً  وقال اْبن ُدَرْيد : وهذه الماّدة مكتوبة عنَدنَا باألَْسود ، بناًء على أَنّه مّما ذكرها الَجوهريُّ ،  ْل.ثَبََت في الَمَكاِن ، فلْم يَزُ  : إِذا َوتَب يَتُِب َوتْبا

 وليس هو في الّصحاح ؛ بل أَهمله األَكثروَن ، وقيل هو لثْغَةٌ.

ً  ، يَثِبُ  ، َوثَبَ  ، يقال : : الطَّْفرُ  الَوثْبُ  : [وثب] ً وَ  كالضَّْرب ، َوثْبا كةً ، ِلما فيه من الَحركِة واالْضطرابِ  َوثَبَانا ً و ُمحرَّ ّم على  ُوثُوبا ، بالضَّ

ً و القياس ،  بالكسر ؛ قال : ِوثَابا

 ِو ابِإذا َوَنِت الرِّكاُب َجَر  
ً وَ  ، ولذا ضبَطه بعُضهم بالفتح ، وهو غيُر صواب ، َواثَبَهُ ُمَواثَبَةً  وأَثبََت الجماهيُر أَنّه مصدُر :  (2)فَِعيٍل ، قال نافِع ْبن لَِقيٍط  ، على َوثِيبا

 يَِصف ِكبََرهُ :

ا  مــــــــــــــــّ ِش لــــــــــــــــَ ي وأُم  الــــــــــــــــَوحــــــــــــــــح ا أُمــــــــــــــــِّ  فــــــــــــــــمــــــــــــــــَ

  
ر َع يف   فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ يـــــــــــــبُ  (3)تـ شـــــــــــــــــــــــــــِ

َ
َي امل ـــــــــــــِ فـــــــــــــارِق  مـــــــــــــَ

  

ي  مـــــــــــِ هـــــــــــح ا ِبســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ تـــــــــــلـــــــــــَ ي فـــــــــــبَقـــــــــــح ا أَرحمـــــــــــِ مـــــــــــَ  فـــــــــــَ

  
ُدو فـــــــــــــــــــبُدحرَِ  و   يـــــــــــــــــــبِ ال َأعـــــــــــــــــــح (4)ابلـــــــــــــــــــَوثـــــــــــــــــــِ

 

  
 يعني الَجواِرَي ، ونَصَب أَْقتلَها وأُْدِرَك ، على جواِب الَجْحد بالفاِء. ؟يقول : ما أَنَا والَوحش

، كِعَدة ، وهي َمِقيسةٌ ، ذكَرها أَرباُب األَفعال ، ونبّه عليها الّشيخ ابن  ثِبَةٌ  قال شيخنا : ومّما بَِقَي على المصنِّف من مصادر هذا الباِب :

 مالك وغيُرهُ.

،  ثِبْ  اْقعُْد. ودَخَل رجٌل من العرب على َمِلٍك من ُملوك ِحْميََر ، فقال له الملك : ، أَي : ثِبْ  خاّصةً ، يُقَال : القُعُود ، بلُغَِة ِحْميَرَ  : الَوثْبُ و

َر. أَي : ، فتََكسَّر. فقال : فَوثَبَ  أَي : اْقعُْد. تََكلَّم بالِحْميَِريّة. حكاه في الُمْزِهر. وَعَربِيَّْت :  ليس عنَدنَا َعَربِيَّْت كعربيَّتكم ، مْن َدَخَل َظفاِر َحمَّ

سيَدْه في آِخر الكالم : يُِريُد العََربِيَّةَ ، فوقف على الهاِء بالتاِء ، وكذلك لغتهم ، قاله الجوَهرّي ، ونقله اْبُن ِسيَدْه واْبن منظور ، زاد اْبُن 

 والِفْعُل كالِفْعِل.

 ، وقيل : السَِّريُر الّذي ال يَْبَرُح الِملُك عليه. ِريرُ ، كِكتَاٍب : السَّ  الِوثَابُ و

ً  ، يقال : الِفَراشُ  بلغَتِِهم : الِوثابُ و َجْمعاً ، كما صّرَح به بعُضهم  الِوثَابُ  ، فيكون الَمقَاِعدُ  : الِوثَاب أَو فََرْشُت له فَِراشاً. ، أَي : َوثَّْبتُهُ ِوثَابا

 ؛ قال أُميَّةُ :
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مح  ِِذحِن  ِ  َواهـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــُ د تح قـ تـــــــــــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــــــــــح   فـــــــــــــــــــَ

  
مح   َي هلــــــــــــــَُ ِ َوهــــــــــــــح اح كــــــــــــــَ ــــــــــــــح ل ــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ  ِوَ بُ عــــــــــــــل

  
 يعني أَّن الّسماَء مقاِعُد للمالئكِة ، كذا في الصَّحاح.

وبه لُقَِّب َعمُرو ْبن أَْسعد ، أَخو حّساَن من  ولم يَْغُز. ، أَي السَِّريرَ  الِوثَابَ  ، ولَِزمَ  الَمِلُك إِذا قَعَدَ  بلغتهم : (5)بفتح األَّول والثّالث  الَمْوثَبَانُ و

. الِوثَابَ  ُملوِك ِحْميََر ، ِللُزوِمه  ، وقِلَِّة َغْزِوه ، كما قاله القُتَْيبِيُّ

__________________ 
 .«متئت»( عن الصحاح ا ويف األصر : 1)
 وما أثبتناه عن املطبوعة الكويتية.« انبغ بن لقيرت»( يف األصر 2)
 .«من»للسان ا ويف األصر ( عن ا3)
 ( يف البيت إقواء.4)
 ( كذا يف األصر والقاموس واجملمر والصحاح واملقايي  ا لكنها يف اللسان بضم امليم.5)
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 ؛ ومنه قول الّشاعر يَِصف نَعامةً : األَْرُض السَّْهلَةُ  وفتح الثّاِء المثلَّثة ، قالوا : ، بَكْسِر الِميمِ  الِميثَبُ و

هــــــــــا  مــــــــــِ طــــــــــح َ تح خبــــــــــِ َا َفضــــــــــــــــــــــــ  ٍ حــــــــــِ اح ــــــــــَرة عــــــــــَ رِي  قــــــــــَ

  
وحٍز و   يـــــــــح  بـــــــــَا قــــــــــَ ي  قــــــــــَ رَاشـــــــــــــــــــــــِ بِ خـــــــــَ يـــــــــثـــــــــَ  (1) مـــــــــِ

  
 ونقل عنه غير واحٍد بتقديم الجالس على القافز. القافُِز ، والَجاِلُس. : الِميثَبُ  عن ابن األَْعَرابّي :و

 .َوثَبَ  قال ياقوت : وُكلُّه ِمْفعٌَل ، من األَْرِض. ، وفي نسخة : َعنْ  ما ارتَفََع ِمن : الِميثَبُ  األَْعراب :في نوادر و

 بالِحَجاز. ماٌء ِلعُباَدةَ  : الِميثَبُ  قال األَصَمِعيُّ :و

 بنَْجد ثمَّ للُمْنتَِفق ، واْسُمهُ ُمعَاويةُ بُن ُعقَْيل. ماٌء لعُقَْيلٍ  الِميثَبُ و

 : واٍد من أَْوِديَِة األَْعَراِض الّتي تَِسيل من الِحجاز في نَْجد ، اختلََط فيه ُعقَْيُل ْبُن َكْعب وُزبَْيٌد من اليمن. ِميثَبٌ  ل غيُرهُ :وقا

َصى بها ُمَخْيِريٌق اليهوديُّ للنَّبّي ، وله فيها َسبعةُ ِحيطاٍن ، كان أَوْ  وسلمعليههللاصلىإِْحَدى َصَدقَاتِه ،  الشَِّريفة ، من ماٌل بالَمِدينَة : ِميثَبٌ و

 ِميثَبُ و ذه الِحيطاِن : بَْرقَةُ ،ه وأَسماءُ . وسلمعليههللاصلى ، هللا لرسولِ  بها (2) َوصَّى ، الوفاةُ  حضرتْه فلّما. أَسلَمَ  وكان ، وسلمعليههللاصلى

الل  (3)، والّصافَةُ   ومْشَربَةُ أُّم إِبراهيم. (4)، وأَْعواف ، وَحْسنَى والزَّ

، بل وفي أَسماِء المواضع والبِقاعِ ، كالمراصِد ، والُمْعَجم لياقوت ، وغيِرهما وُمَصنَّفاِت أَبي  هكذا وقَع في كتِب الُّلغَة كذا في الْمعجم.

 نّه ليس له في تخطئته نَصٌّ صحيح.، فيِه ما فيه ؛ ألَ  ُهَو َغلٌَط َصِريحٌ  قوله :و ُعبَْيد.

، ال يَنَهض دليالً على ما قالَه ، بل الُمْعتََمُد ما ذهب إِليه األَئّمة.  (5)وهي السَّْهلَة  من األَْرِض الَمْيثاءِ  مأْخوذ الصَّواُب ِميٌث ، َكِميل قوله :و

 ، إِنّما هو ذو الِميِث : موضٌع بِعَقيِق المدينة.وقد َسبََق الكالُم عليه. وأَيضاً هذا الّذي اّدعاه أَنَّه الصَّواب 

فةِ  ع بَِمكَّةَ  : الِميثَبُ و ، هكذا في النَُّسخ ، والصَّواُب : عنَد بِئِْر ُخّم ، كذا في المعجم ، وذلك ألَنَّ ُخمَّ بئٌر جاهليٌّ بَمكَّة ،  عند َغِدير ُخمٍّ  الُمَشرَّ

الكبير. وأَّما الِّذي يَُضاف إِليه الغَديُر ، فإِنّه ُدوَن الُجْحفَة ، على ِميٍل ، وسيأْتي بيان ذلك في َمحلّه. وفي  وثَمَّ ِشْعُب ُخّم يَتََدلَّى على أَْجيادٍ 

 اللّسان : اسُم موضعٍ ، ولم يُقَيِّْد ؛ قال النّابغةُ الجْعِديُّ :

هــــــــــــــــــــــاِب  يــــــــــــــــــــــاَه الــــــــــــــــــــــذ  ن  َأن  مــــــــــــــــــــــِ  َألهــــــــــــــــــــــُ

  
ِح   لـــــــــــــــــح بِ فـــــــــــــــــاأَلوحَرِ  فـــــــــــــــــاملـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــثـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــاملـــــــــــــــــِ

  
 الَجْدَوُل. : الِميثَبُ  : (6)عن أَبي َعْمٍرو و

 ، قال أَبو ُدَواد اإِلياِديُّ : ع ، الفتح رواه اْبُن حبِيٍب : ، كَمْجِلٍس ، وَمْقعد َمْوثِبٌ و

ا  راُب كــــــــــــَبهنــــــــــــ  هــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــُ رحقــــــــــــَ  ويــــــــــــرحفـــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

  
ّم   بَ مــــــــــن عــــــــــُ ثــــــــــِ وح داِد  مــــــــــَ اِ  خــــــــــِ نــــــــــَ (7)َأوح ضـــــــــــــــــــــــِ

 

  
 العُّم : النَّْخُل الِطواُل ، والِضنَاُك : َشجٌر َعِظيٌم ، كذا في الُمْعَجم. ُعّم ، أَي ِطوال ، وِضناك ، أَي ضخْم. وقيل :

ً  تقوُل :و  أَْقعََده على ِوَساَدةٍ. ، أَي َوثَّبَهُ تَْوثِيبا

 .يَثِبُه الَمْوِضَع : جعلَهُ  أَْوثَبَهُ و ا ،أَن أَْوثَْبتُهو َواِحَدةً ، َوثََب َوثْبَةً و

 ، هَكَذا بالسين الُمْهملَة ، ومثلُه في الصَّحاح ، وفي أُْخرى بالُمْعَجَمة ، وهو غلط. : ساَوَرهُ  َواثَبَهُ و

ً  ِوَساَدةً  َوثَّبَهُ  ربَّما قالُواو في ، ليَْقعُد عليها. و طَرَحها لَهُ  ، هكذا في نسختنا مضبوط بالتّشديد ، وفي غيرها ، ثالثيّاً ، كَوَعَد : إِذا تَْوثِيبا

ْلِت ، قالت :  (8) [أَبي]حديِث فاِرعةَ أُْخِت أَُميَّة ْبِن  . ، أَي : «على َسِريِري فَوثَبَ  قَِدَم أَخي من َسفٍَر ،»الصَّ  قَعََد عليه ، واستَقَرَّ

 في َغْيِر لُغَِة ِحْميََر : النُُّهوُض والقيام. الُوثُوبُ و

 قَِدمَ و
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__________________ 
قوله حراســّي كذا خبطه »وهبامش املطبوعة املصــرية : « قور»وقوز عن معجم البلدان وابألصــر « حراســي»( خراشــي عن اللســان ا ويف األصــر 1)

 «التكملة. يف الصحاح : اخلرشاء : مثر ا رابء قشرة البيضة العليا.والصواب خراشي ابخلاء والشا املعجمتا كما يف 
 ( معجم البلدان : أوص .2)
 ( معجم البلدان : الصافية.3)
 ( معجم البلدان : والدال .4)
 ( يف معجم البلدان : امليثاء الرملة اللينة.5)
 .«أيب  مد»( عن اللسان ومعجم البلدان ا ويف األصر 6)
 قا  ايقوت : لعله من اخلّد وهو الش  يف األرض.« حداد»جم البلدان ا وابألصر ( خداد عن مع7)
 ( عن اللسان والنهاية.8)
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 له ِوســـــادًة ا َأي : أَقَعَده عليها. ويف رواية : فـََوث ب ا وسللللمعليههللاصللللىرســـــو     ســـــّيدانعامُر بحُن الط َفيحر عل  
يف  الُوثوبَ  وقد كثـَُر اســتعماُ  الَعام ةِ  أَلقاها له. كذا يف لســان العرب ا وبه َتعَلُم َأّن قوَ  شــيِخنا : ا َأي : ِوســاَدةً  فَوثـ َبهُ 

يح  َباَدرِة للشــــــــــــ 
ُ
ســــــــــــاَرَعِة ِإليه ا لي  يف أُم هات الل َغةمعىن امل

ُ
يف ِم اطِّالعه ِلما نـََقلحَناُه. و ما يســــــــــــاِعُدُه ا َيُد   عل  عد ِء وامل

فَِّا :  عنههللارضيحديث علّي ا  الً  (1) [أّخرو ]َيداً  للَوثـحَبةِ  َقد مَ »ا يوَم صــِ ًة  «للن ُكوص رِجح َأي : ِإنح َأصــاَب فـُرحصــَ
 ا هَنََ  ِإليها ا وِإاّل رَجَض وتـََرَ .

 على َمْنِزلته ، تََوثَّبَ  وفي األَساس : اْستَْولَى َعلَْيها ُظْلماً. في ضيعٍة لي ، أَي وعبارةُ الِصحاح : في َضْيعَتِي. فالنٌ  تََوثَّب من الَمَجاز :و

أَبو بكر على َوِصّي رسول هللا ،  يَتََوثَّبُ أَ » في لسان العرب : في حديِث ُهَذْيٍل :استولَى عليها ُظْلماً. و (2)على أَِخيِه في أَْرِضه  تََوثَّبَ و

:  ؟عليه ويظِلُمهُ  (3)، أَي يَْستَْولي  «بِخزاَمةٍ  أَْنفُهُ  ُخِزمَ  وأَنَّهُ  ؛ وسلمعليههللاصلى هللاِ  رسولِ  من عْهداً  َوَجدَ  أَنّه بَْكرٍ  أَبو ودَّ  ؟وسلمعليههللاصلى

 في يكون ما إِليه واالنقياد الّطاَعة من ، عنههللارضي ، بكرٍ  أَبي في لكان ، ِخالفةبال إِليه معهوداً  ، عنههللارضيمعناه : لو كان عليٌّ ، 

 .بِخزاَمتهِ  الُمْنقاد الذَّليلِ  الجَمل

 .(4)، وقد تقّدم البحث فيه في ث وب  ، َكُحَمٍة : الَجَماَعةُ  الثُّبَةُ و

. الَوثْبِ  َسريعة ، أَي : الَوثَّابَة ، وهي الَوثْب ، من ، كَجَمَزى الَوثَبَىو  ، نقله ، الّصاغانيُّ

 .وثّابٌ  إِليه. وَظْبيٌ  َوثَبَ وَ  ، واثَبَهُ  * وِمّما يُْستَدَرُك َعلْيه :

 َوثَبَ  واْبِن ُعَمَر. ومن الَمَجاز : الُمْقِرُئ الُكوفّي ، مات سنة ثالٍث وِمائَة. وقال الذََّهبِيُّ : َمْولَى بَنِي أََسد ، عن اْبن َعبّاس َوثَّابٍ  ويَْحيَى ْبنُ 

 .(5) َوثْبَةً  إِلى الشََّرف

 .الَوثْبِ  : سريعةُ  َوثَّابَةٌ  وفََرسٌ 

ً  ، يَِجبُ  ُء ،الشَّيْ  َوَجبَ  : [وجب] ّم ، ُوُجوبا كِعَدةٍ. قال شيُخنَا : هو أَيضاً َمِقيٌس في مثله. قلُت : هذا المصدُر ، ِإنَّما ذكره  ِجبَةً و بالضَّ

 .يَِجُب ِجبَةً  البَْيعُ  َوَجبَ  الَجْوَهِريُّ في

ُغْسُل »ُزوم. وفي الحديِث ؛ في اللُّغة ، إِنّما هو الثُّبُوُت. قُلُت : وهو قريٌب من اللُّ  الُوُجوبُ  وفي التَّْلِويح : لَِزَم. : الُوُجوبِ  واقتصر ُهنا على

الفَْرِض واللُُّزوم ؛ وإِنََّما  ُوُجوبِ  االختِياِر واالستحباب ُدونَ  ُوُجوبُ  قال اْبُن األَثِيِر : قال الَخطَّابِّي : معناه«. على ُكّل ُمْحتَِلمٍ  واِجبٌ  الُجُمعَةِ 

ُجُل لصاحبِه : َحقُّ  بالواِجب َشبَّهه  . وكاَن الَحَسُن يراهُ الزماً ، وُحِكي ذلك عن ماِلٍك.واِجبٌ  َك عليَّ تأْكيداً ، كما يَقُوُل الرَّ

ً  ءُ الشَّيْ  َوَجبَ  يُقَاُل :  : إِذا ثَبََت ولَِزَم. ُوُجوبا

 .الواجب عنَدهُ آَكُد منوالفَْرُض ، عنَد الّشافعّي ، سواٌء ، وهو ُكلُّ ما يُعَاقُب على تَْركِه. وفََرَق بينَُهَما أَبو َحنِيفَةَ ، فالفرُض  الواِجبُ و

بَهُ وَ  هو ، أَْوَجبهو  .فََوَجبَ  البيعَ  أَْوَجْبتُ و ، يَِجُب ِجبَةً  البيعُ  َوَجبَ و ُمَضعَّفاً ، نقل اْبُن القَّطاع إِنكاره عن جماعة. َوجَّ

ً و ِجبَةً  البَيعُ  َوَجبَ  وقال اللِّْحيَانيُّ : ً  هو أَْوَجبَهُ  ، أَو لََك البَْيعَ  أَْوَجبَ  ، وقد (6) ُوُجوبا  . كلُّ ذلك عن الِّلْحيانّي.إِيجابا

ً و ، ُمَواَجبَةً  البَْيَع ، (7) واَجبَهُ و  بالكسر ، عنه أَيضاً. وَجابا

ة كالم الِّلْحيَانّي ، واختصره ، َظنَّ شيُخنا أَنّه أَراَد  : هذا التّصريُف ، وال يُْعَرُف في ، فقال  أَْوجبَ  بهما َمصدَريْ  (8)ولّما كان هذا من تَتِمَّ

 الدَّواوين ، وال تَقتضيه قَواعُد ، إِلى آخِر ما قاله.

 وبَِعيٌد على مثل المصنِّف أَن يَْغفَُل في مثل هذا. وغايةُ ما يُقَاُل إِنّه أَْجَحَف في كالم اللِّْحيانّي ، كما تقدََّم.

 : اْستََحقَّهُ. اْستَْوَجبَهو هللاُ ، أَْوَجبهو
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__________________ 
 ( زايدة عن النهاية.1)
 وأشار إىل عبارة األساس يف هامش املطبوعة املصرية.« وتوثب يف أرضه عل  أخيه»( عن األساس ا ويف األصر : 2)
 وأشار إىل عبارة النهاية يف هامش املطبوعة املصرية.« أي استوىل»( عن النهاية ا وابألصر : 3)
 األصر : ت ب ب وقد نبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.( يف 4)
 ( عن األساس وشاهده قو  الكميت :5)
 وثــــــــــــــــــبــــــــــــــــــٍة لــــــــــــــــــك يف االحســــــــــــــــــــــــــــــــاب ابلــــــــــــــــــغــــــــــــــــــٍة و 

  
 كـــــــــــــــــــذا  إنـــــــــــــــــــك يف املـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــروف ذو وثـــــــــــــــــــب 

  

 ( زاد يف التكملة عن كتاب ايفض ونفعة : وجوابً بفتح الواو ا كالجي يف الَولوع.6)
 ( اللسان : وأوجبه.7)
 .«أرادا»يف املطبوعة املصرية : ( 8)
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 الَحْمِد ، أَي : َوِليُّهُ ، وُمْستَِحقُّهُ. ُمْستَْوِجبُ  وهو

ُدهُ اإِلنساُن على نَْفسِه ، كالاّلِزم والثّابت. والذي في األَساس : : الَوِظيفَةُ  الَوِجيبَةُ و ، وسيأْتي ، وعلى األَّول يكون من  الَوْجبَةُ  ، وهي ما يُعَّوِ

 زياداته.

الً  تُوِجبَ  أَنْ  : الَوِجيبَةُ  عن أَبي عمٍرو :و  .َوِجيبَتَكَ  َحتَّى تَْستَْوفِيَ  بعضاً في كّلِ يومٍ  ، وقيل : على أَْن تَأُْخَذ منه البَْيَع ، ثم تَأُْخذَهُ أَّوالً فَأَوَّ

ً  البَيعُ  َوَجبَ  ، أَي : تَمَّ َونَفََذ. يقال : «َوَجبَ  إِذا كان البيُع عن ِخياٍر فقد»في الحديث : و ً و ، ُوُجوبا أَي لَِزَم وأَْلَزَمهُ ، يعني :  : أَْوَجبَهُ ِإيَجابا

 إِْنفَاَذهُ ، فاْختَاَر اإِلْنفَاَذ ، لَِزَم وإِْن لم يَْفتَِرقَا. (1)البَْيعِ ، أَو  إِذا قال بعَد العَْقِد : اْختَْر َردَّ 

النّاَر ، أَو  تُوِجبُ  الَّتي والسَّيِّئات ، وهي من الَحَسنَات تكونُ  الُموِجبَةَ  قيل : إِنَّ و بها العََذاُب. يُْستَْوَجبُ  الّتي : الَكبِيَرةُ من الذُّنُوبِ  الُموِجبَةُ و

 .«َرْحَمتِك ُموِجبَاتِ  الّلُهمَّ ، إِنّي أَسأَلُكَ »في الحديث : ففيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمرتٌَّب. و ، الَجنَّةَ 

َجُل : أَْوَجبَ و َمْن فَعَل َكَذا »الحديث : منهله الَجنَّةَ ، أَو النّاَر ؛ و يُوِجبُ  من الحسنات والسَّيَّئات ، أَو َعِمل َعَمالً  بالُموِجبَةِ  ، أَي أَتَى بَِها الرَّ

له الَجنَّةُ. وفي حديٍث  َوَجبَتْ  ، أَي : من قَدَّم ثالثةً من الَولَد ، أَو اثنَْيِن ، «ذُو الثَّالثَِة واالثْنَْينِ  أَْوَجبَ »في حديث ُمعَاذ و «أَْوَجبَ  وَكذا ، فقد

ً  إِنَّ  ، هللاِ  رسولَ  يا:  فقالُوا ، وسلمعليههللاصلىأَنَّ قوماً أَتَُوا النَّبِيَّ ، »آَخَر :  بها النّاَر ،  استوجب ، أَي : َرِكَب َخِطيئَةً « أَْوَجبَ  لنا صاحبا

 .«ُمُروهُ فَْليُْعتِْق َرقَبَةً  فقال :»

ً و ، َوْجبَةً  ، يَِجبُ  الحائُط ، َوَجبَ وَ  ً  ٍء : َسقََط ،البَيُت ، وُكلُّ َشيْ  َوَجبَ  وقال اللِّْحيَانِيُّ : َسقََط. : َوْجبا  .َوْجبةً و ، َوْجبا

ة الواحدة ، إِنّما هو مصدر َوَجَب َوْجبَةً و لوال أَْصواُت الّسافَِرةِ » . وفي حديِث َسِعيد :كالُوُجوب : سقََط إِلى األَْرض ، ليست الفَْعلَةُ فيه للَمرَّ
. الَوْجبةُ  بكَ »وهي صوُت السُّقُوط. وفي الَمثَل  «بَِوْجبَةٍ  فإِذا»وَطها مع الَمِغيب. وفي حديِث ِصلَةَ سقُ  ، أَي : «الشَّْمِس  َوْجبَةَ  لََسِمْعتُمْ  (2)

َطْت قيل : معناه َسقطْت ُجنُوبُها إِلى األَْرض وقيل : َخرجْت أَْنفُُسها فسقَ  (3) (فَِإذا َوَجَبْت ُجُنوُِبا)وقولُه تعالَى : « .الَوْجبَةُ  وبَِجْنبِه فَْلتَُكنِ 

 .(َفُكُلوا ِمْنها)هي ، 

ً  الشَّْمُس ، َوَجبَتِ و ً و ، َوْجبا  ، األَّول عن ثعلب. : غابَتْ  ُوُجوبا

 ، على الَمثَل ، فهو مجاٌز. العَْيُن : غاَرتْ  َوَجبَتِ و

 .(5)وُوُكوبُهُ عليه  ُوُجوبُهُ  إِذا َرَدْدتَهُ عنه ، َحتَّى طالَ  (4) [وَوَكْبتُهُ ]عن َكَذا ،  َوَجْبتُهُ  ، وفي نوادر األَْعَراب : عنه : َردَّهُ  َوَجبَ و

ً  ، يَِجبُ  ، القَْلبُ  َوَجبو ً و ، َوْجبا ً و ، َوِجيبا ً وَ  ، ُوُجوبا َكةَ : َوَجبَانا ً  القَْلبُ  َوَجبَ  ، واضَطرَب. وقال ثعلب : َخفَقَ  ، محرَّ في ، فقط. و َوِجيبا

ً »في حديث أَبي ُعبَْيَدةَ وُمعَاٍذ : ، أَي َخفَقَانَهُ. و «قَْلبِهِ  َوْجبَةَ  َسِمْعُت لها»حديث علّيٍ :  ُرَك يَْوما  .«فيه القُلُوبُ  تَِجبُ  إِنَّا نَُحذِّ

 ، عن اللِّْحيَانّي وحَدهُ. هللاُ تَعَالى قَْلبَهُ  أَْوَجبو

ُجُل ، بالتَّْخفيف : وَجبَ  قال ثعلب :و  وعبارةُ الفَِصيح : في اليوم ، وهو أَحسُن ، ِلعُُموِمه. النَّهاِر.أََكَل أَْكلَةً واِحَدةً في  الرَّ

بَ و ، َكأَْوَجبَ  أَهلَهُ : فَعََل بهم ذلك ، َوَجبَ و  ، بالتَّْشديد. وهو َمجاٌز. َوجَّ

ُجُل ، َوَجبَ و ً  الرَّ  : (6)يَْوَم بُعاٍث  قال قَْيُس بن الَخِطيِم يَِصُف َحرباً وقَعْت بيَن األَْوِس والَخْزَرجِ  ماتَ  : ُوُجوبا

نــــــــا وَ  وفــــــــُ يــــــــُ ا ســــــــــــــــــــــُ نــــــــَ تـــــــــح مــــــــَ لــــــــَ اٍث َأســــــــــــــــــــــح عــــــــَ وحَم بـــــــــُ  يـــــــــَ

  
ِب   اَن  قــــــــــِ ِم َغســــــــــــــــــــــــّ ذح ٍب يف جــــــــــِ (7)ِإىَل َنســــــــــــــــــــــــَ

 

  

ُم  اهــــــــــــُ ريًا هنــــــــــــََ ــــــــــــِ وحٍف أَم و عــــــــــــَ ــــــــــــُ ــــــــــــن تح ب  َأطــــــــــــاعــــــــــــَ

  
ىت  كــــــــــاَن َأّوَ    ِم ا حــــــــــَ لــــــــــح بِ عــــــــــن الســــــــــــــــــــــــِّ  َواجــــــــــِ

  
__________________ 

 واشار إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« وانقاذه»( عن النهاية ا وابألصر 1)
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 .«قوله السافرة. قا  يف النهاية : السافرة أمة من الروم ا هكذا جاء متصاًل اب ديث»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .36( سورة ا ج اآية 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( اللسان : عنه.5)
قا  اجملد : بعاث ابلعا والغا كغراب ويثلث ا »أثبتناه عن اللســـــان ومعجم البلدان. وهبامش املطبوعة املصـــــرية : وما « بغاث»( يف األصـــــر 6)

 .«موضض بقرب املدينة ا ويومه معروف
 ( عجزه يف اللسان :7)

 إىل نشٍب يف حزم غسان  قب
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ُغِلْبنَا  َن ثابٍِت ، فوَجَدهُ قد ُغِلَب ، فاْستَْرَجع ، وقال :بْ  هللاِ  عبدَ  يعودُ  جاءَ  ، وسلمعليههللاصلىأَّن النّبيَّ ، »في الحديث : أَّوَل َميٍّت. و»أَي : 

تُُهنَّ ، فقال رسوُل هللِا ،  بيع. فصاح النَِّساُء وبََكْيَن فجعََل اْبُن َعتِيك يَُسّكِ ، فال تَْبِكيَنَّ  َوَجبَ  فإِذا ، َدْعُهنَّ :  وسلمليهعهللاصلىعليك ، يا أَبَا الرَّ

:  الُوُجوبِ  وأَْصلُ «. ونََضَب ُعْمُره َوَجبَ  فإِذا»:  عنههللارضيوفي حديِث أَبي بكر ، . «؟ قال : إِذا ماتَ الُوُجوبُ  باكيةٌ ، فقالوا : ما

 .واِجبٌ  اُل للقتيل :السُّقوُط والُوقوع وزاَد الَجْوَهِريُّ بعَد إِنشاِد البيت : ويقَ 

بَ  قال اللِّْحيَانّي :و َدُهْم أَْكلَةً واِحَدةً  ، أَي : ِعيَالَه ، َوفَرَسه فاُلٌن نَْفَسه ، َوجَّ ةً. وعن أَبي زيٍد : أَْوَجبَ و في النَّهار. َعوَّ  ُهو : إِذا كان يأُْكُل مرَّ

بَ  ً  فالٌن ِعيالَهُ ، َوجَّ  .َوْجبَةً  : إِذا َجعََل قُوتَُهْم كلَّ يومٍ  تَْوِجيبا

بَ و ً  ، النّاقَةَ  َوجَّ ةً واِحَدةً. : تَوِجيبا  ومثلُه في لسان العرب. لَْم يَْحلُْبها في اليوِم واللَّْيلَِة إاِّل مرَّ

بِ ك ، وذا من زياداته النّاقَةُ الَّتِي يَْنعَِقُد اللِّبأُ في َضْرِعَها ، بفتح فسكون : الَوْجبُ و  . يقال :التَّوجيب ، على صيغة اْسِم الفاعل ، من الُمَوّجِ

بَتِ   .(1)اإِلبُِل : إِذا أَيبست  َوجَّ

 ، بالَكسر ، حكاه أَبو حنيفةَ. ِوَجابٌ  جو وافٍر ، ِسقاٌء َعِظيٌم من ِجْلِد تَْيٍس  : الَوْجبُ و

ّجاِجّي. األَْحَمقُ  : الَوْجبُ و  هو في الصَّحاح. قال األَْخطل :، و الَجبَانُ  هو أَيضاً :و عن الزَّ

ّرٍِم  َتضــــــــــــــــــــــَ نحشــــــــــــــــــــــَ   عــــــــن مــــــــُ ــــــــَ وس الــــــــد جــــــــَ  تـ مــــــــُ  غــــــــَ

  
ُؤوم وال   اِدي ال ســــــــــــــــــــــــَ وب اأَلعــــــــــَ لــــــــــُ بطــــــــــَ (2)َوجــــــــــح

 

  
ّي في حواشيه : صواُب إِنشاِده :   وقال األَخطل أَيضاً : (3)بالَخْفِض ، أَي : أِلَنَّ القصيدةَ مجرورة « وْجبِ  وال»قال اْبُن بَّرِ

ٍر  اكــــــــــِ نــــــــــَ رّاهــــــــــا ولــــــــــيــــــــــَ  بــــــــــِ رحِب ضـــــــــــــــــــــــَ و ا ــــــــــَ  َأخــــــــــُ

  
اٍن وال   بـــــــــــــَ بِ جـــــــــــــَ يـــــــــــــرِ  وجـــــــــــــح قـــــــــــــِ اِن ثـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  اجلـــــــــــــَ

  
 ، أَنشد ثعلب : كالَوّجابِ 

 َوّجابح َأوح أَقحَدُموا يوماً فبَنحَت 
 ، عن اْبِن األَْعَرابِّي ؛ وأَنشد : ، ُمشدََّدتَْينِ  الَوّجابَةُ و

راِش و  ٍة يف الــــــــــــــفــــــــــــــِ جــــــــــــــَ يــــــــــــــح ُت بــــــــــــــُدمــــــــــــــ   َلســــــــــــــــــــــــــــح

  
ةٍ وَ   ابـــــــــــــــَ ي َأنح  َوجـــــــــــــــّ مـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ احيـــــــــــــــَح يـــــــــــــــبـــــــــــــــَ (4) ـــــــــــــــُِ

 

  
ابةٌ  قال : ْيَجةٌ : يَْنَدِمُج في الِفَراش. َوجَّ  ، أَي : فَِرٌق. وُدمَّ

بُ و  ؛ عنه ، أَيضاً ، وأَنشد : الُموّجِ

هح فـــــــــــــجـــــــــــــاَء عـــــــــــــوحٌد خـــــــــــــِ  مـــــــــــــُ عـــــــــــــَ ِديفيف َقشـــــــــــــــــــــــــــح  نـــــــــــــح

  
بٌ   وجــــــــِّ ُه  مــــــــُ مــــــــُ رحضــــــــــــــــــــــِ وِع جــــــــِ لــــــــُ (5)عــــــــارِي الضــــــــــــــــــــــ 

 

  
ُجُل ، َوُجبَ  قدو ّم. ُوُجوبَةً  كَكُرَم ، الرَّ  بالضَّ

 ، عن اللِّْحيَانّي. الَِّذي يُناَضُل َعلَْيهِ  محّركةً فيهما الَخَطُر ، وهو السَّبَق  :(6) الَوجبو

ً  ، (7) َوَجَب الَوْجبُ  وقد  .الَوجبِ  َعليِه : َغلَبَهُ على أَوَجبَ و .َوْجبا

َهان ، فَمْن سبََق أَخذه. (8)والقَرُع  الَوجبُ  وعن اْبِن األَْعَرابّي :  : الذي يُوَضُع في النِّضال والّرِ

 على بعٍض شيئاً. أَوَجبَ  : تَراَهنُوا ، كأَّن بعَضهم تَواَجبُواو

ة الواحدة ، إِنَّما هو مصدرٌ  َوَجَب َوْجبَةً و مع الَهّدةِ. : السَّْقَطةُ  الَوْجبَة في الصَّحاح :و . كالُوُجوب : َسقََط إِلى األَْرض ، ليست الفَْعلَةُ فيه للَمرَّ

 لوال»في حديِث َسِعيد : و
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__________________ 
 ( يف اللسان : إذا أعيت. ويف الصحاح : َوَجبت بتخفيف اخلاء.1)
ينشــ  بد  تنشــ . وفيهما : عموس بد  غموس. وما أثبتناه غموس يعين هو الذي ال يعّرس لياًل حىت يصــبح ا أما ( يف الصــحاح واللســان : 2)

العموس ابلعا فهو األمر الشــــديد املظلم الذي ال يدري من أين يؤت  له. واملقصــــود هنا غموس. ومتضــــرم عن اللســــان والصــــحاح ا ويف األصــــر 
 .«منصرم»
 ( وقبله :3)

ــــــــــــــــك أمــــــــــــــــري املــــــــــــــــ ــــــــــــــــي ــــــــــــــــهــــــــــــــــا إل ــــــــــــــــت ــــــــــــــــا رحــــــــــــــــل  ؤمــــــــــــــــن

  
ـــــــــــرحـــــــــــبِ   ـــــــــــز  ال ـــــــــــمـــــــــــون واملـــــــــــن ـــــــــــر املـــــــــــي ـــــــــــطـــــــــــائ ـــــــــــ  ال  عـــــــــــل

  

 إىل مــــــــــــــؤمــــــــــــــن  ــــــــــــــلــــــــــــــو صــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــائــــــــــــــح وجــــــــــــــهــــــــــــــه 

  
 بـــــــــــــالبـــــــــــــر تـــــــــــــغشـــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــن  ـــــــــــــوٍم ومـــــــــــــن كـــــــــــــربِ  

  

 .«حتتمي أن  يبا»( عن اللسان ا وابألصر 4)
قوله عوذ لعله عود وهو املسن »املصرية : وما أثبتناه عن اللسان. وهبامش املطبوعة « ( املشطور األو  يف األصر : فجاء عوذ خنديّف خشعمة5)

 «من اإلبر. وقوله خشعمة لعله جعشمه. قا  اجملد اجلعشم كجعفر الوسرت ا وكقنفذ وجندب القصري الغلية الشديد والطوير اجلسم ضد.
 ( والوجب عطف عل  الجي قبلها كما يفهم من الشارح والقاموس ا ويف اللسان : والَوَجُب. ضبرت قلم.6)
 رت اللسان ابلتحريك ضبرت قلم.( ضب7)
 ( يف التكملة : الَوجحب والَقرحع ويف اللسان ابلتحريك كال ا ضبرت قلم.8)
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َواُت الّساِفَرِة ا َلَسِمعحُتمح  َبة َأصح َبةُ  َأو ا َأي : ُسُقوَطها مض املغيب. «الش مح ِ  َوجح َمُض له  َصوحُت الّساِقرتِ  الَوجح ُقرُت ا فُتسح َيسح
ٌة.  َهد 

 ، وهي صوت السُّقُوط. «بَوْجبَةٍ  (1)فإِذا »صلَةَ :  في حديثِ 

ةً واِحدةً ، األَْكلَةُ في اليوم واللَّْيلَةِ  الَوْجبَةُ  .«، وأَنُجو الَوْقعَة الَوْجبَة ُكْنُت آُكلُ »في الحديث : و ، يُقَاُل  أَْو أَْكلَةٌ في اليَْوِم إِلى ِمثِْلها من الغدِ  َمرَّ

. ُكلُّ ذلك مصدٌر ، ألَنّه ضرٌب من األَكل. قلُت ، وسيأْتي في وق ع َوْجبةً  ، وهذا عن ثعلب. وقال اللِّْحيَانيُّ : هو يأُْكل الَوْجبَةَ  : هو يأْكل

يت أَوضُح من ذلك. ّكِ  عن اْبن األَْعَرابّي وابن الّسِ

بَ  وقد ً  نَْفَسه وجَّ َدَها ذلك ،  توِجيبا بَ  وكذاإِذا َعوَّ  ، أَي : أَْكلَةً واِحَدةً. وعن أَبي َزْيٍد : (2) َوْجبَةً  ِلنَْفِسِه. وفي التهذيب : فاُلٌن يأُْكلُ  َوجَّ

ب   مساِكينَ يُْطِعُم َعْشَرةَ »في حديث الَحسن في َكفّارةِ اليميِن : . وَوْجبَةً  : الِّذي يأُْكُل في اليوم والليلِة مّرةً واحدةً. يقال فالٌن يأُْكلُ  الُمَوّجِ

 .«واحدةً  َوْجبَةً 

 .«ِختَاٍن ُغِفَر له أَجاَب َوْجبَةَ  َمنْ : » (3)في حديث خالِد بِن َمْعَداَن و

 كذا في لسان العرب.

ْرعِ  التَّْوِجيبو بَاِء في الضَّ  ، وقد تقدََّم. : اإِلْعيَاُء واْنِعقَاد اللِّ

 ، ومثلُه في المعجم وغيِره. ، كُموِسٍر : د ، بين القُْدِس والبَْلقَاءِ  ُموِجبٌ و

مِ  من أَسماءِ  اْسمٌ  : ُموِجبٌ و  ، عاِديّةٌ. الُمَحرَّ

ر بالجمع كما ال يَْخفَى. َوْجبٍ  ، وهو َجمعُ  َمنَاقُِع الماءِ  ، بالكسر الِوَجابِ و  ، وهو : ما يَْبقَى فيه الماُء ، ولذلك فُّسِ

 ، وهو الَمْوُت ؛ قال ُهْدبَةُ ْبُن َخْشَرٍم : َوَجَب يَِجبُ  : َمصدُر : الَمْوِجب ومّما يستدَرُك عليه :

ه  َك ِإنــــــــــّ نــــــــــَ ــــــــــح يـ ِك عــــــــــَ بــــــــــح ــــــــــُ ُت لــــــــــه : ال تـ لــــــــــح قــــــــــُ ــــــــــَ  فـ

  
ُت ِإذح حــــــــــاَن   يــــــــــح ــــــــــَ ي  مــــــــــا اَلقـ فــــــــــ  كــــــــــَ يب بــــــــــِ وحجــــــــــِ  مــــــــــَ

  
ً  َمْوته. يقاُل : بالَمْوِجب أَراد  : إِذا ماَت. َوَجَب َمْوِجبا

 : أَي : َمصاِرِعهْم. َمَواِجبِهم وفي الصَّحاح : خرَج القوُم إِلى

بَتْ و اإِلبُِل ، َوَجبَتِ وَ  َب  َك وَضَرَب بنَْفِسه األَْرَض : قد: إِذا لم تََكْد تَقوم من َمباِرِكها ، كأَنَّ ذلك من السُّقُوط. ويقَاُل للبَعيِر إِذا بَرَ  َوجَّ َوجَّ

 ً  .تَْوجيبا

بو ث ، من الدَّواّبِ : الِّذي يَفَزُع من كّل َشيْ  الُمَوّجِ  ٍء ، عن اْبن ِسيَدْه. وقال أَبو منصور : ال أَْعِرفُهُ.، كُمَحّدِ

بُ و ٍث : النّاقةُ الّتي ال تَنبِعُث ِسَمناً. الُمَوّجِ  ، كُمَحّدِ

ً  البَيعُ  َوَجبَ  ع ويَفَعَة :وفي ِكتَاب يافِ   الّتي في الَولُوع. (4)، كالَواو  َوُجوبا

مّ  الُوحابُ  : [وحب] يَن َمْن  داٌء يَأُْخذُ اإِلبِلَ  والحاء مهملة : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَّسان. وقال الصاغانيُّ : ، بالضَّ ، ومن الُمَحّشِ

 َضبََطهُ بالِجيم ، وهو من البُْعِد بَمكاٍن.

. وفي اللَِّسان : هو الَوَدبُ  : [ودب]  ُسوُء الحاِل. ، بالّدال المهملة : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، والّصاغانيُّ

 ، على ِوَزان َكِتف. وفي بعض األُمهات : األَْكراش الَكِرشُ  هي: أَهمله الَجْوَهِرّي ، وفي اللسان والتَّْكِملَة :  ، بالَكْسر الِوَذابُ  : [وذب]

 ، ولم أَْسَمْع. قال األَْفَوهُ : ال َواِحَد لَها كالِوَذام. قال اْبُن سيده : (5) يُْجعَُل فيها اللَّبَُن ثم تُقَطَّعُ  الّتي واألَْمعاءُ 
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جٍّ وَ  رِّ فــــــــــــــــــــَ َا بــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــِ وحا هــــــــــــــــــــارِب  َولــــــــــــــــــــ 

  
ُض   طـــــــــــــــَ ُم قـــــــــــــــِ اهـــــــــــــــُ َبن  ُخصـــــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــِوَذابِ كـــــــــــــــَ

  
 وَمآلُُهَما إِلى واِحٍد. الَمزاَدةِ  ، وعلى وزان ُصَرٍد ، جمع ُخْربٍَة ؛ وفي بعض نَُسخ األُّمهات : ُخَرزُ  ُخَربُ  ، أَيضاً : الِوذابُ و

هات : الَوْحِشّي ، بزياَدة الياِء. : ِوَجاُر الَوْحِش  الَوْربُ  : [ورب]  كذا في النَُّسخ ، وفي بعض األُمَّ

لَعَْينِ  : الَوْربُ و  هَكَذا في النَُّسخ ، ولم َما بَْيَن الّضِ

__________________ 
 ( يف األصر : فإذا هي بوجبة ا وما أثبتناه عن النهاية.1)
 م وجبة.( يف التهذيب : فالن أيكر كر يو 2)
 ( كذا ابألصر والنهاية ا ويف اللسان : معّد.3)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : ضبرت خبطه شكاًل وجوابً بفتح الواو وكذلك الولوع ومثله يف التكملة.4)
 ( اللسان : تـُقحَطض بتخفيف الطاء.5)
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ُه  ِ ا بدلير قو  ابحِن منظوٍر  (1)َأِجدح بَـَعاح َ ِإصـح ان :ا وَلَعل ُه ما َباح َف  الَورحبُ و  يف اللِّسـَ َ اأَلصـابض. فصـُحِّ : قيَر : هو ما َباح
 عل  الكاتب.

بٌ  يقال : ُعْضوٌ  العُْضوُ  : الَوْربُ و وال أُْنكُر أَن  ، أَي : ُمَوفٌَّر. قال أَبو منصور : المعروُف في كالمهم : اإِلْرُب : العُْضُو ؛ قال : ُمَورَّ

 ِوْرٌث ، وِإْرٌث. لُغةً ، كما يقولوَن للِميَراث : الِوْربُ  يكونَ 

. الِفتْرُ  : الَوْربُ و  بيَن السَّبّابة واإِلْبهام ، نقله الّصاغانيُّ

 ، بالهاِء. االْسُت ، كالَوْربَةِ  : الَوْربُ و

 أَيضاً : الُحْفَرةُ الّتي في أَسفِل الَجْنِب ، يعني الخاِصرةَ. الَوْربَةُ و

. العَْقَربِ  فَُم ُجْحرِ و فَُم ُجْحِر الفَأَْرةِ ، : الَوْربُ و  .أَْوَرابٌ  جمع الُكلِّ  أَي ج ، نقلهما الّصاغانيُّ

 بمعنى العُْضِو. وقد تقدَّم النَّْقُل عن أَبي منصوٍر فيما يَتعلُّق به. بالَكْسِر. لُغَةٌ في اإِلْربِ  ، الِوْربو

 : الفَساُد. (2) الَوَربو

 َكَكتِف : الفاِسُد. ، الَوِربُ و

 ةَ :، قال أَبو َوْجزَ  من السَّحابِ  الواِهي الُمْستَْرِخي : الَوِربُ و

ٍم و  ـــــــــِ ب ِر مـــــــــن شـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــح ـــــــــد  َم ال ـــــــــح ل َر عـــــــــِ ذَكـــــــــ  ـــــــــَ دح ت ـــــــــَ  ق

  
ِض   مــــــــــِ ــــــــــال  عــــــــــاُت ال ــــــــــَ ــــــــــِه ُدف تح ب ــــــــــَ ــــــــــَوِربِ صــــــــــــــــــــــــاب  ال

  
 صابَْت تَُصوُب : وقَعَْت.

َي عن الشَّيْ  التَّْوِريبُ  عن اْبِن األَْعَرابّي :و  ِء بالُمعَاَرضاِت الُمبَاَحاِت.: أَْن تَُوّرِ

ُجُل ، َوِربَ وَ   : فاسد. َوِربٌ  َكوِجل : فسد ، فهو الرَّ

ً  الِعْرُق ، ةَ الُهَذِلّي : َوِربٌ  ِعْرقٌ و ، يَْوَرُب َوَربا  : فاسٌد ؛ قال أَبو َذرَّ

رحٍ   بح ِإىل عــــــــِ نحســــــــــــــــــــــَ بح تـــــــــُ َتســــــــــــــــــــــِ نـــــــــح (3)َوِربح ِإنح تـــــــــَ
 

  
بح   خـــــــــــِ اج صـــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــ  ُزومـــــــــــاٍت وشـــــــــــــــــــــــــَ ِر خـــــــــــَ  َأهـــــــــــح

  
األَريِب َجْهٌل وَعنَاٌء ؛ أِلَّن األَِريَب ال يُْخَدُع عن عقله. قال أَبو  ُمَواَربَةُ  وقال بعُض الُحكماِء : : الُمداهاةُ والُمَخاتَلَة. الُمَواَربَة عن اللَّْيث :و

لَِت الهمزة واواً. و، وهو الّدها اإِلْربِ  مأُْخوذةٌ من الُمَواَربَةُ  منصور : ، قال ابُن األَثِير : أَي  «واَربُوكَ  وإِْن بايَْعتَُهم» في الحديث :ُء ، فُحّوِ

 ، وهو الفَساُد ؛ قال : ويجوُز أَن يكوَن من اإِلْرب ، وهو الّدهاُء ، وقَلََب الهمزةَ واواً. كذا في لسان العرب. الِوْربِ  خاَدعوك ، من

ً  ، يَِزبُ  ُء ،، وعبارة التّْهِذيب : الشَّيْ  الماءُ  َوَزبَ  : [وزب] ب (4) ، أَو هو فاِرِسيٌّ  الِميَزابُ  ساَل ، ومنهُ  : إِذا ُوُزوبا في كتاب ، ومثلُه  معرَّ

ب للجواليقي. وفي الصَّحاح : ب ، أَي : ُمَركٌَّب من  (5)الِمئْزاُب : الِمثْعَُب  الُمعَرَّ وَمْعنَاهُ : بُِل الماَء ،  ،« آبْ »و « ميزْ »، فارسيٌّ ُمعَرَّ

بُوه بالَهْمَزة ، ولهذا َجَمعُوه مآِزيبَ   .مواِزيبَ  ، وُربََّما لم يُْهَمْز ، فيكون جمعُه فَعرَّ

ُء ، بالياِء ، وبالواو هو الِقياس ، ِلَزوال الِعلَّة ، كما قالُوا : َمواِعيُد وَمواِزُن. وفي التَّْوِشيح : هو ما يسيُل منهُ الما َمياِزيبُ  الصَّحاح :وفي 

 ِمن َموضع عاٍل.

ابُ و  ، لُسْرعِة َسياَلنِه كالماِء الجاِري. ، َكَكتَّاٍن : اللِّصُّ الحاِذقُ  الَوزَّ

 كما َذَهَب الماُء. وهذه عن الفَّراِء ، وِكالُهَما من الَمَجاز. في األَْرِض : َذَهَب فِيها أَْوَزبَ و

ً  ، وَسبَِت األَْرُض ، تَِسبُ  ، يقال : ، بالَكْسر : النَّبَاتُ  الِوْسبُ  : [وسب]  ، ُربَاعيًّا. َكأَْوَسبَتْ  ويَبِيُسَها ، َكثَُر ُعْشبَُها : َوْسبا
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يِه  في أَسفِل البِئِر إِذا َكاَن تَُرابُها ُمْنَهاالً  يُوَضع وفي بعض النَُّسخ : بالفَتح : َخَشٌب يُْجعَلُ  ، الَوْسبُ و . ويَُسّمِ ، فيمنَعه منه ، نقله الّصاغانيُّ

ْيِز ، كما هو معروف. ّم. ُوُسوبٌ  ج أَهُل ِمْصَر : الِخْنِزيَرةَ ، وال يكون إِاّل من الُجمَّ  بالضَّ

 بالتْحِريِك : الَوَسُخ. وقد ، الَوَسبُ  ْعَرابّي :عن ابن األَ و

__________________ 
 ( كذا وذكره يف التكملة.1)
 والِورحب كال ا ضبرت قلم. .. ( يف اللسان : الَورحب2)
 ويف اللسان : ينتسب وينسب.« تنتسب وتنسب»( كذا ابألصر والصحاح 3)
كذا قا    ؟دام الوزب مبعىن اجلراين ا فما املوجب جلعر أصــــــر امليزاب فارســــــياً مض التكلف يف تعريبهميزاب : ما »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 4)

 .«السيد عاصم ا ونعم ما قا  إذ معىن املادة والوزن للصان امليزاب من كدر التعريب اه. من هامش املطبوعة
 تصحيف.« املشعب»( يف املطبوعة الكويتية : 5)
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 ا مبعىًن واحٍد. (1)؛ ووَِكَب وََكباً ؛ وحِشَن َحَشناً  َوَسباً  ا ا كَفرِحَ  َوِسبَ 
 ، عن ابن ُدَرْيد ، وهو على التَّشبيه باألَْرض الكثيرةِ العُْشِب. َكثِير الصُّوفِ  : إِذا َكان ، كُموِسرِ  ُموِسبٌ  َكْبشٌ وَ 

َطبِ  ، كميَزان : الِميَسابُ و ُع من الرُّ  ، نقله الّصاغانّي. الُمَجّزِ

 في ِلْحِف أُْبلَى. كَسْكَرى : ماٌء ِلبَنِي ُسلَْيم (2) ، بَىَوسْ و

 وهو ُمْرتََجٌل. كذا في معجم البلدان لياقوت ، وهكذا ذكره َعّرام.

 ْيد.، يََمانِيَةٌ ؛ نقله اْبُن ُدرَ  َغِليَظةُ اللَِّحاءِ  ، أَي : َوْشباءُ  وفي نسَخٍة : َوْشبَةٌ  قوِلِهْم تَْمَرةٌ  : من الَوْشبُ  : [وشب]

قون ، واألَْخالطُ  من النّاس ، األَْوبَاش : هم األَْوَشابُ و ُروُب المتفّرِ  واِحُدُهْم ، نظراً إِلى الجمع ، ، وفي بعض األُّمهات : واِحُدهُ  ، وهم الضُّ

وا ويََدُعوكَ وإِنِّي »في حديث الُحَدْيبِيَِة : قال لَهُ ُعْروةُ بن َمسعود الثَّقَِفيُّ : و ، بالكسر. ِوْشبٌ  ؛  «ألََرى أَْشَواباً من النّاس لَخِليٌق أَْن يَِفرُّ

َعاُع. األَْوَشابُ و األَْشَواُب ،  ، واألَْوبَاُش : األَْخالُط من النّاِس ، والرَّ

ب. ب للَجواليقي أَّن األَْشَواَب ُمعرَّ  وقرأْت في كتاب الُمعرَّ

 ، وقد تقّدم في األََشائِِب ، وسيأْتي في وب ش. أَْوَشابٍ  استعمالُه ، َجَمعوه على فإِّن أَصلَه آُشوْب ، وهي فارسيّة. فلّما َكثُرَ 

َكةً : الَمَرضُ  الَوَصبُ  : [وصب] : الَمَرُض ، والنََّصُب : التَّعَُب والَمَشقَّة  الَوَصبُ  ، وقيل : األَلَُم الّشِديُد ، وقيل : األَلُم الّدائُم. وقيَل : ، محرَّ

على الِقيَاس ،  أَْوصابٌ  ج : نُُحوُل الِجسِم من تَعٍَب أَو َمَرٍض. الَوَصبُ  : َدواُم الَوَجعِ ولُُزوُمه. وقال اْبُن ُدَرْيٍد : الَوَصبُ و ، كما تقدَّم.

ً  ، يَْوَصبُ  ، ، كفَِرحَ  َوِصبَ  َكَمَرٍض وأَْمَراض. ً و ، َوَصبا َب تَْوِصيبا جَّ  أَْوَصبَ و ، تََوصَّبَ و ، َوصَّ  .واِصبٌ  وهوَ  اج ،وهذه عن الزَّ

 بالكسر. ِوَصابٍ و َوَصابَى قومٍ  ، من َوِصبٌ  . ورجٌل نَِصبٌ َوَصبٌ  : األَْسقَام ، الَواِحدُ  األَْوصابُ و

 ءِ ، ويُقال : واَظَب على الشَّيْ  ثابَُروا وأَْوبَُروا عليه : ءِ القَْوُم على الشَّىْ  أَْوَصبَ و هللاُ تعالى : أَْمَرَضهُ. أَْوَصبَهُ و الدَّاُء : أَْسقََمهُ. أَْوَصبَهُ و

 عليه : إِذا ثابََر عليه. َواَصبَ 

ُجُل : ُوِلَد له أَوالدٌ  أَْوَصبَ و القَوُم : أَتْعََب  أَوَصبَ و ، أَي : َمْرَضى ؛ قاله الفَّراُء. والّذي في تهذيب األَفعال ، البِن القَّطاع : َوَصابَى الرَّ

 أَوالَدُهم. المرضُ 

 الشَّْحُم داَم. َوَصبَ  قال أَبو حنيفةَ :و

َمِن. َشْحُمها (3) نَبَتَ  ، برْفعِ األَّول ونَْصب الثّاني ، وُضبِط في بعض النَُّسخ بالعكس : النّاقَةُ الشَّْحمَ  أَْوَصبَتِ و  ، وكانت مع ذلك باقِيَةَ الّسِ

ً  ، يَِصبُ  ُء ،الشَّيْ  َوَصبَ وَ   داَم وثَبََت. إِذا، أَي :  ُوُصوبا

يُن واِصباً ) ؛ وفي التَّْنِزيل العزيز : كأَْوَصبَ  ِء ،: َدْيُموَمةُ الشَّيْ  الُوُصوبُ و دائباً ، أَي :  قال أَبو إِسحاَق : قيل في معناه : (4) (َوَلُه الدِّ

يُن واِصباً )طاعتهُ دائمةٌ واِجبةٌ أَبداً. ويجوُز ، وهللا أَعلم ، أَن يكوَن  يُن والّطاَعةُ ، رِضَي العَبُد بما يُْؤَمُر به أَو لَْم  (َوَلُه الدِّ ، أَي : لَهُ الّدِ

يُن وإِْن كان فيه ، أَي :  (5) (َوهَلُْم َعذاب  واِصب  ): ِشدَّةُ التَّعَب. وفيه :  الَوَصبُ و .الَوَصبُ  يَْرَض به ، سُهَل عليه أَو لم يَْسُهل ، فله الّدِ

 دائٌم ، ثابٌت. وقيل : ُموِجٌع. قال ُملَْيح :

ِر  يــــــــــح َر الــــــــــلــــــــــ  رَبحِ  آخــــــــــِ هح لــــــــــِ بــــــــــ  ــــــــــَ نـ ــــــــــَ بتـ وصــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــُ

  
بُ   نحضــــــــــــــــــــــُ ُدو لــــــــنــــــــا مُث  يـــــــــَ نــــــــا يــــــــبــــــــح يــــــــِض الســــــــــــــــــــــ   َرفــــــــِ

  
 الشَّْحُم ، وقد تقّدم ، فيكون من المجاز. َوَصبَ  أَي : دائٌم. ومنه

 عليه. َواَظبَ  : إِذا على األَْمرِ  َوَصبو

 ، كَوَعَد يَِعُد ، وهو الِقياس. يَِصبُ  الرُجُل في ماِله ، وعلى ماِله ، َوَصبَ و
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، ِكالُهَما عن ُكراع ، وقَدََّم النّادَر على الِقياس ، ولم  هِ وأَْحَسَن الِقيَاَم َعلَيْ  ، بكسر الّصاد فيهما جميعاً ، نادٌر : إِذا لَِزَمهُ ، يَِصب ، َوِصبَ و

 ، مع َما َحَكْوا ِمْن : َوثَِق يَثُِق ، َوَوِمَق يَِمُق ، وَوِفَق يَِفُق ، وسائره. َوِصَب يَِصبُ  يذكر اللُّغَويون :

__________________ 
 .«وخشن خشناً »( عن اللسان ا ويف األصر : 1)
 ( يف معجم البلدان : الوسباء.2)
 ( اللسان : ثبت  مها.3)
 .52( سورة النحر اآية 4)
 .9سورة الصافات اآية  (َوهَلُْم َعذاب  واِصب  )ا أثبتناه واصب حتريف مل« بعذاب»( ابألصر 5)
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 ، وذلك إِذا كانت ال غايةَ لها. : بَِعيدةٌ ِجداً  واِصبَةٌ  َمفاَزةٌ و

 وفي األَساِس : ال تَكاُد تَنتِهي لبُْعدها.

 ، وذا ِمن ِزيادته. : ما بْيَن البِْنِصِر إِلى السَّبّابَةِ  الَوْصبُ و

 ، َكُمْكَرم. ُموَصبَ  فهو هللاُ ، أَْوَصبَهو

ْبتُ  أَنا»:  عنهاهللارضيفي حديث عائشةَ ، عبارةُ الجوَهِرّي. و هكذا ، كُمعَظَِّم : الَكثِيُر األَْوَجاعِ  الُمَوصَّبُ  َرُسوَل هللِا ،  َوصَّ

ْضتُه في «وسلمعليههللاصلى  .َوَصبِه أَي : َمرَّ

ْضتُه ، من المرض ، أَي : َدبَّْرتُه في َمرضه. وقد يُْطلَقُ  الَوَصبُ و تَّعَِب والفُتوِر في البََدن. على ال الَوَصبُ  : َدواُم الَوَجعِ ولُزوُمه ، كَمرَّ

ً » في حديث فاِرعة أُْخِت أَُميَّة ، قالت له :و ً  قاَل : ال ، إاِلّ  ؟َهْل تَِجُد َشْيئا  .(1): أَِجُد َوَجعاً  أَتََوصَّبُ و ألَساس :أَي : فُتوراً. وفي ا «تَْوِصيبا

 .تََوصُّبٌ  وفي بََدنِي

 انتهى. .(3) ُمَواِصبَةٌ و ُموِصبَةٌ  ، وهي َواَصبَتْ و الناقةُ ، أَْوصبَتو : داَم. (2)لَبُن الناقِة  َوَصبَ و

، وأُمُّ الدَّْرَداِء الصُّغَرى الُمْختَلَف  الَوّصابيُّ  : بَطٌن من ِحْميََر ، نُِسب إِليه َعْمُرو ْبن َحفٍص  َوّصابٌ  * ومّما استدركه شيخنا على الُمَصنِّف :

ابِيّة ، أَشار إِليها في اإِلصابَة ، وَذَكرها الَجالُل في طبقات الُحفّاظ. (4)،  الَوّصابيّة في صحبتها وهي : َخْيَرةَ ، أَو ُهَجْيَمة  ويقال : األَصَّ

 ونُِسَب إِلى هَذا البطن جماعاٌت ، كما في أَنساِب ابِن األَثِيِر ، انتهى.

. وزاد الَهْمَدانيُّ بيَن َسْهٍل وَعْمٍرو : قلُت : قال اْبُن الَكْلبّي : في ِحْميََر فَْضُل بُن َسْهل بِن َعْمِرو بن قَْيِس بِن ُمعَاِويَةَ ْبِن ُجَشَم ْبِن َعْبِد َشْمٍس 

 (5)والُمجَمع عليه أَنَّ َوّصاباً بُن مالِك بِن َزْيِد ْبِن َسَدِد  أَيضاً. ثّم قال الَهْمَدانّي : َوّصابٍ  ْبُن الَكْلبّي جعَل زيداً أَخا سْهل ، وهو أَخوَزْيداً ، وا

 (6)بن َسْهل ، أَخو جبالن  وّصاب األَثِير : بن ُزْرَعةَ بِن َسبَإِ األَصغر ، منهم : ثَُوْيٌب أَبو الّرشد الِجمصّي ، ذكره اْبُن أَبي حاتِم. وقال ابن

 ، وهما من ِحْميَر. كذا في أَنساب البُْلبَْيِسّي. (7)بن َسْهٍل الِّذي يُْنَسب إِليه الجبالنيّون 

عةَ عليهم لُسْلَطان ، كغَُراٍب ، ويُقَاُل أَُصاٌب اْسُم جبَل يَُحاِذي َزبِيَد باليََمن ، وفيه ِعّدةُ بالٍد وقُرًى وُحُصون ، وأَهله ُعصاةٌ ، ال طا ُوَصابٌ و

ن اليََمن ، يَِدينُونَهُ ويَْدفَعُون له العُْشَر كذا في المْعَجِم لياقُوت. قلّت : واآلَن في قَْبضة ُسلطا (8)اليمن ، إِالَّ َعْنَوةً معاناةً من السُّلطان ِلذلك 

 والَخراَج ، وُحصونُهم عاليةٌ جداً ، منها ، جبُل المصباح ، وغيُرهُ.

يلة من ِحْميََر ، بالفَتْح ، قب أَْوَصاب منسوباً بلفظ الجمع ، وقال : إِلى األَْوصابِيَّ  ثّم إِنّي رأَيُت أَبا الِفَداِء إِسماعيَل ْبن إِبراهيَم ذكر في كتابه :

ْغَرى ، تُُوفِّيَْت بعَد سنِة إِْحَدى وثَمانيَن. األَْوصابِيَّة منها : أُمُّ الدَّْرَداِء ، واسُمها ُهَجْيمة  ، وهي الصُّ

 ال ُصْحبَةَ لها ، وهللا أَعلُم.ونقَل ذلك عن أُْسِد الغابة. وكانت من فَُضالِء النِّساِء. وذكر الحاِفُظ تَِقيُّ الّدين في المعجم : أَنَّ الصَّحيح أَْن 

ةً. وفي مجمع البحار ، وغيره : زاد في الصَّحاح : : ِسقَاُء اللَّبَنِ  الَوْطبُ  : [وطب] قُّ الّذي يكوُن فيه السَّْمُن واللَّبُن ، الَوْطبُ  خاصَّ  : الّزِ

يِت ، قال : و فما فَْوقَهُ. محّركةً ، وُهَو ِجلد الَجَذعِ  ّكِ ِضيع الِّذي يُْجعَُل فيه اللَّبَُن : َشْكَوةٌ ، ولِجْلد الفَِطيم : بَْدَرةٌ ، قاله اْبُن الّسِ يُقَاُل ِلجْلِد الرَّ

 ُؤ القَْيِس :قال اْمرُ  ِوَطابٌ  الكثيرُ و ، أَْوُطبٌ  في الِقلَِّة : الَوْطب جو الِمْسأَُد. ويقال ِلِمثْل الشَّْكَوةِ مّما يكوُن فيه السَّْمُن : ُعكَّةٌ ، ولمثْل البَْدَرةِ :

رِيضــــــــــــــــــــــــــــاً و  اٌء جـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ن  عـــــــــــــــِ هـــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  أَفــــــــــــــــح

  
َر  (9)فــــــــــــلــــــــــــو   فــــــــــــِ ُه صــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ  الــــــــــــِوطــــــــــــابُ أَدحرَكــــــــــــح

  
 ، أَي : وجج شاذٌّ في فَْعل بالفتح. وتَساهلوا في المعتّل منه ، كأَْوهاٍم وأَْسياف ، ونحِوِهما. أَْوطابٌ و وسيأْتي قريباً ؛

__________________ 
 ( االساس : أجد وصباً.1)
 ( يف االساس : ووصب شحم الناقة ولبنها.2)
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ه والصــواب مواصــبة كما هو يف اأَلســاس إذ هو راجض وهبامش املطبوعة املصــرية قوله وموصــبة كذا خبط« وموصــبة»( عن االســاس ا ويف االصــر 3)
 لقوله وواصبت.

 .580/  5و  448/  5 (أم الدرداءو ) (خرية)( اختلفوا يف الها راجض أسد الغابة 4)
 ( يف مجهرة ابن حزم : شدد.5)
 .«حبالن»( عن مجهرة ابن حزم ا وابألصر 6)
 .«ا بالنيون»( عن اللباب البن االثري ويف األصر 7)
 ونبه إليها هبامش املطبوعة املصرية.« كذلك»( عن معجم البلدان ا وابألصر 8)
 ( يف اللسان والصحاح : ولو.9)
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ُلٍب. َأوحُطبٍ  ا مجضُ  َأواِطبُ  مجض اجلمض  ا َكَبكاِلب يف َأكح
ُجُل الجافي. والثَّْدُي العَِظيمُ  : الَوْطب من الَمَجاز :و ً  الرَّ  اللَّبَن. بَوْطب ، تَشبيها

ً  تَْحِملُ  ، أَي : َوْطبٍ  كأَنََّها ذاتُ  العَِظيَمةُ الثَّْديِ  : المرأَةُ  الَوْطبَاءُ و  من اللَّبَن. َوْطبا

ُجِل :و  ماَت ، أَو قُتَِل. : إِذا ، أَي ِوَطابُهُ  َصِفَرتْ  يُقَال للرَّ

: َخاَل أََساقيه من األَلبان الّتي تُْحقَُن بها ، ألَنَّ نَعََمه أُِغيَر عليها  الِوطابُ  معنَى َصِفرَ  ده. وقيل :وقيل : إِنُّهْم يَْعنُوَن بذلك ُخروَج َدِمه من َجس

 ، فلم يْبَق له َحلُوبةٌ ؛ وقال تَأَبَّط شراً :

مح  َرتح هلـــــــــــَُ فـــــــــــِ يـــــــــــاٍن وقـــــــــــد صــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــحـــــــــــح وُ  لـــــــــــِ  أَقـــــــــــُ

  
ِوُر  ِوطــــــــايب  عــــــــح ِر مــــــــُ جــــــــح ُ  ا ــــــــَ يــــــــِّ ي ضــــــــــــــــــــــَ وحمــــــــِ ــــــــَ (1)ويـ

 

  
وح كُخلُوّ  الَوْطبَ  ، وجعل الِوطاب ُروَحهُ بمنزلة اللَّبَن الَّذي فيجعل   من اللَّبن. الَوْطب بمنزلِة الجسِد ، فصار ُخلُوُّ الجسد من الرُّ

بَةُ و ن كان محذوَف الفاِء ، فهو وقال ابن سيَده : ال أَدري أَُهو محذُوُف الفَاِء ، أَم محذُوف الالم ، فإِ  .(2)، بالتّْخفيف : الِقطعةُ من األََدم  الّطِ

 ، وإِْن كان محذوَف الاّلم ، فهو من : َطبَْيُت ، وَطبَْوُت ؛ أَي : َدَعوُت. الَوْطب من

بّةُ  والمعروف :  ، أَبِي على ، وسلمعليههللاصلىنََزل رسوُل هللِا ، »في حديِث عبِد هللِا بن بُْسٍر : ِديد ، وقد تقدَّم في موضِعه. و، بالتَّشْ  الّطِ

ْبنا ً  إِليه فقَرَّ مْشقّي وأَبي بكر البَْرقانِّي. قال النَّْضر : «، فأََكَل منها بَوْطبَةٍ  وجاَءه ، طعاما : الَحْيُس ،  الَوْطبَةُ  هكذا في كتاب أَبي مسعوٍد الّدِ

ة ، بالَواو. ورواه الُحَمْيِديُّ في كتاب ُمْسِلٍم بالّراِء يجمع بيَن ا حَّ ، وهو تصحيٌف. وفي  (3)لتَّْمِر واألَقِط والسَّمن. ونقله عن ُشْعبَةَ ، على الّصِ

 بوطئة في باب الهمزة ، وقال : وهي َطعَاٌم يُتََّخذُ من التَّْمر ، كالَحْبِس.: » (4)أُْخَرى 

دة. وقيل : هو تَصِحيٌف.ويُْرَوى بالبَاِء الُموَ   حَّ

ً  ، يَِظبُ  عليه ، وَظبَ  : [وظب] ّم : ُوُظوبا ً  ، يَِظبُهُ  ، َوَظبَهُ وَ  عليه ، َوَظبَ  أَو ، عن اللّْيث. َدامَ  بالضَّ َدهُ ، : ُوُظوبا  َداَوَمهُ ، ولَِزَمهُ ، وتَعَهَّ

بنْفسه ، َحْمالً على الَزَم ، ألَنّهُ نظيُره ، أَشاَر له اْبُن الكمال ، في شرح مفتاح السَّكَّاكّي عنَد قوله :  َواَظبَ  . وقد يَتَعَدَّىكَواَظَب ُمَواَظبَةً 

 .بُمَواَظبتِها وافتخار

والمداومة عليه. قال  ِء ،: المثابَرة على الشَّيْ  المَواَظبة عليها. انظره في شرح شيخنا. قال أَبو زيد : بالُمَواظبة وقال السَّْعُد : الصَّواُب :

هاتي ، بمعنًى واحٍد ، أَي : ُمَواِظبٌ و واِظبٌ و اللِّْحيَانيُّ : يُقَاُل : فاُلٌن ُمَواِكٌظ على َكذا وكذا. وواِكظٌ   ُمثابٌِر. وفي حديِث أَنٍَس : ُكنَّ أُمَّ

 لُمداومة عليها.، أَي : يَحِملنني ويَبعثنَني على مالزمِة خْدَمته ، وا« على ِخْدمته يَُواِظْبنَنِي

ْعيِ  : َموُظوبةٌ  (5)، وَروَضةٌ  َمْوُظوبَةٌ  أَْرضٌ و َدت تُُدوِولَْت بالرَّ  يَْبَق فيها َكألٌ. ، وفي غيِره من األُّمَهات : حتّى لم فَلَمْ  وتُعُّهِ

ْعيِ ق َمْوظوبٌ  ويُقَال واد وضة إِذا أُِلحَّ عليها في الرَّ  .َموظوبةٌ  ، فهي ُوِظبَتْ  د: َمعُروٌك. وفي الُمْحَكم : يقال للرَّ

 عليه. يَُواِظبُ و (6)عليه  يَِظبُ  فالنٌ و

 ، وأَْنَشَد الجوَهريُّ لَساَلَمةَ ْبِن َجْنَدٍل : : تََداَولَِت النَّوائُِب مالَهُ  َمْوُظوبٌ  َرُجلٌ و

ٌة  يـــــــــــــَ ذمـــــــــــــِ تح شـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــ  ر  ِإذا هـــــــــــــَ ا حنـــــــــــــَُ نـــــــــــــّ  كـــــــــــــُ

  
ِن   طــــــــــح ِديــــــــــِب الــــــــــبــــــــــَ رِّ واٍد جــــــــــَ كــــــــــُ وبِ بــــــــــِ وح ــــــــــُ  مــــــــــَ

  
ّي : َحاح ، وفي هامشها : قال اْبُن بَّرِ  بعَدهُ :« موظوب»، والّذي فيه  «َمْجُدوبِ  (7)َحِطيِب البَْطِن » صواُب إِنشاِده : هكذا في نَُسخ الصَّ

ُه  عــــــــــــُ َدافــــــــــــِ ُروٍس مــــــــــــَ دح ارِِ  مــــــــــــَ بــــــــــــَ
َ

يــــــــــــِب املــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــِ

  
يــــــــــــِر الــــــــــــَودح ِ   لــــــــــــِ راِي قــــــــــــَ

َ
وبِ  هــــــــــــايب املــــــــــــ وح ــــــــــــُ  مــــــــــــَ

  
__________________ 
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 عن اللسان.« ا جر»وما أثبت « ضي  اجلحر»( يف األصر : 1)
 ( يف اللسان : والطَّبة : القطعة املرتفعة أو املستديرة من األدم ا لغة يف الط ب ة.2)
 التمر.كتاب االشربة. ابب استحباب وضض النو  خارج ـ   ( انظر رواية مسلم يف صحيحه3)

عل  نسخ مسلم هو فيما رآه هو ا  (ا ميدي)قا  ابن االثري : والذي قرأته يف كتاب مسلم وطبة ابلواو. وقا  االمام النووي : وهذا الذي ادعاه 
 وإال فبكثرها ابلواو.

 ( أي يف رواية أخر .4)
 ونبه إليه هبامش املطبوعة املصرية.« وروض»( عن اللسان ا ويف األصر 5)
 ء ا كما يف اللسان.كذا ابألصر ا أي عل  الشي(  6)
 .«اجلوف»ويف التكملة : « اجلون»( يف اللسان : 7)
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ِعْبتُهُ. وِشيُب الَمبَاِرك : بِيُض  الُمْجِدُب ، ويقاُل : الَمِعيُب ، من قولهم : َجَدْبتُهُ ، أَي : وقد استشهد به غيُر الجوَهِرّي ُهنا. والمجدوُب :

 ُجُدوبته.الَمبَاِرِك ، لِ 

هابِي السَّْيِل. وُدِرَسْت : أَي ُدقَّْت ، يعني َمدافَِع الماِء إِلى األَْوِديَة الّتي هي َمنابُِت العُْشب. وهابِي الَمراغِ : مثُل  (1)والَمَدافُِع : موضِع 

يت في قوله ّكِ ُغ به بعيٌر قد تُِرَك. وقال ابُن الّسِ  عليه حتَّى أُِكَل ما فيه. بَ ُوظِ  : قد َموظوب التُّراِب ، ال يتَمرَّ

فة وهو قُْرَب َمكَّةَ  ، َمْبَرُك إِِبل بني َسْعدٍ  ع : أَْرٌض معروفَة ، وقال أَبو العاَلِء : هو ، كَمْقعَدٍ  َمْوَظبُ و ، وسيأْتي في  شاذٌّ ، كَمْوَرقٍ  الُمَشرَّ

 (2)يَدْه : وإِنَّما حقُّ هذا كلِّه الكسُر ؛ ألَّن آِتي الِفْعل منه إِنّما هو على فَِعُل موضِعه مع نَظائره ، وكقولهم : اْدُخلُوا َمْوَحَد َمْوحَد ؛ قال اْبُن سِ 

 ، َكيِعُد ؛ قال ِخداُش ْبُن ُزهْيٍر العامريُّ ، وهو جاهليٌّ ، ونقله الجوهريُّ عن ابن األَعرابّي :

وا  لـــــــــــُ ُدوين َوعـــــــــــلـــــــــــِّ عـــــــــــِ م َأوح كـــــــــــُ ُت عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــح  كـــــــــــذبـــــــــــح

  
رحَداَن   ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــواَم ق ايبَ اأَلرَض واألَق ـــــــــــــــَ ب وح ـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

  
، إِذا كنُت  َمْوَظب يعني عليُكم بي وبِهجائي ، يا قِْردانَ 

. وفي َمْوِظبا في َسفَر فاْقطعُوا بذكرى األَْرَض. قال : وهذا نادٌر ، وقياسه : (3)

َحرُف علَّة ، فإِن الَمْفعل منه مكسور العين ، مثل َمْوِعٍد وَمْوِجٍل وَمْوِرٍد ، إِاّل المعجم : هو شاذّ في الِقياس ، ألَّن كّل ما كان من الكالم فاُؤه 

 ، وَمْوَحد َمْوَحد ، في العدد ، انتهى. وقد تقدَّم إِنشاُد هذا البيت في ك ذ ب. َمْوَظبو ما شذَّ من َمْوَرق ، اسُم موضع ، ومْوَكل ، وَمْوَهب ،

: الَحياُء من ذوات الحافر. وهما واحٌد ، فإِّن الَجهاز ، بالفَتْح :  الوْظبةُ  ، عن الفَّراِء. وفي لسان العرب : افِرِ : َجهاُز ذاِت الح الَوْظبةُ و

 الَحياُء ، كما يأْتي له.

ّم : نوع من الِحَجارة ، كما يأْتي وأَنشد ابُن الفََرج لألَْغلب الِعْجِلّي  الطَُّرزُ  ، بالَكْسر : الِميَظبُ و  :، بالضَّ

اِص  هــــــــــــــا الــــــــــــــَوهــــــــــــــّ فــــــــــــــِّ َت خــــــــــــــُ َبن  حتــــــــــــــَح   (4)كــــــــــــــَ
  

الصِ   يــــــــــــــــرَت ابملــــــــــــــــِ ٍم نــــــــــــــــِ َب ُأكــــــــــــــــح يــــــــــــــــظــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــِ

  
 : إِذا ُوِطئْت وتُُدوِولَْت ، وقد تقدَم. َموظوبةٌ  ، ومنه أَرضٌ  : الَوُطءُ  الَوْظبُ و

ً  ، يَِعبُ  ، ، َكَوَعَدهُ  وَعبَهُ  : [وعب]  .َكأَْوَعبَهُ  أََخَذهُ أَْجَمَع ، : َوْعبا

 ِء ، كأَنَّهُ يأْتِي عليِه ُكلِّه.َء في الشَّيْ الشَّيْ  إِيعابُك : الَوْعبُ و

 .استوَعبَهُ  َء ، فقدكذلك إِذا استأْصَل الّشيْ و

 ٍء.: االستئصاُل ، واالستقصاُء في كّلِ شي االستيعابُ و ، اإِليعابُ و

 القوُم : إِذا َحَشُدوا. أَْوَعبَ  من المَجاز :و

 أَجمعيَن. (5)بنُو فاُلٍن : جاؤوا  أَْوَعبَ و .: َجَمعَ  أَْوَعبَ و

الَجْدع ، بفتح الجيم وُسُكون  ، بكسر الجيم وسكون الذّال المعجمة. هكذا في نسختنا ، وهو خطأٌ ، والّصواُب : الِجْذعَ  أَْوَعبَ  من الَمَجاز :و

 َمَع ؛ قال أَبو النَّْجم يمدُح رجالً :أَْنفَهُ : قََطعَهُ أَجْ  أَوَعبَ  ، يقاُل : اْستَأَْصلَهُ  الّدال المهملة :

عـــــــــــــًا  دح نح عـــــــــــــاداُه جـــــــــــــَ دَُع مـــــــــــــَ ا ـــــــــــــَح بـــــــــــــَ وعـــــــــــــِ  مـــــــــــــُ

  
اِس َأابَ   ـــــــــــــــنـــــــــــــــّ َرُم ال ٌر َأكـــــــــــــــح ٌر وبـــــــــــــــكـــــــــــــــح كـــــــــــــــح  بـــــــــــــــَ

  
 : قََطَع ِلَسانَهُ أَْجَمَع. أَوَعبَهُ و

 ً ً  وفي الصَّحاُح : وفي الشَّتْم : َجَدَعهُ هللاُ َجْدعا يَةُ  (6)َجْدُعهُ  اْستُوِعبَ  في األَْنف إِذا»في الحديث : ، هكذا بكسر العين وفتحها. و ُموِعبا  «الّدِ

 ٌء ، فقدٍء اْصُطِلَم ، فلم يبَق منه شيُكلُّه ، أَي : قُِطَع جميعُه ، ومعناهما اْستُْؤِصَل. وُكلُّ شي أُوِعبَ  ٌء ، ويروى :أَي : إِذا لم يُتَْرْك منه شي

 .ُموَعبٌ  ، فهو ْستُوِعبَ او أُوِعبَ 

 الفََرُس ُجْردانَهُ في َظْبيَِة الِحْجِر. أَْوَعبَ  ، ومنه : ٍء : أَْدَخلَهُ فيِه ُكلَّهُ َء في الشَّيْ الشَّيْ  أَْوَعبَ و
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__________________ 
 ( اللسان : مواضض.1)
إلا هو عل  فعر كذا خبطه والصــــــــــواب عل  يفعر ألن اآيت يف قوله »( كذا ابألصــــــــــر ا ويف اللســــــــــان : يـَفحعُر. وهبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 2)

 .«اصطالحهم هو املضارع يعين أن مفعال إذا كان فعله من ابب فعر يفعر ابلكسر يف مضارعه فقياسه كسر عينه كما هنا
 ( الصواب كنتم.3)
 ( ويرو  : ابمالص.4)
 ( يف اللسان : جلوا أمجعون.5)
 فائ  والصحاح ا ويف اللسان : جدعاً.( كذا يف األصر والنهاية وال6)
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يت : : إِذا َجَمعُوا ما اْستََطاُعوا من َجْمعٍ  ُموِعبِينَ  َجاُؤوا من الَمَجاز :و ّكِ  (1) [منهم]بنو فاُلن َجالَء ، فلم يَْبَق ببلَِدهم  أَْوَعب ، وعن ابن الّسِ

 أَحٌد ، نقلَه األَْزَهِريُّ ، وهو في الصَّحاح.

بنو فاُلٍن لبني فاُلن : جَمعُوا لهم َجْمعاً ، وهذه عن اللِّحيانّي  أَوَعبَ و بنو فاُلٍن لبني فاُلن : لم يَْبَق منهم أَحٌد إِاّل َجاَء ؛ أَْوَعبَ  وفي الُمْحَكم :

 «وسلمعليههللاصلىمع َرسوِل هللا ،  (2)في النَّفير  يُوِعبُونَ  كان الُمْسِلمونَ »في حديِث عائشةَ : و. وَرُجوا ُكلُُّهم إِلى الغَزْ القوُم : خَ  أَْوَعبَ و ؛

وفي حديث :  «الفَتْحِ  يَْومَ  وسلمعليههللاصلىالُمهاِجُرون واألَنصاُر مع النّبّيِ  أَْوَعبَ »، أَي : يَخُرجوَن بأَجمعهم في الغَْزِو. وفي الحديث : 

 القوِم إِذا نَفَُروا جميعاً : إِيعابِ  أَي : لم يَتََخلَّْف منهم أَحٌد عنه. وقال َعبِيُد ْبُن األَْبَرص في «األَنصاُر مع علّي إِلى ِصفِّينَ  أَْوَعبَ »:  آَخرَ 

َة  ــــــــــــَ ــــــــــــل ِدي ــــــــــــيِن جــــــــــــَ ُت َأن  ب ــــــــــــح ئ ــــــــــــِ ب ــــــــــــح واأُن ــــــــــــُ ب عــــــــــــَ  َأوح

  
وا  بـــــــــُ ـــــــــ  تـ كـــــــــَ ا وتـــــــــَ نـــــــــَ مـــــــــَ  لـــــــــَ لـــــــــح نح ســـــــــــــــــــــــَ راَء مـــــــــِ فـــــــــَ ـــــــــُ  نـ

  
 : أَي لم يََدُعوا منهم أََحداً. فأَْوَعبُوا القومُ وانطلق 

 .ِوعابٌ  ، أَي : واسٌع ، والجمعُ  َوْعبٌ  يقال : َطريقٌ  من الطُُّرِق : الواِسعةُ منها الَوْعبُ و

 على مواِضَع معلومٍة.، وجعله في الُمْعَجم َعلَماً  َمواِضُع واِسعَةٌ من األَْرِض  ، على الصَّحيح ، وهي َوْعب ، بالكسر : جمع الِوَعابُ و

 ُكلَّ ما ُجِعل فيه. يَستوِعبُ  ، واِسعٌ  : َوِعيبٌ  ، وِوَعاءٌ  َوِعيبٌ  بَْيتٌ وَ 

 وعبارةُ الصَّحاح واألَساس : بأَْقَصى ما ِعْنَدهُ. زاد في اللّسان : َوَرْكضٌ  بأَْقَصى ُجْهِدِه. : أَي َوِعيبِ  جاَء الفََرُس بَِرْكٍض  من الَمجاز :و

 ذا استفَرَغ الُحْضَر ُكلَّهُ.: إِ  َوِعيبٌ 

ُكلَّ ما بَِقَي  (3)، أَي أَْحَرى أَن تُْخِرَج  «للماءِ  أَْوَعبُ  نَْومةٌ بعَد الِجَماعِ »حديِث ُحَذْيفَةَ :  هذا مأُْخوذٌ من ِلكَذا : أَْحَرى الْستِيفائِهِ  أَْوَعبُ  َهَذاو

 .(5)َء : َوِسعَه الَمَكاُن والِوعاُء الشَّيْ  استَوَعب .* ومما يستدَرُك على المصنِّف :يرذكَره ابُن األَث .(4)، وتَستَقِصيَه  (3)منه في الذََّكر 

 ، عن اللِّْحيانّي ، أَي : لم يََدْع منها شيئاً. فأَْوَعبَها واستَرَط َمْوزةً 

أَي : تأْتِي عليه.  «جميَع َعَمِل العْبِد يوَم الِقيامة (6) لَتَستوِعبُ  الواِحدةَ إِنَّ النِّْعَمةَ » وفي الحديث :الِجراُب الدَّقيَق.  استوعبَ  ومن المجاز :

 وهذا على الَمثَل.

 .َوِعيبٌ  ويُقاُل ِلَهِن المرأَةِ ، إِذا كان واسعاً :

 ، وقيَل : َذَهَب ُكلَّ َمْذَهٍب في إِنفاقه.في ماِله : أَْسلََف ، هذا نَصُّ اْبِن منظور. وفي تهذيب األَفعال ، الْبِن القَطَّاع : أَْسَرَف  أَْوَعبَ و

 ، بالكسر. الِغَراَرةُ  ، بفتح فسكون : الَوْغبُ  : [وغب]

ه ُء َمتَاِعه ، كالقَْصعَة والبُْرَمة والِغرارة ونحوها ، فيكون قولُه : الِغَراَرة ، ُمْستَدَركاً ؛ ألَنّ البيِت : َرِدي أَْوَغابُ وَ  َسقَُط الَمتَاعِ. : الَوْغبُ و

 داخٌل تحت َسقَِط الَمتَاع ، ولذا لم يذكرهُ أَحٌد من أَئّمة اللُّغَة برأْسه ، أَو يكون تخصيصاً بعَد تعميم.

َكةً  : الَوْغبُ و ك لَمَكان حرف الَحْلق. األَْحَمق ، كالَوَغبَِة ، ُمَحرَّ  ، والتّْحِريُك عن ثعلب. قال اْبُن ِسيَدْه : وأُراه إِنّما ُحّرِ

ِعيُف في بََدنِهِ  والَوْغُد : ، الَوْغبُ و  ، وقيل : األَحمُق ، وقد تقدََّم في قول المؤلِّف. الضَّ

ْذلُ  ، والَوُغد : الَوْغبُ و َحاح قوَل ُرْؤبَةَ : اللئيُم الرَّ  ، بسكون الذّال الُمْعَجَمة ؛ وأَنشَد في الصَّ

 َوغحبِ ال ِبربحَشاِع الوَِخاِم و 
هُ بخّطه : وال بِبِْرَشام  ّي في حواشيه : الِّذي رواه الَجْوَهِريُّ في ترجمة برشع : .(7)هكذا في نسختنا. وفي الهامش ما نَصُّ  قلت : قال ابن بَّرِ

__________________ 
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 ( زايدة عن الصحاح.1)
 .«يوعبون النّفر»( عن النهاية ا ويف األصر 2)
 وما أثبتناه عن النهاية.« . ويستقصيه.. يف األصر : لرج( »3)
 ( يف التكملة : ما بقي من ماء الرجر.4)
 وال معىن هلا هنا.»( يف األصر : وسعه منه 5)
 للسان : تستوعب.( كذا يف األصر والنهاية ا ويف غريب اهلروي وا6)
قوله وال بربغام الذي يف التكملة ا واللسان وال بربشام وهو الصواب » وما أثبتناه عن اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية :« بربغام»( ابألصر 7)

 «ا وبد  له تفسري الربشام اآيت
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 : (1)وَأّولُُه  وغحبِ  وال ِبربحشاِع الوِخامِ 
ي  ِِ  حـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ يـــــــــــــــين واســــــــــــــــــــــــــــح ِدلـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح  زحِب ال تــــــــــــــــَ

  
ٍح ِإرحَزبِّ   ـــــــــــــــــــــــ  ا أُن يـــــــــــــــــــــــّ حـــــــــــــــــــــــَ

ُ
زِّ املـــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــَ

  
ا البِْرَشاُم : فهو ِحدَّةُ النََّظِر.  قال : والبِْرشاُع : األَْهَوج. وأَمَّ

 واألُنَُّح : البخيُل الّذي إِذا ُسئَل تَنحنَح. .(2)والِوَخاُم : جمُع َوْخٍم ، وهو الثَّقيل. واإِلْرَزبُّ : اللَّئيم ، والقصير ، والغَليظ 

ْخمُ  ، أَيضاً : الَوْغبُ و  ، وأَنشد : الَجَمُل الضَّ

نَـيحِه ِهَبالن  (3)َأَجزحُت   َوغحَباِحضح
ل.قال شيُخنَا : ال مُ  ِضدٌّ. ْخم حتّى يُعَدَّ ِمثلُهُ ِضدًّا ، فتأَمَّ بالكسر في  ِوَغابٌ و في الِقلّة ، أَْوغابٌ  ج نافاةَ بيَن الضَِّعيف من بني آَدَم والَجَمِل الضَّ

 الكثرة.

المصنف : سقَُط المتَاعِ ، أَغنَى عن هذا البَْيِت : نحُو القَْصعِة والبُْرَمِة ، ولم يذُكْره المصنِّف. قلُت : وقوُل  أَْوَغابُ  قال شيُخنا : وقد قالُوا :

 كما تقّدم.

 .َوْغبَة ، أَي األُنثى : هيو

هم اللِّئاُم واألَْوغاُد. ويروى : األَْوقاب ، وسيأْتي في وقب. قال أَبو َعْمٍرو : هو بالغَْين ،  «األَْوَغاب إِيّاكم وَحِميَّةَ »في حديث األَحنف : و

عَفاء ، أَو الَحْمقَى  .(4) أَي الضُّ

ّم ، ُوُغوبةً  َكَكُرم ، الَجمل ، َوُغبَ  قدو  وعلى األَّول اقتصر الجوَهِريُّ ، وجمع بينَهما اْبُن منظور وغيُرهُ. َضُخَم. بالفتح : َوَغابةً و بالضَّ

ْخَرةِ يَْجتَمُع فيها الماءُ  يَجتمُع فيها الماُء ، ونَْقرٌ  نُْقَرةٌ  في الَجبَل : الَوْقبُ  : [وقب]  : الَوْقبَةُ  أَو أَْوقابٌ  ، بزيادة الهاِء ، والجمع كالَوْقبَةِ  في الصَّ

فَاء ، تكوُن قامةً ، أَو قاَمتَْينِ   يْستَْنِقُع فيها ماُء الّسَماِء. نَْحُو البِئِر في الصَّ

في حديث َجْيِش الخبَِط َعْينَاهُ : غاَرتَا. و َوقَبَتْ  العَْيِن : نُْقَرتُها ، تقوُل : َوْقبُ و تِِف.في الَجَسد ، كنَْقر العَْيِن والكَ  (5) ُكلَّ نَْقرٍ  : الَوْقبُ و

 .«َعْينِِه بالِقالِل الدُّْهنَ  َوْقبِ  فاْغتََرْفنا من»

 ِمَن الفََرِس : َهْزَمتَاِن فَْوَق َعْينَْيِه. الَوْقبَانِ و

 .ِوقَابٌ و ، ُوقُوبٌ  والجمُع من كّل ذلك

 من الَمَحالَِة : ثَْقٌب يَْدُخُل فيه الِمْحَوُر. لَوْقبُ او

ّم ، وهو الدُُّخول في كّلِ شيْ  كالُوقُوبِ  الغَْيبَةُ ، : الَوْقبُ و ً  ٍء. وقيَل : ُكلُّ ما غاَب ، فقدبالضَّ  الشَّْمُس ، على ما يأْتي. َوقَبَتِ  : ومنه َوقََب َوْقبا

ُجلُ  الَوْقبُ و  ، ِمثُْل الَوْغِب ، قال األَسوُد ْبُن يَْعفَُر : األَْحَمقُ  : الرَّ

ٍح  يــــــــــــــــــــح يِن جنــــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــــَ ُم  (6)أَب كــــــــــــــــــــُ  ِإن  أُمــــــــــــــــــــ 

  
ُم   ٌة وِإن  َأابكـــــــــــــــــــــــــــــــُ بُ أَمـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َوقـــــــــــــــــــــــــــــــح

  

تح  مـــــــــــــَ يـــــــــــــَث الـــــــــــــزّاِد فـــــــــــــاختـــــــــــــ َ بـــــــــــــِ تح خـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  َأكـــــــــــــَ

  
بُ   لــــــــــــــح ا الــــــــــــــكــــــــــــــَ اَرهــــــــــــــَ َ م  مخــــــــــــــِ  عــــــــــــــنــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .َوْقبَةٌ  . واألُْنثىأَْوقَابٌ  : أَحَمُق. والجمع َوْقبٌ  ورجل

ِء : َدَخَل ، فكأَنَّه يَدُخُل في الدَّناَءة ، وهذا من االشتقاِق البعيد. كذا في لسان في الشي َوقَبَ  من قولك : ءُ النَّْذُل الدَّنِي : الَوْقبُ  قال ثَْعلب :و

 العرب.

ً  ، يَِقبُ  ُء ،الشَّيْ  وقَبَ  .الَوْقبِ  الدُُّخوُل في : الَوْقبُ و ً  صوابُه : أَي َدخَل. هكذا في الصَّحاح ، ورأَيت في هاِمش : َوْقبا ؛ ألَنّهُ الِزٌم.  ُوقُوبا

 .الَوْقبِ  : َدَخل في َوقَبَ  وقيل :
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ِذي»:  عنهاهللارضيحديُث عائشةَ ، ، ومنه ُء واإِلْقبالُ الَمِجي : الَوْقبُ و الليِل إِذا َدَخَل وأَقبل  أَي : «(َوَقبَ  ِإذا) لغاِسقِ ا هذا من باهللِ  تَعَوَّ

 بظاَلمه.

ةُ العَِظيمةُ فيها ِظلٌّ  الَوْقبَةُ و  ، وهي الُكَوى. األَْوقَابُ  ، والجمُع : : الُكوَّ

ّم. قال اللَّْيُث : أُْنقُوَعتُُهَما ، هكذا في نسختنا ، بضم الّدال المهملة ، والصَّواب : والُمْدُهن ، بالميم والّدال : ِمَن الثَِّريِد والدُّْهنِ  الَوْقبَةُ و  ، بالضَّ

 أَو (7): ُكلُّ قَْلٍت  الَوْقبُ 

__________________ 
 العا :( هبامش املطبوعة الصمرية : قوله وأوله الذي يف نسخة الصحاح املطبوع يف ابب 1)

 ال تعدليين ابمرئ أرزب
 ( يف اللسان : والقصري الغلية.2)
 ابلراء.« أجرت»( عن اللسان ا ويف األصر : 3)
 ( ابألصر : ا مقاء.4)
 وما يف اللسان فكاألصر.« كر نقرة يف اجلسد كنقرة.»( يف القاموس : 5)
 ( كذا يف األصر واللسان والصحاح ا ويف التهذيب : أبين لبيين.6)
 .«قلتة»( عن اللسان ا ويف األصر 7)
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ٍر ا َرٍة َكَقلحت يف ِفهح ُهَنِة ا وأَنشد : َكَوقحبِ و  ُحفح ُدح
 امل

ُهنِ  َكَوقحبِ َحوحصاَء   وقحبِ يف  ُدح
 امل

رِت اآليةُ  َدَخلَ و : أَْقبََل ، الظَّالمُ  وقَبَ و  وروى الجوهريُّ ذلك عن الَحسن البْصِرّي. .(1)على النّاس ، وبه فُّسِ

ً  ، تَِقُب ، الشَّْمسُ  َوقَبَتِ و ً و ، َوْقبا ٌز  : غابَْت. ُوقُوبا فإنها ال موضع لها ]زاد في الصَّحاح : ودَخلَت َموِضعَها. قال ابُن منظور : وفيه تََجوُّ

ا َرأَى الشَّْمَس قد»في الحديث : . و(2) [تدُخلُه  ، أَي : الوقت الِّذي يَِحلُّ فيه أََداُؤَها ، يعني صالةَ الَمْغِرب. «: هذا ِحيُن ِحلِّها قال َوقَبَتْ  لَمَّ

 ٍء ، وقد تقّدم.: الدُُّخوُل في ُكّل شيْ  الُوقُوبُ و

ً  ، القََمرُ  َوقَبَ و نَْوبَِرّي الِّذي يَعتَِري منه َدَخَل في : ُوقُوبا ّلِ الصَّ يُؤَخذُ من حديِث عائَشةَ ، رضي هللاُ تعالى عنها َعلَى َما  الُكُسوُف. وِمْنهُ  الّظِ

 هذا:  القَمرُ  َطلَعَ  لَّما ، وسلمعليههللاصلىقال رسوُل هللا ، »ُرِوَي عنها أَنَّها قالَت :  َوقَبَ  غاِسٍق إِذا (َوِمْن َشرِّ )قولُهُ َعزَّ وَجلَّ ـ  ، كما يأْتي

ِذي ، (َوَقبَ  ِإذا) الغاِسقُ  ه من باهللِ  فتَعَوَّ  .«َشّرِ

 اإِلمام الَحْبر عبِد هللا عن كالنَّقّاش في تفسيره ، وجماعةٌ  الغَزالّي ، وغيُرهُ  اإِلماُم أَبو حاِمدٍ  ِإذا قاَم. حكاهُ  بالَخْفِض أَي الذََّكرِ  أَو َمْعنَاه : أَْيرٍ 

في غ س ق أَيضاً فيتحّصُل ِمّما يُْفَهُم من عبارته ، ِمّما يُنَاِسب  للُمَصنِّف أتيوسي. التَّْفِسير غرائِب من وهذا. عنهماهللارضي،  ْبِن عبّاٍس 

ٍء وأَظلَم ؛ ومثله قوُل عائشةَ. أَقواٌل خمسة : أَّولُها : الليُل إِذا أَظلََم ، وهو قول األَْكثَِر ، قال الفَّراُء : اللَّْيُل إِذا َدخَل في كّلِ شيْ ـ  تفسيَر اآلية

 : القمُر إِذا َغاَب ، وهو المفهوم من حديث عائشةَ الِّذي أَخرجه النَّسائيُّ وغيُرهُ.والثّاني 

 .(3)َكُر إِذا قاَم والثالث : الشَّْمس إِذا َغَربَت. والّرابُع : أَنّهُ النَّهاُر إِذا َدَخل في اللَّْيِل ، وهو قريٌب مّما قبلَهُ. الخامس : الذَّ 

َريّا إِذا َسقطْت ، أِلَنَّ األَْمَراَض والطََّواِعيَن تَِهيُج فيه * ويُْستَْدَرُك عليه : الثُّ 
ورَد في الحديث : أَنَّ الغاِسَق : النَّْجُم ، وإَِذا أُْطِلَق فهو . و(4)

 الثَُّريّا.

 قاله السَُّهْيليُّ وشيُخه اْبُن العربّي.

: اْنِقالبُهُ ، وقيَل : الغاسُق  َوْقبُهُ  : َضْربُه ، ويَْنقُلُون في ذلك حكايةً َسِمْعتَُها عن غيِر واحٍد. وقيل : َوْقبُهُ  .(5)والغاسُق : األَسوُد من الَحيّات 

 : َوْسَوَستُهُ. َوْقبُهُ و : إِْبليُس ،

 ه شيُخنا.قاله السُّهْيلّي ، ونقله العاّلمة ابُن ُجَزّيٍ وغيُره. قالَ 

ُجُل : أَْوقَبو  جاُعوا. القوُم : أَْوقَبَ  وعبارةُ الصَّحاح : جاَع. الرَّ

ً  ءَ الشَّيْ  أَْوقَبَ و  ، قاله الفَّراُء. الَوْقبَةِ  أَْدَخلَهُ في : إِيقابا

هاِت : في  .، محّرَكة ، نقلَه الّصاغانيُّ  : الَوَدَعةُ  الميقَبُ و : الَوْقب وفي بعض النَُّسخ من األُمَّ

ّم ، بدل قوله كُكْرِدّيٍ ، وقَيَّدهُ الّصاغانيُّ بالفتح  ، َكُكْرِدّيٍ  الُوْقبِيُّ و وفي  الَحْمقَى. ، وهم األَْوقَابِ  الُمولَُع بُصْحبَةِ  : (6)، وفي نسخة : بالضَّ

 . أَي الَحْمقَى ، حكاه أَبو عمٍرو. وفي األَساس :األَْوقابِ  كالم األَحنف بن قيس لبني تَِميم ، وهو يُوِصيهم : تَبَاَذلُوا تََحابُّوا ، وإِيّاكم وَحِميَّةَ 

ذُوا باهلل من َحِميَّةِ  واللِّئاِم  األَوقابِ  وتقوُل العََرُب : تَعَوَّ
(7). 

ُجُل الَكثِيُر الشُّْرِب ِللماءِ  الميقابُ و  كذا فِي التكملة. وفي لسان العرب : للنّبِيِذ. : الرَّ

ُ  الِميقَابُ و  الفَْرجِ. *الَواِسعةُ  ، نقله الّصاَغانيُّ وقيل : هي الَحْمقاُء ، أَو هي الُمْحِمقةُ  : االمرأَة

 .الِميقَابِ  َسْيرَ  قال ُمْبتَِكٌر األَْعَرابِّي : إِنّهم يَسيُرونو
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 ولَْيلٍَة. أَْن تَُواِصَل بَْيَن يَْومٍ  (8)هو 

 والُوقُوَع. يُِريُدون به السَّبَّ  : نُِسبُوا إِلى أُّمهم ، الِميقَابِ  بَنُوو

 : الّتي تكوُن في البَطن ِشْبهَ الِفْحِث. ، كِعَدةٍ  الِقبَةُ و

 ، وقال ابنُ  اإِلْنفََحةُ إِذا َعُظَمْت من الّشاةِ  : الِقبَةُ و

__________________ 
 .(َوِمْن َشرِّ غاِسق  ِإذا َوَقبَ ):  من سورة الفل  3( اآية 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( يف الغاس  قا  القرطيب يف تفسريه االية : اختلف فيه. انظر خمتلف األقوا  الجي ذكرها.3)
 ( وِإذا طلعت ارتفض ذلك قاله عبد الرمحن بن زيد.4)
 يغس  منه ا أي يسير. ووقب انهبا : ِإذا دخر يف اللديغ.( زيد يف تفسري القرطيب : وكبن الغاس  انهبا ا ألن السم 5)
 ( ضبرت يف التكملة ضبرت قلم.6)
 .«( يف األصر : نعوذ ابهلل من جهد األوقاب وهم اللئام7)
 عن القاموس : والواسعة الفرج. (*)
 .«.. وهو أن يواصلوا»( يف التكملة : 8)



1877 

 

 تقّدم يف   ب ب.اأَلعحرَايّب : ال يكوُن ذلك يف غري الّشاِء ا وقد 
ً  ، يَِقب الفََرُس ، َوقَبَ  ، وهو ِوعاُء قَِضيبِه. قُْنب الفََرِس  يُسَمُع من : َصوتٌ  الَوقِيبُ و ً وَ  ، َوْقبا . وقيَل : هو صوُت تَقَْلقُِل ُجْرداِن الفََرِس َوقِيبا

 ِة إِاّل هذا ، وسيأْتي الَمِزيُد َعلى ذلك في خ ض ع.ٍء من أَصوات قُْنِب الّدابَّ في قُْنبِه ، وهو الَخِضيعَة أَيضاً وال فِْعَل لَشيْ 

َحيَْيِن ، والعُُمِد  : قُماُش البَْيتِ  األَْوقابُ و  ، كاألَْوغاب. (1)َومتاُعهُ ، مثُل : البُْرَمِة ، والرَّ

. ع ، بفتح فسكون ممدوداً : الَوْقباءُ و  ، رواه الِعْمَرانيُّ

ماَءةٌ قَريبةٌ من  : الَوْقباءُ  ، قال اْبُن منظور : والَمدُّ أَعَرُف. وفي كتاِب نْصٍر : ويُْقَصرُ  كذا في الُمْعَجم ، .(2)وهو غيُر الِّذي يأْتي فيما بَْعُد 

 ، في َمَهّبِ الشََّمال منها ، عن يمين الُمْصِعد. وسيأْتي بياُن اليَْنُسوعة في محلّه. (3)اليَْنُسوَعِة 

كة ، الَوقَبَىو ْبِن مالِك ْبِن َعْمِرو ْبِن تَِميٍم ، لهم به ِحْصٌن ، وكانْت لهم  ماِزنِ  مالِك ْبنِ  ماٌء ِلبَنِي ، قال السَُّكونّي : (4)وبََشَكى  كَجَمَزى محرَّ

 لبني ماِلك ، أَي وهو ابُن ماِزٍن ، وأَنشد الجوَهريُّ ألَبي الغُوِل الطَُّهِوّي ، إِسالمّي : مشهوَرةٌ. وفي الَمَراصد :به وقائُع 

  َ وا محــــــــــــِ عــــــــــــُ نـــــــــــــَ ُم مــــــــــــَ رحٍب  الــــــــــــَوقــــــــــــَّب هــــــــــــُ  ِبضــــــــــــــــــــــــــَ

  
وِن   نـــــــــــــُ

َ
تـــــــــــــاِت املـــــــــــــ ُف بـــــــــــــَا َأشـــــــــــــــــــــــــــح َؤلـــــــــــــِّ ـــــــــــــُ (5)يـ

 

  
، بفتحها. وُوجَد  الَوقَبَى األَصل بخّط الجوهرّي ، ُمَسكَُّن القاف ، والّذي أَحفُظه :ووجدُت ، في هامشه ، ما نّصه بخّط أَبي َسهٍل : هكذا في 

ّي أَيضاً في بخّط أَبي زكريّا : في األَصل ساكنةُ القاف ، وقد كتب عليها حاشية : هذا في كتابه ، والّصواُب بفتح القَاِف. وأَشاَر إِليه اْبُن  بَّرِ

 : حاشيته ، وأَنشد في الُمْعَجم

َّب اي  يـــــــــــــِر   َوقـــــــــــــَ تـــــــــــــِ نح قـــــــــــــَ يـــــــــــــَك مـــــــــــــِ مح فـــــــــــــِ  كـــــــــــــَ

  
ـــــــــــــــرِ   ي ـــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــَ ٍ  ق اَت َأوح ِذي َرمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــد مـــــــــــــــَ  ق

  
اِج.  من الضَُّجوع  الَوقَبَىو قال :وهي على طريق المدينة من البَْصرة ، يَخُرُج منها إِلى مياٍه يُقَال لها : القَْيُصوَمةُ ، وقُنَّةُ ، وَحْوَمانَةُ الدَّرَّ

ُجوُع من السَّْلمان على ثالثِة أَميال ، وكان للعرب بها أَيّاٌم بين ماِزٍن َوبَْكٍر. انتهى.على ثالثِة أَميال ؛ وال  ضَّ

. وهو مأُْخوذٌ من تفسير القول الِّذي نُِقَل عن النَّقَّاش. : َواّلٌج في الَهنَاتِ  أَْوقَبُ  َذَكرٌ و  ، نقله الّصاغانيُّ

َرِكيَّةٌ  * ومما يستدرك عليه :
 : َغائَِرةُ الماِء ، عن اْبِن ُدَرْيد. َوْقبَاءُ  (6)

الَجبََل ، كانَت َكْبَشةُ بنُت ُعْرَوةَ  (7)، كَسْحباَن : َموضٌع ، قال ياقوت : لَّما كان يوم ِشْعِب َجبَلَةَ ، ودَخلَت بنو عامر وَمْن معها  َوْقبَانُ و

ّحاِل بِن جعفِر   .ْبِن كالٍب يومئذ حامالً بعامِر بن الطُّفَْيل ، فقالت : َوْيلَُكم ، يا بني عامر ، اْرفَعُوني (8)الرَّ

ُؤوَها القُنَّةَ ، قُنَّ  ، فزَعموا أَنّها َولََدْت عامراً  َوْقبَانَ  ةَ وهللِا إِنَّ في بَْطني لَُمِعّز بني عامٍر. فَصفُّوا الِقسيَّ على َعَواتِِقِهم ، ثم َحَملُوَها حتى بَوَّ

 يوم فََرَغ النّاُس من الِقتال.

 َعِفنَْت َشماِريُخه. النَّْخُل : أَْوقَبَ وَ  وفي تهذيب األَبنية ، اِلبِن القَطَّاع :

ُجُل : غاَرْت َعْينَاهُ. َوقَبَ وَ   الرَّ

ّم ، ُوُكوبا ، يَِكبُ  ، َوَكبَ  : [وكب] ً و بالضَّ  وفي بعض نسخ الصَّحاح : في تَُؤَدة وَدَرَجاٍن. َمَشى في َدَرَجان. محّركةً : َوَكبَانا

ً  ، وقد َوُكوبٌ  ، وَعْنزٌ  َوُكوبٌ  : بَابَةٌ من السَّْيِر ، تقول : َظْبيَةٌ  الَوْكبُ و  .الَمَواِكب كَمْجِلٍس ، وجمعُه الَمْوِكبِ  اْشتُقَّ اْسمُ  ومنه ، َوَكبَْت ُوُكوبا

__________________ 
 ( ضبرت يف التكملة ضبرت قلم والَعَمُد.1)
 ( يعين الَوَقَّب.2)
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 .«والبصرة اهقا  اجملد : والينسوعة موضض با مكة »( هبامش املطبوعة املصرية 3)
 ( يف معجم البلدان : وَشَبَك .4)
 ( ا م  : املكان املمنوع ا يقا  : امحيت املوضض ِإذا جعلته محً .5)

 فبما محيته فهو مبعىن حفظته. واألشتات : مجض شّت وهو املتفر .

أتتهم مناايهم يف أمكنتهم ا فلما اجتمعوا يف موضض  وقوله : يؤلف با أشتات املنون : أراد أن هذا الضرب مجض با منااي قوم متفرقي األمكنة لو
 واحد ا أتتهم املنااي جمتمعه.

 وما أثبتناه الصواب.« ركيّ »( يف اجلمهرة : 6)
 .«ودخلت بنو عب  وبنو عامر ومن معهما»( يف معجم البلدان : 7)
 (.مجهرة ابن حزم)( كذا وهو عروة الرحا  بن عتبة بن جعفر 8)
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 . قال الشَّاعر يَصُف َظْبيَةً :الَمْوِكبُ  أَْسَرَع ، ومنه الظَّْبُي : َوَكبَ  ال ، اِلْبِن القَطَّاع :وفي تهذيب األَْفعَ 

ٌة  فــــــــــــــــــــــــَ َوقـــــــــــــــــــــــــ  وبٌ هلــــــــــــــــــــــــا أُميف مــــــــــــــــــــــــُ  وَكــــــــــــــــــــــــُ

  
ـــــــــــُر   ـــــــــــرَبِي ا ال هـــــــــــَ عـــــــــــُ ـــــــــــَ رحتـ ُو مـــــــــــَ ـــــــــــح ـــــــــــر قـ ُث ال ـــــــــــح ي َ (1)حبـــــــــــِ

 

  
ينَةِ  : الَمْوِكبُ  ُرْكبَاناً أَْو ُمشاةً. أَو من النّاس ِللَجماَعةِ  وهو اْسمٌ  ِه ، وكذلك جماعةُ  ُركَّاُب اإِلبِِل للّزِ في الفُْرَساِن. كذا في الصَّحاح. ووالتَّنَزُّ

 أَراد : أَنّه لم يَُكْن يُْسِرُع السَّْيَر فيها. «الَمْوِكبِ  أَنَّه كان يَِسيُر في اإِلفَاَضِة َسْيرَ »الحديث : 

، فإِّن الضَّمير يعوُد إِلى ُرّكاب اإِلبِل ، لكونه أَقرَب  لَِزمُهمْ  : َكَذا في الصَّحاح ، وتهذيِب األَْفعال. وأَّما قولُه الَمْوِكبَ  لبَعيُر : لَِزمَ ا أَْوَكبو

 مذكوٍر ، وفيه ما فيه.

ياشّي :و  : إِذا نََهَض للطَّيََراِن ، وأَنشد : الّطائرُ  أَْوَكبَ  عن الّرِ

  طَارَامُث   َأوحَكب
. أَو َضَرَب بَجناَحْيِه وهو َواقِعٌ  ومثلُهُ في الصَّحاح ، وتهذيب األَْفعَال ، تََهيَّأَ ِللطَّيَرانِ  : إِذا أَْوَكبَ  وقيل :  ، نقله الّصاغانيُّ

 فاُلناً : أَْغَضبَهُ. أَْوَكبَ و

 .َمْوِكبِهم في َرِكَب َمعَُهمْ  : إِذا َواَكبَُهمْ  أَوْ  بَقَُهم.، وكذلك إِذا سا سايََرُهْم ، أَو بَاَدَرُهمْ  : َواَكبَُهم ُمَواَكبَةً وَ 

ُجلُ  َواَكبَ و  . وذا األَخيُر ذَكَره اْبُن القَّطاع ، وابُن منظور.أَْوَكبَ و ، َكَوكَّبَ  َواَظَب ، ، أَي على األَْمر : َعلَْيهِ  الرَّ

ً  ، : االْنتِصاُب والقيامُ  الَوْكبُ و  ، أَي : ُمثابٌِر ُمَواِظٌب. واِكبٌ و على األَْمِر ، ُمواِكبٌ  وفاُلنٌ  : قاَم واْنتََصَب : َوَكَب َوْكبا

ً  يَعلو الِجْلَد والثَّْوَب ، وقد بالتَّْحريِك : الَوَسخُ  ، الَوَكبُ و ،  َحَشناً : إِذا َرِكبَهُ الدََّرُن والَوَسخُ  (2)، وَوِسَب َوَسباً ، وَحِشَن  َوِكَب يَْوَكُب َوَكبا

: سواُد اللَّْوِن  الَوَكبُ  ، وأَكثُر ما يُْستعمُل في الِعنَِب. وفي التّهذيب : َسَواُد التَّْمِر إِذا نَِضجَ  : الَوَكبُ و رواهُ أَبو العَبّاس عن ابن األَْعَرابّي.

ً  ، َكفَِرحَ  الِجْلُد والثَّْوُب ، َوِكبَ  من ِعنٍَب أَو غير ذلك إِذا نَِضَج. وقد  بَهُ الدََّرُن ، كما سبََق.: َركِ  َوَكبا

ً  الِعنَبُ  َوكَّبَ و بٌ  وُهوَ  : أَخَذ تَْلِويُن السَّواِد فيه ، تَْوِكيبا : والمعروُف في لون  (3)على صيغة اسم الفاعل ، قاله اللَّْيُث. وقال األَزهريُّ  ُمَوّكِ

َطب إِذا ظهر فيه أَدنَى َسواٍد : التَّْوِكيُت ، يُقاُل :  ٌت. قال : وهذا معروٌف عنَد أَصحاِب النَِّخيِل في القَُرى العربيّة ، الِعنَب والرُّ بُْسٌر ُمَوّكِ

 وفي كالم المصنّف لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب.

ُجلُ  ، َكَكتَّانٍ  الَوكَّابُ و . الَكثِيُر الُحْزنِ  : الرَّ  ، نقله الّصاغانيُّ

 .الَوّكاب يسّمى شاِعٌر ُهَذِليٌّ و

 : قاَم. َوَكبَ  ، ِمن : القائَِمةُ  الواِكبَةُ و

َرارِ  التَّْوِكيبُ و  ، بالكسر. : الُمقَاَربَةُ في الّصِ

َكاب (4)وفي األَساس : ال تَْستَأْخُر  .المْوِكبَ  : تَُسايِرُ  ُمَواِكبَةٌ  ناقَةٌ و  كما في الصَّحاح. أَو ُمْعنٌِق في َسْيِرها عن الّرِ

 ها.: الِزَمةٌ ِلِسْربِ  َوُكوبٌ  وَظْبيةٌ 

بُ و  : البُْسُر يُْطعَُن فيه بالشَّْوِك حتّى يَْنَضَج. وهذا عن أَبي حنيفةَ. الُمَوّكِ

ً  ، يَِلبُ  في البَْيِت والَوْجِه ، َولَبَ  : [ولب] ّم : ُولُوبا ْيبَانِّي : َدَخَل. ، بالضَّ ِء الّداُخُل فيه ، : الذّاِهُب في الّشيْ  الَواِلبُ  ونَقل الَجْوَهِريُّ عن الشَّ

 وقال ُعبَْيٌد القَُشْيِرّي :

ًا  ريح مــــــــــــــــَ ُت عــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح بــــــــــــــــاً رأَي مح  َوالــــــــــــــــِ  يف ِداَيرِهــــــــــــــــِ

  
مِ و   ظـــــــــــَ عـــــــــــح ٌر مبـــــــــــُ ىَت ِإنح انَب َدهـــــــــــح َ  الـــــــــــفـــــــــــَ ئـــــــــــح  بـــــــــــِ

  
 وفي رواية أَبي َعْمٍرو : رأَيُت ُجَريًّا.
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 في الدُُّخول. أَْسَرعَ  : َولَبو

 هكذا في النَُّسخ الّتي بأَْيدينا ، فهو إِذاً يَتعدَّى بنفسه وبإِلى ، واقتصر الّصاغانيّ  إِلَْيهِ  ولَب ،و ءَ الشَّيْ  َولَبو

__________________ 
« حبيث الدقو. .. هلا آم»ويف األصر « قوله آم وقوله الدقو الذي يف اللسان أّم والرقو وهو فري  الدعص من الرمر»( هبامش املطبوعة املصرية 1)

 وما أثبتناه عن اللسان.
 .«وخشن خشناً »( عن التكملة واللسان ويف األصر 2)
 ( عبارة التهذيب : الذي نعرفه يف ألوان األغباب واألرطاب ِإذا  هر فيه أد. سواد أو صفرة.3)
 ( عن األساس ا ويف األصر : نتبخر.4)
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ر ِإليه وعبارة َأيب ُعبَـيحٍد يف َوصــــــــَلهُ  عل  اأَلّو  : َأي ويف هَتحذيب األَفعا  ا اِلبحِن  كائِناً ما كاَن.  ابب نوادر الفعر : وصــــــــَ
َحُة. َوَلبَ و  الَقطّاع :  ِإليك الش ر  : تـََوص َر : هكذا يف نسختنا ا وهي قدميٌة ا الغالُب عليها الصِّ

ْرعِ  الَواِلبَةُ و هاتِه. تَِلبُ  ، ألَنّها : فَِراُخ الزَّ  في أُصوِل أُمَّ

رَعِة األُولَى ، تَْخُرُج للُوْسَطى  الَواِلبَةُ  وقيل : ْرعةُ تَْنبُُت من ُعُروِق الزَّ  بعد ذلك فتَتاَلحُق. األَواِلبُ  ، فهي األُّم ، وتَْخُرج (1)الزَّ

ْرُع ، َولَب وفي تَهذيب األَفعال : ً  الزَّ ً وَ  ُولُوبا  : تولََّد َحْوَل ِكبَاِره. َوْلبا

: نَْسُل اإِلبِِل ، والغَنَِم ،  الَواِلبَةُ  ُرِوي عن أَبِي العبّاس أَنّه َسِمَع اْبَن األَْعَرابّي يقُول : مَن القَْوِم ، والبقَِر ، والغَنَِم : أَْوالُدُهم ونَْسلُُهم. الَواِلبَةُ و

 بَنُو فاُلٍن : َكثَُر َعَدُدُهم ، ونََمْوا. َولَبَ و نَْسلَُها وأَوالُدها. وعبارة اْبِن القَّطاع في التَّْهِذيب :اإِلبِِل :  واِلبَةُ  والقَْوِم. وفي الصَّحاح :

هات اللُّغَويّة ، وأَعاد ذُّكور العُقاَلِء ، الضَّميَر لجمع ال فالمصنُّف لم يَْذُكِر اإِلبَِل وهو في الصَّحاح ، وَذَكَر بََدلَهُ البَقََر ، وما َوَجْدتُه في األُمَّ

 تَْغِليباً لهم ِلَشَرفِِهم.

 بأَْذَربِيجاَن ، كذا في الُمْعَجم ، قالت ِخْرنُِق : ع َواِلبَةُ و

َناايَ  ِبَوالَِبةَ َمَنتح هَلُمح 
َ
 امل

 ، باألَْنَدلُس. (2) د كأَحمد : أَْولَبُ و

ُدوَداَن ْبِن أََسِد ْبِن ُخزْيمة ، بطٌن ذَكَره السَّْمعَانّي ، واْبُن األَثِير ، وغيُرهما. إِليه :  بُن الحاِرْث ْبِن ثَْعلَبَةَ بن َواِلبةُ  * ومّما يُْستدرُك عليه :

ْبُن الدَُّؤل  اِلبَةُ وَ  : شاِعٌر إِسالمّي. وفي األَْسِد بسكون الّسين : الواِلبِيّ  َسيُِّد التّابعيَن َسِعيُد بن ُجبَْيٍر الّذي قتلَه الَحّجاُج َصْبراً ، وُمْسِلُم ْبُن َمْعبَدٍ 

أَبُو يَزيَد ، فَْرٌد في  الواِلبيّ  ِوقَاُء ْبُن إِياٍس  (3)األَسِديُّ الُخَزيمّي  َواِلبَةَ  ْبُن ماِلِك بِن َسْعِد بِن نَِذيٍر ، ومنْ  َواِلبةُ  ْبِن َسْعِد منَاةَ. وفي بَِجيلَةَ :

، وهو َولُد الِحَمار ، في فصل التّاِء الفوقيّة ،  التْولَبَ  َذَكرَ  ، ُمَحدَّثاِن.* ومّما استدركه شيخنا هنا : الوالبِيّ  األَسماِء ، وشيُخه عليُّ بُن َربيعةَ 

ْوِض للسَُّهْيِليّ ، وأَنّها لْيسْت ُمْبَدلَةً عن َشيْ  (4)فيه  ، بََدٌل عن واو نَِظيُرَها في تَْوأٍَم َوتَْولَجٍ وتَْوراةٍ ، على أَحِد  تَْولَبٍ   : أَّن تاءَ ٍء ، وفي الرَّ

ْرُع ، وجمعُها الَواِلبة من التَّْولَب القوليِن. قال السَُّهْيليُّ في الروض : ألَّن اشتقاقَ  ُدهُ الزَّ َح به اْبنُ أََواِلبُ  ، وهي ما يُولِّ  . قال شيُخنا : وقد َصرَّ

 ُعْصفُوٍر ، وابُن القَّطاع في كتابَْيِهما.

. أَْولَبَ و  : أَْسَرَع ، نقلَه الّصاغانِيُّ

 من أقاليم لَْبلَةَ. : د باألَْنَدلُِس  وانِبَةُ  : [ونب]

ً  ، َونَّبَهُ و  ، لُغَةٌ في أَنَّبَهُ. : َوبََّخهُ  تَْونِيبا

َكةً  الَونَبِيُّ  الُمَراِديُّ  ِريفٍ ثابُِت ْبُن طَ  : بْطٌن من ُمَراد ، وإِليه نُِسبَ  َونَبٌ و وفي لُّب اللُّباب للَجالل : أَنّه بسكون النُّون. وفي  .(5) ، ُمحرَّ

واُب مثُل ما قاَل المصنُِّف : ٌث تابِِعيٌّ  أَنساب أَبي الفداِء البُْلبَْيِسّي : أَنّه بكسر النُّون ، والصَّ بَْيِر بِن العَّوام وأَ  ُمَحّدِ بي َذّرٍ ، َرَوى عن الزُّ

 ، وعنه ابنُه وساِلٌم الَجْيَشانّي. عنهماهللارضيالِغفَاِرّي ، 

ً  ، له ، كَوَدَعهُ  َوَهبَهُ  : [وهب] ً و بالسكون ، يََهبُه َوْهبا أَيَُّها اللُّغَِوّي ، وفي المحكم ،  وال تَقُلْ  َكِعَدةٍ ، مِقيٌس في أَمثاِله ، ِهبَةً و بالتّحريك َوَهبا

ْبن العاَلِء ، اشتهر بُكْنيتِه  أَو حكاهُ أَبُو َعْمِرو ، متعّدياً إِلى مفعولين ؛ وهذا قوُل سيبََوْيه ، َوَهبََكهُ  وتهذيب األَْفعَال ، وغيِرهما : وال يُقاُل :

ها َزبّان  دة ، وقيل : اسُمه ُكْنيَتُهُ. وسبُب االختالِف أَنَّه كان لجاللته ال واْختُِلف في اسِمِه على أَحد وعشريَن قوالً : أَصحُّ ، بالّزاي والُمَوحَّ

ْيبَانِيُّ  ، لكنَّه إِذا أُْطِلَق ال يُْصَرُف  يُْسأَُل عن اسِمه ، كذا في المزهر ، وقد تقدَّم في مقّدمة الُخْطبة ما يُْغنِي عن اإِلعادة. أَو هو أَبو َعْمٍرو الشَّ

، أِلَنَّه قِيل فيها : أَو إِلى األَّول ، كما هو مشهور ، قال شيُخنا : ونقلَه قوٌم عن ِسيبََوْيه. وفي بعض النَُّسخ ما يُِشيُر إِليه إِاّل أَنَّه تَحريٌف إِالَّ 

 حكاه اْبُن َعْمٍرو ِسيَبََوْيِه عن أَعرابّي. قلُت : والمنقوُل عن ِسيبََوْيِه خالفُ 

__________________ 
 ( يف اللسان : الوسط  ا ونبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.1)



1882 

 

 ويف إحد  نسخه فكاألصر.« وأولب : ع ابالندل »( يف القاموس : 2)
 قوله ومن والبة اخل كذا خبطه ولتحرر هذه العبارة.»واخلزميي نسبة إىل ُخزمية. ويف هامش املطبوعة املصرية : « اخلزمية»( ابألصر 3)
 .«تلب»أي يف مادة ـ  وفيه يريد ابب الباء يف القاموس« قوله يف فصر التاء كذا خبطه ولتحرر هذه العبارة»ملطبوعة : ( هبامش ا4)
 ( يف اللباب البن االثري : الونيب بفتح الواو وكسر النون والباء املوحدة.5)

 هذه النسبة إىل َونَِبة وقير ونب.
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خة خطبٌ ا ريايف  عن  ذلك كما قّدمناُه ا وهذه الن ســــح رٍو (1) [َأيب]عل  َأّن يف لســــان العرب : وحَك  الســــِّ  َعنح َأعحرَايبٍّ  َعمح
َعه يقوُ  ِآَخَر : انحطَِل ح معي ا فالص َواُب يف الّنسخة : َأوح حكاه أَبو سعيٍد ا عن عمرٍو ا عن َأعرايبٍّ  .(2)نـَبحاًل  َأَهبحكَ  لَِ

رو بن يبَويحه ا أِلَنّه َعمح ُراد بعمرٍو هو ســـِ
ُن بحُن عبِد ِ  ا وكنيته أَبو ســـعيِد وامل ُُه اَ ســـح ريَايف  الح ُعثحَماَن بحِن قـَنحرَب ا  ؛ أِلَن  الســـِّ

يبو  رََح كتاَب ســـــِ ريايف  شـــــَ يحه ا فســـــقرت من الكاتب : ســـــعيد ا وعن. وهذا يؤيّد ما نقله شـــــيُخنا عن بعٍ  أَنّه قوُ  والســـــِّ
 سيبويِه.

 .َوُهوبٌ و وّهابٌ و واِهبٌ  ُهوو

، وهو الُمْنِعُم على الِعباد ، وفي النّهايَة : وهو في ِصفَته تعالَى يَُدلُّ على البَْذل الّشامِل والعطاِء الّدائم ، بال  (اْلَوّهابُ )ومن أَسمائه تعالى 

 تََكلٍُّف ، وال َغرٍض ، وال ِعَوٍض.

َي صاحبُها: العَِطيَّةُ الخاليَةُ عن األَْغراض واألَْعواض ، فإِذا َكثَُرْت ، سُ  الِهبة قلُت : قال ابُن منظور : ً  ّمِ ، وهو من أَْبِنية الُمبَالغة.  َوّهابا

 ، انتهى. الِهبَةِ  انتهى ، قال شيُخنا : واختُِلَف في أَنَّه من صفاِت الذَّات ، أَو األَفعال ، والّصحيُح الثّاني ؛ أَو أَنَّ الُمَراَد إِرادةُ 

ُجُل الكثيرُ  الَوُهوبو مٍة.، ِزيَدت ف َوّهابَةٌ و الِهبَاتِ  : الرَّ ح  الَمْوِهبَةُ و ، الَمْوِهبُ  واالسمُ  يه الهاُء لتأْكيِد الُمبالغِة ، كعاَلَّ بكسر الهاِء فيهما. صرَّ

 به الفيُّوميُّ ، واْبُن القُوِطيَِّة ، واْبُن القَطَّاع ، والجْوهرّي ، والسَّرقُْسطيُّ ، للقاعدة السابقة.

في . والِهبَة منك ِدْرهماً ، اْفتَعْلُت ، من اتََّهْبتُ  : ُسؤالُها. وفي اللِّسان : االستِيهابو ، الِهبَةِ  : قَبُولُ  االتِّهابُ  وفي الِصحاح : : قَبِلَهُ. اتََّهبَهو

ألَنّهم أَصحاُب ُمُدٍن  (3) [أَي ال أقبل هدية إال من هؤالء]؛  «إِاّل من قَُرِشّيٍ ، أَو أَنَصاِرّيٍ ، أَْو ثَقَِفّيٍ  أَتَِّهبَ  لَقَْد َهَمْمُت أَْن ال»الحديث : 

ً  ، الباديَة أَخالق في جفَاءً  ، وسلمعليههللاصلىوقًُرى ، وهم أَْعَرُف بمكارم األَخالق. قال أَبو ُعبْيد : رأَى النَّبِيُّ ،   ، ُروَءةِ المُ  عن وَذهابا

 ً يادة وطلبا ةً في قَبَول الهديّة منهم دوَن أَهِل الباديِة ِلغَلَبَة الجفَاِء على أَخالقهم ، وبُْعدهِ  َوَهبُوا ما على للّزِ م ، فَخصَّ أَهَل القَُرى العربيِّة خاصَّ

 في تاِء االفتعال ، مثل : اتَّعََد واتََّزَن ، من الَوْعِد والَوْزِن.، قلبت الواُو تاًء ، وأُْدِغمت  اْوتََهبَ  وأَْصلُه : .(4)من َذِوي النَُّهى والعُقول 

 .التََّواُهبُ و فيِهُم التَّهاِديو

 يََهبُونَ  أَي : أَنَُّهم ال فيما بَْينَُهْم َضعَة التَّواُهبُ  الو في حديث األَْحنَف :م. والنّاُس بينه تَواَهبهُ و ، بَْعُضُهم ِلبَْعٍض  َوَهبَ  : إِذا تَواهبُوا يُقال :

 ُمْكَرِهيَن.

، بالَوْجَهْيِن. أَّما الفتح ، فألَجل َحْرف الَحْلق ، وأَّما الثّاني ، فشاذٌّ من َوْجَهيِن ، وكان أَْولَى أَْن يكوَن  ، َكيََدُعهُ َويَِرثُهُ  َواَهبَه فََوَهبَهُ يََهبُهو

تُهُ ، فأَنا أَْخِصُمهُ  أَفعاَل الُمغَالَبِة كلَّها تَْرِجع إِلى فَعََل يَْفعُُل ، كنََصَر يَْنُصُر ، لم يَِشذّ منها غيُر قوِلهم : خاَصَمنِي فَخَصمْ مضموَم العيِن ؛ أِلَنَّ 

 ، بالكسر ، ال ثانَي له.

 منه. ِهبَةً  ، أَي أَْكثَرَ  أَْوَهبَ  ، أَْي كانَ  الِهبَةِ  َغلَبَهُ في قاله شيخنا ، وقد تقدَّم ما يَتعلَّق به.

. وفي األَساس : َمَواِهبُ  ، بكسر الهاِء ، وَجْمعُها الِهبَة : الَمْوِهبَة وفي لسان العرب : العَِطيَّة. ، بفتح الهاِء ، هكذا َمْضبُوٌط : الَمْوِهبَةو

 .يُوهبُ  أَحٌد. وِمن األَشياِء ما ليس يََهبُهُ  الما  يََهبُ  ، وفاُلنٌ  مَواِهبُهوَ  ، ِهبَاتُهُ و ، َمْوِهبَتُهُ و فالٍن ، ِهبَةُ  وهذه

في األَْرض :  الَمَواهبُ  ، يقاُل : َكثَُرت َمَواِهبُ  ، عن ابِن األَعرابِّي. والَجْمعُ  السََّحابَةُ تَقَُع َحْيُث َوقَعَتْ  ، بفتح الهاِء : الَمْوَهبَةُ  من الَمَجاز :و

 : (5)أَي األَمطار 

 اليََمن ، من أَعماله. ِحْصٌن بَِصْنعَاء : الَمْوَهبَةُ و

 ، ومثلُهُ في الصَّحاح ولسان العرب ؛ وأَنشد أِلَبَّاٍق الدُّبَْيِرّي : َرُجل : اْسمُ  َمْوَهبٌ و

__________________ 
 ( عن اللسان.1)
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 .«نيال»( عن اللسان ا ويف األصر 2)
 ( زايدة عن النهاية.3)
:  فقا  ا حب ٍّ  له فبمر ا أثبين   رســـو  اي:  فقا  فبله وسلللمعليههللاصلللىبن جداعة القيســـي قد أهد  شـــاة لرســـو     ( وكان عبد  4)

 .بدوايً  جداعة ابن وكان 185/  3 الفائ  ا ديث .. فقا  فزاده ا زدين:  فقا :  عاد مث ا حب  له فبمر !زدين
 ( ويف األساس : أي ماء السماء.5)
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ٌة أُرحُدن   عحســــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ يِن نـ َذتــــــــــــــــــــح دح َأخــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــَ

  
بٌ و   ٍز  مـــــــــــــــوحهـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ب ن   (1)مـــــــــــــــُ ا ُمصـــــــــــــــــــــــــــــِ  هبـــــــــــــــِ

  
بها ، أَي : قَِويٌّ عليها ، أَي : هو َصبُوٌر على َدْفع النَّوم ، وإِْن كان شديَد النُّعَاِس. ولِكنَّ الِّذي يُْفَهُم  (1)وهو شاذٌّ ، مثُل َمْوَحٍد. وقولُه : ُمْبٍز 

 ، بزيادة الهاِء ، وهو خالُف ما قالوه. َمْوَهبَةٌ  من عبارة المؤلِّف أَّن االسَم المذكور

، كذا في الّصحاح. وفي التهذيب :  َمَواِهبُ  ، وقيل : نُْقَرةٌ في الجبل ، يَْستَْنِقُع فيها الماُء ، والجمع َصِغيرٌ غِديُر ماٍء  : الَمْوَهبَةُ  من المجازو

 ، بفتْح الهاِء ، جاَء نادراً ؛ قال : فَمْوَهبَةٌ  وأَّما النُّْقَرةُ في الّصخرة ،

ا و  نـــــــــــــَ ِت لـــــــــــــَ َذلـــــــــــــح ُب ِإنح بـــــــــــــَ يـــــــــــــَ وِ  َأطـــــــــــــح فـــــــــــــُ  لـــــــــــــَ

  
ةٍ مـــــــــــــــن مـــــــــــــــاِء   بـــــــــــــــَ وحهـــــــــــــــَ رِ عـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ  مخـــــــــــــــَح

  
 أَي موضوع على َخْمر ، ممزوج بماٍء. ونَصُّ الّصحاح :

ـــــــــــــا و  ن ـــــــــــــَ ر  ل وح حيـــــــــــــَِ ـــــــــــــَ هـــــــــــــَ  ل وِ  َأشـــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  ل

  
ةٍ مــــــــــن مــــــــــاِء   ــــــــــَ ب وحهــــــــــَ ِد  مــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــَ (2)عــــــــــل

 

  
قُوا بيَن هذه الَمْوَهبَةِ  وفي األَساس ، عنَد ِذكرِ  وتُْكَسُر  ، ففتحوا فيها وكسروا في غيرها. الِهبات (3)وسائِر  الِهبَةِ  هذه ، قال : بالفَتح ، فَرَّ

 ، راِجٌع للّذي يَِليِه. ومثلُه في لسان العرب. هاُؤهُ 

في نسخة الصَّحاح ، يتعدَّى إِلى مفعولَْيِن ، وال ، بكسر الّسين وفتحها ، كذا هو مضبوٌط  (4)َزْيداً ُمْنطِلقاً ، بمْعنى : اْحَسْب  َهبْ  وتقول :

أَنِّي فَعَْلُت  َهبْ  ، وال يُقَال : واْعُدْدنِي (5) أَي : اْحِسبُني ذلك ، فَعَْلتُ  َهْبنِيو يُستعمُل منه ماٍض وال مستقبل في هذا المعنَى. وفي الُمْحَكم :

. ِلألَْمِر فَقَْط. ُوِضعَت َكِلَمةٌ  فَعَْلَت ذلك ؛ ألَنّها َوَهْبتُكَ  ذلك. وال يُقاُل في الواِجب :  قال اْبُن َهّماٍم السَّلُوِليُّ

ٍد  رحَ. َأاَب خــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــِ ُت َأجــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــُ

  
يِن ِإاّل و   بــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــا فـ َرًأ هــــــــــــــــــالــــــــــــــــــِ  امــــــــــــــــــح

  
 :قال أَبو ُعبَْيٍد : وأَنشد الماِزنيُّ 

فــــــــــــاُ ه  َت شــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــح ُت كــــــــــــِذي داٍء وأَن نــــــــــــح  فــــــــــــكــــــــــــُ

  
يِن   هـــــــــبـــــــــح ا فـــــــــَ يـــــــــَ فـــــــــائـــــــــِ َت شــــــــــــــــــــــِ عـــــــــح نــــــــــَ ي ِإذح مـــــــــَ دائـــــــــِ  لـــــــــِ

  
، كما يُقاُل : َذْرنِي وَدْعنِي ، وال  َوَهْبتُك ، وال في الواجب : قد َهبْ  ذلك ، وال يقال : َهْبني أَي : احُسْبنِي ، قال األَْصمِعيُّ : تقوُل العرُب :

 يقاُل : َوَذْرتَُك.

فِداَك : ُجِعْلُت فِداك. أَْطبََق النُّحاةُ على ِذْكِره. وقال اْبُن أُّمِ قاسم في  ُوِهْبتُ و فِداَك ، َجعَلَنِي : أَي هللاُ فَِداكَ  َوَهبَنِي كى ابُن األَْعَرابّي :حو

 .َوَهبَ  أَفعال التَّصيير : منها :

َح غيُره بأَنَّهُ قليٌل. وقال الّشيُخ : هو ُمالِزٌم للُمِضّي ، أِلَنّه إِنّما نَقََل قوَل اْبِن األَْعرابّي هذا. قال : وال تُستعَمُل إِ وَ  اّل بصيغِة الماضي. وَصرَّ

ف فيها. قالهُ شيُخنا.  ُسمع في َمثٍَل ، واألَمثاُل ال يُتََصرَّ

ُجِل مثل الطَّعَاِم : هوويقال للشَّيْ  : أََعّدهُ. (6) لهُ  أَْوَهبَهُ  في تهِذيب األَفعال :و  ، بفتح الهاِء ، وأَصبَح فاُلنٌ  ُموَهبٌ  ِء إِذا كان ُمعَّداً عنَد الرَّ

 ً  ، بكسر الهاِء ، أَي : ُمِعّداً قاِدراً. ُموِهبا

 يأْتي.أَْعَدْدتُهما ، وأَْكثَْرُت منهما ، وس الطَّعَاَم والشَّراَب : أَْوَهْبتُكَ و وفي تهذيب األَفعال :

. لك. وهو أَْوَهْبتُهُ  وتَنَالَهُ ، عن ابن األَْعَرابّي َوْحدهُ ، قال : ولم يقولوا : ُء : أَْمَكنََك أَْن تَأُْخَذهُ الشَّيْ  لك أَْوَهبَ و  الزٌم ، ُمتَعَّدٍ

، قال سيبويه : جاؤوا به على َمْفعٍَل ، ألَنّه اسٌم ليس  كَمْقعدٍ  وقد تقّدم أَنّه َمْوَهبٌ و ، َواِهبٌ و ، بفَتْحٍ فسكون ، َوْهبَانُ و ، ُوَهْيبٌ وَ  ، َوْهبٌ وَ 

 أَْسَماءُ  الِقياس : (8) [َعن]، فقد يكون ذلك ، ِلَمَكان العَلَِميَّة ؛ أِلَّن األَْعالم مّما تُغَيَُّر  (7)على الِفْعل ، إِْذ لو كان على الِفْعل ، لكان َمْفِعالً 

ث  يَن وُعلَماَء وأُدباَء.رجال ُمَحّدِ
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__________________ 
ابلزاي املعجمة كما « مبز»قوله مرب كذا خبطه يف املوضعا والصواب » وما أثبتناه عن اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية :« مرب»( يف األصر 1)

 .«األمر أي قوي عليه ضابرت له اهيف الصحاح ا قا  فيه يف مادة بزا : وأبز  فالن بفالن ِإذا غلبه وقهره وهو مبز هبذا 
 ( ومثله يف التهذيب واألساس.2)
 ( األساس : وبا سائر اهلبات.3)
 ( يف اللسان : احُسبح بضم السا ضبرت قلم ا ويف نسخة الصحاح املطبوعة أ ر ضبرت السا.4)
 ( ضبرت القاموس : بضم السا وكسرها.5)
 ( يف نسخة من القاموس : لك.6)
 .«قوله مفعال أي بكسر العا كما يف ضبطه شكال»املطبوعة املصرية : ( هبامش 7)
 ( زايدة عن القاموس.8)
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 ، قاله اْبُن ِسيَدْه ، وهو ُمْرتََجٌل. وأَنشد الَجْوَهِري للّراِعي : ع ، بالفتح فالّسكون فالكسر : َوْهبِينُ و

َويت  َر ِإخـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ  ذَك ـــــــــــــــــَ اين ت اُ َ  أَنحســـــــــــــــــــــــــــــــَ  َرجـــــــــــــــــَ

  
َك أَنحســــــــــــــــــــــــــاين و   اَ  مــــــــــــالــــــــــــُ بــــــــــــِ ا بــــــــــــَوهــــــــــــح يــــــــــــَ  مــــــــــــالــــــــــــِ

  
 وجدُت في هامشه : الّذي َوَجْدتُه في شعر الّراِعي :

ِ مالَِياو   ماُلَك أَنحَساين حِبَرحَساح
 وذكر في شرحه أَنَّ َخْرَسْيِن َجبٌَل ، وهو َحْرٌس ، فثَنَّاهُ.

 وقد رأَيتُهُ ، وقرأُْت في الُمْعَجم شعَر الّراعي هكذا : : َجبٌل من جباِل الدَّْهنَاِء ، قال : َوْهبِينُ و وفي التّهذيب :

مح و  هتـــــــــــــُُ دح مـــــــــــــًا وقـــــــــــــُ دح ريَاُن قـــــــــــــِ  قـــــــــــــد قـــــــــــــاَدين اجلـــــــــــــِ

  
او   ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ال َ ن  مجـــــــــــــِ ىت  مـــــــــــــا حتـــــــــــــَِ ُت حـــــــــــــَ ـــــــــــــح ـــــــــــــاَرق  ف

  

َويت و  ر ِإخـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــّ  جـــــــــــــــــــار  َأخـــــــــــــــــــواين ت

  
ك أَنســــــــــــــــــــــــاين و   اَ مــــــــــالــــــــــُ بــــــــــِ يــــــــــا  بــــــــــَوهــــــــــح (1)مــــــــــالــــــــــِ

 

  
ٌث. فالّسكون ، ، بالفتح َوْهبانُ و  اْبُن بَِقيَّةَ : ُمَحّدِ

ّمِ : اْبُن القَلُوِص  ، ُوْهبَانُ و  .أُْهبانُ  من َعْدواَن ْبِن َعْمِرو ْبِن قَْيٍس ، قال الحافُظ : وواُوهُ منقلبة عن همزة ، أَصله شاِعرٌ  ، كَصبُور : بالضَّ

 ُء : إِذا داَم ، وأَنشد الَجْوَهِرّي :الشَّيْ  أَْوَهبَ  له ، قاله أَبو ُعبَْيد. قال أَبو َزْيد ، وَغْيُره : : دامَ  (2) ءُ له الشَّيْ  أَْوَهبَ و

ُو  فـــــــا رِخــــــح ــــــقــــــَ ــــــُم ال ي ظــــــِ ِر  (3)عــــــَ واصــــــــــــــــــــِ تح اخلــــــَ بـــــــَ  َأوحهــــــَ

  
ريُ   ٌة ومخــــــــــــــــَِ مــــــــــــــــونــــــــــــــــَ َوٌة َمســــــــــــــــــــــــــــــح جــــــــــــــــح ه عــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــَ

  
 أُْرِهنَت ، أَي : أُِعدَّْت ، وأُِديَمْت ؛ هكذا وجدت في الهامش ، فليتَأَمل. وقال عليُّ ْبُن حْمَزةَ : وهذا تصحيٌف ، وإِنّما هو :

 ، قال بِْشر بن أَبي خاِزم : : جبٌَل لبني ُسلَْيمٍ  َواِهبٌ و

ا  رِّ الــــــــــــعــــــــــــاهــــــــــــِديــــــــــــَن هبــــــــــــِ َد مــــــــــــَ ا بــــــــــــعــــــــــــح  كــــــــــــَبهنــــــــــــ 

  
يح   زحمـــــــــَ وِب وحـــــــــَ نـــــــــُ َا الـــــــــذ  بٍ بـــــــــَ فُ  واهـــــــــِ حـــــــــُ  صـــــــــــــــــــــــُ

  
 وقال تَميُم ْبُن ُمْقبِل :

ـــــــــدّ  ي ال ـــــــــِ ل ربٍّ و ســـــــــــــــــــــــَ يَبح حـــــــــِ ـــــــــح ن بٍ اَر مـــــــــن جـــــــــَ  واهـــــــــِ

  
حُ   يــــــــ  ضــــــــــــــــــــــَ

ُ
يــــــــِب امل لــــــــِ َب الــــــــقــــــــَ  ِإىل مــــــــا رََأ  َهضــــــــــــــــــــــح

  
ُك.و التّابعيُّ المشهور ، فإِنّه بالتّسكين ، وهو األَفصحُ  ْبُن ُمنَبِّهٍ  َوْهبُ  أَّماو  قَْد يُحرَّ

. ومن سَجعَات َموهوبٌ  من َولَد وغيره ، فهو الوهَّابُ  لك َوَهب ، بمعنى الولَد ، وهو صفةٌ غاِلبَةٌ. وكّل ما الَمْوُهوبُ  ومّما يستدرك عليه :

 .الموهوب ، وبُوِرك لك في (4) الواِهبَ  األَساس : ويُقَاُل للمولوِد له : شَكْرتَ 

 بُن َصْيِفّي ، ويقاُل : أُْهبَان : َصحابّي ، وقد ذُِكَر تعليلُه في موضعه. ُوْهبانُ و

 الَحَطِب : َكثيُره واِسعُه. ُموِهبُ  منه. وكذلك وادٍ  ُوِهب الطَّعاُم : َكثَُر واتَّسَع ، حتَّى (5) [له] أَْوَهبَ  ومن الَمَجاز :

ً  (6)ألَمِر كذا : اتََّسْعُت له وقَدْرُت عليه ، وأَْصبْحُت  أَْوَهْبتُ و  لذلك. كذا في األَساس. ُموِهبا

ْبُن َربِيعَةَ ْبِن ُمعَاِويَةَ : قبيلتاِن ؛ إِلى األُولى الِمْقَداُم اْبُن َمْعِديكِرَب ، وإِلى  َوْهبُ و َن ،بن الحاِرث بن ُمعاِويَةَ األَْكَرِمي َوْهبُ  وفي ِكْنَدة :

 الثّانية َمْعداُن ْبُن َربِيعَة ، وغيُرهما.

ن وقَع خالٌف لبعض األَئّمة في الفرق أَنَّ ، وَوْيحٍ ، وَوْيٍس : أَربعةُ أَلفاٍظ متوافقةٌ لفظاً ومعنى ، وال خامَس لها ، وإِ  ، كوْيلٍ  وْيبٌ  : [ويب]

َمْخَشِرّي في الفائق. وزاد اْبُن فارس في الُمجْ  َمل عن الخليل بعضها يكوُن في الَخير ، وبعَضَها يكوُن في ُوقوعٍ في َهلََكة ، أَشار لذلك الزَّ
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ب  َوْيه ، وَوْيك : وفي تهذيب األَفعال ، البن القَّطاع : األَفعال الّتي : (7) ُف ، تسعةٌ : نِْعَم ، وبِئَْس ، ولَْيَس ، وَعَسى ، وفِعل التَّعَجُّ ال تَتَصرَّ

دة وبكسرها ،  َوْيبَكتَقُوُل :  ، وَوْيلَهُ ، وَوْيَسهُ إِاّل أَنَّ الماِزنيَّ ذَكَر أَنَّ األَْربَعَةَ األَِخيرةَ مصادر. انتهى. َوْيبَهُ و ، وَوْيَح َزْيد ، ، بفتح الُمَوحَّ

ً و ِلَزْيدِ  َوْيبٌ و لََك ، َوْيبٌ وَ  ه األَخيرة عن الفَّراِء ،وهذ  بكسر الموحدة ، َوْيبِهِ و بالحركات الثَّالث مع الاّلم ، ِخطاباً َوَغْيبَةً  لَهُ  َوْيبو لَهُ  َوْيبا

__________________ 
 ( كذا ومل ترد هذه الرواية يف املعجم.1)
 ُء له.( يف القاموس : وأوهب الشي2)
 ( يف التهذيب واللسان : ضخم اخلواصر.3)
 .«للواهب»( عن األساس ؛ ويف األصر 4)
 ( زايدة عن األساس.5)
 ( عن األساس ا ونبه عليه هبامش املطبوعة املصرية.6)
 (.ويح)واجملمر  262/  1( العا 7)
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ِهِ  ويحبِ و  ر  َغريح َفصــــــِ رٍو  (1)بكســــــره ا مض اإِلضــــــافة للُمنـح  بكســــــر الباِء وفتحها معاً ا َزيحدٍ  َويحبَ و  ا (2)ا وهالن عن َأيب َعمح
ِر الباءِ  َويحبِ و   مبتدأً َأو َخرَباً. وَرفحِض ُفالن عل  الِبناءِ  ُفالٌن بَكسح

ح أَمالي ، وقال : إِاّل بني أََسٍد ، لم يزد على ذلك ، وال فَسََّره ، وهو استعماٌل غريب ، وقد نقله البَْكِريُّ في شر عن ابِن األَْعَرابّيِ  وهذا

نُصَب نَْصَب المصادر ، وهو  َوْيالً  تعالَى وَمْعنَى الُكّلِ : أَْلَزَمهُ هللاُ  القالي ، ويُْفَهُم من قوله : إِاّل بنِي أَسٍد ، أَي : فإِنهم يَفتَُحون الباءَ 

ِضّي ، فليُْنظَ   ْر.المشهور. وَدْعَوى الِفْعِليَّة فيها شاذٌّ. وقد وقََع في بعض حواشي شرِح الرَّ

ِم ، َرفَْعَت ، فقُْلَت : ً  ِلَزْيٍد ، ونَصبَت ُمنَّوناً ، فقلت : َوْيبٌ  وفي اللَّسان : فإِن جئَْت بالالَّ م على االبتداِء أَْجَوُد من  (3) َوْيبا ِلَزْيٍد. فالرفُع مع الالَّ

ْفع. قال الِكسائّي : من العرب َمْن يقوُل :النَّصب ، والنَّْصُب مع اإِلضافة أَْجَوُد من النَّصب ، والنَّْصُب مع اإِلضافة أَجْ   ، َوْيبَكَ  َوُد من الرَّ

ً  َغْيِرك ؛ ومنهم من يقوُل : َوْيبَ و  في حديث إِسالِم َكْعِب بن ُزَهْيٍر :د ، كقولك : َوْيالً ِلَزْيٍد. وِلَزيْ  َوْيبا

ًة  الــــــــــــــَ ًا رِســــــــــــــــــــــــــــَ ريح غــــــــــــــا عــــــــــــــينِّ ِبــــــــــــــَُ لــــــــــــــِ  َأال أَبــــــــــــــح

  
يح   بَ ٍء عـــــــــــلـــــــــــ  َأيِّ شـــــــــــــــــــــــــَ ا َويـــــــــــح كـــــــــــَ ريحَِ  َدلـــــــــــ   غـــــــــــَ

  
ّي : في حاشية الكتاب بيٌت شاهٌد على  ، بمعنى َوْيل ، ِلذي الِخَرِق الطَُّهِوّي يَُخاِطب ذئباً تَبِعَهُ في طريقه : وْيب قال ابُن بَّرِ

اقــــــــــــاً  نــــــــــــَ جِي عــــــــــــَ لــــــــــــَ غــــــــــــاَم راحــــــــــــِ َت بــــــــــــُ بــــــــــــح  َحســــــــــــــــــــــــــِ

  
َي و   بَ مــــــــــــــا هــــــــــــــِ ــــــــــــــح ا ِ  وي ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــعــــــــــــــَ ريحَِ  ابل  غــــــــــــــَ

  

ــــــــــــــٍب  رِي َك مــــــــــــــن قــــــــــــــَ تــــــــــــــُ ــــــــــــــح يـ  فــــــــــــــلــــــــــــــو َأيّنِ َرمــــــــــــــَ

  
ا ِ   ِب عــــــــــــَ ــــــــــــح ــــــــــــذِّئ اِء ال َك عــــــــــــن ُدعــــــــــــَ ــــــــــــَ عــــــــــــاق ــــــــــــَ  ل

  
دة  .(5)فاُلٍن ، ولم يَِزْد  َوْيب وحَكى ثعلب : .(4)غاَم َعناٍق قوله : َعنَاقاً ، أَي : بُ  والمصنِّف زاد على ما َذكُروه ُعُموَم استعماله بالُمَوحَّ

ة بدل الاّلم ، وإِضافتَهُ للغائب في ة إِلى ضمير المتكلِّم ، وإِضافتُه إِلى الّظاهر مشهو َوْيبَه الجارَّ ٌر ، كَوْيل. قاله ، كما أُِضيَف في اللُّغَة العامَّ

ً و شيُخنا. ً  األَْمِر : ِلَهَذا َوْيبا  : َكَوْيلَهُ. َوْيبهُ و له ، أَْي َعَجبا

 اثناِن أَْو أَْربعَةٌ وِعْشُروَن ُمدًّا. ، على َوْزن َشْيبٍَة. الَوْيبَةُ و

ِحيُح أَنََّها ُمَولََّدة ، استعملها أَْهُل الّشامِ  في م ك ك يَأْتي بيانه الُمدُّ و  لم يذُكْره الجوهريُّ وال ابُن فارٍس ، بل توقََّف فيه اْبُن ُدَرْيٍد. والصَّ

 وِمْصَر وإِْفَريقَيَّةَ.

 فصل اهلاء
يحِ ، ، بالضم : الُهبُوبُ و ، الَهبُّ  : [هبب] يُح ،ال َهبَّت في المحكم : .كالَهبِيبِ  ثََوَراُن الّرِ ً  ّرِ ً و ، تَُهبُّ ُهبُوبا ثاَرْت ، وهاَجْت. وقال ابن  : َهِبيبا

 .الَهبِيبُ و ، الُهبُوب ، وليس بالعَالي في اللغَة ، يعني : أَّن المعروَف إِنّما هو َهبَّ َهبًّا ُدَرْيد :

بي جعفر اللَّْبِلّي : أَنَّ الِقيَاس في فَعََل المفتوحِ قلُت : فالُمَصنُِّف قّدَم غيَر المعروف على ما هو مستعمٌل معروف. وفي بغية اآلمال ، أِلَ 

يُح. َهبَّتِ  الالزم الُمَضاَعف أَن يكوَن ُمَضاِرُعهُ بالكسر ، إِاّل األَفعاَل الثّمانيةَ والعشريَن ، منها :  الّرِ

 . وأَنشد ثعلٌب :يَُهبُّ  ، َهبَّ  ، االْنتِباهُ ِمَن النَّْومِ  : الَهبِيبُ و ، الُهبُوبُ و ، الَهبّ و

ا  اهـــــــــَ يـــــــــ  تح فـــــــــحـــــــــَ يـــــــــ  حـــــــــَ ب  فـــــــــَ ت  فـــــــــهـــــــــَ قـــــــــَ لـــــــــ   فـــــــــحـــــــــَ

  
ُذوبُ   اِم كــــــــــــَ نــــــــــــَ

َ
ِم ُر حاَي يف املــــــــــــ جــــــــــــح َض الــــــــــــنــــــــــــ   مــــــــــــَ

  
يَح ، أََهبَّ و  أَنا. أَْهبَْبتُهو من نَْوِمه : نَبََّههُ ، أََهبَّهُ و هللاُ الّرِ

يةً أَيضاً ، يقال : من نَْوِمِه ، من األَفعال الّتي استعملَتها َهبَّ  قال شيُخنَا :  َهبَّهو من نَْوِمِه ، َهبَّ  العرُب الِزَمةً كما هو المشهور ، ومتعّدِ

 :وقالوا  (6) (َمْن بَ َعثَنا)من َمْرقَِدنا بدل قوله تعالى في الُمتَواتَِرة  َهبَّنا َغْيُرهُ ؛ واستدلُّوا لذلك بقوله تعالَى في قراَءةٍ شاذَّةٍ : قالُوا يا َوْيلَنَا َمنْ 

 ُرباِعيًّا. كأََهبَّنا ثاُلثِيًّا متعّدياً ، َهبَّنا معناه : أَْيقََظنا وبَعَثَنا ، وأَنّه يُقَال : َهبَّنا

لهذا أَْصالً َءة ، وقال : لم أََر والقراَءةُ نقلها البيضاويُّ وغيُره ، وجعلوا الثُّالثيَّ والَمزيَد بمعنًى. ولِكنَّ اْبَن ِجنِّي في الُمْحتَسب أَنكر هذه الِقرا

 بنَا ، أَي : أَْيقََظنَا. انتهى. َهبَّ  ، إِاّل أَن يكوَن على الحذف واإِليصال ، وأَصلُهُ 
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__________________ 
 .«قوله اإلضافة للمنفصر لعر مراده ابملنفصر ما عدا الضمري املتصر فيشمر لفة غري»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف التكملة : أيب عمر.2)
 ( اللسان : وياًل.3)
 ( أراد أنه حذف املضاف ا وأقام املضاف إليه مقامه. وقوله : عا  ا أراد : عائ .4)
 ( قا  ابن جين : مل يستعملوا من الويب فعال ا ملا كان يعقب من اجتماع اعال  فائه كوعد ا وعينه كباع.5)
 .52( سورة ي  اآية 6)
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ً و ، هابَّةٌ  وفي األَساس ، ريحٌ   من نومه : اْنتَبهَ ، من الَمَجاز. َهبَّ  . وجعلاْستََهبَّهاو هللا ، أََهبَّهاو ، َهبَّت ُهبُوبا

لقد رأَيُت أَصحاَب رسوِل »قال :  (1)َرَوى النَّْضُر بُن ُشَمْيل بإِسناده في حديٍث رواه عن َرْغبَاَن ما كاَن. و نَّشاطُ  : ال الَهبُّ  منهُ أَيضاً ،و

إِلَْيِهما  يَُهبُّونَ  ، وسلمعليههللاصلىهللا ، 
ْكعَتَْيِن قبل الَمْغِرب. أَي : يَْنَهُضوَن إِليهما  «إِلى المكتوبة يَُهبُّونَ  كما (2) قال النَّْضُر  .(3)، يعني : الرَّ

 ، أَي : يَْسعَْون. يَُهبُّونَ  : قولُهُ 

ً  ، بالَكْسِر ، يَِهبّ  ، َهبَّ  ُكلُّ سائٍر.و ً و ، َهبّا  : نَِشَط. ُهبُوبا

ً  ، (4)، بالّضّم  تَُهبُّ  النّاقةُ في َسيرها ، َهبَّتِ و : النَّشاط. ، بالَكْسرِ  كالِهبَابِ  ُسْرَعتُه ، : ُهبُوبُهو  َهبَّ  : أَْسَرَعت ، وحكى اللِّْحيَانّي : ِهبَابا

 البعيُر ، مثلُه ، أَي نَِشَط ، قال لَبِيٌد :

هـــــــــــــا  لـــــــــــــَ بـــــــــــــابٌ فــــــــــــــَ ا يف الـــــــــــــّزِمـــــــــــــاِم كـــــــــــــبَ  هـــــــــــــِ  هنـــــــــــــ 

  
هـــــــــا  امـــــــــُ هـــــــــَ وب جـــــــــَ نـــــــــُ بـــــــــاُء راَح مـــــــــض اجلـــــــــَ هـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــَ

  
 الحاُل. يَُراُد به ، بالَكْسرِ  الِهبَّة إِنَّه لََحَسنُ و

 الِقْطعَةُ من الثَّْوِب. : الِهبَّةُ و

 ؛ قاَل أَبو ُزبَْيٍد : كِعنَبٍ  ِهبَبٌ  ج : الِخْرقَةُ. الِهبَّةُ و

َدان  وحِم ِإذح شـــــــــــــــــــــــــــَ اِء الـــــــــــــقـــــــــــــَ ا بـــــــــــــِدمـــــــــــــَ ذا ـــــــــــــَُ  غـــــــــــــَ

  
ضُ   ٍب َيضــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــَ ح راكــــــــــِ َوصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــِ زاُ  ل ــــــــــَ  فــــــــــمــــــــــا ي

  

ِه  بــــــــــِ وح ِه مــــــــــن ثـــــــــــَ نــــــــــِ اجــــــــــِ نــــــــــَ بٌ عــــــــــلــــــــــ  جــــــــــَ بــــــــــَ  هــــــــــِ

  
ضُ و   ـــــــــَ َرٍه ُدف كـــــــــح ـــــــــَ ت ـــــــــٍك ُمســـــــــــــــــــــــح ن صـــــــــــــــــــــــائ ـــــــــه مـــــــــِ ـــــــــي  ف

  
تعوُد إِلى « َجنَاِجنِه»والَوْصُل : كلُّ َمْفِصل تاّمٍ ، مثّل َمْفِصِل العَُجِز من الظَّْهر. والهاُء في  (5) [بَوْصلَْى راكبٍ ]يَِصُف أَسداً أَتى ِلِشْبلَْيِه 

 إِلى الّراكب.« ثوبِه»األَسد ؛ وفي 

 يََضُع : يَْعُدو. والّصائُِك : الاّلِصُق.وَ 

تُهُ  َمضاُء السَّْيفِ  : الِهبَّةُ  من الَمَجاز :و ِريبَِة ، وِهزَّ ْمَح ،في الضَّ تُهُ ، وَمَضاُؤه  َهبَّتُهُ و ؛ فَهبَّ َهبَّةً  . وفي الصَّحاح : َهَزْزُت السَّْيَف والرُّ : ِهزَّ

ِريبَة. وَحكى اللِّْحيَانيُّ : اتَّقِ  ِريبة ؛ قال : َهبَّةٍ  . وسيف ذوِهبَّتَهو السَّْيِف ، َهبَّةَ  في الضَّ  : أَي مضاٍء في الضَّ

لـــــــح  الِ  ســـــــــــــــــــــَ ُر عـــــــن َأطـــــــح طـــــــح ا جـــــــال الـــــــقـــــــَ  مـــــــَ  كـــــــَبلـــــــ 

  
ُ عــــــــن ذي   اح ــــــــقــــــــَ ال ال ةٍ جــــــــَ ــــــــ  ب دِ  هــــــــَ مــــــــح ــــــــغــــــــِ َر ال ــــــــِ  داث

  
 : إِذا كانت له وقعة شديدة. َهبَّةٍ  وإِنَّهُ لَذُو

 ، رواه الجوهريُّ عن األَصمعّي. الّساَعةُ تَْبقَى من السََّحرِ  ، أَيضاً : الَهبَّةُ و

،  ويُْفتَُح فِيِهما ، كما يقال : َسبَّةً ، كذا في الصَّحاح ، وهو الَمْرِويُّ عن أَبي زيٍد ، الِحْقبَةُ من الدَّْهرِ  ، وهي ِهبَّةً  من المجاز : ِعشنا بذلكو

، كما أَسلفناه آنِفاً. وأَّما  بمعنى َهّزِ السَّْيف وَمضائِهِ  الَهبَّة أَي : في اللََّذْين ذُِكَرا قريباً. وهذا غيُر مشهوٍر عنَد أَئّمِة اللُّغَة ، وإِنّما الَوْجَهاِن في

 .(6)ما عداه ، فلم يُْذَكْر فيه إِاّل الكسُر فقط 

ً  ، يَُهبّ  السَّْيُف ، َهبَّهُ و  بالكسر. ِهبَّةً و بالفتح ، َهبَّةً و ، َهبّا

 قََطعَهُ. ، أَي : َهبَّهُ و ، فاْهتَبَّهُ  السَّْيَف : إِذا َهَزْزتَهُ ، أَْهبَْبتُ و السَّْيُف ، َهبَّ  ما قلناه. وعن َشِمر : (7)وهذا كالمه يؤيّد 

 ، بالكسر : ِهياُج الفَْحِل. الِهبَّةُ  من الَمَجاز :و

ّمِ ُشذُوذاً ، وهو غيُر معروٍف في َدواويِن اللُّغَة ، ولكنّا  يَُهبُّ وَ  بالكسر ، وعليه اقتصر الَجْوَهِرّي ، وهو القياس ، يِهبُّ  التَّْيُس ، وَهبَّ  بالضَّ

َح اْبُن مالك.  أَسلفنا النّقل عن أَبي جعفٍر اللَّْبِلّي أَنّه من جملة األَفعال الثّمانية والِعْشِرين ، وبه صرَّ
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اِء  ٍل. فقوُل شيِخنا : في كالم المصنف .(8)ثّم رأَْيُت الّصاغانيَّ نقله عن الفَرَّ ً  نََظٌر ، ال يخلُو من تَأَمُّ ً و ، َهبِيبا بالكسر فيهما :  ِهبَّةً و ، ِهبَابا

فاِد ، هاَج ، فاد. وفي المحكم : وَهبَّ الفَْحُل من اإِلبِل وغيِرها ، الَهْبَهبَةُ  وقيَل : .َهْبَهبَ و ، كاْهتَبَّ  نَبَّ ِللّسِ ً  ، يَِهبُّ  : صوتُهُ عنَد الّسِ  ، ِهبَابا

ً و فاَد. اْهتَبَّ و ، َهبِيبا  : أَراَد الّسِ

ً و ، َهبَّةً  ، يَُهبُّ  ، السَّْيفُ  َهبَّ و . : َهبّا هُ ،  أََهبَّهُ و األَخيَرةُ عن أَبي زيد. اْهتَزَّ  ، إِذا ُهزَّ ، يَُهبُّ  السَّْيفُ  عن اللّحيانّي. وقال األَزهرّي :: َهزَّ

 . وقد تقدََّم.َهبَّةً 

__________________ 
 .«زعبان»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 .«إليها»( عن التهذيب ا ويف األصر 2)
 وما أثبتناه عن التهذيب والتكملة.« إليها»( يف األصر 3)
 ( ضبرت اللسان : هتَِب  ضبرت قلم.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 رت قلم ابلكسر والفتح.( ضبطت يف التهذيب هبة ابلفتح ضبرت قلم. ويف اللسان أيضاً ضب6)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله كالمه يؤيد لعله كله مؤيد.7)
 ( ويف اللسان ضبطت َيِهب  ضبرت قلم ابلكسر والضم.8)
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، وهو أَْشبَه ،  َهبَّ  ثم ثّم قَدَم ، وهذا عن يُونَُس. وناٌس يقولون غاَب فالنٌ  غاَب َدْهراً  حيناً ، ثّم قَدَم ، أَي : فاُلنٌ  َهبَّ  من الَمَجاز يقال :و

ّم : إِذا نُبِّهَ ، ُهبَّ  قال ابن األَْعَرابّي :و .(1)الدَّْهِر  َهبَّة قال األَزهرّي : وكأَّن الِّذي ُحِكَي عن يُونَُس أَصلُه من في  ، بالفتح ، َهبَّ و ، بالضَّ

 اْنَهَزَم. : إِذا الَحْربِ 

 ا تقوُل : َطِفَق يَفعَل كذا.، كم يَْفعَُل َكَذا فالنٌ  َهبَّ  من المجاز :و

فاِد ، وقد تقدَّم. «التَّْيسُ  َهبَّ »وقع بعض األَحاديِث و  أَي : هاَج للّسِ

ِحيح ؛  ، َخَطأٌ. َهبَْبتُهُ  وقَْوُل الَجْوَهِرّي : : تََزْعَزَع ، فَتََهْبَهبَ  ، َدَعْوتُهُ ِليَْنُزوَ  (2) بِِه : َهبَْبتُ و والّذي نقله المصنّف عن الصَّحاح ، هو الصَّ

ه : به ، والنُّْسخة الّتي نقلت منها هي بخّط ياقوت صاحِب الُمْعَجم ، موثوٌق بها ؛ ألَنَّها قُوبِلَْت على نسخة أَبي َزَكِريّا  َهبَْبتُ  ، ال َهبَْبتُهُ  ونَصُّ

: فيه نَظٌر ، دلَّ على أَّن كالَمهُ هو الخطأُ. فإِّن هذا اللَّفَظ ، لم يَثْبُْت في الصَّحاح ، وال قاله التِّْبِريِزّي وأَبِي َسْهل الَهرِوّي. فقول شيِخنا 

فةٌ ، فبَنَى  على التَّحريف ، وَخطَّأَ بِناًء على التَّْوِهيم ، والجوهرّي هو العالم العَِريف بأَنواع التَّْصِريف ،  (3)الجوهريُّ ، وكأَّن نُسَختَهُ ُمحرَّ

ٍل ونََظٍر. فإِّن الصَّحيَح ما ذكرناه منقوالً ؛ على أَنِّي رأَيتُ  َهْبَهْبته فإِنّه إِنَّما قال :  ، بهاَءْيِن وباَءْين ، وهو الصَّواب ، انتهى ، َمَحلُّ تَأَمُّ

: َدَعوته ، هكذا في التكملة. والعجب من كالم  ْبتهَهْبهو الّصاغانيَّ حدََّد َسْهَم َمالِمه على الَجْوَهِرّيِ ، ونقل عنه مثَل ما ذهَب إِليه شيُخنا :

ه : فالمصنف ،   ُكلّها ، كثيرة راجعناها نَُسخ من وغيُرها المصحَحة فنسخنا وإِال. فحدَّ  ، زنّى ، تعالى هللارحمهشيخنا ، فيما بعد ، ما نَصَّ

 َشد :ين أَن وَحقيقٌ  ، انتهى ، دعواه عن خالية

حــــــــــيــــــــــحــــــــــاً  ٍب قــــــــــواًل صــــــــــــــــــــــــَ مح مــــــــــن عــــــــــائــــــــــِ كــــــــــَ  فــــــــــَ

  
هح و   ـــــــــــمـــــــــــَ ي قـــــــــــِ ِخ الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ ه مـــــــــــن ال ـــــــــــُ ت ـــــــــــَ  آفـ

  
 ؛ السُّْرعةُ. الَهْبَهبَةو

 .هْبَهَب َهْبَهبَةً  ، أَي : لمعانُهُ. وقد : ترْقُرُق السََّرابِ  و

ْجرُ  : الَهْبَهبَةو هُ بالَخْيل ، وسيأْتي في : هاب ، وهو في روض السُّهْيلّي الّذي استدركه شيخنا  هبْ َهبْ  ، والِفْعُل منه : الزَّ ، وبعُضُهم َخصَّ

 يا هلِل ِلْلعََجِب. ؟: إِذا َزَجَر ، فكيف يَدَِّعي أَّن المصنِّف َغفََل عنه تقصيراً  َهْبَهبَ و ناقالً عنه. وفي لسان العرب :

 من النَّْوم. االْنتِبَاهُ  الَهْبَهبَةُ و

 : إِذا َذبََح. َهْبَهبَ  ، يقال : الذَّْبحُ  الَهْبَهبَةُ و

ُجلُ  الَهْبَهبِيُّ و  الَحَسُن الُحَداِء. : الرَّ

ً و اَء.َهْبَهبِيٌّ  : (4)، وُكل ُمْحِسِن مْهنٍَة  الَحَسُن الِخْدَمةِ  هو أَيضا ،  القَّصاب الهْبَهبِيُّ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ :و . وخصَّ بعُضهم به الطَّبّاَخ والشَّوَّ

 وكذلك الفَْغفَِغّي.

 ، يقال : ناقةٌ  ، وهي بهاءٍ  (5) الَجَمُل الَخِفيفُ  الَهْبَهبِيُّ و ، بالفتح فيهما. الَهْبَهابِ و ، كالَهْبَهبِ  ، وقد تقّدم ، الَهْبَهبَةُ  ، واالسمُ  السَِّريعُ  الَهْبَهبِيُّ و

 ُن أَْحَمَر :: سريعةٌ َخِفيفةٌ ؛ قال ابْ  َهْبَهبِيَّةٌ 

رحطـــــــــــاٍس عـــــــــــلـــــــــــَ   يـــــــــــَر قـــــــــــِ اثـــــــــــِ ةٍ متـــــــــــََ يـــــــــــ  بـــــــــــِ هـــــــــــَ بــــــــــــح  هـــــــــــَ

  
ا   دِّدِ  (6)َنضــــــــــــــــــــــَ خــــــــَ ــــــــَ ت ٍم هلــــــــا مــــــــُ وُر عــــــــن  ــــــــَح ــــــــكــــــــُ  ال

  
 أَراد بالتّماثِيل : ُكتُباً يَْكتُبُونَها ، كذا في لسان العرب.

 وقد قّدمه اْبُن منظور ، وأَنشد : تَْيُسها.أَْو  ، واقتَصر على ذلك ، (7) َراِعي الغَنَمِ  : الَهْبَهبِيُّ  في الصحاح :و

ُه  ــــــــــــــ  بَن يبيف كــــــــــــــَ هــــــــــــــَ ــــــــــــــح بـ ٍم  هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ن  انَم عــــــــــــــن غــــــــــــــَ

  
ُ وبُ   ذح ِر مــــــــــَ ــــــــــح ي ــــــــــ  ــــــــــل واِد ال بحِوٌر يف ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ت  ُمســــــــــــــــــــــــح

  
يَّاحُ  الَهْبهابُ و  ، َكَكتَّان. : الصَّ

 : السََّراُب. الَهْبَهابُ  ، وفي المحكم : السَّرابِ  : اْسٌم من أَسماءِ  الَهْبهابُ و
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 : إِذا تََرقرَق. َهْبَهبَةً  السَّراُب ، َهبَ َهبْ و

__________________ 
 ( مل يرد يف التهذيب ا وأثبته عن األزهري يف اللسان والتكملة.1)
 ومثله يف التكملة عن الصحاح ا قا  الصاغاين : والصواب : وهبهبت به : دعوته. .. ( يف الصحاح واللسان : وهبهبته : دعوته2)
 قوله فبق  لعله فبىن بدلير ما بعده.»وهبامش املطبوعة املصرية : « فبق »( يف األصر 3)
 .«هبنة»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( يف اللسان : واهلبهب واهلبهيب : اجلمر السريض.5)
 ( كذا ابألصر واللسان والتكملة ا ويف التهذيب : جال.6)
 ( يف الصحاح : الراعي.7)
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ْبيانِ  : الَهْبهابُ و ونَها لُْعبَةٌ للّصِ  .الَهْبهاب أَي ِلِصْبيَاِن األَْعَراِب ، يَُسمُّ

اغانّي. ، كَسَحاب : الَهبَاءُ  الَهبَابُ و  ، نقله الصَّ

 به. ذكرهُ الجوهريُّ ، وغيُرهُ. َهْبَهبَ  ، وقد تقدَّم أَنَّه مطاوُع : تََزْعَزعَ  التَّْيُس : إِذا تََهْبَهبَ و

 الثَّْوُب : بَِلَي. بَّبَ تَهَ  من الَمَجاز :و

ِحاح : عن األَصمعّي يقاُل :و ق  ، أي : ِهبَبٌ و أَْهبَابٌ و ، أَي : بال همز ، (1)وَخبَايُِب  َهبايبُ  ثَْوبٌ  في الصَّ ُع. ، (2)ُمتََخّرِ  .تََهبَّبَ  وقد ُمتَقَّطِ

وهو حديُث اْبن  قلُت : .(4)، له حديٌث في َخبَِر اإِلزار  َصَحابِيٌّ  هكذا في نسختنا بالميم والعين والقاف (3) ، كُزبَْيٍر ، ابُن َمْعِقل ُهبَْيبٌ و

 فََل ِسَمةَ إِبِلِه ،ُمْحِسن ، قال : أِلَنّه أَغْ لَهيعَةَ ، َعْن َزْيِد بن أَبي َحبِيب : أَنَّ أَْسلََم أَبا ِعْمَراَن أَخبره عن ُهبَْيب : وضبط اْبُن فَْهٍد واِلدهُ ُمْغِفل ك

 من جهة الَمْغِرب ، نقله الّصاغانّي. ونُِسَب إِليه وادي ُهبْيٍب بَِطِريِق اإِلسكنَدِريَّةِ 

فاِد. ، أَي : ِمْهبَابٌ  تَْيسٌ  من الَمَجاز :و  .(5)كمعظم  ، أَي : مهببٌ  وزاد في لسان العرب : وكذلك تَْيسٌ  َكثِيُر النَّبِيِب ِللّسِ

يُح ، َهبَّتو :في الصَّحاح و ً  الّرِ ً و ، ُهبُوبا يُح الُمثِيَرةُ ِلْلغَبََرةِ  الَهبُوبَةُ و ، الَهبُوبُ و الَهبِيبُ و : أَي هاَجْت. َهبِيبا  ِمْن أَْينَ  ، تقوُل من ذلك : : الّرِ

ِم ِذكُرهُ قولُهممن قول يُونُ ؟ ولنا اْنتَبَْهت ومن أَْينَ  ؟ِمْن أَْيَن ِجئْتَ  كأَنّك قُْلَت : ؟، يا فاُلنُ  َهبَْبتَ   أَينَ  بالَكْسر : أَي (6) َحنَّا َهبِْبتَ  أَْينَ  َس المتقّدِ

 حنا ، بالحاِء المهملة بدل العين ، هو بعينه نَصُّ يُونَُس. هببت ثّم إِّن الذي في نسختنا : ؟ِغْبت َعنّا

ةً  ، أَي : َهبَّةً  َرأَْيتهو أَي  «َهبَّةً  فإِنَّه قد جاَءنِي ال ، َحتَّى تَذُوقِي ُعَسْيلَتهُ. قالت :»اِلْمرأَةِ ِرفاَعةَ : في الحديِث أَنّه قال واحدةً في العُْمر. و َمرَّ

ةً واِحدةً ، من  السَّْيِف ، أَي َوْقعتَه. َهبَّةَ  الَوْقعَةَ ، من قولهم : اْحذرْ  بالَهبَّةِ  الفْحِل ، وهو ِسفاُدهُ ، وقيل : أَرادت ِهبابِ  : َمرَّ

 .السَّْيفُ  َهبَّ و

 : قََطعَهُ. اْهتَبَّهُ و

 الثَّْوُب. تََهبَّبَ  قدو

قَهُ  هبَّبَهُ و  ، عن ابن األَْعَرابّي وأَنشد : : َخرَّ

مــــــــــــــــيصــــــــــــــــــــــــــــــِه  َبن  يف قــــــــــــــــَ بِ كــــــــــــــــَ بــــــــــــــــ  هــــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــــ

  
بِ   هـــــــــَ ِديـــــــــد اأَلشـــــــــــــــــــــــح َب مـــــــــن مـــــــــاِء ا ـــــــــَ هـــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــح

  
ل المادَّة ، في محلِّهما ، كان حسناً   لطريقته.وال يَخفى أَنَّه لو ذكرهما في أَوَّ

ئُْب الَخِفيفُ  ، كَجْعفَر : الَهْبَهبُ و  السَِّريُع ، وقد جاَء في قول األَْخَطل : الذِّ

َو   ي  ِإذا عــــــــــــَ طــــــــــــِ
َ

ِدي املــــــــــــ ا هتــــــــــــَح  عــــــــــــلــــــــــــ  َأهنــــــــــــ 

  
  ِ اح ــــــــذِّراعــــــــَ وُ  ال ِر مَمحشــــــــــــــــــــــُ ــــــــح ي ــــــــ  ــــــــل بُ مــــــــن ال هــــــــَ ــــــــح بـ  هــــــــَ

  
 .«، يَْسُكنُه الَجبّاُرونَ  َهْبَهبٌ  إِنَّ في َجَهنََّم واِدياً ، يُقَاُل لَهُ »النَّْجُم : إِذا َطلََع ، وفي الحديث  َهبَّ  * ومّما يُستدرك عليه :

 : الطَّبّاُخ ، والشَّّواُء ، وقد تقدَّم. الَهْبَهبِيُّ و

يح ، هكذا في نوادر ثعلب ، وهو ليس بثَبٍت. ُهبُوب : من ُهبَّىو  الّرِ

ْرُب بالعََصا في الَمْشيِ ، وغيِره السَّْوُق ، والسُّْرَعةُ  : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاحب اللسان. وقال الّصاغانّي : هو الَهْجبُ  : [هجب] ،  والضَّ

 إِذا َضَرْبتَهُ بها. بالعَصا : َهَجْبتُهُ  يقال :

مِّ  الُهْدبُ  : [هدب] تَْينِ  على المشهور ، ، بالضَّ وهما من أَلفاظ الجمع كما يَُدلُّ له فيما بَْعُد ، فكان ينبغي  َشعَُر أَْشفار العَْينَْين لُغَةٌ فيه : وبَضمَّ

 الشَّعََرةُ النّابِتَةُ على ُشْفِر العَْيِن. : الُهْدبَةُ  أَن يُعَبّر في معناه بأَشعاِر أَشفاِر العَْينيِن ، أَو أَنه أَراد الِجْنَس. وفي لسان العرب :

__________________ 
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 ( يف الصحاح : هبائب وخبائب. ويف التهذيب واللسان فكاألصر.1)
 ( اللسان : خمر .2)
 ( يف التكملة : ُمغحِفر ومثله يف أسد الغابة قا  : ولي والده مغفال ألنه أغفر لة إبله فلم يسمها.3)
 ( انظر أسد الغابة.4)
َبٌب ضبرت قلم... ( يف اللسان :5)  . وهو مهباٌب وِمهح
 يف القاموس : عّنا. ومثله يف اللسان. يف التكملة فكاألصر.( 6)
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 .الُهْدبَة ، أَي : َخْمُل الثَّْوِب ، واِحَدتُهما بهاءٍ  : الُهْدبُ و

تَهُ. وفي : طَ  ُهّدابهُ و ، ُهْدبَتُهُ و الثَّْوِب ، ُهْدبُ  «ُهّدابِها كأَنِّي أَْنُظُر إِلى»في الحديث : . وُهّدابُهُ و الثَّْوِب ، ُهْدبُ  وطالَ  َرُف الثَّوِب مّما يَِلي ُطرَّ

 أَرادت َمتَاَعهُ ، وأَنَّهُ ِرْخٌو مثُل َطَرف الثَّْوِب ال يُْغنِي عنها َشْيئاً. «الثَّْوبِ  ُهْدبَة إِنَّ ما َمعَهُ مثلُ »حديث امرأَةِ ِرفَاعةَ 

 أَي الشَّعَِر النّابِِت على ُشْفِر العين. : َكثيُرهُ  أَْهَدبُ  َرُجلٌ و

َكثِيُرها. قال األَْزَهِريُّ : كأَنَّهُ أَراَد بأَْشفاِر العَْيِن الشَّعََر النّابَت  (1) [النابت]: َطِويُل أَْشفاِر العَْيِن  أَْهَدبُ  ال اللْيُث : رجلٌ وق
على ُحروف  (2)

 الَجْفِن ، وَجمعُه أَشفَاٌر. (3)من َحْرفَيِ  الُهْدبِ  األَْجفان ، وهو َغلٌَط. إِنّما ُشْفُر العين : َمْنبِتُ 

أَي « األَْشفَارِ  َهدبَ »وفي رواية :  .«األَْشفَارِ  أَْهَدبَ  كان»:  وسلمعليههللاصلىفي ِصفته ، : الكثيُر أَْشفَاِر العَْيِن. و األَْهَدابُ  وفي الصَّحاح :

 .«أَْهَدبُ  طويُل العُنَقِ » : طويَل َشعَِر األَْجفاِن. وفي حديِث ِزياد :

ً  العْيُن ، كفِرَح. َهِدبَتِ و  .َهْدباءُ  العَْيِن ، وهي أَْهَدبُ  ، فهو ُهْدبُها طالَ  َهَدبا

ْلَوْدِق ، وهو أَْن تَراهُ يتَسلسُل في َوْجِهه لِ  َذْيلُهُ  السََّحاِب : َهْيَدبُ  أَو القَطيفَِة ؛ ُهْدبِ  الّذي يَْدنُو مثْلَ  : السََّحاُب الُمتََدلِّي الَهْيَدبُ  من الَمَجاز :و
 ، يَْنَصبُّ كأَنَّه ُخيُوٌط ُمتَّصلَةٌ. (4)

ّي : تََهدَّبَ  السَّحاِب : ما َهْيَدبُ  وفي الصَّحاح : ويُْرَوى لعَبِيِد ْبِن  منه ، إِذا أَراَد الَوْدَق ، كأَنَّه ُخيوٌط. قال أَْوُس بن َحَجٍر ، قال اْبُن بَّرِ

 األَبرص يَِصُف َسَحاباً كثيَر المطر :

َ  اأَلرحِض  َويــــــــــــح ّف فـــــــــــــُ هُ َداٍن ُمســــــــــــــــــــــــــِ َدبــــــــــــُ يــــــــــــح  هــــــــــــَ

  
اَم ابلــــــــــــــرّاحِ   نح قــــــــــــــَ ُه مــــــــــــــَ عــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ دح اُد يــــــــــــــَ كــــــــــــــَ  يــــــــــــــَ

  
 الُمِسفُّ : الّذي قد أََسفَّ على األَْرض ، أَي : َدنا منها.

ل من ا الَهْيَدبُ و لتَّْهِذيب لألَْزَهِرّي : َسحاٌب يَْقُرُب من األَْرض ، كأَنَّه ُمتََدّلٍ ، يكاد يُْمِسُكه ، من قاَم ، براحته. قلت : وقرأْت في المجلَِّد األَوَّ

ه : وسحابَةٌ َعقّاقَةٌ مشقَّقَة بالماِء  ْنتِِه ، وهي تَقوُده وقد ُكفَّ وسِمَع صوت لبِ  (6)، ومنه قوُل الُمعَقَّر ْبِن ِحمار  (5)، في باب عق ، ما نصُّ

 [بي]داٍن ، وَسْيٍر واٍن. قال : أَْي بُنَيّةُ : وائِلي  َهْيَدبٍ  َسَحابَةً َعقّاقَةً كأَنَّها ُحِواَلُء ناقٍة ، ذاتُ  (8)قالت : أَرى  ؟: أَْي بُنَيَّةُ : ما تََرْينَ  (7)َرْعٍد 

 ال تَْنبُُت إِاّل بَمْنَجاةٍ من السَّْيل. قَْفلَِة ، فإِنَّها (9) [جانب]إِلى  (9)

 انتهى. (10) شبهت بِحَوالِء النّاقَِة في تََشقُِّقَها بالماِء َكتََشقُِّق الِحَوالِء ، وهو الّذي يَْخُرُج منه الَولَُد ، والقَْفلَة : شجرة

أَّما تفريقه في َمحلَّْيِن ، ُمِخلٌّ لَشْرطه.  .«َخْمُل الثَّْوبِ « : الُهْدبُ و»َد قوله : . وكان ينبغي أَن يُْذَكر عنَهْيَدبَةٌ  ، والواحد َخْمُل الثَّْوب الَهْيَدبُ و

قالوا فيه : هو َطَرُف الثَّْوِب الِّذي لم يُْنَسْج. وقال بعٌض : هو َطَرٌف  الُهْدب ، فإِنّ  الُهْدب قاَل شيُخنا : على أَنَّ الَخْمَل ، عنَد كثيريَن ، غيرُ 

 ْحَمة ، وقد يُْفتَُل ويُْحفَُظ به َطَرُف الثّوِب. والَخْمُل : ما يتخلَُّل به الثَّْوب كلّه ، وأَكثُر ما يكوُن في القطائِف.من َسًدى بال لُ 

من أَسافله إِلى  الُمتَدلِّي السَّحاِب وهو بَهْيَدبِ  ، أَي فَْرُجها إِذا كان ُمستْرخياً ، ال انتصاَب لهُ. ُشبِّه الَمْرأَةِ  (11) َرَكبُ  : الَهْيَدبُ  من المجاز :و

 األَرض ، قال :

ا  بــــــــــــَ ــــــــــــَ ثـ عــــــــــــح دًا كــــــــــــَ يــــــــــــَت هنــــــــــــَح طــــــــــــِ َت َأنح أُعــــــــــــح  أََريــــــــــــح

  
دًا   يــــــــــــــح يــــــــــــــَت هــــــــــــــَ طــــــــــــــِ َدابأَذا  أَمح أُعــــــــــــــح يــــــــــــــح  هــــــــــــــَ

  
َر ثعلبٌ  ً هَ  وقال ابُن ِسيَدْه : لم يُفَّسِ  .(12) [إنَّما فّسر َهْيداً ، فقال : هو الكثيرُ ]،  ْيَدبا

 كأَنَّه ُخيُوٌط ُمتَّصلَةٌ ، عن الليث ؛ وأَنشد. الُمتََسْلِسُل الُمْنَصبُّ من الُدُموعِ  : الَهْيَدبُ  من الَمَجاز :و

زَازاٍت  ض ذي حــــــــــــــــــــــــــــَ   (13)بــــــــــــــــــــــــــــَدمــــــــــــــــــــــــــــح
  

ِن ذي   يــــــــــــــــــح د  َدبح عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  اخلــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح  هــــــــــــــــــَ
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__________________ 
 ( عن اللسان.1)
 ( يف التهذيب : العا ما نبت عل  حروف.2)
 ( من حروف أجفان العا.3)
 .«وجهها»ويف التهذيب : « وجهة الود »( عن اللسان ا ويف األصر : 4)
 : وسحابة عقاقة : إذا دفقت ماءها. (ع )( يف التهذيب 5)
 .«محاد»( عن التهذيب ا ويف األصر 6)
 يف التهذيب : راعدة.( 7)
 ( يف التهذيب : أر  سحماء عقاقة.8)
 ( زايدة عن التهذيب.9)
 ( يف التهذيب : نبتة معروفة ا ويف اللسان : الشجرة اليابسة.10)
 ( يف اللسان : ثدي املرأة وركبها إذا كان مسرتخياً ا ال انتصاب له.11)
 ( زايدة عن اللسان.12)
 خرزات. ( عن التهذيب ا ويف األصر :13)
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يَت لُطول َشعَر ناِصيَتِها. فََرُس َعْبِد َعْمِرو ْبِن راِشدٍ  : َهْيَدبٌ و  ، ُسّمِ

والبَْيُت الّذي اْحتَجَّ به الَّلْيث ، مصنوٌع ال  .(2)في ِصفَة الَوْدق الُمتَِّصِل وال في نَْعِت الدُُّموع  الَهْيَدب : ولم أَْسَمع (1)وفي لسان العرب : قال 

ةَ بِ   من نَْعِت السَّحاِب. الَهْيَدب يُدلُّ على أَنَّ  (3)ه ، وبيُت َعبِيٍد ُحجَّ

جال : العَيِيُّ ، وفي نسخٍة : الَهْيَدبُ و َدة قال األَْزَهِريُّ : (4) الغَبِيُّ  من الّرِ ،  الثَِّقيلُ  : العَبَاُم من األَقوام ، الفَْدُم ، الَهْيَدبُ  ، بالغين والُمَوحَّ

ْخُم ، الجافي  ؛ وأَنشد أِلَْوِس ْبِن َحَجٍر شاهداً : الضَّ

َه و  ــــــــــــِّ ب َدبُ شــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــح ي اُم مــــــــــــن ا ح  اهلــــــــــــَ ــــــــــــَ ب ــــــــــــعــــــــــــَ  ال

  
َرعـــــــــــــــا  ـــــــــــــــَ اًل فـ ـــــــــــــــِّ ل ـــــــــــــــًا جمـــــــــــــــَُ ب قـــــــــــــــح وام ســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  أَق

  
جال : الجافي ، الثَِّقيُل ، الكثيُر الشَّعَر. وقيَل : الَهْيَدبُ  قال : من  َهْيَدبٌ  تََذْبَذْب من بِجاٍد أَو غيِره ، كأَنَّها أَْهَدابٌ  : الِّذي عليه الَهْيَدبُ  من الّرِ

ِعيُف ، (5) الُهُدبُّ  كعُتُّلٍ ، وقيل : كالُهُدبِّ  َسَحاب ،  أَي : كُرّمان ، وما رأَْيته ِلغيره.،  الُهّدابِ و : األَحمق ، الَهْيَدبُ و : الضَّ

 : قََطعَهُ. يَْهِدبُهُ  َء ،أَي الشَّي َهَدبَهُ و

ً  ، يَْهِدبَُها ، النّاقَةَ  الحاِلبُ  َهَدبَ  : َضْرٌب من الَحْلِب ، يقال : الَهْدبُ و يت. وفي بعض النَُّسخ :  اْحتَلَبََها : َهْدبا ّكِ ، رواهُ األَْزَهريُّ عن اْبن الّسِ

ً  كلَّ َمْحلُوبَة ، َهَدْبتُ  ا. وفي تهذيب اْبِن القَطَّاع :َحلَبه  : َحلَْبتُها بأَْطراِف األَصابِع. َهْدبا

ً  الثََّمَرةَ  َهدَّبَ و  يَْجنِيها ويَْقِطفُها كما أَي : «يَْهِدبَُها وِمنَّا من أَْينَعَت له ثََمَرتُهُ ، فهو»في حديِث َخبّاب : ، و (6) اْجتَناها .اْهتََدبََهاو ، تَْهِديبا

َكةً : أَْغصاُن األَْرَطى ونَْحِوهِ  الَهَدبُ و الغََضا واألَْرَطى. َهَدبَ  الّرجلُ  يَْهِدبُ   .أَْهَدابٌ  ، والجمُع : َهَدبَةٌ  ِمّما ال َوَرَق لَهُ ، واحَدتُه ، ُمَحرَّ

 والطَّْرفاِء والسَُّمِر. كالسَّْروِ  َعْيٌر ، ، ولم يُكْن له ما َداَم من َوَرِق الشََّجرِ  ، أَيضاً. (7) الَهَدبُ و

، بفتح فسكون ، كورِق  أَو ُكلُّ َوَرق لَْيس لَهُ َعْرضٌ  ، وهذا عن أَبي حنيفةَ ؛ ِمن النَّبَاِت : ما لْيس بَِوَرٍق ، إِالَّ أَنَّه يقُوم َمقَاَم الَوَرقِ  الَهَدبُ و

انِ  كالُهدَّابِ  ذا عن الجوهرّي ،األَثِْل والسَّْرِو واألَْرَطى والطَّْرفاِء ، وه  ْبُن َزْيٍد الِعبَاِديُّ يَِصُف َظْبياً في ِكناِسه : (8)، قال َعِدّي  ، كُرمَّ

رُتُُه  نـــــــــــــــــــــاٍس  ـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــٍر َيســـــــــــــــــــــــــــــــــــح  يف كـــــــــــــــــــــِ

  
اَن ا   فـــــــــّ ُر ا الشـــــــــــــــــــــــ  نح عـــــــــَ ّدابُ مـــــــــِ نح  هـــــــــُ نـــــــــَ  الـــــــــفـــــــــَ

  
 الفَنَِن من الشَّفَّاِن. وفي هامش نسخة الصَّحاح ما نّصه : أَراَد : يَستُرُ  ُهّدابُ  يستُُرهالشَّفّاُن : البََرُد ، وهو منصوٌب بإِسقاط حرف الجّر ، أَي 

 الفَنَِن الشَّفّاَن من َعُل. ُهّدابُ 

وَرُق األَْرَطى ، وُكلُّ ما  : ّدابالهُ  «ُهّدابَها أَّن لنا»في حديث َوْفِد َمْذِحجٍ : ما ماَل منه. و الُهّدابُ و والشَّفّاُن : القَْطُر القليُل والفَنَُن : الغُْصُن.

كاً. أهداب ج بزيادة الهاِء فيهما ، و: َهدَّابَةٌ و ، َهَدبَةٌ  منها الواِحَدةُ و َسعَفُه. النَّْخِل : ُهدَّابُ و لم يَْنبَِسْط َوَرقُه.  أَماو وهو مقيس في فعل ُمحرَّ

 ، كِكتَابَة ، بََدلَ  ِهَدابَة ، وفي نسخة هنا : (9)األَْرَطى ، واستشهد بقول العَّجاج  َهَدبَ و الثَّْوبِ  ُهْدبَ  ، ففي المحكم : أَنّه اسٌم يَْجَمعُ  ُهدَّابٌ 

 ، وهو خطأٌ. ُهّدابٍ 

ً  ، الشََّجُر ، كفَِرحَ  َهِدبَ و ، أَْي : أَْغصاُن الّشجرة ، تََهدَّلْت من نَْعَمتَها ، واسترَسلْت. قال  كأَْهَدبَتْ  من حَوالَْيها طاَل أَْغصانَُها ، وتََدلَّتْ  : َهَدبا

الشََّجرة : ُطوُل  َهَدبُ و األَْرَطى ، ونحوه. انتهى. َهَدبِ  َكثَُرْت أَغصانُه. وقال أَبو حنيفةَ : وليس هذا من الشََّجُر : أَْهَدبَ  اْبُن القَّطاع :

 أَْغصانِها وتََدلِّيها.

__________________ 
 ( يريد األزهري ا والعبارة يف التهذيب.1)
 ( التهذيب : الدمض.2)
 ( يريد قوله ا وقد تقدم أثناء املادة منسوابً ألوس :3)
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 داٍن مسفيف فوي  األرض َهيَدبه
 ( وهو املثبت يف القاموس.4)
 ( اللسان : اهليدب.5)
 : هدب الثمرة : قطعها. ( كذا يف األصر والتهذيب ا ويف اللسان : جناها. ويف الفائ 6)
ٌب وَهَدٌب ضبرت قلم.7)  ( يف التهذيب : ُهدح
 .«ُعبيد بن زيد»ويف إحد  نسخ اللسان حرف  (املعارف)( كذا ابألصر واللسان 8)
 ( قا  العجاج يصف ثوراً وحشياً.9)
 شـــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــر اهلــــــــــــــــــداب عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــجــــــــــــــــــفــــــــــــــــــا و 

  
 بســــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــو  أنـــــــــــــــــــف أذلـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــا 

  

 الشاهد يف اللسان والتهذيب.
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ً  ، َهدبَتْ  وقد  .َهْدباءُ  فهي ، َهَدبا

 .الَهْدباءِ و األَْهَدبِ  : مصدرُ  (1) الَهدبُ و

. َكَكتٍِف : األََسدُ  ، الَهِدبُ و  ، نقله الّصاغانيُّ

: إِذا طاَل ِزئْبُرهُ  أَْهَدبُ  (2)وفي األَساس : ومن الَمجاز : ِلْبٌد 
(2). 

 ؛ قال اْمُرُؤ القَْيس : َخْيِل ، فيه ِجدٌّ جْنٌس من َمْشيِ ال ، بالّدال والذّال الَهْيَدبَىو

مـــــــــــا  هـــــــــــِ يـــــــــــح لـــــــــــَ ه كـــــــــــِ يـــــــــــح ُه مـــــــــــن جـــــــــــانـــــــــــبــــــــــــَ  ِإذا راعـــــــــــَ

  
َدَب َمشـــــــــــــــــــــــــَ    يـــــــــــح رَا  اهلـــــــــــَ ـــــــــــَ رحفـ ـــــــــــَ ه مُث  فـ (3)يف َدفـــــــــــِّ

 

  
َدة. (4)السَّحاب ، وقَيَّده الّصاغانيُّ :َكبِيُرهُ  َهْيَدب ، كأَنَّه مأْخوذٌ من : َكثيُره بياِء النِّْسبَِة ، أَي : الَكالمِ  َهْيَدبِيُّ  َرُجلٌ  يقال :و  ، بالُموحَّ

َدة ياٌء مشدَّدة ، وضبطه ياقوت محركةً ، وقال : كأَنَّه نِْسبَةٌ إِلى ، كعَُرنيَّة الُهَدبِيَّةُ و ، وهو  الَهَدب ُمْقتَضاهُ أَْن يكوَن بَضّمٍ ففَتْح وبعَد الُمَوحَّ

 َماَءةٌ قُْرَب السَّواِرقيَّة. أَغصاُن األَْرَطى ونحِوَها مّما ال َوَرَق له ، وضبطه الّصاَغانيُّ أَيضاً هكذا

ٌل وال َشَجٌر. قاَل َعّرام : إِذا جاوزَت عيَن النّاِزيَِة ، َوَرْدت ماَءةً يقاُل لها الَهَدبيَّة ، وهي ثالُث آبار ليس عليهّن َمزارُع وال نَخْ في المعجم : 

تَْيِن َسْوداَوْين ،  (5)وهي بِقاٌع َكبيرة  وليس ماُؤهم بالعَْذِب ، وأَكثُر ما تكون ثالثةَ فراِسَخ في طوِل ما شاَء هللاُ ، وهي لبني ُخفَاف ، بيَن َحرَّ

دينة ، على ساكنها أَفضُل عنَدَها من النَّبَاِت الَحْمُض ، ثم تَنتهي إِلى السَّواِرقيّة على ثالثة أَْميال منها ، وهي قرية َغنّاُء كبيرةٌ من أَعماِل المَ 

 الصَّالة والسَّالم.

، وفي اللسان : ُطَوْيئٌر أَْغبَُر ، يُْشبِهُ الهاَمةَ ، إِاّل أَنّهُ أَصغُر منها. وفي  طائرٌ  عن ُكَراع :، األَخيرة  َكُهَمَزةو ، بَضّم فسكون ، الُهْدبَةُ و

 .(7)، أَكثَر من أَن يقولُوا : به ُهَدبٌِد  (6)األَساس : قال الجاحظ. ليس للعرب اْسٌم ِلما ال يبصُر باللَّْيل ، وهو الَّذي يقاُل له َشْبُكور 

 من شعراِء العرب. : شاِعرٌ  َدبَىالَهيْ  اْبنُ و

ٍث. بَهدَّاب ويُْعَرفُ  القَْيسّي ، ْبُن َخالدٍ  ُهْدبَةُ و  ، ككتَّاًن : ُمَحّدِ

ِريِر ، مات سنة  َهدَّاب وفاتَهُ : الُحَسْيُن بن  .562الُمْقِري الضَّ

 .617الَوّراق عن اْلُمباَرك بن كامل ، مات سنة  َهّداب َزْيُد بن ثابِِت ْبنوَ 

قتله َسعيُد بن العاص َواِلي  شاعرٌ  بن زيد أَِخي ُعْذَرةَ بِن َزْيد ، (9)من بني ذُْبياَن ْبِن الحاِرِث بن َسِعيد  (8)ْبِن ُكَرْيز  ْبُن الَخْشَرمِ  ْدبَةُ هُ و

تَُهما في كتاب الباَلذُِرّي. (10)قتله المدينِة ، أِلَْمر َجرى بينَهُ وبيَن ِزيادةَ بن َزْيد الّشاعر ، فحصل بينَهما الُمهاجاة ، ثم تقاتاَل ، ف  ، انظر قصَّ

 ، أَي : متدلِّيَة ، مسترخيَةٌ. وهو في حديث الُمغيرة. َهْدبَاءُ  أُذُنٌ  * ومّما يستدرك عليه :

 ، وهو مجاز. َهِدبٌ  : ُمْستَْرِسلَة ، وكذا ُعثْنُونٌ  َهْدباءُ  وِلحيةٌ 

يش. أَْهَدبُ  ومنه أَيضاً : نَْسرٌ   : إِذا كان سابَغ الّرِ

 ، أَيضاً : القْطعَةُ والّطائفة. الُهْدبَةُ و

 .ُهَداب : أَي ذُو ُمَهدَّبٌ  ودَمْقسٌ 

__________________ 
 ( ضبرت اللسان : واهلََدُب ضبرت قلم.1)
 ويف التهذيب مثر األساس وشاهده : وانشد :« زئريه .. ( عن األساس ا ويف األصر : ليث :2)
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 نيك ولبٍد أهدابعن ذي درا
 «يقا  فرفر الفرس إذا ضرب بفبس جلامه أسنانه وحر  رأسه وانس يروونه يف شعر امرئ القي  ابلقاف»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( كذا ا ويف التكملة : كثرية كاألصر.4)
 .«كبري»( عن معجم البلدان ا وابألصر 5)
 ا وسكون الباء وضم الكاف فارسية معناها أعم  اللير وهو األعش .شبكور بفتح الش»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 قوله هدبة عبارة األساس الذي بيدي أكثر من أن يقولوا هدبد قا  :»وهبامش املطبوعة املصرية : « هدبة»( عن األساس ا وابألصر 7)

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دواء اهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح 

  
 إال ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح  

  

كذا ا ولي  « هدب مبادة ملحقة األساس يف أهنا ذلك يف له والعذر هدبد مادة إىل هدب مادة من سهوا نظره انتقر تعاىل هللارحمهفالشارح 
 يف األساس مادة هدبد.

 ( مجهرة ابن حزم : كرز.8)
 ( مجهرة ابن حزم : سعد.9)
 ( قتر هدبة املسوُر بن زايدة أببيه زايدة.10)
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 : طويُل َشعَر النّاِصيَة. َهِدبٌ  وفََرسٌ 

 من جياد الخيِل عنَدهم ، وينقَسُم إِلى بيوت. ُهْدبَانُ الو

 سواٌء. الَهَدبِ  ، مثلُ  (1)قاَل األَزهريُّ : والعَبَُل 

 في قول أَبي ذَُؤْيٍب :ـ  األَْهَدابُ و

رَاِء فــــــــــائــــــــــرُُه  حــــــــــح ُرض الصــــــــــــــــــــــــ  َو  يف عــــــــــُ   (2)َيســــــــــــــــــــــــح
  

رُت   بــــــــــــــِ ُه ســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــ  بَن َدابِ كــــــــــــــَ وحُ  اأَلهــــــــــــــح لــــــــــــــُ  ممــــــــــــــَح

  
 األَْكتَاُف ، قاله اْبُن سيَدْه ، وأَنكره.

 .ُهْدبُه الشََّجُر : إِذا َخَرج أَْهَدب وفي التَّهذيب :

 ، وسيأْتي في كالم المصنِّف فيما بعُد. الهْنَدبَاو الِهْنَدبَ  وذكر الجوهريُّ واْبُن منظوٍر هنا ،

، أَي : ثَْربُهُ ، هكذا وَجدتُه ، وهو خطأٌ ، وصوابُه : ُهْرب ، بالّراِء ، كما سيأْتي في  بَْطنِه ُهْدبُ  وفي األَساِس ، في الَمَجاز : وَضَربَه ، فبََدا

 موضعه.

ً  ، يَْهِذبُه ، هَذبَهُ  : [هذب]  .(3)، َكَهدبَهُ ، بالّدال الُمْهملة ، ولم يذُكْره اْبُن منظور والجْوَهِريُّ ، وهو في األَساس  : قََطعهُ  َهْذبا

ً  ، يَْهِذبُهُ  ، هَذبَهُ  ، أَْصلََحهُ  قيل :و وأَْخلََصهُ ، كالتَّنقية التَّْهذيبُ  ، في الصَّحاح : نَقَّاهُ  : َهَذبَهو ً  كَهذَّبَهُ  ، َهْذبا  .تَهذيبا

 النَّْخلَةَ : نَقَّى َعْنَها اللِّيَف. َهَذبَ و

ا وُحْسناً ، ثّم استعملوه في تنقيِة  (4): تَْنقيَةُ األَشجاِر بقَْطع األَطراف ، تَزيُد  الَهْذبِ و التَّْهذيبِ  قال شيُخنا ، نقالً عن أَهل االشتقاق : أَصلُ  نُُموًّ

ْعِر وتَْزيينه وتَْخِليكّل َشي صه مّما يَشينُهُ ٍء وإِصالحه وتخليصه من الّشَوائب ، حتَّى صار حقيقةً ُعْرفيَّةً في ذلك ، ثّم استعملوه في تَْنقيحِ الّشِ

تنقيةُ الحنظل من َشْحمه ، وُمعَالََجةُ َحبِّه ، حتّى تَْذَهَب  التَّْهذيب حاِء وأَْهل اللَِّسان. انتهى. قلُت. والصَّحيُح ما في اللَِّسان : أَّن أَصلَ عنَد الفُصَ 

 ؛ ومنه قوُل أَْوس : (5) [آلكله]َمرارتُه ، ويَطيَب 

هـــــــــــــا أَ  مـــــــــــــَ ا َأن   ـــــــــــــَح مـــــــــــــَ تـــــــــــــُ ـــــــــــــح ئـ َراي ِإذح جـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  ملَح تـ

  
عـــــــــح   ـــــــــِه طـــــــــَ رحٍي ملَح ب ذ بح ُم شـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــُ رِ  يـ ظـــــــــَ ـــــــــح ن  وحـــــــــَ

  
ً  ، يَْهِذبُ  ، ءُ الشَّيْ  َهَذبَ و ُجلُ  َهَذبَ و سالَ  : َهْذبا ً  ، يَْهِذبُ  كالفََرس في َعْدِوه ، والطَّائر في َطيرانه ، وَغْيُرهُ  في َمْشيِه ، الرَّ بفتح فسكون  َهْذبا

ً كأَْهَذَب  أَْسَرَع ، ، كَسحابَة : وَهَذابَةً  ، ً و ، إِْهَذابا إِنِّي » : (6)حديث سِريَّة عبد هللا ْبِن َجْحش  (6)في ، كّل ذلك من اإِلْسَراع. و َهذََّب تَْهِذيبا

لََب ، بُوا أَْخَشى عليكم الطَّ ُكوعَ  يُْهذبُ  فَجعَلَ »في حديث أَبي َذّرٍ : أَي : أَْسرُعوا السَّْيَر ، و «فَهذِّ  تَابَعُهُ.، أَي : يُْسِرُع فيه ، ويُ  «الرُّ

ا سريعاً ؛ وهكذا أَنشَد بيَت أَبي ِخراش : يُهاِذبُ  ، فقد حكاه يعقوُب ، قاَل : الطَّْيرُ  هاَذبَ  أَّما قولُه :و  في َطيَرانه : أَي يَُمرُّ َمرًّ

َو  ِر فــــــــــهــــــــــح يــــــــــح َح الــــــــــلــــــــــ  نــــــــــح بــــــــــاِدُر جــــــــــُ هــــــــــاِذبٌ يــــــــــُ  مــــــــــُ

  
بـــــــــــح ِ   رت والـــــــــــقـــــــــــَ َبســـــــــــــــــــــــــ  اَح ابلـــــــــــتــــــــــــ  نـــــــــــَ ث  اجلـــــــــــَ  حيـــــــــــَُ

  
، فَقَلَبَهُ ، فقال  ُمهاذبُ  قال لي األَصمعيُّ : َسِمْعُت اْبَن أَبي َطَرفة يُْنِشُد : ُمهابِذٌ ، وإِنَّما أَراَد : .(7)والَّذي قرأُْت في ديوان شعره : فهو ُمهابِذٌ 

 جادٌّ. انتهى. أَي :إِذا عدا َعْدواً شديداً. وقد سَمْعُت غيَره يقوُل : ُمهابِذٌ ،  (8) يهذب : ُمهابِذٌ ، يُقال :

 : اإِلسراُع في الطَّيََراِن ، والعَْدِو ، والكالِم ؛ قال امُرُؤ القَْيس : التَّْهِذيبُ و ، اإِلهذابُ و

وحط ِدر ٌة  وٌب ولـــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــ  ا  أهلـــــــــــــحُ لســـــــــــــــــــــــــــّ  فـــــــــــــلـــــــــــــِ

  
رََج و   ُض َأخـــــــــــح ـــــــــــح ـــــــــــُه وق ر مـــــــــــن ـــــــــــز جـــــــــــح ـــــــــــل ِذبِ ل هـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
 : وَوجْدُت في الهامش : كان في الَمتْن بخّطِ أَبي َسْهل
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رَج و  ر منه َوقحُض َأخح  ُمهحذبِ للز جح
__________________ 

 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : والَقَبُر.1)
قوله فائده كذا خبطه والذي يف اللســـان يف مادة ملح فائره »وما أثبتناه عن اللســـان. وهبامش املطبوعة املصـــرية : « صـــحراء فائده»( يف األصـــر 2)

 «فيه بعد إنشاء البيت : يعين البحر شبه السراب به.وهو الصواب. قا  
 ( مل يرد هذا املعىن يف األساس.3)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله تزيد لعله لتزيد.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ( يف التهذيب : ويف بع  األخبار.6)
 (.هبذ)( ومثله يف التهذيب 7)
 يهذب لعله : هذب يهذب.قوله »( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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 وقد كتبه بالحمرة على الحاشية :

ُوٌب وللّسارِ  در ةٌ  ِر أهلح  فللز جح
 وللسَّْوط منه َكأَنَّهُ َردٌّ على الجوهرّي.

. القَْوُم : َكثَُر لَغَُطُهمْ  َهَذبَ و  وأَصواتُهم ، نقله الّصاغانيُّ

ة : أَسالَتْهُ بُسْرَعة : إِذا االسَّحابَةُ ماَءهَ  أَْهَذبَت قال األَزهرّي : يقاُل :و مَّ  ، وأَنشَد قوَل ذي الرُّ

ٍة  ر  ِدميــــــــــــــَ َداَن كــــــــــــــُ عــــــــــــــح ا بـــــــــــــــَ هــــــــــــــَ تـــــــــــــــح فــــــــــــــَ  دايٌر عــــــــــــــَ

  
َر    ذبُ َدُروٍر وُأخـــــــــــح (1)املـــــــــــاَء ســـــــــــــــــــــــــاجـــــــــــُر  هتـــــــــــُح

 

  
 في َسيرها ، وقال ُرْؤبَةُ : ِسَراعٌ  : أَي َمَهاذيبُ  إِبلٌ  يُقَالو

 الَوَل ح  َمهاِذيبَ َصَوادَ  الَعقحب 
فاُء ، والُخلُوصُ  الَهَذبُ  : َهَذبٌ  يقال : ما في َمَودَّتِهو َكةً : الصَّ  قال الُكَمْيُت : ، ُمَحرَّ

ُر  وحهــــــــــــَ َك اجلــــــــــــَ دنــــــــــــُ عــــــــــــح ذ بُ مــــــــــــَ هــــــــــــَ
ُ

 ُذو اإِلبح  املــــــــــــ

  
وحَ  ذا   ــــــــــــــــَ خٍّ مــــــــــــــــا فـ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــز ب َذبُ ري (2)هــــــــــــــــَ

 

  
 : إِذا أَسرَع في السَّْير ، وقد تقدَم. هكذا أَورده األَزهريُّ في يَْهِذبُ  ، َهَذبَ  ، وهو َضْرٌب من َمْشيِ الَخْيِل. اسٌم من : الَهْيَدبَى الَهْيَذبَىو

ي بالذّال المعجمة ، كما هو َصنيُع الجوهرّي ، واقتصر اْبُن ُدَرْيد في الجمهرة على ذْكِرهما في الّداِل الُمْهَملَة ، وذكرهما ف التْهذيب

 الموضعين اْبُن فارس في الُمْجَمل ، واْبُن َعبّاد في الُمِحيِط ، وإِيّاُهَما تَبَِع المصنُِّف.

 : أَْن يَْعُدَو في ِشّقٍ ، وأَنشَد : الَهْيَذبَى وقال اْبُن األَْنبَاِرّي :

 (3)يف َدفِِّه مُث  فـَرحفـََرا  اهلَيحَذَب َمَش  
 .الَهْيَذبَى وهو بمنزلة (4)ورواهُ بعُضهم : َمَشى الِهْربَِذى 

ُر األَْخالِق. : أَي ُمَهذَّبٌ  َرُجلٌ  من الَمَجاز :و جال : الُمَخلَُّص النَّقيُّ من العُيوب. وقد تقدَّم بياُن أَصل الُمَهذَّبُ  وفي اللِّسان : ُمَطهَّ  من الّرِ

ُل ، قاله أَبو حنيفةَ ، وقد تقدََّمِت اإِلشارة إِليه في ش ذ في القْدح : العََمُل ال التَّْهِذيبُ  .* ومما يُستدَرُك عليه :التَّْهِذيب ثانِي ، والتَّْشِذيُب : األَوَّ

 ب.

 .(6) [هذبُ  ويحمله حميم أَريحٌي صادقٌ ]، وقد جاَء في قول أَبي الِعيال  (5) أَْهَذابٍ  : هو علَى النََّسب ، أَي : ذُو َهِذبٌ  وَحِميمٌ 

اِء : ن للمعاصي ، وقد تقّدم في موضعه. الُمْهِذبُ  وعن الفَرَّ  : السَِّريُع ، وهو من أَسماِء الشَّْيَطاِن ، ويُقاُل له : الُمْذِهُب ، أَي الُمَحّسِ

َق ، قاله السُّكَّرّي وأَنشَد لبعِض الُهَذِليِّيَن : َهذَّبَ و  عنها : فَرَّ

ذ بَ  ــــــهـــــــَ حــــــَ   ف ــــــَ ت ــــــح َن وانـ طــــــح ــــــَ ــــــب ي ال ــــــِ ل ــــــَ ا مـــــــا ي هـــــــَ ــــــح نـ  عــــــَ

  
رِ   ٍب وكــــــــــــاهــــــــــــِ جــــــــــــح َ عــــــــــــَ اح ــــــــــــَ ٍ ب وح ــــــــــــدَة مــــــــــــَ رِي  طــــــــــــَ

  
، لغةٌ في الَهْذَرَمة ، أُبِدلَت الميُم باًء ،  َكثَْرةُ الَكالم في ُسْرَعة : أَهمله الجوهريُّ ، وقال الصاغانّي عن ابِن ُدَرْيد : هو الهْذَربَةُ  : [هذرب]

ّم وفتح الثّاني وكسر ا ُهَذْيِرباهُ  وهِذهِ  أَو لُثْغَةٌ. يراهُ :بالضَّ  ، عن الفراِء. أَي : عاَدتُه لّراِء ، كما تقول : وهذه ِهّجِ

ُجلُ  ، كعُْنفُوان الُهْذُربَانُ و . الَخفيُف في َكالمه وِخْدَمتِهِ  : الرَّ  ، والسَِّريُع فيهما. نقله الّصاغانيُّ

ح غيُر واحد ، منهم اْبُن ُدَرْيد ، بأَنََّها لُثْغَةٌ في  الخفَّةُ والسُّْرَعةُ  هو : أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال اْبُن ُدَرْيد : الَهْذلَبَةُ  [هذلب] قال شيُخنا : َصرَّ

َدةً ، ولذا أَغفلها الجوهريُّ كغيره من أَئمة اللُّغَة.  َهْذرَمة ، أَبدلوا الّراَء الماً والِميَم ُمَوحَّ
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ً  ، يَْهُربُ  ، َهَربَ  [هرب] ك ،  :من باب  بالتَّْحريكِ  َهَربا نََصَر ، كما تَُدُل عليه قاعدةُ إِطالقه ، وهو الصَّحيح واْغتَرَّ بعٌض بالمصدِر الُمَحرَّ

، فإِنّه ال يُْعتَدُّ بِه ؛  فقال : إِنّه من باب فَِرَح ، وآخروَن إِنَّه من باب فَتََح ، لُوُجود حرِف الَحْلق ، وَجهَل أَّن حرف الَحْلق إِذا كان في أَّوله

ُل ،وآخروَن  ً وَ  أَنّه من باب َضَرَب ، والصَّحيُح األَوَّ ً و ، كَطلََب َطلَباً وَمْطلَباً ، هو مصدٌر ِميِميٌّ ، كَمْقعَد ، َمْهَربا  بالتّْحِريك ، َهَربانا

__________________ 
 وما أثبتناه عن التهذيب.« مهذب املاء شاجر»( يف األصر : 1)
: قوله ذو االبريز اخل كذا خبطه والذي يف التكملة ذو األنحضــــــر وهو مجض نضــــــري مبعىن الذهب ولفة بخ  ( التهذيب. وهبامش املطبوعة املصــــــرية2)

 مذكور يف التكملة مرتا وبه يستقيم وزن الشطر الثاين من البيت.
 ( مّر يف هدب وهو المرئ القي . ويف التهذيب هذب : قرقرا بقافا.3)
 .«اهلوبذ »( عن التهذيب ا وابألصر 4)
ٍب.5)  ( اللسان : ذو َهذح
 ( زايدة عن اللسان.6)
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َا فيه من اجلَواَلِن واالضحِطرَاب :
 فـَر  ا يكوُن ذلك لإِلنسان وغريِه من أَنواع ا ََيوان. وهِذه عن الّصاَغايّن ا مل

بَ و ً  َغْيَره َهرَّ ْبتُهُ و ، تَْهِريبا  أَنا. َهرَّ

 : (2)، قال أَبو َوْجَزةَ  غابَ  : أَي (1) [في األَْرض] ِمن الَوتِِد نْصفُهُ  َهَربَ  يقال :و

مـــــــــــــاً و  لـــــــــــــِ ثـــــــــــــَ نــــــــــــــح وحض مـــــــــــــُ ًب كـــــــــــــِإزاِء ا ـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  جمـــــــــــــُح

  
تح يف و   ًة َنشــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــَ دِ  هــــــــــــــاِربِ ُرمــــــــــــــ  ــــــــــــــَوتــــــــــــــِ  ال

  
 َ بَهُ ، ال يخلُو عن تأ ل.هكذا وقع في عبارة أَئّمة اللُّغَة ، وال قَلَق فيها كما زعمه شيُخنا ، وما صوَّ  مُّ

 ، من تهذيب ابن القَطَّاع. أَْغَرَق في األَْمرِ  فالٌن ، أَي أَْهَربَ  قال بعُضُهم :و

 ، أَو غيَر مذعور. َجدَّ في الذََّهاب َمْذُعوراً  : أَْهَربَ و

ةً : جاءَ  ً  وقال اللِّْحيَانيُّ : يكون ذلك لْلفََرس وغيره مّما يَْعُدو. وقال َمرَّ ً  ألَمر. وقيل : جاءَ : أَي جادًّا في ا ُمْهِربا ً  إِذا أَتاكَ  ُمْهِربا فَِزعاً.  هاربا

.  قلُت : وعليه اقتََصَر الَجْوَهِريُّ

يُح : َسفَتْ  أَْهَربَتو  والقَِميِم وغيِره. التُّراب ما على وجه األَرض من الّرِ

ً  فاُلنٌ  أَْهَربَ و هُ إِلى : إِذا فاُلنا  .الَهَرب اْضَطرَّ

أَي مالهُ  معناهُ  إِليه. وقال اللِّحيانيُّ : ، وال قاِرٌب : أَي َصادٌر عن الماِء ، وال واِردٌ  َهاِربٌ  (4) َمالَهُ  : (3)قال األَْصَمِعيُّ في نَْفي الماِل و

: الّذي صدر عن الماِء ، والقاِرُب : الّذي يَْطلُُب  الهاربُ  ومالهُ قَْوٌم ؛ قال : ومثلُهُ : مالَهُ َسْعنَةٌ ، وال َمْعنَةٌ. وعن اْبِن األَْعَرابّي : ءٌ َشيْ 

َدة ، وفي بعض النََسخ : شي ٍء.فَلَْيَس هو بَِشيْ  ، أَي : ِمْنهُ ، وال أََحٌد يَْقُرُب إِلَْيه يَْهُربُ  أََحدٌ  (5) أَو َمْعنَاهُ : لَْيسَ  الماَء ، ء ، من غير ُمَوحَّ

َل للخليل ، وقد تَقَدَّم بعٌض منوهو أَحُد أَقواِل األَصمعّي. والَمْيدا قال لَه  في الحديث :ذلك في ق ر ب ، فَْليَُراَجْع و نِيُّ نََسَب القوَل األَوَّ

 ، أَي : ماِلي صادٌر عن الماِء وال َواِرٌد سواها ، يعني ناقَتَهُ. «وال قاِرٌب َغْيُرها هاِربٌ  ما لي ولعياِلي»رجٌل : 

ُجُل ، َهِربَ  :عن ابن األَْعَرابّي : يُقاُل و  ، الميُم لُغَةٌ في البَاِء. َهِرمَ  : ِإذا َكفَِرحَ  الرَّ

فَه  ، بالَضّمِ : ثَْرُب البَْطن الُهْربُ  بَْطنه. ُهْربُ  من المجاز : َضَربَه فبداو هو ، بفتح المثلَّثَة فالّسكون ، يََمانيَةٌ ، هنا َمَحلُّ ِذْكره ، وقد َصحَّ

َمْخَشريُّ فقال : ُهدْ   ُب بطنه ، بالّدال.الزَّ

 وقد سبقِت اإِلشارة إِليه.

ّراع ، الِمْهَربُ و . ويُْدبِرُ  في َحْرثه ، كمْنبَر : َخَشبةٌ يُْقبُِل بها الزَّ  نقلَه الّصاغانيُّ

البَْقعاِء إِخوةُ َسْعد وفَزاَرةَ. وفي المعارف ، اِلْبن قتَْيبَةَ  هاِربَةُ  ْبن بَغيِض ْبِن َرْيث ْبن َغَطفاَن ، وهم ْبن ذُْبيانَ  هاربَةَ  الَهاربِيَّةُ : ُمَوْيَهةٌ لبنيو

 ، إِالَّ بَِقيَّةً يَسيرةً في بني َسْعد. وفي الُمْعَجم : قال بْشُر بُن أَبي خاِزم : هاربَةُ  : وقد باَدتْ 

وحا و  َولـــــــــــــــــــــ  ر َة ِإذح تــــــــــــــــــــــَ ُ
 مل هنـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــكح ملـــــــــــــــــــــ

  
ريحَ و   ةٍ ســـــــــــــــــــــــــــاُروا ســـــــــــــــــــــــــــَ ارِبـــــــــــــَ اُدوا  هـــــــــــــَ غـــــــــــــَ (6)فــــــــــــــَ

 

  
 .وذلك لحرب كانت بينَُهْم ، فَرَحلُوا من َغَطفاَن ، فَنََزلُوا في بني ثَْعلَبَةَ ْبن َسْعد ، فعداُدُهم اليَْوَم فيهم ، وهم قليلٌ 

ٍد الَكْلبِيُّ : لم أَرَ  ً  قال هَشاُم ْبُن ُمَحمَّ  قَطُّ. َهاِربِيّا

ْواو ً  َسمَّ ابا ً و ، َهرَّ  كَشدَّاد وُمْحسن. ، ُمْهِربا

ُجُل : إِذا أَبعََد في األَْرض ، وساَح  أَْهَربَ و ، الَهَرب َموضعُ  : الَمْهَربُ و .الَمْهَربُ  ، وإِليك منك َمْهَربٌ  فالٌن لنا * ومما يُْستدَرُك عليه : الرَّ

 : من قَُرى َصْنعَاَء باليََمن. كذا في الُمْعَجم. َهُروبُ و فيها ، بالفتح ، َهَربَ و في األَْرض

اغانّي : كِقْرَشبٍّ  ، الِهْرَجبُّ و ، بالَكْسر ، الِهْرجابُ  : [هرجب] ، ومن اإِلبِل : الطَِّويلةُ  الطَِّويُل من النّاس وَغْيِرِهم ؛ األَخيُر عن الصَّ

ْخَمةُ ، كالِهْرجال ، والَجْمُع : ْخُم من كّلِ شيْ  (7) الِهْرَجابُ و ، والَهَراجيُل. الَهراجيبُ  الضَّ  ٍء ،: العَظيُم الضَّ
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__________________ 
 ( والسريض فيهما سقطت من التكملة.1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 ( زيد يف التهذيب : عن الرجر.3)
 ( التهذيب : ما لفالن.4)
 ( يف التهذيب واللسان : لي  له أحّد.5)
 ( يف الديوان : فغاروا.6)
 ( اقتب  عن التهذيب يف تفسريه لرجز ر بة :7)

 من كر قرواء وِهرجاٍب فـُُن 
 وانظر اللسان.
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ُعحَجم. وقير :
 : ال جي امتد تح مض اأَلرحض طُواًل ؛ وأَنشَد : اهلِرحَجابُ  كذا يف امل

 اهلَرَاجيبُ ُذو الَعرحِش والش عحَشعاانُت 
 : كذلك ، قال األَنصاريُّ : هْرَجابٌ  ونَْخلَةٌ 

ر   َر  كـــــــــــُ ابٍ تــــــــــــَ ا  هـــــــــــرحجـــــــــــَ وٍ  كـــــــــــَبهنـــــــــــ  حـــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
َوَد انتــــــــــــح   اٍر َأوح أَبســــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــ   بــــــــــــقــــــــــــَ طــــــــــــَ (1)تــــــــــــَ

 

  
 قوَل ُرْؤبَةَ : هْرَجاب وأَورد الَجْوهريُّ شاهداً على ناقة

 فـُُن ح  َهرحجابٍ تـََنش طَتحه ُكر  
ّي : تَْرتِيُب   إِنشاده في َرَجزه : (2)قال اْبن بَّرِ

الة الـــــــــــــَوهـــــــــــــَ ح  غـــــــــــــح ر  مـــــــــــــِ ُه كـــــــــــــُ تـــــــــــــح طـــــــــــــَ َنشـــــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــَ

  
رحَواَء   ــــــــــــــَ وَرة قـ بــــــــــــــُ رحجــــــــــــــابٍ َمضــــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــُ ح  هــــــــــــــِ ــــــــــــــُ  فـ

  
ميُر   ِإلى الَخْرِق الِّذي ُوِصَف قبل هذا في قوله : [يعود]ومعنى تَنَشََّطتْهُ : أَسرَعْت قَْطعَهُ ، والضَّ

رَتَ ح و  ُخح
 قامِت اأَلعحَماِ  َخاوي امل

الَخْلِق. والقَْرواُء : الّطويلةُ القََرا ، وهو الظَّْهُر. : الناقةُ الّتي تُْبِعُد الَخْطَو. والَوَهُق : الُمبَاراة والُمَسايََرةُ. ومضبورةٌ ُمْجتَِمعَةُ  (3)والِمْغالةُ 

ْخَمةُ. (4)والفُنُق : الفَتِيَّة   الضَّ

 في قوِل عاِمِر ْبِن الطَّفَْيل يَْرثِي أَباه : ع ، بالَكْسر : اسمُ  ِهْرجابو

َدًة  اًل وجنــــــــــــــَح اِس رِســــــــــــــــــــــــــــح ريحَ الــــــــــــــنــــــــــــــّ  َأاَل ِإَن خــــــــــــــَ

  
ابَ   رحجــــــــــَ بُ  هبــــــــــِِ ــــــــــِ ــــــــــركــــــــــائ ــــــــــِه ال ــــــــــي ــــــــــَ ح عــــــــــل ب  ملح حتــــــــــُح

  
 وأَنشد أَبو الَحَسن :

رَا هِبرحجابَ   ما داَم اأَلراُ  به ُخضح
 : (5)وأَنشَد األَْزَهرّي الْبِن ُمْقبٍِل 

ٌة  ـــــــــــــَ بحب ٌ  جـــــــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــا مـــــــــــــُ ـــــــــــــن تح ب  فـــــــــــــطـــــــــــــافـــــــــــــَ

  
ابَ   رحجــــــــــــَ اال هبــــــــــــِ رًا وضــــــــــــــــــــــــــَ دح اُب ســــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ  تـ

  
 وفي تهذيب اْبِن القََطاع : الَهْرَجبَةُ : السُّْرَعةُ.

 .َهْرَدبَ  وقد َعْدٌو ثَِقيٌل. : الَهْرَدبُ و ، الَهْرَدبَةُ  : [هردب]

 : َعْدٌو ، فيه ثِقٌَل. الَهْرَدبَةُ  ونَصُّ ابن القَّطاع ، وغيِره :

 ؛ قال : وكِقْرَشبٍَّة : العَُجوز ، كِقْرَشّبٍ ، الِهْرَدبُّ و

ِم  قـــــــــــــــِ َك الـــــــــــــــدِّلـــــــــــــــح لـــــــــــــــح تـــــــــــــــِ هح ُأفٍّ لـــــــــــــــِ رحَدبـــــــــــــــ   اهلـــــــــــــــِ

  
رِي   فــــــــــِ قــــــــــَ نـــــــــــح هح  (6)الــــــــــعــــــــــَ بــــــــــ  رحطــــــــــُ ِح الــــــــــطــــــــــ  بــــــــــِ لــــــــــح  اجلــــــــــِ

  
ْخُم ، القَِليُل العَ  الَجبَانُ  قيل : هوو العَْنقَِفيُر ، والجْلبُِح : الُمِسنَّةُ. والطُّْرُطبّةُ : الكبيَرةُ الثَّْديَْيِن. الُمْنتَِفَخ الَجْوِف الّذي ال فَُؤاَد  (7) وْقِل ، ، الضَّ

 له.

ُجِل العظيِم الطَِّويِل الجْسِم : ِهْرَطاٌل ، ٌر. ِهْرَدبَّةٌ و وقال األَزهريُّ في التّْهِذيب : يُقَال للرَّ ٌر ، وقَنَوَّ  ، وَهقَوَّ
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 ، بالفاِء والباِء : باِليةٌ ، كبيرةٌ. ِهْرَشبَّةٌ و هذيب ، في الرباعّي : َعُجوٌز ِهْرَشفَّةٌ ،وفي التَّ  ، كِقْرَشبٍَّة : العَُجوُز الُمسنَّةُ. الِهْرَشبَّةُ  : [هرشب]

. : البَِعيرُ  الَهْوَزبُ  : [هزب]  الشَّديُد ، قاله الَجْرِميُّ

 ُء ، على فَِعيٍل ؛ قال األَْعَشى :وفي الصَّحاح الَجِري القَِويُّ الَجُريِ.و

ـــــــــقِ  ـــــــــَف كـــــــــال ي راعـــــــــِ ي ســـــــــــــــــــــــَ يِّ مـــــــــن ا  أُزحجـــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــِ

  
اَل   جــــــــــَ ِض ا ــــــــــَ فــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــَ

ُ
ك  امل وححــــــــــرِت صــــــــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــ 

  

وحَزبَ و  ا  اهلـــــــــــــــَ يـــــــــــــــِه هبـــــــــــــــِ طـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح وحَد أَم ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  ال

  
اَل و   مــــــــــــــَ نــــــــــــــاَء واجلــــــــــــــَ ــــــــــــــَوجــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ال رَتِي نــــــــــــــح ــــــــــــــعــــــــــــــَ  ال

  
 ُء من اإِلبِل ، ُرِوَي ذلك عن األَصمعّي.: الُمِسنُّ الَجِري الَهْوَزبُ و

 ، ِلُطوِل ُعْمِره. عن اْبِن ُدَرْيٍد. النَّْسرُ  : الَهْوَزبُ و

 ، أَي : َحِديٌد. َهْيَزبٌ  لَْيثٌ  منه قيل :و ، (8)، نَقلَه الّصاغانّي  : الَحِديدُ  الَهْيَزبو

 .(8)، نقله الّصاغانّي  ْنٌس من السََّمكِ جِ  لغة فيه : يَُمدُّ  ، مقصوراً  الهاِزبَى

__________________ 
 «.انتج»( انتح عن اللسان ا ويف األصر 1)
 «.وهذا االنشاد فاسد ا والرجز لر بة والرواية ويف التكملة وبعد ايراده الرجز قا  :« يريد»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 «.املقالة»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 «.قوله القينة كذا خبطه والصواب الفتية كما يعلم مبراجعة الصحاح وغريه» وهبامش املطبوعة املصرية :« القينة»الفتية عن اللسان ا وابألصر ( 4)
 وذكر البيت. ومل يرد هذا القو  وال البيت يف التهذيب )هرجب(. .. ( يف اللسان : األزهري : هرجاب : موضض : قا  ابن مقبر5)
 «.العنقفيز»لسان ا ويف األصر : ( عن ال6)
 ( القاموس : سقطت الواو.7)
 ( ومثله يف اللسان أيضاً.8)
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 : اْسُم َرجٍل. َهّزابو

 الِخفَّةُ والسُّْرَعةُ. هو ، بالّزاي بدل الذَّال ، أَهمله الجوَهِريُّ وصاِحب اللّسان. وقال ابُن ُدَرْيٍد ، واْبُن القَطَّاع : الَهْزَربةُ  : [هزرب]

بالحاِء والّسيِن ، َوْزناً  كالَحْسبِ  ، بالهاِء والّسين المْهَملة : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاحب اللِّسان. وقال الّصاغانّي : (1) الَهْسب : [هسب]

 الِكفايَةُ. : الَهْسب وَمْعنًى. وقال اْبُن األَْعَرابّي :

. الِفرارُ  ، بالهاِء والّصاِد المهملة : أَهمله الجوهريُّ ، وصاحب اللِّساِن. وقال اْبُن األَعرابِّيِ : هو الَهْصب : [هصب]  ، نقلَه الّصاغانيُّ

 ، أَو : دام َمطُرها أَيّاماً ، ال يُْقِلُع. َمَطَرتْ  بالكسر : تَْهِضب السََّماُء ، َهضبَتِ  : [هضب]

 شديداً. (2) : بَلَّتْهم باَلًّ  َهَضبَتُْهمْ و

 .َمْهُضوبَة وَرْوَضة

جُل : َمَشى َمْشَي البَِليدِ  َهَضبَ و . الرَّ  من الدََّواّبِ ، نقله الّصاغانيُّ

القوُم في الَحِديِث : خاُضوا فيه ُدْفعَةً بعَد ُدْفعٍَة ، وارتفعَْت  َهَضبَ و واندفَع فيه فأَكثََر ؛ أَفاض ، أَي : في الَحِديثِ  َهَضبَ  من المجاز.و

ُسوا ، َسفَرٍ  في معه كانوا ، وسلمعليههللاصلىأَنَّ أَصحاب رسوِل هللا ، »في الحديث ، يا قَْوم ، أَي تََكلَُّموا. و أَْهضبوا أَصواتُهم يقال :  ، فَعَرَّ

أَي : تََكلَُّموا ، وأَفِيُضوا في  [أَهضبوا] (4)معنى  «أَْهِضبُوا : (3) فقال ، نائم وسلمعليههللاصلى ، والنَّبِيُّ  ، الشَّْمسُ  َطلَعَتِ  حتَّى يَْنتَبُِهوا ولم

إِذا انَدفَع فيه. َكِرُهوا أَن يُوقُِظوه ،  (5) َكاْهتََضبَ  في الحديث ، َهَضبَ  يقال. بكالمهم ، وسلمعليههللاصلىالحِديث ؛ ِلَكي يَنتبهَ رسوُل هللا ، 

 أَن يستيقَظ بكالمهم. (6)فأَراَد 

ُط ينبسط الجبَُل الُمْنبَِسطُ  : الَهْضبُ و ، بفتح فسكون ، ومثلُهُ في التَّْهِذيب والّصحاح ، زاد في لسان العرب : ةُ الَهْضبَ و  وفي أُْخَرى : الُمتَبَّسِ

 من الِجبَالِ  الطَِّويل هو أَو .*َهْضبَةَ  وقيل : كلُّ َصْخَرةٍ راِسيٍَة ، ُصْلبٍَة ، َضْخَمة : َجبٍَل ُخِلَق من َصْخَرةٍ واَحَدةٍ  كلُّ  األَْرِض ، أَو وْجهِ  على

ً و ، َهْضبَةً  ، تقول : َعلَْوت الُمْمتَنِع ، المْنفَِرد ؛ وال يَكون إِاّل في ُحْمِر الِجبَالِ   .ِهَضابا

بَمَطٍر. وفي وصف بني  أَي : «بَهْضبٍ  فأَْرسَل السَّماءَ »في حديث لَِقيٍط : لدُّْفعَةُ منه. وْطِر. وقيل : االّدائمة العظيمةُ القَ  الَمْطَرة : الَهْضبَةو

:  بَةالَهضْ  أَراَد به الّرابِيَةَ. وقال أَبو الَهْيثَم : ، المْطرةَ الكثيرةَ القَْطِر. وقيل : بالَهْضبَةِ  قال اْبُن األَثيِر : قيل : أَرادَ « َحْمَراءُ  َهْضبَةٌ »تَِميٍم : 

 الَمَطر والَجبَل ، َهْضبَة ، مثل بَْدَرةٍ وبَِدٍر ، ناِدر ، وهو جمعُ  ِهَضبٌ  ج : ، وكذلك َجْريَةٌ واِحَدة. (7)دْفعَة واحَدةٌ من َمَطٍر ثّم تَْسُكُن 

ً  َهْضبَةِ  ، كِكتاٍب : جمعُ  ِهَضابو   من كالم الجوهرّي.بمعنى الَمَطر ، كما يُؤَخذُ  لَهْضبٍ  الَجبَل ، ويْصلُُح أَن يكون جمعا

 (8)، وهي َحلَبَات  َهْضبٌ  : الِهَضابِ  ، وواحدُ  ِهَضابٌ  : واحُدها األََهاِضيبُ  في الصَّحاح عن أَبي زيد : .أَهاِضيبُ  : أي جمُع الَجمعِ : ججو

ِحيح ، ولم يُسَمْع فيه أَنَّهُ جمعُ   على ما هو مشهور في ِصيَغِ ُمْنتََهى الُجُموع ، كما َزَعَمه شيُخنا. أَْهُضبٍ  القَْطِر بعَد القَْطِر هذا هو الصَّ

 في قول الُهَذِلّي : األَهاِضبُ و

ىَن 
َ
ُه املـــــــــ ـــــــــقـــــــــد ســـــــــــــــــــــــاقـــــــــَ رٍو ل مـــــــــح ُر َأيب عـــــــــَ مـــــــــح عـــــــــَ ـــــــــَ  ل

  
وَر  لـــــــــــــه   َدٍث يـــــــــــــُ  (9)بابأَلهـــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــِ ِإىل جـــــــــــــَ

  
ابِية ،  َهْضبَةِ  ، فحذَف اضِطراراً. وزاد الجوَهِريُّ وابُن منظور في جمعِ  األَهاضيبَ  أَراد ، بفتح فسكون. قال شيُخنا « َهْضبٌ »الَمَطِر والرَّ

ّمة : َهَضبٌ  : المراد به الَجمُع اللُّغَِويُّ ، فإِنّه اْسُم ِجْنٍس َجْمِعّي. وِزيَد : َكةً ، في قول ِذي الرُّ  ، محرَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : اهلسُب : الكفاية ا كا سحب.1)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : بلاًل.2)
 .«فقا  عمر»ويف النهاية : « فقالوا»( يف التهذيب واللسان : 3)
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 والتصويب والزايدة عن التهذيب.« معي»( يف األصر : 4)
 ومثله يف النهاية.« وأهضب»يف إحد  نسخ القاموس :  (5)
 ويف النهاية : فبرادوا.« عمر»أي « فبراد( »6)
 عن القاموس : أو اجلََبُر سقطت من املطبوعة املصرية والكويتية. (*)
 ( يف التهذيب : تسّو.7)
 ( اللسان : جلبات.8)
يسند ويشخص ويرفض له يف موضض مرتفض. واملىن ضبطت يف اللسان واملىن »يوز  أي كذا ابألصر واللسان ا خطب ا والصواب : « يوري( »9)

 بضم امليم خطب ا والصواب ما أثبتناه واملىن بفتح امليم هو القدر.
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رُه  هــــــــــــــــِ ئــــــــــــــــزُه ََثحٌد وُيســــــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــبــــــــــــــــاَت ُيشــــــــــــــــــــــــــــــح

  
َواُس و   ـــــــــــِح والـــــــــــَوســـــــــــــــــــــــــح َذا ُب الـــــــــــرِّي بُ تـــــــــــَ  اهلَضـــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، كِعنٍَب ؛ وقد تقدََّم. الِهَضبُ  ، مثُل : تابِعٍ وتَبَع ، وباِعٍد وبَعٍَد ، عن أَبي عمٍرو. ويُْرَوى : هاِضبٍ  في الّصحاح : هو جمعُ 

 ، وهو َمَجاز. ، كِهَجّفٍ : الفََرُس الَكثِيُر العََرقِ  الِهَضبُّ و

 قال َطَرفَةُ :

ٍح  وٍر ُوقـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَج ذُكـــــــــــــــــُ ي اجـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ن  مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــَ

  
اتٍ و   بـــــــــــــــــّ َذرح  ِهضـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا ابـــــــــــــــــتـــــــــــــــــر  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ

  
 العَنَاِجيُج : الِجيَاُد من الخيل ، ويروى يَعَابِيَب.

ْلُب الشَِّديُد. : الَهْضبُ و  الصُّ

بَاب ، وَغْيِرها. وُسِرَق ألَْعَرابِيَّة َضبٌّ ، فُحِكَم لها بَضّبٍ ِمثِْله ، فقالت : ليس َكَضبِّي ،  الَهْضبُ و ْخم من الّضِ  َضبٌّ  (1) [َضبِّي]: الضَّ

 .ِهَضبٌّ 

 ، وهو َحْلبَةُ القَْطر. الَهْضب ، كأَنَّهُ َمأْخوذٌ من قَِليلَةُ اللَّبَنِ  ، كأَِميٍر : َهِضيبٌ  َغنَمٌ و

ً  : صار اْستَْهَضبَ و  .(2) َهْضبَةً  ، وفي األَساس : َهْضبا

ّم ، (3) أُْهُضوبة يُقَاُل : أَصابَتُْهمو  الَجنُوبُ  تَْمِريهِ »:  عنههللارضيفي حديث علّي . وأَهاِضيبُ  والَجمع األُْهُضوبة ، وهي من الَمَطرِ  ، بالضَّ

 .«أَهاِضيبِه ِدَررَ 

 ، وإِيَّاها َكسََّر َعِبيٌد في قوله : كالَهْضبِ  ، األُْهُضوبَةُ  وفي اللِّسان :

اَن مـــــــــــن  دح ُن قـــــــــــُ يـــــــــــبِ حنـــــــــــَح اَل ا ح  َأهـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ َ
 املـــــــــــ

  
عــــــــــاىل  اَ  الســــــــــــــــــــــــ  ثــــــــــَ َر يف اأَلرســــــــــــــــــــــــاِن أَمــــــــــح يــــــــــح  خــــــــــَ

  
 ، كقوٍل وأَقواٍل ، وأَقاِويَل. وأَنشد أَبو الَهْيثم للُكَمْيِت ، يصف فََرساً : أَهاِضيب ، ثمّ  أَْهضابٍ  : يُْجَمُع على الَهْضبُ و

رُُه  ُه َورحٌد وســـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــِ عحضـــــــــــــــــــــــــــــُ ٌف بــــــــــــــــَ يـــــــــــــــ   خمـــــــــــــــَُ

  
راِّيُه ال   ُا ِإجـــــــــــــــح انـــــــــــــــِ وحٌن أَفـــــــــــــــَ بُ جـــــــــــــــَ  َهضـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 واحٌد. كذا في لسان العرب. وقال يَِصُف قَْوساً. (4)أَي ال لَْوٌن  َهَضب أَي فُنُوٌن وأَْلواٌن. ال وإِْجِريّاهُ : َجْريُهُ ، وعادةُ َجْريِِه. أَفانِيُن :

َرٌة  وتــــــــــــــــــــ  ٌة مـــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــح ِه نــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــِّ  يف كـــــــــــــــــــَ

  
هـــــــــــا و   ـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــُ ب ـــــــــــح زُِج ِإن هـــــــــــح ـــــــــــَ بُ يـ َتضـــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــح ـــــــــــَ (5)يـ

 

  
 ، وَضبَّ ، وأََضبَّ : ُكلُّه كالٌم فيه جَهاَرةٌ. أَْهَضبو ، هَضبَ  : (6)أَي : يُِرنُّ فيُْسمُع لرنينِه صوٌت. وعن أَبي عْمرو 

 َذِلّيِ :القَْوُم ، وَضَهبُوا ، وَهلَبُوا ، وأَلَبُوا ، وَحَطبوا : ُكلُّه اإِلْكثاُر ، واإِلسراُع. وقوُل أَبي َصْخٍر الهُ  هَضبَ  وفي النّوادر :

بــــــــجِي  هــــــــن  َرغــــــــح نــــــــح ِر مــــــــِ يــــــــح ُت حــــــــىت  الــــــــلــــــــ   َتصــــــــــــــــــــــابــــــــيــــــــح

  
ِو   وحٍم مـــــــــــن الـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــح ـــــــــــَ بِ َرَواينَ يف يـ  هـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ

  
 .َهْضبٍ  في اللْهِو ، قال : وهذا ال يكوُن إِاّل على النََّسب ، أَي : ذي َهَضبُوا معناه : كانوا قد

ًّ. كذا في األَساس. يَْهِضبُ  ومن الَمجاز : وهو ْعِر وبالُخَطِب : يَِسحُّ سحا  بالّشِ

 ، الِجناُب ، بالَكسر : اْسُم موضعِ. «الَهْضبِ  وأَْهُل ِجنَابِ : » (7)في حديث ِذي الِمْشعاِر و

 ، غير ُمضاف ، جاَء في شعر ُزَهْيٍر : هْضبٌ و
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بٌ  ـــــــــــَهضـــــــــــــــــــــــــح اِدٌ   ف ـــــــــــَ ـــــــــــث ِوي  ف ـــــــــــطـــــــــــ  ـــــــــــال ٌد ف ـــــــــــح ـــــــــــرق  ف

  
هح  (8)فــــــــــَواِدي   لــــــــــُ داخــــــــــِ ُه فــــــــــمــــــــــَ زحمــــــــــُ اِن حــــــــــَ نــــــــــَ  الــــــــــقــــــــــِ

  
 : موِضع في قول األَْخَطل : ِهَضابٌ و

مح  هـــــــــــُ نــــــــــــح ا اجلـــــــــــزِيـــــــــــرَة مـــــــــــِ نـــــــــــَ لـــــــــــُ يــــــــــــح َرتح خـــــــــــَ هـــــــــــ   طـــــــــــَ

  
َر و   اَ  َأهـــــــــــــح نـــــــــــــَ ابِ َعســـــــــــــــــــــــــــَ  َأنح تــــــــــــــَ  ِهضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
َراد ، َهْضبُ و الدَُّخول ، َهْضبُ و َحْرس ، هْضبُ َشَرْورى ، و ِهَضابُ الُجثُوم ، و َهْضبُ و فَا ، هْضبُ وَ  الصُّ  َهْضبُ و َغْول ، َهْضبُ و الصَّ

 َهْضبُ لُْبنَى ، و هْضبُ القَِليب ، و

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( وشاهده يف األساس : قا  ر بة :2)

 متّنعت أركانه واستهضبا
 والتهذيب : اهلُضوبة.( كذا يف القاموس واللسان ا ويف األصر 3)
 ( يف التهذيب : ال فن واحد.4)
 ( البيت يف التهذيب ا نسبه للكميت يصف فرساً.5)
 .«لعله عمرو عن أبيه« عمر ا وعن أبيه»( كذا يف اللسان ا ويف التهذيب : 6)
لصواب ذي املشعار كما يف النهاية. ويف اجملد قوله ذي الشعار كذا خبطه وا»( عن النهاية ا وابألصر : ذي الشعار. وهبامش املطبوعة املصرية 7)

 .«: وذو املشعار مالك بن لرت اهلمداين اخلاريف ا صحايب
 (.هضب)ما أثبتناه عن معجم البلدان « فتاد  قواري»( يف األصر : 8)
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َج   َهضحبُ و  املَِعا ا َهضحبُ و  َمَداِخر ا  : مواضض ا وسيبحيت ِذكُرها يف َمواِضِعها. (1)َوشح
 السَّعَةُ. ، بالفتح : الَهْقبُ  : [هقب]

 ٍء.، يَلتقُم ُكلَّ َشيْ  َكِهَجّفٍ : الَواِسُع الَحْلقِ  الِهقَبُّ و

ْخمُ  : الِهقَبُّ و ْخُم ، : الِهقَبُّ  في ُطوٍل وِجْسٍم وَخصَّ بعُضهم به الفْحَل من النَّعام. قال األَزهريُّ : قال اللَّْيُث : الضَّ ؛  الطَّويُل من النَّعَام الضَّ

 (2)وأَنشَد : 

ُسوِح 
ُ
 (3)َشوحَقٌب َخِشُب  ِهَقبيف من امل

 َغْيِره. : الطَِّويُل من الِهقَبُّ و

ْلُب ا الَهقَْبقَبُ و . لشَِّديدُ : الصُّ  ، نقلَه الّصاغانيُّ

ةً. َزْجٌر ِللَخْيلِ  ، بكسر أَّوله وسكون آخره : ِهقَبْ و  خاصَّ

أَصله َهْكٌم ، بالميم. كذا في  االْستِْهزاءُ  : أَْهملَهُ الجْوهِريُّ ، وروى ثعلٌب عن اْبن األَْعرابّي أَنَّه ، بالفَتْح وبالتَّْحِريك الَهْكبُ  : [هكب]

.التّهذيب لألَز  هرّي. والفَتْح الذي َصدَّر به ، نقله الّصاغانيُّ

ّمِ : الشَّعَُر ُكلُّه ، أَو ما َغلَُظ ِمْنهُ  الُهْلبُ  : [هلب] ْوض بأَنّه  ، بالضَّ ، أَي : من الشَّعَر مطلقاً ، ومثلَهُ قال الجوَهرّي. وَجَزم السَُّهْيليُّ في الرَّ

 .ُهْلبَةٌ  ، واحدتُهُ  أَو َشعَُر الِخْنِزيِر الِّذي يُْخَرُز بِه عَِر َذنَِب النّاقة ، أَْو َشعَُر الذَّنَِب وْحَدهُ ،الَخِشُن من الشَّعَر ، وزاد األَْزهرّي : كش

 .أَْهلَبُ  بالتَّْحِريِك : َكثَْرةُ الشَّعَِر ، وهوو

 .الُهْلبِ  : الفََرُس الَكثِيرُ  األَْهلَبُ و

 الكثيُر َشعَِر الّرأِْس والَجَسِد. األَْهلَبُ و : إِذا كاَن َشعَُر أَْخَدَعْيِه وَجَسِدِه ِغالظاً. أَْهلَبُ  : َغِليُظ الشَّعَِر. وفي التَّهذيب : رجلٌ  أَْهلَبُ  ورجلٌ 

 .(4)أَيضاً : الشَّعَُر النّابُت على أَْجفاِن العَين  الُهْلبُ و

 .ُهْلبةٌ  : الشَّعَُر تَْنتِفُهُ من الذَّنَب ، واحدتُه الُهْلبُ و

 : األَذناُب ، واألَْعَراُف المنتوفَة. الُهلَبُ و

ً  ، أَي : الفََرَس ، َهلَبَهُ و ً  ، ُهْلبَهُ  نَتَف : َهْلبا ، كما في  ْلبِ الهُ  َمجزوزُ  : َمْهلُوبٌ  . وفََرسٌ ُمَهلَّبٌ و َمهلوبٌ  ، فهو اْنَهلَبَ و فتهلَب ، كَهلَّبهُ تَهليبا

 ، أَي : ال تَْستَأِْصلُوها بالَجّزِ والقَْطعِ. «أَْذناَب الَخْيلِ  تَْهلُبُوا ال»األَساس. وفي اللّسان : أَي ُمْستَأَْصُل َشعَِر الذَّنَِب. وفي حديث أَنٍَس : 

ً  ، أَو نحِو ذلك ، بَلَّتُْهْم بالنََّدى : إِذا السَّماُء القَْومَ  َهلَبَتو َر ما جاءَ  أَو َمَطَرتُْهم َمَطراً ُمتَتَابِعا :  عنههللارضي،  (5)في حديِث خالٍد  ، وبهما فُّسِ

ٌس بتُْرِسي ما ِمن َعَملي شيْ » ، أَي : تَبُلُّني وتُْمِطُرني.  «تَْهلُبُني ، والسَّماءُ  (6)ٌء أَْرَجى عندي ، بعَد ال إِله إِاّل هللاُ ، من لَْيلَِة بِتَُّها ، وأَنا ُمتَتَّرِ

إِذا أَْمَطَرت  السَّماُء : َهلَبَتْنَا وقد
 بَجْوٍد. (7)

 ٍء من نَدًى ، أَو نحِو ذلك.السَّماُء ، إِذا بَلَّتْهم بَشيْ  (8) َهلَبَتْنا وفي التَّْهِذيب : يُقَال :

 : تَتابُع القَْطِر ، قال ُرْؤبَةُ : الَهْلبُ و

رايُت ابلـــــــــــــــــــــــذ  و  ذح ُ
ا املـــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــَ  واري َحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
الاًل وُدقــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــًا   اهبــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح  هــــــــــــــــــَ

  
 فيهما. كأَْهلَبَ  تابََع الَجْرَي ، إِذا الفََرسُ  َهلَبَ  منه يُقالُ و وهو التَّتابُُع والَمرُّ 

ً  في َعْدِوه أَْهلَبَ  ويُقَال :  .أَهاِليبَ  ، وأَْلَهَب إِْلهاباً ، وَعْدُوهُ ذُو إِْهالبا
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بَةُ من َزْوِجَها الَهلُوبُ و ، أَي : من زوجها ،  الُمتََجنِّبَةُ منه ، أَيضاً : الَهلُوبُ و ، والُمِحبَّةُ له ، الُمْقِصيَةُ غيَرهُ ، المتباعدةُ عنه. : الُمتَقَّرِ

بة من ِخلِّها ، والُمْقِصيَةُ َزوْ   «الَهلُوبَ  ولَعَن هللاُ »بالَمْعنَى األَّول ، « الَهلُوبَ  َرِحَم هللاُ »:  عنههللارضيفي حديث ُعَمَر ، و ِضدُّ  َجهاوالُمتَقَّرِ

 بالمعنى

__________________ 
ويف القاموس  قوله ا فاء كذا خبطه ا»وما أثبتناه عن معجم البلدان. وهبامش املطبوعة املصرية : « هضب ا فاء وهضب شجا»( يف األصر 1)

 .«: وحفاء ككساء : جبر. ويف املطبوعة : املها ا وليحرر
 ( يف التهذيب : وقا  ذو الرمة.2)
 .«حشب»( خشب عن التهذيب ا وابألصر 3)
 ( اللسان : العينا.4)
يقدر د إال أن أموت عل  فراشـــــــي وما لقد طلبت القتر مظانه فلم » ( يف التكملة : ويف حديث خالد بن الوليد أنه قا  ملا حضـــــــرته الوفاة :5)

 «.. من عملي
 وما أثبتناه عن النهاية والتكملة.« برتس»( األصر : 6)
 ( يف النهاية : مطرت.7)
 ( عن التهذيب ا ويف األصر : أهلبتنا.8)



1917 

 

ُتهُ  الثّاين ا وذلك من َرحأََة تـََنا ُ  َهَلبـح
اين : ِإذا نِلحَت منه نـَيحاًل شــــديداً ؛ أَلّن امل هِنَا. فرَتح َم بِلســــَ  ِإّما من زوجها ا وِإّما من خدح

َفُة  اهلَُلوبُ  عل  اأُلوىل ا ولعَن الثّانيَة. وعن ابن اأَلعرايّب : : ِإذا كان َمَطرُُه  اهلاَّلبِ  اممودة ا ُأخَذت من اليوم (1)ا الصِّ
َفُة املذمومُة ا ُأِخَذت  اًل لَيِّناً ا دائماً ا غرَي ُمؤحٍذ. والصــِّ هح ٍم  اهلاَّلب من اليومســَ وا  وَهدح : ِإذا كان َمَطرُُه ذا َرعحٍد وبـَرح  وَأهح

 للمنازِ .
ّم ، ، كأُْسلُوب : فََرُس ُدْهرِ  أُْهلُوبٌ و بن َعْمِرو بِن َربيعةَ  (2)، وفي التّْكملة : فََرس َدْهِر  ْبِن َعْمرٍو ، أَو فََرُس َربِيعَةَ بِن َعْمروٍ  بالضَّ

 الِكاَلبّي.

 ، أَو لُغَةٌ فيه. أُْلُهوبٍ  ، أَي : اْلتهاٌب في العَْدِو وغيِره ، مقلوٌب عن أُْهلُوبٌ  ُمْحَكم : لهوفي ال

يُح البارَدةُ مع َمَطر الَهاّلبُ  قال اْبُن ِسيَدْه :و ُزبَْيٍد والقَذّاِف ، قال أَبو  (3)، وهو أَحُد ما جاَء من األَسماِء على فَعّاٍل ، كالَحبّاب  ، َكَشدَّاٍد : الّرِ

: 

َرًة  بــــــــــــِ دح زَاُء مــــــــــــُ جــــــــــــح ًة عــــــــــــَ لــــــــــــَ بــــــــــــِ قــــــــــــح اُء مــــــــــــُ فــــــــــــَ يـــــــــــــح  هــــــــــــَ

  
اابَ   ــــــــــَ ي ــــــــــح اُء أَنـ ــــــــــَ ب ــــــــــح نـ تح شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ِدل ٌة جــــــــــُ وطــــــــــَ طــــــــــُ   ــــــــــَح

  

ِه  َرتـــــــــــِ دح زَاٍ  حتـــــــــــَت ســـــــــــــــــــــــــِ يَنح غـــــــــــَ يـــــــــــح و بـــــــــــعـــــــــــَ رحنـــــــــــُ  تــــــــــــَ

  
اِة   شــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــَ

َ
وحمـــــــــــــًا مـــــــــــــن امل اّلابَأحـــــــــــــَ   يــــــــــــــَ  هـــــــــــــَ

  
 ً بةِ  ، ُهنا ، بَدٌل من يوم ، وأَْنيَابا : منصوٌب على التَّْشبيه بالمفعول به ، أَو على التَّمييز ، َهاّلبا يُح الباِرَدة مع القَْطر.  كالهالَّ ، وهي : الّرِ

 ويوٌم َهاّلٌب : ذو ِريحٍ وَمَطر ، كذا في الصَّحاح.

ِحاح. أَْهلَبُ  َعامٌ  يقال : كاألَْهلَبِ  من األَْعَواِم : الَكثِيُر الَمَطِر ، الَهاّلبُ و  ، أَي : َخِصيب ، مثُل أََزّب ، وهو على التَّْشبِيه ، كما في الصَّ

بٌ  : يوٌم َحاّلٌب ويَْومٌ  (4)وفي التَّْهِذيب لألَْزهرّي ، في ترجمة حلب  ا َهالَّ : فاليابُس  الَهاّلبُ  ، ويوٌم َهّمام وَصْفَواُن وِمْلَحاُن وَشْيبَاُن. فأَمَّ

تاءِ  ُهْلبَةُ و .بَْرداً  ّم ، الّشِ تَاِء : أَي في شدَّةِ بَْرِده ،  ُهْلبةِ  قال األَُمِويُّ : أَتَْيتُه في ِشدَّتُهُ. بتشديد الثّالث ، بمعنى واحٍد ، أَي : ُهلُبَّتُهُ و بالضَّ الّشِ

ماِن ، مثُل الُكْلبَة ، عن أَبي َحنيفةَ. ُهْلبَةُ  وأَصابَهم  الزَّ

ً  : َهجاُهْم وَشتََمُهْم ، يَْهِلبُُهم بِلسانِه ، ُهمَهلَبَ  من الَمَجاز :و  .كَهلَّبَُهْم تَْهِليبا

. ُمَهلَّبٌ  ، أَي : َهّجاٌء ، وهو َهاّلبٌ  النّاَس بِلسانِه : إِذا كان يَهُجوهم َويَْشتُُمُهم ، يقال : هو لَيَْهِلبُ  قال اْبُن ُشَمْيل : يُقَال إِنَّهُ   ، أَي : َمْهُجوٌّ

يَ  ومنه : اسٌم ، وهو منه. الُمَهلَّبُ و ثيَن : الَمَهاِلبَةِ  أَبو األَميرُ  الّشاِعرُ  بُن أَبي ُصْفَرةَ األَْزِدّي العَتَِكيُّ الفارسُ  الُمَهلَّبُ  ُسّمِ  األَُمراِء والُمَحّدِ

 اِس.على الحاِرِث والعَبّ  الُمَهلَّبُ و على حاِرِث َوَعبّاس ، ُمَهلَّبٌ و

ً  ، أَي الفََرس ، َهلَّبَهُ  من هو مأْخوذ أَو  ، وبه قال الجوهريُّ ، وابن منظور. ُهْلبَهُ  نَتَفَ  : إِذا تَهليبا

نُّ ، والِصنَّْبُر ، والَمْرقِيُّ في القَْبِر ؛ (5)عن أَبي يَِزيَد و ،  َهِليبٌ و ُمهلِّبٌ و َهاّلبٌ  وفي الَكانُوِن الثّاني : الغَنَِوّي. في الكانُون األَّول : الّصِ

ٍث وأَميرٍ   .(6)، كُزبير ، ومثلُهُ في التّْكِملَة  ُهلَْيبٌ  ، هكذا في سائر النَُّسخ الّتي عندنا ، وهو في نسخة الّطبالوّي ، وفي أُخرى : كَشدَّاد وُمَحّدِ

بُط من نُسخة شيخنا ، فاعترض على المؤلف ؛ وهو بارٌد مثل تاءِ  ُهْلبَةِ  في ، أَي : تلك األَيّام أَو هي ، (7) داً أَيّام باِردة جِ  وسقط هذا الضَّ  الّشِ

ّم ، أَي : ِشّدتِِه. وعبارة اللّسان : يَُكنَّ في تاِء. جملة الشَّعَِر ، وُمَدْحِرُج البَعَِر : من هاِلبُ و آِخِره ، (8) [أَْي في]الشَّْهر ،  ُهْلبَة ، بالضَّ  أَيّاِم الّشِ

 قال الُمَسيَُّب بُن َعلٍَس : (9)َذنَبُه : إِذا استُْؤِصَل َجذاًّ  ُهِلبَ  ، يقال : : الذَّنَب الُمْنقَِطعُ  األَْهلَبُ و

__________________ 
 .«للصفة»( عن التهذيب ا ويف األصر 1)
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 .«وهر»( عن التكملة ويف األصر 2)
 ( اللسان : كاجلّبان.3)
 .«جلب»( عن اللسان ا ويف األصر 4)
 .«أيب زيد»عن التهذيب ا ويف األصر : ( 5)
 ( ومثله أيضاً يف التهذيب.6)
 ( عبارة التهذيب : قا  : وهي أايم شديدات الربد ا ثالثة يف كانون األو  ا وثالثة يف كانون اآخر.7)
 ( زايدة عن اللسان ا وعبارة التهذيب : يكن يف هلبة الشهر ا وهلبة الشهر آخره.8)
 .( التهذيب : جزّاً 9)
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َوًة و  وحا َدعـــــــــــــــــــــــــــح دح َدعـــــــــــــــــــــــــــَ مح قـــــــــــــــــــــــــــَ  ِإهنـــــــــــــــــــــــــــ ُ

  
ٌب   ا َذنـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــح تـ ـــــــــــــــَ يـ بُ ســـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  َأهـــــــــــــــح

  
ْنيا َولَّْت َحذّاَء ، أَي : منقِطعةً. أَي : ُمْنقَطٌع عنكم ، كقوله :  الدُّ

 .(1) الّذي ال َشعََر َعلَْيه : األَْهلَبُ و

أِْس والجسد. الَكثِيُر الشَّعَرِ  : األَْهلَبُ و ذكَّر الّصفةَ  «أَْهلَبُ  فَلِقيَُهم دابَّةٌ » حديُث تَِميٍم الّداِرّي :، ومنه َهْلباءُ  ، ودابَّةٌ  أَْهلَبُ  فَرسٌ  أَي : َشعَر الرَّ

 ِضدٌّ. ، ألَنَّ الّدابَّة ، يقَُع على الذََّكر واألُْنثَى ، وهي الَجسَّاَسةُ ،

 الّدابَّةُ الكثيَرةُ الشَّعَر. ، أَي : : الشَّْعراءُ  الَهْلبَاءُ و

فة. االْستُ  : الَهْلبَاءُ و  ، اْسٌم غاِلٌب وأَْصلُه الّصِ

دانّي ، ومثلُه في العَْضَرِط : في اْستِِه َشعٌَر ، يُْذَهُب بذلك إِلى اْكتهاِله وتَجِربته ، حكاه اْبُن األَْعَرابّي. وفي مجمع األَْمثَال للَميْ  أَْهلَبُ  وَرُجلٌ 

ةً ،  أَْهلَبَ و ْقَصى : أَنَّ امرأَة قال لها اْبنُها : ما أَِجُد أََحداً إاِّل َغلَْبتُهُ وقََهْرتُهُ. فقالت أَْي بُنَيَّ ، إِيّاكَ الُمْستَ  العَْضَرِط ، قال : فَصَرَعه رجٌل َمرَّ

ُرنِي. يُْضَرُب في ا (2)فرأَى في اْستِه َشعرةً  ي تَُحذِّ  لتّحذيِر ِللُمْعَجب بنفسه.، فقال : هذا الَِّذي كانت أُّمِ

 ، أَي : مجزورةٌ. َهْلباءُ  من المجاز : أَْرضٌ و

يَتِ  ، قاله الَحْفِصّي. ع بَْيَن َمكَّةَ واليََمامِة ، لَهُ يَْومٌ  : الَهْلبَاءُ و لِّيَاَن ، وقال  الَهْلبَاءَ  قال : وإِنَّما ُسّمِ ، لَكثَْرة نَبَاتَِها ، وأَنّها تُْنبُت الَحِليَّ والّصِ

 الّشاعر :

ُم  هـــــــــُ ـــــــــح نـ ا وعـــــــــَ ـــــــــّ ن اِء عـــــــــَ ـــــــــَ ب ـــــــــح ل ـــــــــقـــــــــاَع ابهلـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــِر ال

  
رِي و   بـــــــــــِ ُر خـــــــــــَ ثـــــــــــح اَ  مـــــــــــِ بـــــــــــ  ـــــــــــَ َك ومـــــــــــا نـ نـــــــــــح (3)عـــــــــــَ

 

  
 كذا في الُمْعَجم.

 .داِهيٍَة َدْهيَاءَ  بالّضّم ، أَي ُهْلبٍَة َهْلبَاءَ  يقاُل : وقعنا فيو

مّ  الُهاَلبَةُ  : (4)عن أَبي ُعبَْيٍد و والُحَوالُء : رأُْس السَّلَى ، وهي ِغرٌس كقَْدِر القَاُرورةِ ، تراها  .(5)، وهي في الُحَوالِء  ُغَسالَةُ السَّلَى ، بالضَّ

ى ْقيِ  ُهاَلبَةَ  خْضراَء بعَد الَولَِد ، تُسمَّ  .(6)الّسِ

 السََّماُء : إِذا بَلَّتُْهْم ، كما تقدَّم. َهلَبَتُْهمُ  ، من : لَْيلَةٌ هاِلبَةٌ : َمِطيرةٌ و

ّم قال َخليفةُ الُحَصْينِيُّ  أَْهلُوبٌ  : الفُنُوُن ، واحُدها األَهاِليبُ و ً  يقاُل : َرِكَب منهم (7)، بالضَّ . قال األَهاليبُ  من الثَّناِء ، أَي : فَنًّا ، وهي أُْهلُوبا

  ، واِحُدها أُْسلُوٌب.أَبو ُعبَْيَدةَ : هي األَساِليبُ 

وسّماه اْبُن الكلبّي :  الّطائِّي. كثُمامةَ ، ويقاُل : يَِزيُد بن َعِدّي ْبِن قُنَافَةَ  : لَقَُب أَبِي قَبيَصةَ يَِزيَد ْبِن قُنَافَةَ  الَهِلبُ و .الُهْلبِ  : نابتُ  َهِلبٌ  َرُجلٌ و

ثُون ، (8)سالمة  ه الُمَحّدِ َر َوْجَهُهم ؛ ألَنَّه من باب تسمية العاِدل بالعَْدِل ، مبالغةً ،  الُهْلبُ  فيقولون : يَُضمُّ ، وشكر هللاُ سعيَهم ، ونَضَّ

ُم عن الُجْمُهور ، كما نقله  َكَكِتٍف. ، الَهِلبُ  : *والصَّوابُ  خصوصاً وقد ثبت النّْقل ، وهم العُمدة ، َمْشِقّيِ ، والضَّ وهو ضبُط اْبِن ناصٍر الّدِ

 وسلمعليههللاصلىالنَّبِيُّ ،  أَي : على رأِْسه كاَن أَْقَرَع ، فَمَسَحهُ  وسبب تلقيبه به ألَنّه عالى.الُحفّاِظ اْبُن َحَجٍر العَْسقاَلنيُّ ، رِحمه هللا تخاتمةُ 

 ِء.، قال ابُن ُدرْيٍد : كان أَقرَع ، فصار أَْفَرَع. يَعنِي : كان بالقاف ، فصار بالفا َشعَُرهُ  فَنَبَتَ  ،

َشعَراٌت ، أَو ُخَصالٌت  ، أَي : «الفََرِس  َهلَبَاٌت كَهلَبَاتِ  فيها (9) و إِّن صاِحَب راية الدَّّجاِل في َعْجِب َذنَبِِه مثُل أَْليَِة البََرِق ،»في الحديث : و

 من الشَّعَِر.

 .«لَبُِهْلبِهِ  هُ َكالَّ ، إِنّ  واْنَحصَّ الذَّنَُب ، فقال : (10)أَْفلََت »في حديِث ُمعاويةَ : و

 أَي َكثِيَرةُ الشَّعَر. «َهْلبَاءُ  وَرقَبَةٌ »في حديث المغيرة : و
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ةِ ، عن اْبنِ  (11): ما فوَق العَانَِة إِلى قريٍب من  الُهْلبَةُ و  السُّرَّ

__________________ 
 ( هذا قو  املازين كما يف التهذيب.1)
 ( يف جممض األمثا  : شعراً.2)
 البلدان : وما أنبا  مثر حبري.( يف معجم 3)
 ( كذا يف األصر واللسان ا ويف التهذيب : أبو عبيدة.4)
 ( ضبطت يف التكملة ابلضم ا ويف اللسان ضبرت قلم ابلرفض ا ويف التهذيب ضبرت قلم ابلكسر.5)
 .«السقاء»( عن التهذيب واللسان ويف األصر 6)
 .«ا صييب»( عن التهذيب واللسان ا ويف األصر : 7)
 ( يف أسد الغابة : سالفة ابلفاء. ويف التكملة : ساّلم.8)
 عن القاموس : َوَصَوابُُه. (*)( 12)
 ( زايدة عن اللسان.9)
. (حصص)( كذا ابألصر واللسان والنهاية ا ويف النهاية 10)  : أفـحَلت 
 ( يف التهذيب : من أسفر السرّة.11)
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 .«بَا عاَنجِي وُهلحَبجِي  أَلنح مَيتلَئ ما» (1)ا ديُث ُِشَيحر ا ومنه
 إذا استلَّه. .(2) [واْختَرَطه]واْمتََرقَه  (2) [وأَعتقَه]السَّْيَف من ِغْمِده  اهتلبَ  وفي نوادر األَْعَراب :

ْخَمةُ  الِقْدُر العَِظيمةُ  أَهمله الجوَهِرّي ، وقال األَزهريُّ : هي بالكسر الِهْلَجابُ  : [هلجب]  وكذلك العَْيلَُم. (3)الضَّ

 كذا في التَّْهِذيب والتَّْكِملَة.

 ، وِهلَّْقس ، أَي : شديٌد. ِهلَّْقبٌ . و(4)ُجوٌع ، ُهْنبٌُع ، وِهْنبَاٌغ  . نقل األَْزَهِريُّ عن أَبي َعْمٍرو :هلقب * : [هلقب]

 .ونقلها في الِّلَسان (5)وهِذه الماّدةُ أَغفلها المؤلّف كغيره ، وهي في التهذيب 

مّ  الُهنَّباءُ  : [هنب]  ُمْستَْدَرٌك ، وفيه إِطناب ، ووزنه به ، مع اإِلجماع على زيادة همزته ، غيُر مناسب. كُجلَّنارٍ  هذا الضَّبط مع قوله ، بالضَّ

ٌ  الَهنَبُ  ؛ أِلَنَّه قال : وَوِهَم الَجْوهِرّي في تَخفيِفه  ؛ قال الّشاعر : الَهنَبِ  بَْلهاُء بَيِّنةُ  ، أَي : َهْنباءُ  ، بالتّحريك ، مصدُر قوِلك : امرأَة

َباءُ جمحُنونٌَة   بِنحُت جَمحُنونح  َهنـح
ْعِر. إيّاه يعني بقولهو ٍم أَنشده للّنابغة الَجْعِدّي : في الّشِ َد ْبن َسالَّ  َرَوى األَزهرّي عن أَبي َخليفةَ أَن محمَّ

ُه وَ  وجلـــــــــــُِ َت مـــــــــــُ ـــــــــــح اٍء أَن ـــــــــــَ ب ِو خـــــــــــِ ر  َحشـــــــــــــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
ٌة   ونـــــــــــــَ نـــــــــــــُ بـــــــــــــاءٌ جمـــــــــــــَح نـــــــــــــ  ونِ  هـــــــــــــُ نـــــــــــــُ ُت جمـــــــــــــَح نـــــــــــــح  بـــــــــــــِ

  
كون القافِيةُ ُمقيََّدةً ، وَوْزُن البيِت : ُمْستَْفِعلُْن ُمْستَْفِعلُْن فَعُوالْن ، قال الّصاغانيُّ : فعلى ما َذَهَب إِليه الَجْوَهريُّ ت البَْلَهاُء الَوُرهاُء. وهي :

 والبيُت من البَسيط ثم ذكر البيَت. قال : وآِخُرهُ : (6) [والقافية مطلقة]وإِنَّما هو تصحيٌف 

ه  ريـــــــَرتـــــــُ قـــــــَ ح مـــــــَ ـــــــح نـ ـــــــُ َب مل تـ ـــــــَوطـــــــح ُث ال نـــــــِ خـــــــح تـــــــَ  َتســـــــــــــــــــــح

  
ريحَ و   رحفــــــــًا غــــــــَ ب  صــــــــــــــــــــــِ ُم ا ــــــــَ قحضــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ حــــــــونِ تـ طــــــــح   مــــــــَ

  
ُ  الُهنَبَى ووجدُت بخّطِ أَبي َزَكِريّا عنَد قوِل الَجْوَهِرّي هذا ، قلُت : وقال غيره : المجنونة ،  ، مضموُم الهاِء مفتوُح النُّون ، مقصوٌر : المرأَة

 قال الشاعر :

ه وَ  وجلـــــــــــُِ َت مـــــــــــُ ـــــــــــح ـــــــــــاٍء أَن ب ِو خـــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــر  َحشـــــــــــــــــــــــــح

  
ٌة   ونــــــــــــَ نــــــــــــُ َّب جمــــــــــــَح نــــــــــــَ نــــــــــــونِ  هــــــــــــُ جــــــــــــح مــــــــــــَ ٌت لــــــــــــِ نــــــــــــح  بــــــــــــِ

  
على فُعَّالَء ، بتشديد العين والَمّد قال  ُهنَّبَاءُ و وقال بعَد إِنشاد البيت : .(7)انتهى. قال األَزهرّي : ويُْرَوى : هبتاُء ، من الَهْبتَة ، وهي الغَْفلة 

، أَي : مع تشديد النّون ، األَخيُر نقله  ، بالقَْصِر في الُكلّ  كالُهنَّبَى األَْحَمُق ، : الُهنَّبَاءُ و : وال أَعِرف في كالم العرب له نظيراً. قال :

.  الّصاَغانيُّ

ُجلُ ، رواه األَ  كِمْنبٍَر : الفائُق الُحْمقِ  ، الِمْهنَبُ و َي الرَّ ً  زهرّي عن اْبِن األَعرابّي. قال : وبه ُسّمِ  .ِهْنبا

ٌ  وقال  ، بالتَّْحِريِك فيهما. َهنَبَىوَ  َهنَبَاءُ  ابُن ُدَرْيٍد : اْمَرأَة

 ٌ ، يَُمّد ويُْقَصُر وأَيضاً على الفرض ، فإِن التَّْحِريك  ُهنّبَىو ُهنَّبَاءُ  هذا النَّْقُل عنهُ ، غيُر َصواٍب فإِّن الّذي نقله عنه ابُن منظور وغيُره : اْمَرأَة

 عَد تصحيح النَّْقل.في كالم ابِن ُدرْيٍد ، راجٌع للثّاني ، ال لهما ، كما توهََّمه ، وأَشار لذا شيُخنا ، فكالُم المصنَّف يحتاج إِلى التَّْحرير ، ب

. وهو أَخو َعْبِد  ِهْنبُ  هووهو أَبو قبيلِة ، و َرُجلٍ  : اْسمُ  ، بالَكْسرِ  ِهْنبٌ و ْبُن أَْفَصى اْبُن ُدْعِمّي ْبِن َجِديلَةَ ْبِن أََسِد ْبِن َربِيعَةَ ْبِن نَِزاِر ْبِن َمعَّدٍ

 ، قاله ابُن قُتَْيبَةَ. وال عَجَب في تفسير المصنِّف كما تَوهَّمه شيُخنا. (8)القَْيِس. وأَبو َعْمٍرو وقاِسِط 

. ِهْنبِ ب وقبيلةٌ أُخرى تُْعَرفُ   ْبِن القَْيِن ْبِن أَْهَوَد ْبِن بَْهَراَء ْبِن َعمِرو ْبِن الحافي ْبِن قُضاَعةَ ، ذكره الّصاغانيُّ
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 ، ِهيتٌ  أَحُدهما ، ُمَخنَّثَْينِ  نَفَى ، وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ ، »في الحديِث  ، والّذي جاءَ  وسلمعليههللاصلىُمَخنٌَّث ، نَفَاهُ النَّبِيُّ ،  : ِهنُبٌ و

فه أصحاب الحديث قال األَزهريُّ : رواه الّشافعيُّ وغيُره : هيٌت ، قال : وأَُظنُّه صواباً. ِهْنبٌ  ، إِنَّما هو «ماتِعُ  واآلخرُ   ، فصحَّ

__________________ 
 ومثله يف التكملة. .. ( يف التهذيب : ورو  ِشر عن بعضهم أنه قا  :1)

 ه هو العوف بن مالك االشجعي.وهبامش

 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( يف التهذيب : الضخمة من القدور.3)
 .«هنبض وهنباع»ويف األصر :  497/  6( عن التهذيب 4)
 .498/  6( مل ترد يف التهذيب ا إلا ورد فيه : ِهّلقحٌت انظر 5)
 ( زايدة عن التكملة.6)
 ( مل يرد هذا القو  يف التهذيب.7)
 ذا ويف مجهرة ابن حزم : ولد أفص  بن دعمي : هنب وعبد القي  وانشم وُجشم.( ك8)
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ث ِهْنبٌ و . َجدُّ َجْنَدِل ْبِن واِلٍق الُمَحّدِ  ، ُكْنيتُه أَبو علّي ، نقله الّصاغانيُّ

 اْستْرخى وتََوانَى. : أهمله الجْوَهِريُّ وصاحُب اللّسان. وقال الّصاغاني في أَْمِرهِ  هْنتبَ  [هنتب]

أَي الّداُل ، ونقله الجوَهِريُّ عن أَبي  وقد تُْكَسرُ  الُمْهَملَِة ، وفتحِ الّدالِ  وسكون النُّون بَِكْسِر الهاءِ  (1) الِهْنَدبَاءُ و الِهْنَدبَاو ، الِهْنَدبُ  : [هندب]

، مفتوح  الِهْنَدبَا ، وُكلٌّ صحيٌح. وقال ُكراع : هي وتَُمدُّ  ، ِهْنَدبٌ  : أكثُر أهل البادية ، يقولون : (2)قال األَزهريُّ  َمْقُصوَرة. هازيٍد حالَةَ َكونِ 

 ، أَي : معروفةٌ من أَحرار البُقُول. بَْقلَةٌ م الّدال مقصور ، ُكّل ذلك :

ءُ  ِهْنَدباءُ  وعن اْبن بُُزْرَج : هذه  .الِهْنَدباِء ِهْنَدبَاَءةٌ  ، فأَنَّثُوا ومدُّوا ، وهذه َكُشوثَاُء ، مؤنَّثة. وقال أبو حنيفة : واحدُ  وباقِالَّ

،  ب ، وبناُء فِْعلَل ، ِكدْرَهمثّم إِّن المؤلَِّف أَورَد هِذه المادَّةَ هنا ، بناًء على أَّن النّون أَصليّة ، وال قائَل به ، ولذا أَورَدَها الجوهرّي في َهدَ 

 قليٌل ، غير أَربعٍة َذَكَرَها أَئّمةُ الصَّْرف.

 ، فليراَجْع ُهنالك.« َكْوثَِرّي النَّْبع ِلفَتًى َجْوهِرّيِ الطَّْبع»واستطرْدتُها وما يتعلَّق بها في كتابنا 

َحاِل  ثّم شرع في ذكر منافع هذه البقلة بقوله : أَْكالً ، وِللَْسعَِة العقرِب ِضَماداً بأصولها ، وطابُِخها أَْكثَُر ُمْعتَِدلَةٌ ، نافِعَةٌ للَمِعَدة والَكبِِد والّطِ

َكّمية ، ولها مضارُّ ومصاِلُح أَُخُر ، استَْوعبها الحكيُم الماهر داُووُد األَْنطاِكيُّ في تذكِرته ، وفيها ما يُْرِشُدك إِلى معرفة ال َخَطأً من غاِسِلها

َرُر أكثَر من النَّفع ، وقال أَبو حنيفةَ :والَكْيِفيّة والهيئَة في تَعاِطيها ،   .(3) ِهْنَدبَاةٌ  الَواِحَدةُ  ومن لم يَْعلَْمها كان الضَّ

بُن حاِرثَةَ ْبِن َعْوِف ْبِن قَتِيَرةَ ، حكاه  (4)الفارِس ، واسُمه ِزياُد  الِكْنِدّيِ الّشاعرِ  ِهْنَدابَةَ  أُمُّ أَبي اسُم اْمَرأَة سوداَء ، وهي ، بالكسرِ  ِهْنَدابَةُ و

 اْبُن ُدَرْيٍد ، ونقله الّصاغانيُّ في ه د ب.

، قال : وليس بِثَبت ، وَضبَطه بعُضهم بكسر الهاِء  القَِصيرُ  ، كَجعَفر : أَهمله الجوهريُّ والّصاغانيُّ ، وقال ابُن ُدَرْيد : هو الَهْنقَبُ  [هنقب]

 ْرَدْحٍل.وتشديد النُّون ، كجِ 

. : البُْعدُ  الَهْوبُ  : [هوب]  ، وبه صدََّر الجوهريُّ

ُجلُ  الهْوبُ  عن أَبي ُعبْيٍد :و  .أَْهوابٌ  ، أَي : الكثير الكالم ، كذا في الّصحاح ، وجمعه األَْحَمُق الِمْهَذارُ  : الرَّ

 ، واشتعالُها ، يََمانِيةٌ. َوَهُج النّارِ  الَهْوبُ وَ 

 الشَّْمِس : َوَهُجها ، بلُغَتِهم. َهْوبُ و

أَي  دابٍر ، مضافاً : َهْوبِ  ووجدت في هامش الصَّحاح بخّط أَبي َزَكريّا ، ورواه غيُره : تركته في دابٍِر ، ويَُضمُّ. هْوبٍ  تََرْكتُه في يقال :و

 أَيَن هو. : بَحْيُث ال يُْدَرى

. َهْوبُ و دة ، قال الّصاغانيُّ : وهو أَصحُّ  بالتّاءِ  : َهْوُت دابرٍ  قِيَل صوابُهُ و دابٍِر : اسُم أَرض ، َغلَبت عليها الِجنُّ الُمثَنّاة الفوقيّة ، بدل الموحَّ

 ليه ، كما هو ظاهر.، وحيث إِنّه لم يَثْبُت عنَدهُ ، وهو ُعْمَدة أَهِل الفَّنِ ، ال يُْنَسب الَوَهم إِ  وَوِهَم الَجْوَهِريُّ  ،

، وهو فُْرَضةُ َزبِيَد مّما يلي َعَدَن ، وفُْرَضتُها األُْخرى الّتي تلي ُجدَّةَ  ع بساِحِل اليََمنِ  : األَْهَوبُ  ، وفي نُسخة : َهْوب ، كأَنَّه جمعُ  األَْهَوابُ و

 ُغالفِقَةُ.

من قَُرى وادي َزبِيَد باليَمن. ومن محاسن الِجناس ، قوُل الفاضِل ْبِن َجيّاٍش الَحبَِشّي  : قَْريَةٌ  (5)، وفي الُمْعَجم  ، كُكَمْيت : ع بَِزبيد الُهَوْيبُ و

 صاِحب َزبِيَد :

تح  لــــــــــــــــــَ ب وال خــــــــــــــــــَ  هلِل َأاّيم اُ صــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــح

  
ـــــــــًا وَتصـــــــــــــــــــــــايب   ب ُد مـــــــــن صـــــــــــــــــــــــِ اهـــــــــِ عـــــــــَ َ

َك املـــــــــ ـــــــــح ل ـــــــــِ  ت

  

ه  وجـــــــــــــِ اَط ِبســــــــــــــــــــــــــُ َش ِإاّل مـــــــــــــا َأحـــــــــــــَ يـــــــــــــح  ال عـــــــــــــَ

  
رت    بِ شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح َوي ُر  اهلــــــــــــُ وابِ وســــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ  اأَلهــــــــــــح

  
 في كتابه علم القوافي ، ونقله النّاِشِرّي في أَنساب البشر. (6)هكذا أَورده يحيى ْبُن إِبراِهيَم العََمِكّي 
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 ، هابَهُ يهابُهُ  قدو .كالَمَهابَةِ  ٍء ،من ُكّلِ شيْ  التَِّقيَّةُ  : الَهْيبَةُ  وعن ابِن ِسيدْه : الَمَخافَةُ و : اإِلجالُل ، الَهْيبَةُ  : [هيب]

__________________ 
 ( يف القاموس : اهلندب واهلنداب بكسر اهلاء.1)
 ( نقر قوله صاحب اللسان ا ومل يرد يف التهذيب.2)
 ( اللسان عن أيب حنيفة : هندابءة.3)
 ( قا  ابن الكليب : زايد بن عوف بن حارثة.4)
 ( يف معجم البلدان : اهلويت ابلتصغري.5)
 .«العمك»املطبوعة الكويتية ا وابألصر ( عن 6)
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َبةً و  ا َهيحباً  كَخاَفُه َلَافُُه ا  ا قا  : كاهَتابَهُ   وراَعُه ا : َخاَفهُ  َمَهابَةً و  ا َهيـح
ُه وَ  تــــــــــَ لــــــــــ  ــــــــــُ اُن قـ بــــــــــَ قــــــــــح ُن الــــــــــعــــــــــِ كــــــــــُ ٍب َتســــــــــــــــــــــــح  مــــــــــرحقــــــــــَ

  
   ُ مـــــــح رًا والشـــــــــــــــــــــ  فـــــــِ ُه ُمســـــــــــــــــــــح تـــــــُ رفــــــــح هح َأشـــــــــــــــــــــح ابـــــــَ تـــــــَ هـــــــح  مـــــــُ

  
 ، نقله الفَيُّومّي في المصباح. َهابَه يَِهيبُه من باب تَِعَب : حِذَره ، ويُقال : هابَه وفي كتاب األَفعال

ه : بانّ  الَمَهابَة ونقل شيُخنا عن ابِن قَيِّم الَجْوِزيَِّة ، ِفي الفْرق بين ّب ومحبَّته ، وإِذا  بمهابةِ  أَثُر امتالِء القلبِ  الَمهابةَ  والِكْبر ، ما نَصُّ الرَّ

ْت بها العُيُوُن. وأَّما الِكْبُر ، فهو  الَمَهابَةَ و ، فاكتَسى َوجُههُ الَحالوةَ  الَهْيبة حلَّ فيه النُّوُر ، ولَبِس ِرداءَ  امتألَ بذلك ، فَحنَّت إِليِه األَفئدةُ ، وقَرَّ

تَبْختٌُر ، ال يْبدأُ بَسالم ، وال يَرى أِلَحٍد َحقّاً عليه ،  أَثَُر العُْجِب في قْلٍب مملوٍء جهالً وُظلُمات ، راَن عليه الَمْقُت ، فنََظُره َشْزٌر ، وِمْشيتُهُ 

 ويَرى َحقَّهُ على جميع األَناِم ، فال يزداُد من هللِا إِاّل بُْعداً ، وال من النّاس إِال َحقاراً وبُْغضاً. انتهى.

، سقطت األَلُف ، الجتماع الّساكنَْين. وإِذا  هابْ  فيه : ، بفتح الهاِء ، ألَّن األَصل َهبْ  ، وهو أَصُل الوْصف. واألَْمر فيه : هائِبٌ  هوو

نت ، سقطت ، الجتماع الّساكنين ، ونُِقلَْت كسرتُها إِلى ما قَْبلََها.  َهيِْبتُ  ، وأَصلُه : ِهْبتُ  أَخبرَت عن نفسك ، قُْلَت : ، بكسر الياِء ، فلما ُسّكِ

 فِقْس عليه ، كذا في الّصحاح.

أَهلُه ، فَعُوٌل بمعنى مفعول  يُهابُ  أَي «َهيُوبٌ  اإِليمانُ »في حديِث ُعبَْيِد بِن ُعمْير : بَْعَدهُ يأْتي للُمبَالَغَة ، وبُوٍر : هو وَما ، كصَ  َهيُوبٌ  َرُجلٌ و

وٌل بمعنى فاعٍل ، أَي : أَنَّ هللاَ ويَخافونَهُ. وقيَل : هو فَعُ  يَهابون أَهَل اإِليمان ، أِلَنّهم يَهابون ، وهو َمجاز ، على ما في األَساس ، والنّاسُ 

َِّقيها. ويُقَاُل : يَهابُ  المؤمنَ   وغيُره ، (1)، أَي : َوقِّْرُهم ، يَُوقُِّروَك. وقد َذكَر الوْجهين األَزهريُّ  يَهابُوكَ  النّاسَ  َهبِ  الذُّنوَب والَمعَاِصَي ، فيَت

ز فيه التَّخفي َهيِّبٌ وَ  كَشدَّاٍد ، َهيَّابٌ و ، هكذا في النَُّسخ  فَتِْحها (2) ، بَكْسِر الُمَشدَِّدة مع َهيِّبانٌ و كَشْيبَان ، هْيبَانٌ و ف كبينكسيّد ، وُجّوِ

ِحيحة ، وسقط من بعضها ،  زاد في اللّسان : يََخاُف النّاسَ  َعاّلمة ، ُكلُّ ذلك بمعنى بزيادة الهاِء ، لتأْكيد الُمبَالغة ، كما في : َهيَّابَةٌ و الصَّ

 .َهيُّوبَةٌ و

،  يَخافُه النّاسُ  إِذا كان َكَشْيبَان : َهْيبَانوَ  كَصبُوٍر ، َهيُوبٌ وَ  َكَمِقيٍل ، مِهيبٌ  رجلو ، ويأْتي للمصنِّف ، َمُهوبٌ  ، وكذلك َمَكانٌ  َمُهوبٌ  رجلٌ و

، فلم يَْذُكْرهُ الجوهريُّ ، وبالَغ في إِنكاره  َهْيبَان وارٌد على القياس ، كَمبِيع. وأَّما َمِهيبٌ و .الَمِهيب ، وقد يكون الهائبَ  فقد يكونُ  َهيُوب أَّما

في َمْعنَى المفعول ، ونقله اْبُن منظوٍر وغيُرهُ  الَهيَّبَان ، فإِذا كان ذلك كان يُهابُ  : الِذي الَهيَّبَانُ  شيُخنا ، وهو منه عجيٌب ، فإِنه قال ثعلب :

،  : ِخْفتُهُ  تََهيَّْبتُهُ و ُء ،الشَّيْ  تََهيَّبَنِي قال اْبُن ِسيَده :و أَنا. تََهيَّْبتُه ُء : بمعنىالشَّي تََهيَّبَنِيو ؟ :إِلنكاُر ، وهللاُ حليٌم َستَّارشيخنا ا، فكيف يسوُغ ل

فَنِي ، قال اْبُن ُمْقبٍِل :  وَخوَّ

يِن مــــــــــــــا و  بــــــــــــــُ ــــــــــــــ  يـ هــــــــــــــا  هتــــــــــــــََ ــــــــــــــُ ب وحمــــــــــــــاُة أَرحكــــــــــــــَ َ
 املــــــــــــــ

  
رِ   حــــــــــــــَ َداُء ابلســــــــــــــــــــــــــــ  ِت اأَلصــــــــــــــــــــــــــــح اَوبــــــــــــــَ  ِإَذا  ــــــــــــــَ

  
 .َمهابَةً  الَمْوماةُ ، أَي : ال تَْمألُنِي تَهيَّبُنِي أَنا ، فَنَقَل الِفْعَل إِلْيها. وقال الَجْرِمّي : ال أَتََهيَّبُها قال ثعلب : أَي ال

َدةً  الَهيَّبانُ و ِحيح ، وهو الَّذي في نسختنا ونَقَل قوٌم الكسَر :أَي ياُؤه مع فَتْحِ  ، ُمَشدَّ من ُكّلِ  الَكثِيرُ  ها ، كما نقله أَقواٌم عن ِسيبََوْيِه في الصَّ

 ٍء.َشيْ 

فَْيعاَلن ، بفتح العين ، ٍء. قال الَجْرمّي : هو من كّلِ َشي يََهابُ  : َهيُوبٌ  . ورجلٌ كالَهيُوبِ  النّاَس ، يَهابُ  الذي الُمتََهيِّبُ  الَجبَانُ  : الَهيَّبَانُ و

في الصَّحيح ، وإِنََّما جاَء فيه فَْيعاَلن  (3)وَضْبط الَجْوَهرّيِ بَِكْسِرَها. وقال بعُض العلماِء : ال يجوُز فيه الكسُر ، ألَنَّ فَْيِعالن ، لم يجئ 

صحيح ، وال يُْعَرُف الفتُح في المعتّلِ ، كما ال يُْعَرُف الكسر في هو قِياٌس غيُر  كقَْيقَبَان. والوْجهُ أَن يُقَاَس الُمْعتَّل بالّصحيح. قال شيخنا :

ِحيح ، إِاّل في نََواِدَر.  الصَّ

 .(4)، نقله الّصاغانيُّ  التَّْيسُ  : اْلَهيَّبَانُ و

 .(5)النَِّحُز  الَخِفيفُ  : اْلَهيَّبانُ  قيل :و

__________________ 
 أحد ا : املؤمن يهاب الذنب فيتقيه.( عبارة التهذيب : وله وجهان : 1)
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 واآخر : املؤمن هيوب أي مهيوب ألنه يهاب   فيها به الناس ا أي يعظمون قدره ويوقرونه.

 ( يف القاموس : وفتحها.2)
 قوله مل  ز كذا خبطه ولعله مل  ئ بدلير ما بعده.»وهبامش املطبوعة املصرية : « مل  ز»( ابألصر 3)
 التهذيب.( ومثله يف 4)
 .«النخر»( عن اللسان ا وابألصر : 5)
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يرافّي. الّراِعي : الَهيَّبانُ و  ، عن الّسِ

 ، أَنشَد : التَُّرابُ  : الَهيَّبانُ و

َدُث أَ  حـــــــــــــح ـــــــــــــَ ت ٌر ُمســـــــــــــــــــــــــــح وحٍم شـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ر  يـ  كـــــــــــــُ

  
ـــــــــــــــانِ حنـــــــــــــــُن ِإذًا يف   ب ـــــــــــــــ  ي ثُ  اهلـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ب ـــــــــــــــَ  نـ

  
بَد الّذي يَخرُج من فَِم البعيِر ، ويَسّمى اللُّغَاَم. وفي الُمْجَمل : َزبَُد أَْفَواِه اإِلبِِل. : الَهيَّبانُ و هو لُغَاُم البعيِر ، وأَنشد  وفي ِسْفر الّسعادة : الزَّ

ِة  مَّ  : (1)األَْزَهِريُّ ِلذي الرُّ

ج   اَم  (2)متـــــــــــــَُ غـــــــــــــَ بـــــــــــــانَ الـــــــــــــلـــــــــــــ  يـــــــــــــ  ُه   اهلـــــــــــــَ ـــــــــــــ  بَن  كـــــــــــــَ

  
دح ُ   هــــــــا اهلــــــــُ يــــــــِه َأشــــــــــــــــــــــداقــــــــُ فــــــــِ نــــــــح ــــــــَ ٍر تـ ىَن ُعشــــــــــــــــــــــَ  جــــــــَ

  
يُوقُِدوَن به النّار ، كذا في  (3)اقاً وَجنَى العَُشر ، يَخُرُج مثَل ُرّمانٍة َصغيرةٍ ، فيَْنَشقُّ عن مثل القَّزِ ، َشبَّهَ لُغَاَمها به. والبََواِدي يجعلُونه ُحرَّ 

 اللّسان.

، وهو قوُل  (4) وقد يَُخفَّفُ  َدقة. كذا في المعجم. هكذا يقوله أَهُل اللُّغَة ،، يُْرَوى عن ابنه عبِد هللِا ، َعْنهُ ، في الصَّ  َصحابِيٌّ أَْسلَِميٌّ  : َهيَّبانُ و

ثيَن.  ، وهو قوُل بعضهم أَيضاً. وقد يُقاُل َهيَّفاُن ، بالفاءِ  الُمَحّدِ

 النّاُس. يََهابُه ، ِلَما األَسدُ  بتشديد الياِء المفتوحة : الُمتََهيَّبُ و ، الَمُهوبُ و كمبِيع الَمِهيبُ  من الَمجازو

 : الَحيَّةُ. الَهابُ  من المجاِز ، أَيضاً :و

ُجُل : بِها أََهابَ  وقد ، بَِهاْب َهابْ  َزْجُر اإِلبِِل عنَد السَّْوقِ  : الَهابُ و ،  ، أَو بَِهبْ  بَِهابْ  بالَخْيِل : َدَعاها ، أَو َزَجَرها أَهابَ و َزَجَرَها ، الرَّ

ِت اإِلشارةُ إِليه في  .هبّ  األَخيُر َمرَّ

 بالبعير ، وأَنشد ِلَطَرفَةَ : أَهابَ  وقال الجوَهِريُّ :

وحِت  ــــــــــُض ِإىل صــــــــــــــــــــــــَ رِي ــــــــــَ ــــــــــبِ ت ي هــــــــــِ
ُ
ي  املــــــــــ قــــــــــِ ــــــــــ  ت ــــــــــَ  وتـ

  
ِد   ــــــــِ ب لــــــــح َف مــــــــُ لــــــــَ اِت َأكــــــــح عــــــــَ ر َروح ــــــــِذي ُخصــــــــــــــــــــــَ (5)ب

 

  
 ِصفَتُه. ْوعات : فََزعات. واألَْكلَُف : الفَْحُل والُمْلبِد :تَِريُع : أَي تَْرِجُع وتَعوُد. وذي ُخَصل أَي َذنٍَب ِذي ُخَصل. ورَ 

بِي. قال الكميت : ، أَي : أَْقبِِلي ، وأَْقِدِمي َهبِي يقال في زْجر الخيِل :و  ، وَهالً : أَي قَّرِ

هـــــــــــــــا  مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِّ عـــــــــــــــَ يب نــــــــــــــــُ بح  هـــــــــــــــَ اًل وأَرححـــــــــــــــِ  وهـــــــــــــــَ

  
او   ـــــــــــــَ ـــــــــــــن ي لـــــــــــــِ تـــــــــــــُ ـــــــــــــح ـــــــــــــنـــــــــــــا افـ ا ول اتـــــــــــــنـــــــــــــَ يـــــــــــــَ ـــــــــــــح  يف أَبـ

  
 األَْعَشى :وقال 

ثـُُر فيها و  َرِحي  َهيب َيكح  (6)واضح
 (8)بها ، تَِرْع  أَِهيبِيو َخْيٍل ، فَجفَلَْت في يوٍم عاصٍف ، فقال لها : أاَل (7)قال األَْزَهِرّي : وَسِمْعُت ُعقَْيِليًّا يقوُل أِلََمٍة كانت تَْرَعى َرَوائد 

 ، فلم أَسَمْعهُ إِال في الَخْيل ُدوَن اإِلبِل. َهابِ  وأَما أَيضاً قال : إِهابَةً  إِليِك. فجعََل ُدعاَء الخيل

 وأَنشد بعضهم :

ُر و   (9)وَهاًل تـََره ُبهح  َهابِ الز جح
، وقد تقدمِت اإِلشاَرةُ إِليه ولو ذُِكرا في محّلٍ واِحِد كان أَْرَعى لَصْنعَتِه ، ولكن لّما  َمُهوبٌ  ، كقولك : رجلٌ  َمُهوبٌ و بالفَتْح ، َمَهابٌ  َمَكانٌ و

 وعلى األَول قوُل أَُميةَ ْبِن أَبي عائٍذ الُهذِلّي : فيهِ  يَُهابُ  َمُهولٌ  قَرنَه بَمهاِب ، اقتضى الحاُل تأِْخيَره أَي :

يـــــــــــــــاِ   ِف اخلـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح طـــــــــــــــَ وحِم لـــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ  َأال اي لـــــــــــــــَ

  
 َ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــن انزٍِح ِذي َداَل ِ أَر   
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ِدِه  عـــــــــــــــــح ا عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح اَز ِإلـــــــــــــــــَ  َأجـــــــــــــــــَ

  
رحٍ    اِوَي خــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ ابٍ مــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ هــــــــــــــــا ِ  مــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

  
 .(10) [ونحوهما]، ِلما بَْين الَجبَلَْيِن  (10) [وَمْهَواة]. وَمَهاٌل : َمْوضع َهْوٍل. والَمَهاِوي : جمُع َمْهًوى َهْيبةِ  : َموضعُ  َمَهابٌ  قال اْبُن بَّرّي :

 .(11)قلت : وهكذا في شرح ديوان الُهَذِليّيَن ، للسُّّكِرّي 

__________________ 
 .«( يف التهذيب : وقا  ذو الرمة يصف إبال أزبدت مشافرها فقا 1)
 ( التهذيب : يظر اللغام.2)
 والبادية  علون جىن العشر ثقوابً.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 3)
 ( يف التكملة : هيبان بسكون الياء.4)
قوله تريغ هكذا خبطه ابلغا املعجمة فيه وفيما بعده »وما أثبتناه عن التهذيب. وهبامش املطبوعة املصــــــــرية : « ردعات .. تريغ»( ابألصــــــــر : 5)

 .«وع وأنشد شاهداً عل  ذلكوالصواب ابلعا املهملة. قا  اجلوهري : والريض العود والرج
 .«واصرخي»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 .«ذوائد»( عن التهذيب ا وابألصر 7)
 .«تري»( عن التهذيب ا وابألصر 8)
 ( هكذا ضبطت يف اللسان ا وضبطت يف التهذيب ضبرت قلم بكسر اهلاء.9)
 ( زايدة عن اللسان.10)
 خطب.« البن السكري»( ابألصر 11)
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ُجُل ، َحْيُث نَقَلُوا من الياِء إِلى الواِو فيهما ُهوبَ  بُنَِي على قَْوِلِهم : َمُهوبٌ  ، وَمَكانٌ  مُهوبٌ  الّصحاح : َرجلٌ وفي  كذا في النَُّسخ ، وَكأَنَّه  الرَّ

ً  يعني ً و َمَهابا  اِعلُه ؛ وأَنشد الِكسائيُّ :فيما لم يُسمَّ ف (1) [لّما نُِقَل من الياِء إِلى الواو]. والِّذي في الّصحاح : َمُهوبا

مح و َا ا ُدوهنــــــــــَُ اكــــــــــِ ب َمســــــــــــــــــــــــَ   (2)أَيحوي ِإىل ُزغــــــــــح
  

اُه الـــــــــــّرِفـــــــــــاُ  ا   طـــــــــــّ اًل ا اَل ختـــــــــــََ وبُ فـــــــــــَ  مـــــــــــهـــــــــــُ

  
ه : هو ُحَميْ  ي : صواُب إِنشاِده : وتَأِْوي ، بالتّاِء ؛ ألَنّه يَصُف قَطاةً ، ووجدُت في هامش النُّسخة ، ما نَصُّ ثَْوٍر ، والمشهوُر  ُد ْبنُ قال ابُن بَّرِ

 في شعره :

 بِه ُزغحباً َمَساِكَا ُدوهَنُمح  (3)َتِعيُث 
 لك. َمْهيَبَةٌ  ءُ وهذا الّشي

ً  َجعَْلته : إِذا إِلَْيهِ  َهيَّْبتُهو  منه. يَُهابُ  ، أَي : مما ِعْنَدهُ  َمِهيبا

ا يُْستَْدَرُك عليه :  : إِذا َوقََّرهُ ، وإِذا َعظََّمهُ. يَهابُه ، هابَهُ  * وممَّ

 : َرُجٌل من أَهِل الّشاِم عاِلٌم ، بَسبَبِِه أَْسلََم بنو سعيةَ ، قاله شيُخنا. الَهْيبانُ و

 به إِلى الَخْير ، وأَصلُه في اإِلبِل. وهو في تهذيب ابن القَطَّاع. أََهْبتُ  بصاِحبه : إِذا َدعاهُ ، ومثلُه : أَهابَ  ومن المجاز :

ْيتَنِي على ما»في حديث الدُّعاِء : و بَْيِر في بِناِء الكعبِة : ، ومنه «بِي إِليه من طاعتِك أََهْبتَ  وقَوَّ ،  «الناَس إِلى بَْطِحه أَهابَ و»حديُث ابِن الزُّ

 أَي : َدعاُهْم إِلى تَسِويَته.

اِعي بغَنَِمه : صاَح ِلتَِقَف أَو ِلتَْرِجَع ، وَذا في ال أَهابَ و  ّصحاح.الرَّ

ْوُت باإِلبِل وُدعاُؤَها ، كذلك قال األَصمعيُّ وغيُرهُ ، ومنه قوُل اْبِن أَْحَمَر : اإِلهابَةُ و  : الصَّ

ُه  بـــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــَ حح زحفـــــــــــًا فـــــــــــتـــــــــــَ تح عـــــــــــَ عـــــــــــَ ا لـــــــــــَِ اهلـــــــــــَُ  ِإخـــــــــــَ

  
ِر  ِإهـــــــابـــــــةَ   رُ  (4)الـــــــَقســـــــــــــــــــــح َتشــــــــــــــــــــــِ نــــــــح َا تــــــــَ اًل حـــــــِ يـــــــح  لـــــــَ

  
ْعِر ، وسيأْتِي في الراِء.مر ، قائل هذا ؟؟: اسُم راعي إِبِل اْبن أَ  (5)وقَْسٌر   الّشِ

 : قَْلعَةٌ عظيمة من العََواصم. كذا في الُمْعجم. هابُ و

رةِ ، بََصق فيِه رسوُل هللا ،  الَهابِ  بئرُ و ةِ ظاِهر الَمِدينِة الُمنَوَّ  .وسلمعليههللاصلى: بالَحرَّ

. يَِهيبُ و وقال الفَّراُء : هو يَِخيُب ،  : لُغَةٌ ُمْنَكرة ، إِال أَْن تكوَن إِتْباعاً ، كما نقله الصاغانيُّ

 فصل الياءِ 
 آخر احلروف مع الباِء املَُوحََّدة

 ، ال يَبَاب داُرهم َخرابٌ  ، وليس بإتباعٍ ، كذا في الصَّحاح. وفي األَساس : تقوُل : يَبَابٌ  يُقَال : َخَرابٌ  : أَي َخَراٌب. يَبَابٌ  أَْرضٌ  [يبب]

بُوه يَبَابٌ  حاِرس وال باب. وَحْوضٌ   . انتهى.يَبَّبُوهُ و : ال ماَء فيه. وَخرَّ

عنَد العَرِب : الَِّذي ليس فيه  اليَبَابُ  فكالُم الجوَهِرّي يُدلُّ على أَنه أَصٌل يُستعمُل َوْحَدهُ ، وأَنَّهُ وْصٌف ِلما قبلَه ُدوَن إِتْباع. وفي التهذيب :

 بي َربِيعة :أََحٌد ، قال اْبُن أَ 

وح يب   ِ لــــــــــَ اح يــــــــــ  لــــــــــَ ِم ابلــــــــــبـــــــــــُ  مــــــــــا عــــــــــلــــــــــَ  الــــــــــر ســــــــــــــــــــــــح

  
ااب  وح َأجــــــــــــــــَ الِم َأوح لــــــــــــــــَ َض الســــــــــــــــــــــــــــــ   َن َرجــــــــــــــــح

  

ريَِة فـــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــا  ِر ِذي الـــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــِإىل َقصـــــــــــــــــــــــــح

  
يـــــــــــــِ    ِف أَمحســـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــن األَنـــــــــــــِ اابَ لـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  يـ

  
 ، إِتْبَاٌع لَخراٍب ؛ قال الُكَمْيُت : يَبَابٌ  َء به ، يقاُل : َخَرابٌ ال َشيْ  (6) [الذي]: الَخالي  اليَبَابُ  معناه : خالياً ال أََحَد به ، وقال َشِمٌر :



1930 

 

بــــــــــــــابٍ  يــــــــــــــَ رحٍت  بــــــــــــــِ ِف مــــــــــــــَ نــــــــــــــائــــــــــــــِ  مــــــــــــــن الــــــــــــــتــــــــــــــ 

  
اِ    خــــــــــــَ ــــــــــــوُف الســــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــه أُن رتح ب خــــــــــــ  (7)ملَح متــــــــــــَُ

 

  
 ومثلُه في فِْقِه اللُّغَة.

جال ، كذا في ِكتاب األَْبنِيَِة واألَفعال. يَبَبَةو  ، محّركةً : من أَسماِء الّرِ

__________________ 
 ( زايدة عن الصحاح.1)
 ( يروي : دوهنا.2)
 .«تغيث»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 .«القشر»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 .«وقشر»( عن اللسان ا ويف األصر 5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
  متخرت أي مل متسح. والتمخيرت : مسح ما عل  األنف من السخلة إذا ولدت. قاله يف التهذيب.( مل7)



1931 

 

 : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللسان. اليَْشبُ  : [يشب]

ُب اليَْشمِ  ، أَي : معروف ، وهو َحَجٌر ، م وقال الصاغانيُّ : هو  بإِبدال الميم ياًء كالزٍم والزٍب. ُمعَرَّ

 ، وهو َعلٌَم ُمْرتََجٌل ؛ وفيها قيَل : أََجإِ  َجبَل ، كياِسٍر : مياهٌ في ياِطبٌ  [يطب]

ًة  وححـــــــــَ ـــــــــَ ُت ل حـــــــــح ـــــــــَ ت ـــــــــح ا ال مـــــــــَ ـــــــــ  ل ا كـــــــــُ ـــــــــَ ن ـــــــــح َديـ ـــــــــِ ب َواكـــــــــَ ـــــــــَ  فـ

  
َواِض   ٍة مـــــــــن مـــــــــاِء َأحـــــــــح رحبـــــــــَ بِ عـــــــــلـــــــــ  شـــــــــــــــــــــــَ  اَيطـــــــــِ

  
، وتولَّى َمكَّةَ  يَاِطب َعْوٍن إِدريس بن َحَسن بن أَبي نَُمّيٍ القَتَادّي الحَسنّي : أَنه مات بجبِل َشمٍر ، فيقلت : وقرأُْت في ترجمة الشَّريف أَبي 

ً  اثنتيِن وعشِريَن سنَةً ، ومن ُحْسِن االتِّفاق أَن  َعُدُده اثناِن وعشُروَن. ياِطبا

حَ  ما أَْطيَبَهُ  : لغةٌ في أَْيَطبَهُ  ماو  «أَْيَطبُه عليكْم باألَْسوِد منه ، أَي ثََمِر األََراِك ، فإِنه»في بعض اآلثار : هُ مقلوٌب منه. و جماعةٌ بأَنَّ : َصرَّ

 هي لغَةٌ صحيحة فصيحة في أَْطيَب.

 وذَهب جماعةٌ إِلى أَصالة هذه اللَّْفظة ، وأَنَّها لغةٌ ُمستِقلَّة ، وفيه خالف.

الً  تَُشدَُّد البَاءُ  ن أَبي زيد :عو ، أَْيَطبَتِها أَْقبَلَت الشاةُ تَْهِوي فيو ، رواه أَبو علّي ، قال : وِإنها أَْفعلَّة ، وإِْن كان بناًء لم يأْت لِزيادةِ الَهْمَزة أَوَّ

يادتَْيِن.  ؛ وال يكون فَْيِعلَّة لعدم البناِء ، وال من باب اليَْنَجِلِب وإِنقَْحٍل ، لعدم البناِء ، وتاََلقي الّزِ

 ، وقد سبقِت اإِلشارة إِليه في ط ب ب. ِشدَّة اْستِْحراِمها في أَيْ  والمعنى :

َكةً : التَِّرَسةُ  اليلَبُ  : [يلب] ْوض للسَُّهْيلّي والمحكم. ، ُمَحرَّ ّم. وقيَل الدََّرُق. كذا في الرَّ  بالكسر ، جمع تُْرٍس ، بالضَّ

 أَو الدُُّروعُ  ليس فيها َخَشٌب وال َعقَُب ، والتُّْرُس أََعمُّ من ذلك ، أَشار له شيُخنَا ؛ والفرُق بينَهما أَن الدََّرَق والَحَجَف أَْن تكوَن من ُجلُوٍد ،

ُؤوس مكان اْلبَْيِض ؛ من الُجلُودِ  اليَمانِيَةُ. وقيل : هي البَْيُض تُْصنَعُ  ََّخذُ وتُْنَسُج وتُْجعَُل على الرُّ أَو  ، أَي : ُجلُود اإِلبِل ، وهي تُُسوٌع كانت تُت

ةً جُ  ؤوِس َخاصَّ ْرع ، أَو  لُوٌد يُْخَرُز بْعُضها إِلى بَْعِض تُْلبَُس على الرُّ ، وليسْت على األَْجَساد ، نقله األَْصَمعيُّ ؛ أَو ُجلُوٌد تُْلبَُس تحَت الّدِ

يباجِ. واحُدهُ   الدُُّروُع. . وقيل : هي ُجلُوٌد تُْلبَُس مثْل الدُّروعِ ، وقيل : ُجلُوٌد تُْعَمُل منهايَلَبَةٌ  الّدِ

 من الحديد قال : الفُوالذُ  اليَلَبُ و

ِلَص ِمن ماِء و   اليَـَلبح ِ حَوٍر ُأخح
ا اْبُن ُدَرْيٍد ، فحَملَه على الغَلَط ؛ ألَن خاِلُص  : اليَلَبُ  ليس عنَدهُ الَحِديَد. وفي التَّهذيب عن ابن ُشَمْيل : اليَلَبَ  والواحُد كالواحد. قال : وأَمَّ

 ل َعْمُرو ْبُن ُكْلثُوٍم :، قا الَحِديدِ 

ُ  و  يــــــــــح ا الــــــــــبـــــــــــَ نــــــــــَ بُ عــــــــــلــــــــــيـــــــــــح لــــــــــَ اين  الــــــــــيـــــــــــَ مــــــــــَ  الــــــــــيــــــــــَ

  
او   يــــــــــــنــــــــــــَ نــــــــــــِ حــــــــــــَ نــــــــــــح َن ويـــــــــــــَ مــــــــــــح قــــــــــــُ يــــــــــــاٌف يـــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــــح

  
يِت : َسِمعَهُ بعُض األَْعَراِب ، فَظنَّ أَنَّ  ّكِ  أَجوُد الَحديِد ، فقال : اليَلَبَ  قال اْبُن الّسِ

ِلَص من ماِء و   اليَـَلبح ِ حَور ُأخح
 خطأٌ ، إِنَما قاله على التََّوهُّم.قال : وهو 

م ، جمع ُجنَّة ُجنَنٌ  : اليَلَبُ و . َحْشُوَها َعَسٌل وَرْملٌ  ، ولم تكن من حديد من لُبُودٍ  بالضَّ  ، نقله الصاغانيُّ

 وأَنشَد الَجْوهِرّي : ءٍ العَِظيُم من ُكّلِ َشيْ  : اليَلَبُ و

ٍة ِدالٍص  غــــــــــــــَ ر  ســــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــِ م كــــــــــــــُ هــــــــــــــِ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

  
دِ و   ُم يف أَيـــــــــــــــــح بُ يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ َدارُ  الـــــــــــــــــيـ

ُ
 املـــــــــــــــــ

  
 ؛ قال أَبو َدْهبَل الُجَمِحيُّ : الِجْلدِ  ، في األَْصل ، اْسُم ذلك اليَلَبُ و قال :

بح  جـــــــــَ كيف عـــــــــَ هـــــــــا شـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــ  ي ِدالٌص شـــــــــــــــــــــــَ  ِدرحعـــــــــِ

  
ريحِ   ُر مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــقـــــــــاتـــــــــِ ا ال وحهبـــــــــُ بح وجـــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــيـ (1)ال

 

  
 ، وأَْمَسْوا وفي أَيدينا َسلَبُُهْم. يَلَبُُهمْ  أَكتافهمومن َسَجعَات األَساس : تقول : أَْصبَُحوا وعلى 
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فها هللا تعالَى ، « إَِهابُ »: جاَء في الحديث ِذْكُرهُ ، ويُْرَوى :  يَِهابُ  * : [يهب] وقد تَقَدَّم. قال ابُن األَثِيِر : هو َمْوِضٌع قُْرَب الَمِدينة ، َشرَّ

 وقد أَغفلَه المؤلُف ُهنا.

َدتَْينِ  يُْوبَبُ  [يوب] : أَهمله الجْوهريُّ ، وصاحُب اللِّسان. وقال الصاغانّي : هو  كَمْهَدٍد وُجْنَدب بعَد الواو ، وأَولهُ ُمثَنَّاةٌ تحتِيَّة ، بِباَءْين موحَّ

 ُشْعيبٍ  سيِّدنا واِلدِ  اسم

__________________ 
 : سر اليلب ا أي خالصه.قا  يف التكملة : والرواية »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
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ل م. وعل  نبينا َعَليحهِ  تعاىل النيبّ ا صـــــل     َف ا  يـَوحبب وابُن َأِخيِه ماِلُك بن ُدعحِر بن وســـــَ ال ذي اســـــتخرَج ســـــَيَدان يُوســـــُ
  وغِلرتَ . اجُلبِّ  من ا ُِ السللالمعليه

َ
ن املســـتدرََكة عل  ناِوّي فجَعَلُه البـَُويحب ا عل  تصـــغري ابٍب ا وعد ُه يف رســـالته مامل

 املؤلِّف.
اغانّي كَمْهدٍد في التَّكملة ، وفي العُباب كُجْنَدٍب. يَْوبَبُ  قلت : وهو  ْبُن نحينا بن َمْديَن ، ضبطه الصَّ

ثِ  يُوبٌ و ِد َعْبِد هللِا ْبِن ِعياٍض الُمَحّدِ ّمِ : َجدٌّ ِلُمَحمَّ ، الصَّواب فيه. أَبو منصوٍر محّمد بن عبِد هللا بن أَحمد بِن أَبي ِعياِض ْبِن شاَداَن  ، بالضَّ

: كان فقيهاً ، َسِمَع منهما َجْمعاً ، الَحسُن ْبُن أَحمَد  . َسمَع زاِهَر ْبن أَْحَمَد السَّْرَخِسّي. واْبنُهُ أَبو نَْصٍر الِعيَاِضيُّ يُوب ْبِن ُخَزْيَمةَ ْبنِ 

 السََّمْرقَْنِديُّ ، نقلَهُ الحافُِظ.
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 اَبُب الّتاء
لَّم على النِّْطِعيَّة ، الطاُء والداُل والتَّاُء ، ثالثة في َحيٍِّز واحد. وأكثُرهم يتك (1)الُمثَنَّاة الفَْوقِيَّة من الحروف المهموسة ، وهي من الحروف 

 إبدالها من بقيَّة الحروف ، أِلَنها من حروف اإلبدال. اْنظْرهُ في شرح شيخنا.

 فصل اْللف
 مع التاءِ 

وأشهر اللُّغَاِت فيه ، َكفرَح ؛ وعليه اقتصر الَجْوَهريُّ ، ونَسبَه إلى أَبي َزْيد ، وَسقََط لفُظ  اليوم ، كَسِمَع ، ونََصَر ، وَضَرب ، أَبِتَ  : [أبت]

ه : الِذي قرأْتُه بخِط األَزهرّي في كتابه :َضرَ  ، وكذا َوَجْدتُه في  أَبََت يأْبُتُ  َب من بعض النَُّسخ ، ورأَْيت ، في هاِمِش الّصحاح ، ما نصُّ

ً  كتاِب الَهْمِز ، ألَِبي زيد ، وقد َوِهَم الَجْوَهرّي. ً وَ  بفتْح فُسكون ، أَْبتا ّم : اْشتَدَّ  أُبُوتا هُ  بالضَّ هُ ، وَسَكنَْت ِريُحهُ ، َحرُّ  أَبِتٌ و بالمّدِ ، آبِتٌ  فهو َوَغمُّ

بالمّدِ ؛ بفتح فسكون ، ُكلُّه بمعنى واحٍد ، هكذا في النُّسخة ، وضبَطهُ الَجْوَهِريُّ : األُولى كَضْخٍم ، والثانيةَ كَكتٍِف ، والثالثةَ  أَْبتٌ وَ  كفَِرحٍ 

 قال ُرْؤبَةُ :

 *تِ أَبح ِمنح ساِفعاٍت وَهِجرٍي *
. أَْبتَهٌ و َكَكتِفٍَة ، أَبِتَةٌ و بالمّدِ ، وليلة آبِتَةٌ  ، أَْبتٌ  فهو يَْومٌ   كَضْخَمٍة ؛ وكذلك َحْمٌت وَحْمتَةٌ ، وَمْحٌت وَمْحتَة ، كل هذا في ِشّدة الَحّرِ

 ، وذا من زياداته. (2) من الشََّراِب : اْنتَفَخَ  أَبِتَ و

 َمحروٌر. : أي َمأْبوتٌ  َرجلٌ  يقَاُل :و

 وَسْوَرتُه. ِشدَّتُه بالفتح : الغََضِب ، أَْبتَةُ و

 افتعَل ، من : َحَدَم بالَحاِء والدال المْهَملَتَْيِن. اْحتََدم ، : إذا الَجْمر تَأَبَّتَ  يقال :و

ً  ، يَُؤتُّه ، أَتَّه : [أتت] ةِ  : َغتَّه بالكالم ، أو أَتّا  مْفِعلَةٌ منه ، كذا في الّصحاح ولسان العرِب. الَمئِتَّةُ وَكبَتَهُ و َغلَبَه بالُحجَّ

 ، وذا من زياداته. (3) َرأَْسهُ : َشَدَخهُ  أَتَّ و

م : الشَّعَُر الِذي في َرأِْس الِحْرباِء ، األُْرتَةُ  : [أرت] زة ، بضّم الَهمْ  األَُرتَانُ و عن أبي َعْمِرو ، وفي نسخٍة : على َرأِْس الِحْربَاِء : ، بالضَّ

اِء : ع.  وفتح الرَّ

الدَّْهِر َمْجنوناً ، أَي : لم يََزْل يُْعَرُف بالُجنون ، وهو مثُل أُّسِ  اْستِ  بالفتح ، جاَء عن أَبي َزْيٍد :قَْولُُهم : ما زال على الدَّْهر أَْستُ  : [أست]

ينَْيِن تاًء ، كما قالُوا : قَِدُمهُ ، الدَّْهر ، وهو  لِلطَّّسِ : َطْسٌت ، وأَنشد ألَبي نَُخْيلَةَ : فأْبَدلُوا من إِحدى الّسِ

ذح كـــــــــاَن عـــــــــلـــــــــَ   تِ مـــــــــا زاَ  مـــــــــُ ِر  اســـــــــــــــــــــــح هـــــــــح  الـــــــــد 

رِي    قـــــــــــــــٍر حيـــــــــــــــَح ي وعـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ٍ  يـ  ذا محـــــــــــــــُُ

  
حاحِ ما نّصهُ : كان يَِزيُد ْبُن َعْمرو  بِن ُهبَْيَرةَ الفَزارّي قد أََخَذ اْبَن النَّْجِم ْبِن بِْسَطاِم ْبِن ضراِر ْبِن قَْعقَاعِ  (4)وجدت ، في هامش نسخِة الّصِ

 وذكر أَنه مجنوٌن ، ِليَُهوَن أَمُره على يَِزيَد ، وقَْبلَهُ :بِن ُزَرارةَ ، في الشُّراةِ ، فََحبََسهُ ، فدخَل عليه أبو نَُخْيلَةَ فسأَلَه في أَْمرِه ،  (5)

__________________ 
والظاهر : ا روف النطعية. قا  اجملد : وا روف النطعية « قوله من حروف»وهبامش املطبوعة املصــرية : « حروف»( عن اللســان ا وابألصــر 1)

 .«ط د ت
 .«عمرو»( عن مجهرة ابن حزم ا وابألصر 4) ثلثة ا وهو الصحيح.( قا  يف التكملة : ويقا  إنه ابلثاء امل2)
 «تعتاع»( عن األغاين ا وابألصر 5) ( يف التكملة عن ابن دريد : أته يؤته : إذا شدخه.3)
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رِي  نح َيشــــــــــــــــــــــح ــــــــمــــــــَ ي ِر فــــــــِ ُت ِإنح مل َيشــــــــــــــــــــــح مــــــــح  أَقحســــــــــــــــــــــَ

واًن عــــــــــلــــــــــ      نــــــــــُ تِ مــــــــــا زاَ  جمــــــــــَح رِ  اســــــــــــــــــــــــح هــــــــــح  الــــــــــد 

  

 (1)يف َحَسٍب عاٍ  ومُححٍ  حَيحرِي 
 فأطلقَه.

ّي : معنى يَْحِري أَي يَْنقُُص. وقوله : على الدَّْهِر ، يُِريُد ما قَُدَم من الدَّْهِر ؛ قال : وقد َوِهَم الَجْوَهرّي في هذا الفْصِل بأن  اْستِ  قال ابُن بَّرِ

ً  جعَلَ  ِحيُح ، ألَن َهْمَزةَ  ، وإِنما حقُّه أَن يَذُكَره في َستَه ، وقد ذكَرهُ أَيضاً هناك. قال : أََستَ  في فصلِ  اْستا ُموصولةٌ ، بإجماعٍ  اْستٍ  وهو الصَّ

ين في أُّسِ التاَء كما أَبدلُوا من السين تاًء في قَْوِلهم :، وإذا كا َطّس ، فقالوا :  نت موصولةً فهي زائدةٌ. قال : وقولُه : إِنهم أَبدلُوا من الّسِ

 اْستَ  زيٍد ولَْم يَقُْله ، وإنَما َذَكرَ الدَّْهر ، بقَْطع الهمزة. قال ونََسَب هذا القَْوَل إلى أبي  أَْستُ َطْست ، َغلٌَط ؛ ألَنَّه كان يَجُب أَْن يُقَاَل فيه :

دَّة ، الدَّاهيَة ، بالفتح الَكْلبَِة ، أَْستو الدَّْهِر مع أُّسِ الدَّْهِر ، التفاقهما في المعنى ال غير.  والَمْكُروه. والّشِ

ْحَراءُ  أَيضاً : الَمتِْن ، أَْستُ و  في حرف الهاِء. في س ت ه وهي الدُّبُُر ، فإنه يأْتي بيانها التي بمعنى السافِلَةِ  أَما األَْستُ و الواِسعَةُ. الصَّ

م أُْسيُوتُ و ، قرَب َحْضَرَمْوَت ، ُمِطلٌّ على مدينة ِمْربَاط ، يُْنبُِت الداِذيَّ الذي يُْصلَح به النَّبِيذُ ، وفيه يكون َشَجُر اللُّبَاِن  : َجبَلٌ  (2) ، بالضَّ

ْنيا ، ب : من المجاز : ما زال زيٌد  (3)وفي األساس  ينَه وبين ُعَماَن ، على ما قيل ، ثالثُِمائَِة فَْرَسخٍ. كذا في الُمْعَجم.ومنه يُْحَمُل إِلى سائر الدُّ

 الدَّْهِر ، أي : على َوْجِهِه. اْستِ  محزوناً على

م : الثَّْوِب ، أُْستِيُّ و . والسََّداُء والسَّتَاُء ِلَسَدى الثَّْوِب قال : األُْستِيُّ ، و (4)ْزِديُّ قاَل األْصَمِعّي : هو األُ  حكى أَبو علّيِ القاِلي : َسَداهُ. بالضَّ

. في األَلف والسين ، وقال : هو وأَما السََّدى من النََدى ، فبالدَّال ال َغْيُر ، يقال : َسِديَِت األَْرُض : إذا نَِديَْت. قلُت : وذكر الّرشاِطيُّ األُْستِيَّ 

فمحلُّه المعتلُّ الاّلِم ،  ِذْكُرهُ ُهنا َوَهٌم ، َوَوْزنَُها أُْفعُوٌل ، واألُْسِدّي ، ويُقَاُل فيه على اإلبدال : األُْستِّي ، وتَبِعَهُ البُْلبَْيِسيُّ في األَنساب.األُْزِدّي 

هَ عليه اعتراُض شيِخنا ،  ص في تَوهيِمه صاحَب ، العيِن ، وال غيَره ، حتى يَتَوجَّ هنا لُغَةً  األَْستَ  كما ال يَْخفَى ، وإِنما الِذي ذَكرولم يخّصِ

شاِطي وغيرهِ ـ  في األَْسد  ليس بواهٍم ، وهذا قد أغفله شيُخنا كما أَغفله المصنُِّف مع تَتَبُِّعه.ـ  كما تقدََّم عن الّرِ

شاطّي والبُْلبَْيسّي والَمراِصد : : مقتضاه أن يكوَن بفتح األّول والثالث ، ومثله ضبطه ا ، كَدْستََواءَ  (5) أَْستَواءُ و لذََّهبِيُّ ، والَِّذي في كتاب الّرِ

ّم ، أي ُكوَرةٌ كثيرة القُرى ُرْستَاٌق ، فيه : (6)أَن َضمَّ األول والثالث لغةٌ  أَبو جعفٍر محمد بن بِْسَطاِم بِن الحسن األَديب  بِنَْيَسابوَر ، منه بالضَّ

قال الذهبيُّ : روى عن اْبِن الُمبَاَرك ، وعنه  ، األَْستََوائِيُّ  عمر بن ُعْقبَةَ حمِد بن أَْحَمد بِن َعْبِد هللا ؛ و، والقاضي أبو العاَلِء صاِعد بن م

 [.السُّلَمي]محمُد ْبُن أَْشَرَس 

ين الُمْعَجمة ، أَْشتَهُ  : [أشته] ثينَ  بالفتح وسكون الّشِ وهو أَيضاً َجدُّ أَبي ُمْسِلٍم عبد  ، وَغْيِرهم. (7) لَقَُب َجماعٍة من أَْهِل أَْصفَهاَن ِمَن الُمَحّدِ

ْحمن ْبِن بِْشِر ْبنِ   الُمؤدب األَصبَهانّي عن القاضي أبي محمٍد إسحاَق ْبِن إْبَراِهيَم البُْشتِّي وغيره. أَْشتَة الرَّ

ً  ، تأِصتُ  األَْرُض ، أََصتَتِ  : [أصت]  قال اْبُن ُدَرْيد : ليس بثَبٍت. بَْقٌل وال كألٌ ،إِذا لَْم يكن فيها  ، من باب ضَرَب : أَْصتا

__________________ 
 وأنشده يف األساس هكذا :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 مـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــان ال يـــــــــــــــــــــــدري فـــــــــــــــــــــــإين أدري 

ــــــــــــــدهــــــــــــــر     مــــــــــــــا زا  جمــــــــــــــنــــــــــــــوان عــــــــــــــلــــــــــــــ  اســـــــــــــــــــــــــــت ال

  

 ذا جســـــــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــمــــــــــــــــــ  وعــــــــــــــــــقــــــــــــــــــر حيــــــــــــــــــري 

ـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــوم ال ـــــــــــــــــــك ي ـــــــــــــــــــة ألخـــــــــــــــــــوان  «هـــــــــــــــــــب
  

 ... مادة ستةوردت يف األساس يف 

 ومثله يف التكملة.« أسيوت ابلفتح مث السكون وايء مضمومة»( يف معجم البلدان : 2)
 .«ستة»قوله : ويف األساس اخل ذكره يف مادة »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
ِدي.4)  ( يف التكملة : األسح
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معناه بلســاهنم : املضــحاة واملشــرقة. وهبامش املطبوعة املصــرية :  (.ســتواأ)( ويف معجم البلدان ابلضــم مث الســكون وضــم التاء املثناة وواو وألف 5)
 «أستواء بضم األلف وسكون السا املهملة وفتح املثناة من فوقها أو ضمها وبعدها واو وألف انحية بنيسابور ا انظر تقومي البلدان.»
 ( عن معجم البلدان.6)
 أصفهان.( يف القاموس : مجاعة من امدثا من أهر 7)
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ْبر والبَقَاء ما لَْيَس عند َغْيِرَها ، ِذْكُر الفَتْح ُمْستَْدَرك ، قاله شيُخنَا : ، بالفَتْحِ  األَْفتُ  : [أفت] قاله اْبُن األَْعَرابّي  الناقَةُ التي عنَدَها من الصَّ

 ثعلب ، وكذلك األُنثى ، وأَنشد اِلْبِن أَحمَر : عن السَّريُع الَّذي يَْغِلُب اإِلبَِل على السَّْيِر ، : األَْفتُ و واْبُن أَحَمر.

ـــــــــــــــــــــرح عـــــــــــــــــــــاٍج  تٍ كـــــــــــــــــــــَبيّن ملَح أَق ـــــــــــــــــــــح   أِلَف
ا    يـــــــــــــمـــــــــــــَ ا الـــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــِ ز هتـــــــــــــَِ َد هـــــــــــــِ رَاوُِح بـــــــــــــعـــــــــــــح ـــــــــــــُ  تـ

  
كذا في نسخة من  ويُْكَسر ، وكذلك األُْنثَى ِمَن اإِلبِِل ، قاله أَبو َعْمٍرو ، كذا في نسخة قُِرئَت على َشِمر ، وقَيِّد غيُره : الَكِريم ، : األَْفتو

 التهذيب ، وأنشد للعَّجاج :

 (1) األَفحتِ إذا بنات اأَلرحَحيبّ 
 َصَرفَه. كأَفََكه ، إذا َعْنه ، أَفَتَه يقَال :اإِلْفِك ، و : لُغَةٌ في بالَكْسرِ  ، اإلْفتُ و َوَحيٌّ ِمن ُهَذْيٍل. الّداِهيَةُ ، والعََجُب. ، بالفَتْح : األَْفتُ و

َحه جماعة ، أَو إِبداٌل ، أَو لْحن ، ، األَْقتُ  : [أقت] ، من  ُمَؤقَّت وهو تَْحِديد األْوقَاِت. كالتَّْوقِيِت : التَّأِْقيتو بالقاف لغةٌ في الوْقت ، كذا َصحَّ

 ذلك.

ً  ، يَأِْلتُه مالَه ، وَحقَّهُ ، أَلَتَه : [ألت]  قال الفَّراُء : (2) (ء  َوما َأَلْتناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشيْ )وفي التَّنِزيل :  نَقََصهُ ، ، من َحّدِ َضَرب : أَْلتا

ً  : النقص. األَْلت ً وَ  مثل أَكَرَم إكراماً ، ، كآلَتَهُ إيالتا نا ، وصّوب رباعيّا ، مثلُه ، غير أنّه مهموز العين ، وهكذا ُضبِط في نسخت أأَلَتَهُ إِآْلتا

ل نظيَره في قوله : إالتٌ  عليه ، وضبطه شيُخنا من باب الُمفَاَعلَة ، ومصدُره  ، بغير ياٍء ، كِقتال ، واستشهد من شواهِد الُمطوَّ

 ِإالفُ  (3)هلمح ِإلحٌف وليحَ  لُكمح 
ً  قُلت : ويْشَهُد له أَيضاً ما في لسان العرب :  َحبََسهُ َوَصَرفَهُ ، عن وْجِهه : أَلَتَهُ و أي : فهو مصدُر أاَلتَهُ ، يُليتُهُ. (4)، وأاَلتَهُ  أَلَتَه يَأِْلتُه أَْلتا

وفي اآليِة لُغَةٌ أُْخَرى : وما  اُء :كاَلتَهُ يَِليتُهُ ، وهما لُغَتَاِن ، حكاهما اليَِزيديُّ عن أَبي َعْمُرو ْبِن العاَلِء. والتَهُ أَيضاً : نَقََصهُ ؛ قال الفَرّ 

 : األَْلتِ  ، بالكسر ؛ وأَنشد في ِلتْنَاُهم

ًة  لـــــــــــَ غـــــــــــَ لـــــــــــح غـــــــــــَ ينِّ مـــــــــــُ ٍر عـــــــــــَ عـــــــــــَ ين ثــــــــــــُ غح بـــــــــــَ لـــــــــــِ  أَبـــــــــــح

ِة ال     الـــــــــــَ َد الـــــــــــّرِســـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــاً جـــــــــــهـــــــــــح ـــــــــــح ِذابَ  أَل  وال كـــــــــــَ

  
ْحمِن ْبِن َعْوٍف ، يوَم الشُّوَرى :  وفي لسان العرب : يقول : ال نقصاَن وال زيادةَ.  وال تَْغِمُدوا ُسيُوفَُكْم عن أَعدائكم ،»وفي حديث عبِد الرَّ

 مه فإذا ، وسلموآلهعليههللاصلىقال القُتَْيبِيُّ : أَي تَْنقُُصوها ، يُِريُد أَنّه كانت لَُهم أَعماٌل في الِجهاد مع رسول هللا ،  (5) «أَْعَمالَكم فَتُوِلتُوا

 أَْولََت يُوِلتُ  ، وبِهما نََزَل القرآُن ، قال : ولم أَسَمعْ  أَلََت يَأِلت يَِليت ، واَلتَ :  يقال. أَعمالَُهم نَقَُصوا ، واْختَلَفوا ، ُسيُوفَهم وأَْغَمُدوا ، تََرُكوها

ويكون أاَلتَهُ يُليِته : إذا َصَرفَهُ  ، ومن : أاَلَت ، قال : أَلَتَ  يجوز أَن يكون من : (َوما أََلْتناُهْم ِمْن َعَمِلِهمْ )، إاّل في هذا الحديث قال : 

ُء ، كَضَرَب : إذا نَقََص ، كما في الِمْصباحِ وغيِره ، وزاد بعضهم لغَةً الشَّيْ  أَلت ِء. قال شيخنا : وقد استعملوه الزماً ، قالوا :عن الّشيْ 

، في الطور ، بكسر الالم ، حكاه اْبن ِجنِّي ، وأَْغفَلَه  أَِلتْنَاُهمْ  ، كفَِرَح ، ويُدلُّ له قِراَءة اْبِن َكثِيٍر : وما أَِلت أُْخرى ، وهي أنّه يُقَال :

ٍم ، وإنَّما تََصحَّف على شيخن  األَْلتُ و فْليُراَجْع في محلّه.ا ، المصنُِّف وغيُره. قلت : ولعلَّها هي اللُّغَة التي نقلها القُتَْيبِيُّ ، ونقَل عنه اْبُن ُمَكرَّ

ً  ، يَأِْلته يَِميناً ، أَلَتَه : الَحِلُف ، وُروَي عن األَصمعّي أَنَّه قال : ً  ، (6)باليَِمين  ألَتهُ  وفي الّصحاحِ : أَْحلَفَهُ. وقال غيُرهُ : َحلَّفَهُ ، : إذا أَْلتا :  أَْلتا

على أميِر  تأِلتأَ  : فقال ، رجلٌ  فَسِمعََها ، المْؤِمنِين أَِميرَ  يا ، هللا اتَّقِ :  له قال َرُجالً  أنَّ »:  عنههللارضيشدََّد عليه ، وُروَي عن ُعَمَر ، 

 قال أَبو ؟تُنَقُِّصهُ ؟ أَ تََضع منه؟ أَ تَُحطُّه بذلك؟ أَ تَأِْلتهأَ  ، الحديث. قال اْبن األَْعَرابّي : معنَى قوِلِه : «فقال عَمُر : َدْعه ؟المؤمنين

__________________ 
 بقيته كما يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 قاربن أقص  غوله ابملتِّ 
 .21( سورة الطور اآية 2)
 .«هلم»ويف األصر  (الف)( عن اللسان 3)
 .«أالتة»( عن اللسان ا وابألصر 4)
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وهبامش املطبوعة املصــرية : قوله فيولتوا أعمالكم ا عبارة التكملة : « فتؤلتوا»وما أثبتناه عن اللســان. ويف النهاية « فيولتوا أعمالكم»( ابألصــر 5)
 ( اللسان : بيما.6) .«وال تغمدوا سيوفكم عن أعدائكم فتوتروا َثركم وتولتوا أعمالكم. يرو  ابهلمز وتركه
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َبه مبا أراد الرجُر ا فذَكَر قوَ  اأَلصَمِعي  السابَ  ا مث قا  : كبنه ملا قا  : ات ِ    ا منصور : وفيه وجٌه آخَر ا  وهو َأشح
َدُه ابهلِل. تقو  العرب : ُتَك ابهلِل و  أَلَت كَ  فقد َنشــــــــَ ُم ا يقا  : إذا مل  األَلحتُ ابهلِل َلَما فـََعلحَت كذا ا معناه : َنشــــــــدح : الَقســــــــَ

هُ يـُعحِطَك َحق َك ا   .ابألَلحتِ  فـََقيِّدح
م : العَِطيَّة القَِليلَة األُْلتَة عن أبي َعْمٍرو :و َطلََب منه َحِلفاً ، أَو َشَهاَدةً ، يَقوُم له بها. : أَلَتَهُ  أو  واليَمين الغَُموُس. .(1) ، بالضَّ

ّمِ وَكْسِر التاءِ  أُْلتِيو وم ، قَْلعَةٌ  والمشهور األّوُل : ى ،كُحْبلَ  أُْلتَىو المثناة ، بهذا ضبَط ياقوت ، ، بالضَّ َحصينةٌ في بالد  د هيو في بِالد الرُّ

 عن ُكراع. البُْهتَان ، بفتح فسكون : ، األَْلتُ و كما أخبرني َمْن دَخلَها. قُْرَب تَْفِليَس ، الُكْرجِ 

ةَ : ع ، بالفتح وشّد الاّلم مع كسرها : ، أَلِّيتُ وَ   قال ُكثَيِّر َعزَّ

رَا َخَنا َ  أَل يتَ بروضة   َقصح
ي ما َحكاه أَبو َزْيد من قَْوِلِهم : عليه  في المْحَكِم : هذا البناُء عزيٌز ، أو معدوم ، إالّ و وقد سبق بيانه. ءٌ َوَما له نِظيٌر ِسَوى : َكْوَكٌب ُدّرِ

 قلُت : وسيأتي له رابع في برت. َسكَّينَةٌ 

ً  ، يَأِْمتُه ، أََمتَه : [أمت] ً  قَدََّره وَحَزَره ، : أَْمتا ته تَأميتا ً  القَوَم ، أََمتُّ و أي : قَْدُر. ؟ما بَينَك وبين الُكوفِةِ  أَْمتُ  ويقال : كم .كأَمَّ : إذا  أَْمتا

ً  الماَء ، أََمتُّ و َحَزْرتَهم.  : إِذا قَدَّْرَت ما بينك وبَْينَه ، قال ُرؤبَةُ : أَْمتا

رِّيــــــــــــــُت  ا اخلــــــــــــــِ ا هبــــــــــــــِ يــــــــــــــَ عــــــــــــــح دة يـــــــــــــــَ لــــــــــــــح  يف بـــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــــــتُ     تـــــــــــــــــــــــِ ِء هبـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  رَأُي اأَلِدال 

  

بحموتُ أَيحهاَت منها ماُ ها 
َ
 امل

ً  ، أََمتَهُ و أي : اْحِزْرهُ كم هو. ؟، كم هو (2)يا فالُن هذا لي  اْيِمتْ  أي : المحزوُر. ويُقاُل :  قََصَدهُ. : أَْمتا

 : َمعروف. َمأْموتٌ  ءٌ وشيْ  وعبارة الصَّحاح : َمْوقُوت. ُمَؤقَّت. أي : ، َمأُْموتٍ  أَجلٍ  يقاُل : هو إلَىو

غاُر. األْمتُ و : الَمَكان الُمْرتَِفع. األَْمتُ و َوابِي الّصِ  : الرَّ

اُء : األَْمتُ و : النَّْبُك من األْرض : ما ارتَفَع ، ويُقال : مسايُِل األَْوِديَة : ما تَسفََّل. وفي  األَْمتُ  : النَّبَُك ، وكذلك َعبَّر عنه ثعلب. وقال الفَرَّ

غاُر. هيو : النِّبَاُك ، األْمت الّصحاح  : الَوْهَدة بين كّلِ نَْشَزْيِن. األَْمتزاد غيُره ، عن ابن األَْعَرابّي : و التِّالُل الّصِ

ر قولُه تعالَى :  وبه االنِخفاض ، واالْرتفاُع ، : األَمتو أي : ال اْنخفاَض فيها وال ارتفاع ، ومنه  (3) (ال َترى ِفيها ِعَوجاً َوال َأْمتاً )فُّسِ

 ِء.االْختِالُف في الشَّيْ  : األَْمتُ و .أَْمتٌ  قولُهم : اْستَوِت األْرُض ، فما بها

ّمِ ، قال شيُخنا : على الشُّذُوذ ، أُُموتٌ و بالكسر ، إَِماتٌ  وج ْعُف والَوْهُن ، : األَْمتُ و كأنَُّهم أَْلَحقوه بالمعتّل. بالضَّ  يقال : ِسْرنا َسْيراً ال الضَّ

 فيه ، أي : ال َضْعَف فيه وال َوْهَن ؛ وقال العّجاُج : أَْمتَ 

ِبِه منح   (4) أَمحتِ ما يف انحِطالِ  رَكح
 األْمتُ  في الَحَجر ، ال فِيَك ، أي : ِليَُكن أَْمتٌ  قال سيبََوْيه : وقالوا الِعَوُج ، : األَْمتُ و الَحَسنَةُ.الطَِّريَقَةُ  : األَْمتو أي من فُتُوٍر واسترخاٍء.

ن فيه بالخلود والبَقاِء. قال ابُن ِسيَدْه : رفعوه وإْن كا (5)أَبقاَك هللا تعالَى بعد فَناِء الِحَجاَرة ، وهي مّما تُوَصُف  في الِحَجارة ال فيك. ومعناه :

 معنى

__________________ 
 ( يف التكملة : العطية الشقنة ا أي القليلة.1)
 وما أثبتناه عن اللسان.« هذا إىل»( يف األصر : 2)
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 .107( سورة طه اآية 3)
 ( بعده يف التكملة :4)

 إال بتقحيم النجاء الكفت
 هو لر بة ويرو  للعجاج قاله الصاغاين.

 يوصف.( يف اللسان : مما 5)



1944 

 

َعاءِ  اُب له ا وَحُسن االبتداُء ابلن ِكَرة ؛ ألنّه يف قّوة الد  َعاِء ا ألنّه لي  ِباٍر عل  الِفعر ا وصار كقولك : الرت  . وهذا الد 
َيحَداين  وغريه.

رّاُح الت ســــــهير وغريه ا وَأغفَله امل َثر ا نقله شــــــُ
هكذا ابجلّر  اَ َجرِ الَعيحُب يف الَفِم ا ويف الثـ وحِب و  : اأَلمحتو  امل

 : اَ َجُر ا وما رأَيحته يف ديواٍن. اأَلمحتيف غري ما ُنسحخٍة ا وضبطه بعضهم ابلّرفحض ا كبن ُه يريد : و 
 أي : يكون بعُضه أَشَرَف من بعض. أَْن يَْغلَُظ مكاٌن َويِرقَّ َمكانٌ  : األَْمتو

فيه ، أَْي ليس فيه اْسترخاٌء  أَْمتَ  ْفَراُطَها. قال األَزهرّي : َسِمْعُت العرَب تقول : قد َمأل الِقْربَةَ َمأْلً ال: تََخْلُخُل الِقْربَِة إِذا لم تُْحَكْم أَ  األَْمتُ و

 إَماتٌ  جمعُ : أن تَُصبَّ في الِقْربَة َحتَّى تَْنثَنَِي وال تَْمألها ، فيكون بعُضها أَشرَف من بعض ، وال األَْمتُ  من ِشدَّةِ اْمتِالئِها. وفي قَْول بعض :

 .أُُموتٌ ، و

تُ و قاُء ، فلم يَْبَق فيه الَمْملُوُء. كُمعَظَّم : ، الُمَؤمَّ  .أَْمتٌ  وفي األَساس : وامتأل الّسِ

تَ و ةَ : أُّمِ  بالشَّّرِ : أُبَِن به ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ

َدا  اجـــــــــــاِت مـــــــــــنـــــــــــه ِإذا بـــــــــــَ وا ا ـــــــــــَ ُؤوب أُولـــــــــــُ  يــــــــــــَ

ريحِ     َواِب غـــــــــــــــَ ِب األَثــــــــــــــــح يـــــــــــــــِّ تٍ إىل طـــــــــــــــَ َؤمـــــــــــــــ   مـــــــــــــــُ

  
تُ   أَْمتَ  ال من باِب َكُرَم. وفي نسخة : بالمبنّي للمجهول من باب التّفعيل : الَخْمُر َحُرَمتْ  حكى ثعلٌب :و الُمتََّهُم بالشَّّرِ ونَْحِوه. : هو الُمَؤمَّ

َم الَخْمَر »، قال :  وسلموآلهعليههللاصلىفي حديِث أَبي َسِعيٍد الُخْدِرّي : أَنَّ النَّبيَّ ،  وقد وَرَد هذا َشكَّ في ُحْرَمتَِها ال أي : فِيَها ، إنَّ هللا َحرَّ

ل األَزهرّي : ال َشكَّ فيها ، وال اْرتِياَب. فيها ، أَي : ال َعْيَب فيها. وقا أَْمتَ  قوله : ال «فيها ، وأَنا أَْنَهى عن السََّكِر والمْسِكر أَْمتَ  ، فال

. : األَْمتَ  ، ألَنَّ  أَْمتٌ  وقيل ِللشَّّكِ وما يُْرتَاُب فيه :  وقوُل اْبِن جابٍِر ، أَنشَده َشِمٌر : الَحْزُر والتَّقدير ، ويَدُخلُهما الظَّنُّ والشَّكُّ

تَ وال  تح  أَمـــــــــــح فـــــــــــَ اعـــــــــــَ يـــــــــــاِدَ ســـــــــــــــــــــــــَ ٍر لـــــــــــَ  يف مجـــــــــــُح

ِر     اًل ِإىل خبـــــــــــــُح ـــــــــــــّداُر ِإاّل َأن  مجـــــــــــــُح (1)هبـــــــــــــا ال
 

  
م َغْيُر معنَى ما في ال أَْمتَ  قال : ال بيت. أراد فِيَها ، أَي : ال َعْيَب فيها. وقال أَبو منصور : معنَى قوِل أَبي َسِعيٍد الُخْدِرّي في الحديث المتقّدِ

مها تَحريماً  فيه ، أَي : ال َوْهَن فيه ، وال  ْمتَ أَ  ال َهَواَدةَ فيه وال ِليَن ، ولكنّه َشدَّد في تَحريمها ، وهو من قولك : ِسْرُت َسْيراً ال (2): أنَّه َحرَّ

َمها تحريماً ال َشكَّ فيه ، وقد تقّدم. .(3)َضْعَف   وجائٌز أَن يكوَن المعنَى أَنه َحرَّ

ً  ، يَأْنِتُ  ، أَنَتَ  : [أنت]  أَنِيتٌ و َمأْنُوتٌ  ناً : إذا َحَسَده ، فهوفاُل أَنَتَ و : األَنِيُن. األَنِيتُ أَنَّ ، عن أَبي زيٍد. و كنَأََت نَئِيتاً ، وسيأْتي ِذكُره : ، أَنِيتا

 هذا قوُل أبي َعْمٍرو. .(4)

 وذا من زياداته ، كأنَّ النُّوَن بدٌل عن الميم. َء : قَدََّره ،الشَّيْ  أَنَتَ و

 فصل الباء
وِم وأَْرِمينِيَة ، كذا في  بابِْرتُ  : ِمّما يْستَْدرُك عليه فيه : [ببرت] ، بكسر الباِء الثّانية وسكون الّراِء : مدينةٌ َحَسنَةٌ من نواحي أَْرَزِن الرُّ

ِد بن الَحَسنِ  (5): قرية بأَعمال الَمْوِصل  بابَْرتَا وفي أَنساب البُْلبَْيِسّي : المعجم :  بن من نواحي بَْغَداَد ، منها : أَبو القاِسم ِهبَةُ هللا بن محمَّ

. (6)، ُوِلَد بَِها ، ونشأ بالحربيّة  البَابَْرتِيّ  أَبي أاَلصابع الَحْربِيّ   ، أَخذ عنه الّسْمعانيُّ

من  هِذه عبارة الَجْوَهِرّي. وفي المْحَكم : هو ِكساٌء َغِليظ ، ُمَهلَهٌل ، ُمَربٌَّع ، أَخضُر. وقيل : هو : الطَّْيلََساُن من َخّزٍ ونَْحوهِ  البَتُّ  : [بتت]

ى الّساَج ،  : البَتُّ  هو ِكساٌء َغِليٌظ ، من ُصوٍف أَو َوبٍَر. وفي التَّْهذيب : َوبٍَر وُصوٍف. وفي كفاية المتحفِّظ : َضْرٌب من الطَّيَاِلَسِة ، يَُسمَّ

 وفي حديث .بِتَاتٌ . وأبُتُّ  . وفي المحكم :البُتُوتُ  والجمع ُمَربٌَّع ، َغليٌظ ، أَخضُر.

__________________ 
 وما أثبت عن اللسان.« . محال.. محرّ »( يف األصر : 1)
 ( يف التكملة : حترميا بليغا.2)
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 ( يف النهاية : وال فتور.3)
 ( يف التكملة : األنيت : امسود. فعير مبعىن مفعو .4)
 ( معجم البلدان : قرية من أعما  دجير بغداد.5)
 ابجلزيرة.( عن معجم البلدان ا وابألصر : 6)



1946 

 

 : ِلقَْنبَرٍ  فقال إِليه جاَءت طائفةً  أنّ »:  عنههللارضيوفي حديث علّي ،  «بَتُّ  فاْعتََرَضهم إِْبِليُس في صوَرةِ َشْيخٍ َجليٍل عليه»:  (1)داِر النَّْدَوةِ 

ِّتُْهمْ   .«راتِ والنَّمِ  البُتُوتَ  ولَبُِسوا»وفي حديث الحسن :  .البُتُوتَ  ، أَي : أَْعِطِهمُ  «بَت

ِّيٌّ  وزاَد في الّصحاح : والّذي يَْعَملُه : وبائِعه ، ِّيُّ  ْبُن ُسلَْيَماَن ْبِن ُجْرُموزٍ  ومنه ُعثَْمانُ  ِمثْلُه ، بَتّاتٌ ، وَ  بَت مولى بَنِي ُزْهَرةَ ، من أَهل  البَت

. وقال  .(2) البُتُوت الُكوفَة ، وانتقل إِلى البَْصرة كان يَبيع رأَى أَنَساً ، وَرَوى عن صالحِ ْبِن أَبي َمْريََم والَحَسِن وعنه ُشْعبةُ والثَّْوِريُّ

،  (4) بالِعَراِق قُْرَب راَذانَ  كالمدينة ة : البَتُّ و فََرسان. : البَتُّ و لَْيِن تصحيٌف.وأَحُد القَو .(3)الّدارقُْطنِيُّ : هو ُعثَْماُن ْبُن ُمْسِلِم ْبِن ُهْرُمَز 

يّات من آفٍة لَِحقَتُْهم فَولَّى عليهم َرُجالً َضعِ  يَف البَصِر ، فقال شاعٌر منهم وكان أَهلَُها قد تظلَُّموا قديماً إِلى الوزير محّمد بِن عبد الملك بن الزَّ

:  

َت  يــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ٍر أَتـ فــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح رًا اي َأاب جــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح  أَم

رُ     ريف وال فــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــِ ِه بـــــــــــــــــــــــــَ  ملَح أَيحتــــــــــــــــــــــــِ

  

َر  َت َأهـــــــــــــح ـــــــــــــح ث تِّ َأغـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــب وا  ال كـــــــــــــُ لـــــــــــــِ  ِإذح َأهـــــــــــــح

رُ     ٍر لـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــه ان ـــــــــــــــــــِ  بـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــِ

  
ِّيُّ  أَْحَمُد ْبُن َعِلّيٍ الكاتبُ  أَبو الحسن منهاو ، وكان كتب للقاِدِر باهلِل ُمدَّةً. كذا في  (5) 405، أَديٌب َكيٌِّس ، له نََوادُر َحَسنةٌ ، مات سنة  البَت

 أَبي وقال الذََّهبِيُّ : هو فقيهُ البصرة ، زمنَ  .(6)َرَوى الحديَث ، فَسِمعَهُ منه أَبو القاسم التَّنُّوِخيُّ وغيُره  وُعثَْماُن الفَِقيهُ البَْصريُّ ، الُمْعَجم.

ة أُْخَرى ، بَْيَن  : البَتُّ و :َحنيفةَ. قلُت : وهو بعَينِه الِّذي تَقدَّم ِذكُرهُ ، وقد اضطرب ُهنا كالُم أَئّمة األنساب وكالُم صاحِب الُمعجِم ، فَْليُْنَظر 

دة في أَّوله ، وفي نسخة : بالُمثنّاة التَّْحتِيّة ، بَْعقُوبا  بكسر الهاء وسكون الّراِء وآخره زاي ، وهي قرية كبيرة. ، (7) وبُوِهْرز بالباِء الموحَّ

دة والاّلم وسكوِن النُّون ، وهي من ُمُدن الغَْرب ، ة بِبَلَْنِسيَةَ ، بالهاء : ، بتَّةُ وَ  أَحمُد ْبُن عبد الَوِلّيِ ْبِن أَحمَد ْبِن  ِمْنَها أَبو َجْعفَرٍ  بفتح الُمَوحَّ

 ومن شعره : ألَِديُب ،ا عبد الَوِلّي ، الكاتُب الّشاعرُ 

ا  اهنـــــــــَ كـــــــــَ اِد مـــــــــَ عـــــــــَ َراّي يف الـــــــــبـــــــــِ ت الـــــــــثــــــــــ  بـــــــــح  َغصـــــــــــــــــــــــَ

هــــــــــــا    ئــــــــــــِ وح يَن  صــــــــــــــــــــــــــاِدَ  نـــــــــــــَ يــــــــــــح ت يف عــــــــــــَ َدعــــــــــــح  وَأوح

  

رِّ حـــــــــــاٍ  مل ُتضـــــــــــــــــــــــــِ  ٍة ويف كـــــــــــُ ـــــــــــَ ـــــــــــل ي  ءح د حبـــــــــــِ

هـــــــا    ئــــــِ وح َة ضــــــــــــــــــــَ لـــــــ  َ  حــــــُ مــــــح رحت الشــــــــــــــــــــ  َف َأعــــــَ يــــــح  فــــــكــــــَ

  
 ة.أَحرقه النّسطوُر بها سنةَ ثََمان وثمانِيَن وأَْربَِعِمائَ 

ّم ، يَبُتُّ  َء ،الشَّي بَتَّ  وفي المحكم : .(8) بَتَتُّ فاْنبتَت : القَْطُع المستأِْصُل ، يقال : البَتُّ و بالكسر ، األّول على الِقيَاس ؛ ألنّه  يَبِتُّ و بالضَّ

ي ، والثّاني على الشُّذُوذ ، ًّا المعروف في مضارع فَعَل المفتوحِ المتعّدِ  : قَطعَه قَْطعاً ُمستأْصالً ؛ قال : كاإِلْبتَاتِ  ، بَت

ت   بــــــــَ ــــــــَ ا  فـ هــــــــَ ــــــــَ نـ ــــــــح يـ ــــــــَ يِن َوبـ يــــــــح ــــــــَ ِر بـ اَ  الــــــــَوصــــــــــــــــــــــح بــــــــَ  حــــــــِ

ِن     َديـــــــــــــــح اعـــــــــــــــِ وِر الســـــــــــــــــــــــــــــّ هـــــــــــــــُ َذو رُ أََزب   ـــــــــــــــُ  عـــــــــــــــَ

  
ياً ، إاّل أَحُرٌف معدودةٌ ، وهي :، وهذا شاذٌ ؛ ألنَّ باب الُمَضاَعف إِذا كان يَْفِعُل منه مكسورا ، ال يجي يَبِتُّه، و يَبُتُّه وفي الّصحاح :  ُء متعّدِ

ه ، وَشدَّه يَُشدُّه َويَِشدُّه ، وَحبَّه يَِحبُّه ، وَعلَّه في الشُّْرب يَعُلُّه ويَِعلُّه ، ونَمَّ الحديَث يَنُمُّ  يَبِتُّهو بَتَّه يَبُتَّه وهِذِه َوْحَدها على لُغٍَة واِحدةٍ  (9)ه ، َويَنِمُّ

 ، وإِنّما

__________________ 
 : وسلموآلهعليههللاصلى( عبارة النهاية : يف حديث دار الندوة وتشاورهم يف أَمر النيب 1)
أ نه بنواحي البصرة ا منه عثمان البجي ا وأبو ا سن أمحد بن علي  وهو موضض ا قا  : البت هذه النسبة ِإىل« البجي»( يف اللباب البن االثري 2)

 الكاتب ا الذي سريد قريبا.
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 بيضأبو عمرو البصري ا ونسبه إىل  البجي ( يف هتذيب التهذيب يف ترمجتا منفصلتا : عثمان بن مسلم بن هرمز وعثمان بن مسلم بن جرموز3)
 .البتوت

قوله زاذان كذا خبطه ويف املو املطبوع راذان ا وقد ذكر اجملد أن راذان » وهبامش املطبوعة املصــــرية :« زاذان»( كذا يف القاموس ا ويف األصــــر 4)
 .«كورلن ابلعرا 

 ( ومثله يف اللباب.5)
ا ديث فسمض منه أبو القاسم التنوخي وغريه. ومل يرد يف هتذيب رو   ( كذا ابألصر ا ويف اللباب وخال  روايته عن أيب ا سن الكاتب قا  :6)

 فيمن رو  عنه اسم أيب القاسم التنوخي. فالعبارة هنا مضطربة وهذا ما أشري إليه قريبا. (أبو عمرو البصري)التهذيب يف ترمجة عثمان البجي 
 بوعة املصرية.وما أثبت عن القاموس. وأشار إىل ذلك هبامش املط« أبو هرز»( يف األصر 7)
 وما أثبتناه يواف  سيا  الصحاح والنقر عنه.« وحبه حيبه وحيبه»( يف األصر : 9) .فانبت   ا برَ  بتت   ( عبارة اللسان :8)
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 ا ُشدَِّد للمبالغة. انته . بـَتـ َته تـَبحِتيتاً َسه َر َتعد ي هذه اأَلحرِف ِإىل املفعوِ  اشرتاُ  الض مِّ والكسر فيهن . و 
: أي ُمْنقََطٌع به ،  ُمْنبَتٌّ  . ورجلاْنبَتَّ  ، يقال : سار حتّى اْنبَتَّ  مصدر كاالْنبِتات أَشاَر إِلى أَنَّه يُستعمُل الزماً أَيضاً ، االْنِقطاُع ، : البَتُ و

َح النََّوِويُّ في تهذيب األَسماِء واللُّغَات بأّن ُكاّل منهما بَتَّ  وهو ُمطاوعُ  ياً ، تقول : ، كما يأْتي ، وصرَّ َّهُ  يُستعمُل الزماً ومتعّدِ َّهُ و بَت  فبَتَّ  ، أَبَت

 .أَبَتَّ و

ً  أَبَتَّ  عن الليث :و موافٌِق  البَتِّ و اإِلْبتاتِ  . قال أَبو منصور قوُل اللَّْيِث فياإِلْبتاتُ  . والمجاِوُز منهباتَّا فالٌن طالَق امرأِته ، أَي : َطلَّقَها طالقا

 باألِلف ، وقد َطلَّقها أَبَتَّهفالٌن طالَق امرأَتِِه ، بغير أَِلف ، و بَتَّ  ويقال : .(1)الِزماً  البَتَّ  ُمَجاِوزاً ، وجعل اإلبتاتَ  قوَل أَبي زيد ، ألَنّه جعل

َّةَ  ً  َطلَّقَهانِّكاحِ إِذا انقضِت الِعدَّةُ. و، أَي : تَقطُع ِعْصَمةَ ال تَبِتُّ و تَبُتُّ  الواِحَدة (2)الطَّْلقَةُ  . ويقال :البَت َّةً  ثالثا ً ، و بَت  : أي بتْلَةً بائِنَةً  (3) بَتَاتا

ً » (4)يعني : قَْطعاً ال َعْوَد فيها. وفي الحديث  َّةً  َطلَّقَها ثاَلثا هي الُمَطلَّقةُ « إِاّل في بَْيتِها الَمْبتُوتَةُ  ال تَبِيتُ »، أَي : قاِطعَةً. وفي الحديث : « بَت

، غير جاٍر على قواعد الفُقََهاء ؛ فإّن البائنةَ هي الّتي تَْمِلُك المرأةُ بها نَْفَسها بحيُث اَل يَُردُّها إِال « بائنة»طالقاً بائناً ، قال شيُخنا : وقولُه 

َّةُ  بِرضاها ، كطالِق الُخْلع ونحوِه. وأَما  عَةُ الّتي ال َرْجعَةَ فيها إِاّل بعَد َزْوجٍ. انتهى.، فهي الُمْنقَطِ  البَت

َّةَ  وال أَْفعَلُه حاح بوصلها ، قالوا : كأَنَّه قََطَع فِْعلَهُ. ، أَْلبَت َّةً  ال أَْفعَلُهُ و بقطع الهمزة ، كما في نسختنا ، وُضبِط في الّصِ م ، بَت ِلُكّلِ أَْمٍر  بغيِر الالَّ

 لى الَمْصدر.ونَْصبُه ع ال َرْجعَةَ فيه ،

ّي : مذهُب ِسيبََوْيه وأَصحابِه أَنَّ  َّةَ  قال اْبُن بَّرِ .  (5)، ال غيُر  اْلبَتَةَ  ال تكون إِاّل َمْعِرفَةً : البَت اُء َوْحَدهُ ، وهو ُكوفيٌّ ، وإِنَّما أَجاز تَْنِكيرهَ الفَرَّ

قطُع الهمزة ، وقال شارحه في العُبَاب : إنّه المسموع.  البَتَّةِ  اب أَنّه ُسمع فيَزَعم في اللُّبَ  ونقل شيُخنا عن الدَّماِمينّي في شْرِح التَّسهيل :

ه وتَعقّبه ، وتَصدَّى لذلك أَيضاً عبُد الَمِلِك الِعَصاِميُّ   في حاشيته على شرح قال البَْدُر : وال أَعِرُف ذلك من جهِة َغيِرِهَما ؛ وبالغ في َرّدِ

َّةُ  أَْحِسبُه قال ُجَوْيِريَة ، أَو» َوْيِريَةَ ، في صحيح ُمسِلم :القَْطِر للمصنِّف. وفي حديِث جُ  قال : كأنَّه َشكَّ في اْسمها ، فقال : أَْحِسبُهُ « البَت

. أَبُتُّ  ُجَوْيِريَة ، ثّم استدرك فقال : أَو  ، أَي أْقَطُع أَنّه قال ُجَوْيِريَة ، ال أَْحِسُب وأَُظنُّ

 ع ، غير أَنّه يُستعمُل في كّل أَمر يَمِضي ال َرْجعَةَ فيه وال اْلتِواَء.اشتقاقُها من القَطْ  البَتَّةُ و

ً  بالكسر ، يبتُّ  ، بَتَّ  وقَدْ  الِّذي ال يَْقِدُر أَْن يقوم. : الَمْهُزولُ  البَاتُّ و . بُتُوتا ّمِ  بالضَّ

: أَْحَمُق تَابٌّ من  (6)شديُد الُحْمق. قال األَزهرّي : والِّذي َحفظناه من أَفواِه الثِّقاِت  : باتٌّ  . وأَْحمقُ بَاتٌّ  الَمْهُزول : هو أْلَْحَمق يقاُل لو

 ، كما قالوا : أَحمُق َخاِسٌر ، دابٌِر ، داِمٌر. (7)التَّبَاب ، وهو الُخْسران 

 عن أَبي َحنيفةَ.: ُمنقِطٌع عن العَمل بالسُّْكِر ، وذا  باتٌّ  يقال : َسْكرانُ  السَّْكَرانُ  : البَاتُّ و

ّمِ ، يَبُتُّ  ال أي السَّْكرانُ  وُهوَ   ُربَاِعيَّا ، الثّانيةُ أَنكرها األَصمعيُّ ، وأَثْبَتََها الفَّراُء : يُبِتُّ  وال بالكسر ، وهما ثاُلثِيّان ، يَبِتُّ  وال َكالماً ، بالضَّ

، أَي  يُِبتُّ  وكان يُْنِكرُ  بَحْيُث اَل يَْقَطُع أَمراً ، ، أَي : صار يَبُتُّ   : َسْكراُن ماما يُبَيِّنُه. وفي الُمْحكم : أي ما يَْقَطعُه. وعن األَصمعيّ  أَيْ 

 : أي قََطْعتُهُ. بَتَتُّهُ عليه القضاَء ، و أَْبتَتُّ  بالكسر. وقال الفَّراُء : هما لغتَاِن ، ويقال :

 وأَنشد لَطَرفَةَ : : الّزاُد ، البَتَاتُ  ، بَتَاتَكَ  ُخذْ و

ه وأيح  ضح لــــــــــــَ بــــــــــــِ نح ملَح تــــــــــــَ اِء مــــــــــــَ بــــــــــــَ ــــــــــــح يــــــــــــَك ابألَنـ  تــــــــــــِ

الً     ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ دِ  بـ وحعـــــــــــِ َت مـــــــــــَ ـــــــــــه َوقـــــــــــح ِربح ل  وملَح َتضـــــــــــــــــــــــــح

  
 وقال ابُن ُمْقبٍِل :

ٌب ذو  َك رَكــــــــــــح تــــــــــــاتٍ َأشــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــَ َوٌة  بــــــــــــَ  وِنســــــــــــــــــــــــــح

َدا    نـــــــــ  قـــــــــَ ُ
ِويـــــــــَ  املـــــــــ َن الســـــــــــــــــــــــ  قـــــــــح بــــــــــَ غـــــــــح رحمـــــــــاَن يــــــــــُ كـــــــــَ  بـــــــــِ

  
 َمتَاُع البَْيِت ، : البَتَاتُ و بالفتح. الَجَهاُز ، : البَتَاتُ و

__________________ 
 ( زيد يف التهذيب : وكال ا متعدٍّ.1)
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 .«املطلقة»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
 .«وإبتال»( عن القاموس ا وابألصر 3)
 «.. وقا  االصمعي : يقا »( كذا ابألصر والنهاية ا ويف التهذيب : 4)
 مصدر مؤّكد ا وال يستعمر إال ابأللف والالم. البّتة ( قا  سيبويه : وقالوا فعد5)
 ( يف التهذيب : حفظناه عن الثقات.6)
 ( التهذيب : اخلسار.7)
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ضُ   .أَبِت ةٌ  واجَلمح
، وال  (2)من النَّْخل  (1) أنّه َكتََب لحارثَةَ ْبِن قََطٍن وَمْن بُِدوَمِة الَجْنَدِل ِمْن َكْلٍب : إّن لنا الّضاحيَةَ من البَْعِل ، ولكم الّضاِمنةُ »وفي الحديث 

يعني الَمتَاَع ليس عليه َزكاةٌ  (3) [البَتاتِ  وقوله : وال يُْؤَخذُ منكم ُعْشرُ ]قال أَبو ُعبَْيٍد :  «البَتَاتِ  يُْحَظُر عليُكم النَّباُت ، وال يُْؤَخذُ منكم ُعْشرُ 

 .أَبِتَّةٌ  ج ، ِمّما ال يكون للتِّجارة.

َّتُوهو ُدوهُ  بَت  .لقَْنبَر عنههللارضي، وقد تقّدم في كالم سيّدنا علّي  البُتُوت (4)أَْعَطوهُ و : َزوَّ

ُجُل : تَبَتَّتَ و َد ، وتَمتََّع ، الرَّ  من الّزاد ، والَمتَاع. تََزوَّ

وفي نسخة  َوَراَء َحْواَليَا ، من قَُرى النَّْهَرَواِن من نَواِحي بْغَداَد ، وقيل : هي قَريةٌ لبني َشْيبَانَ  ة ويُْكتَُب باأللف أَيضا : ، كَحتَّى ، بَتَّىوَ 

قَ  (6)كذا َوَجْدتُه ُمقَيَّداً بخّط أَبي محّمٍد عبد هللا ْبِن الَخّشاب النَّْحوّي ، قال عبيُد هللا  ، قال : (5)الُمْعَجم : وراَء حولى   يّاِت :بن قَْيس الرُّ

ا  تــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــــــاين بــــــــــــــــــِ رِم َبكــــــــــــــــــح زاَِل يب فــــــــــــــــــَ  انــــــــــــــــــح

رميُ     رُِم الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــرمَي كـــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــح ا يـــــــــــــــــــــُ  ِإلـــــــــــــــــــــّ

  
ُد ْبُن جابِِر ْبِن ِسنانٍ  ناِحيَةٌ بَِحّراَن ، كَكتّان : ، بَتّانُ وَ  وَذَكَرهُ اْبُن األَْكفانّي  قال ياقوت : (7)الّصابي صاحب الزيجِ  البَتّانيّ  يُنسب إِليها محمَّ

 الباِء ، هلك بعد الثاَلثِمائَة.بكسر 

ّمِ فتخفيِف الُمثَنَّاةِ الفَْوقيّة : من قَُرى نَْيَسابُور من أَعمال ُطَرْيثِيث   ذكرها غيُر واحٍد. (8)وأَّما بُتَان ، بالضَّ

ُجُل ، اْنبَتَّ  عن الِكسائِّيِ :و ً  الرَّ  من الِكبَِر ؛ وأَنشد الِكَسائيُّ : وزاد في األَساس : اْنقََطَع ماُء َظْهِرِه ، : إِذا اْنبِتاتا

رَبح  ًة مـــــــــــــن الـــــــــــــكـــــــــــــِ يـــــــــــــَ ُت َرثــــــــــــــح دح دح َوجـــــــــــــَ قـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

اِم و     يــــــــــَ َد الــــــــــقــــــــــِ نــــــــــح تــــــــــالً عــــــــــِ بــــــــــِ رح  انــــــــــح حــــــــــَ  يف الســــــــــــــــــــــــ 

  
 ؛ قال الّراِجُز : أَْمٍر ، أَي : ُمْشِرٌف َعلَْيهِ  بَتَاتِ  ُهَو على يقال :و

 بـََتاهِتاوَحاَجٍة كنُت عل  
ً  وَطَحنَ  َحى عن يمينه ، و قال أَبو زيد : : أي ابتََدأَ في اإلدارة باليََساِر ، بَتّا حى َشْزراً ، وهو الِّذي يَْذَهُب بالرَّ َّاَطَحْنُت بالرَّ : أداَر بها عن  بَت

 يَساره ، وأَنشد :

زحرًا و  ـــــــــــــر حـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ ُن ابل حـــــــــــــَ طـــــــــــــح ـــــــــــــَ اً ون ـــــــــــــّ ت ـــــــــــــَ   بـ
يـــــــــــنـــــــــــا    يـــــــــــِ ازَِ  مـــــــــــا عـــــــــــَ غـــــــــــَ َ

طـــــــــــَ  املـــــــــــ عـــــــــــح ـــــــــــُ وح نـ  ولـــــــــــَ

  
ِّّيٍ  فُأُتَِي بثالثِة أَْقِرَصة على وفي الحديث : ّم ، (9) ؛ أَي : مْنِديٍل من ُصوٍف ، ونَْحِوِه ، أَو الصَّوابُ  بَت دة بُنِّّيٍ ، بالضَّ  وبالنُّون أي بضم الموحَّ

َدة ، أَي : َطبٍَق ، أَو نَبِّيٍ بتقديم النُّونِ  المكسورة مع تشديدها وآِخُره ياٌء مشدَّدة ، قال شيخنا : الِّذي ذكَرهُ  مائَدةٍ ِمْن ُخوٍص. أَي : على الموحَّ

َواُب الِّذي عليه أَكثَُر أَئّمة الغَر يب ، وعليه اقتصر اْبُن أَهُل الغَِريب : فُوِضعت على نَبِّيٍ ، كغَنِّي ، وفسَّروه باألَْرض المرتفعة ، وهو الصَّ

 ها ليست بثَبٍت.األَثِيِر وغيره. وأَّما ما ذكره المصنِّف من االحتماالت ، فإِنّ 

ّم ، هكذا في نسختنا ، ومثلُه في أَنساب البُْلبَْيسّي نقالً عن الذََّهبِّي ،  كعَُرنِيّ  القَّصار ، البُتَتِّيِ  وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن عبِد هللا بِن َشاَذاَن ْبنِ  بالضَّ

َكةً ، خالف العجِمّي : ذكره  أَْربََع َختََماٍت ، ِإالَّ ثُْمناً ، مع إِفهاِم التِّالَوةِ ، واِحد َختَم في نََهارٍ  ُمِجيدٌ  ُمْقِرئ وَشذَّ شيُخنا فضبطه كعََربِّيٍ ، محرَّ

بي ُشَجاعِ ْبن المقرون ، ظ الذََّهبِيُّ ، ولم يُبَيِِّن النِّسبةَ ، وزاد الحافُظ تلميذُ المصنِّف : ذكره ابُن النَّّجار ، وأَّن قراَءتَه تلك كانت على أَ الحاف

َمان. وهِذه قُل وقد ضبطه اْبُن الّصابُونِّي بُمثَلَّثَة قبَل ياِء النََّسب. 607بَمْحَضِر جمعٍ من القُّراِء ، مات سنة  ُت : وهذا من قبيل َطّيِ الزَّ

قولُُهم ، تََصدَّق فالٌن  * ومما يتعلَُّق بالمادَّةِ : الغريبة ، وإِن لم تتعلَّْق باللُّغَة ، فقد أَوردها في بحره المحيط ، لئاّل يَْخلَُو عن النَُّكت والنَّواِدر :

ً  َصَدقَةً  َّةً ، وَ  بَتَاتا ُق بها من ماله ، فهي بائنةٌ من صاحبها ، قد انقطعتبَتْلَةً : إذا قََطعَهَ  بَت  ا الُمتَصّدِ

__________________ 
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والضاحية يعين الظاهرة الجي يف الرب من النخر. والضامنة : ما تضمنها أمصارهم وقراهم  .«الضاحية»( عن غريب ا ديث للهروي. وابألصر 1)
 من النخر.

 .«ال  مض سارحتكم وال تعد فاردتكم»( زيد يف غريب اهلروي : 2)
 ( زايدة عن غريب ا ديث للهروي.3)
 .«الزنج»( عن معجم البلدان ا وابألصر 7) .«وأعطوا له»( ابألصر 4)
 .«طرثيث»( عن معجم البلدان ا وابألصر 8) عجم البلدان : حوالاي.( يف م5)
 ( يف القاموس : وحنوه أو الصواب.9) والتصويب عن معجم البلدان.« عبد  »( يف األصر واملطبوعتا املصرية والكويتية 6)
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 ا َأي : ُمنقِطَعٌة عن اإِلمحال . بـَت ةٌ  منه. ويف الن هاية : صَدَقةٌ 
ياَم من اللَّْيل (1) يَبُتَّ  ال ِصيَاَم ِلَمْن لم»وفي الحديث :  والقَطع بالنِّيَّة ، ومعناه : ال صياَم ِلَمْن لم يَْنِوه قبل الفجر ،  (2)وذلك من العَزم  «الّصِ

الحاكُم القَضاَء على فاُلٍن : إِذا قََطعَهُ  بَتَّ  : القَْطعِ ، يُقَال : البَتِّ  وأَصلُه من فَيَْجزْمه ويَْقَطْعهُ من الوقت الذي ال صوَم فيه ، وهو اللَّْيل.

يَت النِّيَّةُ  ً  وفََصلَهُ ، وُسّمِ ْوم.  بَتّا  .(3) [وبين النفل والفرض]؛ ألَنَّها تَْفِصُل بيَن الِفْطر والصَّ

ا األَمَر فيه ، وأَحكموه بشرائطه ، وهو تَعريٌض بالنَّْهيِ عن نِكاحِ الُمتْعَة ؛ ألَنّه نِكاٌح أَي : اقطعو «نكاَح هذه النّساءِ  أَبِتُّوا»وفي الحديث : 

 ، ُمقَدٌَّر بُمّدة. َمبتوتٍ  غيرُ 

ً  (4) [تَبُتُّ ]هي : َوَجبَْت  بَتَّتْ يَِمينَهُ : أَْمضاها ، و أَبَتَّ و ً باتَّةٌ  . وهي يَِمينٌ بُتُوتا ً بَتّ  . وَحلََف على ذلك يَِمينا َّةً ، و ا ً ، و بَت . ويقال : أَْعَطْيتُهُ هذه بَتَاتا

ً  القَِطيعةَ   بَتاْلً. بَتّا

ُجُل بَعيَرهُ من ِشدَّة السَّْير. وال أَبَتَّ و  َحتَّى يَْمُطَوهُ السَّْيُر. والَمْطُو : الِجدُّ في السَّْير. (5) تُبِتَّهُ  الرَّ

 بَعيَرهُ : قََطعَه بالسَّْير. أَبَتَّ و

ُجل إِذا انقطَع في سفَِره ، وَعِطبَْت راحِ  (6)في الحديث : الِّذي أَتْعََب دابَّتَهُ حتّى أَْعَطَب  الُمْنبَتُّ و لَتُهُ : ظهَره ، فَبَِقَي ُمْنقََطعاً به. ويقال للرَّ

ٍف  ُمْنبَتًّا صار وقال غيُره : يقاُل إِذا اْنقُطَع به في َسفَِره ، وَعِطبَْت  .«ال أَْرضاً قََطَع وال َظْهراً أَْبقَى الُمْنبَتَّ  إِنَّ »:  (7)؛ ومنه قوُل ُمَطّرِ

َّهُ  ، يقال : بَتَّ  القَْطعِ ، وهو ُمطاِوعُ  : البَتِّ  ، من انبَتَّ  راِحلَتُهُ : قد َّهُ ، و بَت ، يُريُد أَنَّه بَِقَي في طريقه عاجزاً عن َمْقِصِده ، ولم يَْقِض  أَبَت

 َوَطَرهُ ، وقد أَعطَب َظهَرهُ.

 : قََطَع عليه بِها ، وأَلَزَمه إِيّاها. أَبَتَّهاعليه الشََّهاَدةَ ، و بَتَّ و

 عنه ، أَي : انقَطع ِوصالُه وانقبََض ؛ وأَنشد :َحْبلُه  فاْنبَتَّ  وقال اللَّْيُث : يقاُل انقَطَع فاُلٌن عن فاُلٍن ،

ٍم و  ر  يف ُجشـــــــــــــــــــــــَ حـــــــــَ ت  فـــــــــَ بـــــــــَ ـــــــــح اً  انـ ِبضـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــح نـ  مـــــــــُ

رِّ     ـــــــــغـــــــــُ ِه مـــــــــن َذِوي ال لـــــــــِ بـــــــــح ـــــــــفِ  (8)حبـــــــــَ طـــــــــارِي ـــــــــغـــــــــَ  ال

  
األَكَّاُر ،  (11)فراِسَخ ؛ منها : أَبو َسْهٍل النُّْعَمانِيُّ  (10)، بالجيم بعَد األَلف ثّم خاء : قريةٌ بَمْرَو ، على أَربع  (9) بَاَجُخْست * : [بجخست]

 عابٌِد صالح ، كتب عنه السَّْمعَانِّي.

ِد بِن َكّرام. ، بالكسر : قَريةٌ بنواِحي نَْيَسابُوَر ، منها أَبو القاسِم الُمَوفَُّق  بِِجْستانُ : و [بجست] بُن محّمِد بن أَحمَد الَمْيدانِيُّ ، من أَصحاب ُمَحمَّ

 َرَوى ، وَحدََّث.

ْرُف ، البَْحتُ  : [بحت] ، « الماءِ  ُمبَاَحتَةَ  وَكِرهَ للمسلمينَ »: غيُر َممزوجٍ ، وفي حديث ُعَمَر ، رضَي هللا عنه :  بَْحتٌ  يقال : َشَرابٌ  : الّصِ

ً  أَي : ُشْربَه  َر ممزوجٍ بعََسٍل ، أَو غيِره.غي بَْحتا

 وهي بهاٍء. .بَْحتٌ  ، وأَْعَرابِيٌّ  بَْحتٌ  يُقَال : َعَربِي ٍء ،الخاِلُص من ُكّلِ َشي : البَْحتُ و

 .بَْحتَةٌ  ، وُخُمورٌ  بَْحتٌ  وَخْمرٌ 

حاح : عربيّ   ، وثَنَّْيت ، وَجَمْعت ، بَْحتَةٌ  : أَي َمْحٌض ، وكذلك المؤنَُّث واالثْنَاِن والَجْمُع ، وِإْن ِشئَت ، قلت : امرأَةٌ َعربِيَّةٌ  بَْحتٌ  وفي الّصِ

 وقيَل : ال يُثَنَّى ، وال يُْجَمُع ، وال يَُحقَُّر.

ً  وأََكَل الُخبزَ  ً  : بغير أُْدٍم ، وأََكَل اللَّْحمَ  بَْحتا  ْبٍز.: بغير خُ  بَْحتا

 ، وكذلك األُْدم دوَن الُخْبز. بَْحتٌ  وقال أَحمُد بُن يَْحيَى : ُكل ما أُِكَل َوْحَده ِمّما يُْؤَدُم ، فهو

ً  : صارَ  بُُحوتَةً  َكَكُرم ، ُء ،الشَّيْ  بَُحتَ  قدو  لَْحٌت ، أي : َشديٌد. بَْحتٌ  أَي َمْحضاً ، ويُقَال : بَْردٌ  ، بَْحتا
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  إِذا َصَدَق الِقتَال وَجدَّ فيه ، ولم يَُشْبهُ بَِهواَدة.فالٌن الِقتَالَ  بَاَحتَ و

__________________ 
 كله ضبرت قلم.« يبت»ويف التهذيب واللسان « يِبتّ »ويف النهاية : « يُبتّ »( يف الصحاح : 1)
 .«اجلزم»( األصر والصحاح ا ويف اللسان : 2)
 اللســــان يف وذكر «وسلللموآلهعليههللاصلللىحديث عن النيّب »( كذا ابألصــــر والتهذيب ا ويف اللســــان والنهاية 7) ( زايدة عن التهذيب.3)

 «... انقطض إذا يقا » مباشرة القو  هذا بعد األصر يف املثبت القو  وهو ا مّطرف إىل نسب آخر قوال
 .«العزّ »( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 8) ( زايدة عن اللسان.4)
 ومثله يف اللباب.« ابجخوست»( يف معجم البلدان : 9) .«وال يبته»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( يف اللباب : النعمان.11) ( املناسب : أربعة كما يف اللباب.10) ( اللسان : عطب  هره.6)
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 أَْخلَصه له. الُودَّ : باَحتَهُ  وفي المحكم : الُودَّ : َخالََصهُ. باَحتَهُ و

 : الُمَكاشفةُ. الُمبَاَحتةُ و فالناً : كاَشفَهُ. الرجل باَحتَ و

ِريعِ ، باَحتَ و ً  َونَْحِوه : أَْطعََمَها إِيّاهُ  وهو يَبِيُس الَكإِل ، دابَّتَهُ بالضَّ  خاِلصاً. وذا من زياداته. بَْحتا

ُد ْبُن َعِلّي ْبنِ  ٌت ، السََّمْرقَْنِديُّ : بَْحتٍ  وُمَحمَّ  َسْعد اإِلْدِريِسّي ، عن َرُجل ، َعْنهُ. كتب أَبو َمَحّدِ

. وقال ابُن األَْعَرابّي : هو ، بالكسر البِْحِريتُ  ؛ [بحرت] ُد الّذي ال يَْستُُره َشيْ  : أَهمله الَجْوَهِريُّ يقال : َكذٌب ِحْبِريٌت ،  ٌء ،الَخاِلُص الُمجرَّ

 ، وَحْنبَِريٌت : كّل ذلك بمعنى واحٍد. بِْحِريتٌ و

ٌب ، والَحظُّ  : الَجدُّ ، البَْختُ  : [بخت] . وفي  : أَنَّهُ غيُر عربِّيٍ فصيح. وفي المصباح : (1)أَو ُمَولَّد. وفي الِعنَايَة ، في الِجّنِ  ُمعَرَّ هو َعَجِميٌّ

م : اإِلبُِل  ، البُْختُ و ؟عربيُّ هو ، أَْم الأَ  ِشفاِء الغَِليل : أَّن العرب تكلََّمت به قديماً ، ومثلُه في لسان العرب ، قال األَزهريُّ : ال أَدري بالضَّ

ٌب ، وبعُضهم يقوُل : إِنّ  (2)تُْنتَُج من بيِن َعَربِيٍَّة وفاِلجٍ  الُخراسانِيَّةُ  عربيُّ ، ويُْنِشد الْبِن قَْيِس  البُْختَ  ، دخيٌل في العربيَّة أَْعَجِمّي ُمعَرَّ

قَيّاِت   : (3)الرُّ

ٌب فـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ شح ُمصـــــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــِ ريحٍ ِإنح يـــــــــــــــَ َ  ِإاّن خبـــــــــــــــِ

ي    َرجـــــــــــِّ ـــــــــــُ ـــــــــــا مـــــــــــا نـ ن يحشـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــد َأَلان مـــــــــــن عـــــــــــَ  ق

  

ي  قـــــــــــــِ وَ  وَيســـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــُ َف واخلـــــــــــــُ ـــــــــــــح ُب األَل هـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  يـ

    َ َ تِ لــــــــــــَ خــــــــــــح جِ  الــــــــــــبــــــــــــُ نــــــــــــح لــــــــــــَ  يف ِقصــــــــــــــــــــــــــاِع اخلــــــــــــَ

  
 .بُْختِيَّةٌ  ، وناقَةٌ  بُْختِيُّ  َجَملٌ  .كالبُْختِيَّةِ 

 ، كذا في النّهاية. (4)، وهي ِجماٌل ِطواُل األَْعنَاق  البُْختِ  األُنثَى من الِجَمالوهي  «بُْختِيَّةً  فَأُتَِي بساِرٍق قد سَرقَ » وفي الحديث :

،  البََخاتِي بحذف الياء ، ولك أَْن تَُخفَِّف الياَء فتقول : بََخاتٍ و كَصحارى ، بَخاتَىو غيُر مصروٍف ، ألَنّه بِزنَِة جمع الجمع ، بَخاتِيُّ  ج :و

إِذا  ا مساِجِديٌّ وَمَدائِنيٌّ ، فمصروفاِن ، ألَنَّ اليَاَء فيهما غيُر ثابتة في الواحد ، كما يَْصِرُف الَمَهاِلبَةَ والَمساِمعَةَ واألَثافي ، والَمهاِري. وأَمّ 

 أَْدَخلَت عليها هاَء النَّسب.

 وُمْستَعملُها. : ُمْقتَنِيَها ، البَّخاتُ و

 ، قال ابُن ُدَرْيد : وال أَحَسبها فصيحةً. (5): ذُو الَجّدِ  البَِخيتُ و

 : الَمْجُدود. الَمْبُخوتو

ّمِ ، أَي : أَّوله وثاِلثُه وفتح النّون وتشديد الّصاد الُمَهَملَة : َمِلكٌ  بُْختُ و َر ، بالضَّ أَي : معروف ، وهو الِّذي َسبَى بني إِسرائيَل ،  م ، نَصَّ

 تعالى.وسيأتي ذكُره في ن ص ر إِْن شاَء هللا 

ّم ، ، بُْختٍ  وَعَطاُء ْبنُ  . بالضَّ  تابِِعيٌّ

ثاِن. بُْختٍ  ، وسلََمةُ ْبنُ  بُْخت وعبُد الَوّهاِب ْبنُ  ُد ْبُن أَحمَد ْبنِ  َجماعة ، : اْسمُ  كُزبَْيرٍ  ، بَُخْيتٌ و : محّدِ ، عن الحسن بن ناِصحٍ ،  بَُخْيت ومحمَّ

. َعبّاٌد ، الثَّقَِفيُّ : بُن ُعَمَر الُكوفِيُّ  واْسُمهُ يَْحيَى ، َكُكْرِدّيٍ ، بُختِيٌّ و وعنه اْبُن َعِدّيٍ في الكامل.  زاهٌد ، َرَوى عنه الحسيُن بُن علّي الُجْعِفيَّ

. ُجْزءٌ  المذكور لَهُ نِسبةً إِلى جّده  البَُخْيتِيُّ  كُزبَْيٍر ، الدَّقّاقُ  ، بَُخْيت ُمَحّمُد ْبُن عْبِد هللِا ْبِن َخلَِف ْبن أَبو بَْكرٍ و  َطبَْرَزِديٌّ

إِذا كان يوم القياَمة يَْرجُع القُْرآُن من َحْيُث نَزل ، له َدِويٌّ كَدِوّيِ » .وسلموآلهعليههللاصلىَرَوى له الماِلينِيُّ ، عن جاِبٍر ، عن النَّبِّي ، 

. َضَربَه ، : إِذا بََختَهُ وَ  ، الحديث. «النَّْحلِ   نقله الّصاغانيُّ

 ، على لفظة الجمع : قرية بمصَر من المنوفيّة. البََخاتِيُّ و

هكذا َضبََطه غيُر واِحد ،  ، كِمْنبٍَر ، كالِمْبرتِ  بإعجام الذّال ، وهو لغَة اليََمن ، نقله َشِمٌر ، ، بالَضّمِ : السُّكَُّر الطَّبَْرَزُد ، البُْرتُ  : [برت]

 ، ِمْبَرتٌ  قال َشِمٌر : يُقال للسُّكَِّر الطَّبَْرَزِد :ورواه المصنِّف ، وهو الثّابت في أُصوله. و
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__________________ 
 ( أي يف تفسري سورة اجلن.1)
( عن اللســــــان ا ويف األصــــــر 4) والفاجل : ا جر الضــــــخم ذو الســــــناما حيمر من اهلند للفحلة.« با اإلبر العربية والفاجل»( يف التهذيب : 2)
 .«العنا »
 ( يف التكملة : ذو خبت.5) أبيات ميدح هبا مصعب بن الزبري.( من 3)
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ا بفتح الرّاِء مشـــــــد دًة. قلت : وعل  الثّاين اقتصـــــــر اجلوهرّي ا كما َأّن املؤّلف اقتصـــــــر عل  اأَلّو  ا وِكالُ ا  (1) ُمرَب تٌ و 
 وارٌِد صحيح.

 ويُْفتَح. يَمانِيَة ، الفَأُْس ، : البُْرتو

 .بُْرتٌ  لشََّجُر :وكّل ما قُِطَع به ا

ُجل الدَّليل الماِهُر ، ويُثَلَّث ، : البُْرتو ، وقاله ابن األَْعَرابّي  البِْرتو البُْرت . وعن األَصمعّي : يقال للدَّليل الحاذق :أَْبَراتٌ  والجمع الرَّ

 أَيضاً ، رواه عنهما أَبو العَبّاس ؛ قال األَْعَشى يَصف َجَملَهُ :

ٍة  ــــــــــــــــــَ ول هــــــــــــــــــُ ٍه جمــــــــــــــــــَح امــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــَ ه مبــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ت ــــــــــــــــــح أَبـ  أَدح

ِدي     ـــــــــــَ ت هـــــــــــح ـــــــــــَ رحتٌ ال يـ ـــــــــــُ َدا بـ قحصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ا َأنح يـ  هبـــــــــــَِ

  
 إِلى قَْصد الّطِريق ؛ قال : ومثله قول ُرؤبَةَ : (2)يَِصُف قَْفراً قَطعَهُ ، ال يَهتَِدي به دليٌل 

لِيِر  ُبو ِ صحغاِء الد   الرُبحتِ تـَنـح
 .بَْرتٌ  وُكّل ما قُِطَع به الشَّجر : القَْطُع.  :(3) بالفتحِ  ، البَْرتو

 .ُء الُخلُقِ ، كَحبَْنَطى : السَّيِّي البََرْنتَىو

يُِّد. : القَصيُر الُمْختَالُ  الُمْبَرْنتِيو  في ِجْلَسته وِرْكبَته ، فإذا كان ذلك فيه ، فكان يحتمله في فعاله وُسْؤَدده ، فهو السَّ

 الغَْضبَاُن الَّذي ال يَْنُظُر إِلى أََحٍد. ، أَيضاً : الُمْبَرْنتِيو

 ِلألَْمِر : إِذا تََهيَّأَ. اْبَرْنتى ِر.ُء لألَمْ الُمْستَِعدُّ الُمتََهيِّى : الُمْبَرْنتِيو

فاُلٌن علينا  اْبَرْنتَى : إِذا استعددَت له ، ُمْلَحٌق باْفعَْنلََل بياٍء انتهى. وفي لسان العرب عن اللِّْحيانِّي : اْبِرْنتاءً  لألَْمر ، اْبَرْنتْيتُ  وعن أَبي زيد :

 : إِذا اْنَدَرأَ علينا. يَْبَرْنتِي ،

ث. وأَبو الفضل العَبّاُس  : د بالّشام بَْيُروتُ و ٍد َسْعُد ْبُن محّمِد ، ُمحّدِ ْبن الَوِليد ، من ِخياِر عباد هللِا ، ذكره اْبُن األَثيِر ، بساِحِله ، منه أَبو محمَّ

 .270مات سنة 

يتُ و يُت ، البِّرِ يت : الِخّرِ  أَي : الدَّليُل الماهُر ، قاله َشمٌر. ، كسّكِ

يتُ  قال أَبو ُعبَْيٍد :و  :ويُقَال : هو الَجْدبَةُ الُمْستَِويَةُ ، وأَنشد  الُمْستَِوي من األَْرِض ، : البِّرِ

 ِبرِّيتُ أَرحض بـَعحَدها  ِبرِّيتُ 
يتُ  وقال ابُن سيَدْه : يتُ  في شعر ُرؤبَة ، فِْعِليٌت ، من البَّر ، قال : وليس هذا موِضعَهُ. وقال اللَّْيُث : البِّرِ يَّة ، فكأَنّما  البِّرِ اسٌم اْشتُقَّ من البَّرِ

نَت الياُء فصارِت الهاُء تاًء الزمةً كأَنّها أَصليّة   : كما قالوا : ِعْفريٌت ، واألَصل ِعْفِريَة.ُسّكِ

يتُ و ْبِط الّسابق : البِّرِ يتُ والَِّذي نُِقَل عن َشِمر : يُقَال : الَحْزُن و َمْوِضعَاِن بالبَْصَرةِ. بالضَّ وفي  (4)أَْرضان بناحيِة البصرةِ لبني يَْربُوع  البِّرِ

يتُ  لسان العرب : مْ  الِبّرِ  ِل ، وقال ُرْؤبَةُ :مكاٌن معروٌف ، كثيُر الرَّ

يـــــــــــــُت  لـــــــــــــِ ٌف هبـــــــــــــا ِإصـــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــح ين ســـــــــــــــــــــــــــَ بَنـــــــــــــ   كـــــــــــــَ

زحُن و     ينِّ ا ـــــــــــــــــَ نحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ   عـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــربِّيـــــــــــــــــتُ تــــــــــــــــــَ

  
يتُ و ى بفَتْح البَاءِ  ، البَّرِ ينة ، كما تقّدم في أَ ل ت. وهكذا ضبطه صريُحهُ أَنَّهُ بفتح األَّول مع بقاِء التَّْشِديد ، فيُْستَْدَرُك على أَلِّيت َوَدّرِ ٍء وَسّكِ

اغانيُّ ، َز أَن وعلى الوجهين شواهُد األَشعار ، كما قاله الّصا أَو هو َكُزبَْيٍر ، إِياِس ْبن قَبِيَصةَ الّطائِّيِ ، فََرسُ  الصَّ غانيُّ ، وَشذَّ شيُخنا فجوَّ

ُجُل ، بَِرتَ  عن أَبي َعْمرو :و يكون كأَِميٍر ، وهو قياس باطل في اللُّغَة.  تََحيََّر. إِذا كَسِمَع ، الرَّ
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ّم. ، البُْرتَةُ و ُجُل : إِذا َحَذَق ِصناَعةً ما. أَْبَرت يُقَال : ، كاإِلْبراتِ  الَحذاقةُ باألَْمِر ، بالضَّ ْبِن  ، بالكسر ، بِْرتِ  ْبنِ  ْبُن عيَسى عبُد هللاِ و الرَّ

يُ  ث الُحَصيِن البَْعلَبَّكِ  عن أَحَمَد ْبِن أَبي الحواري. ُمَحّدِ

ُن أَحمَد ، يَْرِوي عن وابنُهُ أَبو َحبِيٍب العبّاُس بْ  بن عيَسى ، قال الذََّهبِّي : لقَي ُمْسِلُم بَن إِبراهيَم وَطبَقَتَهُ. والقَاِضي أَبو العَبّاس أَحمُد بن محّمد

اٍد وغيِره مات سنة   .308عبد األَْعلَى ْبِن َحمَّ

__________________ 
 .مرّبتو  مربت ( يف التهذيب :1)
 .«بعري»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( وعليه اقتصر يف اللسان ا وقد مّر بضم الباء.3)
 كما يف معجم البلدان : من مياه كلب ابلشام.ـ   وأثبتت يف التكملة. وعن نصريف التهذيب ومعجم البلدان ا « لبين يربوع»( مل ترد 4)
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ثان  ٍء.نِسبةٌ إِلى أَّي شيْ  البِْرتِيَّ  األَخيُر شيٌخ للطَّبَرانِّي ، ولكنّه لم يذُكْر أَنّ  وأَحمُد ْبُن القاسم ؛ البِْرتِيَّاِن ُمَحّدِ

 وبغداَد. (1)، مدينٍة بيَن واِسَط  البِْرت لىوقرأَُت في معجم البُْلبَْيسّي أَنّه نِْسبَةٌ إِ 

 ْبُن األَْسَود ْبِن عبِد َشْمِس القَُضاِعيُّ ، قال ابُن يُونَُس : له صحبة كذا في معجم اْبِن فهد. بْرتَا * ومّما يُستدرُك عليه :

دٍ   ، بالَكْسر شيٌخ للطَّبَرانّي أَيضاً. البِْرتيُّ  والقَاِسُم ْبُن ُمَحمَّ

 الواسطّي ، عن أَبي صاعٍد والبَغَِوّي. البِْرتِيّ  محّمد بن َعْبِد هللا وعلّي بنُ 

 .(2)شيٌخ للّدارقُْطنِّيِ وابِن شاهين  البِْرتيُّ  وزيداُن بن محّمد بن زيدانَ 

 األَطروُش عن ُعَمَر ْبِن َشبَّةَ. البِْرتِيُّ  وأَبو جعفر محّمُد ْبُن إِبراِهيمِ 

ِد بِن ُمكرمٍ   .(3)، عن علّي بِن الَمِدينّي ، وعنه أَبو الشَّْيخِ  الِبْرتِيُّ  وأَحمُد ْبُن محمَّ

دة : قرية من نواِحي ِخاَلَط. (4) بِْرت وَخْمر  ، بفتح فسكون وكسر الموحَّ

َكةً  ، بََرُهوتُ  : [برهت] اليََمن ، ال يُستطاُع النُُّزوُل إِلى قَْعرها ، وهو  بَحْضَرَمْوت عميقة أَو بِئرٌ  معروٌف ، وادٍ  وَحلَُزون : كَجَملُون ُمَحرَّ

، بضّم الباِء وسكون الّراِء ، كعُْصفُور ، فتكون تاُؤها على  بُْرُهوت َمقرُّ أَْرواحِ الُكفَّار ، كما حقَّقه ابُن ظهيَرةَ في تاريخ َمكَّةَ. ويقال :

 : عنهماهللارضيفي الُمْعَجم عن اْبن َعبّاس ،  والطَّبََرانِيُّ  ، عنههللارضيّول زائدةً ، وعلى الثّاني أَصليّةً ، وأَخرج الَهَرويُّ عن علّيٍ ، األَ 

 التاَء زائدة على اللُّغَتيِن ، كَما َدلَّ ُهنَا وقد أَعاَده المصنّف في بره ، وذكر اللُّغَتَْيِن هناك ، ودلَّ كالُمه أَنَّ  .«بََرُهوتُ  َشرُّ بِئٍر في األَْرِض »

ْل.  على أَنَّها أَصليَّةٌ ، على اللغة الّتي ذََكر ، فَْليُتَأَمَّ

ّراُد  (6) [محمد بن]وأَّما أَبو نصٍر أَحمُد بُن  .(5) واٍد بأَْرِض إِْربِلَ  بالفتح : أَهمله الَجْوهريُّ وقال الّصاغانيُّ : هو ، بَْستُ  : [بست] ِزياد الزَّ

بالعََجِميَّة ، وهو القصير. ونُِسب إِليه أَبو بكر محّمد بن « بَْستْ »الّدْهقَاُن المعروف باْبِن أَبي َسعيد السََّمْرقَْندّي ، فإنّه كان قَصيراً فلُقِّب 

ً  أَحمد بن أَسد الحافظ ، كذا في األَنساب. ويقال  ، بإِثْباِت األَلف. وهو بَْغداِديٌّ َهَرِويُّ األَصِل. البَْستانيّ  أَيضا

ّمِ : د ، بِِسِجْستَانَ  ، بُْستُ و  أَبو حاتٍِم محمُد بُن َحبَّانَ  َهراةَ وَغْزنَة ، كثيرهُ الُخْضَرةِ واألَْنهاِر ، (7)وقال ابُن األَثيِر : مدينةٌ بكابَُل ، بيَن  بالضَّ

وتولَّى القضاَء بن ِحبّاَن التَّميمّي إِمام عصره ، له تصانيُف لم يُسبق إِلى مثلها ، أَخذ الفقهَ عن أَبي بكِر ْبِن ُخَزْيَمةَ بنَْيَسابُوَر ، بن أَحمد  (8)

 بها. 354بَسَمْرقَْنَد وغيرها ، وتوفَّى سنة 

، وهو شيخ  (10) 357له ُمْسنٌَد ، َرَوى عن قُتَْيبَةَ واْبِن راَهَويِّه ، مات سنة أَبو محّمِد ، و القاِضي (9)ْبِن عبد الَجبَّاِر  إِسحاُق ْبُن إِبراهيمَ و

 اْبِن ِحبّاَن.

د الَخطَّابِيُّ ، أَبو ُسليمانَ و  قد أَعاده في خ ط ب ، صاحُب معاِلم السُّنَن وَغريب الحديث وغيِرهما ، إِمام عصِره. َحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

دٍ أَبو الفَتْح عِليُّ بُن مَ و  الّشاِعُر المشهور. (11) َحمَّ

ٌث. البُْستِيُّ  وعبُد الغَفّار ْبُن فاخر بن شريف أَبو َسْعد الَحنَِفيُّ   ، محّدِ

 يَْحيَى ْبُن الَحَسِن.و

__________________ 
 ( يف اللباب : قرية بنواحي بغداد. ويف معجم البلدان : بليدة يف سواد بغداد قريبة من املزرفة.1)
 عمر بن أمحد بن شاها.( وهو 2)
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 ( هو عبد   بن  مد بن جعفر بن حبان ا افة األصبهاين.3)
قا  « قوله مخر برت هكذا يف نســخة املؤلف الجي خبطه وهو ســب  قلم والصــواب خرت برت كما ســيبيت يف املو»( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)

 ط غري خرتربت.ايقوت يف معجم البلدان : مَخحر بَرت بلد من نواحي خال
 .«اببر»( يف التكملة : 5)
 ( زايدة عن اللباب.6)
 «من»( عن اللباب ا ويف األصر 7)
 .307( معجم البلدان : ستة 10) حبان ضبرت قلم بكسر أوله. ( كذا ضبطت حبان ضبرت قلم يف القاموس. وضبرت يف معجم البلدان :8)
 د بن ا سا بن  مد بن عبد العزيز.( ويقا  : ابن أمح11) ( معجم البلدان : بن الاعير.9)
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 الَخِليالن اْبنا أَحمد القاضي.و

ثُوَن. الفَقيِه ، البُْستِيُّونَ  اْبُن أَحمدَ و  ُمَحّدِ

ّيِ ، منها أَ  (1) بِْستو بو عبد هللا أَحمُد ْبُن ُمْدِرٍك ، بالكسِر ثُمَّ ُمثَنَّاة تحتيَّة ساكنة ، ثّم سين ُمهملَة ساِكنَة أَيضاً وتاٌء ُمثنّاةٌ فوقِيّة : قريَةٌ بالرَّ

 عن َعطَّاِف ْبِن قَْيس الّزاهد.

كالسَّْبِت في  فَْوَق العَنَِق ، أَو السَّْبُق في العَْدِو ، هو سيرٌ  أَو قيل : هو لُثْغَةٌ ، وأَصلُه بَْسُس بسينَْيِن ، السَّْيِر ، بالفتح : نوٌع من ، البَْستُ و

.  الُكّلِ

ّم : ، البُْستَانُ و  من النَّْخل ، كما ورد في شعر األَْعَشى. ونُقل عن الفَّراِء أَنَّهُ عربّي ، وأَنكره ابُن ُدَرْيد. وفي شفاِء الغليل : الَحِديقَةُ  بالضَّ

ئحة ، قاله شيخنا. قلُت : مقتَضى تركيبه من معناهُ بَحَسِب األَصل : آخذُ الّرائحة ، وقيل : معناه َمجَمُع الّرا ، ُمعَّرُب بُوْستَان ، قيل : بُْستان

ع فيه حتّى أطلقوه على « ستان»و« بو» أّن يكون آِخَذ الّرائحة كما قاله ، وهو المعروف في اللِّسان ، وسقط الواُو عنَد االستعمال ، ثم تُُوّسِ

 األَشجار.

ةُ تقول : ابُن عامٍر  بُْستَانو  : حيُث َمْدفَُن العُلماِء. البُستانُ  وبِمْصَر : (2)اْبِن َمْعَمر على أَمياٍل يَسيَرةٍ من َمكَّةَ ، والعَامَّ

ث ، رَوى عن َحْفِص ْبِن ِغياث ، وعنه عبُد هللا بن َزْيداَن البََجِليُّ ، ذكره  البُْستَانِيُّ  وعليُّ بن ِزياد . (3) [ابن]، محّدِ  النَّْرِسيُّ

ثيَن. البُْستانِ  : هو حافظُ  البُْستَْنبانُ و  ، وقد نُِسب إِليه جماَعةٌ من الُمَحّدِ

، ِكْدَرهم : بلدةٌ بالشَّاش ، منها أَبو إِبراهيَم إسماعيُل بُن أَحمد بن َسِعيِد بِن النَّْجِم ، ماَت بعَد  بِْسَكت : * ومما يُستدرُك عليه : [بسكت]

 األربَعمائة.

 الحافِظُ  اْبِن نَْصرٍ  إسحاُق بُن إِبراِهيمَ  أبو يعقوبَ  ، منه (4) د ، بُِخراسانَ  والشين الُمْعَجمة : أهمله الَجْوَهِريُّ ، وهو ، بالّضمِّ  بُْشتُ  : [بشت]

عن اْبن َمْحِمش وطبقتِه ، مات  والَحَسُن بُن َعِلّي ْبِن العاََلِء ، المشهوِر بأَيدي النّاس ، روى عن اْبِن راَهَوْيِه وغيِرِه. صاِحُب الُمْسنَدِ  البُْشتِيُّ 

 .458سنة 

لٍ  أبو صالحو ُد بُن ُمَؤمَّ حمن السُّلَِمي وغيره ، مات سنة  ُمَحمَّ  ٍد اللُّغَِويُّ الخاْرَزْنِجيُّ ،وأَْحَمُد ْبُن محمّ  .(5) 483العابُِد ، عن أَبي عبد الرَّ

ثُوَن. البُْشتِيُّونَ   ُمَحّدِ

ّواسي ، منها أَبو القاسم َخلَُف ْبُن ِهبَِة هللا بن قاسِم بن سراج  ، َكأَميٍر : ة بِِفلَْسِطينَ  بَِشيتو ْملَة ، كذا بخط الرَّ ي ، تُُوفَِّي  (6)بظاهر الرَّ الَمّكِ

 ةَ.بعَد ثالٍث وستّين وأَربعمائة بمكَّ 

ّي بِن إِبراهيَم البَْلِخّي. ة بنََسَف ، بالفتح : ، بَْشتانُ و  منها : بِْشُر ْبُن ِعْمَراَن ، عن َمّكِ

ُر ، رَ  بَاْشتانُ و  (7)ْعٍد َوى له أَبو سَ : موضُع بأَْسفرايين ، كذا في المعجم. وقريةٌ بَهراةَ ، منها : أَبو عبِد هللِا محّمُد بُن أَحمَد بِن عبد هللِا الُمفَّسِ

.  الماِلينيُّ

ّم : لَقَُب عبِد الواحِد بِن أَحمَد األَصبهانّي الحالوّي ، َحّدث عن ابِن المقري ، ومات سنة  بُْشت * ومّما يُْستَدرَك عليه :  .435بالضَّ

 بالعين والتّاء الُمثَنّاة في آخره. ، الَمْبعُوتُ  : [بعت]

استُْعِمل هكذا من  كما يُقَاُل للخبيث : َخبِيٌت. وقال شيُخنا : ، الَمْبعوث اللِّسان. وقال الّصاغانيُّ : هو بمعنىأَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب 

 غير تصريف فيه ، ولذا قيَل : إنّه لحن ، أو لُثْغَة.

 بالفتح وإِعجام الغين ، وروى شيُخنا ، البَْغت : [بغت]

__________________ 
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 بيسجي. ( يف معجم البلدان :1)
( عقب ايقوت عل  قو  العامة بقوله : وهو غلرت. ونقر أن بســـــــــتان ابن عامر هو البن عامر بن كريز ا وبســـــــــتان ابن معمر ِإلا هو لعمر بن 2)

 عبيد   بن معمر.
 ( زايدة عن اللباب.3)
 ( يف اللباب : انحية من نيسابور.4)
 . مثة مالحظات تسجر :483ن أيب عبد الرمحن السلمي وغريه ا مات سنة ( كذا ابألصر أبو صاحل  مد بن املؤمر العابد ا ع5)
 (  مد بن املؤمر يكين أبيب القام  البصري.1)
 .250( مات يف حدود سنة 2)
 هذا يد  عل  أن مثة نقصا وسقطا يف .170الذي مات يف حدود سنة  (عبد   بن حبيب)( مل يرد فيمن رو  عنه أبو عبد الرمحن السلمي 3)

 .483الكالم. وورد يف معجم البلدان هنا أبو صاحل  مد بن اسحا  بن إبراهيم مات سنة 
 خطب.« أبو سعيد»( يف األصر 7) .«لاح»ويف معجم البلدان : « ساج»( يف اللباب : 6)
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رِيَك لكونه َحلحِقي  العا ا ُُم الّساَعةُ وقا   ا  ر َكًة ا البَـَغَتةُ و  ا البَـغحَتةُ و  فيه الّتحح رٍو : َحىت  ِإذا جاَءهتح  الز خَمحَشرِي : قرأ أَبو َعمح
َبةُ  بتشــــــديد الَفوحقّية بوزن َجَرب ة ا ومل يَرِدح يف املصــــــادر مثُلها. وَأشــــــار البـُلحِقييِن  ِإىل هذا ا كما قاَله شــــــيُخنا : (1) بـَغ َتةً   الَفجح

ّم  يح فســـــــكون ا ومُيَد  ا وهو َأن يـَفحجَ  (2)ابلضـــــــ  ب َة  (3) (َولََيْأتِيَ ن َُّهْم بَ ْغَتةً )ُء. ويف الّتنزير العزيز : َب  الشـــــــ  ا قا  يَزِيُد بحُن ضـــــــَ
 الثـ َقِفي  :

وا وملَح أَدحِر  م ابنــــــــــــــُ هــــــــــــــُ نـــــــــــــــ  ةً َولــــــــــــــكــــــــــــــِ تــــــــــــــَ غــــــــــــــح   بـــــــــــــــَ
يح و     ُم شـــــــــــــــــــــَ ظـــــــَ ُؤَ   (4)ٍء َأعـــــــح جـــــــَ فـــــــح تُ حـــــــا يــــــــَ غـــــــح  الـــــــبــــــــَ

  
ً  ، كَمنَعَهُ  بَغَتَهُ  وقد  .(5) فََجأَهُ  : إِذا بَْغتا

ً و بَاَغتَه ُمبَاَغتَةً  : الُمفَاَجأَةُ ، الُمبَاَغتَةُ و  العَُدّوِ ، أَي : فََجآته. بَغَتاتِ  : فاَجأَهُ ، ويُقَال : لسُت آَمُن من بِغَاتا

ً  وال يُْظِهُروا»في حديث ُصْلح نصارى الّشام : و : كذا َرَواه بعُضُهم ، وقد ُرِوَي :  قال ابن األَثير : ِعيٌد للنََّصاَرى ، البَاُغوتُ  «باُغوتا

 باُعوثاً ، بالعين الُمْهَملة والثّاء الُمثَلَّثَة ، وسيأتي ذكره.

 قال النّابغة : ع : البَاُغوتُ و

َواُن يف َجو ِة   خَمحُموُر. الَباُغوتِ َنشح
 وما َرأَْيتُه في الُمْعَجم.

 .(6)المبهوُت  المبغوتُ و .لمبغوتٍ  وفي األَساس ، يقاُل : اَل َرأْيَ 

 .(7)كبَْقَطعَهُ  َخلََطهُ ، كَضَرَب : أهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاحب اللّسان. وقال الّصاَغانّي : أيْ  األَقَِط ، بَقَتَ  : [بقت]

 المَخلَُّط العقِل. ، كُمعَظٍَّم : األَْحَمقُ  الُمبَقَّتو

األَُمِوّي ، وأُمه فاِختَةُ بنُت قََرَظة ، كان من أَضعف النّاس ُعْقَدةً ، وأَحمِقهم ، ويُْكنَى أَبا ُسلَْيَماَن  لَقَُب عبِد هللا بن ُمعَاِويَةَ بن أَبي ُسْفيَانَ  هوو

 ذلك ْمَدُح ، فيَُسرُّ ، َشِهَد َمْرَج راِهٍط مع الّضّحاك بن قيٍس ثّم َهَرب. قال أَبُوه : َسْلنِي حوائَجَك قال : َعبِيٌد يمشون معي ويحفظونّي. وكان يُ 

هُ ، فتَِصُل مادِحيه ، وتَستميُح لهم معاِويَةَ ، فقال فيه األَخطُل في قصيدته :  أُمَّ

ًة  حــــــــــــــَ دح ِة مــــــــــــــِ يــــــــــــــفــــــــــــــَ لــــــــــــــِ ِن اخلــــــــــــــَ َنح اِلبــــــــــــــح ربِّ  أُلحــــــــــــــَ

ن  هبـــــــــــــــــــــا ِإىل اأَلمحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ و     ِذفـــــــــــــــــــــَ  ألَقـــــــــــــــــــــح

  

نح  كـــــــــــــــُ َة مل يـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  َر يف أُمـــــــــــــــَ هـــــــــــــــ  رحٌم متـــــــــــــــََ  قــــــــــــــــَ

ّوار    ٍن وال خـــــــــــــــــَ ِذي أُبـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــِ

  

ٌد  ــــــــــــَ وح ال ي ــــــــــــَ ذي ل ــــــــــــ  اَن ال مــــــــــــَ ــــــــــــح ي لــــــــــــَ  أبيب ســــــــــــــــــــــــــُ

َدَب عــــــــــارِي    ِر َأحــــــــــح هــــــــــح ُت بــــــــــظــــــــــَ قــــــــــح لــــــــــِ  مــــــــــنــــــــــه عــــــــــَ

  
ه عائشةُ بنُت ُموَسى بن َطْلَحةَ بِن ُعبَْيِد هللا. قال  بَكَّاِر ْبِن عبد الَمِلك بن َمْرَواَن ، لَقَبُ و كذا في أَنساب الباَلذُِرّي. ويُْعَرف بأَبي بَْكر ، أُمُّ

 الباَلذُِرّي : وكان أَبو بكر ضعيفا ، حجَّ من المِدينَة حين َوَردَها ماشياً على اللُّبُوِد.

ً  ، يَْبُكتُه ، بَكتَهُ  : [بكت] قال  .«الِمْصباح الجامع بين أَفعال ابن القَّطاع والّصحاح»، من باب َكتََب ، كما صّرح به القُْرُطبِيُّ في كتابه  بَْكتا

ّدِ على َمْن قال إِنَّه من باب َضَرَب :شْيُخنا : وهو كتا َضَربَهُ بالسَّْيِف  ٌب غريب جامع مختصر. قلُت : ولم أَطَّلْع عليه. وأَشار بذلك للرَّ

ً  : إِذا اْستَْقبَلَهُ بما يَْكَرهُ ، َكبَكَّتَهُ  بََكتَه عن األَصمعّي :و ونَْحِوهما ، والعََصا  ، فيهما. تَْبِكيتا

ً  بالعََصا بَكَّتَه والتَّْعنِيف وعن اللَّْيث : ْقِريعُ : التَّ  التَّْبِكيتُ و ً  ، وبالسَّْيِف ونحِوه. وقال َغْيُرهُ : تَْبِكيتا عهُ بالعَْذِل تقريعاً ؛ وفي  بَكَّته تَْبِكيتا : إِذا قَرَّ

تُوه أَنّه أُتَِي بشاِرب ، فقال»الحديِث  قال الَهَرِوّي :  ؟ما اتَّقَْيت هللا؟ أَ ما اْستََحْيتَ أَ  له : يا فاِسُق :: التَّْقريع والتَّوبيخ ، يُقَاُل  التَّبكيت .«بَّكِ

 يكون باليَد وبالعَصا ونحِوَها. (8) [قد]و
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ِة ، : البَْكتُ و التَّْبكيتُ و  : أَلزمه بالسَّْكت ، لعجزه عن الجواب عنه. (9)، حتى أَْسكتَه. وفي األَساس  بَكَّتهو ، بََكتَهُ  يقال : الغَلَبَةُ بالُحجَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : فِجَئه.5) .31( سورة االنعام اآية 1)
 ( األساس : مبهوت.6) ( كذا ابألصر ا وضبرت القاموس ابلفتح.2)
 ( يف التكملة : وبقت األقرت وبقطه : إذ خلطه.7) .53( سورة العنكبوت اآية 3)
بّكته و  ( هبامش املطبوعة املصــرية : قوله ويف اأَلســاس اخل : عبارة األســاس :9) ( زايدة عن اهلروي.8) ء.التهذيب واللســان : وأفظض شــي( يف 4)

 قّرعه عل  اأَلمر وألزمه ما ع  ابجلواب عنه.
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تُ و ٍث : الَمْرأَةُ الِمْعقَاُب ، الُمبَّكِ  وهي الّتي من عادتِها تَِلُد َذَكراً بعَد أُْنثَى ، كما تقّدم. ، كُمَحّدِ

د الفَِقيهُ ، سِمع بَِمكَّةَ أَبا محمَّ  بِْنَكتُ و محّمِد ْبِن  ٍد عبَد الملك ْبنَ كِدْرَهٍم : قرية من ُسْغِد َسَمْرقَْنَد ، منها أَبو الحسِن عليُّ بُن يُوُسَف بِن محمَّ

بَْيِدّيِ.  ُعبَْيد هللا الزُّ

ً  ، (1) يَْبِلتُهُ  ، بَلَتَهُ  : [بلت] ، مقلوٌب عن :  بَلَتَهُ  قال ابُن منظور : َزَعَم أَهُل اللَّغَة أَنَّ  .كاْنبَلَتَ  َكفَِرَح ونََصَر : اْنقََطَع ، ، بَِلتَ و : قََطعَهُ. بَْلتا

 َمْصَدر ، وأَنشد في الصَّحاحِ ِللشَّْنفَرى :وليس كذلك ، لوجود ال بَتَلَهُ ، قال :

ُه  ُقصـــــــــــــــــــــــّ ـــــــــَ يـــــــــًا تـ َبّن هلـــــــــا يف اأَلرحِض ِنســـــــــــــــــــــــح   (2)كـــــــــَ
َك     بـــــــــــح اطـــــــــــِ هـــــــــــا وِإنح ختـــــــــــَُ تِ عـــــــــــلـــــــــــ  أُمـــــــــــِّ لـــــــــــَ بــــــــــــح  تــــــــــــَ

  
ل. . اْنبَلَتَ و أي : تَْنقَِطع َحياًء. ومن رواه ، بالكسر ، يعني : تَْقَطع وتَْفِصل وال تَُطّوِ ُجُل : اْنقََطَع في ُكّلِ خيٍر وَشّرٍ  الرَّ

ُجلُ  بَلَتَ وَ  ْك ، وَسَكت. بَِلَت يَْبلَتُ و : اْنقََطع من الكالم ، فلم يتكلم. أَْبلَتَ و ، بالكسر ، بَِلتَ و ، يَْبلُت الرَّ  : إِذا لم يَتََحرَّ

يِت لَ  البِلِّيتُ و الحياُء الكالَم : إذا قَطعَه. بَلَتَ  وقيل : يُت ، عن أَبي َعْمٍرو. ْفظاً وَمْعنًى، كِسّكِ ّمِ  وهو الّزِ

ُجلُ  : البِلِّيتُ و جال : البَيِّنُ  البِلِّيتُ  وقيل : يَْقَطعُهم. النّاَس ، أَي : يَْبِلتُ  الفصيُح الِّذي الرَّ األريُب ، عن أَبي َعْمٍرو  اللَّبِيبُ  (3) العاقِلُ  من الّرِ

 أَيضاً ، وأَنشد :

عــــــــــــــح أَ  ا ال أََر  ذا الضــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــتــــــــــــــَ بــــــــــــــِ ِة اهلــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

ولَ     حــــــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــــــح
َ
ُه امل بــــــــــــــُ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ اَر قـ طــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــح

ُ
 امل

  

َثَر   الِبلِّيَتايَشاِهُر الَعَميـح

يَتا   (4)الص َمِكيَك اهلَِشَم الّزمِّ

 وَعبَّر ابُن األَْعَرابِّي عنه بأَنه التّامُّ ، وأَنشد :

يـــــــــــــِت و  ُه َزمـــــــــــــِ تـــــــــــــُ ـــــــــــــح بـ ٍب صـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــِ

ِه     ـــــــــــــــــِ ل وح ـــــــــــــــــَ ٍن يف قـ مـــــــــــــــــِّ يـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــتِ مـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــِّ  بـــــــــــــــــِ

  

َتِميتِ   لَيحَ  عل  الزّاِد مبُسح

ّداِن في التَّصريف.  : إِذا فَُصَح. َكَكُرمَ  بَلُتَ  قَدْ و قال : وكأنه ِضدُّ ، وإِن كان الّضِ

ً  أَْبلَتَهُ  عن أَبي َعْمٍرو : يقاُل :و راً.سيأتي في  كُصَرٍد : طائٌر ، ، البُلَتُ و هو. بَلَتَ و َحلَّفَهُ ، : إذا يَِمينا  كالم المصنّف فيما بعُد ُمَكرَّ

 والّذي في الَجْمَهَرة : َمْبلَث ، آخره ثاٌء مثلّثة ، فليُْنَظْر. كَمْقعَد : ع ، ، َمْبلَتو

ج ، عن الِكَسائّي. ، الُمَحسَُّن من الكالم (5) كُمعظَّمٍ  ، الُمبَلَّتُ و  كالُمَسرَّ

َجْت ِإاّل بَمْهرٍ  بلغِة ِحْميََر ، قال : الَمْضُموُن ،الَمْهُر  ، أَيضاً : الُمبَلَّتُ و أَي مضمون. هكذا أَنشده الجوهرّي ، وهو للّطِرماح ،  ُمبَلَّتٍ  وما ُزّوِ

وايةُ :  والّرِ

ر ٍة و  َة حــــــــــــُ ــــــــــــَ ل ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ــــــــــــواُم ل ِت األَق ــــــــــــَ ل ــــــــــــَ تـ ــــــــــــح  مــــــــــــا ابـ

ٍر     هــــــــــــــح َوًة ِإاّل مبــــــــــــــَِ نـــــــــــــــح ا عــــــــــــــَ نــــــــــــــَ تٍ لــــــــــــــَ لــــــــــــــ  بـــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

  
ً بَْلتَْيتُهُ و  اْسٌم. بفتح فسكون : ، بَْلتٌ و قََطْعتُهُ. َكقَْلَسْيتُهُ قَْلساًء : بَْلتَاتا

ْنقَاَء ،» في حديث سليماَن ، على نبيّنا وعليه الّصالة والسَّالم :و ْيَر ، إاّل الشَّْنقَاَء ، والرَّ قال ابُن األثير : الشَّْنقَاُء :  «البُلَتَ و اْحُشروا الطَّ

ْنقَاُء : القاعدةُ على البَْيِض الّتي  يِش ، إِنْ  ، البُلَتُ و تَُزقُّ فِراَخَها. والرَّ  (6) َكُصَرٍد : طائٌر ُمْحتَِرُق الّرِ

__________________ 
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 .يبلته ابلفتح بـََلَته ( يف الصحاح :1)
 ونبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« يقصها»( عن الصحاح ا وابألصر 2)
 ر والتكملة ا ويف اللسان : الفصيح.( كذا ابألص3)
  ( اهلبيت : األمح . والعميثر : السيد الكرمي. واملسحوت الذي ال يشبض. واهلشم : السخي. والزمّيت : ا ليم للصمكيك الصميان من الرجا4)

 ا األهوج الشديد.
 ( يف إحد  نسخ القاموس : كمحمد.5)
 .«إذا»ويف النهاية واللسان : « وإن»( التكملة : 6)
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َرقـَتحُه.  هكذا نص  عبارته. َوقـََعتح رِيَشٌة منه يف الط ريحِ َأحح
َكةً : االنقطاع. (1) البَلَتُ  * ومّما يتعلّق به :  ، كَزْيٍد : َعْدٌل. بَْلتٌ  وَرُجلٌ  ، ُمَحرَّ

له تفصيالً. بَلَّتَ و ً  وتَبّاً له الَكاَلم : فصَّ فة. ويُقَاُل : لئِْن فعلَت َكَذا وَكَذا ، لَيَكونَّن  بَْلتا : أَي قَْطعاً ، أَراَد : قاطعاً ، فوضَع المصدَر موضَع الّصِ
 ما بَْيني وبَْينَك ، إِذا أَْوَعده بالِهْجَران وكذلك ، بَتْلَةَ ما بَْينِي وبَْينََك ، بمعناه. بَْلتَةَ  (2)

ّي  بابُلُتُّ و ّحاك الَحّرانيُّ الّراِزيُّ ، عن األَوزاعّي. ذكره اْبُن أَبي َمْريََم.، م (3): موضٌع بالرَّ  نه يَْحيَى ْبُن عبِد هللا بن الضَّ

من و وال يَْعلُو ، على األَْرِض ، نَباٌت يَْنبَِسطُ  ، أَهمله الجماعةُ ، وهو (4)الُمْعَجَمة  ، بَكْسِر الباِء والاّلم وُسُكوِن الخاءِ  البِِلْختَةُ  : [بلخت]

بة  من الَحْلِق. وهذا النَّْبُت غريب ، َذَكَره ُحذَّاُق األَِطبّاِء. أَْسقََط العَلَقَ  أَي بمائهِ  إِذا تُغُْرِغَر بِهِ  َخَواّصه الُمَجرَّ

ّم : واٍد بَِحْضَرَمْوَت ، فيه بئُر بََرُهوت ، أَو بالعَْكس ، كما ج بُْلُهوت : ومّما يُْستدَرُك عليه : [بلهت] اَء في حديث َعلّيٍ ، رِضَي هللا ، بالضَّ

 عنه.

مّ  بُْنتُ  : [بنت]  من بالد الَمْغِرب ، وفيها يقوُل : ة بِبَلَْنِسيَةَ  : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وهي ، بالضَّ

تُ  نـــــــــــــــــــــــح اٍن  الـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــــــــَ ر  مـــــــــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ا    وســــــــــــــــــــــــــــــــــَ نح فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــُ ِدمــــــــــــــــــــَ  ال َأعــــــــــــــــــــح

  

ُت هـــــــــــــــــــــــــــاُروَن فـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــه  ِدمـــــــــــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــــــــــَ

وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ     ثح ِإَد  مبـــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــح ابـ  فـــــــــــــــــــــــــَ

  
 هكذا أَنشَدناه شيوُخنا ، وهو من بَديع الِجنَاس.

 ، منها أَبو عبد هللا محّمد ْبُن بِْشٍر ، روى عن أَبي العبّاس األََصّم وغيِره ، قاله ابُن األَثِيِر. (5)، أَيضاً : قَْريَةٌ ببَاَذِغيَس  بُْنتَهُ و

ً  عنه ، بَنَّتَ  َعْمٍرو : قال أَبوو  وأَنشد : وأَْكثََر السُّؤاَل عنه ، ، ُمبَنِّتٌ  عنه ، فهو استَْخبَرَ  : إِذا تَْبنِيتا

ٍش  بــــــــــ  غــــــــــَ ــــــــــَ ٍي وذا تـ غــــــــــح ــــــــــَ َت ذا بـ بــــــــــحــــــــــح   (6)َأصــــــــــــــــــــــــح
تــــــــــــاً     نــــــــــــِّ بـــــــــــــَ شِ  مــــــــــــُ رحبــــــــــــِ اِت ا ــــــــــــِ  عــــــــــــن َنســــــــــــــــــــــــــبــــــــــــَ

  

 عن َمَقاِ  الكاِذِب الحُمَرقِّشِ و 
. بَكَذا : بَكَّتَهْ  بَنَّتَهُ و  به ، نقله الّصاغانيُّ

 عن الفَّراِء. َحدَّثَهُ بُكّلِ ما في نَْفِسِه ، : إذا الَحِديثَ  بَنَّتَهُ و

 ، قَيَّده الحافظ هكذا. البُْنُكتِيُّ  ، كقُْنفٍُذ : بلدةٌ بما وراَء النَّْهِر ، ومنها نصير بن الُحسينِ  بُْنُكت : * ومّما يُْستَدَرُك عليه : [بنكت]

مِّ  البُوتُ  : [بوت] ْعُروِر ،و ، بُوتَةٍ  من أَشجار الِجبال ، جمع َشَجرٌ  نيفَةَ : هو: أهمله الَجْوَهِرّي وقال أَبو حَ  ، بالضَّ وكذلك ثََمَرتُهُ ،  نَباتُه كالزُّ

ُد فََم آِكِليها  إاّل أَنّها إِذا أَْينَعَت اسودَّت سواداً شديداً ، وَحلَْت َحال َرة ، وهي تَُسّوِ ، ويََد ُمْجتَنيها  (7)وةً شديدةً ، ولها َعَجَمة صغيرةٌ ُمَدوَّ

 وثمرتَُها َعنَاقِيُد كعناقيِد الَكبَاِث والنّاُس يأُْكلُونََها ، حكاه أَبو حنيفةَ ، قال : وأَخبرني بذلك األَعراُب.

د ْبِن فََراشة  أَْسلَُم بُن أَحمدَ  (8)أَبو الفضل  ، منها بُوتَِقيٌّ  : ة بَِمْرَو ، والنِّْسبَةُ  بُوتَةُ و روى عن أَبي العَبّاس  ُث ،المَحدّ  البُوتَِقيُّ  (9)ْبِن محمَّ

د بِن محبوب المْحبوبّيِ. وَغْيِره ، وعْنهُ أَبو َسعيد محّمُد بُن عِلّي النَّقّاُش.  أَحمد بِن محمَّ

 وتُوفَِّي بعَد سنِة خمسيَن وثالثِمائَة.

__________________ 
 ( األصر والصحاح. ويف التكملة : االنبالت.1)
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 وما أثبت عن التكملة.« لتكون. .. إن»( ابألصر : 2)
 ( يف اللباب : موضض ابجلزيرة.3)
( يف اللسان والتكملة 7) ( يف تذكرة داود : بلخىت : مغريب تلعب قضبانه عل  األرض فو  بعضها ويستدير بزهر أمحر تراي  السقاط العل .4)

 : آكلها.
 من القاموس. وذكرها صاحب اللباب.سقطت « أبو الفضر»( 8. )«ابدغي »( عن معجم البلدان ا وابألصر 5)
( عن اللباب ا وابألصـــر 9) اســـقرت بعد هذا املشـــطور مشـــطورا ذكره يف التكملة وهو : وذا أضـــالير وذا  رش.»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 6)
 .«وقا  : التغبش : الركوب ابلظلم اه .«فراسة»
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ِلهِ  بَُوْنتُ  : [بونت] أَبو  ِمْنهُ  باألَْنَدلُس ، وفيه ِحْصٌن َمنيٌع قيل : إنّه لغةٌ في بُْنت السابق ؛ وُسُكوِن النُّوِن : د بالمْغِرب وفتحِ الواو ، بَضّمِ أَوَّ

لَِفيُّ ، وأَبو محمد َعبُد هللِا بُن فَتَّوح بِن ُموَسى بن عبِد الَواحد الِفهِريّ  ، البَُوْنتِيّ  إِسماعيُل ْبُن ُعمرَ  الّطاهر ، مؤلُف  بَُوْنتِيّ ال علَّق عنه الّسِ

 كتاِب الشُّروط والوثائق.

ً  ، يَْبَهتُه ، كَمنَعُه ، بََهتَه : [بهت] ً وَ  بفتح فسكون ، بَْهتا كةً ، بََهتا ً و محرَّ  قاَل َعلَْيِه ما لَْم يْفعَْل. بالضّم ، أَي : بُْهتانا

، بمعنى التََّحيُّر ، واألَِلُف والنُّوُن زائدتاِن  البَْهتِ  وهو من الباِطُل الِّذي يُتَحيُِّر من بُْطالنِِه ، : البُْهتانُ  ، وقال أَبو إِسحاَق : البُْهتَانُ  : البَِهيتَةُ و

ر قولُه   آثِِمين. ُمبَاهتِينَ  ، أَي : (1) (ََتُْخُذونَُه ُِبْتاانً َوِإْْثاً ُمِبيناً أَ ):  عزوجل، وبه فُّسِ

، أَي : كَذبَت  «بََهتَّه وإِْن لم يَُكْن فيه ما تَقُوَل ، فقد»في حديث الِغيبَِة : و فاُلٌن فالناً : إِذا كَذَب َعلَْيه ، بهت الَكِذُب. : البَِهيتَةُ و ، البُْهتُ و

 وافترْيَت عليه.

ُجلَ  بَهتُّ و ً  الرَّ مِّ  كالبُْهت : إِذا قابلتَه بالَكِذب ، بَْهتا  فالّسكون ، فيهما. بالضَّ

 أَي : معروف. َحَجٌر ، م ، : بالفتح البَْهتُ و

َهتُ ُهمْ )وفَْجأَةً ، وفي التَّْنِزيِل العزيِز :  األَْخذُ بَْغتَةً  : البَْهتُ و هكَذا استَدلَّ له الَجْوهريُّ ، قال شيُخنا : واالستدالُل  (2) (َبْل ََتْتِيِهْم بَ ْغَتًة فَ تَ ب ْ

، أَي : تَُحيِّرهم حيَن  فتَْبَهتُهم ، كما هو ظاهر. قلُت : وقال الّزّجاج : البَْهت فظ بْغتَةً ، ال منفيه نََظٌر ؛ ألَنَّ المفَاَجأَةَ في اآلية مأخوَذة من ل

 تُفاِجئُهم بَْغتَةً.

ً  بَِهتَ و ، بَُهتَ  وقد االْنِقَطاُع والَحْيَرةُ. : البَْهتُ و ِب ، فَبُِهتَ  : إذا تََحيَّر. َرأَى شيئا أَي ُمثَلَّثاً ،  فِْعلُُهما َكعَِلَم ونََصَر وَكُرَم ، : يَْنُظُر نََظَر الُمتعَّجِ

ح به ابُن  ُزِهَي ، ، مثلُ  بُِهتَ و َء في اآلية كما حكاه ابُن ِجنِّي في المْحتَسب.وبها قُِرى أَفصحها ، وهو الّذي في الفَِصيح وغيره ، وصرَّ

 فباَهتَ »بل اقتصر عليه اْبُن قُتَْيبَةَ في أَدب الكاتب ومنع َغْيَره ، تَْقِليداً ِلثَعلب. وفي التَّْكِملة : وقرأ الخليُل :  القَّطاعِ والجوهريُّ وغيرهما ،

ةُ.  بُِهتَ و ، بَِهتَ و ، بَُهتَ  ، بتَثِْليث الهاِء. وفي اللِّسان : فبَهتَ  وقرأ غيُره :« الَِّذي َكفَر وفي التنزيل العزيز الَخْصُم : استولْت عليه الُحجَّ

إِبراهيُم  فَبََهت الَِّذي كفر ، أَراَد : فَبََهتَ  تأَويلُه : انقطَع وسَكَت متحيِّراً عنها. قال ابُن ِجنّي : قَِراَءةُ ابن السََّمْيفَعِ  (3) (فَ ُبِهَت الَِّذي َكَفرَ )

. قال : وقد يجوز أَن بَِهت في (4) [لغة]، بضّم الهاِء ،  فبَُهت َوةَ :على هذا في موضع نْصٍب. قال : وقَِراَءةُ اْبِن َحيْ « الَّذي»الكافَر ، ف 

، بالّضّم ، أَكثُر  بَُهتو[ َدِهَش ، قال : وَ ]، كَخِرَق  فبَِهت ، قال : وحكى أَبو الحسن األَْخفُش قراَءة : بَِهت ، بالفتح ، لغةً في : بََهت يكون

ُجُل. بَِهت من ةَ تكوُن للمبالغة ، كقوِلهم : قَُضَو الرَّ مَّ  ، بالكسر ، يعني : أَّن الضَّ

َد به الَمْجُد ، بل قرأ به ابُن السََّمْيفَعِ ، ونقله التَّيّانِّي في مخت صر الَجْمهرة وغيره ، وقال أَبو قلت : فظهر بما ذُِكَر أَّن الفتَح فيه ليس مّما تفرَّ

ِب. فَبََهتَ  الً عن الواعي :جعفر اللَّْبِليُّ نق  الِذي َكفََر ، أَي : بَِقَي متحيراً ، ينظُر نَظَر الُمتعّجِ

حاح : وهكذا قاله الّصاغانّي ، وأَصله للكسائّي ، وهو مبنيُّ على االقتصار في  .بَِهيتٌ  ، وال باِهتٌ  يُقَال : ، وال مْبُهوتٌ  وهو وفي الّصِ

 باِهتٌ  ، كنَصَر ومنََع ، فال مانَع له في القياس ، وقد نقلَه اللَّْبِليُّ في شرح الفصيح. قالوا : بَهت ّما من قال :، كعُنَِي ؛ وأَ  بُِهتَ  الفعل على :

 ، واألَّول أَْقيَُس وأَْظهُر ، قاله شيُخنا. كباهتٍ  ، وبمعنَى الفاعلِ  كَمبهوت ، يَصلُح لكونه بمعنَى المفعولِ  بَِهيتٌ و ، بَّهاتٌ و

وال تماقَتوا ، كما في األَساس.  تَبَاَهتُوا . واليُبَاِهتَ و أَْن يُبَاِحثَ  (5)وعاَدتُه  ُمبَاَهتةٌ  . وبينَُهَماباَهتَه وقد الُمبَاِهتُ  َصبُوٍر :ك ، البَُهوتُ و

ّم ؛ ، بُُهتٌ  ج ،و الّسامَع بما يَفتِريه عليه. يَْبَهتُ  الّذي بالُمبَاِهت والُمَراد تَْيِن ، وبالضَّ إِنُهم »في حديِث ابن َسالٍم ، في ذكر اليهود : و بَضمَّ

ً  البَْهت ، من بناِء الُمبَالغة في بَُهوت ؛ قال ابُن األَثيِر : هو جمعُ  «بُْهتٌ  قَْومٌ  ّم ، قال  بُُهوتٌ و ، مثُل َصبُوٍر وُصبُر ، ثم يَُسكَُّن تخفيفا بالضَّ

ُح فيما ذكر أَن يكوَن جمعاً إِاّل لباِهت ، كقاِعٍد وقُعُود ، وهو قد نفاه عن الكالِم ، أو اسم جمع ، وال يصلُ  ؟شيُخنا : ال يُْدَرى هو جمٌع لماذا

 فَْليُتَأَمل.

__________________ 
 .20( سورة النساء اآية 1)
 .40( سورة األنبياء اآية 2)
 .258( سورة البقرة اآية 3)
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ً  ابُن سيَدْه : وعندي أَنَّ قلت : قال  ، ألَّن فاِعالً مّما يُْجَمُع على فُعُوٍل ، وليس فَعُوٌل مّما يُجمع على فُعُوٍل.  بَُهوت ، ال جمعُ  باهتِ  جمعُ  بُهوتا

 وٌب ، فجمعُه ُعذٌُب ، اه.فأَّما َعذُ  قال : فأّما ما حكاه أَبو ُعبَْيٍد ، من أَنَّ ُعذُوباً جمُع َعذُوٍب ، فَغَلٌَط ، إنَّما هو جمع عاِذٍب.

كُ  بتسكين الَهاء ، ، بَْهتَةَ  اْبنُ و دِ  ُعَمرُ  : أَبو َحْفٍص  وقَْد يَُحرَّ ث ، بَْهتَةَ  ْبنِ  ْبِن ُحَمْيدِ  ْبُن ُمَحمَّ ّي وابنه أَبو الحسن محّمد  ُمَحّدِ عن أَبي مسلٍم الَكّجِ

ْبط. بَْهتَة ، هكذا قيََّدهُ األَمير (1)بن ُعَمَر ، عن الَمَحاِملّي  ُد الضَّ  بالفتح ، ومثلُه للّصاغانّي ، وهو في تاريخ الَخطيب بالتَّْحريك ُمَجوَّ

والصَّواُب : فاْنَهتِي َعلَْيَها  َعلى ما تقدَّم تَْصِحيٌف وتحريف ، َعلَْيه بََهتَ  ، ألَنَّهُ ال يُقال : فاْبَهتِيها أَي : ، (2) عليها فاْبَهتِي قَْوُل الَجْوَهِرّي :و

الً نصَّ عبارةِ الَجْوَهِرّي ، ثم نتكلّم عليه. قال : وأَّما قوُل أَبي النَّْجم : .(3) بالنُّوِن ، ال َغْيرُ   ولنذكر أَوَّ

 َهاَعَليـح  اهبحَجِي ُسيبِّ ا َماَة و 
 بالواو ُدوَن الفَاِء.« اْبَهتِيو»، انتهى. فبَيََّن أَنَّه قوُل أَبي النَّْجِم ، وأَنه  بََهتَه عليه ، وإِنّما الكالمُ  بََهتَ  ُمْقَحَمةٌ ، ال يُقَال :« َعلى»فإِنَّ 

ثبت في ِصحاحه. فإن كانت روايةً ثابتةً ، فال قال شيخنا : قد سبقه إِليه ابُن بَّرّي ، والّصاغانيُّ ، وغيُرهما. ورواه المصنِّف على ما أَ 

عن العرب الّذين يُْلتَفَُت ِلَدعَوى التَّصحيف ؛ ألَنّها في مثله غير مسموعة والحذف واإليصال باٌب واسع لُمْطلَق النَحاة وأَهل اللَّسان ، فضالً 

ت الّروا واية كما قال ، وَصحَّ ية معهم ، ثبَت التَّصِحيُف حينئٍذ بالنَّْقل ، ال ألَنّه يُقَاُل ، كما قال : وليس هم أَئّمة الّشأْن. وِإْن لم تَثْبُت الّرِ

د أَنَّه ال َعاُء التَّْحِريف بُمَجرَّ َل قوليهما ، وأَنُظَر ما لهما وما عليهما ؛ وإِنما اّدِ واية حتى أُفّصِ بعلَى ، َدعَوى  بََهتَ   يَتعدَّىعندي َجْزٌم في الّرِ

ة ، انتهى.  خاليةٌ عن الُحجَّ

ّي في حواشيه على ما نقلَه عن ابُن منظور وغيره : زعم الجوَهِرّي أَّن  ا نصُّ اْبِن بَّرِ في البيت ُمْقَحَمةٌ ، أَي زائدة ؛ قال « على»قلت : وأَمَّ

َي بحرف الَجّر ، َحْمالً على معنَى فِْعٍل  ْهتَانُ البُ و بعَلَى ، ألَنّه بمعنى : اْفتَِري عليها ، اْبَهتِي : إنّما َعدَّى : افتراٌء ، وقال : ومثلُه مّما ُعّدِ

تقديُره : يَْخرجوَن عن أَْمِره ؛ ألَن المَخالفةَ ُخروٌج عن  (4) (فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُُياِلُفوَن َعْن َأْمرِهِ ):  عزوجليُقَاِربُه بالمعنى ، قولُه 

 الّطاعة.

في البيت زائدة. وعن ، وعلى : ليستا مّما يزداُد « على»في اآلية زائدة ، كما جعل « َعنْ »لى قول الجوهرّي أَْن تُْجعََل قال : ويجب ع

 ، وبعَده : (5)كالباِء ، انتهى. وهو قوُل أَبي النَّْجِم يَُخاطب امرأَتَه 

ا  هــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح فــــــــــــــــي ِإلــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــِإنح أَبــــــــــــــــتح فــــــــــــــــازحَدلــــــــــــــــِ

ا و     هــــــــــَ ــــــــــح يـ غــــــــــَ دح ِك يف صــــــــــــــــــــــــُ ي يــــــــــديــــــــــح قــــــــــِ لــــــــــِ (6)َأعــــــــــح
 

  

ا  هــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح قــــــــــــــــَ رحفـــــــــــــــــَ ي ابلــــــــــــــــَودِّ مــــــــــــــــِ َرعــــــــــــــــِ  مّث اقـــــــــــــــــح

او     هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ بـ عــــــــــــح ي كــــــــــــَ َرعــــــــــــِ ــــــــــــح ا واقـ هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ بــــــــــــتـ  رُكــــــــــــح

  

ا و  هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ل ــــــــــــه عــــــــــــَ َر ب ذح ــــــــــــ  ــــــــــــن ري ال   (7) ــــــــــــاهــــــــــــِ
ا     هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ نـ ــــــــــــح ــــــــــــه ِإبـ َر ب ــــــــــــدهــــــــــــح ربي ال (8)ال ختــــــــــــُح

 

  
اه ، ِليَْحِمَل عليَها فَْحٌل أَكرُم منه. بََهتَ  * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : هكذا أَنشده األَصمعّي :  الفَْحَل عن النَّاقَة : نَحَّ

__________________ 
 (.األنساب للسمعاين) 330( هو أبو عبد   ا سا بن إلاعير اماملي قاضي الكوفة مات سنة 1)
 ( يريد قو  أيب النجم :2)

 عليها. اهبجيُسيّب ا ماة و 
قا  املربد يف الكامر : إلا يريد  أسطر ا وقد نقله اجلوهري يف الصحاح وعّقب عليه ا وهي ليست عبارته. وانظر اللسان والتكملة.وسريد بعد 

يف موضض اكذيب مث وصلها بعل . والذي يستعمر يف صلة الفعر الالم ا ألهنا الم اإلضافة تقو  : لزيد ضربت ولعمرو  ابهتي اهبتيها ا فوضض
ء ا تقديره إكرامي لعمرو وضريب لزيد ا فبجري الفعر جمر  املصدر. وأحسن ما يكون ذلك إذا تقّدم املفعو  ا ألن الفعر إلا   أكرمت وإل

 وقد عملت الالم.
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 ( قا  يف التكملة : النهيت : وهو الصوت.3)
 .63( سورة النور اآية 4)
 ها إىل زوجها.قاهلا ويوصي ابنته ملا أهدا 997/  2( يف الكامر للمربد 5)
 ويف رواية ذكرها الصاغاين بد  هذا املشطور :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 انتزعي من خصر صدغيهاو 
 ( يف الكامر للمربد :7)

 جددي ا لف به عليهاو 
التكملة : بذا  ابنيها ا وعل  رواية قوله به ابنيها كذا خبطه ا والذي يف »( يف الكامر للمربد : بذا  ابنيها. وهبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 8)

 .«الشارح يتعا قطض اهلمزة من ابنيها ليستقيم الوزن
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م ، وهو استغاثة. ِلْلبَِهيتَةِ  ويُقاُل : يا  ، بكسِر الالَّ

 .(1)ه لغيره : ِحساٌب من حساِب النُّجوم ، وهو مسيرها الُمْستوى في يوم. قال األَزهريُّ : ما أَراه عربياً ، وال أَحفظُ  البَْهتُ و

ثين ، منهم الشيخ زين الدين عبد الرحمن ب بُهوتو ن ، بالضم : قَريةٌ بِمْصَر من قَُرى الغربيّة ، نُِسَب إليها جماعةٌ من الفُقهاِء والمحّدِ

ِرين ، عاش نحواً  البُهوتيّ  القاضي جمال الدين يوسف بِن الشيخ نوِر الدين على  من مائٍَة وثالثين سنةً ، أَخذ الحنبِلّي العاّلمة خاتِمةُ الُمعمَّ

ين ين الفَتُّوِحّي صاحب منتهى اإلرادات ، وأَبي الفتح  البُهوتيّ  عن أَبيه وعن َجّده ، وعن الشيخ ِشهاب الّدِ الَحنبِلّي ، وعن الّشيخ تَِقّي الّدِ

ْربِينِّي والنَّْجم الغَْيِطّي ، و هاُب المقَِّرّي ، ومنصور بن يُونَُس الدَِّميرّي المالكّي شارح المختصر ؛ والخطيب الّشِ الشَّْمس العَْلقِمّي ، وعنه الّشِ

 الَحْنبَِلّي ، وعبد الباقي بن عبد الباقي البَْعِلّي ، وغيرهم. البُهوتيّ  ْبِن صالحٍ 

غير والكبير ، وقد يقال للَمبنِ  من الشَّعَرِ  البَْيتُ  : [بيت] وهو معروف ، والِخباُء  الَمَدِر ، م ّي من: ما زاد على طريقٍة واحدةٍ ، يَقُع على الصَّ

ى البيت ، ثم ِمَظلَّة إِذا َكبُرْت عن بَْيتٌ  صغيٌر من ُصوٍف أَو َشعٍَر ، فإذا كان أَكبََر من الِخباِء ، فهو بيتٌ  : ً  ، وهي تُسمَّ أَيضاً إِذا كان  بَْيتا

قاً   .(2)َضْخماً ُمَزوَّ

قُبَّةٌ ِمن أََدم ، َوِمَظلَّةٌ من َشعَر ، وِخباٌء من صوف ، وبَِجاٌد من َوبَر ، وَخْيَمةٌ من َشَجر ، وأُْقنَةٌ العرب ستّة :  بُيُوت وقال ابُن الكلبّي :
(3) 

 من شعر ، وهو أَصغُرها. (4)من َحَجر ، وسوط 

يكوُن على ستَّة أَعمدة إِلى  البيتُ و ثة ،يُْعمُل من َوبٍر أَو صوف أَو َشعر ، ويكون على َعموديِن ، أَو ثال بَيتٌ  وقال البغدادّي : الِخبَاُء :

بالّضّمِ  بُيُوتٌ و كَسْيف وأَْسيَاف ، وهو قليل ، ، أَْبياتٌ  ج : كيف كان ، كما نقله شيُخنا ، البيت تسعة. وفي التَّوشيح : إنهم أَطلَقَوا الِخباَء على

وهو جمع تكسير ، حكاه  ، أَبايِيتُ  أَي : جمع الجمع على ما ذَكره الَجْوَهِريُّ  وجج ، كما هو األَشهُر ، وبالكسر ، وقُِرئ بهما في الُمتَواتِر ،

 ، أَْبيَاواتٌ  علّي ، عن الفراءِ  جمع سالمة لجمعِ التكسيِر الّسابق. وحَكى أَبو بُيُوتاتٌ و الجوهريُّ عن سيبويِه ، وهو مثل أَقواٍل وأَقاِويَل ،

ِله ، بِيَْيتٌ و بُيَْيتٌ  وتَْصِغيُره وهذا نادٌر ، ة ، وكذلك القول في تصغير َشْيخ  ، بَُوْيتٌ  وال تَقُْل : ، األخير بكسر أَوَّ ونسبه الجوهريُّ للعامَّ

 ٍء وأَشباِهها.وَعْيٍر وَشيْ 

الِذي يَُضمُّ َشَرَف القَبِيلِة ،  العرب : بُيُوتاتِ  من البيتُ و جمع الجمع. وفي الُمْحكم : بُيُوتَات ْجَمعُ ، ثّم يُ  البُيُوتُ  والجمُع : الشََّرفُ  : البيتُ و

ْيِن الشَّْيبانِيِّيَن ، وآِل َعْبِد الَمَداِن الحاِرثِّييَن. وكان ابُن الكلبّي يزعمُ  العَرب.  بيوتِ  علَىأَ  البيُوتاتِ  أَّن هِذه كآل ِحْصٍن الفََزاِريّيَن ، وآِل الَجدَّ

 :وسلموآلهعليههللاصلى ، هللا رسولَ  سيِّدنا يمَدحُ  ، عنههللارضيتَِميم في بني َحْنَظلَةَ ، أَي : َشرفَُها. وقال العَبّاس  بَْيتُ  ويقَاُل :

َو   تـــــــــــَ كَ حــــــــــىت احــــــــــح تــــــــــُ يـــــــــــح ن  بـــــــــــَ ُن مــــــــــِ مــــــــــِ يــــــــــح  املــــــــــهــــــــــَ

     ُ طــــــــــُ ا الــــــــــنــــــــــ  هــــــــــَ ــــــــــَ تـ اَء حتــــــــــَح يــــــــــَ لــــــــــح ِدَف عــــــــــَ نــــــــــح (5)خــــــــــِ
 

  
 َشَرفَه العاِلَي. ببيتِه أَراد

 قوِمه : أي َشريفُهم ، عن أَبي العََمْيثِل األَْعَرابّي. بَيتُ  وفالنٌ  الشريُف ، أَيضاً : البَْيتُ و

ج ، وذا عن ُكراع. ويقَال : بَنَى فالٌن على اْمَرأَتِه باتَ  يُقال : التَّْزِويُج ، : البَيت من المَجاز :و ً  فاُلٌن ، أَي : تََزوَّ : إِذا أَْعَرَس بها ،  بَْيتا

ً  وأَْدَخلها  مضروباً ، وقد نَقَل إِليه ما يَحتاجون إِليه من آلَة وفِراش وغيِره. بَْيتا

ً  : أَصابتْ  ُمتَبَيِّتَةٌ  واْمَرأَةٌ   َوبَْعالً. بَْيتا

جل : بَْيتُ و ْر َخِديجةَ » : السالمعليهقوُل ِجبريَل ، ومنه القَْصُر ، الرَّ فٍَة ، أَو بِقَْصٍر من لُؤ (6) [بشرها]أراد :  «من قََصبٍ  ببَْيتٍ  بَّشِ لؤةٍ ُمَجوَّ

َدةٍ   .(7)بِقَْصٍر من ُزُمرُّ

__________________ 
 ( أي لليث ا فهو قوله.1)
ومثله يف التهذيب « مرّو  : له روا . بيتو  قوله مزوقا كذا خبطه ولعر الصــواب مروقا ابلراء املهملة. قا  اجملد :»( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

 واللسان.
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 وما أثبتناه عن املطبوعة الكويتية.« وقنة»( ابألصر 3)
 وقد ورد هنا سبعة وتقدم أهنا ستة فلينظر.« قوله وسوط كذا خبطه ومل أجده يف اللسان وال يف القاموس فلرياجض»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«النطف»( املهيمن : الشاهد بفضلك. والنط  عن اللسان والتهذيب ا وابألصر 5)
 ( زايدة عن التهذيب والنهاية واللسان.6)
 ( يف املطبوعة الكويتية : زمردة ابلذا  املعجمة تصحيف.7)
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ْوِض مثَل ذ بَْيتهو الرجل : داُره. بيتُ و حه ؛ قال : ولكن لِذْكرِ : قَْصُره ، وَشرفُه. ونقل السَُّهْيِليُّ في الرَّ  البَْيتِ  لك عن الَخّطابِّيِ ، وَصحَّ

 إِسالٍم إِالّ  بيتُ  إِسالم ، لم يكن على األَْرض بيتِ  معنًى الئق بُصوَرة الحاِل ، وذلك أَنَّها كانت َربَّةَ ـ  بقَْصر ولم يقل :ـ  هاُهنا ، بهذا اللَّْفظ

ً  من بَنَىحين آَمنَت. وأَيضاً ، فإنَّها أَّوُل  بَْيتَها  الفعلِ  وجزاءُ  ، فيه ورغبتَِها ، وسلموآلهعليههللاصلىفي اإلسالم ، بتزويجها رسوَل هللا  بَيتا

ِ مسجداً ، بَنَى هللاُ له ِمثلَه في الَجنَّة» الباب هذا ومن. منه أَشرفَ  كان وإِن ، الفعل بلفظ يُْذَكرُ  كونه َمسجداً ، ثُمَّ لم يُِرْد ِمثْلَه في  «َمْن بَنَى لَِّلّ

. وإِذا ثَبََت هذا ، فمن هاهنا وال في صفتِه ، ولكن قابَل البُْنيَاَن بالبُْنيَاِن ، أَي : كما بَنَى ، بُنَِي له ، فوقَعَِت الُمماثَلَةُ ال في ذات الَمْبنِيّ 

َرْت به بلْفظ  َعْيٌن رأَتْه ، وال أُذٌُن َسِمعَتْه ، وال َخَطَر على قَلِب بََشٍر. انتهى ، وإِْن كان فيه ما الَ  البَْيت اقتضت الفصاحةُ أَن يُعَبَّر لها َعّما بُّشِ

ْوض. ٍف يسير ، وهو كالم َحسٌن ، راِجْعه في الرَّ جلِ  أَيضاً : البيتُ و وفي الّصحاح : بتصرُّ  ؛ قال الّراجز : ِعيَاُل الرَّ

ُت  ــــــــــــــــح بَي ا صــــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ زِعــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح  مــــــــــــــــا ِد ِإذا أَن

يِن أَم أَ     رَبٌ قـــــــــــــــد غـــــــــــــــالـــــــــــــــَ تُ كـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح  (1) بــــــــــــــــَ
  

 وهو مجاز.

ُجل : اْمَرأَتُهُ ، ويُْكنَى عن المرأَة بَيتُ و  ، قاله األَصمعيُّ ، وأَنشَد : بالبَْيت . وقال ابُن األَْعَرابّي : العرُب تَْكنِي عن المرأةبالبَْيت الرَّ

 ؟بـَيحتُ ِكرَبٌ َغري َين أَمح أَ 
ى هللاُ تعالَىو فها هللا تعالى. قال اْبُن ِسيَده : (اْلبَ ْيَت احْلَرامَ ) بَةالَكعْ  َسمَّ هللا تعالى : الَكْعبَةُ. قال الفارسيُّ : وذلك كما قيل للخليفة  بيتُ و ، شرَّ

 : البَْيتُ  هو قوله :و قُْلت : فإذاً هو َعلٌَم بالغَلَبَة على الَكْعبَة ، فيكون َمجازاً ، كالَِّذي يأْتي بعَده ، .(داُر السَّالمِ ) : (2): عبُد هللا ، وللَجنَّة 

 أَي : على التَّْشبِيِه ، قاله اْبُن ُدرْيٍد ، وأَنشد ِللَبِيٍد : القَْبُر ،

ِه و  وحمــــــــِ ــــــــَ يـ ا بــــــــِ نــــــــَ عــــــــح جــــــــِ وٍب فــــــــُ لــــــــحــــــــُ ِب مــــــــَ  صــــــــــــــــــــــاحــــــــِ

ـــــــــــّرَِداِع و     ـــــــــــَد ال تُ عـــــــــــن ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ِر آ بـ ـــــــــــَ ث وح َر كـــــــــــَ (3)خـــــــــــَ
 

  
ُهنَا القبَر. والَوِصيُف :  بالبيت قال اْبُن األَثير : أَراد «؟بالَوِصيف البَْيتُ  كيف تَْصنُع إِذا ماَت النّاُس ، حتَّى يكونَ »في حديِث أَبي ذَّرٍ : و

َجْت فالنةُ علىو مواِضَع القبور تَضيُق فيَْبتَاعون ُكلَّ قَبٍر بَوِصيف. (4) [أَنّ ]الغاُلُم. أَراد  : أي  بَْيتٍ  في األَساس : من المجاز قولُهم : تُُزّوِ

َجنِي» عنهاهللارضيفي حديث عائشة ، و .البَيتَ  يَْكِفي فَْرٍش  على خمسون قِيمتهُ  بَْيتٍ  وعلى ، وسلموآلهعليههللاصلى ، هللا رسولُ  تََزوَّ

 ً يَ  الّشاِعر ، البَْيت بَْيتُ  من المَجاز :و المَضاُف إِليه ُمقاَمهُ. (5)، فُحِذَف المَضاف ، وأُقِيَم  بَيتٍ  أي : على َمتاع ، «ِدرهما ً  ُسّمِ ، ألَنَّهُ  بَْيتا

 وِرَواٍق وُعُمٍد. وقوُل الّشاعر : (6) [وِكفاءٍ ]ُجِمَع من ُشقٍَق  كبَيتٍ  كالٌم ُجِمع منظوماً ، فصار

تٍ وَ  يــــــــــح تــــــــــُه  بـــــــــــَ يــــــــــح نـــــــــــَ ي بـــــــــــَ طــــــــــِ
َ
ِر املــــــــــ هــــــــــح  عــــــــــلــــــــــ   ــــــــــَ

فُ     رحعـــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــِم يـ ي ـــــــــاشـــــــــــــــــــــــِ ي قـــــــــوِ  اخلـــــــــَ َر َمشـــــــــــــــــــــــح  أَبلـــــــــحَ

  
 .(7)ِشْعر كتَبَه بالقَلَم ، كذا في التَّْهذيب  بَْيتَ  قال : يَعني

ْعر ، ُمشتقٌّ من البَْيتو وفي اللَسان : ِغير والكبير ، كالرجز والطَّويل ، وذلك ألنَّه يَضمُّ الكالَم ،  بَيتِ  من الّشِ الِخبَاِء ، وهو يَقَُع على الصَّ

ْوا ُمقَطَّعاتِه أَسباباً وأَوتاداً ، على التَّشبيه لها بأَسباب البَيتُ  كما يَضمُّ  . وحكى سيبويِه أَبياتٌ  ، وأَوتادها ، والجمعُ  البيوت أَهلَه ، ولذلك َسمَّ

ً  البَيتُ  ، وهكذا قاله ابُن ِجنّي. قال أَبو الحسن : وإِذا كان بُيُوتٌ  في جمعه : ْعر ُمَشبَّها من الِخبَاِء وسائر البِناِء ، لم يَْمتَنِْع أَن  بالبَيت من الّشِ

ر عليه.  يُكسَّر على ما ُكّسِ

وٍب : الَماُء الباردُ  البَيُّوتُ و  فَبَرَد ، قال َغسَّاُن السَِّليِطيُّ : باتَ  : بَيُّوتٌ  ال : ماءٌ يُق ، َكَخرُّ

__________________ 
 ( يف الصحاح واللسان : أكرب غرّيين.1)
 .«اجلّنة»( عن اللسان ا ويف األصر 2)
األحوص بن جعفر بن ( صـــــــــاحب ملحوب هو عوف بن اأَلحوص بن جعفر بن كالب ا مات مبلحوب ا وعند الرداع مات فيه شـــــــــريح بن 3)

 ( يف النهاية واللسان : وأقام.5) كالب اه. من ايقوت.



1975 

 

 ( زايدة عن النهاية.4)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
 ( كذا يف اللسان عن التهذيب ا ومل يرد يف التهذيب هذا القو  وال الشاهد.7)

  



1976 

 

َة بــــــــعــــــــَدهــــــــا لــــــــَ نــــــــاَ  ابــــــــُن َنضــــــــــــــــــــــح فــــــــاَ  فــــــــَبغــــــــح  كــــــــَ

َة     اَللــــــــــــــَ وتٍ عــــــــــــــُ  قــــــــــــــارسِ مــــــــــــــن املــــــــــــــاِء  بــــــــــــــيــــــــــــــ 

  
قاِء حتى بََرَد فيه لَيالً. بَيُّوتِ  قال األَزهرّي : سِمعُت أَعرابيّاً يقوُل : اْسِقنِي من قاِء. أَي : من لَبٍَن ُحِلَب لَيالً ، وُحِقَن في الّسِ  الّسِ

 .بَيُّوتٌ  لَيالً : (1)وكذلك الماُء ، إذا بَرَد في البَّرادة 

 األَْعَرابّي :وأَّما ما أَنشده ابن 

َض َقرً    بـَي ولَ َفَصب حتح َحوح
ً  قال : أَراه أَراد قََرى َحْوٍض  ً  يُجَمع في الَحوض من الماِء ؛ فأَْن يكونَ  (2)، فقَلَب ، والقََرى : ما  بَيُّوتا صفةً للماِء ، خيٌر من أَن يكوَن  بَيُّوتا

 كذا في اللسان. (3) [به]صفةً للَحوض ، إْذ ال معنَى لَوْصِف الَحْوِض 

ومثلُه في  وفي نسخة : عليه. لَهُ  يَبِيتُ  األَْمرُ  ، أَيضاً : البَيُّوتو .البَيُّوت ، وكذلك بائتٌ  يُقَال : ُخْبزٌ  الغابُّ من الُخْبِز كالبائِت ، : البَيُّوتو

ً  الّصحاح  به ، قال الُهَذِليُّ أَُميَّةُ ْبُن أَبي عائذ : صاِحبُهُ ُمْهتَّما

رُ و  عــــــــــــــــــــــــَ ًة َأجــــــــــــــــــــــــح د  ا عــــــــــــــــــــــــُ َرهتــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــــح   فـــــــــــــــــــــــــُ

ُت     فــــــــــــــح وتَ ِإذا خــــــــــــــِ يــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ا ِ  بـ ٍر ُعضــــــــــــــــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــح

  
ْدر ، قال : باتَ  : بَيُّوتٌ  وَهمٌّ   في الصَّ

 َهمٍّ أُقاتُِلهح  بـَي وتَ عل  َطَرٍب 
ً و يَبيتُ  وكذا يَفَعَُل َكَذا بَاتَ  في الُمْحَكم :و ً و يَبَات بَْيتا ً و كَسحاب ، بَياتا وأَْخَصُر  يَْفعَلُه لَْيالً ، ولْيس ِمَن النَّْوِم. (4) : أَي بْيتُوتَةً وَ  كَمِقيل ، َمبِيتا

يَْفعُل كذا : إذا فعله ليالً ، كما يُقَال : َظلَّ يْفعَُل كذا : إِذا فعلَه نهاراً. ونقل شيُخنا  باتو ؛ يَبَاُت بْيتُوتَةً و باَت يبِيت من هذا عبارةُ الجوهرّيِ :

 باتَ  يُقَاَل : ّي في معنى قوله : وليس من النَّوم ، أَنَّ الِفْعَل ليس من النَّْوم ، أَي : ليس نَْوماً ، فإِذا ناَم لْيالً ، ال يَِصحُّ أَنْ عن العاَّلَمة الدَّنوَشرِ 

ر من النوم ، أي : ليس يَناُم ؛ قال : وبعُضهم فَِهَم قولَه : وليس من النَّوم ، على غير هذا الوْجِه ، وقال : معناه : وليس ما ذُكر من الّصاد

ل ، قال ويَجوز ، على هذا ، أَْن يُقال : ى جماعةٌ هذا الفهَم ، قاله الّشيُخ ياسيُن في حواشي  بات معناه بالنَّْوم ، فليُتَأَمَّ زيٌد نائماً. وقَوَّ

 التَّْصريح ، وقال ُماّل عبُد الحكيم في حواشيه على الُمَطوّل : لّما أَنشد :

 ُه لَيحلٌة.لَ  ابَتتح و  ابتَ و 
ة ، بمعنى : أَقاَم ليالً ونزَل به ، نام أَْو ال ، فال يُنافي قولُه :  بات إنّ  .البيت  باتَ  انتهى. قلُت وقال اْبُن َكيساَن : (5)« ولم تَْرقُدِ »فيه ، تامَّ

ناَم أَْو لم  ، باتَ  من أَْدَرَكه اللَّْيُل فقد قال الّزّجاج : كلّ و كان وأَخواتها. (6)يَجوز أَن يَْجِرَي َمْجَرى ناَم ، وأَْن يَجرَي َمْجَرى كان ، قالَه في 

ُجل  بات . وفي التّْهِذيب عن الفَراِء :البِيتَة واالسم من كّلِ ذلك ، .(7) (َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَرِبِِّْم ُسجَّدًا َوِقياماً )يَنَْم. وفي التنزيل العزيز  الرَّ

 .(8) الليَل كلَّه في طاعِة هللا ، أَو َمْعِصيَته إِذا َسِهرَ  :

ال ترى أَنَّك تقوُل الٌن ، إذا نام ، فقد أَخطأ ، أَ فُ  باتَ  أَْصنَُع كذا وكذا ، قال : ومن قال : بِتُّ  : ُدخولُك في اللَّيل ، يُقَال : البَْيتوتَة وقال اللَّْيث :

 حكاه أَبو ُعبَْيد. ِعْنَدُهم ، بتُّ و بِِهم ، بِتُّ و القَْوَم ، بِتُّ  قَدْ و ُر إِليها فكيف يَنَاُم وهو يَنُظُر إِليها.أَنظُ  بِتُّ  أُراِعي النُُّجوَم. معناه. بِتُّ  :

 ، بالكسِر ، أَي : بِيتَةٍ  هللاُ أَْحَسنَ  أَباتَهُ و هللاُ بخير ، أَباتهو صاِلحةً. قال ابُن ِسيَدْه ، وغيُرهُ : باَت بَْيتُوتةً و َحَسنَةً ، إِباتَةً  هللاُ  أَباتَك يُقَاُل :و

ْرَب من ، إِباتَةٍ  أَحسن  ، فبناهُ على فِْعِله ، كما قالوا : قَتَْلتُهُ َشرَّ قِتْلٍَة ، (9) الَمبيت لكنَّه أَراد به الضَّ

__________________ 
  ( يف التهذيب : بـُّرِد يف املزادة.1)
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 . «مما»( عن اللسان ا وابألصر 2)
  ( زايدة عن اللسان.3)
  ( يف اللسان : أي  ر يفعله.4)
 امرئ القي  : بيت ( هبامش املطبوعة الكويتية : هو جزء من5)

 تـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــاو  لـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــك ابالمثـــــــــــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــــــــــــدو     ــــــــــــــــــــــــــــــــــّي ومل ت  انم اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  

 املذكور قبله ومتامه : البيت وهو يسب 

ـــــــــــــــــــــــــــــتو  ابتو  ـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــة  ابت ـــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــه ل  ل

 كــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــة ذي الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــر األرمــــــــــــــــــــد   

  

 ( يف التهذيب : يف ابب كان.6)
 .65( سورة الفرقان اآية 7)
 ( يف التهذيب : يف طاعة أو معصية.8)
 .التبييت ( يف اللسان :9)



1978 

 

َا أَرادوا الض رحَب اّلذي َأصابَه من الَقتحر واملوت.  وبِئَسِت املِيَتُة ا ِإل 
ُهْم َغْْيَ الَِّذي تَ ُقولُ ) وفي التَّْنزيل العزيز : َدبََّرهُ لَْيالً. : َعِملَهُ ، أَو األَْمرَ  بَيَّتَ و ِإْذ يُ بَ يُِّتوَن ما ال )، وفيه :  (1) (بَ يََّت طائَِفة  ِمن ْ

ر فيه ، أَو ِخيَض  .(2) (يَ ْرضى ِمَن اْلَقْولِ  اُج : ُكلُّ ما فُّكِ جَّ بِلَْيٍل ، وُدبِّر بليٍل ، بمعنى  بُيِّتَ  . ويُقَال :بُيِّتَ  بليٍل ، فقد (3) [فيه]وقال الزَّ

رون من السُّوِء لْيال. (4) (َوهللاُ َيْكُتُب ما يُ بَ يُِّتونَ ):  [تعالى]واحٍد. وقولُهُ  َر.الشي بُيِّتَ و أَي : يَُدبِّرون ، ويُقَّدِ  ُء : أَي قُّدِ

ل قِْسَمتَهُ. «ماالً وال يُقَيِّلهُ  يُبَيِّتُ  أَنه كان ال»في الحديث و  ، أَي : إِذا جاَءه ماٌل ، ال يُْمِسُكه إلى اللَّْيل ، وال إِلى القائلة ، بل يُعَّجِ

 من َشْوِكها وَسعَِفها ، وقد مّر التّشذيب في ش ذ ب. النْخَل : َشذَّبَها بَيَّتَ و

ً  ، وأَتاهم األَْمرُ  البَيَاتُ  واالسمُ  العُدوَّ : أَْوقَع بهم لَْيالً ،و القَْوَم ، بَيَّتَ و فالٌن بَنِي فاُلن : إِذا  بَيَّتَ  ، أَي : أَتاهم في َجْوِف اللَّْيل. ويقال : بَياتا

ً  أَتاهم وَن. (5)، فكبََسهم  بَيَاتا  وهم غارُّ

العَُدّوِ : هو أَْن يُْقَصَد في اللَّْيل من غير أَن يَْعلََم ، فيُؤَخَذ بَْغتَةً  تَْبيِيتُ و أَي : يُصابُوَن لْيالً. «يُبَيِّتُون أَْهل الدَّارأَنَّه ُسئَل عن »في الحديث : و

 .«(ال يُ ْنَصُرونَ ). ، .. (حم)فقولوا :  بُيِّتُّمْ  إِذا»منه الحديث و ، البَيَاتُ  ، وهو

يامَ  يُبَيِّتِ  َمْن لمْ ال ِصيَاَم لِ »في الحديث : و َره. وكلُّ ما ُدبَِّر فيه  بيَّتَ  أَي : يَنِوِه من اللّيل ، يُقَال : .«الّصِ ،  (6)فالٌن رأيَه إِذا فَكَّر فيه وَخمَّ

َر بلَْيٍل فقد  .«بِلَْيل بُيِّتَ  هذا أَْمرٌ »الَحِديث : . ومنهبُيِّتَ  وفُّكِ

 لَيلة : أَي قُوُت لَيلٍة. بِيتَةُ  لَيلٍَة ، وال بِيتُ  بغير هاٍء ، يُقال : ما ِعْنَده كالبِيتِ  ، بالكْسِر : القُوُت ، البيتَةُ و

 ، قال َطَرفةُ : الَمبِيت ، أَيضاً : حالُ  البِيتَةو

ٍف  قـــــــــ  ثــــــــــَ َ  مـــــــــُ َويـــــــــح ت بـــــــــذي اأَلَرطـــــــــ  فــــــــــُ لـــــــــح   ـــــــــلـــــــــَ

ةِ     يــــــــــتــــــــــَ بــــــــــِ كِ  بــــــــــِ هــــــــــالــــــــــِ كــــــــــًا َأو كــــــــــَ وٍء هــــــــــالــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــُ

  
ٌ  يُقَاُل :و : الفَِقيُر. الُمْستَبِيتو فيه يُباتُ  : الموضُع الذي المبِيتُ و ً  أَصابَتْ  : إِذا ُمتَبَيِّتَةٌ  اْمَرأَة  وبَْعالً. بَْيتا

 من القُوِت. لَْيلَةٍ  بِيتُ  لَْيلَةً : أَي ما لَهُ  يَْستَبِيتُ  ال فاُلنٌ و َحبََسهُ عْنها. : إِذا عن حاَجتِهِ  تَبيَّتَهُ و

. أَي ال تَْسقُُط ، بالتَّشديد : ، تَةٌ بَيُّو ِسنٌّ و : ة الّصَواُب في هذه كَكتَّان ، واألَشبهُ أَن تكون من قَُرى الَمْغِرب  ، كسَحابٍ  بيَاتٌ و نقله الّصاغانيُّ

ْنَهاِجيّ  اِكِشّي الصَّ المقِري ، من ُشيوخ اإلسَكْندِريَّة ، سمع ابَن َرواح ، وعنه الوانِي  البيَّاتِيّ  ، فإِنّه يْنَسب إِليها محّمد بن َسْلمان بن أَحمَد الُمرَّ

 كما قيََّده الحافِظ.

ين ُكورةٌ قُْرب واِسَط ، منها : بَيَاتُ و الواسطّي عن الكمال أَحمد الّدخميسّي ، وعنه أَبو  البيَاتِيّ  بن محمود حسُن ْبُن أَبِي العَشائِرِ  ِعزُّ الّدِ

َأْن َتْدُخُلوا بُ ُيواتً َغْْيَ ]لَْيَس َعَلْيُكْم ُجناح  )الغَْيُر الَمْسُكونة في قوله تعالى :  البُيوت * ومما يستدرك عليه : العاََلِء الفَرضّي.
ولَها. وقيل : إنَّه يعني بها اآلية ، يَْعنِي بها الَخانات وَحوانِيَت التَِّجار ، والمواِضَع الَّتي تُبَاع فيها األَشياُء ، ويُبِيُح أَهلُها دخ (7) ([َمْسُكونَة  

 الّتي يَْدُخلَُها الرجُل لبَْوٍل أَو غائط. (8)الَخِربات 

جاج : أَراد المساجَد ، قال : وقال الحسن : يَعني (9) (يف بُ ُيوت  َأِذَن هللاُ َأْن تُ ْرَفعَ )وقولُه تعالى :  المْقِدس. قال أَبو الحسن :  بَْيتَ  قال الزَّ

َوِإنَّ َأْوَهَن اْلبُ ُيوِت لَبَ ْيُت )للعَنكبوِت والضَّّب وغيِره من َذَوات الِجَحر ، وفي التنزيل العزيز  البيتُ  وقد يكونُ  تعظيماً.وَجَمعَهُ تفخيماً و
ً  ، وفي المحكم : قال يعقوُب : السُّْرفَةُ دابَّةٌ تَْبنِي لنْفسها (10) (اْلَعْنَكُبوتِ   و ُعبَْيٍد ،من ِكساِر الِعيدان ، وكذلك قال أَب بَيتا

__________________ 



1979 

 

 وما أثبتناه عن اللسان.« اخلراابت»( ابألصر 8) قا  الغراء : معناه غرّيوا ما قالوا وخالفوا. 81( سورة النساء اآية 1)
 أشــــري وقير ا وسلللموآلهعليههللاصلللىالنيب  بيوت قا  الراغب يف مفرداهتا : قير 36( ســــورة النور اآية 9) .108( ســــورة النســــاء اآية 2)

 وقومه ا وقير : أشري به إىل القلب. بيته إىل أهر بيوت يف بقوله
 .29( سورة النور اآية 7) ( زايدة عن التهذيب.3)
 .41( سورة العنكبوت اآية 10) .81( النساء : اآية 4)
 .«فكدسهم»( عن التهذيب وابألصر 5)
 .«قوله دبر فيه ا الذي يف النهاية : وكر ما فكر فيه ودبر بلير»: ( هبامش املطبوعة املصرية 6)



1980 

 

ً  فجعل لها ْيَداُن بَْيتا ً  دابَّةٌ تَعمل لنفسها (1). وقال أَبو ُعبَْيٍد ، أَيضاً : الصَّ يِه. قال : وُكلُّ ذلك أَراه على التَّشبيه بَْيتا  في َجوف األَْرض ، وتُعّمِ

 اإلنسان. ببيت

 (2) (َربِّ اْغِفْر ِل َوِلواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَ ْيِِتَ ُمْؤِمناً ): السَّفينة ، قال نُوٌح ، على نبيِّنا وعليه الصَّالة والسَّالم ، ِحيَن دعا َربَّهُ :  البَْيتُ و

ى َسفينَتَهُ الّتي َرِكبََها ً  ، فسمَّ  .بيتا

 .عنهمهللارضي ، وَعِليّ  ، وبِْنتُه ، أَزواُجه:  وسلموآلهعليههللاصلىالنَّبِّي ،  بَيت وأَهلُ 

 ، وآُل فالٍن. البيت ، وأَهلُ  (3)قال سيبويه : أَكثر األَسماِء دُخوالً في االختصاص : بنُو فاُلٍن ، وَمْعشٌر ُمَضافة 

من يَبنِيه ، كخْمَسةَ َعَشَر ، ومنهم من يُِضيفه ، إاّل في حّد الحاِل. وهو ، قال ِسْيبََوْيِه : من العرب  بَْيَت بَْيتَ  وفي الّصحاحِ : هو جاِري

 أَيضاً. (4) [بيٌَت ِلبْيتٍ ]و،  بَيتاً ِلبَيتٍ  جاِري

 ، أَي : مالِصقاً ، بُنِيا على الفَتح ؛ ألَنَّهما اسماِن ُجِعال واحداً. بَْيَت بَْيتَ  : هو جاري (5)وفي التّهذيب 

 ، نقلَه الّصاغانّي. بَيَّتَ  : أَي : اْبتَاتَ و

، وأَِصيُد وأَصاُد ، ويَُموت ويََمات ، ويَُدوم ويََدام وأَعيف وأَعاف ، ويقال : أَِخيل الغَْيث  أَبَاتو أَبيت وعن ابن األَعرابّي : العرُب تقول :

 ، يُقَال : زاَل ، يِريُدوَن أََزاُل ، كذا في لسان العرب. (6)بناِحيَتكم ، وأَخال ، لُغَةٌ ، وأَِزيل 

ةَ : بْيتٌ و ينتاِن باليمن.الفَِقيِه أَحمَد ْبِن ُموسى : مد بَْيتُ و ُحَسْيٍن ، أَْبياتُ و  : اسم موضع ، قال ُكثَيِّر َعزَّ

وحاَن  ــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــَ ي َأســــــــــــــــــــــــــــٍد قـ  بــــــــــــــَوجــــــــــــــِه بــــــــــــــيِن َأخــــــــــــــِ

تٍ ِإىل     ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــي ادِ  ب مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــِ رحِ  ال ـــــــــــــــــَ  ِإىل بـ

  
َدة ، فال أَدري أَيُّهما أََصحُّ ، فليُراجْع. يَْبتٌ  قلت : وقَرأْت في المعجم لياقوت : إِنه  ، بتقديم التْحتِيّة على المَوحَّ

 : قَبيلة من العَلَِويَّة باليمن. البَْيتِيّ  بنوو

 فصر التاءِ 
ُثـَن اة الفوقية مض مثلها

 امل
مْخَشِريُّ يقول بالكسر ، وُرِوَي بفتح أَّوله وكسر ثانيه ، ُمشّدد في الجميع نقلَه  .(7)هكذا َضبطه غيُر واِحٍد  ، كُسكٍَّر ، تُبَّتُ  : [تبت] وكان الزَّ

. وهي اسم ولها َخواصُّ في هوائها وِمياهها ، وفيها ِظباُء الِمْسك الّتي ال  َكبِيرةٍ ، وعَمائِرَ  بِاَلٍد بالَمْشِرقِ  شيُخنا. وقد أَهملَه الجوهريُّ

 وال يَزال اإِلنساُن بها ضاحكاً مسروراً ، ال تَْعِرض له األَحزاُن والهموم. وذَكَر صاحُب اللِّسان في تركيب ت ب ع : أَن ٌء ،يُْشبُِهَها َشي

 اْشتُقَّ لهم هذا االسم من اسِم تُبَّعٍ ، ولِكنَّ فيه ُعْجمةٌ. ويقاُل هم اليوَم من َوَضائعِ تُبَّعٍ بتلك البالد. تُبَّتَ 

يَِّة َمراِعيها  ِمْسكُ يُْنَسُب إِليها ال ينّي ، لخاّصِ ، روى له أَبو سعِد  التُّبَّتِيّ  ومنها أَبو جعفر محمد بن محّمد .(8)األَْذفَُر ، وهو أَفضُل من الّصِ

ه.  الماِلينّي ، عن اْبن ُصهْيٍب ، عن أَبيه ، عن َجّدِ

هذه تَْرَجمة ، لم يُتَْرِجم عليها أَحٌد من ُمَصنِّفي األُصول ، وذكَره ابُن األَثير  قال ابُن منظور : ، التَّابُوت كَصبُور : لغةٌ في ، التَّبُوتُ و

ّي ،  ِد بن بَّرِ  على راّداً  ، توب ترجمة في قال ، تعالى هللارحمهلمراعاته تَرتيبه ، في ِكتَابه ، وترجمنا نحن عليها ؛ ألَنَّ الّشيَخ أَبا ُمَحمَّ

. قال : وكان الّصواُب أَن يَْذُكَره في فصل تابوت نائها ، قال : إّن الجوهريَّ أَساء تَصريفه حتّى َردَّه إِلىفي أَث تابوت ذكر لّما الجوهريّ 

،  التابوت فيتبت ؛ ألَنَّ تاَءه أَصليّة ووزنه فاُعول ، كما ذكرناه هناك في توب. وذكره ابُن ِسيَدْه أَيضاً في تَبه ، وقال : التَّابُوه لغةٌ 

 شيئاً في األصول ، وذكرتها أَنا ُهنا مراعاةً لقول تبت ؛ وقد ذكرناه نحن أَيضاً في ترجمة تبه ، ولم أََر في ترجمة أَنصاِريَّة

__________________ 



1981 

 

 ويف اللسان : الصيداين.« قوله الصيدان كذا خبطه ا والذي يف القاموس : الصيدن والصيدانين»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( زايدة عن التهذيب.4. )«مضاف»( عن اللسان ا وابألصر 3) .28سورة نوح اآية ( 2)
 ( كذا ا ومل ترد العبارة يف التهذيب وذكرت يف الصحاح ونقلها صاحب اللسان عن اجلوهري.5)
فضـــر التبجي عل  الصـــيين أَلمرين : ( يف معجم البلدان : وإلا 8)أزا .  ( كذا ابألصـــر واللســـان ا ويف التهذيب : وأزير ا أقو  ذلك يريدون :6)

سك أحد ا أن  باء التبت ترع  سنبر الطيب وأنواع األفاوية و باء الصا ترع  ا شيش. واألمر اآخر : أن أهر التبت ال يعرضون إلخراج امل
 بضمتا والباء مشددة. تـُب تُ  ( يف التكملة :7) من نوافجه ا وأهر الصا لرجونه من النوافج فيتطر  عليه الغش ابلدم وغريه.



1982 

 

 الشيخ َأيب  مد بن بـَّرّي : كان الص واب َأن يذكر يف تبت.
 .«التَّابوت اللهم اْجعْل في قلبي نُوراً ، وذكر سبعاً في»قال ابُن األَثير في حديث دَعاء قيام اللَّْيل : و

ْنُدوق الذي يُْحرُز فيه الَمتَاُع ، أَي : أَنَّهُ مكتوٌب األَضالُع وما تَحِويه كالقْلب والَكبِد وغيِرهما ، تشبيهاً  : التابوتُ  موضوع في  (1)بالصُّ

ْنُدوق.  الصُّ

ْدُر ، تقول : ما أَْوَدْعتُ  التابُوتُ  قلُت : وفي أَحكام األَساس :  أَي : ما أَودعُت َصْدري ِعْلماً ، فَعَِدْمتُهُ. (2)َشْيئاً فَفَقَْدته  تابُوتِي الصَّ

، عن الشَّْعبّي  (4)وبالّساِجي والنَّّجار واألَْفَرق والنقّاش ، ضعيٌف  (3) بالتّابُوتِيّ و ار الُكوفِّي مولى ثَِقيف ، يُْعَرُف باألَثَْرمِ واألَشعُث بن َسوَّ 

 .136ألَفرُق ، مات سنة وَغيره ، وعنه ُسفياُن الثَّْوِريُّ وُشْعبةُ ، وذكَره ابُن ِحبَّاَن فيمن اسُمه أَيُّوُب. قال : وهو الِّذي يُقَال له أَْشعَُث ا

تِّ  تَْحتُ  : [تحت] اْسماً ، ويُْبنَى  (11) [يكون]ومّرة َظْرفاً ، َمّرةً  يَُكونُ نَِقيُض فَْوَق ،  أَهمله الجوهريُّ ، وكأَنه لشهرته ، وهو من الِجهات الّسِ

ّمِ ، فيقاُل :  .تْحتُ  ِمنْ  في حاِل اْسِميَّتِه على الضَّ

أَي : األَشراف ، قال ،  «، وتَْهِلَك الُوُعولُ  التُُّحوتُ  ال تَقُوُم الّساَعةُ حتَّى تَْظَهرَ »في الحديث : و األَْرَذاُل السَِّفلَةُ  ، هم تَْحتٍ  : جمع التُُّحوتُ و

 ، أَي الُكنُوِز الَّتي التُّحوتِ  ، الّذي هو َظرٌف ، اسماً ، فأَدخل عليه الَم التَّْعِريف وجَمعَه. وقيل : أَراد بُظُهور (5) التُّحوتَ  ابُن األَثير : جعل

عَفاُء ِمن الناس أَقِوياَءُهم « الُوُعولَ  التُُّحوتُ  تَْعلُوَ وأَنَّ منها أَْن »:  (6)األَرض ، ومنه في حديث أَشراِط الساعة ، فقال  تحتَ  أَي : يَْغِلَب الضُّ

 ، َشبَّهَ األَشراَف بالُوُعول ، الرتفاع َمساِكنها.

نَّهما كثيراً يزاداِن في النسب ، ، وإلى فوق ، فَْوقانِيٌّ ، فكأَنَُّهم زاُدوا في آِخِرهما األَلَف والنُّوَن ألَ  تَْحتانِيٌّ  ، تحت قال شيُخنا : والنِّسبةُ إلى

 حتى كاد أَن يَطَِّرَد لكثرتِه. أَشاَر إِليه الخفاجيُّ في الِعناية ، في عبس.

فارسّي ، وقد تكلّمت به العرُب ، وهكذا َصّرح بِه اْبُن ُدَرْيٍد أَيضاً ،  ِوعاٌء يُصاُن فيه الثِّياُب ، أَي بالخاِء المعجمة ، وهو ، التَّْخت : [تخت]

 وأَغفلَه الخفاجّي في ِشفاِء الغليل.

مِّ  التُّْرتَةُ  : [ترت]  كذا نقله الّصاغانّي. َردَّةٌ قبِيحةٌ في اللِّساِن من العْيِب ، : أَهمله الجوهريُّ وصاحب اللِّسان. وقال أَبو َعْمرٍو : هي ، بالضَّ

 : أَهمله الجوهرّي ، وصاحب اللسان. التَّْمتُ  : [تمت]

 هكذا في النَُّسخ ، وفي التَّْكِملة : َضْرٌب من النَّْبِت ، وله ثََمٌر يُْؤَكُل. ثََمَرتُه ، (7) نَْبٌت ال تُؤَكلُ  ٍد : هووقال ابُن ُدَريْ 

 و عمرو :، بالنون المشددة المكسورة ما بين التَّاَءْيِن : ِخطاٌب للَمرأَةِ ، وقد أَهملَه الجوهريُّ وصاحب اللسان ، وقال أَب (8) تَنِّتِي : [تنت]

ِدي نَسَجِك ،  وقد تََوقََّف في النُّْطِق بها شيُخنا ، وهو ظاهٌر. أَي َجّوِ

، منها : أَبو الَخْيِر َحّماُد ْبُن َعْبِد هللِا األَْقَطُع من أَهِل الَمْغِرب ، أَورده  (9)، ِكِسْرباٍل : بَلدةٌ قرب أَْنطاِكيَةَ  التِّينَاتُ  * ومما يُستدرك عليه :

 اْبُن العَِديِم في تاريَخ َحلَب.

مّ  التُّوت : [توت] ب ، ليس من كالِم العرب األَصلّي ، وأَّن اسَمه بالعربيّة ، بالضَّ َح ابُن ُدَرْيٍد وغيُره بأَنَّهُ ُمعرَّ بالكسر ، وال  ُد ،الِفْرصا صرَّ

 ، كما في الّصحاح. (10)تَقُِل : التُّوث 

َح به الجوَهِريُّ  ، التُّوتِيَاءُ  كذلكو  فإنّه ُمعّرب ، صرَّ

__________________ 
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية : مكنون.1)
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 .«فقدته»( عن االساس ا ويف األصر 2)
تنجي بفتح األو . الظاهر أنه مبخوذ من تنته وزان لفظه. و ا فارســــيان مبعىن »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 8) التوابيجي.( يف ميزان االعتدا  : 3)

 نسج العنكبوت. وتنديدن معناه النسج. وتنته : السرت ابلسفائن هو أيضاً مبخوذ من هذا ا انظر األوقيانوس والتبيان و ا لعاصم أفندي.
 ( يف نسخة من القاموس : ال يؤكر.7) .264/  1خمتلف األقوا  فيه ميزان االعتدا  ( انظر 4)
 ( يف اللباب : قرية عل  أميا  من املصيصة.9) ( سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس.11)
لثاء يف اللغة الفارســية وابلتاء يف اللغة العربية. ويف التهذيب : ( قا  ابن بري : وحكي عن األصــمعي أنه اب10) ( يف النهاية واللســان : حتت.5)

 ( يعين أاب هريرة وهو من حديثه كما يف النهاية واللسان.6)التوت بتاءين.  والتوث كبنه فارسي والعرب تقو  :
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َتَحُر به ا وله خّواص  مذكورٌة يف ُكُتِب الطِّ  حَجٌر ا م ا وغريه ا وهو  ّب.َأي : معروٌف ا ُيكح
ى بن قَُصّي ، ، كُزبَْيٍر ، ابن َحبِيب تَُوْيتٍ  الَحْوالُء بِْنتُ و د. َصَحابِيَّةٌ  بِن أَسِد بن عبد العُزَّ  هاجرت ، وكانت كثيرةَ الِعبادة والتََّهجُّ

بَْيرِ  ابن إنَّ »:  عنهماهللارضيقوُل عبِد هللا بن َعبّاس ، اْبِن أََسٍد المذكور ، ومنه تَُوْيتِ  بَنُو بالّضم : ، التَُّوْيتَاتُ و  الُحَمْيداتِ  آثر الزُّ

لَهم على غيِرهم من سائِر القبائل ، مع قِلَّتهم ، وَكثْرةِ غيرهم. قلُت : «التَُّوْيتاتو األَُساماتِ و ،  تَُوْيت أَراد بني ُحَمْيد ، وبني ، يَعنِي فَضَّ

ى ، وهي : ُحَمْيد بن أُسامة ْبِن ُزهْيِر ْبِن الحاِرث بن أََسد ، بُن َحبِيب بِن أَسد ، وأُسامةُ بُن  تُوْيتُ و وبني أَُسامة ، قبائل من أَسِد ْبِن عبد العُزَّ

 ُزَهْيِر بن الحارث بِن أَسد.

الشَّريفة ، على ساكنها أَفضُل الصالة والّسالم ، هكذا ضبطه   المِدينةِ َجبٌل قُْربَ  بالتخفيف والتَّشديد : ، كَمْيٍت ، وميٍِّت ، تَيتٌ  : [تيت]

دة في آخره  د  (1)الّصاغانّي ، ومنهم من ضبطه بالموحَّ  وَسُطه للضَّرورة. (2)، وقال فيه : جبٌل قريب المدينة على سْمِت الّشاِم ، وقد ُشّدِ

ينو د بُن الّصاِحب شرِف الدِّ  األَمير شْمس الّدِ عن أَبي الحسن بن الُمقيَّر ، ووَزر أَبوه  األَديُب ، بالكسِر ، التِّيتِي بن إِسماعيل ينِ محمَّ

 بماِرِدين ، وله نظٌم ونثْر.

. ، أَيضاً : لقَب منصوِر بِن أَبي جْعفٍَر الُكْشَميَهنِي التِّيتِيو  بضّم الكاف وسكون الشين وفتح الميم وكسرها ، كتب عنه أَبو سعد السَّْمعانيُّ

 * ومّما يستدَرك عليه :

 في فصل التّاِء مع التّاِء ، أَلفاٌظ يُْحتاج إِلى معرفتها ، ولم يذُكْرها ، منها :

اد  (3)مدينةٌ بنواحي تِِلْمساَن  ، بضّم الهاِء وفتحها وسكون الّراِء : تاَهْرت : [تهرت] وأبو الفضل أحمد بن ]في إْفِريقية ، منها : بَْكُر بن َحمَّ

حمن التَِّميِمّي البَّزاز ، قال اليْعقُوبِّي : مدينة (4) [قاسم : ِعراُق المْغِرب ، وبينها وبيَن فاَس َخمسةَ عَشَر يوماً في  تاهْرتَ  بِن عبد الرَّ

 َصحاَرى.

يَت، بالكسر ، وقيل  تَْكِريت : ومنها : [تكرت] بنِت وائٍل ، أُْخِت بَْكر بِن  بتَْكريت بالفَتْح : قال ابُن األَثير : فوَق بغداَد بثالثيَن فَْرسخاً ، ُسّمِ

د (6)بُن أَْزدِشيَر  (5)وائل ، ولها قلعةٌ حصينة على ِدْجلَةَ ، بناها شابُوُر  الصُّوفّي  ْبِن بَابََك ، منها أَبو تَّمام كامُل بُن سالم بن الُحَسْين بن ُمحمَّ

 ، وعليُّ بُن أَحمد بِن الُحسيِن القاضي ، وقد رويا الحديَث.

، بضّمٍ فنون ساكنة ففتح : مدينة بالشاِش َوَراَء َجْيُحوَن وَسْيُحوَن ، منها أَبو اللَّْيِث نَْصُر ْبُن الحسِن ْبِن القاسم بن  تُْنَكت : ومنها [تنكت]

 واية صِحيح ُمْسِلم بالِعراق وِمْصَر واألَْنَدلس ، عن عبد الغافر الفاِرسّي.الفضل ، أَقاَم باألَنَدلس ، واشتهر برِ 

دة مضمومة وكاف ساكنة ، فإنَّها مدينة في أَقصى الَمْغِرب. تُْنبُْكت : وهي غير [تنبكت]  ، بضّم فسكوٍن ثّم موحَّ

كون شين معجمة : قريةٌ كبيرة من ُخراساَن ، منها شارُح ، بضمَّ فسكون فكسر راِء وباء موّحدة مكسورة وس تْوِربِْشت : ومنها [توربشت]

 الَمصابِيح.

ة النََّسب والتّاريخ. التّارخت : وكذلك [ترخت]  وغيُرَها من الُمدن والقرى مّما ذَكرها أَئمَّ

، وهو الِذي تُْقَضى َشهوتُه قبَل أَْن يُْفِضَي ، بالكسر والفتح  تَْيتاءُ و تِيتاءُ  إِنَّ ابَن منظور ذكر في مادة تيت : رجلٌ  (7): ثم  [تكملة لمادة تيت]

: الرجل الّذي  (8) التِّئْتاء الّرجل الّذي إِذا أَتَى المْرأَةَ أَْحدَث ، وهو الِعْذيَْوُط. وقال ابن األَْعَرابّي : التِيتاءُ  إلى امرأَتِه. وعن أَبي عمرو :

 يُْنِزل قبَل أَن يُوِلَج.

 قال شيخنا : فظهر بهذا أَن مادته ت ي ت ، فيكون وزنه

__________________ 
 ( وهو قو  نصر يف كتابه : تيب ابلتحريك وآخره ابء.1)
 وهو املناسب.« يشدد»( يف معجم البلدان : 2)
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 محاد.( يف معجم البلدان : با تلمسان وقلعة بين 3)
 .«قاسم»بد  « القاسم»( ما با معكوفتا سقرت من املطبوعة الكويتية. ويف معجم البلدان 4)
 ( يف اللباب : سابور.5)
قوله أزدشــري كذا خبطه والصــواب أردشــري ابلراء املهملة. قا  اجملد يف مادة أرد : وأرد شــري »( كذا ابألصــر واللباب. وهبامش املطبوعة املصــرية : 6)

 .«اجملوس اه من ملو 
 ( حقها أن  يت قبر املستدركات عل  مادة تيت مباشرة.7)
 .«التيتاء»( عن اللسان ا وابألصر 8)
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ا  ِفعحالُء. وقا  ابن الَقطّاع يف كتاب األَبنية : وزنه ِفّعا  ا وعبارته : وأَّما ِفّعاٌ  ا فيكون الاً موضـــــــــوعاً حنو قثّاء وِحّناء
يوحِط ا عل  رأحي ســــــــيبويه ا وعليه فالمه  زٌة ا كما هو  اهر. وقا   مد بن َجعحفر : ءَ تِيتا نعتاً حنو رُجر ويكون  للِعذح

َعاٌ  ا من اأَلاَنة. وعن الَفرّاِء : ِإنّه هو اّلِذي يـَرحِمي مبائِه قبَر َأن َيصَر إِ   ىل املرأَة.ت ي ن التِّيناُء ا عن َأيب اَ سن ا تِفح
د بن جعفر أَيضاً :  جل الِعْذيَْوط ، وهو أَيضاً الّذي يَْقِضي قبَل أَن يَُجاِمع. وقال َرضيُّ  التِّيتاءُ  ت ي ت استُعِمَل منهوقال محمَّ ، وهو الرَّ

ِّي ، أَي : يَتأَتَّى له الماُء قبَل الِجماع. قال شيُخنَا : وعلى كّل حال ، فتركه ه ين الّشاِطبِّي وهو تِْفعال من التَّأَت ، قصوٌر ، نا من غير إشارة الّدِ

 وكان األَليَق عليه التَّْنبِيهُ على ذلك.

 فصر الثاء
 املثلثة

ً  ، يَثْبُتُ  ُء ،الشَّيْ  ثَبَتَ  : [ثبت] ً و بالفتح ، ثَبَاتا  هو ، أَثْبَتَهو .ثابِتٌ  : أَي ثَْبتٌ  ءٌ بفتحٍ فسكون. شي ثَْبتٌ و ، ثَبِيتٌ و ، ثابِتٌ  فهو بالضّم ، ثُبُوتا

ً  ، يَثْبُتُ  فالٌن في المكان ، ثَبَتَ  بمعنى. ويُقال : ، ثَبَّتَهو  .ثابِتٌ  : إِذا أَقاَم به ، فهو ثُبُوتا

 الّصاِدُق الحْملَِة ، كالثَّْبِت بفتحٍ فسكون. الفاِرُس الشَُّجاعُ  كأَميٍر : الثَّبِيتُ و

ُجلُ  ثَبُتَ  قدو ّم : ثُبُوتَةً و كَكَراَمٍة ، ثَبَاتَةً  كَكُرَم ، الرَّ ً  أَي صارَ  بالضَّ  .ثَبِيتا

 العقِل. قال العَجاج : الثّابِتُ  ، أَيضا : (1) الثَّبِيتُ و

 ِإذا ما ِصيَح ابلَقوحم َوقـَرح  (2) ثـَبحتٌ 
ةِ  الثّابتُ  : الثّبِيتُ و  قال َطَرفةُ : العَْقِل ،و القُوَّ

ه  ؤاَد لـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــــُب ال فـــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــــــِ  اهلـــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــتُ و     ي ــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــث هح  ال مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ي ُه قــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ ب لــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  قـ

  
 هكذا أَنشَده في الصَّحاح ، والذي بخّطِ األَزهرّي هكذا :

ؤاَد لــــــــــــــــــــــه  يــــــــــــــــــــــُت ال فــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــِ

يــــــــــــــــتُ و     بــــــــــــــــِ ه الــــــــــــــــثــــــــــــــــ  هــــــــــــــــمــــــــــــــــُ ُه فــــــــــــــــَ بــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  قـ

  
عاقل ُمتََماِسٌك ، أَو  : ثَبِيتٌ و ثَْبتٌ  ، ورجلٌ  ثَْبتٌ  : لم يَِزلَّ في ِخصاٍم أَو قِتال. وفاِرس (3)القََدِم  ثْبتُ و ، ثُبَّتٍ  الَجنَاِن من ِرجالٍ  ثَْبتُ  ورُجلٌ 

ً  الغَدِر إِذا كان ثَْبتُ  قليُل السَّقَط ، كذا في األَساس. وفي اللّسان : رجل في قِتاٍل أَو كالم ؛ وفي الّصحاح : إِذا كان ِلسانُهُ ال يِزلُّ عند  ثابتا

 ت.الُخُصوما

 وهو ُخيُوُطه. ، بالكسر : ِشبَاُم البُْرقُعِ ، الثِّبَاتُ و أَيضاً. كالثَّبِيتِ  أَي : َجْريِِه ، ِمَن الَخْيِل : الثَِّقُف في َعْدِوِه ، الثَّْبتُ و

ْحُل ، : الثِّبَاتُ و ْحُل المَ  الُمثْبَتُ و .أَثْبِتَةٌ  وَجْمعُه : َسْيٌر يَُشدُّ به الرَّ  ْشُدوُد به ، أَي : بالسَّْير ؛ قال األَْعَشى :، كُمْكَرٍم : الرَّ

ارَة  طــــــــــــــــــــــــــ  ِر خــــــــــــــــــــــــــَ ة ابلــــــــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــــــــــَ  زاي 

يح     رحخـــــــــــَ ِوي ِبشـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــح تٍ تــــــــــــُ بـــــــــــَ ثــــــــــــح ِر  مـــــــــــُ (4)قـــــــــــاتـــــــــــِ
 

  
 بالَوثَاق. فأَثْبِتُوهُ  أَْصبَحَ  إِذا:  بعُضهم قال ، وسلموآلهعليههللاصلىفي حديث َمُشورةِ قَُرْيٍش في أَمر النَّبّي ، و

 وهو بَِكْسِر الباءِ  ، الُمثْبِتُ  كذاو : إِذا اشتَّدْت به ِعلَّتُه ، وهو َمجاز ُمثْبَتٌ  فاُلٌن ، فهو أُثْبِتَ  يقال : َمْن ال َحَراَك به من الَمَرِض ، : الُمثْبَتُ و

مَّ ،، ب ثُباتٌ  داءٌ  ومنه قولُهم : به فَلَْم يَْبَرحِ الِفَراش ، من الِكبَِر وغيِره ، الِّذي ثَقُلَ  اإلنساَن حتّى ال  يُثْبِتُ  أَي : ُمعِجٌز عن الَحَركِة ، أَي : الضَّ

 يَتحّرَك.

ً و ُمثَابَتَةً ، ثَابَتَه من المجاز أَيضاً :و ً ] (5)َء َمْعِرفَةً : قَتَله الشَّيْ  أَثبتَ و عَرفَهُ حقَّ المْعرفَِة. : إِذا أَثْبَتَه إِثْباتا  أَثْبتُّهُ  ونََظْرُت إِليه ، فما .(6) [ِعْلما

 ببَصِري.



1987 

 

اِعي : أَْرٍض ، أَو ماء ِلبَني يَْربُوعِ  : اسم كإِْزِميلٍ  بالكسر .إِثْبِيتُ و  ْبِن َحْنَظلَةَ ، ثّم لبني الُمِحّل منهم ، قاله نَْصر ، وأَنشد للرَّ

__________________ 
العقر ا وذكرا شاهد ا بيت طرفة  الثابت : الثبيتو  القلب وذكرا شاهد ا للعجاج. وفيهما :  بت أي ثبتٌ  ( يف الصحاح واللسان : ورجر1)

 اآت .
 .«قبله»( عن األساس وابألصر 5) .«ثبيت»( عن الصحاح واللسان ا وابألصر 2)
 الغدر. ثبتو  اجلنان ثبت . ورجرثـُّبت القدم من رجا  ثبت ( عبارة األساس : فالن3)
 ( زايدة عن األساس.6) اللسان.( عن 4)
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وحَم  م يـــــــــَ هــــــــِ يــــــــح لــــــــَ رحاَن عــــــــَ ثـــــــــَ يــــــــتَ نـــــــــَ بــــــــِ ا  ِإثــــــــح َد مــــــــَ عــــــــح  بـــــــــَ

ر     َواتــــــــِ اِح الــــــــبـــــــــَ يــــــــَر ابلــــــــّرِمــــــــَ لــــــــِ ا الــــــــغــــــــَ نــــــــَ يـــــــــح فــــــــَ (1)شــــــــــــــــــــــَ
 

  
 بأَود ، كذا ُرِوَي عن السُّكَِّرّي في شرح قول َجريٍر : ِلبَنِي الُمِحّلِ بِن َجْعفَرٍ  هو ماءٌ  أَو

رح  كــــــــــــَ ــــــــــــح ِرُف أَمح أَن عــــــــــــح ــــــــــــَ ٍة َأ تـ نــــــــــــَ الَ  ِدمــــــــــــح  َت َأطــــــــــــح

يــــــــــــتَ     بــــــــــــِ ا ِ ثــــــــــــح ِديــــــــــــُدهــــــــــــَ ِ ابٍ  جــــــــــــَ اح نــــــــــــَ وح  فــــــــــــاجلــــــــــــَ

  
 وفي اللّسان : أَرٌض ، أَو موضٌع ، أَو َجبٌل وقال الّراِعي :

ا  رَاهتــــــــــــــــِ كــــــــــــــــُ هــــــــــــــــا بــــــــــــــــِ
َ

ُب َأوالَد املــــــــــــــــ العــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــُ

يـــــــــــــــتَ     بـــــــــــــــِ ر  ِِثـــــــــــــــح اِء ذاِت اأَلابتـــــــــــــــِ رحعـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــاجلـــــــــــــــَ

  
ً  من األَسماء ثابتٌ  ويَُصغَّرُ  : اسماِن ، ثَبِيتٌ و ، ثابِتٌ و  .ثَُوْيبت ٍء ، فتصغيُره، إِذا أَردَت به نَْعَت َشيْ  ثابتٌ  . فأَّماثُبَْيتا

ْهل بَُخاَرى سكَن بغداَد شافِِعيُّ من أَ  فَِقيهٌ  المذكور ثابتٍ  ، نِْسبة إِلى َجّدِ والِده الثّابِتيّ  البَُخاِريُّ  ثابت ْبنِ  أَْحَمُد بُن َعْبِد هللِا بِن أَْحَمدَ  أَبو نَْصرٍ و

منصور ، وتُُوفَِّي في رجب ، وحدََّث بها عن أَبي القاسم بن حبابةَ ، وتَفَقَّه على أَبِي َحاِمٍد األَْسفََرايِينّي ، وأَْفتَى ، وكان له َحْلقَةٌ بجامع ال

 .449سنة 

 : (2)* ومّما بَِقَي عليه ِذْكُرهُ 

الحافظ ، صاحب التّصانيف المشهورة ، تُوفَِّي ببغداَد في َشّوال سنة  ثابتٍ  بِن أَحمَد بِن َمْهِدّي بنِ  ثابتِ  نِ اإِلمام أَبو بكر أَْحَمُد ْبن علّي ب

463. 

ِد ْبِن أَحمَد ْبِن أَبِي سعِد ْبن علّي الثّابِتّي ؛ قيل إِنّه من أَوالد َزْيِد ْبنِ  ، تَفقَّه على  (3)بَْنِجْديه  األَنصارّي من أَهل ثابتٍ  وأَبو َسْعِد أَْسعَُد بُن ُمَحمَّ

 بها. 545، وتُوفِّي سنَة  (4)مذهب الشافِعّي ، وروى عن أَبي سعيد البَغَِوّي 

الثّابِتّي ، ُصوفِيُّ سِمَع الكثيَر ، قُتِل  (5)وقَِريبُه أَبو الفَتح محّمد بن عبد الّرحمِن ْبِن أَحمد 
 بُدوالِب الخازِن بَمْرَو. 548سنة  (6)

بن قَيس بن َشّماس األَنصاِرّيِ ، بغداِديٌّ صاِلٌح ، عن عبد الكريم بن  ثابتِ  وأَبو طاهٍر محّمد بُن علّي بِن أحمَد ْبِن الُحسين ، الثّابتّي من ولد

 .536وتوفَِّي في سنة  (7)الُحسين بن رزبة 

د بن ْحمن بُن محمَّ ٍد عبِد هللِا بِن أَحمَد  بن ثابت وعبد الرَّ أَحمَد الثّابتّيِ الَخْرقّي أَبو القاسم ، المعروف بُمْفتِي الَحَرَمْيِن ، روى عن أَبي ُمَحمَّ

 .495، ومات سنة  (8)وغيِره ، وعنه أَبو بَْكٍر البَّشاري 

ةَ ،  ، كُزبَْيٍر : يَِزيُد بُن ُمْسِهٍر ، ثُبَْيتٍ  أَبُوو  ذكَره األَعشى في شعره.من بَني َهّمام بن ُمرَّ

 شيٌخ لعبد الحميد بن جعفر. الَجّماِزيُّ  ثُبَْيتٍ  أَبُوو

 عن يَْحيَى بِن َسِعيٍد األَنصارّي ، وعنه يَْحيَى بُن حمَزةَ. بُن َكثِيٍر ، ثُبَْيتُ و

 الَحْضَرِميُّ ، عن ابن َعبَّاٍس. ثُبَْيتٍ  ء بنُ هانِيو

 ٌخ ِلُشْعبَةَ.البصري َشي ثُبَْيتٍ  ُعْقبَةُ ْبن أَبيو

ثون.  ُمَحّدِ

ْك. أَثْبَتَتْهُ  ، إِذا اشتَدَّْت به ِعلَّتُه ، أَو ُمثْبَتٌ  فالٌن ، فهو أُثْبِتَ  ومن الَمَجاز  ِجراُحه فلم يَتحرَّ

 ،« فََطعَْنتُه»وهو أَيضاً مجاٌز. وفي حديِث أَبي قَتَاَدة  أَي : ِليَْجَرُحوك ِجراَحةً ال تَقوم َمعها ، أَو ِليَْحبِسوك ، (9) ِليُثْبِتُوكَ  وعزَّ  قَْولُهُ تعَالَىو

ً  ، أَي : َحبَْستُهُ وَجعَْلتُه« فَأَثْبَتُّه  أَثَْخنوه. ، أَي : أَثْبَتُوه في َمكانِه ال يُفاِرقُه ، ومنه أَيضاً : َضَربوه حتى ثابتا
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ة ، لثِقَتِه في ِروايته ، وهو جمع األَثْباتِ  من ثَبَتٌ  وهو الثِّقاِت ، واألَْعالم األَثْباتِ  وَجْدتُه منو كة ، وهو األَقيُس.  ثَبَتٍ  : إِذا كان ُحجَّ ، محرَّ

 وقد يُسكَّن َوَسطهُ.

 بفتحتين. وقيلَ  ثَبَتٌ  القْلِب ، واالسمُ  ثابتُ  الَجنَاِن : ثَْبتُ و في أُُموِره. ُمتَثَبِّتٌ  : ثَْبتٌ  وفي الِمْصباح : رجلٌ 

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : شفينا غليال ابلرماح العواتر.1)
 ( ابألصر : ذكر.2)
 ( يف اللباب : بنج ديه.3)
 ( اللباب : ا سن بن رزمة.7) ( هو  مد بن علي بن أيب صاحل البغوي.4)
 ( هو أمحد بن  مد البشاري.8) ( يف العرب : ابن  مد الكشميهين املروزي.5)
 .30( سورة األنفا  : من اآية 9) اللباب. ( قتلة الغّز. قاله يف6)
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اًل ضابطاً ا واجلمضُ  ثـََبتٌ  للُحج ِة :  ا كَسَبٍب وَأسباب. (1) األَثبات ا بفتحتا : ِإذا كان عدح
ِة. بِثَبَتٍ  إِالَّ . وتقوُل أَيضاً : ال أَْحُكم بكذا ثَباتٌ  ، بالتحِريك ، أَي : (2)عند الَحْملَة  ثَبَتٌ  وفي اللِّسان : ورُجٌل له  ، أَي ؛ بُحجَّ

، بالتَّحريك  الثَّبَتُ  «أَنَّهُ من َرَمضان الثَّبَتُ  ثُمَّ جاءَ »وفي حديث َصوِم يوِم الشّكِ :  .«ثَبَت بغَيِر بَيِّنٍَة ، وال»في حديِث قَتَاَدةَ ْبِن النُّْعَماِن : و

ةُ والبَيِّنَة.  : الُحجَّ

أْ  تَثَبَّتَ و  في أَمِره : إِذا شاَوَر ، وفََحَص عنه. استَثْبَتَ و فيه ، ولم يَْعَجْل. تَأَنَّى : إِذا اْستَثْبَتَ و يِ ،في األَْمِر والرَّ

اِك ، أَو هي ثُبْيتَةو ، بايعْت ، قاله ابُن  (4)األَنصاِريَّةُ ، وبنت النُّْعمان  بِْنت يَعَارٍ  ثُبَْيتَةو لها إِدراٌك. بالنُّون ، (3)بُثَْينة  ، كُجَهْينَةَ : بِْنت الضَّحَّ

بيع بن َعْمٍرو األَنصاريَّة ثُبَْيتَةُ و َصحابِيَّتان. سعد ؛  بنُت َسِليط ، ذكرهما ابُن حبِيب. ثُبَْيتَةُ و بنُت الرَّ

ها ، قاله الحافُظ. َحْنَظلَة األَْسلَِميَّةُ ، تابعيَّةٌ  بِْنتُ  ثُبَْيتَةُ و  أَثبَتَ و ، ثَبَتَ  وِمّما يُستدَرُك عليه : يُقال للَجراِد ، إِذا َرزَّ أَْذنابَهُ ِليَبِيَض : َرَوْت عن أُّمِ
(5). 

 عن األَمِر : َكثَبََّطه. ثَبَّتَهو السُّْقُم : إِذا لم يُفاِرْقه. أَثبتَهُ و

ّمَح : أَي أَنفََذه. فأَثبتَ  وَطعَنَه تَهُ : أَقاَمها وأَْوَضَحها. أَثْبَتَ و فيه الرُّ  ُحجَّ

 .الثَّباتِ  ، وكلُّه من (6) (يُ ثَ بُِّت هللاُ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِل الثّاِبتِ ): صحيٌح. وفي التَّْنزيل العزيز  ثابتٌ  وقولٌ 

ُث َمْرِويَّاتِه وأَشيا الثَّبَتُ و َكةً : الِفْهِرُس الِّذي يَجمع فيه الُمحّدِ ةٌ له ، وقد ذَكره ، محرَّ ة ؛ ألَن أَسانيَده وُشيُوَخه ُحجَّ َخه ، كأَنَّه أُِخَذ من الُحجَّ

ثيَن ، ويُْمِكُن تَخريُجه على الَمَجاز. ثيَن. وقيل : إنَّه من اصطالحاِت الُمَحّدِ  كثيٌر من الُمَحّدِ

ِد بنِ    الفَِقيهُ ، َسِمَع أَبا َعِلّيٍ الغَّسانِّيِ ، وعنه أَبو عبِد هللِا ْبن أَبي الِخصال.، كَسَحاب ، األَنَدلُسيُّ  ثَبَاتٍ  وأَبو إِسحاَق إِبراهيُم بُن ُمَحمَّ

يواِن : كتَبَه. أَثْبَتَ  ومن المجاز :  اْسَمهُ في الّدِ

 : دعاٌء بَدَواِم األَمِر. وهذان من األَساس. (7)ِلْبُدك  ثَبَتَ و

ِلق. (9)، والنَّْعجة  (8)وهو الثَُّموت ، والذَّْوَذح ، والَوْخواخ  الِعْذيَْوِط. : أَهمله الَجْوَهِرّي واستعمله أَبو العبّاس بمعنى الثَّتُّ  : [ثتت] مَّ  ، والزُّ

، وَشْرٌم ، وَشْرٌن ، وَخقٌّ ،  ، وفَتٌّ  ثَتٌّ  ، عن ابن األَعرابّي. وقال أَبو َعْمٍرو : في الصْخَرةِ  ثُتُوتٌ  وجمعه الشَّّق في الصَّخَرةِ ، بمعنىو

 .(10) [وِشيٌق وِشْريان]ولَقٌّ 

 التّاُء ُمنَونّةٌ تنويَن المنقوص ، ألَنّه اْسم فاعل منو ُمْخِصٌب ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال أَبو َعْمٍرو : أَي (11) ، كُمْغَرْندٍ  ُمثَْرْنتٌ  بََدنٌ  : [ثرنت]

وهذا الِمثَاُل ، أَعني أَْفعَْنلَى ، ال يتعدَّى عنَد سيبَوْيِه  وفي بُْغيَِة اآلمال ، ألَبي جعفر اللَّْبِلّي : َكثَُر لَْحُم َصْدِره. ذاالبََدُن ، كاثَْرْنَدى : إِ  اثَْرْنتَى

يَهُ ، وأَنشد :  البَتَّةَ ، وقد حكى بعُضهم تَعَّدِ

ِديـــــــــــــيِن  َرنـــــــــــــح غـــــــــــــح عـــــــــــــاُس يــــــــــــــَ َر الـــــــــــــنـــــــــــــ  عـــــــــــــَ دح جـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

دِ     ــــــــــــــــــــح َرن ينِّ َويســــــــــــــــــــــــــــــــــح ه عــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ فـ ــــــــــــــــــــيِن أَدح  ي

  
__________________ 

 ( يف املصباح : أثبات.1)
 وشاهده كما يف األساس : قا  :« ا مام»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 عـــــــــــــــنـــــــــــــــدهـــــــــــــــم مصـــــــــــــــــــــــــــــاد  مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــائـــــــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــا و 

 فــــــــــــــــمــــــــــــــــا هلــــــــــــــــم لــــــــــــــــد  محــــــــــــــــالتــــــــــــــــنــــــــــــــــا ثــــــــــــــــبــــــــــــــــت   

  

 ولعله املراد هبا هنا.( كذا ابألصر ا ويف أسد الغابة : ثبيتة وقير بثينة وفيه أيضا : نبيثة يعين ابلنون ا 3)



1991 

 

وهبامش املطبوعة املصرية « والدودح والوحواح»( ابألصر 8) ( وهي ثبيتة بنت النعمان بن عمرو بن النعمان من بين بياضة االنصارية البياضية.4)
 ويف اللســــــــــــان :« الوخواخ. انظر اللســــــــــــانقوله والدودح كذا خبطه والذي يف القاموس والذوذح بذالا معجمتا ا وقوله ا الوحواح صــــــــــــوابه »: 

 الوحواح.
 ( عبارة األساس : وثبت لبد  وأثبت   لبد .7) ويف التكملة : وثب ت.« ثبت وأثبت وتثّبت»( يف التهذيب : 5)
 ويف التهذيب : الذوذح والوخواخ. .27( سورة إبراهيم : آية 6)
 .«البعجة»( عن التهذيب وابألصر 9)
 ( يف القاموس : َكُمعحَرنحٍد.11) هذيب.( زايدة عن الت10)



1992 

 

بَْيِدّي : وقال أَحَسبُهما مصنوَعيِن ؛ وليس كما قال ، قد َذَكَرُهما غيُر واحٍد من أَئّمة اللُّغَ   ة.وَردَّ البيتيِن أَبو بكر الزُّ

 وسيأْتي تحقيق ذلك.

، قال الَهْمَدانّي :  أَثافِت قريةٌ باليََمن ، ذاُت ُكروٍم كثيرة ، بينها وبين َصْنعَاَء يوماِن. ويُقَال : (1) : ثَافِتُ  : * وِمّما يُستدَرُك عليه : [ثفت]

ى هذه القريةُ  َل ما َسِمعَت قو؟ فقالت : أَ ويقال أَثافة بالهاِء ، والتّاُء أَكثُر ، قال األَصمعّي : وقفُت باليمن على قرية ، فقلُت الْمَرأَةٍ ، بَِم تَُسمَّ

 الّشاعر األَْعَشى :

ب   تَ ُأحـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــِ ُرو  َأ ف ـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــُ  ذاَت ال

ا    اهبـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــَ  ِم عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــد ُعصـــــــــــــــــــــــــــــــــاَرِة َأعـــــــــــــــــــح

  
ئيس الكبارّي من أَهل ى في الجاِهليّة ُدْرنَى ، وإِيّاَها عنَى األَْعَشى بقوله : أَثافِت قال ياقوت : وخبَّرني الرَّ  ، قال : وكانت تُسمَّ

رحِب يف ُدرحَ. وقــــــــــــد مثــــــــــــَِ  وُ  لــــــــــــلشــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــُ وا أَق  لــــــــــــُ

رُ     مـــــــِ اِرُب الـــــثـــــ  يـــــُم الشـــــــــــــــــــــ  َف َيشـــــــــــــــــــِ يـــــح وا وكـــــَ يـــــمـــــُ  شـــــــــــــــــــِ

  
َِّجُز فيها ، وكان له ِمعَصاٌر   من أَعنابِهم. أَثافِتَ  للخمر يَْعِصُر فيها ما َجَزل له أَهلُ  (2)وكان األَعشى كثيراً ما يَت

وهو الّذي إِذا َغِشَي  الِعْذيَْوُط ، : الثَُّموت : أَهملَه اللَّْيُث والجوَهِريُّ ، ورَوى ثعلب عن ابن األْعَرابّي أَنه قال : ، كقَبُولٍ  الثَُّموت : [ثمت]

 المرأَةَ أَْحدَث ، وهو الثَّتُّ أَيضاً. وقد تقّدم.

ً  اللَّْحُم ، كفَِرَح ، ثَنِتَ  : [ثنت]  أَْنتََن.و : إِذا تَغيَّرَ  ثَنَتا

ثَةُ  وكذلك الشَّفةُ ، تثَنِتَ و ثَةُ  اْستَْرَخْت وَدِميَْت ، فهي : إِذا اللِّ  .ثَنِتَةٌ  أَي اللِّ

اٌش سيِّي بالكسر : أَي ، ثِْنتايَةٌ  : ُمْستَْرخٍ ، ونَثٌِت مثلُه بتقديم النّون. ورُجلٌ  ثَنِتٌ  ولَحمٌ   ُء اللسان ، نقله الّصاغانّي.بذي ُء الْخلقفَحَّ

 ثَاتِ  ، وهو ذُو (3) قَْيٌل من أَْقياِلها وهو الِحْميَرّي. ثَاتٍ  ِمْخالٌف باليََمن ، ومنه ذُو له الجوهرّي ، وصاحُب اللّسان. وهو: أَهم ثاتٌ  : [ثوت]

 بُن َعريب بن أَْيَمَن بن ُشَرْحبِيِل بن الحارث بن َزْيِد بن ِذي ُرَعْيِن. قاله الَهَمدانّي.

َعْينِيّ  ُخَزْيَمةَ إِبراهيُم بُن يَِزيدأَبُو  قال الّدارقُْطنِيُّ :و ة بن ُشَرْحبِيٍل الرُّ وهو الثّاني َعَشَر  بِن ُرعْيٍن من أَْجداده ثاتِ  ، نِسبة إِلى الثَّاتِيّ  بِن ُمرَّ

ُن األَثير : َوِرٌع زاِهٌد ، عن ، َوِلي القَضاَء بِمْصَر. روى عنه َجِريُر بن حاِزٍم وُمفَضَّل بن فََضالَةَ ، وقال اب ثاتٍ  من ُجدوده ، ال إِلى ذي

. قلُت وترَجَمهُ القاضي نوُر الّدين عليُّ بن عبد القادر الطُّوِخيُّ في كتاب قَُضاة 154يَِزيد بن أَبي َحبِيٍب : َوِلَي القضاَء َكْرهاً ، مات سنة 

دتَْيِن ، فَْليُت فَطَّْن لذلك. وقد ذكره المصنّف في ت ن أ ، فصّحفه ، وقد مصر ، وبَسَط في ترَجَمته ؛ ومنهم من صّحف َجدَّه بباب ، بالموّحِ

 نَبَّهنا عليه ُهناك.

ً  ، كفَِرَح ، ثَِهتَ  : [ثهت] ً و ، (4)بفتحٍ فسكون  ثَْهتا . وقال ابن بُُزْرَج : أَي ثَُهاتا ّم : أَهمله الجوهريُّ ت ، بالضَّ يُقال : ما أَنَت في  َدعا وَصوَّ

 : أَي بالّداِعي وال الَمْدُعّو. قال األَزهريُّ : وقد رواه أَحمُد بن يحيى ، عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد : َمثْهوتِ ال وال بِالثّاهتِ  ذلك األَمرِ 

ــــــــــــــَك ِإىل ِإســــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــاِت و  ي رت  داعــــــــــــــِ   (5)احنــــــــــــــحَ
اِء ا ـــــــــــــــَ ِّ و     كـــــــــــــــَ اتِ مـــــــــــــــن الـــــــــــــــبـــــــــــــــُ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ   الـــــــــــــــثـ

  
ْدِر ، (7)بالكسر  البَْلَدمَ أَو  يَخُرج منه الصَّوُت ، (6) : الُحْلقُومُ  الثَّاِهتُ و  قال : أَْو ُجلَْيَدةٌ يَموُج فيها القَْلُب ، وهي ِجرابُه ، ، هو ُمقَدَُّم الصَّ

ي لــــــــــِّ ا مــــــــــُ ــــــــــ  ب ا ضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ن ــــــــــح يـ ِر عــــــــــلــــــــــَ دح  َء يف الصــــــــــــــــــــــــ 

ىّت َوَر      هُ حـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ ا  هـــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح  واخلـــــــــــــــــــِ

  
 * ومّما يستدرك عليه :

ً  على َغِريِمه ثَهَّتَ  : إِذا صاَح أَْعلَى ِصياِحه ، وكذلك : قَعََّط  تَثِْهيتا
َق ، كذا في نوادِر األَعراب. (8) َر. وَجوَّ  ، وَجوَّ

__________________ 



1993 

 

 ( يف معجم البلدان : ويقا  أ فت يف أوله  زة. وأهر اليمن يسموهنا  فت بغري  زة.1)
 ( يف معجم البلدان : ِمعحَصٌر.2)
 اوهلم املشهورين.( التكملة : مقو  من مق3)
 ( اللسان : ثهتا بفتح اهلاء ضبرت قلم.4)
 ( يف التهذيب : بال إسكات.5)
 ( يف التكملة : ا ل .6)
 ـ قوله تعرت كذا خبطه»وهبامش املطبوعة املصرية : « تعرت»( ابألصر : 8) ( كذا ا وضبطت يف القاموس ضبرت قلم البلدم.7)
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 فصر اجليم
نَم ، والكاِهِن ، والّساِحِر ، كلمةَ تَقع على ، بالَكْسِر : الِجْبتُ  : [جبت] ََلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن أَ )قال الشَّْعبِيُّ في قوله تعالى : و ونحو ذلك. الصَّ

ْحُر ، : الِجْبتُ  قال : (1) (ُأوُتوا َنِصيباً ِمَن اْلِكتاِب يُ ْؤِمُنوَن اِبجْلِْبِت َوالطّاُغوتِ  الشيطان ؛ وعن ابن عبّاس :  والطَّاُغوت : الّسِ

 : ُحيَيُّ بن أَْخَطَب. الِجْبتو الطاغوت : َكعُب بُن األشرِف ،

الِذي ال  : أَصلُه الِجْبُس ، وهو الِجبتُ  البَْيَضاِويُّ ، في النساِء : (2)قال القاضي و «الِجْبتِ  الطَّيََرةُ والِعيَافَةُ والطَّْرُق من»في الحديث : و

قال الجْوَهِريُّ : وهذا ليس من َمْحض  ُكلُّ َما ُعبَِد من ُدوِن هللِا تَعالَى. : الِجْبتو قُِلبَت ِسينُه تاًء. وبَسَطه الَخفاِجيُّ في الِعنايَة. خْيَر فِيه ،

 العربِيَّة ، الجتماع الجيم والتّاِء في كلمٍة واحدة ، من غير َحْرف َذْولِقّي.

كذا في التَّْهذيب  َجسُّ الَكْبِش ِليُْعَرَف ِسَمنُهُ ِمن ُهزاِله ، أَهمله اللّيث ، والجوهريُّ وروى ثعلب عن ابن األَعرابّي : هو : تُّ الجَ  : [جتت]

الّتي ذكرها الَجْوَهِريُّ ، قال شيُخنَا : قيل : أَصلُه جّس ، وأُْبِدلْت ِسينُه تاًء ، كما قِيل في الِجْبت ، وصّرَح قوٌم بأَنّه غير عربّيٍ للعلَّة  .(3)

 بل هي في هذا أَشدُّ لالتِّصال.

 ، وهو بَلٌَد بالَحبَش ، ونُِسَب إِليه أَقواٌم من العلماِء. َجبَْرت * وبَِقي هنا على المؤلِّف : [جبرت :]

ّم : ُجْرتُ  : [جرت] ، عن َوْهِب بن ُمنَبّه ،  الُجْرتِيُّ  منها يَِزيد بُن ُمْسِلمٍ  اليمن ة بَصنعاء أَهمله الجوهريُّ وصاحب اللِّسان. وهي ، بالضَّ

ٌث ، الِجْرتِ  وإِسماِعيُل ْبُن إِْبراِهيَم ْبنِ  .(4)وعنه المسلم بن مَحّمد ، ذكره األَمير   عن ابن َوْهب. ، بالكسر ، ُمَحّدِ

ُكورةٌ بَكْرماَن فُتَِحْت في ِخالفِة ُعمَر ، َرِضي هللا عنه  زهرّي : هيأَهمله الجوهرّي ، وقال األَ  : (5) بالكْسر وضم الراءِ  ِجيُرْفتُ  : [جرفت]

بِن إِبراهيَم بن إِسحاَق الَكْرمانّي ، حدََّث بِشيراَز عن أَبي عبد هللا محّمد بِن علّي بِن الحسيِن  (6)منها : أَبو الُحسين أَحمُد بُن ُعَمَر  ،

يراِزّي.األَْنَماِطّي ، وعنه أَبو القاسم ِهبَةُ هللا   ْبُن عبِد الوارث الّشِ

 أَْجَمَع ، (8) اْجتََرفه (7)واْكتَفَتَهُ ، واْزَدفَتَهُ ، واْزَدَعبَهُ  الماَل ، اْجتَفَتَ  أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وفي نوادر األَعراب : يُقاُل : : اْجتفَتْ  : [جفت]

 .(9)وكذا : اْكتَلََطهُ ، واْكتََددهُ 

كاْجتَلََدهُ. وفي اللَسان  ، كاْجتَلَتَهُ  مثل َجلََدهُ ، لُغَة أَو لُثْغَة ، : َضَربَه ، يَْجِلته ، َجلَتَهُ  هملَهُ الجوهِرّي ، وقال ابُن األَعرابّي :: أَ  َجلَتَهُ  : [جلت]

ُّهُ  : ويُقَال : أَْليَتُه : أَي  ُجِلتَت وقد الَخِفيفُها أَي األَْليَةِ  الَمْجلُوتُ و عشريَن َسْوطاً : أَي َضَرْبتُه ، وأَصلُهُ : َجلَْدتُهُ ، فأُْدِغَمِت الدَّاُل في التّاِء. َجلَت

 انَحدرْت في فَِخِذه.

 غَةٌ فيه ، وهو ما يَقَُع من السَّماِء.لُ  : الَجِليُد ، الَجِليتُ و : َشِربَهُ ، أَو أََكلَهُ أَْجَمَع : اْجتَلَتَهُ و

وصابوُن  جالُوتو قال ابن ُدَرْيد : فأَّما طالُوتُ  (10) (َوقَ َتَل داُوُد جاُلوتَ )ال ينصرُف. وفي التَّنزيل العزيز :  أَْعَجِميٌّ ، : اْسمٌ  جالُوتُ و

الِن في التَّْنزيل ، فهما اْسما  ِن أَْعَجِميّاِن.، فليس من كالم العرب ، وإِْن كان األَوَّ

م ، ، ُجلَْلتَاو ُم : بَضمَّ الجيم وفتح الالَّ . ة بالنَّْهَرواِن ، وتَُضمُّ الالَّ  هكذا قيَّده الّصاغانيُّ

م وسكون الخاِء المعجمة وبعَدَها تاٌء ُمثَنَّاة فَْوقِيّة وأَِلٌف : ناِحيةٌ بواِسَط ، وإِليها  َجلَْختَى * ومّما يُْستَْدرك عليه : [جلخت :] ، بفَتْح الجيم والالَّ

د بنُ   نُِسَب أَبو الَحَسن ُمَحمَّ

__________________ 
 .«صياح كاإلقعاطابلتاء املثناة وهو سب  قلم والصواب َقعرت. فقد ذكر اجملد يف مادة   ع ط من معاين القعرت الـ 
 .51( سورة النساء اآية 1)
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 .«( ابألصر الناصر بد  القاضي وهبامش املطبوعة املصرية : قوله الناصر البيضاوي كذا خبطه والصواب القاضي إذ الناصر لي  لقبا له.2)
 ( عبارة التهذيب : اجلت : اجل  للكبش لينظر الا أم ال ا جّته وجّسه ا وغبطه.3)
 ( يف اللسان والتهذيب : استحبه.8) (.معجم البلدان)( ونقر عن األمري قوله بكسر اجليم 4)
( يف التهذيب : واكتدره. قا  : وازدفته 9) ( ضـــــــــــبطت يف معجم البلدان بفتح الراء. ويف معجم ما اســـــــــــتعجم : بفتح أوله وفتح الراء املهملة.5)

.  افتعلت من َزَفت 
 .251( سورة البقرة اآية 10) علي بن إبراهيم. ( يف اللباب : ابن عمر بن6)
 ( عن التهذيب ويف األصر : وازدعته.7)
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جِي   ُ َم ِد بِن خملد ُر ِ  بُن  م د. (1) اجلََلخح َحدِِّثَا ا وكذا ابُنه َنصح
ُ
 الواسطي  من مشاهري امل

مُّ عن الفَّراِء : ، ُمثَلَّثَةَ اآلِخِر َمْبنِيَّةً ، َجْوَت َجْوِت َجْوتُ  : [جوت] ُدعاٌء لإِلبِِل إِلى  الفتُح لُغَةٌ مشهورة ، والكسر عن أَبي َعْمٍرو ، والضَّ

َم ، ترُكوه على حاله قبَل ُدُخوِلهما ؛ قال الّشاعر ، أَنشده الِكسائّي : الماِء.  فإِذا أَدَخلُوا عليه األَلَف والالَّ

ن   اهـــــــــــــُ ِه َدعـــــــــــــَ تـــــــــــــِ وح َن لصـــــــــــــــــــــــــــَ َويـــــــــــــح   رِدحيف فـــــــــــــارحعـــــــــــــَ

َت     وحتَ كـــــــمـــــــا ُرعـــــــح َواِداي  ابجلـــــــَ اَء الصـــــــــــــــــــــ  مـــــــَ (2)الـــــــظـــــــِّ
 

  
م ، على الِحَكايَة ، كذا في الّصحاح. وكان أَبو َعْمٍرو يكسر التّاَء من قوله ، ويقول : إِذا أَْدخلت عليه األَلَف  بالَجْوتِ  نََصبَه مع األَلف والالَّ

َب ، واألَّول قوُل الفَّراِء والكساِئّي. وكان أَبو الَهْيثَِم يُْنِكُر النَّْصَب ، ويقول : إِذا أُدخل عليه األَلف والاّلم ، أُْعرِ  الِحَكايَة. والاّلم َذَهبَْت منه

َم هنا ، زائدةٌ ،  . وقال أَبو ُعبَْيٍد : قال الكسائيُّ أَراد به الحكاية مع الالم. قال أَبو الحسن :بالَجْوتِ  ويُْنِشُده : كما ُرْعتَ  والصَّحيح أَّن الالَّ

 كزيادتها في قوله :

بَرِ و  ُتَك عن بـََناِت اأَلوح  َلَقدح هَنَيـح
 والقول فيها كالقَْول في َجْوت. .(3) بالَجْوت فبَِقيَْت على بنائها. ورواه يعقوُب : كما ُرْعتَ 

 قال الشاعر : ، َجاَوتََها َوقَدْ 

 ُجَواتُهُ فهاَجها  َجاَوهَتَا
 َزْجٌر لَها. : َجْوت َجْوت أَو ، وسيأْتي زيادة تحقيق في التي تليها« جايَتَها»وأَنشد قوَل الّشاعر :  ، جايَتََها قال بعضهم :و

 ، كغُراٍب. الُجَواتُ  منه االسمُ و

ثٌ  ُجوتَى إِْسَحاُق بُن إِبراهيَم بنِ و َصْنعَانِّي ، عن عبد الَمِلك بِن عبد الّرْحمن الذَّمارّي ، وَسِعيِد بن ساِلم القَّداح ، وعنه أَبو  ، كُطوبَى : ُمَحّدِ

 انّي.زيٍد محّمد بُن أَحمَد بِن إِبراِهيَم ، وعلّي بن بِْشٍر المقاِريضّي ، وَولَُدهُ محّمد بن إِسحاَق بِن إِبراهيَم ، شيٌخ للطَّبَرَ 

َدة الّذي من أَعمال بيت الَمْقِدس ، من فُتُوحات السُّْلطاِن َصالحِ  من أَْعَماِل نابُلَُس ، : ِحْصنٌ  ، بالَكْسرِ  ِجيتُ  : [جيت] وهو غير جيب بالُمَوحَّ

ين ،  ف أَحَدُهَما أَنَّ  أَو ، تقدَّم وقد ، تعالى هللارحمهالّدِ  .اآلخرِ  عن ُمَصحَّ

فَهاَجها ُجَواتَهُ هكذا رواه ابُن األَْعَرابّي. وهذا إِنََّما هو على  جايَتَها اإِلبَِل : قال لها َجْوت َجْوت ، وهو ُدعاُؤه إِيّاها إلى الماِء ، قال : جايَتَ و

ًء. أاَل تراه رَجَع في قوله : ُجواتُه ، إلى األَصل الّذي الُمعَاقَبَة ، أَصلَُها جاَوتَها ، ألَنّه فاَعلََها من َجْوِت َجْوِت ، وَطلََب الِخفَّةَ فقلََب الواَو يا

ْبِطلُه هو الواو ، وقد يكوُن شاذّاً ، ناِدراً. كذا في لسان العرب في ج وت. وزاد في ج ي ت بعد ما ذكر روايةَ ابِن األَْعَرابّي : وهذا يُ 

 من الياِء. جايَتََها التَّصريُف ، ألَنَّ 

َواعِ ، والميَاثُِق في الَمَواثِِق. أَو تكون لفوَجْوِت َجْوِت من الواو.  ياُع في الصُّ ظةٌ على ِحَدةٍ اللُهمَّ إِاّل أَن يُكوَن ُمعَاقَبَةً ِحجاِزيَّة ، كقولهم : الصُّ

 .(4)، والصَّحيُح : جاَوتََها. وهكذا رواه غيُر واحد 

 فصر ا اء
ُثـَن اة الفوقية

 املهملة مض امل
 في نََسِب األَنصاِر. : أَهمله الجوهريُّ ، وهي الُحبابِ  بِْنتُ  َحْبتَةُ  : [حبت]

 يَْعقُوُب بُن إِبراهيم بِن َحبِيٍب. أَبُو يُوُسفَ  اإِلمامُ  َصحابِيَّة ، من نَْسِلها ْبِن َعْمرو بِن َعْوف : بِْنُت ماِلكِ  َحْبتَةُ و

 ، أَخو النُّْعماِن بِن َسْعد. َحْبتَةَ  وقيل : ُخنَْيس بن َسْعد بن

هم ، فهم ْبتَةحَ و َي قاِضَي القُضاة  القاضي ، . وهوَحْبتِيُّون أُمُّ شيُد ، وبه انتشر مذهُب اإلمام أَبي حنيفة ،  (5)أَّوُل َمْن ُسّمِ ، واّله الهادي ثم الرَّ

دُ  وعنه ، الشَّْيبَانيّ  ِإسحاقَ  وأَبي واألَْعَمش األَنصاِريّ  َسعيدٍ  بنِ  يَْحيَى عن َرَوى ، عنههللارضي  113 سنة ُوِلد ، وغيُره الَحَسن بنُ  ُمَحمَّ

 .(6) ببَْغداد 182 سنة وتُُوفِّيَ 
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__________________ 
 ( قا  ابن األثري : هذه النسبة إىل اجلََلخحت. جّد.1)
 خطب.يف الصحاح صدره  ( اللسان ا ويف الصحاح والتهذيب عجزه. ويف املطبوعة الكويتية ورد :2)
 ( كان يقا  له قاضي قضاة الدنيا ألنه كان يستنيب يف سائر األقاليم الجي حيكم فيها اخلليفة.5) .«اب وت»( عن اللسان ا وابألصر 3)
هذه ( يف البداية والنهاية : مات عن ســبض وســتا ســنة. وقد اتفقوا عل  أن وفاته كانت يف 6) ( يف اللســان : رواه القزاز ا والنص منقو  عنه.4)

 السنة ا فعليه ال تصح سنة والدته.
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 بالَمْوصِل. : اْسُم َجبَلٍ  بالكسرِ  (1) حْبتُونو قال األَزهرّي في آخر ترجمِة بحت :و

ٌد ، ال (2) َحْنبَِريتٌ  : أَهمله الجوهريُّ ، وأَورَدهُ ابُن األَعرابّي ، ومثلُه ، كبِْحِريت ِحْبريتُ  َكِذبٌ  : [حبرت]  ٌء.يَْستُُرهُ شي : أَي خالٌص ُمَجرَّ

كالدُّقاق.  الُحتاتُ  منه : تَحاتَّ  واْسُم ما ، تََحاتَّ و ، فاْنَحتَّ  فََرَكهُ ، وقََشَرهُ ، : َحتًّا ، يَُحتُّهُ  ء ، عن الثَّْوب وغيِره ،أَي الشَّيْ  ، َحتَّهُ  : [حتت]

تُه بالَهاِء. وُكلُّ ما قُِشَر ، فقد . وفي الحديث أَنَّه قال اِلْمَرأَةٍ سأَْلته عن الدَِّم يُِصيُب ثَْوبَها ، ُحتَّ  وهذا البِناُء من الغالب على مثل هذا ، وعامَّ

لَُع :« ولو بِِضلَعٍ  ُحتِّيه»فقال لها :  يه وأَِزيليه. والّضِ  والَحكُّ ، والقَْشُر ، سواٌء. وقال الّشاعر : الَحتُّ و العُوُد. معناه : ُحّكِ

ــــــــواَن  (3)مــــــــا َأخــــــــَذا و  ــــــــدِّي ىت  ال كــــــــا  حــــــــَ ــــــــَ ل عــــــــح  َتصــــــــــــــــــــــَ

ت  زمــــــــــــااًن و     ا حــــــــــــَ ــــــــــــا ــــــــــــَُ اِن غــــــــــــن ــــــــــــَ ب هــــــــــــَ  اأَلشــــــــــــــــــــــــــح

  
. وفي حديث َكْعب : يُْبعَُث من بَقيع الغَْرقَد سبعوَن أَلفاً ، هم خياُر َمنْ  َحتَّ  أَي : يَْنقَشُر ويسقُُط عن « عن َخْطمه الَمَدرُ  يَْنَحتُّ  : قََشَر وَحكَّ

 أُنُوفهم التُّراُب.

 عن الغُْصن وغيِره. الَوَرقِ  : ُسقُوطُ  التََّحتُْحتُ و ، التَّحاتُّ و ، االْنحتاتُ و ، الَحتُّ و

 َسقََطْت. أَي : «عنه ذُنُوبُه تََحاتَّتْ »في الحديث : و

 : أَي ِمْنثاٌر. ِمْحتَاتٌ  وَشَجَرةٌ 

 أَوراقَُها منه. تَحاتُّ  : داٌء يُصيُب الشَّجَر ، الَحتَتُ و

 فصُح في اسم الِجنس الجمعّي ، والتّذكيُر فصيٌح.قال شيخنا : أَنَّث باعتباِر المعنى ، وهو األَ  تََحتَْحتَتْ و ، تََحاتَّتْ و ، كاْنَحتَّتْ 

،  «َوَرقُهُ من الضَّريبِ  تََحاتَّ  ذاِكُر هللِا في الغافليَن مثُل الشََّجَرةِ الَخْضراِء َوَسَط الشََّجِر الّذي»في الحديث : و ُء : أَي تَنَاثََر ،الشَّيْ  تََحاتَّ و

ِريُب : الَجِليُد.  أَي : تساقََط. والضَّ

 َء : َحطَّهُ.الشَّيْ  َحتَّ و

:  الَحتُّ و األَْرَض. يَُحتُّ  : َسريٌع ، كأَنّه َحتٌّ  العرِق منه. وفََرسٌ  السَِّريعُ  قيل :و الكثيُر العََرِق ، : الَجَواُد من الفََرِس  الَحتُّ  من الَمَجاز :و

 وقال األَْعلَُم بُن عبِد هللِا الُهَذِلّي : الظَِّليُم ، كذلكو كالَحتَْحتِ  والَخِفيفَةُ ، ِمَن اإِلبِِل ، سريُع السَّْيرِ 

تِّ عــــــــــــــلــــــــــــــ   رِيِّ الــــــــــــــ    حــــــــــــــَ ِة َزخمــــــــــــــحَ  الــــــــــــــرُبَايــــــــــــــَ

َوا ِ     رحٍي طـــــــــــــــــــِ ر  يف شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِد  ـــــــــــــــــــَ  َواعـــــــــــــــــــِ

  
ً  وإنََّما أَرادَ  ضَع االْسم موضَع المصدِر. وخالَف قوٌم البَْريِ ، فو َحتَّ  عنَد ما يَْبريه من السَّفَِر وقيل : أَراد (4)عنَد البَُرايَة ، أَي : َسريٌع  َحتّا

 من البصريّين تفسيَر هذا البيت فقالوا : يَعنِي بعيراً ، فقال األَصمعّي : كيف يكوُن ذلك ، وهو يقوُل قبلَهُ :

فٍّ  جــــــــــــــــــَ الَءيَت  عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــِ َبن  مــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــَ

لـــــــــــــــّرائ ِ     ِة لـــــــــــــــِ يـــــــــــــــ  ن  مـــــــــــــــض الـــــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــِ  يـــــــــــــــَ

  
ال تَراه قال : ِهَجّف. وهذا من صفة الظَِّليم. وقال : َظلَّ في [ فَرَسه أَو بَعيَره ، أَ به]إنّما هو َظِليم ، َشبَّهَ  (5) [أَنه]قال اْبُن ِسيَدْه : وعندي 

ْرُي : َشجُر الَحْنَظل. وقال ابُن ِجنّي : الشَّْرُي : شجٌر تُتَّخذُ البعيُر ال يأُْكالِن الشَّْرَي ، إِنََّما يَْهتَبُِده النَّعاُم. والشَّ  (6)َشْري ِطَواِل ، والفَرُس أَو 

.  منه الِقِسيُّ

َح بََصَرهُ ، وطابْت نَفُسه ، قال : وقوله : َظلَّ في شْريٍ ِطواِل ، يريد أَنهنَّ إِذا ُكنَّ ِطواالً َستَْرنَهُ ، فزاَد استيحاُشه ، ولو ُكنَّ قَِصاراً لَسرّ 

 . كذا في لسان العرب.فََخفََّض َعْدَوه

 ، هكذا فّسَره غيُر واحد. (7) الكريُم العتيقُ  ، أَيضاً : الَحتُّ و

ال تُجاوُز به هذا البناَء ، ُحِمَل على الُمْعتَّلِ ، ألَنّه تَقّرَر أَن فَْعالً بالفتح ، ال يُْجَمُع على أَْفعاٍل ، إاّل  أَْحتاتٌ  جو الَميُِّت من الَجراِد ، : الَحتُّ و

 .في أَلفاظ ثالثة : أَْحَمال ، وأَْزنَاد ، وأَْفَراخ ، وجاَءت أَلفاٌظ معتلَّةٌ أَو مضاَعفَةٌ تُوَجد مع االستقراِء ، قاله شيُخنا
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 : ال يَْلتَِزُق بعُضهُ ببعض. َحتٍّ  يقال : جاَء بتَْمرٍ  ما ال يَْلتَِزُق من التَّْمِر ، : الَحتُّ و

ْلتِ  عنههللارضيِسماِك بِن َخَرَشةَ األَْنصاِرّي ،  َسْيُف أَبِي ُدَجانَةَ  : الَحتُّ و  الِكْنِدّي. وَسْيُف َكثِيِر ْبِن الصَّ

ّمِ : الَمْلتُوُت من السَّويِق ، ، الُحتُّ و  : أَي غير َمْلتُوت. ُحتٌّ  كذا في النَُّسخ. والّذي في التّْكملة ، سِويقٌ  بالضَّ

. إِلى َسُب إِلى بَلَد ، القَبِيلَةٌ من ِكْنَدةَ ، تُنْ   :(1) الُحتُّ و  وعبارة ابن منظور : ليس بأُّمٍ ، وال أٍَب. أَب ، أَْو أُّمٍ

َكةً ، كذا هو مضبوط. (2) َجبٌَل من القَبَِليَّةِ  : الُحتُّ و  محرَّ

 َزْجٌر للطَّْيِر. َمْبنيّاً على الكسر : ، َحتَّ و

اللَّْيِل ، أَي : إِلى اللَّْيل ،  حتَّى اليومَ  (4) [ِسْرتُ ]، كقولك :  (3) ِللغَايَةِ  من حروف الجّرِ ، كإِلَى ، ومعناه : َحْرفٌ  َحتَّىو قال اْبُن ِسيَدْه :

 تأْتيو وغيِرهما. (6) (اْلَفْجرِ َحّّت َمْطَلِع )و (5) (َلْن َنْْبََح َعَلْيِه عاِكِفنَي َحّّت يَ ْرِجَع ِإلَْينا ُموسى)ومثَّلُوا لها أَيضاً بقوله تَعَالى : 

كي يَُردُّوُكْم ، أَقّره اْبُن هَشام وابُن ماِلك وأَبو  أَي : (7) (َوال َيزاُلوَن يُقاتُِلوَنُكْم َحّّت يَ ُردُّوُكمْ )تَْدُخَل الَجنَّةَ  حتَّى نحو : أَْسلمْ  ِللتَّْعِليل ،

ِضّي وسلّمه ، وزعموا أَنّها إنّما تكون دائماً بمعنى َحيّان ، وأَنكره األَْنَدلُِسيُّ في شرح المفصَّل ، ون بَِمْعنَى إالَّ  تأْتيو الغائِيَّة.« إِلى»قله الرَّ

َح به اْبُن ِهَشاٍم الَخْضَراِويُّ واْبُن مالك ، ونقلهُ أَبو البَ  في االْستِثْناِء ، يادة. هكذا قَيَُّدوا ، صرَّ  قَاِء عنأَي : ال في الَوْصف ، وال في الّزِ

 بعضهم ، وأََدلُّ األَمثلة على الُمَراد ما أَنشده ابُن مالك من قول الّشاعر :

ًة  احـــــــــَ وِ  لـــــــــَ اُء مـــــــــن الـــــــــُفضـــــــــــــــــــــــُ طـــــــــَ َ  الـــــــــعـــــــــَ يـــــــــح  لـــــــــَ

ىت      يــــــــــــــرُ  حــــــــــــــَ لــــــــــــــِ َك قــــــــــــــَ ديــــــــــــــح ا لــــــــــــــَ وَد َومــــــــــــــَ   ــــــــــــــَُ

  
 ِلِذي أَجزاٍء ، أَو ما يقوم َمقَامهُ ، على ما أَوضَحه عدََّها الجماهيُر من ُحروف الجّر ، وإنما تَُجرُّ الّظاِهَر الَواقَِع غايَةً  يَْخِفُض ، هو َحْرفٌ و

وقد تكون حرف ابتداء ، يُستأْنَُف بها الكالُم  إِذا وقََع في ابتداِء الكالم. وفي الصَّحاح : ويَْرفَعُ  ابُن ِهَشاٍم في الُمْغنِي والتَّْوِضيح وغيِرهما

 بعَدَها ، كما قال :

ج  ِدمـــــــــــ لـــــــــــَ  متـــــــــــَُ ـــــــــــح تـ ا فـــــــــــمـــــــــــا زَالـــــــــــِت الـــــــــــقـــــــــــَ  اَءهـــــــــــَ

َة     ــــــــــَ ل دجــــــــــح ــــــــــِ ىت  ب رُ  حــــــــــَ كــــــــــَ َة َأشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ ل  مــــــــــاُء ِدجــــــــــح

  
 وهو قوُل جريٍر يهجو األَخَطَل ، ويذكر إيقاَع الَجّحاِف بقومه ، وبعَدهُ :

ٌم.  ك راغــــــــِ فــــــــُ ــــــــح يــــــــا وأَنـ نــــــــح ــــــــد  ُر يف ال ــــــــَفضــــــــــــــــــــــح ا ال ــــــــنــــــــَ  ل

رُ و     ِة أَفحضـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــامـــــــــــَ  حنـــــــــــُن لـــــــــــكـــــــــــم يـــــــــــوَم الـــــــــــقـــــــــــِ

  
: أَْن تكوَن حرَف ابتداٍء ، أَي حرفاً تُْبَدأُ بعَدهُ الُجَمُل ، أَي : تُستأْنَُف ، فتدخل على الجملة االسميّة ،  َحتَّى وفي الُمْغنِي : الثّالُث من وجوه

 وأَنشد : قوَل جرير الّسابَق ، وقوَل الفََرْزَدِق :

ــــــــــًا  جــــــــــب ــــــــــَوا عــــــــــَ ىت  ف يِن   حــــــــــَ ــــــــــ  ب ٌب َتســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح ي ــــــــــَ ل  كــــــــــُ

ٌر     ا هَنحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ َبن  َأاَبهـــــــــــــــــَ ضُ كـــــــــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــــــــِ  وجمـــــــــــــــــُ

  
وتدُخل على الفعليّة الّتي فعلُها مضارٌع  ُكلَْيٌب : حتَّى فواَعَجباً : يَُسبُّنِي النّاسُ  في هذا البيت ، أَي : حتَّى وال بُدَّ من تقدير محذوٍف قبلَ 

ُسوُل  َحتَّى كقراَءة نافع :  ، وكقول َحّساَن : (8)يَقُول الرَّ

وحَن  غحشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــُ ىت  يـ الهبـــــــــــــُُ  حـــــــــــــَ ر  كـــــــــــــِ  مح مـــــــــــــا هتـــــــــــــَِ

رِ     بـــــــــــِ قـــــــــــح
ُ

َواد املـــــــــــ وَن عـــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــ  بَلـــــــــــُ  ال َيســـــــــــــــــــــــــح

  
أَي : يَقَُع الفعُل المضاِرُع بعَدَها منصوباً بشروطه الّتي منها : أَن  ويَْنِصُب ، (9) (َحّّت َعَفْوا َوقاُلوا)وعلى الفعليّة الماَضويَّة ، نحو : 

 قبلَها.يكوَن مستقباَلً ، باْعتبار التكلُّم ، أَو باعتبار ما 

أَدُخلََها ، بمعنَى إِلى  حتّى وفي الّصحاح ، ولسان العرب : وإن أَدخلتَها على الفعل المستْقبَل ، نصبتَه بإضمار أَْن تقول : ِسْرت إِلى الكوفة

 أَْن أَدُخلََها ، فإن كنَت في حالِ 
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__________________ 
 .( كذا ابألصر والتكملة ا ويف اللسان بفتح ا اء ضبرت قلم1)
  لة من  ا  البصرة. اُ ت   ( وهو لبين عر  من جهينة ا وقا  ا ازمي :2)
 ويف الصحاح : تكون حارّة مبنزلة إىل يف االنتهاء والغاية.« الغاية»( اللسان : 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 .214( سورة البقرة اآية 8) .91( سورة طه اآية 5)
 .95سورة األعراف اآية ( 9) .5( سورة القدر اآية 6)
 .217( سورة البقرة اآية 7)

 .(1) (َوزُْلزُِلوا َحّّت يَ ُقوَل الرَُّسولُ )دخوٍ  ا َرفـَعحَت ا وقُرَِئ : 
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َب ا جعله غاية ؛ ومن َرَفَض ا جعله حاالً مبعىن وُ  هذه حالُُه. قا  شـــيُخنا : و اهُر كالمه  َحىت   ويقوُ . فمن نصـــَ الر ســـُ
اًل يف رفض ما بعَدَها ا ولي  كذلك كما َعَرفحت : وَأهّنا هي الّناصــــــــــــــبة وهو مرجوع عند البصــــــــــــــريِّا ا وإّلا  َأّن هلا َدخح

ُهور  َرة بعَد « َأنح »الّناِصُب عنَد اجلُمح  كما هو مشهور يف املبادئ.« حىت  »مقد 
اءُ  ي ألَجل أَنّها عاملة أَنواَع العََمل في أَنواع الُمْعَربَات ، وهي األَسماُء والفعل المضارع ،أَ  ِلهذا ،و  حتّى أَُموُت ، وفي نَْفِسي ِمنْ  : قاَل الفَرَّ

َرةَ بين أَئّمة العربيّة أَّن العوامَل الّتي تعمُل في األَسماء ، ال يُمكن أَن تك ٌء ،َشيْ  ون عاملة في األَفعال ذلك العمَل وال ألَنَّ القواعَد المقرَّ

ُر وِ  ة باألَفعال ، كالجوازم ال يُتََصوَّ ْجَدانُها في غيَرهُ ، ولذلك َحَكموا على الحروف العاملة في نوع بأَنّها خاّصةٌ به ، فالنّواصُب خاصَّ

 صة باألَسماء ، ال يُْمِكن أَن يوجد لها عمٌل في غيِرَها ،األَسماِء ، كما أَّن الحروف العاملة في األَسماِء كحروف الَجّر ، وإّن وأَخواتِها خا

 ٌل.كأَنََّها جاَءت على خالف ذلك ، فعَملِت الّرفَع والنَّْصَب والَجرَّ في األَسماِء واألَفعال ، وهو على قواعد أَهل العربيّة ُمْشك َحتَّىو

يَن إنّما تعمل الجرَّ خاصةً بشروطها. وأَّما الرفُع ، فقد أَوضحنا أَنَّها يقاُل لها االبتدائيّة عنَد الُمَحقِّقِ  َحتَّىو والّصواب أَنّه ال إِشكاَل وال َعَمل ،

ِجَدت ، نُِصَب ، ، وما بعَدها مرفوع بما كان مرفوعاً به قبَل دخولها ، وال أَثََر لها فيه أَصالً ، وإنّما نَْصُب الفعِل بعَدَها له شروط ، إِن وُ 

َ وإاّل بقي الفعُل عل ةُ في الحقيقة ، ألَنَّ نَْصَب الفعِل بعَدها إِنَّما هو بأ ِده من النّاصب والجازم. وأَّما النّاصبة ، فهي الجارَّ ْن ى رفعه ، لتجرُّ

ُل الفعُل الواقِع بعَدَها بمصدر يكون هو المجروَر بها ، فقوله تعالى :   حتى تقديُره :،  (2) (َحّّت يَ ْرِجعَ )مقّدرة على ما ُعِرف ، ولذلك يَُؤوَّ

الِن بِالمصدر ، وهي في المعنى ، كإِلَى الّدالَّة على الغاية.  أَْن يَْرِجَع ، وأَْن والِفْعُل : ُمَؤوَّ

 من غير والتّقدير : إِلى رجوع موسى إلينا ، وبه تعلم ما في كالم المصنِّف من التقصير والقُُصور ، والتّخليط الّذي ال يَُميَّز به المشهورُ 

 ر ، وال يُْعَرُف منه الّشاذُّ من كالم الجمهور ، قاله شيُخنا ، وهو تحقيٌق حَسٌن.المشهو

 ، وتكوُن عاطفةً بمعنى الواو.« أَنْ »وفي لسان العرب : وتدُخل على األَفعال اآلتية ، فتَْنصبُها بإضماِر 

، وكذلك  (3)ُء بمعنى إِلى ، وأَجمعوا أَنَّ اإِلمالَةَ فيها غيُر مستقيم ُء لوقٍت ُمْنتََظر ، وتجيتجي« َحتَّى»وقال األَزهريُّ : وقال النَّْحِويُّوَن : 

 في األَسماِء واألَفعال ، أَعماٌل مختلفة. ِلَحتَّىو في َعلَى.

ُج ِء ، مثل : َشتَّى من ا، وهو الفََراُغ من الشَّيْ  الَحتِّ  ، فَْعلَى ، من َحتَّى وقال بعضهم : . قال األَزَهِريُّ : وليس هذا القوُل مّما يُعَرَّ لشَّّتِ

 ، كانت اإِلمالةُ جائزةً ، ولِكنَّها حرُف أَداة ، وليست باْسٍم وال فِعل. الَحتِّ  عليه ؛ ألَنّها لو كانت فَْعلَى من

فهام ، وكذلك كلُّ حرف من حروف الَجّرِ يَُضاف في ما ، فحذفت أَلف ما لالست َحتّى ، أَصلُه : َحتّامَ  وفي الصَّحاح ، وغيره : وقولُُهم :

ُرونَ )االستفهام إِلى ما ، فإّن أَلف ما يُْحَذُف فيه ، كقوله تَعالَى :  ُتمْ )، و (4) (فَِبَم تُ َبشِّ  .(6) (َعمَّ يَ َتساَءُلونَ )، و (5) (ِفيَم ُكن ْ

 ، كذا في اللّسان. َحتَّى وُهَذْيٌل تقول : َعتَّى ، في :

 َجبٌَل بِعَُماَن. : َحتَّىو

عن َرّواد بن الَجّراحِ ، وعنه محّمد بن الُحَسْين بن قُتَْيبَة ، روى له الماِلينيُّ ،  (7)منها أَبو صالح َعْمُرو بُن َخلٍَف  َحتّاَوةُ : ة بعَْسقاَلَن ،و

عَفاِء.  وذكره ابُن َعِدّيٍ في الضُّ

 .ُحتاتَةٌ  وفي األَساس : ما في يَِدي منه ٌء.َشيْ  كما تقُوُل : ما في يَِدي منه َحتٌّ  ما في يِدي ِمْنهُ  تقول :و

 : ُسقُوُط الَوَرِق عن الغُْصن وغيِره. الَحتُّ و

 .كالِمْحتَاتِ  من النَّْخِل : الُمتَنَاثُِر البُْسِر ، كَصبُورٍ  ، الَحتُوتُ و

__________________ 
 .214( البقرة : 1)
 .91اآية ( سورة طه : من 2)
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 ( أي أمر غري مستقيم.3)
 .1( سورة النبب اآية : 6) .54( سورة ا جر اآية 4)
 ( يف معجم البلدان : حليف.7) .97( سورة النساء اآية 5)
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 : أَي ِمْنثَاٌر. ِمْحتَاتٌ  يقاُل َشَجَرةٌ 

 أَسنانُهُ : تَنَاثََرْت. تحاتَّتْ و ُء : تَنَاثََر.الشَّيْ  تَحاتَّ و

َكةً ، نقله الّصاغانيُّ عن الفَّراِء. الحتَاتو  ، كَسَحاب : الَجلَبَة ، محرَّ

. كغَُراب : قَِطيعَةٌ بالبَْصَرةِ ،و  نقله الّصاغانيُّ

 : من أَعراِض المدينة. (1)، بالكسر  الِحتَاتُ و

 أَو هو .أَسلم وقد ، وسلموآلهعليههللاصلىاألَنصاريُّ أَُخو أَبِي اليُْسِر َكْعِب بن َعْمٍرو ، مات في حياة رسوِل هللا ،  ْبُن َعْمٍرو الُحتَاتُ و

َدتَْيِن ، الُحبَاب ح ابُن الَمِدينِّي بأَنه المشهور. بباَءْيِن ُمَوحَّ حه جماعةٌ ، وصرَّ  وهو الِّذي صحَّ

:  ُحتَاتٌ و َزْيٍد الُمَجاِشعّي ، اْبنَ  ، ال (2) ْبَن يزيدَ  الُحتَاتَ  فيعني به الُحتَاتِ و َك واِجٌد ُدونِي َصعُوداً َجَراِثيَم األَقارعِ فإِنَّ  أَما قوُل الفََرْزَدِق :و

 وُمعاِويَةَ ، فمات الُحتَاتِ  بينَ  واخى ، لموسوآلهعليههللاصلىلَقٌَب ، واسُمه بِْشٌر ، ذكر اْبُن إِسحاَق ، واْبُن الَكْلبِّي ، واْبُن ِهشام : أَّن النَّبيَّ ، 

ة ، فخرج إِليه الفََرْزَدُق ، وهو غالٌم ، فأَنشَده : الُحتات ي يا ُمعَاِوَي أُوِرثَا تُراثاً فيَْحتَاُز  عنَد ُمعاِويَةَ في خالفته ، فَوِرثَهُ باألُُخوَّ أَبُوَك وعّمِ

 وهما وَوِهَم الَجْوَهِريُّ ، األَبيات. فدفََع إِليه ِميَراثَهُ ، ؟جامٌد لك ذائِبُه (3)َكْلتَهُ وِميراُث َحْرٍب أَ  الُحتَات التُّراَث أَقاِربُْه فما باُل ميراث

 َصحابِيّان.

ّم ، هو ابُن َزْيد بن علقمةَ بن جري بن ُسْفيَاَن ْبن ُمَجاشع بن داِرم التَّميمّي الّداِرمّي الُمَجاِشعّي  الُحتَاتُ  وفي اإلصابة. ، ذكره  (4)، بالضَّ

ه ما ، العرب لسان هامش في ووجدت. وسلموآلهعليههللاصلىابُن إِسحاَق واْبُن الكلبّي وابُن هشام فيمن َوفَد من بني تَِميٍم َعلى النّبّي ،   نَصُّ

 بِْشُر بُن َعاِمِر ْبِن َعْلقََمةَ ، فليُراَجْع. الُحتاتُ  : الجوهريُّ ، بيَت الفََرْزَدق ، في ترجمة قََرَع ، وقال : يعني ، البيتَ  هذا وأَورد: 

ٌث. ْبِن ُجبَْيٍر اللَّْخميُّ : بُن يَْحيَى الُحتَاتُ و  ُمَحّدِ

 في ر م د. : سيأْتي َحتّانَ  (5) َوِرْمدةُ 

َل له  َحتّهُ و ِمائَةَ َسْوٍط : ضربَه ، وَعّجَل َضْربَه. َحتَّهُ  وهو َمجاز ، ومنه : .(6)ٍء والعََجلةُ في كّل شيْ  : السُّْرَعةُ ، الَحتَْحتَةُ و َدراِهَمه : َعجَّ

 .«الَحتَْحتَةُ  َشرُّ السَّْيرِ »النَّْقَد. ومنه المثَل : 

 بالُمثَلَّثة ، وسيأْتي ذكُره. الَحثْحاثِ  : بمعنى الَحتَْحاتُ و

 يَبَِس. وهو َشَجٌر : أَي األَْرَطى ، أََحتَّ و

 َشعَُره عن رأْسه ، واْنَحصَّ : إِذا تَساقَط. اْنَحتَّ  * ومما يُستدَرُك عليه :

 : القَْشَرةُ. الَحتَّةُ و

ً  هللا مالهُ  َحتَّ و  : أَذهبَه فأَفقَره ، على الَمثَل. َحتّا

ً  وُهمْ وتََركُ  ً و بَتّاً ، َحتّا  .(7)فَتّاً : أَي أَْهلَُكوهم  َحتّا

ً  ، يَُحتُّه ِء ،عن الشَّيْ  َحتَّهُ  ومن الَمَجاز أَيضاً :  : َردَّه. َحتّا

ي اْحتُتُْهم»وفي الحديث : أَنّه قال لسعد ، يوَم أُُحٍد :  ت هذه اللَّْفَظةُ ،  ّي :، يعني : اْرُدْدهم. قال األَزَهرِ « ، يا سْعُد ، فِداك أَبي وأُّمِ إِْن صحَّ

 : القَْشُر. الَحتُّ و ٍء ، وَحكُّهُ.ء ، وهو قَْشُره شيئاً بعَد َشيْ الشَّيْ  َحتّ  فهي َمأْخوَذة من

 ، فيتغيَّر لَْحُمه وَطْرقُهُ ولَْونُهُ ، ويتََمعَّط َشعَُره ، عن الَهَجِرّي. (8)من أَمراض اإِلبِل : أَْن يَأُْخَذ البعيَر َهْلٌس  الُحتَاتُ و

اُء ؛ َحتَّاهُ ، أَي :  ُهَو. َحتَّى وقال الفَرَّ
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__________________ 
 ( يف معجم البلدان حثاث ابلكسر ويف آخره  ء أخر  ا كبنه مجض حثيث.1)
ا تات بشــر بن عامر بن علقمة عن الليث. ويف أســد الغابة : حتات بن  يف مادة قرع وقا  : ( يف اللســان : حتات بن زيد اجملاشــعي. وأورده2)

 يزيد بن علقمة بن جو .
 فلو كان هذا األمر يف جاهلية علمت من املرء القلير خالئبه. وبعده :« ( يف أسد الغابة : ومرياث صخر.3)
 ( انظر أسد الغابة ابختالف.4)
 ( يف التهذيب : استبصلوهم.7 ويف التكملة : رماد حّتان.« رمدة»( يف القاموس هنا : 5)
 .«اهلل  : هو الدقة والضمور. ومرض السّر كما يف القاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 8) ء.( يف اللسان : وا ّت : العجلة يف كر شي6)
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ً  ما يَْمِلكُ  : [حذرقت] َهات بالفَاِء : (1)هكذا بالقَاف عنَدنَا في النُّْسَخة  َحْذَرقُوتا وفي التَّْهِذيب : أَي قِْسطاً ،  أَي َشْيئاً. ، وفي غيرَها من األُمَّ

 كما يُقَال : فالٌن ال يَْمِلُك إالَّ قاَُلمةَ ُظْفر.

ً  ، يَْحُرتُهُ  َء ،الشَّيْ  َحَرتَ  : الدَّْلُك الشَّديدُ  الَحْرتُ  : [حرت]  .َحْرتا

ِء ُمستِديراً ، قال : وأَُظنُّه : إِنّه قَْطُع الشَّيْ  الَحْرت كالفَْلَكة ونَْحِوها. قال األَزهرّي : ال أَعرف ما قال اللَّْيُث في القَْطُع الُمْستَِديُر ، : الَحْرتُ و

 َصْوُت قَْضِم الدَّابَّةِ  : الَحْرتُ و ْقب المستديُر ، كما سيأتي.الثَّ  (2)َء يَْخُرتُهُ ، بالخاِء ، ألّن الُخْرتَةَ هي تصحيفاً ، والصَّواُب َخَرَت الّشيْ 

 العَلََف ونَْحَوهُ ، نقله الّصاغانّي.

، وقَلّما يكوُن مفعوٌل اسماً ، إِنما بابُه أَن يكون ِصفَةً  َمْحُروتَةٌ  وهو نباٌت كما يأْتي في نجذ ، واحدتُه : أَْصُل األَْنُجَذاِن ، الَمْحُروتُ و

: َشَجَرةٌ بيضاُء ، تُْجعَُل في الِمْلح ، ال تَُخاِلُط َشْيئاً  الَمْحُروت روب والمشؤوم ، أَو مصدراً كالمعقول والمْيسور. وعن ابن ُشَمْيل :كالمض

يح ِجدًّا ، والواحدة (3)إاّل َغلََب ِريُحَها عليه ، وتَْنبُت  ّمِ ،،  الُحْرتَةُ و .َمحروتةٌ  في البادية ، وهي َذِكيَّةُ الّرِ أَْخذُ لَْذَعِة  عن أَبي َعْمٍرو : بالضَّ

 والثّابُت في ِروايته بالخاِء. الَخْردِل إِذا أََخَذ باألْنِف ،

حاح : رجلٌ و ُجُل ، َحِرتَ  عن ابن األَعرابّي :و .(4) األَُكولُ  وهو كُهَمَزةٍ ، ، ُحَرتَةٌ  في الّصِ  ُخلُقُه. ساءَ  : إِذا كَسِمعَ  الرَّ

. كَسَحاب : َصْوُت اْلتِهاِب النّاِر ، ، الَحَراتُ و  نقله الّصاغانيُّ

سوى َصْوِليت ، ذكرهما أَبو َحيّان في شرح التَّْسهيل ، وابُن ُعْصفُور في الُمْمتِع ، ولم يفّسراهما ، واتّفقا  : ع ، وال نَِظيَر لََها َحْوِريتُ و

ر أَّن أَصلهما الكسُر فُخفِّف ، وردَّه أَبو حيّان بأَنّه لم يُْسَمع كسُرهما حتّى يُدََّعى التّخفيف. على أَّن َوْزنَهما فَْعِليت ، وبحث اْبُن ُعصفو

وَزنَاُهما بفَْعِليت ، وكالم المصنِّف  (5)واقتصر في اإلرشاد على ذكر َصْوليت ، قاله شيخنا وصريُح كالمهما أَّن التّاَء زائدة ؛ ألَنّهما 

 أُصول الكلمة ، فاْفَهْم. مصّرح بأَّن التّاَء من

ً  هللا ، َحفَتَهُ  : [حفت] ، بمعنى دقَّ ُعنُقَهُ ، ِلغَْير اللَّْيث ، قال :  َحفَتَهُ  قال األَزهريُّ : لم أَسمع َدقَّهُ ، : َحفَتَهُ  ءَ أَْهلََكهُ ، وَدقَّ ُعنُقَه. والشَّيْ  : َحْفتا

، ويُشبه أَن يكوَن صحيحاً  (6)بمعنى َعفَتَهُ ، فهو صحيٌح  َحفَتَهُ  والّذي َسمعناه : َعفَتَهُ ولَفَتَهُ ، إِذا لََوى ُعنُقَه وَكَسره ، فإِّن جاَء عن العرب

. لحْفتُ ا لتعاقُِب الحاِء والعين في حروف كثيرة. وفي الّصحاح : ويُقَاُل لمن  : الَهالُك. ومن َسَجعَات األَساس : الحْفتُ  وفي غيره : : الدَّقُّ

 .(7)انتَفََخت أَْوَداُجه َغَضباً : اْحَرْنفََش ُحفّاتُهُ 

ُ و .(8) الَحِفت : لغة في ، كَكتِفٍ  الَحِفتُ و ، كذا نُقل عن األَْصَمِعّي ، ومثلُه  بالفَتْح ، مهموٌز ، مقصوٌر : الّرجل القصير مع السََّمن ، الَحفَْيتَأ

 َحفَْيَسأُ : وأَنشد ابُن األَْعَرابّي :

اح  لــــــــــــــَ دح اًل عــــــــــــــِ يــــــــــــــح قــــــــــــــَ يــــــــــــــين وعــــــــــــــُ لــــــــــــــِ عــــــــــــــَ  ال  ــــــــــــــَح

تـــــــــبَ     يـــــــــح فـــــــــَ اح  حـــــــــَ لـــــــــَ رَي الـــــــــّرِجـــــــــح ِص َقصـــــــــــــــــــــــِ خـــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
ُ  َوَرُجلٌ  كذا قاله ، ولم يَْذُكرهُ ُهنَاك ، فهو  الَهْمزِ  باب في إِليه َضْخٌم. وقد مّر ذكُره واإِلشارة : قصيٌر لئيُم الِخْلقة ، وقيل. َحفَْيتَىو ، َحْفيَتَأ

 إِحالةٌ غير صحيحة.

ِقيُع ، الَحِليتُ  : [حلت] : إِذا كاَن  َحِليتٍ  بفتح فسكون ، وُرِوَي عن ابن األَعرابّي ، قال : يَْوٌم ذُو البَْردُ  : الَحِليتُ و ًء.بلُغَِة َطيِّى : الَجِليُد والصَّ

يٍت : َصْمُغ األَْنُجذاِن ، ، الِحلِّيتُ و شديَد البَْرد ، واألَِزيُز ِمثْلُه.  وهو .كالِحْلتِيتِ  َكِسّكِ

__________________ 
 ( ويف القاموس : ابلفاء ا ومثله يف اللسان.1)
 ( زيد يف التهذيب : وااّل فهو مريب.6) .«هو»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
 : حفاثة. (حفث)( األساس 7) .«ينبت .. ( عن التهذيب ا ويف األصر :  عر. لالرت3)
 ( يف الصحاح : كثري األكر.4)
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( يف اللســــــان : لغة يف الفحث. وهبامش املطبوعة الكويتية 8. )«لعر الظاهر ألهنما وزان ا»وهبامش املطبوعة املصــــــرية : « الهنم»( ابألصــــــر 5)
وما أبيدينا من نسخ القاموس : ا فث ابلثاء. ولعر النسخة الجي « هكذا بتكرار اللفة« وا فت ككتف ا فت»وجاءت يف القاموس املطبوع »

 اعتمدها  ق  النسخة الكويتية وردت فيها ابلتاء.
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ُبُت ببالد العرب  ا ِلحِتيتُ  : (1)يَدهح. وقا  ابن سيدهح ِعقِّري معروف ا قاله ابحُن سِ  عريّب َأو ُمعر ب ا قا  : ومل يبُلغحين أَنّه يـَنـح
َبٌة ا َتســــُمو يف رأَ  َلنحِطُح ا مثّ َلرُُج من َوســــِطه َقصــــَ َقاِن. قا  ا وهو نـََباٌت َيســــح َت وبالِد الَقيـح ســــها ا ولكن يـَنـحُبت با ُبســــح

َلة لحِتيتُ ا و  ُكعحرُبٌَة. قا  : ٌغ َلرُج يف ُأصـــــــو  َورِ  تلك الَقصـــــــبِة. قا  : وَأهُر تلك الِبالد َيطحُبخوَن بقح مح  ا أَيضـــــــاً : صـــــــَ
ُغ اأَلجنحُذاِن ا وال تـَُقر : ا ِلحِتيتُ  وأيحُكُلوهَنا ا وليست ممّا يبَق  عل  الّشتاء. ويف الّصحاح : ا ِلحِتيت  (2)ا ِلحِتيث  : َصمح

 ا بتشديد الاّلم. ِحلِّيتٌ  ا قالوا :ا ابلثّاء ا وُرمب َ 
 وأَنشد : (3): األَْنَجُرذُ  الِحْلتِيتُ  وفي التّهذيب :

َدُروٍس  نـــــــــــــــح َبٍة وبســـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــح َك بـــــــــــــــقـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح  عـــــــــــــــلـــــــــــــــَ

ــــــــــــتٍ و     ي ــــــــــــِ ت ــــــــــــح ل يح  حــــــــــــِ دِ وشــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ نـ نح كــــــــــــَ  ٍء مــــــــــــِ

  
األَْنَجُرذُ ، قال : وال أَراه  عن البْحرانِيِّيَن : الِخْلتِيُت ، بالخاِء : (4)والّذي أَحفَُظه  قال األَزهرّي : هذا البيُت مصنوع ، وال يُْحتَجُّ به. قال :

 عربيًّا َمْحضاً.

عن أَبي حاتم ، وهو من أَْخيِلَة الِحَمى بَضريَّةَ ، عظيمةٌ كثيرةٌ الِقنان ، وكان فيها َمْعِدُن َذَهٍب ، من  ع بنَْجٍد ، أَو هو كقُبَّْيٍط ،  :(5) ِحلِّيتٌ و

 ي ِكالب ، قال امُرؤ القَْيس :ديار بن

وحٍ   يــــــــــتٍ فــــــــــغــــــــــَ لــــــــــِّ ٍج  فــــــــــحــــــــــِ عــــــــــِ نــــــــــح ٍي فــــــــــمــــــــــَ فــــــــــح  فــــــــــنـــــــــــَ

راتِ     ِت ِذي اأَلمــــــــــــــح بــــــــــــــح ٍر فــــــــــــــاخلــــــــــــــَ  ِإد عــــــــــــــاقــــــــــــــِ

  
ً  رأَْسهُ ، يَْحِلتُه ، َحلَتَ و ح ابُن ُدَرْيٍد وغيُره بأَنّه لُثْغَةٌ. َحلَتُّ  ومنه : حلَقَهُ ، ، من باب َضَرَب : َحْلتا  رأْسي : أَي َحلَقتُه ، وصرَّ

 َدْينِي : أَي قََضْيتُه. َحلَتُّ  من َدْينَهُ : قََضاهُ ، َحلَتَ و بَِسْلِحِه : َرَماهُ. َحلَتَ و

قَهُ  َحلَتَ و ً و َحألُْت الصُّوَف عن الّشاة َحالً ، قال األَْزهِرّي عن اللِّْحيانّي : .(6) الصُّوَف : َمزَّ  .حلَتُّه َحْلتا

 َكَذا َسْوطاً : َجلََدهُ. حلَتَهُ  عن األَصمعّي :و فاُلناً : أَعطاهُ. حلَتَ و

.، ن ِحلّيتٍ  وليس بتصحيفِ  َكُزبَْيٍر : ع ببالٍد ُجهْينَةَ ، ، ُحلَْيتٌ و : َضَربَهُ. َحلَتَهُ و  قله الّصاغانيُّ

ُر ِحْملَهُ  كِمْحراٍب : إِذا كان ، ِمْحاَلتٌ  َجَملٌ  يُقَال :و  أَبداً ، نقله الّصاغانّي. يُؤّخِ

م ، والُحاَلَءةُ : الُحاَلتَةُ و ِحُم في أَيّامِ  وفي نسخة : تقذيه ، ومثلُه في التَّْكملة ، نُتَافَةُ الصُّوِف ، وما تَْقِذفُهُ ، بالضَّ ض النَُّسخ : في وفي بع الرَّ

 نِتَاِجها. ِحْدثانِ 

َكةً : موضٌع. الَحلَتانُ  * ومّما يُستدَرُك عليه : : لُُزوُم َظْهِر الَخْيِل. الَحْلتُ  عن ابن األَْعَرابّي :و  ، ُمَحرَّ

ه ، إِذا : كَكُرمَ  يَوُمنَا ، َحُمتَ  وقَدْ  ولَْيلَةٌ َمْحتَةٌ ،ويوم َمْحٌت ،  ، َحْمتَةٌ  ولَْيلَةٌ  بالتَّْسِكين : َشِديُد الحّرِ ، ، َحْمتٌ  يَْومٌ  : [حمت] كَمُحت.  اْشتَدَّ َحرُّ

 كلُّ هذا في شّدة الحّر ؛ وأَنشد َشِمٌر :

 .(7) مَححتِ من ساِفعاٍت ا وَهِجرٍي 
 .ِميتٌ حَ  ، وَعَسلٌ  َحِميتٌ  حتّى إِنّهم لَيَقُولُوَن : تَْمرٌ  ءٍ : الَمتِيُن من ُكلَّ َشيْ  الَحِميتُ و

 أَْمتََن ، ويأْتي قريباً. ، أَي : (8)َحالوةً من التَّْعضوِض  أَْحَمتَ  وما أَكلت تَْمراً 

ّبِ ، كالعُكَِّة ، وقيل : ِوعاُء السَّْمِن الّذي ِوعاُء السَّْمنِ  : الَحِميتُ و يرافّي ، والتاُء  ، كالتَّْحُموتِ  وهو من ذلك ُمتَِّن بالرُّ زائدة ، بالفَتح ، عن الّسِ

 وهو في لسان العرب ، ونقله الّصاغانيُّ عن ابن ُدَرْيد. ولَّما لم يّطلع عليه شيخنا استغربه.
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__________________ 
 ( كذا ابألصر ا ويف اللسان : وقا  أَبو حنيفة.1)
وما أبيدينا من نســــــخ التاج : ا لتيث كما يف « ا تليث»يف املطبوع » ( يف اللســــــان : حلثيت بتقدمي الثاء املثلثة. وهبامش املطبوعة الكويتية :2)

 الصحاح.
 .محت ( هو لر بة يف ديوانه وفيه : أبت بد 7) ( يف التهذيب : اأَلجنحَُزُذ ضبرت قلم.3)
 ويف نسخة : لعته.« حفظته»( يف التهذيب : 4)
 ( يف التكملة : مثا  ِسكِّيٍت.5)
 نتفه عن اجللد املعطون. ابلراء. ومر  الصوف :« مرقه»( كذا ابألصر والقاموس. ويف اللسان : 6)
يعضــــوض  ويف اللســــان :« والتعضــــوض متر أســــود شــــديد ا الوة معدنه هجر. قوله التعضــــوض. قا  اجلوهري :»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 8)

 تصحيف.
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ِغيرُ  : الَحِميت قيل :و قُّ الصَّ أَْهلَْكَت ، وأَْنَت تَنِثُّ »ل لرجٍل أَتاهُ سائالً ، فقال : َهلَْكُت ، فقال له : قا ، عنههللارضيوفي حديث ُعَمَر ،  الّزِ

 قال األَحمُر : (1) «الَحِميتِ  نَثِيتَ 

ْيُت ، الَحِميتُ  قُّ الُمْشعَُر الّذي يُجعَُل فيه السَّْمُن والعسُل والزَّ  ، وهو للسَّْمِن.قاله الجوهرّي  أَو الِزقُّ بِال َشعَرٍ  : الّزِ

بُّ ، فهو يت : فإذا ُجِعل في نِْحيِ السَّْمِن الرُّ ّكِ يَ  الَحِميت قال ابُن الّسِ ً  ، وإِنما ُسّمِ ّبِ. َحِميتا في حديث أَبي بكر ، و ، ألَنّه ُمتَِّن بالرُّ

. «من َسْمن َحِميتٌ  فإِذا» عنههللارضي قُّ . «َحِميتٌ  كأَنَّهُ »في حديِث َوْحِشّي : و قال : هو النِّْحُي والّزِ  ، أَي ِزقُّ

ا أَخبَرها أَبو سفياَن بدخوِل النبّيِ ، و تعنيه استِعظاماً لقوِله  «األَسودَ  الَحِميتَ  اْقتُلُوا»:  قالت ، َمكَّةَ  ، وسلموآلهعليههللاصلىفي حديث ِهْند لَمَّ

 وهذه التَّْمَرةُ  َشديد الَحالَوة. ُكلُّ ذلك بمعنَى : تَْحُموتٌ و ، َحِميتٌ و ، حاِمتٌ و كَكتف ، َحِمتو بالتّسكين ، َحْمتٌ  تَْمرٌ و ، حيث واجهها بذلك.

تَغَيََّر  : إِذا كفَِرحَ  وفي بعض األُّمهات : ونحُوه ، الَجْوُز وَغْيُره ، َحِمتَ و حالوةً من هذه ، أَي : أَصَدُق َحاَلوةً ، وأََشدُّ ، وأَْمتَُن. أَْحَمتُ 

تَ و وفََسَد. . لَْونُهُ : صاَر خاِلصاً ، تََحمَّ  نقله الّصاغانيُّ

ا يُْستَْدَرُك عليه : َصبََّك هللا َعلَْيِه. أَيّ  يَْحِمتُكَ  َعلَْيهِ  تعالى هللا َحَمتَك وعن ابن ُشَمْيل :  : شديٌد ؛ قال ُرؤبَةُ : َحميتٌ  َغَضبٌ  * وِممَّ

 ِميتُ ا َ َحىت  يـَُبوَخ الَغَضُب 
 يعني الشَِّديد ، أَي ينَكِسَر ويَْسُكَن ، كَذا في الصَّحاح.

. وقد أَهمله الجوهريُّ ، وأَورده ابُن َحْنبَِريتٌ  (3)وُصْلٌح  َحْنبَِريتٌ  وَماءٌ  ِصْدٌق. (2): خاِلٌص ، ال يخاِلُطه  َحْنبَريتٌ  َكِذبٌ  : [حنبرت]

 : َضِعيٌف ِجدًّا. َحْنبَِريتٌ  َضاوٍ و خاِلٌص. األَعرابّي : أَي

هو فَْنعَِليت. فأُصولُه ثالثة  واختُِلف في وزنه ، فقيل : هو فَْعلَِليٌل ، فحُروفه كلُّها أَصليّة غير الُمثَنَّاة التّحتيّة ، وهو ُخَماسّي األُصول. وقيل :

 يهُ عليه هناك وهنا على عادته ، قال شيُخنا.، والنّون والتّحتيّة والفوقيّة زوائُد ، وعليه فمحلُّه الّراء ، وكان يَنبِغي التّْنبِ 

 ويَُؤنَُّث ؛ قال األَْعَشى : يَُذكَّرُ  هوو ُدّكاِن الَخّماِر. َمعُروٌف ، وقد َغلَب على قال ابن ِسيَدْه : َحنَت فاُعوٌل ، من : الحانُوتُ  : [حنت]

َدوحُت ِإىل و  دح غـــــــــــَ وتِ قـــــــــــَ ين  ا ـــــــــــانـــــــــــُ عـــــــــــُ بــــــــــــَ تــــــــــــح  يــــــــــــَ

لح     لـُـوٌ  شــــــــــــــــُ ريف شــــــــــــــــَ او ُمشـــــــــــــــــــــِ ِو ُ شـــــــــــــــــــــَ ٌر شــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــُ

  
 وقال األَْخطل :

َر يف و  ُت اخلــــــــــمــــــــــح ــــــــــح وهتــــــــــالــــــــــقــــــــــدح شــــــــــــــــــــــــرِب   حــــــــــانــــــــــُ
ال ِ و     ا أبَرِيضــــــــــــــــــــــــــــــــٍة  ــــــــــــــــــِح هــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــــــــرِبـــــــــــــــــــح

  
 قال القُطاِمّي : الَخّماُر نْفُسه ، ، أَيضاً : الحانُوتُ و

تح  ر حـــــــَ هـــــــا املـــــــاُء صـــــــــــــــــــَ ت ِإذا مـــــــا شـــــــــــــــــــجـــــ  يـــــــح مـــــَ  كـــــُ

ريَُة     وتٍ َذخـــــــــــِ انـــــــــــُ اُذرُُه  حـــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــَ (4)عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا تـ
 

  
 وقال الُمتَنَّخل الُهَذِليُّ :

ا  نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ وتُ مَتَشــــــــــــــــــــــــــــ   بـ ٍر  حــــــــــــــانــــــــــــــُ  مخــــــــــــــَح

طــــــــــــاطِ     َرِة الــــــــــــقــــــــــــِ راصــــــــــــــــــــــــــِ رحِس الصــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــن اخلــــــــــــُ

  
 .حانوتٍ  قيل : أَي صاحبُ 

ً  وكان ، الثَّقَِفيّ  ُرَوْيِشدٍ  بْيتَ  أَْحَرقَ  أَنَّه» عنههللارضيفي حديِث ُعَمَر ، و قلُت : وهو صريح في أَّن  .(5) «قَُر فيه الخمُر ويُبَاعيُعَا حانُوتا

مخَشريُّ ، وشذّ شيُخنَا فأَْرَجعه إِلى ُرَوْيِشد. ثم قال اب ُن منظور : وكانت ضمير كان راجع إِلى البيت ، ال إِلى ُرَوْيِشد ، وهكذا َحقَّقه الزَّ

ي بيوَت الَخّماِرين : ونََها الَمواخيَر  الَحوانِيتَ  العرُب تَُسّمِ وهذا َمْوِضُع  أَيضاً ِمثلُه. الحانَةُ و وماُخور. حانُوتٌ  ، واحدها، وأَهُل الِعَراق يسمُّ

بوزن تَْرقُوة ، فلّما سّكنت  حانَُوة : إِنّهما من أَصل واحد ، وإِن اختلف بِناُؤها ، وأَصلُها (6)؛ ألَّن َهِذِه الُحروَف أُصول فيه ، وقيل  ِذْكِره

 الواو ، انقلبت هاُء التّأْنيث
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__________________ 
قوله وأنت تنث قا  اجلوهري يف مادة ن ث ث : ونث الز  ينث ابلكســــر نثا ونثيتاً إذا رشــــح واســــتشــــهد هبذا »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)

 .«ا ديث
 .«. وتباع.. تعاقر»( النهاية : 5. )«تنادره»( عن اللسان ا وابألصر 4) .«لالصه»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( هو قو  اجلوهري كما يف النهاية.6. )«وملح»( عن اللسان ا وابألصر 3)
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ُعح 
عُه امل رِّي قواًل آخَر ا وهو : أَن ه من حنو فَوَقَض فيه التـ قحِدمي والّتبحخري كطاُغوت ا وعليه فموضـــــــــــــِ َتر . لًء. وذكر الز خمحشـــــــــــــَ

َبةُ  أَبو حنيفةَ وذكره اجلَوحَهرِّي ُهَناَ  عل  ما ســيبحيت عليه الكالم. قا   قا  الَفرّاُء : ومل  .حاَنِوييف و  ا انوت حاينيف  ِإىل والنِّســح
معَتّر ا  حاَنِوييف و  حاينيف و  صحيح ا حانُولً  . قا  ابُن ِسيَدهح : وهذا َنَسٌب شاذيف البَـت َة ا ال َأَشذ  منُه ا أَلنّ حانُويتّ  يقوُلوا :

َواف  لأَلصـــــــر  حاَنِويّ  ا ابلّتاِء بد  حانُويتّ  فينبغي َأن اَل يـُعحَتد  هبذا القو . ووقض يف نســـــــخة شـــــــيخنا :
ُ
ا وقا  : هذا امل
َتارُه ا اجلاري عل  َقواعد الت صريف ا مث رد ه لقو  الَفرّاِء. وهو غلرت ا ويف كالمه َخبحرت. فتَبم رح.  اّلذي َأخح

، وكان ينبغي  َحَضرَ  ، وهي : مِدينَة مشهورة باليََمن ، وقبيلة ، وذكرهُ المؤلِّف في َحْضَرَمْوت ومّما يُْستَْدَرُك عليه : : * [حضرموت]

 التَّْنبيهُ عليه ُهنا ؛ ألَنها صارت كلمةً واحدةً بالتّركيب.

، وهو الّذي يُْعجُب  ِحْنتَأَْوةٌ  (2)، وَمْرأَة  ِحْنتَأْوٌ  ن أَبي زيد : َرُجلما في التَّْهذيب ، ع : (1)* ومّما يُستدَرُك عليه أَيضاً  : [تكملة مادة حنت]

ّي : أَصلُها بنفسه ، وهو في أَعين النّاس صغير. وهذه اللفظة ذكرها الُمَصنِّف في : حتأَ ، تَبَعاً الْبن ِسيده ، وقد تقدَّم هناك. قال األَزهر

 واٍو ، ِزيدتا فيها فكان ينبغي أَن ينبِّه عليها هنا.ثالثِيّة ، أُْلِحقَت بالُخماِسّي بهمزة و

 ِحَوتَةٌ و ، أَْحواتٌ  ج :و معروف. وقيل : هو ما َعُظَم ، السََّمُك ، : الُحوتُ  : السََّمَكةُ ، كما في الّصحاح. وفي الُمْحَكم : الُحوتُ  : [حوت]

 واْبُن منظور. (3)بالكسر ، وعلى األَّول والثّالث اقتصر الجوهريُّ  ِحيتانٌ و بكسر الحاِء وفتح الواو ،

 من االثْنَْي َعَشَر. بُْرجٍ في السََّماءِ  : اسمُ  الُحوتُ و

الحاِرُث بن  ، وهو ُحوت وقال ابُن َحبيب : في ِكْنَدةَ بنو ِكْنَدةَ. بِن معاويةَ بِن الحاِرث األَكبر : بْطٌن من ْبِن الحارث األَْصغر الُحوت بَنُوو

 الحاِرث بن ُمعاوية بن ثَْوٍر ، وهو ِكْنَدةٌ.

بُن عبِد هللا بن َكْعِب بن أََسِد بن  (4)بُن َسبُعِ بِن َصْعِب بن ُمعاوية بِن كثير بن مالك بن ُجشم بن َهْمداَن ، منهم : الحارُث األَْعوُر  الُحوتُ و

دٍ  ْبنُ  ُعثَْمانُ  بَْكرٍ  وأَبو. الكْلبِيّ  ابنُ  كَرهذ ، عنههللارضيالفقيهُ صاحُب علّي ،  ُحوتٍ  مخلد بن ث  الُحوتِ  بابنِ  ُعِرفَ  ، الَمعَاِفريّ  ُمَحمَّ ، ُمَحّدِ

 ، من أَهل ُطلْيُطلَة.

ْخَمةُ الخاِصَرة ، وفي اللسان : الَحْوتاءُ و  الخاصرتَيِن ، المسترخيةُ اللَّْحِم. من النّساِء ، الضَّ

 : الكثِيُر العَْذِل. الحائتُ و

 : إِذا راَغَمهُ ، كذا في النَُسخ. َحاَوتَهُ  ومن الَمَجاز :

واُب ، ودافَعهُ ، وشاَوَرهُ ، وكالَمهُ بُمشاَوَرةٍ. والّذي في الّصحاح ، ولسان العرب ، واألَساس ، وغيرها :  راَوغهُ ، وهو الصَّ

. وفي األَساس :بمعنى كالَمهُ بُمَواَعَدةٍ ، وهي في ا حاَوتَهُ  أَو  يَُحاِوتُنِي فالٌن : راوغنِي وخاَدَعنِي ، وظل حاَوتنِي لبَْيع ، نقله الّصاغانيُّ

 في الماء ، وأَنشد ثعلب : الُحوت ، كفعل (5)بُخَدِعِه : أَي يَُداِوُرنِي 

تح  يِن  ــــــــــــــــلــــــــــــــــ  اِوتــــــــــــــــُ ٌة  حتــــــــــــــــَُ يــــــــــــــــَ داُء داهــــــــــــــــِ  َرمــــــــــــــــح

ي وعـــــــــــن مـــــــــــاد    لـــــــــــِ ِة عـــــــــــن َأهـــــــــــح ِويـــــــــــ   يـــــــــــوحَم الـــــــــــثـــــــــــ 

  
 : أَي حاَم َحْولَهُ. يَُحوت ِء ،الّطائُر على الشَّي حاتو

كةً : َحَوماُن الّطائِر حْول الماِء. الَحَوتانُ و ، الَحْوتُ و  ُمحرَّ

 قال طَرفةُ بُن العَْبد : (7) يُحوتُ  بهِ  حاتَ  ِء. وقدَحْوَل الشَّيْ  (6)وفي نسخة : الطَّْيِر ، والَوْحِشّي 

ُدودًا ِإذا ُت جمــــــــــــــــــَح نــــــــــــــــــح َدوحُت  مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــُ  غــــــــــــــــــَ

يــــــــــــتُ و     َر مــــــــــــا لــــــــــــقــــــــــــِ ثــــــــــــح يــــــــــــُت مــــــــــــِ قــــــــــــِ  مــــــــــــا لــــــــــــَ

  



2013 

 

وتُ كــــــــــــــــــطــــــــــــــــــائــــــــــــــــــٍر  ــــــــــــــــــر  بــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا    حيــــــــــــــــــَُ
وتُ     فــــــــــــُ ــــــــــــَ وِح فــــــــــــمــــــــــــا يـ ب  يف الــــــــــــلــــــــــــ  نحصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ  يـ

  
__________________ 

 ( حقها أن تكون يف آخر مادة حنت ا وتركناها تبعا للشارح.1)
 .«يراودين»( عن األساس ا ويف األصر 5) ( يف التهذيب : وامرأة.2)
 ( التهذيب : الوحشية.6. )«ا يتان»( مل يذكر يف الصحاح إال الثالث 3)
 .«حيوته»( عن اللسان ا وابألصر 7) والصواب أنه مات يف خالفة ابن الزبري.« 165مات سنة »( هبامش املطبوعة الكويتية : 4)



2014 

 

َبِتنا مَيُوُت   (1)َيكاُد من َهيـح
، قال ابُن األَثير : هكذا جاَء في بعض  (3) ُحوتِيَّةٌ  (2) خِميَصةٌ  وَعلْيه ، وسلموآلهعليههللاصلىجئُت إِلى النَّبِّي ، »في الحديث : قال أَنس : و

وأَّما بالحاِء ، فال أَعِرفُها ، وطالما بحثُت عنها ، فلم أَقِْف لها على َمْعنًى ،  نُسخِ ُمْسِلم ، قال : والمحفوُظ َجْونِيَّة ، أَي : سوداء ، قال :

ُجُل القصيُر الَخْطِو ،   إِلى رجل اسمه َحْوتك. (4)وجاَءت في روايٍة : َحْوتَِكيَّة ، منسوبة إِلى الَحْوتِكّي ، وهو الرَّ

 االْلتِقاِم. ُحِوتيُّ  وهو ، كتنُّور ، وهو ذكُر الَحيّات. الَحيُّوتُ  وفي األَساس :

 ، محّركة ، من قَُرى ِمْصَر. الَحَوتَة وَكْفرُ 

 فصر اخلاءِ 
 املعجمة

، بالّسين المهملة ، وأَْعَجَمَها عبُد الغنِّي بُن سعيد : بْلدةٌ صغيرةٌ عنَد أَْنَدراَب ، ببَْلَخ ، منها ، أَبو صالحٍ  خاْست * : [خاشت]،  [خاست]

حمن السََّمْرقَْنِدّي ، وأَهُل بلَِده ، مات  وهي غير  ، (5) 213سنة الَحكُم بُن الُمبَاَرك ، مولى باِهلةَ ، عن ماِلٍك ، وعنه عبُد هللا ابُن عبد الرَّ

 َخْست اآلتية. وقيل : هما واحٌد ، فليُْنَظْر.

: ما اْطَمأَّن من األَْرِض  الَخْبتُ  وقال ابن األَْعَرابّي : .ُخبوتٌ و ، أَْخبَاتٌ  ج : عربيَّة َمْحَضة. : الُمتَِّسُع من بُُطوِن األَْرِض ، الَخْبتُ  : [خبت]

ة  الَخْبتُ  ، وقيل : (7) [فإِذا َخرجَت منه ، أَفَضيَت إِلى َسعَةٍ ]األَْرِض وَغُمَض من  (6): ما اطمأَّن  الَخْبتُ  واتَّسَع ، وقيل : : َسْهٌل في الَحرَّ

 من األَْرض ، فيه رْمٌل. (9): الَخِفيُّ الُمْطَمئنُّ  الَخْبتُ  وقيل ُء. ممدود ، يُْنبُِت ُضُروَب الِعَضاه.وقيل هو الوادي العميُق الَوِطى .(8)

 مشهورة في البَّر. ة بَِزبِيذ ، : الَخْبتُ و ع بالّشاِم. : الَخْبتو .الَخْبت صاُروا في : أَْخبَتواو

كذا في نسختنا ، والّذي في الصَّحاح : ماٌء لَكْلٍب ، ومثلُه في غير ما نَُسخ ثم ِإنَّ هَذا الّذي قاله من أَنه ماٌء لَكْلب  (10) ماَءةٌ ِلُكلَْيبٍ  : الَخْبتُ و

 قَيّده غيُر واحٍد من أَصحاب األَخبار واألَماكن أَنَّه بالّشام ، ألَّن بني َكْلٍب به ، فهما واحد.

، وُخضوعٍ  إِْخباتٍ و : اْطَمأَنُّوا إِليه. وهو يُصلِّي بُخُشوعٍ  (11) (َوَأْخبَ ُتوا ِإىل َرِبِِّمْ ) َخَشَع وتََواَضَع ، ذاالّرجُل هلِل : إِ  أَْخبَتَ  من المجاز :و

 .ُمْخبِتٌ  وإِْنصات. وقلبُه

ِر اْلُمْخِبِتنيَ )ُرِوَي عن ُمَجاهد في قوله تعالى : و من النّاس. الُمْخبِتُ  ِذْكُره : إِذا َخِفَي ، ومنه َخبَتَ و وفي اللسان : ، قال :  (12) (َوَبشِّ

 الُمْطَمئِنِّيَن.

تََخشَّعُوا لربِّهم. قال : والعرُب  (13)تَواَضعُوا ، وقيل :  ، أَي : (َوَأْخبَ ُتوا ِإىل َرِبِِّمْ )وكذلك في قوله تعالَى :  وقيَل : هم المتواِضعُون.

ً  واْجعَْلنِي لَكَ »: أَي تَواُضٌع. وفي حديث الدَُّعاِء :  َخْبتَةٌ  في موضع الَّالم. وفيه« إِلى»تَجعَُل   ، أَي : خاشعاً ُمطيعاً.« ُمْخبِتا

ِدي ءُ الشَّيْ  كأَمير : ، الَخبِيتُ و : الُمْطَمئّن من األَرض. الَخْبت وأَصُل ذلك كلِّه من  : نقله اللَّْيث ؛ وأَنشد للسَّْمأَل اليَُهوِديّ  الَحِقيُر ، ءُ الرَّ

يــــــــــُر مــــــــــن الــــــــــّرِزح  ُب الــــــــــقــــــــــلــــــــــِ يــــــــــِّ فــــــــــُض الــــــــــطــــــــــ  نــــــــــح ــــــــــَ  يـ

رُي     فـــــــــــُض الـــــــــــكـــــــــــثـــــــــــِ نـــــــــــح يـــــــــــتُ ِ  وال يــــــــــــَ بـــــــــــِ (14) اخلـــــــــــَ
 

  
وهي لغة َخْيبََر. فقال له الخليُل : لو كان ذلك لغتَهم ، لقال  الَخبِيث ، ، في هذا البَيت ، فقال له : أَراد الَخبِيت سأَل الخليُل األَصمعيَّ عنو

 وإِنّما كان ينبغي لك أَن تقول : إِنّهم يَقلبون الثّاَء تاًء في بعض الحروف. وقال أَبوالَكتِيُر ، 

__________________ 
 ( وهو قو  أيب عمرو. قاله يف التهذيب.8) ( التهذيب واللسان ابختالف بع  األلفا .1)



2015 

 

 التهذيب.( وهو قو  العدوي كما يف 9) ( عن النهاية ا وابألصر : مخيص.2)
 ( يف إحد  نسخ القاموس : ماءة لكلب.10) ( يف النهاية : حويتية.3)
 .23( سورة هود اآية 11) .«أو هي منسوبة»( يف النهاية واللسان : 4)
 .34( سورة ا ج اآية 12) تصحيف.« 313سنة »( يف املطبوعة الكويتية : 5)
 وهو قو  الفراء كما يف التهذيب واللسان. (13. )«تطامن»( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب 6)
( كذا ابألصــــر والتكملة ا ويف اللســــان نســــبه لليهودي اخليربي ونســــبه الزخمشــــري يف الكشــــاف يف 14) ( زايدة عن التهذيب. وهو قو  ِشر.7)

 من سورة النساء إىل السموأ . 85تفسري اآية 



2016 

 

ي اً ا قا  :منصور يف بـَيحِت اليهودّي أَيضاً : َأ ن  هذا تصحيف ا بتاَءيِن ا وهو  اخلِتيتُ  ُء يقاُ  له :ءُ ا قري الر د والش 
اغايّن : َأصـــاَب الل يحُث يف اإِلنشـــاد ا وَأخطَب يف التفســـري ا وَأخطَب اخلِبيت مبعىن اخلســـي  ا فصـــحفه وجعله . وقا  الصـــّ

ثل ثة 
ُ
 ا فبَبحد  منها الّتاَء للقافية ا كما أَبدَ  منها أَيضاً يف قوله : ن  اأَلزهرّي. وقا  ابُن َعَرفَة : أَراد : اخلبيث ا ابمل

قــــــــــــــــــــــُا َأيّن ِإذا مــــــــــــــــــــــا و  ــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــي  َألين ال

عــــــــــــوُت     بــــــــــــح ي مــــــــــــَ مــــــــــــِ ظــــــــــــُ ت  َأوح َرم  َأعــــــــــــح (1)مــــــــــــِ
 

  
 الَجِميِش فال تَِهْجها. بَخْبتِ  في حديث َعْمِرو بن يَثَْربِّي : فقال : إِْن رأَيت نْعجةً تَْحِمُل َشْفَرةً وِزناداً و

الَجِميِش. قال القُتَْيبِّي : سأَْلت  خبتُ  فيقال : ويَجوُز أَْن يضاف ، بالّرفع. الَجِميشُ و بالتّنوين ، خْبتٌ و والَجِميش خْبت برفع الَجِميشُ  خْبتُ 

فة والَجاِر الشَِّريفْيِن ، أَي بين  َصْحراُء بين الَحَرَمْينِ  الِحَجاِزيِّين ، فأَْخبَروني أَنَّه . والَجِميُش : الِّذي ال بالَخْبتِ  ، يُعَرفُ  (2)المدينة المْشرَّ

 يُْنبِت.

ةَ. وقيل : الُخبَْيتُ  * ومما يستدرك عليه :  ، مَصغَّراً : ماٌء بالعَاليَة ، يَشترك فيه أَْشَجُع وَعْبٌس. وموضٌع آَخُر أَْسفَل يَْنبَُع ، يَُواِجهُ الَحرَّ

 بطريق الّشام.

 ِذْكُره : إِذا َخِفَي. تَخبَ و

ُد بُن عبد العزيز القَّصاُر. وأَبو أَحمَد عليُّ ب الُمْخبِتُ و يراِزّي ، َكتَب عنه محمَّ ُن محّمد بن ، كُمْحِسن ؛ لَقَُب محّمد بن أَحمَد بن محّمٍد الّشِ

اِر أَيضاً. الُمْخبِتُ  علّيٍ   ، شيٌخ للقَصَّ

قال الَخطَّابّي : هكذا ُرِوَي « َخبُتَ و تَغَيَّرَ »:  وسلموآلهعليههللاصلىأَّن األَنصاَر قد بايَعوا النّبيَّ ،  وفي حديث أَبي عامٍر الّراهب لّما بلغَه

دي َخبِيتٌ  بالُمثَنَّاةِ الفَوقيَّة ، يُقَال : رُجل وقد تقدَّم أَيضا.  ُء ،، أَي : فاسٌد ، وقيَل : هو كالَخبِيث بالُمثَلَّثة ، وقد تقّدم. وقيل : هو الحقيُر الرَّ

 ونقَل الُوجوهَ الثَّالثةَ ابُن األَثير.

َمْخَشِريُّ : ض له ، ال من حيُث إِنَّه لغة ، وال َخبُتَ  وقال الزَّ  ، بالُمثَنَّاة ، بمعنى َخبَُث بالُمثَلَّثَة. قال شيُخنا : وهذا أَغفلَه الُمَصنِّف ولم يتعرَّ

 من حيُث إِنّه ورَد في الحديث.

أَي بالُمثَلَّثَة ؛ وأَّما إِيراد لفظ الحديث ، واإلشارة « والَخبِيثُ »ويُْمِكن الجواُب عن هذا أَنَّه لم يُهِمْله ، بل ذكَره في هذه الماّدةِ قبلََها بأَسُطر : 

 إِلى معانيه ، فليس هذا وظيفتَه ، وال وهو بَصَدِده ، فتأَّمْل.

ماح : الطَّْعنُ  الَختُّ  : [ختت]  ُمَداَركاً. بالّرِ

 بجبال ُعَماَن. ع : َختُّ و

َكةً : الفُتُورُ  الَختَتُ و  والَوَهُن يَِجُده اإلنساُن في البََدِن ، نقلَه الّصاغانّي. ، ُمَحرَّ

ِديمن كل َشيْ  : الَخِسيسُ  الَختِيتُ و  ُء الحقيُر.ٍء ، وهو الرَّ

 ، وذا عن ُكراع. : أَي ناقِصٌ  َختِيتٌ  يقاُل َشْهرٌ  النَّاقُِص ، : الَختِيتو

ُجُل : اْنَكسَر ، أََختَّ و  قال األَْخَطُل : .(3)وَسَكَت. وزاد في التهذيب : اْستَْحيا إِذا ذُِكَر أَبُوهُ  واْستَْحيا الرَّ

ُك عـــــــــــن  نح يـــــــــــَ مـــــــــــَ لـــــــــــنـــــــــــا  (4)فـــــــــــَ اً َأوائـــــــــــِ تـــــــــــّ   خمـــــــــــُِ
ورُ     خــــــــــــــــُ يــــــــــــــــُد هبــــــــــــــــم فــــــــــــــــَ ك اي َولــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــِإنــــــــــــــــ 

  
، وهو  الُمِختّ  ُء نْحو: المنكِسر والُمْختَتِي الُمِختُّ و القوُل : أَْحَشَمهُ. أََختَّهُ  وفي الُمْحَكم : أََخسَّ َحظَّهُ. : َختِيتٌ  فهو فاُلناً ، هللاُ  أََختَّ  يُقَال :و

قال ابُن األَثيِر : قال َشِمٌر : « ضَّْربِ ِلل اْختَاتَ  أَنّه»َجْنَدٍل  (5) [أَبي]. وفي حديث ُمِختٌّ  منه ، فهو أََختُّ  الُمتصاغُر المنكسر وقيل له َكالمٌ 

 .أََختَّ  هكذا ُرِوَي ، والمعروُف :

ّمِ ، ُختَّىو  وهو الدَّْربَْنُد. وقد تقدَّم. َكُربَّى : د ، بباِب األَْبواِب ، هكذا في النَُّسخ ، وفي بعضها بَدلَهُ : ، بالضَّ
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__________________ 
قوله وألين اخل كذا خبطه وهو غري مستقيم الوزن والذي »وما أثبتناه عن التكملة. وهبا املطبوعة املصرية : « ( ابألصر : أين إذا مت رم أعظمي1)

 وذكره وفيه ورّم بد  أو رم..« .. يف التكملة
د أن اجلار بلد عل  البحر بينه وبا املدينة الشـــــــــريفة يوم قوله واجلار ذكر اجمل»وهبامش املطبوعة املصـــــــــرية : « وا جاز»( يف اللســـــــــان والنهاية 2)

 .«وليلة
 ( كذا ابألصر واللسان نقال عن التهذيب. وهذه الزايدة مل ترد يف التهذيب املطبوع.3)
 ( يف التهذيب : يف أوائله.4)
 ( زايدة عن النهاية.5)
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. قال ابُن األَثِير : يَْرِوي عن عبد هللا بن نَُمير وأَبي  يَْحيَى ْبُن ُموَسى بالفَتْح : أَبو َزَكِريّا ، َختٍّ  اْبنُ و ْبِن َعْبِد َربِّه بن سالٍم السَّْختِيَانِيُّ البَْلِخيُّ

ْحمن النََّسائّي. وقال ابن القراب : هو ثِقَة ، وهو َشْيُخ أَميِر المؤمنين محّمد ْبِن إِسماِعيلَ  ه ،  البَُخاِرّي ، أُساَمةَ ، وعنه أَبو عبِد الرَّ َس ِسرُّ قُّدِ

 َرَوى عنه في صحيحه ، وقد تفّرد به ، ونسبُه في بني َحّدان ، تُُوفِّي سنة تسع وثالثيَن ومائتيِن من َرَمَضاَن.

ُب ، المعروف باْبن * ومّما يُستدرك عليه : ّم ، روى عن ابن خَ  ُختَّة إِبراِهيم بن بََرَكةَ ْبِن يُوُسَف الَمْوِصِليُّ الُمؤّدِ طيب الَمْوصل ، بالضَّ

د ، وقَيََّدهُ. ْميَاطّي في ُمْعَجمه ، عنه ، وعن اْبنه محمَّ  ُكتَُب الّدِ

ينِ  وقد تكسر ، ، بَضّمِ الخاِء وفَتْحِ الِجيِم ، ُخَجْستَةُ  : [خجست] المهملة ، وآخره ُمثَنَّاةٌ فوقيَّة : أَهمله الجوهريُّ ، وصاحُب  وُسكوِن الّسِ

. وهو  أَْعَجِميَّةٌ ، معناها الُمبَاَرَكةَ. وهي لفظة اْسم نِساء أَْصفَهانِيّاٍت ، من ُرواةِ الَحِديثِ  اللَِّسان ، والّصاغانيُّ

 .262لُمتَغَلِّب على ُخراساَن سنة : قريةٌ بجبال َهَراةَ ، منها أَحمُد ْبن عبِد هللا ، ا ُخُجْستَانُ و

 .ُخُروتٌ و ، أَْخَراتٌ  واإِلْبَرةِ ، والفَأِْس ، وَغْيِرها ، والَجْمع : ويَُضمُّ : الثَّْقُب في األُذِن ، بالفتح ، ، الَخْرتُ  : [خرت]

 كأَنََّما أَتَنَفَُّس من»لّما اْحتُِضَر :  [قال]و بِن العاِص أَنّه في حديث َعْمرِ و ، وهو َخْرُق نَِصابِها. خراتٌ و ُخْرتٌ  وفَأٌْس فِْنَدأْيَةٌ : َضْخَمةٌ لها

ْدِر ، (1)وفي نَُسخٍ : َصغيٌر  ِضلٌَع َصِغيَرةٌ ، الُخْرتو ، أَي : ثَْقبَِها. «إِْبَرةٍ  خْرتِ   ، وقال َطَرفَةُ : أَْخراتٌ  وَجْمعُهُ  عنَد الصَّ

ُه  وفــــــــــــــــُ لــــــــــــــــُ يِنّ خــــــــــــــــُ اٍ  كــــــــــــــــا ــــــــــــــــَح ي   ــــــــــــــــَ  َوطــــــــــــــــَ

هُ و     ــــــــــــــــُ رات دِ  َأخــــــــــــــــح َنضــــــــــــــــــــــــــــــ  َدَأٍي مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِ ز تح ب ــــــــــــــــُ  ل

  
 .(2) ثَقَبَ  َء :الشَّي َخَرتَ و .ُخْرتٌ  قال اللَّيُث : هي أَضالٌع عنَد الّصْدر َمعاً ، واحُدها

 ُخُصوصاً. الَمْشقُوِق األَْنِف ، أَو الشَّفَةِ  أَْصلُه : الَمثْقُوُب ، ثم اْستُْعِمل في الَمْخُروتُ  .(3)األَنِف  َمخروتُ  ويُقَاُل : َجملٌ 

يتُ و ِليُل الحاِذُق ، الِخّرِ يٍت : الدَّ  بالذّال الُمْعَجمة. ، كِسّكِ

يِل ، هاِدياً »في الحديث : و ً  (4)استأَْجر رُجالً ، من بَني الّدِ يتا يتُ  .«ِخّرِ الَمفَاِوز ، وهي ُطُرقُها الخِفيَّة  ألَْخرات ذي يَهتِدي: الماهُر الّ  الِخّرِ

يتٌ  وَعَزاه في التَّوشيح لألَصمعّي ، وقال َشِمٌر : دليلٌ  (6) [من الطريق]وَمَضايِقَُها. وقيل : أَراد أَنَّه يهتدي في ِمثْل ثَْقِب اإِلْبرة  (5)  ِخّرِ

يٌت   ؛ وأَنشد الجوهريُّ ِلُرْؤبَةَ : الَخراِرتُ  . والجمعالُخْرت إِذا كان ماهراً بالدَّاللة ، مأْخوذٌ من (7)بِّرِ

 اخلَراِرتيـَغحَّب عل  الد اَلِمز 
 .(8)هكذا في نسخ الّصحاح ، والِّذي بخّط األَزهرّي في كتابه : يَْعيَا 

يا بذلك ، لنُفوِذهما إِلى  قيل : وُهَما ُزْبَرةُ األََسِد ، ، بينَهما قَْدُر َسْوٍط ، وهما َكتِفَا األََسِد ،من َكواكب األََسد  نَْجَمانِ  بالفتح : ، الَخَراتَانِ و ُسّمِ

 ؛ه ُكَراع في الُمْعتَّل ، وأَنشدوظاِهُر كالِم المصنِّف أَنّهما فَعَاالِن ، بِنَاًء على أَّن التّاِء أَصليّة. وحكا .(9)َجوف األََسِد 

دح ِإذا رَأَ  مـــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــن اأَلســـــــــــــــــــــــــــــــَ َت َأجنـــــــــــــــــحُ  يـــــــــــــــــح

ُه َأو     تــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح رَاةَ جــــــــــــــــَ دح  اخلــــــــــــــــَح تــــــــــــــــَ  والــــــــــــــــكــــــــــــــــَ

  

يـــــــِخ  ر يف الـــــــَفضـــــــــــــــــــــِ يـــــــح هـــــــَ دح  (10)ابَ  ســـــــــــــــــــــُ  فـــــــَفســـــــــــــــــــــَ

اِح فـــــــــــــــــرَبَدح و     قـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــاُن الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــِّ  طـــــــــــــــــاَب أَلـــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ابلبناء عل  اجملهو .« يعيي»( يف التهذيب : 8) ( زايدة عن النهاية. ونبه إىل عبارة النهاية هبامش املطبوعة املصرية.1)
 ( يف اللسان : ثقبه وهو مناسب أكثر.2)
 اخلشاش أنفه عن التهذيب. خرت ( وهو الذي3)
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 .«عادايً »( عن النهاية ا وابألصر 4)
 تصحيف.« اخلفيفة»( يف املطبوعة الكويتّية 5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
 .«مريت»( عن التهذيب ا وابألصر 7)
إىل جوف األســد ا أي  ينخرلن وهو الثقب ا فكبهنما اخلرت ( يف التكملة : و ا زبرة األســد ا وهي مواضــض الشــعر عل  أكتافه ا مشــت  من9)

اخلرلن. كبهنما يف ابب ذكر مناز  القمر : مث الزبرة جنمان ير  أحد ا أكرب من اآخر ا ويقا  هلما :  257/  2وجاء يف العمدة  ينفذان إليه.
 والصواب ما أثبت خرالن مثىن خراة.« نفذا إىل جوف األسد

 .«الفضيح»( عن التهذيب واللسان والتكملة ا وابألصر 10)
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ّجاُج ثَْعلَب (1)و[ ـ  رـ  أو من خ]قال ابُن ِسيَدْه : فإِذا كان كذلك ، فهو من خ ر ى ،  اً عنهما ، فقال وتَبِعَهُ المصنِّف ُهنَاك أَيضاً : وسأَل الزَّ

َسد ، أَي َوَسِطه. له : يقوُل ابُن األَعرابّي : ُهَما َكوكباِن من َكواكِب األََسِد. ويقول أَبو نَْصٍر صاِحُب األَصمعّي : كوكباِن في ُزْبَرة األَ 

ّجاج ذلك وقال : إِذاً أَقُ  اإلبرةِ ، وهو  َخْرتِ  وُل إِنّهما كوكباِن في َمْنِخِر األََسد ، منوالِّذي عندي أَنّهما َكوكباِن بعَد الَجْبَهِة والقَْلب ، فأَْنَكر الزَّ

بل خراةٌ كَحصاةٍ. فدفَع ذلك. قال :  . وقال : هما َخراتاِن ال يَفترقاِن. فقال له :الُخْرت ، ليس من َخرات ثَْقبُها. فقال ثعلب : هذا خطأٌ ؛ ألَنّ 

نَّة يُراُد به  دَّة ، فقال : هذا يقوله ابن األَْعَرابّي وهو فقد قيل يوٌم أَْرَوناٌن من الرَّ ْبل ألَنَّه إِذا  (3)َغلٌط ؛ ألَنه من الّرون  (2)الّشِ وهو ماُء الرَّ

ةً. فأَنشد األَبيات المتقّدمة ، الّ   تي فيها.ُشِرب قتل ، فأُريَد يوٌم شديٌد كشّدة هذا. فقال لثعلب : فأَْعِطنا في أَيّهما كما قلَت ُحجَّ

ّجاج : الَخراتَ  أَوَجْبَهته  أَْعِطني الكتاَب الذي فيه هذا ، فغضب ثعلٌب. قال أَبو بكر.  والَكتَْد فيدّل هذا على أَنَّهما ليسا في الَمْنِخر. فقال الزَّ

ّجاج في غِد ذلك اليوِم ، فحّدثني بأَمِر الَمْجِلس ، فقلت له : فأَْنت تقول َحصاةٌ وَحًصى وَحَصيَاٌت ، فتقو ل : خراةٌ وَخًرى فلقيت الزَّ

 وَخَرياٌت. فأَْمَسَك. فجئُت إِلى ثعلب ، فحدَّثته بذلك ، فُسرَّ به. قاله شيخنا. وسيأْتي البحث عليه في المعتّل.

ي َمخاِرتُ  البَيُِّن ، والجمع الطَّريُق المْستَِقيمُ  كَمْقعَد : ، الَمْخَرتُ و ً  ، وُسّمِ  على َمْن سلََكه ، وُسّمي الدليلُ  ، ألَّن له َمْنفَذاً ، ال يَنسدُّ  َمْخَرتا

 ً يتا  .الَمْخَرت ، ألَنّه يَُدلُّ على ِخّرِ

بالضّمِ ، وهي  ، ُخْرتةٌ  والواِحَدةُ  : جمُع الَجْمعِ  األَْخراتُ و بَضّمٍ ففتح ؛ الُخَرتِ و بالضمِّ  كالُخْرتِ  : الَحلَُق في ُرُؤوس النُُّسوع ، األَْخراتُ و

 فيها النِّْسعَة ، وهذا الّذي َضبْطناه هو الّصحيُح. ومنهم من ضبَط األَّوَل والثّالث بالفتح ، وهو خطأٌ. (4) [تجري]الَحْلقَة الّتي 

وم الخاِء ، اسماِن ُجِعال اسماً واحداً : (5)بكْسِر  بِْرُت ، ِخْرتُ و ُد البَّرِ بُن الّشْحنَة بالفتح ، وقال يقولُه العَوامُّ : خربوت. وضبطه عب د ، بالرُّ

 نَسب إِليه جماعة.: هو ِحْصٌن ، يُْعَرف بِحْصن ِزياد ، في أَقَصى ِدياِر بَْكٍر ، بينه وبين َملْطيَةَ َمِسيَرةُ يَوَمْين ، وبينهما الفُرات ، ويُ 

مِّ  ُخْرتٌ  ِذئبٌ و  وكذلك الكلُب أَيضاً. َسِريٌع ، : أَي ، بالضَّ

 هكذا في اللّسان. فَرُس الُهَمام ، فالّسكون : بالفتْح ، َخْرتَةُ و

، فكأَنَّ َجْمعه إِنّما هو على حذف الزائد الّذي هو الهاُء. وفي التّهذيب :  ُخْرتَةٌ  الَمزاَدةِ : ُعَراها ، واحُدها أَْخَراتُ  * ومّما يُستدرك عليه :

، وكذلك ُخْربَةُ  (7)الّتي تُْحَمُل بها. قال أَبو منصور : وأَْخراُب الَمزاَدةِ الواِحَدةُ ُخْربَةٌ  (6)، وهي العَُرى بينها القََصبةُ  أَْخراتُها في الَمزادة

وقال  .(9)، بالتّاِء ، في الَحديد من الفأْس واإِلبرة ؛ والُخْربة ، بالباِء ، في الِجْلدة  الُخْرتةُ و قال : .(8)األُذُن ، بالباِء ، وغالٌم أَْخَرُب األُذُنَْيِن 

 ، وهي الِمَسلَّةُ. (10): ثَْقُب الشَِّغيَزة  الُخْرتةُ  أَبو عمٍرو :

إِذا كانوا َغِرِضيَن بَمْنِزِلهم  القوِم : ُخْرتُ  قال ابُن األَعرابّي : وقال السَّلُولّي : َرادَ 
وَن. وراَدتْ  (11)  ؛ هو كقول األَْعشى : أَْخراتُهم ال يَِقرُّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
عن ابن األعرايب قا  : يوم أروانن مبخوذ من الرون ا وهو الشـــــدة ومجعه  (رون)تصـــــحيف. وجاء يف اللســـــان « هو»( يف املطبوعة الكويتية : 2)

 روون.
 عىن.هبذا امل« الرون»وما أثبت عن املطبوعة الكويتية. ومل أجد يف اللسان « الرو »( ابألصر 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 .«ابلكسر»( يف القاموس : 5)
 ( يف التهذيب : القصب.6)
 .«إلا هو ُخَرُب املزادة الواحدة ُخربة (.«.. أخراهتا يف املزادة« يريد القو  الذي نقله عن ابن املظفر)قلت : هذا وهم »( عبارة التهذيب : 7)
 ( التهذيب : األذن.8)
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 اجللد.( التهذيب : 9)
 .«الشعرية»( عن التهذيب وابألصر 10)
قوله إذا عرس اخل كذا خبطه والذي يف التكملة : إذا »وما أثبتناه عن التهذيب ؛ وهبامش املطبوعة املصــرية : « إذا عرس مبنزهلم»( ابألصــر : 11)

 .«مبراجعة القاموسكانوا غرضا مبنزهلم ال يقرون اه. وقوله غرضا أي مللا ضجرين كما يعلم 
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يو  وح ملَح  ـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــَ دِّ  ل  ءح ِإيّنِ وجـــــــــــــــــــــــــَ

     َ لــــــــــــــِ دح قــــــــــــــَ رحتُ لــــــــــــــقــــــــــــــَ ظــــــــــــــارَا اخلــــــــــــــُ تــــــــــــــِ  ِإاّل انــــــــــــــح

  
 فاُلِن : فَسَد أَمُره. (1) ُخْرتُ  وفي األَساس : من المجاز : قَِلقَ 

 األَْرَض : إِذا َعَرْفناها ، ولَْم تَْخَف علينا ُطُرقُها. َخَرتْنَا وعن الِكسائّي :

اتَةٌ و لتهذيب ، في ترجمة خرط : وناقَةٌ َخّراَطةٌ وفي ا  تَْختَِرُط ، فَتَْذَهُب على َوْجهها ؛ وأَنشد : : َخرَّ

هــــــــــــــــــــــا  وقــــــــــــــــــــــُ ةً َيســــــــــــــــــــــــــــــــــــُ رّاتــــــــــــــــــــــَ وزَا  خــــــــــــــــــــــَ  أَبــــــــــــــــــــــُ

وزا    عـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــا األُمـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــِ ُر أَدحَ. أَنـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــَح

  
 ، وهو الثَّْقب. انتهى.* الُخْرتِ  : ِمْخالٌف باليََمن. َعلٌَم ُمْرتََجٌل عليه ، أَْو من األُْخُروتُ  وفي الُمْعَجم :

ْحمِن بِن ُحَمْيد ، َرَوى وحدََّث. (2) [سعد]قريةٌ بالّشاش ، منها : أَبو سعيد  ، كَسبَْهلٍل : قال ابُن األَثير : َخَرْشَكتُ و : [خرشكت]  بُن عبِد الرَّ

منها : أَبو علّيٍ الَحَسُن بُن  ُطخاِرْستانَ وَ  (3)بين أَْنَدرابَه  د بفاِرسَ  ، وقد تحذف األَلف : خواْست بالفتح ، والعَوامُّ يقولون : َخْستُ  : [خست]

 سن محّمد بُن محّمِد بِن زْيِد العَلَوّي ، وقد َرَويا وحدَّثا.، والسيّد أَبو الحَ  (4) الطُّخاِرْستانيّ  َعلّيِ بِن الُحَسين

ث. َخْشتَيار : * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلْيه : [خشت]  خُشْرتاو : [خشرت] ، وهو جدُّ أَبي الُحسْين طاِهِر بن َمْحُمود بن النَّْضر النََّسِفّي العالُم الُمَحّدِ

 : قرية ببُخاَرى.

ً  الصوتُ  َخفَتَ  : [خفت]  .ُخِفت : نَْحُوه. وقد الُخفَاتو ، الَخْفتو وَضعَُف من ِشدَّةِ الُجوع. : َسَكَن ، ُخفُوتا

ُجلُ  َخفَتَ و .خاِفتٌ  فهو َسَكَت ،و : إِذا انقََطَع كالُمه َخفَتَ  لهذا قِيل للميِّت :و ، خِفيتٌ  وصوٌت َخفيٌض ، ً  الرَّ  مات. وقال أَبو عْمٍرو : : ُخفُوتا

 ً  : َمْوُت البْغتَِة ، وهو من الَمَجاز ، قال الجْعِدّي : الُخفَاتُ و : مات فَْجأَةً. ُخفَاتا

تو  ي  ـــــــــــــــــــــــــــــ  لســـــــــــــــــــــح لــــَ ٍك ـــــــــــــــــــــــــــــ  وِإنح عــــز وا عــــَ  هبـــــــالـــــــِ

الً     فــــــــــَ رِ  خــــــــــُ قــــــــــح ب الــــــــــعــــــــــَ زٍِم ذاهــــــــــِ تــــــــــهــــــــــح  وال ُمســـــــــــــــــــــــح

  
ً  وقال أَبو منصور : ْوِت. كالُمَخافَتَِة ، وهو ِضدُّ الَجْهِر ، ِطِق ،: إِسراُر الَمنْ  الَخْفتُ و : أَي َضْعفاً وتََذلُّالً. ُخفَاتا  وهو إِخفاُء الصَّ

 وُربَّما بِقراَءته ، وسلموآلهعليههللاصلىالنَّبِيُّ ،  َخفَتَ  ُربَّما»:  (5) [قالت] عنهاهللارضيفي حديث عائشةَ ، و بَصْوتِه : َخفََّضهُ ، خافَتَ و

في حديث صالةِ و وقيل : في الِقراَءة. «الدُّعاءِ  في (6) (ِِبا خُتاِفتْ  َوال ِبَصالِتكَ  ََتَْهرْ  َوال) أُْنِزلتْ »:  اآلَخرِ  حديثها وفي ، «َجَهر

 : (8)، أَنشد الَجْوَهِريُّ  (7) التَّخافُتو .«ُمخافَتَةً  وكان يَْقَرأُ في األُولى بفاتحة الكتاب»الجنازة : 

ن   ُب جـــــــــــــهـــــــــــــرًا ِإذح هلـــــــــــــَُ تٌ ُأخـــــــــــــاطـــــــــــــِ افـــــــــــــُ   ختـــــــــــــََ
ِ  و     طـــــــــِ نـــــــــح َ

ِر واملـــــــــ هـــــــــح اح اجلـــــــــَ اَن بـــــــــَ تِ شـــــــــــــــــــــــتـــــــــ  فـــــــــح  اخلـــــــــَ

  
ُجلُ   بقراَءته إِذا لم يُبَيِّْن قَِراَءته بَرْفع الصَّوت. يُخافِتُ  وعن الَّلْيث : الرَّ

نَ ُهْم ِإْن لَِبثْ ُتْم ِإاّل َعْشراً ) القوُم ، إِذا تََشاَوُروا ِسّراً ، وفي التَّنزيل العزيز : تََخافَتَ و  .(9) (يَ َتخافَ ُتوَن بَ ي ْ

 الَخْبُت ، الباُء بدٌل عن الفاِء. : الَخْفتُ و

ّمِ : السََّذاُب ، الُخْفتُ و التّهذيب ، لغةٌ في الُختِْف كما سيأْتي عن ابن ُدَرْيٍد في الفاِء إِْن شاء هللا نقلَه ثعلٌب عن ابن األَعرابّي ، كذا في  بالضَّ

 تعالى.

قاله أَبو سعيد ، وقال مثُْل َهذه السَّحابِة ال تَْبَرُح مكانَها ، إِنَّما يَسيُر من السَّحاب ذو الماء ، قال :  لَْيَس فيه ماٌء ، الّذي : السَّحابُ  الخافِتُ و

 ال يَكاُد يَسيُر. والّذي يُوِمضُ 
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__________________ 
 .110( سورة االسراء اآية 6) ( ضبطت يف األساس ضبرت قلم بفتح اخلاء.1)
 مثله. اخلفتو  : إسرار املنط  ا التخافتو  املخافتةو  ( عبارة اجلوهري :7) ( زايدة عن اللباب.2)
   الشاعر.( يف الصحاح واللسان : قا8) .«اندراسه»( عن اللباب ا وابألصر 3)
 .103( سورة طه اآية 9) ( عبارة اللباب : رو  عن السيد أيب ا سن.4)
 ( زايدة عن اللسان والنهاية.5)
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ِعيف ، كَمثلِ »في حديث أَبي ُهَرْيَرة : و أَو لم يَْبلُْغ غايةَ الطُّول. لَْم يَُطْل ، : أَي خافتٌ  َزْرعٌ  من المجاز :و ْرع  خافِتِ  َمثَُل الُمْؤِمن ، الضَّ الزَّ

ةً ، ويَْعتَِدُل أُخرى ْرعِ  خافِتةِ  كَمثلِ »وفي رواية :  (1)« ، يَميُل َمرَّ .  الخافتةُ و ، (2) [الخافتُ ] «الزَّ ْرع الغَّضِ : ما الَن وَضعَُف من الزَّ

ِل السُّْنبُلَِة. وقال أَبو ُعبَْيد : أَراد ْرَع ا بالخافت ولُُحوُق الهاِء علَى تَأَوُّ ْرعِ »في أُخَرى : و لغضَّ الَّلِّيَن.: الزَّ ، وفي أُخرى : « َكَمثَِل خافِة الزَّ

ْرعِ  (3)َكَمثَِل »  .«خامِة الزَّ

ي التِ  هى أَو عن اللِّْحيَانّي ، وقيل : هي التي ال تَكاُد تَبِيُن من الُهَزال ، : الَمْرأَةُ الَمْهُزولةُ  الَخفُوتُ  من الَمجاز ، عن اْبِن ِسيَدْه وغيره :و

 .(4)فإِذا رأَْينَها فيهّن ، َغَمْرنَها  َوْحَدَها ال بَْيَن النَِّساِء ، وتأُْخذَُها العَيُن ، فتَْقبَلَُها ما َداَمتْ  تُْستَْحَسنُ 

 ٌ  في نَْعِت النساِء ِلغَير اللَّْيث. الَخفُوتَ  ولم أَْسَمع ، كذا عن اللَّْيث. وقال أَبو منصور : (5)لَفُوٌت  َخفُوتٌ  وامرأَة

. (6)بضّم الميم  نُتَِجْت ِليَْوِم ُمْلقَِحها ، : إِذا النَّاقةُ  أَْخفَتَتِ و نقله  قَْلعَتاِن بإِْربَِل ، بضم فسكون ففتح : ، (7) ُخْفتَيانُ و ، نقله الصاغانيُّ

.  الصاغانيُّ

ْت. تَُخافِتُ  اإِلبِلُ  * وِمّما يُْستََدرُك َعلْيه : ة. الُخفُوتِ  : تَكلُّفُ  التَّخافُتو الَمْضَغ : إِذا اْجترَّ ْعُف والسُّكوُن وِإظهارهُ من غير ِصحَّ  ، وهو الّضِ

ً  نَظرت إِلى رُجٍل كاد يموت» قد جاَء في حديث عائشة :و اءِ  ؟، فقالْت : ما ِلهذا تَخافُتا  .«فِقيَل : إِنَّه من القُرَّ

. : يَْخِفتُ  َصْوتُه ، َخفَتَ و  َرقَّ

، أَي : َضِعيف ، ال ِحسَّ له. وَروى األَزهرّي ، عن ثعلب أَّن ابَن األَعرابّي أَنشده  «ُخفاتٌ  وَسْمعهُ  (8)نَْوُم المْؤِمِن ُسبَاٌت »في الحديث : و

: 

و ارُه  ــــــــــــــــــــــــــــَ ُف فـ فــــــــــــــــــــــــــــِّ رٍب لــــــــــــــــــــــــــــَُ  بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

او     يشـــــــــــــــــــــــَ ُه َرشـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــح َض مـــــــــِ مـــــــــح ر  الـــــــــد  ٍن تـــــــــَ عـــــــــح  طـــــــــَ

  
 .(9)أَي : أَنَّه واسٌع ، فَدُمهُ يَِسيُل 

يتٍ  الِخلِّيتُ  : [خلت] اغاني ، وقد ذكَره في األَشعار. األَْبلِق الفَْرِد الَِّذي بتَْيَماَء ، : اسمُ  ، كِسّكِ  نقله الصَّ

، بالخاِء :  الِخْلتِيتُ  : (11)ه عن البَْحرانِيّين قال : والّذي َحِفْظتُ  (10)األَْنَجُرذُ  وفي التَّْهذيب ، في ترجمة حلت ، عن الليث : الِحْلتِيُت :

 األَْنَجُرذُ. قال : وال أَراه عربيّاً َمْحضاً.

 ِحْميَريّةٌ. السَِّميُن ، وبَِوْزنِه ، : أَهمله الجْوَهِريُّ ، وقال الَّْليث : الَخِميتُ  : [خمت]

الَّذي ال يَناُم  الَكِميشُ  وفي بعض النَُّسخ : الُمْنكِمُش ، بالفتْح الَجْلدُ  : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، قال ابُن األَعرابّي : هو ، كِسنَّْورٍ  الِخنَّْوتُ  : [خنت]

. على َوتٍْر ، اغانيُّ  العَيِيُّ األَْبلَهُ.و نقله الصَّ

ٍس الّشاِعَر ،لق : الِخنَّْوتُ و عن ابن األَْعَرابّي. دابَّةٌ بَْحِريَّةٌ ، ؛ ِخنَّْوتٌ و : * ومّما  [خنبت] نقله الّصاغانيُّ والحافظ. (12) ُب تَْوبَةَ ْبِن ُمَضّرِ

 فاته :

__________________ 
 ومثله يف التهذيب والنهاية.« قا  يف التكملة : واملعىن أن املؤمن مرزا يف نفسه وأهله وماله»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( زايدة عن النهاية.2)
 يف املوضعا.« مثر»عن النهاية ؛ ويف األصر  (3)
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كذا خبطه والصــــــــــواب غمرهنا كما يف األســــــــــاس « قوله غمزهنا»وما أثبت عن التهذيب. وهبامش املطبوعة املصــــــــــرية : « غمزهنا»( ابألصــــــــــر 4)
 .«والتكملة

هلا زوج وهلا ولد من غريه فهي تلفت إىل ولدها. وقا  عبد وقا  الكســــــــــائي : اللفوت الجي  ( اللفوت : الجي فيها التواء وانقباض قاله األزهري.5)
 امللك بن عمري : اللفوت : الجي ِإذا لعت كالم الرجا  التفتت إليهم.

وما با أيدينا من نسخ القاموس بضم امليم كاألصر « وضبرت يف القاموس بفتحة فو  امليم ضبرت قلم ..»( يف املطبوعة الكويتية وهبامشها هنا 6)
 م.ضبرت قل

 .«النجرانيا»ا وابألصر  (حلت)( عن التهذيب 11) ( يف القاموس ضبطت النون ابلكسر ضبرت قلم.7)
( لاه ابخلنوت األحنف بن قي  ا وكان أخوان له قد قتال ا فجزع عليهما جزعا شـــــديدا 12. )«ثبات»( عن النهاية واللســـــان ا وابألصـــــر 8)

لبكاء فبب فســــــــــــــماه ابخلنوت وهو الذي مينعه الغية أو البكاء عن الكالم املؤتلف واملختلف وبكا  ا كثريا فطلب إليه األحنف أن يكف عن ا
 (.69لألمدي ص 

 وقد مّر ذلك.« األجنزد»:  (حلت)( يف التهذيب 10) ( اللسان ا ومل يرد قو  األزهري وال البيت يف التهذيب.9)
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ُفذ : الَقِصرُي من الّرِجا  ا ذكَره ابحُن منظور يف اللسان. اخلُنـحُبتُ   ا كُقنـح
اٍد ال (1) ُخنَامتو : [خنمت] . ، بضم األَّول وفتح الثّاني والثّالث : قرية ببُخاَرى منها أَبو صالحٍ الطَّيُّب ْبُن ُمقاِتِل ْبِن ُسلَْيَماَن ْبِن َحمَّ بَُخاِريُّ

 َرَوى وَحدَّث.

ً  ، يَُخوتُ  والعُقَاُب ، البَاِزي خاتَ  : [خوت] ْيدِ  اْختاتَ و ، َخَواتَةً و ، َخْوتا  .كاْنخاتَ  يَأُْخَذه ، فَسِمْعَت ِلَجناَحْيِه َصوتاً ،لِ  : اْنقَضَّ على الصَّ

ُجُل مالَهُ ، خاتَ و ته تَنقََّصهُ ، ، ويَِخيتُه : يَُخوتُه الرَّ فهُ ، كما سيأْتي.اْختاتَهُ و ، كتََخوَّ فهُ ، َوتََحيَّفهُ ، وتخوَّ  . وكذلك تََحوَّ

ْت ، فَسِمْعت صوت اْنِقضاِضها ، وله َحِفيٌف.،  تْختاتُ  وهي التي ، اْنخاتتْ  : العُقاُب إِذا الخائِتةُ و  وهو صوُت َجناَحْيَها إِذا انقضَّ

 َجناحِ العُقَاِب. كَسَحاٍب ، لفٌظ مؤنّث ، ومعناهُ ُمذكٌَّر : َدِويُّ  ، الَخَواتُ و

ً  فَسِمْعنَا قال :»بِناِء الكعبة  (2)في حديث  الصَّْوتُ  : الَخَواتُ و ْخِم ،« من السَماءِ  َخَواتا  ، أي : َصوتاً : مثَل َحِفيِف َجناحِ الطائِر الضَّ

ْعِد والسَّْيلِ  اختَصَّ به أو ، كالَخَواتَةِ   عن أَبي حنيفَة ، وأَنشد : َصْوُت الرَّ

 الس ُيو  َخَواتُ فال ِح   ِإال  
ْعد»نه معطوٌف على ، بناًء على أَ « السَّْيلُ »ويُوَجُد في بعض النَُّسخ َمْضبُوطاً رْفُع   ، وهو غيُر َصواٍب ، ِلما َعَرْفت.« صوت الرَّ

اتُ و ُجُل الَجُري ، الَخوَّ  قال الشاعر : ُء ،بالتشديِد : الرَّ

ٍت  لــــــــــِ نحصــــــــــــــــــــــــَ ر  مــــــــــُ ِدي فــــــــــيــــــــــه ِإاّل كــــــــــُ تــــــــــَ هــــــــــح  ال يـــــــــــَ

يــــــــــــِض الــــــــــــر أحي ا     اِ  زمــــــــــــِ ن الــــــــــــّرِجــــــــــــَ و اتِ مــــــــــــِ  خــــــــــــَ

  
اتُ و  عن الفراِء. ساَعٍة ، وال يُْكثُِر ،الَِّذي يأُْكُل ُكلَّ  : الَخوَّ

اتُ و َحابِيُّ  بُن ُجبَْيِر بن النُّْعَماِن بن أَُميَّةَ األَنصاريُّ األَْوِسيُّ  َخوَّ ، أََحُد  (3)أَبو َعْبِد هللِا ، وقيل : أبو صالح ، صاحُب ذات النِّْحيَْين  الصَّ

 .أَربعين نةَ س مات ، وسلموآلهعليههللاصلىفُْرَساِن َرُسوِل هللا ، 

اتُ  اْبُن اْبنِهِ و اتِ  ْبنِ  صالحِ  ْبنُ  َخوَّ ه. َخوَّ اتُ و ْبِن ُجبَْيٍر ، روى عن أبيه ، عن َجّدِ ِث. ْبُن عاِمرٍ  َخوَّ  َجدُّ َعْمِرو بِن ِرفاَعة الُمَحّدِ

اتِ  وأُمُّ َعْمٍرو بِْنتُ  اتُ  ْبِن ُجبَْيٍر ، َرَوى َعْنَها ابُن أَِخيَها َخوَّ  ْبُن صاِلحٍ المذكوُر. َخوَّ

اتٍ  وأَخوها َعْمُرو ْبنُ  ةِ. َخوَّ اتُ و ، قُتَِل يوَم الَحرَّ اتِ  ْبُن صاِلحِ ْبنِ  َخوَّ اتِ  ْبِن صاِلحٍ ، َرَوى عن أَبِيه عن َخوَّ ْبِن بَْكٍر عن َكْعِب األْحبَاِر ،  َخوَّ

ُجُل : نَقََض َعْهَدهُ ، وأَْخلََف َوْعَدهُ ، َخاتو َوْيِريَةُ ْبُن أَسماَء.َرَوى عنه جُ   عن ابن األَْعَرابِّي. الرَّ

ُجُل ، وأَْنقَض : خاتَ و ُجُل : إِذا خاتَ و ، نقلَه الصاغانّي. (4) نقََص ِميَرتَهُ  الرَّ  عن اْبن األَْعَراِبّي. أََسنَّ ، الرَّ

ً  ، يَُخوت ، خاتَ و  َطَرَد. ، َخْوتا

تَ  اختَطفتْه ، : تَُخوتُهُ  العُقَابُ  خاتَتْهُ  يُقال : اْختَطَف ، : خاتَ و  قال أَبو ذَُؤْيٍب ، أَو َصْخُر الغَّيِ : ، كتََخوَّ

تح  ه  فـــــــــــخـــــــــــاتـــــــــــَ َرتح بـــــــــــِ ًا َبصـــــــــــــــــــــــــُ زَااًل جـــــــــــامثـــــــــــِ  غـــــــــــَ

اٍت عـــــــــنـــــــــَد أَدحمـــــــــاَء ســـــــــــــــــــــــاِربِ     مـــــــــَ لـــــــــَ َد  ســـــــــــــــــــــــَ  لـــــــــَ

  
تَ و  ، عن اْبِن األعرابّي. َء : اختَطفَهالشَّيْ  تََخوَّ

 وعن األصمعّي :

 قـُُلوَب الط ريحِ ِمن ُكرِّ جارحٍ  خُتوتُ 
 ، أَي تَْخَطُف وقال آخُر : (5)في قول الَجُموحِ الُهذلّي 
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__________________ 
 ( يف اللباب : خنامىت.1)

 ( يف النهاية : يف حديث أيب الطفير وبناء الكعبة.2)
 بين تيم   كانت تبيض السمن يف اجلاهلية وتضرب العرب املثر هبا فتقو  : أشغر من ذات النحيا.( ذات النحيا امرأة من 3)
 ( يف التكملة : إذا ذهبت مريته.4)

 ( يف التهذيب : ابن ربض اهلذد ومتامه فيه :5)
 قـــــــــــــلـــــــــــــوب الـــــــــــــقـــــــــــــوم مـــــــــــــن كـــــــــــــر جـــــــــــــانـــــــــــــب  ختـــــــــــــوت

ض خـــــــــــــــاتكـــــــــــــــمـــــــــــــــا      طـــــــــــــــري املـــــــــــــــاء ورد مـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــّ
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وحُم ِإال مَخح و  ـــــــــــــقـــــــــــــَ ٌة مـــــــــــــا ال ـــــــــــــَ الث ـــــــــــــَ ٌة أو ث  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ون    وتـــــــــــُ وحِم  لـــــــــــَُ َر  الـــــــــــقـــــــــــَ وحتَ ُأخـــــــــــح  األجـــــــــــاِد ِ  خـــــــــــَ

  
ْقُر.  األجاِدل : جمع أْجَدل ، وهو الصَّ

ئبُ  اْختاتَ و ئبُ  الشَّاةَ : َختَلها فَسَرقَها ، الذِّ اٌء : وما زال الذِّ  .(1)الشاةَ بعَد الشاةِ : أَي يَْختِلَُها فيَْسِرقُها  يَختاتُ  قال الفرَّ

تُ و َحديَث القْوِم ، يَْختاتُ  هكذا في النَُّسخ ، والصواب : فتَحفَّظه. يقال : فاُلنٌ  أَخَذ منه فَتََخطَّفَهُ ، : إِذا الَحِديثَ  اْختاتَ و  ، بمعنًى واحٍد. يَتَخوَّ

تَ وَ   ساَرقَهُ. : ُمَخاَوتَةً  طْرفَهُ ُدونِي خاَوتو َعْنهُ : اْنكَسَر ، وتََرَكهُ  تََخوَّ

 ، ويَقطعون الطَِّريَق. (2)اللَّْيَل ، أي : يَْسُرون  يَختاتُونَ  قولهم : إِنَّهم * وِمّما يُْستَدَرُك َعلْيه :

قال َشِمٌر : هكذا ُروَي ، والمعروف :  «ْقلهللضَّْرب َحتى ِخيَف على عَ  اْختات في الحديث ، َحِديِث أَبي َجْنَدِل بن َعْمِرو ْبِن ُسَهْيل : أَنهو

ُجُل   ، وقد تقدَّم. (3) [إِذا انَكسَر واْستَْحيَا فهو ُمِختُّ :]أََختَّ الرَّ

 ، وتقدَّم أيضاً. (5) [وهو الُمتَصاغُر الُمْنكِسرُ ]: نحو الُمِخّتِ  (4)والُمْختَتِئ 

 : التَّْصِويُت. الخْيتُ  : [خيت]

ً  ، يَِخيتُ  ، خاتَ  ت ، عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد : كالُخيُوت ، َخْيتا  بالضّم : َصوَّ

تـــــــــــةِ يف  يـــــــــــح هح  خـــــــــــَ لـــــــــــُ جـــــــــــَ ٌث عـــــــــــَ ِر َريـــــــــــح  الـــــــــــطـــــــــــائـــــــــــِ

طــــــــــاٍف : و     تــــــــــِ ر اخــــــــــح اتٌ كــــــــــُ يــــــــــَ تــــــــــِ وحتٌ  اخــــــــــح  ا وخــــــــــَ

  
. بالكْسِر : ة ببَْلخٍ  الِخيتُ و  نقله الصاغانيُّ

 فصر الدا 
 املهملة مض التاءِ 

ً  : * مما يُْستَْدَرك عليه : [دأت] حه غيُر  َدأَتَهُ َدأْتا ، مثل ذأَتهُ : أَي َخنقَهُ ، وَدفعَهُ حتى َصَرَعه. ويُْرَوى : أَخذ بَحْلقِه. أَنكَره الخّطابِيُّ ، وصحَّ

 واِحد.

 ، َكِعْفِريت. موضٌع ، عن الِعْمَرانّي ، كذا في الُمْعَجم. إِْدريتُ و : * [درت]

تَْينِ  ُدُرْستُ  : [درست]  وسكون : أهمله الجماعةُ. ، بضمَّ

 .(6). .. ككتاب بُن ِرباٍط ، ُدُرْستو

ِن ويُقال : أَبو يحيى نفاض الَخْزَرِوّي عن جعفر هكذا في النُّسخ ، والصواُب : وابُن ِزياٍد ، ُكنيتُه أَبو الحس الفُقَيِميُّ : شاِعٌر ، واْبنُه ِزياٌد ، ،

بَْيِر ، وعلّي بن زيِد بن ُجْدَعاَن ، وعنه أَبو  كامٍل الَجْحَدِريُّ ، وغيُره ، كذا في حاشية اإلكمال ، يقال هو ضعيٌف. وقال أَبو  (7)بن الزُّ

 ُزْرَعة : واٍه.

 ِمِذّي والنِّسائّي.بِن ِزياٍد شيُخ التِّرْ  ُدُرْست ْبنُ  اْبنُهُ يَْحيَىو

ار ، وغيِره. ُدُرْست بُن يَْحيَى بنِ  اْبُن اْبنِِه َزكِريَّاو  بِن زياٍد ، عن ِهشاٍم بن َعمَّ

 ُمكبَّراً ، يَْرِوي عن التّابِعين. واْبُن َحِكيٍم ، (8) بن َحمزة ُدُرْستُ و

 ، وهو شيٌخ اِلْبِن مخلد. 241مات سنة  ُن نَْصٍر الزاِهدُ بْ  ُدُرْستُ و بُن َسْهٍل ، عن َسْهِل بِن ُعثَْماَن العَسكرّي. ُدُرْستُ و
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 عن َمطٍر الَوّراق ، قال الّدارقُْطنِيُّ : (9)بُن حمَزةَ  ُدُرْستُ  * ووفاته : التُّْستَِرّي. شيٌخ البن المقري. ُدُرْست إِبراهيُم بُن َجْعفِر بنِ و

__________________ 
 اختات الذئب شاة من الغنم اختيال : ِإذا اختطفها.( عبارة التهذيب : يقا  : 1)
 ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان : يسريون.2)
 ( يف اللباب املشهور ابجلحدري أبو حي  كامر بن طلحة اجلحدري.7) ( زايدة عن التهذيب.3)
 املطبوعة املصرية. بصري ا جرحه ابن حبان. وضعفه الدارقطين.( عن القاموس ا وأشار إليها هبامش 8) ( يف التهذيب : واملختجي.4)
 ( هو املتقدم قريبا.9) ( زايدة عن التهذيب.5)
 ( بياض ابألصر ا وقد نبه إليه هبامش املطبوعة املصرية.6)
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  ُدُرسحتُ و  عن َأيب أَي وَب ثَِقٌة. ُدُرسحتُ و  ضعيٌف.
ُ
 ؤحمن.بُن الل جحالج الَعبحِدّي ا عن َروحح بن عبد امل

ثُون. عن ابن الَمِدينّي ، وابنه أَبو محّمد عبد هللا بن جعفر ، َروى عن يعقوَب بِن ُسفياَن الفََسويّ  ُدُرْستََوْيهِ  جْعفَُر بنُ و وأَبو أَحمد عبُد  ُمحّدِ

، بَْلِخيُّ األَصِل ، سكَن بَغداَد ، وروى  تََوْيهُدُرسْ  ، ألَّن جّده ُعِرف بابن ُغالمِ  الدُُّرْستويّ  الحميد بن محّمد بن الحسين بن عبد هللا الّسْمسار

 .«318تُوفَِّي سنة »عن لَُوْيٍن وغيِره. 

ب باإِلهمال ، كما ُعِكس شام على تَسِميتها بَسام ْبن  الدَّْشت ، بالّسين الُمْهَملة : لغةٌ في الدَّْستُ  : [دست] بالُمْعَجمة ؛ أَو هو األَصُل ، ثم ُعّرِ

هاب.نُوحٍ ، قاله  باتٌ  هوو شيخنا نقالً عن الّشِ رون بمعنى  ِمن الثِّياِب والَوَرِق وَصْدِر البَْيِت لثالثِة معاٍن ُمعَرَّ عن المعجمة. واستعمله المتأّخِ

يوان ، ومجلس الوزارة ، والرآسة ، ُمستعار من هذه. وفي َسَجعَات األساس : أَْعَجبَهُ قولُه ، فَزَحَف له عن  .َدْستِه الّدِ

ياسة ، والِحيلة ، (1)، بالفارسيّة : اليَُد ، وفي العربية بمعنى اللِّبَاس  الدَّْستُ  شيُخنا : قال الِقَمار ؛ وجمعَها الحريريُّ في  َدْستو ، والّرِ

، ما أَنا بصاحِب  الدَّْست ي هذافقلت : ال ، والَّذي أَجلَسَك ف ؟الدَّْستُ  ناشْدتُك هللا ، ألست الّذي أَعاَرهُ  الَمقامة الثّالثِة والعشرين في قوله :

. فالدَّْسُت األّول اللِّبَاُس ، والثّاني صدُر الَمْجِلس ، والثّالث : اللُّْعبَةُ ، وهم يقولون لمن ُغِلَب : تَمَّ الدَّْستُ  ، بل أَنت الَِّذي تَمَّ عليك الدَّْستِ  ذلك

 كان في اصطالحِ الجاهلية إِذا خاَب قِْدُح أََحِدهم ، ولم يَنَْل ما راَمهُ ، قيل : تَمَّ عليهالِقَمار ،  َدْستُ  هو . وفي شرح الَمقاَمات :الدَّْستُ  عليه

 .الدَّْستُ 

 : ِشْطِرْنِجيٌّ حاذٌق. الدَّْستِ  وفي األَساس : وفاُلٌن َحَسنُ 

 الِقَمار. قال الّشاعر : َدْستِ  قلت : هو مأخوذٌ من

نــــــــــــا  ون أبَرحضــــــــــــــــــــــــــِ ون ســــــــــــــــــــــــــاَد األرحذلــــــــــــُ قــــــــــــولــــــــــــُ  يــــــــــــَ

وابــــــــــــِ ُ و     ٌر ســـــــــــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــاَر هلــــــــــــم مــــــــــــاٌ  وخــــــــــــيــــــــــــح

  

ا  اُن وِإلــــــــــــ  ــــــــــــز مــــــــــــَ ُت هلــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــاَخ ال لــــــــــــح  فــــــــــــقــــــــــــُ

يــــــــــاِذ ُ     وِت الــــــــــبــــــــــَ َر  الــــــــــد ســــــــــــــــــــــــُ فــــــــــرحَزَن يف ُأخــــــــــح  تــــــــــَ

  
ةَ ِمْصَر وغيِرَها من بُْلَدان الَمْشِرق يُْطِلقُونَ  على قِْدِر النُّحاِس. فيُْنَظر ، وِإْن  الدَّْستَ  ونقل شيُخنا ، عن الَخفَاجّي في شفاِء الغليل : أَّن عامَّ

 َصحَّ فيُستدَرُك به على المؤلِّف.

 الَجيُِّد المعصوُر باليِد. والدَّْستَْفَساُر الذي ذكره شيُخنَا هنا فيُنَاِسب ِذْكُره في الّراِء ، ألَنّه صار ُمَركَّباً تركيباً َمْزِجيّاً ، هو العََسلُ 

باألَهواِز من فاِرس ، وفي أَصل الّرشاِطي : بفتح التّاِء بضبط القَلَم ، وقال : ُكوَرةٌ  ة كى بعُضهم الَمّد أَيضاً :وح ، بالقصِر ، (2) َدْستَُوىو

البَْكِرّي كان  (3)ْنبَر بالَمّد : منها أَبُو بَْكٍر ِهشاُم بن سَ  ، َدْستُوائِيٌّ و بالنّون ، كَصْنعَانّي ، قاله سيبويه. َدْستُوانِيُّ  إِليها : والنّْسبَةُ  باألَْهواز ،

 .الدَّْستَُوائِيّ  . أَثنَى عليه ابُن أَبِي حاتم. وعن ُشْعبَةَ : ما َطلَب أَحٌد الحديَث هلِل إالَّ ِهشامٌ الدَّْستُوائيَّةَ  يَبيُع الثِّيابَ 

 ثير.ومنها أبو إِسحاَق إِبراهيُم بُن َسِعيِد ، بِن الحسن الحافظ ، َسكَن تُْستََر ، ذكره اْبُن األَ 

مِّ  ُدوْستُ و مات بالفارسيّة ، معناه الُمِحّب والصَّديق ، وهو لقُب القاِسِم بِن نَْصِر بِن العاِبد هكذا في النَُّسخ ، والّصواب : نَْصر العابِد  ، بالضَّ

 بعَد المائتيِن ، كذا في التَّْبِصير.

ِد بِن يُو لقبُ و فِ َجّدِ َجّدِ عبِد الكريم بِن ُعثَْمان بِن ُمحمَّ ه أَحمَد بن محّمد. ُسف العاَلَّ  رَوى عن أَبيه وَعّمِ

د ، وَعشيرتِِه ، وهم بَيُت عْلٍم وحديث ، ُمتْرَجُمون في تاريخ اإلسالم للذََّهبي ، ومنهم : أَبو منصور ُعبَْيُد هللا بُن عثمان بِن  َذِويهِ  لقبُ و محمَّ

حمن بِنت ُعَمرَ  479تُُوفِّي سنة  تهما محّمد بن ُعَمَر ، عن الِخَرقّي ، وأُختُه أََمةُ الرَّ ها ُعثَْمان ، عن سّتٍ وثمانين سنة ؛ واْبن عمَّ  ، عن َعّمِ

. ها. وَجّدهم محّمد بن يوُسف ، لقَي البَغَِويَّ  وأََمةُ القاهر بنُت محّمد بِن ُعثمان ، عن َجّدِ

 وآخرون.

__________________ 
 مثر فَل  وفـُُلوس. ُدُسوت من الثياب ما يلبسه اإِلنسان ويكفيه لرتدده يف حوائجه واجلمض الدست ( يف املصباح :1)
 ( يف معجم البلدان دستوا بفتح أوله وسكون  نيه ولء مثناة من فو  ا وضبطت التاء فيه ابلفتح.2)
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 ( يف اللباب هشام بن أيب عبد   الدستوائي البصري البكري. ويف تقريب التهذيب : هشام بن سنرب وزن جعفر هو ابن أيب عبد  .3)
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د بنو ُد بُن َمَحمَّ ٌث ، البَِشيِريّ  وْستََوْيهِ دُ  أَبُو ُزْرَعة ُمَحمَّ  َكتََب عنه أبو الحسن النُّعيمّي. ُمَحّدِ

َحَراُء ، بالّشين الُمْعَجَمة : ، الدَّْشتُ  : [دشت]  لألْعشى : (1)وأَنشد أَبو ُعبَْيٍد  الصَّ

رَيُ وا ح  ح تح فــــــــــــــــاِرٌس ومحــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ  قــــــــــــــــد عــــــــــــــــَ

رَاُب     تِ أعــــــــــــــــح َزاَل  ابلــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ مح نـ كــــــــــــــــُ  أَيــــــــــــــــ 

  
واية   على الُمغايبَة.« أَيُُّهمْ »هكذا أَنشده الجوهرّي ، والّرِ

 وقال الّراجز :

ُه  تـــــــــــــُ ذح تِّ  (2)ختـــــــــــــَِ اِت ســـــــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــــَ ن نـــــــــــــعـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

بِ     ــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــاِج ال اٍج كــــــــــــنــــــــــــِ عــــــــــــَ وِد نــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــُ

  
 وهو فاِرسّي ، أَو اتّفاٌق بين اللُّغتْيِن.

بن اْسفْنِديَاَر أَبو القاسم بن بَْدران بِن أَباَن ، َسِمع الكثيَر من جعفٍر الَهْمدانِّي ، وابن  منها أَبو محّمد محمود د ، بَْين إِْربَِل وتْبِريزَ  : الدَّْشتُ و

مياطّي في ُمْعَجمه.  الُمقيّر ، واْبن َرَواحة ، َرَوى عنه الّدِ

وغيره. تُُوفَِّي  (5) ُسَوْيد ، عن أَبي بكِر بِن ُدَحْيم َجِريِر بنِ  (4) [الحسن بن]، منها أَبو بكر محّمُد بُن الُحَسْيِن بن  (3) ة بِأَْصفهانَ  : الدَّْشتُ و

 في ُحدود سنة ستَّ عشَرةَ وأَْربَِعمائة.

. األَْرَزَن : ع بِشيراَز ، َدْشتُ و قَْبَجاَق : ناحيةٌ متِّسعة َمسيرةَ أَربعِة أَْشُهٍر ، وأكثُرَها بََراري وُمُروج ، وبينَها وبين  َدْشتُ و نقلَه الّصاغانيُّ

 .َدْشتِيّ  ْذَربِيجاَن باُب الَحِديد ، وهو باٌب عظيٌم مغلوق بين المملكتيِن ، والنّسبةُ إِلى الكلّ أَ 

 من الَوَرق وِمْن الثِّياب : الدَّْسُت ، وقد تقّدَم. الدَّْشتُ و

ْحمن بُن محّمِد بن أَْحمَد بِن ِسيَاه المذّكر ، روى عنه أَبو بكر بن ِمْرَدَوْيِه الحافظ ،  (6)التي بإِْصبَهان  الدَّْشت ومن : أَبو ُمْسِلٍم عبُد الرَّ

 وغيُره.

 ، منها أبو عبد هللا محّمد بن يَْعقُوب بن ِمْهَراَن. َدْشت : محلّة أُْخَرى بأَصبَهان ويقال لها أيضاً : َدْير دْشت وبابُ 

 روى عنه الحاِكم ، وغيُره. (7) للدَّْشتِيّ  ، فألَنَّهُ كان جاراً  الدَّْشتِيّ  ا أَبو بكر محّمُد بُن أَحمَد بِن ُشعَْيبٍ وغيِره. وأَمَّ 

،  (8)بن قطن النَّْيسابُوِرّي ، عن أَبي طاِهٍر الّرازّي  َدْشت : جّد أَبي َسْهٍل عبد الَمِلك بن عبد هللا بن محّمد بن أَحَمَد بِن محّمد بن َدْشتو

ْحمن السُّلِمّي ، تُُوفَِّي سنة   .488وأبي عبِد الرَّ

ً  ، يَْدَعتُهُ  ، كَمنعَه َدَعته : [دعت]  ويقاُل بالذّال الُمْعَجَمة ، وسيأتي. .(9)نقله الّصاغانيُّ  نِيفاً ،َدفَعَه َدْفعاً عَ  : َدْعتا

ً  ، َدَغتَه : [دغت]  عن ُكراع. كَمنَعهُ : َخنَقهُ حتَّى قَتَلهُ ، ، َدْغتا

، بالكسِر : مدينةٌ مشهورةٌ عنَد ماَزْنَدَراَن ، بناها عبُد هللا بُن طاهٍر ، منها : أبو نَْصٍر عبُد  ِدِهْستَانُ  : * ومما يُْستَْدَرُك عليه : [دهست]

 الُمْؤِمن بُن عبِد الَمِلك ، وغيُره.

 فصر الّذا 
 لََع ِلسانَهُ ، عن أَبي زيٍد.حتّى أَدْ  َخنَقَهُ أََشدَّ الَخْنِق ، : (10)مثْل : َذَعتَهُ  ، كَمنَعَهُ  َذأَتَهُ  : المعجمة مع التّاءِ  [ذأت]

 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [ذخكت]

__________________ 
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 ( يف الصحاح واللسان والتكملة : أبو عبيدة.1)
 ( الصحاح : أخذته.2)
 ( كذا ابألصر ومعجم البلدان والتكملة ا ويف اللباب : دشىت قرية أبصبهان.3)
 ( زايدة عن معجم البلدان واللباب.4)
وهبامش املطبوعة الكويتية عن اللباب : « أيب بكر عبد الرحيم»ويف معجم البلدان : « ( يف اللباب : أيب بكر  مد بن علي بن دحيم الشيباين5)
 تصحيف.« أيب بكر بن علي بن دحيم»
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : َدرحَدشت  لة أبصبهان.6)
( هذه عبارة اللســان ا ويف 9) (.يف معجم البلدان : خان الدشــت)( يف اللباب ومعجم البلدان : قير له ذلك ألنه كان يســكن خان الدشــجي 7)

 التكملة : الدعت : الدفض العنيف.
 ( يف اللسان : مثر دغته دغتاً.10) ( اللباب : الزايدي.8)
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وَذباِر و (1) َذْخَكت  راَء نهْر َسْيُحوَن.كَجْعفٍَر : قريةٌ بالرُّ

 .(2) [506توفي سنة ]منها : أَبو نَْصٍر أَحمُد بُن ُعثَْماَن ْبِن أَحمَد الُمْستْوفِي أَحُد األَئّمِة ، سكَن َسَمْرقَْنَد ، وحدََّث بها 

ً  ، يَْذَعتُهُ  ، َذَعتَهُ و َذأَتَهُ ، مثُل : ، َذَعتَهُ  : [ذعت] ً  َدفَعَهُ  : َذَعتَهُ و ه يَغُطُّه في الماِء.كأَنّ  َمعََكهُ في التُّراِب ، : َذْعتا ً  َدْفعا وَغَمزهُ َغْمزاً  َعنِيفا

 شديداً. وكذلك َزَمتَهُ َزْمتاً : إِذا َخنَقَهُ.

 ، وَذأََطهُ : إِذا َخنَقَهُ أَشدَّ الَخْنق. َذَعتَهُ و

 ، أَي : َخنَْقتُهُ. «فَذَعتُّهُ  فأَْمَكننِي هللا منهإِّن الشَّْيطاَن َعَرَض لي يْقَطُع َصالتِي ، »في الحديث و

، لغة في َذعاِلب. ذكَره في التَّْهِذيب في ترجمة ذعلب ، وأَنشَد قول أَعرابّي من بني َعْوِف بن  ذَعاِلتُ  : * وِمّما يُستدَرك عليه : [ذعلت]

 َسْعٍد :

قـــــــــــــــــُة ِذي  فـــــــــــــــــح تٍ صـــــــــــــــــــــــــــــــَ وِ   َذعـــــــــــــــــالـــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــَُ

ـــــــــــــيـــــــــــــ      رٍِئ ل َض امـــــــــــــح يـــــــــــــح ـــــــــــــَ يـــــــــــــرِ بـ قـــــــــــــِ تـــــــــــــَ  مبُســـــــــــــــــــــــــــح

  
من الواو ، وهي شريكةُ الباِء قال : وقيل : هو يُِريُد الذَّعاِلَب ، فينبغي أَن يكونا لُغتْيِن ، وغيُر بِعيٍد أَن تُْبَدل التاُء من الباِء ، إذ قد أُْبِدلت 

 التاَء أَكثر استعماالً ، انتهى. في الشَّفَة ، قال اْبُن ِجنِّي : والوْجهُ أَن تكون التّاُء بدالً من الباِء ؛ ألَنّ  (3)

ً  : * ومما يُستدرُك عليه : [ذغت] َحه غيُر واِحٍد ، وهو ُمْستَْدَرٌك على الجماعة. َذَغتَهُ َذْغتا  ، مثل : َذَعتَه ، َصحَّ

ً  ، َذَمتَ  : [ذمت]  عن أَبي مالك. تَغيََّر وُهِزَل ، ، من باب َضَرَب : يَْذِمُت َذْمتا

ّم ، فغيُر  ، ُمثلَّثة اآلِخرِ  َذْيتُ و َذْيتَ  : يقولون : كان من األمر (4): وقال أَبو ُعبْيد  [ذيت] والمشهور الفتُح ، وُحِكي الكسُر ، وأَّما الضَّ

وهي من أَلفاظ الِكنَايات  وَكْيَت. (5) ْيتَ كَ  كّل ذلك بمعنى وَذيَّةَ وَذيَّةَ ، وَذيَّا وَذيَّا ، السَّْعِدّي. اْبِن القّطاعِ  أَبي جعفر عن معروف ، إِاّل ما جاءَ 

وَكْيت ،  َذْيت تاءُ ، قال شيُخنا : ثّم َصريُح كالم المصنِّف أَّن التّاَء أَصٌل وأَنّها هي الُم الكلمة. وقال الشيُخ أبو َحيّان في شرح التَّسهيل : 

كان من األمر  من الياِء الّتي هي الُم الكلمة تاًء ، وقد نطقُوا باألصل ، قالوا : بدٌل من الياِء ، واألَصل َذيَّة ، فحذفُوا هاَء التّأْنيث ، وأَبدلُوا

انتهى ، وقال َكيّة وَكيّة وَذيّة وذَيّة. وهذا هو الّذي صّرح به أَكثُر أَئّمة الصَّْرف ، وعليه فَمْوِضعُهُ المعتّل ، وِذكُره هنا غير سديد. 

إِذا جعلته « كي»و ، على فَْعل ساكنة العين ، فُحِذفت الواُو ، فبقي على َحرفين ، فُشّدد ، كما ُشّدد َذيْ  : ذْيت الجوهرّي في المعتّل : وأصلُ 

إِليه  وإِْن نسبت (6)ان َذيَّة وَذيَّة اسماً ، ثم ُعّوِض من التَّشديد التّاَء ، فإِن َحذْفَت التّاَء ، وجئَت بالهاِء ، فال بُدَّ من أَن تَُردَّ التّشديَد ، تقول : ك

 ياٌء ، فالُمهُ ياٌء. ، قلَت : َذيِوّي كما تقول بَنَِوّي في النِّْسبَة إِلى البِْنت. قال ابُن بّرّي : الصَّواُب أَّن أصله َذّي ، ألَنَّ ما َعْينُهُ 

ْحمِن بُن أَْحمد بِن ِعْلِك بنِ  أَبو الّطاِهرو ثٌ  الّساِويّ  َذاتٍ  عْبُد الرَّ سْين بن النّقور ، وعنه إِسماعيُل الطَّْلحّي ، مات سنة عن أَبي الحُ  فِقيهٌ ُمحّدِ

ْحمن ، حدَّث عن ِرْزق هللا التَّميمّي. مات سنة  .484  .525وابنُه عليُّ بُن عبِد الرَّ

 فصر الراءِ 
 مض املثّناة الفوقية

بَتُ  : [ربت] كةً ، الرَّ  االْستِْغالُق. : (7)وضبَطه الّصاغانّي بالفتح  ، ُمَحرَّ

ْبتِ  التَّْربِيِة ، بمعنى التَّْربِيتُ و بِيَّ ، َربَتَ  يقال : ، كالرَّ  ؛ قال الّراجُز : كتََربَّتَهُ  : َربَّاهُ ، َربَّتَهو الصَّ

وُت  دتح : متـــــــــــــــــَُ هـــــــــــــــــا ِإذح ُولـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح يـ  لـــــــــــــــــ 

يــــــــــــتُ و     ــــــــــــِّ ٌن زِم ٌر ضــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــِ هــــــــــــح ربحُ صــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــقــــــــــــَ  ال

  

َنُه   تـَرحبِيتُ ليحَ  ِلَمنح ُضمِّ
__________________ 



2035 

 

 ( كذا ابألصر واللباب ا ويف معجم البلدان ابلثاء املثلثة.1)
 ( زايدة عن اللباب ومعجم البلدان.2)
 .«التاء»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( الصحاح واللسان : أبو عبيدة.4)
 ( يف القاموس : أي كيت وكيت.5)
 ي ة.( اللسان : وذَ 6)
 ( ضبطت يف التكملة بسكون الباء ضبرت قلم.7)
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بِّيِ قليالً  (1) َضْرُب اليَدِ  : التَّْربِيتُ و . ِليناَم ، قليالً ، على َجْنِب الصَّ  نقله الّصاغانِيُّ

تُّ  : [رتت] ّمِ  ، الرُّ ئِيسُ  (2)بالضَّ ّم ، والتَّْشِديد ، ُرتَّانٌ  ج : في الشَّرف والعَطاِء ، الرَّ وهو مجاز. قال في األَساس : يُقال :  .ُرتُوتٌ و بالضَّ

تُوت من َرتٌّ  ُهوَ  َؤساِء. وهو من الرُّ  .(3)البَلِد  ُرتُوتُ  النّاِس : أَي ساداتهم. وهؤالءِ  ُرتُوتِ  ، أَْي : رئيس من الرُّ

تُوتُ و يَّة  الذُُّكوُر ، وفي بعض نَُسخ الّصحاح : أَيضاً الَخنازيرُ  يَّ ، وهيٌء يُْشبِهُ الِخْنِزيَر البَرِّ ، وهو شي َرتٍّ  : جمع الرُّ  .(4)الخناِزيُر البَّرِ

تُّ  ْء بها أََحٌد غيُر الخِليل. وقال أَبو َعْمٍرو :قال ابُن درْيد : وزَعُموا أَنّهُ لَم يَِجي  .ِرتَتَةٌ  : الِخْنِزيُر الُمَجلُِّح ، وجمعُه الرَّ

تَّةُ و مِّ ، بال الرُّ َم ياًء. وقد ضَّ تَّةُ  . وعن أَبِي َعْمٍرو :أََرتُّ  ، وهو َرتَّ َرتَّةً  : َعَجلةٌ في الكالم ، وقِلَّةُ أَنَاةٍ. وقيل : هو أَْن يَْقِلَب الالَّ : َردَّةٌ  الرُّ

تَتِ  بَيِّنُ  أََرتُّ  ورجلٌ  اللِّساِن.والُحْكلَةُ ِفي  في الكالم ، العُْجَمةُ  قبيحةٌ في اللّسان من العَْيب. وقيل : هي هللا تعَالى  أََرتَّهُ و .ُرتَّةٌ  ، وفي لسانِه الرَّ

 في كالمه وال يُطاِوُعه لسانُه. (5)في لسانه ُعْقَدةٌ وُحْبَسة ، ويَْعَجُل  : أََرتُّ  وهو ، فََرتَّ  ،

 َن لك تَقطيُع الكالِم ، وأَْن يكون الكالُم ُمْشبِهاً لكالم العََجم.: الغَْمغََمةُ أَْن تَْسَمَع الصَّوَت ، وال يَبِي (6)وفي التَّْهذيب 

تَّةُ و يح ، تَْمنَُع  الرُّ ل الكالم ، فإِذا جاَء منه  (7) [منه]كالّرِ تَّةُ و اتَّصل به ، قال : [ءشي]أَوَّ  [.وهي تكثر في األَشراف]غِريزةٌ  الرُّ

ُجل ، إِذا َرتَْرتَ  عن ابن األَعرابّي :و  وغيِرها. تَْعتََع في التَّاِء ، الرَّ

تَّى عن أَبي َعْمٍرو :و ُ  ، كُربَّى (8) الرُّ  اللَّثْغاُء. : المرأَة

. ْبِن َجْنَدلةَ بِن َسْعِد بن ُخَزْيَمةَ التَِّميمّي ، َصحابِيُّ  األََرتِّ  َخبّاُب ْبنُ و  بَْدِريُّ

 : كِريٌم ، شاِعٌر. األََرتِّ  إِياُس ْبنُ و

ْهِرّي األَصبَهانِيّ  أَهمله الجماعة ، وهو وسكون الّسين الُمْهَملة : ، بضّم الّراءِ  ُرْستَةُ  : [رست] ْحمن ْبِن ُعَمَر ْبِن أَبِي الَحَسِن الزُّ  لقُب َعْبِد الرَّ

َج له ابُن ماَجْه القْزِوينيُّ في الّصالة. وذكره الحافظ في التَّ   قريب.الحافظ ، خرَّ

وفّي األَْصبَهانّي ، يعرف بالَحّمال ، روى عنه أَبو بكِر بُن َمْرَدَوْيِه. ُرْستَةَ  ، أَيضاً : َجدُّ أَبي حامد أَحمَد بِن محّمِد بِن علّي بنِ  ُرْستَةُ و  الصُّ

ين معجمةً ، أَهمله الجماعة ، وهو ل ُرْشتَةُ  : * ومّما يُْستْدَرُك عليه : [رشت] ب ، روى عن ، بالّضّم والّشِ قُب أَبي بْكٍر محّمد بُن علّي المؤّدِ

 ، نقله ابن نُْقطة من خّط يحيى بن َمْنَدْه ، وضبَطهُ. 405أَبي عبد هللا الُجْرجانّي ، ومات سنة 

ً  ، يَْرفِتُهُ و ، يَْرفُتُهُ  ، َرفَتَهُ  : [رفت] هكذا في غير ديوان ، وزاد في األَساس :  َدقَّهُ َكَسَرهُ و : ُرفات قبيَحةً ، عن اللّحيانّي ، وهو ِرْفتَةً و ، َرْفتا

وفَتَّه بِيَِده ، كما يَفُّت 
 َء ، وَحَطْمتُهُ ، وَكَسْرتُهُ.الشَّيْ  َرفَتُّ  ، ويقال : ُرفاتٌ  الَمَدَر والعَْظَم البَاِلَي. وَعْظمٌ  (9)

ً  ِعظام الَجُزوِر ، َرفَتَ  ُعنُقَه. ويقال : فَرفَتَ  وَضَربَهُ ، ً  ، يَْرفُتَُها ُعنُقَه ، َرفَتَ و إِذا كسرها ِليَْطبَُخها ، ويَستخرَج إِهالَتَها. : َرْفتا ؛ عن  َرْفتا

. واْنقََطَع ، فهو اْنكَسَر واْنَدقَّ ، أَيضاً بمعنى َرفَتَ  يأْتِيو اللِّْحيَانِّي. ً  مثل اْحَمرَّ ، ، كاْرفَتَّ  لَفُّ ونْشٌر غير ُمرتّب ، الِزٌم وُمتَعَّدٍ ، في  اْرفِتَاتا

.  الَحْبُل : اْنقََطَع. َرفَتَ  يقال : الُكّلِ

ً  ، يَْرفُتُ  العَْظُم ، َرفَتَ و ً  : َصار َرْفتا  .(10) (ِإذا ُكّنا ِعظاماً َورُفااتً أَ ). وفي التّنزيل العزيز ُرفَاتا

__________________ 
 ( يف التكملة : ضرب املرأَة بيدها.1)
 يف القاموس : الر ث  ضبرت قلم.( 2)
 ( عبارة األساس : هو رّت من الرتوت ا وهو من رتوت الناس ا من عليتهم وسادهتم.3)
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 ( يف الصحاح املطبوع اخلنازير.4)
 .«و ا يف كالمه»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( هذا كالم املربد نقله األزهري يف التهذيب.6)
 ( زايدة عن التهذيب.7)
ءُ »ابألصر واللسان ا ويف التهذيب ا عن أيب عمرو ا ( كذا 8)  .«الر ل 
 .يرفت ( يف األساس :9)
 .49( سورة اإلسراء اآية 10)
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فَات فاتُ  : الدُّقَاُق. وفي الِعناية : كغَُرابِ  ، الرُّ  : ما تَكسََّر من اليَبِيس. الُحَطامُ و : ما بَِلَي فتَفتََّت ، الرُّ

 .(1)َكَسَرهُ ، قاله الّراغب  َرفَتَه لتَّْرفِيِل : وأَصلُه الَكْسر :: ِضدُّ ا التَّْرفِيتُ و

بَْيِر َهْدَم الكعبِة وبِناَءها بالَوْرس ، قيل له : إِّن الَوْرَس يَتفتَُّت  [ابنُ ]في اللَّسان : لّما أَراد و ً  ، ويَِصيرُ  (2)الزُّ  .ُرفاتا

فاتو  .َمرفوتٌ  ُء ، فهوالشَّيْ  (3) ُرفِتَ  قال األَخفش : تقُوُل منه : : كلُّ ما ُدقَّ وُكِسَر. وفي الّصحاح : الرُّ

فَتِ  أَنا أَْغنَى عنك من التُّفَِه عن»في الَمثل : و فَتُ  . قال اْبُن األَْعَرابّي :الرُّ كتَُب بالهاِء والتُّفَهُ : َعناُق األَرِض ، وهو يُ  كُصَرٍد : التِّْبُن ، ، الرُّ

فَتُ و ،  يُكتَُب بالتّاِء. الرُّ

فَتُ  ، ُطَحٌن. ُرفَتٌ  يُقال : فاُلنٌ و  الِمْسِك ، أَي : ُرفاتُ  ويَْكِسرهُ ، نقله الّصاغانّي. وفي األَساس وفي مالِعبِِهنَّ  ءٍ ُكلَّ شيْ  يَْرفُتُ  الَِّذي : الرُّ

ي منه : . ويُقال ِلَمْن َعِمَل ما يَتعذَُّر عليه التَّ فُتَاتُه بُعُ »فَّصِ  تأُْكلَُها ، ثُمَّ يَْعُسر عليها ُخُروُجها.« : الِعظاَم ، وال تَعِرُف قَْدَر اْستِها تَْرفُتُ  الضَّ

 ، وأَْنشر أَْمواتَها. ُرفاتََها ومن الَمَجاز : هو الّذي أَعاَد الَمكاِرَم وأَحيا

ْفتاو ، بالكسر : ِمْكياٌل ألَهل  ِعيد.والّرِ  الصَّ

، ُكوَرةٌ بَصعيِد ِمْصَر ، بينها وبين قُوص في َسْمِت الَجنُوب َمرَحلتاِن ، ومنها إِلى أُْسَواَن مرحلتاِن  أَْرَمْنتُ  : ومّما يُْستْدرك عليه : [رمنت]

 ، كذا في الُمْعَجم.

 أَهمله الَجْوَهِرّي ، وصاحُب اللّسان. : الّراتُ  : [روت]

ّم  ُرَواتٌ  يََمنِيَّةٌ ، وج : لغةٌ  التِّْبُن ، وقال الّصاغانّي : هو  ، هكذا يقولون.بالضَّ

 فصر الزّاي
 مض الّتاِء.

 َمألَهُ. مثُل َزَكتهُ ، أَي : غْيظاً ، كَمنَعَهُ ، َعليَّ  زأَتهُ  وقال الّصاغانّي : يُقال : : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللَِّسان. زأَتهُ  : [زأت]

تُّ  : [زتت] اُء :قال  : التَّْزيِيُن ، التَّْزتيتُ و ، الزَّ :  التََّزتُّتُ و تََزيَّنَْت. : (4)هي  تَزتَّتَتْ و : َزيَّْنتُها. َزتّا ، أَُزتُّها المْرأَة والعَروَس ، َزتَتُّ  الفرَّ

 قال : التََّزيُُّن ،

مح  كــــــــــــــُ تــــــــــــــاتــــــــــــــَ وا فــــــــــــــَ عــــــــــــــُ نــــــــــــــِ يــــــــــــــٍم زهــــــــــــــح يِن متــــــــــــــِ  بــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــاَة ا ـــــــــــــــــيِّ     تِ ِإن  فـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــ  َزت ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــتـ  (5) ابل
  

نَّةُ : تَزْ  فاف.وعن أَبي عمرو : الزَّ  للسَّفَر : أَي ِجَهازهُ. َزتَّتَهُ  ِللسَّفِر : تهيَّأَ له ، وأَخذَ  تزتَّتو يِيُن العُروِس ليلةَ الّزِ

أَّما أَْن . وزتَّت . قال َشِمٌر : ال أَعِرف الّزاَي مع التّاِء موصولةً ، إِالّ َزتَّ  لْم يُْستَْعمِل الِفعُل من كّل ذلك إِاّل َمزيداً ، أَعني أَنُّهم لم يقُولُوا

 أَهمله اللَّْيُث ، والَجْوَهرّي. ، كَمنَعَهُ  َزَرتَهُ  : [زرت] كذا في لسان العرب. يكون الّزاُي مفصوالً من التّاِء ، فكثير.

. َخنَقَهُ ، ، أَي : َزَرتَهُ وقال غيُرهما : َزَرَدهُ ، وَ   نقله الّصاغانيُّ

، بُمثنّاتَْيِن من فوق : قْريَةٌ بِمْصَر ، ومنها اإلماُم الُمْقِرئ الشَّْمُس أَبو عبِد هللا محّمُد بُن علّي بِن محّمد بن  زراتيت * ومما يستدرك عليه :

َراتِيتِيّ  أَحمَد الحنِفيّ  سموعه الَوِليَّ والُمَطّرز ، ورافَق في كثير من م (6)، وقرأَ الُمْغِنَي على التَّنُوِخّي وابن الشَّْيخة  748، ُولد سنة  الزَّ

ابُن َحَجٍر ، األَخير َحِديثاً  الِعَراقِيَّ ، والجَماَل اْبَن ظهيَرة. ومّمن قرأَ عليه ، ِرْضواُن العُْقبِّي ، ومّمن سمع منه الَمّراُكِشّي واألُبِّّي والحافظ

 .845واحداً من جزِء ِهالِل الَحفّار الِّذي أَْوَدعهُ في ُمتبَايِنَاتِِه ، توفي سنة 

 كَذَعتَهُ ، وَذأَتَهُ. وقد تقدَّم. َخنَقَهُ ، : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللّسان. وقال الّصاغانّي : أَي ، كَمنَعَهُ  َزَعتَهُ  : [زعت]

ْفتُ  : [زفت]  َغْيظاً : َمألَهُ. َزفَتَهُ و ُء ، والغَْيُظ.: الَملْ  الزَّ
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ْفتُ و  ُع ، والَمْنُع ،الطَّْرُد ، والسَّْوُق ، والدَّفْ  : الزَّ

__________________ 
قوله زهنعوا فتاتكم ا قا  اجملد : زهنض »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 5) ( عبارة الراغب : والرفات والفتات ما تكســــــر وتفر  من الت  وحنوه.1)

 .«زينها»املرأة 
 .«وزتتت»( عن الصحاح ا وابألصر 4) ( والعبارة يف النهاية : إن الورس يرفّت أي يتفتت.2)
 .«قوله وابن الشيخة كذا خبطه»( هبامش املطبوعة املصرية : 6.)«. إذا ُفت  .. ءَرَفت  الشي»( يف الصحاح : 3)
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 كّر ذلك نقله الّصاغايّن.  ا واإِلتحعابُ  (1) اإِلرحَها ُ و 
ْفتُ و  القَاُر. : كالِقيِر ، وقِيل ُهو بالكْسرِ  ، الّزِ

 وهو الُمقَيَّر ، أَحُد أَْوِعيَة الَخْمر. الَمْطِليُّ بِِه ، كُمعَظٍَّم : اإِلناءُ  ، تُ الُمزفَّ و

 .«والُمقَيَّر الُمزفَّتِ  نهى عن»في الحديث : و

ْفتو قاُق الحْمر الِّذي يُقَيَُّر به السُّفُن ، إِنّما هو شي (2): غيُر الِقير  الّزِ  ِزْفتُ و وقِيُر السُّفُِن يُيَبَُّس عليه ، .(3)ٌء أَسوُد أَيضاً ، يَُمتَُّن به الّزِ

 ال يُيَبَُّس. (4)الَحِميِت 

ْفتُ و ْفتَ ا ٌء يَخُرج من األَرض ، يَقَُع في األَْدِوية ، وليس هو ذلكوهو شي َدواٌء ، : الّزِ  المعروَف. لّزِ

 أَْجمَع ، كاْجتَفَتهُ ، واْجتَرفهُ ، نقلَه الّصاغانّي. الماَل : اْستَْوَعبَهُ  اْزدفَتَ و

 ، كما يأْتِي. (5)كَزَكتَهُ َزْكتاً  أَْفَرَغهُ ، أَي األََصّمِ : الحِديَث في أُذُنِِه ، فاُلنٌ  َزفَتَ  وفي التَّْهِذيب عن النَّوادر :

 : قَريةٌ بِمْصَر ، وتُعَرُف بُمْنيَِة الَجَواِد.بالكسر  ِزْفتَاو

ْكتُ  : [زكت] ً  اإِلنَاءَ  َزَكتَ  فيهما ، يُقَال : كالتَّْزِكيتِ  ُء الِقْربَِة ،ُء ، أَو َملْ : الَملْ  الزَّ ْبو  َزَكتُهو ، ِكالُهَما : َمألَهُ  َزَكتَهُ و ، َزْكتا ً  (6)الرَّ :  َزْكتا

قاَء والِقْربَةَ ، َزكَّتُّ  َمألَ َجْوفَهُ. وعن األَحمر : ً  الّسِ قاءُ  تَْزِكيتا ،  مْزُكوتَةٌ  . وعن ابن األَْعَرابّي : قِْربَةٌ ُمَزكَّتٌ و َمْزُكوتٌ  : َمألَتُه ، والّسِ

 عن ابن ُدَرْيد. ، اإِلزَكاتو يانّي ،، وَمْوُكوَرةٌ ، بمعنًى واحٍد ، أَي مملوَءة. ومثلُه عن اللِّح َمْزُكوَرةٌ و وَمْوُكوتَة ،

. ع ، : َزْكتٌ و ا ، أَو الَكِمُد من الَهّم. : الَمْهُموم ، الَمْزُكوتُ و كذا في الصَّحاح. َولََدتْ  المرأَةُ بغاُلٍم : أَْزَكتَتِ و نقله الّصاغانيُّ  أَو الَمْملُوُء َهمًّ

ً  كان»في صفة علّيٍ ، رضَي هللا عنه : و ً  األَناءَ  َزَكتُّ  َمْملوًءا ِعْلماً من ، أَي : «َمزكوتا كان َمذّاًء ، من  : إِذا َمألْتَهُ. وقيل : أَراد : َزْكتا

 الَمْذيِ.

 .المزكوتِ  وكأَنّه بمعنى المملوِء ، وهو أَصُل معنَى ِمَن الَجَراِد الِّذي في بَْطنِِه بَْيٌض ، المزكوتُ و

. َعلَْيِه البَْرُد ، نقلهالَِّذي اْشتَدَّ  : المْزكوتُ و  الّصاغانيُّ

ً  قيل : إِّن قولَُهم : كان َعليٌّ و ً  الحديثَ  َزَكتُّهُ  ، مأْخوذ من َمْزُكوتا فه  أَْوَعْيتُهُ إِيَّاهُ ، : َزْكتا أَي : أَحفَْظتُهُ ، فهو مّما يتَعَدَّى لِمفعولين. وَصحَّ

َهات.َجم شيُخنا ، فقال : أَْوَعْبتهُ ، بالموّحدة ، أَي :  عتُه ، والصَّواُب بالتّحتيّة ، كما في غيِر أُمَّ

 وَرُزَن. : َوقُرَ  َزَماتَةً  ، كَكُرَم ، َزُمتَ  : [زمت]

الغَِريبَْين للَهَرِوّي. ومن أَي : من أَْرَزنِهم وأَْوقَِرهم. كذا في  «في الَمْجِلس أَْزَمتِِهمْ  من كان أَنّه» ، وسلموآلهعليههللاصلىفي ِصفَة النَّبّي ، و

، إِنّما فيه إِماتَةٌ  َزماتَةً  َسَجعَات األَساس ، وتقوُل : ما فيه
يتُ و .(7) ّمِ يتُ و في َمجلسه ، عن ابِن األَْعَرابِّي. الَوقُورُ  كأَِميٍر : ، الّزِ ّمِ  ، الّزِ

يت : أَْوقَُر منهُ ، ّكِ يِت. وقيل : الّساكُت ، وقد وهو الحليُم الّساكُن القَِليُل الكالِم ، كالّسِ ّمِ تَ  كالّصِ تٌ  ورجلُ  .تََزمَّ يتٌ و ُمتََزّمِ ،  َزماتَةٌ  ، وفيه ِزّمِ

تَه وفي الّصحاح : وما أََشدَّ  (8) ُزَمتَاءَ  وهو من رجال اء ؛ وقال الّشاعُر في تََزمُّ يت ، عن الفَرَّ ّمِ  بمعنى الّساكن : الّزِ

ٌن و  ٌر ضــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــِ هــــــــــــح ربحُ صــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــتُ الــــــــــــقــــــــــــَ   زِمــــــــــــِّ
ــــــــــــتُ     ي ــــــــــــِ رحب ــــــــــــَ ُه تـ ــــــــــــَ ن مــــــــــــِّ نح ضــــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــَ ــــــــــــِ َ  ل ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  ل

  
تُ و مَّ جٍ ، ، (9) الزُّ ِة : َكُزمَّ نُ  أَسوُد ، أَحَمُر الّرْجلَْيِن والِمْنقَار طاِئرٌ  وفي نسخة : كُسكَّر ، وهذا أَقرُب للعَامَّ ُدوَن  أَْلَواناً ، في الشَّْمس يَتَلَوَّ

ةُ أَبا قَلَُموَن.  الغَُداِف َشْيئاً ، وتدُعوه العامَّ

__________________ 
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 ( يف املطبوعة الكويتية : واالزها  تصحيف.1)
زفت القار والقري يف املفردات قره ساقز ترمجته مصطك  سوداء يفور ببالد العرا  من املياه ا ارة ا وحا انعقاده »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

ه الزفت. والزفت حيصـــــر من الصـــــنوبر ا وهو نوعان : نوع رطب ونوع ايب  ا والياب  أيضـــــا مطبوع أو متجمد بنفســـــه. فالذي يســـــير من يشـــــب
( عن اللســان ا 6) .«الشــجر بنفســه هو الزفت ا وما يعمر ابلطبخ والصــناعة هو القطران. قاله الســيد عاصــم يف أوقيانوســه كذا هبامش املطبوعة

 .«الراب»وابألصر 
 ( يف األساس : زمانة.7) ( يف اللسان : متو به الزقا  للخمر واخلر.3)
 .«زمت»( عن األساس ا وابألصر 8) ( يف التهذيب : وزفت الزقا .4)
طائر يوجد يف ايالو  جبر  بضـــــم األو  وفتح امليم املشـــــددة : زمت»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 9) ( يف التهذيب : وكته يف أذنه كّتا مبعىن.5)

 .«من جبا  اهلند نقله عاصم أفندي من املفردات
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ً  ، يَْزَمئِتَّ  ، اْزَمأَتَّ  قَدِ و َن أَْلواناً ُمتَغَايَِرةً  : إِذا ُمْزَمئِتٌّ  فهو ، اْزِمئْتاتا  وِمثْلُهُ في اللَِّسان. تَلَوَّ

 ذعت. َخنَقَهُ. وذكره ابُن منظور في ترجمة :، َكَمنَعَهُ :  َزَمتَهُ وَ 

قلُت : وهم بنو  بالَمْغِرِب. عظيمة قَبِيلَةٌ  وقد يفتح : أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّسان. وقال الّصاَغانيُّ : وهي ، بالَكْسِر ، زنَاتَةُ  : [زنت]

س ابن برا بِن بديان بن َكنعان بن حام بن نُوح عليه الصَّالة والسَّالم َزانَا ْبِن يَْحيَى بن ضرى بن برماد غس بن ضرى بن وجيك بن مادغ

نَاتِيُّ  ِمْنَها ، على ما حقّقه الَمْقِريزّي ، م الّرَمالُ  الّزِ  المشهوُر فِيهما. الُمنَّجِ

ناتيّ و ي « تْحفَة ابن عاِصم»الفقيهُ شارح :  الّزِ  .«مختصر الّشيخ خليل»وُمَحّشِ

ْيتُ  : [زيت]  بن عْبِد َسعد. : فََرُس ُمعَاِويَةَ بِن َسْعد الزَّ

ْيتُ و ْيتُونِ  معروٌف ، وهو ُعصارة ُدْهنٌ  : الزَّ ْيتُون ، قاله ابن ِسيَدْه. وفي األَساس : هو ُمخُّ  الزَّ ْيتونو .الزَّ . َزْيتونَةٌ  واحَدتهُ  َشَجَرتُه ، الزَّ

ْيتُون وقيل :  .(1)هذا في قوِل َمْن جعله فَْعلوناً  : ثََمَرتُه ، وأُْطِلَق على الشََّجَرةِ َمَجازاً ، وقيل : هو ُمْشتََرٌك بينهما ، قال ابن منظور : الزَّ

َوالتِّنِي )تعالى :  قال ابن ِجنِّي : هو مثاٌل فائٌت ، ومن العََجب أَْن يفوَت الِكتَاَب ، وهو في القرآن العزيز ، وعلى أَفواه النّاس ، قال هللا
 هذا. َزيتونُكم قال اْبن َعبّاٍس ُهو ِتينُكم هذا ، (2) (َوالزَّيْ ُتونِ 

 أَو ، السالمعليهوثانِيهما المسجُد الِّذي كلَّم هللا تعالى عنده موسى ،  َمْسِجُد ِدَمْشَق ، يُقَال : إِنّهما مسجداِن بالّشام : أَحُدهماو قال الفّراُء :

ْيتون يراِفّي. ِجباُل الشَّاِم. : الزَّ  قلت : ونََسَب شيُخنا هذا القوَل ، يعني زياَدة النُّون ، إِلى الّسِ

َمْخَشِريُّ ، وتَبِعَُهَما  الَمْجُد ، وَكفَى بهما قُْدَوةً. وقال بعُضُهْم بأَنَّ النُّوَن هي األَصُل ، وأَنَّ وقيل : هو الّظاِهُر ، وعليه مشى الَجْوَهِريُّ والزَّ

ْيتُون فَْيعُوٌل ، ِلما حكاه الياَء هي الزائدة بين الفاِء والعين ، وعليه فَوْزنُه فَْيعُوٌل ، ومحلُّ ِذْكره حينئٍذ النُّوُن. قال : وفي شرح الكافية : الزَّ 

وأَّما َزيتون ، ففَْيعُوٌل ، كقَْيُصوم ، وليست النّوُن زائدةً ،  قَْوِلِهْم : أَرٌض َزتِنَةٌ. وقال ابُن ُعْصفُور في كتابه الُمْمتِع :بعُضهم عن العرب من 

ياَدةُ إِلى إِثباِت فَْعلُوَن ، وهو بِنَاٌء لم يَ  ي الّزِ  ستِقرَّ في كالمهم.بدليل قولهم : أَرٌض َزتِنَةٌ ، أَي : فيها َزيتُون ، وأَيضاً تَُؤّدِ

 قلت : وأَّما هذا فقد َعَرْفَت ما فيه من االْستِْبعَاد من كالم ابن منظور.

ْيتُونُ و يِن. : الزَّ ْيتُونُ و د ، بِالّصِ ِعيدِ  : الزَّ  على َغْربِّي النِّيل ، وإِلى جنبها قريةٌ أُْخَرى يقال لها : الَمْيُموُن. ة ، بالصَّ

ْيتُونُ و د اليَِزيدّي  َجدِّ  اْسمُ  : الزَّ  البَْغَداِدّي ، عن أَبي ُمْسلم الَكّجّي. (3)أَبي القاسم الُمَظفَِّر بن محمَّ

ْيتُونيّ  وعبُد الّسيّد بُن َعِلّي بن ُمَحّمِد بِن الطَّيِّب ، أَبو جعفٍر المتكلم ، ُعِرَف باْبن ، واِلُد أَبي نَْصٍر َحْنبٍَل من أَصحاِب أَبي الَوفَاِء بن  الزَّ

ْيتُونَةُ و .(4) 542انتقل إِلى مذهب اإلمام أَبي حنيفةَ ، وبَرَع في الكالم ، مات سنة  عقيل. كان يَْنِزلُه ِهشاُم بُن  : موضٌع بباِديَة الّشاِم ، الزَّ

 عبد الَمِلك.

ْيتُونَة َعْينُ و ْيتِ  بإِْفريِقيَّةَ وأَْحَجارُ  الزَّ فَِة ، على ساِكنها أَفضُل الصَّالة وأَتمُّ التَّْسليم ، وهو خارُجها ، به استُْشِهد  بالَمِدينَةِ  : َموضعٌ  الزَّ الُمَشرَّ

ْيت حجازاإِلماُم محّمٌد الَمْهِديُّ بُن عبِد هللا بن الحسن بن الحسن بِن علّيِ بن أَبي طاِلب ، في َوقعة مشهورة ، ويقال له : قَتِيُل أَ   .الزَّ

ْيتِ  قَْصرُ و ْيتَ  ويُقَال ِللّذي يَبِيعُ  َمواضُع. وهؤالِء ُكلُّهنَّ  : ُصْقٌع قَِريٌب من َكاّلئها. ْصرةِ بالبَ  الزَّ  .َزيّاتٌ  وِللَّذي يَعتصُره : َزيّاتٌ  : الزَّ

ان  ، ألَنه كان يَبِيعُه ، عن أَبي  يّاتالزَّ  كذا يَقولُه أَهُل الِعراق ، وأَهُل المدينة ، وأَهُل َمكَّةَ يقولونه (5)واشتَهَر به أَبو صاِلحٍ َذْكَواٌن السَّمَّ

يات ُهَرْيَرةَ ، وعنه ابنُه ُسَهْيل. وَحْمَزةُ بن َحبِيبٍ   صاحب الِقراَءة ، عن األَعمش. الزَّ

__________________ 
 .«فعلول»( يف اللسان : 1)
 .1( سورة التا اآية 2)
 .الزيتوين الربيدي البغدادي زيتون .  مد بن.. ( يف اللباب :3)
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 يعين املذكور. 542( يف العرب مات علي بن عبد السيد ا أبو القاسم ا يف هذه السنة أي سنة 4)
 إىل الكوفة. الزيت ا وكان  لب الزايت وما أثبتناه عن تقريب التهذيب وفيه : السمان« السما »( ابألصر 5)
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ْيتُون وقال أَبو حنيفةَ : ْيتُونَةُ  حدَّثني عبُد الملك بن صالح بن َعلّي ، قال : تَْبقَى اه ، قال األَصمعّي :من الِعضَ  الزَّ  .(1)ثالثيَن أَلَف سنٍة  الزَّ

وم يقال لهم اليُونانِيُّون. َزْيتُونَةٍ  قال : وُكلُّ   بِِفلَْسِطيَن من َغْرِس أَُمٍم قبَل الرُّ

ً  ، أَِزيتُهُ  الطَّعَاَم ،و الثَِّريدَ  ِزتُّ و ْيتَ  : َجعَْلُت فيه َزْيتا ْيت أَو َعِمْلتُه ، الزَّ ، على التََّمام. قال  َمْزيُوتٌ ، على النَّْقِص ، وَ  َمِزيتٌ  ، فَُهوَ  بالزَّ

 الفََرْزَدُق في النَّقُص يَهجو ذا األَْهدام :

ًة  يـــــــــــــــ  نـــــــــــــــِ نح ميـــــــــــــــََ كـــــــــــــــُ رٍي مل تـــــــــــــــَ عـــــــــــــــِ  جـــــــــــــــاُ وا بـــــــــــــــِ

بحِم و     طـــــــــــَة الشـــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــح ـــــــــــتِ ال حـــــــــــِ زِي
َ

ا املـــــــــــ ريُهـــــــــــَ  مخـــــــــــَِ

  
وايةُ :  كذا في الّصحاح ، وهكذا أَنشده أَبو علّي : والّرِ

ُهم بِعرٍي مل َتُكنح َهَجرِي ةً   أَتـَتـح
 وقبلَهُ :

ٍة و  اقـــــــــــــــَ ًا كســـــــــــــــــــــــــــــَ ربح َا غـــــــــــــــُ و اقـــــــــــــــِ  ملَح أََر ســـــــــــــــــــــــــــــَ

ريُهــــــــــــــا    عــــــــــــــِ ِد   بــــــــــــــَ دااًل يــــــــــــــُ وَن َأعــــــــــــــح وقــــــــــــــُ  َيســــــــــــــــــــــــــــُ

  
ُّهُ  ِزتُّ  وعن اللِّْحيَانِّي :  .بَِزْيت الُخْبَز والفَتُوَت : لَتَت

 َرأِْسي ورأَْس فاُلٍن : َدَهْنتُه به. ِزتُّ  . وفي السان يُقَاُل :ُمَزْيتِيتٌ  ، وتصغيُرهُ بتمامِه : ُمْزَداتٌ  وهو ادََّهَن بِِه ، فاُلٌن : إِذا اْزداتَ و

تُّ و  به : ادََّهْنت. ازَّ

حاحهذه  : أَْطعََمُهم إِيّاهُ  َزاتَُهمْ و ْيتَ  القَْوَم : جعلُت أُْدَمُهمُ  ِزتُّ و روايةٌ عن اللِّْحيَانّي ، وعبارةُ الّصِ  ، انتهى. الزَّ

ْدتُُهمُ  َزيَّتُُّهمْ و ْيتَ  : إِذا َزوَّ  .الزَّ

ْيتُ  : َكثَُر ِعْنَدُهمُ  أَزاتُواو أَردَت أَْطعَْمتَهم أَو َوَهْبَت لهم ، قُْلتَهُ : فَعَْلتُُهم ، وإِذا ٍء من هذا إِذا وكذلك كّل شيْ  ، عن اللِّْحيَانّي أَيضاً. قال : الزَّ

 أََرْدَت أَّن ذلك قد َكثُر عنَدُهم ، قلت : قد أَْفعَلُوا.

 : َطلَبَهُ. اْستََزاتَ و

حاح : جاؤوا ْيتَ  : أَي يَستوِهبُونَ  يَْستَِزيتُونَ  وفي اللِّسان ، والّصِ  .(2) الزَّ

ْيتِيَّةُ و يَت بذلك ، ألَنَّها َعِرقَْت ، فأَنَكَرها اْبُن َعْمٍرو  قال الّصاَغانّي : ُس لَبِيِد ْبِن َعْمٍرو الغَسَّانِّي ،: فَرَ  الزَّ ُسّمِ
 ِللَْونِها عنَد العََرِق. (3)

 : أَي في ثِيَاٍب َوِسَخٍة. َزيّاتٍ  وفي األَساس : جاَء فالٌن في ثِيَابِ 

يّات وَكْفرُ  ِإن شاء هللا.« طور»: الِّذي وقع عليه الَوْحُي ، وقد أَشار له الفَّراُء في كالمه ، وسيأْتي في :  ِزيتَا وُطورُ   : قَْريَةٌ بمْصَر. الزَّ

 «فصر السا»
 املهملة مض التاِء.

ً  ، يَْسأَتُه : َسأَته : [سأت] بِِشدَّةٍ ، مثل َسأَبَه ، عن أَبي زيد. وقيل : إِذا َخنَقه َحتَّى يَقتُلَه. وفي رواية عن أَبي َعْمٍرو : َحتَّى  َكَمنَعه : َخنَقَه َسأَتا

 يَموَت.

َكةً جانِبَا الُحْلقُومِ  السَّأَتَانِ  عن الفَّراِء :و  .بالفَتْح والهمز َسأَتٌ  والواِحُد : ، (4)حيث يَقَع فيهما إِْصبَعَا الخانِق  ، ُمَحرَّ

اَحةُ  السَّْبت : [سبت] ً  ، يَْسبُتُ  ، َسبَتَ و وتَْرُك األَْعَماِل. والقَْطُع ، والسُّكوُن ، : الرَّ  : استراَح ، وَسَكَن. َسْبتا

 : قََطعَه ، وَخّص اللِّْحيَانيُّ به األَْعنَاَق. َسبَّتَهُ َء ، وَ الّشيْ  َسبَتَ وَ 

 قََطعَتْهُ ، والتَّخفيف أَكثُر. : َسبَّتَتْهُ و اللُّْقَمةُ َحْلِقي ، َسبَتَتِ و
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 وسيأْتي ما يَتعلَّق به. الدَّْهُر ، : السُّبَاتو ، السَّْبتُ و

حاح : السَّْبتُ و أِْس ، : الَحْلُق ، وفي الّصِ ً  ، يَْسبُتُهُ  َرأَْسهُ وَشعََره ، َسبَتَ  َحْلُق الرَّ  ، وَسلَتَهُ ، وَسبََدهُ : َحلَقَهُ. َسْبتا

 إِْرَساُل الشَّعَِر عن العَْقِص. : السَّْبتُ و

 : السَّْيُر السَِّريُع ، وأَنشد ِلُحَمْيِد ْبِن ثَْوٍر يمدُح عبَد هللِا ْبَن جعفر : السَّْبتُ و

__________________ 
 ( يف التكملة : فبنكرها عمرو.3) ( اللسان : ثالثة آالف سنة.1)
 ( األصر واللسان ا ويف التكملة : اخلّنا .4) ( ويف األساس : يطلبون الزيت.2)
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ا  اُرهــــــــــــــــَ ا هنــــــــــــــــَ راب أَمــــــــــــــــّ ة األَقــــــــــــــــح ِويــــــــــــــــ  طــــــــــــــــح  َومــــــــــــــــَ

تٌ     ــــــــــح ب ــــــــــُر  َفســــــــــــــــــــــــَ ي ا فــــــــــَذمــــــــــِ هــــــــــَ لــــــــــُ ــــــــــح يـ ــــــــــَ ا ل ــــــــــّ (1)وأَم
 

  
 َسْيٌر لإِلبِل. : َسيٌر فَوَق العَنَِق. وقال أَبو َعْمٍرو : هو العَنَُق ، وقيل : هو َضْرٌب من السَّْير. وفي نسخة : السَّْبتُ و

ً  ، تَْسبِتُ  ، َسبتَتْ و  ؛ قال ُرؤبَةُ : َسبُوتٌ  ، وهي َسْبتا

رِّة  ا ُذو املــــــــــــِ ي هبــــــــــــِ وتُ مَيشــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــُ ب  ( 2) الســــــــــــــــــــــــــ 

يــــــــــــــــتُ     ٍف حنــــــــــــــــَِ ِن خــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح َن األَي َو مــــــــــــــــِ  َوهــــــــــــــــح

  
 : السَّْبُق في العَْدِو. السَّْبتُ و واإِلطراُق. الَحْيَرةُ  : السَّْبتُ و

 أَي كثير الَجْريِ. (3) الغاُلُم العَاِرُم الَجِريّ  : السَّْبتُ و الكثيُر العَْدِو. الفََرُس الَجَوادُ  : السَّْبتُ و

َي  يَْوٌم من األُْسبُوعِ  السَّْبتُ و َضَرَب ُعنُقَهُ. ِعاَلَوتَهُ : َسبَتَ  ومن المجاز : َضْرُب العُنُِق ، : السَّْبتُ و معروٌف ، وهو السابُع منه ، وإِنََّما ُسّمِ

لمحكم : َمال وتَْرِكها. وفي ابه ، ألَنَّ هللا تعالَى ابتدأَ الَخْلَق فيه ، وقََطَع فيه بعَض َخْلِق األَْرض. ويُقَال : أُِمَر فيه بنو إِسرائيَل بقطع األَعْ 

يَ  ً  إِنَّما ُسّمِ السَّبت  ٌء من الَخْلق قالوا : فأَصبحْت يومَ شي السَّْبت األََحد إِلى يوم الُجْمعَة ، ولم يكن في ، ألَن ابتداَء الخْلق كان من يوم َسْبتا

َي بذلك ، ألَنَّ اليهوَد كان ُمْنَسبِتَةً  ْت وانقََطَع العمُل فيها. وقيل : ُسّمِ  ، أَْسبُتٌ  ج : وا يَنقطعون فيه عن العَمل والتََّصُرف ،، أَي : قد تَمَّ

يَ  .ُسبُوتٌ و السَّماواِت )، ألَنَّ هللاَ أََمَر بني إِسرائِيَل فيه باالستراحة ؛ وَخلََق هو ، َعّز وَجلَّ ،  السَّبتَ  قال األَزهرّي : وأَخطأَ من قال : ُسّمِ
َي الّسابُع يومَ ، آِخُرَها يومُ  (َواْْلَْرَض يف ِستَِّة َأاّيم   . قال : وهذا خطأٌ ، ألَنه ال يُْعلَُم في السَّْبت  الُجُمعَة ، ثم استراَح ، وانقطَع العمُل ، فُسّمِ

لّراَحةُ ال : قََطَع ، وال يُوَصُف هللا تعالَى وتَقَدََّس باالستراَحة ؛ ألَنّه ال يَتعَُب ، وا َسبَتَ  ، بمعنى استراَح ؛ وإِنََّما معنى َسبَتَ  كالم العرب

، ولم يَْخلُْق يوَم  السَّْبتِ  يومَ  تكون إِاّل بعد تَعٍَب وُشغل ، وِكالهما زائٌل عن هللا تعالى. قال : واتَّفََق أَهُل الِعْلم على أَنَّ هللا تعالَى ابتدأَ الخلقَ 

ة ما قال  الُجْمعَة سماًء وال أَرضاً. ،  السَّْبتِ  يوم (5)َخلََق هللاُ التراب »عبد هللا ْبِن ُعَمَر ، قال : ُرِوَي عن  ، ما (4)قال : والدَِّليُل على ِصحَّ

يوَم الثُّالثاِء ، وخلق المالئكةَ يوَم األَْربعاِء ، وخلق الدَّوابَّ  (7)يوَم االثْنَْيِن ، وخلق الُكروَم  (6)وخلق الِحجارةَ يوَم األََحد ، وخلق السُُّحَب 

قال شيُخنا : وصّحح في شرح الُمَهذَِّب أَنَّ أَّول األُسبوع األَحُد  .«يوم الَخِميس ، وخلق آَدَم يوَم الُجُمعَة ، فيما بيَن العصر وغروب الشَّْمس

 ابتدأَ الَخْلَق ، فَخلََق األَْرَض يوَم األََحد واالثنين ؛ والسَّمواِت يوَم الثُّالثاِء واألَربِعاِء ؛ وما بينهما يوَم إِّن هللا»رواه عبُد هللِا بن سالٍم :  ، ِلما

 .«الَخِميس والُجُمعَة

،  «السَّْبت َخلََق هللا التُّْربةَ يومَ » حديث قال القُْرُطبِّي : وهو قوُل ابِن مسعود ، وغيِره من الصَّحابة. وتَعَقَّب البَْيَهِقيُّ ما رواه ُمْسِلٌم ، أَي

يَ  السَّْبتَ  نَّ الحديَث ، بأَنَّه ال يُْحفَُظ ، وُمَخاِلٌف أِلَْهل النَّْقل والحديِث. قال : وهو الَِّذي جَزَم به أَبُو ُعبَْيَدةَ ، وقاَل : إِ   هو آِخُر األَيّام ، وإِنََّما ُسّمِ

 ً َي يومَ  قُِطَع ، وبه جزم في التفسير في البَقَرة. وقال الجوَهِريُّ : ٍء وَعَملَه ، أَي :ُكّلِ شيْ  فيه َخْلقُ  ُسبِتَ  : ألَنَّهُ  َسْبتا ، اِلْنقَطاع  السَّْبت وُسّمِ

لَهُ األََحُد ، إِاّل اْبُن َجِريٍر ، واستدّل له في ش ْوض : لم يَقُْل بأَنَّ أَوَّ الُمَهذَّب بَخبَِر ُمْسلم عن أَبي ُهَرْيَرةَ رحِ األَيّام عنَده. وقال السَُّهْيِلّي. في الرَّ

ب اإِلْسنَِويُّ  ُجُل الَكثِيرُ  : السَّْبتُ و ، انتهى. السَّْبت أَّن أَّولَهُ ـ  كالسَُّهْيِلّيِ ، وابن َعَساكرٍ ـ  الّسابق ، ولهذا الَخبَر َصوَّ  النَّْوم. ، أَي : السُّبَاتِ  الرَّ

ُجُل الدَّاِهيَةُ  : السَّْبتو . كالسُّباتِ  لُمْطِرقُ ا الرَّ ّمِ  ، بالضَّ

. قال تعَالى : يَْسبُتُونو ، يَْسبِتُون ، َسبَتوا . وقدَسْبتَِها وفي لسان العرب : بأَْمرِ  .السَّْبت بأَْمرِ  لعَنَُهم هللا تعَالى ، قِياُم اليَُّهوِد ، : السَّْبتُ و

 والِفْعل : َكنََصَر ، وَضَرَب. ، (8) (َويَ ْوَم ال َيْسِبُتوَن ال ََتْتِيِهمْ )

__________________ 
 والذمير : السري اللا ما كان ا أو فو  العن . .«فزمير»( األصر والصحاح. ويف اللسان والتهذيب : 1)
 وما أثبت عن اللسان ا و ا يف التهذيب ابختالف.« . الثبوت.. متشي»( األصر : 2)
 ء.اجلري( يف القاموس والتكملة : 3)
 ( أي ابن االنباري ا وقد نقر األزهري كالمه.4)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : الرتبة.5)
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 ( يف التهذيب : الشجر ا ويف اللسان : السحاب.6)
 ( اللسان واألصر ا ويف التهذيب : املكروه.7)
 .163( سورة األعراف اآية 8)
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حاح أَنَّ الجميَع بالَكْسر ، وال قال شيُخنَا : قَِضيَّتُه أَّن المصادَر السّ  ابقة ُكلَّها في جميع المعاني يُْبنَى منها الفعُل بالَوْجَهْيِن ، والّذي في الّصِ

 اليهوُد ، فإِنّه يُْرَوى فِْعلُه بالَوْجهيِن كما تقّدم. َسبَتَ  وكذلك في : ، إِذا ناَم. قلُت : َسبَت يَُضمُّ إِاّل في :

ْبتُ و َمدبوَغةً كانَْت أَو َغْيَر َمْدبُوَغٍة كذا في الُمْحَكم. ونْقلَه غيُره عن أَبي زيد. وقال أَبو َحنِيفَةَ ، عن األَصمعّي  : ُجلُوُد البَقَربالَكْسِر  ، الّسِ

ْبتُ  وأَبي زيد : ال يكونُ   إِاّل من ِجْلِد بقِر َمْدبوغ. الّسِ

ْبتُ و حاح : بالقََرِظ. غُ المدبو ُكلُّ ِجْلٍد َمْدبُوغٍ ، أَو ، أَيضاً : الّسِ ْبتُ  وفي الّصِ ْبتِيّةُ  : ُجلوُد البقَِر المدبوغةُ بالقََرظ. تُْحَذى ِمنه النِّعالُ  الّسِ ،  الّسِ

 ، وهو الَخْلق. السَّْبت . قيل : مأُْخوذٌ منِسْبتٌ  ُكّل مدبوغٍ فهو انتهى. وقال أَبو َعْمٍرو :

ْبتَْينِ  صاِحبَ  يا»:  فقال ، نَْعلَْيهِ  في القُبُورِ  بينَ  يمشي َرُجالً  رأَى ، وسلموآلهعليههللاصلىفي الحديث : أَّن النَّبيَّ ، و قال  «ِسْبتَْيكِ  ، اْخلَعْ  الّسِ

ْبتُ  األَصَمعّي :  ، أَو َوبٌَر ، فهو ُمْصَحٌب. (1)فإِن كاَن َعلَْيه َشعٌَر ، أَو ُصوٌف  : الِجْلُد المدبوُغ ، قال : الّسِ

ْبتِيَّة وقال أَبو َعْمرو : النِّعَالُ   : هي المدبوغة بالقََرظ. الّسِ

ْبتَ  أَنّ  على يُدلُّ  ، وسلموآلهعليههللاصلىقال األَزهرّي : وحديُث النَّبّي ،   ما ال َشعََر عليه ؛ وقاَل َعْنتََرةُ : الّسِ

رححـــــــــــــَ  ُه يف ســـــــــــــــــــــــــــَ ابـــــــــــــَ يـــــــــــــَ ٌر كـــــــــــــَبن  ثـــــــــــــِ طـــــــــــــَ  ٍة بـــــــــــــَ

اَ      عــــــــــَ َذ  نــــــــــِ تِ حيــــــــــُح بــــــــــح وحأَمِ  الســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ تـ ــــــــــَ  لــــــــــيــــــــــ  بـ

  
أَنّه جعله بطالً أَي شجاعاً ، الثاني أَنَّه جعلَه طويالً ، َشبََّهه بالسَّْرَحة ؛ الثّاِلث أَنّه جعله شريفاً  (3): أَحدَها  (2)َمَدحه بأَْربَعِ ِخصاٍل ِكرام 

ْبتِ  ِللُْبسه نِعَالَ  ةً وَعْقالً وُخلُقاً.  (4) [يكون]؛ الرابع أَنّه َجعلَه تامَّ الَخْلِق ناِمياً ، ألَنَّ التَّْوأَم  الّسِ  كذا في اللسان.أَنقَص َخْلقاً وقُوَّ

ْبتِيَّةَ  في الحديث : أَّن ُعبَْيَد ْبَن ُجَرْيج قال الْبِن ُعَمَر : رأَيتُك تَْلبَُس النِّعَالَ و  النِّعالَ  يَْلبَس ، وسلموآلهعليههللاصلى، فقال : رأَيُت النَّبِيَّ ،  الّسِ

أُ فيها ، فأَنا  ليس التي  أَْلبََسها. أُِحبُّ أَنْ  (5)عليها َشعٌَر ، ويَتَوضَّ

عنها ، أَي ُحِلَق وأُِزيَل  ُسبِتَ  ، ألَّن َشعَرها قد ِسْبتِيَّةً  قال : إِنَّما اعترَض عليه ، ألَنَّها نِعاُل أَهِل النَّْعَمة والسَّعَة. وفي التَّْهِذيب : كأَنّها ُسّميَت

باغ معلوٍم  حاح وقا (6) [عند َدبَّاِغيها]بِِعالجٍ من الّدِ يت النِّعَاُل المدبوَغةُ ومثلُه في الّصِ باغ أَي  انسبتَتْ  ، ألَنّها ِسْبتِيَّةً  ل ابُن األَْعَرابي : ُسّمِ بالّدِ

 اَلنَْت ، وهو قول الَهَرِوّي.

، كما في األَساس. وهو مثل قولهم : فالٌن يَْلبَس الّصوَف والقُْطن واإِلْبِريَسَم ، أَي الثِّيَاَب  ِسْبتَيَّ  وأَُروني .(7) ِسْبتَْيك ومن المجاز : اْخلعْ 

 المتَّخذة منها ، كذا في النهاية.

ْبتِيَّتَْينِ  ويُْرَوى : يا صاِحبَ   (9) [كان]احتراماً للَمقابر ، ألَنَّه ، على النََّسب. وهكذا ُوِجَد بخّط األَزهرّي في كتابه. وإِنَّما أََمَره بالَخْلعِ  (8) الّسِ

 يَمِشي بينها. وقيل : كان بها قَذٌر ، أَو الْختِيَاِله في َمْشيِه. كذا في اللِّسان.

ين ، وكذا ما نقله ابُن التِّين  ودّي أَنَّها منسوبةٌ عن الدَّاوُ قلُت : وعلى قوِل ابِن األَعَرابّي ، والِّذي قْبلَه في التَّْهِذيب ، يَنبغي أَن يكون بفتح الّسِ

ّم ، وهو نَْبٌت يُْدبَُغ به ، فيكون بالفتح  للسُّْبت . وفي المنتَهى : أَنَّها منسوبةٌ السَّْبتِ  إِلى ُسوقِ  ، إِاّل أَْن يكون من تَغييرات النََّسب.  (10)، بالضَّ

 وأَورَده شيُخنا.

ّمِ : نَبَاٌت كالِخْطِمّيِ ، ، السُّْبتُ و  ؛ أَنشد قُْطرٌب : ويُْفتحُ  عن ُكراع ، بالضَّ

وَن و  جلــــــــــــــــــــــــِ دح ُ
اُر هبــــــــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــــــــ  أَرحض حيــــــــــــــــــــــــَ

ر      تَ تــــــــَ بــــــــح يــــــــبِ  الســــــــــــــــــــــ  ِن الــــــــكــــــــثــــــــِ ا كــــــــرُكــــــــح يــــــــهــــــــَ  فــــــــِ

  
ُك ، كُمْحِسٍن : ، الُمسبِتُ و من غيِر لفِظ « السَّْبتِ  في»هكذا في سائر النَُّسخ ، واألَْولَى  ، السَّْبتِ  : الدَّاِخُل في يَْومِ و .أَْسبَتَ  وقد الَِّذي ال يَتَحرَّ

 كما هو في« يوم»

__________________ 
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 ( زايدة عن التهذيب.6) ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : شعر وصوف.1)
 .«. الثالث والرابض.. ين. الثا.. أحدها»( كذا ابألصر والتهذيب واللسان 3)( األصر واللسان ا ويف التهذيب : كرمية.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وأان.5)( زايدة عن التهذيب.4)
بتا»( يف التهذيب : 8.)«قوله ســــــبتيك كذا يف الصــــــحاح والذي يف النهاية نعليك ولعلهما روايتان»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 7) ويف « الســــــِّ

بتيا.  النهاية : السِّ
 .«قوله ابلفتح كذا خبطه ولعر الصواب ابلضم»( هبامش املطبوعة املصرية : 10) النهاية.( زايدة عن 9)
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حاح والّلسان وغريِ ا ؛ أَلّن الحُمرادَ  رِه ا ال اليوم ا وقد0ُهنا قياُم اليهود أبَ  ابلس بحتِ  الصِّ بَـُتوا مح  . فتَبّمرح.َأسح
ّم وحَدَها. وعن ابن األَْعَرابِّي في قوله ، َعزَّ وَجلَّ :  َسبََت يَْسبُت وأَصلُه الّراَحةُ ، تقوُل منه : ، كغََراٍب : النَّْوُم ، السُّبَاتو ، هذه بالضَّ

 ، أَي : قَْطعاً. (1) (َوَجَعْلنا نَ ْوَمُكْم ُسبااتً )

ّجاُج :: القَْطع ، فكأَنّه إِذا نام انقطَع عن النّاس. و السَّْبتُ و وح في بََدنه ، أَي : َجعَْلنا نَومكم  السُّبَات قال الزَّ : أَْن يَنقِطَع عن الَحركة والرُّ

أِْس َحتَّى يَْبلَُغ القْلَب ، أَي النَّْومِ  أَو اْبتداُؤهُ ، أَي النَّْوِم ، كالغَْشيَة ، (2) ِخفَّتُه : السُّبَات أَو راحةً لكم  قاله ثعلب. في الرَّ

 ، عن اْبن األَعرابّي ؛ وأَنشد : ُسبِتَ  ، وقد السُّبات ، من بُوتٌ َمسْ  ورجلٌ 

ا  هـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ تح راعـــــــــــــــــِ ولً َوتـــــــــــــــــرَكـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــُ   َمســـــــــــــــــــــــــــــــح
ولَ     ا انَم َأنح ميـــــــــــــــــــــَُ م  ملـــــــــــــــــــــّ دح هـــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــــــَ

  
 ، وأَنشد لألَصمعّي : السُّبات : السَّْبتُ و وفي التَّْهِذيب :

ِبُح خَمحموراً ومُيحِسي   (3)َسبحتاً ُيصح
ً  أَي  .َمْسبُوتا

 «، ولَْيلُهُ ُهبَاتٌ  ُسبَاتٌ  ما تَسأَُل عن شيخٍ نَْوُمهُ »في حديِث َعْمِرو بن مسعوٍد ، قال لُمعاِويَةَ : و مسبوتٌ  المريُض ، فهو ُسبِتَ  ويُقال :

 : نوُم المريِض والشَّْيخِ الُمِسّن ، وهو النَّْوَمةُ الخِفيفة. السُّبات

 ، بقوله كالسُّباِت كان أَْليََق بَصْنعته. السَّْبت ، ولو ذكَره عند كالسَّْبتِ  الدَّْهرُ  : السُّباتو

 الَحدَّاد الُمَحّدِث عن ُمَحّمِد بن الَجْهم الّسمري. بِال الٍم : لقُب إِبراهيَِم ْبِن ُدبَْيٍس  ، ُسباتٌ و

 : بُْرَهةٌ من الدَّْهر ، قال لبِيٌد : السَّْبتُ و

يــــــــُت و  نــــــــِ تــــــــاً  (4)غــــــــَ بــــــــح ٍ   ســــــــــــــــــــــَ َر  داحــــــــِ  قــــــــبــــــــَر جمــــــــَح

ودُ     لــــــــــُ وِج خــــــــــُ جــــــــــُ ِ  الــــــــــلــــــــــ  فــــــــــح ــــــــــ   لــــــــــوح كــــــــــان لــــــــــلــــــــــنـ

  
ً  أَقْمتُ و ً و ، َسْبتَةً و ، َسْبتا  من الدَّْهر. بُْرَهةً  أَي : ، سْنبَتَةً و ، سْنبَتا

 ْمِلة.بين َطبَِريَّة والرَّ  : ع بالّشامِ  َسْبتٍ  كْفرُ و

 قال اْبُن أَحمر : الليُل والنَّهاُر ، بالضم : ، ُسبَاتٍ  ابنَاو موِضٌع آَخُر. السَّْبتِ  وكذا ُسوقُ 

يَنح و  ــــــــــح مح كــــــــــاب ا وهــــــــــُ ــــــــــ  ن ــــــــــاتٍ كــــــــــُ ب ا  ســــــــــــــــــــــــُ ر قــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــَ  تـ

ا    يــــــــــــَ امــــــــــــِ دًا وهتــــــــــــَِ جــــــــــــِ نــــــــــــح ًو  مث  كــــــــــــاان مــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــِ

  
ّي : ذكر أَبو جعفر محّمُد بُن حبيب : أَّن اْبنيْ  السُّباتُ  قالوا : َرُجالِن ، رأَى أَحُدهما  ُسبَاتٍ  : الدَّْهُر ، وابناهُ : اللَّْيُل والنَّهاُر. قال ابُن بَّرِ

حُدهما إِلى َمْشِرِق الشَّْمِس ليَْنُظَر ِمْن أَْين أََخواِن َمَضى أَ  ُسبَاتٍ  صاِحبَهُ في الَمنام ، ثّم انتبَه وأََحُدهما بنْجٍد واآلخُر بتِهاَمة. وقال غيُره : اْبنا

 تَْطلُع ، واآلخُر إِلى َمْغِرِب الشَّْمس ليْنُظَر أَين تَْغُرُب ، كذا في لسان العرب.

ُض َعْينْيه في أَكثِر أَْحوا : الَميِّتُ  المْسبُوتُ و  ، كما تقدَّم. ُسِبتَ  ، وقد مسبوتٌ  له :والَمْغِشّي عليه ، وكذلك العَِليُل إِذا كان ُمْلقًى كالنّائم يُغّمِ

َطبةُ : َجَرى فيها كلِّها اإِلرطاُب. اْنَسبَتتِ و ه ُكلَّه اإِلرطاُب. اْنَسبَتَ و الرُّ َطُب ؛ َعمَّ ه ُمْنَسبِتٌ  وُرَطبٌ  الرُّ  اإِلْرطاُب. كلَّه : عمَّ

َطبَةُ : أَي النَْت  اْنَسبَتتِ  (5)و[ ] ٍء ، والياُء لإِللحاق ال الُمْقِدُم من كّل شيْ  ءُ الَجِري والسَّبَْنَدى : ، السَّبَْنتَىو ، أَي : ليِّنة. ُمْنَسبِتَةٌ [ وُرَطبَةٌ ]الرُّ

 وَسبَْنَداةٌ. قال ابُن أَْحَمَر يَصف َرُجالً : َسبَْنتَأةٌ  ال تَرى أَن الهاَء تَلَحقُه والتّنوين ، يقال، أَ  (6)للتّأْنيث 

ِه  لــــــــــــيــــــــــــح و عــــــــــــَ غحســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ َر ال يـ يــــــــــــح  كــــــــــــَبن  الــــــــــــلــــــــــــ 

َر     اةَ ِإذا َزجـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــــَ بـ وانَ  الســـــــــــــــــــــــــــــــ   اأَلمـــــــــــــــــُ
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َي به لُجْرأَته  النَِّمُر ، : السَّبَْنتَىو يعني النّاقةَ.  ، (7)ويُْشبِه أَْن يكون ُسّمِ

__________________ 
 ( يف نسخة من القاموس : خفّية.2).9( سورة النبب اآية 1)
 .«وعنيت»( عن التهذيب وديوانه ا وابألصر 4)لة : يصبح سكران.( يف التكم3)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 .«التبنيث»( عن اللسان والصحاح وابألصر 6)
 ( عن اللسان ا وابألصر والصحاح جلراءته.7)
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 : اأَلَسُد ا واألُنث  ابهلاِء ؛ قا  الش ّماخ يـَرحثي ُعَمَر بحَن اخلطّاب ا رِضي   عنه : الس بَـنحىَت  وقير
تح  ريًا مــــــــــــــن ِإمــــــــــــــام وابرَكــــــــــــــَ َز    خــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

ز  ِ     مــــــــــــــــــــَ
ُ

د ِ  يف ذا  اأَلدمِي املــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــَ

  

شــــــــــــــــــــــــَ  َأنح تــــــــــكــــــــــوَن َوفــــــــــاتــــــــــه و  ُت َأخح نــــــــــح  مــــــــــا كــــــــــُ

يح     فـــــــــ  ىَت بـــــــــكـــــــــَ نـــــــــح ـــــــــَ بـ رِ ِ  ســـــــــــــــــــــــَ طـــــــــح ِ مـــــــــُ اح  أَزحَرِ  الـــــــــعـــــــــَ

  
ٍد أَخي الشَّّماخ  ّي : هكذا في األصل ، وإِنّما هو ِلُمَزّرِ ، وُرِوي لهما. يقول : ما كنُت أَْخَشى أَن يَْقتُلَهُ أَبو لُْؤلُؤةَ ، وأَن يَْجتِرئ  (1)قال ابُن بَّرِ

. وقيل :  (2) َسبَانِتُ  ج : ؤةُ الجريئة ، وقيل : النّاقةُ الَجِريئةُ الّصْدر ، وليس هذا األَِخيُر بقَوّي.: الَّلبُ  السَّبَْنتاةُ  على قتِله ، واألَزرُق : العَُدوُّ

 .َسباتَى ومن العرب َمْن يَجَمعُها

 ، في جْلِد َخبَنَداة. َسبْنتاةٌ  ، ويقال : هي َسبَْنتَاةٌ  ويُقاُل للمرأَة السَّليطة :

 الِمْعَزى. بالفتْح : ، السَّْبتَةُ و

ْبتَانُ و  الُمتَحيُِّر الذّاِهُب اللُّّبِ.و ، بالكْسِر : األَْحَمُق ، الّسِ

 مع الِّليِن. اْمتَدَّ و الَخدُّ : طاَل ، اْنَسبَتَ و

. الُمْنتَِشَرةُ األُذُِن في ُطوٍل أَو قَِصٍر ، بالَمّد : السَّْبتَاءُ و اغانيُّ ْحَراء من األَْرض : مثلُ  السَّْبتَاءُ و نقله الصَّ : ال َشَجر  َسْبتاءُ  أَرضٌ  وقيل : الصَّ

ْبتاءُ  فيها. وقال أَبو زيد : ْحَراُء ، والجمع : الّسِ  .َسبَاتَى الصَّ

 .(3): ُمستِويَة  َسْبتَاءُ  وأَْرضٌ 

هاُب الَمقَِّريُّ في أَزهار  : د ، بالَمْغِرب (4) َسْبتَةُ و قاِق مشهورةٌ ، في العُْدَوة قُبَالَةَ األَْنَدلُِس ، وقال الّشِ ياض : هي مدينةٌ بساحِل بحر الزُّ الّرِ

ْبُن سام  َسْبتُ  َء ، إِذا قَطعَه ، وقيل : ألَن ُمْختَطَّها هوالشَّيْ  َسبَتَ  الْنِقطاعها في البحر ، من قولك : واْختُِلف في َسبَِب تَسميتها بذلك ، فقيل :

ين ْبُن الخِطيب  التِِّلْمَسانّي الغَْرناطّي : ْبُن نُوح ، وإِليه أَشار لساُن الّدِ

تــــــــــرت   يــــــــــَت اي خمــــــــــُح يــــــــــِّ تِ حــــــــــُ بــــــــــح وحح  ســــــــــــــــــــــــَ ِن نــــــــــُ  بــــــــــح

ُروحح     ـــــــــــــــَ تـــــــــــــــِدي َأو يـ غـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ زحٍن يـ  بـــــــــــــــكـــــــــــــــرِّ مـــــــــــــــُ

  

ِذي  يــــــــــــاض الــــــــــــّ ِر عــــــــــــِ ىن َأيب الــــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــغــــــــــــح

فــــــــــــــــــوحح     تح بــــــــــــــــــَراّيُه راَِيٌض تــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــَ  َأضــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ل من قصيدة طويلة ،   َمُطلعُها :وفيها يقول أَبو الحكم مالُك ْبُن الُمَرحَّ

الٌم عـــــــــــــلـــــــــــــ   تـــــــــــــةِ ســـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــح ِرِب  ســـــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــ

ِربِ     ثـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ َة والـــــــــــــــــــــيـ كـــــــــــــــــــــ  ِة مـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــ   ُأخـــــــــــــــــــــَ

  
 وفي مدحها يقوُل أَيضاً :

ر عـــــــــــلـــــــــــ   طـــــــــــِ ةَ اخـــــــــــح ـــــــــــَ ت ـــــــــــح بـ رح ِإىل  ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــظـــــــــــُ  وان

هِ     ــــــــــــــــِ ن و ِإىل ُحســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ ب ا َتصــــــــــــــــــــــــــــــح اهلــــــــــــــــِ  مجــــــــــــــــَ

  

نـــــــــــــــــــــاٍء وقـــــــــــــــــــــدح  وُد غـــــــــــــــــــــِ ا عـــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــــ 

هِ     ــــــــــــِ ن طــــــــــــح ــــــــــــَ ِر عــــــــــــلــــــــــــ  ب حــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــب َي يف ال قــــــــــــِ ــــــــــــح  أُل

  
، بِالكسر.  ِسْبتِيُّ  إِّن المشهور الجارَي على األَْلسنة أَّن النِّسبة إِليها بالفتح على لْفِظها ، وجزم الّرشاطّي أَّن النِّسبة إِليها :قال شيخنا ثم 

وه ، قياساً على البَْصرة ونحوه ، انتهى.  وعندي فيه نظر ، وإِْن قبِلَهُ ُشيوُخنا وأَقرُّ

 َعالِء بن يَِزيَد ، َسِمع بقُْرُطبَةَ.ومنها أَبو األَْصبَغ ِعيسى بن 

ث أَبي العَبّاس أَحمَد بن َحَمَد بن أَحمَد اللَّْخِمّي الغرفّي ، َمِلكُ   واْبُن َمِلكها ، روى عن أَِبيه وغيره. َسْبتَةَ  وأَبو القاسم ُمَحّمُد بن الفِقيه الُمَحّدِ
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بَْير ، وأَثنى عليه  السَّْبتِيّ  ل مالَقَةَ ، َرَوى عن محّمد ْبِن غاِزيوأَبو الَحَسن عليُّ ْبُن محّمد ْبِن يَْحيَى الحافظ ، نزي ، وعنه أَبو َجْعفَِر ْبِن الزُّ

 االثناِن. من تاريخ الذهبِّي.

ل ، ناِظُم الفِصيح ، أَحُد ُشيُوخ أَبي َحيّان.  وأَبو الَحكم ماِلُك بن الُمرحَّ

ث ِعياُض ْبُن موسى بن ِعياٍض اليَ   ْحُصبِّي ، وهذان من شرح شيخنا.والقاضي المحّدِ

ِد بن أَحمَد ْبِن طاهٍر الُحَسْينِّي العَلِوّي ، آِخر أَشر  افوفي أَزهار الّرياض : الشَِّريُف أَبو العَبّاس أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

__________________ 
ولي  له أيضــــــا ا وقا  أبو  مد األعرايب : إنه جلزء أخي الشــــــماخ ا قوله وإلا هو ملزرد اخل. قا  يف التكملة : »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 1)

 ( عن اللسان ا وابألصر : مسبوتة.3) .«وهو الصحيح ا وقير : إن اجلن قد انحت عليه هبذه األبيات ا اه. ابختصار
 يف معجم البلدان فكاألصر.( ضبطها ا ازمي بكسر أوهلا. و 4) ( كذا يف إحد  نسخ القاموس ا ويف القاموس املطبوع : سبائت.2)
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بحتةَ  اَدَقٌة وُمكاتَبة ا وهو من ُذرِّي ة َأيب الطّاهر اّلذي خرََج من  ســـَ ا كان معاصـــراً لِِلســـان الدِّين بن اخَلِطيب ا وبينهما ُمصـــَ
 َوَجاَهٌة ا َأعاَدها  ُ داَر ِإسالٍم. ِبَسبَتةَ  ِصِقلَِّيَة ا وكانت هلم

شيِد العَبّاِسيّ وبخّط اْبِن ِخلِّكان : أَب ؛ ألَنَّه ترَك الدُّنيا ،  السَّْبت الّزاهد ، قبُره ببغداَد ، منسوٌب إِلى يوم السَّْبتِيّ  و العَبّاس أَْحَمد ْبُن هارون الرَّ

، وذكره ابُن الجْوزي في  283 ، ويُْنِفقُه في بقيّة األُسبوع ، ويتفّرغ للعبادة ، تُُوفَّي سنة الّسبت وَرَمى واليَته ، وكان يَتكسَُّب بيِده في يوم

 .(1)صفة الّصفوة 

بِتُّ  السَّبِتُّ و ين ، وهما ، َكِفلّزٍ : الّشِ بَا ِشِوذَّا بوزنه ، وسيأْتي في الّشِ بِتُّ  بكسر الّشين والواو ؛ وقال أَبو حنيفةَ : ، (2) ُمعَرَّ ٌب  الّسِ نَبٌت ، معرَّ

واة أَنّه ال ا من ِشبِّتٍ ، قال : وزَعم بعُض الرُّ ب للَجواِليقّي ، ما نصه : قال األَْزهريُّ : وأَمَّ سَّنُّوُت ، كذا في اللّسان. وقرأُْت في كتاِب الُمعَرَّ

ها ، وأَصل (4)بالّسين غيَر معجمٍة وبالتّاِء « ِسبِتٌّ »، لهذه البَْقلِة المعروفة ، فهي ُمعَّربة. قال : وَسِمعُت أَهل البَْحَرْيِن يقولون لها  (3)الِشبِّت 

 بالفارسيّة ِشِوْذ ، وفيها لُغَة أُخَرى : ِسبِط ، بالّطاِء ، انتهى.

 نقله الّصاَغانّي. ُطوٌل واْمتِداٌد ، أَي : ، اْنِسباتٌ  في َوْجِههِ  في الِحْليَِة الّشِريفَة : كانو

ً  الَحيَّةُ ، (5) أَْسبَتَتِ  * وِمّما يُْستَدَرُك َعلْيه : ُك ، وقال : إِْسبَاتا  : إِذا أَْطَرَق ال يَتََحرَّ

يـــــــــــــُب الـــــــــــــر قـــــــــــــَ   مـــــــــــــَ  ال  ـــــــــــــُِ م  َأعـــــــــــــح  َأصـــــــــــــــــــــــــــَ

رَاٍ  و     وِ  ِإطـــــــــــــــــــح اتٍ مـــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــَ  ِإســـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ً  فما رأَينا الشَّْمسَ »في الحديث :  و[]: األُسبُوع ،  السَّْبتُ و ، فأَطلَق عليه اسَم اليوم ، كما  السَّْبت إِلى السَّْبت قيل : أَراَد أُْسبُوعاً ، من «َسْبتا

 : ُمّدةً من الّزمان ، قليلةً كانت أَو كثيَرةً. وقد تقّدم. بالسَّْبتِ  يُقَال : ِعشروَن َخِريفاً ، ويُراد ِعْشُروَن َسنةً. وقيل : أَراد

ً  وحكى ثَْعلَب عن ابن األَعرابّي : ال تَكُ   َوْحَدهُ. السَّْبتَ  ، أَي مّمن يَصوم َسْبتِيّا

ّيٍ وَحَرِمّيٍ  َسْبتِيُّ  ومن األَْعالم : أَبو محّمدٍ  ْمياطّي ، هكذا قَيَّده في ُمعَجمه بلفظ النِّْسبَة ، كَمّكِ  .بُن أَبي بكِر ْبِن َصَدقةَ البغدادّي ، من ُشيوخ الّدِ

َدةِ  (6) ُسبُّْخت : [سبخت] يِن والباِء الُمَشدَّ ب ، أَو َعَربيُّ : أَهمله الجماعةُ.  ، بضّمِ الّسِ يَن ، ُمعَرَّ وسكون الَخاِء الُمْعَجَمة ، ومنهم من فَتََح الّسِ

 وأَنشد ثعلب : لَقَُب أَبِي ُعبَْيَدةَ ، وهو

ِح  لـــــــــــــح ذح مـــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــــاَن   (7)فـــــــــــــخـــــــــــــُ  كـــــــــــــَ

فـــــــــــــــــــــاِر و     تِ مـــــــــــــــــــــن َأ ـــــــــــــــــــــح خـــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ينََوِرّي ، حّدث عن أَحمَد ْبِن محّمِد ْبِن ُسلَْيَماَن البَْرَدِعّي ، وعنه ِعيَسى ْبُن أَحمَد بِن زيٍد  ، أَيضاً : َجدُّ أَبي بكِر محّمِد بن يُوُسفَ  ُسبُّْختو الّدِ

يَنََوِرّيِ ، ومات في سنة ست وثالثين وثاَلثِمائَة.  الّدِ

دة وسكون الخا ُسْنبُْخت * وِمّما يُْستََدَرُك َعلْيه : ّم وسكون النّون وضّم الموحَّ ِء المعجمة : ِمْصِرّي ، فاِرسّي ، ذكره ابُن يونَُس عن ، بالضَّ

 ابن غفير.

د الكاتب ، آِخر مْن َروى عن أَبي القاسم البَغوّي. ِسيبَْخت وبالكسر ثّم ياء ،  : َجّد أَبي الفتح إِبراِهيَم ْبِن علّي بن إِبراهيم بِن الحسين بن محمَّ

ّم وِميم بدل النَّون : قري  ة بِمْصَر من أَعمال المنصورة.وُسْمبُْخت ، بالضَّ

ْفَصُف  ، كُزْنبُورٍ  السُّْبُروت : [سبرت] حاح : (8): األَْرض الصَّ  ال نَبَاَت فِيِه. القاعُ  : السُّْبروتُ و القَْفُر ، من األَرِض : السُّْبروتُ  ، وفي الّصِ

__________________ 
 .«قوله صفة الصفوة كذا خبطه والصواب صفوة الصفوة كما يف كشف الظنون»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 عن القاموس ا وابألصر : شوذ.« شوذا»( 2)
ِبث 3)  .«ابلثاء املثلثة»( يف التهذيب : الشِّ
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 (.شبث)واللسان  (.سبت)وانظر التكملة « ( زيد يف التهذيب : قلبوا الشا سينا والذا  لء4)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : أسبت.5)
ســـبوخت بضـــم الســـا والباء الفارســـية والواو ممدودة واخلاء ســـاكنة ماضـــي ســـبوخو مبعىن طعن أو معّرب زخمت »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 6)

 يعين نسخة التاج الناقصة.« زاي وامليم واخلاء املعجمة والتاء ساكنتان كذا هبامش املطبوعةبضم ال
 .«سلخ»( عن اللسان ا وابألصر ا 7)
 .«الضعيف»( عن اللسان ا وابألصر 8)
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 ، أَي : قليل. ُسْبُروتٌ  يقال : مالٌ  ُء القِليُل التَّافِه ،الشَّيْ  : السُّْبُروتو

ْبريِت. : السُّْبُروت األَصمعّي :عن و  الفقيُر ، كالّسِ

ْبَراتِ و ْبراتُ و ، السُّْبُروتُ و ، السُّْبُرتُ  كقُْنفُذ ، وفي اللسان : السُّْبُرتِ و بالكسر فيهما ، وهذه عن ابن ُدَرْيد. ، الّسِ الُمْحتاُج الُمِقّل. وقيل  : الّسِ

ْبِريتَةُ  َء له ، وهو: الذي ال شيْ   أَيضاً. ِسْبِريتَةٌ  ْنثَى، واألُ  الّسِ

ٌ  ِسْبِريتٌ و ُسْبُروتٌ  أَيضاً : المْفِلس ، وقال أَبو زيد : رجل السُّْبُروتو  : إِذا كانا فَقيرْين ، من رجاٍل ونساءٍ  ِسْبِريتَةٌ و ُسْبُروتَةٌ  ، وامرأَة

 ، وهم المساكين والمحتاجوَن ، انتهى. سباِريتَ 

 َء فيها.: ال نَبَاَت بها ، وقيل : ال شي ْبُروتٌ سُ و ، ِسْبِريتٌ و ، ِسْبراتٌ  وأَرضٌ 

 عن الِّلْحيانّي. ناِدَرةٌ ، األَخيرة ، وهذه َسبارٍ و ، َسباِريتُ ج : و ال نَبَاَت بِعَاِرَضْيِه ، الغاُلُم األَْمَردُ  : السُّْبُروتُ و

كأَنَّه  ِمْن باِب : ثَْوٌب أَْخالٌق ، َسبَاريتُ  أَْرضٌ  حكى :و َء فيها.ال شي ِسْبِريتٌ و ُسْبُروتٌ  وحكى الّلحيانّي عن األَصمعّي : أَرُض بني فالنٍ 

ً  َجعََل ُكلَّ ُجْزءٍ  ً  ، أَو ُسْبُروتا  : األَْرُض الّتي ال السَّبَاِريتُ  َء بها. وعن األَْصمعّي :: الفَلََواُت الّتي ال َشيْ  السَّبَاِريتُ  . وعن أَبي ُعبَْيٍد :ِسْبِريتا

ُجُل الُمْعِدمُ يَْنبُُت فيها شيْ  ي الرَّ ً  ٌء ؛ ومنها ُسّمِ  .ُسْبْروتا

ُجُل : َسْبَرتَ و  وتََمْسَكَن. قَنَِع ، الرَّ

 الِّذي ال َشعََر َعلَْيِه. على صيغِة المفعول : األَْجَرُد ، وهو ، الُمَسْبَرتُ و

جلُ  ، السَّْنبَِريتُ و  ُء الُخلُِق.السَّيّى كَزْنجبِيل : الرَّ

 المْغرِب ، ويأْتي للمصنّف في الّراِء أَنَّه َمِدينة بالمْغِرب ، فليُْنَظر. بأَْطَرابُلُس قديم ، كجْعفَر : ُسوقٌ  َسْبَرتٌ و

 : الطِويُل. الُسْبُروتُ  * ومّما يستدرك عليه :

به األَكثَُر.: الدَّليُل الماهُر باألََرِضيَن قال شيُخنا : ذكره سيبَوْيه ، وقال : هو فُ  السُّْبُروتُ و  ْعلُول ، كُزْنبُور وُعْصفُور ، وَصوَّ

 َء : إِذا اختَبرتَه ، وزيدت فيه التاُء مبالغةً ، وأَنكره جماعةً ، انتهى.الشَّي سبَْرتُ  وزعَم بعُض أَهِل الصَّْرف أَنَّه فُْعلُوت ، ألَنّه من

بمعنى الفَقير ، وأَْرٌض ال نبَاَت بِها.  (1)وعلى هذا ، فكان ينبغي للمصنِّف أَن يُِشيَر له في حرف الّراِء ، ولم يذكْره هناك ، وَذَكَر السُّْبروَر 

 فليُنَظْر بيَن الكالَميِن.

ا يْستدرَك عليه ؛ [سبست] ْيِط ، ومع ِسبِْستَان : * وممَّ وأَصلُها بالفاِرسية سك  .(2)ناه أَْطبَاُء الَكْلبَة ، ُشبِّهْت بها ، بكسرتَيِن : هو َشجر الُمخَّ

 پستان ، فسك : الَكلب ، وپستاْن : الطُّْبُي.

ْل.  وأَورَده المصنُّف استطراداً في م خ ط ، فما أَغنى ذلك عن ذكرها ُهنا ، لئاّل يكون إِحالةً على مجهوٍل ، فتأَمَّ

تُّ  أَي معروف في األَْعَداد ، ال يكاُد يَجَهلُه أَحٌد. وفي التّهذيب ، عن اللَّْيث : ، بالكْسِر : م ، الِستُّ  : [ستت] تَّةُ و الّسِ في التَّأْسيس على  الّسِ

ين ، فالتقتا عنَد َمْخَرج التّاِء ، فغلَبَت عليها ك غير لفظيهما ، وهما في األَصل : ما غلبت ِسْدس وِسْدَسة ، ولكنّهم أَرادوا إِدغام الّدال في الّسِ

ر (4) [في لغة] (3)الحاُء على العين  ، وجميُع تَْصِغيرها  ِستَّة ُسَدْيَسة َسْعد ، فيقولون : ُكْنُت َمحهُم ، في معنى َمعَُهْم. وبياُن ذلك أَنَّك تُصغِّ

يت : األَْسَداسُ  على ذلك ، وكذلك ّكِ ً و ياً ،يقال : جاَء فالن خامساً وخاِمياً ، وساِدساً وسادِ  وعن اْبن الّسِ إِذا ما ُعدَّ أَْربَعَةٌ فَِساٌل  ؛ وأَنشد : ساتّا

ْدس ، ومن قال : وأَصلُهُ ِسْدٌس ، فأُْبِدَل  .ِستٍّ و ِستَّةٍ  ، بناه على لفظِ  ساتًّا فََزْوُجِك خاِمٌس وأَبُوِك ساِدي قال : ومن قال ساِدساً ، بَناه على الّسِ

يُن تاًء وأُْدِغَم فيه الدَّالُ  ين ياًء. وقد يُْبِدلُوَن بعَض الُحروف ياًء ، كقولهم في .(5) الّسِ  ومن قال ساِدياً وخاِمياً ، أَبدَل من الّسِ

__________________ 
 : والس ربور : الفقري كالس ربوت حكاه أبو علي. قا  ابن سيده : فإذا صح هذا فتاء سربوت زائدة. (سرب)( يف اللسان 1)
 ( انظر يف خواصها ومنافعها تذكرة األنطاكي.2)



2057 

 

 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : الغا.3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 فصارت لء مشددة. ( عبارة التهذيب : واألصر سدسة ا فبدغموا الدا  يف السا5)
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 ِإم ا : ِإميا ا ويف َتسن َن : َتسىن  ا ويف تـََقض َ  : تـََقض   ا ويف تَلع َض : تـََلع   ا ويف َتسر َر : َتَسر  .
يت ، تقوُل : ِعْنِدي دي ثالثَةٌ من هؤالِء ، وثالٌث من رجاٍل ونِسَوةٍ ، أَي : عن ِستَّةُ  نِْسَوة ، وتقول : ِعْندي ِستُّ و ِرَجالٍ  ِستَّةُ  وعن ابن الِسّكِ

تَّةِ  بالنِّْسَوة على (1)ِرجاٍل ، ونِْسَوةٌ ، ونََسْقَت  ِستَّةُ  هؤالِء ، وإِْن شئَت ، قلَت : عندي من هؤالِء ، وعندي نِْسَوةٌ.  ِستَّةٌ  عندي ، أَي : الّسِ

تّ  وكذلك ُكّل َعَدٍد احتمَل أَن يُْفَرَد منه جمعاِن ، مثل ع وما فوقَُهَما ، فلك فيه الوجهاِن ؛ فإِْن كان عدٌد ، ال يحتمُل أَْن يُْفَرَد منه والسَّب الّسِ

فالّرْفُع اَل َغيُر ، تقوُل : عندي َخْمَسةُ رَجاٍل ، ونِْسَوةٌ ، وال يكوُن الَخفُض ، وكذلك األَْربَعَة  (2)َجمعاِن ، مثل الَخْمِس واألَْربَعِ والثَّالث 

 جميعِ النَّْحِويِّيَن. حقّقه الَجْوَهِريُّ واْبُن منظور. وسيأْتي بحثُه في س د س. والثَّالثة ، وهذا قولُ 

 العَْيُب. : السَّتُّ و وَسدَّهُ : إِذا عابَهُ  َستَّةُ  يُقال بالفَتْح : الكالُم القَبِيُح ، ، السَّتُّ  عن ابن األَْعرابِّي :و

 ألَن أَْصلها ستةٌ.وأَّما اْسٌت ، فإِنه يُْذكر في باب الهاِء ؛ 

لَهُ اْبُن األَْنبَاِرّي. ِجهاتِي ، ِستَّ  للَمْرأَةِ ، أَي : يا ِستِّي قولهم ،و  لَْحٌن. هو أَو كأَنه ِكنَايةٌ عن تََملُِّكَها له ، هكذا تَأَوَّ

يَّةٌ ُمْبتَذلة ، كذا قاله اْبُن األَْعرابِّي.  وفي ِشفاِء الغِليل : عاّمِ

ويحتمُل أَنَّ األَصل َسيَِّدتي ، فُحِذف بعُض حروِف الكلمة ، وله نَظائُر ، قاله الّشهاُب القاسمّي ، ونقل شيُخنا ، عن  ي ،الصَّواُب : سيَِّدتِ و

هُ : يَنبغي أَن ال يُقيَّد بالنِّداِء ، ألَنّه قد ال يكوُن نِداًء ، قال : والّظاهر أَنّ  فَِوّي ، ما نَصُّ يِِّد ِعيسى الصَّ َماِعيُّ ، وأَّن النِّداَء على  الحْذَف سالسَّ

 التْمثِيل ، ال أَنّه قَْيٌد ، كما تََوهَُّموه ، انتهى. وأَنشدنا غيُر واحٍد من مشايِخنا للبهاِء ُزَهْيٍر :

جيِّ  يــــــــــــــــهــــــــــــــــا ِبســــــــــــــــــــــــــــــِ ي مــــــــــــــــنح ُألــــــــــــــــَِّ  بــــــــــــــــُروحــــــــــــــــِ

تِ     قـــــــــــح ِ مـــــــــــَ اح عـــــــــــَ حـــــــــــاُة بـــــــــــِ ُرين الـــــــــــنـــــــــــ  ظـــــــــــُ  فـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــح

  

نــــــــــــــــاً  ُت  ــــــــــــــــَح لــــــــــــــــح يِن قــــــــــــــــد قـــــــــــــــــُ َن أبَنــــــــــــــــ  روح  يــــــــــــــــَ

جِي و     ـــــــــــــــــــح ريحُ َوق ـــــــــــــــــــُزهـــــــــــــــــــَ ين ل ـــــــــــــــــــّ َف وِإن ـــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــي

  

هــــــــــــــايت و  تح جــــــــــــــِ كــــــــــــــَ لــــــــــــــَ نح غــــــــــــــادٌة مــــــــــــــَ ــــــــــــــكــــــــــــــِ  ل

ُت     ــــــــــــــح ل ــــــــــــــُ ٌن ِإذا مــــــــــــــا قـ ــــــــــــــال  ــــــــــــــَح جيِّ ف  ســــــــــــــــــــــــــــِ

  
ثة : ِستِّيو ابونِّي المحّدِ رازّي ، وعنها عبد الخالق بن زاهِ  بِْنُت أَبِي ُعثَْماَن الصَّ  ٍر.عن علّي بن محّمد الّطِ

ثات ، (3) َجماعةٍ  اسمُ  : ُستْيتَةُ و  بنُت القاضي أبي عبِد هللا الَمَحامِلّي ، اسُمها أََمةُ الواِحد. ُستَْيتَةُ  منهّن : ُمحّدِ

رات. ُستَْيتَةُ و  بنُت عبد الواحد بن محّمِد بن ُعثَْماَن ْبِن َسبَْنك ، سمع منها ابُن ماُكوال وِعدَّةُ ِنْسَوةِ ُمتَأَّخِ

ِد ْبِن َسالَمة أَبو الَحسنو َمْشِقيُّ  السُّتَْيتِيُّ  أَْحَمُد بُن ُمحمَّ ث ، الّدِ موالةِ  ُستَْيتَةَ  َمْنُسوب إِلى َرَوى عن َخْيثََمةَ ْبِن ُسلَْيَماَن األَْطَرابُلُِسّي ، هو ُمحّدِ

 يَزيَد بِن ُمعَاِويةَ.

 .417قال األَميُر : رَوى عنه شيُخنَا عبد العزيز الِكنانّي ، تُُوفَِّي سنة 

 من فتوح َمْسلَمةَ بِن عبد الَمِلك بِن مْرواَن. قُبَالَةَ َملَْطيَةَ  ِستِّينَ  ِحْصُن ابنو

 ْنُت َمْعمٍر ، َحدَّثَْت.بِ  بكسر التّاء المثنّاة (5) ِستِّيَكو

ها ، َسِمَع منها أَبو َسْعِد بن السَّْمعانِّي. ِستِّيكْ  وكذا  بنُت عبد الغافر بن إِسماعيَل بن عبد الغافر الفاِرسّي ، َسِمعَْت من َجّدِ

 فإِنهم إِذ أَراُدوا التّصغير ، أَْلحقُوهُ بالكاِف. بالعََجِميَّةَ  ِستِّي ُمَصغَّرُ  وهو

ثٌ  : ، بالفَتْحِ  َستَّةَ  بنِ  ْبِن أَحمدَ  أَْحَمد بُن محّمد أَبو بكرو د ْبن فاِرٍس ، وعنه ُسلَْيَماُن ْبُن إِبراِهيَم الحافُظ. ُمَحّدِ  أَصبهانّي ، عن أَبي محمَّ

تُونَ  * ومما بقى عليه : تُّ  ، وهو َعْقٌد بيَن َعْقَديِ الَخمسيَن والسَّْبعين ، وهو مبنِّي على غيِر لفِظ واِحِده ، واألَصل فيه الّسِ  .الّسِ

 إِذا أَْقبَلَْت ، وعلى أَْربعٍ ذا ِستٍّ  على (4) [تَمِشي]إِنّها  أَّن َسعداً َخَطَب امرأَةً بَِمكَّةَ ، فقيل له :»في الحديث و
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__________________ 
 ( أي ألن أقر من اجلمعا ثالثة.2)( يف التهذيب والصحاح واللسان : فنسقت.1)
 ( يف القاموس : ِسَتيكح : بكسر وفتح التاء املثناة.5)( القاموس : مجاعات  د ت.3)
له إهنا عل  ســــــــت كذا خبطه والذي يف النهاية : اهنا متشــــــــي عل  ســــــــت. قا  فيها : يعين ( زايدة عن النهاية. وهبامش املطبوعة املصــــــــرية : قو 4)

 .«هما اهابلست يديها وثدييها ورجليها أي أهنا لعظم ثدييها ويديها كبهنا متشي مكبة. واألربض رجالها وأليتاها وأهنما كادل متسان األرض لعظم
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ِبُر بَثَماٍن ا وكانت حَتحَت عبِد الر محِن بِن َعوحٍف.وهي بِنحُت َغيحالَن الثـ َقِفي   «أَدحبـََرت» ِبُر أبَرحَبٍض وُتدح  ُة اّلجي ِقير فيها : تـُقح
ْميَاطيُّ وابُن ال ِستُّ و  َخبّاز.العََجِم بنُت محّمِد بِن أَبي بكر بِن عبِد الواِسع الَهَروّي ، َرَوْت عن ابن َطبَْرَزَد ، وحدَّث عنها الّدِ

 بِْنُت عبِد الُمْحِسِن األََزِجيّة ، أَجاَزْت للُمْطِعِم وبنت الواِسِطّي.النِّعم  ِستُّ و

لهُ  ، بكسر أَّوله وثانية ، َسِجْستَانُ  : [سجست] وهي فاِرِسيَّة  بالَمْشِرق ، معروفَة ُكوَرةٌ  ، وهو المعروُف على أَْلِسنَة العََجم : (1) َوقَْد يُْفتَُح أَوَّ

باعّي.، ذكرها ابُن   ِسيَدْه في الرُّ

ب : اسم مدينة من ُمُدن ُخراساَن ، وقد تكلَّمْت بها العرب :  وقال الَجَواِليِقّي في الُمعَرَّ

ا  وهـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــًا َدفــــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــُ م ُ  َأعـــــــــــــــــح  َرحـــــــــــــــــَ

تــــــــــانَ     ِجســــــــــــــــــــــــح حــــــــــاتِ  ِبســــــــــــــــــــــــِ لــــــــــَ َة الــــــــــطــــــــــ  لــــــــــحــــــــــَ  طــــــــــَ

  
 ، على اختالٍف فيه. ِسْجِزيٌّ و ِسِجْستَانِيُّ  والنِّسبة إِليه

. 275صرة سنة منها أَبو داُوَد ُسليماُن بن األَْشعَث بن إِسماِعيَل بن بِشيِر بِن َشّداد بِن عامٍر األَنصاِرّي ، صاحب السُّنَِن ، توفّي بالب

 وسيأْتي في س ج ن.

ِجْستَانِيّ  وأَحمُد بُن عبد هللِا بن َسْيفٍ   ببَْغَداَد ، ذكَره الخليل. ، من ِجلِّة أَصحاِب الُمَزنِّيِ  الّسِ

تَْيِن ، السُُّحتُ و ، السُّْحتُ  : [سحت] ّمِ وبَضمَّ الذي ال  الَحرامُ  ُمثَقَّالً وُمَخفَّفاً ، وهو (2) (َأّكاُلوَن ِللسُّْحتِ )وقُِرئ بهما قولُه تعالَى :  بالضَّ

ْكر ، السُّْحتُ و البََرَكةَ ، أَي يُْذِهبُها. يَْسَحتُ  يَِحلُّ َكْسبُه ، ألَنّهُ  وقبِيُح  فلَِزَم عْنهُ العارُ  وَحُرَم ، أَْو ما َخبَُث من المَكاِسبِ  : كّل َحراٍم قبيحِ الذِّ

ْكر ، كثََمِن الَكْلِب والخْمِر والِخْنِزير.  الذِّ

ْشَوةَ  ؟«السُّْحتَ  أَ تُْطِعُمونِّي» لّما أَراُدوا أَْن يَْرُشوه : َخْرص النْخِل ، أَنّه قال ليهوِد َخْيبر ،و في حديث ابن َرَواَحةَ :و ى الرُّ أَي الحَراَم ، َسمَّ

ً  في الُحْكمِ  ةً ، وعلى الَحرام أُْخَرى ، ويُْستدلُّ عليه بالقَرائن ، وقد تكّرر في الحديث.ُسْحتا  ، أَْسحاتٌ  ج : . ويِرد في الكالِم على المْكروِه َمرَّ

 فاٍل.كقُْفٍل وأَقْ 

جُل فيها ، قِيل : وقد  أَي الَحَراَم. اْكتََسبَهُ ، الرجُل ، أَي أَْسَحتَ  وإِذا وقََع الرَّ

ُجَل : إِذا استأََصَل ما ِعْنَده ، وقُرئ في قوله ، َعزَّ َوَجلَّ :  أَسحتَ  يُقَال : َء : استَأَْصلَه ،الشَّيْ  أَْسَحتَ و ي ، أَ  (3) (فَ ُيْسِحَتُكْم ِبَعذاب  )الرَّ

 : يَستأِْصلَُكْم.

تَ  مالَه : استَأَْصلَه وأَْفسَده ، أَْسَحتَ و  : اكتََسب يَْسَحتُ  في تِجارته ، َسَحتَ  في االستئصال واالْكتساب ، يقال : أَي : ، فيهما ، كَسحَّ

ً  الَحّجاُم الِختَانَ  َسَحتَ و َء : استأْصلَهُ ،الشَّيْ  َسَحتَ و .السُّْحتَ   ، وأَْغَدفَهُ يقال : إِذا َختَْنَت ، فال تُْغِدْف ، وال أَْسَحتَهُ  : استأَْصلَه. وكذلك َسْحتا

 : استأَْصلَه َحْلقاً. أَْسَحتهو رأَْسه ، َسَحتَ  . وقال اللِّْحيَانّي :تُْسِحتْ 

 : ِشدَّةُ األَْكِل والشُّْرِب. السَّْحتُ و تَِجارتُهُ : َخبُثَْت وَحُرَمْت. أَْسحتَتْ و

 كذا في الصَّحاح. ِمْن ال يَْشبَُع ، والَمِعَدةِ ، وهو الَجْوفِ  َمْسُحوتُ  َرُجلٌ  ويُقَاُل : .َمسحوتٌ و ، َسِحيتٌ و ، (4) َسْحتٌ  ُجلٌ َورَ 

َِّخُم َكثِيراً ، ، وَمنْ  (5): الجائع  المسحوتُ  قِيلَ و ، وقال  َمسحوتَة واألُْنثَى ِضدٌّ  يَتَِّخم ، فهووهذه عن الفَّراِء ، قال والنّاُس يقولون : الِّذي ال  يَت

 ُرْؤبَةُ يِصُف سيَّدنَا يُونُس ، َصلواُت هللا على نبيّنا وعليه ، والُحوَت الَِّذي اْلتََهمه :

َفُض  ُحوتُ عنُه َجوحفُُه  (6)يُدح َسح
 امل

ى ، َعزَّ وَجلَّ ، َجوانَِب َجْوِف الُحوت عن يُونَُس ، وَجافَاه  عنه فال يِصيبُه منه أَذًى. ومن روى : يقول : نَحَّ

َفُض عنُه َجوحفُُه  ُحوتُ َيدح َسح
 امل

 يُِريُد أَنَّ َجوَف الحوِت صار ِوقايَةً له من الغََرق ، وإِنّما َدفََع هللا عنه.
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__________________ 
تاُن ضبرت قلم. واقتصر يف معجم البلدان عل  الض1) َستاُن وَسِجسح  برت األو  كما يف األصر ومثله يف اللباب.( ضبطت يف اللسان : ِسجح
 و ويله أن الر شا الجي أيكلوهنا يعقبهم   هبا أن يسحتهم بعذاب. 42( سورة املائدة اآية 2)
 .61( سورة طه اآية 3)
 ( ضبطت يف اللسان ضبرت قلم بضم السا.4)
 .«فضير »( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 6) ( نقله أبو عبيد عن األمحر.5)
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 َشِرهٌ. الَمعَدةِ : َمسحوتُ  وفي األَساس : من الَمَجاز : فالنٌ 

ِغيُب الواِسُع الَجْوِف ال : المسحوتو ق بينهما. الرَّ  يَْشبَُع ، وهو يَرِجُع إِلى المعنَى األَّول ، غير أَّن المصنِّف فَرَّ

 قال الفََرْزَدُق : ُمْذَهٌب : أَي : ، ُمْسَحتو َمْسُحوتٌ  مالٌ و

دَعح و  ـــــــــــــَ رحَواَن ملَح ي َن مـــــــــــــَ ـــــــــــــح اٍن اي اب  عـــــــــــــَ   َزمـــــــــــــَ

ــــــــــاً مــــــــــن املــــــــــاِ  ِإال      ت حــــــــــَ فُ  ُمســــــــــــــــــــــــح لــــــــــ   ا َأو جمــــــــــَُ

  
ً  ومن رواه كذلك ، جعل معنَى لَْم يََدْع : لم يَتَقَارَّ ، ومن رواه : إِالَّ  .(1)أَو ُمَجلَُّف  ُمْسَحتٌ  : بمعنى ، ويروى : إِالَّ  أَْسَحتو ، َسَحتَ  ،  ُمْسَحتا

 ال األَزهريُّ : وهذا قوُل الِكسائّي ،جعل لم يََدْع ، بمعنى لم يَتُْرك ، ورفع قوله : أَو ُمَجلَُّف ، بِإِْضماِر ، كأَنّه قال : أَو هو ُمَجلٌَّف ، ق

مّ  كالسُّْحتِ   .السَِّحيتِ و بالضَّ

 مثل َسَحفَهُ. الشَّْحَم عن اللَّْحِم ، َكَمنََع : قََشَرهُ ، َسَحتَ و

ً  ، يَْسَحتُه َء :الشَّيْ  َسَحتَ و  يَْقِشَرُكْم. ، أَي : (2) (فَ ُيْسِحَتُكْم ِبَعذاب  ): قَشَره قَِليالً قَِليالً ، كذا في اللسان ؛ وفي التَّْنِزيل  َسْحتا

 مثل : ساحِة الداِر ، وباحتِها. صاِدٌق ، ولَْحٌت : أَي ، َسْحتٌ و بَْحٌت ، بَْردٌ  قال ابُن الفَرج : سمعُت ُشجاعاً السُّلَِميَّ يقول :و

،  السَّْحت األَّول باالْستِْهالك ، والثاني بالسَّْفك ، واشتقاقه من َء على من أَْعَدَمُهَما ،، أَي : ال شي (3) َسْحتٌ  وَدُمه ، َسْحتٌ  الُهم يقال :و

 وهو اإِلهالك واالْستِئصال.

ً  بذلك لهم وكتَب ِحًمى (4) ِلُجَرشَ  أَْحَمى ، وسلموآلهعليههللاصلىفي الحديث : أَنَّ النَّبِّي ، و  فمالُه ، النَّاِس  من َرعاهُ  فََمن»:  فيه ، ِكتابا

 .(5)، أَي َهَدٌر  «ُسْحتٌ 

: ال ِرْعَي  َسْحتَاءُ  ، وأَرضٌ  أَسَحتُ  : وعام (6)هكذا في النُّسخ ، وفي أُخرى  : اَل ِرْعَي فِيَها ، َسْحتَاءُ  وأَْرضٌ  : ال ِرْعَي فِيِه. أَْسحتُ  عامٌ و

 فيهما.

ّمِ : ، السُّْحتُوتُ و ْحتِيتِ  الَكثِيُر الماِء ، السَِّويُق القَِليُل الدََّسمِ  بالضَّ  والخاُء أَْعرُف. ، بالكسر ، كالّسِ

 بفتحهما نقله الّصاغانّي. السَّْحتِيّ و الثَّْوُب الَخلَُق ، كالسَّْحِت ، ، أَيضاً : السُّْحتُوتو

 نقلَه الّصاغانّي. الَمفَاَزة الَّليِّنَةُ التُّْربِة ، :أَيضاً  السُّْحتُوتو

حِ ْبِن ِشهابِ  ْبُن ُشرْحِبيل ، ُسَحْيتُ و َعْينِيُّ ، أََحُد َوْفِد ُرَعْينِ  ْبن الحارث بن َرِبيعةَ بن ُشَرْحبِيل ْبِن َعْمٍرو َكُزبَْيٍر : َجدٌّ ِلُمبَّرِ  الِّذين وفَُدوا الرُّ

 وشِهَد فتَْح ِمْصَر. َعلَْيِه وَسلََّم ، تعالَى على رُسوِل هللا ، َصلَّى هللا

ي ِروايِة يُونَُس ، عن ابن ، أَيضاً : أَحُد الِحْبَرْيِن اللََّذْيِن َمنَعا تُبَّعاً عن تَخريب الَمِدينِة ، واآلَخُر ُمنَبّه ، ذكَر ذلك قاسُم بن ثابٍت ف ُسَحْيتٌ و

ْوض للسَُّهْيلّي. إِسحاَق. كذا في  الرَّ

َعْينِّي من بني  ، َرَوى عنه اللَّْيُث بُن عاِصٍم ، وغيُره. ُسَحْيتٍ  وأَنيس بن ِعْمَراَن الرُّ

غَةٌ. وفي األَساس ، لُ  أَْسَحتْناهمو : بَلَْغنَا َمْجهوَدهم في الَمَشقَّة عليهم. َسْحتَنَاُهم : العَذاُب ، ومن الَمَجاز : السُّْحتُ  * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .(7): فيُْجِهَدكم بِه  (فَ ُيْسِحَتُكْم ِبَعذاب  )

ْت به. السَِّحيتَةُ و  .(8)َوْجهَ األَْرِض : َمَحاهُ  َسَحتو ، من السَّحاب : الّتي تَْجُرُف ما َمرَّ

__________________ 
 ( قا  أبو عبيدة : لعت رواية الفرزد  يروي هذا البيت :1)
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 املا  إال مسحت أو جمرف.مل يدع من 
ِحَتُكمح  بعذاب ا من قرأ بفتح الياء وا اء يعين فيقشركم. ومن قرأ فيسحتكم ( قوله تعاىل :2)  يعين يستبصلكم.ـ  وهو أكثرـ  فـَُيسح
 يف اللسان بضم السا ضبرت قلم. سحت وضبطت« .. سحتٌ  ودمه وماله»( يف القاموس : 3)
 ( يف التهذيب :  رش.4)
 تهذيب : أي من أصاب ما  من رع  ا م  فقد أهدرته ودمه سحت أي هدر.( يف ال5)
 ( هذه عبارة القاموس املطبوع.6)
 بدون الفاء.« ( هذه عبارة األساس ا وابألصر : يسحتكم  هدكم7)
 ( يف األساس : سحاه.8)
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ُجُل ، على ِصيغَة الفعل للمفعول : َذَهَب مالُه ، عن اللِّْحيَان أُْسِحتَ و  ّي.الرَّ

أَْقَصى ْبِن َعْبِد ، كَجْعفٍَر ، اْبُن َعْوِف ْبِن َجِذيمةَ ْبِن َعْوِف ْبِن بَْكِر ْبِن َعْوِف ْبِن أَْنَماِر ْبِن َوِديعةَ ْبِن لَُكْيِز ْبِن  َسْحتَنٌ  وفي ُكتُب األَْنَساب :

َي بذلك ، ألَنه أََسَر أَْسَرى ، النون زائدة ، كما قِيل في َرْعَشٍن. منهم : أَبو  أَي : َذبََحهم. وقال اْبن ُدَرْيٍد :،  فَسَحتَُهم القَْيس : أَبو بَْطٍن ، ُسّمِ

َضا َعبَّاد بن َشبِيٍب ، َرَوى عن علّي  ةَ  بن َجِميل وعنه ، عنههللارضيالّرِ  .الدَّاَرقُِطنيّ  قالَه كذا ، ُمرَّ

اِن. السَّْحت وأَْحمُد بن اٍب ، نقلَه اْبُن الطَّحَّ  ُء القِليُل.: الشيْ  السُّْحتُوتُ و ، بالفتح : َشْيٌخ لَسِعيِد ْبن بَوَّ

قلت : وهو قلب السُّْلحوت ،  الَمْرأَة الماِجنَة ، أَنه (1)أَهملَه الجْوَهِرّي والصاغانّي ، ونقَل صاحُب اللسان  ، كُزنبُوٍر : السُّْحلُوت : [سحلت]

 تي عن أَبي َعْمٍرو.كما سيأْ 

لَْخٌت ، أَي : شديٌد ، وهو معروف في كالم العرب ، وُهم ربَّما استعَملوا  َسْختٌ  قال اللِّْحيَانّي. ويقال : هَذا َحرٌّ  : الشَِّديُد ، السَّْختُ  : [سخت]

 ، كأَِميٍر. كالسَِّخيتِ  ؛ (2)بعَض كالم العََجم ، كما قالوا ِلْلَمْسِح : بِالٌس 

 : ُصْلٌب َدقِيٌق ، وأَصلُه فارسّي. َسْختٌ  ءٌ وشيْ 

مِّ  السُّْختُ و لُ  بالضَّ ْبيَان : الِعْقُي ساعةَ الِوالدةِ ، وِمن ما يَْخُرُج من بُُطونِ  أَوَّ ه قبَل أَْن يَأُْكَل ، ومن الّصِ ذواِت  َذواِت الُخّف ساعةَ تََضعُهُ أُمُّ

َدُج. الحافِرِ  َدج يَخُرُج أَْصفََر في عَظِم النَّْعِل. وبما ذكرنا اندفع اإليراُد الذي أَورَده شيخُ  السُّْختُ و الرَّ نا على عبارة من السَّليل ، بمْنِزلة الرَّ

 المصنِّف.

ْختِيتُ و ْحتِيُت ، الّسِ ْختِيتُ و الحاُء لُغَةٌ في الخاءِ  : الّسِ  وأَنشد يعقوُب : الغُبَاُر الشَِّديُد االْرتِفَاعِ  : ُدقَاُق التُّراب ، وهو الّسِ

ا  يــــــــــــتــــــــــــَ تــــــــــــِ تح شــــــــــــــــــــــــــَ َرقــــــــــــَ عــــــــــــًا واطــــــــــــ  اَءتح مــــــــــــَ  جــــــــــــَ

َض     اطــــــــــِ رُي الســــــــــــــــــــــــّ ثــــــــــِ َي تــــــــــُ اَوهــــــــــح يــــــــــتــــــــــَ تــــــــــِ خــــــــــح  الســــــــــــــــــــــــِّ

  
ْختِيتا ، وسيأْتي ذكُره. وقيل : هو ُدقاُق السَّويُق ، وقيل : هو السَِّويُق الِّذي ال يُلَتُّ باألُْدِم. ْختِيت عن األَصمعّي :و ويُْرَوى : الّشِ :  الّسِ

اَرى السَِّويُق الدُّقاق ، وكذلك  ِسْختِيٌب ، قال : الدَّقِيُق الُحوَّ

ا و  يـــــــــــتـــــــــــَ مـــــــــــِ َر الـــــــــــعـــــــــــَ َت الـــــــــــَوبــــــــــــَ خـــــــــــح بـــــــــــَ  لـــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــَ

ك و     يــــــــــنــــــــــَ حــــــــــِ مح طــــــــــَ هــــــــــُ تـــــــــــَ عــــــــــح ابــــــــــِ يــــــــــتـــــــــَ تــــــــــِ خــــــــــح  الســـــــــــــــــــــــِّ

  

 (3)ِإذاً َرَجوحاَن لك َأن تـَُلوَل 
ْختِيتو  ، أَي : شديد ، وأَنشد ِلُرْؤبَةَ. ِسْختِيتٌ  رواه أَبو َعْمٍرو عن ابن األَْعَرابّي ، يقال َكِذبٌ  الشَِّديُد ، ، أَيضاً : الّسِ

ِتيتُ َهرح يـُنحِجَيينِّ َحِلٌف   ِسخح
ْختِيت قال أَبو علّي : ْحِل. قلُت : فلو أَشار المصنِّف في أَّول المادة بقوله السَّْخت من الّسِ ْختِيتُ و (4) كالسَِّخيت ، كِزْحِليٍل من الزَّ ، كان  الّسِ

 أَحسَن.

. مْسخوتٌ  يقال : َخْرقٌ  : األَْملُس ، الَمسخوتُ و  : أَي أَْملُس مطمئِنٌّ

ْختِيانُ و هاُب في شْرحِ  ويُْفتَحُ  ، بالكسر ، (5) الّسِ اح البُخاِرّي بأَن الفتَح هو األَكثر األَفصح واقتصر الّشِ وَحكى قوٌم فيه التَّثِليَث ، وجَزَم ُشرَّ

فاء على كسِر السين ، وحكى في التاِء الفتَح والكسَر ، واقتصر اْبُن التِِّلمْ  سانّي في حواشي الشفاِء على ضّمِ السين وِحكايِة الوجَهيِن في الّشِ

 إِنه يقال بالخاِء والجيم. قال شيخنا : وأَغرُب الضبِط فيه ما قاله التِِّلْمسانّي ، وال سيِّما حكاية الجيم ، فإنها ال تُعَرف. التاِء ، وقال :

بٌ ُمعَ  وهو على الصحيح ِجْلُد الماِعِز إِذا ُدبَِغ ، وهو :  من رَّ

__________________ 
 أَدركتها  فر دون العنتوت تلك اخلريض واهللو  السلحوت. ( اللسان مادة سلحت. وفيه : السلحوت : املاجنة. قا  :1)
 ( يف الصحاح ضبرت قلم َبالٌس. واملسح ابلكسر : الثوب اخلشن الغلية.2)
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 والقطن.( اللوت والليت : الكتمان. والسبخ : سّر الصوف 3)
 ( يف التكملة : والسخيت عل  فعير : الشديد ا وعل  هذه اللغة أنشد أبو عمرو قو  ر بة :4)

 هر يعصمينِّ حلٌف سخيتُ 
الســـــختيان األدمي ويف الفارســـــي ســـــخت بفتح األو  له معان. ومن معانيه : اخلشـــــن والصـــــعب. والفرس يراعون »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 5)

ة األشياء ا فسموا اجللد املدبوي سختيان لصعوبة دبغ اجللد الرطب ا فعل  هذا سختيان فارسي ا مث جذبته العرب ِإىل طرف املناسبات يف تسمي
 .«االستعما  بينهم أيضا ا كذا هبامش املطبوعة
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 م ٌر.فارسّي ا َصر َح به غرُي واِحِد من األئمة. وقا  صاِحُب الناموس : هو فارسييف ا َأو ُمشحرتَ  ا وفيه  َ 
ْختِيانِيّ  وِمنه أَيُّوب ، أَي وبَلٌَد ، منه أَيُّوُب. وهو أَبو بكٍر أَيُّوُب بن أَبِي تَِميَمةَ  (1)، كذا في النَُّسخ ، وفي أُخرى زيادةُ عالمِة الدال  الّسِ

 أَْهِل البَْصرة ، روى عنه مالٌك ، ومات سنة إِحدى َكْيساَن عن أَنٍَس والَحسن ، وعنه الثَّْوِرّي وُشْعبَةُ. قال الحسُن : أَيُّوُب سيُِّد َشبابِ 

 وثالثين ومائة.

ْختِيَانِ  وقال ابن األَثِير : نسبة إِلى َعَملِ   ، ليست بأََدٍم. (2)وبَْيِعه ، وهو الُجلوُد العُنَّابِيَّة  الّسِ

ْختِيا وذكر أَيضاً في هذه التْرَجمة أَبا إِسحاق عمراَن بن موسى بن ُمَجاشعٍ  ْهرانّي ، وهْدبَة  نِيّ الّسِ ُث ُجْرجاَن ، ثقة. عن أَبي الربيع الزَّ ، ُمحّدِ

 .305، وعنه أَبو بكٍر اإِلسماعيلّي وابُن َعِدّيٍ والحاِكُم ، مات بُجْرَجاَن سنة  (3)ْبُن خاِلٍد 

ْختِيانّي َرَوى عن السَِّرّي بن يَحيى ، وعنه أَبو طاِهٍر ا  لمخلص.قلت : وأَحمُد بن عبد هللِا الّسِ

ثاِن. ُسَخْيتٌ و وَسْختَان ، كَسْحبان ،  ، كُزبَيٍر : ُمحّدِ

ث ، َرَوى عن أَحمَد بِن عبد الجبَّار العُطاِردّي ، ويَعقوب بِن ُسْفياَن الفََسوّي ،  (4) سختيان وأَبو عْبِد هللا محمُد بن ل ، ُمحّدِ يراِزّي الُمعَّدِ الّشِ

 وعنه أَبو القاسم الطَّبَرانّي.

ً  الُجْرُح ، اْسخاتَّ  يستدرك عليه :* ومما   : َسَكَن َوَرُمه. اْسِخيتاتا

 : خالٌص ، قال رؤبَة : ِسْختِيتٌ  وَكِذبٌ 

ِذٌب  ينِّ كــــــــــَ يــــــــــَ جــــــــــِ نــــــــــح ر يـــــــــــُ يــــــــــتُ هــــــــــَ تــــــــــِ خــــــــــح   ســــــــــــــــــــــــِ
ـــــــــــــــــــتُ     ِي ربح ٌب كـــــــــــــــــــِ ٌة َأو َذهـــــــــــــــــــَ  َأو ِفضـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 هكذا رووه ، والصواب في الرواية :

ٌف  لـــــــــِ ينِّ حـــــــــَ مـــــــــَ عحصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ رح يـ يـــــــــتُ هـــــــــَ تـــــــــِ خـــــــــح   ســـــــــــــــــــــــِ
ـــــــــــــــــــــــــــتُ و     ِي ربح ٌب كـــــــــــــــــــــــــــِ ٌة وَذهـــــــــــــــــــــــــــَ  ِفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ْختِيتُ  وعن أَبي عمٍرو :  ٍء.، بالكسر الدَّقيُق من كلَّ شيْ  الّسِ

 له : إِذا استقَصى في القول. َسختو وفي التهذيب ، عن النوادر : نََخَت فاُلٌن بفالٍن ،

اِمت ، وَعنه محّمُد بن َشاَذاَن. السَّْختَِويّ  يهِ وأَبو عْمٍرو محمد بن عْمِرو بن َسْختَوَ   الكندّي ، مَحّدٌث َرَوى عن َسْعِد بن الصَّ

ثيَن بَسْرَخَس ، يقال لكّل واحٍد منهم السَّْختَِويَّةٌ و ،  (5)، منهم أَبو الَحَسن علّي بن عبِد الرْحمن بِن علّي ، اللْيثِّي  َسْختَويٌّ  بَْيٌت من الْمَحّدِ

 وغيُرهُ.

مِّ  ُسْرتُ  : [سرت] وم بيَن بَْرقَةَ  (6) د ، بالَمْغِربِ  : أَهمله الجماعة ، وقال الصاغانيُّ : هو ، بالضَّ وفي الَمَراصد : أَنَّها مدينةٌ على بحر الرُّ

َع بَمكَّةَ من أَبي جعفٍر العقيلّي ، وأَبي وَطَرابُلَُس وأَْجدابِيَةَ في َجنُوبَِها إِلى البَّر ، منها : أَبُو ُعثَْماَن َسعيد بن َخلِف بن َجِريِر القَْيَرَوانّي ، َسمِ 

ينََوِرّي العابد ، وَصِحبَه. وكان حافظاً ، أَخباِريّاً ، نَسَّاكاً ، َحِليماً طاِهراً ، أَِدبياً.سعيد بن األَْعَرابّي ، وبِ   مْصَر من أَبي الحسن الّدِ

ّمِ ثم الكسر ، وشّد الُمثَنّاة الفوقية آخرها هاُء تأْنِيث ، وكذا ضبطه الصّ  ، ُسْرتَهُ و ّمِ أَيضاً ، وفي الَمراصد : أَنّها بالضَّ د  اغانّي أَيضاً :بالضَّ

ثُ  السُّْرتِيّ  منها قاِسُم بُن أَبي ُشَجاعٍ  َشرقّي قُْرُطبَةَ ، بَجْوِف األَْنَدلُِس  ّي. الُمَحّدِ  عن أَبي بكٍر اآلُجّرِ

 .السُّْرتِيّ  قلُت : وكذا َعتِيُق بن أَبي القاِسم األَديب

 العابُِد مشهوٌر. السُّْرتِيّ  وعبد الَجبّار]

ْرتِيُّ  ُد هللا بن أَْحَمدَ وبكسر أَّوله : َعبْ   .(7) [، عابٌد َمْغَربِّي ، حكى عنه إِبراهيُم بن أَحمَد بِن َشَرفٍ  الّسِ
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 : * ومّما يُستدرك عليه : [سرخكت]

__________________ 
 ( يف اللباب : الضانية.2) ( وهو املثبت يف القاموس املطبوع.1)
جعله يف ترمجة مســـــــــــتقلة خطب ا وهو ممن رو  ولض منه عمران بن موســـــــــــ . انظر اللباب والعرب « وهدبُة بن خالد»( يف املطبوعة الكويتية : 3)

 للذهيب.
 ( يف اللباب : سختان.4)
رحت : مدينة عل  ( 6) يروي عن أيب ا ســـن الليث بن ا ســـن الليثي. .. ( كذا ا ويف اللباب أبو ا ســـن علي بن عبد الرمحن5) يف التكملة : ســـُ

 البحر با برقة وطرابل  املغرب.
 ا رأينا وضعها هنا القتضاء السيا . 518وتويف بسمرقند سنة »كان موضعها بعد « من وعبد اجلبار إىل هنا»( ما با معكوفتا 7)
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خره مثّناة فوقّية : قرية بَسَمرحقـَنحَد ا منها وآ (1)بضّم السا وُسُكون الرّاِء وفتح اخلاِء املعجمة وُسكون الكاف  ُسرحَخكحت
ََعاد  ّمد بِن  ّمد بِن َزيحٍد اُ ســــــــَ  :

ٍر  ّمُد بُن عبُد   بن فاعر الَفِقيه ا َرَو  عن َأيب امل يحيّن ا اإِلمام الفاضــــــــُر أَبو َبكح
 .518وتـُُويّف بَسَمرحقـَنحَد يف سنة 

ّم : ُدوَ  السُّْرفُوتُ ] : [سرفت] ّجاجيَن ، ال تَزال َحيَّةً ما دامِت النّاُر ُمْضَطِرَمةً ، فإِذا َخَمَدْت ، بالضَّ ْيبَةٌ كساِم أَْبَرَص ، تَتولَُّد في ُكوِر الزَّ

 كَسْحبان ، وهو في نسب ُملُوك بني بَُوْيه. َستَّان : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [ستت] : (2) [ماتت

ً  ، يَْسفَتُ  ، كَسِمَع ، َسِفتَ  : [سفت]  كذا بالواو في سائر النَُّسخ. وفي اللِّسان فلم يَْرَو ، بالفاِء. ولَْم يَْروَ  والَماءِ  أَْكثََر من الشََّرابِ  : َسْفتا

 كذلك ، وهو قوُل أَبي زيٍد ، وسيأْتي في س ف ف. أَسفَتُه الَماءَ  (3) َسِفتُّ و

 وكذلك َسِفْهتُهُ.

ْفتُ و ْفت ، لُغَةٌ في ، بالَكْسرِ  الّسِ اجّي. الّزِ جَّ  عن الزَّ

 وقيل : لُثْغَةٌ.

 َء : ذَهَب به ، عن ثعلب.الشَّيْ  اْستَفَتَ و لُغَةٌ يََمانِيَةٌ. ال بََرَكةَ فيه ، : َسِفتٌ  َطعَامٌ  منه ، يُقال : َكَكتِف ، ، السَِّفتُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

ً  ين ،: هو بالقاف بعد السّ  َكفَِرحَ  الّطعاُم ، َسِقتَ  : [سقت] ً وَ  بفتحِ فسكون ، َسْقتا َكةً ، َسقَتا لَْم تَُكْن له بََرَكةٌ ، هكذا  َكَكتٍِف : ، َسِقتٌ  فهو محرَّ

 َسِفَت ، كما تقدَّم. وقد أَهملَه الجماعةُ. ذكروه. ويُْشبِه أَْن يكوَن لُغَةً في :

ِء بنفسه لَْفظاً ومْعنًى ، وهو غيُر ُمتَعَاَرف بيَن : ِخالُف النُّْطِق. قال شيُخنا : وفي ِعبَارة الُمصنِّف تفسيُر الشَّيْ  السُُّكوتُ و السَّْكتُ  : [سكت]

ْمِت كما في المصباح ، أَو قال : هو معروٌف ، لكان أَْولَى. قلُت : وبما َعبَّْرنا  (4)أَهِل اللِّسان ، ولو فَسَّره  اإِليراُد المذكور ،  يَْنَدفِعُ  (5)بالصَّ

 كما هو ظاهر.

ً  ، يَْسُكتُ  ، َسَكتَ  وقد ً و ، َسْكتا  فاُعولَة من السَّْكِت. الّساُكوتَةِ و بالّضّمِ ، كالسَُّكاتِ  ، ُسُكوتا

 .ساُكوتٌ و ، َسُكوتٌ و ساِكتٌ  . ورجلٌ َساُكوتَةٌ و ُسَكاتٌ و َسْكتَةٌ و َسْكتٌ  وأََخَذه

ْكتِيتِ  ، السُُّكوتِ  الَكثِيرُ  : الرجلُ  السَّْكتُ و ،  ِسْكتيتٌ  قال أَبو َزْيد : سِمْعُت رُجالً من قَْيٍس يقول : هذا َرُجلٌ و بالكسر وياٍء بيَن تاَءْين. كالّسِ

يت بمعنى ّكِ ين. ، الّسِ  كِسّكِ

يتٌ  وَرُجلُ  ُمصغَّراً ُمشدَّداً وُمَخفَّفاً ، رواُهما أَبو  ، السَُّكْيتِ و ، كَّْيتِ السُّ  كذلكو : إِذا كان كثيَر السُُّكوت ، السُُّكوتِ و الّساُكوتَةِ  ، بَيِّنُ  ِسّكِ

 عْمٍرو.

 إِذا كان قليل الكالِم من غير ِعّيٍ ، فَإذا تََكلََّم أَْحَسَن. : ساُكوتَةٌ و ساُكوتٌ  يُقَاُل : َرُجلُ  ، الّساُكوتَةو ، السَّاُكوتو

ً  ، ُكتُ يَسْ  الّصائِتُ  َسَكتَ  قال اللَّْيُث : يقال : هو تَْرُك الكالِم مع القُْدرةِ  السُّكوتَ  : ِإذا َصَمَت ، قال شيُخنَا عن بعض الُمَحقِّقيَن : إِنّ  ُسُكوتا

ْمَت ، فإّن القدرةَ على التََّكلُّم ال تُْعتَبر فيه ، قاله ابُن كمال باشا ، وأَصلُ  اغب األَْصبَ عليه. قالوا : وبالقيد األَخير يُفارُق الصَّ هانّي ، فإنّه ه للرَّ

ْمُت أَْبلُغ من  ، ألَنه قد يُستعمُل فيما السُُّكوت قال في ُمفرداته : الصَّ

__________________ 
 ( يف اللباب بفتح الكاف ضبرت قلم.1)
ورأينا إ اقها ابملو هنا ( ما با معكوفتا عبارة ســـــقطت من أصـــــر التاج ا ومثبتة يف القاموس ا وقد أشـــــار إليها هبامش املطبوعة املصـــــرية ا 2)

بفتح الســــا والراء املهملتا وضــــم الفاء. دويبة تعشــــش يف كور الزجاج يف  حبســــب ما يقتضــــيه الرتتيب. ويف حياة ا يوان للدمريي : الســــرفوت :
 حا  اضطرامه وتبي  فيه وتفرخ وال تعمر بيتها إال يف موضض النار املستمرة الدائمة.
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قوله وســــفت املاء إخل كذا أبصــــله مصــــلحاً بعد أن كان ســــففت ولعر الصــــواب ســــففت كما كان قبر التصــــليح »رية : ( هبامش املطبوعة املصــــ3)
 بدلير قوله وسيبحيت يف سفف وأنه يلزم عليه تكرار سفت مض ما يف املو.

قا  أبو زيد سففت املاء أسّفه سّفاً وما أثبت مواف  للسان هنا. ويف اللسان سفف : و  .«وقد قا  اجملد : وسففت املاء أكثرت منه فلم أرو
 وسفته أسفته سفتا إذا أكثرت منه وأنت يف ذلك ال ترو .

 .«( هبامش املطبوعة املصرية : قوله ولو فسره ابلصمت فيه أن الصمت أبلغ من السكوت كما سينقله عن بع  امققا قريباً 4)
الف النط  فيشــــري به إىل أن قوله الســــكوت ا املراد منه خالف النط  فيختلفان معىن قوله ومبا عربان اخل وهو خ»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 5)

 فليتبمر.
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ُصحَمت ؛
ُُ  استعماَله. الس ُكوتُ و  ال قـُو َة له عل  الن طحِ  ا ولذا قير ملا ال نُطحَ  له : الّصامُت وامل  يقاُ  ملا َلُه نُطحٌ  ا فَيرتح

ة.ـ  كغيِرهـ   في المصباحقال شيُخنَا : فإِطالُق الفَيُّوميّ   أََحَدُهما على اآلَخر ، من اإِلطالقات اللُّغَِويّة العامَّ

 كذا في التَّْهذيب ، كالسَّْكتَة. الفَْصُل بَْيَن نَْغَمتَْيِن بِاَل تَنَفُّس ، : من أُصول األَلَحان ، ِشْبهُ تَنَفٍُّس ، يُراُد بذلك السَّْكتُ و

ً و ُجُل ثمأَْسَكتَ و ، َسَكت يَْسُكت ُسُكوتا  ، بغيِر أَِلٍف. َسَكتَ  . وقيَل : تَكلََّم الرَّ

 وأَنشد : اْنقََطَع َكالُمهُ ، فلَْم يَتََكلَّْم ؛ إِذا : أَْسَكتَ و

رِي   يِن َأن  الـــــــــــــكـــــــــــــَ دح رَابـــــــــــــَ اقـــــــــــــَ تـــــــــــــَ كـــــــــــــَ   َأســـــــــــــــــــــــــــح
ا     تـــــــــــَ ـــــــــــ  يـ ا هلـــــــــــََ نـــــــــــَ ا بـــــــــــِ يـــــــــــن نـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــو كـــــــــــان مـــــــــــَ (1)ل

 

  
ح به الَجْوَهِريُّ ، وغيُرهُ. وقال بعض أَرباِب الَحَواِشي :وهو الم داٌء ، بالفَتْح : ، السَّْكتَةُ و هي بالكسر ؛ ألَنه  شهور بين األَِطبّاِء. وقد صرَّ

 َهْيئته. قلت : وهو غير صحيحٍ ، ِلُمَخالَفَتِه النُّقُوَل.

ّمِ : ما ، السُّْكتَةو به ، وإِليه أَشاَر  فيُْسِكتَهم ، أَي ما يُْطِعُمهم ُسْكتَةٌ و ِلعياِله ، ِسْكتَةٌ  وقال اللِّْحيَانّي مالَهُ  به َصبِيًّا ، أَو َغْيَرهُ. أَْسَكتّ  بالضَّ

 أَي : من الطَّعَام. وبَِقيَّةٌ تَْبقَى في الِوَعاِء ، المصنّف بقوله :

 (3)الَمْعُدوَدات ، وهو القاُشور والِفْسِكُل  (2)من العَْشِر  آِخَر َخْيِل الَحْلبَةِ  ءُ ، وهو الِّذي يجي السُّكَّْيتُ  فيقال : يَُشدَّدُ  قدو كالُكَمْيت ، ، السَُّكْيتُ و

لُهُ الُمَجلِّي ، ثم الُمَصلِّي ثم الُمَسلِّي ، ثُّم التّالي ، ثم الُمْرتَاُح ، فالعَاِطُف فالَحِظيُّ ،  أَيضاً ، وما جاَء بعَدهُ ال يُْعتَدُّ به ، كذا في الّصحاح. وأَوَّ

ُل ، فاللَِّطيُم. وفي اللَِّسان : قال ِسيبََوْيِه :ف َم ، ُحِذفت  ُسَكْيِكيتٌ  ، يعني أَنَّ تصغير ُسكَّْيت ، وإِنّما هو ُسكَّْيتٍ  ترخيم : ُسَكْيتٌ  الُمَؤمَّ ، فإِذا ُرّخِ

 زائدتاه.

ً  الفََرُس : جاءَ  َسَكتَ و  .ُسَكْيتا

هما ُسَكاتٍ و بُسَكاتَةٍ  هللاُ  َوَرَماهُ  ْره. قال ابُن ِسيَدْه : وعندي أَّن معناه .، بضّمِ أَو بأَْمٍر  ، يُْسِكتُهُ  أَي : بَِهمٍّ  أَي بما ، قاله أَبو َزْيٍد ، ولم يُفَّسِ

 يَْسُكُت منه.

ّم : األَْمِر ، ُسَكاتِ  هو َعلَىو  أَي ُمْشِرٌف على قََضائِه. بالضَّ

 راِكها. كذا في اللّسان.هذه الحاَجِة : أَي على َشَرف من ِإد ُسَكاتِ  وكنُت على

 بِِه ، وهو َمجاٌز. من الَحيَّاِت : ما يَْلَدُغ قبل أَْن يُْشعَرَ  بالّضّم ، ، السَُّكاتُ و

 ، وُسَكاٌت : إِذا لم يَْشعُْر به الملسوُع حتّى يَْلَسعَهُ ، وأَنشد يَْذُكُر رُجالً داِهيَةً. َسُكوتٌ  وَحيّةٌ 

ٍة  يــــــــــــ  لــــــــــــِ بــــــــــــَ ٍة جــــــــــــَ يــــــــــــ  زحَدرِي مــــــــــــنح حــــــــــــَ ــــــــــــَ  فــــــــــــمــــــــــــا تـ

اتٍ     كـــــــــــَ  ِإذا مـــــــــــا عـــــــــــَ   لـــــــــــيـــــــــــ  أبَدحَرَدا ســـــــــــــــــــــــــُ

  
 وذهب بالهاِء إِلى تأْنيث لفظ الَحيَّة.

ً  من النّاس ، بالفتح ، عن ابن األَعرابّي ، يقال : رأَيتُ  األَْسكاتُ و قةً ، ولم يَْذُكْر لها واحداً  أَْسكاتا . وقال اللِّْحيانّي : من الناس : أَي فِرقاً ُمتفّرِ

ٌل. َسْكتٌ  إِّن واحَدهُ : هم األَْوباُش ، ومنهم من قال :  ، وفيه تأَمُّ

 ، وقد تقدم. َسْكتة ٍء ، كأَنّه جمع: البَقايا ِمْن كّل َشيْ  األَْسكاتُ و

ْيِف نقلَ  األَْسكاتُ و  ه الّصاغانّي.، أَيضاً : أَيّاُم الفَْصل وِهي األَيَّاُم الُمْعتَِداَلُت ُدبَُر الصَّ

ةِ ، َحتَّى»في حديث ماعز و  ، أَي ماَت. «َسَكتَ  فرمْينَاهُ بَجاَلِميِد الَحرَّ

يت فإِذا تََكلََّم أَْحَسَن. من َغْيِر ِعّي ، قَِليَل الكالمِ  إِذا َكانَ  َسِكتٌ  وعن أَبي َزْيد : يقال : َرُجلٌ  ّكِ  ، وقد تقّدمت اإلشارةُ إِليه. (4) كالّسِ

 وقد تَسقُُط هِذِه عن بعض النَُّسخ ، كما قالَهُ شيُخنَا. كُمعَظٍَّم : آِخُر الِقَداحِ  ، الُمسكَّتُ و

 .السُّْكتَةُ و ، السَّْكتَةُ  ، َسَكتَ  عن اللِّْحيَانّي : االْسُم من : * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :
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__________________ 
 ا ويف مادة هيت : هبا بد  بنا. (سكت)( التهذيب 1)
 .«العشرات»( عن الصحاح ا وابألصر 2)
 ( األصر اللسان ا ويف الصحاح بضم الفاء ضبرت قلم.3)
 .«كالسكتة»( عن التهذيب ا وابألصر 4)
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دَ  َسَكتَ  وقيل :  .السُُّكوتَ  ، تَعمَّ

 : أَْطَرَق من فِْكَرةٍ ، أَو داٍء ، أَْو فََرٍق. أَْسَكتَ و

 أَْسَكتَتْ  ، وقد أَْسَكتَ  أَْعَرض ولم يَتكلَّْم. ويقال : َضَرْبتهُ حتّى أَي : «، واْستَْغَضَب ، ومَكَث َطويالً  أَْسَكتَ و»أَبي أُماَمةَ :  في حديثو

 َحرَكتُه.

 .ساَكتَنِي فَسَكتُّ و .ُسَكاتٌ  من َشْربٍَة أَو داٍء ، قيَل : به ُسُكوتُه فإِْن طال

 ً  : إِذا أَصابَهُ داٌء َمنَعَه من الكالم. ُسكاتٌ  وأَصاب فالنا

ُجُل وأَْصَمَت ،  ، بمعنًى. َسكَّتَهو هللا أَْسَكتَهو ، أَْسَكتَ و سَكتَ و وعن أَبي َزْيد : َصَمَت الرَّ

َماَت ، أَي : بما َصَمَت  ُسَكاتَةٍ و . وفي الُمْحَكِم : رماهُ بُصَماتَةٍ أَْسَكتَهُ  أَي : بما بُسكاتَةٍ  ورَمْيتُهُ  ِمْنهُ وَسَكَت. قال ابُن ِسيَدْه : وإِنّما ذكْرت الصُّ

 ، إِاّل مع ُصماتٍَة ، وسيأْتي ِذكُره في موضعه. بُسكاتَةٍ  هنا ، ألَنَّه قَلَّما ، يُتَكلَّمُ 

ْحلَة هنا َوضْ  الّسُكوتُ و ْحلَة ، قال اْبُن ِسيَده : أَعني بالرَّ ْحِل عليها.من اإِلِبل : الَّتي ال تَْرُغو عند الرَّ  َع الرَّ

ً  وقد  ؛ أَنشد ابُن األَعرابّي : ُسُكوتٌ  ، وُهنَّ  َسَكتَْت ُسُكوتا

ِه  رحَد مـــــــــــــائـــــــــــــِ ـــــــــــــَ َن بـ مـــــــــــــح هـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ ولَ يـ كـــــــــــــُ   ســـــــــــــــــــــــــــُ
ولَ     تـــــــــــــُ لـــــــــــــح

َ
رَت املـــــــــــــ وِز األَقـــــــــــــِ جـــــــــــــُ ف  الـــــــــــــعـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
 قال : وروايةُ أَبي العالِء :

َن بـَرحَد مائِه ُسُفول  يـَلحَهمح
فة ، كما قال :من قولك : َسِفَت الماَء :   إَِذا َشِرَب منه كثيراً ، فلم يَْرَو ، وأَراد باِرَد مائِه ، فوضَع المصدَر موِضَع الّصِ

ا  وســــــــــــــــــــــــــَ ًة َحســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ ن وحان ســــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــَ  ِإذا شــــــــــــــــــــــــــَ

ا    يســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ ب ــــــــــــَ ــــــــــــي رِة ال ــــــــــــعــــــــــــَد اخُلضــــــــــــــــــــــــــح ُر ب   حكــــــــــــُ

  
 بعَد الفََراغ من الفاتحة. السَّْكتَة بعَد االفتتاح ، وهي تُْستََحبُّ وكذلك تَْسُكتَ  في الصَّالةِ أَن السَّْكتَةُ  : (1)وفي التَّْهِذيب 

يَْقتَِضي بعَده َكالماً ، أَو قِراَءةً مع قَِصِر  ُسُكوتٌ  هي إِْفعَالةٌ من السُُّكوت ، معناه : قال ابُن األَثِيِر : «؟إِْسَكاتَتِك ما تقوُل في»في الحديث : و

بْوِت بالكالم ، أاََل تراه قال : ما تقوُل في السُّكوت هذاالُمدَّة. وقيل : أَراد ب  السُُّكوتِ  عن الَجْهِر ُدونَ  ُسُكوتِكَ  أَي ؟إِسكاتَتِكَ  تْرَك رْفعِ الصَّ

 عن الِقراَءةِ ، والقول.

ّجاج معناه : .(2) (َوَلّما َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضبُ ) الغَضُب ، مثل َسَكَن : فَتََر. وفي التَّْنزيل العزيز : َسَكتو ا َسَكَن.  وقال الزَّ ولمَّ

ا والَمْعنَى أَْدخْلُت َرأِْسي في القلَنُسَوة. قال :  (3)ُموسى عن الغَضِب ، على القَْلب ، كما قالُوا أَْدخْلُت القَلَْنُسَوة في رأِْسي  َسَكتَ  وقيل : لمَّ

جُل ، َسَكتَ  ، قال : ويقال : والقْول األَّول الذي معناهُ َسكَن ، هو قوُل أَهِل العََربيّة ً  ، يَْسُكتُ  الرَّ ً  ، يَْسُكتُ  ، َسَكتو : إِذا َسَكَن. َسْكتا  ، ُسُكوتا

ً و ُجُل أَنَّ مصدره َسَكت : إِذا قََطَع الكالَم ، ونقلَهُ شيُخنا عن بْحر أَبي َحيّان ، ولكن ادََّعى في َسْكتا فقط ، وأَوَرد به على  السُُّكوتُ  الرَّ

 المؤلِّف حيُث لم يَُميِّْز بينهما مع أَنَّ المنقول عن األَئمة ِخالُف ذلك ، كما قدَّْمنا.

يُح. َسَكتَ و  ِء : أَعرَض.عن الشَّيْ  أَْسَكتَ و َحَرَكتُه : َسَكنَْت. أَْسَكتَتْ و الَحرُّ : اْشتَدَّ ، وَركَدِت الّرِ

 . وهذه هاُء السَّْكِت.َسْكتَة . وللُحْبلَى َصْرَخةٌ ثمّ أُْسِكتَ  وإِذا أُْفِحَم ، قِيل : (4) َكتَ سَ  وفي األَساس : تَكلَّم ثُمّ 

 ، كعُثَْماَن : قَريةٌ ببُخاَرى ، منها : أَبو َسِعيدٍ  (6) ُسْكتَانُ و في َصْنعَتِه. (5)الَحْلبَِة ، للُمتخلِِّف  ُسَكْيتُ  ومن الَمَجاز : فالنٌ 

__________________ 
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( عبارة التهذيب : والسكتتان يف الصالة تستحبان أن تسكت بعد االفتتاح سكتة مث تفتح القراءة فإذا فرغت من القراءة سكت أيضاً سكتة 1)
 وما أثبت يف األصر عن التهذيب ا هي عبارة اللسان. .«مث تفتح ما تيسر من القرآن

 .154( سورة األعراف اآية 2)
 قوله عل  رأســـــــي املعروف يف التمثير : يف رأســـــــي وبد  له قوله :» وهبامش املطبوعة املصـــــــرية :« عل  رأســـــــي»( عن التهذيب ا وابألصـــــــر 3)

 .«واملعىن
 .«قوله مث أسكت كذا خبطه ا والذي يف األساس : مث سكت ا وهو  اهر»وهبامش املطبوعة املصرية : « أسكت»( عن األساس ا وابألصر 4)
 .«للمتخلف»قوله للمتبن  ا عبارة األساس »وهبامش املطبوعة املصرية : « للمتبن »( عن األساس ا وفيه صناعته بد  صنعته. ويف األصر : 5)
 ( كذا ابألصر ويف اللباب ومعجم البلدان سكبيان وضبطت يف املعجم بفتح أوله وسكون  نيه وابء موحدة وايء مثناة وآخره نون.6)
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  َأمحَد بِن ِإسحاَ  الزّاهد ا  ّدث.ُسفَياُن بنُ 
 أَيضاً ، ويقال : ُسْجتَاُن ، بالجيم : بلٌد بالمْغِرب ، وإِليه نُِسَب ِعيسى الكتّانِّي ، شيخ مشايخِ َمشايِِخنا. ُسْكتانُ و

 وآل باسكوتة : جماعة باليََمن.

ً  بالّضم ، يْسلُتُ  الِمعَى ، سلت : [سلت] ِء أَصابَهُ قََذٌر : قَْبُضك على الشَّيْ  السَّْلتُ  وفي اللِّسان : أَْخَرَجهُ بِيَِدِه. بالكسر : إِذا يْسِلتُ و ، َسْلتا

ً  عنه فتْسِلتُه ولَْطٌخ ،  حتى يَْخُرج ما فيه. تَْسلتُ  ، والمعنى َسْلتا

ً  ، تُهُ يَْسلِ  أَْنفَهُ  َسلَتَ و بالسَّْيِف ، وفي الُمْحكم : (1) أَْنفَه َسلَتَ  من المجاِز :و  َجَدَعهُ  : َسْلتا

 ، أَي : َجَدَعهُ وقََطعَهُ. «هللاُ أَْنفَه َسلَتَ  يعني الِخالفةَ ، فقال َسْلَماُن : منْ  ؟أَنَّ ُعَمَر قال : َمْن يَأُْخذُها بما فيها»في حديث َسْلماَن : و

 ، وَمسبوٌت ، وَمحلُوٌق : بمعنًى واحٍد. َمسلُوتٌ و ٌت ،ورأٌْس َمْحلو َحلَقَهُ  رأَْسهُ : أَي َسلَتَ  وفي اللسان : الشَّعََر ، َسلَتَ و

فاُلٌن  َسلَتَ  يََده بالسَّْيِف ، قََطعَها ، يُقَاُل : َسلَتَ و أَي : قََطعَها.« هللاُ أَْقداَمها َسلَتَ » وفي حديِث ُحَذْيفَةَ وأَْزِد ُعَماَن : َء : قََطعَهُ ،الشَّيْ  َسلَتَ و

ً  أَْنَف فاُلٍن بالسَّْيفِ   : إِذا قََطعُه ُكلَّه. َسْلتا

 القَْطُع. : السَّْلتِ  ، أَي يَْقَطعُه ويَستأِْصلُه. وأَصلُ  «ما فِيَها فيَْسِلتُ  فيَْنفُذُ الَحِميُم إِلى جْوفِهِ »في حديث أَهل النّاِر : و

يِن ، عن ا َدَم البََدنَِة : قََشَرهُ  َسلَتَ و ّكِ ينبالّسِ ّكِ  َحتَّى أَْظَهَر َدَمها. للِّْحيَانّي ، هكذا حكاه. قال ابُن ِسيَدْه : وعندي أَنَّهُ قََشَر ِجْلَدَها بالّسِ

ً  ، يَْسلُتُها من الثَِّريد ، القَْصعَةَ  َسلَتَ و ْحفَةَ  نَْسلُتَ  أُِمْرنَا أَنْ »ِلتَْنُظَف. وفي الحديث :  َمَسَحها بِإِْصبُِعه : إِذا َسْلتا ، أَي : نَتَتَبََّع ما بَِقَي « الصَّ

: إِذا َمَسَحتْهُ وأَْلقَتْهُ ، وفي  الَمْرأَةُ الِخضاَب عن يَِدَها َسلَتَتِ و وهذه عن الّصاَغانّي. كاْستَلَتََها ، فيها من الطَّعَاِم ونَْمَسَحها باألَصابِع ،

ِحاح : إِذا  أَْلقَْت َعْنَها العُْصَم. الصَّ

ّم :  ٍء ، وأَثَُرهُ من القَِطَراِن والِخضاِب ونَْحِوه.بَِقيّة كّل شيْ  والعُْصُم : بالضَّ

 .«وأَْرِغِميهِ  اْسِلتِيهِ »في حديث عائشةَ ، رِضَي هللا عنها ، وُسئلْت عن الِخضاِب ، فقالت و

 َوَجلََده. فاُلناً : َضَربَهُ  َسلَتَ و

 ، وذا من زياداته. (2) بَِسْلِحِه : َرَمى َسلَتَ و

ّم : السُّاَلتَةُ و  منه. يُْسلَتُ  ما بالضَّ

 اْنَسلَّ من غْيِر أَْن يُْعلََم به. : أَي َعنَّا اْنَسلَتَ  يُقَال :و وهو أَيضاً ما يُْؤَخذُ باإِلصبَعِ من َجوانِب القَْصعَِة ِلتَْنُظَف ،

 : الَِّذي أُِخَذ َما َعلَْيِه من اللَّْحِم. الَمسلُوتُ و

ْطِب الاّلصق بشيْ  : هو السَّْلتُ  وقيل :  ٍء آَخَر ، قاله شيُخنَا.إِخراُج المائع والرَّ

ّم : الشَِّعيُر بِعَْينِه ، أَو َضْرٌب ِمْنهُ ، أَو السُّْلتُ و : َشِعيٌر ال قِْشَر له ، أَجَرُد. زاد  السُّْلتُ  وقال اللَّْيثُ  .(3) الحاِمضُ  هو الشَّعيرُ  ، بالضَّ

ْيف.الَجْوَهِريُّ : كأَنَّهُ الِحنْ  ُدوَن بَسِويقه في الصَّ  َطة ، يكوُن بالغَْور والحَجاز يَتَبَرَّ

هو َشِعيٌر أَبيُض ال قِْشَر له ، وقيل : هو نوٌع من الِحْنَطِة ، واألَّول أََصحُّ ، ألَّن  «بالسُّْلتِ  أَنّه ُسئل عن بَْيعِ البَْيَضاءِ »في الَحِديث : و

 البيضاَء الِحْنَطةُ.

ُد يََدْيَها بالِخَضاب ؛ وقيل : هي الّتي الَّتِي ال : من النِّساءِ  السَّْلتَاءُ  «والَمْرهاءَ  السَّْلتَاءَ  لَعَنَ » أَنّه ، وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النَّبِّي ، و  تَعَهَّ

َّةَ. ومثلُه في األَساس وغيِره. ال تَْختَِضبُ   ِحنّائِك. (4) ُساَلتَةِ  وأَْعِطني من البَت

ُجُل. َمْن أُوِعَب َجْدُع أَْنِفِه ، األَْسلَتُ و وقيل : هو إِتْبَاٌع. : أَي َسبَقَني وفَاتَنِي ؛ َسْلتَةً و فَْلتَةً ، األَْمرُ  َذَهَب ِمنّيو َي الرَّ  وهو األَْجَدُع ، وبه ُسّمِ

 : عامٌر ، فهو لَقٌَب له. األَْسلَتِ  ، واْسمُ  األَْسلَت َصْيِفّي بن لُد أَبِي قَْيٍس الّشاعرِ وا هوو
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه في هذه الماّدة :

__________________ 
 ويف اللسان فكاألصر.« ا ام  منه»( يف القاموس : 3) ويف اللسان فكاألصر.« واألنف»( يف القاموس : 1)
 ( عن األساس ا وابألصر : وأعطين من مسالت.4)  التكملة : رم  به.( يف2)
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ُّهُ  يُقَال :  ِمائَةَ َسْوٍط ، أَي : َجلَْدتُه مثل : َحلَتُّهُ. َسلَت

 أَي : أََماَطهُ. «الدََّم َعْنَها َسلَتَ  ثُمَّ »في الحديث : و

أَْخرَجه الَهَرِويُّ عن النَّبّي ، و أَي ُمَخاَطهُ عن أَْنفه ، «َخَشَمهُ  يَْسلُتُ و عاتِِقه على يَْجِملُه فكان»:  عنههللارضيفي حديث ُعَمَر ، و

 مِدينَةٌ بالغَْرب. مسالتَهُ و .«َخَشَمهُ  يَْسلُتُ و ، عاتِِقه على الُحسينَ  يَْحِملُ  كانَ  أَنَّه»:  وسلموآلهعليههللاصلى

 قَْلِب إِْحدى الاّلَمْيِن ِميماً : قريةٌ بِمْصَر لبني َحراِم ْبِن َسْعد.، ب َسْلُمْنت ، بتشديد الاّلم ، ويقال َسلّنتو

 ، وقد مّر أَنَّها الماِجنَةُ ، قال : (1) السُّْحلُوتُ  : أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َعْمٍرو : هي ، كُزْنبُورٍ  السُّْلُحوتُ  : [سلحت]

وتح  تــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ُر ُدوَن الــــــــــــــعــــــــــــــُ ا َ حفــــــــــــــِ هــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ  أَدحرَكــــــــــــــح

وُ      لـــــــــُ ريـــــــــُض واهلـــــــــَ َك اخلـــــــــَ لـــــــــح وتح تـــــــــِ حـــــــــُ لـــــــــح  (2) الســـــــــــــــــــــــ 
  

يت أَيضاً هكذا  ّكِ  .(3)ونقله ابُن الّسِ

د بِن عبد هللِا الَمْقِدسيّ  َسْلِفيت : (4): * ومما يُْستدرُك عليه  [سلفت] ُد بُن محمَّ  السَّْلِفيتيّ  ، بالفتح : قَريَةٌ من أَعمال نَابُلَُس ، منها الشَّْمُس محمَّ

 ، وكان فقيهاً. 859الّشافعّي ، َسِمَع على التَِّقّي القَْلقََشْنِدّي سنة 

ح أَب ، كُزْنبُوٍر : طائِرٌ  السُّْلُكوتُ  : [سلكت] ـ  أَيضاً في الكاف وُهناـ  و َحيّان وغيُره بِأَنَّ تاَءه زائدة. وقد أَعادها المصنّفقال شيُخنا : َصرَّ

 .(5)تََوهُّماً 

 ، وقال : السَّْمتَ  يُقَال : اْلَزْم هذا الطَِّريُق ، بالفتح : السَّْمتُ  : [سمت]

ح  اح رحتـــــــــــــــــَ ِ مـــــــــــــــــَ اح َذفـــــــــــــــــَ ِ قـــــــــــــــــَ اح هـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــح  َومـــــــــــــــــَ

ه     تــــــــــُ عــــــــــح طــــــــــَ تِ قــــــــــَ مــــــــــح ح  ابلســــــــــــــــــــــــ  اح تــــــــــَ مــــــــــح  ال اِبلســــــــــــــــــــــــ 

  
 معناه : قَطعتُه على َطريٍق واحدةٍ ، ال على َطريقيِن ؛ وقال : قطعتُه ، ولم يقل : قطعتُهما ، ألَنّه َعنَى البَلَد.

حاح. : َسْمتَهُ  يقال : ما أَْحَسنَ  َهْيئَةُ أَْهِل الَخْيِر ، : السَّْمتُ و  أَي : َهْديَهُ ، كذا في الّصِ

أَي : ُحْسِن َهْيئَتِه وَمْنَظِره في الّدين ، وليس من الَجمال والُحْسِن. وقيل  «وَهْديِهِ  َسْمتِهِ  فَيَْنُظُروَن إِلى»، َرِضي هللا َعْنهُ : في حديث ُعَمَر و

 : الطريِق. كذا قالوه. السَّْمتِ  : هو من

يُخنَا بقوله : ال إِخالُه لغةً صِحيَحةً ، وإِنّما أََخذه من كالم بعِض بهذا المعنَى صحيٌح ، فال اعتداَد بما قاله ش السَّْمتَ  وظهر بما قدَّمناه أَنّ 

 الغَريب. الُمَولَّديَن وأَهل

 وقيل : هو السَّْيُر بالَحْدس والظَّّنِ ، على غيِر طريٍق ؛ وقال : السَّْيُر على الطَِّريِق بالظَّّنِ ، : السَّْمتُ و

 (6)الّسامتِ  ِلَسمحتِ لي  هبا رِيٌض 
ين. ُحْسُن النَّْحوِ  : السَّْمتُ و  في َمْذَهِب الّدِ

ً  ما أَْعلَُم أََحداً أَْشبَهَ »في حديث ُحَذْيفَةَ و : أَي يَنُحو نَْحَوه ، يَْسُمُت َسْمتَهُ  وهو  ابن من ، وسلموآلهعليههللاصلىوَهْدياً وَدالًّ بَرُسوِل هللا ،  َسْمتا

ُجُل : َحُسَن  السَّْمتُ  قال خالُد بن َجْنبَةَ : مسعود.يعني : ابَن  «َعْبدٍ  أُمِّ  : اتِّباُع الحّقِ والَهْديِ ، وُحْسُن الِجواِر. وقِلَّةُ األَِذيَّة. قال : وَدلَّ الرَّ

 حديثُه وَمْزُحهُ عنَد أَهِله.

 : أَي َحَسُن القَْصِد والمذهَب في ِدينه وُدْنيَاه. السَّْمتِ  وإِنّه لََحَسنُ  ء.قَْصُد الشَّيْ  : السَّْمتُ و

 الطَِّريق : قَْصُده ، وقال أَعرابيٌّ من قَْيس : َسْمتُ و

ِت  عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ريحِ نـ غـــــــــــــَ َا بـــــــــــــِ وبـــــــــــــِ وحَف  ـــــــــــــَُ   (7)ســـــــــــــــــــــــــــَ
ذا     فـــــــــــــًا َأوح هـــــــــــــكـــــــــــــَ َعســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ تِ تـ مـــــــــــــح  ابلســـــــــــــــــــــــــــ 
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 أَثٍَر.: السَّْيُر على غير ِعْلٍم وال  (8): القَْصُد. والتَّعَسُّف  السَّْمتُ 

__________________ 
 ( يف التكملة عن أيب عمرو : هي السلحوت1)
 .«السلحوت»بد  « السحلوت»ا ويف املطبوعة الكويتية « قوله  فر أي تسرع. والعنتوت : أكمة شاقة املصعد»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
ُلوُت.3)  ( يف التكملة عن ابن السكيت : هي الس حح
 قدمناه عل  ما يقتضيه الرتتيب.« سلكت»( موضعها ابألصر بعد مادة 4)
 وما أثبت عن التهذيب.« بغري بغت»( ابألصر 7) ( قا  الدمريي يف حياة ا يوان : السكوت : طائر قاله يف امكم يف رابعي السا.5)
 .«والعسف»( يف التهذيب : 8) يف التهذيب : زيغ.و « ويف نسخة : زيغ ا كذا هبامش نسخة املؤلف»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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ّمِ ، يَْسُمتُ و بالكسر ، ، يَْسِمتُ  ، َسَمتَ  ً  بالضَّ داً ، َسْمتا َدهُ تَعَمُّ ّمِ معناه : قََصَد. وقال األَصمعّي : يُقَاُل : تَعَمَّ ً و ، فبالضَّ تا تَهُ تََسمُّ : إِذا قََصَد  تََسمَّ

 : تَنَسُُّم القَْصِد. السَّْمتُ  نَْحَوهُ. وقال َشِمٌر :

اُء :و ً  ، يَْسِمتُ  لهم ، َسَمتَ  بالكسر ، قال الفَرَّ أْيِ. العََمِل ووْجهَ  َهيَّأَ لهم َوْجهَ  : إِذا هو َسْمتا  الكالِم والرَّ

ثٌ  كان له ِلْحيَةٌ وَهْيئَةٌ وَرأٌْي ، السَّْمتِيُّ  يُونُُس بُن َخاِلدٍ و بِْصِريٌّ ، هكذا في سائر النَُّسخ الّتي بأَْيِدينا. وقال شيُخنَا : وَصوابُه : يُوُسُف  ُمَحّدِ

واية ، رَوى عن ُموسى بن ُعْقبَةَ ، وعنه ابنُهُ خاِلُد بُن  (1)ْبُن خالٍد  ، ونقله عن تحرير الُمْشتَبه ، للحافظ ابن َحَجر ، وهو ضعيُف الّرِ

 يُوُسَف.

حاح : ِذْكُر اْسِم هللا  ِء ،: ِذْكُر هللا تعالَى َعلَى الشَّيْ  التَّْسِميتُ و ِذْكُر هللِا ، َعَز وَجلَّ ، على ُكّلِ  : التَّْسِميتُ  ، وقيل : (2)وفي بعض نَُسخ الّصِ

 حاٍل.

، وذلك ِلَما في العاِطس من االْنِزعاجِ  السَّْمتِ  وهو قولُك له : يَْرَحُمَك هللاُ. وقيل : معناهُ : َهداَك هللاُ إِلى الدَُّعاُء ِلْلعاِطِس ، : التَّْسِميتُ و

تَه والقَلَِق ؛ وهذا قوُل الفارسّي. وقد إِلى الطَّريق والقَْصد ، كأَنَّه قََصده بذلك الدَُّعاِء ،  السَّْمتِ  َطَس ، فقال : يَْرَحُمَك هللاُ. أُِخَذ من: إِذا عَ  َسمَّ

رها : إِذا أَْرَساَها. َسْمتٍ  جعَلَك هللا على أَي : َر السَّفينَةَ ، وَشمَّ يَن شيئاً ، كَسمَّ  َحَسٍن. وقد يَجعلُوَن الّسِ

تَ  قال أَبو العَبّاس : يُقاُل : .(3)الدُّعاُء بالبََرَكِة ، تقوُل : باَرَك هللاُ فِيه  التَّْسِميتُ   :وقال النَّْضُر بُن ُشَمْيلٍ  ً  العاطسَ  َسمَّ ته تَشميتاً  تَسميتا ، وَشمَّ

ين ، فقُِلبَْت شيناً قال ثعلٌب : واالخ السَّْمتِ  : إِذا دَعا له بالَهْديِ. وقَْصدِ  ،  السَّْمتِ  تياُر بالّسين ، ألَنّه مأْخوذٌ منالمستقيم. واألَصُل فيه الّسِ

ةُ. وقال أَبو ُعبَْيد : الّشيُن أَعلَى في كالمهم ، وأَكثَُر.  وهو القصُد والَمَحجَّ

وا هللا ، وَدنُّوا »في حديِث األَْكل : و َسمُّ
تُوا، وَ  (4)  : الدَُّعاُء. السَّْمتُ و َدهُ.، أَي : إِذا فََرْغتُم ، فاْدُعوا بالبََرَكة ِلَمْن َطِعْمتُم عن «َسّمِ

تُ  فاْنَطلَْقُت ال أَْدَري أَْيَن أَْذَهُب ، إِالَّ أَنَّنِي»في حديث َعْوِف بن مالِك و وقَْصُده ، ، السَّْمتِ  لُُزومُ  : التَّْسِميتُ و  َسْمتَ  ، أَي : أَْلَزمُ  «أَُسّمِ

 الّطِريِق يعني قَْصَده ، وقيَل : هو بمعنى أَدعو هللا.

 ، بمعنى : قابلَهُ ، وواَزاهُ. ساَمتَهُ ُمَساَمتَةً و

تُ و ِرَها إِلى َطَرفِها. ُمَسمَّ  النَّْعِل : أَْسفَُل ِمن ُمَخصَّ

ِعيِد ، َسَمْنتُ  : [سمنت]  تُنَاِوُح قُوَص. ، كسَمْنٍد : ة بالصَّ

يِت في األَْلفاِظ : هو ، ، السُّْمُروتُ  : [سمرت] ُجُل الطَِّويُل ، نقله صاحُب اللِّسان. كُزْنبُوٍر : أَهمله الجماَعةُ. وقال ابُن الِسّكِ  الرَّ

بَْعَرى : وأَْجَدبُوا ؛ : أَصابتْهم َسنَةٌ وقَْحٌط ، ُمْسنِتُونَ  فُهم ، أَْسنَتُوا : [سنت]  ومنه قوُل ابن الّزِ

ِه  وحمـــــــــِ قـــــــــَ ـــــــــَد لـــــــــِ رِي َم الـــــــــثـــــــــ  اَل َهشـــــــــــــــــــــــَ ُرو الـــــــــعـــــــــُ مـــــــــح  عـــــــــَ

َة و     كــــــــــــ  اُ  مــــــــــــَ ونَ رِجــــــــــــَ تــــــــــــُ نــــــــــــِ جــــــــــــافُ  ُمســــــــــــــــــــــــــح  عــــــــــــِ

  
حاح : أَصلُه من ا لسَّنَِة قلَبُوا الَواَو تاًء ، وهي عنَد سيبويِه على بََدل التّاِء من الياِء ، وال نظيَر له إِاّل ثِْنتَاِن ، حَكى ذلك أَبو علّي ، وفي الّصِ

قو ، إِذ َوجدوها ثالثةً ، فقلبوها تاًء ،  ا بينَه وبيَن قوِلهم : أَْسنَى القَْوُم : إِذا أَقاُموا َسنَةً في َموضعٍ. وقال الفَّراُء : تََوهَُّموا أَنَّ الهاَء أَْصِليّةِليُفَّرِ

 أَي : ُمْجِدبين أَصابتْهم السَّنَةُ ، وهي القَْحُط.،  «ُمْسنِتِينَ  وكان القَْومُ »في الحديث : و السَّنةُ ، بالتّاِء. (5)أَصابَتُْهْم  تقول منه :

 ، أَي : إِذا أَجَدْبَت أَْخَصبَك.« أَْنبََت لَكَ  أَْسنَتَّ  هللا الَِّذي إِذا» : إِذا أَْجَدَب. وفي حديث أَبي تَِميَمةَ : ُمْسِنتٌ  ، فهو أَْسنَتَ و

ُجلُ  ، َكَكتِفٍ  السَّنِتُ و  وال يَُكسَُّر. ، َسنِتُونَ  ج :و الَخْيِر : قَِليلُهُ ، َسنِتُ  رُجلٌ  الُمْحَكم :وفي  القَِليُل الَخْيِر. : الرَّ

َل ، فليست  (6)عن أَبي حنيفةَ ، قال : فإِْن كان بها يَبِيٌس من يَبِيِس  تُْنبِْت ؛ يُِصْبها َمطٌر ، فلم لَمْ  الَّتي ُمْسنِتَةٌ  وكذلك ، َسنِتَةٌ  أَْرضٌ و عاٍم أَوَّ

 . قال ابنُ ُمْسنِتَةٌ  : َسنِتَة أَْرضٌ  (8)ٌء ، قال : ويقال شيْ  (7)حتّى ال يكون فيها  ُمْسنِتَةً  بُمْسنِتٍَة ، وال تكونُ 

__________________ 
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 ( ومثله يف اللباب.1)
 ملطبوع فكاألصر.( يف الصحاح ا2)
 .«فيك»( يف التهذيب : 3)
 .«أفاده يف النهاية .. قوله ودنوا أي إذا بدأمت ابألكر فكلوا مما با أيديكم وقرب منكم ا وهو فّعلوا من دان يدنو»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف اللسان : هبا.7) ( الصحاح واللسان : أصاهبم.5)
 .«وال يقا »( عن اللسان وابألصر 8) يب .( يف التهذيب : يب  من 6)



2080 

 

يَدهح : وال أَدري كيف هذا ا ِإاّل َأنح َلُص  األَقر  ابألََقرِّ ُحُروفاً ا واأَلكثـََر ابألكثِر حروفاً ا قا  : ِنيتٌ  وعامٌ  ســــــــــــــِ  ا ســــــــــــــَ
نتٌ و  ٌب. ُمسح  : َجدح
 األَْرَض : تَتَبَّعُوا نَبَاتَها. سانَتُواو

إِّن الفتَح  وغيُره ، فال ِعْبَرةَ بإِنكار شيخنا إِيّاه ، وقالُوا : (1)على المشهور ، ويُْرَوى بضّم الّسين ، قاله ابُن األَثير  ٍر ،، َكتَنُّو السَّنُّوتو

نَّْوتُ و أَفصُح ، ْبُد ، وقد اْختُِلَف في معناه ، فقيل هو .(2): لُغَةٌ فيه عن ُكَراع  ِسنَّْورٍ  ، ِمثَالُ  الّسِ وهما معُروفاِن ،  الُجْبُن ، وقيَل : هو الزُّ

 وأَنشد الَجْوَهِريُّ قوَل الُحَصْيِن بِن القَْعقَاعِ اليَْشُكِرّي : العََسُل ؛ قيل : هوو نقلهما الّصاَغانِيُّ ،

ُه  طــــــــــــــــــَ رُتِاين وَرهــــــــــــــــــح ينِّ حبــــــــــــــــــُح َز    عــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــَ

َدا    ف  وَأجمــــــــــــحَ رو مــــــــــــا َأعــــــــــــَ مــــــــــــح ِد عــــــــــــَ بــــــــــــح يِن عــــــــــــَ  بــــــــــــَ

  

ُن  مــــح ُم الســــــــــــــــــ  وتِ هــــُ نــــ  مح  ابلســــــــــــــــــ  هــــُ َ  بــــيــــنـــــَ   (3)ال أَلــــح
ر َداو     قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ مح َأنح يـ وَن جـــــــــــــاَرهـــــــــــــُ عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ نـ مح ميـــــــــــــَح  هـــــــــــــُ

  
 واألَْلُس : الِخيَانَةُ. .(4)أَي : يَُذلََّل 

بُّ ، : السَّنُّوتُ  قِيل :و َضْرٌب من التَّْمر. : السَّنُّوتُ  قيلو ّم. وقيل : الرُّ بِتُّ  السَّنُّوتُ  بالضَّ  السَّنُّوتُ  قيل :و وقد مر في س ب ت. (5) الّسِ

اِزيانُِج ، ونُ  : السَّنُّوت قيل :و وهو الشََّمُر بلُغَِة ِمْصَر نقَل األَْربَعَةَ الّصاغانيُّ  الرَّ َم.  الَكمُّ يَماِنيَةٌ ، وبه فَسَّر يعقوُب قوَل الُحَصْين المتقّدِ

وَن.وفَسََّره اْبُن األَْعَرابّي بأَنَّه نَبٌت يُْشبِ   هُ الَكمُّ

وُن. «السَّنُّوتو علَيكم بالسَّنَا» في الحديث أَنّه قال :و بُّ ، وقيل : الَكمُّ  ، قيل : هو العَسل ، وقيل : هو الرُّ

ً  الِقْدَر ، َسنَّتَ  يُقَاُل :و .«السَّنُّوتو ٌء يُْنِجي من الَمْوِت ، لََكاَن السَّنَالو كان َشيْ »في الحديث اآلَخِر : و وَن ،  َجعَلَهُ  إِذا : تَْسنِيتا أَي الَكمَّ

 فِيها. وَطَرَحهُ 

: َسيُِّئ  َسنُوتٌ  َرجلٌ  ِلُسوء ُخلُقه ، نقله الّصاغانّي ، مأُْخوذٌ من قولهم : َمْن يَُصاِحبَُك فيَْغَضُب من َغْيِر َسبَبٍ  بصيغة المفعول : ، الَمْسنُوتُ و

 وغيُره. الُخلُِق ، أَورَده ابُن منظورٍ 

َجها في َسنة القَْحط ، وفي الصَّحاح : يُقَاُل : تََسنَّتَ  يُقَال : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : َج رُجٌل  تََسنَّتَها فاُلٌن َكريمةَ آِل فاُلن : إِذا تَزوَّ : إِذا تََزوَّ

 ِلئيٌم امرأَةً كريمةً ، ِلِقلَِّة ماِلها وَكثرِة مالِه.

ُجُل ،وعن ابن األَعرابّي : أَ   : إِذا َدخَل في السَّنَة. أَْسنَتَ و ْستََن الرَّ

 القَوُم : أَْسنَتَ  ولعلَّه مأْخوذٌ من األَْرض ، أَو العاِم ، أَو من َء له ، قال :، أَي : ِمْسكيٌن ُمْنقِطٌع ، ال شي ُمْسنِتٌ  َرُجلٌ  * واستدرك شيُخنا :

 ه أَعظُم من الَجْدب وَعَدِم النَّبات.َء عندَ أَْجَدبُوا ؛ ألَّن الُمنقِطَع الّذي ال شي

باعّيِ ، ونقلَهُ عن ابن األَْعَرابِّي ، كذا في اللسان. (6)، كجْعفٍَر  َسْنبَتٌ  : [سنبت]  : السَّيِّئ الُخلُِق ، كذا في التَّهذيب في الرُّ

 فصر الشا
 املعجمة مض املثناة الفوقية

به أَبو َسْهل في حواشي الصّ  ، كأَِميٍر ، من الَخْيِل : العَثُوُر ، الشَّئيتُ  : [شأت] حاح. اختلفت نَُسُخ وليس له فِعٌل يتصّرف ، هكذا صوَّ

:  الشَّئيتُ  من الفََرس : العَثُوُر. وفي أُخرى : الشَّئيتُ  ، وفي أُخرى : (7)، من الَخْيِل : الفََرُس العَثُوُر  الشَّئيتُ  الصَّحاح ُهنا ، ففي نُْسَخٍة :

 قال َعِديُّ بُن َخَرَشةَ الَخْطِميُّ : ؛الِّذي يَْقُصُر حاِفرا ِرْجلَْيِه عن حاِفَرْي يََدْيِه  قيل : هوو الفََرُس العَثُور.

َواِت ســــــــــــــــــــــــــاٍط و  هــــــــــــَ ِرف الصــــــــــــــــــــــــــ  َدر ُمشــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــح  أَق

ت ال َأحـــــــــــــَ   وال     يـــــــــــــح مـــــــــــــَ ئـــــــــــــيـــــــــــــتُ كـــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــَ
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 ، كما فسَّرنا. واألَْقَدُر ، بعكس ذلك. وِروايةُ اْبِن ُدَرْيٍد : الشَّئيتُ 

__________________ 
 أفصح.( كذا يف النهاية املطبوعة ا قا  : والفتح 1)
 ( انظر التهذيب.2)
 (التهذيب)( ويرو  : ال أل  فيهم 3)
نحِبُت ضبرت قلم.6) ( وأصله من تقريد البعري ا وهو أن ينق  قراده فيستكا.4)  ( يف التهذيب ومثله يف اللسان السِّ
بتُ ويف القاموس : وال] (.سبت)( يف التهذيب : الشبت ا ويف التكملة : الشبث. انظر ما مّر يف مادة 5)  ( هذه عبارة الصحاح املطبوع.7) [.شِّ
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ِد  ِر هنـــــــــــــــَح يـــــــــــــــح تـــــــــــــــاِ  اخلـــــــــــــــَ َرَد مـــــــــــــــن عـــــــــــــــِ  أَبجـــــــــــــــح

واٍد ال َأحـــــــــــــــــَ   وال     ـــــــــــــــــتُ جـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــي ئ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
وقد  .(1)، قال األَزهرّي : كذلك قال ابُن األَعرابّي وأَبو ُعبَْيَدة  ُشُؤوتٌ  قال ابُن األَْعَرابّي : األََحقُّ : الّذي يََضُع ِرجلَه موِضَع يَِده. والجمعُ 

: الِّذي يَْقُصُر حافَِرا ِرْجلْيه  الشَّئيتُ و حافَِرا ِرْجلْيه عن حافَِرْي يََدْيه. (2)شرح األَصمعيُّ بيت َعِدّي بِن َخَرَشةَ ، فقال األَْقَدُر الّذي يَجوُز 

حاح « والَّذي يَقصر»عن حاِفَرْي يََدْيه. واألََحقُّ : الّذي يَُطبُِّق حاِفَرا ِرْجلْيه حافَِرْي يََدْيه. ثم إِّن قوله :  إِلى آخره ، هكذا نصُّ عبارة الّصِ

حوا بأَنَّه ال يكاُد يُوَجُد في كالم  والُمْحكم واللّسان وغيرهم. قال شيُخنا : وفيه إِضافة التَّثْنية إِلى التَّثْنية ، وهو مّما استقبحوه وعابُوه وصرَّ

 تهى.العرب ، كما في ُمقّرب ابِن ُعْصفُور ، وغيِره. فلو أَتى به ُمفرداً وقَصَد الِجْنَس ، لكان أَْجَرى على ما راَمه من االختصار. ان

ها ، ولم يُغيِّْر.قُْلُت : وهو تَبَِع الَجْوَهِريَّ وَمْن َسبَ   قه ، فأَوَرد العبَاَرة بنّصِ

بِتُّ  : [شبت] بِتَّ  وقال أَبو حنيفة : هِذِه البَْقلةُ الَمْعُروفةُ ، : أَهمله الجوهريُّ ، وقال الّصاغانّي : وهي ، كِطِمرٍّ  الّشِ ،  (3)نَْبٌت ، وزَعَم أَنَّ الّسِ

ٌب عنه. با ِشِوْذ ، وأَنَّ الّطاَء لُغةٌ فيه ، كما يأْتي إِن شاَء هللا تعالى.قلُت : وقد تقدّ  بالّسين المهملة ، ُمعَرَّ  م أَنَّهما ُمعَرَّ

د ُشبَْيتٌ  * ومّما يُستدَرُك عليه : مياطّي ،  الشُّبَْيتِيّ  ، كُزبَْيٍر : َجدُّ شيخٍ بعِض ُشيوخنا أَبي عبد هللا محّمد بن إِبراهيم بن محّمد بن محمَّ الّدِ

  محّمد بن محّمد البديرّي.روى عن أَبي عبد هللا

 .(4)من قِالع الّساحل  قَْلعَةٌ باألَْنَدلُِس  : أَهمله الجماعةُ ، وقال الّصاغانّي : هي ، كقُْنفُذ ُشْبُرتُ  : [شبرت]

ً و ، َشتًّا ، يَِشتُّ  َشْعبهم ، َشتَّ  : [شتت] ً و ، َشتَاتا قَ  أَي : َشتِيتا  .(5) فَرَّ

ٌق ، َشتٌّ  وأَْمر اْفتََرَق. أَيضاً : إِذا شتَّ و ِرّماُح : تَشتَّتَ و َجْمعُُهم. كاْنَشتَّ  : أَي ُمتفّرِ َق ، قال الّطِ  : أَي تَفَرَّ

ت   ئــــــــــامح  شــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــِ يِّ بــــــــــعــــــــــَد الــــــــــح ُب ا ــــــــــَ عــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــَ

امح و     قــــــــــــــــَ
ُ

ُض املــــــــــــــــ ُض َربــــــــــــــــح اَ  الــــــــــــــــر بــــــــــــــــح جــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
قَه. أََشتَّهُ و هللاُ ، َشتَّتَهُ و ِمثْلُهُ. ، اْستََشتَّ و  : بمعنى فَرَّ

قُ  أَي : الشَّتِيتُ  الشَّْعبُ و حاح : المتفّرق ؛ قال ُرؤبَةُ يصف إِبالً : .الُمَشتَّتُ  الُمفَّرِ  وعبارة الّصِ

تح  َرقــــــــــــَ عــــــــــــًا َواطــــــــــــ  يــــــــــــتــــــــــــاً جــــــــــــاَءتح مــــــــــــَ تــــــــــــِ   شــــــــــــــــــــــــــَ
ا و     ــــــــَ ــــــــت ي ــــــــِ ت خــــــــح َض الســــــــــــــــــــــِّ اطــــــــِ رُي الســــــــــــــــــــــّ ــــــــِ ث ــــــــُ َي ت (6)هــــــــح

 

  
قه. َشتَّ  وعن األَصَمِعّي : قُوا أَْمِري. أََشتَّ  ويُقَاُل : بقَْلبِي كذا وكذا : أَي فَرَّ  بِي قَْومي : أَي فَرَّ

قُوه. َشتَّتُوا ويُقال :  : إَِذا اْنتََشَر. تََشتَّتَ و ، اْستََشتَّ  وقد أَْمَرُهم : أَي فَرَّ

 قال َطَرفَةُ : الُمفَلَُّج ، الُمفَلَّقُ  ْغِر :من الثَّ  الشَّتِيتُ و : أَي الفُْرقَةَ. الشَّتَاتَ  ويُقَاُل : أَخاُف عليُكم

ِر ُغرح   َشِتيتٍ من   .(7)َكَبقاِح الر مح
قُوَن ، وأَشياءُ  َشتَّى وقَْومٌ  ، كَمْرَضى َومِريِض ، وقيل : ُمفرٌد ، وبََسَط فيه الَخفَاِجّي في  َشتِيتٍ  إِنَّهُ جمعُ  . قال شيُخنَا : قيل :َشتَّى : ُمتَفَّرِ

 «يَْهِلُكونَ »في الحديث : و الِعنَايَة. انتهى.

__________________ 
 ( يعين يف كتاب اخلير.1)
وعبارة  معىن األقدر واألح .قوله يطب  كذا خبطه ا وهو ســب  قلم. وبه يتحد »وهبامش املطبوعة املصــرية : « يطب »( عن اللســان ا وابألصــر 2)

 .«: األقدر : الذي  وز حافرا رجليه حافري يديه اه وهي عبارة. األصمعي بعينها (حق )اجلوهري يف مادة 
َبت والّشبث مبعىن.« الشبث»( يف اللسان 3)  راجض ما مّر يف مادة سبت : فالسِّ
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 ( زيد يف معجم البلدان : بينها وبا طرطوشة يومان.4)
 التهذيب : أي تفر  مجعهم ا وهو قو  الليث.( يف 5)
ء وإلا هو من األصــــــــمعيات واإلنشــــــــاد ولي  لر بة عل  هذا الروي شــــــــي قوله قا  ر بة إخل. قا  يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 6)

 والرواية :
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــت ــــــــــــــــي ــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــت  جــــــــــــــــاءت مــــــــــــــــعــــــــــــــــا وأطــــــــــــــــرق

ــــــــــــــــــــــــولو     ــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــت راعــــــــــــــــــــــــي  ت

  

 قــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــاد ملــــــــــــــــــــــــــا انم أن ميــــــــــــــــــــــــــول 

تـــــــــــــــاو      هـــــــــــــــي تـــــــــــــــثـــــــــــــــري ســــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــعـــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــيـــــــــــــــّ

  

 : 65يف الديوان ـ  ( وصدره7)
 شتيتابدن  لو إذا ما ابتسمت عن 
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اِدرَ  ُدُروَن َمصـــــــــــَ َلكاً واِحداً ا وَيصـــــــــــح ىت   َمهح ىت   وأُم َهاهُتُمح »ا ويف ا ديث يف األَنبياِء : « شـــــــــــَ ا َأي : ِدينُهم واحٌد ا  «شـــــــــــَ
رائُعهم خم َمضُ وشـــــــَ ُتولً  تلفة. وقير : أَراد اختالَف أَزماهِنم. ويـَُقاُ  : ِإّن اجملل  لََيجح ىت  و  من الّناس ا شـــــــُ  َأيح : ِفَرقاً ا ا شـــــــَ

 َأي : ليسوا من قبيلة واحدة. َغريحِ قَِبيَلٍة ا وقير : َ َمُض انساً من
َز شيُخنَا فيه أَْن يكون  َشتَاتَ و َشتَاتَ  وفي نُسخٍة :بالفتح. هكذا في نسختنا ،  ، َشتَاَت َشتَاتَ  جاُؤوا يُقَاُل :و ، بزيادة الواو بينَهما ، وَجوَّ

هُ  ّم ، كثاُلَث وُربَاَع ، كلُّ هذا والتَّْكراُر ال يَظهُر له َوْجهٌ. والّذي في لسان العرب ، نقالً عن الثِّقات ، ما نَصُّ ً   : ويقاُل : جاَء القومُ بالضَّ  َشتَاتا
 .اتَ َشتَ و ، (1)

ً  أَي : قِيَن. أَْشتَاتا  : أَي تَْفِرقٍَة. وهذا هو الصَّواب. َشتٍّ  . والحمُد هلِل الِّذي جَمعَنا منَشتٌّ  : األَْشتاتِ  واحدُ  ُمتَفَّرِ

 برفع نُون البَْيِن ، روى أَبو زيد في نوادره قوَل الّشاعر : بَْينَُهما ، َشتّانَ و

انَ  ــــــــــ  ت ةٍ  شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ زِل ــــــــــح ن رِّ مــــــــــَ هــــــــــمــــــــــا يف كــــــــــُ ــــــــــُ ن ــــــــــح يـ ــــــــــَ   بـ
دا    ي أَبــــــــــــــــَ رح ــــــــــــــــَِ اُف وهــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــذا لــــــــــــــــَ

  
، كأَنّه يقوُل « ما»بينَُهما ، ويُْضِمُر  شتَّانَ  بينَهما ، في مثل هذا الموضع ، فيقوُل : يُْنَصبُ  من العرب منو قال األَزهرّي : (2)فرفََع البَْيَن 

َنُكمْ َلَقْد تَ َقطََّع ) الّذي بينَهما ، كقوله تَعالى : َشتّ  :  وقال َحّساُن ْبُن ثابٍت : (3) (بَ ي ْ

انَ و  تـــــــــــــّ َد   شـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــا يف الـــــــــــــنـــــــــــــ  كـــــــــــــُ نـــــــــــــَ يــــــــــــــح  بــــــــــــــَ

رِ و     ظـــــــــــــــــــَ ربحِ واملـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــح بحِس واخلـــــــــــــــــــُ  يف الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــَ

  
 وقال آَخُر :

ٌت  افــــــــــــــُ ن  ختــــــــــــــَ رًا ِإذح هلــــــــــــــَُ هــــــــــــــح ُب جــــــــــــــَ  ُأخــــــــــــــاطــــــــــــــِ

انَ و     تـــــــــ  تِ  شـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــح طـــــــــِ  اخلـــــــــَح نـــــــــح َ
ر واملـــــــــ هـــــــــح َ اجلـــــــــَ اح  بـــــــــَ

  
ُحوا بأَنَّ  نَ َشتّاو َما ُهَما ، َشتّانَ  يُقاُل :و فاعلُهُ ، في الِمثَال « وهما»زائدة ، « ما»ما زيٌد وعمٌرو ، وهو ثابٌت في الفَِصيح وغيره ، وصرَّ

ل ؛ وفي ما زيٌد وعمٌرو   ، وعمٌرو َعطٌف عليه. قالوا : والّشاهُد عليه قوُل األَْعَشى : َشتّانَ  زائدةٌ ، وزيٌد فاعلُ « ما»األَوَّ

انَ  تـــــــــــّ ورِهـــــــــــا  شـــــــــــــــــــــــــَ ي عـــــــــــلـــــــــــ  كـــــــــــُ وحمـــــــــــِ ا يــــــــــــَ  مـــــــــــَ

رِ و     ي جــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــِ اَن َأخــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــ  وُم حــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــَ

  
 أَنشده ابُن قتيبةَ في أَدب الكاتب ، وأَكثُر ُشّراح الفصيح ، قاله شيُخنَا.

حاح :أَي : بَعَُد ما بَْينهما. أَثبتَه ثعلٌب في الفصيح ، وغيره ، وأَنكره األَصمعيُّ ؛ ففي ا َما بَْينَُهما ، َشتّانَ  يُقَال :و قال األَصمعّي : ال  لّصِ

ما بينَهما وفي لسان العرب ، وأَبَى األَْصَمِعيُّ  َشتّانَ  ما ُهما ، وال يُقاُل : َشتَّانَ  ما بَْينَهما. وقال ابُن قُتَْيبَةَ في أَدب الكاتب : يُقَال : َشتَّانَ  يُقَال

 ما بينَهما. َشتّانَ  :

قّّيِ يَمَدح يزيَد بَن حاتِِم ْبِن الُمْهلَِّب ، ويهجو يزيَد ْبَن ُسلَْيم قال أَبو حاتِِم فأَنشدتُهُ قوَل َربِيعَ   : (4)ةَ الرَّ

انَ  تــــــــّ َد   َلشــــــــــــــــــــــَ ِن يف الــــــــنــــــــ  زِيــــــــَديــــــــح َ الــــــــيــــــــَ اح  مــــــــا بــــــــَ

ِن حــــــــــــامِتِ     ــــــــــــح رِّ اب ٍم واأَلغــــــــــــَ ــــــــــــح ي لــــــــــــَ ــــــــــــِد ســــــــــــــــــــــــــُ زِي ــــــــــــَ  ي

  

ه  ـــــــــــــِ الُف مـــــــــــــال ـــــــــــــح ىَت اأَلزحِديِّ ِإت ـــــــــــــفـــــــــــــَ م  ال هـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

يِّ و     يحســــــــــــــــــــــــِ ىَت الــــــــــقــــــــــَ م  الــــــــــفــــــــــَ مِ هــــــــــَ ُض الــــــــــد رَاهــــــــــِ  مجــــــــــَح

  
ةُ الَجيَِّدة  فقال : ليس بفصيح يُلتفُت إِليه. وقال في التَّهذيب : ة ، إِنّما هو ُمَولَّد ، والُحجَّ قوُل األَْعَشى المتقّدم ذْكُره ، معناه :  (5)ليس بُحجَّ

حاح وقَْوُل األَْصَمِعّيِ  تباعَد الَِّذي بينَهما. ّي في حواشي الّصِ ٍء ؛ ألَّن ذلك قد جاَء في أَشعار ما بينَهما ، ليس بْشي َشتّانَ   : ال أَقولُ قال ابُن بَّرِ

 الفُْصحاِء من العرب ، من ذلك قوُل أَبي األَْسَود الدَُّؤلّي :
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ِدي  ـــــــــَ ت عـــــــــح ـــــــــَ وٍب وتـ ـــــــــُ ـــــــــومـــــــــًا عـــــــــن ُذن ُف ي  فـــــــــِإنح َأعـــــــــح

رَعُ     قـــــــــــح ريحَِ  تــــــــــــُ غـــــــــــَ تح لـــــــــــِ ا كـــــــــــانـــــــــــَ  فـــــــــــِإن  الـــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــَ

  

انَ و  تـــــــــــّ يِن  شـــــــــــــــــــــــــَ َك ِإنـــــــــــ  نـــــــــــَ يــــــــــــح يِن َوبــــــــــــَ يـــــــــــح  مـــــــــــا بــــــــــــَ

ضُ     ـــــــــَ ل ظـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــُم وت ي قـــــــــِ ـــــــــَ ت رِّ حـــــــــاٍ  َأســـــــــــــــــــــــح ـــــــــ  كـــــــــُ  عـــــــــل

  
 قال : ومثلُهُ قوُل البَِعيِث :

انَ و  تــــــــــ  ٍد  شــــــــــــــــــــــــَ الــــــــــِ ِن خــــــــــَ َ ابــــــــــح اح يِن وبــــــــــَ يــــــــــح  مــــــــــا بـــــــــــَ

مُ     َقســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ ذي يـ ـــــــــــــّ ـــــــــــــّرِزحِ  ال َة يف ال ـــــــــــــ  ي ـــــــــــــَ  أُم

  
 بُوهُ ،وأَ  أَُخوهُ  َشتَّانَ و ما َعْمٌرو ، َشتَّانَ  قال أَبو بكر :و

__________________ 
 .94( سورة األنعام اآية 3) ومثله يف التهذيب.« جاء القوم أشتالً ا وشتات شتات»( يف اللسان : 1)
 .«إنه ميدح يزيد بن حامت قبيصة بن املهلب ويهجو يريد بن أسيد السلمي»( قا  ابن بري : 4)
 ( اجليدة سقطت من التهذيب ا ويف اللسان : اجليد.5) له.( عبارة التهذيب : فرفض البا ألن املعىن وقض 2)
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ّتانَ و  ّتانَ  ا رَفَض اأَلخ شــــــّتانَ  ما بَا َأِخيه وأَبيه. فَمنح قا  شــــــَ َ  اأَلَب عل  اأَلخ ا وفَتح الن وَن من بشــــــَ ّتانَ  ا وَنســــــَ ا  شــــــَ
اكنا ا وشــب ههما ابأَلدوات ا ومن قا  : ّتانَ  الجتماع الســّ راً  شــَ ّتانَ  ما عمٌرو ا َرَفَض َعمح َلًة ا كذا « ما»ا وأَدخَر  بشــَ صــِ

نَـُهما يف الّلسان. ونقر مثَر ذلك شيُخنا عن الل بحِلّي يف شرح الفصيح ا هذا عل  أَنّه اسُم فعٍر ماٍض ا  َأي : بـَُعَد ما بـَيـح
ره مجاعٌة ابفحرتََ  ا وهو مبعىن بَـ  ُعَد ا ولذلك ُبيِنَ عل  الفتح ا ألَنّه انئٌب عن املاضــــــي اّلذي هو الزٌم للفتح دائماً. وفســــــ 

َرحُزوِقّي 
َد َد. وذهَب مجاعٌة ِإىل أَنّه َمصــــــــــــــدٌر ا وهو اّلذي ا جزَم به امل ا اّلِذي عليه كثريُوَن ولذلك اشــــــــــــــرتطُوا يف فعلة الرت 

 شرح الفصيح ا والز ّجاُج ا وغرُي واحٍد ا قاله شيُخنا.واهلََروّي يف 
 (1) [كانت]كَكُرم ، فالفتحة الّتي في النُّون ، هي الفتحة الّتي  ، َشتُتَ  مْصُروفَةً عن : عن الفّراِء ، كما نقلَه الّصاغانّي ، تُْكَسُر النُّوُن ، قدو

الفعل الماضي. وكذلك : َوْشكاَن ، وَسْرَعاَن ، مصروٌف من : َوُشَك وَسُرَع ، تقول :  في التّاِء ، وتلك الفتحةُ تَُدلُّ على أَنّه مصروٌف عن

يت ، عن األَصمعّي.َوْشَكاَن ذا ُخروجاً ، وَسْرَعاَن ذا ُخُروجاً ؛ وأَصلهُ : َوُشَك ذا ُخُروجاً ، وَسُرَع ذا ُخروجاً. رَوى ذلك كلَّه اْبُن السِّ   ّكِ

 ، نقله ثعلب عن الفَّراِء. َشتّانَ  منصوب على كّل حال ، ألَنَّه ليس له واحٌد. ثّم إِّن كسر نُون:  َشتّانَ  وقال أَبو زيد :

هَ في شرح الكافية اختياَر األَصمعّي ، ومْنعَهُ : ِضّي أَنّه رأٌَي لألَصمعّي أَيضاً ، فإِنه َوجَّ ما بَْيَن ، بأَمريِن : األَّول :  َشتّانَ  وظاهُر كالم الرَّ

، ال ، بكسر النّون ؛ والثّاني : أَّن فاعلَه ال يكوُن إِاّل متعّدداً ، كما هو ظاهُر االستعمال. وفسَّره باْفتَرَق ، وافتعَل كتفاعَل  َشتّانِ  دَ أَنّه ورَ 

داً.  يكوُن فاِعلُه إِاّل ُمتَعَّدِ

مثنًّى ، فكسَره ، والعرُب كلَُّها  َشتّانَ  إِذا ذهَب إِلى أَّن المعنى لَّما كان لالثنيِن ظّن أَنّ  َشتَّانَ  وفي شرح الفصيح ، البِن ُدُرْستََوْيه : تُْكَسُر نونُ 

 تفتحهُ ، ولم يُْسَمُع بمصدٍر ُمثَنًّى ، إِاّل إِذا اختلف ، فصار ِجنسيِن ، وذلك أَيضاً قليٌل في كالمهم.

، في موضع النَّصب والَجّر ، َشتَّْيِن ، بالياِء ، وهذا ال يُِجيُزه عربّي وال نحوّي. ونقله أَبو  قال : ويَلَزُم الفَّراَء إِْن كان اثنيِن أَْن يقوَل فيه

،  شتّ  الكْسَر فقط ، وأَنَّهُ ُمثنَّى شتّان أَنَّ الفّراَء إِنّما حكى في نونِ  (2)جعفٍر اللَّْبِلّي. قال شيخنا : وظاهُر كالم ُشّراح الفصيح وغيرهم في 

الكسَر لُغةً في  َم به ابُن ُدُرْستََوْيه كما َمرَّ ، ونقله اللّْبِليُّ وَسلَّمه ، وليس األَْمر كذلك ، فإِّن المعروف أَنَّ الفّراَء إِنّما حكىوهو الّذي جز

 الفتح.

 : أَنشد بعُضُهم : (3) (ما هذا َبَشراً )قال في تفسيره ، عنَد قوله تعالى : 

ان و أَ  لشــــــــــــــــــــــــتـــــــــــّ نـــــــــــُ ِوي بــــــــــــَ ِوي َويـــــــــــنـــــــــــح  يب مـــــــــــا أَنـــــــــــح

تـــــــــــــِواين    يـــــــــــــعـــــــــــــًا فـــــــــــــمـــــــــــــا هـــــــــــــذاِن ُمســـــــــــــــــــــــــــح  مجـــــــــــــَِ

  

وحا ِدَ  ــــــــ  نـ ىَت  (4)متــــــــَ ُب الــــــــفــــــــَ عــــــــَ ِذي َيشــــــــــــــــــــــح وحَت الــــــــ  َ
 املــــــــ

انِ و     يـــــــــــــــَ تـــــــــــــــقـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح وحُت يــــــــــــــــَ َ
ر  فـــــــــــــــىًت واملـــــــــــــــ  كـــــــــــــــُ

  
ّن كسر النُّون لُغةٌ في ما أَْنِوي ، بنصب النُّون وخفضها. هذا كالُمه ، وكذا نقل الّصاغانيُّ في العُبَاب عنه : أَ  شتّانَ  قال الفّراُء : يُقاُل :

ه يجوز أَن ، وليس فيه ما زعَمه ابُن ُدُرْستََوْيه ، وبه يَسقُط تَرديُد الَهَروّيِ في شرح الفصيح ِلما قال : واألَصُل قوُل الفّراِء ، فإِنّ  (5)فتحها 

ق.، وهو : التَّ  شتٍّ  تكون النّون على أَصل التقاِء الّساكنْيِن ويجوُز أَْن يكون تثنِيَةَ   فرُّ

اهر  ،  (7)ما بَْيَن أَِخيَك وأَبيَك ، قال : ألَنَّها رفَعَت اسماً واحداً  َشتَّان : ال يجوُز كسر النُّون في : (6)قال شيُخنا : وزَعم ابُن األَْنبَاِرّي في الزَّ

، هذا كالُمه  (8) َشتٍّ  ما أَُخوك وأَبُوك ، فيجوُز في هذا كسُر النّون ، على أَنَّه تَثنيةُ  شتّانو أَُخوك ، شتّان ويجوز كسُرها في غيره ، وهو :

 اسُم فْعل على الصَّحيح. شتّانَ و ، وفيه ما ال يَْخفى. ثم قال :

الّساكنْين. وكانت الَحَركةُ فتَْحةً ، إِتْبَاعاً ِلما قبلها ، وقال ابُن ُعْصفُوٍر في شرح اإِليضاحِ : وهو ساكٌن في األَصل ، إِاّل أَنَّه ُحّرك الْلتِقاِء 

 وَطلباً للخفَّة ، وألَنّه واقٌع موقع الماضي ، وهو مْبنِيُّ على الفتح ، فُجِعلت حركتُه كَحركِته.
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__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب واللسان والصحاح.1)
 .«اخل لعر الظاهر اسقاط يفقوله يف أن »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .31( سورة يوسف اآية 3)
 وما أثبتناه املناسب.« متنوا إىل»( يف األصر 4)
 ( ومثله يف اللسان.6)( ومثله يف التكملة.5)
 ( يف اللسان : رفض ما بشتان عل  أهنا مبعىن الذي ا وبا صلة ما واملعىن شتان الذي با أخيك وأبيك.7)
 الشّت املتفر  ا والتثنية : شتان ومجعه أشتات.( زيد يف اللسان : و 8)



2088 

 

مصدٌر ، ولم يُستعمْل فعلُه ، وهو مبنيٌّ على الفتح ؛ ألَنه موضوٌع موضَع الِفْعل الماضي ،  َشتَّان وزَعَم الَمْرُزوقِيُّ في شرح الفصيح : أَنّ 

ق ِجدًّا. تَشتَّت زيٌد ، أَي : شتَّ  تقديُره :  ، أَو تَفَرَّ

اُج أَنَّه مصدٌر واقٌع موقَع الفعل ، جاَء على فَْعالن ، مخالف أَخواته فبُنَِي لذلك. وقال أَبو عثماَن الموقال ابُن عُ  جَّ  ازنيُّ :صفوٍر : وزعم الزَّ

 وُسْبَحاَن ، ويجوز تَْنِوينُهما ، اْسَمْيِن كانا أَو في موضعهما. َشتّانَ 

بمنزلة  َشتّ  إِذا كان في موضعه. فهو اْسٌم للفعل ، وهو َشتّانَ  ة ، بعد أَْن نقل قوَل المازِنّي :وقال أَبو علّي الفارسّي ، في التَّْذِكرةِ القصريّ 

ْنه ، فهو معرفة ، فإِن نقلت ْنتَهُ ، فهو نَِكرةٌ ، وِإْن لم تُنَّوِ ً  َشتّانَ  َصْه ، فإِْن نَوَّ معرفةً ، صاَر  للتَّشتيت عن أَْن يكوَن اْسماً للِفعل ، فجعلته اْسما

 بمنزلة :

 ُسبحَحاَن ِمنح َعلحَقَمَة الَفاِخرِ 
َح ابُن أُّم قاسم في شرح الُخالصة : أَنَّ   اسُم فِْعل ، بمعنى تَباَعَد واْفتََرَق. َشتَّانَ  في أَنَّهُ اسٌم للتَّْنِزيه ، معرفةٌ. وَصحَّ

ّجاُج إِلى أَنّها مصدٌر جاَء على   فَْعالَن ، وهو واقع موِقَع الفعل.قال : وذهَب أَبو حاتِم والزَّ

ب ، وإِنَّ معنى ِضّي : إِنّها تَُدلُّ على التَّعَجُّ ّجاج وقال الرَّ  شتّانَ  زيٌد : ما أَشدَّ االفتراَق : وقال ابُن ِجنِّي : َشتَّانَ  قلُت : وقد تقدَّم نصُّ كالم الزَّ

، كَسْكَران وَسْكَرى ، وِإنّما هما اسماِن تَواَردا وتَقاباَل في ُعْرِض اللُّغة من  َشتّان ثليس مؤنَّ  شتَّى ، كَسْرَعاَن وَسْكَرى ، يعنِي : أَنّ  َشتَّىو

 غير قَْصٍد.

 قلُت : فعلى هذا قولُهم في قول جميٍل :

ي  لــــــــــــِ تــــــــــــح رِيــــــــــــد قـــــــــــــَ هــــــــــــا وتــــــــــــُ الحــــــــــــَ  أُرِيــــــــــــُد صــــــــــــــــــــــــــَ

اَلحِ  شـــــــــــــــــــــــــــــىت  و     لـــــــــــــــي والصـــــــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــا قـ

  
إِنّه 
ٍل. (1)  لضُرورة الّشعر ، محلُّ تأَمُّ

مِّ  ُشتَّى مْحُموُد بنو ثٌ  (2) ، بالضَّ  َرَوى عن أَبي الحسن علّي بن أَحمَد الخرستانّي ، وعنه ابُن َخِليٍل. : ُمَحّدِ

 الَواِسطّي عن أَبي عبد هللا الضَّرير ، بحديث كذب. َشتُّويَه وُعمُر بُن السََّكن بن

ّكيَن : إِذا َشَحذهُ ، أَثْبَتهُ ابُن األَثير ، َشَحتَ   عليه ، هنا :: * ومّما يُستدَركُ  [شحت] ي الُمْديَة ،»:  (3)قال في النّهاية في الحديث و الّسِ  َهلُّمِ

ْمَخشِرّي ، وتَبِعَُهما الَمْجُد حتَّى  «بَحَجٍر ، أَو ُسنِّيها فاْشَحتِيها ة الغّواِص أَنَّه من ويقاُل بالذّال ، وأَنكَره الَجْوَهِرّي والزَّ زَعم الَحِريِريُّ في ُدرَّ

 أَوهام الخواّص. وقال شيُخنا : إِذا ثبَت الحديُث ، فهو أَفصُح الكالم.

ه من أَي : ال ِمن الُهزال ، هكذا قَيََّده في لسان العرب وغيرِ  ال ُهَزاالً  من األَْصلِ  الدَّقيُق الّضاِمرُ  بعد الشين خاٌء : هو ، الشَّْختُ  : [شخت]

هات ، فال ِعبَرة بقول شيِخنا : ٍء ، حتّى إِنّه يُقال للدَّقيِق هو الدَّقِيُق من ُكّلِ شيْ  : الشَّْختُ  هذا القيُد َخلَْت عنه الدَّواويُن المشهورةُ. وقيل : األُمَّ

ُك الخاَء ؛ وأَنشد : َشْختٌ  العُنُِق والقوائِم :  ومنهم َمْن يَُحّرِ

ـــــــــــــــــِ  ز َأهـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــُم جـــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــِ  ٌض أَق

بـــــــــيـــــــــُر ومـــــــــنـــــــــهـــــــــا     هـــــــــا الـــــــــنـــــــــ  نـــــــــح تح فـــــــــمـــــــــِ خـــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
 .َشِخيتٌ و ، َشْختٌ  ، فهو ُشُخوتةً  ، َككُرَم ، َشُختَ  قدو بالكسر. ، ِشَخاتٌ  وج .َشْختَةٌ  واألُْنثى

ً  َضئيالً  أَراك إِنّي»:  للِجنّيّ  قال ، عنههللارضيفي حديث ُعَمَر ، و  .«َشِخيتا

 : النَِّحيُف الِجْسِم ، الدَّقِيقةُ. الشَِّخيتُ و ، الشَّْختُ 

 .َشْختٌ  ويقاُل للَحَطب الدَّقيِق :

ِة : لَشْختُ  ويقال : إِنَّه مَّ  الُجَزاَرةِ : إِذا كان َدقيَق القََوائِِم ؛ قال ذُو الرُّ

تُ  خــــــــح ِت ســــــــــــــــــــــائــــــــرُُه  شــــــــــــــــــــــَ يــــــــح ــــــــَ ُر الــــــــبـ زاَرِة مــــــــثــــــــح  اجلــــــــُ

ُب     ٌب َخشـــــــــــــــــــــِ قـــــــَ وح َدبيف شـــــــــــــــــــَ وِح خـــــــِ ســـــــــــــــــــُ
ُ
ن امل (4)مـــــِ
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 العَطاِء : أَي قليلُه. لَشْختُ  وإِنّه

__________________ 
 ( يعين حذف نون شتان.1)
(2.  ( يف إحد  نسخ القاموس : كُرب 
 .«فاشحثيها حبجر. ..»( ورد ا ديث يف النهاية يف مادة شحث ابلثاء وفيه : 3)
 : (جزر)ويف اللسان « حدب»( خدب عن التهذيب واللسان ا وابألصر 4)

 .«.. جلزارة مثر البيت سائرهسحب ا»
 واجلزارة : اليدان والرجالن والعن  ألهنا ال تدخر يف أنصباء امليسر وإلا أيخذها اجلزار جزارته.
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يتُ و ّخِ يٍت ، وَكِريٍم : الغُباُر الّساطُع ، الّشِ ْخِتيت كِسّكِ  الَّذي هو الّضاِوي الّدقيُق. الشَّْخت فِْعِليٌل من كالّشِ

ٌب ، أَنشد ابُن األَعرابّي :وقيل : هو   فارسيُّ معرَّ

ِتيتاهي تُِثرُي الّساِطُض و  خح  الشِّ
يتَا وُرِوي : ّخِ ْختِيتا ، ألَّن العََجم تقول : َسْخٌت ، كذا في اللّسان.الّشِ يتا والّسِ ّخِ  . والِّذي َرَواه يَعقُوُب : الّسِ

 األَساس. الُخلُق : أَي َدنِيُّهُ. كذا في َشْختُ  ومن المجاز : زيدٌ 

 نقله الّصاغانيُّ : : اإِلْبالُغ ، التَّْشِخيتُ و

ُده شَرت : أَهمله الجماعةُ ، وهو ، كَسبَْنتَى ، الشََّرْنتَى : [شرت]  طائٌر. إِشارة إِلى زيادة نُونه ، فُمَجرَّ

ُث ، يقاُل له ابنُ  ِشْستانُ  : * ومّما يُستدرُك عليه : [شست] وأَُخوه ُمْشِرٌف  ِشْستانَ  ، بالكسر ، ُعِرَف به علّي بن أَبِي َسْعٍد األََزجّي الُمَحّدِ

 والد ثابت ، وَعِزيزة ، حدَّثُوا.

ً  وْزناً ومْعنًى ، كفَِرحَ  العَُدوُّ ، َشِمتَ  : [شمت] ُجُل : إِذا َشِمتَ  بالفتحِ فيهما ، أَو ، َشَماتةً و ، َشَماتا . الرَّ وقيل : البِليَّة تْنزُل  فَِرَح ِببَِليَِّة العَُدّوِ

 بمْن يُعَاديه.

 األَعداِء : فََرُح العَُدّوِ ببَِليٍَّة تَنِزُل بَمْن يُعاديه. َشماتةُ  ، قالوا : «األَعداءِ  َشماتَةِ  أَعوذُ بك من» في حديث الدُّعاِء :و

، وُرِوَي عن ُمجاِهٍد أَنّه  (2) أَْشمت ، قال الفّراُء : هو من : (1) (َفال ُتْشِمْت ِبَ اْْلَْعداءَ )التَّْنِزيل العزيز : وفي  بِِه ، تعالى هللا أَْشَمتَهو

تْ  قرأَ : فال بِي األَعداء ،  (4) تشمت بِي األَعداء. قال الفّراُء : لم نَْسَمْعها من العرب. وقال الِكسائِّي : ال أَدري ، ولعلَّهم أَرادوا فال (3) تَُشّمِ

: أَْفُرُغ ، كذا في فإِْن تكن صحيحةً ، فلها نظائُر. العرُب تقوُل : فَِرْغُت وفََرْغُت ، فمن قال فَِرْغُت ، قال أَْفَرُغ ، ومن قال فََرْغُت ، قال 

 اللسان.

َماتُ و بالفتح ، الشََّماتَىو  َشماتى غنيمة. قال ابُن األَْعَرابّي : رجعُوا لخائِبُون باَل ا بالكسر ، هكذا مضبوٌط عندنا ، ومثلُه في غير نُسخ : الّشِ

حاح : رجع القومُ الشََّماتَى واِحدُ  : أَي خائبين. قال ابُن ِسيدْه : وال أَْعِرُف ما ً  . وفي الّصِ ِهِهْم ، بالكسر ، أَي : خائبيَن ؛  (5) ِشَماتا ِمْن ُمتََوجَّ

ّي : ليس هو في شعر ساعدة كما ذكر الجوهريُّ ، وإِنّما هو في شعر الُمعَطَِّل الُهذِلّي :  وهو في شعر ساِعدةَ ، قال ابُن بّرِ

رُه  ـــــــــــعـــــــــــالِء وِذكـــــــــــح ُد ال ـــــــــــنـــــــــــا جمـــــــــــَح ا ل نـــــــــــَ ـــــــــــح   (6)فـــــــــــبُبـ
هـــــــــــــا و و     ـــــــــــــهـــــــــــــمح فـــــــــــــلـــــــــــــ  وا عـــــــــــــلـــــــــــــي ـــــــــــــُ اآب اهتـــــــــــــُ َ  ِشـــــــــــــِ

  
ماتُ و والفَلُّ : الَهزيمةُ.قال :  اتٌ  : شامتٍ  ، وجمعُ  شامتٌ  : الَخيبةُ. واسُم الفاعل : الّشِ  .ُشمَّ

 ، أَي قائمةً. قال النّابغةُ : شاِمتةً  . قال أَبو َعْمٍرو : يقال : ال تََرَك هللاُ لهشاِمتَةٌ  وهو اسٌم لها ، واِحَدتُها : : قَوائُم الدَّابَِّة ، الشَّواِمتُ و

ارحل اَت لــــــــــُه فــــــــــَ ٍب فــــــــــبــــــــــَ وحِت كــــــــــال  ن صــــــــــــــــــــــــَ  َع مــــــــــِ

تِ طـــــوحَع     َوامـــــــِ َرِد  الشـــــــــــــــــــ  وحٍف ومـــــن صـــــــــــــــــــَ ن خـــــَ (7)مـــــِ
 

  
ْفع ، يعني باَت له ما الشَّواِمتِ  ويُْرَوى : َطْوعُ  اتُهُ  به من أَجِله َشِمتَ  ، بالرَّ  قال ابن ِسيَدْه : وفي بعِض نَُسخ الُمَصنِّف : باَت له ما .(8) ُشمَّ

يت في قوله ُشّماتُه به َشِمتَ  ّكِ من البْرِد والخْوف أَي : بات له ما  شاِمتَهُ  يقول : باَت له ما أَطاعَ « : الشَّواِمتِ  فباَت لهُ طْوعُ ». قال ابُن الّسِ

ً  (10)طْوُعها ، ومن ذلك يُقال : اللُهمَّ ال تُِطيعَنَّ بي  ، قال : وُسُروُرَها به هو شَواِمتُهُ  (9)تَْشتِهي  ، أَي : ال تَفعَْل بي ما يُِحبُّ ، فيكون  شامتا

 رادأَ  بِه. ومن رواه بالنَّْصب : (11)اللََّواِتي َسِمْعن  الشَّواِمتَ  أَراَد : بات له ما يَُسرُّ « طْوعُ »كأَنَّك أََطْعتَهُ. وقال أَبو ُعبَْيَدة : من َرفع 

 ، أَي : قوائِِمه ، أَي : بات قائِماً. شَواِمتِهِ  القَوائَِم ، يقوُل : فبات له الثَّْوُر طْوعَ  بالشَّواِمتِ 

 .تُْشِمُت الشَّواِمت : أَي بليلةٍ  الشَّواِمت وبات فاُلٌن بلَيلة

__________________ 
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 .150( سورة األعراف اآية 1)
 .الشمت اللسان : من( األصر والتهذيب ا ويف 2)
 .«تشمت»( يف اللسان ا والتهذيب : 3)
 ( اللسان والتهذيب : تشمت.4)
 .«ِشايت»( عن الصحاح وابألصر 5)
 ويرو  : لنا جمد ا ياة وذكرها. والريح : الدولة هنا.« لنا ريح العالء وذكره»( ويرو  : 6)
 ( يف الديوان : ومن حرد.7)
 .«ِشات»( عن اللسان ا وابألصر 8)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : اشته .9)
 .«د»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 10)
 ( اللسان والتهذيب : ِشو.11)
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 كلُّ ذلك في لسان العرب.

تَ  العاطِس ُدعاٌء. وقال ابُن ِسيَدْه : تَشميتُ و : التَّْسِميُت ، التَّْشِميتُ و تَ و  ،العاطسَ  َشمَّ به  يُْشَمتُ  عليه : دَعا له أَن ال يكون في حال َشمَّ

 فيها ، والّسين لغة عن يعقوَب.

تٌ  وكلُّ داعٍ أِلَحٍد بَخير ، فهو ٌت ، بالّشين والّسين ، والّشيُن أَعلَى في كالمهم وأَْفَشى. وفي التَّهذيب : ُمشّمِ  كلُّ دعاٍء بخيٍر ، فهو له وُمَسّمِ

 .تَشميتٌ 

تَ و ، لهما فدَعا ، فأَتَاُهما»:  عنهماهللارضيفي حديث زواِج فاطمةَ لعلّيٍ ، و وُحكي عن ثعلب أَنّه قال : األَصل  .«عليهما ، ثُمَّ خَرجَ  َشمَّ

ين ، من السَّْمت ، وهو القَْصد والَهْدُي ، تَ »في حديث العَُطاس : و فيها الّسِ تِ  أَحَدُهما ، ولم فَشمَّ والتَّْسميُت الّدعاُء  التَّْشِميتُ  «اآلَخرَ  يَُشّمِ

: القوائم ، كأَنّه ُدَعاٌء للعاطس بالثَّبَات على طاعِة هللا. وقيل :  الشَّواِمتِ  ، وهو من (1)عليه  َشمَّتو بالَخير والبَركة ، والُمْعجَمةُ أَعالُهما ،

ين مع التّاِء ، فراجْعه. والّذي ذكْرناه ُخالصةُ ما به عليك ، وقد  يُْشَمتُ  ، وَجنَّبك ما الشََّماتة معناه أَبعَدك هللا عن تقّدم َطَرٌف من ذلك في الّسِ

 في اللّسان ، والفائق وغيِرهما.

تْ  يقال : الّلُهمَّ ، الَجْمُع ، : التَّْشِميتُ و . َشّمِ  بينُهَما. نقله الّصاغانيُّ

تَهُ و التَّْخيِيُب. : التَّْشِميتُ و  ، وأَنشد للشَّْنفَرى : (2)فالٌن : َخيَّبَه. عنه  َشمَّ

هــــــــــا و  تــــــــــُ ــــــــــح ثـ عــــــــــَ ــــــــــَ يِّ بـ ِر الــــــــــِقســــــــــــــــــــــــِ ٍة محــــــــــُح عــــــــــَ  ابضــــــــــــــــــــــــِ

ر ًة و     مح مــــــــَ نــــــــَ غــــــــح ــــــــَ ُز يـ غــــــــح ــــــــَ ُز يـ غــــــــح ــــــــَ نح يـ تِ َومــــــــَ مــــــــ   ُيشــــــــــــــــــــــَ

  
َماتُ  واالْسُم : َمِن ، االْشتَِماتُ و .الّشِ ُل الّسِ  أَنشد ابُن األَعرابّي : : أَوَّ

َد  عـــــــــــح لـــــــــــي بــــــــــــَ مـــــــــــاتأََر  ِإبـــــــــــِ تـــــــــــِ ا   اشـــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــَبلـــــــــــ 

هـــــــا    يـــــــبـــــــُ ِر نـــــــِ يـــــــح َر الـــــــلـــــــ  ٍض آخـــــــِ جـــــــح يـــــــُت بســـــــــــــــــــــَ  ُتصـــــــــــــــــــــِ

  
 : إِذا كانت كذلك. ُمْشتَِمتةٌ  وإِبلٌ 

تِينو شَماتي القوُم في َغَزاةٍ ، فَقَفَلُوا (3)يُقاُل : خَرَج و تُ و . قال :ُمتََشّمِ  : أَْن يَْرِجعُوا خائِبِين بال َغنِيَمٍة. التََّشمُّ

َق الماّدةَ الواحدةَ في ثالثِة مواضَع فلو قال : وَرَجعُوا تِين ، َشَماتَى والعََجُب من الُمَصنِّف كيف فرَّ تِينو ، وُمَشمَّ أَي خائِبيَن بال  : ُمتََشّمِ

 ى.َغنيمٍة ، وال واحَد لألَْول ، كان أَنسَب لطريقته ، كما ال يَخفَ 

تٌ  َوِملكٌ  ً  كُمعَظٍَّم : ، ُمَشمَّ  َوْزناً ومعنًى ، من : حيَّاهُ إِذا َدَعا له بالتَِّحيَّة ، أَي : َمْدُعوٌّ له بتَحايَا الُملوِك. (7) ُمَحيّا

ت الُحَصْيُن بنُ  ومّما يُستدَرُك عليه : ً  ، وسلمعليههللالىصمن بني ِحّماَن ، ثّم من بني تيمم ، َوفََد على النَّبّيِ ،  (4) ُمَشّمِ  َعْينَ  وأَْقطعَهُ  ، ُمْسِلما

 .األَُصْيِهبِ 

ِرير ، سَكَن ِدَمْشَق ،  أَْشنَاْنبِْرتُ  : * ومّما يُستدرك عليه : [شنبرت] : من قَُرى بغداَد ، منها أَبو طاِهر إِسحاُق ْبُن ِهبَِة هللا بِن الحسن الضَّ

 روى عنه أَبو الَمَواِهِب ْبن َصْصِري.

 ، أَي : بلٍد ، أَو َجدٌّ. (5) لعَلَّهُ اْسُم د : أَهملَه الجماعة ، وهو ، بالكسرِ  ِشْنكاتُ  : [شنكت]

ْنكاتِيّ  أَْحَمُد بُن عبِد الخاِلِق ْبنِ  إِلى أَحدهماو ْنكاتِيّ  وكاِمُل بُن َعْبِد الَجِليِل ْبنِ  عن ِطراد ، وعنه ابُن َطبَْرَزَد. الّشِ ثاِن ، الّشِ األَِخيُر عن  : ُمَحّدِ

 مدينةٌ بأَْقَصى الغْرِب. شنكيت * ومّما يُستدَرُك عليه : .600أَبي منصوٍر القَّزاز ، مات سنة 

عن  من الَجراِد وغْيِره : جماعةٌ قِليلةٌ ، ضبط القلم (6)مقتضى إِطالقه أَن يكون بالفتح ، والَّذي في لسان العرب بالكسر  الشَّْيتَانُ  : [شيت]

 أَبي َحنِيفة ، وأَنشد :



2093 

 

ٍر   تـــــــــــانِ َوخـــــــــــيـــــــــــح يـــــــــــح هـــــــــــا  كشـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــُ رَاِد َوَزعـــــــــــح  اجلـــــــــــَ

انِ     يــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــَ اِت ِذي نـ بــــــــــّ ٍن عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــلــــــــــ  عــــــــــح  بــــــــــطــــــــــَ

  
 * ومّما استدركه شيُخنا :

__________________ 
 ( كذا ا ويف القاموس : اسم بلد.5) ( يف اللسان : ِشّته وِّشت عليه.1)
 ( يف اللسان : بفتح الشا ضبرت قلم.6(. )عن اللسان)( َأي عن ابن األعرايب ا وقد مر قوله : ورجعوا ِشات  َأي خائبا 2)
 .«رجض»( عن التهذيب ا وابألصر 3)
 ( يف القاموس :  ّي.7)
 .«كمحّدث»( كذا ضبرت يف معجم البلدان 4)
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 الُمثلَّثة. في وسيأْتي:  قلتُ . الفْوقيّة بالُمثنَّاة ضبَطه َمنْ  قول في ، السالمعليهبُن آَدَم ،  ِشيتُ 

 «فصر الّصاد»
ُثّناة الفوحقّية

َملة مض امل ُهح
 امل

ْدِم ، الصَّتُّ  : [صتت] ْفُع ، الدَّْفُع بقَْهٍر ،و ِشْبهُ الصَّ ْرُب باليَِد. أَو الدَّ  أَو الضَّ

ً  بالعََصا ، َصتَّهُ   : َضَربَهُ ، قال ُرؤبَةُ : َصتّا

جيِّ  عــــــــــــَ ــــــــــــ  طــــــــــــانــــــــــــه الــــــــــــتـ يــــــــــــح ن شــــــــــــــــــــــــــَ  طــــــــــــبحطــــــــــــَب مــــــــــــِ

جيِّ     َدا َوصـــــــــــــــــــــــــَ َا الـــــــــــعـــــــــــِ رَانـــــــــــِ ي عـــــــــــَ كـــــــــــِّ (1)صـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ف ، الصَّتُّ  وقال البكرّي في شرح أَمالي القالي : اغانيُّ : وفيه نظٌر. الصَّرُّ ، : الصَّتُّ و : الصَّكُّ ، وال يُصرَّ  هكذا في النَُّسخ. قال الصَّ

تِيتُ و ْوُت ، والَجلَبَةُ ، الصَّ  قال الُهَذِليُّ : : الصَّ

ٌ  شـــــــــــــــــــــــــــذٍم  يـــــــــــــح ـــــــــــــَ ا تـ ُهـــــــــــــَ ريح وســـــــــــــــــــــــــــًا خـــــــــــــَ يـــــــــــــُ ـــــــــــــُ  تـ

ِر     وابـــــــــــِ رحعـــــــــــَ   (2)لـــــــــــُه بســـــــــــــــــــــــــَ َ
يـــــــــــتٌ املـــــــــــ تـــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي : َصْوٌت.

تِيتُ و  وفي بعض األُّمهات : الِفْرقةُ من انّاس ، ومنه قوُل الحاِرِث ْبِن ِحلَِّزةَ : الجماَعةُ ، الصَّ

يــــــــــــتٍ وَ  تــــــــــــِ نح  صــــــــــــــــــــــــــَ ِك ال تــــــــــــَ واتــــــــــــِ ــــــــــــعــــــــــــَ  مــــــــــــن ال

الءُ     ٌة َرعـــــــــــــــــــــح َيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــح بـ  هـــــــــــــــــــــاُه ِإال  مـــــــــــــــــــــُ

  
 بالفتح ، كما هو ُمْقتََضى اصطالِحه ، وضبَطه الفّراُء في نوادره بالكسر. كالصَّتِّ 

ً و ، ُمَصاتَّةً  ، َصاتَّهُ و  وخاَصَمه. ناَزَعهُ ، بالكسر : ِصتَاتا

ً  وأَُعاتُّه ، أَُصاتُّهُ  وقال أَبو َعْمٍرو : ما ِزْلتُ   ، وِعتَاتاً ، وهي الُخُصومة. ِصتَاتا

ُجُل الُمْنكِمُش  ، الِمْصتِيتُ و  .(3)بالكسِر : الرَّ

تُّ و دُّ ، (7) الّصِ تَّةِ  بالكْسر : الّضِ ّم. كالصُّ  ، بالضَّ

تَّةُ  قال أَبو َعْمٍرو :و ْنُف منهم. من النّاس ، وقيل : الَجَماَعةُ  : الصُّ  الّصِ

مّ  الُصتِّيَّةُ و  ، اليوم يُْرتَدى به. (4)يُْعَرُف بالَمْضِف  الِمْلَحفةُ ، أَْو ثَْوٌب يََمنِيٌّ  مع تشديد الُمثنَّاة الفوقيَّة والتَّْحتِيَّة : ، بالضَّ

ْنتِيتُ و ْنِديدُ  من الَجْيش ، الَكتِيبَةُ  كِحْلتِيٍت : ، الّصِ ْرفيُّون.وهو السَّيِّد الكريُم ، أُبدلت دالهُ  والّصِ  تاًء التّحاِد َمْخَرِجهما ، كما جرى عليه الصَّ

 وتَناَزُعوا ، وتََدافَعوا. : تََحاَربُوا ، تََصاتُّواو هكذا في نُسختنا ، وهو خطأٌ ، وَصَوابُه : (5)وتََحاتُّوا 

ْنتُوتُ و ّم : ، الصُّ   ، وسيأْتي له أَيضاً هناك إِعادةُ هذه األَلفاظ.وسيأْتي في ص ن ت : أَنّه الفَْرُد الَحريدُ  الفَْرُد الواِحُد ، بالضَّ

ْنِديد من اإِلبدال. ، أَي : بَِصَدِدِه ، بَِصتَتِهِ  ُهوَ  يقال :و  فيه مثُل ما في الّصِ

 َرَماهُ بِه. بَِداِهيٍَة ، أَو بكالٍم : إِذا َصتَّهُ  من الَمجاز :و

ٌ  : أَْي َجَماَعتْيِن ، َصتِيتَْينِ  الحديِث : قاُمواوفي  في ِصحاحه : الَجْوَهِريّ  أَبِي نْصرٍ  قْولُ و ولِكْن يُقال إِن  َصَوابُه : في أَثَِر اْبِن عبَّاٍس ، خطأ

في النّهاية ، فإِنه قال : وفي حديث ابن عباس ، وهكذا صنيُع الَهَروّي في َغريبَْيِه ، وهما يََريَاِن عموَم  (6)الجْوهري تبَع في هذا ابَن األَثير 

ْفعِ إِجماعاً. وِإذا كان كذلك ، فال خطأَ. وتََماُمهُ الح أَي كان كذلك ، ديث. وكلُّ ما ال يُقال بالّرأْي ، ورواه الّصحابّي ، فهو محموٌل على الرَّ
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إِنَّ بَنِي إِسرائيَل لّما أُِمُروا  : أَي الحديِث ، على رأْي الَجْوَهِرّي وأَهِل الغَِريب ، واألَثِر ، على رأْي المصنّف وَمْن تبِعَهُ  وتََماُمهُ  فال خطأَ.

َمْخشِرّي في الفائِق ، وأَخرجه الَهَرِويُّ عن قتاَدة : أَّن  ِصتَّْينِ  قاُموا وفي روايٍة : أَن يَْقتُلُوا أَنفَُسهم أَْن يَْقتَُل بعضهم بَْعضاً ، ، هكذا ذكَرهُ الزَّ

تُّ  .َصتِيتَْينِ  بني إِسرائيل قاُموا تِيو ، الّصِ  : الِفْرقةُ من تُ الصَّ

__________________ 
 ( طبطب : خّف  من أمره. والتعجي : أن يعتو ا َأي صكي طبطب منه العرانا وهي األنوف.1)
 فاٍض منكمش. ( يف اللسان والتكملة : رجر صمتيت : ماٍض منكمش ويف التهذيب :3)( يف اللسان : بسوائر.2)
رت .7) قوله ابملصــــنف ا ضــــبطه خبطه شــــكال بفتح أوله وتســــكا  نيه ا ومادته مهملة يف »طبوعة املصــــرية : ( هبامش امل4) ( يف القاموس : الصــــِّ

 القاموس.
 ( كذا وهو خطب فاحش ا فاجلوهري يسب  ابن االثري.6) ( يف القاموس والتكملة : وتصاّتوا.5)



2096 

 

ِ ا ِ  ويـُرحَو  : الّناس. وقا  أَبو ُعبيٍد : َأي مَجاَعتاح  نقله الّصاغاين . (1) ِصنحِتيَتاح
تَ  : [صحت] تَ  بالتَّشديد : أَهمله الجوهريُّ ، وصاِحُب اللَِّسان ، وقال األَصَمِعيُّ : يُقال : ، تََصحَّ ُجُل عن ُمَجالََستِنا ، أَي : تََصحَّ اْستَْحيَا  الرَّ

 نقله الّصاغانّي. ،

ً  الُجْرحُ  اْصخاتَّ   اللَِّسان. ونقل الّصاغانّي عن أَبي زيد ، يُقاُل :: أَهمله الجوهرّي ، وصاِحبُ  اْصَخاتَّ  : [صخت]  َسكن َوَرُمهُ. : اْصِخيتَاتا

ين أَشبَهُ. الَمِريُض : بََرأَ. اْصخاتَّ و  هذه الماّدةُ بالّسِ

حاح ، وقد تقدَّم في  اإِلشارة إِليه عن ابن منظور وغيره ، فكان « سخت»هكذا رأَْيتُه في كتاب تهذيب األَفعال ، اِلبن القطَّاع ، وفي الّصِ

 ينبِغي للمصنِّف أَن يَذُكره في َمحلّه.

 وإِذا فُِرض أَنَّ الّصاَد لغةٌ في الّسين ، كان يُشيُر إِليه ، أَو يَذُكُرهما في الَمَحلَّْيِن ، كما هو من عادته.

ْعتُ  : [صعت]  وقال اْبُن ُشَمْيل : َجَملٌ  َرُجٌل ، يقال :و الُمْعتَِدلُها. الَمْربُوُع القاَمِة ، : هوبالفتح : أَهمله الجوهرّي ، وقال الّصاغانّي  ، الصَّ

بَةِ  َصْعتُ  دة ، على وْزن ثُبَِة : إِذا كان (2) الرُّ ّم وتخفيف الُمَوحَّ بضّم الجيم. وأَنشد اْبُن األَعرابّي فيما َروى ثعلب عنه  لَِطيف الُجْفَرةِ ، بالضَّ

: 

ـــــــــِك اي  رح ل ُة يف هـــــــــَ ـــــــــَ ل دح تِ خـــــــــَ عـــــــــح هح  صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــر ب  ال

هح     ـــــــــــــَ ب جـــــــــــــُ ـــــــــــــح ب ُه كـــــــــــــاجلـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ت زٍِم هـــــــــــــامـــــــــــــَ ـــــــــــــح َرن عـــــــــــــح  مـــــــــــــُ

  
بَةُ : العُْقَدةُ ، وهي هاُهنا الَكْوَسلةُ   الَحَشفَةُ. كذا في اللّسان. ، وهي : (3)وقال : الرُّ

ّم :« : جفر»قُْلُت : ويأْتي للمصنِّف في  ْدِر ، أَو  أَّن الُجْفَرة ، بالضَّ ما يَجَمُع البْطَن والَجْنبَين. وقد يأْتي الكالم عليه هناك ، إِْن َجْوُف الصَّ

 شاَء هللا تعالى.

ْفتِيتُ  : [صفت] ْفتاتُ و ، الّصِ ِفتُّ و ، بكسرهما ، الّصِ ِفتَّانُ و َكِفِلّزٍ ، الّصِ احٍ ، الّصِ  الفوقيّة أَي بكسر األَّول والثّاني وتشديد الُمثنَّاة كِطِرمَّ

فِّتانُ و جُل القِويُّ  ِصلِّيَانٍ  ، مثلُ  الّصِ فِّتانُ  الَجِسيُم الشَِّديُد ، أَو بكسر األَّول وتشديد الثّاني مع كسره : الرَّ جال (4) الّصِ  التّارُّ اللَِّحيُم. من الّرِ

 .ِصْفتاتةٌ و ِصْفتاتٌ  : واألُنثى نِزُ الُمْكت ، كما في غير ديوان ، المجتمُع الَخْلِق ، الشَِّديُد ، (5)هكذا في نُسختنا ، وصوابُه التّارُّ اللَّْحِم 

 ُ ْفتات وقيل : ال تُْنعُت المرأَة  واختلَفوا في ذلك ، قاله ابُن ِسيَده. بالّصِ

ً ِصْفتَا َسأَْلتُه عن الَِّذي يَستيقُظ فيِجُد بَلَّةً ، فقال : أَّما أَْنت فاْغتَِسْل ، ورآنِي : (6)في حديث الَحسن ، قال الُمفضَّل بُن َراالَن و وهو الكثيُر  «تا

ْفتاتُ  أَو اللَّْحَم الُمْكتنُِزهُ  راع. وفي لسان العرب : أَو كِفِلّزٍ ، ِللَِّذي يَْغِلُب النّاسَ  الغليُظ ، القِويُّ الجافِي : (7) الّصِ ته أَو بكالمه ، أَو في الّصِ  بقُوَّ

ْفتاتِ و ِفتَّان كالّصِ ْفتةُ و وِعْفتاٌن. ِصْفتانٌ  ِعِفتَّاُن : يُكثُِر الكالَم ، والجمعُ  ِصِفتَّانٌ  . ورجلٌ الّصِ ِفتّ  ومنه أُِخذ الغَلَبَةُ ، بالفتح : الصَّ  الّصِ

فِّتانُ و  .الّصِ

ُجُل : ، تََصفَّتَ و ى وتَجلَّدَ  الرَّ . ، كتَصْفتَتَ  تَقَوَّ  نقله الّصاغانيُّ

ْلتُ  : [صلت] فِة ، يقال : رجلٌ هكذا وقَع ف : الَجبِيُن الَواِضحُ  الّصِ حاح ، وهو من إِضافة الموصوف إِلى الّصِ الَوْجِه  َصْلتُ  ي األَساس والّصِ

. ورُجلٌ  ُصلُوتَةً  ، كَكُرَم ، َصلُتَ  وقد والَخّد. ّمِ  الَجبِيِن : واِضُحهُ. َصْلتُ  بالضَّ

ْلتُ  خالُد ْبُن َجْنبَةَ :، قال  «الَجبِينِ  َصْلتَ  كان أَنّه»:  وآلهعليههللاصلىفي ِصفة النبِي ، و الَجبِيِن : الواسُع الجبيُن ، األَبيُض الَجبيِن ،  الصَّ

ْلتُ  الَواضُح. وقيل : ً  الجبيِن ، يَْبُرُق ، قال : فال يكوُن األَسودُ  َصْلتَ  أَْصبَحَ  يقاُل : الباِرُز ، قيل :و : األَْملُس ، الصَّ  .َصْلتا

ْلتُ  . وقال أَبو ُعبَْيد :َصْلتٌ  وُكلُّ ما انَجرَد وبََرَز ، فهو .(8)ِن : ُصْلبُهُ الَجبِي َصْلتُ  وعن ابن األَْعرابّي : وقال ابُن  الُمْستِوي. الَجبِيِن : الصَّ

ْلتُ  ُشَمْيٍل :  .«َصْلتَُهَما كان َسْهَل الخدَّْيِن ،»في حديث آَخَر : و : الواِسُع الُمْستِوي الجميُل. الصَّ

__________________ 
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 .«َصت ا»ويف القاموس :  ويرو  صتيتا.« قاموا صتا»( يف التكملة : 1)
 .«ربة أصلها ورب مث ضمت الراء يف ربة للمشاكلة ابجلفرة قاله عاصم أفندي»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .ويف التكملة : الكوشلة« الكوسلة ابلسا والشا كما يف القاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
تاُت.4) فح  ( يف اللسان والصحاح : الصِّ
 ( كذا يف اللسان.5)
 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان : داالن.6)
ّفتان مثا  طرّماح.7)  ( يف التكملة : الصِّ
 وخشنجي بعد الشباب الّصلحِت. ( عبارة اللسان : ابن االعرايب : صلُت اجلبا ا صلب ا صحيحة ا قا  ر بة :8)
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ْلتُ و ِقيلُ  : الصَّ ِريبة. وبعٌض يقوُل : ال يُقالُ  الماضي الُمْنَجِردُ  السَّْيُف الصَّ ْلتُ  في الضَّ إِالَّ  الصَّ
 ، كالُمْنَصِلتِ  ِلما كان فيه ُطوٌل. (1)

 بالكسر. اإِلْصِليتِ و

ْدتُه وُربَّما اْشتَقُّوا نَْعَت أَْفعَل من إِْفِعيل ، مثل إِْبِليَس ، ألَنَّ هللا ، َعزَّ وَجلَّ ، أَبْ  أَْصلَتُّ  ويقال :  لََسهُ.السَّيَف : إِذا َجرَّ

ً  ،فاْختََرَط السَّْيَف ، وُهَو في يَِدِه »في حديث َغْوَرٍث : و ُمْصلَتٍ  : َصِقيٌل. ويجوز أَْن يكون في معنى إِْصِليتٌ  وَسْيفٌ  داً.  «َصْلتا أَي : ُمَجرَّ

َده من ِغْمده ، فهو الّسيَف : أَْصلَتَ  وعن ابن ِسيَدْه : ً  . وضَربَهُ بالسَّْيفِ ُمْصلَتٌ  َجرَّ ً و ، َصْلتا  .ُمْصلَتٌ  ، أَي ضَربَه به ، وهو ُصْلتا

ْلتُ و ينُ   :(2) الصَّ ّكِ ينٌ والجمع أَْصاَلٌت.  الكبِيَرةُ ، ، وقيل : هي الُمْصلَتَة الّسِ :  َصْلتٌ  ، وِمْخيَطٌ  َصْلتٌ  َوَسْيفٌ  َصْلتٌ  وعن أَبي َعْمٍرو : ِسّكِ

 انَجَرد من ِغْمِده. إِذا لم يكن له ِغالٌف. وقيل :

 مثِل َكتِِف النّاقة. بَِصْلتٍ  : جاُؤوا (3)روى عن العُْكِلّي و

 واألَفعال.وبه صّدر في كتاب األَسماِء  ويَُضمُّ ، أَي : بَشْفَرةٍ عظيمة.

ْلتُ و ُجُل الماضي في الَحوائِجِ ، : الصَّ لبَاس ، الرَّ الُمْسِرُع من  الُمْنَصِلتِ و بالكسر فيهما ، الِمْصلَتِ و (4) الِمْصالتِ و كاألَْصلَتِيّ  الخفيُف الِّ

حاح : رُجلُ ُكّل شيْ  وِمْصالٌت. وفي  َصْلتٌ و ُمْنَصِلتٌ و ْصلَتِيٌّ أَ  ، بكسر الميم : إِذا كان ماضياً في األُمور ، وكذلك ِمْصلَتٌ  ٍء. وفي الّصِ

ٌر ، وهو من أَْصلَتِيٌّ  األَساس : رجلٌ  جال. قال عامُر ْبُن الطُّفْيل : َمصاِليتِ  ، سريٌع ُمتَشّمِ  الّرِ

يـــــــــــــــــتُ َأاّن و  الـــــــــــــــــِ صـــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
وحَم الـــــــــــــــــَوغـــــــــــــــــَ   امل  يــــــــــــــــــَ

َدِم     قــــــــــــــــح غــــــــــــــــاِويــــــــــــــــُر مل تـــــــــــــــــَ
َ

(5)ِإذا مــــــــــــــــا املــــــــــــــــ
 

  
ْلتُ و  َرُجٌل. : الصَّ

ْلتِ  وأَبو  : والُد أَُميَّة الّشاعِر الِّذي كاد أَْن يُْسِلَم. الصَّ

ْلتُ و ْلتُ و وسيأْتي. َرْكُض الخْيِل ، : الصَّ  : مقلوب ِلْصٍت : وهو اللِّصُّ ، وسيأْتي. بالكْسرِ  ، الّصِ

لَتَانُ و كةً  الصَّ ْلُب ، والجمع ، ُمَحرَّ جال والُحُمِر : الشَّديُد الصُّ لَتَانُ  ، عن ُكراع. وقال األَصمعّي : نٌ ِصْلتا من الّرِ من الَحمير : الُمْنَجِرُد  الصَّ

لَتان هو ِمْصالُت العُنُِق ، أَي بارُزه ، ُمْنَجِرُده. وعن األَحَمِر والفَّراء : القِصيُر الشَّعَِر ، من قولك : َميَاُن  الصَّ ، والفَلَتَاُن ، والبََزواُن والصَّ
لَتَانُ  ، والَوثْب ، ونْحِوه. وقال الجوهريُّ : (7)ِت ، كّل هذا من التَّفَلُّ  (6)  .(8) الَحِديُد الفُؤاِد من الَخْيلِ و النَِّشيُط ، من الُحُمر : الشَِّديدُ  الصَّ

لَتَانُ و  إِلى فَْهم بن مالِك. ْهِميٌّ وفَ  إِلى ضبَّةَ بن أُّدٍ ، وَضبِّيٌّ ، إِلى عبد القَْيس واسُمه قُثَُم ، َعْبِديٌّ  ثالثٍة : ُشعََراءَ  : اسمُ  الصَّ

 الفََرَس إِذا َرَكْضتهُ. َصلَتُّ و

 َمَضى وَسبََق. في َسْيره : أَي اْنَصلَتَ و

ْت َسَحابَةٌ ، فقال :» في الحديث :و َد ، وإِذا أَسرَع في السَّير. وعن أَبي  اْنَصلََت يَْنَصِلتُ  أَي تَْقِصُد للمَطر ، يقاُل : «تَْنَصِلتُ  َمرَّ : إِذا تَجرَّ

 ، وانجَرَد يَعُدو : إِذا أَسرَع بعَض اإِلسراعِ. (9)يَعُدو ، وانكَدَر يَْعُدو  انصلَتَ  ُعبَْيدٍ 

حاح : قولُهم جاَء بَمَرقٍ  * وِمّما يُْستَدَرُك َعلْيه في هذه الماّدة : إِذا كان قليَل الدَّسِم ، كثيَر الماِء. قالُوا  : يَْصِلتُ  ، ولبَنٍ  يَْصِلتُ  في الّصِ
(10) 

 : ويجوُز يَْصِلُد بهذا المعنى.

ِة : ُمْنَصِلتٌ  ومن الَمَجاز : نَْهرٌ  ما في القَدح : إِذا َصبْبتهُ. َصلَتُّ و مَّ  : شديُد الِجْريَِة ، قال ذُو الرُّ

__________________ 
 ملعىن متاماً.( سقطت من املطبوعة الكويتيه ا فاختلف ا1)
 واقتصر يف التهذيب عل  الفتح. ( يف اللسان : والّصلت والّصلت. ويف الصحاح اقتصر عل  الضم.2)
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 .«.. ( يف القاموس : األصلجي ا واإلصالت ا واملصالت4) ( يف التهذيب : ويرو  عن العكل  أو غريه.3)
 بع  األلفا  والضبرت.يف ـ  فيما بينهاـ  ( اللسان والصحاح والتكملة ابختالف5)
 .«الربدان والصمتان»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 6)
 ( يف التهذيب : التغّلب ا ويف اللسان : التقل ب.7)
 ( عبارة الصحاح : الصلتان من ا مر : الشديد ا ومن اخلير : النشيرت ا ديد الفؤاد. ويف اللسان فكاألصر.8)
 .( يف التهذيب : وانكدر يف األمر9)
 وسقطت من التهذيب.« قا »( يف اللسان : 10)
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ِف  يــــح َوٌ  كـــــــالســــــــــــــــــ  دح هـــــــا جـــــــَ لــــ  ــــَ تـ تٌ َيســــــــــــــــــح لـــــــِ نحصــــــــــــــــــَ   مــــُ
بُ     ُه الـــــــُعشـــــــــــــــــــــُ لـــــــَ وح َ اأَلشـــــــــــــــــــــاِء َتســـــــــــــــــــــامـــــــَ  حـــــــَ اح  بـــــــَ

  
ْمتُ  : [صمت] ّم ، كما نقلَه ابُن منظور في اللّسان ، وِعياٌض في المشارق. وأَنشدني  الصُّْمتُ و بالفتح ، كما يُْفَهُم من إِطالقِه ، ، الصَّ ، بالضَّ

ه ونفعنا به ، إِلقاًء في بعض دروسه : د ْبَن سالٍم الخفّي ، قُّدِس ِسرُّ إِذا لم يَكْن في السَّْمعِ ِمنّي تَصاُمٌم  من َسِمع شيَخنا اإِلماَم أَبا عبِد هللا محمَّ

ي إِذاً ِمْن َصْوِمي الُجوُع والظََّما فإِْن قُلت يوماً إِنَّنِي َصْمتٌ  َمْنِطقي وفي بََصِرى َغضٌّ وفي ما ُصْمُت وِرواية شيِخنا عن شيخه  ُصْمتُ  فَحّظِ

نٌ »ابِن المسنّاِوّي :   .«تصاُمم»بدل « تََصوُّ

َماتُ و ، الصُُّموتُ و ّم فيهما أَيضاً : ، الصُّ َق بينهما وقيل : ُطولُه. ومن السُُّكوُت ، بالضَّ  َسَكت : وقال اللَّْيُث : ، وقد تقّدم في : (1)هم َمْن فَرَّ

َماتُ  : السُُّكوت. وقد أَخَذهُ  الصَّْمتُ  َماتِ  َذواِت آذاٍن وُجْمُجماِت أَْصبََر ِمْنُهنَّ على (2)ما إِْن َرأَْيَت من ُمعنِّياِت  . وأَنشد أَبو َعْمٍرو :الصُّ  الصُّ

ّمِ ، هو المشهور والَمِقيُس في األَصوات ، كالصُّراخِ ونْحِوه. قالوا :ونقل شيُخنا عن أَهل االش َماتُ و تقاق : فُعاٌل ، بالضَّ محموٌل على  الصُّ

 .كاإِلْصماتِ  ِضدَّه

ْوض : ْت أَ »، وَسَكَت وأَْسَكَت : بمْعنًى ، وتقّدَم الفْرُق بينهما ، وفي الحديث :  أَْصَمتَ و َصَمتَ  قال السَُّهْيلّي في الرَّ ّن امرأَةً من أَْحَمَس َحجَّ

 أَي : ساكتةٌ ال تَتَكلَُّم.« ُمْصِمتَةٌ  ، وهي

ْمتَةُ  : َصَمت : السُُّكوت ، والتَّْسِكيُت واالسُم من التَّْصِميتُ و  .الصُّ

ّم ، ، بُصَماتِهِ  َرَماهُ و  به وَسكَت. َصَمتَ  ، وُسكاتِِه أَي بما بُصماتِهِ  وروى الَجْوَهِريُّ عن أَبي زيد : َرَميتُه منه. َصَمتَ  أَي : بَِما بالضَّ

تَهُ و هو ، أَْصَمتَهو ياِن. َصمَّ  : أَْسَكتَهُ ، ال ِزَماِن ، ُمتعَّدِ

َماتُ و مّ  الصُّ  في النّاس والدَّواّب. ُسْرَعةُ العََطِش  : : العَطش ، وبه فسََّر األَصمعيُّ قوَل أَبي َعْمٍرو الّسابَق ِذكُرهُ. وقيل ، بالضَّ

حاح. ِمن اللَّبَِن : الخاثُِر ، الّصاِمتُ و  ومثلُه في الّصِ

 من اإِلبِِل : ِعْشُرون. الّصاِمتُ و

ةُ ، والنّاِطُق منه الّصاِمتُ  ، وال ناِطٌق : صاِمتٌ  من المجاز : ما لهو والغَنَم ، أَي : ليس له  اإِلبِل الحيواُن من من الماِل : الذََّهُب والِفضَّ

 ٌء.شيْ 

ةَ. َصَمتَ  ، قال : ما صاَء : يعني الّشاَء واإِلبَِل ، وما َصَمتَ و وعن ابن األَعرابّي : جاَء بما َصاءَ   : يعني الذََّهَب والِفضَّ

ُموتُ  ، َصُموتٌ  من الَمَجاز : ِدْرعٌ و ْرُع الثَِّقيُل. كَصبُور : ، بالفتح الصَّ ُموتُ  :وفي الّلسان  الّدِ من الدُّروع : اللَّيِّنَةُ الَمّسِ ، ليسْت بَخِشنٍَة  الصَّ

نَثْلٍَة تُبَِّعيٍَّة ونَْسُج ُسلَْيٍم ُكلَّ قَّضاَء ذائِل  َصُموتٍ  وُكلُّ  ، وال َصِدئٍَة ، وال يكوُن لها إِذا ُصبَّْت َصْوٌت. وقال النّابغةُ :
يُْطلَُق أَيضاً و قال : (3)

ُسوِب ، على بَْيُر ْبُن عبد الُمطَِّلب : السَّْيِف الرَّ َويَْنِفي الجاِهَل الُمْختَاَل َعنِّي ُرقَاُق الَحّدِ  وإِذا كان كذلك ، قّل َصوُت ُخُروجِ الدَِّم ، قال الزُّ

ُموتُ  من الَمَجاز :و َصُموتٌ  َوْقعَتُه َمْخشُرّي  بَةٌ فاِرغةٌ الشَّْهَدةُ الُمْمتَِلئَةُ الَّتِي ليست فيها ثُقْ  : الصَّ  .(4)نقله الّصاغانيُّ والزَّ

__________________ 
 الصامت ملا ال نط  له. ( فالسكوت هو تر  الكالم مض القدرة عليه خبالف الصمت ا ولذا قير :1)
 ا : العطش.أراد من صريفهن. والصمات هن« مغنِّيات»ورواه األصمعي : من « مغيبات»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 2)
 .«ذابر»عن التهذيب واللسان ا ويف األصر : « ذائر»( 3)
 كبن صمولً صافت النحر حوهلا تناوهلا من رأس رهوة شائر  ( التكملة واألساس. وشاهده يف األساس قو  العباس بن مرداس :4)
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السُّلَِمّي. وفي لسان العرب : وهو فََرُس الُمثلَِّم  ُخفَاِف ْبِن نُْدبَة فََرس أَو .عنههللارضيالسُّلَِمّي ،  فََرِس العَبّاِس ْبِن ِمْرَداٍس  : اسم الصَُّموتُ و

ُموتِ  َحتَّى أََرى فاِرسَ  ْبِن َعْمٍرو التَّنُوِخّي ، وفيه يقوُل : ناهُ : َحتَّى يَْهِزَم أَعَداءه ، فيَُسوقَهم ِمن على أَكساِء خْيٍل كأَنََّها اإِلبُِل ومع الصَّ

 وَرائهم ويَطُرَدهم كما تَُساُق اإِلبُل.

بَْيُر ْبُن عبد الُمطَِّلب : تُمرُّ في الِعَظاِم ، ال تَْنبُو عن َعْظٍم ، : إِذا كانت َصُموتٌ  َضْربَةٌ و ُت ، قال الزُّ َويَْنِفي الجاهَل الُمْختاَل َعنِّي  فتَُصّوِ

ً ]وأَنشد ثعلب  َصُموتٌ   الَحّدِ َوْقعَتُهُ ُرقاقُ  بَْير أَيضا  على هذه الصورة : (1) [بيت الزُّ

ينِّ و  تــــــــــــــــاِ  عــــــــــــــــَ خــــــــــــــــح
ُ

َوَة املــــــــــــــــ ُب َنــــــــــــــــَح هــــــــــــــــِ ذح  يــــــــــــــــُ

ُه     ــــــــــــُ ــــــــــــت رحب دِّ ضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ  ا ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ وتٌ َرق مــــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
 إِْصِمتَةَ و إِْصِمتَ  بَِوْحش عن اْبِن ِسيَدْه : تَركتُهُ و .إِْصِمتَ  بصْحَراءِ  تَرْكتُهو الّتي ال أََحَد بها. (2)وهي القَْفَرةُ  ، كإِْربِل ، إِْصِمت تَرْكتُه بِبَْلَدةِ و

ره ، وهو ، بكْسِرهنَّ ،  قال :، ونََصَب التّاَء ، ف إِْصِمتَ  قال أَبو زيد. وقَطَع بعُضهم األَِلَف من بقَْطع الَهْمِز وَوْصلِه. عن الِّلحيانّي. ولم يُفّسِ

ِش  ِ ِبَوحح ِمَتاح  له ُذاببُ  اإِلصح
يَت بذلك لكثْرةِ ما يَْعِرُض  أَي بالفالةِ ، قال ابُن ِسيَدْه : واألَّول هو المعروفُ  إِْصِمتَ  وقال ُكراع : إِنَّما هو بِبلدةِ  فسَّره ابُن ِسيَدْه. قالوا : ُسّمِ

ُجل لصاحبِه : َمْه ، َمْه ، قال الّراِعي :،  اْصِمتْ  فيها من الَخوف ، كأَّن كّل واحد يقوُل لصاحبه : يَت لقول الرَّ  كما قالوا في َمْهَمٍة : إِنََّها ُسّمِ

بَِحْيُث ال يُْدَرى  : األَلِف مقطوعةٌ مكسورة ، أَي : إِْصِمتَ  تركتُهُ بَصْحَراءِ  أَو في أَْصالبِها أََودٌ  إِْصِمتَ  أَْشلى َسلُوقيَّةً باتَْت وباَت لها بَِوْحش

من األَسماِء الّتي ال تُْجَرى ، أَي : ال تَنصرف كما صّرح به  إِْصِمتَ  : إِذا لِقيتهُ بَمكاٍن قْفٍر ال أَنيَس به. ثمَّ إِنّ  إِْصِمتَ  ولقيتُه ببلدةِ  ْيَن ُهَو.أَ 

الَِّذي  ءُ كُمْكَرم : الشَّيْ  ، الُمْصَمتُ و ، حقَّقه شيُخنا : الجوهرّي وغيُره ، نقله عن أَبي زيد ، والِعلَّتاِن هما : العَلَِميّةُ والتّأْنيُث ، أَْو وزُن الِفعل

 قد أُْبِهَم إِْغالقُه ، وأَنشد : ُمْبَهٌم ، : أَي ُمْصَمتٌ  وقُْفلٌ  ، ُمْصَمتٌ  بابٌ  يُقال :و أَنا. أَْصَمتُّهو ال َجْوَف له.

َمَتاتُ ِمنح ُدوِن ليحل  و  قاِصرِ  ُمصح
َ
 امل

ّكيِت :و تٌ  فتقول : أَْلفٌ  ويُشدَُّد ، كما تقول : أَْلٌف كاِمٌل ، وأَلٌف أَْقَرُع ، بمعنًى واحد. ، ُمْصَمتٌ  أَْلفٌ  عن ابن الّسِ ٌم ، ، أَي : ُمَصمَّ  ُمتَمَّ

 كُمَصتٍَّم.

من  الُمْصَمتِ  الثَّْوبِ  عن ، وسلمليهعهللاصلىإِنّما نَهى رسوُل هللِا »وفي حديث العَبّاس :  .(3) ال يُخاِلُط لَونَه لْونٌ  إِذا كان ُمْصَمتٌ  َوثْوبٌ 

 هو الّذي جميعُه إِْبَرْيَسٌم ، ال يُخاِلطه قُْطٌن ، وال غيُره.« َخزٍّ 

النَُّسخ وأَيضاً قولُك فَرَّ ِمْن لُب. هكذا في نسختنا ، بل سائر  ُمْر ِبنْفٍل ، ُحُروَف الذَّاَلقِة ، وهي ما في قولك : ما َعدا الُمْصَمتَةٌ  الُحُروفُ و

 الّتي بأَيدينا ، ومثلُه في التَّْكملة.

 عنها. ُصِمتَ  وزاد : واإِلْصمات أَنّه ال يَكاُد يُْبنَى منها كلمة ُربَاِعيّة ، أَو ُخماِسية ، ُمعَّراة من ُحُروف الذَّالقَة ، فكأَنّه قد

إِْن ُوجدْت في نسخة ، فهو « ما عدا»ّن الّظاهر أَّن لفظة من نسخة شيِخنا ، ونقل عن شيخه ابن المسنّاِوّي أَ « ما عدا»وقد سقطْت لفظةُ 

 إِصالح ، ألَّن أَكثَر األُصوِل الّتي ُوِجدت حاَل اإِلمالِء خاِليةٌ عنها ، وثبَتْت في نَُسخ قليلة.

ْمتةُ و ّمِ والكْسرِ  الصُّ بِيُّ ِمنْ  أَي : أُْسِكت ، أُْصِمت ما رواُهما اللِّْحيَانّي : ، بالضَّ ٍء ظِريٍف. ومنه قوُل كتْمٍر ، أَو شيْ   طعَاٍم ونْحِوه ،به الصَّ

بِيب : وَما لَهُ  ِلي التَّْمِر على الزَّ ِغير ُصْمتةُ »به. وفي الحديث في صفة التَّْمَرة  فيُْصِمتُُهم ِلِعياِله ، أَي : ما يُْطِعُمهم ، ُصْمتةٌ  بعض ُمفّضِ « الصَّ

.وأُ  أُْصِمتَ  يُِريُد : أَنَّه إِذا بََكى ، بِيُّ  ْسِكَت بها ، وهي السُّْكتَةُ ، ِلَما يُْسَكُت به الصَّ

تِيو ْمتة َصبِيَِّك : أَي أَْطِعِميه َصّمِ  .الصُّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( اللسان والتهذيب والصحاح : القفر.2)
 لون واحد ال لالرت لونه لون آخر.( عبارة التهذيب نقال عن ابن السكيت قا  : الثوب املصمت الذي لونه 3)
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 نقله الّصاغانّي. َسْيُف َشْيباَن النَّْهِدّي ، كُمْحِسٍن : ، الُمْصِمتُ و

يتُ و ّمِ يُت ِزنةً ومْعنًى ، الّصِ ّكِ  .الصَّْمتِ  أَي طويلُ  : الّسِ

ً  ما ذُْقتُ  يقال :و  َشيئاً. : أَي ما ذُْقتُ  كَسحابِ  (1) َصَماتا

ً  َصْمتَ  ال الِكسائِّي : تقول العرٌب :عن و  يَْوٍم ، َصْمتَ  ال أَو بالّرفع ، إِلى اللَّْيل ، يَوٌم ، َصْمتَ  إِلى اللَّْيِل ، بفتح فسكون ، أَو ال يَوما

إِلى الليل ، ومن خفض فال  يوٌم تامٌّ  يُْصَمت أَي ال يوماً إِلى الليل ، ومن رفع أَراد (2) يَْصُمت فَمن نَصَب أَراد ال إِلى الليِل. بالخفِض ،

 َصْمتَ  وال ، الُحلُم بعدَ  يُتْمَ  وال ، فِصالٍ  بعدَ  رضاعَ  ال»:  قال ، وسلمعليههللاصلى ، النَّبيّ  أَن:  عنههللارضيسؤاَل فيه. وفي حديث علّيٍ ، 

 .«يوماً إِلى اللّيل

 أَي َصوٌت ، ِلغُُموِضه في ِرْجلَْيها. ِحسٌّ ، أَي لَخْلَخالَْيها غِليظةُ السَّاقَْيِن ، ال يُْسَمُع لُهَما : إِذا كانت الَخْلَخالَْينِ  َصُموتُ  جاِريَةٌ  من الَمَجاز :و

 أَحالْت آِخَر َحْولْيِن. : إِذا األَرضُ  أَْصَمتَتِ و

ُجل إِذا ذلك : أَي لم يَْكِفهِ  يُْصِمتْهُ  يُقاُل : لم * ومّما يُستدَرُك عليه :  ، وأَصله في النَّْفيِ ، وإِنَّما يقاُل ذلك فيما يُْؤَكُل أَو يُْشَرُب. ويُقاُل للرَّ

ا ثَقَُل رسوُل هللِا ، ». وفي حديث أُساَمة بن زْيد قال : ُمْصِمتٌ  ، فهو أَْصَمتَ  اعتَقََل ِلسانُه فلم يَتكلّم :  وَهبَط َهبَْطنا ، وسلمعليههللاصلىلمَّ

فال يتكلّم ، فَجعَل يَْرفُع يَده إِلى السََّماِء ، ثُمَّ يَُصبُّها  أَْصَمتَ  ْومَ يَ  ، وسلمعليههللاصلى ، هللاِ  َرُسولِ  (3) إِلى فَدخْلتُ  ، الَمِدينةِ  إِلى يَْعنِي ، النّاسُ 

وايةُ يوم .(4): ليس بيني وبينه أَحٌد ، معناه « أَْصَمتَ  يَومَ »عليَّ ، أَْعِرُف أَنَّهُ يَْدعو لي قال األَزهريُّ : قوله  ،  أَْصَمتَ  ويحتمل أَن تكون الّرِ

أَي اعتقََل ِلسانَُها. قال : وهذا هو « أُماَمةُ بنُت أَبي العاِص  أَصَمتَتْ »، إِذا اعتَقَل ِلسانَهُ. وفي الحديث  ُمْصِمتٌ  العَِليُل ، فهو أَْصَمت يُقال :

 اعتقَلَ  مرضه في ، وسلمعليههللاصلىفال يتكلَُّم. ورّدهُ ابُن منظوٍر ، وقال : وهذا يعني أَنَّهُ ،  أَْصَمتَ  ْومَ الصَّحيح عندي ، أِلَّن في الحديث يَ 

 ً  .يَِصحَّ  لم يتكلَّمْ  فلم يَْوما

تَ وَ  ُجَل : شكا إِليه ، فنَزَع إِليه  َصمَّ تِ  إِنّك ال تَْشُكو إِلى من ِشَكايتِه ، قال : (5)الرَّ فاْصبِْر على الِحْمِل الثَِّقيل أَْو ُمِت وفي التَّهذيب :  ُمَصّمِ

ت إِنَّك ال تْشُكو إِلى»ومن أَْمثاِلِهم :   أَي : ال تَشكو إِلى َمْن ال يَْعبَأُ بَِشْكَواك. (6)« ُمَصّمِ

 أَْمِره : إِذا كان ُمْعتَِزماً عليه. ِصَماتِ  ويُقال بات فالُن على

َماتُ  ذا أَْشَرَف على قَْصِده. قال أَبو مالٍك :: إِ  بِصَماتِه وهو حاَجتِي : أَي على َشَرٍف من قَضائها ، يُقال :  ِصَماتِ  : القَْصُد. وأَنا على الّصِ

 : بَتَاتِها. أَي : على شَرِف فضائِها. ويُْرَوى (7) ِصَماتَها وحاَجٍة ُكْنُت على األَْمِر : إِذا أَشرف على قَضائه ، قال : ِصَماتِ  فاُلٌن على

 : بَمْرأًى وَمْسَمعٍ في القُْرِب. ِصَماتٍ  وباَت من القوم على

 .ُمْصَمتٌ  ويُقاُل ِللَّْون البِهيِم :

لدُّْهَمة. وفي غيُر ا (8): ال يُخاِلُطه لَوٌن  ُمْصَمتٌ  : إِذا لم يكن فيها ِشيَةٌ. وكانت بُْهماً. وأَْدَهمُ  ُمْصَمتَاتٌ  ، وخْيلٌ  ُمْصَمتٌ  ومن الَمَجاز : فَرسٌ 

حاح :  البَِهيُم ، أَيَّ لْوٍن كان ، ال يُخاِلُط لْونهُ لوٌن آخٌر. من الخيل : الُمْصَمتُ  الّصِ

ُك ، وال يَتََزعزُع ، مثُل  ُمْصَمتٌ  . إِذا كان ال يُخاِلُطه غيُرهُ. وقال أَحمُد بن ُعبَْيٍد : َحْليٌ ُمْصَمتٌ  وَحْليٌ  : معناه قد نَِشَب على البِِسه فما يَتحرَّ

 الدُّْملُج والِحْجِل وما أَشبََهُهما.

__________________ 
 ( هكذا ضبطت يف التكملة ا ويف التهذيب بضم الصاد ا ومثله يف اللسان ا ويف الكر ضبرت قلم.1)
 .تصمت ( يف التهذيب واللسان : ال2)
 .«فلم يتكلم .. دخلت عليه»وعبارة النهاية : « عل »لسان : ( يف ال3)
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قوله لي  بيين وبينه إخل هكذا خبرت املؤلف وكذا يف نسخة اللسان الجي نقر منها املؤلف من غري تعرض جلرح وال »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«تعدير كما هو عادته اه وهيب ا كذا هبامش املطبوعة

 .«فنزع له»ألصر ( عن اللسان ا واب5)
 ( هذا ضبرت اللسان ا ويف التهذيب : مصمت وكال ا ضبرت قلم.6)

ت.  وفي األساس : وإنك لتشكو إلى غير مصّمِ

 وبعده : (أت )( البيت أليب  مد الفقعسي كما يف األساس 7)
 أتيتها وحدي من مبلهتا وهو يف التهذيب والصحاح واللسان بدون نسبة.

 لالرت لونه.( يف التهذيب : ال 8)
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 النَّْوِم. كذا في األَساس. ُمْصَمتُ  ومن الَمجاز. الفَْهدُ 

نَِة ، أَي : في َحرف  الُمْصَمت البيتُ  * واستدرك شيُخنا : َِّحَد َعُروُضهُ وَضْربُه في الّزِ عٍ ، بأَن ال يَت ، وهو الَّذي ليس بُمقَفًّى وال ُمصرَّ

ِوّي ولَواِحقه ، كما َحقَّقَه العَرُ   وِضيُّون.الرَّ

ْمعَيُوتُ  : [صمعت]  هكذا في النَُّسخ بالمثنّاة التّحتِيّة بعد العين الُمْهَملة. ومثلُه نصُّ النَّوادر. والّذي في لسان العرب والتَّْهِذيب : ، الصَّ

ْمعَتُوتُ  . وفي نوادر أَبي َعْمٍرو : هو كعَْنَكبُوٍت. ، بالفْوقِيّة بدل التَّْحتِيّة ، وهو الصَّ أِْس ، وقد أَهملَه الجوهريُّ نقله الّصاغانيُّ  الَحِديُد الرَّ

.  واألَزهريُّ

نُّوتُ  : [صنت] ِغيَرةُ ، أَو بتشديد الاّلم الدَّْوَخلَّةُ  : أَهمله الجوَهِريُّ ، وصاِحُب اللّسان. وقال الّصاغانّي : هو ، كَسفُّودٍ  الصَّ ِغالُف  هو الصَّ

 األَْعلَى. لقاُروَرةِ وَطبَقُهاا

 كذا نقله الّصاغانّي. واإِلْحكاُم ، وفي نسخٍة : اإِلبرامُ  : اإِلتَْراُص. اإِلْصناتُ و .َصنَاتِيتُ  ج :

ْنتِيتُ و  ياً وهو، وأَعاده المصنُِّف ثانِ  (1): أَهمله الجوهريُّ هنا ، وذكره في ص ت ت ، أِلَّن النّون زائدة ، وكذا صاحب اللّسان  الّصِ

ْنِديُد ، يُِّد الكريم. وقال األَصمعّي. الّصِ  أَي السَّ

ْنتِيتُ   : السَّيِّد الشَِّريُف. الّصِ

ْنتِيتُ و  وقد تقدَّم. الَكتِيبَةُ ، : الّصِ

ْنتُوتُ  عن ابِن األَعرابّي :و ّم : ، الصُّ ّد ،  الفْرُد الَحِريدُ  بالضَّ وقد تقدَّم. ونقل شيُخنا عن ابُن ُعْصفُوٍر واْبِن ِهشام ِزيَاَدة النّون ، ألَنّه من الصَّ

 بََدٌل من دالَْيِن. وقد تقّدمت اإِلشارةُ ُهناك. (2)وتاَءاهُ 

ً  كخاف يَخاُف ، ، صاَت يََصاتُ و كقاَل يَقوُل. ، صاَت يَُصوتُ  : [صوت]  : صائٌح.، أَي  صائتٌ  ، فيهما ، فهو َصْوتا

يت : الصَّْوتُ و ّكِ  : الّصائح. الّصائتُ و اإِلنساِن وغيِره. َصوتُ  : الصَّْوتُ  : الَجْرُس ، معروٌف ، ُمذكَّر ، وقال اْبُن الّسِ

حاح : فأَّما قوُل ُرَوْيِشِد ْبِن َكثِيٍر الّطائّي : فإِنَّما أَنَّثهُ ، ألَنّه أَراد  ؟الصَّْوتُ  ٍد ما هِذهِ يا أَيَُّها الَراِكُب الُمْزِجي َمِطيَّتَهُ سائِْل بَنِي أَسَ  وفي الّصِ

 واالستِغاثة. (4)الضَّْوضاَء والَجلَبَة  (3) [به]

ُروَرة ، أَعني تأَنيث الُمذكَِّر ، ألَنّه ُخُروٌج عن أَصٍل إِلى فْرع ، وإِنّما الُمستجاُز من  قال ابُن منظور : قال ابُن ِسيَدْه : وهذا قبيٌح من الضَّ

ُعُموم  (5)و يقُع على الُمذكَّر والُمؤنَّث ، فعُِلم بذلك َء ُمذكَّر ، وهذلك َردُّ التَّأَنِيث إِلى التَّذكير ، ألَّن التَّذكير ، هو األَْصل ، بَِداللة أَنَّ الشَّيْ 

 .أَصواتٌ  والجمع : .(6)التَّْذِكير ، وأَنّه هو األَصُل 

تَ و ناَدى ، كأََصاَت ، : إِذا صاتَ و ً  بِه َصوَّ تٌ  ، فهو تَْصويتا لك إِذاُمَصّوِ تَ  . وكّذِ ُجلُ  أَصاتَ  بإِنسان فدعاهُ ، وعن ابن بُُزْرَج : َصوَّ  الرَّ

َره بأَْمِر ال يَشتهيِه. ُجِل : إِذا َشهَّ  قال ابُن ِسيَدْه : يجوُز أَن يكون الصَّوتِ  شديدُ  أَي : ، َصيِّتٌ  : صاتٌ  وحمارٌ  ، صاتٌ  َرُجلٌ  يُقَال :و بالرَّ

 فاِعالً ، ذهبْت َعْينُهُ ، وأَن يكوَن فَِعالً مكسوَر العَْيِن ، قال النَّّظاُر الفَْقعَِسيُّ : صاتٌ 

َوٍ  كـــــــــــــــــبَ  هـــــــــــــــــُ ب  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ وحَ  أَق ـــــــــــــــــَ ين فـ  نـــــــــــــــــ 

َر     بحٍب ِإذا َعشـــــــــــــــــــــــــــــــ   اإِلرحاَننح  صـــــــــــــــــــــــــــــــاتِ جـــــــــــــــــَ

  
َويَْوٌم طاٌن : كثيُر  قال الَجْوَهِريُّ : وهذا كقولهم : َرُجٌل ماٌل : كثيُر الماِل ، وَرُجٌل ناٌل : كثيُر النَّوال ، وَكْبٌش صاٌف : كثيُر الصُّوف ،

يِن ، وبئُْر ماَهةٌ ،   انتهى. ورُجٌل هاٌع الٌع ، ورجٌل خاٌف. وأَصل هذه األَوصاِف كلِّها فَِعٌل بكسر العين.الّطِ

ً  كان العَبّاُس َرُجالً »في الحديث : و ، كَميٍِّت ومائٍت ، وأَصلُه الواو ،  صائتٌ و َصيِّتٌ  عاِليَهُ ، يقال : هو الصَّْوتِ  ، أَي : شديدَ  «َصيِّتا

 ِغَم.وبِناُؤه فَْيِعٌل فقُِلَب وأُدْ 

__________________ 
 .«صنت»( ذكره صاحب اللسان يف مادة 1)
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 وهو ما أثبتناه. .«قوله ولء أي إخل لعله ول آه بد »وهبامش املطبوعة املصرية : « ولء أي بد »( ابألصر 2)
 ( يف اللسان : الضوضاء واجللبة عل  معىن الصيحة ا أو االستغاثة.4) ( عن الصحاح.3)
 ( ونظري هذا يف الشذوذ قوله ا وهو من أبيات الكتاب :6) هبذا. ( اللسان :5)

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرق ـــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــــــــن  إذا ب

ـــــــــــــــم    ـــــــــــــــي ـــــــــــــــت ـــــــــــــــي ـــــــــــــــام فـــــــــــــــقـــــــــــــــد أيب ال ـــــــــــــــت  كـــــــــــــــفـــــــــــــــ  األي

  

 وهذا أسهر من  نيث الصوت ا ألن بع  السنا : سنة وهي مؤنثة وهي من لفة السنا ا ولي  الصوت بع  االستغاثة وال من لفظها.
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يتُ و ْكُر ، الّصِ ْكرِ  ِصيتُه يقال : َذهَب في النّاس ، بالَكْسِر : الذِّ ه بعُضهم بالذِّ حاح : الَجميل الِّذي يَنتِشر  الَحَسن. ، أَي ِذْكُره ، وَخصَّ وفي الّصِ

ْوح ، كأَنُّهْم بَنَْوهُ على فِْعٍل ، في النّاس ُدوَن القَبِيح ، وأَصلُه من الواو ، وإِنّما انقلبْت ياًء ، النكساِر ما قبلَها ، كما قالوا : ِريٌح ،  من الرَّ

ْكِر المعلوم. الصَّْوتِ  بكسر الفاِء ، للفَْرِق بينَ   المسموع وبيَن الذِّ

 ، ْوتِ الصَّ و كالّصاتِ  أَي ِذْكٌر وُشْهَرةٌ وِعْرفاٌن قال : ويكوُن في الَخير والشَّرِّ  «في السََّماءِ  ِصيتٌ  ما ِمْن َعْبٍد إِالَّ له»في الحديث : و

يتَةِ و يت في النّاس ، بمعنى َصوتُه وُربَّما قالوا : انتََشر ، الّصِ يت في الصَّْوتو . قال ابُن ِسيَدْه :الّصِ  : (1)، لُغَةٌ. وقال لَبِيٌد  الّصِ

َن و  ِه ُحســــــــــــــــــح نح مـــــــالـــــــِ رَتٍ مــــِ مح ُمشــــــــــــــــــح هكــــَ يــــتـــــــِ  )2) صــــــــــــــــــِ
رِ     ًد  وَ حضــــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــح رِّ مــــــــــــــــَ ه يف كــــــــــــــــُ  ِآابئــــــــــــــــِ

  
ْكَر به في النّاس ، يُقال :  الصَّْوت يُِريُد إِعالَن النِّكاح ، وَذَهابَ  «، والدُّفُّ  الصَّْوتُ  ما بَْيَن الحالِل والحراِم ، (3)في الحديث : فَْصُل و والذِّ

 ، أَي ِذْكٌر. ِصيتٌ و َصْوتٌ  له

يتُ و يتُ  نَْفُسها ، وقيل : الِمْطَرقَةُ  : الّصِ . الَصْيقَُل ، قيل :و الّصائُِغ. : الّصِ  نقله الّضاغانِيُّ

تُ  بالكسر : ، الِمْصَواتُ و  أَجاَب وأَْقبََل. : أَي فاْنصاتَ  قولُهم : ُدِعَي ،و .الُمَصّوِ

َوى قائماً ، وصوابُه ، هكذا في النَُّسخِ ، وفي أُْخَرى اْستَ  اْستََوى : إِذا الُمْنَحنِي اْنَصاتَ و نقلَهُ الّصاَغانّي. َذَهَب في تََواٍر ، الّرجُل : اْنصاتَ و

حاح وغيِره :  بعَد اْنحناٍء ، كأَنّه اْقتَبََل َشبَابُهُ. قَاَمتُهُ  استََوتْ  على ما في الّصِ

 ، وقيل للعَبّاس ْبِن ِمْرَداٍس السُّلَمّي : (4): القَِويُم القاَمِة ، قال َسلََمةُ ْبُن الُخْرُشِب األَْنَماِرّي  الُمْنصاتُ و

هـــــــــا و  َدَة عـــــــــاشـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح نــــــــــَ اَن اهلـــــــــُ ُن ُد ـــــــــحَ ُر بـــــــــح  َنصـــــــــــــــــــــــح

وَِّم و     ــــــــــــُ وحاًل مُث  قـ َا حــــــــــــَ عــــــــــــِ  فــــــــــــانحصــــــــــــــــــــــــــالَ ِتســــــــــــــــــــــــــح

  

ِه و  ِيضــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــِ ــــــــر َأِس بــــــــعــــــــَد ابــــــــح واُد ال  عــــــــاَد ســــــــــــــــــــــَ

ِذي فــــــــــالرَاو     اِب الــــــــــ  بــــــــــَ رحُخ الشــــــــــــــــــــــــ  ُه شــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ  جــــــــــَ

  

و ٍة و  ٍف وقــــــــــــــُ عـــــــــــــح َد ضـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــح دًا بــــــــــــــَ َض أَيـــــــــــــح  راجـــــــــــــَ

ِه مــــــــــــالو     لــــــــــــِّ ِد ذا كــــــــــــُ عــــــــــــح ــــــــــــَ ُه مــــــــــــن بـ نــــــــــــ   لــــــــــــكــــــــــــِ

  
َمانُ  اْنصاتَ و ً  بِه الزَّ  .(5) صار مْشُهوراً  : إِذا اْنِصيَاتا

تُ  أََحدٌ  أَي : ، ِمْصَواتٌ  ما بالدَّارِ  يُقاُل :و تٌ  النَُّسخِ :. وفي بعض يَُصّوِ  ، والمعنى واحد. ُمَصّوِ

َرهُ  أَصات * ومّما يُْستْدَرُك عليه : ُجِل : إِذا َشهَّ  بأَْمر ال يَشتهيه. (6)الرجُل بالرَّ

َف هو أَْن يُناِدَي بْعُضهم بعضاً ، أَو يفعََل أَحُدُهم فعالً له أَثرٌ  «عنَد الِقتالِ  الصَّْوتَ  أَنّهم كانُوا يَكرهون»في الحديث : و  ، فيَِصيَح ، ويُعَّرِ

 بنْفِسه على طريق الفخر والعُْجِب.

ً  والعَرُب تَقوُل : أَْسَمعُ  ً  ، وأََرى فَْوتاً : أَي أَْسَمعُ  َصْوتا ِء ، ثّم ال تَرى تحقيقاً ، يقاُل : ، وال أَرى فِْعالً. وِمثلُه : إِذا ُكْنت تَْسَمُع بالشَّيْ  َصوتا

 .(7)ِذْكٌر وال َحساِس 

ة معها ، أَي : ال َخيَر في قَوٍل وال فِْعَل معه.من أَ   مثالهم في هذا المعنى : ال خْيَر في َرَزَمٍة ال ِدرَّ

ُهْم ِبَصْوِتكَ ) وقولُه ، َعزَّ وَجلَّ : .األَصواتُ  ، والجمعُ  َصْوتٌ  وُكلُّ ضْرٍب من الِغناِء ،  بأَصواتِ  قيل : (8) (َواْستَ ْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمن ْ

 ناِء والَمزاِميِر.الغِ 

تُ  القَْوس : َجعلَها أََصاتَ و ْبِرقاَن ، فقال لَصْحِبه : كيف َرأَْيتُموني (9)وفي األَساِس : سابَّ الُمَخبَُّل  .تَُصّوِ  قالوا : َغلَبََك بِِريٍق َسيِّغٍ ، ؟الّزِ

 .َصْوٍت َصيِّتٍ و
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__________________ 
يتة ابهلاء : الصيت وقا  لبيد.( يف التهذيب واللسان والتكملة : 1)  والصِّ
« مبدي»ويف التكملة املطبوع « قوله مبد  كذا خبطه ويف التكملة مند  ابلنون»( يف التهذيب : حســـــن صـــــيته. وهبامش املطبوعة املصـــــرية : 2)

 كاألصر.
 ( يف اللسان : األنباري.4) .«فضر»( عن النهاية وابألصر 3)
 .«إذا شهر»ويف التهذيب : « أشهره»اللسان ا وابألصر  ( عن6) ( التهذيب : إذا اشتهر.5)
 .64( سورة اإلسراء اآية 8) ( يف اللسان بكسر ا اء ا ضبرت قلم.7)
قوله املختبر كذا خبطه والذي يف األســاس : املخبر. قا  اجلوهري : وخمبر اســم شــاعر من »وهبامش املطبوعة املصــرية : « املختبر»( ابألصــر 9)

وفيمن اله املخبر من الشعراء قا  يف املؤتلف واملختلف : املخبر القريعي واله ربيعة بن ربيض بن  .«ويف القاموس : وكمعظم الشعراءبين سعد ا 
 . أحد بين بكر بن وائر مث بين زهري ا واملخبر الثماد... قتا  ويكىن أاب يزيد. واملخبر بن شرحبير
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 (فصر الضاد)
ته من الصحاح ، وثابت في لسان العرب والتكملة.المعجمة مع المثناة   الفوقية ساقٌط برمَّ

ْغتُ  : [ضغت]  نقله الصاَغانّي. اللَّْوُك باألَْنيَاِب والنََّواِجذِ  هو أَهمله الجوهرّي ، وقال الخليُل : ، الضَّ

 أَي َموضع. ع هو اسم أَهمله الجوَهِرّي ، وقال ابُن ُدريد : ، َضْوتٌ  : [ضوت]

ً  ، كَجعَلَه َضَهتَه : [ضهت]  َزَعُموا. َوِطئَهُ َوْطئاً َشِديداً ، ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابُن دريد : أَي يَْضَهتَهُ َضْهتا

 فصر الطاءِ 
 مض املثناة الفوقية

ْفِر ، أنثى تَُذكَُّر ، وفي الصحاح : الطَّْستُ  : [طست] ينيِن تَاءٌ  بلغة َطيِّئ الطَّسُّ  : الطَّْستُ  : ِمن آنِيَة الصُّ ِلالستِثقاِل ، فإِذا  أُْبدَل ِمَن إِْحَدى الّسِ

يَن ، ألَنك فََصْلَت بَينهما بأَلٍف أَو ياٍء ، فقلت   وُطَسْيٌس. انتهى. ومثله كالُم ابِن قُتَْيبَة ، قال شيُخنا : ِطَساسٌ  (1)َجَمْعَت أَو َصغْرَت َردْدَت الّسِ

اِء : كالُم العرب ٍس ُطُسو ويُْجَمُع أَيضاً على ، بغيِر هاٍء ، وهي  َطسٌّ  ، وقد يُقَالُ  (2) َطْستٌ  باعتباِر اللَّْفِظ. ونقَل ابن األَْنبَارّي عن الفرَّ

اُج : التأْ  َطْستٌ  ٌء تقول :ُمَؤنثةٌ ، وَطيِّى اُج : ، كما قالوا في ِلّصٍ : لَْصٌت ، ونُقَل ، عن بعِضهم التَّْذكيُر والتأْنيُث. وقال الّزجَّ نيُث. وقال الّزجَّ

جستانّي : هي أَعجِميَّةٌ ، ولهذا قال األَْزَهِريُّ : هي َدِخيلَةٌ في َكاَلِم  (3) [على لفظها طسَّاتٌ  وجمعها]التأْنيُث أَكثُر كالِم العرب  وقال الّسِ

 العرِب ، ألَّن التّاَء والطاَء ال يَجتمعان في َكلمة َعربيّة.

ين الُمعْ  ونَقلوه في ُشُروحِ الّشفاِء ، فقيَل : هو َخَطأٌ ، وقيل : بل هو لُغَةٌ ، وهي الطَّْشُت بالُمْعجمِة ، وهي األَصُل ، وبالسين  َجَمةِ َوُحكَي بالّشِ

. ٌب منه ، وفي الُمْغرب أَنها ُمؤنَّثَةٌ أَعجميَّة ، وتَْعريبُها َطشٌّ  الُمْهَملَة ُمعَرَّ

، وقد  (4)وهو َعلٌَم ِعْبِريٌّ ، كذا ورَد ، وقد جاَء ذْكُره في القُْرآِن  َمِلك أَْعَجِميّ  وقال ابُن ُدَرْيد : هو اسمأَهمله الجوَهِريُّ ،  َطالُوتُ  : [طلت]

 .(5)َمِة وِشْبِه العُجْ  تقدَّم في ج ل ت ، وجعله بعُضُهْم َمْقلُوباً من الطُّوِل ، وهو تَعَسٌُّف يَُردُّهُ منُع َصْرفِه قاله شيُخنا ، أَي للعَلَِميّةِ 

 التّاُء لُغَةٌ ، وقيل : لُثْغَةٌ. ، وهو من أَْسَماِء الَحْيِض ، َحَكاه أَقواٌم ، فقيَل : الطَّْمتُ  : * وبقى عليه هنا : [طمت]

 وأَما الطَّاُغوُت فسيأْتي ِذْكُره في ط وغ.

 (فصر الظاءِ )
 مض املثناة

 هو لُغَةٌ في َذأَتَهُ ، وَذأََطهُ ، وَذَعَطهُ ، وَدأَتَهُ ، وأَنكره بعُضُهم. َخنَقَهَ ، الجوَهِريُّ ، وقال الّصاَغانيُّ : أَيأَهمله  ، كَمنَعَهُ ، َظأَتَهُ  : [ظأت]

__________________ 
 .«قلت»( عن الصحاح ا وابألصر 1)
 ( يف املصباح : طّسٌة.2)
 ( زايدة عن املصباح.3)
 من البقرة أيضاً. 249من اآية  (.. فَ َلّما َفَصَل طاُلوُت اِبجْلُُنودِ )و سورة البقرة. 247من اآية  (ُكْم طاُلوَت َمِلكاً . ِإنَّ هللَا َقْد بَ َعَث لَ ..)( 4)
 .«قوله وشبه العجمة ا فيه أنه أعجمي حقيقة ا ال شبيه هبا ا أو هو عربي كما ذكره»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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 (فصر العا)
 املثناة الفوقيةاملهملة مض 

ً  يََدهُ  َعبَتَ  : * ومّما يستدرك عليه : [عبت]  . كذا رأَيتُهُ في هاِمش الّصحاحِ.َمْعبوتَةٌ  ، واليَدُ  َعابِتٌ  : لََواَها ، فهو َعْبتا

ةٍ  دَ  َردَّ  : َعتَّهُ يَعُتُّه َعتًّا : [عتت] ةً بعَد َمرَّ  .َعاتَّهُ  وكذلك َعلَْيِه الَكاَلَم َمرَّ

أَي يُرادُّونَهُ فِي القَْوِل ،  «، فقَاَل : َعلَْيِه َكفَّاَرةٌ  يُعَاتُّونَهُ  أَنَّ َرُجالً َحلََف أَْيَماناً فََجعَلُوا»في حديث الحسن : و بِالمسأَلَِة : أَلَحَّ َعلَْيِه ، َعتَّهُ و

وَن َعلَيْ  ُر الَحِلَف.ويُِلحُّ  ِه فيَُكّرِ

 َوَوقََمهُ ، والَمْعنَياِن ُمتَقَاِرباِن ، وقد قِيَل بالثَّاِء. َوبََّخهُ  : يَعُتُّهُ َعتًّا بالَكاَلمِ  َعتَّهُ وَ 

ً و َعاتَّهُ ُمعاتَّةً وَ  ً  وأَُصاتُّهُ  هُ أُعاتُّ  وعن أَبي عمٍرو : ما ِزْلتُ  َخاَصَمهُ ، ، إِذا (1)وفي نُْسَخة اللَِّساِن عتاتَة  ِعتَاتا وِصتَاتاً ، وهي الُخصومة.  ِعتَاتا

 قلت : وقد تَقَدََّم اإِلَشاَرةُ إِليه في صتت.

ُح ، الَجْدُي ، ويُْفتَ  كبُْلبُل : العُتْعُتُ  فلو قَال : الَجْدُي ، وهو َزْبَزٍب ، َضبََطه أَبو عمٍرو بالفَتْح مثلو عن ابن األَْعَراِبّي ، ، َكبُْلبٍُل ، العُتْعُتُ و

 كان أَحسَن.

ُر ، والِهلَُّع ، والطَِّليُّ ،  العُتْعُتُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : هو َعاُم والقََرُم  [واليَْعر]، والعُْطعُُط ، والعَِريُض ، واإِلمَّ  .(2)واليَْعُموُر ، والرَّ

غَّال ، واللََّسادُ ]  .(3) [والرَّ

م : الشَّابُّ  العُتْعُتُ و  قَالَه أَبو عمٍرو ، وأَنشد : (9) القَِويُّ الشَِّديُد ، : بالضَّ

رَي ا  ظـــــــــــــــــــــح ؤحَداًن عـــــــــــــــــــــِ ُه مـــــــــــــــــــــُ ا رَأَتـــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــُد     تح : أُرِي ــــــــــــَ ال ــــــــــــَ تُ ق عــــــــــــُ ــــــــــــح تـ ــــــــــــعــــــــــــُ ر ا ال ــــــــــــِ ــــــــــــذِّف  ال

  

َور ا  َر اجلــــــــــــــــِ ا الــــــــــــــــَوابــــــــــــــــِ اهــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ اَل ســــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

ر ا    ا الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــَ اهـــــــــــــــــــــَ ا وال َوقـــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــَ  ِإهلـــــــــــــــــــــُ

  
ُجُل الطَِّويُل التَّامُّ ، أَو : العُتْعُتُ و  الطَِّويُل الُمْضَطِرُب. هو الرَّ

َكةً : ِغلٌَظ فِي الَكاَلمِ  العَتَتُ و  وَغْيِره ، أَو َشبِيهٌ بِغلٍَظ. ، ُمَحرَّ

دتين ، كما تقّدم ، : الُجنُوُن ، العَتْعَتَةُ و وفي الّصحاح : حكاه أَبو حاتٍِم ، أَو   الَجْديِ بِعَْت َعْت ،وُدَعاءُ  عن ابن األَْعَرابِّي ، كالعَْبعَبَِة ، بموحَّ

، إِذا َزَجَرهُ ، وبه َدَعاه  (4)الراعي ، بالَجْديِ  َعتْعَتَ  َزْجٌر له ، وقد
(5). 

ً  في َكالِمهِ  تَعَتَّتَ وَ  ُّتا  لَْم يَْستَِمرَّ فيه.و : تََردََّد ، تَعَت

، قال شيخنا : ونقلها  (6) (َحّّت ِحني  )في معنى « ِحين َعتَّى»وقد تقدمت اإِلَشاَرة إِليه في َحتَّ ، وقََرأَ ابن مسعود  لُغَةٌ في َحتَّى ، َعتَّىو

 لون : َحتّى بالحاِء.في العُبَاِب عن ُهَذْيل وثَِقيٍف ، واقتصر في التَّْسِهيِل على أَنها ثَقَِفيَّةٌ ، قال الصاغانّي : وجميع العرب إِنما يقو

ْمحُ  َعَرتَ  : [عرت] ً  الرُّ  َصلَُب. األَخير عن الصاغانّي ، وعلى الثاني اقتصَر في الّصحاحِ : كنََصَر وَضَرَب وَسِمَع ، يَْعِرُت َعْرتا

 واْضَطَرَب. لََمعَ  َكذلك البَْرُق إِذاو اْضَطَرَب ، إَِذا َعرتَ  أَو

اتٌ  بَْرٌق وُرْمحٌ  يقال :و اٌص  َعرَّ معطوفاً  (8)« بََرقَ »وَعتَّاٌر ، ووجد في نسختنا  (7)كَشدَّاد ، للشديِد االضطراِب ، كما تقول : ُرْمٌح َعرَّ

 على لََمَع ، وهو خطأٌ ، والّصواب ما ذكرنا.

 ه الصاغانّي.، نقل يَْعِرتُهو يَْعُرتُه َدلََكهُ  : تَنَاَولَهُ بِيَِدِه فَ  أَْنفَهُ  َعَرتَ وَ  : الدَّْلُك. العَْرتُ و
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__________________ 
 ( عبارة اللسان : أعاته معاتة وُعَتالً بضم وكسر العا ضبرت قلم.1)
 انظر التهذيب واللسان.« قوله : والعري  ا وقوله : الرعام والقرام ا كذا خبطه وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 شديد القوي.( يف القاموس : ال9)( زايدة عن التهذيب واللسان.3)
 ( يف اجملمر : وقا  الشيباين : عتعت ابجلدي : إذا دعاه.5) .«اجلدي»( عن اللسان. وابألصر 4)
 (.الصافات) 178و 174ا واآيتان  (الذارايت) 43ا واآية  (املؤمنون) 54( يف اآية 6)
وقوله غراص ا كذا خبطه. والصـــــواب عراص ابلعا املهملة »وما أثبت عن اللســـــان واجملمر. وهبامش املطبوعة املصـــــرية : « غراص»( ابألصـــــر 7)

 .«فقد ذكره اجملد يف مادة ع ر ص
يف  ( ومثله يف القاموس املطبوع. ويف اللســـــــان ا ويقا  : بـَرحٌ  َعرّات وفيه وعرت الرمح إذا اضـــــــطرب ا وكذلك الرب  ِإذا ملض واضـــــــطرب. ومثله8)

 الصحاح.
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ً  : [عفت] ً  ٍء ثَنَْيتَهُ فَقَدْ واللَّْفُت : اللَّيُّ الشَِّديُد ، وكّل َشيْ  العَْفتُ و لََواهُ  : َعفَتَهُ يَْعِفتُهُ َعْفتا عن حاَجتِي ، أَي  لَتَْعِفتُنِي ، وإِنَّكَ  َعفَتَّهُ تَْعِفتُه َعْفتا

 تَثْنِيني َعْنَها.

ْطِب ، واليَابِِس ، وَ  يكون في َكْسراً بِال اْرفَِضاٍض ، َكَسَرهُ  َكَسَرهُ ، أَوْ  : َعفَتَه يَْعِفتُهو  ُعنُقَهُ ، كذلك ، عن اللِّحيانّي. َعفَتَ الرَّ

ً  َكاَلَمهُ  َعفَتَ و  َكَسَرهُ ، لُْكنَةَ ،و : لََواهُ عن َوْجِهِه ، َعفَتَه أَوْ  في َكاَلِمه َوعفَطَ  َعفَتَ  فلم يُْفِصْح ، وكذلك تََكلََّف فِي َعَربِيَّتِهِ  إَِذا يَْعِفتُه َعْفتا

 ، وهي َعَربِيَّةٌ كعََربِيَِّة األَْعَجِمّي. كعَفََطهُ 

ً  يََدهُ  َعفَتَ  وفي الصحاح عن األَصَمِعّي : وَعفَّاٌط ، والتاُء تُْبَدُل طاًء لقُرب َمْخرِجِهَما ، كما سيأْتي. َعفَّاتٌ  ورجل إِذا لَواها  يَْعِفتَُها َعْفتا

 ِليَْكِسَرَها.

ً  (1) [يَْعِفتُه]فالٌن َعْظَم فاَلن  َعفَتَ  وفي اللسان : ، وعن ابن األَعرابّي :  َعِفتَةٌ و َعْفتَاءُ  وهي األَْحَمُق ، : العَِفتُ و األَْعفَتُ و ، إِذا َكَسَرهُ. َعْفتا

وقيل : ِهي لُغَةُ بني  األَْعَسرَ  في بعض اللُّغَاِت : فَتُ األَعْ و ، وأَْعفَُك ، وأَْلفَُت ، وهو األَْخَرُق. أَْعفَتُ  ، وَعْفَكاُء ولَْفتَاُء ، وَرُجلٌ  َعْفتاءُ  اْمَرأَةٌ 

هُ الَجْوَهِريُّ ، وكذلك األَْلفَُت. (2)تَِميٍم   وأَقَرَّ

بَْير و ، أَيضاً : الكثيُر التََّكشُِّف ِإَذا َجلََس ، األَْعفَتُ و  .(3)، وهو مروي بالثّاِء  نِ حكاه الَهَرِويُّ في الغَِريبَيْ « أَْعفَتَ  أَنَّهُ كانَ »في َحِديِث ابِن الزُّ

. كِصِفتّاٍن ِزنَةً َوَمْعنًى بالَكْسِر وتشِديد الثّاِلثِ  ِعِفتَّانٌ  َوَرُجلٌ   أَي َجْلٌد َجاٍف قَِويٌّ

،  ِعْفتَانٌ  : جاٍف قويٌّ َجْلٌد ، وجمُع األَخيَرة ِعفِّتانٌ و ِعِفتَّانٌ  في كالم العرب ِسلِّجاٌن ، قال ابن ِسيَده : َرُجلٌ  ِعفِّتانٍ  قال األَزَهِرّي : ومثال

ْمهُ ، كذا في اللَِّسان ، وأَنشد األَصمعّي : ِعْفتانانِ  َعلى َحّدِ ِداَلص وِهَجان ال َحّدِ ُجنٍُب ، ألَنهم قد قالوا :  ، فتَفَهَّ

ثح  ئــــــــــــِ جــــــــــــَ نــــــــــــح
ُ

اِء املــــــــــــ فــــــــــــَ ر  كــــــــــــاخلــــــــــــِ ظــــــــــــَ  حــــــــــــىت  يــــــــــــَ

َد أَزَايبِّ     عــــــــــــح ــــــــــــَ انِ بـ تــــــــــــّ فــــــــــــِ ثح  الــــــــــــعــــــــــــِ لــــــــــــِ (4)الــــــــــــغــــــــــــَ
 

  
بََههُ ، َوَوْزنُه في الُمْفَرد كالُمْفرداِت ، قال شيُخنا : َوَحدُّ ِدالٍص هو اْستِْعَماُل اللَّْفِظ ُمْفرداً وَجْمعاً حقيقةً فيهما ، كهذيِن اللَّْفَظْين ، وفُْلٍك وما أَشْ 

ِرَجاٍل ، وفُْلٌك ُمْفَرداً كقُْفل ، وَجْمعاً كُحْمر ، وأَّما نَْحو ُجنُب فهو في الحالَتَْيِن ُمْفَرٌد ، ألَنه ُملحٌق فهما َكِكتَاٍب ُمْفرديِن ، وفي الجمع ك

 تهى.ى غيُره ، انبالمصادِر ، ولذلك علَّلَهُ بأَنَّهُ يُثَنّى ، أَي والَمْصَدُر إِذا ُوِصَف به اْلتُِزَم إِْفَراُده وتَْذِكيرهُ ، وإِنّما يُثَنّ 

 لِعيَاُن.وهو تحقيٌق حسٌن ، غير أَنَّ الذي قالَهُ إِنّما يَتََمشَّى على األَِخيَرةِ ال على ِكلَْيِهما ، وانظر عباَرةَ اللساِن يظهر لك ا

 ويروى الّرجز. ، ِعِفتَّانيُّ  : َرُجلٌ  يُقَالُ و

 الَغِلثح  العفَِّتاينِّ بـَعحَد أَزَايب 
 بتخفيِف الياِء من أََزابِي.

 كاللَِّفيتَِة. : العَِصيَدةُ  عَِفيتَةالو

َجِسيٌم أَْحَمُق يَْرِمي  هكذا بالياِء مشّددة ، وفي التَّْهِذيِب بغَْيِرها َعْلفَتانِيٌّ  كذاو ُزْنبُوٍر ، مثل ُعْلفُوتٌ و َكِجْرَدْحٍل ، ِعْلفَْوتٌ  َرُجلٌ  : [علفت]

بَاِعّي  بالَكاَلِم َعلَى َعواِهنِه ، َجاِل الشَِّديُد ، وأَنشد : (5)وفي التهذيِب في الرُّ ْخُم من الّرِ  : هو الضَّ

ي  رحُكســـــــــــــــــــــــِ كـــــــــَ ـــــــــَ َر  ت ـــــــــَ نح يـ يّن مـــــــــَ ُك مـــــــــِ حـــــــــَ  َيضـــــــــــــــــــــــح

ي مــــــــــــن     َرقــــــــــــِ ــــــــــــَ نح فـ انٍ مــــــــــــِ تــــــــــــَ فــــــــــــِ لــــــــــــح بــــــــــــَ ِ  عــــــــــــِ  أَدح

  

َيِب  ِم ِ  (6)َأخح َحح
 َخلحِ  ِ  ِعنحَد امل

ُث والتََّردُُّد ، والَمْحمُس : َمْوِضُع الِقتَاِل.  التََّكْرُكُس : التَّلَوُّ

ً  : [عمت]  بَْعَضهُ َعلَى بَْعٍض ُمْستَِطيالً  لَفَّ الصُّوفَ  : من َحّدِ َضَرَب ، كَما هو ُمْقتََضى قاِعَدِتِه : َعَمَت يَْعِمُت َعْمتا

__________________ 
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 ( زايدة عن التهذيب واللسان.1)
 ( يف اجملمر : ويقا  إن األعفت يف لغة متيم : األعسر ا ويف لغة غريهم : األمح .2)
 (.عفث)واللسان  (عفث)( انظر النهاية 3)
 .«العالج ا قاله يف التكملةالنشاط ا والغلت : الشديد  قوله املنجئث أي املصروع ا واألزايب :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف التهذيب : الِعلحَفَتان.5)
 ( يف التهذيب واللسان : أخبث.6)
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َتِديراً و  َعَر يف الَيِد فـَيـُعحَز َ  َحلحَقةً  ُمسح َدَرةِ  لُِيجح
َ
ِديِد عن الّصاغايّن ا تـَعحِميتاً  (12) كَعم ت  ابمل  َعِميَتةٌ  وتلَك الِقطحَعةُ  ا ورَِوايَُة الت شح

ِ يف اأَلِخرِي ا هِذِه حكايُة َأهر اللغة ا قا  ابُن ســــــــــــــيده : ا ُعُمتٌ و  عحِمَتةٌ أَ  وج م َتاح  مَجحضُ  َأعحِمَتةً  الذي عندي َأنّ و  بضــــــــــــــَ
ُر  َعِميَتةٍ  الذي هو مجض َعِميت َعِر ا ويقا  : الَعِميَتةُ و  عل  أَفحِعَلٍة ا (1)ا أَلن  َفِعيَلًة ال ُيَكســــــــ   من الَوبر كالَفِليَلة من الشــــــــ 
 من َوبٍَر َأو ُصوٍف ا كما يقا  : َسِبيَخٌة من ُقطحٍن ا وَسليَلٌة من َشَعر ا كذا يف الصحاح. َعِميَتةٌ 

اُل الذي يَْغِزلُ  َعَمتَ  وفي التهذيب : ،  العَِميتُ   الصُّوَف ، فيُْلِقيِه في يَِده ، قال : واالْسمُ الَوبََر والصُّوَف : لَفَّهُ َحْلقَةً فَعََزلَهُ ، كما يَْفعَلُه الغَزَّ

 وأَنشد :

ا  هــــــــــَ بـــــــــــُ لــــــــــُ ا وحيــــــــــَح اهــــــــــَ رحعــــــــــَ اِء يـــــــــــَ ر  يف الشــــــــــــــــــــــــ  ظــــــــــَ  يــــــــــَ

تُ وَ     مــــــــــِ عــــــــــح دُ  يـــــــــــَ بـــــــــــِ تـــــــــــَ هــــــــــح َث يـــــــــــَ َر ِإال  َريــــــــــح هــــــــــح  الــــــــــد 

  
ً  يقال  ، قال الشاعر : (2) َعَمَت العَِميَت يَْعِمتُهُ َعْمتا

ر   ظـــــــــــــَ تُ فـــــــــــــَ مـــــــــــــِ عـــــــــــــح ٍة  يــــــــــــــَ لـــــــــــــِ وحٍط َورَاجـــــــــــــِ  يف قــــــــــــــَ

ُت     فـــــــــِّ كـــــــــَ دُ  (3)يـــــــــُ بـــــــــِ تـــــــــَ هـــــــــح َث يــــــــــَ َر ِإال  َريـــــــــح هـــــــــح  الـــــــــد 

  
اِجلَةُ : َكْبُش  (4)، وهي الِقْطعَةُ من الصُّوِف ، ويَُكفُِّت يَْجَمُع ويَْحِرُص إِالَّ َساَعةَ  العَِميتَةِ  : يَْغزُل ، من يَْعِمتُ  قال : يَْقعُُد يَْطبُُخ الَهبِيَد ، والرَّ

اِعي يَْحِمُل عليِه َمتَاَعهُ ، وقَاَل أَبو الَهْيثَِم :ال ً  فاَُلٌن الصُّوفَ  َعَمتَ  رَّ ِليَْلِويَهُ على يَِدِه  يَْعِمته ، إِذا َجَمعَه بَْعَد ما يَْطُرقُه ويَْنِفُشه ، ثم يَْعِمتُه َعْمتا

 َجَماَعةٌ. العََمائتُ و ، العَِميتَةُ  ، قال : وهي (5)ويَْغِزلَه بالَمَدرة 

أْيِ ، والِعْلِم بِأَْمِر  (6)أَْقَرانَه ، إِذا كان يَْقَهُرُهم َويَُكفُُّهم  يَْعِمتُ  يقال : فالنٌ  فاَُلناً : قََهَرهُ وَكفَّهُ  َعَمتَ و ، يُقَاُل ذلك في الَحْرِب ، وَجْوَدةِ الرَّ

 العَُدّوِ وإِثْخانِه.

 َمْن أََصاَب.  ُمبَالٍ بالعََصا َغْيرَ  ، إِذا َضَربَهُ  َعَمتَهُ  أَو

يتُ و قِيُب الظَّريُف ، ، الِعّمِ يِت : الرَّ ّكِ يتٌ  ورجل كالّسِ يتُ  ٌء ، وقال األَْزَهِرّي :: َظريٌف َجِري ِعّمِ  : الَحافُِظ العَاِلُم الفَِطُن ، قال : الِعّمِ

غ  و  بــــــــــــَ ــــــــــــَ ا  (7)ال تـ يــــــــــــتــــــــــــَ فــــــــــــِ َر مــــــــــــا كــــــــــــُ هــــــــــــح ــــــــــــد   ال

َن و     طـــــــــــــــِ اِر الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ اال متـــــــــــــــَُ يـــــــــــــــتـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِّ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ

  
يتُ و ِعيُف ، َويقال : السَّْكراُن ، : الِعّمِ  قال الشَّاعر : الَجاِهُل الضَّ

 الَعَماِميتِ كاخلُرحِس 
 َوَمْن ال يَْهتَِدي إِلى ِجَهة.

َكةً : الفََساُد ، واإِلثُْم ، والَهاَلكُ  العَنَتُ  : [عنت]  وُدُخوُل الَمَشقِّة على اإِلْنَساِن. والغَلَُط ، والَخَطأُ ، والَجْوُر ، َواألََذى ، َوَسيَأْتِي ، ُمَحرَّ

َجاُج : . العَنَتُ و في الُّلغَِة : الَمَشقَّةُ الشَِّديَدةُ ، العَنَتُ  وقال أَبو إِْسَحاَق الزَّ  : الُوقُوُع في أَْمر َشاّقٍ

ً  أَْعنَتَ  يقال : ِلقَاُء الشدَّةِ  : العَنَتُ و َغْيُره. أَْعنَتَهُ و ، َعنِتَ  وقد ً  فالٌن فاُلنا  .«العَنَتَ  البَاُغوَن البََراءَ »في الحديث و ، (8) إِْعنَاتا

نَا ، الَمَشقَّةُ ، والفَساُد ، والَهاَلُك ، واإِلثُْم ، والغَلَُط ، والَخَطأُ ، العَنَتُ  قاَل ابُن األَثِيِر : َعلَْيِه ، والَحِديُث  العَنَتُ  ُكّل ذلك قَْد َجاَء ، وأُْطِلقَ  والّزِ

َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل هللِا َلْو )وقوله عزَّ وَجلَّ : َمْنُصوبان ، َمْفعُوالِن للبَاِغيَن ،  العَنَتُ و ٍء ، وهويَْحتَِمُل ُكلََّها ، والبَُرآُء : َجْمُع بَِري
أَي لو أََطاَع مثَل الُمْخبِِر الذي أَْخبََره بما ال أَْصَل لَه ، وَكاَن قد َسعَى بقَوم من العََرِب إِلى النَّبِّي  (9) (يُِطيُعُكْم يف َكِثْي  ِمَن اْْلَْمِر َلَعِنتُّمْ 
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 [هللاُ ]معنَاه : لو َشاَء  (10) (َوَلْو شاَء هللاُ َْلَْعنَ َتُكمْ )، أَي في فَساٍد وَهاَلٍك ، وفي التَّْنِزيل  َعنَتٍ  نّهم اْرتَدُّوا ، لَوقَْعتُْم فيأَ  وسلمعليههللاصلى

 َمْوِضَع الَهاَلِك ، فيَُجوزُ  العَنَتُ  . وقد يُوَضعُ لَشدََّد َعلَْيُكْم وتَعَبََّدُكْم بَِما يَْصعُُب عليُكْم أََداُؤهُ ، كما فَعََل بمن كاَن قَْبلَُكمْ  (11)

__________________ 
 ( األصر والتكملة ا ويف اللسان والتهذيب : ويلفهم.6) ( يف القاموس : َكَعم َة.12)
 .«وال تبغي»( عن التهذيب واللسان ا ويف األصر 7) ( اللسان : ال تكّسر.1)
ُته تعميتا.( يف التهذيب واللسان : 2)  عم َت العميَت يـَُعمِّ
 ا أي مشقة. عنتا ( إذا أدخر عليه8) ( التهذيب : يكفت.3)
قوله إال ســاعد اخل كذا خبطه والصــواب إال ســاعة ألنه تفســري »وهبامش املطبوعة املصــرية : « إال ســاعد»( عن التهذيب واللســان ا وابألصــر 4)

 .7( سورة ا جرات اآية 9) .«لقوله إال ريث
( زايدة عن 11) .220( ســــــــــــــورة البقرة اآية 10) .«قوله ابملدرة ا كذا خبطه يف هذه وفيما قبلها ولتحرر»( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 5)

 التهذيب.
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م يكوُن فيه غرَي  َامل. أَلعحنَـَتُكمح  (1) [ ]َأنح َيُكوَن َمعحَناه لو َشاَء  َلَكُكمح حُبكح  ا َأي أَلهح
نا. (2) (ذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكمْ ): تَْكِليُف غيِر الطَّاقَِة ، وفي التَّْنِزيِل  اإِلْعنَاتُ  اِبّي :وقال ابن األَْعرَ   يعنِي الفُُجوَر والّزِ

ةً ،  ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ) فَلَهُ أَْن يَْنِكَح أَمةً ، ثم قَاَل :وقال األَْزَهِريُّ : نزلت هذه اآليةُ فيَمْن لَْم يَْستَطْع َطْوالً ، أَي فَْضَل َماٍل يَْنِكُح بِِه ُحرَّ
ةٍ أَنّهُ ال يَِحلُّ له أَْن يَْنِكَح أََمةً. (3)، ولَْم يَِجْد  العَنَتَ  وهذا يُوِجُب أَّن من لَْم يَْخشَ  (ِمْنُكمْ   َطْوالً ِلُحرَّ

نَا ، فيَْلقَى ، فقا (4)قال : واْختَلََف النّاس في تَْفِسيِر هِذه اآليَِة  ل بعُضهم : معناه : ذلك لمن َخاَف أَن يَْحِملَهُ ِشدَّةُ الشَّبَِق والغُْلَمِة على الّزِ

ْنيَا ، وقال بعُضُهْم : معناه أَن يَْعَشَق أََمةً ، وليس في اآليِة ِذْكُر  ً  يَْلقَىِعْشٍق ، ولِكنَّ ذا الِعْشِق العََذاَب العَظيَم في اآلِخَرةِ ، والَحدَّ في الدُّ  َعنَتا

ُد ْبُن يَِزيَد الثَُّماِلّي : نا ، وأَنشد : العَنَتُ  ، وقال أَبُو العَبَّاِس مَحمَّ  هاهنا الَهالُك ، وقيل : الهالُك في الّزِ

 مبا قَاَ  َأو َرَجا ِإعحَنايت ُأَحاِوُ  
ّجاجِ السّ  ُجِل الغُربَةُ أََراَد إِْهاَلِكي ، ونَقَل األَْزَهِريُّ قوَل أَبي إِْسَحاق الزَّ وغلبته ]ابِق ، ثم قال : وهذا الذي قَالَهُ َصِحيٌح ، فإَِذا َشقَّ على الرَّ

لْ  (5) [الغُْلَمة ةً ، فلهُ أَْن يَْنِكَح أََمةً ، ألَنَّ َغلَبَةَ الشَّْهَوةِ ، واجتماَع الماِء في الصُّ َج بِِه ُحرَّ ْعبَِة. ُربَّما أَّدى إِلى (6)ِب ولَْم يَِجد ما يَتََزوَّ  الِعلَِّة الصَّ

، وهو ِلقَاُء  َعنَتُُكمْ  أَي َعِزيٌز َعلَْيهِ  (7) (َعزِيز  َعَلْيِه ما َعِنتُّمْ )، قاَل األَْزَهِريُّ : في قوله تعالى :  َعنِتَ  : اإِلثُْم ، وقد العَنَتُ  وفي الصحاح :

دَّةِ والَمَشقَّة وقال بعُضهم :  والَمَشقَّةَ. العَنَتَ  ، أَي ما أَوَرَدُكم أََعنَتَُكمْ  َما َمْعنَاه : عزيٌز ، أَي شديدٌ  الّشِ

يَُدهُ ، أَو ِرْجلُهُ ، أَي اْنَكَسَرْت ، وكذلك ُكلُّ َعْظٍم ، قال  َعنِتَت : الَكْسُر ، وقد العَنَتُ و قال األَْزَهِرّي : الَوْهُي واالْنِكَساُر ، : العَنَتُ  يُقَاُل :و

 الشاعر :

ا  َد مــــــــَ عــــــــح َك بـــــــــَ يــــــــح بـــــــــَ نـــــــــح اَلَع جــــــــَ ا َأضــــــــــــــــــــــح َداِو هبــــــــَِ  فــــــــَ

    َ وح نـــــــــــِ رُ  عـــــــــــَ نح عـــــــــــَ ُر مـــــــــــِ ائـــــــــــِ بـــــــــــَ َك اجلـــــــــــَ تـــــــــــح ـــــــــــَ يـ  وَأعـــــــــــح

  
ً  العَْظمُ  َعنِتَ  ويقال :  : َوَهي واْنَكَسَر ، قال رؤبة : َعنِتٌ  فهو َعنَتا

ا  مــــــــــــــــــَ وَف الــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــ  َم ُ  األُنــــــــــــــــــُ َبرحغــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَ

ا و     هـــــــــــــَ ُدوعـــــــــــــَ تَ جمـــــــــــــَح نـــــــــــــِ ا الـــــــــــــعـــــــــــــَ مـــــــــــــَ َخشـــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

 املـــــــــــــ

  
ْرُب حتى يَْرَهَص الِجْلَد واللَّْحمَ إِاّل الَكْسَر ، واْلَوثْ  العَنَتُ  ، ال يَُكونُ  بعَنَتٍ  ُء ليسَ : الَوثْ  (8)َوقَاَل اللَّْيُث  ْرُب إِلى العَْظِم ُء : الضَّ  ويَصَل الضَّ

 من غير أَْن يَْنَكِسَر.

ً  وقد اْكتَِساب الَمأْثَِم ، أَيضاً : العَنَتُ و  ، إِذا اْكتََسَب ذلك. َعنَِت َعنَتا

ً  ، وقد يُْعنِتُهُ و فاُلناً ، يَتَعَنَّتُ  التَّْشِديُد ، فإِذا قَالِت العََرُب : فاُلنٌ  (9) العَنَتِ  قال ابُن األَْنبَاِرّي : أَْصلُ و َشدََّد َعلَْيِه ،  فالُمرادُ  ، َعنَّتَهُ تَْعنِيتا

 ى.قال : ثم نُِقلَْت إِلَى َمْعنَى الَهالِك ، واألَصُل ما َوَصْفنَا. انته وأَْلَزَمهُ بَِما يَصعُُب َعلَْيِه أََداُؤهُ ،

 ، وقد تقدم اإِليماُء إِلَْيِه. َعنَّتَهُ  ، ِمثْلُ  أَْعنَتَهُ وَ 

 : نَْبٌت. (10)بفتح فسكون  يَبِيس الَخلَى بالّضّم : العُْنتُوتُ و

َحَراِء ،و   ، قال :، وقيل : هي ُدوَن الَحّرةِ  (11)وِعبَاَرةُ اللَّسان : ُجبَْيٌل ُمْستَِدقٌّ في السََّماِء  َجبٌَل ُمْستَِدقٌّ فِي الصَّ

ُر ُدوَن  ا َ حفــــــــــــــِ هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ تـ وتح أَدحرَكــــــــــــــح تــــــــــــــُ ــــــــــــــح نـ   الــــــــــــــعــــــــــــــُ
وتح     حــــــــــُ لــــــــــح رِيــــــــــُض الســــــــــــــــــــــــ  وُ  واخلــــــــــَ لــــــــــُ َك اهلــــــــــَ لــــــــــح  تــــــــــِ
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 نقله الّصاَغانّي. ٍء ،أَّوُل ُكّلِ َشيْ   :(12) العُْنتُوتُ وَ 

 ، إِذا َكانَْت َطِويلَةً َشاقَّةَ الَمْصعَِد. َعنُوتٌ  أََكَمةٌ كَصبُوٍر ، يقال :  الشَّاقَّةُ الَمْصعَِد ِمن اآلَكاِم ، َكاْلعَنُوِت ، : العُْنتُوتُ  ،و

__________________ 
 .128( سورة التوبة اآية 7) ( زايدة عن التهذيب.1)
 .«وقا  النضر»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 8) .25( النساء اآية 2)
 ا ويف اللسان : التعنت وانظر فيه متام عبارة ابن األنباري.( األصر والتهذيب 9) ( يف التهذيب املطبوع : ووجد طواًل.3)
 ( يف نسخة من القاموس : ا َِلّي ا ومثله يف التكملة.10) ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : تفسري الَعَنِت.4)
 ( يف التكملة : جبر يف الصحراء.11) ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
 ( يف التكملة بفتح العا ا ضبرت قلم.12) ب : صلب الرجر.( األصر واللسان ا ويف التهذي6)
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 أَْعَرَض. بتاَءين ، إِذا َعْنهُ ، َعْنتَتَ وَ 

 وَشَصَر ، نَقَلَه الصاغانّي. قَْرُن العَتُوِد إِذا اْرتَفَعَ  َعْنتَتَ و

 لُثْغَةٌ. قالَه شيخنا.قيَل : هو إِْبَداٌل ، وقيل : هو لُغَةٌ ، وقيل :  : الَمْرأَةُ العَانُِس ، العَانِتُ و

َهاب في   : اللََّجاُج في الِعنَاِد. العَنَتُ  « :ق»: الُمَكابََرةُ ِعناداً ، وفي  العَنَتُ  «الَمعَاِرجِ »وفِي العنَايَة للّشِ

ً  فاَُلنٌ  َجاَءهُ  يُقَاُل :و  ، أَي َطاِلباً َزلَّتَهُ. ُمتَعَنِّتا

 ٍء أَراَد بِِه اللَّْبَس عليَّ والَمَشقَّةَ.َشيْ : سأَلَنِي َعْن  تَعَنَّتَنِيو وفي األَساس :

 ؟ِمْن هَذا التَّعَنُّتُ  فقلت له : فِي َكاَلِم العََرِب : الَجْوُر ، واإِلثُْم ، واألََذى ، قال : العَنَتُ  وفي اللسان : َرَوى الُمْنِذِريُّ عن أَِبي الَهْيثَِم أَنَّه قَاَل :

 فاُلٌن فاُلناً إِذا أَْدَخَل َعلَْيِه األََذى. تَعَنَّتَ  قال : نَعَْم ، يقال :

كمْكِرم ،  (1) ُمْعنَتٌ و َكَكتٍف ، ، َعنِتٌ  ، فهو أَْعنَتَهُ  : قدـ  ٌء فََهاَضهُ وعبارةُ اللَِّساِن إِذا أََصابَهُ َشيْ ـ  ءٌ يُقَاُل ِلْلعَْظِم الَمْجبُوِر إِذا َهاَضهُ َشيْ و

ِل ، ويقال : الَجابُِر الَكِسيَر إَِذا لم يَْرفُْق بِه فزاَد  أَْعنَتَ  قال األَْزَهِريُّ : معناه أَنَّهُ يَِهيُضه ، وهو َكْسٌر بعد اْنِجبَاٍر ، وذلك أََشدُّ من الَكْسِر األَوَّ

 الدَّابَّةُ. َعنِتَتِ  َوقَدْ  ، أَْعنَتَهُ  تَِملُهُ من العُْنِف حتى يَْظلََع ، فقدالَكْسَر فَساداً ، وكذلك راكُب الدَّابَِّة إِذا َحَملَه على ما ال يَحْ 

َرُر الشَّاقُّ الُمْؤِذي ، العَنَتِ  وُجْملَةُ  هرّي : و : الضَّ اه «فعَنِتَتْ  في َرُجٍل أَْنعََل َدابَّةً »في حديث الزُّ  هكذا جاَء في روايٍَة ، أَي َعِرَجْت ، وسمَّ

 ً َوايَةُ فَعَتِبَتْ  َعنَتا . قال القُتَْيبِيُّ :ـ  بتاٍء فوقها نُْقَطتَاِن ثم باٍء تحتها نقطةـ  ، ألَنَّهُ َضَرٌر وفََساٌد ، والّرِ  واألَّوُل أََحبُّ الَوْجَهْيِن إِلَيَّ

ً  العَْظُم ، كفَِرحَ  َعنِتَ  ويقَال :  بَةُ :: َوَهي واْنَكَسَر ، قال ُرؤْ  َعنِتٌ  ، فهو َعنَتَا

ا  مــــــــــــــــــَ وَف الــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــ  َم ُ  األُنــــــــــــــــــُ َبرحغــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَ

هـــــــــــــا و     ُدوعـــــــــــــَ تَ جمـــــــــــــَح نـــــــــــــِ ا الـــــــــــــعـــــــــــــَ مـــــــــــــِ َخشـــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

 املـــــــــــــ

  
ً  َعنِتَتْ  ال يكوُن إِاّل الَكْسَر ، ويُقَاُل : العَنَتَ  : أَنَّ  (2)وقد تَقَدََّم عن اللَّْيِث  في  يَُدهُ أَو ِرْجلُهُ ، وكذلك ُكلُّ َعْظٍم ، فِذْكُر المصنِّف لها هنا ثانيا

ْجَل والعَْظَم.  ُحكم التَّْكراِر ، ألَنَّهُ داخٌل تحت قوله : والَوْهُي واالْنِكساُر ، وهو يَْشَمُل اليَُد والّرِ

القَْوِس : هو الَحزُّ الذي تُْدَخُل فيه الغَانَةُ ، والغَانَةُ :  ُعْنتوتُ  : الَحزُّ في القَْوِس ، قال األَْزَهِريُّ : العُْنتُوتُ  * ومما يستدرك على الُمَؤلّف :

 .(3)َحْلقَةُ َرأِْس الَوتَِر 

تٌ  َرُجلٌ  : [عهت] ٍُّه ، بكسر النون أَي ذُو نِيقَةٍ  أَهمله الجوهرّي ورواه أَبو الَواِزع عن بعِض األَْعَرابِ  ، ُمتَعَّهِ أَي تََحيٍُّر ، قال ابُن  وتَعَت

ِِّه. َمْنُظور :  كأَنَّه َمْقلُوٌب َعن الُمتَعَت

 (فصر الغا)
 املعجمة مض املثناة الفوقية

ً  أَْي َغَمَسهُ ، في الماِء : َغطَّهُ و باألَْمر : َكدَّه. َغتَّهُ  : [غتت]  .يَغُتُّه َغتّا

ً  الضَِّحكَ  َغتَّ و ِء حتى يَْكُربَهُ.وكذلك إِذا أَْكَرَههُ على الشَّي  وذِلَك إَِذا َوَضَع يََدهُ ، أَْو ثَْوبَهُ على فيه. أَْخفَاهُ ، : يَغُتُّهُ َغتّا

ً  (4) بِالَكاَلمِ  َغتَّهُ  يُقَاُل :و  أَي يَْغِلبُه َويَْقَهُره. «ُدَعاُء الدَّاِعينَ  يَغُتُّه يَا َمْن ال»في َحِديِث الدَُّعاِء و تَْبِكيتاً ، بَكَّتَهُ  ، إِذا َغتّا

 فِيِه. َغتَّ  : َما بَْيَن النَّفََسْيِن ِمَن الشُّْرِب واإِلناُء على فِيِه ، وقَدْ  الغَتُّ و

 من غير إِبَانَِة اإِلنَاِء َعْن فِيِه. ونَفَساً بَْعَد نَفٍَس  َشِرَب َجْرعاً بَْعَد َجْرعٍ  إَِذا الماءَ  َغتَّ و

ً  الشَّاِربُ  َغتَّ  وعن أَبِي َزْيٍد :  يَتَنَفََّس من الشَّراِب واإِلناُء على فِيِه ، وأَْنَشَد بَْيَت الُهَذِلّيِ : ، وهو أَن يَغُتُّ َغتّا
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حــــــــَ   ّد الضــــــــــــــــــــــ  َ شــــــــــــــــــــــَ وح تــــــــَ غــــــــَ ٍض  فـــــــــَ واضــــــــــــــــــــــِ ريحَ بــــــــَ  غــــــــَ

ت      ا ِ  غــــــــــَ جــــــــــَ عــــــــــًا عــــــــــلــــــــــ  ِإعــــــــــح اِط مــــــــــَ طــــــــــَ  الــــــــــغــــــــــَ

  
__________________ 

 الضبرت يف الثالثة ضبرت قلم.« معنت»( هذا ضبرت القاموس وضبرت اللسان : وُمعحَنت ويف الصحاح : 1)
 ( النضر كما يف التهذيب.2)
 ( ومثله يف التكملة.3)
 الكالم ا ولعر الباء ساقطة أو  ذوفة. غّته ( األصر والتكملة ا ويف اللسان :4)
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هُ  َغتَّ و أَْنفَاساً غيَر ِرَواٍء. (1)أَي َجَذْبَن  يَْذُكُر يُونَُس ـ  ، وُغمَّ فَُهَو َمْغُموٌم ، قَاَل ُرْؤبَةُ  َمْغتُوتٌ  فَُهوَ  ُغتَّ  وأَْكَربَهُ ، وقَاَل َشِمٌر : فاَُلناً : َغمَّ

 والُحوَت :

يـــــــــــــــُت و  بـــــــــــــــِ ُه مـــــــــــــــَ وِت لـــــــــــــــَ ُن ا ـــــــــــــــُ وحشـــــــــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــَ

وتُ     حـــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــــح
َ
ُه امل فـــــــــــــُ وح ُه جـــــــــــــَ نـــــــــــــح ُض عـــــــــــــَ فـــــــــــــَ دح  يـــــــــــــُ

  

  ٌ مـــــــــــــــِ غـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ا مـــــــــــــــُ ال ـــــــــــــــَُ وتٌ كـــــــــــــــِ تـــــــــــــــُ غـــــــــــــــح   مـــــــــــــــَ
يــــــــــُت و     مــــــــــِ تــــــــــَ اِء ُمســــــــــــــــــــــــح

َ
وحَ  املــــــــــ ُر فـــــــــــَ يــــــــــح (2)الــــــــــلــــــــــ 

 

  
َّنِي فَأََخَذنِي ِجْبِريلُ »في َحِديِث الَمْبعَِث و : الَمْغُموُم ، كذا في اللسان ، (3) الَمْغتُوتُ و قال :  .«فَغَت

 في الماِء قَْهراً. والغَطُّ َسواٌء ، َكأَنَّهُ أَراَد َعَصَرنِي َعْصراً َشِديداً َحتَّى َوَجْدُت ِمْنهُ الَمَشقَّةَ ، َكَما يَِجُد َمْن يُْغَمسُ  الغَتُّ 

َهاِت : الدَّابَّةَ َشْوطاً أَْو َشْوَطْينِ  َغتَّ و : َعَصَر َحْلقَهُ نَفَساً أَْو نَفََسْين ، وقِيَل : أَْكثََر ِمْن ذِلَك. َغتَّهُ و َخنَقَهُ. : َغتَّهُ وَ  َطلَقاً أَْو  وِفي بَْعِض األُمَّ

َُّها َطلَقَْيِن ، ً ُء الشَّيْ الشَّيْ  َغتَّ وَ  أَتْعَبََها فِي َرْكِضها.و : َرَكَضَها وَجَهَدَها يَغُت  سواٌء كاَن ِفي الشُّْرِب أَو في القَْول ، قال : ُء : أَتْبََع بْعُضهُ بَْعضا

حــــــــَ   د  الضــــــــــــــــــــــ  َ شــــــــــــــــــــــَ وح تــــــــَ غــــــــَ ٍض  فـــــــــَ َواضــــــــــــــــــــــِ ريحَ بـــــــــَ  غــــــــَ

ت      ا ِ  غــــــــــَ جــــــــــَ لــــــــــَ  ِإعــــــــــح عــــــــــًا عــــــــــَ اِط مــــــــــَ طــــــــــَ  الــــــــــغــــــــــَ

  
أَنَا ِعْند » : وسلمعليههللاصلىفي الَحِديث َعْن ثَْوباَن ، قاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا و ، إِذا َغَمَسُهْم فِيِه َغْمساً ُمتَتَابِعاً ، َغتًّا هللاُ بِالعََذابِ  (4) َغتَُّهمُ و

ِمْن َذَهب ُطولُهُ فِيِه ِميَزابَاِن ِمَن الَجنَِّة أََحُدُهما ِمْن َوِرٍق واآلَخُر  لَيَغُتُّ  ُعْقِر َحْوِضي أَذُوذُ النَّاَس َعْنهُ أِلَْهِل اليََمِن َحتَّى يَْرفَضُّوا َعْنه ، وإِنَّه

ِد بِن إِْسَحاَق : (5)، كالغَّطِ ، وقَاَل األَْزَهِريُّ : هكذا َسِمْعُت  الغَتُّ  قاَل اللَّْيُث : «ما بَْيَن ُمقَاِمي إِلى ُعَمانَ  ، قال : وَمْعنَاهُ :  يَغُتُّ  ِمْن ُمَحمَّ

ْن َحِفَظ هَذا التَّْفِسيَر ، قال : ولو كان كما قَال لقيل : يَْجريِ َجْرياً لَهُ َصْوٌت وَخِريٌر ، وقِيَل : يَغُطُّ قال : وال  َويَِغطُّ ، ومعنى يَغُتُّ  أَْدِري ِممَّ

فيِه  يَغُتُّ  ْولُه :فَقَ  قاَل : (6)الشَّاِرُب ، إَِذا تَابَع الَجْرَع من غير إِبانَِة اإِلنَاء  َغتَّ  : يُتَابُِع الدَّْفُق في الَحْوِض ال يَْنقَِطعَاِن ، َمأُْخوذٌ ِمن يَغُتُّ 

، ألَّن الُمَضاَعَف  (8)ُمتَعَّدٍ هاهنا  يَغُتُّ الشَّاِرُب الَماَء ، وَ  يَغُتُّ  ، َكَما (7)ِميَزاباِن ، أَي يَْدفُقَاِن فيِه الَماَء َدْفقاً ُمتَتابِعاً َدائِماً من َغْيِر أَْن يَْنقَطَع 

*  ، قال ذلك الفّراُء ، وغيُره ، كذا في اللسان. (9) [إِاّل َما شذّ عنه]ذا َجاَء َعلَى فَعََل يَْفِعُل ، فَُهَو اَلِزُم إَِذا َجاَء َعلَى فَعََل يَْفعُُل ُمتَعَّدٍ ، وإِ 

َوايَاِت :  ومما يستدرك عليه : ِّتُ  وال»ما َجاَء في حديِث أُّمِ َزْرع ، في بعِض الّرِ ً  طعَاَمنَا (10) تُغَت أَي ال تُْفِسده ، ، قال أَبو بكر : « تَْغتِيتا

 الكالُم : فََسَد ، قال قيُس بُن الَخِطيم : َغتَّ و أَنا. أَْغتَتُّهو يَغُتُّ  الطَّعَامُ  َغتَّ  يقال :

ت  ال و  غــــــــــــــِ تح  يــــــــــــــَ قــــــــــــــَ طــــــــــــــَ ِديــــــــــــــُث ِإذح نــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــَ

َربُ و     ٍة طــــــــــــــــَ ذ  يــــــــــــــــهــــــــــــــــا ُذو لــــــــــــــــَ َو بــــــــــــــــفــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( التهذيب واللسان : أي شربن.1)
 ذكره يف التكملة هكذا :»( التهذيب واللسان ابختالف يف رواية األرجاز. وهبامش املطبوعة املصرية : 2)

 إن الـــــــــــــــــــــــــذي جنـــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــت 

 جنــــــــــــــــــــــــــــ  وكــــــــــــــــــــــــــــر أجــــــــــــــــــــــــــــٍر مــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــوت   

  

 مــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــ  ومــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــوقــــــــــــــه الــــــــــــــتــــــــــــــابــــــــــــــوت 

ــــــــــــــــــــــن ا ــــــــــــــــــــــوتو      صـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــب ا ــــــــــــــــــــــوت وأي

  

 ا ــــــــــــــــــــــــوت يف املــــــــــــــــــــــــاء لــــــــــــــــــــــــه هنــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــت و 

ــــــــــــــــــــــتو     ــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــات حتــــــــــــــــــــــت   ــــــــــــــــــــــل

  

 مــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــوت يف أثــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــوت 

 زبـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــتو    

  

 الــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــر فــــــــــــــــو  املــــــــــــــــاء مســــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــــت و 

 نــــــــــــــــــــــــــراه وا ــــــــــــــــــــــــــوت لــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــت   

  

 كــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــوت 

 يــــــــــــــــــدفــــــــــــــــــض عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــه املســـــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــوت   
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 جوشن ا وت له مبيتو 

 .«. اه.. ويرو  وكلكر ا وت

 (.سحت ا غتت ا موت)واللسان يف مواد  27ـ  26وانظر ديوانه 

 .464الرجز نسبه األصمعي للعجاج كما يف ديوانه مض اختالف يسري ص ( 3)
 .48/  3وانظر الغائ  « .. ( يف التهذيب والنهاية : ويف ا ديث : يغتهم4)
 ( يف التهذيب واللسان : لعته.5)
 ومثله يف اللسان.« نة اإلانء عن فيه( عبارة التهذيب : مبخوذ من قولك : غت الشارب املاء جرعا بعد جرع ا ونفسا بعد نف  ا من غري إاب6)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : دفقاً دائماً ال ينقطض.7)
 ( يف التهذيب : متعّد عل  هذا التبوير.8)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.9)
 .«. ال يفسده.. وال يغتنه»( عن اللسان ا وابألصر 10)
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راءِ  الغَْلتُ  : [غلت]  والبَْيعِ. : اإِلقَالَةُ فِي الّشِ

 ، قالَهُ اللَّْيُث ، وابُن األَْعَرابِّي ، ونقلَهُ ابُن التيانّي عن األَصمعّي ، وعن ابِن ُدَرْيد. َغِلتَ  سواٌء ، وقد بالتَّْحِريِك ، فِي الِحَساِب : الغَلَطُ و

ةً ، أَْو ُهَو فِي الِحَسابِ  قَِت العرُب ، ومثلُهُ في  ،والغَلَُط فِي القَْوِل  خاصَّ وهو أَن يُِريَد أَن يَتََكلََّم بكلمٍة فيَْغلََط ، فيتَكلََّم بغيِرها ، هكذا فَرَّ

 التهذيب.

ْبِلّي في َشْرحِه : قَْد َحَكى فِي الِحَساِب ، َوفِي سائِِر األَْشياِء : َغِلَط ، وقال اللَّ  َغِلتَ  وقاَل ابُن َخالََوْيِه فِي َشْرحِ الفَِصيحِ : الّصواُب أَْن تَقُوَل :

ينََوِرّي في ِكتَاب إِْصالحِ المنطق أَنه يقال : ً  فِي الِحسابِ  َغِلتَ  أَبُو َجْعفَر الّدِ ، وَغِلَط في القَْوِل َغلَطاً ، قال : ويُقَاُل : َغِلَط فِيِهما َجِميعاً  َغلَتا

 ه ، وعبُد الَواِحِد اللُّغَِويُّ في ِكتَاب اإِلْبَداِل ، وابُن األَْعَرابِّي في ِكتَاب الُمعاقبات.، قال شيُخنا : وَحَكى ِمثْلَهُ اليَِزيِديُّ فِي نََواِدرِ 

َمْخَشريُّ عن ابِن َعبَّاس  «في اإِلْسالمِ  َغلَتَ  ال»في الَحِديِث ، عن ابن مسعود و  ، وقاَل ُرْؤبَة : (1)وَجعَلَه الزَّ

َتَدر  الرَبُِم   الَغُلوتُ ِإَذا اسح
 واْستِْدَراُرهُ : َكثَْرةُ َكالِمه. (2)،  الغَلَتِ  : الَكثِيرُ  الغَلُوتُ 

ُجُل : «الغَلَتَ  َكاَن اَل يُجيزُ »في حديث ُشَرْيحٍ و قلُت : وهذا على قَْوِل من َجعَلَُهَما واِحداً ، اْشتََرْيُت هَذا الثَّْوَب بِِمائَة  قال : وهو أَْن يَقُوَل الرَّ

 .الغَلَتَ  تََراهُ بأَقَلَّ ، فيَْرِجع إِلى الَحّقِ ، َويَتْركُ ، ثُمَّ يَِجده اشْ 

ْرِب والقَْهرِ  إِذا َعلَْيهِ  فاُلنٌ  اْغلَْنتَىو  مثل اْغَرْنَدى ، نقله الجوهرّي عن أَبي زيد. َعالهُ بالشَّتْم والضَّ

ُل اللَّْيِل ، الغَْلتَةُ و  قال : : أَوَّ

ئ و  ةً جـــــــــِ تـــــــــَ لـــــــــح ِر و  غـــــــــَ يـــــــــح ِة الـــــــــلـــــــــ  مـــــــــَ لـــــــــح رح يف  ـــــــــُ  ارححتـــــــــَ

رانِ     بـــــــــــــــَ ِر والـــــــــــــــد  هـــــــــــــــح اِ  الشـــــــــــــــــــــــــــــ  وحِم  ـــــــــــــــَُ يــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــِ

  
ّمِ : اْسمُ  الغُْلتَةُ وَ   .الغَلَتِ  بالضَّ

ةٍ  تَغَلَّتَهُ و ، اْغتَلَتَهُ  يُقَال :و  .(3) «التَّغَلُّتُ  اَل يَُجوزُ »َحِديُث النََّخِعّي : : ومنه : أََخَذهُ على ِغرَّ

ً  الطَّعَامُ  َغَمتَهُ  : [غمت] وفي بعِض نَُسخ الّصَحاحِ : على فَُؤاِدِه ، وذلك إِذا أََكلَهُ َدِسماً ،  ثَقَُل َعلَى قَْلبِِه ، ، من باب َضَرَب ، إِذا يَْغِمتُهُ َغْمتا

 فغَلََب على قَْلبِه وثَقَُل واتََّخَم.

َِّخَم ، وقال َشِمٌر :: التَُّخَمةُ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : هو أَْن يَْستَكْ  (4)والفَقَُم  الغََمتُ و  فََصيََّرهُ كالسَّْكَراِن ، الَوَدُك ، إِذا اتََّخمَ  َغَمتَهُ  ثَِر ِمْنهُ َحتّى يَت

ُجلُ  فَغَِمتَ   إِذا كان كذِلَك. َكفَِرَح ، الرَّ

ً  فِي الَماءِ  َغَمتَهُ وَ  فِيه  َغطَّهُ  : يَْغِمتُه َغْمتا
(5). 

ً  ء َغَطاهالّشيْ  َغَمت يقالو  .يغمته َغْمتا

 نقله الصاَغانّي. َرفَع َرأَْسهُ ِعْنَد الشُّْرِب ، إِذا نَفَساً ، َغَمتَ وَ 

 فصر الفاءِ 
 مض املثناة الفوقية

ُجلُ  اْفتَأَتَ  : [فأت] ً  َعلَيَّ  الرَّ  َعلَيَّ ما لَْم أَقُْل : اْفتَأَتَ   أَبُو َزْيٍد ، وعن غيره :كذا قَالَهُ  البَاِطَل ، ، وذلك إِذا قَاَل علَْيكَ  ُمْفتَئِتٌ  ، وهو َرُجلٌ  اْفتِئاتا

 اْختَلَقَهُ.

 جاَء به في باِب الَهْمز. بَِرأْيِِه. ، إِذا اْستَبَّد َعلَْينَا يَْفتَئِتُ  فاُلٌن َعلَْينَا اْفتَأَتَ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل في كتاب الَمْنِطق :و

يِت : ّكِ َ  اْفتَأَتَ  وقاَل ابُن الّسِ  بِِه واْنفََرَد. اْستَبَدَّ  ْمِرِه وَرأْيِِه ، إَِذابِأ
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يِت في هذا الحرف ، وما علمُت الهْمَز فيه أَْصِليًّا. ّكِ  قاَل األَْزَهِريُّ : قد َصحَّ الهمُز َعن ابِن ُشَمْيٍل ، واْبِن الّسِ

يِت ، وغيُرهم ، فال يخلو : إِّما أَن يُكونُوا قد َهَمُزوا ما وفي الّصحاحِ : هذا الحرُف ُسِمَع َمْهُموزاً ، َذَكَرهُ أَبُو َعْمٍرو ،  ّكِ وأَبُو َزْيِد ، وابُن الّسِ

ُْت السَِّويَق ، َولبَّأُْت بِالَحّجِ ، َوَرثأُْت الَميَت ، أَْو يَُكوَن أَْصُل َهِذِه   الَكِلَمِة ِمن َغْيِر الفَْوِت ، انتهى.لَْيَس بَِمْهُموٍز ، كما قَالوا َحألَّ

ُجُل ، اْفتُئِتَ و  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وقاَل َشْيُخنا : هو ِمَن األَْلفَاِظ التي لم يَتَقَدَّْم لََها اْستِْعَماٌل فِي كالِمِهم. على بِناِء الَمْفعُوِل : َماَت فَْجأَةً ، الرَّ

 بالياِء كما سيأْتي. اْفتِيتَ  قُْلُت : وَكأَنَّهُ لُغَةٌ فِي

__________________ 
 .234/  2( إلا جعله الزخمشري من حديث ابن مسعود ا انظر الفائ  1)
 ( التهذيب واللسان : الغلرت.2)
 (.اللسان والنهاية)( التغّلت هو تفّعر من الغلت. تقو  : تغّلته َأي طلبت َغَلَته 3)
 ويف التهذيب : الغتم.« الفغم»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( قاله ابن دريد.5)
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ً  ءَ الشَّيْ  فَتّ  : الدَّقُّ ، لفَتُّ ا : [فتت] َّتَهُ و ، يَفُتُّهُ فَتّا  َدقَّهُ. : فَت

هُ بَْعُضُهم الَكْسُر ، : الفَتُّ  يُقَاُل :وَ   باألََصابعِ. وَخصَّ

ً  َء بإِصبِعك ، فَتَُصيَِّرهُ : أَْن تَأُْخَذ الشَّيْ  الفَتُّ  قال اللَّْيُث :  .«اْليَْرَمعَا تَفُتُّ  َكفَّا ُمَطلَّقَةٍ » ، َوفِي الَمثَِل : فَتِيتُ و َمْفتُوتٌ  ، أَْي ُدقَاقاً ، فهو فُتَاتا

 بِاليَِد. تُفَتُّ  اليَْرَمُع : ِحَجاَرةٌ بِيضٌ 

 .تَفَتَّتَ و اْنفَتَّ  وقد

ْخَرة ، :والثَّتُّ  الفَتُّ و  .(1)والثُّتُوُت  الفُتُوتُ  وهي الشَّقُّ فِي الصَّ

 .الَمْفتُوَت بالفَتِيت ِمَن الُخْبِز ، وفي التَّْهِذيِب : إِال أَنَُّهم َخصُّوا الُخْبزَ  فُتَّ  َوقَد َغلََب على ما الَمْفتُوتُ  ءُ : الشَّيْ  الفَتُوتو (2) الفَتيتُ و

 كالسَِّويِق. َمْفتُوتٌ  ُخْبزٌ  : الفَتُوتُ و ، الفَتِيتَ  قَانِيومن األََساس : ونََزْلُت بِِه فَسَ 

 .يَتَفَتَّتُ و ُء يَْسقُُط فَيَتَقَطَّعُ : الشَّيْ  الفَتِيتُ  وقاَل َغْيُره :

َق أَْعَوانَهُ ، وَذا ِمّما فَتَّ  َوأَْوَهنَهُ ، ويُقَال : أَْضعَفَهُ  أَي فِي َساِعِدِه ، فَتَّ  ٍء فَ َكلََّمهُ بَِشيْ وَ  تَهُ وفَرَّ  فاُلٌن فِي َعُضِدي ، َوَهدَّ ُرْكنِي ، إِذا َكَسَر قُوَّ

نِِه إِيّاُهم.ـ  وَعُضُده : أَْهُل بَْيتِهِ ـ  فالٌن في َعُضِد فاُلنٍ  فَتَّ و َكبِِدي ، يَفُتُّ   إَِذا َراَم إِْضَراَرهُ بِتََخوُّ

 ِمْسٍك. فُتَاتَ  ونَثَْرَن في َمالِعبِِهنَّ 

ّمِ : ما الفُتَاتُ   منه ، وهو الُكَسارةُ والسُّقَاَطةُ. تَفَتَّتَ  بالضَّ

 ِء : ما تََكسََّر منه ، قال ُزَهْير :الشَّيْ  فُتَاتُ و

َبن   اتَ كـــــــــــَ تـــــــــــَ زٍِ   فــــــــــــُ نـــــــــــح رِّ مـــــــــــَ ِن يف كـــــــــــُ هـــــــــــح  الـــــــــــعـــــــــــِ

ِم     طــــــــــ  ا ملَح حيــــــــــَُ نــــــــــَ فــــــــــَ ب  الــــــــــح ه حــــــــــَ َن بــــــــــِ َزلــــــــــح (3)نـــــــــــَ
 

  
 الِعْهِن والصُّوِف : ما تَساقََط ِمْنهُ. فُتَاتُ و وقال أَبو منصور :

َّةَ  يُقَاُل : فاُلٌن ال يَُساِويو ْندِ  تُفَتُّ  يَابَِسةٌ  أَْو َرْوثَةٌ  ويَُضّم بَْعَرةٌ  بالفَتْحِ  الفَتَّة بَْعَرة فَت َّةُ  وفي الّصحاح ويُْقَدُح فِيها ، تُوَضُع تَْحت الزَّ  يُفَتُّ  : ما الفَت

نَدةِ ويُوَضُع تَْحَت   .(4)الزَّ

 الُكتْلَةُ من التَّْمِر. : الفُتَّةُ و

ّيِ ، الفَتْفَتَةُ و َها  فَتْفَتَ  قال ابُن األَْعَرابِّي : : أَْن تَْشرَب اإِلبُِل ُدوَن الّرِ اِعي إِبِلَهُ ، إَِذا َردََّها َعِن الَماِء ولَْم تَْقَصْع َصَوارَّ  .(5)الرَّ

ْنَدنَةُ  (6) [أَي]إِلى فاَُلٍن  تُفَتِْفتُ  وفي األَساس : ما لَكَ  أَْي ِسَراٌر ال يُْسَمُع وال يُْفَهُم ، ، فَتَافِتُ  بَْينَُهمْ  يُقَال :و ه ، وما هذه الدَّ  ؟الفَتْفَتَةُ و تَُسارُّ

 غيُر ُمْجتَِمعيَن. ُمْنتَشُرونَ  أَْهُل بَْيٍت فَّثٍ ، ُمثَلَّثَةَ الفَاِء : عن الفّراِء : أُولئكو

 * ومما يُْستَْدرك عليه :

 ٌء.وال َحتٌّ ، أَي َشيْ  فَتٌّ  يُقَال : ما فِي يَِدي ِمْنكَ 

َل ما يَْبُدو ، وَعمَّ بِِه بعُضُهم ، قال أَبو ُعبَْيد : يُقَال : َجلَْسنَا فِي : َضوُء القََمرِ  الفَْختُ  : [فخت] إِاّل  الفَْختَ  َمعِ ، وقاَل َشِمٌر : لم أَسْ  الفَْختِ  أَوَّ

: ال أَْدِري ، اْسُم َضْوئِِه أَم اْسُم ُظْلَمتِه ، واْسُم ُظْلَمِة ِظلِّه على الَحِقيقَِة : السََّمُر ، وِلذا  الفَْختُ  هاهنا قال أَبو إِسحاق : قال بعُض أَهِل اللُّغَة

اٌر ، قال أَبو العباس : الصَّ  ثِيَن لَْيالً : ُسمَّ ّلِ أَْشبَهُ  الفَاِختَةَ  واُب فِيه ِظلُّ القََمِر ، وقاَل بَْعُضُهم : الصَّواُب ما قَالَهُ : ألَنّ قِيَل للُمتََحّدِ بِلَْوِن الّظِ

ْوِء ، كذا في لَسان العََرِب.  ِمْنَها بِلَْوِن الضَّ
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ـ  هكذا بالهاِء في النَُّسخِ التي عندنا ، وهو لَْحٌن ، والصواب ْدَرةِ ،ِمَن القِ  بكسر الفاِء ، وهي الِقْطعَةُ من اللَّْحمِ  نَْشُل الطَّبّاخ الِفْدَرةَ  : الفَْختُ و

 .(7)بغير هاٍء ـ  كما في لسان العرب وغيره

 : قَريُب الشَّبَِه ِمَن الفَّخ للّصائِِد. الفَْختُ و

__________________ 
 (.التهذيب)( قو  ابن األعرايب 1)
 وذكرها صواابً يف املوضض اآيت.« والفتت»( األصر واللسان والصحاح ا ويف التهذيب 2)
 وحب الفنا : هو شجر له حب أمحر فيه نقرت سود.« حب القنا»( عن الديوان والتهذيب ا وابألصر 3)
 ( عن الصحاح ا وابألصر : الزند.4)
 هريا وفيهر وتفيهر : اعرتاه هبر أو تراد عن اجلري من ضعف أو انقطاع يف اجلري.وهبامشه : فهر الفرس تف« وهو التفهر»( زيد يف التهذيب : 5)
 ( زايدة عن األساس.6)
 ( ومثله يف التكملة والتهذيب. و وز يف القدر األمران عل  ما نص عليه الفريوزاابدي يف مادة قدر.7)
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 .اْنفََختَ  وقد في السَّْقفِ  تكونُ  ثُقُوٌب ُمْستَِديَرةٌ  : الفَْختُ و

ّي : ذكَر ابُن الَجَواِليِقّي أَنّ  طائٌِر ، : الفََواِختِ  واِحَدةُ  الفَاِختَةُ و ِق ، قاَل ابُن بَّرِ الذي  الفَْخت ُمْشتَقَّةٌ ِمنَ  الفَاِختَةَ  وهو َضْرٌب من الحماِم الُمَطوَّ

 ُهَو َضْوُء القََمِر.

تَ و ُجلُ  تَفَخَّ تَتْ  وفي غالب األُّمهات : تَها ،َمَشى ِمْشيَ  الرَّ ً  قِيَل : (1)، أَي المرأَة ، وقال الليث : إِذا َمَشِت الَمْرأَةُ ُمَجْنبَِخةً  تَفَخَّ تا تَْت تَفَخُّ  تَفَخَّ

َجْت يََدْيَها من إِبَِطْيَها. الفَاِختَةِ  قاَل : أَُظنُّ ذِلَك ُمْشتَقًّا ِمْن َمْشيِ   الطَّائِِر ، وقوله : ُمَجْنبَِخة ، إِذا تََوسَّعَْت فِي َمْشيَِها ، وفَرَّ

تَ و ُجُل ، ِإذا تَفَخَّ بَ  الرَّ  في ِمْشيَتِِه. تَعَجَّ

تُ  ويُقَال : هو ُب فيقوُل ما أَْحَسنَهُ. يَتَفَخَّ  ، أَي يَتَعَجَّ

 قََطعَهُ.كَمنَعَهُ :  بالسَّْيفِ  فََختَهو

ً  اإِلنَاءَ  فََختَ و  نقله ابُن القَّطاع. َكَشفَه ، : فَْختا

 ، وقََطعَه ، نقله ابُن القَطَّاع. (2)به  َرأَْسهُ بالسَّْيِف : َضَربَهُ  فََختَ و

تَْت. الفَاِختَةُ  (3) فََختَتِ و  : َصوَّ

 .ذلك غير وقيل ، عاتَِكةُ  اسُمَها:  قيل وقد ، عنهماهللارضيأُخُت علّيٍ ،  بنُت أَبي َطاِلٍب ، ءٍ : هي أُمُّ هانِي فَاِختَةُ و

اِهِريّة  بنُت َعْمٍرو فاِختَةُ و  ... (4)الزَّ

 َصحابِيَّاٌت. بِن الُمِغيَرةِ الَمْخُزوِميَِّة ، بنُت الَوِليدِ  فَاِختَةُ و

 بنُت األَْسَوِد بن الُمَطِلِب القَُرِشيَّة األََسِديَّةُ ، زوجةُ أَُميّةَ بِن َخلَف ، فإِنها َصحابيّةٌ أَيضاً. فاِختَةُ  * وفاتَه :

 .(5)نقله الصاغانّي  السَّْقُف : اْنثَقََب ، اْنفََختَ و

تُ  وهو« فَاِختَة أَْكَذُب ِمنْ »وُهَو  (6): َكَذَب  فََختَ  وزاَد في األََساِس :  يَتََكذَُّب. : يَتَفَخَّ

، وال يُْجَمع إِاّل يُْكتَُب بالتَّاِء والَهاِء ، لُغَتَاِن فَِصيَحتَاِن َمْشُهوَرتَاِن ، كالتَّابُوِت والتَّابُوه ، نقله شيُخنَا عن التَّْوِشيح  ، َكغَُرابٍ  الفَُراتُ  : [فرت]

َمْخَشِريُّ : أِلَنَّهُ ال وعبارةُ الَكّشاف :  الماُء العَْذُب ِجدًّا ، نَاِدراً : الّشِديُد العُذُوبَِة ، والبَْيَضاِوّيِ : القَامُع ِلْلعَْطِش ِلفَْرِط ُعذُوبَتِِه ، وقال الزَّ

نُهُ ، ويَْكِسُر َسْوَرتَه ، كأَنّه َمْقلُوٌب ، نقله شيُخنا ، وقد تقدم ر ف ت في َمَحلّه فَراجِ   ْعهُ.يَْرفُُت العََطَش ، أَي يَُسّكِ

 .(7) (هذا َعْذب  ُفرات  َوهذا ِمْلح  ُأجاج  )ارة اللسان ُهو أََشدُّ الماِء ُعذُوبَةً ، وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز وعب

 َمْعُروٌف بين الّشام والَجِزيَرةِ ، َوُربََّما قِيَل بين الشَّاِم والِعَراِق. نَْهٍر بالُكوفَةِ  : اسمُ  الفَُراتُ و

وِم َويَُمرُّ  (8)نَْهٌر َعظيٌم مشهور يَْخُرُج من آِخر :  الفَُراتُ  وفي الِمْصباح : بأَْطَراِف الّشاِم ، ثُّم بالُكوفَِة ، ثُمَّ بِالِحلَِّة ، ثُمَّ يَْلتَِقي  (9)ُحُدوِد الرُّ

 بِي ذَُؤْيٍب.مع َدْجلَة في البَطائِحِ ، ويصيران نَْهراً واِحداً ، ثم يَُصّب ِعْنَد َعبَّاَداَن في بَْحِر فَاِرَس ، وقوُل أَ 

ٍة  يـــــــــ  مـــــــــِ طـــــــــَ نح لـــــــــَ َت مـــــــــِ ئـــــــــح ا شـــــــــــــــــــــــِ ا مـــــــــَ اَء هبـــــــــَِ  فـــــــــجـــــــــَ

ُدوُم     ــــــــــــــــَ راتُ ي ــــــــــــــــفــــــــــــــــُ وجُ  ال هــــــــــــــــا وميــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــَ ق وح ــــــــــــــــَ  فـ

  
كاملَةَ في َمْوِضعِ الَحاِل ، أَي َجاَء بها « ما ِشئتَ »وقولُه :  البَْحر ، إِنَّما يَُكوُن فِيو ، ألَنَّ الدُّرَّ ال يكوُن في الَماِء العَْذبِ  فَُراتٌ  ليس هنالك

 الُحْسِن ، أَو باِلغَةَ الُحْسِن ، وقد يَُكون فِي موِضعِ َجّرٍ على البََدِل من الهاِء.

 من األَْعالِم. الفَُراتُ و
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 : َمْولَى أَْشَجَع ، يَْروي عن أَبي ُهَرْيَرةَ. الفَُراتِ  َوبَْكُر بُن أَبِي

ِد بن َمْشُهوُرون بالفضل ، وبَْيتُُهْم بيُت الَحِديِث والَوَزاَرة ، منهم : أَبو أَْحَمَد العبَّاُس بُن الفضِل بن َجْعفَِر بِن الفَضْ  الفُراتِ  وبَنُو ِل بن ُمَحمَّ

ازّي في َمْشيََختِه. الفَراتِ  ُموَسى بن الَحَسِن بنِ   ، ذكره الرَّ

__________________ 
 ويف التكملة : جمتنحة.« جمنحة»للسان : ( األصر والتهذيب ا ويف ا1)
 .«قطعه»( اقتصر عليه يف التكملة دون ذكر 2)
 ( ضبطت يف اللسان بتشديد اخلاء ضبرت قلم.3)
 ( بياض ابألصر ا نبه إليه هبامش املطبوعة املصرية ا مقدار كلمتا.4)
 ( مل يرد يف التكملة.5)
 ( مل يرد يف األساس.6)
 .53( سورة الفرقان اآية 7)
 ( مل ترد يف املصباح.8)
 ( املصباح : مث ميّر.9)
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 .فَُراتٌ  ، إِذا َعذَُب ، فهو فُُروتَةً  الَماُء َكَكُرَم ، فَُرتَ  قدو

ُجلُ  فَِرتَ  وعن ابن األَْعَرابِّي :  َضعَُف َعْقلُهُ بَْعَد ُمْسَكٍة. إِذا َكفَِرَح ، الرَّ

ُجلُ  فََرتَ  حكى ابُن ِجنِّي :و ً  َكنََصرَ  الرَّ َذَهَب فِيه إِلى أَّن  وهي الَمْرأَةُ الفَاِجَرةُ ، بفتح فسكون ، َمْقُصوراً : فَْرتَنَى فََجَر ، وِمْنهُ  : يَْفُرُت فَْرتا

 .(1)من األَْعالِم ، كما في قََصائِِد العَرِب  فَْرتَنَى نُونَهُ َزائَِدةٌ ، وأَما سيبويِه ، فجعَلَهُ ُربَاِعيًّا ، وقال َشْيُخنَا : وظاِهُره ُمْطلَقاً ، والَمْعُروف أَن

ِة الفَتْحِ ، وقد  فَْرتَنَىو  بقَتِْلهما وسلمعليههللاصلىأَمر النبّي : إِْحَدى قَْينَتَيِ اْبِن َخَطٍل المأْموِر بقَتِْله ، وهو ُمتَعَلٌِّق بأَْستَاِر الَكْعبَِة ، كما في قِصَّ

 ً نَْت ثم أَْسلََمْت ، ونقله ابُن سعد.أَْسلََمْت  فَْرتَنَى َهْيلّي : إِنالسُّ  قال لكن ، الّصِحيحِ  في كما الفَتْحِ  يومَ  أَيضا  ، وإِّن األُْخَرى أُّمِ

 عن ابِن ِجنِّي ، مقلوٌب منه. الِفتْر ، لغة في ، بالَكْسِر ، الِفْرتُ و

ّم والكسر  فَُراتٌ  ومياهٌ  فُراتٌ  وماءٌ  .(2)بالّضم والكسر ، الكسُر َحَكاه الفَيُّوِمّي  فِْرتَانٌ  ويقال : ِميَاهٌ  ، كما ضبط في نسختنا ، وقد  (3)بالضَّ

 تقدم أَنه ال يُجمع إِاّل نادراً ، أَي َعْذبَةٌ جدًّا.

 * ومما يستدرك عليه :

 َوِدْجلَةُ. الفُراتُ  ، كما في الّصحاح ، ووقع في عبارة بعضهم : (4)وُدَجْيٌل  الفَُراتُ  : الفَُراتانِ 

. بُن َحيَّاَن بن ثَْعلَبَةَ  فُراتُ و بَِعيُّ ثم الِعْجلّي : َصحابِيٌّ  الرَّ

 بُن ثَْعلَبَةَ البَْهرانِّي : َشاِمّي. فُراتُ و

 قيل : له ُرْؤيَةٌ ، ولم يَثْبُْت.

اغانّي : هو لُغَة في الفُْستاتُ  : [فست] كما  ما ،الفُْسَطاط ، وتُْكَسُر فاُؤهُ  بالضّم ، أَهمله الَجْوَهِرّي هنا ، وصاحب اللسان كذلك ، وقاَل الصَّ

لٍ  تّة ، فَكتْبُهُ ها هنا باألَْحَمر َمَحلُّ تَأَمُّ  .سيأْتِي ، وقد َذكَرهُ الَجْوَهرّي وصاحُب اللسان في ف س ط مع لُغَاتِه الّسِ

كآِخر   من الشَّْهِر الِذي بَْعَدهُ الشَّْهُر الَحَرامُ ُكّلِ َشْهر ، أَو آِخُر يومٍ  الشَّْهِر ، وفي الّصَحاح : آخُر لَْيلٍَة من آِخُر لَْيلٍَة ِمن بالفَتْح : الفَْلتَةُ  : [فلت]

ُجُل ثَأَْرهُ ، فُربََّما تَوانَى فِيِه ، فإِذا كان الغَُد َدَخَل ا لشَّْهُر الَحَراُم ففَاتَهُ ، قال أَبُو الَهْيثَِم : كان يَْوٍم ِمْن ُجَماَدى اآلِخَرة ، وذلك أَْن يََرى فيِه الرَّ

يُِغيُرون فيها ، وهي آِخُر ساَعٍة من آِخِر يَْوٍم من أَيَّاِم ُجَماَدى اآلِخرة يُِغيُرون تِْلَك السَّاَعةَ ، وإِن  الفَْلتَةُ  يَِّة ساَعةٌ يُقَاُل لها :للعَرِب في الجاِهلِ 

 ب الشَّْمُس وأَنشد :ُجَمادى اآلِخَرةِ ما لم تَغِ  (5)كان ِهالُل َرَجب قد َطلََع تلك الساَعةَ ، ألَّن تلك الساَعةَ ِمن آِخِر 

و و  ـــــــــــــــــــــُوجـــــــــــــــــــــُ ُة ال َ ُر ســـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــح  اخلـــــــــــــــــــــَ

ا    حـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح َن مـــــــــــــــِ ُمصـــــــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ا يـ  ِه كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ 

  

ٍة  ـــــــــــــــــــــــ  َر أَل نحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َن مـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــح اَدف  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ةٍ يف     ـــــــــــــــَ ت لـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ا فـ رححـــــــــــــــَ َن ســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــح َوي حـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

  
وَن : هي التي يْنقُُص بها الشَّْهُر ويَتِمُّ ، فربما رأَى قوٌم الهالَل ولم يُْبِصْره اآلخرون ، فيُِغيُر هؤالِء على أُولئك ، وهم غَ  فَْلتَةٌ  وقيل : لَْيلَةٌ  ارُّ

يَتْ   بعد َوثاٍق ، وأَنشد ابن األَْعَرابّي : الُمْنفَِلتِ  ءِ ، ألَنََّها كالّشيْ  فَْلتَةً  ، وذلك في الشهر ، وُسّمِ

ِر غـــــــــــاَرُة و  ـــــــــــح ي ـــــــــــ  ـــــــــــل وحِم وال ـــــــــــَ ـــــــــــيـ اح ال ـــــــــــَ ةٌ ب ـــــــــــَ ت ـــــــــــح ل ـــــــــــَ   فـ
ر دِ     مـــــــــــَ يـــــــــــِد عـــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــًا ِبســـــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــا رَكح تـــــــــــُ َدارَكـــــــــــح  تـــــــــــَ

  
ئِْب.  شبَّه فََرَسه بالذِّ

 تََدبٍُّر. الو ، أَي فَْجأَةً من غير تََردُّدٍ  فَْلتَةً  األَْمرُ  ذلك َكانَ  يُقَال :و

َها (6)فَوقَى  فَْلتَةً  إِنَّ بَْيعَةَ أَبِي بَْكٍر كانَتْ »في الَحِديث : و َسِريعاً ، اْنفَلَتَ  وعبَاَرةُ الِمْصبَاحِ : أَي فَْجأَةً ، َحتَّى كأَنَّه هنا  الفَْلتَةُ  قيل : «هللاُ َشرَّ

ِمَن الِحّل هي أَْم من الَحَرِم ، فيُسارع الَموتُوُر إِلى َدْرِك الثَّأِْر ، فيَْكثُُر الفََساُد ُحُرِم ، فَيَْختَِلفُون فيها أَ ، آِخِر لَْيلٍَة من األَْشُهِر ال الفَْلتَةِ  ُمْشتَقَّةٌ من

 ، الُحُرمِ  باألَْشُهرِ  وسلمعليههللاصلىالّدماُء ، فَشبَّهَ أَياَم النَّبّيِ  (7)، وتُْسفَُك 
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__________________ 
 (.فرتن)( انظر لسان العرب 1)
 ان والقاموس ضبرت قلم.( ومثله يف اللس2)
 ( يف الصحاح واللسان والقاموس ابلضم ضبرت قلم.3)
 .«قوله ودجير هو هنر صغري لتلج من دجلة أفاده يف املختار عن األزهري»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : من آخر هنار.5)
 األصر.ويف التهذيب فك« وق »( يف النهاية واللسان : 6)
 .«ويسفك»( عن النهاية واللسان ا وابألصر 7)
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رِّ من ارتداِد الَعَرِب ا وتـََوق ِف  ابلَفلحَتةِ  َويـَوحَم َموحتِهِ  اِر عن الط اَعِة ا وَمنحِض َمنح َمَنَض الز َكاَة ا واجلَرحِي  (1)يف وقوع الشــــــــ  األَنحصــــــــَ
َها.  عل  َعاَدِة الَعَرِب يف َأن ال َيُسوَد القبيَلَة ِإاّل َرُجٌر ِمنـح

لم تُْنتََظْر بها العَوامُّ إِنما اْبتََدَرَها أَكابُِر أَصحاب رسوِل هللا  (2)ونَقَل ابُن ِسيَده عن أَبي ُعبيٍد : أَراد : فَْجأَةً ، وَكانَْت كذلك ، ألَنَّها 

ِة األَْنصاِر إِاّل تِْلَك الطَّْيَرةَ الُمَهاِجرِ  من وسلمعليههللاصلى الُكلُّ له بَمْعِرفَتِِهم أَْن لَْيَس ألَبِي  (4)التي كانَْت من بَْعِضِهْم ، ثم أَْصفََق  (3)يَن وعامَّ

 ةٍ.ُمشاَورَ  وال نََظر إِلى أَْمِره في يُْحتَاجُ  يكن ولم ، الفضلِ  في َشِريكٌ  وال ُمناِزعٌ  عنههللارضي بَْكرٍ 

 عٍ.: البَْغتَةُ ، قال : وإِنما ُعوِجَل بِها ُمبَاَدَرةً الْنتِشاِر األَْمِر حتى ال يَطَمَع فيها من ليَس لها بَِمْوِض  فَْلتَة وقال األَْزَهِريُّ : إِنما معنى

 ، قاَل : الفَْجأَةَ ، وِمثُْل هِذِه البيعِة َجِديرةٌ بأَن تكون ُمَهيَِّجةً للشَّّرِ واْلِفتْنَِة ، فعََصم هللاُ تعالى من ذلك ، َوَوقَى بالفَْلتَة وقال ابُن األَثِيِر : أَرادَ 

 ْوَف اْنتَِشاِر األَمِر.ٍء فُِعَل من َغْيِر َرِويٍَّة ، وإِنما بُوِدَر بها خَ : ُكلُّ َشيْ  الفَْلتَةُ و

َدَها أَبُو بَْكر إِاّل  (5)الَخْلَسةَ ، أَي أَّن اإِلَماَمةَ  بالفَْلتَةِ  وقيل : أَرادَ  يوَم السَِّقيفَِة َمالَت األَْنفُُس إِلى تََولِّيَها ، ولذلك َكثَُر فيها التََّشاُجُر ، فما قُلِّ

في لساِن العرب ، ومثله في الفائِِق ، والُمْحَكم ، وغيرها ، ووجدت في بعض الَمَجاميع : قال عليُّ بُن اْنتَِزاعاً من األَْيِدي ، واْختِالساً ، كما 

 فإِنه قال في تَْطِليقها :اإِلْسَراج : كان في ِجَواِري َجاٌر يُتََّهُم بالتََّشيُّعِ ، وما باَن ذلك منه في حاٍل من الحاالِت إِال في ِهجاِء امرأَتِِه ، 

نــــــــح  نح مــــــــا كــــــــُ ُت مــــــــِ نــــــــح ي وال كــــــــُ لــــــــِ كــــــــح  ِت مــــــــن شــــــــــــــــــــــَ

هح     تــــــــــــــ  بـــــــــــــــَ ُة الــــــــــــــح قــــــــــــــَ الــــــــــــــِ ِك اي طــــــــــــــَ لــــــــــــــِ كــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ًة  وطـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــُ رِِ  أُغـــــــــــــــــح ُت يف أَمـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــطـــــــــــــــــح  غـــــــــــــــــَ

َة     عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــَ يِن بـ ـــــــــــــــح َرت ـــــــــــــــَبذحكـــــــــــــــَ هح ف تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ل ـــــــــــــــفـــــــــــــــَ  ال

  
 ِمنِّي. تَفَلَّتَ ُء وَ الشَّيْ  أَْفلَتَنِيو

 بَمْعنًى واحٍد. اْنفَلَتَ و ءُ الشَّيْ  أَْفلَتَ و

ً  تََداَرُسوا القُْرآَن فَلَُهَو أََشدُّ »في الَحِديِث و : َخلََّصهُ ، َغْيُره أَْفلَتَهُ و : التََّخلُُّص من  اإِلْفالتُ و واالْنِفالتُ  التَّفَلُّتُ  «من اإِلبِِل من ُعقُِلها تَفَلُّتا

 العبَّاِس  دارَ  َحاَذى فلّما ، وسلمعليههللاصلىَخْمراً فََسِكَر فَاْنُطِلَق بِِه إِلى النَّبِّي أَنَّ َرُجالً َشِرَب »في الِحديِث و ِء فَْجأَةً ِمْن َغْير تََمكُّث ،الشَّيْ 

من  تَفَلَّتُونَ  وأَْنتُمْ فَأَنَا آُخذُ بُِحَجِزُكْم »ٍء وفي حديث آخر ولم يَأُْمْر فيه بَشيْ  ؟، فَدَخَل عليه ، فََذَكَر ذِلك له ، فَضِحَك ، وقَاَل : أَفَعلََها اْنفَلَتَ 

 ، فُحِذفت إِحدى التَّاَءين تْخِفيفاً. تَتَفَلَّتُونَ  أَي «يَدي

ُجِل يُْشِرُف على َهلََكٍة ثم (6)فالٌن ُجَرْيعَةَ الذَّقَِن  أَْفلَتَ  ويقال :  ِمْنه. أَْفلَتَ  ، َكأَنَّهُ َجَرَع المْوَت َجْرعاً ثم يُْفِلتُ  يُْضَرُب َمثاَلً للرَّ

ُّهُ  ، يقال : (7)الِزماً ، وقد يكون واقِعاً  االْنِفالتِ  يكوُن بَِمْعنَى اإِلْفالتُ و يِت : أَْفلَت ّكِ  من الَهلََكِة ، أَي َخلَّْصتُه ، وأَْنَشَد ابُن الّسِ

يِن و  ـــــــــــــَ ت لـــــــــــــَ ـــــــــــــح جِي  أَفـ ـــــــــــــ  ب ارِي وجـــــــــــــُ َ ا محـــــــــــــِ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ  مـــــــــــــِ

ارايَ     َ جِي ومحـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــ  ًا جـــــــــــــــــُ ريح َز  ُ  خـــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــَ

  
، قال أَبو َمْنُصور  أَْفلَتَهُ  إِذا َكاَن قَِريباً كقُْرِب الُجْرَعِة من الذَّقَِن ، ثم« ُجَرْيعَةَ الذَّقَنِ  أَْفلَتَنِي»الَجباِن ،  إِْفالتِ  : من أَمثَاِلِهْم فيوعن أَبي َزْيد 

 َجِريضاً ، قال ُمهلِهل : أَْفلَتَ  ِمنّي ، وقيل : معنَاه اْنفَلَتَ  ، أَي أَْفلَتَنِي : معنى

ٍر و  ـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  َوائ ا عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــّ امـــــــــــــــن ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــَ تـ لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح   أَفـ
نِ     ـــــــــــــــَ ق ـــــــــــــــذ  عـــــــــــــــَة ال ـــــــــــــــح َري ِدييف جـــــــــــــــُ وحمـــــــــــــــًا عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  يـ

  
 وسيأْتي البَْحُث في ذلك في ج ر ض.

 عن أَبي ُموسىفي الَحِديِث و ، ُمْفِلتٌ  وال يُقَالُ  ُمْنفَِلتٌ  ، وَمرَّ بنا بِعيرٌ  اْنفَلَتَ و فالٌن من فالن ، أَفلَتَ  وعن ابن ُشَمْيل :

__________________ 
 ( النهاية : وختّلف.1)
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 ( يف غريب اهلروي : ألنه مل ينتظر هبا العوام.2)
 .«قوله الطرية كذا خبطه وهي اخلفة والطيش كما يف القاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ملعرفتهم.مث أصفقوا له كلهم »وعبارة اهلروي : « لص »( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( يف الفائ  : اإلمارة.5)
اخل. قا  اجملد : أفلت فالن جريعة الذقن أو ِبريعة الذقن أو ِبريعائها وهي كناية عما بق  من  .. قوله ويقا »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 6)

 .«ِبريعة الذقن»ويف التهذيب واللسان « روحه ا أي نفسه صارت يف فيه أو قريباً منه
 واقعاً أي متعدايً.( 7)
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ِلي  َ  ِإن  »:  وسلمعليههللاصلىقاَ  : قا  رسو     ِلتحهُ  َلنح  َأَخَذهُ  ِإذا حىّت  للظ املِِ  (1) لَُيمح َفِلتح  َأي ملَح  «يـُفح  ِمنحُه. يـَنـح
 َء : أََخَذه في ُسْرَعة ، قاَل قْيُس بُن َذريح :الشَّيْ  اْفتَلَتَ و

تح ِإَذا  ــــــــــَ ت ــــــــــَ ل ــــــــــَ تـ ــــــــــح كَ  افـ ــــــــــح ن َود ٍة  مــــــــــِ َو  َذا مــــــــــَ ــــــــــ  ــــــــــنـ  ال

ب    عـــــــح ِ ِذي شـــــــــــــــــــَ اح ـــــَ ـــــب َداٍع مـــــن ال ـــــَتصـــــــــــــــــــــح ـــــبـــــــًا ب ي ـــــِ ب  حـــــَ

  

َرًة  ت  َحســـــــــــــــــــــــح ِش َأوح مـــــــــُ يـــــــــح ر  الـــــــــعـــــــــَ َك مـــــــــُ تـــــــــح  أََذاقــــــــــَ

ب     ـــــــح اِح عل  األَل ـــــــَ ي ِقي  الضــــــــــــــ  اَت َمســــــــــــــح (2)كمـــــــا مـــــــَ
 

  
 .(3) اْرتََجلَهُ  واْقتََرَحهُ ، إِذا الَكالمَ  اْفتَلَتَ و

 َماَت فَْجأَةً. وعبارةُ الّصحاح : على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه ، أَي على بِنَاِء الَمْفعُولِ  فالنٌ  اْفتُِلتَ و

فِتُ و : الَمْوُت األَْبيَُض ، والَجاِرُف ، (4)وعن ابن األَعرابّي : يُقَال ِلْلَمْوِت الفَْجأَةِ   ، والفَاتُِل. الالَّ

. (5) [والفَُوات]، وهو المْوُت الفََواُت.  اْفتَلَتَهُ و ، فَلتَهُ و يُقَال : لَفَتَهُ المْوُت ،  وهو أَْخَذةُ األََسِف ، َوُهَو الَوِحيُّ

يأَنَّ َرُجالً أَتاهُ فَقَاَل : يَا َرْسوَل هللِا ، إِنَّ أُ »في الحديث : و والموُت األَْحَمُر : القتُل بِالسَّْيِف ، والموُت األَْسَوُد : هو الغََرُق والشََّرُق ،  ّمِ

يَْعنِي ماتَْت فَْجأَةً ولم تَْمَرْض فَتُوِصَي ،  نَْفُسها : افتُِلتَتْ  قال أَبو ُعبَْيٍد : «فقاَل : نَعَمْ  ؟فَأَتََصدَُّق َعْنَهاُسها ، فَماتَْت ولم تُوِص ، أَ نَفْ  اْفتُِلتَتْ 

 ، إِذا اْستَلَبَه. اْفتلَتَهُ  . يقال :فَْلتَةً  ولكنها أُِخَذْت نَْفُسها

هَكَذا في سائِِر النَُّسخِ ، وفي أُخرى : فُِجَئ بِه ، بغير الَواو ، األَّوُل من الُمفَاجأَة ، والثاني من  بَأَْمِر َكَذا : فُوجَئ بِه قَْبَل أَن يَْستَِعدَّ لَهُ  اْفتُِلتَ و

َء ، واستَلَبَه إِيّاه هللا نَْفَسها ، يتعّدى إِلى مفعولين ، كما تقول : اْختَلََسهُ الشَّيْ  تَلَتََهااف الفَْجأَةِ ، ويُْرَوى بنَْصِب النفِس ، ورْفِعها ، فمعنى النصب

َل الَمْفعُوُل األَوُل ُمْضَمراً ، وبقي الثاني منصوباً ، وتكون التاُء األَخِ   ْفتُِلتَتْ ا يَرةُ َضِميَر األُّمِ ، أَي، ثم بنى الفعل ِلَما لم يَُسمَّ فاعلُهُ ، فتَحوَّ

ياً إِلى مفعول واحد أَقَاَمهُ ُمقَاَم الفَاِعِل ، وتكون التَّاُء ِلْلنَّْفِس ، أَ  ْفُع فيكون متعّدِ  .فَْلتَةً  ي أُِخَذْت نَْفُسهاِهَي نَْفَسها ، وأَما الرَّ

 : (7)الُهَذِليُّ  (6)ل ُحَصْيٌب ، وقا الفَْلتَةُ  ، واالْسم اْفتُِلتَ  وُكلُّ أَْمٍر فُِعَل على غير تَلَبٍُّث وتََمكٍُّث فقد

ي  ســــــــــــــــــــــِ فح ــــــــَ َة نـ يــــــــئــــــــَ بــــــــِ وا خــــــــَ انــــــــُ مُ كــــــــَ هــــــــُ ــــــــ  تـ لــــــــِ تــــــــُ ــــــــح   فــــــــافـ
ّب و     ر  زَاٍد خـــــــــــــــَ دُ كـــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  رُُه الـــــــــــــــنـ  ٍء َقصـــــــــــــــــــــــــــــح

  
 ، َزاٌد َخبٌِئ : يَُضنُّ بِِه. فَْلتَةً  : أُِخذُوا ِمنّي اْفتُِلتُُّهمْ  قال :

َكةً  الفَلَتَانُ و  ، عن ُكَراع. فِْلتَانٌ  : السَِّريُع ، والَجْمعُ  الفَلَتَانُ و  ، وقيل : الَكنِيُز للَّْحِم ،إِلى الشَّرِّ  الُمتَفَلِّتُ  : ، ُمَحرَّ

لَتَان ، من الفَلَتَان في التهذيب :و .(8)، أَي نَِشيٌط َحِديُد الفَُؤاِد  فَلَتَانٌ  يقال : فََرسٌ  النَِّشيُط ، الفَلَتَانُ و ، يقال ذلك  (9)واالْنِصالِت  التَّفَلُّتِ  والصَّ

ُجِل الشَِّديدِ  ْلب ، : للرَّ  : نَِشيٌط حديُد الفُؤاِد. فَلَتَانٌ  وَرُجلٌ  الصُّ

ٌ  فَلَتَانٌ  يقال َرُجلٌ  ُء ،الَجري .الفَلَتَانو  .فَلَتَانَةٌ  واْمَرأَة

. (10)ْبُن َعاِصٍم الَجْرِميُّ  الفَلَتَانُ و  َصَحابِيُّ

ْفَرةِ ، وُربَّما أََخَذ السَّْخلَةَ والّصِغيَر ، كذا في  قال أَبو حاتم : يَِصيُد الِقَرَدةَ ، َزَعُموا أَنَّه َطائٌِر ، الفَلَتَانُ و ُج ، وهو يَْضِرُب إِلى الصُّ مَّ هو الزُّ

 حياة الَحيَوان وغيره.

لُخُشونَتِِه أَو ِلينِه ،  وقيل : من ِصغَِرِه ، على البِِسه  َطَرفَاهُ ال يَْنَضمُّ  كَصبُوٍر ، وُضبط في بعض النسخ كتَنُّوٍر ، وهو َخَطأٌ : ، فَلُوتٌ  ِكَساءٌ و

ٍم في أَِخيه ماِلٍك : َعلَْيه الشَّْملَةُ  : فَلُوتٌ  كما قاله ابُن األَْعَرابّي ، وثَْوبٌ  يعني التي ال تَْنَضمُّ  .(11) الفَلُوتُ  ال يَْنضمُّ َطَرفَاهُ في اليَِد ، وقول ُمتَّمِ

 بين الَمَزاَدتَْيِن ، وفي

__________________ 
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 .«ميلي»( النهاية واللسان : 1)
قوله األضـــاح كذا خبطه وهي مصـــحفة ا إذ هذه »وما أثبتناه عن اللســـان. وهبامش املطبوعة املصـــرية : « الضـــياح»بد  « األضـــاح»( ابألصـــر 2)

 .«املادة مهملة فلتحرر
 وعبارة التهذيب عن الفراء فكاألصر. إحد  نسخ القاموس : الكالم أي ار له. ومثله يف الصحاح.( يف 3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الُفجاءة.4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
 .«خصيب»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 6)
 ( ونقله يف الصحاح وزاد : مثر الصلتان.7)
 واالنصالت من الفعر انصلت مبعىن أفلت. والسيا  يقتضي ما أثبتناه. تهذيب ا ويف اللسان : االنفالت ويف نسخة االنفالت.( األصر وال8)
 ( هذا قو  الليث نقله يف التهذيب.9)
 ( بياض مقدار كلمتا. وهبامش املطبوعة املصرية : كذا بياض خبطه.10)
فقا  كان و  أخي يف الليلة ذات األزيز والصـــــــــــــزاد ا يركب اجلما  الثفا  ا  ؟قا  له أين كان أخو  منك (رض)( وكان عمر بن اخلطاب 11)

 .«.. و نب الفرس اجلرور ا ويف يده الرمح الثقير ا وعليه الشملة الفلوت
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قا  أَبو ُعبيد : أَراد َأهنا َصِغريٌة ال ينحَضم   «وتٌ فـَلُ  ا وبـُرحَدةٌ  (1)أَن ُه َشِهَد فـَتحَح َمك َة ومعه مَجٌَر َجُزوٌر »حديث ابِن ُعَمَر : 
ِلتُ  َطَرفاَها ا فهي َتَمَر هبا. تـُفح  من َيِده ِإذا اشح

َضيِّقَة  أَي «فَْلتَةٍ  وهو في بُْرَدةٍ له»في الحديث : و : الثَّْوُب الذي ال يَثْبُُت على صاحبِه ِلِلينِه أَو ُخُشونَتِِه ، الفَلُوتُ  وعن ابن األَْعَرابّي :

ة من االنفالت]من يِدِه إِذا اْشتََمَل بها  تَفَلَّتُ  صغيَرةٍ ال يَْنَضمُّ طَرفَاَها ، فهي ، كذا في لسان  فَلُوتٌ و فَْلتَةٌ  يقال : بُْردُ  (2) [فسّماها بالمرَّ

 العرب.

 .(3)فيه  نَاَزعَ  إِذا إِلَْيهِ  تَفَلَّتَ  إِلى ُصْحبتِك ، من يَتَفَلَّتُ  أَراهو

أَي تَعّرَض لي في َصالتي فَْجأَةً ، وتقول : ال أَرى لك »عليَّ البَاِرَحةَ  تَفَلَّتَ  إِنَّ عْفريتاً ِمن الِجنِّ »في الحديث : و تََوثََّب ، إِذا َعلَْيه تَفَلَّتَ و

إِلى هذا ، وال أَن تَتَلَفّت  تَتَفَلَّتَ  أَن
 إِليه. (4)

ً فِ و ُمفَالَتةً  به فَالَتَهُ  في األَساس :و  : فاَجأَه. اَلتا

ُ  الِفاَلتُ و  نقلَه الّصاَغانّي وسيأْتي في ف ل ط أَنَّ الِفالَط بمعنى الُمفَاجأَة لغةُ ُهَذْيٍل ، نقله الجوَهرّي وغيره. الُمفَاَجأَة

ْواو عََل بِن َعْمِرو بن سلسلة الّطائّي ، أَبو َغِزيَّةَ وَعِدّيٍ أُمراِء بُن ثُ  أَْفلَتُ  فمن األَول : كأَْحَمَد وُزبَْيٍر وَسِفينَة ، ، فَِليتَةً و (5)وفُلَْيتاً  أَْفلَتَ  َسمَّ

بُن الَحَسن بن ُسلَْيَمان بن َمْوُهوٍب  فَِليتَةُ  العَاِمِريُّ عن َحْبَرةَ بنِت ِدَجاَجة ، وآخرون ، ومن الثالث فُلَْيتٌ  الحجاز والعراِق ، ومن الثاني :

د بن َجْعفٍَر الَحَسنِّي ، ابن أَخي ُشَمْيلَة ، الذي سمع على كريَمةَ الَمْرَوِزيّة ، مَ الَحَسنِّي بيَْنبَُع ، واألَِمير الشُّ  لََك َمكَّةَ َجاُع فَِليتَةُ بُن قاِسِم بِن محمَّ

ج ، وُموسى ، بنو 527بعد أَبيه ، وتوفي سنة   هذا ، وَصفَهم الذََّهبِّي باإِلمارة. فَِليتَةَ  ، وُشْكر ، وُمفَّرِ

َولَي مكةَ أَيضاً  فَِليتَةَ  ، َوِلَي مّكة ، وكذا ولده قاِسم بن هاشٍم ، ومنهم األَمير قُْطُب الدين عيسى بنُ  فَِليتَة والشريُف تاُج الدين هاِشُم بنقُْلُت : 

ٌي َجدُّ األُمراِء الموجوديَن اآلن ، كذا ، وَحِفيُده األَمير محمد بُن ُمْكثِر بن عيسى ، هو الذي أَخذ عنه مّكةَ قَتَادةُ بن إِدريَس بِن ُمَطاِعن الَحَسنِ 

 .597د ُمْكثِِر بِن عيسى سنة ذكَره تاج الدين بن معية النََّسابة ، وذكر عبُد هللا بُن َحْنَظلةَ البَْغَدادّي في تاريخه : أَن قَتَاَدةَ أََخَذ َمكَّةَ من يَ 

َها ثالثَة أَياٍم في موسِم سنة  قاسُم بُن الُمَهنَّى األَْعَرُج الُحَسْينِيّ  فَِليتَةَ  وأَبو  .571: أَميُر المدينِة َزمَن الُمْستَْنِصِر العباسّي ، وأََخَذ مكةَ وتوالَّ

ُك ، فِْلتَانٌ  فََرسٌ و تقدََّم النقُل عن نقله الصاغانّي هكذا ، وقد  َسريٌع ، أَي قُبٍَّر ، ، بضم فتشديد مثل فُلَّتٌ كُصَرٍد ، وَ  فُلَتٌ و ، بالَكْسِر ، ويَُحرَّ

 ، بالكسر ، عن ُكَراع. الِفْلتَانُ  الفََرُس النَِّشيُط الحديُد الفؤاِد السَِّريُع ، وجمعه ، ُمَحركةً : الفَلَتَانَ  الثِّقَاِت أَن

َكةً  فَلَتٌ  َوَما لََك منه  أَي ال تَْخلُُص. ِمْنه ، تَْنفَِلتُ  ، أَي ال (6) ، ُمَحرَّ

تُه.المَ  فَلَتَاتُ  من المجازو  ْجِلِس : َهفََواتُه َوزالَّ

تُهُ ، والمعنى : أَنَّه  «فَْلتَاتُهُ  تُْنثَى وال» وسلمعليههللاصلىفي حديِث ِصفِة النّبّي و فتُْنثَى  فَلَتَاتٌ  مجلسه في يَُكنْ  لم وسلمعليههللاصلىأَي َزالَّ
 ونَثِْوها ، كقول ابن أَحمَر : للفَلَتَاتِ  ، أَي تُْذَكُر ، أَو تُْحفَُظ وتُْحَكى ، وقيل : هَذا نَْفيٌ  (7)

ا  َواهلــــــــــــــــــــــَُ َب َأهــــــــــــــــــــــح زُِع اأَلرحنــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــح  ال تـــــــــــــــــــــــُ

رح و     حـــــــــــــِ جـــــــــــــَ نـــــــــــــح ـــــــــــــَ ا يـ ب  هبـــــــــــــِ َر  الضـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ  ال تـ

  
 فِيِه. ألَنَّ مجِلَسه كان َمُصوناً عن السَّقَطاِت واللَّْغو ، وإِنّما كان مجِلَس ِذْكٍر َحَسٍن ، وِحَكٍم باِلغٍَة ، وكالٍم ال فُُضولَ 

 * ومما يُْستَْدرك عليه :

 واْنَحصَّ الذَّنَُب. أَْفلَتَ  عليه ، إِذا قََضى عليه األَْمَر ُدونَه ، وفي الُمْستَْقصى : اْفتَلَتَ  قولهم :

 بُِجَرْيعَِة الذَّقَِن ، وقد تقّدم. أَْفلَتَ و

__________________ 
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ابلراء. قا  أبو عبيد : اجلمر اجلرور يعين الذي ال ينقاد وال « اجلرور»كامر للمربد ( كذا ابألصــــــــــر واللســــــــــان والتهذيب ويف غريب اهلروي وال1)
 يكاد يتبض صاحبه. قا  املربد : إلا  ر اب بر.

 ( زايدة عن اللسان والنهاية.2)
 ( األساس : إليه.3)
 .«تتفلت»( عن األساس وابألصر 4)
 .«فليت»( ابألصر 5)
 ( اللسان : فـَلحٌت ضبرت قلم.6)
 ( يف التهذيب : تـُفحش .7)
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 : نَاَزَع. كتَفَلَّتَ  ءِ إِلى الشَّيْ  أَْفلَتَ و

 : األَْمُر يَقَُع من غيِر إِْحَكاٍم وقال الُكَمْيُت : الفَْلتَةُ و

َفارِ  بَفلحَتةٍ   با ِإ حالٍم وِإسح
 ، ال يُتََجاَوُز بها جْمَع السَّالمِة. فَلَتَاتٌ  والَجمعُ 

 والَّالفُِت ، والفَاتُِل : موُت الفْجأَةِ.

تَةو  بالتَّشديد : ناِحيةٌ متَِّسعة بالَمْغرب. الفاَلَّ

 ، كاَلفَتَهُ : صاَدفَهُ ، عن ابن األَْعَرابّي. فَالَتَهُ و

 الَمْبُهوُت. ّي : هوأَهمله الجوهرّي ، وصاحب اللسان ، وقال الصاغان المفهوت : [فهت]

 قلت : قيل : الفاُء أُْبِدلْت عن الباِء وقيل : لُثْغَة ، قاله شيُخنا.

ً  األَْمرُ  فَاتَهُ :  [فوت] ً و فَْوتا الصَّالةُ ، إَِذا َخَرج  فاتَتِ  وْقُت فِْعِله ، وِمْنهُ  فات األَْمُر ، واألَصُل : (1) فَاتَ  وفي الِمْصباح : : َذَهَب َعْنهُ  فََواتا

 َوْقتَُها ولم تُْفعَل فيه.

 الفَواتُ  الصَّالةِ ، وأَماُء : أَْعَوَزهُ. قال شيُخنا : وهذا وإِن َعدَّهُ بعُضُهْم تَحقيقاً فهو ال يَْصلُُح في كّلِ تَْرِكيٍب ، إِنََّما يأْتي في مثِل الشي فَاتَهُ و

 ْحِوه. انتهى.في غيِره فاْستُْعِمَل بمعنى السَّْبِق ، والذََّهاِب َعْنهُ ، ونَ 

 ، عن اللِّْحيَانّي. فَواتٌ  وال فَْوتٌ  وليس عنده

،  يُفاتُ  الَحْمُد هلِل الذي ال كذا ، أَي َسبَقَنِي. وَجاَرْيتُه حتّى فُتُّه ، أَي َسبَْقتُه. وقال أَعرابيٌّ : فاتَني ، الفََواتُ  : الفَْوتُ  وفي اللسان واألَساس :

 ، روى األَصمعيُّ بيَت ابِن ُمقبل : يَفُوتُ  ، أَي ال يُْفتَاتُ  وهذا األَمر ال ، كاْفتَاتَهُ  وال ياُلُت ،

رِ  يحخـــــــًا قـــــــد َوَه  َبصــــــــــــــَ ُت شــــــــــــــَ ـــــــح ي  ي اي حـــــــاِر أَمحســــــــــــــَ

يـــــــتَ و     تـــــــِ رِي افـــــــح مـــــــُ ِث مـــــــن عـــــــُ عـــــــح وحِم الـــــــبــــــــَ  مـــــــا ُدوَن يــــــــَ

  
 .الفَْوتِ  قال : هو من

االْفتِيَاُت : الفََراُغ.  ِء دوَن ائْتَِماِر مْن يُْؤتَمُر ، وقال ابُن األَثِيِر :، وهو السَّْبُق إِلى الشَّيْ  الفَْوتِ  : اْفتِعَاٌل من االْفتِيَاتُ  قال الجوهرّي :

 وَسيَأْتِي بياُن ذلك قريباً.

 ، الَمْشيَ  فأَْسَرعَ  ، مائِل ِجَدارٍ  تَْحتَ  وسلمعليههللاصلىَمرَّ النبيُّ »في حديث أَبي هريرة : قال : إِيَّاهُ َغْيُره ، و أَفَاتَهُ و ُء ،الشيْ  فَاتَهُ  يقال :و

 الفَواتِ  مْوتُ  أَْكَرهُ  إِنِّي:  فقال ، الَمْشيَ  أَْسَرْعتَ  ، هللاِ  َرُسولَ  يا:  فِقيلَ 

 فالٌن بكذا : َسبَقنِي به. فاتَنِي ، هو من قَْوِلك : (2) اْلفَْجأَة يعني : َمْوتَ 

فُِت ، والفَاِتُل ، وهو الَمْوُت ،وعن ابن األَْعَرابِّي :  ، وهو أَْخَذةُ  الفَُواتُ و ، الفََواتُ  يُقَاُل للموِت الفَْجأَةِ : الموُت األَْبيَُض ، والجاِرُف ، والالَّ

 األََسِف وقد تَقَدَّم هذا بعينه قريباً.

ْمحِ ، أَي حيُث ال يَْبلُغُه ، وقال  فَْوتَ  وتَقُوُل : ُهَو ِمنّي يَِدِه ، أَي حيُث يراهُ وال يَِصُل إِلَْيِه. فوتَ ُرْمِحه ، وَ  فَْوتَ و فَِمِه ، فَْوت ُهو يقال :و الرُّ

 ْقِدُر عليه.فََمك ، وال تَ  يَفُوتُ  فَِمَك ، أَي تَْنُظُر إِليه قَْدَر ما فَْوتَ  أَعرابيٌّ لصاحبه : اْدُن ُدونَك ، فلّما أَْبَطأَ قاَل : جعل هللاُ رْزقَكَ 

 فوت يَِدي ، حكاها سيبويه في الظُُّروِف المخصوصة. وفي األَساس : وأَفلتنا فالنٌ  يَفُوتُ  اليَِد ، أَي قدر َما فَْوتَ  وفي اللسان : وهو مني]

 .(3) [الظُّفر فُويتو اليد

 .أَْفَواتٌ  األَصابعِ ، والَجْمع، وعبارة غيره : بَْين  (4) الفُْرَجةُ بيَن اإِلْصبعَْينِ و : الَخلَُل ، الفَْوتُ و

 دوَن أَْمِره ءٌ َشيْ  ال يُْعَمل أَي َعلَْيهِ  يُْفتَاتُ  ال فاُلنٌ و
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جْت عائشةُ ابنَةَ أَِخيها عبِد الرحمن بِن أَبي بَْكرٍ و بَْيِر ، فلّما رَجَع من َغْيبَتِِه قال :ـ  وهو غائبـ  َزوَّ لَْيِه عَ  يُْفتاتُ  أَ ِمثِْلي» من الُمْنِذِر بن الزُّ

 اْفتَاتَ  نَِقَم عليها نِكاَحها اْبنَتَه ُدونَه ، ويقال لكّلِ من أَحدَث َشْيئاً في أَْمِرك دونَك : قد ؟ٌء بغيِر أَْمِرهِ أَي يُْفعَُل في َشأْنِِهنَّ َشيْ  «؟في أَْمِر بَنَاتِه

 َعلَْيَك فيه.

يِت :  اْفتَاتَ  : الفََراُغ ، يقال : االْفتِياتُ و ّكِ بأَْمِرِه ، أَي َمَضى َعلَْيِه ولم يَْستَِشْر أََحداً. لم يهِمزه األَْصَمِعّي. وُروي عن ابن ُشَمْيل ، وابن الّسِ

 إِذاـ  بالهمزـ  اْفتَأََت فاُلٌن بِأَْمِرهِ 

__________________ 
 .«فاته»( عن املصباح ا وابألصر 1)
 .«لفجاءةا»( اللسان والنهاية ا ويف التهذيب : 2)
ويف األســـاس واللســـان : وهو مين فوت اليد الظفر ا أي قدر ما تفوت »( ما با معكوفتا من : ويف اللســـان إىل الظ فر مكاهنا يف األصـــر : 3)

 خلرت فيه عبارة اللسان وعبارة األساس.« يدي ا حكاه سيبويه يف الظروف املخصوصة
 ( يف القاموس : با إصبعا. ومثله يف الصحاح.4)
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تَـَبد  به  ِلّياً. (1)اسح َز فيه َأصح ُت اهلَمح  ا قا  اأَلزهرّي : قد َصح  اهلمُز عنهما يف هذا ا رف ا وما َعِلمح
ل الفصل ، فراجْعه.  قلت : وقد تَقَدَّم ذلك بعينه في أَوَّ

 واْرتَجلَه ، كاْفتَلَتَه. نقله الصاغانّي. الَكاَلَم : اْبتََدَعهُ  اْفتَاتَ و

 .(2)َعلَْيَك فِيه  اْفتَاتَ و به ، فَاتَكَ  وكلُّ من أَْحَدَث دونََك َشْيئاً فقد َحَكَم ، في األَمِر : لَْيهعَ  اْفتَاتَ و

ِف في َشيْ  اْفتَاتَ  ويقال : َي بعلَى.عليه ، إِذا اْنفََرَد برأْيه ُدونَه في التََّصرُّ َن معنَى التَّغَلُِّب ُعّدِ ا ُضّمِ  ٍء ، ولَمَّ

ً  تَبَاَعَد ما بَْينَُهَما ، أَي الشَّيئاِن ، تَفَاَوتَ و يِت ، وقد قال سيبويه : ليس في المصادر تَفَاِعٌل. وقاَل  ، ُمثَلَّثَةَ الَواوِ  تَفاُوتا ّكِ حكاهما ابُن الّسِ

ً  الِكاَلبِيُّون في مصدره : ً  ، ففتحوا الواو ، وقال العَْنبَِريُّ : تَفَاَوتا ً  كى أَيضاً أَبو زيد، بكسِر الواو ، وح تَفَاِوتا ً و تَفَاَوتا بفتح الواو ـ  تَفَاِوتا

وهو على غير قياس ، ألَن المصدَر من تَفَاَعل يَتَفَاَعُل : تَفَاُعٌل ، مضُموم العيِن ، إِاّل ما ُرِوي من هذا الحرِف ، كذا في ـ  وكسرها

 الصحاح.

مُّ فهو القياُس ، وعليه اْقتََصَر الفيّ  وميُّ في المصباح ، وأَما الكسُر فقالُوا : إِنه َمحموٌل على الُمْعتَّل من هذا الوزِن قال شيخنا ، أَما الضَّ

بَةَ في والتََّوانِي ، وال يعرف في الصحيح في غير هذا المصدر ، وأَما الفَتُْح فإِنه على ِجَهِة التخفيف ، والتَّثِْليُث حكاه ابُن قُتَيْ  (3)كالتوابي 

َح به ابُن ِسيَده وابُن القّطاع.أََدِب الكاتِِب ، وَصرَّ   َح بأَنَّهُ ال نَِظيَر له ، وصرَّ

ُد بَرأْيِهِ  الفَُوْيتُ و ،  فَُوْيتٌ  ، وامرأَة فَُوْيتٌ  يقال : َرُجلٌ  للُمَذكَِّر والُمَؤنَِّث ، ال يَُشاِوُر أََحداً ، وفي بعض النسخ الُمْنفَِرد ، ، كُزبَْيٍر : الُمتَفَّرِ

يَا  شّي ، وَهمزهما أَبو زيد.كذلك ، عن الّرِ

ْحمِن ِمنْ  وفي التَّْنِزيل العَِزيز : الَمْعنَى : َما تََرى في َخْلِقِه تعالى السَّماَء اْختِالفاً وال اْضِطراباً ، وعن الَّلْيِث  (4) تَفاُوتٍ  ما تَرى فِي َخْلِق الرَّ

:  ً تٌ و تَفَاُوتٌ  ، وبَْينَُهم (5)، كما يَقُولون بَْوٌن بَائٌِن  فَائِتٌ  فهو فَاَت يَفُوُت فَْوتا  (ما َترى يف َخْلِق الرَّْْحِن ِمْن َتفاُوت  )، وقُِرَئ :  تَفَوُّ
تٍ وَ  يُّ : تَفَوُّ تٍ  من ، فاألَّوُل : قَِراَءةُ أَبي َعْمرو ، قال قَتَاَدةُ : الَمْعنَى : من اختالٍف ، وقال السُّّدِ  أَيْ  ، وهو في قراَءة َحْمَزة والكسائّيِ ، تَفَوُّ

 ى واحٍد.هما بمعنً  وقال الفَّراُء : لَكاَن أَْحَسَن ، وكَذا َعْيٍب ، يقُول النّاظر : لْو كان َكَذا من

تَ  يُقَال :و تَ  أَنَّ َرُجالً » في الحديث :و به ، فَاتَه أَي َعلَْيه في ماِلهِ  تَفَوَّ  له فَذَكر ، وسلمعليههللاصلىعلَى أَبيِه في َماِلِه ، فَأَتَى أَبُوهُ النبيَّ  تَفَوَّ

تَ  قوله : «انَتِك : اْرُدْد َعلَى اْبنَِك مالَهُ ، فإِنَّما هو َسْهٌم من ِكنَ فقَالَ  ، ذِلكَ  ، تَفَعََّل منه ، ومعناه  الفَْوتِ  : َمأُْخوذٌ من تَفَوَّ
أَنَّ االْبَن لم  (6)

 واْرُدْدهُ  ، له الَمْوهوبِ  من اْرتَِجْعه:  فقَالَ  ، فأَْخبََره ، وسلمعليههللاصلىيَْستَِشْر أَباهُ ، ولم يستَأِْذْنه في ِهبَة ماِل نَفِسه ، فأَتى األَُب رسوَل هللا 

ً  كونَه ، فَضَربَ  ، ُدونَك بأَْمرٍ  يَْستَبِدّ  أَنْ  له ولَْيسَ  ، َملََكتكَ  وفي ، يَِدك تحتَ  يَِده في وما فإِنه ، اْبنِك على  بعضَ  لكونه َمثاَلً  ، كنانَته من َسْهما

ت : السَّْبِق ، تقول : تِ الفَوْ  على أَبِيِه بماِله ، وهو من يَْفتَاتَ  بِه ، وأَْعلََمه أَنه ليس لالبِن أَنَكسْ  َعلَْيِه ،  اْفتَاتَ و فالٌن على فالٍن في َكَذا ، تَفَوَّ

َي بعلَى ، وقد تقدم. ن معنى التَّغَلُِّب ُعّدِ ا ُضّمِ ف فيه ، ولَمَّ  إِذا انفََرَد برأْيِه دونه في التََّصرُّ

 * وِمّما يُْستَدَرُك َعلْيه :

 برأْيِه : اْستَبَّد به. اْفتَاتَ 

 وفاته في كذا : َسبَقَه ، وقد سبق ذكرهما.

 ، فََهاتِي. (7) تُفاتِي لم اَل لها :وزعموا أَّن َرُجالً خرج من أَهِله فَلما َرَجَع ، قالَت له امرأَتُه : لو َشِهْدتَنَا ألَْخبَْرنَاَك وَحدَّثْنَاَك بما كان ، فق

__________________ 
 وعبارة ابن السكيت : افتبت أبمره إذا استبد به. ابن ِشير : افتبت فالن علينا يفتئت : أي استبد علينا برأيه. ( عبارة1)
 ( التهذيب نقله عن أيب عبيد.2)
 .«كالتداين»( كذا ا ويف املطبوعة الكويتية 3)
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 .3( سورة امللك اآية 4)
 .«بون ما بيين»( عن التهذيب. وابألصر 5)
 ومعناه أن االبن فات أابه مبا  نفسه فوهبه وبّذره.ـ  وهي عبارة أيب عبيدـ  ( يف التهذيب6)
 وشاهد يف التهذيب قو  معن بن أوس يعاتب امرأته :« لن تفايت»( يف اللسان : 7)

 فـــــــــــــــــإن الصــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــظـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــريـــــــــــــــــٌب 

فـــــــــــــــــــــــــايتو      إنـــــــــــــــــــــــــك ابملـــــــــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــُ

  

 إىل أن تصبحي.أي ال أفوتك وال يفوتك مالمي إذا أصبحت فدعيين ونومي 
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 فصر الَقاف
 مض املثناة الفوقية

ً  األَحاِديثَ  يَقُتُّ  وهو إِْبالُغه على ِجَهِة الفََساِد ، وهو : نَمُّ الَحِديِث ، القَتُّ  : [قتت] ها نَّماً ، وكذا قَتّا نقله  ، قَتّاً كالتَّْقتِيتِ  بينَُهم قَتَّ  ، أَي يَنُمُّ

عَه ، وقِيَل إِنَّ  تَّتَ تَقَ و الصاغانّي ، والذي في اللسان :  الذي هو النَّميَمةُ ُمْشتَقٌّ منه. القَتَّ  الحديث : تَتَبَّعَهُ وتََسمَّ

يَرى ، وهو تَتَبُّع ، النََّمائِِم. الِقتِّيتَىو ، القَتْقَتَةُ و  مثال الِهّجِ

ْطبَةُ من  اإِلْسِفْسُت ، : القَتُّ و وبه َصّدَر الفَيُّومّي في  أَو يَابُِسهُ ، َعلَِف الدَّواّب ، كذا في النهاية ،بالكْسِر ، وهي الِفْصِفَصةُ ، أَي الرَّ

َّةٌ  الِفْصِفَصةُ ، وخّص بعُضهم به اليابَِسةَ منها ، وهو جمٌع عند سيبويِه ، واحدته القَتُّ  الِمْصباح ، وفي اللسان :  ، قال األَْعَشى : قَت

ٍة  ــــــــــــ  ي ر  َعشــــــــــــــــــــــــــِ وم كــــــــــــُ مــــــــــــُ حــــــــــــح لــــــــــــيــــــــــــَ ر لــــــــــــِ  َوأَيحمــــــــــــُ

تٍّ     ُ   بــــــــقــــــــَ نــــــــَ دح كــــــــاَد َيســــــــــــــــــــــح قــــــــَ ــــــــَ يــــــــٍف فـ لــــــــِ عــــــــح ــــــــَ (1)وتـ
 

  
َّةٌ  يابِساً ، الواحدة (2) [يكون]يكوُن َرْطباً و القَتُّ و : الِفْسِفَسةُ بالسين ، القَتُّ  وفي التهذيب : في حديث ابِن َسالٍم : و ، مثال تَْمَرةٍ وتَُمٍر ، قَت

ً  قَتٍّ  فإِْن أَْهَدى إِلَْيَك ِحْمَل تِْبٍن أَو ِحْملَ »  .«فإِنه ِربا

 ، أَي َمْكذُوب ، قال رؤبة : َمْقتُوتٌ  الُمَهيَّأُ ، وقولٌ  الَكِذبُ  : القَتُّ و

مح  َدهـــــــــــــُ نـــــــــــــح وحِد عـــــــــــــِ ُت وقــــــــــــــَ لـــــــــــــح وتُ قــــــــــــــُ تـــــــــــــُ قـــــــــــــح   مـــــــــــــَ
ِويـــــــــــــــتُ     هـــــــــــــــا قـــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح ًة ِإذ قــــــــــــــــُ الـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

  
 والَكِذب. (3): َمْوِشيٌّ به َمْنقُوٌل ، وقيل : إِّن أَمِري عنَدُهم َزِريٌّ كالنَِّميَمِة  َمْقتُوتٌ  وقيل :

ُجَل ِسّراً  : القَتُّ و  َما يُِريُد. منه ِلتَْعلَمَ  وهو ال يَراك اتِّبَاُعَك الرَّ

اعي بَْوَل البَِعيِر الَمْهيُومِ  : القَتُّ و  ِم ، نقله الصاغانّي.وهو الذي أَصابَه داُء الُهيَا َشمُّ الرَّ

ِّيُّونَ و ثُون القَت ، وعبارةُ ،  بالقُتَّات ، وكالُمه يَقتضي أَن تكوَن نِْسبَتُُهْم هكذا ، وليس كذلك ، وإِنما يُْعَرفُون القَتِّ  نُِسبوا إِلى بَيعِ  : َجَماَعةٌ ُمَحّدِ

اغانّي سالمةٌ من ذلك ، فإِنه قال : ثِين إِلى بيع تَّ القَ  : َمن يَبِيعُ  القَتَّاتُ و الصَّ  فيهم َكثَْرةٌ. القَتِّ  ، وممن يُْنَسُب من الُمَحّدِ

ِّّي ، وإِنما هو  .القَتَّاتُ  قلُت : فلم يَْذكْر أَحٌد من أَئْمِة النَّسِب فاُلناً القَت

، والُحَسْيُن بن َجْعفَر أَخوه ، عن أَحمَد بِن يونَس  الكوفّي ، عن أَبي نُعَْيمٍ  القَتَّاتُ  ، عن ُمَجاهٍد ، ومحمُد ْبُن جعفرٍ  القَتَّاتُ  منهم أَبو يَْحيى

قِّيُّ  القَتَّاتُ  اليَْربُوعّي ، وعنهما الطَّبَرانيُّ ، وَربِيُع بُن النُّْعَمانِ   ، وغيُرهم. القَتَّاتُ  ، وُعَمُر ْبُن يَزيَد الرَّ

ً و  ، بمعنًى واحد ، وأَنشد : القَتِّ  القَّدِ ، وَحَسنُ وعن أَبي زيد : يقال : ُهَو َحَسُن  قَدَّهُ ، : قَتَّهُ قَتّا

ىَت  َرنــــــــــــــح ــــــــــــــح ا ابـ ا ِإذا مــــــــــــــَ هــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ يـ دح  كــــــــــــــَبن  ثــــــــــــــَ

يــــــــــــــَدا     اِج ُأجــــــــــــــِ اِن مــــــــــــــن عــــــــــــــَ قــــــــــــــّ احــــــــــــــُ تــــــــــــــ  ــــــــــــــَ  قـ

  
 قَلَّلَهُ. : قَتَّهُ و (4) [َجعَلَه فِْعالً للثَّّدي]ابَرْنتَى ، أَي انتصَب 

َّهُ و  َهيَّأَهُ. : قَت

 ليالً.َجَمعَه قَليالً قَ  : قَتَّهو

ً  أَثََرهُ  قَتَّ و ه : يَقُتُّهُ قَتّا يَرى ، وهذا استعملوه َمْصَدراً وِصفَةً : قِتِّيتَىو َكَصبُورٍ  قَتُوتٌ و كَكتَّاٍن ، قَتَّاتٌ  َرُجلٌ  يُقَال :و وتَتَبَّعَهُ  قَصَّ اٌم ، أو َكِهّجِ  نَمَّ

عُ  الذي َها.أَحاِديَث النَّاِس ِمْن َحْيُث ال  (5) يَسَّمَّ ها أَم لَْم يَنُمَّ  يَْعلَُمون ، سواٌء نَمَّ

ُع أَحاِديَث الناس القَتَّاتُ  وقال خالُد بن َجْنبَة :  الذي يَتََسمَّ
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__________________ 
قوله و مر الذي يف اللســــــــــان املطبوع وأيمر ا وقوله »وما أثبتناه عن اللســــــــــان ا وهبامش املطبوعة املصــــــــــرية : « وأيمر للمحموم»( ابألصــــــــــر 1)

ب للمحموم ا الذي فيه لليحموم ا وقوله قد كان يســــن  الذي فيه : كاد ا وقوله يســــن  قا  فيه : ســــن  ا مار وكر دابة ســــنقا إذا أكر من الرط
 .«محىت أصابه كالبش

 ( زايدة عن التهذيب. وفيه القو  األو  عن الليث ا أي : الفسفسة ا والقّت يكون لغري الليث.2)
 يف ابن األثري : فإاي  أن تقرب الكوفة فإهنا بلدة مشؤمة.

 يف ابن األثري : وخذ  أخو .

 ومثله يف التهذيب عن ابن األعرايب.« رزئ كالتهمة»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 عن التهذيب واللسان. ( زايدة4)
 ( يف نسخة أخر  من القاموس : يستمض ا ومثله يف اللسان.5)
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ربُ َأعـــداَءهم  َرأَةٌ  (2) [يَتحـــّدثون]ا وقيـــر : هو الـــذي َيُكوُن مض الَقوحِم  (1)فُيخح ةٌ  فـَيُِنم  َعَليحِهم ا وامح اتـــَ : َلُوٌم ا  قـَُتوتٌ و  قـَتـــ 
َب  عن اأَلخباِر مث يَِنم َها ا اُس : الذي َيســح ُخُر اجلَن ةَ »يف ا ديث : و  والَقســ  ّم ا  قـُت اتٍ  و مض عل  «قـَت اتٌ  ال َيدح ا ابلضــّ

 كُكت اب.
ِّتَ  وال يُقَال : وَطْبُخها ، ُكلِّها في الِقْدرِ  : َجْمُع األَفَاِويَهِ  التَّْقتيتُ و فة ، إاِل الزَّ  قُت ، قال األَْزَهِرّي : يُنَشُّ بالنَّاِر كما يُنَشُّ الشَّْحُم  (3)ْيُت بهذه الّصِ

يِب كثيَرةٌ. ْبُد ، وقال : واألَْفَواهُ من الّطِ  والزُّ

يِب. ، ُمقَتَّتٌ  َزْيتٌ و  إِذا أُْغِلَي بالنّار وَمعَه أَْفَواهُ الّطِ

ياحِ  : ُمَطيَّبٌ  ُمقَتَّتٌ  وُدْهنٌ  يَاحِ  ينُ ُطبَخ فيه الرَّ  غيرها ، وهذا عن ثعلب. أَو ُخِلط بأَْدَهاٍن َطيِّبَةٍ  يُتَعَالَُج به للرَّ

ْيُت  «َوُهو ُمْحِرمٌ  ُمقَتَّتٍ  َغْيرِ  بَِزْيت ادََّهنَ  وسلمعليههللاصلىأَنَّه »في الحديث : و يَاِحيُن ، يُْطبَُخ بها الزَّ أَي غير ُمَطيٍَّب ، وقيل : الذي فيه الرَّ

 بَْحتاً ال يَُخاِلُطهُ ِطيٌب ، قاله ابُن األَثير.

 ٍء.ٌء ، أَي ال يَْغلُو بشيْ الَمِدينِة ال يُوفِي به شي ُمقَتَّتُ  وقال خالد بن َجْنبَةَ :

َّةُ و َّةَ  الَمْشُهور يُْعَرف بابنِ  التَّابِِعيّ  بن َحبيب الُمَحاِربِيّ  أُّم ُسلَْيَمانَ  : اسمُ  ، كَضبَّةٍ  قَت  : السالمعليههو القَائُِل في ِرثَاِء الُحَسيِن ، و قَت

ٍم و  اشــــــــــــــــــــــــِ فِّ مــــــــــن آِ  هــــــــــَ يــــــــــَر الــــــــــطــــــــــ  تــــــــــِ  ِإن  قــــــــــَ

تِ     َذلــــــــــــــــ  َا فــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
اَب امل  أََد   رِقــــــــــــــــَ

  
ة : اْستَأَْصلَهُ ، إِذا ، اْقتَتَّهو مُّ  قال ذُو الرُّ

ٍة  قـــــــَ ـــــــح ل ريحِ خـــــــِ َداَء مـــــــن غـــــــَ وح ر  ســـــــــــــــــــــَ ـــــــَ َو  َأنح ت  ســـــــــــــــــــــِ

َبهــــــــــا و     اطــــــــــَ ت  ختــــــــــََ تــــــــــَ ُر  اقـــــــــــح فــــــــــح ا الــــــــــنـــــــــــ  ارَاهتــــــــــِ (4)جــــــــــَ
 

  
 كغَُراٍب : ع ، باليََمِن. قُتَاتٌ و

 * وِمّما يُْستَدَرُك َعلْيه :

ّي ال يُْنبِتُه اآلَدِميُّ ، فإِذا كاَن عاُم قَْحٍط ، وفقَد أَهُل الباِديِة ما القَتُّ  قال األَزهرّي : به من لَبٍَن وتَْمٍر ونَحِوه ، َدقُّوه ،  يَْقتَاتُونَ  : َحبُّ بَّرِ

 ، نقلَه عنه شيُخنا. (5)وَطبَُخوه ، واْجتََزْوا به على ما فِيه من الُخُشونَة 

ً وَ  يَْقُرتُ  الثاني عن الّصاغانّي ،  ، وَسِمعَ الدَُّم ، َكنََصرَ  قََرتَ  : [قرت] ً و ، يَْقِرُت قَْرتا ماَت في  يَبَِس بعُضه على بَْعٍض ، أَو بالّضّم : قُُروتا

 الُجْرحِ ، قاله أَبو زيٍد ، وأَنشَد األَصمعّي : للنَِّمر بن تَْولَب :

ُه  ـــــــــــــ  راُن كـــــــــــــبَن فـــــــــــــَ ن  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه الـــــــــــــز عـــــــــــــح  ُيشـــــــــــــــــــــــــــَ

اِرتٌ َدٌم     ــــــــــــَ ــــــــــــهِ  ق ــــــــــــَ  ب ل عــــــــــــح ــــــــــــُ رُ تـ غحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ   مُث  يـ

  
 : قد يِبََس بين الِجْلِد واللَّْحِم. قاِرتٌ  وَدمٌ 

ْرِب ، أَثَرِ  اْخَضرَّ تحَت الِجْلد ِمنْ  الدَُّم : قَِرتَ وَ   ِجْلُده : اْخَضرَّ عن الضَّْرب. قَِرتَ و وعبارة اللسانِ  الضَّ

ُجُل ، قَِرتَ و  الَوْجهُ : تَغَيََّر. قَِرتَ  وكذا َغْيٍظ ،كفَِرَح : تَغَيََّر َوْجُهه ِمن ُحْزٍن أَو  الرَّ

اتُ  عن الليث ، وكذا من الِمْسِك ، القَاِرتُ و بالجيم ، هكذا في النسخ ، وفي بعضها بالخاِء المعجمة ،  أَْجَوُده وأََجفُّة ، بالتشديد : القَرَّ

 وكالهما صحيحان ، قال :

ِك قاِتنِ  ِبَقر اتٍ يـَُعر    من املِسح
ِرّماح ، والّرواية :  قال الّصاغانّي : هكذا أَنشده اللَّْيث وهو ُمغَيَّر من شعِر الّطِ
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ٍب  غـــــــــَ ـــــــــح بـ ـــــــــَا غـــــــــَ ٍة ب جـــــــــ  ي حـــــــــَ لـــــــــِّ ـــــــــَ تـ وحِف مـــــــــُ  كـــــــــطـــــــــَ

نِ و     اتــــــــــــَ ِك قــــــــــــَ َودٍّ مــــــــــــن الــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــح ر َة ِمســـــــــــــــــــــــــح  قـــــــــــــُ

  
 نقله الصاغانّي. ، كالُمْقتَِرتِ  َجَدهُ ،ٍء وَ ُكلَّ َشيْ  وفي التكملة : يأُْخذُ  الذي يَأُْكُل ، : القاِرتُ و

َكةً  قََرتَيَّاوَ   نقله الصاغانّي. (6) د ، بِِفلَْسِطينَ  مع تشديد التّحتيّة : ، َمَحرَّ

كةً : ع م ، قََرتَانُ و  أَي َمْوضع معروف ، نقله الصاغانّي. ُمَحرَّ

 على ِعْبِر َداِريَن. : ِحْصنٌ  قَاُروتُ و

__________________ 
 ( اللسان ا ويف التهذيب : يتسمض حديث الناس فيخرب به أعداءهم.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( األصر والتكملة ا ويف اللسان : عل  هذه الصفة.3)
 ( يف اللسان : النغر.4)
 ( كذا ا ومل يرد يف التهذيب.5)
 أعما  البيت املقدس.( يف معجم البلدان : بلد قرب بيت جربين من 6)
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َكةً : الَجَمُد ، القََرتُ و  نقله الصاغانّي. ُمَحرَّ

 نقله الصاغانّي ، وكأَّن التاَء بَدٌل عن السيِن. : القَِريسُ  القَِريتُ و

 أَي معروف ، كانت به َوْقعَةٌ. كغَُراٍب : واٍد بيَن تِهاَمةَ والشَّأِْم ، م قَُراتٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

 لظُّْفُر : َماَت فيه الدَُّم.ا قَِرتَ 

ً و  ، كذا في اللسان. قُُروتُكَ و (1): َسَكَت ، ومنه قول تَُماِضَر امرأَةِ ُزَهْيِر بن َجِذيَمةَ ألَِخيها الحاِرِث : إِنّه ليَِريبُنِي إِْكبَابَاتُك  قََرَت قُروتا

ين فيه. قََربُوُسه ، اللِّْحيانِّي : هوأَهمله الجوهرّي ، وقال  السَّْرجِ ، قََربُوتُ  : [قربت]  قال ابُن ِسيَده : وأُرى التاَء بَدالً من الّسِ

 مْنه تُْمِسُك الَماَء ، وفي التَّْهِذيب : كالنُّْقَرةِ تكون في الَجبَِل يَْستَْنِقُع فيها الماُء ، والَوْقُب نَْحوٌ  النُّْقَرةُ في الَجبَلِ  بإِْسَكان الالم : ، القَْلتُ  : [قلت]

، وهو النُّْقَرةُ في الَجبَِل  قَْلتٍ  السَّْيل ، وهي جمعُ  قِالتِ  ، وفي الحديث ِذْكرُ  ِقاَلتٌ  ، وكذلك كّل نُْقَرةٍ في أَْرٍض أَو بََدٍن ، أَْنثَى ، والَجْمع

 .(3) الِقالتِ و ، القَْلت من ماءِ  (2)يَْستَْنِقُع فيها الماُء إِذا انَصبَّ السَّْيُل ، ومنه قولهم : أَْبَرُد 

ُجلُ  القَْلتُ و  وذا عن اللِّْحيَانِّي. ، كَكتِفٍ  كالقَِلتِ  القَليُل اللَّْحمِ  : الرَّ

ً  كفَِرحَ  قَِلتَ  مصدر بالتَّْحِريك : الَهالُك ، : القَلَتُ و  وقال أَعرابّي : إِّن الُمَساِفَر َوَمتَاَعه لَعَلَى (4) قَِلتُوا ، وتقول : ما اْنفَلَتُوا ، ولكن يَْقلَُت قَلَتا

. (5)ٍء يَِغُرهُ ، أَي َعلَى َشَرِف َهالٍك ، أَو خوِف شيْ  قَلَتٍ  إِاّل ما َوقَى هللاُ. وأَْصبََح على قَلَت  بَِشّرٍ

 ، أَي علَى َخْوٍف. قَلَتٍ  وأَْمَسى علَى

 َوْزناً َوَمْعنًى. : الَمَهلََكةُ  الَمْقلَتَةُ و

أَي على « : اتَِّق هللاَ ، ُرْعتَه ، فَُصرَع ، َغِرْمتَهُ  َمْقلَتَةٍ  لو قُْلَت لَرُجل وهو َعلى»: المكان الَمُخوُف ، وفي حديث أَبي ِمْجلٍَز :  الَمْقلَتَةُ و

 َمْهلََكة فَهلَك َغِرْمت ِديَتَه.

 .قَلَتٌ  بها : نَاقَةٌ  الِمْقالتُ و

 قاله اللَّْيث ، وأَنشد : فال تَْحِمل ، َرِحُمها (6) تَْقلَتَ  ثُمَّ  ِحداً تََضع وا ، وهو أَن أَْقلَتَتْ  وقد

ا أُميف هبـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــّ ن ـــــــــــــــــــَ تٌ ل ـــــــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــــــَ زحٌر  قـ ـــــــــــــــــــَ  ونـ

كـــــــــــــــاةِ     ُة الشـــــــــــــــــــــــــــــ  ِد كـــــــــــــــامتـــــــــــــــَِ بُمِّ اأُلســـــــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــَ

  
ٌ  قال :  وأَنشد :التي ليس لها إِاّل ولٌَد واِحٌد ،   وعبارةُ اللّيث : ال يَِعيُش لها َولٌَد ، : ِمْقالتٌ  واْمَرأَة

ُد  ِدي هبـــــــــــا َوجـــــــــــح التٍ َوجـــــــــــح قـــــــــــح ِدهـــــــــــا  مـــــــــــِ  بـــــــــــواحـــــــــــِ

دُ و     بيف فـــــــــــوَ  مـــــــــــا َأجـــــــــــِ َو   ـــــــــــُِ قـــــــــــح ـــــــــــَ َ  يـ ـــــــــــيـــــــــــح  ل

  
 : هي التي لم يَْبَق لها َولٌَد ، قال بِشُر بُن أَبي َخاِزم : الِمْقالت وقيل :

ر   ظــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــتُ ت ي ــــــــــِ ال قــــــــــَ ُه  مــــــــــَ بحنــــــــــَ طــــــــــَ ــــــــــَ اِء ي ــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــَ  ال

ئــــــــــزَ     رحِء مــــــــــِ َ
قــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــَ  املــــــــــ لــــــــــح َن َأاَل يـــــــــــُ لــــــــــح قــــــــــُ  رُ يـــــــــــَ

  
إَِذا َوطئْت َرُجالً كريماً قُتَِل َغْدراً عاَش ولُدها ، وقيل : هي التي تَِلُد واِحداً ثم ال تَِلُد بعد ذلك  الِمْقالتَ  وكانَت العََرُب تزعم أَن

، وكذلك  (7)

جِل ، قال اللِّْحيَانّي : وكذلك كلُّ أُْنثَى إِذا لم يَْبَق  ي ذلك قوُل ُكثَيٍِّر أَو َغْيِره :النَّاقَةُ ، وال يُقَال ذلك للرَّ  لها َولٌَد ، ويُقَّوِ

راخــــــــــــــاً  ا فــــــــــــــِ ُرهــــــــــــــَ ريحِ َأكــــــــــــــثـــــــــــــــَ غــــــــــــــاُث الــــــــــــــطــــــــــــــ   بــــــــــــــُ

ِر و     قـــــــــــــــــــح التٌ أُم  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــح ُزورُ  مـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ  نـ
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، واستشهد به شيُخنا عند قوله : وامرأَةٌ ال يَعيُش لها َولٌَد ، وهو  القَلَتُ  ٍء ، واالسمفاستعمله في الطَّْير ، فكأَنَّه أَشعَر أَنه يُْستَْعَمُل في كّل شيْ 

ً  تكوُن الَمْرأَةُ »في حديث ابن َعبّاس و بعيد ، َدهُ  ِمْقالتا  «فَتْجعَُل على نَْفِسَها ِإْن عاَش لََها َولٌَد أَن تَُهّوِ

__________________ 
 ك من أك  لسانه عنه :وهبامشه : ولعلها اكبان« اكتباانتك»( يف اللسان : 1)
 ( كفه.2)
 .«أسود»( عن األساس ا وابألصر 3)
 ( يف التهذيب واللسان : قلتوا بفتح الالم ضبرت قلم.4)
 .«يغري»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( يف التهذيب : مث يقلت.6)
قا  أبو عبيد : املقالت من « عبيد ال ما قاله الليث والقو  يف املقالت ما قا  أبو زيد وأبو»( اســـتبعد األزهري قو  الليث يف املقالت قا  : 7)

 النساء الجي مل يب  هلا ولد. وقو  أيب زيد : امرأة مقالت هي الجي ال يعيش ولدها.
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رحه ابُن األَِثرِي بغري قوله : ما تـَزحُعُم العرُب ِمنح َوطحئها الّرجَر  راً. (1) [الكرميَ ]ومل يـَُفسِّ  املقتوَ  َغدح
الَخافِيةُ :  .«اإِلْقالتِ و يَْشتَِريها أَكايُِس النّساِء للَخافِيةِ  (2)إِنَّ الَحَزاةَ » في الحديث.و ، وِمْقالٌت ، ُمْقِلتٌ  المرأَةُ والنَّاقَةُ إِْقالتاً ، فهي أَْقلَتَت قدو

 الِجّن.

 الصاغانّي.نقله  لْيَسْت بُحْلَوةِ اللَّبَِن ، بالفتح : ، قَْلتَةٌ  َشاةٌ  يُقَال :و

 ، قال بِْشُر بُن أَبي َخاِزٍم : (4) : ع القَْلتَْينِ  وَداَرةُ  نقله الصاغانيّ  كالبَْحَرْين : ة ، باليََماَمِة ، (3)برفع النون وخفضها  القَْلتَْينِ و

ـــــــــــــَداَرِة  ُت ب عـــــــــــــح ِ لـــــــــــــَِ اح ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــح ل ـــــــــــــقـــــــــــــَ وحلً  ال  صـــــــــــــــــــــــــــَ

وُع     ِه َمضـــــــــــــــــــــــــُ ؤاُد بـــــــــــِ َة ا الـــــــــــفـــــــــــُ مـــــــــــَ تـــــــــــَ ـــــــــــح نـ (5) ـــــــــــَِ
 

  
ّم : ة ، بِِمْصر قُْلتَةُ و ُكونَها. ، بالضَّ ةُ يحّرِ  من أَعمال الُمنُوفِيّة ، وقد َدَخْلتَُها ، والعامَّ

َضهُ للَهاَلِك ، ، إِذا أَْقلَتَهُ  أَو السَّفَُر البعيدُ  أَْقلَتَهُ أَي أَْهلََكهُ ، وَ  فقَِلتَ  هللاُ  أَْقلَتَهُ و  الكسائّي.وجعله ُمْشِرفاً عليه ، قاله  َعرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

اِن ، قال أَبو منصور : هي نُقٌَر في ُرُؤوس قِفَافَِها يَْملَُؤها ماُء السماِء فِي الشتاِء ، قال : وقد َوَرْدتَُها ، و قِالتُ  مَّ  هي ُمْفعََمةٌ ، فوجدتُ الصَّ

. (7) َء مائِة َراِويٍَة وأَقلَّ وأَْكثَرَ منها تَأُْخذُ ِملْ  (6) القَْلتَةَ  ّمِ ُخوِر الصُّ  ، وهي ُحفٌَر َخلَقَها هللا في الصُّ

األَحقاب فيه َوْقبَةً مستديَرةً ، وكذلك  (9)فَيَُوقُِّب علَى َمَمّرِ  (8)أَيضاً : ُحْفَرةٌ يَحِفُرَها ماٌء َواِشٌل يَْقُطر من َسْقِف َكْهف على َحَجٍر لَيٍِّن  القَْلتُ و

ْلبَةِ   .قَْلتٌ  فهو إِْن كان في األَْرِض الصُّ

 (10)الُمْطَمئنُّ من  القَْلتُ  خاِصَرتِه ، أَي ُحّقِ َوِرِكِه ، وعن أَبي َزْيد : قَْلتِ  عْينِها ، أَي نُْقَرتَُها. وَطعَنَهُ في قَْلتُ  ومن الَمَجاِز : غاض

 الثَِّريَدة ، وهي الَوْقبَة ، وهي أُْنقُوَعتَُها. قَْلتِ  َعْينُها ، واْجتََمع الدََّسُم في (11) [وهي]ُرْكبَتِه  قَْلتِ  الخاِصَرة وَضَربَه في

الَكّف : ما بين َعَصبَِة اإِلبهاِم والسَّبَّابَة ، وهي البُْهَرةُ  قَْلتُ الفََرِس : ما بين لََهَواتِه إِلى ُمَحنَِّكِه. وَ  قَْلتُ و : ما بين التَّْرقَُوةِ والعُنُِق ، القَْلتُ و

ْدغِ. قَْلتُ و اإِلْبَهاِم : النُّْقَرةُ التي في أَسفِلَها. قَْلتُ و لتَّْرقَُوةِ التي بينهما ، وكذلك نُْقَرة ا  الصُّ

 كذا في ِلَساِن العرب ، وبعُضها في األَساِس والّصحاح.

 لَهْزَمةُ ، والَوْهَدةُ.: َمَشقُّ ما بَْيَن الشَّاِربَْيِن بِِحيَاِل الَوتََرةِ ، وهي الُخْنعُبَةُ ، والنُّونَةُ ، والثُّوَمة ، وا القَْلتَةُ و

ً  الشَّعَرُ  اْقلَعَتَّ  : [قلعت]  وكذا اْقلَعَطَّ ، نقله ابُن القَطَّاع. (12)كالهما بمعنى َجعَُد ، وقد أَْهَملَه الَجَماعة  اْقلَعَدَّ و اْقِلْعتَاتا

لَة في النسخ ،  ، قَْلَهتٌ  : [قلهت] َرةِ أَهمله الجوَهِرّي ، وهو هكذا بالتّاِء الُمَطوَّ أَيضاً ، ذكره ابن ُدَرْيد  قَْلَهاتٌ  يُقَال فيه :و وفي بعضها بالُمَدوَّ

الّصواُب موِضٌع ، بل مدينة في أَعالي َحْضَرَمْوَت ، وقد َوَرَدَها ابُن بَطُّوطةَ ، وذكَرَها في  موِضعان ، في الرباعّي ، وجعل التاَء أَصليّة :

، كذا حكاه أَهُل اللُّغَة في الّرباعّي ، قال ابُن ِسيَده : وأَراه َوَهماً ، ليس في الكالم فِْعالٌل إِاّل  (13)موضع  تٌ قِْلَهاو ِرْحلَتِه ، وفي اللسان قَْلَهةُ 

 ُمَضاَعفاً غيَر الِخْزَعاِل.

 ي المحكم ، والّصحاح.كذا ف (14) (َواْلقانِِتنَي َواْلقانِتاتِ )هذا هو األَصُل ، ومنه قوله تعالى :  : الطَّاَعةُ ، القُنُوتُ  : [قنت]

 .(15) (َوُقوُموا لِِلِّ قانِِتنيَ )قُْلُت : وهو قَْوُل الشَّْعبِّيِ ، وجابٍِر ، وَزْيٍد ، وَعَطاِء ، وسِعيِد بِن ُجبَْير ، في تفسير قوله تعالى : 

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
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نبت ابلبادية قا  : كبهنم كانوا يرون ذلك من قبر اجلن ا فإذا تبخرن  قوله ا زاة بوزن حصــــاة. قا  ابن األثري :»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)
 .«به نفعهن يف ذلك

 ( القاموس بكسر النون ضبرت قلم.3)
 ( يف معجم البلدان : داير لري من وراء ثهالن.4)
 .«مصوي»( عن معجم البلدان واللسان ا وابألصر 5)
 ( يف التهذيب : القلت منها أيخذ.6)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وأكرب.7)
 واألير : الصلب. .«حجر أير»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 8)
 ( اللسان والتهذيب : مّر األحقاب.9)
 ( التهذيب واللسان : يف.10)
 األساس. ( زايدة عن11)
 ( يف اللسان قلعت : أقلعّت الشعر ا كاقلعّد : َجُعَد.12)
 ( يف اللسان : قلهت وقلهات : موضعان.13)
 .35( سورة األحزاب اآية 14)
 .238( سورة البقرة اآية 15)
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اُك : كلُّ   .عنههللارضيفي القُْرآِن فإِنَّما يُعنَى به الطَّاَعةُ ، وُرِوَي مثُل ذلك عن أَبي َسِعيٍد الُخْدِرّيِ ،  قُنُوتٍ  وقال الضَّحَّ

قُون بإِراَدةِ َمْخلو (2)أَي ُمِطيعُوَن ، ومعنى الطَّاَعة هنا أَنَّ َمْن في السَّمَواِت  (1) (ُكل  َلُه قانُِتونَ ): أَطاَعه ، وقوله تعالى  يَْقنُتُهُ  هللا قَنَتَ وَ 

بٌ ]هللِا تعالى ، ال يَْقِدر أَحٌد على تَْغيِيِر الِخْلقَِة  ْنعَِة تَُدلُّ على الّطاَعة ، وليس يُْعنَى بها طاعةُ الِعبَاَدةِ ،  (3) [وال َملٌَك ُمقَرَّ ، فآثاُر الِخْلقَِة والصَّ

 لَمشيئَة. كذا في اللسان.ألَّن فيهما ُمِطيعاً وغيَر ُمِطيعٍ ، وإِنما هي طاعةُ اإِلراَدة وا

ُجُل صاِحبَه وهو إِلى َجْنبِهـ  قال زيُد بن أَْرقََم : كنا نَتََكلَُّم في الصَّالةِ  السُُّكوُت ، : القُنُوتو  (َوُقوُموا لِِلِّ قانِِتنيَ )حتَّى نََزلَْت ـ  يَُكلَُّم الرَّ

 .(4)« ن الكالمِ فأُِمْرنا بالسُُّكوِت ، ونُِهينَا عن الكالِم ، فأَْمَسْكنَا ع

اُج : الَمْشُهور في اللغة أَنّ و جَّ  قلت : وهو الَمْرِوّي عن ابن عباس. الدَُّعاُء ، القُنُوتَ  قَاَل الزَّ

اُج : َوَحِقيقَة جَّ هُ ذاِكٌر هلِل وهو قائٌِم على ِرْجلَْيِه ، ، ألَنَّ  قَانِتٌ  ، أَنه القائم بأَْمِر هللِا ، فالدَّاِعي إِذا كاَن قائِماً ُخصَّ بأَْن يُقَال له : القانِتِ  قال الزَّ

ْجلَين ، فهو قياٌم  الِقيَام ، الدَُّعاُء هلِل عّز وَجّل في حالِ و : الِعبَاَدةُ  القُنُوتِ  فحقيقةُ  ويَُجوُز أَن يَقَع في سائِِر الّطاَعة ، ألَنّه إِن لم يَُكْن قِيَاٌم بالّرِ

 ِء بالنِّيَِّة.بالْشي

 : القائُِم بَجِميعِ أَمِر هللا تعالى. القَانِتُ و قال ابن ِسيده :

 أَي من العَابِِديَن. (5) (وَكاَنْت ِمَن اْلقانِِتنيَ ): العَابُِد ،  القَانِتُ  وقيل :

 ه إِنما يَْدُعو قائِماً ، وأَْبيَُن من ذِلكألَنَّ  الصَّالةِ ، قُنُوتِ  فِي في أَشياَء ، فمنها : الِقيَاُم ، وبهذا جاَءت األََحاديث القُنُوتِ  وقال أَبو ُعبَْيٍد : أَصلُ 

 يريد ُطوَل الِقيَاِم. «القُنُوتِ  قال : ُطولُ  ؟أَيُّ الصَّالةِ أَْفَضلُ  : وسلمعليههللاصلىُسئَل النَّبِّي »حديُث جابٍِر قال : 

 القياُم ، نقله ابُن سيده. القُنُوتِ  وَزَعم ثعلٌَب أَنَّ أَصلَ 

ائِمِ  القَانِتِ  َمثَُل الُمَجاِهِد في سبيِل هللِا َكَمثَلِ »في الحديث و ، قانِتٌ  الة ، ويُقَاُل للُمَصلّي :أَيضاً الصّ  القُنُوتُ و  أَي الُمَصلِّي ، وقيل : «الصَّ

 القياُم بالطَّاَعِة التي ليس معها َمْعِصيَةٌ. القُنُوتُ 

 في الصَّالةِ أَو ُمْطلَقاً. اإِلْمَساُك عن الَكالمِ  : القُنُوتُ و

ِه ، (6) أَْقنَتَ و  َن.وَذْكَوا ِرْعل على وسلمعليههللاصلىعن ابن األَْعَرابّي ، ومنه ُدَعاؤه  : َدَعا على َعُدّوِ

 ذا فَسََّرَها بَْعُضُهم.ك (7) (َوُقوُموا لِِلِّ قانِِتنيَ )عن ابن األَعرابّي أَيضاً ، وفي التنزيل  أَطاَل القياَم في َصالتِه ، : أَْقنَتَ و

َر ِذْكرُ  َدةٍ : كالطَّاَعِة والُخُشوعِ والصَّالةِ والدَُّعاِء والِعبَاَدةِ والقياِم ، وُطوِل  القُنوتِ  وقد تََكرَّ القياِم ، والسُُّكوِت في الَحِديث ، ويَِرُد ِلَمعَاٍن ُمتَعَّدِ

 تَِملُه لفظ الحديث الوارد فيه.كّل واحٍد من هذه المعاني إِلى ما يَحْ  [في]، فيُْصَرُف 

اَلة ، وطول الِقيَام وإِقاَمة الّطاَعة ، والسُُّكوت. القُنُوتُ  وقال ابُن األَْنبَاِرّي :  على أَربعِة أَقسام : الصَّ

 عن ابن األَْعَرابّي أَيضاً. أََداَم الَحجَّ ، ، إِذا أَْقنَتَ و

 األَْعَرابِّي أَيضاً.عن ابن  أََطاَل الغَْزَو ، : أَْقنَتَ و

 .(8)عن ابِن األَْعَرابّي أَيضاً  إَِذا تََواَضَع هلِل تَعَالى ، أَْقنَتَ و

َمعَاٍن تْسعَة ، وهي : الطَّاَعةُ ، والسُُّكوُت ، والدَُّعاُء ، والقيَاُم ، واإِلْمَساُك عن  القنوت فَتََحصَّل لنا مما تَقَدََّم من كالم الُمَؤلِّف في معنى

 م ، وُطوُل القيام ، وإِدامةُ الَحّجِ ، وإَِطالةُ الغَْزو ، والتََّواُضُع.الكال

 ومما زيد عليه : الِعبَاَدةُ ، والصَّالةُ ، وقد تقدم شاهُدُهما.
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__________________ 
 .116( سورة البقرة اآية 1)
 .«ألن فيهما اخل»واألرض بدلير قوله  قوله السموات كذا خبطه ا ولعر الظاهر السموات»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 .«فالقنوت هاهنا األمسا  عن الكالم يف الصالة»( زيد يف التهذيب واللسان 4)
 .12( سورة التحرمي اآية 5)
 .238( سورة البقرة اآية 6)
 ( زايدة عن النهاية.7)
 ( أقوا  ابن األعرايب نقلها الصاغاين يف التكملة.8)



2149 

 

 واإِلْقراُر بالعُبوديَّة ، والُخُشوُع ، هذا عن مجاهد.

داخالن في ُعُموم َدَوام وقد يقال : إِنَّ السُّكوَت واإِلمساَك عن الكالم واحٌد ، وإِّن الُخشوَع داخٌل في التواضع ، وإِدامةَ الَحجَّ وإَِطالَة الغَْزو 

 الطَّاَعة ، فإِنَُّهَما من أَْعَظم الطَّاَعة.

اغُب : وقَالَ  َها ، : لُُزوُم الطَّاَعِة مع الُخضوع ، فَيُْمكن أَن يُْجعََل لزوُم الطَّاَعة أَيضاً من ُجملة َمعَانيه ، فيقَال : الطَّاَعةُ ولزومُ  القُنُوتُ  الرَّ

 كما قالوا : القياُم وُطولُه.

له َعشرةُ َمعاٍن ،  القَنوتَ   في العَاِرَضِة وغيِره من ُمَصنَّفَاتِه ، وقال : إِنَّ قال شيُخنا : وقد أَوَسَع الكالَم َعلَْيه القاضي أَبُو بَْكر بِن العََربِيّ 

ْيُن الِعَراقِيُّ ، وزاَد عليه ، ونََظم الَمعَانَِي كلَّها في ثالثِة أَبياٍت ، ونَقَلََها الَحا ّي فُِظ ِشهاُب الديِن أَحمُد بُن َحَجر العَْسقاَلنِ ونقلَه اإِلَماُم الحافُظ الزَّ

 في أَواِخِر باِب الِوتِْر من فَتْحِ البَاِري ، وهي :

ة و  وتِ لــــــــــفــــــــــح نــــــــــُ دح  الــــــــــقــــــــــُ ُه  ــــــــــَِ يــــــــــَ انــــــــــِ عــــــــــَ ُددح مــــــــــَ  اعــــــــــح

هح     يـــــــــ  رحضـــــــــــــــــــــــِ ٍر مـــــــــعـــــــــاينَ مـــــــــَ زِيـــــــــدًا عـــــــــلـــــــــ  َعشـــــــــــــــــــــــح  مـــــــــَ

  

ٌة  وٌع والــــــــــــــعــــــــــــــبــــــــــــــاَدُة طــــــــــــــاعــــــــــــــَ اٌء ُخشــــــــــــــــــــــــــــُ  ُدعــــــــــــــَ

هح     وِديــــــــــــــــ  بــــــــــــــــُ ا ِإقــــــــــــــــرارُه ابلــــــــــــــــعــــــــــــــــُ هــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــُ امــــــــــــــــَ  ِإقــــــــــــــــَ

  

ُه  ولـــــــــــُ اُم وطـــــــــــُ يـــــــــــَ وٌت صـــــــــــــــــــــــــالٌة والـــــــــــقـــــــــــِ كـــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــُ

هح     يــــــــــ  ُح الــــــــــنــــــــــِّ ِة الــــــــــرّابــــــــــِ اعــــــــــَ (1)كــــــــــذا  َدَواُم الــــــــــطــــــــــ 
 

  
 قلت : وقد أَْلَحق شيُخنا المرحوُم بيتاً رابعاً جامعاً لما زاَده المجُد.

ٌض  َواضــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ زحٍو ا تـ وُ  غــــــــــــَ جٍّ ا طــــــــــــُ  َدَواٌم  ــــــــــــَِ

هح     يــــــــــــــَ انــــــــــــــِ ًة ومثــــــــــــــَ تــــــــــــــ  ا ســــــــــــــــــــــــــــِ ذهــــــــــــــَ  ِإىل ِ  خــــــــــــــُ

  
اُج : قُنَّتٌ  من ذلك كله القَانِتِ  ُن ِسيده : وجمعقال اب  ، قال العَجَّ

 الُقن تِ َرب  الِبالِد والِعَباد 
 ، َكقَتِيٍن ، نقله الصاغانّي. (2) : قَِليلَةُ الطَّْعمِ  القَنَاتَةِ  بَيِّنَةُ  قَنِيتٌ  اْمَرأَةٌ و

يٌك ، قَنِيتٌ  ِسقَاءٌ و يٍت ، كما في نسختنا ، أَي يُْمِسك الماَء ، وهو الصواُب ، وسيأْتي في الكاف ، ويُوَجُد في بعض  أَي ِمّسِ على وزن ِسّكِ

 على صيغة اسم الفاعِل ، من أَساَل الماَء ، وهكذا رأَيته أَيضاً َمْضبُوطاً في نسخة التَّْكِملَة ، فليُْنَظر.« ُمِسيلٌ »النسخ : 

 ً  : * ومما يُستدرك عليه أَيضا

. قَنَتَ   له ، إِذا َذلَّ

ْت  قَنَّتَتِ وَ   .(3)اْلَمْرأَةُ لبَْعِلها أَقَرَّ

 : االْنِقياُد. االْقتِنَاتُ و

 والَجَسِد. كثيُر َشعَِر الَوْجهِ  أَهمله الجوَهِرّي والصاغانّي ، وقال صاحُب اللسان : أَي ، بالَكْسِر ، قِْنعَاتٌ  رُجلٌ  : [قنعت]

ْزِق.بالضَّ  ، القُوتُ  : [قوت] َمَق من الّرِ  م : ما يُْمِسُك الرَّ

ْره ، وعندي أَنهُ  القُواتُ و ، القَاِئتُ و بَكْسِرِهما ، الِقيتَةُ و الِقيتُ و القُوتُ  وفي المحكم : بالّضّم ، وهذا عن اللِّْحيَانِّي ، قال ابُن ِسيَده : ولم يُفَّسِ

ْزِق. ، وهو : القُوتِ  من  الُمْسَكةُ من الّرِ

 وفي الّصحاح : هو ما يَقُوُم بِِه بََدُن اإِلْنساِن من الطَّعَاِم.

 .القُوِت أَْقَواتٌ  وجمعُ 
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ا ُكِسَرِت القَاف صارت الواو ياءً ـ  لَْيلَةٍ  قِيتَةُ و لَْيلٍَة ، قِيتُ و ليلٍة ، قوتُ  ويقال : ما ِعْنده اللُهمَّ اْجعَْل ِرْزَق »في الحديث : و وهي البُْلغَة ،ـ  لمَّ

دٍ  ً  آِل ُمَحمَّ َمَق من الَمْطعَِم ، «قُوتا  وهي فِْعلَة من «من ِرْزقهِ َمْقُسوَمةً  قِيتَةً  وجعََل ِلُكّلٍ منهم»في حديث الدَُّعاِء : و أَي بقدر ما يُْمِسك الرَّ

 ، كِميتٍَة من الَمْوِت. القَْوتِ 

ً وَ  ً  ذلك قَاتَه بالفتح ، وقال ابُن سيده : قَاتَُهم يَقُوُت قَْوتا ً و قَْوتا ،  أَقُوتُه كِكتَابٍَة : َعالَهم ، وأَنا بالَكْسرِ  قِيَاتَةً و بالّضّم ، األَخيرةُ عن سيبويه قُوتا

ُُّهمأَي أَُعولُه برْزٍق قليل  أََراَد من  «يَقُوتُ  َكفَى بالَمْرِء إِثْماً أَن يَُضيَِّع َمنْ »في الَحديث : و كما تَقُول : َرَزْقتُه فاْرتََزَق ، ، فاْقتَاتُوا ، وقُت

 على اللُّغَة األُخرى. (4) «يَِقيتُه َمنْ »تَلزُمه نَفَقَتُه من أَْهله وِعيَاله َوَعبيده ، ويُْروى 

__________________ 
 : الرابح القنية. (1004ح ـ  كتاب الوتر)( يف فتح الباري 1)
 ( هذا ضبرت القاموس واللسان.2)
 ( أي سكنت وانقادت.3)
 ويف اللسان : يقيت.« يقيت»( يف التهذيب والنهاية : 4)



2151 

 

ُسئِل األَْوَزاعّي عنه فقال : هو ِصغَُر األَْوعيَة  «يهَطعَاَمُكْم يُبَاَرْك لَُكْم ف قُوتُوا»في حديث آخر : و
كيلوا »، وقال غيره : هو مثُل قوله :  (1)

 .«َطعَاَمُكمْ 

تَ و سيَده : وال  ، جعله اسماً له ، قال ابنُ  القُوتُ  هو االْقتياتَ  ، وحكى ابُن األَْعرابّي إِنَّ  قُوتَه . َجعَلَهُ اْقتَاتَهُ و به ، اْقتَاتَ و ِء ،بالشَّيْ  تَقَوَّ

 [.الغنوي]أَدري كيف ذلك ، قال : وقَْول ُطفَْيل 

َتاتُ  رُ  يـَقح َر َسَنامَها الر حح  َفضح
ً  هنا بمعنى يَأُْكل فيَْجعَلُه يَْقتَات قال : عندي أَنَّ  ٍء ، قال : ولم أَسَمْع هذا لنَْفسه ، وأَما ابُن األَْعَرابّي فقال : معناه يَْذَهُب به شيئاً بعد َشيْ  قُوتا

ٌل ه ، فال أَدري أَ الذي حكاه ابُن األَْعَرابّي إِاّل في هذا البيت َوْحدَ   يوماً ، قال ابُن األَْعَرابّي : وَحلََف العُقَْيليُّ  (2)أَم َسَماٌع َسِمعَه  [منه]تَأَوُّ

 نَفَسي القَصيِر ، ما فَعَْلُت ، قال : هو من قوله : قائِتِ و ال : [فَقَالَ ]

َتاتُ  رُ  يـَقح َر َسَنامَها الر حح  َفضح
ً  (3)نَفَسي ، أَراد بنَفَسي  قَائتِ و واحٌد ، قال أَبو منصور : ال القَْوتُ و االْقتِياتُ و قال :  بعد نَفٍَس ، ُروَحه ، والمعنى : أَنه يَْقبِض ُروَحه نَفَسا

 حتى يَتََوفَّاه ُكلَّه ، وقوله :

َتاتُ  رُ  يـَقح َر َسَنامَها الر حح  َفضح
ْحلُ   ٌء ، ألَنَّهُ يُْنِضيها.َشْحَم َسنَاِم الناقَِة قليالً قليالً حتى ال يَْبقَى منه َشيْ ـ  وأَنَا راكبُهُ ـ  أَي يَأُْخذُ الرَّ

 التكملة.وذا من  : األََسُد ، القَائِتُ و

وأَنشد ثعلٌب  ِء والشَّاهُد له: الحافُظ للشَّيْ  الُمقيتُ و كفاية (4) [في]من العَْيش ، أَي  قائتٍ  في [هو]يقال :  من العَْيش : الِكفَايَةُ  القَائِتُ و

 للسََّمْوأَِل بِن عادياَء :

مح  امــــــــــــــَ ه وَتصــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ت عــــــــــــــح ٍم لــــــــــــــَِ ــــــــــــــح ت  ُرب  شــــــــــــــــــــــــــــَ

ه     تــــــــــــــــُ رَكــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ يٍّ تـ يــــــــــــــــتُ ُت َوعــــــــــــــــِ فــــــــــــــــِ كــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــَ

  

ا  َرن  ِإَذا مــــــــــــَ عــــــــــــُ ري وَأشــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــح ــــــــــــي  ل

ـــــــــــــــــتُ     ي وَرًة وُدعـــــــــــــــــِ نحشـــــــــــــــــــــــــــــــُ وهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ ر ب ـــــــــــــــــَ  قـ

  

و  ي  ِإذا حــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ُر أَمح عــــــــــــــَ  َأ ِدَ الــــــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــــــح

اب     لـــــــــَ  اِ ســـــــــــــــــــــــَ ُت ِإيّنِ عـــــــــَ بـــــــــح يـــــــــتُ ســـــــــــــــــــــــِ قـــــــــِ  مـــــــــُ

  
 أَي أَْعِرُف ما َعِمْلُت من السوِء ، ألَن اإِلْنَساَن َعلَى نَْفسه بَصيَرةٌ.

يرافّي قال : الصحيُح رواية من روى :وحكى ابنُ  ّي عن أَبي َسعيٍد الّسِ   بَّرِ

 «ُمِقيتُ . َريبِّ َعَل  ا َساب ..»
يَرافيَّ على تصحيح هذه الرِّ  ّي : الذي َحَمَل الّسِ فَِة ، قال ابُن بَّرِ ً  أَنَوايَة أَنَّه بَنَى على قاَل : ألَّن الخاضَع لَربِّه ال يَصُف نَْفَسه بهذه الّصِ  ُمقيتا

َوايَةَ األُولَى.ـ  كما َذَكر الجوَهريُّ ـ  ِء والشَّاِهُد لَهُ بمعنى ُمْقتَِدر ، ولو َذهَب َمْذَهَب َمْن يقول : إِنّه الحافُِظ للشَّيْ   لم يُْنِكِر الّرِ

 في أَسماِء هللِا الُحْسنَى : الَحِفيُظ. الُمِقيتُ و

رُ و الُمْقتَِدرُ  الُمِقيتُ  وقال الفَّراُء :  .قُوتَهُ ـ  وفي بعِضَها ُكلَّ َرُجٍل ، وهو نَصُّ عبارةِ الفّراءِ ـ  ءٍ وكلَّ َشيْ  كالِذي يُْعِطي ُكلَّ أََحدٍ  الُمقّدِ

وَكاَن )أَيضاً ، إِذا َحِفَظهُ ، وفي التَّْنِزيِل العِزيِز  أَقَاتَهو ، قُوتَه ، إِذا أَْعَطاهُ  أَقَاتَه يُِقيتُه الَخالئِق ، من أَقواتَ  : هو الذي يُْعِطي الُمِقيتُ  وقيل :
اُج : (5) (ء  ُمِقيتاً هللاُ َعلى ُكلِّ َشيْ  جَّ  بالَحِفيِظ أَْشبَهُ ، ألَنه ُمْشتَقٌّ من [عندي]: وهو  (6) [قال]القَِديُر ، وقيل : الَحِفيُظ  الُمِقيتُ  وقال الزَّ
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ً أَ  الرُجلَ  قُتُّ  ، يُقَال : القَْوتِ  ِء الذي يَْحفَُظ نَْفَسه وال فَْضَل فيِه على قَْدِر الِحْفِظ ، اسُم الشَّيْ  : القُوتُ و يَقُوتُهُ  ، إِذا َحِفْظَت نَْفَسه بما قُوتُه قَْوتا

اج ، وقيَل في تَف: الَحفيُظ الِذي يُْعِطي الشي الُمِقيتِ  فمعنى جَّ  سيِر بيِت السَّموأَِل :َء قَْدَر الَحاَجِة من الِحْفِظ ، ومثله قول الزَّ

 ُمِقيتُ ِإيّن عل  اِ َساِب 
 أَي َمْوقُوٌف على الِحَساِب ، وقال آَخُر :

نح  ُرين مــــــــــــــَ نحشــــــــــــــــــــــــــــُ ات يـــــــــــــــَ مــــــــــــــَ
َ

َد املــــــــــــــ عــــــــــــــح  مث بـــــــــــــــَ

يَن      ِر اَي بــــــــــُ لــــــــــَ  الــــــــــن شــــــــــــــــــــــــح و عــــــــــَ يــــــــــتُ هــــــــــُ قــــــــــِ  مــــــــــُ

  
 أَي ُمْقتَِدٌر.

__________________ 
 ( النهاية : اأَلرغفة.1)
 .«أم لاع منه»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( يف التهذيب : بنفسه.3)
 ( زايدة عن الصحاح.4)
 .85( سورة النساء اآية 5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
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ِء : اْقتََدَر علَْيه ، قاَل أَبو قَْيِس بُن على الشَّيْ  أَقَاتَ و ِء ، وفي الّصَحاح :: المْوقُوُف على الّشيْ ـ  عند العربـ  الُمِقيتُ  وقال أَبو ُعبَْيَدة :

بَْيِر بِن عبِد ا لُمطَِّلِب عّمِ سيِّدنا رسوِل هللا ِرفَاَعةَ اليَُهوِدّي ، وقِيَل : ثَْعلَبَةُ بن ُمَحْيَصةَ األَْنَصاِرّي ، وهو جاهلّي ، وقد ُرِوَي أَنه للزُّ

 : الفَّراءُ  وأَنشده ، وسلمعليههللاصلى

ُه و  ـــــــــح ن َ  عـــــــــَ فـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــنـ ُت ال فـــــــــح فـــــــــَ ٍن كـــــــــَ غـــــــــح  ِذي ضـــــــــــــــــــــــِ

ه و     ــــــــــِ اَءت ــــــــــ  ِإســــــــــــــــــــــــَ ُت عــــــــــل ــــــــــح اكــــــــــن ــــــــــَ ــــــــــت ي قــــــــــِ  (1) مــــــــــُ
  

 أَي مقتدراً.

ه : ذكر أَبو ُمَحّمٍد األَْسَوُد الغُْنِدجانّي أَن هذا البيت في قَِصي  دةٍ مرفوعٍة ، ورواه.وقرأْت في هاِمش نُْسَخة الّصحاح بَخّطِ ياقُوت ، ما نَصُّ

 .أُِقيتُ عل  َمَساَءتِِه »
 وأَورد القصيدةَ وآخرها :

يِن و  تـــــــــــــــــح َزلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح َة أَنـ مـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــح ُروَم خـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ  ِإّن قـ

ُروتُ     ِ  اخلــــــــــــُ َر  مــــــــــــن اَ ضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ  حبــــــــــــيــــــــــــُث تـ

  
 قلت : وفي التكملة بعدهما :

يـــــــــــاًل  قـــــــــــِ قـــــــــــًا ثـــــــــــَ فـــــــــــِ رتـــــــــــَ يـــــــــــُت الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــَر مـــــــــــُ بـــــــــــِ  يـــــــــــَ

يـــــــــــــتُ     اِة ومـــــــــــــا أَبـــــــــــــِ نـــــــــــــَ رحِش الـــــــــــــقـــــــــــــَ  عـــــــــــــلـــــــــــــ  فــــــــــــــَ

  

ؤحِذاَيٌت  ن  ِإد  مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــُه مـــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــرُبُوتُ     رَي ال َذامـــــــــــــــــِ ربحِي اجلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا ت

  
 ً ً  َونَفََخ في النَّاِر نَْفخا  لها ، كالهما : َرفََق بها. اْقتَاتَ و ، قُوتا

ة : أَْطِعْمها الَحَطَب ، بالَكْسر ، أَي ، قِيتَةً  لَناِركَ  اْقتَتْ و مَّ  قال ذُو الرُّ

هـــــــــا  ـــــــــِ ي َك وَأحـــــــــح ـــــــــح ي ـــــــــَ ا ِإل هـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــه ارفـ ُت ل ـــــــــح ل قـــــــــُ ـــــــــَ  فـ

ُروحــــــــــَك و     هُ بــــــــــِ تــــــــــح ــــــــــَ تـ ــــــــــح ا  اقـ ةً هلــــــــــََ يــــــــــتــــــــــَ رَا  قــــــــــِ دح (2)قــــــــــَ
 

  
 ً ً  وفي اللسان : إِذا نَفََخ نافٌِخ في النار قِيَل له : اْنفُْخ نَْفخا ْفِق والنَّْفخِ القَليِل ، ومثلُه فقِيتَةً  لها نَْفَخكَ  اْقتَتْ و ، (3) قُوتا  ي التكملة.. يأُْمُره بالّرِ

 .القُوتَ  : سأَلَهُ  اْستَقَاتَهو

تُ  وفالن  بَكذا. يَتَقَوَّ

 ، أَنشد ابُن األَْعَرابّي : ُمِقيتٌ  فهو عليه : أََطاقَهُ  أَقَاتَ و ءَ أَي الشَّي أَقَاتَهو

ـــــــــــــــُد ا   ي ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُد مث أُف ي فـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ت  رمبـــــــــــــــا َأســـــــــــــــــــــــــــــح

ُرٌ      اَ  ِإيّنِ امــــــــــــــح يــــــــــــــتٌ مــــــــــــــَ قــــــــــــــِ يــــــــــــــدُ  مــــــــــــــُ فــــــــــــــِ  مــــــــــــــُ

  
 .(4)الكالَم اْقتِياتاً ، إِذا أَقَلَّهُ  يَْقتَاتُ  الَمَجاز : فالنٌ * ومما يستدرك عليه في 

ياِت  تُْقتَاتُ  والحربُ   ، كذا في األَساس. (5)اإِلبَِل ، أَي تُْعَطى في الّدِ

 أَي يَتَبَيَُّن َجدُّهُ.« قائِتِهِ  في (6)ٍء َجدُّ اْمِرى»وفي أَْمثَالهم : 

 : الِقيَاتَةُ  وفي التكملة : ، كذا في شرحِ شيخنا ، يَقُوتُهُ  فيما

 .قَِواتَةٌ  من األَعالم ، واألَصلُ 

 (فصر الكاف)
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 مض املثناة الفوقية
ً  : [كبت] على  : الَكبُّ ، وهو اإِلْلقَاءُ  الَكْبتِ  َء : َصَرَعه لَوْجِهه ، وأَْصلُ الشَّيْ  َكبَتَ  ، وقيل : فاْنَكبَتَ  َصَرَعه من حد َضَرَب : َكبَتَهُ يَْكبِتُهُ َكْبتا

هللاُ لَوْجِهِه ،  َكبَتَهو أَي َصَرَعهُ وَخيَّبَه. «الَكافِرَ  َكبَتَ  إِنَّ هللاَ »في الحديث و الَوْجِه ، وقد اْستَْعَملُوه في غيِر ذلك على اإِلْبَدال ، قال شيُخنَا :

 أَي َصَرَعه فلم يَْظفَْر.

 أَْخَزاهُ. : َكبَتَهُ و

 َصَرفَه. : َكبَتَهُ و

 َكَسَره. : َكبَتَهُ و

 َردَّ العَُدوَّ بِغَْيِظه. : َكبَتَ و

__________________ 
 ويف التهذيب والصحاح فكاألصر.« اساءته»بد  « مساءته»( اللسان والتكملة 1)
 واملعىن : أي ترف  بنفخك واجعله شيئا مقدراً.« خذها إليك»واللسان والتهذيب : « ارفعها»( األصر والصحاح 2)
 التهذيب : قوايً.( 3)
 ( وشاهده قو  ذي الرمة كما يف األساس :4)
هــــــــــــــــا و   غــــــــــــــــرباء بــــــــــــــــقــــــــــــــــتــــــــــــــــات األحــــــــــــــــاديــــــــــــــــَث ركــــــــــــــــبــــــــــــــــُ

 ال لــــــــــــــــتــــــــــــــــطــــــــــــــــبــــــــــــــــهــــــــــــــــا الــــــــــــــــدهــــــــــــــــر إال خمــــــــــــــــاطــــــــــــــــرُ و    

  

 ( وشاهد قو  أيب داود كما يف األساس :5)
 إهنــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــرب عــــــــــــــــــــــــوان لــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــت 

 عــــــــــــــــن حــــــــــــــــيــــــــــــــــا  فــــــــــــــــهــــــــــــــــي تــــــــــــــــقــــــــــــــــتــــــــــــــــات اإلبــــــــــــــــر   

  

قوله جدا ه كذا خبطه ومقتضـــــــــــ  قوله يتبا اخل أن يكون جده فليحرر مبراجعة »وهبامش املطبوعة املصـــــــــــرية « جدا ه يف قائته»( ابألصـــــــــــر : 6)
 وما أثبت عن جممض األمثا .« األمثا 
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ْرُف واإِلْذالُل ، يقال : الَكْبتُ  في الّصحاح :و  أََذلّهُ.و هللاُ العَُدوَّ ، أَي َصَرفَهُ  َكبَتَ  : الصَّ

َقِلُبوا خائِِبنيَ )وفيه  (1) (ُكِبُتوا َكما ُكِبَت الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ )وفي التَّْنِزيِل  : أُِذلُّوا  ُكبِتُوا قال أَبو إِْسَحاَق : معنى (2) (َأْو َيْكِبتَ ُهْم فَ يَ ن ْ

 نزل بمن كاَن قَْبلَهم ِمّمن َحادَّ هللاَ. وأُِخذُوا بالعََذاِب بَأَْن ُغِلبُوا ، كما

اُء : اِء : أَصلُ  (3)من قاتََل األَنبياَء قبلَهم ، قال األَزهرّي  ُكبِتَ  ، أَي ِغيُظوا وأُْحِزنُوا يوم الَخْنَدق ، كما ُكبِتُوا وقال الفَرَّ  : وقاَل َمن احتجَّ للفَرَّ

ا بَلَغ بهم  (4)من الَكبِِد وهو َمْعِدُن الغَْيِظ واألَحقاِد  [ذلك]الَكْبُد ، فقلبت الداُل تاًء ، أُِخذَ  الَكْبتِ  َمْبلَغَه أَصاَب أَكباَدُهم  (5)، فكأَّن الغَْيَظ لمَّ

ً  أَنَّهُ َرأَى َطْلَحةَ »في الحديث : و ، (6)فأَْحَرقَها ، ولهذا قيل لألَْعَداِء : ُهْم ُسوُد األَْكباِد ، كذا في التكملة  أَي شديَد الُحْزِن ، قيل :  (7) «َمْكبُوتا

 األَصُل فيه َمْكبُوٌد ، بالدال ، أَي أَصاَب الُحْزُن َكبَِدهُ ، فقلَب الداَل تاًء ، قال الُمتَنَبِّي :

تَ  بـــــــــــــــِ ُدوِّي  أَلكـــــــــــــــح ِدي وأََر  عـــــــــــــــَ اســـــــــــــــــــــــــــــِ  حـــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــــرُ     َك والـــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــِ ا وَداعـــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــــَ  أَلهنـــــــــــــــــــــ ُ

  
 كبته : الغَْيُظ والغَمُّ ، وبّرد الَكْبتُ  « :الُمدَّثِّر»بمعنى َكبََدهُ إِذا أَصاَب َكبَِدهُ ، كما قالُوا : َرآهُ إِذا قََطع ِرئَتَهُ ، وفي العناية في  بَتَهُ كَ  وقالُوا :

 بمعنى كبده.

ا هو الُمْكتَبِتُ و  أَو َغْيظاً. الُمْمتَِلُئ َغمًّ

ً  وتقول : ال زاَل َخْصُمك ك َمْبُكوتاً  َمْكبُوتا  .(8)، َوَعُدوُّ

ه من َخْوفه ، كذا في األَساس. َكبَتَ  َغْيَظهُ في َجْوفِه َكبَتَ  َغيَظهُ في َجْوفه : ال يُْخِرُجه ، وتقول : من يَْكبِتُ  ومن المجاز : فالنٌ   هللا َعُدوَّ

ه : قال  ْنعانِيّة ألَبِي العبّاس الشَّريشّي ما نَصُّ األَصمعّي : كنا بَِطِريق مكَّةَ في بعِض المناِزل إِذ وقَْفت علينا أَْعَرابِيّة وفي شرح المقاَمة الصَّ

 فقالت : أَْطِعُمونَا مما أَْطعََمُكم هللاُ.

 هللاُ ُكلَّ َعُدّوٍ لَك إِاّل نَْفَسَك. انتهى. َكبَتَ  فناَولَها بعُض القوِم َشْيئاً فقالت :

ح غيُر واحٍد ـ  ك ب رـ  جوهرّي هنا ، وأَورده فيبالكسر ، أَهمله ال ، الِكْبِريتُ  : [كبرت] وذكره هنا بناًء على أَصالَِة التَّاِء ، وَصرَّ

 بَِها ، قال ابُن دريد : ال أَْحَسبُهُ َعَربِيٍّا َصِحيحاً ، ومثْلُه في ِشفَاِء الغَِليل. من الِحَجارة الُموقَدِ  بزيادتها ، فموِضعه الّراُء ، كِعْفِريٍت ، وهو

 قاله ابُن ُدَرْيٍد ، وجعََل شيُخنَا استعمالَه فيه من الَمَجاِز. اليَاقُوُت األَْحَمرُ  : ْبِريتُ الكِ و

 األَْحَمُر ، قال ُرؤبَة : الذََّهبُ  : الِكْبِريتُ و

يــــــــُت  تــــــــِ خــــــــح ٌف ســــــــــــــــــــــِ لــــــــِ ينِّ حــــــــَ مــــــــَ عحصــــــــــــــــــــــِ رح يـــــــــَ   (9)هــــــــَ
ٌب      ٌة َأو َذهـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــتُ َأو ِفضـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِي ربح  كـــــــــــــــــــِ

  
 َذَهٌب ، قال شيُخنا : وَخِطئ فيه ، ألَنَّ العََرَب القدماَء يُْخِطئون في الَمعَانِي دوَن األَلفاِظ. الِكبِريتَ  األَْعَرابّي : َظّن ُرؤبةُ أَنقال ابن 

ي َمرَّ عليه سيُِّدنَا سليماُن عليه وعلى نبيِّنَا الذ التُّبَِّت بِواِدي النَّْملِ  بالدِ  َمْعِدنُه َخْلفَ و َجْوَهٌر ، يقال : هوـ  عن الليثـ  األَْحَمرُ  الكبريتُ  أَو

ً  : َعْيٌن تَْجِري ، فإِذا َجَمَد ماُؤَها صار الِكْبِريتُ  أَفضُل الصالةِ والسالم ، كذا في التهذيب ، وعن الليث : أَبيَض وأَْصفََر وأَْكَدَر ،  ِكْبِريتا

قَِريٌب ِمن الَمالِليحِ ما بين فَاس وِمْكنَاَسةَ يُتََداَوى بالعَْوِم فيه من الَحّبِ اإِلْفِرْنِجّي  وقال شيُخنَا : وقد َشاَهْدتُه في مواِضَع : منها هذا الذي

 لِكْبِريتُ ا كأَنَّهُ َمَجاٌز ، لقولهم : وغيره ، ومنها َمْعِدٌن في أَثناِء إِْفِريقيَِّة في َوَسِط بَْرقَةَ ، يُقَال له : البُْرُج ، وغير ذلك ، واستعماله في الذََّهبِ 

 األَْحَمُر ، ألَنَّهُ يُْصنَُع منه ، ويَْصلُح ألَنواعٍ من الِكيمياِء ، ويكوُن من أَْجَزائِها. انتهى.

َد ، أَي أُِذيبَ  ِكْبِريتٌ  ءٍ وفي اللسان : يُقَال : فِي كّلِ شيْ  ةَ ، فإِنَّهُ ال يَْنَكِسر ، فإِذا ُصعِّ  .ِكْبِريتُه  ، َذَهبَ ، وهو يُْبُسه ، ما خال الذََّهَب والِفضَّ

 أَي َطالهُ بِه إِذا بَِعيَرهُ  َكْبَرتَ  قال أَبو منصور : ويقال :و

__________________ 
 .5( سورة اجملادلة اآية 1)
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 .127( سورة آ  عمران اآية 2)
 ( عبارة التهذيب : وقا  بع  من حيتج لقو  الفرّاء.3)
 الغية وا قد. ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وهو موضض4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : بلغ منهم مبلغ املشقة أصاب.5)
 ( نص التكملة أقرب ملا يف التهذيب من اللسان.6)
 ( يف النهاية : حزينا مكبول.7)
 ( األساس : خصمك مبكول وعدو  مكبول.8)
 وما أثبت عن اللسان ا وقد مّر أكثر من مرة.« سحتيت»( ابألصر 9)
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ِيتِ  َخاض  ابلِكربح ِم واخَلضــــح رِت َأســــوُد رقيٌ  ال ُخُثوَرَة فيه ا ولي  ابلَقِطرَاِن ا ألَن ُه  (1)خَمحُلوطاً ابلد ســــَ رحٌب من النِّفح ا وهو ضــــَ
َود َخاثِر ا كذا يف الّتكملة ا وهو للت داِوي من اجلََرِب ا ألَن ه صاحلٌ لَرفحِعه ِجّداً.  ُعَصاَرُة َشجٍر َأسح

أَصناف : األَحمُر الَجيُِّد اللوِن ، واألَبيُض اللّوِن ، هو كالغُبَاِر ، ومنه األَصفَُر ،  الِكْبِريتُ ـ  عن أُرسطو (2)في َعَجائبه ـ  قزوينيّ ونقل ال

ع والسََّكتاِت والشَِّقيقَِة ، منه ، وهو نافٌع من الصَّرَ  (5)، بقُْرِب بحر أَْوقَيانُوَس على فرِسخٍ  (4)بالَمْغِرب ، ألناس في موضعٍ  (3)فَمْعِدنُه 

ُد األَجساَم البِيَض ، وقد يكوُن كاِمنُه في العُيُوِن التي يَْجِري منها  الماُء الجاري َمُشوباً به ، ويَْدُخل في أَعماِل الذَّهب ، وأَّما األَبيُض فيُسّوِ

ِن في أَيّاٍم معتَِدلَِة الهواِء أَبرأَه من الِجَراَحاِت واألَْوَراِم والَجَرب والّسلَعِ التي في هذه العيو (6)ويُوَجد لتلِك المياِه رائحةٌ ُمنتِنَةٌ ، فَمن اْغتََمَس 

ةِ السَّْوَداِء.  تكون من الِمرَّ

اَر التي تكون علَى األَْظفَاِر ، وبالخّلِ قَلََع اآلث (7)من أَْدِويَِة البََرِص ما لم تََمسَّه الناُر. وإَِذا ُخِلَط بَصْمغِ البُْطِم  الِكْبِريتَ  وقال ابُن ِسيناَء : إِنَّ 

كاَم بَُخوراً   .(8)على البََهِق ، ويَْجلُو القَُوبَاَء ، وهو ِطالٌء للنِّْقِرِس مع النَّْطُروِن والماِء ، ويَْحبُِس الزُّ

ّبِ. الُت من كتب الّطِ  وفيه خواصُّ غيُر ذلك ، وَمحلُّه الُمَطوَّ

 يَاِن الِقْدِر.: َصْوُت َغلَ  الَكتِيتُ  : [كتت]

ةِ ونحِوهما ، ً  والَجرَّ إِذا َغلَْت وقيل : هو َصْوتُها إِذا قَلَّ ماُؤَها ، وهو أَقَلُّ َصْوتاً وأَخفُض حاالً من َغلَيَانَِها إِذا َكثَُر ماُؤَها ،  َكتَّْت تَِكتُّ َكتِيتا

ةُ الَجِديدةُ  َكْت َكتْ  كأَنّها تقول  إِذا ُصبَّ فيها الَماُء. (9)، وكذلك الَجرَّ

ً و َكتًّا وغيُره النَّبِيذ َكتَّ و ُل َهْدِر البَْكِر ، الَكتِيتُ  صوُت البَْكِر ، وهو فوَق الَكِشيِش ، وقيل : الَكتِيتُ و َغلَيَانَهُ قبَل أَن يَْشتَّد :: ابتدأَ  َكتِيتا  أَوَّ

لُه الَكِشيُش ، فإِذا ارتَفَع قل  ، قال اللَّْيُث : الَكتِيتُ  يالً فهووهو ارتفاُعه عن الَكِشيِش ، وعن األَصمعّي : إِذا بَلَغ الذََّكُر من اإِلبِِل الَهِديَر فأَوَّ

 ، ثم يَْهِدُر ، قال األَزهرّي : والصواُب ما قاله األَْصَمِعّي. (10)ويِكشُّ  يَِكتُّ 

ُجِل كصوِت البَْكرِ  : الَكتِيتُ و ُجُل من الغََضِب ، َكتَّ و من ِشدَّةِ الغَْيظِ  (11) َصْوٌت في َصْدِر الرَّ وُهَو »َزةَ في حديث َوْحِشّيٍ وَمْقتَِل َحمْ و الرَّ

 أَي َهديٌر وَغِطيٌط. «َكتِيتٌ  ُمَكبُِّس له

 قاَل َعْمُرو بُن ُهَمْيٍل اللِّْحيَانيُّ الُهَذِلّي : البَِخيلُ  : الَكتِيتُ و

ىَت أاَُنٍس  ر  فـــــــــــــــــــَ مح َأن  شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــَ

ييف  و     زَاعــــــــــــــــــِ ُه خــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــتُ َأوحضــــــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــَ

  

ي  َة قـــــــــــــاَ  : َأوحكـــــــــــــِ ِرضـــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

ِرَب املـــــــــــــ  ِإذا شـــــــــــــــــــــــــــَ

دح َرِويـــــــــُت     ِك قـــــــــَ ائـــــــــِ قـــــــــَ لـــــــــَ  مـــــــــا يف ســـــــــــــــــــــــِ (12)عـــــــــَ
 

  
يُِّئ الُخلُِق الُمْغتَاُظ ، وأَْوَرَد هذيِن البيتين ، ونسبَُهما لبعِض ُشعَراِء ُهَذْيٍل ، ولم يُسَ  الَكتِيتُ  وفي التهذيب : ُجُل البَِخيُل السَّ ه.: الرَّ  ّمِ

 يَانَُها كذلك.الِقْدِر ، وهو َغلَ  َكتِيتِ  اليََدْيِن أَي بَِخيٌل ، وهو َمَجاٌز ، قاَل ابُن ِجنِّي : أَصُل ذلك من لَكتِيتُ  ويُقَال : إِنَّه

 كالَكتَْكتَِة. الَمْشُي ُرَوْيداً ، : الَكتِيتُ و

 .تََكتَْكتَ  ، وقد لََكتَْكاتٌ  وإِنَّه التََّكتُْكتِ و كالَكتَْكتَةِ  ُمقَاَربَةُ الَخْطِو في ُسْرَعٍة ، : الَكتِيتُ  أَو

 بالكسر : يَِكتُّ  رب : البَْكُر ، بََدَل البَِعيرهكذا في نسختنا ، ومثلُهُ في الّصحاح ، ووقع في لسان الع البَِعيُر ، َكتَّ و

__________________ 
 ( يف التهذيب : إذا طاله ابلكربيت واخلضخاض ويف اللسان : ِإذا طاله ابلكربيت خملوطاً ابلدسم. ويف التكملة فكاألصر.1)
 عل  هامش حياة ا يوان للدمريي. 331/  1( هو الكتاب املسم  : عجائب املخلوقات وا يواانت وغرائب املوجودات 2)
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 ( عند القزويين : أما اأَلمحر فمعدنه ابملغرب.3)
 .«قوله ال أبس كذا خبطه»وما أثبتناه عن عجائب القزويين وهبامش املطبوعة املصرية : « ال أبس يف موضعه»( ابألصر 4)
 .«فراسخ»( عن القزويين ا وابألصر 5)
 ( القزويين : انغم .6)
 ويين : القرطم.( القز 7)
 ( زيد عند القزويين : وقا  غريه : إذا ا الكربيت األصـــــفر ونثر عل  موضـــــض اللســـــعة نفعه وهو يبي  الشـــــعر خبورا وهترب من رائحته الرباغيث8)

 وكذلك ا يات سيما مض دهن أو حافر محار.
 وهو وصف للمذكر واملؤنث.« اجلديد»ويف الصحاح :  خطب ا واجلرة من اخلزف ولي  من ا ديد.« ا ديد»( يف اللسان 9)
 ( يف التهذيب : يكّت مث يكش مث يهدر.10)
 ( اللسان : البكارة.11)
قوله املرضــة هي بضــم امليم : الرثيثة اخلاثرة وهي ل  حليب يصــب عليه ل  حام  مث يرت  ســاعة فيخرج منه »( هبامش املطبوعة املصــرية : 12)

 .«ثر أفاده يف الصحاحماء أصفر رقي  فيصب منه ويشرب اخلا



2159 

 

ُر  َكت    وهو َصوحٌت با الَكشيِش واهلَِديِر ا وعبارة النهاية : صاَح ِصَياحاً لَيِّناً   ِإذا َهَدَر. (1)الَفحح
 ، أَي ما َساَءه. َكتَّه يقال : فَعََل بِه َما فاُلناً : َساَءهُ  َكتَّ و

 التَّْكِملَة.وهذاِن من  أَْرَغَمهُ ، : َكتَّهُ و

 .(2)وأَْرَغَمَك. وهما بَِمْعنًى واحٍد  َكتَّكَ  قاَل : ما ؟ما تَْصنَُع بِي وفي التهذيب عن اللِّْحيَانّي عن أَعرابّيٍ فَِصيحٍ قال له :

ةُ. الِقْدُر : َغلَْت ، َكتَّتِ و  وكذلك الَجرَّ

مّ  يَُكتُّه الَكاَلَم في أُذُنِه َكتَّ و هُ  َكتَّا ، بالضَّ هُ : قَرَّ َّهُ و َكأََكتَّهُ  بِه  وَسارَّ نِيِه ، أَي أَْخبِْرنِيه كما  أَِكتَّنِيهِ و الَحِديَث ، ُكتَّنِي ويُقَال : ، اْكتَت نِي وأَقِرَّ ، وقُرَّ

نِيه  نِي وأَفِرَّ  .(3) [وقُذَّنِيه]َسِمْعتَه ، ومثله فُرَّ

م : ُرَذالُ  الُكتَّةُ  عن الفَّراِء :و  وقََزُمه. الَمالِ  (4) ، بالضَّ

 عن الفّراِء. َعلٌَم لعَْنِز َسْوءٍ  : ُكتَّةُ و

 .(5) بالفتح : َما َكاَن في األَْرِض من ُخْضَرةٍ  ، الَكتَّةُ و

م فيهما ُكتُْكتَىو ُكتُْكتُ و  نا عباَرةُ الصاغانّي ، في التكملة.إِلى ه« الُكتَّةُ و»لَُهم. من قوله :  لُْعبَةٌ  : اسم َغْيُر ُمْجَراتَْين بالضَّ

َجاِل والنَِّساِء ، الَكتُّ و ٌ  َكتٌّ  ورُجلٌ  : القَِليُل اللَّْحِم من الّرِ  .َكتٌّ  ، وامَرأَة

 َصوُت الُحبَاَرى. ، بالهاِء ، كما في اللَّسان وغيره وهو الَكتَْكتَةُ  : هكذا في نسختنا ، والصواب الَكتَْكتُ و

ُجلُ بالفتح :  الَكتَْكاتُ و  : ُمقَاِرُب الَخْطِو في ُسْرَعٍة. َكتَْكاتٌ  ، ورجلٌ  (6)يُْسِرُعه ويُتْبُع بَْعَضهُ بَْعضاً  الَكثِيُر الكالمِ  الرَّ

ُجُل : َكتَْكتَ وَ  ً  َضِحكَ  الرَّ  ُدوناً. َضِحكا

ِحِك : دوَن القَْهقََهِة ، وقال ثَْعلٌب : وهو مثل الَخنِيِن  الَكتَْكتَةُ و  ، وهو مثُل الَخنِيِن. َكتَْكتَةً  فاُلٌن بالضَِّحك َكتَْكتَ  ، وعن األَحمر : (7)في الضَّ

 في َضِحِكه : أَْغَرَب. َكتَْكتَ  وفي األَساس :

 وذا من التكملة. : العَِصيَدةُ ، الَكتِيتَةُ و

 ، أَي َسِمعَه مني كما َسِمْعتُه. اْكتَتَّهو تقول : اْقتَرَّ الحديَث منّي فاَُلن ، واْقتَذَّهُ ، الْستَِماعُ : ا االْكتِتَاتُ و

وال يُْحَصى.  (8)ُم َعدُُّهم ، أَي ما يُْعلَ  يَُكتّ  : َعدَُّهْم وأَْحَصاُهْم ، وأَكثر ما يستَْعِملُونه في النَّْفيِ ، يقال أَتانَا في َجْيٍش ما يَُكتُُّهم َكتًّا القَْومَ  َكتَّ و

 قال :

ٍش مـــــــــــــــا  يـــــــــــــــح َ ت  ِإال  ِبـــــــــــــــِ كـــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــُده  يـــــــــــــــُ  عـــــــــــــــَ

ِديــــــــــِد ِغضــــــــــــــــــــــــابِ     َن ا ــــــــــَ وِد مــــــــــِ لــــــــــُ وِد اجلــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــُ

  
، أَي ال يُْحَصى وال يُْسهى ، أَي ال يُْحَزر  يَُكتُّ  وعن ابن األَْعَرابِّي : َجيٌش ال أَي ال تَعُدُّه وال تُْحِصيهِ « النُُّجومَ  تَُكتُّ  أَو تَُكتُّهُ  ال»في الَمثَل و
 : اإِلْحصاُء : الَكتُّ و أَي ال يُْحَصى وال يُْبلَُغ آِخُره ، «وال يُْنَكفُ  يَُكتُّ  قَْد جاَء َجْيٌش ال»في َحِديث ُحنَْين و وال يُْنَكف أَي ال يُْقَطع ، (9)

 يُْستَدرك عليه :* ومما 

فُكلُُّكم  (10)أَْحِسنُوا الَمألَ  الناُس على الِميَضأَةِ ، فَقَاَل : فَتََكاتَّ »في حديث أَبي قَتَاَدةَ و ، الَكتِيتِ  : التَزاُحم مع َصْوٍت ، وهو من التََّكاتُّ 

َمْخَشِرّي وَشَرَحه ، والمحفوُظ تَ  «َسيَْرَوى  َكابَّ ، بالباِء الموّحدةِ ، وقد َمضى ِذْكُره.قال ابُن األَثِير : هكذا رواه الزَّ
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فة ، آلِل جعفر ابن أَبِي َطاِلِب ، والذي في ـ  بالضّم والتخفيفـ  ُكتَاتَةُ و جاَء ذْكُره في الحديث ، وهو نَاِحيةٌ من أَْعَراِض الَمِدينِة الُمَشرَّ

 ، وسيأْتي. (11)المراصد أَنها ُكتَانَة بالنون 

 ستدرك عليه :: * ومما ي [كجرت]

__________________ 
 .«كّت العجر»( عن النهاية ا وابألصر 1)
 ( يف التهذيب : ما كّتك وغطا  وأورمك وأرغمك ا قا  ومعنا ا واحد.2)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.3)
 تصحيف.« رزا »( يف املطبوعة الكويتية : 4)
 نبالً.( زيد يف التكملة : إما رحّية وإما 5)
 ( ابألصر : بعضاً بعصا وما أثبتناه عن اللسان.6)
 اب اء املهملة. يف املوضعا.« ا نا»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 ( يف اللسان : عددهم.8)
 يقّدر وال قوله ال حيرز كذا خبطه ولعر الصــــــواب ال حيزر أي ال»وما أثبت عن التهذيب ا وهبامش املطبوعة املصــــــرية : « ال حيرز»( ابألصــــــر 9)

 .«لرص
 َء.( يف النهاية : املرح 10)
 ( ومثله يف معجم البلدان.11)
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 : اسم ناِحيٍَة ُمتَّسعٍَة بأَرِض الِهْند ، وتُْعَرف بنهر َوالَةَ ، وبأَْحَمد آبَاد. َكَجَراتُ 

ُجلُ  ، األَْكَحتُ  : [كحت]  ِصيُر :القَ  أَهمله الجوهرّي وصاِحب اللسان ، وقال الّصاغانّي هو الرَّ

 كختا : مدينة بنواحي بالِد التَّتَر. : * ومما يستدرك عليه : [كخت]

 .(1): من قَُرى القَْيَرَواِن  َكْرِكْنتو : [كركنت]

ةُ  َكريتٌ  َسنَةٌ  : [كرت] ً  العَّدِ ، وأَقمت َحْوالً  : تَامَّ  ، وكذلك اليوُم والشَّْهُر. َكِريتا

ِله تَْكِريتُ و  : أَرٌض ، قال : بفتح أَوَّ

ا  تح ِإايٌد َداَرهـــــــــــــَ لـــــــــــــ  نح حـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ا كـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  َلســـــــــــــــــــــــــــح

ــــــــــتَ     رِي كــــــــــح َدا تــــــــــَ ا َأنح حُيحصــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــ  بـ ُب حــــــــــَ رحقــــــــــُ ــــــــــَ  تـ

  
يَتْ  بنواِحي الَمْوِصل د : (2)، بالكسر  تِْكِريتُ  وقيل : أُخِت قاِسٍط ، قال شيُخنَا ظاِهُرهُ أَن التّاَء األُولى زائَدة ، وال  بنِت وائِل بتَْكِريتَ  ُسّمِ

 َدِليَل َعلَْيه ، بل الظاهر أَصالَتُها ، كما َمّر في فصل التّاِء.

 قلُت : وصّرح الصاغانّي بزياَدتِها في التكملة.

ُر به ، لُغَةٌ في الُكْسطِ أَهمله الجوهرّي ، وقال الّصاغانّي : هو  ، بالّضّم ، الُكْستُ  : [كست]  ، (3)كّل ذلك : عن ُكراع  القُْسط ،و الذي يُتَبَخَّ

بالطاِء ، وُهَو ُهَو ،  (5)هو القُْسُط الهندّي : ُعقَّاٌر معروٌف ، وفي رواية : ُكْسط  «أَْظفَارٍ  ُكْستِ  نُْبذَةٌ من»الَحْيِض  (4)في حديِث ُغْسِل و

 ن اآلخر.والكاُف والقاف يُْبَدل أَحُدهما م

 قال الصاغانّي ، وهو الصَّواب.« َظفَارِ  ُكْستِ  من»قلت : والذي ُروي في الصحيح 

ٌ  َكْعتٌ  َرُجلٌ  : القَصيُر ، وهي بََهاٍء ، الَكْعتُ  : [كعت]  ، قاله أَبو زيد. َكْعتَةٌ  ، وامَرأَة

ونه النُّغََر ، وقد جاَء ِذْكُره َمْبنِيٌّ على التَّْصغير ، كما ترى ،  ، كُزبَْيٍر : البُْلبُلُ  الُكعَْيتُ و قال ابُن األَثير : هو ُعْصفُور ، وأَهل المدينة يَُسمُّ

 ، بالَكْسِر. ِكْعتَانٌ  ج في الحديث

ُجُل إِْكعَاتاً ، إِذا أَْكعَتَ و  اْنَطلََق ُمْسِرعاً. الرَّ

 وقد نظر فيه شيُخنا. قَعََد ، ِضدٌّ ، : أَْكعَتَ و

 كّل ذا من التَّْكِملَة. ُمْنتَِفخاً من الغََضِب ،َرِكَب  : أَْكعَتَ و

معروٌف من بني أََسد ، واسمه ُمْنِقذُ بُن ُخنَْيٍس ، وقيل : الَحاِرُث بن َعْمرو ، قَِدم على رسول هللا  ، كُمْحِسٍن : شاِعرٌ  ُمْكِعتٍ  أَبُوو

 : وأَْنَشَدهُ  وسلمعليههللاصلى

ــــــــــــــو  تيــــــــــــــقــــــــــــــو  أَب عــــــــــــــِ كــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــاِدقــــــــــــــاً  مــــــــــــــُ

مِ  عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــكَ     اســــــــــــــــــــــــــــِ الُم َأاَب الــــــــــــــقــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــــ 

  

ُه  ـــــــــــــــــــــــــــــُ ان ـــــــــــــــــــــــــــــِه َوَرحيـــــــــــــــــــــــــــــحَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُم اإِلل

مِ و     ائــــــــــــــــــــــــِ َا والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــِّ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 َروحُح امل

  
 .(6)في أَبيات أَْوَردها الصاغانّي في التكملة 

 وقال ابن سيده : وال أَْعِرُف له فِْعالً.

 كذا في اللسان ، ومثله في التكملة. بالّضّم : َطبَُق القَاُروَرةِ ، الُكْعتَةُ  الَمْوثُوِق بهاقال ابن منظور : رأَيت في حواشي بعض نَُسخِ الّصحاح و



2162 

 

ً  : [كفت] أَْهُل  يَْنَكِفتَ  َصالةُ األَّوابِيَن ما بَْيَن أَنْ »في حديث ابن ُعَمَر و أَي َرَجَع َراِجعاً ، فاْنَكفَتَ  َصَرفَهُ عن َوْجِهه ، : َكفَتَه يَْكِفتُهُ َكْفتا

 أَي يَْنَصِرفُون إِلى َمنَاِزِلِهم. (7)« الَمْغِرِب إِلى أَْن يَثُوَب أَْهِل العَُشراءِ 

ً  َء إِلَْيهِ الشي َكفَتَ و ه وقَبََضه ، : يَْكِفتُه َكْفتا  ُمَشدَّداً ، يُْستَْعمل فيهما ، قال أَبو ذَُؤيب : َكَكفَّتَه َضمَّ

__________________ 
 معجم البلدان كركنت بفتح أوله وسكون  نيه وكسر الكاف الثانية مث نون ساكنة ولء : بلد عل  ساحر البحر يف جزيرة صقلية. ( يف1)
 ( يف معجم البلدان : تكريت : بفتح التاء والعامة يكسروهنا. ويف التكملة فكاألصر ضبرت قلم.2)
 ( ومثله يف اللسان.3)
قوله عل  ا ي  كذا خبطه والذي يف النهاية غســــــر »عن اللســــــان والنهاية وهبامش املطبوعة املصــــــرية :  وما أثبت« عل  ا ي »( ابألصــــــر 4)

 .«ا ي  وهو الصواب
 .«الكسرت»( عن النهاية ا وابألصر 5)
 ( مل يرد يف التكملة وأسد الغابة سو  هذين اليتا.6)
 قوله العشراء كذا خبطه والصواب العشاء كما يف النهاية.»( األصر واللسان. وهبامش املطبوعة املصرية : 7)
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تح  حــــــــــَ بــــــــــَ ُه فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح تــــــــــح اَولــــــــــَ رِيــــــــــٍح حــــــــــَ ا بــــــــــِ  أَتــــــــــوحهــــــــــَ

تُ     فـــــــــ  كـــــــــَ ا تـــــــــُ راهبـــــــــَُ تح وســـــــــــــــــــــــاَي شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــ   قـــــــــدح حـــــــــَ

  
يعني  قال أَبو ُعبيد : «ِصْبيَانَُكْم ، فإِّن للشَّْيَطاِن َخْطفَةً  اْكِفتُوا أَنه قال : وسلمعليههللاصلىفي حديِث النبّي و هللاُ ، أَي قَبََضه ، َكفَتَه ويقال :

وهم إِليكم ، واحبُِسوهم في البيوت يريُد عند انتشاِر الظَّالِم ، َها ونَْجَمعََها أَي نضُ  «الثِّياَب في الصَّالة نَْكِفتَ  نُِهينَا أَنْ »في الحديث و ُضمُّ مَّ

كوعِ والسُّجود.  من االنتشاِر ، يريُد جمَع الثَّْوِب باليَديِن عْند الرُّ

َها إِليه ، قال زهير : َكفَّتََهاو ، يَْكِفتُها الّدْرَع بالسَّْيفِ  َكفَتو  : َعلَّقها بِه فَضمَّ

اَبء  ِفتـَُهاَخدح  جِناُد ُمَهن دِ  َيكح
 ، قال ُزَهْير : َكفَتَّه ٍء َضَمْمتَه إِليك فقدوُكلُّ َشيْ  (1)

ا و  بـــــــَ جـــــــه الصــــــــــــــــــــ  نحســــــــــــــــــــِ ِي تـــــــَ هــــــح ٍة كـــــــالــــــنــــــِّ اضـــــــــــــــــــــَ فـــــــَ  مــــــُ

تَ بـــــــــيضـــــــــــــــــــــــاَء      فـــــــــِّ ِد  كـــــــــُ نـــــــــ  هـــــــــَ ا مبـــــــــُِ هـــــــــَ لـــــــــُ (2)َفضـــــــــــــــــــــــح
 

  
 يَِصُف ِدْرعاً َعلّق البُِسَها بالسَّْيِف فُضوَل أَسافِِلها ، فَضّمها إِليه ، وَشدَّده للمبالغِة.

ً  الطائُر وغيُره َكفَتَ و ً و يَْكِفُت َكْفتا ً و كِكتَابٍ  ِكفَاتا ً وَ  كأَِميرٍ  َكِفيتا  أَْسَرَع في الطَّيَراِن. محركة : َكفَتَانا

 والطَّيََراِن ، كالَحيََداِن في ِشدَّةٍ. العَْدوِ  من الَكفَتَانُ و

 َوتَقَبََّض فِيِه. الطائُر ، إَِذا َطارَ  َكفَتَ  ويقاُل :

 : السَّْوُق الشَّديُد. الَكْفتُ  في َعْدِو ذي الحافِِر : ُسْرَعةُ قَْبِض اليِد ، قاله األَزهرّي ، وفي الّصحاحِ : الَكْفتُ و

وقَبِيٌض  َكِفيتٌ  مثل َكْمٍش وَكِميٍش ، وفََرسٌ  : َسِريٌع َخِفيٌف َدقِيقٌ  َكِفيتٌ و َكْفتٌ  َرُجلٌ و
(3). 

 ، أَي سريع ، قال ُرْؤبة : َكِفيتٌ  وَعْدوٌ 

اَد  يف الـــــــــــز هـــــــــــَ ح  ا هتـــــــــــَ ِديـــــــــــهـــــــــــَ ـــــــــــح اُد أَي كـــــــــــَ   (4)تـــــــــــَ
امـــــــــن      هـــــــــَ تـــــــــِ فـــــــــح َر ح  كـــــــــَ ا كـــــــــِإضـــــــــــــــــــــــرَاِم ا ـــــــــَ دن  شـــــــــــــــــــــــَ

  
 ، َكَكِمٍش وَكْمِش ، عن الكسائّي. َكْفتٍ  ، لغةٌ في َكِفتٌ  وفي التكملَة رجلٌ 

 : : سريع ، قال ُزهير ِكفَاتٌ و َكِفيتٌ  : سريُع ، وَمرٌّ  ِكفَاتٌ و َكِفيتٌ  وفي اللسان : َعْدوٌ 

رنا   الً مــــــــــَ فــــــــــَ هــــــــــا  كــــــــــِ لــــــــــَ هــــــــــَ اُء َأســــــــــــــــــــــــح
َ

 ِإذا مــــــــــا املــــــــــ

وحِط     تح ابلســـــــــــــــــــــــ  رِبـــــــــَ رَتِ ُ  (5)حـــــــــىت ِإذا ضـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــح  تــــــــــَ

  
 ، أَي يَُسابِقَُك. يَُكافِتُكَ  : الّصاِحُب الذي الَكِفيتُ و : َسابَقَه ، َكافَتَهُ و

األَْحيَاِء واألَْمواِت ، وفي التنزيل العزيز  لَنَا ِكفَاتٌ  ويُْجَمع ، واألَْرضُ  ويُْقبَض ُء ، أَي يَُضمُّ فيِه الشَّيْ  يُْكفَتُ  الذي بالَكْسِر : الَمْوِضعُ  الِكفاتُ و

إِذا َضمَّ  َكفَتَ  هنا َمْصَدٌر ِمن الِكفَاتَ  ، قال ابُن ِسيَده : هذا قَوُل أَْهِل اللُّغَة ، قال : وِعْندي أَنّ  (6) (ََلْ ََنَْعِل اْْلَْرَض ِكفااتً َأْحياًء َوَأْموااتً أَ )

األَْرِض : َظْهُرها لألَْحيَاِء وبَْطنَُها لألَْمَواِت ،  ِكفَاتُ و لألَْحيَاِء واألَْمَواِت ، ِكفاتٍ  ُمْنتَِصٌب بِه ، أَي ذاتَ  (َأْحياًء َوَأْموااتً )َوقَبََض ، وأَنَّ 

أَْحيَاًء على َظْهِرها في ُدوِرهم وَمنَاِزِلِهم  تَْكِفتُُهم : يريد (7)األَْمَواِت. وفي التهذيب  ِكفَاتُ  ابِر :األَْحيَاِء ، وللَمقَ  ِكفَاتُ  ومنه قولهم للَمنَاِزل :

أَْحيَاٍء  ِكفَاتَ  ْجعَل األَْرضَ لَْم نَ عليه كأَنََّك قلت : أَ  الِكفَاتِ  أَْمَواتاً في بَْطنَِها ، أَي تَْحفَُظُهم وتُْحِرُزُهم ، ونََصَب أَحياًء وأَمواتاً بُِوقُوع تَْكِفتُُهموَ 

ْنَت نََصْبَت ، األَْحيَاِء ، ثم التَفََت إِلى  ِكفاتُ  أَنه َكاَن بَِظْهِر الُكوفَِة ، فاْلتَفََت إِلى بُيُوتَِها ، فقال : هذه»في حديث الشَّعبّي و وأَمواٍت ، فإَِذا نَوَّ

 .(ََلْ ََنَْعِل اْْلَْرَض ِكفااتً َأْحياًء َوَأْموااتً أَ ):  عزوجلاألَْمَواِت ، يريد تأِْويل قوله  ِكفَاتُ  (8)الَمْقبُرةِ ، فقاَل : وهذه 

ه إِلَْيه الماَل : اْستَْوَعبَه اْكتَفَتَ و  أَْجَمَع. وَضمَّ
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 من التكملة. (9)وذا  كَكتَّاٍن : األََسُد ، الَكفَّاتُ و

ِغيَرةُ ، ويُ  (10) الَكْفتُ و  الفتُح روايةُ  ْكَسر ،: الِقْدُر الصَّ

__________________ 
 قوله خدابء أي درعا واسعة أو لينة كما يف القاموس.»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( كفت يف اللسان ا والصحاح بنيت للمجهو  ا ويف التهذيب : كّفت فضّلها.2)
 .«قنيص»( عن التهذيب واللسان ا ويف األصر 3)
 ويف الديوان : أيديهن هتو .« هتاو »ويف اللسان : « الره »( الزه  عن التهذيب واللسان ا وابألصر 4)
 .«ابملاء»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 .26ـ  25( سورة املرسالت اآيتان 6)
 (.كفت)( هذا قو  الفراء نقله صاحب التهذيب 7)
 .«هذه»( عن النهاية ا وابألصر 8)
 بله أيضا من التكملة.( والقو  الذي ق9)
 ( يف القاموس : والكفت ابلفتح القدر.10)
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رِّي يف الفائ  ا وزاد اأَلِخري أَنه يقا  له : َيحَدايّن والز خَمحشــَ
َر اجلَوحَهرِّي وامل ر اقَتصــَ أَيحضــاً ا عل   الَكِفيتُ  الفراِء ا وعل  الَكســح

 َفِعير ا وقا  أَبو منصور : الَفتحح والكسُر لغتاِن.
لُه َمْكُروهاً ثم يَِزيُدهـ  في األَْمثَال : ِمن أَمثاِلِهم (1)أَبي الَهْيثَم : قَاَل أَبُو ُعبَْيٍد  وعن أَي بَِليَّةٌ « إِلى َوئِيَّة ِكْفتٌ » :ـ  فيمن يَْظِلم إِنساناً ، ويَُحّمِ

ِغيَرة ، و الِكْفتُ و إِلى َجْنبَِها أُْخَرى ، قال :  الَوئِيَّةُ هي الكبيرة من القُُدور.في األَْصِل هي الِقْدُر الصَّ

 .(3) [وبطناً لَظهر] ِء َظْهراً ِلبَْطنالشَّيْ  (2)وفي بعض نسخ اللسان تَْقليُب  تَقَلُّبُ  الَكْفتُ و

 اْكِفتْه في الدَُّعاِء : اللُهمَّ  شديد ، أَي َمْوٌت ، وكذا َكْفتٌ  هللاُ فاُلناً ، إِذا َمات ، ويقال : َوقََع في الناس َكفَتَ و المْوُت ، : الَكْفتُ  ومن الَمَجاز :

تِه حتى أُع»، وفي الحديث  إِلَْيك ه  «أَْكِفتَهُ  افِيَهُ أَويَقُوُل هللاُ لْلِكَراِم الَكاتِبِيَن : إَِذا َمِرَض َعْبِدي فاْكتُبُوا له مثَل ما َكاَن يَعمُل في ِصحَّ أَي أَُضمَّ

 .«إِلَيَّ  أَْكِفتَهُ  حتى أُْطِلقَهُ من َوثَاقِي أَوْ »الحديُث اآلخُر : إِلى القَبر ، ومنه

 وذا من ِزيَاَداتِه. بِال أُْدٍم ، بالفتح ، إِذا كان ، َكْفتٌ  ُخْبزٌ  يُقَال :و

ً  َماتَ  يُقَال :و  فَْجأَةً. أَي ُمَكافَتَةً و ِكفَاتا

 إِلى َمناِزِلِهم ، إِذا اْنقَلَبُوا. اْنَكفَتُوا يقال : االْنِصَراُف ،و : االْنِقالبُ  االْنِكفاتُ و

َر وقَلََص. تََكفَّتَ الثَّوُب ، وَ  اْنَكفَتَ  يقال : االْنِقباضُ  أَيضاً : االْنِكفاتُ و  إَِذا تََشمَّ

 ، أَي َضاِمر. ُمْنَكفتٌ  يقال : فََرسٌ  ُضُموُر الفََرس : االْنِكفَاتُ و

ُز الَخْلِق الُمْجتَِمُع. الُمْنَكِفتُ  وهو اْجتِماُع الَخْلِق ، : االْنِكفاتُ و  ، أَي الُملَزَّ

بِن  لنُسخ َحّسانوفي بعض ا فََرُس َحيَّانَ  كأَِميٍر ، كذا هو مضبوط في نسختنا ، وزعم شيُخنَا أَنه وجد بَخّط الُمَؤلف بضّم الكاِف : الَكِفيتُ و

دة. قَتَاَدةَ السَُّدوِسّي ،  والذي في التكملة : َحبَّاَن ، بالُمَوحَّ

ً  ، الَكِفيتُ و  أَي مثله. بالَكْسر ، َكِفيٌت كالِكْفتِ  ِجرابٌ  مما يُْجعَل فيه ، يقال : ِجراٌب ال يَُضيُِّع شيئا

يبُ  النَِّساءُ  إِليَّ  ُحبِّبَ »:  قال وسلمعليههللاصلىفي الحديث أَن النَّبّي و القُوُت من العَْيش ، وقيل : ما يُِقيُم  الَكِفيتُ  : «الَكِفيتَ  وُرِزْقتُ  ، والّطِ

ةُ على  به الَمِعيَشةُ أَي يَُضمُّ  يُْكفَتُ  ما العَْيَش وقِيل : أُْنِزلَْت له ِمن  الِجَماع ، وقال بعُضُهم : إِنَّها قِْدرٌ  (4)ويُْصلَُح به ، وقيل في تفسيره : القُوَّ

،  الَكِفيتُ  أَتانِي ِجْبِريُل بِِقْدٍر يُقَال لََها :»يروى أَنّه قال :  الّسَماِء ، فأََكَل منها ، وقَِوَي على الِجَماع ، كما يُرَوى في الحديث اآلخر الذي

ةَ أَْربَِعيَن َرُجالً في الِجَماعِ   يَِصحُّ نُزوُل الِقْدِر من الّسماِء ، عند أَصحاِب الَحِديث ، انتهى. وال وقال الصاغانّي في التكملة : .«فَوَجْدُت قُوَّ

 قال : البَِضاُع. ؟الَكِفيتُ  ، قيل للحسن : وما «الَكِفيتَ  وسلمعليههللاصلىأُْعِطَي رسوُل هللا »حديُث جابٍر ومنه

 ي يَْحبُسنِي عنها.عن حاجتي ، ويَْعِفتُنِي عنها ، أَ  لَيَْكِفتُنِي وعن األَْصمعّي : إِنَّهُ 

ونه ، عن ثعلٍب ، ِصفَةٌ َغاِلبَةٌ ،  فيه الَمتَاعَ  يَْكِفتُونكاَن يَأِْوي إِليه اللُُّصوُص ، وَ  في َجبَلٍ  َغارٌ  كَصاِحٍب ، كما في نسخة : كافِتٌ و أَي يَُضمُّ

ً  وقاَل : جاَء ِرَجاٌل إِلى إِبراهيَم بِن الُمَهاِجِر العََربِّيِ ، فقالوا : إِنّا نَشكو إِلَْيكَ   ، يَعنوَن هذا الغَاَر. كافِتا

 كذا في التكملة ، وفيه إِيماٌء إِلى أَنَّه مأُْخوذٌ من تَْمَكُن منه الْجتِماعِ َوثْبِه ،يَثُِب َجميعاً فاَل يُسْ  إَِذا كان ، كُصَرِد ، وُهَمَزةٍ  ُكفَتَةٌ و ُكفَتٌ  َوفََرسٌ 

 بمعنى َسِريع ، فقد تَقَّدم في أَول الماّدة.ـ  بالفتحـ  َكْفتٌ  َء ، إِذا َجَمعَه ، وأَّما فَرسٌ الشَّي َكفَتَ 

وفي التهذيب : هو الذي يَْلبَس ِدْرعاً طويلةً ، فيَُضمُّ َذْيلََها بَمعاِليَق إِلى ُعًرى في  هما ثَْوٌب ،َمْن يَْلبَُس دْرَعْيِن بينَ  (5) ، كُمْحِسٍن : الُمْكِفتُ و

َر   عن البِسها. (6)وَسِطها ، لَتََشمَّ

 قال أَبو سعيد : ُخصَّ  اسُم بَِقيعِ الغَْرقَِد ، بالفَتْح : َكْفتَةُ و

__________________ 
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 ملنذري عن أيب اهليثم يف األمثا  أليب عبيد ا قا  أبو عبيدة. ومثله يف اللسان.( يف التهذيب : واخربين ا1)
 ( مثله يف التهذيب ا ويف اللسان املطبوع : تقّلب.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( التهذيب : يف.4)
 فتح الفاء املشددة.ويف إحد  النسخ : كمعّظم ب ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : بتشديد الفاء املكسورة ضبرت قلم.5)
 .«ليشمر»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 6)
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ا بذلك رُبةُ  أَلهن  َقح
ِفتُ  َأي امل كِّيت : فِإن كان كما قَاَ  َفُكّر َمَقاِبَر  الن اَس ا ويف نســــَخة ُأخر  : تـَقحِب ُ  .َتكح قا  ابن الســــِّ

نـحَيا َتة  يف الد  ِبُ  الناس َكفح َيتح  ؟ا وَأي َمَقاِبَر ال تـَقح َدنيِّا : ملَ لُِّ
َ
 ولي  ذلك كما ذكر ا وقد ســـــــــــــــَبلت من رأَيحُت من امل

َتة ـــــــــ  فقا  : َكفح َصّنفـ
ُ
ـــــــــ  وهو الذي أََت  به امل ُفوَن َسرِيعاً ـ َدح

ِمن اإِلنسان َشيحئاً من َشَعر وال  (1)ال تـُبحِقي  َأو أَلهّنَا  حُكُر امل
ٍر وال رحٍس وال َعظحٍم ِإاّل َذَهَب ا ذلكَبشـــــــَ ِبَخةٌ   ضـــــــِ َا ســـــــَ َفُن فيها. كذا يف التكملة ا وعبارَة  أَلهن  فال تـَلحَبُث َأنح  حُكَر ما يُدح

ِبُ  وَيُضم . وقد عرفت ما فيها. َفُن فيه ا فيَـقح  اللَساِن : ألَن ُه يُدح
 شيُخنَا فقال : هذا ثابٌِت في أُصوِل القاُموس بالّسَواد ، والّصَواب َكتْبُهُ بالُحْمَرةِ. قلُت وهو في نسخ القاُموس بالُحْمَرة ، وَشذّ  ، َكلَتَهُ  : [كلت]

ً  : وفي التّكملة : أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن فارس :  : َجُموٌع. َكلُوتٌ  َكَكلََدهُ ، وامرأَة َجَمعَهُ ، ، إِذا َكلَتَهُ يَْكِلتُهُ َكْلتا

 في قََدحٍ آخَر ، أَي َصبَْبتُه. فَكلَتُّه قََدحاً من لبَن (2)قال األَْزَهِرّي : سِمْعُت أَعرابيَّا يقول : أََصْبُت  في اإِلنَاِء : َصبَّهُ ، َكلَتَهُ و

 َرَكَضهُ. ، أَي َكلَتَهو الفََرسَ  عن أَبي مْحَجن : َصلَتَ و

 به : َرَمى به. َكلَتَ  وعبارة الصاغانّي : َء : َرَماهُ ،الشَّيْ  َكلَتَ و

 ويَُخفَّفاِن : سريٌع. (3) كُسكَّرٍ  ُكلَّتٌ  فََرٌس فُلَّتٌ  عن الثَّْعلَبِّي :و

ً  وذلك إِذا كان ُكفَتَةٌ  كُهَمَزةٍ ، أَي (4) ُكلَتَةٌ  في نوادِر األَعراب : إِنه لَفُلَتَةٌ و  فال يُْستَْمَكُن منه ، الجتماعِ َوثْبِه. يَثُِب َجِميعا

اِء : يُقَال : ُخْذ هذا اإِلنَاَء فاْقَمْعهُ في فَمه ، ثمّ عن و ً  ، وذلك أَنه َوَصَف رُجالً يَشرُب النَّبِيَذ ، (5) يَْكتَِلتُه في فِيه فإِنّه اْكِلتْهُ  الفرَّ ،  يَْكِلتُه َكْلتا

. الَكاِلتُ و ، يَْكتَِلتُهوَ  ابُّ  : الصَّ

 اِرُب.: الشَّ  الُمْكتَِلتُ و : الشُّْربُ  االْكتِالتُ و

يٍن : َحَجٌر ُمْستَِطيٌل كالبِْرِطيلِ  الَكليتُ و كذا عبارة ابِن ُدَرْيد ، وفي بعض النَُّسخِ : يُْسبَُر به ، والذي في التكِملَِة : يُْستَُر بِه  يَُسدُّ به َكأَِميٍر وِسّكِ
بُعِ وِ  (6)  ثّم يُْحفَُر عنها حكاه ابُن األَعرابّي ، وأَنشد ألَبي محمِد الفَْقعَِسّي : َجاُر الضَّ

يـــــــــــــِت و  ـــــــــــــِّ ه زِم تـــــــــــــُ ـــــــــــــح بـ ٍب صـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــِ

وحِم      ــــــــــــقــــــــــــَ ٍت ابل لــــــــــــِ نحصــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــتِ مــــــــــــُ لــــــــــــِّ ــــــــــــكــــــــــــِ  كــــــــــــال

  
 وفي التكملة : أَنشد األَصمعّي ألَبِي محمد أَيضاً :

يـــــــــــــــِت  بـــــــــــــــِ الِة ابهلـــــــــــــــَ و الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــيـــــــــــــــَ  َأخـــــــــــــــُ

ربحُ و     ض ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ذي َلحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وتِ ال الـــــــــــــــــــــّ

  

يـــــــــــــِت و  تـــــــــــــِ رُه الشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــح يـــــــــــــِف أَم عـــــــــــــِ  ال الضـــــــــــــــــــــــــــ 

يــــــــــــــــــــت    بـــــــــــــــــــِ
َ

 غـــــــــــــــــــرَي فـــــــــــــــــــىًت أَرحوََع يف املـــــــــــــــــــ

  

يــــــــــــــــــِت  لــــــــــــــــــِّ ه بــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــِ وح ٍ  يف قـــــــــــــــــــَ رَبحطــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــُ

وحِم      ـــــــــــــقـــــــــــــَ ِذٍف ابل قـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــتِ مـــــــــــــُ ي ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــكـــــــــــــَ  كـــــــــــــال

  

َم رَِقاَب ا ُوتِ   يـُرَاِقُب الن جح
 وغيِره. ، بالّضّم : النَِّصيُب من الّطعامِ  الُكْلتَةُ و قال :

 ِء.من الشَّيْ  النُّْبَذةُ  : الُكْلتَةُ و

. الشََّرابُ  اْنَكلتَ و  اْنَصبَّ

ُجُل : اْنَكلَتَ و  اْنقَبََض. الرَّ
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، إِذا كان ماِضياً في األُموِر ، كذا في التَّْكِملَة واللَِّسان  ِمْكلَتٌ  َرُجٌل ِمْصلَتٌ  * ومما يستدرك عليه :
(7). 

دَّةُ. الُكْلتَةُ و وزاد في التّكملة :  : الّشِ

َدة ، وقد تَقَدَّم ، فْليُْنَظر.  قلت : ولعلّه تََصحَّف عليه من الُكْلبَِة ، بالُمَوحَّ

تٌ و تِيّ  ، كَشّداٍد : قَْلعَةٌ على َجْيُحوَن ، َخِربَْت ، ومنها الفقيهُ محموُد بُن محمد َكالَّ البَُخارّي الواعظ ، كان يَِعُظ بَمْرَو ، وهو من ِرفاِق  الَكالَّ

 أَبي العاُل الفََرضّي.

واألَْشقَِر في الَخْيِل بالعُْرِف والذَّنَِب ، فإِن كانا  الُكَمْيتِ  ةَ : فَْرُق ما بينَ لَْوٌن : ليس بأَْشقََر وال أَْدَهَم ، قَاَل أَبو ُعبَْيد كُزبَْيرٍ  الُكَمْيتُ  : [كمت]

 أَْحَمَرْيِن فهو أَْشقَُر ، وإِن كانا

__________________ 
 ( يف التكملة : ال يبق .1)
 ( التهذيب واللسان : أخذت.2)
 كّلت ا وفلت كلت إذا كان سريعاً.ويف التهذيب : فّلت  « وصرد»( يف إحد  نسخ القاموس : 3)
 ( يف التهذيب : لكلتة فلتة.4)
 .«يكلته»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 5)
 ( ومثله يف التهذيب واللسان.6)
 ( والعبارة مثبتة يف التهذيب.7)
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َوَديحِن فهو  ٌء ا فِإنح ُر الذي مل ُلَاِلرتح مُححَرَته شــــيا قا  : والَورحُد بينهما ا وعن اأَلصــــمعّي يف األَلوان : بعرٌي َأمححَ  ُكَميحتٌ   َأســــح
بغري  ويـَُؤن ثُ  ا وهو ُمذك ر ُكَميحتٌ   فاعُله ا وهو ســـــواٌد غرُي خالٍص فهو وقـُُنوٌء ا ابلنصـــــب مفعو  ُمقّدم ا َخاَلرَت مُححَرَتُه ا

يَده. فـََرسٌ  َرةٌ  ُكَميحتٌ   هاٍء ا ويكون يف اخلَيحر واإِلِبِر وغريِ َا ا قاَلُه ابُن ســـــِ ا  ُكَميحتٌ   ا وانَقةٌ  ُكَميحتٌ   ا َوبَِعريٌ  ُكَميحتٌ   ا وُمهح
 : (1)قا  الَكلحَحَبُة 

تٌ  يــــــــــــــح مــــــــــــــَ ٍة ولــــــــــــــكــــــــــــــنح  كــــــــــــــُ فــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  غــــــــــــــرُي  ــــــــــــــُح

ِه اأَلِدميُ     ر  بــــــــــــــــِ رحِف عــــــــــــــــُ وحِن الصــــــــــــــــــــــــــــــِّ لــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

  
 يعني أَنها خالصةُ اللَّْوِن ال يُْحلَُف عليها أَنها لَْيَست كذلك.

إِنما هي ُحْمَرةٌ يَُخاِلطها  يعني الذي هو البُْلبُل ، وقال : (3)بمْنزلِة ُجَمْيل  (2)فقال : هي  ُكَمْيتٍ  سيبويِه : سأَْلُت الخليَل عنوفي اللسان : قال 

له واحٌد منهما ، فيقال له : أَسود ، وال أَحمر فأَراُدوا  (4)َسواٌد ولم تَْخلُْص ، وإِنما حقَُّروها ألَنها بين الّسواِد والُحْمَرة ، ولم يَْخلُص 

 بالتَّصغير أَنه منهما قريٌب ، وإِنما هذا كقولك هو ُدَوْين ذاك. انتهى.

 ُحْمَرةٍ. ُكْمتَةُ و ُصْفَرةٍ ، ُكْمتَةُ  : الُكْمتَةُ ُكْمتَتَانِ  ، وقال ابن األَعرابّي : (5): بالّضّم ، قال ابُن سيَده : لوٌن بين الّسواِد والُحْمَرةِ  ْمتَةُ الكُ  لَونُهُ و

ً  قال شيُخنا : والمعروف في أَفعال األَلوان الَكْسُر ، فهو على ِخالِف القياس ، َكَكُرم ، َكُمتَ  قدو بالفتح ،  َكَماتَةً وَ  بالّضمّ  ُكْمتَةً و بالفتح َكْمتا

ً  إِذا صار  أَقوى الخيِل وأََشدَُّها حواِفَر. الُكَمْيتُ  والعرُب تقول : ُكَمْيتا

ً  من المجاز : َسقَاهُ و . الُكْمتَةُ  والَمْصَدرُ   وُحْمَرةٌ ،التي فِيها َسوادٌ  : الَخْمُر : لما فيها من َسواٍد وُحْمَرٍة ، وعبارةُ المْحَكم : الُكَمْيتُ  ، ُكَمْيتا

 وقال أَبو حنيفة : هو اسٌم لها كالعَلَم ، يريد أَنه َغلَب عليها َغلَبَةَ االسم العَلَِم ، وإِن كان في أَصله صفةً.

 : شاعٌر ُمَخْضَرم. بن َمْعُروف الُكَمْيتُ و

 .شاعٌر جاِهِلّي من بني فَْقعٍَس  بُن ثَْعلَبَة الُكَمْيتُ  َجدُّهو

 .(6)األََسِدّي الُكوفِّي ، شاعُر أَهِل البَْيت ، َمْشُهوٌر  بُن َزْيدٍ  الُكَمْيتُ  أَبو الُمْستَِهلّ و

ال بِن النُّْعماِن الشَّْيبَانّي ، ولألَْجَدعِ بن ماِلٍك الَهْمَدانِّي. أَفراسٌ  الُكميتُ و حَّ  منها : فرٌس لبنِي العَْنبَِر ، ولعَْمٍرو الرَّ

ْيِت : فَرُس ُمعاويةَ بن َسْعِد الِعْجِلّي. الُكمْيتُ و  بنُت الزَّ

بِّّي ، وِلَرُجل من بني  الُكَمْيتُ و ِة الَكْلبِّي ، ولماِلِك بن َحِريٍم الَهْمَدانّي ، ولعَِميَرةَ فرُس الُمْعَجِب بن ُشيَْيٍم الضَّ بِن  (7)نَُمْير ، والبِن الِخمَّ

 َطاِرٍق ، وليَِزيَد بِن الطَّثَِريَّة ، وكّل ذلك من التكملة.

تَتْ  قدو ْنعَة إِذا ُكّمِ ً  ُصيَِّرْت بالصَّ  قاَل ُكثَيُِّر َعّزةَ : ، ُكَمْيتا

 (8)ُتَكم تِ َدًة ملَح َكَلوحِن الدَِّهاِن َورح 
 زاده الصاغانّي. الغَْيَظ : أََكنَّهُ ، َكَمتَ و

 زاده الصاغانّي. ، أَي بِأَْصِله ، بَِكِميتَتِهِ  فالنٌ  أََخَذهُ  يقال :و

 قول الّشاعر :و

  ِ ـــــــــــح ت ـــــــــــعـــــــــــِ ر  ال ّن ســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــهـــــــــــِ ي ـــــــــــِ َر  ف ـــــــــــَ وح تـ ـــــــــــَ ل ـــــــــــَ  فـ

مـــــــــــــــــــــايتٍّ بـــــــــــــــــــــا      لـــــــــــــــــــــح ِ  كـــــــــــــــــــــَ وٍّ بــــــــــــــــــــــُ  وحـــــــــــــــــــــُ

  



2170 

 

كعََذاَرى ، وكالهما غيُر  َكَماتَىو (10) كَزَرابِيّ  َكماتِيُّ  خيلٌ  يُقَال : .(9) [كصحراء]وإِْن لم يُْلفَْظ به بعَد أَْن َجعَلَه اسماً  َكْمتَاءَ  َجَمعَه على

 بالضّم ، وهو تفسير للَجْمع. ُكْمتٌ  َمقيس ، قاله شيُخنَا : أَي

 يَْغِلُب عليها هذا البناُء األَْحَمُر واألَْشقَُر ، قال ُطفَْيل : (11)وإِْن لم يُْلفَْظ بِِه ، ألَنَّ األَْلواَن  وفي اللسان َكسَُّروه على ُمَكبَّرِه الُمتََوهَّمِ 

__________________ 
 ( الكلحبة الريبوعي واله هبرية بن عبد.1)
 ( اللسان : هو.2)
و تصــحيف. قا  اجملد : أو كزبري وقبيرت ا واجلمالنة واجلميالنة بضــمهما : قوله مجير ا وقض يف النســخ اب اء وه»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 البلبر.
 ( اللسان : ومل ختلص لواحد منهما ا فيقا  له : أسود أو أمحر.4)
 ( زيد يف اللسان : يكون يف اخلير واإلبر وغري ا.5)
 .170( والثالثة من بين أسد بن خزمية. انظر املؤتلف واملختلف ل مدي ص 6)
َة ضبرت قلم.7)  ( يف التكملة ُعَمريح
 ( صدره يف اللسان : إذا ما لو  صنض به عربية.8)
 ( زايدة عن اللسان.9)
 ( يف القاموس : كمايت بضم الكاف ضبرت قلم. ومثله يف التكملة.10)
 ( اللسان : ألن امللونة.11)
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ــــــــــــــاً و  ت مــــــــــــــح ا  كــــــــــــــُ وهنــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ت َبن  مــــــــــــــُ اًة كــــــــــــــَ َدمــــــــــــــّ  مــــــــــــــُ

بِ     هـــــــَ ذح وحَن مـــــــُ َرتح لـــــَ عـــــَ َتشـــــــــــــــــــح ا واســـــــــــــــــــح هـــــــَ ـــــَ قـ وح ـــــَ َر  فـ  جـــــَ

  
ً  الفََرسُ  أَْكمتَ  تقول :و ً و ، إِْكَماتا ً و اْكَمتَّ اْكِمتَاتا  .الُكمتةَ  مثله : صار لونُه ، اْكَماتَّ اْكِميتَاتا

 * ومما يستدرك عليه :

 ، قال األَْسَوُد بُن يَْعفَُر : (2)ِلَحاًء ، وأَْطيَبَِها َمْمَضغاً  (1)ونِها ، وهي من أَْصلَِب التََّمراِت في ل ُكَمْيتٌ  قال أَبو منصور : تَْمَرةٌ 

عــــــــــــاً و  ولــــــــــــَ رَِّب الــــــــــــز اُد مــــــــــــُ ــــــــــــُ ُت ِإذا مــــــــــــا قـ نــــــــــــح  كــــــــــــُ

ّر      تٍ بـــــــــكـــــــــُ يـــــــــح مـــــــــَ ِف  كـــــــــُ َوســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــُ َدٍة ملَح تـ (3)جـــــــــلـــــــــح
 

  
 الَمَواُت ، قال ابُن ُمْقبِل :وهو مجاز ، قال ابُن سيده : وقد يُوَصُف بِه 

فٍّ  َرأحِس قـــــــــــــــــُ اَر بـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  ِن الـــــــــــــــــنـ ال  ظـــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــَ

تِ     يــــــــــــح مــــــــــــَ يــــــــــــضِ  كــــــــــــُ ٍك َرفــــــــــــِ لــــــــــــَ ــــــــــــَ وحِن ِذي فـ  الــــــــــــلــــــــــــ 

  
 .تٌ ُكمْ  ، والَجْمعُ  ُكَمْيتٌ  هو أَْكبَُر تِيٍن رآهُ النّاُس ، أَْحَمرُ ـ  في صفِة بعِض التِّينـ  قال : واستَْعَمله أَبو َحنِيفَةَ في التِّيِن ، فقال

 : الطَِّويُل التَّامُّ من الشُُّهوِر واألَْعواِم. الُكَمْيتُ  وعن ابِن األَعرابِّي :

تْ  وفي األَساس : ومن الَمَجاز :  ثَْوبََك ، أَي اْصبُْغهُ بلْوِن التَّْمر ، وهو ُحْمَرةٌ في َسواٍد. َكّمِ

ه : أَْصلُ   عُّرَب.أَْعَجِمّي فَ  الُكَمْيت ووجدت في هامش الّصحاح ما نصُّ

:  ُكنَابِتٌ و ُكْنبُتٌ  َرُجلٌ  عن ابن ُدَرْيد : (4)، أَهمله المصنّف كالجوهرّي والصاغانّي وغيرهما ، وذكره ابُن َمْنُظور  كنبت * : [كنبت]

 ُمْنقَبٌِض بَِخيٌل.

جُل ، إِذا تَقَبََّض. تََكْنبَتَ قاَل : وَ   الرَّ

ْلُب   الشَّديُد.ورُجٌل ُكْنتٌُب ، وهو الصُّ

واِب هذا ، قلت : ويجوز أَْن تكوَن النوُن زائدةً فَمحلُّه ك ب ت ، ثم رأَيت في التكملِة هذه المادةَ بعينها ذكَرها في كنبث بالمثلثة ، فالصَّ 

ْلُب الّشديد ، فهو الُكْنثُُب بالمثلثة بين  ُكْنبُتٌ  وسيأْتي بيانه في محلّه ، وأَّما قوله : وَرُجلٌ   النون والباِء ، وقد تَقَدَّم.وهو الصُّ

 وكنبايت : مدينة عظيمة بالّسواحِل الِهْنديّة.

اغانّي في التكملة ، فقال : قال ابن األَْعَرابّي : ، َكنَتَ  : (5) [كنت] في  فالنٌ  َكنَتَ  يقال : أَهمله الَجْوَهِريُّ وابُن َمْنُظوٍر ، واستدرَكهُ الصَّ

. ُكْنتِيٌّ  فهو قَِويَ  ، أَي (6)وَكاَن في َخْلِقِه  َخْلِقِه ،  وكانِيٌّ

 وأَنشد : الشَّديدُ  : القِويُّ  ، كُكْرِسّيٍ  الُكْنتِيُّ  قال ابُن بُُزْرجَ و

ُت  و  نـــــــح اً قـــــــد كــــــُ يـــــــّ تــــــِ نــــــح نـــــــاً  كــــــُ اجــــــِ ُت عـــــــَ حـــــــح بــــــَ  فـــــــَبصــــــــــــــــــــح

نُ و     اجــــــــــِ ُت وعــــــــــَ نــــــــــح اس كــــــــــُ اِ  الــــــــــنــــــــــّ ر  رِجــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
 وروى غيُره :

ُت   حـــــــح ــــَ ب اً فـــــــَبصــــــــــــــــــح يـــــــّ ــــِ ت ــــح ن نـــــــاً  كــــُ ُت عـــــــاجــــِ حـــــــح ــــَ ب  وَأصــــــــــــــــــح

نُ و     ُت وعــــــــــاجــــــــــِ نــــــــــح رحِء كــــــــــُ َ
ر  ِخصــــــــــــــــــــــــاِ  املــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
نَداً ِلضِميِر الُمتََكلِِّم ، ألَّن يقول : إِذا قام اْعتََجَن أَي َعَمَد على ُكْرُسوِعِه ، قال شيُخنَا : هو من الَمْنُحوِت ، ألَنَّهُ بُنَِي ِمن كاَن الماضي ُمسْ 

 ْنُت كذا ، وُكْنُت كذا.الكبيَر يْحِكي عن َزمانِه بكُ 

دة ، وفي بعض النسخ بالُمثَلَّثَِة ، واألَّول الصواُب ، وأَنشد : الَكبيُر ، : الُكْنتِيُّ  قال أَبو زيد :و  بالُموحَّ
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رِزحٍ   ِمســـــــــــــــــــــــــــًا لـــــــــــــِ تـــــــــــــَ لـــــــــــــح َت مـــــــــــــُ نـــــــــــــح  ِإذا مـــــــــــــا كـــــــــــــُ

رُخح     جِيٍّ فـــــــــــــــــال َتصـــــــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــبـــــــــــــــــريِ   بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ

  
 :بضّم الكاف والمثنّاة ويُنَشد  كالُكْنتُنِّيِ 

__________________ 
 ( التهذيب واللسان : الت مران.1)
 ( التهذيب : ممضغة.2)
 ( مل توسف : مل تقشر.3)
وســيشــري بعد أســطر )( هبامش اللســان : قوله كنبت أثبتها ابلتاء املثناة من فو  ا وال أصــر هلا بر هي ابملثلثة يف رابعي امكم واجملد والتكملة 4)

 والتهذيب.   ن ت. (إىل ما ذكر يف التكملة
 ( وردت يف اللسان يف مادة كون ا وأشري فيه هبامش مادة كنبت إىل ذلك.5)
 ضبرت قلم.« خلقه»( ضبرت التكملة 6)
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ُت  و  ــــــــح ن اً مــــــــا كــــــــُ ــــــــّ ي ــــــــِ ت ــــــــح ن نــــــــاً  كــــــــُ ُت عــــــــاجــــــــِ ــــــــح ن  ومــــــــا كــــــــُ

اِ  و     ـــــــــــّرِجـــــــــــَ ر  ال يِن  شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ ت ـــــــــــح نـ ـــــــــــكـــــــــــُ نُ  ال  وعـــــــــــاجـــــــــــِ

  
 فجمع اللُّغتيِن في البيِت.

 : الُخُضوُع. االْكتِناتُ و

ضا ، : االْكتِنَاتُ و  قال أَبو ُزبَيد الطائّي : الّرِ

ن   هــــــــُ ــــــــح نـ رٌِع مــــــــا َدان مــــــــِ َتضــــــــــــــــــــــح تٌ  ُمســــــــــــــــــــــح نــــــــِ تــــــــَ كــــــــح   مــــــــُ
ُض     نــــــــــَ ه فـــــــــــَ قــــــــــَ وح مــــــــــًا مــــــــــا فـــــــــــَ لــــــــــِ تــــــــــَ رحِ  جمــــــــــُح (1)ابلــــــــــعــــــــــَ

 

  
 مْستَْضرٌع : خاِضٌع. مجتلماً : قطَع لحمه بالَجلَِم.

 وقال عديُّ بُن زيٍد :

تح  نـــــــــــــِ تـــــــــــــَ دًا طـــــــــــــائـــــــــــــراً  فـــــــــــــاكـــــــــــــح بـــــــــــــح ُك عـــــــــــــَ  ال تـــــــــــــَ

َؤرح و     ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــثـ ا وال ــــــــــــــــ  ن اَ  مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــح َذِر اإِلقـ  احــــــــــــــــح

  
 ويروى : األَْقتَاَل.

يٌك ، وقد تقّدم في ق ن ت. َكنِيتٌ  وِسقاءٌ   ، أَي ِمّسِ

قَاُء ، َكنِتَ  قدو ، وضبطه شيُخنا بالخاِء والشين  (2)هكذا بالحاء المهملة ثم الشين المنقوطة في نسختنا وفي التكملة  َكفَِرَح : َحُشنَ  الّسِ

 واْستَْظَهره ، وفي أُخرى بالحاِء والّسين من الُحْسن ، فليُنظْر.

 وأَُرى تاَءه بََدالً. كالَكْنعَِد ، وفي اللسان : َضْرٌب من السََّمكِ  أَهمله الجوهرّي ، وقال الّصاَغانّي : هو ، كَجْعفَر ، لَكْنعَتُ ا : [كنعت]

ُجُل : ، َكُروِمّي ، الُكوتِيُّ  : [كوت] والثّاُء لُغَةٌ فيه ، َولِكنّي رأَيت في الهاِمش من  القَِصيُر ، أَهمله الجوَهِرّي ، وقال أَبو ُعبَْيَدة : هو الرَّ

 بعد القَصير.« الدَِّميم»نسَخة الّصحاحِ زيادة : 

ْعالءِ  الُكوتِيّ  زاد في التكملة :و  بالفتح ممدوداً م أَي مْعُروف. بن الرَّ

ً  الوَعاءَ  َكيَّتَ  : [كيت]  لتكملة.بَمْعنَى واحِد ، كذا في النََّوادر ، وا وَحَشاهُ  تَْكيِيتا

 قال : الِجَهاَز : يَسََّرهُ ، َكيَّتَ و

تح  ـــــــــــِّ ي الً  كـــــــــــَ رححتـــــــــــَِ َت مـــــــــــُ ـــــــــــح ن ا كـــــــــــُ هـــــــــــاَزَ  ِإمـــــــــــّ  جـــــــــــِ

ا    عـــــــــــــَ بــــــــــــــُ اُف عـــــــــــــلـــــــــــــ  أَذحَواِدَ  الســـــــــــــــــــــــــــ   ِإين َأخـــــــــــــَ

  
 قيل : إِنّه لُثْغَة ، وقيل : إِْبَداٌل ، َوقَع في َرَجِز عْلبَاَء. : األَْكيَاُس ، األَْكيَاتُ و

َياتِ َغريحَ َأِعف اَء وال   َأكح
 أَبدلت السين تاًء ، كما في َطْست وَطّسٍ ، وسيأْتي.

ِة أَو األُْحُدوثَِة ، حكاَها سيبويِه ، قال الليث :  ويُْكسُر آِخُرُهَما ، بالفتح َكْيتَ و َكْيتَ  عن أَبي ُعبيَدة : كاَن من األَْمرِ و وهي ِكنَايَةٌ عن الِقصَّ

مثل َذْيَت وَذْيَت ،  هاٌء في األَصل : فيها (3)وفي نسخة الّصحاح  أَي كذا وكذا ، والتّاُء فيهما. ، َكْيتَ وَ  َكْيتَ  كاَن من األَْمرتقول العرب : 

وَذيَّة  َكيَّة وأَصلها
 .«َكْيتَ و َكْيتَ  بِئس ما أِلََحِدُكم أَْن يَقُوَل : نَِسيُت آيَةَ »في الحديث و بالتشديد ، فصاَرت تاًء في الوصل ، (4)

ح ابُن القّطاع وابُن سيده فيهما  َكْيتَ و َكْيتَ و قال شيخنا : قد نقل المصنّف عن ابن القطَّاعِ في َذْيَت أَنه ُمثلّث اآلخِر ، ، مثلها ، وقد َصرَّ

مُّ حكاه ابُن األَثير   وغيره ، وقد مّر في َذْيَت ما يتعلق به. (5)بالتَّثْليث أَيضاً ، والضَّ

 (فصر الالم)
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 مض املثّناة الفوقّية
 أَهمله الجوهرّي والصاغانّي ، وأَثبَتَه في اللسان. يََدهُ : لَواها ، لَبَتَ  : [لبت]

ً  لَبَتَ و ً  فاُلنا ه : ال بَأَْس  بالعََصا. أَي َخَواِصَره ضَرَب َصْدَرهُ وبَْطنَهُ وأَْقَرابَهُ  : لَْبتا ُجُل لعَُدّوِ وفي التهذيب في ترجمة ب أ س : إِذا قاَل الرَّ

نَهُ ، ألَنَّهُ نَفَى البَأَْس عنه ، وهو في لغة ِحْميََر :  ، أَي ال بَأْس ، قال شاِعُرهم : (6)عليك  لَبَاتِ  عليَك فقد أَمَّ

__________________ 
 (.كون)اللسان ابلفاء عن « فنض»وما أثبت « قنض»( ابألصر 1)
 ( ضبطت يف التكملة بكسر الشا ضبرت قلم.2)
 ( الصحاح املطبوع : فيهما.3)
 ( اللسان : كّيه وذيّه.4)
 ( يف النهاية : وقد تضم التاء وتكسر.5)
 .«عليك»ومل ترد « لبات»( التهذيب : 6)
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الِب  تح غــــــــــَ بــــــــــَ وحَم ِإذح َعصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ا الــــــــــيـ نــــــــــَ ــــــــــح رِبـ  شــــــــــــــــــــــــَ

    ِ اح ريحِ بـــــــــــــَ ٍد غـــــــــــــَ قـــــــــــــح هـــــــــــــيـــــــــــــٍد وعـــــــــــــَ (1)بـــــــــــــَتســـــــــــــــــــــــــــح
 

  

ُم :  ـــــــــــــِ رِه دح َد غـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن اَدوحا عـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ اتِ تـ ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــَ   ل
ُر و     ـــــــــــــِ عـــــــــــــاف َرَدتح مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ د بـ ـــــــــــــَ ِ  (2)ق اح  ِذي ُرعـــــــــــــَ

  
 قال : كذا َوَجْدتُه في ِكتَاب َشِمٍر.

 القْيِس يَصُف الُحُمَر :قال امُرُؤ  : الدَّقُّ ، اللَّتُّ  : [لتت]

ت   لــــــــــُ ــــــــــَ اً اَ صــــــــــــــــــــــــَ   تـ تــــــــــّ ة  لــــــــــَ ر َرزِيــــــــــنــــــــــَ مــــــــــح  بســــــــــــــــــــــــُ

رَاِت     عــــــــــــــــــِ زحٍم وال مــــــــــــــــــَ وارَِن ال كــــــــــــــــــُ (3)مــــــــــــــــــَ
 

  
 أَي تَُدقُّ بحوافَِر ُسْمٍر ، وذلك أَْصلَُب لها ، والُكْزُم الِقَصار ، وقال ِهْمياُن : تَلُتُّ  قال :

ا  بـــــــــــَ لـــــــــــح ًا عـــــــــــَ ِف وَولـــــــــــح مـــــــــــًا عـــــــــــلـــــــــــ  األَنـــــــــــح طـــــــــــح  حـــــــــــَ

ـــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــا و     اً ابل تـــــــــــــّ ـــــــــــــَ بحابَ  ل قـــــــــــــًا ســـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــح  وخـــــــــــــَ

  
 قاَل أَبو منصور : وهذا حرف صحيح.

 إِذا َشّده وأَْوثَقَهُ. يَلُتُّه ءَ الشي لَتَّ  يقال : الشَّّد واإِليثاُق ، : اللَّتُّ و

 .(4) الفَتُّ  : اللَّتُّ  عن ابِن األَعرابّي :و

 زاده الصاغانّي. السَّْحُق ، : اللَّتّ و

ً  السَِّويَق واألَِقَط ونَْحَوُهما لَتَّ و  بَسَّهُ بالماِء ونحْوِه ، وأَنشد ابُن األَعرابّي : : َجَدَحه ، وقيل : يَلُتُّه لَتّا

َلحُتولَ  الَعُجوِز األَِقرَت َسف  
 امل

 السَِّويَق ، أَي بَلَّهُ. لَتَّ  بَلُّ السَِّويِق ، والبَسُّ أََشدُّ منه ، يقال : اللَّتُّ  وعن اللَّيث :

مُ  : التيّمم باب في قال أَنهـ  عنههللارضيـ  الَخَشِب ، ويروى عن الشافعيّ  بالّضّم : ما فُتَّ من قُُشور اللُّتَاتُ و  الشََّجِر ، بلُتَاتِ  وال يَُجُوز التَّيَمُّ

ً  ما أَْبقَى ِمنّي إِالّ » في الحديث :و ، (5) لُتَاتٌ  أَم ِلتَاتٌ  وهو ما فُتَّ من ِقْشِره اليابِس األَْعلى ، قال األَزهرّي : ال أَْدِري ، كأَنّه قال : ما  «لُتَاتا

 .(6) الشََّجِر أَْبقَى مني الَمَرُض إِال ِجْلداً يابساً كِقْشَرةِ 

 به َسِويٌق أَو َغْيُره نحُو السَّْمِن وُدْهِن األَْليَِة. يُلَتُّ  ءٍ ، وُكلُّ شيْ  اللُّتَاتِ  : الِفْعُل من اللَّتُّ  وفي كتاب اللَّْيث : به ، لُتَّ  ما : اللُّتَاتُ و

تّ  فََرأَْيتُمُ أَ  ، وقرأَ : السَِّويَق لَُهم يَلُتُّ  (8)قال : كان َرُجالً ـ  (7) (َواْلُعّزىفَ َرأَيْ ُتُم الاّلَت أَ )في قوله تعالى : ـ  في حديث ُمجاهدٍ و  الالَّ

ى  َصنٌَم. وهو ُمَشدََّدةَ التّاِء ، والعُزَّ

تُّ  بتخفيف التاِء قال : وأَْصلُه «الاّلتَ » قال الفَّراُء : والقراَءةُ   وَجَماعةٌ ، وُمَجاِهدٌ  ِعْكِرَمةُ  الهُ وَموْ  وقرأَ بِها ابُن َعبّاٍس  بالتشديد الالَّ

ّيِ ويَْعقُوَب. اُء عن البَّزِ ْختِيَانّي ، ونقله الفَرَّ َي بالذي كان كمنصوِر بِن الُمْعتَِمر واألَْعَمِش والّسِ ثم  أَي يَخِلُطه به ِعْنَدهُ السَِّويَق بالسَّْمنِ  يَلُتُّ  ُسّمِ

 وُجعل اسماً للّصنم. ُخفِّفَ 

تُّ  اللِّسان :وفي  السَِّويَق للَحاّج ، فلما ماَت ُعبَِدْت ، قال ابن سيده : وال  يَلُتّ  َصْخَرةٌ كان عندها َرُجلٌ ـ  فيما زعم قوٌم من أَهِل اللُّغَةِ ـ  الالَّ

ةُ ذلك. وفي النهاية : وذكر أَّن التاَء في األَصل مَخفَّفة للتَّأْنيث ، وليس هذا بابها ، وكان الكسائّي يقف عند ت بالَهاِء  أَْدِري ما ِصحَّ ،  (9)الالَّ

باُع الُمْصَحِف ، والوقوُف عليها بالتّاِء ، قال أَبو منصور : وقول الكسائّي يوقَف عليها بالهاِء يَُدّل قال أَبو إِسحاق : وهذا قياس ، واألَْجَوُد اتّ 

ضتِهم الذين عبَُدوها َعاَرضوا باْسمها اسَم هللِا ، تَعالى هللاُ ُعلُّواً َكبِيراً عن إِْفِكهم وُمعارَ  (10)، وكان الُمْشِركوَن  اللَّتِّ  على أَنه لم يَْجعَْلها من

 وإِْلَحاِدهم في اسمه العَظيم.
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 قلت : وعلى قراَءةِ التخفيف قوٌل آخر حكاه أَهل

__________________ 
 ( التهذيب :1)

 شـــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــنــــــــــــــــا الــــــــــــــــنــــــــــــــــوم إذ غضـــــــــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــالب 

ـــــــــــــــــــد وعـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــتســــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــي  ب

  

 ( التهذيب : معاذر.2)
 لت ا الذي يف التكملة : تلت.قوله ي» وهبامش املطبوعة املصرية : .«يلت»( تلت عن اللسان ا وابألصر 3)

 وذكره يف التهذيب شاهدا عل  اللّت مبعىن الفّت.

 وما أثبت عن اللسان.« األنف ولا»( األصر 4)
 قوله لتات أم لتات ضبرت خبطه األو  شكاًل بكسر أوله والثاين بضمه.»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«كقشر الشجرة وهي أحسن  قوله كقشرة الشجر عبارة ابن األثري :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .19( سورة النجم اآية 7)
 ( يف التهذيب : كان رجر.8)
 ( زيد يف التهذيب : ويقو  : الاله.9)
 ( يف التهذيب : وكبن املشركا.10)
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ُت فـَعحَلة من  َر االشتقا  ا وهو َأن يكون الال  م كانوا يـَلحُوون َعليحها ا َأي َيطُوُفون هبا ا قا  شيخنا : وبه َصد  َلَو  ا أَلهن 
ُعحَتّر.

 البيضاوّي تـََبعاً للزخمشرّي ا َأي وعليه فموِضُعه امل
َهْيِلّي : أَّن الرجَل الذي كان وض للسُّ ت ُخَزاعةُ على مكَّةَ ونفت ُجْرُهَم َجعَلَتْه السَّويَق للَحّجِ هو َعْمُرو بن لَُحّيٍ ، ولما َغلَب يَلُتُّ  وفي الرَّ

تُّ  . وأَنَّه.. (1)العَرُب َربّاً  تِّ  َصخرةَ  للَحِجيجِ على َصْخَرةٍ َمعروفة تُسّمى : (2)السَِّويَق  يَلُتُّ  الذي كان الالَّ  يَلُتُّ  ، وقيل : إِن الذي كان الالَّ

بَْيتاً عليها  (4)بُن لَُحّي : إِنّه لم يَُمْت ، ولكنه دَخَل الصَّخَرةَ ، ثم أََمَرهم بعباَدتِها وبَنَى ، فلما مات قاَل لهم َعْمُرو  (3)السويَق من ثَقيٍف 

ْخرةُ الَّ  يت تلك الصَّ ت ، يقال : إِنّه داَم أَمُره وأَمُر َولِده من بعِده على هذا ثالثمائة سنة ، فلما َهلََك ُسّمِ الَت ، ُمخففةَ التاِء ، يُسّمى الالَّ

 اتُِّخَذْت صنَماً تُْعبَد.و

روَن إِلى الخالِف : هل كانت لثَقيف في الطَّائِف ، أَو لقَُرْيش في النَّْخلَة ، كما في الكشَّاف واألَنواِر وغي ِرهما ، كذا في شرح وأَشار الُمفَّسِ

 شيِخنا.

ن َخفَّفوه لم يَقُولوا : أَصلُه التَّْشديد ، بل قالوا : هو ُمْعتَلٌّ ِمن لَواه قد عِلْمَت أَّن الذي :ـ  عند قول الُمَصنّف : ثم ُخفّفـ  وقوُل شيِخنا فيما بعد

وغيِره التَّخفيَف من ، إِذا طاف بِه ، إِنما هو نَظراً إِلى ما َصّدَر به القَاضي ، وإِاّل فابُن األَثِير ، واألَزهرّي ، وغيرهما ، نقلوا عن الفراِء 

 التَّْشِديد ، كما سبَق آنِفاً.

 وقُِرَن معه. أَي ُشدَّ وأُوثِقَ  لُزَّ بِه إِذا فالٌن بِفاُلنٍ  لُتَّ  قدو

 .(5)نقله الصاغانّي عن ابِن األَعرابّي ، وهو في األَساس أَيضاً  : اليَميُن الغَُموُس ، اللَّتْلَتَةُ و

ً  ثِيابَنَا لَتَّ  وأَصابَنَا َمَطٌر من َصبِيرٍ   ، فأَْرَوَضْت منه األَْرُض ُكلُّها ، أَي بَلَّها ، كذا في األَساس. لَتّا

ً  بالعَصا ، َكَمنَعَهُ  لََحتَهُ  : [لحت]  بها. َضَربَه : لَْحتا

ً  العََصا لََحتَ و  كنََحتَها ، عن ابن األَعرابّي. قََشَرها ،و (6): بََشرها  لَْحتا

 ً ً لَ و وقال : هذا َرُجٌل ال يَِضيُرَك عليه نَْحتا ْعِر ، ْحتا ً و ، أَي ما يَِزيُدك عليه نَْحتاً للّشِ ً  بالعَْذلِ  لََحتَهو له. لَْحتا  ، مثلُه. لَْحتا

 كما فلََحتُوكم بَعََث هللاُ عليُكم َشرَّ َخْلِقه ، (7)إِن هذا األَْمَر ال يَزاُل فيُكم ، وأَْنتُم ُواَلتُه ما لم تُْحِدثُوا أَْعماالً ، فإَِذا فَعْلتُم كذا »في الحديث : و

 : القَْشُر. اللَّْحتُ  ، «القَِضيبُ  يُْلَحتُ 

 ، إِذا أََخَذ ما ِعْنده ولم يََدْع له َشيئاً. لَحتَهُ و

 .(8)« فاْلتََحْوُكمْ »واللَّتُْح واحٌد ، مقلوٌب ، وفي رواية  اللَّْحتُ و

 الفَرجِ ، وهو إِتْباٌع ، كما َصّرُحوا. (9)أَبي  أَي َصادٌق ، ونقله الصاغانّي عن لَْحتٌ  بَْرٌد بَْحتٌ  قال األَْزَهرّي :و

 ، وهو الّصواب.« الِجْسمِ »هكذا في نسختنا ، وفي بَْعِضها  العَِظيُم الَجِسيُم ، أَْهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال الليث : هو ، اللَّْختُ  : [لخت]

 نقله الصاغانّي. الَمْرأَةُ الُمْفَضاةُ ، اللَّْختُ و

باً. َشِديدٌ  أَي ، لَْختٌ  ْختٌ َحرٌّ سَ  يُقَال :و  قاله الليُث ، وقال ابُن ِسيَده : وأُراه ُمعَرَّ

مّ  : [لزت]و [لرت]  .(10) ع ، أَو قَبِيلَةٌ باألَْنَدلُس والزاي ، وفي نسخة بالراِء المهملة ، ومثله في التكملة : لُْزُت ، بالضَّ

كابن ـ  وعلى الفتح اْقتََصر الَجْوَهِرّي ، وغيُره وزاد ، لُُصوتٌ  ج : عن الفّراِء ، في لغِة َطيّئ ويُثَلَُّث : اللِّصُّ ، بالفَتح اللَّْصتُ  : [لصت]

 : وهُم الذين يَقُولون : للطَّّسِ َطْسٌت ، وأَنشد أَبو ُعبَْيد :ـ  منظور
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__________________ 
دع هلم بدعة إال اختذوها شــــرعة ا ألنه كان يطعم الناس ا ويكســــو يف املوســــم ا فرمبا حنر يف : ال يبت 102/  1( تتمه كالم الســــهيلي الروض 1)

.  املوسم عشرة آالف بدنة ا وكسا عشرة آالف حلة ا حىت ليقا  : إنه الالت 
 ( السوي  : طعام يصنض من ا نطة والشعري املدقو .2)
 ( عن الروض ا وابألصر : سقيف.3)
 يبنوا عليها بيتاً.( الروض : وأن 4)
 ( مل ترد العبارة يف األساس املطبوع.5)
 ( عن اللسان.6)
 ويف اللسان فكاألصر. .«ذلك»قوله كذا هكذا خبطه والذي يف النهاية والتكملة »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( زيد يف اللسان : يقا  التحيت القضيب و وته إذا أخذت  اءه.8)
 والتكملة : ابن الفرج.( التهذيب 9)
 الوزير أيب ا سن جعفر بن ابراهيم الل رحيت. (منه أو ومنها)( ويف معجم البلدان : لُرحُت موضض ابألندل  أو قبيلة. 10)

  



2179 

 

مح  نــــــــــــــــاُ هــــــــــــــــُ اًل أَبــــــــــــــــح يــــــــــــــــ  دًا عــــــــــــــــُ َن هنــــــــــــــــَح رَتَكــــــــــــــــح  فــــــــــــــــَ

َة  و     انـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ين كـــــــــــــِ وتِ بـــــــــــــَ ر د كـــــــــــــالـــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــــُ ُ
 املـــــــــــــ

  
يِت في كتاب اإِلْبدال على أَن أَْصلَه كاللُُّصوِص ، فأُْبِدلت الّصاُد تاًء ، ونسبه لرجل من َطيِّئ ، ألَنّها قال شيخنا : البيُت أَنشَده ابُن ا ّكِ لّسِ

َت إِلى نسَب البي (1)به لغتهم ، كما قاله الفَّراُء ، ونقله أَيضاً في كتاب الُمَذّكر والُمَؤنّث له ، لكن عن بَْعِض أَهِل اليََمن ، والّصاغانّي في ُعبا

، والعُيَُّل : َجْمُع عائٍِل ،  َعْبِد األَْسَود الطَّائّي ، وقال ابُن الحاجب في أَماليه على المفصل : هُؤالِء تَركوا هذه القبيلةَ فُقَراَء ، ونَْهٌد : قبيلةٌ 

 كُركَّعٍ جمُع راكعٍ.

د « فتركتُ »ورواه ابن ِجنّي في سر الّصناعة :  ، وهي أَيضاً قَبِيلَة ، (2)ووقع في جمهرة ابن دريد ، فَتَرْكَن َجْرماً  بضمير المتكلم ، والُمرَّ

د. انتهى.  : جمع مارد وهو الُمتََمّرِ

بَْيُر بن عبد المطَّلب :  وفي الّصحاح : قال الزُّ

ا و  نـــــــــــــَ قـــــــــــــح لـــــــــــــِ نـــــــــــــا ِإذح خـــــــــــــُ قـــــــــــــح لـــــــــــــِ ا خـــــــــــــُ نـــــــــــــّ  لـــــــــــــكـــــــــــــِ

تـــــــــــــيـــــــــــــتُ     ُك الـــــــــــــفـــــــــــــَ  لـــــــــــــنـــــــــــــا ا ـــــــــــــرَبَاُت واملِســـــــــــــــــــــــــــح

  

وحٍم و  ـــــــــــــــــَ ر  يـ ِن كـــــــــــــــــُ واطـــــــــــــــــِ
َ

ربحٌ يف املـــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــــــــــَ

وتُ     يـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ـــــــــــــبـ زَِع ال ـــــــــــــفـــــــــــــَ ن ال تح مـــــــــــــِ فـــــــــــــ   ِإذا خـــــــــــــَ

  

ـــــــــــح   َد أَن ـــــــــــعـــــــــــح َة ب كـــــــــــ  َن مـــــــــــَ طـــــــــــح ـــــــــــَ َد ب ـــــــــــبَفحســـــــــــــــــــــــــَ  ف

ُم     ٌة كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ ُ بــــــــــــــــَ رَاضــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ وتُ قـ  الــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ً  : [لفت]  علَى غيِر ِجَهتِه. لََواهُ  : لَفَتَهُ يَْلِفتُهُ لَْفتا

 .فَتَْلِفتَه ِء عن ِجَهتِه ، كما تَْقبُِض على ُعنُِق إِنسان: لَيُّ الشَّيْ  اللَّْفتُ و

ْرُف ، يقال : اللَّْفتُ  يُقاُل :و ً  ءِ عن الشَّيْ  لَفَتَهُ  : الصَّ َتنا لِتَ ْلِفَتنا َعّما َوَجْدان َعَلْيِه أَ ):  عزوجلفي قوله ـ  قال الفّراءُ  َصَرفَهُ  : يَْلِفتُه لَْفتا ِجئ ْ
ْرُف ، يقال : ما اللَّْفتُ  :ـ  (3) (آابَءان  وقِيل : اللَّيُّ ، أَْن تَْرِمَي بِه إِلى جانِبَِك. ؟أَي ما َصَرفَك َعْنه ؟عن فاُلنٍ  لَفَتَكَ  : الصَّ

 لكّن الثانَي أَكثُر من األَّول. التَّلَفُّتُ و ، االْلتِفَاتُ  ومنه : َصَرفَه ، عن َرأْيِهِ  لَفَتَهُ  ومن الَمجاِز :

 وقال : أَتَلَفَّتُ  أَرى المْوَت بيَن السَّيِف والنَّْطع كاِمناً ياُلِحُظنِي ِمْن حْيُث ما إِليه : صرَف َوْجَههُ إِليه ، قال : اْلتَفَتَ و ءِ إِلى الَشيْ  تَلَفَّتَ و

َرِة  ظـــــــــــح نـــــــــــَ يـــــــــــٍد بـــــــــــِ عـــــــــــِ نح بـــــــــــَ اَدتح مـــــــــــِ ا َأعـــــــــــَ لـــــــــــمـــــــــــّ  فـــــــــــَ

فــــــــــالً ِإَد      تــــــــــِ رُ  الــــــــــح اجــــــــــِ حــــــــــَ َ
هــــــــــا املــــــــــ تــــــــــح مــــــــــَ لــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــح

  
ـ  في الحديثو ، لئاّل يََرى َعِظيَم ما ينزُل بهم من العَذاِب ، االلتِفَاتِ  أُِمَر بِتَْركِ  (4) (َوال يَ ْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحد  ِإالَّ اْمَرَأَتكَ )وقوله تعالى : 

ً  اْلتَفَت اْلتَفَتَ  فإِذا»: ـ  وسلمعليههللاصلىفي صفته  أَراد أَنه ال يَُساِرُق النََّظر ، وِقيَل : أَراَد ال يَْلِوي ُعنُقَه يَْمنَةً ويَْسَرةً إِذا نََظر إِلى  «َجِميعا

 ِء ، وإِنما يَْفعَُل ذلك الطَّائُِش الخفيُف ، ولكن كان يُْقبُِل َجِميعاً ، ويُْدبُِر َجِميعاً.الشَّيْ 

 قََشَرهُ. وعبارة األَساس : عن العُوِد : اللِّحاَء َعِن الشََّجِر ، تَ لَفَ  من الَمَجاز :و

 (5)البَقََرةُ الَخلَى  تَْلِفتُ  بِِلسانِه كما يَْلِفتُه إِنَّ ِمْن أَْقَرإِ النّاِس لْلقُْرآِن ُمنَافِقاً ال يََدُع منهُ واواً وال أَِلفاً ،»في الّصحاح : وفي حديث ُحَذْيفَةَ و

ً  الكالمَ  يَْلِفتُ  يُقال : فالنٌ  ..«.. ِمن أَْقَرإِ الناِس ُمناِفقٌ »في الغَِريبين للَهَرِوّي  هكذا نّص الجوهرّي ، والّذي «ابِلَسانِه ، أَي يُْرِسلُه وال  لَْفتا

 يُباِلي كيَف جاَء الَمْعنَى ، وهو َمجاز.

يَش َعلى السَّْهِم : َوَضعَهُ  لَفَتَ و  نقله الصاغانّي. َغْيَر ُمتاَلئٍِم ، بْل َكْيَف اتَّفََق ، حالةَ كونِه الّرِ

، وقال األَزهرّي : لم أَسَمْعه من  (6)قاله الفارابّي والَجْوَهِرّي  السَّْلَجُم ، نَبَاٌت معروٌف ، كما في الِمْصبَاح ، ويقاُل له : ، بالكسر : اللِّْفتُ و

َح ابُن الُكتْبِّي في ِكتَابِه َعَربيٌّ أَ أَ  ثِقٍة ، وال أَْدِري .« ما ال يََسُع الطَّبِيَب َجْهلُه»م ال ، قاَل شيخنا : وصرَّ  بأَنَّه نَبَِطيٌّ

 ِء وَصْغُوهُ أَي َجانِبُه ، وسيأْتي.: ِشقُّ الشَّيْ  اللِّْفتُ و
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__________________ 
 يف التكملة.« لصت»( أ لت 1)
 .«جردا»( عن اجلمهرة ا وابألصر 2)
 .78سورة يون  اآية  (3)
 .81( سورة هود اآية 4)
 ( اخلل  : مقصور ا الرطب من ا شيش أو النبات ا واحدته خالة ومجعه أخالء.5)
 ( يف الصحاح : الشلجم ابلشا.6)
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 عن ثَعلٍب. البَقََرةُ ، : للِّْفتُ و

 الَحْمقَاُء. : اللِّْفتُ و

 الصاغانّي.نقله  َحيَاُء اللَّبَُؤةِ ، : اللِّْفتُ و

 الشَِّريفَْين ، هكذا ضبََطه القاضي ِعياٌض في َشْرحِ ُمْسِلم ، وهو ِروايةُ الحافظ ابِن الُحَسْيِن بن ِسَراج ، ثَنِيَّةُ َجبَِل قَُدْيد بيَن الَحَرَمْينِ  : اللِّْفتُ و

َدفِّي ، ورواها بالتَّحِريِك أَيضاً  ويُْفتَحُ   عن َجماعة ، وأَْنَشد األُبِّّي في إِْكماِل اإِلْكَمال :وهو ِرواية القاضي أَبي علّيٍ الصَّ

َررحان  تٍ مــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح لــــــــــــــــِ ا  بــــــــــــــــِ َبهنــــــــــــــــ  َراّي كــــــــــــــــَ  والــــــــــــــــثـــــــــــــــــ 

ا    ر  عــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا ِخضــــــــــــــــــــــــــاهبــــــــــــُ الئــــــــــــُد ُدرٍّ حــــــــــــُ  قــــــــــــَ

  
 ، كما في الّصحاح. اللَّفَتِ  علَى اآلَخِر ، وهو بَيِّنُ  من التَّْيِس : الُمْلتَِوي أََحُد قَْرنَْيهِ  األَْلفَتُ و

 َمْن عالََجه ، أَي يَْلِويِه. يَْلِفتُ  : القويُّ اليَِد الذي فَتُ األَلْ و

َي بذلك ألَنَّه يَْعَمُل بجانِبِه األَْميَل. األَْعَسُر ، األَْلفَُك في كالِم تَِميٍم : األَْلفَتُ و  ُسّمِ

 .لَْفتاءُ  مثل األَْعفَت ، واألُنثَى األَْحَمقُ  في َكالم قَْيس :و

 وهو األَْحَمُق العَِسُر الُخلُِق ، كما هو نصُّ الّصحاح. ، كَسحابٍ  كاللَّفَاتِ 

الَوْقَف عليهما بالهاِء ،  ووَجْدُت في الهاِمِش ما نَّصه : ذكر أَبو ُعبيد في الُمَصنّف : الَهفَاةُ واللَّفَاةُ ، بتخفيف الفاِء ، يُكتباِن بالهاِء ، ألَن

 وسيأْتي زيادة الكالم في ه ف ت.

ْوج ، تَلَفَّتُ  فهي َولٌَد من َغْيره لَهاو امرأَةٌ لها َزُوٌج ، كَصبُوٍر ، من النّساِء : ، فُوتُ اللَّ و في حديث الَحّجاج و إِلى َولَِدها ، وتَْشتَِغل به عن الزَّ

 إِلى األَْشياِء. التَّلَفُّتِ  ، أَي َكثِيَرةُ  «لَفُوتٌ  (1)أَنَّهُ قال المرأَةٍ : إِنَّك َكتُوٌن »

ُجلِ  اللَّفُوتُ  عبُد الَمِلك بن ُعَمْيٍر :وقال   نفَسه َوصفَ  حين ، عنههللارضيفي حديث ُعمَر ، و إِلْيه ، التَفَتَتْ  : التي إِذا َسِمعَْت َكالَم الرَّ

ياسة  العَنُوَد ، وأُْلِحُق العَُطوَف ، وأَْزُجُر العَُروَض. (3)، وأَُضمُّ  اللَّفُوتَ  وأَْنَهزُ  ، وأُْشبِعُ  (2) ألُْربِعُ  إِنّي:  فقال بالّسِ

 وقد تقدم عن الّصحاح ما يَُخاِلفُه. العَِسُر الُخلُِق ، : اللَّفُوتُ و

ُجوُر عنَد الَحْلبِ  : اللَّفُوتُ  وقال أَبو َجميل الِكالبّي :و هُ ، فَيْنَهُزها بيَ  تَْلتَِفتُ  النَّاقةُ الضَّ ِده فَتَُدرُّ ، وذلك إِذا ماَت َولُدها ، إِلى الَحاِلِب فَتَعضُّ

ْرُب. فَضَربَها َمثالً للّذي يَْستَْعِصي ويَْخُرج عن الطَّاعة. (4)فَتَُدّر ، تَْفتَِدي   باللَّبَن من النَّْهِز ، وهو الضَّ

ها أَن تَْغفُلَ التي ال تَثْبُُت َعْينُها في َمْوضٍع واِحٍد ، وإِنما  : اللَّفُوتُ  عن ثَْعلٍَب :و ر قوُل رجل البنِه : إِيّاك  عنها فتَْغِمَز َغْيَرك. أَنتَ  َهمُّ وبه فُّسِ

قُوَب الغَُضوَب القَُطوبَ   .اللَّفُوتَ  والرَّ

 الَحْوالُء. : هي اللَّْفتَاءُ و

 كذلك ، وقد تقّدم. أَْلفَتُ  وتَْيسٌ  اْعَوجَّ قَْرنَاها ، التي العَْنزُ  أَيضاً : اللَّْفتَاءُ و

ً  ءَ الشي لَفَتَ و  الدَّقِيُق بالسَّْمِن وغيِره. يُْلفَتُ  : َعَصَدهُ ، كما لَْفتا

 ، ثم يُذَرَّ عليه َدقيٌق. عن أَبي حنيفةَ ، (5): أَن يُصفَّى ماُء الَحْنَظِل األَْبيِض ، ثُْم تُْنَصَب به البُْرَمةُ ، ثم يُْطبََخ حتى يَْنَضَج ويْخثَُر  اللَِّفيتَةُ و

ه وأَنَّ  ، الجاهليّة في (6) أَمَرهُ  ذَكر أَنَّه» ، عنههللارضيفي حديث ُعمَر ، و  قال ابُن األَثيِر وغيُره : «من الَهبِيد لَِفيتَةً  (7) لَهمْ  اتََّخَذتْ  أُمَّ

 ، والَهبِيُد : الَحْنَظُل ، وهكذا قالَه أَبو ُعبيد. (8) العِصيَدةُ الُمغَلَّظةُ  : اللَِّفيتَةُ 

__________________ 
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 .«كنون»( عن النهاية واللسان ا وابألصر 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ألرتض.2)
«  أضــم»قوله وأمخر ا كذا خبطه والذي يف التكملة والنهاية »وهبامش املطبوعة املصــرية : « وأمخر»( عن اللســان والتهذيب والنهاية ا وابألصــر 3)

الســنن  ا وعبارة التكملة : وأرد اللغوت وأضــم العنود وأكثر الزجر وأقر الضــرب وأشــهر ابلعصــا وأدفض ابليد ولو ال ذلك ألغدرت العنود املائر عن
 ا ألغدرت أي لغادرت ا   والصواب وقصرت يف االايلة اه وقوله : وأ   العطون اخل مل أجده يف النهاية فليحرر.

 ( يف النهاية : فينهزها بيده ا فتدر لتفتدي ابلل .4)
 وما أثبت عن اللسان.« مث تطبخ حىت تنضج وختثر»( األصر : 5)
 ذيب : ذكر أمه.( األصر واللسان والنهاية ا ويف الته6)
 وما أثبت عن النهاية.« اختذت ألخت له»ويف األصر : « له وألخت له»( يف التهذيب : 7)
 ( هذا قو  ابن السكيت كما يف اهلروي والتهذيب.8)
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يَت العَِصيَدةُ  اللَّْفتُ  وقيل : َمرقَةٌ تُْشبِهُ الَحْيَس ، هي أَو  أَي تُْفتَُل وتُْلَوى. فَتُ تُلْ  ، ألَنّها لَِفيتَةً  كالفَتِْل ، وبه ُسّمِ

ً  الَكالمَ  يَْلِفتُ  هوو  ، أَي يُْرِسلُه وال يُباِلي كيَف جاَء المعنَى. لَْفتا

ً  الَماِشيَةَ  الّراِعي يَْلِفتُ  ويُقال :  .اللَّْفتِ  أَي َكثِيرُ  ، كُهَمَزةٍ ، لُفَتَةٌ  هو منه قولهم :و ال يُباِلي أَيّها أََصاَب ،و أَْي يَْضِربُها ، لَْفتا

 * ومما يستدرك عليه :

 .(1): أَْعلَى ِعظاِم العاتِق مما يَلي الرأَْس ، كذا في لسان العرب  الُمتَلَفَّتَةُ 

ُجلُ  التَ  أَهمله الجوهرّي ، وقال غيُره : ، التَ  : [لوت] ً  الرَّ  ِء على غيِر َوْجِهه.بالشَّي أَْخبَرَ  ، إِذا لَْوتا

ي علي  بغيِر ما يُْسأَُل َعْنه. ه الَخبََر فيُْخبَِرهوقيل : هو أَن يُعَّمِ

ى عليه الخبَر قيل : قَْد التَه يَِليتُه لَْيتاً ، فجعَله يائِيّا ، ومثله في اللسان  ، ودليل ذلك أَيضاً ما نَقَله ابُن منظور ،  (2)قال األَصمعّي : إِذا َعمَّ

 ِسواهُ. فانظْر ذلك مع سياق المصنّف. (4)يَِليَت اإِلْنساَن َشْيئاً قد عِملَه ، أَي يَْكتَُمه ويَأْتَِي بَخبَر  فقالت : أَن (3) ؟وقيل لألََسِديَِّة : ما الُمَداَخلَةُ 

 وأَتى بَخبَر سواه ، قاله َخاِلُد بُن ُجْنبَة. الَخبََر : َكتََمهُ  اَلتَ و

 لدةٌ بها ، بل في العُْدَوةِ.أَو بَ  كسَحابَة : ع ، باألَْنَدلُس وفي بعض النسخ : ، بالفتح ، لََواتَةُ و

ثِين وغيرهم. قَبِيلَةٌ بالبَْربَِر ،و يَت تلك البلدةُ أَو الَمْوضُع بَمن نَزلَها من هذه القبيلِة ، وقد نُسب إِليها جماعة من الُمَحّدِ  ُسّمِ

 : * ومما يستدرك عليه : [لهت]

 ، يقال : هلل ، كما يُقَال : نَاُسوت لإِلنسان ، استدركه شيخنا بناًء على اّدعاِء بعِضهم أَصالَةَ التاِء ، وفيه نَظٌر. اَلُهوت

فعلُت كذا  تَنِيلَيْ  أَي حرٌف َدالٌّ على التََّمنِّي ، وهو َطلَُب ما ال َطَمَع فيه ، أَو ما فيه ُعْسٌر ، تقول : كلمةُ تََمنٍّ  بفتح الالم : ، لَْيتَ  : [ليت]

مثل كأَنَّ وأَخواتِها ، ألَنّها شابَهت األَْفعاَل بقُّوةِ أَلفاِظها ، واتصاِل أَْكثَِر  تَْنِصُب االسَم وتَْرفَُع الَخبَرَ  وكذا ، وهي من الُحروِف النّاصبة

 زْيداً ذاهٌب ، وأَما قول الشاعر : ليتَ  الُمْضَمرات بها ، وبمعانيها ، تقوُل :

َبا َرواِجَعا  لَيتَ اي   (5)َأاّيَم الصِّ
 أَياَم الّصبا لَنا َرواِجَع ، نَصبَه على الحاِل ، كذا في الّصحاح. ليتَ  فإِنما أَراد يا

 يه ،كذا قال سيبو ووَجْدُت في الحاشيِة ما نّصه : رواجعا نُِصب على إِْضماَر فْعٍل ، كأَنه قال : أَْقبَلَْت ، أَو َعاَدْت ، أَو ما يليق بالمعنى ،

 وهو نّص الشيخ ابِن ِهشاٍم في الُمْغني ، ومثَّلَه بقول الشاعر : تَتَعَلَُّق بالُمْستَِحيِل غالباً ، وبالُمْمِكن قَليالً 

وحمــــــــــاً  لــــــــــيــــــــــتَ فــــــــــيــــــــــا  وُد يـــــــــــَ عــــــــــُ بــــــــــاَب يـــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــ 

يــــــــــــــــبُ     شــــــــــــــــــــــــــــــِ
َ
َر امل عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ربَُه مبــــــــــــــــا فـ ُبخــــــــــــــــح  فــــــــــــــــَ

  
 ، ومنع أَن يكون هذا من الُمْستَِحيل. نقلَه شيخنا.« األَْفراحِ عروس »وقد نظر فيه الشيخ بهاُء الّدين السُّْبِكّي في 

ُل َمْنزلَةَ َوَجْدتُ  َحكى النَّْحِويُّون عن بعِض العَرِب أَنها قدو يها إِلى مفعولين ، ويُْجِريها ُمْجَرى األَفعال (6) تُنَزَّ َزْيداً  ليتَ  فيُقاُل : فيعّدِ

 ً  في الصحاح. فيكون البيت على هذه اللغة ، كذا شاِخصا

َملَها بقيُّةُ قال شيخنا : وهذه لغةٌ مشهورة حكاها الفَّراُء وأَصحابه عن العرب ، ونقلها الشيُخ ابُن مالٍك في ُمَصنَّفاتِه ، واستدلوا بشواهد حَ 

 البَْصِريِّين على التأْويل.

 كما قالوا : لَعَلَّنِي ولَعَلِّي وإِنّي ، لَْيتَنِيو لَْيتِي يُقال :و

__________________ 
 وفيه : الل َكت : تشق  يف مشفر البعري.« لكت»( بعدها يف اللسان مادة 1)
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 .«ليت»( وذلك يف مادة 2)
 .«ما املداحلة»وابألصر  (ليت)( عن اللسان 3)
 .«. تكتمه و يت خبرب سواه.. تليت»( يف اللسان : 4)
 ( الرجز للعجاج ا وقبله :5)

 راتعاِإذ كنت يف وادي العقي  
 ( الصحاح : أن بع  العرب يسعملها مبنزلة : وجدت.6)
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عر  ا أَنشد ِسيبِويه لَزيحِد اخلَيحر : لَيحجِي  وِإن يِن ا قا  ابن ِسيَده : وقد جاَء يف الشِّ
اَلقــــــــــــــــــــَ   دًا فــــــــــــــــــــَ ٌد َزيــــــــــــــــــــح زحيــــــــــــــــــــَ ىّن مــــــــــــــــــــَ  متــــــــــــــــــــََ

واِد     ـــــــــــــعـــــــــــــَ َف ال ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ تـ ًة ِإذا اخـــــــــــــح قـــــــــــــَ ـــــــــــــِ  َأخـــــــــــــًا ث

  

ا   ٍر ِإذح قـــــــــــــَ ابـــــــــــــِ ِة جـــــــــــــَ يـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ جِي لـــــــــــــَ كـــــــــــــمـــــــــــــُ   يـــــــــــــح
َ  مــــــــــــــاِد     عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ف بـ ــــــــــــــِ ل ــــــــــــــح ه وأُت ــــــــــــــُ  ُأصــــــــــــــــــــــــــــادف

  
 .(1)في المصراعِ األَخير « أَْغَرُم ُجلَّ ماِلي»قلت : هكذا في النوادر ، والذي في الّصحاح 

نِّف ، ويقال :ـ  وقال شيخنا باألَفعال ِحْفظاً لفتحتها ، وال تَْلَحقُها إِبقاًء : أَراد أَنَّ نوَن الِوقاية تلحقُها كإِْلحاقِها ـ  لَْيتَنِيو لَْيتِي عند قوِل المصَّ

ْكِم سواٌء ، وأَّن لها على األَصل ، وظاِهُره التَّساوي في اإِللحاِق وَعَدِمه ، وليس كذلك ، وفي تنِظير الَجْوَهِرّي لها بلَعَّل أَنهما في هذا الحُ 

بل الصَّواُب أَّن إِلحاَق النّون لليَت أَكثُْر ، بخالف لعّل ، فإِّن الراِجَح فيها عَدُم إِلحاِق النوَن تَْلَحُق لعّل كلَْيَت ، وال تَْلَحقُها ، وليس كذلك ، 

 النوِن ، إِلى آخِر ما قال.

أِْس ، عليهما يَْنَحدُر القُْرطاِن ، وهما وراَء ِلْهِزَمتَيِ  اللِّيتانِ  وقِيل : ، بالَكْسِر : َصْفَحةُ العُنُق ، اللِّيتُ و  (2): أَْدنَى َصْفَحتَيِ العُنُِق من الرَّ

ِر يُْنفَُخ في الصُّو»في الحديث : و ، ِليتَةٌ و أَْلياتٌ  اللَّْحيَْيِن ، وقيل : هما موضُع الِمْحَجَمتَيِن ، وقيل : هما ما تحَت القُْرِط من العُنُِق ، والجمع

ً  فال يَْسَمعُه أََحٌد إِاّل أَْصغَى  أَي أَماَل َصْفَحةَ ُعنُِقه. «ِليتا

ً  ويَلُوتُه يَِليتُه اَلتَهُ و  قال الراجز : َحبََسه عن َوْجِه وَصَرفَه ، أَي لَْيتا

ًد  و  لـــــــــــــــة ذاِت نـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ُت  (3)لـــــــــــــــَ َريـــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

يِن مل و     ـــــــــــــح ت ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــَ رَاهـــــــــــــا  ي تُ عـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ  ل

  
يَِلتْنِي  ما َسَرْيتُها. وقيل : معناه : لم يَْصِرْفني عن ُسَراها صاِرٌف ، أَي لم لَْيتَنِي عن ُسَراها أَن أَتَنَّدَم ، فأَقوَل : ييَِلتْنِ  وقيل : معنى هذا : لم

عن َوْجِهه ، فَعَل وأَْفعََل بمعنًى  كأاََلتَهُ  ، فُوِضع الَمْصَدُر موضَع االْسِم. وفي التَّْهِذيب : أَي لَْم يَثْنِني عنها نَْقٌص وال َعْجٌز عنها. الئِتٌ 

 واحٍد.

ً  َحقَّهُ  اَلتَهو  (َوِإْن ُتِطيُعوا هللَا َوَرُسوَلُه ال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعماِلُكْم َشْيئاً )نَقََصهُ ، واألَّول أَْعلَى ، وفي التنزيل العزيز :  أاَلتَهُ و ، يَِليتُه لَْيتا

ّجاج : اَلَت يَِليتُ  ْم ، وال يَْظِلْمُكم من أَعماِلُكم شْيئاً ، وهو ِمنقال الفَّراُء : معناهُ ال يَْنقُْصكُ  (4) التَه  ، قال :والقُّراُء ُمْجتَمعُون عليها ، قال الزَّ

 ، إِذا نَقََصه. أاَلتَهُ يُِليتُهو يَِليتُه

ِمْن )بكسر الالم  (َوما َألَْتناُهمْ )الالِم وفَتِْحها ، وقُرَئ قولُه : بَكْسر  أَِلتَه َشْيئاً : ما نَقََصه ، كما من َعَمِله أاََلتَه ما في اللسان : يقال :و
 .(5) (ء  َعَمِلِهْم ِمْن َشيْ 

 قال : يَُجوز أَن تكوَن من أَلََت ومنـ  (ما أَلَْتناُهمْ )ـ  ال نُْقصاَن وال ِزيَادةَ ، وقيل في قوله عن َوْجِهه أَي َحبََسه ، يَقُول : التَهُ  قال الّزّجاج :

 .أاَلتَ 

 وقال َشِمٌر ، فيما أَنشده من قول ُعْرَوة بُن الَوْرد :

تَـَل   أُلِيتُ فَِبت    (6)اَ    واَ    ُمبـح
ً  أَي أُِحيلُه وأَْصِرفُه ، والتَه عن أَمره  : َصَرفَه. أاَلتَهُ و ، لَْيتا

، لغةٌ في  أاَلَت يُِليتُ  من : ياُلتُ  . وال تَْشتَبِهُ عليه األَْصواُت.ياُلتُ  والوعن ابن األَعرابّي : سمعُت بعَضهم يقول : الحمُد هلِل الذي ال يُفاُت 

 إِذا نَقَص ، ومعناه : يَِليتُ  اَلت

 ال يُْنقَُص وال يُْحبَُس عنه الدُّعاُء.

 كذا في اللّساِن.وقال َخالُد بُن ُجْنبَة : ال ياُلُت ، أَي ال يَأُْخذُ فيه قوُل قائٍل ، أَي ال يُِطيُع أَحداً ، 
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تَ  ِزيَدت زائَِدةٌ كما (7) ِحيَن َمناٍص  التَ وَ  قوله تعالى : التّاُء فيو ج ، كذا في الّصحاح ، واللسان ، هوو وُربََّت ، في ثُمَّ أَو  قول الُمَؤّرِ

وِعباَرةَ الصحاح :  فَأُْضِمرَ  ه : سيبويه ،قاله األَْخفَش ، كذا بخّط الَجْوَهِرّي في الّصحاح ، وفي الهامش صوابُ  بلَْيَس ، أَي الت َشبَّهوها

 فيها اْسم الفَاِعِل. وأَْضَمُروا

__________________ 
 ( ويف اللسان : أصادفه وأتلُف جّر ماد.1)
 .«هلذمجي»( عن اللسان ا وابألصر : 2)
 ( الصحاح : ذات دًج .3)
 .14( سورة ا جرات اآية 4)
 .21( سورة الطور اآية 5)
 فبعجبين إدامها وسنامها صدره يف ديوانه :( 6)
 .3( سورة ص اآية 7)
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ّي : هذا القَْوُل نسبَه الجوهرّي إِلى األَْخفَش ، وهو لِسيَبََوْيه ، ألَنه يَرى أَنَّها عاِملَةٌ َعَمَل ليس ،  وال تَُكون الَت إِاّل َمع ِحينَ  قال : قال ابُن بَّرِ

أَي  وقد تُْحَذفُ  ا ، ويرفَُع ما بعَدها باالبتداِء إِن كان َمْرفوعاً ، وينصبه بإِضماِر فِْعل إِن كان َمْنُصوباً ، قال :وأَما األَْخفَُش فكان ال يُعِملُه

ول ماِزِن كق ، والَجْوَهِرّي ، وإِياُهما تَبَِع الُمَصنّف (1)فتُقَّدر ، وهو قول الّصاغانّي  ُمراَدةٌ  أَي تلَك اللَّْفَظة وهي في الشعر ،« حين»لفظةُ 

 فحذَف الِحيَن ، وهو يُريُده. (2) بِن َماِلٍك : َحنَّْت والَت َهنَّْت َوأَنَّى لََك َمْقُروعُ 

 ووَجْدُت في الهامش أَنَّ هذا لْيَس بشعٍر ، وإِنّما هو َكالٌم تُُمثَِّل بِه ، وله حكايةٌ طويلةٌ.

لشَّْيَخْيِن ، فقالوا : إِن أَراُدوا الّزماَن المحذوَف َمْعُمولُه فال يَِصحُّ ، إِذ ال يَُجوز َحْذُف قال شيُخنا : وقد تعَقَّبُوه ، يعني القوَل الذي تبع فيِه ا

 ُخلاستعمالها ، فال يَِصحُّ أَيضاً ، ألَنَّ الُمْهَملَة تَدْ  لتصحيح معمولَْيها ، كما ال يجوز َجْمعُُهما ، وإِن أَراُدوا أَنّها ْمْهَملَةٌ وأَن الّزمان ال بد منه

 عيِر الّزمان. على

َرِب من لساِن العََربِ ـ  قلت : هو الذي َصّرَح به أَئمةُ العربيّة ، قال أَبو َحيّان غيَر مضاٍف إِليها  التَ  : وقد َجاَءتـ  في اْرتِشاِف الضَّ

 .(3)، وال ما َراَدفَهُ في قول األََزِدّي « حين»وال َمْذُكوٍر بعدها « حين»

ا  ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــَ افـ نـــــــــــــــَ ا َأكـــــــــــــــح ـــــــــــــــنـــــــــــــــَ ـــــــــــــــنـــــــــــــــاُس ل َرَ  ال ـــــــــــــــَ  تـ

وحا و     َولـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ رارُ  التَ تـ ِن الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــِ غـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ  ملَح يـ

  
العاملتَْيِن َعمَل ليس ، وَصّرَح به ابُن مالٍك في التَّْسهيل « ال»، و« ما»إِْذ لَْو كانت عاِملَةً لم يُْحَذف الُجزآِن بعَدها ، كما ال يُْحذفاِن بعد 

ِض لبَْسِط الكالم فيه ، وإِنما والكافيِة وُشروِحهما ، ثم قال : وقد أَْجَحفُوا بهذا اللّفِظ في حقيقته وَعمِله ، فكان األَْولَى تَْرَكهُ أَو  عدَم التَّعَرُّ

 يَقتصرون على قَْوِلهم : والَت النّافيةُ العاملةُ َعمَل ليس.

 : (4)ب وحاصُل كالِم النُّحاةِ فيها يَرجُع ، ِإلى أَنهم اختَلَفُوا في كّلٍ من حِقيقَتِها َوَعمِلها : فقالوا : في حقيقتها أَربعةُ مذاهِ 

 كلمةٌ واحدةٌ ، وأَنّها فِْعٌل ماٍض ، واختَلََف هؤالِء على قولين : األَّول : أَنّها

، قاله أَبو َذّرٍ الُخَشنّي  (6)، ثُّم استُْعِملَْت للنَّْفيِ ، َكقَلَّ  (5) (يَِلْتُكْم ِمْن َأْعماِلُكمْ  [ال])بمعنى نَقَص. ومنه  التَ  أَحدهما : أَنها في األَصل

 ونَقَلَه أَبو حيَّان في االْرتَِشاف ، وابُن ِهشاٍم في الُمْغنِي ، وغير واحد. في َشْرحِ كتاب سيبويِه ، (7)

ِكها وانِفتاح  ْت بالِحين ثانيهما : أَنَّ أَْصلَها لَيَس بالّسين ، كفَِرح ، فأُْبِدلت سينُها تاًء ، ثم اْنقَلَبت اليَاُء أَِلفاً ، لتحرُّ ما قبلها ، فلّما تَغَيَّرْت اختَصَّ

 .(8)نقله الُمرادّي عن ابِن الّربيع ، وهذا 

ِضّي ، أَو لتأْكيد الُمبَالَغَِة في  (9)والمذهب الثاني : أَنها كلمتان : ال النّافيةُ ، لِحقَتْها تاُء التَّأَنيث ، لتأْنِيِث اللّفظ ، كما قاله ابُن هشاٍم  والرَّ

 النَّْفيِ ، كما في َشْرح القَْطِر لُمَصنِّفه ، وهذا هو مذهب الُجمهور.

، بل هو لَْفٌظ بسيٌط موضوٌع على هذه الّصيغة ، نقله الشيخ أَبو إِسحاَق « ال»وال « ليسَ »الثالث : أَنها حْرٌف ُمستَِقلٌّ ، ليس أَصلُه 

 ، في شرح الُخالصة ، ولم يَْذُكْره غْيُره من أَهل العََربِيّة على كثرةِ استِْقصائِها. الشَّاِطبيُّ 

وابِن الطََّراَوةِ ،  (11)، ونُِسَب هذا القول ألَبِي ُعبَْيد « حين»في أَّول  (10)النافيةُ ، والتاُء مزيدةٌ « ال»الرابع : أَنّها كلمةٌ وبعُض َكِلَمٍة ، 

 ، أَي ُمصَحف« اإِلمام»ْغنِي ، وقال : استَدلَّ أَبو ُعبيٍد بأَنه وَجَدها ُمتِّصلَةً في ونقله عنُهما في المُ 

__________________ 
 ( مل يرد ذلك يف التكملة.1)
 (.قرع)( مقروع لقب عبد ِش  بن سعد بن زيد مناة بن متيم. وضمري حّنت هلجيمانة بنت العنرب بن عمرو بن متيم. انظر اللسان 2)
 .«األودي»ويف املطبوعة الكويتية : « األزدي»ذا ابألصر ( ك3)
 : ثالثة مذاهب. (الت)( يف املغين 4)
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 .14( ا جرات اآية 5)
وما أثبت عن املغين وهبامش املطبوعة املصرية : قوله كعّر كذا خبطه وهو تصحيف والصواب كقّر كما يف املغين وهو  اهر « كعرّ »( ابألصر 6)

 .«فيألن قّر تستعمر للن
 عامل أندلسي برع يف ا ديث والفقه والنحو واألدب وأايم العرب. (ه 604ت )( هو مصعب بن  مد 7)
 ( ومثله يف املغين البن هشام.8)
 ( زيد يف املغين : كما يف مّثت ورّبت وإلا وجب حتريكها اللتقاء الساكنا.9)
 ( يف املغين : زائدة.10)
 عبيدة.( يف املغين : أيب 11)
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هور أَنّه يوقف عليها ابلّتاِء واهلاِء ا  ُعثحمان ا وال َدليَر فيه ا أَلن يف َخطّه َأشـــــــــــياَء خارجة عن الِقياس ا ويشـــــــــــهد للُجمح
ر عل  َأصــر التقاِء الســاكنا ا وهو معىن قو  الزخمشــرّي :  ســَ م ُمنفصــَلًة من حا ا وَأن  لَءها قد ُتكح وقرئ »وَأهّنا تـُرحســَ

ٌه.« ابلكسر كَجريحِ  ِر َوجح  ا ولو كان ماِضياً مل يكن للَكسح
مُّ وقُرئ بهن ، فالفَتْح تخفيفاً ، وهو األَكثُر ، والَكْسُر على أَصِل التقاِء السَّاكنَْين مُّ َجْبراً لَوْهنِها  قلُت : وقد ُحِكَي أَيضاً فيها الضَّ ، والضَّ

 لبَْدُر الدَّماِمينّي في شرح الُمْغنِي ، فهي مثَلَّثةُ التاِء ، وإِن أَْغفَلُوه.بلزوِم َحْذف أَحِد َمْعُمولَْيَها ، قاله ا

 َمذاِهَب أَيضاً : (1)ثم قال شيخنا : وأَما االختالف في عملها ، ففيه أَربعةُ 

ْفعُوٌل ُحِذف فِْعلُه الناِصُب له ، وهو قوُل األَخفش ، األَول : أَنّها ال تَعمُل شْيئاً ، فإِن َوِليَها مرفوٌع فمبتدأٌ ُحِذَف َخبَُرهُ ، أَو َمْنُصوٌب فمَ 

 : ال أََرى حيَن َمنَاٍص ، نَْصباً ، وال ِحيُن مناٍص كائٌِن لَهُم ، َرْفعاً. (2)والتقدير عنده 

 والثاني : أَنها تعمُل َعَمَل إِّن ، وهو قَْوٌل آَخُر لألَْخفَِش والُكوفِيّيَن.

ِضّي وابُن هشاٍم وغيرهما.والثّالث : أَنها حرُف َجّرٍ   عند الفَّراِء ، على ما نقله عنه الرَّ

 أَحِدهما. انتهى. والرابع : أَنّها تعمُل عمَل لَْيَس ، وهو قول الُجْمُهور ، وقيّده ابُن ِهشام بَِشْرَطْين : كون معُمولَْيها اسَمى َزَمان ، وحذف

 فصر امليم
 (مض التاِء املثناة الفوقية)

مِ  تَةُ ُمؤْ  : [مأت] والَهْمِز ، وَجّوَز أَهُل الغَِريب بغير الَهْمز نقله شيُخنا ، وذكرها ابُن منظوٍر في آخِر ترجمة مات ، وقيَّدها بالَهْمِز ،  بالضَّ

أَنَّها قَْريَةٌ من قَُرى البَْلقاِء في  بالشَّاِم ، حيث التَقَْت ُجيوُش الُمْسِلِمين وِهَرْقل ، وفي الَمَراِصد : ع وهو قول الفَّراِء وثَْعلَب ، اسم أَْرٍض أَو :

 حدود الّشام.

 َجعفُر بُن أَبِي َطالب أَي في ذلك الَمْوضع ، ذُو الَجنَاَحْينِ  قُِتَل فِيهِ  على اثْنَْي َعَشَر ميالً من أَْذُرَح ، َحْيثُ  الّشامِ  (3) بَمَشاِرفَ  وقيل : إِنها

كان  الموضعِ  هذا في أَي وفيه ، ُمفَردٌ  بِناءٌ  منها قبرِ  كلِّ  على ، عنهمهللارضي، وعبُد هللا بُن َرَواَحةَ ، الُملَقّب بالطَّيّار ، وَزْيٌد بُن َحاِرثةَ 

 .الُمْؤتِيَّة تُْعَمُل السُّيُوفُ 

 بمعنًى واحد. (5)، وَمغََط  (4)، وَمطَّ وقََطَل  َمتَّ  َمدُّ الَحْبِل وَغْيره ، يقال : : الَمدُّ ، الَمتُّ  : [متت]

 : َمدَّهُ. َمتًّا ءَ الشَّيْ  َمتَّ و

 في السَّْير ، كَمدَّ. َمتَّ و

كة ، وهي من البِئر َمْعُروفةٌ. النَّْزُع على َغْيِر بََكَرةٍ ، : الَمتُّ و  ُمَحرَّ

 أَو ُحْرَمٍة ، أَو غيِر ذلك. بقََرابَةٍ  والتََّوّصل التََّوسُّلُ  : الَمتُّ و

ٌل  الَمتَّ  كالَمّد ، إِاّل أَنَّ  الَمتُّ  وفي اللّسان :  بها ، وأَنشد : يَُمتُّ  بقَرابٍَة وَدالَّةٍ  (6)تََوصُّ

ٍر  كــــــــــــح ــــــــــــَ َت يف ب ــــــــــــح ن ت  ِإن كــــــــــــُ ًة  متــــــــــــَُ ــــــــــــَ ول ــــــــــــُ ئ  خــــــــــــُ

مــــــــــــــــام    ُر يف ُذَر  اأَلعــــــــــــــــح ابــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ
ُ

 فــــــــــــــــَبان املــــــــــــــــ

  
 ، أَنشد يَعقوب : َماتٌّ  : تََوسََّل ، فهو يَُمتُّ َمتًّا ءِ إِليِه بالشَّيْ  َمتَّ  وفي الُمْحَكم :

ت   ٍة  متـــــــــــــــَُ يـــــــــــــــجـــــــــــــــَ َك َوشـــــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــح اٍم ِإلـــــــــــــــَ  أبَرححـــــــــــــــَ

ر بِ و     قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ اِم مـــــــــــــــا ملَح تـ رحَب ابأَلرححـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  ال قـ
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م هللا َوْجَهه :  إِلى هللِا بَِحْبل ، وال يَُمّداِن  يَُمتَّانِ  ال»وفي حديِث َعِلّيٍ كرَّ
 .«إِلَْيِه بَِسبَبٍ  (7)

ُجُل ، إِذا َمتَْمتَ  قال ابُن األَعرابّي : كالَمتَْمتَِة ، الَمتُّ و  الرَّ

__________________ 
 ( يف املغين : ثالثة مذاهب.1)
 .«كما يف املغين ا أي األخفش« عنده»وهبامش املطبوعة املصرية : قوله هذه كذا خبطه ا والصواب « هذه»( ابألصر : 2)
وقض يف املو املطبوع مشار  ابلقاف وهو تصحيف ا والصواب ابلفاء بدلير أن املوضض »وهبامش املطبوعة املصرية : « مبشار »( يف القاموس 3)

 .«كما أييت يف الفاءالذي كانت تعمر فيه السيوف : مشارف  
قوله قطر كذا خبطه ومل أجد يف القاموس وال اللسان قطر هبذا املعىن ا والظاهر أنه مصحف عن مطر ففي اجملد »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 .«ومطر»ويف التهذيب : « أن املطر مد ا بر وا ديد
 ( زيد يف اللسان : وَشَبَح.5)
 ( اللسان : يوصر.6)
 .«. متدان.. النهاية واللسان ا وابألصر : متتان( عن 7)
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ُر : (1)تـََقر ب مبََود ٍة َأو َقرابٍَة   ِإليِه ِبَرِحٍم ا َأي َمَددحُت ِإليه ا وتـََقر بحَت ِإلَيحه. َمَتت   ا قاَ  الن ضح
 .َمَواتُّ  وَجْمعُها : الُحْرَمةُ والَوسيلَةُ ، الَماتَّةُ  ، َماتَّةٌ  بَْينَنَا َرِحمٌ و

 : الوسائُِل. الَمَواتُ و

رهُ   .الَمَواتَّ  وفي األَساس : ويَُماتُّ فالناً : يُذّكِ

وقد أَنَكَره طائفة ،  هكذا في سائِر نَُسخِ القاموس ، َمْفُكوَكة (2) َمتَتَى أَو ُمشدََّدة ، وهو الَمْشُهور ، وبه َجَزم الُمَحقِّقون ، ، كَحتَّى َمتَّىو

 والذي في لسان العرب :

 وعلى نبيّنا أَْفَضُل الصَّالة عليهِ  (3) [النّبّيِ ]أَبو يُونَُس  وقيل : إِنّما ُسّمي َمتْثَى ، وهو مذكور في موضعه من حرف الثاِء المثلثة ، وهو

هاُب في الِعنَ  السَّالم ،و ه ، نقَلَه البَُخارّي ، وقَلّده الّشِ يرة ، ال أُمُّ فاِء له ، وتابَعَه النُّوُر الَحلَبِّي في الّسِ اية ، واختَلََف اختياُره فيه في شرح الّشِ

َحه الحافُِظ.  لَحِديِث ابِن عبّاس ، وجَزَم به في نُور النِّْبراس ، وَرجَّ

 ، جاِمِعه في األَثير ابنُ  قاله ، السالمعليهماه غير ِعيسى ويُونُس ، ولم يَْشتَِهر نَبِيٌّ بأُمِّ  : قالوا ، السالمعليهأُّم يُونَُس  َمتَّى وعند الُجْمُهور أَن

هُ  ، الّشفاءِ  َشْرح في الَحلَبِيّ  ونَقَلَه ، وغيرهما األُُصول جامعِ  وفي  .البَرِّ  عبد ابنُ  َحقَّق ومثله ، المنقول الُمتداَولُ  وهو ، وأَقَرَّ

مان أَنَّه كان بعد ُسلَْيماَن ، وأَنّه من َولَِد بِْنياِميَن بِن يَْعقُوَب   .السالمعليهقال شيُخنا : وفي مرآةِ الزَّ

 .ُسْريَانِيّ  ، السالمعليهأَبو يُونُس  َمتَّىو وفي لسان العرب :

ى] َمتَّى وقال األَزهرّي : يُونُُس بن ا لم يَُكْن لهم في كالمهم في آخر االسِم بعد فتحة َعلى فَ  َمتَّى نَبِيٌّ كان أَبوه يُسمَّ ْعلَى ، فُِعَل ذلك ألَنهم لمَّ

وقال الصاغانّي  .(5)َغنَّى ، ومن تنفّْيُت تَفَنَّى  َحَملُوا الياَء على الفَتَْحة التي قبلها فَجعَلُوها أَلفاً ، كما يقولون من غنَّْيُت : (4) [َمتَّى على بناءِ 

ه الُمْعتَّل ، وإِن َجعَْلتَه فَْعلَى من الُمضاَعف على فَعََّل فِْعالً ماِضياً من التَّْمتِيَِة بمعنى التَّْمِديِد ، كتََمطَّى من تََمطََّط فموِضعُ  َمتّى : إِْن َجعَْلتَ 

 فهذا موضعه.

ِد بِن يَْحيَى َمتَّىو ث ، نَقَله الّصاغانّي. َجدٌّ ِلُمَحمَّ  بن َخاِلِد بن يَزيَد أَبي يَِزيَد الَمَدنِّي الُمَحّدِ

 ُمزاِحٍم العُقَْيِلّي : (6) [أَبو حاتٍم قول]وأَْنَشد  الُمَخفَّفَِة ، َمتَى لغَةٌ في بالتَّْشِديدِ  َمتّىو

الَ  :  َبِ  اأَلطـــــــــــح ىت  أملَح َتســـــــــــــــــــــــــح وُدهـــــــــــا مـــــــــــَ هـــــــــــُ   ؟عـــــــــــُ
يـــــــُدهـــــــاو     عـــــــِ ٌر صـــــــــــــــــــــَ فـــــــح َداُء قــــــــَ يـــــــح نح بــــــــَ قـــــــَ طـــــــِ نـــــــح  ؟هـــــــر تــــــــَ

  
َخِفيفَةٌ  َمتَى وقال أَبو حاتم : ثَقَّلَها َكما تُثَقَُّل ُربَّ وتَُخفَُّف ، وهي !في هذا البَْيت ، فقال : ال أَْدِري َمتّى قال أَبو حاتم : سأَْلُت األَْصَمِعيَّ عن

 أَي َطِويالً أَو بَِعيداً ُعهوُدها بالنّاِس فال أَْدِري ، قاله ابن منظور. َمتَتُّ َمتًّا فَثَقَّلَها ، قال أَبو حاتم : وإِْن كاَن يُِريُد مصَدرَ 

َسعَِة  ِجدًّا ، لَْم يَذُكْرها أَحٌد من النُّحاة ، وال َمْن َصنََّف في الُمْفرداِت فَقَط ، وأَْغفَلَها ابُن ماِلٍك في التَّْسِهيل معوقال َشْيُخنا : هي َغِريبَةٌ 

 ِحْفِظه ، وكذا أَبو َحيّان وغيُرهم.

ى بهذا االسمِ  َمتٌّ  قال اللَّْيُث :و ثِينَ  : اسم أَعجمّي ، والُمَسمَّ ِحيم بنِ  ون ، منهم : َكثِير من األَْعجامِ  في الُمَحّدِ  مْنُصوُر بُن نَْصِر بِن عْبِد الرَّ

 بن بَُجيٍر الَكاَغِذّي ، َروى عن الَهْيثَِم بِن ُكلَْيِب ، ذكره ابُن نُْقَطةَ. َمتِّ 

ِد بن الفََرج ، وابنُه أَبو ُزْرَعةَ محمٌد ، ثِقَة ، وحفيُده َعْبُد هللا بن أَبي زُ فإِنّه لَقَبُ  (7) َمتََّوْيهِ  وأَّما ْرَعة ، حافُظ ،  الحافِِظ أَبي بَْكٍر أَْحَمَد بِن ُمَحمَّ

 وابنُه أَبو ُزْرَعةَ محمد بن عبد هللا ، َسمَع الدَّاَرقُْطنِّي وابَن شاهين ، أَْوَرَدُهم الَخليليُّ في اإِلْرشاد.

 وإِبراهيُم بُن محّمِد بِن َمتََّوْيه األَْصبَهانِّي ، شيٌخ البنِ 

__________________ 
 ( زيد يف اللسان : أي قريبة.1)



2192 

 

 ( يف إحد  نسخ القاموس : متىت.2)
 ( زايدة عن القاموس.3)
 ( زايدة عن التهذيب ا وأثبتت يف اللسان ببع  اختالف.4)
قوله عبيت عبارة التكملة من غنيت غىن »وما أثبتناه عن التهذيب وهبامش املطبوعة املصــــــــرية : « ّبعبيت عّب ومن تعبيت تع»( ابألصــــــــر : 5)

 ومثله يف اللسان.« ومن تغنيت تغىن
 ( زايدة عن اللسان والتهذيب.6)
 ( ضبطت يف اللباب بضم التاء املشددة ضبرت قلم.7)
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َبهاَن ِإمام اجلامض  مُد  جِي َأصح ُقحرِي ا وولده ُمفح
 بُن ِإبراهيَم شيٌخ البن َمرحَدَويحِه.امل
ُل. به يَُمتُّ  ما : (1)كَسَحاب  الَمتَاتُ و  أَي يُتََوسَُّل أَو يُتََوصَّ

 .الَمتَاتَ  : َطلََب إِلَْيه َمتَّهو

 في بعِض اللُّغاِت. تََمطَّى ، : لغةٌ ، مثل تََمتَّىو

، فَكِرُهوا التَّْضِعيَف ، فأُْبِدلْت إِْحدى التّاَءيِن ياًء ، كما قَالوا : تََظنَّى ، وأَْصلُه  تََمتَّت وأَْصلُه أَو يَُمدَّه في الَحْبِل : اْعتََمَد فيِه ِليَْقَطعَهُ  تََمتَّىو

 لُمْعتَّل بمعناه ، وسيأْتي الكالُم ُهناك ، ولَشْيِخنا ُهنا كالم ينظر فيه.تََمتََّت في الَحْبل ، وأَعاَده في ا ولم يُْسَمع تََظنََّن ، غير أَنّه ُسِمع تََظنَّنَ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، حّدث عن أَبي ُعبَْيَدةَ بِن محمِد ، وعنه أَبو بَْكِر بُن َمْرَدَوْيِه. َمتَّةَ  أَبو العَبّاس أَحَمُد بُن مَحّمِد بِن َعِلّيِ بن

 ٍء.ِمْن كّلِ َشيْ  يدُ : الشَّدِ  الَمْحتُ  : [محت]

 .َمْحتَةٌ  : َشديُد الَحّرِ ، مثُل َحْمٍت ، ولَْيلةٌ  َمْحتٌ  يومٌ  اليَْوُم الَحارُّ ، : الَمْحتُ و

 ، َكَكُرَم. َمُحتَ  قدو

ً  ، كأَنّهم تََوهَُّموا فيه ُمَحتَاءُ و ُمحوتٌ  اللَّبِيُب أَو هو الُمْجتَِمُع القَْلِب الذَِّكّي ، وج العَاقِلُ  : الَمْحتُ و  ، كما قَالُوا : َسْمٌح وُسَمحاٌء. َمِحيتا

 بَْحٌت ، أَي خاِلٌص. َمْحتٌ  يُقال : َعَرِبيٌّ  الَخاِلُص ، : الَمْحتُ و

 نقله الّصاغانّي. ألَْمألَنََّك َغَضباً ، أَي ، ألَْمَحتَنَّكَ  يُقَال :و

 فيها ، وقيَل : (2): قَْفٌر ال نَباَت فيه ، وقيل : األَْرُض التي ال يُْنبَُت  َمْرتٌ  ، وَمكانٌ  َمْرتٌ  ها ، أَْرضٌ في : الَمفَاَزةُ بال نَباتٍ  الَمْرتُ  : [مرت]

 .(3): الذي لَْيَس به قَليٌل وال َكثيٌر  الَمْرتُ 

 ال َكألَ بها وإِْن ُمِطَرْت.: األَرُض التي  الَمْرتُ  وقيل : ال يَِجفُّ ثَراَها ، وال يَْنبُُت َمْرعاها ، التي أَو األَْرضُ 

 بالفَتْح ، حكاهُ بَْعُضهم ، قال ُكثَيِّر : ، َمْرٌت كالَمُروت وأَْرضٌ 

َم و  حـــــــــ  ـــــــــَ مـــــــــَ   (4)ق وحِر ِحســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ان مـــــــــنح قـ ريح  ســـــــــــــــــــــــَ

ُروتُ     ال ِ  مــــــــــــَ ــــــــــــظــــــــــــِّ ُة ال يــــــــــــَ ِي ضــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ ــــــــــــّرِعــــــــــــح  ال

  
ْعيِ  ُمُروتُ »هكذا رواه أَبو سعيد السُّّكرّي بالفتح ، وغيُره يَْرِوي   بالّضم. ُمُروتٌ و ، أَْمراتٌ  ج : بالّضم ،« الّرِ

 قال ابُن َهْرَمةَ : ، كذلك ، َمْمُروتَةٌ  أَْرضٌ  قيل :و

َك مـــــــــــنح  يـــــــــــح َن ِإلـــــــــــَ َويـــــــــــح دح طـــــــــــَ مح قـــــــــــَ ةٍ كـــــــــــَ ُروتـــــــــــَ   ممـــــــــــَح
نـــــــــــــــاقـــــــــــــــرِ و     ٍة مبـــــــــــــــَ ولـــــــــــــــَ وحصــــــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــاقـــــــــــــــٍر مـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

  
تاِء فإِنّها ال يُقَاُل لَها َمُروتٌ و َمْرتٌ  وأَْرضٌ  جاُء لها كما تُْرَجى الَحاِملَةُ ،  َمْرتٌ  ، فإِن ُمِطَرْت في الّشِ َصُد : الرَّ ، ألَنَّ بها حينَئذ َرَصداً ، والرَّ

ّمِ ، كالسُُّهولَة. ، ُروتَةُ المُ  واالْسمُ  قد ُمِطَرْت وهي تُْرَجى ألَْن تُْنبِتَ  (5)ويُقاُل : أَْرٌض ُمْرِصَدةٌ ، وهي   بالضَّ

ة : َمْرتُ  وكذا ، (9) : ال َشعََر بَحاِجبه َمْرتٌ  َرُجلٌ  من الَمجاِز :و مَّ  الَجَسِد ، ال َشعََر َعلَْيه ، قاَل ذُو الرُّ

رحاَبِ   ثـــــــــــــــ  الســـــــــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــــــٍا لـــــــــــــــَ ر  جـــــــــــــــَ   (6)كـــــــــــــــُ
رحتِ     اِ   مــــــــــــَ جــــــــــــَ َن اإِلعــــــــــــح ِ مــــــــــــِ اح اجــــــــــــَ جــــــــــــَ (7)ا ــــــــــــَ

 

  
ه قبَل أَن يَْنبَُت َوبَُرهُ.  يَْعني َجنيناً أَلحقَتْهُ أُمُّ
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 بالتَّاِء والثاِء جميعاً. َملََّسه ، إِذا َمَرتَهُ يَْمرتُه في األَساس :و

 اإِلبَل : نَّحاَها. َمَرتَ  يُقال :و

وتُ و ان الَمرُّ  ابن (8)رمان ك ، كَسفُّود : واٍد لبَنِي ِحمَّ

__________________ 
 ( يف القاموس بضم امليم ضبرت قلم.1)
 ويف التهذيب عن األصمعي : ال نبات فيها.« نبت»( اللسان : 2)
 ( هذا قو  ابن ِشير نقله األزهري يف التهذيب.3)
 .«وفحم»( عن اللسان وابألصر 4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وهي الجي قد مطرت.5)
 ( يف القاموس :  اجبه.9)
 ( قبله يف التهذيب :6)

 يطرحن ابملهار  األغفا 
 قا  يف التكملة : وبا املشطورين مشطور ساقرت وهو :»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)

 «حي الشهي  ميت األوصا 
 يقو  : مل ينبت شعر حجاجيه.ومثله يف التهذيب واللسان. قا  األزهري : يصف إبال أجهضت أوالدها قبر نبات الوبر عليها. 

 ( كذا ا وضبرت القاموس محان بكسر ا اء ضبرت قلم.8)
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َ  َعبحد الُعز   ا له يـَوحمٌ  حاح. (1) [بين]َباح  ُقَشريحٍ ومَتيم ا كذا يف الصِّ
 وأَْنَشد قوَل أَْوس.

لــــــــــيــــــــــٌج مــــــــــن و  ر وتمــــــــــا خــــــــــَ َ
ٍب  املــــــــــ عــــــــــَ  ُذو شــــــــــــــــــــــــُ

ِب     ريـــــَر خُبشـــــــــــــــــــــح ي الضـــــــــــــــــــ  رحمـــــِ ا ِ يــــــَ ِح والضـــــــــــــــــــــ  لـــــح  الـــــطـــــ 

  
وتُ و  كذا َعَزاه الفََرْزَدُق والبَِعيُث ، فقال الفََرْزدق : د ، لبَاِهلَةَ أَو ِلُكلَْيٍب ، : الَمرُّ

ـــــــــوُدهـــــــــا  ل تح جـــــــــُ ـــــــــ  ت ٌب حـــــــــَا مـــــــــَ ـــــــــح ي ـــــــــَ ل وُ  كـــــــــُ قـــــــــُ ـــــــــَ  تـ

َب مـــــــــــنح و     صـــــــــــــــــــــــــَ اَأخح ر وهتـــــــــــِ بِ   مـــــــــــَ ر  جـــــــــــانـــــــــــِ  كـــــــــــُ

  
 وقال البَعيُث :

َز   عــــــح تح مــــــِ بـــــــَ صــــــــــــــــــــَ تح  (2)َأ َأنح َأخح عـــــــَ ــــــَ َة وارحتـ يـــــــ  طــــــِ  عــــــَ

ن     العـــــــــــًا مـــــــــــِ ر وتِ تـــــــــــِ َ
هـــــــــــا املـــــــــــ يـــــــــــمـــــــــــُ َو  مجـــــــــــَِ  َأحـــــــــــح

  
وتَ  إِلى أَْبياٍت َكثِيَرة نََسبَا فيها  إِلى ُكلَْيٍب. الَمرُّ

 على َمْرَحلٍَة من أُْرِميَةَ. كَجبٍَل : ة ، بأَْذَربيجاَن ، َمَرتَ و

به األَكثَُر ، وهو َرفِيُق َهاُروَت ، وقيل : منَ و ، أَْعَجِمّي ، َماُروتُ و ، بمعنى الَكْسِر ، كما في التَّْفِسير  الَمْرتِ  هو الصَّحيح الذي َصوَّ

 .الَمْرتِ  وهو اسُم الَمْصَدِر من الُمُروتَةِ  أَو من وَحواِشيِه ، قالَهُ َشْيُخنا

ْرِف ، ولو َكاَن منوقال الصاغانّي : هو اسٌم أَْعَجِميٌّ ، بَِدليِل   الْنَصَرَف. الَمْرتِ  َمْنعِ الصَّ

 وقال بعضهم : إِّن التّاَء بََدٌل من الّسين. : الدَّاِهيَةُ ، الَمْرَمِريتُ و

 * ومما يُْستَْدَرُك علْيِه :

 الُخْبَز في الَماِء ، كَمَرَدهُ حكاه يَْعقُوب. َمَرتْ 

 .(3)وفي الُمَصنَّف : َمَرثَه بالثاِء 

وِميّة. ماْرتو  : من الشُُّهور الرُّ

ً  الَجاِريَةَ  َمَصتَ  أَهمله الَجْوهرّي ، وقال ابُن ُدَريد : ، َمَصتَ  : [مصت]  .(4)كَمَصَدها  نََكَحها ، : َمْصتا

ما  فيَْمُصتَ  ا مكان الطَّاِء تاًء ، وهو أَن يُْدِخَل يََده ، فيَْقبَِض على الّرحم ،لغةٌ في الَمْصِد ، فإِذا َجعَلُوا مكان الّسيِن َصاداً ، جعَلُو الَمْصتُ و

ً  فِيها  .َمْصتا

ً  النّاقَةَ  َمَصتَ  في الُمْحَكِم والعَْيِن :و  من َرِحِمها. قَبََض على َرِحِمها ، فأَْدَخَل يََدهُ فاْستَْخَرَج ماَءهُ  : َمْصتا

صاِحبُها يََده ، فََخَرط  َخْرُط ما في الِمعَى باألَصابه إِلْخراجِ ما فِيه ، ونصُّ العَْيِن : ِإذا نَزا على الفََرِس الَكِريَمِة ِحصاٌن لَئيٌم أَْدَخلَ  الَمْصتُ و

 ، وسيأْتِي ذلك في م س ط. تِ الَمصْ و ، قال : وكأَنَُّهم عاقَبُوا بيَن الّطاِء في الَمْسطِ  َمَصتَهاو ماَءه من َرِحمها ، قال : َمَسَطها

ً  كَمنَعَهُ ، أَي األَِديَم ، َمعَتَه : [معت]  نْحٌو من الدَّْلِك. الَمْعتُ و َدلََكهُ ، : يَْمعَتُهُ َمْعتا

ً  : [مقت]  َمقَاتَةً  يُح كالِم الُمَصنِِّف أَنّ هكذا في الِمْصبَاحِ ، واألَْفعاِل ، واألََساس ، وصر ، َمقَاتَةٌ  إِلى النّاِس ، كَكُرَم ، َمقُتَ و ، َمقَتَه َمْقتا

 ، كنََصر ، وليس كذلك. َمقَتَ  مصَدرُ 

ً و ، َمقَُت َمقَاتَةً  : أََشدُّ اإِلْبغاِض  الَمْقتُ  وفي المحكم :  ، َمْمقُوتٌ و فَِعيٌل بمعنى فاِعل ، كَكِريمٍ  ، َمِقيتٌ  فهو تَْمِقيتاً ، كَمقَّتَه أَْبغََضه ، َمقَتَهُ َمْقتا

 قال :

َز ح و  ر  ملَح يـــــــــــَ ذَ  اي حــــــــــُ ِر الــــــــــت ســــــــــــــــــــــــح كــــــــــثــــــــــِ نح يــــــــــُ  مــــــــــَ

تُ     قـــــــــ  ُح  ميـــــــــَُ فـــــــــَ ِديـــــــــِ  وُيصــــــــــــــــــــــح ِ الصــــــــــــــــــــــ  اح (5)يف عـــــــــَ
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ً  وفي األَساس :  ، وهو بُْغٌض عن أَْمٍر قَبِيٍح. َمقَتَهُ َمْقتا

 وفي الُمْفرداِت للراغب : هو أََشدُّ البُْغِض.

 إِلى النّاِس  َمقُتَ  ، وقد َمِقيتٌ  أَمٍر قبيح َرِكبَه ، فهو (6): بُْغٌض عن  الَمْقتُ  ، فإِنه قال : قلت : والذي في األَساِس مأُْخوذٌ عن عبارة اللَّْيث

 .َمقَاتَةً 

__________________ 
 ( زايدة عن الصحاح.1)
 .«وهبامش املطبوعة املصرية قوله مغر  ا كذا خبطه ولعله معز « مغر »( عن اللسان ا واألصر 2)
 .«مرته ابلتاء»( عن اللسان ا وابألصر 3)
قوله كمصــدها وقوله : واملصــت لغة يف املصــد ا كذا خبطه والصــواب كمصــطها ا واملصــت لغة يف املصــرت كما يف »( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)

 .«التكملة ا ويد  له قوله : جعلوا مكان الطاء لء
 .«قوله ويصفح أي يسب  فيمنض كما يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( يف التهذيب : من.6)
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 (َوال تَ ْنِكُحوا ما َنَكَح آابؤُُكْم ِمَن النِّساِء ِإاّل ما َقْد َسَلَف ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َوَمْقتاً َوساَء َسِبيالً )في قوله تعالى : ـ  وعن الّزّجاج

 وكان المولوُد عليه يقال له :]،  الَمْقتُ  أَّن ذلك في الَجاِهِليَّة كان يُقَال له ، (2): أََشدُّ البُْغِض ، الَمْعنى : أَنَّهُم َعِلُموا  الَمْقتُ  قال :ـ  (1)

َم عليِهم من نِكاح اْمَرأَةِ األَِب لم يََزْل ُمْنَكراً في  (3) [الَمْقتِيُّ  ً  قُلوِبهم ،فأُْعِلُموا أَنَّ هَذا الذي ُحّرِ لم يُِصْبنَا »ِعنَدُهم. وفي الحديث :  َمْمقُوتا

 .«َمْقتهاو َعْيٌب ِمْن ُعيُوِب الَجاِهِليَِّة في نِكاِحها

جَ  (4) الَمْقتِ  نِكاحُ و ُجلُ  : أَن يَتََزوَّ َمه ، وكان يُْفعَُل في الجَ  (5)أَي إِذا َطلَّقَها ، أَو ماَت َعْنها  اْمَرأَةَ أَبيِه بَْعَدهُ  الرَّ  اإِلْسالُم. (6)اِهِليَّة ، وَحرَّ

ُج ، الَمْقتِيُّ و ّجاج. أَو َولَُده ، قاله ابن سيده ، : ذلك الُمتََزّوِ  حكاهُ الزَّ

لَهُ  أَْمقَتَني ما وإِذا قُْلَت : ، َمْمقُوتٌ  تُْخبُِر أَنَّهُ  ِعْنِدي فإِنّما أَْمقَتَهُ  إِذا قُْلَت : ما له ، قال سيبويِه : هو على معنيين : أَْمقَتَنيو ِعْنِدي أَْمقَتَهُ  ماو

 .َماقِتٌ  تخبر أَنَّكَ  فإِنّما

لَْم هللِا إِيّاُكْم حيَن ُدِعيتُم إِلى اإِليمان فَ  لََمْقتُ  قال : يقول :ـ  (7) (َلَمْقُت هللِا َأْكَْبُ ِمْن َمْقِتُكْم أَنْ ُفَسُكمْ )في قول هللا تعالى : ـ  وقال قتادة

 أَنفَُسكم حيَن رأَيتُم العَذاَب. َمْقتُِكمْ  تُْؤِمنُوا أَْكبَُر من

 .تَماقَتُواو ، َماقَتَهُ و ، (8) [إِليه]إِليه ، نَِقيُض تََحبََّب  تََمقَّتَ  وفي األَساس :

 ، وهي قَْريَةٌ قريبَةٌ من أَْيلَة لها ذكر في غزوة تبُوك. مقتى * واستدرك شيخنا :

إِذا َخَدَم  َمقَتَ و
 ، ومنه الَمْقتَِوّي ، ذكره الُمَصنّف في قَتَا وأَهَملَه ُهنا. (9)

أُْبِدلت الُمثَنَّاةُ من الُمثَلَّثَة ،  ثْغة ، وقيل :كَمَكَد بِه ، وقيل : إِنّها لُ  بالَمكان أَقاَم ، َمَكتَ  أَْهَمله الَجوَهِرّي ، وقال ابُن دريد : ، َمَكتَ  : [مكت]

 قاله شيُخنا.

ه :  (10)وهو قوُل ابِن األَعرابّي ، نقله األَزهرّي في التهذيب في آخر ترجمة متك  اْمتأَلَْت قَْيحاً ، إِذا البَثَْرةُ ، اْستَْمَكتَتِ  يُقَال :و وهذا نَصُّ

 : َشقُّها وَكْسُرَها. كذا في اللسان. (11)َء قَْيحاً ، وفَتُْحها : أَْن تَْمتَِلي اْستِْمكاتُهاو البَثَْرةُ ،  ، والعُدُّ :العُدُّ فاْفتَْحهُ  اْستَْمَكتَ  يُقال :

ً  ءَ الشي َملَتَ  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن دريد : ، َملَتَهُ  : [ملت] َكهُ أَو َزْعَزَعه ، ، كَمتَلَه : يَْمِلتُه َمْلتا نقله ابُن ِسيَده. وقال األَْزَهِرّي : ال  َحرَّ

ً  ءَ الشَّي َملَتُّ  َشْيئاً ، وقد قاَل ابُن دريد ، في ِكتابه : َملَتَ  أَْحفَُظ ألَحٍد من األَئِّمة في ْكته ، قال : وال  َمْلتا ، وَمتَْلتُه َمتاْلً ، إِذا َزْعَزْعته وَحرَّ

تُه.  أَْدِري ما ِصحَّ

راُع ،: اإِلبُِل  األَماِليتُ و ،  إِْمليتٌ  ، أَو أُْملُوتٌ  قيل إِنّه اسُم َجْمعٍ ، أَو َجْمٌع ال ُمْفَرَد له ، وقِيل : ُمْفَرُده نقله الصاغانّي. قال شيخنا : الّسِ

 وأَنكَره أَْقَواٌم من أَهِل اللُّغَة.

يٍت : ِسْنفٌ  ، الِملِّيتُ و اَغانِّي. أَي َوَرُق َشَجِرِه ، الَمْرخِ ـ  بكسٍر فُسُكونـ  كِسّكِ  نقله الصَّ

ً  : [موت]  .َماَت يَُموُت َمْوتا

 وهذه َطائِيّة ، قال الراجز : ، َماَت يََماتُ و

اِت  نـــــــــــــــــَ َدَة الـــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــِّ جِي ســـــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــُ

ُن َأنح     ي وال أَنحمــــــــــــــــَ يشــــــــــــــــــــــــــــــِ ايت عــــــــــــــــِ (12) متــــــــــــــــََ
 

  
 .َماَت يَِميتُ و

 ُمْطلَقاً ، ماتَ  قال شيخنا : وظاِهُره أَّن التَّثِْليث في مضارع

__________________ 
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 .22( سورة النساء اآية 1)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : أعلموا.2)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.3)
 ( هذا شرح ابن األعرايب ا كما ذكر اهلروي.4)
 ( زاد اهلروي ا ويقا  هلذا الرجر : الّضيزن.5)
 مها.( عن النهاية واللسان ا وابألصر : وحر 6)
 .10( سورة غافر اآية 7)
 ( زايدة عن األساس.8)
 .«قوله فدم كذا خبطه وعبارة اجملد يف مادة قتا : من مقت : خدم. فما يف الشارح تصحيف»وهبامش املطبوعة املصرية : « فدم»( ابألصر 9)
 والعبارة وردت يف التهذيب يف ترمجة مكت.« مكت»( كذا ا ويف اللسان : 10)
 اللسان ا ويف التهذيب : وفتحها : فضخها عن قيحها.( األصر و 11)
 . وال يؤمن... ( اللسان : بينّ 12)
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ُر ِإّلا هو يف الَياِئّي كَيِبيُض ا من اَبَع ا وهي  وليَ  كذلك ا فِإّن الّضم  ِإّلا هو يف الَواِوّي َكيُقوُ  ا من قَاَ  قـَوحاًل ا والكسح
ُعحَتّر َخاَف َخوحفاً.لَُغٌة َمرحُجوحة ا أَنكرها 

ُسوِر املاِضي ا َكَعِلم يـَعحَلم ا وَنِظريه من امل َكح
 مجاعٌة ا والفتح ِإّلا هو يف امل

ْرناه َمّرات : أَّن فَِعَل الَمْكسور ال يكون  تَُموتُ  ، بالكسِر في الماضي ، ِمتَّ  وزاد ابن القطاع ومغيره : م ، من شواذِّ هذا الباِب ِلما قَرَّ بالضَّ

،  تَُموتـ  بالَكْسرـ  ِمتّ  نإِاّل َمْفتُوحاً كعَِلم يَْعلَُم ، وشذّ من الّصحيح نَِعَم يَْنعُم ، وفَِضَل يَْفُضل ، في أَلفاٍظ أَُخَر ، ومن الُمْعتَّل العي (1)ماضيه 

 َت تَُدوم.وِدمْ 

ضوا هاُب الفَيُّوِمّي في  لماتَ  وجماعةٌ اقتصروا هنا على هذه اللُّغَِة ، وَجعَلُوها ثاِلثَةً ، ولم يَتَعَرَّ َكباَع ، ألَنّه أَقَلُّ من هذا ، ومْنِهُم الّشِ

ً  اإِلْنَسانُ  مات الِمْصبَاح فإِنَّه قال : ، لُغةٌ ثالثة ، وهي من باِب تََداُخِل  أَُموت بالَكْسرِ  تُّ مِ و (2)من باب خاف ـ  ماَت يَماتُ و ، يَُموُت َمْوتا

 َكاُد وتََجاد. انتهى.اللُّغَتْيِن ، ومثله من الُمْعتَّلِ ِدْمَت تَُدوُم ، وزاد ابُن القَطَّاع : ِكْدَت تَُكوُد ، وِجْدَت تَُجوُد ، وجاَء فِيهما تَ 

 ، ونظيُره ِدْمت تَُدوم ، إِنما هو َدِوَم. يَُموت بالَكْسرِ  َمِوتَ  ، واألَْصُل فيه َماَت يَُموتُ  اع :قلت : وهو مأُْخوذٌ من كالِم ابِن ِسيَده ، وقال ُكر

 بالتشديد ، هكذا في نسختنا ، والذي في الّصحاح تَْقِديُم الُمَشدَّد على الُمَخفَِّف بَضْبِط القَلَم. ، َميِّتٌ و بالتَّْخِفيِف ، ، َمْيتٌ  فهو

 ِضّد الحياة. الَمَوتَانُ و الَمْوتُ  َخْلٌق من َخْلِق هللِا تَعالَى. وقال غيُره : الَمْوتُ  ، قال األَْزَهرّي عن اللَّْيث : (3) ِضدُّ َحيِىَ  ماتَ و

يُح ، إِذا  ماتَت م :، وهو على الَمثَل ، ومن ذلك قولُه َماتَ  وكل ما َسَكَن فقد : َسَكَن ، مات : السُُّكون ، يقاُل : الَمْوتُ  من الَمجاز :و الّرِ

 َرَكدْت وَسَكنَْت ، قال :

و َأنح  وتَ ِإيّنِ أَلرحجـــــــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــــــرِّيـــــــــــــــــــــُح  متـــــــــــــــــــــَُ

رَتيــــــــــــــــحُ     وحم وَأســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ُن الــــــــــــــــيـ كــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــَبســــــــــــــــــــــــــــــح

  
 الَخْمَرة : َسَكن َغلَيَانُها ، عن أَبي حنيفةَ. ماتَت ومن ذلك قولُهم ،

َم إِ  مات من الَمجاز أَيضاً :و ُجُل ، وَهَمَد ، وَهوَّ ً  النّارُ  ماتَت قاله أَبو َعْمرو. ومن المجاز أَيضاً : نَام ، ذاالرَّ : بََرَد َرماُدها ، فَلَْم يَْبَق من  َمْوتا

 ٌء.الَجْمر َشيْ 

 الَحرُّ والبْرُد : بَاَخ. ماتَ و

 الماُء بهَذا الَمَكان ، إِذا نَشَّفَتْهُ األَْرُض. ماتَ و

 وكلُّ ذلَك على الَمثَل. بَِلَي ، الثَّْوُب : ماتَ و

يُح ، َكما يُقَاُل : تَْهِلُك فيه أَْشواُط  (4) يَُموت اْنقََطع ُسلوُكه ، وبلدٌ  الطَّريُق : ماتَ و الثَّْوُب : أَْخلََق ، ماتو وعباَرةُ األَساس : ياح.فيه الّرِ  الّرِ

ْحل : اْستَثْقََل في نَْوِمه ، كلُّ ذلك على الَمثَل. ماتو  فَْوَق الرَّ

ى النَّومَ  «وإِلَْيه النُُّشورُ  أَماتَنا الَحْمُد هلِل الِّذي أَحيانا بعَد ما»: ـ  في دعاِء االْنتباهـ  في اللّسانو ً  َسمَّ ، ألَنّه يزوُل معه العَْقُل والَحركةُ ،  مْوتا

 وتَْشبيهاً ، ال تْحقيقاً.تمثيالً 

 في كالم العََرب يُْطلَُق على السُُّكون. الَمْوتُ  وقيل :

اغبـ  وقاَل األَْزهريّ  ه ـ  وِمثلُه في الُمْفردات ألَبي القَاسم الرَّ يَقَُع على أَْنواعٍ بَحَسِب أَنواعِ الَحياة ، فمنها ما هو بإِزاِء  الموتُ  : (5)ما نَصُّ

ةِ النّاِميَِة المْوُجوَدةِ في  يَِّة  (7) (َُيِْي اْْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتا)الَحيَوان والنّباِت ، كقوِله تَعالى :  (6)القُوَّ ةِ الِحّسِ كقوله تعالى  (8)ومنها : َزواُل القُوَّ

َتِ  ِمتُّ قَ ْبَل هذا):   .(9) (اي لَي ْ

ةِ العَاقِلَة ، وهي الَجَهالَةُ ، كقوله تعالى :  .(11) (فَِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوتى) (10) (َوَمْن كاَن َمْيتاً فََأْحيَ ْيناهُ أَ ) ومنها : َزواُل القُوَّ
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__________________ 
 ( كذا ا وهو خطب والصواب مضارعه.1)
 ( يف املصباح : من ابب خاف لغة.2)
 ( يف القاموس : ضد حّي.3)
 .متوت ( األساس :4)
 ( األصر واللسان واملفردات ا ومل يرد يف التهذيب.5)
 ( اللسان ا ويف املفردات : يف اإلنسان وا يواانت والنبات.6)
 .50( سورة العنكبوت اآية 7)
 ( اللسان ا ويف املفردات : القوة ا اّسة.8)
 .23( سورة مرمي اآية : 9)
 .122( سورة األنعام اآية 10)
 .52( سورة الروم اآية 11)
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ُر للَحياة ، كقوِله تعالى :  .(1) (ِبَيِّت  َوَيَْتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمكان  َوما ُهَو ) ومنها : الُحْزُن والَخْوُف الُمَكّدِ

 النَّوُم الثَِّقيُل. : الَمْوتُ و الَخفيُف ، الَمْوتُ  وقد قِيل : المناُم : (2) (َوالَِِّت ََلْ ََتُْت يف َمناِمها)ومنها : الَمناُم ، كقوِله تَعالى : 

ُل من» منه الحديث :و والَمْعِصيَِة وغيِر ذلك ،لألَحواِل الشَّاقِّة ، كالفَْقِر ، والذُّّلِ ، والسُّؤاِل ، والهرم ،  الموت وقد يُْستَعارُ  إِْبِليُس ،  ماتَ  أَوَّ

 ، فلَِقيَه فَسأََل ربَّه ، فقاَل له : أَما تَْعلَُم أَن من أَْفقَْرتُه فقَدْ  َماتَ  قد هاَمانَ  إِنَّ :  له قِيلَ » ، السالمعليهفي َحِديِث ُموسى و «ألَنّه أَّوُل من َعَصى

حُرَم عليه من َولِدها وقَرابَتِها  َميّتةً  اْمرأَةً  (3)أَراَد أَنَّ الصبِيَّ إِذا َرِضَع  «يُموت ال اللَّبَنُ »:  الحديث في عنههللارضيوقَوُل ُعمَر :  «؟أَمتُّه

ضاع ، ما يَْحُرُم عليِه منهم لو كانت حيَّةً وقد َرِضعَها ، وقيل : معناه : إِذا فُِصل اللَّبَُن من الثَّْدي وأُسْ  بِيُّ فإِنه يَْحُرم به ما يَْحُرم بالرَّ ِقيَه الصَّ

 إِال اللَّبََن والشَّعََر والصُّوَف ، ِلَضُرورةِ االستعماِل. انتهى. ميِّت وال يَْبُطل عملُه بمفَارقَة الثَّْدي ، فإِّن كلَّ ما اْنفََصل من الَحّيِ 

 بالِفْعل. ماتَ  ، ُمَخفَّفَةً : الذي الَمْيتُ  أَو

 .يَُموت ولكنه بَصَدِد أَن بَْعُد ، يَُمتْ  الذي لم على فاعل : ، الَمائِتُ و مشّددة ، ، َميِّتُ الو

 قال الخليُل : أَنَشدني أَبو عمرو :

رَي  ســـــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــَ لـــــــــي تـ ائـــــــــِ تٍ َأاي ســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــح تٍ و  مـــــــــَ يـــــــــِّ   مـــــــــَ
رُ     قـــــــــِ عـــــــــح َت تــــــــــَ نـــــــــح رحُت ِإن كـــــــــُ ُدونـــــــــك قـــــــــد َفســـــــــــــــــــــــ   فـــــــــَ

  

نح كــــــــــــان َذا ُروٍح فــــــــــــذلــــــــــــك  تٌ فــــــــــــمــــــــــــَ يــــــــــــِّ   مــــــــــــَ
تُ مــــــــــا و     ــــــــــح ي َ

رُ  املــــــــــ مــــــــــَ ربحِ حيــــــــــُح ــــــــــقــــــــــَ ن ِإىل ال  ِإاّل مــــــــــَ

  
 .َمائِتٌ  : هذا مات ، وال يَقُولون لمن َميِّتٌ و عن قليٍل ، مائِتٌ  : إِنّه يَُمتْ  وحكى الجوهرّي عن الفّراِء : يُقال لَِمْن لم

ُْم َميُِّتونَ )، قال هللا تعالى :  َسيَُموت ولما ماتَ  قَدْ  يَْصلُح لما َميِّتٌ  قيل : وهذا َخَطأٌ ، وإِنما  .(4) (ِإنََّك َميِّت  َوِإَّنَّ

 قلُت : ومن ُهنا أََخَذ صاحُب القَاُموس ، ما َجعَله تَْحِقيقاً ، وقد تَحاَمل عليه شيُخنا في َشْرحه.

ْعالِء فقال :  وَجمع بين اللُّغَتَين عِديُّ بُن الرَّ

َ  مـــــــــــن  ـــــــــــح ي ـــــــــــَ رتاَح  مـــــــــــاتَ ل تفـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح ي   مبـــــــــــَِ
ا     تُ ِإلـــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــح ي

َ
تُ  املـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــِّ اءِ  مـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــَ ي  اأَلحـــــــــــــــــح

  

ا  تُ ِإلـــــــــــ  يـــــــــــح َ
اً  املـــــــــــ يـــــــــــّ قـــــــــــِ يـــــــــــُش شـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــِ  مـــــــــــن يـــــــــــَ

ـــــــــــــر جـــــــــــــاءِ     ـــــــــــــَر ال ه قـــــــــــــلـــــــــــــي ـــــــــــــُ فـــــــــــــًا ابل  كـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــِ

  

اداً  ون مثــــــــــــــــــــــــــِ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــــــُباَنٌس ميَُصـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هــــــــــــــــــم يف املــــــــــــــــــاِء و     وقــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــُ (5)أانٌس حــــــــــــــــــُ
 

  
 .الَمْيَت كالَميِّتِ  فجعلَ 

الواَو في الياِء ، قال : فَُردَّ علَْيِهم ، وقِيل : إِْن  (6)كأَنَّ تَْصِحيَحه َمْيِوٌت على فَْيِعل ، ثم أَْدَغُموا  َميِّتٌ  التَّْهِذيِب : قال أَهُل التَّْصِريف :وفي 

ل  َميِّتٌ  كان كما قُْلتُم فيَْنبَِغي أَن يكونَ  هذا ، ولِكنّا تَرْكنا فيه القياَس َمخافَةَ االشتباِه ، فرَدْدناه إِلى ، فقالوا : قد َعلمنا أَّن قياَسه  (7)على فَعِّ

ل  ل. ميِّت ، ألَنّ  (8)لَْفِظ فَعِّ  على لَْفِظ فَعِّ

 ثم ُخفِّف ، فقيل :]،  َميِّت ، فقُْلنا : (10)، فأَْدَغْمنا الياَء في الواو ، ونَقَْلناه  (9)وقال آخرون : إِنّما كان في األَْصل َمْويِت مثل سيٍِّد وَسْويٍِد 

 .(11)[َمْيت

 ، ألَنَّ أَبنيةَ َذواِت الِعلَّة تُخاِلُف أَبنيةَ السَّاِلم. َميِّتْ  ولم يَقُولوا : َمْيتٌ  وقال بعضهم : قيل :
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، والمعنى واحد ، ويَستَِوي فيه المذكَُّر والُمَؤنَّث ، قال  َميِّتٌ و َمْيتٌ  ، بالتّشديد ، إِال أَنَّه يَُخفَّف ، يقال : الَميِّتُ   :(12) الَمْيتُ  وقال الزّجاج :

 ، انتهى. َمْيتَةً  ولم يَقُل (13) (لُِنْحِيَي ِبِه بَ ْلَدًة َمْيتاً )تعالى : 

__________________ 
 .17( سورة ابراهيم اآية 1)
 .42اآية  ( سورة الزمر2)
 .«ارضض»( عن النهاية واللسان ا وابألصر 3)
 .30( سورة الزمر اآية 4)
 واحد. امليِّتو  امليحت ( يف التهذيب : وقا  الشاعر يف تصدي  أن5)
الثاين ا وابجلملة فتحرر قوله مث أدغموا ا وقوله اآيت فبدغمنا اخل ا فيه أن الذي يدغم هو ا رف األو  يف »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 6)

 .«عبارته إىل آخرها
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : يكون َمي ت عل  فـَيـحَعر.7)
 .«. فيِعر.. إىل لفة فيِعر»( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : 8)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : َسيِّد َسيحِود.9)
 وثقلناه.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 10)
 ( زايدة عن التهذيب ا ومل ترد يف اللسان.11)
 ( يف التهذيب : امليت أصله املّيت.12)
 .49( سورة الفرقان اآية 13)
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ه : وعلى هذه التَّْفِرقِة جماعةٌ من الفُقَهاِء واألُدباِء ، وعنِدي فيهـ  بعد أَن نَقََل قوَل الخليِل عن أَبي َعْمروـ  وقال َشْيُخنا نََظٌر ، فإِنهم  ما نصُّ

ُر الفرُق فيهما في اإِلْطالِق ، حتَّى  الَميِّتِ  مخفََّف الياِء مأُْخوذٌ وُمَخفٌَّف من الَمْيتَ  َصّرحوا بأَنّ  الُمَشّدد ، وإِذا كان مأُْخوذاً منه فكيف يُتََصوَّ

 َ الُمَخفََّف « َمْيت»نَّه خطأٌ في القياِس وُمخاِلٌف للّسماع ، أَما القياُس : فإِن قال العاَّلمة ابن ِدْحيَة في كتاب التَّْنِوير في موِلد البَِشير النَِّذيِر : بأ

ولَيِّن ، فكما أَن  الُمَشّدد ، فُخفِّف ، وتَخفيفُه لم يُْحِدث فيه َمْعنًى مخاِلفاً لمعناه في حاِل التَّْشديِد ، كما يقال : َهْيٌن وهيِّن ولَْينٌ  ميِّتٌ  إِنما أَْصلُه

. وأَما السَّماع فإِنّا َوَجْدنَا العرَب لم تَْجعَل بينَُهما فَْرقاً في االستعماِل ، ومن أَْبيَِن َميِّتٍ  يَف في هيِّن ولَيٍِّن لم يُِحْل معناهما ، كذلك تخفيفُ التَّْخفِ 

 ما جاَء في ذلك قَْوُل الّشاعر :

َ  مـــــــــــنح  ـــــــــــح ي ـــــــــــَ رَتاَح  مـــــــــــاتَ ل تفـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح ي   مبـــــــــــَِ
ا و     تُ ِإلـــــــــــــــــّ يـــــــــــــــــح

َ
تُ  املـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــِّ اءِ  مـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَ  اأَلحـــــــــــــــــح

  
 وقال آخر :

رحُء  َ
يِن واملــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح تُ َأال اَي لــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح   مــــــــــــــــــَ

تُ و     يـــــــــــــــح َد ِن لـــــــــــــــَ يِن عـــــــــــــــن ا ـــــــــــــــَ غـــــــــــــــح  مـــــــــــــــا يــــــــــــــــُ

  
َرى َمْجَرى ، فجَ  َسيَُموت اَل تَرى أَّن معناه : والمرءُ أَ  ، يَُمتْ  الُمَخفََّف للَحّيِ الذي لم الَمْيتَ  ففي البيِت األَّول َسّوى بْينَُهما ، وفي الثّاني َجعلَ 

ُْم َميُِّتونَ )قوِله   .(ِإنََّك َميِّت  َوِإَّنَّ

بالتَّْشِديد ، قيل : والتُِزم التَّْشديُد  َميِّتَة ، وأَصلُها َمْيتات من الَحيَواِن جمعها الَمْيتَةُ  قال شْيُخنا : َرأَْيُت في الِمْصباح فَْرقاً آخر ، وهو أَنّه قال :

 (2)اآلِدّميات ، وكانْت  (1)األَناِسّي ، ألَنّه األَصُل ، واْلتُِزم التَّخِفيف في غير األَناِسّيِ فَْرقاً بينَُهما ، وألَن استعماَل هذه أَكثُر في  َميِّتَةِ  في

 أَْولى بالتَّْخِفيف.

 .َمْيتُونَ و َميِّتُونَ و ، َمْوتَىو أَْمواتٌ  ج :

الِعّدة والَحَركِة والّسكون ، قال سيبويِه : كاَن بابُه الجمَع بالواِو والنّون ، ألَّن الهاَء تدخل في أُنثاه كثيراً ، لكّن فَْيعَالً لّما طابق فاِعالً ، في 

 .(3)ألَنّه ُمَخفٍَّف منه  َميِّتٍ  كالقَْول في َمْيتٍ  َكسَّروه على ما قَْد يَُكسَّر عليه فاِعٌل ، كشاهٍد وأَشهاٍد ، والقوُل في

 كبَْيٍت وأَْبياٍت. أَْمواتٌ و َمْيتٌ  وفي الِمْصباح :

 ، والجمُع كالَجْمِع. (4)ُمَشّدداً بغير هاٍء ، ويَُخفّف  ، َميِّتٌ و بالتَّخفيف ، ، َمْيتَةٌ و بالتشديد ، ، َميِّتَةٌ  األُْنثى هيو

رَ قال سيبويِه : وافَق الُمَذكَّ   .(5) (لُِنْحِيَي ِبِه بَ ْلَدًة َمْيتاً )، وفي التَّْنِزيِل : العزيز  َمْيت َر كما وافَقَه في بعِض ما َمَضى ، قاَل : كأَنّه ُكّسِ

ّجاج : قال : ً  قال الزَّ  ، بالتّْشِديِد ، إِال أَنّه يَُخفّف ، يقاُل : الَميِّتُ  : الَمْيتُ ـ  في محّلٍ آخرَ ـ  البَْلَدةَ والبَلََد واحٌد ، وقال (6) [معنى]، ألَّن  َمْيتا

 ، والمْعنى واحٌد ، ويستوى فيه الُمَذّكر والُمَؤنّث. َميِّتٌ و َمْيتٌ 

 عن أَبي َعْمٍرو. : ما لَم تَْلحْقهُ الذَّكاةُ ، الَمْيتَةُ و

 : ما لَْم تُْدَرْك تَْذِكيَتُه. الَمْيتةو

مةٌ ُكلُّها إِاّل السََّمَك  المْيتَةُ  : قال أَهُل اللّغَِة والفقهاُء :ـ  سماِء واللّغاتفي تَهذيِب األَ ـ  وقال النَوويّ  وُح بغير َذكاة ، وهي ُمَحرَّ : ما فارقَتْه الرُّ

 والَجراد فإِنَّهما حاَلالِن بإِْجماع الُمْسِلميَن.

 أَْنِفه ، أَو قُتِل على َهْيئٍَة غيِر َمْشروعة ، إِّما في الفاِعِل أَو ِفي الَمْفعُول َحتْفَ  ماتَ  في ُعْرِف الشَّْرعِ : ما بالَمْيتَةِ  وفي المصباح : المرادُ 
(7). 

ّما ُمراَدفةً ، أَو تَْخِصيصاً ، أَو قال شيُخنا : فقوله : في ُعْرِف الشَّرعِ ، يُشيُر إِلى أَنّه ليس لُغَةً َمْحَضةً ، ونسبه النَّوِوّي للفُقهاِء وأَهِل اللّغِة إِ 

 نحو ذلك ، مما ال يَْخفى.

 .المْوت من بالَكْسِر ، للنَّْوعِ  ، الِميتَةُ و
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 ، الَمْوتِ  : الحاُل من أَْحوالِ  الِميتَةُ  وفي اللسان :

__________________ 
 ( املصباح : من.1)
 ( املصباح : فكانت.2)
 وال معىن هلا.« ألنه كالقو  يف خمفف منه»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 ابلتخفيف فقرت.« وميت»( يف اللسان : 4)
 .49( الفرقان اآية 5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
وكذا ذبح ما ال يؤكر ال يفيد ا ر  ويســـــتثىن من ذلك  (َميحتة)( زيد يف املصـــــباح : فما ذبح للصـــــنم أو يف حا  اإلحرام أو مل يقطض منه ا لقوم 7)

 للحّر ما فيه نّص.
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َبةِ  ِة والرِّكح َنًة ا ِميَتةً  فالنٌ  ماتَ   ا يقا  :كاجلِلحســـَ ِر : حالةُ  «جاِهِلي ةً  ماَت ِميَتةً  فـََقدح »يف حديِث الِفَوِ و  َحســـَ  هي ابلَكســـح
َوحتِ 

 .ِمَيتٌ  َأهُر اجلَاِهلّية من الض الِ  والُفرحقِة ا ومَجُعها مَيُوت ا َأي كما امل
ُب ِمْنهقَْلبَه ، ألَنَّ  أَْمَوتَ  ، أَي ما أَْمَوتَه ما قولهم :و تَبع فيه الَجْوَهِريَّ وغيَره ، وهو إِشارةٌ إِلى أَنّه يَْنبَِغي أَن   كلَّ فِْعل ال يَتََزيَُّد ال يُتَعَجَّ

ب أَن يكوَن مما يَْقبُل الّزيادةَ والتّفاُضَل ،  الموتَ  القَْلِب ، ألَنَّ  َمْوتِ  يُْحَمَل على ُب ِمْنه ، ألَنَّ شرَط التَّعَجُّ  كالَمْوتِ ـ  وما ال يَْقبَُل ذلكال يُتَعجَّ

ُب منه ، كما ُعِرف في العَربِيَّة.ـ  والفَناِء والقَتْل  ال يجوُز التَّعجُّ

ه الَمْوتُ  ، كغُراب : الُمواتُ و  يَقَُع في الماِشيَِة كما يأْتي. بالموتِ  مطلقاً ، ومنهم من َخصَّ

 .األَْمواتَ  ، وهو يُْحيِي الميِّتَ  من المجاِز : أَحيَا هللاُ البلدَ و

 كَسَحاٍب : ما اَل ُروح فيِه. هو ، الَمَواتُ و

 .َميِّتَةٌ  ، وزاد النََّووّي : وال ماَء بِها ، كما يُقَال : أَْرضٌ  (1)من اآلَدِميِّيَن ، وال يُْنتَفُع بِها  ال َماِلَك لها : َمواتٌ  أَرضٌ و

ك َحْمالً على ِضّده وهو الَحيَوان ، وِكالُهما  أَو أَْرٌض لم تُْحَي بَْعُد ،بالتَّحِريِك : خالُف الَحيواِن ،  الموتَانُ و وهو قول الفّراِء ، وقالوا : ُحّرِ

َر في التَّْصريِف.  شاذٌّ ، ألَن هذا الَوزَن من خصائِص المَصاِدِر ، فاستعمالُه في األَسماِء على خالِف األَْصل ، كما قُّرِ

 َمَوتَانُ »في الحديث : و ، من ذلك ، َمَواتٌ و َميِّتَةٌ  من األَْرِض : ما لْم يُْستَْخَرُج وال اْعتُِمر ، على الَمثَل ، وأَرضٌ  المَوتَانُ  وفي اللِّساِن :

ْلكاً ألََحد ، وفيه لُغتان : الذي ليَس مِ  َمواتَها ، يَعني الَمَوتَانِ  من األَْرِض مثلُ  الَمَواتُ  «شيئاً فهو لَه (2)األَْرِض هلِل وِلَرُسوِله ، فما أَْحيَا منها 

 ُسكوُن الواو ، وفَتُحها مع فتحِ الميم.

ً  من أَْحيَا»في الحديث : و األَْرُض التي لَْم تُْزَرْع ولم تُْعَمْر ، وال َجَرى عليها ِمْلُك أََحٍد ، وإِْحياُؤها : ُمباشَرةُ  : الَمَواتُ  «فهو أَحقُّ بهِ  َمَواتا

 ٍء فيها.وتَأْثِيُر َشيْ ِعماَرتِها ، 

. الَمَوتَانَ  ويُقاُل : اْشتَرِ   ، وال تَْشتَِر الَحيَواَن ، أَي اْشتِر األََرِضيَن والدُّوَر ، وال تَْشتَِر الّرقيَق والدَّوابَّ

 ن ذا روح فهو الَحيَواُن.كا (3)ٍء غيِر ذي ُروحٍ ، وما ، وهو الذي يَبِيُع الَمتاَع ، وكلَّ شيْ  الَمَوتانَ  ويقال : َرُجٌل يَبِيعُ 

 عن أَبي السَّفَِر ، َرُجٍل من تميٍم.« كتاب خبئة»وهذا نَقَلَه أَبو َزْيد في  ويُْفتحُ  والمالِ  يَقَُع في الَماِشيَةِ  َمْوتٌ  بالّضّم : ، الُمَواتُ و الُموتَانو

 ، وهو بَوْزِن البُْطالن : «كقُعاص الغَنَمِ  ُموتَانٌ  يكوُن في النّاس»يث في الحدو ، الَمْوتُ  ، وهو ُمَواتٌ و َمْوتانٌ  وقاَل الفّراُء : وقََع في المال

مَّ لُغةُ تميٍم ، والفَتْح لغةُ غيِرهم. الموتُ   الكثيُر الُوقوعِ ، وزاد ابن التِِّلْمسانِّي أَّن الضَّ

 قلُت : وهو يُخاِلف ما نَقَله أَبو زيد عن َرُجل من بني تَميٍم ، كما تقدم.

ُجُل : أَماتَ  ز :ومن الَمجا َشبُّوا له  [إِذا]بَنِيَن :  (4) [فالن]له ، كما يقال : أََشبَّ  َماتُوا فاُلٌن بَنِيَن : أَماتَ و َولَُده ، وعبارة األَساس : ماتَ  الرَّ

ُجُل  أَماتَ  ، وفي الّصحاح :  له ابُن أَو بَنُون. ماتَ  : إِذا (5)الرَّ

َولَُدها ،  ماتَ  َولَُدها ، أَو بَْعلُها ، وكذلك النَّاقَةُ إِذا مات : ُمِميتَةٌ و ُمِميتٌ  َمْرأَة قاَل الَجْوَهِري : َولَُدها ، ماتَ  إِذا الَمْرأَةُ والنَّاقَةُ ، أَماتَتِ و

 .َمَماِويتُ  والجمعُ 

. وهو َميِّتٌ  ، إِذا أََرى أَنّه فَتَماَوتَ  من الَمجاِز : يقال : َضَرْبتُهو  َحيٌّ

في ِعباداتِه ِرياًء وُسْمعَةً ، قالُوا : هو الذي يُْخِفي َصْوتَه ، ويُِقلُّ َحَركاتِه ،  كالَميِّتِ  الذي يُْظِهُر أَنّه النَّاِسِك الُمرائِي : من صفةِ  الُمتَماِوتُ و

 ، ليُتََوهََّم َضْعفُه من كثرةِ الِعباَدةِ. األَمواتِ  ُب من ِصفاتِ كأَنّه مّمن يَتََزيّا بِزّيِ العُبَّاِد ، فكأَنّه يَتََكلَُّف في اتّصافِه بما يَْقرُ 

ُن أَْطَرافَه ِريَاًء. ُمتَماِوتٌ  وفي األَساس : يقَاُل : فالنٌ   ، إِذا كان يَُسّكِ

__________________ 
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 ( الصحاح واللسان : وال ينتفض هبا َأحد.1)
 .«فمن أحيا منه منهم شيئاً »( اللسان والصحاح ا ويف التهذيب : 2)
 .«ومن كان»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 ( األصر واللسان ا ويف الصحاح : أمات فالن.5)
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ٍد »: الُمراُءوَن. وفي حديث أَبي َسلَمةَ :  ونالُمتَماِوتُ  وفي اللّسان : قال نُعَْيُم بُن َحّماد : َسمْعُت ابن الُمباَرِك يَقُول : لم يَُكْن أَْصحاُب ُمَحمَّ

ْوِم ،  تَماَوتَ  يقال :« ُمتَماِوتِينَ  وال (1)ُمتََحّزقِيَن  وسلمعليههللاصلى ْهِد والصَّ ُجُل إِذا أَْظَهر من نَْفِسه التََّخافَُت والتَّضاُعَف من الِعباَدةِ والزُّ الرَّ

ً  ورأَى َرُجالً »« رأَى َرُجالً ُمَطأِْطئاً رأَْسه فقاَل : اْرفَْع رأَْسَك فإِّن اإِلْسالَم لْيَس بَِمِريض»َر رضَي هللاُ عنه حديُث ُعمومنه فقاَل :  ُمتَماِوتا

: قيل : إِنّه من  ؟تََخافُتاً فقالَْت : ما ِلهَذا يَموتُ  كادَ  َرُجلٍ  إِلى نََظرتْ » عنهاهللارضيوفي حديِث عائشةَ ،  .«هللاُ  أَماتَكَ  َعلَْينا ِدينَنَا تُِمتْ  ال

 .«وإِذا َضَرَب أَْوَجعَ  (2) [وإِذا قال أَْسَمعَ ]القُّراِء ، فقالت : كان ُعَمُر سيَِّد القُّراِء ، كان إِذا َمَشى أَْسَرَع 

. َميِّتٌ  ، إِذا أََرى أَنّه فتََماَوتَ  ويقال : َضَرْبتُه  وهو َحيٌّ

 .فماتَتْ  غيُر َذِكّي وال فَِهٍم ، كأَنَّ َحراَرةَ فَْهِمِه بََرَدتْ  بَِليدٌ  أَي الفُؤادِ  َمْوتانُ  َرُجلٌ  اِز قولُهم :من الَمجو

 القَْلِب. (3)الفُؤاِد لم يَُكْن َحِركاً َحي  َمْوتانُ  وفي األَساس : رُجلٌ 

 الفُؤاد. َمْوتَانَةُ  يقال : امرأَةٌ  هي بهاٍء ،و

ّمِ : الغَْشيُ  الُموتَةُ  ، ُموتَةٌ  الَمجاِز : وبِهِ من و  .كالَمْوتِ  (4)ألَنّه يَْحُدث عنه ُسكوٌن  والُجنُوُن ، وفُتُوٌر في العَْقل ، ، بالضَّ

 النّائِم والسَّْكراِن.، ك (5): ِجْنٌس من الُجنُوِن والصََّرع يَْعتَِري اإِلْنساَن ، فإِذا أَفَاَق عاَد إِلَْيه َعْقلُه  الُموتَةُ  وفي اللسان :

ذُ  كان وآلهعليههللاصلىأَّن النبّي »في الحديث : و  .«الُموتَةُ  قاَل : ؟ْمُزههَ  ما:  له فقيل ، ونَْفِخه ونَْفثِه وَهْمِزه الشَّْيطانِ  من باهللِ  يَتَعَوَّ

ى  الُموتَة قال أَبُو ُعبيٍد :  ٍء دفَْعتَه فقد َهَمْزتَه.، وكلُّ شيْ  (7)َهْمزاً ، ألَنّه َجعَلَه من النَّْخِس والغَْمِز  (6): الُجنُون ، تَُسمَّ

 : الذي يُْصَرُع من الُجنوِن أَو َغْيِره ، ثم يُِفيُق. الُموتَةُ  وقال ابُن ُشَمْيل :

 : ِشْبهُ الغَْشيَِة. الُموتَةُ  وقال اللِّْحيانّي :

وإِنّما أَعاَده هنا إِشارةً إِلى أَنّه قد رواه غيُر واحٍد من أَهل  وذُِكر في م أَ ت وقد جاَء ِذْكُره في الَحِديثِ  أَْرض بالشَّام ، بالَهْمَزةِ : اْسمُ  ُمْؤتَةُ و

، بالَهْمِز ، ِوَزاُن ُغْرفة ، ويَُجوز التَّخفيُف : قَْريَةٌ من البْلقاِء بَطِريِق الشاِم الذي يْخُرج منه أَهلُه  ُمْؤتةُ  الغَِريِب بغير َهْمٍز ، ففي الِمْصباح :

 َكَرِك.للِحجاز ، وهي قَريبَةٌ من ال

كذا في النُّسخ ، ومثله للّصاغانّي ، والّصواُب : لبَنِي َسلُوَل ، كما حقَّقَه ابُن الَكْلبِّي ، من نَْسِل الَحُرون ، كان  : فََرٌس لبَنِي أََسٍد ، الُموتَةِ  ذُوو

أََخَذتْه ِرْعَدةٌ فيَْرِمي نَْفَسه َطِويالً ، ثم يَقُوم فيَْنتَِفُض ويَُحْمِحُم ، وكان يأُْخذُه ِشْبهُ الُجنُوِن في األَْوقات ، قال ابُن الَكْلبّي : وكاَن إِذا َجاَء َسابِقاً 

 سابق النَّاس ، فأََخَذهُ بِْشِر بن َمْرواَن بالُكوفَِة بأَْلِف ِديناٍر ، فبَعََث به إِلى عبِد الَمِلِك.

 ُء عليه بَْعُض هذا النَّْحِو.ى حّد ما يِجيعل ، للَمْوتِ  : الشُّجاُع الطَّاِلبُ  الُمْستَِميتُ  من الَمجاز :و

أَي ُمْستَْقتِِليَن ، وهم  «ُمْستَِميتِينَ  أََرى القَْومَ »في حديث بَْدٍر : و ، الَموتِ  : الُمْستَْقتُِل الذي ال يُباِلي في الَحْرِب من الُمْستَِميتُ  وفي اللسان :

 .الَمْوتِ  الذي يُقاتِلُون على

 قال ُرْؤبَة : تَْرِسُل لألَمِر ،الُمسْ  : الُمْستَِميتو

يـــــــــــــــــُت و  تـــــــــــــــــِ ِر لـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــح ُد الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ  َزبـــــــــــــــــَ

ــــــــــــوَ  املــــــــــــاِء و     ُر ف ــــــــــــح ي ــــــــــــ  ــــــــــــل ــــــــــــتُ ال ي مــــــــــــِ ــــــــــــَ ت  ُمســــــــــــــــــــــــــح

  
 .ماتَ  إِليه يَُظنُّ أَنّه إِن لم يَِصْل إِليه (8)ُمْستَْهِلٌك  إِلى َكذا : ُمْستَِميتٌ  : وُهوَ ـ  في المجازـ  وفي األَساس :

 .(9)، كُمْستَْقتٍِل  للَمْوتِ  : ُمْستَْرِسلٌ  ُمْستَِميتٌ  : وفاُلنٌ ـ  في الحقيقةـ  وفيه

 .(10) ماتَ  َصْيَدُكم ، وَدابَّتَُكم ، أَي اْنتَِظُروا حتى تَتَبَيَّنُوا أَنّه اْستَِميتُواو
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__________________ 
 .«متحرفا»( عن النهاية واللسان ا وابألصر 1)
 ( زايدة عن النهاية ا وأشار إىل هذا النقص هبامش املطبوعة املصرية.2)
 ( عن األساس ا وابألصر : حّ .3)
 وت.( اللسان : سك4)
 ( األصر واللسان ا ويف الصحاح : عاد إليه كما  عقله.5)
 ويف التهذيب : لي.« يسم »( اللسان : 6)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : من النخ  واهلمز والغمز.7)
 ( ابألصر : ومستهلك ا وما أثبت عن األساس.8)
 ( وشاهده يف األساس :9)

ــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــا  ــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــت اجلــــــــــــــعــــــــــــــال  فــــــــــــــبعــــــــــــــطــــــــــــــي

 خــــــــــــــــفــــــــــــــــيــــــــــــــــف ا ــــــــــــــــاذ مــــــــــــــــن فــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــان جــــــــــــــــرم   

  

 وذلك إذا أصيب فُشك  يف موته. ؟ويف التهذيب : أي انظروا مات أم ال« حىت تبينوا أنه قد مات»( يف األساس : 10)
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 قال : ِغْرِقىُّ البَْيِض ، : الُمْستَِميتُ و

واَن  نــــــــــــــُ كــــــــــــــح رًا مــــــــــــــَ تح تــــــــــــــريــــــــــــــَك َبشــــــــــــــــــــــــــــَ امــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

     ِ ـــــــــح ي ـــــــــَ ـــــــــبـ ئ ال ـــــــــِ مـــــــــاتَ كـــــــــغـــــــــرحق ـــــــــَ ت ا اســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ـــــــــن ي ـــــــــِ  ل

  
 أَي َذَهَب في اللِّيِن ُكلَّ َمْذَهٍب ، كما َسيَأْتِي.

 في إِبِِلِهْم. الَمْوتُ  َوقَعَ  إِذا ، أَماتُوا القَْومُ و

تَهو ءَ هللاُ الشَّيْ  أَماتَ و  للُمبالَغَة ، قال الشاعر :بالتَّْشِديِد  ، َموَّ

رحَوُة  عـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ وحلً  مـــــــــــــــــاتَ فـ رَتِحيـــــــــــــــــاً  مـــــــــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــــــــــح

َذا     و تُ فــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا أَنــــــــــــــــــَ ر  يــــــــــــــــــوحمِ   أُمــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــُ

  
 بالََغ في نُضِجِه وإِْغالئِه. ، إِذا َمّوتَهُ و اللَّْحمَ  أَماتَ  من الَمجاِز :و

ً  فَْليُِمتُْهما (2) [من أَكلَهما]»بََصِل والثُّوِم : في َحِديِث الو ، (1)الَخْمُر : ُطبَِخْت ، وَسَكَن َغلَيانُها  أُِميتَتِ و أَي يُبالغ في نُْضِجهما  «َطْبخا

 وَطْبِخهما ، لتَْذَهَب ِحدَّتُهما ورائَِحتُهما.

 الُمَصابََرةُ والُمثَابَتَةُ. : الُمَماَوتَهُ  قِْرنَه ، يَُماِوتُ  من الَمجاِز أَيضاً : فالنو

ُجُل ، : اْستَماتَ و  قال : ِء ُكلَّ َمْذَهٍب ،ذَهَب في َطلَِب الشَّيْ  الرَّ

ضح و  َس ُودِّي وملَح َأضـــــــــــــــــــــــــــِ وح رح قــــــــــــــَ طـــــــــــــِّ  ِإذح ملَح اعـــــــــــــَ

ا     بـــــــَ اَم الصــــــــــــــــِّ هـــــــَ يـــــــتِ ســــــــــــــــِ تــَمــِ ِج  لــلــُمســــــــــــــــح جــَ نــح فــَ (3)الــعــَ
 

  
بَا واللْهِو والنِّساِء ، كّل ذلك عن ابن األَْعرابّي. اْستَماتَ  يعني الذي  في َطلَِب الّصِ

 ُكلَّ َمْذَهٍب. (4)ُء في اللِّيِن والصَّالبَِة : َذَهَب ِمْنها الشَّيْ  اْستَماتَ  وقال :

ُجُل ، إِذا اْستَماتَ و  : وأَنشد االْستِماتُ  والَمْصَدرُ  عن ابن األَعرابيّ  َسِمَن بعَد ُهَزال ، الرَّ

َد  عــــــــــح ــــــــــَ ي بـ ــــــــــِ ل ــــــــــِ مــــــــــاتٍ أَرح  ِإب ــــــــــِ ت ٍة  اســــــــــــــــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــح  وَرتـ

يـــــــُت     هـــــــا (5)ُتصـــــــــــــــــــِ يـــــبـــــُ ِر نـــــِ يـــــــح َر الـــــلـــــ  ٍض آخـــــِ جـــــح  ِبســـــــــــــــــــَ

  
 .(6) (َوَأقاَم الصَّالةَ )جاَء بِه على َحْذِف الهاِء مع اإِلْعالِل ، كقوله تعالى 

 ُء اْستَْرَخى.الشَّيْ  اْستَماتَ و وفي األَساِس : في المجاز :

 * ومما يستدرك عليه :

تَتِ   .الَمْوتُ  الدَّوابُّ : كثَر فيها َموَّ

. ماتَ و ُجُل ، إِذا َخَضَع ِلْلَحّقِ  الرَّ

ً  اْستَماتَ و ُجُل ، إِذا َطاَب نَْفسا  .بِالَمْوتِ  الرَّ

 : الذي يَتََجانُّ وليَس بَِمْجنُوٍن. الُمْستَِميتُ و

 : الذي يَتََخاَشُع ويَتَواَضُع لهذا حتّى يُْطِعَمه. الُمْستَِميتُ و

 ولهذا حتّى يُْطِعَمه ، فإِذا َشبَع َكفََر النِّْعَمةَ.

 .(7) َمْوتِه أَم ال ، وذلك إِذا أُِصيَب فَُشكَّ في أَماتَ  َصْيَدكم ، أَي اْنُظُروا اْستَِميتُوا ويقال :

 : الذي يُِري من نَْفِسه الَخْيَر والسُُّكوَن وليس كذلك. الُمْستَميتُ  وقال ابن الُمبارك :
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 : معروف ، وقد ذُِكَر في أَ م ت. َمْوُموتٌ  ءٌ وشيْ 

 الثَّْوُب ونَاَم ، إِذا بَِلَي. اْستَماتَ  ويقال :

. مائِتٌ  ومن المجاِز : فالنٌ   من الغَّمِ

 من الَحَسِد. يَُموتُ و

 : َشديٌد. َمْوٌت مائِتٌ و

ث ، واسمه ُمَحّمد ، ولقبُه يَُموتَ  بن الُمَزّرع بن يَُموتُ  بَْكرٍ وأَبو   .يَُموتُ  العَْبِدّي ، ُمَحّدِ

 ، بالفوقيّة : امرأَةٌ قال فيها أَبُوها أَبو فِْرَعْوَن : تَُموتُ و

َدتح  ـــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــــا ِإذح ُول ـــــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــــح يـ وتُ لـــــــــــــــــــَ    متـــــــــــــــــــَُ
يــــــــــــتُ و     ــــــــــــِّ ٌن زِم ٌر ضــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــِ هــــــــــــح ربحُ صــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــقــــــــــــَ  ال

  

َنُه تَـ   رحبِيتُ ليحَ  ملن ُضمِّ
__________________ 

 ( مّر عن أيب حنيفة : ماتت اخلمر : سكن غلياهنا.1)
 ( زايدة عن النهاية واللسان ا ويف التكملة فكاألصر.2)
 .«العفنجج : الضخم األمح  كما يف الصحاح والقاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( اللسان : فيهما.4)
 وابألصر : تصيب.( عن اللسان ا 5)
 .73( سورة األنبياء اآية 6)
 ( مّرت العبارة ا انظر ما الحظناه.7)
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 فصر النون
 مض التاِء املثناة الفوقية

بالفتح على القياس ،  يَْنأَتُ  قد جاَء في مضارعهو بالكسر على خالف القياس ، كيَْرِجُع ، وقد اقتصَر عليه الجوهريّ  ، نأَت يَْنئِتُ  : [نأت]

ً  كيَْمنَعُ  ً  قد جاَء على القياسو بالفتح على غير قياس ، ألَنّه الزم ، نَأْتا ً  على فَعيٍل ، ألَنَّه دالٌّ على الصَّْوت ، كاألَنيِن ، نَئِيتا ،  نَأََت يَْنأَت نَئِيتا

 أَْجَهُر ِمَن األَنِيِن. ، ئِيتُ النَّ  أَي نََهَت ، أَو ُهَو ، وأَنَّ يَئنُّ أَنيناً ، بمعنًى واحٍد ، مثل :

 مثُل أَنََت. فاُلناً : َحَسَده نَأَتَ و

 األََسد. مثل النَّّهاُت : من أَسماءِ  النَّآتُ و

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 ً  : َسعَى َسْعياً بَِطيئاً ، كذا في اللسان. نَأََت نَأْتا

النَّبَاَت  هللاُ  أَْنبَتَ  فِْعلُه ، ويَْجري َمْجرى اسِمه ، يقال : النَّبَاتُ و ، نَْبتٌ  هللاُ في األَْرِض فهو أَْنبَتَ  اللَّْيث : كلُّ ماقال  ، النَّبَاتُ  : النَّْبتُ  : [نبت]

 ً  ، ونحو ذلك. (1) إِْنباتا

ً  ءُ الشَّيْ  نَبَتَ  وفي الُمْحَكم : (2) (ها نَبااتً َحَسناً َوَأنْ بَ تَ )اسٌم يَقُوُم َمقاَم الَمْصَدِر ، قال هللا تعالى :  النَّبَاتَ  قال الفَّراُء : إِنَّ  ً و يَْنبُُت نَْبتا  ، نَبَاتا

 .تَنَبَّتَ و

 واحتّج بقوِل ُزهيٍر : (3)، وأَْنَكَره األَصمعيُّ ، وأَجاَزه أَبو ُعبَْيَدةَ  نَبَتَ  بمعنى أَْنبَتَ  اْختَاَر بعُضهم قدو

 البَـقحرُ  أَنـحَبتَ حىت ِإَذا  [قطيناً هلم]
ُبُت اِبلدُّْهنِ )التنزيل العزيز : ـ  ، وفي نَبَتَ  أَي  الَحْضَرِمّي : (5)و[ ]قََرأَ ابُن َكثِير وأَبو َعْمرو  (4) (َوَشَجَرًة خَتُْرُج ِمْن ُطوِر َسْيناَء تَ ن ْ

 ، بفتح التاِء ، وقال الفّراُء : هما لُغَتاِن. تَْنبُتُ  ّي وابُن عامٍر :، بالّضم في التاِء وكسر الباِء ، وقرأَ ناِفٌع وعاصٌم وَحْمزةُ والِكسائِ  تُْنبِتُ 

الدُّْهَن ، أَي َشَجَر الدُّْهِن أَو َحبَّ الدُّْهِن ، وأَن  تُْنبِتُ  فذََهب َكثيٌر من النّاس إِلى أَن معناه تُْنبِتُ  قال ابُن ِسيَده : أَّما ، أَْنبَتَتْ و األَْرضُ  نَبَتَتِ 

 زائدةٌ ، وكذلك قوُل عنترة :الباَء فيه 

تح  حـــــــَ بـــــَ ِ فـــــــَبصـــــــــــــــــــح اح ُرضـــــــــــــــــــَ اِء الـــــــد حـــــح تح مبـــــــَ رِبـــــــَ  شـــــــــــــــــــَ

مِ     لــــــــــــَ يـــــــــــــح يــــــــــــاِض الــــــــــــد  ُر عــــــــــــن حــــــــــــِ فــــــــــــِ نــــــــــــح  َزوحرَاَء تـــــــــــــَ

  
،  تُْنبِتُه ما تُْنبِتُ  أَعلم : قالوا : أَراَد َشِربَْت ماَء الدُّْحُرَضْيِن قال : وهذا عند ُحذَّاِق أَصحابِنا على غيِر وجِه الّزيادةِ ، وإِنما تأْويلُه وهللا

 والدُّْهُن فيَها ، كما تقوُل : خَرَج زْيٌد بثِيابِه ، أَي وثِيابُه علَْيه ، ورِكَب األَميُر بَِسْيِفه ، أَي وَسْيفُه َمعَه.

ال يكون إِال  (6)لثاّلثّي إِذا كان غير مكسوِر الُمضارع َوْجهُ الشُّذوِذ ألَّن الَمْفعَل من ا شاذٌّ ، ، وهو النّباتِ  أَي ، كَمْجِلٍس : َمْوِضعُه الَمْنبِتُ و

وقد قيل ، ومثلُه أَْحُرٌف معدودةٌ جاَءت بالَكْسِر ، ِمْنها : الَمْسِجُد ، والَمْطِلُع ،  كَمْقعَدٍ  َمْنبَتٌ  والقياسُ  بالفَتْح َمْصَدراً ، أَو َزماناً ، أَو َمكاناً 

  ، والَمْنِسُك.والَمْشِرُق ، والَمْغِرُب ، والَمْسِكنُ 

 بمعنًى. ، كأَْنبَتَ  البَْقُل ، نَبَتَ و

 وأَْنَشد لُزَهْيِر بِن أَبي ُسْلَمى :

تح  فـــــــَ حــــــَ اِس َأجــــــح بـــــــاُء ابلــــــنـــــــ  هــــــح ُة الشــــــــــــــــــــ  نـــــــَ  ِإذا الســــــــــــــــــــ 

َرِة و     جــــــــــح اِس يف ا ــــــــــَ ــــــــــنــــــــــّ راَم ال رُ  (7)انَ  كــــــــــِ  اأَلكــــــــــح

  

مح  وهتــــــــــــِ يــــــــــــُ وحَ  بـــــــــــــُ اِت حــــــــــــَ اجــــــــــــَ َت َذِوي ا ــــــــــــَ  رَأَيــــــــــــح

يـــــــــنـــــــــًا هلـــــــــَُ     طـــــــــِ تَ مح حـــــــــىت  ِإذا قـــــــــَ بـــــــــَ رُ  أَنــــــــــح قـــــــــح  الـــــــــبــــــــــَ
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: السَّنَةُ الشَِّديدةُ التي تَْحُجُر النَّاَس في  (8)، والَحْجَرةُ  النَّبات ، يعني بالشَّْهباِء البَْيَضاَء من الَجْدِب ، ألَنّها تَْبيَضُّ بالثَّْلج ، أَو َعَدم نَبَتَ  أَي

ْت بهم ، وأَْهلََكْت أَْموالَهم ، قال : بُيوتِهم ، فيَْنَحُروا كرائَِم إِبِِلِهْم ليَأُْكلُوها ، والقَِطيُن : الَحَشُم وُسكَّاُن الدَّاِر ، وأَْجَحفَْت :  أَْنبَتَ و نَبَتَ  أََضرَّ

بِيَّ  أَْنبَتَ  ماُء وأَْمَطَرْت ، وُكلُّهم يَقُول :مثُل قوِلِهم : َمَطَرِت السَّ  ً  هللا البَْقَل والصَّ وهو  (10) (َوأَنْ بَ َتها نَبااتً َحَسناً ):  عزوجل، قال  (9) إِْنبَاتا

اُج : معنَى  جَّ  ، (أَنْ بَ َتها نَبااتً َحَسناً )مجاٌز ، قال الزَّ

__________________ 
 .نبالً و  إنبالً  التهذيب :( األصر واللسان ا ويف 1)
 .37( سورة آ  عمران اآية 2)
 ( يف التهذيب : أبو زيد.3)
 .20( املؤمنون اآية 4)
 ( ابألصر واللسان واملطبوعة الكويتية : أبو عمرو ا ضرمي. وما أثبتناه عن التهذيب والزايدة منه.5)
 (.عن التهذيب)( نقو  : نبت ينبت 6)
 .«اجلحرة»( يف اللسان : 7)
 .«قوله قا  ا كذا خبطه وعبارة الصحاح يقا »( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : نبالً.9)
 .37( سورة آ  عمران اآية 10)



2213 

 

واً َحَسناً ا وجاَء  وها َنشح َوها َنشح َحَسناً ا ويف التنزير العزيز  نـَبَـَتتح نَبالً  ا عل  معىَن  نـََبتَ  عل  لفة« نـََبالً »َأي َجَعر َنشح
 جاَء املصَدُر فيه عل  َغريحِ َوزحِن الِفعحر ا وله َنظَائُِر. (1) (َوهللاُ أَنْ بَ َتُكْم ِمَن اْْلَْرِض نَبااتً ): 
ً  ثَْدُي الَجاِريَةِ  نَبَتَ  من الَمجاِز :و  واْرتَفََع. : نََهدَ  نُبُوتا

 على غير قياس ، كما نَبّه عليه الجوهرّي. ، َمْنبُوتٌ  هوف فَتَعَّدى ، هللاُ ، أَْنبَتَهُ  قالوا :و

َشعَر العَانَِة ، فَجعَله  نَبَاتَ  أَرادَ  «ِمْنُهم قُتِلَ  أَْنبَتَ  فَُكلُّ َمنْ »في حديث بَنِي قَُرْيَظةَ : و واْستَباَن َشعُرها ، عانَتُه نَبَتَتْ و َراَهقَ  الغاُلُم : أَْنبَتَ و

ْرِك ، ألَنّه ال يُوقَُف على بُلُوِغِهم م ّنِ ، وال يُْمِكٌن الُرجوُع إِلى عالمةً للبُلُوغِ ، وليس ذلك َحدًّا عنَد أَْكثَِر أَهِل الِعْلِم إِاّل في أَهِل الّشِ ن ِجهِة الّسِ

من المسلمين ، ويحكى مثلُه  أَْنبَتَ  َحدُّ ُمْعتَبٌَر تُقَام به الُحدوُد علَى من اإِلْنباتُ  يَِة ، وقاَل أَْحَمُد :في َدْفعِ القَتِْل وأَداِء الِجزْ  (2)أَقوالهم للتَُّهَمِة 

 عن ماِلك.

بِيَّ  نَبَّتُّ وَ  : التَّْربِيَةُ ، التَّْنبِيتُ  من الَمجاِز :و ً  الصَّ  َك.أََجلََك بَْيَن َعْينَي نَبِّتْ  َربَّْيتُه ، يقال : : تَْنبِيتا

 الجاِريةَ : َغذَّاها وأَْحَسَن القياَم عليها ، َرَجاَء فَْضِل ِرْبِحها. نَبَّتَ و

 الناُس الشََّجَر ، إِذا َغَرُسوه. نَبَّتَ  يقال : الغَْرسُ  : التَّْنبِيتُ و

 الَحبَّ : َحَرثُوه ، كذا في األَساس. نَبَّتُواو

ْرَع والشََّجرَ  نَبَّتَ  وفي الُمْحَكم : ً  الزَّ ً  الشََّجرَ  نَبَّتُّ و ، إِذا َغَرَسه وَزَرَعه ، تَْنبِيتا  ، َغَرْستُه. تَْنبِيتا

ً  التَّْنبِيتُ و  وِكباِره. بكسر الدال ، أَي ِصغاِره ِمْن ِدّقِ الشََّجِر ، النَّباتِ  على األَْرِض من يَْنبُتُ  اْسٌم لَما أَيضا

 قال ُرْؤبة :

ُروُت  هـــــــــــــا مـــــــــــــُ رحقـــــــــــــَ نـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــَ رحت يـــــــــــــُ  مـــــــــــــَ

َداَء     يـــــــــــح تح مل  (3)بــــــــــــَ بـــــــــــُ نــــــــــــح يـــــــــــتُ هبـــــــــــا  يــــــــــــَ بـــــــــــِ نـــــــــــح  تــــــــــــَ

  
لهُ و  قال شيُخنا : وِذْكر أَّوِله مْستَْدَرك ، ونُِقل عن أَبِي َحيّاَن أَّن َكْسَره إِتْباٌع ، ال على ِجَهِة األَصالَة. يُْكَسُر أَوَّ

 ْخِل.: فَسيُل النَّ  التَّْنبِيتُ  وقال ابُن القَّطاع :

 : قَِطُع السَّناِم. التَّْنبيتُ  وفي اللسان :

َب على النَّْخلَِة من َشْوِكها وَسعَفها للتَّْخِفيف عنها ، َعَزاها أَبو َحنِيفَةَ إِلى ِعيَسى بن ُعَمَر. التَّْنبِيتُ و  : ما ُشذِّ

 َصِغيراً. يَْنبُت ٍء : الطَِّريُّ حينمن ُكّل َشيْ  النَّابِتُ و

 َسِمَع األَْوزاِعي. بُن يَِزيدَ  نَابِتُ و

 عن ُعبَْيد هللا بن يَْحيى اللَّْيثِّي. األَْنَدلُِسّي ، نابِتٍ  أَحمُد بنُ  أَبُو َعْمٍروو

ثُون. الطَّالَقانِّي ، َسمَع ُشْهَدةَ ، وهو من ُشيُوخ الفَْخِر ابِن البَُخاِرّي ، الَواِعظُ  نابِتٍ  عليُّ بنُ و  ُمَحّدِ

 .(6) نَبِيتٌ  ٌء َخبِيتٌ وكذلك َشيْ ـ  بالفاِء بدَل الحاءِ ـ  (5)وفي بعض النسخ : فقيٌر  َخِسيٌس َحِقيرٌ  أَي نَبِيتٌ  (4) َخبِيتٌ  َرُجلٌ  عن اللّحيانِّي :و

 ِد.لَِحقُوا الِكباَر وصاُروا زياَدةً في العَدَ  ٌء ِصغَارٌ نََشأَ لَُهْم نَشْ  إِذا ، نَابِتَةٌ  لَُهم نَبَتَتْ  من المجاز يُقال :و

 عليِه أَْموالُهم وأَْوالُدهم. (7) نَبَتَتْ  بني فاُلٍن ، أَي ما نابِتَةَ  وما أَْحَسنَ 

 أَّن معاِويَةَ قال ِلَمْن بِبابِِه : ال تَتََكلَّموا بحوائِِجكْم ، فقال : لو ال َعْزَمةُ أَميِر الُمؤِمنينَ »في حديث األَْحنَِف و َشّرٍ ، لنَابِتَةُ  وإِّن بَنِي فاُلنٍ 

 .(8)« لَِحقَتْ  نابِتَةً  ألَْخبَْرتُه أَّن َدافَّةً َدفَّْت ، وأَنّ 
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 .النَّابِتَةِ  من الَمجاِز : هذا قَْولُ و

 األَْغَماُر من األَْحداِث. ُهم النَّوابِتُ و

 أَي أَنهم (9)طائِفَةٌ من الَحْشِويَّة  النَّوابِتُ  وفي األَساس :

__________________ 
 .17اآية ( سورة نوح 1)
 .«املبهمة»( عن النهاية واللسان ا ويف األصر 2)
 ( يف التهذيب : صحراء.3)
 ( يف القاموس : خبيث ا ويف نسخة أخر  منه فكاألصر.4)
 ( ويف اللسان : فقرياً.5)
 ومثله يف اللسان.« خبيث نبيث»( يف التهذيب : 6)
 ( اللسان : ينبت عليه.7)
 يف التهذيب : وإنباتة  قت.( األصر والنهاية واللسان ا و 8)
 ( يف األساس : والنوابت وهم ا شوية.9)
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َدثُوا ِبَدعاً َغرِيبًة يف اإِلسالم ا قا  شيحُخنا : وللجاِحِة فيهم رِسالٌة قـََرهَنُم فيها ابلر اِفَضِة.  َأحح
ر ، ويُْدَعى بِعَُماَن :وقيل : هي شجَرةٌ َشاّكة ، لها أَْغصاٌن َوَورٌق ،  َشَجُر الَخْشَخاِش  اليَْنبُوتُ و ،  (1)الغَاَف  وثمَرتُها ِجْرٌو ، أَي ُمَدوَّ

 ، وسيأْتي. (2)أََحُدهما هذا الشَّْوُك الِقَصاُر  َضْرباِن : اليَْنبُوتُ  ، قال أَبو َحنيفةَ : يَْنبُوتَةٌ  واحدتُها

وبِ و ْرُب األَّول في قوِل أَبي َحنِيفَةَ الذي َعبّر عنه بالشَّْوِك الِقصار ، له ثََمرةٌ كأَنََّها تُفَّاَحة  َشَجٌر آخُر ِعَظاٌم أَو َشَجٌر الَخرُّ ،  (3)وهو الضَّ

 ، قال : وهي التي َذَكَرَها النّابِغَةُ فقال : (4)فيها َحبٌّ أَحَمُر وهي َعقُوٌل للبَْطِن يُتََداَوى بها 

رتحٍَع جلـــــــــــــــــــــَِ  ر  واد مـــــــــــــــــــــُ د ه كـــــــــــــــــــــُ  ٍب. ميـــــــــــــــــــــَُ

َن     اٌم مـــــــــِ طـــــــــَ وتِ فـــــــــيـــــــــه حـــــــــُ بـــــــــُ ـــــــــح نـ ـــــــــَ ـــــــــيـ دِ  ال  واخَلضـــــــــــــــــــــــَ

  
مثَل شجرةِ التُّفّاحِ العظيمِة ، وورقُها أَصغَُر من َوَرق التُّفَّاحِ ، ولها ثََمَرةٌ  اليَْنبُوتَةُ  وقال ابُن ِسيده : أَْخبَرنِي بعُض أَعراِب َربِيعَةَ قال : تكون

ْعُروِر ، شديدةُ السََّواِد شديدةُ الَحاَلَوةِ ، ولها َعَجٌم يُوَضُع في الَمَواِزيِن.  أَصغَُر من الزُّ

 .نَِبيتَةٌ  الواِحدُ  العرب وغيره ، لسان كما في َجانِ الفُلْ  هكذا في نسختنا ، وصوابه أَْعَضادُ  : أَْغَصاُن ، النَّبَائتُ و

بِن األَْوِس بن َحاِرثَةَ بِن ثَْعلَبَة بِن َعْمِرو بِن عاِمٍر ، وهو من  باليََمِن اسُمه َعْمُرو بُن ماِلكِ  : َحيٌّ  في الّصحاحو : أَبو َحّيٍ  (10) النَّبِيتُ و

 حابَة.أَْجَداِد أَُسْيِد بِن ُحَضْيٍر ، وغيِره من الصَّ 

، عن أَبي الفْضل األُْرَمِوّي ، وكان من العُدوِل بِمصر  النَّبِيتِ  قلت : وفاتَه إِبراهيُم بُن ِهبَِة هللِا بن محّمِد بن إِبراِهيَم البَْغَداِدّي ، ُعِرف بابنِ 

 .605، مات سنة 

عن محموِد بِن َغيالن َوطبَقتِه ، وعنه أَبو أَْحَمَد  ، النَّابِتِيّ  بن يَِعيَش الَهْمَدانِيّ  (5)بِن أَحمَد  : ع بالبَْصَرةِ ، منه إِسحاُق بُن إِبراِهيمَ  نابِتٌ و

 ٌ  ن ى ت.ـ   ، ألَنّه سيأْتي فيالغَّسانِّي ، هكذا في نسختنا ، وهو الصحيح ، وفي بعِضها : منه علّي بن عبد العزيِز النَّابِتِّي ، وهو خطأ

 .(6)نقله الّصاغانّي  ِمْن َعَرفاتٍ  َمْوضعٌ  النَّابِتِ  ذاتُ و

 : ع بالبَْصَرةِ. (7) كُسكاَرى نُبَاتَىو

 قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ :

وِدَر طـــــــــافـــــــــيـــــــــًا  ٌج فـــــــــغـــــــــُ تـــــــــلـــــــــِ ُر خمـــــــــُح دح   .(8)فـــــــــالســـــــــــــــــــــــِّ
َا ِإىل     اح عــــــــــــــَ اتــــــــــــــَ مــــــــــــــا بــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  اأَلَثحَبُ  نـ

  
 ، َكَسَحاٍب ، كّل ذلك عن السُّكَِّرّي. نَبَاتَ  ، كَحَصاة ، عن أَبي الحسن األَخفش ، وسيأْتي في الُمْعتَّل ، ويروى أَيضاً : (9) نَبَاةَ  .ويُْرَوى

ْواو ً  َسمَّ يَّ  نَبَاتَةُ  بالفتح ، منهم : نَبَاتَةَ و ، َكَسَحاٍب ، نَبَاتا بُن َحْنَظلَةَ ، من بني بَْكِر بِن ِكالٍب ، كان فاِرَس أَهِل الّشام ، وَوِلَي ُجْرَجاَن والرَّ

 لَمْرَواَن.

م. نُبَاتَةَ و  بالضَّ

 كُزبَْيٍر. ، نُبَْيتٌ و

 ُجَهْينَة. ، مثل نُبَْيتَةَ و

ً و ً و ، نَْبتا  بُن َماِلِك بِن زيِد بن َكْهالَن بِن َسبَإِ ، أَبو َحّيٍ باليََمن. النَّْبتُ  منهم : نَابِتا

  في الَمعَارف.بُن اسماعيَل ، عليِه الّسالم ، َوِلَي بعد أَبِيه ، أُّمه السيّدةُ بْنُت مَضاِض بِن َعْمٍرو الُجْرُهِمّي ، قاله ابُن قُتَْيبَةَ  نابِتُ و

 تَقَدَّم. قدو المثَلَّثَة أَو هي بالثَّاءِ  أَْوَرَدها في الُمْعَجِم ابُن فَْهد صحابيّةٌ ، كذا قَيَّدهُ ابُن ماُكوال اِك ،كُجَهْينَةَ ، بنُت الضَّحَّ  ، نُبَْيتَةُ و
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ُد بُن َسِعيد بنو ه نَبَات النَّبَاتِيّ  ُمَحمَّ  وهو ، نِْسبَةٌ إِلى َجّدِ

__________________ 
قوله الغاف ا قا  اجملد : والغاف شــــــــــــــجر له مثر حلو جداً ا وهو »وهبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية « وتدع  : نعمان الغاف»( يف اللســــــــــــــان : 1)

 .«الينبوت
 ( يف التهذيب : الذي يسم  اخلروب النبطي.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : نّقاخة.3)
 (.عن التهذيب)ر الزعرور أسود شديد ا الوة مثر شجر التفاح يف عظمه ( والضرب اآخر يف قو  أيب حنيفة : هو شجر عظام هلا مثر مث4)
 ( يف القاموس : الّنبيّت.10)
 ( يف اللباب : أمحد بن عبد   بن يعيش.5)
 ( ويف معجم البلدان : ذات النابت : من عرفات.6)
 وقد يضم أوله. اسم جبر.( يف معجم البلدان : نبات  ابلفتح ا وبعد األلف لء فوقها نقطتان ا مقصور ا 7)
 .«طافئا»( عن اللسان ومعجم البلدان ا وابألصر 8)
 ( ضبطت يف املطبوعة الكويتية بضم أوله ضبرت قلم ا خطب.9)



2217 

 

  بِن َحزحٍم وقد َرَو  عن َأيب َعبحِد ِ  بِن ُمَفرٍِّج وغريِه.دِ شيٌخ أَليب  م
دِ  أَبُو العَبّاِس و ثاِن ، والَحَشائِِش ، بالنَّبَاتَاتِ  ، لَمْعِرفَتِه النَّبَاتِيُّ  ج األَْنَدلُِسيّ بِن ُمفَرِّ  أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ سمع األَِخيُر عن ابِن ُزرقون ، وَرَحل  ُمَحّدِ

وِميّة ، وكان غايَةً في معرفةِ   .النَّباتِ  فلَِقيَهُ بُن نُْقَطةَ ، وكان مجموَع الفََضائِل ، ويُعَرف أَيضاً بابِن الرُّ

ّمِ ، ، ةُ نُبَاتَ و حمنِ  إِليه يْنتَِسبُ  بالضَّ ، عبد  (1)وفي نسخة : ألَنّه تَْلَمَذ أَبَا نَْصٍر  الشَّاِعر ، ألَنّه تِْلِميذُ أَبي نَْصٍر ، النُّباتِيّ  الُحَسْيُن بُن عبِد الرَّ

 ، وله ثَمان وَسْبعُون سنة. 405الّشاعر ، وكانت َوفَاةُ أَبي نَْصٍر سنة  نُبَاتَةً  العَِزيِز بن ُعَمَر بنِ 

دِ  أَبي يَْحيى َجّدِ الَخِطيبِ  نُبَاتَةَ  اْختُِلف فيو ِحيِم بِن ُمَحمَّ ِد بنِ  (2) عبِد الرَّ الفَاِرقِّي الُجذاِمّي ، خطيب الخَطباِء ، الذي رأَى  إِْسماِعيلَ  بِن محمَّ

ومن ولِده : القَاِضي األََجلُّ تاُج الدين أَبو سالٍم طاهُر ، ابُن  والضمُّ أَكثَُر وأَثبَُت ، في َمناِمه ، وتَفََل في فَِمه ، وسلمعليههللاصلىالنَّبيَّ 

ِحيِم. ين علّي ، بِن القاِضي أَبِي القاِسِم يَْحيى بِن طاهِر بِن َعْبِد الرَّ  القَاِضي َعلَِم الّدِ

ٌث ، نُبَْيتٍ  َعْبَداُن بنُ و  عن عبِد هللا بن الُمباَرك ، وعنه حاِجُب بُن أَْحَمَد الطََّواِشّي. الَمرَوِزّي ، كُزبَْيٍر ، ُمحّدِ

ف ، قال الدَّاَر قُْطنّي : َضبْطنَاه عن أَبي سعيد اإِلصْ  نُبَْيتٌ  * وفاتَه ِد بِن َطْلَحةَ بِن ُمَصّرِ ، بالنون ،  َطْخِريّ مولى ُسَوْيِد بِن َغْفلَةَ ، شيٌخ لُمَحمَّ

 وذكره البُخارّي في تاريخه في الُمثَلَّثَِة.

ِد بن اُر في طبقاِت أَهِل ِشيراَز ، وقال : له ِرواياٌت  نُبَْيت وأَْحَمُد بُن ُعمَر بِن أَْحَمَد بِن ُمَحمَّ يراِزّي ، ذكره القَصَّ القَاضي ، أَْبو الَحَسن الّشِ

 عن أَبي بَْكِر بِن َسْعداَن وغيِره.

ُد بنُ قال شي ي في شعِره بالقَْطرِ  نَبَاتَةَ  خنا : وأَّما الَجَماُل ُمَحمَّ  الِمْصِريُّ الّشاعر ، فإِنه بالفَتْح ، كما َجزَم به أَئّمةٌ من شيوخنا ، ألَنّه كان يَُوّرِ

قالَِة ، والظاِهُر أَنه ، وهو نَْوٌع من السُّكَِّر العَجيِب يُْعَملُ  للنَّباتِ  ، وهو بالفتح ، ألَنَّه نِْسبَةٌ  النَّبَاتِيّ   ِمْنه قَِطٌع كالبَلُّوِر ، َشِديُد البَياض والصَّ

 فاِرِسّي حاِدٌث ، وكان األَْولَى بالُمَصنِِّف أَن يُنَبِّهَ عليِه ، ولكنه أَْغفَلَه.

دِ  ِد بِن ُمَحمَّ ُد بُن ُمَحمَّ يَِّة  نَبَاتَةَ النَّباتِيُّ   بنِ قلت : وقال الَحافِظ : وشاعُر الَوْقِت الَجَماُل أَبو بَْكٍر ُمَحمَّ ِه ، وهو من ذُّرِ بالفَتْح ، نُِسَب إِلى َجّدِ

ِحيِم. قلت : ّم في الَخطيب عْبِد الرَّ ِه : إِنَّ الضَّ انِّيِ ، وغيره ، فانُظْره مع قوِل الُمَصنِِّف في َجّدِ ه وُروى عن عبد العَِزيِز بِن عبِد الُمْنِعِم الَحرَّ

ي في ِشْعِره ، إِلى آخره.أَثْبُت وأَكثَُر   ، وكذا مع قوِل َشْيِخنا : ألَنّه كان يَُوّرِ

 ثم قال َشْيُخنا : وأَنشدني شيُخنا اإِلماُم ابُن الشَّاِذِلّي أََعّز هللاُ ذاتَه :

اَل  بـــــــــــــــاتُ حـــــــــــــــَ اِذد  نـــــــــــــــَ ِر اي عـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــــــــ 

رِ     دِِّه اأَلمحــــــــــــــــــــــحَ َدا يف خــــــــــــــــــــــَ ا غــــــــــــــــــــــَ  ملــــــــــــــــــــــّ

  

ِذي  َذاُر الـــــــــــــــــــّ يِن ذاَ  الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــِ اقـــــــــــــــــــَ  فشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ه    اتـــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ رِ  نــــــــــــــــَ كـــــــــــــــ  ن الســـــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ  َأحـــــــــــــــح

  
ً  ءُ الشَّيْ  نَبَتَ  * ومما يُستدرك عليه من المحكم : ً و يَْنبُُت نَْبتا  . قال :تَنَبَّتَ و نَبَاتا

ج  الــــــــــــِ ر ِ  فــــــــــــَ فــــــــــــَ َرَ  يف تـــــــــــــَ اَن َأشــــــــــــــــــــــــــح نح كــــــــــــَ  مــــــــــــَ

د تِ     عـــــــــــــًا وَأغـــــــــــــَ تح مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رِب ه جـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ون ـــــــــــــُ ب ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ  فـ

  

َرَة ِإاّل   نـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــِ ُم  (3)كـــــــــــَ تـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــ  يـ ذي ضـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــّ

ِه     وائـــــــــــِ لـــــــــــَ ِن يف غـــــــــــُ تِ كـــــــــــالـــــــــــُغصـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــِّ ـــــــــــَ نـ ـــــــــــَ تـ ُ
 املـــــــــــ

  
ُل. الُمتَنَبِّتُ  وقيل :  هنا : الُمتأَّصِ

 َعلَْيها. نَبَتَ  ، وَحالتُه التي النَّباتِ  بالَكْسِر َشْكلُ  النِّْبتَةُ و

وَرقُها ِمثُل َوَرِق السََّذاِب ، وقال في موضع آخر : إِنما قَدَّْمنَاها ِلئاَّل  نَْبتَةٌ  العُقَْيفاءُ  ، حكاه أَبُو َحنِيفَة ، فقال : النَّبات : الواِحَدةُ من النَّْبتَةُ و

 .النَّْبتِ  ، أَراَد : ِعْنَد ُكّلِ نوعٍ من نَْبتٍ  يُْحتاَج إِلى تَْكِريِر ذلك عند ِذْكر ُكلِّ 

 .(4)، وقد جاَء ِذكُرها في حديِث أَبي ثَْعلَبَةَ  نَابِتَةٍ  ، تصِغيرُ  النَُّوْيبِتَةُ و

__________________ 
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 ( يف اللباب : كان يصحب أاب نصر بن نباتة الشاعر فنسب إليه ا وكان يعرف اببن مسقرت.1)
 .« مد»ومل تكرر فيه لقطة «  مد بن الاعير»( يف اللباب : 2)
 إال كناشرة أراد إال انشرة ا فزاد الكاف ا كما قا  ر بة : ( قوله :3)

 «لواح  األقراب فيها كاملق »
 أراد : فيها املق .

 .«؟شر نويبتة أو خري نويبتة ا   رسو  اي:  فقلت نويبتة:  فقا  ا وسلمعليههللاصلى( نصه كما يف النهاية : قا  : أتيت رسو    4)
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 علْيَها. يَْنبُتُ  ، أَي الَحالَِة التي النِّْبتَةِ  لََحَسنُ ويُقَال : إِنّه 

 . وهو مجاز.الَمنَابِتِ  ِصْدٍق ، أَي في أَْصِل ِصْدٍق ، وكذا في أَْكَرمِ  َمْنبِتِ  وإِنَّهُ لَِفي

 .نَبَتَ  وَمْن ثَبَتَ 

 : كذا في األَساس. ؟ِحْلُم فاُلنٍ  يَْنبُتْ  لَمْ أَ  وتَقُوُل :

 ، جاريةُ الَحَسِن بِن َوْهٍب ، له معَها أَْخبَاٌر. نَبَاتُ و و الفَاِرسّي كَسَحاب ، َحدََّث بِمصَر ، َسِمع منه ابُن َمْسُروربُن َعْمرٍ  نَبَاتُ و

 قَْريَةٌ بمصَر ، وقد نُِسب إِليها جماَعةٌ من أَهِل القَْرِن التَّاِسعِ مّمن أَخَذ عن الَحافِِظ ابِن َحَجٍر. نَابِتٍ  وُمْنيَةُ 

ٍد عبُد هللا بُن أَْحَمَد الَمالَِقّي ، ُعِرف بابِن البَْيَطاِر ، وبالنَّبَاتِّي ، وهو ُمَؤلّف الُمْفرَداِت فيوأَبو   .646وغيِرَها ، ماَت سنة  النّباتَات ُمَحمَّ

فقالُوا : نحُن أَْهُل بيٍت  ؟نَْبتٍ  أَو بَْيتٍ  أَْهلُ  أَنتُم:  العََربِ  منَ  ِلقَْومٍ  قالَ  (1) [وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبيَّ ]»في حديِث علّيٍ رضي هللا َعْنه و

 الَماُل على أَْيِدينَا. فأَْسلَُموا. يَْنبُتُ  نِهايَةٌ ، أَي النَّْبتِ  ، أَي نحُن في الشَّرِف نِهايَةٌ ، وفي «نَْبتٍ  وأَْهلُ 

ٍد ال النَّْبتيتُ و  ضَّريُر ، من ُشيُوخِ شيخِ اإِلْسالِم َزَكِريّا.: قريةٌ بِمْصر ، منها أَبُو الَحَسِن َعِليُّ بن محمَّ

ُسه ، َسمع منهُ بع ريَن أَبُو محمد عبُد الُمْنِعِم النَّْبتِيتِيُّ ، إَِماُم الَمْشَهِد الُحَسْينِّي ، وُمَدّرِ  .1084ُض شيوخِ مَشايِخنا ، مات سنة ومن الُمتَأَّخِ

 لشََّجِر ، ويُْطلَُق َعلَى العََصا الُمْستَِويَة ، لُغَةٌ ِمْصِريّة.من ا النّابِتُ  كتَنُّوٍر : الفَْرعُ  النَّبُّوتُ و

اَغانِّي : هو الَكتِيُت وقَْد تَقَدََّم. النَّتِيتُ  : [نتت]  أَهمله الجوهرّي ، وقال الصَّ

اٍم : النَِّفيُت ، قيل : هوو الفَتِيُت ، بدَل :  ٌت ، بمعنًى واحٍد ، وفي بعِض النَُّسخِ :ونَِفي نَتِيتٌ  َظلَّ لبَْطنِهِ  وَسيأْتي ، قال أَبُو تَُراٍب ، عْن َعرَّ

 النَِّفيت ، وهو َخَطأٌ.

 .(2)وذا من زياداته  َمْنِخَرهُ َغَضباً : نَفََخ ، نَتَّ و

ُجلُ  نَتْنَتَ  عن ابِن األَْعَرابِّي :و  .(3)كذا في اللسان  تَقَذََّر بَْعَد نََظافٍَة ، إِذاـ  ، واألَّوُل أَْصَوبُ  تَنَتَّتَ  وفي نسخةـ  الرَّ

 وبَيَّنَهُ وأَْظَهَرهُ. الَخبََر : فَسََّرهُ  نَتَّتَ وَ 

ْفواِن ، النُّتَّةُ و ِغيَرةُ في الصَّ ّمِ : النُّْقَرةُ الصَّ  يجتِمُع فيها الماُء من الَمَطر. : بالضَّ

 قَْلُب ثَنَِت. لك الُجْرُح ، وهو: تَغَيََّر ، وكذ اللَّْحُم ، كفَِرحَ  نَثِتَ  : [نثت]

 : ُمْستَْرِخيَةٌ داِميَةٌ ، وكذلك الشَّفُة. نَثِتَةٌ  وِلثَةٌ 

هُ يعني ُمثَلََّث اآلتي ، واقتََصَر في الفَِصيحِ على َكْسِر اآلِتي ، وتَبِعَهُ الَجْوَهِريُّ ، ألَنَّ  ، كيَْضِربُهُ َويَْنُصُره ويَْعلَمهُ ، نََحتَهُ يَْنُحتُه : [نحت]

مُّ حكاه صاِحُب ال َواِعي ، وابُن َماِلٍك في الُمثَلَّثَاِت الواِرُد في الِقَراَءةِ الَمْشُهوَرةِ الُمتََواِتَرةِ ، وهو على خالِف الِقيَاِس ، كيَْرِجُع ونحِوه ، والضَّ

والفَتُْح أَْجَوُد اللُّغَتَْيِن ، ألَْجِل َحْرِف الَحْلِق الِذي فيه ،  تَسب :، وهو أَضعفَُها ، والفتُح قََرأَ بِه الَحَسُن في اآليَاِت ، وقال ابُن ِجنّي في الُمحْ 

 ونََشَرهُ وقََشَرهُ. بَراهُ  كَسَحَر يَْسَحُره ، نقلَه شيُخنا وناَزعه :

ً و يَْنِحتُها الَخَشبَةَ ونَْحَوَها نََحتَ  النَّّجاِر الَخَشَب ، نَْحتُ  : النَّْحتُ  وفي اللَِّسان :  .(4) فاْنتََحتَتْ  ، يَْنَحتُها نَْحتا

 .(5)من الَخَشِب ما يَْكفيَك للَوقُوِد  اْنتَِحتْ  وفي األَساس :

 واإِلْنَساَن : نَقََصه وأََرقَّه ، على التَّْشبِيِه. السَّفَُر البَِعيَر : أَْنَضاهُ  نََحتَ و

 ً ً  بلسانِه نََحتَه ومنه أَيضا ً  ه ، وبالعََصا: اَلَمه وَشتَم يَْنَحتُه نَْحتا  وفاُلناً : َصَرَعهُ. : َضَربَه يَْنِحتُه نَْحتا
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 .(6)واألَْعرُف لََحتََها  الَجاِريَةَ : نََكَحَها ، نََحتَ و

 وقيل : صاِدٌق. : خاِلٌص ، نَْحتٌ  بَْردٌ و

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية.1)
 ( يف اللسان : نّت منخره من الغضب : انتفخ.2)
 يف التهذيب والتكملة أيضاً. ( ورد3)
 ( التهذيب : احنتت.4)
 ( يف األساس : وانتحت من اخلشبة ما يكفي الوقود.5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : و تها مثله.6)
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 َعلَْيَها اإِلنساُن ، أَي قُِطَع ، وهو َمَجاٌز. نُِحتَ  التي : الطَّبِيعَةُ  النَِّحيتَةُ و بالفَتْح ، ، النََّحاتُ و النَّْحتُ و

على الَكَرِم ،  نُِحتَ و ، الَمنَاِحتِ و ِصْدٍق ، وهم ِكراُم الَمنابِتِ  َمْنَحتِ  ، وهو ِمنْ  (1) [أَي الطبيعة] النَِّحيتَةِ  في األَساس : يقال : هو َكِريمُ 

 .النَّْحتِ  (2) [ِريمُ النَّْعِت ، كَ ]، وتقول : هو َعِجيُب  نَْحتِه والَكَرُم من

والغَِريَزةِ  النَِّحيتَةِ و ، أَي أَْصِله الذي قُِطَع منه ، وقاَل أَبو َزْيد : إِنَّه لَكِريُم الطَّبِيعَةِ  نَْحتِه وقال اللّْحيَانّي : هو الطَّبِيعَةُ واألَْصُل ، والَكَرُم من

ونَِحاِسِه  نَْحتِه ، بمعنًى واِحٍد. وقال اللِّْحيَانّي : الَكَرُم من
 على الَكَرِم ، وُطبَع َعلَْيِه. نُحتَ  ، وقد (3)

ً و  : َزَحَر. نََحَت يَْنِحُت نَِحيتا

ِحيُر ، وقد تقدَّم ، : النَّئِيُت ، النَِّحيتُ و  .(4)بزيادة ، الهاء  ، كالنَِّحيتَةِ  والزَّ

 نقله ابن بَّرّي في : م ش ط. الُمْشطُ  : النَِّحيتُ و

 .نَِحيتٌ  يقال : حافِرٌ  الذَّاِهُب الُحُروِف من الَحَوافِِر ،و

 قالت الِخْرنُِق أُْخُت َطَرفَةَ : الدَِّخيُل في القَْومِ  النَِّحيتُ و

مح  هــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــ  َد  َأعــــــــــــــــــِ َا لــــــــــــــــــَ ارِبــــــــــــــــــِ  الضــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رِيو     مح  ـــــــــــــــَح هـــــــــــــــُ لـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح يـ َا وخـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ اعـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــطـــــــــــــــ 

  

َا  طــــــــــِ ــــــــــِ ال مح  (5)اخلــــــــــَ هــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــتـ ي مح  حنــــــــــَ ــــــــــِ ارِه ــــــــــُنضــــــــــــــــــــــــَ  ب

رِ و     قــــــــــــح ِذي الــــــــــــفــــــــــــَ مح بــــــــــــِ هــــــــــــُ نـــــــــــــح ىَن مــــــــــــِ  َذِوي الــــــــــــغــــــــــــِ

  

مح  يــــــــــــــُت هلــــــــــــــَُ قــــــــــــــِ ي مــــــــــــــا بــــــــــــــَ ائــــــــــــــِ نــــــــــــــَ  هــــــــــــــَذا ثـــــــــــــــَ

ربحِي     ــــــــــــــَ يِن ق ــــــــــــــ  ن ُت َأجــــــــــــــَ كــــــــــــــح ــــــــــــــَ ل ِإَذا هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ (6)ف
 

  
ّي : النَُّضاُر : الَخاِلُص النََّسِب.  قال ابُن بَّرِ

  الثّاني ، لحاتم َطيِّئ.ويُْرَوى بيُت االستشهاِد ، وهو البْيتُ 

 َمنَاِسُمه ، من السَّفَر ، قال ُرؤبَةُ : (7) اْنتُِحتَتْ  وهو الذي البَِعيُر الُمْنَضى ، : النَِّحيتُ و

وُت  بـــــــــــــُ رِّة الســـــــــــــــــــــــــــ  ي هبـــــــــــــا ُذو الشـــــــــــــــــــــــــــِّ  مُيحســـــــــــــــــــــــــــِ

ٍف و     ِن حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح َو مــــــــــــــــَن األَي يــــــــــــــــتُ هــــــــــــــــح  حنــــــــــــــــَِ

  
مِّ  النَُّحاتَةُ و  كذا في نسختنا على الصواب ، وفي بعِضها : البُراَدة. البَُرايَةُ ، من الَخَشِب ، و: نُِحتَ  : ما ، بالضَّ

 .النَّْحتِ  أَي هو آلَةُ  بِه ، يُْنَحتُ  ما : الِمْنحاتُ و بالَكْسِر ، ، الِمْنَحتُ و

 ، أَي قُِطعَْت ، قال ُزَهْير : نُِحتَتْ  وفي اللسان : آباٌر َمْعُروفَةٌ ، ِصفةٌ غاِلبَة ، ألَنّها ، (10) : ع النَّحائِتُ و

ِض  َدفـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ُ رًا مبـــــــــــــِ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ تِ قـ حـــــــــــــائـــــــــــــِ نح  الـــــــــــــنـــــــــــــ   مـــــــــــــِ

رِ     دح اِ  والســـــــــــــــــــــــــــــِّ َوا أُواَلِت الضـــــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  اتُونتَْنحَ  بن سعيٍد البصرّي سيُِّد التّابعين : وقرأَ الَحَسن (8) (َوتَ ْنِحُتونَ ) : قََطعَه ، وفي التَّْنِزيل : يَْنِحتُهُ  الَجبَلَ  نََحتَ و آمنِين  ِمَن الِجبَاِل بُيُوتا

 .تَْنِحتُونَ  وهو بَِمْعنَى (9)

ة ، كالَحَجِر والَخَشِب ونحِو ذلك.في الشَّيْ  النَّْحتَ  قاَل َشْيُخنا : وقَيَّد بعُضُهمْ   ِء الذي فيِه صاَلبَةٌ وقُوَّ

 الَجَماِجِم.يَْوَم  كُزبَْيٍر : قاتُِل َجبَلَةَ بِن َزْحرٍ  نَُحْيتٍ  الَوِليُد بنُ و

 * ومما يستدرك عليه :
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ُف َكَهْيئِة الُحّبِ للنَّْحِل ، والجمعُ  يُْنَحتُ  : ِجْذُم َشَجَرةٍ  النَِّحيتَةُ   ، عن ابُن ُدريد. نُُحتٌ  فَيَُجوَّ

ِدي النَِّحيتُ و  ٍء.ُء من ُكّلِ َشيْ : الرَّ

 َمْقلُوبه بمْعنَاه. النَّتْخ ، هو في الطَّير مثلُ و النَّْقُر ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الّصاغانّي : هو النَّْختُ  : [نخت]

 أَْن تَأُْخَذ من الوعاِء تَْمَرةً أَو تَْمَرتَيِن. أَيضاً : النَّْختُ و

 اْستِْقَصاُء القَْوِل ألََحٍد. : النَّْختُ و

__________________ 
 األساس.( زايدة عن 1)
 ( زايدة عن األساس ا وأشار إىل عبارة األساس هبامش املطبوعة املصرية.2)
 ( عن التهذيب وابألصر : حناته.3)
 تصحيف. .«اهلا»( يف املطبوعة الكويتية : 4)
 .«واخلالطا ا ابلواو»( قا  ابن بري : صوابه 5)
ماتت فهذا ما وضض فيه السبب موضض املسّبب ا ألن املعىن : فإذا هلكت انقطض ثنائي ا ( أرادت أهنا قد قام عذرها يف تركها الثناء عليهم إذ 6)

 وإلا قالت : أجّنين قربي ا ألن موهتا سبب انقطاع الثناء.
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : احنّتت.7)
 ( يف القاموس : ع ا م.10)
 سورة األعراف. 74( من اآية 8)
 .(وَكانُوا يَ ْنِحُتوَن ِمَن اجْلِباِل بُ ُيواتً آِمِننيَ )جر ا فيها : من سورة ا  82( اآية 9)
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 ، وَسَخَت له إِذا اْستَْقَصى في القَْوِل. (1)فالٌن ِلفاُلٍن  نََختَ  وقال األَْزَهِرّي : وفي النّوادر :

والنَّتُْف واحد ، يريد قَْرَصة نَْملٍَة  النَّْختُ و ثير : هكذا جاَء في رواية ،قال ابُن األَ  «نَْملٍَة إاِّل بَِذْنبٍ  نَْختَةُ  وال»في اللسان : وفي َحِديِث أُبّيٍ و

 ، ويُْرَوى بالبَاِء والجيم وقد ذُِكَر.

ُجلُ  نََصتَ  : [نصت] ً  بالكسر ، يَْنِصتُ  الرَّ ً و نَْصتا اِغُب هكذا فّسَره غيُر واحد ، وقد  : َسَكَت ، اْنتََصتَ و ، وهي أَعلَى أَْنَصَت إِْنَصاتا قيَّده الرَّ

ً  والفَيُّومّي باالستِماع ، قالوا :  .نََصتَ  ، إِذا َسَكَت ُسُكوَت ُمْستَِمعٍ ، وقد أَْنَصَت يُْنِصُت إِْنَصاتا

 هذا نّص قَْوِلهم.

رّماح في  : االْنتِصاتِ  وقال الّطِ

ِة الـــــر َد   يـــــــَ ضـــــــــــــــــــِغ مـــــن َخشـــــــــــــــــــح
َ
َ  امل عـــــح َ بــــــَ وح افـــــِ  لـــــــُ

َ و     وح نحصــــــــــــــــــــِ ِض  يـــــــُ مــــــح تِ لــــــلســــــــــــــــــــ  نِ  صـــــــــــــــــــــاتَ انــــــح اقــــــِ نـــــــَ  الــــــقــــــُ

  
قال ثعلب : معناهُ إِذا  (2) (َوِإذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا)للسَّْمعِ ، أَي يَْسُكتَْن لكي يَْسَمْعَن ، وفي التنزيِل العَِزيِز :  يُنِصتْنَ 

 قرأَ اإِلَماُم فاْستَِمعُوا إِلى قراَءتِه وال تَتََكلَُّموا.

ّمِ ، اإِلْنَصاِت النُّْصتَةُ  من االْسمُ و  ومنه : بالضَّ

 .«النُّْصتَةِ  َحقُّ  َعلَيَّ  لَكِ »:  عنهماهللارضيقوُل ُعثَْماَن ألُّم َسلََمةَ ، 

 مثل نََصَحه ونََصَح لَهُ. َسَكَت لَهُ ، إِذا لَهُ  أَْنَصتَ و ، أَْنَصتَهو

 له ، مثل نََصْحتُه ونََصْحتُه ونََصْحُت لَهُ. أَْنَصتُّ و أَْنَصتُّهو

 اْستََمع لحِديثِه. لهُ إِذا أَْنَصتَ و أَْنَصتَه هو السُُّكوُت واالْستَِماُع للَحِديِث ، يقال : اإِلْنَصاتُ و

 بن َصْعٍب : (4)طاِرق ، ويقَال : للَُجْيِم بِن  (3)وأَنشد أَبو علّي ِلوسيِم 

َذاِم  تح حــــــــــــــَ الــــــــــــــَ وهــــــــــــــاِإذا قــــــــــــــَ تــــــــــــــُ   فــــــــــــــبَنحصــــــــــــــــــــــــــــِ
َذامِ     تح حـــــــــــــــَ الـــــــــــــــَ وحَ  مـــــــــــــــا قـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــِإن  الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

  
يِت أَيضاً ، ومثله في الّصحاح ويروى  ّكِ قُوَها»وهكذا أَنَشَده ابُن الّسِ وَحذاِم امرأَةُ الشَّاعر ، وهي بنُت العَتيِك بِن « فَأَْنِصتُوَها»بدل « فََصّدِ

 .(5)أَْسلََم بِن يَْذُكَر بِن َعنََزةَ 

ُجَل ، إِذا َسَكتَّ له ، أَْنَصتُّ  غيَره ، إِذا أَْسَكتَه ، قال َشِمٌر : أَْنَصتَ و ، إِذا سَكَت ، أَْنَصتَ  ويقال : جعلَه من  أَْسَكتَه ، إِذا أَْنَصتَهُ و الرَّ

 اد.األَْضد

 وأَنشد للُكميت :

ٍه  وانصـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــُ وا  أَنحصـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــُ اُوِز والـــــــــــحَ جـــــــــــَ  ابلـــــــــــتـــــــــــ 

ا    اهلــــــــــــَ ٍة وار ــــــــــــِ بــــــــــــَ طــــــــــــح ا مــــــــــــن خــــــــــــُ َدهــــــــــــَ هــــــــــــ   َتشــــــــــــــــــــــــــَ

  
 لنا. أَْنِصتُوا أَرادَ 

 وقال آَخُر في المعنى الثاني :

رِِه  َنصــــــــــــــــــــــــــح ي  بــــــــــــِ لــــــــــــَ َد  عــــــــــــَ وَ  الــــــــــــذي َأجــــــــــــح  أَبــــــــــــُ

تَ     بَنحصــــــــــــــــــــــــَ ِر  فــــــــــَ ر  قــــــــــائــــــــــِ َده كــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــَ يّن بـ (6)عــــــــــَ
 

  
 قال األَْصَمِعّي : يريُد فأَْسَكَت َعنِّي.

ً  «َولَْم يَْلغُ  أَْنَصتَ و»في َحِديِث الُجُمعَة و  .(7) نََصتَ  إِذا َسَكَت ُسُكوَت مْستَِمع ، وقد أَْنَصَت يُْنِصُت إِْنصاتا
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َل من َغَدَر ، فقال َطْلَحةُ :قاَل لهُ َرُجٌل »في حديِث َطْلَحةَ : و َمْخَشِريُّ : «أَْنِصتُونِي أَْنِصتُونِي بالبَْصَرةِ أَْنُشُدَك هللَا ال تَُكْن أَوَّ  قال الزَّ

يه بإِلى ، فَحَذفه  اإِلْنصاتِ  ، من أَْنِصتُونِي . (8)، قال : وتَعَّدِ  ، أَي اْستَِمعُوا إِليَّ

 ن ابِن األَْعرابّي.ع ِللَّْهِو : ماَل ، الرجلُ  أَْنَصتَ و

 لَه. يَْنِصتَ  َطلََب أَنْ  إِذا ، اْستَْنَصتَهو

 َء بما فِيِه ، وتُبَاِلُغ في َوْصِفِه.الشَّيْ  تَْنعَتُ  الَوْصفُ  أَي في كونه مفتوَح العَْيِن في الماِضي والُمضارع : ، كالَمْنع النَّْعتُ  : [نعت]

 بِِه. نُِعتَ  : ما النَّْعتُ و

ً نَعَتَه   .نُعَّاتٍ  ، من قَْومٍ  نَاِعتٌ  : َوَصفَه ، وَرُجلٌ  يَْنعَتُه نَْعتا

__________________ 
 ( األصر والتكملة ا ويف اللسان : بفالن.1)
 .204( سورة األعراف اآية 2)
 ( اللسان : وشيم.3)
 ابن الكليب : جليم.ويف مجهرة  ( اللسان :  يم بن صعب وهو والد حنيفة وعجر ا وكانت حذام امرأته.4)
 ( يف مجهرة ابن الكليب : حذام بنت جسر بن تيم بن يقدم بن عنزة.5)
 . وبدون نسبة يف التهذيب واللسان.110( البيت للراعي كما يف االشتقا  ص 6)
 ( اللسان : أنصت.7)
 صر. ويف الفائ  : وحذفه.ويف النهاية فكاأل« قوله فحذفه ا عبارة النهاية :  ذوفة»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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 قال الشَّاعر :

َ ِمن  أَنـحَعُتها  نـُّعاهِتاِإيّنِ
 .«: لم أََر قَْبلَه وال بَْعَده ِمثْلَه ناِعتُه يقولُ » وسلمعليههللاصلىفي صفته و

َسْوٍء ، والَوْصُف  نَْعتَ  ِء بما فيه من ُحْسٍن ، وال يُقَال في القَبِيحِ ، إِاّل أَْن يَتََكلَّف ُمتََكلٌِّف ، فيقول :: َوْصُف الشي النَّْعتُ  قال ابُن األَثِير :

 يقاُل في الَحَسِن والقَبِيحِ.

ح الَجْوَهِريُّ والفَيُّوِميُّ  النَّْعتِ  قلت : وهذا أََحُد الفُروِق بين   وغيُرهما بتَراُدفِِهما.والَوْصِف ، وإِن َصرَّ

فَةُ بالِفْعِل ، كَضاِرب. النَّْعتُ  ويقال :  بالِحْليَِة ، كالطَِّويِل والقَِصيِر ، والّصِ

فَةُ للعُُموِم ، كالعَِظيم والَكِريم ، فاهللُ تعالى يُوصَ  النَّْعتُ  وقال ثعلب :  .يُْنعَتُ  ُف والما كان خاّصاً بَمَحّلٍ من الَجَسِد ، كاألَْعَرج مثالً ، والّصِ

 ، إِذا َوَصْفتَه. (1) اْنتَعَتُّهُ و ءَ الشي نَعَتُّ  يقال : كاالْنتِعاتِ 

 . قال ابُن ِسيده : ال يَُكسَُّر على غيِر ذلك.النَّْعِت نُعُوتٌ  وَجْمعُ 

 ، أَي َجيٌِّد. نَْعتٌ  ٍء كان باِلغاً تَقُول : هذاٍء : َجيُِّده ، وكّل شيمن ُكّلِ شي النَّْعتُ و

كّل ذلك  النَِّعيتَةِ و النَِّعيتِ و بالفتح النَّْعتَةِ و كالُمْنتَِعتِ  (2)الذي يكوُن غايةً في الِعتِْق والسَّْبِق  العَتِيُق السَّبَّاقُ  : النَّْعتُ  الفََرسُ و قال األَْزَهِرّي :

 بمعنَى العَتِيقَِة.

 ، إِذا كان موصوفاً بالِعتِْق والَجْوَدةِ والسَّْبِق. ُمْنتَِعتٌ  (3)، و[  نَْعتٌ ]وفَرٌس 

 قال األَْخَطل :

ه  نــــــــــــــــــَ وح لــــــــــــــــــَ ر َ  اآُ  اإِلكــــــــــــــــــاَم عــــــــــــــــــَ  ِإَذا غــــــــــــــــــَ

ات    تــــــــــــَ عــــــــــــِ تــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ُ ُر  مبــــــــــــِ اٌ  وال محــــــــــــُح غــــــــــــَ (4)ال بــــــــــــِ
 

  
له على غيِره من ِجْنِسه ، وهو ُمْفتَِعٌل من الُمْنتَِعتُ و ، كما يُقاُل :  نَعَتُّه فاْنتَعَتَ  ، يقاُل : النَّْعتِ  من الدَّواّبِ والنّاِس : الموصوُف بما يُفَّضِ

موجوداً في َدواوين اللُّغَِة من غرائبه ، مع كونِه « العَتِيق السَّبّاق»وَصْفتُه فاتََّصَف ، وقد َغفََل عن ذلك شيُخنا ، فجعَل قوَل الُمَصنّف 

هاتِها ، واْختَلََف رأَيُه فيما بعده من قوله : ، إِلى آخره ، وجعل ِعبارةَ الُمَصنِّف قَِلقَةً ، والحاُل أَنَّه ال قَلََق فيها على ما فَسَّرنا ،  النَّْعتَةو وأُمَّ

 واتََّضَحت من غير ُعْسٍر فيها.

 إِذا َعتَُق. ، ةً نَعَاتَ  كَكُرَم ، الفرسُ  نَعُتَ  قدو

 ، قاِدراً عليها ، كذا في المْصباح. بالنُّعوتِ  له ِخْلقةً وَسِجيَّةً ، فصاَر ماِهراً في اإِلتْيانِ  النَّْعتُ  ، إِذا كان نَعَاتَةً  اإِلْنساُن ، كَكُرم ، نَعُتَ و

ً  َكفَِرحَ  نَِعتَ  أَّماو ثَاِت ، باْختِالِف الَمْعنَى. نَعتَ  فَعُِرف من ذلك أَن (5) فللُمتََكلِِّفه يَْنعَُت نَعَتا  من الُمثلِّ

يغَة.وقال شيُخنا في هذا األَخير : إِنّه غريٌب ، ألَّن فَِعَل المكسوَر ليس مما يُدلُّ على التََّكلُِّف. لكنّه جاَء كأَنه موُضوٌع لذ  لك من غير الّصِ

 ْهِذيب.هو في التَّ  ، اْستَْوَصفَه : اْستَْنعَتَهُ و

 أَي يُوَصَف بالَجَماِل. يُْنعَتَ  َحُسَن َوْجُههُ َحتّى الّرجل إِذا أَْنعَتَ  وقال ابُن األَعرابّي :

 : الّرجُل الَكِريُم الَجيُِّد الّسابُِق. النَِّعيتُ و

ى به ةَ اليَْشُكِرّي. النَِّعيتُ  : شاِعَرانِ  والُمَسمَّ  .(6)ِعّي ، واْسُمه أَِسيٌد الُخَزا النَِّعيتُ و ْبُن َعْمرو ْبِن ُمرَّ

 ْبُن َسِعيٍد الّساِمّي. النَِّعيتُ  ذكره أَبُو فَِراس ، وهو ِمْن بَنِي َساَمةَ بِن لَُؤّي ، آَخرُ  َرُجلٌ  النَِّعيتُ و
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ْفعَةِ  نُْعتَةٌ  َعْبُدَك أَو أََمتُكَ  تقول :و ّمِ ، أَي َغايَةٌ في الّرِ إِذا كان َعتيقاً ، وقد تَقَدَّم ،  نَْعتَة من قولهم فََرسٌ وُعلُّو الَمقَام ، وهو َمأْخوذٌ  ، بالضَّ

 بالَكَرِم وبِِخصال الَخْيِر ، وله َمْنعُوتٌ  ، وفيه : وهو (7) نَْعتَة وأََمتُكَ  نَْعتٌ  وعبارةُ األَساس : وعْبُدكَ 

__________________ 
 ويف الصحاح فكاألصر.« تنع ت ه»( يف اللسان : 1)
 التهذيب.( ليست يف 2)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.3)
 ( التهذيب واللسان : محر.4)
 وأشار إليه هبامش املطبوعة املصرية. .«فلمتكلفه»( يف القاموس : 5)
. بن .. : إله أســــــد والنعيت لقب ا ويقا  : اله أســــــيد بن يعمر بن وهيب بن أصــــــرم بن عبد   57( يف املؤتلف واملختلف ل مدي ص 6)

 عمرو بن عامر.
 ( األساس : وإن عبد  لنعٌت وإن أمتك لنعتٌة.7)
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يَلٌة ا وتقو  :  َمَناِعتُ و  نـُُعوتٌ  َناِعت. (1) [هو]مجَِ
َ
َناِبت ا َحَسُن امل

َ
 ُحر  امل

 : َجيٌِّد باِلٌغ ، انتهى. نَْعتٌ  (2)وَوْشٌي 

 ح.واْقتُِصر على األَّول في الّصحا : ع ، نَاِعتِينَ  أَو نَاِعتُونَ وَ 

 وفي اللسان : وقول الّراعي :

رِي  ــــــــــــــــــــــدِّايَر ِداَيَر أُمِّ َبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ يِّ ال  حــــــــــــــــــــــَ

اَ     ـــــــــــِ ت عـــــــــــِ ـــــــــــح َوي ـــــــــــُ نـ ـــــــــــِ ـــــــــــرِ  ب رِي ـــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــح ِئ ال اطـــــــــــِ  فشـــــــــــــــــــــــــَ

  
 فَصغََّره. نَاِعتِينَ  إِنّما أَرادَ 

 كذا في التَّكِملة. َجْذُب الشَّعَِر ، أَهمله الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللساِن ، وقال الّصاغانّي : هو ، كالَمْنعِ ، النَّْغتُ  [نغت]

 * وِمّما يُْستََدَرُك َعلْيه :

 الجَهنِيُّ كزبَْيٍر ، ذكره ابُن ماُكوالً. النُّغَْيتُ 

ُجلُ  نَفَتَ  : [نفت] ً  الرَّ ً و يَْنِفُت نَْفتا ً و نَِفيتا ً و نُفَاتا  : َغِضَب. نَفَتَانا

 َشبِيهٌ بالسُّعَاِل. النَّفَتَانُ  وقيَل :

ُجُل ، إِذا نَفَتَ  أَو  عليِه َغَضباً ويَْنِفُط ، كقولك : يَْغِلي عليِه َغَضباً. ليَْنِفتُ  ويقال : إِنّه نَفََخ َغَضباً ، الرَّ

ً  الِقْدرُ  نَفَتَتِ و بالعََداَوةِ : يَْنِفتُ  وفي األَساس : من المجاِز : َصْدُرهُ  ً وَ  تَْنِفُت نَْفتا ً و (3) نَفَتَانا َهاِم. َغلَتْ  ، إِذا نَِفيتا  فصاَرْت تَْرِمي بِِمثِْل الّسِ

 تَنَافَتُ  لِقْدرُ ، وا النَّْفتُ  وعبارة اللسان : ِإذا َغال الَمَرُق فِيها ، فَلَِزَق بَجَوانِِب الِقْدِر ما يَبَِس عليه ، فذلك لَِزَق الَمَرُق بَِجَوانِبَِها ، إَِذا نَفَتَتْ  أَو

 .نَفُوتٌ  وتَنَافَُط ، وِمْرَجلٌ 

ً  الدَّقِيُق ونَْحُوه نَفَتَ و  ُصبَّ َعلَْيِه الماُء فَتَنَفََّخ. إِذا ، يَْنِفُت نَْفتا

ى الَحِريقَة ، وهي أَْن تَذُرَّ الدَّقِيَق على ماٍء أَْو لَبَن َحِليٍب حتى : َطعَامٌ  النَِّفيتَةُ و  أَْغلَُظ من السَِّخينَةِ  وهي (4) [نَْفتَِها من]تََحسَّى ويُ  يَْنِفتَ  ويَُسمَّ

 يَتََوسَُّع بِها صاحُب الِعيَاِل ِلعياِله.

 والسَِّخينَةَ في ِشدَّة الدَّْهِر ، وَغاَلِء السْعِر ، وَعَجِف الَمال. النَِّفيتةَ  إِذا َغلَب عليه الدَّْهُر ، وإِنَّما يَأُْكلُون

، قال  (7) [وهو الَحَساءُ ] (6)السَِّخينَةُ َدقِيٌق يُْلقَى على ماٍء أَو لَبَن ، فيُْطبُخ ثُمَّ يُْؤَكُل بِتَْمٍر أَو بَِحَساٍء  (5): ـ  َجَمِة َحْذَرقَ وقال األَْزَهِرّي في تَرْ 

قِيقَِة. النَِّفيتَةُ و ، [أََرقُّ منها]والَحِريَرةُ  .(8) [والخِزيرة]والُحْدُرقّة  النَِّفيتَةُ و : وهي السَُّخونَةُ أَيضاً ،  َحَساٌء بيَن الغَِليَظِة والرَّ

العَْظُم  نُِقتَ  يُقَاُل : قال األَْزَهِرّي : أَهَملَه اللَّْيُث ، َوَرَوى أَبُو تَُراب عن أَبي العََمْيثَل : اْستِْخَراُج الُمّخِ ، بالنّوِن والقاِف : النَّْقتُ  : [نقت]

هُ ، و  أَنشد :ونُِكَت إَِذا أُْخِرَج ُمخُّ

ُة آِدٍب و  بِّ خمـــــــــــــــــــُ  ا يف الســـــــــــــــــــــــــــــــــِّ َبهنـــــــــــــــــــ َ  كـــــــــــــــــــَ

ا     ُ هــــــــــــــَ دح اُء أُدَِّب بــــــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ وتُ بـ قــــــــــــــُ ــــــــــــــح نـ
َ

 املــــــــــــــ

  
ً  الُمخَّ  نَقَتُّ  وقال الجوَهِرّي :  ، لغةٌ في نَقَْوتُه ، إِذا اْستَْخَرْجتَه ، كأَنَُّهم أَْبَدلُوا الواَو تاًء. أَْنقُتُه نَْقتا

ه : وقال أَبو َسْهٍل الَهَرِوّي : الذي  نَقَتُّه الجوَهِرّي َصُريٌح أَنَّ أَْصلَ قلُت : فهذا من  نَقَْوتُهُ ، لغة فيه ، وقَرأُْت في هاِمِش الّصحاح ما نصُّ

ه ، واْنتَقَثْتُه اْنتِقاثاً ، بالُمثَلَّثَة ، و (9)أَحفَُظه نَقَثُْت العَْظَم أَْنقُثُه نَْقثاً  نَقَْيتُهُ أَْنِقيِه واْنتَقَْيتُه اْنتِقَاًء ، مثله بالتَّْحتِيَّة ،  يقال أَيضاً :إِذا استَْخرْجَت ُمخَّ

، وُهَما  (10)بالثّاِء المثَلّثة ، وبعضهم يرويه فيُْنتَقَى « وال َسِميٌن فيُْنتَقَثُ »ويقال أَيضاً : نَقَْوتُه أَْنقُوهُ نَْقواً ، بالواو ، وفي حديِث أُّم َزْرعٍ 
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ه ، قال شيُخنَا : وقد نقله الَجالُل في الُمْزِهر وَسلََّمهُ ، وُكلُّ ذلك منقوٌل عن العرب وثَابٌِت ، بمعنًى واحدٍ  والجوَهِرّي  ، أَي يُْستَْخَرج ُمخُّ

 اْقتََصَر على االثْنَتَْيِن منها ، وكان على الَمْجِد أَن يُِشيَر إِليها ، ولكن شأْنه االختصار أَْوَجَب عليه القُُصوَر.

__________________ 
 ( زايدة عن األساس.1)
 ٌء.( يف األساس : وش 2)
 ابلتاء تصحيف.« نفتالً »( يف املطبوعة الكويتية 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 يف مادة حدر  ابلدا  املهملة. 300/  5( كذا ا وورد كالمه يف التهذيب 5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب أو حيس .6)
 التهذيب. ( زايدة عن7)
 ( زايدة عن التهذيب.8)
 ( يف املطبوعة الكويتية : نقتا ابلتاء تصحيف.9)
 ( وهي رواية ابن األثري يف النهاية.10)
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 .«بقَِضيبٍ  يَْنُكتُ  فََجعَلَ »ِفي الَحِديِث : و فيها بَطَرفهِ  : أَن تَْضِرَب في األَْرِض بقَِضيٍب فَيَُؤثِّرَ  النَّْكتُ  : [نكت]

ُث نَْفَسهُ ، وأَْصله من (1) «إِذا اْنتَبَهَ  يَْنُكتُ  بينا هو»في الَحِديِث : و : قَْرُعَك األَْرَض بِْعوٍد أَْو بِإِْصبَعٍ ، النَّْكتُ  الُمْحَكم :وفي  ُر ويَُحّدِ  أَي يُفَّكِ

ِر الَمْهُموِم. ْعلَ بَطَرفِه فِ  (2)األَْرَض بالقِضيب ، وهو أَْن يُؤثّر فِيَها  نََكتَ و بالَحَصى ، النَّْكتِ   المفَّكِ

 أَي يَْضِربُون به األَْرَض. «بالَحَصى يَْنُكتُونَ  الناسُ  فإَِذا الَمْسِجدَ  َدخْلتُ » عنههللارضيفي حديِث ُعَمَر و

 عن األَْرِض في َعْدِوه. أَن يَْنبَُو الفََرسُ  ، وهو يْنُكتُ  َمرَّ الفَرسُ و

 : أَن يَُحزَّ ِمْرفَُق البَِعيِر في َجْنبِه. النَّاِكتو

هكذا في النَُّسخِ  الَجْنِب فَيْخِرقَهُ ، وفي نسخة : فِي أَْن يَْنَحِرَف ِمْرفَُق البَِعيِر حتّى يَقََع َعلَى : النَّاِكت وفي الّصحاح : قال العََدبَُّس الِكنَابِيّ 

 ِه ، ومثله في غيِر ديواٍن.، وفي غيرها : فيَُحزُّ فِي (3)ومثله في الّصحاح 

ََّر فيه قَيَل : به . نَاِكت وعن ابن األَْعَرابّي قال : إِذا َكاَن أَث  ، فإِذا َحزَّ فِيِه قِيَل : بِِه َحازٌّ

 ويَْقُربه عبارةُ األََساس.. نَاِكتٌ  ِمْرفَقُه حْرَف ِكْرِكَرتِه ، فتقول : بِه يَْنُكتَ  ، وهو أَنْ  (4)بالبَِعيِر الناخُز  النَّاِكتُ  وعن اللَّْيث :

مِّ  النُّْكتَةُ  : بَياٌض أَو ُحُمَرةٌ  نُْكتَةٌ  في العْينٍ و  النُّْقطةُ. هي ، بالضَّ

وتُْطلَُق َعلَى الَمَسائل ، كالنُّْقَطِة من النَّْقِط ،  النَّْكتِ  هي الَّلِطيفةُ الُمَؤثِّرةُ في القَْلب ، من النُّْكتَةُ  ونقل شيُخنَا عن الفنَاِرّي في حاشية التَّْلِويحِ :

 األَْرِض َغاِلباً بنحو اإِلْصبَع. نَْكتُ  الَحاصلَة بالنَّْقل الُمَؤثِّرة في القَْلِب ، التي يُقَاِرنَُها

مَّ ، قاَل الفَيُّوِمّي : في بُْرَمة ، وهو قليٌل شاذٌّ ، كما صّرَح به ابُن ماِلٍك ، وابُن ِهَشاٍم ، وغيُر واحد ، وَحكى بعٌض فيها ا ، كبَِرامٍ  نَِكاتٌ  ج لضَّ

 ً َهاب في شرح الّشفاِء : وُسِمَع فيه أَيضا ّم ، قال : وقيَل : أَِلفُه لإِلْشباعِ ، قال شيُخنا : قلت : فيَْدُخل في  نَُكاتٌ  وهو عاّميٌّ ، وقاَل الّشِ ، بالضَّ

 الِقياس كغُْرفٍَة وُغَرٍف ، نَقلَها غيُر واحٍد وإِْن أَْغفَلَها الُمَصنّف.أَيضاً على  نَُكتٌ  باب ُرخاٍل ، ويُزاد على أَْفراده ، وقالوا في جمِعها :

 في قَوِله. (5) [نَكَّتَ  قد]في َكالِمه ، و نَُكتٍ و ، بِنُْكتَة قلت : وفي األَساس : ومن الَمجاِز : َجاءَ 

ٍء َخالََف والسَّْيِف ونَْحِوِهما ، وكلُّ نَْقٍط في َشيْ  ِشْبه الَوَسخِ في الِمبراةِ  كالنُّْقَطةِ ، أَي أَثٌَر قِليٌل ،  «َسْوَداءُ  نُْكتَةٌ  فإَِذا فيها»في حديث الُجمعة و

 .نَْكتٌ  لَونَه :

 أَيضاً : ِشْبهُ َوْقَرةٍ في العَْيِن. النُّْكتَةو

تٌ  ومن الَمجاز : َرُجلٌ   مثل النَّّكاِز والنَّّزاِك. الطَّعّان في النَّاِس :  النَّّكات .(6)في األَْعراِض  نَكَّاتٌ  ، وَزْيدٌ  نَكَّاتٌ و ُمنَّكِ

في حديِث و هو ، فَاْنتََكتَ  ، أَي أَْلقَاهُ على َرأِْسهِ  فنََكته وقال الجوهرّي : يقال : َطعَنه أَْلقَاهُ على َرأِْسِه ، إِذا نََكتَه وقال األَْصَمِعّي : َطعَنَه ف

 أَي أَْطَرُحَك على َرأِْسَك. «بَِك األَْرضَ  ألَْنُكتَنَّ  ثمَّ »أَبي ُهَرْيَرةَ 

 ، أَي َرماه عن َرأِْسه إِلى األَْرِض. «بِيَِدهِ  فنََكتَه أَنَّهُ َذَرَق َعلَى َرأِْسِه ُعْصفُورٌ »في حديِث اْبِن َمْسعُوٍد و

تَةٌ  َوُرَطبَةٌ  ثٍَة ، ُمنَّكِ  بََدا فِيها اإِلْرطاُب. إِذا ، كُمَحّدِ

 ّما يُْستَدَرُك َعلْيه :* ومِ 

 : الَمْطعُوُن فِيه. النَِّكيتُ 

هُ : قَدْ ويُقَال للعَْظِم الَمْطبُوخ فيه الُمّخ فيُْضَرُب بَِطَرفِه َرِغيٌف أَو شيْ   .َمْنُكوتٌ  ، فهو نُِكتَ  ٌء ليَْخُرَج ُمخُّ

فيِه ، بِِخالِف  نََكتَ  : قدـ  في قوِل أَبي الَحَسِن األَخفشـ  أََشاَر ، ومنه قَْوُل بَْعِض العُلَماءِ  (7) [أَو ُمَخالَفَِة فاُلنٍ ]في الِعْلِم بُِموافَقَِة فاُلٍن  نََكتَ وَ 

 الَخِليِل.



2230 

 

 هي َطَرُف الِحْنِو من القَتَِب واإِلكاِف إِذا الُمْنتَكتةُ  والظَِّلفَةُ 

__________________ 
 .«إذ أتيته»( عن النهاية ا وابألصر 1)
 .«هبا»( عن النهاية ا وابألصر 2)
 .«يف اجلنب»ويف اللسان « ( يف الصحاح املطبوع : عل  اجلنب3)
 .«الناحز»للسان ويف ا« ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله الناخز كذا خبطه ا ولعر الصواب الناحز اب اء املهملة ا انظر اجملد يف مادة ن ح ز4)
 ( زايدة عن األساس.5)
 ( زيد يف األساس : طّعان.6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
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 َجنحَب الَبعرِي ِإذا َعَقَرتحه. فـََنَكَتتح  كاَنتح َقِصريَةً 
هُ ، رواهُ أَبو تُراٍب عن أَبي العََمْيثَل ، وقد تَقَّدم في نَقََت. نََكتَ و  العَْظَم ، إِذا أَْخَرَج ُمخَّ

 .(1)ِكنَانَتَه : نَثََرها  نََكتَ و

ِة ، وقد تَقَّدم له في الُمثَنَّاةِ وعلى هذا اْقتََصَر غيُر واِحد من األَئِ  لَهُ ثََمٌر يُْؤَكُل ، وفي اللسان : َضْرٌب من النَّْبتِ  : نَبَاتٌ  النَّْمتُ  : [نمت] مَّ

 من الُمَصنِِّف من الَوَهِم.الفَْوقِيّة : التَّْمُت ، وقال هناك : ال تُْؤَكُل ثََمَرتُه ، وكأَّن النوَن تَْصِحيٌف عنه ، وقد نَبَّْهنا ُهناك على ما َحَصل 

ةً ، كذا  : الَماّلُحوَن في البَْحرِ  النََّواتِيُّ  : [نوت]  .نُوتِيٌّ  الواِحدُ  (2)في هاِمِش الّصحاح خاصَّ

بَةٌ ، َح غيُره بأَنّها ُمعَرَّ َم هللا َوْجَههـ  في حديث عليّ و قال الجوهرّي : وهو من َكالِم أَهِل الشَّاِم ، وَصرَّ  كأَنَّه قِلَُع َداِرّيٍ َعنََجه»: ـ  كرَّ

ْمعِ )في قوِله تَعَالَى : ـ  في حديث ابن عباسو لبَْحر ،السَّفينَةَ في ا (3)وهو الَماّلح الِذي يُِديُر  «نُوتِيُّهُ  ـ  (4) (َترى َأْعيُ نَ ُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

اتِينَ  إِنّهم كانُوا ِحيَن. نَوَّ  أَي مالَّ

 أَّما قَْوُل ِعْلباَء ْبِن أَْرقََم :و

الِت  عـــــــــــــــــح يِن الســـــــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــَ َح ُ  ب ـــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــَ  اي قـ

راَر     وع شــــــــــــــــــــــــــِ رحبــــــــــــُ ــــــــــــَ َرو بــــــــــــَن يـ مــــــــــــح اتعــــــــــــَ  الــــــــــــنــــــــــــ 

  

َياتِ   لَيحُسوا َأِعف اَء وال َأكح
ياَدةِ وتََجاُوِر الَمَخاِرج ، وهي لُغَةٌ لبَْعض العََربِ  الناس فإِنّما يُريدُ   ، عن أَبي زيد وأَْكيَاس ، فقلَب الّسين تاًء لموافَقَتِها إِيّاها في الَهْمِس والّزِ

 اذّ.، وهو من البََدِل الشَّ 

 ، نقله ابُن ُدَرْيد ، وقال : هكذا قاَل أَبُو ماِلك ، ولم يَقُْلهُ َغْيُره. يَنِيتُ و نَاَت يَنُوتُ  وقد : التََّمايُُل من َضْعٍف ، النَّْوتُ و

 يُِميُل السَِّفينَةَ من جانِب إِلى َجانِب. النُّوتِيَّ  وقِيَل : ُهو التََّمايُُل من النُّعَاِس ، َكأَنَّ 

يَاُح. النَُّهاتُ و النَِّهيتُ  : [نهت] ّم في األَِخيِر : الّصِ  بالضَّ

ئِير ، أَيضاً : َصْوُت األََسِد ، ُدونَ  النَِّهيتُ و ِحير قيل : هو ِمثْلُ و الزَّ ْدِر ِعْنَد الَمَشقِّة. الزَّ ْوُت من الصَّ  والطَِّحير ، وقيل هو الصَّ

أَي « الِقْردُ  يَْنِهتُ  َكَما يَْنِهتُ  الشَّْيَطاَن فََرأَْيتُه (5)رأَيُت »، بالكسر ، وفي الحديث :  يَْنِهتُ  َزئِيِرهاألََسُد في  نََهتَ  يقال : فِْعلُه َكَضَرَب ،و

ُت.  يَُصّوِ

اُق. النَّهَّاتُ  ، نَهَّاتٌ  من الَمَجاِز : ِحَمارٌ و  : النَّهَّ

اُر ، ، أَي نَهَّاتٌ  َرُجلٌ و حَّ  هكذا ضبَطه ، والذي في قول الّشاِعر ُمَشدَّداً : كُمْحِسٍن ، وِمْنبَرٍ  (6) كالُمْنِهت دُ األَس النَّّهاتِ  األَْصُل فيو الزَّ

بح  ثــــــــــــِ َر ِإنح تــــــــــــَ ابــــــــــــِ َك عــــــــــــلــــــــــــ  هنــــــــــــََ نــــــــــــح لــــــــــــَ  َوأَلمحــــــــــــِح

َت     نــــــــح ا وِإنح كــــــــُ يــــــــهــــــــَ تَ فــــــــِ هــــــــِّ نـــــــــَ ُ
ِب  املــــــــ طــــــــَ عــــــــح (7)تـــــــــَ

 

  
ّدة. ةِ والّشِ  أَْي وإِْن ُكْنَت األََسَد في القُوَّ

ارِ  النَّهَّاتُ و  بن َخْيبَِرّي السَُّدوسّي. فََرُس الِحِق بِن النَّجَّ

 منه ، قاله ابُن ُدَرْيد. يُْنَهتُ  ألَنّه : الَحْلُق ، النَّاِهتُ و

ً  يَنِيتُ و يَنُوتُ  نَات التََّمايُُل من َضْعف ، كالنَّْوتِ  ، وقال ابن ُدَرْيد : هو (8)أَهمله الَجماَعةُ  النَّْيتُ  : [نيت] ً نَ و نَْوتا ، وقيل : هو التَّمايُُل من  ْيتا

 النُّعَاِس ، وقد تقَدََّم.
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ثٌ  (10) النَّايِتِيّ  عليُّ بُن عبِد العَِزيزِ  : موضع بالبَْصَرةِ ، وإِلْيِه نُِسَب أَبو الَحَسنِ  (9) النايِتُ و ُب ، ُمَحّدِ ، عن فَاُروق بِن  (11) البَْصِرّي الُمَؤّدِ

َعْبِد الَكبِير الَخطَّاِبّي ، وعنه أَبُو طاِهٍر األُْشنَانِّي 
 ، ذكره الَخِطيُب. (12)

__________________ 
 ( يف األساس : نكبها.1)
بوع من الكالم وهو مثبت يف الصحاح املط« قوله كذا يف هامش الصحاح هو موجود يف صلب املو الذي بيدي»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 اآيت عن اجلوهري.
 .«يَُدبّر»( يف النهاية واللسان : 3)
 .83( سورة املائدة اآية 4)
 ( النهاية واللسان : أريت.5)
يف قوله هنابر ا قا  اجملد : النهابر والنهابري املهالك وما أشـــــــرف من األرض والرمر أو ا فر با اآكام ا ه ا و »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 6)

 شداداً  أموراً  ابلنهابري يعين اخل األمور من هنابري األمة هبذه ركبت قد ِإنك:  عنهماهللارضياللسان بعد أن سا  قو  عمرو بن العاص لعثمان 
 .«الشارح بيت وسا  ا لقيرت بن انفض وقا  ركبها من عل  يصعب املشي ألن الرمر بنهابري شبهها صعبة

 ويف اللسان : منّهت.« منهت»( يف التكملة : 7)
 ( املادة مثبتة يف اللسان : انت نيتاً : متاير.8)
 ( عن اللباب ومعجم البلدان ا وابألصر : النائت.9)
 .«النائجي»( عن اللباب ا وابألصر 10)
 ( يف القاموس : حّدث.11)
 ( وهو أبو طاهر  مد بن أمحد بن األشناين.12)
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 الواوفصر 
ِقّية ُثـَّناة الَفوح

 مض الّتاِء امل
 َكَوتََب. أَقَامَ  أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال الّصاَغانّي : أَي بِالَمَكاِن ، َكَوَعدَ  َوبَتَ  : [وبت]

الفتُح عن ابِن األَْعرابّي ،  كالَُوتَِّة ، بالّضم ، (1) ِصيَاُح الَوَرَشانِ  أَهمله الَجَوَهِرّي ، وقال أَبو َعْمٍرو : هو ويَُضمُّ ، بالفَتْح ، الَُوتُّ  : [وتت]

 وعن ابِن األَْعَرابِّي : يُقَاُل : أَْوتَى إِذا َصاَح ِصيَاَح الَوَرَشاِن.

هُ بََدٌل َوقََع في ِشْعٍر ، ولم يَتَعَّرض له الَجَماِهيُر ، نقله الصاغانّي. قال َشْيُخنا : فيِه ما َمرَّ في النَّاِت واألَْكيَاِت من أَنّ  : الَوَساِوُس ، الَوتاِوتُ و

 وال َذَكَره أَحٌد من الَمَشاِهيِر ، وال َعَرف أَحٌد ُمْفَرَده.

 : ال َخْيَر فيه. استَْدَرَكه ابُن َمْنُظور. َوْحتٌ  َطعامٌ  : * ومما يُْستَدرك عليه هنا : [وحت]

 .(2). كذا في الِمْصبَاح مقداٌر من الّزَمانِ  : الَوْقتُ  : [وقت]

 .ُمَوقَّتٌ  ، وكذلك ما قَدَّْرَت غايَتَه فهو ُمَوقَّتٌ  ٍء قَدَّْرَت له ِحيناً فهووُكلُّ َشي

ماِن الَمْفُروِض للعََمِل ، ولهذا ال تكاد تقوُل إِاّل ُمقَيّداً. الَوْقتُ  وفي البََصائِر :  : نِهايةُ الزَّ

في  الَوْقتِ  وقد استُْعِمل في الُمْستَْقبَِل ، واْستَْعَمَل سيبََوْيِه لفظَ  الِمْقَداُر من الدَّْهِر ، وأَْكثَُر ما يُْستَْعَمُل في الماضي : الَوْقتُ  وفي الُمْحَكم :

ً المكان تَشْ  َمان ، ألَنّه ِمْقَداٌر ِمثْلُه ، فقال : ويَتَعَدَّى إِلى ما كان بالَوْقت بيها ً  في الزَّ  ، أَْوقَاتٌ  في الَمَكان ، كِميٍل وفَْرَسخٍ وبَِريٍد ، والَجْمعُ  َوْقتا

َق بينهما َجَماَعةٌ بأَنَّ األَّوَل ُمْطلٌَق ، والثّانِيَ  ، كالِميقاتِ  َر فِي َوْقتٌ  وفَرَّ  ه َعَمٌل من األَْعَمال ، قاله في الِعنَايَة.قُّدِ

 ِليَْوِم َكَذا ، مثل أَّجْلتُه. َوقَّتُّه تقوُل : ، كالتَّْوقِيتِ  ، األَْوقَاتِ  تَْحِديدُ  : الَوْقتُ و

 يَْختَصُّ بِِه ، وهو بياُن ِمْقَداِر الُمّدةِ. َوْقتٌ  ءِ ىْ والتَّأْقِيُت أَن يُْجعََل للشَّ  فالتَّْوقِيتُ  ، قال : الِميقاتُ و التَّْوقيتُ  قال ابُن األَثِير : وقد تََكّررَ 

 .ِميقَاتٌ  ، إَِذا بَيََّن َحدَّه ، ثم اتُِّسع فيه ، فأُْطِلَق َعلَى الَمَكان ، فَقيَل للَمْوِضع َوقَتَه يَِقتُه، وَ  يَُوقِّتُه ءَ الشَّيْ  َوقَّتَ  َوتَقُوُل :

 .(3) [، فقُِلبَت الواُو ياًء لكسرةِ الِميمِ  وهو ِمْفعاٌل منه ، وأَصلُه ِمْوقَاتٌ ]

ْر ، ولم يَُحدَّهُ بِعََدٍد َمْخُصوٍص. «َحدًّا الَخْمرِ  في وسلمعليههللاصلىَرُسوُل هللِا  يَِقتْ  لَمْ »:  عنهماهللارضيفي حديث ابِن َعبّاس و  ، أَْي لَْم يُقَّدِ

ً  (الصَّالَة كاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ ِإنَّ )العِزيِز  التَّْنِزيلِ  فيو ً  ِكتابا ً  أَي (4) َمْوقُوتا . أَْوقَاٍت ُمَوقَّتَةٍ  ُمقَدَّراً. وقيل : أَي ُكتِبَْت َعلَْيِهْم في ُمَوقَّتا

 .األَْوقاتِ  َمْفُروضاً في وفي الصحاح أَي

 .(5) َوْقتِِهما لصَّالةِ عنَد ُدُخولِ بمعنى أَْوَجَب َعلَْيِهم اإِلْحَراَم في الَحجَّ وا َوقَّتَ  قد يَُكونو

 َوقَّتَ  أَنه»في الَحِديِث و أَْهِل الشَّاِم ، للَمْوِضع الذي يُْحِرُمون ِمْنه ، ِميقَاتُ  هذا الَمْضُروُب ِللِفْعِل. والَمْوِضُع ، يقال : الَوْقتُ  : الِميقاتُ و

 .«ألَهِل الَمِدينِة َذا الُحلَْيفَةِ 

الشَّْهِر ، ونحو ذلك  ِميقَاتُ  الَحاّج ، والِهالُل ، (8) َمَواقِيتُ  : وَمَواِضُع اإِلْحَراِم : (7)وعبارةُ النّهايِة  إِْحرامِهم (6) الَحاّجِ : َمواِضعُ  ِميقَاتٌ و

 كذلك.

ً  ، إِذا بَيَّن للِفْعلِ  َمْوقُوتٌ  فهو َوقَتَه وتقول ، ّجاُج : (9) (َوِإَذا الرُُّسُل أُقَِّتتْ )يُْفعَُل فيِه ، وفي التَّْنِزيل العزيز :  َوْقتا  َوْقتٌ  ُجِعَل لها قال الزَّ

ِة. وقال الفَّراُء : ُجِمعَتْ   يوَم الِقيَاَمِة. واجتََمَع القُّراُء على ِلَوْقتِها َواِحٌد للفَْصِل في القََضاِء بيَن األُمَّ

__________________ 
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ورشــان كحيوان عل  قو  املؤلف ذكر الفاختة وعل  حتقي  عاصــم أفندي : هو طائر من نوع ا مام الربي يقا  »( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)
 .«له يف الرتكي : قوسقوو  أكرب من ا مام ا كذا هبامش املطبوعة

 ( وأثبته يف التهذيب عن الليث.2)
 زايدة عن النهاية واللسان.( ما با معكوفتا 3)
 .103( سورة النساء اآية 4)
 .وقتها ( النهاية واللسان :5)
 ( عن القاموس ا وابألصر : موضض.6)
 ( كذا ابألصر ا والعبارة ليست يف النهاية ا وهي مثبتة يف التهذيب واللسان.7)
 ( عن التهذيب ا وابألصر : مواقت.8)
 .11( سورة املرسالت اآية 9)
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ِديينّ « ُوقَِّتتح »ِزها ا وهي يف قراَءِة عبِد   َ ح 
َ
ّلَا  َُِزت أَلن  الواَو ِإذا  ُوِقَتتح  ا وقرَأها أَبُو جعفر امل ا َخفيفًة ابلواو ا وِإ

م تح  َُِزتح  ز ا وذلك أَلن ضـــــم َة الواو ثقيلة]كاَنتح َأّوَ  َحرحف وضـــــُ اٌن ا ابهلَمح لَُغٌة ا  تح أُِقتَ و  (1) [يقا  هذه ُأجوٌه ِحســـــَ
 مثر ُوُجوِه وُأُجوٍه.

ُسلُ و  وهي من الشَّواّذِ ، وهكذا قََرأَ َجَماَعةٌ. ، الُمواقَتَةِ  ، فُوِعلَْت ، من ُووقِتَتْ  قُِرئ : وإَِذا الرُّ

 وقد تَقَدَّم تصريفُهما. أَي َمْحُدودٌ  ُمَوقَّتٌ و َوْقٌت َمْوقُوتٌ وَ 

 ، قال العَّجاج : الَوْقتِ  أَي من ، كَمْجِلٍس ، َمْفِعٌل منه ، الَمْوقِتُ و

َوحِقتِ اجلَامض الن اِس لِيَـوحِم و 
 امل

 * ومما يستدرك عليه :

ث : َمن يَُراِعي الُمَوقِّتُ   ، وقد اْشتََهَر به َجَماَعةٌ. (2)واألَظلة  األَْوقَاتَ  : كُمَحّدِ

في العَْيِن نُقَُطةٌ َحْمَراُء في بياِضَها ، قيل : فإِْن ُغِفَل عنها صارت  الَوْكتَةُ  قال ابُن ِسيَده : ِء ،ْقَطة في الشَّيْ النُّ  بالفَتْح : ِشْبهُ  الَوْكتَةُ  : [وكت]

 ، إِذا كان في َسَواِدَها نُْقَطةُ بياٍض. َوْكتَةٌ  : فيها َمْوُكوتَة َوْدقَةً ، وقيل : هي نُْقَطةٌ بيضاُء في َسواِدَها ، وَعْينٌ 

 .َوْكتَةٌ  ِء ، يُقَال : في عْينِهكالنُّْقَطِة في الشَّيْ  الَوْكتَةُ  قَاَل غيُرهُ :و

 .َمْوُكوتَةٌ  من ُحْمَرةٍ أَو بَيَاٍض ، وعينٌ  َوْكتَةٌ  وفي األَساس : ومن المجاز : في َعْينِه

ْندِ  الُوْكتَةو ّمِ : فُْرَضةُ الزَّ  من البَِعير. بالضَّ

 والذي في النّهايِة وغيِرَها : ، كالَوْعِد : التَّأْثِيُر ، الَوْكتُ و

فِي  َوْكتَةً  ال يَْحلُف أََحٌد َولو على ِمثِل َجناحِ بَعُوَضٍة إِال َكانَتْ »في الَحِديث : و ِء ، كالنُّْقَطِة من َغْيِر لَْونِه ،: األَثَُر اليَِسيُر في الشَّيْ  الَوْكتُ 

 .«الَوْكتِ  َويََظلُّ أَثَُرَها َكأَثَرِ »فَةَ : في حديث ُحَذيْ و «قَْلبِهِ 

 قاله َشِمٌر. ُء اليَِسيُر ،الشَّيْ  : الَوْكتُ و

 ، أَي َمْملُوَءةٌ ، عن اللِّْحيَانِّي ، قال ابُن ِسيده : والَمْعُروف َمْزُكوتَةٌ. َموُكوتَةٌ  يُقَال : قِْربَةٌ  كالتَّْوِكيت ُء ،الَملْ  : الَوْكتُ و

 َوَزَكتَه وَزكَّتَهُ ، ِإذا َمألَه. َوكَّتَهالقََدَح ، وَ  َوَكتَ  اُء :وقال الفَرَّ 

 قاله َشِمٌر. القَْرَمَطةُ في الَمْشيِ  : الَوْكتُ و

ً  الدَّابَّةُ  َوَكتَتِ  وعن َغْيره :  أَسَرَعْت َرْفَع قََوائِِمها وَوْضعَها. َوْكتا

ً  الَمْشيَ  َوَكتَ و ً و َوْكتا  وهو تَقَاُرُب الَخْطِو في ثِقٍَل وقُْبحِ َمْشيٍ ، قال : َوَكتَانا

ه و  الـــــــــــــُ ِح ابٍد مجـــــــــــــََ زِّ الـــــــــــــر مـــــــــــــح هـــــــــــــَ ٍي كـــــــــــــَ  َمشـــــــــــــــــــــــــــح

تَ ِإذا     ــــــــــد حــــــــــاِدحُ  وَكــــــــــَ اُر ال ــــــــــِقصــــــــــــــــــــــــَ َي ال شــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

  
 في َسْيِره ، وهو ِصْنٌف منه. َوَكتَ و

ً  ، هذه عن ُكَراع ، قال ابن ِسيده : وعندي أَنَّ  َوّكاتٌ  ورُجلٌ  ً  الَمْشَي ، ولو كان على ما َحكاه ُكَراع لكانَ  َوَكتَ  على ، َوكَّاتا تا  .ُمَوّكِ

عَايَةُ والِوَشايَةُ  الَوِكيتُ و  عند ذي أَْمٍر ، نقله الّصاغانّي. : الّسِ

 بالتَّْفِصيل.« نكت»وقد تَقَدَّم بيانُه في  في البَِعيِر كالنَّاِكتِ  الَواِكتُ و

َطبَةِ  الَوْكتَةُ و الَوْكتُ و  : نُْقَطةٌ تَْظَهُر فيها من اإِلْرَطاِب. في الرُّ
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َطب نُقٌَط أَتَاَها  من قِبَِل َذنَبَِها فهي ُمَذنِّبَةٌ. التَّْوِكيتُ  وفي التَّْهِذيب : إَِذا بَدا في الرُّ

ً  البُْسَرةُ  َوكَّتَتِ و وفي المحكم : تَةٌ  بُْسَرةٌ  : صار فِيَها نُقٌَط من اإِلْرَطاِب ، وهي تَْوِكيتا تٌ و ُمَوّكِ يرافِّي ، أَي ، ُمَوّكِ تَةٌ ، األَخيَرة عن الّسِ وقد  ُمنَّكِ

ً  وقَدْ  تَقَّدم ،  .َوكَّتَْت تَْوِكيتا

ً  الِكتَابَ  َوَكتَ  وفي اللَّسان :  : نَقََطهُ. َوْكتَا

ا.و ء ِحْقداً الُمْمتَِلي الَكِمدُ  وهو الَمْوُكوتُ  من الَمَجاِز :و  َهمًّ

__________________ 
 ( عن اللسان والتهذيب.1)
 .«األهلة قوله األ لة ا كذا خبطه ا ولعلها :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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 ، كذا في األَساس. (1)مما قُْلَت ، أَي أَثٌَر قَِليٌل  َوْكتَةٌ  ومن الَمَجاِز : وفي قَْلبِي

 النُّْقَصاُن. أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َزْيد : ُهوَ  الَوْلتُ  : [ولت]

ً  َحقَّهُ  َولَتَه ويقال : أَي تَْنقُُصوَها ، يقال : اَلَت يَِليُت ، وأَلََت  «أَْعَمالَُكم تُوِلتُواو»في َحِديث الشُّوَرى : و نَقََصهُ ، كذلك : أَْولَتَهُ يُوِلتُهو يَِلتُه َوْلتا

لَْم  (3): ـ  وفي اللَِّساِن : قال ابُن األَْعَرابِيّ ـ  إِن َكاَن َمْهُموزاً. قال القُتَْيبِيّ  (2)، أَْو ِمْن آلََت يُْؤِلت  أَْولََت يُوِلتُ  الَحِديث ِمن يَأِْلُت ، وهو في

 أَْسَمع هذه اللُّغَةَ ِإاّل في هذا الَحِديث.

 * ومما يستدرك عليه :

 الَمَحاِجيُب. لَمْغِرب األَْقَصى ، بينََها وبيَن ِشْنِقيَط ِعْشُرون يوماً ، فيها قَبِيلَةٌ من العََرِب يُقَال لَُهم :، كَسَحابَة ، َمِدينَةٌ با واَلتَةُ 

اَغانِّي ، وقال صاحب اللسان : أَي ، َمْوُموتٌ  ءٌ شي : [ومت] هكذا ذكره في ترجمة م وت ،  َمْعُروٌف ُمقَدٌَّر ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، والصَّ

 َحاَل هناَك على تَْرَجَمِة أ م ت ، وَسبََق الكالُم ُهناِلك.وأَ 

ً  ، َكَوَعَدهُ  َوَهتَهُ  : [وهت]  : َداَسهُ َدْوساً َشِديداً. َوْهتا

ً و  .َمْوُهوتٌ  فهو َضغََطهُ ، : إِذا َوَهتَهُ َوْهتا

 .َوْهتٌ  من األَْرِض ، وَجْمعَُها : الَهْبَطةُ  الَوْهتَةُ و

وإِنما صاَرت  أَْنتََن ، : لُغَةٌ في أَْيَهَت : يُوِهتُ  اللَّْحمُ  أَْوَهتَ و
 واواً لَضّم ما قَْبلَها. يُوِهتُ  الياُء في (4)

 : اللّْحُم الُمْنتُِن ، وقد أَْيَهَت إِيهاتاً ، وقد َمّر ِذْكُره. الُموِهتُ  وقال األَُمِوّي :

 فصر اهلاءِ 
 مض املثناة الفوقية

 .كالَمْهبُوتِ  كذا في الّصحاح الَجبَاُن الذّاِهُب العَْقلِ  : الَهبِيتُ  : [هبت]

ُجلُ  ُهبِتَ  قدو  ، ال َعْقَل له ، قال َطَرفَةُ : َهبِيتٌ و َمْهبُوتٌ  أَي نُِخَب ، فهو كعُنِيَ  الرَّ

يــــــــــــــــــــــتُ  بــــــــــــــــــــــِ ُه  فــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــــَ ؤاَد لــــــــــــــــــــــَ  ال فــــــــــــــــــــــُ

هح و     مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ي ُه قــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ ب لــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُت قـ ي ــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــث  ال

  
يعني  «َحتّى فََرُغوا ِمْنُهَما فََهبَتُوُهَما»قال عبُد الّرحمِن بُن َعْوٍف ، في أَُميَّةَ بِن َخلَف واْبنِِه و حكاه أَبو ُعبَْيد ، : َضَربَهُ ، َهبَتَهُ يَْهبِتُهُ و

 الُمْسِلِميَن يَْوَم بَْدٍر ، أَي َضَربُوُهَما بالسَّْيف َحتَّى قَتَلُوُهَما.

يَْهبِتُه  بالسَّْيِف ، َهبَتَه بالسَّْيِف ، أَْي َضَربُوُهما حتى َوقَذُوُهما ، يُقَاُل : فََهبَتُوُهَما ْرُب بالسَّْيِف ، فَكأَنَّ َمْعنَى قَْوِله :: الضَّ  الَهْبتُ  َوقَاَل َشِمٌر :

 ً  .َهْبتا

الَمْوُت ِعْنِدي َمْنِزلَةً  َهبَتَه ُعثَْماَن بَن َمْظعُوٍن لّما ماَت على فَِراِشهأَنَّ »ـ  َرِضَي هللاُ َعْنهـ  في حديث ُعَمرَ و وهما أََخواِن ، َهبََطهُ ، : َهبَتَهو

 أَنَّ  َعِلْمتُ  (5) [فراِشه علىـ  عنههللارضيـ  بَْكر وأَبو] فَراشه علىـ  وسلمعليههللاصلىـ  َحْيُث لَْم يَُمْت َشِهيداً ، فلّما َماَت سيّدنَا رسوُل هللاِ 

 .«فُُرِشِهمْ  على األَْخيار َمْوتَ 

 أَي َحّط من قَْدِره ِعْنِدي. وَحطَّهُ ، ذِلكَ  َطأَْطأَهُ  الَمْوُت ِعْنِدي َمْنِزلَةً ، يعنِي َهبَتَة قاَل الفَّراُء :

 ، قاَل الفَّراُء : وأَنشَدني أَبو الجّراح. َمْهبُوتٌ  بِه ، فُهوَ  ُهبِتَ  وُكلُّ َمْحُطوٍط َشْيئاً : فَقَدْ 

َرَ  و  وتِ َأخــــــــــح بــــــــــُ هــــــــــح ِد ا ح  مــــــــــَ عــــــــــ  ي ُمصــــــــــــــــــــــــَ اقــــــــــِ  الــــــــــرت 

ابِ     نــــــــــــَ ِ عــــــــــــُ اح بــــــــــــَ كــــــــــــِ نــــــــــــح
َ

ِو املــــــــــــ يــــــــــــِم رِخــــــــــــح العــــــــــــِ  بــــــــــــَ

  
 التَّراقِي : الَمْحُطوُطَها النَّاقُِصها. الَمْهبُوتُ و قاَل :
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ْعُف. َهْبتَةً الَهْبتَةُ  فاُلٌن في َعْقِلهو  : الضَّ

 ُحْمٍق ، ، أَي َضْربَةُ  َهْبتَةٌ  : ُحْمٌق وتَْدِليهُ ، وفيه الَهْبتُ و

__________________ 
 ( يف األساس : أثر يسري.1)
 .«ألت أيلت»( عن اللسان ا وابألصر : 2)
 ( يف اللسان : قا  القتييب ا وذكر العبارة كاألصر ومل يرد ذكر ابن األعرايب. وذكر يف التكملة ومل يرد فيها ذكر القتييب.3)
 .«صار»( عن الصحاح واللسان ا وابألصر 4)
 ( زايدة عن التكملة والفائ  واللسان ا ومل ترد يف النهاية.5)
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َتةٌ  وِقيَر : ِفيهِ  ِكِم الَعقحِر ا وأَنشَد ثـَعحلٌب : َهبـح َتحح َلِة ا وليَ  مبُسح  ا لل ِذي ِفيه كالَغفح
ا  يــــــــــــهــــــــــــَ ا ِإنح كــــــــــــاَن فــــــــــــِ ًذ  هبــــــــــــَِ رِيــــــــــــَك قــــــــــــَ  تــــــــــــُ

وح     ــــــــــــ  َد الــــــــــــنـ يــــــــــــح عــــــــــــَ ــــــــــــُ ا بـ َوهتــــــــــــَُ يــــــــــــتُ ِم َنشــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــِ  هــــــــــــَ

  
ْرهُ ، وِعْندي أَنّه فِعيٌل في َمْعنَى فاعل ، أَي نَْشَوتَُها َشي م  يَْهبِتُ  ءٌ قال ابُن سيده : لم يُفَّسِ ُن ويُنَّوِ ُق َويَُحيِّر ويَُسّكِ  .(1)أَي يَُحّمِ

 * ومما يستدرك عليه :

ُجلَ  َهبَتَ  ً  الرَّ ُ. يَْهبتُهُ َهْبتا َ  : َذلَّلَّ

 : الذي به الَخْولَُع ، وهو الفََزُع والتَّلَبُُّد. الَهبِيتُ و

: الطَّائُِر يُْرَسُل َعلى َغْيِر  الَمْهبُوتِ و بمعنى اللِّيِن واالْستِْرخاِء ، الَهْبتِ  وهو من «ُهبَاتٌ  (2)نَْوُمه ُسبَاٌت ، ولْيلهُ »في حديث ُمعَاِويَة : و

 َرْيد : وأَْحَسبَُها ُمَولَّدةً.ِهَدايٍَة ، قال ابُن دُ 

 : َسْرُد الكالِم. الَهتُّ  : [هتت]

 الَكالَم. يَُهتَّانِ  كاَن َعْمُرو بن ُشعَْيب وفاُلنٌ »في الحديث و إِذا َسَرَده وتَابَعَه ، َهتًّا الحديثَ  يَُهتُّ  : َسَرَده َسْرداً ، وفاُلنٌ  َهتًّا القُْرآنَ  َهتَّ 

يَاِق للَحِديِث : هو يَْسُرُدهُ َسْرداً ،وقال  ُجِل إِذا كان َجيَّد الّسِ  .يُهتَّه َهتًّاو األَْصَمِعّي : يُقال للرَّ

 ونَصُّ عبارته : تَْمِزيُق الثَّْوِب والِعْرِض. تَْمِزيُق الثِّيَاِب واألَْعراِض ، : الَهتُّ  عن ابِن األَعرابِّي :و

 : َصبَّ بعَضه في إِثِْر بعٍض. يَُهتُّه َهتًّا ءَ الشَّيْ  َهتَّ و الَمَطَر ، إِذا تابَعَت َصبَّه ، تَُهتُّ  الَمَزاَدةَ إِذا َصبََّها ، والسََّحابَةُ  َهتَّ  الصَّبُّ ، : الَهتُّ و

 قاله ابُن األَعرابّي. َحطُّ الَمْرتَبَِة في اإِلْكَراِم ، : الَهتُّ و

 َغَزلَت بَعَضه في إِثِْر بعٍض. تَُهتُّه المرأَةُ َغْزلََها َهتَّت ي الغَْزلِ ُمتابَعَةُ الَمْرأَةِ ف : الَهتُّ و

 ُ ّمة : (3)الغَْزَل ، إَِذا تابَعَْت  تَُهتُّ  وعن األَزَهِرّي : المْرأَة  ، قال ذُو الرُّ

هـــــــــــا  قـــــــــــُ ر  َريـــــــــــِّ هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ٍة يـ لـــــــــــَ لـــــــــــِّ ا جمـــــــــــَُ يـــــــــــَ قـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــُ

ن  الـــــــــــَودحِ      رحثـــــــــــعـــــــــــِ ٍر مـــــــــــُ ن ابكـــــــــــِ وتِ مـــــــــــِ تـــــــــــُ هـــــــــــح  مـــــــــــَ

  
 أَي أَْخذُه. َحتُّ َوَرِق الشََّجِر ، : الَهتُّ و

ًّا ، أَي َكَسَرُهم  َهتًّا وتََرَكُهمْ  .(4): َوِطئه َوْطأً شِديداً فَكَسَره  َهتِيتٌ و َمْهتُوتٌ  فهو يَهتُّه َهتًّا ءَ الشَّي َهتَّ  الَكْسُر ، : الَهتُّ و قيَل : ، و (5)بَت

 قََطعَُهم.

 ِء حتّى يَِصيَر ُرفَاتاً.: َكْسُر الشَّيْ  الَهتُّ و

ًّا َهتًّا أَْقِلعُوا عن الَمعَاِصي قْبَل أَْن يَأُْخَذُكُم هللاُ فَيََدَعُكمْ »في الحديث : و : الَكْسُر ، والبَتُّ القَْطُع ، أَي قَْبَل أَْن يََدَعُكم َهْلَكى  الَهتُّ  «بَت

 ْقُطوِعيَن.َمْطُروِحيَن مَ 

 َسَواٌء. َهتَْهتَهُ و َهتَّهُ  ، كالَهتَْهتَةِ 

 : اْلتَِواُء اللَِّساِن عنَد الَكالِم. الَهتَْهتَةُ  قال األَْزَهِرّي :و

 .«، ولِكنُّهْم كانُوا يَْجَمعُوَن الكالَم ليُْعقََل َعْنُهم بالَهتَّاتِينَ  وهللِا ما َكانُوا»: ـ  (6)في بعِض كالِمه ـ  قال الَحَسُن البَْصِريّ و

 َخِفيٌف َكثِيُر الَكالِم. ِمْهَذارٌ  : (7) [َهتْهاتٌ و] َهتَّاتٌ و بكسر ففتح ، ، ِمَهتٌّ  َرُجلٌ  يقال :
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. ْسَرَع ،أَ  إِذا في كالِمهِ  َهتَْهتَ  وعن ابِن األَْعَرابِّي : قولهم : أَْسَرُع من الُمَهتِْهتَِة ، يقال :  كَهتَّ

إَِذا َوقَْفَت البَِعيَر »من أَمثالهم : و
ْدَهِة ، فَال تَقُْل لَهُ  (8) بَِعيَرهُ : َزَجَره ِعْند الشُّْرِب  َهتَْهتَ  بِِه. تَُهتِْهتْ  وبعُضُهم يقول : فال« َهتْ  على الرَّ

نَّة.ومعنى الَمثَل :  ، قال : (9)قَالَهُ أَبو الَهْيثَِم  َهتْ  بَِهتْ  ُجَل ُرْشَده فال تُِلحَّ عليه ، فإِّن اإِلْلَحاح في النَِّصيَحِة يَْهُجُم بَك على الّظِ  إِذا أََرْيَت الرَّ

__________________ 
 وما أثبتناه عن اللسان.« هببت أي حبم  وحتري ا فيسكن وينّوم»( يف األصر : 1)
 تصحيف.« ليلة»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 والتهذيب ا ويف اللسان : لبعته.( األصر 3)
 ( اللسان : فكّسره.4)
 . قطّعهم... ( اللسان : كّسرهم5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : يف كالم له.6)
 ( زايدة عن القاموس ا وأشري إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية. ومل ترد يف التهذيب وال يف اللسان.7)
 ب : العري.( يف اللسان والتكملة والتهذي8)
 أن تزجره عند الشرب. اهلتهتة ( يف التهذيب : قا  أبو اهليثم :9)
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 .(1)قََوائِِم البَِعير : َصْوُت َوْقِعها  َهتُّ  اللَّساِن والنّهاية وغيِرهما : * ومما يستدرك عليه ، ما في

ً  البَْكرُ  َهتَّ و ْوِت. قال األَ  الَهتُّ و يَِهتُّ َهتِيتا ً  ْزَهِرّي : يقاُل للبَْكِر :ِشْبهُ العَْصِر للصَّ  [إِذا بََزل َهديراً ]، ثم يَِكشُّ َكِشيشاً ، ثم يَْهِدر  يَِهتُّ َهتِيتا
(2). 

 تَكلََّم بِها. يَُهتُّها َهتًّا وَهتَّ الَهْمَزةَ 

ُل  َمْهتُوتٌ  قال الخليُل : الَهْمزةُ صوتٌ  إِلى َمْخَرجِ الهاِء ، فلذلك  (3)في أَْقَصى الَحْلِق يَصيُر َهْمَزةً ، فإِذا ُرفِّهَ عن الَهْمز كاَن نَفَساً يَُحوَّ

 وَهْيهاَت ، وأَشباهُ ذلك كثيٌر. أَْيَهاتَ و استَخفَِّت العَرُب إِدخاَل الهاِء على األَِلِف الَمْقُطوَعِة ، نحو أََراَق وَهَراَق ،

ْعِف والَخفَاِء. الَمْهتُوتُ  ويِه : من الحروفِ قال سيب  ، وهو الهاُء ، وذلك لما فِيَها من الضَّ

 هو التَّاُء ، لَضْعِفه وَخفَائِه. الَمْهتُوتُ  وفي التَّْكِملَِة : الحرفُ 

 ، أَي َصْوٌت. يتٌ َهتِ  أَي َصبّها على األَْرِض َحتّى ُسمَع لها «في البَْطَحاءِ  فََهتََّها»في حديث إِراقَة الخمر : و

 في الِعْرِض. : الطَّْعنُ  الَهْرتُ  : [هرت]

 ِعْرَضهُ وَهَرَدهُ وَهَرَطهُ ، ُكلّها لُغَاٌت. َهَرتَ 

أَ ، وفي الَحديِث  َهَرتَ  يقال : الطَّْبُخ البَاِلغُ  : الَهْرتُ و ً »اللَّْحَم : أَْنَضَجهُ وَطبََخهُ َحتَّى تََهرَّ تَةً  أَنّه أََكَل َكتِفا  لَْحمٌ  (4)« وَمَسَح يََده فََصلَّى ُمَهرَّ

تٌ  َدةٌ ، بالدَّال. ُمَهرَّ ٌد إِذا نَِضَج ، أَراد ، قَد تَقَطَّعَْت من نُْضِجَها ، وقيل : إِنَّها ُمَهرَّ  وُمَهرَّ

ً  يَْهُرتُ و يَْهِرتُ  ِعْرَضهُ وثَْوبَه َهَرتَ  في الثّياِب قال ابن سيده : التَّْمِزيقُ  : الَهْرتُ و قَه وَطعََن فيه ، فهو َهْرتا  .َهِريتٌ  : َمزَّ

ً  ثَْوبَهُ  َهَرتَ  وقال األَْزَهِرّي :  ِإذا شقَّهُ. َهْرتا

ْدِق. الَهَرتُ و َكة : َسعَةُ الّشِ  محرَّ

ْدقَْيِن. : الواسعُ  الَهِريتُ و  الّشِ

ْدِق ، أَْهَرتُ  وهو َكفَِرَح ، َهِرتَ  قدو  .َهِريتُهُ و الّشِ

َجال :قال  ْقِشقَِة ، ومنه قوُل ابن ُمْقبِل : أَْهَرتُ  األَْزَهِرّي : ويُقَاُل للَخِطيِب من الّرِ  الّشِ

ا  ُة يف َداٍر وكــــــــــــــــــاَن هبــــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــاَد اأَلِذل

رحتُ     ُزرِ  هـــــــــُ وَن لـــــــــلـــــــــجـــــــــُ اّلمـــــــــُ ِ   ـــــــــَ قـــــــــاشـــــــــــــــــــــــِ  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
ثْنا عن»في حديِث َرَجاِء بِن َحْيَوةَ : و ٍق ُمكاثٍِر  «ُمتََهاِرتٍ  ال تَُحّدِ ْدِق وهو َسعَتُهُ. َهْرتِ  ، ِمن (5)أَي ُمتََشّدِ  الّشِ

ْدِق ، َهِريتُ  ، كذلك ، وَحيَّةٌ  َهِريتٌ  : ُمتَِّسُع َمَشّقِ الفَِم ، وَجَملٌ  أَْهَرتُ و َهِريتٌ  ، وفََرسٌ  أَْهَرتُ  وَرُجلٌ  في ـ  ، أَنشَد يَْعقُوب َمْهُروتَتُهو الّشِ

 :ـ  ةِصفَِة َحيَّ 

ُروَتةُ  ِ َحوحالُء الن َظرح  َمهح َقاح دح  الشِّ
ْدِق ، وأََسدٌ  األَْهرتِ  : مصَدرُ  الَهَرتُ و األََسُد ، : الَهِريتُ و الُمْفَضاةُ  ، وهي (6) هِريتٌ  (9) اْمَرأَةٌ و  كَكتٍِف ، كالَهِرتِ  ، الَهَرتِ  بَيِّنُ  أَْهَرتُ  الّشِ

اتِ و كَصبُورٍ  الَهُروتِ و تِ و كَكتّاٍن ، الَهرَّ ْدِق ، أَي َهِريتُ  ، قال األَْزَهِرّي : أََسدٌ  (7)، كُمعَظَّم ، زاده في اللساِن  الُمَهرَّ  َمْهُروتٌ  الّشِ

تَةُ  الفَِم ، وِكالبٌ  َمْهُروتَ  (8). وهو ُمْنَهِرتٌ و  األَْشداِق. ُمَهرَّ

عَه. وهو أَيضاً : َشقَُّك الشيْ  الَهْرتُ و ْدَق نحَو األُذُِن ، وفي التّهذيب :َء لتَُوّسِ ْدَق نحَو األُذُِن. َهْرتُكَ  : الَهْرتُ  : َجْذبَُك الّشِ  الّشِ
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ا ، َويَتََكلَّم : َهِريتٌ  َرُجلٌ و  بالقَبِيح. مع ذلك ال يَْكتُُم ِسرًّ

 * ومما بقي عليه :

: والمشهوُر أَنه اسم أَعجمّي ، وهو األَْصوُب ، زاد الّصاغانّي : ودليُل : وهو اسم َملٍَك أَو َمِلٍك ، واألَْعَرف األَّول ، قال شيُخنا  َهاُروتُ 

 ُعْجَمتِه َمْنُع الصَّرف ، ولو كان من

__________________ 
 ( اللسان والتكملة ا مل ترد يف النهاية.1)
 ( زايدة عن التهذيب ا ومل ترد العبارة كلها يف النهاية.2)
 .«صار نفسا حتو »والعبارة يف التهذيب : «  و »( عن التهذيب واللسان وابألصر 3)
 .«قوله ومسح يده ا يف التكملة : مث مسح يده مبسح مث صل »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف النهاية : مكثار.5)
 ( يف القاموس : واملرأة.9)
 واألُتوم.( يف التهذيب : يقا  للمرأة املفضاة : اهلريت 6)
 وقد وردت فيه :  م مهّرت.« أسد أهرت : بّا اهلرت ا وهريت ومنهرت»( يف اللسان : 7)
 ( من هنا مل يرد يف التهذيب ا وهو يف الصحاح واللسان.8)
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 النحَصَرَف.ـ  كما َزَعَم بعُ  الناسـ   اهلَرحتِ 
َكايا ،ال هي أَهمله الجوهرّي ، وقال النَّْضر : ، الَهَراِميتُ  : [هرمت]  وأَنشد للّراعي : رَّ

ا  وهنــــــــــــََ ــــــــــــُ ي ٌ  كــــــــــــَبن  عــــــــــــُ دح ٌة شــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ ــــــــــــارِم ب  ضــــــــــــــــــــــــــُ

نح     اٍف مـــــــــــِ طـــــــــــَ ااَي نـــــــــــِ قـــــــــــَ يـــــــــــتَ بــــــــــــَ رَامـــــــــــِ ز حُ  هـــــــــــَ  نــــــــــــُ

  
أَو التّاُء فيها زائدةٌ ، ألَنَّها من الهرم ،  ُهْرُموتٌ  أَو ِهْرِميتٌ  وقال شيخنا : قلت : هو من الُجُموع التي ال ُمْفَرَد لها ، في األََصّح ، أَو ُمْفَرُدها

 تََصاِريف. انتهى.

ه : ، زعموا أَّن لْقماَن بَن عاٍد اْحتَفرها ، وعن األَصمعّي : عن يََساِر  (1): آباٌر ُمْجتَِمعةٌ بناِحيَِة الدَّهناِء  َهَراِميتُ  والذي في اللِّسان ما نَصُّ

 ل لها :َضِريَّةَ ، وهي قَْريَةٌ َركايَا يقا

 ، وحولها ِجفَاٌر ، وأَنشد : َهَراميتُ 

 نـُز ح َهرَاِميتَ بَقااي ِجَفاٍر من 
 قلت : فذكُر المصنف إِياها بالاّلم غيُر َصَواٍب.

ً  ءُ الشَّيْ  َهفَتَ  : [هفت] ً و ، يَْهِفُت َهْفتا حاح ، ُهفَاتا  شيِخنا في نسَختِه من الصحاحوتصّحف على ـ  األَخير بالضّم ، ومثله في سائِر نَُسخِ الّصِ

 ِلِخفَّتِِه. ِإذا تَطايَرَ ـ  على فَعَالَن ، فاستدركه على المصنِِّف ، وهو غيُر صواب بالَهفَتَانِ 

ُجُل : َهفَتَ و  وال إِْعَماِل فِْكٍر فيه. تََكلََّم كثيراً بال َرِويَّةٍ  الرَّ

 ، إِذا َكثَُر بال َرِويٍَّة فيه. َهْفتٌ  وَكالمٌ 

، هكذا في سائر النسخ ، ومثلُه في اللّسان وغيِره ، وقرأُْت في ِكتاِب التَّْهِذيِب  الُهفَاتُ و الَهْفتُ  ومصدره ُء : اْنَخفََض واتََّضعَ الشَّيْ  َهفَتَ و

ه : وَ   : نَقََص. اْنَهفَتَ و ُء ،الشَّيْ  َهفَتَ البن القَطَّاعِ ما نصُّ

ً هَ و . : فََت يَْهِفُت َهْفتا  َدقَّ

 في ذلك (2)في َسعَة ، مثل الَهْجل ، قاله األَزهرّي ، قال : وَسِمْعت أَْعَرابِيًّا يقول : َرأَْيُت ِجَماالً يَتهاَدْرَن  : الُمْطَمئنُّ من األَْرِض  الَهْفتُ و

 .الَهْفتِ 

ذاذُ ونحُوهما. قال العَّجاج :ال َهفَتَ  وقد َمَطٌر يُْسِرُع اْنِهاللُه أَيضاً : الَهْفتُ و  ثَّْلُج والرَّ

َبن   تَ كــــــــــــَ فــــــــــــح ثــــــــــــوِر  هــــــــــــَ نــــــــــــح
َ

رِت املــــــــــــ قــــــــــــِ طــــــــــــح  الــــــــــــقــــــــــــِ

طـــــــــــــــــورِ     مـــــــــــــــــح
َ

ِة املـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدِّميـــــــــــــــــَ َد َرَذاِذ ال  بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــح

  

 (3)عَل  َقراُه ِفَلُ  الش ذوِر 
 الشَّْذر ، وهو الصِغيُر من اللُّْؤلؤ.الِقْطِقُط : أَصغَُر المطر ، وقََراه : َظْهُره ، يعني الثَّْوَر ، والشُّذُور : جمُع 

 .تَهافَتَ  وقد

 ونَصُّ ابِن األَْعَرابّي : الُحْمُق الَجيُِّد. الُحْمُق الوافُِر ، : الَهْفتُ و

 كالَمْهبُوِت وقد تقدَّم. : الُمتََحيِّرُ  الَمْهفُوتو

 الثَّْلُج والّرذاذُ. يَْهِفتُ  ِء قِْطعَةً بعد قِطعٍَة ، كما: تَساقُُط الشَّيْ  الَهْفتُ و

 في الشَّّر. التََّهافُتُ  وهو السُّقوط ، وأَكثُر ما يُستعمل الَهْفتِ  قِْطعَةً قِْطعَةً ، من : التَساقُطُ  التََّهافُتُ  «في النَّار يَتََهافَتون»في الَحِديث و

ً  القَْومُ  تََهافَتَ النَّاِر : تََساقََط وَ  (4)على  الفََراشُ  تََهافَتَ و  ، إِذا تَساقَُطوا َمْوتاً. تََهافُتا
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 التَّتابُع. : التّهافُتُ  َعليِه ، تََهافَتُواو

ه : الذي أَْحفَُظه في غريِب  َكَسَحاِب : األَْحَمُق ، الَهفَاتُ و الَهفَاة : اللَّفاةُ األَْحَمُق بتخفيِف  الُمَصنِّف :قرأُْت في هامش نسخِة الّصحاح ما نَصُّ

كذا قاله أَبو َجْعفَر و ، بالهاءِ  عليهما الوْقفَ  ألَنَّ  ؛ بالهاءِ  ويكتبانِ  ، هللارحمه، وكذا قرأْتهما على شيِخنا أَبي أُساَمةَ ،  (5)الفَاِء فيهما 

 ً األَْحَمُق ، بالهاِء في الَحْرفِيِن جميعاً ، وبخّط محمد بن أَبِي الُجوع  الَهفَاة واللَّفَاةُ :ـ  كَِّريّ بخّطِ أَبي سعيد السُّ ـ  الُجْرجانّي ، ورأَْيتُه َمْكتُوبا

ً ـ  َمْكتُوباً بالتّاِء في الَحْرفَْيِن جميعاً ، وعليهما عالمةُ التَّْخِفيِف ، وفي الحاشيةِ  من الَهْفَوةِ  قال أَبو إِْسَحاق النََّجْيَرِمّي : الَهفَاةُ ـ  بخطه أَيضا

 : أَبو ُعبَْيد عن األَْحَمر :ـ  في كتابهـ  ، ووجد بخّط األَزهريّ  الَهْفتِ  بالهاِء ، وبالتَّاِء من

__________________ 
 ( عن اللسان ا وابألصر : الد اء.1)
 .«يتهادون»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
 .«خل  الشذور»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 التهذيب واللسان : يف النار.( 4)
 ( يف مو الصحاح املطبوع : اهلفات : اأَلمح  ا مثر اللفات.5)
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 خُمَّففة. (2)الل فاُت : اأَلمححَُ  ا ابلت اِء. كما َأورده اجلوهرّي ا ِإاّل َأن  الفاَء  (1) اهلََفاتُ 
 * وِمّما يُْستَدَرُك َعلْيه :

ً  الثَّْوبُ  تََهافَتَ   إِذا تََساقََط وبَِلَي.،  تََهافُتا

 ، إِذا صاَر إِلى أَْسفَِل الِقْدِر ، واْنتَفََخ َسِريعاً. َهفُوتٌ  وعن الليث : َحبٌّ 

 ، وهذا في الّصحاح. (3)من النّاس ، للذين أَْقَحَمتُْهم السَّنَةُ  َهِفيتَةٌ  ويقال : َوَرَدتْ 

يِن ، َسلََت الدَّمَ  : القَْشرُ  الَهْلتُ  : [هلت] ّكِ  .َهلَتَهو بالّسِ

يٍن َحتّى يَْظَهَر الدَُّم ، كّل ذلك عن اللِّْحيَانّي. َهلَتَ و  َدَم البََدنَِة ، إِذا َخَدَش ِجْلَدَها بِسّكِ

 .َهلَتَهو يَْعدو ، معنًى واحٌد. وقال الفَّراُء : َسلَتَه اْنَسلَتَ و يَْعُدو ، اْنَهلَتَ  قال ابُن الفََرج : سمعُت واقِعاً يقول :و

َي الَجِميَم ، وقال األَْزَهِرّي : ، كَسْكَرى : نَْبتٌ  الَهْلتَىو َشَجَرةٌ ، وهو َكنَبَاِت  ، على فَْعلَى : َهْلتَى إِذا يَبَِس صاَر أَْحَمَر ، وإِذا أُِكل ونَبََت ُسّمِ

يَاِن إِاّل أَنَّ لَونَ  لِّ  ه إِلى الُحْمرةِ.الّصِ

لِّيَان والنَِّصّيِ ، ولونُه  الَهْلتَى : نَْبٌت. قال أَبو حنيفةَ : قال أَبو ِزيَاٍد : من الطَِّريفَةِ  الَهْلتَى وفي الُمْحَكم : ، وهو نَْبٌت أَْحَمُر يَْنبُُت نَباَت الّصِ

 ّي ال تَكاُد الماِشيَةُ تأُكلُهُ ما َوَجَدْت شْيئاً من الَكإِل يَْشغَلَُها عنه.أَحَمُر في ُرُطوبَتِه ، َويَْزَداُد ُحْمَرةً ِإذا يَبِس ، وهو مائِ 

 بالكسر ، وهو الِجْلُد الذي يَْنِزُل فيه ، نَقَلَهُ الّصاَغانّي. ُغَسالَةُ السَّْخلَة السَّوداِء من ِغْرِسه ، بالضم : الُهاَلتَةُ و

ّكي الَهْلتَاتُ و ت بالثاِء المثلَّثة بالفَتح بتاَءين منقوطتيِن من فوق : الَجَماَعةُ من النّاس يُِقيُموَن ويَْظعَنُون ، هذه روايةُ أَبي زيد ، ورواَها ابُن الّسِ

 .(4)، كذا في اللسان 

 مثل ِهلَّْقٍس ، كذا في التّْكملة. َشِديدٌ  يأَهمله الجوهرّي ، وقال أَبو عمرو : أَ  كِجْرَدْحل ، بكسر فتشديد ، ِهلَّْقتٌ  ُجوعٌ  : [هلقت]

 وذلك إِذا َعاله. تَواَرى في الدََّسِم ، إِذا الثَِّريُد ، َهَمتَ  : [همت]

ِحَك : أَْخفَاه ، أَْهَمتَ و  الّسابقة.إِنّه من الَهْمِس ، فالتاُء بدل من الّسين ، كما في أَمثاله  قال شيخنا : قيل : الَكاَلَم ، والضَّ

اَغانّي : هو الَهْنبَتَةُ ، : [هنبت]  االْستْرَخاُء والتَّوانِي. أَهمله الَجْوَهِرّي وصاحب اللّسان ، وقال الصَّ

باعّي. َهْنبَتَ  وقد ُجُل ، إِذا اْستَْرخى وتََوانَى ، ومثله في تهذيِب ابِن القَّطاع في الرُّ  الرَّ

ْعُف ، وقد تقدَّم آنفاً.وقد يُقَاُل : إِّن النُّوَن زائدةٌ وأَصْ   لُه الَهْبتَة ، وهو الضَّ

 : قَبيلة من البَْربَر. هنتات * : [هنت]

 قال ابن ِسيَده : وال أَْدِري ما «وَمْوتَةً  َهْوتَةً  َصبَّ هللا عليه»في الدُّعاِء : و الُمْطَمئنّة ، ويُْفتَح : األَْرُض الُمْنَخِفَضةُ  بالّضم ، الُهوتَةُ  : [هوت]

قال ابُن األَثِير  «ال يُْدِرك قَْعُرها إِلى يوِم الِقياَمة َهْوتَةٌ  وبيَن العُدوّ  (5)َوِدْدُت أَّن ما بَْيننا »ـ  رِضَي هللا عنهـ  في حديث عثمانو ُهنَا ، تَةَهوْ 

ةُ  بالّضم والفَتُح الَهْوتَةُ  : بذلك ِحْرصاً على سالَمة الُمْسِلمين ، وَحَذراً من القتال ، وهو  (6)من األَْرِض ، وهي الَوْهَدةُ العَِميقَةُ ، أَراَد  الُهوَّ

كذا في  «ا ُدونَهم (7)َوِدْدُت أَّن ما وراَء الدَّْرِب َجْمَرةٌ واحدةٌ وناٌر تََوقَُّد يَأُْكلوَن ما َوراَءه ، وتأُْكُل »قوِل عمَر ، رضي هللا َعْنهُ :  مثل

 النهاية.

ةٌ  ُهوتَةٌ  وقال ابُن األَعرابّي : يقال للَمْهواةِ :  .َهْوتَةٌ و وُهوَّ

. ُهوتٌ  ج ّم ، وَضبََطه الّصاَغانّي بَضّم ففَتْح ، وقد يُقَال : إِنّه اسُم ِجْنٍس َجْمِعّي يقال بالفَتْح والّضّمِ  أَي بالضَّ

تَ و ً  بِه َهوَّ  ، كما سيأْتي ، َهيَّتَ  فيلغة  : َصاَح ، تَْهِويتا
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__________________ 
 ( عبارة التهذيب : اهلفات : اللفات من الرجا  : األمح .1)
إذ ال خالف يف « الفاء»قوله إال أن التاء خمففة ا كذا خبطه ولعر الصـــــــــواب »وهبامش املطبوعة املصـــــــــرية : « إال أن التاء خمففة»( ابألصـــــــــر 2)

 .«نقله عن غريب املصنف من قوله بتخفيف الفاء فيهماختفيف التاء ا ويد  لذلك ما 
 ( أي اجلدب.3)
 .«اهللتاءةُ »( يف اللسان : 4)
 وأشري إىل رواية النهاية املثبتة هبامش املطبوعة املصرية.« . مقرها.. ما بينها»( عن النهاية ا وابألصر : 5)
 ( هذا قو  القتييب ا كما ورد عند اهلروي.6)
 وأنكر.( النهاية : 7)
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ْيََتَك اْْلَقْ َرِبنيَ )ملا نـََزَ  َقوَله تـََعاىَل »يف ا ديث : و  ذُ  وسلللمعليههللاصلللىابَت الن يبّ  (1) (َوأَْنِذْر َعش   ِ ريََته يَفخِّ  (2) َعشــــِ
رُِكونَ  فَقا  ُشح

 َأي يُناِدي َعِشريََته. «يـَُهوِّتُ  ابتَ :  امل
 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلْيه :

، وهي الَوْهَدةُ  الَهْوتَة من اللّْيل ، أَي َوْقٌت منه. قال أَبو علّي : هو عندي فِْعالٌء ، ملحق بِسْرَداحٍ ، وهو مأْخوذٌ من ِهيتَاءٌ  ىقولهم : َمضَ 

 وما انخفََض عن َصْفَحِة الُمْستََوى.

قالَْت : بَهاتَا  ؟(4)قالت : بَِهاتا الُوَكَدةِ قيَل : وما الُوْكَدةُ  ؟الُهوتَةُ  ، قيل : وما الُهوتَةِ  قالت : بَِهاتَا ؟: أَيَن َمْنِزلُكِ  (3)وقيل ألُّم ِهَشام البَكريّة 

ّداد ، دَّاُد؟ قالت : الصُّ  بَهاتَا الَمْوِرَدةِ. قال ابُن األَعرابّي : وَهَذا كلّه الُطريُق الُمنَحِدر إِلى الماِء. قيل : وما الصُّ

 باإِلبِِل ، إِذا قلَت لها : ياٍه ياٍه. يَْهيَْهتُ وَ 

ئَب : ْيد : َهْيتَاْه. َهْيتَاْه ، قال الراِجز يذُكُر الذِّ  والعرُب تقول للَكْلِب إِذا أَغَرْوه بالصَّ

رحِب  اِء الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ رِشـــــــــــــــــــــــــــــــَ ِد   كـــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــاَء يـــــــــــــــــُ

يب و     اُه فـــــــــــــــتـــــــــــــــاَه كـــــــــــــــلـــــــــــــــح تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ ُت هـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ  قـ

  
 .(5)كذا في اللسان 

ً  هبِ  َهيَّت : [هيت] َت بِه ، تَْهيِيتا َت : َصوَّ  ، قال : َهْيَت َهْيتَ  فقال له : صاَح ، وَدَعاهو ، وَهوَّ

ا  تــــــــــــــَ كــــــــــــــَ رِي  َأســــــــــــــــــــــــــــح يِن َأن  الــــــــــــــكــــــــــــــَ  قــــــــــــــد رَابــــــــــــــَ

ًا هبـــــــــــــا     يـــــــــــــّ نـــــــــــــِ عـــــــــــــح الـــــــــــــو كـــــــــــــاَن مـــــــــــــَ تـــــــــــــَ يــــــــــــــ   هلـــــــــــــََ

  
 .(7)أَْن يَقُوَل : يا َهياه  :ـ  فيما قاَل أَبو َزْيدـ  ، وهو (6): الصوُت بالنَّاِس  التَّْهيِيتُ و

ً  بالقَْومِ  َهيَّتَ  ويقال : َت بِِهم  تَْهيِيتا ً ]، وَهوَّ  النَِّذيُر. َهيَّتَ و إِذا نَاَداهم (8) [تْهويتا

تَ ]واألَصُل فيِه ِحكايةُ الصَّْوت ، كأَنّهم َحَكْوا في  َت بِ  [، يقال َهيََّت َهْيَت َهْيتَ  وفي]َهْوَت َهْوَت  (9) [هوَّ بِهْم إِذا ناَداهم ،  َهيَّتَ و هْم ،َهوَّ

ْوِت ،   هو أَْن يَقُوَل : يَاْه يَاْه ، وهو نداُء الّراعي لصاحبِه من بَعيٍد. (10):  [وقيل]واألَصُل فيه ِحكايَةُ الصَّ

ٌب ، تقوُل العرُب : َهْيتَ و حكايةً عن َزِليَخا ، أَنها قالَْت لما ـ  أَي أَْقبِْل ، وقال هللا عزَّ َوَجلَّ  [لك ِهيتَ ]ولََك  َهْيتَ و ِلْلِحْلِم : َهْيتَ  : تعَجُّ

 ، بفتح الهاِء والتاءِ  (َلكَ ) (12) َهْيتَ  وأَكثَُرها قال الّزّجاج : ُمثلَّثَةَ اآلِخِر ، (11) لَكَ  َهْيتَ  راَوَدْت يُوُسَف َعلَْيِه الّسالُم عن نْفسه : وقَالَْت :

 الهاءِ  وكسرِ  بالَهْمزِ  لكَ  ِهئْتُ ـ  عنهماهللارضيـ  ورويت عن ابِن عباس أَي َهلُمَّ ، ، عنههللارضي (13)ُروي ذلك عن علّي  لُهقد يُْكَسر أَوّ و

؛ فألَنّها بمنزلِة األَْصواِت ، ليس لها فِْعٌل يَتصّرُف منها ، وفُِتَحت التَّاُء  َهْيتَ  من الفتحُ  فأَّما:  قال ، لكَ  تَهيّأْت:  قالت كأَنّها ، الَهْيئة من

ّساِكْنيِن حركة الَكْسِر ، ومن لسكونَِها وسكون الياء ، واختِيَر الفتُْح ألَّن قبلَها ياء ، كما فَعلُوا في أَْيَن ، ومن كسر التَّاِء فألَنَّ أَصَل التقاِء ال

نَت، ضمَّ  َهْيتُ  قال : ّمِ ،  َهْيتُ  ها ؛ ألَنََّها في َمْعنَى الغايَات ، كأَنها قالت : ُدعائِي لك ، فلما ُحِذفَت اإِلضافةُ ، وتَضمَّ معناها بُنِيَْت على الضَّ

 لك ، والُحّجة فيهما واحدة. َهْيتُ  بمنزلة «لَكَ  ِهيتُ » عنههللارضيقراَءةُ علّي و كما بُنِيْت َحيُث ،

لَك ، يكسرون  ِهيتَ  يقال إِنَها لغةُ َحْوراَن ، َسقََطْت إِلى َمكَّةَ ، فتَكلَّموا بََها ، قال : وأَهُل المدينِة يَقَرُؤون :ـ  (َهْيَت َلكَ )في ـ  وقال الفّراءُ 

 ، يراُد به في ذُِكَر عن علّيٍ وابِن عبّاٍس أَنهما قرآ : ِهئُْت لكَ و وال يَهمزون قال : (14)الَهاَء 

__________________ 
 .214( سورة الشعراء اآية 1)
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 .«أي يدعو عشريته فخذاً فخذا كما يف القاموس« قوله يفخذ»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف اللسان : البلوية.3)
 وفيه بفتح الواو ضبرت قلم.( كذا ابألصر ؛ ويف القاموس مادة وكر قا  : والوكرة ابلضم : املوردة إىل املاء. ومثله يف اللسان ا 4)
 ( ذكرت يف اللسان يف مادة هيت.5)
 ( هذا قو  أيب عمرو كما يف التهذيب.6)
 .«اي هيا»( عن التهذيب وابألصر 7)
 ( زايدة عن التهذيب.8)
 (.هّيت)( زايدة عن اللسان ا وانظر التهذيب 9)
 ( زايدة عن اللسان.10)
 .«قوله : وقالت ال حاجة إلعادهتا»املصرية : . وهبامش املطبوعة 23( سورة يوسف اآية 11)
 .«وأكثر ما هيت»( عن اللسان ا وابألصر 12)
 ِهيُت بكسر أوله وضم التاء يف آخره. ولعله يريد هنا بقراءة علي رض كسر اهلاء فقرت.»( سريد بعد أسطر أن قراءة علي رض هي 13)
 عن التهذيب وابألصر حبذف الواو.« وال»( 14)
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َعحىَن هتََ 
 ي بحُت لك ا وأَنشد الفرّاُء يف القراَءِة اأَلوىل يف َعلّي َرِضي   عنه :امل

يِن  ؤمـــــــــــــــــــــــــــــِ
ُ

رَي املـــــــــــــــــــــــــــــ غح أَمـــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــــــــــِ  أَبـــــــــــــــــــــــــــــح

ا    ــــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــيـ رَاِ  ِإذا أَت ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ  َن َأخــــــــــــــــــا ال

  

ه   ِإن  الــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــراَ  وَأهـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َك     ـــــــــــح ـــــــــــي ٌم ِإل لـــــــــــِ تَ ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح ي هـــــــــــَ ـــــــــــَ ا فـ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح يـ  (1) هـــــــــــَ
  

 َهيتَ و لُكَما ، َهْيتَ  ، أَو َهلُمَّ َوتَعاَل ، يستوي فيه الواحُد والجمُع ، والُمَؤنَُّث والمَذكر ، ِإاّل أَّن العَدَد فيما بَْعَده ، تقوُل : (2)ومعناه َهلُمُّ َهلُمَّ 

.  لَُكنَّ

بكسر الهاِء  ِهيتَ و بفتح الهاِء والتاِء ، َهْيتَ  وقال : وفيه أَربُع لُغاٍت : في البَيِت بَِمْعنَى أَْسِرْع ، َهْيتَ  قال ابُن بَّرّي : وذكَر ابُن ِجنّي أَنّ 

 بكسر الهاِء وضّم التاِء. ِهيتُ و بفتح الهاِء وضم التاِء ، َهْيتُ و وفتح التاِء ،

ُف ، وعن األَْخفَش : تَ ِلَهيْ  : َهلُمَّ لَك ، قاَل : وال َمْصَدرَ  (َهْيَت َلكَ ): َمن قََرأَ ـ  في الَمَصاِدرـ  قال الفَّراءُ  ،  (َهْيَت َلكَ ) ، وال يَُصرَّ

لك ، وكسَر بعُضهم  َهْيتُ  لََك ، ورفَع بعٌض التّاَء ، فقال : َهْيتِ  مفتوحة ، معناها : َهلُمَّ لك ، قال : وكَسَر بَعُضهم التّاَء وهي لغةٌ ، فقال :

 ٍد.لك ، ُكّل ذلك بمعنى واح ِهيتَ  الهاَء وفتح التاَء ، فقال :

، أَي تَعَالَْه ، أَعَربَه القرآُن ، كّل ذلك في لساِن العرب ، والذي  (3)لَْج  َهْيتَا بالعْبَرانية (َهْيَت َلكَ )قال : ـ  عن أَبي زيدـ  وروى األَزَهِريّ 

 نقلَه عن ابن ِجنّي فعن كتابه الُمْحتسب.

 ويفهم منه أَيضاً أَنَّ قول المصنّف : ويُْكَسر أَولُه ، أَي مع تَثِليِث اآلِخر ، كما قاله شيخنَا.

بها ، وحقّق ذلك العاَّلمة ابُن الَجَزرّي في نَْشِره ، وأَشار إِلى بعِضَها أَبو علّي الفاِرسّي في وقد أَْوضح البَيضاوّي قراَءاِت الكلمِة وَمن قَرأَ 

َل البعَض ، وأَْوَصلوا القراَءاِت إِلى َسْبعٍ ، وَصّرحوا بأَنَّها ُكلَّها لُغاٌت. ة ، وغلََّط بعَضَها ، وأَوَّ  الُحجَّ

بةواختلََف أَهُل الغريِب في هذه الكِلَمة : ه وهل َمْعنَاها تَعَاَل ، كما َجَزم به الفّراُء والِكَسائِّي وغيرهما ، وقالوا : هي  ؟ل هي َعربِيَّةٌ أَو ُمعرَّ

أَو هي علَى أَْنحاٍء كثيرة : منها ما هو في  ؟وهْل هي اسٌم أَو فِْعلٌ  ؟هي كلَمةُ َحّثٍ وإِقبَاٍل ، أَو غير ذلكالحجاِز ، ولذلك قال ُمجاِهٌد : لغةُ 

 إِلى أَنه ال يَْبعُد أَن تكون ُمْشتَقَّةً من اسم ، كل ذلك عن شرح شيخنا.ـ  في بَْحِرهـ  لسَّْبعَِة ، ومنها َماال ، وأَشار أَبو حيّانا

 ذاتُ  ، نباراألَ  فوق (4) وهي ، تعالى هللارحمهء الفُرات ، بها تُوفَِّي ابن الُمبَارك ، على شاطي د ، بالِعراقِ  مع ضم التاءِ  بالكسر ِهيتُ و

يَّة ِجَهةِ  على ، واسعةٍ  وَخْيَراتٍ  كثير نَْخلٍ  يَتْ  ، الفُراتِ  غربِيّ  من البَّرِ بُن البَلَْنَدى ، كذا في الَمَراِصد ، وأَصلَُها  ِهيتُ  وهو ، بانِيها باسم ُسّمِ

 من الُهّوة ، قاله األَصمعّي ، قال :

ا  يـــــــــــــتـــــــــــــَ دح ُدهـــــــــــــِ قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َك فـ يـــــــــــــح احـــــــــــــَ نـــــــــــــَ َ رح ِبـــــــــــــِ  طـــــــــــــِ

ر اَن     ر اَن حـــــــــــــــَ يـــــــــــــــتـــــــــــــــاً حـــــــــــــــَ هـــــــــــــــِ ا فـــــــــــــــَ يـــــــــــــــتـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــِ

  
 التي هي أَرٌض واٌو. ِهيتَ  وقيل : معناه اْذَهْب في األَرض. وقاَل أَبو َعلّي : ياءُ 

يَتْ  (5)وفي التَّْهِذيِب : وقاَل بعُض النّاِس  ةٍ من األَْرِض انقَلَبَت الواُو  ِهيتَ  : ُسّمِ الياِء لكسرة الهاِء ، فقوُل بعِضِهم :  (6) [إِلى]؛ ألَنَّها في ُهوَّ

 فيه نََظٌر ، وتوجيهُ شيِخنا إِيّاهُ بمَخالَفِة االشتقاق ، منظوٌر فيه.

َف على شيِخنا ، فأََجاَل فيه فِْكَرتَه ، فتاَرةً  أَْعِطنِي ، معناه : ْسِر التّاءِ بكَ  َرُجلُ  يا هاتِ  تقوُل :و هكذا في سائِر النَُّسخِ التي َرأَْينَاَها ، وقد تََصحَّ

لسان العرب والتَّْهِذيب قَال : أَْعَطى على صيغة الماضي ، وتاَرةً جعله صيغة أَمٍر ، وغير ذلك من االحتماالت ، والذي ُهنَا هو بعَْينِه نَّص 

 ، والُمْحَكم َمْضبُوطاً.

، مثل  هاتِينَ  ، وللنّساِء : هاتِيَا بالياِء ، وللَمْرأَتَْيِن : َهاتِي ، وللمرأَةِ : هاتُوا ، مثل آتِيَا ، وللَجْمعِ : َهاتِيَا وزاد في الّصحاح : ولالثنين :

 عاِطيَن.

__________________ 
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 .«ُعُن  بد  سلم»واللسان  30النبوية للشريف الرضي عن ابن جين ص ( التهذيب واجملازات 1)
 .«هلم هلماً »( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 2)
 .«كخ»( عن التهذيب وابألصر 3)
 .«وهو»( ابأَلصر 4)
 ( اأَلصر واللسان ا ويف التهذيب : وقا  ابن السكيت.5)
 بت الواو ايء النكسار ما قبلها.( زايدة عن اللسان ا والعبارة يف التهذيب : انقل6)
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 ال َهاتَْيَت ، وال يُْنَهى بَِها. هاتِ  وتَقُول :

 من آتى يُْؤتِي إِيتَاًء ، فقِلبَت األَلُف هاًء. هات وقال الخليُل : أَصلُ 

 قْلت : فإَِذْن َمَحلُّه المعتَّل ال هنا ، وقد أَشاَر إِلى ذلك شيُخنَا أَيضاً.

 عن ابن ُدريد ، قال ُرْؤبَةُ : من األَْرِض ، القَْعرِ  ضُ الغَامِ  بالكسر : الهيتُ و

 (1) ِهيتُ ِإذاها  ِهيتَ ا ُوُت يف و 
 قال األَْزَهِرّي : وِإنّما قال ُرؤبَةُ :

وُت و  ِن ا ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح وِت وأَي ُب ا ــــــــــــــــُ احــــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــــــــَ

ن      هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ تـ مـــــــــــــــاٍت حتـــــــــــــــَح ـــــــــــــــُ ل ـــــــــــــــتُ يف  ـــــــــــــــُ ي  هـــــــــــــــِ

  
ةٌ من األَْرض ، قال : ِهيتُ  قال ابُن األَْعَرابِّي : يَت ، أَي ُهوَّ  .ِهيتُ  ويقاُل لها : الُهوتَةُ ، ومنه ُسّمِ

فَة ، وُهما اثنان ، أَحُدهما الَمِدينَة من وسلمعليههللاصلىُمَخنٌّث نَفَاه النَّبِيُّ ،  باَل الٍم :و ، واآلخر ماتٌِع ، وقد جاَء ِذكُرهما في  ِهيتٌ  الُمَشرَّ

 الَحِديِث.

فه أَرباُب الحديِث. (2) أَو هو بالنُّوِن والُمَوّحَدةِ   ِهْنٌب ، فَصحَّ

ً ِهيتٌ  قال األَْزَهِرّي : رواه الشَّافِعيُّ وغيُره  طرٌف من الكالم في ه ن ب. وقد تقدَّمَ  . قال : وأَُظنُّهُ صوابا

 ، بالفَتْح : قريةٌ بمصر من أَْعَماِل الُمنُوفِيّة ، وقد َدَخْلتَُها. ْيتهَ  * ومما يستدرك عليه :

 (فصر الياء)
 املثناة التحتّية مض املثّناة الفوِقّية

اَغانّي ، وصاحب اللسان ، وهو اسمُ  (3)الساِكنَة  ، بالّراءِ  يَْرتُ  : [يرت] ِف بِن َجّد عو وضّم المثناة الفوقية ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، والصَّ

 حدث عنه أَبو محمد بن النَّّحاس ، نقله الحافظ في التَّْبِصير. الفَِقيه الُمَحّدث الفَْرغانِيّ  بن ينضرن ِعيَسى

ب ، أَي َمْعروف ، فارسيّ  من الَجَواِهِر ، م اليَاقُوتُ  : [يقت] انِيّ أَْجَوُده األَْحَمُر و ، (4)وهو أَْقَساٌم كثيرة  ُمعَرَّ مَّ ويُقَاُل له : البَْهَرمانِّي ،  الرُّ

والَخفَقاِن ، وضعِف القَْلِب ُشْرباً ، وِلُجموِد الدَِّم  العاِرِض من السَّوداءِ  نافٌِع للَوْسواِس  قال الُحَكماُء : يُْجلَُب من َسَرْنِديَب ، ُمفَّرح جاِمٌع ُمقَوٍّ 

ه ابُن ا تَْعِليقاً ،  لُكتْبِّي ، والَحكيُم داوود ، والتّيفاِشّي ، وغيُرهم من أَهِل الِحْكَمة.وقد أَطال فيه وفي َخَواّصِ

 عن أَبي زيد ، وقد تَقّدم. أَنتََن ، والُجْرُح ، كأَْوَهَت ، إِذا اللَّْحمُ  أَْيَهتَ  : [يهت]

 * ومما بقَي عليه من هذه الَماّدة :

 في َحّب استطراداً ، وذكرها ياقوت في ُمْعَجِمه. : قرية بأَْصفََهاَن ، ذكرها المصنّف يُوناَرتُ  : [يونارت]

هاُب في الِعناية. اليَْهموتو : [يهموت] دة ، كذا قاله الّشِ  : اسٌم للُحوت الذي عليه األَْرُض ، وَغِلط من ضبََطه بالُمَوحَّ

 د تَقَدم اإِلشاَرة إِليه في نبت.: وهي شَجَرةٌ شاكَّة ، وليس في الِعَضاِه ، هنا ذكره ابُن منظور ، وق اليَْنبوتُ و : [ينبت]

ين المعجمة ، وفتح المثناة الفوقيّة ، وآخره هاءٌ ـ  يَنَْشتَة : وفي المعجم [ينشت] : بلٌد باألَندلس ـ  بفتح المثنّاة التّْحتيّة ، والنون ، وسكوِن الّشِ

ْعفََراُن ، مشهورةٌ بذلك.  ، من أَعمال بَلْنِسيَةَ ، يَنبُُت بها الزَّ

 من كباِر قَُرى أَْصفَهاَن ، بها ُسوٌق وِمْنبٌَر ، وربما أَتَْوا بالفَاِء مكان البَاِء ، كذا في الُمْعَجم.ـ  يََمابَْرت : [يمابرت]

__________________ 
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 ابلدا  املهملة.« رداها هيت»ويف اللسان « رذاها هيت»( يف التهذيب : 1)
 املوحدة.( يف إحد  نسخ القاموس : والباء 2)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : ضبرت يف املو املطبوع شكاًل بكسر الراء فليحرر.3)
( منها األمحر واألصــفر وااللاجنوين واألبي . وأجود الكر ما ســلم من الشــقو  والتضــاري  يعين الســوس وصــرب عل  النار وســطعت محرته هبا 4)

 (.تذكرة األنطاكيعن )وذهبت سواد. وبرد سريعاً وكان شفافاً رزينا 
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 ابُب الثاء
الَة ، ومن الّسين في الُهثْمان وهي من الحروِف اللّثَِويَِّة والَمْهُموَسِة ، وهي والظَّاُء والذّاُل في َحيٍِّز واحد. وقد أُْبِدلت من الفاِء في ُحثَالَة وُحفَ 

ّكيِت ، وابن الّسيد في الفر  ق ، وابُن فارٍس وغيرهم.والَجْسَمان ، وغير ذلك مما ذكَره ابُن الّسِ

 (فصر األَلف)
َحة.« األَلف»بدل « الَهْمَزةِ »هكذا في النَّسخ ، وفي بعضها :   ، وعليها عالَمةُ الّصِ

ً  (1) يأْبِثُ  َعلَْيهِ  أَبَثَ و من باب َضَربَ  أَبَثَهُ يَأْبِثُه : [أبث] ُدَرْيد ، وهو الّصواب ، وفي بعِضَها هكذا في النُّْسَخة ، وهو نَّص ابن  َسبَعَه ، : أَْبثا

ةً. عنَد السُّْلَطانِ  : َسبَّه  َخاصَّ

 : األَِشُر النَِّشيُط ، قال أَبو ُزَراَرةَ النَّْصِرّي : األَبِثُ  والذي في الّصحاح : (2) األَِشُر ، وِبِزنَتِهِ  أَي كَكتٍِف : ، األَبِثُ و

يــــــــــــطــــــــــــًا  اٌر َنشــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــ  َح عــــــــــــَ بــــــــــــَ اَأصــــــــــــــــــــــــــح ثــــــــــــَ   أَبــــــــــــِ
اأَيحكــــــــــــــُ     ثــــــــــــــَ بــــــــــــــِ مــــــــــــــًا ابئــــــــــــــتــــــــــــــًا قــــــــــــــد كــــــــــــــَ  ُر  ــــــــــــــَح

  
 َكبَِث ، أَي أَْنتََن وأَْرَوَح.

ه : وجدت بخّط األَزهرّي : ثَْعلٌَب عن ابِن األَْعرابِّي : ً  ، يقال : (3): القَْفُز  األَْبثُ  ووجدُت في هامش الّصحاح ما نَصُّ  .أَبََث يَأْبُِث أَْبثا

ُجلُ  أَبِثَ  عن أَبي َعْمٍرو :و ً  َكفَِرحَ  الرَّ كَهْيئَِة  (4)ونصُّ عبارةِ أَبي عمرو : وأََخَذه  َشِرَب لَبََن اإِلبِل حتى اْنتَفََخ وأََخَذ فيِه كالسُّْكِر ، : يَأْبَُث أَبَثا

 السُّْكِر ، قال : وال يكون ذلك إِالَّ من أَْلباِن اإِلبِل.

 ِشباٌع. يُُروكٌ  أَي : َكَسَكاَرى أَبَاثَى إِبِلٌ  من ذلك قولهم :و

 نقله الصاغانّي. : ِسقاٌء يُْمألُ لَبَناً ، ويُتَْرُك فيَْنتَِفُخ ، الُمْؤتَبِثَةُ و

ًّا ُمثَلَّثَةً  يَُؤثُّ و يَأَثُّ وَ  يَئُثُّ  النّباتُ  أَثَّ  : [أثث] ً و أَثَاثَةً و ، أَث ً و أَثَاثا  .َكثَُر واْلتَفَّ  بالضم في األَخير : ، أُثُوثا

.الِعَظم من ُكّل شيْ  (6)الَكثَْرةُ و[ ] األُثُوثُ و (5) [األَثَاثَةُ ]و األَثَاثُ و  ٍء. ويُوَصُف به الشَّعَُر الَكثِير والنَّبَاُت الُمْلتَفُّ

ُ  أَثَّتو ًّا (7) تَُؤثُّ  الَمْرأَة ِرّماح : َعُظَمت َعجيَزتَُها ، : أَث  قال الّطِ

َرتح  ـــــــــــــَ بـ تح ِإذا أَدح تح  أَثـــــــــــــ  لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــح َي أَقـ  وِإنح هـــــــــــــِ

حِ     َوشـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ تـ
ُ

ُة املـــــــــــ تـــــــــــَ خـــــــــــح اِد شـــــــــــــــــــــــــَ ُد اأَلعـــــــــــَ ُر ح ـــــــــــَ  فـ

  
َّثَهُ و  تَوثِيراً ، ِفَراشاً كان أَو بَِساطاً ، عن ابن ُدَرْيد. َوَوثََّرهُ  تَْوِطئَةً ، َوطَّأَهُ  إِذا أَث

، أَي َغِزيٌر َطويٌل ، وكذلك النَّبَاُت ، والِفْعُل  أَثِيثٌ  وَشعَرٌ  ثِيٌر َعِظيٌم ،كَ  أَي ، أَثِيثٌ و َمْقصور ، قال ابُن ِسيَده : ِعْندي أَنه فَْعٌل ، أَثٌّ  هوو

 كالِفْعل ، قال امُرُؤ القَْيِس :

ُتَـَعثحِكرِ   أَثِيث
َلِة امل  كِقنحِو الن خح

 بالياِء وبالَهْمزة ، كذا ُضِبط. أَثَائِثُ و بالكسر ، َكَكِريٍم وِكَراٍم ، ، إِثاثٌ  ج

ٌ  أَثِيثَةٌ  يُقَال : ِلْحيَةٌ  بهاٍء ، ، أَثِيثَةٌ  هيو  ، أَي أَثِيَرةٌ كثيرةُ اللَّْحِم. أَثِيثَةٌ  ، وامرأَة

__________________ 
 .«قوله أيبثه كذا خبطه والصواب أيبث بال ضمري كما يف التكملة» وما أثبت عن التكملة. وهبامش املطبوعة املصرية :« أيبثه»( ابألصر 1)
 .«األبث األشر : زنة ومعىن»القاموس : و( يف 2)
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 .«الفقر»( يف التهذيب : 3)
 ( يف الصحاح واللسان : وأيخذه.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 .«املعظم»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( اللسان : تئث.7)
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هات ، وقد ضبط شيُخنا هن أَثائِثُ و إِثاثٌ  أَي الَجْمُع كالَجْمعِ و  ا بما ال يُْجِدي نَْفعاً.، هكذا في سائر األُمَّ

َواُل التَّاّماُت ِمْنُهنّ  األَثائِثُ و  قال رؤبة : : الَكثِيراُت اللَّْحِم ، أَو الّطِ

ُح و  ـــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــُ واَي ال ثُ مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــَ   اأَل ئـــــــــــــــــــِ
ثُ     ا اأَلواعــــــــــــــــِ اُزهــــــــــــــــَ جــــــــــــــــَ هــــــــــــــــا َأعــــــــــــــــح يــــــــــــــــلــــــــــــــــُ  متــــــــــــــــُِ

  
 الَماِل.كَسَحاٍب : الَكثِيُر من الماِل. وقيل : َكثَْرةُ  ، األَثَاثُ و

كما أَّن الَمتَاَع ال َواِحَد له ، وكذلك قال أَبُو  بال َواِحٍد ، ما َكاَن من ِلباٍس ، أَو َحْشٍو ِلفراٍش ، أَو َدثَاٍر ، قال الفَّراُء : هو َمتَاُع البَْيتِ  وقيل :

 َزْيد.

 .(1) (َأاثاثً َورِْءايً )بالفتح ، وفي التَْنِزيل العزيز  ، أَثَاثَةٌ  والَواِحدةُ  أَي كلّه : اإِلبُِل والغَنَُم والعَبِيُد والَمتَاُع ، الماُل أَْجَمعُ  هو أَو

 كثِيَرةٌ. أُثُثٌ و ، آثَّةٍ  لقُْلَت : ثاََلثَةُ  األَثَاثَ  قال الفّراُء : ولو َجَمْعتَ 

 : ما يُتََّخذُ لالْستَْعَمال والَمتاعِ ال ِللتِّجارةِ. وقيل : هما بَِمْعنًى. األَثَاثُ  وقال شيُخنا : قال بعض اللّغويّين :

 : ما َجدَّ من متاعِ البَْيِت ال ما َرثَّ وبَِلَي ، وبه َجزم القُْرُطبِّي. األَثاثُ  وقيل :

 فاُلٌن ، إِذا أَصاَب ِريَاشاً. تَأَثَّثَ  وفي الّصحاح :

 ناً َوَمْعنًى ، وِهَي ِحَجاَرةٌ تُْنَصُب وتُْجعَُل الِقْدُر عليها.َوزْ  : األَثَافِيُّ  األَثَاثِيُّ و

ض له ُهنا الَجْوَهِريُّ  وال ابُن َمْنظور ، وال غيُرهما  قال شيُخنا : هو مما عدُّوه فيما أُْبدلْت الثّاُء فيه من الفاِء ؛ كُمْغفُوٍر وُمْغثُوٍر ، ولم يَتَعَرَّ

 ، بناًء على أَّن الَهْمَزةَ زائَدة ، والثَّاَء ُجِعلَْت بَدَل الفاِء. من أَئّمة اللُّغَِة والتَّْصِريف

اَغانّي. ة ، كما نقله الصَّ  قلت : وهو لُغَة تميٍم خاصَّ

وفَِة بن أَْعَوجَ  (2)األَثافِّي و  فرٌس للَحبطاِت. بن الُخَزِز بن ِذي الصُّ

 ابن ُدَرْيد. الفتح عن َرُجل ، اسمُ  ، كثَُماَمة ، ويُْفتَح : أُثَاثَةُ و

 ، هذا من ُمْشتَقًّا أَْحَسبُه:  ُدَرْيد ابنُ  قَالَ  ، عنههللارضي ، الّصّديق بَْكرٍ  أَبِي سيّدنا قريب ، عنههللارضي واِلد ِمْسَطحٍ الصَّحابِّي ، : اسمُ  أُثَاثَةُ و

ُجُل ، وسيأْتي. تَأَثَّثَ  من يعني  الرَّ

 العََدِوّي صحابِيّان. أُثَاثَةَ  وَعْمُرو بن أَبي أُثَاثَةَ  قلت : وكذا أُْختَه ِهْند بنتُ 

 * ومما يستدرك عليه :

َّةٌ  ِلْحيَةٌ   ، أَي َكثَّةٌ. (3) أَثِيثَةٌ و ، أَث

ُجُل : أَصاَب َخْيراً ، وفي الّصحاح ، أَصاَب ِرياشاً. تَأَثَّثَ وَ   الرَّ

 قلت : فكاَن األَْولَى ِذكُره في الواو ، كما هو ظاِهٌر. .(4)وأَصُل الَهْمِز فيه واٌو  قاله الَجْوَهِرّي ، بالكسر : الِميراثُ  اإِلْرثُ  : [أرث]

ماّدةٌ واحدة ، فكان األَْولَى تفسيَره بأَْوَضَح منه ، نحو استيالِء الشَّْخِص  الِميَراثَ و اإِلْرثَ  ِء بنَْفِسه ؛ ألَنقال شيُخنا : ثم إِّن َهذا تَْفِسيُر الشيْ 

 ِليِّه الهاِلِك ، أَو يقال :على ماِل وَ 

 َمْعُروٌف. اإِلْرثُ 

 ِصْدٍق ، أَي في أَْصِل ِصْدٍق. إِْرثِ  يقال : هو في األَْصلُ  : اإِلْرثُ و

 في الَحَسِب ، والِوْرُث في الماِل. اإِلْرثُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :
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 َمْجٍد ، وإِْرِف َمْجٍد ، على البََدل. إِْرثِ  وحكى يَْعقُوُب : إِنّه لفي

لِ  الذي األَْمُر القَِديمُ  : اإِلْرثُ و  ِميَراثَُهمْ  يريُد به (5) «أَبِيُكم إِْبَراِهيمَ  إِْرثِ  من إِْرثٍ  إِنَُّكم على»في حديِث الَحّج : و تََواَرثَهُ اآلَخُر عن األَوَّ

 .ِملَّتَه ، وأَصُل َهمَزتِه واو ، كذا في النّهاية

َماُد ، : اإِلْرثُ و  قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : الرَّ

ا غــــــــــــــرَي  ُه  ِإرحثٍ عـــــــــــــفــــــــــــــَ اٍد كــــــــــــــبَنــــــــــــــ  ن َرمــــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

ومُ     ـــــــــــــــُ ث اِر جـــــــــــــــُ طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــقـــــــــــــــِ اِد ال ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــح اٌم أبَل  محـــــــــــــــََ

  
 قاَل السُّكَِّرّي : أَْلبَاُد الِقَطاِر : ما لَبََّده القَْطُر.

 ِء : البَِقيَّةُ من أَْصِلِه ،من الشيْ  اإِلْرثُ  ٍء ، وعبارةُ اللّسان :ِء وفي نسخة أُْخَرى : من ُكّلِ َشيْ : البَِقيَّةُ ِمَن الشَّيْ  اإِلْرثُ و

__________________ 
 .74( سورة مرمي اآية 1)
 ( يف التكملة : األ ثي.2)
 تصحيف.« وأثيتة»( يف املطبوعة الكويتية 3)
 و عبيد : اإلرث أصـله من املرياث ا إلا هو ورث فقلبت الواو ألفاً مكسـورة ا لكسـرة الواو ا كما قالوا للوسـادة : إسـادة ا وللوكاف :( قا  أب4)

 إكاف.
 .«اه (َفاْجَتِنُبوا الّرِْجَس ِمَن اْْلَْواثنِ )قا  يف النهاية : ومن هاهنا للتبيا مثلها يف قوله تعاىل »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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ض  ا قا  ُكَثرّيُ َعزَّة : ِإرَاثٌ  واجَلمح
 ِ اح كـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــــــد وح ّن مـــــــــــــــــــــن ال  فـــــــــــــــــــــَبوحَرَدهـــــــــــــــــــــُ

ــــــــــــــهــــــــــــــا     رحن مــــــــــــــن فــــــــــــــِ ارَِج حيــــــــــــــَح  (1) ِإرا َ َحشــــــــــــــــــــــــــــَ
  

ثَ و  : اإِلغراُء بيَن القَْوِم. التَّأِْريثُ و بيَن القَْوِم : أَْفَسَد ، أَرَّ

ثَ و إِيقاُد النَّاِر ، هو أَيضاً :و ثُ  نَارٌ  وإِذا عنههللارضيُكْنُت َمع ُعمَر »في َحِديِث أَْسلََم قال و النّاَر : أَوقََدها ، أَرَّ إِيقاُد  التَّأِْريثُ  «بِِصَرارٍ  تَُؤرَّ

 النّاِر وإِْذَكاُؤها ، وِصَراٌر ، بالّصاد الُمْهَملَة : َموِضٌع قريٌب من الَمِدينَِة.

ثَ  ومن الَمَجاِز : ً  رَّ والَحْربَ بَْينَُهم الشَّ  أَرَّ  ، وأَّرَج تَأِْريجاً : أَْفَسَد وأَْغَرى ، وأَْوقََد نَاَر الِفتْنَة ، وأَنشد أَبو ُعبيد ، لعَدّي بن زيد : تأِْريثا

يبحٌ و  ا  ــــــــــــــــــــــــــــَ اهلــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــــــــَ َؤرِّثـــــــــــــــــــــــــــــُ   يـــــــــــــــــــــــــــــُ
قحصــــــــــــــــــــــــــــــــارَا    ــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــِد ت ي ٌد يف اجلــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــــاق

  
 وهذا لم يَْذُكره أَحٌد من أَئِّمة اللُّغَِة ، ولم أَِجْد له شاِهداً في ُكتُبِِهم. كاألَْرثِ  «عاقِد»بدل « جاِعلٌ »ويقال : 

ثَتْ و  قال : اتَّقََدتْ  هي : تَأَرَّ

ًة  رححــــــــــــَ اَزِة ســــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــَ
َ

ــــــــــــَ  ِذي املــــــــــــ ل ــــــــــــِإن  أَبعــــــــــــح  ف

اَزِة داُرهــــــــــــا    جــــــــــــَ
َ

ِر املــــــــــــ ــــــــــــ  َأهــــــــــــح ل ــــــــــــاًل عــــــــــــَ وي  طــــــــــــَ

  

وا و  ر قـــــــــــُ ئـــــــــــوِس وحـــــــــــَ وهـــــــــــا ابلـــــــــــفـــــــــــُ َربـــــــــــُ  لـــــــــــو ضـــــــــــــــــــــــــَ

هـــــــــــــا    لـــــــــــــِ  انُرهــــــــــــا َ َر ثَ حـــــــــــــىّت  عـــــــــــــلـــــــــــــ  َأصــــــــــــــــــــــــــح

  
ّم : َشْوكٌ  األُْرثُ و في رأِْسه مثُْل الِفْهِر  (3)و[ ]َوَرقاً ِمْنه ، قال : وله قَِضيٌب واحٌد في َوَسِطه  (2)شبيهٌ بالُكْعِر ، إِاّل أَّن الُكْعَر أَْسبَُط  بالضَّ

ةً ، تَْسَمُن عليِه ، غير أَنَّهس في َجْوفِه شيْ الُمَصْعنَِب ، غير أَْن ال َشْوَك فِيه ، فإِذا َجفَّ تََطايََر ، لي  يُوِرثَُها ٌء ، وهو َمْرًعى لإِلبل خاصَّ

 الَجَرَب ، ومنابِتُه َغْلُظ األَْرِض. قال أَبو َحنِيفةَ.

 وأُْرفَةٌ ، بالضّم. أُْرثَةٌ  على البدل ، كذا في كتاِب يَعقوَب ، وهي الُحدوُد بين األََرِضيَن ، كما يأْتي ، واِحَدتُها : كُصَرٍد : األَُرفُ  ، األَُرثُ و

ّم : األََكَمةُ الَحْمَراءُ  األُْرثَةُ و َمادِ  وفي بعضها ِسْرِجينٌ  ِسْرقِينٌ  ُعوٌد أَوو بالضَّ أَي يُْدفَُن فيه ، ويُوَضع عنده ، ليكون ثَقُوباً للنّار  يَُهيَّأُ عنَد الرَّ

 الَحاَجِة. ُعدَّةً لها لِحينِ 

 الَحدُّ بَيَن األَْرَضْيِن. : األُْرثَةُ  في المحكم :و

ثَ و  واألَُرُف. األَُرثُ و واألُْرفَةُ ، ةُ األُْرثَ  ، كُصَرد ، وهي : أَُرثٌ  ، جمعُها أُْرثَةً  األَْرَضْيِن : َجعَل بينَُهَما أَرَّ

 السَّْهُل. ذُو األََراَضةِ  الَمَكانُ  : األُْرثَةُ  قال أَبو حنيفة.و

ْقَطِة. : من أَْلَواِن الغَنَِم َسواٌد َوبَيَاضٌ  األُْرثَةُ و  كالرُّ

ْقطاُء ، فيها سواٌد و أَْرثَاءُ  نَْعَجةٌ  وهي (4)بالقَْصر  آَرثٌ  َكْبشٌ  هوو  بياٌض.وهي الرَّ

 النّاُر. : اإِلَراثَةُ و األَِريثُ و ، كِكتَابٍ  اإِلَراثُ و

 ونَحِوَها. (5) أَيضاً : ما أُِعّد للنّار من ُحَراقَةٍ  اإِلَراثُ و

 ويُقَال : هي النّار نَْفُسَها ، قال الشاعر :

ِن  َديــــــــــــــح ُ  الــــــــــــــيــــــــــــــَ لــــــــــــــح ِ طــــــــــــــَ اح لــــــــــــــَ ُر رِجــــــــــــــح جــــــــــــــ    ــــــــــــــَُ

رٌّة مـــــــــــــــــثـــــــــــــــــُر ضـــــــــــــــــــــــــــــــوِء     ُه غـــــــــــــــــُ  اإِلرَاثِ لـــــــــــــــــَ

  
 .(6)« العََداَوةِ  أُْرثَةُ  النَِّميمةُ »وفي مجمع األَمثال ، للَمْيدانِي 
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ُ  آنَثَتِ  : [أنث] ً  الَمْرأَة ُجلُ  ِمئنَاثٌ  لها ذلك َعاَدةً فهي (7)أَي إِذا كان  . وَمْعتاَدتَُهاُمْؤنِثٌ  فهي ، اإِلناثَ  وفي بعٍض : أُْنثَى َولَدتْ  إِذا إِيناثا  والرَّ

 أَيضاً ؛ ألَنَُّهَما يَْستَوياِن في ِمْفعَال ، ويقابِلُه اْلِمْذكاُر ، وهي التي تَِلد الذُُّكوَر كثيراً. ِمئَنَاثٌ 

 : غيُر َذَكٍر. أَنِيثٌ  وَحِديدٌ  غير الذََّكرِ  ما كانَ  الَحِديد : من األَنِيثُ  من المجاز :و

 .أُْنثَيَْيهِ  ، ثم َضَربَه تحت نِيثَهأَ  ونََزعَ 

__________________ 
قوله الدونكا ا قا  اجملد : الدونك كجوهر موضض ويثىن و مض ا وقوله : حشارج ا ذكر يف اللسان من معاين »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

ويف اللســــان هنا فكاألصــــر ا وما « حيفرن يف اللســــان املطبوع : لفرن فليحررا شــــرج النزيف الســــكران وامموم ا وأنشــــد البيت املذكور ا وقوله 
 أراده فهو يف اللسان يف مادة حشرج.

 ( اللسان : أبسرت.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
ء ا ألن فعالء مذكره قوله ابلقصر ا يف نسخة املو املطبوع مضبوط ابملد ولعله الصواب ا بدلير قوله : وهي أر »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 .«أفعر ا فليحرر
 وما ضبطناه عن اللسان.« ِحراقة»( يف القاموس 5)
 وما أثبت عن امليداين.« أراثة»( ابألصر 6)
 من الصحاح.« هلا»وسقطت « كانت»( عن الصحاح واللسان ا وابألصر 7)
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 من السُّيُوف : الذي من َحديٍد غيِر َذَكٍر ، وقيل : هو نَْحٌو من الَكَهاِم. قال َصْخُر الغَّيِ : األَنِيثُ  وفي اللسان :

َر عـــــــــــــنـــــــــــــدي  قـــــــــــــح ُه أبََن  الـــــــــــــعـــــــــــــَ مـــــــــــــُ لـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــُ  فـــــــــــــيـ

ر  وال     رَاُز ال أَفـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــثُ جـــــــــــــــــــــــُ  أَنـــــــــــــــــــــــِ

  
يَةَ.  أَي ال أُعِطيه إِاّل السَّْيَف القَاِطَع ، وال أُعِطيه الّدِ

 .(1)لذي ليس بِقاِطعٍ : وهو ا أَنِيثٌ  وسيفٌ 

َجاِل : الُمَؤنَّثُ  من المجاز :و  .األَنِيثِ و ، الِمئْنَاثَةِ و كالِمئْناث ِشْبهُ الَمْرأَةِ في ِلينِِه ، وِرقَِّة َكالِمه ، وتََكسُِّر أَعَضائِه الُمَخنَّثُ  من الّرِ

ُجلِ ـ  في أَْمِره وتََخنََّث ، وقال الُكَمْيتُ  تَأَنَّثَ  وبعُضُهم يقول :  :ـ  األَنِيث في الرَّ

اَدٍة و  تـــــــــَ ـــــــــَ رِّ قـ وحَ  كـــــــــُ مح شـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــُ ـــــــــح نـ ُت عـــــــــَ بـــــــــح ذ   شـــــــــــــــــــــــَ

ا     اهـــــــــَ اِرَس َلحشـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــِ ـــــــــثُ ب ي ـــــــــِ ُر  األَن مـــــــــ  غـــــــــَ ُ
(2)املـــــــــ

 

  
 : الُخْصيَتاِن. األُْنثَيَانِ و

االْسِم. وأَنشد  تَأْنِيثِ  فيِهما من األُنوثَةُ و يََمانِيَة ، األُذُنَاِن ، : األُْنثَيَانِ  ، أُْنثَيَْيهِ  وَضَربه تَْحتَ  أُْنثَيَْيه في األَساس : ومن المجاز : ونََزعَ و

ّمة :  األَْزَهِرّي لذي الرُّ

وُده و  ــــــــــــُ ت ب  عــــــــــــَ ــــــــــــَ ي  ن يحســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــقــــــــــــَ ا ِإذا ال ــــــــــــّ ن  كــــــــــــُ

اُه فــــــــوَ      ــــــــَ ن ــــــــح َربـ ِ ضــــــــــــــــــــــَ اح ــــــــَ ي ــــــــَ ثـ ــــــــح رحدِ  األُنـ ــــــــكــــــــَ  عــــــــلــــــــ  ال

  
لِذي  (3) [على ما أَورده األَزهريـ ] ، وأَورده الَجْوَهريّ  أُْنثَى ْوَهِرّي : العَْبِسّي ، وهو َخَطأٌ. قال : يَعني األُذُنَْيِن ؛ ألَنَّ األُذُنَ وفي أَْصِل الجَ 

ّمة  ولم يَْنُسْبه ألََحٍد.ـ  الرُّ

ّي : البيُت للفََرْزَدق ، قال : والَمْشُهور في الّروايِة :  قال ابن بَّرِ

 ا ِإذا اجلَب اُر َصع ر َخد هُ ُكن  و 
 كما أَوَرَده ابُن ِسيده.

 عن أَبي العََمْيثَل األَعرابّي ، وأَنشد للُكَمْيت : بَِجيلَةُ وقَُضاَعةُ ، ، من أَحياِء العََرب : األُْنثَيانِ و

بـــــــــــــًا  جـــــــــــــَ ِ فـــــــــــــيـــــــــــــا عـــــــــــــَ اح يـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ثـ ـــــــــــــح اَدَل  لـــــــــــــألُنـ  هتـــــــــــــََ

رحِب     ااَي ِإىل الشــــــــــــــــــــــــــ  غــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــبـ رَاَ  ال ــــــــــــح (4)أََذايتَ ِإبـ
 

  
 : ِمئْناثٌ و أَنِيثَةٌ  أَْرضٌ  : (5)من الَمَجاز : قال الِكاَلبّي و

 َخِليقَةُ بالنَّباِت ، لَيسْت بغَِليَظة ، وفي الّصحاح : تُْنبُِت البَْقَل َسْهلَةٌ. َسْهلَةٌ ِمْنباٌت ،

 حكاه ابُن األَْعَرابّي.: لَيٌِّن َسْهٌل.  أَنِيثٌ  وبَلَدٌ 

 ، إِذا أَْسَرَع نَبَاتُه وَكثُر ، قال اُمرُؤ القَْيس : أَنِيثٌ  ومكانٌ 

ٍث  يــــــــــــــح يــــــــــــــثٍ مبــــــــــــــَ ٍة  أَنــــــــــــــِ يــــــــــــــثــــــــــــــَ  يف رايٍض َدمــــــــــــــِ

يـــــــــــ ِ     اٍء َفضـــــــــــــــــــــــــِ ا مبـــــــــــَ يـــــــــــهـــــــــــَ واقـــــــــــِ يـــــــــــُر ســـــــــــــــــــــــــَ  حتـــــــــــُِ

  
ْيعَة َمْرُت  أَنِيثٌ  ومن كالمهم : بَلَدٌ   العُوِد. (6)َدِميٌث ، َطيُّب الرَّ

يَتْ وزعم ابن  يَتْ  األَنِيثِ  من البَلَدِ  أُْنثَى األَعرابّي : أَّن المرأَةَ إِنَّما ُسّمِ ُجل ، وُسّمِ ِلِلينِها ، قال ابن سيده :  أُْنثَى ، قال ألَن الَمْرأَةَ أَْليَُن ِمن الرَّ

 الذي هو اللَّيُِّن. األَنيثُ  إِنّما هوـ  على قولهـ  فأَصُل هذا الباب

ً  في األَْمرِ  لَهُ  أَنَّثْتُ  من المجاز :و  له ، ولم أَتََشدَّْد. : ِلْنتُ  تَأَنَّثْتُ و ، تَأْنِيثا
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ِإْن َيْدُعوَن ِمْن )، كِحَماٍر وُحُمٍر ، وفي التنزيل العَزيز  أَنُثٌ  ٍء وَجمُع الَجمعِ وهو خالُف الذَّكر من كّل َشيْ  األُْنثَى جمعُ  بالكسر : اإِلنَاثُ و
ً  إِالّ »وقُِرئ  (7) (ُدونِِه ِإاّل ِإاناثً  ً  ، وقرأَ ابُن عبّاس : إِْن يَْدُعوَن من ُدونِِه إِالّ  (8)مثْل نَِماٍر ونُُمٍر  إِنَاثٍ  جمع« أُنُثا . قال الفّراُء : هو َجْمعِ أُثُنا

ْعر ومن قرأَ :  والَخَشب ،  كالشََّجِر والَحَجرِ  ي هو ِخالُف الَحيََوانالذ الَمَوات ، أَرادَ  (ِإاّل ِإاناثً )الَوثَِن كاألَنَاثَى كعََذاَرى ، جاَء ذلك في الّشِ

 عن اللِّْحيَانِّي.

ى ، وأَْشبَاُههما  اِء تقول العََرُب : الَّالُت والعُزَّ  .الُمَؤنَّثَةِ  ، من اآلِلَهة (9)وعن الفَرَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : بقطاع.1)
 .«املغمز»( يف التهذيب واللسان : 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 كاألصر.« هتادل»وما يف التكملة والتهذيب واللسان « قوله هتادل ا يف التكملة هتادان»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف التهذيب : قا  ابن ِشير. ويف الصحاح فكاألصر.5)
 .«مرث»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 .117ة النساء اآية ( سور 7)
 .«متار ومتر»( يف اللسان : 8)
 ( اللسان : وأشباهها.9)
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 ِصغَاُر النُُّجوِم. : اإِلناثُ و

ٌ  يقال : هذهو  إِذا ُمِدَحْت بأَنََّها كاِملَةٌ من النّساِء ، كما يُقَال : رُجٌل َذَكٌر ، إِذا ُوِصَف بالَكَمال ، وهو مجاز. أُْنثَى اْمَرأَة

 وذلك إِذا كانَْت َحِديَدتُه لَيِّنةً ، َكَهاٌم ، ، أَي ُمَؤنَّثٌ  بالهاِء ، وهذه عن اللِّْحيَانّي ، وكذلك ِمئْنَاثَةٌ و ِمئْنَاثٌ و ، أَنِيثٌ  َسْيفٌ  يضاً :من المجاز أَ و

الح. تأْنيثُه  على إِراَدةِ الشَّْفَرةِ ، أَو الَحديَدةِ أَو الّسِ

 . يقول الناُس. إِنَّها من َعَمِل الِجّن.أَنِيثٌ  من السُّيُوِف : َشْفَرتُه حديٌد َذَكٌر ، َوَمتْنَاهُ  (1)وقال األَْصَمعّي : الذََّكُر 

 * ومما يستدرك عليه :

ّكيت : يُقال : هذا طائرٌ   وأُْنثَاتُه. ، وال يُقَال : ثَاهُ أُنْ و قال ابُن الّسِ

 .أَنَّثْتُه فتَأَنَّثَ  وقد

 : الَمْنَجنِيُق ، وقد جاَء في قول العَّجاج. األُْنثَىو

َجارَا أُنـحَث ُكر  و   مَحََلتح َأحح
 الفََرِس : َربَلَتَا فَِخَذْيَها ، قاَل الّشاعر في صفة الفََرِس : أُْنثَيَاو

تح  قــــــــــــَ طــــــــــــ  امتــــــــــــََ اهــــــــــــَ ــــــــــــَ ي ــــــــــــَ ثـ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ َر ح ابِ  أُنـ ــــــــــــعــــــــــــَ   (2)ل
ِخ     يــــــــــح َ  الشــــــــــــــــــــــــ  طــــــــــ  وزِ ]متــــــــــََ جــــــــــُ َر ح  (3) [الــــــــــعــــــــــَ َ

 ابملــــــــــ

  
 . أَنشَد ثعلب :كاألَنِيثِ  ، ُمَؤنَّثٌ  وَسْيفٌ 

ٌف و  يــــح اِن : ســــــــــــــــــَ فـــــــَ يـــــح ِوي ســــــــــــــــــَ تــــَ ثٌ مـــــــا َيســــــــــــــــــح َؤنـــــــ    مــــُ
او     مـــــــَ مـــــــ  ِم صــــــــــــــــــــَ ظـــــــح ٌف ِإذا مـــــــا عــــــَ   ابلــــــعـــــــَ يـــــــح  ســــــــــــــــــــَ

  
 من الطيِِّب ، وال يََرْون بِذُُكوَرتِِه بَأَساً. الُمؤنَّث كانوا يَكَرهونُرِوَي عن إِبراهيَم النََّخِعّي أَنه قال : و

يب : فما ال لَوَن له. مثل : بالُمَؤنَّثِ  أَرادَ  قال َشِمٌر : ن الثِّيَاَب ، وأَّما ذُُكوَرةُ الّطِ ْعفََران وما يُلَّوِ الغَاِليَِة  ِطيَب النَِّساِء ، مثل : الَخلُوق والزَّ

 .(4)والِمْسِك والعُوِد والعَْنبَِر ونحِوها من األَْدَهاِن التي ال تَُؤثِّر ، كذا في اللسان والَكافُوِر 

 (فصر الباءِ )
 املوّحدة مض التاِء املثّلثة

ّم ، ، يَبُثُّه الَخبَرَ و ءَ الشَّيْ  بَثَّ  : [بثث] ًّا بالكسر ، ، يَبِثُّهو بالضَّ : أَما الَكْسر فلم يذُكْره ـ  ، هكذا َصّرَح به ابُن منظوٍر وغيُره ، فقوُل شيِخنا بَث

ْرفِيِّين مع استِيعابِهم للشَّواذّ والنََّواِدر ، فالظاهر أَّن المصنّف اشتَبه عليه بِبَتَّ   بالُمثَنّاة ، بمعنى قَطع ، فهو أََحٌد من اللُّغَويين ، وال من الصَّ

 َمْنُظوٌر فيه ، وكفى بابن َمْنُظوٍر ، صاِحِب اللسان ، ُحّجةً.ـ  الَوْجَهْيِن ، وتَبَّرع هو بِزياَدة لُغٍَة ثالثَة غير معروفة ، انتهىالذي َحَكْوا فيه 

ً و َّهُ إِْبثاثا َّثَهُ وَ  أَبَث  بالتشديد ، للمبالغة. ، بَث

قَه. كما قالوا في َحثَّثْت : َحثَْحثْت ، كّل ذلك بمعنى ، بَثْبَثَهُ  ، فيقال : (5)وقد يُْبَدل من الثّاِء الوسطى باٌء تخفيفاً   نََشَره وفَرَّ

َق ، وَخلََق هللا الَخْلقَ  أَبَثَّه فاْنبَثَّ  قَه فَتَفَرَّ َُّهمْ  : فَرَّ ُهما رِجااًل َكِثْيًا َوِنساءً )فِي األَْرِض ، وفي التنزيل العَِزيز :  فبَث أَي نََشر  (6) (َوَبثَّ ِمن ْ

 أَي ال أَْنُشُرهُ ، ِلقُْبحِ آثاِره.« َخبََره أَبُثُّ  َزْوِجي ال»وفي حديِث أُّمِ َزْرعٍ  وَكثََّر ،

 : نََشَره. بَثْبَثَةً  الَخبَرَ  بَثْبَثَ و

رَّ  بَثَثْتُكَ و ًّا الّسِ ً ـ  باألَلفِ ـ  فالناً ِسّري أَْبثَثْتُ  : (7)، هَكَذا في سائر النَُّسخ ، والذي َصّرح به غيُر واحٍد من أَئمِة اللّغَة  بَث ، أَي أَْطلَْعتُه  إِبثَاثا

 عليه ، وأَْظَهْرتُه له.
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ِّي أَي أَْظَهْرتُهُ  ، بمعنى الُحْزن ، أَي البَثِّ  فمن أَْبثَثْتُكَ  أَّماو  لََك. بَث

 إِيّاه : أَْظَهْرتُه لَه ، وباثَثْتُه سّري ، وباِطَن أَْمِري : أَْبثَثْتُهو ، أَبُثُّه ما في نَْفِسي ، بَثَثْتُه وفي األَساس : ومن الَمَجاز :

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : املذكر.1)
 وما أثبت عن اللسان.« صرية : قوله متط  اخل كذا خبطه وليحرر وزنهوهبامش املطبوعة امل« متط  أنثياها ابلعر »( ابألصر : 2)
 ( الزايدة عن اللسان.3)
 ( والعبارة يف التهذيب والتكملة.4)
 ( يعين استثقااًل الجتماع ثالث  ءات.5)
 .1( سورة النساء اآية 6)
 ( كما يف التهذيب والصحاح واللسان.7)
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 انته . فانـحَبث   اخَلرَبَ  َبث  و  ا (1)وُمَنافـََثة  ُمَباث ةٌ  وبينهماَأطحَلعحُته َعَليحه ا 
ْد  ُمْنبَثٌّ و بَثٌّ  تَْمرٌ و ، إِذا لم يَُجوَّ

ق ، وقيل : هو الُمْنتَثُر الذي ليس في ِجراٍب وال ِوعاٍء ، كفَّثٍ ، وهو كقولهم : ماٌء َغْوٌر. قال  (2) َكْنُزه فَتَفَرَّ

قٌ  ، أَي بَثٌّ  األَصمعّي : تَْمرٌ   أَي لعدِم َجْوَدةِ َكْنِزه. َمْنثُورٌ  بعُضه من بعض ُمتَفَّرِ

 وأَثاَره. : َهيََّجه بَثْبَثَهو الغُبَاَر ، بَثَّ و

 التَُّراَب : استثاَره وَكَشفَه عّما تَْحتَه. بَثْبَثَ وَ 

ْرِب ، وأَ  : الَمْغِشيُّ  الُمْنبَثُّ و بَ ثًّا)ما قولُه تعالى عليِه من الَوْجد والُحْزِن ، أَو من الضَّ  فمعناه أَي ُغبَاراً ُمْنتَثِراً. (3) (َفكاَنْت َهباًء ُمن ْ

في  البَثُّ  قال األَْزَهِرّي :« البَثَّ  ال يُوِلُج الَكفَّ ليَْعلَم»في حديث أُّم َزْرع : و والُحْزُن ، والغَمُّ الذي تُْفِضي به إِلى صاِحبِك : الحالُ  البَثُّ و

، كأَنَّهُ  وفي نسخ التهذيب : ِشدَّةُ الُحْزِن ، والَمَرُض الشَِّديُد ، كأَنَّهُ من نسخ التهذيب : ِشدَّةُ الُحْزِن ، والَمَرُض الشَِّديدُ  أََشدُّ الُحْزِن ، األَصل :

 يُْدِخل يََده في ثَْوبِها فيََمسُّه ؛ لِعْلِمه أَّن ذلك يُؤِذيها ؛ تَِصفُه المعنى : أَنّه كاَن بَجَسِدَها َعْيٌب أَو داٌء فكان ال .(4)صاِحبَه  يَبُثُّه من ِشدَّتِه

 ، كقولهم : ما أُْدِخُل يَدي في هذا األَْمِر ، أَي ال أَتَفَقَُّده. (6)وقيل : إِنَّ ذلك َذمٌّ له ، أَي ال يَتَفَقَّد أُموَرها ومصاِلَحها  .(5)باللُّْطف 

هَ قافِالً من تَبُوَك حَضَرنِيفلمّ »في حديث كعِب بِن مالك و ِّي ا تَوجَّ  أَي اْشتَدَّ ُحْزنِي. «بَث

َّه إِيّاه : َطلََب إِليه أَنْ  اْستَبَثَّهو  فالّسين للّطلَِب. إِيّاهُ ، يَبُث

 * ومما يستدرك عليه :

ًّا فاْنبَثَّتْ  الَخْيَل في الغَاَرةِ  بَثَّ   .يَبُثُّها بَث

يَّاُد ِكالبَه بَثَّ و ًّايَبُ  الصَّ  .ثُّها بَث

 الَجَراُد : اْنتََشَر. اْنبَثَّ و

 : غيُر َمْكنُوٍز. ُمْنبَثٌّ  وتَْمرٌ 

 ، كِعْفِريت : اسُم َجبَل ، كذا في الُمْعَجم. إِْبثِيثٌ و

ُثوثَة  ) : عزوجلالَمتَاَع بنَواِحي البَْيِت : بَسَطه. وقاَل هللا  بَثَّ و  ، أَي َكثِيَرةٌ. َمْبثُوثَةٌ  أَي َمْبُسوَطة. وقال الفَّراُء : (7) (َوَزراِبُّ َمب ْ

 َحكاه الَهَرِوّي في الغَريبَْين.« بثْبِثُوه فلّما َحَضر اليَُهوِديَّ الَمْوُت ، قال :»في حديِث عبِد هللا و

 الَحديَث : أَْطلَعَه عليه. قال أَبُو َكبير : أَبَثَّهو

ُت وال  َرفـــــــــــح كَ مّث انحصـــــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــ  ـــــــــــُ يـــــــــــبـــــــــــجي  أَبـ   (8)حـــــــــــِ
َورِ     َي اأَلصــــــــــــــــــــــح يــــــــُش َمشــــــــــــــــــــــح اِن َأطــــــــِ نــــــــَ َش الــــــــبـــــــــَ  َرعــــــــِ

  
 األَْمَر ، إِذا فَتَّْشَت عنهُ وتََخبَّْرتَه. بَثْبَثْتُ و

 َء في التُّراِب.: َطلَبَُك الشَّيْ  البَْحثُ  .بََحثَ  : [بحث]

 ً فيِه ، والمشهوُر التَّْعِديةُ بَعَْن ،  بََحثَ  ، فهو يَتَعَدَّى بنفسه ، وكثيراً ما يستعمله الُمَصنِّفُون ُمتعَّدياً بفي ، فيقولون : اْبتََحثَهو ، بََحثَه يَْبَحثُه بَْحثا

 كما للمَصنّف تَبعاً للجوهرّي وأَرباِب األَفعاِل.

 ٍء ويَْستَْخبَِر.: أَْن يَْسأََل عن َشيْ  البَْحثُ و

ً  عنه ، كَمنَعَ  بََحثَ وَ   : َسأََل. يَْبَحُث بَْحثا

 َعْنه. اْستَْبَحثَ و ، اْستَْبَحثَ  كذلكو
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ثَ و اْبتََحثَ  قال األَْزَهِرّي :و تحَث ، وهو خطأٌ. وفي المثل : عنه ، وفي نسختنا : انبحَث بدل ابْ  فَتَّشَ  ِء بمعًى واحٍد ، أَيعن الشَّيْ  تَبَحَّ

يٍن في التَُّراب بِِظْلِفها ، ثم ذُبَِحت به. بَحثتْ  وذلك أَنَّ شاةً « عن َحتِْفها بِِظْلِفها كبَاِحثَةٍ »وفي آَخَر « عن الشَّْفَرةِ  كالباِحثِ »  عن ِسّكِ

 يعني بَِحْيُث ال يُْدَرى أَين هو.  ، أَو الَمكاُن الَمجهوُل ،القَْفرُ  : الَمكانُ  البَقَرِ  َمبَاِحثُ  البَقِر : بَِمبَاِحثِ  قولهم : تَرْكتُهو

ة ، قاله ِشمٌر. (9) [عن]فيه  يُْبَحث : الَمْعِدنُ  البَْحثُ و  الذََّهب والِفضَّ

__________________ 
 .«منافسة»( عن األساس ا وابألصر 1)
(2.  ( األصر واللسان ا ويف الصحاح : مل ُ َدح
 .6الواقعة اآية ( سورة 3)
 ( العبارة يف اللسان ا ومل ترد يف التهذيب. وفيه : البث : ا زن الذي تفضي به إىل صاحبك.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : تصفه ابلكرم.5)
 عندي من  بجي لقربه.( يف التهذيب عن ابن األعرايب : هذا ذم لزوجها ا إلا أرادت إذا رقد التّف يف انحية ومل يضاجعين فيعلم ما 6)
 .16( سورة الغاشية اآية 7)
 .«خبثجي»( عن اللسان ا وابألصر : 8)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.9)
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 التَُّراَب. تَبَحثُ  ألَنها الَحيَّةُ العِظيَمةُ  : البَْحثُ و

أَي بالفتح كما يدّل عليه إِْطالقُه ، ووجْدتُه في بعض األُمهات  البَْحثَةُ  قال َشمٌر : «البَْحثَة أَن غالَمْيِن كانا يَلعَبَانِ »جاَء في الحديث : و

ْيثَى وقال ابن ُشَمْيٍل : (1)مضبوطاً بِالقلِم مضموَم األَول  ْيَهى بضّم فتشديٍد ، البُحَّ أَي  بالضمّ  بالبَُحاثةِ  لَِعبٌ  وَمثَّلَه ابن ُشَمْيٍل : بُخلَّْيَطى : كُسمَّ

 طلَب فيِه. قاله األَزَهِرّي.عّما يُ  يُْبَحث الذي التُّراب

 ، من باب االفتعال وأَنشد األَْصَمِعّي : اْبتََحثَ و هكذا في نُْسختِنا بتقِديم النون على الموّحدة ، والّصواب : : لَِعَب به ، انبَحثَ و

ثح  فـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــتـــــــــــــــــَ رَايب تـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبّن آ َر الـــــــــــــــــظـــــــــــــــــ 

ــــــــــِد     ي ــــــــــِ ــــــــــَول َ  ال ريح قــــــــــ  ــــــــــُ َك بـ ــــــــــَ ل وح ثح حــــــــــَ حــــــــــِ ــــــــــَ ت ــــــــــح بـ ُ
 املــــــــــ

  
قال ابن األَثير ـ  بَْحثٍ  َجمعُ  البُُحوثو سوَرة التَّْوبَةِ  يعني : (3) (اْنِفُروا ِخفافاً َوثِقاالً ) (2) البُُحوث أَبَْت علينا سوَرةُ »ِمْقَداِد : في حديث الو

 ، كَصبُور ، أَي بضبط القَلم ومثله في نُسَختنا. البَُحوثِ  : ورأَْيت في الفائِِق : سورة

ْت فهي فَعُول من أَْبنيِة المباِلغة ، َويَقع على الذَّكر واألُنثى ، كامرأَةٍ َصبوٍر ، ويكون من باب إِضافة المَ   وصوِف إِلى الّصفة.قال : فإِن َصحَّ

يَت بذلك ، ألَنها ى الُمبَْعثَِرة أَيضاً. بََحثتْ  وفي اللسان : سّمِ  عن المنافقين وأَْسَراِرهم ، أَي استثاَرتْها وفتََّشْت عنها ، وفي الفائق أَنّها تَُسمَّ

لى أَبي َعْمٍرو بضمتين ، أَي تَْرِمي إِلى َخْلِفها ، وعَزاه في التْهِذيب إِ  التُّراَب بأَْيِديها أُُخراً ، (4) تَْبَحث إِذا ساَرتْ  من اإِلبِِل : الّتي البَُحوثُ و

 التُّراَب بأَخفافِها أُُخراً في َسْيِرها. تَْبتَِحث : اإِلبل البَُحوث ، وقال غيره :

 .باِحثَاواتٌ  وليس بها ، والجمع القاِصعَاءُ  : يَخيَّل إِليك أَنه (5)وفي اللسان  تُراٌب يُْشبِه ، بالمّد : ِمن ِجَحَرةِ اليَرابِيع ، ، البَاِحثاءُ و

اثٌ و اثُ  من الصحابَِة ، وهو ، كَكتَّاٍن : اسم رجلٍ  بَحَّ  بُن ثَْعلَبَةَ ، وقد ُرِوَي فيه غيُر ذلك. بحَّ

اثِيُّ  عِليُّ بُن محّمدٍ و دٍ  البِن حبَّاَن عن كتاب التَّقاسيمِ  َراوي البحَّ ْوَزنِّي عنه ، أَبي العَبَّاِس الوليِد بِن أَْحمَد بِن مَحمَّ  هكأَنه نِْسبةٌ إِلى َجدّ  الزَّ

اثٍ   .بَحَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ّر ، ومنه الَمثل :  البَِحيث  .(6)كذا في َمْجمع األَمثال « بَِحيثُهم بََدا»: الّسِ

اث وأَبو َجْعفٍر محّمُد بُن الُحسْين ث ، قيّده المالينّي. البَحَّ  : ُمَحّدِ

 اللَّيِّنةُ. : األَْرُض السَّْهلَةُ  البَْرثُ  : [برث]

ْمِل السَّْهلِ  كذا في نْسَختِنا ، وفي أُخرى بالحاِء المهملة بدل الجيم ، الَجبَل ، هو أَو  التُّْرِب. من الرَّ

 أَْسهُل األَْرِض وأَْحسنُها. أَو هو

مَل ، فِصْرَت إِلى تِ ـ  : وسأَلتُه عن نَْجٍد ، فقالـ  قال أَبو عمٍرو : سِمْعُت ابَن الفَقعِسّي يقول ، كأَنَّها السَّناُم  البَِراثِ  ْلكَ : إِذا جاوْزَت الرَّ

 .(7) [الُمشقَّقُ ]

 .(8): أَْرٌض لَيِّنةٌ مْستَِويةٌ تُْنبِت الشَِّعيَر  البَْرث وقال األَصمعّي ، وابُن األَعرابّي :

 .«ْحمِر وبيَن كَذااألَ  البَْرثِ  يَْبعَُث هللا منها سْبِعيَن أَْلفاً ، ال ِحساَب عليِهْم وال َعذاَب ، فيما بَْينَ »في حديٍث و

بَْيَن »الَحِديث اآلَخُر : : األَْرُض اللَّيِّنةُ قال : يُريد به أَْرضاً قَريبةً من ِحْمَص قُتِل بها َجماَعةٌ من الشَّهداِء والّصالحين ، ومنه البَْرثُ و

ْيتُون إِلى كذا  .«أَْحمرُ  بَْرثٌ  الزَّ

. البَْرثُ و  : مكاٌن لَيٌِّن َسْهٌل يُْنبُت النَّْجَمةَ والنَِّصيَّ
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َماثُ  البَِراثُ  بالكسر على القياس ، وِمْن َسَجعاِت األَساس : َحبََّذا تلك ، ِبَراثٌ  ذلك من كلّ  جو  الُحْمُر ، والّدِ

__________________ 
 ( يف اللسان والنهاية ابلضم ضبرت قلم.1)
 ( ضبرت القاموس بفتح الباء ا وضبطت هنا كما يف النهاية واللسان.2)
 .41( سورة التوبة اآية 3)
 يف التهذيب : حبثت.( 4)
 ( والتهذيب أيضاً.5)
 بدا خبيث القوم أي  هر سرهم. 459رقم  95/  1( يف جممض األمثا  للميداين 6)
 ( زايدة عن اللسان والتهذيب.7)
 ( يف التهذيب واللسان : الش َعر.8)
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ُر.  فشاذيف ا ِإال  أَنه َوَرَد يف أَلحَفاٍ  للعرب. أَبـحرَاثٌ  عل  القياس ا كربَاٍث ا وأَما بـُُروثٌ و  ا أَبـحرَاثٌ و  الُعفح
 في اللسان : فأَّما قوُل ُرْؤبةَ :و

ُث  اعـــــــــــــِ ثـــــــــــــَ اُء فـــــــــــــالـــــــــــــعـــــــــــــَ َرِت الـــــــــــــَوعحســـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــَ  أَقــــــــــــــح

هـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــالـــــــــــــــــرُبَُ      لـــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــرَبَاِرثُ مـــــــــــــــــن َأهـــــــــــــــــح

  
يثَةً  فإِنَّ األَصمعّي قال : َجعََل واحدتَها  ثم َجَمَع وحَذَف اليَاَء للضَُّرورة ، قال أَحمد بن يحيى : فال أَْدِري ما هَذا. (1) بَّرِ

ٌ  بََراِرث ، فقال بَِراث وفي التَّْهِذيِب : أَراَد أَن يَقُول :  كما في الّصحاح. والعُباب. ، أَو هي َخَطأ

ةِ عاِرَضتِه يََضُع  قال شيُخنا : وَخَطُؤه عدم النَِّظيِر في كالمهم ، وأَنه لم جز ، وُرْؤبَة وإِن كان فصيحاً ، لكنّه لقُوَّ يُْسَمع في غير هَذا الرَّ

 أَحياناً أَْلفاظاً في ِشْعِره َجيِّدة ، ومنها ما ال يَُوافِق قِيَاَسهم ، كهذا. انتهى.

 وفي حواِشي ابن بَّرّي : إِنّما َغِلَط ُرْؤبَةُ في قوِله :

 [ِرثُ الرَبَافالرُبَُ  ]. ..
ً  من ِجهِة أَنَّ  (2) ُء الجمُع على اسٌم ثاُلثّي ، قال : وال يُْجَمع الثالثّي على ما جاَء على زنة فَعَاِلل ، قال : ومن انتَصَر لُرْؤبةَ قَاَل : يجي بَْرثا

ةٍ وَحرائَر ، وَكنٍَّة وَكنَائَِن ، وقالوا : ةٍ وَضرائَِر ، وُحرَّ َمَشابِهُ َوَمَذاِكُر في جمع ِشْبٍه وَذَكَر ، وإِنما جاَء َجْمعاً  غير واحِده الُمْستَْعَمِل كَضرَّ

ثَةً  ، كان واحدهُ  بََراِرثُ  لُمْشبٍِه وِمْذكاٍر ؛ وإِن كانا لم يُْستَْعَمال ، وكذلك يثَةً و بُرَّ  ، وإِن لم يُْستَْعَمل. بَّرِ

 قوُل الَجْعِدّي :ـ  للواِحدـ  البَْرثِ  قال : وشاهدُ 

يَبح  انــــــــــــــــِ ِرٍط  عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  جــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح ٍر مــــــــــــــــُ  حــــــــــــــــائــــــــــــــــِ

رَبحثٍ     بِ  بـــــــــــــــــــــَ عحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ه مـــــــــــــــــــــُ و أحنـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــــــــَ  تـ

  
 والَحائُِر : ما أَْمَسَك الماَء ، والُمْفِرُط : الَمْملُوُء.

قِيقَةُ السَّْهلَةُ ، السَِّريعَةُ النَّباِت ، عن أَبِي َعمٍرو ، وَجْمعَُها البَْرثُ و أْنَه : بَِرثَةٌ و ، بَِراثٌ  : األَْرُض البَْيَضاُء الرَّ  أَقَْمَن به. ، وتَبَوَّ

. البَِرثَةُ  وقال أَبو حنيفةَ : قال النَّْضُر : ْمل وُحُزونَِة القُّفِ  إِنما تكوُن بين ُسُهولَِة الرَّ

 : َمِريعَةٌ تُكوُن في َمساقِِط الِجبَاِل.ـ  على مثال ما تَقَّدمـ  بَِرثَةٌ  وأَْرضٌ 

يتُ   :(3) البَْرثُ  عن ابِن األَْعَرابِّي :و ِليُل الحاِذق جاَء به في باب الثاِء ، وقد ذُِكر في التاِء. الِخّرِ  أَي الّرجُل الدَّ

ُجُل ، إِذا تََحيََّر ،عن أَبي َعْمٍرو : بَرِ ـ  في برتـ  في التهذيبو ً  بالثاِء المثلّثة إِذا ، كفَِرَح ، بَِرثو َت الرَّ  واِسعاً. تَنَعََّم تَنَعُّما

 منها. َمَحلَّةٌ َعتِيقَةٌ بالَجانِِب الغَْربِّيِ  هي أَو من بغدادَ  ة من نَْهِر الَمِلكِ  كعََذاَرى : بََراثَىوَ 

 نقله الّصاغانّي. ببَْغَداَد ، أَي معروف ، م بََراثَى جامعُ و

ِد بِن َخاِلدِ  أَبو العَبّاسو بن يزيَد بِن َغْزواَن البَْغَداِدّي ، روى له الَماِلينّي ، وذكَره الحاكُم في شيوخ الِعَراق وُخراسان ، توفي  أَحمُد بُن ُمَحمَّ

د 302سنة  بُن َجْعفَر ، قال :  (5)أَحُد العَابِِدين ، قد َحَكى عنهُ َحِكيُم  وأَبُو ُشعَْيبٍ  ن.، من شيوخِ ابِن َشاِهي (4)بن َعْبَدَوْيه  وَجْعفَُر بُن محمَّ

ْنيَا ، ثُون. البَراثيُّونَ  َمْن َكُرَمْت نَْفُسه عليِه َرِغَب بها عن الدُّ  ُمَحّدِ

جاِء أَحمُد بُن الُمبَاَرِك بن أَحمَد بِن بَْكرٍ  ِد بِن ُموَسى التَّّمار ، وسمع منه أَبُو بَْكٍر ، َروى بالبَصْ  (6) البََراثِي وأَبو الرَّ َرةِ عن علّيِ بِن محمَّ

 .430الَخطيُب ، ومات سنة 

 .(7)أَهمله الَجْوَهرّي وقال ابُن دريد : هو : ع ، وفي اللسان : مكاٌن  ، كَجْعفَر ، بَْرَعثٌ  : [برعث]

 .بَراِعثُ  ج كالبُْعثُطِ  كقُْنفٍُذ : االْستُ  البُْرُعثو
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 كذا ثَبَت في نُسَختِنَا ، وقد سقَط ذلك من أَكثِرَها ، ووْجُهه االعتِماُد على القاِعدة الُمقَّررة : بالضّم ، البُْرُغوثُ  : [برغث]

__________________ 
 ( اللسان : برثية.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ابلفتح. معطوفاً ا ويف التهذيب : ضبطت ابلضم ضبرت قلم.« الربث»( ضبطت هنا انسجاماً مض ضبرت القاموس 3)
 ( يف معجم البلدان : ابن عبد بقية.4)
 ( يف معجم البلدان : حليم بن جعفر.5)
 (.معجم البلدانـ  اللباب)( نسبة إىل برا  وهذه قرية من هنر امللك من عمر بغداد 6)
 عجم البلدان : برغث ابلغا املعجمة ا والثاء املثلثة موضض.( يف م7)
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أَنه ُمثَلّث األَّول ، وهو مثُل قول  البْرُغوث غير َصْعفُوق ، وقد ذكر الَجالُل الّسيوطّي في كتابـ  بالفَتْحـ  أَنّه ليس في كالم العرِب فَْعلُولٌ 

ّم فيه أَشهُر من الفتح ، وكالهما ي أَي معروف ، وهي ُدَوْيبَة  م حتاج إِلى ثَبٍت ، قاله شيخنا. قلت : وكفى بهما قُْدَوةً وثَبثاً ،الدَِّميِرّي : الضَّ

 .البَراِغيثُ  ِشْبهُ الُحْرقُوِص ، وجمعه

وم. : بُْرُغوثو  د ، بالرُّ

ّم ، نقله الّصاغانّي  : لَوٌن كالطُّْحلَة البَْرَغثَةُ و  .(1)بالضَّ

ً  ، كَمنَعَه بَعَثَه : [بعث]  َوْحَده. أَْرَسلَهُ  : يَْبعَثُه بَْعثا

 .كاْبتَعَثَه اْبتِعاثاً فاْنبَعَثَ  بِه : أَرَسلَه مع َغْيِره ، بَعَثَ و

ٌد َصلَّى هللا َعلَيِه َوسلّم َخْيرُ   .ُمْبتَعَثٍ و َمْبعُوثٍ  ومحمَّ

 .فاْنبَعَثَ  لكذا ، بَعَثَهوَ 

 فاُلن ، لَشأْنِه ، إِذا ثاَر وَمَضى ذاِهباً لقضاِء حاَجتِِه. اْنبَعَثَ  يقال : «قَاَهاأَشْ  اْنبَعَثَ »في حديِث ابن َزْمعَةَ و

 : َحلَّ ِعقَالَها ، أَو كانَْت باِرَكةً فَهاَجها. فاْنبَعَثَتْ  أَثاَرَها (2) النَّاقَةَ : بَعَثَ و

 تطاع أَْن يَموت في َوقَفَاتِها فْليَْفعَْل.وَوقَفَاٍت ، فمن اسْ  بَعَثَاتٍ  إِنَّ ِلْلِفتْنَةِ  .(3)في حديث ُحَذْيفَة و

البَِعيَر ،  فبَعَثْنا»حديُث عائِشةَ ، رضي هللا عْنَها ، ، ومنه بَعَثْتَه ٍء أَثَْرته فقدْ ، وكّل شيْ  بَْعثةٍ  َجمعُ  (4)، أَي إِثاَراٍت وتَْهيِيجاٍت  بَعَثاتٍ  قوله :

 .«فإِذا الِعْقُد تَْحتَه

 أََهبَّهُ.و : أَْيقَظه ، فاْنبَعَثَ  فاُلناً ِمن َمنامه بَعَثَ و

ِف واالْنبِعاث البَْعثِ  أَي أَْيقظانِي من نْومي ، وتأْويلُ  «فاْبتعثانِي أَتأَني اللَّْيلةَ آتِيَاِن ،»في الحديث : و  .: إِزالةُ ما كان يَْحِبُسه عن التََّصرُّ

 َعلْيِه. تبَاَعثُواو وتَواَصْوا بالَخْير ، .(5)أَثاَره  ، وبَْعثَرهُ : أَثاَره ، وعلى األَْمِر : بَعَثَهُ  وفي األَساس :

كُ  بفتح فسكون البَْعثُ و ً  الُجْندَ  بَعَثَ و ، (6)الُجْنِد إِلى الغَْزِو  بَْعثُ  وهو لغة فيه : ويَُحرَّ ً  نُ يكو البَْعثُ و ، يَْبعَثُُهم بَْعثا إِلى َوْجه  يُْبعَثُون للقْوم بَْعثا

ْكب.  من الوُجوه ، مثل السَّْفِر والرَّ

 الُجنُودُ  (7) [وهم]. البُعُوثِ  يقال : َخَرج في ، بُعُوثٌ  ج معه ، بُعث فاُلٍن ، أَي في َجْيِشه الذي بَْعثِ  يقال : كْنُت في الَجْيُش ، : البَْعثُ و

 إِلى الثُّغُور. يُْبعَثُون

 معناه : أَْرَسْلنا. (9) (ُثَّ بَ َعْثنا ِمْن بَ ْعِدِهْم ُموسى)أَحُدهما : اإِلْرساُل ، كقوله تعالى :  (8)في كالم العََرب على َوْجَهْين :  البَْعث اعلم أَنّ و

 : إِثاَرةُ باِرٍك ، أَو قاِعٍد. البَْعثُ و

 أَي أَْحيَْيناُكم. (10) (ُثَّ بَ َعْثناُكْم ِمْن بَ ْعِد َمْوِتُكمْ ) ْوتى ، ومنه قولُه تعالى :أَيضاً : اإِلْحياُء من هللا للمَ  البَْعثُ و

ً  هللاُ الَخْلقَ  بَعَثَ و ، البَْعثِ  الَمْوتَى : نََشَرُهم ليومِ  بَعَثَ  النَّْشُر ، : البَْعثُ و  ُكلِّه لُغَةٌ. البَْعثِ  : نََشَرهم ، من ذلك ، وفتح العَْين في يَْبعَثُُهْم بَْعثا

 الَخْلَق ، أَي يُْحيِيهم بعد الَمْوِت يوَم الِقيَاَمِة. يَْبعَثُ  : هو الذي الباِعثُ  ومن أَْسَمائِه َعّز وجلّ 

ُد السَّْهَرانُ  البَِعثُ و  كثيُر االْنبِعاِث من نَومه ، وأَنشد األَصمعّي : كَكتٍِف : الُمتََهّجِ
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َر  ـــــــــــــح ي ـــــــــــــ  ـــــــــــــل ثح اي َربِّ َربِّ اأَلرِِ  ال عـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ـــــــــــــب   ال
ثح     ثــــــــــِ تــــــــــَ حــــــــــح ُ

اُث املــــــــــ ثــــــــــَ ِه حــــــــــِ يــــــــــح نـــــــــــَ يـــــــــــح ِذ عــــــــــَ قــــــــــح  مل يـــــــــــُ

  
ُجُل كفَرَح : أَِرقَ  بَِعثَ و  من نَْوِمِه. الرَّ

قُه، كَكتِف : ال  بَِعثٌ و ، محّركة ، بَعَثٌ و ، بفتح فسكون ، بَْعثٌ  ورجل  من نَومه ، قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر : تَْبعَثُهو تَزاُل ُهُموُمه تَُؤّرِ

ه  رحابلــــــــــُ دح َوهــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــِ َث قــــــــــَ عــــــــــَ ُدو أَبشــــــــــــــــــــــــح عــــــــــح ــــــــــَ  تـ

ثٍ     عــــــــــــح رُ  بـــــــــــــَ هــــــــــــَ وُم فــــــــــــَيســــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــُ ُه اهلــــــــــــُ َؤرِّقــــــــــــُ  تـــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( وذكره صاحب اللسان.1)
 ( يف اللسان : البعري.2)
 .«قتيبة»( عن النهاية واللسان ا وابألصر 3)
 عن ِشر. ويف اللسان فكاأَلصر.« هيجات»ويف التهذيب : « هتيجات»( النهاية : 4)
 عل  األمر. بعثةو  ليست يف األساس. وفيه :« وعل  األمر : أ ره»( عبارة 5)
 ( يف التهذيب : العدو.6)
 ( زايدة عن األساس.7)
 .«قوله عل  الوجها كذا خبطه وليتبمر»وهبامش املطبوعة املصرية : « الوجها»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 8)
 .75وسورة يون  اآية  103( سورة األعراف اآية 9)
 .56( البقرة اآية 10)
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 .أَْبعَاثٌ  والجْمع

 : اْنَدفََع. تَبَعَّثَ و ُء ،الشَّيْ  اْنبَعَثَ و

ْعُر :مِ  تَبَعَّثَ و  .(1)وفي بعض النسخ الّصحاح : كأَنَّه ساَر  ؛ كأَنَّه َساَل ، اْنبَعَث نّي الّشِ

 .بُعُثٌ  الُجْنُد ، جمعه : البَِعيثُ و

 .(2) [إِلى الَخلق أَي أَْرَسْلتَه ، فَِعيل بمعنى مفعول بَعَثْتَه الذي] َمْبعُوثُكَ  نِْعَمةٌ ، أَي بَِعيثُكو

بَْيِدّي ، وبِْنتُه الكاِملَةُ يأْتي ِذْكُرها. فَرُس َعْمِرو بِن َمْعِديَكِربَ  : البَِعيثُ وَ   الزُّ

 : اسماِن. بَِعيثٌ و ، بَاِعثٌ و

 بني ِرَزاٍم التَّْغلبِّي. بَِعيثُ  : البَِعيثُ و سخ ، وفي التَّْكملة :هكذا في النُّ  بُن ِرَزاٍم ، البَِعيثُ و الَحنِفيّ  بُن ُحَرْيثٍ  البَِعيثُ و

الُمَجاِشِعّي ، هكذا في نسَختنَا وفي بعضها بِْشر ، ومثله في هاِمش الّصحاح ، وهو الصَّواب  بُن بَشيرٍ  ، واسمه ِخَداشُ  البَِعيثُ  أَبُو مالكٍ و
 ، وهو الذي َهَجاه َجِرير. (3)

َي األَِخير ِلقَْوِله ُشعََراءُ  بُن بِِشيٍر راكُب األَسِد السَُّحْيِمّي ، بَِعيثُ الو وفي التّكملة :  وهو من بني تميم :ـ  ُسّمِ

ثَ  عـــــــــ  بــــــــــَ يّن مـــــــــا  تــــــــــَ ثَ مـــــــــِ عـــــــــ  بــــــــــَ ا اسح  تــــــــــَ َد مـــــــــَ عـــــــــح  بــــــــــَ

ـــــــــــــــرِي    رِي ّر مـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ؤادي واســـــــــــــــــــــــــــــح ر  فـــــــــــــــُ  متـــــــــــــــََ

  
ّي : وصوابه  قال ابُن بَّرِ

َتَمّر َعزميِي». ..  (4)«واسح
تَفَاُؤالً ، وذلك في  من الصَّحابَِة ، وكان اسُمه ُمْضَطِجعاً ، فغَيَّرهُ النَّبِيُّ صلّى هللاُ عليه وسلّم ، على صيغة اسم الفاعل : َرُجلٌ  الُمْنبَِعثُ و .

 نَْوبِة الّطائِف ، وهو من َعبِيِدِهم ، َهَرَب كأَبِي بَْكَرةَ.

على ِميلَْيِن منها ، كما في نسخة ، وهذا ال يصّح ، وفي بعضها  كغَُراب ، ويُثَلَّث : ع بِقُرِب الَمدينةِ  المعجمة وبالغَْين المهملة بالعَْين بُعَاثٌ و

َزَم األَكثُر بأَنّه ليس في : على لَْيلَتَْيِن من المدينة ، وقد َصّرح به ِعيَاٌض ، وابُن قَْرقُول والفَيُّوِمّي ، وأَهُل الغَِريِب أَجمع ، قال شيخنا : وج

ّم كغُراب معروف ، أَي من أَيّاِم األَْوِس  يوُمه م ،و ، كغُراب : موضٌع بالمدينة ، وتأْنيثه أَكثر ، بُعَاث في المصباح :و بابه إِال الضَّ

 والِهْجَرةِ ، وكان الظَّفَُر لألَْوس. الَمْبعَث والَخْزَرجِ ، بين

فَه ، وما كان الَخليلُ  (5)عَْين قال األَزهرّي : َوَذَكَرهُ ابن الُمَظفَّر هذا في كتاب ال  ِليَْخفَى عليه يومُ ـ  رِحَمه هللاـ  ، فجعله يوم بُغاث ، وَصحَّ

 ، ألَنه من مشاِهيِر أَياِم العَرِب ، وإِنما َصّحفه اللَّْيُث ، وَعزاه إِلى َخِليِل نَْفِسه ، وهو لسانُه ، وهللاُ أَعلم. بُعاث

 وهو هذا اليَْوم. «بُعَاثٍ  وِعْنَدها جاِريَتَاِن تُغَنِّيَاِن بِما قِيَل يومَ »في حديِث عائَِشة رِضَي هللاُ عنها ، و

  لألَْوس.: اسُم ِحْصنٍ  بُعاثٌ و

ابِن ُدَرْيد بعَْينَِها ، قلت : وهكذا ذكره أَبو علّي القاِلي في العَْيِن الُمْهَملة ، كغَُراب. وقال : هكذا َسِمْعناه من مشايخنا أَيضاً ، َوهي ِعباَرةُ 

ألَِصيِلّي بالَوْجَهْيِن ، وبالُمْعَجَمة عنَد القابِِسّي ، ووافقهُ البَْكِرّي ، وصاِحُب المشارق ، وحكى أَبو ُعبَْيَدة فيه اإِلْعَجام عن الخِليل ، وضبطه ا

 وهو خطأٌ.

 قال شيُخنا : فهؤالِء كلّهم ُمْجِمعُون على ضّم الباِء ، وال قائل بغير الضّم ، فقوُل المصنّف : ويُثلَّث ، غير صحيح.

ً  وال َسعَانِينَ  نُْخِرج وال ، قَِليَّةً  وال َكنيَسةً  نُْحِدث ال أَن ؛ له َكتبُوا ، الشَّامِ  نَصاَرى َصالحَ  لّما» عنههللارضيفي حديِث ُعمَر و  «بَاُعوثا

 وهو اسٌم ُسْريَانّي ، وقيل : هو بالغْيِن الُمْعَجَمة والتّاِء المنقوطة ، فوقها نُْقطتان ، وقد تقّدم اإِلشارةُ إِليه. : اْستِْسقاُء النََّصاَرى البَاُعوثُ 

 * ومما يستدرك عليه :
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سوُل ، والجمع البُْعثاُن. البَْعثُ   : الرَّ

أَي المعبوَث إِليها من أَهِلها ، وهو من باِب تسمية  «النّارِ  اْبعَْث بَْعثَ  يا آدمُ »في حديث الِقيامة : و ، (6): القْوُم الُمْشَخُصون  البَْعثو

 ، وجمعُ  البِعيثَ  الَمْفعُوِل بالَمْصَدر ، وهو

__________________ 
 الصحاح املطبوع : سار.( يف 1)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.2)
 ( يف املؤتلف واملختلف ل مدي : بشر.3)
 ( ومعىن هذا البيت أنه قا  الشعر بعد ما أسّن وكرب.4)
 .«الغا»( األصر واللسان ا ويف التهذيب 5)
 املفتوحة.ويف اللسان : بتشديد اخلاء « ( هذا ضبرت التهذيب ا وابألصر : املشخوصون6)



2273 

 

 ا قا  : الَبِعيِث بـُُعثٌ  ا ومجض البَـعحِث بـُُعوث
ن  و  ــــــــــــكــــــــــــِ وثَ ل عــــــــــــُ ــــــــــــُ ــــــــــــبـ ــــــــــــا  ال ن ــــــــــــح ــــــــــــي ل َرتح عــــــــــــَ  جــــــــــــَ

رحمِ     ِويــــــــــــــــــٍح وغــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــح اح تــــــــــــــــــَ رحان بــــــــــــــــــَ  فصــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ِء : َحَمله على فِْعِله.على الشَّيْ  بَعَثهوَ 

 في السَّْيِر ، أَي أَْسَرَع. اْنبَعَثَ و (1) (بَ َعْثنا َعَلْيُكْم ِعبادًا لَنا ُأوِل ِبَْس  َشِديد  )َعلْيهم الباَلَء : أََحلَّهُ ، وفي التَّْنِزيل  بَعَثَ و

 هللِا إِيّانا من َمْرقِدنا. بَْعثِ  أَي من« ِمْن َمْرقِدنا بَْعثِنا يَا َوْيلنا ِمنْ »وقُِرئ 

 ، إِذا أَثاَرهُ ، أَْنشَد ابُن األَْعَرابّي : بَعَثَه تَْفعَاٌل من : التَّْبعَاثُ و

َرِة الـــــــــــــــــد آِث  ا عـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــثــــــــــــــــــح َدَرهـــــــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــــــــح

ِرِش     ٍر خـــــــــــَ ُب لـــــــــــيـــــــــــح عـــــــــــاثِ صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ بـــــــــــح  الـــــــــــتــــــــــــ 

  
 : َموِضٌع معروف. باعيثاو

 ُمثلَُّث النَّْقط ، ووسطه غين معجمة ، قاله شْيُخنا.قالوا في َضْبِطه : أَّوله مثلَُّث الّضْبِط ، وآخره  ، مثلَّثة ، البُغَاثُ  : [بغث]

 .بُغَاثَةٌ و بِغَاثَةٌ  ، بالكسر والضم ، الواِحَدةُ  البِغُاثُ  وقال أَبو زيد : َزَعَم يُونُس أَنه يُقال له :

 ِليُث.بفتح الباِء ، فَظَهر بما قُلنا التَّثْ  البَغَاثُ  وقال األَْزَهِريُّ : سمْعناه بكسر الباِء ، ويقال :

َماد ، طويُل العُنُِق ، والَجميعُ  (2) طائٌر أَْغبَرُ  : األَْبغَثُ و البُغَاثُ  وفي التَّْهِذيِب :  .األَبَاِغثُ و البُْغثُ  من َطْيِر الماِء ، كلَْون الرَّ

:  األَْبغَثُ  ، فأَّما األَْبغَثِ  عنِدي غيرُ  البُغَاثُ و ْيِر الَماِء. قاَل :شيئاً واحداً ، وَجعَلَُهَما معاً من طَ  األَْبغَثَ و البُغَاثَ  قاَل أَبو َمْنُصور : َجْعَل اللَّْيثُ 

يَ  ْيِر. يقال  البُغَاثُ  إِلى الُخْضَرة ، وأَّما (4)، وهو بياٌض  (3) أَْبغََث ِلبُْغثَتِه فهو من َطْيِر الماِء َمْعُروٌف ، وُسّمِ فكلُّ طائٍر ليس من َجواِرحِ الطَّ

 قَريب من األَْغبَِر. األَْبغَثُ و ن الطَّْيِر الذي يُصاد: هو اسٌم للِجْنس م

، مثل نَعَاَمة ونَعَاٍم ،  بَغَاثٌ  فجمعُه بغَاثَة وَغَزال ، ومن قال للذََّكر واألُْنثَى كِغْزالنٍ  بِْغثَانٌ  ج واحداً فإِنّ  البُغَاثَ  وقال بعُضُهم : من َجعلَ 

 ويكون النَّعَاَمةُ للذَّكر واألُنثى.

مّ   بالَكْسِر. بِْغثَانٌ ـ و وقال سيبويه : بُغَاُت بالضَّ

ِعيُف من الطَّْيِر. «البَغَاثَةِ  َرأَْيُت َوْحِشيًّا ، فإِذا َشْيٌخ ِمثلُ »في حديث جعفِر بن َعمٍرو و  ، هي الضَّ

ّي : قول ّكيتِ  وفي حواشي ابن بَّرِ إِلى الغُْبَرةِ ، ُدوَن  أَْبغَثُ  : طائِرٌ  البَغَاثُ ـ  الَجْوَهِرّي عن ابِن الّسِ
َخَمِة ، بِطى (5) : َهَذا ـ  ُء الطَّيََراِن قالالرَّ

 َغلٌَط من َوْجَهْيِن :

، كما تقول : أَْحَمُر  البُْغثَةِ  بَيِّنُ  أَْبغَثُ  ِصفَةٌ ، بَدِليِل قَْوِلِهْم : أَْبغَثُ و َحَمام وَحَماَمةُ ، ، مثل : بَغَاثَةٌ  اسُم ِجْنٍس ، واحدتُه البَغَاثَ  أَحدهما : أَن

، لما استُْعِمل استعماَل األَْسَماِء ، كما قَالُوا : أَْبَطُح وأَبَاِطُح  أَبَاِغثَ  أَْحَمَر وُحْمٍر ، قال : وقد يُْجَمُع على ، مثل : بُْغثٌ  بَيُِّن الُحْمَرةِ ، وجمعُه

 َرُع وأَجاِرُع.، وأَجْ 

، فهو ما كان لونُه أَْغبََر ، وقد يكوُن صائِداً ، وقد يَُكوُن غيَر صائد ، قال  األَْبغَثُ  ما ال يَِصيُد من الطَّْيِر ، وأَّما البُغاثَ  والوجه الثاني : أَنَّ 

قُوُر فمنها :  النَّْضُر بُن ُشَمْيل : وأَّما الصُّ

 ِصفَةً ِلَما كاَن صائداً أَو غيَر صائٍِد ، بخالف األَْبغَثَ  ُض ، وهو الذي يَصيُد به النّاُس على كّل لَون ، فجعلَ ، وأَْبيَ  (6)، وأَْحَوى  أَْبغَثُ 

 ٌء صائِداً.الذي ال يكوُن منه شيْ  البَغَاثِ 

َخِم ، والِغْربَاِن. البَغَاثُ  وقيل :  : أَوالُد الرَّ

َخُم واحدتها البَغَاثُ  وقال أَبو َزْيد :  .بَغَاثَةٌ  : الرَّ
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 ال يَِصيُد. (8)مثل السَّواِدِق  (7) [طيرٌ ] البُغَاثُ  وقال غيره :

 .البِْغثانِ  ، ويجمع على بُغَاثَةٌ  وفي التّهذيب : كالبَاِشِق ال يَِصيُد َشْيئاً من الطَّْيِر ، الواحدةُ :

__________________ 
 .5( سورة اإلسراء اآية : 1)
 مل ترد يف التهذيب.« أغرب»( كلمة 2)
 ( يف التهذيب : لغبثة لونه.3)
 ( يف التهذيب : بياض يضرب إىل اخلضرة.4)
 ( يف الصحاح والتهذيب : ُدوين.5)
 ( يف اللسان : وأخرج.6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 .«قوله السواد  مجض سود  وهو الصقر ا وقد تعجم داله»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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 بالفتح ، الذّكر واألُنثى في ذلك َسَواٌء. بَغَاثَةٌ  وما ال يَِصيُد منها ، واِحدتها ِشَراُر الطَّْيرِ  ، بالكسر والضّم : البُغَاثُ  قال ابُن ِسيده :و

 عن ثعلب. ع ، : بُغَاثٌ و

 : يوُم َوْقعٍَة كانَت بيَن األَْوِس والَخْزَرجِ. بُغَاثٍ  وقال اللَّْيث : يومُ 

َف. بُغَاث قال األَْزَهِرّي : إِنما هو بُعَاُث بالمهملة وتقدَّم تفسيُره ، وهو من َمَشاِهيِر أَيّام العَرِب ، ومن قال :  ، فقد َصحَّ

 .(1) يَْرتَِفُع أَْمُره يُْضَرُب مثالً للَّئيمِ  «بأَْرِضنَا يَْستَْنِسرُ  البُغَاث إِن» في الَمثَِل :و

إِذا نََزَل بأَْرِضنَا ، وجاَوَرنَا ، َحَصَل له ِعزُّ النَّْسِر ، ـ  مع كونِه ذِليالً عاِجزاً ال قُدرةَ لهـ  البُغَاثَ  أَي إِن أَي َمْن َجاَوَرنَا َعزَّ بِنَا وقيل : معنَاهُ 

ةِ والَمنَعَة ، وهو مَ  لَِّة إِلى الِعزَّ  َجاز.وانتَقَل من الذِّ

ْقَطاء من الغَنَمِ  مثلُ  البَْغثَاءُ و أِْن  الرَّ  ، وهي التي فيها َسواٌد وبَياٌض ، وبَيَاُضها أَكثَُر من َسوادها. (2)وفي بعض األُّمهاِت : من الضَّ

ً  َكفَِرحَ  بَِغثَ  قدو  وهو بياٌض ِإلى الُخْضَرةِ. بالّضم البُْغثَةُ  واالْسمُ  بَغَثا

 وجماَعتُهم. أَْخالُط النَّاِس  والغَثْراِء والبَْرَشاِء ، وهم البَْغثَاءِ   فيمن المجاز : َخَرَج فالنٌ و

 ، وذا من التكملِة. لبُْغثَتِه : األََسدُ  األَْبغَثُ و

 ، وقد أَهمله ياقوٌت في الُمْعَجم. (3)ذو َرْمٍل  ع ، : األَْبغَثُ و

 على الصَّحيح ، كما سلََف تحقيقُه. البُغَاثِ  أَغبُر ، وهو غيرُ  طائرٌ  األَْبغَثُ و

 كالغَِليِث واللَِّغيِث ، عن ثعلب ، وهو مذكوٌر في موضعه ، قال الشاعر : يُغَشُّ بِالشَِّعيرِ  الَمْخلُوطُ  الِحْنَطةُ ، والطَّعَامُ  على فَِعيل البَِغيثُ و

 والل ِغيَث ِسّيانح  الَبِغيثَ ِإّن 
 منه ، وذا من زياداتِه. من البَِعيِر : َمْوِضُع الَحِقيبَةِ  مَصغّراً ممدوداً ، البُغَْيثَاُء ،و

 ومثله في اللَّسان. َخلََّطه ، وغيَر ذلك ، إِذا أَْمَرهُ ، وَطعَاَمه ، وَحِديثَه بَقَثَ  : [بقث]

 كأَِميٍر : نَْبٌت ، قال الشاعر : البَِليثُ  : [بلث]

 َ اح يـــــــــــــثـــــــــــــاً َرعـــــــــــــَ لـــــــــــــِ نـــــــــــــا  بـــــــــــــَ ًة مث ِإنـــــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــَ

ا    واِمســـــــــــــــــــــَ ـــــــطـــــــ  جـــــــاَج ال ـــــــفـــــــِ ن  ال هـــــــِ ـــــــح ي ـــــــَ ل نـــــــا عـــــــَ عـــــــح طـــــــَ  قـــــــَ

  
 َكألَ َعاَمْيِن ، أَسَوُد كالدَِّرين. وهو

 وسيأْتي. إِتْبَاُع َدِميثٍ  بَِليثٌ و

ةٌ ، وقال الحافِظ : كان في َزَمِن علّي بن األََسِدّي الَهاِلِكّي ، له ُصْحبَ  (4)بن ُحَميٍن  َجدُّ ِسَماِك بِن َمْخَرَمةَ  بفتح فسكون : اسٌم ، وهو بَْلثٌ و

 .عنههللارضيأَبي طالب ، 

َخاَوةُ في ِغلَِظ ِجْسٍم وِسَمٍن ، بالعين المهملة قبل المثلَّثة ، أَهمله الجوهرّي ، وصاحُب اللّسان ، وقال ابن ُدريد : هي البَْلعَثَةُ  : [بلعث]  الرَّ

 .بَْلعَثٌ  ةُ الُمْستَْرِخيَةُ ، وهوالغَِليظَ  ، وهي : بَْلعَثَةٌ  اْمَرأَةٌ و

ه بناًء على أَنه ليس عنَدهم فَْعلُوٌل ، بالفتح ، غير َصْعفُوق ، وهو اسم ، كُزْنبُوٍر ، بُْلُكوثٌ  : [بلكث]  وهو : َرُجل أَهمله الَجْوَهِرّي ، وَضمُّ

 بن َطِريف ، وإِيّاه َعنَى األَْخَطُل بقوله : بُْلُكوثُ 

َن  َريــــــــــــح وثٍ ســـــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــُ لــــــــــــح الً  لــــــــــــبـــــــــــــُ الً  عــــــــــــوامـــــــــــِ  ثــــــــــــَ

او     مـــــــــَ كـــــــــائـــــــــِ َن ِإاّل الشـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــح عـــــــــَ طـــــــــح ِ ال يـــــــــَ اح وحمـــــــــَ ـــــــــَ  يـ
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هاً إِ ـ  قال بعض القرشيين : ع باَلِكثُ وَ  ْحَمِن بِن الِمْسَوِر بِن َمْخَرَمةَ ، كان ُمتَوّجِ لى الشام ، فلما كان ببعِض الطريق هو أَبُو بَْكِر بُن عبِد الرَّ

 ً  :ـ  تََذكََّر َزْوَجتَه ، وكان َمْشغُوفاً بها ، فَكََّر راِجعا

__________________ 
 .8/  1( جممض األمثا  للميداين 1)
 ( كما يف اللسان.2)
 ( يف اللسان : ذو رمر وحجارة.3)
 .«محن» القاموس :وما أثبت عن « حبرت»ويف أسد الغابة « محنن»( ابألصر 4)
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ُن  ا حنــــــــــــَح مــــــــــــَ نــــــــــــَ يـــــــــــــح ثِ بـــــــــــــَ الكــــــــــــِ ا  ابلــــــــــــبــــــــــــَ  فــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــَ

ِواي      ِوي هـــــــــــــُ يـــــــــــــُ  هتـــــــــــــَح رَاعـــــــــــــًا والـــــــــــــعـــــــــــــِ  ع ســـــــــــــــــــــــــــِ

  

ِب مـــــــــن ذ ح  لـــــــــح َرٌة عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــقـــــــــَ طـــــــــح َرتح خـــــــــَ طـــــــــَ  خـــــــــَ

ا    يـــــــــ  ُت ُمضـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــح طـــــــــَ تـــــــــَ نـــــــــًا فـــــــــمـــــــــا اســـــــــــــــــــــــح  رَاِ  َوهـــــــــح

  

وح  ِك الشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ اين ل ِك ِإذح َدعــــــــــَ ــــــــــح ي ــــــــــ  بـ ــــــــــَ ُت ل لــــــــــح ــــــــــُ  قـ

ا     ــــــــــــــ  ث ِ حــــــــــــــُ اح ــــــــــــــَ اِدي ــــــــــــــلــــــــــــــحــــــــــــــَ اُ  ول ــــــــــــــ  ي طــــــــــــــِ
َ

 املــــــــــــــ

  
 .(1)نَقَْلتُهُ من الَحَماَسة ألَبِي تَّمام 

 : قَاَرةٌ َعِظيَمةٌ. بَْلَكثَةُ وَ 

 : * ومما يستدرك عليه : [بنكث]

 ، َمعروٌف ، َضبََطه الحافُِظ هكذا. البِْنَكثِيّ  ، كِدْرَهٍم : قََصبَةُ الّشاش ، منها : الَهْيثَُم بُن ُكلَْيبٍ  بِْنَكثٌ 

فإِن كانت ياَءاه  َسَمٌك بَْحِريّ  عن ابِن األَْعَرابِّي أَنه :ـ  في الّربَاعيّ ـ  أَهمله الجوهرّي ، وفي التّْهِذيب فَْيِعيل َوْزن على البَْينِيثُ  : [بنث]

 ، أَي بتقديِم الُمثَنّاة التَّْحتِيَّة على النّون ، قال : وكالُم العرب يأْتي على زائَِدتَْين ، فهو من الثاّلثّي ، قال أَبو منصور : وهو غير اليَْنبِيثِ 

 ؟عربِيٌّ هو أَم َدِخيلأَ  فال أَدري (3)« اليَْنبِيثُ »يَِجئ على فَْيِعيٍل غير  (2)فَْيعُول وفَْيعَال ، ولم 

ً  َعْنهُ و ء ،الشي باثَ  : [بوث] ً و ، اْبتَاَث إِباثَةً و ، كأَبَاثَ  بََحَث ، : يَبُوُث بَْوثا  .اْبتِيَاثا

ً  وَمالَه َمتَاَعه باثَ و  بَدََّدهُ. ، إِذا يَبُوثُه بَْوثا

ً  َويَبِيثُ  (4) يَبُوثُ  التُّرابَ  بَاثَ و  اْستَباثَه :و وبَْيثاً ، بَْوثا

 وسيأْتي في ب ى ث ؛ ألَنها كلمةٌ يائِيّة واِويّة. استَْخَرَجه ،

أَي من حيُث كاَن ولم يَُكْن  ، بَْوثَ  َحْوثَ  ِجْئ بِه منـ و مكسورتينـ  باثِ  تََرَكُهم حاثِ   ، َواِويّة ويائيّة ، وقولهم :: قَُماُش الناِس  باثِ  حاثِ و

نانِ  ، ً  ويُنَوَّ ً  فيقال : تََرَكهم َحْوثا  .بَْوثا

قِينَ  باثِ  وعن ابن األَعرابّي : يُقَال : تََرَكُهم حاثِ  أَي أُثِيَرْت بحوافِِر الدَّواّبِ « بَْوثَ  تُِرَكْت داُرهم َحْوثَ »وفي مجمع األَْمثال :  أَي ُمتَفَّرِ

بَْت.  وُخّرِ

ً ]ويقال  ً  تََرَكهم َحْوثا  وَحْيَث بَْيَث ، أَي فَّرقَُهم وبَدََّدُهم. وهذا من ُمرّكبات األَْحوال. باثِ  ، وحاثِ  بَْوثَ  و[ َحْوثَ  بَْوثا

 * ومما يستدرك عليه :

ً  المَكانَ  ثَ با  وبَْيثاً : َحفََر فيه ، وَخلََط فيه تَُراباً. بَْوثا

ً  التُّرابَ  باثَ و قَه. يَبُوثُه بَْوثا  ، إِذا فَرَّ

 ِء الَكثِيِر.، إِذا جاَء بالّشيْ  بَْوثَ  وجاَء بَِحْوثَ 

مادَ  بَاثَ  ، من ِبْوثَة : حرف ناقٌص ، كأَنَّ أَصله بِثَةُ و وقال أَبُو َمْنُصور : ي يَبُوثُه الّريُح الرَّ َماَد ُسّمِ قَه ، كأَنَّ الرَّ يَح  بِثَةً  ، إِذا فَرَّ ألَنَّ الّرِ

 يَْسِفيها ، وذكره المصنِّف في الُمْعتَّل ، وهذا موضُع ِذْكره ، وقد نَبّهنا عليه هناك.

 قال الشاعر : بالضم : البَقََرةُ الَوْحِشيَّةُ ، البُْهثَةُ  : [بهث]

َبهنــــــــــــــــ َ  ةٌ ا كــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــَ ٍة  هبــــــــــــــــُح ــــــــــــــــَ رِي ــــــــــــــــح رحعــــــــــــــــَ  أِبَق ــــــــــــــــَ  تـ

وِر     اهــــُ ِب ســـــــــــــــــــــَ نـــــــح نح جــــَ تح مــــِ َرجـــــــَ ٌة خــــَ قـــــــ  (5)َأو شــــــــــــــــــِ
 

  
 َرُجل. : اسم بُْهثةُ و

 بِن َربِيعَةَ. من بَنِي ُسلَْيم وآخُر من بني ُضبَْيعَةَ  وبَْطنَاِن : أَحُدهما
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 بُن ُسلَْيِم بِن َمْنُصوٍر. قال عبد الّشاِرق بُن َعْبِد العُّزى الُجَهنِّي : بُْهثَةُ  ، بالضّم : أَبو َحّيٍ من ُسلَْيٍم ، وهو بُْهثَةُ  وفي الّصحاح :

اَدوحا اَي  نــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ةَ تـ ثــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــُ بـ ــــــــــــــــــَ  ِإذح رَأَوحان  ل

ا     نــــــــــَ يـــــــــــح هــــــــــَ أًل جــــــــــُ يِن مــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــِ ا َأحح نــــــــــَ لــــــــــح (6)فــــــــــقــــــــــُ
 

  
 .الَمألُ : الُخلُق ، واألَْمالُء : األَْخالقُ 

 بََهثَ  ، وهو البِْشُر وِطيُب الَمْلقَى ، وقد البَْهثِ  من البُْهثَةُ و

__________________ 
 ( األبيات يف التكملة ومعجم البلدان ابختالف بع  األلفا .1)
 ( األصر والتكملة ا ويف التهذيب : ومل ألض حرفاً جاء عل .2)
 .«البينيث»( األصر والتهذيب ا والضبرت منه ا ويف التكملة : 3)
 ( اللسان : يبوثه.4)
 ( اللسان والتكملة : جوف بد  جنب.5)
 قوله تنادوا اخل. قا  يف التكملة والرواية : فنادوا ا ابلفاء معطوفاً عل  ما قبله وهو :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــردًا وجــــــــــــــــــئ ــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاءوا عــــــــــــــــــارضـــــــــــــــــــــــــــــــًا ب  ف

 «كــــــــــــــمــــــــــــــثــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــر نــــــــــــــركــــــــــــــب وازعــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا   
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ِن اللَِّقاءِ  تـََباَهثَ و  كَمَنَض اِإليه   ِر وُحسح  وكذلك هَبََش ِإليه ا ابلشا ا كما سيبحيت. ا ِإذا تـََلق اُه ابلِبشح
 نقلَه الصاغانّي ، وصاحُب اللسان. العََمِل ، أُِخَذ فِيه من السُّْرَعةُ في ما هي أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن ُدَريد : ، البَْهَكثَةُ  : [بهكث]

قَهم وبَدََّدُهم.بَْيثَ  تََرَكُهْم َحْيثَ  : [بيث] ً  (1) يَبِيثُه التَُّرابَ  باثَ و . أَي فَرَّ : استخراُج  االْستِباثَةُ  : اْستَْخَرَجهُ ، وعن أَبي الَجّراح اْستَبَاثَهو ، بَْيثا

 وعزاه أَبو ُعبَْيد إِلى َصْخِر الغَّي ، وهو سهٌو ، حكاه ابن ِسيده :ـ  االستِْخَراُج. قال أَبو الُمثَلَّم الُهَذليّ  : االْستِبَاثَةُ و النَّبِيثَِة من البِئِر.

وا  ــــــــــــــُ ول قــــــــــــــُ ــــــــــــــَ اَرَة َأن يـ عــــــــــــــَ يِن شــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــَ   ــــــــــــــََ   ب

يِّ مـــــــــاذا     ِر الـــــــــغـــــــــَ خـــــــــح يـــــــــثُ لصـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــِ تـــــــــَ  (2) َيســـــــــــــــــــــــح
  

 : يَْستَثِير ما ِعْنَد أَبِي الُمثَلَِّم من ِهَجاٍء ونَْحِوه. يَْستَبِيثُ  ومعنَى

 ، ونَبََث بمعنًى واحٍد. اْستَبَاثَ و ، أَبَاثَ و ، باثَ و

ً  الَمَكانَ  بَاثَ و  ؛ إِذا َحفََر فيه وَخلََط فيِه تَُراباً. بَْيثا

 مبنيٌّ على الكسر : قَُماُش النَّاِس. بَاثِ  وَحاثِ 

 فصر التاءِ 
 املثناة الفوقية مض املثلثة

كةً ، في الَمنَاِسكِ ـ  التَّفَثُ  : [تفث] التََّشعُُّث ، وسيأْتي نَصُّها  هكذا في النُّسخ ، وهو مأُْخوذٌ من ِعبارةِ ابِن ُشَمْيل ، وفيها : : الشَّعَُث ،ـ  ُمَحرَّ

أِْس والعَانَِة وَرْميِ الِجَماِر ونَْحِر  ما كاَن من نَْحِو قَّصِ األَْظفَاِر والّشاِرِب وَحْلقِ  :ـ  في المناسكـ  التَّفَثُ  ِعبَاَرةِ الجوهرّي :نصُّ و ، الرَّ

 .(3) (ُثَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم ، َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهمْ )وفي التَّْنِزيل العَِزيز  وَغْيِر ذلَك ، البُْدنِ 

ّجاج : ال يَْعِرُف أَهُل اللُّغَة  إِاّل من التَّْفِسير. التَّفَثَ  قال الزَّ

ْمُي. التَّفَثُ  وُرِوي عن ابِن عبّاٍس قال :  : الَحْلُق والتَّْقِصيُر واألَْخذُ من اللِّْحيَة والّشاِرِب واإِلبِِط ، والذَّْبُح ، والرَّ

أِْس ، وتَْقِليُم األَْظفَاِر وأَشبَاُهه. قال أَبُو ُعبَْيَدة : ولم يَِجى: نَْحُر البُدْ  التَّفَثُ  وقال الفَّراُء : ء فيه ِشْعٌر ِن وغيِرَها من البَقَِر والغَنَِم ، وَحْلُق الرَّ

 يُْحتَجُّ به.

 وقيل : هو إِْذَهاُب الشَّعَِث والدََّرِن والَوَسخِ ُمْطلَقاً.

ُجلُ  ماُء َمَكانَهُ  فتَفَّثَتِ »في الحديث : و ، تَِفثٌ  والرَّ  أَي لَطََّختْه ، وهو مأُْخوذٌ منه. «الّدِ

 : النُُّسُك من َمناِسِك الَحّجِ. التَّفَثُ  وقال ابُن ُشَمْيٍل :

، بدل الُمْغبَّر أَي لم يَدَِّهْن ولم يَْستَِحّد.  (5)، هكذا في النَُّسخ ، ونّص عبارة ابِن ُشَمْيٍل : الُمتَغَبِّر  (4) الشَِّعُث الُمْغبَرُّ  وهو : كَكتِفٍ  تَِفثٌ  َرُجلو

ر أَحٌد من اللُّغَويِّين ْذَهاَب الشَّعَِث بالَحْلِق قََضاَءهُ إِ  (6)التََّشعَُّث وَجعََل  : التَّفَثَ  كما فَسََّره ابُن ُشَمْيٍل ؛ َجعَل التَّفَثَ  قال أَبو َمْنُصور : ولم يُفَّسِ

 وما أَْشبََههُ.

 قال : قََضاُء حوائِِجهم من الَحْلِق والتَّْنِظيِف. (ُثَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهمْ )وقال ابُن األَْعَرابّي : 

 نَخيل ، بالنّون والخاِء. وفي أُخرى : بَاخِ ،من نَِجيِل السِّ  كأَِميٍر ، أَهمله الجوهرّي والّصاغانّي ، وقال صاحب اللسان : هو التَِّليثُ  : [تلث]

لُغَةٌ في  أَنكره الَحِريِري في ُدّرة الغَّواص ، وزعم أَنه تَْصِحيٌف ، وقد قَلََّده في ذلك َجماعة ، والّصحيح أَنها : الِفْرَصاُد ، التُّوث : [توث]

 في كتاب ِعلَِل الُمَصنَِّف الغَِريب. بُن فاِرٍس  ْحَمدُ اللُّغَوّي الفاِرسيُّ أَبُو الُحَسْين أَ  الُمثَنّاةِ كما حَكاها

 لُغَتَاِن. التُّوثُ و وفي شرح أَدب الكاتب : قال أَبُو َحنِيفَة : التُّوتُ 
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ب الَجَواِليقّي : إِّن أَبا َحنِيفَةَ قال : لم أَسمْع أََحداً يقولُه بالتَّاء ، وإِنم ّي في حواِشيه على ُمعَرَّ ـ  و بالثّاء الُمثَلَّثَِة ، وأَنشدا هوقال ابُن بَّرِ

 :ـ  لَمْحبُوٍب النَّْهَشليّ 

__________________ 
 ( ابألصر : يبيث.1)
ماذا  ويف الصــحاح واللســان :« قوله شــعارة كذا خبطه ا ويف الصــحاح املطبوع : شــغارة ابلغا املعجمة ا فليحرر»( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

 ؟تستبيث
 .29اآية ( سورة ا ج 3)
 ( يف القاموس : الشعث واملغرب.4)
 ويف التهذيب : ُمَغرٌب َشِعٌث.« متغري شعث»( يف اللسان : 5)
 ( يف التهذيب : وجعر قضاءه إذهاب الشعث اب ل  والتقليم وما أشبهه.6)
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َرٌف  زحِن َأو طــــــــــــَ ٌة مــــــــــــن راَِيض ا ــــــــــــَ َروحضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ  ل

زحٌن غـــــــــــــــرُي     ة حـــــــــــــــَ َريـــــــــــــــ  ُروثِ مـــــــــــــــن الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ   ـــــــــــــــَح

  

ه  َررحُت بـــــــــِ يِن ِإن مـــــــــَ يـــــــــح عـــــــــَ هـــــــــَ  لـــــــــِ لـــــــــَ  وَأشـــــــــــــــــــــــح  َأحـــــــــح

اِن و     ــــــــــر مــــــــــّ َداَد ِذي ال غــــــــــح ــــــــــَ رحِخ بـ وثِ مــــــــــن كــــــــــَ ــــــــــ  ــــــــــت  ال

  
ّي في حواشيه على الدُّّرة : حكى أَبو حنيفةَ أَنه يُقَال بالتَّاِء ، والثَّاُء من كالِم الفُْرِس ، والتّاُء هي   شد البَْيتَْيِن.لُغَةُ العََرِب ، وأَنونقل ابُن بَّرِ

َح في الُمْزِهرِ قال شيُخنا : وعلى المثلّثة اقتَصر صاِحُب ُعْمَدةِ الطَّبِيب ، وقال : إِّن الُمثَنّاةَ لَْحٌن ، وهو غريٌب لم يوافقوه عليه. وصَ  عن ـ  رَّ

ب ، وأَصله باللّسان العََجمّي تُوـ  شرحِ أَدِب الَكاتِبِ  ث وتوذ ، فأَْبَدلَِت العرُب من الثّاِء المثَلَّثة والذّال المعجمة تاًء أَّن التُّوَت أَْعَجِميُّ ُمعَرَّ

 ثَنَِويّة ؛ ألَنَّ المثَلَّثَةُ والذّاَل ُمْهَمالِن في كالمهم.

الَمْرَوِزّي صاحُب سليماَن  األَِديبُ  التُّوثِيّ  بَْحُر بُن عبِد هللا بِن بَْحر أَبو الفَْيِض  منها ويُقَال فيها بالذَّاِل الُمْعَجَمِة أَيضاً ، ة بَِمْرَو ، : التُّوثُ و

 بن َمْعبٍَد السَّْنجّي.

ٍد الَجْوَهِرّي توفِّي سنة  بأَْسِفرايِنَ  أُخرى ة : التُّوثُ و  .(1) 480منها : أَبُو القَاِسِم عليُّ بُن طاِهر ، َسِمع ببغداَد أَبا محمَّ

 .أُخرى ببُوَشْنجَ و

 .التُّوثِ  : واِحَدةُ  التُّوثَةُ و

ُد بن أَحمَد بِن قَْيَداٍس  أَبُو طاِهر منها : قُْرَب الشُّونِيزيَّة ، فيها جاِمع بالَجانِب الغَْربِّي ، َمَحلَّةٌ بِبَْغدادَ و َرَوى عن أَبي َعِلّيِ بِن َشاَذاَن ،  ُمَحمَّ

لَِفّي. ُد بُن أَْحَمَد بِن َعِلّي الّزاِهُد. ر.بِن النَّادِ  وَمْسعُوُد بُن َعِليّ  وعنه الّسِ ُد بُن َعِلّيٍ ، وُمَحمَّ ُد بُن عبِد هللا بِن أَبِي َزْيد األَْنَماِطّي ،  وُمَحمَّ وُمَحمَّ

ثُون. : التُّوثِيُّونَ  روى عنه أَبُوبكٍر الَخطيبُ   ُمَحّدِ

 بالَجِزيَرة. : ع تُوثَا َكْفرُ و

ّم وفَتْحِ النّون مع سكون الكاف : قريَةٌ ببَُخاَرا ، منها أَبُو َجْعفَر َحمُّ بُن ُعَمَر البَُخاِرّي ،  (2) تُونَْكث : وِمما يستدرك عليه : [تونكث] ، بالضَّ

ِد بِن إِْسَماِعيَل البَُخاِرّي ، قيَّده الحافظ.  روى عن ُمَحمَّ

 (فصر الثاءِ )
 املثلثة مض نفسها

تَْينِ  بضّم فسكون ، الثُّلُثُ  : [ثلث] ة ففَتَْحةويُقَ  وبَِضمَّ : لُغَةً أَو تَْخِفيفاً ، وهو َكثِير في كالمهم ، وإِْن أَْغفَلَه الُمَصنُِّف تَبَعاً ـ  كأَمثالهـ  ال : بَضمَّ

 .أَثاَْلثٌ  ، وَجْمعَُها ، يَطَِّرُد ذلك ِعْند بعِضهم في هِذه الُكُسورِ  كالثَِّليثِ  أَْنِصباءَ  ثاَلثَةِ  من أَي َحظُّ ونَِصيبٌ  َسْهمٌ  للجوهرّي ، كذا قاله شْيُخنَا :

ً  ثِليثٌ  َت الثَّاَء ِزْدت ياًء ، فقلت :ونَصُّ الجوَهِرّي : فإِذا فتَحْ   ، مثل : ثَِميٍن وَسبِيعٍ وَسِديٍس وَخِميٍس ونَِصيٍف ، وأَْنَكَر أَبو َزْيٍد منها َخِميسا

ً و  .ثَِليثا

ه : قال ْمياِطّيِ ما نَصُّ بعِ  قلت : وقََرأُْت في ُمْعَجِم الّدِ بِيُع ،  ثالثُ  ابُن األَْنبَاِرّي : قال اللُّغَِويُّون : في الرُّ بُُع والرَّ ْبُع والرُّ لُغاٍت : يقال : هو الرُّ

َرأْيِ األَْكثَِر ، وقالوا ، فمن تََكلََّم به أَْخَطأَ ، فالمصنّف َجَرى على  الثَِّليثُ  وكذلك العُْشُر والعُُشُر والعَِشيُر ، يَطَِّرُد في ساِئِر العََدِد ، ولم يُْسَمع

 : نَِصيٌف بمعنى النِّْصف ، لِكن المعروف في النِّْصِف الَكْسُر ، بخالِف غيِره من األَجزاِء ، فإِنَّها على ما قُْلنَا.

 ، ولم يَْعِرفُه أَبو زيد ، وأَنشَد َشِمٌر : الثُّلُثِ  : بمعنى الثَِّليثُ  وعن األَصمعّي :

ِويف  ــــــــــُ ــــــــــثَ ت ي ــــــــــِ ل ــــــــــ  ــــــــــث ٍب  ال  ِإذا مــــــــــا كــــــــــاَن يف َرجــــــــــَ

ـــــــــــــقـــــــــــــاعِ و     ـــــــــــــهـــــــــــــا وِإي ٍر مـــــــــــــن ـــــــــــــِ اث ي  يف خـــــــــــــَ  ا ـــــــــــــَ

  
 أَي بَْعَد الثُّْنيَا.ـ  بالكسرـ  الثِّْلثَ  َسقَى نَْخلَهُ  بالَكْسِر من قَْوِلِهم : (3) الثِّْلثو

 .ثِْلثٌ  ، وال يُقَال : نَاقَةٌ  ُمثِْلثٌ  ، فهي أَثْلَثَت أُْنثَى ، وقدثعلب في َولَِد كّلِ  (4)وَطَرَده  ، الثَّاِلثُ  النّاقَِة أَيضاً : َولَُدَها ثِْلثُ و

لِ  الثِّْلث أَي في قوِل الَجْوَهِرّي : وال تُْستَْعَملُ و  نََظرٌ ـ  الثِّْلثَ  يعني في قولهم : هو يَْسِقي نَْخلَهـ  بالَكْسِر إِاّل في األَوَّ
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__________________ 
 .ه 408معجم البلدان سنة ( األصر واللباب ا ويف 1)
 ( يف اللباب : تونكث ضبرت قلم.2)
 .«الثليثو »( عن الصحاح ا وابألصر 3)
 ( يف اللسان : وأطرده ثعلب.4)
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اه ه مبــَِا َحكــَ اقــَِة : َولــِدهــا ثِلــحثِ  كــبَنــ ه نـََقَ  كالمــَ ه ؛ أَلن  ُمراَد اجلَوحَهرِّي َأنّ  الثــالــث النــ  ثَ الثِّ  ا وهــذا َغرُيُ وارِد َعَليــح يف  لــح
ِقي ََنحَله الثِّلحثُ و  اأَل حماِء غرُي وارٍِد ا وَنص  عباَرتِه : ِر من قـَوحهلِِمح : هو َيسح تَـعحَمرُ  الثِّلحثَ  ابلَكسح ِإال يف هذا  الثِّلحثُ  ا وال ُيسح

ض ا ولي  يف الِورحدِ  َوحضــــــِ
َر الِورحِد الّرِفحُه : ثِلحثٌ  امل َرَب اإلِ  ؛ أَلن  أَقحصــــــَ ِبُر كر  يوٍم ا مث الِغب  : وهو َأنح َترَِد يوماً وهو َأنح َتشــــــح

َمِعّي. انته .وَتدََع يوماً ا فِإذا ارتـََفَض من الِغبِّ فالظِّمح  ِر ا قاله اأَلصح ُ  ا وكذلك ِإىل الِعشح  ُء الر بحُض ا مُثّ اخِلمح
ال يُثْبُِت ـ  الثَّاِلث ِلَولِدَهاـ  النَّاقَةِ  ثِْلثِ  النَّْخِل ، أَو ثِْلثِ  حيٌح ُمتَّفٌَق َعلَْيه ، ووجودُ ، وهو ص ثِْلثٌ  فعُِرف من َهَذا أَنَّ ُمَراَده أَّن األَْظماَء ليَس فِيَها

 َهذا ، وال يَُحوُم َحْولَهُ ، كما ُهو ظاِهٌر ، فقوله : فيه نَظٌر ، فيه نََظٌر. كما َحقَّقه شيُخنا.

 .اَلثَةً ثاَلثَةً ثَ  ، أَي َمثْلَث َمثْلَثو ثاُلَث ثاُلثَ  َجاُءواو

ّجاج : في قولِه تَعالى :  ، َوثاََلثاً ثاَلثاً  (2)معناه : اثْنَتَْيِن اثْنَتَْيِن  (1) (فَاْنِكُحوا ما طاَب َلُكْم ِمَن النِّساِء َمْثىن َوُثالَث َوُرابعَ )وقال الزَّ

أَنّه ُعِدَل عن  (3)وثاَلٍث ثالٍث ، والثانية  ، إِاّل أَنَّهُ لْم يَْنَصِرْف ؛ ِلِجَهتَْيِن : وذلك أَنَّهُ اجتَمَع ِعلَّتاِن : إِحداهما أَنه َمْعُدوٌل عن اثْنَْين اثْنَْين

 تَأْنِيٍث.

فَة ، والُمَصنِّف أَشار إِلى ِعلَّة واحدةٍ ، وهي العَْدل ، وأَْغفََل عن الَوْصِفيّة فقال :للعَدْ  غيُر َمْصُروفٍ  َمثْلَثُ و ثاُلثُ  وفي الّصحاحِ :  ِل والّصِ

 ، وهو ِصفَةً ؛ ألَنَّك تقُول : َمَرْرُت بقوٍم َمثْنَى وثاَُلَث ، وهذا قول سيبويه. َمثْلَثَ إِلى ثاُلَث وَ  ثالثَةٍ  ثاَلثَةٍ  َمْعُدوٌل من

ِر العَْدِل فيه : في اللَّْفِظ ، والمعنَى ألَنَّهُ ُعِدَل عن لفِظ اثْنَْيِن إِلى لفِظ َمثْنَى وثُنَاَء ، وعن معنى  (5)َما لَْم يُْصَرْف إِنّ  (4)وقال غيُره :  ِلتََكرُّ

، وكذلك جميُع  (7)ْيِن اثْنَْيِن ، أَي َجاُءوا ُمْزَدِوِجين إَِذا قُْلَت : جاَءِت الخيُل َمثْنَى ، فالَمْعنَى : اثْنَ  (6) [ألَنك]اثْنَْيِن إِلى معنَى اثْنَْيِن اثْنَْيِن 

وُربَيٌِّع ؛ ألَنَّه مثل ُحَميِّر ، فخرج إِلى ِمثَاِل ما يَْنَصِرف ، وليس كذلك  ثُلَيِّثٌ و (8)معدوِل العََدِد ، فإِْن َصغَّْرتَه َصَرْفتَه ، فقلَت : أَُحيٌِّد وثُنَيٌّ 

 : ما أَُمْيِلَح َزْيداً ، وما أَُحْيِسنَهُ.ـ  في التَّعَّجبـ  ال يَْخُرُج بالتَّْصِغير عن وْزِن الِفْعل ؛ ألَنَّهم قد قالوا أَْحَمُد وأَْحَسُن ؛ ألَنَّه

وا هللاَ تَعالَى ثاُلثَ و لكن اْشَربُوا َمثْنَى»في الحديث : و روفاٍت ، إِذا فَْعلَتَه وُربَاَع ، غيَر مص ثاُلثَ و َء َمثْنَىيقال : فعلت الشي «وُرباَع َوَسمُّ

تَْيِن ، وثاَلثاً ثاَلثاً ، وأَربَعاً أَْربَعاً. تَْيِن مرَّ  مرَّ

ً  القَْومَ  ثَلَثْتُ و  وكذلك جميع الُكسور إِلى العُْشر. أَْمَواِلِهم ، ثُلُثَ  كنََصَر : أََخْذتُ  ، أَثْلُثُُهم ثَْلثا

ً  َكَضَربَ  ، ثَلَثْتُ و ْلتُهم ثَاِلثَُهم ُكْنتُ  : أَثِْلُث ثَْلثا  ، بِنَْفسي. ثاَلثِينَ  ، أَو ثاَلثَةً  ، أَو َكمَّ

 ُهنَا بمعنى الواو ، أَو للتَّْفِصيل والتَّْخيِير ، وال يَصّح كونَُها لتَْنويعِ الِخالف. انتهى.« أَو»قال شيُخنا : 

 جميعاً ؛ ِلَمَكاِن العَْيِن. (9)أَْربَعُُهم وأَْسبَعُُهم وأَتَْسعُُهم فيها  ك تَْفتَح :عََشَرة ، إِاّل أَنّ قال ابن منظور : وكذلك إِلى ال

، أَي ِصْرُت بهم تََماَم ثاََلثِين وكانوا تِْسعَةً وثاَلثِين فََربَْعتُهم ، مثل لفظ الثاّلثِة واألَْربَعَة ، كذلك إِلى  فَثَلَثْتُهم وتقوُل : كانوا تِْسعَةً وِعشِرينَ 

بِيِر األََسِدّي يهجو َطيّئاً : ثاِلثَُهم إِذا صارَ  ثَلَثَُهم مائِة ، وأَنشَد ابُن األَْعَرابِّي قوَل الشاعر فيال ّي : هو لعَْبِد هللا بِن الزَّ  ، قال ابُن بَّرِ

وافــــــــــِإنح  ثــــــــــُ لــــــــــِ ثــــــــــح ٌ   تـــــــــــَ امــــــــــِ ُك خــــــــــَ ضح وِإنح يــــــــــَ رحبــــــــــَ  نـــــــــــَ

رُ     تـــــــــح ُم الـــــــــقـــــــــَ ريَكـــــــــُ بـــــــــِ اِدٌس حـــــــــىّت يـــــــــُ كـــــــــنح ســـــــــــــــــــــــَ  يـــــــــَ

  
__________________ 

 .3( سورة الّنساء اآية 1)
 وأشار هبامشه إىل صحة ما أثبتناه.« اثنا اثنا»( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : 2)
 ويف التهذيب واللسان فكاألصر. .«قوله والثانية اخل ا كذا خبطه ولتحرر هذه العبارة»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 والكالم للجوهري. ( يريد غري سيبويه ا4)
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 ( الصحاح : ينصرف.5)
 ( زايدة عن الصحاح.6)
 خطب صوابه : جاءت مزدوجة أو مزدوجات ا فاإلخبار عن اخلير ِبمض املذكر السامل فخطب.« مزدوجا»( قوله 7)
ألفه ايء كما يف محار فريجض فإذا حقر حنو عطاء قلب  231/  1والصــــواب ما أثبت. قا  الرضــــي يف شــــرح الكافية « ثنِّ ٌ »( يف الصــــحاح : 8)

والثانية  الم الكلمة إىل أصـــــلها من الواو لزوا  األلف قبلها ا مث تنقلب ايء لتطرفها مكســـــورا ما قبلها ا فتجتمض ثالث ايءات : األوىل للتصـــــغري ا
 .«عل  الثانية عوض من األلف الزائدة والثالثة عوض عن الم الكلمة ا فتحذف الثالثة نسبا فيقا  عط  ا ويدور اإلعراب

 أي يف معىن األخذ ا ويف معىن كونه مكماًل للعدد. .«فيهما»( يف الصحاح : 9)
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ً  ، أَي تَْقتُلوا تَثِْلثُوا أَراَد بقَْوله :  . وبعَده.ثاِلثا

ٌض و  ُك َلســــــــــــــــــــــِ ن وِإن يـــــــــَ مـــــــــِ ثـــــــــح وا نــــــــــَ عـــــــــُ بــــــــــَ  ِإنح َتســــــــــــــــــــــح

رُ     وَن لــــــنـــــــا الــــــَفضـــــــــــــــــــــح كــــــُ ٌر حــــــىّت يــــــَ نح عـــــــاشــــــــــــــــــــِ كــــــُ  يــــــَ

  
 ِصْرنا أَْربَعَةً ، وإِن ِصْرتم أَربعةً ِصْرنا خمسةً ، فال نَْبَرُح نَزيُد عليكم أَبداً. (1) ثالثَةً  ِصْرتُميقول : إِن 

 الثَّاِلثَةَ  جدِ ، وهي الّداِهيَةُ العَِظيَمةُ ، واألَْمُر العَِظيم ، وأَصلَُها أَّن الّرُجَل إَِذا َوَجَد أُثِْفيَّتَْيِن ِلِقْدِرِه ، ولم يَ « األَثَافِي بثَالثَة َرماهُ هللاُ »يقاُل : و

 األُثِْفيَّتَْيِن. ثَاِلثَةَ  َجعَل ُرْكَن الَجبَل

 .(2) ِل يُْجَمُع إِليِه َصْخَرتَاِن ، فَيُْنَصُب َعلَْيها الِقْدرُ األَثافِي : الَحْيُد النَّاِدُر من الَجبَ  ثاِلثَةُ و

 عن ثعلب ، وكانُوا ثاَلثَةً فأَْربَعُوا ، كذلك إِلى العََشرة. : صاُروا ثاَلثَةً ، أَثْلَثُواو

 لى الِمائَة ، تصريُف فِْعِلَها كتَْصِريِف اآلحاِد.: صاُروا ثاَلثِين ، كلُّ ذلك عن لفظ الثاّلثة ، وكذلك جميُع العُقُوِد إِ  أَثْلَثُواو وفي اللسان :

وال يَُكون أَْكثََر من ذلك ، عن ابِن األَْعَرابِّي ؛ يَْعنِي ال  إِذا ُحِلبَْت ، أَْقَداحٍ  ثاَلثةَ  وفي اللسان : ، (3) ناقَةٌ تَْمألُ ثاَلثَةَ أََوانٍ  من النُّوق : الثَّلُوثُ و

 ٍة.ُء أَكثََر من ثاَلثَ يكوُن الَمل

 بِناٍر حتّى يَْنقَِطع ، ويُكوَن َوْسماً لها ، هذه عن ابن األَْعَرابِّي. (4)وذلك أَن تُْكَوى  من أَْخالفِها ثاَلثَةٌ  ناقَةٌ تَْيبَسُ  هي أَيضاً :و

تُْحلَُب من ثالثَِة أَْخالٍف  بارةٌ واحدةٌ ،بمعنى الواو ، وليست لتَْنِويع الِخالف ، فإِنّها مع ما قبلها ع ُصِرَم ِخْلٌف من أَْخالفها ، أَو هي التي أَو

 تَلُوَث أَيضاً ، وقال أَبُو الُمثَلَِّم الُهَذِلّي : من ثاَلثَِة أَْخالٍف : (5)للنّاقَِة التي ُصِرَم ِخْلٌف من أَْخالفِها ، وتُْحلَُب ـ  وعبارة اللسان : ويقال ،

ر ِإّن ا   هـــــــــــــــح ِد اجلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ب عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ واَل ل ـــــــــــــــُ  َأاّل ق

هــــــــــا     ــــــــــُ ب ــــــــــِ ال َة ال حتــــــــــَُ ــــــــــحــــــــــَ ي حــــــــــِ وثُ صــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــُ ــــــــــ  ــــــــــثـ  ال

  
ِحيَحةُ : التي لها أَْربَعَةُ أَْخالٍف ،  : التي لها ثالثَةُ أَْخالٍف. الثَّلُوثُ و وقال ابن األَْعَراِبّي : الصَّ

يت : نَاقَةٌ  ّكِ  وأَنشَد قوَل الُهَذلّي أَيضاً. (6)ٌء فَيَبَِس الفِها شيإِذا أَصاَب أََحَد أَخْ  ثَلُوثٌ  وقاَل ابُن الّسِ

 ً َخلََّف بها ، فإِن َصرَّ  بِنَاقَتِه ، إِذا َصرَّ منها ثاَلثَةَ أَْخالف ، فإِن َصرَّ ِخْلفَْيِن قيل : َشطََّر بِها ، فإِن َصرَّ ِخْلفاً واِحداً قيل : ثَلَّثَ  وكذلك أَيضا

 َمَع قيل : أَْجَمَع بِنَاقَتِه َوأَْكَمَش.جُ  (7) [ُكلَّها]أَْخالفََها 

 أَْخالٍف ، قال الشاعر : ثالثَةُ  : لها ُمثَلَّثَةٌ  ونَاقَةٌ  .(8) ثَلُوثٌ  وفي التهذيب : النَّاقَةُ إَِذا يَبَِس ثاََلثَةُ أَْخالٍف مْنَها ، فهي

مــــــــــــاً  نــــــــــــح رَاُه غــــــــــــُ يــــــــــــِر تـــــــــــــَ لــــــــــــِ ُض ابلــــــــــــقــــــــــــَ نــــــــــــَ قــــــــــــح  فــــــــــــتـــــــــــــَ

يــــــــــــــك و     فــــــــــــــِ كــــــــــــــح ةُ يــــــــــــــَ ثــــــــــــــَ لــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ثـ
ُ

وثُ  املــــــــــــــ  الــــــــــــــر غــــــــــــــُ

  
 من ثاََلثَِة ُجلُوٍد. من ثاَلثَِة آِدَمٍة ، وفي الّصحاح : : َمَزاَدةٌ  الَمثْلُوثَةُ و

 َمْنُهوٌك. َمثْلُوثٍ  وكلُّ  ، ثُلُثُه : ما أُِخذَ  الَمثْلُوثُ و

َجِز والُمْنَسِرح. ثُلُثاهُ  ، والَمْنُهوُك : ما أُِخذَ  ثُلُثُه : ما أَِخذَ  الَمثْلُوثُ  وقِيل :  ، وهو َرأُْي العَُروِضيِّيَن في الرَّ

ْعِر : الذي َذَهَب ُجزآِن من ِستَِّة أَجزائِه  الَمثْلُوثُ و  .(9)من الّشِ

 ، إِاّل الثََّمانِيةَ والعشرةَ.وكذلك في جميع ما بَْيَن الثاّلثَِة إِلى العََشَرة  َحْبٌل ذُو ثاَلِث قًُوى ، : الَمثْلُوثُ و

 من الحبال : ما فُتَِل على ثاَلِث قًُوى ، وكذلك ما يُْنَسج أَو يُْضفَُر. الَمثْلُوثُ  وعن الليث :
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 وقد جاَء ِذْكُره في الحديث. ، ثُلُثاه َشراٌب ُطبَخ حتّى َذَهبَ  كُمعَظٍَّم : ؛ الُمثَلَّثُ و

__________________ 
 .«ثال »ألصر : ( عن اللسان ا واب1)
 ( يف الصحاح : مث تنصب عليهما القدر.2)
 ومثله يف الصحاح. .«ثالثة آنية»( يف التهذيب : 3)
 ( عن اللسان ا وابألصر : يكون.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وحتتلب.5)
 ( عن اللسان ا وابألصر : فييب .6)
 ( زايدة عن الصحاح.7)
وما أثبت عن التهذيب ا والعبارة التالية « مثلوث»( العبارة يف التهذيب عن أيب زيد ا وهي مثبتة يف اللســــــــــــــان عن التهذيب ا ويف األصــــــــــــــر 8)

 .«الرغوث»ويف اللسان « الرغوث»بد  « الرغوب»وردت يف التهذيب وأيضاً الشاهد. وفيه 
 .«أجزاء»( عن اللسان ا وابألصر 9)
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 القائِم. الُمثَلَّثُ  الحادُّ ، ومنها الُمثَلَّثُ  : لها ثاَلثةُ أَطراٍف ، فِمْنَها ُمثَلَّثَةٌ  أَْرضٌ و

 قاله الَجْوَهِرّي. ذو ثاََلثَِة أَْرَكان : ُمثَلَّثٌ  ءٌ َشيْ و

 العََشرة.: َمْوُضوٌع على ثاَلِث طاقَاٍت ، وكذلك في جميع العََدِد ما بين الثاّلثَِة إِلى  ُمثَلَّثٌ  ءٌ وقال غيُره : َشيْ 

 : ما كان من األَْشيَاِء على ثاَلثَِة أَثْنَاٍء. الُمثَلَّث وقاَل اللَّْيُث :

ّم : مواضُع ، (1) ثاَلثٌ و ، تَثِْليثُ و ، كيَْضِرُب أَو يَْمنَع ، يثِْلثُ وَ   األَخيُر قيَل ماٌء لبَنِي أََسٍد. قال امُرُؤ القَْيس : ، كَسَحاب ، وثاَُلثَاُن بالضَّ

ارٍِج  َ ضــــــــــــــــــــــــَ اح جِي بــــــــــَ بــــــــــَ حــــــــــح ُت لــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــُ دح عــــــــــَ  قـــــــــــَ

الِع و     ـــــــــــــِ ـــــــــــــَا ت ثَ ب لـــــــــــــِ ـــــــــــــح ث ـــــــــــــَ ـــــــــــــ ِ  يـ رِي ـــــــــــــعـــــــــــــَ  فـــــــــــــال

  
 وقال األَعشى :

َف مـــــــــن  واصـــــــــــــــــــــــِ رحعـــــــــَ  الـــــــــنـــــــــ  ُذوٍ  تــــــــــَ خـــــــــَ ثح كـــــــــَ   تـــــــــَ
ال ُ     ا اأَلســـــــــــــــــــــــــــح اَل هلـــــــــــــََ رًا خـــــــــــــَ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــَث قـ ي ـــــــــــــِ  ل

  
 وفي شرحِ شيِخنَا ، قال األَْعَشى :

ُم و  هـــــــــُ عـــــــــُ اَء مجـــــــــَح ا جـــــــــَ ُ  ملـــــــــ  فـــــــــح ـــــــــ  ِت الـــــــــنـ اشـــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــَ

اَء مــــــــــن و     ٌب جــــــــــَ يــــــــــثَ رَاكــــــــــِ لــــــــــِ ثــــــــــح رُ  تـــــــــــَ مــــــــــِ تــــــــــَ عــــــــــح  مــــــــــُ

  
 وقال آخر :

ذا واِدي  بــــــــــــــــــــ  اَلَ نَ َأاَل حــــــــــــــــــــَ يِن  ثــــــــــــــــــــُ  ِإنــــــــــــــــــــ 

يــــــــــــبُ     طــــــــــــِ اِة يــــــــــــَ يــــــــــــَ َم ا ــــــــــــَ عــــــــــــح ُت بــــــــــــه طــــــــــــَ دح  َوجــــــــــــَ

  
 أَنَّ هذا من األَْلفَاِظ التي جاَءت على فَِعالَن بفتح الفاِء وَكْسِر العَْيِن وهي :نقل شيخنا عن ابن ِجنِّي في المحتسب ،  ، كالظَِّربَاِن ، الثَِّلثَانُ و

كُ  ، وبَِدالُن ، وَشِقَراُن ، وقَِطَراُن ، ال َخاِمَس لها ، ثَِلثَانُ  قال أَبو حنيفَةَ : أَخبرنِي بذلك بعُض األَْعَراب ، قال  ِعنَب الثَّْعلِب ، : َشَجرةُ  ويَُحرَّ

ك ، الصَّواب ويُْفتَح ، كما َضبََطه الّصاغانّي : وهو الرَّ   .(2)ْبَرُق أَيضاً ، وهو ثُعَالَةُ ، وقولُه : ويَُحرَّ

 من المجاز : اْلتَقَْت ُعَرى ذي ثاَلثِها.و

ّمِ هو َوِضيُن البَِعيِر.ثاُلثٍ  ذُو ِرّماح : . بالضَّ  قال الّطِ

دا ُذو و  ىت  بــــــــــَ َرتح حــــــــــَ مــــــــــِّ هــــــــــاقــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــُ الثــــــــــِ   ثــــــــــُ
نِ ِإىل أَ     اســــــــــــــــــــــِ نــــــــَ ِب الســــــــــــــــــــــ  عــــــــح اَء شــــــــــــــــــــــَ َر ح َدرحمــــــــَ  هبــــــــحَ

  
 : بَْطنُها ، والِجْلَدتَاِن العُْليَا ، والِجْلَدةُ التي تُْقَشر بَْعَد السَّْلخِ. ثاُلثِها ويُقَال : ذو

 (3)وفي األََساس : وروي 

 «َحىت  ارحتـََق  ُذو َثالِثها». ..
ِحم ، والسَّلَى ، أَي َصِعَد إِلى الظَّْهِر. الثَّالثُ و أَي َولَُدها ،  : السَّابِياُء ، والرَّ

َد به ، كما فُِعل ذلك بالدَّبََراِن ،  الثّالث كان َحقُّه بالَمّدِ ، ويَُضمُّ  وهو الثَّالثَاءِ  يَْومُ  من المجاز أَيضاً :و ، ولكنه ِصيَغ له هذا البِناُء ؛ ليَتَفَرَّ

احِ يقول : َمَضت الثَّالثَاُء بما فِيِهنَّ ، يُْخِرُجَها ُمْخَرج العََدِد ، والَجمْ  الثَّالثَاءُ  وُحِكَي عن ثعلب : َمَضت  ع :بما فِيها ، فَأَنََّث ، وكان أَبُو الَجرَّ

ِزيُّ عن ثعلب. .(4) أَثَاِلثُ و اتٌ ثاَلثَاوَ   َحَكى األَِخيَرةَ الُمَطّرِ

 ، أَي ِمّمن يَُصوم الثَّالثَاَء َوْحَده. ثاََلثَاِويًّا وحكى ثعلٌب عن ابن األَعرابّي : اَل تَُكنْ 
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فَْرقاً بين الَحالَْيِن ، وكذلك األَْربِعَاُء من األَْربعَة ، فهذه لّما ُجِعل اْسماً ُجِعلَت الَهاُء التي كانت في العَدد َمدَّةً ،  الثَّالثَاءُ و وفي التَّْهِذيب :

ْعَت إِلزاَم االسِم ، وكذلك الشَّْجراُء األَسَماُء ُجِعلت بالَمّد تَْوِكيداً ِلالسِم ، كما قَالُوا : َحَسنَةٌ وَحْسنَاُء ، وقََصبَةٌ وقَْصبَاُء ، حيُث أَْلَزُموا النَّ 

 ُد من كّل ذلك بوْزن فَعَلَة.والطَّْرفَاُء ، والواحِ 

ً  البُْسرُ  ثَلَّثَ وَ   .ُمثَلِّثٌ  وهو ثُلُثُه : أَْرَطبَ  تَثِْليثا

َس. الفََرُس : جاَء بَْعَد الُمَصلِّي ، ثَلَّثَ  قال ابُن سيَده :و  ثُمَّ َربَّع ، ثّم َخمَّ

 .«َشاَء هللا (5)ُعَمُر ، وَخبََطتْنَا فِتْنَةٌ ، فما  ثَلَّثَ و ، بكرٍ  أَبُو وثَنَّىـ  وسلمعليههللاصلىـ  هللا رسولُ  َسبَقَ »ـ  عنههللارضيـ  قال َعِليٌّ و

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : ثالث ابلضم.1)
 كله ضبرت قلم.« الثـ لحثان». قا  ولعت غريه يقو  : .. ( يف التكملة عن الدينوري : الث ِلثان مثا  الظ رابن2)
 قوله ورو  ا أي يف البيت الذي أنشده يف األساس وصدره :»ملطبوعة املصرية : ( هبامش ا3)

 طواها السر  حىت انطو  ذو ثالثها
 .«اخل البيت ا ورو  اخل فسقرت من خطه صدر العبارة

 ( يف التهذيب : واجلمض : الثال وات ا واأل لث يف الكثري.4)
 ( يف التهذيب واللسان : مما.5)
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ٍء منها إِاّل الثّانَي ، والعَاِشَر ، فإِّن الثَّانَي اسُمه الُمَصلِّي ، والعَاشَر اْسماً لشيْ ـ  ِمّمن يُوثَق بِِعلِمهـ  د : ولم أَسَمْع في َسَواِبِق الخْيلِ قال أَبو ُعبَيْ 

ابع ، وكذلك إِلى التّاسع. الثّاِلثُ  : السَُّكْيُت ، وما ِسَوى َذْينِك إِنما يقال :  والرَّ

ُل ، والُمْرتَاُح ، والعَاِطُف ، األَْنبَاِرّي : أَسماُء السُّبَِّق من الَخْيِل : الُمَجلِّي ، والُمَصلِّي ، والُمَسلِّي ، والتَّاِلي ، والَحِظيُّ ، والُمَؤمِّ  وقال ابنُ 

 ْنبَاِرّي ، ولم يَْنُسْبَها إِلى أََحٍد ، فال أَْدِري أَحِفَظَها ِلثِقٍَة أَْم ال.واللَِّطيُم ، والسَُّكْيُت. قاَل أَبو َمْنُصور : ولم أَْحفَْظَها عن ثِقٍَة ، وقد ذكرها ابُن األَ 

 .«الُمثَلِّثُ  َشرُّ النَّاِس »حين قال له : ؟ الُمثَلِّثُ  في َحِديِث َكْعب أَنّه قاَل لعُمر : أَْنبِئني ماو

 : (1)فقال ُعمر ـ  ءالشَّيْ  تَثِْليثِ  عن ُمثَلِّثٌ  قال َشمٌر : هكذا رواه لنا البَْكَراِوّي عن َعَوانَةَ بالتَّْخِفيِف وإِْعَرابُه بالتَّْشديد ويَُخفَّفُ  أَي كُمَحّدثٍ ـ 

وفي نُسَخٍة : وإَِماَمهُ ، أَي  أَخاه والسُّْلَطانَ السُّْلَطان ، ألَنّه يُْهِلُك ثالثَةً : نَْفَسه و وفي نسخة إِلى السَّاِعي بأَخيه عندَ  ال أَبَا لك ، هو الُمثَلِّث

ُجُل يَْحَمُل بأَِخيه إِلى إَِماِمه ، فيْبَدأُ بنَْفسه فيُْعنِتَُها ، ثّم بأَِخيِه ثم بإِماِمه ، فَذِلك (2)بالسَّْعيِ فيه إِليه. والّرواية  ، وهو َشرُّ  الُمثَلِّثُ  : هو الرَّ

 النَّاِس.

 * ومما يستدرك عليه :

 .ثاَلثٌ  من العََدِد : في َعَدِد المَذكَِّر معروٌف ، والُمَؤنَّثُ  الثَّالثَةُ 

يت : يقال : هو ّكِ ْنَت ، وإِن ِشئَت أََضْفَت ، قلت :  ثَاِلُث ثاَلثَةٍ  وعن ابن الّسِ ن ، فإِن اْختَلَفا : فإِن ِشئَت نَوَّ ، مضاٌف ، إِلى العََشَرة ، وال يُنَوَّ

لَُهم بنَ   ْفِسه أَْربَعَةً.هو رابُع ثاَلثٍَة ، وَرابٌِع ثاَلثَةً ، كما تقول : ضاِرُب َزْيٍد ، وَضاِرٌب َزْيداً ؛ ألَن معناه الُوقُوع ، أَي َكمَّ

ُد الثَّالثَِة ، وبعُض الثالثَة ، وهذا ما إَِذا اتَّفقَا ، فاإِلضافَةُ ال َغْيُر ، ألَنه في مذَهِب األَسماِء ، ألَنك لم تُِرْد معنَى الِفْعِل ، وإِنَّما أَرْدَت هو أَحو

 ال يكوُن إِال ُمَضافاً.

ّي عنا في حواشيه كالٌم َحَسن.وقد أََطاَل الجوَهرّي في الّصحاح ، وتَبِعَهُ ابُن منظور ، وغيُره   ، والبِن بَّرِ

 قال ابن سيده : وأَّما قوُل الّشاعر :

اِد  ِديـــــــــــــــــــــِك اي ُزرحَع َأيب وخـــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــح  يــــــــــــــــــــــَ

اِد     اِن وهـــــــــــــــَذا الـــــــــــــــثـــــــــــــــ  ر  يـــــــــــــــومـــــــــــــــَ دح مـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

  

رَاِن ال تـَُباِد و   أَنِت ابهِلجح
 ، فأَْبدَل الياَء من الثَّاِء. الثَّاِلثَ  فإِنّه أَرادَ 

ً  ِديَةُ ِشْبِه العَْمدِ »في الحديث : و  ِحقَّةً ، وثالٌث وثالثُوَن َجَذَعةً ، وأَربٌع وثالثُون ثَِنيَّةً. ثاَلثُونَ و ثاَلثٌ  أَي «أَثاْلثا

ّم : الثُّاَلثَةُ و  عن ابِن األَْعَرابِّي. وأَنشد : الثَّالثَةُ  بالضَّ

تح ِإال   ـــــــــــَ ب ـــــــــــَ ل ا حـــــــــــَ ـــــــــــمـــــــــــَ ةَ  ف ـــــــــــَ الث ـــــــــــ  ـــــــــــث ىَن  ال ـــــــــــ  ـــــــــــث  وال

او     اهلـــــــــــــَُ قـــــــــــــَ ـــــــــــــًا مـــــــــــــَ ـــــــــــــب رِي ـــــــــــــَ تح ِإال ق ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــِّ ي ـــــــــــــُ  ال قـ

  
 .(3)هكذا أَنشَده بضم الثّاِء من الثَّالثَة 

 ِمَن العََدِد لْيَس على تَْضِعيِف الثَّالثَِة ، ولكن على تَْضِعيِف العََشَرة ، قالَهُ سيبويِه. الثَّالثُونو

ْرَع َسْقيَةً أُْخَرى بعد الثُّْنيَا. التَّثِْليثُ و  : أَْن تَْسِقَي الزَّ

 : منسوٌب إِلى الثَّالثَة ، على غيِر قياٍس. الثُّالثِيّ و

وُربَاِعّي ، وكذلك الغالُم ، يقال : ُغالٌم ُخَماِسّي ،  ثاُلثِيّ  : يُْنَسب إِلى ثاَلثَِة أَْشيَاَء ، أَو كاَن ُطولُه ثاَلثَةَ أَْذُرع : ثَْوبٌ  الثُّالثِيُّ  وفي التَّْهِذيب :

ت له َخْمٌس صار َرُجالً.  وال يُقَال : ُسَداِسّي ؛ ألَنَّه إِذا تَمَّ

 ثاَلثَةُ أَْحُرٍف.: التي اْجتََمع فيها  الثُّالثِيَّة والُحُروف

بُع. الثُّلُثِ  : من الِمثاْلثُ و  ، كالِمْرباعِ من الرُّ
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 .ثُلُثاه وأُِكل ثُلُثُه الَكْرُم : فََضل أَثْلَثَ و

 ، وكذلك هو في الشََّراِب وغيِره. ثُلُثَه : بَلََغ الَكْيلُ  ثَْلثَانُ  وإِناءٌ 

اِء : ِكساءٌ   َوبٍَر وَشعٍَر ، وأَنشد :: َمْنُسوٌج من ُصوٍف و َمثْلُوثٌ  وعن الفرَّ

__________________ 
ويف التهذيب : فقا  عمر : وما املثلث ال أاب لك؟ فقا  ...« الساعي  فقا  : وما املثلث؟ فقا  : شر الناس املثلث ا يعين :»( يف النهاية : 1)
 هو الرجر ميحر أبخيه إىل إمامه. :
 ( وهي رواية التهذيب أيضاً.2)
ثة آنية ا وقيلت هكذا ضبطها ومل يفسرها وحك  فيها ثعلب بفتح القاف وفسرها أبهنا الجي تقبر الناس أي تسقيهم ل  القير ( فسره أبنه ثال3)

 ا وهو شرب النهار ا فاملفعو  عل  هذا  ذوف.
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َرَعٌة ِكَساُ َها   َمثـحُلوثٌ َمدح
نِيَّة : ُكِربَْت : ُكِربَْت ثاََلَث َمّراٍت ، وَمثْ  َمثْلُوثَةٌ  وفي األَساس : أَْرضٌ 

، أَي يَعُّد  يَثِْلثُ  . وفاُلن يَثْنِي والثَلَثْتُهاو ثَنَْيتَُها (2) [قد]َمّرتَْيِن. و (1)

 ، ويُْبِطُل الّرابَِع. ثاَلثَةً  (3)وال يَْربَُع ، أَي يَعُدُّ منهم  يَثِْلثُ  من الُخلفاِء اثْنَْين ، وهما الشَّْيَخاِن ، ويُْبِطُل غيَرُهما. وفالنٌ 

 أَْن يَْنَهَض. الثَّاِلثَةِ  ، أَي ال يَْقِدُر في الَمّرةِ الثّانِيَِة وال يَثِْلثُ  وَشْيٌخ ال يَثْنِي وال

 ومن المجاز : عليه ذُو ثاَلٍث ، أَي ِكَساٌء ُعِمَل من ُصوِف ثاَلٍث من الغَنَِم.

 .(4)، عن الفَّراِء ، ذهَب إِلى تَْذِكير االسم  الثَّالثاِء ثاَلثَاَءان وتَثْنِيَةُ 

 َموِضٌع على طريِق َطيِّئ إِلى الّشاِم.ـ  راً ُمَشدَّداً ُمَصغَّ ـ  ثُلَّْيثو

 : ثوث. [ثوث]

، كفُوفِّيٍ ، وحَكى يعقوُب أَنَّ  ثُوثيٌّ  هذه المادةُ أَهَملََها المصنّف والَجْوَهِرّي وغيرهما ، وَذكرها ابُن منظوٍر في اللسان. قاَل : يُقَاُل : بُْردٌ 

 ثاَءه بََدٌل.

 فصر اجليم
 ثّلثةمض الثاِء امل

ُجُل ، َجئِثَ  : [جأث] ً  كفَِرَح ، الرَّ  الِحْمُل. أَْجأَثَهُ  قدو ٍء ثَقَيل ،ثَقَُل عنَد الِقيَاِم ، أَو ِعْنَد َحْمِل َشيْ  : َجأَثا

 .َجأَثَ  : ثِقَُل المْشيِ ، يُقَال : أَثْقَلَهُ الِحْمُل حتَّى الَجأْثُ  وعن الليث :

 : َضْرٌب من الَمْشيِ ، قال َجْندُل بُن الُمثَنَّى : الَجأَثَانُ  وقال غيُره :

ه  لـــــــــــــــــِ ٌج يف َأهـــــــــــــــــح جـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح ذثُ عـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ   جـــــــــــــــــَ
اُث     ــــــــــــــــــاٍر هلــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــــَ  ب (5)جــــــــــــــــــذُب َأخــــــــــــــــــح

 

  
ً  البَِعيرُ  جأَثَ  عن ابن األَْعراِبّي ، وعن أَبي زيد : ُمثْقاَلً ، بِه َمرَّ  : يَْجأَثُ  «كمنَعَ » بِحْمِله ، البِعيرُ  جأَثَ و  ، وهو ِمْشيَتُه ُموقَراً َحْمالً. َجأْثا

ُجلُ  جأَثَ  عن األَصمعّي :و ً  الرَّ  وأَنشد : نَقََل األَْخباَر ، ، إِذا يَْجأَُث َجأْثا

باٍر هلا نـَب اثُ  جذثٌ   َأخح
ً  كُزِهيَ  ، ُجئِثَ و ً  ، َجأْثا  َرأَى أَنَّه» وسلمعليههللاصلىفي حديث النبّي و ، إِذا أَْفزع ، فهو َمْجئُوٌث ، أَي َمْذُعور ، ُجئِثَ  وقد : فَِزَع ، ُجُؤوثا

 أَي ذُِعْرُت وِخْفُت. «منه فََرقاً حيَن َرأَْيتُه فُجئِثْتُ  : قال ، السالمعليهِجْبِريَل 

اب ، والنَّقّاُل لألَْخبار ، والُمتَثَاقُِل في الَمْشي. الّسيُِّئ الُخلُقِ  ُجلُ كَكتَّاِن : الرَّ  الَجئَّاثُ   الصَّخَّ

 النَّْخُل : اْنَصَرَع. أَْنَجأَثَ و

 إِليها نُِسَب تَِميم. قَبِيلَةٌ ، بالّضّمِ : ُجْؤثَةُ و

 امرُؤ القَْيس :وفي اللسان أَنّهُ موِضٌع ، قال  ، كُكَسالَى : َمِدينَةُ الَخّطِ ، ُجَؤاثَىو

َبيّنِ مــــــــــــن و  ا كــــــــــــَ نــــــــــــَ َؤاثــــــــــــَ ُرحــــــــــــح ًة  جــــــــــــُ يـــــــــــ   َعشـــــــــــــــــــــــــِ

ِب     قــــــــــِ ٍ  و ــــــــــُح دح َ عــــــــــِ عــــــــــاَج بــــــــــاح اِد الــــــــــنــــــــــِّ عــــــــــَ (6)نـــــــــــُ
 

  
 معروفة ، وسيأْتي في ج وث. بالبَْحَرين وقيل : قَْريَةٌ  أَو ِحْصٌن ،

 .اْجتَثَثْتُه فاْنَجثَّ و َجثَثْتُهُ  أَْوَحى منه ، يقال : تِثاثُ االجْ و أَو اْنتَِزاُع الشََّجِر من أَْصِله ، مطلقاً ، : القَْطعُ  الَجثُّ  : [جثث]
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َّةٌ  ، وَشَجَرةٌ  اْجتَثَّ و اْجتَثَّه فاْنَجثَّ و ، َجثَّهُ يَُجثُّه َجثًّا وفي المحكم :  وفي التَّْنِزيل .(7) [في األَرض]: ليس لها أَْصٌل  ُمْجتَث

__________________ 
 .«قوله كربت كذا يف األساس ابلباء املوحدة ا أي حرثت ووقض يف النسخ كريت ابلياء وهو تصحيف»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 وما أثبت عن األساس.« يعدهم ثالثة»( ابألصر : 3)
 والثال وان. ( عن التكملة ا وابألصر : تكسري االسم. ويف التهذيب والتثنية :4)
 .«قوله جذب ا وهو اجلالب من اجلبب وهو الكسب كذا يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ويف الديوان : كباّن.« قوله كبين كذا خبطه ولعله كبانّ »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
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تَـَلَعِة ا قا  الز ّجاج : (1) (اْجتُ ثَّْت ِمْن فَ ْوِق اْْلَْرِض ما هَلا ِمْن َقرار  )ــــــ  يف الش َجَرِة اخلَِبيَثةِ ــــــ  الَعزِيز ُقح
تَـَزَعِة امل ُنـح

َرتح ابمل َأي  ُفسِّ
َلتح من فوِ   تـُؤحصــــِ ُتث   اأَلرحِض ا ومعىَن  (2)اســــح تَـث  و  : قـََلَعُه ا َجث هُ و  بَكَماهلا ا ُجثـ ُته ُء ا يف الل َغة : ُأِخَذتالشــــي اجح  : هاجح

 اقـحتَـَلَعُه.
، فَقَاَل  (اْجتُ ثَّْت ِمْن فَ ْوِق اْْلَْرضِ )، ما نَُرى هِذه الَكْمأَةَ إِالَّ الشََّجَرةَ التي  (3) وسلمعليههللاصلىقاَل َرُجٌل للنبّي »في حديث أَبي ُهَرْيَرة و

 .«: بَْل ِهَي من الَمنِّ 

ّم : ما أَْشَرَف من األَْرِض  الُجثُّ و  قال : حتّى يكوَن َكأََكَمٍة صغيَرةٍ ، له َشْخٌص ، وقيل هو ما اْرتَفََع من األَْرِض  فصارَ  بالضَّ

ثٍّ عــــــــــــلــــــــــــ   (4)َأوحىَف و  ر ٌة  جــــــــــــُ ِر طــــــــــــُ يــــــــــــح لــــــــــــّ  ولــــــــــــِ

رُ     جـــــــح هـــــــا الـــــــفـــــــَ بـــــــَ َوانـــــــِ كح جـــــــَ تـــــــِ هـــــــح ـــــــَ ِ  مل يـ ـــــــح  عـــــــلـــــــ  األُف

  
هات أَنه بالفَ  الَجثّ و ّم ، كما هو ظاِهٌر ، والذي يفهم من الّصَحاح ، وغيره من األُمَّ تْح كما ، ُمْقتََضى قاعَدتِه أَن يَُكون هو وما بعده بالضَّ

لِخْرشاُء بكسر الخاِء وهو ما كاَن عليها من فَِراِخها أَو أَْجنَِحِتها ، كذا في المحكم واللسان وغيرهما ، وا َخِرشاُء العََسلِ  بَعَده ، فْلينظر :

َل عليه ، وإِنكاُر  ين في َضْبِطه كالماً ال ُمعَوَّ ر بعض الُمَحّشِ شيِخنا هذه اللَّْفَظةَ المعجمة وَمّدِ الّشين ، هكذا في نسختنا ، وهو الصواب ، وقَرَّ

عباَرةَ اللّسان بعَينها ، وأَسقَط هذه اللّفَظة منها ، ثم نقل عن  وَجعلُها من الغََراِئِب الُحوِشيَِّة َغريٌب مع وجودها في اللسان والُمْحَكِم وهو نَقَلَ 

ـ  كما قال : َميُِّت الَجَرادِ ـ  ما ماَت من النَّْحل في العََسِل كَمْيِت الَجراِد ، وقال : هو ظاِهر ، ولو َعبََّر به المصنف الَجثَّ  ابن األَْعَرابِّي : أَنّ 

 عن ابن األَْعَرابّي. َميُِّت الَجَراِد ، : الَجثُّ و ا منه عجيٌب ، فإِن المصنّف َذكَر ذلك بعَْينِه ، فإِنه قالَ لكان أَْخَضَر وأَْظهَر ، ولعَمري هذ

ساِعَدةُ بن ُجَؤيَّةَ وَمَحاِرينِه ، وهو ما ماَت من النَّحِل في العََسِل ، وقال  بَِجثِّه ، إِذا أََخَذ العََسلَ  (5)الُمْشتَاُر  َجثَّ  وقال ابُن األَْعَراِبّي أَيضاً :

 الُهَذِلّي ، يذكر الُمْشتَاَر تََدلّى بِحبَاِله للعََسل :

ه  نـــــــــَ عـــــــــح ىت  َوضـــــــــــــــــــــــَ اُب حـــــــــَ بـــــــــَ رَِح اأَلســـــــــــــــــــــــح ا بـــــــــَ مـــــــــَ  فـــــــــَ

ي     فـــــــــِ نـــــــــح وحِ  يــــــــــَ الـــــــــد  الـــــــــثــــــــــ  هـــــــــَ ثــــــــــ  هـــــــــا جـــــــــَ ُؤومـــــــــُ  ويــــــــــَ

  
ُن يَِصُف ُمْشتَاَر َعَسٍل َربََطه أَصحابُه باألَْسباِب ، وهي الِحبَاُل ، وَدلّْوه من أَعلَى الَجبَِل إِلى َموضعِ َخاليَا النَّحْ  ِل ، وقوله : يَُؤوُمها ، أَي يَُدّخِ

 الدُّخاُن ، والثَّْوُل : َجَماَعةُ النَّْحِل. ، واألَياُم : (6)َعلَْيَها باألَياِم 

ّم دون غيره. ِغالُف الثََّمَرةِ  : الُجثُّ و  كالُجّف ، والثّاُء بدٌل عن الفاِء ، وهذا بالضَّ

 وأَْبدانِها. ُكلُّ قَذًى َخالََط العََسَل من أَْجنَِحِة النَّْحلِ  هو الشََّمُع ، أَو الَجثُّ  في الصحاح :و

 بها الفَِسيُل. (7)كذا في المحكم ، وفي الصحاح : َحِديَدةٌ يُْقلَع  ، الَجثِيثُ  به ُجثَّ  ما بالكسر فيهما : ، الِمْجثَاثُ و الِمَجثَّةُ و

 ولم يُْغَرس من النََّوى. هو ما ُغِرَس من فَِراخِ النَّْخلِ  : الَجثيث قال أَبو َحنِيفَةَ :و

 : ما يَْسقُُط من الِعنَِب في أُصوِل الَكْرِم. الَجثِيثُ  وعن ابن سيده :

ِه فهو: ِصغَاُر النَّْخِل أَّول ما يُْقلَُع منها شيوقال األَصمعّي   والفَِسيُل. (8)، والَوِديُّ والِهَراُء  الَجثِيثُ  ٌء من أُّمِ

 .ُجثَّْت َجثًّا : النَّْخلَةُ التي كانت نََواةً فُحِفَر لها ، وُحِملَْت بُِجْرثُوَمتَِها ، وقد الَجثِيثَةُ  وعن أَبي عمرو :

 : ما تََساقََط من أُُصوِل النَّْخِل. الَجثِيثَةُ  وعن أَبي الَخّطاب :

 حتى تُْطِعَم ، ثم هي نَْخلَةٌ. َجثِيثَةً  : الفَِسيلَة ، وال تزال الَجثِيثَةُ و من النَّْخِل : الفَِسيُل ، الَجثِيثُ و وفي الّصحاح :

__________________ 
 .29( سورة ابراهيم اآية 1)
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 مل ترد يف التهذيب.« فو »( األصر واللسان ا و2)
 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان : فما.3)
 .«وأرق »ا وابألصر  44/  1( عن اجلمهرة 4)
 ( املشتار اسم فاعر من اشتار العسر إذا اجتناه ومجعه من خالايه.5)
 ( ضبطت يف التهذيب بكسر اهلمزة ضبرت قلم.6)
 ( يف الصحاح : يُقطض.7)
 .«قوله واهلوا ا كذا خبطه ا والصواب هراء ككتاب كما يف القاموس»وهبامش املطبوعة املصرية : « اهلوا»( عن التهذيب ا وابألصر 8)
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ِه ، واحدتُها الَجثِيثُ  وعن ابن سيده :  ، قال : َجثيثَةٌ  : أَّوُل ما يُْقلَُع من الفَِسيِل من أُّمِ

هــــــــــ ــــــــــُ ل عــــــــــح ــــــــــَ ينِّ بـ ُب عــــــــــَ هــــــــــَ ذح ــــــــــَ ُت ال ي مــــــــــح  ا أَقحســــــــــــــــــــــــَ

ِوي     تـــــــــــَ هـــــــــــاَأو َيســــــــــــــــــــــــح يـــــــــــثـــــــــــُ ثـــــــــــِ ا جـــــــــــَ هــــــــــَ لـــــــــــُ عـــــــــــح  وجـــــــــــَ

  
 البَْعُل من النَّْخل : ما اْكتَفَى بَِماِء السَّماِء ، والَجْعُل : ما نَالَتْه اليَُد من النَّْخِل.

إِاّل أَْن يَُكوَن قاِعداً أَو نَائِماً  ُجثَّة ُمتَِّكئاً أَو ُمْضَطِجعاً ، وقيل : ال يقال له اإِلْنساِن بالّضّم : َشْخُصه ُجثَّةُ و
،  (2) ُجثَّتُه ، فأَّما القائُِم فال يُقال (1)

تُه.  إِنما يقال قِمَّ

ا ، حكاه ابن ُدَرْيد عن أَبي الخّطاِب األَْخفَِش ، قال : ُجثّة وقيل : ال يُقَال : ْسَمْع من ٌء لم يُ وهذا شي ، إِال أَْن يكوَن على َسْرجٍ أَو َرْحٍل ُمْعتَمًّ

 غيِره.

 ، أَنشد ابن األَْعَرابِّي : ُجثٍّ  ، األَِخيرة على َطْرحِ الزائِد ، كأَنَّهُ َجْمعُ  أَْجثَاثٌ و ُجثَثٌ  وجمعها :

َبَحتح ُملحِقَيَة  ثاثِ فَبصح  اأَلجح
 ، فيكون على هذا َجْمَع َجْمعٍ. ُجثَّة الذي هو َجْمعُ  ُجثَثٍ  جمعَ  أَْجثَاثٌ  قال : وقد يَُجوز أَْن يكونَ 

 أَي َجَسِده. «ُجثَّته اللُهمَّ جاِف األَْرَض عن»في حديث أَنس : و

 .(3)نقله الصاغانّي  بالَكْسِر : الباََلُء ، الِجثُّ و

 ً ُجُل َجأْثا فَرفَْعُت َرأِْسي »في حديِث بْدِء الَوْحيِ : و وَخاف ، فَِزعَ  ، إِذا َمْجثُوثٌ و ، فهو َمْجئوث ، َجثًّا (4) ُجثَّ و وعن الكسائّي : ُجئَِث الرَّ

اْجتُ ثَّْت ِمْن فَ ْوِق )أَي فَِزْعُت منه وِخْفُت ، وقيل : معناه قُِلْعُت من َمكانِي ، من قوله تعالى  «منه فُجثِثْتُ  فإَِذا الَملَُك الذي جاَءنِي بِِحَراَء ،
 ُت ، فجعل مكاَن الَهْمَزةِ ثاًء ، وقد تَقَدَّم.وقال الَحْربِيُّ : أَراد ُجئِثْ  (5) (اْْلَْرضِ 

 بالعَصا. َضَربَ  : َجثَّ و

 وهو َخَطأٌ.« النَّخُل : َرفَعَْت َوِديَّها»بالضّم : َرفَعَْت َدِويَّها ، أَو َسِمْعَت لها َدِويًّا وفي نسخة :  تَُجثُّ  النَّْحلُ  َجثَّتو

 الشَّْعُر : َكثَُر. تََجثَْجثَ و

 وَردَّ َرقَبَتَه إِلى ُجْؤُجئِه. لطَّائُِر : اْنتَفَضَ ا تََجثَْجثَ و

. نَبَاتٌ  عليك. هو الَجثَْجاثُ  َمّر رجٌل على أَعرابِّي ، فقاَل : السَّالُم َعلَْيَك ، فقاَل األَْعرابِّي :و ْيِف َولَّى وَجفَّ  ُسْهِليٌّ َربِيِعّي ، إِذا أََحسَّ بالصَّ

الشََّجِر ، وهو أَخضُر يَْنبُُت بالقَْيِظ ، له َزْهَرةٌ َصْفَراُء ، كأَنّها َزهَرةُ َعْرفََجٍة ، طيِّبةُ الّريح ، تأْكله  (6)من أَحراِر  الَجثَْجاثُ  قال أَبو حنيفةَ :

 اإِلبُل إِذا لم تجْد غيَره : قال الشاعر :

َر   ُة الـــــــــــثــــــــــــ  بـــــــــــَ يـــــــــــِّ زحِن طـــــــــــَ ٌة اب ـــــــــــَ  فـــــــــــمـــــــــــا َروحضـــــــــــــــــــــــــَ

َد      ج  الـــــــــــنـــــــــــ  اميـــــــــــَُ هـــــــــــَ اثــــــــــــُ جـــــــــــَ ثـــــــــــح او  جـــــــــــَ رَاُرهـــــــــــَ  عـــــــــــَ

  

ئـــــــــُت طـــــــــارِقـــــــــاً  ا ِإذا جـــــــــِ يـــــــــهـــــــــَ َب مـــــــــن فـــــــــِ يـــــــــَ  أَبطـــــــــح

او     ِن اَنُرهـــــــــــَ دح ـــــــــــلـــــــــــ  ِر ال مـــــــــــَ جـــــــــــح َدتح ابملـــــــــــِ قـــــــــــِ  قـــــــــــد أُوح

  
ُء بها اإِلنساُن إِذا َعُظَمْت ، َمنَابِتَُها الِقيعَاُن ، ولها َضْخَمة يَْستَْدفِي الَجثَْجاثَةَ  ، قال أَبُو َحنِيفَة : أَخبََرنِي أَْعَرابِيٌّ من َربِيعَةَ أَنّ  َجثَْجاثَةٌ  واِحَدتُهُ 

 َزْهَرةٌ َصفراُء تأْكلُها اإِلبُل إِذا لم تَجْد َغْيَرَها.

ياِض.كالقَ  الَجثَْجاثُ  وقال أَبو نَصر :  ْيُصوِم ، لِطيِب ِريِحه ، وَمنابِتُه في الّرِ

 بالضّم. ، كالُجثَاِجثِ  من الشَّعَِر : الَكثِيُر ، الَجثَْجاثُ و
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 وأَْوَمَض. البَْرُق : َسْلَسلَ  َجثَْجثَ و

ْعِريّة ، كأَنّه الُمْجتَثِّ  بَْحرُ و هكذا في النسخ ، َمْفُروق الَوتِد ، على  ْزنُه ُمْستَْفعِ لُنْ وَ  من الَخفيِف ، أَي قُِطع ، اْجتُثَّ  : رابع َعشر البُُحوِر الّشِ

 َمّرتَْين. فاِعاَلتُْن فاِعاَلتُنْ  الّصواب ،

ًّا : ُسّمي (7)قال أَبُو إِسحاق  أَْصَل الُجْزِء الثّالث وهو : َمْف ، فََوقََع اْبتداُء البَْيِت من ، ُعوالُت ُمْس. قال الصاغانّي :  اْجتَثَثْتَ  ؛ ألَنّكّ  ُمْجتَث

 وإِنما استُْعِمل َمْجُزوًءا ، وبيته :

__________________ 
 .«قائماً »( عن الصحاح ا وابألصر 1)
 وما أثبت عن اللسان.« . قمة.. جثة»( ابألصر : 2)
 اجلِث ُة : البالُء.( يف التكملة : و 3)
 ( هذا ضبرت التهذيب ا وضبرت القاموس بفتح اجليم واجلميض ضبرت قلم.4)
 .26( سورة ابراهيم اآية 5)
 .«أمرار»( عن اللسان ا وابألصر 6)
ف بتقدمي مستفعلن وقا  العالمة الدمنهوري يف حاشيته عل  مو الكايف : لي بذلك ألنه مقتطض من حبر اخلفي»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)

 .«عل  فاعالتن ا ولذا كان زحافه كزحافه اه
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يـــــــــــــــــــٌص  ا مخـــــــــــــــــــَِ هـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح نـ ُن مـــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــَ

ال ِ و     ُر اهلـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــح ث ُه مـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــَوجـــــــــــــــــــــــــــح  ال

  
 * ومما يستدرك عليه :

 .الَجثَْجاثَ  َجثَْجَث البَِعيُر : أََكلَ 

 ، أَي َضْخٌم. ُجثَاِجثٌ  وبَِعيرٌ 

. ُجثَاجثٌ  ونَْبتٌ   ، أَي ُمْلتَفٌّ

 : ماٌء ِلغَنِّي. (1) الَجثَّاثَةو

. الَجثُّ و  : الدَِّويُّ

 بضّم فتشديد : من ِجباِل أََجإِ ، ُمْشِرٌف على َرْمِل َطيِّئ. الُجثَّىو

َكةً : القَْبرُ  الَجَدثُ  : [جدث] ْمُس ،  الَجَدثُ  ْبِر أَسماٌء :قال شيُخنَا : وَجمَع كثِيراً من أَسمائِه بعُض اللُّغَويين ، فقال : للقَ  ُمَحرَّ ، والَجَدُف ، والرَّ

ْيُم  َجُم ، والبَلَُد ، ذكرها ابُن ِسيَده في الُمَخّصص ، والَجنَُن  (2)والبَْيُت ، والضَّريُح ، والرَّ ، والدَّْمُس بالدَّال ، والُمْنَهاُل. َذَكَرُهنَّ  (3)، والرَّ

ّكيِت ، والعْسَكِرّي ، والَجامُ  بضّم الّدال ، حكاه  ، أَْجُدثٌ  ج ، ذكَره صاحُب الُمْنتَخب ، كذا في َغايَِة اإِلْحَكام للقَْلقََشْنِدّي. (4)وص ابُن الّسِ

ل ئُُهم»في الَحديِث و ، أَْجَداثٌ و شاهداً عليه ، وهو َجمُع قِلّةٍ ـ  اآلتي ِذْكُرهـ  الَجْوَهِرّي وأَنشد بَْيَت الُمتَنَّخِ أَي نُْنِزلُُهم قُبوَرُهم ، ،  «أَْجَداثَُهم نُبَّوِ

 ، ولم يَقُولوا : أَْجَداٌف. أَجداثٍ  وقد قالوا : َجَدٌف فالفاُء بََدٌل من الثّاِء ؛ ألَنهم قد أَْجَمعُوا في الَجْمعِ على

 الّصاَغانّي.كذا نقلَه  َمْضغ اللَّْحِم ، وَصْوت َصوُت الَحافِِر ، والُخّفِ ، بزيادة هاٍء : الَجَدثَةُ و

ُجُل : اْجتََدثَ و ً  اتََّخذَ  الرَّ  أَي قَْبراً. ، َجَدثا

 * ومما يستدرك عليه :

ُل الُهَذِلّي : أَْجُدثٌ   : موضع ، قال الُمتَنَّخِ

ُت  َرفـــــــــــــــح ُدثٍ عـــــــــــــــَ رحٍ   أبََجـــــــــــــــح اِف عـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــنـــــــــــــــِ

مـــــــــــــــاطِ     رِي الـــــــــــــــنـــــــــــــــِّ بـــــــــــــــِ جـــــــــــــــح تـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــالمـــــــــــــــاٍت كـــــــــــــــَ

  
 وبالَحاِء.ضبطه السُّكَِّريُّ بالِجيم 

 ِة كالِم العرب ، إِاّل أَن يكون َجَمعَ وقال ابُن سيَدْه : وقد نَفَى سيبويِه أَن يكون أَْفعٌُل من أَْبنِيَِة الَواِحد ، فيَِجب أَْن يُعَّد هذا فيما فاتَه من أَْبنِيَ 

ى به الَمْوِضع ، ويروى أَْجُدف ، بال أَْجُدث الِذي هو القَبر على الَجَدثَ   فاِء.ثم َسمَّ

يثُ  : [جرث] يٍت : َسَمكٌ  الِجّرِ يُّ ، فقال : ، كِسّكِ يُّ ، روى أَن ابن عبّاٍس ُسئل عن الِجّرِ ٌء ال بَأَْس إِنما هو شي معروٌف ، ويقاُل له : الِجّرِ

َمهُ اليَُهودُ  لَّْوَر واألَْنقَِليسَ »، وُرِوَي عن َعّمار :  َحرَّ لْوُر :قال «. ال تَأُْكلُوا الّصِ يثُ  أَحَمُد بُن الَحِريِش : قَاَل النَّْضُر : الّصِ واألَْنِقلَيُس :  الِجّرِ

يثِ  أَْكلَ  أَباح أَنه ، عنههللارضيُروي عن علّي ، و َماْرَماِهي ، ، وهو نَْوٌع من السََّمِك يُْشبِه الَحيّاِت ،  وفي رواية أَنه كان يَْنَهى عنه الِجّرِ

 لَماْرَماِهي.ويقال له بالفَاِرسية ا

 كُجَرِشّي ، بالّشين ، وسيأْتي. : كقَُرِشّي : ِعنٌَب ، الُجَرثِيُّ و

ُجُل ، إِذا تََجْرثَىوَ   .(5)نقلَهُ الصاغانّي  ، أَي َحْنَجَرتُه ِجْرثِئَتُه نَتَأَتْ  الرَّ

ّم ، (6) ُجْربُث : [جربث]  .أَي موضع ع أَهمله الَجْوهرّي ، وقال الّصاغانّي : هو ، بالضَّ

 .ُجنُوثٌ و أَْجنَاثٌ  والَجْمع بالكسر : األَْصُل ، الِجْنثُ  : [جنث]

 وِجْنِسك ، أَي من أَْصِلك ، لُغَةٌ أَو لُثْغَةٌ. ِجْنثِكَ  وفي الّصحاح : يقال : فاُلٌن من
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 ِصْدٍق. ِجْنثِ  اإِلْنَسان : أَْصلُه ، وإِنه ليَْرِجُع إِلى ِجْنثُ  وقال األَصمعّي :

 : أَْصُل الشََّجَرةِ وهو الِعْرقُ  الِجْنثُ  : (7)وقال غيره 

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : اجلثياثة ابلياء بعد الثاء ومل يضبرت الكلمة.1)
 .«تسكا  نيهقوله والرمي بفتح أوله و »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«قوله اجلنان الذي يف القاموس واجلنن  ركة القرب وكذلك يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«وقوله واجلاموص مل أعثر عليه يف القاموس وال يف اللسان فليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف التكملة : اجلرثية ابلياء غري مهموزة.5)
 ويف معجم البلدان ضبطت بفتح اجليم والباء أيضاً. القاموس : ُجَريحث ويف نسخة أخر  كاألصر ومثله يف التكملة.( يف 6)
 ( وهو قو  الليث كما يف التهذيب ا ومل ينسبه يف اللسان.7)
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َتِقيُم أُُروَمُته يف اأَلرحِض ويقا  : بر هو ِمن ساِ  الش َجَرِة ما كان يف  ُسح
 اأَلرحِض فوَ  الُعُروِ . كذا يف اللسان.امل
 روى األَصمعّي ، عن َخلٍف ، قال : َسِمْعُت العََرَب تُْنِشُد بيت لَبِيد :و

َم  كـــــــــــــــَ ي  َأحـــــــــــــــح ثـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح ا  اجلـــــــــــــــُ وحرَاهتـــــــــــــــَِ نح عـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

رّ     رَِه صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ رحاَبٍء ِإذا َأكــــــــــــــــــــح ر  حــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــــُ

  
ّم : السَّْيفُ  الُجْنثِيُّ  قال :  أَي َردَّ الِحْربَاَء ، وهو الِمْسَماُر. بِعَينِه ، أَحَكَم ، ، بالضَّ

، أَراَد « كلّ »َوَرفع « الُجْنثِيّ »أَراَد الَحدَّاد ، ومن نصب « كلّ »في البيت ونََصب « الُجْنثِيّ »ووجدُت في هامِش الّصحاح : من رفَع 

 السَّْيَف.

ادُ  أَيضاً : الُجْنثِيّ و رَّ  ، على حذِف الزائد ، وقال الّشاعر : وهو ُعَمْيَرةُ بُن طاِرٍق اليَْربُوِعّي : أَْجنَاثٌ  وقيل : الَحّداد ، والجمعُ  الزَّ

هــــــــــا و  اعــــــــــُ ــــــــــَ ي ــــــــــِ ــــــــــكــــــــــوُن ب وٌ  ي هــــــــــا ســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــّ ن ــــــــــكــــــــــِ  ل

ةٍ     ــــــــ  ي ــــــــِ ث ــــــــح ن ُ رُ  ِبــــــــِ ــــــــِ ــــــــاق ي هــــــــا الصــــــــــــــــــــــ  ــــــــح ت َلصــــــــــــــــــــــَ ــــــــد َأخــــــــح  ق

  
يَاقُِل ، والقصيدةُ مجرورة ، وهي لَرُجٍل من النَِّمر ، َجاِهلّي ، وقبل   :، هكذا أَوَرَده الَجْوَهِريّ  يعني به السُّيوَف ، أَو الدُُّروعَ  أَْخلََصتَْها الصَّ

 البيت.

في التّهِذيب : األَول َمْجُروراً ، والثاني كما أَورده ـ  بَخّط األَزهريّ ـ  ووجد (1)ولْيَسْت بأَْسَواٍق يكوُن بياُعها بِبَيٍض تُشاُف بالِجيَاِد الَمنَاقِِل 

 الجوهرّي ، ومثلُه بخّط أَبي َسْهل في كتاب السَّْيِف ، له.

ّم من الُجْنثِيُّ و  أَي في األَِخيِر ، قال أَبو ُعبَْيَدة : هذا الذي َسِمْعناه من بني َجْعفَر. أَْجَوِد الَحِديِد ، ويُْكَسر ، بالضَّ

ُجُل ، إِذا تََجنَّثَ  عن ابن األَعرابّي :و  ادََّعى إِلى غير أَْصله. الرَّ

 َعلَْيه : َرئَِمهُ وأََحبَّهُ. تََجنَّثَ و

 أَي يَْستُُرهُ. ِء يُواِريه ،تَلَفََّف على الشَّيْ  إِذا ، تََجنَّثَ و

 نقله الصاغانّي. الطَّائُِر : بََسَط َجنَاَحْيِه وَجثََم ، تََجنَّثَ و

 * ومما يستدرك عليه :

 ُصْقٌع بين بَْعلَبَّك وِدَمْشق. ، بالّضّم : ناِحيَةٌ من أَعماِل الَمْوِصل ، وبالَكْسِر : ُجْنثَا

ِحيم بن عْبد الَوِلّي ، البَْعِلّي ، ُعِرَف بابِن الِجْنثَانِّي بالَكسر ، ولد س ُد بُن علّيِ بِن َعْبِد الرَّ ، وَسِمَع على الصَّالحِ بِن أَبِي  757نة والبَْدُر ُمَحمَّ

 ُعَمر ، وابِن أَُميلة.

بزيادة النّون بعد الُمثَلَّثة ، وفي  الجنبثنة الُمَوّحدة ، هكذا في النُّسخ ، وفي بعضها وفَتْح البَاءِ  وسكون النّون بضّم الِجيم الُجْنبَثَةُ  : [جنبث]

ُ  أَو نَْعُت َسْوٍء للَمْرأَة ، بالقاف بدَل النون ، وقال : إِنّه (2)اللسان : الجنبثقةُ   ُرباعّي ألَنّه ليس في الَكالِم مثل ِجْرَدْحٍل. السَّْوَداُء ، ِهَي الَمْرأَة

َكةـ  الَجَوثُ  : [جوث]  كأَنَّهُ بَْطُن الُحْبلَى ، قاله اللَّْيُث. ِعَظُم البَْطِن في أَْعاَلهُ ـ  ُمَحرَّ

 قاله ابُن ُدَرْيد. اْستِْرَخاُء أَْسفَِلِه ، هو أَو

ةِ ، ويقال : بل هو َكبَْطِن الُحبَلَى ، وعن أَبي َحيَّان : الَجْوثَاءُ و ْوثاءُ جَ  ، وهي أَْجَوثُ  هوو :  الَجْوثَاءُ  بالِجيِم : العَِظيَمةُ البَْطِن عند السُّرَّ

ةِ.  العَِظيَمةُ السُّرَّ

دة المفتوحة  (3)بكسر القَاِف وتخفيف  ، (5) : الِقبَةُ  الَجْوثَاءُ و الَجْوثُ و ، وضبط بعضهم بضم القَاف وتشديد الُمَوّحدة خطأً ،  (4)البَاِء الُمَوحَّ

 قال :
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مح َرِداي   ان زَاَدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ دح  ِإاّن َوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رحَش و     وحَ ءَ الـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــِ رايّ  اجلـــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

 واملـــــــــــــــــــــــــــــ

  
 وقيل : هي الَحْوثَاُء ، بالحاِء الُمْهَملَِة.

عَْت بعد الَمِدينَة»في الَحِديِث و فذكره هنا في مادة الواو : اْسُم ِحْصٍن بالبَْحَرْيِن ، َمْهُموز ، وَوِهَم الَجْوَهِريّ  بالّضمّ  ُجَؤاثَىو  أَّول ُجُمعٍَة ُجّمِ

 .بُِجَواثَى

 : موضٌع. قال امرُؤ القَْيِس : ُجَؤاثَىـ و في الهمزـ  وفي اللسان

__________________ 
 .«املثاقر»ابألصر ( عن التهذيب ا و 1)
 (.مادة جنب )( يف اللسان : جنبقة ا امرأة جنبقة : نعت مكروه 2)
 ( يف القاموس : الُقب ُة.5)
 تصحيف.« وختفيف»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 ( وهو ضبرت اللسان.4)
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ا كــــــــــــَبّ. مــــــــــــن  نــــــــــــَ ُؤاثــــــــــــَ َوُرحــــــــــــح ًة  جــــــــــــُ يــــــــــــ   َعشـــــــــــــــــــــــــِ

ِب     قــــــــــِ ٍ  و ــــــــــُح دح َ عــــــــــِ اح اَج بــــــــــَ عــــــــــَ اىل الــــــــــنــــــــــِّ عــــــــــَ (1)نـــــــــــُ
 

  
، بغير همز ، فإِما أَن يكوَن على تخفيِف الَهْمِز ، وإِّما أَن يكوَن أَْصلُه ذلك. وقِيل  ُجَواثَى ثم قَاَل : وَضبََطه عليُّ بُن َحْمَزةَ في كتاب النَّبَات

 : قريةٌ بالبَْحَريِن َمْعُروفَة. ُجَؤاثَى :

كذا َضبََطه األَِصيِلّي بِغَْير همز ، وهمَزه بعٌض ، ومثله في المطالع ، واقتََصَر  : وَضبَطه ِعياٌض في المشاِرق بالواو ، وقَال : قال شيخنا

 ابُن األَثِير في النَّهايَة على كونِه بالواو ، وكذا ُرَواةُ أَبي داووَد قاطبةً.

 بالبَْحَرْيِن لعبِد القَْيِس.وفي معجم البكرّي : هي مدينةٌ 

 بالّضّم ، ويَُمّد ويُْقَصر : ِحْصٌن لعْبِد القَْيِس بالبَْحَريِن ورواه بعُضهم بالَهْمِز. ُجَواثى وفي المراصد :

 ، كُزبَْير : ع ، ببَْغَداد. (5) ُجَوْيثٌ و

بِن علّيٍ الِعَراِقّي القاضي ، فقيهٌ شافِِعّي ُمَحقِّق  نَْصُر بُن بِْشرِ  أَبُو القَاسم ِمْنه بِنََواِحيها ، بكسِر الَواو الُمَشّددة ، وفتح الِجيم : د ، بالبَْصَرةِ و

ة سنة قَِطّي ، ومات بالبَصرمحموُد الُمنَاَظرةِ ، ولي القََضاَء بها ، سِمَع أَبا القَاِسِم بِن بشراَن ، وعنه أَبو البَركات ِهبَةُ هللا بن الُمبَاَرك السَّ 

477. 

يثِي. ابُونِّي الَجّوِ ُث َعلَُم الدين عليُّ بُن محموِد بِن الصَّ  قلت : ومنه أَيضاً اإِلماُم الُمحّدِ

ه عندي.  واْبنُه الحافُظ أَبو حامٍد محمُد بُن عِلّيٍ ، َذيََّل على كتاِب ابِن نُْقَطةَ بَذْيٍل لَِطيٍف ، وهو بَِخّطِ

 ُجوثَةُ  تَِميم ، وُهنَا في الواو فقال : (2)ذكره ابُن منظور في الَمَحلَّْيِن ، في الهْمَزة ، فقال : قبيلةٌ إِليها نُِسَب  يٌّ ،بالضّم : ع ، أَْو : حَ  ُجوثَةُ و

هكذا جاَء في روايته ،  «ُجوثَةٌ  وسلمعليههللاصلىأَصاَب النَّبِيَّ ، » (3)في حديث التِِّلّب و مْنُسوبُون إِليهم ، ُجوثَةَ  : َحيٌّ أَو َمْوِضٌع ، وتَِميمُ 

 قالوا : والصَّواُب ُحوبَةٌ ، وهي الفَاقَةُ.

ُجُل ، َجَهثَ  : [جهث] ً  كَمنََع ، الرَّ أَي السُُّروُر  أَو الطَّربُ  عن أَبي ماِلٍك ، أَو الغَضُب ، أَي الَخوفُ  الفََزعُ  أَي حملَهُ  اْستَخفَّهُ  : يَْجَهُث َجْهثا

 بهذا المْعنَى. َجْهثَانُ و ، جاِهثٌ  والفَرُح ، وهو

 فصر ا اءِ 
 املهملة مض الثاِء املثّلثة

 أَهمله الجوَهِرّي ، وقال األَصمعّي : هو ضْرٌب من الحيَّاِت وأَْنَشد : ، كَكتِفٍ  لَحبِثُ ا : [حبث]

ثح  بـــــــــــــِ دح عـــــــــــــَ َض يب وقـــــــــــــَ ـــــــــــــِ دح أُول ُك قـــــــــــــَ  ِإنح يـــــــــــــَ

ــــــــــه    ُدرح ل ــــــــــح ــــــــــاق ثح  ف فــــــــــِ ــــــــــَر ا ــــــــــَ ث ًة مــــــــــِ ــــــــــَ ل ــــــــــح يـ  ُأصــــــــــــــــــــــــَ

  

زَاٍت َأو  اِب قـــــــــــــــُ يــــــــــــــَ ج  أَنـــــــــــــــح ثح َأوح مــــــــــــــَ بــــــــــــــِ   حــــــــــــــَ
ِرثح     ٍن شــــــــــــــــــــــَ ثــــــــح ٍب شــــــــــــــــــــــَ رحشــــــــــــــــــــــُ اٍد جــــــــُ  َأو انَب حــــــــَ

  
 .(4)هكذا نّص األَْصمعّي  بَتَْراُء ، َعْوَجاءُ  َحيَّةٌ  قال : القَُزاُت َجْمُع قَُزةٍ ، وهي

ْعُف ، التَّْحتِيثُ  : [حتث]  عن ابن األَعرابّي ، وهو تََكسُُّر األَعضاِء وَضْعفَُها ، وكذا تََكسُُّر األَْغَصاِن وِلينَُها. : التََّكسُُّر والضَّ

 هو االْستِْعَجاُل ما كان. ، إِذا أَْعَجلَهُ في اتَِّصاٍل ، وقيل : َحثَّهُ يَُحثُّهُ َحثًّا : [حثث]

ً اْستَحثَّهُ اسْ و علَْيِه ، حثَّهو ً و ، تِْحثاثا ً و اْحتِثَاثاً ، اْحتَثَّهُ و ، أَحثَّهُ إِْحثَاثا هُ  ، كلُّ ذلك بمعنَى َحثَْحثَهُ َحثَْحثَةً و ، َحثَّثَهُ تَْحثِيثا عليه ، ونََدبَه له  َحضَّ

 والحّض ُمتََراِدفَْيِن. الَحثِّ  وإِليه ، وهذا ظاهٌر في َكْونِ 

 ً  في السَّْيِر ، والَحضَّ في غيِره ، ونقله عن الخليل. قالَهُ شيُخنا. الَحثَّ  ، وأَنَّ  وزعم الَحِريرّي أَنَّ بَْينَُهَما فَْرقا

ً  َحثَّثَ  ويقاُل : ا : ، الِزٌم ، ُمتَعّدٍ ، فاْحتَثَّ  فاُلنا  قال ابن ِجنّي : أَما قوُل تأَبََّط َشرًّ
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ا  واكــــــــــــَبلــــــــــــ َ ثــــــــــــُ حــــــــــــَ ثــــــــــــح ه  حــــــــــــَ واِدمــــــــــــُ ا قــــــــــــَ  ُحصــــــــــــــــــــــــــن

ٍف بـــــــــــِذي     ا ِ َأو أُم  ِخشـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــ  تٍّ وطـــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
 فأَْبدل من الثَّاِء الُوسَطى حاًء ، فمردوٌد عندنا ، قال : وإِنما َذَهب إِلى هذا البَْغَداِديّون ، قال : وسأَلتُ  َحثَّثُوا إِنه أَرادَ 

__________________ 
 .«( هبامش املطبوعة املصرية : قوله كبين كذا خبطه ولعله كباّن وقد تقدم1)
 س : اجلَُويحُت.( يف القامو 5)
 (.جبث)( ابألصر نسبت وما أثبت عن اللسان 2)
 .«الث ِلب»( يف النهاية واللسان 3)
 ( وقد نقله الصاغاين يف التكملة. قا  األزهري يف التهذيب : ال أعرف ا َِبث.4)
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فيما تـََقاَرَب منها ا وذلك حنو الّدا  والطّاء َأاب عليٍّ عن َفســــــــــــاده ا فقا  : الِعل ُة َأّن َأصــــــــــــَر الَبَدِ  يف ا ُروِف ِإلا هو 
دٌة من الثاء والّتاء ا والظّاء والّذا  والثاِء ا واهلاِء واهلمزة ا وامليِم والن ون ا وغري ذلك مما َتَداَنتح خَمارُِجه ا وأَما ا اُء فبعي

ِتها ا كذا يف راً ا ونُِقَر الَقلحُب عن ابن  ا وبينهما تـََفاُوٌت مَيحَنُض من قـَلحِب ِإحداُ َا ِإىل ُأخح اللســان. وَأشــار له شــيُخَنا خُمحَتصــِ
 الَقطّاع يف كتاب األَبحِنَيِة.

 عن أَبي َعْمٍرو. الَكثِيُر ، بالضّم : الُحثُْحوثُ و

ً و  ما كان. السَِّريعُ  هو أَْيضا

 نقله الصاغانّي. الُمْنَكَرةُ من الِمْعَزى. : الُحثُْحوثُ و

 بالفتح. ، كالَحثِّ  الَحضُّ ، : الُحثُْحوثُ و

 .الُحثُْحوثُ  ، وكذلك الَحثُّ  : الِحثِّيثَى بالكسر ، وفي الّصحاحِ : الِحثِّيثَىو

 أََرى. الَكتِيبَةُ ، : الُحثُْحوثُ  قال ابُن ِسيَده :و

 .تَُحثُّه حادٌّ َسِريٌع في أَْمِرِه ، كأَّن نَْفَسه:  (1) َحثُوثٌ و ، َحثِيثٌ  رجل السَِّريُع ، كالَحثِيِث ، كَصبُوٍر : ، الَحثُوثُ و

ً  َوولَّى  .ِحثَاثٌ  ، أَي ُمْسِرعاً َحِريصاً ، وقومٌ  َحثِيثا

 .(2) َحاثَّةٍ  ، في موضعِ  َحثِيثَةٌ  وامرأَة

 ، قال األَْعَشى : مْحثُوثَة ، في موضعِ  َحثِيثٌ وَ 

َدىل   يــــــــــــــــثــــــــــــــــاً تــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــِ َوا   حــــــــــــــــَ َبن  الصــــــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــَ

مح َر     ييف  ــــــــــــــــــــــَِ ه أَزحَرقــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــح  يـــــــــــــــــــــــَ

  
 َشبَّه الفََرس في السُّْرَعِة بِالبَاِزّي.

 كّل ذلك : السَّْيُر الذي ال َوتِيَرةَ فيه ، وقََربٌ  (4)، وَحْذَحاذٌ وقَْسقَاٌس  (3) َحثَْحاثٌ  بالفَتْح معُطوٌف على ما قَْبلَهُ. يقال : ِخْمسٌ  ، الَحثَْحاثِ و

ٌب ، أَي شديد ، وقََربٌ  َحثَْحاثٌ  ، إِذا كاَن بَِعيداً  َحثَْحاثٌ و ، أَي سريٌع ليس فيه فُتُوٌر ، وِخْمٌس قَْعقَاٌع ، َحثَْحاثٌ  ، وثَْحثَاٌح ، وَحْذَحاذٌ ، وُمنَّحِ

 فيه ، أَي ال فُتُوَر فِيه.، والسَّْيُر فيِه ُمتِْعباً ال َوتِيَرةَ 

 الناُس عليه ، وتََداَعْوا إِلْيه. تََحاثَّ  ما (5)على َطعَاِم المْسِكيِن التََّحاثُّ : التََّحاضُّ أَي ال يَتَحاضُّون. والتَّْقَوى أَْفَضُل  يَتََحاثُّونَ  الو

ً  ما ذُْقتُ و ً  وال َحثَاثا ً  ما اْكتََحلَ و ، أَي ما ذُْقُت نَْوماً ، ِحثَاثا رأُْي األَصمعّيِ ،  وبالَكْسرِ  : هو أَصحُّ  (6)قال أَبو ُعبَْيدةَ  ، بالفَتْحِ ، َحثَاثا

 أَنشد ثعلٌب : ما نَاَم ، وأَوَرَدُهما ثَْعلٌَب معاً ، ونقَل الكْسَر عن الفَّراِء ، قال شيُخنَا : ونََسبُوا الفَتَْح إِلى أَبي َزْيد أَيضاً ، أَي

تح و ا ً لِلِّ مـــــــــــــــا َذاقـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــَ جِي  حـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  طـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــَ

رو     جــــــــــح ــــــــــفــــــــــَ ُح ال َدا َوضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ه حــــــــــىت ب ــــــــــُ ت ــــــــــح  ال ُذقـ

  
بَْير]، أَي بنَْوٍم ، وقال  بَِحثاثٍ  ، أَي قليل ، كما يقال : نَْوٌم ِغَراٌر ، وما ُكِحلَْت عيني ِحثَاثٌ  وقد يُوَصُف به ، فيقال : نَْومٌ   الَحثَْحاثُ  (7) [الزُّ

 نَّْوُم ، وأَنشد :: ال الُحثُْحوثُ و

ُت  و ً مـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــِح حـــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــح ُه  حـــــــــــــــــُ  وال َأانمـــــــــــــــــُ

هُ     امـــــــــــــــــــــُ ر ٍد زِمـــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــَ  ِإاّل عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــُ

  
ً  : ما َجعَْلُت في عْينِي (8)وقال َزْيُد بُن َكثَْوةَ   ، عند تَأِْكيِد السََّهِر. ِحثَاثا
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ُجُل : ناَم.  وَحثََّث الرَّ

، أَي الَخِفيُف ، فمن كسَر الَحاَء َشبََّهه بالِغَراِر ، وهو القَِليُل من النَّْوِم ، ومن فَتََحه َشبََّهه  ثِيثُ الحَ  : النَّومُ  الَحثَاثُ  وقال ابُن ُدُرْستََوْيه :

: القَِليُل من الُكْحِل  ثَاثُ الحَ   أَنه قال :بالغََماِض والذََّواِق واللََّماجِ ؛ ألَنََّها أَسماُء القَِليِل من األَْكِل والشُّْرِب والنَّْوِم ، قال : وروى عن أَْعرابِّيٍ 

: البَُروُد ، وهو الُكْحُل ، ونقلَهُ ابُن ِهَشاٍم  الَحثَاثُ  ، وهو عند غيِره : القَِليُل من النَّْوِم ، وكذلك في نَواِدر اللِّْحيانّي ، ونقَل عن الِفْهِرّي :

 اللَّْخِمّي وَسلَّمهُ ، ونقل ابُن َخالَوْيه ما يَُخالفه.

 وهو ما تََكسَّر منه. بالضّم : ُحَطاُم التِّْبِن ، الُحثُّ و

 ٍء ، وفي التَّْكِملَة : الَخِفيّ هكذا في نسختنا ، وفي اللّسان : المْدقُوق من ُكّلِ شيْ  الُمتََرْقِرُق ، أَيضاً : الُحثُّ و

__________________ 
 . ثوث ( يف التهذيب واللسان :1)
 التهذيب : وامرأة حثيث يف موضض  ثوثة.( يف األصر واللسان ا ويف 2)
 ومثله يف التهذيب.« قوله يقا  مخ  اخل يتبمر وحيرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«قنقاس»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 4)
 .«أصر»( عن األساس ا وابألصر 5)
 ( يف اللسان : أَبو عبيد.6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 .«كثرة»لسان ا وابألصر ( عن التهذيب وال8)
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تَـَفّرِ ُ 
ُ
َابِ  امل ِر والرت   وأَنشد اأَلصمعّي : اخَلِشُن من الر محرِ  الَغِليةُ  َأو الَياِب ُ  ولي  بِطيَنٍة َصِمَغٍة ا من الر مح

رحايِء  ِ  الـــــــــــــثــــــــــــــ  َر  يف اَيبـــــــــــــِ ثّ حـــــــــــــىّت يــــــــــــــُ   حـــــــــــــُ
ثح     غـــــــــِ ـــــــــَ رحت ُ

ـــــــــَ  املـــــــــ ل ـــــــــطـــــــــ  ُز عـــــــــن رِّي ال جـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَ (1)يـ
 

  
 هكذا أَنشده ابُن ُدرْيد ، عن عبَد الّرحمن بن عبِد هللا ، عن عّمه األَصمعّي.

 ، عن أَبي ُعبْيد. (2) الُخْبُز القَفَارُ  : الُحثُّ و

،  ُحثٌّ  ، ِمثْلُه ، وكذلك ِمْسكُ  ُحثٌّ  ، أَي ليس بَِدقِيِق الطَّْحِن ، وقيل : غيُر َمْلتُوت ، وُكْحلٌ  ُحثٌّ  يقال : َسِويقٌ  َما لَْم يُلَتَّ من السَِّويِق ،و

 وأَنشد ابُن األَْعرابّي :

كاً   ُحث اِإن  أَبعحالِ  َلِمسح
َك. َحثَْحثَ و  الِميَل في العَْيِن : َحرَّ

ُكوه. ثَْحثُواحَ  : الَحَرَكةُ الُمتََداِركةُ ، يقال : الَحثَْحثَةُ و  ذلك األَمَر ثّم تََرُكوهُ ، أَي َحرَّ

 : ذو حَرَكٍة َدائِمة ، وفي َحِديث َسِطيح : (3)، ونَْضنَاٌض  َحثَْحاثٌ  وَحيَّةٌ 

ا   (4)ِمنح ِحضحيَن َثَكنح  ُحثحِحثَ كَبل 
 وأُْسرَع. ُحثَّ  أَي

 اْنِهَماٍر. : البَْرُق : اْضَطَرَب وَخّص بعُضهم به اضطراَب البَْرِق في السَّحاِب واْنتَِخاَل الَمَطِر ، أَو البَرِد أَو الثَّْلجِ من غيرِ  َحثَْحثَ و

 : ع في بالِد ُهَذْيٍل ، ولهم فيه يوٌم َمْشُهوٌر ، قال أَبو قِاَلبَةَ الُهَذِلّي : األََحثُّ و

ا َوحح  هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ رِفـ ا اي داُر َأعـــــــــــــح ازهلـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ن  شـــــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــــَ

انِ     بــــــــــــَ رٍت فــــــــــــبَلــــــــــــح ن َرهــــــــــــح م مــــــــــــِ َوائــــــــــــِ َ الــــــــــــقــــــــــــَ اح  بــــــــــــَ

  

اِت  يــــــــــــــــ  ٍة بــــــــــــــــُرحــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ ثِّ فــــــــــــــــِدمــــــــــــــــح  ِإىل  اأَلحــــــــــــــــَ

ِ  الــــــفـــــــاين     بــــــَ لــــــح َ
ِ  املــــــ حــــــح اٍ  كســــــــــــــــــــَ وحجــــــَ ح ُدفـــــــَ  ضــــــــــــــــــــَ

  
 * ومما يستدرك عليه :

 ، قال راِويَةُ أَماِلي ثَْعلَب : لم يَْعِرْفَها أَبو العَبّاس. (5)بالكسر : الَحرُّ والُخُشونَةُ يَِجُدُهَما اإِلْنَساُن في َعْينَْيِه  الِحثَاثَةٌ 

 أَي ال يَْلَزُق بعُضه بِبَْعٍض. (6) ُحثٍّ و : ال يَْلَزُق بعُضهُ بِبَْعٍض ، عن ابن األَْعَرابِّي ، قال : وجاَءنَا بِتَْمٍر فَذٍّ ، وفَّضٍ ، ُحثٌّ  وتَْمرٌ 

 جاَءه َجْرٌي بعَد َجْريٍ. ُحثَّ  ، أَي إِذا الَمَحثَّةِ  وفََرٌس َجوادُ 

ُجُل ، بالضّم ، لُغَةٌ في ُجثَّ بالجيم ، أَي ذُِعر ، فهو ُحثَّ و  : َمْذُعور. َمْحثُوثٌ  الرَّ

 ، كِكتَاٍب : َموِضٌع من أَْعَراِض المِدينَِة. الِحثَاثُ و

ّم : من َمنَاِزل بَنِي ِغفَاٍر بالِحَجاز. ثُّ الحُ و  ، بالضَّ

ً  ءُ الشي َحَدثَ  : [حدث]  ، (7): نَِقيُض القُْدَمِة  الُحُدوثُ و : نَِقيُض القَِديَم ، الَحِديثُ و نَِقيُض قَُدَم ، بالفَتْحِ : َحَداثَةً و بالّضّم ، ، يَْحُدُث ُحُدوثا

 كأَنَّه إِتْبَاٌع ، ومثله كثِيٌر. قَُدمَ وتَُضمُّ دالُه إِذا ذُِكَر َمَع 

أَنّهُ »ابِن َمْسعُوٍد  َحِديثِ  فيو ٍء من الكالِم إِال في هذا الَمْوِضعِ ، وذلك ِلمَكاِن قَُدَم ، على االْزِدواجِ ،في شيْ  َحُدثَ  وفي الّصحاح : ال يَُضمُّ 

ُء الشَّيْ  َحَدثَ  ، يقال : الَحِديثَةَ و يعنِي ُهُموَمه وأَْفَكاَره القَِديمةَ  «َحُدثَ  ال : فأََخَذنِي ما قَُدَم وَماَسلََّم َعلَْيِه وهو يَُصلّي فَلَْم يَُردَّ عليِه الّسالم ، ق

 ، فإِذا قُِرَن بقَُدَم ُضمَّ ، لالْزَدواج.



2306 

 

َخبَراً ، أَي َوَجْدُت َخبَراً  اْستَحدثْتُ  ، وفي الّصحاح : هُ استَْحَدثَ  ، وكذلك َحِديثٌ و ، ُمْحَدثٌ  هللا فهو أَْحَدثَهُ و ٍء لم يَُكْن ،: كوُن شيْ  الُحُدوثُ و

 جِديداً.

__________________ 
 قبله كما يف التكملة :»وما أثبت عن التكملة واللسان. ويف هامش املطبوعة املصرية : « املرتعث»( ابألصر 1)

 احـــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــر رزمـــــــــــــــــــــــــاين مـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــث 

ـــــــــــــــــــــــــث    ـــــــــــــــــــــــــدل ـــــــــــــــــــــــــدرآن املـــــــــــــــــــــــــن  «ودعـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــات ال
  

 ال أدم معه.( أي الذي 2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فضفاض.3)
قا  يف اللســـــــــــان : وثكن جبر معروف وقير جبر حجازي بفتح الثاء والكاف. قا  عبد املســـــــــــيح ابن أخت »( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : 4)

 سطيح يف معناه :
 تــــــــــــــــلــــــــــــــــفــــــــــــــــه يف الــــــــــــــــريــــــــــــــــح بــــــــــــــــوغــــــــــــــــاء الــــــــــــــــدمــــــــــــــــن 

 ... كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
  

 .«اخل

 .«عيشه»صر : ( عن اللسان ا وابأل5)
 وما أثبت عن التهذيب واللسان.« قد ا وقص وحث»( يف األصر : 6)
 .«قوله القدمة لعله القدم»( األصر واللسان. وهبامش املطبوعة املصرية : 7)



2307 

 

لُه واْبتِداُؤه ، ِحْدثانُ و ِلِه واْبتِدائِه ، حَداثَتِهو بِِحْدثَانِهِ  يقال : أََخَذ األَْمر ، كَحَداثَتِهِ  األَْمِر ، بالكْسِر : أَوَّ عائَِشةَ ،  َحديثِ  فيو ، أَي بأَوَّ

والُمراُد به قُْرُب َعْهِدهم بالُكْفِر والُخُروجِ منه والدُُّخول في اإِلسالِم  «قَْوِمِك بالُكْفِر لََهَدْمُت الَكْعبَةَ َوبَنَْيتُها ِحْدثانُ  ال لو» ، عنهاهللارضي

يُن في قُلُوبِِهم ، فإِن َهَدْمُت الَكْعبَةَ وغيَّْرتَُها ُربََّما نَفَُروا من ذلك.وأَنَّهُ لم   يَتََمكَِّن الّدِ

ِل العُُمِر. حداثَةُ و ّنِ : ِكنَايَةٌ عن الشَّبَاِب وأَوَّ  الّسِ

 .َحَدثٌ  واِحُدها أَْحَداثِهِ و ، حاِدث واِحُدها كَحَواِدثِه ، منه يَْحُدثُ  وما من الدَّْهِر : نَُوبُهُ  (1) الحدثانُ و

 الدَّْهِر : ِشْبهُ النَّاِزلَِة. أَْحَداثِ  من الَحَدثُ  وقال األَْزَهِرّي :

 وقال ابُن منظور : فأَّما قوُل األَْعَشى :

ٌة  مــــــــــــــــــــــ  يِن َوِد لــــــــــــــــــــــِ َريــــــــــــــــــــــح ا تـــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــِإمــــــــــــــــــــــّ

َواِدثَ فـــــــــــــــــــــــــــــِإّن     ا ا ـــــــــــــــــــــــــــــَ  َأوحَد  هبـــــــــــــــــــــــــــــَِ

  
ُروَرة  ْدِف. (2)فإِنه حذف للضَّ  وذلك ِلَمَكان الَحاَجِة إِلى الّرِ

 في قوله : الَحَواِدثِ  َمْوضعَ  الَحَدثَانَ  ، كما َوَضَع اآلَخرُ  الَحَدثَانِ  َموِضعَ  الَحَواِدثَ  وأَّما أَبُو علّيٍ الفَاِرِسّي ، فَذَهَب إِلى أَنه َوَضعَ 

ريُ  نـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
اُب امل هـــــــــــــَ َك الشـــــــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــــــَ   َأاَل هـــــــــــــَ

ريُ و     غـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ ي  ِإذا ن مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــكـــــــــــــــَ ا ال ـــــــــــــــَ ن َرهـــــــــــــــُ دح  مـــــــــــــــِ

  

تح و  مـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــَ َا ِإذا أَل ـــــــــــــــــــــِ ئ اُب املـــــــــــــــــــــِ  َوهـــــــــــــــــــــ 

َدَ نُ بــــــــــــنــــــــــــا     وُر  ا ــــــــــــَ ي الــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــُ امــــــــــــِ (3)وا ــــــــــــَ
 

  
 .الَحواِدث ، يَْذَهبُوَن به إِلى الَحَدثَانَ  وقال األَزهرّي : وربما أَنَّثَِت العََرب

 الشَّباب ، فبكسِر الحاِء وسكون الدال. ِحْدثَانُ  ، قال : فأَّما الَحَدثَانُ  (4)أَْهلََكتْنَا  وقال : تقوُل العَرُب :تَْيِن ، وأَنشد الفَّراُء هذين البَيْ 

 َشبَابِه ، بمعنًى واِحٍد. َحِديثِ و َشبَابِه ، ِحْدثَانِ و َشبَابِه ، ُحْدثَىو أَتَْيتُهُ في ُربَّى َشبابِه وُربَّاِن َشبَابِه ، (5):  [يقال]قال أَبو عمٍرو الشيبانّي : 

كة : اسٌم بمعنى اح ديواِن الُمتَنَبّي ، وقالُوا : ُهو ُمَحرَّ اُح الَحَماَسة ، وُشرَّ  الدَّْهِر ونََوائِبِه ، وأَنشَد شيُخنا َحَواِدثِ  قلت : وبمثل هذا ضبَطهُ ُشرَّ

 : الَحَماِسيّ  قول شرحه فيـ  هللارحمهـ 

رحٍب  َدَ نُ ا ـــــــــــــــــَ َرمـــــــــــــــــَ   َوَة آِ  حـــــــــــــــــَ  ِنســـــــــــــــــــــــــــــــح

وداً     ــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــُُ َن ل دح َداٍر لــــــــــــــــــــــََ قــــــــــــــــــــــح  مبــــــــــــــــــــــِ

  

يضــــــــــــــــــــــــــاً  وَد بــــــــــــِ ن  الســــــــــــــــــــــــــ  وَرهــــــــــــُ عــــــــــــُ َرد  شــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ  فـ

وَدا    يــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــُ ن  الــــــــــــــبــــــــــــــِ هــــــــــــــُ وهــــــــــــــَ  َوَرد  ُوجــــــــــــــُ

  
َكة ، قال : وكذلك أَنَشَدهما َشْيَخانا ابُن الّشاِذِلّي ، وابن المسناِوّي ، وُهَما في شرحِ الكافِية  المالكيّة ، وُشُروح التَّْسِهيل ، وبعُضهم ُمَحرَّ

زاد في اْقتََصَر على ما في الّصحاح من ضبطِه بالَكْسِر كالُمَصنّف ، وبعُضُهم زاد في الّصحاح من ضبطِه بالَكْسِر كالُمَصنّف ، وبعُضُهم 

 ار ، وهو كقولهم : الَجِديداِن ، والَملَواِن ، ونحو ذلك.، والمراد منهما : اللّيُل والنّهَ  َحَدث : تَثْنِيةُ  َحَدثانِ  التَّفَنُِّن ، فقال :

ل السَّنة ، في الحاِدثَةُ  : األَْمَطارُ  األَْحَداثُ و  قال الشاعر : أَوَّ

َرو   مـــــــــــن  ـــــــــــَ َداثِ تـ تح  اأَلحـــــــــــح قـــــــــــَ الحـــــــــــَ ىّت تـــــــــــَ  حـــــــــــَ

ُر     كـــــــــح َ
ِر املـــــــــ رحشــــــــــــــــــــــِ ّز ابلشــــــــــــــــــــــِّ تــــــــــَ ه واهـــــــــح فـــــــــُ وائـــــــــِ (6)طـــــــــَ

 

  
 .الَحَدثُ  أَصابَها : َمْحُدوثَةٌ  : مثُل الَوِلّي ، وأَْرضٌ  الَحَدثُ  وفي اللسان :

ّنِ ، وعن ابن سيَده : َحَدثٌ  قال األَزهرّي : شابٌّ و ّن ، َحَدثُ  َرُجلٌ  : فَتِيُّ الّسِ  أَْحَداثُ  ورجالٌ  : فَتِيٌّ ، الُحُدوثَةِ و الَحَداثَة ، بَيِّنُ  َحِديثَُهاو الّسِ

نِّ  . َحَدثٍ  : َجْمعُ  ُحْدثَانٌ  . ويقال : هؤالِء قَْومٌ ُحَدثَاُؤَهاو ، ُحْدثَانَُهاو الّسِ ّنِ  ، وهو الفَتِيُّ الّسِ

نَّ قلَت : َحَدثٌ  قال الَجْوَهِرّي : وَرُجلٌ  ّن. وهؤالِء ِغْلَمانٌ  َحِديثُ  ، أَي َشابٌّ ، فإِن َذَكْرَت الّسِ  .أَْحَداثٌ  ، أَي ُحْدثَانٌ  الّسِ
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__________________ 
والصـــــواب ابلتحريك كما يف التهذيب والتكملة والصـــــحاح. وقد  حد ن بكســـــر ا اء وســـــكون الدا .»( جاءت هنا معطوفة عل  الجي قبلها 1)

 أشار هبامش اللسان إىل هذا الضبرت.
 .«قوله فإنه حذف اخل أي حذف التاء»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 يف التهذيب : ومحا  بد  ووهاب ا واألنف بد  وا امي.( األصر واللسان ا و 3)
 ( يف التهذيب : أهلكنا.4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 .«قوله طوائفه ا كذا خبطه والذي يف اللسان يف مادة شرر طرائقه» ( ابألصر طوائفه وما أثبت عن اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية :6)
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ً  فإِذا كاَن الَوِعلُ  في الَوعِل ، قَاَل : الَحَدثَ  ، واستعمَل ابُن األَْعَرابِيّ  َحَدثَةٌ  ، واألُْنثَى َحَدثٌ  واّبِ واإِلبِلِ وكلُّ فَتِّيٍ من النّاِس والدَّ  فَُهَو  َحَدثا

 َصَدٌع ، كذا في اللّسان.

ِزّي في  َح به ابُن ُدَرْيد في الَجْمَهَرة ، ووافقَه الُمَطّرِ كتابه غريب أَسماِء الّشعراِء ، وابُن ُعَدْيس ، كما نَقَلَه قلُت : والذي قاله المصنّف صرَّ

ه ، والذي قاله الَجْوَهِرّي َصّرَح به ثَْعلٌَب في الفصيح ، واللِّْحيَانّي في نَواِدِره.  اللَّْبِليُّ عنه من َخّطِ

ة تقول : هو ّنِ ، كما تقول : َحَدثُ  ونقل شيُخنَا عن ابِن ُدُرْستََويه : العامَّ ّن ، وهو خَطأٌ ؛ ألَن َحِديثُ  الّسِ ِصفَةُ الّرُجِل نْفسِه ،  الَحَدثَ  الّسِ

نّ  ْرس َحَدثٌ  وكان في األَصل مصَدراً فُوِصَف به ، وال يُقَال للّسِ ّنِ ، وإِنّما يقال  َحَدثٌ  ، وال للّضِ ، وال ِللنَّاِب ، وال تَْحتَاُج معه إِلى ِذْكِر الّسِ

نّ ، فِصفَةٌ يُوَصُف بها كلُّ شيْ  الَحِديثُ  ، ال غيُر ، قال : فأَّما َحَدثٌ  للغاُلِم نْفِسه : هو  النَّبَاِت ، الَحِديثَةُ  ٍء قريِب الُمدَّةِ والعَْهِد به ، وكذلك الّسِ

ّن والَمْوِلِد ، ثم قال : وعليه أَكثُر ُشّراحِ الفَِصيحِ. الَحِديثُ و ّنِ من الناِس : القريُب الّسِ  الّسِ

 من األَشياِء. الَجِديدُ  وهو : الَحِديث به ُسّميَ و قلت :

يثَى ، فهما ُمتراِدفاِن ، يأْتي على القَِليل والكثيرِ  الَخبَُر ، : الَحِديثُ و يَصى ، تقول : َسِمْعتُ  كالِحّدِ يثَى بكسٍر وشّدِ داٍل ، على وزن ِخّصِ  ِحّدِ

يئَى ، أَي ً  َحَسنَةً ، مثل ِخّطِ  .َحِديثا

، كما قاله الفَّراُء وغيُره ، وقيل : بل جمُع  أُْحُدوثَة جمع األَحاِديثُ  على غيِر قِياٍس وقيل : شاذٌّ  كقَِطيعٍ وأَقَاِطيَع ، وهو ، أََحاِديثُ  جو

 ، على أَْفِعلَة ؛ كَكثِيٍب وأَْكثِبٍَة. أَْحِدثَة (1) [الحديث]

 أَنشد األَصمعّي :وهو قليل ،  ويَُضّم ، بالكسر ، ِحْدثانٌ  قد قَالُوا في َجْمعه :و

رحَء  َ
ي املـــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــِّ لـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ دح نِ تـ واً  اب ـــــــــــــــــــُ  هلـــــــــــــــــــَح

يــــــــــــُ  و     طــــــــــــِ
َ

ِدَج املــــــــــــ ه كــــــــــــمــــــــــــا حــــــــــــُ ِدجــــــــــــُ (2)حتــــــــــــَح
 

  
 [عن ذلك] َحِديثِهاو أَْلَهتْهُ بَِدلِّها (3)الدَّْهِر من مصائِبِه وَمراِزئه  َحَدثَانُ  محّرَكة ، وفّسره فقال : إِذا أََصابَه بالَحَدثانِ  ورواه ابُن األَْعَرابِّي :

(4). 

يثٌ و بكسر فسكون ِحْدثٌ و بفتح فكسر َحِدثٌ و بفتح فضمّ  َحُدثٌ  رجلٌ و يٍن ، زاد في اللَّسان ِحّدِ ثو كِسّكِ  ، كّل ذلك بمعنًى واحٍد ، أَي ُمَحّدِ

يَاِق له ، كّل هذا على النََّسِب ونحوه ، هكذا في نس َكثِيُره يٍت ،  َحُدثٌ  ختنا ، وفي أُخرى : َرُجلٌ َحَسُن الّسِ ، كنَُدٍس ، وَكتٍِف وِشْبٍر ، وِسّكِ

ْبِط غيُر مناسٍب ، وضبَطَها الجوهرّي فقال : ورجل ، بضم الدال وكسرها ، أَي  َحِدثٌ و َحُدثٌ  وهذا أَْولَى ؛ ألَّن ِإْعَراَء الكلماِت عن الضَّ

يثٌ  ، ورجلٌ  الحديثِ  َحَسنُ  يقٍ  ِحّدِ لَْين بأَنَُّهَما الَحَسنُ  الَحِديثِ   ، أَي كثيرُ مثُل فِّسِ  .(5)، واألَِخيُر : الكثيُره  الحديثِ  ، ففّرق بين األَوَّ

 : من الرجال ، بضّم الّدال وكسرها ، هو الَحَسنُ  الَحِدث قال شيُخنا : وفي كالم غيِره ما يَُدلُّ على تَثِْليِث الدَّاِل ، وقال صاِحُب الواعي ،

ة تقول الَحِديثِ  يث ، والعامَّ يثُ  ، أَي بالكسر والتَّْشِديد ، قال ، وهو َخَطأٌ ، إِنما الِحّدِ  .الَحِديثِ  : الكثيرُ  الِحّدِ

 .الَحَدثِ  من ، أَْحَدثَ  : محّركةً : اإِلْبداُء ، وقد الَحَدثُ و

جُ  أَْحَدثَ  ويقال : َع الرَّ ُل ؛ إِذا َصلََّع وفَصَّ
 : اْبتََدأَهُ واْبتََدَعهُ ، ولم يَُكْن قَْبُل. أَْحَدثُهو .ُمْحِدثٌ  َوَخَضَف ، أَيَّ ذلك فَعََل ، فهو (6)

وِم ، : الَحَدثُ و وِم ، ُمَؤنَّثَةٌ ، زاد الّصاغانّي : وعنَدهُ َجبٌَل ي د ، بالرُّ األَُحْيِدُب ، وقَْد ذُِكَر في  قال له :وفي اللسان : موِضٌع متَّصل ببِالِد الرُّ

 موِضِعه.

ثُ  : ما الَحِديثُ و ً  به يُْحّدِ ُث تَْحِديثا  بِه. َحدَّثَهُ و ، َحدَّثَهُ الَحِديثَ  ، وقد الُمَحّدِ

 َمعروفاٌت. التَّْحِديثُ و التََّحدُّثُ و التََّحاُدثُ و الُمَحاَدثَةُ  وفي الّصحاح :

__________________ 
 ( زايدة اقساها السيا .1)
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هو مثر ا أي تغلبه بدهلا وحديثها حىت يكون من غلبتها له كامدوج  قوله كما حدج املطي  قا  يف اللســـــــان :»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 2)
 .«املركوب الذلير من اجلما 

 .«ومرازيه»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
ٌث أي كثري ا ديث ا وعن اللحياين قا  :5) ٌث إذا كان حسن ا ديث. ( ويف التهذيب : ورجر ِحدح  رجر َحَدٌث وِحدح
 .«قصض»( عن اللسان ا وابألصر 6)
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هذه القُلُوَب بِذْكِر هللا  َحاِدثُوا»الَحَسن  حديثِ  فيو ، إِذا َجاَلهُ ، حاَدثَهو الّرُجُل َسْيفَه ، أَْحَدثَ  يقال : ِجالُء السَّْيِف ، كاإِلْحداثِ  : الُمَحاَدثَةُ و

قُوَها حتّى تَْنفُوا  «تَعالى ، فإِنها َسِريعَةُ الدُّثُور َدأَ الذي تََراَكَب  (1)معناه اْجلُوها بالَمَواِعَظ ، واْغِسلُوا الدََّرَن عْنَها ، وَشّوِ عْنَها الطَّبََع والصَّ

قاِل ، قال : يُحاَدثُ  ، كما َعلَْيَها ، وتَعَاَهُدوَها بذلكَ   السيُف بالّصِ

ِر الس يحِف  َقا ِ  ُحوِدثَ كَنصح  ابلصِّ
 ومن الَمَجاِز : ما َجاءَ 

تِي أََحٌد فَعَُمُر بُن الَخّطابِ  ُمَحدَّثُونَ  قد كاَن في األَُممِ »:  الَحِديث في اِدقُ  الُمَحدَّثُ  قالوا : «!، فإِْن يَُكْن ِفي أُمَّ ٍد : الصَّ الَحْدِس ، وجاَء  ، كُمَحمَّ

هو نَْوٌع يَُخصُّ هللا به من يََشاُء من ُء فيُْخبُِر به َحْدساً وفَِراسةً ، وأَنَُّهم الُمْلَهُموَن ، والُمْلَهُم هو الِذي يُْلقَى في نَْفِسه الشَّيْ  الَحِديث في تَْفِسيرِ 

ثُوا ، مثَل ُعَمَر ، كأَنَُّهم (ِعباِدِه الَِّذيَن اْصَطفى)  ٍء فَقَالُوه.بشيْ  ُحّدِ

يِل  بالتخفيف : ماَءانِ  الُمْحَدثُ و  بِتِهاَمةَ ، واآلَخُر على ِستَِّة أَْميَاٍل من النَّْقَرة. (2): أَحُدهما ِلبَنِي الّدِ

 بِبْغَداد. بالقُْرِب منها ، وقَْريَةٌ أُخَرى ة ، بَواسطَ  أَيضاً : الُمْحَدثُ و

 .الُمْحَدثَةِ  بهاٍء : ع فيِه ماٌء ونَْخٌل وُجبَْيٌل يقاُل له : َعُمودُ  الُمْحَدثَةُ و

نَا. باإِلْحَداثِ  وكذلك المرأَةُ ، يُْكنَى َزنَى ، الرُجُل : أَْحَدثَ و  عن الّزِ

ِم : األُْحُدوثَةُ و ثَ  ما وفي بعض الُمتُوِن : به ، يُتََحدَّثُ  ما بالضَّ  .(3)به  ُحّدِ

ً  األََحاِديِث أُْحُدوثَةٌ  ونقل الَجْوَهِرّي عن الفَّراِء ، نَُرى أَّن واِحدَ   .للَحِديثِ  ، ثم َجعَلُوهُ َجْمعا

ّي : ليَس األَْمُر كما َزَعَم الفَّراُء ؛ ألَنَّ   .أُْحُدوثَةً  بَمْعنَى األُْعُجوبَِة ، يقال : قد صاَر فاُلنٌ  األُْحُدوثَةَ  قال ابُن بَّرِ

ا ً  إِالّ  واحُدَها يكونُ  فال ، وسلمعليههللاصلىالنَّبِّي ،  أَحاديثُ  فَأَمَّ ، قال : وكذلك َذَكَرهُ ِسيبوْيه في باب ما جاَء َجْمعُه  أُْحُدوثَةً  ، وال يكونُ  َحِديثا

 على غيِر واِحِده الُمْستَْعَمِل ، كعَُروٍض وأَعاِريَض ، وباِطٍل وأَباِطيَل ، انتهى.

ُحوا بأَنَّه ال فَْرَق بينَها وبينَ  خالفاً لمن َخصَّها بما ال فَائَِدةَ فيِه ، وال  في االستعماِل والدَّاللَِة على الَخْيِر والشَّّرِ ، الَحِديثِ  قال شيُخنا : وَصرَّ

ةَ له ، كأَْخبَاِر الغََزِل ونحِوَها من أَكاِذيِب العََرِب ، فقد َخصَّ الفّراءُ  ،  الَحِديثِ  بأَنّها تكوُن للُمْضِحكاِت والُخَرافَاِت ، بخالفِ  األُْحُدوثَةَ  ِصحَّ

ال تُْستَْعَمُل إِاّل في الشَّّرِ ، ورد عليه أَبو َجْعفٍَر اللَّْبِلّي في شرِحه ، فإِنّه قاَل : قد  األُْحُدوثَةُ  يح :وكذلك قاَل ابن هشام اللَّْخِمّي في َشْرحِ الفَِص 

 الَخْيِر ، وأَنَشَد الُمبَّرد :َحَسنَةٌ ، قال أَبو َجْعفَر : فهَذا في  أُْحُدوثَةٌ  تُْستَْعَمُل في الَخْيِر ، قال يَعقُوُب في إِصالِحه : يُقَاُل : انتَشر له في النَّاِس 

ا و  هـــــــــَ َد  أبَرحضــــــــــــــــــــــِ عـــــــــح ُت ِإذا مـــــــــا ُزرحُت ســـــــــــــــــــــــُ نـــــــــح  كـــــــــُ

ا    يـــــــــُدهـــــــــَ عـــــــــِ و بـــــــــَ نـــــــــُ دح َو  د ويـــــــــَ طـــــــــح  أََر  اأَلرحَض تـــــــــُ

  

ا  هـــــــــَ يســـــــــــــــــــــــُ لـــــــــِ يـــــــــِ  َود  جـــــــــَ راِت الـــــــــبـــــــــِ فـــــــــِ َن اخلـــــــــَ  مـــــــــِ

تح     َقضــــــــــــــــــــــَ ــــــــح ةٌ ِإَذا مــــــــا انـ ُدوثــــــــَ يــــــــُدهــــــــا ُأحــــــــح عــــــــِ  لــــــــو تــــــــُ

  
 .السالمعليهومثل ذلك أَورده الَخفَاِجّي في سورة يُوُسف 

 وَسَمِرِهْم. َحِديثِِهم َصاِحب إِذا َكانَ  الُملُوِك ، بالَكْسرِ  ِحْدثُ  َرُجلٌ و

 إِلْيِهّن ، كقَْوِلَك : تِْبُع نساٍء ، وِزيُر نَِساٍء. يَتََحدَّثُ  نَِساٍء : ِحْدثُ و

 الَمْوِصِل : بُلَْيَدةٌ على ِدْجلَةَ. فَحِديثَةُ  : كأَْجبٍُل : َمَواِضعُ  أَْحُدثٌ و ، الَحِديثَةُ و ، الَحاِدثُ و

 الِمْعَطار في خبر الفَُراِت : قَْلعَةٌ َحِصينَةٌ قُْرَب األَنباِر. َذكَرهما الّشهاُب الفَيُّومّي ، والشمُس محّمُد بن محّمِد الُحميدّي في الّروِض  َحِديثَةُ و

 األَْمصار.

 : فإِنها قَْريَةٌ على ساِحِل بحِر اليََمِن. َحاِدثُ  وأَّما
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ل الّسابق في الجيم ، قال الّصاَغانّي : وأَْحُدثٌ و ليس بتصحيِف . لغةٌ في أَْجُدث ، ذكَره السُّّكرّي في َشْرح ِشْعر ُهَذيل ، وأَنشَد بيَت الُمتَنَّخِ

 أَْجُدث بالِجيم.

__________________ 
 .«تنقوا»ر ( عن اللسان ا وابألص1)
 ( يف معجم البلدان : الدئر.2)
 ( اللسان ا وما يتحدث به كما يف الصحاح.3)
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كةً : واٍد قُْرَب َمّكةَ ، أَعاله ِلُهَذْيل وأَْسفَلُهُ لِكنَانَة. الَحَدثَةُ و  ، ُمَحرَّ

ُهور ِمن َهواِزن ، ناَدى أَيّاَم ِمنًى أَنَّها أَياُم أَْكٍل وُشْرٍب ، روى عنه َمشْ  َمَحّرَكةً : صَحابِيٌّ  بِن َعْوِف بِن َربِيعَة النَّْصرّي ، الَحَدثانِ  أَْوُس بنُ و

 الدَّْهِر ، أَي ُصُروفه ونََوائبه. َحَدثَانِ  ابنُه مالك ، وقد قيَل : إِّن الْبنِه هذا ُصْحبَةً أَيضاً ، وهو منقوٌل من

 * ومما يستدرك عليه :

 األَْمُر : َوقََع. َحَدثَ 

اِلُح على غيِرها ، ُمْحَدثَاتُ و  «األُُمورِ  ُمَحَدثَاتِ و إِيّاُكم» : الحديثِ  فيو األُموِر : ما ابتََدَعهُ أَْهُل األَْهَواِء من األَْشيَاِء التي كان السَّلَُف الصَّ

 : هو ما لم يكن َمْعُروفاً في كتاٍب وال ُسنّة وال إِْجماعٍ. (2): بالفَتْح  (1) ُمْحَدثةٍ  َجْمعُ 

ً  لَْم يَْقتُْل من نسائِِهْم إِاّل اْمَرأَةً واِحَدةً َكانَتْ »بني قَُرْيَظةَ :  حديثِ  فيو ِت النَّبِيَّ  َحَدثُها قيل : «أَْحَدثَْت َحَدثا  .وسلمعليههللاصلىأَنّها َسمَّ

 .«بِْدَعةٌ ، وكلُّ بِْدعٍة َضاَللَةٌ  (3) ُمْحَدثٍ  ُكلُّ »:  وسلمهعليهللاصلىقال النّبّي : و

ً  فِيَها أَْحَدثَ  َمنْ »الَمِدينَة :  حديثِ  فيو ً  ، أَو آَوى َحَدثا  الُمْنَكُر الذي ليس بُمْعتَاٍد وال َمْعُروٍف في السُّنّة ، الحاِدثُ  : األَمرُ  الَحَدثُ  ، «ُمْحِدثا

لّدال وفتحها ، على الفاِعل والَمْفعُول ، فمعنَى الكْسِر : من نََصَر جانِياً وآَواه وأََجاَره من َخْصِمه ، وحال بينَه وبَيَن يُرَوى بكسِر ا الُمْحِدثُ و

ْبَر َعلَ  ضا بِه ، والصَّ فإِنه إِذا َرِضَي بالبِْدَعِة ، وأَقرَّ ْيِه ، أَن يْقتَصَّ ِمْنهُ ، والفتُْح : هو األَْمُر الُمْبتََدُع نَْفُسه ، ويكوُن معنى اإِليواِء فيه : الّرِ

 فاِعلَها ولم يُْنِكْرَها عليه ، فقد آَواهُ.

ّمة : اْستَْحَدثْتُ و  َخبَراً ، أَي َوَجْدُت َخبَراً َجِديداً ، قال ذو الرُّ

َدثَ  حـــــــح تـــــَ رَباً  َأســـــــــــــــــــح مح خـــــَ هـــــِ يـــــــاعـــــِ ُب عـــــن َأشـــــــــــــــــــح  الـــــر كـــــــح

َرُب     ه طـــــــــَ ـــــــــِ رَاب نح َأطـــــــــح َب مـــــــــِ ـــــــــح ل ـــــــــقـــــــــَ َض ال (4)أَم راجـــــــــَ
 

  
 كذا في الّصحاح.

ة «أَتَأَلَّفُُهم (5)َعْهٍد بُِكْفٍر  َحِديثِي إِنّي ألُْعِطي ِرَجاالً »ُحنَْيٍن  حديث فيو  ، فَِعيل بمعنى فاِعل. لَحِديثٍ  وهو َجْمُع ِصحَّ

جها بعَد  األَْحَدثِ  هي تأْنيثُ  «الُحْدثَى (6) [أَنها أَْرَضعَت اْمَرأَتِي األُولَى]َزَعَمت اْمَرأَتِي »أُّم الفَْضل :  حديث فيو ، يريُد الَمْرأَةُ التي تَزوَّ

 األُولَى.

 بمعنًى. (7)ُكلُّه  الَحَدثَانُ و الَحاِدثَةُ و الُحْدثَىو الَحَدثُ  وقال الَجْوَهِرّي :

 الدَّْهِر ، قال ابُن ِسيده : ولم يَقُْله أََحٌد ، أَنشد أَبو حنيفة : بَحَدثَانِ  ةٌ ، على التَّْشبِيه، محّركةً : الفَأُْس التي لها َرأٌْس واِحدَ  الَحَدثَانُ و

ُ  و  زحلـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ وحٌن تـ َدَ نُ جـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــِه  ا ـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــِ

وا َأجـــــــــــــــــــــااَب     طـــــــــــــــــــــُ رَاُ ه حنـــــــــــــــــــــََ (8)ِإَذا ُأجـــــــــــــــــــــَ
 

  
 الَجبَِل تَْسَمعُه.قال األَزهرّي : أَراَد بَجْوٍن َجباَلً ، وقوله : أََجابا ، يعني َصَدى 

 قلت : الشعر لعَُوْيجٍ النَّْبهانّي.

كةً ، على غير قياس ، وكذلك ِكْرواٌن وِوْرَشاٌن ، في َكَرَوان وَوَرَشان ، ونََحُطوا ، أَي َزفَُروا ، كذا  الَحَدثانِ  بِالَكْسر جمعُ  الِحْدثَانُ و ، محرَّ

اَغانِّي في العُبَاب في ن ح ط.  َحقَّقه الصَّ

ً  سيبوْيِه الَمْصَدرَ  وَسّمى  أَْحَداثِ  ، قال : وأَّما األَْفعَاُل فأَْمثِلَةٌ أُِخَذْت من أَْحَداث ، وكسَّره على حاِدثَةٌ  ؛ ألَّن المصادَر ُكلََّها أَْعراضٌ  َحَدثا

 األَْسَماِء.

ً  عنَدهُ  فَوَجَدتْ  ، لموسعليههللاصلىأَنََّها َجاَءْت إِلى النَّبِّي »فاطمة رضي هللا تعالى عنها :  حديث فيو ، وهو  يَتََحدَّثُون أَي َجَماَعةٌ  «ُحدَّاثا

ارَ  اٍر ، فإِّن السُّمَّ ثُونَ  َجْمٌع على غيِر قِياس ، َحْمالً على نَظيِره ، نحو ساِمٍر وُسمَّ  .الُمَحّدِ
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__________________ 
 .« دث»( عن اللسان والنهاية ا وابألصر 1)
 ( يف اللسان : وهي.2)
 األصر والتهذيب ا ويف اللسان : كر  دثة.( 3)
 وما أثبت عن الصحاح واللسان.« طراب»( ابألصر : 4)
 وما أثبت عن النهاية ا وأشار هبامش املطبوعة املصرية إىل رواية النهاية.« بكفرهم»( ابألصر 5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
 ( يف الصحاح : كلها.7)
 وما يف التهذيب واللسان فكاألصر. .«: فيه ا الذي يف التكملة : عنه قوله»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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ِحِك ، وَ »:  الحديث فيو ْعُد ،  َحِديثَهُ  جاَء في الَخبَِر أَنَّ  قال ابُن األَثِيِر : «الَحِديثِ  أَْحَسنَ  يَتََحدَّثُ يَْبعَُث هللا السََّحاَب ، فيَْضَحُك أَْحَسَن الضَّ الرَّ

ثِ  ؛ ألَنّه يُْخبُِر عن الَمَطِر وقُْرِب مجيئِِه ، فصارَ  بالَحِديثِ  (1)، وُشبِّهَ  وَضِحَكهُ البَْرقُ   به ، ومنه قول نَُصْيٍب : كالُمَحّدِ

ه  ــــــــــُ ل َت َأهــــــــــح ــــــــــح ِذي أَن ــــــــــّ وحا ابل ــــــــــَ نـ ــــــــــح بَثـ ــــــــــَ وا ف اجــــــــــُ ــــــــــعــــــــــَ  ف

بُ و     ائــــــــِ قـــــــَ تح عـــــــلـــــــيـــــــَك ا ـــــــَ نـــــــَ وا أَثــــــــح تـــــــُ كـــــــَ  لـــــــو ســـــــــــــــــــــَ

  
ِحِك اْفتَِراَر األَْرِض  به النَّاُس من ِصفَِة  يَتََحدَّثُ  ما بالَحِديثِ و وُظُهوَر األَْزَهاِر ، (2)وهو َكثِيٌر في كاَلمهم ، ويجوُز أَن يكوَن أَراَد بالضَّ

ى هذا النّوُع في ِعْلم البَيَاِن : الَمَجاَز التَّْعِليقيَّ ، وهو من أَ   حَسِن أَنواِعه.النَّبَات وِذْكِرِه ، ويَُسمَّ

 ، أَي تَْسَمُع فيها َدِويًّا ، حكاه ابن ِسيَده عن ثعلب. تََحدَّثُ  وتََرْكُت البِالدَ 

 ، كذا في األَساس. أَحاِديثَ  ومن المجاز : صاروا

 النّتَاجِ ، نقله الّصاَغانِّي. حِديثَةُ  ، كُمْحِسٍن : ُمْحِدثٌ  وناقَةٌ 

الماِل َكْسبُه ،  اْحتِراثُ و هو الكاِسُب ، الحاِرثَ  ؛ ألَنَّ  «الَحاِرثُ  أَْصَدُق األَسماءِ »في الَحِديِث و ، تَِراثِ كاالحْ  : الَكْسُب ، الَحْرثُ  : [حرث]

 واإِلْنساُن ال يَْخلُو من الَكْسِب َطْبعاً واْختِيَاراً.

ْنيَا واآلِخَرةِ ، الَحْرثُ و الماِل ، (3): َكْسُب  االحتِراثُ و قال األَزهرّي : لُدْنياَك كأَنََّك تَِعيُش أَبَداً ، واْعَمْل  اْحُرثْ »في الَحِديِث و العََمُل للدُّ

 .(4)آلِخَرِتَك ، أَي اْعَمْل لََها  اْحُرثْ  وفي األَساس : ومن المجاز :«. آلِخَرتَِك َكأَنََّك تموُت َغداً 

 زهريُّ في التَّْهِذيب ، ونقله على ُطولِه ابُن َمْنُظوٍر في لسانه.وقد أَطال فيه الَهَرِويُّ في الغَِريبَْين ، واألَ 

 وَكْسبُه. َجْمُع المالِ  : الَحْرثُ و

يُرِيُد َوَمْن كاَن )، أَي يَْكتَِسُب ، وفي التّنزيِل العَِزيِز :  يَْحتَِرثُ و لعياِله ، يَْحُرثُ  ، إِذا اْكتََسب ِلِعياله واْجتََهَد لَُهم ، يقال : هو َحَرثَ وَ 
نْيا  أَي َكْسبََها. (5) (َحْرَث الدُّ

 كَسِمَع. َحِرثَ  عن أَبي َعْمٍرو ، وقَدْ  الَجْمُع بَْيَن أَْربَعِ نِْسَوةٍ ، : الَحْرثُ و

د : َحَرثَها الِجَماُع الَكثِيُر ، وقد ونَصُّ ابن األَعرابّي : النِّكاُح بالُمبَالَغَةِ  : الَحْرثُ و  إِذا َجاَمعَها جاِهداً ُمبَاِلغاً ، وأَنشد الُمبَّرِ

رَاُد  َر اجلــــــــــــــــــــَ ُروثَ ِإَذا َأكــــــــــــــــــــَ وحٍم  حــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ  قـ

ي    رحثــــــــــــــــــــِ رادِ  فــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــَ ُر اجلــــــــــــــــــــَ ه َأكــــــــــــــــــــح   ــــــــــــــــــــَ 

  
ةُ الَمْكُدوَدةُ بالَحَوافِِر ، : الَحْرثُ و  لَكثَْرةِ السَّْيِر عليها. الَمَحجَّ

ة ، والُجْرَداُن ، بالضم : قَِضيُب كّلِ ذي  الِحَماِر ،أَصُل ُجْرَداِن  : الَحْرثُ و وهو نَصُّ عبارةِ األَْزَهِرّي في التّْهِذيب ، وغيِر واحٍد من األَئِمَّ

 هو من ِإْغَرابِه على النّاس. حافٍِر ، فال يُْلتَفَُت إِلى قوِل شيخنا :

 : إِذا َساَر عليها َحتّى تُْهَزَل ، أَْحَرثََهاو اإِلبَِل والَخْيلَ  َحَرثَ  قال ابُن األَعرابّي : َل ،السَّْيُر على الظَّْهِر َحتّى يُْهزَ  : الَحْرثُ  من المجاز :و

،  أَْحَرثْتَُهاو الدَّابَّةُ  َحَرثْتُ  أَي أَْهَزْلنَاها ، يقال : «يَْوَم بَْدر (6) أَْحَرثْنَاَها قالُوا : ؟أَنَّهُ قاَل لألَْنَصاِر : َما فَعَلَْت نََواِضُحُكمُ »في َحِديِث ُمعَاِويَةَ و

 أَي أَْهَزْلتَُها.

 : العََمُل في األَْرِض َزْرعاً كاَن أَو َغْرساً. الِحَراثَةُ و ، الحرثو

ْرع نَْفسَ  الَحْرثُ  وقَْد يُكونُ   .(7) (ْتهُ َأصاَبْت َحْرَث قَ ْوم  ظََلُموا َأنْ ُفَسُهْم فََأْهَلكَ )وبه فَّسَر الّزّجاُج قولَه تعالى :  الزَّ

ً  ، َحَرَث يَْحُرثُ  اثُ و : قَْذفَُك الَحبَّ فِي األَْرِض لالْزِدراعِ ، الَحْرثُ  ، وفي التَّْهِذيب : َحْرثا ّراُع ، وقد الَحرَّ ، مثل :  اْحتََرثَ و ، َحَرثَ  : الزَّ

 َزَرَع ، واْزَدَرَع.
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 .(8)َراِث : تَْحِريُك النَّاِر وإِْشعالَُها بالِمحْ  الَحْرثُ  ومن المجاز :

__________________ 
 ( يف النهاية : وشبهه.1)
 ( يف اللسان : افرتار األرض ابلنبات.2)
 ( يف التهذيب : من كسب املا .3)
 .«ومنه حديث ابن عمر أنه قا »( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 4)
 .20( سورة الشور  اآية 5)
 ( يف النهاية واللسان : حرثناها.6)
 .117سورة آ  عمران اآية ( 7)
 ( قا  الليث :  راث النار : مسحاهتا الجي حتر  هبا النار.8)
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ِة : إِذا فَتَّشَ  َحَرثَ  ظاهُر كالِمه اإِلْطالُق ، يقال : التَّْفتيُش. : الَحْرثُ  من الَمَجاز :و  : تَْفتِيُش الكتَاِب وتََدبُُّره. الَحْرثُ  ، وفي كالِم بعِض األَئِمَّ

، إِذا أََطْلَت ِدَراَستَه  أَْحُرثُهُ  القُْرآنَ  َحَرثْتُ و القُْرآَن ، أَي اْدُرْسه ، وهو َمجاز ، اْحُرثِ  ، إِذا تَفَقَّهَ ، ويقاُل : َحَرثَ  يقال : التَّفَقُّهُ ، : ْرثُ الحَ و

وتََدبَّْرتَه 
ُروه ، وفي بعِض النَُّسخِ : النَّفَقَةُ ، بالنُّون ، وهو َخَطأٌ.أَي  «هذا القْرآنَ  اْحُرثُوا» في حديِث عبِد هللا :و ، (1)  فَتُِّشوه وثَّوِ

ً  الُحْرثَةُ  في َطَرِف القَْوس يَقَُع فِيَها الَوتَُر ، وهي بالضّم ، تكون ِلفُْرَضٍة ، : اسمٌ  ، كَسَحاب الَحَراثِ  تَْهيِئَةُ  : الَحْرثُ و  ، بالّضّم ، أَْيضا

 .ُحَرثٌ  والَجْمع

ْنَدةُ  قال ثُمَّ تُْكَظُر  تُْحَرثُ  األَْزَهِريُّ : والزَّ
 ما لم يُْنفَْذ ، فإِذا أُْنِفَذ فهو ُكْظٌر. َحْرثٌ  ، فهو الَحْرثِ  بعدَ  (2)

 َحِرثَ  بو َعْمٍرو كَسِمَع ، وكذا، بمعنَى َجَمَع بين أَربَعِ ِنْسَوةٍ ، فقد َضبََطه أَ  َحَرثَ  بالّضّم ، إِالَّ  يَْحُرثُ و بالكسر يَْحرثُ  مما تقّدمَ  فِْعُل الُكلّ و

ْل.  إِذا تَفَقَّه وفَتََّش ، فقد ضبَط الصاغانّي إِيّاهما كَسِمَع ، فَتَأَمَّ

 من األَْوس. : قَبِيلَةٌ  َحاِرثَةَ  بَنُوو

 من الصَّحابَِة ، وغيِرهم. َكثِيُرونَ  جماعة ِمْنُهم الَحاِرثِيُّونَ و

ّمِ فُسكوٍن أَو هو ، كُزفََر : ابُن ُحْجِر ، ُحَرثَ  ذُوو َعْينِيّ  الحاِرثِ  ابنُ  بالضَّ  من أَْهِل بَْيِت الُمْلِك ، نقله الصاَغانِّي. َجاِهِليٌّ  الِحْميََريّ  الرُّ

 .(3) [وكُزبَْيٍر : اْسمٌ ]

ُد بُن أَحمَد بنو ثُ  َحِريثٍ  كأَِميِر : ُمَحمَّ ُد بُن ِعيسى الطََّرُسوِسّي. البَُخاِريُّ الُمَحّدِ  أَبُو عبِد هللا ، َحدَّث عنه ُمَحمَّ

ةَ بِن َكْعِب بِن َغْنِم بِن ُدوَداَن بِن أََسِد بِن ُخَزْيَمةَ ، منهم ُعكَّاَشةُ بُن ِمْحَصِن بنِ  ُحْرثَانُ  وهو بالضّم : اْسمٌ  ُحْرثَانُ و  .ُحْرثَانَ  بُن قَْيِس بِن ُمرَّ

وهو األَْشَهُر ، وعليه اقتصر الَجْوَهِرّي ، وابُن  ُكْنيَتُه ، الَحاِرثِ  قال شيُخنا : هو َعلَُم ِجْنٍس عليه ، وهذا غريٌب ، َكأَبِي : األََسدُ  الَحاِرثُ و

 َمْنُظوٍر ، وسيأْتي لذلك المزيُد في ح ف ص.

قُلَّةٌ من قُلَِل الَجْوالِن وهو َجبٌَل ـ  على ما في الصحاح وغيرهـ  ابهكذا في النُّسخ التي بأَْيِدينا ، والصو قُلَّةُ َجبَِل بَِحْوَراَن ، : الَحاِرثُ و

 بالشاِم في قول النَّابِغَِة الذُّْبيَانِّي ، يَْرثِي النُّْعَماَن بَن الُمْنِذر :

كـــــــــــَ   اِرثُ بـــــــــــَ ه  حـــــــــــَ ِد َربـــــــــــِّ قـــــــــــح نح فــــــــــــَ وحالِن مـــــــــــِ  اجلـــــــــــَ

رُ و     ائــــــــــــِ َتضــــــــــــــــــــــــــَ ٌف مــــــــــــُ ُه خــــــــــــائــــــــــــِ نــــــــــــح وحرَاُن مــــــــــــِ  حــــــــــــَ

  
ّي : وقوله : وَحْوَراُن منه َخائٌِف ، كقول َجِرير قاَل ابُن   :َمْنُظوٍر : قوله : من فَْقِد َربِّه ، يعني به النُّْعَماَن ، قال ابُن بَّرِ

تح  عــــــــــــَ َواضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ريحِ تـ ــــــــــــَ ــــــــــــز ب رَبُ ال ــــــــــــَ  خــــــــــــَ ا أَت  ملــــــــــــّ

ضُ     اُ  اخُلشـــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــَ ِة واجلـــــــــــــِ ِديـــــــــــــنـــــــــــــَ
َ

وُر املـــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــُ

  
ُجَل هو الشَّيْ  الحارث الَخِليُل : إِّن الذين قالُوا: اسٌم ، قال سيبََوْيِه : قال  الَحاِرثُ و َي به ، إِنما أَراُدوا أَن يَْجعَلُوا الرَّ َء بعَْينِه ، ولم يَجعَلُوه ُسّمِ

إِنََّما ]قال ابُن ِجنِّي : فهو يُْجِريه ُمْجَرى َزْيٍد ، ـ  بغير أَلف والمٍ ـ  َحاِرثٌ  ولكنَُّهم جعَلُوه كأَنَّهُ َوقْصٌف له َغلََب عليِه ، قال : ومن قال :

فَ  ت الاّلُم فيها بعد النّْقِل وَكونِها أَْعالماً ، ُمرا الحارثُ  تَعَرَّ َعاةً لمْذَهب الوْصِف ونحُوه من األَْوَصاف الغَاِلبَِة بالَوْضع دون الاّلم ، وإِنََّما أُقِرَّ

ثُ  وَجْمُع األَّول : (4) [فيها قبَل النْقل اثُ و الُحرَّ ثٌ  : َحاِرثٍ  وجمع ، الُحرَّ  ، قال في َجمِعه : حاِرثٌ  ، قال سيبويِه : ومن قال َحواِرثُ و ُحرَّ

 ، حيث كان اْسماً خاّصاً كَزْيٍد. َحَواِرث

مضبوطاً بالحاِء  (5)بالجيم ، هكذا الَمْعُروُف عنَد أَهِل اللُّغَِة ، ووقع في بعض نَُسخ الّصَحاحِ  بُن َظاِلِم بِن َجِذيَمةَ ، الحاِرثُ  : الَحاِرثَانِ و

يَْربُوعِ بِن َغْيِظ بِن المهملة ، وذكره أَيضاً في فصل ح ذ م ، فقال َحِذيَمة بن يَْربُوع ، والمعروُف عنَد أَهِل النََّسِب َجِذيَمةُ بالجيم ، وهو ابُن 

ةَ  ةَ ، صاِحُب الَحَمالَِة. َحاِرثَةَ  بُن َعْوِف بِن أَبِي الَحارثُ و ُمرَّ ةَ بِن نُْشبَةَ بِن َغْيِظ بِن ُمرَّ  بن ُمرَّ

__________________ 
 ( قو  الفراء نقله يف التهذيب.1)
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 .«ووقض يف النسخ ابلطاء املهملة تصحيف« حّز فيها فرضة قوله تكظر ا قا  اجملد : وكظر الزندة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 قاموس.( زايدة عن ال3)
 ( زايدة اقتضاها السيا  ا عن اللسان.4)
 املهملة.« اب اء»( يف الصحاح املطبوع 5)
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 بِن َعْمِرو بِن ثَْعلَبَةَ بِن َغْنِم بِن قُتَْيبَةَ. بُن َسْهم الحاِرثُ و بُن قُتَْيبَةَ ، الَحاِرثُ  :ـ  في بَاِهلَةَ ـ  الَحاِرثَانِ و

ْواو ً و ، َحاِرثَةَ  َسمَّ ً و ، ُحَوْيِرثا ً و َكُزبَْيٍر ، ُحَرْيثا ً و وقد تقدم ، فهو تَْكَرارٌ  بالّضّم ، ُحْرثَانَ و ، كأَِمير َحِريثا اثا ً و ، كَكتَّانٍ  َحرَّ ثا ث  ُمَحّرِ ، كُمَحّدِ

 وُمَحاِرثاً ، كُمقَاتٍِل.

ً و ثا ٍد ، ُمَحرَّ ثٍ  أَُميَّةَ بنِ قال ابُن األَْعَرابِّي : هو اْسُم َجّدِ َصْفَواَن بِن  كُمَحمَّ  ، وَصْفواُن هذا أََحُد ُحّكاِم ِكنَانَةَ. ُمَحرَّ

 : ما بَْيَن ُمْنتََهى الَكَمَرةِ وَمْجَرى الِختَاِن.ـ  بالّضمّ ـ  الُحْرثَةُ و

 أَيضاً : الَمْنبُِت ، عن ثعلب. الُحْرثَةُ و

ُجِل. الُحْرثَةُ  وعن األَْزَهِرّي :  ِعْرٌق في أَْصِل أَُداِف الرَّ

 وذلك قَْبل أَن يَُراَش. ، كِكتَاٍب : َسْهٌم لم يَتِمَّ بَْريُه ، َراثُ الحِ و

 كِغَطاٍء وأَْغِطيٍَة. أَْحِرثَةٌ  جو في القَْوِس ، (2) [الَوتَرِ ]َمْجَرى  (1) الِحراثُ  وعبارةُ ابِن سيده : النَّْصِل.ـ  بالكسرـ  ِسْنخُ  : الِحَراثُ و

 .«َحَرائِثُِكمْ و عَاِيِشُكمْ اْخُرُجوا إِلى م»في َحِديِث بَْدٍر و

 .َحِريثَةٌ  الواحدو من االْحتَِراِث واالْكتَِسابِ  : الَمَكاِسُب ، الَحَرائِثُ 

وأَْصلُه في الَخْيِل إِذا ُهِزلَْت ، فاستُِعيَر لإِلبِِل ، قال : وإِنَّما يُقَاُل في اإِلبِِل :  ، قال : (3) اإِلبُِل الُمْنَضاةُ  هي : الَحَرائِثُ  قال الَخّطابِّي :و

ُجِل الِذي يقومُ ـ  بالحاِء والباِء الموحدةـ  «حَرائِبُِكم»أَْحَرْفنَاَها ، بالفاِء ، يقال : ناقَةٌ َحْرٌف ، أَي َهِزيلَةٌ ، ويُرَوى   جْمع َحِريبٍَة وهو ماُل الرَّ

 بأَْمِره ، وقد تقدَّم ، والَمْعُروُف بالثاِء.

 .(4) ... كُصَرٍد : أَْرضٌ  ُحَرثُ و

 : وقد تقدم قريباً ، فهو تَْكَرار. أَيضاً : ِحْميَِريُّ  ُحَرثَ  ذُوو

َكها ، َحَرثَ  من المجاز :و ُك بِِه النّارُ  أَي َخَشبَةٌ  ما كِمْحَراِب : (5) الِمْحَراثُ و كِمْنبَرٍ  الِمْحَرثُ  النَّاَر بالِمْحَراِث : َحرَّ  في التَّنُّوِر ، تََحرَّ

 : إِْشعاُل النَّاِر ، على ما تقدََّم. الَحْرثُ و

ُك بَِها الناُر. ِمْحَراثُ و  النَّاِر : ِمْسَحاتَُها الّتي تُحرَّ

ثُ  منها منها. بالَجانِِب الغْربِّيِ  أَي موضٌع معروف ببَْغَدادَ  : ع ، م الَحاِرثِيَّةُ و ينِ  اإِلماُم الُمَحّدِ بُن  َمْسعُودُ  أَبو ُمَحّمدٍ  قاِضي القَُضاةِ َسْعُد الّدِ

َرجِ عبِد اللِّطيف وعبِد الَحْنبَِلّي البَْغَداِدّي قاضي القَُضاةِ بِمْصر ، سمع من األََخَوْين : أَبي الفَ  الَحاِرثِيُّ  أَْحَمَد بِن َمْسعُوِد بِن َزْيِد بِن َعبَّاٍس 

ِد بِن ُمْرتََضى وَن ، وأَبي الطَّاِهِر ُمَحمَّ ِق ، وابِن َعزُّ انِّي ، وابِن َعالَّ ، وغيِرهم ، َحدََّث عنه السُّْبِكيُّ  الَحاِرثِيّ  العَِزيِز ، اْبنَْي عبِد الُمْنِعم الَحرَّ

بالعين المهملة والموحّدة ، وفي بعض النسخ  بِن ماِلِك بن َعْبَداَن ، الَحاِرثِ  وهو ابنُ  بمصر 711، وذَكَره في ُمْعَجِم شيوخه ، توفي سنة 

 َغْيَدان ، بالغَْين المعجمة والتَّحتيّة.

نُّهم اإِلْدَغاُم ؛ لسكون الاّلم ، ألَّن النُّوَن والاّلَم قَِريباً الَمْخَرجِ ، فلّما لم يُْمكِ  بِن َكْعٍب ، من َشَواذِّ التَّْخِفيِف ؛ الَحاِرثِ  ، لبني بَْلَحاِرثِ  قولهم :و

ا  قَبِيلٍَة تَْظَهُر فيها الُم الَمْعِرفَةِ  وفي نسَخة : بكلّ  وَكذلك يَْفعَلُوَن في ُكلِّ  َمْسُت وَظْلتُ  َحَذفُوا النُّوَن ، كما قَالُوا : مثل : بَْلعَْنبَِر وبَْلُهَجْيِم ، فأَمَّ

 إِذا لم تَْظَهِر الاّلم ، فال يكوُن ذلك.

ْحمِن بُن ُمعَاِويَةَ  :ـ  وهو قوُل ُشْعبَةَ ـ  الُحَوْيِرثَةِ  أَبو وهو الَمْعُروفة ويقال : الُحَوْيِرثِ  أَبُوو ْرقّي الَمَدنيّ  الُحَوْيِرث بنِ  عبُد الرَّ  األَْنَصاِرّي الزَّ

ث ، وقيل : بْعَدَها ، أَخرَج له أَبو َداووَد  (6) [ومائة]ثالثين ُء الِحْفُظ ، ُرِمَي باإِلرجاِء ، مات سنةَ مشهوٌر بُكْنيته ، َصُدوٌق َسيِّى ُمَحّدِ

 والنَِّسائّي.

 * ومّما يستدرك عليه :
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ُ  َحْرثُك كيف ُجِل ، أَي يكون ولَُده منها ، كأَنّه َحْرثُ  ، أَي الَمْرأَةُ ، وهو َمجاٌز ، والَمْرأَة ليَْزَرَع ، وفي التنزيل العزيز :  يَْحُرث الرَّ

 ِنساؤُُكْم َحْرث  َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنّ )

__________________ 
 ( ضبرت اللسان ا بفتح ا اء ا ضبرت قلم.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( يف النهاية واللسان : أنضاء اإلبر.3)
 : أرض ابليمن. ويف معجم البلدان .«هكذا بياض يف نسخة املؤلف»( بياض ابألصر ا وهبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( هبامش املطبوعة املصــــــــــــرية : امراث آلة حرث األرض كما يف هلجة اللغات ا وامراث هذا مما فات عل  املصــــــــــــحح التنبيه عليه يف القاموس5)

 .«ء من أمهات اللغة هبذا املعىن ا كذا هبامش املطبوعةاملشكو  مض أنه مصري ا والعجب أن امراث مل يذكر يف شي
 دة لإليضاح.( زاي6)
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ُتمْ   أَنّه ِكَنايٌَة. (2)قا  الّزّجاج : َزَعَم أَبُو ُعبَـيحٍد  (1) (ِشئ ْ
ْنيَا. الَحْرثُ و  : َمتَاُع الدُّ

 .(3) (َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث اآْلِخَرِة نَزِْد َلُه يف َحْرثِهِ ): الثََّواُب والنَِّصيُب ، وفي التنزيل العزيز :  الَحْرثُ و

 األَْمَر : تََذكََّرهُ واْهتَاَج لَهُ ، قال ُرؤبَة : َحَرثَ و

 حُيحَرثِ الَقوحُ  َمنحِسييف ِإَذا ملَح و 
ٍد لَبِيُب بُن َعبِد الُمْؤِمن بِن لَبِيٍب الفََرِضّي ، كان من الَخَواِرج.ـ  بفتحٍ فكسرٍ ـ  الَحِرثَةُ و  : بَْطٌن من َغافٍِق ، منهم أَبو ُمَحمَّ

 الَحْرِب : ما يَُهيُِّجَها. ِمْحَراثُ و

 ، شيٌخ ألَبِي َسْعٍد الَماِلينّي ، هكذا َضبََطه الحافظ. ُمَحاِرٍث الُمَحاِرثِيّ  وأَبو َعِلّيٍ الَحَسُن بُن أَْحَمَد بنِ 

اُب ، في ح ر ب. الَحاِرثُ و  الَحرَّ

اثُ و  : الَكثِيُر األَْكِل ، عن ابن األَْعَرابِّي. الَحرَّ

 ، وُوِطئْت حتى أَثاُروَها. َحَرثُوَهاو أَْحَرثُوَها : َوِطئَها النّاُس حتى ُمْحَرثَةٌ و َمْحُروثَةٌ  رضٌ وفي التهذيب : أَ 

،  ُحَرْيثٍ  هكذا َجاَء في بعِض ُطُرِق البَُخاِرّي وُمْسِلم ، قيل : هي َمْنُسوبَةٌ إِلى قال ابُن األَثِير : «ُحَرْيثِيَّةٌ  وَعلَْيِه َخِميَصةٌ »في الحديث : و

 ، وهو مذُكوٌر في موِضِعِه ، وهللا أَعلم. (4)رُجٍل من قَُضاَعةَ ، قال : والَمْعُروُف َجْونِيّة 

يِن : قََطعَها ، وهو مجاز ، وفي بعض نُسخ األَساس : ُعنُقَهُ  َحَرثَ و ّكِ  .(5)َعْنفَقَتَه بالّسِ

 دُّ أَبي َجْعفَر.الَخْطِمّي : جَ  ُحَوْيِرثَةَ  وُعَمُر بُن َحبِيِب بِن َحَماَسةَ بنِ 

 ، كُزبَْير ، قريةٌ بمْصَر. ُحَرْيث وبَنِي

ّم : نَْبتٌ  كالهما (7)والُحثُْرُب  الُحْربُثُ  : (6) [حربث] وفي الُمْحَكم : نَبَاٌت ُسْهِليٌّ ، وقيل : ال يَْنبُُت إِاّل في َجلٍَد ، وهو أَْسَوُد ، وَزْهَرتُه  بالضَّ

 قُْضباناً ، أَنشد ابُن األَْعَرابِّي : (8)بيضاُء ، وهو يَتََسطَّح 

ي  ثـــــــــــــــِ بـــــــــــــــَ ي ولـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ يّن شـــــــــــــــــــــــــــــَ ر َ  مـــــــــــــــِ  غـــــــــــــــَ

ُر و     ثـــــــــــــــح َك مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ وح ٌم حـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ ثِ لـــــــــــــــِ رحبـــــــــــــــُ  ا ـــــــــــــــُ

  
ْبيَاِن في َسواِدَهاقال :   صفراُء َغْبَراُء تُْعِجُب الماَل ، وهي من نَبَاِت السَّْهِل. (9)، بَْقلَةٌ نحو األَْيُهقَاِن  الُحْربُثُ و ، بالُحْربُثِ  َشبَّهَ ِلَمَم الّصِ

 ك الطَُّواِل َوَرٌق ِصغاٌر.: نَْبٌت يَْنبَِسُط على األَْرِض ، له َوَرٌق ُطَواٌل ، وبين ذل الُحْربُثُ  وقال أَبو َحنِيفَةَ :

 : ُعْشٌب من أَْحَراِب البَْقِل. الُحْربُثُ  وقاَل أَبو ِزيَاد :

 والسَّْعداَن ، كذا في اللَّسان ، وهللا أَعلَم. الُحْربُثَ  أَْطيَُب الغَنَِم لَبَناً ما أََكلَ  : من أَْطيَِب الَمَراِعي ، ويقال : الُحْربُثُ  وفي التَّْهِذيِب :

 ومّما يُْستَْدرك عليه :* 

مّ ـ  بُن عبِد َعْمِرو بِن ُمعَاِويَةَ  ُحْربُثَةُ   ، وقيَّده هَكَذا. (10): شاِعٌر فاِرٌس ، َذَكَره اآلِمِديُّ ـ  بالضَّ

ْعَزَعةُ ، أَهمله الجوَهِريُّ ، وصاِحُب اللّسان ، وقال الصاغانّي : هو الَحْرَكثَةُ  : [حركث]  من َمْوِضِعِه. َحْرَكثَهُ  يقال : الزَّ
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ذاُت أَْطبَاٍق أَْسفََل  (12)، زاد األَزهرّي : كأَنَّها أَطباُق الفَْرِث. وقيل : ِهَي َهنَةٌ  (11)ذاُت الطََّرائِِق من الَكِرِش  ، كَكتِفٍ  الَحِفثُ  : [حفث]

 البَقَِر ، وَخصَّ ابُن األَْعَرابِّي به الشَّاَء َوْحَده دوَن سائِِر هذه األَْنَواعِ.الَكِرِش إِلى َجْنبَِها ، ال يَْخُرُج منها الفَْرُث أَبداً ، يكوُن لإِلبِل والشَّاِء و

 الِقبَّةُ  الَكِرِش ، وهي (13) [َحِفثُ ] الَحِفثُ  وقال الَجْوَهِرّي :

__________________ 
 .223( سورة البقرة اآية 1)
 ( التهذيب واللسان : أبو عبيدة.2)
 .20اآية ( سورة الشور  3)
 ضبرت قلم : بضم اجليم.ـ  ( هذا ضبرت ابن األثري ا ويف اللسان4)
 ( كذا يف األساس املطبوع.5)
 .«حرث»( وردت يف اللسان قبر مادة 6)
 .«وا ربث»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 .«يتفسح»( عن اللسان ا وابألصر 8)
يطو  وله وردة محراء وورقه عري  ويؤكر أو اجلرجري الربي واحدته هباء زهره كزهر قوله األيهفان هو عشـــــــــــــب »( هبامش املطبوعة املصـــــــــــــرية : 9)

 .«الكرنب وبزره كبزره ومثره سرمقي الشكر كذا يف القاموس
 حريثة اب اء غري املعجمة وابلياء والثاء ا بن عمرو بن معاوية. 77( يف املؤتلف واملختلف ل مدي ص 10)
 .«الكبش»ألصر ( عن الصحاح واللسان ا واب11)
 ( عن اللسان ا وابألصر : وقير هذه ذات أطبا .12)
 ( زايدة عن الصحاح.13)
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َُوح دة وتشديِدَها
َفاثٌ  ج ابلكسر ا اِ فحثِ و  بزايدة اهلاءِ  كا َِفَثِة ا  بكسِر القاف وختِفيِف امل  .َأحح

 بُِهَها.والفَِحُث : الذي يكوُن مع الَكِرِش ، وهو يِشْ  الَحِفثُ  وفي التهذيب :

 ِحْفثٌ و ، وَحِثٌف ، َحِفثٌ  ، والِقبَة األُْخَرى إِلى َجْنبِه وليس فيها َطَرائِق ، قال : وفيها لُغَاتٌ  (1)وقال أَبو َعمٍرو : الفَِحُث : ذاُت الطَّرائِِق 

 وِحثٌْف ، وقيل فِثٌْح ، وثِْحٌف ، ويُْجَمع األَْحثَاُف واألَْفثَاُح واألَثَْحاُف كلٌّ قد قِيَل.

 َحيَّةٌ عِظيَمةٌ كالِجراِب. : الَحِفثُ و

 .أَْرقَُش أَْبَرُش يأُْكُل الَحِشيَش ، يَتََهدَُّد وال يُضرُّ أََحداً  ، َكُرّماٍن : َحيَّةٌ أَْعَظُم ِمْنَها الُحفَّاثُ و

 ، َحيَّةٌ تَْنفُُخ وال تُؤِذي ، قال جرير : الُحفَّاثُ  وقال الجوهرّي :

ون أَ  اِيشــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــَ دح رََأوحا  (2)يــــــــــــُ موقـــــــــــَ هـــــــــــُ اثــــــــــــَ فـــــــــــّ   حـــــــــــُ
ضُ     َقضــــــــــــــــــــــَ  عــــــــلــــــــيــــــــِه اأَلشــــــــــــــــــــــجــــــــَ ُه فـــــــــَ دح َعضــــــــــــــــــــــ   قــــــــَ

  
أِْس ، أَْرقَُش أَْحَمُر  الُحفَّاث ونقل األَزهرّي عن َشِمٍر : ْبتَهُ اْنتَفََخ َوِريُده ،  (3) [أَكَدرُ ]: َحيَّةٌ َضْخٌم َعِظيُم الرَّ يُْشبِهُ األَْسَوَد ، وليس بِِه ، إِذا َحرَّ

 ، وقال جرير : َحفَافِيثُ  هوجمعُ  [ال يَُضّر أََحداً ]قال : وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : هو أَْكبَُر من األَْرقَِم ، َوَرقَُشهُ مثُل َرقَِش األَْرقَِم 

يــــــــــــثَ ِإّن  افــــــــــــِ فــــــــــــَ ِإ  ا ــــــــــــَ يِن جلــــــــــــََ ِدي اي بــــــــــــَ نــــــــــــح  عــــــــــــِ

رُ     ُة الــــــــــذ كــــــــــَ يــــــــــ  وُ  ا ــــــــــَ َا َيصــــــــــــــــــــــــُ َن حــــــــــِ ــــــــــح رِق طــــــــــح  يــــــــــُ

  
 ، على الَمثَِل. ُحفّاثُهُ  ويُقَال للغَْضبَان إِذا اْنتَفََخْت أَْوَداُجهُ : قد اْحَرْنفَشَ 

 بمعنًى واحٍد ، كذا في اللسان ، وهللا أَعلم. (4)وفي النّواِدر : اْفتََحثُْت ما عنَد فاُلٍن واْبتََحثُْت 

ْخمُ  الَحفَاثِيَةُ و  العَِظيم. ، كَكَراِهيَة : الضَّ

 عن أَبي حنيفةَ. الِحْلتِيت لغةٌ في (5)بالمثناة  ، الِحْلتِيثُ  : [حلتث]

ْرُك ،  (6) (وَكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى احْلِْنِث اْلَعِظيمِ )وفي التَّْنِزيل العزيز  اإِلثُْم ،و الذَّْنُب العَِظيُم ، : ، بالَكْسرِ  الِحْنثُ  : [حنث] وقيل : هو الّشِ

ر به هذه اآليَةُ أَيضاً.  وقد فُّسِ

 الُخْلُف في اليَِميِن. : الِحْنثُ و

: اإِلثِم ، يقول : إِّما أَْن يَْنَدَم على  الِحْنثِ  في اليَِمين : نَْقُضها ، والنَّْكُث فيها ، وهو من الِحْنثُ  «أَو َمْنَدَمةٌ  ِحْنثٌ  اليَِمين»:  (7)في الَحِديث و

 ، فيَْلَزَمه الَكفّارةُ. يَْحنَثَ  ما َحلََف َعلَْيه ، أَو

 في يَِمينه : أَثَِم. َحنِثَ و

 كثيرةٌ. أَْحنَاثٌ  فيها ، وعليه َحنِثَ  وقال ابُن ُشَمْيل : على فاُلٍن يَِميٌن قد

 .(8)اليَِميِن إِذا لَْم تَبَّر  الِحْنُث ِحْنثُ و أَْو نََدمٌ  ِحْنثٌ  وقال : فإِنََّما اليَِمينُ 

.: أَن يَقُوَل اإِلْنَساُن غي الِحْنثُ  قال خالُد بُن َجْنبَةَ : (9) الَمْيُل من باِطٍل إِلى َحّقٍ ، أَو َعْكُسه : الِحْنثُ و  َر الَحّقِ

ُجُل في يَِمينِه ، َحنِثَ  قدو ً  كعَِلمَ  الرَّ ً و ِحْنثا  إِذا لْم يَبَّر فِيها. (10) فَحنِثَ  في يِمينِه ، أَنا أَْحنَثْتُهو ، َحنَثا

 ، كَمْقعَد ، وهو الّظاِهر ، والِقيَاس يَْقتَِضيه ، قاله شيخنا. َمْحنَثٌ  قيل : ال واِحَد لهُ ، وقيل : واِحُده اإِلثِْم ، الِحْنثِ  : َمَواقِعُ  الَمَحانِثُ و

َُّم. يَتََحنَّثُ  ومن الَمَجاز : هو ُج ويَتَأَث  من القَبِيحِ أَي يَتََحرَّ
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 فيَتََحنَّثُ  ِحَراءٍ  بِغَارِ  يَْخلُو كانَ »:  [إِليه يوحي أَن قبل كان ، وسلمعليههللاصلىأَن رسول هللا ]في الحديثو مثل تََحنََّف ، إِذا تَعَبََّد ، تََحنَّثَ و

، قال ابن ِسيَده : وهذا عنِدي « َذَواِت العََددِ  اللّيَاِليَ ـ  وهو التَّعَبُّدُ ـ  فيهِ  فيَتََحنَّثُ  َكاَن يَْخلُو بِغَاِر ِحَراءٍ »في روايَة و أَي يَتَعَبَّد ، «اللَّيَاِليَ  فيهِ 

 بذلكعلى السَّْلِب ، كأَنَّه يَنِفي 

__________________ 
 .«الطري »( عن التهذيب ا وابألصر 1)
 ( املفايشة : املفاخرة ابلباطر.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 .«وانتحثت»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 4)
 ( كذا ابألصر ا واملناسب : ابملثلثة.5)
 .46( سورة الواقعة اآية 6)
 وما أثبت عن النهاية.« ويف ا ديث يف اليما»( ابألصر : 7)
 .«يربّ »( عن اللسان والتهذيب ا وابألصر 8)
 أي ومن ح  إىل ابطر كما يف التهذيب.« وعكسه»( يف القاموس : 9)
 ( يف الصحاح : فَحَنَث.10)
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ســـــــــــــــه ا كقوله تعاىل  اِ نحثَ  ُ عن نفح ْد ِبِه انِفَلًة َلكَ )الِذي هو اإِلمثح َأي انحِف اهلُُجوَد عن عيحِنك ا  (1) (َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّ
 وَنِظريُه َ َمث َ ا وحَتَو َب ا َأي نـََف  اإِلمثحَ وا ُوَب.

ل : وللعرِب ، أَي يَتَعَبَُّد هلِل ، قا يَتََحنَّثُ  ، وهو اإِلثُْم والَحَرُج ، ويُقَاُل : هو الِحْنثِ  أَي يَفعَُل فِْعالً يَْخُرج به من يَتََحنَّثُ  وعن ابن األَْعَرابِّي :

ُج ، إِذا فَعَلَ  عَاِنيَها أَْلفاَظها ، يقاُل :أَفعاٌل تُخاِلُف مَ  َُّم ويَتََحرَّ ُس ، إِذا فَعَل فِْعالً يَْخُرُج به من النََّجاَسِة ، كما يُقَال : فالٌن يَتَأَث  فِْعالً فالٌن يَتَنَجَّ

بها في  أَتََحنَّثُ  ُكْنتُ  أُموراً  رأَْيتَ  أَ »:  (2) [وسلمعليههللاصلىأَنه قال لرسول هللا ]امٍ في حديِث َحِكيِم بِن ِحزَ و يخُرُج به من اإِلثِْم والَحَرجِ ،

ُب إِلى هللا تعالى بأَْفعاٍل في الَجاِهِليِّة. «الَجاِهِليَِّة ، من ِصلَِة َرِحٍم وَصَدقَةٍ   ، أَي أَتَقَرَّ

ِب. الِحْنثِ  معناه إِلقاءُ ، أَي يَتَعَبَُّد ، و يَتََحنَّثُ  وفي التَّْوِشيحِ : ُِّم والتََّجوُّ  عن نَْفِسه ، كالتَّأَث

َج ، قال الَخطَّابِّي : وليس في الكالِم تَفَعََّل : أَْلقَى الشي َء عن نَْفِسه غير هِذه الثَّالثة ، والباقي بمعنَى تََكسََّب ، قال شيُخنَا : وزاَد غيُره تََحرَّ

َد ، كما ن َس ، وتََهجَّ  قلَهُ األَبِّّي عن الثَّْعلَبِّي ، فصارت األَلفاُظ ِستَّةً.وتَنَجَّ

َوَهٌم ، أَوقعَه فيه التَّْقِليُد في األَلفاظ دوَن استعماِل نََظٍر ، وال إِْجَراٍء لُمتُوِن اللَّغَِة على « اللَّيَاِلَي ذواِت العََددِ »قال شيُخنَا : قوُل المصنّف 

ْهِرّيِ الِّذي أَْدَرَجهُ في شرحِ قَْوِلهمَحقَائِِقها ، فكأَنَّهُ أَْعَمَل   ـ قوَل الزُّ

ْهِرّي : وهو ، أَي فيه فَيَتََحنَّثُ  ِحراءً  يَأْتِي كانَ : ـ  وسلمعليههللاصلىفي ِصفَِة رسوِل هللا  التَّعَبُُّد اللَّيَاِلَي ذََواِت العََدد ،  : التََّحنُّثُ  ، قال الزُّ

، وقد َصّرَح ُشّراُح البَُخاِرّي ، وغيُرهم من أَهِل الغَِريِب ، بأَنَّ قوَل  يَتََحنَّث قولَه : اللَّيَاِلَي ذوات العَدد قَْيٌد في تَْفِسيرِ فَظنَّ المصنُِّف أَّن 

ْهِرّي ، اللّيَاِلَي َذواِت العََدِد ، إِنَّما هو ِلبَيَاِن الَواقِعَِة ، َذكَرها اتّفاقِيَّةً ، ال أَنّ  هو التَّعَبُُّد بقَْيِد اللّيَاِلي َذواِت العََدِد ، فإِنّه ال قائَِل بِه ،  نُّثَ التَّحَ  الزُّ

. التََّحنُّثُ  بل َح به غيُر واِحٍد ، فال معنى لتَْقيِيِد الُمَصنِِّف به. قلت وهو بحٌث قَِويٌّ ُد ، َصرَّ  هو التَّعَبُُّد الُمَجرَّ

 هكذا في الّصَحاح واللَِّسان.و األَْصنَاَم ، (3) اعتََزلَ  : تََحنَّثَ  أَو

ََّم ِمْنهُ ، تََحنَّثَ و َمْخَشِريُّ وغيره. من كذا : تَأَث  ويجوز أَن تَكوَن ثاُؤه بََدالً من الفَاِء ، صّرَح به الزَّ

 * ومما يستدرك عليه :

َمْن »في الحديث : و غاً َجَرى عليه القَلَُم بالطَّاَعِة والَمْعِصيَِة ،، أَي اإِلدراَك والبُلُوَغ ، وهو مجاٌز ، وقيل : إِذا بَلََغ َمْبلَ  الِحْنثَ  بَلََغ الغاُلمُ 

َجاِل ، يقال : بلَغ الغاُلمُ  «َدَخَل من أَّيِ أَبواب الَجنَّة َشاءَ  الِحْنثَ  ماَت لهُ ثاَلثَةٌ من الَولَِد لم يَْبلُغُوا ، أَي الَمْعصيَةَ  الِحْنثَ  أَي لم يَْبلُغوا َمْبلََغ الّرِ

 : الُحلُُم. الِحْنثُ  : (4) [قيل]اَعةَ ، ووالطَّ 

 .(5) ُمْحنِثٌ و ِء الِّذي يَْختَِلُف النّاُس فيِه ، فيَْحتَِمُل َوْجَهْين : ُمْحِلفٌ وفي اللسان : يُقَاُل للشَّي

ُجوُع في اليَِمين. الِحْنثُ و  : الرُّ

 [الِحْنثِ  أَْواَلد]يَْكثُُر فِيِهم »في الحديث : و

نَا ، من (6) َدةِ. الِحْنثِ  أَي أَوالد الّزِ  المْعِصيَِة ، ويُروى بالَخاِء الُمْعَجَمة والبَاِء الُمَوحَّ

تُه  اسٌم ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدريد : هو ، كَجْعفٍَر ، َحْنبَثٌ  : [حنبث]  .(7)قال : وال أَْدِري ما ِصحَّ

اَغانِّي : هو أَهمله ، كَجْعفَرٍ  الَحْنَكثُ  : [حنكث]  هكذا نقلَه في التَّْكملة. نَْبٌت ، الَجْوَهِريُّ ، وقال الصَّ

 قال الّراجز : وما يَِليها عن النّْضِر ، وقيل : الَكبِدُ  ِلْلَكبِِد ، الَحْوثَاءِ  . ِعْرقُ الَحْوثُ  : [حوث]

راي   ُه طــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــــــَ اَن  ــــــــــــــــــــــــــَح دح  ِإاّن َوجــــــــــــــــــــــــــَ

رحَش و     ـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــِ وح ءِ ال راي   ا ـــــــــــــــــــــــَ َ
(8)واملـــــــــــــــــــــــ

 

  
باِث  حاثِ و بكسر أَّوِلهما ، مبنِيّات على الفَتْح في الُكلّ  بِيثَ  ِحيثَ و بالَواو وبالياِء ، بَْوَث ، وَحْيَث بَْيَث ، َحْوثَ  تََركهم أَْوقََع بِهم فالٌن ، فو

ً و مبنيّان على الكْسرِ  ، ً  َحْوثا قَُهْم وبَدََّدُهم بالتّنوين : بَْوثا  .إِذا فَرَّ
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__________________ 
 .79( سورة اإلسراء اآية 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( يف الصحاح واللسان : حتّنث : تعبد واعتز  األصنام.3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( مثله يف التهذيب.5)
 ( زايدة عن اللسان والنهاية ا وأشري هبامش املطبوعة املصرية إىل رواية النهاية.6)
 ووردت يف اللسان قبر مادة حنث. .«حجته»( عن التكملة ا وابألصر 7)
 ويف اللسان :  مها.« قوله  مه ا يف الصحاح  مهم ا وتقدم للشارح يف مادة جوث : زادهم بد   مهم»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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ً  وتََرَكُهم  بَْوثاً ، أَي ُمختِلِفين. َحْوثا

 : قَُماُش النّاِس.ـ  مبنيّاِن على الكسرـ  باثِ  حاثِ و

ْره. حاثِ  وقال اللِّْحيانّي : تََرْكتُه  باِث. ولم يُفَّسِ

ْت منه ، ألَنَّ اْنِقالَب األَِلِف إِذا كانْت عْيناً عن أَنََّها ُمْنقَِلبَةٌ عن الواو ، وِإن لم يَُكْن ُهنَالك ما اْشتُقَّ  حاثِ  قال ابُن ِسيَده : وإِنََّما قََضْينَا على أَْلفِ 

 الَواِو أَْكثَُر من انِقالبَِها عن اليَاِء.

 إِذا أَْذلَْلتَُهْم وَدقَْقتَُهم. وروى األَْزَهِرّي عن الفراِء ، قال : معنَى هذه الكلمات :

ا وقال اللَّْحيَانّي : معناهُ إِذا تََرْكتَهُ ُمْختَِلَط األَْمرِ  بِيَث ، فإِنّه َخَرَج َمْخَرَج ِحيَص  ِحيثَ  باِث فإِنه َخَرَج َمْخَرَج قََطاِم وَحَذاِم ، وأَما حاثِ  ، فأَمَّ

 بِيَص.

قُوا ، قال : وِمثْلُُهَما في الكالِم ُمْزَدِوجاً : خاِق باِق ، وهو صوْ  حاثِ  وعن ابِن األَْعَرابِّي. يقاُل : تََرْكتُُهم ُت َحَرَكِة أَبِي ُعَمْيٍر باِث ، إِذا تَفَرَّ

باِث ، إِذا  حاثِ  قال : وَخاِش ماِش : قُماُش البَْيِت ، وَخاِز بَاِز : َوَرٌم ، وهو أَيضاً َصْوُت الذُّباِب ، وتركُت األَرضَ  (1)في َزْرنَِب الفَْلَهِم 

 َدقَّتَْها الَخْيُل.

 األَْرَض وأَبَثْتَُها. أََحثْتُ و الَخْيُل ، َهاأََحاثَتْ و : أَثَاَرَها ، اْستَحاثَهاو األَْرضَ  أَحاثَ  قدو

 اإِلَحاثَةُ و وُمبَاثَةٌ ، ُمحاثَةٌ  األَْرَض وأَبَثْتَُها فهي أََحثْتُ  : (3) [غيُره]، فهي ُمْحثَاةٌ وُمْبثَاةٌ ، وقال  (2)وقال الفّراُء : أَْحثَْيُت األَْرَض وأَْبثَْيتَُها 

 واالْستِبَاثَةُ ، واحٌد. االْستَِحاثَةُ و واإِلبَاثَةُ 

 َطلََب َما فِيَها.و ءٌ األَْرَض ، إِذا َضاَع َشي اْستََحاثَ و

 : االْستِْخَراُج. االستَِحاثَةُ و

قَهُ ،الشَّيْ  أَحاثَ و َكهُ وفَرَّ  عن ابن األَْعَرابّي ، وقوله أَْنَشَدهُ ابُن ُدَرْيٍد : َء : َحرَّ

ثُ  ــــــــــــح ي َ مــــــــــــَ  حبــــــــــــِ ــــــــــــِّ ــــــــــــل اَ  اَنصــــــــــــــــــــــــــَ  ال ــــــــــــَ ث ــــــــــــكــــــــــــِ  َم ال

َر  و     يـــــــــــــــِب فـــــــــــــــجـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــِ وحُر الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ ا َ مـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

  
رْ  َك ، فاْحتَاَج ِإلى َحْذِف الَهْمَزة فَحَذفَها ، قال : وقد يَُجوز أَن يُِريَد  أََحاثَاو ه ، قال : وعندي أَنّه أَراَد :قال ابُن ِسيَده : لم يُفّسِ َق وَحرَّ ، أَي فَرَّ

 : وَحثَا ، فقَلََب.

ٍء فقط. قال ابُن َطيِّى َصّرح به َشْيُخهُ ابُن ِهَشاٍم في المغنِي ، أَو تَِميِميَّة ، وقال اللِّْحيَانّي : هي لُغَةُ  ، طائِيَّة ، َحْيثُ  لُغَةٌ في بالواو َحْوثُ و

، فيفتح ، رواه اللِّْحيَانّي  َحْوثَ  ، ومن العََرِب من يَقُول : حيث على ما نَْذُكره في تَْرَجَمةِ  َحْوثُ  إِنَّما ُهو َحْيثُ  ِسيده : وقد أَْعلَْمتُك أَّن أَصلَ 

، َروى األَْزَهِرّي بإِْسنَاِده عن األَْسَوِد. قال : َسأََل َرُجٌل ابَن ُعَمَر : كْيف أََضُع يََديَّ إِذا  َحْيثَ  عن الِكَسائِّي ، كما أَّن منهم من يقول :

: لُغَتَان َجيِّدتاِن ، والقرآُن نزَل  َحْوثُ و َحْيثُ  َواهُ لَنَا ، وهي لغةٌ صِحيَحةٌ ،َوقَعَتَا. قال األَْزَهِرّي : كذا رَ  َحْوثُ  قال : اْرِم بِِهَما ؟َسَجْدتُ 

 باليَاِء ، وهي أَفصُح اللُّغَتَْيِن.

ةُ ، وسيأْتي في الَخاِء المعجمِة فيما بعُد. : المرأَةُ السَِّمينَةُ  الَحْوثاءُ و  التَّارَّ

 .نقله الصاَغانيّ  ، بالّضّم ، اسمٌ  الُحوثَةُ و

 * ومما يستدرك عليه :

ِد بِن أَبي القَاِسِم بِن َعِلّيِ بِن فَْضِل  ُحوثُ  ّم : قَريةٌ من بِالد َعْبس بالقُْرِب من تَِعّز ، منها عبُد هللا بُن محمَّ ّي  (4) [هللا]بالضَّ بِن ثَاِمٍر العَّكِ

ْوِء.الفَزاِرّي العَْبِسّي الَحنَِفّي ويعرف بالنَّْجِرّي ، أََحُد العُلَمَ   اِء الَمْشُهوِرين ، ترجمه السََّخاِوّي في الضَّ

مانِ  ألَنّه َظرٌف في األَْمِكنَِة ، : َكِلَمةٌ دالَّةٌ على الَمَكاِن ؛ َحْيثُ  : [حيث] وهو َمْذَهُب الُجْمُهوِر ، وَحَكى عليه جماَعةٌ االتّفَاَق ،  كِحيَن في الزَّ

 أَنها تأَتِي وتَِرُد للّزَماِن ، وأَقوى شاِهٍد على َداللَتَِها على الّزَمان قوله : قال شيُخنَا : وقد خالََف األَخفُش ، فاّدعى
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مــــــــــا ــــــــــُ ث ــــــــــح يـ َك  ُ  حــــــــــَ ــــــــــَ دِّرح ل قــــــــــَ ــــــــــُ مح يـ قــــــــــِ ــــــــــَ ت  َتســــــــــــــــــــــــح

انِ     ـــــــــــــــــــَ ن ِر اأَلزحمـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــِ اب احـــــــــــــــــــًا يف غـــــــــــــــــــَ  جنـــــــــــــــــــََ

  
ُن معنَىوإِن بحَث فيه الدَّماِمينِيُّ في التُّْحفَِة ، وتََكلََّف للَجَواِب ، وهي َظرٌف ،   وتَْدُخُل عليها ما الَكافَّةُ ، فتَتََضمَّ

__________________ 
قوله أيب عمري هو كنية الذكر ا والزرنب هو ا ّر أو عظيمه أو  اهره أو  مة خلف الكينة ا والفلهم كجعفر »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 1)
 .«فرج املرأة ا أفاده اجملد:
 وأبثيتها ا ويف األصر : أحثت األرض وأبثتها.( عن اللسان : أحثيت األرض 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 .131/  2( شرح ابن عقير 4)
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ُغحيِن وغريِِه. (1)الش رحِط 
 ا كما يف البَـيحِت ا وهلا َأحكاٌم َمبحُسوطٌَة يف امل

لَم قُصوَر قال شيُخنَا : أَي مع ُكّلٍ من الياِء والواِو واألَلف عند بعِضهم ، فهي تسُع لُغَاٍت ، َذَكَرها ابُن ُعْصفُوٍر وغيُره ، وبه تَعْ  يُثَلَُّث آِخُرهو

 كالِم الُمَصنِّف.

بالواو ، والياِء ، واألَلف ، مع التَّثِْليِث في ـ  بَْيثَ  َحْيثَ و قلت : هذا الِذي ذَكره شيُخنا إِنما ُهو في قولهم : تركتُه حاِث باِث ، وَحْوَث بَْوَث ،

ِة.  َحْيثُ و وأَما فيما نَْحُن فِيِه ، فلم يَِرْد فِيه إِال َحْوثُ ـ  آِخِرهِ  ، ولم يرد حاَث ، ولم يَقُْل أَحٌد : إِن األَِلَف لغةٌ فيه ، وَسنَْذُكُر في ذلك كالَم األَئِمَّ

 ا إِنَّما هو تََحاُمٌل فقط.حتَّى يَْظَهَر أَّن ما ذكَره شيُخنَ 

 .(2): لُغَةٌ في الضّم والفتح ـ  مبنيّاً على الكْسرـ  َحْيثِ  ففي التكملة :

بُوا : ظرٌف ُمْبَهٌم من األَْمكنَة ، مضموٌم ، وبعُض العرِب يَْفتَُحه ، وزعموا أَنَّ أَْصلَها الواو ، قال ابُن ِسيده : وإِنَما قَلَ  َحْيثُ  وفي اللساِن :

 الواَو ياًء طلَب الخفَّة ، قال : وهذا غيُر قَِوّيٍ.

لَها َحْوُث فقُِلبت الواو ياًء ؛ لكثرةِ ُدُخوِل اليَاِء على الَواو ، فقيل في كل َوْجٍه ، وذلك أَنَّ أَص حيثُ  وقال بعضهم : أَْجَمعَِت العرُب على رفع

مُّ ليُْشِعَر ذلك بأَن أَصلََها الواو ، وذلك ألَنَّ ا َحْيثُ  : ّم ، اللتقاِء السَّاِكنَيِن ، واختِيَر لها الضَّ لضَّمةَ ُمَجانَِسةٌ للواِو ، فكأَنهم ، ثّم بُنِيَْت على الضَّ

ّم أَتْبَعُوا  مَّ الضَّ  ما قبلََها إِلى الفَتْح. (4)قال الِكَسائِّي : وقد يكون فيها النَّْصُب يَْحِفُزَها  (3)الضَّ

 من يَْنِصُب الثاَء على كّلِ حاٍل : في الخْفِض ، والنْصِب ، والرْفع ، فيقول :ـ  من بَنِي يَْربُوعٍ وُطَهيَّةَ ـ  قال الِكَسائِّي : َسِمْعُت في بني تَميمٍ 

ْفُع في لُغَتِهم ، قال : وسمعُت في بني الَحاِرِث  َحْيثَ  اْلتَقَْينَا ، ومن َحْيثَ  بِن أََسِد بِن الحاِرِث بِن ثَْعلَبَةَ وفي  (5)ال يَْعلَُمون ، وال يُِصيبُه الرَّ

 التَقَْينَا. َحْيثَ  ال يَْعلَُموَن ، وَكاَن ذلك حيثِ  ول : منبَنِي فَْقعٍَس ُكلَِّها يَْخِفُضونََها في موضع الَخْفِض ، ويَْنِصبُونَها في موضع النَّْصب فيق

 ، وأَنشد : بحْيثُ  وحكى اللِّْحيَانّي ، عن الِكَسائّي أَيضاً : أَّن ِمْنُهم َمن يَْخِفضُ 

 ُسَهيحر طَاِلَعا َحيحثُ أََما تـََر  
 قال : ولْيَس بالَوْجِه.

ْفع يرفَُع  َحْيثُ  فاللُّغَةُ العَاِليَةُ  لُغَتَان : ْيثُ حَ  عن اللَّْيث : للعََرِب فيـ  وقال األَْزَهِريّ  االسم بَعَدهُ ، ولُغَةٌ  (6)، الثَّاء َمْضُموَمةٌ ، وهو أَداةٌ للرَّ

 .(7) [لَِقيتَه ونحو ذلك كذلك حيثُ  في موضع نَْصٍب يقولون اْلقَهُ  حيثُ  يَظنّون]أُْخَرى َحْوُث ، روايةٌ عن العََرِب لبَنِي تَِميٍم : 

ّمِ وما بعَدهُ ِصلَةٌ له ، يرتفُع االسُم بعَده على االبتداِء : كقولك : قُْمتُ  َحْيثُ  وقال ابُن َكْيَساَن : َزيٌد قائٌِم ، وأَهُل  َحْيثُ  َحرٌف مْبِنيٌّ على الضَّ

َزْيداً ، وهو ِصلةٌ لها ، فإَِذا أَْظَهُروا قائماً بعَد زْيٍد أََجاُزوا فيه الَوْجَهْيِن : الرفع ، والنْصَب  بحيثُ  الُكوفَِة يُِجيُزوَن َحذَف قائم ، ويرفَعُونَ 

 قامت مقام ِصفَتين ، والمعنى : زيٌد في َموضع فيه عمٌرو. ولون :بون َخبَره ويرفعونه ، فيقفَيرفعون االسَم أَيضاً وليس بِِصلٍَة لها ، ويَنص]

 .(8) [ءٍ فَعَْمٌرو ُمْرتَِفٌع بفيه ، وهو ِصلَةٌ للموِضع ، وَزيٌد مرتفع بفي األُولَى وهي َخبُره ، وليست بِصلٍة لشي

اُء بيتاً أَجاَز فِيِه الَخْفَض ُجْملَِة فلذلك لم تَخْ  (9)ُمَضافَةٌ إِلى  حيثُ  قال : وأَهُل البَْصَرةِ يقُولون :  .(10)ِفْض وأَنشد الفرَّ

 من حروِف الَمَواِضع ، ال من (11) َحْيثُ  وقال أَبو الَهْيثَِم :

__________________ 
 ..«.. حيثما تستقمح وتقّدرح »( جزمت الفعلا 1)
ابلكســــــــــــــر حتتملها وحتتمر لغة البناء عل   (ال يعلمونمن حيِث ): ومن العرب من يعرب حيث ا وقراءة من قرأ  176( قا  يف املغين ص 2)

 الكسر.
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 .«للضم»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 .«قوله حيفزها ا ا فز : الدفض من خلف كما يف القاموس ا وهو جماز هنا»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف اللسان : يف بين أسد بن ا ارث بن ثعلبة.5)
 ترفض.( يف التهذيب : 6)
 ( زايدة عن التهذيب.7)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.8)
 .«إىل اجلملة مل لف  لذلك»( عن التهذيب ا والعبارة ابألصر : 9)
 ( زيد يف التهذيب :10)

 أما تر  حيَث سهيٍر طالعا»
 «فلما أضافها فتحها كما يفعر بعند وخلفَ 

 ـ وقا  أبو اهليثم : حيث  رٌف من الظروف حيتاج إىل اسم وخرب ا وهيتستدركه من التهذيب وفيه :( مثة نقص هنا يف أو  كالم أيب اهليثم 11)
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ُهم  َتِح   ِإضــــافـَتَـَها ِإليه ا قا  : وقاَ  بعضــــُ َنتح االســــَم الذي كانتح َتســــح مِّ م تح ؛ أَلهّنا ضــــُ ََعاين ا وِإلا ضــــُ
َا حُروِف امل : ِإل 

م تح أَلّن َأصـــــــــَلَها َحوحُث  ُم ِإّلا يـُعحِقُبون يف ضـــــــــُ َثِم : وهذا َخطَبٌ ؛ أَلهن  م وا آِخَرها. قا  أَبُو اهلَيـح ا فلما قـََلُبوا واَوَها ايًء ضـــــــــَ
 ا رف َضم ًة دال ًة عل  واٍو ساِقطٍَة.

ةُ باب ِحينَ قال األَصمعّي : ومما تخِطي اصَّ ةُ والخَّ  .(1)مثُل أَبي ُعبَْيَدةَ وغيِره ، َغِلَط فيه العُلََماُء  َحْيثُ و ُء فيه العَامَّ

ه. َحْيثُ  قال أَبو حاتٍم : رأَيُت في كتاِب سيبويِه أَشياَء كثيرةً ، يَْجعَُل ِحينَ   ، وكذلك في كتاِب أَبي ُعبَْيَدة بَِخّطِ

َماِن ، حْيثُ و قال أَبو حاتٍِم : واعلْم أَّن ِحينَ  َكاِن ، ولُكّلِ واحد منهما َحدُّ ال يَُجاِوُزه ، ظرٌف من المَ  َحْيثُ و َظْرفَاِن : فحيَن ظرٌف من الزَّ

 .(2)واألَكثُر من النّاس جعلوُهما معاً 

 وهللا أَعلم.

 (فصر اخلاءِ )
 املعجمة مض املثلثة

وليس في الكالم فَِعيٌل يُْجَمع  ، عن ُكَراع ، قال : َخبَثَةٌ و ، ِخبَاثٌ و ُخْبثَاءُ  من الّرْزِق والَولَِد والنّاِس ، والَجْمعُ  : ِضدُّ الطَّيِّبِ  الَخبِيثُ  : [خبث]

 ، وهو نادٌر أَيضاً. ُخبُوثٌ  على فَعَلٍَة غيره ، قال : وعندي أَنَُّهْم تََوهَُّموا فيه فاِعالً ولذلك َكسَُّروه على فَعَلَة ، وحَكى أَبو زيد في َجْمِعه

 .(3) (َعَلْيِهُم اخْلَباِئثَ  َوَُيَّرِمُ )، وفي التنزيل العزيز :  َخبِيثَةٌ  واألُنثى

، بالَكْسر من غير ، أَلف ونَظََّر  ِخبَاثٌ  ثم إِّن شيَخنا ضبَط الجمَع الثّانَِي بزيادةِ األَِلِف ، ونَظَّره باسراٍف ، والِذي في سائر أُّمهات اللُّغَةِ 

، وإِاّل مْطلَقاً فيَِرُد عليه مثل َسِرّي وَسَراة. قلت : وقد عرفَت ما ال ثالَث لهما ، أَي في الّصِحيح  ِلَث بَضِعيٍف وَضعَفَة ، وقال :الجمَع الثَا

 فيه قَِريباً.

ً  كَكُرمَ  َخبُثَ  وقد ّم ، يَْخبُُث ُخْبثا ً  : صارـ  األَِخيُر عن ابِن ُدَرْيدـ  كَكَراِهيَةٍ  ، َخبَاثِيَةً و كَكَراَمة ، ، َخبَاثَةً و ، بالضَّ  .َخبِيثا

ِدي ، وهو َخبِيثٌ  الرُجُل ، فهو َخبُثَ وَ  ِدي كالَخابِثِ  أَي الماكُر الخاِدُع من الّرجاِل ، وهو مجازٌ  ُء الَخبُّ الرَّ  ٍء.ُء من ُكّل شيْ وهو الرَّ

ً  ءُ الشَّيْ  (4) َخبثَ  قدو  .ُخْبثا

ً  : الَخابِثُ و الَخبِيثُ و َِّخذُ أَْصَحابا ً  الِذي يَت  .الَمْخبَثَانِ و ، كالُمْخبِِث كُمْحِسٍن ، اءَ ُخبَثَ  أَو أَْهالً ، أَو أَْعَوانا

ً  أَْخبَثَ  :ـ  وفي اللّسان ُجُل ، أَي اتََّخَذ أَْصَحابا ُجِل  َمْخبَثَانَةٌ  : واألُْنثَى َمْخبَثان ، يقال : يا َمْخبَثانٌ و َخبِيٌث ُمْخبِثٌ  ، فهو ُخبَثَاءَ  الرَّ ، ويقال للرَّ

قاَل و كما َعرْفتَ  َمْعِرفَةٌ  َمْخبَثَانُ  أَو ، وكأَنّه يَُدّل على الُمبَالَغَةِ  الَخبِيثُ  هو «َمْخبَثَانٌ  َكَذبَ »في حديِث سعيٍد و ، َمْخبَثَانُ  والمرأَةِ معاً : يَا

 .(5) َخاّصةً في النَِّداءِ  ال يُْستَْعَمُل إِالّ  بعُضُهم :

ُجُل : صاَر ذا أَْخبَثَ  قدو  .ُخْبث الرَّ

 ً  .َخبِيٌث ُمْخبِثٌ  ، فهو ُخْبثَاءَ  واتََّخَذ أَْعوانا

 .َخبِيثُ  ، كلَُكعٍ ، أَي يا ُخبَثُ  يا يقال للذََّكِر :و

 .الُخْبثِ  معدوٌل من ، كقََطامِ  َخبَاثِ  ، ويا َخبِيثَةُ  للمرأَة : يا يقالو

ْنيَاـ  ُرِوَي عن الَحَسِن أَنَّه قالو  .َخبَاثِ »: ـ  يخاِطب الدُّ
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، هكذا في النّسخ التي ِعْنَدنَا ُكلَِّها ، ولم أَِجْده في ديواٍن ، وإِنما « َخبِيثَةُ  يا»وقول المصنّف  «، فَوَجْدنا َعاقِبَتَهُ ُمّراً  (6)قَْد َمَضْضنَا عيَدانَِك 

، ثم قَاَل : ويقال  َخبِيث ، بكسر فسكون ، يريد يا ِخْبثَة ، نعم أَورَد في اللَّسان حديَث الَحّجاجِ أَنه قاَل ألَنٍَس : يا َخبَاثِ و ُخبَثَ  َذَكُروا

، كَمْخبَثَان ، وعلى ُكّلِ حاٍل ، فهذا َصِحيٌح لَِكنّه يَُخاِلفُه قولُه : وللَمْرأَةِ ، إِال أَْن يُكونا في اإِلْطالِق سواٌء  ِخْبثَةُ  : يا الَخبِيثَةِ  (7)لألَْخالِق 

 فيَْنبَِغي النََّظرُ 

__________________ 
 ..«.. املوضض الذي فيه عبد   قاعٌد زيٌد قائٌم ا قا  : وحيث   قاعٌد زيٌد قائٌم. املعىن : مض معىن  رفا ا كقولك : حيُث عبد 

 ( يف التهذيب واللسان : وسيبويه.1)
أيب حامت قا  : والصــواب أن تقو  : رأيتك حيُث كنت أي املوضــض الذي كنت فيه ا واذهب حيُث شــئت أي إىل أّي ( زيد يف التهذيب عن 2)

 . وال  وز حيث خرج ا اج... ويقا  : رأيتك حا خرج ا اج موضض شئت.
 .157( سورة األعراف اآية 3)
 ( ضبطت يف القاموس بفتح الباء ضبرت قلم.4)
 ابلنداء.( يف القاموس : وخاصة 5)
قوله قد مضضنا عيدانك الذي يف النهاية : كر عيدانك قد مضضنا ا قا  يف النهاية : وامل  مثر املص ا يريد »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 ويف التهذيب قد مصصنا عيدانك فوجدان  كذا.« أان جربنا  وخربان  فوجدان عاقبتك مرة
 .«  اخل كذا خبطهقوله لألخال»( هبامش املطبوعة املصرية 7)
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َهَمة. ُبـح
 فيه ا وقد َأغحَفَله شيحُخنا عل  عاَدتِه يف كثرٍي من األَلفاِ  امل

ُجُل »في الَحِديث : و ِجيُع  البَْول والغَائِط َعنَى بهما األَْخبَثَانِ  «األَْخبَثَْينِ  وهو يَُدافِعُ  (1)ال يَُصلِّي الرَّ كذا في الّصحاح ، وفي األَساس : الرَّ

 والبَْوُل.

 .األَْخبَثانِ  أَو البََخر والسََّهر وبه فّسر الّصاَغاِنّي قولَُهم : نََزَل بهِ 

َجر.  أَو السََّهر والضَّ

 .(2)ُء والسُّاَلُح ، هكذا وَجْدُت كلَّ ذلك قد َوَرَد : القَيْ  األَْخبَثَانِ  وعن الفّراِء :

نا. الُخْبثُ  جاز :من المو ّم : الّزِ  بالضَّ

أَنّهُ أُتَِي »حديُث َسْعِد بِن ُعبَاَدةَ أَراَد الِفْسَق والفُُجوَر ، ومنه «َكاَن َكذا وَكَذا الُخْبثُ  إِذا َكثُرَ »في الحديث : و أَي فََجَر ، بها ، كَكُرمَ  َخبُثَ  قدو

 أَي يَْزنِي. «بَِها يَْخبُثُ  (3) أََمةٍ  َمعَ  ُوِجدَ  مٍ َسِقي ُمْخَدجٍ  بَِرُجلٍ  وسلمعليههللاصلىالنَّبِيُّ 

 .الَخبَاثَةُ  : الَخابثَةُ و

قِيقِ  ُعْهَدةِ  ، بالَكْسِر : في الِخْبثَةُ و من َعْيٍب َمْخِفّيٍ أَو ِعلٍَّة  (4) [للمشتري]وال َغائِلَةَ. فالدَّاُء : ما ُدلَِّس به  ِخْبثَةَ  وهو قولُُهم : ال داَء وال الرَّ

لعهٍد تَقَدََّم لهم ،  ُسبَِي من قَْوٍم ال يَِحلُّ اْستِْرقَاقُُهم ، ألَنّه أَي بكسر الّطاِء وفتح التحتيّة المخفّفة ، أَْن ال يَُكوَن ِطيبَةً  الِخْبثَةُ و ال تَُرى ، [باِطنَة]

يٍّة في األصِل ثَبَتَْت لهم ، والغَائِلَ   .(6)، فيجُب على بائِعه َردُّ الثمِن إِلى الُمْشتَِرّي  (5)ةُ : أَن يْستَِحقَّهُ ُمْستَِحقُّ بِِمْلٍك َصّح له أَو ُحّرِ

 صاَر َسبباً لهالِك الثََّمِن الذي أَّداه الُمْشتَِري إِلى البائِعِ. (8) [إِيّاه]شيئاً فقد َغالَه واْغتَالَهُ ، فكأَّن اسِتْحقَاَق الَماِلِك  (7)وُكلُّ َمْن أَهلََك 

يتٍ  الِخبِّيثُ و ُجلُ  ، َكِسّكِ من غير زيادةِ الَكثْرةِ  بالَخبِيثِ  وهذا هو الَمْعُروُف من ِصيَغِ الُمبَالَغَِة ، غير أَنّه عبّر في اللَِّسانِ  ، الُخْبثِ  الَكثِيرُ  : الرَّ

 .ِخبِّيثُونَ  ج ، وقال

 .ُخبَثَاءَ  ، إِذا كان أَْهلُه أَْخبَثَ  ، من الُخْبث بكسر وتشديد الموّحدة : اسمُ  الِخبِّيثَىو

 ائّي ، أَي الباطلبضم األَول والثّاني وتشديد الموحدة المكسورة والمفتوحة معاً ممنوعاً ، عن الكس تُُخبِّثَ  َواِدي ويقال : وقََع فالٌن في

 بالموّحدة وليس بتَْصِحيف له ، كما نَبَّه عليه الصاغانّي. (9) كواِدي تُُخيِّبَ 

ْهِرّي « الَخبَائِثِ و الُخْبثِ  من باهللِ  أَُعوذُ :  قال الَخاَلءَ  أَرادَ  ِإذا كان وسلمعليههللاصلىأَّن النَّبِيَّ »في حديث أَنس : و ن بسنَِده ع (10)َوَرَواه الزُّ

 أَعوذُ بَِك من إِنّي اللُهمَّ :  فَْليَقُلْ  أَحُدُكم َدَخلَ  فإِذا ، ُمْحتََضَرةٌ  الُحُشوشَ  هذه إِنّ »:  وسلمعليههللاصلىزيِد بِن أَْرقََم. قال : قال رسول هللا 

الشَّيَاِطيُن ذُُكوُرَها وإِناثُها ، والُحُشوُش : مواِضُع الغَائِِط ،  (11)قال أَبو منصور : أراَد بقوِله : ُمْحتََضَرة ، أَي تَْحُضُرَها « الَخبَائِثِ و الُخْبثِ 

 : الشَّيَاِطيُن. الَخبائِثُ و الُكْفُر ، : الُخْبثُ  وقال أَبو بكر :

ْجِس النَِّجِس اللُهمَّ إِنّي أَُعوذُ بَِك ِمَن ا»في حديث آَخَر : و  الُمْخبِثُ و في نَْفِسِه ، قال : الُخْبثِ  ذُو : الَخبِيثُ  قال أَبو ُعبَْيد : «الَخبِيُث الُمْخبِثِ  لّرِ

: الذي تَُكون َدابَّتُهُ و[ قَِويٌّ ُمْقٍو ، فالقَِوّي في بََدنِه والُمقَِوي ]، وهو مثُل قَْولهم : فالٌن َضِعيٌف ُمْضِعٌف ،  ُخبَثَاءُ  : الذي أَْصَحابُه وأَْعَوانُه
 ، ويُوقِعُهم فِيِه. الُخْبثَ  قَِويَّةً ، يُِريُد : هو الذي يُعَلُِّمُهم (12)

 الُخْبثِ  من»في الَحِديِث  : وأَّما قولُه (13)أَي فاِسٍد ُمْفِسٍد ِلَما يَقَُع فيِه. قال  «َخبِيٍث ُمْخبِثٍ  فأُْلقُوا في قَِليبٍ »في حديِث قَتْلَى بَْدٍر : و

 الشَّيَاِطيَن. بالَخبَائِثِ و الشَّرَّ ، بالُخْبثِ  فإِنَّهُ أَرادَ  «الَخبَائِثِ و

__________________ 
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 .«قوله ال يصلي ا الذي يف النهاية ال يصلا ولعلهما روايتان»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( زيد يف التهذيب : وقير : البو  والعذرة.2)
 ( عن النهاية واللسان ا وابألصر : امرأة.3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ثبت له عليه.5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : عل  من اشرتاه.6)
 ء.( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : وكر شي7)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.8)
 ثَِّب.( يف القاموس : ختُُ 9)
ومل ترد فيه هذه الرواية اآتية بسنده عند زيد بن أرقم. وال قو  أيب  وهو يف التهذيب ا من حديث أن  كاألصر.« األزهري»( يف اللسان : 10)

 منصور : أراد بقوله :  تضرة.
 ( يف اللسان : أي حيتضرها.11)
 ( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : ذاته.12)
 عبيد كما يف التهذيب.( يعين أاب 13)
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 وهو الّشيطاُن الذََّكُر ، ويَْجعَلُ  (2) [الَخبيث وهو جمع]بضّم الباِء ، « الُخبُث من»عن أَبي الَهْيثَم أَنّه كان يَْرِويه  (1)قال أَبو ُعبَْيد : وأُْخبِْرُت 

ً  الَخبَائِثَ   ي أَْشبَهُ بالصَّواِب.من الّشيَاِطيِن ، قال أَبو منصور : وهذا عند (3) للَخبِيثِ  َجْمعا

 أَي من ذُكوِر الشَّيَاِطيِن وإِناثِها. الَخبِيثَة : جمعُ  الَخبَائِثُ و ، الَخبِيثِ  بضم الباِء : َجْمعُ  الُخبُثُ  :ـ  في تفسير الحديثـ  وقال ابن األَثير

ِديئةَ ،  الَخبَائِثُ و بسكون الباِء ، وهو ِخالُف َطيِِّب الِفْعِل من فُُجوٍر وغيِرِه ، الُخْبثُ  وقيل : هو يُِريُد بها األَْفعاَل الَمْذُموَمةَ والِخَصاَل الرَّ

ثين ، وردَّه النََّوِوّي في شْرحِ ُمْسِلم. الُخبثِ  وقال الَخطَّابِّي : تسكين باءِ   من َغلََط الُمَحّدِ

جائٌز على لغَِة تَميم ، قيل : من ذُْكراِن الّشيَاِطيِن وِإناثِِهم ، وقيل : ، بضم الباِء واإِلْسَكاُن  الَخبَائِثِ و الُخبُثِ  وفي الِمْصباحِ : أَُعوذ بَِك من

 من الُكْفِر والَمعَاِصي.

ُعُروٌق ُصْفر وهي  ، (5) الُكُشوث إِنها الَحْنَظُل ، أَوٌ  قيل : إِنَّها الَخبِيثَةُ  الشَجرةُ  (4) (َوَمَثُل َكِلَمة  َخِبيَثة  َكَشَجَرة  َخِبيَثة  ):  عزوجلوقوله 

 تَْلَصق بالشََّجِر.

 . قال َعنترةُ :َمخابِثُ  َجْمعُه ؛ الَمْفَسَدة ، الَمْخبَثَةُ و

مــــــــــٍة  عــــــــــح ِر نــــــــــِ رًا غــــــــــريحَ شــــــــــــــــــــــــاكــــــــــِ مــــــــــح ُت عــــــــــَ ئــــــــــح بــــــــــِّ  نـــــــــــُ

ُر و     فـــــــــــح ةٌ الـــــــــــكـــــــــــُ ثـــــــــــَ ـــــــــــَ بـ مِ  خمـــــــــــَح عـــــــــــِ نـــــــــــح ُ
ِ  املـــــــــــ فـــــــــــح ـــــــــــَ نـ  لـــــــــــِ

  
 أَي َمْفسَدةٌ.

 * ومما يستدرك عليه :

ُم الناسَ  الُمْخبِثُ   . قال الُكَمْيُت :ُمْخبِثٌ  : الُخْبثِ  ، وأَجاز بعُضهم أَن يُقال للذي يَْنُسُب النّاَس إِلى الُخْبثَ  : الذي يُعَلِّ

َفُروين حِبُبُِّكمح   فطَائَِفٌة َأكح
 أَي نََسبُوني إِلى الُكْفر.

 .الُخْبثَ  : أَْظَهرَ  تََخابَثَ و

 ، وأَْفَسَدهُ. الُخْبثَ  غيُره : َعلََّمهُ  أَْخبَثَهُ و

 .يَتََخابَثُ و ، يَتََخبَّثُ  وهو

 النّاِس. أََخابِثُ  ، يقال : هم األَْخبَثِ  : جْمع األََخابِثِ  وهو من

 الِفْعِل. َخبِيثُ  اللَّْوِن ، َخبِيثُ  الطَّْعِم ، َخبيثُ  ٍء فاِسد. يقال هو: نَْعُت كّلِ َشيْ  الَخبِيثُ و

ى (6)ُم السُّْحُت والَحَرا ً  يَُسمَّ نا ، والماِل الَحراِم ، والدَِّم وما أَْشبََهها مما َحّرمه هللا تَعَالى. َخبِيثا  مثل : الّزِ

اِث ؛ ولذلك َخبِيثٌ  الَكِريِه الطَّْعِم والّرائَِحِة : (7)ِء يقال في الشَّيْ   من»:  وسلمعليههللاصلىقال سيُِّدنا رسوُل هللا  ، مثل : الثُّوِم والبََصِل والُكرَّ

 .«فال يَْقَربَنَّ َمْسِجَدنَا الَخبِيثَةِ  الشََّجَرةِ  هِذه من أََكلَ 

 .(9)والَخنَافِِس والِوْرالِن والفَأِْر  (8)األَفَاِعي والعَقَاِرِب والبَِرَصة  : ما َكانَت العََرُب تَْستَْقِذُره وال تَأُْكلُه ، مثل : الَخبَائِثُ و

فهو الُكْفُر ،  (11)الَمْكُروهُ ، فإِن كاَن من الكالِم فهو الشَّتُْم ، وإِن كاَن من الِملَِل  في َكاَلِم العََرِب : (10) الُخْبثِ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : أَصلُ 

اّر ، ومنه قيلوإِن َكاَن من الطَّعَاِم فهو الَحَراُم ، وإِن كان من ا الحديث ، ومنه الَخبَثُ  :ـ  من َمْنِفّيِ الَحِديدِ  (12)لما يُْرَمى ـ  لشََّراِب فهو الضَّ

ى تَْنِفي الذُّنُوَب كما يَْنِفي الِكيرُ »:   .«الَخبَثَ  إِنَّ الُحمَّ

 ْيَر فيِه ، ويُْكنَى به عن ِذي البَْطِن.الَحِديِد والِفّضة ، ُمَحّركة : ما نَفَاه الِكيُر إِذا أُِذيبَا ، وهو ما ال خَ  َخبَثُ و
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 قال ابنُ  «َخبِيثٍ  نََهى عن ُكّلِ دواءٍ »في الحديث : و

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وأفادوان.1)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.2)
 وهي األنث  من الشياطا.ويف التهذيب : واخلبائث مجض اخلبيثة ا « للخبيثة»( يف اللسان : 3)
 .26( سورة إبراهيم اآية 4)
( الكشــــوت : يف القاموس ا بفتح الكاف ويضــــم والكشــــويت بفتح التاء وميد ا واألكشــــوت ابلضــــم وهذه خلف بفتح فســــكون : نبت يتعل  5)

 ابألغصان وال عر  له يف األرض.
 ( يف التهذيب واللسان : البحت.6)
 ء.هذيب : يقا  للشي( األصر واللسان ا ويف الت7)
 .«الربص»( عن التهذيب واللسان ا ويف األصر 8)
 ومل نتبض يف ذكر ا ترتيب األزهري.« ( زيد يف التهذيب : وا راب واجلعالن9)
 .«اخلبيث»( األصر واللسان ا ويف التهذيب 10)
 .«طه ولعله امللة فليحررقوله امللك كذا خب»( عن اللسان ا وابألصر امللك وهبامش املطبوعة املصرية : 11)
 .«ير »( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 12)
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ةٌ  ســـَ ِر واأَلرحواِث واألَبحواِ  ا ُكّلها جنَِ ُة وهو ا َرَاُم كاخَلمح َداُ َا : الن َجاســـَ ِ : ِإحح ا وتَناُوهُلا حراٌم  َخِبيَثة األَِثرِي : هو من ِجَهَتاح
ّنة من أَبوا ِ  تحه الســـــ  َر  : من َطرِيِ   ِإال ما َخصـــــ  اإِلِبر ا عند بعضـــــهم ا وروُث ما يُؤَكُر  ُمه عند آَخرِين ا واجلهة اأُلخح

ََذاِ  قا  : وال يـُنحَكُر َأن يكون 
ق ِة عل  الطَِّباع ا وَكرَاِهَيِة النـ ُفوِس هلا ا ومنه  (1)الط عحِم وامل شــــــــــــــَ

َ
قوله َكرَِه ذلك ملا فيه من امل

الم  الُة والســــّ َجَرةِ  (2) [من هذه]من َأَكَر »: عليه الصــــّ ِجَدانَ  اخلَِبيَثةِ  الشــــ  َرَبن  َمســــح َر والُكرّاَت ا «ال يـَقح  يريُد الث وَم والَبصــــَ
ُثهاو   من ِجَهِة َكرَاَهِة َطعحِمها وراِئَحِتها ؛ أَلهّنا طاهرٌة. ُخبـح
امِ  َخبِيثٌ  ، وثََمُن الَكْلبِ  َخبِيثٌ  َمْهُر البَِغّيِ »في الحديث : و قال الَخّطابِّي : قد يَْجَمع الكالُم بيَن القَرائِِن في اللَّْفِظ ،  «َخبِيثٌ  ، وَكْسُب الَحجَّ

فيهما الَحراَم ؛ ألَنَّ الكلَب  بِيثِ بالخَ  ويُْفَرُق بينََها في الَمْعنَى ، ويُْعَرُف ذلك من األَْغَراِض والَمقَاِصِد ، فأَّما َمْهُر البَِغّيِ وثََمُن الَكْلِب ، فيريد

فيِه الَكَراِهيَةَ ؛ ألَّن الحَجاَمةَ ُمبَاَحةٌ ، وقد يكون  بالَخبِيثِ  نَِجٌس والّزنا حراٌم ، وبْذُل الِعَوِض عليِه ، وأَْخذُه حراٌم ، وأَما َكْسُب الَحّجاِم فيُريدُ 

وبْعُضه على النَّْدِب ، وبعُضه على الَحِقيقَِة ، وبعُضه على الَمَجاِز ، ويُْفَرُق بينها بَدالئِِل  الَكالُم في الفَْصِل الواِحِد بَْعُضه على الُوُجوِب ،

 األُُصوِل ، واعتباِر معانِيها.

ً  إِذا بَلََغ الماُء قُلَّتَْيِن لم يَْحِملْ »في الحديِث و  بفتحتين : النََّجُس. الَخبَثُ  «َخبَثا

 أَي ثَِقيلُها َكِريهُ الَحاِل. «النَّْفِس  َخبِيثُ  فَأَْصبََح يَْوماً وهو»: ـ  في َحِديِث ِهَرْقلـ  ومن المجاز

 ً  .الُخْبثِ  نَْفِسي ، أَي ثَقُلَْت وَغثَْت ، كأَنَّه َكِرهَ اسمَ  َخبُثَتْ  ال يَقُولَنَّ أََحُدُكم»في الَحِديث :  ومن المَجاز أَيضا

 وقيل : هو الِّذي من َغْيِر ِحلِّه.عنه النَّْفُس ،  تَْخبُثُ  : َمْخبَثَةٌ  َطعَامٌ و

 النَّْفَس. يُْخبِثُ  ومن المجاز : هذا مما

دي]ولْيَس اإِلْبِريُز كالَخبَِث ،   .(3) [ءِ أَي ليس الجيّد كالرَّ

 َطْعُمه. َخبُثَ و رائَِحتُه ، َخبُثَتْ و

داَءةُ والفَساُد. وأَنا أَْخبَثُ  . وهيَخبِيثٌ  وكاَلمٌ   هذه اللُّغَةَ. وُكلُّ ذلك من الَمَجاِز ، كذا في األَساس. (4) «اْستَْخبَثْتُ  اللُّغَتَْيِن ، يراد الرَّ

 .(5)، أَي ُوِلَد لغَْيِر ِرْشَدةٍ ، كذا في اللسان  ِلِخْبثَةٍ  ومن المجاز أَيضاً يقال : ُوِلد فالنٌ 

 الَخبِيثُ  ، وهم َسَكنَةُ الواِديَْيِن باليَمن ، ومن ولده الُخبَثاءُ  َربِيعَةَ بِن َعْبِس بِن شحارة ، بَْطن من العََرِب يقاُل ِلَولَِده بنُ  الَخبِيثُ  وأَبُو الطَّيّبِ 

 ، َذكرهم النَّاِشِريُّ نَّسابَةُ اليََمِن. الَخبِيث ابن محق بن لبيدةَ بن عبْيدة بن

 منّا ، نقلَه الّصاَغانّي. األَْخبَثَ  هللا أَْخبَثِي وأَْخبَثََك ، أَيوقال الفَّراُء : تقوُل العرُب : لعَن 

 بين ، أَْرِضِهمْ  من باألَْعالبِ  ، وسلمعليههللاصلى، كانَْت بَنُو َعّكِ بن عدنان قد اْرتَدَّْت بعَد وفاةِ النَّبِّي ،  أَْخبَث : كأَنَّه َجْمعُ  األََخابِثُ و

يق ،  ، فَخرَ والّساِحلِ  الطَّائِفِ  ّدِ يَتْ  ، قِتْلة َشرَّ  فقَتَلَُهمْ  ، باألَْعالبِ  فوافَقَهم ، عنههللارضيَج إِليهم الطَّاِهُر بُن أَبي َهالَةَ بأَْمِر الّصِ  تلك فُسّمِ

يت تلك الّطِريُق إِلى اليوم طِريقَ  األََخابِثَ  : إِليَها تَأَشَّبَ  ومن ، َعكّ  من الِجَماعُ  ، وفيه يقوُل الطَّاِهُر بن أَبي َهالَةَ  األََخابِثِ  إِلى اليَْوِم ، وُسّمِ

: 

ه.  تـــــــــــُ ٍض رَأَيــــــــــــح يِن مـــــــــــثـــــــــــَر مجـــــــــــَح يـــــــــــح َر عـــــــــــَ  فـــــــــــلـــــــــــم تــــــــــــَ

ِب     ــــــــــــح ن َ وِع  (6)ِبــــــــــــِ اٍز يف مجــــــــــــُ ثِ جمــــــــــــََ ــــــــــــِ اب  اأَلخــــــــــــَ

  
ً  : [خبعث] ُجُل في اْخبَعَثَّ  وقاَل اللّْيُث :، أَهمله الجوهريُّ ،  اْخبَعَثَّ اْخبِْعثاثا  ُمتَبَْختِراً. َمَشى ِمْشيَةَ األََسدِ  إِذا ِمْشيَتِه الرَّ

 * وزاد في اللسان :

 : النّاقةُ الغَِزيَرةُ اللَّبَِن ، وهو مذُكوٌر أَيضاً في خثعب ، فهو ُمستدَرٌك على المصنّف. الُخْنبَْعثَةُ و ، الُخْنبَْعثَةُ 
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__________________ 
 وما أثبت عن اللسان.« قا  : وال ميكن كره ذلك»( العبارة يف األصر : 1)
قوله من أكر الشــــجرة كذا خبطه ا والذي يف النهاية : من أكر من هذه الشــــجرة ا وذكره »( الزايدة عن النهاية ا وهبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

نه كان ألالشـــــــــارح قريباً ا كذلك قا  فيها : ولي  أكلها من األعذار املذكورة يف االنقطاع عن املســـــــــاجد ا وإلا أمرهم ابالعتزا  عقوبة ونكاال ا 
 .«يتبذ  برحيها

 ( زايدة عن األساس.3)
 .«أستخبث»( يف األساس : 4)
 ( ومثله يف التهذيب.5)
 .«ِبمض»( عن معجم البلدان ا وابألصر 6)
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َدة ، وسكون النّون ، وفتح الفاِء ، والُمثَلَّثَة ، أَهمله الجماعةُ ، وهو : اسٌم  الَخبَْنفَثَةُ  : [خبفث]  لاِلْسِت.بفتح الخاِء والُمَوحَّ

ّم ، الُخثُّ  : [خثث]  حتى يَِجّف. ُغثَاُء السَّْيِل إِذا َخلَّفَه ونََضَب َعْنهُ  أَهمله الجوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد : هو ، بالضَّ

 .(1)حتّى يَْسوادَّ  يَبَِس وقَُدَم َعْهُده كذلك الطُّْحلُُب إِذاو

 أَْصلُها الِخثُْي. عن أَبي َعمٍرو ، قال أَبو منصور : : البَْعَرةُ اللَّيِّنَةُ ، الُخثَّةُ و

ئَاُر  ِطيٌن يُْعَجُن ببَْعٍر أَو َرْوٍث ثُمّ  أَيضاً : الُخثَّةُ و ين الذي (2)يُتََّخذُ منه الذِّ راُر. (3) يُْطلَى وهو الّطِ  به أَْخالُف النَّاقَِة ؛ ِلئاّل يُْؤِلمَها الّصِ

 في األَِخير ، نقله الّصاغانّي. ِمن ِكَساِر الِعيَداِن تُْقتَبَُس بها النّاُر ، ويُْفتَح بالّضمّ  قُْبَضةٌ  ُخثَّةُ الو

مُّ ، التَّْخثِيثُ و  نقله الصاغانّي. : الَجْمُع والرَّ

 نقله الصاغانّي. : االْحتَِشاُم ، االْختِثاثُ و

في الحديث : و وهي َسقَُط البَْيِت من الَمتَاع ، أَو أَرَدأُ الَمتَاعِ والغَنَائِِم ، وأَْسقَاُطه ، كذا في الّصحاح بالّضّم : أَثَاُث البَْيتِ  الُخْرثيُّ  : [خرث]

 .«الَمتَاعِ  ُخْرثِّيِ  ٍء منفأََمَر ِلي بَِشيْ »في حديث ُعَمْير َمولَى أَبِي اللَّْحِم و «ُخْرثِيٌّ و َسْبيٌ  وسلمعليههللاصلىجاَء َرُسوَل هللا »

 .(4)، نقله الّصاَغانّي  ِخْرثَاَءةٌ  الَواِحَدةُ  نَْمٌل فيه ُحْمَرةٌ ، والَمّد : بالكسر الِخْرثَاءُ و

ْخَمةُ الَخاِصَرتَْيِن ، الُمْستَْرِخيَةُ اللَّْحِم ، بالفَتْحِ : الَخْرثَاءُ و  نقله الّصاَغانِّي. الَمْرأَةُ الضَّ

 الَكاَلِم ، وهو ما ال َخْيَر فيه. ُخْرثِيَّ  يَْسَمعُ  ومن المجاز : فاُلنٌ 

َشِرّي. َخراثِيّ و َصْدَره ، (5)وأَْلقَى فاُلٌن َخَراِشيَّ  َمخَّ  قَْولِه ، مثل َخَراِشّي بالشين ، وسيأْتِي ، نقله الزَّ

 وهو الُمْستَْرِخي ، الُمتَثَنِّي. وتَثَّنٍ ، (8) أَي : تََكسُّرٌ ]اْنِخنَاثٌ  ، كَكتِف : َمْن فِيهِ  الَخنِثُ  : [خنث]

 ، قال َجرير : الُخْنثُ  : التَّثَنِّي ، والتََّكسُُّر ، واالسُم ِمْنهُ  االْنِخنَاثُ و

ييف أَ  عـــــــــــــــــــِ اشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ َت جمـــــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــــح ُدين وأَن وعـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــُ  ت

ثِ أََر  يف     نــــــــــــح رَاابَ  خــــــــــــُ طــــــــــــِ ك اضــــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــِ يــــــــــــَ   ــــــــــــِح

  
ُجلُ  َخنِثَ  َوقَدْ  ً  َكفَِرحَ  الرَّ  .َخنِثٌ  ، فهو َخنَثا

 في كالِمه. تََخنَّثَ و

ُجُل : فَعََل فِْعلَ  تََخنَّثَ و  .الُمَخنَّثِ  الرَّ

ْعِف. تََخنَّثَ و ُجُل وغْيُره : َسقََط من الضَّ  الرَّ

 .َخنِثَةٌ  : تَثَنَّى وتََكسَّر ، واألَْنثى اْنَخنَثَ و

في ِحْجِري ، فما َشعَْرُت حتّى  فاْنَخنَثَ »:  قالت ، ووفاتَه ، وسلمعليههللاصلىَرسوُل هللِا  (6) [مرض]في َحِديِث َعائَِشة أَنَّها َذَكَرْت و

 .الَمْوت عندَ  ، وسلمعليههللاصلىأَي فاْنثَنَى واْنَكَسر ؛ الْسِتْرَخاِء أَْعَضائِِه ،  «قُبِضَ 

 ُعنُقُه : مالَْت. اْنَخنَثَتْ و

قَةُ ، بالَكْسِر : الَجَماَعةُ  الِخْنثُ و ً  يقال : رأَْيتُ  الُمتَفَّرِ ْدِق عنَد األَْضَراِس  من النّاِس. ِخْنثا  من فَْوُق وأَْسفَُل ، نقله الّصاَغانّي. وباِطُن الّشِ

ً و ً  ، الُمَخنَّثُ  وِمْنه تَعَطََّف ، فَتََخنَّثَ  : َعَطفَه ، َخنَّثَه تَْخنِيثا  ؛ لِلينه وتََكسُّره. (7) ُضبَِط بصيغِة اسم الفاِعِل واسِم الَمْفعُوِل معا
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 ، أَي على القياس. ُمَخنَّثٌ  بالكسر ، واسُم الَمْفعُولِ  ُمْخنِّث وفي الِمْصباح : واسُم الفاِعل

ُجُل كالَمه َخنَّثَ  وقال بعض األَئمة : ُجلُ ـ  بالتَّثِْقيلِ ـ  الرَّ  بالَكْسِر. ُمَخنِّثٌ  إِذا َشبََّههُ بكالم النَِّساِء ليناً وَرَخاَمةً ، فالرَّ

ر األَعضاِء الُمتََشبِّه الُمَخنّثَ  قال شيُخنَا : وَرأَْيُت في بعِض شروح البَُخاِرّي أَنّ   إِذا كاَن المراُد منه الُمتََكّسِ

__________________ 
 ( األصر والتكملة ا ويف اللسان : يسود.1)
 .«الدابر»( عن اللسان ا وابألصر : 2)
 ّر به.( اللسان : ُتص3)
 ( ومثله يف اللسان.4)
 .«حراثي»( عن األساس ا وابألصر 5)
 ( زايدة عن القاموس.8)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
 ( يف القاموس املخن ث بصيغة اسم املفعو  ا ضبرت قلم.7)

 ويف التهذيب : االختناث التكسر والتثين ومن هذا لي املخن ث ...لتكسره.



2341 

 

اِء يف  َة ا فِإّلَا هو ابلَفتححِ ابلّنســــَ َعُر الفاِحشــــَ ِر والكالِم فهو بفتح النون وكســــرها ا وأَّما ِإذا أُريَد الذي يـَفح  االنِثناِء والت َكســــ 
باح ا وِإال ٌذ من مثِر هَذا الكالِم الذي نـََقَله يف املِصـــــــــــح ِنيثُ  فـََقرت ا مث قا  : والظّاهر أَنّه تـََفق ٌه وَأخح ر الذي هو ِفعح  فالت خح

َقحُصوُد من اَ ِديِث ا انته .الفاِحَشِة ال تـَعحرفُه الَعَرُب ا ولي  يف شيح 
 ٍء من كالِمِهم ا وال هو امل

 بالّضم على الّصواب ، كما ضبَطه الصاغانّي. للُمَخنِّث ُخنَاثَةُ  : أَي يقال لهو

 بالّضم ُمصغَّراً. ُخنَْيثَةُ و الِحَرِف والّصنائعِ ، وليس كما فهمه ،وفَِهم شيُخنَا من تقريِر الِمْصباحِ أَنّه بالكسر ، كأَنّها من 

 له بأَْنِفِه ، َكأَنَّه يَْهَزأُ بِِه. َخنَثَ  وفي األََساس : َهِزَئ بِهِ  بالكسر : َخنَثَه يَْخنِثُهو

قاء فَمَ  َخنَثَ و  وإِن كَسَره إِلى داخل فقد قَبَعَهُ. ، هُ كاْختَنَثَ  َكَسَرهُ إِلى َخاِرجٍ ، فَشِرَب ِمْنه ،و : ثَنَى فَاهُ  الّسِ

 الِقْربَةُ : تَثَنَّْت. (1) اْنَخنَثَتو

ً وَ   .«األَْسِقيَةِ  اْختِناثِ  عن نََهى ، وسلمعليههللاصلىأَنَّه ، »في الحديث و ، اْختَنَثَهاو َخنَّثَهاو ، فاْنَخنَثَتْ  ، َخنَثَها يَْخنِثَُها َخْنثا

قَاَء والُجَواِلَق ، إِذا َعَطْفتَه. َخنَثْتُ  وقال الليث :  الّسِ

 يَْختَنِثُها أَنَّه كاَن يَْشَرُب من اإِلَداَوةِ وال»ُرِوَي عن ابن ُعَمَر و ِسقَاَءه : ثَنَى فاهُ فأَْخَرج أََدَمتَه ، وهي الّداِخله ، َخنَثَ  : يقاُل : (2)وقال غيُره 

يها نَْفعَةَ  اَها بالمَ  «، ويَُسّمِ ةِ َسمَّ رَّ
 من النَّفع ، ولم يَْصِرْفَها للعَلَِميَّة والتَّأْنِيِث. (3)

قاِء ، إِذا قَلََب فََمه داِخالً كاَن أَو َخاِرجاً ، وكلُّ قَْلٍب يقاُل له : َخنَث وقيل :  . وأَصُل االْختِناِث التََّكسُُّر والتَّثَنِّي.َخْنثٌ  فَم الّسِ

ُ  الُخْنثَى منهو يَِت الَمْرأَة : له ما  ُخْنثَى َرُجلٌ  ، وهو الِّذي ال يَْخلُُص لَذكٍر وال أُْنثَى ، وجعله ُكَراع َوْصفاً ، فقاَل : (4)، لكونِها لَيِّنَةً تَتَثَنَّى  ُسّمِ

 ِللذََّكِر واألُْنثَى.

جال والنَِّساِء َجميعاً. : الُخْنثَى وقيل :  َمْن لَهُ ما ِللّرِ

، ْرُج الّرُجِل وفَْرُج الَمْرأَةِ. قال شيُخنا : وعند الفُقََهاِء : هو َمْن لَهُ مالَُهَما ، أَو َمْن َعِدَم الفَْرَجْيِن معاً وفي المصباح : هو الذي ُخِلَق له فَ 

يَِّة أَْلِحَق  الُخْنثَى ، وبعُضُهم قال ُخْنثَى فإِنُّهْم قالُوا : إِنّه مجازاً ،  ُخْنثَى بالُخْنثَى في أَحكاِمه ، فهوَحِقيقَةً َمن له فَْرَجاِن ، وَمْن ال فَْرَج له بالُكلِّ

ل.  فَتأَمَّ

 قال : إِناٍث ، مثْل ِخنَاثٌ و كحبَالَى ، َخنَاثَى ج

ُر  مـــــــــــا  مـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــَ اثُ ل ـــــــــــَ ن ريحٍ  اخلـــــــــــِ و ُقشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ ن ـــــــــــَ  بـ

َن وال رِجــــــــــــــــــــا ِ     دح لــــــــــــــــــــِ واٍن يــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــِنســــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 كُزفَر ، َطلَبَه عليها ِمْرَداُس بُن أَبِي عاِمٍر السُّلَِمّي يوَم َجبَلَةَ ، ففَاَت ، فقال ِمْرداس : (5) فََرُس َعْمِرو بِن َعْمِرو بِن ُعَدس : الُخْنثَىو

ِدٌم  ـــــــــــح ل رَاَوِة صـــــــــــــــــــــــــِ ٌت كـــــــــــاهلـــــــــــِ ـــــــــــح ي مـــــــــــَ تح كـــــــــــُ طـــــــــــ   متـــــــــــََ

دِ     د مــــــــا مــــــــُ   ابلــــــــيــــــــَ رٍو بــــــــعــــــــح مــــــــح رِو بــــــــِن عــــــــَ مــــــــح عــــــــَ  بــــــــِ

  

َد   ثـــــــــَ فـــــــــلـــــــــو ال مـــــــــَ ـــــــــح نـ هـــــــــا  اخلـــــــــُ رَائـــــــــِ وِ  جـــــــــِ  وطـــــــــُ

ي    طــــــــــِ ــــــــــَ َت ب ُرحــــــــــح ــــــــــَ دِ  ءَ ل ــــــــــ  قــــــــــي ِي غــــــــــرَي مــــــــــُ شــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

  
 أَثْنَاَء َظالِمِه. [في]على األَْرِض ، أَي  أَْخنَاثَه يقال : أَْلقَى اللَّْيلُ و

 ، بالكسر. ِخْنثٌ  وُكُسوُره ، الواحد َمطاِويهِ  بالكسِر : ِخنَاثُهو الثَّْوبِ  أَْخنَاثُ  ، ِخنَاثِهو أَْخنَاثِهِ  وَطَوى الثَّْوَب على

ْلِو : فُُروُغه ، األَْخنَاثُ و ْلَو ُمَؤنَّثَةٌ في األَْفَصحِ ، أَشار له شيُخنَا ومثلُه في لساَن  من الدَّ هكذا في سائِر النَُّسخ ، والّصَواب فُُروُغَها ؛ ألَّن الدَّ

 العرِب والتَّْكِملَة.
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 قال الّشاعر يصف َضأْناً : (6) ع بالفَتْح مقصوراً : ، َخنَاثَى ذُوو

د   ِذي شــــــــــــــــــــــــــَ ُب بــــــــــــِ اثــــــــــــَ  هلــــــــــــا الــــــــــــذِّئــــــــــــح نــــــــــــَ   خــــــــــــَ
ال َ     اِء واأَلمــــــــــــح مــــــــــــَ لــــــــــــح َك الــــــــــــطــــــــــــ  كــــــــــــِ نــــــــــــح حــــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 .«واخلنيث القربة»( عن اللسان ا وابألصر : 1)
 ( هو قو  املفّضر الّضيّب كما يف التهذيب.2)
 قوله املرة عبارة النهاية : لاها ابملرة من النفض.»وهبامش املطبوعة املصرية : « ويسميها املرة»( ابألصر : 3)
والعبارة يف التهذيب : ومنه ليت املرأة خنث  ا « قوله ليت اخل كذا خبطه ولعلها موضوعة يف غري  لها فليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 يقو  : إهنا لينة تتثىن.
 رت القاموس : ُعُدس ا ضبرت قلم ومثله يف التكملة.( ضب5)
 كاألصر.« ع»أي بلد ا ويف نسخة أخر  من القاموس « د»( يف القاموس جاء رمز 6)
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 اسُم اْمَرأَةٍ. من الصرف للعَلَِميِّة والتَّأْنيِث : بالضم َمْمنُوَعةً  ُخْنثُ و

 من ُطَوْيٍس. اْخنَثُ و من ِهيٍت ، أَْخنَثُ و من َداَلٍل ، وهو ِمن َمَخانِيِث الَمِدينَِة ، واسُمه ناقد أَْخنَثُ  وفي المثل :

َرة ، ويُقَاُل لََها كِمْحَراب ، أَي لَيِّنَة ِمْخنَاثٌ و ، بضّمتيِن ، ُخنُثٌ  اْمَرأَةٌ و  َكَع ولََكاعِ.كلُ  ، ُخنَثُ  وله : يا كقََطاِم ، َخنَاثِ  يَا أَي للمرأَة : ُمتََكّسِ

 * ومما يستدرك عليه :

 .(1): موِضٌع في شعِر بعِض األَْزِد ، نقله ياقُوت ـ  بالفَتْحـ  األَْخنَاثُ 

مّ  الُخْنبُثُ  : [خنبث] ح أَئِّمة الصرف أَّن النون زائدة ، وأَنَّه ُمبَالغة في الَخبِيِث ،  الَخبِيثُ  أَهَملَه الجوهرّي ، وقال الّصاَغانّي : هو بالضَّ وَصرَّ

 وجري الُمَصنّف على أََصالَتَِها ، قالَه شيخنا.

 .(2)وما أَْشبََهه  الَمْذُموم الَخائِنُ  أَي بالّضّم : الُخنَابِثُ و الُخْنبُثُ  وفي اللسان عن ابن ُدريد :

 لُغَةٌ يََمانِيّة ، كذا في التكملة. َمَشى ُمتَبَْختِراً ، : َخْنَطَث َخْنَطثَةَ  ّي ، وقال ابُن ُدَرْيد :أَهمله الجوهر َخْنَطثَ  : [خنطث]

ٌل من ويُْكسر ، قيل : هو الُخْنفَُسة ، لُغَة ، أَو لُثْغَةٌ ، أَو الثّاُء بد ُدوْيبَةٌ  أَهمله الجوَهِرّي ، وقال ابُن ُدريد : هي بالّضم ، الُخْنفُثَة : [خنفث]

 الّسين ؛ ألَنّها كثيراً ما تَْخلُفها ، قاله شيخنا.

 محّركةً : اْستِْرَخاُء البَْطِن واالْمتِالُء. الَخَوثُ  : [خوث]

 .(3)وهِذه عن الّصاَغانّي  األُْلفَةُ ،و

 في الُمَؤنَّث. َخْوثَاءُ و في المذّكر ، ، أَْخَوثُ  النَّْعُت :و

جلُ  َخِوثَ  قدو ً  َكفَِرحَ  الرَّ  .َخْوثاءُ  األُْنثَى وهي َخِوثَتِ و ، إِذا َعُظَم بَْطنُه واْستَْرَخى ، َخَوثا

 نقله الصاغانّي. ، كُزبَْيٍر : د ، بِديَاِر بَْكرٍ  ُخَوْيثٌ و

 [.بن األَسكر]قال أُِميَّةُ بُن ُحْرثَاَن  ذاُت ُصْدَرةٍ ، النَّاِعَمةُ  الَحِديثَةُ  محّرَكةً ، وفي نسخة : الَحَدثَةُ  أَيضاً من النَّساِء : الَخْوثَاءُ و

ا  َواهـــــــــــــَ ا وهـــــــــــــَ هـــــــــــــَ بــــــــــــــ  ُب حـــــــــــــُ لـــــــــــــح َ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  عـــــــــــــَ

رِيـــــــــــــــــَرٌة و     ٌر غـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــح َي بـــــــــــــــــِ وحَ ءُ هـــــــــــــــــح  (4) خـــــــــــــــــَ
  

ة : (5): الِحْفَضاَجةُ  الَخْوثَاءُ  وعن أَبي زيٍد : مَّ  من النّساِء ، وقال ذُو الرُّ

ر   وحَ ءِ هبـــــــــــــا كـــــــــــــُ ٌة  خـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ي ـــــــــــــِ َرئ  اَ شـــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

ا     َذاهلـــــــــــَُ وءًا قـــــــــــَ رحَط ســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــُد الـــــــــــقـــــــــــُ زِي (6)َرَواٍد يـــــــــــَ
 

  
َواد : التي ال تَْستَِقرُّ في مكاٍن ، ربما تِجي الَخْوثَاءُ  قال :  ُء وتَْذَهب.: الُمْستَْرِخيَةُ الَحَشى ، والرَّ

ة ِصفَةٌ َمْذُمومة. في بيت ابِن ُحْرثان ِصفَةُ َمْحُموَدةٌ  الَخْوثَاءُ  قال أَبو منصور : مَّ  ، وفي بيت ذي الرُّ

ْدُر : اْمتأَلَ ، كذا في اللَّسان. وهللا أَْعلَم. َخِوثَ و  البَْطُن والصَّ

 ِعَظُم البَْطن : التََّخيُّثُ  ، هكذا في النّسخ ، وقد أَهمله الجوهرّي ، وقال أَبو َعمٍرو : َخيَّثَ  مصدر التَّْخيِيثُ  : [خيث]

__________________ 
 : قا  : (أخناث)( يف معجم البلدان 1)

 شــــــــــــــــــــــــــــــرت ا مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــّر ابلـــــــــــــــــلـــــــــــــــــو  األبـــــــــــــــــرا  

ض األخـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا      عـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــّ

  

 مذموٌم. ( كذا ا ونص اللسان يف هذه املادة : خنبث : رجر ُخنُبٌث وُخناِبٌث :2)
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 ( يف التكملة : األخوث : األلوف.3)
وقوله عل  القلُب حب ها ا والقلُب ال يعل  ا وإلا يعل  ا ب  ا فالضـــــــبرت « ويرو  خود عميمة كذا يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 4)

 : : علَ  حب ها بقلبه ؛ هويها. و وز أن يكون الضــــــبرت هنا من ابب القلب مثر (عل )املناســــــب والصــــــحيح : عل  القلَب حب ها ا ويف اللســــــان 
 عرضت الناقة عل  ا وض.

قوله اخلفضاجة كذا خبطه ولعر الصواب اب اء املهملة ا ففي القاموس : » وهبامش املطبوعة املصرية :« اخلفضاجة»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 .«ا فضج كزبرج ودرابس وعالبرت : الكثري اللحم ا املسرتخي البطن كاخلفنضاج ا ه

 للسان عجزه :( يف املطبوعة الكويتية وا6)
 رواٍد يزيُد الُقرحُط ُسوَء قذاهِلا

 وهذا خطَب فالقافية مرفوعة وأو  القصيدة :

 دان الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــردت مجـــــــــــــــــاهلـــــــــــــــــا 

ا    هــــــــــــا واحــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاهلــــــــــــُ  فــــــــــــهــــــــــــاج اهلــــــــــــو  تــــــــــــقــــــــــــويضــــــــــــــــــــــــــُ

  

 .543ديوانه ص 
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 والتَّقَيُُّث : الجْمُع والَمْنُع ، والتََّهيُُّث : اإِلْعَطاُء ، كذا في اللسان. اْستِْرَخاُؤهو

 فصر الدا 
ُثـَّلثة

 املهملة مض امل
ً  الطَّعَامَ  َدأَثَ  : األَْكُل ، الدَّأْثُ  : [دأث]  : أََكلَه. َدأْثا

 الثِّقَل. : الدَّأْثُ  قيل :و

 ل ُرؤبة :، قا أَْدآثٌ  والجمعُ  الدَّنَُس ، : الدَّأْثُ و

نـــــــــــُث و  اعـــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــَ
َ
ِك امل وحمـــــــــــِ ـــــــــــَ تح يف قـ  ِإنح فشـــــــــــــــــــــــــَ

ِر     ثُ هلــــــــــــــــا  أَدحآثٍ مــــــــــــــــن ِإصــــــــــــــــــــــــــــــح  (1) َدآئــــــــــــــــِ
  

ياً ، قال ُرْؤبَةُ : التَّْدنِيُس ، الدَّأْثُ و  أَي يُْستَْعمُل الزماً ومتعّدِ

َرِث  حــــــــــــح
َ

يــــــــــــِب املــــــــــــ رحِ  وطــــــــــــِ ِب الــــــــــــعــــــــــــِ يــــــــــــِّ  يف طــــــــــــَ

ٍد مل     الـــــــــــــــــــِ ُه يف خـــــــــــــــــــَ َرزحتـــــــــــــــــــَ َأثِ َأحـــــــــــــــــــح دح  يـــــــــــــــــــُ

  
 أَي في َحَسٍب َخاِلٍد.

ئْثُ و ْعُث. بالَكْسِر : ِحْقٌد ال يَْنَحلُّ ، الّدِ  وكذلك الّدِ

كُ و ، الدَّأْثَاءُ و ء في الّصفات وإِنما جاَء َحرفاِن في األَسماِء فقط ، لمكان حْرِف الحْلِق ، وهو ناِدٌر ؛ ألَن فعاََلَء بفتْحِ العَْيِن لم يَِجيـ  قد يَُحّرِ

 اُء ، بالقافوالّصواب ما َذكره أَبو َزَكريّا عن سيبويِه قََرم (2)« فرم»وهما : فََرَماُء ، وَجنَفَاُء ، وهما َمْوِضعان ، هكذا ذكر الجوَهِرّي في 

كةً ] (3) دآثٍ  ج الحْمقَاُء ، وقيل : األَمةُ ، اسٌم لها األََمةُ  :ـ   أَنشد ابُن األَْعرابّي : ُمَخفَّفَة ، [ُمَحرَّ

َرِة  ــــــــــــــــح ثـ ا عــــــــــــــــن طــــــــــــــــَ درهــــــــــــــــَ ــــــــــــــــد آثِ َأصــــــــــــــــــــــــــــــح   ال
عــــــــــاِث     بــــــــــح ِرُش الــــــــــتـــــــــــ  ٍر خــــــــــَ يــــــــــح ُب لــــــــــَ (4)صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ

 

  
 يقاُل ذلك له. : األَْحَمُق ، َدأْثَاءَ  ابنُ و

 وبه فُّسر قَوُل رؤبةَ المتقّدم. األُُصولُ  كَصحائَِف : الدَّآئِثُ و

 معُروف ، يُْسَمُع به عِزيُف الِجّن ، قال روبَةُ : َرْملٌ  كأَْحمَد : األَْدأَثُ و

د ِث و  حــــــــــَ َض الــــــــــرَبحِ  يف الــــــــــتــــــــــ  مــــــــــح ِك لــــــــــَ حــــــــــح  الضــــــــــــــــــــــــِّ

ِر     َرمــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــِ نِّ ب َ  اجلــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــ   اأَلدحَأثِ َ َل

  
ئْثَانُ و  كذا في النّسخ ، وهو تَصحيٌف صوابُه الُحْلقُوم ، كما في التكملة. الَجاثُومُ بالكسر :  الّدِ

 نقله الصاَغانّي. الدَّيُّوثُ  بالّضّمِ : ، الدُّْؤثِيُّ و

 * ومما يستدرك عليه :

ئْثُ   العََداَوةُ ، عن ُكَراع. (5) الّدِ

 ، كَسحاٍب : واٍد. قال ُكثَيِّر : الدَّآثُ و

يح  َرقــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــح َي ابألَبـ لــــــــــــــــــــــِ ر  َأهــــــــــــــــــــــح  ِإذا حــــــــــــــــــــــَ

َدٍد َأو     َرِ  ِذي جــــــــــــــــــــُ  َدآ َ ِن : أَبـــــــــــــــــــــح

  
 وقال ابُن أَْحَمَر فغَيََّره :
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يـــــــــــــٌث  اَن مـــــــــــــِ مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ رَاَ  يف نـ ُث هـــــــــــــَ يـــــــــــــح َ  حبـــــــــــــِ

راِ      ُض يف بــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاَدوافــــــــــــــــــــــِ أَثــــــــــــــــــــــِ  اأَلدح

  
ثين. ة بِواِسطَ  أَهملَه الجوهريُّ ، وصاحُب اللسان ، وهي : (6) بضّم أَّوِله مقصوراً  ُدبَْيثَى : [دبث]  وقد نُِسَب إِليها َجَماَعةٌ من الُمَحّدِ

 طّي.، بكسر فسكون ففتح : قريةٌ أُخَرى بَِسواِد بَْغَداَد ، منها أَبو بَْكٍر محّمُد بُن يَحيَى بِن محّمِد بِن ُروْزبََهاَن الَواس ِدْبثَاو

 .ِدثاثٌ  وأََخفُّه ، وجمعه المَطرُ  : أَضعَفُ  الدَّثُّ  : [دثث]

 .تَِدثُّ  السََّماءُ  َدثَّت وقد

ثَّةُ  وهي ثاثِ  الضِعيُف ، للَمَطرِ  الدَّ  .(7)بالكسر  كالّدِ

ه : الدَّثُّ  وقال ابن األَعرابّي : ّك من الَمَطِر ، أَنشد ابُن ُدَرْيد عن عبِد الرْحمن عن َعّمِ  : الرَّ

__________________ 
 (.تكملة)األصو   ( قوله املشاعث : من تشعيث الدهر األموا  : ذهابه هبا. والدآئث :1)
َثداء وفرماء ا وذكر الفراء الســـــــحناء ا انظر بقية عبارته عبارة اجلوهري : وقا  ثعلب لي  يف الكالم فعالء إال »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 2)

 وقرماء : قرية ابليمامة.« هنا 
 ( يف إحد  نسخ القاموس : َدأحٌث.3)
 .«الذي يهيجها وحيركها قوله خرش قا  يف اللسان اخلرش :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( عن اللسان ا وابألصر : الدأث.5)
 البلدان : بفتح الدا  ا مث قا  : ورمبا ضم أوله.( يف معجم 6)
 ( يف القاموس : كالد  ث ضبرت قلم. ومثله يف الصحاح ا أما ضبرت اللسان فكاألصر.7)
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تح  رِبـــــــــــــــــــَ ٍض شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُض َروح فـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح   ِدَ  َ قـــــــــــــــــــِ
ــــــــــــــاَ      ث ــــــــــــــِ ب ــــــــــــــح ز هــــــــــــــا ان فــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ًة تـ ــــــــــــــ  ث ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــح نـ (1)مــــــــــــــُ

 

  
 ال يُْرِضي الحاضَر ، ويُْؤِذي الُمَسافَِر. بَِدثٍّ  ابيٌّ : أَصابَتْنَا السَماءُ ، قال أَعر تَُدثُُّهم َدثًّا السََّماءُ  َدثَّتُْهمو

 .ُدثَّْت َدثًّا ، وقد َمْدثُوثَةٌ  وأَْرضٌ 

ْمُي الُمقَاِرُب ، : الدَّثُّ و ً  ِمن َوراِء الثِّياب وفي نسخة : الُمتَقَاِرب الرَّ  .َدثَّةُ يَُدثُّهُ َدثّا

ْرُب الُمؤْ  : الدَّثُّ و  ِلُم.الضَّ

ى َدثَّتْهُ و  : أَْوَجعَتْهُ. تَُدثُّه َدثًّا الُحمَّ

 بِالعََصا : َضَربَه. َدثَّهو

 الَجْنُب. والدَّفُّ : الدَّثُّ و

 الدَّْفُع. : الدَّثُّ و

ْجُم من الَخبَِر ، : الدَّثُّ و  كما نقلَه الصاغانّي. الرَّ

ُجلُ  ُدثَّ  من غيِر داٍء ، وقَدْ  في الَجَسدِ  في الَجْنِب أَو االْلتِواءُ  : الدَّثُّ و  .َدثَّةً و َدثًّا الرَّ

 نقله الّصاَغانّي. َصيَّاُدو الطَّْيِر بالِمحَذفَِة ، كُرّماٍن : الدُّثَّاثُ و

ثَّةُ و َكاُم القَِليُل ، الدُّ ّمِ : الزُّ  عن أَبي َعْمٍرو. بالضَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ْمُي بالِحجَ  الدَّثُّ   اَرةِ. نقله الّصاَغانّي.: الرَّ

 : االْلتِواُء في اللَِّسان. نقلَه الزَمْخَشِرّي. (2)والّدثاثة 

ياِق للَحِديثِ  كنَْدٍس ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الّصاغانّي هو : (3) الدَّْحثُ  : [دحث]  كأَنّه مقلوب الَحُدِث. الرُجُل الَجيّدُّ الّسِ

وَدْرثٌَع ، هكذا نقله  َدْرَعثٌ  يقال : بَِعيرٌ  الُمِسنُّ الثَِقيُل ، « :البَِعير»وفي بعٍض بإِسقاِط لفِظ  ، كَجْعفَِر : البَِعيُر ، الدَّْرَعثُ  : [درعث]

 الصاغانيُّ عن ابن ُدريد.

 .(4)ويكسر  : أَّوُل الَمَرِض ، الدَّْعثُ  : [دعث]

ْرُب والَوْطُء الّشديد ، يقال : الدَّْعثُ و ً  األَْرضَ  َدَعثَ و بِه األَْرَض : َضَربَها ، َعثَ دَ  : الضَّ  : َوِطئَها. َدْعثا

ْعثُ و  في الَحْوِض ، وقيل : هو بَِقيّتُه حيُث كان ، أَنشد أَبو َعْمٍرو : : بَِقيَّةُ الماءِ  (5) بالكسر الّدِ

َواُه َداِرِس و  ٍر انٍء صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــــــَ

وامــــــــــــــــــــــــــِ ِ     ٍر خــــــــــــــــــــــــــَ ُذبــــــــــــــــــــــــــ  ُه بــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــــــُ  َوَردح

  

َن  فــــــــــــح تـــــــــــــَ ثــــــــــــاً فــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــح اِرِس  ِدعــــــــــــح كــــــــــــَ
َ

َد املــــــــــــ  َللــــــــــــِ

اِوِس     ًر  ُمشــــــــــــــــــــــــَ ِوي يف صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ُت َدل ــــــــــح ي ــــــــــ  (6)َدل
 

  
ْعثُ و ئُْث  الّدِ والّدِ

 بالكسر. ، ِدَعاثٌ و ، أَْدعاثٌ  ج الذي ال يَْنَحلُّ ، الذَّْحُل والِحْقدُ  (7)

ً  كَمنَعَ  َدَعثَ و  .َمْدُعوثٌ  ، وَمَدرٌ  اْنَدَعثَ  ٍء ُوِطَئ عليه فقدأَو غيِر ذلك ، وكلُّ َشيْ  ِم أَو باليَدِ َدقََّق التَُّراَب على َوْجِه األَْرِض بالقَدَ  : َدْعثا

 َكُزِهَي : أَصابَهُ اْقِشْعَراٌر وفُتُوٌر. الّرجلُ  ُدِعثَ  قدو
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َواُب : في الشَّّرِ ، كما في التَّكْ  : اإِلْمعَاُن في السَّْيِر ، اإِلْدَعاثُ و  ِملَة.هكذا في النُّسخ ، والصَّ

 عنهُ َشْيئاً ، أَي ما أَْبقَْيُت. أَْدَعثْتُ  يقال : ما اإِلبقاُء ، : اإِلْدَعاثُ و

 ، للّساِرِق الُمِريِب. الُمْدِعثُ  ومنه : السَِّرقَةُ ، : اإِلدعاثُ و

 نقلَه الصاَغانّي. ُصُدوُرُهم : أَِحنَْت ، تََدعَّثَتْ و

 بالفتح : اسم. َدْعثَةُ و

 من العََرِب ، عن ابن ُدريد. : بَْطنٌ  َدْعثَةَ  بنوو

__________________ 
 قوله : قلفض ا مثا  خنصــر : الطا الذي إذا نضــب عنه املاء يب  ا وتشــق  ا ويرو  : شــرب الد   ا وقوله :»( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 ويف اللسان املطبوع : يفزها.« تفزها الذي يف اللسان : تفزه
 . رجر به شبه الد  ثية : قا  أي التواء يف لسانه ا كذا قا  الزخمشري.و.. : (دثث)( يف النهاية 2)
 مقلوب َحُدٍث. (ضبرت قلم)( ضبرت التكملة : الد حُث 3)
 (.ضبرت قلم)( اقتصر يف التهذيب والصحاح عل  األوىل ا ويف اللسان : الد عحُث والد َعُث : أو  املرض 4)
 ( األصر واللسان والقاموس والتكملة ا ويف التهذيب بفتح الدا  ضبرت قلم.5)
 (.هتذيب)( املكارس : مواضض الكرس والدمن. واملشاوس : الذي ال يكاد ير  من قلته. 6)
 .«الدعث والدعث»للسان والتهذيب ا وابألصر ( عن ا7)
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الَمأْفُوُن ، بالفاِء ، من  وفي بعض النُّسخ : الَمأْبُون والباِء الموّحدة ، أَهمله الجوهرّي ، وقال أَبو َعْمُرو : هو ، بالّضمّ  الدُّْعبُوثُ  : [دعبث]

أْيِ ، وضبطه األَزَهِرّي ب ِعيُف العَْقل والرَّ  هو األَْحَمُق الَمائُِق. (2) الدُّْعبُوثُ  وقيل (1)الثّاِء بعد العَْين األَفِِن ، وهو الضَّ

اَلثُ  : [دلث] ،  ِدالثَانِ  والجمع كالواحد ، من باِب ِدالٍص ، ال من باب ُجنٍُب ؛ لقولهم : ، كِكتَاٍب : السَِّريعَةُ والسَِّريُع من النُّوِق وغيِرها. الّدِ

 قال ُرْؤبَةُ :

 َعلحَجنِ  ِداَلثٍ َخل َطتح ُكر  و 
 وقال ُكثَيٌِّر :

ه  ِدالثُ  ُت زِمــــــــــامــــــــــَ عــــــــــح يــــــــــِ  مــــــــــا َوضــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــِ  الــــــــــعــــــــــَ

رُ     ث  َذامـــــــــــِ تـــــــــــُ اِدي ِإذا اجـــــــــــح يـــــــــــٌف بـــــــــــه اهلـــــــــــَ نـــــــــــِ  مـــــــــــُ

  
 .(3) ُدلُثٌ  وَحَكى سيبويهٌ في َجْمِعها أَيضاً :

 : التَّقَدُُّم. االْنِدالثُ و

هكذا في نُْسختنا ، وفي الّصحاح : وقال بعضهم : اْنَحَرَف ، بالحاء  اْنَخَرَق ، فالٌن يَْشتُُم ، أَي علْينا اْنَدلَثَ  وفي الّصحاح عن اللِّْحيَانّي :

. (4)المهملة والفاِء   واْنَصبَّ

ً  يقال :و ماً. قَاَرَب َخْطَوهُ  ويَْدِلُف َدِليفاً ، إِذا َدلََث يَْدِلُث َدِليثا  ُمتَقَّدِ

اَلثُ و  القَِطيفَةَ ، إِذا َغطَّى بها َرأَْسه وَجَسَده. ادَّلَثَ  يقال : التَّْغِطيَةُ ، الّدال :بتشديد  االّدِ

ُجُل ، إِذا تََدلَّثَ و َم. الرَّ  تَقَحَّ

ْلثَاءُ و  وفي التكملة : ِمْن َضْعٍف بها. : نَاقَةٌ تَُمدُّ هاِديَها من َضْعِفها. الدَّ

ْلثَةُ و  من ماٍل ، أَي ثُلَّةٌ ، وكذلك من ِرَجاٍل ، ومن شراٍب. ُدْلثَةٌ  يقال : بالّضّم : الثُّلَّةُ ، الدُّ

 الَواِدي : َمَدافُِع َسْيله. َمداِلثُ و

 ٌء في قِتاٍل.: َمَضى على َوْجِهه ، وقيل : أَْسَرَع َوَرِكَب رأَْسه ، فلم يُنَْهنِْههُ َشيْ  اْنَدلَثَ و

 َمواِضُع الِقتَاِل. غُوُر والفُُروج ، وهي: الثُّ  الَمَداِلثُ و

 االْنِداَلثَ  فإِنّ » : السالمعليهمافي حديث ُموسى والَخِضِر و ٌء ،َرأَْسه ، ال يَثْنِيِه شيْ : الذي يَْمِضي ويَْرَكُب  الُمْنَدِلثُ  وعن األَصمعّي :

 والتََّكلُِّف. (5)والتََّخْطُرَف من االْنِقَحاِم 

 قَدُّم بال فِْكَرةٍ وال َرِويّة.: التَّ  االْنِدالثُ 

ْعفََراِن َسَواًء ،  نَباتٌ  أَهمله الجوهرّي ، وقال أَبو َحنِيفةَ : هو َكقََربُوٍس ، بفتح الّدال والاّلم الدَّلَبُوثُ  : [دلبث] أَْصلُه َوَوَرقُهُ مثُل نَبَاِت الزَّ

 ، وهي تُْطبَُخ باللَّبَِن وتُْؤَكُل ، نقله الصاغانّي. (6)وبََصلَتُهُ في ِليفٍَة 

 قلُت : وسيأْتي للمصنِّف في س ي ف أَنّه يُسمى َسْيَف الغَُراِب ؛ ألَنَّ وَرقَه َدقِيُق الطََّرف كالسَّْيف.

ْلعَثُ ال : [دلعث] ْلعاثُ و ّدِ لَْعثُ و الّدِ ْلُب الذَّلُوُل ، يقال : بَِعيرٌ  اللَِّحيمُ  الَكثِيُر الَوبَرِ  ، كِجْرَدٍق وقِْسبَاٍر وِسبَْطٍر : الَجَمُل الشَِّديدُ  الّدِ  ِدْلعَثٌ  الصُّ

 .ِدْلعَاثٌ و

ْلعَْوثُ و لَْعثَىو بالكسر فالسكون ، ، الّدِ ْخمُ  لَجَملُ : ا ، كِجْرَدْحٍل وَسبَْنتَى الدَّ  (8)الكثيُر اللَّْحِم والَوبَِر مع ِشدَّةٍ وَصاَلبٍَة ، قاله األَزهرّي  (7) الضَّ

 وأَنشد :
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ييف ِدالٌث  ــــــــــــــــِ ث عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ُه   َدل امــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَبّن عــــــــــــــــِ

ورِ     َد ُكســـــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــح اِ  الـــــــــــز وحِر بــــــــــــَ تح يف  ـــــــــــََ (9)َوعـــــــــــَ
 

  
من اإِلبِل وَغْيِره والّظاِهُر  السَِّريعُ  أَهمله الَجوَهِرّي ، وصاِحُب اللسان ، وقال ابُن دريد : هو كعُلَبِط وُعالبٍِط ، الدُّالِمثُ و الدُّلَِمثُ  : [دلمث]

 كَجْعفٍَر. الدَّْلَمث أَّن الميم زائدةٌ ، وأَصلُه الدَّْلُث ، وضبط ابن ُدَرْيد

ْلَهاثُ و الدُّاَلِهثو الدَّْلَهثُ  [دلهث]  ، وُعاَلِبٍط ، كَجْعفَرٍ  الّدِ

__________________ 
الدعبوب والدعبوث والدعثوث من الرجا  املببون املخنث ا وما يف اللســــــــــــان عن األزهري : الدعبوث : املخنث ا  249/  2( يف التهذيب 1)

 ولعله نقر عن نسخة من التهذيب انقصة.
 ( عن اللسان ا وابألصر : الدعثوث.2)
 ( وعليه اقتصر اجلوهري.3)
 يف الصحاح املطبوع كاألصر : اَنر . (4)
 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان : االنفخام.5)
 .«ليفه»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ابلصاد تصحيف.« الصخم»( يف املطبوعة الكويتية 7)
 ومثله يف اللسان عن األزهري.« اجلمر الضخم»الدَِّلعُث : »:  349/  3( يف التهذيب 8)
 عن التهذيب.« كسور»ابألصر وما أثبت « كشور»( 9)
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ِدُم  (1)ُء : الس رِيُض اجلَرِ  ِجلحَبابٍ و  ُقح
 من الّناس واإِلِبِر. (2)امل

ْلَهاثُ و  ، وهو التَّقَدُّم فِزيَدت الهاُء. (4)االْنِدالث  (3) [من]قال أَبو منصور : كأَنَّ أَْصلَهُ  األََسُد ، : الّدِ

ْلَهثَةُ و ْلهاثُ  منهو ْرَعةُ والتَّقَدُّمُ : السُّ  الدَّ م. الّدِ  ، وهو السَِّريُع الُمتَقَّدِ

ْلَهاثِ  وأَبو القاسم النُّْعَماُن بُن هاُرون بِن أَبِي ث. الّدِ  البَلَِدّي : ُمَحّدِ

ٌث َمْغِربِّي ، روى عن أَبِي  : ِدْلَهاثٍ  وأَبُو العَبّاس أَْحَمُد بُن ُعَمَر بِن أَنَِس بنِ   العبّاِس بن َمْنَداد بمكَّةَ.ُمَحّدِ

ً  الَمَكاُن وغيُرهُ ، كفَِرحَ  َدِمثَ  : [دمث]  َسُهَل ، واَلَن. : َدِمثٌ  ، فهو َدَمثا

 فاُلناً وأَْليَنَهُ. أَْدَمثَ  وهو َمجاز ، يُقَال : ما : ُسُهولَةُ الُخلُِق ، الدََّماثَةُ و

يَْت بالَمْصَدِر ، قال أَبو قِالبَةَ : َدَمثٌ  ةٌ ِء ، وَرْملَ : لَيُِّن الَمْوِطى َدْمثٌ و َدِمثٌ  ومكان  كذلك ، كأَنََّها ُسّمِ

ٍة  لـــــــــــــَ َرمـــــــــــــح اِم كـــــــــــــَ يـــــــــــــَ قـــــــــــــاٌ  يف الـــــــــــــقـــــــــــــِ وحٌد ثـــــــــــــَ  خـــــــــــــَ

ثٍ     ِدسُ ُيضـــــــــــــــــــــــــ  َدمـــــــــــَ نـــــــــــح الُم ا ـــــــــــِ ـــــــــــظـــــــــــّ  ُء هلـــــــــــا ال

  
 ُء الُخلُِق.: َوِطى الدُُّموثَةِ و الدََّماثَةِ  بَيِّنُ  َدِمثٌ  ورجل

ً ] َدِمثَ  ، وقد ِدَماثٌ و أَْدماثٌ  من األَْرِض ، والجمع (5): السُُّهوُل  الدَّْمثُ و ماثُ  وفي التهذيب : (6) [يَْدَمُث َدَمثا : السُُّهوُل من األَْرِض ،  الّدِ

ماثُ  (7): السَّْهل ، وتكون  الدَِّمثُ  ، والَواِدي َدِمثٌ  ، وكّل َسْهلٍ  َدِمثَةٌ  الَواِحَدةُ  ماِل وغ الّدِ ماِل في الّرِ  .(8)يِر الّرِ

ُجِل السَّْهِل الطَّْلِق الَكِريِم : َدِميثَةٌ  (9): ما َسُهَل والَن ، أَحُدها  الدَّمائِثُ و لَْيَس  َدِمثٌ » ، وسلمعليههللاصلىفي ِصفته و ، َدِميثٌ  ، ومنه قِيل للرَّ

ْخوةُ ]، وهو األَْرُض اللَّيِّنَةُ السَّْهلَةُ  ْمثِ الدَّ  أَراد أَنّه كان لَيَِّن الُخلُِق في ُسُهولٍَة ، وأَصلُه من «بالَجافي ْمُل الِذي لَْيَس بُمتَلَبٍِّد  (10) [الّرِ ، والرَّ

َمْخَشِرّي ، (11) ماثَ  فَلَبََّدتِ »في حديِث الَحّجاج ، في صفة الغَْيث ، و ، أَشار له الزَّ  جمعُ أَي َصيََّرتَْها ال تَُسوُخ فيَها األَْرُجُل ، هي  «الّدِ

 األَْرض ، ألَنها أَكرُم األَْرِض. بِدَماثِ  ُشبَِّهتْ  (12) َدِمثَةٌ  ، وامرأَة َدْمثٍ 

ثْتُ  يقال : ْلتُه له. َدمَّ  له المكاَن ، أَي َسهَّ

وإِنََّما فَعََل ذلك ِلئِاّل يَْرتَدَّ إِليه  «من األَْرِض ، فبال فيهِ  َدَمثٍ  أَنّه ماَل إِلى»في الحديث : و : المكاُن اللَّيُِّن ذُو َرْمٍل ، الدَِّمثُ  وفي الّصحاح

 .«َدِمثاتٍ  إِذا قََرأُْت آَل حم َوقَْعُت في َرْوَضاتٍ »في حديث ابن مسعود : و َرشاُش البَْوِل ،

م : األُْدُموثُ و  إِذا َخبَْزَت. مكاُن الَملَّةِ  بالضَّ

ثَ و ثُ  من َكَذَب عليَّ فإِنّما»في الحديث و الَمْضَجعِ ، تَْدِميثُ  ومنه : التَّْليِينُ والتَّْدِميُث  َء بيِدِه : َمَرَسه حتّى يَِليَن ،الشي َدمَّ َمْجِلَسهُ من  يَُدّمِ

ى «النَّارِ  ُد ويَُوّطِ  ُء.أَي يَُمّهِ

 ومن الَمجاِز في الَمثَل :

َطَجَعا (13)جلَنحبَك قبحَر النـ وحِم  َدمِّثح   ُمضح
 واستَِعدَّ له ، وتَقدَّْم فيه قبَل ُوقُوعه.أَي ُخْذ أُْهبَتَه ، 

ثْ  يقال : ِذْكُر الَحِديِث ، : التَّْدِميثُ  من المجاز :و له حتى أَْعِرَف َوْجَههُ ،  (14)لي ذلَك الحديَث حتى أَْطعََن في َحْوِصه  َدّمِ ، أَي اْذُكْر لي أَوَّ

 وأَْعلََم كيَف آُخذُ فيِه.

 : لَيِّنَةٌ َسْهلَةٌ. ْمثَاءُ دَ  أَْرضٌ  * ومما يستدرك عليه :
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 : َمْوِضٌع ، نقلَه ياقوت. (15)بالضم  األُْدماثُ و

 : قَرية باليَمن. َدمثُ و

 من القَِصيرُ  كَجْعفَر : ، الدَّْمَكث [دهكثـ  دمكث]

__________________ 
 .«اجلري»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( التهذيب : املقدام.2)
 التهذيب.( زايدة عن 3)
 .«قوله االدالث ا وهو التقدم ا لعر الصواب الدالث وهو املتقدم فتبمر»وهبامش املطبوعة املصرية : « االدالث»( عن التهذيب ا وابألصر 4)
 ( اللسان : السهولة.5)
 ( عن اللسان.6)
 ( يف التهذيب : ويكون.7)
 ( هذا قو  ابن ِشير نقله األزهري عن ِشر.8)
 حدها.( التهذيب : وا9)
 ( زايدة عن اللسان.10)
 .«مبلبد»( عن اللسان ا وابألصر 11)
 ( يف التهذيب : دميثة.12)
 .«اللير»( األصر وجممض األمثا  ا ويف التهذيب واللسان : 13)
 .«خوضه»( عن اللسان ا وابألصر 14)
 ( يف معجم البلدان : أدماث ابلفتح مث السكون.15)
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َكُث ا ابهلاِء. الّرجاِ  عن ابِن ُدَريحد ا وقد  َأ له اجلوَهرِّي ا وصاِحب الّلَسان ا وَأورده الصاغايّن وقا  : هو الد هح
 ، وصاحُب اللَّسان. (1)أَهمله الجوهرّي ، والّصاَغاني  : الَهِزيَمةُ ، الدَّْوثَة [دوث]

 باليَِد. َدفَعَه وقال الّصاَغاني : أَي (2)أَهمله الجوَهرّي ، وصاحب اللسان ،  ، كَمنَعَهُ  َدَهثَهُ  : [دهث]

 َرُجٌل. بالفتح َدْهثَة بِه ُسّميَ و

ْهالثُ  : [دهلث] ْلهاثُ  بالكسر ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، والّصاغانّي ، وقال صاحب اللسان : هو مقلوب الّدِ وهو السَِّريُع الَجْريِ من اإِلبِل  الّدِ

 لنَّاِس.وا

ّم ، الدُّْهُموثُ  : [دهمث]  .(3) الَكِريمُ  أَهمله الجَماَعة وهو بالضَّ

 وَدْهثٌَم : َسْهلة. َدْهَمثَةٌ  وأَْرضٌ 

غَاِر : َديَّثَهُ  : [ديث] َ  بالصَّ  ولَيَّنَه. َذلَّلَّ

ُ بعَض  َديَّثَ و ، أَي ُمَوطَّأٌ ُمَذلٌَّل ، وهو َمجاز ، وقيَل : إِذا ُسِلَك حتّى َوَضَح واْستَبَاَن ، ُمَديَّثٌ  الطَّريَق : َوطَّأَهُ ، وطريقٌ  َديَّثَ و َ البَِعيَر : َذلَّلَّ

ٌق ، إِذا ذُلَِّل حتى َذَهبَْت ُصعوبَتُه ، ُمَديَّثٌ  الذُّّلِ ، َوَجَملٌ   أَي ذُلَِّل. «بالصَّغارِ  ُديِّثَ و» : عنههللارضيفي َحِديِث علّي و وُمنَوَّ

يَاثَةِ  كان بمكاِن كذا وكذا فأَتَاهُ َرُجٌل فيه»في حديث بعضهم : و يَاثَةُ  «(4)واللَّْخلََخانِيَِّة  كالّدِ : االلتواُء في اللَّسان ، ولعله من التَّْذِليِل  الّدِ

.  والتَّْليِيِن ، كذا في النهاية ، وقيل هو الدثاثَةُ كما َمرَّ

ْمَح في الثِّقَاِف ، كذلك. الِجْلَد في َديَّثَ و  الّدباغِ ، والرُّ

 َء : لَيَّنَتْهُ.الَمَطاِرُق الشي َديَّثَتِ وَ 

. َديَّثَهُ و َ  الدَّْهُر : َحنََّكه وَذلَّلَّ

 .التََّديُّثُ  وفي التّْكملة : هو : الِقيَاَدةُ ، (8) التَّْديِيثُ و

 أَي معروف ، وهو القَّواُد على أَْهِله ، والذي ال يَغَاُر على أَْهِله. (5) م ، بالتَّشديد ، الدَّيُّوثُ و

ْيبُوُب  الدَّيُّوثُ »وفي المحكم :  جاُل على ُحْرَمتِه بحيُث يََراُهم ، كأَنَّه لَيََّن نْفَسه على ذلك. (6)والدَّ  الذي يَْدُخُل الّرِ

ب ، وفي األَساس : فاُلنوقال ثعلب : هو الذي تُْؤتَى أَْهلُه ، وهو يَْعلَُم ، و  ال َغْيَرة له. (7)، أَي َطْزٌء  َديُّوث أَْصل الَحْرِف بالسُّْريانيّة ُعّرِ

ِض ، ال يَ  ُمَديَّثٌ  قلت : وإِذا كان مأُْخوذاً من قولهم : بَِعيرٌ  ْصعُب ، أَي مَذلَّل ؛ لكونِه ال َغْيَرةَ له ، كأَنَّه ذُلِّل حتى صار كالبَِعير الُمْنقاِد الُمَروَّ

ره شيُخنا ، فهو َمجاز ، كما نَبّه عليه الّزمخشرّي.  عليه األَمُر ، كما قَرَّ

هاِت اللُّغَة ، ومَصنَّفَات الغَِريِب أَنه بتَْشِديد التَّْحتِيَّ  َح به في أُمَّ  ة.وقال شيُخنَا : ثم إِّن المعروَف فيه ، الُمَصرَّ

ُجلُ  داثَ  زكريّا الَهَجِرّي في نوادره : يقال :وقال العاّلَمة أَبو علّيٍ زكريّا بن هارون بن  ، غير مشّدد الياِء ،  َديُوثٌ  ، وهو يَِديُث ِديَاثَةً  الرَّ

ه ابُن القَطَّاع على ِمثِْله ، وهو غريٌب.  إِذا لَْم تَُكْن له َغْيَرةٌ ، ولم يُبَاِل بالِحْشَمِة ، كذا قال ، وأَقَرَّ

يَثَانِيُّ و  : الدَّيَثَانُ  النِّْسبَة ، هكذا في النُّسخ ، ومثله في التكملة ، والذي في اللّسان وغيِره :مع ياِء  ، محّركة الدَّ

اُء ، قال ابُن ِسيده : الكابُوس  أُراَها َدِخيلَةً. يَْنِزُل على اإِلْنَسان ، نقله الفَرَّ

يثُ و يث وهو َرُجل اسم بالَكْسر : الّدِ يته َسْوَدةُ بنُت َعّكِ بنِ بُن َعْدنَان ، أَُخو معّدِ بِن عَ  الّدِ يث ْدنَان ، ومن ذُّرِ ، أُمُّ ُمَضَر بِن نَِزاٍر ، قَيََّده  الّدِ

 الحافظ.
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 ُمْنَصبّاِن من حْزم دْمخٍ ، كذا نقلَه الصاغانّي. َواِديَانِ  برفع النّون ، وخفضها : األَْديثانُ و

__________________ 
 ( وردت يف التكملة املطبوعة.1)
 وردت يف اللسان.( 2)
 ( وردت يف التكملة املطبوعة. ووردت يف اللسان وفيه : أَرض د ثٌة ودهثٌم : سهلٌة.3)
 قوله اللخلخانية هي اللكنة يف الكالم والعجمة وقير هو منسوب إىل خللخان وهو قبيلة وقير موضض.»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 الت َدي ُث.( يف القاموس : 8)
 (.م)ا ويف نسخة أخر  فكاألصر  (ع)( يف القاموس جاء رمز 5)
 ( يف اللسان والتهذيب : الديبوث.6)
 .«طوع»( عن األساس ا وابألصر 7)



2355 

 

 .(1)قلت : وهو تَصحيف ، وصوابُه األَْدنَياِن ، من َدنا يَْدنو ، كما حقّقه ياقوت 

 ال َعْمُر بن أَحمَر :ق ع (2)برفع النون ونصبها  األَْديَثُونُ و

رحٌج  اَن خــــــــــــــَ مــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ رَاَ  يف نـ ُث هــــــــــــــَ ــــــــــــــح ي َ  حبــــــــــــــِ

رَاِ      ُض يف بـــــــــــــــــــِ اَدوافـــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــَ  اأَلدح

  
 وقد َمّر البحث فيه في دأَث.

 فصر الراءِ 
 مض املثّلثة

 ساقطة.ـ  وأَّما الذّال المعجمة فإِنَّها

ْبثُ  : [ربث] ً  ، بالّضّم ، يَْربُثُه عن أَْمِره وحاَجتِه َربَثَه يقاُل : الَحْبُس عنها ، هو : عن الَحاَجةِ  الرَّ وهِذه  ، كالتَّْربِيثِ  : َحبََسه وَصَرفَه ، َرْبثا

 عن الّصاغانّي.

اح : َرابِثٌ  وهو ، فَربِثَ  عن حاَجتِه ، أَي َحبََسه ، َربَثَهُ  وقال َشِمٌر : تَقُوُل اْبنَةُ البَْكِرّيِ : ما ِلَي ال أََرى  إِذا أَْبَطأَ ، وأَنشَد لنَُمْير بن َجرَّ

ً  َصِديقَك إِالَّ   كلَبَّثَه. َربَّثَهو أَي بَِطيئاً. (3)عنَك َوافُِدْه  َرابِثا

 واحٌد. ، َمْربُوثٌ و َربِيثٌ  (4)وامرأَةٌ 

 .اْربأْثَثْتُ و كاْطَمأَنَّ ، أَي اْحتَبَسَ  اْربَأَثَّ  ؛ فَِراراً من التِقَاِء الّساكنين (5)كاْحَماّر ، قال شيخنا : وُسِمَع َمْهُموزاً  اْربَاثَّ  يقال : َدنا فالٌن ثُمّ و

ً  أَمُرُهم اْربَأَثَّ و َق ، ولم يَْلتَئِْم ، وهو َمجاز. اْربِئثاثا  ، إِذا اْنتََشر وتَفَرَّ

قُوا. أَمُرُهم : اربَثَّ  وفي الّصحاح :  َضعَُف وأَْبَطأَ َحتّى تَفَرَّ

بِيثَةُ و بَائِثِ  تَْعتَِرُض الّشياطيُن النّاَس يوَم الُجُمعَةِ »في الحِديِث و ، َربَاِئثُ  جمعُه : أَْمٌر يَْحبُِسَك ، الرَّ في و عن الصَّالةِ ، يَُربِّثُُهم أَي بَِما «بالرَّ

بَائِثِ  إِلى النّاِس ، فأََخذُوا َعلَْيِهمـ  وفي رواية : ُجنُوَدهـ  َث إِْبِليُس َشياِطينَهإِذا كاَن يوُم الُجُمعَة بَعَ »رواية  في ِحديِث علّيٍ و «بالرَّ

بَائِثِ  النّاسَ  فَيَأَُخذُونَ  ، بَِراياتَِها الشَّيَاِطينُ  َغَدتِ »:  عنههللارضي  بها عن الُجُمعَة. قلت : ليَُربِّثُوُهم ؛ تَُربِّثُُهم أَي َذكَُّروهم بالَحوائِجِ الّتي «بالرَّ

ٍء. قلت : وهذه الّروايَة التي أَشار إِليها قال الَخّطابّي : وليس بشيْ  «بالتَّرابِيثِ  يَْرُمون النّاس»في رواية : و ومثلُه في مختار الّصحاح ،

ةُ الواحدةُ من تَْربِيثَةٍ  أَْن يكون جمعَ ـ  وايَةُ إِْن َصّحت الرِّ ـ  شيُخنَا في شرحه ، قال ابُن األَثِيِر : ويجوز َربَّثْتُه  ، تقول : التَّْربِيثِ  ، وهي الَمرَّ

 ً بِّيثَى واِحَدةً ، مثل قَدَّْمتُهُ تَْقِديماً وتَْقِديمةً واِحَدةً. تَْربِيثَةً و ، تَْربِيثا يَصي. كالّرِ  مثَال الِخّصِ

بِيثَةُ و بِّيثَىو الرَّ  أَي َخِديعَةً وَحْبساً. َربِيثَةً وَ  ِربِّيثَى والَحْبس ، يقال : فَعََل ذلك له ةُ الَخِديعَ  : الّرِ

يت : إِنما قُْلُت ذلك ّكِ ً  ِمنّي ، أَي َخديعَةً ، وقد َربِيثَةً  وقال ابن الّسِ  .َربَثْتُه أَْربُثُه َرْبثا

بِّيثَى وقال الكسائّي : ُجلَ  َربَثْتُ  من قَْوِلك : الّرِ ً  الرَّ ى أَْربُثُهُ َرْبثا  قال الشاعر : (6)َء به ، وهو أَن تُثَبَِّطه وتُبَّطِ

ة  يـــــــــــــَ نـــــــــــــِ هـــــــــــــح لـــــــــــــَ ـــــــــــــُ رحَء يف بـ َ
َر  املـــــــــــــ ـــــــــــــَ نـــــــــــــا تـ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ  بـ

ه    ثــــــــــــــــــُ رحبـــــــــــــــــــُ ه يـــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــُ ذارِه أَمــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــِ

  
 َكلَبَّثَهُ. َربَّثَهُ و تَلَبَّثَ  في َسْيِره ، أَي تََربَّثَ و

َق ، أَْمُرُهْم : اْرتَبَثَ و ً ك تَفَرَّ قُوا. قال أَبو ذَُؤْيب : القَْوُم : اْربَثَّ و اْربَثَّ اْربِثَاثا  تَفَرَّ

ُم حـــــــــــــىت  ِإذا  اهـــــــــــــُ نـــــــــــــَ يــــــــــــــح ث  َرمـــــــــــــَ مح  ارحبـــــــــــــَ ُرهـــــــــــــُ  أَمـــــــــــــح

ِر و     ائــــــــِ مــــــــَ ًة لــــــــلــــــــحــــــــَ يــــــــَ يــــــــُض هنــــــــُح اَر الــــــــر صــــــــــــــــــــــِ (7)صــــــــــــــــــــــَ
 

  
َّةً  اْربَثَّتِ و  الغَنَُم ، واْنبَثَّْت : اْنتََشَرْت ، وال تََزاُل َغنَُمُهم ُمْنبَث
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__________________ 
 ( يف معجم البلدان : األدنيان كبنه تثنية األد. أي األقرب ا من دان يدنو.1)
 ( يف القاموس بنصب النون ا ويف اللسان بضم النون ضبرت قلم.2)
 ن اللسان والتهذيب.وما أثبت ع« راقده»( ابألصر : 3)
 لعر املناسب أمره بد  امرأة.« جريه»يف األساس « جري كريث أمره ربيث» ( كذا ابألصر واللسان. ويف التهذيب واألساس : يقا  :4)
 ( ويف التهذيب : ارأبّث.5)
 .«ء بهيثبطه ويبط »( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 6)
 قسيهم.( قا  األصمعي : معناه : دهشوا فقلبوا 7)

 (.عن التهذيب)والرصيض : سري يُرصض وُيضفر. والرصوع : املصدر 
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رُه  (1)يف منازهلِِم ورَأحِيِهم : تـََفر ُقوا ا ويقا  َجرحيُُه  ارحبـَث واو  ا ُمرحبـَث ة  ا كذا يف اأَلساس. َربِيثٌ  َكرِيٌث ا وأَمح
 في قَُضاَعةَ. بِن بَْهَراءَ  ، كُزفََر ، ابُن قَاِسط ُربَثُ و

ثُّ  : [رثث] ثَّةُ و الرَّ ثِيثُ و الّرِ الَهْيئِة في لُْبِسه ،  َرثّ  ، وَرُجلٌ  َرثٌّ  ، وَحْبلٌ  َرثٌّ  ٍء ، تقول : ثَْوبٌ من كّلِ شيْ  البَاِلي : الَخلَُق الَخِسيسُ  الرَّ

ثِيثِ و كاألََرثِّ  ، رثَاثٌ  وأَكثُر ما يستعمُل فيما يُْلبَس ، والجمعُ   .الرَّ

ثَّةِ  من الُخْلقانِ  السَّقَُط من َمتَاعِ البَْيِت ، : ثُّ الرَّ و َعفَْوُت »في الحديث : و مثل قِْربٍَة وقَِرٍب ، وِرْهَمٍة وِرَهاٍم ، ِرثَاثٌ و ِرثَثٌ  بالكسِر ، ج كالّرِ

ثَّةِ  لَُكْم عن  وهي َمتَاُع البَْيِت الدُّوُن. «الّرِ

ثُّ  وفي اللسان : ثَّةُ و الرَّ  ، وأَْسقَاُط البَْيِت من الُخْلقَاِن. (2)ُء الَمتَاعِ َجِميعاً : َرِدي الّرِ

ثَّةو ً  بالكسر الّرِ ُ  أَْيضا ِدى الَحْمقاُء ، وُضعَفاُء النّاِس  : المرأَة  .(3) ِرثَاثٌ  ِء ، والجمعُ وُخشاَرتُهم وهو َمجاٌز ، ُشبِّهوا بالَمتاع الرَّ

 .َرثَاثَةٌ  الَهْيئَة : َخلَقَُها باذُّها. وفي َخْلِقه َرثُّ  َرُجلٌ و

ثاثَةُ  ثُوثَةُ و بالفَتْح الرَّ  البََذاَذةُ. بالّضّم : الرُّ

 .يَِرثُّ ُرثُوثَةً و ، َرثَّ يَِرثُّ َرثَاثَةً  قدو

،  أََرثَّ و َرثَّ  ال أَبو حاتم : ثم َرَجع بعد ذلك ، وأَجاز :، بغيِر أَلٍف ، ق َرثَّ  وقال األَصَمعّي : ، أََرثَّ و َرثَّ  قال ابُن ُدريد : أَجاَز أَبو زيد :

ة : مَّ  وقوُل ُدَرْيِد بِن الّصِ

ٍد  أََرث   بــــــــــــَ عــــــــــــح ِر مــــــــــــن أُمِّ مــــــــــــَ بــــــــــــح  جــــــــــــديــــــــــــُد ا ــــــــــــَ

دِ     وحعــــــــــــِ ر  مــــــــــــَ تح كــــــــــــُ فــــــــــــَ لــــــــــــَ ٍة وَأخــــــــــــح اقــــــــــــبــــــــــــَ  بــــــــــــعــــــــــــَ

  
 .(4) َرثَّ  لالستِْفَهام َدَخلَْت علىيجوُز أَن يكوَن على َهِذه اللُّغَِة ، ويجوُز أَن تكوَن الهمزةُ 

 الثَّْوُب ، أَي أَْخلََق. أََرثَّ و عن ثَعلب ، َغْيُره ،و البِلَى أََرثَّهُ و الَحْبُل وغيُرهُ  َرثَّ  وقد

ُجِل إِذا ُضِرَب في الَحْرِب فأُثِْخَن وُحِمَل وبِِه َرَمٌق ، ثم ماَت : قدو  ُحِمل من الَمْعَرَكةِ  أَي على الَمْجُهولِ  ِعلوهو اْفتُ  (5)فاُلٌن  اْرتُثَّ  يُقَال للرَّ

 ً  ، أَي َجريحاً ، وبِِه َرَمٌق. َرثِيثا

ِريُع الِذي يُثَْخُن في الَحْرِب ، ويُْحَمُل َحيّاً ، ثّم يموُت ، وقال ثعلٌب : هَو الذي يُْحَمُل من الَمْعَرَكِة وبه رَ  الُمْرتَثُّ  وفي اللسان : َمٌق ، : الصَّ

 .بُمْرتَثٍّ  يالً فليسفإِن كان قَتِ 

ثَّةُ  واالسُم من ذلك (6) َحْبلُه أََرثَّ  من مأُْخوذٌ  الُمِرثُّ و  .الّرِ

 نََحَرَها من الُهَزاِل. أَو شاةً : نَاقَةً له فاُلنٌ  اْرتَثَّ و

 * ومما يستدرك عليه :

 القَْوِم : َجَمعُوها ، أَو اْشتَُروَها. اْرتَثُّوا ِرثَّةَ 

ثِيثُ و ثِّ  أَي ساقَِطةً َضِعيفَةً ، وأَصلُه من «ُمْرتَثَّةٍ  فرآنِي»في حِديث أُّمِ َسلََمة و ، كالُمْرتَثِّ  : الجريُح ، الرَّ  الُمْرتَثُّ و : الثَّوِب الَخلَِق ، الرَّ

 ُمْفتَعٌَل منه.

َُّهمْ  ي فاُلنوفي األَساس ، من المجاز : َمرَّ ببن  .(7) فاْرتَث

 َوَرَكاَكةٌ ، إِذا لم يَِصّح. َرثَاثَةٌ  ، وفي هذا الَخبَرِ  (8): َغثٌّ َسِخيٌف  َرثٌّ  وكالمٌ 

ْعثَةَ  : [رعث] كُ  الرُّ  ، بكسر ففتح ، قال النَِّمر : ِرَعثَةٌ و كَرقَبَة وِرقَاٍب ، ِرَعاثٌ  ج ،و ونَْحِوه ، القُْرط : ما ُعلَِّق باألُذُِن من ، ويَُحرَّ
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ِه و  يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ يـــــــــــــــٍر عـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ   الـــــــــــــــّرِعـــــــــــــــاكـــــــــــــــر  خـــــــــــــــَ
لــــــــــــــــــــِ ح     ُذوٌب مــــــــــــــــــــَ الُت كــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــُ  ُث وا ــــــــــــــــــــُ

  
ْعثَةُ  من المجاز :و يكِ  : الرَّ َعثَاتِ  ُء تحَت مْنقَاِره ، وهو ِلْحيَه ، يقال صاَح ذُوالناتِى ُعثْنُوُن الّدِ ، قال األَْخَطُل يَصُف ِديكاً  ُمَرعَّثٌ  ، وِديكٌ  الرَّ

: 

يِن  بـــــــــــــُ جـــــــــــــِ عـــــــــــــح وحُم يــــــــــــــُ يِن والـــــــــــــنــــــــــــــ  َؤرِّقـــــــــــــُ اَذا يــــــــــــــُ  مـــــــــــــَ

وحِت ِذي     اتٍ مــــــــن صــــــــــــــــــــــَ ثــــــــَ ِن الــــــــّدارِ  َرعــــــــَ  ســــــــــــــــــــــاكــــــــِ

  
__________________ 

التهذيب ويف « قوله حزبه كذا خبطه ا والذي يف األســــاس الذي بيدي جريه»وهبامش املطبوعة املصــــرية : « حزبه»( عن األســــاس ا وابألصــــر 1)
 .«جري»واللسان : 

 ( وهو قو  أيب عبيد كما نقله التهذيب.2)
 .«رئثاء»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 .«أرثّ »( عن اللسان ا وابألصر 4)
 .«فالانً »( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 5)
 .«من رث حبله»( يف القاموس : 6)
 األساس.وما أثبت عن « مّر بينهم فارتّثهم»( ابألصر : 7)
 ( يف األساس : وكالم غثيف رثيف : سخيٌف.8)
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ْعثَةو هاِت اللُّغَة ، كالتَّْهِذيب ، والُمْحَكم واللّسان فال عْبَرةَ بقَْول شيخنا : فيه إِغرابٌ ـ  التَّْلتَلَةُ  بفتح فسكون كما قبله الرَّ ـ  هكذا في سائِر أُمَّ

 تُتََّخذُ من ُجّفِ الطَّْلعَِة يُْشَرُب بِها.

ُ  تََرعَّثَتِ و َطْت. أَي الَمْرأَة  تَقَرَّ

ٌط ، قال رؤبةُ : ُمَرعَّثٌ  وَصبِيٌّ   : ُمقَرَّ

َُرع ثِ َرقحراَقٌة كالر َشِإ 
 امل

عاثِ  إِذا تََحلَّتْ  : كاْرتَعَثَتْ  ْجِر َرُسوِل هللا ، قالت أُمُّ َزْينََب بنُت نُبَْيٍط : كنُت أَنا وأُْختَاَي في حَ »في الحديث و ، وهذا عن ابن ِجنِّي ، بالّرِ

ً  يَُحلِّينَا فكانَ  ، وسلمعليههللاصلى  .«من َذَهٍب ولُْؤلُؤٍ  ِرَعاثا

ْعثَةُ  وعن ابن األَْعَرابِّي : ْعثَةُ و في أَْسفَِل األُذُِن ، والشَّْنُف في أَْعلَى األُذُِن ، الرَّ ةٌ تُعَلَُّق في القُْرِط. الرَّ  : ُدرَّ

َعثُ  من المجاز :و كة ويسّكنـ  الرَّ  العَْنِز والشَّاةِ ، وُهَما تحت األُذُنَْيِن. : اْبيَِضاُض أَْطَراِف َزنََمتَيِ ـ  محرَّ

ً  ، كفَِرحَ  َرِعثَتْ  قدو ً  َمنَعَ  ، مثل َرَعثَتْ و َرَعثا  ْيَها َزنََمتاِن.: لَها تَْحَت أُذُنَ  َرْعثَاءُ  ، وشاةٌ  َرْعثا

َعثُ  من المجاز :و ةً ، واحُده الِعْهنُ  : الرَّ  ونحوه ؛ ِزينَةً لها ، كالذَّبَاِذِب. يُعَلَُّق ِمَن الَهْوَدجِ  ، وقيل : هو الِعْهنُ  َرَعثَةٌ  عامَّ

ْعثَِة ، بالّضّم ، َرَعثَةٌ و َرَعثٌ  وقيل : هو ُكلُّ ُمعَلَّقٍ   القُْرَط والِقالَدةَ ونحوهما. عن ُكراع ، وخصَّ بعُضهم به كالرُّ

 ، األَِخيَرةُ جمُع الَجْمعِ. ُرُعثٌ و ِرَعاثٌ و َرْعثٌ  ، والجمع ِرَعاثٌ  قال األَزهرّي : وكلُّ ِمْعالٍق كالقُْرِط ونحوه يُعَلَُّق من أُذُن ، أَو قِالدة ، فهو

اُعوثَةُ و في أَْسفَِل البِئِر إِذا ُحِفَرْت ، يَْجِلُس  (1)وفي بعض ُمَصنَّفَاِت الغَِريِب : َحَجٌر يُتَْرُك  يقُوُم َعلَْيِه الُمْستَِقي ، في أَْعلَى البِئرِ  : َحَجرٌ  الرَّ

اُعوفَةُ ، بالفَاِء ، ُحِكَي ذلك عن بعضهم في حديث ِسْحر النّبّي ، و ، بالّضّم ، مثل األُْرُعوفَةِ  كاألُْرُعوثَةِ  َعلَْيِه من يريُد تَْنِقيَتََها ، وهو الرَّ

 قال ابُن األَثِيِر : هكذا جاَء في روايٍة ، والمشهوُر بالفَاِء ، وهي هي ، وسيُْذَكر في موضعه. «البِئرِ  َراُعوثَة تَْحتَ  وُدفِنَ » وسلمعليههللاصلى

ْعثَاءُ  من المجاز :و نََمتَ  : ِعنٌَب له َحبٌّ ِطواٌل ، الرَّ  ْيِن.على التّْشبِيِه بالزَّ

 وقد تَقَدََّم. : َشاةٌ تحَت أُذُنَْيَها َزنََمتاِن ،و

 نقلَه الصاَغانّي. الَحيَّةُ ، كَمنَعَه : قََرَمتَهُ ونَالَْت ِمْنه قَليالً ، َرَعثَتْهُ وَ 

 * ومما يستدرك عليه :

 في ِصغَِره في أُذُنِه. (2) [له]كانت  ِلِرعاثٍ  ، كُمعَظٍَّم : لَقَُب بَشَّاِر بِن بُْرٍد ، ُسّمَي بذلك الُمَرعَّثُ 

ّماِن : َزْهُره ، وهو ُجلَّنَاُره ، وهو مجاز. َرْعثُ  وتَفَتَّحَ   الرُّ

ُعوثُ و  قلت : ولعَلّه لُغَةٌ في الغَْين ، كما سيأْتي ، أَو هو تَْصِحيٌف. .(3): ُكّل ُمْرِضعٍَة ، كالُمْرِعِث ، كذا في األََساس  الرَّ

ُغوثُ  : [رغث]  قال َطَرفَةُ : ُكلُّ ُمْرِضعَةٍ  كَصبُوٍر : الرَّ

رٍو  مــــــــــح ِك عــــــــــَ لــــــــــح َ
اَن املــــــــــ كــــــــــَ ا مــــــــــَ نــــــــــَ َت لــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ  فـــــــــــَ

و ً     ورُ  َرغــــــــــــــــــُ ا ختــــــــــــــــــَُ نــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــُ وَ  قـ  حــــــــــــــــــَ

  
َدقة و بَّى والَماِخضُ أَن ال يُْؤَخَذ »في َحِديِث الصَّ ُغوثُ و فِيَها الرُّ أِْن  َرُغوثَةٌ وَ  َرُغوثٌ  أَي التي تُْرِضع. وشاةٌ  «الرَّ : ُمْرِضٌع ، وهي من الضَّ

ةً ، واستعملَها بعُضُهم في اإِلبل فقال :  خاصَّ

َرِة الــــــــــــــــد آِت  ثـــــــــــــــــح ا عــــــــــــــــن طــــــــــــــــَ َدَرهــــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــح

عـــــــــــاثِ     بـــــــــــح ِرُش الـــــــــــتــــــــــــ  ٍر خـــــــــــَ يـــــــــــح ُب لـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ

  

ُض لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــّرِعــــــــــــــــــــاِء يف  مــــــــــــــــــــَ الِث  ــــــــــــــــــــَح  ثــــــــــــــــــــَ

َة     ــــــــــــــــــ  ل ــــــــــــــــــِ َوا وق وَ  الصــــــــــــــــــــــــــــــــ   اإِلرحغــــــــــــــــــاثِ طــــــــــــــــــُ
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ُغوثُ  وقيل :  من الّشاِء : التي قَْد َولََدْت فقْط ، وقوله : الرَّ

ّث  رحايِء حـــــــــــــُ ـــــــــــــ  َر  يف ايبـــــــــــــِ  الـــــــــــــثـ ـــــــــــــُ ىت  يـ  حـــــــــــــَ

يِّ     لـــــــــــَ ُز عـــــــــــن رِيِّ الـــــــــــطـــــــــــ  جـــــــــــِ عـــــــــــح ثح يــــــــــــَ غـــــــــــِ رحتـــــــــــَ ُ
 املـــــــــــ

  
 الشَّاةِ ، أَو الّذي هو َولَُد النَّاقَِة ، أَو غير ذلك من أَْنَواعِ البََهائِم.يجوُز أَن يريَد تَصغيَر الطَّاَل الذي هو َولَُد 

 : ال تَكاُد تَْرفَُع َرأْسَها من الِمْعلَِف ، وفي َرُغوثٌ  وبِْرَذْونَةٌ 

__________________ 
 ( يف التكملة : صخرة ترت .1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
ومل يرد يف األســــــاس « والرعوث اخل لي  ذلك يف نســــــخة األســــــاس الجي بيدي ولعر ذلك وقض يف نســــــختهقوله »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 3)

 املطبوع.
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نَةٌ »املثر :  ُعولة ا أَلهّنَا« َرُغوثٌ  آَكُر الد َوابِّ ِبرحَذوح  .َمرحُغوثَةٌ  وهي فـَُعوٌ  يف معىن َمفح
 وأَورد الَجْوَهِرّي َهَذا المثَل ِشْعرا فقال :

نٍَة آَكُر من بِ   َرُغوثِ رحَذوح
ً  ومن َسَجعَات األَساس : ليَت لنا َمَكانَكَ   ، بل ليَت لَنَا َمَكانََك بُْرُغوثاً. َرُغوثا

ُغوِث ِرَغاثٌ  على مثال ُمْكِرٍم ، وهي المرأَةُ الُمْرِضُع ، وجمع ، كالُمْرِغثِ  ُغوثُ و ، الرَّ  أَيضاً : َولَُدها. الرَّ

 النَّْعَجةُ َولَدَها : أَْرَضعَتْه. أَْرَغثَت قَدْ و

ْنيَا ، أَي تَْرَضعُونََها من «تَْرَغثُونََها وأَْنتُم ، وسلمعليههللاصلىَذَهَب رُسوُل هللا »في َحديِث أَبي هريرة : و  كَمنََع. َرَغثََها يعني الدُّ

 َرَضعَها. إِذا اْرتَغَثََهاو

 ّدم تَْكراٌر.هو مع ما تق : أَْرَضعَتْهُ. أَْرَغثَتْهُ و

َغثَاءُ و  يُِدرُّ اللَّبََن. ِعْرٌق في الثَّْديِ  وفتح الّراِء والغَْين لُغَة ، نقله الصاغانّي : ، كالعَُشراِء ، الرُّ

َغثَاءُ  أَو َغثَاءِ  أَي الثَّْديِ ، كذا في التّهذيب ، قال : وَضمُّ الّراِء في َعَصبَةٌ تَْحتَه : الرُّ  اِء.أَكثُر ، عن الفَرَّ  الرُّ

َغثَاوانِ  وقيل : هما ما بيَن الَمْنِكبَْين والثَّْديَْيِن مما يَلي اإِلْبَط ، وقيل : هما ُمَضْيغَتاِن من لَْحٍم  : العََصبَتاِن اللّتاِن تحَت الثَّْديَْين ، وقيل : الرُّ

ْدِر ، وقيل : (1)بين الثُّْنُدأَةِ  َغثَاوانِ  والَمْنِكب بجانِبَيِ الصَّ  الثَّْديَْين. (2) [َحلََمتَيِ ]: َسواُد  الرُّ

 ، عن الّزّجاج ، قالت َخْنَساُء : َكَرَغثَه ، ُرَغثَائِه : َطعَنَه في أَْرَغثَهو

ا و  اهبـــــــــَ ٌر َأصـــــــــــــــــــــــَ خـــــــــح اَن صـــــــــــــــــــــــَ و َحســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــُ  كـــــــــاَن أَب

او     هــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــَ ر تِ  أَرحغــــــــــــــــَ ىت  أَقـــــــــــــــــَ ِح حــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــر مــــــــــــــــح

  
َغثَاءَ  أَي كُزِهَي : اْشتَكاَها ُرِغثَ و ُ  ُرِغثَتِ  ، والّذي في ُمَصنَّفاِت الغريب : الرُّ  .ُرَغثَاَءَها : َشَكتْ  تُْرَغثُ  الَمْرأَة

 َكثَُر ،ـ  ِة ما لم يَُسّم فاعلُهفجاَء به على ِصيغَ ـ  َمْرُغوثٌ  فهو فاُلنٌ  ُرِغثَ  النَّاُس : أَْكثَُروا ُسؤالَه حتى فَنَِي ما ِعْنَده ، وقاَل أَبُو ُعبَْيد : َرَغثَهو

 َما ِعْنَدهُ. وفي نسخة : يَْنفَدَ  عليِه السَُّؤاُل َحتّى نَِفدَ  وفي نسخة أُْكثِرَ 

ْمحِ  : َطعَنَه أَْرَغثَهو (3) َرَغثَهو ةً بعَد أُْخَرى ، بالرُّ ّجاج. َمرَّ  نقله الزَّ

 وضبطه الّصاَغانّي كَسَحاٍب. ال تَِسيُل إِاّل ِمْن َمَطٍر َكثِيٍر ، إِذا كانت ، كغَُراٍب ، ُرَغاثٌ  أَْرضٌ و

ٍد : َمْوِضُع الَخاتَِم من اإِلْصبَعِ ، الُمَرغَّثُ و  .(4)وَضبََطه الصاغانّي كُمْكَرم  ، كُمَحمَّ

فَثُ  : [رفث] كةً ـ  الرَّ ُجِل واْمَرأَتِه ، : الجَماعُ ـ  ُمَحرَّ من التَّْقبِيِل والُمغَاَزلَِة ونحِوِهما ، مما يكوُن في َحالَِة  وغيُره ، مما يَُكوُن بين الرَّ

 الِجَماع.

ً و فُوثِ  من القَْولِ  الفُْحشُ  هو أَيضا . َكالرُّ ّمِ  بالضَّ

َخَطأٌ ، ولو أَْبَدى له وهو « وكالُم النّاِس »كذا في سائر النّسخ التي بأَيِدينا ، ومثله في الّصحاح وُوِجَد في نُْسَخِة شْيِخنا : ـ  َكالُم النَِّساءِ و

 ً  كذا قَيََّده غيُر واِحٍد من األَئِّمة. في الِجماعِ ،ـ  تَْوِجيها

َكاب وهو يقول :»ُرِوَي عن ابِن َعبّاٍس و أَو َما ُووِجْهَن بِه من الفُْحِش ،  أَنّه كان ُمْحِرماً ، فأََخَذ بَِذنَِب نَاقٍَة من الّرِ

ا  يســـــــــــــــــــــــــــــــَ ا  ـــــــــــــــــَِ نـــــــــــــــــَ َا بـــــــــــــــــِ ن  مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــــِ  َوهـــــــــــــــــُ

ا     يســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــِ ك لــــــــــَ نــــــــــِ ريحُ نــــــــــَ ُدِ  الــــــــــطــــــــــ   ِإنح َتصــــــــــــــــــــــــح
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فَثُ  إِنَّما فقال : ؟وأَْنَت ُمْحِرم تَْرفُثُ أَ  فقيل له يا أَبا العَبّاس : فَثَ  فرأَى ابُن عبّاٍس  «النَِّساءُ  (5)ما ُروجَع بِه  الرَّ الذي نََهى هللا َعْنهُ : ما  الرَّ

ٌ  يَْرفُثَ  ه الَمْرأَةُ ، فأَّما أَنُخوِطبَت ب َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجداَل ) : [تعالى]فغَْيُر داِخٍل في قولِه  َرفَثَه في كالِمه ، وال تَْسَمَع امرأَة
 كذا في اللسان. (6) (يف احلَْجِّ 

فَثُ  وقيل : فَثُ  يقال :: هو التَّْصِريُح بما يُْكنَى عنه من ِذْكِر النَِّكاحِ ، و الرَّ  يكوُن في الفَْرجِ بالِجَماع ، وفي الرَّ

__________________ 
 ( اللسان : الث ندوة.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( زايدة عن القاموس ا وأشار إىل هذا النقص هبامش املطبوعة املصرية.3)
َرحَغُث ضبرت قلم.4)

 ( يف التكملة : امل
 .«والنهاية ا ويف الصحاح ما ووجه به( األصر والتهذيب واللسان 5)
 .197( سورة البقرة اآية 6)
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ِز للِجَماع ا ويف اللسان للُمَواَعَدُة  َهم من عبارة املِصحباح. (1)العِا ابلَغمح  به ا كما يـُفح
فثُ  وقال األَزهرّي :  ا في شرح ِكفَايَِة الُمتََحفّظ.، نقَلَه شيُخنَ  (2): كِلمةٌ جاِمعَةٌ لكّل ما يُِريُده الرُجل ِمن المرأَة  الرَّ

 أَي ال ِجَماَع وال كلَمةَ من أَسباِب الِجَماع وأَنشد :« َرفَثَ  ال»وقال الّزّجاج : 

ِم و  ظــــــــــــــــ  يــــــــــــــــٍج كــــــــــــــــُ جــــــــــــــــِ رَاِب حــــــــــــــــَ  ُرب  َأســــــــــــــــــــــــــــــح

ا وَ     غـــــــــــــــَ ثِ عـــــــــــــــن الـــــــــــــــلـــــــــــــــ  مِ  َرفـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  كـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــتـــــــــــــــ 

  
ْقِليم األَْظفَاِر ، ونَتِْف اإِلْبط ، وَحْلِق العَانَِة ، وما أَْشبََههُ ، فإِن أََخَذ ذلك ُكلَّه فليَس وقال ثَْعلَب : هو أَْن ال يَأُْخَذ ما َعلَْيِه من القََشِف ، مثل تَ 

 .َرفَثٌ  ُهنَالك

ُجُل بها ، وَمعََها َرفَثَ  قَدو ً و يَْرفُثُ  وَضَرَب ، َكنََصرَ  الرَّ ح به ِعياٌض في الَمَشاِرق ، يَْرفُِث َرْفثا ً  وفَِرَح ، ، واألَِخير َصرَّ ، ُمَحّركة ،  َرفَثا

 ُكلُّه : أَْفَحَش في شأِْن النِّساِء ، كذا في اللَّسان ، وهللا تعالى أَعلم. أَْرفَثَ و وهذا عن اللِّْحيَانيّ  وَكُرَم ، وقيل : هو اسٌم ،

ْمثُ  : [رمث]  كذا في الّصحاح. الَحْمِض  وهو من ِل ،بالَكْسِر : َمْرًعى لإِلبِ  الّرِ

ُض بها إِذا َشبِعَْت من الَخلَِّة وَملَّتْه َشَجٌر يُْشبِهُ الغََضى في الُمْحكم :و  ا.ال يطوُل ، ولكنه يَْنبَِسُط َوَرقُه ، وهو َشبِيهٌ باألُْشنَاِن ، واإِلبُِل تَُحّمِ

ٌل ُدقَاٌق ، وهو مع ذلك ُكلِّه َكألٌ تَِعيش فيه اإِلبُل والغَنَُم ، وإِن لم يكْن معها غيُره ، وربما وقال أَبو َحنِيفَة في كتاب النباِت : وله ُهْدٌب ُطوا

َكام ، وقال َمّرةً َخَرَج فيه َعسٌل أَبيُض كأَنه الُجَماُن ، وهو َشِديُد الَحاَلَوةِ ، وله َحَطٌب وَخَشٌب ، وَوقُوُده حارٌّ ، ويُْنتَفَُع بُدَخا : قال نِه من الزُّ

ْمثُ  بعُض البَْصِريِّيِن : يكون يحِ ، قال : الّرِ ُجِل ، يَْنبُُت نَبَاَت الّشِ ْمثَ  وأَخبَرني بعُض بني أََسٍد أَنّ  مع قِْعَدةِ الرَّ يَْرتَفُع دوَن القَاَمِة فيُْحتََطُب  الّرِ

 .ِرْمثَةٌ  ، واحدتُه

ْمثُ و ُجُل الَخلَُق الثِّيابِ  : الّرِ  ، وقال شيخنا : هو َمجاٌز. (3)ْكٌس نِ  ِرْمثٌ  يقال : الرَّ

ْمثُ و ِعيُف الَمتْنِ  : الّرِ  أَيضاً ، نقلَه الصاغانّي. الضَّ

ثُ و مَّ  َء ، أَي أَْصلَْحتُه وَمسْحتُه بيَِدي ، قال الشاعر :الشَّيْ  َرَمثْتُ  ، يقال :« الَمسُّ »وفي أَخرى  بالفتح : اإِلْصالُح والَمْسُح باليَِد ، الّرِ

تُ َأٍخ و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــح ث ه  َرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُرَويحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ا و     حــــــــــــَ رحِب َنصــــــــــــــــــــــــــح ه يف ا ــــــــــــَ تــــــــــــُ حــــــــــــح (4)َنصــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
َمثُ و   الُهَذِلّي :قال أَبو َصْخرٍ  في البَْحِر ، عليه ويُْرَكبُ  كالطَّْوفِ  بعُضه إِلى بَْعٍض  وفي نسخة يَُشدّ  بالتّحريك : َخشٌب يَُضمُّ ، الرَّ

ا  ــــــــــــَ ن ــــــــــــ  َة أَنـ ــــــــــــ  ي ــــــــــــَ ل يبِّ عــــــــــــُ ُت مــــــــــــن حــــــــــــُ ــــــــــــح ي ــــــــــــ  نـ  متــــــــــــََ

ثٍ عـــــــــلـــــــــ      رُ  َرمـــــــــَ رحِم لـــــــــيـــــــــَ  لـــــــــنـــــــــا َوفــــــــــح  يف الشـــــــــــــــــــــــ 

  
ً  نَْرَكبُ  إِنّا:  فقال ، وسلمعليههللاصلىأَّن َرُجالً أَتَى النبّي ، »في الحديث : و ، أَْرماثٌ  الشَّْرُم : َمْوِضٌع في البَْحر ، والجمعُ  لنا في  أَْرماثا

أُ بماِء البَْحِر؟ البَْحِر ، وال ماَء َمعَنا ، َمثُ و قال األَصمِعّي : «فقال : الطَُّهوُر ماُؤه الِحلُّ َمْيتَتُه أَفَنَتََوضَّ هو هذا الطَّْوُف ، وهو الَخَشُب  : الرَّ
 لَْحتَه.َء إِذا لََمْمتَه وأَصْ الشَّيْ  َرَمثْتُ  فَعٌَل بمعنى َمْفعُوٍل ، من (5)

َمثُ و ْمثَ  أَْن تَأُْكَل اإِلبِلُ  الرَّ هات  فتَْشتَِكَي َعْنهُ  بالكسر ، الّرِ  ، وقد« عنه»بدل « ِمْنهُ »، وُوِجد في نسخة َشْيِخنا  (6)هكذا في سائر األُمَّ

ً  اإِلبُِل بالكسر َرِمثَت ْمثَ  أََكلَت كعََذاَرى : َرَماثَى إِبِلٌ و ، على القَْصِر ، َرْمثَىو بفتح فكسر َرِمثَةٌ  فهي تَْرَمُث َرَمثا فاْشتََكْت بُُطونََها ،  الّرِ

ْمثَ  وقال أَبو حنيفةَ : هو ُساَلٌح يَأُْخذُها إِذا أََكلَت  وهي جائِعَةٌ فيَُخاُف عليها ِحينئٍذ. الّرِ

ْمثُ  :ـ  «طلح»في ترجمة ـ  (7)وقال األَْزَهِرّي   والغََضى الّرِ

__________________ 
 ( عن املصباح ا وابألصر : املوعدة.1)
 ( التهذيب : من أهله.2)
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ٌث.3)  ( يف التكملة : رجر رمث ِنكح
قوله رويســـه ا قا  يف التكملة هكذا وقض يف النســـخ رويســـة بضـــم الراء وفتح الواو وهو تصـــحيف والرواية دريســـة »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)

 .«اب ا والبيت أليب داودوهو اخلل  من الثي
 ( يف التهذيب : والرمث : الطوف ا وهو هذا اخلشب.5)
 ( الصحاح واللسان.6)
 ( عبارة األزهري نقلها صاحب اللسان ومل جندها يف التهذيب ال يف ترمجة طلح وال يف رمث.7)
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ُهَما اإِلبُر ا ومل َيُكنح  َبٌة من غري ا يـَُقا  :ِإذا اَبَحثـَتـح  وَغِضَيٌة. َرِمَثةٌ  ا وَغِضَيتح ا فهي َثتَرمِ  هلا ُعقح
َمثُ و ْرعِ  تَْبقَى بَِقيَّةُ اللَّبَنِ  : الرَّ  . قاله ابن ِسيده.أَْرماثٌ  بعد الَحلَِب ، والجمعُ  في الضَّ

َمثُ و  وَرَمٌل ، أَي َمِزيَّةٌ ، وكذلك : علَْيه فََوٌر وُمْهلَةٌ ونَفٌَل. َرَمثٌ  في نوادِر األَْعَراب : لفاُلِن َعلَى فاُلنٍ  الَمِزيَّةُ ، الرَّ

َمثُ و  ِعالقَةٌ ِلِسقَاِء الَمِخيِض. الرَّ

َمثُ و ثْ  : الَحلَُب ، يقاُل : الرَّ َمثِ و ناقَتََك ، أَي أَْبِق في َضْرِعها َشْيئاً ، َرّمِ َمثَةُ كالرَّ ثَهاو أَْرَمثََها ، وقد الرَّ  .َرمَّ

ثَ رَ  ويقال : ْرعِ  مَّ ً  في الضَّ  قال الّشاِعر : َشْيئاً ، كأَْرَمَث ، وفي : نسخة بِه : أَْبقَى فِيهِ  تَْرِميثا

ي و  يـــــــــــِر الـــــــــــَفصـــــــــــــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــاَرَ  َأهـــــــــــُر الـــــــــــَفصـــــــــــــــــــــــــِ

ا     هــــــــــــــــَ كــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ ت ثُ َ  يف األُمِّ وامــــــــــــــــح رحمــــــــــــــــِ ُ
 املــــــــــــــــ

  
ثَ و وإِنما يَْستَْعِملُون الخمسيَن في هذا ونَْحِوه ؛ ألَنّه أَْوَسُط األَْعَماِر ، ولذلك استعملَها أَبو ُعبَْيٍد في باِب  َزادَ  وَغْيِرَها : (1) َعلَى الَخْمِسينَ  َرمَّ

 دوَن سائِر العُقُود. (2)األَْسنان وزيادةِ الناِس فيها 

َمثَتْ وَ  ثَتِ و َغنَُمه على المائَِة : زاَدْت ، رَّ وُسئل عن ِكَراِء األَْرِض البَْيَضاِء ـ  في حديث رافع بن َخِديجٍ و كذلك ،النّاقَةُ على ِمْحلَبَِها ،  َرمَّ

ة ، فقال ثْت قال ابُن األَثِيِر : هكذا يُرَوى ، فإِن كان صحيحاً ، فيكوُن من قَْوِلهم : «اإِلْرماثِ  ال بَأَْس إِنَّما نُِهَي عن»: ـ  بالذََّهِب والِفضَّ  َرمَّ

ثَ  قولهم : (3)لَْطتَه ، أَو من ِء ، إِذا خَ َء بالشيالشَّيْ  َمثِ  ، إِذا زاَد ، أَو ِمنَ  أَْرَمثَ و عليه ، َرمَّ ، وهو بَِقيَّةُ اللَّبَِن في الضَّْرعِ ، قال : فكأَنَّه  الرَّ

شيئاً من  (5) بعضهم على البَْعِض اْختِالِط نَصيب بعِضهم ببْعٍض ، أَو لزيادةٍ يأُْخذَُها بعُضُهم من بعٍض ، أَو إِلْبقَاءِ  (4) [أَْجلِ ]نََهى عنه من 

ْرعِ.  الزَّ

َمثُ و  كما ، قالُوا : ثَْوٌب أَْخاَلٌق. أَْرَمامٌ  أَي أَْرَماثٌ  َحْبلٌ و ، ِرَماثٌ و أَْرماثٌ  : الَحْبُل الَخلَُق ، وجمعُه الرَّ

َماثِ  ُشْرِب ما فِي عن نََهْيتُُكم»:  عنهاهللارضيفي حديث عائَِشةَ ، و قال أَبو موسى : إِْن كان اللَّْفُظ محفُوظاً ، فلعَلَّهُ من  «، والنَِّقيرِ  الّرِ

فِيِه ، فإِّن الفساَد  (7)، فصارت فيه َضَراَوةٌ بما يُْنتَبَذُ  (6)، أَي أَْرَمام ، ويكوُن الُمَراُد به اإِلناَء الِذي فيه قَِدٌم وِعتٌْق  أَْرَماثٌ  قوِلِهم : َحْبلٌ 

َمثُ  إِليه أَْسَرَع ، وعن ابن األَْعَرابِّي : يكونُ   : الَحْبُل الُمْنتَِكُث. الرَّ

ْمثَ  : تُْنبِتُ  (8) َمْرَمثَةٌ  أَْرضٌ و  بالكسر. ، الّرِ

 .كاْستَْرَمثَ  أَْبقَى ، وكذا في َضْرِعه : فاُلٌن في َماِلِه ، أَْرَمثَ و

 عليه. أَْربَى عليه في الَمْنِطق : أَْرَمثَ و

 لَيََّن. الَحْبَل : أَْرَمثَ و

 ِء ، إِذا َخلَْطته.َء بالشَّيْ الشَّيْ  َرَمثْتو

ً  أَمُرُهم ، َكفَِرَح ، َرِمثَ و  وعليه ُخّرج حديُث رافِعِ ابِن َخِديجٍ ، كما تقّدم. اْختَلََط ، : َرَمثا

 الّصاَغانّي.نقلَه  َخَشٍب ، ُمَحّركةً ، أَي َرَمثٍ  بِئر َمْرُموثَةٌ : لها َمقَاٌم منو

اثَةُ و مَّ  نقَلَه الّصاَغانّي. : النَّْعَجةُ من بَقَِر الَوْحِش ،ـ  مشدَّدةً ـ  الرَّ

 أَي اْختِالٍط. من أَْمِرِهْم ، َمْرُموثَاءَ  هم في يقال :و

َي باسم النَّبَات. بالكْسر : اْسٌم ، ِرْمثَةُ و  قال أَبو َحنِيفَةَ : ُسّمِ

َمْيثَةُ و  النّابِغَة :قال  ع بالضم : الرُّ
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ةَ ِإن   ثــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ا  الــــــــــــــر مــــــــــــــَ نــــــــــــــَ احــــــــــــــُ ٌض أَرحمــــــــــــــَ انــــــــــــــِ  مــــــــــــــَ

ٍم     حــــــــَ نح ســــــــــــــــــــــَ اَن مــــــــِ ارِ  (9)مــــــــا كــــــــَ فــــــــَ ا وصــــــــــــــــــــــَ  هبــــــــَِ

  
 بُن أَبي نَُمّي بِن أَبي َسْعٍد الَحَسنِّي ، وفي ولِده اإِلَماَرةُ بمكَّةَ. ُرَمْيثَةُ  جماَعة ، منهم أََسُد الّدين أَبو َعَراَدةَ  اسم ُرَمْيثَةُ و

__________________ 
 ( التهذيب والتكملة : عل  األربعا.1)
 ( اللسان : فيما.2)
 .«ومن قوهلم»( عن النهاية : وابألصر 3)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.4)
 ء طائفة منه ا وال تدخله الالم خالفاً البن درستويهبع  كر شي» عليها لغة ضعيفة ا قا  يف القاموس :« أ »مض دخو  « البع »( قوله 5)
 .«استعملها سيبويه واألخفش يف كتابيهما لقلة علمهما هبذا النحو ...
 ( يف النهاية : الذي قد قدم وعت .6)
 ( النهاية واللسان : ينبذ.7)
 لة : ُمرِمَثة ضبرت قلم. وضبرت اللسان فكاألصر.( يف التكم8)
 .«شحم»( عن اللسان ا وابألصر 9)
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ُد بُن محّمِد بِن محّمِد بِن علّيٍ  َمْيِثيّ  ومن ولده : الشَّْمُس أَبو الَمْجِد محمَّ وقرأَ على ُمالَّ ِمْسِكين ،  818البَُخاِرّي الَحنَِفّي ، ُوِلَد بِبَُخاَرا سنة  الرُّ

 .895ْنَد وبَُخاَرا ، ووفََد إِلى مكَّةَ ، وتََديََّرَها ، وكان شيَخ الباِسِطيَِّة بها مات سنة قاضي َسَمْرقَ 

هاُب أَحَمُد ، أَجاَزه السََّخاِوّي والّسيُوِطّي ، والّديمّي تُوفَِّي سنة   .948وولدهُ الّشِ

 .894وأَخوه محّمٌد مّمن قََرأَ على الّسَخاِوّي بالَمِدينَة في سنة 

 ومما يستدرك عليه :

مثَة م  الرُّ  : البَِقيَّةُ من اللَّبَِن يَْبقَى في الضَّْرعِ بعد الَحلَب. (1)بالضَّ

ْمثُ و ً  : السَِّرقَةَ ، يقال : الرَّ  ، إِذا َسَرَق. َرَمَث يَْرِمُث َرْمثا

ُجُل من العََرِب يَطلُب ُسُخونَةَ األَْرِض ، ذكرها ابُن ُعْصفُ  التُّْرُمثِيَّةو ور. قال أَبو حيان : : بِئٌر صِغيرةٌ قَْدر قْعَدةِ اإِلْنَساِن ، يَْجِلُس فيها الرَّ

 ِزيَدت التّاُء فيها.

 النّاقَةَ : تََرْكتُها وقُْلُت : لَعَلََّها تُِفيُق. اْستَْرَمثْتُ و

ُل يوٍم من أَيّاِم القَاِدسيّة ، وذلك في أَياِم سيِّدنا ُعَمَر ، رضي هللا َعْنهُ ، وإِماَرةِ َسْعِد بِن أَبي َوقّاٍص ، رض: أَ  أَْرَماثٍ  ويَْومُ   ي هللا َعْنه.وَّ

 هو موِضٌع ، أَم أَراُدوا النَّْبَت ، قال َعْمُرو بن َشأٍْس األََسِدّي :أَ  قال ياقُوت : ال أَدِري

َة  يـــــــــــــــ  اثٍ َعشـــــــــــــــــــــــــــــِ ُذوُدهـــــــــــــــمح  أَرحمـــــــــــــــَ  وحنـــــــــــــــُن نـــــــــــــــَ

اَل     كــــــــــــح ا عــــــــــــُ ارهبــــــــــــِ َوايف عــــــــــــن َمشــــــــــــــــــــــــــَ  ِذاَيَد الــــــــــــعــــــــــــَ

  
بَاِب ، وقد تقّدم في ث ر ب.ـ  التَِّميِمّي ، ويقال التَّْيِميّ  روٌف ، وهو البَلَِوّي ، ويقال :. َصحابِيٌّ َمعِرْمثَةَ  وأَبو  تَْيِم الّرِ

ْوِض. ، ال تُْعَرف إِالَّ بِهَذا ، في ُشُهودِ  ِرْمثَةَ  وأُمّ   فَتْحِ َخْيبََر ، قاله السَُّهْيِليُّ في الرَّ

ْوثَةُ  : [روث] ْوثِ  : واِحَدةُ  الرَّ  .(2) «تَُروثُنِيو أَُحشُّكَ »وغيُره ، وفي المثل :  الفََرسُ  َراثَ  ، وقد األَْرَواثِ و الرَّ

ْوثُ  قال ابُن ِسيَده :  ، عن أَبي َحنيفةَ. أَْرواثٌ  : َرِجيُع ِذي الَحافِِر ، والجمعُ  الرَّ

ً  وفي التَّْهِذيب : يقال لكّلِ ِذي حافٍِر : قد  الفََرُس ، إِنَّما هو ِمثَاٌل ال قَْيٌد. َراثَ  . فقول الُمَصنِِّف : وقدَراَث يَُروُث َرْوثا

ْوثَةو  نقلَه الّصاغانّي. ِل إِذا نََخْلتَه ،َما يَْبقَى من قََصِب البُّرِ في الِغْربا : الرَّ

ْوثَةو َعاُف ، وقال غيره : الرَّ  األَْنِف : َطَرفُه. َرْوثَةُ و : ُمقَدَُّم األَنِف أَْجَمَع ، وقيل : َطَرُف األَْنِف حيُث يَْقُطُر الرُّ

ْوثَةُ و  «أَْنِفه َرْوثَةَ  أَنَّه أَْخَرَج ِلَسانَهُ فَضَرَب بِه»في حديث َحسَّان بِن ثابٍت و أَْنِفه ، َرْوثَةَ  يقال : فالٌن يَْضِرُب بِلسانِه َطَرُف األَْرنَبَِة ، : الرَّ

 أَي أَْرنَبَتَهُ وَطَرفَهُ من ُمقَدَِّمه.

ْوثَةِ  فِي»في َحديث ُمَجاهد : و يَةِ  الرَّ  .«ثُلُُث الّدِ

ْوِث كالَمْرَوثِ  (3)أَي َمْخَرُج  ، كَمبَاٍل : َخْوَراُن الفََرِس ، الَمَراثُ و  أَي من غير قلب الواِو أَلفاً. ، كَمْسَكٍن ، الرَّ

ً ـ  الشَّريفَْين : ع بيَن الَحَرَمْينِ  ُرَوْيثَةُ وَ   به َمْنَهُل ماٍء َعْذب.ـ  زاَدُهما هللا تعالى َشَرفا

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 العُقَاِب : ِمْنقَاُرها ، قال أَبو َكبِير الُهَذِلّي : َرْوثَةُ 

ـــــــــــَزٍة  زِي ُت ِإىل فـــــــــــراِش عـــــــــــَ يـــــــــــح هـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــح ىّت انـ   (4)حـــــــــــَ
َواَء     غــــــــــح ةُ شــــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــَ فِ  َروح صــــــــــــــــــــــــَ خح ا كــــــــــاملــــــــــِ فــــــــــهــــــــــَ ــــــــــح  أَن

  
ةً  كانَتْ  ، وسلمعليههللاصلىَسْيِف رسوِل هللا ،  َرْوثَةَ  أَنّ »في الحديث : و ر أَنها « فِضَّ  أَعاله مّما يَِلي الِخْنَصَر من َكّفِ القابِض.، فُّسِ
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ٌث : أَي َضْخُم األَْنِف.  وَرُجٌل ُمَروَّ

ْيثُ  : [ريث] ً  : اإِلْبطاُء ، الرَّ  : أَْبَطأَ ، قال : راَث يَِريُث َرْيثا

__________________ 
 ( يف التهذيب والصحاح : الّرَمث ا ويف اللسان : الر َمَثة والر َمُث.1)
قوله ويف املثر ا قا  اجملد : يف مادة حشـــــــش : وحش الفرس ألق  له حشـــــــيشـــــــاً ومنه املثر : أحشـــــــك وتروتين »امش املطبوعة املصـــــــرية : ( هب2)

 .«يضرب ملن أساء إىل من أحسن إليه اه
 ( يف التكملة : أي موضض خروج الروث. ويف اللسان فكاألصر.3)
 ( التهذيب واللسان : غريرة سوداء.4)
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ثُ و  ِذي  الــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــح اِح الــــــــــــــــــّ جــــــــــــــــــَ  أَدحَ. لــــــــــــــــــنــــــــــــــــــَ

ُروُم فــــــــــيــــــــــه     ــــــــــَ هِ  (1)تـ لحســــــــــــــــــــــــِ َح مــــــــــن خــــــــــَ جــــــــــح  الــــــــــنــــــــــ 

  
ً  َوَراَث علينا َخبَُرهُ  ً  (2)ُربَّ َعَجلٍَة َوَهبَْت »: أَْبَطأَ ، وفي المثل  يَِريُث َرْيثا  .«َرْيثا

 فالٌن علينا ، أَي أَْبَطأَ. تََريَّثَ  يقال : ، كالتََّريُّثِ 

ْيثُ و  (3)أَْعِقُد  َرْيثَ  فَعََل كذا ، وقال اللِّْحيَانّي : عن الكسائّي واألَْصمعّي : ما قَعَْدُت عنَدهُ إِالّ  َرْيثَما يقال : ما فعل كَذا إِالّ  الِمْقَداُر ، الرَّ

 صمعّي ألَْعَشى باِهلَةَ :، وأَنشد األَ « أَنْ »وال « ما»ويستعمل بغير « أَنْ »ِشْسِعي. بغير 

ُر ِإال   ُب اأَلمـــــــــــح عـــــــــــُ ثَ ال َيصـــــــــــــــــــــــــح ه  َريـــــــــــح بـــــــــــُ رحكـــــــــــَ ـــــــــــَ  يـ

رُ و     اِء أَيحمتـــــــــــَِ شـــــــــــــــــــــــــَ حح َو  الـــــــــــفـــــــــــَ ٍر ســـــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــر  أَمـــــــــــح

  
ةً في كالم اإِلمام الشَّافعّي ، وهي لُغَةٌ فاِشيَةٌ في الِحَجاز ، يقولون : يُريُد يَْفعَُل ، أَي أَن يَْفعََل ، قال ابُن األَثير : وما أَكثر ما رأَيتُها وارد

 .عنههللارضي

أَي إِاّل  «قُْلت َرْيثَما فلم يَْلبَْث إِالّ »في الحديث : و أَْن َحدَّثَنَا بحِديٍث ثُّم َمّر ، أَي ما قَعََد إِاّل قَْدَر ذلك ، َرْيثَ  ويقال : ما قَعَد عنَدنَا فالٌن إِالَّ 

 قَْدَر ذلك.

 عنّا ، وفي نسخة ما أَْبَطأَك. ما أَْبَطأَ بِكَ  علينا ، أَي أَراثَكَ  ماو

ُجُل والفََرُس ، إِذا أَْعيَيَا أَو َكاَدا. َريَّثَ  قال :ي : التَّْليِيُن واإِلْعيَاءُ  التَّْريِيثُ و  الرَّ

 األَول عن ابِن األَْعَرابّي. ٌء ،بَِطي ، أَي رائِثٌ و كَكيٍِّس  بالتّشديد ، َريِّثٌ  هوو

 ، وأَنشد : ريِّثٌ  ءٍ أَي غيَر بِطي «رائِثٍ  َعِجالً غيرَ »في حديث االستسقاِء و

وحٍت  ــــــــــــعــــــــــــاُت مــــــــــــَ رِي ــــــــــــاتُ ســــــــــــــــــــــــــَ ث ــــــــــــِّ ٍة. إِ  َري ــــــــــــامــــــــــــَ  ق

ــــــــــــفُ     ي فــــــــــــِ ن  خــــــــــــَ هــــــــــــُ ــــــــــــُ ل َن محــــــــــــح ــــــــــــح ل  ِإذا مــــــــــــا محــــــــــــُِ

  
اِء ، ونََظَر القَنَانِيُّ إِلى بعِض أَصحاِب الِكسائِّي فقال : ُء النََّظِر ،بَِطي كُمعَظٍَّم أَي العَْينَْينِ  ُمَريَّثُ  َرجلٌ و النََّظَر ، وفي  لَيَُريِّثُ  إِنّه عن الفَرَّ

َ  الَخبََر ، أَي اْستَراثَ  في الَحِديِث : َكاَن إِذاو إِليَّ النََّظرَ  لَيَُريِّثُ  بعض الّروايات : إِنّه  تََمثََّل بقول َطَرفَةَ : اْستَْبَطأ

َباِر َمنح ملَح تـَُزوِّدِ و  أَيحتِيَك ابأَلخح
 .اْستََرثْتُه ، فما (4)، وما فاُلٌن بُمْستَراِث النُّْصَرةِ ، وتقول : اْستَغَثْتُهُ  ْيثِ الرَّ  : اْستَْبَطأْتُه ، هو اْستَْفعََل من اْستََرثْتُهو

 من قَْيِس بِن ُمَضَر. أَبُو َحّيٍ  بِن قَْيِس َعْياَلنَ  بُن َغَطفَانَ  َرْيثُ و

 : اسُم َمْنَهلٍَة من الَمنَاِهل التي بين الَمْسِجَدْين ، كذا في اللسان. (5) َرْيثَةُ و

 ء وأََسٌد ، وهو أَيضاً َجبٌَل لبني قَُشْير ، كذا في المراصد ونقلَه شيُخنَا.ٍء حيُث يلتقي َطيِّى: موضٌع في دياِر َطيِّى َرْيثٌ و

َر ، َريَّثَ و قال ابن منظور :  أَْمُره ، كذلك ، وقوُل َمْعقل بِن ُخَويلد : َريَّثو عما كاَن َعلَْيِه ، أَي قَصَّ

رِي 
ُ

ريحُ املــــــــــــــــ بحُس غــــــــــــــــَ لــــــــــــــــيــــــــــــــــَ ُرَ  لــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح  لــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

اِذبِ     ِض الــــــــــــــكــــــــــــــَ مــــــــــــــَ َن الــــــــــــــطــــــــــــــ  ريحٌ مــــــــــــــِ  ِث خــــــــــــــَ

  
 الَمْرَء ، فحَذف. الُمِريث ، ويجوُز أَن يكوَن أَرادَ  َراثَ  لغةً في أَراثَ  يجوُز أَن يكونَ 

 فصر الزاي
 املنقوطة مض املثّلثة
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ثِيَن ، وقد أَهمله الجماعة ، ، كُدبَْيثِّيٍ  َغْيثِيُّ الزُّ  : [زغث]  وفي التّبصير ُعَمُر بُن ُعثَْمانَ  هو َعْمُرو بُن ُعثَْماَن ،و نِْسبَةُ رجل من الُمَحّدِ

َغْيثِيُّ  الِحمِصيُّ  ُث ، روى عن عِطيَّةَ بِن بَِقيَّةَ ، (6) الزُّ ٍب ، هكذا ذَكَره السَّْمعانِّي في باب الزاي ، وعنه الُحَسْيُن بُن أَْحَمَد بِن َعتَّا الُمَحّدِ

ه ابُن األَثِير   في ذلك. ُغلِّطَ  قدو بدل الّزاي بالّراءِ  بن الَجْوِزيّ  أَبو الفََرجِ البَْغداِديّ  الحافظُ  وَضبََطه ، وهو من شيوخ ابِن المقري (7)وأَقَرَّ

__________________ 
 اللسان.وما أثبت عن « ترم فيه»( األصر : 1)
 .«تعقب الذي يف األساس :« وهبت»قوله »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«إال ريثما عقدت»( عن اللسان ا وابألصر : 3)
 ( يف األساس : قد استغثته.4)
 .«روث»ابلتصغري منهلة با ا رما. وقد وردت يف « روبثة»( يف القاموس والتكملة وايقوت والتهذيب 5)
  نية من القاموس : الز غيثّي.( يف نسخة 6)
 ( ويف اللباب : عمر بن عثمان.7)
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 فصر السا
 مض املثّلثة

 : * ومما يستدرك عليه : [سركث]

 ، كَجْعفر : قَريةٌ بَكّش ، نقله الزمخشرّي. َسْرَكثٌ 

بِيعِ ابن شاِفعٍ  (1)بفتح فسكون نون ، وبعد الكاف موّحَدة أُخرى : بلٌد بَسَمْرقَْنَد  َسْنَكبَاثٌ و : [سنكبث] ،  السَّْنَكبَاثِيّ  ، وهو نِْسبَةُ أَحَمَد بِن الرَّ

 .452، ومات عِليٌّ سنة  (4)ّي ابُن ُعمَر الكَسائِ  (3)، وعنه ابنُه عليٌّ ، وعن َعِلّيٍ الخطيُب عبيُد هللا  السَّْنَكبَاثِيّ  (2)روى عن أَحمَد بِن ُحميد 

 فصر الشا
 املعجمة مض املثّلثة

فَاِء بأَنّه التَّعَلُّق بما فيه َضْعٌف ، وفي العنايَة التَّعَلُّقُ  ِء :بالشيْ  التََّشبُّثُ  : [شبث] هاُب في شْرح الّشِ  بِه ، ولُُزوُمه وِشدَّةُ األَْخِذ به ، وقيََّده الّشِ

 ، والتََّمسُُّك أَْقَوى ِمْنه ، قاله شيُخنَا. ُمتََشبِّثٌ  ولذا قِيَل للعَْنَكبُوتِ  ْعف ، قال :ره بالتَّعَلِق مع ضَ فَسَّ 

 ، أَي عِلْقتَُها وأََخْذتَُها. َشبِثْتَُها َء : َعِلقَه وأََخَذه ، ُسئَل ابُن األَْعَرابّي عن أَبياٍت ، فقال : ما أَدِري ِمن أَينَ الشَّيْ  َشبِثَ و

بَْيُر َضِرٌس َضبٌِس »في حديث ُعمر : قال : َطْبعُه ذِلَك ، و إِذا كانَ  كَكتِفٍ  ، َشبِثٌ  رجلو الُمتَعَلُِّق به ، يقال  ِء :بالّشيْ  الشَّبِثُ  «َشبِثٌ  (5)الزُّ

:  ً  .َشبَِث يَْشبَُث َشبَثا

 ال يُفَاِرقُه. بالكسر ، كُهَمَزةٍ : ُمالِزٌم ِلِقْرنِه ، ُضبَثَةٌ  ُشبَثَةٌ  رجلٌ و

ْبثُ و ين والباِء ، وتقّدم في الُمثَنَّاةِ الفوقيّة َضْبُطه كِفِلزّ  بالكسر الّشِ  بَْقلَةٌ ، أَي فالّسكون ، وهكذا هو مضبوط عنَدنَا ، وفي اللسان بكسر الّشِ

بثُ  ةَ ، قال أَبو منصور : وأَّما البَْقلَةُ التي يقال لَها :وفي اللَّسان : أَنَّه نَبَاٌت ، حكاه أَبو َحنيف بَةٌ  الّشِ  ، قال : وَرأَْيُت البَْحَرانيّين (6)، فهي ُمعَرَّ

 بالَسْين والتاِء ، وأَصلَُها بالفارسيّة ِشِوذٌ. قلُت : وقد تقدَّم الكالُم في محلّه. (7) [ِسبِتٌ ]يقولون : 

 عمَّ به بعُضهم ، وقيل : هي العَْنَكبُوُت الكثيرةُ األَْرُجِل ، الكبيرةُ. بالتَّْحِريك : العَْنَكبُوتُ و

عظيمةُ  كثيرةُ األَْرُجلِ  ذاُت قوائَِم ِسّتٍ ِطَوال ، صْفَراُء الّظْهِر ، وُظهوِر القوائِم ، سوداُء الرأِْس ، زرقاُء العَْين ، وقيل : هي ُدَوْيبَةٌ  ُدَوْيبَةٌ و

ةِ ، وتأكُل االرأِْس ، من أَْحنَاِش  ُب األَْرَض ، وتكوُن عند النُُّدوَّ ِر ، تَُخّرِ لعَقاِرَب ، األَْرِض ، وقيل : هي ُدَوْيبَةٌ واِسعَةُ الفَِم مرتفعةُ الُمَؤخَّ

ى َشْحَمةَ األَْرِض.  وهي التي تُسمَّ

 ، قال ساعدةُ بُن ُجَؤيَّةَ يَِصُف َسْيفاً : أَْشبَاثٌ و بالكسر ، ، ِشْبثانٌ  جو

َر  ُه  تــــــــــــَ بَنـــــــــــ  ِه كـــــــــــَ يـــــــــــح تــــــــــــَ حـــــــــــَ فـــــــــــح َرُه يف صـــــــــــــــــــــــــَ  أَثــــــــــــح

َدارُِج     ــــــــــــــــانٍ مــــــــــــــــَ ث ــــــــــــــــح ب ــــــــــــــــمُ  شــــــــــــــــــــــــــــــِ ي  هلــــــــــــــــن   ــــــــــــــــَِ

  
. ، َشبَثٌ و  بُن َسْعٍد البَلَِويُّ ، َشِهَد فَتَْح ِمْصر ، روى عنه أَبَاُن. َشبَثُ  قلُت : هو بال الم ، أَبو َسِعيٍد ، َصَحابِيٌّ

كان فارساً ناِسكاً من العُبّاد ، وكان َمع علّيٍ ،  تابِِعيّ  بِن ِحْصِن بِن ُعثَْيِم بِن َربِيعَةَ بِن َزْيِد بِن ِريَاحِ بِن يَْربُوعٍ التَِّميِميّ  بُن ِرْبِعيّ  َشبَثُ و

 بَقيّةٌ بالُكوفَة ، كذا قالَهُ الباَلذُِرّي. بَثٍ شَ  وآللِ  ، عنههللارضي

بُن ِرْبِعّي ، من بني يَْربُوعِ بِن َحْنَظلَةَ ، يَرِوي عن َعلّيٍ وعن ُحَذْيفَةَ ، وعنه محمُد بُن َكْعٍب القَُرِظّي ،  َشبَثُ  وفي كتاب الثِّقاِت البِن ِحبّان :

دتين بينهما ياٌء تحتيّة ، خَطأٌ.الصَّواُب فيه  وإِذا َعَرْفَت ذلك فقوُل شيخنا :  أَنّه َشبِيٌب ، بموحَّ

َكة ، عن أَبي العَتَاِهيَه. بُن َمْنُصورٍ  َشبَثُ و ْحمنِ  محرَّ ُد بُن عبِد الرَّ ثُونَ  محّركة ، بالشَّبَثِ  الُملَقَّبُ  الواِسِطيّ  ومحمَّ روى األَِخيُر عن أَبِي  ُمَحّدِ

 الَوْقت.
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__________________ 
 اللباب : قرية من قر  سغد لرقند.( 1)
 وما أثبت عن معجم البلدان.« محد»( األصر واللباب 2)
 ( األصر واللباب ا ويف معجم البلدان : عبد  .3)
 .«الكشاين»( يف اللباب : 4)
 .«ايةء اخلل  ا والضب  : الصعب العسر ا أفاده يف النهقوله : ضرس أي صعب سي»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ويف التهذيب واللسان فكاألصر.« فمعروفة»( يف التكملة : 6)
وبعدها ابلســا والتاء ا لعله خطب مطبعي. قا  يف التكملة : والصــواب  (ابلثاء)( زايدة عن التهذيب واللســان ا ووقعت يف التهذيب : ســبث 7)

 وتثقير آخره. فيه : الس ِبت  ابلسا غري املعجمة والتاء املعجمة ابثنتا من فوقها
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. كُزبَْيٍر : ُجبَْيٌل بَحلَبَ  ُشبَْيثٌ و  يُْذكر مع األََحّصِ

في هذه  (1)فَجبٌَل  : ُشبَْيثٌ  قال ياقوت : أَّما األََحصُّ ، فُكوَرةٌ مشهورةٌ ، ذات قًُرى وَمَزاِرَع ، قَصبَتَُها ُخنَاِصَرةُ ، وقد َخِربَت اآلن ، وأَّما

هي ُسوٌد َخِشنَةٌ َضاٌء ، فيه أَربُع قًُرى ، َخِربْت جميعُها ، ومن هذا الَجبَِل يَقطُع جميُع أَهِل َحلََب ِحَجاَرة ُرِحيَُّهم ، والُكوَرة أَسوُد في رأِْسِه فَ 

وَن َربِيعَةُ فَارقَْت وهذا من تراُدِف االْسَمْيِن بمَكانيِن بالّشاِم ، ومكانَْيِن بِنَْجٍد من غير قَْصد ، فهو َعِجيٌب ، ويُجوُز أَن تك ، قال ياقوت :

ْوا هِذِه بتِْلك. (2)َمنَاِزلَها ، وقَِدَمت الشَّأَْم ، فأَقَاُموا به   وَسمَّ

 معروف ، َوَرَد ِذْكُره في الحديث ، وفي المعجم : موضٌع بنَْجٍد يُْذَكر مع األََحصَّ ، كانت بهما منازُل بني َربِيعَة ، ثم منازلُ  ماءٌ  : ُشبَْيثٌ و

 وقال النابغةُ الجْعِدّي :« ُشبَْيثٍ  تََجاَوْزَت بالماِء األَحصَّ وبَْطنَ »وائٍل. وتَغَِلَب ، ومنه الَمثَُل  بني بْكِر بن

ص  ومــــــــــــــــــاَءُه  اَوزحَت اأَلحــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاَ   ــــــــــــــــــََ  ف

َن و     طــــــــــح ــــــــــَ ثٍ ب ــــــــــح ي ــــــــــَ بـ مِ  شــــــــــــــــــــــــُ رَتَســــــــــــــــــــــــ   وهــــــــــو ذو مــــــــــُ

  
 هكذا نقلَه الحافظ ، وسبق للمصنّف في الموحدة أَيضاً ، وهو َخَطأٌ. بُن الَحَكِم بِن ِمينَا ، فَْرٌد ، ُشبَْيثُ و

 ببطِن الَجِريِب. لبني األَْضبَطِ  ُشبَْيثٍ  داَرةُ و

ثٌ  الشُّبَْيثِيُّ  ُعَمُر بُن ِهالِل بِن بَِطاحَ و  سِمع عبَد الَحّقِ اليُوُسفّي. ، ُمَحّدِ

 .(3)كُرّماٍن  ُشبَّاثٌ و كتَنُّورٍ  َشبُّوثٌ  ِر : َكالِليبَُها ، واحُدهُ النّا َشبَابِيثُ و

 نقله الصاغانّي. كُجَهْينَةَ : ة ، ُشبَْيثَةُ و

 األُولى. صحابيٌّ ، ُوِلَد لَْيلَةَ العَقَبَةِ  بالحاِء المهملة وآِخره ِجيٌم ُمَصغّراً ، ابن َساَلَمةَ البَلَِويّ  كغَُراٍب : ابُن ُحَدْيجٍ  ُشبَاثٌ و

 قلت : وأَبُوه أَبُو ُشبَاٍث : َصَحابِّي َعقَبِّي ، وأُّمه أُمُّ ُشبَاٍث ، لها ُصْحبَةٌ أَيضاً.

 ٍء.: الكثيُر من ُكّلِ َشيْ  الشَّثُّ  : [شثث]

 وَضْرٌب من الّشجر ، قال ابُن ِسيده : كذا حكاه ابُن ُدَرْيد وأَنشد :

ُت  بــــــــــــِ نــــــــــــح ــــــــــــُ اٍن يـ ث  بــــــــــــواٍد ميــــــــــــََ رحعــــــــــــُ  الشــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ  ه فـ

انِ و     هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ بـ رحِخ والشـــــــــــــــــــــــــــــ  َ
ه ابملـــــــــــــــ ـــــــــــــــُ ل فـــــــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــــــــح

  
يحِ  الشَّثُّ  وفي الّصحاح :  قال أَبو الدُّقَْيِش : ويَْنبُُت في ِجبال الغَْوِر وتَِهاَمةَ ونَْجٍد. يُْدبَُغ بِه. ُمرُّ الطَّعمِ  نَْبٌت َطيُِّب الّرِ

 قال الّشاعُر يَصُف َطبَقَاِت النساِء :

ُر  ثــــــــح ّن مــــــــِ هــــــــُ نـــــــــح ثِّ فــــــــمــــــــِ ه  الشــــــــــــــــــــــ  َك رحيــــــــُ بــــــــح جــــــــِ عــــــــح  يـــــــــُ

مِ و     عـــــــــــح ِة والـــــــــــطـــــــــــ  َذاقـــــــــــَ َ
وُء املـــــــــــ ه ســـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــِ يـــــــــــح  يف غـــــــــــَ

  
 من َشَجِر الِجبَال ، قال تَأَبََّط َشّراً. الشَّثُّ  وقال األَْصَمِعّي :

ه  َواِدمــــــــــُ ًا قـــــــــــَ وا ُحصــــــــــــــــــــــــّ َحصــــــــــــــــــــــــُ ا َحصــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــَبلــــــــــ َ

ٍف بـــــــــِذي     ثٍّ َأو أُم  ِخشـــــــــــــــــــــــح اِ   شـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــ  (4)وطـــــــــُ
 

  
 قال األَصمعّي : ُهما نَْبتاِن.

ُره الشَّثِّ  أَلَْيَس في :ـ  عن ِجْلدهاـ  أَنّهُ َمرَّ بشاةٍ َميتٍَة ، فقال»في الحديث : و ما ذكرناهُ ، والقََرُظ : َوَرُق السَّلَِم  الشَّثُّ  قال : «والقََرِظ ما يَُطّهِ

 الفقهاُء في ُكتبِِهم وأَلفاِظِهم. (5)بالثّاِء المثلّثة ، قال : وكذا تَنَاَولَهُ  يُْدبَُغ بِهَما ، قال ابُن األَثِير : هَكذا يُرَوى الحديث

َدة ، هو من الَجَواِهِر التي أَْنبَتََها هللا تعالى في األَْرِض ، يُْدبَُغ به ، ـ  في كتاِب لغِة الفقهـ  وقال األَْزَهِريّ  : إِّن الشَّبَّ ، يعنِي بالباِء الُمَوحَّ

فَهُ بعُضُهم ، فقالَهُ بالمثلّثة ِشْبه الّزا جِ ، قال : والّسماُع بالبَاِء ، وقد َصحَّ
 يُْدبَُغ به أَم ال.أَ  وهو َشَجٌر ُمرُّ الطَّْعِم ، قال : وال أَدِري (6)
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باُغ بكّل ما َدبَغَْت به العََرُب من قََرٍظ وَشّبٍ ، بالباِء الموّحدة.  وقال الشَّافعّي في األُّم : الّدِ

__________________ 
 وما أثبت عن معجم البلدان.« . اجلبير.. . فيه رابية.. ( العبارة ابألصر : فجبير1)
 ( يف معجم البلدان : هبا.2)
 ( األصر والتكملة ا ويف القاموس : ِشب اٌث.3)
( هبامش املطبوعة املصرية : قوله حصحصوا ا كذا خبطه والذي يف الصحاح : حثحثوا وقد تقدم للشارح يف مادة ح ث ث حثحثوا مستشهداً 4)

 عن اللسان والصحاح.« أو أم»وما أثبت « وأم»وابألصر « به وتكلم عليه هنا  فراجعه
 .«وكذا بتداوله»( يف النهاية : 5)
 وما أثبت عن اللسان.« وقد صحف بعضهم فقا »( ابألصر : 6)
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بالِحَجاز إِلى الّطائف  (1)الطُّبّاُق : َشَجَرةٌ تَْنبُُت  «وُطبَّاقٍ  َشثٍّ  َذَكَر َرُجالً يَِلي األَمَر بعَد السُّْفيَانِّي ، فقال يَكوُن بينَ »في حديث ابِن الَحنَِفيّة و

 والطُّبّاق ، كذا في النَّهاية واللّسان. الشَّثُّ  المواِضُع التي يَْنبُت بها، أَراَد أَن َمْخَرَجه وُمقاَمه 

 قاله أَبو َعمٍرو ، وأَنشد : النَّْحُل العَسَّاُل ، : الشَّثُّ و

ث   اَ  فـــــــــــــيـــــــــــــِه الـــــــــــــنـــــــــــــ  ا ِإذح طـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ِديـــــــــــــثـ  حـــــــــــــَ

ذاُه     ُب مـــــــــــــــن َذوحٍب مـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ ث  َأطـــــــــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ه ا جُل الَمْذَي الذَّْوُب : العََسل ، َمَذاه : َمجَّ  .(2)لنّحل ، كما يَْمِذي الرَّ

 ج ِشثَاٌث. بالّضّم ، الَجبَِل ، فَبَِقَي كَهْيئَِة الشُّْرفَِة ، (3) ما تََكسََّر من َرأِْس  أَيضاً : الشَّثُّ و

دَ  الشَّثُّ  وقال أَبو حنيفةَ :  (4)ةٌ صغيرةٌ شَجٌر مثُْل َشَجِر التُّفّاحِ الِقَصار في القَْدِر ، َوَرقُه َشبيهٌ بَوَرِق الِخاَلف ، وال َشْوَك له ، وله بََرَمةٌ ُمَوّرِ

ينِيِز ، تَْرعاهُ الَحماُم إِذا اْنتَثََر ، واحدتُه َشتَّةٌ ، قال  ساعدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : فيها ثاَلُث َحبّاٍت ، أَو أَربٌع ، ُسوٌد مثْل الّشِ

ر ًة  ٍر ومـــــــــــــَ هـــــــــــــح ا ِبســـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــّ َك مـــــــــــــا كـــــــــــــُ  فـــــــــــــذلـــــــــــــِ

ا     ــــــــــــَ ن عــــــــــــح ــــــــــــَ هُ ِإذا مــــــــــــا َرفـ ــــــــــــ  ث هُ  شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ رَائ  وصــــــــــــــــــــــــــَ

  
. : الشَّثُّ  قيَل :و  َجْوُز البَّرِ

ً  : [شحث] بال  من َخَشٍب أَو حديدٍ  تَْنفَتِْح بها األََغاِليقُ  وأَنه َكِلَمةٌ ُسْريَانِيَّةٌ ، قَاَل اللَّْيث بَلَغَنَا أَنَّها ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وفي التَّْهِذيب : (5) َشِحيثا

َوّجه إِليه لَوُم شيِخنَا ، والمصنِّف في هذا تابٌِع لألَْزَهِرّي وَغْيِره ، حيث إِنُّهْم َحَشْوا ُكتُبَُهم بذلك وأَمثَاِله ، وليس بُمْبتَِدعٍ فيه حتى يَتَ  َمفَاتِيَح ،

 ال يَْخفَى على الماهر.كما 

ي الُمْديَةَ »في الحديث : و يها وُسنِّيَها. ويقال بالذّال ، فقوُل المصنّف : «بَحجرٍ  فاْشَحثِيَها َهلُّمِ اِذ من لَْحِن العََوامِّ  أَي ُحّدِ تبعاً ـ  الشَّّحاُث للشَّحَّ

َح غيُر واِحٍد لْفظٍ ُمْشِكٌل ، وإِن قال ابُن بَّرّي : إِنّهُ ـ  للّصاَغانيّ  اذ ، فقَد َصحَّ ف ِمن َشحَّ ، وأَوَضَح كونَه لُغَةً صحيحةً ، على أَنّه  َشّحاثٍ  ُمَحرَّ

ح به الَخفَاِجيُّ في الِعنَايَة وغيُرهُ.  من اإِلبداِل ؛ فإِّن الذّاَل تُبَدُل ثاًء بال َغلٍَط فيه وال لَْحٍن ، وَصرَّ

 ُمِلحٌّ في َمْسأَلَتِه.:  (6)وفي األَساس : رُجٌل َشّحاذٌ 

 بفتح فسكون ، هذه المادَّة مكتوبة عندنا بالُحْمَرة ، وكذا في سائر النّسخ الُمعتََمَدةِ الموجوَدةِ بيَن أَيدينا ، وَشذَّت نسَخةُ  الشَّْرثُ  : [شرث]

 ، كالشَّْرثَةِ  النَّْعُل الَخلَُق ، ه الجوَهِرّي ، وقال اللَّْيُث : هوَشيِخنا ، فُوِجَد فيها مكتوبة بالِمَداِد على غير الّصواب ، فْليُْعلَْم ذلك ، وقد أَهَملَ 

 بزيادة الهاِء.

ُُّق النَّْعِل الُمَطبَّقَة ، والِفْعُل كالِفْعِل قال : الشََّرثُ  وفي اللسان :  : تَفَت

الٌم  ِرثُ هــــــــــــــذا غــــــــــــــُ هح  شــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــلــــــــــــــَ قــــــــــــــِ  الــــــــــــــنــــــــــــــ 

هح     ـــــــــــــَ ـــــــــــــل كـــــــــــــي ـــــــــــــِ ـــــــــــــه ب ؤحَدمح ل ـــــــــــــُ ُث مل يـ عـــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــح

  

 َلَاُف َأنح مَتَس ُه الَوبِيَلهح 
 وقال تأَبََّط َشّراً :

ةٍ  رحثــــــــــَ ا  ِبشــــــــــــــــــــــــَ اُن هبــــــــــَِ نــــــــــَ وقــــــــــَ  الــــــــــبـــــــــــَ ٍ  يــــــــــُ لــــــــــَ  خــــــــــَ

رَاِ      رحيــــــــًا بــــــــعــــــــد ِإطــــــــح َددحُت فــــــــيــــــــهــــــــا ســـــــــــــــــــــَ (7)شـــــــــــــــــــــَ
 

  
ْجِل واْنِشقاقُُهَما ، وقيل : بالتَّْحِريكِ و  وتََشقُّقُه. من بَْرِد الّشتاءِ  ُظ َظْهِر الَكفِّ ِغلَ  هو تََشقُُّق األََصاِبعِ ، وقيَل : هو : ِغلَُظ الَكّفِ والّرِ

ً  يُده ، كفَِرحَ  َشِرثَتْ  قدو  قاله اللّيُث : وأَنشد األَصَمِعّي : اْنَشَرثَتْ و َشِرثٌ  ، وَكفٌّ  َشِرثَةٌ  ، فهي تَْشَرُث َشَرثا

 انحِشرا ً َأعحَقابُه  ُمنحَشِرثٌ 
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ثَ و وِل.في بَْريِه ، بالبناِء للمْجهُ  السَّْهمُ  ُشِرثَ و  نقله الصاغانّي. لم يَُسوَّ ، بِالتشديد ، إِذا ُشّرِ

 وكذا ، كَكِتٍف : ُمَحدٌَّد ، َشِرثٌ  َسْيفٌ  قال أَبو َعْمٍرو :و

__________________ 
 ( يف النهاية واللسان : شجر ينبت.1)
 .«املين»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( يف التكملة : رأس أعل  اجلبر.3)
 اللسان : وِسَنفة صغرية.( يف 4)
 مل تضبرت ا ويف التكملة بدون تنوين. (دار صادر بريوت)ا ويف اللسان  (دار املعارف)( كذا ابألصر واللسان 5)
 ( يف األساس : رجر شحاث شحاذ : وهو امللح يف مسبلته.6)
 .«ذا يف التكملةالقّد. ك ويرو  : يويف البنان. ابلرفض ا والسريح :»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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 ا وقا  طَلحٌ  بُن َعِديٍّ يف َفرٍس َطَرَد عليه صاِحُبه نـََعاَمًة : َشِرثٌ  ِسَنانٌ 
ثح  نـــــــــــِ ا حـــــــــــَ مـــــــــــَ ُه فـــــــــــَ قـــــــــــُ بـــــــــــِ ُف ال َتســـــــــــــــــــــــــح لـــــــــــِ  حيـــــــــــَح

ُروٍر     طــــــــــــــح ا مبــــــــــــــَ اهــــــــــــــَ الفــــــــــــــَ ِرثح حــــــــــــــىّت تــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي بِِسنَاٍن َمْطُروٍر ، أَي َحِديٍد.

ً  اللَّْحيَانِيُّ : قال القَنَانِيُّ : ال َخْيَر في الثَِّريِد إَِذا كانوفي اللّسان : قال  ر َشِرثا . ولم يُفَّسِ ، قال ابُن ِسيده : وعندي  الشَِّرثَ  فَِرثاً كأَنّه فاَُلقَةُ آُجّرٍ

ر الفَِرَث أَ  يضاً ، قال : وعندي أَنّه إِتْبَاٌع ، وقد يكون ِمن قولهم : َجبٌَل أَنّه الَخِشُن الذي لم يَُرقَّْق ُخْبُزهُ ، وال أُِذيَب َسْمنُه ، قال : ولم يُفَّسِ

ُخوِر.  فَِرٌث ، أَي ليس ِبَضْخِم الصُّ

 ٍء.ِمْن ُكّلِ شيْ  (1)الَخلَُق  الشَّْرثُ  وعن ابن األَْعَرابِّي :

 : َجبٌَل ، عن ابِن األَْعَرابّي ، وأَنشد : َشْرثانُ وَ 

 هَذاَ  ورَا َهب ودِ  َشرحَ نُ 
، أَي  َشَرْنبَثٌ  في الخماِسّي. (2): الغَِليُظ الَكّفِ وُعُروِق اليَِد ، وربما ُوِصَف به األََسُد ، كذا في التّْهِذيب  ، كغََضْنفَرَ  الشََّرْنبَثُ  : [ربثش]

 َغِليٌظ.

ْجلَْيِن ، وفي الّصحاح : الغَِليُظ الَكفَّْيِن ، وقيل : هو  والقََدمْيِن الَخِشنُهما.وفي المحكم :  والّرِ

ةً ، األََسدُ  : الشََّرْنبَثُ و ّم. كالشَُّراِبثِ  َعامَّ  ، بِالضَّ

 وهو أَيضاً القَبِيُح الشَِّديُد ، أَنشد ابُن األَْعَرابّي :

ا  ـــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــَ ثٌ أَذ نـ ـــــــــــــــــِ راب رح  شـــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــــد   رأحُس ال

ريحح و    ِن ابخلـــــــــــــــــــَ اُح الـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــَديـــــــــــــــــــح فـــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــَ  ُ  نـ

  
ةٌ  اسم ُشرابِثٌ و َشَرْنبَثٌ و  َشَرْنبَثٍ  : ُمْنتَِفَخةٌ ، ُمتَقَبَِّضةٌ قال سيبويه : النوُن واألَلُف يَتَعَاَوراِن االسَم في معنًى ، نحو َشَرْنبَثَةٌ  رُجل وَشجَّ

 .(3)، َوَحَرْنفٍَش وُحَراِفٍش  ُشَرابِثٍ و

 الذي تَقَدَّم ِذْكُره.ـ  بموّحدتينـ  بٍ وهو غير ُشْربُ  كعُْصفٍُر : واٍد بين اليََماَمِة والبَْصَرة ُشْربُثٌ و

 َشَجَرةٌ صغيَرةٌ لها لَبٌَن. كجعفر ، أَهمله الَجماَعةُ ، وهي : ، الشَّْرفَثُ  : [شرفث]

 وَخلَلُه ، قال َكْعُب بُن ماِلٍك األَنصارّي : اْنتَِشاُر األَْمرِ  وبالتَّْسِكيِن : ، محَركةً ، الشَّعَث : [شعث]

ثــــــــــــــــاً ملَ  اإِللــــــــــــــــُه بــــــــــــــــِه  عــــــــــــــــح ِه  شــــــــــــــــــــــــــــــَ  َوَرم  بــــــــــــــــِ

رُ     َتشــــــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح ُر مــــــــــــــــُ ِه واأَلمــــــــــــــــح تــــــــــــــــِ وَر أُمــــــــــــــــ   أُمــــــــــــــــُ

  
 الُمْنتَتِِف الشَّعَِر الَحاّفِ الذي لم يَدَِّهْن. ، للُمْغبَّرِ الّرأِْس  األَْشعَثِ  َمْصَدرُ  (4)بالتحريك  الشَّعَثُ و

ً  كفَِرحَ  ِعثَ شَ  وقد  .َشْعثَانُ و أَْشعَثُ و َشِعثٌ  ، فهو ُشعُوثَةً و َشعَثا

ُق والتَّنَكُُّث ، كما التََّشعُّثُ و  رأُْس الِمْسَواك ، وهو َمَجاز. يَتََشعَّثُ  : التَّفَرُّ

 ِء : تَْفِريقُه.الشَّيْ  تَْشِعيثُ و

ق فقط ، واْغتَرَّ به ُمْناَل َعِلّي ، وأَوَرَد قال شيُخنا : وقد صّرَح جماعةٌ من أَرباِب  االْشتِقَاق أَّن هذه المادَّةَ بجميع تصاريفها تَُدلُّ على التَّفَرُّ

ِل ليس كذلك بل كالُمهم ظاهٌر في أَّن هذه المادةَ تَ  ِق ، وهو عند التّأَمُّ شار ، وإِليه يرِجع ُدلُّ على االنتمن كالِم النَّهايَِة أَحاِديَث دالَّةً على التَّفَرُّ

ق.  معنى التَّفَرُّ
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َسنَى الَحَرِم ما لَْم يُْقلَْع من  يُْشعَّثَ  أَنّه كان يُِجيز أَنْ »في َحِديث َعَطاٍء : و الدَّْهُر ، إِذا أََخَذه ، تََشعَّثَهُ  يقال : األَْخذُ  : التَّْشِعيثُ و التََّشعُّثُ و

ً  ، أَي يُؤَخَذ من فُُروعِه الُمتَفَّرقة ما يَِصيُر به «أَْصِله النّاُس في  َشعَّثَ  حينَ »في حديث عثماَن و ، وال يَْستَأِْصله ، وهو مجاز ، (5) َشِعثا

ه والقَْدحِ فيه «الطَّْعِن َعلَْيهِ  َق منه ، ومنه «َشعَثَهُ  لَمَّ هللا»:  (6)في الحديث و ه ،ِعْرض بتَْشِعيثِ  أَي أََخذُوا في َذّمِ  َشعَثُ  أَي َجَمَع ما تَفَرَّ

 أَي تَْجَمُع بها ما تَفَّرق من أَمِري. «َشعَثِي أَْسأَلَُك َرحمةً تَلُمُّ بها»في َحِديِث الّدعاِء : و الّرأِْس وهو َمجاز ،

 من الطَّعَاِم ، أَي أََكْلُت قَِليالً. (7) َشعَّثْتُ  يقال : من الطَّعَاِم ، أَْكُل القَِليلِ  : التَّْشِعيثُ و ، التََّشعُّثُ و

__________________ 
 .«املخل »( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( عبارة التهذيب : والشرنبث : الغلية الكف ا وعرو  اليد.2)
الصــــــــــــحاح ابجليم. قا  يف مادة : ج ر ف ش : اجلرنفش العظيم قوله وحرنفش وحرافش كذا خبطه والذي يف »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــرية : 3)

 .«اجلنبا واجلرافش ابلضم مثله
 ويف الصحاح فكاألصر.« الش ِعثُ »( يف التهذيب واللسان : 4)
 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان : أشعث.5)
 .«ويف الدعاء»( يف اللسان : 6)
 ( اللسان والتهذيب : َشِعثحُت.7)
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ً  أَنا َشعَّثْتُهو ، إِذا تَلَبََّد َشعَُره واْغبَرَّ ، تََشعَّثَ  والتَّغَبُُّر ، يقال : تَلَبُُّد الشَّعَرِ  : التََّشعُّثُ و أَْغبََر ِذي ِطْمَرْيِن ال  أَْشعَثَ  ُربَّ »في الَحِديِث و ، تَْشِعيثا

هُ  (1)يُْؤبَهُ بِِه   .«، لو أَْقَسَم على هللِا ألَبَرَّ

َي به : الَوتُِد ، األَْشعَثُ  من المجازو  رأِْسه بالدَّّقِ قال : (2) لتََشعُّثِ  ِصفةٌ غالبةٌ غلَبَةَ االْسِم ؛ وُسّمِ

ثَ و  عـــــــــــــــــَ ٍة  اشـــــــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــ   يف الـــــــــــــــــّداِر ِذي لـــــــــــــــــِ

رُ     مـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ وَف وال يـ فـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُر ا ـــــــــــــــُ ي طـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ  ي

  
ِة :و مَّ  قوُل ِذي الرُّ

َرٍة  اهــــــــــِ رِّ  ــــــــــَ تح يف كــــــــــُ فــــــــــَ ذح َأوحجــــــــــَ ر  مــــــــــُ  مــــــــــا  ــــــــــَ

ثِ     عــــــــــَ وُم  ابأَلشــــــــــــــــــــــــح مــــــــــُ هــــــــــح َو مــــــــــَ (3)الــــــــــَورحِد ِإال  َوهــــــــــح
 

  
فَاَر ، وهو باألَْشعَثِ  عنَى ه َشِديُد وإِنما اهتَّم لّما َرأَى البُْهَمى هاَجْت ، وقد كاَن َرِخيَّ الباِل وهي َرْطبَةٌ ، والحافُِر كلُّ  يَبِيُس البُْهَمى الَوْرِد الصَّ

اِعيَةُ بَسفَاها.  الُحّبِ للبُْهَمى ، وهي نَاِجعَةٌ فِيِه ، وإِذا َجفَّْت فَأَْسفَْت تَأَذَّت الرَّ

 بُن قَْيِس بِن َمْعِديَكِرَب. األَْشعَثُ  َرُجل ، وهو اْسم : األَْشعَثُ و

 .بَْصِريٌّ  ، عنههللارضي بُن عبِد الَمِلِك الُحْمَرانّي َمْولَى ُعثَْمانَ  أَْشعَثُ  ٍء :وأَبو هانِي

انِّي. أَْشعَثُ وَ   بُن عبد هللا الَحرَّ

 .عنههللارضيبن ِسَواٍر الُكوفِّي ، وهو أَْضعَفُهم ، والثاّلثة يَْرُوون عن الَحَسِن البَْصِرّي ،  أَْشعَثُ و

 ، والهاُء للنَّسب ، كذا في الّصحاح. (4) األَْشعَثِيِّينَ  ، بَدَل : ِمن األَْشعَثِ  : َمْنسوبُون إِلى األََشاِعثُ و ، األََشاِعثَةُ  منهو

 والعُنَْيَزاُت قَْرنَاِن َصِغيَراِن بين السََّواِرقِيَِّة والَمْعدِن. الشُّْعث بين السََّواِرقِيَّة وبين َمْعِدن بني ُسلَْيم ، ويقال : بالّضم : ع ُشْعثٌ و

 بني نَُمْيٍر بِبَْطِن واٍد يقال له : الَحِريُم.ل : ماءٌ  (5) الشُّعَْيثِيَّةُ و

 ، كما تقدم. َشِعثَ  وقد ، أَْشعَثُه الّرأِْس : َشْعثَانُ و

ً  منه َشعَّثَ و  عن ِعْرِضه. : نََضَح عنه وَذبَّ  تَْشِعيثا

ِمنّي عنَد  َشعَّثَ  أَن يَْرُووا ِهَجاَءهُ ، وقال : إِنَّ أَبا ُسْفيَانَ  لما بَلَغَه ِهَجاُء األَْعَشى َعْلقََمةَ بَن ُعاَلثَةَ العَامِريَّ نََهى أَصحابِه»في الحديث : و

، وهو اْنتَِشاُر األَْمِر. كذا  الشَّعَثِ  من فاُلٍن ، إِذا َعَضْضَت ِمْنه وتَنَقَّْصتَه ، من َشعَّثْتُ  يقال : «َمةُ ، وكذََّب أَبا ُسْفيانَ قَْيَصَر ، فَردَّ عليه َعْلقَ 

 .(6)في اللسان 

ماً. أَنشد سيبويه  أَْشعَثَ  ، أَو تصغيرَ  َشِعثٍ  ، أَو َشعَثٍ  إِما أَْن يَُكوَن تصِغيرَ  َكُزبَْيٍر : ابُن ُمْحِرزٍ  ُشعَْيثٌ و  : (7)ُمَرخَّ

ُت َدارايً  نـــــــــــــح ُرَ  مـــــــــــــا أَدحرِي وِإن كـــــــــــــُ مـــــــــــــح عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ل

ثُ     يـــــــح عـــَ ٍم َأو  شـــــــــــــــــُ هـــح ثُ بـــن ســـــــــــــــــَ يـــــــح عـــَ رِ  شـــــــــــــــــُ قـــَ نــــح  بـــن مـــِ

  
 ورواه بعُضهم : ُشعَْيب ، وهو تصحيٌف.

بَْيرِ و بَْير بزيادة الواو العَاِطفَةِ  (8) ابُن عبِد هللِا بِن الزُّ بَْير هكذا في النّسخة ، وفي أُخرى : وابُن عبِد هللا ، وابُن الزُّ  بيَن عبِد هللا وبين ابن الزُّ

بَْيِب بالبَاِء الموّحدة ، والصَّواب فيه : بَْيِب بن ثَْعلَبَةَ ، َرَوى عن آبائِه ، وقد سبق ِذكُره في  ُشعَْيثُ  ، وفي أُخرى : وابن الزُّ بُن عبِد هللا بن الزُّ

ثُون. َشْيٌخ البِن َوْهٍب ، ُشعَْيثٍ  وإِبراِهيُم بن يدبالتّصِغير مع التَّْشدِ  (9) وابن ُمَطيِّرٍ  ، ز ب ب ، فراِجْعه.  ُمَحّدِ

 َعّماُر بُن ُشعَْيٍب ، عن أَبِيِه. وفاتَه ِذْكُر َجماعة :
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__________________ 
 .«قوله به ا الذي يف النهاية : له»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( األصر والتكملة ا ويف اللسان : لشعث رأسه.2)
ويف األصــــر : يف كر  اهرة وما أثبت عن اللســــان والتهذيب. ويف « ويف اللســــان : ما  ر مذ وجفت« ما زا  مذ أوجفت»( يف التهذيب : 3)

قا  األصـــمعي : أســـاء ذو الرمة يف هذا البيت وإدخا  إاّل هاهنا قبيح كبنه كره إدخا  »التهذيب : ابألشـــعث الفرد. وهبامش املطبوعة املصـــرية : 
ء املراتض إال وهو مهموم ا ألنه رأ  املراعي قد يبست عل  حتقي  ومل يرد ذو الرمة ما ذهب إليه إلا أراد مل يز  من مكان إىل مكان يستقر حتقي  

 انظر التهذيب والتكملة.« فب ّر هاهنا لي  بتحقي  إلا هو كالم جمحود فحققه  ال
 .«األشعثا»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 البلدان : الشعيبية ابلباء بد  الثاء.( يف معجم 5)
 ( ومثله يف النهاية.6)
قا  العالمة الصــبان ا ويكتب ابن ســهم وابن منقر ابأللف ألنه « أم»قوله : أو شــعيث ا الذي يف كتب النحو »( هبامش املطبوعة املصــرية : 7)

 .«ين هو الضرورةخري ال نعت وهلذه العلة كان ح  شعيث التنوين اه. أي فالذي أوجب عدم التنو 
 .«ويف نسخة أخر  من القاموس : الزبري .«الربيث»( يف القاموس : 8)
 ( يف القاموس : ُمَطري  ضبرت قلم.9)
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 َسْعُد بُن َعّماٍر ، روى عنه ابُن صاِعٍد. ُشعَْيثٍ  وابنُه أَبُو

ه ، وعنه اْبنُه ِعْمراُن. ُشعَْيثُ و  بُن عاِصِم بِن ُحَصْيٍن ، عن أَبِيه ، عن َجّدِ

بَْير. ُشعَْيثُ و  بُن َربِيعِ بِن ُجَشْيش التّميمّي : صاِحُب ُمْصعَب بن الزُّ

 بُن َريّان : نديُم الَوِليِد بِن عبِد الَمِلِك. ُشعَْيثُ و

 بُن نواب : شاعر. ُشعَْيثُ و

 الّطائِّي ، عن الُمِغيَرةِ بِن أَبي ثَْوٍر. ُشعَْيثٍ  ، أَبُو الفَْضل الشُّعَْيثِّي ، عن عبِد هللِا بِن نافعٍ الَمَدنِّي وَسْعُد بنُ بُن يَْحيَى  ُشعَْيثُ و

ُد بُن فَِراِس بِن محّمِد بن َعَطاِء بن سِب ، وأَبوه فَِراٌس ، وَجدُّه ، وَجّد بن َخْوِلّي بن َمْزيٍَد الّشاِمّي : صاِحُب كتاِب النَّ  ُشعَْيثِ  وأَبُو فَِراس ُمَحمَّ

 ، وأَخواه الَحَسُن والَهْيثَم ابنَا فَِراٍس ، وأَبو فَِراٍس أَْحَمُد بن الَهْيثَم المذُكور ، َحدَّثوا. ُشعَْيثٌ  أَبِيه عطاٌء ، وأَبوه

حه جماَعةٌ. ُشعَْيثُ  وكذا األَْشعَثِ  بن أَبي ُشعَْيثُ  أَّماو َدةِ ، وهو قول البَُخارّي ، وَصحَّ  بُن األَْحَوص ، فاختَلََف فيهما قِيَل : بالبَاِء الُمَوحَّ

 : اسُم اْمَرأَةٍ قال َجرير : َشْعثَاءُ و

تح  َرقــــــــــَ اءُ َأاَل طــــــــــَ ثــــــــــَ عــــــــــح ا  شــــــــــــــــــــــــَ  والــــــــــلــــــــــيــــــــــُر ُدوهنــــــــــََ

ا    ــــــــــــَ ي ــــــــــــَ  مــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــي ًا وأَب ــــــــــــّ ي ــــــــــــِ الف م  عــــــــــــِ  َأحــــــــــــَ

  
 : اسم امرأَةِ َحّساَن بِن ثابٍِت. ْعثاءُ شَ و وقال ابُن األَْعَرابّي :

ثيَن وغيِرهم. ُكْنيةُ َجَماَعةٍ  : الشَّْعثاءَ  وأَبو  من الُمَحّدِ

ُد بُن عبِد هللا ، أَبُو بَْكرٍ و ثاِن ، الشُّعَْيثِيّانِ  وعبُد الّرْحَمن بُن َحّمادٍ  ، (1)وفي بعض النّسخ ُعبَْيد هللا  محمَّ ّن حديثَه عنِدي أَما األَول : فإِ  : ُمَحّدِ

حاح والغرائب ألَبي سعيد الَكْنَجُروِذّي ، روى عنه أَبو عبِد هللا طاهُر بُن محّمِد بن إِبراهيَم البَ  ْغَدادّي ، وابنُه عمُر بُن في أَّوِل الفََوائِِد الّصِ

ٍد َحدََّث ، وإِما الثّاني فإِنه َرَوى عن ابن َعْوٍن.  محمَّ

 الذي روى عن ابِن السَّّماك. الشُّعَْيثِيّ  إِْبَراِهيُم بُن َسلََمةَ  * َوفَاتَه :

دٍ   الذي َروى عن أَحمَد بن َحْفص. الشُّعَْيثِيّ  وعبُد هللِا بُن محمَّ

 : التَّْفِريُق والتَّْميِيُز ، كاْنِشعَاِب األَْنَهاِر ، واألَْغَصاِن. التَّْشِعيثُ و

َكْي َوتِِده أَي َعروض الخفيِف :ـ  في العَُروِض ـ  ، كُمعَظَّم الُمَشعَّثُ و وال يكون إِاّل في « فاِعالتُنُ »من « ِعال»الذي هو  ما َسقََط أََحُد ُمتََحّرِ

ي ذلك الُجْزءُ  فتََشعَّثَ  ْسقَْطَت من َوتِِده َحَرَكةً في غيِر َمْوِضِعهاَكأَنََّك أَ  الَخِفيِف والُمْجتَثِّ  َكْي َوتِِده ،  بالتَّْشِعيثِ  ولذا ُسّمِ ، وقوله : أَحد ُمتََحّرِ

 (2)ُهوا َحْذَف العيِن ُهنَا بالَخْرم ؛ ألَنّه َشبَّ « َمْفعُولُن»فيُْنقَل في التّقطيع إِلى « فَاالتُنْ »يَْحتَِمُل َذهاب العَْيِن وَذَهاَب الاّلم ، ففي األَّوِل يبقَى 

ب منها ، قال أَبو إِْسَحاق أَوُل َوتٍِد ، وقيل : إِن الاّلم هي الّساقطة ، ألَنّها أَقرُب إِلى اآلِخر ، وذلك أَّن الحْذَف إِنما هو في األَواِخر وفيما قَرُ 

هي الَمْحذُوفَة ، وقياُس « فاِعالتُنْ »أَن يكون عين  (3) [على ما بَلَْونا في األَْوتَاَد من الَخْرم] : وِكال القَْولَْيِن جائٌز َحَسٌن ، إِاّل أَن األَْقيسَ 

و من بِيّة إِنما هو من األََوائِِل أَ حْذِف الاّلم أَضعَُف ، ألَنَّ األَوتاَد إِنما تُْحَذُف من أَوائِلها أَو ِمن أَواِخِرها ، قال : وكذلك أَكثُر الحْذِف في العَرَ 

 األََواِخِر ، وأَما األَْوَساُط فإِّن ذلك قليٌل فيها.

فَِعالتن »األُولى فبقي « فاِعالتُنْ »أَلف  (4)أَنّه ُحِذف ـ  وهو الذي ال يَُجوُز عنِدي غيرهـ  قال ابُن ِسيده : والذي أَْعتَِقُدهُ مخالفَةُ الجميع

فإِْسَكاُن المتحّرك قد رأَيناه يجوُز في َحْشِو البَْيِت ، ولم نََر الوتَد ُحِذَف أَّولُه إِاّل في « ولُنْ َمْفعُ »فنُِقل إِلى « فَْعاَلتُنْ »وأَسكنت العين فصار 

ى شْرحه ، وأَحال تفصيلَها علأَّوِل البيِت ، وال آِخُره إِاّل في آِخِر البَْيِت ، وهذا ُكلّه قول أَبي إِسحاَق ، وقد أَشار إِلى هذه األَْقَواِل شيُخنَا في 

 ُكتب الفَّن ، وفيما أَوضحناه كفاية لمن وفَّقَه هللا تعالى.

 وابنه َكْرَدٌم الذي َطعَنَ  جاِهِليُّ  بالّضمّ  بُن ُزَهْيرٍ  ُشْعثَةُ و

__________________ 
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 ( يف اللباب : عبد  .1)
 ( يف اللسان : ألهنا.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( اللسان : حذفت.4)
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رُة  ا هو ُزهح م ِة ا وله َأٌخ اله ُكَريحِدٌم ا وقوله : ُزَهريح ا تصــــحيٌف ا وِإل  بِن  (6)ا وهو ابُن ُجدََع بِن َحرَاِم  (5)ُدَريحَد بَن الصــــِّ
 َسعحِد بِن َعِدّي بِن فـَزَاَرة ا نـَب ه عليه ا َاِفُة.

 * ومما يستدرك عليه :

 .ثِ الشَّعِ  : َموضُع الشَّعَرِ  الشَّعَثَةُ 

 : َغْيُر ُمفَْرَجنٍَة. ُشْعثٌ  وَخْيلٌ 

ُق أَْجَزائِه. تََشعُّثُ و  رأِْس الِمْسَواِك والَوتِِد : تَفَرُّ

 ، قال ابُن األَثِير. (7): بَْطٌن من بَْلعَْنبَِر ، منُهم أَبُو عبد هللا بُن الُمَهاِجر  ُشعَْيثٌ و

وهرّي ، وصاِحُب اللسان ، وقال الّصاَغانّي : هي ة بالِعَراِق من السَّواِد ، منها اإِلمام بالشين والفاِء كَحبَالَى أَهمله الج َشفَاثَى : [شفث]

ِريُر النَّْحِوّي ، له تَصانِيُف َغِريبَةٌ ، ونَّص التَّْبِصير :  تِِّما« في العََربِيّة»ُمَوفَُّق الّديِن ُحَسْيُن بُن نَْصٍر الضَّ ئَة ، كان بِبَْغَداَد قبل الَخْمِسين والّسِ

فَِدّي في العُْميَان ، قاله شيُخنَا ، و  هللا أَعلم.ذكَره الحافُظ تبعاً للذََّهبِّي ولم يذكره الَجالُل في البُْغيَِة ، وال الصَّالُح الصَّ

 الَمدُّ لُغَةٌ عن أَبِي َحنيفةَ. ُشوثَاءِ الكَ  بالقَْصِر ويَُمّد أَهمله الَجْوهرّي وصاحُب اللّسان ، وقال الّصاغانّي : هما لُغَتَاِن فِي الشَُّكوثَى : [شكث]

ُد بن إِبراِهيَم بِن  (8)كَحبَالَى  َشاَلثَى : [شلث] ، أَهمله الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللسان ، وقال الصاَغانّي : هي ة بالبَْصَرةِ ، منها أَبو ِعيَسى ُمَحمَّ

 خالٍد البَْصِرّي ، عن محّمِد بن يَسار ، ونْصِر بِن علّي الَجْهَضِمّي وعنه أَبو بكر بن َشاَداَن البَّزاِر ، وغيره.

 : السُّْلَطان ، عن الَخاْرَزْنِجّي.بالضم  الشُّْلثَانُ و

بالّضّم ،  كالشُّنَابِثِ  األََسُد ، كَجْعفِر ، أَهمله الجوهرّي ، وأَورده الّصاغانّي وصاحُب اللَّسان في ش ب ث وقاال : هو الشَّْنبَثُ  : [شنبث]

 الّشديد. الغَِليظُ  أَيضاً :ـ  صوابه : وُهماـ  وهو

 َكَشبِثَه. ِلَق بِهالَهَوى قَْلبَه : عَ  َشْنبَثَ و

أَهمله الجوَهِريُّ وصاحُب اللَساِن والّصاَغانِّي ، وأَورده الذََّهبِّي في المشتبِه ، وتبعه الحافُظ ، ولكنهما َضبََطاه بفتح  ، الشَّْنَكبَاثُ  : [شنكباث]

فَه المصنّف ، وَحقُّه أَن يُذكر في الّسين ، هو اسم ين المهملة وقد َصحَّ  أَبو الَحَسن منه َرُجٍل والصحيح أَنّه بَلٌَد بُسْغِد َسَمْرقَْند ْسمع ، أَو ا الّسِ

بِيعِ بِن نافِعٍ  د هو يَْرِوي عنو ، الشَّْنَكبَاثِيّ  ، وهو ابُن محّمِد بِن ُمْؤِمنٍ  (9)ونَصُّ الحافِظ : شافِعٍ  أَحمُد بُن الرَّ ونّص الحافظ  أَْحَمد بن ُمَحمَّ

 .452، مات َعِليٌّ سنة  (11)وعن األَِخير ابنُه علّي ، وعن علّيٍ الخطيُب ُعبَْيُد هللا بُن ُعَمر الِكَسائِّي  الُمَحّدثان ، الشَّْنَكبَاثِيّ  (10)أَْحَمد 

 الّشثَُن. أَهمله الَجوهرّي والّصاَغانّي ، وهو قَْلبُ  محّركةً  الشَّنَثُ  : [شنث]

ً  يُده َشنِثَتْ  يقال : ً  البعيرُ  َشِنثَ و مشافُِر البَِعيِر ، أَي َغلَُظْت ، َشنِثَتْ و مثل َشثِنَْت ، َشنِثَةٌ  ، فهو َشنَثا َغلَُظْت َمشافُِره  : َشنِثٌ  ، فهو َشنَثا

 وَخُشنَْت من أَكِل الِعضاِه والشَّْوِك قال :

يِن و تـــــــــــــــــــــــَ دح عـــــــــــــــــــــــَ  ِ  مـــــــــــــــــــــــا أَدحرِي وِإنح َأوح

اضِ و     ــــــــــــَ ي ــــــــــــَ ٍ  وبـ ــــــــــــِ ــــــــــــال ي َ طــــــــــــَ اح ــــــــــــَ َت ب ــــــــــــح ي  َمشــــــــــــــــــــــــــَ

  

رُي شــــــــــــــــــــــــــــــــــَ أَ  عــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــاُدُه ب  وحٍ  وارٌِم أَل

ثُ     ـــــــــِ ن ي شـــــــــــــــــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــِ رٌي غـــــــــَ عـــــــــِ ـــــــــَ ِر أَم ب افـــــــــِ شـــــــــــــــــــــــَ
َ
 امل

  
. وهللا أَعلَم.أَ  الغَاِضي : الِذي يَْلَزُم الغََضى يَأُْكل منه ، يقول : ال أَْدِري  ْعَربّي أَم َعَجميٌّ

ٍد نَْصِر بنِ  ِشيَرَكثُ و : * [شيركث]  ، بالَكْسر : قَْريَةٌ بِنََسف ، منها أَبو نْصٍر أَحمُد بُن َعّماِر بِن ِعْصَمةَ بُن ُمعَاٍذ ، عن أَبي ُمَحمَّ

__________________ 
 ..«.. زهرة»« أن صوابه»( يف التكملة : زهري. ومثله يف مجهرة ابن حزم ا وأشار هبامشه إىل جاء ابألصر هنا 5)
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 رة ابن حزم : ابن ُخديج بن حزمي.( يف مجه6)
 الذي مّر أثناء املادة. ومل يرد له كنية يف اللباب. (أو عبيد  )لعله  مد بن عبد   « ( يف اللباب :  مد بن عبد   بن املهاجر الشعيثي7)
 نبطية.( يف معجم البلدان : شال  بفتح أوله وبعد األلف  ء مثلثة وألف مقصورة ا كلمة 8)
 ابلسا نسبة إىل سنكباث. (السنكباثي)( ومثله يف اللباب 9)
 .«محد»وقد مرت املالحظة حوله يف سنكباث وورد هنا  « محد»( يف اللباب 10)
 .«سنكباث»( اللباب : الكشاين. وانظر 11)
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 .400الثِّريََكِثّي ا تويّف سنة  (1) ّمِد بن ِشريََة 
وقد أَهمله الجوهريُّ وصاِحُب اللّساِن ، وقال  (2)« كُزبَْيِريّ »كُزبَْيِرّي هكذا في نسخة صحيحة ، وفي بعٍض إِسقاُط  ، الشَُّوْيِثيُّ  : [شوث]

 كذا في التكملة. نَْوٌع من التَّْمِر ، الّصاَغانّي : هو

 * ومما يستدرك عليه :

 ، كِميٍل : ابُن آَدَم عليِه الّسالم. ِشيثٌ 

ِد بن َساّلم البِيَكْنِدّي. ِشيثُ  َمروأَبو عُ   بُن َجَماِهيَر بِن يُوُسَف بن ِشْبٍل الِهنَائِّي البَُخاِرّي ، َحدََّث عن ُمَحمَّ

 : شيٌخ ألَبِي الوِليِد البَْلِخّي. ِشيث وأَبُو نَْصٍر إِْسَحاُق بُن أَحَمَد بنِ 

اُد بُن إِبراهيُم بِن إِسماعيَل ب فّار البَُخاِرّي ، قدَم بغداَد سنة  ِشيثِ  ِن أَحمَد بنوأَبو الَمَحاِمِد َحمَّ  وَحدََّث. 560بِن الَحَكم الصَّ

 الكاتُب الِمصرّي ، َسكَن بيَت الَمْقِدس. ِشيثٍ  وعبُد الّرحيم بُن َعلّي بنِ 

 فصر الّصاد
 املهملة مض املثّلثة

ْبثُ  : [صبث] ً  القَِميِص وَرْفُوهُ  تَْرقِيعُ  أَهمله الجوهرّي ، وقال الفَّراُء هو ، الصَّ ً  يقال : رأَيُت َعلَْيه قَِميصا  ، أَي ُمَرقَّعاً َمْرفُوًءا. ُمَصبَّثا

 (فصر الّضاد)
 املعجمة مض املثّلثة

ً  به َضبَثَ  : [ضبث] ْبثُ  وفي كتاِب الفَْرق البن السيد ؛ قَبََض َعلَْيِه بَِكفِِّه ، : يَْضبُِث َضْبثا به ، وأَنشد األَصمعي  كاْضَطبَثَ  : أََشدُّ القَْبِض  الضَّ

: 

عحظَاٍر مىَت ما َيضحطَِبثح و   ال ِِبِ
 فاُلناً : َضَربَه. َضبَثَ و

 عليه ، على ِصيغَِة ما لم يَُسمَّ فاعلُه. ُضبِثَ  وقد

 به ، إِذا قَبََض عليه وأََخَذه. َضبَثَ  وقال َشِمٌر :

 بِيَِده : َجسَّهُ. َضبَثَهُ و

 ، أَي تَُجسُّ باليَِد. فتُْضبَثُ  وُهزاِلَها يَُشكُّ في ِسَمنِها وهي التي ، (3) َضبُوثٌ  ناقَةٌ  المجاز :ومن 

 يقال : لََطَمه األََسُد بَِمَضابِثِه.و

 .ِمْضبَثٌ  قيل : ال َواحَد لهُ ، وقيل : واحُده : الَمخاِلُب ، الَمَضابِثُ 

ْبثَةُ  األََسِد ، بَضْبثَةِ  َوَسَم بَِعيَرهو  .(4)وهي َحْلقَةٌ لها ُخُطوٌط من قُّدام ، ومن َوَراء  : ِسَمةٌ لإِلبِِل ، الضَّ

ْبثَةُ  وبه ، َمْضبُوثٌ  َجَملٌ  يقال :و ْبثَةُ  ، وتكون الضَّ  في الفَِخِذ في ُعْرِضَها. (5) الضَّ

لَى إِلى َداُود على نَبِيِّنا وعليِه أَفضُل الّصالةِ والّسالِم : قُْل للَمإِل من بَنِي إِسَرائِيَل أَْوَحى هللا تَعَا»في حديث ُسَمْيط : : القَْبَضاُت ،  األَْضبَاثُ و

أَي في قَْبَضاتِِهم ، أَي وهم ُمْحتَِقبُو األَْوَزاِر ُمْحتَِملُوها غير ُمْقِلِعين عنها ، ويُروى بالنّوِن ، وهو  «أَضبَاثِِهمْ  ال يَْدُعونِي والَخَطايَا بينَ 

 مذكور في موِضعه.
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ْبثُ و ً  به َضبَثَ  : إِلقاُؤَك يََدَك بِجّدٍ فيما تَْعَملُه ، وقد الضَّ  .يَْضبُِث َضْبثا

 كالظُّْفِر لإِلْنسان. كغَُراٍب : بَراثُِن األََسِد ، ُضبَاثٌ و

قاع سموا  والُد َزْيٍد وُمنَّجًى وَعِطيَّةَ  بن نِْهِرٍش  ُضبَاثُ و قَاعَ ]وهم الّرِ قَاُع ، وسيأْتي في ن ه ر ش ، وفي ر  (6) [الّرِ ألَنُّهم تَلَفَّقُوا كما تَلَفَُّق الّرِ

 ق ع.

بَاثِيَّةُ و ْخَمةُ الواِسعَةُ الشَِّديَدةُ  ، كذا ضبطوه : (7)بضّم وتشديد التّحتية  الضُّ َراُع الضَّ  نقله الصاغانّي هكذا. الذِّ

ْبثَةِ  ، أَي شديدُ  ُضبَاثِيٌّ   : َرُجلٌ والذي قاله َشِمرٌ   ، أَي الضَّ

__________________ 
 ( يف اللباب : سرية.1)
 ( كزبريي ا مل ترد يف القاموس.2)
 .«.. والضبوث من اإِلبر»( األصر والتهذيب والصحاح ا ويف اللسان : 3)
 ومثله يف األساس والتكملة.« من ورائها وقدامها»( يف اللسان : 4)
 األصر والتكملة ا ويف اللسان والتهذيب : ويكون الض بث. (5)
 ( زايدة عن التكملة.6)
 تصحيف.« التحية»( يف املطبوعة الكويتية 7)
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َثةِ  ا َأي شديدُ  ُضَباِثييف  الَقبحَضِة ا وَأسدٌ   ا َأي الَقبحَضة وقا  ر بة : الض بـح
 (1)َأِضمح  ُضَباِثيٍّ كم خَتَط تح من و 

بَاثُ و بُوثُ و كغُراب ، ، الضُّ ابِثُ و كصبُور ، ، الضَّ بِثُ و كَصاِحب ، الضَّ كّل ذلك  ، الُمْضَطبِثُ و ، كَكتٍِف ، والِمْضبَُث ، كِمْنبَر ، الضَّ

َي بها األَسُد لَضْبثِِه بالفَِريَسِة. َضبَثَ  مأُْخوذٌ من األََسد ، بمعنى  بِه ، إِذا بَطَش ، وُسّمِ

 : لَْيٌث بأَْقرانِه َضابٌِث ، وبأَْرواِحِهم عابٌِث.ومن المجاز : تقول 

ً  الَحِديَث ، كَمنَعَ  َضغَثَ  : [ضغث]  وهو َمجاز. َخلََطه ، ، إِذا يَْضغَثُه َضْغثا

ة هذا الكالم.: اْلتِبَاُس الشيْ  الضَّْغثُ و  ِء بعِضه بِبعٍض ، وسيأْتي تَتِمَّ

ً و السَّنَاَم : َعَرَكه َضغَثَ و  : لََمَسَها ليَتَيَقََّن ذلك. َضغَثََها يَْضغَثَُها َضْغثا

َت ، َضغَثَ و اِء ، وضبَطه الصاَغانِيُّ كَسِمع  الَوَرُل : َصوَّ  .(2)عن الفَرَّ

 فبَِقَي ُمْلتَبِساً ، وهو مجاز. الثَّْوَب : َغَسلَه ، ولم يُنِقهِ  َضغَثَ و

 هي أَم ال ، وهي ، ليَْنُظَر أَسِمينَةٌ  (3)َسناَمها ، أَي يَْقبَُض عليه بَكفِّه أَو يَْلَمُسه  يَْضغَُث الضَّاِغثُ  وهي التي ، َضبُوث مثل َضغُوثٌ  ناقَةٌ و

 .ُضغُثٌ  والَجْمعُ  ؟التي يَُشكُّ في ِسَمنِها ، فتُْضغَُث ، أَِبَها ِطْرٌق أَم ال

ْغثُ  ، بِضْغثٍ  تقول : َضَربَهو ْطِب باليابِِس  أَو ِمقداُرها َحِشيٍش  من ، بالكسر : قُْبَضة الّضِ  قال الشاعر : ُمْختَِلَطةُ الرَّ

 ثِ ُكرّا  ِضغحثُ كبَنّه ِإذح َتَدىّل 
 وُربَّما استُِعيَر ذلك في الشَّعَر.

إِنّه ُحْزَمةٌ من  يقال : (4) (َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغثاً فَاْضِرْب ِبهِ ): ُكلُّ ما َمألَ الَكفَّ من النّبَاِت ، وفي التنزيل العزيز  الضَّْغثُ  وقال أَبو حنيفة :

ْت يَِمينُه.  أََسٍل َضَرَب بها اْمَرأَتَه ، فبَرَّ

ْغثِ  أَْنبَتَت أَْعيُنٍ  ثاَلثُ  فيه»:  الكوفة مسجد في عنههللارضيفي حديِث علّيٍ و ْغثَ  يريُد به «بالّضِ الذي َضَرَب به أَيُّوُب َعلَْيه السالُم  الّضِ

 .أَْضغَاثٌ  زوَجته ، والَجْمُع من ُكّلِ ذلك

ً  النَّبَاَت : َجعَلَه َضغَّثَ و  .أَْضغَاثا

ْغثُ  وعن الفراِء : ْطبَِة وما قَاَم على ساٍق واستطاَل ثم َجَمْعتَهُ فهو: ما َجَمْعتَه من َشيْ  الّضِ  .(5) َضْغثٌ  ٍء ، مثُل ُحْزَمِة الرَّ

 .(6) َضْغثٌ  ، والِفْعلُ  ِضْغثٌ  وقال أَبو الَهيثم : ُكلُّ مجموعٍ َمقبوٍض عليه بُجْمعِ الَكّفِ فهو

ْغثَ  اآلِخذُ فمْنُهم » (7)في حديث ابن ُزَمْيٍل و  (8) [ومما أَْشبََهه من البقول]ُء اليَِد من الَحِشيش الُمْختَِلِط ، وقيل : الُحْزَمة منه هو ِملْ  «الّضِ

ْنيَا َشْيئاً.  أَراد ومنهم من نَاَل من الدُّ

، أَي ُحْزَمتاِن من َحَطٍب ، فاستَعارهما  «الِمي َخْلِفيمن نَاٍر أََحبُّ إِليَّ من أَن يَْسعَى غُ  ِضْغثَانِ  ألَْن يَْمِشَي َمِعي»في حديث أَبي ُهريرةَ : و

 للنّار ، يعني أَنَّهما قد اْشتَعَلَتا وَصاَرتَا ناراً.

 وأَنشد األَصمعّي : : اْحتََطبَه ، اْضَطغَثَهَ و

ثح  ثـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ِة َأو  ـــــــــــــــَح رحقـــــــــــــــِ عـــــــــــــــِ ِه بـــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ  ِإنح لـــــــــــــــَح

يـــــــِر     ـــــّ ـــــل ىّت ال ِر حـــــَ ثَ ال لـــــــَح غـــــــح ثح  ضـــــــــــــــــــِ غـــــــِ طـــــَ ضـــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
 يَْخِله ، أَي يَْقَطْعهُ.
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ً  أَنّهُ طاَف بالبيِت ، فقال : اللُهّم إِْن َكتَْبَت عليَّ إِثْماً أَو»في َحديث عمر : و ْغثُ  قال َشِمٌر : «فاْمُحهُ عنّي فإِنّك تَْمُحو ما تََشاءُ  (9) ِضْغثا  الّضِ

 َعَمالً مختَِلطاً غيرَ  (10) [أََرادَ ]ثير من الَخبَِر واألَْمِر ما َكان ُمْختَِلطاً ال َحقيقةَ له ، قال ابن األَ 

__________________ 
قوله أصـــم ا الذي يف التكملة : أضـــم ابلضـــاد املعجمة ا »وما أثبت عن التهذيب واللســـان ا وهبامش املطبوعة املصـــرية : « أصـــم»( ابألصـــر 1)

 .«يؤذيه اهعل   ولعله مبعىن غضب. قا  اجملد : وأضم عليه كفرح غضب ا وبه :
 كاألصر.« ضغث»( يف التكملة ضبطت 2)
 وما أثبت عن التهذيب.« ويلمسه»( ابألصر 3)
 .44( سورة ص اآية 4)
 ( عن التهذيب ا وابألصر : واستطا  مث  معه.5)
 والفعر : َضَغَث. ( عن التهذيب ا ويريد ابلفعر ا املصدر. ويف املطبوعة الكويتية :6)
 .«زمر»النهاية :  ( األصر واللسان ا ويف7)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.8)
 وما أثبت عن النهاية واللسان ا وأشار هبامش املطبوعة املصرية إىل رواية النهاية.« وضغثاً »( ابألصر 9)
 ( زايدة عن النهاية.10)
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ُعو . َضَغثَ  خاِلٍص ا من :  ا ديَث ا ِإذا َخَلرَت. فهو ِفعحٌر مبعىن َمفح
 (َوما ََنُْن بَِتْأِويِل اْْلَْحالِم ِبعاِلِمنيَ ) أَْحالمٍ  أَْضغاثُ  ، وفي التَّْنِزيل العَزيِز : أَْضغَاثٌ  ال َخْيَر فيِه ، والجمع (1) [َضغَثٌ ]و َضْغثٌ  وكالم

 واْلتِبَاِسها ، قاله ابُن ُشَمْيل. ُرْؤيَا ال يَِصحُّ تَأِْويلَُها ؛ الْختِالِطَها هي (2)

 من األَْخبَاِر ، أَي ُضروب منه ، وهو مجاز. أَْضغاثٍ و َخبٍَر ، ثِ بِضغْ  وأَتانَا

ْؤيَا : أَهاِولَُها أَْضغَاثُ  قال ُمجاِهٌد :و يَتْ  ، وقال غيره : الرُّ أَحالٍم ؛ ألَنّها ُمْختَِلَطةٌ ، فدخَل بعُضها في بعٍض ، ولم تَتََميَّْز  أَْضغاثَ  ُسّمِ

 َمخارُجها ، ولم يَْستَِقْم تَأِْويلَُها.

ْؤيَا ، أَي ِجئَْت بها ُمْلتَبَِسةً ، وهو َمجاز. أَْضغَثْتَ  ويقال للحاِلِم :  الرُّ

 من َمَطٍر. تَْضِغيثٌ  أَصاَب األَْرضَ  يقال : : ما بَلَّ األَْرَض والنَّبَاَت من الَمَطِر ، التَّْضِغيثُ و

اِغثُ  وأَّما به ، هو نَصُّ الَجْوَهِرّيِ وتََماُمه : يُ  (3) الضَّ كةً ، كذا ُضبِط ، وَضبََطه شيُخنا بالَكْسر وَصوَّ ُع للُمْختَبِِئ في الَخَمِر ، ُمَحرَّ ْفّزِ

ُدهُ في َحْلِقه ، فهو تَْصِحيفٌ  بياَن بَصْوٍت يَُرّدِ َدة ، الّصِ وابُن  (4)وقد َذَكره األَزهريُّ  ْوَهِرّي ،وَغِلَط الجَ  وقد سبََق بَيانُه ، إِنما هو بالبَاِء الُمَوحَّ

ّحِة ، وتَبِعَهما الّصاَغانّي.  فاِرس على الّصِ

 * ومما يستدرك عليه :

 : السَّنَاُم الَمْشُكوُك فيه ، عن ُكراع. الضَّغُوثُ 

ً  َرأَْسهُ : َصبَّ عليِه الماَء ثم نَفََشه فَجعَلَه َضغَّثَ و  َشَرتِه.؛ ليَِصَل الماُء إِلى بَ  أَْضغَاثا

أَي تُعَاِلُج شعََر رأِْسها باليَِد عنَد الغَْسل ، كأَنَّها تَْخِلُط بعَضه ببعٍض ؛ ليَْدُخَل فيه  «َرأََسها تَْضغَثُ  كانَتْ » عنهاهللارضيفي حديث عائشةَ و

 الغَُسوُل.

 فصر الطّاءِ 
 املهملة مض املثلثة

 ، من كبار العلماِء ، قاله شيُخنا ، وقد أَهمله الَجماعة. الطَّابِثِيُّ  منها أَبُو الَحَسن (5)، وهي قَريةٌ بالبَْصرةِ  طابِثُ  * : [طبث]

ْبيَاِن يَْرُموَن بََخَشبٍَة مُ  : لُغَتَان َذَكَرهما اللَّْيُث ، واألَّول أَْكثَُر وأَْصَوُب ، وهو األََطثُّ و الَطثُّ  : [طثث] َعِريضٍة يَُدقَُّق أََحُد  ْستَِديَرةٍ لَعَبَةٌ للّصِ

ى : اللَِّعُب بها ، قال األَزَهِريُّ : هكذا رواه أَبو  الِمَطثُّ و : القُلَةُ ، الِمَطثّة بالكسر ، وعن ابِن األَعرابِّي : ، الِمَطثَّةَ  َرأَْسْيَها نحو القُلَِة تَُسمَّ

 اللَِّعُب بها. : الطَّثُّ  َعْمٍرو ، والّصواب

 القَالَِب. (6): َخَشبَةُ  ثَّةُ الطَّ و

 ؛ إِذا َضَربَه بِِرْجِله ، أَو باِطِن َكفِّه حتى يُِزيلَه عن َموِضِعه ، قال يَصُف َصْقراً : يَُطثُّه َطثًّا ءَ وَطثَّ الشيْ 

ا هــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ثـ طــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ا  ي كــــــــــــــ  وحرًا صــــــــــــــــــــــــــــَ وحرًا وطــــــــــــــَ  طــــــــــــــَ

ا    كــــــــــــــ  ــــــــــــــفــــــــــــــَ اَد ال كــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــَر َأو ي زِي ــــــــــــــُ ىّت ي  حــــــــــــــَ

  
 الفَِم.يريد فَكَّ 

 َء : َرماهُ من يَِدِه قَْذفاً ، كالُكَرةِ.الشَّيْ  َطثَْطثَ و

 وَضَربَه بَكفّه. يََمانِيَةٌ. َدفَعَه باليَد أَهمله الجوهرّي ، وقال الّصاَغانِّي : أَي ، كَمنَعَه َطَحثَه : [طحث]
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أَهمله الجوهرّي ، وأَخاله عن الّضبط الْشِتهاِره ، وهو بفتح فسكوٍن وضّم الميم وفتح الراِء ، وضبطه شيُخنا  (7) َطْخُموَرثُ  : [طخمرث]

 عن بعٍض بَضّم األَول والخاِمِس ،

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 .44( سورة يوسف اآية 2)
 واية القاموس هبامش املطبوعة املصرية.ابلباء املوحدة ا وأشار إىل ر « الضاغب»( يف القاموس : 3)
ء يف اخلمر فيفزع اإلنســان بصــوت مثر صــوت الســباع أو صــوت الوحش ا فيقا  : ضــغب : الضــاغب : الرجر لتّب (ضــغب)( يف التهذيب 4)

 فهو ضاغب وأنشد :
 اي أيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــــــــــــــــاغــــــــــــــــــب ابلــــــــــــــــــغــــــــــــــــــمــــــــــــــــــلــــــــــــــــــو  

 إنــــــــــــــــــــــــــــك غــــــــــــــــــــــــــــو  ولــــــــــــــــــــــــــــدتــــــــــــــــــــــــــــك غــــــــــــــــــــــــــــو    

  

 ن من أعما  اخلالص من نواحي بغداد.( يف معجم البلدان : بليدة قرب شهرااي5)
 ( يف اللسان : ُخَشيبة.6)
قوله طخمورث هو مرسوم خبطه ابخلاء املعجمة وكذلك يف التكملة »ا اب اء املهملة. وهبامش املطبوعة املصرية : « طحمورث»( يف القاموس 7)

 .«ا ويف نسخة املو املطبوع اب اء املهملة ا وهو حتريف
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َوُب. قا  الّليث : هو اســـم ر ِإىل ســـّيدان نُوٍح  َمِلك من ُعَظَماِء الُفرحسِ  واأَلّوُ  َأصـــح ُبه يـَّتصـــِ  ِإنّه:  يقا  السللالمعليهَنســـَ
َعِماَئِة َسَنٍة ا الُفرحَس وساَسها َمَلكَ  َرِة هذا االسم يف الّدواوين. َسبـح بَـَهان ا وِإلا ذكَره لَغرابته وُشهح  وله بناٌء أَبصح

 على التّشبيه ، فهو َمجاز. ، بالّضّم : الَكَمَرةُ ، الطُّْرثُوثُ  : [رثط]

،  ُطْرثُوثَةٌ  ، وهو ِدبَاٌغ ِلْلَمِعَدةِ ، واحَدتُه (1)وفي المحكم : نَْبٌت َرْمِليٌّ َطِويٌل ُمْستَِدقٌّ كالفُْطِر ، يَْضِرُب إِلى الُحْمَرةِ ويَْيبَُس  َونَْبٌت يُْؤَكُل ،

 عن أَبي حنيفةَ ، وهو َضْرباِن : فمنه ُحْلٌو ، وهو األَحَمُر ، ومنه ُمرٌّ ، وهو األَْبيَُض.

راع ، ال َوَرَق له ، كأَنّه من ِجْنِس الَكْمأَةِ. الطُّْرثُوثُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :  : نَْبٌت على ُطوِل الذِّ

 ، أَي يَْجتَنُونَهُ. يَتََطْرثَثُونَ  ، وَخَرُجوا الطََّراثِيثَ  القَْوُم : َخَرُجوا يَْجتَنُونَ  تََطْرثَثَ  يقال : : اْجتِنَاُؤه ، التََّطْرثُثُ و

ِديُر  ُمْستَ البَاِديَِة ال َوَرَق له وال ثََمَر ، وَمْنبِتُه الّرَماُل وُسُهولَةُ األَْرض ، وفيه َحالوةٌ ُمْشَربَةٌ ُعفُوصةً ، وهو أَحَمرُ  ُطْرثُوثُ و قال األَْزهرّي :

ُجِل   .(2)الّرأِْس ، كأَنّه ثُوَمةُ َذَكِر الرَّ

 قلت : وقد تَقَدَّم اإِلَشاَرةُ إِليه.

ْبقَى ألَنّهما ال يَْنبُتَاِن إِاّل َمعَُهما ، يُْضَربَاِن َمثالً للذي يُْستَأَْصُل فاَل يَ « ال أَْرَطى لها ، وَذآنِيُن ال ِرْمَث لَها َطراثِيثُ »ثم قال : والعََرُب تقول : 
 له بَِقيَّةٌ بعَد َما كاَن له أَصل وقَْدٌر وماٌل. (3)

فه الصاغانّي فقال : كلُّ بِناٍء َطِرّي  ُكلُّ نَبَاٍت َطِرّيٍ َغّضٍ ، بالفتح : الطَّْرثُ و  ، وقد نَبَّْهنا عليِه في هاِمش كتاِب التكملة. (4)وقد َصحَّ

ْرثُ و  غانّي.نقله الصا بالكسر : َطَرُف البَْظِر ، الّطِ

 في ُرْستَاقَِها ، هكذا تُْكتَب ، وهي في األَصل ُطْرِشيُز ، كما قاله األَْزَهرّي. ة ، بنَْيَسابُوَر ، على ِصيغة التّصغير : ، ُطَرْيثِيثُ و

 وكذلك الطَّْرثََخةُ. الِخفَّةُ والنََّزُق ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الّصاَغانِيُّ : هو ، الطَّْرَخثَةُ  : [طرخث]

مِّ  الطُّْرُموثُ  : [طرمث] ِعيفُ  أَهمله الجوَهِرّي وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو بالضَّ َجاِل. الضَّ  من الّرِ

 كالطُّرُموِس ، بالّسين ، وسيأْتي. ُخْبُز الَملَِّة ،و

ً  الماءُ  َطلَثَ  : [طلث]  وقاَل أَبو َعْمرٍو : وكذا َوَزَب يَِزُب ُوُزوباً. َسالَ   ، وقال ثعلب : أَيأَهملَه الجوهريّ  ، يَْطلُُث ُطلُوثا

جلُ  َطلَّثَ  يقال :و ً  َعلَى َكَذا الرَّ َث َعلَْيَها ، إِذا َطلَّثَ  والذي في التّْهِذيِب واللَِّساِن والتَّْكِملَِة : ، تَْطِليثا ُجُل على الَخْمسيَن ، وَرمَّ  عليها. َزادَ  الرَّ

ُجلُ  ، بالّضم ْلثَةُ الطُّ و ِعيُف العْقِل والبََدِن ، : الرَّ  قاله ابُن األَْعَرابِّي. الَجاِهُل الضَّ

اَغانِّي. لَطََّخه بأَْمٍر يَْكَرُهه أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد : أَي َطْلَحثَه : [طلخث] : [طلحث]  كذا نقلَه الصَّ

 المعجمة ، وقد أَهملَه الَجْوَهِرّي أَيضاً ، ونقله الّصاَغانّي عن أَبِي ماِلٍك وأَبِي الَخّطاِب األَخفش.بالَخاِء  َكَطْلَخثَه ،

ً  أَي ءِ التَّْلِطيُخ بالشَّيْ  بالَخاءِ  أَو الطَّْلَخثَةُ   كما نقله الصاغانّي عن ابُن ُدريد. ُمْطلَقا

ً  ّم ،بالضّ  يَْطُمثُهاو بالكسر َطَمثََها يَْطِمثُها : [طمث] ها : َطْمثا  ، وَعمَّ به بعُضهم الِجَماَع. (5) اْفتَضَّ

 قال ثَعلب : األَْصُل الَحْيُض ، ثم ُجِعَل للنِّكاحِ.

اُء : االْفتِضاُض ، وهو النِّكاح بالتَّْدميَِة ، قال : ََلْ )ُء أَكثَُرهم على ، والقُّرا يَْطِمثُ و َطَمَث يَْطُمث هو الدَُّم ، وهما لُغَتَاِن ، الطَّْمثُ و وقال الفرَّ
 بكسِر الميم. (6) (َيْطِمثْ ُهنَّ 
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 ، أَي أُْدِميَْت باالْفتِضاِض ، وقوُل الفََرْزَدِق : ُطِمثَْت تُْطَمثُ  وقال أَبو الَهْيثَم : يُقَاُل :

َن ِإّد ملَح  عـــــــــــــح ـــــــــــــَ نَ وقـ ـــــــــــــح ث مـــــــــــــَ طـــــــــــــح ـــــــــــــُ ي  ي لـــــــــــــِ ـــــــــــــح ب ـــــــــــــَ  قـ

عـــــــــــامِ     ِ  الـــــــــــنـــــــــــ  يـــــــــــح ح  مـــــــــــن بــــــــــــَ ن  َأصـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــهـــــــــــُ

  

رَتََعاتٍ َأي ُهن    َعَذاَر  غرُي ُمفح
__________________ 

 إىل ا مرة ييب . (دار صادر بريوت)ا ويف التهذيب واللسان  (دار املعارف مصر)( األصر واللسان 1)
 ( زيد يف إحد  نسخ التهذيب : ذكر الرجر ِإذا أنعة.2)
 ( التهذيب : تبق .3)
 ( يف التكملة فكاألصر : كر نبات طرّي غّ .4)
 .«اقتضها»األصر والصحاح ا ويف إحد  نسخ القاموس :  (5)
 .74واآية  56( سورة الرمحن اآية 6)
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ُ  َطَمثَتو ً  المرأَة بغير هاٍء ، وقيل : إِذا  ، َطاِمثٌ  حاَضْت ، فهي وزاد شيخنا ومن باب تَِعَب لغة ، أَي كنََصَر وَسِمعَ  (1) تَْطمثُ و تَْطُمُث َطْمثا

َل ما   تَِحيُض ، وَخصَّ اللِّْحيَانِّي به َحْيَض الَجاِريَِة.حاَضْت أَوَّ

هِذه النَّاقَةَ َحْبٌل قَّط ،  َطَمثَ  ذِلَك الَمْرتََع قَْبلَنَا أََحٌد ، وَما َطَمثَ  ٍء يَُمسُّ ، ويقال للَمْرتَعِ : ماوذلك في كّل شي : الَمسُّ ، الطَّْمثُ  من المجاِز :و

 البَِعيَر َحْبٌل ، أَي لم يََمسَّهُ. َمثَ طَ  أَي ما َمسََّها ِعقاٌل ، وما

َلُهْم َوال َجان  )وقوله تَعالى :  والعََرُب تَقُول : هذا  (3)قيل : معناه لم يُْمَسْسَن. وقال ثعلب : معناه لم يُْنَكْحَن  (2) (ََلْ َيْطِمثْ ُهنَّ ِإْنس  قَ ب ْ

 َحْبٌل قَطٌّ ، أَي لم يََمسَّه. َطَمثَه َجَمٌل ما

َل به اآليةَ. الدَّنَُس ، : الطَّْمثُ و  ومنهم من أَوَّ

يبَةُ ، يقال : ما بِفالن الطَّْمثُ و  ، أَي ريبَةٌ. َطْمثٌ  : الّرِ

 قال َعِدّي ابن َزْيٍد : الفََساُد ، : الطَّْمثُ و

ُه  رحضــــــــــــــــــــــــــــَ ي عــــــــــــــِ مــــــــــــــِ َواِب حيــــــــــــــَح ــــــــــــــح ُر األَثـ  طــــــــــــــاهــــــــــــــِ

ة َأو     ا الــــــــــذِّمــــــــــ  نــــــــــَ ثِ مــــــــــن خــــــــــَ مــــــــــح نح  طــــــــــَ طــــــــــَ  الــــــــــعــــــــــَ

  
ً  البَِعيرَ  َطَمثَ  : العَْقُل ، الطَّْمثُ و  : َعقَلَه. يَْطِمثُه َطْمثا

َكةً ، في  بِن َعْوِذ َمنَاةَ بِن يَْقُدَم بِن أَْفَصى بِن ُدْعِمّيٍ ، الطََّمثَانِ  بنُ  هكذا بالمثلثة في سائِر النَسخِ ، وهو َغلٌَط ، والصواُب وائِلَةُ  َوَواثِلَةُ  ُمَحرَّ

 بِن النَِّمِر بِن َوائِلَةَ. (5)بِن َعِدّيِ بِن ماِلِك بِن أَيدغاَن  (4) َحبِيب ، ومنهم : قُسُّ بُن َساِعَدةَ بِن َعْمِرو قاله ابنُ  إِياٍد ،

ّمِ ، الطُّْهثَةُ  : [طهث] ً  أَهمله الجوَهِرّي ، وقال أَبو عمرو : هو بالضَّ ِعيُف العَْقِل وإِْن كان َجِسيما قَويّاً ، كذا في أَي وإِن كان ِجْسُمه  الضَّ

 التَّْكِملَة واللَِّسان.

 فصر العا
 املهملة مض املثّلثة

ً  كفَِرحَ  به َعبِثَ  : [عبث]  ، الِعٌب بما ال يَْعنِيه ، وليَس من بَاله. عابِثٌ  فهو لَِعبَ  : َعبَثا

أَي  «في َمناِمهِ  َعبثَ  أَنَّه»في الحديث : و : ما ال فائَِدةَ فيه يُْعتَدُّ بها ، أَو ما ال يُْقَصُد به فائدة ، العَبَثُ  ِء ، وقيل :بالشَّيْ  تَْعبَثَ  : أَن العَبَثُ و

ك يََدْيِه كالدَّافِع أَو اآلِخِذ.  َحرَّ

ً  َكَضَربَ  َعبَثَ و  َخلََط. : يَْعبُِث َعْبثا

ً و  ُمعَالٌَج. ، وهي أَقِطٌ  العَبِيثَةَ  اتََّخذَ  : َعبََث يَْعبُِث َعْبثا

َغتْهُ  (7) [أَقَِطَها]الَمْرأَةُ  َعبَثَتِ  : األَقُِط يُْفَرُغ َرْطبُه حيَن يُْطبَُخ على َجافِِّه ، فيُْخلَُط بِه ، يقال : (6) [العَبِيثَةُ ]قال أَبُو َصاِعٍد الِكاَلبِّي  ، إِذا فَرَّ

 ليَْحِمَل يابُِسه َرْطبَه ، يقال : اْبُكِلي واْعبِثِي ، قال ُرْؤبَة : [البَابِس] (8)على الُمَشّرِ 

 الَعَباِئثُ طَاَحِت األَلحَباُن و و 
 َجَراٌد. (9) َطعاٌم يُْطبَُخ وفيه العَبِيثَةُ  أَو

ً  األَقِطَ  َعبَثَ و  .العَبِيثُ و العَبِيثَةُ  بالسَّْمِن ، وهيَعبَثَه : َخلََطه  : َجفَّفَه في الشَّْمِس ، وقيل : يَْعبِثُه َعْبثا

 .(10)أَيضاً : األَقُِط يَُدقُّ مع التَّْمِر ، فتُْؤَكل وتُْشَرُب  العَبِيثَةُ و
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 .(11)في ِوَعائِه ، وهي البُرُّ والشَّعيُر يُْخلَطاِن َمعاً  بِعَبِيثَةٍ  ويقال : جاءَ 

 ٍد ، قال :ليسوا من أٍَب واحِ  النّاِس : أَْخاَلُطُهم َعبيثَةُ و

 من ُجَشٍم وَجرحمِ  َعِبيَثةٌ 
من النّاِس ولَِويثٍَة من النّاِس ، وُهُم الِّذين لَْيُسوا من أٍَب واِحٍد ، تََهبَُّشوا من أَماِكَن  َعبِيثَةٍ  ، وتقول : إِّن فاُلناً لَِفي العَْبثِ  كل ذلك ُمْشتَقٌّ من

 َشتَّى.

ينٍ  الِعبِّيثُ و ُجلُ  ، كِسّكِ  .العَبَثِ  الَكثِيرُ  : الرَّ

ياِحين. َرْيَحانٌ  : الَمْصُل في لغة ، وهو كلَِطيفٍ  : العَبِيثُ و  وفي التّْكملة : َضْرٌب من الرَّ

__________________ 
ثاً.1)  ( يف اللسان : طِمَثت املرأَُة َتطحَمُث طمح
 .56( سورة الرمحن اآية 2)
 ( اللسان : مل ينكح.3)
 .. : عمرو بن ِشر بن عدي 328ابن حزم ص  ( يف مجهرة4)
 : أيدعان. 328( يف مجهرة ابن حزم 5)
 ( زايدة عن الصحاح واللسان.6)
 ( زايدة عن الصحاح والتهذيب واللسان.7)
 ( املشر : موضض إشرار األقرت ا وهو تركه ليجف ا يقا  : أشره إشراراً ا وشره شراً.8)
 عر فيه جراد.( يف التهذيب والصحاح واللسان : و 9)
 ( يف اللسان : فيؤكر ويشرب.10)
 ( يف التهذيب والصحاح : قد خلطا.11)
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 وفي اللسان : موِضٌع ، قال رؤبة : َشْعبٌ  كَجْوَهٍر : العَْوبَثُ و

ي  ثـــــــــِ تـــــــــَ غـــــــــح ُ
اِء املـــــــــ ثـــــــــَ لـــــــــَ  يف غـــــــــُ تــــــــــح َر  وقــــــــــَ   (1)َأســـــــــــــــــــــــح

ِب     عـــــــــح وٍ  وشـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــُ نــــــــــح ِب تــــــــــَ عـــــــــح ثِ ِبشـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــَ وح  الـــــــــعـــــــــَ

  
 َذَكَره ابُن َحبِيب. َجد بَدَّاِء بِن عاِمٍر ، بِن َمْذِحجٍ : بن َزاِهِر بِن ُمرادِ  َعْوبَثانُ و

 بُن ُمَراٍد : أَخو َزاِهِر بِن ُمراٍد هذا. َعْوبَثانُ و

 كذا عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، وهو َمجاز. ُمْؤتََشٌب ، في نََسبِه َخْلٌط ، (2) [أَي]،  َعبِيثَةٌ  هوو

 * ومما يستدرك عليه :

ةُ الواِحَدةُ. وَ  العَْبثَةُ   ، وَغبَثْتُه ، بالغين ، لغة فيه. (3)األَقَِط وِمثْتُه وُدْفتُه  َعبَثْتُ بالتسكين : الَمرَّ

 َعبِيثَةً  : وَظلَِّت الغَنمُ  (4)غيره َواِحَدةً ، أَي اْختَلََط بعُضَها ببعٍض ، وقال  َعبِيثَةً  : الغَنَُم الُمْختَِلَطةُ ، يقال : َمَرْرنا على َغنَِم بنِي فاُلنٍ  العَبِيثَةُ و

هو َمثٌَل ، وأَْصلُه من األَِقِط والسَِّويِق َواِحَدةً َوبَِكيلَةً واِحَدةً ، وهو أَنَّ الغَنََم إِذا لَِقيَْت َغنَماً أُخَرى َدَخلَْت فيها ، واْختَلََط بعُضها ببْعٍض ، و

 يُْبَكُل بالسَّْمِن فيُْؤَكُل.

 ِدّي :وأَما قول السَّعْ 

ـــــــــُف  ي ا اخَلصـــــــــــــــــــــــِ اين  ِإذا مـــــــــَ ـــــــــَ ث ـــــــــَ بـ وح ـــــــــعـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــاَءان  ال

َدا    رحهـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــَ
ُ
ـــــــــَف امل ِدي رَتحاَن الســـــــــــــــــــــــ  اُه واخـــــــــح ـــــــــَ ن ـــــــــح رَك ـــــــــَ  تـ

  
ّي : هذا البَْيُت لناِشَرة بِن ماِلٍك ، يَُردُّ علَى المُ  العَْوبَثَانِيّ  فيُقَال : إِنّ  َخبَِّل السَّْعِدّي ، وكان َدقِيٌق وَسْمٌن وتَْمٌر يُْخلَُط باللَّبَِن الَحِليِب. قال ابُن بَّرِ

 الُمَخبَُّل قد َعيََّره باللَّبَِن.

 خ ص ف إِن شاَء هللا تعالى. والَخِصيُف : اللَّبَُن الَحِليُب يَُصّب عليه الّرائُِب ، وسيذكر في

َّةُ  : [عثث]  ، كُصَرٍد. ُعثَتٌ و بالّضّم ، ُعثٌّ  تَْلَحُس الصُّوَف ، ج أَو األََرَضةُ التي : بالضم : ُسوَسةٌ ، العُث

ً  والثَّْوبَ  الصُّوفَ  َعثَّتِ و  .العُثُّ  أََكلَهُ  الصُّوُف : ُعثَّ و : أََكلَتْهُ ، تَعُثُّه َعثّا

 : ُدَوْيبَةٌ تَْعلَُق اإِلَهاَب فَتَأَُكلُه ، وأَنشد : العُثُّ  األَْعَراِبّي :وقال ابُن 

ٍم  احـــــــــِ اِ  بـــــــــفـــــــــَ اَن الـــــــــّرِجـــــــــَ بـــــــــّ يـــــــــِديـــــــــَن شـــــــــــــــــــــــُ  َتصـــــــــــــــــــــــِ

طـــــــــــاِديـــــــــــَن     َداٍف وَتصــــــــــــــــــــــــح اً غـــــــــــُ ثـــــــــــّ َدا عـــــــــــُ جـــــــــــُ دح  وجـــــــــــُ

  
 والُجْدُجُد أَيضاً : ُدَوْيبَةٌ تَْعلَُق اإِلَهاَب فتأَُكلُهُ.

الَواِحَد ، وَعبََّر عنه  بالعُثِّ  َجْمٌع ، وقد يَجوُز أَْن يَْعنِيَ  العُثَّ  على أَنَّ  (5): بغير هاٍء : َدَوابٌّ تَقَُع في الصُّوِف ، وذلك  العُثُّ  وقال ابن دريد :

يِه كلَّ يوٍم من مالي دانِقاً وإِنّه فيِه ألَْسَرُع أُْعطِ  ئل أَعرابِيٌّ عن ابنِه ، فقال :واِحداً : وسُ  (6) [لفُظه]بالّدواّب ألَنه ِجْنٌس معناه الجْمع وإِن كاَن 

ْيِف. العُثِّ  من  في الصُّوِف في الصَّ

يَتو  ، وهو َمجاز ؛ لَما فيها من الفََساِد والُخْرِق ، كأَنها ُسوَسةٌ. ُعثَّةً  العَُجوزُ  ربما ُسّمِ

َّةُ و العُثَّةُ و ُ  : العَث  .الَخاِملَة البَِذيئةُ  الَمْحقُوَرة الَمْرأَة

 .ِعثاثٌ  ضاِويَّةً كانت أَو غيَر َضاِويَِّة ، وجمعها الَحْمقَاءُ و

ِريَّة   .ُعثَّةٌ  ما ِهَي إِال (7)ويقال للمرأَةِ الزَّ

 ٌ  ، قال يَِصُف امرأَةً َجِسيَمةً : َعثٌّ  ، بالفتح َضئيلَةُ الِجْسِم ، وَرُجلٌ  َعثَّةٌ  وقال بعُضُهم : امرأَة
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ِد لـــــيحســـــــــــــــــــــَ  لـــــــح ي اجلـــــِ ُة صـــــــــــــــــــــاحـــــِ يـــــمـــــــَ مـــــِ ةٍ تح عـــــَ ثـــــــ  عـــــَ   بـــــِ
اُرهــــــــــا و     الَب مخــــــــــِ يب الــــــــــكــــــــــِ طــــــــــح ٍ  يــــــــــَ نــــــــــِ (8)ال ِدفــــــــــح

 

  
ْعنَاُء. ْفنُِس : البَْلَهاُء الرَّ  الّدِ

ْوِت به ، بالكسر : التََّرنُُّم في الِغنَاءِ  الِعثَاثُ و  .الُمعَاثَّةِ و كالتَّْعثِيثِ  ورفُع الصَّ

__________________ 
 .«املغتث»( عن التكملة ا وابألصر 1)
 ( زايدة عن القاموس.2)
 .«ذفته»( عن التهذيب ؛ وابألصر : 3)
 ( وهو قو  اجلوهري ا والنص يف الصحاح.4)
 ( يف اللسان : فد  عل  أن العّث مجض.5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
ء وهي رذية ا ولعله الصـــواب. ذكر اجملد أن الرذّي الضـــعيف من كر شـــي قوله الزرية ا كذا خبطه ا وابملطبوعة :»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 7)

 كاألصر.« الرزية»ويف التهذيب  ويف اللسان : البذية. ويف التكملة : والعثة : املرأة البذيئة.« هباء
 طّب الكالب برائحته.( قوله يطيب الكالب مخارها : يريد أهنا ال تتوق  عل  مخارها من الدسم ا فهو زهم ا فإذا طرحته 8)
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ً و ُمعَاثَّةً  في ِغنائِهِ  َعاثَّ  َع ،  َعثَّثَ ، وَ  ِعثَاثا  ، قال ُكثَيٌِّر يَصف قْوساً : (1) [وكذلك القوُس الُمِرنِّةُ ]: َرجَّ

وَن  ازِعـــــــــــــــُ هـــــــــــــــا الـــــــــــــــنـــــــــــــــّ وفـــــــــــــــًا ِإذا َذاقـــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ  هـــــــــــــــَ

     ٍ بـــــــــــح َد حـــــــــــَ عـــــــــــح َت هلـــــــــــا بــــــــــــَ عـــــــــــح ثـــــــــــا َ لـــــــــــَِ  (2) عـــــــــــِ
  

 ِم الطَّْسِت إِذا ُضِرَب.وقال بعُضهم : هو ِشْبهُ تََرنُّ 

 نقله الّصاَغانِّي. يَأُْكُل بَْعُضَها بَْعضاً في الَجْدِب ، (3) أَفاِعي أَيضاً : الِعثَاثُ و

 : الفََساُد. العَثْعَثُ و

فَِة ، ويقال له أَيضاً ُسلَْيع ، تصغير َسْلعٍ ، علَْيه بيوُت أَْسلََم بِن أَْفَصى ، وتُْنَسب إِليه ثَنِيَّةُ  َجبٌَل بالَمِدينَة : َعثْعَثٌ و  .َعثْعَثٍ  الُمَشرَّ

. َعثْعَثٌ و  أَيضاً : اسم ُمغَّنٍ

ر قوُل الّشاعر : العَثْعَثُ و  : ما اَلَن من الَوِرِك ، وبه فُّسِ

َر وارِداٍت  دائــــــــــــــــــــــــِ رِيــــــــــــــــــــــــَك وَذا غــــــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــــــُ

    َ ثَ ُيصــــــــــــــــــــــــِ ح اعــــــــــِ ثــــــــــَ ود عــــــــــَ ات ســــــــــــــــــــــــُ بــــــــــَ جــــــــــَ  ا ــــــــــَ

  
 ِمن َمكاِرِم الَمنابِت. العَثْعَثُ  قال أَبو حنيفةَ : ِمَن األَْرِض ، أَيضاً : ما اَلنَ  العَثْعَثُ و

الَكثِيُب  : العَثْعَثُ  وقيل : َظْهُر َكثِيب ال نَباَت فِيه ، : العَثْعَثُ و
ُل من السَّْهِل أَْنبََت أَو لَْم يُْنبِ  (4) ةً ، واألَوَّ ْت ، وقيل : هو الذي ال يُْنبُِت خاصَّ

ِحيُح ، لقول القَُطاِمّيِ :  الصَّ

ا  د  هلــــــــــــــَ ر اٌء خــــــــــــــُ ٌة غــــــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ا بـ َبهنــــــــــــــ َ  كــــــــــــــَ

ثٍ يف     عــــــــــَ ثـــــــــــح ا عــــــــــَ َذمــــــــــَ وحَذاَن والــــــــــعــــــــــَ ُت ا ــــــــــَ بــــــــــِ نــــــــــح  يـــــــــــُ

  
ْجُل ، فإِن كان حاّراً   ، قال رؤبةُ : العَثَاعثُ  أَْحَرَق الُخفَّ ، يعني ُخفَّ البَِعيِر ، والَجْمعُ وقيل : هو َرْمٌل َصْعٌب تَْوَحُل فيه الّرِ

 الَعثَاِعثُ أَقـحَفَرِت الَوعحَساُء و 
 في المسأَلَِة. اإِلْلَحاحُ  العَثُّ و

 .(5): َردَّ عليِه الَكالَم أَو َوبََّخهُ بِِه ، كعَتَّه  َعثَّهُ يَعُثُّه َعثًّا

 : نَفَختْه ولْم تَْنَهْشه ، فسقََط لذلك َشْعُره. تَعُثُّه َعثًّا الَحيَّةُ  َعثَّتْهُ  َعضُّ الَحيَِّة ، : العَثُّ و

َك. َمتَاَعهُ : َعثْعَثَ و  َحرَّ

قَه]َره متاَعه ، وَحثَْحثَه ، وبَثْبَثَهُ ، إِذا بَذَّ  َعثعتو  .(6) [وفَرَّ

ُجُل بالَمَكاِن : َعثْعَثَ و  ، عن أَبي زيد ، نقله ابُن القَطَّاع. ُمعَثْعَثٌ  به ، والمكانُ  أَقَامَ  الرَّ

 تَمكََّن. : َعثْعَثَ و

 َرَكَن. ِء :إِلى الشَّيْ  َعثْعَثَ و

 واإِلْفساِد. العَثْعَثَةِ  من الشَّدائِد ، أَي« العَثاِعث (7)ذاك زماُن »ل : فقا ، َزَمانٌ ـ  عنههللارضيـ  ذُِكَر لعِلّيٍ »في الحديث : و

 .(8)كالنَّْكَزاِء  : الَحيَّةُ  العَثَّاءُ و

 بمعنًى واِحد. وتَعَالَْلتُه ، تَعَاثَثْتُهُ  في النّوادر :و
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َّهُ  يقال :و  .(9)ّصاَغانّي نقلَه ال ِعْرُق َسْوٍء ، أَي تَعَقَّلَه أَْن يَْبلَُغ الَخْيَر ، اْعتَث

 ِء فال يَْقِدُر َعلَْيه ،في الّشي أَن يَُؤثِّر للُمْجتَِهدِ  مثالً  يُْضَربُ  قاله األَحنَُف حين بَلَغَه أَّن َرُجالً يَغتَابُه. .«تَْقُرُم ِجْلداً أَْملََسا ُعثَْيثَةٌ » في الَمثَِل.و

 .ُعثَّة تصغير ُعثَْيثَةٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

ً يقال :   ، إِذا كاَن غيَر َمْلتُوِت بَدَسٍم. ُعثًّاو أَْطعََمنِي َسِويقاً ُحثّا

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 قبله كما يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 صــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــراء تـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــض ابلـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــا و 

ت رعـــــــــــــــــــا      «كـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــض اخلـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــض حتـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــّ
  

 .«.. األفاعي الجي أيكر»( ضبطت يف القاموس بتشديد الياء ضبرت قلم. ويف التهذيب والتكملة واللسان : 3)
 ويف التهذيب فكاألصر.« الكثيُب السهرُ »( اللسان : 4)
 .«كغته»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : زمن.7)
 ابلراء ا وما أثبت عن التهذيب واللسان.« كالنكراء»( األصر والتكملة 8)
 ( عبارة التهذيب : يقا  : اعتثه عر  سوء واغتثه عر  سوء إذا تعقله عن بلوي اخلري والشرف.9)
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 : التُّراُب. العَثْعَثُ و

 .العَثْعَثِ  : أَْلقَاهُ في َعثْعَثَهُ و

 زاُء ماٍل.ماٍل ، كما يُقَاُل : إِ  ُعثُّ  وفالنُ 

 : بَْطٌن من َخثْعَم. َعثْعَثٍ  وبَنُو

من فُتوح الّسلطان صالحِ الّدين يُوسَف  الّشام ، بحرِ  هو ِحْصٌن بَسواِحلِ  ، أَهمله الجماعة وقال الّصاَغانّي : (1) ، بالكسر ِعثِْليثٌ  : [عثلث]

 وقد أَخبََرنِي من رآه أَنَّ أَْهلَه لُُصوٌص شياِطيُن ، والمشهور فتح العَْيِن. األَْحَمِر ،يُْعَرُف بالِحْصِن و ، تعالى هللارحمهبِن أَيّوَب ، 

 .(2)كذا في كتاب االشتقاق له  ُسُهولَةُ الُخلُِق ، هو أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ، العَْدثُ  : [عدث]

 رجٍل ُسّمي بَذلك. بالّضّم : اْسم ُعْدثَانُ و

 بُن أَُدَد بِن الَهَمْيَسع ، أَبو َعّك ، وهو أَبو قبائِِل اليََمِن ُكلَِّها. ُعْدثَانُ  وهوقلت : 

 نُْسَخةِ  هامش في المادةَ  هذه َوَجدتُ  وقد ، عنههللارضيبُن عبد هللا بِن َزْهَراَن ، والُد َدْوٍس القَبِيلَِة المشهورةِ التي منها أَبُو ُهريَرةَ  ُعْدثَانُ و

 .الّصحاح

ً  يقال االْنتِزاُع والدَّْلُك ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو ، العَْرثُ  : [عرث] ، إِذا اْنتََزَعهُ أَو َدلََكه ، وقد قيل : َعَرتَه ،  َعَرثَه َعْرثا

 وقد تَقَّدم في التاِء ، كذا في اللّسان.

، وهو  (3)يُْغَسُل به الثّياب  بَُخور َمْريَمَ  يُقَاُل لها أَْصُل َشَجَرة أَهمله الجوهرّي ، وقال األَطبّاُء : هو ، كَدْرَدبِيَسا ، العَْرَطنِيثَا : [عرطنث]

َكفَة في ِمْصر. (4)ُرومّي ، ويقال له بالفَاِرسيّة : فاُلْل  ّب ، وهو الَمْعُروُف بالرَّ  بالضم ، ومنافعه وأَحكاُمه في مَصنَّفَات الّطِ

ُجُل الَكثِيُر التََّكشُّفِ  ْعفَثُ األَ  : [عفث]  : الرَّ

بَْيرُ »في الحديث : و  .«أَْعفَثَ  كاَن الزُّ

والّصاَغانّي ، فتستْدَرُك عليهما ، وهي موجوَدةٌ في نسخ الّصحاح ،  (5)هذه المادة مكتوبةٌ عندنا بالِمداِد األَْسَوِد ، وقد أَْغفَلَه صاِحُب اللَّسان 

 غير أَنّي رأَيت في هاِمِشه أَنّه من الزيادات ألَبِي َسْهٍل. وبخّط أَبي زكريّا : الّصواُب بالتّاِء بنقطتين.

 قلت : ولكنَّ األَزهرّي أَوَرَده بالُمثَلَّثَِة ، كما للمصنّف.

قال ابن األَْعَرابِّي : هو َشَجٌر يَْشتَِهيِه الضَّبُّ ، فيَْسَحُجها بَذنَبِِه حتى تََحاتَّ ، فيأُْكَل الُمتَحاتَّ ، ومما  : نَْبتٌ  َكثُ العَنْ  : [عنكث]و [عكث]

ّبِ : ِوْرداً ياَضّب ، فقاَل لها الضَّبُّ : َوَضعُوه على أَْلِسنَِة البََهائِم :  أَنَّ السَمَكةَ قالَْت للضَّ

ــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــــــَح قـ رِدا َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح يب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــــح

رَِدا    ي َأنح يــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــــــَ  ال َيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

رَِدا  رادًا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإال  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رَِداو     ااًن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

 ُملحَتِبَدا َعنحَكثاً و 

 أَي لم يَْستَْعِملُوه ثاُلثِيًّا ، وإِنََّما استُعِمَل َمِزيداً ، كما يَُدّل لذلك قوله : أُِميَت أَصُل بِنَائِه ، وهو االْجتَِماُع واالْلتِئامُ  العَْكثُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 نقله الصاغانّي. اْجتََمَع ، ُء :الشَّيْ  تَعَْنَكثَ و

 عن ابِن ُدريد. : بَْوُل الِفيِل ، العَِكيثو

 يستدرك عليه :* ومما 
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 : اسٌم َمْوِضعٍ ، قال ُرؤبةُ : العَْنَكثُ 

ِث  كــــــــــَ نــــــــــح تح ابلــــــــــعــــــــــَ فــــــــــَ اَر عــــــــــَ ِرُف الــــــــــد  عــــــــــح  هــــــــــرح تـــــــــــَ

ِث     َرعـــــــــــــــــ 
ُ

اِدِن املـــــــــــــــــ ذاَ  الشـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــِ (6)داٌر ل
 

  
 .(7): اسُم َرُجٍل  َعْنَكثٌ و

ً  : [علث] ً و ، علَثَه يَْعِلثُه َعْلثا  : الَمْخلُوُط.ـ  بالعينـ  الَمْعلُوثُ و َخلََطهُ ، : اْعتَلَثَهو ، َعلَّثَهُ تَْعِليثا

__________________ 
 ( يف معجم البلدان بفتح أوله.1)
ويف التكملة  .«ء وطئاً خفيفاً ســــريعاً ( األصــــر واللســــان عن ابن دريد ا وعبارة االشــــتقا  : والعدث : الوطء الســــريض ا عدَث الرجُر إذا وط 2)

 فكاألصر عن ابن دريد.
 ( يف تذكرة األنطاكي : تقلض أوساخ الثياب خصوصاً الصوف و لو اآ ر.3)
 ( عن التكملة ا وابألصر : خال .4)
 .«عفث»( املادة مثبتة يف اللسان 5)
 .«كذا خبطه وليحررقوله : كدا  ا  »وما أثبت عن اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية : « دار كدا »( ابألصر : 6)
 قلت : ويف القاموس : العنكث : نبت واسم.« قوله وعنكث اسم رجر ا هو موجود يف نسخة املو املطبوع»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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 قال الفّراُء : وقد سِمْعناه بالغَين : َمْغلوث ، وهو معروٌف ، ومثله أَورده الَمْيَدانِّي.

ً و  ، كما يأْتي. ُعالثَةُ  ومنه َجَمعَه ، : َعلَثَه يَْعِلثُهُ َعْلثا

قَاَء : َدبَغَهُ باألَْرَطى ، َعلَثَ و  .َمْعلُوثٌ  فهو سقاءٌ  الّسِ

ْندُ  َعلَثَ و يَ  (1) العاُلثُ  واْعتاَص ، واالسمُ  لْم يُورِ  : اْعتَلَثَ و الزَّ  .ُعالثَةُ  ، قيل : ومنه ُسّمِ

ِن ، الَحسَ  من ، عنههللارضيوهم أَوالُد أَميِر الُمْؤِمنِيَن علّيِ بِن أَبي طالٍب  َوْقٌف على العَلَِويّة ،ة ، َشْرقِي ِدْجلَة ،  بالتسكين : العَْلثُ و

ٍد ، وُعَمَر ، والعَبّاس وَزْينََب.  والُحَسْيِن ، ومحمَّ

 إِلى َعبّاَداَن. العَْلثِ  ، ومن قال الّصاَغانّي : والسََّواُد أَْرُض َخراجٍ وهي ما بَْيَن العَُذْيِب إِلى َعقَبَِة ُحْلَوانَ 

 بالعين والغين جميعاً ، كذا في الّصحاح. محّركةً : ِشدَّةُ الِقتاِل ، واللُزوُم له ، العَلَثُ و

ً  القَْوُم ، كفِرَح ، َعِلثَ و  بعُض القَوِم ببْعٍض. َعِلثَ و : تَقَاتَلُوا ، َعلَثا

 كَكِتف : ثْبَت في الِقتَاِل. َعِلثٌ  ورُجلٌ 

، أَي  «العَِليثِ  (2)ما َشبَِع أَْهلُه من الُخْبِز »في الحديث : و ُخْبٌز من َشِعيٍر وِحْنَطٍة ، وهو بالعين والغين : ، العَِليث : فالٌن ال يَأُْكلُ يقال و

 الُخْبِز الَمْخبُوِز من الشَِّعيِر والسُّْلِت.

 : الَخْلُط. العاَُلثَةُ و العَْلثُ و

 : الطَّعَاُم الَمْخلُوُط بالشَِّعيِر. العَِليثَةُ و العَلَثُ و

 البُرَّ بالشَِّعيِر ، أَي َخلََطُوه. َعلَثَُواو ، َعِليثٌ  : أَن تَْخِلَط البُرَّ بالشَِّعيِر ، وقال أَبو َزْيد : إِذا ُخِلَط البُرُّ بالشَِّعيِر فهو العَْلثُ و

راَعِة ، ثم يُْحَصداِن ويُْجَمعَاِن  (3) العَِليثُ  وقال أَبو الَجّراحِ العُقَْيِلّي :  .(4): أَن يُْخلََط الشَِّعيُر بالبُّرِ للّزِ

 بعُضه بِبَْعٍض. وأَقٌِط يُْخلَطُ  أَو َزْيتٌ  َسْمنٌ  بالّضّم : العاَُلثَةُ و

 ِن َجْعفَِر بِن ِكالِب بِن َرِبيعَةَ بِن َعاِمٍر.ب َرُجٌل من بَنِي األَْحَوِص  هوو ، ُعالثَةُ  ، ومنه اْشتُقَّ  ُعالثَةٌ  فهما ُكلُّ َشْيئَْيِن ُخِلَطاو

ُجُل الذي يَْجَمُع من هاُهنَا وهاُهنا ،  :(5) ُعاَلثَةو  .َعلَثَ  وقد الرَّ

ّمِ : العُْلقَةُ ، العُْلثَةُ و  نقله الّصاغانّي. بالضَّ

 .كالُمْعثَِلثِ  لُوٌط في نَسبه ،فهو َمخْ  الَمْنُسوُب إِلى َغْير أَبِيهو الثَّْبُت في الِقتال ، كَكتِفٍ  العَِلثُ و

 : ُمالِزٌم ُمَطاِلٌب في قِتَاٍل أَو غيِره. َعِلثٌ  هكذا في سائِر النُّسخِ التي بأَْيِدينا ، وفي اللَِّسان : َرُجلٌ  الُمالِزُم ِلَمْن يَُطاِلُب ، : العَِلثُ و

َزْنَدهُ ، إِذا اْعتََرَض الشََّجَر اعتِراضاً ، فاتََّخَذه ِمّما َوَجَد ،  اْعتَلَثَ  وقال أَبو حنيفَة : َزْنداً : أََخَذهُ من شَجٍر ال يَْدِري أَيُوِري أَْم ال ، اْعتلَثَ و

 والغيُن لغَةٌ ، عنه أَيضاً.

نَاَد ، يَْعتَِلثُ  فاُلنٌ و  فهو مخلوٌط ، والغيُن لغةٌ فيه ، وأَورده الَمْيدانِّي َمْبُسوطاً. إِذا لَْم يَتََخيَّْر َمْنِكَحهُ ، الّزِ

ُل ، التَّعَلُّثو ْلُت. تَعَلَّثْتُ  عن الفّراِء ، يقال : : التََّمحُّ  له الذُّنُوَب ، مثل تََمحَّ

 واللُُّزوم. التَّعَلُّقُ  : التَّعَلُّثُ و

 قال رؤبةُ : تَْرُك اإِلْحكامِ  : التَّعَلُّثُ و
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جــــــــــــِّ  عــــــــــــَ ِث مــــــــــــُ ثــــــــــــ  ثــــــــــــاِث ا ــــــــــــُ تــــــــــــِ َر احــــــــــــح بــــــــــــح ــــــــــــَ  ٌر قـ

     َ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ ربحٍ ل رَي حــــــــــــــِ بــــــــــــــِ ثِ حتــــــــــــــَح لــــــــــــــ  عــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ــــــــــــــتـ  ابل

  
اِد.و  ٍء.ما أُِكَل َغْيَر ُمتََخيٍَّر من َشيْ  ِء :الشَّيْ  أَْعالثُ و وغيِره ، وفي نسخة : أَْعالُث الزَّ

 من الشََّجِر : الِقَطُع الُمْختَِلَطةُ مما يُْقَدُح بِِه مَن الَمْرخِ واليَبِيِس. األَْعالثُ و

 * ومما يُْستَدَرُك عليِه :

__________________ 
 ( يف التهذيب : واعتاص ِعالثة.1)
 ( النهاية واللسان : اخلمري.2)
 ابلغا املعجمة.« الغليث»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 3)
 .«األصر والتهذيب واللسان. وهبامش املطبوعة املصرية : قوله : مث حيصدان و معان ا كذا خبطه ابثبات النون( 4)
 ..«.. ويف التكملة والعالثة : الرجر« وعالثة : اسم رجر ا وهو الذي»( يف التهذيب : 5)
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 : ما ُخِلَط في البُّرِ وغيِره مّما يُْخَرُج فيُْرَمى بِه. العَلَثُ 

 : اختالُط النَّْفِس ، وقيل بَْدُء الَوَجعِ. ْعِليثُ التَّ و

 ، َمقصوراً ، أَي ُخِلَط له في َطعَاِمه ما يَْقتُلُه ، حكاه ُكَراع مقصوراً في باب فَْعلَى ، والغين فيه لغة. بالعَْلثَى وقُتَِل النَّْسرُ 

َهاِم : الذي ال َخْيَر فيِه. الُمْعتَِلثُ و  من الّسِ

 .أَْعالثٌ  واليَْنبُوُت والِعْكِرُش ، والجمع (1)ْرفاُء واألَثُْل والَحاُج : الطَّ  العَْلثُ و

قَاَء : َدبَغَهُ بهؤالِء ، وحكاهُ أَبو َحنِيفَةَ بالغين. َعلَثَ و  الّسِ

ئُْب بالغَنَِم ، كفَِرَح : لَِزَمَها يَْفِرُسَها. كذا في اللسان. َعِلثَ و  الذِّ

 : َخلََطها ، أَنشد األَصَمِعّي : العاُلثَةَ  الرجلُ  اْعتَلَثَ و

 الُعاَل َ  اعحتَـَلثحواَحىت  ِإذا ما 
ها وهو أَعلَى بفَتْحِ العينِ  العَْنثَُوةُ  : [عنث] العْنفَُوةٍ ، وقيل : إِن الثّاَء بدٌل عن الفاِء ، أَهمله الجوَهِرّي ، مع سكون النون وضّم المثلّثة ك وَضمَّ

ةً إِذا (2) يَبِيُس الَحِليّ  وقال اللَّْيُث هو  قال الّراجز : (3)، بالكسر والّضّم  َعنَاثٍ و ِعنَاثٌ  جو بَِلَي ، كالعُْنثَِة ، مثلّثةً و اْسَودَّ ، خاصَّ

 ِعَناثُ َعَليحِه ِمنح ِلم ِته 
 .َعْنثَُوة جمع ، كتَراقِي َعناثِي ويروى :

ْت ويَبَِسْت قبل أَن تَْسَوٌد وتَْبلَى ، هكذا سمعتُه  َعنَاثِي وقال األَْزَهِرّي :  من العرب ، كذا في اللّسان. (4)الَحِلّيِ : ثََمرتُه إِذا ابيَضَّ

 .(5)نقله الصاغانّي  : ة بَبَْغَداَد ، بَاَعْينَاثَىو

 َزَعُموا ، وليس بثَبَت ، أَورَده ابُن منظوٍر ، فهو مستَْدَرك على المصنّف والّصاغانّي والجوهرّي. (6). كَجعفر : ُشَجيرةٌ بَثٌ َعنْ  * : [عنبث]

 ، كَجْعفَر : نَْبٌت ، نقله الّصاَغانِّي عن ابن ُدريد ، وهو مستَدَرك على المصنِِّف وصاحِب اللَِّساِن والَجْوَهِرّي. َعْنَطثٌ  : [عنطث]

ً  : [عوث]:  (7) [عنكث] ثَه تَْعِويثا  عنه. ثَبََّطهُ  : أَهمله الجْوَهِرّي ، وفي نوادر األَعراب ، أَي َعوَّ

ثَهُ  يقال :و ثَ  حتّى عنه عن األَْمِر : َصَرفَهُ  َعوَّ  ثاُلثيًّا ، وَوعَّثَهُ. كعَاثَهُ  تََحيَّر ، ، أَي تَعَوَّ

ً  تقول : إِّن لي عْن هذا األَْمرِ و  : الَمْذَهُب والَمْسلَُك والَمْنُدوَحةُ. الَمعَاثُ  ، لََمعَاثا

ثَ و  .(8)وا ، نَقَلَهُ الّصاَغانّي  تََحيَّر القومُ  تَعَوَّ

 * ومما يُْستَْدرُك عليِه :

 : قُْرٌص يُعَالَُج من البَْقلَِة الَحْمقَاِء بَِزْيٍت. العَِويثَةُ 

 زَهِرّي : هو اإِلْسَراُع في الفََساِد.وقال األَ  : اإِلْفَسادُ  العَْيثُ  : [عيث]

 ً ً و عاَث يَِعيُث َعْيثا ً و ُعيُوثا  : أَْفَسَد ، وأََخَذ بغيِر ِرْفٍق. َعيَثَانا

 في ماِلِه ، إِذا بَذََّرهُ وأَْفَسَدهُ. عاثَ  ويقال :
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اِغِب : والِعثِيُّ متقاربان  العَْيثُ  وفي الُمْفَرَداِت للرَّ
ا ، (9) ً و ، يقال : َعثَِي يَْعثَى ِعثِيًّا ، وَعثَا يَْعثُو ُعثُوًّ يقال  العَْيثَ  ، إِالَّ أَنَّ  عاَث يَِعيث َعْيثا

 ، والِعثِيُّ والعُثُوُّ فيما يُْدَرُك ُحْكماً. (10)في األَْكثَِر فيما يُْدَرُك ِحسًّا 

__________________ 
 .«ا اج»( عن اللسان ا وابألصر 1)
قوله ا َِلِي ا قا  اجملد : وكغيّن ما أبي  من يبي  »ويف نســخة أخر  فكاألصــر. وهبامش املطبوعة املصــرية : « يبي  اخلّل »( يف القاموس : 2)

 .«النصي الواحدة حلية وقد وقض يف املو املطبوع : اخلل  ا وهو تصحيف
 وهو ما يتف  مض اللسان.« لفتحاب»( كذا ابألصر والصواب 3)
 وما أثبت عن اللسان.« . لعه.. مثرهتا»( األصر : 4)
 ( يف التكملة : قرية من قر  العرا .5)
 ( عن اللسان ا وابألصر : شجرة.6)
 هنا.« عنكث»و« عكث»( عنكث وردت يف مادة عكث واعترب املصنف أن نوهنا زائدة ا وقد وردت يف اللسان يف 7)
 يف اللسان.( ومثله 8)
 ( يف املفردات للراغب : يتقارابن مثر جذب وجبذ.9)
 ( يف املفردات : إال أن العيث أكثر ما يقا  يف الفساد الذي يدر  ِحسان.10)
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  الَكّشاِف ، كذا نقله شيُخنا.وقال غيره : العُثُوُّ : أََشدُّ الفساِد ، وقيل : هو االْعتِداُء ، وقد يكوُن منه ما ليَس بِفََساٍد ، كما أَشاَر إِليه ُشّراحُ 

 في األَْرِض. تَِعيثُوا لغةُ بنِي تَِميٍم ، قال : وهم يَقُولُون : وال َعاثَ و وفي اللسان : قال اللِّْحيانّي : َعثَى لُغَةُ أَهِل الحجاِز ، وهي الَوْجهُ ،

يرافِّي : َرُجلٌ  ٌ  َعْيثانُ  وحكى الّسِ  .َعْيثَى : ُمْفِسٌد ، وامرأَة

ئُْب في الغَنَِم : أَْفَسَد. عاثَ و في الغَنَم ، فال يَأُْخذُ منها شيئاً إِاّل قَتَلَه ، يَِعيثُ  ئبُ والذِّ   الذِّ

 في ماِله : أَْسَرَع إِْنفَاقَه. َعاثَ و

 الدَِّهَسةُ ، قال ابُن أَحمَر الباهلّي : : األَْرُض السَّْهلَةُ  العَْيثَةُ  قال أَبُو َعمٍرو :و

ةِ ِإىل  ثـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ هـــــــــــــا  عـــــــــــــَ ري َ َرلـــــــــــــحَ هـــــــــــــاِر غـــــــــــــَ  اأَلطـــــــــــــح

َرمِ     هــــــــح وحُت يـــــــــَ َ
ِئ املــــــــ طــــــــِ نح لــــــــُح لــــــــَ  مــــــــَ اُت الــــــــبــــــــِ نــــــــَ  بـــــــــَ

  
 : أَرٌض على الِقْبلَِة من العَاِمِريَّة ، وقيل : هي َرْمٌل من تَْكِريت ويُْرَوى بيُت القَُطاِمّي : العَْيثَةُ و

ٌة  ِرضـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح وحِد مـــــــــــُ اُن الـــــــــــطـــــــــــ  هـــــــــــا ورِعـــــــــــَ تـــــــــــُ عـــــــــــح  لـــــــــــَِ

يـــــــــُب     ثـــــــــِ ا وكـــــــــَ نح ُدوهنـــــــــِ ةِ مـــــــــِ ثـــــــــَ يــــــــــح رُ  الـــــــــعـــــــــَ هـــــــــِ  الســـــــــــــــــــــــ 

  
 .(1)ُب الغَْينَِة وَكثِي هكذا رواه ابُن األَْعَرابّي ، قال ابن سيدْه : واألَعَرُف :

ُج. أَو بالَجِزيَرةِ ، ُمَصغَّراً ، د ، بالشَُّرْيِف ، : َعْيثَةُ  وعن األَصمعّي :  قاله الُمَؤّرِ

 إِلْسَراِعِه في اإِلْفساِد. األََسُد ، كَكتَّاٍن : ، العَيَّاثُ و كَصبُورٍ  ، والعَيُوُث ، العَائِثُ و

 َطِفَق. : أَي يَْفعَُل َكَذا فالٌن ، بالتشديد ، َعيَّثَ و

 قال ابُن أَبي َعائٍِذ : فاُلٌن : َطلََب شْيئاً باليَد ِمن َغْيِر أَْن يُْبِصَرهُ  َعيَّثَ و

ثَ  ـــــــــــــــــ  ي عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ُه  فـ ـــــــــــــــــَ رحن فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح َة أَقـ  ســـــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــَ

ال ِ  (2)اِباليــــــــــــفــــــــــــا      تــــــــــــِ ِي َأو ابســــــــــــــــــــــــــح  والــــــــــــر مــــــــــــح

  
 َء ، وهو أَيضاً َطلَُب الُمْبِصِر إِيّاه في الظُّْلَمِة ، وعند ُكراع : التَّْغيِيُث ، بالمعجمة.ْعَمى الشَّيْ : َطلَُب األَ  التَّْعيِيثُ  وفي اللَِّسان :

 : إِْدَخاُل اليَِد في الِكنَانَِة يَْطلُُب َسْهماً. قال أَبو ذَُؤْيب : التَّْعيِيثُ  قلت : ومنه

غـــــــــــــــــاً  ذا رَائـــــــــــــــــِ رَاُب هـــــــــــــــــَ ُه أَقــــــــــــــــــح َدا لـــــــــــــــــَ  َوبـــــــــــــــــَ

ثَ عـــــــــــنـــــــــــه     يـــــــــــ  عـــــــــــَ ضُ  فــــــــــــَ رحجـــــــــــِ ِة يــــــــــــُ انـــــــــــَ نـــــــــــَ  يف الـــــــــــكـــــــــــِ

  
 عن الفراِء. اْختَلََطْت َعلَْيِه ، : إِذا َطْيُره َعيَّثَتْ و

ّيِ ، : إِذا اإِلبِلُ  تَعَيَّثَتِ  يقال :و  بالَكْسر. َشِربَْت ُدوَن الّرِ

ً و وفي نسخة َعَجباً ، هكذا مقصورا ، ومعناه َعْيثَى قولهم :و  : َعَجباً ، قال ابُن ُمْقبٍِل : َعْيثا

ثــــــــَ  يـــــــــح تح  عــــــــَ عــــــــَ مــــــــَ وِم ِإذح لــــــــَ تــــــــُ كــــــــح َ
ِة املــــــــ نــــــــَ بِّ ابـــــــــح لــــــــُ  بــــــــِ

ا    فـــــــــــَ قـــــــــــِ َواَن َأنح يـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ ِ عـــــــــــلـــــــــــ  نـ اح بـــــــــــَ  ابلـــــــــــر اكـــــــــــِ

  
 * ومما يستدرك عليه :

ِكيِن : أَثََّر ، قال : َعيَّثَ   في السَّنَاِم بِالّسِ

ثَ  يــــــــــــــ  عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ رٍّ  فـ ــــــــــــــُ داَة قـ اِم غــــــــــــــَ نــــــــــــــَ  يف الســــــــــــــــــــــــــــ 

اٍ     كــــــــــــــــِّ ِة الــــــــــــــــنِّصـــــــــــــــــــــــــــــابِ بســـــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ َوثـــــــــــــــــ    مــــــــــــــــُ

  
 َوقَْعَت ، وأَنشد : (3): أَْن تَْرَكَب األَْمَر ال تُبَاِلي َعاَلَم  العَْيثُ  وقال أَبو َعمرو :
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ثح  عــــــــــِ ٍد  فــــــــــَ ريحِ َقصــــــــــــــــــــــــح يــــــــــَك بــــــــــغــــــــــَ لــــــــــِ نح يــــــــــَ  يف مــــــــــَ

ثٌ فــــــــــــــــِإيّن     يــــــــــــــــيِن  عــــــــــــــــائــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِ  يف مــــــــــــــــن يــــــــــــــــَ

  

 فصر الغا
 املعجمة مض املثّلثة

 قاله الفَّراُء. : لَتُّ األَقِِط بالسَّْمِن ، الغَْبثُ  : [غبث]

ً  األَقِطَ  َغبَثْتُ  : َسْمٌن يُلَتُّ بأَقٍِط ، وقد الغَبِيثَةُ  وفي الّصحاح : ، الغَبِيثَةُ  االْسمُ و  المذكورةِ آنفاً. في َمعَانِيَها بالمهملة وهي كالعَبِيثَةِ  .َغْبثا

 األَْبغَِث. : قَْلبُ  األَْغبَثُ و

ً  كاْحَمرَّ  اْغبَثَّ  قدو  .اْغبِثَاثا

__________________ 
 ( اللسان : الغيثة.1)
 .«أقفرنه»ويف الصحاح : أفقرنه بد  « ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله ابإليقاف يقرأ بتسهير اهلمزة للوزن2)
 وما هنا عز .« علي ما»( األصر : 3)
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 الذي لَْونُه كذلك. : لوٌن إِلى الغُْبَرةِ ، واألَْبغَُث : (1): الصَّواُب البُْغثَةُ ـ  َسْهٍل ما نَصُّهبخّط أَبي زكريّا وأَبي ـ  ووجد في هاِمِش الّصحاح

 الشَّاةُ ، إِذا ُهِزلَْت. َغثَّت يقاُل : ، كالغَثِيثِ  : الَمْهُزوُل ، الغَثُّ  : [غثث]

، إِذا كان  َغثِيثٌ و َغثٌّ  بالّضّم ، فهو ، ُغثُوثَةً و بالفتح ، ، َغثَاثَةً  أَي من باب فَرَح وَضَربَ  ، بالفتح والكسر ، يَِغثُّ و يَغَثُّ  اللَّْحمُ  َغثَّ  قدو

 َمْهُزوالً.

 الّشاةُ : ُهِزلَْت. أََغثَّتِ و اللَّْحُم ، أََغثَّ  كذلكو

ُجُل في َمْنِطِقه. أََغثَّ  ُربَاِعيًّا ، يقال : ، َكأََغثَّ  وهو مجاٌز ، فََسَد ،و : َرُدَؤ ، الَحِديثُ  َغثَّ و  الرَّ

. (2) َغثٌّ  ويقال : َحِديثُُكم  ، وِسالُحُكم َرثُّ

 .َغثَثَةٌ  وقومٌ 

 بما ال َخْيَر فيه. كذا في األََساِس. (3)فالٌن في َمْنِطِقه : تََكلََّم  أََغثَّ و

 .(4)والسَِّميُن  الغَثُّ  وفي المصباح : وفي الكالمِ 

 ، كذا في الّصحاح. َغثًّا الرجُل اللَّْحَم ، أَي اْشتَراه أََغثَّ و

ً و ، يَغَثُّ َغثًّا الُجْرحُ  َغثَّ و  الُجْرُح : أَمدَّ. الغَثِيثَةُ َكأََغثَّ  وما كان فيه من لَْحٍم َميٍِّت ، وهو ، أَي ِمدَّتُه وقَْيُحه َغثِيثُه سال : َغثِيثا

َّهُ و  وداواهُ ، وقال : أَْخَرَجهُ مْنهُ  صاحبُه ، إِذا اْستَغَث

َتِغثـ َهاُكنحُت كذسي َشج ٍة و   َيسح
 فليُْعلَْم ذلك.« يَْستَِغيثُها»ووجد بخّط أَبي زكريّا 

ً و : فساٌد في العَْقل ، الغَثِيثَةُ  (5)ونَْفٍس َخبيثَة  َغثيثَة يقال : لَْبستُه علىو  اَلَوةَ لََها.نَْخلَةٌ تُْرِطُب وال حَ  هي أَيضا

 نقله الّصاَغانّي. ال َخْيَر فِيِه ، والذي أَْحَمُق ، : الغَثِيثَةُ و

َّةُ و مّ  الغُث  : الّشاةُ الَمْهُزولَة. ، بالضَّ

 وكذلك الغُفَّةُ ، والغُبَّةُ. البُْلغَةُ من العَْيِش ،و

ِعيُف بال ِسالٍح ، الغَثْغَثَةُ و َسخ الّصحاح بخّط بعض األَفاضل. قلت ُشبِّه بغَثْغَثَِة الثَّْوب إِذا ُغِسَل باليَدْيِن ، كذا ُوِجَد في بعِض نُ  : الِقتَاُل الضَّ

 نقله الّصاغانّي.

 كالعَثْعَثَِة ، بالعين. اإِلقاَمةُ ، أَيضاً : الغَثْغَثَةُ و

ً  الَخْيلُ  اْغتَثَّت يقال :و ً  أََصابَتْ  ، إَِذا اْغتِثاثا بيعِ  شيئا  فَسِمنَت بعد الُهزال ، وكذلك اْغتَفَّْت ، واْغتَبَّْت. من الرَّ

َمِن. َغثَاثَتَهُ  ، أَي أَزال َغثَّت بَِعيري ثُمَّ  َغثّ  ومنه قولهم : : أَن تَْسَمَن اإِلبل قَِليالً قَِليالً ، التَّْغثِيثُ و  بِبَْعِض الّسِ

ً  اإِلبِلُ  َغثَّثَتِ  وقال األَموّي :  إِذا َسِمنَْت. (6)ْمِليحاً ، وَملََّحْت تَ  تَْغثِيثا

ّمِ : ، الغُثاِغثُ و ، كَكتٍِف ، الغَثِثُ و  نقله الصاَغانّي. األََسُد ، بالضَّ

 مْنه ومن نََضاِد. (7)تَْخُرُج سيوُل التَّْشِرير  أَو َجبٌَل بِِحَمى َضِريَّةَ  بِن أَْعُصر ، ، كُصَرٍد : ماٌء ِلغَنِيّ  ُغثَثٍ  ذوو



2408 

 

 كذا في التّْهِذيب. أَي ما يََدُع أََحداً إِاّل َسأَلَهُ ، بالكسر والفتح معاً ، ، عليه أََحدٌ  يَغَثُّ  ماو

 ال يَْمتَنُِع ، كذا في األَساس. ٌء أَيعليه َشيْ  يَِغثُّ  ال فالنٌ و

 ٌء فَيَتُْرَكهُ.َرِدي بكسر الهمزةِ ، ٍء أَنّه ،أَي ال يَقُوُل في َشيْ  وفي الّصَحاح :

 ، هذا (9)َحتّى اْستَْسِمَن ، يعني أَْعَمُل الدُّوَن َحتّى أَِجَد الكثير  أَْستَِغثُّهو (8)ما أَنا فيه  أَتَغَثَّثُ  والتّْكِملَة : أَناوفي األَساس 

__________________ 
 ( هبامش الصحاح املطبوع : الغبثة.1)
 ويف األساس فكاألصر.« كالمكم لغث»( يف اللسان : 2)
 .«.. يف كالمه : إذا تكلم»( يف األساس : 3)
 .«ءأي اجليدح والرد »( زيد يف املصباح : 4)
قوله عل  غثيثة فيه ا كذا خبطه ولي  يف األســــــــــــاس لفة : فيه ا بر هو من »وهبامش املطبوعة املصــــــــــــرية : « عل  غثيثة فيه»( ابألصــــــــــــر : 5)

 وما أثبت عن األساس.« سجعاته
 .«ملخت متليخاً »ا وابألصر  ( عن التهذيب واللسان6)
قوله التســرير لعله الســرير ا ونضــاد كقطام جبر ابلعالية ا ويف بع  النســخ ابلطائف ا ويف اللســان : اب جاز ا »( هبامش املطبوعة املصــرية : 7)

 ويف معجم البلدان التسرير فكاألصر.« أفاده الشارح
 ( األصر والتكملة ا ويف األساس : عليه.8)
قوله الكثري الذي يف األســــــاس : الكبري ا ولعله أنســــــب »وهبامش املطبوعة املصــــــرية : « يعين العمر الدون حىت اخذ الكبري»( يف األســــــاس : 9)

 الدون. بقوله :
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َتِقر  َعَمِلي ؛ آُخَذ به الَكِثرَي من الث واِب. ِمَلة : َأي اسح  نص  اأَلساس ا ويف الت كح
ً  حَ ، كفَرِ  َغِرثَ  : [غرث]  ويُقَال : َجاعَ  : يَْغَرُث َغَرثا

مثل َصَحاَرى ، بكسر المثلثة وفتحها معاً ، كذا ُضبط في  َغَراثَىو ، َغْرثَى قَْوم ، من َغْرثَانُ  فَُهو : أَْيَسُر الُجوعِ وقيل : ِشدَّتُهُ ، الغََرثُ 

 بالكسر. ِغراثٍ و ، (1)نسخة الّصحاح 

 بالكسر. ِغَراثٍ  من نِْسوةٍ  َغْرثَى ِهيو

 .َغْرثَانُ  ال يَْمألُ ِوَشاَحها ، فكأَنَّهُ  َدقِيقَةُ الَخْصرِ  ألَنها الِوَشاِح ، َغْرثَيِ  من المجاز : امَرأَةٌ و

 : عائشة الّسيدة في ، عنههللارضيوفي قول َحّسان ، 

 من ُ ُوِم الَغَواِفرِ  َغرحَث ُتصحِبح و 
ثَ  : يقال : التَّْجِويُع ، التَّْغِريثُ و َعها. َغرَّ  ِكاَلبَه ، أَي َجوَّ

َسلَّ  ذكر الَواِقِدّي أَنه أَْسلََم ، وهو الذيو بالفَتْح ، وُرِوَي الضمُّ في ُشروح البخارّي ، ويقال : هو بالكاف بدل الثاِء ، بُن الَحاِرثِ  َغْوَرثُ و

وهو َداٌء في وَسلََّم من ِغْمِدِه ِليَْفِتَك بِه ِغيلَةَ حيَن كاَن نَائِماً فََرَماهُ هللا تَعَالَى بُِزلََّخٍة ، بالّضّم وتشديد الاّلم ،  عليه تعالى َسْيَف النّبِّي َصلَّى هللا

 الظَّْهِر ، أَخَذه بْيَن َكتِفَْيِه فارتَبََطْت يََداهُ.

 كما تَقَدََّمت اإِلَشاَرة إِليه. هِ معانِي بالمهملة في غاِلب كالعَْلثِ  بالمعجمة الغَْلثُ  : [غلث]

ً  به َغِلثَ  وقد بالتَّْحِريِك : ِشدَّةُ الِقتَالِ و  : لَِزَمه ، وقَاتَلَه ، وقد تقَدَّم. َغلَثا

ةٌ  عن ُكراع : كَسْكَرى ، مقصور ، ، الغَْلثَىو باُع قَتَلتها  َشَجَرةٌ ُمرَّ  ال أَبو َوْجَزةَ :، ق (2)يُْدبَُغ بها ، وإَِذا أُْطِعَم ثََمَرها الّسِ

َا  ِم َتِدفّ  َغلحَث كَبهن   ِمَن الر خح
ى للنَّْسِر َمْسُموماً ، الغَِليثُ و  أَي مخلوطاً بالّسّم ، كاللَِّغيِث ، وأَنشد األَصمعّي : : ما يَُسوَّ

 كما ُيَسق   اهلَوحَزُب اأَلغحال َ 
 أَراَد بالَهْوَزِب النَّْسَر الُمِسّن.

ً  الغَِليثُ و  .كالَمْغلُوثِ  بالشَِّعيِر ، (3) الطَّعاُم يُغَشُّ  أَيضا

، إِذا كان يأُْكُل ُخْبزاً من َشِعيٍر  الغَِليثَ  ، وفالٌن يَأُْكلُ  َغِليثٌ و َمْغلُوثٌ  ، بالكسِر ، فهو أَْغِلثُه البُرَّ بالشَِّعيرِ  َغلَثْتُ  وفي الّصحاح : يقال :

 وِحْنَطٍة.

ؤاُن ، وقد تَقَدَّم.: الطَّعَاُم  الَمْغلُوثُ و  الِّذي فيِه الَمَدُر والزُّ

ْرِب والشَّتْمِ  إِذا َعلَْيِهم : اْغلَْنثَىو والقَْهِر ، كذا قَالَهُ أَبو َزْيٍد بالثاِء الُمثَلّثَِة ، وِعْند سيبويِه : باُب اْفعَْنلَى غيُر ُمتَعَّدٍ إِاّل ما َشذّ ،  َعاَلُهْم بالضَّ

 ، كذا في البُْغيَِة ألَبِي جعفَر اللَّْبِلّي.كاْغَرْنَدى واْسَرْنَدى 

 ، وكالهما َوَرَدا. كالغَاِلثِ  وفي نسخة كالُمغَاِلثِ  اللَُّزوُم لمن َطالََب ، : الشَِّديُد الِقتَالِ  (6) كَكتِفٍ  الغَِلثُ و

 الَمْجنُوُن. : الغَِلثُ و

 وَكَسٌل. سٌُّر عن النُّعاِس َمْن بِِه نَْشَوةٌ عن الطَّعَاِم والشَّراِب ، وتََمايٌُل وتَكَ و

 ٌء تراه في النَّْوِم مما لَْيَس بُرْؤيَا صاِدقٍَة.الُحْلِم : شي َغْلثُ و

 أَي اْنتََخبَه من َشَجَرةٍ ال يَْدِري أَيُوِري أَم ال ، عن أَبي زيد ، وقد تقّدم. َزْنداً ، كاْعتَلَثَهُ  اْغتَلَثَ و
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نَاِد في قول حسان  َمغَاِلثَةُ و ناِد. : (4)الّزِ  أَي ِرْخُو الّزِ

ْندُ  َغِلثَ و ً  الزَّ  وقد تقدَّم. ، كاْغتَلَثَ  كفَِرَح : لم يُوِر ، َغلَثا

يتِ و ّكِ  َمْدبُوٌغ بالتَّْمِر أَو البُْسِر. : أَي َمْغلُوثٌ  ِسقَاءٌ  عن ابن الّسِ

 ، (5)، فِمْنَها : الِعْكِرُش ، والَحْلفَاُء ، والَحاُج  األَْغالثِ  وذكر أَبو ِزياٍد الِكالبيُّ ُضُروباً من النّبَاِت ، فقال : إِنها من

__________________ 
 ا وزيد يف الصحاح : مثر صحار  بفتح الثاء والراء ضبرت قلم. ( يف القاموس والصحاح. غراث  بفتح املثلثة ضبرت قلم يف القاموس1)
 .«قتلها»ويف التكملة : « فتلها»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 .«يغث» كذا خبطه : يغش ا ويف املو املطبوع :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف القاموس : كالَكِتِف.6)
 ( يريد قوله :4)

 مـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــنـــــــــــــــــٌة ِإذا ُنســـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــٌد 

 عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــرٌت مـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــُة الـــــــــــــــــــــــزانِد.   

  

 «.قوله ومغالثة الزاند كذا خبطه وليحرر»عن اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية : 

 .«ا اح»( عن اللسان ا وابألصر 5)
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رِ  ا والس َفا ا واأَلَسَر ا والرَبحِدي  ا وا َنح  ُبوُت ا والل َصُف ا والِعشح  َظُر ا والتـ ن وُم ا واخِلرحوَُع.واليَـنـح
ئُب بغَنَِم آِل فاُلٍن ، إِذا لَِزَمها يَْفِرُسَها ، وقد تقّدم. َغِلثَ  وفي الّصحاح : وقد  الذِّ

 .(1): الُمقاِرُب من الَوَجعِ ليس يُْضِجُع صاِحبَه ، وال يُْعَرُف أَْصلُه  الُمغَلَّثُ  وفي اللّسان :

 بِي ، أَي يَتََولَُّع بِي. تَغَلَّثُ يَ  وقال ُمْبتَِكٌر : فاُلنٌ 

 : َكَذَب لهم َكِذباً نَجا بِِه. ُغْلثَةً  (3)للقَْوِم  اْغتَلَثَ و (2)َهاَع وَرَمى من َحْوَصلَتِه َشْيئاً كان اْستََرَطهُ ـ  كفَِرحَ ـ  الطَّائِرُ  َغِلثَ  وقال ابُن ُدريد :

ً  ، كفَِرحَ  َغنِثَ  : [غنث] ُل عليها ، وقد يَْغنَُث َغنَثا . هذه المادة مكتوبة عندنا بالُحْمَرةِ في سائِر النسخ إِاّل ما َشذَّت من نُسخة شيخنا ، فال يُعَوَّ

 ، قال الشاعر : فاْغنَثْ  يقال : إِذا َشِرْبتَ  َشِرب ثم تَنَفَّسَ  أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال اللَّْيُث : أَي

ُه ابهلل اي تح لـــــــــــــــــَ ن  قـــــــــــــــــالـــــــــــــــــَ  َذا الـــــــــــــــــرُبحَديـــــــــــــــــح

ا     مــــــــــّ ــــــــــَ تُ ل ــــــــــح ث ــــــــــِ ن ح  غــــــــــَ اح َفســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ َفســــــــــــــــــــــــًا َأو نـ ــــــــــَ  نـ

  
 : ِكنايَةٌ عن الِجَماع.ـ  هناـ  الغَنَثُ  وقال الشيبانّي :

ً  وقال أَبو حنيفةَ : إِنما هو  ، أَي من باب َضَرب ، وأَنشد هذا البيَت. َغنََث يَْغنِث َغْنثا

 َخبُثَْت. إِذا نَْفُسه َغنِثَتْ و

 لَِقَسْت. نَْفُسه َغنِثَتْ  األَْزَهِرّي :قال و

 وأَنشد : : اللُُّزومُ  التَّغَنُّثُ و

رٍّ  ريحَ شــــــــــــــــــــــــــــَ َك غــــــــــــــَ ــــــــــــــِّ َض َرب ــــــــــــــح ن رح صــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــ   َ َم

ااًن ال     كَ َزمــــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــِّ غــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــُ ومُ  تـ مــــــــــــــــــُ  اهلــــــــــــــــــُ

  
ْلِت :الشَّيْ  تَغَنَّثَه يقال : الثِّقَلُ  : التَّغَنُّثُ و  ُء ، إِذا ثَقَُل عليه ، ولَِزَق به ، قال أُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

ٍر  جــــــــــــــح رِّ فــــــــــــــَ نــــــــــــــا يف كــــــــــــــُ َك َربــــــــــــــ  اَلمــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــَ

ا     رِيــــــــــــــئــــــــــــــًا مــــــــــــــَ كَ بــــــــــــــَ ثــــــــــــــُ نـــــــــــــــ  غــــــــــــــَ ومُ  تـــــــــــــــَ مــــــــــــــُ  الــــــــــــــذ 

  
ان : هم الغُثَّاثُ  عن أَبي َعْمٍرو :و  ةِ.والِعْشرَ  الُمنَاَدمةِ و الشُّْربِ  الَحَسنُو اآلداِب فِي كُرمَّ

 بِن ِكنَانَةَ ، ذكَره ابُن َحبيب هكذا. بني َماِلكِ  بِن َمعَّدِ بِن َعْدنَاَن من بُن أَْفيَان بِن القَْحمِ  َغْنثُ و

ثَ  : [غوث] ُجُل ، َغوَّ ً  ، وتقول : ُضِرَب فالنٌ  َغْوثَاهُ  : صاح وا استغاثَ و الرَّ َث تَْغويثا ةُ قال  ، َغْوثَاهُ  وا قال : ، فَغَوَّ ح أَئمَّ شيُخنا : وقد َصرَّ

 ً  .للغَْوثِ  النَّْحِو بأَنَّ هذا هو أَْصلُه ، ثم إِنهم استعَملُوه بمعنى َصاَح ونَاَدى َطلَبا

ٍت ، واألَفعاُل أَي وارد على خالِف الِقيَاس ؛ ألَنّه َدلَّ على َصوْ  وفَتُْحه َشاذُّ ، على األَصِل ، ، بالّضّم ، الغَُواثُ و بالفَتْح ، ، الغَْوثُ  االسمُ و

ياحِ  َراِخ ، والنُّبَاحِ ، أَو مكسورة ، كالنِّداِء والّصِ ، وهو قوُل الفّراِء ، كما الدَّالَّة على األَصواِت ال تكون مفتوحةً أَبداً ، بل مضمومة ، كالصُّ

 :ـ  وقيل : هو لعَائَِشةَ بنِت َسْعِد بِن أَبي َوقَّاصـ  وقال العَاِمِريّ  (4)نقلَه الجوهريُّ 

وحاًل  َت حــــــــــــَ ثــــــــــــح بــــــــــــِ لــــــــــــَ ــــــــــــَ رًا فـ َك مــــــــــــائــــــــــــِ تــــــــــــُ ــــــــــــح ثـ عــــــــــــَ ــــــــــــَ  بـ

ىَت أَيحيت     كَ  (5)مـــــــــــــَ َواثـــــــــــــُ نح  غـــــــــــــَ يـــــــــــــثُ مـــــــــــــَ غـــــــــــــِ  تـــــــــــــُ

  
ّي : وصوابه بَعَثْتَُك قابِساً ، وكان لعائشةَ هذه َمْولًى يقاُل له : فِْنٌد ، وكان ُمَخنَّثاً من أَهِل الَمِدينَ  بها ناراً ،  (6)ِة ، بعثَتْهُ يَْقتَبُِس قال ابن بَّرِ

ه إِلى ِمْصَر ، فأَقَام بها َسنةً ، ثم جاَءَها بنار وهو يَْعُدو ، فعَثََر فَتَبَدَّد . الخ ، .. الَجْمُر ، فقال : تَِعَسِت العََجلَة ، فقالت عائَِشةُ : بَعَثْتُكَ  فتوجَّ

 وقال بعُض الشُّعََراِء :

اًل  ثـــــــــــــــــــَ رَاٍب مـــــــــــــــــــَ ا لـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح ا رَأَيـ  مـــــــــــــــــــَ

هح     لـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ ي ابملِشـــــــــــــــــــــــــــــح اُه  ـــــــــــــــَِ نـــــــــــــــَ ثــــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  ِإذح بــــــــــــــــَ
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اِبســـــــــــــــــــــــــــــاً  وُه قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ ٍد أَرحســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ن  غـــــــــــــــرَي فـــــــــــــــِ

هح     ـــــــــــــَ ل جـــــــــــــَ ـــــــــــــعـــــــــــــَ ب  ال وحاًل وســـــــــــــــــــــــــــَ َو  حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ثـ ـــــــــــــَ  فـ

  
 اْستَغَثْتُ  ويقال : ، َمغُوثَةً و فأََغثْتُهُ إَِغاثَةً  فاُلنٌ  تَغَاثَنِياسْ و

__________________ 
 .«وال يعرف صاحبه»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 .«اشرتطه»وابألصر  46/  2( عن اجلمهرة 2)
 .«القوم»( عن اللسان ا وابألصر 3)
ء ابلفتح غريه وإلا أييت ابلضـــــم مثر البكاء ومل أيت يف األصـــــوات شـــــي   دعاءه وغواثه. قا  :( عبارة اجلوهري : قا  الفراء : يقا  : أجاب 4)

 والدعاء أو ابلكسر مثر الِنّداء والِصّياح.
 ( اللسان والصحاح ا ويف التهذيب : مىت يرجو.5)
 ( اللسان : ليقتب .6)
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 .ِإغاثَةٌ  ا َأي (1) َمُغوثَةٌ  ُفالانً فما كاَن ِد ِعنَده
دةِ والنِّْقَمِة ، والعَْوُن على الفََكاِك من الّشدائِِد ، ولم يَتَعَدَّ في القُرآِن إِال  الغَْوثِ  : َطلبُ  االْستغَاثَةُ  قال شيُخنَا : قالوا : ، وهو التَّْخِليُص من الّشِ

 ى بالَحْرِف ، كقول الّشاِعر :وقد يَتَعَدَّ  (2) (ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن رَبَُّكمْ )بِنَْفِسه ، كقوله تَعَالى : 

ىت   اثَ حــــــــــَ غــــــــــَ تـــــــــــَ اَء لــــــــــُه  اســــــــــــــــــــــــح  مبــــــــــاٍء ال رِشــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــرُبَ ُ     ه ال ـــــــــــــــِ ات ـــــــــــــــَ ِح يف حـــــــــــــــاف  مـــــــــــــــن اأَلاَبطـــــــــــــــِ

  
َهاُب في أَثناِء سورةِ األَنْ  الُمْستَغَاثُ  وكذلك استعمله سيبويه ، فال ِعبَرةَ بتَْخِطئَِة ابِن ماِلٍك للنُّحاةِ في قوِلهم :  فَاِل.له وبه ، قاله الّشِ

ْج َعنِّي ، أَِغثْنِي ويقول المضطَّرُّ الواقُِع في بَِليَّة : ،  َغاثَهُ يَِغيثُه ، ويقال فيه : اإِلَغاثَةِ  بالهمزة من «أَِغثْنَا اللُهمَّ »في الَحِديِث : و ، أَي فَّرِ

 .اإِلَغاثَةِ  ، ال الغَْيثِ  وهو قليل ، قال : وإِنَّما هو ِمنَ 

ً  ُدَرْيٍد :وقال ابُن   ، هو األَصُل ، فأُِميَت. َغاثَه يَغُوثُهُ َغْوثا

 بالواو. َغاثَهُ يَغُوثُه وقال األَْزَهِريُّ : ولم أَسَمْع أََحداً يقول :

ً و هللا ، أََغاثَهُ و وعن ابن ِسيَده : ً و َغاثَهُ َغْوثا  ، واألَّول أَْعلَى. ِغياثا

 حكاه ابُن األَْعَرابِّي ، فهو ُمثَلَُّث األَّوِل ، كما في النِّهايَة. ، بالَكْسِر ، الِغيَاثُ  االْسمُ و

ِة اللُّغَِة ؛ وفي الّصحاح : صارت الواو ياًء لكسرةِ ما قَبِلَها ، وهو موجوٌد في أُصول البَُخاِرّي بالّرواياِت الثَّالث ، وأَنكَر الَكَسر بعضُ   أَئمَّ

م َرَوْوه عن أَبي َذّرٍ ، والفتُح الذي هو شاذُّ نَسبه الحافُِظ ابُن َحَجٍر في فتح الباري لألَْكثَِر ، وقال ولذا َخلَْت عنه دواوين  البَْدُر اللُّغَِة ، والضَّ

ي ِعيَاٌض في الَمَشاِرِق ، وبه الدَّماِمينِي في الَمَصابِيح : به قَيَّده ابُن الَخّشاِب وغيُره ، والكسُر َذَكره ابُن قَرقُول في الَمَطاِلع ، وشيُخه القاِض 

َر في اليُونَْينِيَّة ، وتَبِعَهُ أَهُل الفُُروع قاطبةً ، كذا نقله شيُخنا.  ُصّدِ

 هللا بِه. أََغاثَكَ  : ما الِغياثُ  وفي التهذيب :

 قيل : هي من الُجُموعِ الَّتِي ال ُمْفَرَد لََها. : الِميَاهُ ، الَمغاِوثُ و

 .َغِويثٍ  يقال : إِنّه لَذُو ِشدَّةُ العَْدوِ  ، وفي نسخٍة والتَّْغِويُث ، وهو خطأٌ : (3)كأَِمير  الغَِويثو

 نقله الّصاَغانّي. به الُمْضَطرَّ من َطعَاٍم أَو نَْجَدةٍ ، أََغثْتَ  ما أَيضاً : الغَِويثُ و

ْوا وقد ً  َسمَّ ً و ، أَغاثَ  ، وهو اسٌم يُوَضع َمْوِضَع الَمْصَدر من َغْوثا ً و بالكسر ، ِغيَاثا ّم. ، ُمِغيثا  بالضَّ

 ٍء.: بَْطٌن من َطّيِ  الغَْوثُ و

 بُن أََدَد بِن َزْيِد بِن َكْهاَلَن بِن َسبَإِ. َغْوثُ  : قَبيلَةٌ من اليََمِن ، وهو َغْوثٌ و

 ْزِد ، ومنه قوُل ُزَهْير :: َحيُّ من األَ  َغْوثٌ  وفي التَّْهِذيِب :

 (4)من ُكرِّ َمرحَصِد  الَغوحثِ خَتحَش  رَُماَة و 
 بُن ُمّرٍ ، في ُمَضَر. الغَْوثُ و

 بُن أَْنَماٍر ، في اليََمِن ، كذا في أَنساِب الَوِزيِر. الغَْوثُ و

 بُن ُسلَْيَماَن الَحْضرِمّي القَاِضي : ِمْصِرّي. َغْوثُ و

 : ثاني يوٍم من أَيّام القَاِدسيّة ، قال القَْعقَاُع بُن َعمٍرو : أَْغَواثٍ  َويَْومُ 

واَءاَن  رَاُب ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــِ ُر ال ــــــــــــح ي ِرِف اخلــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  مل تـ

َة     ـــــــــــــ  ي َواثٍ َعشـــــــــــــــــــــــــــِ َواِدسِ  َأغـــــــــــــح ـــــــــــــقـــــــــــــَ ِب ال ـــــــــــــح ن  ِبـــــــــــــَ

  
اُد ، يََمانِيَّةٌ. الغََواثُ و  ، كَسحاٍب : الزَّ
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 بُن النُّْعَماِن ، عن َعِلّيٍ. ِغياثُ و بُن إِبَراهيم ، َمتُْروكٌ  ِغيَاثُ و

 بُن أَبِي َشْيبَةَ الُحْبَرانِيُّ ، شيٌخ لبِْشِر بِن إِْسَماِعيَل. ِغياثُ و

__________________ 
 ( زيد يف التهذيب : وال غوث.1)
 .9( سورة األنفا  اآية 2)
 ( ومثله يف التكملة.3)
ء ا ومنهم بنو ثعر املعروفون ِبودة الرومي وهبم يضـــــــــــرب املثر يف ذلك ا وهو ثعر بن عمرو بن هري : أنه أراد غوث ط ( فســـــــــــر ثعلب قو  ز 4)

ء. وأمــا قولــه غوث حي من األزد ا فلي  يف األزد قبيلــة وال حي يقــا  لــه الغوث وإلــا هو األزد بن الغوث فــاألزد من الغوث ال الغوث بن طي
 (.لتهذيبهامش ا)الغوث من األزد 
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 بُن الَحَكِم ، شيٌخ ِلَحَرِمّي بِن َحْفٍص. ِغياثُ و

اِق. ِغيَاثُ و  بُن عبد الحميد ، عن َمَطٍر الَورَّ

 بُن َجْعفَر ، ُمْستَْمِلي ابِن ُعيَْينَةَ. ِغياثُ و

: شيُخ البَُخاِرّي  ِغياث يُّ ، مشهور. وابنُه ُعَمُر بُن َحْفِص بنِ ، القَاِضي الَحنَفِ  ِغيَاثٍ  َطْلُق بُن ُمعَاِويَةَ ، َحدََّث. وَحِفيُده َحْفُص بنُ  ِغيَاثٍ  وأَبو

 وُمْسِلم.

 َرْوُح بُن القَاِسِم ، ثِقَةٌ. ِغياثٍ  وأَبو

 العَْسَكِرّي األَْصبََهانّي ، شيٌخ الْبِن فاِرس. ِغياثٍ  وُحَذْيفَةُ بنُ 

ُد بنُ   السََّرْخِسيُّ ، عن ماِلٍك. ِغياثٍ  ومحمَّ

ِد بنِ  ِغياثُ و ِد بِن أَحَمَد بِن ُمَحمَّ  العُقَْيِلّي ، سمَع ابَن َرْيَدةَ. ِغياثٍ  بُن محمَّ

ّي. غياثٍ  بُن محّمِد بنِ  ِغيَاثُ و  ، عن أَبي ُمْسِلٍم الَكّجِ

 .605بُن فاِرِس بِن أَبي الُجوِد الُمْقِري ، مات سنة  ِغيَاثُ و

 التَّْغلَبِّي ، الّشاِعُر المعروف باألَْخَطِل. َغْوثٍ  بنُ  ِغيَاثُ و

 ، عن أَبي ُهَريَرةَ. ِغيَاثٍ  وبِاَلُل بنُ 

 األَْحَمِسّي ، شاعٌر في َزمِن الَحّجاج. ِغيَاثٍ  واألَْخنَُس بن

 اِهيَم ، عن ِحبّاِن بِن َعِلّيٍ.إِسحاُق بُن إِبر ِغيَاثٍ  وأَبو

 األَْنَطاِكّي ، عن ابِن ِرفَاَعةَ الفََرِضّي. َغيّاثٍ  بُن َهبّاِب بنِ  َغيَّاثُ  وكَكتَّاٍن ،

 الَماِلِكّي ، لَِقَن عن ابِن َمْرَواَن بِن ِسَراجٍ. َغيّاثٍ  وأَحمُد بُن إِبراهيَم بنِ 

القاِدسيِّة والقَْرعاِء ، وبين َمْعِدِن النَّْقَرةِ والعَْمِق عند َماَواَن ، وقيل : هما َرِكيَّتان يَْنِزُل عليِهما الحاجُّ  بين ، كُمِعينٍَة : َمْوِضعَاِن ، الُمِغيثَةٌ و
(1). 

 من المداِرس الّشْرقية. : َمْدَرَسةٌ ببَْغَداذَ  (2) [الُمِغيثيَّة]

ّجاج. (3) : صنٌَم كاَن ِلَمْذِحجٍ  يَغُوثُ و  قال ابن ِسيَده : هذا قوُل الزَّ

 ، كباَع. َغاَث يَِغيثُ  وهو أَيضاً مصدرُ  : الَمَطرُ  الغَْيثُ  : [غيث]

 .(4)أَي َشْهراً  بَِريداً ، أَي ِمَساَحة َعْرِضه أَو الَِّذي يَُكوُن َعْرُضه

فاِء. غَاثُ يُ  وقيل : هو الَمَطُر الَخاصُّ بالَخْيِر ، الَكثِيُر ، النَّافُِع ؛ ألَنه  به النّاُس وهذا من شرحِ الّشِ

َي ما يَْنبُُت به الَّكأَلُ يَْنبُُت بماِء السََّماِء ، : الغَْيثُ  من المجاز :و ً  قاله اللَّْيُث ، وكذا الّسحاُب ، وقيل : الَمَطُر ، ثم ُسّمِ  ، أَنشد ثعلب : َغْيثا

ُت مــــــــــثــــــــــَر و  ثِ مــــــــــا زِلــــــــــح يــــــــــح ر ًة  الــــــــــغــــــــــَ ُب مــــــــــَ رحكــــــــــَ  يـــــــــــُ

لـــــــــــــَ     عـــــــــــــح يـــــــــــــبُ فـــــــــــــيــــــــــــــُ ثـــــــــــــِ ر ًة فـــــــــــــيـــــــــــــُ وىَل مـــــــــــــَ    ويـــــــــــــُ

  
 فيَْرِجع ، أَي يذهُب مالي ثم يَعُود. الغَْيثُ  يقول : أَنا كَشَجٍر يُْؤَكل ، ثم يُِصيبُه

ً  هللاُ البِالد َغاثَ و ، إِذا أَْنَزل  يَِغيُث َغْيثا
 بفتح الياِء. «يَِغيثُنا فاْدُع هللا»الَحِديُث ومنه (6) [الغَْيثَ  بها] (5)
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 .َغْيثٌ  هللاُ ، وأَصابَُهم َغاثَُهمُ  ويُقَال : األَْرَض : أَصابَها ، الغَْيثُ َغاَث و

 أََضاَء. ، أَي يَِغيثُ  بالفتح ، النَّْوُر ، َغاثَ  من المجاز :و

 ، قال الُمَخبَُّل السَّْعِدّي : ُغيُوثٌ و ، الغَْيِث أَْغيَاثٌ  وجمع

ُه  ــــــــــــــ  اِض كــــــــــــــبَن ــــــــــــــَ ي وحَ  ا ــــــــــــــِ ٌب حــــــــــــــَ ا جلــــــــــــــََ  هلــــــــــــــََ

اوُ     ـــــــــــــــــــــاثٍ ُب  ـــــــــــــــــــــَ ي زميُ  َأغـــــــــــــــــــــح ن  هـــــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــــــــَُ

  
ً  بضم أَّوله ، تُغاثُ  كبيعت األَْرضُ  ِغيثَتِ و على األصل ،  (7)، فأُِعلَّ إِعالَل َمبِيعَة وجاَء غيَر معلوٍل  َمْغيوثة كان أَصلها َمِغيثَةٌ  فهي ، َغْيثا

 ، أَي أَصابََها َمْغيُوثَة قالوا : أَرضٌ 

__________________ 
ُروب ا وَمغيثة : ركية أخر  عذبة املاء با القادســــــية وا1) « لعذيب( يف التهذيب : وبا معدن النقرة والربذة ماء يعرف مبُغيث ماوان ا وما ه شــــــَ

 .«املغيث»ومعجم البلدان « غيث»وانظر اللسان 
ِغيَثةُ ]( يف التكملة : و2)

َ
 [.ابملطبوعة الكويتية ورد وامل

 يف القاموس : كان مبذحج. (3)
 .«قوله شهراً ا كتب عليه : لعر صوابه : أو شهراً فإنه قو  آخر حكاه الفاسي»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«نز »( عن التهذيب وابألصر 5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
 .«مفعو  أعر الرابعيقوله : غري معلو . صوابه : غري معر ألنه اسم »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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 .الَغيحثُ  الَقوحُم : َأصاهَبُمُ  ِغيثَ و  ا الَغيحثُ 
ِة يقول : قاتل هللا أََمةَ بنِي فالٍن ما أَفَصَحها قال األَصمعّي : أَْخبََرنِي أَبو َعمِرو بُن العالِء ، قال : مَّ قلت لها : كيف كان  !َسِمْعُت َذا الرُّ

 كُرِمينا ، فُحِذفت الياُء ، وُكِسرت الغين. ُغيِثْنَا ما ِشئْنا ، واألَصل الغَْيثَ  ما ِشئْنا ، أَي ُسِقينا ِغثْنا فقالت : ؟الَمَطُر ِعْنَدُكم

ْيِل والسَّحاِب وُهم كثيراً ما يَُشبُِّهون الَخْيَل بالّسابِحِ والبَْحِر والسَّ  يَْزَداُد َجْرياً بعَد َجْريٍ ، إِذا كان ، كَصيٍِّب ، َغيِّثٍ  فََرٌس ذُو من المجاز :و

 ونحِوَها في َجَرياِنه وإِْسَراِعِه.

ً  َغيِّثٍ  بِئٌر ذاتُ و  قال رؤبةُ : ذاُت َمادَّةٍ ، أَي ، أَيضا

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا أَرحزِي  ـــــــــــــــــي اٍد ِإل ـــــــــــــــــُن أَنحضـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأان اب

ن ِذي     ِرُف مـــــــــــــِ غـــــــــــــح ـــــــــــــَ ثٍ نـ يـــــــــــــِّ ؤحزِي  غـــــــــــــَ ـــــــــــــُ (1)ونـ
 

  
 : َعْيلَُم الماِء. الغَيِّثُ و

 مما يَِليها ، وهي َعْذبَةُ الماِء ، وهي إِحدى مناِهِل الطَِّريِق. بفتح الِميِم وتَُضمُّ : َرِكيَّةٌ بالقاِدِسيَّة ُمِغيثَةُ و

 هنا ذكرها الصاغانّي ، وكان األَْولَى في تركيب غ وث. ة بِبَْيَهَق ، أَيضاً : ُمِغيثَهُ و

، َسِمع زاِهراً الّشّحامّي. وأَخوه إِسماِعيُل عن َوِجيِه ، بقي إِلى سنة  الُمِغيثِيّ  (2)ِلّيِ بن أَْحَمل قلت : وإِليها نُِسَب أَبو الَمَكاِرم إِبراِهيُم بُن عَ 

606. 

ه َذَكَرهُ في غ وثو َب إِيرادَ  َمن َضمَّ ِكيَّتَْينِ ـ  ُمِغيثَة قال الصاغانّي : َصوَّ يم ، في هذا التَّْرِكيِب قوُل بعِضِهم فيهما بفتح المـ  في اسمي الرَّ

 وإِال فموِضُع ِذكِرهما تركيب غ وث ، انتهى.

ّمِ : َرِكيَّةٌ أُخَرى ُمِغيثُ و بََذةِ ، وماُؤها ِمْلٌح  َماَواَن ، بالضَّ  ، وأَنشد أَبو عمٍرو : (3)بين َمْعِدِن النَّْقَرة والرَّ

ر ا  اَواَن مــــــــــــــــاًء مــــــــــــــــُ نح مــــــــــــــــَ َن مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح رِب  شــــــــــــــــــــــــــــــَ

ن و     يـــــــــــــثٍ مـــــــــــــِ غـــــــــــــِ ر ا مـــــــــــــُ ه َأو شـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــَ ثــــــــــــــح  مـــــــــــــِ

  
ِّبٌ  وقيل ، كِمْنبَر ، ِمْقَسمٌ  اسمه:  وقيل ، عنهماهللارضي : َزْوُج بَِريَرةَ ، صحابِيٌّ ، ُمِغيثٌ و ثٍ  ، ُمعَت ةِ  في ِذْكرٌ  له. كُمَحّدِ  منه. فَِراقَِها قِصَّ

َمُن ، التَّغَيُّثُ و  نقله الصاَغانِّي. : الّسِ

 بِن بَِغيِض بِن َرْيِث بِن َغَطفَاَن : بَْطٌن. َعْبٍس  بني من بِن َمْخُزومٍ  بُن ُمَرْيَطةَ  َغْيثُ و

 بُن عاِمٍر من تَِميٍم ، واسمه َحبِيٌب ، بَْطٌن. َغْيثُ و

 ٍء ، بَْطٌن.بِن َطيِّى ، َكَكيٍِّس ، ابُن َعْمرِو بِن الغَْوثِ  َغيِّثٌ وَ 

ألَنه يَْطلُُب النَّباَت واألَزهاَر ،  الغَْيثِ  إِلى (4)قال ابُن األَثِيِر : يعني النَّْحَل ، وإِضافتُه  «َغْيثٍ  ا هو ذُبابُ إِنّم»في حديِث َزَكاةِ العََسِل : و

 .الغَْيثِ  وهما من تََوابعِ 

 : عامٌّ. َغْيٌث ُمِغيثٌ و

 َء ، عن ُكراع وهو بالعين أَيضاً ، وهو الّصحيح.األَْعَمى : طلََب الشيْ  َغيَّثَ و

 قال ابُن ِسيَده : وأَُرى العين الُمْهَملَةَ تَْصِحيفاً.

 .509بُن علّي بِن عبِد الّسالِم بِن محمِد بن َجْعفٍَر األَْرَمنَاِزّي الكاتب َخطيب ُصور ، قدَم ِدمشَق ، ومات سنة  َغْيثُ  وأَبو الفرج

 بن َجميٍل ، أَحِد أَوليائها الَمْشُهوِرين ، نفعنا هللا بهم. الغَْيثِ  : جماَعةٌ باليََمِن يَْنتَِسبُوَن إِلى أَبي الغَْيثِيُّونو

 فصر الفاءِ 
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 مض املثّلثة
اللساِن والّصحاحِ والُمْحَكم ، إِاّل ما َشذّ في بعضها بالخاِء المعجمة والّزاي ، هكذا في سائر النسخ ، ومثله في  : نَْبٌت يُْختَبَُز ، الفَثُّ  : [فثث]

 ذي في الّصَحاح والمحكم: يُْختَبَى ، بالخاِء المعجمة والياِء ، أَي يُدََّخر ويُْكنَز ، وأَيََّده شيُخنا بما حكاه ابُن ُخَزيمة عن بعِض األَعراب ، وال

__________________ 
أسند ا ويرو  : ونؤزي بتسكا اهلمزة أي نفضر عليه ونضعف.  أنضاد ا األنضاد : األشراف ا وأرزي : قوله»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 .«أفاده يف التكملة
 .«قوله أمحر كذا خبطه ولعله أمحد ا وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ويف التهذيب : وماُ ه َشُروب.« وما ه ملح»( اللسان : 3)
 .«وأضافه»ويف اللسان : « ضافهفب»( يف النهاية : 4)
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ِب ا ويـُؤَُكُر يف َحب ه واللِّسان : نـَبحٌت ُلحتَـبَـزُ  َبٍر : اجَلدح َل ِة ا قا  أَبو َدهح
َزتُه َغِليظًَة َشبيَهًة خبُبحِز امل  وتكون ُخبـح

هـــــــــــــــا  ـــــــــــــــ  زح أُم بـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ة مل ختـــــــــــــــَح يـــــــــــــــ  رحمـــــــــــــــِ   (1)حـــــــــــــــِ
ا    ثـــــــــــــن ـــــــــــــَ ا فـ جـــــــــــــَ رحفـــــــــــــَ ـــــــــــــعـــــــــــــَ رِِم ال َتضـــــــــــــــــــــــــــح  وملَح َتســـــــــــــــــــــــــــح

  
 : َحبٌّ يُْشبِه الَجاَوْرَس ، يُْختَبَُز ويُْؤَكُل. الفَثُّ  األَعرابّي : وروى ابن

يٌّ تأُْخذه  ٌء ، وربما تبَلَّغُوا به أَيّاماً ، َرِدي (3) [غذاءٌ ]األَعراُب في الَمَجاَعاِت فيَُدقُّونه ويْختَبُِزونَه ، وهو  (2)قال أَبو منصور : وهو َحبٌّ بَّرِ

اح : ِرمَّ  قال الّطِ

ِر  ث  مل َ حكــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ اَع وملَح  ال عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــد   وال

ُده    بــــــــــــِ تــــــــــــَ هــــــــــــح يــــــــــــِه مــــــــــــُ نــــــــــــِ يــــــــــــدًا  ــــــــــــَح بــــــــــــِ ِن هــــــــــــَ   ــــــــــــَح

  
َواُب : َشْحُم الَحْنَظِل ، وهو الَهبِيُد. نقله الصاغانّي. َشَجُر الَحْنَظلِ  أَيضاً : الفَثُّ و  هَكَذا في سائر النسخ ، وهو خطأٌ ، والصَّ

يٍَّة  الفَثُّ  وفي التّهذيب. قرأَُت بَخّط َشِمٍر :  .(4): َحبُّ َشَجَرةٍ بَّرِ

بَاخِ ، وهو من الُحُموِض يُْختَبَز ، واحدتُه الفَثُّ  وقيل :  ، عن ثعلب. ثَّةٌ فَ  : من نَِجيِل الّسِ

 النَّبَات ، وأَنشد : (5)وقال ابِن األَعرابّي : هو بَْزُر 

ُن  حـــــــــ  طـــــــــَ ُ
ُز املـــــــــ هـــــــــِ لـــــــــح هـــــــــا الـــــــــعـــــــــِ يحشــــــــــــــــــــــُ ثِّ عـــــــــَ   ابلـــــــــفـــــــــَ

وَد و     عــــــــــُ هــــــــــا الــــــــــقــــــــــَ ا (6)ِإيضــــــــــــــــــــــــاعــــــــــُ اعــــــــــَ  الــــــــــَوســــــــــــــــــــــــَ

  
ُجُل من َهّمٍ أَصابَه ، اْنفَثَّ  يقال : االنِكسارُ  االْنِفثاثُ و ً  الرَّ  ، أَي انكَسر ، وأَنشد : انِفثاثا

ثح و  نـــــــــــــــــِ خـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح رح ابإِللـــــــــــــــــِه يــــــــــــــــــَ ذَكـــــــــــــــــ   ِإنح يـــــــــــــــــُ

ه     رحَوتـــــــــــــُ مح مـــــــــــــَ َهشـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ ثح َوتـ ثـــــــــــــِ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ  فـ

  
 أَي تَنكسر.

ًّا الماَء الحارَّ بالباِردِ  فَثَّ و  : َكَسره وَسكَّنه ، عن يَعقوَب. يَفُثُّه فَث

ّم إِذا ُجلَّتَه ، فَثَّ  عن األَصمعّي :و  َها. تَْمرَ  نَثَرَ  بالضَّ

َّةُ و َّةٌ  يقال : ُوِجَد لبَنِي فاُلنٍ  : الَكثَْرةُ ، الَمفَث  ، إِذا ُعدُّوا فُوِجَد لهم َكثَْرةٌ. َمفَث

ٌق. (7)، وفَدٌّ ، وبَذٌّ ، أَي  فَثٌّ  : ُمْنتَِشٌر ليس في ِجَراٍب وال ِوَعاٍء ، كبَّثٍ ، عن ُكراع ، وهو اللِّْحيَانّي : تَْمرٌ  فَثٌّ  تَْمرٌ و  ُمتَفَّرِ

كة. َكثِير نََزٍل ، أَي َمفَثَّةٍ  َكثِيرُ  (8)ما رأَْينَا ُجلَّةً و  ُمَحرَّ

ّم : ما قُِهُروا اْفتُثُّوا ماو لُوا. ، بالضَّ  وال ذُلِّ

ً  َكَمنَع أَي عن الَخبَرِ  عنه ، فََحثَ  : [فحث]  ما عنَد فالٍن : اْبتََحثُْت. اْفتََحثْتُ  يقال : ، كاْفتََحثَ  في بعض اللّغَات ، فََحَص ، : يَْفَحُث فَْحثا

 .ْفَحاثٌ أَ  : ذاُت األَْطباِق ، والجمع الفَِحثَةُ و ، َكَكتٍِف ، الفَِحثُ و

 ، أَي َجْوفَه. أَْفحاثَه وهو الِقبَةُ ذاُت األَْطبَاِق من الَكِرش ، وقد تَقدَّم ، ويقاُل : مألَ  الَحِفث ، : لغة في الفَِحثُ  وفي الّصَحاح :

ْرِجينُ  بفتح فسكون : ، الفَْرثُ  : [فرث] ْرقِيُن ، : الفَْرثُ  ، وفي المحكم : فُروثٌ  والجمع في الَكِرِش ، ما َدامَ  الّسِ :  الفَُراثَةُ و الفَْرثُ و الّسِ

 ِسْرقِيُن الَكِرِش.

ِغيَرةُ ، لُغَةٌ في القَاِف ، : الفَْرثُ و ْكَوةُ الصَّ ْكَوةُ ، وبالفاِء :  وهو َغلٌَط ، وقد أَخذه من نّصِ الّصاغانِّي ، فإِنّه قال : القَْرُث بالقَاف : الرَّ الرَّ

 فهو أَورده من نَّصِ أَبي َعْمٍرو في اليَاقُوتِة ، في َمعرِض بَيان األَشباه ، وليس مراُده أَن القاف لغةٌ في الفاِء ، فتأَّمل. .(9)َغثَيَاٌن الُحْبلَى 
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 .ِإذا َغثَْت نَْفُسَها من ثِقَِل الَحبَلِ  بها ، لَُمْنفََرثٌ  ، وإِنََّها التَّفَُرثِ و كاالْنِفراثِ  َغثَيَاُن الُحْبلَى ، : الفَْرثُ و

 ، وذلك في لُمْنفَِرثَةٌ  وقال أَبو َعمٍرو : يقال للمرأَة : إِنّها

__________________ 
 ( اللسان : مل لتبز أهلها.1)
 ( التهذيب : أيخذه.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( كذا ا ومل ترد العبارة يف التهذيب ا ووردت يف اللسان نقاًل عن األزهري.4)
 .«بذر»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 .«العقود»( عن اللسان ا وابألصر : 6)
 ( يف التهذيب : وهو املتفر  الذي ال يلز  بعضه ببع .7)
 .«قوله جلة : هي وعاء التمر يكنز فيه»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 : والقرث : الركوة الصغرية. (فرث): الفرث : الركوة الصغرية ا والفرث : غثيان ا بل  ا ويف التكملة  (فرث)( يف التكملة 9)
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ُثها للَخراِشيِّ الجي عل  رأحِس َمِعَدهِتَا. ثـَُر نـَفح ُسها ا فَيكح  َأوِ  مَححِلها ا وهو َأن خَتحُبَث نفح
ثَة أَم ُمْنفَِرثَة قال أَبو منصور : ال أَدري ِل َحْمِلها ، وقد فُُرثٌ  امرأَة ، وقال غيره : ُمتَفَّرِ  بها. اْنفُِرثَ  : تَْبُزُق وتَْخبُث نَْفُسها في أَوَّ

ً و يَْفُرثُ  الُجلَّةَ  فََرثَ وَ  قََها  ما فِيَها جميعَ  نَثَرَ  : َشقَّها ، ثم يَْفِرُث فَْرثا  .(1)وفي التهذيب : إِذا فَرَّ

 الَكِرَش ، إِذا َشقَْقتَها ونَثَْرَت ما فيها. أَْفَرثْتُ و

يت : ّكِ  ، ِإذا َشقَْقتَها ثَم نَثَْرَت ما فيها ، انتهى. أَْفِرثُهاو أَْفُرثُها للقَْوِم ُجلَّةً فأَنا فََرثْتُ  وفي الّصحاح : ابُن الّسِ

 .فَْرثٌ  وقيل : كّل ما نَثَْرتَهُ من ِوَعاءٍ 

ً يَْفِرثُها فَ  َكبَِدهُ  فََرثَ و  من باب َضَرَب وهكذا في الّصحاح وغيِره ، ولم يذكر فيه أَحٌد من األَئِمة الَوجهيِن ، فقوُل شيِخنا : ثّم قَِضيَّته أَنَّ ـ  ْرثا

وفي الّصحاح : إِذا َكبُِده ،  تَْنفَِرثَ  حتى َضَربََها :ـ  الَكبَِد ، كَضَرب ، وفي الّصحاح أَنه بهما كالذي قَبلَه غيُر ُمتَِّجٍه ، كما هو ظاهر فََرثَ 

ً  وهو َحيٌّ ، َضَرْبتَه ثَها تَْفِريثا وقوله : وهو َحيٌّ ، هكذا في نسختنا ، بل سائِِر النَُّسخِ التي بأَْيِدينا ، وهو  اْنتَثََرْت ، أَي َكبُِده فاْنفََرثَتْ  ، كفَرَّ

: وهي َحيٌّ ، بضمير المؤنّث ، وهو خطأٌ ، وال قالقَةَ في َكالِم مطابٌق ِعبارةَ الّصحاح واللسان ، وقد َشذَّت نسخةُ شيخنا ، فإِنه وجد فيها 

 الُمَصنِّف على ما َزَعَم.

ثَهاو ، أَْفَرثَهاو الُحبُّ َكبَِدةُ ، فََرثَ و َّتَها ، فَرَّ ِلَرُسوِل هللا  فََرثْتُم تَْدُروَن أَيَّ َكبِدٍ أَ  قالت ألَْهِل الُكوفَِة :»في حديث أُّمِ ُكْلثُوٍم بنِت َعِلّيٍ : و : فَت

 : تَْفتِيُت الَكبِِد بالغَّمِ واألََذى. الفَْرثُ  «وسلمعليههللاصلى

ً و الَكبِدَ  أَْفَرثَ و ثَها تَْفِريثا مّ  وهو ، الفَُراثَةَ  عنها َشقَّها وأَْلقَى ، إِذا فَرَّ ْرقِيُن ، كما تقدََّم ، الفَْرثُ  : بالضَّ وهو  َما فِيَها ، أَْلقَى أَي ، وهو الّسِ

 مأُْخوذٌ من عبارةِ ابِن ِسيَده واألَزهرّي.

ً  عنه فََرثْتَُهاو ِسْرقِيُن الَكِرِش ، الفَُراثَةُ و الفَْرثُ  ونصُّ عبارةِ األَّول : ثْتُهاو ، أَْفَرثْتُهاو ، أَْفُرثُها فَْرثا  ، كذلك. فَرَّ

 الَكِرَش ، إِذا َشقَْقتَها ونَثَْرَت ما فِيَها ، فالُمَصنُِّف خلََط بيَن العبَاَرتين. أَْفَرثْتُ و بارةِ الثاني :ونصُّ ع

جلُ  أَْفَرثَ و ً  الرَّ  : َوقَع فيِه. إِْفراثا

َضُهمْ  أَْفَرثَ و ُهم. أَو َكذَّبَُهم عنَد قومٍ  ِلاَلئَِمِة النّاِس ، للسُّلَُطاِن ، أَو أَْصَحابَه : َعرَّ َرُهم عنَدهم ، أَو فََضَح ِسرَّ  ليَُصغِّ

 ، أَي ِشبَعٍ. (2) فََرثٍ  يقاُل : َشِرَب على كفَِرَح : َشِبعَ  فَِرثَ و

قُوا. فَِرثَ و  القَْوُم : تَفَرَّ

 ، كَكتٍِف : ال َجبٌَل وال َسْهٌل. فَِرثٌ  َوَمَكانٌ 

 ِعه.: ليَس بَِضْخٍم ُصُخوُره ، وليس بِذي َمَطٍر وال ِطيٍن ، وهو أَصعَُب الِجبَاِل حتّى إِنه ال يُْصعَُد فيه لُصعُوبَتِه واْمتِنَا (3) فَِريثٌ  وَجبَلٌ 

 * ومما يستدرك عليه :

ْنِف من الِجبَال. فَْرثٌ  ثَِريدٌ   : غيُر ُمَدقَِّق الثَّْرِد ، كأَنه ُشبِّه بهذا الّصِ

ً وقال اللِّْحيَانّي  ً  : قال القَنَانِّي : ال خيَر في الثَِّريِد إَِذا َكان َشِرثا  ، وقد تقدم ِذْكُر الشَِّرِث. فَِرثا

 فيها الغَنَُم وغيرها. يُْفَرثُ  : الَمواِضُع التي (4) الَمفَاِرثُ و

 : * ومما يستدرك عليه : [فرنث]

ِد بِن أَبي َعِلّيٍ النََّخِعّي األَْشتَِريّ  : كَجْعفَر : قَْريَةٌ من قَُرى ُدَجْيٍل ، منها التّاجُ  فَْرنَث الّشاعر الُمْنِشئ ، قيّده الحافُِظ  الفَْرنَثِيّ  أَبو علّيِ بُن ُمَحمَّ

 هكذا.

 : * ومما يستدرك عليه : [فيث]
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َحه جماعةٌ ، وقيل : ِإنَّه فَْعلُون ، : جاَء ذُْكُره في األَْرِض األُنُف ، واختلفوا فيه ، فقيل : إِنّه فَْيعُول ، فِذْكُره في  فَْيثُونَ  َدْيرُ  النُّون ، وَصحَّ

 فهذا موضعه ، وصّححه جماعةٌ أُْخَرى وأَْغفَلَهُ الُمَصنِّف في الَمْوِضِعين تَْقِصيراً ، قالَهُ َشْيُخنا.

__________________ 
 ( ليست يف التهذيب ا ووردت يف اللسان نقاًل عنه.1)
 قلم. ويف التكملة فكاألصر.ضبرت « فـَرحثٍ »( ضبرت اللسان : 2)
 ( عن اللسان ا وابألصر : فرث.3)
جاءت يف األصــــــر بعد ومما يســــــتدر  عليه دير فيثون. وقد قدمناه إىل هنا « واملفارث إىل آخر ما ورد يف فرنث قيده ا افة هكذا»( من هنا 4)

 تبعاً للرتتيب وانسجمنا يف ذلك مض املطبوعة الكويتية.
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 (فصر القاف)
 املثّلثةمض 

وهو اسٌم من  ، قَبَاثٍ  منه اشتقاقُ و عليه ، قيل : قَبَضَ  وَضبََث به ، إِذا بِه يَْقبُِث ، قَبَثَ  أَهمله ، الجوهرّي ، وقال ابُن دريد : ، قَبَثَ  : [قبث]

 أَسماِء العرِب معروٌف.

مّ  كَسَحاٍب ، قَبَاثٌ و بالحاِء المهملة ، كذا في النُّسخ ،  (1) ابُن َرِزيٍن اللََّحِميّ  هكذا ضبطه الصاغانّي واألَمير ، وضبَطه الَحافُِظ بالضَّ

ٌث ، والّصواب اللَّْخِمّي بالَخاِء ، ويُعرف أَيضاً بالتُِّجيبِّيِ ،  عن ِعْكِرَمةَ. ُمَحّدِ

 ، َحدََّث. قَبَاثٍ  بُن جاِريَةَ بِن َسِعيِد بن قَبَاثُ  وَحِفيده

حِ الِكنَانِّي اللَّْيثِّي :  بُن أَْشيَمَ  قَبَاثُ و  نََزل ِدَمْشق. َصحابِيٌّ  (2)بِن عاِمِر بن الُملَوَّ

 األََسِدّي ، عن ابِن َراَهَوْيِه ، قيََّده ابُن السَّْمعَانِّي بالفتح. قَبَاثٍ  ُعَمُر بُن َحْفِص بنِ  * وبقي عليه :

ْخُم الفََراِسنِ ، َكَشَمْرَدى : العَِظيُم القََدِم ِمنَّ  القَبَْعثَى : [قبعث] ، قال  قبَاِعثَ  من نُوقٍ  قَبَْعثَاةٌ  ناقَةٌ  من الِجماِل ، وهي بِهاٍء ، القَبِيُحها ا ، والضَّ

ْرفِيِّين ، كالذي بعده.  شيُخنَا : وهو صريٌح بأَنَّ أَِلفََها لإِلْلحاِق ، وهو الذي َجَزم به أَكثُر الصَّ

 بالعين المهملة والفاِء محّركةً ، من ُعيُوِب الفَْرجِ ، كما سيأْتي.وهو  : َعفَُل الَمْرأَةِ ، القَبَْعثَاةُ و

 َء بَِكثَْرةٍ.وَجْمعَُك الشَّيْ  : الَجرُّ والسَّْوقُ  القَثُّ  : [قثث]

ًّا ءَ الشيْ  قَثَّ  يقال : ه وجمعَه في َكثَْرةٍ ، وجاَء فالنٌ  يَقُثُّه قَث ها معه ،معه ُدْنيَا َعرِ  يَقُثُّ و ماالً  يَقُثُّ  : َجرَّ َحثَّ »في الحديث : و يَضةً ، أَي يَُجرُّ

َدقَةِ  على (3) وسلمعليههللاصلىالنبيُّ   السيُل الغُثَاَء ، وقيل : يَْجَمعُه. قَثَّ  أَي يَُسوقُه ، من قولهم : «يَقُثُّه بماِله بكرٍ  أَبو فجاءَ  الصَّ

َُّهم ، إِذا اْستَأَْصلَهم ، اْقتَثَّ  يقال : كاالْقتِثاثِ  القَْلُع ، : القَثُّ و  اْقتُثَّ و َحَجراً ، من مكانِه ، إِذا اْقتَلَعَه ، (4) اْقتَثَّ و القوَم من أَصِلِهم ، واْجتَث

 والَجّث واحٌد. القَثُّ و واْجتُثَّ ، إِذا قُِلَع من أَْصِله ،

، أَي َذوو َعَدٍد َكثِيٍر ، وما  َمقَثَّةٍ  كالَمفَثَّة بالفاِء ، وبنو فالٍن َذُوو : الَكثَْرةُ ، الَمقَثَّةُ و وصوابه بالفاِء ، كما تقّدم ، أَو لغةٌ فيه نَْبٌت ، : القَثُّ و

َّتَُهم أَْكثَرَ   ، قاله األَصمعّي وغيُره. َمقَث

ْبيانُ  مستديرة َخَشبَةٌ  : لغتاِن ، وهما بكسِر الميم : (5)والِمَطثَّةُ  الِمقَثَّةُ و يَْنِصبُون َشْيئاً ، ثم يَْجتَثُّونَه بها عن َمْوِضعه ،  َعِريَضةٌ يَْلعَُب بها الّصِ

اَرة   وَطثًّا. قَثًّا وطثَثْناه ، قَثَثْناه ، وتقول : (6)قال ابُن ُدَرْيد : هي َشبِيهةٌ بالَخرَّ

 ونحُوه. كغَُراٍب : الَمتَاعُ  قُثَاثٌ و

 ، أَي لم يََدُعوا وراَءهم َشْيئاً. قَثَاثَتِهمو بقُثَاثهم وجاُءوا

 أَنكَرهُ بعُضهم ، وقال : إِنّما هو بالفَوقِيَِّة ال المثَلَّثَِة ، أَو هو لغةٌ ، وعليه جرى الُمَصنِّف ، وهو ضعيف. كَكتَّاٍن : النَّّماُم ، ، القَثَّاثُ و

ثِين ، وأَهُل األَنساب  كِكتَاٍب ، قِثَاثٌ و بالذّال المعجمة ، كَجْعفَر ، وقيل : بالُمْهَملة ، وقيل :  َذْهبَِن ، والد جدّ  : (7)كذا ضبطه بعُض الُمَحّدِ

 ُدَهْين مصغَّراً ، وقال جماعة :

عليِه  عالىت الواِرِد على َرُسوِل هللا صلّى هللا الِقثَاثِيّ  كِزْبِرج ، ابن العَُجْيلِ  ابن قِْرِضم ُزَهْير ، وضعّفوا الثّاني والثالث وَغلَُّطوا الّرابع ،

ثُونَ  من بَنِي َمْهَرةَ ، وَسلَّم القَاف وِقْرِضم بالقَاف ، كما قَيَّده الّداَرقُْطنِّي ، وَضبََطه ابُن ماُكواَل  يَْفتَُحونَ  وبعٌض من أَهِل األَْنَسابِ  والُمَحّدِ

 بالفَاِء.

 الماَل ، إِذا َجَمعَه. قَثَّ  وهو مصدر َجْمُع الماِل ، بالكسر : الِقثِّيثَىو
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 من النّاس. الجماَعةُ  بالفَتْح فيهما : ، القَثَاثَةُ و القَثِيثَةُ و

__________________ 
 ابخلاء.« اللخمي»( يف القاموس : 1)
قباث بضــــم القاف وابلباء »وال أعلم اشــــتقاقه. وفيه : ــــــــــــــــــ  وفيه عن ابن دريد قا  : لت العرب قبا .«الليث»( عن أســــد الغابة ا وابألصــــر 2)

 .«املوحدة وآخره  ء مثلثة قاله ابن ماكوال ا والصواب فتح القاف
 .«الصدقة عل  يوماً  وسلمعليههللاصلىحث النيب »( يف النهاية واللسان : 3)
ُتّث.4)  ( يف التهذيب واللسان : واجح
 ما يف القاموس. وما أثبت يواف  ضبرت التهذيب وامكم والتكملة واللسان.للعطف عل  املقثة ابلفتح ك« الواو»( 5)
 .«اب رازة»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( يف أسد الغابة : قثاث بفتح القاف وابلثاء بن املثلثتا.7)
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 من األَْرض. لنَْزِعهِ  وإِراَغتُه : َوفَاُء الِمْكيَاِل ، وتَْحِريُك الَوتِِد ، القَثْقَثَةُ و

 * ومما يستدرك عليه :

ِه : َجثِيثٌ  َل ما يُْقلَُع من أُّمِ  .قَثِيثٌ و يقاُل للَوِدّيِ أَوَّ

ً  َء ، كَمنَْعتُه ،الشَّيْ  قََحثْتُ  : [قحث] عن آِخِره ، كذا في  أََخْذتُه ، وقال الّصاَغانِّي أَي (1)لَّسان ، أَهمله الجوهرّي وصاحُب ال أَْقَحثُه قَْحثا

 التكملة.

ِغيَرةُ ، بفتح فسكون : القَْرثُ  : [قرث] ْكَوةُ الصَّ  نقله أَبو َعْمٍرو الّزاهُد في ياقُوتَِة اْلَمرث. الرَّ

ً  ، كفَِرحَ  قَِرثَ و  َكدَّ وَكَسَب. : قََرثا

 وسيأْتي. ثَه ،َكرَ  أَي األَمُر ، قََرثَه يقال :و

 لفظاً ومعنًى ، وهو َضْرٌب من السََّمِك ، وقد تقَدَّم. : الِجّريثُ  الِقّريثُ و

والبُْسُر يعني أَنَّ ُكالًّ من الثاّلث ، وهي : التَّْمر  لَضْرٍب من أَْطيَِب التَّْمِر بُْسراً ، ، (2)ممدوَداِن  قَِريثَاءُ و ، قََراثَاءُ  تَْمٌر ، وبُْسٌر ، ونَْخلٌ و

: َضْرٌب من التَّْمِر ، وهو أَْسَوُد سريُع النَّْفِض لِقْشِرِه عن  القَِريثاءُ  والنَّْخُل يقال له ذلك ، وهو َصِحيٌح واقٌع في ِعبَاَراتِِهم ، ففي اللَّسان :

 ِلَحاثِه إِذا أَْرَطَب ، وهو أَْطيُب تَْمٍر بُْسراً.

األَْجناِس إاِل ما َكاَن من أَنواع التَّْمِر ، وال نظيَر لهذا البِنَاِء إِاّل  (3)يُثَنّى ويُْجمُع ، وليس له نظيٌر من قال ابن ِسيَده : يَُضاُف ويُوَصُف به و

 وكأَّن َكافَها بََدٌل. الَكِريثَاُء ، وهو َضْرٌب من التَّْمِر أَيضاً ، قال :

 .والَكِريثَاُء ، لهذا البُْسرِ  القَِريثَاءُ  وقال أَبو زيد : هو

 ، ممدوداِن. قَراثَاءُ و ، قَِريثَاءُ  وعن اللِّْحيَانّي : تَْمرٌ 

 : أَْطيُب التَّْمِر بُْسراً ، وتَْمُرهُ أَْسَوُد. القََراثَاءُ و القَِريثَاءُ  وقاَل أَبُو حنيفَةَ :

واةِ أَنه اسٌم أَْعَجِمّي. وعن الِكَسائّي :  ، ممدوٌد بغيِر تَْنوين. ثَاءُ قَِري وبُْسرٌ  قَِريثَاءُ  نَخلٌ  وَزَعَم بعُض الرُّ

 ، غير ممدود. (4) قَِريثَا وقال أَبو الَجّراح : تَْمرٌ 

 * ومما يستدرك عليه :

 البُْسَرتَْيِن والثَّالِث اجتماُعهما ودُخوُل بعِضِهما في بعٍض. اْقتَِراثُ 

ُع. التَّقَْرُعثِ  من واْشتَقاقُه اسمٌ  كَجْعفَر ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابن ُدَرْيد : هو قَْرَعثٌ  : [قرعث]  ، وهو التََّجمُّ

َع ، كَذا في اللَّسان ، والتّْكِملَة ، ونقله ابُن القَّطاع أَيضاً. تَقَْرَعثَ  يقال :  ، ِإذا تََجمَّ

ُجُل في ماِلِه ، أَي أَْقعَثَ  : [قعث] يِت. َف ،أَسرَ  الرَّ ّكِ  عن ابن الّسِ

 أَكثََرها لَهُ. أَْقعَثَهُ و أَْجَزلََها ،و : أَْكثََرَها اْقتَعَثَهاو له العَِطيَّةِ  أَْقعَثَ و

ً  ِء ،من الشيْ  لَهُ  قَعَثَ و  الجوهرّي إِلى بعِضِهم.ونسبَه  ِضدٌّ ، فهو أَْعَطاهُ قَِليالً ، أَي َحفََن له َحْفنَةً ، إِذا ، قَْعثَةً و ، يَْقعَُث قَْعثا

ً و  نقله الّصاغانّي. : اْستَأَْصلَهُ ، قَعَّثَه تَْقِعيثا

ً  ءَ الشَّيْ  قَعَثَ  وفي اللسان :  : اْستَأَْصلَه واْستَْوَعبَه. يَْقعَثُه قَْعثا

 إِذا قَلَعَه من أَْصِله. فاْنقَعَثَ  وقال األَصمعّي : َضَربَهُ 

 ، إِذا اْنقَلَع ، ومثلُه في الّصحاح. اْنقَعَثَ و ُء ،الِجَداُر ، واْنقَعََر ، واْنقَعََف ، إِذا َسقََط من أَصِله ، واْنقَعََف الشي اْنقَعَثَ و
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 : الَكثَْرةُ. القَْعثُ و

 : الَكثِيُر من الَمْعُروِف وغيِرِه. وقال ُرْؤبةُ : القَِعيثُ و

يِن  ـــــــــــَ ث عـــــــــــَ ـــــــــــح ٍب  أَقـ ـــــــــــح ي ـــــــــــُه ِبســـــــــــــــــــــــــَ ثِ مـــــــــــن عـــــــــــَ قـــــــــــح   مـــــــــــُ
ِث     َريـــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــَ ُزوٍر وال بـ ـــــــــــــــــح نـ (5)لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَ  مبـــــــــــــــــَ

 

  
__________________ 

 ( أثبتت املادة يف اللسان.1)
 ( يف الصحاح : زيد : بغري تنوين.2)
 ( اللسان : يف.3)
 .«قريثاء»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 قا  يف التكملة : ولر بة رجز عل  هذا الروي أّوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 تعرف الدار بذات العنَكثِ أ
ٍب ِمقَعٍث. ولي  هذا املشطور فيه ا وفيه مشطور فيه هذه اللغة وهو :  ما شاء من أبواب َكسح
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ً  فجعل َسْيبَهُ  ُمْقعَثِ  بَسْيبٍ »قال األَصَمِعّي : لقد أَساَء ُرْؤبَةُ في قَْوِله :   اليَِسيُر.الَهيُِّن  (1) القَِعيث ، وإِنَّما ُمْقعَثا

ر قوُل رؤبةَ. الَكثِيُر ، الغَِزيُر ، والسَّْيبُ  السَّْيُل العَِظيم ، والَمَطرُ  : القَِعيثُ و  وبه فُّسِ

ً  الحافِرُ  اْقتَعَثَ و  نقله الّصاَغانّي. اْستَْخَرَج تَُراباً َكثِيراً من البِئِر ، ، إِذا اْقتِعاثا

ّم : داءٌ  القُعَاثُ و  الغَنَِم ، نقله الّصاَغانّي. يأُْخذُ في أُنوفِ  بالضَّ

ُجُل في تَقَْلعَثَ  : [قلعث] َمرَّ كأَنَّه يَتَقَلَُّع  ، وتَقَْعثَل ، كالهما ، إِذا تَقَْلعَثَ  ، وقال ابُن ُدَرْيد : (2)أَهمله الجوَهِرّي وصاِحُب اللَّسان  َمْشيِه ، الرَّ

 الصاغانّي.هكذا بالحاِء المهملة ، نقله  من َوَحٍل ،

 الدَّيُّوُث. أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد : هو ، كُزْنبُورٍ  القُْمعُوثُ  : [قمعث]

 .(3)وفي اللسان : هو القُْعُموُث بتقديم العين على الميم ، وذكره في الَمَحلَّْيِن 

 ه الجوهرّي.ولذلك تََركَ  وقال ابُن ُدريد : ال أَْحَسبَهُ َعَربيًّا َمْحضاً ، قال شيُخنا :

زعموا ، قال ابُن دريد : وليس بَثَْبٍت ، وذَكره ابُن ِسيده أَيضاً ،  العَْدُو بِفََزعٍ ، هو أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد : ، القَْنَطثَةُ  : [قنطث]

 .(4)وكذا ابُن القَّطاع 

 نقله الّصاَغانّي. الَكثِيُر الشَّعَِر في َوْجِهه وَجَسِده ،  ُدَرْيٍد : هوأَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابنُ  ، بالكسِر ، (5) الِقْنعَاثُ  : [قنعث]

نعم استطرَده صاحُب اللّسان ، في ماّدة التََّخيُِّث  الَجْمُع والَمْنُع ، أَهمله الجوَهِرّي ، وصاحُب اللَّسان ، وقال أَبو عمرو : هو التَّقَيُّثُ  : [قيث]

 : الَجْمُع والَمْنُع ، والتََّهيُُّث : اإِلْعَطاُء. وتََرَكه هنا. التَّقَيُّثُ  ، عن أَبي َعْمٍرو :

 فصر الكاف
 مض املثّلثة

 قاله ابُن األَْعَرابِّي. ، كَسَحاٍب : النَِّضيُج من ثََمِر األََراِك ، الَكبَاثُ  : [كبث]

قاً ، واحدتُهوفي الُمْحَكِم : وقِيل : هو ما لْم يَْنَضْج منه ، وقيل : هو َحْملُ   ، قال : َكبَاثَةٌ  ه إِذا كان ُمتَفَّرِ

ّرُِ  رأحســـــــــــــــــــــــــــًا   ةِ حيـــــــــــــَُ اثـــــــــــــَ بـــــــــــــَ قـــــــــــــاً  كـــــــــــــالـــــــــــــكـــــــــــــَ  واثـــــــــــــِ

اَلٍة     رِ  (6)بـــــــــــِورحِد فـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ تح ِورحَد مـــــــــــَ ل ســـــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــَ

  
 فهو بَِريٌر. الَكبَاثِ  من (7)وفي الّصحاح : ما لْم يَْنَضْج 

ُجِل ، وإِذا اْلتَقََمه البَعيُر فََضَل عن لُْقمَ  الَكبَاثُ  وقال أَبو حنيفةَ :  تِه.فَُوْيَق َحّبِ الُكْسبََرةِ في الِمْقَداِر ، وهو يَْمألُ مع ذلك َكفَّيِ الرَّ

 اللَّْحُم ، كفَِرَح ؛ تَغَيََّر وأَْرَوَح. َكبِثَ و

 أَنَا : َغَمْمتُه. َكبَثْتُهُ  وقد (8)اللَّْحُم قد َغمَّ  الَكبِيثُ  عن أَبي عمٍرو :و

 ويُْنَشد ألَبِي ُزَراَرةَ النَّْصِرّي : َمْكبُوثٌ ، وَ  َكبِيثٌ  لَْحمٌ  هوو

ا  ثــــــــــــَ ــــــــــــِ اٌر َنشــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــطــــــــــــًا أَب مــــــــــــّ َح عــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــَ

تــــــــــــــًا قــــــــــــــد      مــــــــــــــًا ابئــــــــــــــِ ُر  ــــــــــــــَح اأيحكــــــــــــــُ ثــــــــــــــَ بــــــــــــــِ  كــــــــــــــَ

  
ْلُب الّشِديُد ، والُمْنقَبُِض البَِخيُل ، الُكْنْبثُ و بضم أَّولهما أَيضاً ، والنون زائدة ، وقيل بأَصالَتِها ، وسيأْتي  ، الُكنَابِثِ و وثِ كالُكْنبُ  بالّضّم : الصُّ

 للمصنّف بْعُد.
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َل ما فِيَها إِلى أَي تَُمالَ  أَْن تُْجنَحَ  هو السَِّفينَةِ  تَْكبِيثُ و  األُْخَرى. السَِّفينَةِ  إِلى األَْرِض ، ويَُحوَّ

 ُخو َعَرابَةَ ، له ُصْحبَةٌ ، ذكَره الَجَماِهيُر ، استدركه شيُخنا.ْبُن أَْوٍس ، بالفَتْح : أَ  َكبَاثَةُ و

__________________ 
 ( اللسان : إلا الَقعحِث.1)
 ( وردت املادة يف اللسان.2)
 وحرمه.القصموث : الديوث ا وهو الذي يقود عل  أهله  « :قمعث»القعموت : الّديوث ويف مادة « : قعمث»( يف اللسان مادة 3)
 القنطعثة عدو بفزع ا قا  ابن دريد : ولي  بثبت.« : قنطعث»( ونقله يف التكملة كاألصر ا ويف اللسان 4)
 والقنعات والقنعاث مبعىن واحد. ابلتاء تصحيف.« القنعات»( يف املطبوعة الكويتية : وردت هنا 5)
 ة أكثر.بورد قطاة وهي مناسب« : غل »ويف اللسان « كبث»( األصر واللسان 6)
 .«وما مل يونض»( يف الصحاح : 7)
 .«قد َغِمرَ »( يف اللسان : 8)
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 َعفَُل الَمْرأَةِ. أَهمله الَجماعةُ ، وقال الّصاغانّي : هو لغةٌ في القَبَْعثَاةُ ، وهو ، الَكبَْعثَاةُ  : [كبعث]

 ، أَي َكثَُف. َكثَاثَةٍ  ءُ الشيْ  َكثَّ  : الَكثِيُف ، الَكثُّ  : [كثث]

أَراَد َكثَْرةَ أُصوِلَها وَشعَِرَها ، وأَنَّها  «الِّلْحيَةِ  َكثَّ  كانَ  أَنّه» وسلمعليههللاصلىفي ِصفَته و ، ِكثاثٌ  والجمعُ  اللِّْحيَِة ، وَكثِيثُها ، َكثُّ  َرُجلٌ و

 فيها َكثَافَةٌ. (2) [ولكن]وال َطِويلٍَة ،  (1)ليست برقِيقٍَة 

ة. َكثَّةٌ  َرْيد : ِلْحيَةٌ قال ابُن دُ و  : كثيرةُ النَّبَاِت ، قال : وكذلك الُجمَّ

ً  ، إِذا كان َشعَُرَها َكثّةٌ وَ  َكثَّاءُ  امرأَةُ و  .َكثّا

 مثل قولك : َرُجٌل ُصُدُق الّلقَاِء ، وقوٌم ُصُدٌق. ، بالّضّم ، ُكثٌّ  قومٌ و

ةً ، يقال : بِِفيهِ  التَُّراب ، وفُتَاُت الِحَجاَرةِ ، : ُدقَاقُ  ، كَجْعفٍَر ، وِزْبِرجٍ  الَكثَْكثُ و  مثل األَثْلَِب واإِلثِْلِب. الَكثَْكثُ  ويقال : التَُّراُب عامَّ

 نقله الصاَغانّي. اِب ،بالتُّرَ  لهم لُْعبَةً  عن الفّراِء : َمْقُصوراً ، وتُْفتَح كافَاه في األَّول والثالث بالّضمّ  الُكثُْكثَىو

 فيْنبُُت عاماً قابِالً ، قاله ابُن ُشَمْيٍل. ما يَْنبُُت مّما يَتَنَاثَُر من الَحِصيدِ  مشدَّداً : ، الكاثُّ و

 .(3)قاله ابُن ُدَرْيد  األَْرُض الَكثِيَرةُ التَُّراِب ، بالمّد : ، الَكثَاثَاءُ و

 .(4): التُّراب  ثُ الَكثَا قال الَخّطابّي : ولم يَثْبُت عندي

 ، نقله الّصاغانّي. َكاثٌّ  فهو بَسْلِحه : َرَمى الرُجلُ  َكثَّ و

ً  اللِّْحيَةُ  َكثَّثو ً و ُكثُوثَةً و َكثَاثَةً و ، تََكثُّ َكثّا  فلم تَْنبَِسط. (5) َكثَُرت أُصولُها ، وَكثُفَْت وقَُصَرْت وَجعَُدتْ  بفّك اإِلدغام : ، َكثَثا

 في النَّْخل ، فقال : الَكثَّ  ثَْعلَبَةُ بُن ُعبَْيٍد العََدِوي ،واستعمَل 

تح   تــــــــــَ ةُ شـــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــ  ي  كــــــــــَ قــــــــــِ تــــــــــ  ر  تـــــــــــَ  اأَلوحابِر ال الــــــــــقــــــــــُ

يو     قحصـــــــــــــــــــِ َ
ِد املـــــ لـــــــَ َب خَتحشـــــــــــــــــــَ  وهـــــي ابلـــــبــــــَ  ال الـــــــذِّئـــــــح

  
 َشبََّهَها باإِلبِل.

 .ِكثاثٌ  ، ج َكثٌّ  َرُجلٌ و

 .الُكثُوثَةُ  الِّلْحيَِة ، ومصدُره َكثِيثِ  : نَْعتُ  األََكثُّ و الَكثُّ  قال الليث ، َكثَْكثَ و أََكثَّ  قَدو

 ُدريد عن عبد الّرحمِن عن عّمه : [ابنُ ]، وأَنشد  يََكثُّ ُكثُوثةً  (7) [َكثَّ ]، والِفْعُل  الَكثَثِ  بَيِّنَةُ  كثَّاءُ  ، وِلْحيَةٌ  أََكثُّ  : رجلٌ  (6)وعن أَبي َخْيَرةَ 

َم  لــــــــــــمــــــــــــَ ُث اَنصــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــِّ يــــــــــــح ثــــــــــــا َ حبــــــــــــَ   الــــــــــــكــــــــــــِ
ا َ     َر  وحـــــــــــــــَ يـــــــــــــــِب فـــــــــــــــجـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــِ وحُر الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

  
 : النَّبَاَت ، وأَراد بَحاَث َحثَا ، فقَلََب. الِكثَاثِ  يعني باللَِّممِ 

 ُمْنُخِره ، أَي على َرْغِم أَْنِفه. َكثِّ  وفاُلٌن قُُدوُمه على

 في َعْقِله َغثَاثَة. (8)، كانت  َكثَاثَة َساس : من كانت في ِلْحيَتِهومن سَجعَات األَ 

ً  له من الماِل َكَمنَعَ  َكَحثَ  أَهمله الجوَهِرّي ، وقال الليث : ، َكَحثَ  : [كحث] كذا في التّكملة ،  بِيََدْيِه ، َغْرفَةً  َغَرَف له ، إِذا َكْحثَةً و ، َكْحثا

 بيَدِه ِمْنهُ ، وهكذا في اللسان.وفي بعض النُّسخ : 

اثُ  : [كرث] ، بالتَّخِفيف  الَكَراثُ  معروٌف َخبِيُث الّرائَِحِة َكِريهُ العَرِق ، ويقال فيه أَيضاً : بَْقلٌ  األَخيرة عن ُكراعٍ : َكُرّماِن ، وَكتَّانٍ  الُكرَّ

 والفتح ، قاله أَبو علّيٍ القاِلي.
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 وقال أَبو حنيفةَ : أَخبرني أَعرابِّي من أَْزِد السََّراة قال : َرأَْيتَُها بِجباِل الّطائِفِ  ة ، كذا عن أَبي حنيفةَ ، وقدَجبَِليّ  َكَسحاٍب : شَجٌر ِكبارٌ و

 لها َوَرٌق ِدقاقٌ  (9)َشجرةٌ َجبَليَّة  الَكَراث

__________________ 
 .«.. وعبارة املصباح : الشعر يكث : اجتمض وكثر نبته من غري طو  وال رقة« دقيقة»( كذا ابألصر وغريب اهلروي ا ويف اللسان والتكملة 1)
 ( زايدة عن اهلروي.2)
 .«أبو دريد»( ابألصر : 3)
قا  اخلطايب :  «وللعاهر الكثكث»ا ديث اآخر : ومنه»( كذا ابألصــــــر ا وعبارة اخلطايب كما نقلها ابن األثري يف النهاية : يف مادة كثكث 4)

 .«قد مّر مبسامعي ا ومل يثبت عندي
 .«جعد»( جعدت ضبطت يف القاموس بكسر العا ا ضبرت قلم. وما أثبت عن القاموس نفسه 5)
 .«أيب محزة»ا وابألصر : ( عن اللسان 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 ..«.. . كان.. ( عن األساس ا وابألصر : كان8)
 .«شجرية مجيلة»ويف التكملة : « مجيلة»( عن اللسان ا وابألصر 9)
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َتُمُشوَن بَلَبِنها ا وقا  أَبو  : (1)َذر َة اهلَُذِد  ِطواٌ  ا وِخطحَرٌة انِعَمٌة ِإذا ُفِدَغتح ُهرِيَقتح لََبناً ا والّناس َيسح
بح  اِن قــــــــــد َنشــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــَ َن الــــــــــيــــــــــَ يــــــــــَب بــــــــــح بــــــــــِ  ِإّن حــــــــــَ

ٍد مــــــــــن     رَاثِ يف َحصــــــــــــــــــــــــِ بح  الــــــــــكــــــــــَ نــــــــــِ (2)والــــــــــكــــــــــَ
 

  
 : نَباٌت أَو َشَجٌر. الَكَراثُ  قال السُّكَّرّي :

ر قوُل ساعدةَ ْبِن ُجَؤيَّةَ : َكَراثٌ و  : َجبٌَل ، وبه فُّسِ

ا و  وهبـــــــَ َي َدبــــــُ قــــــِ َرٌب بــــــيضـــــــــــــــــــــاُء َيســــــــــــــــــــح   (3)مـــــــا ضــــــــــــــــــــَ
رحَواُن     اٌ  فـــــــــــعـــــــــــَ رَاثِ ُدفـــــــــــَ هـــــــــــا الـــــــــــكـــــــــــَ يـــــــــــمـــــــــــُ  َفضـــــــــــــــــــــــــِ

  
ً  بالّضمّ  ، يَْكُرثُهوَ  بالكسر ، يَْكرثُه الغَمُّ و األَمرُ  َكَرثَهُ و  .كأَْكَرثَه وبلََغ منه الَمَشقَّةَ ، اْشتَدَّ عليهو : ساَءه َكْرثا

 ، على أَّن رؤبةَ قد قاله : أَْكَرثَه ، وإِنما يُقَال : َكَرثَه قال األَْصَمِعّي : ال يقال :

 الكواِرثُ َقدح ُ َل   الُكَرُب و 
 الَمَشقّةَ. (4) [منه]الغَمُّ ، أَي بَلََغ  َكَرثَة أَي شديدةٍ شاقٍَّة ، من «كاِرثةٍ  في َحِديث علّيٍ وَغْمَرةٍ و كذا في الّصحاح ،

 .كاِرثٌ  : َكِريثٌ  وأَمرٌ  األَْمِر ، إِذا َكعَّ ونََكَص ، لََكِريثُ  إِنّهو

 .َكَرثَكَ  وكلُّ ما أَثْقَلََك فقد

 .(5)هذا األَْمُر ، أَي ما بَلََغ ِمنّي مَشقَّةً  أَْكَرثَنِي وعن الّليث يقال : ما

ً  هو اْكتََرثَ  وقد ثْتُهَكرَ  والفعل الُمجاِوز :  ، وهذا فْعٌل الِزٌم. اْكتِراثا

ه وأَثقلَه. (6)األَْمُر ، وقََرثَنِي  َكَرثَنِي وقال األَْصَمعّي : يقال :  إِذا َغمَّ

 الَحْبُل : اْنقََطَع. اْنَكَرثَ و

 له : َحِزَن. (7) اْكتََرثَ و

إِشارةً إِلى أَنه هكذا بخّط « به»هكذا في سائِِر النّسخ ومثلُه في نسخِة الّصحاح ، وجعَل على قوله  ما أُباِلي بِه ، أَي له ، أَْكتَِرثُ  ما يقال :و

 ، وإِذا كاَن َذلك فإِّن قول شيِخنا في الّصحاح : ما« ما أُباِليه»بدل بِه ، وفي أُخرى « له»الُمَصنّف ، ووجد في بعِض نسخِ الّصحاح 

  ، غيُر ُمتَِّجٍه ، اشتَبَه عليه الّلْفُظ باللّْفِظ.بِهِ  أَْكتَِرثُ 

 وفي النّهاية : األصُل فيه أاَلَّ يُْستَْعَمَل إِاّل في النّْفي ، وَشذَّ استعمالُه في اإِلثباِت كما في بعِض األَحاِديِث.

 : االْعتِناُء. االْكتِراثُ  وفي الِعنَايَة : ، كاْلتَفََت ، َوْزناً وَمْعنًى : اْكتََرثَ  وقال بعُض اللُّغَِويِّين :

 وقد تقدََّم الخالُف فيه. بُْسٌر َطيٌِّب ، ، والقَِريثَاُء ، والقََراثَاُء : الَكَراثَاءُ و ، الَكِريثَاءُ و

 َشِديٌد. َكاِرثٌ  أَي ، َكِريثٌ  أَْمرٌ  يقال :و

َكه ، وأََراَك الاألَ  َكَرثَه وفي األََساس :  .(9): ال تَتََحّرُك له وال تَْعبَأُ بِه  (8)له  تَْكتَِرثُ  ُمُر : َحرَّ

وفي ـ  بالّضم األُْكُشوثُ و ويَُمّد ، مقصوراً  الَكُشوثَىو ويَُضمُّ ، بالفتح ، هي أَْفَصُح لغاتِه ، وعليها اقتصر الجوَهِريّ  الَكُشوثُ  : [كشث]

 وَشُكوثَاُء. َكُشوثَاءُ و ، ُكُشوثٌ و ، أُْكُشوثٌ و َكُشوثٌ  َعبّاد ، يقال له :المحيط للّصاحِب بن 
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 الذي تسميه العاّمة : الَكْشوثَاءُ  ، بالّضّم ُصوَرةً ال ُمقَيَّداً ، وابُن األَْنبَارّي أَورده في الَمْقُصور والممدود له : ُكُشوثٌ  ووجد بخّط األَزهريّ 

ينََوِرّي ، وقال : هو لغةُ أَهِل السََّواد (10) َخْلفٌ   األَِخيرةأَي الُّلغَةُ  وهِذه ، الَكُشوثَ  ُزه الّدِ نَْبٌت يتَعَلَُّق  ؛ـ  بفتح فسكون أَي ساِقَطةٌ رديئةٌ ، وجوَّ

 قال الشاعر : باألَْغَصاِن وال ِعْرَق له في األَْرِض ،

__________________ 
 .«قوله أبو ذرة قا  الصاغاين هذا قو  السكري ا وقا  األصمعي : هو أبو درة بضم الدا »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 واألنسب تقدمي الشطر الثاين.« قوله والكنب هو ككتف نبت كما يف القاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«وضيم مواضض كما يف التكملةدبوب ودفا  وعروان »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( زايدة عن النهاية.4)
 ( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : مشقته.5)
 .«فرشين»( عن التهذيب ا وابألصر 6)
 .«وأكرث له»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 ( يف األساس : ال تكرتث لذلك وال تنوص.8)
 : تكرنث علينا ا تكرب. ( ورد هنا يف اللسان ا وأثبتها أيضاً يف امكم : كرنث9)
 .«قوله وهذه خلف ا ويف التكملة أن كشوت بضم الكاف ا وأكشوت هبمزة مضمومة كال ا مسرتذ  خلف»( هبامش املطبوعة املصرية : 10)
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َو  وثُ هـــــــــــُ ـــــــــــَكشـــــــــــــــــــــــــُ ٌر وال َوَرٌ   ال ـــــــــــال َأصـــــــــــــــــــــــــح  ف

رُ و     ريف وال مثــــــــــــــــــََ يــــــــــــــــــٌم وال  ــــــــــــــــــِ  ال َنســــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
، والبيت المذكور يَمدح فيه أَبا َسْعٍد  أَْكُشوثَا : موضٌع في ِشعر أَبي تَّمام ، ويروى يَْكُسوما. قلت : ويُْرَوى أَيضاً : يَْكُشوثَا وفي المعجم :

 الثَّْغِريَّ ، هو هَذا :

اَلِع و  ــــــــكــــــــَ ٍن مــــــــن ِذي ال ر  ِحصــــــــــــــــــــــح وكــــــــُ شــــــــــــــــــــــُ   َأكح
ا    يــــــــــبــــــــــَ َت فــــــــــيــــــــــه يــــــــــومــــــــــًا َعصــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــح لــــــــــَ  َ َء َأطــــــــــح

  
ُجُل ، اْنَكلَثَ  [كلث] قال الصاغانّي : ولم يِتَابَعِ ابُن فاِرٍس عليه : ولَعَلَّه  تَقَدَّم ، أَهمله الجوَهرّي وصاحُب اللسان ، وقال ابُن فارس : أَي الرَّ

 بالتاِء الفَْوقِيَّة.

 الماِضي في األُموِر. الرجل كِمْنبَرٍ  الِمْكلَثُ و

ْل.قلت : وهو خطأٌ ؛ فإِّن الماضَي في األُمور هو الِمْكلَُت المِ  فه المصنّف ، فتأَمَّ  ْصلَُت ، بالتّاِء الفوقية ، كما حقّقه ، الصاغانّي ، وقد صحَّ

 البَِخيُل الُمْنقَبُِض. أَهمله الجوَهِرّي ، وقال ابن دريد : هو ، كَجْعفٍَر وقُْنفٍُذ وُعلَبٍِط وُعاَلبِِط ، الكلبثُ  : [كلبث]

ْلُب الّشِديُد ، كذا في اللسا  ن.وهو أَيضاً : الصُّ

بفتح األَول والثاني وسكون الراِء ففتح الدال والحاِء الُمهمالت ،  نََوْرَدَجةٌ  أَهمله الجوهرّي ، وقال الليث : هو ، بالضّم ، الُكْنثَةُ  : [كنث]

ُد  تُتَّخذُ من آٍس وأَْغَصاِن ِخاَلفٍ  (1)هكذا في أَكثر األَصول ، والصواب بالجيم  ياِحيُن ، ثم تُْطَوى قال : وإِعرابه (5)تُْبَسط وتُنَضَّ  عليها الرَّ

 ي اللّسان والتكملة.، كذا ف ُكْنثَا ، وبالنَّبَِطيّة ُكْنثََجةٌ 

ْلبُ  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ، كقُْنفٍُذ وُعالِبٍط وُزْنبُوٍر ، الُكْنبُثُ  : [كنبث]  الشديد. قد َمرَّ الكالُم عليه في ك ب ث. الصُّ

 كالُكْلبُِث. الُمْنقَبُِض البَِخيُل ،و

ْمُل  الِكْنبَاثُ  . وعن ابن األَْعَرابّي :تََكْنبَثَ  : تََداَخَل بعُضه في بعض ، وقد ُكنَابِثٌ و ُكْنبُثٌ  لٌ وفي اللسان : َرجُ  : تَقَبََّض ، تََكْنبَثَ و َكْنبَثَ و : الرَّ

 الُمْنَهاُل.

 قلت : هكذا َذَكَره ، فليَُحقَّْق ، ال يَكون ُمَصّحفاً عن الكْنثَاِب ، وقد تقدم في ك ث ب.

ْلُب ، أَعمله الجوهرّي ، وقال ابُن دريد : طٍ ، كقُْنفٍُذ ، وُعالبِ  الُكْنُدثُ  : [كندث]  نقله الصاَغانّي وصاحب اللسان. الصُّ

َع.الشَّيْ  تََكْنعَثَ  * : [كنعث]  ُء : تََجمَّ

 : اسٌم ُمْشتَقٌّ منه ، ذَكره ابُن منظور ، فهو مستدرٌك على الُمَصنّف والصاغانّي. َكْنعَثَةُ و َكْنعَثٌ و

 أَهمله الجوَهِرّي ، وقال ابُن ُدريد : هو القَِصيُر ، نقله الّصاَغانّي وصاِحُب اللسان. كقُْنفٍُذ وُعالبٍِط ، بالفاءِ  الُكْنفُثُ  : [كنفث]

ْجِل.ـ  الفَاِء والّشين المعجمةبالقَاف وـ  : القَْفشُ  الَكْوثُ  : [كوث]  الذي يُْلبَُس في الّرِ

ْجَل  ي  (2)قال أَبو منصور : وكأَنَّ المقطوَع الذي يُْلبَُس الّرِ ً  (3)يَُسمَّ ً  َكْوثا ْرعِ ، ويقال له القَْفُش ، وكأَنَّه ُمعَّرب ، كذا في  بَكْوثِ  تشبيها الزَّ

غاِر.  اللّسان ، وهو نوٌع من الِخفَاِف الّصِ

ثَ كَ و ْرعُ  وَّ ً  الزَّ ْرعِ : أَْن يَِصيَر أَْربََع َوَرقَاٍت وَخْمساً ، تَْكِويثُ  ، قال النَّْضُر : تَْكويثا  .(4) الَكْوثُ  وهو الزَّ

ّم ، ُكوثَىو ى بالعراقِ  وقيل : بلدة ة ، ثالث َمواِضَع : ، بالضَّ  الطَِّريِق. ُكوثَى ببابَِل ، وتَُسمَّ

 .النّار في وُطِرحَ  السالمعليهَربّاً : من ناحية بابَِل ، بأَْرِض الِعَراِق أَيضاً ، وبها ُوِلَد سيُِّدنا الَخِليُل  ُكوثَىو

 بن قَُصّي ، كذا في الُمْشتََرك لياقوت. َمَحلَّةٌ بَمكَّةَ لبَنِي عبِد الّدارِ و

وض : األُنُف : أَن  ونسبه ابُن منظوٍر لُكَراع. من أَسماِء َمّكةَ. قلت : ُكوثَى وفي الرَّ
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ال فهي ، قاله  ُكوثَى نَهرَ  اْحتَفَرَ  الذي هو وأَبوها ، السالمعليهَربّاً ، ومنها كانت أُّم إِبراهيَم  ُكوثَى قال السَُّهْيلّي : وأَّما التي يَْخُرُج منها الدَّجَّ

 الطَّبرّي.

__________________ 
هي معرب نورده بفتح النون والواو وســــــكون الراء واهلاء لبيان فتحة الدا  واملقصــــــود منها ابقة الرايحا نوردجه »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 1)

 .«كذا هبامش املطبوعة
 ( يف القاموس : يـَُنض ُد.5)
 ( يف التهذيب : القدَم.2)
 ( التهذيب واللسان والتهذيب : ُلّي.3)
 الكوثة.( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : 4)
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 من نَبَطٌ  فإِنَّا نِْسبَتِنا عن سائِالً  كانَ  َمن»:  يقُول عنههللارضي: َسمْعُت عليّاً  (1)في اللسان : قال محمُد بُن ِسيِريَن : سمعُت ُعبَْيَدةَ قاَل و

 .«ُكوثَى

 (2)واختلَف  .ُكوثَى ن أَْصِلُكْم معاِشَر قُريٍش ، فقال : نَْحُن قَوٌم منَروى ابُن األَعرابّي : أَنه سأََل رجٌل عليّاً : أَْخبِْرنِي يا أَميَر الُمْؤِمنِيَن عو

ةُ السَّواِد التي ُوِلَد إِبراِهيُم  ُكوثَى : أَرادَ  (3)، فقال طائِفَةٌ  ُكوثَى النّاُس في قوله : نْحن قَوٌم من  آخُرون وقال ، السالمعليهالِعَراِق ، وهي ُسرَّ

يُوَن من أُّمِ القَُرى وأَنَشَد  ُكوثَى عبِد الّداِر يقاُل لها : (4) [بني]َمكَّةَ ، وذلك ألَنَّ َمَحلَّةَ  : ُكوثَى بقوله أَراد:  يُّوَن أُّمِ ، فأَراَد َعِليٌّ : أَنّا َمّكِ

 ِلَحسَّان :

َن   طــــــــــــــح زاًِل بــــــــــــــَ نــــــــــــــح َن   مــــــــــــــَ عــــــــــــــَ وثــــــــــــــَ لــــــــــــــَ   كــــــــــــــُ
ارِ     عــــــــــــــــــــــَ ِر واإِلمــــــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــــــح اُه ابلــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــَ  َوَرمــــــــــــــــــــــَ

  

   َ يـــــــــــح وثـــــــــــَ لـــــــــــَ نح  كـــــــــــُ يِن ولـــــــــــكـــــــــــِ راِ  َأعـــــــــــح  الـــــــــــعـــــــــــِ

ارِ     ِد الـــــــــــــــــد  بـــــــــــــــــح ر َة الـــــــــــــــــّداِر َدار عـــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ُكوثَىو َمكَّةَ ، لما قال نَبٌَط ، ُكوثَى ولو أَراد «ُكوثَى من نَبَطٌ  فإِنّا» (5) وسلمعليههللاصلىقال أَبو منصور : والقَْول هو األَّول ، لقوله 

ةُ السَّو ونحو ذلك ،  (7) [وأَن نََسبنا اْنتَهى إِليهِ ] ُكوثَى إِبراهيَم كان من نَبَطِ  (6)اِد من َمَحاّلِ النَّبَِط ، وإِنما أَراد عليٌّ أَّن أَبانا الِعَراِق ِهي ُسرَّ

 عنهمهللارضيوالنَّبَُط من أَهِل الِعراق ، وهذا من َعِلّيٍ وابِن َعبّاس  «ُكوثَى نَْحُن َمعَاِشَر قَُرْيش َحيٌّ من النَّبَِط من أَْهلِ »قال ابُن عبّاس : 

ؤٌ   كذا في اللّساِن. (8) (ِعْنَد هللِا أَْتقاُكمْ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ ):  عزوجل لقوله وتَحقيقٌ  ، األَنسابِ  في الطَّْعنِ  عن وَرْدعٌ  ، باألَنسابِ  الفَْخر من تَبَرُّ

 عن أَبي َعمٍرو. الِخْصبُ  : الكويثةو ، وفي أُخرى : (9)بالفتح  الَكْوثَةُ و

ثَ و ً  بغاِئِطه الرجلُ  َكوَّ  على التَّْشبِيه. : أَْخَرَجهُ َكُرُءوِس األَرانِِب ، تَْكِويثا

 وقد سبَق معناه. الُمَشدََّدة ، الَكاثِّ  ، ُمَخفَّفَةً : بمعنى الَكاثُ و

 ّي ، من التهذيب.: القَِصيُر ، كالُكوتِ  الُكوثِيُّ و

ْعالِء : شاعٌر ، وقد ذكر في ك وت. ُكوثِيُّ و  بُن الرَّ

 : قَْلعَةٌ بُخَواَرْزَم. َكاثُ و

 فصر اّلالم
 مض املثّلثة

َكةَ ، اللَّبَثُ و وهما غير َمِقيَسْيِن ، ويَُضمُّ ، بالفَتْح اللَّْبثُ  : [لبث]  كَسَحابَة ، اللَّبَاثَةُ و كغَُراب ، ، اللُّبَاثُ و كَسَحابٍ  اللَّبَاثُ و وهو الَمِقيس ، ُمَحرَّ

 الُمْكُث. كَسِفينَة ، وهؤالِء كلّها غيُر َمقيسة ، ومعنَى الكّل : ، اللَّبِيثَةُ و

ً  كَسِمعَ  بالمكان لَبِثَ  وقال ابُن ِسيَده : ً و يَْلبَُث لَْبثا ً و لُْبثا ً  . فزادلَبِيثَةً و لَبَاثَةً و لَبَثَانا  .(10)ٍن كَسحبَا لَبَثَانا

ً  قال الجوهرّي : مصدر مثل  بالتَّْحِريِك إِذا لم يَتَعَدّ  أَن يكونَ  ألَنَّ المصَدَر من فَِعَل بالَكْسِر قِياُسه أَي مخالٌف للقياس ، وهو ناِدرٌ  ، لَبَِث لَْبثا

ْعِر على القياس ، قال جرير :  تَِعَب تَعَباً ، قال : وقد جاَء في الّشِ

او  وُن عــــــــــلــــــــــ  ا ــــــــــَ اِت ذا قــــــــــد َأكــــــــــُ ثٍ جــــــــــَ بــــــــــَ   لــــــــــَ
يـــــــــــــــبُ و     عـــــــــــــــالـــــــــــــــِ م  الـــــــــــــــذ  َوِذايًّ ِإذا انحضـــــــــــــــــــــــــــــَ  َأحـــــــــــــــح

  
 وفي عبارة الُمَصنّف قاَلقَةٌ ظاِهَرةٌ ، وتَْخِليُط المصاِدر الِقياِسيّة على غيرها ، كما ال يَْخفَى.
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 ، وُرِوي عن علقََمةَ أَنه قََرأَ : (البِِثنيَ )قال الفراُء : النّاس يقرُءوَن :  (11) (البِِثنَي ِفيها َأْحقاابً )أَيضاً ، قال هللا تعالى :  لَبِثٌ و البِثٌ  هوو

ُء ، وهو جائٌز ، كما يُقَال : َطاِمٌع وَطِمٌع ، بمعنًى واحٍد ، ولو قلت : هو َطِمٌع : البَِطي اللَّبِثُ و ، قال : البِثِينَ  ، قال : وأَجوُد الَوْجهْين لَبِثينَ 

 جائزاً. فيما قِبلََك ، كان

ً و قال ابن سيده : ً و ، أَْلبَثَهُ و لَبِث لَْبثا  أَقاَم. : تَلَبَّثَ و ، لَبَّثَهُ تَْلبِيثا

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب : يقو .1)
 ( هذا كالم ابن اإلعرايب كما يف التهذيب.2)
 ويف التهذيب : فقا  قوم.« فقالت طائفة»( يف اللسان : 3)
 اللسان والتهذيب.( زايدة عن 4)
 يذكر مل وسلمعليههللاصلىقوله : لقوله »وهبامش املطبوعة املصرية :  .عنههللارضيلقو  علّي »( كذا ا ويف التهذيب واللسان والتكملة 5)
 .«عنههللارضي لعلي عزوه وإلا قاله وسلمعليههللاصلى النيب أن التكملة يف وال النهاية يف
 .«أاب»( عن التهذيب وابألصر 6)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.7)
 .13( سورة ا جرات اآية 8)
 ( يف القاموس الُكوثَة ضبرت قلم.9)
 ( كذا.10)
 .23( سورة النبب اآية 11)
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ّم : التََّوقُُّف ، اللُّْبثَةُ  ، لُْبثَةٌ  ولى علَى هذا األَمرِ   .كالتَّلَبُّثِ  بالضَّ

ً تَلَبََّث تَ  وقد  ، أَي تَوقََّف وأَقاَم. ُمتَلَبِّثٌ  ، فهو لَبُّثا

ر. اللَّبثِ  وهو استَْفعََل من اْستَْبَطأَهُ ، إِذا اْستَْلبَثَهُ  يقال : .«الَوْحيُ  فاْستَْلبَثَ »في الحديث : و  ، وهو اإِلبطاُء والتَّأَخُّ

 . إِتْباع.لَبِيثٌ  ِجيثٌ نَ  وفي اللّسان : وقالوا : إِتْباٌع ، كّل ذلك نَبِيثٌ  لَبِيثٌ  َخبيثٌ و

 بَِطيئةٌ ، لَبَاثٌ  ، كما في نسخة أُخرى ، ففي اللسان : قَْوسٌ « فََرس»بدل « وقَْوسٌ »، كَسَحاب ، هكذا في نسختنا ، وصوابه  لَبَاثٌ  وفرس

 حكاه أَبو حنيفةَ ، وأَنشد :

راً  فــــــــــــَ غــــــــــــح اُج ِدرحعــــــــــــًا ومــــــــــــِ جــــــــــــّ يِن ا ــــــــــــَ فــــــــــــُ لــــــــــــِّ كــــــــــــَ  يــــــــــــُ

الثِ و     عــــــــــــــــًا بــــــــــــــــثــــــــــــــــَ رميــــــــــــــــًا رائــــــــــــــــِ رحفــــــــــــــــًا كــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــِ

  

ًة و  يــــــــ  ربــــــــِ ثــــــــح ــــــــَ ًة يـ يــــــــغــــــــَ مــــــــًا صــــــــــــــــــــــِ هــــــــح َا ســــــــــــــــــــــَ تــــــــّ  ســــــــــــــــــــــِ

ريحَ و     ِر غـــــــــــَ بـــــــــــح ُروح الـــــــــــنــــــــــــ  وحســــــــــــــــــــــــًا طـــــــــــَ بـــــــــــاثِ قــــــــــــَ  لـــــــــــَ

  
 ليسوا من قَبيلٍة واحدةٍ. قَبَائَِل َشتَّى ، إِذا كانُوا من َجَماَعة أَي من النَّاِس  لَبيثَة إِّن الَمْجِلَس ليجمعُ و

 عن فاُلٍن أَي اْنتَِظْره حتى يُْبِدَي اْنتِظاُرك إِيّاْه َخَطأَ َرأْيِِه ، نقله الصاَغانّي. أَْلبِثْ  * ومما يستدرك عليه :

ً  َعلَْيهِ  أَلَثَّ  يقال : : اإِلْلَحاحُ  اللَّثْلَثَةُ و اإِلْلثَاثُ و اللَّثُّ  : [لثث]  ، مثلُه. لَثْلَثَ و : أَلَحَّ عليه ، إِْلثَاثا

ً  بالمكانِ  أَْلثَثْتُ  عن ابِن األَعرابّي ، يقال : اإِلقَاَمةُ ، : اإِلْلثَاثُ و اللَّثُّ و في و أَقاَم به ، مثل أَلَبَّ ، بالمكاِن : أَلَثَّ و : أَقَْمَت بِه ولم تَْبَرْحهُ ، إِْلثَاثا

ْزُق والَكْسُب ، وقيل : أَراَد ال تُِقيُموا بالثُّغُوِر وَمعَُكم  «بداِر َمْعَجَزةٍ  تُِلثُّوا وال»: عنههللارضيحديث ُعَمَر  أَي ال تُِقيُموا بداٍر يُْعِجُزُكم فيها الّرِ

 الِعياُل.

ً  الَمَطرُ  أَلَثَّ و َدواٌم الَمَطِر ، : اإِلْلثَاثُ و  العََزاِلي. ُمِلثُّ  السََّحابَةُ داَمْت أَياماً فلم تُْقِلع ، وَسحابٌ  أَلَثَّتِ و ، أَي َداَم أَيّاماً ال يُْقِلُع ، إِْلثَاثا

 عن ابِن ُدَرْيٍد. النََّدى ، بالفتح : اللَّثُّ و

 النَّدى. أَصابَه :ـ  (1)بالنَّصب ـ  الشََّجرَ  لَثَّ و

ْعُف ، والَجْيشُ  اللَّثْلَثَةُ و  َحبََسه. عن حاجتِه : لَثْلَثَه ، بالجيم والشين ، هكذا في نسختنا ، وصوابه والَحْبُس ، يقال : (2) : الضَّ

َظنَْنَت أَنه َذَهَب ، إِذا تََردََّد في مكاٍن ، ُكلََّما  لَثْلَثَ و الغَْيُم والسَّحابُ  تَلَثْلَثَ  عن أَبي ُعبيد ، ويقال : التََّردُُّد في األَْمِر ، كالتَّلَثْلُِث ، : اللَّثْلَثَةُ و

 جاَء.

 َكالَمه : لَْم يُبَيِّْنه. لَثْلَثَ  يقال : َعَدُم إِبانَِة الَكالمِ  : اللَّثْلَثَةو

 قال الكميت : (3) التَّْمِريُغ في التُّرابِ  اللَّثْلَثَةُ و

ا  مـــــــــَ ـــــــــَ ال طـــــــــَ ـــــــــَ تح ل ـــــــــَ ث ـــــــــَ ل ـــــــــح ثـ ـــــــــَ ه  ل ـــــــــُ ت ـــــــــ  يـ طـــــــــِ ي مـــــــــَ ـــــــــِ ل  َرحـــــــــح

وًا     فــــــــــــح َرتح صــــــــــــــــــــــــــَ ٍة وســــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ َدارِ يف ِدمــــــــــــح  أَبكــــــــــــح

  
ُغ ، في الدَّْقعاِء : التَّلَثْلُثُ و  قال أَبو ُعبَْيد. التََّمرُّ

 وأَنشد الجوَهِرّي لرؤبة : َحاَجتَِك تَقَاَعَس ، الِقيَاِم في أَجابََك إِلى قد كلَّما َظنَْنَت أَنّه في كّلِ أَمرٍ  ءُ واللَّثاْلثَةُ : البَِطي اللَّثْلَثُ و اللَّثاْلثُ و

 (4) ُمَلثحِلثِ ٍء ال َخريحَ يف ُودِّ امحرِي
 كذا في النّسخ ، وصوابه َكَدْدتُه ، بالكاف. البَِعيَر : لََدْدتُه ، لَثْلَثْتُ وَ 

ُحوا ساعةً وَمثِْمثُوا َوتََمثَْمثُوا وَحْفِحفُوا ، أَي بِنا لَثِْلثُوا يقالو  قَِليالً. بنا َرّوِ

 * ومما يستدرك عليه :
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 ملكاِن : حَتَب َ  ومَتَك َث.اب تـََلثـحَلثَ 
 في أَْمِره : أَْبَطأَ. تَلَثْلَثَ و

ً  : [لطث]  . أَهمله الجوَهِرّي ، وقال ابنُ لََطثَه يَْلُطثُه لَْطثا

__________________ 
 ( يف اللسان ضبرت عل  ما مل يسم فاعله. ابلبناء للمجهو .1)
 ( يف نسخة  نية من القاموس : وا ب .2)
 اللسان : تلثلثت ترددت يف األمر ومترغت. وذكر البيت شاهداً.( يف 3)
 ولر بة رجز أوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 تعرف الدار بذات العنكثأ
 .«ولي  هذا املشطور فيه ا عل  أن الرجز غري منسوب إىل ر بة يف بع  نسخ الصحاح ا فال مواخذة ا كذا يف التكملة
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 الَيِد ا َأو ِبُعوٍد َعرِيٍ . بضم العا وفتحها ا َضَربَه بَعرحِض ا رَايّب : َأيُدَريحد وابُن اأَلعح 
 كلََطَمه. َصكَّهُ ، : لََطثَهو

 َجَمعَهُ. : لََطثَهو

 َرَماهُ. ولََطَسه ، إِذا بَحَجرٍ  : لََطثَهو

 فالناً : َصعَُب َعلَْيِه. األَْمرُ  لََطثَ و

ً  الِحْمُل واألَْمرُ  لََطثَه وفي اللِّسان :  : ثَقَُل عليه وَغلَُظ ، أَنشد ابن ُدريد : يَْلُطثُه لَْطثا

الِطثُ 
َ
تـُلحِطَث امل  أَرحُجوَ  ملا اسح

ْرِب الخفيف. اللَّْطثِ  أَن اللَّثَْط مقلوبُ ـ  ل ث طـ  وسيأْتِي في ْميِ الخفيِف والضَّ  بمعنى الرَّ

ْرِب ، قال شيخنا : اسم َجْمع ، أَو جمٌع ال واِحَد له ، أَْو له واحٌد مختَلَف فيه ،  بالَحْملِ  تُْلَطثُ  المواضُع التي كَمساِجد : الَمالِطثُ و وبالضَّ

 انتهى ، وهو في قوُل رؤبةَ :

ُث  هـــــــــــــايـــــــــــــِ
ُ

َرِ  املـــــــــــــ ُض الســـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــح  مـــــــــــــا زاَ  بــــــــــــــَ

ثُ     الطــــــــــِ
َ
َر املــــــــــ فـــــــــــَ وح ِف حــــــــــىت اســــــــــــــــــــــــتـــــــــــَ عــــــــــح  ابلضــــــــــــــــــــــــ 

  
 وبه فَسَُّروا.

مّ  الُمالِطثُ  يُروى فيه :و  هكذا في النَُّسخِ ، وهو الوْجهُ. الَجاِمعُ  وهو بالضَّ

 وقال أَبو َعمٍرو : يعنِي به البَائَِع.

 في البَْحِر. المْوُج : تاَلَطمَ  تاََلطثَ و

 بأَْيِديِهم. بالسُّيوف أَو القَْوُم : تَضاَربُوا تاَلَطثَ و

 األَْمُر ، إِذا َصعُب عليه. لََطثه وقيل : ِمن اسٌم ، وهو كِمْنبٍَر ، ِمْلَطث اْشتُقَّ منه و قاله ابن األَْعَرابّي ، : الفََساُد ، اللَّْطثُ و

 ُء.الثَِّقيُل البَِطي بالعين المهملة ، أَهمله الجوهرّي ، وقال األَزهِرّي : هو ، األَْلعَثُ  : [لعث]

ً  ، كفَِرحَ  لَِعثَ  قدو  . قال أَبو َوْجَزةَ السَّْعِديُّ :لَعَثا

َفضـــــــــــــــــــــــح و  ـــــــــَ ا نـ هـــــــــَ ـــــــــُ تـ ـــــــــح َريـ ا فســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ وحمـــــــــَ ـــــــــَ ينِّ نـ  ُت عـــــــــَ

ٍم و     وحِم مــــــــــــــــن هتــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ ثَ ابل عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  َواين  أَل

  
 والتَِّهُم والتَّهُن : الِذي أَثْقَلَه النُّعاُس.

وهو ما يُْسّوى للنَّْسِر ، يُْجعَل فيه  َمْعنَيَْيِه ، يشاِرُكه في الغَِليثُ  َكأَِميٍر ، أَهمله الجوهرّي ، وقال أَبو َعمٍرو : هو مقلوبُ  اللَِّغيثُ  : [لغث]

 الّسّم فيُْؤَخذُ ِريُشه إِذا ماَت. وأَيضاً الّطعَام المخلوط بالشَِّعير ، كالبَِغيِث ، قال أَبو محّمد الفَْقعَِسّي :

 ِسي انح  الل ِغيثَ  الَبِغيَث و ِإن  
 ، ِكالهما كُرّماٍن. اللُّغَّاثُ و وقد تقدَّم في ترجمته ، وزاد في اللسان : وبَاَعتُهُ يقاُل لهم : البُّغَّاثُ 

 ُمثنّاة.مثل األَْلفَت ، بال األَْحَمُق ، بالفاِء ، أَهمله الجوهرّي وصاحب اللسان ، وقال الّصاغانّي : هو ، األَْلفَثُ  : [لفث]

 ما ِعْنَده : اْستَْنبَط واْستَْقَصى. اْستَْلفَثَ و

 حاجتَه : قََضاها. كذاو الَخبََر : َكتََمه اْستَْلفَثَ و

ْعَي ، اْستَْلفَثَ و  لم يََدْع منه َشْيئاً.و بكسر فسكون ، ِإذا رَعاه الّرِ
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 .كالتَّْلِقيثِ  الَخْلُط ، وهو (1)أَهمله الجوهرّي وصاحب اللسان  ، اللَّْقثُ  : [لقث]

ً  (2) َكفَِرح لَِقثَ  األَْخذُ بُِسْرَعٍة واستِيعاٍب ، والِفْعلُ  : اللَّقَثُ  في التكملة :و  .لَثقا

ْرُب ، هو ِرّي ، وقال ابُن األَْعرابِّي :أَهمله الجْوه اللَّْكثُ  : [لكث]   ِرْجالً ، كاللِّكاِث ، بالكسر.ولم يَُخصَّ يداً وال الضَّ

ْرُب ، بالّضّم. اللّكاثُ  وقال ُكراع :  : الضَّ

ً  وقال غيره : ً و لََكثَه لَْكثا ةَ : ِلَكاثا  : َضَربَه بيِده أَو ِرْجِله. قال ُكثَيُِّر عزَّ

ن   عــــــــــــــــــــــــــَ   ِإذا اَنهلــــــــــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــــــــــَ ِد يف يـ  مــــــــــــــــــــــــــُ

َا فــــــــــــــــــــاُه     نــــــــــــــــــــِ دح رَارًا ويــــــــــــــــــــُ ا َ مــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــِ

  
 في َسْقيٍ أَو ُدؤوٍب. : َجَهْدتُه وَحَمْلُت َعلَْيه لََكثْتُهو

 في يأُْخذُها بالتْحِريك : داٌء لإِلبِِل ِشْبهُ البَثْرِ  اللََّكثُ و

__________________ 
ويف اللسان « طبوعةقوله وصاحب اللسان ا لعر ذلك يف نسخة من اللسان وقعت له فإنه مذكور يف النسخة امل»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
ثاً : أخذه بسرعة واستيعاٍب ا ولي  بثبتٍ لقث : َلَقَث الشي»:   .«َء َلقح
 ( يف القاموس : والفعر : كسمض.2)
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َيايّن. كُغرَاٍب ا  الن َكاثِ و  أَفـحَواِهَها ا كالل َكاِث ا  قاله اللِّحح
 ، كفَِرَح. لَِكثَ  والِفْعل منه

 يأُْخذُ الغَنََم في أَْشَداقِها وِشفاِهها ، وهو مثُل القُْرح ، وذلك في أَّول ما تَْكِدُم النَّْبَت وهو قصيٌر صغيُر الفَْرعِ. : داءٌ  اللَُّكاثَةُ  وفي اللسان :

. األَملُس يكون ، كغُراٍب : الَحَجُر البَّراقُ  اللَُّكاثُ  روى ثعلٌب عن سلََمةَ عن الفّراِء :و  في الِجّصِ

ُجلُ  اللَُّكاثِيّ  منهو  الشَِّديُد البَياِض. : الرَّ

اٍن : اللُّكَّاثُ  عن َعْمٍرو ، عن أَبِيه :و  ال التُّّجار فيه. ُصنَّاُع الِجّصِ  كُرمَّ

 : الَوَسُخ من اللَّبَِن يَْجُمد على َحْرِف اإِلناِء ، فتأْخذُه بيِدك. اللَّْكثُ و

 َق.كفَِرَح : لَِص  به وعليه الَوَسخُ  لَِكثَ  وقد

 َسِمينَة. إِذا كانت ، لَِكثَةٌ  ناقَةٌ  يقال :و

ةُ  اللَّْوثُ  : [لوث] ّدة ، قال األَْعَشى : : القُّوَّ  والّشِ

َذاِت  وحثٍ بـــــــــــــــِ َرتح  لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ثـ رحاَنٍة ِإذا عـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

ا     عـــــــَ اَ  : لــــــَ قـــــــَ ا مــــــن َأنح يـــــــُ ُ  أَدحَ. هلـــــــََ عــــــح (1)فـــــــالــــــتـــــــ 
 

  
ةٍ. لَْوثٍ و لَْوثَةٍ  وناقَةٌ َذاتُ   ، أَي قُوَّ

 .(2)بها  ِليثَ  ، أَي لَْحٍم وِسَمٍن ، قد لَْوثٍ  وفي اللسان : وناقَةٌ ذاتُ 

ْخَمةُ وال يمنَعَُها ذلك من السُّْرعة. لَْوث وعن اللَّْيِث : ناقَةٌ ذاتُ   : وهي الضَّ

ةٍ. لَْوثٍ  ورجل ذو  ، أَي ذُو قُوَّ

 َعْصُب الِعَماَمِة. : اللَّْوثُ و

ً  ءَ الشَّيْ  الثَ و تيِن ، كما تُدار الِعَمامةُ واإِلزاُر. لَْوثا  : أَداَرهُ َمرَّ

ً  الِعَماَمةَ على َرأِْسه الثَ و ً  فَحلَْلُت من ِعَماَمِتي»، أَي َعَصبَها ، وفي الحديث :  يَلُوثُها لَْوثا  أَي لَفَّةً أَو لَفَّتَْيِن.« لَْوثَْينِ  أَو لَْوثا

ً  الِعَماَمةَ  لُثْتُ  الطَّّي ، ثِ اللَّوْ  وقال ابُن قُتَْيبَةَ : أَصلُ   .أَلُوثُها لَْوثا

. اللَّْوثُ و : الطَّيُّ ، اللَّْوثُ  وفي التَّْهِذيِب عن ابِن األَْعَرابِّي :  : اللَّيُّ

. : اللَّْوثُ و  الشَّرُّ

يفاِن ، أَي الَمالذُ ، وزعَم يعقوُب أَّن ثاَء الَث هاُهنا بََدٌل من َذاِل الَذ ، يق يَلُوثُ  الَث بِه اللَّْوذُ ، : اللَّْوثُ و ال : ، كاَلَذ ، وإِنّه لَنِْعَم الَماَلُث للّضِ

 بِي ويَلُوذُ. يَلُوثُ  هو

 الِجَراحاُت. : اللَّْوثُ و

 الُمَطالَبَاُت باألَْحقَاِد. اللَّْوثُ و

، وهو أَْن يَْشَهَد شاِهٌد واحٌد  اللَّْوثُ  وال يكوُن بَيِّنَةً تَاّمةً ، وفي حديث القََساَمة ذُكر ِشْبه الدَّاَللَةِ  لّشافِعّي :عند ا اللَّْوثُ و قال أَبو منصوٍر :

ثِ  ه ، أَو نحِو ذلك ، وهو منل على إِقراِر الَمْقتُوِل قبَل أَن يموَت ، أَنَّ فاُلناً قَتَلَنِي ، أَو يشهَد شاِهداِن على َعَداوةٍ بينهما ، أَو تَْهِديٍد منه  التَّلَوُّ

خِ ، كما سيأْتي.
 : التَّلَطُّ

 تَْمِريُغ بدل تَْمراغ ، وهو بالفتح من المصاِدر النّادرة. وفي اللسان وغيِره : تَْمراُغ اللُّْقَمِة في اإِلَهالَِة ، اللَّْوثُ و
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 د :، عن ابن األَْعَرابّي : وأَنش (3) لُُزوُم الّدارِ  : اللَّْوثُ و

اِث  وحِ  والــــــــــــــّرِعــــــــــــــَ ُك ذاُت الــــــــــــــطــــــــــــــ  حــــــــــــــَ  َتضــــــــــــــــــــــــــــح

َذ      َزٍب لــــــــــــــــيــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــِ نح عــــــــــــــــَ اَلثِ مــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــَ

  
 أَي لْيَس بذي داٍر يَأِْوي إِليها وال أَْهٍل.

 كاللُّْقَمِة وغيِرَها. ِء في الفَمِ لَْوُك الشَّيْ  : اللَّْوثُ و

ً  وقد البُْطُء في األَْمِر ، : اللَّْوثُ و  ، كذا في المحكم. أَْلَوثُ  ، وهو اْلتَاثَ و ، لَِوَث لََوثا

 فالٌن عن حاَجتِي ، أَي أَْبَطأَ بها. الثَ  وقال غيره :

__________________ 
لو عثرت لعا وكذا هو يف شــعره ا ومعىن ذلك أهنا ال تعثر لقوهتا ا ف قا  ابن بري : صــواب انشــاده : من أقو  :»( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 لقلت : تعست ا كذا يف اللسان.
قوله ويف اللســـــان اخل ا عبارة اللســـــان الذي بيدي : وانقة ذات لوثة ولوث أي قوة ا وقير : انقة ذات لوثة أي »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 2)

 .«كثرية اللحم والشحم اه
 رواية القاموس.( يف اللسان : الث يلوث لو  : لزم ودار. وأشار هبامشه إىل 3)



2443 

 

ٌث ذو َضْعٍف.: بَِطي لُوثَةٍ  ورجل ذُو بالّضّم : االْستِْرَخاُء والبُْطءُ  اللُّوثَةُ و  ٌء ُمتََمّكِ

 ويُْفتَح ، وذَكر الَوْجَهيِن ابُن ِسيَدْه في المحكم ، عن ابِن األَعرابّي. الُحْمُق ، : اللُّْوثَةُ و

 بالعَْقِل. (1): العَْزَمة  اللَّْوثَةو : الَحْمقَة ، اللَّْوثَةُ  وعن األَصمعّي :  الُجنُوِن ،وَمسُّ  بفتح فسكون ، الَهْيُج ، : اللُّوثَةُ و

ة. لَْوثٌ  العَْقِل قُْلَت : (2)بمعنى الَحْمقَةُ ، فإِن أَردت َعْزمةَ  اللَّْوثَةُ و اللُّوثَةُ  وقال ابن األَعرابّي :  ، أَي َحْزٌم وقُوَّ

 إِذا كان فيه اْستِْرخاٌء. ةٌ لُوثَ  وعن الليث : رجٌل فيه

 ، إِذا كانْت كثِيَرةَ الشَّْحِم واللَّْحِم. لَْوثَةٍ  ويقال : نَاقَةٌ ذاتُ  َكثَْرةُ اللَّْحِم والشَّْحمِ  في النَّاقَةِ  (3) اللَّْوثَةُ و

أَي َضْعٌف في َرأْيِِه وتَلَْجلٌُج  «فكان يُْغبَُن في البَْيعِ  لُوثَةٌ  أَّن رُجالً َكاَن به»في الحديث : و عن ابِن األَعرابّي ، ويفتح ، الضَّْعفُ  : اللُّوثَةُ و

 في َكالِمه.

 بَِمْعنًى. أاَلثَ و ، يَلُوثُ  ، أَي اْجتََمعُوا حولَهُ ، يقاُل : الَث بهِ  «بِه النَّاسُ  الثَ  فَلَّما اْنَصَرَف من الصَّالةِ »في الحديث : و

 .لُوثاتٌ  جمعُه بِها ، عَبُ ويُلْ  ِخْرقَةٌ تُْجَمعُ  : اللُّوثَةُ و

 عليِه األُُموُر ، إِذا اْلتَبََسْت واْختَلََطْت. اْلتاثَتْ  واالْلتِبَاُس ، وُصعُوبةُ األَمِر وِشدَّتُه ، من قولهم واالْختِالطُ  : االجتماعُ  االْلتِيَاثُ و

  القلِم َشْعَرةٌ.برأِْس  اْلتَاثَ و الُخُطوُب ، اْلتَاثَت يقال : (4) االْلتِفافُ  : االْلتِياثُ و

 .أَْلَوثُ  وهو اْلتَاثَ و وهو البُْطُء ، اللَّْوثِ  افتعاٌل من اإِلْبَطاُء ، : االْلتِياثُ و

 اْلتاثَتْ  ُكنَّا مَع َرُسوِل : هللِا صلّى هللا تعالى عليه وسلّم إِذا»في حديِث أَبي ذَّرٍ : و فالٌن في عمله ، أَي أَْبَطأَ ، كذا في المحكم ، اْلتَاثَ و

 ، وهي نَْصٌل صغيٌر ، أَي أَْبَطأَْت واْستَْرَخت. «أَِحِدنا َطعََن بالسَّْرَوةِ  َراِحلَةُ 

ةُ  ، وهو اللَّْوثِ  : افتعاٌل من االْلتِيَاثُ و  أَنشد الَماِزنِّي : قال األَْزَهِرّي : القُوَّ

اثَ  تـــــــــــَ ح  فـــــــــــالـــــــــــح اح ُزوِ  عـــــــــــامـــــــــــَ  مـــــــــــن بـــــــــــعـــــــــــِد الـــــــــــبــــــــــــُ

د  اناَبُه وغـــــــــــــــريُ     تـــــــــــــــَ ح  فـــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــح اح ابـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــنـــــــــــــــّ

  
َمُن ، : االْلتِيَاثُ و  وهو َكثَْرةُ اللّْحِم والّشحِم ، وقد تقّدم. اللَّْوثِ  افتعاٌل من الّسِ

 .كالتَّْلِويثِ  فاُلٌن أَْن َغلَب فاَُلناً ، أَي ما اْحتَبَس ، اَلثَ  ما ، يقال : اللَّْوثِ  والُمْكُث ، افتعاٌل من الَحْبسُ  : االْلتِيَاثُ و

في سائِر َمعانيه المذكورة ، وليس كذلك ، وإِنما استُْعِمل الوجهاِن في معنى االختالط وااللتفاف فقط ،  االْلتِياثَ  ظاِهر عبارته أَنه يشارك

َح به ابن منظور وغيُره ، كما يَدّل لذلك عبارتُه بعُد.  صرَّ

 في القََساَمِة ، وقد تقّدم. اللَّْوثُ  ومنه : التَّْلِطيُخ ، التَّْلِويثُ و

ثْتَهو لُثْتَه وكّل ما َخلَْطتَه وَمَرْستَه فقد الَخْلُط والَمْرُس ، كاللَّْوِث ، : التَّْلِويثُ و  .لَوَّ

ثَ و يِن ، أَي لَطََّخها. لَوَّ  ثِيابَه بالّطِ

ثَ و  الماَء : َكدََّره. لَوَّ

يِّد الَماَلِوثَةِ  من َماَلثٌ  يقال : هو ، الَماَلثُ  من المجاز :و به ويُْعَصب ، أَي  ياُلثُ  ألَّن األَمرَ  الّشِريف ، كالِمْلَوِث ، كِمْنبٍَر ، ، أَي الَماَلذُ السَّ

 ، وقال : ياُلثُ و ، أَي يُطاف بهم لََماَلِوثُ  األَشراِف إِنُّهمعن الكسائي : يقاُل للقوِم  .الَماَلِوثُ  جو تُْقَرُن به األُموُر وتُْعقَد ،

ت  يـــــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــــــــــــــــَ اّل بـــــــــــــــــــــــــــَ اَلِو ً هـــــــــــــــــــــــــــَ   مـــــــــــــــــــــــــــَ
افِ     ــــــــــــــــــــــــَ ن ِد مــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــح ب  مــــــــــــــــــــــــن آِ  عــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقال : الَمالِوثَة كذلكو
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وه  مــــــــــُ تــــــــــُ مــــــــــح لــــــــــ  َر ِإذح ســــــــــــــــــــــــَ ا الــــــــــر عــــــــــح نــــــــــَ عــــــــــح نـــــــــــَ   (5)مــــــــــَ
اٍن     ــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــــح تـ فــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــِ ةٍ ب ــــــــــــــــــــَ اَلِوث اَلدِ  مــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

قوله الغرمة وقوله اآيت غرمة كذا خبطه والصـــــــواب ابلعا املهملة » وما أثبت عن اللســـــــان ا وهبامش املطبوعة املصـــــــرية :« الغرمة»( ابألصـــــــر 1)
 ومثله يف التهذيب.« والزاي كما يف اللسان

 ( انظر اهلامش الساب  ا ويف التهذيب : عزمية العقر.2)
 فة ا عل  ما قبلها ا يعين اللوثة ابلضم ا وأثبتنا ما ضبرت يف اللسان بفتح الالم.( واللوثة معطو 3)
 ومثله يف الصحاح واللسان.« االلتفات»( عن القاموس ا وابألصر 4)
 ( الصحاح : إذ أسلمتموه.5)
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 في قوِل أَبي ذَُؤْيٍب الُهَذلّي ، أَنشده يَعقوُب : الَماَلِويثُ و

وا  اَلِويــــــــثَ كــــــــانــــــــُ مح  مــــــــَ ِديــــــــُ  هلــــــــَُ اج الصــــــــــــــــــــــ  تــــــــَ  فــــــــاحــــــــح

الدِ     َد الــــبــــِ قـــــــح ــــَ رُ ـــــــــــــــــــــــــــــ  فـ حـــــــِ راـــــــــــــــــــــــــــــ  ِإذا مـــــــا متــــُح طــــَ َ
 املــــ

  
مفعوٌل من أَجله ، أَي احتاج الصديق لهم لّما « : فَْقدَ »قال ابن ِسيَده : إِنَّما أَلحَق الياَء إِلتمام الُجْزِء ، ولو ترَكه لغَنَِي عنه ، قال ابن بَّرّي : 

 َهلَكوا ، كفِقد البِالِد الَمَطَر إِذا أَْمَحلَْت.

م : الَجَماَعةُ  اللَُّواثَةُ و على فَِعيلة ، الَجماعة من قَبائَل َشتَّى ، كذا في النّوادِر ، ويقال :  ، كاللَِّويثَةِ  من الناس ، وكذلك من سائِر الحيوان بالضَّ

 .(1)من الناس وُهواَشة  لَِويثَةً و لَُواثَةً  أَْيتُ ر

لئِاّل يَْلَزَق به  َدقِيٌق يَُذرُّ على الِخَواِن تَْحَت العَِجينِ  : اللَُّواثَةُ و
 بالّضّم ، وعليه اقتصَر ابُن منظور ، ونقلَه عن الفَّراِء. ، كاللَُّواثِ  ، (2)

ثُ  الذي أَيضاً : اللَُّواثَةُ و  ويَتَلَطَُّخ به ، نقله الّصاَغانّي. ءٍ  َشيْ في ُكلِّ  يَتَلَوَّ

ْطبَ  أَْلَوثَتِ و  في اليابِِس. بضّمٍ فسكون األَْرُض : أَْنبَتَت الرُّ

عَِة والَهْلتَى والسََّحِم ، وال يكاد يُقَ  أَْلَوثَ و وعبارة اللّسان : ْطُب بعد ذلك ، ثّم قال : وقد يكون في الضَّ يَاُن : يَبَِس ثم نَبََت فيه الرُّ لِّ اُل في الّصِ

 [هُ ِزئْبِرُ ]، ولكن : أَْدبَى واْمتَعََس  أَْلَوثَ  ، ولكن يقال فيه : بَقََل ، وال يُقَال في العَْرفَجِ : أَْلَوثَ  الثَُّماِم :
(3). 

. ِضدٌّ ، األَْلَوثُ وَ  ْعُف ، وبالفَتْحِ : القُّوة والّشّدة ، واالسم ِمن كّلٍ منهما اللّوثَةَ  وقد تقّدم أَن : الُمْستَْرِخي ، والقَِويُّ ،  أَْلَوثُ  ، بالضم : الضَّ

 فيكون بهذا االعتباِر أَيضاً من األَضداد.

 ، والِفْعُل كالِفْعل. لَْوثَاءُ  واألُنثى اللَِّساِن ، وفي بعض األُمهات : الَكِليلُ  ، (7) [ِقيلُ والثَّ ]الكالم ءُ البَِطي أَيضاً : األَْلَوثُ و

 ُمْلتَفٌّ ، صارت الواُو ياًء لكسرةِ ما قَْبلََها. بالكسر : نباتٌ  اللِّيثُ و

هكذا في النُّسخ التي بأَْيِدينا ، وقد تكلَّم شيُخنَا على ذلك  اْختَلََط َشَمُطهُ بِبَيَاِضه ، : ُمْلتَفّةٌ ، تَْشبِيهاً بالنَّبَات ، فهو َمجاز ، ، كَكيَِّسةٍ  لَيِّثَةٌ  ِلْحيَةٌ و

، ألَّن اللِّْحيَة مؤنَّثَة ، ثم الصواب اختلََط َشَمُطَها بَِسَواِدَها ؛ ألَن الشََّمَط هو بياُض الشَّْيِب الذي يَْعتَِري « َشَمُطَها ببيَاِضَها»فقال : األَْولَى 

ْل.ا  لشَّعَر ، فتأَمَّ

 انتهى ، وسيأْتي في ل ي. ث.

 الئِثٌ  ، فأَّما (4)« على بَْعٍض »واْلتَبََس ، وكذلك الَكألُ ، وفي بعض النسخ :  اْلتَفَّ بَْعُضه بِبَْعِض  كَكيٍِّس : .لَيِّثٌ و ، اَلثٌ و ، الئثٌ  نَبَاتٌ و

فهو  الث يلوث ، من الئث وأَّما الٍث فمقلوٌب عن]: فقد يكوُن فَِعالً ، كبَِطٍر وفَِرٍق ، وقد يكون فاِعالً َذَهبَْت َعْينُهُ ،  الثٌ  فَعَلَى َوْجِهه ، وأَّما

 قال العَّجاج : (5) [الئٌث ووزنهُ فاِلع

 به اأَلَشاُء والُعربحِي   الثٍ 
 .كاَلثَ  ، أاَلثَ و اْلتَاثَ و ، كاَلٍث ، لَيِّثٌ  وشجرٌ 

ثُ و الاّلئِثُ و منظور : وقال ابن ، على القلّب ،  الثو الئِثٌ  ما قد اْلتَبَس بعُضه على بعض ، تقول العََرُب : نباتٌ  ات :من الشََّجِر والنّبَ  الالَّ

 وقال عدّي بن زيد :

ـــــــــــَوِد  ومل و  يَن ال َن مـــــــــــا َأغـــــــــــح دح هـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ ثح يـ لـــــــــــِ ـــــــــــُ   ي
ا     ــــــــــــَ زَارِع

َ
اِء املــــــــــــ هــــــــــــَ ــــــــــــِّ ــــــــــــن (6)كــــــــــــَبّن حبــــــــــــافــــــــــــاِت ال

 

  
ً  أَي لم يَْجعَْلهُ  . اللَّْوثِ  ، بعُضهُ على بعٍض ، من يُِلثْ  ، أَي لم يُِلثْ  ، ويقال : لم الئِثا  وهو اللَّيُّ

 ، وهو الذي بعُضه فوَق بَْعٍض. الئِث بمعني الثٍ  وقال أَبو عبيد :

__________________ 
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قوله وهواثة كذا خبطه والذي يف اللسان : وهواشة ابلشا »وما أثبت عن التهذيب واللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية :  «وهواثه»( ابألصر 1)
 .«املعجمة. قا  اجملد : واهلواشات ابلضم اجلماعات من الناس واإلبر ا اه

 ( األصر واللسان ا ويف التكملة : يلتص  به.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 العطف سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس.( واو 7)
 ( كما يف التكملة والتهذيب.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
ويف التهذيب : وأيكلن ا ويف « قوله يلهدن كذا يف التكملة ا وفســــــرت يلهدن بيَبكلن ا ويف اللســــــان : أيكلن»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 6)

 بوعة : وأهلدن.التكملة املط
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 بمعنى اللَّْوِذ ، كأَنَّه جعلَه َمْحُروساً في ِحَمايَتِه. اللَّْوثِ  إِفعاٌل من به ماِلي : استَْوَدْعتُه إِيّاه ، أَلَثْتُ و

 ُء ِلِسَمنِِه.البَِطي من الّرجال : ، كُمعَظَّمِ  الُملَيَّثُ و

ة ، وسيأْتي ِذْكُر اللَّْيِث بعد ذلك. اللَّْوثِ  من : األَسُد ، الاّلئِثُ و اللَّْيثُ و  وهو القُوَّ

ثَهو المطرُ  اَلثَهُ و  .لَوَّ

ثُ  التِّْبَن بالقَّتِ وكذلك (2) تَلُوثُ  كما النَّبَاَت بعَضه على بَْعٍض  (1) تَلُوثُ  وهي التي ، لَْوثَاءُ  ِديَمةٌ و  باألَْمِر ، كذا عن اللَّيث. التَّلَوُّ

 : البَِطيئة ، وإِذا كان السََّحاُب بَِطيئاً كان أَْدَوَم ِلَمَطِره ، قال الشَّاعر : اللَّْوثَاءُ  السََّحابَة وقال أَبو منصور :

ِح سارِيٍَة   هَتحِميمُ  َلوحَ ءَ من َلفح
 ليس بَصِحيحٍ ، كذا في اللّساِن. اللَّْوثَاءِ  والذي قالَه اللَّْيث في

وقد تَقَدَّم في محلّه ، أَي اْخالطاً من قَبَائَِل َشتَّى ، وإِعادتُه هنا مع تقدُّم قوله كاللَِّويثَِة تَْكراٌر ،  لَبِيثَةٌ ، أَي من النَّاِس  لَِويثَةً  إِن الَمجِلَس ليَُجَمعُ و

 كما هو ظاهر.

 * ومما يستدرك عليه :

 : األَْحَمُق ، كاالثَْوِل ، قال ُطفَْيٌل الغَنَِوّي : األَْلَوث

ُه ِإذا مـــــــــــ وحُف ُر ـــــــــــحَ رِت اخلـــــــــــَ زَا مل ُيســـــــــــــــــــــــــقـــــــــــِ  ا غـــــــــــَ

ا و     جــــــــــَ يــــــــــح ِد اهلــــــــــَ هــــــــــَ َوثَ مل َيشــــــــــــــــــــــــح مِ  أبَلــــــــــح عحصــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــُ

  
 السَُّدوسّي : (3)وهو األَْحَمق الَجباُن ، وقال ثُماَمةٌ بُن مخبر  األَْلَوث جمع اللُّوثُ  وعن ابن األَْعرابّي :

اثٍ َأاَل ُرب   لــــــــــــــــتــــــــــــــــَ ر  ِكســــــــــــــــــــــــــــــاَءُه  مــــــــــــــــُ   ــــــــــــــــَُ

ا     زاميـــــــــَِ ـــــــــعـــــــــَ َا ال ـــــــــِ ـــــــــّرِق َداُن ال ُه ِوجـــــــــح نـــــــــح فـــــــــَ  عـــــــــَ ـــــــــَ (4)نـ
 

  
َق ، أَراد أَنّه أَحمُق قد َزيَّنَه مالُه وجعلَه عند عواّم الناس عاقِالً.  يقول : ُربَّ أَحمَق نفَى َكثرةُ ماِله أَن يَُحمَّ

 يصف شاِعراً غالَبه فغلَبه :ـ  ، في قول العجاج يُِلثْ  ولم

 (5)تـَنَـه ِمي  َشيحطَانَهُ  يُِلثح فلمح 
 أَي لم يُْلبِْث تَنَهُِّمي إِيّاه ، أَي اْنتِهاري.

 أَي تَُشدُّ وتُْربَُط. «على أَفواِهَها تاُلثُ  التي»في حديث األَْنبِذَةِ واألَسِقيَِة و

في حديث ابِن َجْزٍء و أَي أَداَرتْه ، وقيل : َخلََطتْه ، «بالدُّْهنِ  فالثَتْهُ  أَن امرأَةً من بني ِإسرائِيَل َعَمَدْت إِلى قَْرٍن من قُُرونِها»في الحديث : و

اثِينَ  َوْيلٌ »:  قال ابن األَثير. قال الَحْربِّي : أَُظنّه الذين يَُدار عليهم بأَلواِن  «البَقَِر ، ارفَْع يا غالُم ، َضْع يا ُغالم (6)مع  يَلُوثُونَ  الذين ِللَّوَّ

 هو إِدارةُ العمامِة.و اللَّْوث الّطعَام ، من

ً » عنههللارضيجاَء رجل إِلى أَبي بكٍر و ح به ، يقال : (7) «من الَكالمِ  فاََلَث لَْوثا  اَلثَ  أَي لََوى كاَلمه ، ولم يُبَيّنه ، ولم يَْشرْحه ولم يَُصّرِ

 َمْطِوّي لم يُبَيِّْنه لالستحياِء ، حتى َخال بِِه.به ، إِذا أَطاَف به ، وقال ابن قُتيبةَ : أَراد أَنه تََكلَّم بكالم  يَلُوثُ  ءِ بالشيْ 

ُجلُ   ، أَي َداَر. يَلُوثُ  والَث الرَّ

ثَةُ و  بأُصوِلَها. ِليثَ  : َمْغِرُز األَسناِن ، من هذا الباب في قول بعضهم ؛ ألَّن اللَّْحمَ  اللِّ

 الَوبََر بالفَْلَكِة : أَداَره بها ، قال امرؤ القيس : الثَ و
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تُ  ـــــــــــح ن عـــــــــــَ ه ِإذا طـــــــــــَ ـــــــــــُ ت امـــــــــــَ مـــــــــــَ تح عـــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــه مـــــــــــال   ب

اَلثُ كـــــــــــمـــــــــــا     رُ  يـــــــــــُ ِة الـــــــــــَوبــــــــــــَ كـــــــــــَ لـــــــــــح  بـــــــــــَرأحِس الـــــــــــفـــــــــــَ

  
 : فَِراُخ النَّْحِل ، عن أَبي حنيفةَ. اللُّوثُ و

بَاُب بالَجبَِل ، كذا في األَساس.  ومن الَمَجاز : اَلَث الضَّ

__________________ 
 ( األصر واللسان ا وضبطت يف التهذيب : تُلوِّث ضبرت قلم.1)
 ( يف التهذيب : يلّوث. ويف اللسان فكاألصر.2)
 اب اء املهملة وتشديد الباء.« امرب»وصوابه « املخرب»( األصر ا ويف اللسان 3)
يف مادة ( اللســان : العرائما. وهبامشــه : قوله العزائما كذا ابألصــر وشــرح القاموس ولعله القرائما مجض قرامة ابلضــم. وأنشــده يف اللســان صــواابً 4)

 .«العزائما»ور  
 وقد أر  دوين من  همي أم الربي  واألرب  املزمنّ  ( قبله يف التهذيب واللسان :5)
 اية : مثر البقر.( األصر واللسان ا ويف النه6)
 ( يف النهاية : ويف حديث أيب بكر : أن رجاًل وقف عليه ا فالث لو ً كالٍم يف َدَهٍش.7)
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 .لَْهثَى وهي : العَْطَشاُن ، اللْهثانُ  : [لهث]

 .«ويُْطِعمانِ إِنهما يُْفِطَراِن في َرمضاَن »ـ  والّشيخِ الكبير اللْهثَى في المرأَةـ  قال َسعيُد بن ُجبَْيرو

كةً ، كاللَهثِ  من المصادر الِقيَاِسيَّة ، بالتَّْحِريِك : العََطُش ،و  قال شيخنا : وِذكُر الفتح مستدرٌك. ، بالفتح اللَهاثِ و محرَّ

ً  وقد : َحرُّ العََطِش في الَجْوفِ  (1) اللَُّهاثُ و اللَهثُ  وفي اللَّسان :  َسَماعاً. َكِسمعَ  لَِهَث لََهاثا

 في الَجْوِف وِشدَّتُه. َحرُّ العََطِش  وهو كغَُراٍب ، : به بَُهاٌث شديٌد ،يقال  ،و

 الَمْوِت ، أَي ِشدَّتَه. لَُهاثَ  يقال : هو يُقَاِسي ِشدَّةُ الَمْوِت ، .اللُّهاثُ  من المجاز :و

ةٌ ِمن قوله ، وسيأْتي ، عن الفَّراءِ  إِذا َشقَْقتَه ، في الُخوِص  الُحْمُر التي النُّقَطُ  : اللَُّهاثُ و ، فيكون  (2) الكسُر ، كنِقَاطٍ  فيه والِقيَاسُ  وهو تَتمَّ

 ً  .ِللُّْهثَةِ  حينئذ جمعا

جُل والَكْلبُ  لََهثَ و ً  فيهما بالكسر ، وكذلك الّطائر لَِهَث يَْلَهثُ و كَمنَعَ  الرَّ ً و بالفتح لَْهثا شاً أَو تَعَباً أَو أَْخَرَج لسانَه َعطَ  إِذا َدلََع ، أَي بالّضمّ  لَُهاثا

ً »في الحديث و إِعياًء ،  .«فَسقَتْهُ فغُِفَر لها يَْلَهثُ  أَن امرأَةً بَِغيّاً رأَْت كْلبا

يَا ، ومثله الّرجُل أَعْ  لَِهثَ و الكْلُب : أَخَرَج لسانَه من العََطِش ، لََهثَ  وقيل : (3): ارتِفَاُع النَّفَِس من اإِلْعيَاِء  اللَهثُ  وفي ُمْفرداِت الّراِغب :

 وأَنشد األَصمعّي : ، كاْلتََهثَ  في التَوشيح ،

ا و  يـــــــــــــَ َب ُدنــــــــــــــح ثح ِإنح رََأ  طـــــــــــــالـــــــــــــِ هـــــــــــــِ تـــــــــــــَ لـــــــــــــح   يــــــــــــــَ
ثح     غــــــــــِ رحتــــــــــَ ُ

غــــــــــاَث املــــــــــ ا ارحتــــــــــِ هــــــــــَ ــــــــــح يـ فــــــــــَ لــــــــــح ُج خــــــــــِ لــــــــــُ  ميــــــــــَح

  
ّم : التَّعَُب ، اللُّْهثَةُ و  عن أَبي َعمٍرو. بالضَّ

 العََطُش. أَيضاً : اللُّْهثَةُ و

 بالكسر. اللَِّهاثُ  إِذا َشقَْقتَه ، والجمع في الُخوِص  التي تَراها النُّْقَطة الَحْمَراءُ  أَيضاً : اللُّْهثَةو

 ، كغَُراٍب ، وهي النُّقَُط في الُخوِص ، وهذا تمامُ  اللَُّهاث مأُْخوذ من الَكثيُر الِخياَلِن الُحْمِر في الَوْجِه ، من الرجال : ، كغَُراِبّيٍ ، اللَُّهاثِيُّ و

 قوِل الفَّراِء.

، واحدتها َدْوَخلَّة ، وهي من األَوانِي التي  (4)بتشديد الاّلم  َداوِخّل ، أَي عاِملُوه ُمْقعَداٍت ، وهي ، كعُّماٍل : صانِعُو الُخوِص ، اللُّهَّاثُ و

 و.تُْصنَع من ُخوِص النَِّخيل ليوَضَع فيه التَّْمُر ، وهي الشَّْوَغَرةُ ، وهذا قول أَبي َعْمرٍ 

 * ومما يستدرك عليه :

 .اللَهثِ  أَي ُموقِعَه في «ُمْلِهثَةِ  في َسْكَرةٍ »في الحديث :  ما جاءَ 

دة ، قيل : ومنه اللَّْيثُ  : [ليث] ة والّشِ ة ، قال ابن ِسيده :  األََسد ، كالاّلئِِث ، بمعنى اللَّْيثُ  : القُوَّ زعم ُكراع أَنه ُمشتّق من اللَّْوِث الذي هو القُوَّ

لت : وما فإِن كان كذلك فالياُء منقِلبة عن واٍو ، وقال : وهذا ليس بقوّي ؛ ألَن الياَء ثابتة في جميع تصاِريفه ، ولذا ذكره المصنّف هنا. ق

بَه جماعة. ْوض ، وَصوَّ  زعمه ُكراع ذكره السَُّهيلّي في الرَّ

يَاثَةِ  وإِنّه لَبَيِّن  .اللِّ

 ، مثل َمْسيَفٍَة وَمْشيََخة ، قال الُهذليُّ : اللَّْيَث َمْليَثَةٌ  عُ ، ويقال : يَْجمَ  لُيُوثُ  والَجْمع

ٍم مُث  و  ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ثـ تح مــــــــــــن خــــــــــــُ ةٌ أَدحرَكــــــــــــَ ــــــــــــَ ث ــــــــــــَ يـ ــــــــــــح ل   مــــــــــــَ
دُ     ــــــــَ ب ــــــــلــــــــِّ هــــــــا ال افــــــــِ ــــــــَ ت وِد عــــــــلــــــــ  َأكــــــــح ُر اأَلســــــــــــــــــــــُ ــــــــح ث  مــــــــِ

  
ٌء من الّدواّبِ مثله في الِحْذِق والَختِْل وَصَواِب الَوثْبَِة ، والتَّْسِديِد ، وليس شي قال : َضْرٌب من العَنَاِكبِ  : اللَّْيثُ  قال َعْمُرو بُن بَْحٍر :و

الذُّباَب ساقِطاً لَطأَ  (5)ٌء من ذواِت األَْربع ، وإِذا عاين وُسْرَعِة الَخْطِف ، والُمَداَراةِ ، ال الكْلُب وال َعنَاُق األَْرِض وال الفَْهُد ، وال َشيْ 
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، ثّم جمَع نْفسه وأَّخر الَوثْب إِلى وْقِت الِغّرةِ ، وتري منه شيئاً لم تََرهُ في فَهٍد ، وإِْن كاَن مْوُصوفاً بالَختِْل  (6)ّكَن جَوارَحه باألَرض ، وسَ 

 للصْيِد.

 : العَنكبوُت ، وقيل : الذي يأُْخذُ الذُّبَاَب وهو أَصغَُر من العْنكبوِت. اللَّْيثُ  وعن اللْيِث ، قال :

__________________ 
 حتريف.« واللهثاث»( األصر واللسان ا ويف املطبوعة الكويتية 1)
 ( ويف التكملة : اللِّهاث ابلكسر.2)
 (.475املفردات ص )( عبارة الراغب : قا  ابن دريد : اللهث يقا  لإِلعياء وللعطش مجيعاً 3)
 قلم.( يف اللسان والتكملة : وهي الدواخُر بالم خفيفة. ضبرت 4)
 ( يف ا يوان للجاحة : رأ .5)
 ( يف ا يوان : أطرافه.6)
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 البليُغ. الَجِدلُ  اللَِّسنُ  في لغِة ُهَذْيٍل : اللَّْيثُ و

 بِن ِكنَانَةَ بِن ُخَزْيَمةَ بِن ُمْدِرَكةَ بِن اْلياِس بِن ُمضَر. (1)بن بَْكِر بِن عبِد منَاةَ  لَْيثُ  وهو أَبو حّيٍ ، : لَْيثٌ و

 : َحيٌّ من ِكنَانَةَ. لَْيثٍ  وفي التّْهِذيب : بنو

ْيِن ، بالحجاز ، وهو ع : واٍد معروٌف ، أَو : بالكسر ، اللِّيثو رَّ  ه يومٌ ول ِزيدْت َشرفاً ، ومكةَ ، ، (2)بالكسر وتشديد الّراِء المفتوحة  بين الّسِ

 معروف ، قال ساعدةُ بن ُجَؤيَّة يَرثِي اْبنَه :

يــــــــثِ قــــــــد كــــــــاَن يــــــــوُم و  وًة  الــــــــلــــــــِّ َت ُأســــــــــــــــــــــح لــــــــح ــــــــُ  لــــــــو قـ

رِ و     ـــــــــِ ائ ـــــــــقـــــــــَ ـــــــــَت ل ل ـــــــــُ َت ق ـــــــــح ـــــــــو كـــــــــن ًة ل ِرضـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح  مـــــــــَ

  
، قصد به تَفسيَره  األَْليَثِ  من عن ابِن األَْعرابّي ؛ كبِيٍض جمع أَبيَض ، والشُّجاع ، بالجر : بَدلٌ  : الشَُّجاعِ ، األَْليَثِ  جمعُ  ، بالكسر : اللِّيثو

بير : و ، قال شيُخنَا : َي األَسد «أَصحابِه أَْليَثُ  أَنَّه كان يُواصل ثاَلثاً ثم يُْصبُح وهو»في حديث ابِن الزُّ ً  أَي أََشدُّهم وأَْجلُدهم ، وبه ُسّمِ ،  لَْيثا

فه ؛ ألَنَّه ال معنَى له.« والشجاع»كذا في اللِّسان ، قال شيُخنَا : ومن كتبه :   فقد حرَّ

جلُ  تَليَّثَ و  والعصبِيَِّة ، قال ُرْؤبةُ : الَهوى لَْيثِيَّ  صار الرَّ

حــــــــــــــًا مــــــــــــــن َأٍخ  َك مــــــــــــــدح ثِ ُدونــــــــــــــَ يــــــــــــــ  لــــــــــــــَ   مــــــــــــــُ
ثِ     ـــــــــــــــــ  َت يف َ َث يـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ َك مبـــــــــــــــــا َأوح نـــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــَ

  
 .استَْليثَ و كلَيَّث .كاللّْيثِ  : صارَ  تَليَّثَ  وفي اللسان :

 مبنيّاً على المفعول. (3) لُيِّثَ و

. العاِرَضِة ، وقيل : الشَِّديدُ  : كِمنبر : الشَِّديدُ  الِمْليَثُ و لَْيثٍ  : انتَمى لبني (4) [تليَّث]و لَيّثَ  وفي األَساس :  القَِويُّ

ٍد : السَِّميُن الُمَذلَُّل ، الُملَيَّثُ و اَغانّي. كُمَحمَّ  نقله الصَّ

 نقله الصاَغانّي. ُء الَكثِيُر الَوبَِر ،الُمْمتَِلي : الَخْدلُ  ، كعُصْيِفيرٍ  الُملَيِّيثُ و

 القَِويَّةُ. من اإِلبِِل : الشَِّديَدةُ  اللَّْيثَةُ و

يَن ، لَْيث قولهم : إِنه ألَْشَجُع منو ُض  و عْمٍرو :قال أَب ِعِفّرِ للّراِكِب ، نُِسب  (5)هو األَسُد ، وقال األَصمعّي : هو دابَّةٌ مثُل الِحْرباِء تَتَعَرَّ

يَن ، اسم بَلٍَد ، قال الشاعر :  إِلى ِعِفّرِ

ُدجـــــــــــاً  نـــــــــــح ُدٍج ِإن  حـــــــــــُ نـــــــــــح ِذد يف حـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ  فـــــــــــال تـ

ثَ و     يــــــــــــــــــح واءُ  لــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــٍن ِإّد ســــــــــــــــــــــــــــــــَ رِّي فــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــــِ

  
 إِن شاَء هللا تعالى. الّراءِ  حرف في وسيأْتِي ِذْكُره

 * ومما يستدرك عليه :

 ، إِذا زايَلَه ُمزايَلَةً ، قال الشاعر : اَليَثَه

ٌ  ِإذا   لَيحِثي   اَليـَثـحَتهُ َشكح
 .باللَّْيثِ  ، أَو فاَخَره بالشَّبَهِ  اللَّْيثِ  ، أَي عاَملَهُ ُمعَاَملَةَ  اليَثَهُ  ويقال :

 : أَْن يكوَن في األَْرِض يَبِيٌس فيُِصيبَه َمَطٌر فيْنبَُت فيكوَن نِْصفُه أَخَضَر ونصفُه أَصفََر. اللَّْيثُ و

 ، وكذلك الرأُْس إِذا كان بعُض َشعَرِه أَسَوَد وبعُضه أَْبيََض ، وهذا ذكَره المصنِّف في ل وث ، وهو بالواو وبالياِء. َملُوثٌ و َمِليثٌ  ومكان

 : نَبَاٌت ُمْلتَفٌّ ، صارت الواو ياًء لكسرةِ ما قبلها ، وقد تقّدم.، بالكسر  اللِّيثُ و
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 فصر امليم
 مض املثّلثة

 منها علّي بُن ِزياٍد ، َرَوى له الَخطيُب. قَْلعَةٌ بيَن َواِسَط واألَْهَواِز ، أَهمله الَجْوَهرّي وهو ، كَسفُّوٍد ، َمتُّوثٌ  : [متث]

 وُكَوِر األَهواز. (6)ةٌ بين قُْرقُوَب : بلدَ  َمتُّوثُ  وقال ابن األَثير :

 .تقدَّم وقد ، َمتَّى والمعروف:  ِسيَده ابنُ  قال ، العالءِ  أَبو بذلك أَخبر ، ُسْريَانيّة ، السالمعليه: أَبو يُونَُس  َمتْثَىوَ 

 العَْظُم : سال ما فيه من الَوَدِك. َمثَّ  : [مثث]

__________________ 
 .«منافعبد »( ابألصر 1)
 وما أثبت عن ضبرت القاموس للكلمة وعن التكملة.« املكسورة»( ابألصر 2)
 ( يف اللسان : وتلّيَث فالٌن ولَي َث ولُيَِّث.3)
 .«لبين»بد  « إىل بين»( زايدة عن األساس. وفيه 4)
 ( األصر واللسان ا ويف الصحاح : يتعرض.5)
 .«من قرقور»( عن اللباب ا ويف األصر 6)
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قُّ ، النِّْحُي ، َمثَّ و ً  بالكسر ، وهو الّزِ يَُمثُّ »ُرِوي في حديِث ُعَمَر : و وقِيَل : نَتَح قال الجوهرّي : وال يقال فيه : نََضَح ، َرَشَح ، : يَُمثُّ َمثّا

 .«الَحِميتِ  َمثَّ 

 أَنَّ َرُجالً جاَء إِلى ُعَمَر يَْسأَلُه ، قال : َهلَْكُت ، قال :»في حديٍث آَخَر : و ، تََمثمثَ  َد في بعض النّسخ :وُوج َكَمثَْمَث ، الَحِميُت : َرَشحَ  َمثَّ و

َمِن ، ويروى بالنون. «؟الَحِميتِ  تَُمثُّ َمثَّ  أََهلَْكَت وأَْنتَ   أَي تَْرَشُح من الّسِ

ً  واألََصابَِع بالِمْنِديِل ، أَو بالَحِشيِش ونحِوه اليَدَ  َمثَّ و بِِه الَماَء إِذا  يَُمثُّ  كاَن له ِمْنِديلٌ »في حديث أَنٍَس : و لغة في َمشَّ ، َمَسَحها ، : َمثّا

 َ أ فُه ، وقيل : كّل ما َمَسْحتَه فقدْ  «تََوضَّ ً  أَي يَْمَسُح به أَثَر الماِء ويُنَّشِ  َمَشْشتَه ، قال امرؤ القيس : ، وكذلك َمثَثْتَه َمثّا

ث   ا  لــــــــــــــــَُ نــــــــــــــــَ فــــــــــــــــ  اِد َأكــــــــــــــــُ يــــــــــــــــَ رَاِف اجلــــــــــــــــِ  أَبعــــــــــــــــح

بِ     هـــــــــ  َواٍء ُمضـــــــــــــــــــــــَ ا عـــــــــن شـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــَ مـــــــــح ُن قـــــــــُ  ِإذا حنـــــــــَح

  
 .«نَُمشُّ »ويروى 

ً  شيئاً : أَْطعََمه إِذا الشَّاِربَ  َمثَّ و ً  شاِربُه َمثَّ  ، وعن ابن ِسيَدهَ : (1) َدِسما  : أَصابَهُ الدََّسُم فرأَيَت له َوبِيصاً. يَُمثُّ َمثّا

 .«نثّ »ونَثَّ بمعنًى واحٍد ، وسيأْتي ِذْكُر  َمثَّ  قال ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسُب أَنّ 

ً  شاِربَهُ  َمثَّ  وقال أَبو زيد : إِذا أَصابَهُ َدَسٌم فَمَسَحه بيََدْيِه  يَُمثُّه َمثّا
 ، ويَُرى أَثُر الدََّسِم عليِه. (2)

بابِيَّ يقول :و  َسِمعُت واقِعاً يقول : وقال أَبُو تراٍب أَيضاً : نَفَى عنه َغثِيثَتَه. أَي (3)وُمشَّهُ  الُجْرحَ  َمثَّ  قال أَبو تُراٍب : َسِمعُت أَبا ِمْحَجٍن الضَّ

 ّرام.، وقال ذلك عَ  (4)الُجْرَح ، ونَثَّه ، إِذا أَْدَهنَه  َمثَّ 

 [أَْلفَْيتُه]قَْيحاً وَدماً ، قال السَُّهْيلّي :  تَُمثُّ  (5): كلّما َسقََطْت منهُ أَْنُملَةٌ تَبِعَتَْها ِمدَّةٌ ـ  في خبِر أَبرهةـ  قال شيُخنا : ووقع في َرْوِض السَُّهْيليّ 

ياً ، بالّضّم والكسر ، فعلى ِروايَِة الّضّم يكون  تَِمثّ و تَُمثّ  في نسخِة الشيخ : ، وعلى روايَة  (6) [ونصب قيحاً على المفعول]الِفْعُل ُمتَعَّدِ

: تََصبََّب َعَرقاً وتَفَقَّأَ  (8) [وهو عندنا على الحال : وهو من باب]في قوِل أَكثرهم  (7) [ونصب قيحاً على التمييز]الكسر يكون غيَر متعّدٍ 

 اَوِة يقول في مثِل هذا ، انتهى.شيُخنا أَبو الحسن بن الطَّرَ  (9)َشْحماً ، وكذلك كان 

ُجُل ، ِإذا َمثَْمثَ وَ   .(10)من الدُّْهِن  وفي نسخٍة : أَْشبََع الفَتِيلَةَ بالدُّْهِن. الرَّ

 أَْمَرُهم ، إِذا َخلََّطه. َمثَْمثَ  يُقال : َخلََّط ، : َمثَْمَث َمثَْمثَةً و

َك ، أَيضاً : َمثَْمثَ و َكه وأَْقبََل به وأَْدبََر. فَمثَْمثَه َمْزَمَز ، عن األَصمعّي ، يقال : أَخَذهمثْل  تَْعتََع وَحرَّ  وَمْزَمَزه ، إِذا حرَّ

 وقال الشاعر : َغطَّ في الماِء ، : َمثَْمثَ و

اَ   ثــــــــــــَ حــــــــــــح تــــــــــــِ ه اســــــــــــــــــــــــــح ث  َذرحعــــــــــــَ حــــــــــــَ تــــــــــــَ  مُثّ اســــــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــُث     ُت حـــــــــــَ فـــــــــــح كـــــــــــَ ثَ نـــــــــــَ مـــــــــــَ ثـــــــــــح مـــــــــــا َ  مـــــــــــَ ثـــــــــــح  املـــــــــــِ

  
 انَتَْكْفُت أَثََره ، واألَْفعَى تَُخلُِّط الَمْشَي ، فأَراد أَنه أَصاَب أَثَراً ُمَخلَّطاً. يقول : الَمْصَدُر ، وبالفتح ، االْسُم ، بالكسر ، ، اِلَمثَْماثُ 

َجِز ، قال الّصاَغانّي : لََب َشيئاً ، والصَّواُب في والّرواية : نَكََّف ، يُريد أَن الحيَّةَ يَستَِحّث نَْفَسه إِذا طَ  هكذا ذكره الجوهرّي في تفسير الرَّ

جز من األَراجيزِ   األَصَمِعيّات. التَّْفِسير اْنتََكَف أَثََره ، والرَّ

ُحوا بنا قَليالً ، وقد تقّدم. كلَثِْلثُوا ، ثَْمثُِمواو ساعةً ، بنا َمثِْمثُوا يقال :و  أَي َرّوِ

__________________ 
 قلم. والضبرت هنا يواف  ضبرت اللسان.( ضبرت القاموس : دلا بفتح السا ضبرت 1)
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 ( يف التهذيب : بيده. واللسان كاألصر.2)
 وما أثبت عن اللسان ا وفيه ويف التهذيب : ُمث  اجلرح وُمث ه أي أنِف.« ومنه»( ابألصر : 3)
ولبعه يف املطبوعة الكويتية ا وما يف « دهنهقوله ِإذا أدهنه كذا خبطه أبلفا ويف اللســــان أيضــــاً ولعر الصــــواب ِإذا »( هبامش املطبوعة املصــــرية 4)

 ومثله يف التهذيب ا وال أدري عل  أي نسخة من اللسان اعتمد  ق  املطبوعة الكويتية.« ِإذا دهنه»نسخ اللسان املطبوع 
 .73/  1( ابألصر مرة ا وما أثبت عن الروض األنف 5)
 ه.ومكاهنا يف األصر : وقيحاً : مفعول 74/  1( عن الروض 6)
 ( عن الروض ا ومكاهنا يف األصر ؛ وقيحاً متييز.7)
 ( عن الروض ومكاهنا ابألصر : وهو نظري.8)
 ( يف الروض : كان يقو  شيخنا أبو ا سا يف مثر هذا.9)
 ( كذا يف اللسان.10)
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 * ومما يستدرك عليه :

 : َعِرَق من ِسَمٍن. يَُمثُّ  الرجلُ  َمثَّ 

 يناً يَُرى على َسْحنَتِه وِجْلِده مثُل الدُّْهن ، قال الفرزدق :، إِذا جاَء َسمِ  يَُمثّ  وجاءَ 

ٌب حــــــــا  يــــــــح لــــــــَ وُ  كــــــــُ قــــــــُ تح تـــــــــَ ثــــــــ  ا :  مــــــــَ وُدهــــــــَ لــــــــُ  جــــــــُ

بِ و     ر  جـــــــــــانـــــــــــِ ا كـــــــــــُ ر وهتـــــــــــِ َب مـــــــــــن مـــــــــــَ صـــــــــــــــــــــــــَ  َأخح

  
 * واستدرك شيُخنَا هنا :

 بالمثلّثة : لغة في َمتَّى ، وَعَزاه إِلى لسان العرب عن أَبي العالِء ، وقد ذكرنا في المادة التي قبلها أَنه : َمتْثَى. َمثَّى

 بالمثنّاة ثم بالمثلّثَة ، على الّصواب ، ال ما ذكره شيخنا.

 : نٍَد ، قال : َمثّاثٌ  ونَْبتٌ 

 َمثّا َ أَرحَعَر جَم اَج الن َد  
بالفتح : هو الذي يخاِلط الناس  الَمحث َء ، كَحثََمه ، كذا في اللسان ، وهو مستدرك على المصنّف. وقال شيخنا :. الشيْ ثَ َمحَ  * : [محث]

ء ، ولكنه لم يضبط هل هو بالحاِء المهملة أَو المعجمة ، فإِن كان بالمعجمة ، وثَبَت ، ويأْكُل معهم ويَتََحّدث ، وعزاه إِلى ناموس القارى

 تدرك على أَرباِب الغريب.فهو مس

ً  (1) يَْمُرثه بيِده ، التَّْمرَ  َمَرثَ  : [مرث] إِذا َماثَه وَدافَه ، وربما قيل : َمَزَده  َمَرَسه : لغة في َمْرثا
 : الَمْرُس. الَمْرثُ و ، (2)

بِيُّ  َمَرثو بِيُّ  َمَرثَ و اإِلْصبََع : اَلَكها ، الصَّ بير : و ، إِذا َعضَّ بُِدْرُدِره ، يَْمُرث الصَّ ال تَخاِصِم الَخَواِرَج بالقُرآِن  قال البنِه :»في حديث الزُّ

بَْير : فخاَصْمتُُهم بها ، فكأَنَُّهم ِصْبيَانٌ  الئُِد الَخَرِز أَي يَعَضُّونَها َويََمصُّونََها ، والسُُّخب : ق «ُسُخبَُهم يَْمُرثُونَ  ، خاِصْمُهْم بالسُّنَِّة ، قال ابُن الزُّ

 ، يعنِي أَنهم بُِهتُوا وَعَجزوا عن الجواب.

ُجَل َضَربَه ، َمَرثَ و ثَهابه األَرَض وَ  َمَرثَ  ورواية أَبي ُعبَْيد : الرَّ  : َضَربَها به ، ورواية الفَّراِء : َمَرَن بالنّون. مرَّ

ً  بالكسر ، يَمِرثهو بالّضمّ  ، يَْمُرثُه الَوَدعَ  َمَرثَ و ه.مَ  : َمْرثا  صَّ

ةً واِحَدةً ، وقد : الَمْرثَةو : الَمصُّ ، قال : المْرث وعن ابن األَعرابّي : ه َمصَّ بِّيِ ثَْدَي أُّمِ ةُ الصَّ ً  َمصَّ َدةُ ، إِذا َمصَّ ، قال َعبْ  َمَرَث يَْمُرُث َمْرثا

 :بن الطَّبِيب

م  مــــــــــيــــــــــَدهــــــــــُ ىت  كــــــــــَبّن عــــــــــَ هــــــــــمح شــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــُ عــــــــــح َرجــــــــــَ ــــــــــَ  فـ

ِد     هــــــــــــح
َ

ُرثُ يف املــــــــــــ ضُ  ميــــــــــــَح رحضــــــــــــــــــــــــــَ ِه مــــــــــــُ يــــــــــــح تـــــــــــــَ  َودحعــــــــــــَ

  
ً  ءَ الشَّيْ  َمَرثَ و  حتى صاَر مثَل الَحَساِء ، ثّم تََحّساهُ. لَيَّنَه : يَْمُرثُه َمْرثا

 .ُمِرثَ  ٍء ُمِرَذ فقدوكّل شيْ 

 والذّال. (3)فاُلٌن الُخْبَز في الماِء ، وَمَرَذه ، قال : هكذا رواه أَبو بكٍر عن َشِمٍر بالثّاِء  َمَرثَ  وقال األَصمعّي في باب الُمبَدل :

ً و ، يَْمُرثُه َء في الماءِ الشي َمَرثَ و  فيه. أَْنقَعَه : يَْمِرثُه َمْرثا

ها لذلك ، فلم تَْرأَْمها محّركةً ، وهو الذَّفَر ، نَالََها بَِسَهٍك ، إِذا السَّْخلَةَ  َمَرثَ و ً  أُمُّ ثَها تَْمِريثا  .كَمرَّ

ه إِذا  (4) تَْمُرثْه : الـ  إِذا أََخَذ َولََد الّشاةِ ـ  قال ابن ُجعَْيل الَكْلبّي. يقال للّصبيّ  ْره بِلَْطخِ يَِدَك ، وذلك أَنَّ أُمَّ ه ، أَي ال تَُوّضِ بيَِدَك فال تُْرِضعَهُ أُمُّ

ْت َرائَِحةَ الَوَضِر نَفََرت منه.  َشمَّ

بِّّي : يقال : أَْدِرْك َعنَاقََك ال ثُوا وقال الُمفَضَّل الضَّ ها]ِهم وفيها َغَمٌر فال تَْرأَْمها أَْن يَْمَسَحها القَوُم بأَْيِدي التَّْمِريثُ و ، قال : يَُمّرِ من ِريحِ  (5) [أُمُّ

 الغََمِر.
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قَايَةَ  أَتَى وسلمعليههللاصلىأَّن النبيَّ »جاَء في الحديث :  ومن ذلك ما ثُوه قد إِنّهم:  العبّاس فقال ، اْسقُونِي:  وقال الّسِ قال َشمٌر  «وأَْفَسُدوه َمرَّ

ثُوهُ  : ُروه وَوسَّخُ  َمرَّ ثَهو وه بإِدخاِل أَْيِديِهم الَوِضَرةِ ، قال :أَي َوضَّ َره واحٌد ، كذا في اللّسان. َمرَّ  وَوضَّ

بُوُر على الِخَصاِم ، من الّرجاِل : ، كِمْنبَرٍ  الِمْمَرثُ و  .َمماِرثُ  والجمعُ  الصَّ

__________________ 
 ( عن اللسان والصحاح ا وابألصر : ميرث.1)
 الصحاح : مرده ا ابلدا .( األصر واللسان ا ويف 2)
 خطب.« ابلتاء»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 3)
 ( األصر والتهذيب واللسان ا ويف التكملة : ال مُثَرِّثحُه.4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
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 ،« والَحِليم»في بعض النسخ بإِسقاط الواو من الَوقُور ، و الَحِليمُ  ، وهو ِمْمَرثٌ  : الِحْلُم ، ورُجلٌ  الَمْرثُ  ابن األَعرابّي : (1) [قال]و

 كَكِتٍف. كالَمِرثِ 

 إِذا َحلَُم وَصبََر. كفَِرحَ  الرجلُ  َمِرثَ  قدو

 وأَنشد : : التَّْفتِيُت ، التَّْمِريثُ و

َنِة مل   مُتَر ثِ قـَرَاِطُف الُيمح
 أَي لم تُفَتَّت.

ثَةٌ  أَْرضٌ و  نقله الّصاَغانّي : َمَطٌر َضِعيٌف ،أَصابَها  كُمعَظَّمة : ، ُمَمرَّ

ً  الدََّواَء في الماءِ  َمغَثَ  يقال : الَمْرُث ، الَمْغثُ  : [مغث]  : َمَرثَهُ. يَْمغَثُه َمْغثا

ً  ءَ الشي َمغَثَ و  : َدلََكه وَمَرَسه. يَْمغَثُه َمْغثا

بِيَب ُغْدَوةً فيْشَربُه َعِشيَّةً ، أَْمغَثُ  أَّن أُمَّ َعيّاٍش قالت : ُكْنتُ »في حديِث عثماَن و والدَّْلُك باألَصابِعِ ، (2): الَمْرُث  الَمْغثِ  وأَصلُ   له الزَّ

 .«َعِشيَّةً فيشَربُه ُغْدَوةً  أَْمغَثُهو

ْرُب الَخِفيفُ  : الَمْغثُ و  فاُلناً ، إِذا َصَربُوه َضْرباً ليس بالشَِّديِد ، كأَنَّهم تَْلتَلُوه. َمغَثُوا يقال : الضَّ

ً  ِعْرَضه َمغَثَ و ِعرَضه بالشَّتْم ، َمغَثْت ولَْطُخه ، يقال : َهتُْك الِعْرِض  : الَمْغثُ و  : لَطَّخه ، قال َصْخُر ْبُن ُعَمْير : يَْمغَثُه َمْغثا

ة ــــــــــــَ وث غــــــــــــُ ةح  ممــــــــــــَح ــــــــــــَ ل رحطــــــــــــَ م ممــــــــــــَُ هــــــــــــُ رَاضــــــــــــــــــــــــــُ   (3)َأعــــــــــــح
هح ]    لــــــــــَ مــــــــــَ نــــــــــاِء الــــــــــثــــــــــ  الُث يف اهلــــــــــِ ا تــــــــــُ مــــــــــَ  (4) [كــــــــــَ

  
 ، أَي ُمَذلَّلَة. َمْمغُوثَة

 .(5)ِعْرَض فالٍن ، أَي َشانُوه وَمَضغُوه  َمغَثُوا قال الجوَهِرّي : َمْضغُه ، الِعْرَض : َمغَثَ و

 وأَنشد : الشَّّر ، عند العَرِب : الَمْغثُ و

ا  نـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح ـــــــــــــــِ َة ِإنح أَل اَلمـــــــــــــــَ
َ

ا املـــــــــــــــ يـــــــــــــــهـــــــــــــــَ َولـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــُ  نـ

اَن     ثٌ ِإذا مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــح اءٌ  مـــــــــــــــــَ  َأو  ـــــــــــــــــَِ

  
 كاَن َشرٌّ أَو ُمالَحاةٌ.معناهُ إِذا 

يٌر ، على النََّسب. َمِغيثٌ و َمِغثٌ  ورجلٌ   : ِشّرِ

 واْلتِباُس الشَُّجعَاِء في الحرِب والَمْعَرَكة. الِقتَالُ  : الَمغَثو

ً  بَِشرٍّ  َمغَثَُهمو  : نَالَُهم. َمْغثا

ْقته ، وكذلك قََسْمتُه  (6) [ومَصْحتُه]وَغتَتُّه  َمغَثْتُه قال َسلََمةُ : التَّْغِريُق في الماِء ، : الَمْغثُ و  .(7)وَغَطْطتُه بمعنى َغرَّ

 هكذا في النسخ ، وهو من زياداته. العَبَثُ  : الَمْغثُ و

 : العَْرُك في المَصارعة. الَمْغثُ و

 الِعالجِ ، كالُمماِغِث. الُمَصارُع الّشِديدُ  : الرُجلُ  ككتِفٍ و

 ، ِإذا كان ياَُلحُّ الناَس وياُلدُُّهم. ُمماِغثٌ  ورجلٌ 

ى : تَْوِصيُمها. َمْغثُ و  الُحمَّ
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ى فمغَثَتُْهم»في حديِث َخْيبَر : و ، إِذا ُحّم ، ُمِغثَ  عن ابن األَْعرابِّي ، وقد : الَمحُموُم ، الَمْمغُوثُ و  أَي أَصابتُْهم وأََخْذتهم. «الُحمَّ

ً  الَمَطُر الَكألَ  َمغَثَ  يقال ، كالَمِغيثِ  من الكإِل : الَمْصُروُع من الَمطِر ، الَممغوثُ و : أَصابه الَمَطُر فغَسلَه  َمِغيثٌ و َمْمغُوثٌ  ، فهو يَْمغَثُه مْغثا

 فغَيََّر طْعَمه ولَْونَه بُصْفَرة وَخبَّثَه وصَرَعه.

 بِن ِشهاٍب. : لَقُب ُعتَْيبَةَ بِن الحاِرثِ  (8) ماِغثٌ و

 ، أَي ِلَحاٌء وِحَكاٌك. ِمغَاثٌ  يقال : بينهما : الِحَكاُك والُمخاَصَمةُ ، الُمَماَغثَةُ و بالكسر الِمغَاثُ و

__________________ 
 ( زايدة اقتضاها السيا .1)
 ( يف اللسان : املرُس.2)
وقوله : ممغوثة أي مذللة ا وصـــــوابه ممغوثة ابلنصـــــب قوله صـــــخر ا قا  يف التكملة : ويقا  صـــــخري بن عمري ا »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 3)

 .«وقبله : فهر علمت فحشاء جهله. واملمرطلة امللطخة ابلعيب ا والثملة خرقة تغم  يف اهلناء ا ه من اللسان
 ( زايدة عن التهذيب واللسان والتكملة.4)
 واملغص : الطعن.« ومغصوه»( األصر واللسان نقاًل عن اجلوهري ا ويف الصحاح : 5)
 ( زايدة عن اللسان ا ويف التهذيب : وفصحته.6)
قوله قمشـــته كذا خبطه ويف اللســـان قمســـته ابلســـا ولعله »وما أثبت عن التهذيب واللســـان وهبامش املطبوعة املصـــرية : « قمشـــته»( األصـــر : 7)

 قاموس من معاين القم  : الغم .الصواب ففي ال
 ( األصر والتكملة ا ويف القاموس : واملاغث.8)
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 : أَْهَوُن أَْدَواِء اإِلبِِل ، عن الَهَجرّي. الُمغَاثُ و

يّةٌ »وفي نسخة أُخرى :  َكغَُراٍب : َشجرةٌ. وقِيَراطاِن من ِعْرقِِه ُمقَيِّئ ُمْسِهلٌ  وهو ، ُشْرُب َحبٍَّة منه يُْسِهُل  وَكغَُراٍب : نَباٌت في ِعْرقِه ُسّمِ

 ثم إِن هذه الَخواصَّ التي ذكرها غريبةٌ لم يَتَعَّرْض لها األَِطبّاُء.« ويُقَيُِّئ بإِْفَراٍط جدًّا

 :ـ  في ما ال يََسُع الطَّبِيَب َجْهلُهـ  قال ابُن الُكتبيّ 

ة َرْطبَة في  ُمغَاثٌ  ٌن ُمقَّو : هي ُعُروٌق تُْجلَُب إِلى البالِد ، وهي حارَّ أَواخِر الثّانيِة ، أَْجَوُدَها البِيُض الَهشَّةُ المائِلةُ إِلى ُصْفَرةٍ ، وهو ُمَسّمِ

ّض ِضَماداً وُشْرباً ، وينفع من النِّْقِرِس والتََّشنُُّج ، ويُلين صالبَ  ةَ الَمفَاِصل ، ويُحّسن الّصوَت لألَعضاِء ، جابٌر لَوْهنِها ، ناِفٌع من الَكْسر والرَّ

،  َ ُك الباهَ ، ولم نَِقْف له على ماِهيّة ، غير أَّن الذين يَذكرون عنه يقولون : ُعروٌق شأ ئَةَ ، ويَُحّرِ نُها َكذا ، وقيل : إِنه ويَْجلُو الَحْلَق والّرِ

ّي ، وليس بثَبٍت ، وقيل : إِنه نوعٌ من الّسورنجان ، وهذا غيُر ُمْستَْبعٍَد. اِن البَّرِ مَّ  ُعُروُق الرُّ

، يكون ُعُروقاً بعيدةَ اإِلغوار في  (2) [من جزائر الحصن وجبالها]وما يَِليَها  (1): نَْبٌت بالَكَرجِ  ُمغَاثٌ  بسط منه قول الحكيم في التَّْذكرة :وأَ 

زي ُن الّطيُِّب الّرائَِحِة الّضارب إِلى األَرض غليظة ، عليها قِْشٌر إِلى السَّواد والُحْمرة ، تَْنَكِشط عن جسٍم بيَن بيَاٍض وُصْفَرةٍ ، أَْجَوُده الرَّ

ِق الفُْجل ، وَزْهراً أَبيَض ، َوبِْزراً َحالوةٍ مع َمراَرةٍ خفيفٍة ، ولم نَْعِرْف َكْيِفيَّتَه بأَكثَر من هذا ، لكن بَلَغَنِي أَن لَه أَوراقاً َخِشنَةً عريضةً كأَورا

ّمان ، ومن ثَ  (3)كأَنّه َحبُّ السُّْمنَة ويسمى الِقْلِقَل  تُه نْحَو َسبعِ سنيَن  (4) [البري]مَّ ُظنَّ أَنه الرُّ ، وقيل هو َضْرٌب من الّسورنجان ، وتَبقَى قُوَّ

 . إِلى آخر ما ذكر... الّشاِم ، ضعيُف الِفْعل ، وهو الُمْستَْعَمل بمصرَ  (5)، ومنه نوٌع يُْجلَب من َعبَّاَداَن وتخوم 

ُك ، المْكثُ  : [مكث] يثَىو ، ُمثَلّثاً ، ويَُحرَّ يَصى ، عن ُكَراع واللِّْحيَانّي ، ويُْقَصر الِمّكِ هما الُمْكثانُ و الُمُكوثُ و ويَُمّد ، مثال الِخّصِ  ، بضّمِ

 واالْنتَِظاُر. اللُّْبثُ و األَنَاةُ  بفتحهما : الَمَكاثَةُ و الَمَكاثُ و

 والتَّلَبُِّث في الَمَكان.: اإِلقَاَمةُ مع االْنتَِظار  الُمْكثُ  ويقال :

اُء : قََرأَها النّاُس بالّضم ، وقَرأَها عاصٌم بالفَتْح ، ومعنى  (6) (َفَمَكَث َغْْيَ بَِعيد  ) عزوجلقال هللاُ  الِفْعُل كنََصَر وَكُرَم.و َغْْيَ )قال الفَرَّ
 : غيَر َطِويٍل من اإِلقَاَمِة. (بَِعيد  

 جائَِزةٌ ، وهو القياُس. َمَكثَ و ، وهو نادٌر ، َمُكثَ  يَةقال أَبو منصور : اللُّغَة العَالِ 

ثٌ  ، إِذا اْنتََظر أَْمراً. وأَقام عليِه ، فهو تََمكَّثَ  وقال أَبو منصور : : التَّلَبُّثُ  التََّمكُّثُ و  منتِظٌر. ُمتََمّكِ

ُم ، أَيضاً : التََّمكُّثُ و ً  يقال : سار الرُجلُ  التَّلَوُّ ثا ماً. ُمتََمّكِ  ، أَي ُمتَلَّوِ

ِزينُ  الَمِكيثُ و  ، قال أَبو الُمثَلَّم يعاتُِب َصْخراً : الَمِكيثُونو الُمَكثَاءُ  الذي ال يَْعَجُل في أَمِره ، وُهم ، كأَِمير : الرَّ

ٍر  خــــــــــح نح ِلصــــــــــــــــــــــــَ اَرَة مــــــــــَ عــــــــــَ يِن شــــــــــــــــــــــــِ َر بــــــــــَ  أَنحســــــــــــــــــــــــَ

مح     ِر كـــــــــــُ فـــــــــــ  قـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــِإيّنِ عـــــــــــن تـ ـــــــــــثُ ف ي كـــــــــــِ  (7) مـــــــــــَ
  

 الكالِم ، أَي بَِطيئُه. َمِكيثُ  فاُلنٌ  رح نَْهجِ البالَغِة البن أَبي الَحِديد : ومن الَمَجاِز :وفي ش

 َشِهدَ  ، َجدّ  بَدل ، والدُ  والصواب ، النَُّسخ في هكذا ، عنهماهللارضي رافِعٍ وُجْنَدٍب الّصحابِيَّْينِ  (8) َجدّ  بُن َعْمِرو بِن َجراٍد الُجَهنِيّ  َمِكيثُ و

 .ُجَهْينَةَ  َصدقاتِ  ُجْنَدبٌ  وَوليَ  ، الُحَدْيبِيَة رافعٌ 

 عن َسْلِم بِن َعْبِد هللِا بِن َحبِيٍب. واِلُد َجنَاٍب ، َمِكيثٌ و

 روى عن أَبيِه المذكور. َجدُّ الحاِرِث بِن َرافِعٍ  َمِكيثٌ و

ً  : الُمْنتَِظُر وإِْن لم يَُكنْ  الَماِكثُ و زانَِة  َمِكيثا  ، وفيفي الرَّ

__________________ 
 .«ابلكرخ»( يف تذكرة داود املطبوع : 1)
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 ( زايدة عن تذكرة داود.2)
 بفاءين.« الفلفر»( التذكرة : 3)
 ( زايدة عن التذكرة.4)
 ( عن التذكرة ا وابألصر : حنو.5)
 .22( سورة النمر اآية 6)
 ... وشعارة لقب لصخر« أقتفي آ ركم ويرو  عن تفقركم أي أن أعمر بكم فاقرةقوله نقفركم أي عن أن »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)

 وكان صخر قد قا  يف أيب املثلم :

غـــــــــــــــــــــًا أييت بـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــود   لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــّ

 لـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــاء أيب املـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــم ال يـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــثُ    

  

 ( يف القاموس : والد.8)
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 .ماِكثٌ  : َمِكيثٌ  رَي ُمستعِجٍر ا وَرُجرٌ َأي َبِطيئاً ُمَتبَنِّياً غ «َمِكيثاً  أَن ه تـََوض َب ُوُضوًءا»ا ديِث : 
 أَيضاً : الُمِقيُم الثَّابُِت ، قال ُكثَيٌِّر : الَمِكيثُ و

كــــــــــــَ   ِ وارحتــــــــــــَ اح وحمــــــــــــَ ــــــــــــَ رَاِن يـ كــــــــــــح ر َس ابلســــــــــــــــــــــــــ   َوعــــــــــــَ

ر      ر  كـــــــــــمـــــــــــا جـــــــــــَ يـــــــــــثُ  ـــــــــــَُ كـــــــــــِ
َ

رُ  املـــــــــــ ســــــــــــــــــــــــافـــــــــــِ
ُ
(1)امل

  

  
 ، َوملََذه يَْملُذُه َمْلذاً. (2)بَِكالٍم ، إِذا َطيََّب به نَْفَسه ، وال َوفاَء له  َملَثَه يُقَال : : تَْطيِيُب النَّْفِس بَِكالٍم ، الَمْلثُ  : [ملث]

ً ] فََملَثَنِي وفي األَساس : وسأَلتُه حاجة  ، أَي َطيََّب نَْفِسي بَوْعٍد ال يَْنِوي به َوفاًء. [َمْلثا

ً  ابن ِسيَده : ُد بال نِيَِّة الَوفَاِء.الَوعْ  : الَمْلثُ و  : َوَعَده ِعَدةً كأَنَّه يَُردُّه َعْنَها ، وليس يَْنِوي له وفاًء. َملَثَه يَْملُثُه َمْلثا

 الَوْعُد الَخِفّي. قال شيُخنا : وهذا غريٌب. : الَمْلثُ  وفي شرحِ نَْهجِ البالَغة البِن أَبي الَحِديد :

ُل َسَواِد اللَّْيلِ  : الَمْلثُ و  وهو حيَن اختِالِط الظُّْلَمِة ، وقيل : هو بَْعَد السََّدِف. أَوَّ

، فال يَُميَُّز هذا من هذا  (3): أَّوُل َسواِد الَمْغِرب ، فإِذا اشتَّد حتى يأْتَِي َوْقُت الِعَشاِء األَخيرةِ فهو الَمْلُس  الَمْلثُ و الَمْلثَةُ  وقال ابُن األَْعَرابّي :

 في الَمْلِس. الَمْلثُ  ؛ ألَنّه قد دَخلَ 

ُك ،و ِم ، كاْلُمْلثَةِ  وسيأْتي قريباً ، يَُحرَّ  عن ابِن األَْعَرابِّي. ، بالضَّ

ْرُب الَخِفيفُ  : الَمْلثُ و  وهو التَّْلتَلَةُ ، كالَمْغِث ، وقد تقَّدم. الضَّ

ْعُف عن الَجْريِ  : الَمْلثُ و  ْرنَُب ، إِذا َضعُفَا عن الَجْريِ.السَّبُُع واألَ  َملَثَ  يقال : الضَّ

 وضبطه الّصاَغاني كَكتٍِف. بالكسِر : َمْن ال يَْشبَُع ِمَن الِجَماعِ ، الَمِلثُ و

ً  بالَكالمِ  َمالَثَهو  قال الّشاعر : َواَلَعبَه ، به َداَهنَه : ِماَلثا

اِث  ـــــــــــر عـــــــــــَ وحِ  وال ـــــــــــطـــــــــــ  ُك ذاُت ال حـــــــــــَ   (4)َتضـــــــــــــــــــــــــح
ِذي     َزٍب لــــــــــــــــيــــــــــــــــ  بــــــــــــــــِ ن عــــــــــــــــَ الثِ مــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــِ

  
 كذا أَنشده ابُن األَْعَرابِّي بكسر الميم.

 من السَّواد ، نقله الّصاَغانّي. ة بالِعَراقِ  بضّم الميم وتشديد الاّلم المكسورة : ، ُملِّثُ و

كُ ـ  وَملََس الّظالمِ ـ  الّظالمِ  (5) َمْلثَ  أَتَْيتَهُ  قولهم :و تَقُوَل : أَُخوك أَم  (6)الّظالُم ، ولم يَشتَدَّ الّسواُد ِجدًّا حتى  أَي ِحيَن اْختَلَطَ  َمْلثِه وعند ويَُحرَّ

ئُْب ، وذلك عند َصالةِ الَمْغِرب وبعَدَها.  الذِّ

 الظَّالم : اختالُط الضَّوِء بالظُّْلَمِة ، وهو عند الِعَشاَء ، وعند ُطلُوعِ الفَْجِر. َملَثُ  وعن أَبي َزْيد :

 .الَملَثِ  يَْختَِلُط. وَربِيعَةُ تقوُل لَصالةِ الَمْغِرِب. َصالةُ  [َوَملََس الظَّالِم وهو حين]الظَّالِم  َملَثَ  (7) [ِجئتُه]ساس وفي األَ 

 [.به]بالشَّّرِ : لَطَّخه  َملَثَهو

ً  وتقول : ما كان َعْهُده إِاّل َوْلثاً ، وَوْعُده إِالّ   .َمْلثا

ً  ءَ أَي الشيْ  ماثَهُ  : [موث] يت ، ومثله في التّْوِشيح. يَِميثُهو : َمَرَسه بيَِده ، يَُموثُه َمْوثا ّكِ  لُغَةٌ ، إِذا َدافَه ، قاله ابُن الّسِ

 ، أَي ثاُلثيًّا وُرباعيًّا ، وأَنكره ابُن األَثِيِر. أَماثَهو ماثَه وقال الَهَرِوّي :

ً يَ  َء في الماءِ الشَّيْ  ماثَ  قال الجوهرّي :و ً و ، ُموثُه َمْوثا كةً : َخلََطه وَدافَه ، َمَوثَانا ً  هو فيه فاْنماثَ  ، محرَّ  والَكِلَمة واويّة ويائِيّة. اْنِميَاثا

 الِمْلُح في الَماِء. يَْنَماثُ  كما تَْنَماثُ  ومن المجاز : ِلبَنِي ُعْذَرةَ قُلوبٌ 
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ً  ءُ الشَّيْ  الَمْوُث َماثَ  : الَمْيثُ  : [ميث]  َرَسه ،: مَ  َمْيثا

__________________ 
 .«قوله ابلسكران ا هو واٍد مبشارف الشام كما يف القاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 ابلتحريك ضبرت قلم.« املل »( يف اللسان 3)
قوله : والرغاث كذا خبطه والصواب ابلعا املهملة كما يف اللسان »( ابألصر : الرغاث ا وما أثبت عن اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية : 4)

 .«ا قا  اجلوهري : الرعاث : القرطة ا واحدهتا : رعثة
 ( الصحاح واللسان ا َمَلَث ضبرت قلم.5)
 حا.( األصر واللسان ا ويف الصحاح : 6)
 ( زايدة عن األساس.7)
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َاثَ  املِلحَح يف املاِء : أَذابَُه ا وكذلك الطَِّا ا وقد ماثَ و   .الح
يِت. ّكِ  عن ابن الّسِ

ً  وعن اللّيث : ً  : أََذاَب الِمْلَح في الماِء حتى ماَث يَِميُث َمْيثا يَاثا اَث اّمِ  من َزْعفَراٍن وتَْمٍر فيهِ  (1) [ما]ٍء َمَرْستَه في الماِء فَذاَب ، وكلُّ شيْ  امَّ

يَاثِ و االْمتِياثِ و اإِلماثَةِ و كالتَّْميِيثِ  ، ِمثْتَه وَزبِيٍب وأَقٍِط ، فقد  ، بتشديد الميم. االّمِ

ا »:  (2)في حديث أَبي أَُسْيد و ، َميَّثْتَهو ِمثْتَه ٍء َمَرْستَه في الماِء فذاَب فيه ، فقدقال اللّيث : كلُّ شيْ   .«فَسقَتْه إِيّاه أَماثَتْه فََرَغ من الطَّعَامِ فَلَمَّ

 .ماثَتْه ، والمعروف : أَماثَتْه قال ابُن األَثِير : هكذا ُرِوَي :

 قلت : وقد تقَّدم اإِلشاَرةُ إِليه.

 قلت : وقد تقَّدم اإِلشاَرةُ إِليه.

اللَّيِّنَةُ من غير َرْمٍل ، وكذلك الدَِّمثَةُ ، وفي  : األَْرضُ  الَمْيثَاءُ و .«لماءِ الِمْلُح في ا يُماثُ  قُلُوبَُهم كما (3) ِمثْ  اللُهمَّ »في حديث علّيٍ : و

 جمع َهْيفَاَء. ، كِهيفٌ  ِميثٌ  السَّْهلَةُ ، ج : األَْرضُ  الَمْيثَاءُ  الّصحاح :

يِّبَةُ. الَمْيثَاءُ  وفي اللَِّسان : ابِيَةُ الطَّ ْملَةُ السَّْهلَةُ ، والرَّ  : الرَّ

 : التَّْلعَةُ التي تَْعُظُم حتّى تَكوَن ِمثَل نِْصِف الواِدي أَو ثُلُثَْيه. اءُ الَمْيثَ و

 ع ، بالّشاِم. : الَمْيثَاءُ و

 على ساِكنَِها أَفضُل الصَّالةِ والسَّالم. بالكسر : ع ، بعَِقيِق الَمِدينَةِ  الِميثِ  ذوو

فَاِهيَةُ وِطيُب العَْيِش ، وقد االْمتِيَاثُ و ُجُل ، إِذا أَصابَ  اْمتَاثَ  : الرَّ  ِليَن الَمعَاِش. الرَّ

 وقال رؤبة : َمَرَسه في الماِء وَشِربَه ، لنَْفِسه ، إِذا األَقِطَ  الّرجلُ  اْمتَاثَ و

ا  ــــــــــَ ي ت : ِإذ َأعــــــــــح ــــــــــح ل ــــــــــقــــــــــُ ا ً ف ــــــــــَ ي ــــــــــِ ت ثُ  امــــــــــح ــــــــــِ   مــــــــــائ
ُث و     ائـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ـــــــــــــعـــــــــــــَ اُن وال بـــــــــــــَ ـــــــــــــح ِت األَل (4)طـــــــــــــاحـــــــــــــَ

 

  
 اللَّيُِّن. كَسيٍِّد : الَميِّثُ و

 القَْلِب ، أَي لَيِّنُه. َميِّثُ  ومن المجاز : َرُجلٌ 

ُ. َميَّثَ و َ  الّرُجَل : َذلَّلَّ

ٍم : َميَّثَهوَ   : لَيَّنَه ، وأَنشد لُمتَّمِ

رِه و  ُة أَمــــــــــــــح رميــــــــــــــَ ِديــــــــــــــِه صــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــح مِّ تـــــــــــــــُ  ُذو اهلــــــــــــــَ

هِإذا ملَح     ثــــــــــــــــح يــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــاِد  متــــــــــــــــَُ  الــــــــــــــــر قــــــــــــــــَ  وتــــــــــــــــُ

  
. َميَّثَهوَ  َ  الدَّْهُر : َحنََّكه وَذلَّلَّ

 : َذلَّ واْستَْرَخى ، وكّل ذلك َمجاز. تََميَّثَ و

 وبََرَدْت. ُمِطَرت فاَلنَتْ  إِذا األَْرضُ  تََميَّثتِ و

 وقِْشُر البَْيِض ، كما تقّدم. : الِغْرقِئُ  الُمْستَِميثُ  عن أَبي َعْمٍرو :و

 * ومما يستدرك عليه :

 : اسُم اْمرأَةٍ. قال األَْعَشى : َمْيثَاءُ 
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اءَ  ثــــــــــَ يـــــــــــح مــــــــــَ ا  لــــــــــِ وهلــــــــــُ لــــــــــُ تح طــــــــــُ فــــــــــ  عــــــــــَ  َداٌر قــــــــــد تـــــــــــَ

هـــــــا    يـــلـــُ َمســــــــــــــــِ ا فـــَ بـــــــَ يضـــــــــــــــــــــاُت الصــــــــــــــــ  ا َنضــــــــــــــــِ هـــــــَ تــــح فـــَ  عـــَ

  
ر أَيضاً قوُل ُرْؤبةَ المتقّدُم. اْمتَاثَ و  ، إِذا َخلََط ، وبه فُّسِ

 ، عن عاِئَشةَ. َمْيثَاءُ وَ 

. الَمْيثَاءِ  وأَبو  : ُمْستَِظّل بُن ُحَصْيٍن عن َعِلّي ، وعن أَبي َذّرٍ

 : أَيُّوُب بن قُْسَطْنِطيَن الِمْصِرّي ، حدََّث عن يَْحيَى بِن بَُكْيٍر. الَمْيثَاءِ  وأَبُو

 .(5)، قيل  الَمْيثَاءِ  ةُ بُن أَبِيونَجبَ 

 فصر النون
 مض املثّلثة

َ  بَعَُد ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الّصاَغانِّي أَي عنه ، كَمنَع ، نَأَثَ  : [نأث] ً  وَسعَى وأَْبَطأ ً و نَأْثا :  ِمْنأَثٌ  بالفتح ، أَي َسْيراً بَِطيئاً ، وَسيرٌ  ، َمْنأَثا

 ٌء ، قال ُرؤبةُ :بَِطي

__________________ 
 ( زايدة يقتضيها السيا .1)
 .«أيب سعيد»( عن النهاية ا وابألصر 2)
 ( يف النهاية بضم امليم وكسرها ا ضبرت قلم.3)
وما يف « ء وعوز املبكو قلة الشــيفلم  د ميتاثه ويشــرب ماءه فيتبلغ به ل لو أعياه املري  من التمر واألقرتيقو  »( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)

 .«إذا أعيا»البيت : 
 ( كذا.5)
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رَاِر و  َد الـــــــــــــفـــــــــــــِ عـــــــــــــح وا بــــــــــــــَ رَتَفـــــــــــــُ َبثِ اعـــــــــــــح نـــــــــــــح  ( 1) املـــــــــــــِ

ثِ     ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــُ ُر مـــــــــــــا ملَح يـ ـــــــــــــِ اف َب ا ـــــــــــــَ طـــــــــــــَ ـــــــــــــح  ِإذح أَب

  
ً  وقد بالّضم : الُمْبعَُد ، الُمْنأَثُ و  .أَْنأَثَهَ إِْنآثا

 .(2) أَْنبَاثٌ  ، مثل نَبََش يَْنبُُش ، وهو الَحْفُر باليَِد وجمعُه : نَبََث يَْنبُثُ  : النَّْبُش ، قال الجوهرّي : النَّْبثُ  : [نبث]

 أَنشد ابُن األَعرابّي :

َن   عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ اثِ حــــــــــــــــــىّت ِإذا وقـ بــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح   كــــــــــــــــــاألَنـ
رَاثِ     يـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاٍت وال غـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــِ رَي خـــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــَ

  
ّي.وقَْعن : اطَمأْنَنَّ باألَْرِض بعَد   الّرِ

 .اْنتَبَثَهو ، نَبَثَه ، كاالْنتِباثِ 

 وهو َمجاز. الغََضُب ، : النَّْبثُ و

 بالتْحِريِك : األَثَُر.و

ً  بأَْرِضِهمْ  (3) [ما َرأَْيتُ ]وفي األَساس و  : أَثََر َحْفٍر. (4) نَبِيثا

ً  وفي اللسان : ويقال : ما رأَْيُت له َعْيناً وال  كقولك : ما رأَْيُت له َعْيناً وال أَثَراً ، قال الّراِجز : نَْبثا

نــــــــــــــــًا وال  يــــــــــــــــح َر  عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ا َ فــــــــــــــــال تـ بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح   أَنـ
ِب حــــــــــــــــَا عــــــــــــــــا َ     اَث الــــــــــــــــذِّئــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ  ِإاّل مــــــــــــــــَ

  
 .اْستُْنبِثَ و وُحِفَر ، (5)، وهو ما أُْبئَِر  نَبَث : جمع فاألَْنبَاثُ 

 الشاعر أَبو ُدالمةَ :قال  : تَُراُب البِئِْر والنَّْهِر ، النَّبِيثَةُ و

ُم  هـــــــــُ نــــــــــح ُت عـــــــــَ يـــــــــح طـــــــــ  غـــــــــَ وحين تــــــــــَ طـــــــــ  اُس غـــــــــَ  ِإِن الـــــــــنـــــــــّ

ثُ و     احـــــــــــِ بـــــــــــَ م مـــــــــــَ يـــــــــــهـــــــــــِ وين كـــــــــــان فـــــــــــِ ثـــــــــــُ  ِإنح حبـــــــــــََ

  

واِإنح و  ثــــــــــُ بـــــــــــَ ئــــــــــرِي  نـــــــــــَ تُ بــــــــــِ ثــــــــــح بـــــــــــَ م  نـــــــــــَ ئــــــــــاَرهــــــــــُ  بــــــــــِ

َرد      ـــــــــــُ َر  مـــــــــــاَذا تـ ـــــــــــَ وحَف تـ ـــــــــــثَ َفســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــائ ب ـــــــــــ  ـــــــــــن  ال

  
ً  ، وهو ما يُْستَْخَرج من تُراِب البِئِْر إِذا ُحِفَرت ، وقد نَبِيثَتَُهاو قال أَبو ُعبَْيد : هي ثَلَّةُ البِئرِ   .نُبِثَْت نَْبثا

ً  التَُّرابَ  نَبَثَ  وفي اللسان :  .النَّبَثُ و النَّبِيثُ و ، النَّبِيثَةُ  : استخرجه من بِئٍْر أَو نَْهٍر ، وهي نَبِيثٌ و ، َمْنبُوثٌ  ، فهو يَْنبُثُه نَْبثا

 ه ، في ُخْطبِة كتابِه مما قََصَد به الَوْضَع من أَبي ُعبَْيٍد القاسِم بِن َساّلٍم في استِشهاِده بقوِل الُهَذِلّي :وذكر ابُن ِسيد

وا  ــــــــــــــُ ول قــــــــــــــُ ــــــــــــــَ اَرَة َأن يـ عــــــــــــــَ ــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــــــِ   ــــــــــــــََ   ب

ـــــــــثُ     ي ـــــــــِ ب ـــــــــَ ت يِّ : مـــــــــاذا َتســـــــــــــــــــــــح ـــــــــغـــــــــَ ِر ال خـــــــــح  ؟لصـــــــــــــــــــــــَ
  

، وتَْستَبِيُث من  نَبَثَ  من النَّبِيثَةُ و ْرَوى من النَّعَاِم األَْربَد ، وأَيَن ُسَهْيٌل من الفَْرقَد ،التي هي ُكنَاَسةُ البِئر ، وقال : هيهاَت األَ  النَّبِيثَةِ  على

 انتهى. .«بيث»أَو « بوث»

 يِصُف َعْيراً وأُتُنَهُ :ـ  وقال ُزَهْير

ر   هـــــــــــــالـــــــــــــَِ يـــــــــــــثـــــــــــــُ بـــــــــــــِ ِه  نـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ بـ  عـــــــــــــن جـــــــــــــانـــــــــــــِ

اءُ     ـــــــــــــَ ا ِوق هـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ هـــــــــــــِه مـــــــــــــِ ـــــــــــــَوجـــــــــــــح َ  ل ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ـــــــــــــل  ف

  
والنَّبِيذُ والنَِّجيُث  النَّبِيثُ  بأَْيِديها ، أَي َحفَرْت ِمن التُّراب ، قال : وهو نُبِثَ  : ما نَبِيثَُها األَْعَراِبّي :وقال ابُن 

 ُكلُّه واحٌد. (6)
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نقله  والتَّْقِليُص على األَْرِض حالةَ القُعُوِد ، كاالْنتِباذ ، وأَن يَْربَُو السَِّويُق ونَْحُوه في الماِء ، ِلِمثْل العََصا ونحِوها ، : التّنَاُولُ  االْنتِبَاثُ و

يٌر ، أَي نَبِيثٌ  َخبِيثٌ  ومن المجاز : فاُلنٌ  الّصاغانّي :  ، ومثله في الّصحاح.« إِتباع»ومثله في األَساس ، وفي بعض النّسخ  ِشّرِ

ّم : األُْنبُوثَةُ و ْبياِن ، وذلك أَنهم لُْعبَةٌ  : بالضَّ  يَْدفِنُون َشْيئاً في َحِفيٍر ، فََمن اْستَْخَرَجه َغلََب. للّصِ

 .(7)عن األَْمِر : بََحثُوا  نَبَثُوا ومن المجاز :

ه : يَْستَْبِحثُه. يَْستَْنبِثُ  وهو  أَخاه عن ِسّرِ

 .نَبَائِثَهمو القَْومِ  نَبِيثَةَ  وأَْبَدى فاُلنٌ 

 .نَبَائِثُ و َشْحناءُ وبَْينَُهم 

__________________ 
نبث : املبَعد. وما ضـــــبرت هنا يواف  اللســـــان كشـــــاهد عل  املِنبث :« املنبث»( ضـــــبطت يف التكملة 1)

ُ
 بضـــــم امليم ضـــــبرت قلم ا كشـــــاهد عل  امل

 ء.البطي
هنا ا وقد وضعت ابملطبوعة تبعاً للسان عقب قوله قوله ومجعه أنباث إىل قوله : بعد الري ا هي خبطه موضوعة »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 اآيت : والنبث.
 ( زايدة عن األساس.3)
 .«نبث»( عن األساس ا وابألصر 4)
 .«قوله : ما أثر كذا خبطه ا والذي يف اللسان : ما أبثر»وهبامش املطبوعة املصرية : « ما أثر»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( اللسان : والنحيت.6)
 يف األساس : حبثوا عنه.( 7)
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 .(1)عن األَْسَراِر ، ويَتباحثون عنها  يَتَنَابَثُون وال يََزالُون

 ، ولم تَْخَف َخبائِثُُهم ، كل ذلك في األَساس. (2) نَبَائِثُهم وتقول : َظَهَرتْ 

أَراد لَْحماً َدفَنَه السَّبُُع لَوْقِت حاَجتِه في  «َسبُعٍ  نَبِيثَةُ  ِهِليَّةِ أَْطيَُب َطعَاٍم أََكْلُت في الجا»في حديث أَبي رافع : و وفي النِّهايَة البِن األَثِير :

 موِضعٍ ، فاستخرجه أَبو رافِع فأََكلَه.

 : َضْرٌب من َسَمِك البَحِر. النَّبِيثُ  عن ابِن األَْعَرابّي :ـ  وفي اللسان

َدة ، وتقّدم أَيضاً في اليَْنبِيثُ  قلت : وسيأْتي في آخر هذا الباب ، عنه أَيضاً ، أَنه ما يتعلّق به ، ـ  ب ن ثـ  ، بتقديم التّحتيّة على الُمَوحَّ

 فراِجْعه ، فإِّما أَّن أََحَدهما تَْصِحيٌف عن اآلخر أَو لُغتاِن.

ًّا بالكسر ، ، يَنِثُّهو بالّضّم ، ، يَنُثُّه الَخبَرَ  نَثَّ  : [نثث]  أَْفَشاهُ. ، إِذا نَث

 ارّي :: نَْشُر الَحِديِث ، وقيل : هو نَْشُر الحديِث الِذي َكتُْمهُ أََحقُّ من نَْشِره ، ويُْرَوى قوُل قَْيِس بِن الَخِطيِم األَْنصَ  النَّثُّ و

ه  ـــــــــــــــّ ـــــــــــــــِإن ريف ف ِ ســـــــــــــــــــــــــــــِ اح ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــح اَوَز اإِلثـ  ِإذا جـــــــــــــــَ

ثٍّ     اُ  بـــــــــــــنـــــــــــــَ مـــــــــــــِ رِي الـــــــــــــُوشــــــــــــــــــــــــــاِة قـــــــــــــَ ثـــــــــــــِ كـــــــــــــح  وتـــــــــــــَ

  
 . عن ثعلب.ِمنَثٌّ و نَثّاثٌ  وَرُجلٌ 

ًّا الحديثَ  نَثَّ  التّْهِذيب : أَما قولك :وفي  ً  َحديثَنا تَنُثُّ  ال» ، فهو بضّم النُّون ال غيُر ، وذلك إِذا أََذاَعه. وفي حديِث أُّمِ َزْرعٍ : يَنُثُّه نَث  «تَْنثِيثا

. تقول : ال تُْفِشي أَسرارنَا ، وال تُْطِلُع الناَس على أَحواِلنا. النَّثُّ   كالبَّثِ

ِّثُ  مصدر يثُ التَّْنثِ و  . ويروى بالباِء الموّحدة.تَنُثُّ  ، فأَجراه على تُنَث

الٍك وغيره ، وأَن ليس ثم إِن شيَخنا أَنكر على المصنِّف إِتْيَاَن مضارعِ هذا الفعِل بالَوجهيِن ، وذكَر أَن الَجْوَهِرّي اْقتََصَر على الّضّم كابِن م

وذلك  كَمث الُجْرَح : َدَهنَه ، نَثَّ و ؟مذكوراِن في اللَِّسان والُمْحَكم وغيرهما ، وأَيُّ ُمْستَنٍَد أَعظُم منهماللمصنِّف فيه ُمْستَنٌَد ، مع أَن الَوجهيِن 

 كِكتَاٍب. ، نِثَاثٌ  الدُّْهنُ 

ً  َعِرقَ  إِذا نَثْنَثَ و في التْهِذيب : ثَْنثََن ، إِذا َرَعى الثِّنَّ ،و  َكثِيراً. َعَرقا

ً  العَْظمُ  نَثَّ و  : ساَل َوَدُكهُ. نَثّا

قُّ  نَثْنَثَ و ً  بالكسر ، ، كنَثَّ يَنِثُّ  فِيه من السَّْمن (3)ما  َرَشحَ  إِذا الّزِ ً و نَثّا  مثل : َمثَّ يَِمثُّ ، بالميم. نَثِيثا

ً  ، نَثَّ يَنِثُّ  : ، يقال الَحِميتِ  نَثِيثَ  وفي روايٍة :« الَحِميتِ  تَنِثُّ نَثّ  وأَْنتَ »ـ  عنههللارضيـ  في حديث ُعَمرَ و وَمثَّ يَِمثُّ ، إِذا َعِرَق من  نَثِيثا

 ِسَمنِه فرأَيت على َسْحنَتِه وِجْلِده ِمثَل الدُّْهِن.

 : أَن يَْعَرَق ويَْرَشَح من ِعَظِمه وَكثَْرةِ لَْحِمه. النَّثِيثُ  وقال أَبو ُعبَْيد :

. َمَسَحها بالِمْنِديِل ، إِذا اليَدَ  نَثَّ و  كَمثَّ

اٍر : جمعُ  ، النُّثَّاثُ و  للُمْسِلمين ، والذاِكُرون لَمساِويهم. الُمْغتابُون ، عن أَبي َعمٍرو ، وهم نَاثٍّ  كتُجَّ

َّةُ و  الُجْرُح. كِمَدقٍَّة : ُصوفَةٌ يُْدَهُن بها بالكسر ، ، الِمنَث

قاِء. النَّثِيثَةُ و ّق أَو الّسِ  : َرْشُح الّزِ

.  النَِّديُّ : الَحائِطُ  النَّثُّ و  الُمْستَْرِخي. قال ابن ِسيَده : أَُظنّه فَِعالً ، كما ذهَب إِليه سيبويِه في َضّبٍ َوبّرٍ

 ومثله في اللّسان. إِتْبَاٌع ، نَثٌّ  كالٌم َغثٌّ و

ً  ءَ الشيْ  نََجثَ  : [نجث] ثَهو ، يَْنُجثُه نَْجثا ثَ  بمعنًى واحدٍ  وبََحثَ  عن األَمِر ، ونَبَثَ  أَي عنه ، نََجثَ  : استَْخَرَجه ، وعن األَصمعّي : تَنَجَّ  كتَنَجَّ

اثٌ  فهو األَخباَر : بََحثََها ،  عن األَخباِر : بَّحاٌث. نَجَّ
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__________________ 
يف األســاس « ســجعاتهقوله ويتباحثون عنها كذا خبطه ا والذي يف األســاس : ويتباحثون يف األخبار وهو من »( كذا وهبامش املطبوعة املصــرية 1)

 املطبوع : عن األخبار.
 ( عن األساس ا وابألصر : منابثهم ا وأشري إىل رواية األساس هبامش املطبوعة املصرية.2)
 .«مبا»( يف اللسان : 3)
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اثٌ  قال األَصمعّي : رُجلٌ و   :كَكتٍِف : يَتَتَبَّع األَْخبَاَر ويَْستَْخِرُجَها ، وأَنشد األَصمعيّ  نَِجثٌ و ، نَجَّ

 جنَِثح لي  بـََقّساٍس وال منٍَّ 
ثُ  وال»: االْستِْخَراُج ، وكأَنَّه بالحديِث أََخّص ، وفي حديِث أُّمِ َزْرعٍ :  النَّْجثُ و : اإِلْخَراُج ، النَّْجثُ و ً  عن أَْخبَاِرنَا تُنَّجِ  .«تَْنِجيثا

« قَْبَر آِمنَةَ أُّمِ ُمَحّمدٍ  نََجثْتُمْ  لو»اَن ، لّما نََزلوا باألَْبواِء في غْزَوةِ أُُحٍد : في حديث ِهْند أَنََّها قالَْت ألَبِي ُسْفيَ و : النَّْبُش ، النَّْجثُ و

 ، أَي نَبَْشتُم. وسلمعليههللاصلى

المهملة وبهما ُضبَط في نسخة بالغين في سائر األُصول ، وقال أَبو ُعبيدة : ويقال اَستَْعواُهم ، بالعين  القَْوَم : اْستَْغواُهم ، فاُلنٌ  نََجثَ 

ً  فاُلٌن بني فالنٍ  نََجثَ  الّصحاح التي عندنا ، وكذا نُسخة القاموس. وفي اللَّسان : ويقَال : يَْستَْعِويِهم ،  واْستَغَاَث بِِهم : اْستَْغواهم يَْنُجثُهم نَْجثا

 بالعين.

ثِ و ، النَّْجثِ و االْنتِجاثك : المستَْخِرج ، الُمْستَْنِجثُ و : االستِْخَراجُ  االستِْنجاثُ و  ، وأَنشد األَصمعّي : التَّنَجُّ

ثح  بــــــــــِ ثــــــــــَ  مل يــــــــــُ ــــــــــح نـ ــــــــــُ وحراَء تـ ُض الــــــــــعــــــــــَ مــــــــــَ  َأو َيســــــــــــــــــــــــح

هــــــــا     ــــــــِ وئ ا عــــــــن ســــــــــــــــــــــُ اهتــــــــَ فــــــــَ ثح ســــــــــــــــــــــَ جــــــــِ تــــــــَ نـــــــــح ــــــــَ يـ ــــــــَ  فـ

  
ي للشَّيْ  االْستِْنَجاثُ و  َع به وأَْقبََل عليه.َء : تََصّدى له وأَولِ الشيْ  اْستَْنَجثَ و واإِلْقبَاُل عليه والَولُوُع به ، ءِ التََّصّدِ

 النَّبِيثَة. : ما أُْخِرَج من تُراِب البِئِْر ، ِمثل النَِّجيثَةُ و ، النَِّجيثُ و

 ما َظَهَر من قَبِيحِ الَخبَِر. : النَِّجيثَةُ و

 بُِلَغ َمْجُهوُده. َونَِكيثَتُه أَي بُِلغَْت نَحيثَتُه يقال :و

 تُْشبِهُ النَّْجَمةَ. ُء ، وبَْقلَةٌ : البَِطي النَِّجيثُ و

 ِسرٌّ يُْخفَى. : النَِّجيثُ  من الَمجاز :و

ّرِ وإِْبَدائه بعَد ِكتْمانِه فقولُهم :  نَِجيثُ  وهو اُء : من أَمثالهم ، في إِعالِن الّسِ ُهم « القَْومِ  نَِجيثُ  بدا»القَْوِم ، أَي ِسرهم. قال الفرَّ ، إِذا َظَهر ِسرُّ

 لذي كانوا يُْخفُونه.ا

 الثَّنَاِء : ما بَلََغ منه. نَِجيثُ و

 الُحْفَرةِ ما َخَرَج من تُرابِها. نَِجيثُ و

ونَه. (1) [الِذي]القَْوِم ، أَي أَمُرُهم  نَِجيثُ  وأَتَانَا  كانُوا يُِسرُّ

يَ  الَهَدُف ، وهو تُراٌب يُْجَمعُ  : النَِّجيثُ و ً  ُسّمِ  ْقبَاِله.؛ النتِصابِه واْستِ  نَِجيثا

 : تَُراٌب يُْستَْخَرج ويُْبنَى منه َغَرٌض ويُْرَمى فيه ، قال لَبيٌد يَْذُكُر بَقَرةً : النَِّجيثُ  وقيل :

َوٍة  جــــــــــح رَاَع بــــــــــنــــــــــَ ِ مــــــــــنــــــــــهــــــــــا َأن تـــــــــــُ اح َد  الــــــــــعــــــــــَ  مــــــــــَ

ِر     دح قــــــــَ يــــــــثِ كــــــــَ جــــــــِ ــــــــنــــــــ  ال ال اضــــــــــــــــــــــِ نــــــــَ ُ
د  املــــــــ بــــــــُ ــــــــَ  مــــــــا يـ

  
 تَُراِعيه كقَْدِر ما بيَن الّرامي والَهَدِف.أَراد أَّن البَقََرةَ قَريبةٌ من َوِلدَها 

ُجلِ  يُروىو ، بالّضمّ  النُّْجثُ و ْرُع وِغالُف القَْلِب ، وبَْيُت الرَّ تُْيِن : الّدِ  قال : أَْنَجاثٌ  ج : الِذي يكون فيه بَضمَّ

ُزو قـُُلوُب الّناِس   َأجنحَاثِهايف  (2)تـَنـح
 والتَّبَاُحث. : التَّبَاثُّ  التَّنَاُجثُ و

َمنِ  االْنتَِجاثو  الشَّاةُ ، إِذا َسِمنَْت ، قال ُكثَيُِّر َعّزةَ يَصف أَتاناً : اْنتََجثَت في الّدابَِّة ، يقال : : االْنتِفَاُخ وظُهوُر الّسِ
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وحِء  َت نـــــــــــَ هــــــــــا حتــــــــــَح طــــــــــَ قــــــــــ  لــــــــــَ اِ   (3)تـــــــــــَ مــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــِّ

وحَرًة و و     تح ســـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ جـــــــــــــــا َ قـــــــــــــــد لـــــــــــــــَِ تـــــــــــــــِ  انـــــــــــــــح

  
 ةُ َسْوٍء.، أَي عاقِبَ  نَِجيثٌ  وأَْمٌر له

، وهو لغةٌ في النَِّحيِف ،  النَِّحيثُ  ، بالحاِء المهملة بعد النُّون ، هذه الماّدة أَهملَها الُمَصنّف ، والّصاَغانِّي ، وقد َجاَء منها : نحث * : [نحث]

 عن كَراع ، قال ابن ِسيَدْه : وأَُرى الثاَء فيِه بََدالً من الفاِء ، وهللا أَعلم.

 .كاْنتَعَثَه ، كَمنَعَهَ ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الّصاَغانّي : أََخَذه وتَنَاَولَه ، نَعَثَه : [نعث]

 ْسَرَف ، وقيَل : بَذََّره.في ماِله : قَدََّم فيه ، وقيَل : أَ  أَْنعَثَ و

 : أََخَذ في الَِجَهاِز للَمِسيِر. أَْنعَثَ و

__________________ 
 .«قوله أمرهم كانوا ا الظاهر الذي كانوا كما يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : قلوب القوم.2)
 .«( عن اللسان ا وابألصر : نوّ 3)



2471 

 

 كذا في التكملة. أَي َدأَبُوا في أَْمِرهم ، (1) أَْنعَاثٍ  ُهْم في ل :يقاو

، وِعْصَواٍد ، وَرْيٍب ، وِشْصٍب ،  نَغَثٍ  يقال : وقَْعنَا في الشَّرُّ الّداِئُم الّشِديُد ، هو أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن األَْعَراِبّي : ، النَّغَثِ  : [نغث]

 بمعنًى ، كذا في اللّسان.

ّم ، ، نَفََث يَْنفُثُ  : [نفث] ً  بالكسر ، ، يَْنِفثُ و بالضَّ ً و نَْفثا  مع ِريٍق ، كذا في الَكّشاف. وهو كالنَّْفخِ  ، محّركة ، نَفَثَانا

ْقيَِة وال ِريَق معه ، فإِن كان معه ِريٌق فهو التَّْفل ، وهو األَصّح ، كذا في الِعناية. النَّْفث وفي النَّْشِر :  : ِشْبهُ النَّْفخِ يكون في الرُّ

 : نَْفٌخ لَِطيٌف بال ِريٍق. النَّْفثُ  وفي األَذكار : قال أَهُل اللّغِة :

يِق ، وقيل : هو التَّْفل بِعَْينِه. ومعه َشيْ ألَّن التَّْفَل ال يكون إِالّ  أَقَلُّ من التَّْفِل ، : النَّْفثو  ٌء من الّرِ

: فوَق النَّْفخِ أَو ِشْبُهه وُدوَن التَّْفِل ، وقد يكون بال ِريٍق ، بخالف التَّْفِل ، وقد يكون بِريٍق َخِفيٍف ، بخالِف  النَّْفثُ  ونقل شيُخنا عن بعضهم :

 النَّْفخِ.

يِق. النَّْفثُ  وقيل : يحِ من الفَِم بقليٍل من الّرِ  : إِْخَراُج الّرِ

ً  (2)من فَِمه  نَفَثَه وفي المصباح :  َرَمى به. ، من باب َضَرب : نَْفثا

، إِذا بََزَق ، وبَْعضُهم  نَفَثَ و
 يقول : إِذا بََزَق وال ِريَق معه. (3)

قَى ، وهو البَُصاَق الَكثِيُر  نَفَثَ و  .(4)في العُْقَدةِ عند الرُّ

ْمُي. النَّْفث وفي األَساس :  : الرَّ

في  نَفَثَ  القُُدِس  ُروحَ  إِنّ :  قال وسلمعليههللاصلىأَّن النّبّي »في الحديث ، و ، وهو مجاز ، (5): اإِلْلَهاُم واإِلْلقَاُء ، كما في المصباح  النَّْفثو

 أَي أَْوَحى وأَْلقَى ، كذا في النهاية. «ُروِعي

ِجيِم ، من َهْمِزه»حديث : في ال من المجازو فأَّما الَهْمز والنَّْفخ فمذكوراِن في موضعهما  «ونَْفِخه نَْفثِهو اللُهّم إِنّي أَُعوذ بَِك من الشَّْيَطاِن الرَّ

ْعِر. نَْفثُ  ، وأَّما  الشَّْيَطاِن : الّشِ

ْقيَة. يَْنفُثه ءِ ، ألَنّه كالشَّيْ  (6)ِشْعراً  النَّْفثُ  وقال أَبو ُعبيد : وإِنما ُسّميَ   اإِلنساُن من فِيِه ، ِمثل الرُّ

 فالٍن ، أَي من ِشْعره. (7) نُفَاثاتِ  وَذا من

ً و في المصباح :و  : َسَحَره. نَفَثَه نَْفثا

 ٌ  َمْسُحوٌر. : َمْنفُوثٌ  : َسّحاَرةٌ ، وَرجلٌ  نَفَّاثَةٌ  وفي األَساس : امرأَة

 في العُقَِد بال ِريٍق. يَْنفُثْنَ  حين الّسواِحرُ  ُهنَّ  (8) فِي اْلعُقَدِ  (رِّ الن َّّفااثتِ َوِمْن شَ ):  عزوجلوقوله 

ال »وفي المثل :  ِمْن فِيه ،ـ  أَي َمْن بِه ِعلَّةٌ في َصْدِره ، وكثيراً ما يُْطلَق على الَمْحُزونـ  الَمْصُدورُ  أَي يُْلِقيهِ  يَْنفُثُه ، كُكنَاَسِة : ما النُّفَاثَةُ و

 .«يَْنِفثَ  بُّد للَمْصُدوِر أَنْ 

، له  نُفَاثَةَ  بِن َعِدّي بن الدُّئِل ، منهم نَْوفَُل بُن ُمعاِويَةُ بن ُعْرَوةَ بِن َصْخِر بِن يَْعُمَر بن نُفَاثَةَ  من بَنِي ِكنَانَةَ ، وُهم بَنُو أَبو قَُومٍ  : نُفَاثَةُ و

 ُصْحبةٌ.
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واِك ، بالطاِء المهملة بعد الشين ، هكذا في نسختنا ، والّصواب على ما في اللسان وغيره : الشَِّظيَّةُ  الشَِّطيبَةُ ، : النُّفَاثَةو الظَّاِء ب من الّسِ

َواك  نُفَاثَةَ  أَي تُرَمى ، يقال : لو سأَلَني فتُْنفَثُ  تَْبقَى في الفَمِ  الُمشالة ، وهي التي ِسَواٍك من ِسَواِكي هذا ما أَْعَطْيتُه ، يعني ما يَتََشظَّى من الّسِ

 صاِحبُه. (9) فيَْنفُثُه ، فيْبقَى في الفَمِ 

 .(10)السُّمَّ حين تَْنُكُر  تَْنفُثُ  الَحيّةو

 الدََّم ، إِذا أَْظَهَره. يَْنفُثُ  والُجْرحُ 

 قال َصْخُر الغَّيِ : الُجْرُح ، ِعْرٌق أَو نَفَثَه إِذا ، نَِفيثٌ  َدمٌ و ، نَِفيثٌ  وُسمٌّ 

__________________ 
 ( يف التكملة ِإنعاث بكسرة اهلمزة ضبرت قلم.1)
 ( يف املصباح : من فيه.2)
 يقو .( املصباح : ومنهم من 3)
 ( يف املصباح : اليسري.4)
 ( مل ترد العبارة يف املصباح.5)
وهذا ما أشــري إليه أيضــاً هبامش « قوله وإلا لي النفث املنح هكذا يف اللســان ا واألوىل : وإلا لي الشــعر نفثاً »( هبامش املطبوعة املصــرية : 6)

 اللسان هنا.
 .«نفثات»( عن األساس ا وابألصر 7)
 .4ل  اآية ( سورة الف8)
 .«فينفيه»( األصر والتهذيب ا ويف اللسان 9)
 ويف الصحاح : ِإذا نكزت.« حىت تنكز»( عن اللسان ا وابألصر : 10)
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ا  وهـــــــــــــَ ـــــــــــــُ رِف عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ا تـ روهـــــــــــــَ كـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــُ ىَت مـــــــــــــا تـ  مـــــــــــــَ

     ٌ لـــــــــــــَ ا عـــــــــــــَ ارِهـــــــــــــَ طـــــــــــــَ ـــــــــــــح فـــــــــــــيـــــــــــــثٌ عـــــــــــــلـــــــــــــ  أَق  نـــــــــــــَ

  
فه الّصاَغانّي ، وسيأْتي للُمَصنّف بعد. والّصَواِب أَنه أَيافُِث ، بالتّحتِيَّةِ  : ع باليََمِن ، أَنافِثُ و  ، وقد َصحَّ

 تَقوله لَمْن يُقَاِوي من فَوقَه ، كذا في األَساس. .«(1)عليك فاُلٌن لَقَطََّرَك  نَفَثَ  ولو»وفي المثَل : 

 َعلَيَّ َغَضباً ، أَي كأَنه يَْنفُُخ من ِشّدة َغَضبِه. يَْنفُث وفي اللَّسان : وهو

 ، وذلك في أَّول َغلَيَانِها. تَْنِفثُ  والِقْدرُ 

ً  (2)البَنَاِت  تَْنفُثُ  أَي «نُفَاثٌ  ِمئْنَاٌث كأَنَّها»في حديث الُمغيَرة : و ،  النَّْفثِ  ٍء غيرفي َشيْ  النُّفَاثَ  ، قال ابُن األَثير : قال الَخّطابِّي : ال أَْعلَمُ  نَْفثا

 وتَواتُِره وُسْرَعتِه. كذا في اللسان. النَّْفثِ  قال : وال موِضَع لََها هاهنا ، قال ابُن األَثير : يحتمل أَن يكوَن َشبَّهَ َكثَرةَ َمِجيئِها بالبَناِت بكثرةِ 

ً  أَْسَرَع ، : قََث يَْنقُثُ نَ  : [نقث]  .تَنَقَّثَ و ، اْنتَقَثَ و ، كنَقََّث تَْنِقيثا

 .االْنتقاثو التَّْنِقيثُ  بالّضّم أَي أُْسِرع ، وكذلك أَْنقُثُ  ، أَي يُْسِرُع في َسْيِره ، وَخَرْجتُ  يَْنتَِقثُ و السَّْيَر ، يَْنقُثُ  وَخرجَ 

 كاْنتَقََث. فاُلناً بالَكالِم : آَذاه نَقَثَ و

 نقله الصاغانّي. َخلََطه كَخْلِط الطَّعَاِم ، إِذا َحِديثَه نَقَثَ و

ً  العَْظمَ  نَقَثَ و ه ، : اْنتَقَثَهو ، يَْنقُثُه نَْقثا  واْنتَقاه بمعنًى واحد ، وتقّدم في ن ق ت َطرٌف من هذا. اْنتَقَثَه ويقال : استَْخرَج ُمخَّ

 :ـ  في َرجٍز لهـ  قال األَصمعيّ  َحفََر َعْنه ، كاْنتَقََث ، فيهما ، ونَبَث عنه ، إِذا ءِ الشَّيْ  عن نَقَثَ و

رايب  ــــــــــــــــظــــــــــــــــ  َبن  آ َر ال قــــــــــــــــثح كــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح نـ ــــــــــــــــَ   تـ
ثح     حــــــــــِ ــــــــــَ ت ــــــــــح بـ ُ

ــــــــــِد املــــــــــ ي ــــــــــِ ــــــــــَول َ  ال ريح قــــــــــ  ــــــــــُ َك بـ ــــــــــَ ل وح  حــــــــــَ

  
ً  األَْرَض بيَِده نَقَثَ  أَبو زيد :  ، إِذا أَثاَرها بفَأْس أَو ِمْسحاة. يَْنقُثُها نَْقثا

بُُع ، نَقَاثِ و  نقلَه الصاَغانّي. كقََطاِم : الضَّ

 عن الَهَجِرّي ، وأَنشد بيت لَبِيٍد : المْرأَةَ : اْستَمالَها واْستَْعَطفَها ، تَنَقَّثَ و

هـــــــــاملَح أَ  ثـــــــــح قـــــــــ  ـــــــــَ نـ ـــــــــَ تـ ـــــــــَ ك  تـ الـــــــــِ ِ  بـــــــــِن مـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــَ  ابـــــــــَن قـ

فــــــــي  و     ــــــــت صــــــــــــــــــــــَ ريُهــــــــا أَن حــــــــِ ه وســــــــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــِ فح ــــــــَ (3)نـ
 

  
واية فهو من (4)كذا رواه بالثّاِء ، وأَنكر تَتَنَقَّْذها  ت هذه الّرِ  (5)العْظَم ؛ كأَنَّه استَْخرَج ُودََّها كما يُْستَْخَرج من ُمّخِ  تَنَقَّثَ  ، بالذَّال ، وإِذا َصحَّ

 العَْظِم.

 * ومما يستدرك عليه :

ً  ِميَرتَنَا تُنَفِّث وال»في حديث أُّمِ َزْرع ، ونْعتِها جاريَةَ أَبي َزْرع ، ـ  : النَّْقل ، قال أَبو عبيد النَّْقث ، أََراَدْت أَنََّها أَِمينَةٌ على ِحْفِظ « تَْنِقيثا

قُه.  َطعَاِمنا ، ال تَْنقلُه وتُْخِرُجه وتفَّرِ

َدَها. تَنَقَّثَ و  َضْيعَتَه : تَعَهَّ

 : النَِّميَمة. النَّْقث وعن ابِن األَْعَرابِّي :

 .النَِّكيثَة واالسم منه ِلتُْغَزَل ثانِيَةً ، البَاِليَةِ  األَْكِسيَةِ و األَْخبِيَةِ  بالكسر : أَْن تُْنقََض أَْخالقُ  النِّْكثُ  : [نكث]

 : اْسٌم. نِْكثٌ و

 حكاه سيبويه ، وأَنَشَد لَه : لشَّاِعِر ،َواِلُد بَِشيٍر ا النِّْكثُ و
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 َول تح وَدعحَواَها َشِديٌد َصَخُبهح 
ً  أَو البَْيعَةَ : نَقََض ، العَْهدَ  نََكثَ  من الَمجاز :و  للعَْهِد. نَّكاثٌ  ، وهو يَْنُكُث نَْكثا

َم هللا َوجَهه : في حديث علّيٍ و : نَْقُض ما تَْعِقُده وتُْصِلُحه من بَْيعٍَة وغيِرها ، النَّْكثُ و  أَراد «والقَاِسِطيَن والماِرقينَ  النّاِكثِينَ  أُِمْرُت بِقتَالِ »كرَّ

 أَْهَل َوْقعَِة الَجَمل ؛ بالنّاِكثينَ 

__________________ 
 ( عن األساس ا وابألصر : قطر .1)
كاألصـر والنهاية ا وال أدري أوقعت بيد  ققه « البنات»وما يف نسـخ اللسـان املطبوعة « .. يف اللسـان : النبات»( هبامش املطبوعة الكويتية 2)

 ؟!.نسخة من اللسان صحفت فيه إىل نبات
ونســب البيت يف شــرح أشــعار اهلذليا « قوله وســحريها كذا خبطه والذي يف اللســان : وســخريها ابخلاء املعجمة»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 لد بن زهري اهلذد وفيه : وسجريها.إىل خا 213ص 
 ( وهي رواية البيت يف شرح أشعار اهلذليا.4)
 بيانية.« ِمنح »قوله من منح العظم كذا خبطه وابللسان أيضاً ا ولعر »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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َعَته ا وقَاتَلوه.  أَلهّنم كانوا ابيـَُعوه مث نـََقُضوا بـَيـح
 .النَِّكيثَةُ  : فاْنتَقََض ، واالسم فاْنتََكثَ  نَقََضه بالكسر : ، يَْنِكثُهوَ  بالّضّم ، ، يَْنُكثُه والَحْبلَ  العَْهدَ  نََكثَ و

َواكَ  نََكثَ و ً  وغيَره ، الّسِ  السَّاَف عن أُُصوِل األَْظفَاِر. نََكثَ  وكذلك تََشعََّث َرأُْسه ، فاْنتََكثَ  : َشعَّثَه ، يَْنُكثُه نَْكثا

يَت النَّْفسُ  : النَّْفُس ، النَِّكيثَةو ةٌ إِليه نَِكيثَةً  قال أَبو منصور : ُسّمِ  َمْنُكوثَةُ  قَُواها ، والِكبَُر يُْفنِيَها ، فهي تَْنُكثُ  ؛ ألَنَّ تكاِليَف ما ِهي ُمْضَطرَّ

 ألَنها اسٌم. النَِّكيثَةِ  الهاُء في (2)والفَناِء ، وأُْدِخلت  (1)القَُوى بالنََّصِب 

 ، أَي النَّْفِس. النَِّكيثَةِ  وفي الّصحاح : فالٌن َشِديدُ 

 ، قال أَبو نَُخْيلَةَ : النَّكائِثُ  والجمعُ 

ُر  ذحكـــــــــــــــــــــَ وُر تـــــــــــــــــــــُ رحاَن فـــــــــــــــــــــاألُمـــــــــــــــــــــُ  ِإذا ذَكـــــــــــــــــــــَ

َب و     وحعــــــــــَ تـــــــــــَ ثَ اســــــــــــــــــــــــح كــــــــــائــــــــــِ رُ  الــــــــــنــــــــــ  كــــــــــ  فــــــــــح  الــــــــــتـــــــــــ 

  

ُؤحِمِنَا ُمعحِذرُ 
 قلحَنا أَِمرُي امل

 يقول : اْستَْوَعَب الِفْكُر أَْنفَُسنَا كلََّها ، وَجَهَد بها.

 فيِه ، أَي ال ُخْلَف. نَِكيثَةَ  يقال : قاَل فاُلٌن قَْوالً ال الُخْلُف ، : النَِّكيثَةُ  من الَمجاز :و

 أَْقَصى الَمْجُهوِد. : النَِّكيثَةو

تَه. (3)البَعيِر ، أَراد  نَِكيثَةُ  ، أَي ُجْهُده ، يقال : بُِلغَتْ  نَِكيثَتُه وفي الّصحاح : بُِلغَتْ   : ُجِهَد قُوَّ

اِعي يَِصف ناقةً : نَكائِثُ و  اإِلبِِل : قَُواَها ، قال الرَّ

ا  ــــــــَ ن ــــــــح ــــــــُ  أَدحرَك ي ــــــــعــــــــِ ي ِإَذا ال هــــــــامُتحســــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ث ــــــــِ ائ كــــــــَ ــــــــَ   ن
ا     اُدهــــــــــَ تــــــــــَ عــــــــــح اَء يـــــــــــَ رحقــــــــــَ اُن والــــــــــز ُ دُ  (4)خــــــــــَ وفــــــــــَ  الــــــــــطــــــــــ 

  
 بَِعيِره ، أَي أَْقَصى َمْجهوِده في السَّْيِر. نَكيثةَ  النٌ وبَلََغ فُ 

 قال َطَرفة : فيها القَْوُم ، يَْنُكث ُخطَّةٌ َصْعبةٌ  : النَِّكيثَةُ  من الَمجاز :و

ه و  دَِّ  ِإنــــــــــــــــــ  رحَب َوجــــــــــــــــــَ ُت ابلــــــــــــــــــقــــــــــــــــــُ ر بــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  قـ

ٌد     قــــــــح ُك عــــــــَ ىَت يــــــــَ ةِ مــــــــَ يــــــــثــــــــَ كــــــــِ ِد  لــــــــلــــــــنــــــــ  هــــــــَ (5)َأشــــــــــــــــــــــح
 

  
 ، وهي النَّْفُس ، ويَْجَهُدها ، فإِني أَشَهده. النَِّكيثَةَ  يَْنِزْل بالحّي أَمٌر شِديٌد يَْبلُغيقول : متى 

ّي : وذَكَر الَوِزيُر الَمْغِرِبّي أَنّ   في بَيِت َطَرفَةَ هي النَّْفُس. النَِّكيثَةَ  قال ابن بَّرِ

 الطَّبِيعَةُ. : النَِّكيثَةُ و

ةُ. : النَِّكيثَةُ و  القُوَّ

َطَرفُه ، وهو مما جاَء منه الواِحُد على لفِظ الَجْمعِ ، كأَنَّهم جعلوه أَْجَزاًء ،  نُِكثَ  قد َمْنُكوثٌ  أَي أَْنكاثٌ و ، نَِكيثٌ و ، بالكسر ، نِْكثٌ  لٌ َحبْ و

ا ، وُرْمٌح أَْقَصاٌد ، وثَْوٌب أَْخالٌق وأَْسَماٌل ، وبِئٌْر ، وبُْرَمةٌ وقِْدٌر وَجْفنَة وقََدٌح أَْعَشاٌر ، فيها كلّه (6)وكذلك َجْبٌل أَْرماٌم وأَْرَماٌث وأَْحَذاٌق 

 ، وبَلٌَد أَْخَصاٌب وَسبَاِسُب. نقله الّصاغانّي. (7)أَْنَشاٌط 

 كاللَُّكاِث ، وقد تَقَّدم ، وذلك عن اللّْحيَانّي. كغَُراٍب : بَثٌْر يَْخُرُج في أَْفَواِه اإِلبِل ، النُّكاثُ و

واك. النَُّكاثَةُ و  بهاٍء : ما َحَصَل في الفَِم من تَْشِعيِث الّسِ

ً و  نقله الّصاَغانّي. من َطَرِف َحْبٍل ، اْنتََكثَ  ما هو أَيضا
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 ، إِذا كان سِميناً فَُهِزَل ، قال الّشاعر : ُمْنتَِكثٌ  يقال : بَِعيرٌ  : الَمْهُزوُل ، الُمْنتَِكثُ و

ثٍ و  كـــــــــِ تـــــــــَ ـــــــــح نـ ه  مـــــــــُ وحِط رَأحســـــــــــــــــــــــَ ُت ابلســـــــــــــــــــــــ  لـــــــــح  عـــــــــالـــــــــَ

او     يـــــــــــَ َوامـــــــــــِ
َ

ُروَ  املـــــــــــ ُر اخلـــــــــــُ يـــــــــــح َر الـــــــــــلـــــــــــّ فـــــــــــَ  قـــــــــــد كـــــــــــَ

  
 .(8) ُعُهوَدُهم : تَنَاقَُضوها تَنَاَكثُوا من الَمجاز :و

 إِليها. اْنَصَرفَ  ما َطلَب ، أَيبعد  من َحاَجٍة إِلى أُْخَرى فالنٌ  اْنتََكثَ  من المجاز أَيضاً :و

__________________ 
 ا واملعىن واحد.« ابلتعب»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ودخلت.2)
 ا ومثله يف التهذيب.« إذا قوله أراد كذا خبطه ا وعبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«يقتادها»( عن التهذيب وابألصر 4)
كذا خبطه « عقدا»قوله »وهبامش املطبوعة املصــرية : « عهدٌ »ويف الصــحاح « أمرٌ »وما أثبت عن اللســان ا ويف التهذيب « عقداً »( ابألصــر 5)

 .«كما يف اللسان ا ويد  له التفسري بعده« عقد»والصواب 
كما يف التكملة. قا  اجملد : وحبر أحذا  وقد احنذ  ا « أحذا »قوله وأخال  الصواب » وهبامش املطبوعة املصرية :« وأخال »( ابألصر 6)

 .«ه وأما أخال  اآتية فهي صحيحة
 ( أنشاط أي قريبة القعر.7)
 ( يف اللسان : تناكث القوم عهودهم : نقضوها.8)
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 * ومما يستدرك عليه :

ة  أَْنكااثً )، وفي التّْنِزيل العزيز :  األَْنَكاثَ و النِّْكثَ  وهي تَْغِزلُ  ، وهو  نِْكثٌ  واحُدَها (1) (َوال َتُكونُوا َكالَِِّت نَ َقَضْت َغْزهَلا ِمْن بَ ْعِد قُ وَّ

، وخلَُطْت  (3)ُخيوُطها الَمْبُرومةُ  نُِكثَتْ و ، فإِذا أَْخلَقَت النَِّسيَجةُ قُِطعَْت قَِطعاً ِصغَاراً ، (2)الغَْزُل من الّصْوِف أَو الشَّعَِر تُْبَرُم وتُْنَسُج 

 نَْكثُ  ، ومن هذا : نَكَّاثٌ  يُقَال له يَْنُكثَُها ، وُغِزلَت ثانيةً واستُعِملْت ، والِّذي (5)، ثم ُضِربَت بالَمَطاِرِق  (4)بالّصوِف الَجديِد ، ونَِشبَْت به 

والنََّوى  النِّْكثَ  أَنّه كاَن يَأُْخذُ »:  (7)في حديث ُعَمَر و بعد إِْبَراِمه ، (6)ُخيُوُط الصُّوف الَمْغُزولة  تُْنَكثُ  العَْهِد ، وهو نَْقُضه بعد إِحكامه ، كما

َي  «النِّْكثِ  من الطَِّريِق فإِْن َمرَّ بَِداِر قَْوٍم َرَمى بِِهَما فِيها ، وقال : اْنتَِفعُوا بهذا وهو بالكسر الَخْيُط الَخلَُق ِمن ُصوٍف أَو َشعٍر أَو َوبٍَر ، ُسّمِ

 به ألَنّه يُْنقَُض ثُم يُعَاُد فَتْلُه.

 : األَْمُر الَجِليُل. النَِّكيثَةُ و

 ، وهو النَُّكاُف. (8)تَْي أُذُنَْيِه : بالّضّم : أَْن يَْشتَِكَي البَِعيُر نَْكفَتَْيِه ، وهما َعْظَماِن ناتِئاِن عند َشْحمَ  النَُّكاثُ و

اَغانِّي.النَّْوثَةُ و : [نوث]  . الَحْمقَةُ ، هكذا أَْوَرَده ابُن منظور ، وأَهمله الُمَصنّف ، فهو مْستَْدرك عليه وعلى الصَّ

 فصر الواو
 مض املثّلثة

ْعُف والعَْجُز ، وَرُجلٌ  الَوثَْوثَةُ  * : [وثث]  ، منه ، استدركه ابُن َمْنُظور. َوثَْواثٌ  : الضَّ

قال شيُخنَا : احتاَج إِلى َضْبِطه بِلسان القَلَم دون َوْزٍن ؛ ألَنّه ِمن َمواِزينه ـ  منه ، بكسِر الراءِ  ءَ الشَّيْ  َوِرثَ و أَبَاهُ ، َوِرثَ  : [ورث]

وَوِلَي وَوِرَم وَوِرَع وَوِقَف وَوفَِق وَوثَِق  َوِرثَ  اردة بالكسِر في ماِضيها وُمَضاِرعها ، وهي ثََمانِيَةٌ :المشهورة ، وهو أَحد األَْفعَال الو

ِرَح ضاِرُعه بالفتح ، كفَ وَوِرَي الُمخُّ ، ال تاسَع لها ، على ما َحقَّقَه الشيُخ ابُن ماِلٍك وغيُره ، وِإاّل فإِن القياَس في مكسوِر الماضي أَن يكوَن م

ُن ماِلٍك أَيضاً في الِميَّته ، ووردت أَفعاٌل أَيضاً باْلَوْجَهْين : الفَتْح على الِقيَاس ، والكسر على الشُّذُوذ ، وهي تِْسعَةٌ ال عاِشَر لها ، أَوردَها اب

قال الجوهرّي : وإِنَّما َسقطت الواُو من  ، كيَِعُدهُ  يَِرثُه ـ ، وهي : َحِسب ، إِذا َظّن ، وَوِغَر وَوِحَر ونَِعَم َوبَِئَس ويَئَِس ويَبَِس وَوِلهَ ، وَوِهلَ 

ِعل ُحكُمها مع األَلِف والتّاِء الُمْستَْقبَِل ؛ لوقوعها بين ياٍء وكسرة ، وُهَما ُمتجانَِساِن ، والواُو ُمّضادَّتُهَما فُحِذفَت ؛ الْكتنافِهما إِيّاها ، ثم جُ 

على ذلك أَّن فَِعْلُت وفَِعْلنَا وفَِعْلَت َمْبنيّاٌت على فَِعَل ، ولم تَسقُِط الواُو  (9)، والياُء هي األَصُل ، يَُدلَُّك  والنّوِن كذلك ؛ ألَنّهن ُمبدالٌت منها

ى إِحَدى الياَءيِن باألُْخَرى ، وأَما سُ  ا من يََطأُ َويََسُع فِلِعلٍَّة قُوُطهَ من يَْوَجُل ؛ لوقُوعها بين ياٍء وفتحة ، ولم تسقط الياُء من يَْبِعُر ويَْيِسُر لتَقَّوِ

 أُخَرى مذكورةٍ في باب الهمز.

 تَماثُل الُحْكَمْيِن مع اختالِف الِعلَّتين ، كذا في اللسان ، ونقله شيخنا مختصراً. (10)قال : وذلك ال يُوِجُب فساَد ما قُلنا ؛ ألَنه يَجوُز 

هقُدِّ ـ  وقرأْت في بُْغيِة اآلمال ألَبِي جعفر اللَّْبِليّ  في باب المعتّل : فإِن كان علَى وزن فَِعَل بكسر العين ، فإِن مضاِرَعه يَْفعَُل بفتح ـ  س ِسرُّ

ِء يَْوَهُل ، َووِلَهت المرأَةُ تَْولَه ، وقد َشذَّت أَفعاٌل من هذا الباب ، العين مع ثُبوِت الواو ؛ لعدم ُوُجود الِعلّة ، نحو قولهم : َوِهَل في الشَّي

 ، وَوثَِق يَثُِق ، وغيرها. َوِرَث يَِرثُ و ارُع منها على يَْفِعُل ، بالكسر وحذف الواو ، مثل : َوِرم يَِرُم ،فجاَء المض

ِحُر ، َوَوِهَن وجاَءْت أَيضاً أَفعاٌل من هذا الباب في مضاِرِعها الوجهاِن : الكسُر والفتح ، مع ثبوِت الواو وحذفها ، مثال الثُّبوت : َوِحَر يَ 

 ، وَوِصَب يَِصُب ، فاألَْجوديَِهُن 

__________________ 
 .92( سورة النحر اآية : 1)
 ( زيد يف التهذيب : أكسية وأخبية.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : املربمة.3)
 ( يف التهذيب : وميشت به يف املاء.4)
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 ختتلرت هبا.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فإذا جفت ضربت ابملطار  حىت 5)
 ا ويف التهذيب : كما تنكث خيرت النسائج بعد إبرامها.« املغزو »( اللسان : 6)
 وما أثبت عن النهاية.« ابن عمر»( ابألصر : 7)
 .«أذنه»( عن اللسان ا وابألصر 8)
 واللسان كاألصر.« يد »( الصحاح : 9)
 وما أثبت عن الصحاح.« ال  وز»( األصر واللسان 10)
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 َوزََع يـَزَُع. مضارعها يـَوحَحُر َويـَوحَهُن ويـَوحَصُب ا وِمثاُ  ا ذحف ِمثر :يف 
 وربما جاَء الفَتُْح والكسر في ماِضي بعض أَفعاِل هذا الباب تقول : َولََع وَوِلَع ، َوَوبََق وَوبَِق ، وَوَصَب وَوِصَب.

ٍء وفتحة ال كسرة ؛ ألَن األَصل فيهن الكسر ، فُحِذفت لذلك ، ثم فُتِح الماضي وإِنما ُحِذف الواُو من يََسُع ويََضُع ، مع أَنها وقعْت بين يا

 انتهى. والُمَضاِرع لوُجود َحرِف الَحْلق ، وُحِذفت من يََذُر ألَنه َمبنّي على يََدُع : لشبهها به في إِماتَِة ماِضيهما.

 ، فمن أَراد اإِلحاطةَ بهذا الفّن فعلَْيِه به.« ِعد التَّْصِريفالتّْعِريف بَضُروِرّي قوا»وقد استطردنا هذا الكالَم في كتابِنَا 

 ً ً و ، ِوَراثَةً و ، ِوْرثا . الهاُء عوٌض عن الواو ، وهو قياسيٌّ ، ، ِرثَةً و األَلف منقلبة من الواو ، ، إِْرثا  بكسِر الُكّلِ

ً  فاُلناً ماالً ، َوِرثْتُ  ويُقَال : ً و أَِرثُه ِوْرثا ثَُك فصار َوْرثا  لك. ِميراثُه ، إِذا ماَت ُمَوّرِ

ً  عنه َوِرثَهو مالَه وَمْجَده ، َوِرثَهُ و  .إَِراثَةً و ِوَراثَةً و ِرثَةً و ِوْرثا

 َحَسناً. إيراثا أَبُوهُ  أَْوَرثَهو

 فالٍن. َوَرثَهُ  َء أَبُوهُ ، وهمالشي أَْوَرثَهُ و

ً و ثَه تَوِريثا  .َوَرثَتِه َجعَلَه من ، أَو َرثَتِهوَ  ، أَي أَدَخلَه في ماِله على َورَّ

ثَ  ويقال :  .الِوَراثَة في ماِله : أَدَخَل فيه َمْن ليس ِمْن أَهلِ  َورَّ

ثَ  وفي التهذيب : ً  بني فالٍن مالَه (1) [الرجلُ ] َورَّ له  (3)ليس منهم ، فجعل  (2)في ماِله من  َوَرثَتهِ و ، وذلك إِذا أَدخَل على ُوْلِده تَْوِريثا

 نَِصيباً.

 ، هذه عن أَبِي زيد. ِميراثِه َولََده : لم يُْدِخْل أَحداً معه في أَْوَرثَ و

ثْتُ  ويقال :  له. ِميَراثَه فالناً من فاُلٍن ، أَي َجعلتُ  َورَّ

 مالَه : تََرَكهُ له. َواِرثَه الَميِّتُ  أَْوَرثَ و

َي ِإلى مفعوليِن ، أَو بََدُل اشتَِماٍل ، كَسلَبُت َزيداً ثَْوبَه ، واقتصر زيٌد أَباهُ ماالً ، فال َوِرثَ  قال شيخنا : إِذا قِيَل : ماُل مفعوٌل ثاٍن إِن ُعّدِ

َمْخَشِرّي في قوله تعالى :  ه بعُض أَرباِب الَحَواِشي. (4) (َوَنرِثُُه ما يَ ُقولُ )الزَّ  على تْعِديَته إِلى مفعولين ، وأَقَرَّ

أَي يَبقَى بعد فناِء الُكّلِ ، ويَفنَى َمن ـ  (َخْْيُ اْلوارِِثنيَ )وهو وَهَو  بعَد فَنَاِء الَخْلقِ  الدَّائِمُ  البَاقِي عالَى ، وهوصفةٌ من ِصفات هللِا ت الواِرثُ و

 ِسَواه فيَرجُع ما كان ِمْلَك الِعبَاِد إِليه َوحَده ال شريَك له.

 بالتّْصِغير.« أَُوْيِرثٌ »، وقرَئ  ِميراثي أَي يَْبقَى بعِدي ، فيصيُر له (5) (َيرُِثِ  َوَيِرُث ِمْن آِل يَ ْعُقوبَ )وفي التنزيل العزيز 

واياِت ، وفي أُخرى :ـ  أَْمتِْعنِي اللُهمّ  النبوّي ، وهو في َجاِمعِ التِّْرِمِذّي وغيره : في الدعاءِ و َمتِّْعنِي  هكذا في سائر الّرِ
بَسْمِعي ـ  (6)

أَي  فعلى رواية اإِلفرادِمنّي ،  الَواِرثَ ـ  (7)اْجعَْلُهما و بإِفراِد الّضمير ، أَي اإِلمتاَع المفهوَم ِمن أَمتع ، وُرِوَي :كذا ـ  وبََصِري ، واْجعَْلهُ 

 معي َصِحيَحْيِن ساِلَمْين حتى أَُموَت. (8)وعلى رواية التّثنية ، أَي أَْبِقِهما  أَْبِقِه َمعي َحتّى أَُموَت ،

تَهما عند الِكبَِر واْنِحالِل القَُوى النّفسانيّة ، فيكوُن السمُع والبصرُ وقيل : أَراَد بقاَءهُ  سائِر القَُوى ، والباقِيَْين بعَدَها ، قاله ابُن  واِرثَيْ  ما وقُوَّ

 ُشَمْيل.

لقَْلِب الذي يَْخُرج بِه من الَحْيَرِة والظُّْلَمة إِلى وقال غيره : أَراَد بالسَّْمع : َوْعَي ما يَْسَمُع والعََمَل به ، وبالبََصِر : االعتباَر بما يََرى ونُوَر ا

 الُهَدى.
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__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
(2.  ( التهذيب : وَمنح
 ( التهذيب :  عر.3)
 .80( سورة مرمي اآية 4)
 النبوة وال  وز أن يكون خاف أن (َيرُِثِ  َوَيِرُث ِمْن آِل يَ ْعُقوبَ )قا  ابن ســـــيده : إلا أراد »وهبامش املطبوعة املصـــــرية :  6( ســـــورة مرمي اآية 5)

 .«اه من اللسان ا ما تركنا فهو صدقة نورث ال األنبياء معاشر إان:  وسلمعليههللاصلىأقراب ه املا  ا لقو  النيب  يرثه
 ( هذه رواية ابن األثري.6)
 ( هذه رواية التهذيب واللسان.7)
 ( هذا قو  ابن ِشير كما يف التهذيب واهلروي واللسان.8)
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ثَ و َث ، وهي َورَّ  م.وقد تقدّ  النّاِر : تَْحِريُكها لتَْشتَِعَل ، تَْوِريثُ و ، الِوْرثَةُ  النّاَر ، لغةٌ في أَرَّ

 قال الّراِعي : ، كَسْكَراَن : ع ، َوْرثَانُ و

هـــــــــــا  رحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ جي مل يـ ـــــــــــّ َن اأَلرحِض ال دا مـــــــــــِ غـــــــــــَ ـــــــــــَ  فـ

اَر و     تـــــــــــــــَ زاَِل  َورحَ انً اخـــــــــــــــح نـــــــــــــــح  عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا مـــــــــــــــَ

  
ً »ويُرَوى   الباب. (1) [هذا]، على البََدِل الُمطَِّرد في « أَْرثانا

 : الطَِّرّي من األَْشيَاِء. الَوْرثُ  من المجاز :و

 الَمَطُر النَّبَاَت نَْعَمةً. أَْوَرثَ  يقال :

ِهْم ، من العَرب ، بالكسر : بَْطنٌ  الِوْرثَةِ  بَنُوو  نقله ابُن ُدريد. نُِسبُوا إِلى أُّمِ

 * ومما يستدرك عليه :

ً و يَِرثُه ِوَراثَةً  فالٌن أَباه َوِرثَ  قال أَبو زيد :  .ِميَراثا

 أَصلُه ِمْوراٌث ، انقلبت الواُو ياًء لكسرةِ ما قبلها. الِميَراثُ  الجوهرّي :قال 

 : أَصُل التّاِء فيه واٌو. التَُّراثُّ و

 .ُوِرثَ  : ما الِميَراثُ و التَُّراثُ و اإِلْرثُ و الِوْرثُ  وفي المحكم :

 في الَحَسِب. اإِلْرثُ و في الماِل ، الِميَراثُ و الِوْرثُ  وقيل :

ً  وقال بعضهم : ، قال ابُن ِسيَده : وهذا خطأٌ ؛ ألَّن ِمْفعَاالً لَيس من أَبنية المصادر ، ولذلك َرّد أَبو علّيٍ قَْوَل من َعزا إِلى ابِن  َوِرثْتُه ِميراثا

ليس من  (3)ألَنّه لو كان كذلك لكان ِمْفعاَلً ، وِمْفعٌَل من الَحْوِل ، قال :  (2) (َوُهَو َشِديُد اْلِمحالِ ):  عزوجلعبّاٍس أَنَّ الِمَحال من قوله 

 أَبنيِة الَمَصاِدر ، فاْفَهْم.

 ، إِنما هو الِميَراثِ  أَصلُه من إِرثٌ  قال أَبو ُعبَْيٍد : «إِْبَراِهيم ِإْرثِ  من إِْرثٍ  اثْبُتُوا على َمَشاِعِرُكْم هِذه ؛ فإِنَُّكم على»:  (4)في الحديث و

 َعلَى بَِقيٍَّة من الواو أَلفاً مكسورةً ؛ لكسرةِ الواو ، كما قالوا للوَساَدةِ : إَِساَدة ، وللِوكاِف : إِكاٌف ، فكأَنَّ معنَى الحديِث : إِنَُّكم ، قلبت ِوْرثٌ 

 وأَنشد : اإِلرثُ  إِْبَراِهيَم الذي تََرَك الناَس عليه بعد َمْوته ، وهو ِوْرثِ 

ِإهنـــــــــــــُّ  زٍّ حـــــــــــــديـــــــــــــٍث فـــــــــــــَ ُك ذا عـــــــــــــِ  مح فـــــــــــــِإنح تـــــــــــــَ

مح     رُهح  ِإرحثُ هلـــــــــــــــــَُ ُه َزوافـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح ٍد مل ختـــــــــــــــــَُ  جمـــــــــــــــــَح

  
 وهو َمَجاٌز ، وقد تقدَّم.

 كابِراً عن كابٍِر. تََواَرثُوه ومن المجاز أَيضاً :

 بينَُهم. ُمتَواَرثٌ  والَمْجدُ 

 وقول بَْدِر بِن عاِمٍر الُهَذِلّي :

يِن لــــــــــــــــقــــــــــــــــد و  َواَرثــــــــــــــــُ  ا ــــــــــــــــواِدُث واحــــــــــــــــداً  تـــــــــــــــــَ

َرعـــــــــــــًا     وين ضـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــُ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ريًا مُث  ال تـ غـــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 هذه عن هذه. تَِرثُه أَراد أَّن الحواِدَث تَتََداَولُه ، كأَنّها

ا ، كلُّ ذلك  أَْوَرثَهو َكثَْرةُ األَْكِل التَُّخَم ، أَْوَرثَهُ و المرُض َضْعفاً ، أَوَرثَهو َء : أَْعقَبَه إِيّاه ،الشيْ  أَْوَرثهو ومن المجاز : على الُحْزُن َهمًّ

 الماِل والَمْجِد. بِوراثَةِ  االستعارة والتّشبيه

 ، من قُرى أَْذَربِيجاَن وبينها وبين بَْيلَقَاَن سبعةُ فَراسَخ ، وقال ابُن األَثير : أَُظنَُّها من قَُرى ِشيَراَز. (5)، محّركةً  َوَرثَانُ وَ 
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 : من قَُرى نََسَف. َوْرثِينُ و

 ة الحديث.وقد نُِسَب إِليهما جماعةٌ من أَئِمَّ 

ْرُب الشَِّديدُ  الَوْطثُ  : [وطث]  بالُخّف ، قال : ، كالَوْعِد : الضَّ

ا  ــــــــــــَ ث ك  الــــــــــــَوعــــــــــــح ي وَتصــــــــــــــــــــــــــُ َوامــــــــــــِ
َ

ِوي املــــــــــــ طــــــــــــح  تــــــــــــَ

رَداِس     ِة املـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ بــــــــــــــــح ثـــــــــــــــاً ِبـــــــــــــــَ ا َوطـــــــــــــــح ثـــــــــــــــَ  َوطـــــــــــــــح

  
ْرُب الّشِديدُ  الَوْطثُ  وفي الّصحاح : ْجِل على األَْرِض ، : الضَّ  لُغَةٌ في الَوْطِس أَو لُثْغَة. بالّرِ

 بََدٌل من سين َوْطٍس ، وهو الَكْسُر. َوْطثٍ  وزعم يعقُوُب : أَّن ثاءَ 

 َوَطثَه : الَكْسر ، يقال : الَوْطثُ و وفي التّهذيب : الَوْطسُ 

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 .13( سورة الرعد اآية 2)
 .«مفعالً »( عن اللسان ا وابألصر : و3)
 .«.. اثبتوا»: بعث ابن مربض األنصاري إىل أهر عرفة ا فقا  :  قا  أنه وسلمعليههللاصلىرو  عن النيب و  ( يف اللسان :4)
 ( يف معجم البلدان : ابلفتح مث السكون ا وآخره نون ا والسلفي حير  الراء. ويف اللباب فكاألصر.5)
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ِسَرُه. (1) [وَوَطَسه ا فهو َموحطُوس] َموحطُوثٌ  ا فهو َيِطثُه َوطحثاً   ِإذا تـََوط َبه َحىّت َيكح
ْمِل : ما غابَْت فيه األَْرُجُل والِخفَاُف  الَوْعثُ  قال ابن سيده : تَِغيُب فيه األَْقَداُم ، (2) الدَِّهسُ  الَكثِيرُ  : الَمَكاُن السَّْهلُ  الَوْعثُ  : [وعث] من الرَّ

(3). 

ْمل : ما ليس بَكثِيٍر ِجدًّا. الَوْعثُ  وقيل :  من الرَّ

 ، أَنشد ثعلٌب : (4)وقيل : هو المكاُن اللَّيُِّن 

ا و  رَاهتـــــــــــَُ ي اأَلاَلَء ســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــِ نـــــــــــح  مـــــــــــن عـــــــــــاقـــــــــــٍر يــــــــــــَ

رحَداَء     ِن مــــــــــن جــــــــــَ ــــــــــح َذاَري ثٍ عــــــــــِ ا َوعــــــــــح وُرهــــــــــَ  ُخصــــــــــــــــــــــــُ

  
 .ُوُعوثٌ و ُوْعثٌ  لَيٍِّن خصوُرها ، والجمع ؛ ألَنه في معنى لَيٍِّن ، فكأَنّه قال : بَوْعثٍ  «ُخصورها»َرفََع 

ْمِل الدَّقِيِق  الَوْعثَاءُ  وحكى األَْزَهِرّي َعن خاِلِد بِن ُكْلثُوم : غارِ  (5): ما َغابْت فيه الَحَوافُِر واألَْخفَاُف من الرَّ  ، قال والدََّهاِس من الَحَصى الّصِ

 .َوُعوثٍ  (7)في َطِريٍق  َوْعثٌ  : َطريقٌ  (6) [يقال]: وقال أَبو زيد : 

 ، إِذا كان كذلك. ُمَوعَّثٌ  : ِرقَّةُ التَُّراِب وَرَخاَوةُ األَْرِض تغيُب فيه قوائُم الدَّواّبِ ، ونَقًا الَوَعثُ  ويقال :

د ، الُمَوعَّثِ و ، كَكتٍِف ، كالَوِعثِ  الطَِّريُق العَِسُر ، : الَوْعثُ و يَُشقُّ فيه الَمْشُي ،  (8): في َدَهاٍس  الُوُعوثِ و الَوْعثِ  وهو يْمِشي في ، كُمَحمَّ

زق كَمثَِل حائٍِط له باب ، فما حوَل الباِب ُسُهولَة ، وما َحْوَل الحاِئطِ  ى عل»وفي حديث أُّمِ َزْرعٍ : « وَوْعرٌ  َوْعثٌ  وفي الحديث : َمثَُل الّرِ

 .«َوْعثٍ  َرأِْس قَْوزٍ 

 : كّل لَيٍِّن َسْهٍل. الَوْعثُ  وعن األَصمعّي :

 الَمْوقُور. العَْظُم الَمْكُسورُ  : الَوْعثُ  من المجاز :و

 .َوْعثةٌ و َوِعثَةٌ  : أَرضٌ  (9)والمكان اللَّيِّن ، وحكى الفَّراُء عن ابن قََطِرّي  الُهَزاُل ، : الَوْعثُ و

ً  الطَِّريُق ، َكسِمع وَكُرم َوْعثِ و وَصعَُب ُمرتقاه بحيُث َشّق فيه الَمْشُي ، وَصعَُب  تَعَسََّر ُسلُوُكه : َوعاثَةً و ُوُعوثَةً  ، وقال غيره : َوْعثا

 التََّخلُُّص منه.

ً  الطَِّريقُ  َوِعثَ  وقال ابن سيده : ً وَ  َوْعثا  .َوْعثِ كال ، كالهما ألََن فصارَ  َوُعَث ُوُعوثَةً ، وَ  َوَعثا

 أَسهلوا. [قولك]، ك ،  أَْوَعثُوا وفي األَساس : ، الَوْعثِ  : َوقََع في أَْوَعثَ وَ 

ْكَض في ماِله. أَْسَرَف في الَمالِ  ، إِذا أَْوَعثَ و  كأَْقعََث في ماِله ، وَطأَْطأَ الرَّ

 وقد تقّدم أَنه َمَجاز. يَُدهُ ، َكفَِرَح : اْنَكَسَرتْ  َوِعثَتْ و

ْرُف ، التَّْوِعيثُ و ثْتُه ، أَي َصَرْفتُه  َوعَّثْتُه ع وث : تقول :ـ  قال األَْزهرّي في ترجمة : الَحْبُس والصَّ  .(10)عن كذا ، َوَعوَّ

دَّةُ ، الَمَشقَّةُ  في السَّفَِر : الَوْعثَاءُ  من المجاز :و  بكَ  نَعُوذُ  إِنّا اللهمَّ :  قال َسفَراً  سافَر إِذا كانَ  أَنّه»:  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النّبّي و والّشِ

 هو ِشدَّةُ النََّصِب والَمَشقّة. قال أَبو عبيد : «لسَّفَِر وكآبَِة الُمْنقَلَبِ ا َوْعثَاءِ  من

 ، أَي أَْذنََب ، قال الُكَمْيُت يذكر قَُضاَعةَ وانتسابَُهم إِلى اليمن : الَوْعثَاءَ  وكذلك هو في المآثِم ، يقال : َرِكبَ 

هـــــــــا او  ـــــــــُ عـــــــــل ـــــــــَ مح َوب كـــــــــُ ـــــــــح ن ا ومـــــــــِ ـــــــــّ ن ا مـــــــــِ هـــــــــَ ـــــــــِ ـــــــــن ُن اب ـــــــــح  ب

اُم     ُة واأَلرحـــــــــــــــَ َزميـــــــــــــــَ اءُ خـــــــــــــــُ ثـــــــــــــــَ ا َوعـــــــــــــــح وهبـــــــــــــــُ  حـــــــــــــــُ

  
ِحِم َمأْثٌَم شديٌد.  يقول : إِّن قطيعةَ الرَّ
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قِيقَة ، والمْشُي يَشتدُّ فيه على صاِحبِه ، فُجِعَل َمثاَلً لكّل ما يَُشقُّ  (12)الدَِّهُس  (11) [وهو]،  الَوْعثِ  من الَوِعثَاءِ  وإِنّما أَصلُ  َماِل الرَّ من الّرِ

 على صاِحبِه.

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 الد هح  مجيعها ضبرت قلم.»ويف التهذيب واللسان : « الَدَه »( يف الصحاح : 2)
 ( اللسان : األخفاف.3)
 حتريف.« ملكاُن للاُ »( يف املطبوعة الكويتية : 4)
 ( يف املطبوعة الكويتية : الدقي  ابلدا  حتريف.5)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.6)
 ( التهذيب واللسان : يف طُُرَ .7)
 ( يف األساس : ِدهاس بكسر الدا .8)
 ( زايدة عن األساس.9)
 أي صرفين عن أمري حىت حتريت ا وتقو  : وعثته أي صرفته.( يف التهذيب : تقو  : عّوثين حىت تعوثت 10)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.11)
(12. ُ  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الد هح
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ُجلُ  : الَمْوُعوثُ و  النّاقُِص الَحَسِب. الرَّ

 كثيَرةُ اللَّْحِم ، كأَّن األَصابَع نُسوُخ فيها من ِلينِها ، وَكثَْرةِ لَْحِمها. َسِمينَةٌ  أَي َوْعثَةٌ  اْمَرأَةٌ  من المجاز :و

 األَْرَداِف : لَيِّنَتَُها ، فأَّما قوُل ُرْؤبَةَ : َوْعثَةُ  (1)قال ابن سيده : واْمَرأَةٌ 

ُث و  ُح اأَل ئــــــــــــــــــــِ واَي الــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــُ نح هــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــِ

ا     اُزهــــــــــــــــَ جــــــــــــــــَ ا َأعــــــــــــــــح هــــــــــــــــَ يــــــــــــــــلــــــــــــــــُ ثُ متــــــــــــــــُِ  اأَلَواعــــــــــــــــِ

  
ً  ، ثم َجَمعَ  أَْوُعثٍ  على َوْعثَاءَ  على غير قياس ، وقد يكون َجَمعَ  َوْعثٍ  يكوُن جْمعُ فقد   . وقالُوا :الَوْعثَاُء كالوْعثِ و . قال :أَواِعثَ  على أَْوُعثا

 الَقِصيمِ  َوعحثُ َعَل  ما َخيـ َلتح 
 إِذا أََمْرتَه بُرُكوِب األَْمِر على ما فِيه ، وهو َمثٌَل.

ةُ والشَّّر ، قال َصخُر الغَّيِ : الُوُعوثُ و ّدِ  : الشَّ

وين  ـــــــــــــــُ ل ـــــــــــــــُ تـ قـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ُه كـــــــــــــــيح يـ وحمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رُِّض قـ  حيـــــــــــــــَُ

َر     ثــــــــــــــــُ َزينّ ِإذح كـــــــــــــــَ ُ
لـــــــــــــــ  املـــــــــــــــ وثُ عـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــُوعـــــــــــــــُ

  
ً  فالنٌ  أَْوَعثَ و  ، إِذا َخلََّط. إِيعاثا

 ساس.، كذا في اللّسان واألَ  ُوُعوثٍ  : فَساُد األَْمِر واْختالُطه ، ويُجمع على الَوْعثُ و

 ، ِإذا تَعَسََّر ُسلُوُكه ، قال ُرؤبَة : أَْوَعثُ  َوَطِريقٌ 

ِه   ابأَلوحَعثِ لَيحَ  َطرِيُ  َخريح
 .(2) َما يُْستَْعَجُل بِه من الغََداءِ  أَهمله الجوهرّي ، وقال الليث : هو ، كِكتاٍب وُغَرابٍ  الُوكاثُ  : [وكث]

 به إِلى َوقِت الغَداِء ، كذا في اللَّسان والتكملة. (3)نحن : اْستَْعَجْلنَا ، وأََكْلنَا شيئاً منه نَتَبَلَُّغ  اْستَْوَكثْنَا يقال :و

 من َمَطٍر ، أَي قليٌل منه. َوْلثٌ  يقال : أَصابَنا : القَِليُل من الَمَطِر ، الَوْلثُ  : [ولث]

ً  السََّماءُ  َولَثَتْنَاوَ   ٍر قليٍل ، ُمْشتقٌّ منه.: بَلَّتْنَا بَمطَ  َوْلثا

 . َعْقُد العَْهِد بيَن القَوم.الَوْلثُ و

 الّسَحاِب ، وهو النََّدى اليَِسير. َوْلثُ  أَي َعْقٌد ليس بمْحَكٍم وال بمَؤّكد ، وهو الّضِعيف ، ومنه العَْهُد الغَْيُر األَِكيِد ، : الَوْلثُ و

 : العَْهُد المْحَكُم. الَوْلثُ  وقيل :

 لهم َولَثَ  ، وقال : إِّن ُعثَْمانَ  (4)أَنَّه كان يَْكَره شراَء َسْبيِ َزابُل »في حديث ابن ِسيِريَن : و ُء اليَِسيُر ، من العَْهِد ،: الشَّيْ  الَوْلثُ  وقيل :

 ً  أَي أَْعَطاُهم َشْيئاً من العَْهِد. «َوْلثا

 له َعْقداً. َولَثَ  غيَر ُمَؤكَّد ، يقال : (6)القوِم يقَُع من غيِر قَْصٍد ، ويكون  (5): العَْهُد بيَن  الَوْلثُ  وقال الجوَهِرّي :

ر الَوْلثُ  وقيل : من َعْهٍد لَك  َوْلثٌ  الَ  لَوْ » (7) الَجالُوت لرأْس عنههللارضيقوُل ُعَمر ،  : كلُّ يَِسيٍر من َكثِيٍر ، عن ابن األَْعَراِبّي ، وبه فُّسِ

 أَي َطَرٌف من َعْقٍد ، أَو يَِسيٌر منه. «لَضَرْبُت ُعنُقَك

 : بَِقيَّة العَْهِد. الَوْلثُ  وفي التهذيب :

ْرُب ، : الَوْلثُ و ً  قال األَصَمِعّي : الضَّ ً  بالعََصا َولَثَهو ، أَي َضَربَه َضْرباً قليالً ، َولَثَه َوْلثا  ، أَي َضَربَه. يَِلثُه َوْلثا
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ةَ القَُشْيِرّي : وقال من الضَّْرب : الِّذي ليس فيه ِجراَحةٌ ، قال : وَطَرَق رُجٌل قَوماً يَطلُُب امرأَةً َوَعَدتْه ، فََوقََع على َرُجٍل ،  الَوْلثُ  أَبُو ُمرَّ

 ، ثم أَْفِلَت. فَولَثُوهُ  فصاَح بِه ، فاْجتََمَع الحّي عليه ،

 عن ابن األَْعرابِّي. (8) ِسيعَِة ،بَِقيَّةُ العَِجيِن في الدَّ  : الَوْلثُ و

 كُمعَظٍَّم. بَِقيَّةُ الَماِء في الُمَشقَِّر ،و

__________________ 
 ( يف اللسان : َوَمَرٌة.1)
 ( األصر والتكملة ا ويف اللسان : يستعجر الغذاء.2)
 ( اللسان : نبلُغ به الغذاء.3)
ويف اللســـان بفتح الباء واعتمدان ضـــبرت معجم البلدان. وفيه أهنا « لد ابلســـند كذا يف القاموسقوله زابر كهاجر ب»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)

 كورة واسعة قائمة برأسها جنويب بلخ وطخارستان.
 .«من»( األصر واللسان نقاًل عن الصحاح ا ويف الصحاح : 5)
 واللسان فكاألصر.« أو يكون»( الصحاح : 6)
والنص يواف  ما جاء يف اللســـــــــــــان ا وانظر رواية أخر  للحديث يف « اجلاثلي  وله لرأس اجلالوت ويف رواية :ق»( هبامش املطبوعة املصـــــــــــــرية : 7)

 النهاية.
 ( الدسيعة : اجلفنة.8)
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 وهو البَِسيُل أَيضاً ، كّل ذلك عن ابن األَعرابِّي. في اإِلنَاِء ، تَْبقَى النَّبِيذِ  من فَْضلَةٌ و

ِعيفُ الَوْعُد  : الَوْلثُ و ً  لك ، َولَثْتُ  يقال : الضَّ  ُمْحَكٌم. َوْلثٌ و َضِعيٌف ، َوْلثٌ  ، أَي َوَعْدتُك ِعَدةً َضِعيفَةً ، ويقال : لهم أَِلُث َوْلثا

 الُمْحَكِم : الَوْلثِ  وقال الُمَسيَُّب بُن َعلٍَس في

ُم  كـــــــــُ نـــــــــح ُدَم مـــــــــِ قـــــــــح تح َأوحالُد يــــــــــَ عـــــــــَ نــــــــــَ تــــــــــَ  كـــــــــمـــــــــا امـــــــــح

ثٌ كـــــــــــاَن هلـــــــــــا و     مُ  َولـــــــــــح كـــــــــــَ ِد  ـــــــــــُح قـــــــــــح  مـــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــَ

  
ِعيُف من العُهود. الَوْلثُ  وأَما ثَْعلٌَب فقَال :  : الضَّ

َمدِ  : الَوْلثُ و  في العَْيِن. أَثَُر الرَّ

 ، أَي أَثَراً قليالً. َوْلثَةً  ويقال : لم أََر منه إِالَّ 

قال ابُن ُشَمْيل : يقال : َدبَّْرُت َمْملُوِكي ، إِذا قُْلَت هو ُحرٌّ بعَد َمْوتِي ،  ، وهو أَن تَقُوَل لمْملُوِكَك : أَْنَت ُحرٌّ بعَد َمْوتي (1) التَّْوِجيهُ  : الَوْلثُ و

ً  ن أَْمِرنَافاُلٌن لَنَا م َولَثَ  له ِعتْقاً في حياتِك ، وقد َولَثْتَ  إِذا هَ. َوْلثا  ، أَي َوجَّ

 قال ُرؤبةُ : : دائِمٌ  واِلثٌ  َشرٌّ و

 (2) واِلثُ أَرحُجو  ِإذ َأغحَبرَت َشريف 
ْرِب. يَِلثُونَه وقال ابُن األَْعَرابِّي : أَي دائٌِم ، كما ُمثِْقٌل ، أَي واِلثٌ  َدْينٌ و  بالضَّ

َد أَْمَر الدَّْين. (3)وقال األَصمعّي : أَساَء ُرؤبَةُ فّيِ قوله هذا   ؛ ألَنه كان يَْنبَِغي له أَن يَُؤّكِ

 ، أَي يَتَقَلَُّدهُ كما يَتَقَلَُّد العَْهَد ، كذا في اللسان. واِلثٌ  وقال غيُرهُ : َدْينٌ 

 ٌء يَِسيٌر منه ، وقد تقّدمت اإِلشارة له.أَي شي (4)من َخبٍَر ، َوَرْضَخةٌ منه  َوْلثَةٌ  وفي األَساس : وعندي

 ِء.، كالَوْعِد ، أَهمله الَجْوَهِرَي وقال اللَّْيُث : هو االْنِهَماُك في الشَّيْ  الَوْهثُ  : [وهث]

ً  ءَ الّشيْ  َوَهثَ  أَيضاً : الَوْطُء الشَِّديُد يقال : الَوْهثُ و  َوِطئَهُ َوْطئاً شديداً. : َوْهثا

 في األَْمِر إِذا أَْمعََن فيه ، كذا في المحكم. تََوهَّثَ و

 : الُمْلِقي نفَسه في َهلََكة. الَواِهثُ و

 فصر اهلاءِ 
 مض املثلثة

ً  . مالَه ،َهبَثَ  * : [هبث] قَهُ ، قاله ابُن منظور ، فهو مْستَْدَرك على المصنّف والصاغانّي. يَْهبُثُه َهْبثا  : بَذََّره وفَرَّ

في الحديث : أَّن فاِطَمةَ قالت بعَد موِت سيِِّدنا رسوِل هللِا و ، َهنابِثُ  النّون زائدة ، والجمع : األَْمُر الّشديُد. الَهْنبَثَةُ  : [هنبث]

 : وسلمعليههللاصلى

اَن  اٌء و قـــــــــــدح كـــــــــــَ ـــــــــــَ ب ـــــــــــح َدَ  أَنـ عـــــــــــح ـــــــــــَ ةٌ بـ ـــــــــــَ ث ـــــــــــَ بـ ـــــــــــح نـ   هـــــــــــَ
بُ     طــــــــَ ِر اخلــــــــُ ثــــــــُ كــــــــح َدهــــــــا مل تــــــــَ َت شــــــــــــــــــــــاهــــــــِ نــــــــح  لــــــــو كــــــــُ

  

ا  هـــــــــــــَ لـــــــــــــَ َد اأَلرحِض وابـــــــــــــِ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ اَنَ  فـ دح قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ِإاّن فـ

بِ     غــــــــِ مح وال تــــــــَ هــــــــُ دح هــــــــَ ك فــــــــاشــــــــــــــــــــــح ر  قــــــــومــــــــُ (5)فــــــــاخــــــــتــــــــَ
 

  
داُد الُمْختَلفَةُ. الَهنَابِثِ  : واِحَدةُ  الَهْنبَثَة  ، وهي األُُمور الّشِ

 .البيتينِ  وتقول ، بثوبَِها تَْلَمع َصِفيَّةُ  َخَرَجتْ  وسلمعليههللاصلىلما قُبَِض سيُّدنَا َرُسوُل هللا »قال :  ذا الشعر في َحِديٍث آخرَ وقد ورَد ه
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 االْختاِلُط في القَْوِل. : الَهْنبَثَةُ و

 ، وهي أُموٌر َوَهنَاٌت. َهنابِثُ  َوقَعْت بين النّاِس  : الدَّواِهي ، واألُموُر واألَخباُر الُمْختَِلَطة ، يقال : الَهنَابِثُ و

ْكِر ، وقد استوفيناه في حرف  ، بالفتح : ة بِِدِهْستاَن ، َهْبراثَانُ  : [هبرث] الُمثَنّاة ، لم يَْذكِر الُمَصنُِّف ِدِهْستَان في موِضِعِه ، وهو الزم الذِّ

 فراجْعه.

ويَه ، عن أَبي نُعَْيم  (6)وقيل : هي َهبرتاُن   .(7)بالمثنّاة الفَْوقِيّة ، منها َحمُّ

__________________ 
 .«قوله التوجيه كذا خبطه وصوابه الرتجية بزنة تبصرة كما يف حاشية الفاسي ا كذا هبامش املطبوعة»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 قوله أرجو  كذا يف التكملة ويف اللسان :»املطبوعة املصرية :  ( هبامش2)

 «قلت إذ أغبرت دين والثو 
 وقد أورده اللسان شاهداً عل  دين والث أي دائم.

 ( يعين قوله :3)
 قلت إذ أغبرت ديٌن والثُ و 

 ( عن األساس ا وابألصر : من خبز ووضخة.4)
 ( يف البيت إقواء.5)
ا ن. وقا  : هالن الرتمجتان لقرية واحدة. وهي من قر  دهستان. وفيه أيضاً :« هربل»ويف اللباب : « هبزلن»( يف معجم البلدان : 6)  ِهربح
 ( يريد به الفضر بن دكا.7)
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كه وأَْقبََل به وأَْدبَر ، وَمثَْمَث أَمَره أَخَذه فَمثَْمثَه ، إِذا ِليُط ، كالَمثَْمثَِة ، يقال :والتَّخْ  : االْختِالطُ  الَهثَْهثَةُ  : [هثث]  ، أَي َخلََّطه. َهثَْهثَهُ و َحرَّ

 َء بعَضه ببعٍض.: َخْلُطَك الشيْ  الَهثُّ  وفي المحكم :

ْوِت في َحْرٍب أَو َصَخٍب ، كالَهثْهاِث  الَهثَْهثَةُ و ، الَهثُّ و  .(1): اْختِالُط الصَّ

 الَواِلي النَّاَس ، إِذا َظلََمُهم. َهثَْهث : الظُّْلم ، يقال : الَهثَْهثَةو

الّسَحاُب بمطِره وثَْلِجه ، إِذا أَْرَسلَه  َهثَْهثَ  وقد: اإِلْرَسال بُِسْرَعٍة ، وهو اْنتََخال الثَّْلجِ والبََرِد وِعَظاِم القَْطِر في ُسْرَعٍة من الَمَطر ،  الَهثَْهثَةو

 بُسْرَعٍة ، قال :

ِبٍر   ُمَهثحِهثِ ِمنح كرِّ َجوحٍن ُمسح
اِعية الَهثَْهثَةو ْطِب حتى تُوبِىـ  : الَوْطُء الشَّديُد يقال للرَّ  ، وأَنشد األَصمعّي : َهثَْهثَتْه : قدـ  (2)َء إِذا َوِطئِت الَمْرَعى من الرُّ

اَ   ثــــــــــــــــــَ َرتح غــــــــــــــــــِ بحاًن َأجمــــــــــــــــــحَ ُد ضــــــــــــــــــــــــــــــــَ  أَنحشــــــــــــــــــــــــــــــــُ

تح     ــــــــــَ ث هــــــــــَ ــــــــــح ثـ ــــــــــهــــــــــَ مــــــــــَ   ف َر ا ــــــــــِ قــــــــــح ــــــــــَ هــــــــــا َ بـ ــــــــــح ث  هــــــــــِ

  
 ، كَحثْحاٍث ، أَي سريٌع. َهثَْهاثٌ  : السَِّريع يقال : قََربٌ  الَهثْهاثو

جل الُمْختَِلط.  والرَّ

 : ِحكايَةُ بعِض كالِم األَْلثَغِ. الَهثْهاثُ و الَهثَْهثَةَ و

 : البَلَُد الَكثِيُر التُّراِب ، نقله الّصاَغانّي. الَهثْهاثُ و

 ، إِذا كان َكِذبُه ُسَماقاً ، كالَهثَّاِث ، كَكتّاٍن. َهثَْهاثٌ  : الَكذّاُب ، ورُجلٌ  الَهثَْهاثُ و

 : الَكِذُب ، عن ابِن األَْعَرابِّي. الَهثُّ و

 ، بالكسر : أَهمله الَجْوَهِرّي وصاِحب اللَّسان ، وقال الّصاَغانّي : هو الثَّْوُب الَخلَُق. الِهْرثُ  : [هرث]

ّم : ة بواِسَط منَها ابُن الُمعَلّم الّشاعر  الُهْرثُ و  .(3)بالضَّ

 ويُْكَسراِن ، بالفتح ممدودان عن أَبي َعْمٍرو ، الِهْلثَاَءةُ و الَهْلثَاءُ و الَهْلثَى لَجْوَهرّي ، وقال اللّْيث :، بالفتح والقَْصر ، أَهمله ا الَهْلثَى : [هلث]

ّم ، الُهْلثَةو مع المّد والتّنوين ، كذا عن الفّراِء ، من  َهْلثَاءٍ  يقال : جاَء فالٌن في َعلَْت أَْصَواتُُهم ، من النّاس كثِيَرةٌ  َجَماَعةٌ  كّل ذلك : بالضَّ

 أَصحابه.

 من كّل وجٍه ، أَي فَِرٌق. ِهْلثَاَءةٌ  ، مقصور : الَجَماَعةُ ، قال : وهم أَكثَُر من الَوِضيَمِة وجاَءت الَهْلثاةُ  وقال ثعلب :

 ويُْكَسُر. بالفَتَح كالَهْلثَاَءةِ  كغَُراٍب : االْستِْرَخاُء يَْعتَِري اإِلْنَساَن ، ُهاَلثٌ و

 بينها وبيَن البَْحِر. كَسْكَرى : ع بالبَْصَرةِ  َهْلثَىو

 * ومما يستدرك عليه :

ْره ، وقال ابن سيَده : أُرى أَّن معنَاه  الَهاَلئِثُ  من ُخَشاَرتِهم ، أَو : وهم السَِّفلَةُ من النّاس ، وهو من َهالئِثِِهم ، عن ابِن األَْعَرابّي ، ولم يُفَّسِ

 ن.َجَماَعتِهم ، َكَذا في اللّسا

 ، كبِْرَذْوٍن ، وهو األَْحَمق ، ويقال : الفَْدُم. الِهْلبَْوثُ  : * ومما يستدرك عليه أَيضاً : [هلبث]

البَْصَرة إِلى  (4)ٌء من تَْمِر بالَكْسر : َضْرٌب من التَّْمِر ، عن أَبي حنيفَةَ ، قاَل : أَْخبََرنِي شيٌخ من أَهل البصرة فقال : ال يُْحَمل شي اْلِهْلبَاثُ و

 .(5)، كذا في اللسان  الِهْلبَاثُ  الّسلطان إِالّ 
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 ْطَشةُ.العَ  أَهمله الجوهرّي ، وقال أَبو عمٍرو : هي الَهْوثَنَةُ  : [هوث]

ً  وتََرَكُهم  بَْوثاً : أَْوقََع بهم. َهْوثا

ً  له ِهثْتُ  ِء اليَِسيرِ ، كالَمْيِل : إِعطاُء الشَّيْ  الَهْيثُ  : [هيث] كةً. كالَهيَثَانِ  ، إِذا أَْعَطْيتَه شيئاً يَِسيراً. ونقله الجوهرّي عن أَبي زيٍد ، َهْيثا  ُمَحرَّ

 الَهْيِش.مثل  الَحَرَكةُ ، : الَهْيثُ و

 يقال : إِصابَةُ الحاَجِة من الماِل ، واإِلفساُد فِيهِ  الَهْيثُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : واالسم منه اهلثهاث.1)
 ( األصر والتكملة ا ويف اللسان : تؤت .2)
 نه مشهور.سنة وديوا 90عن  592( وهو أبو الغنائم  مد بن علي املعروف اببن املعلم الشاعر تويف سنة 3)
 .«مثر»( يف اللسان : 4)
 وقد وضعت بعد هبث عل  اعتبار أن النون زائدة.« هنبث»( ورد يف اللسان هنا 5)
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ً  في ماِلهِ  هاثَ  ئُْب في الغَنَِم ، كذلك. هاثَ و ِء : أَفسَد وأََخَذه بغيِر ِرْفٍق ،في الشيْ  هاثَ و ، وعاَث. أَفَسَد وأَْصلََح ، َهْيثا  المالِ من  َهاثَ و الذِّ

 ً  : أَصاب منه حاَجةً. َهْيثا

ً  في َكْيِلهِ  هاثَ  الَحثُْو لإِلْعطاِء ، : الَهْيثُ و ً  له من المالِ  ِهثْتُ و : َحثَا َحثْواً ، وهو ِمثْل الُجزاِف ، َهْيثا ً و أَِهيُث َهْيثا ، إِذا َحثَْوَت له ،  َهيثَانا

 عن أَبي زيد.

ُجُل : تََهيَّثَ و  أَبي َعمٍرو.عن  أَْعَطى ، الرَّ

 كَهايََث. : اْستَْكثََر ، اْستَهاثَ و

 كَهاَث. أَْفَسَد ، : اْستَهاثَ و

 من النّاس ، مثل الَهْيَشِة ، نقله الجوَهرّي عن األَصمعّي. : الَجَماَعةُ  الَهْيثَةُ و

 قال ُرؤبةُ : : الُمَكاثََرةُ ، الُمَهايَثَةُ و

َبَحتح لو  َهاِيثُ  َهاَيثَ فََبصح
ُ
 امل

 َء ويَْجتَِرفُه ، قال رؤبة :الذي يَْغتَِرُف الشيْ  الَكثِيُر األَْخذِ  بضم الميم يِثُ الُمَهاو

َرِ   ُض الســـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــح ثُ مـــــــــــــا زَا  بــــــــــــــَ هـــــــــــــايـــــــــــــِ
ُ

  املـــــــــــــ
ثُ     الطــــــــــِ

ُ
ر املــــــــــ قــــــــــَ وح تـــــــــــَ ِف حــــــــــىت اســــــــــــــــــــــــح عــــــــــح  ابلضــــــــــــــــــــــــِّ

  
 * ومما يستدرك عليه :

 بِرْجِلِه التَُّراَب : نَبَثَه. هاثَ 

ً  القَْومُ  َهاثَ و  : َدَخَل بْعُضُهم في بَْعض عند الُخُصومة. تََهايَثُواو ، يَِهيثُون َهْيثا

 القَْوِم : َجلَبَتُهم ، كذا في اللسان. هايِثَةُ و

 فصر الياءِ 
 املثّناة حتتها مض املثّلثة

 : من قُرى َسَمْرقَْند ، كذا في المعجم : (1) يَِسيرَكث * : [يسيركث]

 ن قُرى فَْرغانةَ.: م يَْذْخَكثو : * [يذخكث]

 : من قَُرى أُْشُروَسنَة بما وراَء النهر ، عن أَبي سعيد. يَاَرَكثو : * [يركث]

ابُن  ، كَجبٍَل ، وهو يَفَث أَهمله الجوهرّي ، وهو َعَجِمّي ، ويقال بالُمثَنّاة بدل المثلّثة ، وحكى بعُض الُمفَّسرين : ، كصاِحٍب ، يافِثُ  : [يفث]

 وهم إِْخَوةُ بني ساٍم وحاٍم ، فيما زعَم النَّّسابُون. ويأُْجوَج وَمأُْجوَج ، على ما قيل أَبُو التُّْرِك ، على نبيّنا وعليه الّصالةُ والّسالم ، وهو نُوحٍ 

ن ف ـ  َغانّي هنا على الّصواب ، وذكره أَيضاً فياسماً ال صفةً ، نقله الّصا أَْيفَثَ  كأَنَُّهم َجعَلُوا كلَّ ُجْزٍء منه كأَثَاِرَب : ع باليََمِن ، أَيَافِثُ و

 فَصّحفه.ـ  ث

 * ومما يُْستَدرك عليه من كتاب اللَِّسان :

 : َضْرٌب من َسَمك البحِر. اليَْنبِيثُ  :ـ  في الرباعي عن ابن األَْعَرابِيّ ـ  . بالنّون بعد المثناة ثم الموّحدة ، في التهذيبيَْنبِيثُ  * : [ينبث]

َعَربِّي هو أَم دخيٌل. قلت : وقد تقدَّم في الموّحدة ِذكُر ذلك ، أَ  بوزن فَْيِعيل ، غيُر اليَْنبِيِث ، قال : وال أَْدِري اليَْنبِيثُ  صور :قال أَبو من

 ٌء في ن ب ث.وشي
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 َشْبَوةَ ِذْكرُ  (2)في كتاِب النّبِّي صلّى هللا تعالى عليه وسلّم ألَْقَواِل ـ  . بياَءين ، والعين المهملة. في النَّهاية البن األَثير :يَْيعُثُ  * : [ييعث]

 . قال : هي بفتح الياِء األُولى ، وضّم العين المهملة ُصْقٌع من بالِد اليََمِن جعله لُهم.يَْيعُثَ 

__________________ 
 املطبوع يربكث فليحرر.قوله يسريكث كذا خبطه ويف »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
األقوا  مجض قير وهو امللك النافذ القو  واألمر ا وشبوة وزان مترة اسم الناحية كما يف هناية ابن األثري كذا هبامش »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 .«املطبوعة



2493 

 

 اَبُب اجليم
تَْبتُها ، وهي من الحروف الَمْجُهوَرةِ ، وهي ستَّةَ َعشَر حرفاً ، وهي أَيضاً من الحروف التي تَُؤنَُّث ويجوز تَْذِكيُرها ، وقد َجيَّْمُت ِجيماً : كَ 

يَت بذلك ألَنَّها تُْحقَُر في الَوْقف ،  من الُحروف الَمْحقُوَرةِ وهي : القاف ، والجيم ، والّطاُء ، والدال ، والباُء ، يجمعَُها قولك قطب جد. ُسّمِ

ْغِط ، وذلك نحو : وتُْضغَُط عن مواضعها ، وهي حروف ال قَْلقَِلة ؛ ألَنك ال تستطيُع الوقوَف عليها إِال بَصْوٍت ، وذلك لشّدةِ الَحْقِر والضَّ

 اْلَحْق ، واْذَهْب ، واْخُرْج.

ْجر : َمْفَرُج الفِم ، وبعُض العرِب أَشدُّ تصويتاً من بعٍض ، والجيُم والّشين والّضاد ثالثةٌ في حيٍِّز واِحد ، وهي من الُحُروِف الشَّْجِريّة والشَّ 

 وَمْخَرُج الِجيِم والكاِف والقاِف بين َعَكَدة اللّسان وبيَن اللَهاةِ في أَْقصى الفَِم.

َدةِ ، وقال أَبو َعمرو : ً  الُمَخفَّفةِ  قد أَبَدلوها من اليَاءِ و قال : قد تُْبَدُل الِجيُم من الياِء الُمَشدَّ  .ِمثال الُمَشّددة ُكفُقَْيِمّجِ  أَيضا

جٌّ  ؟فقال : فُقَْيِمجٌّ ، فقلت : من أَيّهم ؟قال وقُْلت لرُجٍل من َحْنَظلَةَ : ممن أَنت  أَنشد أَبو زيد في الُمَخفَّفَِة.و .(1)قال : ُمّرِ

تَ  لــــــــــح بــــــــــِ َت قــــــــــَ نــــــــــح جح  اي َرّب ِإن كــــــــــُ تــــــــــِ جــــــــــ    (2) حــــــــــَ
جح     ـــــــــــــِ ـــــــــــــَك ب ي ـــــــــــــِ ٌج أيحت زاُ  شـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ـــــــــــــال ي  ف

  

 َوفـحَرِتجح أَقحَمُر هَنّاٌز يـُنَـّزَِي 
تِي ،  وأَنشد أَبو عمٍرو لِهْمياَن بُن قُحافةَ السَّْعدّي : في فُقَْيِمّيٍ وَحجَّ

 يُِطرُي عنها الَوبـََر الص هاِِبَا
هابِيَّا  ْهبَة. (3)قال : يُريد الصُّ  من الصُّ

 وقال خلٌف األَحمُر : أَنشدني رجٌل من أَهِل الباِديَة :

جِّ  لـــــــــــــــــــِ و عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ ٌف وأَب ـــــــــــــــــــح َوي  خـــــــــــــــــــاِد عـــــــــــــــــــُ

جِّ     َم ابلــــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــِ حــــــــــــــح اِن الــــــــــــــلــــــــــــــ  مــــــــــــــَ عــــــــــــــِ طــــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــــ

  

 ابلَغداِة ِكَسَر الرَبحِنجِّ و 
 مالك في َشْرَحْيِه الكافِيَةِ يريد : َعِليّا والعَِشيَّ والبَْرنِيَّ ، وهو معرب بَْرنِيك ، أَي الَحْمُل الُمبَاَرك ذَكَر ذلك الجوَهِرّي في الّصحاح ، وابُن 

ِضّي في َشْرح شواِهِد الّشافية ، وابُن ُعْصفُوٍر في كتاب الّضرائِر ، وَصّرح بأَنّها ال تجوز في غير الضَّ  ُروَرةِ ، وأَوردها والتَّْسِهيل ، والرَّ

ْنعَة ِسيبََوْيه ، فكتابُه البحُر الجامع.  ابُن ِجنِّي في كتاِب ِسّرِ الصنَاَعة ، وسبقهم بذلك أُستاذُ الصَّ

ال تكون  يخنا : وقوله : المَشدَّدة ، أَي سواٌء كانت للنسب ، كما حكاه أَبو عمرو ، أَْو ال ، كاألَبيات ، وقوله : والُمَخفَّفَة ، أَي وهيقال ش

 للنََّسب ، كإِْبَدالها من ياِء الّضمير ، وياِء أَْمَسيَْت وأَْمَسى في قوله :

َسَجا  َحىت  ِإذا ما أَمحَسَجتح وأَمح
ة.ونحوهما   ، وصّرح ابُن ُعْصفُور ، وغيره بأَّن ذلك ُكلَّه قبيٌح ، وهو مأْخوذٌ من كالِم سيبويه ، وغيره من األَئِمَّ

 هذا راِعجَّ َخَرجَ  :ـ  «هَذا َراعٍ َخَرَج َمِعي»في ـ  يُْبِدلُوَن اليَاَء إِذا وقَعَْت بعد العين جيماً ، فيقولونـ  منهم قَُضاَعةُ ـ  ومن العَرب طائِفَةٌ 

  تعالى.َمِعْج ، وهي التي يقولون لَها : العَْجعََجةُ ، وقد تقدَّم َطرف من ذِلَك في الخطبة ، ويأْتي أَيضاً ما يتعلَّق به إِن َشاَء هللا

 وكالُم القَرافِّي أَّن مثلَهُ لغةٌ لَطيٍِّئ ولبعض أَسد ، وأَنشد الفَّراُء :

ج   كـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــب رَتُِز ال حـــــــــــــــــح
ُ

ُت واملـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــح ي كـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  ب

ج  و     ــــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ا أيحيت الصــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  ِإلــــــــــــــــــ َ

  
بِيُّ ، وأَنشد ابُن األَْعَرابِّي ويعقوُب :  أَي البَِكّي والصَّ

__________________ 
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و ِ   ن  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــــــَبن  يف أَذحاَنهبــــــــــــــــــــــــــِِ

رِ     ُروَن اإِلجــــــــــــ  ِف قـــــــــــــُ يــــــــــــح بــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــن عــــــــــــَ

  
 يريد : اإِليَّل.

 عند إِنشاِد قوله :ـ  وقال ابن منظور

َسَجا  حىّت ِإذا ما أَمحَسَجتح وأَمح
أَْمَسَجْت وأَْمَسَجا ، يقتضي أَن يكوَن الكالُم أَْمَسيَْت وأَْمَسيا ، وليس ما نصه : أَْمَسْت وأَْمَسى ، ليس فيهما ياٌء ظاهرةٌ يُْنَطق بها ، وقوله : 

 النُّْطُق كذلك ، وال ذُِكَر أَيضاً أَنهم يُْبِدلُونَها في التَّْقِدير الَمْعنَوّي ، وفي هذا نََظٌر.

 فصر اهلمزة
 مض اجليم

َكةً األَبَدُ  األَبَجُ  : [أبج] ، وال ابُن َمْنُظور ، وذكره الّصاَغانِّي في زوائد التَّْكِملَة ، وكأَّن الِجيَم بدٌل عن الّدال ، وهو لم يذكره الَجْوَهِرّي  ُمَحرَّ

 غريب.

ُب النّاِر. األَِجيجُ  : [أجج]  : تَلَهُّ

ةُ  ابُن ِسيَده :  : صوُت النّار. قال الّشاعر : األَِجيجو األَجَّ

ي عــــــــــن  يــــــــــجِ َأصــــــــــــــــــــــــِرُف َوجــــــــــهــــــــــِ ورح  َأجــــــــــِ نــــــــــ   الــــــــــتـــــــــــ 

ورح     حـــــــــــُ نـــــــــــح يـــــــــــٍر مـــــــــــَ وَت فـــــــــــِ َبّن فـــــــــــيـــــــــــِه صـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــَ

  
تِ و ً و تَئِجُّ  النّارُ  أَجَّ  ، إِذا َسِمْعَت صوَت لََهِبها ، قال : تَُؤجُّ أَِجيجا

ه  ــــــــــــــــــــــفســــــــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــــــِ رد َد أَن ــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــَبن  ت

يــــــــــــــجُ     ا ح  َأجــــــــــــــِ مــــــــــــــَ ه الشــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــح رَاٍم َزفـــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــِ

  
جِ   .االئْتِجاجِ و كالتَّأَجُّ

ْجتَُها و ً أَجَّ َجتْ  ، تَأِْجيجا تو ، فتَأَجَّ  على اْفتَعَلَْت. ، ائتَجَّ

جُ  َطَرُف َسْوِطه»الِكيِر : َحفيُف النّاِر ، والِفْعل كالِفْعل ، وفي حديث الطُّفَْيل :  أَِجيجُ و  النّاِر : تََوقُِّدها. أَِجيجِ  ُء ، منأَي يُِضي« يتَأَجَّ

جَ  وفي األَساس : تْ  النّاَر ، أَجَّ َجتْ و فأَجَّ  .(1)، للّشْمِس فيه ُمَجاج  أَُجاج ، وَهِجيرٌ  تَأَجَّ

ّم ، ، يَُؤجُّ و بالكسر ، ، يَئِجُّ  الظَِّليمُ  أَجَّ و ً  بالضَّ ً و ، أَّجا اغاِنّي في التكملة وابن منظور في اللّسان ، وعلى ـ  أَِجيجا والوجهاِن َذَكرهما الصَّ

في  (2)ّي ، وهو على غير قياس ، والكسُر نقله الّصاغانّي عن ابن ُدَرْيٍد ، وقد َرّدَها عليه أَبو عمر الّضّم اقتصَر الَجْوَهِرّي والّزمخَشر

 وفي اللّسان : ُسِمَع َحِفيفُه في َعْدِوه ، قال يَِصف ناقةً : َعَدا وله َحِفيٌف ، :ـ  فَائِِت الَجْمَهرة ، قاله شيُخنا

ــــــــــــ   ل ــــــــــــِ َزئ َو   ــــــــــــُح رَاُف الصــــــــــــــــــــــــــ  تح وَأطــــــــــــح رَاحــــــــــــَ ــــــــــــَ  ٌة فـ

ج      ئــــــــــــِ مــــــــــــا   تــــــــــــَ ز عُ  َأج  كــــــــــــَ فــــــــــــَ
ُ

يــــــــــــُم املــــــــــــ لــــــــــــِ  الــــــــــــظــــــــــــ 

  
ُجُل  أَجَّ و ً  (3)الرَّ َت حكاه أَبو زيد ، وأَنشد لَجِميٍل : يَئِجُّ أَِجيجا  : َصوَّ

ج   ئــــــــــــِ يــــــــــــجَ  تــــــــــــَ َرتح  َأجــــــــــــِ ا حَتَســــــــــــــــــــــــــ  ِر ملــــــــــــ   الــــــــــــر حــــــــــــح

هــــــــا    يــــــــلــــــــُ لــــــــِ ا شــــــــــــــــــــــَ هــــــــَ ــــــــح نـ ز  عــــــــَ ــــــــُ تـ ــــــــح هــــــــا وابـ بــــــــُ  مــــــــنــــــــاكــــــــِ

  
او  : أَْسَرَع ، قال : أَجَّ يَُؤّج أَجًّ

ِه مُثّ  َديـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــَ َدا بـــــــــــــــــِ ِه  َأج  ســــــــــــــــــــــــــــــَ ريح  بســــــــــــــــــــــــــــــَ

بِ  كــــــــــَبجِّ     يــــــــــٍص وكــــــــــالــــــــــِ نــــــــــِ يــــــــــِم مــــــــــن قــــــــــَ لــــــــــِ  الــــــــــظــــــــــ 
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ا ، يَُؤجُّ  في سيره أَجَّ  وفي التَّْهِذيب :  ، إِذا أَْسَرَع وَهْرَوَل وأَْنَشد : أَجًّ

نَـف رُ  َأج  كما   يـَُؤج  
ُ
 الظ ِليُم امل

ّي : صوابُه  .«الظَّليم الُمفَّزع»، بالتّاِء ، ألَنه يصف ناقَتَه ، ورواه ابن ُدَرْيد :  جُّ تَؤُ  قال ابن بَّرِ

ايَةَ فَخَرَج بها»في حديث َخْيبَر : و : اإِلسراع والَهْرَولَةُ ، كما في  األَجُّ  «َحتّى َرَكَزها تَْحَت الِحْصنِ  يَُؤجُّ  فلما أَْصبََح َدَعا َعِليًّا ، فأَْعَطاه الرَّ

 النِّهاية.

ةَ  وقد (4)في َسيِره ، إِذا كان له َحِفيٌف كحفيِف اللَهِب  يَُؤجُّ  وفي األَساس : ومن المجاز : َمرَّ  تَُهم الظَّليِم. وَسِمْعتُ  أَجَّ أَجَّ َحِفيَف َمْشيِهم  (5) أَجَّ

رابِِهْم.  واضّطِ

ةُ و ةُ  وفي اللسان : : االْختاِلُط ، األَجَّ ةٍ  القَْوُم في : اْختالُط كالِمهم مع َحِفيِف َمْشيِِهم ، وقولهم : أَِجيُجُهمو القَْوِم ، أَجَّ  ، أَي في اْختِالٍط. أَجَّ

ةُ و  ، مثل : َجْفنٍَة وجفَاٍن. إِجاجٌ  وتََوُهُجه ، والجمع ِشّدةُ الَحرِّ  : اإِلجاجُ و األَِجيجُ و ، االئْتِجاجُ و ، األَجَّ

جَ و تَأَجَّ و على افتعل ، النََّهارُ  ائْتَجَّ  قدو  .تَأَجَّ

ةُ  ويقال : جاَءت ْيِف ، قال رؤبة : أَجَّ  الصَّ

__________________ 
 ( جماج الشم  أي لعاهبا.1)
 .«أبو عمرو»( عن التكملة ا وابألصر 2)
اآيت : أجيج الرحر ا يقتضـــــي أن قوله وأج الرجر ا كذا يف النســـــخ وكذا اللســـــان ابجليم ا لكن قوله يف البيت »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 3)

 .«يكون أّج الرجر فليحرر
 ( عن األساس ومكاهنا ابألصر : أي له حفيف كاللهب.4)
 ( يف األساس : أّجة القوم بد  أّجتهم.5)
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 (1)َشاعاَل  َأجاجاً َحر َ  ا َر  و 
ة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

 َنش  عنها املاُء والر ُطبُ  أبَِج ةٍ 
وكذلك الَجْمُع ، قال هللا  (2): الشَّديُد الَحرارةِ  األُجاجُ  َشديُد الَمرارةِ ، وقيل : وقيل : ُمرٌّ ، وقيل : ِمْلٌح ، بالّضّم ، أَي َجاجٌ أُ  ماءٌ  يقال :و

وهو الماُء الِمْلُح «. أَُجاجٌ  َعْذبُها»في حديث علّي و وهو الّشديُد الُملُوَحِة والَمَراَرةِ ، مثل ماِء البحر ، (3) (َوهذا ِمْلح  ُأجاج  ):  عزوجل

 ْحرِ نََزْلنا َسبَِخةً نَّشاَشةً ، َطَرٌف لها بالفاَلةِ وَطَرٌف لها بالبَ »في حديث األَحنف : و الشديُد الُملُوَحِة ، كذا نُقَل عن ابن عباس في تفسيِره ،

 .«األَُجاجِ 

ُب النّاِر ، فكّل ما يَْحِرُق الفََم ِمن ماِلحٍ وُمّرٍ أَو حاّرٍ فهو األَِجيجِ  بالّضّم ، من األَُجاجُ  ونَقََل شيُخنَا عن بعِض أَئّمة االشتقاق  .أَُجاجٌ  ، وهو تَلَهُّ

 وعن الحسن : هو ما ال يُْنتَفَُع به في ُشْرٍب أَو َزْرعٍ أَو غيِرِهما.

ً  الماءُ  أَجَّ  قدو  .(4)بالتخفيف  ، أَجْجتُهو في مصدره ومضارعه ، أَي فهو من باب كتََب ، ومثلُه في الّصحاح واللّسان ، بالّضمّ  يَُؤجُّ أُُجوجا

ديث ، ونقله الفَّراُء األَِخير حكاه الّسيرافّي عن أَصحاب الح ويَْنُصُر ويَْضِربُ  أَي بالفتح على القياس ، حكاه سيبويه ، ، كيَْسَمُع ، يَأَْججُ وَ 

ِل :  َشّرفها هللا تعالى. ع بَمكة ، عن الُمفَضَّ

 إِذا َهْرَوَل وَعَدا. هكذا وهكذا أَجَّ يَئِجُّ  (5) من بالاّلم ُمشتقٌّ  اليَأُْجوجُ و

قَبِيلتاِن  : َمأُْجوجُ و يَأُْجوجُ وَ 
وهما  «َمأُْجوجُ و يَأُْجوجُ  َعَشَرةُ أَجزاٍء ، تسعةٌ منهاأَن الَخْلَق »جاَء في الحديث : و من َخْلِق هللا تعالى ، (6)

وهما  من يََجَج وَمَجَج ، يقول : إِنُّهما َمْن ال يَْهِمُزُهَما ويجعل األَِلفَْيِن َزائَِدتَْينو اْسَمان أَْعَجِميَّان ، جاَءت القراَءةُ فيهما بَهْمٍز وغير َهْمز ،

 غير مصروفيِن ، قال ُرْؤبَةُ :

وح أَ  ــــــــــــــــَ وجن ل وجَ وَ  أَيحجــــــــــــــــُ بحجــــــــــــــــُ ا  مــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

ا و     عـــــــــَ ـــــــــ  بـ ـــــــــُ وا تـ اشـــــــــــــــــــــــُ جـــــــــَ ـــــــــَ ت اٍد واســـــــــــــــــــــــح (7)عـــــــــاَد عـــــــــَ
 

  
تِ  ومن َهَمَزُهَما قال : إِنّهما من  يَأُْجوجَ  الُمْحِرُق من َمْلوَحتِه ، ويكون التَّقديُر في (8)، وهو الّشديُد الُملُوَحِة  األَُجاجِ  النَّاُر ، ومن الماءِ  أَجَّ

 النّاِر. أَِجيجِ  َمْفعُول ، كأَنَّه من َمأُْجوجَ  يَْفعُول ، وفي

تُْشتَقُّ من ، وهذا لو كان االسمان َعَربِيَّْين لكان هذا اشتقاقَهما فأَّما األَْعَجِميّةُ فال  ماُجوج فاعوال ، وكذلك يَاُجوج قالوا : ويجوز أَن يكون

 العََربيّة.

اجِ  قََرأَ و  بقلب الياِء همزاً. َماُجوجَ و آُجوجَ  بُن العَّجاجِ : ُرْؤبَةُ  أَبو العَجَّ

 بقلب األَلِف الثّانيِة ميماً. أَبُو ُمعَاٍذ : يَْمُجوجَ  قرأَ و

 صف بَْرقاً :عن أَبي عمٍرو ، وأَنشد ألَبي ذَُؤْيب يَ  ُء النَّيِّر ،الُمِضي َكَصبُوٍر : األَُجوجُ و

ي فــــــــــاً ُيضــــــــــــــــــــــــِ َكشــــــــــــــــــــــــِّ تــــــــــَ قــــــــــًا مــــــــــُ نــــــــــاه رَاتــــــــــِ  ُء ســــــــــــــــــــــــَ

وِد     هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ بـــــــــــــاِح الـــــــــــــيـ ر  كـــــــــــــِمصـــــــــــــــــــــــــــح وجُ َأغـــــــــــــَ  َأجـــــــــــــُ

  
ّي : يصُف َسحاباً ُمتَتابعاً ، والهاُء في َسناه تعود على الّسحاب ، وذلك أَّن البَْرقَةَ إِذا بََرقَت انَكَشَف ا لّسحاُب ، وراتِقاً : حاٌل من قال ابُن بَّرِ

 بالرفع ، فجعل الّراتَِق البَْرَق ، كذا في اللسان.« راتق متكّشفٌ »ي سناه ، ورواه األَصمعّي الهاِء ف

، وهو قوُل أَبي عمٍرو ، وتَماُمه : وَجأََج ، إِذا َوقََف ُجْبناً ، وأَنكر  (9)هكذا في سائر النّسخ التي بأَْيِدينا  ، َكَمنََع : َحَمَل على العَُدّوِ ، أََججَ و

وَصّوَب التشديد ، ونَِسَي القاعدة الّصرفية أَنّه ال يُْشتََرُط أَن اللْفَظ إِذا كان  ؟شيُخنَا ذلك ، وقال : أَيُّ ُموِجٍب للفتح مع عدم حرف الحلق فيه

 من باب َمنََع ال بُد
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__________________ 
 ( ديوانه : وحّر  الصيف.1)
 .«شديد ا رارة»( عن اللسان وابألصر 2)
 .12ا وفاطر :  53( سورة الفرقان اآية 3)
ُته ابلتشديد ضبرت قلم.4)  ( ضبرت القاموس : أّجحح
 وعبارة الشارح توحي تصرفه ابلعبارة.« َمنح »( يف القاموس : 5)
 ( يف التهذيب : قبيالن.6)
 قا  يف التكملة : وقد سقرت با املشطورين مشطور وهو :»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)

 الناس أحالفاً علينا شيعاً و 
 .«واملرارة ا مثر ماء البحر»( األصر واللسان ا وزيد يف التهذيب : 8)
 ابلتشديد ا ضبرت قلم.« أج ج»( ويف التهذيب واللسان 9)
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ِة َأحُد حروٍف ا َلحِ  ا َأي يف عينه َأو المه ا فِإّنه مفتوٌح داِئماً ا فيه من َأحِد حروف ا َلحِ  ا و  ِإلا ِإذا ُوِجَد يف الّلفح
ُمَلته. ِفيف يف تكح  ومض َأّن الصاغايّن هكذا َضَبطَه ابلتخح

 * ومما يستدرك عليه :

جَ   بينهم َشّراً : أَوقََده ، وقول الشاعر : أَجَّ

 اأَلَواِججِ َتَكف َح السمائِِم 
 ، فاضُطرَّ ، ففّك اإِلدغاَم. األََواجّ  إِنَّما أَراد

 الماِء : َصوُت انِصبَابِه. أَِجيجُ و

 عن أَبي َعْمٍرو ، ومثله في التّْكِملَة. أَْكثََر من ُشْرِب الشََّراِب ، إِذا بالُمْعَجَمِة ، أَذجَ  : [أذج]

د  :ـ  مالحظة إِلى الزوائد واألَصلية ، وإِاّل فأَلف أَحمد زائدة بخالف الَمْوُزون فإِنها أَصليّةِإنما أَراَد الَوْزَن فقط من غير ـ  ، كأَْحَمد أَْيَذجُ و

 ، بِِكِرْستَاَن.

 : * ومما يستدرك عليه : [أذربج]

 ، وهذا مَحلُّه ، وهو موضٌع أَعجِمّي ، ُمعَرٌب ، قال الّشّماخ : أََذْربِيَجانُ 

نـــــــــــــًا وقـــــــــــــد حـــــــــــــاَ  ُدوهنـــــــــــــَ  ا َوهـــــــــــــح رحهتـــــــــــــُ ذَكـــــــــــــ   ا تـــــــــــــَ

َر      يـــــــــــجـــــــــــانَ قــــــــــــُ اُ   أَذحَربـــــــــــِ ُح واجلـــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــالـــــــــــِ
َ
(1)امل

 

  
ْرِكيُب ، واألَلف وجعله ابُن ِجنِّي ُمركَّباً ، قال : هذا اسٌم فيه خمسةُ موانَع من الصْرف ، وهي : التْعِريف ، والتّأْنِيث ، والعُْجَمةُ ، والتَّ 

 والنّون ، كذا في اللسان.

يحِ الطَّيّبَة. ، محّركةً  األََرجُ  : [أرج]  : نَْفَحةُ الّرِ

يِّبَةُ ، وجمعُها األَِريَجةُ و األَِريجُ  عن ابِن سيدهو يُح الطَّ  ، وأَنشد ابُن األَعرابّي : (2) األََرائِجُ  : الّرِ

ِج  زامـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــالـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَبن رحيـــــــــــــــًا مـــــــــــــــن خـــــــــــــــُ

ِب     يــــــــــــــــِّ ٍك طــــــــــــــــَ جِ َأوح رِيــــــــــــــــَح ِمســــــــــــــــــــــــــــــح  اأَلرَائــــــــــــــــِ

  
يِب.تَ  : األَِريجُ و األََرجُ و  َوهُُّج ِريحِ الّطِ

يُب ، أَِرجَ  ً  َكفَِرحَ  الّطِ  : فاَح ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : أَِرجٌ  ، فهو يَأَْرُج أََرجا

ًة  يــــــــــــــ  مــــــــــــــِ طــــــــــــــَ ًة لــــــــــــــَ َبن  عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا ابلــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

    ِ اح ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــَ أحيـ ــــــــــــــد  ال  ال ن خــــــــــــــِ ا مــــــــــــــُ ــــــــــــــجُ هلــــــــــــــََ  أَرِي

  
ا : اإِلْغَراُء والتَّْحِريشُ  التَّأِْريجُ و  ُج :في الَحْرِب قال العجَّ

 (3) أَر َجاِإاّن ِإذا ُمذحِكي ا ُُروِب 
ْجتُ و * ً  بين القْومِ  أَرَّ ْشت تَأِْريجا ْجتُ و ثالثيّاً. كاألَْرجِ  ، إِذا أَْغَرْيَت بينَهم وَهيَّجَت ، مثل أَرَّ  الَحْرَب ، إِذا أَثَْرتَها. أَرَّ

 وسيأْتي قريباً. في الِحَسابِ  أَي معروف ٌء مَشيْ  : اإِلَراَجةُ و ، التَّأِْريجُ و

َكةً : َسْعُي الُمْغِري األََرجانو جَ  باإِلْغَراء بين النَاِس ، وقد (4) ُمَحرَّ  بينهم. أَرَّ

َجانُ و  ؟أَي بتشديد المثنّاة التَّحتِيَّة مع فتحها : موضٌع حكاه الفارسّي ، وأَنشد كَهيَّباَن ، ، أَرَّ
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اً  ريح زِي ِبـــــــــــــــــــــــــــــــَُ  أَراَد   َأن لـــــــــــــــــــــــــــــــُح

يِن عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــِه     طــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــ  انِ فســــــــــــــــــــــــــــــــَ  أبَر جــــــــــــــــــَ

  
ري الشُّعراِء ، فأَْقَدم على ذلك لعُْجَمتِه ، كذا في اللّسان. د ، بفاِرَس ، وقيل : هو  وَخفَّفَه بعُض متأَّخِ

 جاَء في الّشعر بتخِفيف الّراِء.قلت : التّخفيف وَرَد في قوِل الُمتَنَبِّي ، وقال ُشّراحه : إِنه َضرورة ، ويَدّل لذلك قول الجوهرّي : وربما 

َب الخفاِجّي في  ؟أَو هو لفٌظ أَعجميٌّ فال تُْعَرف ماّدته ؟أَو هو أَْفعَال من َرَجنَ  ؟، كما صنع المصنّف أََرجَ  ثم إِنه هل هو فَعَّالن من وصوَّ

 وهو قليٌل ، نقله شيُخنا.شفاِء الغليل أَنّه فَْعالن ، ال أَْفعاَلن ؛ لئال تكون الفاُء والعين حرفاً واحداً ، 

__________________ 
 وما أثبت عن معجم البلدان ا وقا  عند ذكر اجلا  ا ابجليم ا موضض أبذربيجان.« وا اد»( ابألصر 1)

ساحل ابملواضض قوله وا اد ا كذا خبطه تبعاً للسان ا وقد استشهد يف اللسان هبذا البيت يف مادة س   ح وفسر امل»وهبامش املطبوعة املصرية : 
واملا   املخوفة ا وهبامش اللسان املطبوع : نقاًل عن ايقوت يف معجم البلدان أنه ذكر هذا البيت عند ذكر أذربيجان وفيه : واجلا  ابجليم بوزن

 «.وقا  عند ذكر اجلا  ابلالم موضض أبذربيجان

 ( يف التهذيب : واألر ة الرائحة الطيبة ا ومجعها : اأَلراييج.2)
 وما أثبت عن التهذيب.« مدعي ا روب»( يف األصر : 3)
 ( يف القاموس : املِعحَز .4)
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 بين النّاِس. والُمْغِري والَخاّلُط ، الَكذّاُب ، ، كَكتّاٍن وِمْنبٍَر : الِمئَْرجُ و األَّراجُ و

جُ و ٍد : األََسدُ  الُمَؤرَّ ْجتُ  من ، كُمَحمَّ ً  بين القومِ  أَرَّ يو ، إِذا أَْغَرْيَت بينهم وَهيَّْجَت قال أَبو سعيد : تَأِْريجا ج منه ُسّمِ ـ  بالكسِر أَبو فَْيدٍ  الُمَؤّرِ

َف على شيخنا ، فذكر في شرِحه ، المُ  قَابَِل بفتح الفاِء وسكون الياِء التّحتيّة وآخره دال مهملة ، هكذا في نُسختنا على الّصواب ، وتََصحَّ

ٌ أَبو قَبيلة ، وهو ـ  عليه  النَّْحِوّي البَْصِرّي ، أَحُد أَئّمة اللّغِة واألَدب. َعْمُرو بِن الحاِرِث السَُّدوِسيُّ  :ـ  َخَطأ

ِضّي : ج وفي البُْغيَِة للجالل : َعْمُرو بُن َمنِيع بن ُحَصْين السَُّدوِسّي ، وفي شروح الّشواهد للرَّ ٍث السُّلَِمّي : شاِعر إِسالمّي من  الُمَؤّرِ ، كُمَحّدِ

جُ  الّدولة األَمويّة ، وفي الّصحاح عن أَبي سعيٍد : ومنه جِ  الذُّْهِلّي َجدُّ  الُمَؤّرِ يَ  الُمَؤّرِ اِويَة ، ُسّمِ بيَن بَْكٍر وتَْغِلَب  وتَأِْريِشها لتَأِْريِجه الَحْربَ  الرَّ

 وهما قبيلتاِن عظيمتاِن. ،

، أَي  (2) ُمعَّرُب آَواِره ، وهو التَّأِريجِ  في الَخراج ونحوه ، ويقال : هذا كتابُ  اِوينِ : من ُكتُِب أَصحاِب الّدو األََواِرَجةُ  : (1)في التهذيب و

الذي يُثْبَُت فيه ما على ُكّلِ إِنساٍن ، ثُّم يُْنقَُل إِلى َجِريدةِ  (3)بفتح فسكون فكسر فسكون التَّْحتِيّة وذال وِجيم  النّاقِِل ؛ ألَنه يُْنقَُل إِليها األَْنِجيَذجُ 

 وقد بسط فيه المصنّف الكالَم الحتياج األَْمِر إِليه ، وهو األَْعَرُف به. اإِلْخَراَجاِت ، وهي ِعدَّةُ أَواِرَجاٍت ،

 * ومما يستدرك عليه :

وا ب «النّاسُ  أَِرجَ  لما جاَء نَِعيُّ ُعَمَر ، رضي هللا تعالى عنه ، إِلى الَمَدائِنِ »في الحديث :  ما في النهاية  أَِرجَ  البكاِء ، قال : وهو منأَي َضجُّ

يُب ، إِذا فاَح.  الّطِ

جَ و َج إِما أَن تكوَن لغة ، وإِما أَن تكون بدالً. (4)بالسَّبُعِ  أَرَّ  كَهرَّ

ً  الَحقَّ بالبَاِطلِ  أََرجَ و  : َخلََطه. يَأِْرُجه أَْرجا

جَ و ثَها : أَْوقََدَها  أَرَّ  ، ُمَشدٌَّد ، عن ابن األَعرابّي. (5)النّاَر وأَرَّ

 : دواٌء ، وهو معَّرب. األَياِرجةو

َكةً : َضْرٌب ِمَن األَْبنِيَةِ  األََزجُ  : [أزج] : أَوستان  : بَْيٌت يُْبنَى ُطوالً ، ويقال له بالفارسية األََزجُ  وفي الّصحاحِ ، والِمْصبَاحِ ، واللِّسان ، ُمَحرَّ

 قال األَعَشى : ، آَزاجٌ و بضّم الّزاي ، ، آُزجٌ  ج : ،

ًة  بــــــــــَ قــــــــــح اُن بــــــــــُن َداُووَد حــــــــــِ مــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ اه ســــــــــــــــــــــــُ نــــــــــَ ــــــــــَ  بـ

ــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــ  ُ  آزُجٌ ل َوث ييف مــــــــــــــــــُ ميف وطــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 َكِفيلٍَة. إَِزَجةٌ و

َكةً : َمَحلَّةٌ  األََزجِ  بابُ و ثِين. (6) ببغدادَ  كبيرةٌ  ، ُمَحرَّ  ، وقد نُِسَب إِليها جماعة من الُمَحّدِ

ً وَ  َجهُ تَأِْزيجا لَهُ. أَزَّ  : بناهُ وَطوَّ

جلُ  أََزجَ و ً  كنََصر ، وفَِرحَ  الرَّ ّم مصدر األَّول ، والذي في اللسان وغيره ، أُُزوجا ، أَي كيضِرب ، هكذا ضبط  يَأِْزجُ  في ِمْشيَتِه أََزجَ و بالضَّ

ً  بالقَلم ،  قال : أَْسَرَع : أُزوجا

َوادًا  َداَء جـــــــــــــــــــــــــــــَ زَج  َربـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــــــَ   َ حزِجُ فـ
جُ     نحشـــــــــــــــــــــــِ ّن تــــــــــَ هـــــــــِ فـــــــــِ لـــــــــح تح مـــــــــن خـــــــــَ طـــــــــَ قـــــــــَ  فســـــــــــــــــــــــَ

  
 اْستَغَثْتُه. وفي أُخرى : َعنِّي : تَثاقََل حيَن استَعَْنتُه. أََزجَ و

 كَكتٍِف : األَِشُر. األَِزجُ و

 .(7)الشّد : ُسرعةُ  األَُزوجُ و

 .أَُزوجٌ  وفََرسٌ 
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 العُْشُب ، إِذا طال. أَِزجَ و

قال ابن األَثِير في  «والنَّْرِد فقد َغَمَس يََده في َدِم ِخْنِزيرٍ  باإِلْسبَِرْنجِ  َمن لَعبَ »ما ورد في الحديث  : * ومما يستدرك عليه : [إسبرنج]

 النهاية : هو

__________________ 
 ( يف ترمجة راج.1)
 ضبرت التكملة أواَرة بفتح الراء ضبرت قلم.( 2)
كذا ا ويف القاموس « قوله وجيم وهو كذلك يف التكملة أيضـــــاً ا ويف نســـــخة املو املطبوع مرســـــوم خباء معجمة»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 3)

 الذي با أيدينا ابجليم.
 .«اب رب»( عن اللسان ا وابألصر 4)
ُتها ِإذا شعلَتها.( األصر واللسان ا ويف 5)  التهذيب : أَر ثُت الناَر وأَّرجح
 ( يف التكملة : من اما  الشرقية ببغداد.6)
 ( األصر واللسان ا ويف التكملة : سرعة السري.7)
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 الذي يف الش طحَرنحِج واللفحظة فارسّية معرّبة. (1)اسم الَفرس 
تَْينِ  األُُسجُ  : [أسج] بالَواو ، ولذا لم يذكره هنا الجوهرّي وال ابن منظور ، وسيأتي في  النُّوُق السَِّريعَاُت ، وأَصله الُوُسجُ  هي : ، بَضمَّ

 وسج.

جٍ ، األُشَّجُ  : [أشج]  وهو أَكثُر استعماالً من األُشَِّق. َدواٌء كالُكْنَدِر ، أَي على ِوَزاِن ُسكٍَّر : ، َكُزمَّ

َكةً َحرٌّ  األََمجُ  : [أمج]  : ِشدَّةُ الَحّرِ والعََطِش واألَْخِذ بالنَّفَِس. األََمجُ  وقيل الشَِّديُد الَحرِّ  هوو أََمجٌ  يقال : َصْيٌف ،  ، وَعَطشٌ ُمَحرَّ

 : تََوهُُّج الَحّرِ ، وأَنشَد للعّجاج : األََمجُ  وقال األَصمعّي :

يـــــــــــــُف كـــــــــــــان  ا الصـــــــــــــــــــــــــــ  احـــــــــــــىّت ِإذا مـــــــــــــَ   َأجمـــــــــــــََ
ز      لــــــــــــــَ ِي مــــــــــــــا تـــــــــــــــَ ا مــــــــــــــن َرعــــــــــــــح َرغــــــــــــــَ اَوفـــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

  
بيَن َمكَّةَ والمدينة شّرفهما هللا  عـ  ُمَحّرَكةـ  ُهو «أََمجو فَانَ ُعسْ  بينَ  (2) ما بالَكِديدِ  َكانَ  إِذا َحتّى» عنهماهللارضيفي حديث ابِن عباِس و

 تعالى ، فيه َمْزراُع ، وأَنشد أَبو العباس الُمبّرد :

ِذي  ــــــــــــــــــــــــــّ ُد ال يــــــــــــــــــــــــــح جٌ محــــــــــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــــــــــَ  َدارُه  أَم

ضُ     لــــــــــَ ِة اأَلصــــــــــــــــــــــــح بــــــــــَ ــــــــــح يـ ِر ُذو الشــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــح و اخلــــــــــَ  َأخــــــــــُ

  
ً  اإِلبُِل ، أَِمَجتِ  يقال كفَِرَح : َعِطَش ، أَِمجو  ، إِذا اشتَّد بها َحرٌّ أَو َعَطٌش. تَأَْمُج أََمجا

 َشِديداً. َسْيَراً  َسارَ  إِذا كَضَربَ  أََمجَ  وعن أَبي َعمٍرو :

، المدينِة المعروفِة ، وقيل إِلى  (5)هي منسوبَةُ إِلى َمْنبَج  (4)قال ابُن األَثِيِر : قيل  .(3) األَْنبَِجانِيَّة ذكر ؟: * ومما يستدرك عليه هنا [أنبج]

 ، وهو أَْشبَهُ : ألَن األَّول فيه تَعَسٌُّف ، قال : والهمزة فيه زائدةٌ ، وسيأْتي في نبج مستوفًى ، إِن َشاَء هللا تعالى. أَْنبِجانُ  اسمه موضعٍ 

ِمين ، أَورده في التكملة ، وأَغفله ابُن منظور ، كالَجْوهَ  : ِضدُّ الُهبُوطِ  األَْوجُ  : [أوج]  ِرّي ، وغيِرهما.: وهو من اصطالحات الُمنَّجِ

 ، بالمثنّاة بدل الموّحدة ، فاْعلَْم. اإِليجيّ  : وذكر شيُخنا هنا األَبِجّي ، بالموحدة ونَقله عن الِمْصبَاح ، وهو تَْصِحيٌف عن [أيج]

ثِين. ، بالكسر : د ، بِفَاِرسَ  إِيجُ   وقد نُِسَب إِليَها ِكبَاُر الُمَحّدِ

 فصر الباءِ 
 املوّحدة مض اجليم

 ، كَمنَعَه : َصَرفَه. بَأََجه : [بأج]

ُجُل : َصاَح ، بَأَجَ و َّجَ  الرَّ  بالتشديد. كبَأ

ً  اْجعَلِ  في الّصحاح قولهم :و ً  البَأْجاِت بَأْجا ً  واحداً  واِحداً ، أَي لَْونا ب ، وأَصله بالفارسية : وَضْربا ، أَي أَلواُن  (6)بَاَها  واحداً. وهو ُمعَرَّ

 صّرح به الجوَهِرّي ، وبعُض ُشّراحِ الفَصيحِ. وقد ال يُْهَمُز ، صيُح الذي اْقتََصَر َعلَْيه ثَْعلٌَب في الفصيح ،األَطعمة ، وهْمُزه هو الفَ 

ً  لنّاسَ ا ألَْجعَلَنَّ » عنههللارضيقول ُعَمَر يُْهَمُز وال يُْهَمُز ، وهو الّطريقةُ من الَمجاّجِ الُمْستَويَِة ، ومنه البَأْجُ  قال ابُن األَْعَرابِيّ   «واِحداً  بَأْجا

 ب العَِويص.أَي طريقةً واحَدةً في العََطاِء ، وقال الِفْهِرّي ، في شرح الفصيح : أَي طريقةً واحدةً ، وقياساً واحداً ، عن ابن ِسيَده في كتا

ً  وقال القَّزاز  االجتماُع. : البَأْجُ و واحداً ، أَي َجْمعاً واحداً ، بَأْجا

ً  كان اإِلْنسان يأْتِي بأَصناٍف مختلفة ، فيقال اْجعَْلَها وقال ابُن خالَوْيه :  على أَْبَواجٍ. بَأَجٌ  واحداً ، ويجمع بَأْجا

 واحٌد ، أَي بَأْجٌ  والنّاسُ  ، أَي َسواٍء ، بَأْجٍ  ُهْم فِي أَْمرٍ و

__________________ 
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 .«للفرس»( عن النهاية ا وابألصر 1)
 .«ماء»( يف النهاية واللسان : 2)
 امفو  بكسر الباء ويرو  بفتحها.« أئتوين أبنبجانية أيب جهم»: فيه :  (أنبجان)( وردت يف النهاية 3)
 ..«.. ( هذه عبارة اللسان عن ابن األثري ا ويف النهاية : يقا  : كساء أنبجاين منسوب إىل4)
 يف النسب وأبدلت امليم  زة. ( يف النهاية : وهي مكسورة الباء ا ففتحت5)
مبعىن الطعام وها أداة اجلمض كما يف الربهان ا فلذا فســـروه « اب»قوله ابها أصـــله الفارســـي مركب من كلمتا من »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 6)

 .«أبلوان األطعمة اه من هامش املطبوعة
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هاً واِحداً.َواِحداً ا َأي وَ  أَبحجاً  ٌء واحٌد ا وَجَعر الَكاَلمَ َشيح   جح
ّكيِت : اْجعَْل هَذا الشَّيْ  ً  ءَ ابُن الّسِ  (1) ومثله:  قال ، واحدةً  طريقةً  أَي ، عنههللارضيويقال أَّوُل من تََكلَّم بها ُعثَْماُن  واِحداً ، قال : بَأْجا

أْسُ  والَكأْسُ  والفَأْسُ  الَجأْش  .والرَّ

 البَيَّاُن. البَأْجو

زّي عن الفّراِء أَن العرب تقول : اْجعَل األَْمرَ وحكى  ً  الُمَطّرِ واحداً ، واجعله بَبّاناً واحداً ، وِسماطاً واحداً ، وِسكَّة واِحدةً ، وَسْطراً  بَأْجا

ةً واحدةً ، وِشَراكاً واحداً ، وُدْعبُوباً واحداً ،  (2)واحداً ، وَرْزَدقاً  ةً واحدةً ، كّل ذلك بمعنى َشيْ واحداً ، وَشْوَكالً واحداً ، وُهوَّ ٍء واحٍد وَمَحجَّ

 ُمْستٍَو.

 وبََوائُِج الدَّْهِر : َدَواِهيه ، وسيأْتي في ب وج.

ث. : اسٌم ، وهو ؛ كهاَمانَ  بَابَاجُ  : [ببج] ِد بِن الَحَسِن الُمَحّدِ  َجدٌّ لُمَحمَّ

ْجتُ  : [بثج] ً  من وتَثَاقَْلُت ،]اْستَْرَخْيت  أَي (3) اْبثَأْجَّ ، وهو من أَبواب المزيد ، مثل : اْحَماّر يَْحَماّر ، اْحَماَرْرُت ،  (10) [اْبثَأََج يَْبثَئُِج اْبثِئَْجاجا

واْصَطَخمَّ إِاّل اْسَمأَدَّ ،  أَو هو مثل : اْطَمأَنَّ يَْطَمئّن ، اْطَمأْنَْنُت ، واْطَرَغشَّ يَْطَرِغّش ، اْطَرْغَشْشُت ، ولم يأِْت من هذا الباب على األصل

 وتحقيُق ذلك في بُْغيَة اآلمال ، ألَبي جعفر اللَّْبِلّي. (4)بتشديد الميم وتخفيفها 

ً  الُجْرَح والقُْرَحةَ  بَجَّ  يقال : َشقَّ  بَجَّ  : [بجج] َها بَّجا  ، قال الّراجز : بَجٌّ  َشقَّها ، وُكّل َشقٍّ  يَبُجُّ

َزاِد ُموَكراً َموحُفوراً  َبج  
 امل

ْمحِ.طَ  : بَجَّ و ً  ابن سيده : عََن بالرُّ هُ بَّجا الطَّْعُن يُخاِلط الَجْوَف وال  : البَجُّ  : َطعَنَه ، وقيل : َطعَنَه فَخالََطِت الطَّْعنَةُ َجْوفُه ، وقال غيره : بَجَّ

هُ ] بََجْجته يَْنفُذ ، يقال : ً  (5) [أَبُجُّ  ، أَي َطعَْنتهُ ، وأَنشد األَصمعّي لُرْؤبَةَ : بَّجا

َضا َِبّاً عل  اهلَاِم و  (6)خاً قـَفح   َوخح
ً  الَكأَلُ الماِشيَة بَجَّ  من المجاز :و َمُن من العُْشب أَْسَمنََها ، : بَّجا ةٌ  َخَواِصُرها ، وهي لذلك فََوِسعَتْ  أَي فَتَقََها الّسِ هكذا من باب  ، ُمْبتَجَّ

 االفتعال.

تِ  وفي اللّسان : ةٌ ، من باب االنفعال ، قال ُجبَْيَهاُء األَْشَجِعّي  (7)الماِشيَةُ  اْنبَجَّ  ، في َعْنٍز له َمنََحَها لَرُجٍل ولم يَُردَّها : (8)فهي ُمْنبجَّ

وحَن  َوَر اجلــــــــــَ َبن  الــــــــــَقســــــــــــــــــــــــح اَءتح كــــــــــَ هــــــــــافــــــــــجــــــــــَ   ِبــــــــــَ 
ــــــــــــاوِحُ     ن ــــــــــــَ ت

ُ
ُر املــــــــــــ امــــــــــــِ ــــــــــــّ ــــــــــــث ه وال ــــــــــــجــــــــــــُ ي ــــــــــــِ  َعســــــــــــــــــــــــــال

  
 في بيٍت قبله ، وهو :« لَوُ »، قال : والاّلم فيه جواُب  (9)« لََجاَءتْ »، وصوابه « فََجاَءتْ »قال ابن بَّرّي : أَورده الجوهرّي 

ٍر  رحشـــــــــــــــــــــــَ ٍت ُمشـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــح نــــــــــَ تح بـــــــــِ ا طـــــــــافـــــــــَ وح َأهنـــــــــَّ لـــــــــَ  فــــــــــَ

حُ     ه وهــــــــــو كــــــــــالــــــــــِ بــــــــــُ دح فــــــــــَ  الــــــــــدِّ   عــــــــــنــــــــــُه جــــــــــَ  نـــــــــــَ

  
 وكذلك الثَّاِمُر ، والكالُح : ما اْسَوّد منه ، والُمتَنَاِوُح : الُمتَقَابُِل.قال : والقَْسَوُر : ضرٌب من النّْبِت ، 

 َ نَّها قْد َرعْت قَْسَوراً شديَد الُخْضَرةِ يقول : لو َرَعْت هذه الشَّاةُ نَْبتاً أَْيبََسه الَجْدُب ، قد َذَهَب ِدقُّه ، وهو الّذي تَْنتَِفُع بِه الّراعيةُ ، لجاَءت كأ

 عليه ، حتّى َشقَّ الشَّْحُم ِجْلَدها. فَسِمنَتْ 

ً  : َسعَةُ العَيِن وَضْخُمَها البََججُ و  .بَّجاءُ  ، واألُْنثَى بَِجيجٌ  ، وهو بَجَّ يَبَجُّ بََججا

ة : : الَواِسُع َمَشّقِ العَْيِن ، األَبَجُّ و مَّ  قال ذو الرُّ
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ٍم و  غـــــــــــَ دح ـــــــــــيـــــــــــَ  فـــــــــــَ ِك أَب لـــــــــــح ـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــُ ٍ  ل لـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ  خمـــــــــــُح

م      ج  َأشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ  أَب رِ ال دح ــــــــــبــــــــــَ ِر ال مــــــــــَ ــــــــــقــــــــــَ ِ كــــــــــال  اح

  
 : واِسعةٌ. بَّجاءُ  وَعْينٌ 

__________________ 
 ( يريد أن هتمز وال هتمز.1)
 .«رزد »وما أثبت عن مادة « زردفا»( ابألصر 2)
 ( األصر والتكملة ا وضبرت القاموس بفتح اهلمزة واجليم األوىل مشددة ضبرت قلم.3)
 الكويتية.( سقطت من املطبوعة 10)
 حتريف.« وختفيها»( يف املطبوعة الكويتية 4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
 ( األصر واللسان والصحاح وديوانه ا ويف التهذيب : نقخاً.6)

 ء صلب ا نقخ رأسه ابلعصا.والنقاخ : الضرب عل  الرأس بشي

 ..«.. عشب فبوسض خواصرها ا وقد ِّبها الكألُ ( عبارة اللسان : انبجت ماشيتك من الكإل إذا فتقها السمن من ال7)
 (.غري مصغر)( يف التهذيب : األسلمي. وقا  ابن دريد : جبهاء األشجعي عل  لفة التكبري 8)
 .«جلاءت»( يف الصحاح : 9)
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ةُ و  : بَثَْرةٌ في العَْيِن. البَجَّ

 .عزوجلكان يُْعبَُد من دوِن هللا  َصنَمٌ و

ةُ و ةِ  ، ومنه َدُم الفَِصيدِ  : البَجَّ نَّص الحديِث على ما أَخرجه و هكذا بالّسين المهملة مضبوط عندنا ، ، الَحِديُث : أَراَحُكُم هللا من الَجْبهِة والسَّجَّ

ثِين : ةِ » غيُر واحد من الُمَحّدِ ةِ و إِنَّ هللا قَْد أَراَحُكم ِمَن الشَّجَّ  البَجَّ

ة أَي ألَنَُّهْم كانُوا يَأُْكلُونَها هكذا بالّشين المعجمة ، قيل في تفسيره : هذا َب شيُخنا تذِكيَر الّضميِر ، وأَنّه عائٌد إِلى َدِم الفَِصيدِ  البَجَّ في  ، وَصوَّ

 في األَْزَمِة ، وهو من هذا ، ألَنَّ الفاِصَد يَُشقُّ الِعْرَق. الَجاِهِليَّةِ 

ونه الطَّْعُن غيُر ا البَجُّ  : (1)وفّسَره ابُن األَثيِر ، فقال  لنافذ ، كانوا يَْفِصدون ِعْرَق البَِعيِر ، ويأُْخذُون الدََّم يتَبَلَّغُوَن به في الّسنةَ الُمْجِدبَِة ويَُسمُّ

ةِ الواِحَدةِ من َي بالَمرَّ يق بما فَتََح عليكم من اإِلسالم. البَّجِ  الفَِصيَد ُسّمِ  ، أَي أَراحكم هللا من القَْحِط والّضِ

نَِم وفسََّرها بعُضهم بال صَّ
 كذا في النّهاية ، واللّسان. (2)

انَةُ و  ، كُرّمانَة : د ، باألَْنَدلُِس ، منه َمْسعُوُد بُن َعِلّي ، صاِحُب النَّسائِّي. بُجَّ

تُها. (3) ، بالّضم : فَْرُخ الّطاِئرِ  البُجُّ و  كالُمّج قال ابُن دريد َزَعُموا ذلك ، قال وال أَْدِري ما ِصحَّ

 الَكْلبِّي ، وقيل : هو الُمّج ، عن ابِن الكلبِّي ، وسيأْتي. ُف ُزَهْيِر بِن َجنابٍ َسيْ  : البُّجُّ و

 بالفتح : اسٌم. البَجُّ و

 بو النَّْجِم :: َسمينَةٌ ، قال أَ  بَْجبَاَجةٌ  ُء الُمْنتَِفُخ ، وقيل : كثيُر اللَّْحِم َغِليُظه ، وجاريةٌ : الباِدُن الُمْمتَِلي بهاءٍ  البَْجبَاَجةُ و البَْجبَاجُ و

رتحِ  اِن الســــــــــــــــــــــــــــــِّ اَء َحصــــــــــــــــــــــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــــــــَ  اٌر لــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ

ةِ     اجـــــــــــَ بـــــــــــَ رِ  ِبـــــــــــَح يـــــــــــِم اخَلصـــــــــــــــــــــــــح ِن َهضـــــــــــــــــــــــــِ دح  الـــــــــــبـــــــــــُ

  
يت : ّكِ  قال نِقَاَدةُ األَسدّي : السَِّميُن الُمْضَطِرُب اللَّْحِم ، : البَْجبَاَجةُ و البَْجبَاج وقال ابن الّسِ

َر   ةَ حــــــــــىت تـــــــــــَ اجــــــــــَ بــــــــــَ جــــــــــح ا  الــــــــــبــــــــــَ اطــــــــــَ يــــــــــ   الضــــــــــــــــــــــــ 

ا    بـــــــــــــــاطـــــــــــــــَ َف اإِلغـــــــــــــــح ا حـــــــــــــــالـــــــــــــــَ ُح ملـــــــــــــــّ  مَيســـــــــــــــــــــــــــــَ

  

خاطَا
ُ
 اب َرحِف من ساِعِدِه امل

ْحُل.  اإِلغباُط ُمالَزَمةُ الغَبِيِط ، وهو الرَّ

بِيّ : شي البَْجبََجةُ و  .(4)بالفَِم  ٌء يُْفعَل عند ُمنَاَغاةِ الصَّ

تَْينِ  البُُججُ و قاقُ  ، وقيل هو اسُم َجْمعٍ : بَِجيجٌ  : قيل مفرُده ، بَضمَّ  عن ابِن األَعرابّي. الُمَشقَّقَةُ ، بالكسر ، الّزِ

 .(5) باَرْزته فغَلَْبته أَي باَجْجته فبََجْجته من المجاز :و

 فيما بَْينَُهّن : يتَباَهْيَن ويَتَفَاَخْرَن وتَعُدُّ كّل واحدةٍ ُحْظَوتََها. يَتَبَاَجْجنَ  ومن ذلك : النِّساءُ 

ٌم مع اسِتْرخاٍء. لَْحُمهُ : َكثَُر واْستَْرَخى تَبَْجبَجَ و  بسبِب َمرٍض ، كذا قيََّده بعُضهم ، وقيل : تََورُّ

 ُمْنتَِفٌخ. ، كعاُلبٍِط باِدنٌ  بَُجابجٌ  َرُجلٌ و

يّ  ْخُم ، وأَنشد ابن األَعرابّي  البَْجباجُ   ، قال ابن خالََوْيه :وفي حواشي ابن بَّرِ  : (6)الضَّ

ُده  اقـــــــــــِ عـــــــــــَ تح مـــــــــــَ يـــــــــــثـــــــــــَ هـــــــــــا لـــــــــــِ قـــــــــــَ طـــــــــــَ نـــــــــــح  كـــــــــــَبن  مـــــــــــِ

قــــــــــــاِء     ٍح مــــــــــــنح ُذَر  األَنــــــــــــح َواضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ بــــــــــــاجِ بـ  ِبــــــــــــَح
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 ِمْنَطقَُها : إِزاُرَها ، يقول ؛ كأَنَّ ِإزاَرها ِديَر على نَقَا َرْمٍل ، وهو الَكثِيُب.

 : ُمْجتَِمٌع َضْخٌم. بَْجبَاجٌ  َرْملٌ و

. بُْجبُجُ و ٌث َمْغِربيُّ  بُن ِخداٍش كقُْنفٍُذ : ُمَحّدِ

ِدي البََجاَجةُ و  الذي ال خيَر فيه ، وهو الِمْهذاُر ، وسيأْتي قريباً. ُء ِمْنُهممن النَّاِس : الرَّ

__________________ 
 ويف اللسان فكاألصر. .«النافذالبرّت والطعن غري « : البجّ  من»( يف النهاية : 1)
وقا  يف التكملة : قد أنعم عليكم ابلتخلص من مذلة اجلاهلية وضـــيقتها ووســـض لكم الرز  وأفاء عليكم األموا  »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 2)

 «..   فإن صدقاتكم اخرجوا»:  قا  وسلمعليههللاصلىأنه  ويف بداية ا ديث« ا فال تفرطوا يف أداء الزكاة ا فإن عللكم مزاحة
 ويف الصحاح : والبجة الجي يف ا ديث : صنم.

 ( يف اللسان : ا مام. ويف التكملة : الفرخ.3)
 .«ابلضم»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 : (ِبح)والعبارة التالية وردت يف األساس « ابرزته وابديته»( يف التكملة : 5)
 ومثله يف التكملة.« وأنشد الراعي»للسان : ( يف ا6)
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 * ومما يستدرك عليه :

 ً هُ بَّجا  : قََطعَهُ ، عن ثعلب ، وأَنشد : بَجَّ

ُفورِ  َبج   َصح
 الط ِبيِب انِئرَت امل

هو ً  بالعََصا وغيِرَها بَجَّ  .(1): َضَربَه بها عن ِعَراٍض َحْيثُما أَصابَْت منه  بَّجا

هُ و  بَمْكُروٍه وَشّرٍ وباََلٍء : َرَماهُ به. بجَّ

ُل : بِْرَذْونٌ   : َضِعيٌف َسِريُع العََرِق ، وأَنشد : بَْجبَاجٌ  وقال الُمفَضَّ

َباجِ فـََليحَ  ابلَكايب وال   الَبجح
 : َضْخٌم. ابِجٌ بُجَ  ُجبَاِجبٌ  (2)وعن أَبي عمرو : َخْيٌل 

 ، وهي الُمنَاَغاةُ. البَْجبََجةِ  ، من «النَّفَّاَج ال يَْدِري أَيَن هللا َعزَّ وَجلَّ  البَْجبَاجَ  َهَذا إِنّ » عنههللارضيفي حديِث عثماَن و

 فَْجفاٌج : كثيُر الكالِم. بَْجبَاجٌ و

 : األَحَمُق ، والنَّفّاُج : الُمتََكبِّر. البَْجبَاجُ و

 قليالً. (5) بََجابَِجكَ  أَْقِصْر من : ؟(4) [العربُ ]، وتقول  (3)وفي األَساس : وهو الِمْهذاُر 

جُ  فالنٌ  ؟(6)وفي التّهِذيِب واألَساِس  ُج ، بالميم ، إِذا كان يَْهِذي به إِْعجاباً ، وقال اللِّْحيَانِّي : أَي يَْفتَِخُر ويُبَاِهي به. يَتَبَجَّ  بفالٍن َويَتََمجَّ

 وفي نواِدِر أَبي َزْيٍد ، في قوِل أَْعَرابِّي من بني تَِميم :

َتِججٌ ملا استَمّر هبا َشيحَحاُن   (7) ُمبـح
 : الُمْفتَِخُر. نقله شيخنا. الُمْبتَِججُ  قال :

 بِن عاتِِك بِن قَْيٍس ، من بني عامِر بِن بُن ربيعةَ بِن ُسَمْيرِ  بُْحُدج وهو بالضّم : اسٌم ، وفي أَنساب الباَلذُِرّي : بُْحُدجٌ  : * ومما فاته [بحدج]

 َحنِيفَةَ.

 كَجْعفٍَر وبُْرثٍُن ، كذا ضبطه غيُر واحد هكذا بالراِء بعد الحاِء المهملة. (8) البَْحَرجْ  : [بحزج]و [بحرج]

 وفي اللَّسان والتهذيب بالزاي قبل الجيم.

 الَوْحِشيّة ، قال رْؤبةُ : ولَُد البَقََرةِ  : البَْحَرجُ  : (9)وضبطه شيُخنا بالخاِء المعجمة والّراِء المهملة وصّوبَه ، وهو الُجْؤَذُر ، وقيل 

ٍف وَعيحيَنح   (10) حَبحرَجِ بَفاِحٍم َوحح
 .(11) بَْحَرَجة واألُنثى :

 .(13) القَِصيُر البَِطينُ  من النّاس : (12) البَْحَرجُ  نَُسخِ الّصحاحِ :رأَيت في َحواِشي بعِض و قال ابُن منظور :

ً  البَْحَرجُ و  البَْكُر. أَيضا
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وقال  والسَِّخيُم : الماُء الذي ال حارٌّ وال باِرٌد ، الُمْغلَى ، النَِّهايَةُ في الَحراَرةِ ، الَحاّر ، وفي التّهذيب : هو الماءُ  الماءُ  بالضم (14) الُمبَْحَرجُ و

 الّشّماخ يصف ِحماراً :

__________________ 
ويف الصــحاح « قوله حيثما أصــابت منه ا الذي يف القاموس : ويضــربون الناس عن عرض ا ال يبالون من ضــربوا»( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

وعراض بكســـــر العا مجض عرض بضـــــمها أي « ضـــــربواواللســـــان : وخرجوا يضـــــربون الناس عن عوض أي شـــــ  وانحية كيفما اتف  ال يبالون من 
 انحية.

 .«حبر»( يف اللسان 2)
 ( عبارة األساس : وفالن فجفاج ِبباج أي نفاج مهذار.3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 .«ِبباجك»( عن األساس وابألصر 5)
 .«.. فالن يتبجح بفالن ويتمجح»لتهذيب : ومل ترد يف األساس. ويف ا« ِبح»ويف التهذيب « ِبح»( كذا ا والعبارة وردت يف اللسان 6)
 ومتامه فيه :« ِبح»( الشاهد يف اللسان يف مادة 7)

 مث اســـــــــــــــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــر هبــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــحــــــــــــان مــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــجــــــــــــح 

 ابلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــك مبـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــرا  شــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــذان   

  

 متبجح اب اء املهملة بد  متبجج ابجليما.

 ( الصحاح واللسان : البحزج ابلزاي.8)
قوله : وقير ا اخل مقتضاه أن ولد البقرة الوحشية غري اجلؤذر ا والذي يف القاموس أن اجلؤذر ولد البقرة الوحشية »( هبامش املطبوعة املصرية : 9)

 .«ا وذكر فيه لغات أخر 
 ( يف الصحاح والتكملة نسب الرجز للعجاج ا ويف اللسان فكاألصر ا وفيها مجيعاً : حبزج ابلزاي.10)
 للسان : حبزجة. ابلزاي.( ا11)
 ( اللسان : البحزج ابلزاي. ومجيض ما سريد ابلزاي.12)
 ( اللسان : القصري العظيم البطن.13)
 ( يف القاموس : املبحزج.14)
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 ِخْطِمّيٍ بماٍء ُمبَْحرجِ  (1)كأَنَّ على أَْكَسائِها من لُغَاِمِه َوِخيفَةَ 

 : * ومما يستدرك عليه. [بختج]

: العَِصيُر الَمْطبُوُخ ، وأَصله بالفاِرِسيَِّة ِميبخته ، أَي  البُْختُجُ  «فكان يَْشَربُه َمَع العََكر بُْختُجٌ  أُْهِدَي إِلْيهِ »في حديث النََّخِعّي  ، كقُْنفٍُذ : بُْختُجُ 

يَهُ فيَْشتَدَّ ويُْسِكَر.َعِصيَر َمْطبُوٌخ ، وإِنما َشِربَه مع العََكِر ِخيفةَ أَن يُصَ   فِّ

 في الَمْشيِ : تَفَتٌُّح وفَْرَجَحةٌ. البَْخَدَجةُ  : [بخدج]

 .(2): َسِميٌن باِدن َمْنتَِفٌخ  بَْخَدجٌ  ويقال : بَْكرٌ 

 : اْسُم شاِعٍر. بَْخَدجٌ وَ 

مّ  أَبُدوجُ  : [بدج]  أَْبُدوجُ  لموّحدة وفتح الّدالين ، هكذا في نسختنا ، وفي النّهاية والنّاموس.بكسر ا ِلْبُد بَِداَدْيِه ، والّدال المهملة : السَّْرجِ ، بالضَّ

ُب أَْبُدود. السَّْرج : ِلْبُده ، وزاد في األَخير : وُرِوَي بالنّون ، وهو  ُمعَرَّ

 كأَنّه كِلَمةٌ أَعَجميّة ، وقيل : هو أُْبُدوٌد. (3)ِلْبُده ، و[ ]السَّْرج :  أَْبُدوجُ  وفي التَّْكِملة :

بير و يعني  «َسْرِجه أُْبُدوجَ  شقّه باثنَتَين و[ قََطع]أَنّه َحَمَل يوَم الَخْنَدِق على نَْوفِل بِن عْبِد هللا بالسَّْيِف حتّى »:  (4)قد جاَء في حديث ابن الزُّ

تُه ، كذا في النهاية.ِلْبَده ، قال الَخّطابِّي : هكذا فَسَّره أَحُد رُ   واتِه ، قال : ولَْسُت أَْدِري ما ِصحَّ

َكةً  البََذجُ  : [بذج] ، من  بََذجٌ  يُْؤتَى بابِن آَدَم يَوَم القيَاَمِة كأَنَّه»في الحديث : و : الَحَمُل ، وقيل هو أَْضعَُف ما يَُكوُن من الُحْمالِن ، ، ُمَحرَّ

 .«الذُّلِّ 

اُء : أِْن ، كالعَتُودِ ولَ  : البََذجُ  الفرَّ  : (5)وأَنشد ألَبِي ُمْحِرٍز الُمَحاِربِّي ، واسُمه ُعبَْيد  الَمعزِ  من أَوالدِ  ُد الضَّ

جح  مـــــــــــَ نـــــــــــا مـــــــــــن اهلـــــــــــَ تح جـــــــــــاَرتـــــــــــُ كـــــــــــَ لـــــــــــَ  قـــــــــــد هـــــــــــَ

ودًا و و     تـــــــــــــــُ رح عـــــــــــــــَ ضح َ حكـــــــــــــــُ َذجح ِإنح  ـــــــــــــــَُ  (6) بـــــــــــــــَ
  

َي البَعُوُض ، ألَنّه إِذا جاَع عاَش ، وإِذا َشبَِع ماتَ قال ابُن َخالََوْيه : الَهَمُج هنا : الُجوُع ، قال : وبه   بالكسر. بِْذجانٌ  ج ُسّمِ

يحِ  بَْقلَةٌ م المعجمة : ، بفتح الذّال الباَذُروجُ  : [بذرج] ي القَْلَب ِجدًّا ، وتَْقبُِض إِالّ  أَي معروفة ، طيِّبَةُ الّرِ وقال  تُصاِدَف فَْضلَة فَتُْسِهَل ، أَنْ  تُقَّوِ

 فاِرِسّي. ، وابُن الُكتْبِّي : (7) : نَبَِطيٌّ داوودُ 

ى السُّلَْيَمانِّي ؛ ألَنَّ الِجّن جاَءْت بِِه إِلى سيِّدنا ُسلَْيَماَن  يَح األَحمَر. فكانَ  السالمعليهقال شيخنا : يُسمَّ  يعاِلُج بِه الّرِ

ْكُن ،  من المدينة ، البُْرجُ  : [برج]  .بُُروجٌ و ، أَْبَراجٌ  والجمعُ  والِحْصُن ،بالّضّمِ : الرُّ

ماءِ  بُُروجِ  واِحدُ و ً  ، والجمُع كالَجْمعِ ، وهي اثْنا َعَشرَ  (8) الّسِ  اسٌم على ِحَدةٍ. بُْرجٍ  ، ولكل بُْرجا

القُُصوِر في الّسماِء. ونُِقَل ذلك عن  قيل : ذات الَكَواِكِب ، وقيل : ذات (9) (َوالسَّماِء ذاِت اْلُْبُوجِ ): ـ  في قوله تعالىـ  وقال أَبو إِسحاقَ 

اِء.  الفرَّ

ُتْم يف بُ ُروج  ُمَشيََّدة  )وقوله تعالى  بُيُوٌت تُْبنَى على  ُسوِر الَمِدينَِة والِحْصِن : بُُروجُ  هنا : الُحُصوُن ، وعن اللَّْيث : البُُروجُ  ، (10) (َوَلْو ُكن ْ

ى بُيُوٌت  ً  تُْبنَى على نواِحي أَركاِن القَْصرِ السُّوِر ، وقد تُسمَّ  .بُُروجا

 .أَْبَراجٌ و ، بُُروجٌ  الِحْصِن : ُرْكنُه ، والَجْمعُ  بُْرجُ  وفي الّصحاح :
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 : الَكواِكُب الِعَظاُم. البُُروجُ  قال : (11) (َجَعَل يف السَّماِء بُ ُروجاً )وقال الزّجاج : في قوله تعالى 

__________________ 
 .«وحيفة»ان ا وابألصر ( عن اللس1)
 ( يف التكملة : منتفج.2)
 ( زايدة عن التكملة.3)
 .«حديث الزبري»( يف النهاية : 4)
 ( زايدة عن النهاية.5)
 .«وما هنا أبلغ« أو بذج»قوله وبذج كذا يف النسخ والذي يف اللسان »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
ويف  .«وبعضـــــهم يســـــميه الســـــليماين .. ابليواننية : أفيمن ا والعربية : حو  ا وعندان يســـــم  : الرحيان األمحر( قا  داود يف تذكرته : نبطي ا 7)

 التكملة : وهو ابلفارسية : ابدرو.
 .«الفلك»( يف اللسان : 8)
 ( سورة الربوج اآية األوىل.9)
 .78( سورة النساء اآية 10)
 .61( سورة الفرقان اآية 11)
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 مشهوٌر. الّشاِعُر الّطائِّي ،ـ  بُن ُمْسِهرٍ  البُْرجُ و

وفي نسخٍة : الكاتب ، ثِقَة ، تُوفَِّي ليلةَ الِفطر سنة  الّشاعُر ، أَْحَمَد بِن إِسحاَق بِن بُْنَدارٍ  ُعثْماُن بنُ  أَبو الفََرجِ  ة ، بأَْصفَهاَن ، منها : البُْرجُ و

ٍد ، صاِحُب أَب 406  األَصبَهانِّي. ي نُعَْيمٍ وَغانُِم بُن ُمَحمَّ

 د ، َشِديُد البَْرِد. : البُْرجُ و

َمْشِقّي ، عن  هللِا بُن َسلََمةَ  أَبو محمٍد عْبدُ  منه هكذا ذكَره خليفة بُن قاِسٍم ، وال يُْعَرُف اآلَن ، ولعلّه َخِرَب وَدثََر ، ع ، بِِدَمْشَق ، : البُْرجُ و الّدِ

ِد بِن َعِلّيِ بِن َمْروانَ  ُد بُن الَوْرِد.ُمَحمَّ   ، وعنه محمَّ

 .(2) ع ، بيَن بانِيَاَس وَمْرقَبَةَ  : البُْرجُ و (1) قَْلعَةٌ ، أَو ُكوَرةٌ بنواِحي َحلَبَ  : البُْرجُ و

 شاِعٌر إِسالِمّي. وهو الذُّْبيانِيّ ـ  وفي نسخة جبلـ  (3) : القَاِسُم بُن َحْنبَل البُْرجِ  أَبُوو

كةً  البََرجُ و  : تَباُعُد ما بيَن الحاِجبَْيِن. ، ُمَحرَّ

 ؛ ِلُظُهوِرَها وبَيانِها واْرتِفاِعها. بُُروجٌ  : للبُُروجِ  ، وإِنما قيل بََرجَ  وكّل َظاِهٍر ُمْرتَِفٍع فقد

َسعَةُ العَْيِن وقيل : َسعَةُ  : البََرجُ  ها ، وفي الُمْحَكم :: َسعَةُ العَْيِن في ِشدَّةِ بَياِض صاحبِ  البََرجُ  : نََجُل العَْيِن ، وهو َسعَتُها ، وقيل : البََرجُ و

أَْن يَُكوَن بَيَاُض العَْين ُمْحِدقاً بالّسواِد  بياِض العَْيِن ، وِعَظُم الُمْقلَِة ، وُحْسُن الَحَدقَة ، وقيل : هو نَقاُء بَيَاِضها ، وَصفَاُء َسواِدَها ، وقيل : هو

 ٌء.َها َشيْ ال يَِغيُب من سوادِ  ُكلُّهِ 

 ً  .البََرجِ  بَيِّنَةُ  بَْرجاءُ  ، هو من ذلك ، وامرأَةٌ  «أَْبَرجُ  أَْدلَمُ » عنههللارضيفي ِصفِة ُعَمَر و ، بَْرَجاءُ  ، وَعْينٌ  أَْبَرجُ  ، وهو بَِرَج بََرجا

 .أَْبراجٌ  ُء البَيُِّن الَمْعلُوُم ، جالَجِميُل الَحَسُن الَوْجِه ، أَو الُمِضي : البََرجُ و

ومِ  بُْرجانُ و ْون كذلك ، قال األَعشى : ، كعُثَْماَن : ِجْنٌس من الرُّ  يَُسمَّ

ا و  يــــــــــــــــَدمــــــــــــــــَ اتــــــــــــــــِ ٌر يــــــــــــــــوَم ِذي ســــــــــــــــــــــــــــــَ َرقــــــــــــــــح  هــــــــــــــــِ

يِن     نح بـــــــــــَ رحجـــــــــــانَ مـــــــــــِ ـــــــــــُ حح  بـ بحِس ُرجـــــــــــُ (4)يف الـــــــــــبـــــــــــَ
 

  
 ، أَي هم أَْرَجُح في الِقتَاِل وِشدَّة البَأِْس منهم. بُْرجانَ  يقول : ُهْم ُرُجٌح على بني

اسٌم أَعَجِمّي وضبََطه غيُر واحد بالفتح ، وفي بعض مَصنَّفَاِت األَْمثَال أَنّه  بُْرجانُ و ، بُْرجانَ  يقال : أَْسَرُق من ِلّص ، م : اسمُ  بُْرَجانُ و

والُده أََحُد بني  بُْرجانُ و َغلَط ، قالوا : وهذا لَقَبُه ، واسمه فَُضْيٌل ، ويقال : فَْضٌل ،بالّصاد. قال الَجواِليقّي وغيره : وهو « بُْرجاص»

 ِء القَْيِس.ُعَطاِرٍد من بني َسْعٍد ، وكان مولًى لبَنِي امِرى

 وقال الَمْيَدانِّي : هو ِلصٌّ كان في نواِحي الُكوفَِة ، وَصلَبُوه ، وَسَرَق وهو َمْصلُوٌب.

 وفي بعض النّسخ ، كذا وكذا ، َكذا في َكذا ، وما َجْذُر َكَذا في َكذا ، (5) قوِلك : ما ُجَداءُ  هو مثل بالّضم ، البُْرَجانِ  ِحَسابُ  ْيِث :عن اللَّ و

فيقال : َعشرةٌ ،  ؟ا َجْذُر مائةٍ يقال : م ، البُْرجانُ  أَصلُه الذي يُضَرُب بعُضه في بَْعٍض ، وُجملتُه بالفتح : َمْبلَغُه ، وَجْذُره بالّضّم : فُجَذاُؤه ،

 فيقال : مائةٌ. ؟ويقال : ما ُجَداُء عشرة

جانَ  وابنُ  ٌر ُصوِفّي. بَرَّ  ، كَهيَّبَاَن : ُمفَّسِ

ُجُل : أَْبَرجَ و ً  بَنَى الرَّ ً  ، بُْرجا َج تَْبِريجا  .كبَرَّ

 ه في األَكِل والشُّْرِب.أَْمرُ  (6) اتََّسعَ  إِذا َكفَِرَح ، أَْمُره بَِرجَ  عن ابن األَْعَرابِّي :و

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : برج الرصاص قلعة وهلا رساتي  من أعما  حلب قرب أنطاكية.1)
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 ( يف معجم البلدان : برج ابن قرط : با بـُلُنياس وَمَرِقي ة.2)
 واملؤتلف واملختلف ل مدي.« حنبر»ومثله يف التكملة « حنبر»ويف نسخة أخر  « جبر»( يف القاموس : 3)
قوله ســاتيد ما كذا يف اللســان ابلدا  ووقض يف النســخ : ســاتيذ ما ابلذا  وهو تصــحيف. قا  اجملد : ســاتيدا يف »( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)

 : (يف ا اشية : مفزع تصحيف)قو  يزيد بن مفري 
 فـــــــــــــــديـــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــو  فســــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــيـــــــــــــــدا فـــــــــــــــبصــــــــــــــــــــــــــــر  

 فــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوان املــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــاجلــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــا    

  

 .«اسم جبر أصله ساتيد ما حذف الشاعر ميمه. ا ه

ــــــــ  ابلدا  املهملة. وما أثبتناه هنا« جداء»( يف األصر والقاموس واللسان : جذاء ابلذا  ا وما وجدانه فيما با أيدينا 5) ــــــــ  وفيما سيبيتـ ابلدا  ـ
 عدد ا كاألربعة ا اصلة من ضرب اثنا يف اثنا.عن التكملة. واجلداء : ا اصر من ضرب عدد يف 

 حتريف.« تسض»( يف املطبوعة الكويتية : 6)
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 : الَماّلُح الفَاِرهُ. البَاِرجُ و

ََّخذُ  (1)وهي القََراقِيُر  البََواِرجُ  وجمعُها : َسِفينَةٌ َكبِيَرةٌ ، البَاِرَجةُ و  والَخاليَا ، قاله األَصمعّي ، وقَيّد غيُرهُ فقال : إِنّها َسِفينَةٌ من ُسفَِن البَْحِر تُت

 للِقتَاِل.

يُر ، : البَاِرَجةُ و ّرِ  قد ُجِمَع فيه الشَّّر ، وهو َمَجاٌز. باِرَجةٌ  وهو الَكثِيُر الشَّّرِ ، يقاُل : ما فاُلٌن إِالّ  الّشِ

َجتِ و ُ  تَبَرَّ ً  الَمْرأَة جا جاِل ، وقيل إِذا أَْظَهَرْت َوْجَهها ، وقيل إِذا أَْظَهَرِت المرأَةُ َمَحاِسَن ِجيِدها وَوْجِهها  أَْظَهَرت ِزينَتَها : تَبَرُّ ومحاِسنَها للرَّ

َجتْ  قيل :  ، وتََرى مع ذلك في عينِها ُحْسَن نََظٍر. تَبَرَّ

جُ  (2) (جات  ِبزِيَنة  َغْْيَ ُمَتْبَِّ )وقال أَبو إِسحاَق في قوِله تعالى :  ينَِة وما يُْستَْدَعى بِه َشْهَوةُ الّرجاِل ، وقيل : إِنَُّهنَّ ُكنَّ  التَّبَرُّ : إِظهاُر الّزِ

 يَتََكسَّْرَن في َمْشيِهّن ويَتَبَْختَْرن.

ُ  كانَتِ  ، السالمعليهَزمٍن ُوِلَد فيه سيُِّدنا إِبراِهيُم النّبّي  ذلك في (3) (َوال َتَْبَّْجَن َتَْبَُّج اجْلاِهِليَِّة اْْلُوىل)وقال الفّراُء في قوله تعالى :   الَمْرأَة

ْرعَ  تَْلبَسُ  َذاكَ  إِذ والَمْذُموُم يَْفعَْلَن ذلك ،  ال أَنْ  فأُِمْرنَ  ، َجَسَدها تُواِري ال الثَّيَابَ  تَْلبَس كانَت:  ويقال ، الجانِبَْينِ  َمِخيطِ  غيرَ  اللُّؤلُؤِ  من الّدِ

َح به فقهاُؤنا. ْوجِ فال ، َصرَّ  إِْظهاُر ذلك لألَجانِِب ، وأَّما للزَّ

 بكسر الميم ، قال الشاعر : الِمْمَخَضةُ ، بالكسر : اإِلْبِريجُ و

ا  َود هتـــــــــــــُ يب مـــــــــــــَ لـــــــــــــح َ  يف قــــــــــــــَ خـــــــــــــ  دح متـــــــــــــََ  لـــــــــــــقـــــــــــــَ

َ  يف     خـــــــــــــ  هكـــــــــــــمـــــــــــــا متـــــــــــــََ رِ ـــــــــــــِ ـــــــــــــح َ ُ  ِإب ـــــــــــــ  ـــــــــــــل  ال

  
 إِلى اللَّبَِن. (4)يرجُع  إِْبِريِجه الهاء في

هكذا في نسخٍة.  فََرُس ِسناِن بِن أَبِي َحاِرثَةَ ، ، وإِْطالقُه يَْقتَِضي الفتَح ، كما في غير نسخٍة : (5)بالّضّم ، كذا هو مضبوط عندنا  بُْرَجةُ و

 والذي في اللَّسان : ِسنَان بن أَبِي ِسناٍن.

صاِص العجمية على واٍد يُعَرف بواِدي َعْذراَء ،  بالَمْغِربِ د ،   :(6) بْرَجةو الّصواُب باألَْنَدلُِس ، وهو من أَْعَماِل الَمِريَّة به َمعَاِدُن الرَّ

يها أَهلَُها بَْهَجة ؛ لبَْهَجِة َمْنَظِرَها. ونََضاَرتَِها ، وفيه يقوُل أَبو الفَ   ْضِل بُن َشَرٍف القَْيَرَواِنّي :ُمَحَدٍق باألَزهاِر ، وكثيراً ما كان يَُسّمِ

اَ   رت  الــــــــــــــــــــــــــّرِحــــــــــــــــــــــــــَ هح حــــــــــــــــــــــــــُ ربحجــــــــــــــــــــــــــَ   بــــــــــــــــــــــــــِ
جـــــــــــــــــــــهح و     َك هبـــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــــــــِ دح ل ـــــــــــــــــــــَ  ارحت

  

الٍح  عـــــــــــــــــــــــــــــــٍة كســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــــــــــــح  يف قــــــــــــــــــــــــــــــــَ

هح و      دوححــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة مــــــــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــِر جلــــــــــــــــــــــــــــــــــُ 

  

ٌن  ــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــَك أَم ا ل هــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــُ نـ  فــــــــــــــــــــــِحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

هح و     َك فــــــــــــــــــــــرحجــــــــــــــــــــــَ ا لــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــُ  ُحســــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

واهــــــــــــــــــــــــــا  الِد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ّر الــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــــــــــُ

هح     جــــــــــــــــــــــــّ ي حــــــــــــــــــــــــِ َرٍة وهــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــُ

  
 غاِلُب أَهِلَها بعد اْستِيالِء الُكفّاِر علْيها إِلى العَْدَوةِ ، وفاَس ، كذا قاله شيُخنا.وانتقََل 

ٍد الُجذاِميّ   .البُْرِجيّ  منه الُمْقِرَي عليُّ بُن ُمَحمَّ

 : ؟* ومما يستدرك عليه

جٌ  ثَْوبٌ  َر فيه تَصاِويُر كبُُروجِ السُّوِر ، قال العَّجاج : البُُروجِ  : فيه ُصَورُ  ُمبَرَّ  ، قاله الّزّجاُج. وفي التهذيب : قد ُصّوِ

َيُه و  َنا َوشح ُرَب َجاَقدح لَِبسح
 امل

 وقال :
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 ُمرَب َجافـَوحقـََها  بـُرحجاً كَبن  
 السُّوِر. بِبُْرجِ  َشبَّهَ َسنَاَمها

 النَّبَاِت : أَزاِهيُره. تَبَاِريجُ و

 : القُُصوُر ، وقد تقَدَّم. جُ البُُروو

 ، كَجْوَهر : َمِدينَةٌ عظيمةٌ بالِهْند. بُْرَوجُ و

 ، بالفَتْح : أُْخَرى بها. بََرايجُ وَ 

 : * ومما فاتَه هنا ، وقد َذكره ابُن منظوٍر ، وغيُره : [برثج]

__________________ 
 .«والقراقري مجض قرقور كعصفور : السفن الطوا  أو العظام»ويف اللسان القالن . وهبامش اللسان : « القوادس»( يف التهذيب والتكملة : 1)
 .60( سورة النور اآية 2)
 .33( سورة األحزاب اآية 3)
 ( اللسان : ترجض ا والصحاح فكاألصر.4)
 ( األصر واللسان وضبطت فيه ضبرت قلم ا ويف التكملة : بـَرحَجة ابلفتح.5)
 بفتح الباء. ( وبرجة ا مقتض  السيا  أهنا معطوفة ا ابلضم ا ويف معجم البلدان :6)
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 ِحنطةً. (1)، بضم الموحدة والثاِء المثلّثة بعد الراِء ، وهو أََشدُّ القَْمحِ بياضاً وأَطيَبُهُ وأَثَْمنُهُ  البُْرثُجانِيَّة

ي : السَّْبيُ  البَْرَدجُ  : [بردج] ّكِ  ت يَصُف الظَِّليَم :أَنشد ابُن الّسِ

الِء 
ُ
 الرَبحَدَجاكما رَأَيحَت يف امل

ٌب ، وهو ّي : صوابُه أَْن يقول : يَصُف البَقََر ، وقبله : بَْرَدهْ  وأَصله بالفَاِرسيّة ُمعَرَّ  قال ابن بَّرِ

ا و  َزجــــــــــــــــَ ي حبــــــــــــــــَح َزجــــــــــــــــِّ اَء تـــــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ر  عــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــُ

ا    َدجـــــــــــــــــــــــَ رحَوٌ  أََرنـــــــــــــــــــــــح ُه ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ بَنـــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــــــــَ

  
ي : تَُسوق بِرْفٍق به ؛ ليَتَعَلَّم الَمْشَي ، واألََرنْ قال :  َدُج : ِجْلٌد أَْسَوُد تُْعَمُل منه األَْخفَاُف ، العَْيناُء : البَقََرةُ الَوحِشيَّة ، والبَْخَزُج : ولُدَها ، وتَُزّجِ

وِم وغيِرها ، َشبَّهَ هذه البَقََر  البَْرَدجُ و  ،وإِنما قال ذلك ؛ ألَنَّ بقََر الوحِش في قوائِِمَها سواٌد ، والُمالُء : الَمالِحفُ  : ما ُسبَِي من َذراِري الرُّ

وِم ؛ لبياِضِهِم وِلباِسهم األَْخفَاَف السُّوَد.  البِيَض الُمَسْرَولَةَ بالّسواِد ، بَسْبيِ الرُّ

 ة ، بِشيَراَز. : بَْرَدجُ و

، بينها  (3)من عمل بَْرَذَعة  د ، بأَْذَربِيَجانَ  ، ووافقه الَجَماِهيُر : (2)الّصاغانِّي في العُبَاِب يعني بالكسر ، كما َجزَم به  ، كبِْلِقيَس ، بِْرِديجُ و

اِقّي االصطالحيّة بالفَتْح ، كما في أَكثَِر ُشروح أَْلِفيَِّة الِعر بَْرِديِجيّ  وبين أَْذَربِيَجاَن أَربعَةَ َعَشَر فَْرَسخاً ، قاله ابُن األَثِيِر. قالوا : والنّْسبَةُ  (4)

بالفَتْحِ فقط ،  بَْرِديجَ  ، وكالم القاضي زكريّا في شرحها صريح في أَنّها بالفَتْحِ والَكْسِر في النِّْسبَِة وغيِرَها ، وصّرَح الجالُل في اللُّّب بأَن

 نقله شيخنا.

 تَِّصِل والُمْرَسِل.المُ  (5)منها : أَبو بَْكٍر أَحمُد بُن هاُروَن بِن َرْوحٍ ، له ِكتاٌب بمعرفِة 

ئْبُِر ، بضم األَّول وفتح الّزاي البُْرَزجُ  : [برزج] ذكره الّصاغانّي في التّكملة ، وأَهمله ابن منظوٍر ،  ُمعَّرب ، بالكسر ، وهو كقُْرَطٍق : الّزِ

 كالَجْوَهرّي ، وغيرهما.

 عن أَبي حنيفةَ. (6) النَّاِرِجيلُ  الِهْنِد ، وهوبفتح األَّول والثّالث َجْوُز  ، البَاَرْنجُ  : [برنج]

 أَي معروف يُْسِهُل البَلغََم ، وهو المعروف عند الفرس ببارنك. ، كِهَرْقل : َدواٌء ، م ، البَِرْنجُ و

كسِرِهما ، كما في بعض ب ق ، وقيل : بكسر الِميم ، وقيل :بفتح الموّحدة والميم ، َصّرح به ِعياٌض في الِمشارِ  ، البَْرنَاَمج : [برنمج]

 وهو ُمعَّرُب بَْرنَاَمه وأَصلها فارسية.شروح الُمَوّطإِ : الَوَرقَةُ الَجاِمعَةُ للِحساِب وِعبَاَرةُ الَمَشارق : ِزَماٌم يُْرَسُم فيه َمتَاُع التُّّجاِر وِسلَعُهم ، 

 فيِه ، أَي أُفَاِخُر بِه. أُباِزجُ  الُمفاِخُر ، وقال أَْعَرابِّي لَرُجٍل : أَْعِطنِي ماالً :  البَاِزجُ  عن ابن األَعرابّي : ، كبَاَزجَ  : فاَخَر ، بََزجَ  : [بزج]

َشهُ. بََزجَ و شه. (8)ويَْمُزُجه ، ويَْزُمُكه  (7)علّي فاُلناً  يَْبُزجُ  في نواِدر األَعراب : هو َعلَيَّ فاُلناً : َحرَّ  ، ويَُزكُّه ، أَي يَُحّرِ

 تَفَاَخَرا. وتََماَزجا تَبَاَزَجاو

 وأَنشد َشِمٌر : : التَّْحِسيُن ، والتَّْزيِين التَّْبِزيجُ و

ا  ر جــــــــــَ ــــــــــا َتضــــــــــــــــــــــــَ ب وحُب الصــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــَ كــــــــــنح ثـ ــــــــــَ ــــــــــِإنح ي  ف

ه     ـــــــــــَ ي ـــــــــــا َوشـــــــــــــــــــــــــح ن ِبســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ دح ل ـــــــــــقـــــــــــَ اف ز جـــــــــــَ ـــــــــــَ بـ
ُ

 املـــــــــــ

  
جُ  قال ابن األَْعَرابِّي : ُن الُمَزيَُّن ، وكذلك قاَل أَبو نَْصٍر. الُمبَزَّ  : الُمَحّسِ

نه. (9)في كالِمه  يَْبُزج وقال َشِمٌر ، في كالمه : أَتَْينَا فاُلناً فجعلَ   ، أَي يَُحّسِ

ُجُل الُمَكافِي البَِزيجو  ُء على اإِلحساِن.كأَِميٍر : الرَّ
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__________________ 
 .«وألنه»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( ومثله يف التكملة ا قا  : والعامة تفتحها كما يفتحون ابء بلقي  وغريها. ويف معجم البلدان واللباب بفتح الباء ضبرت قلم.2)
 ( ابألصر واللباب : بردعة ا وما أثبت عن معجم البلدان.3)
 حتريف.« بينهما»( يف املطبوعة الكويتية 4)
 .«يف معرفة»قوله مبعرفة كذا يف النسخ واألحسن »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( القاموس ا ويف اللسان والتكملة بفتح الراء ضبرت قلم.6)
 .«عل  فالنٍ »( األصر والتهذيب ؛ ويف اللسان : 7)
ســـــــــخ واللســـــــــان املطبوع أيضـــــــــاً ا والذي يف التكملة قوله وميركه كذا يف الن»وهبامش املطبوعة املصـــــــــرية : « وميركه»( عن التهذيب وابألصـــــــــر 8)
 .«قا  اجملد يف مادة ز م   : وزمكه عليه حرشه حىت اشتد عليه غضبه ومل يذكر يف م ر   هذا املعىن« ويزمكه»
 .«يُبزِّج كالمه»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 9)
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ث. بََزجَ  الُمبَاَرُك بُن َزْيِد بنِ و كةً : ُمَحّدِ  ، ُمَحرَّ

بينَها وبيَن إِْربَِل ، قال  د ، قُْرَب تَْكِريتَ  هكذا بالّزاي ، والذي في الُمْعَجِم وأَنساِب القَْلقََشْنِدّي بالّراِء المهملة ، وهو الَمْشُهوُر : ، بََواِزيجُ وَ 

َمْنُصوُر بن  أَبو الفََرج ِمْنه عنههللارضيالّصحابِّي ،  البََجِليّ  بن َعبِد هللا َجِريرُ  هكذا بضمير التأْنيث فَتََحَها ، الملك بََواِزيج الذََّهبِّي : هو

يَراِزّي ، وسِمَع من  البََجِلّي الَجِريِريّ  بِن يَْحيَى (1)بِن علّيِ بِن عاِدِل  الَحَسنِ  يَرةِ ، تفَقَّه على الّشيخِ أَبِي إِسحاَق الّشِ : فقيه فاِضٌل َحَسُن الّسِ

 بِن الُمْهتَِدي ، وتُوفَِّي بعد سنة إِحدى وَخْمسمائَة. (2)الشَِّريف أَبي الَحَسِن 

ُد بن ِعزُّ الّدينو ِرير ،بِن أَحمَد القَُرِشّي ال عبِد الَكِريمِ  أَبِي الفضلِ  ُمحمَّ وقرأَ أَبو الفضِل بالسَّْبعِ على يَْحيى بِن  ، البََواِزيجيّانِ  َمْوَصِلّي الضَّ

ٍد 611َسْعُدوَن ، وَسِمَع الَمقَاَماِت من أَبِي َسْعٍد الِحلِّّيِ صاحِب الَحِريِرّي ، ومات بالَمْوِصِل سنة  َد بَن محمَّ . وابنه ِعزُّ الدين أَدرَك الّشيَخ محمَّ

 وسمع عنه عن أَبي منصوِر بِن أَبي الَحَسِن الطَّبَِرّي. 655في حدود سنة الُكْنِجّي 

ُب بُُزْرك أَي الَكبِير بُُزْرجُ  : [بزرج] ِله وثانيه ، ويُْفتَح أَّوله : َعلٌَم ، ُمعَرَّ  وزير أَنو ِشْرَواَن. بُُزْرُجِمْهر ومنه ، بَضّم أَوَّ

ب وقيل :  بن أَْحَمَد الفَِقيهُ ،هو َعِليُّ  بالفَتْح ، ، البَْستَِجيّ  : [بستج]  ولم يعرف أَّن النّسبةَ لماذا ، والّظاِهُر أَنَّها إِلى بلٍد اسمها بَْستَه ، فعُّرِ

 .بَْستَجْ 

 ، أَي َكثِيٍر. بَْستَجانٍ  وفي اللسان عن التهذيب : قال أَبو َمالٍك : وقََع في َطعَامٍ 

ٌء كالفُْستُِق ُعفوَصةً وَحالَوةً ، نافٌِع للَماِليخوِليَا ُعُروٌق في داِخِلها َشي الجيم ، كذا هو مضبوطٌ  (3)بالفتح ، والنون قبل  بَْسفانَجُ  : [بسفج]

قبل الِجيم معّرب عن هنديّة ،  (4)، بكسر األَول والياِء التحتية  بِسفايِج والذي يُْعَرف أَنه« ما ال يََسع»وفي « التَّْذِكَرة»وبََسَطه في  والُجَذامِ 

 .(5)ومعناه : عشرين رجل 

 ِجّداً ُمعَّرب بَْسفَارَدانه. هو ثََمَرةُ الُمغَاِث ، باِهيٌّ  بالفتح بَْسفَاَرَدانَج : [بسفردنج]

ّم : (6) بُوَسْنجُ  : [بشنج]و [بسنج] ُب بُوَشْنك : د ، من َهَراةَ  بالضَّ منه ُمَحّمُد بُن إِبَراِهيَم  وقد يقاُل فُوَشْنُج ، على َسْبعَِة فراِسَخ منها ، ُمعَرَّ

 أَبُو الَحَسِن الدَّاُووِدّي. اإِلمامُ و اإِلماُم ، وأَْسفَْنِدياُر بُن الُمَوفَّقِ 

ِد بِن الُحَسْيِن. : بُوَسْنجُ و  ة ، بِتِْرِمَذ ِمْنَها أَبُو حاِمٍد أَْحَمُد بُن ُمحمَّ

ٍد الُمَحّدِث الُمتََكلِِّم األَْشعَِرّيِ.، كَجْعفٍَر : جَ  بَْطنَجُ  : [بطنج]  دُّ أَْحَمَد بِن ُمحمَّ

ّمِ على صيغة اسم المفعول ، الّظاِء الُمْعَجَمِة ، مَن الثّياِب : ما كان أََحُد َطَرفَْيِه ُمْخَمالً  سكونِ و ، بالكْسر ، البِْظَماجُ  : [بظمج] أَو  بالضَّ

 .َوَسَطهُ ُمْخَمٌل َوَطَرفاهُ ُمنَيََّرانِ 

ّكينِ  بَعََجهُ  : [بعج] ً  كَمنَعَه أَي البَْطِن بالّسِ بالتَّْشِديد ، وفي حديِث أُّمِ ُسلَيم :  كبَعََّجهُ ، فَزاَل ما فيِه من موِضِعه وبََدا ُمتَعَلِّقاً ، َشقَّهُ  يَْبعَُجه بَْعجا

 ، بغير هاٍء ، من نِسوةٍ  بَِعيجٌ  ، واألُنثى بَْعَجى من قومٍ  بَِعيجٌ  ورُجلْ  ، بَِعيجٌ وَ  َمْبعُوجٌ  فهو أَي أَُشقّ « بَْطنَهُ بالَخْنَجرِ  أَْبعجْ  إِْن َدنَا ِمنّي أَحدٌ »

 هو. اْنبَعَجَ  ، وقد بَْعَجى

 حبُّ فالٍن ، ِإذا اْشتَدَّ َوْجُده وَحِزَن لَهُ. بَعََجهُ  َسان : يُقَال :وفي اللِّ  الُحبُّ : أَْوقَعَهُ في الُحْزِن ، وأَْبلََغ إِليِه الوْجدَ  بَعََجهُ  من الَمَجاِز :و

ّكيِن ، إِذا َشقَّه بَعَجَ  : الشَّقُّ ، يقال : البَْعجَ  ؛ ألَن بَعََجه أَْصَوُب من (7)قال األَْزَهِرّي : لَعََجهُ الُحبُّ   بَْطنَهُ بالّسِ

__________________ 
 البلدان : عاذ .( اللباب ومعجم 1)
 .«أيب ا سا»( اللباب : 2)
َفاَيج»( يف القاموس : 3)  ومثله يف التذكرة لألنطاكي دون ضبرت.« َبسح
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 خطب.« التحية»( يف املطبوعة الكويتية 4)
 .«قوله عشرين رجر كذا يف النسخ وليحرر»( كذا ا وهبامش املطبوعة املصرية : 5)

يواننية يولوديون ا والفارسية سكرما  ا واهلندية والسراينية : تنكار عال ا واللطينية بربوديه ا والرببرية نشتاون وقا  داود يف التذكرة : بسفايج : ابل
 .«ومعىن هذه األلاء ا يوان الكثري األرجر

 ( يف معجم البلدان واللباب : بوشنج.6)
 .«حب ه»( يف التهذيب : 7)
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ُر : بـََعَجهُ ـ و  عبارةٍ بعَد َسوحِ  ـ  وَخضحَخَضُه فيِه ا مث قا َ   ونقله شيُخَنا أَيضاً. (1)َحَزنَه  اأَلمح
 قال الشاِعر : البَْطِن من َضْعِف َمْشيِه ، َمْبعُوجُ  َكأَنَّهُ  : َضِعيٌف ، ، كَكِتفٍ  بَِعجٌ  َرُجلٌ و

َرٍة  اطــــــــــــــَ ي عــــــــــــــلــــــــــــــ  خمــــــــــــــَُ َة أَمحشــــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  لــــــــــــــَ

ِة     يـــــــــــَ ِمشـــــــــــــــــــــــــح دًا كـــــــــــَ يـــــــــــًا ُرَويـــــــــــح جِ َمشـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــِ  الـــــــــــبـــــــــــَ

  
 .اْنبَعَجَ  وكّل ما اتََّسَع فقد : اْنَشقَّ ، اْنبَعَجَ و

 قال العَّجاج : ، َكتَبَعَّجَ  والَوْبِل الشَِّديدِ  الَوْدقِ  (2)وفي نسخة َعن  اْنفََرَج ِمن ، بالَمَطِر ، إِذا السََّحابُ  اْنبَعَجَ  من المجاز :و

تَـَهرّ  ُزحُن َأو  َحيحُث اسح
 تـَبَـع جاامل

َِّسُع. يَْنبَِعجُ  حيث : ُمتَّسُع الواِدي البَاِعَجةُ و  فيَت

. وقيل : البَاِعَجةُ و ْمِل ، والسُُّهولَةُ إِلى القُّف. : البَاِعَجةُ  : أَرٌض َسْهلَةٌ تُْنبُِت النَِّصيَّ  آِخُر الرَّ

ْمِل تَْستَِرقُّ ، فإِذا نَبََت فيها النَِّصيُّ كاُن أَرقَّ له وأَْطيََب ، وقال الشاِعُر يَِصف فََرساً : البََواِعجُ و  : أَماِكُن في الرَّ

ريف ابرٌِد  ِف  ـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــَبَ. لـــــــــــــــــه ابلصـــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي  و     ةٍ َنصــــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــــَ ُض  ابعــــــــــــِ قــــــــــــَ نـــــــــــــح ٌ  مــــــــــــُ (3)و ــــــــــــَح
 

  
 أَي َموضٌع معروٌف ، قال أَوُس بُن َحَجر : ، مالِقْرَداِن : ع  باِعَجةُ و : اسُم َمْوضعٍ  باِعَجةُ و

ٍة و  قـــــــــَ ُويــــــــــح ِف ســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــح نــــــــــَ ا بـــــــــِ يـــــــــنـــــــــَ يـــــــــالـــــــــِ َد لـــــــــَ عـــــــــح  بــــــــــَ

ةِ     جـــــــــــــَ مِ  فـــــــــــــبـــــــــــــاعـــــــــــــِ لـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ثـ ـــــــــــــَ تـ
ُ

رحداِن فـــــــــــــاملـــــــــــــ  الـــــــــــــقـــــــــــــِ

  
 ، أُراه على النََّسِب. ُمْنبَِعجٌ  ، أَي بَِعجٌ  وبَْطنٌ 

 بَْطنََها ِلَزْوِجها ونَثََرْت. بَعََجتْ  أَي بَِعيجٌ  اْمَرأَةٌ و

 قال الشّماخ : بَْطنَهُ لََك : بالََغ في نُْصِحكَ  بَعَجَ  من المجاز :و

تُ  جـــــــح عـــــــَ ه  بــــــــَ تـــــــُ حـــــــح َتصـــــــــــــــــــــَ َن حـــــــىّت انــــــــح طـــــــح  ِإلـــــــيـــــــِه الـــــــبـــــــَ

شــــــــــــــــــــَ  و     فح ــــــُ ر  مــــــن يـ حِ  (4)مـــــــا كـــــــُ  ِإلــــــيـــــــِه بــــــنـــــــاصــــــــــــــــــــِ

  
 في قوِل أَبي ذَُؤْيٍب :ـ  وقيل :

ُه  ـــــــــــــ  را ألَن دح َك قـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن لـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ َك َأعـــــــــــــح ـــــــــــــِ ذل  فـــــــــــــَ

راِم     يِن لــــــــــــــلــــــــــــــكــــــــــــــِ طــــــــــــــح ِرمٌي َوبــــــــــــــَ يــــــــــــــجُ كــــــــــــــَ عــــــــــــــِ  بــــــــــــــَ

  
 أَي نُْصِحي لَُهْم َمْبذُوٌل.

ي إِليه. بَعَْجتُ  وفي األَساس : ومن المجاز :  لَهُ بَْطنِي : أَْفَشْيُت ِسّرِ

 بُن َزْيٍد : َصَحابِّي. بَْعَجةُ و

روى عن أَبي ُهَرْيَرةَ ، وعنه يَحيَى بُن أَبِي َكثير ، وأَبو حاِزٍم ، وكان يُِقيم مّدةً بالبادية ومدَّةً  تَابِِعيُّ ، بِن بَْدٍر الُجَهنِيّ  بُن َعْبِد هللا بَْعَجةُ و

 بالَمِدينَة ، وماَت بالَمِدينَِة سنةَ مائٍَة ، كذا في كتاب الثِّقاِت البِن ِحبّان.

 العَبّاسّي. لْلَمْنُصورِ  من قَُضاَعةَ  ْيٍس بالّضّمِ ، َوِلَي َصَدقاِت بني َكْلبٍ بُن قَ  بُْعَجةُ و

 أَي معروفة ، أَي من بَنِي ُجَذام. قَبِيلَةٌ ، م بالّضمّ  بُْعَجةَ  بَنُوو

 اليَْشَكِريُّ الباِرقِّي : تابعّي. بْعَجةَ  وَعْمُرو بنُ 

 * ومما يستدرك عليه :
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، أَي َشقََّها وأََذلََّها ، َكنَْت به  (5) «األَْرَض َوبََخعَها بَعَجَ »:  عنههللارضي ُعمرَ  صفة في عنهاهللارضيفي حديِث عائشةَ  من المجاز : ما

 عن فُتُوِحه.

، أَي ُشقَّْت  بُِعَجتْ  «نَّ األَْمَر قد أََظلَّكَ ، وَساَوى بِناُؤها ُرُؤوَس الِجباِل فاْعلَْم أَ  (6)َكَظائَِم  بُِعَجتْ  إَِذا َرأَْيَت َمكَّةَ قد»في حديٍث آَخر : و

وفُتَِحت 
 كظائُِمها بعُضها في بعٍض ، واْستُْخِرَج منها عيونُها. (7)

ْنيَا ِمعَاها بَعََجتْ  َحْنتََمةَ  اْبنَ  إِنَّ »: ـ  فقال ، عنههللارضيوقد َوَصَف ُعَمَر ، ـ  في حديث َعْمٍروو هذا َمثٌَل َضَربَه ، أَراَد أَنََّها َكَشفَْت  «له الدُّ

هُ.عّما كان فيها من الُكنُوِز واألَمواِل والفيْ  (8)له   ِء ، َوَحْنتََمةُ : أُمُّ

__________________ 
 ( اللسان : َحَزبَه.1)
 .«عن»( التهذيب واللسان والصحاح 2)
 ء إذا دام. ام  يسقاه ا من نقض الش ( قوله منقض : أي أدمي له ال 3)
 .«يغش »( عن اللسان والتكملة ا وابألصر 4)
 .«وِبعها»( األصر والنهاية ا ويف اللسان : 5)
( الكظائم مجض ِكظامة وهي آابر حتفر متقاربة وبينها جمر  يف ابطن األرض يســــــــير فيه ماء العليا إىل الســــــــفل  حىت يظهر عل  األرض ا وهي 6)

 (.عن النهاية)ات. القنو 
 .«وفتح»( األصر والنهاية واللسان ا ويف التهذيب : 7)
 وعبارة اللسان كاألصر.« ء والغنائمكشفت له كنوزها ابلفي»( يف النهاية : 8)
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ً  الَمَطرُ  بَعَّجَ و  في األَْرِض : فََحَص الِحَجاَرةَ ِلشدَّةِ َوْقِعه. تَْبعيجا

 يها آباراً َكثِيَرة.األَْرَض آباراً : َحفَر ف بَعَجَ وَ 

 : رجٌل ، قال الّراعي : باِعجٍ  وابنُ 

ـــــــــِن  ِش اب ـــــــــح ي ِش جـــــــــَ ـــــــــح ي ـــــــــقـــــــــااي اجلـــــــــَ جٍ كـــــــــَبن  ب   ابعـــــــــِ
رِ     َة فــــــــــــاخــــــــــــِ ايــــــــــــَ مــــــــــــَ ٍن مــــــــــــن عــــــــــــَ رُكــــــــــــح  َأطــــــــــــاَف بــــــــــــِ

  
 ، وكّل ذلك في اللَّسان. (1)هذه األَْرَض أَي تََوسََّطتْها  بَعََجتْ  ويقال :

 : ومما استدركه شيخنا. [بعزج]

 ، وهي : ِشدَّةُ َجْريِ الفََرِس. البَْعَزَجةُ 

 قال السَُّهْيِلّي : كأَنَّه َمْنُحوٌت من أَْصلَْيِن : بَعََج ، إِذا َشقَّ ، وَعّز ، إِذا َغلَب.

ْوض : قيل : اْسُمها َسْبَحةُ.اسُم فََرِس الِمْقداِد. َشِهَد عليها يوَم السَّْرحِ ، زاد شي بَْعَزَجةُ  قلت : وفي اللّسان :  خنا عن الرَّ

 الماَء ، كغَبََجهُ. بَغَجَ  : * ومما يستدرك عليه أَيضاً : [بغج]

 ، كالغُْبَجِة. البُْغَجةُ و

فإِن زيادةَ البِْنيَِة تَدّل على زيادةِ الَمْعنَى في األَكثر ، والمشهوُر  من التَّغَنُّجِ  حاال أََشدُّ  كذا بتقديم الموّحدة على الغين :ه ، التَّبَْغنُجُ  : [بغنج]

 على أَلسنَِة الناِس التََّمْغنُُج ، بالميم بدل الموّحدة.

ْبحُ  بَلَجَ  : [بلج] ً  بالّضّم ، يَْبلُجُ  الصُّ  .تَبَلَّجَ و ، كاْنبَلَجَ  : اإِلْشراُق ، البُلُوجُ و أَضاَء وأَْشَرَق ،و : أَسفََر ، بُلُوجا

 الَحقُّ : َظَهَر ، وهو َمجاز. أَْبلَجَ و الشَّْمُس : أَضاَءْت ، أَْبلََجتِ و

 من ُصْبحٍ وَحّقٍ وأَْمٍر وَوْجٍه وغيِرها. أَْبلَجُ  ُكلُّ ُمتَِّضحٍ و

ً  ِء َوَضَح فقدوكلُّ شيْ  حُ الُوُضو : االْبِلجاجُ  ، وفي أَخَرى غيِرَها (2) االْبِليَجاجُ  كذا في نسختنا ، وفي أَخرى ، االْبِليالجُ و  .اْبالجَّ اْبِليَجاجا

 ُء : أَضاَء.الشي اْبالجَّ و

ْلَجةَ  ، البُْلَجةِ  لَِقيتُه عندو وَسقَط ذلك من بعِض النَسخ ، وهو آِخُر اللّْيِل عند اْنِصداعِ الفَْجِر ،  بالّضمّ  حتّى وَصْلُت ، وهو البُْلَجةَ و وَسَرْيُت الدُّ

بحِ ، إِذا رأَيتَ  بُْلَجةَ  يقال : رأَيتُ   الضَّوء ، ويُْفتَُح ، الصُّ

 ، أَي ُمْشِرقَة. «بَْلَجة ليلَةُ القَدرِ »ففي الحِديث : 

بحِ.، بالّضّم :  البُْلَجةُ و ، بالفتح ، البَْلَجةُ  وفي اللسان :  َضوُء الصُّ

 : تَباُعُد ما بين الحاِجبَيِن ، وقيل : ما بيَن الحاِجبَيِن إِذا َكاَن نَِقيًّا من الشَّعَر. البَلَجُ و (3) البُْلَجةُ و

 نَقَاَوةُ ما بَيَن الحاِجبَيِن. كالفُْرَجِة : البُْلَجةُ  : (4)وفي الّصَحاح واألَساِس 

 ً ـ  في حديث أُّمِ َمْعبَدٍ و ، إِذا لم يَُكْن َمْقُروناً ، أَْبلَجُ  ، ويقال : َرُجلٌ  بُْلَجتَه ، وما أَْحَسنَ  بَْلَجاءُ  ُمْشِرٌق ، واألَْنثَى البَلَجِ  بَيِّنُ  أَْبلَجُ  وهو ، بَِلَج بَلَجا

الذي قد  األَْبلَجُ و ، (5)الحواِجِب ؛ ألَنّها تصفُه بالقََرِن  بَلَجَ  أَي ُمْسِفُره ُمْشِرقُه ، ولم تُِردْ  «الَوْجهِ  أَْبلَجُ »: ـ  وسلمعليههللاصلىفي ِصفة النّبي 

 .أَْبلَجُ  ولم يكْن َمْقُروَن الَحاِجبَْيِن ، فهو (6)َوَضَح ما بين عْينَْيِه 

 : األَْبيَُض الَحَسُن الواسُع الَوْجِه ، يكون في الطُّول والِقَصِر. األَْبلَجُ  وقيل :
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 : َطْلٌق بالمعروف ، قالت الَخْنَساُء. بَِليجٌ و ، بَْلجٌ و ، أَْبلَجُ  َوَرُجل أَْبلَُج بَْلجٌ  للّرُجِل الطَّْلِق الَوْجِه :وقال َغْيُره : يقال 

ٍة  ِب حــــــــــاجــــــــــَ ــــــــــِ ال طــــــــــَ ــــــــــِ اًل ل رح َأهــــــــــح قــــــــــُ ــــــــــَ  كــــــــــَبنح ملَح يـ

يــــــــجَ كــــــــان و     لــــــــِ رِ  بــــــــَ دح رَِح الصــــــــــــــــــــــ  نحشــــــــــــــــــــــَ ِه مــــــــُ  الــــــــَوجــــــــح

  
__________________ 

 ت هذه األرض عذاة طيبة األرض أي توسطتها.( عبارة اللسان : بعج1)
 ( يف القاموس واللسان : االبليجاج. ومثلهما يف الصحاح.2)
 اب اء املهملة تصحيف.« البلحة»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 ( العبارة ليست يف األساس ا وهي مثبتة يف الصحاح واللسان عن اجلوهري.4)
 الصحاح.( هذا قو  أيب عبيد كما يف 5)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : حاجبيه.6)
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 ٌء ، قال الدَّاِخل بُن َحَراٍم الُهَذِلّي :: ُمْشِرٌق ُمِضي بَِليجٌ  ءٌ وشي

يــــــــــداً  ا وجــــــــــِ هــــــــــَ نـــــــــــح كــــــــــًا مــــــــــِ حــــــــــَ َن َمضــــــــــــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــــَ  أَبحح

ا     هــــــــــَ كــــــــــُ حــــــــــَ ِر َمضــــــــــــــــــــــــح جــــــــــح داَة ا ــــــــــِ يــــــــــجُ غــــــــــَ لــــــــــِ  بــــــــــَ

  
 ، وإِْن كان أَْقَرَن. أَْبلَجُ  الَكَرِم والَمْعُروِف وطالقَِة الَوْجِه :وفي األَساس : من المجاز : يُقَال لذي 

ّجُل ، بَِلجَ  من المجاز أَيضاً :و ً  كَخِجلَ  الرَّ انشَرَحْت ، وثَِلَج  ُصُدوُرنَا : بَِلَجتْ  ، َكَكتٍِف وقد (1) بَِلجٌ  الفََرُح والّسُرور ، وهو : البَلَجُ و ، بَلَجا

 َحِرَج. (3)َحرَّ و[ ]، بَْعَد َما  بَِلجَ و به َصْدِري (2)

 فَِرَح. ِء وثَِلَج ، إِذابالشَّيْ  بَِلجَ  وعن األَْصَمِعّي :

ً  َكَضَربَ  بَلَجَ و  فَتََح. : يَْبِلُج بَْلجا

َحهُ. وأَثْلََجهُ : أَْبلََجهُ  قدو  أَْوَضَحهُ ، وفَرَّ

 ، أَي واضٌح ، قال : أَْبلَجُ  وهذا أَمرٌ 

جُ    ا ـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ ُه  أَبــــــــــــــح مــــــــــــُ الــــــــــــِ عـــــــــــــَ فـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ  ال ختـــــــــــــَح

وِر و     ُر يف نــــــــــُ هــــــــــَ ظــــــــــح ِ  تــــــــــَ مــــــــــح الجِ كــــــــــالشــــــــــــــــــــــــ   ِإبــــــــــح

  
 ، والبَاِطُل لَْجلَج. أَْبلَج ، وكذلك الَحقُّ ، إِذا اتََّضَح ، يقال : الَحقُّ  البَلَجِ  بَيِّنُ  أَْبلَجُ  وُصْبحٌ 

ِد بنِ « أَو اسم»، وفي نسخة  (4) َصنٌَم واْسمٌ  بفتح فسكون : ، بَْلجٌ و البُْرُجِمّي الّصائغ  بَْلجٍ  ، وهو َجّد أَبِي عمٍرو ُعثَْمان بِن عبِد هللا بِن ُمَحمَّ

 البَْصِرّي ، عن أَبي داووَد الّطياِلِسّي ، وعنه أَبو طالٍب أَحمُد بُن نَْصِر بِن طالٍب الحافظ ، وغيره.

 وف ، وهو َمجاز ، كما تقّدم.بالمعر : َطْلُق الَوْجهِ  بَْلجٌ  َوَرجلٌ 

امُ و  .(5) بَْلج نُِسب إِلى : بالبَْصَرةِ  بَْلجٍ  َحمَّ

بانِ  بِلِّيجُ و (6) السُّكَُّر بالضمّ  أُْبلُوجٌ و ف الثاني ، وفي نسخة : السَِّفينَِة ، كِسَكيٍن : معَرَّ ، بالّضّم ، السُّكَُّر ، قلت : وهو  أَْبلوجٌ و ولم يَعّرِ

 هِل الَحساِء والقَِطيف.األَْملُوُج عند أَ 

بِن محموِد بن أَبي َسِعيٍد ، فقيهٌ ُصوفِّي  (8)، منه أَبو يَْعقوَب يُوسُف بُن أَبي َسْهِل بِن أَبي سعد  (7) بَْلَجان ، كَسْحبَاَن : ع ، بالبَْصَرةو

 .(9)بقرية تِِلْمساَن  536ظريف ، َصِحَب أَبا الَحَسن البُْستِّي ، وعنه أَبو سعٍد السَّْمعَانِّي ، توفي سنة 

ُد بُن َعْبِد هللا البَْلَجانِّي الُمَحّدُث ، مات سنة  ة ، بَمْرَو ، : بَْلَجانُ و  .276منها محمَّ

 .باِلجٍ و ، كبَْلجٍ  ، كَكتَّاٍن : اْسٌم ، باَّلجٌ و

تَْيِن : النَِّقيُّو البُلُجُ و  وهذا عن ابن األَعرابّي. الشَّعَِر.من ـ  محّرَكةً ـ  مواِضعِ القََسَماتِ  (10) بَضمَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 بالّضّم : ما َخْلَف العاِرِض إِلى األُذُِن وال َشعََر عليه. البُْلَجةُ 

. تَبَلَّجَ و ُجُل إِلى الّرُجل : َضِحَك وَهشَّ  الرَّ

 وهي البَْلَحةُ بالحاِء ، كذا في اللسان. االْسُت ، قال : بالفَتْح : البَْلَجةُ  : االْسُت ، وفي كتاب ُكراع : البُْلَجةُ و
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، َمْعُروٌف ، نافٌِع للَمِعدة ، إِلى آخِر ما َذَكَره األَطبّاُء. قد وجدُت هذه العبارة في بعِض نَُسخِ القاموس ، وعليها شرُح  (11)بالفتح  البَِليلَجُ و

 شيِخنا.

 ، بالكسر : قَْريَةٌ من قَُرى ِمْصَر. بِْلتَاجُ و : [بلتج]

 بضّمتيِن. البُنُجُ  وجمعه بالكسِر : األَْصُل ، البِْنجُ  : [نجب]

وَدِكّي الّشاعر ، تُُوفَِّي ببلده سنة  بالفتح : ة ، بَِسَمْرقَْنَد ،و  .(12) 323منها أَبو عبد هللا َجْعفَُر بُن محّمٍد الرُّ

__________________ 
 قلم.( هذا ضبرت التهذيب ا وضبرت اللسان  سكان الالم ضبرت 1)
 .«وبلج»( عن األساس ا وابألصر 2)
 ( زايدة عن األساس.3)
 .«أو اسم»( يف القاموس : 4)
 ( وهو بلج بن كشبة التميمي كما معجم ايقوت.5)
 ( يف القاموس : وأُبلوج ابلضم ا الس كر.6)
 ويف اللباب : قرية عند كمسان.« قرية با البصرة وعّبادان»( يف التكملة : 7)
 ا املوضوع اآيت ذكره.« ونسبه ايقوت إىل بلجان من قر  مرو« ابن أيب سعيد»ب ومعجم البلدان : ( يف اللبا8)
 ( اللباب ومعجم البلدان : كمسان.9)
 ( يف القاموس : النقي مواضض القسمات.10)
 ندية ا أجوده األصفر الرخو األمل .( يف تذكرة األنطاكي : بليلج مثر شجرة مستقلة ا وهو يف حجم الزيتون وشكله ا منابته األقطار اهل11)
 .329( يف اللباب البن األثري تويف بروذ  سنة 12)
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ٌن ألَْوَجاعِ األَْوراِم والبُثُوِر  أَي معروف ، وهو م ُمَخدَّر نَْبٌت ُمْسبِتٌ  أَيضاً : (1) البَْنجُ و َغْيُر َحِشيِش الَحَرافِيِش ، ُمَخبٌِّط للعَْقِل ، ُمَجنٌِّن ، ُمَسّكِ

 األَْسوُد ، ثّم األَْحَمُر ، وأَْسلَُمه األَْبيَُض. في االستعمال وأَْخبَثُه ِطالًء وِضماداً ، األُذُِن ،ـ  وفي نسخة وَوَجعِ  (2)ـ  ْوجاعِ وأَ 

 .ُمبَنِّج وهو تَْبنِيجاً : أَْطعََمهُ إِيّاه ، بَنََّجهُ و

َح به غيُر واحٍد من األَئِّمة. ِمن ُجْحِرها وفي نسخة اللسان : أَخَرَجها َصاَحْت ، :ـ  َذَكُر الَحَجلِ ـ  (3) القَْبَجةُ  بَنَّجَ و  وهو َدخيٌل ، صرَّ

 ، أَي من باب أَْفعََل. أَْبنَجَ  والذي في التّهذيب : اْنبِناجاً : ادََّعى إِلى أَْصٍل َكِريم. الّرُجُل : اْنبَنَجَ و

 ، أَي إِلى أَْصِله وِعْرقِه. بِْنِجهيقال : َرَجَع فالٌن إِلى ِحْنِجه وَ  والذي في التهذيب : ، بِْنِجه ، كنََصَر : َرَجَع إِلى بَنَجَ و

 وهي المشهوَرة في اليمن بُمْؤنِس. كثِيَرةُ النَّْفعِ  وهي : َزْهَرةٌ ، م ، البَابُونَجُ  : [بابونج]

ُم نَْوماً َصاِلحاً ، وُمَربّاهُ يَْنفُع ِمنْ  (4) البَنَْفَسجُ  : [بنفسج] ه يُنَّوِ ه َرْطباً يَْنفَُع الَمْحُروِريَن ، وإَِداَمةُ َشّمِ ئَةِ  َوجعِ  : م ، َشمُّ  ذاِت الَجْنِب وَذاِت الّرِ

داعِ ، وهو ّب. نافٌع للسُّعاِل والصُّ  وتفصيلُه في كتب الّطِ

ِء ونََضاَرتُه ، وقيل : هو في النّباِت النَضاَرةُ ، وفي اإِلنساِن هو ُحْسُن لَوِن الشيْ  ، ويقال : بَْهَجةٍ  يقال : َرُجٌل ذُو نُ : الُحسْ  البَْهَجةُ  : [بهج]

 : َضِحُك أَساِريِر الَوْجِه ، أَو ُظُهوُر الفََرحِ البَتّة.

ً و بَهاَجةً و بَْهَجةً  ، كَكُرمَ  بَُهجَ   .البَْهَجةُ  وقَْد َغلَبَْت عليها ، ِمْبَهاجٌ  هيو ، بَُهَجْت بَْهَجةً  ، وقد ُمْبتَِهَجةٌ  : بَِهَجةٌ  ةٌ امرأَ و ، بَِهيجٌ  فهو بََهَجانا

 ٌ  : َغلََب عليها الُحْسُن. ِمْبَهاجٌ و بَِهَجةٌ  وامرأَة

 قال الشاعر : فَِرَح ،و : ُسرَّ بِهِ  بهاَجةً  كَخِجلَ  ء ، ولَه ،بالْشيْ  بَِهجَ و

بـــــــــــاُب رِداًء قـــــــــــد  تُ كـــــــــــاَن الشــــــــــــــــــــــــّ جـــــــــــح  بـــــــــــِه  هبـــــــــــَِ

َر ُ     ــــــــــَ  خــــــــــِ ل ــــــــــِ ب ــــــــــح ل ــــــــــِ ُه ل ــــــــــح ن َر مــــــــــِ ــــــــــَ ايـ طــــــــــَ ــــــــــَ دح ت ــــــــــقــــــــــَ  ف

  
 قال أَبو ذَُؤيب : ، بَِهيجٌ  فُهو

يِن  رٍو ا وِإنـــــــــــّ مـــــــــــح ا أُمِّ عـــــــــــَ يـــــــــــَ قـــــــــــح َك ســـــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــذلـــــــــــِ

هـــــــــا     بـــــــــِ يـــــــــح تح مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ َذلـــــــــَ ا بـــــــــَ هـــــــــيـــــــــجُ مبـــــــــَ بـــــــــَ  لـــــــــَ

  
 وكانت صاِحبَتَه التي يَُشبُِّب بها في غاِلِب األَمِر.أَشار بقوله ذلك إِلى الّسحاب الذي استَسقَى الّمِ عمٍرو ، 

ه ، قال النّابغَة : ُمْبتَِهجٌ  أَي بَِهجٌ  رُجلٌ و  بأَمٍر يَُسرُّ

هــــــــــــــــا  ّواصــــــــــــــــــــــــــــــُ ٌة غــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ي َدفــــــــــــــــِ  َأو ُدر ٌة صــــــــــــــــــــــــــــــَ

جٌ     دِ  هبــــــــــــَِ جــــــــــــُ ر  ويســــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــِ ــــــــــــُ ا ي َرهــــــــــــَ ــــــــــــَ  مــــــــــــىَت يـ

  
نِي ، ُء ،الّشي بََهَجنِيو  باألَلف وهي أَعلَى. ، كأَْبَهجَ  َكَمنََع : أَْفَرَح وَسرَّ

 والفََرح. : السُُّرورُ  االْبتَِهاجو

ْوضُ  تَبَاَهجَ و  بالفتح ، أَي َزْهُره ، وقال : َكثَُر نَْوُرهُ  ِإذا الرَّ

 يـَتَـَوه جُ  ُمتَـَباِهجٌ نـَّوارُه 
 في قول العَّجاج : : التَّْحِسيُن ، التَّْبِهيجو

جح دَعح ذا و  بـــــــــــــًا  هبـــــــــــــَِّ اَحســـــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــَ هـــــــــــــ  بــــــــــــــَ   مـــــــــــــُ
ا    َزو جـــــــــــَ قـــــــــــًا مـــــــــــُ طـــــــــــِ نـــــــــــح نح مـــــــــــَ نـــــــــــِّ مـــــــــــًا وســــــــــــــــــــــــَ خـــــــــــح  فـــــــــــَ
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جْ  قال ابن ِسيَده : لم أَْسَمعْ  ْل ، وكأَّن معناه : ِزْد هذا الَحَسب َجماالً بَوصِفك له ، وِذْكِرك إِيّاه ، وَسنِّْن :  ببَّهِ ْن وَجّمِ إِالَّ هاهنا ، ومعناه َحّسِ

ْن كما يَُسنَُّن السَّيف أَو غيُره َجا ، أَي َمقُروناً بعُضه ببعٍض ، وقيل : معناه َمْنِطقاً  َحّسِ ل ، وقوله : ُمَزوَّ بالِمَسّنِ ، وِإن ِشئَت قلَت : َسنِّْن : َسّهِ

 يُْشبِهُ بعُضه بعضاً في الُحْسن ، فكأَنَّ ُحْسنَه يَتَضاعُف لذلك.

 .(5)بمعنًى واحٍد  بَاراهُ وباَهاهُ و وباَزَجهُ  باَهَجهُ و

 : اْستَْبَشَر. اْستَْبَهجَ و

 َسنَاُم النّاقَِة السَِّميُن ، تقول : رأَيت ناقَةً لها َسنَامٌ  الِمْبَهاجُ و

__________________ 
 ( يف تذكرة داود : بنج : ابلعربية السيكران وابليوانينة أفيقوام  والسراينية أرمانيوس والرببرية أقنقيرت ويقا  استرياسن.1)
 ووجض.( يف القاموس : 2)
 .«بفتح الباء ضبرت قلم»( القاموس والتكملة ا ويف اللسان 3)
 ( يف تذكرة داود : معرب عن بنفشه الفارسي ا وابليواننية أبر والعجمية سكمساس.4)
 ( هذا قو  األصمعي كما يف التهذيب.5)
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َهاجٌ  ِنَمةٌ  ِمبـح ِنَمة ا ا َأي َمباِهيجُ  ا ونُوقاً هلا َأسح َجةَ  أَلن   الس ِميَنُة من اأَلسح َمِن ا وهو جَماز. البَـهح  مض السِّ
 أَي من ُكّلِ َضْرٍب من النّباِت َحَسٍن ناِضٍر. (2) (ِمْن ُكلِّ َزْوج  َِبِيج  ): َحُسَن ، قال هللا تعالى :  بَِهيجٌ  فهو (1)النّباُت ، بالكسر  بَهجَ و

أَي ُحْسنََها وُحْسَن ما فيها من  «بَْهَجتََهاو فإِذا َرأَى الَجنَّةَ »في حديث الَجنَّة : و ، بَْهَجةً و بَُهَج بََهاَجةً  : َحَسٌن ، وقد بَِهيجٌ  وعن أَبي زيد :

 النّعيِم.

 .(3) نَبَاتُها بَُهجَ  األَْرُض : أَْبَهَجتِ 

 * ومما يستدرك عليه :

 ، قال ابُن ُمْقبٍِل : َمباِهيجُ  نِساءٌ 

يــــــــــــٍ  و  يــــــــــــجٍ بــــــــــــِ اهــــــــــــِ بــــــــــــَ دوَدهــــــــــــا   مــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  خــــــــــــُ

اَل     جـــــــــح ٍج هـــــــــَ ـــــــــِ نح عـــــــــال َن مـــــــــِ فـــــــــح ـــــــــَ هـــــــــًا آل ُدوُد مـــــــــَ  خـــــــــُ

  
ِدي بالفَتْح : ، البَْهَرجُ  : [بهرج]  ٍء ، قال العّجاج :ِمن كّل شيْ  ءُ الباطُل ، والرَّ

َت   اجِلحاُف و   هَبحَرَجاكاَن ما اهح
 أَي باطالً.

َغُل ، ويقال : بَْهَرج وفي شفاِء الغَليل :  .بََهاِرجُ و نَبَْهَرجاتٌ  وجمعُه [بَْهَرجٌ ]و نَبَْهَرجٌ  : معّرب نَبَْهَره ، أَي باطل ، وَمْعنَاه الزَّ

 ، أَي باِطٌل َزْيٌف. نَبَْهَرجٌ وَ  بَْهَرجٌ  وقال الَمْرزوقّي في َشْرح الفَصيح : ِدْرَهمٌ 

 ٌء.ي: َردِ  بَْهَرجٌ  وقال ُكراع في الُمَجّرِد : ِدْرَهمٌ 

ْرَهمَ  الذي ال يُباع به ، قال أَبو َجْعفَر : وهو يَرجع إِلى قوِل ُكراع : ألَنه إِنما ال يُباع  : البَْهَرجَ  وحكى الُمَطّرزّي عن ابن األَعرابّي : أَن الّدِ

 به لرداَءتِه.

إِذا ُضِرَب في غيِر داِر األَميِر حكاه الُمَطّرِزّي عن ثعلب عن ابن ،  بَْهَرجٌ  . قال شاِرُحه اللَّْبِلّي : يقال ِدْرَهمٌ بَْهَرجٌ  وفي الفصيح : ِدْرَهمٌ 

 األَعرابّي.

ةُ تقول : هو كالُم العَرب ، قال : بَْهَرجٌ  وقال ابن َخالََوْيه : ِدْرَهمٌ   .نَبَْهَرجٌ  والعامَّ

ْرَهمُ  تُه َرِديئةٌ ، وكّل َرِدي (4) البَْهَرجُ  وفي اللّسان : والّدِ  ، قال : وهو إِْعراُب نَبَْهَره ، فارسي. بَْهَرجٌ  الدَّراِهِم وغيِرها ٍء منالذي فِضَّ

ّكِة ، وكّل َمردوٍد عند العرب البَْهَرجُ  وعن ابن األَْعَرابّي : ْرَهُم الُمْبَطُل الّسِ  .نَبَْهَرجٌ و ، بَْهَرجٌ  : الّدِ

كأَنَّهُ ُطِرَح فال يُتَنَافَس فيه ، كذا في َشْرحِ الفَِصيح  الُمبَْهَرجُ  ءُ أَبطلَه ، والشيأَي  «الَحاِرثِ  (5) [ابنِ ]َدَم  بَْهَرجَ  أَنه»في الحديث : و

 للمْرُزوقِّي.

 َدَمه. بَْهَرجَ  يقال : الُمبَاُح ، ءُ : الشي البَْهَرجُ و

 ِء عن الَجادَّةِ القاصَدةِ إِلى َغْيِرها.: أَن يُْعَدَل بالشَّيْ  البَْهَرَجةُ  من المجاز :و

، أَي ُعِدَل به عن الّطِريِق  بُْهِرجَ  ٍء ، قال : وقال القُتَْيبِي ، أَْحَسبه بِجَراِب لُْؤلُؤٍ أَي َرِدي «بَْهَرجٍ  أَنّه أُتَِي بِجراِب لُْؤلُؤٍ »في الَحِديِث : و

بة وقيل : هي كلمةٌ ِهْنِديّة ، أَصلها نَبَهْ  ُء ، فنُقلت إِلى الفارِسيّة ، فقيل : نَبَْهَره ، ثم لَه ، وهو الّرِديالَمْسلوِك خوفاً ِمن العَشَّاِر ، واللّفَظةُ ُمعَرَّ

 .بَْهَرج ُعّربت

ة. بُْهِرجَ و قال األَزهرّي :  بهم ، إِذا أُِخَذ بهم في غير الَمَحجَّ

 كلُّ َمْن َوَرَد. من الِميَاِه : الُمْهَمُل الِّذي ال يُْمنَُع عنه الُمبَْهرجُ  من المجاز أَيضاً :و
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ماِء : الُمْهَدُر ، الُمبَْهَرجُ و ا »رضي هللاُ عنهما :  البِن أَبِي َوقّاٍص  الثَّقَِفيّ  قوُل أَبِي ِمْحَجنٍ  منهو من الّدِ أَمَّ
« فال أَْشَربَُها أَبداً  بَْهَرْجتَنِي إِذْ  (6)

 أَي أَْهَدْرتَنِي بإِسقاِط الَحّدِ َعنِّي. يعني الَخْمرَ 

 : َهَدٌر. بَْهَرجٌ  ٌء ، ودم: َرِدي بَْهَرجٌ  ، وَعَملٌ  بَْهَرجٌ  : كالمٌ  : ومن المجاز (7)وفي األَساس 

__________________ 
 ( كذا ا ويف اللسان بضم اهلاء ضبرت قلم.1)
 .7وسورة   اآية  5( سورة ا ج اآية 2)
 ( القاموس واللسان ا ويف الصحاح بكسر اهلاء ا وكله ضبرت قلم.3)
 .«املبهرج»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( زايدة عن النهاية.5)
 .«.. ( اللسان والنهاية ا وقبلها يف التكملة : قد كنت أشرهبا إذ كان يقام علّي ا د وأُطّهر منها ا فبما إذ6)
الجي بيدي وإلا هي عبارة حكاها قوله ويف اللســــان اخل لي  ذلك يف نســــخة اللســــان »وهبامش املطبوعة املصــــرية : « ويف اللســــان»( ابألصــــر 7)

 .«ببع  تصرف فانظره
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 .بَْهَرَجه فَتَبَْهَرجَ  : غيُر ِحًمى ، وقد بَْهَرجٌ  وفي اللسان ، وشرح الحماسة عن ابن األَعرابّي : َمَكانٌ 

ْنُف  نَْبٌت ، بالفَتْح : ، البَْهَراَمجُ  : [بهرمج]  ، وهو من أَشجاِر الِجبال. (1)وفي اللسان : هو الشََّجُر الذي يقاُل له الرَّ

 .البَهَراِمجُ  وقال أَبو ُعبَْيد ، في بعض النسخ : ال أَْعِرف ما

نَُف ، قال : البَْهراَمجُ  وقال أَبو حنيفةَ : َهيَاِدِب  أَْخَضرُ  منهو عِره حمَرةً ُمْشَرٌب لوُن شَ  أَحَمرُ  : َضْرٌب منه هو َضْربانِ و : فارسّي وهو الرَّ

لَةٌ في َمحالِّها. وِكالهما َطيُِّب الّرائَِحةِ  النَّْوِر ،  وله َخواصُّ وَمنافُع ُمفَصَّ

 حتى أَْعيَْيُت ، وأَنشد : أَنا : َمَشْيتُ  بُْجتُ  ، إِذا أَْعيَا ، وقد بائِجٌ  قال ابن بُُزْرجٍ : وبَِعيرٌ  ، محّركةً : اإِلعيَاُء ، البََوجانُ و البَْوجُ  : [بوج]

ا  هــــــــــَ لــــــــــَ ي رِســــــــــــــــــــــــح ر ــــــــــَِ يــــــــــنــــــــــًا تــــــــــَ نــــــــــَت حــــــــــِ  قــــــــــد كــــــــــُ

ُر و     ائــــــــــــــــــــِ َرَد ا ــــــــــــــــــــَ جُ فــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــِ  ال

  
 يعني الُمِخفَّ والُمثِْقَل.

جِ  تََكشُُّف البَْرِق ، : البَْوجُ و  هكذا في النُّسخ ، من باب االفتعال. االبتِيَاجِ و التَّْبِويجِ و كالتَّبَوُّ

ً  البَْرقُ  باج من االنفعال ، يقال : االْنبِيَاجُ  والذي في اللَّسان وغيره : ً و يَبُْوُج بَوجا  .بََوَجانا

جَ و  إِذا بََرق ولَمَع وتََكشََّف. تَبَوَّ

ً  البَْرقُ  اْنباجَ و جٌ   َسوَداُء فيها بَْرقٌ ثُّم َهبّت ِريحٌ »في الحديث : و ، إِذا تََكشََّف ، اْنبِياجا  أَي ُمتأَلٌِّق بُرُعوٍد وبُُروٍق. «ُمتَبَّوِ

جَ و َق في َوْجِه السَّحاِب ، وقيل : تَتَابََع لَْمعُه. تَبَوَّ  البَْرُق : تَفَرَّ

يَاحُ  : البَْوجُ و  .(2) الّصِ

جَ و اجٌ  : َصيََّح ، وَرجلٌ  بَوَّ  : َصيَّاٌح. بَوَّ

 عن أَبي ُعبَيٍد ، وهذا َمحّل ِذْكِرَها ال الَهْمز ، وقد أَشرنَا ُهنالك. قال أَبو ذؤيب : : الّداِهيَةُ ، البَائَِجةُ و

َا  َا ال َلحشــــــــــــــــــــــــَ ةأَمحســــــــــــــــــــــــَ  وأَمســــــــــــــــــــــــَ جــــــــــَ ــــــــــِ   ابئ
َددُ     وارَِي يف َأعـــــــــــــنـــــــــــــاقـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــقـــــــــــــِ  ِإال  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
، أَي أَصابَتُْهم ،  باَجتُْهم البائَِجةُ تَبُوُجهم فَِليقَِة ، وهي من أَسماِء الّداِهيَة ، يقال :وال بالبَائَِجةِ  ، وعن األَصَمِعّي : جاَء فالنٌ  البََوائِجُ  والَجمعُ 

ً  عليهم باَجتْ  وقد ل الّشّماُخ يرثي قا َدَواٍه ، عليهم (3) اْنفَتَقَتْ  ُمْنَكَرةٌ ، إِذا بوائِجُ  عليهم اْنبَاَجتْ و ، أَي اْنفَتََق فَتٌْق ُمْنَكرٌ  اْنبَاَجْت بائَِجةٌ و ، بَْوجا

 : عنههللارضيعمَر بَن الخّطاِب 

عــــــــــــَدهــــــــــــا  َت أُمــــــــــــورًا مث  غــــــــــــاَدرحَت بــــــــــــَ يــــــــــــح  َقضــــــــــــــــــــــــــَ

جَ     َوائـــــــــــِ ـــــــــــَ ِ   بـ تـــــــــــ  فـــــــــــَ ـــــــــــُ هـــــــــــا ملح تـ امـــــــــــِ مـــــــــــَ (4)يف َأكـــــــــــح
 

  
 قال الّراجز : الفَِخِذ ، باطنِ  : ِعْرٌق في البائِجُ و

َراً َأو   ابِئَجاِإذا َوِجعَن َأهبح
 قال َجْندٌل : البََوائِجُ  جمعُه

 الَبوائجِ ابلكاِس واألَيحِدي َدُم 
 .(5)يعني العُروق الُمفتَّقة 

َي بذلك النتشاره واْفتِراقِه. البائِجُ  وقال ابن ِسيده :  : ِعْرٌق ُمحيٌط بالبََدِن كلِِّه ، ُسّمِ
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دِ  دٍ أَبو محم منه بينها وبين القَْيَرَواِن ثاَلُث َمراحلَ  : د ، بإِْفِريِقيَّةَ  باَجةُ و بِن علّيِ بن شريعةَ بن ِرفَاَعةَ بِن َصْخِر بِن َسماعةَ  عبُد هللِا بُن ُمحمَّ

 اللَّْخِمّي ، سكن ِإْشبِيِليَة ، فَِقيهٌ ُمحّدِث.

َذّرٍ الَهَرِوّي ، وببغداَد أَبا الطَّيِِّب الطَّبَِرّي ، سمَع بمّكةَ أَبا  اإِلماُم الُمَصنُِّف ، بِن أَيُّوَب : (6)بِن َسْعِد  أَبُو الَوِليِد ُسلَْيَماُن بُن َخلَف القاضيو

 وأَلَّف في األُصوِل ، وشرَح الُمَوطَّأَ ، روى عنه ببغداَد الَخطيُب وغيُره ، قال شيخنا :

__________________ 
 .«الرنف بفتح أوله وتسكا  نيه وحيّر  كما يف القاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ده كما يف التكملة :( وشاه2)

 يرما أصوات الصد  البّواج
 ( اللسان والتكملة والصحاح ا ويف التهذيب : تفّتحت.3)
ء لكنه اتبض أاب قوله قا  الشماخ اخل تبض يف ذلك اللسان ا قا  يف التكملة : ولي  للشماخ عل  هذا الروي شي»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

: إنه ملزرد أخي الشماخ ولي  له ا وقا  أبو  مد األعرايب : إنه جلزء أخي  (أبو رايش يف التكملة :)سة. وقا  أبو زايد متام فإنه ذكره له يف ا ما
 .«الشماخ وهو الصحيح ذكره املرزابين يف ترمجته

 واللسان فكاألصر.« املتفتقة»( يف التهذيب : 5)
 ( يف اللباب البن األثري : أسعد.6)
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 ، ال من باَجِة أَْفِريِقيَّةَ ، وقد تَوهََّم المصنُّف. (1)األَْنَدلُِس  باَجةِ  الّصحيح أَنّه من

ٍد اللَّْخِمّي ، فإِنه ذكر ابُن األَثيِر عن أَبي الفضِل الَمْقِدِسي أَنّه  من باَجِة األَْنَدلُِس ، وقد رّد عليه  (2)قلت : هذا االختالُف إِنما هو في أَبي ُمَحمَّ

 الحافُظ أَبو محّمٍد عبُد هللِا بُن عيسى اإِلْشبِيِلّي ذلك ، وهو أَعلُم ببالدهم.

 .(3)على ما ذَكره الَمْقِدّسي ، وقد ذُِكَر قريباً  الباِجيّ  قيل : منها أَبو محّمدٍ  د ، باألَْنَدلُِس  : باَجةُ و

ثِ  بِن إِبَراِهيَم بِن أَحَمدَ  إِسَماِعيلَ  (4) أَبي إِسحاقَ  والدُ  : باَجةُ و يراِزّي الُمَحّدِ بِيَع بَن ُسليماَن. الّشِ  يُعرُف بابِن باَجةَ ، سِمَع الرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ً  الرُجلُ  باجَ  قال ابُن األَعرابّي :  ، إِذا أَْسفََر َوْجُهه بعَد ُشُحوِب السَّفَِر. يَبُوُج بَْوجا

ْمِل. البَائَِجةُ و  : ما اتََّسَع من الرَّ

 .كاْنبَاَجتْ  عليِهم ، باَجتْ  : أَصابَتْهم وقد باَجتُْهم البَائَِجةُ تَبُوُجهمو

 : االْختاِلُط. البَاَجةُ و

ً  الشَّرُّ  باَجُهمو ُهم. بَْوجا  : َعمَّ

  الُمْستَِويَةُ ، وقد تقّدم.يُْهَمُز وال يُْهَمُز ، وهو الطَِّريقةُ من الَمَجاجِّ  البَاجُ  وعن ابن األَْعَرابِّي :

يِت مهموزاً ، وقد تقّدم ، قال : وهو من  واحٌد ، أَي سواٌء ، قال ابُن سيده : باجٌ  ونحن في ذلك ّكِ حكاه أَبو زيد غيَر مهموز ، وحكاه ابن الّسِ

 ذواِت الواِو ، لوجود ، ب وج ، وعدم ، ب ى ج.

ً  (5)أَجعلُها »في حديِث ُعَمَر رضي هللا تعالى عنه : و ب ، وقد تقّدم. «واحداً  باجا  وهو فاِرِسّي ُمعَرَّ

 فصر الّتاءِ 
 املثّناة الفوقّية مض اجليم

 ُدعاُء الدََّجاجِة ، كذا في اللسان. تَْج تَجْ  * : [تجج]

 كالماً أَو َغْيَره ، قاله أَبو َعمٍرو.َوَرتَِج ، إِذا أَغلََق  اْستَتََر ، كنَصر : ، تََرجَ  : [ترج]

 من ِعْلٍم أَو َغْيِره ، كذا في التهذيب. ءٌ َعلَْيِه شي وفي نُسخة : اْشتََكلَ  كفَِرَح : أَْشَكَل ، تَِرجَ و

 بالفتح : موضٌع ، قال ُمَزاِحٌم العُقَْيِلّي : تَْرجُ و

تح  ـــــــــَ ل فـــــــــَ ِة َأجـــــــــح امـــــــــَ مـــــــــَ مـــــــــاِن ا ـــــــــَ ـــــــــح ث اٍب كـــــــــجـــــــــُ  وهـــــــــَ

رحجٍ بـــــــــــِه ريـــــــــــُح     ـــــــــــَ رِ  تـ فـــــــــــَ ر  جمـــــــــــُح ا كـــــــــــُ بـــــــــــَ  والصـــــــــــــــــــــــــ 

  
َماُد.  الهابِي : الرَّ

 : موِضٌع يُْنَسب إِليه األُْسُد ، قال أَبو ذَُؤْيب : تَْرجٌ  وقيل :

ٍد  ر اًب مـــــــــــــــــن ُأســـــــــــــــــــــــــــــــح َبن   ـــــــــــــــــَُ رحجٍ كـــــــــــــــــَ   تــــــــــــــــــَ
يــــــــــــــــبُ     بــــــــــــــــِ ِه قــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح ابـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ م لــــــــــــــــِ ازهلــــــــــــــــُُ نــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــُ

  
 ؛ ألَنّه َمأَْسَدةٌ.« بِتَْرجٍ  وهو أَْجَرأُ من الماشي»بناحية الغَْوِر ، ويقال في المثل :  َمأَْسَدةٌ  تَْرجٌ  وفي التهذيب :

ةُ و بضّم الهمزة وسكون المثنّاة وضّم الراِء وتشديد الجيم ، ، األتُْرجُّ و بحذف  ، التُُّرْنجُ و التُُّرْنَجةُ و بزيادة الهاِء ، وقد تُخفَّف الجيم ، األُتُْرجَّ

بإِثبات الهمزة والنون معاً  أُتُْرْنجٌ  ا ، وزيادة النون قبل الجيم ، فصارْت هذه َخْمَس لغاٍت ، ونقل ابُن ِهشاٍم اللَّْخِمّي في فصيحه :الهمزة فيهم
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يت واألَّول أَفَصُح ، وهو كثيٌر ببالِد العرِب ، وال يكون بَرِّ  ، قال : التُُّرْنجِ و األُتُْرجّ  والتخفيف ، واقتصر القَّزاُز على ّكِ يّاً ، وذكرهما ابن الّسِ

 لغة َمْرُغوٌب عنها. التُُّرْنجُ  :ـ  في كتاب الَمعَاِلمـ  في اإِلصالح ، وقال القَّزاز

__________________ 
 .480( وهو ما ذهب إليه ابن األثري حيث قا  : ورجض إىل األندل  ودرس وألف وتويف يف حدود سنة 1)
املقدســــي يف أيب عمر أمحد بن عبد   بن  مد بن علي الباجي ابن صــــاحب الرتمجة املتقدم. وقا  يف معجم البلدان : ( يف اللباب جاء قو  2)

 أصله من ابجة أفريقيا ا سكن إشبيلية. ولعر اخلالف نشب من هنا.
 ( انظر ا اشية السابقة.3)
 ( يف اللباب : أبو ا سن.4)
 علها كذا ابلنسخ تبعاً للسان ا والذي تقدم يف ب أ ج ألجعلن الناس أبجاً واحداً فعلهما روايتان.( هبامش املطبوعة املصرية : قوله اج5)
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ةٌ و تُُرْنَجةٌ  أَي معروٌف ، واحَدتُه م ، : األُتُْرجُّ  وفي اللسان :  ، قال َعْلقََمةُ بُن َعبََدةَ : أُتْرجَّ

َن  لـــــــــح مـــــــــِ ةً حيـــــــــَح ُرجـــــــــ  ُح  أُتــــــــــح ا  (1)َنضـــــــــــــــــــــــح رِي هبـــــــــِ بـــــــــِ  الـــــــــعـــــــــَ

ومُ     مـــــــــــُ ِف َمشـــــــــــــــــــــــــح ا يف األَنـــــــــــح يـــــــــــاهبـــــــــــَ طـــــــــــح َبّن تـــــــــــَ  كـــــــــــَ

  
، واألَّول كالُم  تُُرْنجٌ و أُتُْرْنجٌ  ، ونَِظيُرها ما َحكاه سيبويه : َوتٌَر ُعُرْنٌد ، أَي َغليٌظ ، والعاّمة تقول تُُرنجٌ وَ  تُُرْنَجةٌ  وحكى أَبو ُعبَْيدة :

 الفصحاِء.

 ، وال يقال تُُرْنجات. أُتُْرّجاتٌ و األُتُْرّجة أُتُْرجٌّ  : َجْمعُ ـ  تقويِم الُمْفسد ألَبِي حاتمعن ـ  ونقل شيُخنا

ةٍ  (2)جمُع  أُتُْرجٌّ  وفي ِسْفر الّسعادة للسَّخاوّي :  ، وتقديرها أُْفعُلَّةٌ ، والهمزةُ زائدةٌ. أُتُْرجَّ

 . انتهى.تُُرْنجٌ  ، والجمع تُُرْنَجةٌ  وروى أَبو زيد :

، بحذفها ، ولو كانت أَصليّة لم تُحَذف ، ولفْقِد نَحِو ُجعُْفر ،  تُُرجٌّ  ، قال أَئّمة الّصْرف : لقولهم : تُُرْنجٍ  د أَجمعوا على زيادة النّون فيوق

كما هو رأُْي الُكّلِ ، قال ،  أُتُْرجٌّ  بضّمتين وسكون الفاِء ، من كالم العرب وألَنّه لغة ضعيفةٌ عند جماعة ، وُمْنَكرةٌ عند أُخرى ، واألَفصحُ 

 شيخنا.

ٌن ُغْلَمةَ   السُّوِس ، َضَررَ  وقِْشُرهُ في الثّياِب يَمنَعُ  الحاصَل من البَْلغِم ، ويِجلُو اللَّوَن والَكلَف أَي َشهَوتَهنّ  النَِّساِء ،ـ  بالّضمّ ـ  حاِمُضه ُمَسّكِ

هُ بأَْنَواعه في أَ  ة يّام الَوباِء نافٌِع غايةً ، ومن َخواّصه أَن الِجنَّ ال تَدُخُل بَيتاً فيهوهو نافٌع من أَنواعِ السُُّموم ، وَشمُّ ، كما حكاه الَجالُل  أُتُْرجَّ

ِحيَحيِن وغيِرِهما.في التّوشيح ، قال شيخنا : قيل : ومنه تَْظَهُر ِحكمةُ تَشبيِه قارى  ِء القُرآِن به ، في حديث الصَّ

 َشديُد األَعصاِب. تَِريجٌ  : َشديدةٌ ، ورُجلٌ  تَِريجةٌ  ِريحٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

ّيِ »في الحِديِث :  ما ورد جِ  أَنّه نَهى عن لُْبِس القَّسِ  هو المصبوُغ بالُحمَرةِ َصْبغاً ُمْشبَعاً. «الُمتَرَّ

 : * ويستدرك عليه أَيضاً : [تفرج]

 ، وهو في التّهذيب ، ونقله في اللّسان. تِْفَراجٌ  ، وهي َوتائُِرَها ، واحُدها (3): وهي فَُرُج الدََّراْبِزيِن ، وفَتََحاُت األَصابِعِ وأَْفَواتَُها  التَّفاريجُ 

 قاله األَزهرّي ، وأَصلُه ُولَُج. ، كُصَرٍد : فَْرُخ العُقَابِ  التُّلَجُ  : [تلج]

 وأَصله أَْولََجه ، وسيأْتي في الواو. فيه : أَدخلَهُ ، أَتْلََجهُ و

 : ِكنَاُس الظَّْبيِ ، فَْوَعٌل ، عند ُكراع ، وتاُؤه أَصٌل عنده ، قال الشاعر : التَّْولَجُ  وفي اللّسان

 تـَوحجَلَاُمت ِخذاً يف َصَفَواٍت 
 : الِكنَاُس الّذي يَِلُج فيه الظَّبُي وغيُره من الَوحش. التَّْولَجُ  :ـ  في ترجمة تربـ  وفي التّهذيب

 لم يذكره ابُن منظوٍر ، كالجوهرّي. بالّضّم : َضْرٌب من الطَّيرِ  التُّْنِجيُّ  : [تنج]

جُ  : [توج] ِب الَجوَ  ، كبَقٍَّم ، تَوَّ ر ، وبَقَّم ، وَعثَّر ، ولبعضهم : لم تَأِْت أَسماٌء  اِليقّي في التاِء الفَوقِيّة :وفي ُمعَرَّ بوزن فَعَّل للعرب غير : َشمَّ

جو وبَذَّر ، ح ابن القّطاع وغيره بأَنّه ليس لهم اسم على فَعَّل غير هذه األَسماِء الثّماني تَوَّ م. قال شيخنا : وَصرَّ د ، وَشلَّم ، وَخضَّ ة ، ال ، وَخوَّ

 ذكره ُملَيٌح الُهَذِلّي : َمأَْسَدةٌ ، ن األَسماِء :تاسَع لها ؛ ألَنَّ هذا الَوْزَن من أَوزان األَفعال دو

 (4) تـَو جُ من ُدونِه أَثـحَباُج فـَلحٍج و و 
جُ  (5)« بقم»وفي التّهذيب في ترجمة   على فَعَّل : موِضٌع قال َجِرير : تَوَّ

__________________ 
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 ( يف الديوان : نضخ ابخلاء املعجمة.1)
 خطب.« مجعه»( يف األصر 2)
 وهي مجض فوت. قا  اجملد :« وأفواهتا»قوله وأخواهتا كذا ابلنســــــــخ والذي يف اللســــــــان »وهبامش املطبوعة املصــــــــرية : « وأخواهتا»( ابألصــــــــر 3)

 وما أثبت عن اللسان.« والفوت الفرجة با اصبعا
 .«متخذاً يف ضعوات دوجلا ونسبه إىل جرير وفيه هنا .« دجل»( كذا ا وذكره يف مادة 4)
ولو  ذا ا ومل ترد العبارة يف التهذيب ا إلا وردت يف اللســــان عن التهذيب. ويف التهذيب يف ترمجة بقم : لي  للعرب بناء كلمة عل  فـَع ر ا( ك5)

م. وعن الفراء : مل أيت فّعر الاً إال بّقم وعّثر وبّذر و ا م ضــــعان ا وشــــّلم و كانت بّقم كلمة عربية لوجد هلا نظري ا إال ماء يقا  له بّذر ا وخضــــّ
 وهبامش املطبوعة املصرية أشار إىل ضبرت األلاء الجي وردت بوزن فّعر. بيت املقدس ا وخّضم ال تنصرف وهي قرية.
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ا  جــــــــــَ نحســــــــــــــــــــــــَ ًة ومــــــــــِ فــــــــــ  يــــــــــَث حــــــــــَ عــــــــــِ وا الــــــــــبــــــــــَ  َأعــــــــــطــــــــــُ

رًا و     قـــــــــــــــــَ وه بــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــُ حـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــَ اافــــــــــــــــــح و جـــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــِ

  
جُ و  ، بدل الهاِء. (1)وفي نسخة ، ِإشارة الدَّال  ة ، بفاِرسَ  : تَوَّ

ِجيُّ  ومن سجعات األَساس : َخَرَج تْحتَه األَعَوِجّي ، وعلى يَِده ْقُر المنسوب إِلى التَّوَّ جَ  ، أَي الصَّ  من قَُرى فاِرَس. تَوَّ

ةُ  : اإِلْكِليُل ، التّاجُ و  العََمائِمُ »في الحديث و ، التَّاجَ  ، والعرب تَُسّمي العََمائِمَ  أَتَْواجٌ و يَجانٌ تِ  ج والِعَماَمةُ ، واألَخيُر على التّشبِيه ، (2)والقُصَّ

للُملُوِك ؛ ألَنّهم أَكثُر ما  التِّيَجانِ  ، وهو ما يَُصاُغ للُملُوك من الذََّهِب والَجْوَهِر ، أَراد أَن العََمائَِم للعرِب بمنزلة تاجٍ  جمعُ  «العََربِ  تِيَجانُ 

ُءوِس أَو بالقاَلنِس ، والعََمائُم فيهم قليلةٌ ، واألَكاِليُل :يكونُون في ال  ُملُوِك العََجِم. تِيجانُ  بَواِدي مكشوفي الرُّ

َجهُ و َمهُ  تَوَّ َدهُ ، وَعمَّ جَ  أَي َسوَّ  : أَْلبََسه إِيّاهُ فَلَبَِس. فتَتَوَّ

جٌ  وَمِلكٌ   .ُمتَوَّ

هُ ابنُه الُمْكتَِفي باهلل ، وقَْصٌر بِمْصَر للفاِطِميّين يُعَرف بَْغَداَد ،ب باهلل العَبّاسيّ  داٌر للُمْعتَِضدِ  : التَّاجُ و  والُوُجوِه السَّْبعِ. بالتّاجِ  أَتَمَّ

 بالثَّاِء والَخاِء ، وسيأْتي في موضعه. ثَاَخْت ، لُغَة في إِْصبَِعي فيهِ  تَاَجتْ و

 اسم امرأَةٍ قال : تَاَجةُ و

ةَ اي ويـــــــــــَح  تح  لجـــــــــــَ مــــــــــَ ِذي َزعـــــــــــَ  مـــــــــــا هـــــــــــذا الـــــــــــّ

مُ     مـــــــــــَ ـــــــــــَ هـــــــــــا ل ٌض أَم َمســـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــُ ا ســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ  َأ ِشـــــــــــَ 

  
 في ش ف ر. وسيأْتي

 الُمْلِك أَبِي الغَنَائِِم. تاجِ  : مْقبََرةٌ ببَْغَداَد ، نُِسبَْت إِلى َمْدَرِسةَ  التَّاِجيَّةُ و

 : نَْهٌر بالُكوفَِة. التَّاِجيَّةُ و

وَهْوَذةُ بُن  َمالٍك ، أَبُو أََحْيَحةَ َسعيُد بُن العَاِص ، وَمْعبَُد بُن عاِمٍر ، وحاِرثَةُ بُن َعْمٍرو ، ولَِقيُط بنُ  : (3): لقُب جماَعٍة ، منهم  التّاجِ  ذُوو

 َعِلّي ، وماِلُك بُن َخالد.

 عّد ، قال ِهْميَاُن بُن قَُحافَةَ :على النََّسب ؛ ألَنّا لم نَسَمْع له بفعل غيِر مت ، تاجٍ  ذو أَي ، تائِجٌ  إِمامو

َم الّناِس اإِلماَم   (4) الت اِئجاتـََقد 
 رجٌل َداِرٌع : ذو ِدْرعٍ. النَّاَس ، فقلب. وهذا كما يُقَال : التَّائِجُ  أَراَد تقَدََّم اإِلمامُ 

جُ و ُم. الُمتَوَّ ُد ، وكذلك الُمعَمَّ  : الُمَسوَّ

 الّراعي. في فول َجْنَدلٍ  بالفَتْح الَمتاِوجُ و

تاوِجِ  ِبَقرٍد خُمحَرنحِطمِ 
َ
 (5) امل

جُ  َحْيثُ  أَي  بالِعَماَمِة. يَتَتَوَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ِليَجِة من الِفّضةِ  التَّاجُ  ة ، ويقال : للصَّ ْرهم الَمْضُروِب حديثاً. ، وأَصلُها تَاَزه ، تَاَجةٌ  للِفضَّ  بالفاِرِسيّة للّدِ

 ، قبيلةٌ من َعْدواَن ، مصروف ، قال : تاجٍ  وبَنُو

َد بــــــــــين  عــــــــــح ــــــــــَ مح  َلجٍ أَبـ هــــــــــُ ــــــــــَ نـ ــــــــــح َك بــــــــــيـ يــــــــــِ عــــــــــح  وســــــــــــــــــــــــَ

ا    كــــــــَ الــــــــِ اَن هــــــــَ َك مــــــــا كــــــــَ يــــــــح نـــــــــَ يـــــــــح نح عــــــــَ عــــــــَ بــــــــِ تــــــــح  فــــــــال تـــــــــُ
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جٌ و ، تَُويجٌ و ، تَاجٌ و  : أَسماٌء. ُمتَوَّ

 بِمصَر ، وهو الُمَراد في قول القَائِل :موضٌع معُروٌف »:  تاجٌ و

لـــــــــــــــَ   ِ  حـــــــــــــــَا  ـــــــــــــــُح رَائـــــــــــــــِ  رايٌض كـــــــــــــــالـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

هـــــــــــــــــــا     هـــــــــــــــــــَ ُن َوجـــــــــــــــــــح َزيـــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــــُ رحطُ  لجٌ يـ ـــــــــــــــــــُ  وقـ

  
 قالوا : والقُْرُط بالضّم : نَبَاٌت مشهوٌر وهذا األَخيُر استدركه شيُخنا.

__________________ 
 .«ة»أي إشارة أهنا بلد ال قرية « د»( 1)
 .«الفضة»ا وابألصر ( عن اللسان 2)
 ( انظر التكملة.3)
 قوله تقدم الناس ا وأنشده يف اللسان بعد ما أنشده كما هنا :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 .«تنصف الناس اهلمام التائجا
 وما أثبتناه يواف  التكملة ا وفيها أيضاً قبله :.« .. أي (خمرنطم املتاوج)كلتف ا   (بقرد)»( ابألصر : 5)

 هن يعما من املالمجو 
 وبعده :

 عل  عيوٍن جلُ ب املالحج.
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 فصر الثّاء
 املثّلثة مض اجليم

مِّ  الثَُّؤاجُ  ، [ثأج]  .الثَُّؤاج ومن سجعات األَساس : ال بُدَّ للنِّعاج ، من ِصياُح الغَنَِم ، :ـ  على القياس ؛ ألَنّه َصوتٌ ـ  ، بالضَّ

ً  ، كَمنَع ثَأََجتْ  قدو ً و تَثْأَُج ثَأَجا وأَنشد أَبو زيٍد في كتاب  «ثَُؤاجٌ  ال تَأْتِي يوَم الِقيَاَمِة وعلى َرقَبَتِك شاةٌ لها»في الحديث و : صاَحْت ، ثَُؤاجا

 الَهمز :

 الَغَنمح  كثـَُؤاجِ  ََثَُجواقد و 
  ، وصدره.، يذكر أَْبَرَهةَ صاحَب الِفيلِ  (1)وفي هامش الصحاح : هو َعُجُز بْيٍت ألَُميَّةَ 

 يُذَكُِّر ابلص رِب َأجَياَدُهم
ُت من الغَنَم ، وقيل : هو « الثَّائَِجةَ  إِنَّ لَُهمُ »بن افَصى :  (2)ومنه كتاب عمرو  ، ثائِجاتٍ و ، ثََوائِجَ  َغنَمٍ  ، ِمن ثَائَِجةٌ  فهي هي التي تَُصّوِ

 .«الثَّائِجُ و الّصاِهُل والشَّاِحُج ، والَخائِرُ ولُهم » خاصٌّ بالّضأِْن منها ، وفي كتاٍب آَخَر :

 في أَْعراضها ، فيها نَْخٌل ، قال تميُم بُن ُمْقبٍِل : ة ، بالبَحَرينِ  (3) : ثَأْجٌ و

مـــــــــــا  ََثحجٍ اي جـــــــــــاَريَت  عـــــــــــلـــــــــــ   كـــــــــــُ يـــــــــــلـــــــــــَ بـــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــَ

رَبِي    ا خــــــــَ مــــــــَ ــــــــَ عــــــــل ــــــــَ ا ت مــــــــ  ــــــــَ ل ــــــــَ ــــــــًا فـ ــــــــث ي ــــــــِ ث ًا حــــــــَ ريح  ســــــــــــــــــــــَ

  
 وذكره ابن منظور في ث وج.

 يستدرك عليه :* ومما 

 : َشِرَب َشربَاٍت ، وهو عن أَبي حنيفَةَ ، كذا في اللسان. ثَأََج يَثْأَجُ 

َكةً : ما بيَن الكاِهل إِلى الظَّْهِر. الثَّبَجُ  : [ثبج]  ، ُمَحرَّ

لُوع ، وقيل : ثَبَجُ و  .أَثْبَاجٌ   ، والجمعُ هو ما بَْيَن العَُجز إِلى الَمْحَركِ  الظَّْهِر : ُمْعَظُمه ، وما فيه َمَحانِي الضُّ

لُها وآِخُرَها ، وبين ذلك»في الحديث و ، ثُبُوجٌ و أَثْباجٌ  وأَعالهُ ، والجمعُ  ِء وُمْعَظُمهَوَسُط الشَّيْ  : الثَّبَجُ و تِي أَوَّ أَْعَوٌج ليس ِمْنَك  ثَبَجٌ  ِخياُر أُمَّ

ُجُل ِمنيُوِشُك أَْن يَُرى » في حديث ُعبَاَدةَ :و «ولسَت منه في حديِث و أَي من َوَسِطِهم ، وقيل : ِمن َسَراتِهم وِعْليَتِِهْم ، «الُمْسلمينَ  ثَبَجِ  الرَّ

واقَ  وعليُكم»:  عنههللارضيعلّيٍ ،  ِب من َعْجِب الذَّنَ  الثَّبَجُ  وقال أَبو ُعبَْيدة : «، فإِّن الشيطاَن راكٌد في ِكْسِره ثَبََجهُ  فاضِربُوا الُمَطنَّبَ  الّرِ

 إِلى ُعْذَرتِه.

أَي َوَسَطه  «هذا البَْحرِ  ثَبَجَ  يَْرَكبُونَ »في حديث أُّمِ َحَراٍم : و : ُعلُوُّ َوَسِط البَْحِر إِذا تالقَْت أَمواُجه ، وقد يُْستَعَار ألَعاِلي األَمواجِ ، الثَّبَجُ و

هِرّي : ُكْنُت إِذا فاتْحُت ُعْرَوةَ بَن او وُمْعَظَمه ، بَْيِر فَتَْقُت بهفي حديث الزُّ  .«بَْحرٍ  ثَبَجَ  لزُّ

 البَْحِر واللَّْيِل : ُمْعَظُمه. ثَبَجُ و

 اآلكاِم. أَثْبَاجَ  وفي األَساس : من المجاز : تََسنَّمِت الُحُمرُ 

 القََطا ، وهي أَْوساُطها. انتهى. أَثْباجِ  من اللَّْيِل ، واْلتَقََم لُقَماً مثْل ثَبَجٌ  البحِر ، ومَضى ثَبَجَ  َوَرِكبَ 

ْدِر ، قال : والدَّليُل على أَنّ  الثَّبجُ  قال أَبو ماِلٍك : َصْدُر القََطا ، : الثَّبَجُ و ْدِر أَيضاً قولهم : الثَّبَجَ  ُمْستَداٌر على الكاهل إِلى الصَّ  أَثْباجُ  من الصَّ

 ا.القَطَ 

 تَفَنُّنُه. ، وفي نسخة : (4) اْضِطراُب الكالِم وتَْفنِينُه : الثَبَجُ و
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ً  الِكتَاَب والَكاَلمَ  ثَبَّجَ  يقال : كالتَّثْبِيجِ  تَْعِميَةُ الَخّطِ وتَْرُك بَيانِه ، : الثَّبَجُ و يُط ، : التَّْخلِ  التَّثْبِيجُ  يَأْت به على َوْجِهه ، وعن اللَّْيث : (5): لم  تَثْبِيجا

ً  وقد ُمثَبَّجٌ  وكتابٌ   .ثُبَِّج تَثْبِيجا

 .ثِْبجانٌ  يصيُح اللَّْيَل أَجمَع ، َكأَنَّهُ يَئِنُّ ، والجمعُ  طائِرٌ  : الثَّبَجُ و

ً  عاَرَض فالٌن في قَْوِمه»وفي المثَل :  وذلك أَنّه َغَزاهُ َمِلٌك من الُملُوِك فصالََحه  َمِلٌك باليََمِن ما َذبَّ عن قَْوِمه حتّى ُغُزوا ، هذا ثَبَجٌ  «ثَبَجا

 عن نفِسه وأَهِله وَولَِده ، وتَرَك قَوَمه

__________________ 
قعة الفير ا قا  ابن هشــام : عجز بيت أليب قي  بن األســلت األنصــاري ا واله صــيفي ا من شــعر قاله يف و  60/  1( يف ســرية ابن هشــام 1)

 حت  عل  الصرب أحبارهم. (ترو  ألمية بن أيب الصلت وصدر فيه)والقصيدة وأيضاً 
 .«فليحرر« عمري»عمرو كذا يف النسخ واللسان ويف النهاية الجي بيدي »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف معجم البلدان : قا  الغوري : يهمز وال يهمز.3)
 التهذيب والقاموس والتكملة ا ويف اللسان : تفّننه.( 4)
 زيد يف اللسان : وقير : مل أيت به عل  وجهه.« إذا مل يبينه»( يف الصحاح واللسان : 5)
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ِخلحُهُم يف الص لحِح َمَثاًل ملن ال َيُذب  عن قـَوحِمه ا وقا  الُكَميحُت مَيدُح زايَد بن َمعحِقٍر :  فلم يُدح
مح و  وائــــــــــــــِ ا  ملَح يــــــــــــــُ مح يف َذهبــــــــــــــِّ جــــــــــــــاً هلــــــــــــــَُ بــــــــــــــَ ــــــــــــــَ   ثـ

ِرِب و     ــــــــــــهــــــــــــا َأاب كــــــــــــَ ــــــــــــي ُم ف نح هلــــــــــــُ كــــــــــــُ ــــــــــــَ (1)ملح ي
 

  
 ، وال فِْعَل أَبي َكِرٍب ، ولكنّه َذبَّ عن قوِمه. ثَبَجَ  أَراد أَنَّه لم يَْفعَْل فِْعلَ 

كةً ]« الثَّبََجةَ  وأَْنُطوا»في كتاٍب لَوائٍِل : و َطةَ  أَي أَْعُطوا [ُمحرَّ َدقةِ  الُمتََوّسِ َذاِل ، في الصَّ وأَلحقَها هاَء التَّأْنِيِث الْنتِقاِلها من  بَْيَن الِخيَاِر والرُّ

 .(2)االسميِّة إِلى الَوْصِف 

 وذلك إِذا أَْعيَْيَت. هاعلي َظْهِرَك ، وتَْجعََل يََدْيَك من َوَرائِ  أَيُّها الّراِعي بها : أَْن تَْجعَلَها التَّثَبُّجُ و بالعََصا ، التَّثْبِيجُ و

 .الثَّبَجِ  والعظيُم الَجْوِف ، أَو النّاتِئُه ، أَي ، الثَّبَجِ  : العَِريضُ  األَثْبَجُ و

أَي ما بين الَكتِفَْيِن  الثَّبَجِ  ءِ : النَّاتِى األَثْبَجِ  تصغير «فهو ِلِهاللٍ  أَثَْيبِجَ  إِْن جاَءت بِهِ » حديث اللِّعَاِن : وهو تَْصِغيُره ،ـ  في الحِديثِ ـ  األُثَْيبِجُ و

 والَكاِهِل.

 ، وقول النََّمِرّي : ثَْبَجةٌ و ثَبَجٌ  : أَحَدُب ، وفيه أَثْبَجُ  وَرُجلٌ 

اين  ـــــــــــــجـــــــــــــانِ َدعـــــــــــــَ ب ـــــــــــــح ـــــــــــــٌ   األَث ي غـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ا ب ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ  ب

اين و     ـــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــ  نـ راِ  فـــــــــــــــــمـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِ ي ابل لـــــــــــــــــِ  َأهـــــــــــــــــح

  
ً  ، كَضَرَب ، ثَبَجَ و  كأَنَّهُ يَستَنِجي ، قال : أَْطَراِف قََدَمْيهِ أَْقعَى على  : ثُبُوجا

بح  وا عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــر كـــــــــــَ مـــــــــــُ ثـــــــــــَ مـــــــــــاُة جـــــــــــَ  ِإذا الـــــــــــكـــــــــــُ

تَ     جـــــــــح ـــــــــَ ب ـــــــــَ ُرو  ثـ مـــــــــح وجَ اي عـــــــــَ ـــــــــُ ب ـــــــــُ بح  ثـ طـــــــــِ ـــــــــَ ت حـــــــــح ُ
 املـــــــــ

  
جُل : اثْبَأَجَّ و  : ُمْضطرُب الَخْلِق مع طوٍل. ُمثَبَّجٌّ  في األَساس واللَِّسان : وَرُجلٌ  اْمتأَلَ وَضُخَم واْستَْرَخى ، الرَّ

 بالفَتح. أَو األَنُوُق ، ، وقد تقّدم ، (3) ، كُمعَظََّمٍة : البُومُ  الُمثَبََّجةُ و

 كِكتَاٍب : َجبٌَل باليََمِن. ، ثِبَاجٌ و

 كَكتَّاٍن : ع. ثَبَّاجٌ و

ً  (4) يَثُجُّ  نَْفُسه الَماءُ  ثَجَّ  : [ثجج]  سال. ، إِذا ثُُجوجا

 .(6)، بالكسر ، ثَِجيجاً ، إِذا اْنَصب ِجدًّا  يَثِجُّ  ، (5) [بِنَْفِسه]الَماُء  جَّ ثَ  وفي األَساس :

هُ  ، تَثَْجثَجَ و ، كاْنثَجَّ  : الصَّبُّ الكثيُر وخص بعُضُهم به َصبَّ الماِء الكثيرِ  الثَّجُّ  وفي اللسان : ا فاْنثَجَّ  وهما ُمَطاِوَعاِن ِلثَجَّ هُ ثَجًّ ثَْجثََجه و ، يَثُجُّ

 .فتَثَجثَجَ 

او هُ ثَجًّ  .اْنثَجَّ و ، فثَجَّ  أَسالَهُ  : ثَجَّ

ُل الَحّجِ أَْفضَ :  فقَال الَحّجِ  عن وسلمعليههللاصلىوُسئل النَّبيُّ » : َسْفُك دماِء البُْدِن وغيِرَها الثَّجُّ  «الثَّجُّ و (7)تََماُم الَحّجِ العَجُّ »في الحديث : و

 .(8)واألَضاِحي  َسياََلُن َدِم الَهْديِ  : الثَّجُّ  «الثَجُّ و العَجُّ 

 : السَّياَلُن. الثَّجُّ و

ةُ و يَتْ  الثَّجَّ ةً  : األَْرُض التي ال ِسْدَر بها ، يأْتِيَها النّاُس فيْحِفُرون فيها ِحياضاً ، ومن قِبَِل الِحيَاِض ُسّمِ ةً  ، قال : وال تُْدَعى قبَل ذلك ثَجَّ ،  ثَجَّ

 وهذا نَقَلَه ابن ِسيَده عن أَبي َحنِيفةَ.
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ةُ  وفي التّهذيِب ، عن ابِن ُشَمْيل : ْوَضةُ  : الثَّجَّ ُب في األَْرِض ، وال تُْدَعى للَماءِ  (9) فيها ِحياٌض وَمَساكاتٌ الرَّ ةً  تََصوَّ ما لْم يُكْن فيَها  ثَجَّ

اتٌ  وج ِحياض  صّرَح به أَبو حنيفةَ. ، ثَجَّ

ةُ  : أَبو ُعبَْيد :ـ  عقيب ترجمة ثوجـ  وفي التهذيب  ، وأَنشد :وهي : ُحْفَرةٌ يْحتَِفُرها ماُء المَطِر  (10)األَْقنَة  : الثَّجَّ

__________________ 
وما يف طبعات اللســــان : يوامي ابلياء « قوله ومل يوائم اخل كذا يف اللســــان وهو الصــــواب ووقض ابلنســــخ هنا حتريف»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)

 بد  اهلمزة.
 (.ثبج)( انظر النهاية واللسان 2)
 ( يف التكملة : البومة.3)
.( هذا ضبرت اللسان ا 4)  ويف التهذيب : يثج بكسر الثاء ا ومجيعهما ضبرت قلم ا وفيهما ويف التكملة : إذا انحصب 
 ( عن األساس.5)
 ثّج املاُء يِثج  إذا انصبّ  ( إذا انصب جدا ليست يف األساس ا ويف التهذيب :6)
 (.التهذيب)( العّج : رفض الصوت ابلتلبية 7)
 ( هذا قو  أيب عبيد كما يف التهذيب.8)
 بفتح امليم وتشديد السا املهملة. ( مل ترد يف التهذيب املطبوع ا وهبامشه عن نسخة أخر  : ومساكات :9)
قوله وهي اخل قا  اجملد : األقنة ابلضم بيت من حجر ا اجلمض كصرد ا فانظره مض ما فسرها به الشارح تبعاً ملا »( هبامش املطبوعة املصرية : 10)

 .«يف اللسان ولعر فيها خالفاً 
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رَارَا  ًة حــــــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــــــــــَوَرَدتح صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِديــــــــــــــــــــــــــــَ

اتِ     جـــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــــَ َرتح أَُوارَا ث فـــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــــاٍء حـــــــــــــــــــــُ

  

قَاَت أُقحٍن تـَعحَتِلي الِغَمارَا  َأوح
ةُ  وقال َشِمٌر : ْوَضةُ التي َحفََرت الِحيَاَض  (1)، بالفتحِ والتّشديد  الثَّجَّ اتٌ  ، وجمعَُها (2): الرَّ يَْت بذلك ثَجَّ َها ، ُسّمِ  الماَء فيها. لثَّجِ

ا من أَبنية المبالغَة ، وقوُل الَحَسن في ابِن َعبَّاٍس إِنّه كانَ  َكِمَسّلٍ ، بالَكسر ، الِمثَجُّ و ، أَي كان يَُصّب الكالَم َصبًّا ، َشبَّه فَصاحتَه  ِمثَجًّ

 .الثَُّجوجِ  وَغزارةَ َمْنِطِقه بالماءِ 

هُ ، : وهو : ِمثَجٌّ  وَرجلٌ   وهو َمَجاز. الَخِطيُب الُمفَوَّ

 ، أَي امتألَ بَسْيِله. «بثَِجيِجهِ  اْكتَظَّ الَواِدي»في حديث ُرقَْيقَةَ : و السَّْيُل ، الثَِّجيجُ  ، بثَِجيِجه وأَتانَا الَواِدي

قاِء. الثَِّجيَجةُ و  : ُزْبَدةُ اللَّبَِن تَْلَزُق باليَِد والّسِ

جٌ  َوْطبٌ  يقال :و  لْم يْجتَِمْع ُزْبُده.و اللَّبَُن في الّسقاِء من َحّرٍ أَو بَْرٍد ، (3) كُمعَظٍَّم ، إِذا لَِزقَ  ، ُمثَجَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ا فََحلََب فيهِ »َوَرَد في حديث أُّم َمْعبٍَد :  ما  أَي لَبَناً سائِالً كثِيراً. «ثَجًّ

اجٌ و ، بالكسر ، ِمثَجٌّ  وَمطرٌ    ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : ثَِجيجٌ و ، ثَجَّ

ٍة  لــــــــــَ يـــــــــــح ِر لــــــــــَ رٍو كــــــــــر  آخــــــــــِ مــــــــــح قــــــــــَ  أُم  عــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

ن      ٌم مــــــــــــاُ هــــــــــــُ حــــــــــــح امِتُ ســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ ــــــــــــجُ حــــــــــــن ي جــــــــــــِ ــــــــــــَ  ث

  
 أَبَداً.« : ُكّل آِخِر ليلةٍ »معنَى 

 الماِء : صوُت اْنِصبابِه. ثَِجيجُ و

اجٌ و ، ثَُجوجٌ  وماءٌ   .(4) (َوَأنْ َزْلنا ِمَن اْلُمْعِصراِت ماًء َثّجاجاً ) : َمصبوٌب ، وفي التنزيل العزيز : ثَجَّ

في  ثَّجاجٌ  يكونَ  (6)فأَْن  .(5) َمثُْجوجٌ  الماَء فهو يَثُجُّ  في المحَكم : قال ابُن دريد : هذا مما جاَء في لَْفِظ فاِعٍل والَمْوِضُع مفعول ؛ ألَن السَّحابَ 

 .ثََجْجتُه بمعنَى أَثَجْجتُهُ  أَْحَسُن من أَن يُتََكلََّف وضُع الفاِعل َموِضَع المفعوِل ، وِإن كان ذلك كثيراً. قاله بعض العلماِء : ويَُجوزُ  ، ثَاّجٍ  معنَى

اجٌ  وَدمٌ  ٌب ، قال : ثَجَّ  : ُمْنَصبُّ ُمَصوَّ

  َ ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــعـــــــــــــَ َت ال ـــــــــــــح احـــــــــــــىّت رَأَي اجـــــــــــــَ جـــــــــــــّ ـــــــــــــ  ـــــــــــــث   ال
َر     ضـــــــــــــــــــــــــــــَ اقـــــــــــــــد َأخح َداجـــــــــــــــَ وَر واأَلوح حـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــنـــــــــــــــ 

  
اجٌ  وَمطرٌ   .(7): شديُد االْنِصباِب ِجدًّا  ثَجَّ

 : غِزيرةُ الماِء قال : ثَُجوجٌ  وَعْينٌ 

ِب  َقضــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــُ ُ  مل تـ مــــــــــح تح والشــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــَ بــــــــــ   فصــــــــــــــــــــــــَ

اَن     ـــــــــَ ي َغضـــــــــــــــــــــــح ـــــــــِ ـــــــــًا ب ن ـــــــــح ي وجِ عـــــــــَ جـــــــــُ ـــــــــَ بِ  ث بـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــعـــــــــُ  ال

  
اجٌ  ومن المجاز : فاُلن َغْيثُه اٌج ، كذا في األَساس. ثَجَّ  ، وبَحُره َعجَّ

ا َشِديداً ، وَسَحَجه ، ِإذا ، كَمنَعَه ثَحَجه : [ثحج] ه َجرًّ  قاله األَزهرّي. َجرَّ

ً  برجِله ثََحَجهُ و  : َضَربَه ، لغةٌ َمْهِريَّةٌ مرغوٌب عنها ، كذا في اللسان. ثَْحجا
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ِهُل اللَّْحِم ، (8) على بِنَاِء المفعول بضّم الميم وفتح الُمثَلّثَة وسكون الخاِء المعجمة وفتح الموّحدة وآخره جيم ، ، الُمثَْخبَجُ  : [ثخبج] ولم  : الرَّ

 يذُكْره الجوهريُّ وال ابُن منظور.

 الفاُء لغةٌ في الثاِء ، وقد تُْبَدل كثيراً ، كما َمرَّ ، وهذا من التكملة للصاغانّي ، وسيأْتي االْفِرْنبَاُج. : االْفِرْنباُج ، ثِْرْنباجُ اال : [ثربج]

 ي اللسان ، وغيره ، وسيأْتي العَثَُج.ذكره ف في السَّفَِر ، من النّاِس  الَجَماَعةُ  والعَثَُج ، لغتاِن ، وأَصوبُهما العَثَُج : ، محّرَكةً ، الثَّعَجُ  : [ثعج]

ُجُل ، َوَمفََج : ثَفَجَ  : [ثفج]  عن الَهَرِوّي في الغَريبيِن. َحُمَق ، الرَّ

__________________ 
 : بفتح الثاء ا وتشديد اجليم. (وثج)( يف التهذيب 1)
 ( يف التهذيب : الجي ُحِفرت فيها ا ياُض.2)
 وهبامشه : بر  السقا  كنصر وفرح أصابه حر أو برد فذاب زبده وتقطض فلم  تمض.« بر »( يف اللسان : 3)
 .14( سورة النبب اآية 4)
 ( زيد يف اللسان : وقا  بع  أهر اللغة : ثججت املاء أثجه ثجنا إذا أساله. وثج املاء نفسه يثج ثجوجاً إذا انصب  ا فإذا كان كذلك.5)
 .«أو أن»( عن اللسان وابألصر : 6)
 وسقطت جداً من التهذيب.« ِإذا انصب جداً »( يف الصحاح : 7)
 ( ضبرت يف التكملة عل  بناء الفاعر ا بكسر الباء ضبرت قلم.8)
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 وعن شيِخنَا : ثَفَاَجةٌ َمفَاَجةٌ ، إِتباٌع. أَحَمُق ماِئٌق ، أَي ثَفَاَجةٌ َمفَاَجةٌ ، كَسَحابٍَة ، َرُجلٌ و

كر  «والبََردِ  الثَّْلجِ  بماءِ  (1)واْغسْل َخطايائي »في حديث الدُّعاء : و أَي معروٌف ، م ، الذي يَْسقُُط من السماءِ  الثَّْلجُ  : [ثلج] إِنما َخصَّهما بالذِّ

يُْستَْعَمال ، ولم تَنَْلُهَما األَْيِدي ، ولم تَُخْضُهَما األَْرُجل ، كسائِِر تأْكيداً للطَّهارة ، ومبالغةً فيها ؛ ألَنّهما ماَءان َمْفُطوَراِن على ِخْلقَتِهما ، لم 

 المياِه التي خالََطت التَُّراَب ، وَجَرْت في األَنهار ، وُجِمعَت في الحياض ، فكانا أَحقَّ بكماِل الّطهارة. كذا في النهاية.

جٌ و : بائِعُه ، الثَّاّلجُ و  : موِضعُه ، واْسٌم. الَمثْلََجةُ و وفي نسخة : : َمْوِضعُه ، الَمثْلََجةو اسٌم ، : ثالَّ

ّم ، كما يُقَال : َمَطَرتْنَا. تَثْلُجُ  السََّماءُ  ثَلََجتْنَاو  ، بالضَّ

 ، بالَوْجَهيِن. تَثِْلجُ و تَثْلُجُ  الّسَماءُ  (2) ثَلََجتْنَا وفي األَساس :

 .الثَّْلجُ  : أَصابَُهم ثُِلُجواو الثَّْلجِ  : َدَخلُوا في أَثْلَُجواو يَْوُمنا ، أَثْلَجَ  قدو ، أُثِلَجتْ و األَرضُ  ثُِلَجتو أَثْلََجتْنَاو

ً  كنََصَر وفَِرحَ  ءِ بالشَّيْ  نَْفِسي ثَلََجتْ و ً و بالّضّم ، مصدر األَّول تَثْلُُج ثُلُوجا كةً َمْصدر الثاني ، وال تَْخِليَط فيهما ، كما َزعمه شيُخنا  ، ثَلَجا محرَّ

ْت به. إِليه وقيل : اْطَمأَنَّتو اْشتَفَْت به:   َعَرفَتْه وُسرَّ

 نفسي ، بكسر الاّلم : لغة فيه. ثَِلجتْ  وعن األَصمعّي :

يْت : ّكِ  الثَّلَجُ  تاهُ حتَّى أَ » : عنههللارضيفي حديث ُعمَر ، و ، أَي اْشتَفَْيُت بِه ، وسَكَن قَْلبِي إِليه ، (3)بما َخبَّْرتَنِي  ثَِلْجتُ  وعن ابِن الّسِ

حديُث ، ومنه «َصْدُرك ثَلَجَ و» حديُث ابِن ذي يََزن :نفِسي باألَمر ، إِذا اطمأَنَّْت إِليه وَسَكنَْت وَوثِقَْت به ، ومنه ثَلََجتْ  يقال :. «واليَِقين

 .«إِليه تَثْلُجُ  أُْعِطيَك ما»األَحوص : 

 َصْدِري َخبٌَر واِرٌد ، أَي َشفاني وَسكَّنَنِي ، وهو َمَجاز. أَثْلَجَ  يقال : قد ، كأَثْلََجتْ  : تَيَقََّن. ثَِلجَ و قَلبُه ، ثَلَجَ و

 قَْلبي ، بالكسر : تَيَقََّن. ثَِلجَ  ونقل اللَّْبِلّي في شرح الفصيح عن عبد الحّق :

محّركةً بمعنَى اليَِقيِن مجاٌز ؛ ألَنَّه مأْخوذٌ من  الثَّلَجَ  اليَقين. وإِنما قيل : إِنّ  ثَلَجِ و ، (4)وِمن سجعات األساس : الحمُد هلل علَى بَلَجِ الَجبِين 

 ونحِوه. بالثَّْلجِ  االستِْلذاِذ بالماِء الباِرِد الُمعَانَى

 الفُؤاِد : الَمثْلُوجُ و ،قلبُه : بَلَُد وَذَهب  ثُلجَ  من المجاز :و

 قال أَبو ِخَراٍش الُهَذِلّي : البَِليدُ 

ُك و  ـــــــــــَ وجَ ملح ي ـــــــــــُ ل ـــــــــــح ثـ جـــــــــــاً  مـــــــــــَ ـــــــــــ  ي هـــــــــــَ ؤاِد مـــــــــــُ ـــــــــــفـــــــــــُ  ال

فــــــــح ِ     ِة واخلــــــــَ اَب يف الــــــــر بــــــــيــــــــلــــــــَ بــــــــَ اَع الشــــــــــــــــــــــ   َأضــــــــــــــــــــــَ

  
 وقال كعُب بُن لَُؤّي ألَِخيه عاِمِر بن لَُؤّي :

َت  نـــــــــح نح كـــــــــُ ئـــــــــِ وجَ لـــــــــَ لـــــــــُ ثــــــــــح َدا  مـــــــــَ دح بـــــــــَ َؤاِد لـــــــــقـــــــــَ  الـــــــــفـــــــــُ

مـــــــــــح ِ     ُة ِذي غـــــــــــَ َؤيٍّ مـــــــــــنـــــــــــَك ِذلـــــــــــ  ِض لـــــــــــُ مـــــــــــح  جلـــــــــــَِ

  
 به ، إِذا ُسرَّ به وَسَكن ِإليه ، وأَنشد : ثَِلجَ و قلبُه ، إِذا بَلَُد ، ثُِلجَ  وعن ابن األَْعَرابّي :

ُت  نـــــــــح وجَ فـــــــــلـــــــــو كـــــــــُ لـــــــــُ ثــــــــــح َدتح  مـــــــــَ َؤاِد ِإذا بـــــــــَ  الـــــــــفـــــــــُ

ر  وال     الُد اأَلعـــــــــــــــاِدي ال أُمـــــــــــــــِ يبـــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ  ُأحـــــــــــــــح

  
 أَي لو كنُت بليَد الفَُؤاِد كنت ال آتي بُحْلٍو وال ُمّرٍ من الِفعل.

 َصدِري لذلك األَْمِر ، أَي اْنَشَرَح. ثَِلجَ  وعن َشِمٍر :

يَن ، أَي ، أَثْلَجَ  َحفََر َحتَّىو الحافُِر ، أَثْلَجَ  من المجاز :و  ى والنَّبََط.، إِذا بَلََغ الثَّرَ  فأَثْلَجَ  وَحفرَ  بَلََغ الّطِ

يِن في البِئِر   .أَثْلَْجتُ  ، قال : (5)وعن أَبي َعمٍرو : إِذا اْنتََهى الحافُِر إِلى الّطِ



2546 

 

ً  ، كَخِجلَ  ثَِلجَ و . ثَلَجا  محّركةً : اْطَمأَنَّ

 .ثُِلجَ  أَيضاً فقد فَِرحَ  ٍء ، وإِذاالّرُجُل ، إِذا بََرَد قلبُه عن شيْ  ثُِلجَ  وعن ابن األَْعَرابّي :

ْحتُه. أَثْلَْجتُهُ و  : فَرَّ

__________________ 
 .«قوله خطائي كذا ابلنسخ ا ويف اللسان : خطايَ » وهبامش املطبوعة املصرية :« خطاايي»( كذا ابألصر ا ويف النهاية : 1)
 ( عن األساس ا وابألصر : ثلجت.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : خربين.3)
 ا  .( يف األساس : 4)
 ويف التهذيب فكاألصر. .«إىل النهر»( يف اللسان : 5)
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 .ثاُلِجيَّةٌ  وكذا َحِديَدةٌ  ، كغَُرابِّيٍ : َشِديُد البَياِض ، ثاُلِجيٌّ  نَْصلٌ  من المجاز :و

 باِرُد القَْلِب ، أَنشد : :: وهو كما قالُوا  (1)قال  َكَكتٍِف : الباِردُ  الثَِّلجُ  الماءُ و

بَـيحَك ابرِدُ  لِكن  قـَلحباً و   با َجنـح
ً و قال َشِمٌر :و  : (2)وقال َعبِيُد  نَقَعَهُ َوبَلَّهُ  ثَلََجةُ يَثْلُج ثَْلجا

ٍة  جَ يف َروحضــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ ا  ثـــــــــــــَ راَرهــــــــــــَ يــــــــــــُض قــــــــــــَ  الــــــــــــر بــــــــــــِ

هـــــــــــــا الـــــــــــــر و دُ     عـــــــــــــح طـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ٍة مل َيســـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــ  لـــــــــــــِ وح  مـــــــــــــَ

  
 .الثَّْلجُ  : أَصابَها َمثْلَوَجةٌ  وأَرضٌ  الثَّْلجَ  : أََصابَ  أَثْلَجَ و ثَلَجَ و

 عنه الُحّمى ، إِذا أَْقلَعَْت. أَثْلََجتْ  ومنه : أَْقلََع ، إِذا ماُء البِئْرِ  أَثْلَجَ  من المجاز :و

 بالفَاِء بدل عن الثّاِء. : اإِلْفالُج ، اإِلثاْلجُ و

 بُن َعْمِرو بِن ماِلِك بِن عبِد َمنَاةَ بِن ُهبََل بِن عبِد هللا بِن ِكنَانَةَ بِن قَُضاَعةَ. ثَْلجُ  هو : قَبِيلَةٌ ، ثَْلجٍ  بَنُوو

 : بِِدَمْشَق. الثَّْلجِ  َجبَلُ و

 : شاِعٌر. ثَْلجٍ  َربِيُع بنُ و

ُد بُن َعْبِد هللاِ و ِحيح. : َشْيُخ البَُخاِريّ  الثَّْلجِ  بِن أَبي (3) [بن إِسماعيل] ُمَحمَّ  صاِحِب الصَّ

ُد بُن ُشَجاعٍ و ، وصّحفه بعُضهم بالبَْلِخّي وهو َوَهٌم ، وهو تلميذُ الَحَسِن بِن زياٍد ، صاحِب أَبي  الثَّْلجِ  إِلى القَبِيلَة ، أَو إِلى بَْيعِ  الثَّْلِجيّ  ُمَحمَّ

 نسِخة شيِخنا ، فاستدركه على المصنّف. (4)وقد سقط ذكُره ِمن  266مات سنة غير ثقة ،  فَِقيهٌ ُمْبتَِدعٌ  ، عنههللارضيَحنِيفةَ 

 * ومما يستدرك عليه :

دٌ  َمثْلُوجٌ  ماءٌ   قال : بالثَّْلجِ  : ُمبَرَّ

ِج.  لـــــــــــِ دح ُ
وحِم املـــــــــــ ا بـــــــــــعـــــــــــَد نــــــــــــَ اهـــــــــــَ َت فـــــــــــَ  لـــــــــــو ُذقـــــــــــح

جِ و     لـــــــــــــ  ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــ  ـــــــــــــتـ ّم ابل ا هـــــــــــــَ مـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ِح ل بـــــــــــــح  الصـــــــــــــــــــــــــــ 

  

اِء ا َ  ِر مبــــــــــَِ خــــــــــح ىَن الــــــــــنــــــــــ  َت : جــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــُ رَِج قـ  شــــــــــــــــــــــــح

اُ      وجــــــــــــــاً لــــــــــــــَُ لــــــــــــــُ ــــــــــــــح ثـ جِ وِإنح ملَح  مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ــــــــــــــح ثـ ــــــــــــــُ  يـ

  
 من األَساس. (5) [بمكاِن كذا]النَّاُس  أَثْلَجَ و

جاِل. (6)بضّمتين  الثُّلُجُ و  : البُلَداُء من الّرِ

 : الفَِرُحوَن باألَخبار. (7) الثُّلُجُ  وعن ابن األَعرابّي.

 ، كُصَرد : فَْرُخ العُقَاب. قلت : وقد تقّدم في ت ل ج ، ولعلَّ أَحَدهما تصحيٌف عن اآلخر ، أَو هما لُغَتَان. الثُّلَجُ و

نِي. أَثْلَجنِي وما  بهذا األَْمِر : ما أََسرَّ

 : التَّْخِليُط. الثَّْمجُ  : [ثمج]

ً الِّذي يَِشي الثِّيَاَب أَْلوا من الرجال : ، كُمْحِسٍن ، الُمثِْمجُ و  مختلفةً. نا

نَاُع بالَوْشيِ ، الُمثِْمَجةُ و  وهِذه المادة من تكملة الصاغانّي. : الَمْرأَةُ الصَّ
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 أَي يُْحَمالِن فيه ، عربيٌّ صحيح. من الُخوِص للتُّراِب والِجّصِ  يُْعَملُ  ِشْبهُ ُجَواِلقٍ  ءٌ بالفتحِ : َشيْ  ، الثَّْوجُ  : [ثوج]

ً  ، تَثُوجُ و ، تَثَاجُ  البقَرةُ  ثَاَجتِ و ً و ثَْوجا تَْت ، وقد يُْهَمز ، وهو أَعرُف ، إِاّل أَّن ابَن دريد قال : تَْرُك الَهْمِز أَْعلَى. ثَُواجا  : َصوَّ

 : لغةٌ في الفَْوجِ. الثَّْوجُ  وعن أَبي تُراب :

ً ثَا وعن ابن األَعرابّي : قَه. َج يَثُوُج ثَْوجا  ، وثََجا يَثُْجو ثَْجواً ، مثل : جاَث يَُجوُث َجْوثاً ، إِذا بَْلبََل َمتاَعه وفَرَّ

 فصر اجليم
 مض اجليم

ً  َجأَجَ  : [جأج] ياِن ، بدل عن أَبي َعْمٍرو ، وفي بعض النسخ : َوقََع. بدل َوقََف ، وفي أُخرى : ِحيناً ، واحد األَحْ  ، كَمنََع : َوقََف ُجْبنا

« ً  وكّل ذلك تحريف من النّاسخين ،« ُجْبنا

__________________ 
 ( يف اللسان : قا  الفارسي.1)
 .«أبو عبيد»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 2)
 ( زايدة عن اللباب.3)
 .«عن»( ابألصر : 4)
قوله وأثلج الناس عجر ا كذا يف النسخ والذي يف األساس : »وهبامش املطبوعة املصرية : « وأثلج الناس عجر»( عن األساس ا وابألصر : 5)

 .«وأثلج الناس مبكان كذا فلفظة عجر مصحفة
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان  سكان الالم ضبرت قلم.6)
 قلم.( هذا ضبرت التهذيب ا ويف اللسان بضم أوله واسكان  نيه وكله ضبرت 7)
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 وذكره ابن منظور يف مادة أ ج ج ا ويف مادة ج وج.
 كذا في التَّْهذيب ، ونقله في اللّسان. َعُظَم ِجْسُمه بعَد َضْعٍف ، الرجُل ، إِذا َجبَجَ  : [جبج]

ِث. وفي نسخة : رافعٍ  ُججٌّ ، كلُّجٍ : لَقَُب َمْنُصوِر بِن نافِعٍ  : [ججج]  البُخاِرّي الُمَحّدِ

ً  الَخاتَُم في إِْصبَِعه ، كفَِرحَ  َجِرجَ  : [جرج]  قال : لَسعَته ، واْضَطَربَ  جاَل َوقَلَقَ  : َجَرجا

 َوِضينـَُها َجرِجاً جاَءتحَك هَتحِوي 
ينٌ   النَِّصاِب : قَِلقُه ، وأَنشد ابُن األَعرابّي : َجِرجُ  وِسّكِ

جح  نـــــــــــُ ًة فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا غـــــــــــُ لـــــــــــَ فـــــــــــح َو  طـــــــــــِ   (1)ِإيّن أَلهـــــــــــح
ا غـــــــــــرُي     هـــــــــــَ اقـــــــــــِ ا يف ســـــــــــــــــــــــــَ خـــــــــــاهلـــــــــــُ لـــــــــــح رِجح خـــــــــــَ  جـــــــــــَ

  
َكةً ، لألَْرِض الغَِليَظةِ  الَجَرجِ  في فاُلنٌ  َمَشىو  وذاِت الِحَجاَرةِ. ، ُمَحرَّ

ها. َجَوادُّ الّطِريقِ  : الَجَرجُ و  وَمَحاجُّ

ُجُل ، ِإذا َمَشى في َجِرجَ و ةُ وجادَّةُ الّطِريِق ، قال األَْزَهِرّي : وهما لغتاِن  الَجَرَجةِ  الرَّ  .(2)وهي الَمَحجَّ

 : ذاُت ِحجارة. َجِرَجةٌ  وعن ابن سيده : َخَرَجةُ الطَِّريِق : َوَسُطه وُمْعَظُمه ، وأَرضٌ 

ةَ   .(3)ة ، كلّه َوَسُط الطريِق والَمَحجَّ  الَجَرَجةَ و وَرِكَب فاُلٌن الَجادَّ

 . قال الريّاشّي : والّصواب ما قاله األَصمعّي.َجَرَجةٌ  ِق ، بالَخاِء ، وقال أَبو زيد :الطَِّري َجَرَجةُ  وقال األَْصَمعّي :

يّ  ، فقاَل قوٌم : هو َخَرَجةٌ بالخاِء المعجمة قد اْختُِلَف في هذا الحرف ـ  بتحريك الّراِء جادَّةُ الطَِّريقِ  الَجَرَجةُ  في قولهـ  وفي حواشي ابن بَّرِ

فُوه ، فقالوا : هو يت ، وزعم أَّن األَصمعّي وغيره َصحَّ ّكِ  بجيمين. َجَرَجةٌ  ، ذكره أَبو َسْهل ، ووافقه ابُن الّسِ

ِحيح ،  َجَرَجةٌ  وقال ابُن خالََوْيه وثَْعلَب : هو اِهد : هذا هو الصَّ وزعم أَن من يقول : هو َخَرَجة بالخاِء المعجمة بِجيمين ، قال أَبو َعْمٍرو الزَّ

فَه.  فقد َصحَّ

بجيمين ، فلقيت  الَجَرَجة َحَكى لي بعُض العلماِء عن أَبي زيٍد أَنّه قال : هي وقال أَبو بكِر بُن الَجّراح : سأَلُت أَبا الطَّيِّب عنها ، فقال :

الخاتَُم في إِْصبَِعي ، وعند األَصمعّي أَنه من الطَِّريِق  َجِرجَ  بجيمين ، قال : وهو عندي من الَجَرَجة أَعرابِيًّا فسأَْلتُه عنها ، فقال : هي

 األَْخَرجِ ، أَي الواضح فهذا ما بينهم من الخالف.

وال  ؟لَمْغرِبّي يسأَُل عن هذه الكلمة على سبيل االمتحان ، ويقول : ما الّصواب من القولينواألَكثر عندهم أَنّه بالخاِء ، وكان الوزيُر ابُن ا

 يُفّسره.

وهي  كالُخْرجٍ  : َخِريطةٌ من أََدمٍ  الُجْرَجةُ . و(4)ضْرٌب من الثِّياب  الُجْرَجةُ  : ِوَعاٌء من أَوعيِة النّساِء ، وفي التَّْهِذيِب : بالّضمِّ  الُجْرَجةُ و

أِْس يُْجعَل فيها الّزاُد. قال أَْوُس بُن َحَجٍر ، يَصُف قَْوساً َحَسنةً َدفَع َمْن يَسوُمَها ثالواِسعَةُ  ثَةَ أَبراٍد ، وأَْدَكَن ، أَي ِزقًّا ،  األَْسفَِل َضيِّقَةُ الرَّ

 مملوًءا عَسالً :

اٍد و  يـــــــــــــــــَ رَاٍد جـــــــــــــــــِ ُة أَبــــــــــــــــــح الثـــــــــــــــــَ ةٌ ثـــــــــــــــــَ رحجـــــــــــــــــَ   جـــــــــــــــــُ
ُن مـــــــــــــن أَرحِي و     رُ أَدحكـــــــــــــَ َعســـــــــــــــــــــــــــ  وِر مـــــــــــــُ بـــــــــــــُ  الـــــــــــــد 

  
 مثْل بُْسَرةٍ وبُْسٍر. ، ُجْرجٌ  جو وبالَخاِء تصحيف ،

 مصغٌَّر اسُم رُجٍل. ُجَرْيجٌ  منهو

 : تابعّي. ُجَرْيجٍ  وعبُد الَمِلِك بنُ 

يّون ، ويَْحيَى بنُ  ُجْرَجةَ  بنوو ّم ، الَمّكِ  : ُمَحّدٌث. ُجْرَجةَ  ، بالضَّ
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ِد بِن َسِعيٍد : الفَِقيِه األَْنَدلُسّيِ.بال هاٍء : د ، بفاِرَس  ، ُجْرجو  ، وَجدُّ محمَّ

 : د معروف ، افتَتََحه يزيُد بُن الُمَهلَِّب في أَياِم ُسلَْيَماَن بِن عبِد الَمِلِك ، وله تاريٌخ ، وهو بين ، بالّضمّ  ُجْرجانُ و

__________________ 
 فهي املرأة الرخصــــــــة الناعمة. يقا  : امرأة َطفلة األانمر :« َطفلة» وز فتحها ( طفلة بكســــــــر الطاء ا كما يف اللســــــــان ا وهي الصــــــــغرية ؛ و 1)

 انعمتها.
 ( يريد قوهلم : اخلََرجة واجلرجة يف الطري .2)

 (.انظر التهذيب جرج)فاخلرجة قو  األصمعي ا واجلرجة قو  أيب زيد. 

 ( هذا قو  أيب زيد كما يف التهذيب.3)
 التهذيب ا ونقلها اللسان عنه.( مل ترد العبارة يف 4)
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َتاَن وُخراساَن ا وقا  ايقوت يف املشرت  : مجيُض الَعَرِب ال يـَنحِطُقون به ِإاّل ابلكاف.  َطرَبِسح
م : (1)صوابُه بال الم  ، الُجْرَجانِيَّةو  ُجْرَجانِيَّة ُرها ، وإِضافَةُ وُخواَرْزُم لْم يَْذُكْرَها المصنّف ، وسيأْتي ِذكْ  قََصبَةُ بالِد ُخواَرْزمَ  ، وهو بالضَّ

 ، بناها يزيُد بُن الُمَهلَِّب بِن أَبي ُصْفَرةَ ، وهو ُجْرَجانُ  إِلى ُخواَرْزَم في عباراتهم لزيادة التَّْوِضيحِ ، فإِّن في ُخراساَن بلدةً أُخرى اسُمَها

ُب ُكْركانَج.  َمعَرَّ

ِم َعْسَكِر الرُّ  َجَرَجةُ و  بعد ذلك. وِم يوَم اليَْرُموِك ، وأَْسلَمَ ، ُمَحّرَكةً : اسُم ُمقَّدِ

َكةً ـ  َشبَثُ و  الشاِعِر المعروِف. ، كأَِميٍر : َمْمُدوُح الُحَطْيئَةِ  َجِريجٍ  بُن قَْيِس بنِ ـ  مَحرَّ

 كذا في التّكملة للصاغانّي. : التَّْزِليُق ، التَّْجِريجُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 اإِلبُل الَمْرتع : أََكلتْه. َجَرَجت

 ، بالكسر : من قَُرى ِمْصر. ِجْرجٍ  وأَبُو

هو  : (2)بفتح الجيم وسكون الراِء ، وبعد الميم واألَلف زاي مكسورة ، هكذا في النسخ وفي بعضها َجْذماِزج  ، َجْرماِزجُ  : [جرمازج]

ثَةَ ، ويُسَ  ومن خواصه أَنه ثََمَرةُ األَثِْل ، ُن َوَجَع األَْسناِن ،يُقَّوي اللِّ ّب. ّكِ  وله منافُع غير ذلك مذكورة في دواوين الّطِ

بفتح الجيم وسكون السين المهملة وفتح الميم والراِء بينهما ياٌء ساكنة ، هكذا في نسختنا ، والّصواب كسر الميم  (3) َجْسَمْيَرجُ  : [جسميرج]

 والعَْيُن بالفَاِرِسية َجْشم. نافٌِع ِلَوَجعِ العَْيِن ، دواءٌ  ، وبدل الراِء زاٌي ، وهو فارسّي ُمعَّرب ، وهو

أُْس ، ج :  الَجلََجةُ  : [جلج] َكةً : الُجْمُجَمةُ والرَّ  .َجلَجٌ ُمَحرَّ

: َجَماِجُم النّاس ، أَراَد ُكلَّ َرأٍْس ،  الَجلَجُ  «من الِقْبِط كذا ، وكذا َجلََجةٍ  ُكلّ  ِمنْ  ُخذْ  أَنْ »:  مصر على عاِمِلهِ  إِلى عنههللارضيكتب ُعَمُر و

 َكَذا. َجلََجةٍ  ويقال : على كلِّ 

 * ومما يستدرك عليه :

 هللاُ  كَ لَ  ِليَ ْغِفرَ  ُمِبيناً  فَ ْتحاً  َلكَ  فَ َتْحنا ِإانّ ) أُْنِزلَتْ  لما وسلمعليههللاصلىأَنّه : قِيَل للنَّبِّيِ »في الحديث : و : القَلَُق واالْضِطراُب ، الَجلَجُ 
 ، ال نَْدِري ما يُْصنَع بِنا. َجلَجٍ  وبَِقينا نَْحُن في (5)لرسوِل هللا  هذا:  (4) (َتََخَّرَ  َوما َذنِْبكَ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  ما

 قال أَبو حاتم : سأَْلُت األَصمعّي عنه فلم يَْعِرْفهُ.

، قال األَزهرّي :  َجلََجةٌ  : ُرُؤوُس النّاِس ، واحُدَها (6) الَجلَجُ  َعْمٍرو عن أَبِيه :قال األَْزَهِرّي : روى أَبو العَبّاس عن ابن األَعرابّي ، وعن 

مثاِلنا من المسلمين ال نَْدِري ما فالمعنى أَنّا بَِقينا في َعَدِد ُرُؤوٍس كثيَرةٍ من الُمْسِلميَن ، وقال ابُن قُتَْيبَةَ : معناه وبَِقينَا نْحُن في َعدٍد من أَ 

 بنا. يُْصنَعُ 

 في لغة أَهِل اليََمامِة حبَاب الماِء ، كأَنَّه يريُد تُِرْكنَا في أَْمٍر َضيِِّق الحبَاب. الَجلَجُ  وقيل :

 .«َجلَِجنَا وإِنّا بَْعُد في»ـ  في تَْكنِيَِة الُمِغيَرة بِن ُشْعبَةَ بأَبي ِعيسىـ  (7)في حديث أَْسلََم و

 .الُمْضَطِربُ  األَْمرُ  أَنّه:  تعالى هللارحمهالمشايخِ أَبِي ساِلٍم العَيّاِشّي  كذا في اللّسان والنّهاية ووجد بخّط شيخ

 ، كَسَحاب : قَْريَةٌ بِمصر. َجنَاجُ  : * ومما يستدرك عليه : [جنج]

: الَخَرَزةُ التي ال قيَمةَ لها  الَجاَجةُ  زيٍد :بن األَعرابّي ، وعن أَبي ، عن ا َجاجٌ  ال تُساوي فَْلساً ، وجمعُه : : َخَرَزةٌ َوِضيعَةٌ  الَجاَجةُ  : [جوج]

 ، وأَنشد ألَبِي ِخراٍش الُهَذِلّي ، يْذُكر امرأَتَه ، وأَنه عاتَبَها فاستَْحيَت وجاَءت إِليه ُمستْحيِيَةً : جاَجة ، ويقال : ما رأَْيُت عليِه عاَجةً وال
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__________________ 
 اجلرجانية.( يف معجم البلدان : 1)
 .«قوله جذمازج هو معرب كزماز  كذا هبامش املطبوعة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
َميـحزَجُ »( يف القاموس : 3)  ضبرت قلم.« َجسح
 .2ـ  1( سورة الفتح اآيتان 4)
 : هذا لك اي رسو   . (جلج)( يف التهذيب 5)
 ج.( األصر واللسان عن األزهرّي ا ويف التهذيب : اجِلال6)
ويف حديث أسلم أن املغرية بن شعبة تكىن أبيب عيس  ا فقا  له عمر  ويف حديث أسلم اخل ا قا  يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)

 أبيب كناين  وسلللمعليههللاصلللىفقا  : ِإن رســـو     ؟: أما يكفيك أن تكىن أبيب عيســـ  ا فقا  له عمر : أما يكفيك أن تكىن أبيب عبد  
   عبد أبيب يكىن يز  فلم ا جلجنا يف بعد وإذا ا  خر وما ذنبه من تقدم ما له غفر قد وسلللمعليههللاصلللى   رســــو  ِإن:  فقا  ا عيســــ 
 .«هلك حىت
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ًة  َر عـــــــاجـــــــَ ريحِ مل حتـــــــَح ي الـــــــعـــــــَ اصـــــــــــــــــــــِ  فـــــــجـــــــاَءتح كـــــــخـــــــَ

ةً ال و     ِم  جــــــــاجــــــــَ وُح عــــــــلــــــــ  َوشـــــــــــــــــــــح لــــــــُ (1)مــــــــنــــــــهــــــــا تـــــــــَ
 

  
 ُ   في يَِدَها ، وهي الَمَسَكةُ.يقال : جاَء فالٌن كَخاِصي العَْيِر ، ِإذا جاَء ُمْستَْحيِياً ، وخائِباً أَيضاً ، والعاَجةُ : الَوْقُف من العاج تَجعله المرأَة

ْوِض.؛ ا الجوجانو  لبَْيَدُر ، ذكره السَُّهْيِليُّ في الرَّ

. َجْوَزاَهْنجُ  : [جوزاهنج] ٌب ، وهو َدَواٌء ِهْنِديُّ  فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

 بالكسر : اسٌم لقَْوِل الُموِرِد إِبلَه لها : ِجيجٌ  : [جيج]

 ِء ، وقد تقّدم في الهمز :، وهذا على قَْوِل من يُلَيُِّن الَهْمَزةَ ، أَو ال يَْجعَلَُها من أَْصل الَجْيئَِة والَمِجي َجاَجاَها يقال : ِجي ِجي

 فصر ا اء
 املهملة مض اجليم

 لنا النَّاُر : بََدْت بَْغتَةً وكذلك العَلَُم ، قال العَّجاج : أَْحبََجتْ  يقال : ، كأَْحبَجَ  بَدا وَظَهَر بَْغتَةً ، بالكسر : ، َحبََج يَْحِبجُ  : [حبج]

َشاُه ِإذا ما  َبَجاَعَلوحُت َأخح  (2) َأحح
 َدنَا ، واْكتَنََف. : َحبَجَ و

 َساَر َشِديداً. : َحبَجَ و

ً و  بها وَرّبِ الَكعَبَِة. َحبَجَ  : كَكتٍِف ، وَخبََج يَْخبُج أَيضاً ، قال أَعرابيٌّ  ، َحبِجٌ  َحبََق ، فهو َحبََج يَْحبَُج َحْبجا

ً  بالعصا َحبََجهو  مثل َخبََجه وَهبََجه. َضَرَب ، يَْحبُِجه َحْبجا

 ويُْفتَح. وُمعَظُمه بالكسر : الَجْمُع من النّاس ، وَمْجتََمُع الحّيِ  الِحْبجُ و

، قال ابُن األَْعَرابِّي : هو أَن يَأُْكَل البعيُر ِلَحاَء العَْرفَجِ فَيَْسَمَن على ذلك ،  (3) بالتّحريك : اْنتِفَاُخ بُُطوِن اإِلبِل عن أَْكِل العَْرفَجِ  الَحبَجُ و

ً  كفَِرحَ  البعيرُ  َحبِجَ  ويَصيَر في بْطنه مثُل األَْفهاِر ، وربّما قَتَلَه ذلك وقد ، مثل : َحْمقَى وَحَماقَى : َوِرَمْت  َحبَاَجىو ىَحْبجَ  ، فهي َحبَجا

غ   وتَْزَحر. (4)بُُطونها عن أَْكِل العَْرفَجِ ، واجتمَع فيها ُعَجٌر حتى تَْشتَِكَي منه ، فتَتََمرَّ

بَْيِر أَنه قال : و ً  إِنّا وهللِا ال نَُموُت على َمَضاِجِعنَا»ُرِوَي عن ابِن الزُّ ماحِ ، وَمْوتاً تحَت كما يموت بنو َمْروَ  َحبَجا اَن ، ولَكنّا نَُموُت قَْعصاً بالّرِ

ُض ببنِي َمْرواَن ؛  (5) [العَْرفَجِ ]هو أَْن يَأُْكَل البَِعيُر ِلَحاَء  الَحبَجُ  قال ابن األَثِير : «ِظالِل السُّيُوفِ  ويَسَمن عليه ، وُربما بَِشَم منه فقَتَلَه. يُعَّرِ

ْنيا ، وأَنهم يَُموتون بالتَُّخَمة. لكثرةِ أَْكِلِهم وإِْسَرافِهم  في َمالذّ الدُّ

 حتى يَِضيَق َمْبعَُر البَِعيِر عنه ولم يَْخُرْج من َجْوفه ، فُربّما َهلََك ، وُربََّما نَجا ، قال األَزهرّي. البَْعُر الُمتََكبُِّب في البَْطنِ  : الَحبَجُ و

 أَفاَق وإِاّل ماَت. (7)لإِلنساِن ، فإِن َسِلم  (6)َوى للبَعيِر بمنزلِة اللَّ  الَحبَجُ  وقال أَبُو َزْيد :

 َكيٌّ عنَد خاِصَرةِ البَِعيِر. : الَحبَجُ و

ُصْفَرتَها ُغْبَرةٌ ، دون َرْيقَةٌ تَعلوَها ُصْفَرةٌ ، وتَعلو ، وهي َعتِيقَةُ العُود ، لها وُ ةٌ َسْحَماُء ِحَجاِزيّة ، تُعَمل ِمْنَها الِقداُح  (8) َشَجرَ  : الَحبَجُ و

 َوَرِق الُخبَّاَزى.

 على ساِكنِها أَفضُل الصَّالةِ والسَّالِم. بضمتين : ع ، بالَمِدينَِة ، الُحبُجُ و

 كَسحاٍب : َشَجُر الِعنَِب. َحبَاجٌ و

 حتى ُرؤَي. ودنا : قَُرَب وأَْشَرفَ  أَْحبَجَ و
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ْت. أَْحبََجتِ و  العُُروُق : َشَخَصْت وَدرَّ

 يستدرك عليه : * ومما

ً  الرجلُ  َحبَجَ  قال ابُن سيده :  : َوِرَم بَْطنُه واْرتُِطمَ  ُحبَاجا

__________________ 
 .«وسم»( عن الصحاح واللسان ا وابألصر 1)
 .«أحشاه»وابألصر  9عن الديوان ص « أخشاه»( 2)
 (.الصحاح)( وذلك أَنه يعتقد فيها وييب  حىت تتمري من وجعه وتزحر 3)
 تصحيف.« فتتمري»( يف املطبوعة الكويتية : 4)
 .«قوله  اء كذا يف النسخ ا والذي يف اللسان :  اء العرفج»( زايدة عن النهاية. وهبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«لفتح : وجض يف املعدة ا كما يف القاموسقوله اللو  اب»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«سلح»( اللسان : 7)
 ( اللسان والتكملة : شجرية.8)
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 االْنتِفَاُخ حيثُما كان من ماٍء أَو غيِره. الَحبَجُ  عليه ، وقيل :

 ، كَكِتٍف : َسِميٌن. َحبجٌ  وَرجلٌ 

 لك األَمُر ، إِذا اْعتََرَض فأَْمَكَن. أَْحبَجَ و

تُها.: وَ  الَحْوبََجةُ و  َرٌم يُِصيب اإِلنساَن في يديه ، يَمانيَة ، حكاه ابُن ُدَرْيٍد ، قال : وال أَدري ما ِصحَّ

ّمِ : من َطْيِر الماِء : ج الُحْبُرجُ  : [حبرج]  بالفتح. َحبَاِريجُ و (1)بالّضّم  َحبَاِرجُ  بالضَّ

 : َذَكُر الُحبَاَرى كالُحْبُجِر والُحباِجِر. الُحبَاِرجُ و الُحْبُرجُ  والذي في اللسان وغيره : كعاُلبٍِط : َذَكُر الُحبَاَرى ،و

 : ُدَوْيبَةٌ. الُحبَاِرجُ و الُحْبُرجُ و

 : ُطيُوُر الماِء. الَحبَاِريجُ  وعن ابن األَْعَرابّي :

ا ُمْطلَقاً. : القَْصدُ  الَحجُّ  : [حجج] ه َحجًّ هُ يَُحجُّ  ، أَي مقصوٌد. َمْحُجوجٌ  واْعتََمْدتُه : قََصْدتُه. ورجلٌ فاُلناً ،  َحَجْجتُ و قََصَده ، : َحجَّ

 وقال جماعة : إِنّه القَْصُد لُمعَظٍَّم.

 وقيل : هو َكثَْرةُ القَْصِد لُمعَظٍَّم ، وهذا عن الخليل.

 : كفَّ عنه ، وسيأْتي. َحجّ و ءِ عن الشَّيْ  َحْجَحجَ  ، يقال : كالَحْجَحَجةِ  الَكفُّ  : الَحجُّ و

 علينا فالٌن ، أَي قَِدَم. َحجَّ  يقال : القُُدوُم ، : الَحجُّ و

ةِ  : الَحجّ و  للُمعالََجِة. بالِمْحجاجِ  َسْبُر الشَّجَّ

 للِمْسبَاِر. : اسمٌ  الِمْحجاجُ و

ً و ه َحّجا هُ يَُحجُّ ماُغ بالدَِّم ، فيْقلََع الِجلدةَ الّتي َجفَّْت ، إِذا قََدَح بالَحِديد في العَْظِم إِذا كان قد َهَشَم حتى يَتَلَ  َحِجيجٌ و ، َمْحُجوجٌ  ، فهو َحجَّ طََّخ الّدِ

ةً ، قال أَبو ذَُؤْيٍب يَصُف امرأَةً :  ، ثم يُعَالَج ذلك فيَْلتَئِم بِجْلٍد ، ويكوُن آمَّ

ا  يــــــــُب حــــــــىّت كــــــــَبهنــــــــّ ب  عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــطــــــــِّ  وصــــــــــــــــــــــُ

اِي     ييف عــــــــــــلــــــــــــ  أُمِّ الــــــــــــدِّمــــــــــــَ يــــــــــــجُ َأســــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــــِ  حــــــــــــَ

  
ةَ  َحجَّ  وكذلك ً  الشَّجَّ ها َحّجا ةَ الّطائِّي : يَُحجُّ  ، إِذا َسبَرَها بالِميِل ليُعَاِلَجها ، قال ِعذاُر بُن ُدرَّ

ج   ٌف  حيـــــــــــــَُ ـــــــــــــا جلـــــــــــــََ رِه عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ًة يف قـ ومـــــــــــــَ بحمـــــــــــــُ  مـــــــــــــَ

ــــــــدِ     غــــــــارِي
َ
َذاهــــــــا كــــــــاملــــــــ ــــــــَ ــــــــِب ق ي ــــــــِ ب ــــــــطــــــــ  ُت ال اســــــــــــــــــــــح ــــــــَ  ف

  
أِْس  يَُحجُّ  ة بَلَغَت أُمَّ الرَّ  .، أَي يُْصِلُح. َمأُْموَمة : َشجَّ

ةً بَعيدةَ القَْعِر ، فهو يَْجَزع من َهْوِلَها ، فالقَ  َذى يَتساقُط من استِه وفّسر ابُن دريد هذا الشعَر فقال : َوصَف الشاِعُر َطبِيباً يَُداِوي َشجَّ

 كالَمغاِريد ، والَمغَاريد : َجمُع ُمْغُروٍد ، وهو َصْمٌغ معُروف.

 هُ ، وَشبَّهَ ما يَخرج من القََذى على ِميِله بالَمغَاِريد.وقال غيره : اسُت الطبيِب يُراد بها ِميلُ 

ماغِ ، فيَُصبَّ عليه السَّْمُن الُمْغلَى حتّى يَْظهَر الدَُّم فيُْؤَخَذ ب الَحجُّ  وقيل : ُجُل ، فيَْختَِلَط الدَُّم بالّدِ  قُْطنٍَة.: أَن يَُشجَّ الرَّ

َجاجِ : الذي قد ُعوِلَج ، وهو َضْرٌب من ِعالجها. وقال ابُن ُشميل الَحِجيجُ  وقال األَصَمِعّي : هل  (2)لََق الهاَمةُ ، فتُْنَظَر : أَْن تُفْ  الَحجُّ  من الّشِ

 فيها َعْظٌم أَو َدٌم ، قال : والَوْكُس :

 أَْن يَقََع في أُّمِ الرأِْس َدٌم أَو ِعَظاٌم ، أَو يُصيبَها َعنٌَت.

 الُجْرَح : َسبََره ليَعرَف َغْوَره ، عن ابن األَعرابّي. َحجّ  وقيل :
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 .(3): قِْستَُها  َحَجْجتُها وقيل :

ً  عَْظمَ ال َحجَّ و ه َحّجا  : قََطعَه من الُجْرحِ واْستَْخَرَجه. يُحجُّ

ةِ  الغَلَبَةُ  : الَحجُّ و ً  يقال : ، بالُحجَّ ه َحّجا هُ يَُحجَّ تِهِ  ، إِذا َغلَبَه على َحجَّ  .ُحجَّ

ة أَي َغلَبَه «آَدُم ُموَسى فَحجَّ »في الَحِديث : و ة أَي أَغِلبُه «َخْصِمي أَُحجُّ  فَجعَْلتُ »في حديث معاويةَ : و ، بالُحجَّ  .بالُحجَّ

فاُلناً ، إِذا أَتَْيتَه  َحَجْجتُ  بنو فاُلن فاُلناً ، إِذا أَطالُوا االختالَف إِليه ، وفي التّهذيب : وتقوُل : َحجَّ  وقد َكثَْرةُ االْختالف والتََّردُِّد ، : الَحجُّ و

 كلَّ سنٍَة : قال الُمَخبَُّل السَّْعدّي : (4)البيُت ؛ ألَنّهم يأْتُونَه  ُحجَّ  َمّرةً بعد مّرةٍ ، فقيل :

ريًَة و  ـــــــــــِ واًل كـــــــــــث لـــــــــــُ وحٍف حـــــــــــُ ُد مـــــــــــن عـــــــــــَ هـــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــح

ونَ     جـــــــــــ  رَا حيـــــــــــَُ فـــــــــــَ َزعـــــــــــح
ُ

اِن املـــــــــــ ـــــــــــَ رِق ـــــــــــح ـــــــــــزِّب  ســـــــــــــــــــــــــب  ال

  
__________________ 

 التكملة بفتح ا اء ا وما يف اللسان ا بارج بضم ا اء ا مفرد ا ذكر ا بار . وسريد يف الفقرة التالية.( يف القاموس و 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فينظر.2)
 ( هو قو  ابن الفقعسي كما يف التهذيب.3)
 ( التهذيب واللسان : ألن الناس أيتونه.4)
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 َأي يـَقحِصُدونَه ويـَُزوُرونَه.
يت : يقول : يَْكثُِرون االختالَف إِليه ، هذا األَصُل ثّم تَعُوِرف استعمالُه في قالو ّكِ  قَْصد َمكَّةَ للنُُّسِك. ابن الّسِ

ه إِلى البَْيت باألَعماِل المشروعِة فَْرضاً وُسنَّةً ، تقول : (1) [قَْصدُ ]:  الَحجُّ  وفي اللسان : ً  البَيتَ  َحَجْجتُ  التََّوجُّ ه َحّجا ، إِذا قَصْدتَه ،  أَُحجُّ

 وأَْصلُه من ذلك.

، أَو  : القَْصُد ، وأُْطِلق على الَمنَاِسِك ألَنّها تَبٌَع لقَْصِد َمكَّةَ ، أَو الَحْلق ، وأُْطِلق على الَمناسِك ألَنَّ تماَمها به الَحجُّ  وقال بعُض الفُقََهاِء :

 ِء ، وأُطلَق عليها لذلك. كذا في شْرح شيخنا.إَِطالَة االختالف إِلى الّشيْ 

ً  البَْيتَ  َحجَّ  تقول :و ه َحّجا اجز : ، َحاجٌّ  وهو ، يَُحجُّ عر قال الرَّ  وُربما أَظهروا التَّضعيَف في ضرورةِ الّشِ

 َحاِججِ و  ِبُكرِّ َشيحٍخ عاِمٍر أَ 
اجٌ  ج :و اٍر ، ، ُحجَّ  قال األَزهرّي ومثلُه : غاٍز وَغِزيٌّ ، وناجٍ ونَِجيٌّ ، ونَاٍد ونَِديٌّ ، للقوم يَتَنَاَجْون ، ويَْجتَِمعُون ، َحِجيجٌ و كعُّماٍر ، وُزوَّ

.  في َمجلٍس ، وللعاِديَن على أَقداِمهم َعِديٌّ

اسُم َجْمعٍ ، والمصنّف كثيراً ما يُْطِلُق الجْمَع على ما يكون اسَم جمعٍ أَو اسم  َحِجيج ونقل شيخنا عن شروحِ الكافيِة والتَّْسِهيل : أَّن لفظَ 

 لفُظه على جمع كهذا ، ولو لم يكْن َجْمعاً عند النُّحاةِ وأَهِل الصَّرف.ِجْنٍس َجمعّي ؛ ألَن أَهل اللغة كثيراً ما يريدون من الجمعِ ما يُدّل 

اُف بُن َحِكيم  ، ُحجّ  يُجمع علىو بالّضّم ، كبازٍل وبُْزٍل ، وعائٍِذ وُعوٍذ ، وأَنشد أَبو زيٍد الجرير يهجو األَخطَل ، ويذكر ما صنعه الَجحَّ

 : (2) باليُُسر ، وهو ماٌء لبني تَميم السُّلَِمّي من قتل بني تَْغِلَب قَوِم األَْخَطلِ 

تح  ــــــــــَ ّرِق َة حــــــــــُ لــــــــــَ ٍف بــــــــــِدجــــــــــح يــــــــــَ اَن يف جــــــــــِ دح كــــــــــَ  قــــــــــَ

و ُ     غـــــــــُ وِب شـــــــــــــــــــــــُ  َأو يف الـــــــــِذيـــــــــَن عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــر حـــــــــُ

  

وِر عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــُم و  َة الـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــَ َبن  عـــــــــــافـــــــــــِ  كـــــــــــَ

جيف     ُزو ُ  حــــــــــــــُ اِز نـــــــــــــــُ جــــــــــــــَ
َ

ِر ِذي املــــــــــــــ فــــــــــــــَ  أَبســـــــــــــــــــــــــــح

  
ُحوب : ماٌء لبني تَْغِلب ، وا قُوا ؛ ِليزوَل نَتْنُُهم ، والرَّ « ِحجٌّ »لمشهور روايةُ البَْيِت : يقول : لما َكثَُرت قَتْلَى بني تَْغِلَب جافَت األَْرُض ، فُحّرِ

 از : من أَسواِق العََرِب.، وعافِيَةُ النُّسور : هي الغَاِشيَة التي تَْغَشى لُُحوَمهم ، وذو الَمجَ  الَحاّجِ  بالكسر وهو اْسمُ 

اج ، بالفتح : القَْصُد ، وبالكسر : القَومُ  الحجُّ  ونقل شيُخنا عن ابن الّسّكيت :  .الُحجَّ

 قلت : فيستْدَرك على المصنّف ذلك.

اجُ  بالكسر : الِحجُّ  وفي اللسان :  قَال : الُحجَّ

ا ابلـــــــــــــــــــــــَواِدي  واهتـــــــــــــــــــــــَُ ا َأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــــــــ َ

جٍّ َأصـــــــــــــــــــــــــــواُت     اِدي حـــــــــــــِ اَن عـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  مـــــــــــــن عـــــــــــــُ

  
 هكذا أَنشَده ابُن ُدريد بكسر الحاِء.

ةٌ  هيو بْيِت هللِا ، فتنصب البيت ؛ ألَنَّك تريُد  َحَواجُّ  قلت : َحَجْجنَ  ، وِإْن لم يَُكنَّ قد َحَجْجنَ  بيِت هللا ، باإِلضافَة ، إِذا ُكّن قد َحَواجَّ  من َحاجَّ

َضَربَه ،  إِاّل أَنّه ال ينصرف ، كما يُقَال : هذا َضاِرُب َزْيٍد أَْمِس ، وضاِرٌب َزْيداً غداً ، فتَُدّل بحذِف التَّْنِوين على أَنّه قد َحَواجّ  التنويَن في

 الجوهرّي وغيره.وبإِثْبَاِت التَّْنِوين على أَنه لم يَضِرْبه ، كذا حقّقه 

ً  قال سيبويه : بالكسِر : االْسُم ، الِحجُّ و هُ ِحّجا هُ يَُحجُّ  ، كما قالوا : َذَكَرهُ ِذْكراً. َحجَّ

ةُ و الِحجُّ  : قََضاُء نُُسِك َسنٍَة واِحدةٍ ، وبعٌض يكِسر الحاِء فيقول الَحجُّ  وقال األَْزَهِرّي :  (ِحجُّ اْلبَ ْيتِ  َولِِلِّ َعَلى الّناسِ )َء ، وقُِري الِحجَّ

 والفتح أَكثر. (3)

ّجاجُ   يُْقَرأُ بفتح الحاِء وكسرها ، والفَتُْح األَصل. (َولِِلِّ َعَلى الّناِس ِحجُّ اْلبَ ْيتِ )في قوله تعالى : ـ  وقال الزَّ
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 ، ليس عند الكسائِّي بينهما فُْرقاٌن. الِحجُّ و الَحجُّ و وروي عن األَثَْرِم قال :

ةُ و ةُ الواِحَدةُ  بالكسر الِحجَّ  َشاذٌّ  ، وهو الَحّجِ  من الَمرَّ

__________________ 
بكســــر أوله مث الســــكون ا جبر ميتد من عرض إىل الفرات من )وجاء يف معجم البلدان أن قوم اجلحاف بن حكيم أغاروا عل  بين تغلب ابلبشــــر 

 (.أرض الشام من جهة البادية
 ( زايدة عن اللسان.1)
 معجم البلدان ُيُسر بدون ا  التعريف ا ماء لبين يربوع ابلدهناء.( اليسر ا يف 2)
 .97( سورة آ  عمران اآية 3)
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َر ةِ  أَلن  الِقيــَاسَ  لورودِه عل  خالف الِقيــاس ؛
ِة  الَفتحح يف امل ئــَ يف كــّر فعــٍر ثالثّي ا كمــا َأن  القيــاَس فيمــا يـَـُد   عل  اهلَيـح

 الكسُر ا كذا صرّح به ثعلب يف الفصيح ا وقـَل َده اجلوهري  والفيومّي واملصّنف وغريهم.
ةً  وفي اللّسان : ُروي عن األَثَْرِم وغيره : ما سمْعنَا من العرب ةً  وإِنما يقولون :، وال رأَْيُت َرأْيَةً ،  َحَجْجُت َحجَّ  .َحَجْجُت ِحجَّ

ةً  وقال الكسائيُّ : كالُم العرِب كلّه على فَعَْلُت فَْعلَةً إِال قَْولَُهم : فتبين أَّن الفَْعلَة للمّرة تقال بالوجهين : الكسِر  (1)، ورأَيت ُرْؤيَةً  َحَجْجُت ِحجَّ

 والفتحِ على الِقياِس.ـ  هموقال القاضي عياض : وال نَِظيَر له في كالمـ  على الشُّذُوذِ 

ةُ و  .ِحَججٌ  والَجْمعُ  السَّنَةُ  : الِحجَّ

ةُ و ةُ و (2) الِحجَّ  األَِخيَرة اسٌم ، كالكاِهِل والغَاِرِب ، قال لَبِيٌد يذكر نساًء : َشْحَمةُ األُذُِن ، : الَحاجَّ

ّر  ــــــــد رِّ يف كــــــــُ اَب ال عــــــــَ َن صــــــــــــــــــــــِ ُرضــــــــــــــــــــــح ــــــــَ ةٍ يـ جــــــــ    حــــــــِ
اَل و     واطـــــــــــِ هـــــــــــن  عـــــــــــَ نح َأعـــــــــــنـــــــــــاقـــــــــــُ كـــــــــــُ (3)ِإنح ملَح تـــــــــــَ

 

  

ٌة  ابــــــــــــَ هــــــــــــَ اٌر عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــَ كــــــــــــَ ــــــــــــح ُر أَب رَائــــــــــــِ  غــــــــــــَ

اَل و     ِديـــــــــــــَن الـــــــــــــَوصـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــِ رحتـــــــــــــَ رَاٌم يــــــــــــــَ وٌن كـــــــــــــِ  عـــــــــــــُ

  
هنا  الِحّجة  ، وقال بعُضهم :والعُوُن : جمع َعوان للثَّيّبِ  (4) [واحدتها َوِصيلَة]يَُرْضَن ِصعَاَب الدَُّر ، أَي يَثْقُْبنَه ، والَوصائل : بُُروُد اليََمِن ، 

 كذا ُضبَط بخّط أَبي زكريّا في هامش الصحاح. ويُْفتَُح ، : الَمْوِسُم.

ةُ  عن أَبي َعمٍرو :و ةُ و : ثُْقبَةُ َشْحَمِة األُذن ، الَحجَّ ةً حا قال ابن ُدريد : وربما ُسّميتْ  بالفتح َخَرَزةٌ أَو لُْؤلَُؤةٌ تُعَلَُّق في األُذُنِ  (5) الَحجَّ  .جَّ

ةُ و مّ  الُحجَّ ةُ  به الَخْصُم ، وقال األَزهرّي : (6)وقيل : ما ُدفَِع  البُْرَهانُ و : الدَِّليلُ  بالضَّ : الَوْجهُ الذي يكون به الظَّفَُر عند الُخصومة.  الُحجَّ

يَت  .ِحَجاجٌ و الُحّجة ُحَججٌ  ، أَي تُْقَصُد ؛ ألَّن القَْصَد لها وإِليها ، وجمعُ  تَُحجُّ  ألَنّها ُحّجةً  وإِنما ُسّمِ

جُل الكثيُر الَجَدِل. بالكسر : الَجِدلُ  الِمْحجاجُ و  كَكتٍِف ، وهو الرَّ

 .ليَُحجّ  بَعَثْتهُ  إِذا أَْحَجْجتُه تقول :و

ةِ و قولهم :و  كذا في ُكتُِب األَْيَماِن. ِره : يَِميٌن لَُهْم ،هللا ال أَْفعَُل ، بفتح أَّوِله ، وَخْفِض آخِ  َحجَّ

 .كتََحْجَحجَ  به فلم يَْبَرْح ، أَقَامَ  بالَمَكان : َحْجَحجَ و

 .َحْجَحُجوا : النُُّكوُص ، يقال : َحَملُوا على القَْوِم َحْملَةً ثمّ  الَحْجَحَجةُ و

 َرابِّي :وقيل َعَجَز ، وأَنشد ابُن األَعْ  نََكَص ، الّرُجُل : َحْجَحجَ و

فاً ليَ   ِحجِ َضرحابً ِطَلحح َُحجح
 (7) ابمل

ر.  أَي ليس بالُمتََوانِي الُمقَّصِ

 عنهُ. َكفَّ  ِء :عن الشيْ  َحْجَحجَ و

 أَْمَسَك َعّما أَراَد قَْولَهُ. الّرجُل : أَراَد أَن يقوَل ما في نفِسه ثم َحْجَحجَ و

 الرجُل : لم يُْبِد ما في نفِسه. َحْجَحجَ  وفي المحكم :

 ِء واالْرتَِداُع.: التََّوقُُّف عن الشيْ  الَحْجَحَجةُ و

جُ و ٍر ، الَحَجوَّ ةً ويَْعَوجُّ أُْخَرى ، أَي بفتح أَّوله وتشديد ثالثه المفتوح : ، َكَحَزوَّ  وأَنشد : الطَِّريُق يَْستَِقيُم َمرَّ
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َك مـــــــــــــــــــــن  د  َأاّيمـــــــــــــــــــــِ و جِ َأجـــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــــَ   حـــــــــــــــــــــَ
و جِ ِإذ    عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ ر ًة يـ اَم مـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ تـ  ا اســـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 ومثله في اللَّسان ، قال شيُخنا : وهو َصريٌح في أَنّه َجمٌع ، وهل مفرُده ، بضمتين : الطُُّرُق الُمَحفََّرةُ ، الُحُججُ و

__________________ 
 .«رئية»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ويف التكملة بفتح ا اء. .«ابلكسر (وا جة)»( هذا ضبرت التهذيب واللسان والصحاح والقاموس ابعتبار عطفها عل  ما قبلها 2)
 .«إن»بد  « لو»وفيه  22( انظر بقية شعر لبيد ص 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
كالم العرب املصــــدر للمرة الواحدة إال عل  فعلة حنو ســــجدت لي  يف  »ويف كتاب لي  :  وما أثبت عن اللســــان.« أو ا جة»( يف األصــــر 5)

حججت حجة واحدة ابلكســر ا ورأيته ر ية واحدة ابلضــم ا وســائر الكالم ابلفتح. فبما ا ا   ســجدة واحدة ا وقمت قومة واحدة إال حرفا :
 .«أيته رأية واحدة ابلفتح. فهذا عل  أصر ما  بوحدثين أبو عمر عن ثعلب عن ابن األعرايب : ر  فمكسور ال غري ا ما أحسن عمته وركبته.

 ( يف اللسان : ما ُدوفض.6)
طليحفا كربطير ولند وجردحر وســـبحر وحربك  وقرطاس أي ضـــرابً شـــديداً اه وحنوه »( هبامش املطبوعة املصـــرية : قوله طلحفا ا قا  اجملد : 7)

 يف اللسان.
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 ؟ال ُمفرَد له َأو ؟ا كِكَتاب ِحَجاجٌ  َأو ؟ا كَطرِي  َحِجيجٌ 
 احتماالٌت ، وسيأْتي.

ً  ، كَطِريق ، َحِجيجٌ  الِجَراُح الَمْسبُوَرةُ ، ومفرُده الُحُججُ و  ، وقد تقدَّم. َحِجيجٌ  فهو َحَجْجتُه َحّجا

 الَجبَِل : جانِبَاه. َحَجاَجاو والنّاحيةُ ، ويُْكَسُر : الَجانِبُ  بالفتح اِلَحَجاجُ  ومن المجاز :

 ويقال : بل هو األَعلَى تحَت الحاِجِب ، وأَنشد قوَل العَّجاج : يَْنبُُت عليه الَحاِجُب ، ُمْستَِديٌر حوَل العَينِ  َعْظمٌ  : الَحَجاجُ و الِحَجاجُ و

َها َهج َجا  َحَجاَجاِإذا  َلتَـيـح  (1)ُمقح
كانَت »في الحديث و الُمْطبُِق على َوْقبَِة العَيِن ، وعليه َمْنبَُت َشعَِر الحاجب ، (3): العَْظُم  اِلَحَجاجُ . و(2) الَحجاجُ  وقال ابن الّسّكيت : هو

بُُع وأَوالُدها في ةَ التي يعني السََّمكَ  «َعْينِه كذا كذا نَفَراً  ِحَجاجِ  فَجلََس في»في حديث َجْيِش الَخبَِط و «َعْيِن َرُجٍل من العََماِليقِ  َحَجاجِ  الضَّ

 وَجُدوَها على البحر.

 وأَما قوُل الّشاعر :

هـــــــا  مـــــــ  اُء ضـــــــــــــــــــــَ رحصـــــــــــــــــــــَ وحِط خـــــــَ َض الســـــــــــــــــــــ  اِذُر َوقـــــــح  حتـــــــَُ

تح يف     الـــــــَ اَلٌ  فـــــحـــــــَ اكـــــَ جـــــــَ رٍ  حـــــِ مـــــح ٍب ضـــــــــــــــــــَ اجـــــــِ  حـــــــَ

  
 حاِجٍب َضْمٍر ، فحذف للضَُّرورة. ِحَجاج فإِّن ابَن ِجنّي قال : يريُد في

 أَراَد بالَحجا هنَا النّاِحيَةَ.قال ابن سيده : وِعْنِدي أَنّه 

ةٌ  والجمعُ   ، بضمتين. ُحُججٌ و أَِحجَّ

 شاذٌّ ؛ ألَن ما كان من هذا النَّْحِو لم يَُكسَّر على فُعٍُل ؛ كراهيةَ التَّْضِعيِف ، فأَّما قوله : الُحُججُ  قال أَبو الحسن :

ِج  مــــــــــــــــالــــــــــــــــِ ِ  الســــــــــــــــــــــــــــــ  َن ابأَلمــــــــــــــــالــــــــــــــــِ رتحُكــــــــــــــــح  يــــــــــــــــَ

غـــــــــــــــــاِوِس     ريحِ والـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  جِ لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــطـــــــــــــــــ  زالـــــــــــــــــِ  اهلـــــــــــــــــَ

  

 ا َواِججِ كر  َجِنٍا َمِعِر 
ً  فإِنه َجَمعَ   على غير قياس ، وأَظهر التّْضِعيف اضِطراراً. َحَجاجا

 الشَّْمِس ، أَي حاِجبُها ، وهو قَْرنَُها ، وهو َمجاز. َحَجاجُ  يقال : بدا حاِجُب الشَّْمِس  : الَحَجاجُ و

ِدي الَحْجَحُج : الفَْسلُ و ر.الرَّ  ُء والُمتََوانِي الُمقَّصِ

كاَب في  : ُصْلٌب ، أََحجُّ  (4) وَرأْسٌ  واس ، هكذا في نسختنا ، وفي اللسان وغيره من أُمهات اللُّغة اُر الفَْقعَسّي يَصف الّرِ  َسفٍر :قال الَمرَّ

ٍة َورأحٍس  فــــــــــــــَ رِّ ســــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــِ كــــــــــــــُ َن بــــــــــــــِ َربــــــــــــــح  ضــــــــــــــــــــــــــــَ

ج      يــــــــــــــــرُ   َأحــــــــــــــــَ ُه َنصــــــــــــــــــــــــــــــِ َدمــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح  كــــــــــــــــَبن  مــــــــــــــــُ

  
 وسيأْتي في القاف. : أََحقُّ ، أََحجُّ  فََرسٌ و

ُجِل الكثيرِ  (5)يقال و اجٌ  : إِنه الَحّجِ  للرَّ ، بفتح الجيم من غير إَِمالٍَة وكّل نَْعٍت على فَعَّاٍل فهو َغيُر ُمَماِل األَلِف ، فإِذا َصيَُّروه اسماً  لَحجَّ

 والعَّجاِج. الَحّجاجِ  خاّصاً تحّول عن حاِل النّعت ، ودخلته اإِلمالةُ ، كاسم

« النّاسُ »اإِلعراِب على غير قياس ، في الّرفع والنَّصب ، ومثُل ذلك أََمالَهُ بعُض أَهِل اإِلمالة في جميعِ ُوُجوِه  (6) الَحّجاجُ  وفي اللسان :

مع ذلك ما يُوِجُب اإِلَمالَة ،  (7)زائدةٌ غير منقلبة ، وال يَُجاِوُرَها  الَحّجاجِ  في الَجّر خاّصةً ، قال ابن ِسيده : وإِنَّما مثَّْلتُه به ؛ ألَّن أَلفَ 

 وا : األُناس ، قال : وقالُوا :األَناس ، فحذفوا الهمزةَ وجعلوا الاَّلَم َخلَفاً عنها ، كاهلل ، إِال أَنّهم قد قالُ  وكذلك النّاس ؛ ألَّن األَصَل إِنما هو



2562 

 

ةً ، تشبيهاً لألَلف بأَلف فاِعٍل ؛ ألَنّها ثانية مثلها ، وهو نادر ؛ ألَّن األَلفَ  فأَّما في  ليسْت منقلبةً ، َمَرْرُت بنَاٍس ، فأَمالُوا في الَجّرِ خاصَّ

 الّرفع والنّْصب فال يُِميله أَحٌد.

اجٌ  وقد يقولُون :  رجل ، كما يقولون : العَبّاس ، وَعبّاس. اْسم بغير أَلٍف والٍم ، وهو ، َحجَّ

اجُ و  ة ، ببَْيَهَق. : َحجَّ

__________________ 
 .«قوله مقلتيه الذي يف اللسان مقلتيها» ( مقلتيها عن التهذيب وابألصر مقلتيه وهبامش املطبوعة املصرية :1)
 ( يف اللسان : بفتح ا اء وتشديد اجليم. ويف التهذيب بكسر ا اء وفتح اجليم.2)
 .«الُعظَيم»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 3)
 .«ورأسٌ »( يف القاموس والتهذيب واللسان والتكملة : 4)
 ( وهو قو  الليث كما يف التهذيب.5)
 ... سان : وا ّجاج : اسم رجرٍ ( يف الل6)
 .«( عن اللسان ا وابألصر : وال  اوزها7)
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نَِة وغيرها ، ترَجمه أَحمد بابا السودانِّي  ، فَِقيهٌ  َحاّجٍ  الفاسيُّ : أَبُو ِعْمَراَن ُموَسى ابِن أَبِيـ  بصيغة المضارعـ  يَُحجُّ و ماِلِكيٌّ ، شارح الْمَدوَّ

 في ِكفاية الُمْحتَاج.

 : التَّخاُصُم. َحاجُّ التَّ و

 * ومما يستدرك عليه :

 والدَّاجُّ ، يُْمِكن أَن يَُراَد به الِجْنُس ، وقد يكون اسماً للَجْمعِ ، كالجاِمِل والبَاقِِر. الَحاجُّ  قولُُهم : أَْقبَلَ 

يَ  الَحجُّ  ولكنَّه َدجَّ ، قال : َحجَّ  وروى األَزَهرّي عن أَبي طالٍب في قولهم : ما يارةُ واإِلتْيَاُن. وإِنما ُسّمِ ً  : الّزِ بَيِت هللِا تَعالى  (1)بِزيارةِ  حاّجا

ةً  لم يَتُْركْ »في الحديث : و ، قال : والدَّاجُّ : الذي يَْخُرُج للتِّجارة ، ةً  حاجَّ ةُ و الَحاجُّ  «وال َداجَّ اجِ  : أََحدُ  الَحاجَّ ةُ : ، والدَّ  الُحجَّ اجُّ والدَّاجَّ

ةَ  األَتْباع ، يريد الَجماَعةَ   .«بالَحاّجِ  هؤالِء الدَّاجُّ وليسوا» الحديُث :، وَمن معهم ِمن أَتْبَاِعِهم ، ومنه الَحاجَّ

 ُء : َصلَُب.الشَّيْ  اْحتَجَّ و

هُ  البَْيَت ، احتَجَّ و  ، عن الَهَجِرّي ، وأَنشد : كَحجَّ

ُت  رَكـــــــح ـــــــَ اجَ تـ جـــــــَ ـــــــِ تِ  احـــــــت يـــــــح ـــــــَ ـــــــبـ َرتح  ال اهـــــــَ ظـــــــَ ـــــــَ  حـــــــىت ت

وبُ     ن  ُذنــــــــــــــــُ عــــــــــــــــَدهــــــــــــــــُ وٌب بــــــــــــــــَ ي  ُذنــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

  
ةِ  وذو َي بذلك الَحّجِ  : شهرُ  الِحجَّ ةِ  فيه ، والجمع َذَواتُ  للَحجّ  ؛ ُسّمِ  ، ولم يقولوا : َذُوو على واِحِده. الِحجَّ

ازُ  فالفَتُْح فيه أَشهُر ، والكسر قليٌل ، ومثله في مَشارِق ِعيَاٍض  الَحجُّ  للشَّْهِر الّذي يقع فيه الحّجة : وأَّما ذُوـ  في َغريِب البَُخاِريّ ـ  ونقل القَزَّ

 ، وَمَطاِلعِ ابِن قَرقوَل.

هُ  معناه : .«فََحجَّ  لَجَّ »قال األَْزَهِرّي : ومن أَمثاِل العََرِب :  ً حاَجْجتُه أُحاجُّ  ، يقال : (2) بُحَجِجه لَجَّ فغَلََب َمْن الجَّ ةً و ه ِحَجاجا  حتى ُمحاجَّ

البيَت الحراَم  َحجَّ  ، وأَّداه اللََّجاُج إِلى أَنْ  (4): أَي أَنَّه لَجَّ وتََماَدى به لََجاُجه  (3)التي أَْدلَْيُت بها ، وقيل : معناهُ  بالُحَجج ، أَي َغلَْبتُه َحَجْجتُه

(5). 

ةَ  (6)وَسلََك  ةُ  ةُ الطَِّريِق ، وقيل، وهي الطَِّريُق. وقيل : َجادَّ  الَمَحجَّ بالَمنَاِهج  (7)عليكم  ، تقول : الَمَحاجُّ  الّطريِق : َسنَنُه ، والجمعُ  َمَحجَّ

 الواِضَحِة. الَمحاّجِ و النَّيِّرةِ ،

ةُ و م : مصدٌر بمعنى الُحجَّ  واالستِْدالل. االْحتَِجاجِ  بالضَّ

ةُ  وفي التَّْهِذيب :  والَمسلَُك.الطَِّريِق : هي الَمْقِصُد  َمَحجَّ

ةِ  وُمغاِلبُه بإِظهارِ  ُمحاِجُجه أَي «َحِجيُجه إِن يَْخُرْج وأَنا فِيُكْم فأَنا»في حديث الدَّّجال : و  عليه. الُحجَّ

 : الَوْقَرةُ في العَْظم. الَحَججُ و

 : ِمن َزْجِر الغَنَِم. (8) َحْجَحجْ و

 : صاَح. تََحْجَحجَ و ، َحْجَحجَ و

 ، أَي َعِظيٌم ، قال : َحْجَحجٌ  وَكْبشٌ 

َحجاً أَرَسلحُت ِفيَها  َدَسا َحجح  قد َأسح
 أَي أَنت بما في قلبِك أَعلُم ِمن غيِرك.« أَْعلَمُ  تَُحْجِحجُ  نَْفُسَك بما»ومن أَمثاِل الميدانّي قولُُهم : 
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يِخ ما دام َرْطباً.ـ  محّركةً ـ  الَحَدجُ  : [حدج] يُخ ما داَم  (9) الَحَدجُ  كذا في التهذيب ، وفي المحكم : : الَحْنَظُل ، وَحْمُل البِّطِ الَحْنَظُل والبِّطِ

الشََّجَرةُ ، قال  أَحَدَجت ، وقد َحَدَجةٌ  : هو من الَحْنَظِل ما اْشتَّد وَصلَُب قبل أَن يَْصفَرَّ ، واحدته (10)ِصغَاراً أَْخَضَر قبل أَن يَْصفَّر ، وقيل 

يخاً عنَدهم أَخضرَ أَهل اليَمام ابُن ُشَمْيل : في حديث ابِن مسعوٍد : و ، الَحَدجَ ـ  بالبصرة (11)مثَل ما يكوُن عندنا أَياَم التِّيرماه ـ  ِة يُسّمون بِّطِ

 .«َحْنَظٍل فوَضعتُها بيَن َكتِفَْي أَبي َجْهلٍ  َحَدَجةَ  رأَيُت كأَنّي أََخْذتُ »

ةُ  الَحَدجة  ْلبَةُ.الصُّ  (12)بالتّحريك : الَحْنَظلَةُ الِفجَّ

__________________ 
 ويف اللسان فكاألصر. .«بزايرته»( التهذيب : 1)
 تصحيف.« حبججة»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 .«( يف التهذيب : وقير : معىن قوله : جلّ فحّج أَنه3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : جلاجة ا أنه أَّداه.4)
 وانظر اللسان. .«وما أراه أريد إاّل أنه هاجر أهله بلجاجة حىت خرج حاّجاً »( زيد يف التهذيب : 5)
 .«أي وسلك»( يف األصر : 6)
 .«غلبتهم»( عن األساس ا وابألصر 7)
 .«قوله وحجج هو مضبوط يف اللسان شكاًل بكسر أوله و نيه وتسكا  لثه»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 يف اللسان : اَ َدُج وا ُدحُج.( 9)
 ( هو قو  األصمعي كما يف التهذيب.10)
قوله التريماه هو رابض »( التريماه : الشهر الرابض من الشهور الفارسية ا وهو املقابر لشهر ابرير من السنة القبطية. وهبامش املطبوعة املصرية : 11)

 .«الشهور الشمسية عند الفرس ا كذا هبامش املطبوعة
 ( الفجة بكسر الفاء هو ضبرت النهاية ا وضبطت يف اللسان بفتح الفاء ا وكال ا ضبرت قلم.12)
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ْطُب ، ويَُضمّ  : الَحَدجُ و قال ابُن ِسيده : يخِ  الُحْدجُ  فيقال : َحَسُك القُْطِب الرَّ ، وإِنما َصّرَح به األَزهرّي وابُن سيده في معنى الَحْنَظل والبِّطِ

 فقط.

 وزناً ومْعنًى. كسر : الِحْملبال الِحْدجُ و

 قال اللَّْيُث : َمْرَكٌب للنِّساِء ، كالِمَحفَِّة ، الِحْدجُ و

، بكسر الحاِء : َمْرَكٌب من َمراِكِب النّساِء نحو  الِحْدجُ  : َمْرَكٌب ليس بَِرْحل وال َهْوَدجٍ ، تَركبُه نساُء األَعراِب ، وقال األَزهرّي : الِحْدجُ 

ً  الِحَداَجةُ  أَي كالِحداَجِة بالكسر ، وهي َحفَّةُ ،الَهْوَدجِ والمِ  ، بضّمتين ، وأَنشد  ُحُدجٌ  وحكى الفَاِرِسّي : ، أَْحَداجٌ و ، ُحُدوجٌ  األََداةُ ، ج : أَيضا

 عن ثعلب :

َنا ا ُُموَ  و  َنا فذَنسح  ا ُُدجح ُقمح
 ونَِظيُره ِستُْر وُستٌُر ، وأَنشد أَيضاً :

رُه و  ٌت حنـــــــــــــُن عـــــــــــــامـــــــــــــِ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ جـــــــــــــَداِن وبـ ســـــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

رتُُ     َزُم واأَلحـــــــــــــــــواُض والســـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــا وَزمـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــن  ل

  
 : اإِلبُِل بِرَحاِلها قال : الُحُدوجُ و

راً  ظــــــــــَ مــــــــــا نــــــــــَ نــــــــــكــــــــــُ نــــــــــا ابــــــــــِن َداَرَة خــــــــــرٌي مــــــــــِ يــــــــــح  عــــــــــَ

ُدوجُ ِإِذ     رُ  ا ــــــــــــــــُ ٍر ُزمــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــاقــــــــــــــــِ  أَبعــــــــــــــــح

  
 .الِحداَجِة َحَدائِجُ  وجمعُ 

يِت :وعن ابِن  ّكِ  .ِحداَجةٌ و ِحْدجٌ  َمراِكُب النِّساِء ، واحُدها : الَحَدائِجُ و ، األَْحَداجُ و ، الُحُدوجُ  الّسِ

ْرِب : َشدُّ  الَحْدجُ و ً  البَعيَر والنَّاقَةَ  َحَدجَ  وهو مجاز ، يقال : ، كاإِلْحداجِ  على البَعيِر ، الِحْدجِ  كالضَّ ً و يَْحِدُجُهَما َحْدجا : شدَّ  أَْحَدَجُهماو ، ِحَداجا

 واألََداةَ ، وَوسَّقَهُ ، قال الَجْوَهِرّي : وكذلك َشدُّ األَْحَمال وتَْوِسيقُها ، قال األَْعَشى : الِحْدجَ  عليهما

ا  اَء مـــــــــــــــا ابهلـــــــــــــــُ ثـــــــــــــــَ يــــــــــــــــح مـــــــــــــــَ رح لـــــــــــــــِ   (1)َأاَل قـــــــــــــــُ
    ِ اح بـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــح َدجُ َأ لـــــــــــــــــــــِ ا حتـــــــــــــــــــــُح اهلـــــــــــــــــــــَُ  َأمحـــــــــــــــــــــح

  
 .(2): أَْجَمالُها ، بالجيم ، أَي يَُشدُّ عليها ، وهي الّصحيَحة ويروى 

 األَْحَماِل بمعنى تَْوِسيِقَها ، فغيُر معروف عند العرب ، وهو غلط. َحْدجُ  قال األَزهرّي : وأَّما

البعيُر حتى تَْكُمَل فيه األََداةُ ، وهي  يُْحَدجُ  . قال : والَداَجةُ الحِ  قال َشِمٌر : َسِمْعت أَعرابيّاً يقول : انُظُروا إِلى هذا البَِعيِر الغُْرنُوِق الذي َعلَْيه

ْت وأُِسَرت  (3)، قال  الِحَداَجِة َحَدائِجُ  : البَِداَداِن والبِطاُن والَحقَُب ، وجمعُ  ي َمَخاِلَي القَتَِب أَبِدَّةً ، واحدها بَِداٌد ، فإِذا ُضمَّ : والعََرُب تَُسّمِ

ةً فهي حينئذوُشدَّت إِلى أَْقتَا َي  ِحَداَجةٌ  بِها َمْحُشوَّ ً  الَهْوَدُج المشدوُد فوَق القَتَِب حتى يَُشّد على البعيِر َشّداً واحداً بجميعِ أَداتِه (4)، وُسّمِ ،  ِحْدجا

 بَِعيَرك ، أَي ُشدَّ عليه قَتَبَه بأَداتِه. أَْحِدجْ  ، ويقال : ُحُدوجٌ  وجمعه

يِت بين ّكِ ق ابُن الّسِ  ، وبينهما فَرٌق عند العرب كما بينّاه. الِحداَجةو الِحْدجِ  قال األَزهرّي : ولم يُفَّرِ

 بعيِد الَحاَجِة. أَرادَ  الِحداَجةِ  َها هللا براِكٍب قليلِ : اْلَزْمَها ، َرَماـ  في أَتَاٍن َشُرودٍ ـ  وقال أَبو صاعٍد الِكالبِّي عن َرجل من العََرِب قال لصاِحبِه

 أَداةَ القَتَِب. بالِحَداَجةِ 

ةً »:  قال أَنه ، عنههللارضيُرِوَي عن ُعَمَر ، و ، قال األَْزَهِرّي : معنى قوله  (5)يعني إِلى الغَْزِو  «هاُهنَا حتّى تَْفنَى اْحِدجْ  ثم ، ُهنَا ها ِحجَّ

ةً واحدةً ، ثم أَْقبِْل على الِجَهاد إِلى أَن تَْهَرَم  الِحَداَجة هاهنا ، أَي ُشدَّ  اْحِدج ثم ، وهي القَتَُب بأَداتِه ، على البَعير للغَْزِو ، والمعنى : ُحجَّ ِحجَّ

 للِجَهاد. وقوله ، أَنَشَده ابُن األَعرابّي : (7)عن تَْهيِئَِة الَمْرُكوب  (6) بالَحْدجِ  أَو تَُموت ، فكنى
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واً  َ ِن هلـــــــــــــــــــَح دح رحَء اب ـــــــــــــــــــِ َ
ي املـــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــِّ لـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ  تـ

هُ و     ِدجـــــــــــــــُ ِدجَ كـــــــــــــــمـــــــــــــــا   حتـــــــــــــــَح يـــــــــــــــ ُ  حـــــــــــــــُ طـــــــــــــــِ
ُ

 املـــــــــــــــ

  
 المركوِب الذَِّليِل من الِجَمال. كالَمْحُدوجِ  هو َمثٌَل ، أَي تَغِلبُه بَدلِّها وحِديثِها حتى يكوَن ِمن َغلَبَِتَها له

ً  بالعَصا َحَدَجه قال ابُن الفََرج : الضَّْربُ  : الَحْدجو  ، َوَحبََجهُ َحْبجاً ، إَِذا َضَربَه بها. َحْدجا

__________________ 
 ( وروي الشطر األو  : أال قر لتيا  ما ابهلا. والبيت من قصيدة ميدح فيها إايس بن قبيصة الطائي.1)
 قا  األزهري : والرواية الصحيحة : حتدج أمحاهلا. (2)
 ( القائر هو األزهري كما يف التهذيب.3)
 ( التهذيب : ويسم .4)
 ( هذا قو  أيب عبيد كما يف التهذيب.5)
 ( هذا ضبرت النهاية ا وضبطت يف اللسان بكسر ا اء.6)
 .«الركوب»( عن النهاية ا وابألصر 7)
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ً َحَدَجه يَحْ  من المَجاز :و ْمُي بالسَّْهِم ، : الَحْدجُ  ، ِدُجه َحْدجا ْميُ  الرَّ ْميِ بِغْيِره ، كما اْستُِعيَر  بالَحَدجِ  وأَْصلُه الرَّ اإِلْحالُب  (1)، ثم استُِعير للرَّ

 وهو اإِلعانة على الَحْلِب لإِلَعانَِة على َغْيِره ، كذا في األَساس.

ْميُ  الَحْدجُ  من المجاز :و ً  بَذْنِب غيره َحَدَجهُ  يقال : بالتَُّهَمِة ، : الرَّ  عليه وَرَماْه به. (2): َحَملَه  يَْحِدُجه َحْدجا

 ، ومنه قوُل الشَّاِعر : (3) أَن تُْلِزَمهُ الغَْبَن في البَْيعِ  بِبَْيعِ َسْوٍء ، وَمتَاعِ َسْوٍء ، وذلك َحَدْجتُه من الَمجاز :و

ج   عـــــــِ ـــــــَ ا  (4)ي َد مـــــــَ عـــــــح ـــــــَ ِض بـ ـــــــح ي ـــــــَ ـــــــبـ رحاَبٍ  مـــــــن ال ـــــــُن خـــــــِ  اب

تُ     َدجـــــــــــــــح رحاَبَء اَنزِعِ  حـــــــــــــــَ رحاَبٍ  ِبـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَن خـــــــــــــــِ  اب

  
 ، حين أَْلَزَمهُ بَْيعاً ال يُقَاُل ِمْنهُ. َداَجتُهُ حِ  قال األَْزَهِريُّ : َجعَلَه َكبَِعيٍر ُشدَّ عليه

 بِبَْيعِ َسْوٍء ، أَي فَعَْلُت ذلَك بِه ، قال : َوأَْنَشَدنِي ابُن األَْعَرابِّي : َحَدْجتُه وَعْن أَبِي َعْمٍرو الشَّْيبَانِّي : يُقَاُل :

تُ  َدجــــــــــح َن  حــــــــــَ ُدوجٍ ابــــــــــح َرًة   ــــــــــَح كــــــــــح َا بــــــــــَ تــــــــــِّ  ِبســــــــــــــــــــــــِ

ا اســــــــــــــــــــتـــــــَ     مـــــــ  لــــــَ رِ فـــــــَ ــــــح ج  مــــــن الــــــِوق الُه ضــــــــــــــــــــَ  َوتح رِجــــــح

  
جها رجٌل على ِستِّيَن بَْكَرةً.  قال : وهذا ِشْعُر امرأَةٍ تََزوَّ

َكةً : طائِرٌ  الَحَدَجةُ و  يُشبه القََطا.ـ  ُمَحرَّ

 بلغِة أَهِل الِعَراق. ، كُزبَْيٍر : اللَّْقلَقُ  ُحَدْيجٍ  أَبُوو

. ُحَدْيجُ  كغَُراٍب : أَبُو ُشبَاثٍ و  بُن َساَلَمةَ ، صحابِيٌّ

 كذا في الّصحاح. : التَّْحِديقُ  التَّْحِديجُ  من المجازو

ً  الفََرسُ  َحَدجَ و  نحَوه مع عينَْيه. (5): نََظر ِإلى َشخٍص أَو سمَع َصْوتاً فأَقام أُذنيِه  يَْحِدُج ُحُدوجا

 : ِشدَّةُ النََّظِر بعد َرْوَعٍة وفَْزَعٍة. التَّْحِديجُ و

ً  ببَصِره َحَدَجهُ و ً و يَْحِدُجه َحْدجا ً و ، ُحُدوجا  : نَظَر إِليه نََظراً يَْرتَاب به اآلَخُر ويَستنِكُره ، وقيل هو ِشّدة النََّظِر وِحدَّتُهُ ، يقال : َحدََّجهُ تَْحِديجا

ِث القَْوَم ما»ُرِوَي عن ابِن مسعوٍد أَنّه قال : و إِليه : َرماهُ به ، َحَدجَ و ببصِره ، َحَدَجه إِليِه ، وقيل : ببَصِره ، إِذا أََحدَّ النََّظرَ  َحَدَجهُ   َحّدِ

بأَْبَصاِرهم ، فإِذا رأَيتَهم  (6)أَي ما أََحدُّوا النَّظَر إِليَك ، يعني ما داموا ُمْقبِِليَن عليَك ، نَِشِطين لَسماعِ َحِديثَِك ، ويَْرمون  «بِأَبصاِرهم َحَدُجوكَ 

أَ لَْم تََرْوا إِلى »في حديث الِمْعراج : و في النَّظِر يكون بال َرْوعٍ وال فََزعٍ ، (7) الَحْدجَ  قد َملُّوا فَدْعهم. قال األَزَهِرّي : وهذا يَُدلُّ على أَنَّ 

 ِء.، إِذا َحقََّق النََظَر إِلى الشيْ  يَْحِدجُ  ببَصِره (8) َحَدجَ  ، «من ُحْسنِهُر إِلى الِمْعراجِ ببََصِره ، فإِنما ينظُ  يَْحِدجُ  َميِّتُِكْم حينَ 

ْواو ً  َسمَّ ً و ، َمْحُدوجا ً و ، ُحَدْيجا ً و ُكُزبَْيٍر ، وَكتّانٍ  َحّداجا  بالّضّم. ُحْنُدجا

 بن ضرمى الِحْميرّي ، تابِعّي. ُحَدْيجو

 * ومما يستدرك عليه :

 اِسِم اإِلبِِل.: ِميَسٌم من َميَ  الِمْحَدجُ 

 .بالِمْحَدجِ  : َوَسَمه َحَدَجهو

 بَمْهٍر ثَِقيل : أَلزْمته ذلك بِخَداع وَغْبن ، وهو َمَجاز. َحَدْجتُهو

 : َمْفتُول. ُمَحْدَرجٌ  فهو : فَتََل وأَْحَكمَ  َحْدَرجَ  : [حدرج]

 األَْملَُس. ، كلُّه : الُحْدُروجُ و ، الُحْدُرجُ و الُمَحْدَرجُ و
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 الَمّسِ : ُشدَّ فَتْلُه. ُمَحْدَرجُ  َوَوتَرٌ 

 : الَمْفتُوُل الُمغَاُر ، قال الفََرْزَدق : الُمَحْدَرجُ  السَّْوطُ و

اُ ه  طــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــوَن عــــــــــــــــــــَ  َأخــــــــــــــــــــاُف زايدًا يــــــــــــــــــــَ

ودًا َأو     َم ســـــــــــــــــــــــــــُ ةً أََداهـــــــــــــِ َرجـــــــــــــَ دح رَا   ـــــــــــــَُ (9)لـــــــــــــُح
 

  
يَاَط  بالُمَحْدَرَجةِ و يَعني باألَداهِم القُيُوَد ،  ، وقول القَُحْيِف العُقَْيِلّي :: الّسِ

__________________ 
 ( يف األساس : كما استعاروا.1)
 .«محر عليه»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( يف التهذيب : ِإذا ألزمته بيعاً غبنته فيه.3)
 ( األساس : يضج بد  يعج.4)
 ( اللسان : أذنه.5)
 حديثك ويرمونك أببصارهم.( يف التهذيب : حدثهم ما داموا يشتهون 6)
 ( األصر واللسان عن التهذيب ا ويف التهذيب : ا ديث.7)
 .«حدجه»( عن النهاية ا وابألصر 8)
 قوله أخاف زايداً اخل قا  يف التكملة متعقباً اجلوهري ا والرواية :»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)

 .. فلما خشيت أن يكون عطا ه
 وجوابه :

 ّر بــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا فــــــــــــــــزعــــــــــــــــت إىل حــــــــــــــــرف أضـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــلــــــــيــــــــر واســـــــــــــــــــــتــــــــعــــــــراضـــــــــــــــــــــهــــــــا بــــــــلــــــــدًا فــــــــقــــــــرا     «ســـــــــــــــــــــر  ال
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يــــــــــاَط  اهــــــــــا الســــــــــــــــــــــــِّ نــــــــــَ حــــــــــح بــــــــــَ َرجــــــــــاتٍ صــــــــــــــــــــــــَ دح    ــــــــــَُ
يــــــــــــضُ     لــــــــــــِ ُة والضــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــعــــــــــــَ لــــــــــــِ ا الضــــــــــــــــــــــــــ  ز هتــــــــــــحَ  فــــــــــــعــــــــــــَ

  
 يجوز أَْن تكوَن الُمْلَس ، ويجوُز أَن تكوَن الَمْفتُولَةَ ، وبالَمْفتُولِة فسَّرها ابُن األَعرابّي.

يَرافِّي. القَِصيُر ، في أَّوله وثالثه : ، بالكسر الِحْدِرجانُ و  مثََّل به ِسيبويِه ، وفسََّرهُ الّسِ

يرافّي خاّصةً. اْسٌم ، : ِحْدِرجانُ و  عن الّسِ

 : َصَحابِّي. ِحْدِرَجانُ و

 : أََحٍد. َحْدَرجٍ  ما بالدَّاِر ِمنو

 * ومّما يستدرك عليه :

 ، وفي التَّهذيب : أَنشد األَصمعّي لِهْميَاَن بِن قَُحافَةَ السَّْعِدّي : َدْحَرَجه َء :الشَّيْ  َحْدَرجَ 

ا  زَاجمـــــــــــــــــــــــــــــــَِ اًل هـــــــــــــــــــــــــــــــُ ًا وَزجـــــــــــــــــــــــــــــــَ  أَزاجمـــــــــــــــــــــــــــــــِ

ا    زاجلـــــــــــــــــَِ هـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــَ َواهـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح رُُج مـــــــــــــــــن أَفـ  ختـــــــــــــــــَ

  

ا  ارِجـــــــــــــَ اَن الـــــــــــــد  جـــــــــــــَ ذا  الـــــــــــــد جـــــــــــــَ و بـــــــــــــِ دعـــــــــــــُ  تـــــــــــــَ

ا    اجلــــــــــــَِ هــــــــــــا اَ ضــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــَ جــــــــــــح هــــــــــــا وعــــــــــــَ تــــــــــــَ لــــــــــــ   جــــــــــــِ

  

َوَها   (1) َدارَِجاا َ ُعُجوَمَها وَحشح
غار ، كذا في اللّسان. الَحَداِرج  والَحَضاِلُج : الّصِ

يِّقُ  الَحَرجُ  : [حرج] َكةً : الَمكاُن الضَّ ّجاج : ، ُمَحرَّ يِق ومثله في التّهذيب. الَحَرجُ  وقال الزَّ  : أَْضيَُق الّضِ

 َضيِّقاً  َصْدرَهُ  ََيَْعلْ ):  عزوجل قوله عنهماهللارضيفَسَّر ابُن عبّاس  الذي ال تَِصُل إِليه الّراعيةُ ، وبه الكثيُر الشََّجرِ  : الَمْوِضعُ  الَحَرجو
 .الِحْكَمةُ  إِليه تَصلُ  ال الكافرُ  (3) وكذلك:  قال (2) (َحَرجاً 

 ، كَكتِف. كالَحِرجِ 

ً  َصْدُره َحِرجَ و أَْفَرَد ؛ ألَنّه  َحَرجٌ  ثَنَّى وَجَمَع ، ومن قال : َحِرجٌ  ، فمن قال : َحَرجٌ و ، َحِرجٌ  : ضاَق فلم يَْنَشِرْح لَخيٍر ، فهو يَْحَرُج َحَرجا

ً »، وقرأََها النّاُس  «َحَرجاً » مصدٌر ، وأَما اآليةُ المذكورة ، فقال الفَّراُء ، قرأََها ابُن عبّاس وُعَمُر َرِضي هللا عنهم ال : وهو في ق« َحِرجا

 َكْسِره ونَْصبِه بمْنزلة الَوَحِد والَوِحِد والفََرِد والفَِرِد ، والدَّنَِف والدَّنِِف.

ْدِر وأَنشد : َحِرجٌ و َحَرجٌ  وَرجلٌ   : َضيُِّق الصَّ

ِر وال َعِنيفُ  َحرِجُ ال   الص دح
ّجاُج : من قاَل : َرجلٌ  ْدِر ، فمعناه ذُو َحَرجُ  وقال الزَّ جعله فاعالً ، وكذلك رجل َدنٌَف : ذو َدنٍَف ،  َحِرجٌ  في َصْدره ، ومن قال : َحَرجٍ  الصَّ

 وَدنٌِف نَعٌت.

يُق ، فاستُْعِمل فيه ، ثم قيل : الَحَرجُ  وفي مفرداِت الّراِغب ستُعمَل في ، إِذا قَِلَق وضاَق صدُره ، ثم ا َحِرجَ  : اجتماُع أَْشياَء ، ويلَزُمه الّضِ

 .(4)الشَّّك ألَّن النّْفس تَقلُق منه ، وال تَْطَمئنُّ 

 الّضيُق ، قاله ابُن األَثير. الَحَرجِ  بالكسِر ، وذلك ألَنَّ األَصَل في ، كالِحْرجِ  والَحرامُ  اإِلثْمُ  : الَحَرجُ  من المجاز :و

 : اآلثُِم ، قال ابن سيده : أُراه على النََّسِب ؛ ألَنّه ال فِْعَل له. الَحاِرجُ و

 ، وهو اإِلثم ، قال : حكاه يونس. الَحَرج : لغةٌ في الِحْرجُ  وفي الّصحاح :
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امرةُ ، والطَِّويلَةُ على وجهِ  محّركةً : الَحَرجُ و في كالم المصنف ،  الُحْرجوج يأْتي، وس كالُحْرُجوج األَْرِض وقيل : هي الّشديدةُ ، النّاقةُ الضَّ

 ولو َذكرهما في َمَحّل واحٍد لكان أَْوَجهَ وأَوفَق لُحْسِن اختصاره.

وُربّما ُوِضع فوَق نَْعِش  يُْحَمُل فيه الَمْوتَى يَُشدُّ بْعُضهُ إِلى بعض َخَشبٌ  : هو (5): َسِريٌر يُحَمُل عليه الَمِريُض ، أَو الَميُت ، وقيل  الَحَرجُ و

 نّساِء ، كذا في الّصحاح ، قال امُرُؤ القيس :ال

ٍر  ِة جــــــــــــــابــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ال ىِن يف رِحــــــــــــــَ َريــــــــــــــح ــــــــــــــَ ا تـ  فــــــــــــــِإمــــــــــــــّ

لـــــــــــَ      رَجٍ عـــــــــــَ ُ  َأكـــــــــــفـــــــــــاين   حـــــــــــَ فـــــــــــِ رِّ ختـــــــــــَح  كـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــَ

  
حالَِة الَخشَب الذي يُحَمُل عليه ّي : أَراد بالّرِ  قال ابن بَّرِ

__________________ 
أزاجما وهزاجما ابلزاي فيهما ا ويف مادة هزمج منه : وصوت هزامج خمتلرت ؛  قوله أزاجما وهزاجما ا كذا يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 .. «وقا  يف مادة هزجل : واهلزاجل السراع من الذائب. وما وقض ابلنسخ فهو تصحيف
 .125( سورة األنعام اآية 2)
 اللسان : وكذلك صدر الكافر.( يف التهذيب و 3)
 ( العبارة ليست يف املفردات ا انظر مادة حرج فيه.4)
 ( وهو قو  األصمعي كما يف التهذيب.5)
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ه ا وأَراَد أَبكَفانِه  رحُب الرِّيِح هلا ا وأَ  (1)يف َمرضــــــــِ ُقَها : ضــــــــَ َفن فيها ا وَخفح راد ثِيابَُه اّلجي عليه ا ألَنّه َقّدَر َأهنا ثيابُه الجي يُدح
َقرِّ حُيحَمر فيه ا ِبابٍر َجاِبَر بَن ُحينٍَّ التـ غحَليبّ ا وكان معه يف بالِد الر وِم ا فلما اشَتد ت ِعّلُته َصَنَض له من اخَلَشِب شيئاً كال

ِر والس رحِج ا قا  : كذا ذَكَره أَبو ُعبَـيحد ا وقا    غريُه : هو اهلَوحَدُج.والَقر  : َمرحَكٌب من َمراكِب الّرَِجا  َبَا الر حح
 النَّْعِش : ِشَجاٌر من َخَشٍب ُجِعَل فوَق نَْعِش الَميِت ، وهو َسِريُره. َحَرجُ و وفي التّْهذيب :

 قال : وأَّما قوُل َعنترةَ يَصُف َظِليماً وقُلَُصه :

ُه  ِه وكــــــــــــــبَنــــــــــــــ  َة رَأحســــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــ  ــــــــــــــُ َن قـ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــح تـ ــــــــــــــَ  يـ

رَجٌ     مِ  حــــــــــــــَ يــــــــــــــ  ن  خمــــــــــــــَُ ٍش هلــــــــــــــَُ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ  عــــــــــــــلــــــــــــــَ  نـ

  
 يَبُسط جنَاَحْيِه ، ويَْجعَلُها تحتَه. (2)ا يَصُف نَعامةً يَتبعَُها ِرئالُها ، وهو هذ

َجال ، ليس له َرأٌْس. الَحَرجُ و قال ابُن ِسيَده :  : َمْرَكٌب للنِّساِء والّرِ

الشََّجُر الُمْلتَّف ، وهي ي الغَْيَضةُ ، لضيِقها ، وقيل :وه لُمْجتَِمعِ الشََّجِر ، وهو اسمٌ  ، الَحَرَجة َجْمعُ  وهو الَحَرج من المجاِز : وَدَخلُوا فيو

 ، قال الشاعر : َحَرَجاتٍ و أَْحَراجٍ  أَيضاً الّشَجَرةُ تكون بين األَشجار اَل تَِصُل إِليها اآلِكلةُ ، وهي ما َرَعى من الماِل ، ويُْجمع أَيضاً على

اتِ َأاي  َرجـــــــــــــَ اَ  حـــــــــــــَ يِّ حـــــــــــــِ وا ا ـــــــــــــَ لـــــــــــــُ مـــــــــــــ    حتـــــــــــــََ

يـــــــــــــــضُ     ن  َربـــــــــــــــِ ادَكـــــــــــــــُ ٍم الجـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــِذي ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، قال ُرؤبةُ : ِحَراجٌ و

اِج  حـــــــــــَ ٍة ِمســـــــــــــــــــــــــح نـــــــــــَ مح مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــُ  عـــــــــــاَذا بـــــــــــِ

ي َوَرَ      قـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح اَء تــــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح راجِ شـــــــــــــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــِ

  
 .الَمَحاِريجُ  وهي

ْدِر. الَحَرَجةُ  وقيل :  تكون من السَُّمِر والطَّْلحِ والعَْوَسجِ والسَّلَِم والّسِ

ْيتُوِن وساِئِر الشََّجِر. ْدِر والزَّ  وقيل : هو ما اجتمَع من الّسِ

يَت بذلك ؛ اللتِفافها ، وِض   يِق الَمْسلَِك فيها.وقيل : هي َموضٌع من الغَْيضِة تَلتَفُّ فيه َشَجَراٌت قَْدَر َرْميَِة َحَجٍر ، قال أَبو زيد : ُسّمِ

حتى تََرُكوهُ »في حديث ُحنَْين : و ال يَقِدُر أَحٌد أَن يَْنفَُذ فيها ، (3): ِغياٌض من َشَجِر السَّلَِم ُمْلتَفَّةٌ ،  الِحَراجُ  وقال األَزَهِريُّ : قال أَبو الَهْيثَم :

 َحَرَجةٍ  أَّن َمْوِضَع البَيِت كاَن في»وفي حديث آَخَر :  «الَحَرَجةِ  نََظْرُت إِلى أَبي َجْهٍل في مثْلِ »في حديث ُمعَاِذ بِن َعمٍرو و «َحَرَجةٍ  في

 .«وِعَضاهٍ 

 للَجَماَعِة من اإِلبِِل. َحَرَجةٍ  جمعُ  الَحَرجُ  من المجازو

 : مائَةٌ من اإِلبِِل. الَحَرَجةُ  وقاَل ابُن ِسيَده :

 ، يقال : (4)كفَِرَح  َحِرجَ  والُحْرَمةُ ، وِفْعلُه : اإِلثْمُ  الَحَرجُ و

َر ، فَحُرَم عليه ؛ لِضيِق َوقتِه ، َحِرجَ  ً  َعلَيَّ ُظْلُمكَ  َحِرجَ و عليِه السَُّحوُر ، إِذا أَصبَح قبَل أَن يَتََسحَّ  ، أَي َحُرم ، وهو َمَجاز. َحَرجا

 إِنما هي ُمعَدَّةٌ ، قال لَبِيد : ْرَكُب ، وال يَْضِربَُها الفَْحل ؛ ليُكوَن أَْسَمَن لََها ،من اإِلبِِل : التي ال تُ  الَحَرجُ و

َها كالَفَترح  َحرَجٌ   يف ِمرحفـََقيـح
 قال األَْزَهرّي : هذا قوُل اللّْيِث ، وهو َمْدُخوٌل.

م : ع ، الُحْرجُ و  موضع َمْعُروٌف. بالضَّ
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 قاله الُمفَضَّل ، قال الشاعر : بالَكسر : الِحبَاُل تُْنَصُب للسَّبُعِ ، الِحْرجُ و

ه و  يـــــــــابـــــــــُ يـــــــــُت ثـــــــــِ بـــــــــِ ن تـــــــــَ َدامـــــــــَ  مـــــــــَ ر  الـــــــــنـــــــــ   شـــــــــــــــــــــــَ

ًة     فـــــــــــــَ فـــــــــــــ  ا   (5)جمـــــــــــــَُ َبهنـــــــــــــ َ رحجُ كـــــــــــــَ رِ  حـــــــــــــِ ابـــــــــــــِ  حـــــــــــــَ

  
 التهذيب. في جميعها ، كذا في كِجبَال ، ِحراجٌ  على َحْبٍل ِلتَِجفَّ ، ج (6) الثِّياُب تُْبَسطُ  : الِحْرجُ و

 .ِحراجٌ و أَْحَراجٌ  والجمعُ  الَوَدَعةُ ، : الِحْرجُ و

__________________ 
 ( اللسان : ابألكفان.1)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : وهي تبسرت جناحيها و علها حتتها.2)
 .«.. وا ََرَجة من شدة التفافها ال يقدر»( يف التهذيب : 3)
 (.وفعله حرج كفرح)( يف إحد  نسخ القاموس : 4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : خمففة.5)
 تصحيف.« تـَُبَسرت»( ضبطت يف املطبوعة الكويتية : 6)
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 ، كِعنَبٍَة ، قال : ِحَرَجةٌ و ، أَْحَراجٌ  : قِالَدةُ الَكْلِب والجمع الِحْرجُ و

ا ا ح  ُدهــــــــــــَ لــــــــــــِّ قــــــــــــَ ٍف يـــــــــــــُ رٍت ُغضــــــــــــــــــــــــــح َواشــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــَ  بــــــــــــِ

رَاجَ     ضُ  َأحــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــَ ا لــــــــــــــــــُ وهنــــــــــــــــــَِ تــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــوَ  مــــــــــــــــــُ

  
 .أَْحِرَجةٍ  وفي التَّْهِذيِب : ويقال : ثاَلثَةُ 

جٌ  َكْلبٌ و  .«عضرس»وأَنشد في ترجمة  ُمقَلٌَّد بِِه ، كُمعَظَّم ، أَي ُمَحرَّ

َجةٌ  ْيِد َعْضَرُس ُحصٌّ كأَنَّ ُعيُونََها إِذا أَذََّن القَنّاصُ  ُمَحرَّ َجة (1) بالصَّ للَوَدَعِة ، وُحصٌّ : قد اْنَحصَّ  ِحْرجٍ  ، جمع باألَْحَراجِ  ، أَي ُمقَلََّدةٌ  ُمَحرَّ

 َشعُرها.

 : (2)وقال األَصمعّي في قوله 

 (3) ُ َر َجةٌ طَاِوي اَ َشا َقُصَرتح عنه 
َجةٌ  قال :  َخَرٌز يُعَلَُّق في أَعناقَِها. الَوَدُع ، والَوَدُع :وهو ،  ِحْرجٌ  في أَعناقَِها ُمَحرَّ

 ، الِقالدةُ لكّل َحيَواٍن. الِحْرجُ  وفي التهذيب :

يدِ  : هي (4): الِقْطعَةُ من اللَّْحِم ، وقيل  الِحْرجُ و ْطَمُع وهو ما أَشبهَ األَطراَف من الّرأِْس والُكَراعِ والبَْطِن ، والِكالُب تَ  نَِصيُب الَكْلِب من الصَّ

 فيَها.

 ، قال َجْحَدٌر يَصف األََسَد : أَْحراجٌ  : ما يُْلقَى للَكْلِب ِمن َصْيِده ، والجمع الِحْرجُ  قال األَزَهِرّي :

َوه و  ي حنـــــــــــــَح ِث أَمحشـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــلـــــــــــــ  ي ل مـــــــــــــِ د  قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  تـ

َرُه عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ      ىت  َأكــــــــــــــــــابــــــــــــــــــِ رَاجِ حــــــــــــــــــَ  اأَلحــــــــــــــــــح

  
ِرّماح :  وقال الّطِ

ِدرحَن  تـــــــــــــَ بــــــــــــــح رَاجَ يــــــــــــــَ وحِ  و   اأَلحـــــــــــــح رح كـــــــــــــالـــــــــــــثــــــــــــــ    ا ـــــــــــــِ
ُدهح     فـــــــــــــِ طـــــــــــــَ الِب َيصـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــكـــــــــــــِ َربِّ ال ـــــــــــــِ (5)ُج ل

 

  
نابِيِر ، وهي الثَّوْ   ُل.يَْصَطِفُده ، أَي يَدَِّخُره ويَْجعَله َصفَداً لنْفسِه ويَختاُره ، َشبَّهَ الِكالَب في ُسْرَعتَِها بالزَّ

ْيِد.لََكْلبَِك من َصْيِده ،  أَْحِرجْ  قال األَصَمعّي :و  فإِنّه أَْدَعى إِلى الصَّ

 وقال الُهَذِلّي :

وا أَ  لـــــــُ تــــــــُ قـــــــح ِ  (6)ملَح تــــــــَ اح رحجـــــــَ م  ا ـــــــِ كـــــــُ ا لـــــــَ َرضـــــــــــــــــــــَ  ِإذا َأعـــــــح

رَا    فـــــــــــــ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
حـــــــــــــاَء امل ـــــــــــــِّ ـــــــــــــل ـــــــــــــِدي ال ر اِن ابألَي  ميـــــــــــــُِ

  
 ُم اآلَخِر.، وهو ِمْن بَنِي َعْمِرو بِن الحاِرِث ، ولم يُْذَكِر اس ِحْرجٌ  : رُجالِن اسُم أَِحِدِهما الِحْرَجانِ 

َرُجلَْيِن أَْبيََضْين كالَوَدَعِة ، فإِّما أَْن يكوَن لبياِض لونِهما ، وإِّما أَن يكوَن َكنَى بذلك عن َشَرفِهما ، وكان  بالِحْرَجْينِ  وفي اللَّسان : إِنّما َعنَى

فيرةِ.هذاِن الّرُجالِن قد قََشَرا ِلَحاَء َشَجِر الَكعبة ؛ ليَتََخفَّرا بذلك. والُمَضفَّ   ُر : الَمْفتُوُل كالضَّ

 قال : َكَكِتٍف : الذي ال يََكاُد يَْبَرُح من الِقتال الَحِرجُ و

َقاِترُ  ا َرِجُ ِمّنا الز َويحُن 
ُ
 امل

 : الِّذي ال يَْنَهِزم ، كأَنَّه يَِضيُق عليه العُْذُر في االْنهزام. الَحِرجُ و

ْمتَُها ، أَْحَرْجتُ و  الصَّالةُ. َحِرَجت وسيأْتي الصَّالةَ. حرَّ

 أَي أَوقَْعتُه في اإِلثِْم. فاُلناً : آثَْمتُه ، أَْحَرْجتُ و
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 إِليه : لََجأَ عن ِضيٍق. َحِرجَ  من المجاز :و

 وَضيَّْقت عليه. ه : أَْلَجأْتُهإِلي أَْحَرْجتُهو

يُق. (7) الَحَرجِ  فاُلناً : َصيَّْرتُه إِلى أَْحَرْجتُ و  ، وهو الّضِ

 : أَْلَجأْتُه إِلى َمِضيٍق ، وكذلك أَْحَجْرتُه ، وأَْحَرْدتُه بمعنًى واحٍد. أَْحَرْجتُهو

__________________ 
حاح ا ويف اللســان أية ا أي بفتح أوله وتشــديد  نيه املشــدد مبعىن صــاح ا ووقض كذلك يف قوله أذن كذا يف الصــ»( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 والضمري يف عيوهنا يعود عل  الكالب. .«بع  النسخ هنا
 ( يف التهذيب : يصف الثور والكالب.2)
 ( عجز البيت :3)

 مستوف  من نبات القفر مشهوم
 (.انظر اللسان : حرج ا شهم ا وف )ويرو  طاوي املع   يصف ثوراً وحشياً. 581والبيت لذي الرمة ديوانه 

 ( وهو قو  أيب سعيد كما يف التهذيب.4)
 ( ابختالف روايته يف الديوان والتهذيب واألساس واللسان.5)
 .«التكملةبناء اخلطاب وكذلك « تقتلوا»قوله أ مل يقتلوا ا يف اللسان »وهبامش املطبوعة املصرية : « يقتلوا»( ابألصر 6)
 ( عن اللسان ا وابألصر : حرج.7)
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 إِليه ، أَي انَضَمْمُت. فََحِرْجتُ  إِلى كذا وكذا أَْحَرَجنِي ويقال :

 الَكلَب والسَّبَُع أَْلَجأَهُ إِلى َمضيٍق ، فََحَمل عليِه. أَْحَرجَ و

ً  العَْيُن ، كفَِرحَ  َحِرَجت من المجاز :و ة : (1)ساس : َغاَرْت ، فضاقَت وفي األَ  حاَرْت ، : تَْحَرُج َحَرجا مَّ  عليها َمنافِذُ البََصِر ، قال ذو الرُّ

َرتح  فـــــــــــَ اجـــــــــــًا ِإذا ســـــــــــــــــــــــــَ اح ِإهبـــــــــــحَ ـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــَ زحَداُد ل ـــــــــــَ  تـ

رَجُ و     بُ  حتــــــــــَح قــــــــــِ تــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ َا تـ ُ فــــــــــيــــــــــهــــــــــا حــــــــــِ اح  الــــــــــعــــــــــَ

  
 وقيل : معناه أَنها ال تَْنَصِرُف وال تَْطِرُف من ِشّدةِ النّظر.

َك من َمكانِه فََرقاً وَغْيظاً. الَحَرجُ  وفي التهذيب :  : أَن يَنُظَر الّرُجُل فال يَْستَِطيع أَن يَتََحرَّ

ً  على المْرأَةِ  الصَّالةُ  َحِرَجت من المجاز :و يِق ؛ ألَنَّ الشيْ  َحُرَمت ، ، أَي َحَرجا  َء إِذا َحُرَم فقد ضاَق.وهو من الّضِ

.و  لَْيلَةٌ ِمْحَراٌج : شديَدةُ القُّرِ

 .(2) [على ساحل اليمن] : ع حاِرجٌ و

ْلَماِء ، بالكسر : ما َكثَُف ِمنها ِحَراجُ  من الظَّاَلِم ، ِحَراجٌ  من الَمَجاز : وُدونَهو  ، قال ابُن َميّاَدةَ : (3)واْلتَفَّ  الظَّ

ا  س وُدوهنــــــــــــــــــَ ا أُم  َأوح نـــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــح َرقــــــــــــــــــــَ  َأاّل طـــــــــــــــــــَ

رَاجٌ     ا حـــــــــِ رَاهبـــــــــَُ عحشـــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــُ ـــــــــَ اِء يـ مـــــــــَ لـــــــــح  مـــــــــن الـــــــــظـــــــــ 

  
ةِ البََصِر   ؟، يقول : فإِذا لم يُْبِصْر فيها الغُراُب مع ِحدَّةِ بَصِره فما َظنُّك بغَْيِره (4)َخصَّ الغَُراَب لِحدَّ

ى َوْجِه األَْرِض الطَِّويلَةُ علَ  الَجِسيمةُ  النَّاقَةُ السَِّمينَةُ  ، كَصبُور ، كّل ذلك : الَحُروجُ و ، محركةً ، الَحَرجُ و بالّضّم ، الُحرُجوجُ  من المجاز :و

 الشَِّديَدةُ ، أَو الّضاِمَرةُ. هي ، أَو

 قال : القَْلِب ، الَحادَّةُ  الَوقّاَدةُ  : الُحْرُجوج وقيل :

ٍد  جـــــــــــــِ ِر َمســـــــــــــــــــــــــــح رح ِإىل َأهـــــــــــــح رححـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  أَذاَ  وملَح تـ

َي     لــــــــــِ َرحــــــــــح وجٌ بـــــــــــَ رحجــــــــــُ ارِ ُ  حــــــــــُ مــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا الــــــــــنــــــــــ 

  
 .َحراِجيجُ  وجمعها

ّم ، ُحْرجٌ  ، وأَصُل الُحْرُججِ  الُحْرُجوج ُحْرُججٌ  ، وأَصلُ  الُحْرُجوج بمعنى ُحْرُججٌ  وأَجاز بعُضهم : ناقَةٌ  قَِدَم َوْفُد »في الحديث : و ، بالضَّ

 ، كذا في النِّهاية. (5) ُحْرِجيجٍ و ، ُحْرُجوجٍ  ، جمع «َحراِجيجَ  َمْذِحجٍ على

يُح البارَدةُ  : الُحْرُجوجُ و ة :ـ  : باِرَدةٌ  (6)وفي األَساس ِريٌح َحْرَجٌف ـ  الّشِديَدةُ الّرِ مَّ  قال ذو الرُّ

ا  هـــــــــــَ ـــــــــــَ يـ ـــــــــــِ زال تح عـــــــــــَ ـــــــــــ  ل ٍة حـــــــــــَ ـــــــــــَ اُء ســـــــــــــــــــــــــارِي قـــــــــــَ ـــــــــــح  أَنـ

ــــــــــٌح غــــــــــرُي     ِر رِي ــــــــــح ي ــــــــــّ ــــــــــل ِر ال ن آخــــــــــِ وجِ مــــــــــِ رحجــــــــــُ  حــــــــــُ

  
جُ  اللُهّم إِنّي»الحديث : ومنه : التَّْضيِيقُ  التَّْحِريجُ و ِعيفَْيِن : ال أَُحّرِ مهُ على من َظلََمُهَما. «يَتِيِم والَمْرأَةِ َحقَّ الضَّ  أَي أَُضيِّقُه وأُحّرِ

جُ  وكذلك ُجوا»حديث اليَتَاَمى : ، ومنه التََّحرُّ  أَي َضيَّقوا على أَنفُِسهم. «أَْن يَأُْكلُوا َمعَُهم تََحرَّ

أَْسْيِن  َحِريجِ  ابنِ  لَسُمَرةَ بِن ُجْنَدِب بِن ِهاللِ  أَْعلَى كَسِميٍن : َجدٌّ  َحِريجٌ و ةَ بِن َحْزن بِن َعْمِرو بِن جابٍِر ذي الرَّ فَه في  (7)بِن ُمرَّ ، وصحَّ

 اإِلكمال ، فقال : ُحَدْيج ، بالدال ، والتّصغير.

ِغيَرةُ. الُحْرَجةُ و ْلُو الصَّ  بالّضّم : الدَّ

 * ومما يستدرك عليه :
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جُ و ِرجُ الحَ و الَحَرجُ  جٌ  رجل : الكافُّ عن اإِلثِْم ، وقولهم : الُمتََحّرِ ٌب وُمتََحنٌِّث : يُْلِقي ُمتََحّرِ ٌِّم وُمتََحّوِ والِحْنَث  الَحَرجَ  ، كقولهم رجٌل متَأَث

ٌم ، إِذا تربَّص باألَمر يُِريُد  ه ، قال األَزهرّي : وهذه حروٌف جاَءت إِلقاَء الَمالَمِة عن نفس (8)والُحوَب واإِلثَم عن نَْفسه ، ورجل ُمتَلَّوِ

 معانِيها مخالفةً ألَلفاِظَها ، وقال ذلك أَحمُد بُن يَْحيَى.

جَ و ج  تََحرَّ ََّم وفعََل فِْعالً يَتََخرَّ يق ، وهو مجاز. الَحَرجِ  به من (9): تَأَث  واإِلثِْم والّضِ

__________________ 
 ( عن األساس ا وابألصر : فضا .1)
 زايدة عن التكلمة.( 2)
 .«وتراكب»( األصر والتهذيب واللسان ا ويف التكملة : 3)
 ( التهذيب : بصره.4)
 ( يف النهاية : ُحرُحج.5)
 ( عن األساس ا وابألصر : حرج .6)
 ( وذو الرأسا هو خشا.7)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : يريغ ا و ا مبعىن واحد.8)
 ( اللسان : يتحرج.9)
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ثُوا عن بني إِسرائِيَل وال»في الحديث : و ثُوا عنهم ما َسِمْعتُم ، وقيل غيُر ذلك  َحَرجَ  َحّدِ ، قال ابُن األَثير معناهُ ال بَأَْس وال إِثَْم عليكم أَن تَُحّدِ
(1). 

جْ »: ـ  الَحيّاتِ  قَتْلِ  فيـ  السالمعليهقوله  الَحَرجِ  ومن أَحاديث ، أَي ِضيٍق إِْن ُعْدِت إِلينا  َحَرجٍ  ْن يقوَل لها : أَنِت في، هو أَ  «علَْيَها فَْليَُحّرِ

 عليك بالتَّتَبُّعِ والّطْرِد والقَتْل. (2)فال تَلوِمينَا أَن نَُضيَِّق 

 ، قال ابُن األَثير : وورد الَحَرجِ  ، أَي يُوقِعَُهْم في «يُْحِرَجُهم أَن َكِرهَ »: ـ  الجمعة صالة في ، عنهماهللارضيـ  في حديث ابن عباسو

 في أَحاديَث كثيرةٍ ، وكلّها راجعة إِلى هذا المعنَى. الَحَرجُ 

 َكَكِتِف : الذي يَهاُب أَْن يَتَقَدَّم على األَْمِر ، وهذا ِضيٌق أَيضاً. الَحِرجُ و

  أَو َسنٍَد ، قال :: ثاَر في َموِضع َضيٍِّق فاْنَضّم إِلى حائِطٍ  َحِرجٌ  الغُبَاُر ، كفَِرَح ، فهو َحِرجَ و

اَرٍة و  رَجُ غـــــــــــــــــــــَ ا  حيـــــــــــــــــــــَح اُم هلــــــــــــــــــــََ تـــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــَ

رُ     طـــــــــــَ ُد الـــــــــــبـــــــــــَ اجـــــــــــِ نـــــــــــَ ُ
ُك فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا املـــــــــــ لـــــــــــِ هـــــــــــح ـــــــــــَ  يـ

  
 إِليِه. وقَاَل لَبِيٌد : َحِرجَ  قال األَزَهِرّي : قال اللَّْيُث : يقال للغُباِر الّساِطعِ الُمْنَظّمِ إِلى حائٍط أَو َسنٍَد : قد

 (3)ِإىل َأعالِمِهّن قـََتاُمها  َحرِجاً 
 .َحِريجٌ و َحِرجٌ  َوَمَكانٌ 

مها. أَْحَرجَ  ويقال :  امرأَتَه بَِطْلقَة ، أَي َحرَّ

 يريد بثالِث تَْطِليقاٍت ، وهو مجاز. ؟بالُمْحِرَجاتِ  (4)ويقال : أََكَسعََها 

 .(5) (َوَحْرث  ِحْجر  )أَي َحَراٌم ، وقَرأَ النّاس « ِحْرجٌ  وَحْرثٌ » عنهماهللارضيوقرأَ ابُن عبّاس 

 ، أَي الطَِّريَق ، وقيل : ُمْعَظُمه ، وقد ُحِكيَْت بِجيميِن ، كما تقّدم. الَحَرَجةَ  َوَرِكبَ 

 .(6)بالكسر : الشََّحُص  الِحْرجُ و ، محركةً ، الَحَرجُ و

ً  الرُجُل أَْنيابَه ، كنََصر : َحَرجَ و  بَْعَضها إِلى بعض من الَحَرِد ، قال الشاعر : (7): أََحكَّ  يَْحُرُجها َحْرجا

رَجُ يــــــــــــــــــــوٌم و   اأَلضـــــــــــــــــــــــــــــــــراُس فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــِه  حتــــــــــــــــــــُح

مــــــــــــــــــــاِة بــــــــــــــــــــه أُوامُ     اِ  الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــــَ  ألَبــــــــــــــــــــح

  
 .أَْحَراجٌ  بالكسر : َجماعةُ الغَنَِم ، عن ُكراع ، وجمعه الِحْرجُ و

ت. (8) اْحَرْنَجَجتِ  وفي األَساس :  اإِلبل اجتَمعَْت وتََضامَّ

ْخُم ، مثل ِحْربَاجٌ و ، كعُْصفٍُر ، الُحْربُجُ  : [حربج]  .ُحْربَجٌ  ، وبَعيرٌ  َحَرابِجٌ  يقال : إِبلٌ  ِدْرباٍس : الضَّ

 وفي اللسان ِلبَْلُجَذاَم ، قال راجُزهم : ِميَاهٌ لُجَذاَم ، الراُء قبل الزاي : ، الَحَراِزجُ  : [حرزج]

ِج  ـــــــــــــــــــــِ َدال
َ

ـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــد َوَردحُت عـــــــــــــــــــــايفَ املـــــــــــــــــــــ  ل

ِة     بــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ َر َأوح أَقــــــــــــــــح جــــــــــــــــح رازِجِ مــــــــــــــــن ثــــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــــَ

  
 : ِحْسٌي يكوُن فيه َحًصى. الَحْشَرجُ  : [حشرج]

 وقيل : هو الِحْسُي في الَحَصى.

 وقيل : هو ِشْبهُ الِحْسيِ تَْجتَمُع فيه الِميَاهُ.
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قِيقُ  : الَحْشَرجُ و  بالَحاِء المهملة وياِء النِّسبة ، كذا في النّسخ ، وأَنشد الُمبّرد : الَحاِرّي ، النَِّقيّ  الُكوُز الرَّ

ا  روهنــــــــــــِ قــــــــــــُ ذًا بــــــــــــِ ا آخــــــــــــِ ُت فــــــــــــاهــــــــــــَ مــــــــــــح ثــــــــــــَ لــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

رَبحِد مـــــــــــاِء     زِيـــــــــــِف بـــــــــــَ رحَب الـــــــــــنـــــــــــ  رَجِ شـــــــــــــــــــــــــُ  اَ شـــــــــــــــــــــــــح

  
 

__________________ 
قا  : وقير : ا رج أضــــي  الضــــي  ا فمعناه أن ال أبس وال إمث قوله : غري ذلك ا منه ما ذكر صــــاحب اللســــان »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)

عليكم أن حتدثوا عنهم ما لعتم وإن اســـــــــــــتحا  أن يكون يف هذه األمة مثر ما رو  أن ثياهبم كانت تطوم ا وأن النار كانت تنز  من الســـــــــــــماء 
 النهاية فالعبارة وردت فيها. وانظر« فتبكر القرابن ا وغري ذلك ال أن نتحدث عنهم ابلكذب ا انظر بقية عبارته

 .«يضي »( عن النهاية ا وابألصر 2)
 وصدره : 64( من معلقته بيت رقم 3)

 فعلوت مرتقباً إىل مرهوبةٍ 
 وما أثبت يواف  ما جاء يف التهذيب واللسان.« كسعها»( يف التكملة : 4)
 .138( سورة األنعام اآية 5)
 ( عن اللسان ا وابألصر : الشخص.6)
 .«حكّ »( يف اللسان : 7)
وحرمجت االبر فاحر جنمت إذا رددهتا فارتد بعضــها عل  بع  واجتمعت. وشــاهده فيه « حرجم»ويف اللســان « احرجنمت»( يف األســاس : 8)

 قو  ر بة :
ا كــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــراج نــــــــــــــــــعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــه   عــــــــــــــــــايــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــيــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــر جنـــــــــــــــمـــــــــــــــه    ـــــــــــــــكـــــــــــــــون أقصــــــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــل  ي
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 والنَِّزيُف : الّسْكَراُن والَمْحُموُم.

 : الماُء العَْذُب من ماِء الِحْسي. الَحْشَرجُ  زهرّي :قال األَ و

 .(1)بعَد اجتماِعه  النُّْقَرةُ فِي الَجبَِل يَْصفُو فيها الماءُ  : الَحْشَرجُ و قال :

ِذراٌع جاَش بالماِء ، تُسّميها العرُب األَحساَء ،  (2): الماُء الّذي تحَت األَْرِض ال يُْفَطُن له في أَباِطحِ األَرِض فإِذا ُحِفَر َعْنهُ  الَحْشَرجُ و قال :

 .الَحَشاِرجَ و والِكراَر ،

ْضراِض صافِياً َرقِيقاً. الَحْشَرجُ  وقال غيره :  : الماُء الذي يَْجِري على الرَّ

 : ُكوٌز لَِطيٌف َصِغيٌر. الَحْشَرجُ و

 َعلٌَم. : َحْشَرجٌ و

 .(3) بهاءٍ  َحْشَرَجةٌ  َكذَّاُن األَْرِض ، الواِحَدةُ  : الَحْشَرجُ و

ْدرُ  َحْشَرجَ و ولكن إِذا َشَخَص البََصُر ،»في الحديث : و : الغَْرَغَرةُ عنَد الموِت ، وتََردُُّد النَّفَِس ، الَحْشَرَجةُ و في و، وهو من ذلك ،  «الصَّ

 : فأَنَشَدتْ  ، موته عندـ  عنهماهللارضيـ  وَدَخلَْت على أَبِيَها. ..»حديث عائَِشةَ : 

ىَن  ــــــــــغــــــــــِ رَاُء وال ال ــــــــــ  ــــــــــثـ يِن ال غــــــــــح ــــــــــُ ُرَ  مــــــــــا يـ مــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ  ل

تح ِإذا     َرجـــــــَ رُ  َحشـــــــــــــــح دح ا الصـــــــــــــــــــــ  اَ  هبـــــــِ  َيومـــــــًا وضـــــــــــــــــــــَ

  
 وهي قراَءةٌ منسوبة إِليه. (4) بِالَمْوتِ فقَاَل : ليَس كذلك ، ولكن وَجاَءْت َسْكَرةُ الَحّقِ 

 : َردََّد َصوَت النَّفَِس في َحْلقِه من غير أَن يُْخِرَجه بلسانه. َحْشَرجَ و

 وقيل : هو َصْوتُه من َصدِرِه قال ُرؤبةُ : تََردُُّد َصوِت الِحَماِر في َحْلِقهِ  الَحْشَرَجةُ و

رَجَ   يف اجلَوحِف َسِحياًل َأو َشَه ح  َحشح
 الشاعر : وقال

ٌز و و  لــــــــــــــــــــَ ُه عــــــــــــــــــــَ ةٌ ِإذا لــــــــــــــــــــَ َرجــــــــــــــــــــَ   َحشــــــــــــــــــــــــــــــــــح
ِر     دح َن الصــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــُش بــــــــــــــه مــــــــــــــِ ا  ــــــــــــــَِ (5)ممــــــــــــــِّ

 

  
 : النّاَرِجيُل ، يعني َجوَز الِهْند ، وهذا عن ُكراع. الَحْشَرجُ و

يِن الاّلِزِق بأَْسفَِلَها. بالكسر : ما يَْبقَى في ِحياِض اإِلبِِل من الِحْضجُ  : [حضج]  الّطِ

يُن يَْبقَى في أَسفِل الَحْوِض. الَماءُ  : هو الِحْضجُ  وقيل :  القَِليُل والّطِ

ُج ويَْمتَّد. ين ، فهو يَتَلَزَّ  وقيل : هو الماُء الذي فيه الّطِ

 وقيل : هو الماُء الَكِدُر.

 بو َمْهدّي : َسمْعُت ِهَمياَن بَن قَُحافَةَ يُْنِشُد :، بالَغُوا بِِه ، كِشْعٍر شاِعٍر ، قال أَ  ِحْضٌج حاِضجٌ و

ِض  َبَرتح يف ا َوح ـــــــَبســـــــــــــــــــــح جـــــــاً ف ا ِحضــــــــــــــح جـــــــَ   حـــــــاضــــــــــــــِ
ا    هـــــــــــا َرجـــــــــــارِجـــــــــــَ اســـــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــَ ـــــــــــح  قـــــــــــد عـــــــــــاَد مـــــــــــن أَنـ

  
ً  أَسآَرْت : أَْبقَْت ، والسُّْؤُر : بَِقيَّةُ الماِء في الَحْوِض ، وقوله :  ُؤه وطينُه.، أَي باقياً ، وَرجاِرج : اْختَلََط ما حاِضجا

 ، قال ُرْؤبة : أَْحَضاجٌ  في كّلِ ذلك ، والجمعُ  ويُْفتَحُ  : الَحْوُض نَْفُسه الِحْضجُ و
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ِر  اٍب ســـــــــــــــــــــــائـــــــــِ بـــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــاجِ مـــــــــن ِذي عـــــــــُ  ( 6) اأَلحح

اجِ     جـــــــــــــــَ ِم اهلـــــــــــــــَ اقـــــــــــــــُ عـــــــــــــــَ رحيب عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــُ

  
ةٍ.ـ  على البََدلِ ـ  : الِحياض ، والتَّعَاقُم ، كالتعاقُبِ  األَْحضاج ةً بعد َمرَّ  : الِوْرُد َمرَّ

 .أَْحَضاجٌ  : َحِميٌس ، والَجْمعُ  ِحْضجٌ  ورُجلٌ 

 .ِحْضجٌ  وُكل ما لَِزَق باألَرض

 الوادي ، أَي ناِحيَتُه. (7) ِحْضجُ  يقال : النّاِحيَةُ ، : الِحْضجُ و

__________________ 
 يف التهذيب :  تمض فيها املاء فيصفو. (1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : حفر عنه وجه األرض قدر ذراعا جاش املاء الرواء.2)
 ( وهو قو  أيب زيد كما يف التهذيب. والكذان : ا جارة الرخوة.3)
 .(َوجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت اِبحْلَقِّ )والقراءة  19( سورة   اآية 4)
 .«قوله علز ا العلز  ركة : قل  وخفة وهلض يصيب املري  األسري وا ريص وامتضر ا ه قاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ء األحضاج.( يف التهذيب : يف ذي عباب ماىل6)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : حضيج.7)
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ً  النّارَ  َحَضجَ و  ها. أَْوقَدَ  : َحْضجا

ً  ضَ به األَرْ  َحَضجَ و  ها بِه. َضَربَ  : َحْضجا

 .َحَضْجتُه : َضَرَب بنَْفِسه األَْرَض َغْيظاً ، فإِذا فَعلَت بِه أَْنَت ذلك قلَت : اْنَحَضجَ و

قَه. ُكلُّه بمعنى (1)وَمغَثَه ، وَمثَْمثَه ، وقَْرَطلَه  َء ،الشَّيْ  فاُلناً في الماء ، وكذا حَضجَ  عن الفّراِء :و  َغرَّ

 َعَدا. إِذا،  اْنَحَضجَ و

 ِمْنهُ ويَْلَزُق باألَْرض. َكاَد يَْنَشقُّ  ماـ  وفي اللسان عليهـ  أَْدَخَل بَْطنَه : َحَضَجهو

ُك بِه النّارُ  والِمْسعَُر : الِمْحَضجُ و الِمْحَضبُ و  النّاَر ، وَحَضْبتَُها. َحَضْجتُ  يقال ما تَُحرَّ

 .(2)السَّبِيِل  وفي نُسخٍة : الَحاِئُد عن الطَِّريقِ  : الِمْحَضجُ و

جُل : اْنَحَضجَ و ً  الرَّ : أَّما أَنا فال ـ  في الّركعتين بعد العَْصرِ ـ  في حديث أَبي الدَّْرَداِء قالو واتَّقَد من الغَْيِظ ، فَلَِزَق باألَْرِض ، اْلتََهَب َغَضبا

. (3)ْنقَدَّ ، أَي يَ  «يَْنَحِضَج فْليَْنَحِضجْ  أََدُعُهَما ، فَمْن شاَء أَنْ   من الغيظ ويَْنَشقَّ

 ، ُحنَْينٍ  يَومِ  في (4) بهِ  ِليَْرِميَ  ؛ الَحَصى تَنَاولَ  لما ، وسلمعليههللاصلىأَنَّ بَْغلَةَ النَّبِّي ، »في حديِث حنيٍن : و اْنبََسَط ، الّرجُل : اْنَحَضجَ و

 ابُن األَعرابّي ، فيما روى عنه أَبو العَبّاس ، وأَنشد :أَي اْنبََسَطت ، قاله  «فاْنَحَضَجتْ  أَرادَ  ما فَِهَمتْ 

ٍت و  تــــــــــــــ  قــــــــــــــَ تح مــــــــــــــُ جــــــــــــــَ ه  َحضــــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــه َأاّيمــــــــــــــُ

ارَا    الِئصــــــــــــــــــــــــــًا وِعشــــــــــــــــــــــــــَ ُد قــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ اَد بـ  قــــــــــــد قــــــــــــَ

  
 : اْنبََسَطْت أَياُمه في الفقْر ، فأَغناه هللاُ ، فصار ذا ماٍل. َحَضَجتْ  ُمقَتٌَّت : فَقيٌر ،

قُّ  الِحَضاجو ْخُم الُمْمتَِلي ، كِكتَاٍب : الّزِ  ِء ، قال َساَلَمةُ بُن َجْنَدٍل :وفي نسخة التكملة واللسان : الُمْسنَد إِلى الّشيْ  الُمْستَنُِد ، ءُ الضَّ

ٌة  عـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ اٌء ورَاووٌ  وُمســـــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــنـــــــــــــــا خـــــــــــــــِ

َد      ـــــــــــَ اجل وبِ  ِحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ رحب اِر مـــــــــــَ ـــــــــــّ ـــــــــــن وحِن ال َ  ِبـــــــــــِ

  
ُس الظَّْهِر الَخاِرُج البَْطِن. : الرجلُ  كغُرابٍ  الُحَضاجُ و  الُمتَقَّوِ

 (5)ف بعَده الُمْسنَد ، وفي نسخٍة الُمْبتَدا هكذا نصُّ عباَرةِ الّصاَغانّي وابِن منظور ، وزاد المصنّ  : ِشْبهُ التَّْضِجيعِ في الَكالِم ، التَّْحِضيجُ و

 بَدل الُمْسنَد ، فليراَجع ذلك.

 : يَْضَطجع. يَْنَحِضج وقال ابُن ُشَمْيل :

 * ومما يستدرك عليه :

ً  به َحَضجَ   : َصَرَعه. يَْحُضُج َحْضجا

ً  (6)البَِعيُر بِِحْمِلهُ وِحْملَهُ  َحَضجَ و  : َطَرَحه. َحْضجا

ّقِ ، كما تَقَدَّم. الِحَضاجِ  : اتََّسع بَطنُه ، وهو من الرجلُ  انَحَضجَ و  بمعنى الّزِ

 ٌ  : واسعةُ البَْطِن ، وقوُل ُمَزاِحٍم : ِمْحَضاجٌ  وامرأَة

ه  يــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ الــــــــــــــِ َر حــــــــــــــَ وحُط لــــــــــــــَ   ِإذا مــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــ 

َد و     ه بـــــــــــــعـــــــــــــح نـــــــــــــُ دح َص بـــــــــــــَ لـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــــاجِ قـ  (7) احنِح
  

 يعني بعد اْنتِفَاخٍ وِسَمٍن.
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 : َخَشبَةٌ صغيرةٌ تَْضِرُب بها المرأَةُ الثَّوَب إَِذا َغَسلَتْه. الِمْحَضاجُ و الِمْحَضَجةُ و

غاُر ، وقد تقّدم في ترجمة الَحَضاِلجُ  * : [حضلج] حدرج عن التهذيب في ِشعر ِهْميَاَن بِن قَُحافةَ ، وهو مستدرك على ـ  ، والَحَداِرُج : الّصِ

 المصنّف.

 ومثله في اللَّسان. ِرْخٌو ال َغنَاَء ِعْنَده ، أَي ، َكعَلَْنَدى ْنَجىَحفَ  َرجلٌ  : [حفج]

__________________ 
وبرطلته ا  ويف التهذيب :« قوله : وقرطله ا كذا يف اللســان ومل أجده يف مادة قرطر يف القاموس وال يف اللســان»( وهبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 بلله. مرطله ا يقا  : مرطله املطر :وهبامشه : والظاهر أن األصر 
 ( وهي عبارة التهذيب.2)
 ( عن التهذيب والنهاية واللسان. وهو قو  أيب عبيد كما يف التهذيب.3)
 ا واللسان فكاألصر.« لريمي به املشركا»( يف النهاية : 4)
 ويف نسخة  نية من القاموس : املسند.« املبتدا»( يف القاموس : 5)
 .«ومحله بفتح الالم فيكون الفعر متعدايً بنفسه وحبرف اجلر»طبوعة املصرية : ( هبامش امل6)
 ( إذا ما السوط عن التهذيب وابألصر : الوسرت. ويف التهذيب : ِشّر بد  لر. وفيه : بدنه بضم الباء والنون.7)
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ُجُل الضَّخمُ  ِدْربَاٍس وُعالبِطٍ و ،َجْعفَر و َكِزْبِرجٍ  الُحفَاِضجُ و الِحْفضاجُ و ، الَحْفَضجُ و الِحْفِضجُ  : [حفضج] الَكثِيُر اللَّْحِم الُمْستَْرِخي  : الرَّ

 هكذا في النسخ ، وهو قول األَصمعّي. البَْطنِ 

هكذا بالكسر في نسختنا ، مع أَنه مذكور في قوله :  كالِحْفضاجِ  وفي اللّسان وغيره : هو الّضخُم البَطِن والخاِصرتَْين الُمْستَرِخي اللَّْحمِ 

راً ، أَو أَنه كالِعْفضاُج بالعين بدل الحاِء ، وهو لغة فيه على ما يأْتي ، ووجدت في نُسخٍة أُخَرى ، كال ،  (1)ِحِفْنَضاجِ وِدْربَاس ، فيكون مكرَّ

 .الَحْفَضَجةُ  وُعفَاِضٌج ، وِعْفضاٌج ، واألُنثَى في ذلك بغير هاٍء ، واالسمُ  ُحفَاِضجٌ  بزيادة النون بعد الفاِء ، وأَُظنّه صواباً ، يقال : رجلٌ 

ّمِ ، له ، ُحفُِضجَ  ما (2) هو َمْعُضوبٌ  يقال :و  ما َسِمَن. أَي بالضَّ

 وهو الذي في ِرْجِله اْعِوجاٌج. كعََملَّس ، وُعاَلبٍِط : األَْفَحُج ، الُحفاِلجُ و الَحفَلَّجُ  : [حفلج]

 كِقْنِديٍل : القَِصيُر. ِليجُ الِحفْ و

 كعََملَّس. َحفَلَّجٌ  صغَاُر اإِلبل ، واحُدَها بالفتح : الَحفَاِلجُ و

ُك َجَسَده إِذا َمَشى ، الَحْفلَجُ و  وهو من التّكملة. ، كَجْعفَر : َمْن يَُحّرِ

 لَجْوَهِرّي وغيِره ، وذكَرهُ الّصاَغانِّي في التّكملة.وهَذا مما لم يَذكره ابن منظور ، كا ، كعََملٍَّس : القَِصيرُ  الَحفَنَّجُ  : [حفنج]

 أَي نَّداٌف. َحاّلجٌ  وهو بالّضم والكسر ، إِذا نََدفَه ، يَْحِلجُ و الِمْحلَجِ يَْحلُجُ  على بالِمْحالجِ  القُْطنَ  َحلَجَ  : [حلج]

 أَي َمْنُدوٌف. ، َمْحلوجٌ و َحِليجٌ  القُْطنُ و

ا قوُل ابِن   ُمْقبٍِل :فأَمَّ

ا  َت هبـــــــــــــــَِ عـــــــــــــــح ا ِإذا لـــــــــــــــَِ واهتـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَبن  َأصــــــــــــــــــــــــــــح

     ِ ـــــــــِ اب حـــــــــَ َ
ُب املـــــــــ ذح نَ جـــــــــَ جـــــــــح لـــــــــُ ا حيـــــــــَح ـــــــــَ ـــــــــن ارِي حـــــــــَ َ

 املـــــــــ

  
فإِنه َعنَى بالَمحاِريِن َحبّاِت القُْطن ، والمحابِض :  يَْحلُْجن ويَْخِلْجن فَمن َرواه يَْحلُْجن ويُْرَوى : َصوُت الَمَحابِض ، فقد ُرِوَي بالحاِء والَخاءِ 

 يَْجبِْذن ويَْستَْخِرْجَن ، والَمَحابِض : الَمَشاِور. قَِطَع الشَّْهِد ، ويَْخِلْجن :وتار النّّدافِيَن ، ومن َرواه يَْخِلْجن فإِنه عنى بالَمَحاِريِن أَ 

 في الّسْيِر. الَحْلجُ و ساُروَها ، أَي القَْوُم لْيلَتَُهم َحلَجَ  من المجاز :و

 أَو قَِريبةٌ ، أَي ُعْقبَةُ َسْيٍر. بَِعيَدةٌ  َحْلَجةٌ و صاِلَحةٌ ، َحْلَجةٌ  بَْينَا وبَينَُهمو

 الحاَء بهذا المعنى ، غير أن قال األَزَهِرّي : الذي سمعتُه من العرِب : الَخْلُج في السَّْيِر ، يقال : بينَنا وبَينهم َخْلَجةٌ بَعيَدةٌ ، قال : وال أَْنِكرُ 

 .الَحْلجِ  وأَْفَشى من الَخْلَج بالَخاِء أَكثرُ 

يكُ  َحلَجَ و ً  الّدِ فَادِ  يَْحلُُج َحْلجا  .(3) نََشَر َجنَاَحْيه وَمَشى إِلى أُْنثَاهُ للّسِ

َرَها. َحلَجَ  من المجاز :و  الُخْبَزةَ : َدوَّ

 َضَرَب. بالعََصا َحلَجَ  من المجاز أَيضاً :و

 .(4) َحبَقَ  ، إِذا َحلَجو

 َمَشى قَِليالً قَليالً. ، إِذا َحلَجَ و

ً  في العَْدوِ  َحلَجَ و  .(5)في السَّْيِر  الَحْلجُ و : باَعَد بين ُخَطاه. يَْحِلُج َحْلجا

 ، وقال في َموضع آَخَر : الَمَحاِليجُ  بالكسر أَيضاً ، عن ابن األَعرابّي ، وجمعُه ، كالِمْحلَجِ  الَخِفيُف من الُحُمِر ، بالكسر : الِمْحالجُ و

واُل. الَمحاِليجُ   : الُحُمُر الّطِ
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 .َمَحاِليجُ و َمَحاِلجُ  وهو الِمْرقاُق ، والجمعُ  يَُوسَُّع الُخْبُز بها ، أَو َحَجرٌ  َخَشبَةٌ  : الِمْحاَلجُ و

 فََرُس َحْرَملَةَ بن َمْعِقٍل. : ِمْحاَلجو

 .الِمْحلَجِ  على بالِمْحالجِ  القُطنَ  َحلَجَ  ل :بالكسر ويقا ، الِحاَلَجةُ  به القُُطن. وحرفتُه يُْحلَجُ  ما : الِمْحالجُ و

__________________ 
 ( وهي ما ورد يف القاموس.1)
 ومثله يف التكملة ا أما اللسان فكاألصر.« معصوب»( يف إحد  نسخ القاموس : 2)
 ( التهذيب واللسان : ليسفدها.3)
 ( يف التكملة : حّلج هبا أي حب .4)
 وقد مّرت.( ال معىن لذكرها هنا ا 5)
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 وهو الَخشبةُ أَو الَحَجُر. كالِمْحلََجةِ  عليه ، يُْحلَجُ  ما الِمْحلَجُ و

 ِمْحَوُر البََكَرةِ. : الِمْحلَجُ و

 وهي ُحْلَوةٌ. فيه تَْمٌر ، يُْنقَع : لَبَنٌ  الَحِليَجةُ و

. ُعَصاَرةُ نِْحيٍ ، الَحِليَجةُ  أَو (1) السَّْمُن على الَمْخِض  هي أَو : هي التُُّموُر باألَْلبانِ  الُحلُجُ  وفي التّهِذيب : قُّ  الَحِليَجةُ  قيل :و بالكسر وهو الّزِ

 .الُحلُجُ  : ُعَصاَرةُ الِحنّاِء جمعه

ً و ْبَدةُ يُْحلَُب عليها. هي أَيضا  الزُّ

 التَّْمِر ثم يَُماَث. : أَن يُْحلَب اللَّبُن علىـ  بغير هاٍء عن ُكَراعـ  الَحِليجُ و قال ابُن سيده :

 : تََحلُُّجَهاو البَاِرقَةُ من السََّحاِب ، كَصبُورٍ  الَحلُوجُ و

قَُها ،  وهو الَحَرَكةُ واالْضِطَراُب. الَحْلجِ  من اْضِطرابَُها وتَبَرُّ

 حاِضٌر. َسريعٌ  َوِحيٌّ  أَي ، كُمْكَرمٍ  ُمْحلَجٌ  نَْقدٌ  يقال :و

تَْين هم الَكثِيُر واألَْكِل ، الُحلُجُ و  كذا في التهذيب. بَضمَّ

 َحقَّهُ : أََخَذهُ. اْحتَلَجَ و

في َصدِرك ، وما تََخلََّج ، بالحاِء والخاِء ، قال  تََحلَّج ذلك في َصْدِري ، أَي ما تََردَُّد فأَُشكَّ فيه ، وهو َمَجاز. وقال اللَّيث : َدْع ما تََحلَّجَ  وما

 في صدِري وتََخلََّج ، أَي َشَكْكُت فيه. تََحلَّجَ  َشِمٌر : وهما قريبان من السََّواِء. وقال األَصمعّي :

 صوابه ، يَتََحلََّجنَّ  وال بن زيد وُل َعِديّ قَ  أَّماو

قال شمر :  «في َصْدِرك َطعَاٌم ضاَرْعَت فيه النَّْصَرانِيَّةَ  (2) يَتََحلََّجنّ  ال»:  ؟وسلمعليههللاصلىفي حديث َعِدّي بن زيد ، قال له النبّي و

،  الَحْلجِ  والمنقول عن نَّصِ عبارة َشِمٍر : يعنِي أَنَّه نظيٌف ، قال ابُن األَثير : وأَصلُه من ٌء ، فإِنَّه نَِظيٌف ،أَي ال يَْدُخلَنَّ قَْلبََك منهُ َشيْ  معناه

 وهو الحَركة واالْضِطراب ، ويروى بالَخاِء ، وهو بمعناه.

 * ومما يستدرك عليه :

 يُْسرع في ُحّب قوِمه ، ويروى بالخاِء. أَي «في قوِمه يَْحِلجُ  في حديث المغيرة : حتّى تََرْوهُ و : الَمرُّ السَّريع ، الَحْلجُ 

، والَحْجُت ، ولََحْجُت لُُحوجاً ، وتَفسيره :  َحالَْجتُ و ، أَْحلَْجتُ و وفي نوادر االْعَراب : َحَجْنُت إِلى كذا ُحُجوناً ، وحاَجْنُت ، وأَْحَجْنُت ،

 .(3)ِء وُدُخولُك في أَْضعَافه لُُصوقُك بالشَّيْ 

ً  غَْيمُ ال َحلَجَ  ومن المجاز َطها. (4) [َحلَجَ ]: أَمَطَر ، و َحْلجا  التَّْلبِينَةَ أَو الَهِريَسةَ : َسوَّ

 . وهو الِمْنفَاخ ، ويُْستَعَاُر لقَْرِن الثَّْور.الِمْحالجِ  وصاحب (5) الِحْمالج وتقول : ال يستوي صاحبُ 

 الَحْبَل : فَتَلَهُ ، كذا في األَساس. (6) َحْملَجَ و

 يستدرك عليه :: * ومما  [حلدج]

 والاّلم والّدال المهملة وبفتح األَخير أَيضاً : الُصْلبَةُ من اإِلبل ، وسيأْتي في جلدح إِن شاَء هللا تعالى. (8)بضم الحاِء  (7)والُجلُْنُدَجةُ  الُحلُْنُدَجةُ 

رينعن أَبي ُعبَْيَدة ، وقال بعض  : ِشدَّةُ النََّظِر ، التَّْحِميجُ  : [حمج]  قال : (9) (ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُؤِسِهمْ ):  عزوجلفي قوِله ـ  المفّسِ

ِجينَ   ُمِديِمي النََّظِر ، وأَنشد أَبو ُعبيدةَ لِذي اإِلْصبع : ُمَحّمِ
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َت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين َأيب آ  ِإن رَأَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

اَ َ      جــــــــــــــِ مــــــــــــــِّ ا  ــــــــــــــَُ وســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــيــــــــــــــك شــــــــــــــــــــــــــــُ  ِإل

  
َ  التَّْحِميجُ و  : [الهذلي]نَّهُ َمْبُهوٌت ، قال أَبو الِعيَال : فتُح العَيِن وتَحِديُد النّظِر ، كأ

__________________ 
 ( يف إحد  نسخ القاموس : ام .1)
 ( عن النهاية والفائ  والتهذيب.2)
 ( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : أصعافه.3)
 ( زايدة عن األساس.4)
ا مالج ا  قوله املخالج ا كذا يف النسخ ا والذي يف األساس :»وما أثبت عن األساس ا وهبامش املطبوعة املصرية : « املخالج»( ابألصر 5)

 .«وهو الصواب ا قا  اجملد يف مادة محلج : وا مالج منفاخ الصائغ وكذا يف اللسان
 .«محلج»يف اللسان يف مادة وقد وردت هذه العبارة والجي قبلها « وحلج»( عن األساس ا وابألصر 6)
 .«اجللندجة»( عن اللسان ا وابألصر : 7)
 .«قوله بضم ا اء اخل أي يف األو  ا وأما الثاين فيقا  فيه بضم اجليم كما هو  اهر»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 .43( سورة ابراهيم اآية 9)
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جَ و  اِن املــــــــــــــــــــــــوح  محــــــــــــــــــــــــَ  ــــــــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــِ  ل

بُ     ه  ــــــــــــــــــــــــَِ بــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ ىّت قـ  ُت حــــــــــــــــــــــــَ

  
جَ  أَراد :  الَجباُن للَمْوِت ، فقَلََب. َحمَّ

 وقيل : تَْصِغيُرها لتَْمِكيَن النّظر. ُغُؤور العَْينِ  التَّْحِميجُ  قيل :و

 : إِنّه بمنزلة الغُُؤوِر ، فال يُْعَرف.ـ  العين تْحميج فيـ  قال األَزهرّي : أَّما قوُل اللَّْيثِ 

ً  أَراكَ  لي ما:  لَرُجل قال ، عنههللارضيأَنَّ ُعَمَر ، »في الحديث : و وغيِره ، الَوْجِه من الغََضبِ تَغَيُُّر في  : التَّْحِميجُ و جا  هو أَو «.ُمَحّمِ

 وقال األَزهرّي : هو نََظٌر بتَْحِديٍق. إِداَمةُ النََّظِر مع فَتْحِ العَْينَْيِن.

 .(1)فََزعاً ، أَو َوِعيداً : النََّظُر بَخوٍف ، وإِدارةُ الَحَدقَِة  التّْحِميجُ و

جَ  وفي الّصحاح :  الّرجُل َعْينَه ، يَْستَِشّف النََّظَر ، إذا َصغََّرَها. َحمَّ

جَ  اإِلنساُن فقد (2)وقيل : إِذا تََخاَوَص   .َحمَّ

 ُمنَْكٌر ، وقوله : الُهَزال بمعنى التَّْحِميجُ و وفي التّْهِذيب

 حُتَم جِ قد يـَُقوُد اخلَيَر ملح و 
ُجها فقيل :  : ُهَزالُها ، وقيل : ُهَزالُها مع ُغُؤوِر أَْعيُنَِها. (3) تََحمُّ

ِغيُر من َولَِد الظَّْبيِ ، ونحِوِه. كَصبُوٍر : ، الَحُموجُ و  الصَّ

 قال الّراجز : الَحْبَل : فَتَلَه فَتاْلً َشِديداً ، َحْملَجَ  : [حملج]

ُت خلـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــح و  قــــــــــــــــُ بـــــــــــــــُ طـــــــــــــــح ٍب عـــــــــــــــُ  وحٍد كـــــــــــــــاعـــــــــــــــِ

ُذو ِ     ِة اخلــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــح بـ ــــــــــــــظــــــــــــــ  ٍة كــــــــــــــال اســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــّ ي  مــــــــــــــَ

  

يـــــــــــــِر  حـــــــــــــِ يَنح شـــــــــــــــــــــــــــاِدٍن كـــــــــــــَ يـــــــــــــَ عـــــــــــــح و بـــــــــــــِ رحنـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  تـ

رح لــــــــــــــِك يف     جٍ هــــــــــــــَ لــــــــــــــَ مــــــــــــــح و ِ   ــــــــــــــَُ تــــــــــــــُ فــــــــــــــح  مــــــــــــــَ

  

َلجُ : ا َبحُر  اِ محالجُ و  َُحمح
 .امل

 من الَحِمير : الشَِّديَدةُ الطَّّيِ والَجْدِل. الُمَحْملََجةُ و

ْبيِ ، قال األَعشى : الِحْمالجُ و  : قَْرُن الثَّوِر والّظِ

اَل  مـــــــــــــح اَث حبـــــــــــــِ بـــــــــــــَ رحَد والـــــــــــــكـــــــــــــَ َ
ُ  املـــــــــــــ فـــــــــــــُ نــــــــــــــح  يــــــــــــــَ

را ُ     فــــــــــــِ ــــــــــــح ه ان ــــــــــــح ي ــــــــــــَ بـ ــــــــــــِ ــــــــــــٍف يف جــــــــــــان ي طــــــــــــِ ــــــــــــَ  ٍج ل

  
 : قُروُن البَقَِر. الَحَماِليجُ و

 : ِمْنفَاُخ الّصائِغِ. الِحْماَلجُ و

 : قال ُرؤبةُ : ُمَحْملَجٌ  ويقال ِلْلغَْيِر الذي ُدوِخَل َخْلقُه اْكتِنَازاً :

َلجٌ   أَدحرَِج ِإدحرَاَج الط َل ح  ُ َمح
 كذا في اللسان.

 .كأَْحنََجه عن َوْجِههِ  أََمالَهُ  من باب َضَرب : َحنََجه يَْحنُِجه : [حنج]

 : أَن تْلِوَي الَخبََر عن َوْجِه. اإِلْحناجُ  وقال أَبو عمٍرو :



2588 

 

 وفي اللّسان : َشّد فَتْلَه. الَحْبَل : فَتَلَه َشِديداً  َحنَجَ و

 حاَجةٌ : َعَرَضْت. َحنََجتْ و

 .األَْحنَاجُ  ، بالكسر : األَْصُل ، وهي الِحْنجُ و

 إِلى أَْصِله. وبِْنِجه ، أَي َرَجع ِحْنِجه قال األَصمعّي : يقال : َرَجَع فالٌن ِإلى

 .الِحْنجُ و وعن أَبي ُعبيدةَ : هو البِْنجُ 

 كَكتّاٍن : الُمَخنَُّث. الَحنَّاجُ و

ت الُمَخنَّثَ  ةُ هذه الكلمةَ فسمَّ ً  قال أَبو عبيدةَ : واْبتََذلَِت العامَّ يِه ، وهي فَصيحةٌ. َحنّاجا  ؛ لتلَّوِ

 ال :قال شيخنا : وهو َصريٌح في أَنه يُقَ  : َماَل ، أَْحنَجَ و

ي الثَّالثّيِ ولُُزوم الّرباعّي ، وهو نادٌر ، فيدخُل في باب : كبَْبتُهُ فأََكبَّ ، وَعَرْضتُه فأَْعَرَض ، قال الزَّ  َحنََجه فأَْحنَجَ  وزنّي : وال ثالَث ، بتَعَّدِ

رأَيُت لَُهما ثاِلثاً ورابِعاً وَخاِمساً وسادساً ، وهي قَشعَِت لهما ، أَي لألَخيريِن ، قال : ورأَْيُت بهامش التَّْذكَرة للشيخِ َشْمِس الدين النّواجّي ، 

 .َحنََجه فأَْحنَجَ  ِء فأَْحَجَم ، ونََهْجتُه الطريَق فأَْنَهَج ، قال : وقد أَْغفلُواالريُح السحاَب فأَْقَشَع ، وبََشْرتُه بمولود فأَْبَشَر ، وَحَجْمتُه عن الشيّ 

 .كاْحتَنجَ 

__________________ 
 ( قو  ابن االعرايب كما يف التهذيب.1)
 وما أثبت عن اللسان.« ختاف »( ابألصر : 2)
 ( يف التهذيب : حتميجها.3)
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ً  أَي أََمْلتُه ، َحنَْجتُه وفي اللّسان : يقال :  ، فِعٌل الزٌم. فاْحتَنَجَ  ، َحْنجا

 .أَْحنَْجتُه ويقال أَيضاً :

 َسَكَن. : أَْحنَجَ و

 .(1)وهو مأَخوذٌ من قوِل أَبي عمٍرو  أَْخفَى ، الَخبَر : أَْحنَجَ و

 َكاَلَمه : لَواهُ ، كما يَْلِويه الُمَخنَُّث. َعلَيَّ و أَْسَرعَ  في كالِمه : أَْحنَجَ و

 .الَحْنَجةُ  : (2)هذا نصُّ عبارةِ التهذيب ، وفي غيره  ٌء من األََدواِت ،شي بالكسر : الِمْحنََجةُ و

 ليه :* ومما يستدرك ع

 ، إِذا فَعََل ذلك. أَْحنَجَ  ، كُمْحِسٍن : الذي إِذا َمَشى نَظَر إِلى َخْلِفه برأِْسه وَصْدِره ، وقد الُمْحنِجُ 

 .(3) [له]: الكالُم الَمْلِويُّ عن ِجَهتِه كيال يُْفَطَن ـ  على صيغة المفعولـ  الُمْحنَجُ و

 الفَرُس : َضُمَر ، كأَْحنََق. أَْحنَجَ و

 وهو بالخاِء والجيم. قال األَصمعّي : ، كِزْبِرجٍ : القَْمُل ، الِحْنبِجُ  : [حنبج]

 وقيل : هو أَضُخم القَْمِل.

 قال الّرياشّي : والصواُب عندنا َما قال األَصمعّي.

ْخُم الُمْمتَلِ  الُحنَابِجو الُحْنبُجو  .ُحنَابجٌ و ُحْنبُجٌ  ٍء ، ورجلمن كّلِ َشي ءُ يكقُْنفٍُذ ، وُعالِبٍط : الضَّ

 عن ابن األَْعَرابِّي. ِصغاُر النَّْمل ، (4)بالفتح  الَحنَابِجُ و

 ماٌء ِلغَنِّيٍ. بالتصغير : الُحنَْيبِجُ و

 : ُمْنتَِفٌخ َعظيٌم. ُحْنبُجٌ  ورجل

 وأَنشد لَجندل بن الُمثَنّى في ِصفِة الَجراد : ُحنابِجِ كال : السُّْنبُلةُ العظيمة الّضْخمةُ ، حكاه أَبو حنيفةَ ، الُحْنبُجُ و

ِر  بــــــــــــُ نـــــــــــــح ب  الســــــــــــــــــــــــــ  ُرُ  حــــــــــــَ فــــــــــــح جِ يـــــــــــــَ ابــــــــــــِ   ا ــــــــــــنــــــــــــَ
جِ     الـــــــــــــِ حـــــــــــــَ

َ
ِن ابملـــــــــــــ طـــــــــــــح رحَ  الـــــــــــــقـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  ابلـــــــــــــقـــــــــــــاع فـ

  
 وقد ذكره الجوهرّي في ح د ج. ، كقُْنفٍُذ : اسٌم ، ُحْنُدجٌ  : [حندج]

ً َرْملَةٌ  : الُحْنُدَجةُ و ، الُحْنُدجُ و ة : َطيِّبَةٌ تُْنبُِت أَْلَوانا مَّ  من النَّبَاِت ، قال ذو الرُّ

واٍن يف  حــــــــــــــُ ــــــــــــــح نــــــــــــــاِدجَ عــــــــــــــلــــــــــــــ  أَق ر ٍة  حــــــــــــــَ  حــــــــــــــُ

كـــــــاِوُس     تـــــَ ٌك مـــــُ اهـــــــا عـــــــانـــــــِ ي َحشـــــــــــــــــــــَ اصـــــــــــــــــــِ نـــــــَ ـــــُ (5)يـ
 

  
 َحَشاَها : ناِحيتَُها ، ويُنَاِصي : يُقَابِل.

ملةُ العظيمةُ. الُحْنُدَجةُ  وقيل :  : الرَّ

 : َرْملَّ ال يَْنقَاد في األَْرِض ، ولكنه ُمْنبُِت. الُحْنُدوجُ  ال أَبو َخْيَرة وأَصحابُه :وقال أَبو َحنِيفةَ : ق

واُل ، أَوـ  بالحاِء المهملةـ  : ِحبَالُ  الَحنَاِديجُ  عن األَزهرّي :و ْمِل الّطِ  .ُحْنُدوَجةٌ و (6) ُحْنُدجٌ  َرَمالٌت قِصاٌر ، واحُدَها هي الرَّ

مال َحنَاِدجِ  لَجْندٍل الطَُّهِوّي فيوأَنشد أَبو زيد   :ـ  يصف الَجَراَد وكثرتَهـ  الّرِ
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ِر  افـــــــــــــــِ وُر مـــــــــــــــن َمشـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ث ـــــــــــــــَ اِدجِ يـ ـــــــــــــــَ ن   ا ـــــــــــــــَ
جِ و     َوائـــــــــــــِ فِّ ِذي الـــــــــــــفـــــــــــــَ نـــــــــــــااَي الـــــــــــــقـــــــــــــُ  مـــــــــــــن ثـــــــــــــَ

  
 قلت فهو إِذًا من المجاز. ُشبَِّهت بالّرمال ، كذا في التهذيب. : الِعَظاُم من اإِلبِلِ  (7) الَحنَاِدجُ و

ْخُو الذي ال َخْيَر ِعْنَده ، الِحْنِضجُ  : [حنضج] ُجُل الّرِ  وأَصله من الَحْضجِ ، وهو الماُء الخاثِر الذي فيه ، كِزْبِرجٍ : الرَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : قا  أبو عمرو : االحتاج أن يلوي اخلرب عن وجهه ا وقا  العجاج :1)

 فتحمر األرواح وحياً  نجا
 التكملة : االحناج السكون واإلخفاء. قا  ر بة :ويف 

ـــــــــــــــــــــاج  ـــــــــــــــــــــوم واإلحـــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــ  املـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــل  ابملـــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــالج     املــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــرب املــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــروف ال ال

  

 ( يف اللسان : ا نجة.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 بضم ا اء. ويف التكملة فكاألصر.ـ  ضبرت قلمـ  ( ضبرت اللسان4)
يف اللســــان ابلشــــا ا وهو الصــــواب ا ففي اجملد من معاين ا شــــ  الناحية ا ووقض ابلنســــخ قوله : حشــــاها كذا »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 5)

 .«ابلسا ا وهو تصحيف
 ( األصر واللسان ا ويف التكملة : ُحندوج.6)
 ( يف نسخة أخر  من القاموس : وا ناديج.7)
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َلٌة   ا وِطٌا ا كذا يف اللسان. (1)ُطمح
 يُْذَكر في حضج.قلت : فهو إِذًا َحقّه أَْن 

 : اسٌم. ِحْنِضجٌ و

ً  ويُقال للعاثِر : : السَّالَمةُ ، الَحْوجُ  : [حوج]  أَي َساَلَمةً. لَك ، َحْوجا

 .(9) أَْحَوْجتُه]و أَْحَوجَ و اْحتَاجَ و حاجَ  : الطَّلَب ، واالْحتِياج وقد الَحْوجُ و

ً  إِليك ُحْجتُ  وفي المحكم :  : (2)، األَخيرةُ عن اللِّحيانّي وأَنشد للُكَمْيِت بِن َمْعِروٍف األََسِدّي  ِحْجتُ و ، أَُحوُج َحْوجا

ِة  يـــــــــــَ غـــــــــــح ُم عـــــــــــنـــــــــــَد بــــــــــــُ ت فـــــــــــلـــــــــــم أَرحُددحكـــــــــــُ نـــــــــــيـــــــــــِ  غـــــــــــَ

تُ و     جـــــــــــح ُم ابأَلصـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــضِ  حـــــــــــُ ُددحكـــــــــــُ  فـــــــــــلـــــــــــم َأكـــــــــــح

  
 ؛ وإِنما َذكرتُها هنا ألَنها من الواو ، وستُْذَكر أَيضاً في الياِء. ِحْجتُ و قال : ويُْروى

 ، كُحْجُت. أَْحَوْجتُ و اْحتَْجتُ و

 .اْحتَْجتُ  ، أَي ِحْجتُ و ُحْجتُ  ، وقد يَِحيجُ و يَُحوج الّرُجلُ  حاجَ  وعن اللِّْحيَانِّي :

مّ  الُحوجُ و  إِذا اْفتَقََر. ، اْحتَاجَ و الرجُل ، حاجَ  وقد : الفَْقُر ، (3) بالضَّ

ُلُغوا َعَلْيها حاَجًة يف ُصُدورُِكمْ )أَي معروفة. وقوله تعالى  م : الَمأَْربَةُ  الحائَِجةُ و الَحاَجةُ و  قال ثعلب : يَعني األَسفاَر. (4) (لِتَ ب ْ

 ِء الذي يُْفتَقَُر إِليه. وقال الشيخ أَبو هالٍل العَسكرّي في فُروقه :تُْطلَُق على نَْفِس االْفِتقَار ، وعلى الشيْ  الحاَجةَ  وعن شيخنا : وقيل : إِنّ 

: أَن النَّقَص  اَجةالحو إِلى ِخْرقَة ، والفَْقُر وِخالُف الِغنَى والفَْرُق بين النّْقِص  يَْحتَاجُ  : القُُصوُر عن الَمْبلَغِ المطلوِب ، يقال : الثَّْوبُ  الحاَجة

 وغيِره. المحتاجِ  إِلى نْقِصه ، والنَّْقُص أََعمُّ منها ؛ الستعماله في الُمْحتَاُج يَْحتَاجُ و َسبَبُها ،

َق بأَن لى الفقر ، هل ع الحاجة أََعمَّ من الفقِر ، وبعٌض بالعُُموم والُخُصوِص الَوْجِهّي ، وبه تَبَيَّن َعْطف الحاَجةَ  ثم قال : قُلت : وغيُره فَرَّ

ْل. انتهى. ؟أَو غير ذلك ؟أَو األَخصّ  ؟أَو َعْطُف األَعمِّ  ؟هو تفسيريّ   فتأَمَّ

كالٌم ُمْستَقلٌّ مْبتََدأٌ ، وخبُره قولُه : « الَحاَجةُ و»َمعطوٌف على الفَْقر ، وليس كذلك ، بل قولُه :  الَحاَجةَ  قلت : صريُح كالِم شيِخنا أَنّ 

 إِلى ما َذكَر من الوجوه. يَحتاجُ  ظاهٌر ، فالَمْعُروٌف ، كما هو 

 بالفتْح والَمّد. ، كالَحْوَجاءِ 

جَ  قدو جُ  . وَخَرجَ الَحاَجةِ  بَْعدَ  الحاَجةَ  أَي َطلَبََها إِذا تََحوَّ  : يَتََطلَُّب َما يَْحتَاُجه ِمْن مِعيَشتِه. يَتََحوَّ

جَ  وفي اللّسان :  إِليه وأََراَدهُ. اْحتَاجَ  ِء :إِلى الشَّيْ  تََحوَّ

 قال الشاعر : ، َحاجٌ  ج :

ُض و  ةً أُرحضــــــــــــــــــــــــــــِ اجــــــــــــــَ َر   حــــــــــــــَ بــــــــــــــان ُأخــــــــــــــح لــــــــــــــِ  بــــــــــــــِ

َذاَ      اجُ كــــــــــــــَ انِ  ا ــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــِّ ــــــــــــــل ُض اِبل رحضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  تـ

  
 وفي التهذيب : وأَنشد َشِمٌر :

ا و  نح َرجــــــــــــَ اَء مــــــــــــَ اٌع َرجــــــــــــَ طــــــــــــ  رُت قــــــــــــَ حــــــــــــح  الشــــــــــــــــــــــــــ 

اَر     ِتضــــــــــــــــــــــــــَ اجِ ِإال  احــــــــــــح نح  ا ــــــــــــَ احتــــــــــــََ مــــــــــــَ  (5) و جــــــــــــَ
  

َجاُء إِالَّ أَْن تكوَن  ، ثم استثنى « رِجاَء َمْن َرَجا»وقال  قريباً منها ، قال : لحاجتِك حاضراً  (6)قال َشِمٌر : يقول : إذا بَعَُد َمن تُحّب انقطَع الرَّ

 .(7)أَْن يَْحُضَره  الَحاج فقال : إِالَّ اْحتَضارَ 
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 ، قال الشاعر : (8)بكسر ففتح ، قاله ثعلب  ، ِحَوجو جْمَع َساَلمٍة ، َحاَجات على الحاَجةُ  تُْجمعو

__________________ 
 .«قوله طملة ا قا  اجملد : ابلضم والفتح والتحريك : ا مبة ا وما بقي يف ا وض من املاء الكدر»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
ُته سقطت من 9) َوجح  املطبوعتا املصرية والكويتية.( ويف القاموس : وَأحح
ومل ينسـبه ا وهو يف األساس « أكددكم»بد  « أكدركم»( كذا ابألصـر والصـحاح واللسـان والتكملة عن اجلوهري ا وعجزه يف التهذيب وفيه 2)
 ء.ابختالف الرواية ونسبه إىل كثري. وقا  يف التكملة : لي  للكميت عل  قافية العا املكسورة ش  (كدد)
 ألصر واللسان والتكملة ا وضبطت يف التهذيب بفتح ا اء ا ضبرت قلم.( ا3)
 .80( سورة غافر اآية 4)
 .8( للعجاج ا ديوانه ص 5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : يكون.6)
 ( التهذيب : أي ِإاّل أن حتضره.7)
 .«الغرّاء»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 8)
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جِي  ابــــــــَ حــــــــَ نح صــــــــــــــــــــــَ يِن عــــــــَ تــــــــَ طــــــــح بــــــــ  ا ثـــــــــَ مــــــــَ الــــــــَ دح طــــــــَ قــــــــَ  لــــــــَ

نح و     َوجٍ عـــــــــَ ا حـــــــــِ يـــــــــَ ائـــــــــِ فـــــــــَ نح شـــــــــــــــــــــــِ ا مـــــــــِ اُ هـــــــــَ  ِقضـــــــــــــــــــــــ 

  
وكان األَصمعّي يُنكِره ويقول : هو ُمَولٌَّد ، قال الَجوهرّي ، وإِنما أَنَكره بُخروجه عن  أَو ُمَولََّدةٌ ، وهو رأْي األَكثَرِ  غيُر قِيَاِسّيٍ ، َحوائِجُ وَ 

 وإِاّل فهو في َكثيٍر من كالِم العرب ، وينشد :القياس ، 

قحضـــــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــُ َا تـ ُر حـــــــــــِ ـــــــــــَ ث ـــــــــــح رحِء أَم َ
اُر املـــــــــــ   (1)هنـــــــــــََ

هُ     َوائـــــــــــــجـــــــــــــُ ِويـــــــــــــرِ  حـــــــــــــَ ِر الـــــــــــــطـــــــــــــ  يـــــــــــــح َن الـــــــــــــلـــــــــــــ   مـــــــــــــِ

  
ّي ، كما زعمه النّحويُّوَن ، قال : وَذكر بعُضهم  ، َحائَِجةً  أَْو َكأَنَّهْم َجَمعُوا ، قال :  الحاَجة لُغَةً في حائِجةٌ  أَنه ُسمعَ ولم يُْنَطْق به ، قال ابن بَّرِ

 .الفُصحاءِ  العربِ  أَشعارِ  وفي ، وسلمعليههللاصلىوأَّما قولُه : إِنّه ُمولَّد ، فإِنه َخطأٌ منه ، ألَنَّهُ قد جاَء ذلك في حديِث سيِِّدنا رسوِل هللا ، 

النَّاِس ، يَْفَزُع الناُس إِليهم  لَحوائِجِ  َخلَقَهم ِعباداً  هللِ  إِن» قال وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن ابِن ُعَمَر أَّن رسوَل هللا  فمّما جاَء في الحديث ، ما

ِحَسان  (2)ِعْنَد  َحوائِجَ ال اْطلُبُوا»، قال :  وسلمعليههللاصلىفي الحديث أَيضاً أَّن رسوَل هللا ، و «، أُولئَك اآلِمنُوَن يوم الِقيامةِ  حوائِجهم في

 .«بالِكتَْماِن لها الَحوائجِ  نَجاحِ  علَى اْستَِعينوا» وسلمعليههللاصلىوقال  «الُوجوهِ 

 ومما جاَء في أَشعاِر الفُصحاِء قول أَبي َسلََمةَ الُمحاِربِّي :

ُت  مـــــــــــــــح جـــــــــــــــيمثـــــــــــــــََ َوائـــــــــــــــِ راً  حـــــــــــــــَ  َوَوَذأحُت ِبشـــــــــــــــــــــــــــــح

اِب     غـــــــــَ ِب الســـــــــــــــــــــــِّ رُِّس الـــــــــر كـــــــــح عـــــــــَ َ  مـــــــــُ ئـــــــــح بـــــــــِ (3)فـــــــــَ
 

  
 وقال الشّماخ :

ا  نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ ُض بـ طــــــــــــــ  قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اتُ تـ اجــــــــــــــَ  ِإال   ا ــــــــــــــَ

جَ     َوائـــــــــــــِ رِي حـــــــــــــَ َض اجلـــــــــــــَ َن مـــــــــــــَ فـــــــــــــح َتســـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــح  ءِ يــــــــــــــَ
  

 وقال األَعشى :

ِه  ابـــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــــــَ وحَ  قـــــــــــــــــــــــــِ اُس حـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــ 

ُر     جِ َأهـــــــــــــــــــــــح َوائـــــــــــــــــــــــِ رح  ا ـــــــــــــــــــــــَ ائـــــــــــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
 وامل

  
 وقال الفَرزدق

ا  ريِهــــــــــــَ َد أَمــــــــــــِ نــــــــــــح ِد عــــــــــــِ نــــــــــــح اَلِد الســــــــــــــــــــــــــِّ بــــــــــــِ  َوِدَ بــــــــــــِ

َوائـــــــــــــــجُ     ا حـــــــــــــــَ َواهبـــــــــــــــَُ ـــــــــــــــَ ِدي ثـ نـــــــــــــــح اٌت وعـــــــــــــــِ  مجـــــــــــــــَ 

  
 وقال ِهْميَاُن بُن قَُحافَةَ :

ِت  ىت  ِإَذا مــــــــــــــا َقضــــــــــــــــــــــــــــَ احــــــــــــــَ جــــــــــــــَ َوائــــــــــــــِ   ا ــــــــــــــَ
ا    اَلجنــــــــــــــــــــــــَِ ا اخلــــــــــــــــــــــــَ هبــــــــــــــــــــــــُ ال  أَلتح حــــــــــــــــــــــــُ  َومــــــــــــــــــــــــَ

  
ئِ  ّي : وكنت قد ُسئِلت عن قَْوِل الشيخِ الرَّ ة الغَّواص : إِن لَفَظةَ قال ابُن بَّرِ مّما  َحَوائجَ  يس أَبي محمد القَاِسِم بن علّيٍ الَحِريرّي في كتابِه ُدرَّ

إِالَّ بيتاً واحداً لبِديع الّزماِن ، وقد َغِلَط فيه ،  َحوائجَ  تَوّهَم في استعماِلها الَخَواّص ، وقال الَحريريُّ : لم أَسمع شاهداً على تَصحيح لفظةِ 

 وهو قوله :

  ٌ وحســـــــــــــــــــــَ وِت وجــــــــَ بــــــــُ كــــــــَ نــــــــح ُت الــــــــعــــــــَ يــــــــح اِن بـــــــــَ يــــــــ   َفســــــــــــــــــــــِ

ــــــــــــه     ي ــــــــــــِ َ  ف قــــــــــــح ــــــــــــُ ــــــــــــٌض ِإذا ملح تـ ي ــــــــــــِ ــــــــــــجُ َرف َوائ  ا ــــــــــــَ

  
 فأَكثْرُت االستشهاَد بشْعِر العَِرِب والَحِديث ، وقد أَنشَد أَبو عمِرو ْبُن العالِء أَيضاً :

ا  نــــــــــَ نـــــــــــَ يـــــــــــح ّرُِ  بـــــــــــَ فــــــــــَ ا يـــــــــــُ َداٍم مــــــــــَ يح مــــــــــُ رِيــــــــــعــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــَ

وائـــــــــــــجُ     رٍ  حـــــــــــــَ اٍ  وال َنـــــــــــــَح اِح مـــــــــــــَ قـــــــــــــَ نح ِإلـــــــــــــح  مـــــــــــــِ

  
 وأَنشد ابن األَعرابّي أَيضاً :

اُ ُه  قــــــــــَ لــــــــــَ  الــــــــــُوجــــــــــوِه لــــــــــِ ف  عــــــــــَ ف  خــــــــــَ نح عــــــــــَ  مــــــــــَ

و و     ـــــــــــــــجِ َأخـــــــــــــــُ وائ ـــــــــــــــُذو ُ  ا ـــــــــــــــَ ب ُه مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ  َوجـــــــــــــــح

  
 وأَنشد ابُن َخالََويه :
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ِه  َدا بــــــــــِ عــــــــــَ ــــــــــح اقـ َو  فــــــــــَ اَم اهلــــــــــَ ي  ِإنح قــــــــــَ يــــــــــلــــــــــِ لــــــــــِ  خــــــــــَ

نح     ي مــــــــِ َقضــــــــــــــــــــــِّ ــــــــُ ا نـ ــــــــ  ن عــــــــَ ــــــــَ ــــــــال ن جــــــــِ ــــــــِ َوائ ا (4) حــــــــَ  َرمــــــــ 

  
 (5)يقال : يَْوٌم َراٌح َعلَى التخفيِف ِمن رائحٍ بِْطرح « : راح»وقال : ومّما يَِزيد ذلك أَيضاحاً َما قاله العُلماُء قال الخليُل في العيِن في فصل 

 ، الحائِجةِ  ِمن الَحاَجةَ  َخفَّفُوا الهمزةِ وكما

__________________ 
 ( الصحاح : ح  يُقض .1)
 .«قوله عند اخل كذا يف النسخ وهو املشهور ا ووقض يف اللسان املطبوع : اطلبوا ا وائج إىل»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 حوائج مجض حاجة ا قا  : ومنهم من يقو  مجض حائجة لغة يف ا اجة.( قا  ابن بري : مثمت أصلحت ا ويف هذا البيت شاهد عل  أن 3)
 .«قوله لعنا ا لعن لغة يف لعّر أدخلت عليها ان فحذفت إحد  النوانت ختفيفاً »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 وشاهده قو  أيب ذ يب اهلذد :« فطرح»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ســــــــــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــاء املـــــــــــــــــرد فـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــونـــــــــــــــــه و 

 كـــــــــــــــلـــــــــــــــون الـــــــــــــــنـــــــــــــــؤور وهـــــــــــــــي أدمـــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــــارُهـــــــــــــــا   

  

 أي سائرها.
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ةَ  َحواِئجَ  َأاَل تـَرَاهم مَجعوَها عل  ح  ا وِإن  حائجةٍ  َ حُذوَفٌة من َحاَجةً  ا وَأهنا من كالِم الَعرِب وَأن َحَواِئج ا فبَثَبت صــــــــــــــِ
َُهل يبّ عن ابن ُدَريحد أَنه قا  كان ملح يـُنحَط  هبا ِعنحَدهم ا قا  : وكذلك ذََكَرَها

 ُعثحَماُن بحُن ِجيّن يف كتابه الّلمض ا وحك  امل
ي حاِئجةٌ و  حاَجةٌ  ســــــــــــــِ رِو بحِن الَعالِء أَنه يـَُقا  : يف نـَفح  ا واجلمض َحوحَجاءٌ و  َحائَجةٌ و  ا حاَجةٌ  ا وكذلك حك  عن َأيب َعمح

ّكيت يف كتاِبه األَلفا  : اببا وذََكَر ابُن ا ِحَوجٌ و  َحاجٌ و  َحَواِئجُ و  َحاَجاتٌ   َحاَجٍة َحاَجات ا يقا  يف مجضِ  ا ََواِئج لســــــّ
 .(1) َحَواِئجُ و  ِحَوجٌ و  حاجٌ و 

مت الياُء على الجيِم فصارَ  َحَواج وقِيَاُسَها َحْوجاءَ  يَجوُز أَن يكوَن َجْمعَ  َحوائجَ  وذهب قوٌم ِمن أَهِل اللُّغَِة إِلى أَن ،  َحوائِجَ  مثُل َصحاٍر ثم قُّدِ

ّكيت : إِنهم كانوا يَْقُضون َحَوائِجكَ  والَمْقلُوُب في كالِم العََرِب كثيٌر والعرُب تقول : بَُداَءاتُ   ، في َكثِيٍر ِمن كالِمهم ، وكثيراً ما يقول ابُن الّسِ

اَحات ، و َحوائَِجهم إِنما َغلََّط األَصمعيُّ في هذه اللَّْفَظِة كما ُحِكَي عنه ، حتّى َجعَلََها ُمَولََّدة ، َكْونُها َخاِرَجةً عن القياِس ، في البََساتِيِن والرَّ

ُر فَِصيَحة ، على أَنه قد ِمثْل َغاَرةٍ وَحاَرةٍ ، ال يُْجَمع على َغَواِئَر وَحَوائَِر ، فقطع ِبذلك على أَنَّها ُمَولَّدةٌ غي الَحاَجةِ  ألَّن ما كان َعلَى ِمثْلِ 

حمن عن األَصمعّي أَنه َرَجَع عن هذا القَْول وإِنما هو َشي ِجْستَانيُّ ، عن عبد الرَّ قَاشيُّ والّسِ ٌء كاَن َعَرَض له من غير بَْحٍث وال َحَكى الرَّ

 وكأَنّ  ، الفُْصَحاءِ  العربِ  وكالمِ  ، وسلمعليههللاصلىفي كالِم النبّي ،  نََظٍر ، قال : وهذا األَْشبهُ بِه ، ألَن ِمثلَه ال يَْجَهُل ذلك إِْذ َكاَن َمْوُجوداً 

 ُخنَا بعينه في الشرح.شي أَخَذه وقد ، العرب لسان من انتهى. أَعلم وهللا ، الثاني دونَ  األَصمعيّ  عن األَّولُ  القَولُ  إِالَّ  به يَُمرَّ  لم الَحِريريّ 

 الَجْوَهِرّي هنا ، وتَبعه المصنّف ، وأَورده ابُن منظوٍر وغيُره في ح ي ج ، كما سيأْتي بيانُه ُهناك.أَوَرَدهُ  : َشْوٌك ، الَحاجُ و

جَ و َج ، َحوَّ  كأَّن الحاَء لُغَةٌ في العين. به عن الطَِّريق تَْحِويجاً : َعوَّ

وال لَُوْيَجاُء وال  ُحَوْيَجاءُ  واِحٍد ، عن ثعلب ، ويقال : ليس في أَْمِرك، بمعنًى  (2) وال لْوجاُء وال ِمْريَةٌ وال َشكٌّ  َحْوَجاءُ  ما فِي َصْدِري يقالو

 ُرَوْيغَة.

وال لَْوَجاُء إِالَّ قََضاَها ، قال  َحْوَجاءُ  وما بَِقَي في صدِره حاَجةٌ  وال لَُوْيَجاُء ، أَي ُحَوْيَجاءُ  وال وال لَْوَجاُء ، َحْوَجاءُ  ما ِلي فيه عن الَّلْحيَانّي :و

 ُس بن ِرفَاَعةَ :قَيْ 

ِه  ســــــــــــــــــــــِ فح اَن يف نـــــــــَ نح كــــــــَ اءُ مــــــــَ وحجــــــــَ ا  حــــــــَ هــــــــَ بـــــــــُ لــــــــُ طــــــــح  يــــــــَ

حـــــــــــــارِ     ٌن  ِِصـــــــــــــــــــــــــــح ُه َرهـــــــــــــح ِدي فـــــــــــــِإين لـــــــــــــَ نـــــــــــــح  عـــــــــــــِ

  
 وهذا كقولهم : فما َردَّ َعليَّ َسْوَداَء وال بَْيَضاَء. َكِلمةً قَبِيَحةً وال َحَسنَةً ، ما َردَّ َعلَيَّ  وال لَْوَجاَء ، أَي َحْوَجاءَ  َعلَيَّ  فََما َردَّ  (3) َكلَّْمتُه يقال :و

 ِمن األَْرِض ، أَي َطِريقاً ُمَخالفاً ُمْلتَِوياً. ُحَوْيَجاءَ  ُخذْ  يقال :و

ْجتُ و ً  لَهُ  َحوَّ  تََرْكُت َطِريقي فِي َهواهُ. : تَحِويجا

د بن إِبراِهيَم ْبِن ُمْنِقٍذ ، لَقَبُ  الَحاَجتَْينِ  اْنعَاَج وذُو : اْفتَقََر ، و: إِليه اْحتَاجَ و ُل َمْن بَايَعَ  وهو ُمَحمَّ وهو  السَّفَّاَح ، أَبا العَبَّاِس عبَد هللا العَبّاسيَّ  أَوَّ

ُل العَبَّاِسيِّيَن.  أَوَّ

 * وِمّما يُْستَدَرُك َعلْيه :

 .َحاَجةٌ َحْوَجاءُ  الغِة ، وقالوا :، على الُمبَ  حاَجةٌ حائَِجةٌ 

 إِن كان قِيَل ، وإِاّل فال َوْجهَ للواو. ِمْحَواجٍ  إِنما هو جمعُ  َمَحاِويجَ  وعندي أَن . قال ابُن ِسيَده :َمَحاِويجَ  الُمْعِدُم ، من قَْومٍ  الُمْحِوجُ و

 إِلى غيره. أَْحَوَجهو

ً ـ  أَْحَوجَ و  .احتاجَ ـ  أَيضا

أَي ما تََرْكُت شيئاً من المعاصي وَدعتْنِي إِليه نَْفِسي  «وال َداَجٍة إِاّل أَتَْيتُ  حاَجةٍ  له رجٌل يا َرُسوَل هللِا ، ما تََرْكُت ِمن قال»في الحديث : و

 ، واألَلُف فيها ُمْنقَِلبَةٌ عن الواو. لحاَجة إِاّل وقد َرِكْبتُه. وَداَجةٌ إِتباعٌ 
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__________________ 
قوله وذهب قوم اخل ســـقرت قبر هذه من عبارة اللســـان مجلة ونصـــها : وقا  ســـيبويه يف كتابه فيما جاء فيه تفّعر »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)

 .«واستفعر مبعىن : يقا  : تنّجز فالن حوائجه واستنجز حوائجه
 وما أثبت واف  يف ضبطه ما ورد يف الصحاح واللسان ابعتباره معطوفاً.« وال لو جاُء : ال مري ة وال شك  »( يف القاموس : 2)
 وهو قو  ابن السكيت كما يف الصحاح.« كلمت فالانً »( التهذيب : 3)
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 . قال :ُحْج ُحَجيَّاكَ  : (1)وحَكى الفاِرسيُّ عن ابن ِدريد 

 عِ الالِم إِلى العَْيِن.كأَنَّه مقلوُب موض

 على ِخالف الِقيَاس في وروده غير معتّلٍ ، نَظير : أَْحَوْجتُهو أَْحَوجَ  * قال شيخنا : وبَقَي عليه وعلى الَجْوهرّي التنّبيهُ َعلى أَنّ 

 َصَددحِت فََبطحَولحِت الص ُدودَ 
 من باب فَعَل وأَفعَل بمعنًى ، وأَنه استُْعِمَل صحيحاً وقياُسه اإِلعالُل.البيت ، وكان القياس اإِلعالل ، كأَطاَع وأَقاَم ، ففيه أَنه َورَد 

ً  َحاَج يَِحيجُ  : [حيج] ،  ُحْجتُ  ، عن ُكَراع واللِّْحيَانّي ، وهي نادرةٌ ، ألَن أَلَف الحاجِة واٌو ، فحكمه (2)َحْوجاً ، إِذا افتقَر  كَحاَج يَُحوجُ  َحْيجا

ً  ل ابُن ِسيَدْه : ولو الكما َحَكى أَهُل اللُّغِة ، قا  فَِعلُت ، وإِنه من الواو ، كما ذهب إِليه سيبويه في ِطْحُت. ِحْجتُ  لقُْلت إِن َحْيجا

ً ـ  أََحاَجتْ  كان القياسو على ِخالف الِقيَاِس ، كأَْحَوَج ، األَْرُض ، أَْحيََجتِ و أَو  الَحاجَ  أَْنبَتَت :ـ  باإِلبدال واإِلعالل ، وقد ورَد كذلك أَيضا

 ، وإِن أَغفلَه المصنُّف ، وقيل : هو نَْبٌت ِمن الَحْمِض. حاَجةٌ  واحدتُه أَي الشَّْوك ، ، الَحاجُ  َكثَُر بها

ً  انطِلْق إِلى هذا الوادي وال تََدعْ  : الَحاَجةَ  أَنه قال لرُجٍل َشَكا إِليه»في الحديث و ً  وال َحَطباً. وال تَأْتِني َخْمَسةَ َعَشرَ  َحاجا قال ابُن  «يَْوما

ا تَُدوم ُخْضَرتُه  الحاجُ  : َضْرٌب من الشَّْوِك ، وهو الَكبَُر ، وِقيل : نَْبٌت غيُر الَكبَِر ، وقيل : هو َشَجٌر ، وقال أَبو َحِنيفةَ : الَحاجُ  ِسيَدْه : ِممَّ

 َوَرٌق ِدقَاٌق ِطَواٌل ، كأَنَّه ُمَساٍو للشَّْوك في الَكثَْرة. وتَْذَهُب ُعُروقُه في األَرض َمْذَهباً بَِعيداً ، ويُتََداَوى بَِطبِيِخه ، وله

والكسر في ِمثله لُغَةٌ فَِصيحةٌ ، والَجْوَهرّي ، َذَكره في الواِو كما أَشرنا إِليه آنفاً ، وتبعه  يَائيٌّ ، إِذاً  فهو ، عن الكسائيّ  (3) ُحيَْيجُ  تَْصِغيُرهو

 هناك المصنِّف.

 (فصر اخلاءِ )
 مض اجليم املعجمة

ً  : [خبج] ْرِب بَسْيٍف أَو بِعصاً ، وليس بشديٍد ، والحاُء لغةٌ. َضَرَب ، : َخبََج يَْخبُُج َخْبجا  أَو هو نَْوٌع ِمن الضَّ

ً و ً و َخبََج يَْخبُُج َخْبجا  : َضِرَط َضَرطاً َشديداً ، قال َعْمُرو بن ِمْلقٍَط الطائّي : ُخبَاجا

ِذي  تــــــــــــــــــاِن الــــــــــــــــــّ بــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح  أَيحَب ِدَ الــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــ 

اَ      ـــــــــــــــــَ اجُ ق ـــــــــــــــــَ ب هح  خـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــر اعـــــــــــــــــِ ِة ال  اأَلمـــــــــــــــــَ

  
َراُط ، وأَضافه إِلى األََمِة ليكون أَخسَّ لها ، وجعلها راعيَةً لكونَِها أَْهَوَن ِمن التي ال تَْرَعى. الُخبَاجُ   : الضُّ

، بالتحريِك ، أَي ُضَراٌط ، ويروى بالحاِء المهملة ، وفي  «َخبَجٌ  ولَه الشَّْيَطانُ  َولَّى الصَّالةُ  أُقِيمت إَِذا» ، عنههللارضيفي حديث ُعَمَر ، و

ةً. : الَخبَجُ  وقيل : «الِحَمارِ  َخبٌَج كَخبَجِ  من قََرأَ آيَةَ الُكْرِسّي يَْخُرُج الشَّْيَطاُن ولَهُ »َحِديث آَخَر   ُضَراُط اإِلبِل َخاصَّ

 ابُن أَتَاٍن. فجعَلُوه للُحُمِر. َخبَجَ  وَحَكى ابُن األَعرابّي : ال آتِيِه ما َحبََق ، بها : َخبَجَ و

 َجاَمَع. امرأَتَه : َخبَجَ و

َراِب. بالفتحِ ممدوداً : ، الَخبَاَجاءُ و  الفَْحُل الكثيُر الّضِ

 األَْحَمُق ، كالَخبجِ ، كَكِتٍف. : الَخبَاَجاءُ و

بٌ  وهو دَّنُّ ،ال : (5)بضّم الَخاِء وسكون النُّون وضّم الموّحدة مع فتحها  (4) الُخْنبَُجةُ و  عن الفارسيّة وسيأْتي في خنبج الرباعّي. ُمعَرَّ

َدتَْينـ  هِذه الماّدةُ مكتوبةٌ عندنا بالّسواد ، وكذا في غيِرَها من النّسخِ ، وشذَّْت نُسخةُ شيِخنا فإِنّها عنده بالحمرةـ  الَخبَْربَجُ  : [خبربج]  بُمَوحَّ

ه موالنا  أَحمد أَفندي هَكذا َضبََطه ، وهي في الّصحاح واللّسان وغيرهما من األُّمهات بالموّحدة والنون في كّل ما سيأْتي ، قال شيُخنَا وأَقرَّ

 ، ثم وزنه فقال
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__________________ 
 ( يف اللسان : أيب زيد.1)
 ( يف التهذيب : إذا احتاج.2)
 هذيب واللسان : ُحيَـيحَجة.( القاموس والتكملة ا ويف الت3)
خنبجة معرب مخجه أو معّرب خنبك وكال ا بضـــــــــــم األو  ا وتعريبه من الثاين أصـــــــــــوب للمادة كما نبه عليه »( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : 4)

 .«األوقيانوس
 .«مض فتح اجليم»( كذا ا ولعر الصواب 5)
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َفرحَجٍر : الن اِعمُ   هو اِم ا الَب    َكســــَ ســــَ ٌم  (1)واألُنث  ابهلاِء ا وعن اأَلصــــمعّي : اخَلرَبحَنُج  ِمن اأَلجح ُن ا وِجســــح : اخلُُلُ  اَ ســــَ
 َخرَبحَنٌج : انِعٌم ا قا  الَعج اُج :

ا  رَبحجنـــــــــــــََ ا اخلـــــــــــــَ هـــــــــــــَ قـــــــــــــَ لـــــــــــــح و   خـــــــــــــَ ر اُء ســـــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــَ

ا    جـــــــــَ رحفـــــــــَ خـــــــــَ ُ
ا املـــــــــ هـــــــــَ يحشـــــــــــــــــــــــَ اِب عـــــــــَ بـــــــــَ بحُد الشـــــــــــــــــــــــ   مـــــــــَ

  
. واْهتَِزاُزه. وُغْصٌن يَْمأَُد ِمن النَّْعَمِة :وَمأُْد الشَّبَاِب : ماُؤه   يَْهتَزُّ

ْخَمةُ القََصِب ، وقيل :ـ  من النِّساءِ  الَخبَْربََجةُ و هي اللَّحِميةُ الَحاِدَرةُ  هكذا بموّحدتين ، والّصواب بالموّحدة والنُّون : الَحَسنَةُ الَخْلِق الضَّ

 ةُ السَّاقَيِن.الَخْلِق فِي استواٍء ، وقيل : هي العَِظيم

.  وَخْلٌق َخبَْرنٌَج تَامٌّ

 كذا في اللِّساِن وغيِره. ُحْسُن الِغَذاِء ، والَخبَْرنََجةُ :

  ، يقال : جاءَ فيها قَْرَمَطةٌ وَعَجلَةٌ  قال ابُن ِسيَدْه : ِمْشيَةٌ ُمتَقَاِربَةٌ كِمْشيَِة الُمِريِب ، بالموّحدة بعد الخاِء ، قال األَزهرّي : ، الَخْبعََجةُ  : [خبعج]

إِلى ِريبٍَة ، وأَنشد  يَُخْبِعجُ 
(2) : 

َدا  ا غـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ  ه لـــــــــــــــــَ بَنـــــــــــــــــ  جُ كـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــح   لـــــــــــــــــَُ
وحزَجُ     ِه مـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ل ِ عـــــــــــــَ اح ـــــــــــــَ وق ُب مـــــــــــــُ احـــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقال :

هــــــــــــــا  تــــــــــــــِ لــــــــــــــ  اَء ِإىل جــــــــــــــِ جُ جــــــــــــــَ عــــــــــــــِ بــــــــــــــح  ( 3) لــــــــــــــَُ

َدرحِدجُ     ٌم يـــــــــــــــــــــــُ ن  رَائـــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــــــــَ

  
 الَخْنعََجةُ.قال ابن ِسيَده : وكذلك 

 : * ومما يستدرك عليه : [خثعج]

دة ، َذَكَره ابُن ِسيَده في ترجمة َخْنعَج ، بالنون ، قال : وقد ذُِكر بالبَاِء و الَخثْعََجةُ  الثاِء والنون ، فهو ، بالمثلّثة ، وهو ِمثْل الَخْبعََجة ، بالموحَّ

 وَخْنعََجة. َخثْعََجةو إِذاً َخْبعََجة

يُح الشَِّديَدةُ الَمّرِ ، كَصبور : ، جُ الَخُجو : [خجج] اَرةُ ، ال تَُكون إِالَّ في  الّرِ قاله األَصمعّي ، وقال ابُن ُشميٍل : هي الشَّديدةُ الُهبُوِب الَخوَّ

ْيف ، وليسْت بِشديدةِ الَحّرِ ، وقيل : ِريحٌ   ةُ في ُهبُوبَِها.الُمْنتِويَ  هي أَو : َشِديدةُ الُمُروِر في غيِر اْستواٍء ، َخُجوجٌ  الصَّ

تِ  يُح في ُهبُوبها َخجَّ ً  الّرِ  َخْجَخَجت : ولو ُضوِعَف وقيل : (4)في ُهبُوبَِها ، أَي تَْلتَِوي ، قال  تَُخجُّ  : َخُجوجٌ  : اْلتََوْت. وِريح تَُخجُّ ُخُجوجا

يُح كان َصوَ  أَهمله  كالَخَجْوَجاةِ ، الّريحِ : َصْوتُها ، َخِجيجُ و لْم تُثِْر َعَجاجاً ،هي الّشديدةُ من ُكّلِ ِريحٍ ما  اباً ، قال ابُن ِسيَده ، وقيل :الّرِ

 الجوهرّي.

: َطِويلَةُ دائمةُ الُهبُوب وقال أَبو نَْصٍر : هي  َخَجْوَجاةٌ  في ُكّلِ َشّقٍ ، وقال ابُن األَعرابّي : ِريحٌ  تَُخجُّ  : َخَجْوَجاةٌ و َخُجوجٌ  قال َشِمٌر : ِريحٌ 

يَح :البَِعيَدةُ   الَمْسلَِك الدائَِمةُ الُهبُوِب ، وقال ابن أَْحَمَر يَِصُف الّرِ

وح  جــــــــــــــَ ُة الــــــــــــــر َواِح خــــــــــــــَ لــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ اُء َرعــــــــــــــح وحجــــــــــــــَ  هــــــــــــــَ

رُ     هـــــــــــــــح ا شـــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ ُدوِّ َرَواحـــــــــــــــُ اُة الـــــــــــــــغـــــــــــــــُ  جـــــــــــــــَ

  
ْت تَُخجُّ  ، وقد َخُجوجٌ  قال واألَصلُ   ، وأَنشَد أَبو َعْمٍرو. َخجَّ

ََج ِمنح َخرِيِقها  َخج تِ و   (5)الن ريح
إِن إِبراِهيَم َعلَْيه السالُم حين »ر بناَء الكعبة فقال وذك ، عنههللارضيَسِمْعت َعليًّا ،  قال : (6)َروى األَزَهِريُّ بإِسناده عن خاِلِد بِن عرعرة و

قَْت بالَكْعبَِة  َخُجوجٌ  أُِمَر بِبناِء البَْيِت َضاَق به َذْرعاً ، قال فَبَعََث هللا َعلَْيه السَِّكينَةَ ، وهي ِريحٌ  تْ  (7)لَها َرأٌْس فتََطوَّ  «َكَطْوِق الَحَجفَِة ثم استَقَرَّ
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 ريحٌ  السَِّكينَةُ :  قال وسلمعليههللاصلى ، النّبيّ  أَن» عنههللارضيقال ابن األَثير : وجاَء في ِكتَاب الُمْعَجِم األَْوَسط للطَّبََرانِّي ، عن علّيٍ 

 .«َخُجوجٌ  إِذا َحَمَل فهو»َخِر وفي الَحِديِث اآل .«َخُجوجٌ 

وَن هذا الواِديَ  : الدَّْفُع ، الَخجُّ و  وفي النوادر : النّاس يَُهجُّ

__________________ 
ووردت يف اللســـان « قوله اخلربنج ابلنون يف النســـخ عل  ما يف اللســـان وغريه من األمهات كما نبه عليه الشـــارح»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)

 مادة : خربنج.يف 
 ( يف التكملة : وأنشد للنصري.2)
 .«إىل حلتها»عن اللسان ا وابألصر والتكملة « إىل جلتها»( 3)
 ( هو قو  الليث كما يف التهذيب.4)
 ( من قوهلم : ريح نريج ا ومثلها نورج أي عاصف ا5)
 يست يف التهذيب ا ولعر الصواب الزهري بد  األزهري.والعبارة ل« قوله عرعرة يف اللسان عروة فليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية 6)
 ويف كتاب القتييب : فتطوت موضض البيت كا جفة.« ابلبيت»( يف النهاية : 7)
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 . َأي يـَنحَحِدُرون فيه َويـَنحَحِدُرون فيه َوَيَطُؤونَُه كثرياً.َلُج ونَه َخجناو  َهجنا ا
يَِت ا الشَّقُّ ، : الَخّجِ  أَصلُ و يُح الَهبُوبُ وبه ُسّمِ ً  لّرِ  .(1)، أَي تَُشقُّ  تَُخجُّ  ، ألَنّها َخُجوجا

تِ  وقد االْلتَِواُء ، : الَخجُّ و يُح إِذا اْلتََوْت في ُهبُوبِها. َخجَّ  الّرِ

 َجاِريَتَه : َمَسَحَها. َخجَّ و الِجَماُع ، : الَخجُّ و

 ، ِكنَايَةٌ عن النِّكاحِ. الَخْجَخَجةُ و

ْمُي بِالسَّْلحِ ، : الَخجُّ و  بها َضَرَط. َخجَّ و الرَّ

 .(2)بِرْجِله : نََسَف بها التَُّراَب في ِمْشيَتِه  َخجَّ و النَّْسُف ِفي التَُّراِب ، : الَخجُّ و

 في َمْوِضعٍ يَْخفَى فيه ، قال : ويُقال أَيضاً بالحاِء.في َمْوِضعٍ َخِفّيٍ ، وفي التهذيب :  : االْنِقباُض واالستِْخفَاءُ  الَخْجَخَجةُ و

ت يقال الَخُجوجِ  ُهبُوبُ  : الَخْجَخَجةُ و  ، وقد تقّدم. َخْجَخَجتو َخجَّ

 تُوَصف في ُسرعِة اإِلنَاخِة وُحلوِل القَْوِم. الَخْجَخَجة والُحلُوِل ، وقال اللّيث : ُسْرَعةُ اإِلنَاَخةِ  : الَخْجَخَجةُ و

ُجُل ، إِذا لم يُْبِد ما في نَْفِسه ، مثل َجْخَجَخ  َخْجَخجَ  يقال إِْخفَاُء ما في النَّْفِس  : الَخْجَخَجةو اُء. (3)الرَّ  ، قاله الفرَّ

 َم.وفي اللسان : هو ِكنَايَةٌ عن الِجَماع ، كما تقدَّ  الِجَماُع ، : الَخْجَخجةُ و

اَجةٌ  َوَرُجلٌ  قاله ابُن سيده ، وقال أَبو منصور : لم  : أَْحَمُق ال يَْعِقُل ، َخْجَخاَجةٌ و هكذا بالتّشديد في النُّسخة ، وفي بعٍض بالتخفيف ، َخجَّ

اَجة أَْسمعْ   ، قاله ابُن األَعرابّي وغيُره. (5)ابَةٌ نَْعِت األَْحَمِق إِالَّ ما قََرأْتُه في كتاب الليِث قال : والمسموع من العرب َجخَ  (4) [في] َخجَّ

ْجلَْيِن ، من الرجال : الَخَجْوَجىو  .(6)قاله اللَّْيث  الطَِّويُل الّرِ

 * ومما يستدرك عليه :

تَْها الذي بَنَى الَكْعبَةَ لقَُرْيٍش كان ُروِميًّا في َسفينٍة أََصابَتَْها ِريحٌ »ما َوَرَد في الحديث  ْفتَها عن ِجَهتَِها وَمْقِصِدَها بِِشدَّةِ أَي َصرَ  (7) «فََخجَّ

 َعْصِفَها.

َجال : الذي يَْهِمُر  الَخْجَخاجُ و  الكالَم ، ليسْت ِلكالِمه ِجَهةٌ. (8)ِمن الّرِ

جال : الذي يُِري أَنه َجادٌّ  الَخْجَخاجُ  وعن النضر :  في أَْمِره ولَْيس َكَما يُِري. (9)من الّرِ

 الَجَمُل والنَّاِشُط في َسْيِره وَعْدِوه ، إِذا لم يَْستَِقْم ، وذلك ُسْرَعةٌ َمع اْلتِواٍء. اْختَجَّ و

 النّاقَةُ وكُل ذاِت ِظْلٍف وحافرٍ  َخَدَجت وإِن َكان تَامَّ الَخْلِق ، يُقال تََماِم األَيَّامِ  أَوانِه ِلغير إِْلقاُء النَّاقَِة ولََدها قَْبلَ  بالكسر : ، الِخَداجُ  : [خدج]

 ً ً و كنََصَر وَضَرَب ، َخَدجت والفعل ، تَْخُدُج ِخَداجا  قال الُحَسْيُن بن ُمَطْيٍر : َخدََّجْت تَْخِديجا

ا  هــــــــَ لــــــــَ جــــــــَ ِر َأعــــــــح حــــــــح اِء الــــــــفــــــــَ مــــــــَ َن لــــــــِ حــــــــح قــــــــِ ا لــــــــَ مــــــــ   لــــــــَ

تـــــــــح     مح يــــــــــُ لـــــــــَ اح فــــــــــَ كـــــــــَ َت الـــــــــنـــــــــِّ َن َوقـــــــــح مـــــــــح ِديـــــــــجُ مـــــــــِ  ختـــــــــَح

  
 لغيِر النّاقة ، أَنشد ثَعلٌب : الِخَداجُ  وقد يكون

ا  وجــــــــــــــَ لــــــــــــــُ ًة خــــــــــــــَ عــــــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــــــِ َر  مــــــــــــــُ ــــــــــــــَ وحَم تـ ــــــــــــــَ  يـ

تح و     لــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــَ  محــــــــــــــــََ ر  أُنـــــــــــــــــح اكــــــــــــــــُ ُدوجــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــَ

  
 أَفال تراهُ َعمَّ به.
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 .َخَدائِجُ و خَداجٌ و ُخُدوجٌ  وجمعها : َخُدوجٌ  وَشاةٌ  ، َخِديجٌ  والَولَدُ  َخُدوجٌ و خاِدجٌ  هيو

َكاةِ و تِه عن  كالَخِديجِ  أَي ناقُِص الَخْلِق في األَصِل ، يُريد : تَبِيعٌ  «َخِديجٌ  في ُكّلِ ثاََلثِيَن بَقَرةً »في حديِث الزَّ في ِصغَِر أَْعضائه ونَْقِص قُوَّ

بَاِعّي.  .ُمْخَدجٌ  فَِعيٌل بمعنى ُمْفعٍَل أَي َخِديجٌ و الثَّنِّيِ والرَّ

 «الشَّتَْوةُ »ونصُّ عبَاَرة ابِن األَْعَرابِّي  ْيفَةُ ،الصَّ  أَْخَدَجتِ و

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : تشت .1)
 ( اللسان : يف مشيته.2)
 .«حجحج»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 خجاية.( كذا ابألصر والتهذيب ا ويف اللسان عنه : 5)
 ( يف التهذيب : األصمعي.6)
 .«جتها»( عن النهاية ا وابألصر 7)
 قوله يهمر أي يكثر كما يف القاموس.»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 .«حاد»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 9)
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ا ا ِإَذا بحُخوٌذ ِمن :و  قــَر  َمَطُرهــَ ت هو جمــََاٌز ا مــَ َدجــَ اءَ  ِإذا النــ اقــَةُ  َأخــح ُه ا اخلَلح ِ  تح ِبَولــٍد اَنِقصِ جــَ مــُ َأي َأاّيُم  وِإن كــانــَتح َأاي 
ه  .َخِديجٌ و  ا خَمحُدوجٌ و  ا خُمحَدجٌ و  ا ِخدحجٌ و  ا َخُدوجٌ  والَوَلدُ  ا عل  ِصيغِة اسِم الفاِعرِ  خُمحِدَجةٌ و  خُمحِدجٌ  َلم ًة ا فهي مَححِلَها ِإاي 

 ، وهي (1) َخَدَجتْ  ، فإِن َرَمتْهُ ناقِصاً قبَل الَوقِت قيل : ُمْخِدجٌ  وهي أَْخَدَجتْ  َولََدَها تَامَّ الَخْلِق قَْبَل َوْقِت النَّتَاجِ ، قيل :وقيل : إِذا أَْلقَِت النّاقَةُ 

 .خَداج ، فيهما. وزاد في األَساس : وَذاتُ  ِمْخَداجٌ  ، فإِن كان َعادةً لها فهي َخاِدجٌ 

 ما َكاَن َدماً ، وبعُضهم َجعلَه ما كاَن أَْملََط ولم يَْنبُْت عليه َشعٌَر ، وَحَكى ثابٌِت ذلك في اإِلنساِن. الِخَداجَ  وقوٌم يَْجعَلُون

قال إِذا أَلقَتْه َدماً ، بمعنًى واحٍد ، قال األَزهريُّ : وذلك إِذا أَْلقَتْهُ وقد اْستباَن َخْلقُه ، قال : ويُ  أَْخَدَجتْهو الَمرأَةُ َولََدها َخَدَجت وقال أَبو َخْيَرةَ :

نَْت وهو الِغَضاَن. خداجٌ  ، وهو َخَدَجتْ  : قد  ، وإِذا أَْلقَتْه قبَل أَن يَْنبَُت َشعَُره. قيل : قد َغضَّ

 َكثِيراً. ِخَداجٍ تَْخُدجُ  االْسُم ِمن ذلك ، قال : وناقَةٌ ذاتُ  الِخَداجُ و

في آَخَر أَنه و أَي نُْقَصان ، «ِخَداجٌ  ُكلُّ َصاَلةٍ ال يُْقَرأُ فيها بفاتحِة الِكتاب فهي» ِث ، قال :وهو ِعبَاَرةُ الحدي ، ِخَداجٌ  َصاَلتُه من المجاز :و

وهو النُّْقَصاُن ، قال : وهذا َمْذهبُُهم في االختصاِر للكالِم ، كما قالوا : َعْبُد  ِخَداجٍ  أَي ذاتُ  «ِخَداجٌ  ُكلُّ َصالةٍ لَْيَسْت فِيها قَِراَءةٌ فهي»قال 

 هللِا إِقباٌل وإِْدبَاٌر أَي ُمْقبٌِل وُمْدبٌِر ، أََحلُّوا الَمْصدَر َمَحلَّ الِفْعل.

جُل َصالتَه فهو أَْخَدجَ  ويقال :  .ُمْخَدَجةٌ  ، وهي ُمْخِدجٌ  الرَّ

 النَّاقِة إِذا َولََدْت َولَداً ناقَِص الَخْلِق أَو ِلغَْيِر تَماٍم. ِخَداجِ  : النُّْقَصاُن ، وأَْصُل ذلك ِمن ِخَداجُ ال وقال األَصمعيُّ :

في حديِث و ناقُِصها ،أَي  «اليَدِ  ُمْخَدجُ » أَنّه الثَُّديَّةِ  ذي في عنههللارضيقوُل سيِّدنا َعِلّيٍ  وهو ناقُِصها ، أَي اليَِد ، ُمْخَدجُ  َرُجلٌ  منه قولهم :و

 أَي ناقَِص الَخْلِق. (2) «َسِقيمٍ  بُِمْخَدجٍ  وسلمعليههللاصلىأَنّه أَتَى النَّبِيَّ »َسْعٍد 

 أَي ال تَْنقُْصها. «التَِّحيَّةَ  تُْخِدجِ  وال» عنههللارضيفي حديِث َعلّيٍ ، و

 .الُمْخَدِجيُّ  أَبو بَْطٍن ، ِمْنهم َرفِيعٌ  على ِصيغِة الَمْفعُولِ  بُن الحاِرث ، ُمْخَدجُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 النَّاقِة َولََدها وإِْنَضاُجَها إِيَّاه. إِْخَداجُ  فاُلٌن أَْمَره إِذا لم يُْحِكْمهُ ، وأَْنَضَج أَْمَره ، إِذا أَْحَكَمه ، واألَصُل في ذلك أَْخَدجَ  يقال

ْنَدةُ : لم تُوِر نَ  َخَدَجتِ و ْنَدةُ. أَْخَدَجت اراً. وفي التهذيب :الزَّ  الزَّ

 .الِخَداجُ  ٍء يُستعاُر لهوفي األَساس : وُكلُّ نُْقصاٍن في َشيْ 

 َصَحابيٌّ مشهوٌر. َخِديجٍ  وَرافُِع بنُ 

وض.بُن َسالَمةَ البَلَِويُّ َشِهَد العَقَبَة ولم يَشهْد بَْدراً ، ويُْكنَى أَبا ُرَشْيٍد ، قاله السَُّهيْ  َخِديجُ و  ليُّ في الرَّ

 اسُم امرأَةٍ. َخِديَجةُ و

 ، َزْجٌر للغَنَِم. (3) َخْدجِ َخْدجِ و

 [خدلج]

ُ  الَخَدلََّجةُ  ِم : الَمْرأَة يَّاءُ  ، ُمَشدََّدةَ الالَّ َراَعْيِن والسَّاقَْينِ  الرَّ  وأَنشد األَصمعيُّ : الُمْمتَِلئَةُ الذِّ

قــــــــــــــــــًا  ائــــــــــــــــــِ ا َلســــــــــــــــــــــــــــــــَ اِإن  هلــــــــــــــــــََ َدجلــــــــــــــــــ    خــــــــــــــــــَ
ا    نح أَدحجلـــــــــــــََ ـــــــــــــمـــــــــــــَ َة فـــــــــــــي لـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــلـــــــــــــ  جل ال دح ـــــــــــــُ  ملَح ي

  
 يَعني جاريةً قد َعِشقَها فَرِكَب النَّاقَةَ وساقََها ِمن أَْجِلها.
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ْخَمةُ السَّاقَ  «السَّاقَْينِ  َخَدلَّجُ »في حديث اللِّعاِن و :  الَخَدلَّجُ  ، وقال الليث : َخَدلَّجٌ  ْيِن ، والذََّكرُ َعظيُمهما ، وهو ِمثُْل الَخْدِل ، وقيَل : هي الضَّ

ْخَمةُ السَّاِق الَمْمُكوَرتَُها. كذا في اللسان.  الضَّ

 : * ومما يستدرك عليه : [خذلج]

__________________ 
اخلل . وأخدجت الناقة إذا ألقت ولدها انقص ( ويف التهذيب عن األصــــــــــمعي : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبر أوان النتاج وإن كان لم 1)

 اخلل  وإن كات لتمام ا مر.
قوله مقيم كذا ابلنسخ واللسان أيضاً والذي يف النهاية سقيم »وما أثبت عن النهاية ؛ وهبامش املطبوعة املصرية : « مقيم»( يف األصر واللسان 2)

 .«ولعله الصواب
وهو ما « خدج  ا مضبوطان شكالً يف اللسان بفتح أوهلما وتسكا  نيهما وكسر آخر ا بال تنوينقوله خدج »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 أثبتناه.
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في ِمْشيَتِه. وَذكره الُمصنِّف في خ ز ل ج ، بالزاي ، كما سيأْتِي ، وهنا َذكره ابُن منظوٍر  يَتََخْذلَجُ  خذلج ، نقَل األَزَهِريُّ عن النواِدِر : فاُلنٌ 

 َرْف.، فليُعْ 

ً  : [خرج] ً و نقيض َدَخَل ُدُخوالً  ، َخَرَج ُخُروجا اجٌ و ، َخُروجٌ و ، خاِرجٌ  بالفتح َمصدٌر أَيضاً ، فهو َمْخَرجا  به. َخَرجَ و ، أَْخَرَجه ، وقد َخرَّ

ً  يقال : الُخُروجِ  أَيضاً : َمْوِضعُه أَي الَمْخَرجُ و ويكون َمكاناً وَزماناً ، فإِن القاعدة أَّن كلَّ فِْعٍل ثاُلثّيٍ  َمْخَرُجه َحَسناً ، وهذا َخَرَج َمْخَرجا

َمان على الَمْفعَل ، بالفَتْح إِاّل ما َشذَّ كالَمْطِلع والَمْشِرقِ   ، مما جاَء بالَوْجَهْيِن ، يكون ُمضارُعه غيَر مكسوٍر يأْتي منه المصدر والَمَكان والزَّ

 : الَمْصَدر بالفتح ، والّزماُن والمكاُن بالكسر ، وما عَداهُ َشذَّ ، كما بُِسط في الصَّْرف ونَقلَه شيخنا.وما كان مضاِرُعه مكسوراً ففيه تفصيٌل 

ّمِ ، الُمْخَرجُ و أَي يَُدلُّ  واْسم الَمَكاِن ، به على األَصل اْسم الَمْفعُولِ  قد يكونو أَي المصدر الِميمّي ، ، أَْخَرَجهُ  قوِلكَ  َمْصَدر قد يكون بالضَّ

ةُ الّصْرف ، ومنه  َح به أَئمَّ َأْدِخْلِ  ُمْدَخَل ِصْدق  )عليه ، والّزمان أَيضاً ، داالًّ على الوْقِت ، كما نَبَّه عليه الجوهريُّ وغيُره وصرَّ
ّم إِنّه مصَدٌر أَو َزماٌن أَو َمَكاٌن واألَّول هو األَْوَجهُ  (2) (ِبْسِم هللِا ََمْراها َوُمْرساها)وقيل في  (1) (َوَأْخرِْجِ  ُُمَْرَج ِصْدق   أِلَنَّ  بالضَّ

، وذلك الِفْعُل  (3)هكذا في النُّسخ ، وفي نُسخ الّصحاح  فالِميُم منه َمْضُموٌم ، ُربَاِعيًّا كان أَو ُخَماِسيًّا أَو ُسداسيًّا الِفْعَل إَِذا َجاَوَز الثَّالثةَ 

أَو بالّزيادة كأَْكَرم وباقي أَْبنِيَِة الَمِزيد ، فإِن ما َزاد  تَقُوُل هذا ُمَدْحَرُجنَا الثِة َسَواٌء كان تجاُوُزه على ِجَهِة األَصالِة كَدْحَرجالُمتََجاِوُز عن الثَّ 

ُم الَمْفعوِل مّما زاَد على الثَّالثِة بجميعِ على الثَّالثِة َمفعولُه بصيغِة ُمضاِرعه المبنّيِ للمجهوِل ، ويكون َمْصَدراً ومكاناً وزماناً قِيَاِسيًّا فاس

َر في ال  صَّْرف.أَنواِعه يُْستَْعَمُل على أَْربَعَِة أَْوُجٍه : َمْفعُوالً على األَْصِل ، وَمصدراً ، وَظْرفاً بنَوَعيه ، على ما قُّرِ

 القَْوُم في السَّنَِة من ماِلهم بقَْدٍر َمعلوٍم. يُْخِرُجه ءٍ يوهما واحٌد ِلشَ  ، كالَخَراج تُْؤخذُ من أَمواِل النّاِس  : اإِلتَاَوةُ  الَخْرجُ و

اُج : جَّ اِن ، ، وقد َوَرَدا معاً في القرآن ، يُْخَرجُ  اْسٌم ِلَما الَخَراجُ و الَمْصَدُر. الَخْرجُ  وقال الزَّ َأْم )والفتح فيهما أَشهُر ، قال هللا تعالى :  ويَُضمَّ
ّجاج : (4) (رَبَِّك َخْْي   َتْسَأهُلُْم َخْرجاً َفَخراجُ  ِريبَةُ والِجْزيَةُ ، وقُِرَئ  الَخْرجُ و ُء ،: اْلفَيْ  الَخَراجُ  قال الزَّ ً  أَْم تَْسأَلُُهمُ »: الضَّ وقال « َخَراجا

اُء : معناه أَم تَسأَلهم أَْجراً على ما ِجئَْت به ، فأَْجُر َربَِّك وثَوابُه َخْيٌر. وهذا الذي  أَنكره شيُخنا في َشْرِحه وقال : ما إَِخالُه َعَربيّاً ، ثم قال الفَرَّ

ً  الغَلَّةُ  َمعناه فإِن ، ءِ الفَيْ  وأَْرِض  السَّواد علَى ، عنههللارضيالذي َوظَّفَه سيُِّدنا ُعَمُر بُن الَخّطاِب  الَخَراجُ  : وأَّما  بَِمساحةِ  أََمرَ  ألَنه ، أَيضا

ِحين لىإِ  (5) وَدْفِعها السََّوادِ  يسُ  ولذلك ، َسنَةٍ  ُكلَّ  يَُؤدُّونَها َغلَّة على فيه كانُوا الذي الفاَلَّ ً  ّمِ ، ثّم قِيَل بعَد ذلك للبالِد التي افتُتَحْت ُصْلحاً  َخَراجا

َف ما ُصوِلُحوا علَْيه على أَراِضيِهم  ُحوَن ، وهو الغَلَّةُ ، ألَن ُجْملَةَ  الَخَراجَ  ، ألَن تلك الَوِظيفةَ أَشبََهتِ  َخَراِجيَّةٌ  : (6)وُوّظِ الذي أُْلِزَم الفاَلَّ

ة :الغَلَّةُ ، وقيل ِللْ  الَخراجِ  َمْعنَى مَّ  ، ألَنه كالغَلَّة الَواجبِة عليهم. َخَراجٌ  ِجْزيَِة التي ُضِربَْت علَى ِرقَاِب أَهِل الذِّ

يُ  َخراجَ  ، فيقال : أَدَّى الَخَراجُ  وفي األَساس : ويقال للِجْزيَِة : ّمِ  .(7)َرأِْسه  َخَراجَ  أَْرِضه ، والذِّ

 ، على األَرضيَن. َخَراجُ الو على الرُؤوس ، الَخْرجُ  وعن ابن األَْعَرابّي :

افِعّي : أَصلُ  ى الحاصُل منه الَخراجِ  وقال الرَّ يها إِليه ، فيَُسمَّ يُِّد على َعبده َضِريبَةً يَُؤّدِ ً  ما يَْضربُه السَّ  .َخَراجا

  وَغلَِّة العَبِيِد والَحيَوانات.من األَْرض ، ثم استُْعمل في َمنَافِع األَمالك ، كَريع األََرضينَ  يَْخُرجُ  اسُم ما الَخراجُ  وقال القاضي :

ِة َطيِّبٌ »في حديث أَبي ُموسى  ومن الَمَجاز :  مثُل األُتُْرجَّ

__________________ 
 .80( سورة اإلسراء اآية 1)
 .41( سورة هود اآية 2)
 شبه خُمرٌَج ببنات األربعة.( نص الصحاح : أَلن الفعر ِإذا جاوز الثالث فامليم منه مضمومة. مثر دحرج وهذا ُمدحَرجنا ا ف3)
 .71اآية « املؤمنون»( سورة 4)
 ( أي الغّلة.5)
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 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أرضهم.6)
 .«وأد  أهر الذمة خراج ر وسهم»( يف األساس : 7)
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 الذي يـََقُض عَل  اأَلَرِضَا وغريِها. ابخلَرَاجِ  َأي َطعحُم مَثَرَِها ا َتشِبيهاً  «َخرَاُجَها رحُِيَها ا طَيِّبٌ 
 .أَْخِرَجةٌ و أََخاِريجُ و الَخَراجِ أَْخَراجٌ  جو

ً  السَّماءُ  َخَرَجت من المجاز :و  : أَْصَحْت واْنقََشَع َعْنَها الغَْيُم. ُخُروجا

َل َما يَْنَشأُ ، : الُخُروجُ و الَخْرجُ و ل ما يَْنشَ  السََّحاُب أَوَّ من  يْخُرج ٌء ، وعن األَخفش : يُقَال للماِء الذيأُ السحاُب فهو نَشْ وعن األَصمعّي : أَوَّ

 السََّحاِب : اتَِّساُعه واْنبِساُطه ، قال أَبو ذَُؤيب : ُخُروجُ  ، وقيل : ُخُروجٌ و َخْرجٌ  السَّحاِب :

ا  بـــــــــــَ ُه الصـــــــــــــــــــــــــ  تح لـــــــــــَ الِع هـــــــــــبـــــــــــ  م  ابإِلقـــــــــــح  ِإَذا هـــــــــــَ

شح     َب نــــــــــــــَ عــــــــــــــاقــــــــــــــَ َدهــــــــــــــا و فــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُروجُ ٌء بـ  خــــــــــــــُ

  
ً  السَّماءُ  َخَرَجت وفي التهذيب :  إِذا أَْصَحْت بْعَد إَِغاَمتها. ُخُروجا

 يَصُف اإِلبَل وُوُروَدَها : (1)وقال ِهْميَاُن 

ا  ارِجــــــــــــَ هــــــــــــَ ًة صــــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــَ ابــــــــــــِ تح جــــــــــــَ حــــــــــــَ بــــــــــــ   َفصــــــــــــــــــــــــــَ

اِء     مـــــــــــــَ وحَن الســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ ه ل ـــــــــــــُ ب احَتحســـــــــــــــــــــــــــَ ارِجـــــــــــــَ  خـــــــــــــَ

  
 .(2)الظَّْلَم  تُْخِرجُ  السََّحابَة كما تُْخِرجُ  يريد : ُمْصِحياً. والّسَحابَةُ 

 ِخاَلُف الدَّْخِل. : الَخْرجُ و

 ع باليََماَمِة. : اْسمُ  الَخْرجُ و

ّمِ : الِوَعاُء ال الُخْرجُ و ٌب ، واألَّول أَصحُّ ، كما نقلَه الجوهريُّ وغيُرهُ ، َمْعُروُف ،بالضَّ  أَْخَراجٌ  جو َعَربيٌّ ، وهو ُجَوالٌَق ذو أَْونَْيِن وقيل ُمعَرَّ

 في جمع ُجْحٍر. كِجَحَرةٍ ، ، بكْسر ففتحٍ  ِخَرَجةٍ  ، ويُْجَمع أَيضاً على

 .الُخْرجِ  ال َمْنفََذ فيه ، وهنالك َداَرةُ  َوادٍ  : الُخْرجُ و

 يقال : لَْونَاِن ِمْن بَيَاٍض وَسواٍد ،ـ  بالتحريكـ  الَخَرجُ و

لَّْيُث : هو الذي لَْوُن ، من نَْعِت الظَِّليِم في لَْونِه ، قال ال األَْخَرجُ  ، قال أَبو َعمٍرو : َخْرَجاءُ  ونَعَاَمةٌ  الَخَرجِ  بَيِّنُ  أَْخَرجُ  أَْو َظِليمٌ  أَْخَرجُ  َكْبشٌ 

ماِد ، وَجبَلٌ  (3)َسواِدِه أَْكثَُر   ، كذلك. أَْخَرجُ  ِمن بَياِضه ، كلَْوِن الرَّ

 : َذاُت لَْونَْيِن. َخَرَجاءُ  وقَاَرةٌ :

ْجلَْيِن أَْو ِكْلتَيِهَما والَخاِصَرتَْيِن  َخْرَجاءُ  ونَْعَجةٌ   ، وسائُرَها أَْسَوُد.، وهي السَّْوداُء ، البَْيَضاُء إِْحَدى الّرِ

ك  َخْرجاءُ  وفي التهذيب : وشاةٌ  ِر ، ِنْصفَُها أَْبيَُض والنِّْصف اآلَخُر ال يَُضرُّ :  األَْخَرجُ  َما َكاَن لَْونُه ، ويُقال : (4) [على]: بَْيَضاُء الُمَؤخَّ

 األَْسَوُد فِي بَياٍض والسَّواُد الغَاِلُب.

 ِمن الِمْعَزى : الذي نِْصفُه أَْبيَُض ونِْصفُه أَْسوُد. األَْخَرجْ و

ْت ِرْجاَلها َمَع الَخاِصَرتَْيِن ، عن أَبي زيٍد ، وفََرسٌ  الَخْرَجاءُ  وفي الّصحاح : : أَْبيَُض البَْطِن والَجْنبَيِن إِلى  أَْخَرجُ  من الشَّاِء : التّي اْبيَضَّ

 ُمْنتََهى الظَّْهِر ولم يَْصعَْد إِليه ولَْوُن سائِِره ما كان.

ً  الظَِّليمُ  اْخَرجَّ  قدو ً اْخَراجَّ اْخِريَجاو ، اْخِرَجاجا  .أَْخَرجَ  ، أَي صارَ  جا

َجةٌ  أَْرضٌ و َب َحْذَف كاِف التَّشبيِه ، وجعل قولَه بعد ذِلك ـ  كُمنَقََّشة ُمَخرَّ « نَْبتها»هكذا في سائِر النُّسخ الُمصّححة ِخالفاً لشيِخنا ، فإِنه َصوَّ

وهكذا نَصُّ الَجْوَهِرّي وغيِره ، ولم يُعَبِّْر أَحٌد  ا فِي َمَكاٍن ُدوَن َمكاٍن ،نَْبتُه أَيـ  إِلخ بزيادةٍ في الشرح ، وأَنت خبيٌر بأَنّه تََكلٌُّف بل تَعَسُّف

 بالتَّْنِقيش ، فالصَّواُب أَنه َوْزٌن فَقَْط.
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جٌ  َعامٌ  من الَمَجاز :و إِذا  تَخريجٌ  ، وعاٌم فيه جٌ تَْخِري : فيها َخْرَجاءُ  ، كذلك ، وأَرضٌ  أَْخَرجُ  وَعامٌ  ِخْصٌب وَجْدبٌ  (5)أَي  ، تَْخِريجٌ  فيهو ُمَخّرِ

 أَْنبََت بعُض الَمواِضع ولْم يُْنبِْت بَْعٌض.

جة قال َشِمٌر : يقال : َمرْرُت على أَرٍض  وفيها على ذلك أَْرتاٌع. واألَرتاع أَماِكُن أَصابَها َمَطٌر فأَنبتَِت البَْقَل وأََماكُن لم يُِصْبَها َمَطٌر ،  ُمَخرَّ

َجةُ  فتلكَ   .الُمَخرَّ

 األَْرِض أَن يَُكوَن نَْبتُها في َمَكاٍن ُدوَن َمَكاِن فتَرى بَيَاَض األَْرِض في ُخْضَرةِ النَّبَات. تَْخِريجُ  ل بعُضهم :وقا

__________________ 
 ويف األساس : يصف محراً. .« يان بن قحافة»( لعله 1)
والسحابُة  والعبارة يف التهذيب :« الثلج»قوله الظلم بفتح أوله وتسكا  نيه ذكر يف القاموس من مجلة معاينه : »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 خترِّج السحابة كما لرّج الليُر الظ َلم.
 ( التهذيب : أكثر من لون بياضه.3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 .«أي»بد  « فيه»( يف األساس : 5)
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ى لُْعبَةٌ  ، كلُّه : التَّْخِريجُ و ، الَخَراجُ و ، كقَتِيلِ  الَخِريجُ و  وفي بعض النّسخ : فيهاـ  يُقَاُل لََها َخَراجِ  ِلِفتيان العَرِب ، وقال أَبو َحنِيفَةَ : لُْعبَةٌ تَُسمَّ

 وقوُل أَبي ذَُؤيب الُهذلّي : ، كقََطامِ  َخَراجِ َخَراجِ ـ 

ُه  بَنـــــــــــــــ  اِء كـــــــــــــــَ ُه َذاَت الـــــــــــــــِعشـــــــــــــــــــــــــــــَ ُت لـــــــــــــــَ  أَرِقـــــــــــــــح

ن      هـــــــــــُ ـــــــــــَ تـ عـــــــــــَ  حتـــــــــــَح دح ـــــــــــُ ـــــــــــُ  ي ارِي ـــــــــــجُ خمـــــــــــََ رِي  (1) خـــــــــــَ
  

َذات »، وقوله  تعود على بَْرٍق َذكَره قَْبَل البَْيِت ، َشبََّهه بالَمَخاِريِق ، وهي َجْمُع ِمْخراٍق ، وهو الِمْنِديُل يُلَفُّ ِليُْضَرَب به« له»والهاُء في 

ْعَد بها ، قال أَبو عَ « الِعَشاءِ   َخراجِ  ، وإِنّما المعروف َخِريجٌ  ِلّيٍ : ال يقالأَراد به السَّاعةَ التي فيها الِعَشاُء ، أَراَد َصوَت الاّلعبيَن ، َشبَّه الرَّ

 ، غيَر أَن أَبا ذَُؤيب احتاَج إِلى إِقامِة القافيِة ، فأَبدل الياَء مكان األَلف.

 .(2)لُْعبَةٌ ِلِفتيان العرب  ُمَخاَرَجةٌ  : الَخِريجُ و الَخَراجُ  وفي التهذيب :

اُء :  ما في يِدي. أَْخِرُجوا ، وهو أَن يُْمِسَك أَحُدهم َشْيئاً بِيَِده ويقوَل لسائِرهم : اسُم لُعبٍَة لهم معروفةٍ  َخَراج قال الفَرُّ

يت :  ّكِ ْبيَانُ  (3):  [يقال]قال ابُن الّسِ  ، بكسر الجيم ، بمْنِزلة َدَراك وقََطاِم. َخَراجِ  لَِعَب الّصِ

 .ِخْرَجانٌ و أَْخِرَجةٌ  عُ بالبََدن ِمْن َذاتِه ، والجم يَْخُرج : َوَرمٌ  كالغَُرابِ  الُخَراجُ و

 بَِدابٍَّة أَْو َغْيِرها ِمن الَحيَواِن. يَْخُرجِ  (4): َوَرُم قَْرحٍ  الُخَراجُ  وفي عبارة بعضهم :

 القُُروح. فِي البََدِن ِمن يَْخُرجُ  وفي الّصحاح : هو ما

قال  قَِديٌم ، أَْصلٌ  بِنَْفِسه ِمن َغْيِر أَْن يَُكوَن له ويَْشُرفُ  َمْن يَُسوُد. الَخاِرِجيّ و والُولُوجِ  الُخُروجِ  كثيرُ  أَي َكُهَمَزةٍ  ُولََجةٌ  ُخَرَجةٌ  َرُجلٌ  يقالو

 ُكثَيٌِّر :

َت  رحَواَن َلســـــــــــــــــــــــــــــــــــح يٍّ َأاَب مـــــــــــــــــــــَ ارِجـــــــــــــــــــــِ َ   خبـــــــــــــــــــــِ
ا ِ و     حــــــــــــــــَ تــــــــــــــــِ ِدَ  اِبنــــــــــــــــح ِدمُي جمــــــــــــــــَح َ  قــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  لــــــــــــــــَ

  
هم ،يُْنَسبُون إِ  َمْعُروفَةٌ ، قَبيلةٌ  الَخاِرِجيَّة بَنُوو  قال ابُن ُدريد : وأَْحَسبَُها ِمن بني َعْمِرو بن تَميٍم. ، َخاِرِجيٌّ  إِليهم والنِّْسبَةُ  لى أُّمِ

 هكذا في النُّسخ ، وفي بعٍض : في قبائَل ِمن العربِ  اْمَرأَةٌ ِمْن بَِجيلَةَ َولََدْت َكثِيراً ِمن القَبَائِل ، هي« َخاِرَجةَ  أُمّ  أَسَرُع ِمن نِكاحِ »قولهم و

 ويقال : اَلَن ،يَْشُكَر بن َعْدَواَن ْبِن َعْمِرو بِن قَْيِس َعيْ  ، وقد تقّدم في حرف الباِء ، (5)بالكسر فيهما  َكاَن يُقَاُل لََها : ِخْطٌب ، فتَقُوُل : نِْكٌح ،

 بن َعْدَواَن. َخاِرَجةُ 

جت من المجاز :و اِعيَةُ الَمْرتََع ، َخرَّ ً  تَْخِريجُ و الرَّ اِعيَِة الَمْرَعى : أَْن تَأَُكَل بَْعضاً وتَتُْرَك بَْعضا َجتِ و ، وفي اللّسان : (6) الرَّ اإِلبُِل  َخرَّ

 الَمْرَعى : أَبقَْت بَْعَضه وأَكلَْت بَْعَضه.

 ُكلَّ ِعنَاٍن ُجِعَل في ِلَجاِمه ، وفي اللسان : بطولها فََرٌس يَُطوُل ُعنُقُه فيَْغتَاُل بِعُنُِقه كَصبور ، ، الَخُروجُ  بو ُعبَْيدةَ : من ِصفَات الَخْيلِ قال أَ و

 وكذلك األُنثى بغير هاٍء ، وأَنشد :

ـــــــــــــــَ   ل جـــــــــــــــح رَاَوِة عـــــــــــــــَ اَء كـــــــــــــــاهلـــــــــــــــِ ـــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــَ ّر قـ  كـــــــــــــــُ

ُروجٍ و     انِ  خـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ ر  عـــــــــــــــــِ اُ  كـــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  تـ

  
َمة ، ج نَاقَةٌ تَْبُرُك نَاِحيَةً ِمن اإِلبل ، الَخُروجُ و تيِن. خُرجٌ  وهي من اإِلبِل الِمْعنَاُق الُمتَقَّدِ  ، بضمَّ

مِّ  (7) (ذِلَك يَ ْوُم اخْلُُروجِ ):  عزوجلقوله و  اسُم يَْوِم الِقيَاَمةِ  : (يَ ْوُم اخْلُُروجِ )الناُس ِمن األَجداِث ، وقال أَبو ُعبيدة :  يَخرجُ  أَي يومَ  بالضَّ

اجِ : (8)  ، واستشهد بقوِل العَجَّ

َي  َ  يـــــــــــــــــــوحٌم لـــــــــــــــــــُِّ يـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ اأَل ُروجـــــــــــــــــــَ   اخلـــــــــــــــــــُ
ا    وجــــــــــــــــــــَ ًة َرجــــــــــــــــــــُ وحٍم َرجــــــــــــــــــــ  َم يـــــــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــــــَ  َأعــــــــــــــــــــح
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__________________ 
 ء بيده ويقو  لسائرهم : أخرجوا ما يف يدي.الشيوفيه : قير : ُخُروج لعبة لصبيان األعراب ا ميسك أحدهم « ُخُروج»( يف التهذيب 1)

 هكذا.ـ  َخرَاجـ  قا  األزهري : والعرب عرفته يف هذه اللغة

 ( يف التهذيب : لفتيان األعراب.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ورٌم وقرٌح.4)
طب بكســر أوله وقد يضــم والثاين ســاكن ا وكذا يف أو  نكح و نيه ا و ا كلمتان ( أي أن اخلاطب كان يقوم عل  ابب خبائها ويقو  هلا خ5)

 كانت العرب تتزوج هبا يف اجلاهلية.
 يف املوضعا.« بعضه»( يف اللسان : 6)
 .42( سورة   اآية 7)
 ( يف التهذيب : اسم من ألاء يوم القيامة.8)
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ُخشَّعاً أَْبصارُُهْم َُيُْرُجوَن ) من األَْرض ، ومثله قوله تعالى : فيخرُجون أَي يَْوم يُبعَثون (يَ ْوُم اخْلُُروجِ )وقال أَبو إِسحاق في قوله تعالى : 
 .(1) (ِمَن اْْلَْجداثِ 

لَِة في  : الُخُروجُ  قال الخليُل بُن أَحمد :و ْعر ،األَِلُف الَّتي بَْعَد الّصِ  وفي بعض األُّمهات : في القافية ، كقول لبيد : الّشِ

 (2)َعَفِت الدِّاَيُر َ َل َها فُمَقاُمَها 
لَةُ ، ألَنها اتّصلَْت بالقَافِيَة ، واألَِلُف التي بعد الهاِء هي  .الُخُروجُ  فالقافِيَةُ هي الميم ، والهاُء بعد الميم هي الّصِ

ِوّيِ قال األَْخفَُش : تَْلَزُم القَ  ِمن َضّمٍ أَو َكْسٍر أَو  (3)، وال يكون إِالَّ بحْرِف اللِّيِن ، وسبب ذلك أَن هاَء اإِلضمار اَل يَْخلُو  الُخُروجُ  افِيَةَ بعد الرَّ

، وليسِت الَهاُء َحْرَف ِليٍن ، فيجوُز أَن فَتْح ، نحو َضَربَه ، ومررت بِِه ، ولَقيتُها ، والَحركاُت إِذا أَْشبِعَْت لم يَْلَحْقها أَبداً إِاّل ُحُروُف اللِّيِن 

ِميِر ، هذا أَحُد قَْولَيِ ابِن ِجنِّي ، َجعَلَ   الُخروجِ  غيَر الَوْصِل ، فقال : الفَْرُق بين الُخُروجَ  هو الَوْصَل ، ثم جعلَ  الُخروجَ  تَتْبََع َحَرَكةَ َهاِء الضَّ

يَ أَشدُّ بُروزاً َعن َحْرفِ  الُخُروجَ  والَوْصِل أَنَّ  ِوّي ، واْكتِنَافاً ِمَن الَوْصِل ، ألَنه بَعَده ، ولذلك ُسّمِ ً   الرَّ عن َحرِف  َخَرجَ و ، ألَنه بََرزَ  ُخروجا

ِوّي ، وُكلََّما تَراَخى الَحْرُف فِي القافِيَِة َوَجَب له أَن يَتََمكََّن في الّسُكوِن واللِّيِن ألَنّه َمْقَطٌع ِللَوقْ  ْوِت وُحُسوِر ِف واالستراحِة وفَ الرَّ ناِء الصَّ

 النَّفِس ، ولَْيَست الهاُء في ِليِن األَِلف والواِو والباِء ، ألَنهّن ُمستِطيالٌت ُممتَدَّاٌت. كذا في اللسان.

هَ إِلْبَراِم األُمورِ  إِذا َخَواِرُجه ، َخَرَجتْ  من المجاز : فاُلنٌ و  ْقَل ِمثِْله بَْعَد ِصباهُ.وإِْحَكاِمَها وَعقََل عَ  َظَهَرْت نََجابَتُهُ وتََوجَّ

ُجُل : أَْخَرجَ و يُ  َخراجَ  أَي ، َخَراَجهُ  أَدَّى الرَّ ّمِ  َرأِْسه ، وقد تَقدَّم. َخَراجَ  أَْرِضه ، وكذا الذِّ

 .َخْرَجاءُ  ، واألُْنثى أَْخَرجُ  الذََّكرُ  ِمن النَّعاِم ،ـ  بالّضمّ ـ  الُخْرجَ  اْصطادَ  إِذا أَْخَرجَ و

َج بِِخاَلِسيٍَّة ، ، إِذا أَْخَرجَ  التّهذيب :في و  بكسِر الخاِء المعجمة ، وبعد السين المهملة ياُء النِّْسبَة. تََزوَّ

 أَي نِْصفُه ِخْصٌب ونِْصفُه َجْدٌب. ، تَْخِريجٍ  َمرَّ بِه َعاٌم ذُو ، إِذا أَْخَرجَ  من المجاز :و

اِعيَةُ ، أَْخَرَجتِ و ً  الَمْرتَعِ وتََرَكْت بَْعَضه ، أَكلَْت بَْعضَ  إِذا الرَّ ً  ويقال أَيضا َجْت تَْخِريجا  وقد تَقدَّم. َخرَّ

 ، وهو اْفتَعََل منه. أَْخَرَجَها أَي «تََمَراٍت ِمْن قِْربَةٍ  فاْختََرجَ »في حديِث بَْدر و : االْستِْنبَاُط ، االْختِراجُ و االْستِْخراجُ و

 .يَْخُرجَ  أَو ِمْنه أَن: َطلََب إِليه  اْستَْخَرَجهو اْختَرَجهو

نَاَعةِ  َخَرجَ  األَِديِب ونَْحِوه ، يقال : ُخُروجُ  : الُخُروجُ  من الَمَجاز :و ً  فاُلٌن ِفي الِعْلِم والّصِ َجهو : نَبََغ ، ُخُروجا ً  في األََدبِ  َخرَّ  ، تَْخِريجا

جَ   هو ، قال ُزَهْيٌر يَِصف َخْيالً : فتََخرَّ

او  هـــــــــــــــــَ ر جـــــــــــــــــَ وحٍم  خـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ر  يـ َوارَِخ كـــــــــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــــــــــــَ

اُ     لــــــــــــِ ا تــــــــــــَ هــــــــــــَ كــــــــــــُ رائــــــــــــِ تح عــــــــــــَ لــــــــــــَ عــــــــــــَ دح جــــــــــــَ قــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

  
َجها قال ابُن األَعرابّي : َمْعنى جُ  : أَدَّبَها كما َخرَّ ُم تِلميَذه. يَُخّرِ  الُمعَلِّ

يجو َمال ، كأَِميٍر ، َخِريجُ  ُهو من المجاز :و بَه في األُموِر  كِعنِّيٍن ، بمعنى َمْفعُولٍ  مالٍ  ِخّرِ إِذا َدرَّ
(4). 

: أَنَّ الناقة التي أَْرَسلََها هللاُ تعالى آيةً لقوِم صالح  (6)البُْختِّيِ ، وفي الحديث  على ِخْلقَة الَجَملِ  (5) َخَرَجتْ  إِذا ُمْختَِرَجةٌ  نَاقَةٌ  من المجاز :و

 أَنها ُجبِلَت على ِخْلقَِة الجمِل ، وهي أَكبُر منه وأَْعَظُم. الُمْختَرَجة قال : ومعنى (7) ُمْختَرَجةً  كانت ، ثمود وهم ، السالمعليه

 للَْونِه. : الُمكَّاُء ، األَْخَرجُ و

__________________ 
 .7رة القمر اآية ( سو 1)
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 مبىن  بد غوهلا فرجامها هو : (طبعة الكويت) 297( الشطر األو  من صدر معلقة لبيد ومتامه من ديوانه ص 2)
 ( اللسان : ال ختلو.3)
 ( يف اللسان : إذا دَربه وعلمه.4)
وما با أيدينا من نســــخ القاموس « جرجت»( األصــــر والقاموس واللســــان ا وهبامش املطبوعة الكويتية أشــــار إىل ورودها يف القاموس املطبوع 5)
 فلعله وقعت با يدي  ققه نسخة حرفت فيها الكلمة.« خرجت»
 ( يف التهذيب : ويف حديث قصة مثود.6)
 ة.( أثبتنا ضبرت التهذيب واللسان هنا للكلم7)
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 أَي معروفان. : َجبَاَلِن ، م األَْخَرَجانِ و

 ، وقد تقَّدم. َخْرَجاءُ  ، وقَاَرةٌ  أَْخَرجٌ  وَجبَلٌ 

ونَها أَْخَرجَ  َجبَلٍ  أََحِدِهما ، وفي التهذيب : للعرب بِئٌْر اْحتُِفَرْت في أَْصلِ  في أَْصلِ  اْحتُِفَرتْ  : بِئْرٌ  أَْخَرَجةُ و خرى ، وبِئٌر أُ  أَْخَرَجةُ  ، يَسمُّ

 اْحتُِفَرْت في أَصِل جبٍَل أَْسَوَد يُسّمونها أَْسَوَدةُ ، اْشتَقُّوا لهما اسَمْيِن من نَْعِت الَجبَلَْيِن.

يَتا بَجبَلَْيِن ، يقال ألَحِدِهَما : أَسَوُد ، ولآلَخرِ  أَْخَرَجةُ  وعن الفَّراِء :  .أَْخَرجُ  : اسُم ماٍء ، وكذلك أَْسَوَدةُ ، ُسّمِ

 األََسِدّي. كقَطاِم : فََرُس ُجَرْيبَةَ بِن األَْشيَمِ ،  َخَراجِ و

جَ  من المجاز :و ً  اللَّْوحَ  الغالمُ  َخرَّ ً  إِذا تَْخِريجا  .(1) َكتََب بَْعضاً ، وتََرَك بَْعضا

جٌ  ، فتََرْكَت مواِضَع الفُُصوِل واألَبواِب ، فهو ِكتابٌ  (2)وفي األَساس : إِذا كتْبَت ِكتَاباً   .ُمَخرَّ

جَ  من المجاز :و ً  العََملَ  َخرَّ ً  ، إِذا تَْخريجا  يُخالُف بعُضه بْعضاً. َجعَلَه ُضُروباً وأَْلَوانا

 بها ، وهو التَّناُهُد. التّخاُرجُ  وكذلك هذا من أَصابِِعه ما شاَء ، واآلخُر ِمثَْل ذلك ، يُْخِرجَ  أَن : الُمنَاَهَدةُ باألَصابع ، وهو الُمَخاَرَجةُ و

حمن بن َمْهِدّي : أَْن يَأُْخَذ بعُض الشَُّرَكاِء الّداَر ، وبعُضُهم األَْرضَ  أَيضاً : التََّخاُرجُ و في حديث ابِن عبّاس أَنه قال : و قاله عبد الرَّ

قال أَبو ُعبَْيٍد : يقول : إِذا كان الَمتاُع بين َوَرثٍَة لم يْقتَِسُموه ، أَو بيَن ُشَركاَء ، وهو في يَِد بْعِضِهم  «اِن وأَهُل الِميَراثِ الشَِّريك يتََخاَرجُ »

و أَراد رجٌل أَجنبيٌّ أَن يَشترَي نَصيَب ُدوَن بَْعِض ، فال بَأَْس أَْن يَتَبايَعُوهُ وإِن لم يَْعِرْف كلُّ واحٍد نَِصيبَه بِعَْينِِه ولم يَْقبِْضه ، قال : ول

 بعِضِهم لم يَُجْز حتّى يَْقبَِضه البائُع قبَل ذلك.

ْهريُّ بَسنِده عن ابِن عبَّاس قال : وال  (3)قال أَبو منصور : وقد جاَء هذا عن ابِن عبَّاس ُمفَّسراً على غيِر ما ذكَره أَبو ُعبيٍد. وحدَّث  الزُّ

 القَْوُم في الشَِّرَكة تكوُن بينهم فيأُْخَذ هذا َعْشَرةَ َدنانيَر نَْقداً ويأُْخَذ هذا َعْشَرةَ َدنانيَر َدْيناً. َرجَ يَتََخا أَن (4)بَأَْس 

عن ابِن َعبّاس في  (5)كلُّ واحٍد ِمن َشِرَكته عن ِمْلِكه إِلى صاِحبه بالبَْيع ، قال : ورواه الثَّْوِريُّ  يَْخُرجُ  ، كأَنَّه الُخُروج تَفاُعٌل من التَّخاُرجُ و

ْيَن.يَتََخاَرَجا : ال بَأَْس أَنْ  (6)َشِريَكْيِن   . يَْعنِي العَْيَن والدَّ

اجٌ  َرُجلٌ  من الَمَجازو جٌ  َخرَّ  وهو قَْوُل َزْيِد بِن ُكثَْوةَ. واالْحتِياِل ،ـ  بالفتح فالّسكونـ  َكثِيُر الظَّْرفِ  أَي َوالَّ

 منه إِذا أَراد ذلك. الُخُروجُ  في أَمٍر ال يَْسُهُل له (7)َواّلٌج ، إِذا لم يُْسِرْع  َخّراجٌ  وقال َغيُره :

 : َضْرٌب من النَّْخل. َخاَروجٌ و أَي معروف ، وفي اللسان : : نَْخٌل ، م ، الَخاُروجُ و

كةً  َخَرَجةُ و  التي تَقدَّمْت. الَخْرَجاءِ  عَْينَِها ، قلت : وهو َغْيرُ : اسُم َرِكيٍَّة بِ  َخْرَجاءُ و : ماٌء والذي في اللِّسان وغيره : ، ُمَحرَّ

ٌث. ُخْرَجةَ  ُعَمُر بُن أَحْمَد بنِ و  ، بالّضّمِ ، ُمَحّدِ

يَْت بذلك ، ألَنَّ في أَرِضَها َسواداً وبَيا ، (8) : َمْنِزٌل بيَن َمكَّةَ والبَْصَرةِ به ِحَجاَرةٌ ُسوٌد وبِيضٌ  الَخْرَجاءُ و  ضاً إِلى الُحْمَرةِ.وفي التهذيب ُسّمِ

 الَماِل : الفََرُس األُْنثَى ، واألََمة ، واألَتَاُن. َخَواِرجُ و

 طائفةٌ منهم ، وهم َسْبُع َطَواِئَف ، الَخاِرِجيَّةُ و انتهى ، وهم الَحُروِريَّةُ ، ِمن أَْهِل األَْهَواِء لَُهم َمقَالَةٌ على ِحَدةٍ ، قَْومٌ  الَخَواِرجُ  في التهذيب :و

َم هللاُ َوْجَهه بعَد ِصفِّيَن ، أَقواٌل. النَّاِس ، وفي نسَخة : عن َعلَى ، ِلُخُروِجِهمْ  وا بِهُسمُّ  يِن ، أَو عن الَحقَّ ، أَو عن َعِلّيٍ ، َكرَّ  أَو عن الّدِ

َمانِ  الَخَراجُ » : عليه وَسلَّمَ  تعالَى قَْولُه صلَّى هللاُ و َجه« بِالضَّ  أَرباُب السُّنَِن األَربعةُ ، وقال التِّْرِمِذيُّ : َحَسٌن َصحيٌح َغريٌب ، وَحَكى َخرَّ

__________________ 
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 ( ويف األساس : وخرّج الغالم لوحه : تر  بعضه غري مكتوب.1)
 ( يف األساس : الكتاب.2)
اهيم بن موس  عن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : حدثناه  مد بن اسحا  عن أيب زرعة عن ابر 3)

 عباس.
 ( التهذيب واللسان : ال أبس ا حبذف الواو.4)
 ويف التهذيب : عن ابن الزبري عن ابن عباس.« بسنده عن»( يف اللسان : 5)
 ( يف التهذيب : يف الشريكا.6)
 ( التهذيب : يشرع.7)
 ( يف القاموس : تقدمي بي  عل  سود.8)
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َناوِ 
َ
ُر امل دح يحِخه اإِلمام َأيب عبِد   الُبَخارِّي فكبَنّه َأعَجَبَه ا وَحق َ  الصـــــ  ه عل  شـــــَ َهِقي  عنه أَنه َعَرضـــــَ اَرُقطحيِنّ البَـيـح ي  تـََبعاً للد 

ُه الجي ه وغريِه َأّن َطرِيقــَ رجــَ ا غرُي الط رِيِ  الجي قــا  البُ  َأخح ِذي  َجيـّـدة ا وَأهنــّ مــِ ارِّي يف حــديثهــا ِإنــه ُمنحَكٌر ا وتلــك منهــا الرتِّ خــَ
ٌة ُمَطو َلَة ا وهذا حديٌث خُمحَتصٌر ا َرِ  ا وغرُي واحٍد عن عائشَة ا  َخر َجهو  ِقص  َتدح ُسح

َند ا وا َاِكُم يف امل ُسح
اإِلماُم َأمحد يف امل

مذيّ  الت خريج يف اجَلال ُ  وقا  ا عنهاهللارضللي ح َحه الرتِّ ُنحِذرِي   : هذا اَ ديُث صــــَ
ا وابُن ِحب اَن ا وابُن الَقط اِن ا وامل

ح ِته ا وقا  :ا والذ َهيب  ا وضــــــع َفه الُبَخارّي ا وأَبو حامٍت وابُن َحزحٍم ا وَجَزم يف  ِحيحٌ  َموحضــــــض آَخَر بصــــــِ  هو حديٌث صــــــَ
اِئّي وابُن َماَجهح وابُن ِحب اَن ا من َحديِث عائشــَة ا  َأخرَجه ِمِذّي والن ســَ افعي  وَأمحُد وأَبو َداُووَد والرتِّ  عنهاهللارضيالشــ 

َقلُِّدوَن قاعدًة مو :  شــــــــــــــيُخنا قا  ا
ُ
َتِهُدون والفقهاُء األَثحباُت امل ُجح

ن قواِعِد هو من كالم النـ بـُو ة اجلامُض ا واخت َذه األَئّمُة امل
َعًة مبســوطًة ا وَأوَرُدوَها يف اأَلشــباه والنظائر ا وَجعلوها الً من ُأصــو  الِفقحه ا بـَنَـوحا عليه فـُُروعاً واســِ رحِع ا وَأصــح كقاعدِة   الشــ 

تلَفتح أَنظاُر الُفَقَهاِء يف ذلك ا واأَلكثرُ  ُحر رِة ا وقد اخح
نِّف ا  : الُغرحُم اِبلَغنحِم ا وِكالُ ا ِمن َأصــــــــولِه امل ُصــــــــَ

عل  ما قاَله امل
ُد  مــان اخلَرَاج وغريُه من َأهــر العلم : معىَن  (1)وقــد َأخــَذه هو من َدواِويِن الَغريــِب. قــا  أَبو ُعبَـيــح ِد  ابلضــــــــــــــ  َأي َغلــ ُة الَعبــح

َتِغل ه َزَماانً ا مث رَتَِي َعبحداً وَيســـــح َمانِِه وذِلك أَبنح َيشـــــح َبِب أَن ه يف ضـــــَ رَتِي ِبســـــَ ُه  َأي َيطّلَض ا  يـَعحثـَُر منهلِلحُمشـــــح َعَل  َعيحب َدل ســـــَ
يِعه ا وأَم ا ابلث َمنِ  َأي الَعبحِد عل  البائِض والر جوُع عليه فـََله َرد هُ  عليه ا (2)ملح َيط ِلضح و  البائضُ  تَـَغل َها مجَِ رَتِي  الَغل ُة الجي اســــــح ُشــــــح

امل
 يف َضمانِه ا ولوح هَلَك َهَلَك ِمنح َمالِه.َفِهي لُه طَيَِّبٌة ألَنّه كاَن  ِمن الَعبحدِ 

ً  بالَخَراجِ  وفسَّره ابُن األَثير فقال : يُِريد  ، ثم ما يَْحُصُل من َغلَّة العَْيِن الُمْبتَاَعِة ، عْبداً كاَن أَو أََمةً أَْو ِمْلكاً ، وذلك أَن يَْشتَِريَه فيَستِغلَّه َزَمانا

 الَمبيَع لو يُْطِلْعه البائُع عليه أَو لم يَْعِرفه فله َردُّ العَْيِن الَمبيعِة وأَْخذُ الثَّمِن ، ويكون للُمْشتَِري ما استَغَلَّه ، ألَنّ  يَْعثَُر ِمنه على َعْيٍب قِديٍم لم

ُمْستَِحقٌّ  الَخراجُ  يُره :متعلّقة بمحذوٍف تقد« بالّضمان»ٌء. والباُء في قوله من َضمانه ولم يكن له على البائعِ شي (3)كان تَِلَف في يَِده لكاَن 

ماِن أَي بَِسبَبِه ، وهذا َمْعنَى قَْوِل ُشَرْيحٍ لرُجلَْيِن اْحتَكما إِليه في ِمثِْل هذا ، فقال للمشترْي : ُردَّ  ماِن ،  (4)بالضَّ الدَّاَء بَِدائِه ولك الغَلَّةُ بالضَّ

 َغلَّته فهو لََك. معناهُ : ُردَّ َذا العَْيِب بعَْيبِه وما َحَصَل في يَِدك من

ماِن ، أَي ُمْستََحقَّةٌ بسببِه ، فمن كاَن َضماُن المَ  احِ الَمصابِيح : أَي الغَلَّةُ بِإِزاِء الضَّ له ،  َخَراُجه بِيع عليه كانونقَل شيُخنَا عن بعض ُشرَّ

ٌء ، فكذا لو زاَد وَحَصل منه َف ما تَِلَف في ِمْلِكه ليس على بائِعه َشيْ وكما أَْن الَمبِيع لو تَِلَف أَو نَقََص في يَِد الُمْشتَِري فهو في ُعهَدتِه وقد تَلِ 

 َغلَّةُ ، فهو له ال للبائع إِذا فُِسَخ البَْيُع بنْحِو َعْيٍب ، فالغُْنُم لَمن عليه الغُْرُم.

وائد ِمْن نَْفِس الَمبِيع ، كالنَّتاجِ ، والثََّمِر   ، وغيِرها ، كالغَلَِّة.وال فَْرَق عند الشافِِعيَّة بين الزَّ

وائُد قبَل القَْبِض تَبِعَت األَْصَل ، وإِالَّ فإِْن كانْت من َعْيِن الَمبيعِ ، كَولَدِ  دَّ ، وإِالَّ ُسلَِّمْت  وقال الَحنَِفيَّةُ : إِْن َحدثَت الزَّ وثََمٍر َمنَعَِت الرَّ

 للُمْشتَِري.

 الغَلِّة ُمطلقاً.وقال ماِلٌك : يَُردُّ األَْوالُد ُدوَن 

 وفيه تَفاصيُل أُخرى في ُمَصنَّفَات الفُُروعِ ِمن الَمَذاِهِب األَربعِة.

ماِن ، أَي َمنَاِفُع الَمبِيعِ بَْعَد القَْبِض تَْبقَى ل الَخَراجِ  وقال جماعةٌ : الباُء للُمقَابَلَِة ، والُمَضاُف َمْحذُوٌف ، والتقديُر : بَقَاءُ  لُمْشتَري في ُمقَابَلَِة الضَّ

ِزم عليه بتلَِف الَمبِيعِ ، وهو الُمَراد بقولهم : الغُْنُم بِاْلغُْرِم. ولذلك قالوا : إِنه ِمن ماِن الالَّ  قَبِيلِه. في ُمقَابَلَِة الضَّ

ْرَكِشيُّ في قواعده : هو َحِديٌث َصِحيٌح ، ومعناه : ما َمة الزَّ أَو َمنفعٍة أَو َغلٍَّة فهو للمشتِري ِعَوَض ما ِء ِمن َعْيٍن ِمن الشَّيْ  َخَرجَ  وقال العاَلَّ

 ِة الغُْرِم.كاَن َعلَْيِه ِمْن َضماِن الِمْلِك ، فإِنه لو تَِلَف الَمبِيُع كان في َضَمانِه ، فالغَلَّةُ له ِليَُكوَن الغُْنُم في ُمقَابَل

 بينها وبين (5) ويَُضمُّ ؛ َمَحلَّةٌ بِأَْصفََهانَ  بالفتح َخْرَجانُ و
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__________________ 
 .«أبو عبيدة»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 1)
 ( التهذيب واللسان : ومل يطلعه عليه.2)
 .«يف»( عن النهاية ا وابألصر 3)
 .«رد دا الداء»( يف التهذيب : 4)
 أصبهان يقولون : خورجان.( ويف معجم البلدان عن أيب القاسم الاعير بن  مد بن الفضر من قر  أصبهان. ويف اللباب : وأهر 5)
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ّمِد ُجرحَجاَن ا ابجليم ا كذا يف املراصد وغريه. ومنها أَبو اَ َسن َعلي  بُن َأيب حامٍد ا َرَو  عن َأيب ِإسحاَ  ِإبراهيَم بِن  ُ 
َتَة الَكاتِ  ار بن َعِلّي بِن َأشــــــــــــــح ملة بِن مَححَزَة اَ اِفِة ا وعنه أَبو الَعب اس َأمحُد بُن عبِد الَغف  ُب اأَلصــــــــــــــبهاين  ا كذا يف تكح

ما  للص ابويّن.  اإِلكح
 * وبقي على المصنّف من المادة أُموٌر َغفَل عنها.

َم هللاُ َوْجَهه ، في يومِ »ففي حديِث ُسَويِد بِن َغفلَةَ   (1)فةٌ ، فإِذا بين يديه فَاثُوٌر عليه ُخْبُز السَّْمراِء ، وَصِحي الُخُروج َدَخَل علَى َعِلّيٍ ، َكرَّ

ينِة  ، الُخروجِ  يومَ  «فيها َخطيفَةٌ   وخبُز السَّْمَراِء : الُخْشَكاُر. (3)، ومثله في األَساس  (2)يُريُد يوَم الِعيِد ، ويقال له يَْوُم الّزِ

 وقول الُحَسْين بُن ُمَطيٍر :

تح  فـــــــــَ غـــــــــَ َرًة شـــــــــــــــــــــــَ ظـــــــــح ـــــــــَ َ  ِإال  ن ـــــــــح َ  اَل أَن ـــــــــح ا أَن  مـــــــــَ

ــــــــــِد     ي ــــــــــعــــــــــِ وحُم ال ــــــــــَ ــــــــــٍد ويـ ي وحِم عــــــــــِ ــــــــــَ ُروجُ يف يـ  (4) خمــــــــــَح
  

 وفيه ، فحذف. مخروجٌ  أَراد :

راعِة أَو الِغَراسِة ، عن أَبي َحنيفةَ. اْستُْخِرَجتو  األَْرُض : أُْصِلَحْت للّزِ

ْجِل. (5)ٍء : ظاِهُره ، قال سيبويه : ال يُستَعَمل َظرفاً إِالَّ بالَحْرِف ألَنَّه ُمَخصٌَّص كّلِ َشيْ  َخاِرجُ و  ، كاليَِد والّرِ

ُل أََعمُّ ُمْطلَقاً ، فإِنهموقال ُعلماُء الَمْعقُوِل : له َمعنياِن : احدُهما َحاِصُل األَ  قد  ْمِر ، والثاني ، الَحاِصل بإِحَدى الَحَواّسِ الَخْمِس ، واألَوَّ

 بالَمْحسوِس. الَخاِرجَ  يَُخصُّونَ 

 َسَوابَِق وهي مع ذلك ِجيَاٌد ، قال ُطفَيٌل : فتَْخُرج : َخْيٌل ال ِعْرَق لها في الَجْوَدةِ ، الَخاِرِجيَّةُ و

هــــــــــا رَ و  تــــــــــُ اَرضــــــــــــــــــــــــح ض عــــــــــَ ــــــــــِ اب تــــــــــَ ــــــــــَ تـ لــــــــــَ  مــــــــــُ وًا عــــــــــَ  هــــــــــح

     َ ريح ــــــــُقصــــــــــــــــــــــَ ــــــــِد ال ِدي يٍّ شــــــــــــــــــــــَ ارِجــــــــِ ِب  خــــــــَ ــــــــ  ن (6)جمــــــــَُ
 

  
ناعِة. الَخاِرِجيُّ  وقيل :  : ُكلُّ ما فَاَق ِجْنَسه ونَظائَره ، قاله ابن ِجنِّي في سّرِ الّصِ

ه : وبهَذا يَتِمُّ ُحْسُن قول ابن النَّبِيه :  ونقل شيُخنا عن شفاِء الغليل ما نَصُّ

نح  مح مــــــــــــِ رَكــــــــــــُ ذح ُذوا حــــــــــــِ يِّ خــــــــــــُ ارِجــــــــــــِ َذارِِه  خــــــــــــَ  عــــــــــــِ

َرا    ِه اخَلضــــــــــــــــــــــح تــــــــِ يــــــــبــــــــَ تــــــــِ فــــــــًا يف كــــــــَ اَء َزحــــــــح دح جــــــــَ قــــــــَ ــــــــَ  فـ

  
 : سابٌِق في الَحْلبَِة. َخُروجٌ  وفََرسٌ 

،  ُمَخاَرجٌ  َعَمِله ، فيُقال : َعْبدٌ فاُلٌن ُغالَمه ، إِذا اتَّفقَا على َضِريبٍة يَُردَُّها العَْبُد على َسيِِّده ُكلَّ َشْهٍر ، ويَْكوُن ُمَخلًّى بَْينَه وبَْين  َخاَرجَ  ويقال :

 كذا في الُمغِرب واللسان.

اج :: فيه بَيَاٌض وُحْمَرةٌ من لَْطخِ الدَِّم ، وهو مُ  أَْخَرجُ  وثَْوبٌ   ْستَعَاٌر ، قال العجَّ

ا  روِب أَر جــــــــــــــــــــَ ذحكــــــــــــــــــــِ  ا ــــــــــــــــــــُ  ِإان  ِإذا مــــــــــــــــــــُ

وحاًب و     وحِت ثــــــــــــــَ مـــــــــــــَ لـــــــــــــح تح لـــــــــــــِ ِبســـــــــــــــــــــــــــَ الـــــــــــــَ َرجـــــــــــــَ  َأخـــــــــــــح

  
َجز في الّصحاح :  وهذا الرَّ

َرَجالَِبَستح لِلحَموحِت ُجالن و   َأخح
 .(7)وفّسره فقال : لَبَِسِت الُحُروُب ُجالًّ فيه بَيَاٌض وُحْمَرةٌ 

 : َمْرَحلَةٌ َمعروفةٌ ، لَْوُن أَْرِضَها َسَواٌد وبَيَاٌض إِلى الُحْمَرة. األَْخَرَجةُ و
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جُ  والنُُّجومُ  ُن بلَْونيِن ِمن سواِده وبَياِضها قال : (8)لَْوَن اللَّْيِل  تَُخّرِ  ، فَيتَلَوَّ

ا و  اهــــــــــــَ ُر َغشــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــح ر جَ ِإذا الــــــــــــلــــــــــــ  ُه  خــــــــــــَ نــــــــــــَ وح  لــــــــــــَ

اِ      ثــــــــــــَ وٌم كــــــــــــَبمــــــــــــح فــــــــــــِ ُ جنــــــــــــُُ يــــــــــــِح ختــــــــــــَح صــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــِ
َ
 امل

  
 : األَْسوُد في بياض والسَّواُد الغَاِلُب. األَْخَرجُ  ويقال :

 : َجبٌَل َمْعروٌف ، ِللَْونِه ، َغلََب ذِلك عليه ، واسُمه األَْحَوُل. األَْخَرجُ و

__________________ 
 ( يف النهاية واللسان : وصحفٌة.1)
 املشر .( زيد يف النهاية واللسان : ويوم 2)
 أي أن يوم اخلروج هو يوم العيد ا فهذا ما ورد يف األساس.« ومثله»( كذا ابألصر ا ولعله يريد ب 3)
 قوله ما أن  اخل كذا يف النسخ والذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 «.. ما أن  ال أن  منكم نظرة شغفت
 ( اللسان : خمصوص.5)
 ( األصر واللسان.6)
 زيد يف الصحاح : من لطخ الدم ا أي شهرت وعرفت كشهرة األبل .( 7)
قوله والنجوم اخل كذا يف اللسان أيضاً ولعر الصواب : والنجوم خترج لون اللير »وهبامش املطبوعة املصرية : « والنجوم خترج اللون»( وابألصر 8)

 وهو ما أثبتناه.« فيتلون اخل بدلير الشاهد كذا هبامش اللسان
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 : نَْبٌت. ِريجُ اإِلخْ 

 ، كما في المراِصد ، ونقلَه شيُخنا. (1): َماَءةٌ اْحتَفََرها َجْعفَُر بُن ُسلَْيَماَن في َطِريق َحاّجِ البَْصَرةِ  الَخْرَجاءُ و

 إِلى فاُلٍن ِمن َدْينِه ، أَي قََضاه إِيَّاهُ. َخَرجَ  َوَوقَع في ِعبَاَراِت الفُقََهاِء : فاُلنٌ 

،  الُخروجِ  أَئّمة النَّْحو ، هو النَّْصُب على المفعوِليّة ، وهو ِعباَرةُ البَْصريّيَن ، ألَنّهم يَقُولُون في المفعول هو َمْنُصوٌب علَىعند  الُخُروجُ و

 عن َطَرفَيِ اإِلْسنَاِد وُعْمَدتِه ، وهو كقولهم له : فَْضلَةٌ ، وهو ُمحتاٌج إِليه ، فاحفْظه. ُخروِجه أَي

يٌّ َرْذٌل ، كذا في شفاِء الغَليل. الُخُروجِ   استعمالَ وتََداَوَل الناسُ  ْوِت وُحْسنِه إِاّل أَنَّه عاّمِ  والدُّخوِل في َمْعنَى قُْبحِ الصَّ

 لِد.البَ  (2) [َخاِرجَ ]الدَّار ، و خاِرجَ  ، وكنتُ  ُخروِجك ، وتَاراتِ  َخرَجاتِك واحدةً ، وما أَْكثَرَ  َخْرَجةً  إِالَّ  َخَرجَ  وفي األَساس : ما

 َمَواِرَدَها وَمَصاِدَرَها. (3)، أَي  َمَخاِرَجَهاو ومن المجاز : فاُلٌن يَعِرف َمَواِلَج األُمورِ 

ى  من الصحابِة كثيٌر. بَخاِرَجةَ  والُمَسمَّ

اِء والّزاي معاً ، وقال الشُُّمنِّي هو بسكون الراِء وفتح الزاي ، وهو األَظهر ، والعََجم َخاْرَزْنجُ  : [خرزج]  ، قال الدَّماِمينِّي : إِنه بفتح الرَّ

ّم ، وقد تقدّ  (4)يقولون بالكاف  د البُْشتِيُّ ، بالّضِ  م َضبُطه في َمحلّه ،: د ، بل ناِحيَةٌ ِمن نَواِحي نَْيَسابُوَر من بُْشَت. منه أَحمُد بُن ُمَحمَّ

 وهو ُمَصنُِّف تَْكِملَة العَْيِن في اللُّغَة. الَخاْرَزْنِجيُّ 

 ، بكسرهما : َرَغُد العَْيِش وَسعَتُه. الِخْرفِيجُ و الِخْرفَاجُ و ، بضمهما ، الُخَرافِجُ و الُخْرفُجُ  : [خرفج]

 : ُحْسُن الِغَذاِء في السَّعَة. الَخْرفََجةُ و

يَاشيّ و وُكلُّ  الَواسُع ، الُمخْرفَجِ  والعَْيشُ  (5) [َسعَةُ العَْيِش  الَخْرفََجةُ ]و َخْرفََجه : أَْحَسُن الِغَذاِء ، وقد الُخَرافِجِ و كالُخْرفُجِ  ُمَخْرفَجُ ال عن الّرِ

اُج : ُمَخْرفَجٌ  واسعٍ   ، قال العَجَّ

َُخرحَفَجاَمبحُد الش باِب عيحَشها 
 امل

 هكذا في النَُّسِخ ، وَصوابُه الغَضُّ الناِعُم ، ِمن الغََضاَضة ، ففي اللسان : ونَبتٌ  النَّاِعُم ، واحُد األَغَصانِ  (6) الغُْصنُ  بالكسر : الِخْرفِيحُ و

أَيضاً : نَْعَمتُه. وبه تَعلَم ما  (7) ُخْرفَْنُجهُ : ناعٌم َغضٌّ وَ ـ  بفتحتين فالسُّكون وبالنُّون قبل الجيم ُخَرفَْنجٌ و ُخَرِفجٌ و ، ُخَرافِجٌ و ِخْرفَاجٌ و ِخْرفِيجٌ 

 في َكالم الُمصنّف من القُُصور ، قال َجْنَدُل بن الُمثَنَّى :

 َ  النـ َباِت الَباِهجِ  ُخرحفـَنحجِ َوَباح
 السَِّميُن. وُدَواِدٍم أَي كعُلَِبطٍ  ُخَرافِجٍ و (8) ُخَرِفجٌ  َخُروفٌ و

 .أََخَذه أَْخذاً َكثِيراً  : َخْرفََجهُ َخْرفََجةً و

 * وبقي عليه :

، قاله األَُمِوّي ، وقال أَبو ُعبَْيٍد :  (9)وهي الطَّويلةُ الواسعةُ تَقَع على َظْهِر القََدم  «الُمَخْرفََجةَ  أَنَّه َكِرهَ السََّراِويلَ »في َحديث أَبي ُهَرْيَرةَ 

 إِْسبَاُل اإِلزاِر.وذلك تَأِْويلُها وإِنما أَصلُه مأْخوذٌ من السَّعَة. والمراُد ِمن الحِديِث أَنّه َكِرهَ إِْسبَاَل السََّراِويِل كَما يُْكَرْه 

ْوِض بخطَّ السُّهيلّي بفتحتين ،: بفتح فسكون ، كذا َضبَطه الحافُظ ابْن َحَجٍر ، وُوجِ  الَخْزجُ  : [خزج]  سيّدنا ابن عاِمٍر في نََسبِ  د في الرَّ

يَ  آبائه من السادس وهو ، عنههللارضيالَكْلبِّي ،  ِدْحيَةَ بِن َخِليفَةَ  أَي َضْخٌم واسُمه َزْيُد  َخْزجٌ  ُجثَّتِه ، يقال ، َرُجلٌ  لِعظمِ  بَ لُقِّ  أَي ، بِه ُسّمِ

ى بالَخْزجِ أَيضاً في نسب قَُضاَعةَ ويَْشُكَر ، َذكرهما ابُن َحبِيب عن الَكْلبِّيِ. َمناةَ بن عامٍر ، كذا في  أَنساب الوزير ، والُمَسمَّ
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َمِن ، وقال ، الِمْخَزاجُ و  بالكسر ، من اإِلبِل : الشديدةُ الّسِ

__________________ 
 موس  يف طري  ا اج من البصرة ا وبا األخاديد وبينها مرحلة.( يف معجم البلدان : قريباً من الشجي با البصرة وحفر أيب 1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 حبذف أي.« ومواردها»( يف األساس : 3)
 (.عن معجم البلدان)( يقا  إن أصله مركب من خار أي ضعف وزنج أي هذا الصنف من السودان 4)
 ( زايدة عن اللسان ا5)
 وهذا ما اعتمده ابن دريد قا  : نبت خرفيج : إذا كان غضنا انعماً.« الغ ّ »من القاموس :  ( األصر والقاموس ا ويف نسخة أخر 6)
 .«وخرفجته»( عن اللسان ا ويف األصر : 7)
 ( يف اللسان : ُخرحُفٌج ضبرت قلم. وما اعتمد هنا ضبرت القاموس والتكملة.8)
 ( يف النهاية واللسان :  هور القدما.9)
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زَاجُ  الّليث : َمِن ا وهو اخلََزُب أَيضاً. املِخح  من الن وِ  : الن اَقُة ال جي ِإذا لََِنتح صاَر ِجلحُدها كبَن ه َوارٌِم ِمن السِّ
ْوض ، وقيل الَخْزَرجُ  : [خزرج] يُح الباِردةُ ، كذا في الرَّ يُح الَجنُوُب ، قاله ابُن ِسيَده ، وقيل : هي الّرِ : هي  : ِريٌح ، أَي يُْنعَُت به أَو الّرِ

اُء : ة هي الَجنُوب ، غيُر ُمْجَراة ، قال شيُخنا : أَي لَجْمِعها بَْيَن العَلَِميَِّة والتَّأْنِيث ، وأَشار إِلى أَنها حاَل العَلَِميَّ  : الَخْزَرج الشَّديدةُ ، وقال الفَرَّ

ْرَف. م ، ألَن االقتراَن بهما يُوجب الصَّ ُد من األَلف والالَّ  تَُجرَّ

 : األََسُد ، لِشدَّته. الَخْزَرجُ و

 : اسم َرُجٍل ، وقَبِيلَةٌ من األَنصاِر. الَخْزَرجُ و

هما ، نُِسبَا ِإليها ، وهما ابنَا َحاِرثَةَ بِن ثَْعلَبَةَ ، من اليََمِن. (1)، ابنا قَْيلَةَ  الَخْزَرجُ و قال الَجوَهِرّي : قبيلةُ األَنصار هي األَْوسُ   ، وهي أُمُّ

يَت القَبِيلةُ  الَخْزَرجُ  وقال ابن األَعرابّي : وهي أَنفَُع من الشَّماِل ، وَجدُّ األَنصار ثَْعلَبَةُ العَْنقَاُء بُن َعْمٍر  (2) الَخْزَرجَ  : ِريُح الَجنُوِب ، وبه ُسّمِ

َخمسةٌ َعْمٌرو ، وَعْوٌف  الخزرجِ  ِء القَْيِس بِن ثَْعلَبَةَ بِن ماِزِن بن األَْزِد ، وأَوالدُ وُمَزْيِقيَا بن عاِمٍر ماِء السََّماِء بِن َحاِرثَةَ الِغْطِريِف ْبن اْمِري

يَّةٌ َطيِّبَة ، َذكرناها في بعِض ُمَؤلَّفاتِنا وَشجراتِنا.، وُجَشمُ    ، وَكْعٌب ، والَحاِرُث ، ولهم ذُّرِ

َضا الشَّاِطبّي في أَنسابه : في النَِّمِر بِن قاِسٍط َسْعُد بنُ  الَخْزَرجُ  وفي أَنساب الوزير : بِن تَْيِم  الَخْزَرجِ  في األَنصار ، وفي تَْغِلَب ، وزاد الّرِ

  بِن النَِّمِر.هللا

 الشَّاةُ : َخَمعَْت ، بالَخاِء المعجمة ، هكذا في النُّسخ ، أَي َعَرَجْت. َخْزَرَجتِ و

ا َذَكَره في َمْشيِه إِذا أَْسَرَع ، هكذا في سائر النُّسخ ، والصواب : تََخْذلََج ، بالذَّال الُمعَجَمة ، كما سبقت اإِلشارة إِليه ، وُهن تَخْزلَجَ  : [خزلج]

 غيُر واحٍد من أَئّمة اللّغَة.

يُْنَسُج ِمْن َظِليِف ُعنُِق الشَّاةِ  الِخبَاُء ، أَو الِكَساُء الَمْنُسوُج ِمن ُصوف ، وفي اللَِّسان : ، كأَميٍر والَخِسيُّ ، على البَدل ، : الَخِسيجُ  : [خسج]

 ٍء ، يقال له األَْسَحُم :ّيِ يَْبلَى ، قاَل رُجٌل من بني َعْمٍرو من طَ ـ  َزَعُمواـ  فاََل يََكادُ 

وُه  وحَدعــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــــَ ه َواســــــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــُ َر َأهــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــ   حتــــــــــــــــــََ

وِف اَبىِل     ــــــــــِج الصــــــــــــــــــــــــ  ي نح َنســــــــــــــــــــــــِ ًا مــــــــــِ ــــــــــّ ي  َخســــــــــــــــــــــــِ

  
 كُزفَر ، َشجٍر بأَراِضي الِحَجاِز واليََمِن. َمخصوٌص بالعَُشرِ  هو : َحبُّ القُْطِن ، والَخَشُب البَاِلي ، أَو الَخْيَسفُوجُ  : [خسفج]

 ، أَيضاً : َرُجُل السَِّفينَِة. الَخْيَسفُوَجةُ و ، (3) سُّكَّانُ  ال الَخْيَسفُوَجةُ و

 َمْوِضٌع. الَخْيَسفُوَجةُ و

َجتِ  : [خضج]  بالَخاِء الُمْعَجَمةَ. َعِرَجْت وَخَمعَْت ، إِذا الشَّاةُ ، تََخضَّ

 َزاَغ. ِإذا ،ُخفُّه  اْنَخَضجَ و

 نَقَُضوه. إِذا األَْمرَ  أَْخَضُجوا يقالو

 ، بالكسر : الَمْبَطَخةُ. الِخْضِريجُ  : [خضرج]

 وهاتاِن المادَّتَاِن مما لم يَْذُكرهما الَجْوَهِريُّ وال ابُن منظور.

َكةً : َداٌء لإِلبِِل ، الَخفَجُ  : [خفج] ً  َكفِرحَ  البَِعيرُ  َخِفجَ  وقد ، ُمَحرَّ ً و َخفَجا إِذا كانت ِرْجالهُ تَْعَجاَلِن بالِقيَاِم قَْبَل َرْفِعه إِيّاهما ،  أَْخفَجُ  ، وهو َخْفجا

 كأَّن به ِرْعَدةً.

 : بفتح الفاِء : بَْقلَةٌ َشْهبَاُء لها َوَرٌق ِعَراٌض. الَخفَجُ  ، وقال أَبو حنيفةَ : َخفََجةٌ  َعِريُض الَوَرق ، واِحدتُه نَْبٌت أَْشَهُب َربِيعيٌّ  الَخفَجُ و
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فإِذا »في حديِث عبِد هللا بِن َعْمٍرو و ، (4)، ِمن الُمبَاَضعَِة  الَخفَجُ  : َضْرٌب من النّكاح ، وقال اللّيث : الَخْفجُ  في اللسان : : َجاَمع ، َخفَجَ و

فاُد ، وقد يُْستَْعَمل في الناس ، قال : ويُْحتَمل بتقديم الِجيم على الخاِء. الَخْفجُ  قال : «َجةً َخافِ  على الغَنَمِ  (5)هو يََرى التُّيُوَس تَنِبُّ   : الّسِ

__________________ 
 (.مجهرة ابن حزم)( وهي قيلة بنت األرقم بن عمرو بن جفنة بن عمرو مزيقياء. 1)
 ( يف املطبوعة الكويتية : اخلرزج تصحيف.2)
 التكملة واخليسفوجة : سكان السفينة ا وشاهد قو  النابغة :( يف 3)

 يـــــــــــــظـــــــــــــر مـــــــــــــن خـــــــــــــوفـــــــــــــه املـــــــــــــاّلُح مـــــــــــــعـــــــــــــتصــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــاً 

دِ     جــــــــــــــَ ِن والــــــــــــــنــــــــــــــ   ابخلــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــوجــــــــــــــة بــــــــــــــعــــــــــــــد األيــــــــــــــح

  

 ( قا  األزهري يف التهذيب : ومل ألعه يف ابب املباضعة لغريه.4)
 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان : تثب.5)
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جْ  الَخفَجُ و ً  ل ،: ِعَوٌج في الّرِ َجاَل. األَْخفَجُ  ، وقال أَبو َعْمٍرو : أَْخفَجُ  وهو َخِفَج َخفَجا ْجِل من الّرِ  األَْعَوُج الّرِ

 تَعَباً. هكذا باإِلفراد في النُّسخ ، ونصُّ عبارةِ أَبي عمٍرو : َساقَْيه اْشتََكى َساقَه فاُلٌن إِذا َخِفجَ و

 ، أَي ُمْعَوجٌّ قال : أَْخفَجُ  ومن ذلك َعُمودٌ 

وَد  مــــــــــُ وين والــــــــــعــــــــــَ مــــــــــُ لــــــــــَ دح َأســــــــــــــــــــــــح اقــــــــــَ جــــــــــَ فــــــــــَ   اأَلخــــــــــح
ا و     اُ  الـــــــــــر جـــــــــــَ ي هبـــــــــــا اجلـــــــــــَ رحمـــــــــــِ ًة يــــــــــــَ بـــــــــــ  (1)شـــــــــــــــــــــــــَ

 

  
بُن َعْمِرو بِن ُعقَْيٍل ، ولذا قال ابُن أَبي َحديٍد واألَْزَهِرّي : إِنهم َحيٌّ من بني ُعقَْيٍل ، وقال  َخفَاَجةُ  وهو َحيٌّ من بَني عامٍر ، بالفَتْح : َخفَاَجةُ و

ْشتََهَر باللَّقَب ، : ُمعَاِويَةُ : ا َخفَاَجةَ  اسمُ  اْسُم اْمَرأَةٍ ُوِلَد لها أَْوالٌد وَكثُروا ، وهم يَْسكنون بنََواِحي الُكوفَةَ ، وقيل : َخفَاَجةُ  ابُن الّسْمعَانّي :

 .َخفَاَجةَ  ، كما سيأْتي ، وقال ابُن َحبِيب : إِنه َطعََن َرُجالً من اليََمِن فَأَْخفََجه ، فلقَّبُوه ُخفَاجٌ  ُغاَلمٌ  ُمْشتَقٌّ من قولهم :

يبُ  الَخِفيجُ و ّرِ ِعيُف ، (2) : الّشِ  وفي اللسان الغَِليظ. ِمَن الماِء ، والضَّ

 : ماَل. تََخفَّجَ و

 ، بضّمهما : الغاُلُم الَكثِيُر اللّْحِم. الُخنَاِفجُ و ، الُخْنفُجُ و

 أَي ِكْبٌر. ُخفَاجٌ  وبه

 : صاِحُب ِكْبٍر وفَْخٍر ، حكاه يَعقوُب في الَمْقلُوب. ُخفَاجٌ  وُغاَلمٌ 

ْخوُ  ، مقصوراً وممدوداً : الَخفَْنَجاءُ و الَخفَْنَجىو ُجُل الّرِ  وقد ذُِكر في الحاء المهملة. ، َغنَاَء ِعْنَده الّذي ال الرَّ

 ، كما تقدَّم ، وهو مقلوٌب ، كما تقّدم. كالَخَرْنفَج : النَّاِعمُ  الَخفَْرنَجُ و كالَخْرفَجة : ُحْسُن الِغَذاءِ  الَخْفَرَجةُ  : [خفرج]

ً  : [خلج]  إِذا َجبََذه. اْختَلََجهو تََخلََّجهو ءَ الشَّيْ  َخلَجَ و .اْختَلَجَ و َكتََخلَّجَ  َجَذَب ، من حّد َضَرَب : َخلََج يَْخِلُج َخْلجا

 هو : اْنَجَذَب ، كذا في الِّلسان. أَْخلَجَ و

تَِّة األَلفاِظ التي أَوَرَدَها شيُخنَا في حنج ،  فيو أَي يَْجتَِذبُونَه ، «َعلَى بَاب الَجنَّةِ  يَْختَِلُجونَه»في الَحِديث و قْلت : فهو ُمْستَْدَرك على الّسِ

 أَي يُْجتََذبُوَن ويُْقتََطعُوَن. «ُدوني لَيُْختَلَُجنَّ  أَقواٌم ثُمَّ  (3)لَيَِرَدنَّ َعلَيَّ الَحْوَض »حديٍث آَخَر 

ً و يَْخِلجُ  بِعَْينِه وَحاِجبَْيه َخلَجَ  من الَمجاز :و  بِلَيلَى األَْخيَِليَّة. (4)قال ُحبَْينَةُ ْبُن َطِريٍف العُْكِلّي يَتََشبَُّث  َغَمَز ، ، إِذا يَْخلُُج َخْلجا

 ِ اح ِب ِذي ُرعــــــــــــــَ عــــــــــــــح نح شــــــــــــــــــــــــــــِ ٌة مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ارِي  جــــــــــــــَ

    ِ اح تـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح عـــــــــــــــُ ي بـــــــــــــــِ ٌة مَتحشـــــــــــــــــــــــــــــِ اكـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ   حـــــــــــــــَ

  

دح  تح قــــــــــــــــَ جــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ ِ  خــــــــــــــــَ اح ٍب وعــــــــــــــــَ اجــــــــــــــــِ  حبــــــــــــــــَ

يِن     يـــــــــــــح ا وبــــــــــــــَ هـــــــــــــَ نــــــــــــــَ يــــــــــــــح وا بــــــــــــــَ لـــــــــــــ  وحُم خـــــــــــــَ  اي قــــــــــــــَ

  

ِ َأَشد  ما ُخلَِّي  َ اثـحَناح  َباح
 والعُْلَطة : الِقاَلَدةُ :

ُجُل َحاِجبَْيه عن َعْينَْيه ، (5) أَْخلَجَ  وعن الّليث : يقال : َكا ، وأَنشد : اْختَلَجو الرَّ  حاِجبَاه ، إِذا تحرَّ

يِن و  مــــــــــــــُ لــــــــــــــِّ كــــــــــــــَ ــــــــــــــِ جُ ي لــــــــــــــِ ِه  لــــــــــــــَح يــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ اجــــــــــــــِ  حــــــــــــــَ

ا    دميـــــــــــــَ مـــــــــــــًا قـــــــــــــَ لـــــــــــــح َده عـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن َب عـــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــِ  أَلحح

  
 اْنتََزَع.و إِذا َجبََذه ، اْختَلََجهو تََخلََّجهو ءَ الشَّيْ  َخلَجَ و

 الطَّاعُن ُرْمَحه من المطعون. (6) [َخلَجَ ]وأََخَذ بيده فَخلََجه ِمن بين َصْحبِِه : اْنتََزعه. و
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 وَمرَّ بُِرْمحه َمركوزاً فاْختَلََجه ، أَي اْنتََزعه.

 أَنشد أَبو حنيفَة :

اِإَذا  هــــــــــَ ــــــــــح تـ جــــــــــَ لــــــــــَ ــــــــــَ تـ ا  اخــــــــــح َبهنــــــــــ َ اٌت كــــــــــَ يــــــــــَ جــــــــــِ نــــــــــح  مــــــــــُ

وعُ     طـــــــــــــــُ ن  قـــــــــــــــُ رَاٍ  مـــــــــــــــا هبـــــــــــــــِِ ُدوُر عـــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ْلِو ، قال العّجاُج :  َشبَّهَ أَصابِعَه في ُطوِلَها وقِلِّة لَْحِمَها بُصدوِر َعراقِي الدَّ

__________________ 
وهبامش اللسان : قوله وشبة كذا ابألصر ابملعجمة مفتوحة « مة وليحررقوله وشبة كذا يف اللسان ابلشا املعج»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 ا ولعله ابملهملة املكسورة.
 الش رِيب ضبرت قلم.ـ  عن أيب زيدـ  ( يف التهذيب واللسان2)
 .«لريدّن عل  ا وضِ »( النهاية واللسان ا وضبرت املطبوعة الكويتية : 3)
 ( يف اللسان : ينسب.4)
 والشاهد يؤيد قوله.« خلج»ا ويف التهذيب : ( األصر واللسان 5)
 ( زايدة عن األساس.6)
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اُن  نح هــــــــــــَذا الــــــــــــز مــــــــــــَ كــــــــــــُ افــــــــــــِإنح يــــــــــــَ جــــــــــــَ لــــــــــــَ   خــــــــــــَ
ا    جـــــــــَ رحفـــــــــَ خـــــــــَ ُ

ه املـــــــــ يحشـــــــــــــــــــــــَ ا عـــــــــَ نـــــــــَ ِبســـــــــــــــــــــــح دح لـــــــــَ قـــــــــَ  فــــــــــَ

  
 حاالً واْنتََزعها وبدَّلََها بِغَْيِرها. َخلَجَ  يعني قد

 الَمنِيَّةُ القَْوَم ، أَي اْجتََذبَتْهم. اْختَلََجتو

َك ، َء :الشَّيْ  َخلَجَ و  وقال الَجْعِدّي : َحرَّ

مح و  اءَكـــــــــُ و ِنســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــُ دح وحَم يـــــــــَ ٍ  يــــــــــَ َريـــــــــح ِن خـــــــــُ  يف ابـــــــــح

َر     َواســــــــــــــــــــــــِ نَ حــــــــــَ جــــــــــح لــــــــــُ ا لــــــــــَح يــــــــــَ َذاكــــــــــِ
َ
اِ  املــــــــــ مــــــــــَ  اجلــــــــــِ

  
ْكن. يَْخلُْجن قال أَبو َعْمٍرو :  ، أَي يَُحّرِ

 أَنشد ابُن األَعرابّي : َشغََل ، ِإذا يَْخِلجُ  الَهمُّ  َخلَجَ و

يـــــــــــــُت و  يِن أَبـــــــــــــِ جـــــــــــــُ لـــــــــــــِ ين  ختـــــــــــــَح بَنـــــــــــــ  وُم كـــــــــــــَ مـــــــــــــُ  اهلـــــــــــــُ

انِ     طـــــــــــــــَ د  اِبأَلشـــــــــــــــــــــــــــــح اِة متـــــــــــــــَُ قـــــــــــــــَ ُو الســـــــــــــــــــــــــــــ   َدلـــــــــــــــح

  
 ، أَي َشغَلَتْه الشواِغُل ، وأَنشد : َخلََجتْه الَخَواِلجُ  في صْدِري َهمٌّ ، وعن اللّيث : يقال اْختَلَجَ  ومن المجاز :

َكاُ  ُدوَن اأَلشَكا ح  خَتحِلجُ و   اأَلشح
ْنيَا. َخلََجتْه َكَذا ، أَي َشغَلَني ، يُقاُل : َخلََجنيو  أُُموُر الدُّ

 الُهُموُم : نَاَزَعتْهُ. تََخالََجتْهُ و

ُجَل : نَاَزَعه. خالَجَ و  الرَّ

 ذا كان له َهمٌّ في ناِحيٍَة وَهمٌّ في ناِحيٍَة ، كأَنه يَْجِذبه إِليه.الُهُموُم ، إِ  (1) تَخالََجتْه ويقال :

ُجُل ُرْمَحه ، َخلَجَ و  الَخْلجُ و . قال :َخلََجهُ  الطاِعُن ُرْمَحه عن جانٍب قيل :: َمدَّه ِمن جانٍب ، قال اللَّيث : إِذا َمدَّ  اْختَلَجهو ، يَْخِلجه الرَّ

 كاالْنتَزاع.

 .الَمْخلُوَجةُ  وسيأْتي َطعََن ، ، إِذا َخلَجَ  وقد

 وهو َضْرٌب ِمن النَِّكاح ، وهو إِْخَراُجه ، والدَّْعُس : إِْدَخالُه. َجاَمَع ، َخلَجَ و

ً  الَمْرأَةَ  َخلَجَ و  : نََكَحها قَال : يَْخِلُجَها َخْلجا

ِتَها  َخَلجحتُ   (2) َخَلَجاتِ هَلَا َجاَر اسح
 .كَخلََجَها ، اْختَلََجَهاو

 ، وَجَذبَتْه تَْجِذبُه : فََطَمتْه ، عن اللِّْحيَانّي ، ولم يَُخصَّ ِمن أَّيِ نَوعٍ ذلك. تَْخِلُجه األُمُّ َولََدها َخلََجتو وعبارة الُمْحكم : فََطَم َولََدهُ. إِذا َخلَجَ و

 : فََطْمُت َولََدَها. َخلَْجتُهاو

ةً ، قال أَعرابيٌّ : ال هَولََد نَاقَتِ  إِذا فََطمَ  َخلَجَ  أَو ئَْب عاِلٌم  تَْخِلجِ  خاصَّ ه فإِن الذِّ ْق بينَه وبيَن  (3)الفَِصيَل عن أُّمِ بمكاِن الفَِصيِل اليَتِيم ، أَي ال تُفَّرِ

مخشرّي وقال : أَي ال تُْفِرْده عنها ، فإِنه إِذا رآه َوْحَده أَكلَه.  أُّمه ، وهو مجاٌز ، وفسَّره الزَّ

ً  بالّضّم ، ، تَْخلُجُ و بالكسر ، ، تَْخِلجُ  العَْينُ  َخلََجت :من المجاز و ً و ، َخْلجا ً و مصدر الباب الثّاني ، ، ُخلُوجا َكةً ، زاده َشِمٌر ،  َخلََجانا ، محرَّ

ُك ، يقال : التََّخلُّجُ  ، وفسََّره غيُرهما باْضَطربَْت ، قال َشِمٌر : تََخلََّجتو كاْختَلََجتْ  ومثلُه في الّصحاح ، َطاَرْت ، كما يأْتي ، إِذا  : التََّحرُّ

ً  ءُ الشَّيْ  تََخلَّجَ  ً و ، تََخلُّجا َك ، ومنه يقال : اْختَلََج اْختِالجا ً و َعْينُه اْختَلََجتْ  إِذا اْضَطَرَب وتََحرَّ ً و َخلََجْت تَْخِلُج ُخلُوجا  . انتهى.َخلَجانا

ً و يَْخِلُجه بعَْينِه وحاِجبِه َخلََجهو كالِم األَقدِميَن العُُموُم في العَْيِن وغيِرها ، ففي لسان العرب :ووقَع في   تَْختِلجُ  َغَمَزه ، والعَْينُ  : يَْخلُُجه َخْلجا

 ، أَي تَْضَطِرُب ، وكذلك سائُر األَعضاِء.
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ُجُل حاِجبَْيه عن َعْينَْيهِ  أَْخلَجَ  قال الليث : يقال كا ، وأَنشد : اْختَلَجَ و ، الرَّ  حاِجباه إِذا تَحرَّ

يِن وَ  مــــــــــــــُ لــــــــــــــِّ كــــــــــــــَ ــــــــــــــُ جُ ي لــــــــــــــِ ِه  لــــــــــــــَح يــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ اجــــــــــــــِ  حــــــــــــــَ

ا    ِدميـــــــــــــَ مـــــــــــــًا قـــــــــــــَ لـــــــــــــح َده عـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ب عـــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــَ  أَلحح

  
ك َعنِّي ، » وفي َمثَلٍ  «ِعْرٌق إِالَّ ويَُكفُِّر هللاُ بِه اْختَلَج َما»في الحديث و ومثلُه في األَساس ، فاُلنةُ  َخلَجتْنيو (4) «تَْختَِلجُ  َعْينِيأَْبِشْر بَِما يَُسرُّ

 بِعَْينِها : َغَمَزتْني ِلميعاٍد تَْضِربه أَو أَْمٍر تَُحاِولُه.

ين بن  وتَذّكرُت هنا ما قرأْتُه قديماً في تفسير نوِر الّدِ

__________________ 
 ( عن التهذيب واللسان واألساس ا وابألصر : ختاجله.1)
 خلوات بن جبري األنصاري كما يف التكملة وصدره فيه :( عجز بيت 2)

 ذات عيا  واثقا بعقلهاو 
 .87ا والفاخر :  (حن )والبيت يف اللسان 

 ( األصر والتهذيب ا ويف التكملة : عارٌف.3)
 .«قوله أبشر اخل كذا يف النسخ والذي يف األساس : أَبشر مبا سر  عيين ختتلج»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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 : نص ه ما تعاىل هللارحمهماجلَز ار تلميِذ الشويّن ا 
بٌ  بــــــــــــــــــــــــــَ ين هــــــــــــــــــــــــــِذه نـــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــــــِ

اءُ و     بــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــح ِ أَنـ اح نــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــح يـ عــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــــــــــــــــِ

  

ىَن و  مـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــي يِنَ ال ـــــــــــــــــــح ي ُة عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ل قـــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــُ

اءُ     كــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا َرف  بــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإَدا مــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 األَعضاِء ُكتُباً ، َوبَنَْوا عليها قَواِعَد ، ليس هذا َمَحلَّ ِذكِرَها. اْختالجِ  وقد أَلَّفُوا في

جلُ  َخِلجَ و ً  َكفَِرحَ  الرَّ  أَو ُطوِل َمْشيٍ وتَعٍَب. يَْعَملُه وِعَظاَمه ِمْن َعَملٍ  لَْحَمه اْشتََكى ، بالتَّحريك ، إِذا َخلَجا

 َعُضَده. يَْخلُجُ  ألَّن َجْذبَه َخلَجٌ   في العَُضِد ، حتَّى يُعَالََج بعد ذلك فيستَطلْق ، وإِنما قيل لهمن تَقبُِّض العََصبِ  الَخلَجُ  وقال اللّيث : إِنما يكون

ً  البعيرُ  َخِلجَ و وفي المحكم :  ، وذلك أَن يَتَقَبَّض العََصُب في العَُضِد حتّى يُعَالََج بعد ذلك فيْستَطِلُق. أَْخلَجُ  ، وهو يَْخلَُج َخلَجا

وقد يكون في غير النَّاقَِة ، أَنشد ثعلٌب  لَبَنَُها ، لذلك فَقَلَّ  بَِذْبحٍ أَو َموٍت فحنَّْت إِليه عنها َولَُدَها أَي ُجِذب (1) اْختُِلجَ  نَاقَةٌ  كَصبُوٍر : ، الَخلُوجُ و

: 

وح  ًة يـــــــــــــَ عــــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــــِ َر  مــــــــــــُ امــــــــــــًا تـــــــــــــَ وجــــــــــــَ لــــــــــــُ   خــــــــــــَ
او     ُدوجــــــــــــــــَ تح خــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــَ  محــــــــــــــــََ ر  أُنـــــــــــــــــح  كــــــــــــــــُ

  
يَ ْوَم تَ َرْوََّنا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعة  َعّما َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ ذاِت َْحْل  َْحَْلها َوتَ َرى الّناَس )وإِنّما يذهَب في ذلك إِلى قوله تعالى : 

 .(2) (ُسكارى َوما ُهْم ِبُسكارى

يقال و : كثيرةُ اللَّبَِن تَِحنُّ إِلى َولَِدَها َخلُوجٌ  ، كما يأْتي ، وفي التهذيب : وناقَةٌ  َخلُوجٍ  : َغِزيَرةُ اللَّبِن ، مأْخوذٌ ِمن َسحابةٍ  َخلُوجٌ  يقال : ناقَةٌ و

 ، قال أَبو ذَُؤيب : ِخاَلجٌ و ُخلُجٌ  أَي تَْجِذبُه ، والَجمعُ  السَّْيَر ِمْن ُسْرَعتَِها تَْخِلجُ  هي الَّتي

ك  نـــــــــــــح ـــــــــــــِ ا  (3)أَم اجـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ه فـ بـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ـــــــــــــرَبحُ  أَرحقـ  ال

ا    اَلجـــــــــــــــــَ ًا خـــــــــــــــــِ ُه ُد ـــــــــــــــــح ت  ِإخـــــــــــــــــالـــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــَ

  
ْعد بأَصواِت هذه الِخالجِ ، ألَنَّها تََحاّن ِلفَْقِد أَوالِدَها.  ُدْهماً : إِبِالً ُسوداً ، َشبَّه َصوَت الرَّ

ُق ، من لَخلُوجُ او ، إِذا كانَْت َكثِيَرةَ الماِء  َخلُوجٌ  يقال : َسَحابَةٌ  أَو الَكثِيُر الماِء ، ِمْن ُمعَُظِم السَّحاِب ، ُهَذِليّة ، ُخوِلجَ  كأَنَّه السََّحاب : الُمتَفَّرِ

 َغزيرةُ اللَّبَِن ، من هذا. : َخلوجٌ  َشِديَدةَ البَْرِق ، وناقَةٌ 

 ، وأَنشد : َخِليجاه األَعظِم ، وَجنَاَحا النَّْهرِ  النَّْهر نَهٌر في ِشّقٍ ِمن يجُ الَخلِ  في التهذيبو

انح  ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــح تـ ــــــــــــــفــــــــــــــِ ف  ال اَض َأكــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ىًت ف ــــــــــــــَ  ِإىَل ف

     َ يــــــــــــح ــــــــــــَ يــــــــــــجِ فـ لــــــــــــِ ُه  اخلــــــــــــَ د  انح مــــــــــــَ يــــــــــــجــــــــــــَ لــــــــــــِ  خــــــــــــَ

  
ً  إِّن فاُلناً ساقَ »في الحديث : و  : نَهٌر يُْقتَطع من النَّْهِر األَعظِم إِلى َموضعٍ يُْنتَفَُع به فيه. الَخليج «َخليجا

: ُشعبةٌ تَْنَشِعُب ِمن  الَخِليجُ  . وقيل :اْختُِلجَ  وقال ابُن ِسيَده : هو ما اْنقََطَع ِمن ُمْعَظم الَماِء ، ألَنه يُْجبَذُ منه ، وقد َشْرٌم ِمَن البَْحرِ  : الَخِليجُ و

 .ُخْلَجانٌ و ُخْلجٌ  بَْعَض مائِه إِلى مكاٍن آَخَر ، والجمع (4)الوادي تُعَبِّر 

 ، قال لَبِيد : ُخلُجٌ  والَجمعُ  الَجْفنَةُ  الَخِليجُ و

تح و  اَوحــــــــــــــَ نــــــــــــــَ وَن ِإذا الــــــــــــــّرايُح تـــــــــــــــَ لــــــــــــــُ لــــــــــــــِّ كــــــــــــــَ  يــــــــــــــُ

جــــــــــــاً     لــــــــــــُ ا خــــــــــــُ هــــــــــــَ امــــــــــــُ تــــــــــــَ َوارِعــــــــــــًا أَيـــــــــــــح د  شـــــــــــــــــــــــــَ  متــــــــــــَُ

  
 .: قَِعيَرةٌ َكثيرةُ األَخِذ من الماءِ  َخلُوجٌ  وَجْفنَةٌ 

َسُن ، لذلك. الَخِليجُ و ألَنّه يَْجبِذُ ما يَُشدُّ بِه ، الَحْبُل ، : الَخِليجُ  قال ابن ِسيَده :و  : الرَّ
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 وفي التهذيب : قال الباِهلّي في قول تَِميم ْبِن ُمْقبٍِل :

ه  ج  رَأحســـــــــــــــــــــُ َد مـــــــا شـــــــــــــــــــــُ عـــــــح ي بــــــــَ امـــــــِ اَت ُيســـــــــــــــــــــَ بـــــــَ  فــــــــَ

ب      ا َتشـــــــــــــــــــــــــِ اهـــــــــــَ نـــــــــــَ عـــــــــــح واًل مجـــــــــــََ حـــــــــــُ رَحُ فـــــــــــُ  وَتضـــــــــــــــــــــــــح

  

ينِّ يف و  غـــــــــــــــَ يـــــــــــــــجِ اَبَت يــــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ ه   اخلـــــــــــــــَ بَنـــــــــــــــ   كـــــــــــــــَ

رَحُ     وِن أَقــــــــــح ُض الـــــــــلـــــــــ  َدمـــــــــ   اَنصـــــــــــــــــــــــِ ٌت مـــــــــُ يـــــــــح مـــــــــَ  كـــــــــُ

  
 الخيُل ،نَّي ، أَي تَْصَهل عنده قال : يَْعنِي َوتِداً ُربَِط به فََرٌس ، يقول : يُقَاِسي هذه الفُُحوَل ، أَي قد ُشدَّْت به ، وهي تَْنُزو وتَْرَمح ، وقوله يُغَ 

 ، أَي فُتِلَ  ُخِلجَ  : َحْبلٌ  الَخِليجُ و

__________________ 
تَـَلجَ »( ضبرت القاموس : 1)  وما أثبت عن اللسان.« اخح
 .2( سورة ا ج اآية 2)
 ( أمنك : يعين أي من شقك وانحيتك.3)
 وما أثبت عن اللسان.« تشعب من الوادي يعرب»( يف األصر : 4)



2629 

 

زحراً َأي فُِتَر عل  َوَد الَفَرِس. ُكَميحٌت ِمنح نـَعحِت الَوتِد ا َأي َأمححَُر ا ِمن (1) شـــــــــــَ رَاِء يَعين ِمقح  َطرحفَاَء ا قا  : وقـُرحَحُته : الَعســـــــــــح
ه ا وقير قـُرحَحُته : ما مَتُج  عليه من الد م والز َبِد ا ويقا  للَوِتِد : ض الَقطحِض ا يـَعحيِن بَياضــــــَ اب ة  اخلَِليجُ  َموحضــــــِ ا ألَنه َ حِذُب الد 

 ِإذا رُِبَطتح ِإليه.
ّيٍ في البيتيِن : يَِصُف فََرساً ُربَِط بَِحْبٍل وُشدَّ بَِوتِد في األَرض ، فَجعَل َصِهيَل الفََرِس ِغناًء له  ، وَجعَلَه ُكَمْيتاً أَْقَرَح ، لَما َعاَلهُ وقال ابُن بَّرِ

بَِد والدَِّم عند َجْذبِه ال  َحْبَل.من الزَّ

أَنَّ أَي وباَت الَوتُد الَمربوُط به الَخْيُل يُغَنَّي بَِصِهيِلها ، أَي بَاَت الَوتَُد والَخْيُل تَْصَهْل َحْولَه ، ثم قال : أَي كَ « وبَاَت يُغَنَّى»ورواه األَصمعّي 

بد صار أَقْ  يَُساِمي ، أَي يَْجِذب األَْرَساَن ،  الدَِّم صار ُكَمْيتاً ، وقوله :َرَح ، وبالَوتََد فََرٌس ُكَمْيٌت أَْقَرُح ، أَي صار عليه َزبٌَد وَدٌم ، فبالزَّ

هاِت اللغَِة ،  كاألَْخلَجِ ، والشَّبَاُب في الفَرِس أَن يَقوم على ِرْجلَْيه. وقوله : تَْضَرح ، أَي تَْرَمح بأَْرُجلها ، كذا في اللسان. لم أَِجْده في أُمَّ

َف على الُمَصنِّف فْليراَجْع.وسيأْتي أَنه الطَِّويُل   من الَخْيِل ، فربََّما تََصحَّ

 بضّم فسكون. ، ُخْلجٌ  َسِفينَةٌ َصِغيَرةٌ ُدوَن العََدْوِلّيِ ، ج الَخِليجُ و

لَة. َجبٌَل بَمكَّةَ ، : الَخِليجُ و  َحَرسها هللاُ تعالى ، كَذا في الّصِ

ةً  يَتََخلَّج الَمجنوُن في ِمْشيَته : تَجاَذب يَميناً وِشماالً ، والَمْجنُونُ  (2) تََخلَّجَ  من المجازو ةً يَْمنَةً ومرَّ في ِمْشيَته ، أَي يَتمايل كأَنَّما يُْجتََذُب َمرَّ

 يَْسَرةً.

 قول الشاعر :َكأَنَّهُ يَْجتَِذب َشْيئاً ، ومنه  تَفَكََّك وتََمايََل ، أَي الَمْفلُوُج ِفي ِمْشيَتِه تََخلَّجَ و

اَلَء  ُ  اخلــــــــــَ فــــــــــُ نـــــــــــح تح تـــــــــــَ لــــــــــَ بـــــــــــَ يَنح  (3)أَقـــــــــــح يــــــــــح عــــــــــَ  بــــــــــِ

ي     ا ومَتحشـــــــــــــــــــــــــــــِ جَ هـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  ونِ  ختـــــــــــــــََ نـــــــــــــــُ جـــــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــــ

  
 : (4)في الَمْشيِ مثُل التََّخلُّع ، قال َجِريٌر  التََّخلُّجو

نح و  ي مــــــــــــــِ فــــــــــــــِ جِ َأشــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــ  نٍّ   ختــــــــــــــََ رِّ جــــــــــــــِ  كــــــــــــــُ

انِ و     نــــــــــــــَ َن اخلــــــــــــــُ ِن مــــــــــــــِ َريــــــــــــــح ا ــــــــــــــِ ــــــــــــــنــــــــــــــ  ِوي ال  َأكــــــــــــــح

  
ةً يَْسرةً ، «الَمْجنُونِ  َخلََجانَ  فِي ِمْشيَته يَْخِلجُ  رأَى َرُجالً يَْمِشي ِمْشيَةً أَْنَكَرَها ، فقال :»في َحِديث الَحَسِن و ةً يَْمنَةً وَمرَّ  أَي يُْجتََذُب َمرَّ

 ، بالتحريك ، مصدٌر كالنََّزَواِن. الَخلََجانُ و

 وفي التهذيب : وقوُل ابِن ُمْقبِل : َجَواُد السَِّريُع ،ِمَن الَخْيِل : ال بالكسر ، ، اإِلْخِليجُ و

جَ و  ــــــــــــَ ل تح  َأخــــــــــــح ــــــــــــَ ث عــــــــــــَ ُر َأوح ــــــــــــح ي امــــــــــــًا ِإَذا اخلــــــــــــَ  هنــــــــــــَ 

َرَدا     ُر َأجــــــح هـــــــح ــــــكــــــَ ِر وال هـــــــح ــــــكــــــَ الِح ال َر  ِبســــــــــــــــــــِ (5)جــــــَ
 

  
ً  الشَّدَّ  يَْخِلجُ  : الطَِّويُل من الَخْيل ، الذي األَْخلَجُ  قال :  ، أَي يَْجِذبه ، كما قال َطَرفَةُ : َخْلجا

 (6)الش دِّ ُمِشيحاُت ا ُُزمح  ُخُلجُ 
قال ابن سيده : وهذا ال يُطابق َمْذَهب سيبويِه ، ألَنه على هذا اسٌم ، وإِنما  (7)، ُحِكَي ذلك عن أَبي مالك  اإِلْخِليَجةُ  وهو نَْبٌت ، : اإِلْخِليجُ و

 وضعه سيبويِه صفةً. كذا في اللسان.

 : ما اْعَوجَّ ِمن البيِت. (8) الَخلَجُ  : ُمْعَوجٌّ ، وفي التهذيب : َخِليجٌ  في ناِحيَِة البيِت وبَْيت : الفََسادُ ـ  محركةـ  الَخلَجُ و

تَْينِ بضَ  الُخلُجُ و ُعَمُر بُن  أَميُر المؤمنيَن سيّدنا قَْوٌم ِمَن العَرَب كانُوا ِمْن َعْدَواَن فأَْلَحقَُهمْ  : قَبيلةٌ يُْنَسبُوَن إِلى قُريش ، وهم َخِليج جمع مَّ

وا بذلك ألَنهم بالحاِرث بِن ماِلِك ْبِن النَّْضرِ ـ  رضي هللا تعالَى عنهـ  الَخطَّابِ  ِمْن َعْدَواَن ، هكذا نّص عباِرة اللِّساِن  اْختَلَُجوا بن ِكنَانَةَ ، وُسمُّ

 والمعاِرِف البِن قُتيبةَ ، وعليه فالحارُث أَخو فِْهٍر ، والذي في الّصحاح

__________________ 
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 عة املصرية.وما أثبت عن اللسان ا وأشري إىل رواية اللسان هبامش املطبو « مض»( ابألصر 1)
 ولعله وقعت بيد  ققه نسخة صحفت هبا.« حتلج» ( األصر والقاموس واللسان ا وهبامش املطبوعة الكويتية عن القاموس :2)
 ( األصر والديوان والتهذيب ا ويف اللسان : اُ الء اب اء املهملة املضمومة.3)
 (.ف اللسان : خنن ا خلج ا ش)( من قصيدة يهجو هبا زهرة القناين 4)
 ويف اللسان : أجرُد.« والكهِر أجردا»( يف التهذيب : 5)
 بيت لطرفة يتف  مض العجز الشاهد ابلكلمتا من آخره : (شيح)( ورد يف اللسان 6)

ـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــة يف أمـــــــــــــــــــــت  أدت الصــــــــــــــــــــــــــــــــــن

زُمح      فـــــــــــــــهـــــــــــــــي مـــــــــــــــن حتـــــــــــــــُت مشــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــحـــــــــــــــات ا ـــــــــــــــُ

  

 وما أثبت عن اللسان.« ابن مالك»( ابألصر 7)
 واللسان فكاألصر.« اخلليج»( يف التهذيب : 8)
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ٍر ا واسم ِض للس هيلّي : ا ارث بن ِفهح  قـَيحٌ  ا قاله شيُخنا. اخلُُلجِ  والر وح
 وعن ابِن األَعرابّي : الُمْرتَِعُدو األَْبَداِن ، : الُخلُجُ و

 : التَِّعبُون. الُخلُجُ 

إَِذا ُشكَّ في أَنسابهم فتَنَاَزَع النََّسَب قَْوٌم وتَنَاَزعه آَخروَن ، ومنه قول  ُخلُجُ  ، وفي التهذيب ، وقَْومٌ  (1) نََسبِِهمْ القَْوُم الَمْشكوُك في  : الُخلُجُ و

 الُكميت :

 أَبـحَناُء ُعه ارِ  ُخُلجٌ أَمح أَنـحُتُم 
فأَْبَطَل « ، فقال : إِن الَحيَّ يَِرُث الَميَت ، أَتَْشَهْدَن بِاالْستِهالل يَتََخلَّجُ  أَّن نِسوةً َشِهْدن عنده على َصبِّيٍ وقََع حيًّا»في حديث ُشَريح و

 َشَهاَدتَهن.

ك ، يقال التََّخلُّجُ  قال َشِمٌر : ً  ءُ الشَّيّ  تََخلَّجَ  : التََّحرُّ ً و ، تََخلُّجا َك ، إِذا اْختَلََج اْختِاَلجا  َعْينُه ، وقد تقدَّم. اْختَلََجتْ  ومنه يقال : اضَطَرَب وتََحرَّ

اُد بُن عمار   (3)بن َسْعد  (2)وقال أَبو َعْدنَاَن : أَنشدني َحمَّ

اِح  ٍن َوقــــــــــــــــــــَ ٍر َحســــــــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــح  اَي ُرب  مــــــــــــــــــــُ

جٍ     لـــــــــــــــــــ  احِ  خمـــــــــــــــــــَُ قـــــــــــــــــــَ َ ِ الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــِّ نح لـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــِ

  
 العَْيِن ، أَي يَْضَطِرب. يَتََخلَُّج تََخلُّجَ  : الذي قد َسِمَن فَلَْحُمه الُمَخلَّج قال :

في حديث َعِدّيٍ ، قال له و : اْحتََكأَ مع َشّكٍ ، تََخالَجو ُء في صدريالشي اْختَلَجَ و َشَكْكُت ، أَي ٌء ،في َصْدِري َشيْ  تََخالَجَ  من الَمَجاز :و

ْك فيه َشيْ  «في َصْدِرك يَْختَِلَجنَّ  ال» السالمعليه يبة والشّكِ ، ويُْرَوى أَي ال يتحرَّ  بالَحاِء ، وهو مذكور في موضعه.ٌء ِمن الّرِ

ْيِد للُمْحِرم فقالَت وأَْصل االختِالجِ الَحَرَكةُ واالضطَراُب ، ومنه في  (4) يَْختَِلجْ  إِنْ »حديُث عائَِشةَ رضي هللا َعْنَها ، وقد ُسئلَْت عن لَْحِم الصَّ

 .«ٌء فََدْعهنَْفِسك َشيْ 

 ٌر ، قاله اللّيث ، واقتصر ابُن سيده على األَخيرة ، قال الُمَخبَّل :ضامِ  : قَِليُل اللَّْحمِ  ُمْختَلَجٌ  َوَوْجهٌ 

ِة اَل و  يــــــــــــفــــــــــــَ حــــــــــــِ هــــــــــــًا كــــــــــــالصــــــــــــــــــــــــــ  رِيــــــــــــَك َوجــــــــــــح  تــــــــــــُ

ذُن     مـــــــــــــــح جٌ  ـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ تـ مُ  (5) خمـــــــــــــــُح هـــــــــــــــح  وال جـــــــــــــــَ

  
 أَنشَد األَصمعيُّ إِلياِد بن القَعقَاع الدُّبيِرّي : ، كِفِلّزٍ : البَِعيُد ، الِخِلجُّ و

تح انزِحـــــــــــــــــــاً  طـــــــــــــــــــ  ا ِإَذا متـــــــــــــــــــََ جـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــِ   خـــــــــــــــــــِ
ا     جـــــــــــــ  بـــــــــــــَ ثــــــــــــــح ِه مـــــــــــــُ اَم بـــــــــــــِ َر  اهلـــــــــــــَ رحًل تــــــــــــــَ (6)مـــــــــــــَ

 

  
ٍل : َرُجلٌ  ُخلَّجٌ و  وهو أَبو عبد الَمِلك اآلتي ِذكُره. كُدمَّ

من بني أعّي َحّي من َجْرٍم ، وهو َعْبُد هللِا بُن الحاِرث بِن َعْمِرو بِن َوْهٍب ، لُقَِّب بقوله  شاِعرٌ  بالكسر ، ِخْلجو أَي َكَكتٍِف في لُغتيه ، َخِلجٌ و

: 

َبن   اجلَُ كـــــــــــــــَ يـــــــــــــــهـــــــــــــــمح  ختـــــــــــــــََ اِن فـــــــــــــــِ طـــــــــــــــَ  اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــح

َواِدي    ن الـــــــــــــــغـــــــــــــــَ وُد مـــــــــــــــِ يـــــــــــــــٌب  ـــــــــــــــَُ ذبـــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ّمِ : لَقَُب قَْيِس بِن الحاِرث ، الُخْلجو لَقَُب قَْيٍس الِفْهِرّي ، وينُظر هَذا مع ما تقدَّم من عباِرة شيِخنا : منهم ساِريَةُ بُن »وفي نسخة أُخرى  بالضَّ

 .أَبيه عن حاتم أَبي ابن ذكره ، مجاهد بن يعقوب َحرزة أَبو وعنه ، وسلمعليههللاصلىَزنِيٍم الُخْلِجّي ، روى عن النبّي 

 قال ابُن أَحمَر : ككتاب : َضْرٌب ِمن البُُروِد الُمَخطََّطِة ، والِخاَلسُ  الِخاَلجُ و

ٍة  قـــــــــَ لـــــــــح اِديـــــــــُر حـــــــــَ ُه لـــــــــَ نـــــــــح تح عـــــــــَ َرجـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــح   (7)ِإَذا انـ
نح َذاَ      ِن مـــــــــــــِ رُبحَديـــــــــــــح اَلجِ بـــــــــــــِ م اخلـــــــــــــِ هـــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ُ
 امل

  
 .«ِمْن َذاك الِخاَلِس »ويروى 
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 َجَهرَ  َصاَلةً  بأَصحابه صلَّى وسلمعليههللاصلىأَن النّبِّي ، »في الحديث : و فِْكٌر ، (8) نَاَزَعنِي فيه أَي قَْلبِي أَْمٌر ، َخالَجَ  من الَمَجاز :و

__________________ 
 ( زيد يف إحد  نسخ القاموس : وبضمة لقب قي  الفهري.1)
 .«قوله عمار ا كذا يف النسخ والذي يف اللسان عماد فليحرر»( األصر والتهذيب. وهبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف التهذيب : سعيد.3)
 ( النهاية واللسان : للج.4)
 ( ما أثبت ضبرت التكملة ويتف  مض ضبرت القاموس ا ويف التهذيب واللسان بكسر الالم.5)
قوله انزجاً كذا يف النســــــــــــخ والذي يف التكملة الجي بيدي انزحاً » ثبت عن التكملة ا وهبامش املطبوعة املصــــــــــــرية :وما أ« انرحاً »( ابألصــــــــــــر 6)

 .«اب اء
 ( عن التكملة ا وابألصر والتهذيب : خلقه.7)
 .«منه»( يف إحد  نسخ القاموس : 8)
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ــــــ  َخاجَلَِنيَها سل َم قا  : لقد  َنَـنحُت َأّن بـَعحَضُكمٌء خلحَفُه َفَجَهر ا فلم ا فيها ابلِقرَاَءة ا وقـََرأَ قارِ  َأي اَنَزَعين الِقرَاَءة فَجَهَر ـ
َتِمر  عليهـ  فيما َجَهرحُت فيه  .«فـَنَـزََع ذلك ِمن ِلَساين ما ُكنحُت أَقـحَرُ ه ومل َأسح

 الَجْذُب والنَّْزُع. الَخْلجِ  وأَصلُ 

 ِر َشكٌّ ، أَي ما أَُشكُّ فيه.في ذلك األَمْ  يَُخاِلُجني وعن َشِمٍر : وما

 تَابِِعّي.ـ  بإِسقاط لفظ ابنٍ « (1)شريحٍ الَحْضَرِمّي »وفي نسخة ـ  الَحْضَرِميّ  بن عائذُ بُن ُشَرْيحِ  الَخِليجِ  أَبوو

ِشيِديِّينَ  (2) َخِليجٌ  أَبُو ُشبَْيلٍ و  وهو القائل : (3) العُقَْيِلّي ِمَن الفُصحاِء الرَّ

يــــــــــــــجٌ َلَب و  لــــــــــــــِ ًة  خــــــــــــــَ يــــــــــــــ  َرشــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــُ ًة قـ بــــــــــــــَ وح ــــــــــــــَ  تـ

وبُ     ـــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــَ َا يـ ر اَء حـــــــــــــــــِ ًة غـــــــــــــــــَ ارَكـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ب  مـــــــــــــــــُ

  

اَن و  يــــــــــــجٌ كــــــــــــَ لــــــــــــِ ِه  خــــــــــــَ انــــــــــــِ كــــــــــــًا يف َزمــــــــــــَ اتــــــــــــِ  فــــــــــــَ

يـــــــُب     اِت ِنصــــــــــــــــــــِ ا ـــــــَِ اِء الصـــــــــــــــــــــّ ُه يف الــــــنِّســـــــــــــــــــــَ (4)لـــــــَ
 

  
ْنعانيّ  ُخلَّجٍ  َعْبُد الَمِلِك ْبنُ و ٍل ِمن أَتباعِ التَّابِِعينَ  الصَّ  .(10) كُدمَّ

ٌب ، فاِرِسيّ  ، كَسَمْنٍد : َشَجٌر ، الَخلَْنجو قَيَّات : ُمعَرَّ  يُتََّخذُ من َخَشبِِه األََواني ، قال عبد هللا بن قيس الرُّ

قــــــــــي  ِوش وَتســــــــــــــــــــــــح يـــــــــــُ َش اِبجلـــــــــــُ يـــــــــــح ُ  اجلـــــــــــَ بـــــــــــِ لـــــــــــح  تــــــــــــُ

اِس     ِت يف ِعســـــــــــــــــــــــَ خــــــــــح َ َ الــــــــــبــــــــــُ جِ لــــــــــَ نــــــــــح لــــــــــَ  (5) اخلــــــــــَ
  

 قال هْميَاُن بن قَُحافَةَ : ج ، َخاَلنِجُ  : قيل : هو ُكلُّ َجْفنٍَة وَصْحفٍَة وآنِيٍَة ُصنِعَْت ِمن َخشٍب ِذي َطَرائَق وأَساِريَع ُمَوشَّاةٍ ، (6)وفي اللسان 

ا  جــــــــــــــَ َوائــــــــــــــِ ِت ا ــــــــــــــَ ا َقضــــــــــــــــــــــــــــَ ىت  ِإَذا مــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

ا و     هبــــــــــــــــــــــــُ ال  أَلتح حــــــــــــــــــــــــُ امــــــــــــــــــــــــَ اَلجنــــــــــــــــــــــــَِ  اخلــــــــــــــــــــــــَ

  
نا إَِشاَرةً إِلى أَّن النون زائدةٌ عنده ، وصاحُب اللسان وغيره ذكروه في تَرجمٍة ُمْستَقلَّة ، ُمْستَِدلِّين بأَنَّ األَلفاَظ هُ  الَخلَْنجَ  ثم إِن الُمصنّف َذَكر

 العََجِميَّة تُْعَرُف أُصولُها ِمن فُُروعها بْل ُكلُّها في الظَّاِهر أُُصوٌل ، قاله شيخنا.

 .253الفَِقيه الَحنَفّي ، َوِلَي قََضاَء الشَّْرقِيّة في أَيَّام ابِن أَبي ُدَواٍد ، ومات سنة  الَخلَْنِجيّ   ُمحمد بِن أَبي يَِزيدَ واْشتََهر بهذه النِّْسبَِة عبُد هللِا بنُ 

َماِل ، الَمْخلُوَجةُ و  ، إِذا َطعَنَه. َخلََجه وقد : الطَّْعنَةُ َذاُت اليَِميِن وَذاُت الّشِ

 لطَّْعنَة التي تَْذَهُب يَْمنَةً ويَْسَرةً.: ا الَمْخلُوَجةُ  ابُن ِسيَده :

 : غيُر ُمستقيٍم. (7) َمْخلُوَجةٌ  وأَْمُرُهم

 ِمن أَمِرهم ، أَي اختالِط ، عن ابِن األَعرابّي. َمْخلُوَجةٍ  وَوقَعُوا في

يت : يُقَال في األَمثال  ّكِ أْيُ »ابن الّسِ ةً َكَذا حتى يَِصحَّ َصَوابُه.« ولَْيَسْت بُِسْلَكى َمْخلُوَجةٌ  الرَّ  أَي يُْصَرف َمّرةً َكَذا ومرَّ

 ِء القَْيِس :قال والسُّْلَكى الُمْستَِقيَمةُ ، وقال في معنى قول اْمِرى

كـــــــــــَ  و  ـــــــــــح ل مح ســـــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــُ ـــــــــــُ نـ عـــــــــــَ طـــــــــــح ـــــــــــَ ةً ن وجـــــــــــَ ـــــــــــُ ل   خمـــــــــــَح
رِ     ــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــَ  اَنب ل ِ عــــــــــــــــــــــَ اح ر َ  ألحمــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــَ

  
 .(8)يقول : يَْذَهب الطَّْعُن فيِهم ويَْرِجع كما تَُردُّ َسْهَمْيِن على َراٍم َرَمى بهما 

أُْي الُمِصيبُ  : الَمْخلُوَجةُ و  قال الُحَطيئةُ : الرَّ
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ه و  تــــــــــــُ رحِب ُرعــــــــــــح ُت ِإَذا َداَرتح َرحــــــــــــَ  ا ــــــــــــَ نــــــــــــح  كــــــــــــُ

ةٍ     وجـــــــَ لــــــُ خــــــح ِرُف  مبــــــَِ ِز َمصــــــــــــــــــــح جــــــح ِن الــــــعــــــَ (9)فــــــيــــــهـــــــا عــــــَ
 

  
__________________ 

 ( وهذا ما ورد يف القاموس.1)
 ( ضبطت يف املطبوعة الكويتية خليج ابلتصغري. وهو خطب وما أثبت عن القاموس. وقد صححت يف كر املواضض حيث وردت خطب.2)
 وما أثبت عن القاموس.« الراشدين»( ابألصر 3)
 وذكر بعد ا يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 فــــــــــــــبمســـــــــــــــــــــــــــ  خــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــج لئــــــــــــــبــــــــــــــًا مــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــرجــــــــــــــاً 

 لـــــــــــــــــــــــاف ذنـــــــــــــــــــــــواًب بـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــن ذنـــــــــــــــــــــــوب   

  

 فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــا رّب غـــــــــــــــــفـــــــــــــــــرا خلـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــج ذنـــــــــــــــــوبـــــــــــــــــه 

 فـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو اي ريب إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــب   

  

 [.َوا ٍ ]( ويف القاموس زيدت كلمة 10)
 .«يف مادة جي  وال حيشقوله اجليش ابجليوش يف اللسان ا يوش اب يوش فليحرر فاين مل أجده يف اللسان وال »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 وردت مستقلة.« خلنج»( اللسان مادة 6)
 .«خملوج»( يف اللسان : 7)
 عل  اليما وعل  اليسار. ( زيد يف التهذيب : قا  : والسلك  : الطعنة املستقيمة. واملخلوجة :8)
 الراء عل  أهنا مصدر ميمي. وهو الوجه فالقصيدة يف املدح ابكرام الضيف. ومصرف بفتح« رح  األمر» 110( يف ديوانه 9)
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ِد األَصِل ، بعد المزيِد الذي هو الَمْخلُوجة ثم إِن تأِْخيَر ِذْكرِ  ، قد بََحث فيه الشيُخ َعِلّي الَمْقِدسّي في حواشيه ،  الخلنج َمع كوِنَها من الُمَجرَّ

 وتَبِعه شيُخنا.

ً  إِن هللاَ َجعََل الَمْوتَ  (1) [في ِذْكر الحياةِ ]في حديِث َعِلّيٍ  * ومما يُْستَْدرك على المصنّف في هذه المادة : أَي ُمْسِرعاً في  «أِلَْشَطانِها َخاِلجا

 أَْخِذ ِحباِلها.

بَة عن الطَِّريق األَْعَظِم الَواِضحِ. «َعْن َوَضحِ السَّبِيلِ  الَمَخاِلجُ  َكبُ تَنْ »في الحديث و  أَي الطُُّرُق الُمتَشعِّ

 من بينهم ، فذُِهَب به ، وهو َمجاز. اُختُِلجَ  ويقال للَميِت والمفقوِد من بين القَْوم ، قد

َها ، قال ابن سيده : الُمْختَلََجةُ  : النّاقةُ  اإِلْخِليَجةو  عنها َولَُدَها. الُمْختَلَجُ  هذه عبارةُ سيبويه ، وَحكى الّسيرافيُّ أَنها النّاقةُ  عن أُّمِ

 عن َزْوِجها بَمْوٍت أَو َطالٍق. الُمْختَلََجةُ  وُحِكَي عن ثعلٍب أَنها المرأَةُ 

 : الَوتُِد ، وقد تقدَّم. الَخِليجُ و

 .عنههللارضيالَخِليقَةَ ، أَي يَْجِذبَُها ، وقد تقدَّم في حديِث علّيٍ  يَْخِلجُ  : الَمْوت ، ألَنّهُ  الَخاِلجُ و

أَي نُِزَع وأُْخِرَج ، وِإن  ُخِلجَ  ، قال اللّيث : الفَْحُل إِذا أُْخِرَج ِمن الشَّْوِل قبَل فُُدوِره فَقد (2)الفَْحُل : أُْخِرَج عن الشَّْوِل قبل أَْن يَْفِدر  ُخِلجَ و

 َج بعد فُُدوِره فقد ُعِدَل فاْنعََدَل ، وأَنشد :أُْخرِ 

ٌر ِهَجاٌن تـََوىل  َغريحَ   (3) خَمحُلوجِ َفحح
 كذا في اللسان.

 فإِذا ، وسلمعليههللاصلى ، النّبيّ  َخْلفَ  يَْجِلس كان َمْرَوان أَبا العَاصي أَبِي بنَ  الحكم أَن عنهماهللارضيفي حديث عبد الّرحمن بِن أَبي بَْكٍر و

ك َشفَتَْيه وَذقَنَه استهزاًء وِحكايةً لِفْعل سيِِّدنا َرُسوِل هللِا  «حتّى ماتَ  يَْختَِلجُ  بَِوْجِهه ، فرآه فقال : ُكْن َكذلك ، فلم يََزلْ  اْختَلَجَ  تَكلَّمَ  أَي كان يَُحّرِ

ً  أَفاقَ  ثُمَّ  َشْهَرْينِ  (4) بَِهمٍّ  فَُضِربَ »:  رواية فيو ، مات أَن إِلى يَْرتَِعد فَبَِقيَ  ، وسلمعليههللاصلى،  أَي ُصرَع ، قال ابُن األَثِير : ثّم  «َخِليجا

ً  أَفاقَ  تُه ، وقيل : ُمْرتَِعشاً. ُمْختَلَجا  قَْد أُِخَذ لَْحُمه وقُوَّ

 : َمشُكوٌك فيها ، قال َجِريٌر : الِخاَلجِ  بَيِّنَةُ  َخلُوجٌ  ونًَوى

وً  رَبٌِّح هـــــــــــــَذا هـــــــــــــَ َؤاَد مـــــــــــــُ َف الـــــــــــــفـــــــــــــُ غـــــــــــــَ    شــــــــــــــــــــــــــَ

اَلجِ و     ريحُ َذاِت خـــــــــــــــِ اَذُف غـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ًو  تــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــَ

  
 : السَِّمين ، وقد تقدََّم.ـ  كُمعَظَّمَ ـ  الُمَخلَّجُ و

 منه أَعضاُؤَها. تَْختَِلج : َداٌء يُِصيب البََهائمَ  الَخلَجُ و الَخْلجُ و

ةً واِحَدةً ، ويُْرَوى بالمهملة ، وقد تقدََّم في َمحلِّه. ُخْلَجةٌ  َوبَْينَنَا وبَْينَُهم  ، وهو قَْدُر ما يَْمِشي حتَّى يَْعيَا َمرَّ

 : الِعْشُق الذي ليس بُِمْحَكٍم. الِخاَلجُ  وعن أَبي َعْمٍرو :

 نَْوٌع من الَخْيِل ، وقد تقدََّم. األَْخلَجُ و

كان : نُِقَل عن ِديواِن قَْوِمه ِلديَواِن آَخِريَن فنُِسب إِليهم فاْختُِلَف في نََسبِه وتُنُوِزَع فيه ، قال أَبو ِمْجلٍَز : إِذا  (5) ُمْختَلَجٌ  ومن المجاز : َرُجلٌ 

ُجلُ  ً  الرَّ ه ، وقال َغْيُره هم (6) ُمْختَلَجا ك أَْن ال تَْكِذَب فاْنُسْبه إِلى أُّمِ ، إِذا  ُمْختَلَجٌ  ِهم إِلى غيرهم ، ويقال : َرُجلٌ الِذين اْنتَقَلُوا بِنَسبِ  الُخلُجُ  فَسرَّ

ه  أَي إِلى َرْهِطَها ال إِليها نَْفِسها.« نُوِزَع في نََسبِه كأَنَّه ُجِذَب منهم واْنتُِزع ، وقوله اْنُسْبه إِلى أُّمِ

 بُن فُْرَعاَن أََحُد العَقَقَِة ، يقول فيه أَبوه ُمنَاِزٌل : (7)بُن ُمنَاِزِل  َخِليجُ و
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ي  قـــــــــــِّ يِن حـــــــــــَ مـــــــــــَ لـــــــــــ  ظـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــجٌ ت ي لـــــــــــِ يَن  خـــــــــــَ قـــــــــــ   وعـــــــــــَ

ي    امــــــــــِ ظــــــــــَ يِنِّ عــــــــــِ تح كــــــــــا ــــــــــَ انــــــــــَ ِا كــــــــــَ لــــــــــَ  حــــــــــِ  عــــــــــَ

  
اُح يَِصُف ِكالباً : األَْخلَجُ و ِرمَّ ْدِق ، قال الّطِ  ِمن الكالِب الواِسُع الّشِ

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية.1)
. فرت وجفر عن .. جاءت صــــــواابً وفيه : فدر الفحر يفدر فدوراً  (فدر)تصــــــحيف ويف اللســــــان « يقدر»( األصــــــر والتهذيب ا ويف اللســــــان 2)

 الضراب.
 منسوابً لذي الرمة بتمامه والرواية فيه : 202/  4( ورد يف املقايي  3)

ـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــ  أعـــــــــــــــــــــــا ذاي  تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  رفـــــــــــــــــــــــي

 فــــــــــــــحــــــــــــــر اهلــــــــــــــجــــــــــــــان تــــــــــــــنــــــــــــــحــــــــــــــ  غــــــــــــــري خمــــــــــــــلــــــــــــــوج   

  

 .«فضرب به»( األصر واللسان ا ويف النهاية : 4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب بكسر الالم ضبرت قلم.5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب بكسر الالم ضبرت قلم.6)
 ( هذا ضبرت اللسان ا ويف القاموس بفتح امليم.7)
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اٌت  بــــــــــَ وعــــــــــِ جِ مــــــــــُ لــــــــــَ ا  أِلَخــــــــــح عـــــــــَ لــــــــــح ِ  ســـــــــــــــــــــــَ دح  الشـــــــــــــــــــــــِّ

تـــــــــــــــــــُ     فـــــــــــــــــــح رٍّ مـــــــــــــــــــَ ُدهح ٍم ممـــــــــــــــــــَُ ٍة َعضـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ولـــــــــــــــــــَ

  
 قريةٌ بَِمصر. (1) الَخِليج وتراس

 : الطَِّويُل الُمْضَطِرُب الَخْلِق. الُخاَلبِجُ و الُخْلبُجُ  . هذه الماّدة أَهملها المصنّف وذكرها صاحب اللسان فقال :خلبج * : [خلبج]

ً  من َمرٍض أَو تَعٍَب ، يَمانِيَةٌ ، وأَصبح فاُلنٌ  الفُتُورُ ـ  مَحّرَكةً ـ  الَخَمجُ  : [خمج] ً و ، َخِمجا ُل أَعَرُف. َخِميجا  ، أَي فاتِراً ، واألَوَّ

ً و وإِْرَواُحه ، إِْنتَاُن اللَّْحمِ  : الَخَمجُ و ً  اللَّْحمُ  َخِمجَ  ، إَِذا أَْرَوَح وأَْنتََن ، وقال أَبو َحنيفةَ : َخِمَج يَْخَمُج َخَمجا الذي يُغَمُّ وهو ُسْخٌن  ، وهو َخَمجا

 فيُْنتُِن.

أَن يَْحُمَض  الَخَمجُ  التَّْمُر ، إِذا فََسَد َجْوفُه وَحُمَض ، وُروي عن ابِن األَعرابّي أَنه قال : َخِمجَ  قال األَزهرّي : فََساُد التَّْمِر ، : الَخَمجُ و

ْق. ْر ولْم يَُشرَّ َطُب إِذا لْم يَُشرَّ  الرُّ

يِن ، : فََسادُ  لَخَمجُ ا عن أَبي َعْمٍرو :و  وقوُل ساعدةَ بِن ُجَؤيَّةَ الُهَذلّي : الُخلُِق ، قال غيُره : هو الفَساُد فيو الّدِ

وِن َواَل و  َداِر اهلــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــــــُم بــــــــــــــــــــــِ  اَل أُقــــــــــــــــــــــِ

ه     شـــــــــــــــــــــــَ  ُدونـــــــــَ ِر َأخح دح اآيت ِإىَل اخلـــــــــِ جـــــــــَ مـــــــــَ  (2) اخلـــــــــَ
  

ّي في أَماِليه : وُسوُء الثَّناِء ، : الفََسادُ  الَخَمجُ  قال السُّّكِرّي :  وهذا البيت أَورَده ابُن بَّرِ

وان َواَل و  هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ل ـــــــــــــــــِ َداٍر ل ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــُم ب ي ـــــــــــــــــِ  اَل أُق

ه     شــــــــــــــــــــــــَ  ُدونــــــــــَ ِر َأخح دح اآيت ِإىل الــــــــــغــــــــــَ جــــــــــَ مــــــــــَ  اخلــــــــــَ

  
 اْسٌم. َخَمجٌ و

من  ة بَِكاَرِزيَن ، الضبط ، وهذا خالف قاعدته : بضّم أَّوله وبعد األَلف ياٌء ثم جيم ، وآخره نون ، وقد أَطلقه المصنّف عن ، ُخَماْيَجانُ و

 ُسْفيَانَ ]بِن أَحمَد بِن إِبراِهيَم بِن الَحسِن بن َعِلّي بن  (3)بالد فاِرَس ، وسيأْتي كارزين في ك ر ز ، منها أَبو عبد هللا محمُد بُن الُحسيِن 

يَرازّي ، قال  (5)ن الَحسَ  (4) [الفقيه ، َحدََّث عن الَحَسن بن علي بن الُخَماْيَجانيّ  اد الُمْقِري ، روى عنه ِهبَةُ هللِا بُن عبد الوارث الّشِ بن َحمَّ

 (6)ْفٌظ عجميٌّ أَلفَاُظَها شيخنا : ثم إِن كالَمه صريح في أَنه فُعَاْياَلُن ألَنّه ذكره في أَثناِء مادَّة خمج ، وقد يجوز أَن يكون فُعَالالَن ، ألَنَّهُ لَ 

 ُكلَُّها أُصوٌل ، وفيه نَظٌر.

 ع ، قُْرَب ِشيَراَز. : ُخَماْيَجانُ و

 بها ، ونصُّ عبارةِ أَبي َعْمٍرو : من دائَِها. : َما تَذُوق الَماَء ِلِعلَّةٍ ـ  كفَِرَحةـ  َخِمَجةٌ  نَاقَةٌ  عن أَبي َعْمروو

جُ  قال أَبو سعيد : َرُجلٌ و  الفََساُد في الُخلُق. الَخَمجَ  وقد َمرَّ قريباً أَنّ  ُدَها ،: فاسِ ـ  كُمعَظَّمـ  األَْخاَلقِ  ُمَخمَّ

ةٍ لها كانت من بني بِفُْرَجةَ  من العرب كغَُراٍب قَبِيلَةٌ  ُخنَاجٌ  : [خنج]  : ُخنَاجٍ  بضم الفاِء ، وقالت أَعرابِيَّةٌ لَضرَّ

يِن  َت بــــــــــــــَ رِي ُأخــــــــــــــح ثــــــــــــــِ كــــــــــــــح اجِ اَل تــــــــــــــُ نــــــــــــــَ   خــــــــــــــُ
ِ  َذا و     عـــــــــــح ـــــــــــَ نح بـ رِي مـــــــــــِ جـــــــــــاجِ أَقحصـــــــــــــــــــــــــِ  الضـــــــــــــــــــــــــ 

  

اِج  هـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ لـــــــــــــَ  املـــــــــــــِ اِ  عـــــــــــــَ نـــــــــــــَ مـــــــــــــح دح أَقـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

اجِ     ِر حـــــــــــــــــُ ِّ الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــح تـــــــــــــــــِه مبـــــــــــــــــِِ يـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  أَتـ

  

اِج  فـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــِ ت ـــــــــــــــــــــح َن اِبن ـــــــــــــــــــــِّ ٍخ زُي مـــــــــــــــــــــ   ُمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ا اأَلزحَواجِ     يــــــــــــــــــَر ِرضــــــــــــــــــــــــــــــــَ ه نــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــــح  مبــــــــــــــــــِِ

  
 بالنون في آِخِره : قَْريَةٌ ِمن الَمعَافِِر باليمن ، وسيأْتي. ُخنَاِجنُ و

ثين. كقُْفٍل : د ، بفاِرَس ، ُخْنجٌ و  نُِسب إِليها بعُض الُمَحّدِ
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ّي ، وعنه ابُن أَبي البَُخارّي ، والد أَبي َحفص ُعَمر ، سكَن البَصرةَ وحدَّث عن ُمعَلَّى بِن أََسٍد العَ  (7)بُن عامٍر السَّعدّي  ُخْنَجةُ  وأَبو الحارث ّمِ

ْنيا ، ومات ببغداد   .(8) [250سنة ]الدُّ

 أُخرى بفَاِرَس ، والذي في : ةـ  كُكوَرَجةٌ ـ  ُخونََجةُ و

__________________ 
 .«قوله وتراس اخلليج ا كذا يف النسخ ا واملعروف : رأس اخلليج»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 الصحاح واللسان.( روايته ابختالف يف 2)
 ( األصر ومعجم البلدان ا ويف اللباب البن األثري : ا سن.3)
 ( زايدة اقتضاها السيا  عن اللباب.4)
 .«ا سا»( عن اللباب ا وابألصر 5)
 .«قوله ألفا ها كذا يف النسخ ولعله سقرت قبله لفة واألعجمية»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 السغدي.( اللباب : 7)
 (.اخلنجي)( عن اللباب 8)
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ِر بِن اَ ســِن بِن  (1) اخلَِوجنحَانُ  األَنســاب : بَـَهاَن ا منها أَبو  مِد بُن َأيب َنصــح ابلفتح فالكســر وســكون الن ون من قـَُر  َأصــح
 .(2)ِإبراهيَم ا لض ا افَة َأاب القاسم اأَلصبهايّن 

:  الُخنَابجُ و الُخْنبُجُ  لُمَصنّف في الحاِء المهملة من اوله ، وهي في اللسان وغيره هنا ، قال :هذه المادة ذََكَرَها ا (3): * خنبج  [خنبج]

ْخُم.  الضَّ

يُِّئ الخلق. الُخْنبُجُ و  : السَّ

 ٌ  : ُمْكتَنَِزةٌ َضْحَمةٌ. ُخْنبَُجةٌ  وامرأَة

 : َعظيمةٌ. ُخْنبُجٌ  وَهْضبَةٌ 

ْخَمة ، قال األَصمعّي : الُخْنبَُجةُ و ياشّي : والّصواب عندنا ما قاله األَصمعيُّ ، وقد ـ  بالَخاِء والجيمـ  الُخْنبُجُ  : القَْملَةُ الضَّ القَْمُل ، قال الّرِ

 مّرت اإِلشارة إِليه في الحاِء.

بة ، وفي ، وهي الدَّنُّ ، وهي الَخابِيَة الَمْدفُونَة  الُخْنبَُجةُ  وقد ذكر المصنّف في خ ب ج ، حكاه أَبو َحنيفةَ عن أَبي َعْمرو ، وهي فاِرسيّة ُمعَرَّ

 ، قيل : هي ِحباٌب تَُدسُّ في األَرض. الَخنَابجَ  حديث تَحريِم الَخمر ، َذَكرَ 

 حمد النَّْخَشبِّي الحافُظ.التميمي البَُخاِرّي ، روى عن أَبي بكٍر اإِلسماعيلّي ، وعنه عبد العزيز ابن م خْنباجٍ  وأَبو الَحسن علّي بن أَحمد بن

 : َضَخٌم. َخْنَزجٌ  إِذا تََكبَّر ، وَرُجلٌ  َخْنَزجَ  ، وقد (4)قاله ابُن ُدَرْيد  : التََّكبُُّر ، الَخْنَزَجةُ  : [خنزج]

لَة والتكملة ، التحتيّة بََدل النوِن ، وسيأْتي في  َخْيَزٌج ، باليَاِء ، فيه : ع ، ويقال َخْنَزجٌ و  محلّه.كذا في الّصِ

ا : ِمْشيَةٌ ُمتَقَاِربَةٌ فيها قَْرَمَطةٌ وَعَجلَةٌ ، وقد ذكر بالباُء والتاِء ، والنون لغة ، وأَهملها الُمصنِّف قُُصوراً ، وكذ الَخْنعََجةُ  : * خنعج. [خنعج]

 شيُخنا.

ْخُم الكثيُر اللَّْحِم من الِغْلَماِن  الُخْنفُجُ و الُخنَافِجُ  : خنفج. [خنفج] ، وقد ذكره المصنف في خفج إِشارة إِلى أَن النُّوَن زائدةُ ، وذكره ابن : الضَّ

 منظور في الرباعّي.

ِمن نواحي نَْيَسابُوَر ، وقد سبق ضبط أَستواَء في أ س ت ، والقَصبة بمعنى القَْلعَة الَحِصينِة  (5) : قََصبةُ أَْستَُواءَ ـ  بالّضمّ ـ  ُخوَجانُ  : [خوج]

 : بالشين. (6)وَشان التي يَتِّخذَها األَُمَراُء ألَنفسهم وُجنُوِدهم الذين يَُحاِصُروَن بهم البالَد ، وتُْطلَق على الُكوَرِة. وأَْهلُها يقولون : خُ 

انِيُّ شيُخ الَحنَفيَّةِ  أَحمدُ  ومنها أَبو َعْمرٍ  اَن بِن بَِلّي ، عن الَهْيثم بن ُكلَْيب وأَبي العَبّاس األَصّم ، والقاضي أَبو العاَلءِ  الفَرَّ  بنيسابور ، إِلى فَرَّ

دِ   .432نَْيَسابُور ، وَدام ذلك في أَوالده ، وتُُوفَِّي بها سنة األَخيُر َوِلَي قضاَء  ، الُخوَجانِيَّانِ  األَْستَُوائِّي ، بِن أَحمَد بِن عبِد هللاِ  َصاِعُد بُن ُمَحمَّ

انُ  وزاد في المراصد : أَيضاً قَريتاِن بَمْرَو ، إِاّل أَّن إِحداهما يقول فيها أَهلها بتشديد الجيم أَي مع فتح الَخاِء والواو ، منها أَبو  (7) َخَوجَّ

 .عن ابن الُمْقِري (8)الحارث أَسد بن محمد بن عيسى 

 .(9): البَْيضة ، وهو بالفارسية خايه  الَخائَِجة : * خيج. هذه الماّدةُ أَهملَها المصنّف قُُصوراً ، وقال ابن منظور : [خيج]

 فصر الدا 
 املهملة مض اجليم

 والتَّْزيِين ، فاِرسّي ُمعَّرب. : النَّْقشُ  الدَّْبجُ  : [دبج]

يبَاجُ و احبالكسر ، كما في ُشُروح  ، الّدِ  الفصيح ، نعم َحكى ِعياٌض فيه عن أَبي ُعبَْيد الفتح ، ورواه بعُض ُشرَّ



2640 

 

__________________ 
 ( هذا ضبرت اللباب ا ويف معجم البلدان : خوجنان بضم أوله وبعد الواو الساكنة نون مفتوحة بعدها جيم. وآخره نون.1)
 (.معجم البلدانـ  اللباب)( وهو إلاعير بن  مد بن الفضر االصفهاين 2)
 .«خبج»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 والتكملة. قا  األسدي : 322/  3( وشاهده كما يف اجلمهرة 4)

ربا   فـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــؤح خـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــزجـــــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــــــِ

را    عـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــك اخلـــــــــــــــــــــدود الصــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــل  ألكـــــــــــــــــــــواي ت

  

 هلمزة.( هذا ضبرت القاموس ا ويف معجم البلدان بضم ا5)
 .«خبوشان»( يف معجم البلدان : 6)
 ( األصر واللباب ا ويف معجم البلدان : مثر الذي قبله غري أن جيمه مشددة.7)
 .«حي »( األصر واللباب ا ويف معجم البلدان : 8)
 ( اللسان : اخلا ة : البيضة وهو ابلفارسية خاايه.9)
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ُمرِّي عن الفصـــــــيح ا ويف مشـــــــارِِ  ِعَياض : يقا  بكســـــــر الدا   وفتحها ا قا  أَبو ُعبَـيحد ا والفتح كالٌم ُمَول د ونقر الت دح
َطّرِزِّي : َأخربان ثعَلٌب عن ابن جندة  الد يباجو  ثعلب يف نوادره أَنه قا  : الدِّيوان مكســور الّدا  ا

ُ
مفتوح الّدا  ا وقا  امل

َر   الدِّيباجو  عن َأيب زيٍد قا  : الدِّيوان يٌح ِإال  ابلكســــــــــــر ا ومن فَتحها فقد َأخطَب  (1)وِكســــــــــــح قا  :  .(2)ال يقوهلا َفصــــــــــــِ
رِّي يف شــرح الفصــيح  َض الَفتحُح فيها َثاَلثَِتَها ا وقا  الِفهح ر فصــيٌح ا وقد لُِ : وَأخربان ثعلٌب عن ابن اأَلعرايّب قا  : الَكســح

َتّ   الّديباجو  َحَك  أَبو عبيد يف املصـــــّنف عن الكســـــائّي أَنه قا  يف الّديوان رحٌب من الثَِّياب ُمشـــــح : كالٌم ُمَول د ا وهو ضـــــَ
َنحسوج ُمَلو ٌن  الدِّيباج ا ويف ا ديث ذكر َدَبج من

ُت خذة من اإِلبـحَريحَسِم ا وقا  الل بحِلّي : هو َضرحٌب من امل
ا وهي الثَِّياُب امل

َجّرد :
ُ
ِإلا هو ديبايح ا َأي ُعرِّب ِ بدا  الياِء اأَلخرية ِجيماً  ُمَعر ٌب ا فارِسيّ  من الثِّيابِ  الدِّيباج أَلواانً ا وقا  ُكراع يف امل

 وج ا ُمَعر ب ُديواَبف ا َأي ِنَساَجُة اجِلّن ا ِديباجٌ  ا وقيَر : َأصُله ِديبا ا وُعرِّب بزايدة اجليم العربّية ا ويف ِشَفاِء الَغِلير :
يدّ  عل  َأن  َداَببِيج ابملوّحدة ا كال ا عل  َوزحِن َمصـــــــابِيح ا قا  ابن ِجيّن : قوهلم ا بِيجُ َدابَ وَ  : ابلياِء الّتحتّية ا َداَيبِيجُ 
ج َأصله  ا وكذلك يف التصغري. (3)ا وَأهنم ِإلا أَبدلوا الباَء ايًء استثقااًل لتضعيف الباِء ا وكذلك الدِّينار والِقرياط  ِداب 

ى ابُن َمْسعُوٍد الَحَواِميمَ و  القُرآِن. ِديباجَ  َسمَّ

يباجِ و تَُسّمى بالِقْرَطاس النَّاقَةُ الفَتِيَّةُ الشَّابَّةُ  عن ابن األَعرابِيّ و ْعِلبَة  الّدِ والّدِ
ْعبُِل والعَْيَطُموس. (4)  والّدِ

يباجِ  (5)أَي ُزيِّنَْت أَْطَرافُه  الُمَزيَُّن بِهِ  كُمعَظَّم ، هو الُمَدبَّجُ  ، قالوا ُمَدبَّجٌ  ُرِوي عن إِبراِهيَم النََّخِعّي أَنه كان له َطْيلََسانٌ و  .بالّدِ

ُجلُ  الُمَدبَّجُ و أِْس والِخْلقَِة.و الَوْجهِ  القَبِيحُ  الرَّ  الرَّ

يِش قَبِيُح الَهاَمِة ، يكون في الماِء  ُمَدبَّجٌ  قَبِيُح الَهْيئَة ، يقال له أَْغبَرُ  ِمن َطْيِر الماءِ  وطائرٌ  َضْرٌب ِمن الَهامِ  : الُمَدبَّجُ  في التهذيب :و ُمْنتِفُخ الّرِ

 مع النَُّحاِم.

يٍن ، ِدبِّيجٌ  َما ِفي الدَّارِ  من المجازو  ال يُستعَمل إِاّل في النَّْفيِ ، وفي األَساس : أَي إِْنساٌن. أَحٌد ، أَي ما بها كِسّكِ

يل من لفظقال ابن جِ  يبَاج نِّي : هو فِعِّ  ومعناه ، وذلك أَن النّاس هم الذين يَُشوَن األَْرَض ، وبهم تَْحُسن ، وعلى أَيديهم وبِعَمارتهم تَْجُمُل. الّدِ

اُء ، عن الدُّبَْيِريّة  بِّيٌّ ، قال : قال أَبو العبّاس : والحاُء أَفصُح ، وال ِدبِّيٌّ ، وال دَ  َدبِّيجٌ  ، وال ِدبِّيجٌ  وال (7): ما في الدَّار َشْفٌر  (6)وحكى الفَرَّ

وما زادوني على ذلك ، قال : اللُّغَتَْيِن ، قال الجوَهِرّي : وسأَْلت عنه في البَاِديَة َجَماَعةً ِمن األَْعَراب ، فقالوا : ما في الّدار ِدبِّيٌّ ، قال : 

مبدلَةٌ من الياِء في  ِدبِّيج ، قال أَبو منصور : والجيم في (8)ُمَوقٌَّع بالِجيم عن ثعلب  ، ِدبِّيجٌ  ووجدت بخّطِ أَبي ُموسى الَحاِمض ما في الدار

ّي وُمّرّج ، ومثله كثيٌر.  ِدبِّّي ، كما قالوا ِصيِصيٌّ وِصيِصٌج ، وُمّرِ

ً يَْدبُُجها َدبْ  األَْرَض الَمَطرُ  َدبَجَ  من المجاز : * ومما بَِقَي على الُمَصنّف من هذه المادة : ياض ، وأَصبَحت  جا َضَها ، أَي َزيَّنها بالّرِ : َروَّ

 .ُمَدبََّجةً  األَْرضُ 

يبَاَجتَانِ و يتَاِن  الّدِ  ، قال ابُن ُمْقبٍِل : (9): هما الَخدَّاِن ، وقيل : هما اللِّ

__________________ 
 .«املطبوع : وديناراً قوله : وكسر  كذا يف النسخ ا ويف »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
يباج.2)  ( قا  الليث : الدِّيباج أصوب من الد 
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ـــــــــــــــــ  ( وقا  أبو اهليثم3) ر ا  فيما نقله عنه يف التهذيب : الدِّيباج كان يف األصــــر :ـ ج فغلبت إحد  الباءين ايء ا وكذ  الدينار أصــــله الدان  الد اب 
 مثله ديوان مُجض دواوين.وكذلك قرياط أصله ِقر اط ولذلك مجض الديباج داببيج و 

قوله والدعامة مل يذكرها يف اللســـان ومل أجدها يف القاموس هبذا »( ابألصـــر : والدعامة ا وما أثبت عن اللســـان ا وهبامش املطبوعة املصـــرية : 4)
 .«املعىن ولعلها  رفة عن الذعلبة. قا  اجملد : الذعلبة ابلكسر الناقة السريعة كالذعلب

 التهذيب والتكملة : هو الذي زين تطاريفه ابلديباج. ( اللسان ا ويف5)
 ( اللسان : الدهرية.6)
قوله سفر كذا ابلنسخ كاللسان وهو مصحف عن شفر ابلشا املعجمة وقد ذكرها »وهبامش املطبوعة الكويتية : « سفر»( ابألصر واللسان 7)

 .«يف اللسان والقاموس يف مادة شفر
 ألعرايب ا وأنشد :( وهو ابجليم أيضاً عن ابن ا8)

 هــــــــــــــر تــــــــــــــعــــــــــــــرف الــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــن ذات اهلــــــــــــــوجح 

يــــــــــــــــــج     لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ  هبــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن األنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ  ِدبــــــــــــــــــِّ

  

 ـ(. دبجـ  عن هامش الصحاح)وهو النقش والتزيا ا وأصله فارسي ا من الديباج 

 ( التهذيب واللسان : الل يتان ضبرت قلم.9)
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ا  عـــــــــــــَ  هبـــــــــــــَِ ه  (1)َيســـــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــُ رَافـــــــــــــِ  اَبزٌِ  ُدرحٌم مـــــــــــــَ

رِي     هِ  ـــــــــَح يـــــــــح تــــــــــَ اجـــــــــَ ِديـــــــــبـــــــــَ دِعُ  بـــــــــِ رحتـــــــــَ ُح مـــــــــُ  الـــــــــر شـــــــــــــــــــــــح

  
ْشُح : العََرُق. والُمْرتَِدع هنا : الذي َعِرَق َعَرقاً أَْصفََر ، تَْشبِيهاً بالَخلُوِق. والباِزُل من اإِلبل الذي له تسْ  « فُتٌْل َمَرافِقُه»ُع ِسنيَن ، وُروَي الرَّ

 التي فيها اْنِفتَاٌل وتباُعٌد عن َزْوِرَها ، وذلك محموٌد فيها.والفُتْل : 

: ُحْسُن بََشَرتِه ، أَنشد  ِديبَاُجهُ و الَوْجهِ  ِديبَاَجةُ  وفي اللسان : َحَسنَةٌ ، إِذا كانَت ُمَحبََّرةً ، وما أَْحَسَن ِديبَاَجاِت البُْحتُِرّي : ِديباَجةٌ  ولهذه القصيدةِ 

 ابُن األَْعَرابِّي للنَّجاشّي :

َدامـــــــــــًا و  ـــــــــــح ـــــــــــُ  أَق ي ـــــــــــِ ـــــــــــب ُم ال ـــــــــــاجُ هـــــــــــُ ـــــــــــب ٍه  ِدي  َأوحجـــــــــــُ

مِ     وُه اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــِ رَب تح ُوجـــــــــــــــُ رَاٌم ِإَذا اغـــــــــــــــح  كـــــــــــــــِ

  
ثُون  ير ذلك.، بمعنى ِرَوايَِة األَْقَراِن ُكّل واحٍد منهم عن صاِحبه ، وقيل غ التَّْدبِيجَ  ومنه أََخَذ الُمَحّدِ

يباجُ و ةُ بنُت الُحَسْيِن ، لَقَُب َجَماَعٍة ِمْن أَْهِل البَْيِت وَغيِرِهم ، منهم محّمد ْبُن عبد هللا ْبِن َعْمرو بن ُعثَْماَن بن َعفَّاَن ، وأُّمه فاطم الّدِ

ُد ْبُن ال ام ، لجَماِلِهم وَمالحتهم.وإِسماعيُل ْبُن إِبراِهيَم الغَْمِر ْبِن الَحَسن بن الَحَسِن بن َعِلّيٍ ، ومحمَّ بيِر ْبِن العَوَّ  ُمْنِذِر ْبِن الزُّ

يباِجيّ  الُمَهلَّب (2) [محمد بن]وأَبو الّطيّب ُمَحّمُد ْبُن َجْعفَِر ْبِن  يباج إِلى َصْنعَةِ  الّدِ أَحمد بن ]الدَّْوَرقّيِ وأَبي األَْشعِث  [يعقوب]، روى عن  الّدِ

 الِعْجِلّي وغيِرهما. [المقدام

ُجلُ  َدجَّ  : [دجج] ً  بالكسر ، ، يَِدجُّ  الرَّ ً و َدِجيجا ً و ، َدّجا  ، محّركةً : َمَشى َمْشياً ُرَوْيداً في تَقَاُرِب َخْطٍو ، وقيل : هو أَْن يُْقبَِل ويُْدبَِر. َدَجَجانا

 إِذا أَسرَع. َدجَّ يَِدجُّ و

 قال ابن الّسّكيت ال يقال : إِذا َدبَّ في السَّْيِر ، َدجَّ يَِدجّ و

ونَ  ةُ  ، حتى يكونوا جماعةً ، وال يُقَال ذلك للواِحد ، وهم يَِدجُّ  .الدَّاجَّ

ً  البَْيتُ  َدجَّ و  : َوَكَف. َدّجا

 ألَنه يَِدبُّ على األَْرض ويَسعَى في السَّفَر. تََجَر ، إِذا فاُلنٌ  َدجَّ و

ً و تَْر ، ، إِذا َدجَّ َدّجا  حكاه ، األَصمعّي. َمْدجوجٌ  فهو أَْرَخى الّسِ

تَْينِ ـ  الدُُّججُ و ةِ  ِشدَّةُ الظُّْلَمِة ،و : تََراُكُم الظَّالِم ،ـ  بضمَّ  بمعنى الّظالم. الدَّْيُجوج ، بالّضّم ، ومنه اشتقاق كالدُّجَّ

 الِجبَاُل السُّوُد. : الدُُّججُ  عن ابِن األَعرابّيِ :و

 شديُد الّسواِد. َحاِلكٌ  أَي بضّمهما ، ُدَجاِجيٌّ و ُدْجُدجٌ  أَْسَودُ  يقالو

 ُمْظِلَمةٌ. بالفتح : ، َدْجَداَجةٌ و َدْيُجوجٌ  لَْيلَةٌ و

 اللَّْيُل : أَْظلََم ، كتََدْجَدَج. َدْجَدجَ و

، فخفَّفوا بحذف الجيم األَخيرة ، قال  َدياِجيجُ  ، وأَصلُه َدياجٍ و الدَّْيُجوج َديَاِجيجُ  وجمعُ ـ  : َشديُد الظُّْلَمةِ  (3) ُدَجاِجيٌّ و َدُجوِجيٌّ و َدُجوجٌ  لَْيلٌ و

 ابن ِسيَده : التّعليُل البِن ِجنِّي.

 ٍء.: األَْسَوُد من كّل َشيْ  الدَّْجَداجُ و الدَِّجيجُ  : أَْسَوُد ، وقيل َدِجيجٌ و َدُجوِجيٌّ  وَشعَرٌ 

 بالفَتح ، على التشبيه في َسواِد الماِء. .َدْجَداجٌ  بَْحرٌ و

 ، أَي شديدةُ السََّواِد. َدُجوِجيَّةٌ  ، وناقَةٌ  َدُجوِجيٌّ  بَِعيرٌ و

 : ُمْنبَِسَطةٌ على األَْرِض. َدَجْوَجاةٌ  نَاقَةٌ و

ً  َخَرَج َداوودُ »في حديث َوْهٍب و جا اَلح ُمَدجَّ  في الّسِ
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جُ  جُ و الُمَدّجِ  وفتحها. أَي بكسر الجيمـ  الُمَدجَّ

ٍم ألَصاب ث وُمعَّظِ الحِ  :ـ  ولو قال كُمَحّدِ َي به ألَنه الشَّاكُّ في الّسِ ، أَي يَمِشي ُرَوْيداً ِلثقَِله ، وقيل : ألَنَّهُ  يَِدجُّ  أَي عليِه ِسالٌح تامٌّ ، ُسّمِ

َجت يَتَغَطَّى بِه ، من  السََّماُء ، إِذا تَغَيََّمْت. َدجَّ

الح التَّاّم. (4) َدْجِدجُ المُ  وعن أَبي ُعبَْيٍد : بُس الّسِ  : الالَّ

جُ و ْلُدُل من القَنَافِذ ، وعن ابن ِسيَده هو الُمَدجَّ  : الدُّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح والتهذيب : لدي هبا. والضمري يف قوله هبا : يعود عل  امرأة ذكرها.1)
 (.الديباجي)( زايدة عن اللباب البن األثري 2)
 ( زيد يف اللسان : ود وج.3)
 ( عن اللسان ا وابألصر : املدجوج.4)
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ُفُذ ا ه َعىَن الشاعُر بقوله : الُقنـح  قا  : أُراُه لُدُخولِه يف َشوحِكُه ا وِإاي 
جٍ و  َدجــــــــــــــــ  ه  مــــــــــــــــُ تــــــــــــــــِ كــــــــــــــــ  عــــــــــــــــَ  ِبشــــــــــــــــــــــــــــــِ  َيســــــــــــــــــــــــــــــح

بِ     ــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــكــــــــــــــــَ اُه كــــــــــــــــال ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــح يـ ر ٍة عــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــُح

  
جُ  عن اللّيث :و جَ  : الفارس الذي قد الُمَدجَّ اَلحِ ، قال : أَي في ِشكَّتِه ، تََدجَّ  َدَخَل في ِساَلِحه. أَي شاكُّ الّسِ

 ، وأَنشد : َدْجَداَجةٌ  فهي ، َكَدْجَدجَ  أَْظلََم ، اللَّْيُل : تََدْجَدجَ و

َلٍة  َدَجاِإَذا رَِداُء لَيـح  (1) َتَدجح
جو ث : واٍد بين ـ  ُمَدّجِ  َمكَّةَ والمدينِة.كُمَحّدِ

ا تَنَكَّبَه وسلمعليههللاصلىَزَعُموا أَن َدِليَل َرُسوِل هللِا   ، ذكره في اللسان في مدج ، والّصواُب ِذْكُره هنا.المدينة إِلى هاَجرَ  لمَّ

 للذََّكِر واألُْنثَى ، ، الُحكماءُ  وكذا لَْحِمه على القَيِّم ابنُ  وأَثْنَى ، والّصحابةُ  وسلمعليههللاصلىأَي طائٌر معروٌف ، أَكلَه النّبيُّ ،  ، م الدََّجاجةُ و

 ألَن الهاَء إِنما دخلَتْه على أَنه واحٌد من ِجْنٍس مثل َحمامٍة وبَطَّةَ ، أاََل تََرى إِلى قوِل َجِرير :

ين  ِن أَر قــــــــــــــَ َريــــــــــــــح يـــــــــــــــح رحُت اِبلــــــــــــــد  ذَكــــــــــــــ  ا تــــــــــــــَ مــــــــــــــ   لــــــــــــــَ

وحُت     اجِ صـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــ ِ  الـــــــــد جـــــــــَ َواقـــــــــِ ـــــــــ  رحٌب اِبلـــــــــنـ  وضـــــــــــــــــــــــَ

  
 والفتُح أَفصُح ، ثم الكْسر. ويُثَلَّثُ  إِنََّما يَعنِي ُزقَاَء الدُّيوكِ 

يَت بذلك إِلقبالها وإِدبارها ، والجمع َدَجاَجة اسُم ِجْنٍس واحُدهُ  الدََّجاجُ  وفي التَّْوِشيح : هُر فجمٌع ظا َدَجائجُ  ، فأَّما َدجائجُ و ِدَجاجٌ و َدَجاجٌ  ، ُسّمِ

، على أَن  ِدَجاَجة ، كِسْدَرةٍ وِسَدٍر في أَنه ليس بينه وبين واحِدِه إِاّل الهاُء : وقد يكون تكسير ِدَجاَجةٍ  ، فقد يكون َجْمعَ  ِدَجاجٌ  األَْمِر ، وأَّما

َجْمعِ وأَِلفُه ، فتكوُن الكسرةُ في الواِحِد تكون الكسَرةُ في الجميعِ غيَر الكسرةِ التي كانت في الواحِد ، واألَِلُف غير األَلِف ، لكنها كسرةُ ال

على طرح الّزائِد ، كقولك َصْحفَة وِصَحاف  َدَجاَجةٍ  ككسرةِ عيِن ِعَمامٍة ، وفي الجمع ككسرةِ قاِف قِصاعٍ ، وجيم ِجفَاٍن ، وقد يكون جمع

ِة ، وأَّما  َدَجاجٌ و َدَجاَجةٌ  إِاّل الهاُء ، وقد تقدََّم ، قال سيبويِه : وقالوا فمن الَجمع الذي ليس بينه وبين واحده َدجاجٌ  فكأَنه حينئٍذ جمُع َدجَّ

 وقيل في قول لبيد : .(2) ِدَجاَجاتو ِدجاجٌ  ، قال : وبعضهم يقول َدَجاجاتٌ و

َرةٍ  الد َجاجَ ابَكرحُت َحاَجتَـَها   ِبُسحح
يَك  إِنَّه أَراَد الّدِ
(3). 

 .الدََّجاج ُدُججٌ  وفي التهذيب ، وجمع

 بالفتح فيهما ، كذا هو مضبوط عندنا ، وفي بعض النُّسخ بكسرهما. ، بَِدْج َدجْ  : َصاَح بِها ، َدْجَدجَ و

 بها وَكْرَكْرُت أَي ِصْحُت. َدْجَدْجتُ  وفي اللسان

 وقيل : الِحْفُش منه ، قال أَبو الِمْقَدام الُخَزاِعيُّ في أُْحِجيَّتِه : ِمَن الغَْزلِ  (4) ُكبَّةٌ  : الدََّجاجُ و

تح و  ُت اَبعــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح وزًا رَأَي جــــــــــــــــُ اجــــــــــــــــاً عــــــــــــــــَ   َدجــــــــــــــــَ
االً     ُت ُعضـــــــــــــــــــــــــــــَ دح رَأَيـــــــــــــــح َن قـــــــــــــــَ ّرِخـــــــــــــــح فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  مل تـ

  

اَد  اجُ مُث  عــــــــــــَ ِب الــــــــــــد هح  الــــــــــــد جــــــــــــَ جــــــــــــَ نح عــــــــــــَ  مــــــــــــِ

َذاال    ًة أَبـــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــح رارِيـــــــــــــــــــَج صـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ِر فـــــــــــــــــــَ

  
اَعِة والقَبَاِء. واألَبذاُل : التي تَْبتََذُل في اللِّبَاِس. َدجاَجة عُ هذا َجمْ  الدََّجاجو وجٍ ، للدُّرَّ  ، ِلُكبَِّة الغَْزِل ، والفََراِريُج َجْمُع فَرُّ

 الِعيَاُل. : الدََّجاجو

 اْسٌم. الدََّجاجُ و

 الَحاِرثِّي شاِعٌر. الدََّجاجِ  ذُوو
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د ْبُن علّيِ ْبِن عليّ  أَبو الغَنَائِمو وعنه القاضي أَبو بكٍر  ، عن أَبي طاِهٍر الُمَخلصّي : الدََّجاجِ  إِلى بَْيعِ  (5)بغدادي  الدََّجاجّيِ  بن ُمَحمَّ

 .460سنة  (6)األَنصارّي ، وتوفّي 

لّصواب ، على ما قاله الذَّهبّي ، َرَوى ُمْسنََد الُحَمْيِدّي ، عن وفي نسخة َسْعُد هللِا بن نَْصر ، وهو ا َسْعُد ْبُن َعْبِد هللِا بِن نَْصٍر ، مهذّب الّدينو

ٌد والَحَسُن ، وَحِفيُده عبُد الَحّقِ بُن الَحسِن بن عنهو أَبي َمْنُصوٍر الَخيَّاطِ   .622َسْعٍد ، مات عبد الحق سنة  ابناه ُمَحمَّ

__________________ 
 .9/  2العرب ج ( للعجاج ا يف ديوانه ضمن جمموع أشعار 1)
 ( يف اللسان : ِدجاَج ودجاَج وَدجاجاٌت وِدجاجاٌت.2)
َرٍة.« وصقيعه يف َسَحرِه»( زيد يف التهذيب : 3)  ويف اللسان : يف ُسحح
تَـَقة من الغز .4)  ( األصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب : جسح
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.5)
 .460( يف اللباب : تويف بعد سنة 6)
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 بن إِبراِهيم ْبِن عبد هللا بن علّيٍ األَنصارّي. عبِد الُمْحِسن الفَقيِه أَبي محّمدٍ  عبُد الدَّائِم ْبنُ  أَبو محّمدٍ و

 وأَبو إِسحاَق إِبَراِهيُم ْبُن أَبي طاِهٍر عبِد الُمْنِعم بن إِبراِهيم.

ابونيُّ في تَكملة اإِلكمال.وأَبو َعِلّيٍ عبُد الخالِق بُن إِبراِهيَم ، تَرَجمهم   الصَّ

ثون. الدََّجاِجيُّونَ   ، ُمَحّدِ

اِضعُ  هو ، كَرَمَضانَ  الدََّجَجانُ و ِغيُر الرَّ ه ، وهي بهاٍء ، وتقّدم أَن ، الدَّاجُّ  الصَّ ةَ  أَي الدَّابُّ َخْلَف أُّمِ ون أَيضاً اسٌم لجماعةٍ  الدَّاجَّ  .يَِدجُّ

بِيِب في السَّْيِر وأَنشد : َدجَّ  أَيضاً مصدرُ  الدََّجَجانُ و  بمعنَى الدَّ

ا  ا ــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــَ َراًب أَف ــــــــــــــــَ َداعــــــــــــــــَ  قـ تح تــــــــــــــــَ   (1)اَبتــــــــــــــــَ
َذاَ      و بـــــــــــــِ عـــــــــــــُ دح انَ تـــــــــــــَ جـــــــــــــَ ا الـــــــــــــد جـــــــــــــَ ارِجـــــــــــــَ  الـــــــــــــد 

  
ّق األَْيَسِر ِمن ِمنًى. قال : ذاك َمْنِزلُ  ؟قال لرجٍل : أَين نَزْلتَ »في الحديث و  .«، فال تَْنِزْله الدَّاّجِ  قال : بالّشِ

ون ،الدَّاجُّ و وأَقبَل الَحاجُّ  ونَ  ونَْحُوهم ، الذين مع الَحاّجِ ، ألَنهم الُمَكاُروَن واألَْعَوانُ و األَُجَراءُ  : الدَّاجُّ و . الَحاجُّ : الذين يَُحجُّ على  يَِدجُّ

ُمْسَتْكِْبِيَن ِبِه ساِمرًا )األَْرِض ، أَي يَِدبُّون ويَْسعَْون في السَّفَر. وهذان اللَّفظاِن وِإن َكانا ُمفرَدْيِن فالُمَراُد بهما الجمُع ، كقوله تعالى 
 .(2) (هَتُْجُرونَ 

ار وغيِرهم ،و ً  رأَى:  عنهماهللارضيعن عبِد هللا ْبِن ُعَمَر ،  لمرويّ ا ومنه الَحِديثُ  قيل : هم الّذين يَِدبُّون في آثاِرهم من التُّجَّ  الَحّجِ  في قَْوما

اِلين والَخَدِم وما ولَْيُسوا بالحاّجِ ،  الدَّاجُّ  هُؤالءِ  : فقال أَنَكَرَها َهْيئَةٌ  لَُهمْ  قال أَبو ُعبيٍد : ُهم الذين يَُكونُوَن مع الحاّجِ ، مثُل األَجراِء والَجمَّ

ونو ٌء إِاّل أَنهم يَسيُرون، قال فأَراد ابُن ُعَمر : هؤالِء ال َحجَّ لهم ، وليس عندهم شي (3)أَشبَُههم  : التُّبَّاع  الدَّاجُّ  ، وعن أَبي زيٍد : يَِدجُّ

الون ، والحاجُّ : أَصحاب النِّيَّات   .(4)والَجمَّ

 : ع.ـ  َكَهيُولَىـ  َدُجوَجىوَ 

َجتِ و ً  السََّماءُ  ُدجَّ  وفي بعض األُمَهات تَغَيَّبَْت. َغيََّمْت ، كَدّجَت إِذا تَْدِجيجا

 أَو بَلٌَد لهم ، قال أَبو ذُؤيٍب : : َجبٌَل ِلقَْيٍس ،ـ  كَصبُورٍ ـ  َدُجوجٌ و

  ٍ اشـــــــــــــــــــــــــِ َرِة عـــــــــــَ ظـــــــــــح رِي َأي  نـــــــــــَ مـــــــــــح ك عـــــــــــَ ِإنـــــــــــ   فـــــــــــَ

ا و     نـــــــــــــــــَ ٌس ُدونــــــــــــــــــَ دح رحَت وقـــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــَ وجُ نـــــــــــــــــَ  َدجـــــــــــــــــُ

  
 ويقال : هو َمْوضٌع آَخُر.

ْيَدَجانُ الو باعّي بالذّال المعجمة ، وأَعاده المصنف في الراِء  من اإِلبِل : الَحُمولَةُ ، دَّ اِر ، وهو في التّهذيب في الرُّ أَي التي تَْحِمل ُحُمولَةَ التُّجَّ

 ، وستأْتي اإِلشارة إِليه.

 * ومما يستدرك عليه :

ةً والما تَ » (5) [قال له رجل :]قال ابن األَثير : وفي الحديث :  ة َركت َحاجَّ قال : هكذا جاَء في ِروايٍَة بالتّشديد ، قال الَخطَّابِّي :  «َداجَّ

ة : القَاِصُدون البَيَت ، ةو الحاجَّ  : الدَّاجَّ

ِغيَرة ، اِجعُون ، والمشهور هو التخفيف ، وأَراد بالَحاَجِة الَحاَجةَ الصَّ  الَحاَجةَ الَكبِيرةِ. الدَّاَجةِ و الرَّ

هِ و وفي كالم بعِضِهم : أَما وَحَواّجِ بيِت هللاِ   ألَْفعَلَْن َكذا وكذا. َدَواّجِ

 في ِمْشيَتَِها ، إِذا َعَدْت. َدْجَدَجِت الدََّجاَجةُ و

وج ، قال : الدُّجُّ و  : الفَرُّ
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 الد َجاجِ َمَض  الد ج  الدِّيُك و و 
ِميَن. الدُّجُّ  وقيل  ُمَولٌَّد ، أَي ليس في كالِم الفُصحاِء الُمتَقّدِ

 : َما نَتَأَ ِمْن َصْدِر الفََرِس ، قال : الدََّجاَجةُ و

رِ  َدَجاَجُتهاَبَنتح   َعِن الص دح
ْوِر وِشَماِلِه ، قال ابُن بَُراقَةَ  َدَجاَجتانِ  وُهَما  الَهْمَدانِّي : (6)َعْن يَميِن الزَّ

__________________ 
وضــــــــبطت قراب يف التهذيب بكســــــــر القاف : أي ابتت تداع  قرب املاء فوجاً فوجاً قد  ( الرجز هلميان بن قحافة الســــــــعدي كما يف التكملة.1)

 ركبت ر وسها.
 .67اآية « املؤمنون»( سورة 2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وأشباههم.3)
 (.ويف اللسان : والزاجّ )( زيد يف التهذيب : والناّج : املرا ون 4)
 ( زايدة عن النهاية.5)
 ( هذا ضبرت اللسان.6)
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رَت  َعنح َزوحِر  ِ يـَفح  َدَجاَجَتاح
ةُ و  ا َطَرُف السَّْيِر.: ِجْلَدةٌ قَْدَر إِْصبَعَْيِن تُوَضع في َطَرِف السَّْيِر الذي يُعَلَُّق به القَْوُس وفيه َحْلقَةٌ فيه الدُّجَّ

ا األَسماُء فُكلُّها ابن ُزْهِرّي بن َعْلقََمةَ ،  ِدَجاَجةُ  ، بكسر الّدال ، فمن ذلك في َضبَّة : ِدَجاَجة قال الوزير أَبو القَاسم الَمغربّي في أَنسابه : فأَمَّ

 بِْنُت َصْفَواَن شاعرة. اَجةُ ِدجَ و بُن عبد القَْيس بن اْمِرئ القيس ، ِدَجاَجةُ  وفي تَْيِم بن عبِد َمنَاةَ :

ْربَاُس وَعْمٌرو ابنَا  ، َرَويَا عن أَبيهما عن َعِلّيٍ. ِدَجاَجةَ  والّدِ

جاِجيّة ، روى عن الحافِظ ابن َعساِكر وأَبي الَمفاخِر البَيهقيّ  ِد بن َعِلّيٍ الصالحّي ، ُعِرف بابن الّدِ  .640وتوفي سنة  وعبُد العزيز بُن محمَّ

ً  ، كمنَعَه هُ َدَحج : [دحج]  وفي باب الذّاِل الُمْعَجَمِة : َذَحَجهُ َذْحجاً ، بهذا المعنَى ، فكأَنّهما لغتاِن. َسَحبَه ، ، إِذا َدْحجا

 ُكلُّ ذلك في التهذيِب. الَجاِريةَ : َجاَمعَها ، َدَحجَ و

ً  (1) َدَحَجهُ  وزاد ابُن ِسيَده :  : َعَرَكه َكعَْرِك األَِديِم ، يمانِيَةٌ ، والذال الُمْعَجَمة لُغَةٌ ، وهي أَعلَى ، كذا في اللسان. يَْدَحُجهُ َدْحجا

ً و بالفتح على القياس َدْحَرَجه يَُدْحِرجه َدْحَرَجةً  : [دحرج] ح به َجَماَعةٌ ، كذا في التسهيل  ِدْحَراجا ، بالكسر وهو َمقيٌس أَيضاً كاألَّوِل ، صرَّ

ً ، والُجْمهُ  ْلَزاِل والَوْسَواِس ، قال  وُر علَى أَنه يُتََوقَُّف علَى السََّماعِ ، ما ُسِمَع ِمْنهُ يُقَاُل ، وماال ، فاََل ، ويجوز فيه الفتُح إِذا كاَن ُمَضاَعفا كالزَّ

ً  َشْيُخنا : وال عْبَرةَ بقوِل الشيخ خالٍد في التصريحِ : لَم يُْسَمع في ْيَمِرّي وغيُره ، فإِنه ثَبَت على ذلك ، نصَّ ع َدْحَرج ِدْحَراجا لى ذلك الصَّ

َها التمثيل لَمْصَدِر فَْعلََل فِْعاَلالً وفَْعلَلَةً بدَ  ْيَمِرّي وغيُره ، فإِنه ثَبَت في الدََّواِوين اللُّغَِويّة ُكلِّ ً  ْحَرجالصَّ ْيَمِرّي ليس  َدْحَرَجةً و ِدْحَراجا ، والصَّ

ن يُْعتَدُّ بِه في هذا الش  أْن.ممَّ

 ، أَي تَتَابََع في ُحُدوٍر. فَتََدْحَرجَ 

ُر ، بالّضّم ، وهو الُمَدْحَرجُ  اسم المفعول منهو  ألَن الِفْعل إِذا جاوَز الثالثةَ فالِميُم منه مضمومةٌ ، وقد تقدََّم البحُث عن هذا في خ د ج. الُمَدوَّ

 .الدَّحاِريجُ  وَجمعه اِدِق ،الُجعَُل ِمَن البَنَ  يَُدْحِرُجه ما بالّضّم : الدُّْحُروَجةُ و

ة يَصُف ِفَراَخ الظَِّليم : الُمَدْحِرجُ  وعن ابِن األَعرابّي : يقال للُجعَلِ  مَّ  ، وقال ذُو الرُّ

ٍر  لـــــــــَ ِض يف قــــــــــُ بـــــــــح ُدوِح الـــــــــنــــــــــ  ا َكصـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ َداقــــــــــُ  َأشـــــــــــــــــــــــح

َر     ـــــــــح ث ـــــــــجِ مـــــــــِ ـــــــــد حـــــــــارِي بُ  ال ا َزغـــــــــَ تح هلـــــــــََ ـــــــــُ ب ـــــــــح نـ ـــــــــَ  ملح يـ

  
 من الِقْدِر ، قال النابغةُ : تََدْحَرجَ  أَيضاً : َما الدُّْحروَجةُ و

ِإ  بـــــــَ نح ســـــــــــــــــــــَ َداُن مـــــــِ ـــــــِولـــــــح ا ال ُرهـــــــَ فـــــــِّ ـــــــَ نـ ـــــــُ تح يـ حـــــــَ  َأضـــــــــــــــــــــح

ا     هــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــ  َت َدفـ مح حتــــــــــــــَح َبهنــــــــــــــ ُ ــــــــــــــجُ كــــــــــــــَ ارِي  َدحــــــــــــــَ

  
ِريِفينِ  (2)وأَبو َعْمٍرو ُعثَْماُن بُن أَحمَد بِن عبِد هللِا  اُز بغداِديٌّ َسِمَع الصَّ يَّ وابَن النَّقُوِر ، وعنه أَبو َسْعٍد الّسمعانِيُّ ، وتوفي بِن ُدْحُروج القَزَّ

 .(3) 532سنة 

ُجُل والضَّبُّ  َدَرجَ  : [درج] ً  الرَّ  .(4)بالّضّم ، أَي َمَشى ، كذا في الّصحاح  ، يَْدُرُج ُدُروجا

بِيُّ  َدَرجَ و ً  الّشيُخ والصَّ ً و يَْدُرُج َدْرجا ً و محّركةً ، ، َدَرَجانا : ِمْشيَةُ  الدََّرَجانُ و كلٌّ منهما َمْشياً َضعيفاً وَدبَّا ، َمَشى ، إِذا داِرجٌ  ، فهو َدِريجا

بِّيِ.  الشَّْيخِ والصَّ

بِّيِ إِذا َدبَّ وأََخَذ في الَحَرَكة :  ، وقوله : َدَرجَ  ويقال للصَّ

ارِِج  ريحَ خـــــــــــــــَ دح ُزرحُت غـــــــــــــــَ يِن قـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ  اَي لـــــــــــــــَ

ا و     بـــــــــــــــــَ دح حـــــــــــــــــَ يبٍّ قـــــــــــــــــَ  (5) َدارِجِ أُم  صـــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

ُب الَماِضَي ِمَن الَحاِل حتَّى تُْلِحقَه بُِحْكِمه أَو تَكاُد أاََل تَراُهم يَقولوَن قد قَاَمِت « قَدْ »، وَجاَز له ذلك ألَن  َداِرجٍ و إِنَّما أَراَد أُمَّ َصبِّيٍ حابٍ  تُقَّرِ

 ؟الصَّالةُ ، قبل َحاِل قِياِمها
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 .َدَرُجوا ويقال للقوِم إِذا َماتُوا ولْم يَُخلِّفُوا َعِقباً : قد ، كاْنَدَرُجوا اْنقََرُضوا ، إِذا القَْومُ  َدَرجَ و

 ، إِذا اْنقََرَضْت ولم يَْبَق لها َعقٌب. َداِرَجةٌ  وقبيلةٌ 

__________________ 
 تصحيف.« دحجة»( يف املطبوعة الكويتية : 1)
 ( اللباب : عبيد  .2)
 .527اللباب : تويف ببغداد سنة ( يف 3)
 وما ذكر هنا عن اللسان نقاًل عن الصحاح.« ودرجاانً »( زيد يف الصحاح : 4)
 .199ومشارف األقاويز ص  102( قائله عمرو بن جندب يعّرض ابمرأَة الشماخ. انظر ديوان الشماخ ص 5)
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 واألَمواِت.أَي أَكَذُب األَحياء « َدَرجَ و (1)أَكذُب َمْن َدجَّ »وفي المثل 

 .َدَرجَ  وليس كلُّ َمْن ماتَ  لْم يَُخلِّْف نَْسالً ،و َمات فاُلنٌ  َدَرجَ  قيَل :و

 ؟قال له ُعَمُر : أِلَّيِ اْبنَْي آَدَم كان النَّْسلُ »في حديث َكْعٍب و : َماتَ  َدَرجَ و َمَشى ، فََدبَّ :« َدَرجَ أَْحَسُن َمْن َدبَّ وَ »أَبو طالب : في قولهم 

ا الَمقتولُ فقال : ل  .(2) [أَي َماتَ  َدَرجَ ] «، وأَما القاتُِل فَهلََك نَْسلُهُ في الطوفَانِ  فَدَرجَ  يس لواحد منهما نَْسل ، أَمَّ

 هللاُ : أَْفنَاُهْم. أَْدَرَجهمو

 قَْرٌن بَْعد قَْرٍن أَي فَنَْوا. َدَرجَ  (3) [يقال]و

ّكيت لألَخطل :  وأَنشد ابن الّسِ

ِر  عـــــــــــح رَاِ  الـــــــــــنــــــــــــ  ٌة ِبشـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــلـــــــــــَ بـــــــــــِ  ( 4) دارجـــــــــــةٌ قـــــــــــَ

مح أَثــــــــرُ     دح هلــــــــَُ وجــــــــَ َو ال يــــــــُ فــــــــح وا الــــــــعــــــــَ طــــــــُ بــــــــِ هــــــــح  ِإنح يـــــــــَ

  
، فهو  (5)ان الثَّْوَب إِذا طَوْيته ، كأَنَّ هؤالِء لّما ماتُوا ولم يَُخلِّفُوا َعِقباً َطَوْوا َطِريَق النَّْسِل والبَقَاِء كذا في اللِّس َدَرْجت وكأَن أَْصل هذا من

َمْخَشِرّي.  َمَجاٌز ، ولم يُِشْر ِإليه الزَّ

 َمَضى ِلسبِيِله ، كَدِرَج كَسِمَع. : َدَرجَ  أَو

 ا ، أَي على َسبِيِلِه.َكذَ  َدَرجِ  وفاَُلٌن َعلَى

 .كأَْدَرَجتْ  َجاَزت السَّنَة ولم تُْنتَُج ، إِذا النَّاقَةُ  َدَرَجتو

: التي تَزيد على السَّنَِة أَيّاماً ثالثةً أَو  الِمْدَراجُ  ، وقيل : ِمْدَراجٌ  : َجاَوَزِت الَوْقَت الَّذي ُضِربَْت فِيه ، فإِن كان ذلك لها عادةً فهي ُمْدِرجٌ  وهي

 أَربعةً أَو َعشرةً ليس غيُر.

ً  ءَ الشيْ  َدَرجَ و ج وأَْدَخلَه ، َطَوى ، يَْدُرجه َدْرجا ً  َكَدرَّ بَاعّي أَفصُحها. ، أَْدَرجَ و ، تَْدِريجا  والرُّ

 ، ألَنه يُْطَوى على َوْجِهه. أَْدَرْجته ِء ، ويقال لما َطَوْيتَه :: لَفُّ الشَّيْ  اإِلْدَراجُ و

 الِكتَاَب : َطَوْيتُه. أَْدَرْجتُ و

ُجُل كَسِمَع ، إِذا َدِرجَ  من المجاز : يقال :و  بمعنَى الَمْنِزلِة والَمْرتَبَِة. الدََّرَجة ألَن َصِعَد في الَمَراتِبِ  الرَّ

ةَ ، أَي الطَِّريَق الَواِضَح ِمَن الدِّ  َدِرجَ و  ُكلُّه بَكسِر العَْين من فَِعَل. أَو الَكاَلِم ، ينِ إِذا لَِزَم الَمَحجَّ

اجُ و اُم ،ـ  كَشدَّادٍ ـ  الدَّرَّ ْحيَانّي. في األَساس ، أَي : النَّمَّ  .(6)بيَن القوِم بالنَِّميَمِة  يَْدُرجُ  عن اللِّ

اجُ و  لَيلَتَه َجمعاَء ، ِصفَةٌ غالبةٌ. يَْدُرج أَيضاً : القُْنفُذُ ، ألَنّه الدَّرَّ

 أَيضاً : ع قال ُزهيٌر : الدَّّراجُ و

ُتَـثـَل مِ  الد ر اجِ حَبوحَمانَِة 
 فامل

 كذا في اللسان ، وسيأْتي في كالِم المصنّف قريباً.

اجو اٍن ، طائرٌ  الدُّرَّ  ِشْبهُ الَحْيقَُطاِن ، وهو من َطْيِر الِعَراِق أَْرقَُط. كُرمَّ

َجةُ و ، مثاُل ُرَطبٍَة ، الدَُّرَجةُ  ، قال ابُن ُدَرْيد : أَحَسبُه ُمولَّداً ، وهي (7)وفي التهذيب : أَْنقَُط   ، األَخيرةُ عن ِسيبويِه. الدُّرَّ

اجُ  وفي الّصحاح : اَجةُ و ، الدُّرَّ  الطَّْير ، للذََّكر واألُْنثَى ، حتى تقول الَحْيقَُطاُن فيْختَصُّ بالذََّكر.: َضْرٌب من  الدُّرَّ
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اجِ  أَي كَسِمَع : َداَم على أَْكِلهِ  الرُجلُ  َدِرجَ و  .الدُّرَّ

يُح السَِّريعَةُ الَمّرِ ، كَصبُورٍ  الدَُّروجُ و ا ليس بالقَِوّيِ وال الّشديد ، يقال : ِريحٌ  تَْدُرجُ  وقيل : هي التي الّرِ  .َدُروجٌ  ، وِقْدحٌ  َدُروجٌ  أَي تَُمرُّ َمرًّ

ْمِل ، واسم ذلك الَمْوضعِ  َدُروٌج يَْدُرجُ  وفي اللّسان : ِريحٌ  َسِن في الرَّ ُرَها حتَّى يَُرى لها ِمثُْل َذْيِل الرَّ  .الدََّرجُ  ُمَؤخَّ

ِة :الَمَحاِورُ  اْستَْدَرَجتِ  ويقال : مَّ   الَمَحاَل كما قاَل ذو الرُّ

َحاِ  
َ
َهاَصرِيَف امل َرَجتـح َتدح َحاِوُر  اسح

َ
 (8)امل

__________________ 
 .«دبّ »( يف التهذيب : 1)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( اللسان ا ووقعت يف املطبوعة الكويتية : دراجة تصحيف.4)
 األزهري يف التهذيب.( وهو قو  5)
 ( يف األساس : ابلنمائم.6)
 ( األصر واللسان عن التهذيب ا ويف التهذيب : أرقرت. كاألصر.7)
 ( روايته يف ديوانه :8)
 إن ردهــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــب راجــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــزة و 

 َدريــــــــــــــــَج امــــــــــــــــا  اســـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــثــــــــــــــــقــــــــــــــــلــــــــــــــــتــــــــــــــــه امــــــــــــــــاورُ    
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 .تَْدُرجَ  أَي َصيََّرتَْها إِلى أَنْ 

ً و َمْدَرَجةً  والَمْذَهُب. وفي األَساس : اتََّخذُوا َداَرهُ  الَمْسلَكُ  : الَمْدَرَجةُ و الَمْدَرجُ و  . وقال ساعدةُ بن ُجَؤيَّةَ :َمْدَرجا

ُه  بَنـــــــــــ  ِه كـــــــــــَ يـــــــــــح تــــــــــــَ حـــــــــــَ فـــــــــــح َرُه يف صـــــــــــــــــــــــــَ َر  أَثــــــــــــح  تــــــــــــَ

َدارِجُ     يــــــــــــــــمُ  مــــــــــــــــَ ن   ــــــــــــــــَِ اٍن هلــــــــــــــــَُ ثــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح بـ  شــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 كأَنَّه أَرُجُل النَّْمِل ، وقد سبق تَفسيُره في ش ب ث.يُِريد بأَثِْره فِِرْنَده الذي تراه العيُن 

 .َمْدَرَجةٌ  وقال الّراغُب : يقال لقاِرعِة الّطريِق :

كِعنَبٍَة وأَتَْراٍس  َراجٌ أَدْ و ِدَرَجة جو بهاءٍ  ، ُدْرَجة الَواِحَدةُ  وهو ُسفَْيٌط َصِغيٌر تَدَِّخر فيه المرأَةُ ِطيبَها وأَداتََها ، : بالّضّم ِحْفُش النِّساِء ، الدُّْرجُ و

َرَجةِ  يَْبعَثْنَ  ُكنَّ » عنهاهللارضيفي حديث عائشةَ ، و ،  .«فيها الُكْرُسفُ  بالّدِ

: إِنما  ، وهو كالسَّفَِط الصغيِر تَضُع فيه المرأَةُ ِخفَّ َمتَاِعها وِطيبها ، وقال ُدْرجٍ  قال ابُن األَثير : هكذا يُْرَوى بكسِر الدَّاِل وفتح الّراِء جْمع

ّم ، وجمعها الدُّْرَجةُ  . وقيل : إِنما هيالدُّْرجِ  ، تأْنِيثُ  الدُّْرَجةُ  هو  ، وأَصلُه ما يُلَفُّ ويُْدَخل في َحياِء النَّاقِة ، كما سيأْتي. الدَُّرجُ  : بالضَّ

ك ، الدَّْرجُ و الكتَاِب : َطيُّه وَداِخلُه ،  َدْرجُ و ، َدْرِجه الِكتَاِب أَي في َطيِّه ، وَجعلَه في َدْرجِ  يُقَال أَْنفَْذتُه في بالفتح : الّذي يُْكتَُب فيه ، ويَُحرَّ

 الكتاِب كَذا وكذا. َدْرجِ  وفي

 .أَدراجٌ  والَمَحاجُّ ، وجمعُه بالتَّْحِريك : الطَِّريقُ  الدََّرجُ و

يُح وغيُرهما يَْدُرج ي اللَّسان : يقال للّطِريِق الّذيوف  أَي َمَمرٌّ وَمْذَهٌب. (1) [أَدراجٌ  وجمعه] َدَرجٌ و َمْدَرَجةٌ و َمْدَرجٌ  فيه الغاُلُم والّرِ

ّبِ ، َدَرجَ  يقال : َخلِّ و ْض  َدَرُجهو الضَّ  ْنتَِفَخ.له لئاّل يَْسلَُك بين قََدَمْيك فتَ  (2): َطِريقُهُ ، أَي ال تَتعرَّ

 ، أَي في َطِريقه الِذي جاَء فيِه. َدَرَجه وَرَجَع فاُلنٌ 

 َكاَن تََرَك. (3) [قد]إِذا َرجَع في األَْمِر الّذي  َدَرَجه وَرَجع فاُلنٌ 

أَي اْخُرْج ِمن الَمسِجد وُخْذ  (4) َدَرجٍ  جمعُ  األَْدَراجُ  «يا ُمنَافِقُ  أَْدَراَجكَ »قال لبعض الُمنَافِِقين وقد َدخَل الَمسِجَد »في حديث أَبي أَيُّوَب و

 طِريقَك الّذي ِجئَْت منه.

نقله ابن منظوٍر عن ابِن األَعرابّي ، كما يأْتي ، فلم يُِصْب شيُخنَا في تَْخِطئَِة الُمَصنِّف. وإَِذا  ويُْكَسر ، : َعاَد من َحيُث َجاَء ، أَْدَراَجه َرَجعَ و

ْم.لَْم تََر الِهال  َل فََسلِّ

 .أَْدَراَجهو َدَرَجه ويقال استََمرَّ فاُلنٌ 

 وفي نُسَخة : فيه. فِي الطَِّريق الِذي َجاَء ِمْنهُ ، َرَجعَ  أَي أَْدَراَجه وقال ِسيبويِه : وقالوا َرَجَع فاُلنٌ 

ُجل إِذا َطلَب َشْيئاً فلم يَْقِدْر عليه : َرَجَع عَ  َل  َدْرَجهُ  ، وَرَجعَ  (6) إِْدَراِجه وَرَجَع على (5)لى ُغبَْيَراِء الظَّْهِر وعن ابن األَْعَرابِّي : يقال للرَّ األَوَّ

 ، وذلك إِذا َرجَع ولم يُِصْب َشْيئاً. (8)َعْوَده على بَْدئِه ، ونََكَص على َعِقبَْيِه  (7) [رجع]، ومثلُه 

ِل. بِكسر ، األَلف ِإْدَراِجهو ويقاُل : َرَجَع فاُلن على َحافَِرتِهِ   ، إِذا َرجَع في طريِقه األَوَّ

 َسبيِله. (9) [على]َكذا ، أَي  َدَرجِ  وفاُلٌن على

يَاحِ أَي َهَدراً. أَْدَراجَ  َذَهَب َدُمهُ  من المجاز :و  الّرِ

ْمِل. َدَرَجتو يُح : تََرَكْت نََمانَِم في الرَّ  الّرِ

 .داِرَجةٌ  الَواِحدةُ  الدَّابَِّة : قََوائُِمَها َدَواِرجُ  في التهذيب :و
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ً  وعبارةُ التّهذيب : ويقال للِخَرِق الّتي ٌء ،، بالّضّم : َشيْ  الدُّْرَجةُ و وتُلَفُّ وتُْجَمُع ثّم تَُدسُّ في َحياِء النَّاقِة الّتي يُريدون َظأَْرَها  تُْدَرُج إِدراجا
 نُِزَعْت ِمن َحيائَِها َحِسبَْت أَنََّها َولََدْت ولَداً فيُْدنَى منها َولَُد النّاقةِ َعلَى َولَِد نَاقٍة أُْخَرى فإِذا  (10)

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.1)
(2.  ( يف التهذيب : ال تعِرضح
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( زيد يف النهاية : وهو الطري .4)
قوله غري الطهر ا كذا يف النسخ والذي يف اللسان : غبرياء الظهر بوزن » وهبامش املطبوعة املصرية : «غبري الطهر»( عن التهذيب ا وابألصر 5)

 .«محرياء. قا  اجملد : وتركه عل  غبرياء الظهر وغربائه ِإذا رجض خائباً 
 ( هذا ضبرت اللسان بكسر اهلمزة ا ويف التهذيب بفتحها.6)
 ( زايدة عن التهذيب.7)
 واللسان ا ويف التهذيب : عقبه.( األصر 8)
 ( زايدة عن اللسان.9)
 .« ئارها»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 10)
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َر  َفرَتحأَُمُه ا ويقا  لتلك الل ِفيَفِة :  .(1)ا واجلَزحُم والَوثيَغُة  الد رحَجةُ  اأُلخح
 ونصُّ المحكم : في َرِحِم النَّاقَةِ  َحيَاِء النَّاقَِة ، وفي نُسخة : ويُْدَخُل في فَيُْدَخلُ  يُْدَرجُ  ُمَشاقَةٌ وِخَرٌق وغيُر ذلك الدُّْرَجةُ و وعبارة الُمحكِم :

باَط عنها فيَْخُرج ذلك مِ  (3) واألَْنِف فيَأْخذَُها لذلك َغمٌّ كغَمِّ  (2) وتُتَْرُك أَيَّاماً َمْشُدودةَ العَْينِ  ويَُشدُّ  وُدبُِرَها ونصُّ  نها ،الَمَخاِض ، ثم يَُحلُّوَن الّرِ

 أَنه َولَُدَها. وتََرى ويُْلَطُخ به َولُد َغْيِرَها فتَُظنُّ  عنها المحكم :

الِذي يَُشدُّ به ِء قال : ويقال لذلك الشي فَتَْرأَُمهُ ، وعبارة الجوهرّي : فإِذا أَْلقَتْه َحلُّوا َعْينَْيَها وقد َهيَّئُّوا لها ُحَواراً فيُْدنُونَه إِليها فتَْحَسبه َولََدها

قَاُع.  ، والذي يَُشدُّ به أَْنفُها :َعيناها : الِغَماَمةُ   الّصِ

 ، قال ِعْمَراُن بُن ِحطَّاَن : األَْدَراجُ و الدَُّرجُ  والَجْمعُ 

ا  هــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ُر مــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــح رَاُد الــــــــــــــّرِس اٌد ال يـــــــــــــــُ  مجــــــــــــــََ

ا و     رح هلــــــــــــــــــََ عــــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــــارِ  ُدرَجُ مل  ــــــــــــــــــُح  الــــــــــــــــــظــــــــــــــــــِّ

  
 النَّاقَةُ الَّتي ال لَبََن فيها ، وهو أَْصلَُب لِجْسِمها.والَجَماُد : 

هكذا نَصَّ عليه ابُن منظوٍر وغيُره فال أَْدِري  إَِذا اَشتَْكْت ِمْنه ، أَي النّاقَِة ، وذلك ِخْرقَةٌ يُوَضع فيها َدَواٌء فَيُْدَخُل في َحيَائَِها : الدُّْرَجةُ  أَو

 وقد تقدَّم الشاِهُد عليه. كُصَردِ  ُدَرجٌ  ج ماِهيُر.كيَف قوُل شيِخنَا : قد أَنكره الجَ 

ِحيحيِن وغيِرِهَما ، عن عائشةَ ،  في الحِديثو  بِالدُّْرَجةِ  يَْبعَثْنَ  كن» عنهاهللارضيالَمْرِوّي في الصَّ

ةً بالُكْرُسفِ  بضّم فسكوٍن ، وهو مجاٌز ، ألَنهم  النَّاقَِة. بُدْرَجةِ   ،َشبَُّهوا الِخَرَق تَْحتَِشي بها الحائُض َمْحُشوَّ

َرَجةِ  وُرِوَي : وقد تقدََّم تفسيُرَها ،  وَضبََطه بمعنَى ِحْفِش النَِّساءِ  الدُّْرَجةُ  أَّن واحَدها وتَقَدَّمَ  قال ابُن األَثيِر : هكذا يُْرَوى. ، كِعنَبٍَة ، بِالّدِ

أَخذ ذلك من قوِل القاِضي عياٍض ، قال شيُخنَا ، وِإذا ثَبَت ِرَوايةً  وَكأَنَّهُ َوَهٌم ، كغيِره بالتَّْحِريكِ  في َشْرحِ الُموطَّإِ  البَاِجيُّ  القاضي أَبو الوليد

 وَصحَّ لُغَةً فال بُْعَد وال تَْشِكيَك.

اَجةُ و بِيُّ  (4) يَْدُرجُ  الَّتِي وهي ، كَجبَّانٍَة : الَحاُل ، الدَّرَّ اَجةُ  هكذا نصُّ ِعبارةِ الجوهرّي. وقال غيُره :  إِذا َمَشىَعلَْيَها الصَّ  (5): العََجلَةُ  الدَّرَّ

بِيُّ عليها.  التي يَِدبُّ الشَّيُخ والصَّ

ً و بَّابَةُ  هي أَيضا ََّخذُ  الدَّ َجاُل ، وفي بعض األُمهاِت : فيها تُْعَمُل ِلَحْرِب الِحَصار يَْدُخُل تَْحتََهاو التي تُت بَّابَاِت التي وفي ا الّرِ لتّهذيب : ويقال للدَّ

جاُل :  ى لَحْرِب الِحَصاِر يَْدُخُل تَْحتََها الّرِ بَّابَاتُ ]تَُسوَّ اَجاتُ و (6) [الدَّ  .(7) الدَّرَّ

ةُ و وتَُشدَُّد ِجيُم هذه ، األَِخيَرة عن ثَْعلَبٍ  كُهَمَزةٍ  الدُّْرَجةو بالتَّْحِريك ، الدََّرَجةُ و ، بالّضّم ، الدُّْرَجةُ و ُل  ، كاألُْسُكفَِّة : الِمْرقَاةُ  األُْدُرجَّ التي يُتََوصَّ

 ِمنها إِلى َسْطحِ البَْيِت.

جٍ  َوقََع فاُلٌن فيو  األُُمور العَِظيمة الشَّاقّة. أَي كُسكٍَّر ، ، ُدرَّ

يجُ و ّرِ يٍن : َشيْ  ، الّدِ  ومثلَه قال ابُن ِسيَده. يُْضَرُب بِه ، ذُو أَْوتَارٍ  ٌء كالطُّْنبُورِ كِسّكِ

َجنيوَ  ً  الطَّعَاُم واألَْمرُ  َدرَّ  : ِضْقُت به َذْرعاً. تَْدِريجا

ْجتُ وَ  ً  العَِليلَ  َدرَّ ، إِذا أَطعَْمته َشْيئاً قليالً  تَْدِريجا
جَ  ، وذلك إَِذا نَِقهَ حتّى (8)  .َرَجةً َدَرَجةً دَ  إِلى َغايَِة أَْكِله َكان قَْبَل الِعلَّةِ  يَتََدرَّ

 في ذلك. َدَرجَ  َحتَّى َحَملَه علَى أَنْ  َخَدَعهُ  أَي ، اْستَْدَرَجه ُرِوَي عن أَبي الَهيثِم : اْمتَنََع فاُلٌن ِمن كَذا وَكَذا ، حتَّى أَتاه فاُلٌن فو

جَ  ، التَّْدِريج منه على أَْدنَاهُ و : َرقَّاهُ ، اْستَْدَرَجهو َجه هو فتََدرَّ ً  إِلى كذا كَدرَّ َده إِيّاه كأَنَّما َرقَّاه َمنِزلَةً بعد أُْخَرى ، وهذا َمجاز. تَْدِريجا  : َعوَّ

 قال األَعشى : على األَْرِض ، يَْدُرجُ  أَْقلَقَهُ حتَّى تََرَكه َكالِمي أَي اْستَْدَرَجه عن أَبي سعيٍد :و

__________________ 
 : وثيغة هي الدرجة تتخذ للناقة : (وثغ)( عن التهذيب ا وابألصر واللسان عن التهذيب : الوثيقة. خطب. ويف القاموس 1)
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 ( اللسان : العينا.2)
(3.  ( اللسان : مثر غمِّ
 وفيه أو  ما ميشي.« َيدرَج»ويف التهذيب : « يُدر ج»( الصحاح : 4)
 ا ا وهي عل  كر حا  تسمية جمازية ملا فيها من العجلة أي السرعة.( قوله العجلة صحيح لغة واستعمااًل هن5)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.6)
قوله الدارجات ا كذا يف النسخ ا والذي يف اللسان »وهبامش املطبوعة املصرية : « والدارجات»( عن التهذيب واللسان والتكملة ا وابألصر 7)

 .«الدراجات»والتكملة : 
 ب زيد : من الطعام ا مث زدته عليه قلياًل.( يف التهذي8)
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كَ  ـــــــــــح ن رِجـــــــــــَ دح ـــــــــــَ ت َيســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ز ُه  ل ىت  هتـــــــــــَُ وحُ  حـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ  ال

مِ و     جــــــــــــَ لــــــــــــح ريحُ مــــــــــــُ ُم غــــــــــــَ كــــــــــــُ نــــــــــــح َم َأيّنِ مــــــــــــِ لــــــــــــَ عــــــــــــح  تـــــــــــــَ

  
 اْستَْدَرَجتِ  ويقال : هذا نصُّ َكالِمه ، والّذي في اللِّسان وغيِره : بَْعَد َما أَْلقَتْه ِمن بَْطنِها (1) اْستَتْبَع َولََدَها إِذا النَّاقَةَ  فاُلنٌ  استْدَرجَ  يقال :و

 النَّاقَةُ َولََدَها ، إِذا اْستَتْبَعَتْهُ بعَد ما تُْلِقيِه ِمن بَْطنِها.

َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ) وفي التنزيل العزيز : تِْغفَاَر ،أَنَّه ُكلََّما َجدََّد َخِطيئَةً َجدََّد له نِْعَمةً وأَْنَساه االسْ  بمعنى هللا تَعالى العَْبدَ  اْستِْدَراجُ و
، ويَأْنَسون  أَي َسنأُْخذُهم من حيث ال يَْحتَِسبوَن ، وذلك أَّن هللا تعالى يَفتح عليهم من النَِّعيم ما يَْغتَبُِطون به ، فيَْرَكنُون إِليه (2) (ال يَ ْعَلُمونَ 

تِهم أَْغفََل ما َكانُوا ، ولهذا قال ُعَمر بِن الَخّطاِب ، به ، فال يَْذكرون الَمْوَت ، فَي :  ِكْسَرى ُكنوزُ  إِليه ُحِملَ  لما ، عنههللارضيأْخذُُهم على ِغرَّ

ً  أَكون أَن بك أَعوذُ  إِني اللُهمَّ   .(َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَ ْعَلُمونَ )فإِني أَسمعُك تقوُل :  ُمْستَْدَرجا

 وبه فسََّر بعُضُهم اآليةَ المذكورةَ. أَْن يَأُْخَذه قَليالً قَليالً وال يُبَاِغتَه ، هللِا تَعَالى العَْبَد : اْستِْدَراجُ  قل : أَو

ً  الدَّْلوَ  أَْدَرجَ  عن أَبي َعْمٍروو  وأَنشد : في ِرْفقٍ  (3) َمتََح بها ، إِذا إِدراجا

يَب   احــــــــــــــــــــــِ ااي صــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا أَدحرِجــــــــــــــــــــــَ   ِإدحرَاجــــــــــــــــــــــَ
لـــــــــــــــح     ااِبلـــــــــــــــد  رَاجـــــــــــــــَ رُِج انحضـــــــــــــــــــــــــــــِ نحضـــــــــــــــــــــــــــــَ  ِو اَل تــــــــــــــــَ

  
ياشّي :  : النَّْزُع قَِليالً قليالً. اإِلدراج قال الّرِ

 .بالدُّْرَجة بالنَّاقَِة : َصرَّ أَْخاَلفَها أَْدَرجَ و

كيت : ُهو كُهَمَزةٍ ، الدُّْرَجةُ و على ِخْلقَِة القََطا  (4)أَْسوُد باِطن الَجنَاَحيِن ، وظاِهُرهما أَغبُر ، وهو  طائِرٌ  وتُشدَّد الّراُء سيبويه ، قال ابن الّسِ

 شرح التّسهيِل ، ورواه يَْعقُوُب بالتخفيف. ُحيَّاَن في إِال أَنها أَلَطُف ، والتّشديد نقَله أَبو (5)

اجِ  َحْوَمانَةُ و اج الّصاغانّي في التّكملة :قال  ع ، لغةً : وقد تُْفتَح بالّضمّ  الدُّرَّ بالّضّم ، لغةٌ في الفتح وَذَكر بيَت ُزَهْيٍر المشهوَر السابَق  الدُّرَّ

 ويُْنَظر هذا مع كالِم الُمَصنِّف آنفاً ، هل هما موضٌع واحٌد أَو موضعاِن.« فالُمتثلّم بالّدّراج»، وَرَواهُ أَهُل المدينِة  (6)ِذْكُره 

جو  ع بَْيَن َذاِت ِعْرٍق وَعَرفَاٍت. كُمعَظٍَّم : الُمَدرَّ

اجٍ  ابنُ و انٍ  ُدرَّ ثٌ  هو َكُرمَّ ٍد ، ُمَحّدِ اجٍ  هكذا في نسختنا ، والذي في التكملة أَبو َعِليُّ بُن محمَّ  .ُدرَّ

جُ و  وقد مّر ذلك في كالِم المصنّف بعينه ، فهو تَكراٌر. كقُبٍَّر : األُموُر التي تُْعِجُز ، الدُّرَّ

ْلِح. بينهما يَْدُرج بٍَل : السَِّفيُر بَيَن اثْنَْينِ كجَ  الدََّرجُ و  للصُّ

 كُزبَْيٍر : َجدٌّ ِلُشعَْيِب بِن أَْحَمَد. ُدَرْيجٌ و

َكةً  الدََّرَجاتُ و  بعضها فوق بعٍض. الطَّبَقَاُت ِمن الَمَراتِبِ  ، وهي الدََّرَجة َجْمعُ  ، محرَّ

يُح بالَحَصى أَي َجَرْت علي َدَرَجتِ  يقالو  في َسْيِرَها. َدَرَجتْ  ه َجْرياً َشديداً ،الّرِ

او  علَى َوْجِه األَْرض من غيِر أَن تَرفَعَه إِلى الهواِء. بِنَْفِسه يَْدُرجُ  َجعَلَتْهُ كأَنَّه فمعناه اْستَْدَرَجتْه أَمَّ

يَاحُ  َداِرجٌ  تَُرابٌ و يِه الّرِ ياِر وتُثِيُره ، إِذا َعصفَتْ  : تُغَّشِ ، وقد تقدَّم  َدُروجٌ  في َسْيِرَها ، وِريحُ  به تَْدُرجُ و أَي تلك الرياُح ذلك التَُّرابَ  ُرُسوَم الّدِ

 ٌء من ذلك.شي

ْفعَةُ في الَمْنِزلَة. الدََّرَجةُ  : تعالى هللارحمه* ومما بقي على المصنّف   : الّرِ

 ُع ِمن َمنَاِزَل.َمنَاِزُل أَْرفَ  (7)الَجنَِّة  َدَرَجاتُ و
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 للقََطا ، قال ُملَْيٌح : الدَِّريجُ و

__________________ 
 ..«.. والناقة استتبعت ولدها»( يف القاموس : 1)
 .44والقلم اآية  182( سورة األعراف اآية 2)
 عل  ألسنة اجلمهور التذكري. ويف التكملة هبا كاألصر. والدلو يذكر ويؤنث ا والتبنيث أكثر. واملشهور« به»( التهذيب واللسان 3)
 ( التهذيب : وهي.4)
 والقطا مجض القطاة.« القطاة»( التهذيب : 5)
 ( يعين قوله :6)
ــــــــــــــــــــم أ ــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــة مل ت  مــــــــــــــــــــن أم أوىف دمــــــــــــــــــــن

م     حبــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــد رّاج فــــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــّ

  

 .«اجلنان»ويف التهذيب :  .«والصواب اجلنة كما يف اللسانقوله اجلنازة ا كذا يف النسخ ا »وهبامش املطبوعة املصرية : « اجلنازة»( ابألصر 7)
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ًة  ــــــــــــــ  َدي اِ  غــــــــــــــُ مــــــــــــــَ اِ  اجلــــــــــــــِ َن أبَِمحــــــــــــــحَ فــــــــــــــح طــــــــــــــِ ــــــــــــــُ  ي

قـــــــــ  ِ  درِيـــــــــجَ     شـــــــــــــــــــــــَ
ُ
ريحِ امل زِّ غـــــــــَ ا يف الـــــــــقـــــــــَ طـــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ

  
 .َدَرَجةً  وكّل بُْرجٍ ِمْن بُروجِ السماِء ثالثُونَ 

فيها ، أَي يُْمَشى ، ومنه قوُل ِذي البَِجاَدْيِن عبِد هللِا  يُْدَرج ، وهي المواضُع التي َمْدَرَجةٌ  : الثَّنَايَا الِغاَلُظ بين الِجبَاِل ، واحدتُها الَمَداِرجُ و

 : (1)الُمَزنِّي 

ي  ر ضـــــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ َدارِجـــــــــــــــاً تـ ي  مـــــــــــــــَ ومـــــــــــــــِ  وســـــــــــــــــــــــــــــُ

ومِ     جـــــــــــــــــــُ وحزَاِء لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  ر َض اجلـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــَ

  

َتِقيِميهذا أَبُو   الَقاِسِم فاسح

 : األَْرُجُل ، قال الفرزدق : الدََّواِرجُ و

ه  قــــــــــَ وح اَم فـــــــــــَ ي  َأنح قــــــــــَ رحقــــــــــِ رَبُ الشــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــح كــــــــــَ  املــــــــــِ  بــــــــــَ

رُي     ييف َقصـــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــِ يـــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــُ يـــــــــــٌب فـ طـــــــــــِ َوارِجِ خـــــــــــَ  الـــــــــــد 

  
 .(2)قال ابن ِسيده : وال أَعِرُف له واحداً 

كِ ليس هذا »في ُخْطبِة الحّجاجِ ، و ض إِلى شيْ  (3) [وهو َمثلٌ ]أَي اْذَهبي  «فاْدُرِجي بِعُّشِ ٍء ليس منه ، وللُمْطَمئِّنِ في غيِر يُْضَرُب لمن يَتَعَرَّ

 َوْقته فيُْؤَمر بالِجّدِ والَحَركِة.

 ف األَْوِديَِة ، وأَنشد سيبويِه :ُمْنَحَدُرهُ وَطِريقُهُ في َمعَاطِ  : َمْدَرُجهُ السَّْيِل وَ  َدَرجُ  السُّيُوِل. َدَرج ومن المجاز : ُهمْ 

مح أَ  رَتِيـــــــــــــهـــــــــــــِ عـــــــــــــح ِة تــــــــــــــَ يـــــــــــــ  نـــــــــــــِ مـــــــــــــَ لـــــــــــــح ٌب لـــــــــــــِ  َنصـــــــــــــــــــــــــــح

ُم     اِد أَمح هــــــــــــــــــُ و ِ  َدرَجُ رِجــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــُ  ؟الســــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

 األََكَمِة : ُطُرٌق ُمْعتَِرَضةٌ فيها. َمداِرجُ و

 : َمَمرُّ األَشياِء على الّطريق وغيرِه. الَمْدَرَجةُ و

 الطَِّريِق : ُمْعَظُمه وَسنَنُه. َمْدَرَجةُ و

ٌل به إِليه. َمْدَرجةٌ  وهذا األَمرُ   لهذا ، أَي ُمتََوصَّ

. َمَداِرج ومن المجاز : اْمِش في  الَحّقِ

 البَيان ، كذا في األَساس. َمْدَرَجةُ  وعليَك بالنَّْحِو فإِنه

 : َماَت. َدَرج : اْستَْدَعى َهلََكتَه ، ِمن استَْدَرَجهو

 الَميَت في الَكفَِن َوالقَْبِر : أَْدَخلَه. أَْدَرجَ ِللثَّيَاِب وَ  اإِلْدَراجِ  : كثِيرُ  ِمْدَراجٌ  وَرُجلٌ 

 .(4): النَّاقَةُ الّتي تَُجرُّ الَحْمَل إِذ أَتَْت َعلَى َمْضَربِها  الِمْدَراجُ  وفي التّهذيب :

ر َجَهاَزها الِمْدَراجُ و الُمْدِرجُ و  .َمَداِريجُ  َعَرَضَها وتُْلِحقُه بَِحقَبِها ، وهي ِضدُّ الِمْسنَاِف ، َجْمعُه تُْدِرجُ و : الَّتي تَُؤّخِ

ناِف َمَخافَةَ  (5)لبَِعيُر فيَْضَطِرَب : أَْن يَْضُمَر ا اإِلدراجُ  وقال أَبو طالٍب :  بَِطانُه حتَّى يَستأِْخَر إِلى الَحقَِب فَيَْستَأِْخَر الِحْمُل ، وإِنّما يَُسنَُّف بِالّسِ

 .اإِلْدراجِ 

 يَِدك ، أَي َطْوُع يَِدك. َدْرجُ  ومن المجاز : يقال : هم

 ال يَْعُصونَك ، ال يُثَنَّى وال يُْجَمع. (6)يََدْيَك ، وبنو فاُلٍن  َدْرجٌ  وفي التهذيب : يقال : فاُلنٌ 
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اجٍ  وأَبو  : طائٌر صغيٌر. َدرَّ

إِليه  تََدّرج ومن المجاز : فاُلنٌ 
(7). 

ْوه به لقوِله : َمْدَرجُ و يحِ لَقَُب عامِر بن الَمْجنُوِن الَجْرِمّي الشاعر ، َسمَّ  الّرِ

يـــــــــــــ   نح لـــــــــــــَُ ًا مـــــــــــــِ َت َرلـــــــــــــح َرفـــــــــــــح َو  َأعـــــــــــــَ  َة ابلـــــــــــــلـــــــــــــِّ

تح     َو  َدَرجــــــــَ تـــــــــَ اســــــــــــــــــــــح َدَ  فــــــــَ عــــــــح  عــــــــلــــــــيــــــــِه الــــــــرِّيــــــــُح بـــــــــَ

  
م في طبقاته.  قاله ابن ُدَرْيد في الِوشاح ، ومحّمد بن سالَّ

 .«أَْدَراِجه َمْن يَُردُّ اللَّْيَل َعلَى»ومن األَمثال 

 دانّي.َراِجعِ المي« أَْدَراِجه َعنْ »ويُروى « ِدَراِجه َمْن يَُردُّ الفَُراَت َعنْ »و

اج الصُّوفيّ  (8)وأَبو الَحَسن   .320، بغداديٌّ ، َصِحَب إِبراهيَم الَخّواَص ، ومات سنة  الدَّرَّ

اجٍ  وأَبو جعفر أَحمُد بُن محمِد بن  القَطَّاُن ، عن َدرَّ

__________________ 
 (.سوم:  اللسان) ا وسلمعليههللاصلى( لاطب انقة رسو    1)
 التهذيب : ودوارج الدابة : قوائمها. الواحدة : دارجة ا وقد تقدم قوله أثناء املادة.( يف 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 .«أبت عل  مضرهبا»( عن التهذيب ا وابألصر : 4)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : فيّطرب.5)
 ( يف التهذيب : وبنو فالن درج يديك أي ال يعصونك.6)
 .«قوله فالن تدرج إليه كذا ابلنسخ فليحرر»ة املصرية : ( هبامش املطبوع7)
 ( يف اللباب البن األثري : أبو ا سا سعيد بن ا سا الدرّاج الصويف.8)
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 اَ َسن بِن َعَرَفَة ا وعنه أَبو َحفِص بُن َشاِهَا.
ْمياطّي والبُْرَهاُن إِبراِهيُم بُن إِسماعيَل بِن إِبراِهيَم الدَّرِجّي أَبو إِسحاَق ال مشقّي ، حدَّث بالمعجم الكبيِر ، للطَّبرانّي ، وعنه الّدِ قُرشّي الّدِ

 .681والبَرزاِلّي ، مات سنة 

 : اَلَن بَْعَد ُصعُوبَة. َدْربَجَ  : [دربج]

 في َمْشيِه ، إِذا َدبَّ َدبِيباً. َدْربَجَ و

 َرئَمْت َولََدَها. إِذا النَّاقَةُ ، َدْربََجتو

 كَدْرَمَجْت. َدبَّْت َدبيباً ، إِذا َدْربََجتْ و

جلُ  ، كعاَُلبط الدَُّرابِجُ و  ِمشيَتِه ، وأَنشد : الُمْختَاُل الُمتَبَْختُِر فِي : الرَّ

رَت   خــــــــــــــــح ي الــــــــــــــــبــــــــــــــــَ َت مَيحشــــــــــــــــــــــــــــــِ امثــــــــــــــــُ  َ   ُدرَاِبــــــــــــــــِ
ا     ه ُدرَاجمـــــــــــــــَِ بـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح (1)ِإَذا َمشـــــــــــــــــــــــــــــَ  يف جـــــــــــــــَ

 

  
 في َمْشيِه ، وهي ِمْشيَةٌ َسْهلَةٌ. يُدْربجُ  وهو

 ، وأَنشد ابُن األَعرابّي : َدْرَدَجْت تَُدْرِدجُ  وقد : ِرثَْماُن النَّاقَة َولََدَها ، الدَّْرَدَجةُ  : [دردج]

 يَُدرحِدجُ ُكّلُهن  رائٌم و 
 ، وأَنشد : َدْرَدَجا اثناِن بَمودَّتِِهما فقد (2)وقال اللَّيُث : إِذا تََوافََق  اتِّفاُق االثْنَيِن في الَمَودَّةِ ، : الدَّْرَدَجةُ و

 َدرحَدَجاَحىت  ِإَذا َما طَاَوَعا و 
غَا (3) درازنج : * وفاتَه درزج. جاَء منها [درزج] احِ الصَّ غَانيَاِن ، منها أَبو ُشعيٍب صالُح بُن منصوِر بِن نَْصِر بن الَجرَّ نِّي ، من قَُرى الصَّ

 .300عن قُتَْيبَةَ بِن َسعيٍد وغيره ، مات في حدود سنة 

 .429بِن الُحسين بن َعِلّي قاِضيها ، روى عنه الخطيُب وتَُوفَِّي سنة  (5)ِمن قُرى بغداَد ، منها أَبو الُحَسين أَحمُد بن ُعَمَر  (4) َدْرِزيَجانُ وَ 

ن الراِء ، وفتح الواو والسين المهملة ، وبينهما أَلف ، وقبل الجيم نون ساكنةٌ ، قال فسكو ، بالفتح الدَّْرَواَسْنجُ  : [درسبج]،  [درسنج]

َكةً ، القََربُوِس ، األَزهرّي : هو ما قُدَّامَ  ُب َدْرَواَزهْ  فارسيّ  ِمْن فَْضلَِة َدفَِّة السَّْرجِ ، ُمحرَّ هَكذا في نُسختنا ، ثم رأَيت في التكملة  َكاْه ،ُمعَرَّ

 بسكون السين المهملة وفتح الموحدة بعدها جيم ساكنة ، َدْرواْسبَُج ، هكذا.ضبطه 

 والميم والباُء كثيراً ما يتَعاقباِن. َدْربََجْت ، بمعنَى النَّاقَةُ  َدْرَمَجتِ  : [درمج]

 وقد تقّدم. الدَُّرابجِ  بالّضّم بمعنى الدَُّراِمجُ و

جَ و جَ و عليهم َدَمجَ  ُن األَْعَرابّي :قال اب : َدَمَر بِغَْيِر إِْذٍن ، اْدَرمَّ عليهم ، وتَعَلَّى ، وَطلَع ، بِمعنًى واحٍد ، كذا في  (6)عليهم ، وَدَمَر  اْدَرمَّ

 اللَّسان.

جَ و ُجلُ  اْدَرمَّ جَ  وفي اللسان : ِء ُمْستَتِراً فيه ،َدَخَل فِي الشَّيْ  الرَّ جُل الشَّيْ  اْدَرمَّ  في َمْشِيه : َدْربََج. َدْرَمجَ و ، ِء : َدَخَل فيه واستَتََر بهالرَّ

 والدُّراِمج. الدََّرابِجِ  بالنُّون ، كعاُلبٍط ، لغة في ، الدَُّرانِج : [درنج]

ُب ِديَزهْ  بالفَتح وسكون المثنّاة التّحتيّة ، وقبل الجيم زايٌ  ، الدَّْيَزجُ  : [دزج] لَونيِن غيُر خاِلص وهو لَوٌن بيَن  ، بالكسر ، (7) ِمن الَخْيِل ُمعَرَّ

بُوه فَتَُحوه ، ا َعرَّ  لِخفَِّة الفتحِة على اللِّسان. ولَمَّ
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ْعِد والذُّبَّاِن  «َدَزجٌ و أَْدبََر الشَّْيَطاُن وله َهَزجٌ »في النّهاية البِن األَثير : في الَحديِث و جت القَوُس ]قال أَبو موسى : الَهَزُج : َصْوُت الرَّ وتََهزَّ

تَت عند ُخرُ  ال أَْعِرُف معناه َهاُهنَا.  الدََّزجُ و قال : «أَْدبََر وله ُضراطٌ »فيْحتمُل أَن يكون معناه َمْعنَىالحديِث اآلَخِر  (8) [وجِ السَّْهِم منهاَصوَّ

ه عليه َماَلُم شيِخنَا ، حيُث نَسبَه إِلى اإِلْغفَال ، وال أَدري ب ض لَهُ المصنِّف ، فال يَتوجَّ ره.قلت : وِلَذا لم يتعرَّ  ماذا كان يُفَّسِ

ٍث : ُدَوْيبَةٌ تَْنُسُج كالعَْنَكبُوِت ، الُمدسجُ  : [دسج]  قاله األَزَهِرّي ، ومثله في اللّسان. ، كُمْحِسٍن وُمَحّدِ

__________________ 
 قوله مثت ميش  اخل هكذا ابللسان أيضاً ا وهو يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

ـــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــرتي دراِبـــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــب  مثـــــــــــــــــــــــــــت وىل ال

 «عـــــــــــــــاٍت عـــــــــــــــن الـــــــــــــــزجـــــــــــــــر وقـــــــــــــــيـــــــــــــــر جـــــــــــــــاِه جـــــــــــــــا   
  

 تصحيف.« تراف »( األصر والتكملة ا ويف اللسان : 2)
 ( يف اللباب البن األثري : داَرَزنحج.3)
 ( أصلها در زيندان فعربت عل  درز ان عن معجم البلدان.4)
 ( يف اللباب : عمر بن علي بن ا سن الدرز اين.5)
 : دخر. ( دمر6)
 ( القاموس والتكملة ا ويف اللسان بفتح الدا . ضبرت قلم.7)
 ( زايد عن النهاية واللسان.8)
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ُجُل واْنَسَدج : اْنَدَسجَ و  اْنَكبَّ َعلَى َوْجِهِه. الرَّ

 أَي بمْعنَاه. كالُمْنتَِسِج ، بضّم فتشديد ، ، الُمدَِّسجُ و

ين المهملة وقبل الجيم مثنّاة فوقيّة :بفتح الّدال  ، الدَّْستََجةُ  : [دستج] ْغُث ، فارسيُّ  الُحْزَمةُ  وسكون الّسِ بٌ  والّضِ  ِمن َكَذا ، َدْستََجةٌ  يقال : ُمعَرَّ

 .الدََّساتِجُ  ج

ُل بِاليَدِ  ، بكسر المثنّاة الفوقية : الدَّْستِيجُ و ُب َدْستى. ، فاِرسيّ  (1)وتُْنقَل  آنِيَةٌ تَُحوَّ  ُمعَرَّ

 ، وسيأْتي. (2)وهو اليَاَرُج  اليَاَرُق ، بزيادة النون نَجُ الدَّْستِيو

كةً ، الدََّعجُ  : [دعج] وِشدَّةُ بَيَاِض بَياِضها  (3) العَْينِ  : ِشدَّةُ َسواِد َسَوادِ  الدََّعج السَّواد ، وقيل : ِشدَّةُ السََّواِد ، وقيل : بالّضمِّ  الدُّْعَجةُ و ، محرَّ

 يريد أَّن سواَد َعينيِه َكاَن شديَد السَّواِد ، وقيل : إِن« َدَعجٌ  َعْينيهِ  في» وسلمعليههللاصلىوفي ِصفَته  َسعَتِها ، ، وقيل : ِشدَّةُ َسَواِدَها َمعَ 

ً  ِشدَّةِ بَيَاِضها ، (4)ِعْنده : َسَواُد العَْيِن مع  الدََّعجَ   ٍء.، وهو عامٌّ في كّل شيْ  أَْدَعجُ  ، وهو َدِعَج َدَعجا

 .(6)العَْيِن مع ِشدَّةِ بيَاِض بيَاِضَها َخَطأٌ ، ما قاله أَحٌد غير اللّيِث  (5) [سواد]إِنّه ِشدَّةُ َسَواِد  الدََّعجِ  قال األَزهرّي : الِّذي قِيَل في

ٌ  الدََّعجِ  بَيِّنَةُ  َدْعَجاءُ  َعينٌ   .الدََّعجِ  بَيِّنُ  أَدَعجُ  ، ورُجلٌ  َدْعَجاءُ  ، وامرأَة

 (7) [، وقد أَْدَعجُ  آيَتُُهم رُجلٌ »حديث الخواِرجِ ومنه] : األَْسَودُ  األَْدَعجُ  «أَُدْيِعج»وفي رواية  «أَْدَعجَ  إِْن َجاَءْت به»في حديِث الُمالَعنِة و

ْلنَاه على َسواِد الجْلد ، ألَنه قد آيَتُُهْم َرُجٌل »ُرِوَي في َخبٍر آَخَر  َحمَل الَخطَّابّي هذا الحديث على َسواِد الّلوِن َجميِعه ، وقال : إِنما تَأَوَّ

 .«أَْسَودُ 

 َماِء.وقال شيُخنا فهو مصدٌر ، ألَنّه قد يُْبنَى على فعاَلَء كالنَّعْ  : الُجنُوُن ، الدَّْعَجاءُ و

 .أَْدَعجُ  من المجاز : لَْيلٌ و

ُل الِمَحاِق ، وهي لَْيلَةُ ثََمانِيٍَة وِعْشِريَن ، : الدَّْعَجاءُ  الشَّْهِر وَدْهَماَءهُ ، َدعجاءَ  وبَلَْغنَا َراُر ، والثَّالثة الفَْلتَةُ  أَوَّ والثَانِيَةُ الّسِ
، وهي ليلَة  (8)

 الثاّلثين وقد تقدم في ف ل ت.

ى بَصيراً  كُزبَْير ، َعلٌَم ، ُدَعْيجٌ و ً  ويُلَقَّبُ  (9)قال األَزهرّي : لَِقيُت في الباِديَِة ُغلَيِّما أَْسَوَد كأَنَّهُ ُحَمَمةٌ ، وكان يَُسمَّ  ، لشدَّةِ َسواِده. ُدَعْيجا

جال : األَْسَوُد. األَْدَعجُ و  من الّرِ

 .الدَّْعَجاءُ  أَصابَتْهُ  : الَمْجنُوُن ، الَمْدُعوجُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 بنُت َهْيَضٍم اسُم امرأَة ، قال الشاعر : الدَّْعَجاءُ 

اءَ و  جــــــــَ ا  َدعــــــــح ّرِهــــــــَ ِ  مــــــــَ عــــــــح ــــــــَ ُت يف بـ لــــــــح دح َواصــــــــــــــــــــــَ  قــــــــَ

مِ     يحضــــــــــــــــــــــَ ِر هــــــــَ بــــــــح ــــــــَ نح نـ َ  مــــــــِ يــــــــح اٍض لــــــــَ َ  مــــــــَ يــــــــَ ــــــــح  أِبَبـ

  
ْت فأَْهَوى لها بَسْهم.  ومعناه أَنها َمرَّ

 في قوِل ابِن أَحمَر : َهْضبَةٌ َمعروفةٌ ، عن أَبِي ُعبَيدةَ ، وهو : الدَّْعجاءُ و

لــــــــــَ   ٍر عــــــــــَ فــــــــــح ا أُم  غــــــــــُ اءِ مــــــــــَ جــــــــــَ ٍ   َدعــــــــــح لـــــــــَ  ِذي عــــــــــَ

رُ     ُم الــــــَوقـــــــُ ا اأَلعحصــــــــــــــــــــَ هـــــــَ نـــــــح يـــــــَد عــــــَ رَامــــــِ ي الــــــقــــــَ فــــــِ نــــــح  يـــــــَ

  
 كذا في الّصحاح واللِّسان ، وأَْغفَلَه المصنِّف تقصيراً.
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 : ُزْرقَةٌ في بَياٍض ، نقلَه شيُخنَا ، ولم يُتَابَْع عليه. الدََّعجُ  ويقال :

ْبحِ : َدْعَجاءُ  ، وِلثَةٌ  َدْعجاءُ  ، وَشفَةٌ  أَْدَعجُ  ومن المجاز : لَْيلٌ  اج يَِصف اْنِفالَق الصُّ  ، قال العجَّ

 أَدحَعَجاَتُسوُر يف َأعحَجاِز لَيحر 
ْبحِ. أَْدَعجَ  اللَّْيلَ  الُمْظِلَم األَْسَوَد ، جعلَ  باألَْدَعجِ  أَرادَ   لِشدَّةِ َسواِده مع ِشدَّةِ بياِض الصُّ

ِة يَِصف ثَوراً َوْحِشيّاً وقَْرنَْيه : أَْدَعجُ  ومن المجاز : تَْيسٌ  مَّ  العينيِن والقَرنَْيِن ، قال ذو الرُّ

__________________ 
 .«تنفر»( عن التكملة ا وابألصر 1)
 أثبت عن التاج مادة يرج.وما « البارح»( ابألصر 2)
 .«شدة سواد العا»( يف نسخة أخر  من القاموس : 3)
 ( النهاية واللسان : يف شدة.4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 (.انظر التهذيب : دعج)( يريد أن الصواب أن الدعج : شدة السواد 6)
 ( زايدة عن النهاية.7)
 وهي آخر ليلة من الشهر ا وانظر الصحاح : فلت. ودعج.« فلت»خطب ا وذكرها صواابً يف مادة « الغلتة»( يف اللسان : 8)
 ( التهذيب : ُنَصرياً.9)
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َر   جُ جـــــَ ِ  أَدحعـــــَ اح رحنـــــَ َ ]الـــــقـــــَ اح ُح ا ح  (1) [والـــــعـــــَ  َواضـــــــــــــــــــِ

ِ اَبرِحُ     اح بــــــــــــَ ِن ابلــــــــــــح يــــــــــــح د  ُض اخلــــــــــــَح فــــــــــــَ َر  َأســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ  قـ

  
 ما تََرى.، ك أَْدَعجَ  فجعََل القَْرنَ 

 وَدْعَجاُن بُن َخلَِف : َرُجٌل.

 وَدْعَجاُن : فََرٌس مشهوٌر.

 .669وأَبو الَكرِم عبُد الكريم بن ناِصٍر الدَّْعَجانّي الِمْصريُّ ، روى عن أَبي نِزاٍر َربِيعةَ اليََمنّي وغيِره ، وتوفي سنة 

 السُّْرَعةُ. : الدَّْعَسَجةُ و أَْسَرَع ، ، إِذا َدْعَسَج َدْعَسَجةً  : [دعسج]

ْبيَاُن ، َدْعلَجَ  وقد ءِ : التََّردُُّد في الذَّهاِب والَمِجي الدَّْعلََجةُ  : [دعلج] بِيَّ  َدْعلَجَ و الّصِ الُجَرِذ ،  لَيَُدْعِلُج َدْعلََجةَ  الُجَرذُ ، كذلك ، يقال : إِن الصَّ

ً إِن فاُل»في حديِث فِتنِة األَزد و ُء ويَذهب ،يَِجي ْينِ  يَُدْعِلَجانِ  ناً وفاُلنا  ، أَي يَختلفاِن. (2) «باللَّْيِل إِلى َداِرك ِليَْجَمعَا بيَن هذيِن الغَارَّ

 الظٌّْلَمةُ. : الدَّْعلََجةُ و

 وقيل : األَكُل بِنَْهَمٍة ، وبه فسَّر بعُضهم. األَْخذُ الَكثيرُ  : الدَّْعلََجةُ و

َبُض َمن َعَفا َدعحَلَجةً أَيحُكلحَن   وَيشح
 َء ، إِذا َدْحَرْجته.الشَّيْ  َدْعلَْجتُ  وقد الدَّْحَرَجةُ  : الدَّْعلََجةُ و

 : َضْرٌب ِمَن الَجَواِليِق والخَرَجِة. كَجْعفرٍ  الدَّْعلَجُ و

 : الَمآْلُن. الُجواِلقُ  : الدَّْعلَجُ و

 وقيل : أَْلَواُن النَّباِت. أَْلَواُن الثِّيَاِب ، : الدَّْعلَجُ و

 الَِّذي يَْمِشي فِي َغْيِر َحاَجٍة. : الدَّْعلَجُ و

 من الناِس والحيواِن. الَكثِيُر األَْكلِ  : الدَّْعلَجُ و

 آَزَر بَْعُضه بَْعضاً. قد النَّبَاُت الَِّذي : ْعلَجُ الدَّ و

 الشَّابُّ الَحَسُن الَوْجِه النَّاِعُم البََدِن. : الدَّْعلَجُ و

 كالدَّْعلََجة ، وهو كالتَّكراِر. الظُّْلَمةُ ، : الدَّْعلَجُ و

ئُْب. : الدَّْعلَجُ و  الذِّ

 الِحَماُر. : الدَّْعلَجُ و

 النَّاقَةُ التي ال تَْنَساُق إَِذا ِسيقَْت. : الدَّْعلَجُ و

 : فََرُس َعامِر بِن الطُّفَْيِل ، قال : الدَّْعلَجُ و

مح  هــــــــــــِ يــــــــــــح لــــــــــــَ ر  عــــــــــــَ جــــــــــــاً َأكــــــــــــُ لــــــــــــَ ُه  َدعــــــــــــح انــــــــــــُ بــــــــــــَ  ولــــــــــــَ

ا    مـــــــَ حـــــــَ مـــــــح اِح حتـــــــََ ـــــــّرِمـــــــَ َض ال ـــــــح كـــــــَ  َوق ـــــــَ ت ا اشـــــــــــــــــــــح  ِإَذا مـــــــَ

  
 بِن األَْحَوِص. َعْمِرو بن ُشَرْيحِ  َعْبدِ  فََرسُ  : َدْعلَجٌ و

 أَثَُر الُمْقبِِل والُمْدبِِر. : الدَّْعلَجُ و

ْواو ً  قد َسمَّ فَه إِنما هو به ، كما ذكر في ابن  َدْعلَجٍ  ومنه ابنُ  اْسُم َجَماَعة ، ، وهو َدْعلَجا ، قال ِسيبويِه : واإِلضافَةُ إِلى الثاني ، ألَن تَعَرُّ

 ُكراع.
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 فِي َحْوِضه : َجبَى فِيه. َدْعلَجَ و

 : َضْرٌب ِمن الَمْشيِ. الدَّْعلََجةُ  * ومما يستدرك عليه :

ْبيَاِن يَْختَلفُوَن فيها الَجْيئَةَ  الدَّْعلََجةُ و   والذََّهاَب.: لُْعبَةٌ للّصِ

ةً ، ولذا أَنََّث الضَّمير ، ُكلَّ يَْوٍم ، أَي ـ  أَْوَرَدها بالموّحدة بعد الغين المعجمة ، الَماَل ، َدْغبَجَ  [دغبج] قال شيُخنَا : َعنَه بالمال اإِلبَل خاصَّ

 على الماِء.

 ُكلَّ يوٍم. أَْنفَُسهم ، أَي ُهْم في النَِّعيم واألَْكلِ  يَُدْغبُِجونَ  ُهمْ  يقال :و

 سِمناً. ، كُمَزْعفٍَر ، الواِرمُ  الُمَدْغبجُ و

اَن ، َدْغبَجٌ و غانِّي : وقد وَرْدتُه  كَجْعفَر : ع ، قُْرَب َمرَّ  وأَقمُت به. (3)وقال الصَّ

َمِن. الَمْرأَةِ وثقَلَُها بالنون بعد الغين المعجمة : ِعَظمُ  ، الدَّْغنََجةُ  [دغنج]  من الّسِ

 الَخْطِو. ِمْشيَةٌ ُمتَقَاِربَةُ  : الدَّْغنََجةُ و

 بعد ُوُروِدها. َكرُّ اإِلبِِل على الَماءِ  : الدَّْغنََجةُ و

ْض لهما ابُن منظوٍر ، كالجوهرّي. إِْقبَاٌل وإِْدبَاٌر ، : الدَّْغنََجةُ و  وهاتان المادَّتاِن قريبتاِن من البَْعض ، ولم يَتعرَّ

__________________ 
 والتهذيب واللسان. 94عن الديوان ( 1)
 ابلفاء.« الفارين»( عن النهاية ا وابألصر 2)
 وما أثبت عن التكملة.« وقا  الصنعاين : وقد ورته»( ابألصر : 3)
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َكةً ، الدَّلَجُ  : [دلج] ْلَجةُ و ، ُمَحرَّ ِل اللَّْيِل ، وقد الدُّ  كأَْخَرُجوا. ، أَْدلَُجوا ، بالّضّم والفَتْحِ : السَّْيُر ِمن أَوَّ

لَُّجوا فإِن َساُروا ِمن آِخُره ،  ادَّلَْجتو أَْدلَْجت من باب االفتعال ، وهذه ، التَّفرقةُ قَوُل أَهِل اللُّغِة جميعاً إِالَّ الفارسيَّ إِنه َحَكى ، بالتّشديد ، فادَّ

اخِ اآلتي ِذْكُره   .«بالدُّْلَجة عليكم»في الحديث و ، (1)لُغتاِن في الَمْعنَيَْيِن جميعاً ، وإِلى هذا يَنبِغي أَن يُْذَهب في قوِل الّشمُّ

إِن »بقوِله  الحِديِث ألَنَّه َعقَّبَه (3) [َهَذا]في  : هو َسْيُر اللَّْيِل ، ومنهم من يَْجعَل اإِلْدالَج ِللَّْيِل كلِّه قال : وكأَنَّه المرادُ  (2)قال ابن األَثير 

له وآخِره. «األَْرَض تُْطَوى باللَّْيلِ   ولم يُفَّرق بين أَوَّ

 قال األَعشى :

ي  ادِّالجٍ و  جــــــــــــــــــِ اِم وهتــــــــــــــــــَح نــــــــــــــــــَ
َ

َد املــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  بـ

ا     ٍب ورِمــــــــــــــــــــَ بحســــــــــــــــــــــــــــــــــَ فٍّ وســــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ٍر وقــــــــــــــــــــُ

  
 وقال ُزَهْير :

َرٍة  حــــــــــــــح َن ِبســــــــــــــــــــــــــــُ ورًا واد جلــــــــــــــَح كــــــــــــــُ رحَن بــــــــــــــُ كــــــــــــــَ  بــــــــــــــَ

مِ     فـــــــــــَ لـــــــــــح ِد لـــــــــــِ يـــــــــــَ َواِدي الـــــــــــر سِّ كـــــــــــالـــــــــــح ن  لـــــــــــِ هـــــــــــُ ـــــــــــَ  فـ

  
ةُ اللُّغِة على اختصاِص  الج قال ابُن ُدُرْستََوْيِه : اْحتَجَّ بهما أَئمَّ  بَسْيِر آخِر الليِل. انتهى. االّدِ

ل (4) االّدالجِ و اإِلدالجِ  فبينَ  ه ، العُُموُم والُخُصوص من َوْجٍه ، يَْشتَِرَكاِن في ُمْطلَِق َسْيِر اللّيِل ، ويَْنفَِرُد اإِلدالُج المخفَُّف بالّسيِر في أَوَّ

الجُ  وينفِردُ   ، المشدَّد ، بالسيِر في آخِره. االّدِ

ندهم َسْيُر اللَّْيِل كلَّه ، ومعنى المشدَِّد السَّْيُر في آخِره ، وعليه فبَْينَهما المخفََّف أَعمُّ من المشدَّد ، فمعنى المخفَِّف ع اإِلْدالج وعند بعِضهم أَنّ 

الجٌ  ، (5)، بالتخفيف  إِْدالجٍ  العُُموُم الُمطلَق ، ِإذ كلّ  بَْيِدّي في ُمختصِر العَين ، والقاضي  اّدِ بالتشديد ، وال َعْكَس ، وعلى هذا اقتَصر الزُّ

ِة اللُّغِة ، وجعلوه من تحقيقاِت أَسراِر  عياٌض في المشاِرق وغيُرهما ، والمصنّف َذَهَب إِلى ما جرى عليه ثعلٌب في الفصيح وغيُره من أَئمَّ

 العرب.

 بالّضّم. الدُّْلَجة : سيُر اللّيِل كلِّه ، واالسم منه اإِلْدالج وقال بعُضهم :

، بالفتح والّضّم مع إِسكان  الدُّْلَجةو الدَّْلَجةو أَيضاً : َسْيُر اللَّْيِل ُكلِّه الدَّْلَجةو ، بالفتح واإِلسكان : َسْيُر السََّحِر ، (6) الدَّْلَجة وقال ابُن ِسيده :

 : ساروا اللَّْيَل ُكلَّه. لَُجواادَّ و : َساُروا ِمن آخِره ، أَْدلَجواو ، بالفتح والتحريك فيهما : الساعةُ من آخِر الليِل ، الدَّلََجةُ و الدَّلَجُ و الالم ،

لِه إِلى آخِره ، حكاه ثعلٌب عن أَبي ُسليماَن األَْعَرابّيِ ، وقال : أَيَّ ساعٍة سْرَت من أَّوِل اللّيِل إِلى آخِره  (7): اللَّْيُل ُكلُّه  الدَّلَجُ  وقيل : من أَوَّ

 ، على ِمثاِل أَْخَرْجَت. أَْدلَْجتَ  فقد

ِله أَو آخِره ، وَغلَّ وأَنكر ابُن ُدُرسْ  َط ثَعلباً في تَْخصيصه تََويِه التَّْفِرقَةَ من أَصِلَها ، وَزعَم أَنَّ معناهما معاً َسيُر اللّيِل ُمطلقاً دوَن تَخصيٍص بأَوَّ

أَّوِله وَوَسطه وآخِره ، وهو إِْفعَال واْفتِعَال  الُمَخفََّف بأَّوِل الّليِل ، والمشدََّد بآخِره ، وقال : بل ُهما جميعاً عندنا سيُر اللّْيِل في كّلِ َوقِت من

ٍء من األَوقَات ، ولو كان الِمثال َدليالً على : َسْيُر الّليِل ، بمنزلَة السَُّرى ، وليس واحٌد ِمن هذين الِمثالَْيِن بدليل على َشيْ  الدَّلَجُ و ، الدَّلَجِ  من

لُّه فاسٌد. ولكّن األَمثلةَ عنَد الَوْقت لكاَن قْوُل القائِل االْستْداَلج على االستفعاِل َدليالً أَيضاً ِلَوْقٍت آَخَر ، وكان االْنِدالج لوقٍت آخَر ، وهذا ك

 َجِميعهم موضوَعةٌ الختالف معَانِي األَفعاِل في أَْنفسنا اَل اِلختالف أَوقاتَِها.

لُه وَسَحُره وقَْبَل النَّْوِم وبْعَده فمّما ال تَُدلُّ عليه األَفعاُل وال مصاِدُرها   ، ولذلكقال : فأَما َوَسُط الليِل وآِخُره وأَوَّ

__________________ 
 ( يريد قوله :1)
ــــــــــــــــعــــــــــــــــا مــــــــــــــــا أكــــــــــــــــّر ركــــــــــــــــاهبــــــــــــــــا و   تشـــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــو ب

 قـــــــــــــيـــــــــــــر املـــــــــــــنـــــــــــــاد  أصـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــح الـــــــــــــقـــــــــــــوم أدجلـــــــــــــيو    

  

 ومل يرد يف الصحاح ا وهو ما جاء يف النهاية يف سيا  شرح ابن األثري للحديث.« قا  اجلوهري»( ابألصر 2)
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 ( عن النهاية.3)
 تصحيف.« واألّدج»( يف املطبوعة الكويتية : 4)
 .«قوله إذ كر ادالح اخل لعر الصواب العك  فليتبمر»املطبوعة املصرية :  ( هبامش5)
 ( يف اللسان بضم الدا .6)
 .«قوله اللير كله هي عبارة اللسان ا ولعر الظاهر : سري اللير كله بدلير بقية العبارة»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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َحرِه ا وهذا مبنزلة قوهِلم : اإِلبحكاُر واالبحِتَكاُر والت بكرُي والُبُكوُر يف احتاَج اأَلعحشــــَ  ِإىل اشــــرتاطه بعَد املناِم ا  وُزَهريحٌ ِإىل ســــَ
تلفتح َمعانِيَها ا واحتجاُجهم ببيِت األَ  َرًة وال يـَتَـَغري ُ الوقُت بتغحِيرِي هذه اأَلمثلِة وِإن اخح عشـــ  وُزَهريحٍ َوَهٌم أَن ه ُكل ه العمُر ُبكح

َرة ملا وَغَلرٌت ا وإِ  حح َرة وِبَغريحِ ســــــُ حح َف ما فـََعَله دوَن ما فـََعَله غريُه ا ولو ال أَنّه يكوُن بســــــُ لا كّر واحٍد من الشــــــاعريحِن َوصــــــَ
ح  َناِم فقد اســــتغىَن عن تقييده ا قا  : ومما يُوضــــِّ

َ
َرة وبـَعحَد امل حح رٍة ا فِإنه ِإذا كان االدِّاَلُج بســــُ حح ر ســــُ َفســــاَد احتاَج ِإىل ِذكح

ُفذَ َ ح  مِّي الُقنـح جِلاً  ويِلهم َأّن الَعَرب ُتســــــــــــــَ رُج ِإاّل يف َأو ِ  اللير َأو يف  ُمدح رُج ابلل يحِر ا وَيرَتَد ُد فيه ا ال أَلنه ال َيدح ا أَلّنه َيدح
ِطه َأو يف آِخرِه ا َأو يف ُكلِّه ا ولكّنه َيظَهُر ابلل يحِر يف َأيِّ َأوقاتِه احتاَج ِإىل الد ُروِج  ِلطََلِب َعَلٍف َأو ماٍء َأو غرِي ذلك َوســَ

تَـَويحِه يف َردِّ َكالِم ثَعلٍب وَمن وافَقه من  ا قا  شيُخَنا : قا  أَبو جعفر الل بحِلي  يف َشرحِح نظِم الفصيِح : هذا كالُم ابِن ُدُرسح
 الل غِوّيا.

  عنههللارضيأَْنَشُدوا لعَِلّيٍ و قلت

ــــــَ   ل ربح عــــــَ ريحِ و اصــــــــــــــــــــح ِر  اإِلدحالجِ الســــــــــــــــــــ  حــــــَ  يف الســــــــــــــــــــ 

رِ و     كـــــــــــَ ـــــــــــُ ـــــــــــب اِت وال اجـــــــــــَ لـــــــــــَ  ا ـــــــــــَ ـــــــــــر َواِح عـــــــــــَ  يف ال

  
ِل اللّيِل : اإِلْدالجُ  في السَِّحر. ويُْنَظر هذا مع قول الُمَصنِّف : اإِلْداَلج فَجعَلَ  اخِ : في أَوَّ  وأَما قوُل الشَّمَّ

ا و  اهبــــــــــــَ ر  رِكــــــــــــَ ا َأكــــــــــــَ ٍ مــــــــــــَ اح عــــــــــــَ و بــــــــــــِ كــــــــــــُ  َتشــــــــــــــــــــــــــح

يــــــــو     وحُم قــــــــِ َح الــــــــقــــــــَ بــــــــَ اِدي : َأصــــــــــــــــــــــح نــــــــَ ُ
يَر املــــــــ  أَدحجلــــــــِِ

  
 تنامون ، قاله ابُن قُتَيبةَ. (1)فَتََهكٌُّم وتَشنِيٌع ، كما يقول القائل : أَصبْحتُم ، كيَف 

َواُب في الفَْرق أَنّه إِن ثَبََت عن العرِب ُعموماً أَو ُخصوصاً فالعََمُل على الثابِت عنهم ،  ألَنّهم أَئّمة اللّساِن ، وفُْرَساُن قال شيُخنا : والصَّ

َر في الَمْيَداِن ، وال اعتداَد بما تَعلَّق بِه ابُن ُدُرستََوْيِه َومن وافَقَه ِمن األَبحاِث في األَمثلة ، فالبحث فيها ليس من دأْبِ   الُمَحقِّقين كما تَقَرَّ

فيه بعُض النّاظِرين في أَشعاِر العَرِب اعتماداً على هذه الّشواِهد ، فال يُْلتَفَُت إِلى  األَصول ، وإِن لم يَثْبُْت ذلك وال نُِقل عنهم ، وإِنما تَفقَّه

 ذلك وال يُْعتَدُّ به في هذه الَمشاِهِد.

ً  بالّضّم ، يَْدلُجو ، يَْدِلجُ  السَّاقِي َدلَجَ و  : أَخَذ الغَْرَب ِمن البِئِر فجاَء بها إِلى الَحْوض ، قال الشاعر : ُدلُوجا

ا هلــــــــــــــــََ  اَلِن كــــــــــــــــَبلــــــــــــــــ َ تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح اِن أَفـ قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ رحفـ  ا مــــــــــــــــِ

مــــــــــــــَ ح     لــــــــــــــح ر ا ِبســــــــــــــــــــــــــــَ جٍ أَمــــــــــــــِ دِّدِ  َدالــــــــــــــِ َتشــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

  
ْلِو يُْفِرُغها فيه ، قال الشاعر : : الّذي الدَّاِلجُ و  يَتََردَُّد بيَن البِئر والَحْوِض بالدَّ

ِج  اِش َوالــــــــــــــــِ نح ُمشــــــــــــــــــــــــــــــَ َداُه عــــــــــــــــَ تح يــــــــــــــــَ  اَبنــــــــــــــــَ

فِّ     كــــــــــَ ِم بــــــــــِ لــــــــــح َة الســــــــــــــــــــــــ  ونــــــــــَ نــــــــــُ يـــــــــــح جِ بـــــــــــَ الــــــــــِ  (2) الــــــــــد 
  

ْلَو إِذا َخَرَجْت فيَْذَهَب بها حيُث شاَء ، قال : الدَّْلجُ  وقيل :  : أَن يَأُْخَذ الدَّ

ي  لـــــــــــِّ طـــــــــــَ َرتح مـــــــــــَ مـــــــــــَ  أَبحصـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــح وح َأن  ســـــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــَ

ُح َأوح     تــــــــــــــــَ جُ متــــــــــــــــَح لــــــــــــــــِ دح ي تــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــَ  َأوح تـــــــــــــــــُ

  
 ِء.بْعُض الطَّّيِ في أَسفَِل البِئِر فيَْنِزَل َرجٌل في أَسفِلها فيُعَلَِّي الدَّْلَو عن الَحَجِر النَّاتيالتَّْعِليَةُ : أَن يَْنتَأَ 

َغها فيه. : الذي الّداِلجُ و وفي الّصحاح : ْلَو ويَْمِشي بِها ِمَن َرأِْس البِئِر إِلى الَحْوِض ِليُفَّرِ  يَأُْخذُ الدَّ

ما بَْيَن البِئر والَحْوِض.  : الَمْدلَجُ و (3) الَمْدلََجةُ  والَمْنَحاةِ. الَمْدلََجةِ  وبَاَت يَُجوُل بينَ  ومن سجعاِت األَساس : لََجةٌ َمدْ و َمْدلَجٌ  ذِلك الَمْوِضعُ و

 والَمْنَحاةُ ِمْن البئِر إِلى ُمْنتَهى السانِيَِة.

 قال َعْنتََرةُ :
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ٍر  ئــــــــــــــح اُن بــــــــــــــِ طــــــــــــــَ مح َأشــــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــُ احــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبن  رِمــــــــــــــَ

رِّ     ا يف كـــــــــــــــــــُ ةهلـــــــــــــــــــََ جلـــــــــــــــــــََ دح ُدودُ  مـــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــــُ

  
ً  ، بالّضمٍ  يَْدلُجُ و يَْدِلجُ  السَّاقِي الذي يَْنقُُل اللَّبََن إِذا ُحِلبَِت اإِلبُِل إِلى الِجفَاِن ، وقَْد َداجَ  أَيضاً : الدَّاِلجُ و  بالّضّم. ، ُدلُوجا

__________________ 
 .«كم»( اللسان : 1)
 أرجاز عل  هذا الوزن ا لعر الرجز هذا له أيضاً. ( للراجز جند  بن املثىن2)
 ( يف األساس : فاملدجلة.3)
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 ليلَتَه َجْمعاَء. كما قال : يَْدلُج ألَنّه : القُْنفُذُ ، ُمْدِلجٍ  ، كُمْحِسٍن ، وأَبو الُمْدِلجُ و

بـــــــــاً  َد َدائـــــــــِ قـــــــــَ َر أَنــــــــــح يـــــــــح ي لـــــــــَ اســـــــــــــــــــــــِ قـــــــــَ اَت يــــــــــُ بـــــــــَ  فــــــــــَ

فِّ و     َذُر اِبلـــــــــــقـــــــــــُ نِ حيـــــــــــَح اهـــــــــــِ جـــــــــــَ تـــــــــــاَلَف الـــــــــــعـــــــــــُ  اخـــــــــــح

  
َي القُْنفُذُ  ً  وُسّمِ  ، ألَنَّه ال يَْهَدأُ باللَّْيِل َسْعياً ، قال ُرْؤبَةُ : ُمْدِلجا

ُم  هـــــــــــــُ ـــــــــــــح يـ لـــــــــــــَ الُم عـــــــــــــَ َ  الـــــــــــــظـــــــــــــ  وحٌم ِإَذا َدمـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  قـ

زَُع     ِة متــــــــــَح يــــــــــمــــــــــَ مــــــــــِ َذ اِبلــــــــــنــــــــــ  افــــــــــِ نــــــــــَ وا قـــــــــــَ َدجــــــــــُ (1)حــــــــــَ
 

  
 كذا في اللسان.

 .ُمْدلجٍ  قيل للقُْنفُذ : أَبو اإِلْدالجِ  وفي األَساس : ومن

 ، بغير ُكْنيٍَة. ُمْدِلجٌ  فال يُْلتَفَُت إِلى إِنكار شيخنا وتََمسُِّكه بكالِم ابن ُدُرْستََوْيِه السابِِق أَنه

ةَ بِن َعْبِد َمنَاةَ بِن كِ  ُمْدِلجُ  في التوشيح : هو قَبِيلَةٌ ِمن ِكنَانَةَ. ُمْدِلجٍ  بَنُوو  نَانَةَ. زاد الَجْوَهريُّ : ومنهم القَافَةُ.بُن ُمرَّ

 من أَْعَرِق الُخيُوِل. ُمْدِلجٍ  قلُت : وُكَحْياَلُت بنِي

 يُْنقَُل فيها اللَّبَُن. الّتي كِمْكنََسة : العُْلبَةُ الَكبِيَرةُ  ، الِمْدلََجةُ و

 والتَْولَجِ ، األَْصُل َوْولٌَج ، فقِلبت الواُو تاًء ثم قُِلبت َداالً. كالدَّْولَجِ  ر ،يَتَِّخذه في أُصوِل الشَّجَ  كَمْرتَبَِة : ِكنَاُس الَوْحِش  الَمْدلََجةُ و

المكاِن  (2)ه في هذا قال ابُن ِسيده : الّدال فيها بَدٌل عن التاِء ، عند سيبويه ، والتّاُء بَدٌل عن الواو عنده أَيضاً ، قال ابن سيَده : وإِنما ذكرت

 ، وأَنه غيُر مستعمٍل على األَصل ، قال َجِريٌر : لغَلَبِة الدَّال عليه

جَلَا  ُمت ِخذاً يف َضَعَواٍت َدوح
:  الدَّْولَجُ  «الدَّْولَجَ  أَّن َرُجالً أَتاه فقال : لَِقيَتْني امرأَةٌ أُبايِعُها فأَْدَخْلتُها»في حديِث ُعمر و وقد َسبق ِذْكُره في حرف التاِء ،« تَْولََجا»ويروى 

، وقد جاَء ذْكُره في حديث إِسالِم َسْلَماَن ، وقالُوا هو الِكنَاُس َمأَْوى  (3)الَمْخَدُع ، وهو البَيُت الصغيُر داخَل البيِت الكبيِر ، وأَصلُه َوْولٌَج 

 الظَّبَاِء.

َف على الُمصنَّف. كَرَمَضاَن : الَجَراُد الَكثِيُر. الدَّلََجانُ و  إِنّما هو الدَّيََحاُن ، بالمثنَّاة التّحتيّة بدل الاّلم ، حكاه أَبو حنيفةَ ، ولعلّه تصحَّ

ٌث. ُمدَِّلجٌ و  ، كُمطَِّلِب ، ابُن الِمْقَداِم ، ُمَحّدِ

جٌ و كُزبَْيٍر ، ُدلَْيجٌ و ً  َدلََجةُ و َدْلَجةُ  وكذلك َكتَّاٍن ، اْسَماِن ، مثل َدالَّ كاً. ُمسّكنا  ومحرَّ

 أَسماٌء. ُمْدِلجٌ و َدْولَجٌ و

 سيبويه. (4)فَْوَعٌل ، عن ُكراع ، وتَْفعٌَل ، عند  : السََّرُب ، الدَّْولَجُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 ، قال ُملَْيٌح : َدلَجَ  االسُم ِمن الدَِّليجُ 

 الَواِس ِ  َدلِيجَ ِبه ُصًو  هَتحِدي 
 وفي اللسان. (5)كذا في الّصحاح 

ً  بِِحْمِله َدلَجَ و ً و يَْدِلُج َدْلجا  : نََهَض به ُمثْقاَلً ، قال أَبو ذَُؤيب : َدلُوجٌ  ، فهو (6) ُدلُوجا
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ٌم و  جـــــــــــَ ـــــــــــح ل ِ خـــــــــــَ اح ـــــــــــذِّرَاعـــــــــــَ وُح ال ـــــــــــُ ب َك َمشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــِ  ذل

رَاِض الــــــــــــــــــدِّاَير     وٌف أبَِعــــــــــــــــــح وجُ َخشــــــــــــــــــــــــــــــــُ  َدلــــــــــــــــــُ

  
 : ُكْنيَةٌ ، قال أَْوٌس : ُدلَْيَجةَ  وأَبُو

ةَ دُ َأاَب  جـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ةٍ  !ل لـــــــــــَ ي أِبَرحمـــــــــــَ وصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــُ نح ت   ؟مـــــــــــَ
ا ِ     حـــــــــَ ِن ممـــــــــح َريـــــــــح مـــــــــح َث ِذي طـــــــــِ عـــــــــَ نح أَلشــــــــــــــــــــــح  ؟أَمح مـــــــــَ

  
__________________ 

 ( كذا يف األصر واللسان ا وهو يف املفضليات منسوب إىل عبدة بن الطبيب من قصيدة طويلة مطلعها :1)
 ابــــــــــــــــــــــــــــين إين قــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــربت ورابــــــــــــــــــــــــــــين 

 مســــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــتــــــــــــــــضُ بصــــــــــــــــــــــــــــــري ويف ملصــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــح    

  

 ومثلها يف التهذيب والتكملة.

 وحدجوا قنافذ أي رحلوها ا واملعىن يسهرون يف االحتيا  فعر القنافذ.

 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.2)
: ألنه فوعر ا من وجل يلج إذا دخر ا فببدلوا من الواو لء فقالوا : توجل ا مث أبدلوا من التاء دااًل فقالوا : دوجل. وكر  (دوجل)( زيد يف النهاية 3)

 ما وجلت فيه من كهٍف أو َسَرٍب وحنو ا فهو توجل ودوجل والواو وفيه زائدة.
 بد  من لء. قوله وتفعر اخل ا قا  يف اللسان : داله»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«قوله كذا يف الصحاح ا لي  ذلك يف النسخة املطبوعة وإلا هو يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( ضبطت يف املطبوعة الكويتية بضم الدا .6)
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بِن الُمَظفَّر. يُْعَرف بالَخِطيب ، وبنتاه أُمُّ البَْدِر الِمعَةُ  (1)قَْريَةٌ بأَْصبََهاَن يقال لها ُدلَْيَكاُن ، منها أَبو العباس أَحمُد بن الُحسين  ُدلَْيَجانُ و

باح ، َسِمعتا الَحِديث َوَروتاه.  وَضْوُء الصَّ

بَْيِر.َكُهَمَزة أَّوُل أَميٍر أََكَل على ا ُدلََجةَ  وُحبَْيش بنُ  بََذةِ أَيَّاَم ابِن الزُّ  لِمْنبر ، وحديثه مشهوٌر ، وقُتِل بالرَّ

 بن قَْيٍس تابعيٌّ َذَكَره ابُن ِحبَّاَن في الثِّقاِت. ُدلََجةُ و

 ، وقد تقدم في ت ل ج ، فراِجْعه. (2) ُدلَجٌ  والتُّلَُج ، كُصَرٍد : فَْرُخ العُقَاِب ، أَْصلُه

اِء ، وَذكره الُمَصنِّف في الحاِء المهملة على ضبط ابِن األَْعرابّي. ، بالِجيم ، اسمُ  َدْولَجُ و  امرأَةٍ في رواية الفَرَّ

 قريةٌ بمصر. (3)محّركةً  َدلَجةُ و

ً  الَوْحُش في الِكنَاِس  َدَمجَ  : [دمج]  َدَخَل. بالّضّم : ُدُموجا

ً  ءُ الشَّيْ  َدَمجَ  وفي الّصحاح : ً  فيه واْلتَأََم ، ِء واْستَْحَكمفِي الشَّي ، إِذا َدَخلَ  ُدموجا : َدَخَل ،  اْنَدَمجَ و الظَّْبُي في ِكناسهِ  َدَمجَ و ، كاْنَدَمَج انِدماجا

ُجُل في بَْيتِه َدَمجَ  وكذلك جَ و بتشديد الّدال ، ادََّمجَ و الرَّ ي سائِر النَُّسخ مثل ما هو بزيادة الّراِء وتشديد الميم المفتوحة ، وهو ثابٌت ف ، اْدَرمَّ

 ِء واستَتََر فيه.إِذا َدَخَل في الشي (4)في الصحاح ، وسقط عن بعض النُّسخ ، والصحيُح ثُبوتُه ، وكلُّ هذا يقال ذلك 

ً  األَْرنَبُ  َدَمَجتو ْت وقاربَِت الَخْطَو ، وكذلك البعيُر إِذا وفي المحكم ، أَْسَرعَ  َعَدْت ، فَأَْسَرَع تَقَاُرُب قََوائِِمها في األَْرِض ، : تَْدُمُج ُدموجا

 أَسَرَع وقاَرَب َخْطَوهُ في الَمْنَحاةِ.

 : أَْدَرَجتَْها َوَملَّستَْها. َدَمَجتْ و الماِشَطةُ َضفَائَر المْرأَةِ  أَْدَمَجتِ و

ِفيَرةُ ، بالفتح : ، الدَّْمجُ و ىوفي الّلسان : ُكلُّ َضِفيرةٍ منها على ِحيَاِلها تُسَ  الضَّ ً  مَّ  واحداً. (5) َدْمجا

ْمجُ و  بالكسر : الِخْدُن والنَِّظيُر. : الّدِ

ُر ، الُمْنَدِمجُ و راً. ُمْنَدِمجٌ  يقال نَْصلٌ  ؛ الُمَدوَّ  إِذا كان ُمَدوَّ

ً  القَْوُم على فاُلنٍ  تََداَمجَ  والتَّوافُُق ، يقال : : التَّعَاُونُ  التََّداُمجُ  من المجاز :و ، إِذا تَظافَُروا  تَداُمجا
 عليه وتَعَاَونُوا ، وفي األَساس : تَأَلَّبُوا. (6)

 ، أَي ُمْظِلمة. َداِمَجةٌ  ولَْيلَةٌ  الُمْظِلُم ، الدَّامجُ  ، َداِمجٌ  من المجاز : لَْيلٌ و

 بعُضهُ في بعض. َدَمجَ  : داِمٌس ُمْلتَفُّ الظَّالِم ، داِمجٌ  وفي األَساس : ليلٌ 

جٌ  الَمْعنَى أَنَّه وهي الِعَماَمةُ ، الِمْدَماَجةُ  ِمْفعَاٌل ال تدُخل فيه الهاُء ، قال : وقد جاَء حرفاِن ناِدَراِن :عن أَبي الهيثم : و ُمْحَكٌم ، كأَنّه نَْعٌت  ُمَدمَّ

 ْذِم وهو القَْطُع.إِذا كان قاِطعاً لألُموِر ، قال أَبو منصور : هذا مأْخوذٌ من الجَ  (7)ِللعمامة ، ويقال : َرُجٌل ِمْجَذاَمةٌ 

 أَنشد ابُن األَعرابّي :و

ُت و  ةٍ َلســــــــــــــــــــــــــــح جــــــــــــــَ يــــــــــــــح ُدمــــــــــــــ  رَاِش  بــــــــــــــِ  يف الــــــــــــــفــــــــــــــِ

او     يــــــــــــــــبــــــــــــــــَ ي َأنح  ــــــــــــــــُِ مــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ ٍة حيــــــــــــــــَح ابــــــــــــــــَ  َوجــــــــــــــــ 

  
ْيَجةُ  ِزُم في َمْنزله. الدُّمَّ اُم الالَّ ّم وفتح الميم المشّددة : النَّوَّ  ، بالضَّ

ْيَجةٌ  وقال ابن األَعرابّي : رجل ً  ءِ في الشيْ  ادََّمجو ِء إِذا دخَل فيه ،في الشيْ  ادََّمجَ  : ُمتَداِخٌل ، وقال أَبو منصور : هو مأْخوذ من ُدمَّ َماجا  ، اّدِ

ً  (8) [فيه] اْنَدَمجَ و  إِذا َدَخَل فيه. ، اْندماجا
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قَِويٌّ ، قاله األَزهرّي في  ُمْحَكمٌ  تامٌّ  أَو : َخِفيٌّ ، أَي كأَنّه في َخفاٍء ، كغَُراَب وِكتَابِ  ُدَماجٌ  وُصْلحٌ  أَْمُرُهم : َصلََح واْلتَأََم ، َدَمجَ  ومن المجاز :

ّمة : (9)ترجمة دجم   ، قال ذو الرُّ

ــــــــــــَ و  َود ِة بـ َ
اُب املــــــــــــ بــــــــــــَ ُن َأســــــــــــــــــــــــــح ا ِإذح حنــــــــــــَح نــــــــــــَ ــــــــــــَ نـ ــــــــــــح  يـ

ا ُدمــــــــــــاجٌ     وهلــــــــــــَُ ا َوصــــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ َواهــــــــــــا ملَح لــــــــــــَُ ــــــــــــُ  قـ

  
__________________ 

 .«ابن ا سن بن املطهر»( يف اللباب : 1)
 ( يف التهذيب : اصله : ُوجَلٌ.2)
 ( يف معجم البلدان : بفتح أوله وسكون  نيه وجيم.3)
 .«وعبارة اللسان : كر هذا إذا دخر اخل« ذلك»( هبامش املطبوعة املصرية : قوله وكر هذا يقا  ذلك كذا يف النسخ ا والظاهر إسقاط لفة 4)
 ( هذا ضبرت التهذيب ا ويف اللسان بفتح الداِ  وامليم ضبرت قلم.5)
 ( يف التهذيب واللسان : تضافروا.6)
 ا ابلدا  املهملة. ويف التكملة فكاألصر ا وما أثبتناه الصواب.« . اجلدم.. جمدامة»( يف اللسان : 7)
 ( زايدة عن التهذيب.8)
 .«دمج»( التهذيب : 9)



2675 

 

ْلُح على غيِر َدَخٍن. الدَُّماجُ  وقال أَبو َعْمٍرو :  : الصُّ

 لَفَّهُ في ثَْوب. أَْدَمَجهُ  من المجاز :و

جَ  وفي األَساس : َوَجَد البَْردَ   في ثِيابِه : تَلَفََّف. فَتََدمَّ

 بِالكسِر ، وقال الحارث بن ِحلَّزةَ : كُمْكَرٍم : الِقْدُح ، الُمْدَمجُ و

ارٍَة  مــــــــــَ ريحَ عــــــــــِ ِف خــــــــــَ ــــــــــح ي لضــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــِ ا ل ــــــــــَ ن ــــــــــَ تـ ــــــــــح يـ فــــــــــَ ــــــــــح  أَل

ُف     طـــــــــــــح عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َ ٌ فـ نح لـــــــــــــَ كـــــــــــــُ جِ ِإال  يـــــــــــــَ مـــــــــــــَ دح ُ
 املـــــــــــــ

  
ْيف.يقول إِن لم يَكن لَبٌَن أََجْلنَا الِقْدَح على   الَجُزوِر فَنحرنَاَها للضَّ

وهو َشاذٌّ ، ألَنّه ال يُعرف  أَي ُمَملَّس ، قال ابُن منظور : (1) [الدُُّموجِ  بَيِّنُ ] ُمْدَمج أَي الُمْدَرُج مع َماَلَستِه ، وَمتْنُ  ، الُمَدْملَجُ  أَيضاً : الُمْدَمجُ و

 له فِعل ثالثّي غير َمزيد.

 كغَُراب : ع. ُدَماجٌ و

 ا يُْستَدَرُك َعلْيه :* وِممّ 

ً  األَْمرُ  َدَمجَ   : استقاَم. يَْدُمُج ُدُموجا

 : ُمْستقيْم. (2) ُدَماجٌ  وأَْمرٌ 

ً  عليهم َداَمَجهو  عليه : َوافَْقُت وهذا مجاز. َداَمْجتُكَ و : َجاَمعَه. ِدماجا

 .(3)الَحْبَل : أََجاَد فَتْلَه وقيل : أَْحَكَم فَتْلَه في ِرقٍَّة  أَْدَمجَ و

جٌ و الَخْلقِ  ُمْدَمَجاتُ  : ُمَداَخٌل كالَحْبِل الُمْحَكِم الفَتِْل ، ونِسَوةٌ  ُمْنَدِمجٌ و ُمْدَمجٌ  ورجل  ، عن ابِن األَعرابّي ، وأَنشد : الُمْدَمجِ  ، كالَحْبلِ  ُدمَّ

يـــــــــــــــــــٌ  و وحُم َوبـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــ  جُ ِ  لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــنـ   ُدمـــــــــــــــــــ 
جُ     عـــــــــــــــَ اَلٍص متـــــــــــــــَح ِر قـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح نح لـــــــــــــــَ َوُن مـــــــــــــــِ  َأهـــــــــــــــح

  
 وقال ابن سيده : ولم نَجْد لها واحداً.

 وقوله أَنشده ابن األَعرابّي :

رحمـــــــــًا َأوح  َن صــــــــــــــــــــــَ اِولـــــــــح اجـــــــــاً حيـــــــــَُ ىَن  ِدمـــــــــَ لـــــــــَ  اخلـــــــــَ  عـــــــــَ

جِي و     يــــــــــمــــــــــَ نح شــــــــــــــــــــــــِ ُم مــــــــــِ ا َذاكــــــــــُ يــــــــــرِ مــــــــــَ بــــــــــِ   ِبســــــــــــــــــــــــَ

  
 الَحْبَل ، إِذا أَْحَكَم فَتْلَه ، أَي يُْظِهْرَن َوْصالً ُمْحَكَم الظَّاِهِر فاِسَد الباطن. أَْدَمجَ  هو من قولك :

وُملَِّسْت  (4) أُْدِمَجت ، وكذلك األَعضاُء الُمْدَمَجةُ ، كأَنها ُمْدَمجٌ  وعن الّليث : َمتنٌ 
 ةَ المرأَةِ إَِذا َضفََرْت َذَوائِبَها.الماِشَطةُ َمْشطَ  تُْدِمجُ  كما (5)

ُجُل صاِحبَه ، كَدَجَم. َدَمجَ وَ   الرَّ

 ِلفالن : ُمَداِجٌم. ُمَداِمجٌ  وفاُلنٌ 

 الُمداَجاةُ. الُمَداَمَجةو

 الُمْجتَِمُع. : الدَّاِمجُ  ، «فقد َخلَع ِرْبقَةَ اإِلسالِم ِمْن ُعنُِقه َداِمجٍ  في الحديث ، َمْن َشقَّ َعَصا المسلمين َوُهْم في إِسالمٍ و

 .أُْدِمجَ  الَخّطِ : ُمقَاَربَتُهُ ، منه ، وُكلُّ ما فُتَِل فقد ِدَماجُ و

 الفََرس : أَْضَمَره فاْنَدَمَج. أَْدَمجَ  ومن المجاز :
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أَي  «علَى َمْكنوِن عْلٍم ولو بُْحُت به الْضطرْبتُْم اْضطراَب األَْرِشيَِة في الطَِّوّيِ البعيدة اْنَدَمْجتُ  بل» ، عنههللارضيفي حديث َعِلّي ، و

 اجتمعُت عليه واْنطويُت واْندرْجُت.

ةِ والَهَمَجةِ  أَْدَمجَ  ُسبحاَن َمنْ »في الحديث و  .(6)« قََوائَِم الذَّرَّ

ج ، وتَعَلَّى عليهم ، وَدَمَر وا َدَمجَ  وفي التهذيب :  عليهم ، كلُّها بمعنًى واحٍد. (7)ْدَرمَّ

 ، أَي الّطريقِة. الدَّْمَجةِ و وعن أَبي زيد : يقال : هو علَى تلك الدَّْجَمةِ 

 : َشدَّ أَْدَراجه. أَْدَمَجهو وأَْدَرَج الطُّوَمارَ 

 كالَمه إِذا أَتَى به ُمتَْراِصَف النَّْظِم. أَْدَمجَ  ومن المجاز :

 .َدَماليَجه ، مثل ُزنبُوٍر : الِمْعَضُد من الُحِلّيِ ، ويقال : أَْلقَى عليه الدُّْملُوجُ و أَي بفتح الاّلم وضّمها كُجْنُدٍب في لُغَتيه الدُُّملُجُ  : [دملج]

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 وأَمٌر ُدماج وِدماج.( يف اللسان : 2)
 ( اللسان : ِدقّة.3)
 ( يف األصر : أدرجت وما أثبت عن اللسان والتهذيب.4)
 ( هذا ضبرت التهذيب ا ويف اللسان بتخفيف الالم املكسورة ا ضبرت قلم.5)
 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان : واهلََمَلة.6)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : تغل .7)
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ْماَلجُ و ةُ الدَّْملَجَ و َواُر ، يَُدْملَج ِء ، كماِء ، وقيَل هو تَْسِويَةُ َصْنعَِة الشيْ الشَّيْ  تَْسِويَةُ  األَخير بالكسر : ، الّدِ في حديث خاِلِد ْبِن َمْعَداَن و الّسِ

اهُ وأَْحَسَن َصْنعَتَه.الشيْ  َدْملَجَ  «.هللاُ لُْؤلَُؤةً  َدْملَجَ »  َء ، إِذا َسوَّ

الُب ، الدََّماِليجُ و (1)، أَي ُطِوَي َطيّاً حتّى اْكتَنََز لَْحُمه  َدْملََجةً  ِجْسُمه ُدْمِلجَ  وعن اللِّْحيَانّي :  وهكذا في اللسان والتكملة. : األََرضوَن الّصِ

 ال الّراجز :بالّضّم ، الُمْدَرُج األَْملَس ، ق الُمَدْملَجُ و

َب  اكـــــــــــَبن  مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــَ لـــــــــــَ َدمـــــــــــح
ُ

  املـــــــــــ
ا    و جـــــــــــــــَ ـــــــــــــــرَبحِدّي مـــــــــــــــا متـــــــــــــــََ َن ال وٌ  مـــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــــُ

  
 فََرُس ُمعَاِذ ْبِن َعْمِرو بن الَجُموحِ. بالّضّم : الدُّْملُجُ و

 اسُم رُجٍل ، قال : ُدْملُجٌ و : الَحَجُر األَْملَسُ  الدُّْملُوجُ و الدُّْملُجو

ُلجِ اَل حَتحِسيب َدرَاهَم ابحيَنح   ُدمح
 .ُدْملُجٌ  فُليُْنَظر ُمْدلٌج هو أَم (2)كذا في اللسان. قلت : وقد تقّدم في د ل ج إِنشاد هذا الشعر 

 ٍء ، كالدُّنَاِهج ، وقد أَهمله المصنِّف ، وأَورده في اللسان.: العظيُم الَخْلِق من كّل شيْ  الدَُّماِهجُ و ، الدَّْمَهجُ  * : [دمهج]

ناجُ  : [دنج]  وإِتْقَانُه. بالكسِر : إِْحَكاُم األَْمرِ  الّدِ

َجال. الدُّنُجُ و  بضّمتين : العُقاَلُء من الّرِ

ُب َدانَا ، وهو فارسيٌّ  : العَاِلُم ، الدَّانَاجُ و ب بزياَدة الجيِم كنظائرِه. ُمعَرَّ  ُعّرِ

اُد ْبُن َسلََمةَ وابُن أَبي َعُروبَةَ. لَقَُب َعْبِد هللِا ْبِن فَْيُروٍز البِْصِريّ  منهو  : َرَوى عن أَبي بَْرَزةَ األَْسلمّي ، وعنه َحمَّ

ياُح ، وقد تقّدم في درج. : َداِرٌج ، َدانِجٌ  تَُرابٌ و  بمعنًى ، أَي تُثِيُره الّرِ

ٍد ُعبَْيٍد ، وقد َحدََّث. انَاجُ الدَّ و ِد ْبِن ُموسى السَّْرَخِسّي واِلُد أَبِي ُمَحمَّ  أَيضاً لَقَُب محمَّ

ْنَهجُ  : [دنهج]  ٍء.العَِظيُم الَخْلق من ُكّلِ شيْ  الدُّنَاِهجُ و ، الدَّ

 : ذُو َسنَاَمْين ، أَهمله المصنّف وأَورَده في اللسان. ُدنَاِهجٌ  وبَِعيرٌ 

يَت باسِم ما تَْدَعى به. ، أَْدَهَج أَْدَهجَ  كأَْحَمَد ، اسُم النَّْعَجِة ، وتُْدَعى للَحلَِب فيقال : أَْدَهجُ  : [دهج]  قد ُسّمِ

َهِجيَةٌ و  بن حامٍد ، وروى عن أَبي علّيٍ الثَّقَِفّي. : قريةٌ بباب أَْصبهاَن منها أَبو صالحٍ محّمدُ  (3)بكسر ففتح  الّدِ

جُ  : [دهبرج] ْه ، أَي َعْشُر ِريشاتٍ  فارسيٌّ  ، مشدَّدةَ الراِء ، الدَّْهبَرَّ ُب َدْه ، بَرَّ ب  ُمعَرَّ فَدْه معناه َعْشرة ، وبر بالباِء الفارسيّة ريٌش. ُعّرِ

 بالجيِم ، وهاتاِن الماّدتاِن أَهملَهما ابُن منظور وغيُره.

ْيِر. : السَّْيُر السَِّريُع ، الدَّْهَرجةُ  : [دهرج]  وفي اللِّسان : هو ُسْرَعةُ السَّ

 : اْختِالٌط في الَمْشيِ ، أَو ُمقَاَربَةُ الَخْطِو. الدَّْهَمَجةُ  : [دهمج]

 .َدْهَمَج يَُدْهِمجُ  ُء ، وقدوقيل : هو الَمْشُي البَِطي

 في السَّْيِر. اإِلسراعُ  أَيضاً : الدَّْهَمَجةُ و

 َمْشُي الَكبيِر كأَنّه في قَْيٍد. : الدَّْهَمَجةُ و

 الَخبََر : َزاَد فيه. َدْهَمجَ و

ٌب. البَِعيُر ذُو السَّنَاَمْيِن ،وُهو  كالدُّنَاِهجِ والدَُّماِهجِ ، كعاُلبٍِط ، كالدَُّهاِمج ٍء ،الواِسع السَّْهُل والعَظيُم الَخْلِق من كّلِ َشيْ  السَّْيرُ  : الدَّْهَمجُ و  ُمعَرَّ
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 : يُقَاِرُب الَخْطَو ويُْسِرُع. ُدَهاِمجٌ  يقال : بَِعيرٌ  الُمقَاِرُب الَخْطِو الُمْسرُع ، أَيضاً : الدَُّهاِمجُ و

 يِر إِذا قَاَرَب الَخْطوَ وقيل : هو ذُو َسناَمْيِن ، كُدَهاِنجٍ قال ابُن ِسيده : وأَُراهُ بََدالً ، وقال األَصمعيُّ : يقال للبع

__________________ 
 حتريف.« َأكثر  مه»( اللسان : 1)
 ومل يذكر يف التاج.« دجل»( ورد يف اللسان 2)
 ( كذا ابألصر واللباب ا ويف معجم البلدان : دهجية : بكسر أوله وسكون  نيه وجيم مكسورة وايء مثناة من حتت خمففة.3)
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جُ َد حََج  وَأسرََع : قد  ا وأَنشد : يَُد ِح
َداِد و  اِت الـــــــــــــــكـــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نح بـ ا مـــــــــــــــِ ريحٌ هلـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

جُ     َد ــــــــــــــــــــــــــِح ــــــــــــــــــــــــــُ زحَودِ  ي ِب واملــــــــــــــــــــــــــِ َوطــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــــح  اِبل

  
 : الدَُّهاِمُج. الدَُّهانِجُ  : [دهنج]

اج يَُشبِّه به أَْطراَف الَجبَل في البَِعيُر الفاِلُج ذُو السَّناَمْيِن ،  : الدُّهانِجُ  وفي الّلسان : : َدْهَمَج ، في َمعَانَيه ، َدْهنَجَ و ب ، قال العَجَّ فارسيٌّ ُمعَرَّ

 السَّراب :

ه يف اآ ح  نــــــــــــــــــح َن اآِ  مــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــَبن  َرعــــــــــــــــــح

َدا     جٌ ِإذا بـــــــــــــــــــــــَ انـــــــــــــــــــــــِ َدا ح  ُدهـــــــــــــــــــــــَ  ُذو َأعـــــــــــــــــــــــح

  
 : َضْرٌب من الَهْملََجة. الدَّْهنََجةُ و إِذا أَسَرَع في تَقاُرِب َخْطٍو ، َدْهنَجَ  وقد

 : ذو َسنَاميِن. جٌ ُدَهانِ  وبَِعيرٌ 

ُك ، الدَّْهنَجُ و وايِة األَخيرة ابُن  ، كَجْعفٍَر ويَُحرَّ قال شيُخنا تََواِلي أَربعِ َحركات ال تُْعَرف في كلمة َعَربيّة ، انتهى. قلت : واقتصَر على الّرِ

ِد ، منظوٍر : ُمرُّ . َجْوَهٌر كالزُّ  وأَْجَوُده العََدِسيُّ

: َحًصى أَخضُر تَُحلَّى به الفُُصوُص ، وفي التّهذيب : تَُحكُّ منه الفُصوُص قال : وليس من َمْحِض العربيِّة ، قال  الدَّْهنَجُ و وفي اللِّسان :

اُخ :  الشَّمَّ

ربحٌِز  ُد وهـــــــــــــِ ـــــــــــــح رِن ـــــــــــــفـــــــــــــِ ا ال اِذهلـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ب ي مـــــــــــــَ  مُتحســـــــــــــــــــــــــــِ

ــــــــه     ــــــــي وُح ف ــــــــُ ل ــــــــَ ــــــــِص يـ ي ــــــــِ ــــــــَوب ُن ال جُ َحســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ن هــــــــح ــــــــد  (1)ال
 

  
ُجل َداجَ  : [دوج] ً  الرَّ  قاله ابن األَْعَرابّي. َخَدَم ، إِذا يَُدوُج َدْوجا

اجّي. قال فقيل الدَّاَجةُ و قالُوا : الحاَجةُ و جَّ َر الختالف اللّفظيِن. الدَّاَجةُ  حكاه الزَّ  : الَحاَجةُ نَْفُسها ، وُكّرِ

 كما يقال َحَسٌن بََسٌن. أَْو إِتْبَاٌع للَحاَجِة ، منها (2)والَحاَجةُ : َما َكبَُر  ن الَحوائجِ ،َما َصغَُر مِ  : الدَّاَجةُ  وقيَل : تُبَّاُع العَْسَكر ، الدَّاَجةُ  وقيل :

: فَحملُه على الواو أَْولَى ، ألَن ذلك أَكثُر  (3)قال ابُن ِسيَده : وإِنما َحَكْمنَا أَن أَِلفَها واٌو ؛ ألَنه ال أَْصَل لها في الُّلغة ، يُْعَرف به أَِلفُه ، قال 

انا به ِسيبويِه ، ويُرَوى بتشديد الِجيم ، وقد تقدَّم.  على ما َوصَّ

اٍن وُغَراٍب : اللَِّحاُف الذي يُْلبَس. الدُّواجُ و  ، كُرمَّ

ْره.وفي اللَّسان : هو َضْرٌب من الثِّياب قال ابن ُدَرْيد : ال أَحَسبُه عربيّاً صحيحاً ،   ولم يُفّسِ

ً  الّرجلُ  داجَ  : [ديج] ً و يَِديُج َدْيجا َكةٌ ، إِذا ، َديََجانا  عن ابن األَعرابّي. َمَشى قَليالً ، األَخيَرة محرَّ

غَاُر ، الدَّيََجانُ و  قالَه َشِمٌر ، وأَنشد : ، محّركةً أَيضاً : الَحَواِشي الّصِ

ا  ا ـــــــــــــــــــَِ ـــــــــــــــــــَ َراًب أَف ـــــــــــــــــــَ ي قـ َداعـــــــــــــــــــِ تح تـــــــــــــــــــُ  اَبتـــــــــــــــــــَ

رِّ     و ابخلــــــــــــَ عــــــــــــُ دح انَ  تــــــــــــَ ــــــــــــد  ــــــــــــََ ا  ال جــــــــــــَ اجــــــــــــِ ــــــــــــد  (4)ال
 

  
 وفي اللسان : الَكثِيُر ِمَن الَجَراِد ، حكاه أَبو َحنِيفَةَ : ِرْجٌل ِمن الَجَراِد ، : الدَّيََجانُ و

 (فصر الذا )
 املعجمة مض اجليم

ً  الَماَء ، كَمنَع وَسِمعَ  َذأَجَ  : [ذأج] ً  َجَرَعه ، إِذا يَْذأَُجه َذأْجا  َشِديداً. َجْرعا

 الشُّْرُب ، عن أَبي َحنيفةَ. الذَّأْجُ و
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 وَضئَِم وَصئَِب وقَئَِب ، إِذا أَكثَر من ُشْرِب الماِء. َذئِجَ  من الشََّراِب والَّلبَِن ، أَو َما كاَن إِذا أَكثر منه ، قال الفَّراُء : َذأَجَ وَ 

 ِضدٌّ. ذيب فهوكذا في التّه َشِربَه قَليالً قَليالً ، : َذأََجه أَو

 من التهذيب. َذبََح ، : َذأَجَ و

قاءَ  َذأَجَ و ً  الّسِ  َخَرَق. ، إِذا َذأْجا

 ٌء.قانِى كصبُورٍ  َذُؤوج أَْحَمرُ و

قَْت ، اْنَذأََجتِ و قاءَ  َذأَجَ  وفي اللَّسان : الِقْربَةُ : تََخرَّ  الّسِ

__________________ 
 قوله ميش  اخل كذا يف النسخ كاللسان والذي يف التكملة :»وهبامش املطبوعة املصرية : « ميش  مبادهلا»( ابألصر : 1)

 «متسي مباذهلا الفرند وهربز
 وهو ما أثبت ا وهبامش اللسان : كذا ابألصر.

 ( اللسان والتكملة : ما َعظُم منها.2)
 .«أوىلقا   مد بن عل  الواو »( عن اللسان ا وابألصر : 3)
راجض « تدعو بذا  الدججان الدارجا قوله ابخلر أي الطري  من الرمر وتقدم يف مادة دجج بد  الشطر الثاين :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 روايتهما يف دجج وما ال حظناه هنا .
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 ً َق أَو لم يَتََخرَّ  (1)نَفََخه  َذأْجا  ْق.، وقال األَصمعّي : إِذا نَفَْخَت فِيه ، تََخرَّ

ً  النَّارَ  َذأَجَ و ً و َذأْجا  .(2): نَفََخها ، وقد ُرِوَي ذلك بالحاِء  َذأَجا

ً و  وَدأَجاً : قَتَلَه ، عن ُكراع. َذأََجه َذأْجا

ح ، ومنه : ما أَْطيبَ  الذُّوبَاجُ  : * ذبج ، هذه المادة أَهملَها المصنّف وقد جاَء منها [ذبج]  ، َمْقْلوباً عن الُجوذاِب ، وهو الطَّعاُم الّذي يَُشرَّ

 ، كذا في اللسان. (3)األَُرّزِ بَِجآِجئ اإِلَوّزِ ، حكاه يعقوب  ذُوبَاجَ 

 حكاه أَبو َعْمٍرو. َشِرَب ، إِذا ، َذجَّ  [ذجج]

ُجُل ، إِذا َذجَّ و  الَه ابُن األَعرابّي ، كذا في التّهذيب.ق ، َذاجٌّ  قَِدَم ِمْن َسفٍَر ، فهو الرَّ

ً  ، كَمنَعه َذَحجه : [ذحج]  كالسَّْحجِ ، َسَواٌء. الذَّْحجُ و َسَحَجه : َذْحجا

تْه ِمن َمْوِضعٍ إِلى َذَحَجتِ  قدو يُح فاُلناً : َجرَّ َكتْه. الّرِ  موضعٍ آَخَر وَحرَّ

ةُ اللُّغ كَمْجِلٍس ، َمْذِحجٌ و وشذَّ ابُن ِخلَِّكاَن في الَوفَياِت فَضبََطه بضم الميِم : َشْعٌب َعظيٌم ، فيه قبائُل ـ  ِة واألَنسابِ وهو الذي َجَزَم به أَئمَّ

 وأَفحاذٌ وبُُطوٌن ، واسمه مالِك ْبُن أَُدٍد ، قالَه العَْينِّي.

د في الكامل :  هو مالُك ْبُن َزْيِد بن َكْهالٍن بن َسبَإٍ. َمْذِحجٌ  وقال ابُن أَبي الحديد في شرح نهجِ البالغِة ، كالُمبَّرِ

هما لّما َهلََك بَعلَُها: ماِلٌك وطّيِ  َمْذِحجٌ و وفي اللِّسان : يَا بذلك ألَن أُمَّ ْج بعد أَُدٍد. أَْذَحَجت ٌء ، ُسّمِ  على اْبنْيَها َطيٍئ وماِلٍك هَذْيِن ، فلم تَتََزوَّ

ةَ ْبنِ َرَوى األَزهرّي عن ابن األَْعَرابِّي قال  ةَ ، واألَْعَرابّي قال : ولَد أَُدُد ْبُن َزْيِد ْبِن ُمرَّ ةَ ْبِن يَْشُجَب ، ُمرَّ  يَْشُجَب ، : ولَد أَُدُد ْبُن َزْيِد ْبِن ُمرَّ

هما َدلَّةُ بنُت ذي َمْنِجَشاَن  ةَ ، واألَْشعََر ، وأُمُّ ، ثم  (5)، فولدْت ماِلكاً وَطيِّئاً واْسمه ُجْلُهَمةُ  الِحْميَِرّي ، فهلََكْت فخلََف على أُختِها ُمِدلَّةَ  (4)ُمرَّ

 .(6)هلَك أَُدٌد فلم تتزّوْج ُمدلَّةُ ، وأَقامْت على َولََدْيها ماِلٍك وَطيٍِّئ 

ُهما ِعْنَدها ، َحْمَراَء باليمن أََكَمة اسمُ  َمْذحجٌ  وقيل  أَي تلك األََكَمِة. َولََدَت َماِلكاً وطيِّئاً أُمُّ

و وا َمْذِحجٌ  ض للسُّهيلّي : ومالٌك هووفي الرَّ ً  : ُسمُّ ً  بِأََكَمِة نََزلُوا ِإليها ، وأَنّ  َمْذِحجا  ِمن َكْهاَلَن ْبِن َسبَإٍ. َمْذِحجا

وا َمْذِحجٌ  وقال ابن ُدَرْيد : هم فُسمُّ ً  أََكَمةٌ َولََدْت عليها أُمُّ يَم وَغْيَره إِذا َدلَْكتَه ، هذا قول ابِن األَدِ  َذَحْجتُ  َمْفِعٌل من قولهم َمْذِحجٌ قال : وَ  ، َمْذِحجا

 ُدريد ، ثم صار اسماً للقبيلِة ، قال ابُن ِسيَده : واألَّول أَْعَرُف.

َمْسِجٍد ِمثاُل  َمْذِحجٌ  سيبوْيِه ، نَصُّ عبارةِ الجوهرّي في فصل الميم من حرف الجيم : ِذْكُر الَجْوَهِرّيِ ِإيَّاه فِي الِميم َغلٌَط ، وإِن أَحاله علىو

ْبُن يَُحابَِر ْبِن َماِلِك ْبِن زيِد بن َكهالَن بَن َسبَإٍ ، وقال ِسيبويِه : الميُم ِمن نَْفِس الكلمة ، هذا نصُّ الجوهرّي  َمْذِحجُ  أَبو قَبيلٍَة من اليَمن ، وهو

َضه عن الغَلِط فلم يف عْل َشيئاً ، كيَف وقد نَقََل ابُن َمنظوٍر أَنه ُوِجَد في حاشيِة ، وأَراد شيُخنا أَن يُْصِلَح كالَم الجوهرّي ويُجيَب عنه ويَُمّحِ

 َ ّجاً َوَمَهّداً َكَمفَّرٍ ، وفي النّسخة ما ُصوَرتُه : هذا َغلٌط منه على سيبَويِه : إِنما هو َمأَْجٌج ، ُجِعَل ِميُمها أَْصالً كَمْهَدٍد ، لو ال ذلك لكاَن َمأ

 َمْنبٌج ، يُحَكم على ِزيادةِ الميِم بالكثرةِ وَعدم النَّظيِر. كَمْذِحجٍ و َمْفِعٌل ليس إِالَّ ، فََمْذِحجٌ  يه فَْعِلٌل ،الكالم فَْعلٌَل كَجْعفٍَر ، وليس ف

 ، كما تقدَّم. َمْذِحجٌ  الَمرأَةُ على َولَِدَها إِذا أَقاَمْت ، ومنه أُِخذَ  أَْذَحَجت يقال : أَقَْمُت ، أَي ، أَْذَحْجتُ و

ً َذَحَجه و  َعَرَكه ، والداُل لغةٌ ، وقد تقدَّم. َذْحجا

__________________ 
 .«. إخل.. قوله نفخه ا عبارة اللسان : وذأج السقاء ذأجاً : خرقه. وذأجه ذأجاً : نفخه ؛ وقا  األصمعي»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«ابخلاء»( عن اللسان ا وابألصر 2)
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ك  يعقوب أن رجال دخر عل  يزيد بن مزيد فبكر عنده طعاماً فخرج وهو يقو  : ما أطيب ذوابج األرز ح»( هبامش املطبوعة املصـــــــــــــرية : 3)
 .«ء اإلوز : يريد : ما أطيب جوذاب األرز بصدور البرت ا كذا يف اللسانِبذج 

 ( هذا ضبرت التهذيب واللسان ا وضبطت يف املطبوعة الكويتية بفتح اجليم.4)
 ويف الكلمة الوجهان. واللسان : بفتح اجليم واهلاء. وما أثبت عن االشتقا .( يف التهذيب 5)
 ء مذحجاً.( زيد يف التهذيب : فقير : أذحجت عل  ولديها أي أقامت ا فسمي مالك وطي6)
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 المرأَةُ بولَِدَها : َرَمْت به عند الِوالدةِ. َذَحَجتو

 األَِديَم : َدلََكه ، كما تقدََّم. َذَحجَ و

يَْت بها القَبيلةُ. َمْذِحج ِعناية ، في سورة نوحٍ : يجوز فيوفي ال يَْت باسِم األََكَمة ، ثّم ُسّمِ  الصَّْرف وَعدُمه ، وأَّن الَمْرأَة ُسّمِ

 .(1)َمِدينَةُ السََّراةِ ، وقيل : إِنما هي أَْدُرُح  أَْذُرجُ  : * ذرج. [ذرج]

 وغيُره.أَهملَها المصنّف وَذَكَرها ابُن منظور 

َذَعَجَها يَْذَعُجَها  وفي اللسان : وُربَّما ُكنَِي به أَي بالذَّْعجِ عن النِّكاحِ ، يقال : جاِريَتَه : جاَمعها ، َذَعجَ و َذَعَجه كَمنَعَه : َدفَعَه شديداً : [ذعج]

 ً  .َذْعجا

 ِلغير ابن ُدَريد ، وهو من َمناِكيِره. الذَّْعجَ  قال األَزهرّي : لم أَسَمع

 وكذا َزلََجه بالزاي ، ولََذَجه ، وسيأْتياِن. َجَرَعهُ  في َحْلِقه ، إِذا الماءَ  َذلَجَ  : [لجذ]

ً  الماءَ  َذاجَ  : الشُّْرب ، الذَّْوجُ  : [ذوج]  : َجَرَعه َجْرعاً َشِديداً. يَذُوُجه َذْوجا

ً و  : أَْسَرَع ، األَخيرةُ عن ُكراع. َذاَج يَذُوُج َذْوجا

 .(2) كالذَّْيجِ  : [ذيج]

ياجُ و  : الُمناَدَمةُ. الذِّ

ً  وفي اللسان :  : َمرَّ َمّراً َسِريعاً ، عن ُكَراع. َذاَج يَِذيُج َذْيجا

باعيّ ـ  الذَّْيذََجانُ  * : [ذيذج] ار ، كذا عن َشِمٍر ، هنا َذكَره ، والُمَصنّف ذكره في ـ  في التهذيب في الرُّ الّدال : اإِلبُِل تَْحِمُل ُحُمولَةَ التُّجَّ

 والجيم وسيعيده في حرف الراِء.

 فصر الراءِ 
 مض اجليم

ْبجُ  : [ربج] ْرَهم الّصغيُر  الرَّ  ، عن أَبي َعمٍرو. (3)بفتح فسكون : الّدِ

ْوبَجُ و ِغيُر الَخِفيفُ  كَجْوَهٍر أَيضاً : الرَّ ْرَهُم الصَّ  يَتَعَاَمُل به أَْهُل البَْصَرةِ ، فاِرسيٌّ َدِخيٌل. الّدِ

وبَ و مِد الفاِمّيِ ، ُعِرَف باب جُ الرُّ ْوبَجِ  نِ ، بضّم فسكون ففتح ، لقب َجّدِ أَبي بكر أَْحَمَد ْبِن ُعَمَر بِن أَْحَمَد ْبِن يَْحيَى بِن عبد الصَّ ، َرَوى عن  الرَّ

 .383البَغَِوّيِ وابِن َصاِعٍد ، وعنه العَتِيِقّي ، وتُوفَِّي سنة 

 واحي بَْلخ ، منها األَمير محّمُد بُن الُحَسْين صاحُب ِديواِن اإِلنشاِء ألَعطاِف ِسْنَجَر.، بضّم فسكون ، بن (4)وُروبَاْنَجاه 

بَاَجةُ  في الّصحاح :و  ومنه قول أَبي األَْسَوِد الِعْجِلّي : : الباََلَدةُ ، الرَّ

ا و  نـــــــَ رح بـــــــِ َة : ســـــــــــــــــــــِ يـــــــفـــــــَ نـــــــِ نح حـــــــَ ارِي مـــــــِ ِت جلـــــــَِ لـــــــح  قــــــــُ

لــــــــــــــــَ  وملَح     ــــــــــــــــح يـ اِدرح َأاب لــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ جِ نـ َربــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ  أَتـ

  
 أَي ، ولم أَتَبَلَِّد.

اِن :و مَّ  في التهذيب لألَزهِرّي : سمعُت أَعرابيًّا يُْنِشد ونحُن يومئٍذ بالصَّ

ا  اِن َروحضـــــــــــــــــــــــــًا آرِجـــــــــــَ مـــــــــــ  َن الصـــــــــــــــــــــــــ  رحعـــــــــــَ  مـــــــــــِ  تــــــــــــَ

اٍن ونَ     يـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِّ نح صـــــــــــــــــــــــــــــِ ا مـــــــــــــــِ يـــــــــــــــن اصـــــــــــــــــــــــــــــِ  رَاِبـــــــــــــــَ
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 (5) [وُرُغاًل ابتتح به لواِهجا]
ابجِ  قال : فسأَْلتُه عن يَّاُن.الُممتَلى فقاَل : هو الرَّ  ُء الرَّ

 ُء ، قال : وفي هذه األُرجوزة :وسأَلته فقال : هو الَكثِيُف الُمْمتَِلى (6) «رابَِجا ونَصيَّا»قال : وأَنشدنِيه أَعرابيٌّ آَخُر 

اُء هَلَا و 
َ
 َرَواِِبَاَأ حَهَر امل

ا َرِويَت  يَِصُف إِبِالً َوَرَدْت َماًء ِعدًّا فنَفََضت ِجرَرَها ، فلمَّ

__________________ 
 أطراف الشام من أعما  الشراة مث من نواحي البلقاء.انظر ايقوت وفيه : أذرح اسم بلد يف « أذرح»( الصواب 1)
 ( يعين أن الذيج مبعىن الذوج : السرعة.2)
 .«اخلفيف»( زيد يف التهذيب ا عن أيب عمرو ا 3)
 ويف معجم البلدان فكاألصر.« رابجناه»( يف اللباب : 4)
 (.ربج)( زايدة عن التهذيب 5)
 .«وائجاً »قوله راِبا كذا ابللسان أيضاً ا وهو عا ما قبله ا والذي يف التكملة »عة املصرية : ( األصر والتهذيب واللسان ا وهبامش املطبو 6)
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 .«َروِاَِبا»انـحتَـَفَختح َخواِصُرَها وَعُظَمتح ا فهو معىن قولِه 
ُجُل إِذا َجاَء بِبَنِين ِماَلحٍ.و  عن ابن األَعرابّي : أَْبَرَج الرَّ

 وقد تَقَدََّم. قَِصاٍر ،َجاَء بِبَنِيَن  إَِذا أَْربَجَ و

 أَْشبَلَْت. إِذا َعلَى َولَدها ، (1)الناقَةُ  تََربََّجتِ و

 : التََّحيُُّر. التََّربُّجُ و

بَاِجيَةُ و  كَكراِهيَة : الَحْمقَاُء. الرَّ

بَاِجيّ و ْخُم الَجافِي الَّذي بيَن القَْريَِة والبَاِديَِة. بالفَتح : الرَّ  الضَّ

 : يَْفتَِخُر بأَكثََر ِمن فِْعِله ، قال : َربَاِجيٌّ  َرُجلُ وفي اللسان : 

 َفُخورَا َراَبِجيناتـَلحَقاُه و 
 : بالكسر : نَْبٌت. اإِلْربَِجانُ و

 .(2)ِذَف النُّوُن ، فحُ  أَْربِْنَجنْ  ، بفتح فسكون فكسر ، بَْلَدةٌ من َسَمْرقَْنَد ، نُسب إِليها َوْهُب بُن َجِميِل بِن الفَْضِل ، ويقال هي أَْربِجُ و

ً  البَابَ  َرتَجَ  : [رتج]  .ُمْرتَجٌ  : أَْوثََق ِإغاَلقَه ، وباب َكأَْرتََجه أَْغلَقَه ، : َرتْجا

 ، وسلمعليههللاصلىأَمَرنَا َرسوُل هللِا ، »أَي ال تُْغلَُق ، وفيه  «تُْرتَجُ  إِّن أَبواَب السَّماِء تُْفتَُح وال»في الحديث و ، أَْرتََجه وأَبَى األَصمعيُّ إِالَّ 

 أَي إِغالقِه. «البابِ  بإِْرتاجِ 

بِيُّ  َرتَجَ و ً  الصَّ  في الَمْشيِ. َدَرجَ  محّركةً إِذا ، َرتََجانا

ً  في َمْنِطقهِ  َرِتجَ  من المجاز :و تَاجِ  مأْخوذٌ من كفَِرحَ  َرتَجا  وهو البَاُب. الّرِ

على القاِرئ ، إِذا لْم يَْقِدْر على القراَءةِ كأَنَّه  أُْرتِجَ  َعلَى ما لَْم يَُسمَّ فاِعلُه ، يقال اْستَْغلََق عليه الَكاَلُم كأُْرتَِج عليه ، يه :وَصِعَد الِمْنبََر فََرِتَج عل

 البَاُب. يُْرتَجُ  أُْطبَِق عليه كما

أَنه َصلَّى بهم الَمْغِرَب »في حديث ابن ُعَمر و ، (3)عليه ، بالتشديد  اْرتُجَّ  قُلْ كالهما على بِناِء المفعوِل ، وال تَ  ، اْستُْرتِجَ و عليه اْرتُتِجَ  مثلهو

 أَي اْستُْغِلقَْت عليه الِقراَءةُ. «عليه أُْرتِجَ  ، ثم (َواَل الّضالِّنيَ )فقال : 

 إِذا أَْغلََق َكالماً أَو َغْيَره. َرتِجَ و ، وعن أَبي َعْمٍرو : تََرَج إِذا اْستَتََر ، اْرتُجَّ و عليه أُْرتِجَ  وفي التهذيب :

ُجُل  َرتِجَ  وعن الفَّراِء :  عليه. فأُْرتِجَ  َورِجَي وَغِزَل ، كّل هذا إِذا أَراَد الكالم (4) [وبَِعل]الرَّ

 فلم يَِصْل إِلى تََماِمه. َعلى فاُلٍن إِذا أَراَد قَْوالً أَو ِشْعراً  أُْرتِجَ  ويقال :

 أَنشد ِسيبويِه : الماِء ، ذلك فأَْغلَقَْت َرِحَمَها َعلَى ، إَِذا قَبِلَْت ماَء الفَْحل ُمْرتِجٌ  فهي النَّاقَةُ  أَْرتََجتِ  من المجاِز :و

ا  هـــــــــــــَ احـــــــــــــِ قـــــــــــــَ لـــــــــــــِ عـــــــــــــًا بـــــــــــــِ ولـــــــــــــَ اينَ مـــــــــــــُ ُدو مثـــــــــــــََ  حيـــــــــــــَح

ِة     غــــــــــــــــــَ َزيـــــــــــــــــــح َن بــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــح ىت   ــــــــــــــــــََ  اإِلرحَلجِ حــــــــــــــــــَ

  
ِحِم فلم يَْدُخْله ، فكأَنَّها أَغلَقَتْه على مائِه. (5)، ألَنها إِذا َعقََدْت على ماِء الفَْحِل اْنَسدَّ  ُمْرتِجٌ  وفي التهذيب : يقال للحاِمل  فَُم الرَّ

 ، كذلك. (7)وأَْمَكنَِت البَْيَضةَ  (6)وعبارة اللسان : ِإذا اْمتأَلَ َظْهُرَها بَْطناً  ضاً ،اْمتأَلَ بَْطنُها بَيْ  إِذا الدََّجاَجةُ  أَْرتََجت من المجازو
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ةُ  أَْرتَجَ  من َرِكَب البَْحَر إِذا» (8) [في الحديث] في التهذيب : قال َشِمٌر :و مَّ ه ، قال : ويقال «فقد بَِرئَْت منه الذِّ  أَْرتَجَ  وقال : هكَذا قَيََّده بَخّطِ

ُكلَّ  (9)هكذا في نسختنا بالغين والميم والراِء ، ونصُّ التهذيب : فعَمَّ  َكثَُر َماُؤه فغََمَر ، البَْحُر إِذا أَْرتَجَ  إِذا َهاَج وقال الِغتِْريِفّي : ْحُر ،البَ 

 ٍء.َشيْ 

جُل  أَْطبَقَْت بِالَجْدِب ، ، إِذا تُْرتِجُ  السَّنَةُ  قال أَخوه :و  البَْحِر ال يَِجُد َصاحبُه منه َمْخَرجاً. إِْرتاجُ  َمْخَرجاً ، وكذلك (10) [منه]ولم يَجد الرَّ

__________________ 
 ( يف التكملة : الوالدة.1)
 .«قوله النون لعله النوانن وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
بعضـــــــــهم أن له وجهاً وأن معناه : وقض يف رجة ا وهي االختالط ا كذا هبامش النهاية ويؤيده ( هبامش اللســـــــــان : قوله وال تقر ارتّج اخل وعن 3)

 .«عبارة التهذيب بعد
 ( زايدة عن التهذيب واللسان. وضبطت يف التهذيب : بَعَر وما اعتمدان ضبرت اللسان.4)
 ء.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : انسّد ابب رمحها فلم يدخله شي5)
 ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : بيضاً.( كذا 6)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الض ب ة.7)
 ( زايدة عن التهذيب.8)
 ( زايدة عن التهذيب : فغمر.9)
 ( زايدة عن التهذيب.10)
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 الباِب منه. إِرتاجُ و الثَّْلُج : َداَم وأَْطبََق ، أَْرتَجَ و

 .أَْرتَجَ  م يُغَاِدْر منها َشْيئاً فقدفل َعمَّ األَْرضَ  إَِذا والِخْصبُ  قال

ّمة : (1) َمَراتِجُ و ، ُمْرتِجٌ  وهي َحَملَتْ  إِذا األَتَاُن ، أَْرتَجتِ و  وَمَراتِيُج ، قال ذو الرُّ

َ  فـــــــــــــوح   يـــــــــــــح
َ

د  املـــــــــــــ َبان  َنشـــــــــــــــــــــــــــُ جٍ كـــــــــــــَ راتـــــــــــــِ   مـــــــــــــَ
ا    وهلــــــــُ هــــــــُ ا وســــــــــــــــــــــُ زحهنــــــــَُ فــــــــَ  حــــــــَ ِب َأســــــــــــــــــــــح قــــــــح َن ا ــــــــُ  مــــــــِ

  
تَجُ و تاجِ ، كِكتَابٍ  الرَّ َكةً : الباُب العِظيُم ، كالّرِ  البَاَب ، إِذا أَْغلَقَه إِغالقاً َوثيقاً ، وأَنشد : أَْرتَجَ  وقد هو البَاُب الُمْغلَقُ  قيل :و ، ُمَحرَّ

يِن  ــــــــــــــــــــ  ُت َريبِّ وأَن دح اهــــــــــــــــــــَ َرين عــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  أملَح تـ

    َ اح بـــــــــــــــَ اِم  رَِلجٍ لـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ٍر ومـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح (2)مـــــــــــــــُ
 

  
اج :  وقال العَجَّ

 ُمرحَ َا رَِلجاً َأوح َ حَعر البَـيحَت 
 الَكْعبَِة ، قال الشاعر : ِرتَاجُ  ومنه

تح  حـــــــــــَ نـــــــــــِ َة ُأجـــــــــــح يـــــــــــ  لـــــــــــَ وين يف عـــــــــــُ فـــــــــــُ لـــــــــــَ  ِإذا َأحـــــــــــح

ِر     طـــــــــــح يـــــــــــيِن ِإىل شـــــــــــــــــــــــــَ بِ  الـــــــــــّرَِلجِ ميـــــــــــَِ بـــــــــــ  ضـــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 امل

  
تَاجُ  وقيل :  وَعلَْيِه بَاٌب َصغيٌر. : البَاُب الُمْغلَقُ  الّرِ

تَاجُ  من المجاز :و  ِزيَدْت َشَرفاً. اسُم َمكَّةَ ، : الّرِ

 َجعَلَه َهْدياً إِلَيها. ِمنه يُْدَخُل إِليها ، وفي األَساس : (3)، أَي فيها ، فََكنَى عنها بالباِب ، ألَن  «الَكْعبَةِ  ِرتَاجِ  َجعََل َمالَهُ في»في الحديث و

تاجِ  وجمعُ  ، أَي أَبوابِِهم ، وكذلك  «ُرتُِجِهمْ  َكانَت الَجَراُد تَأُْكل َمساِميرَ »في حديث ُمَجاِهٍد عن بني إِسرائيَل و ، كِكتَاٍب وُكتٍُب ، ُرتُجٌ الّرِ

تَائج يُجَمع على  بُن الُمثَنَّى : (4)، قال َجْنَدُل  الرَّ

َها َحَلَ    الر َلِئجِ فـَر َج َعنـح
ِحِم على الَولَدِ وفي اللِّسان :  تَاجِ  إِنّما َشبَّهَ ما تعَلََّق ِمن الرَّ  الذي هو البَاُب. بالّرِ

 .«ِرتَاجٍ  وأَْرٌض َذاتِ »في حديث قُّسٍ و ، ولم يأِْت له شاهٌد وال َسنٌَد مع شذُوِذه ،« أَْرتَاج»وجعَل شيُخنا جْمعه 

تَاجُ  وعن ابِن األَعرابِّي : يقال ألَْنِف الباِب :  .(5)وِلَدَرَوْنِدِه : النَِّجاُف ، وِلِمتَْراِسه : القُنَاُح ،  الّرِ

 : الِمْغاَلُق. الِمْرتَاجُ و

يِّقَةُ ، الَمَراتِجُ  ، الَمَراتج يقال : َزلُّوا َعن الَمنَاهج ، فََوقعُوا فِيو  هكذا استُْعِمل ولم يَذكروا له ُمْفَرداً. : الطُُّرُق الضَّ

تَائِجُ و ُخوُر ، الرَّ بالكسر ، على القياس ، ِخالفاً للمبّرد في الكامل ، فإِنه قال : ال يُْجَمع فِعَالَة على فَعَائِل ، قاله شيُخنَا ،  ، ِرتَاَجةٍ  َجْمعُ  : الصُّ

 ويُنظر.

تَاَجةُ  وفي اللسان :  : ُكلُّ ِشْعٍب َضيٍِّق كأَنَّه أُْغِلق ِمن ِضيِقه ، قال أَبو ُزبَْيٍد الطائّي : الرَّ

مح  مـــــــــــــاً  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ ُ وا ُدوين بـــــــــــــه  ـــــــــــــَِ اَدفـــــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــــــــَ

اَف     ةَ ضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــّرَِلجــــــــــــَ اِذيــــــــــــرِ  ال بــــــــــــَ ــــــــــــَ ٍر تـ  يف َرحــــــــــــح

  
 ، إِذا كانَت َكثِيَرةَ النَّبَاِت.« ، كُمْحِسنة ُمْرتَِجة»وفي نسخة أُخرى  ، كُمْكَرَمٍة ، ُمْرتََجةٌ  أَْرضٌ و
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ةٌ  وذكره ابن سيده في رجج فقال وأَْرضٌ  تِ  أَي من النَّبَاِت ،َكثيرةُ  : ُمْرتَجَّ األَْرُض بالنَّبَاِت إِذا أَْطلَعَتْه ، ولذا لم يَذُكره الجوهريُّ وابُن  اْرتَجَّ

 منظور.

َوْيتِجُ و  ع. بالتصغير : الرُّ

 أَي ال َسبِيَل إِليه. بالكسر أَيضاً ، فسََّره في األَساس فقال : ِخاَلُف ِطْلٍق ، (6)فيهما  وِغْلٌق ، بالكسر ِرتْجٌ  مالٌ  من المجاز : يقال :و

 اَل َمْنفََذ لََها. بالكسر أَيضاً ، أَي ، ِرتْجٌ  ِسكَّةٌ  من المجاز :و

اَل ، ِرتَاجُ  نَاقَةٌ  يقال :و ّمة : َوثِيقَة كِكتَاٍب ، إِذا كانت الصَّ  َوثِيَجة ، قال ذو الرُّ

__________________ 
 .«قوله ومراتج اخل كذا يف النسخ والذي يف األساس : ونو  مراتج اخل وهو الصواب»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«لبا رلج قائم»وروايته فيه :  769/  2( البيت للفرزد  ا ديوان 2)
 .«ألنه»( األصر واللسان والنهاية ا والصواب 3)
 .«جندب»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 .«القناخ»لسان ا وابألصر ( عن ال5)
 ( يف التكملة : رِتحج وَغلح  : خالف الط لح .6)

  



2689 

 

ِوي  رَِلجُ  تـــــــــَ اِذ َيســـــــــــــــــــــــح وَزُة ا ـــــــــَ نـــــــــُ كـــــــــح اَل مـــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــ 

اِء     قـــــــَ لــــح ِر خــــَ ثـــــــح هـــــــا (1)عــــلــــ  مــــِ يــــلــــُ لــــِ فـــــــاِة شــــــــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــ 

  
 ومما يستدرك عليه :

ْكِر في الَمغَاِزي.ككاتٍب ، جاَء ِذْكُره في الحديث وهو أُُطٌم ِمن آطاِم المَ  راتِجٌ   ِدينِة َكثِيُر الذِّ

 .(2)، أَي تَْعتَعَةٌ  َرتَجٌ  ومن المجاز : في كالِمه

جُّ  : [رجج] ً  التَّْحِريكُ  الرَّ ه َرّجا ه يَُرجُّ تْ  َمْعنَى (3) (ِإذا رُجَِّت اْْلَْرُض رَجًّا)، قال هللا تعالى :  َرجَّ َكْت َحَرَكةً َشِديَدةً ُزْلِرلَْت ، ُرجَّ  : ُحّرِ

ْدَهِة فقد ُكِفيتُه بَِصْعقَة َسِمْعُت لها َوْجبَةَ قَْلبِه ،» عنههللارضيفي حديث علّيٍ ، و ا َشيطاُن الرَّ ةَ و وأَمَّ  .«َصْدِره َرجَّ

بير و ً  البَابَ  فََرجَّ  َجاءَ »في حديث ابِن الزُّ َكه.أَي َزْعَزَعه وحَ  «شديداً  َرّجا  رَّ

َوأََراَها تَفَاجُّ »أََرى العَْيَن َهاَج ، والسَّنَاَم َراَج ، وتَْمِشي وتَفَاّج ، وقال ابُن ُدريد :  : بَم تَعِرفيَن ِلقاَح نَاقَتِك ، قالت : (4)وقيل الْبنَِة الُخّسِ 

الً لها على الطَّْرِف أَو العُْضِو ، وقد يَجوُز أَْن تكون اْحتملْت ذلك قالت َهاَج فَذكََّرت العَْيَن َحمْ « وتَْمِشي وتَفَاجّ »مكان قوله : « وال تَبُولُ 

 للسَّْجعِ.

جُّ و كُ  : الرَّ  فهو ُمتعّدٍ والزٌم. واالْهتِزاُز ، الشديد التََّحرُّ

جُّ و جُ و الَحْبُس. : الرَّ  بِنَاُء البَاِب. : الرَّ

ْجَرَجةُ و  البحُر وغيُره : اْضَطرَب. اْرتَجَّ  يقال ، التََّرْجُرجِ و كاالْرتَِجاجِ  االْضِطَرابُ  بالفتح : الرَّ

ّجِ  ُمطاوعةُ  االْرتَِجاجُ  وفي التّهذيب : ةُ  يَْرتَجُّ  َمْن َرِكَب البَْحَر ِحين»في الحديث و ، الرَّ مَّ ، يعني إِذا اْضطَربَْت أَمواُجه  «فقد بَِرئَْت منه الذِّ
 أَن يَْرَكَب ، وذلك عند َكثرةِ أَمواجه. (6) [َعنْ ]اإِلْرتَاجِ : اإِلْغالِق ، فإِن كان محفوظاً فمعناه أَغلَق أَْرتََج ِمن »، وُروَي  (5)

 أَي تَْضطِرب. «األَْرُض بأَْهِلَها فَتَْرتَجُّ »في حديِث النَّْفخِ في الصور و

ْجَرَجةُ و ْعُف. اإِلْعيَاءُ  : الرَّ  والضَّ

ْجِرجُ و ْجِرَجةُ و الّرِ ين ، كذا في الّصحاح ، وقال ِهْميَاُن بن قُحافةَ : بَِقيَّةُ الماِء في الَحْوِض ، فيهما : بكسرتين الّرِ  الَكِدَرةُ الُمختَِلَطةُ بالّطِ

ا  جـــــــَ اضـــــــــــــــِ جـــــــًا حـــــــَ ِض ِحضـــــــــــــــح َبَرتح يف اَ وح  فـــــــَبســـــــــــــــــــــح

هـــــــــــا     اســـــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــَ ـــــــــــح اَد مـــــــــــن أَنـ دح عـــــــــــَ اقـــــــــــَ ارِجـــــــــــَ  َرجـــــــــــَ

  
قال أَبو عبيد : الَحِديُث يُْرَوى  (7) «الماِء الَخبِيِث الذي ال يُْطعَم كِرْجِرَجة قوم السَّاَعةُ إِاّل َعلَى ِشَراِر النَّاِس ،ال تَ »في حديِث ابن َمسعوٍد و

 .ِرْجِرَجة والمعروف في الكالم« كِرْجَراَجة»: 

ْجِرَجةُ و  الَجَماَعةُ الَكثِيَرةُ في الَحْرِب. : الّرِ

ْجِرَجةُ و  ي َخالََطه اللُّعَاُب.: الماُء الذ الّرِ

ْجِرجُ و  أَيضاً : اللُّعَاُب. الّرِ

ْجِرَجةِ  وإِن فالناً كثيرُ   قال ابُن ُمْقِبٍل يَِصُف بَقرةً أَكَل السَّبُُع َولََدها : البَُزاق ، ، أَي الّرِ

هــــــــا  طــــــــُ حــــــــَ وحذاِن َيســــــــــــــــــــــح َن ا ــــــــَ اُع مــــــــِ عــــــــَ اَد الــــــــلــــــــ   كــــــــَ

رِجٌ و     يــــــــــــرُ  رِجــــــــــــح اطــــــــــــِ نــــــــــــَ ا خــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ يـ َ  ــــــــــــَح اح  بــــــــــــَ

  
ْجِرجُ و وهذا البيُت أَورَده الجوهريُّ شاهداً على قوله : ا رأَت الذئَْب أَكَل  الّرِ أَيضاً نَْبٌت ، وأَنشده ، ومعنى يَْسَحُطَها : يَْذبَُحَها ويَْقتُلها ، أَي لمَّ

قَةُ ، أَي ال تُِسيُغ أَْكَل الَحْوَذاِن واللُّعَاعِ مع نُعُوَمتِه.بمثله ، لشدَّةِ ُحْزنها ،  (8)َولََدها َغصَّت بما ال يُغَصُّ   والَخنَاِطيُل : الِقَطُع الُمتفّرِ
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ْجِرَجةُ و  ومن ال خْيَر فيه. َمن اَل َعْقَل له ، من الناِس : الّرِ

ْجِرَجةُ  وفي النّهاية :   الُمَهلَِّب فَقَاَل : نََصَب قََصباً ،أَنه َذَكَر يَزيَد بنَ » (9)في حديث الحسن و : ِشَراُر النَّاِس  الّرِ

__________________ 
 .«خلفاءح »( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( يف التهذيب : تتعتض.2)
 .4( سورة الواقعة اآية 3)
 .«قوله : اخل  ا ابلضم ا ابن حاب  ا رجر من إايد ا ا ه قاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 الرج وهو ا ركة الشديدة.( وهو افتعر من 5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
قوله الجي ال تطعم ا من أطعم أي ال طعم هلا. وقوله الذي ال يطعم هو يفتعر من الطعم ا كيطرد »وهبامش : « الجي ال َتطحِعم»( يف اللســـــــان : 7)

 .«من الطرد ا أي ال يكون هلا طعم. أفاده يف النهاية
 .«وابألصر : عضت مبا ال يع  مبثله( عن اللسان ا 8)
 (.عن هامش اللسان)( أي ملا خرج يزيد ونصب راايت سود ا وقا  : أدعوكم إىل سنة عمر بن عبد العزيز 9)
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ةٌ  ِخَرقــًا ا فــَاتـ بَـعــَه (1)َعل َ  فيهــا  رِجــَ ٌر : «ِمن النــاس رِجح اَعُهم الــ ذين ال ُعُقو َ  قــا  ِشَِ   هلم ا يقــا  :يـَعحيِن ُرَذاَ  النـّـاِس وَرعــَ
رَاَجةٌ  رَِجةٌ و  من الن اسِ  رِجح رَِجةُ  . وقا  الِكاَليب  :رِجح  من القوِم : ال ذين ال َعقحَر هلم. الّرِجح

ْجُرجُ و  .(2)كفُْلفُِل : نَْبٌت ، أَورده الَجْوَهِريُّ ، وأَنشد بيَت ابن ُمْقبِل السابَِق ِذْكُرهُ  الرُّ

َجاجُ و   الغَنَم واإِلبِل ، قال القاُلُخ بُن َحْزٍن :كَسَحاٍب : َمهاِزيلُ  الرَّ

اِج  جـــــــــــــــــَ َوُة اِبلـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ َرتح  ـــــــــــــــــَح كـــــــــــــــــَ دح بـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــَ

َة     ــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــَ َرتح ب َدمــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــَ اجِ ف ــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــَ  ال

  
يحِ الَجنُوِب والعََجاُج : الغُبَاُر.  َمْحَوةُ : اسُم َعلٍَم للّرِ

َرْت : أَْهلََكْت.  وَدمَّ

َجاجُ  وفي التهذيب :  ُضعَفَاُء النَّاِس واإِلبِِل ، وأَنشد : الرَّ

َواِج  ــــــــــــــــــــــح َواجــــــــــــــــــــــًا ِإىل أَفـ ــــــــــــــــــــــح وَن أَفـ  مَيحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

مح     هــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ اجٌ فـ اجِ وعــــــــــــــــلــــــــــــــــَ   َرجــــــــــــــــَ  (3) َرجــــــــــــــــَ
  

 أَي َضعُفُوا ِمن السَّْيِر وَضعُفَْت َرواِحلُهم.

 إِذا كانت َمْهُزولَةً. َرَجاَجةٌ  ويقال : نَْعَجةٌ 

 : ُضعفاُء ال ُعقُوَل لهم. َرْجَراجٌ  ونَاسٌ  (4) َرْجَراجٌ  واإِلبلُ 

 قال األَزهرّي في أَثناِء كالِمه على هملج ، وأَنشد :

ا  اَلجـــــــــــَ ح ًة  ـــــــــــِ جـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ يـــــــــــلـــــــــــي نـ لـــــــــــِ طـــــــــــَ  خـــــــــــَ  َأعـــــــــــح

ةً     اجـــــــــــــــــــــــَ ا  َرجـــــــــــــــــــــــَ اِإن  هلـــــــــــــــــــــــََ اجـــــــــــــــــــــــَ  َرجـــــــــــــــــــــــَ

  
َجاَجةُ  قال  .(6): ُضعفاُء  َرَجاجٌ  ، وِرجالٌ  (5) [وال مخ]: الضَّعيفةُ الَّتي ال نِْقَي لها  الرَّ

َججُ و  : االضطراَب. الرَّ

اءُ  نَاقَةٌ و اءُ  في الجمهرة يُقَال : نَاقَةٌ و َعِظيَمةُ السَّنَاِم ، : ُمْضَطربَةُ السَّنَاِم وقيل. َرجَّ تها ، ممدودة ، َزَعُموا ، إِذا كانت َرجَّ اي السَّنَاِم  ، ُمْرتَجَّ

تُه.  ، وال أَدِري ما ِصحَّ

ْجَراجُ و  .(7)ٌء من األَْدِويَِة وفي اللسان : شيْ  َدَواٌء ، بالفتح : الرَّ

 بهاٍء : ة ، بالبَْحَرْيِن. َرْجَراَجةُ و

َجانُ و اِء ، وفي أَصل الّرشاطّي : الراُء والجيم مشدَّدتانِ  أَرَّ انُ  أَوْ  بفتح األَلف والّراِء وتشديد الجيم ، وضبطها ابُن ِخلِّكاَن بتشديد الرَّ  َرجَّ

 .السالمعليهبين فاِرَس واألَْهواِز ، وبها قَْبُر أَْرجياَن َحَواِرّي ِعيسى  د ، بحذف األَلف :

 َعفَّاَن بِن ُمْسِلم. (8) [يروي عن]نُِسَب إِليها أَحمُد بُن الَحسِن 

انِيّ  وَسعيدٌ  جَّ  .عنههللارضي، عن علّيٍ ،  الرَّ

انيّ  وعبُد هللا بُن محّمِد بِن ُشعيبٍ  جَّ  َحبيب. يَحيى بن (9)عن  الرَّ

انُ و  : واٍد بنَْجٍد. َرجّ  تثنيةُ  َرجَّ

تِ و ً  الفََرسُ  أََرجَّ تْ  لغة في َصاَلَها ، اْرتَجَّ و أَْقَربَتْ  إِذا فهي ُمِرجٌّ ، ِإْرَجاجا  .اْرتَجَّ
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 * ومما يستدرك عليه :

َجاَجةُ  يَسةُ األَسِد. الّرِ  : ِعّرِ

ةُ و  القَوِم : اختالُط أَصواتِهم. َرجَّ

ةُ و ْعِد : َصْوتُه. رجَّ  الرَّ

ُص في َسْيِرها وال تََكاد تَسيُر ، لكثرتها ، قال األَعشى : َرْجَراَجةُ  وَكتيبةٌ   : تََمخَّ

ةٍ و  رَاجــــــــــَ ٍة  َرجــــــــــح مــــــــــَ خــــــــــح َر فــــــــــَ َوا ــــــــــِ غحشــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــنـــــــــــ   تـــــــــــَ

ن  الــــــــــر حــــــــــائــــــــــُر و     هــــــــــِ افــــــــــِ نــــــــــَ لــــــــــَ  َأكــــــــــح وٍم عــــــــــَ (10)كــــــــــُ
 

  
__________________ 

 .«عليها»( يف النهاية 1)
 يف الصحاح واللسان يف البيت املذكور بكسر الراءين ا ضبرت قلم.« رجرج»( ضبطت 2)
 قوله فهم اخل يف اللسان قبر هذا الشطر : مشي الفراريج مض الدجاج»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ويف التهذيب : وِإبٌر رجاج وأانٌس رجاٌج.« أيضاً ا ولعر األحسن : وإبر كقوله وانسقوله واإلبر كذا ابللسان »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( عن التهذيب.5)
 ( يف التهذيب : َضعَف .6)
 ( ويف التهذيب أيضاً.7)
 خطب.« بن»( عن اللباب البن األثري ا وابألصر 8)
 (.اللباب : رّجان)( كذا ابألصر ويف اللباب أن أمحد بن أيوب الرّجاين هو الذي يروي عن حي  بن حبيب 9)
 .«قوله تغش  كذا يف اللسان أيضاً ولعله تعش  ابلعا املهملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 10)
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ةُ  : َرْجَراَجةٌ  وامَرأَة  لَْحُمَها.َكفَلَُها و يَتََرْجَرج الَكفَِل ، ُمْرتَجَّ

 ُء ، إَِذا َجاَء وَذَهب.الشَّيْ  تََرْجَرجَ و

 : ُملَيَّنَةٌ ُمْكتنَِزةٌ. ِرْجَراَجةٌ  وثَِريَدةٌ 

ْجِرجُ و  ٍء.ِمن َشيْ  اْرتَجَّ  : ما الّرِ

ْجِرجُ و  ، بالكسر : الماُء القَِريُس. الّرِ

ْجَرجُ و  ، وأَنشد : يَتََرْجَرجُ  ِء الذي، بالفتح : نَْعُت الشيْ  الرَّ

َرَجاَكَسِت املِرحَط َقطَاًة و   َرجح
ْجِرجُ و  : الثَِّريُد الُملَبَُّق. (1) الّرِ

 بمعنًى ، أَي نَبَثْتُه. (2)الماَء وَرَدْمتُهُ  َرْجَرْجتُ  وعن األَصمعّي :

 الَكاَلُم : اْلتَبََس ، ذكَره ابُن ِسيده في هذه الترجمِة. اْرتَجَّ و

ةٌ  وأَْرضٌ   .(3): كثيرةُ النَّبَاِت ، ذكره ابن منظور في هذه الماّدة ، وقد تقّدمتا في المادةِ الّتي تَِليها  ُمْرتَجَّ

هو  :وأَنشد قوَل ابِن ُمْقبِل  (4): َشَدَخه ، ذكَره األَزهريُّ في ترجمة ر خ خ  َرجَّ

ُه  اِر َوَرجـــــــــــــــ  طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــقـــــــــــــــِ َده مـــــــــــــــَ   ال ـــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــَ  فـ

اُج ُرَ اٍف     عــــــــــــَ َدا (5)نــــــــــــِ َتشــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــَ َر َأنح يـ بــــــــــــح ــــــــــــَ  قـ

  
إِلى  ، كُصَرد ، بالٌد معروفةٌ تَُجاِور ِسِجْستَاَن ، ولما انهزم ابُن األَْشعِث قصَد إِليها ُرتبِيل فاستجار به فقُتِل وُحِمَل رأْسه ُرَخجُ  : [رخج]

 الشَّأْم ، ومن الشأْم إِلى ِمصر ، فقال بعض الشعراِء :

ِه  نح رَأحســـــــــــــــــــــــِ ٍة مـــــــــِ ـــــــــ  ث ُض جـــــــــُ وحضـــــــــــــــــــــــِ اَت مـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــح يـ  هـــــــــَ

ٌة     ـــــــــــــــــــ  ث َر وجـــــــــــــــــــُ جِ رَأحٌس مبِصـــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــ   اِبل

  
ٍء من الدواوين ، وهو عنده كأَنه من األَمِر ، قاله ابُن القطَّاع وغيُره ، ومن خّطه نقْلُت ولم أَره في شيْ  (6)شدََّد الخاَء ضرورةً للوزن 

ض لِذْكره ، قاله شيُخنَا ، وهو في اللسان ، نقل عن الليث ما نصه : ب رخد  رخج المعروِف المشهوِر ، والمصنّف لم يَتعرَّ ،  (7)، معرَّ

 وهو اسم ُكورةٍ معروفة.

جُ  وفي أَنساب القَْلقََشْندّي : جي ، مشدَّة الخاِء ، وذكر منها عيسى بَن حامدٍ  ُرخَّ خَّ  ، روى الحديَث. الرُّ

ِجيَّةو خَّ َمد بُن ُعَمَر  الرُّ بِن عبِد هللا بن هاروَن ، َوِلَي الَخطابةَ بها وسَكنها ، وَرَوى عن أَبي بكٍر  (8)قَريةٌ ببغداَد ، منها أَبو الفضل عبُد الصَّ

 .437القَِطيِعّي ، وعنه الخطيُب ، توفِّي سنة 

ً  : [ردج] َكةً ، مثل ، َرَدَج َرَدَجانا َح ابُن ِجنِّي أَصالةَ كّلِ واحٍد منهما.أَحُدهم َدَرَج َدَرَجاناً ، محرَّ  ا مقلوٌب من اآلخر ، وصحَّ

َدجُ و َكةً  الرَّ لُ  ُمَحرَّ بِّيِ.و البَْغِل والَجْحِش والَجْديِ  َما يَْخُرج ِمن بَْطنِ  : أَوَّ  السَّْخلَِة أَو الُمْهِر قَْبَل األَْكِل ، كالِعْقيِ للصَّ

ُل َشيْ  ً  الُمْهرُ  َرَدجَ  ، وقد أَْرَداجٌ  ِن ُكّلِ ذي حافٍر إِذا ُوِلَد ، وذلك قبل أَن يَأْكَل شيئاً ، والجمعٍء يَخُرج من بَطْ وقيل : هو أَوَّ ، بفتح  يَْرِدُج َرْدجا

 الّداِل في الماضي وكسرها في اآلتي ، وُسكونها في المصدر.

َدجُ  قال األَزهرّي :  جريٌر.ال يكون إِالَّ ِلذي حافٍر ، كما قال أَبو زيد قال  الرَّ
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ا  د ه  َرَدجٌ هلـــــــــــــََ عـــــــــــــِ تـــــــــــــَ هـــــــــــــا َتســـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــِ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ  يف بـ

بُ     اطـــــــــِ اِس خـــــــــَ ن الـــــــــنـــــــــ  وحمـــــــــًا مـــــــــِ ا يــــــــــَ اَءهـــــــــَ  ِإَذا جـــــــــَ

  
لُه األََرْنَدجُ و اج : ِجْلٌد أَْسَودُ  : كاليََرْنَدج ، ويُكسر أَوَّ  تُْعَمل منه الِخفَاُف ، قال العجَّ

 أََرنحَدَجاكبَن ه ُمَسرحَوٌ  
__________________ 

 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : بفتح الراءين.1)
 .«ردهته»( عن اللسان وابألصر 2)
 .«قوله يف املادة الجي تليها ا الصواب يف املادة الجي قبلها»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 دخه.رّخه : ش قا  يف اللسان : ويف ترمجة رخخ :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«نعاج رداف»( عن الديوان ا وابألصر : 5)
 ( ويف معجم البلدان : ُرخ ج مثا  ُزم ج بتشديد  نيه ا تعريف رخو.6)
 ( يف اللسان : َرَخج : ِإعراب َرَخٌد.7)
 : ابن  مد. (الرخجي)( يف اللباب 8)
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اُخ :  وقال الشمَّ

هــــــــــــــا و  امــــــــــــــُ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ٍر مَتَشــــــــــــــــــــــــــــ   نـ فــــــــــــــح ــــــــــــــَ ٍة قـ  َدوِّيــــــــــــــ 

اِف     فـــــــَ اَر  يف خـــــــِ ِي الـــــــن صـــــــــــــــــــــَ َمشـــــــــــــــــــــح َدجِ كـــــــَ  الـــــــرَيَنـــــــح

  
ُب َرْنَدْه. فاِرسيٌّ  اليََرْنَدجُ و  ُمعَرَّ

اجِ. فِي قوِل ُرْؤبَةَ  األَْرَداجُ و  بِن العَجَّ

َا ُسرحِولحَن يف   اأَلرحَداجِ  كَبل 
 ، وقال األَعشى : األََرْنَدجُ  أَي

ه  تــــــــــــــَ َر حتــــــــــــــَح رحبــــــــــــــَ وٌذ َتســــــــــــــــــــــــــــَ ه َداَيبــــــــــــــُ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

َدجَ     ـــــــــح ا (1) أََرن مـــــــــَ لـــــــــِ ظـــــــــح رُت عـــــــــِ ـــــــــِ ال اٍف لـــــــــَُ كـــــــــَ  ِإســـــــــــــــــــــــح

  
ّي : الدَّيَابُوذُ : ثَوٌب يُْنَسج على نِيَرْيِن ، شبّه به الثَّْور الَوْحِشّي لبياضه ، وشبّه َسواد قوائِمه  .باألََرْنَدجِ  قال ابن بَّرِ

 َشجٌر له ثَمٌر أَحمُر إِلى السَّواِد. والِعظِلُم :

ً  اليََرْنَدجُ و ُد بِه الُخفُّ ، أَيضا ى الدَّاِرَش. السََّواُد يَُسوَّ  وهو الّذي يُسمَّ

اجُ أَو هو  وقال بعُضهم : هو ِجْلٌد غيُر الدَّاِرِش ، الدَّاِرُش بعَْينِه ، قال : األََرْنَدجُ و ، اليََرْنَدجُ  قال اللِّْحيَانّي : ُد به ، أَورَده اللِّْحيَانيُّ  الزَّ يَُسوَّ

باعّي. يَرْنَدجو أََرْنَدج أَيضاً ، وأَورد األَزهريُّ   في الرُّ

ْنَدجُ  ابن السكيت : وال يُقَال : ا قَْولُه يَِصف امرأَةً بالغََراَرةِ : الرَّ  فأَمَّ

ُج  ِر مــــــــــا َنســــــــــــــــــــــــح دح َدجِ ملَح تــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــرَيَن هــــــــــا  ال لــــــــــَ ــــــــــح بـ ــــــــــَ  قـ

َوصَ و     دِِّد ِدرَاُس َأعـــــــــــــــــح خـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ (2) َداِرس مـــــــــــــــــُ
 

  
تِها ، وقِلِّة تََجاِربِها َظنَّْت أَن اليََرْنَدجَ  فإِنه َظنَّ أَنّ   َمنسوٌج. اليَرْنَدجَ  نَْسٌج ، وقيل : أَراَد أَّن هذه المرأَةَ ِلِغرَّ

ْيَذجانُ  : [رذج] وذكرها غيرهما في ذيذج  (4)هذه المادة ذكرها ابُن منظور واألَزهرّي في د ي د ج  : اإِلبُل تَْحِمل َحُمولَةَ التِّجاَرةِ ، (3) الرَّ

ضوا لها هنا   ، فليُْعلَم ذلك ، وقد تقّدمت اإلشارة إِليه. (5)ولم يتعَرَّ

ُد بن يُوسف بِن ردام ، روى عن أَبي حاتم داوَد بِن أَبي  (6) َرْزَماناجو : [رزمانج] بفتح فسكون : قَريةٌ بِبَُخاَرا ، منها أَبو عبِد هللِا محمَّ

اِم ، مات في سنة   .356العَوَّ

 [رعج]

 َكثَُر. إِذا مالُه َكسِمعَ  َرِعجَ 

ْعجُ و . الرَّ ّفِ  : الكثيُر ِمن الشاِء مثُل الرَّ

 ، أَي أَْقلَقَه. أَْرَعَجهو األَْمرُ  َرَعَجهُ  قال ابُن سيَده : يقال : َق ، َكأَْرَعجَ َكَمنََع : أَْقلَ  َرَعجَ و

 تَتَابََع لََمعَانُه. إِذا أَْرَعجَ و البَْرقُ  (7) َرَعجَ  منهو

فاً ، والصَّواب أَْزَعَجه ، بمعنى أَْقلَقَه ، بال  ّزاي ، وسنذكره.قال األَزهرّي : هذا ُمْنَكٌر ، وال آَمُن أَن يَكوَن ُمَصحَّ

ً  البَْرُق ونَْحُوه َرَعجَ  وفي اللسان : ً و ، يَْرَعُج َرْعجا  في البَْرِق : َكثَْرتُه وتَتابُعُه ، (8) االْرتِعَاجُ و : اْضطرَب وتَتابََع ، اْرتَعَجَ و ، َرَعجا

اُج : اإِلرعاجو ُطه في السَّحاب ، وأَنشد العَجَّ  : تأَلْلُُؤ البَْرِق وتَفَرُّ
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 ُمرحِعَجاَسحنا َأهاِضيَب وبـَرحقاً 
 .فَأَْرَعجَ  كثيَر المالِ  هللاُ فاُلناً : َجعَلَه ُموِسراً  َرَعجَ و

 واْرتَعََش بمعنًى واحٍد. واْرتَعَدَ  اْرتَعَجَ  قال أَبو سعيٍد :و

ُجل إِذا َكثَُر مالُه وَعَدُدهُ : قدالَماُل : كَ  اْرتَعَجَ و  .(9) [َعَدُده ارتَعَجَ و مالُه ،] اْرتَعَجَ  ثَُر ، وكَذا العََدُد ، يقال للرَّ

ٍش يَْوَم بَْدٍر ، ُهْم ُمْشِرُكو قري (10) (َخَرُجوا ِمْن ِدايرِِهْم َبَطرًا َوِرائَء الّناسِ )في قوله تعالى »وفي حديِث قَتاَدةَ  الواِدي : اْمتأَلَ ، اْرتَعَجَ و

ٌج.« اْرتِعَاجٌ  َخَرُجوا ولهم  أَي كثرةٌ واضطراٌب وتََموُّ

__________________ 
 ( أورده يف الصحاح ابلضم ا قا  ابن بري : وصوابه ابلنصب ا كما أثبتنا.1)
 ( عجزه ابألصر :2)

 «َأو رأس أعوض دارش متحدد»
 املطبوعة املصرية إىل رواية اللسان.وما أثبت عن اللسان ا وأشري هبامش 

 ( يف القاموس : الريدجان ابلدا  املهملة.3)
 .«قوله دي دج اخل الصواب يف ذي ذج فإن ابن منظور إلا ذكره يف ذي ذج»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 هنا.« رذج»( وردت يف التكملة يف 5)
 ( يف اللباب : رزماانخ.6)
 الصحاح.( كذا ضبطت يف 7)
 .«قوله واالضطراب الصواب واالرتعاج كما يف اللسان»وهبامش املطبوعة املصرية : « واالضطراب»( ابألصر 8)
 ( زايدة عن الصحاح واللسان.9)
 .47( سورة االنفا  اآية 10)
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فُوجُ  : [رفج]  .(1)قاله الليث ، أَْزِديَّةٌ  كَصبوٍر : أَصُل َكَرِب النَّْخِل ، الرَّ

 األَزهرّي : وال أَْدِري أَعربيٌّ أَم َدِخيٌل.وقال 

ْمجٌ  : [رمج] هُ ، أَي : إِْلقَاُء الطَّْيرِ  الرَّ  قاله ابُن األَْعَرابّي. َذْرقَهُ ، َسجَّ

اِمجُ و قوِر ونحِوَها ، اسٌم كالغاِرب. : ِمْلَواٌح يُْصطاُد بِِه الَجَواِرحُ  الرَّ  كالصُّ

جَ  بالتُّراِب ونحِوه ، يقال :ـ  بالكسرـ  (2) وِكتَابَتَِها ْعَد تَْسِويَتَِهابَ  : إِْفساُد ُسطورٍ  التَّْرِميجُ و  ما َكتََب بالتَُّراِب حتّى فََسَد. َرمَّ

َماُج ، ْمِح وأَنابِيبُه. والرَّ  كَسَحاٍب : ُكعوُب الرُّ

انِجُ  : [رنج] ي هكذا في أُصول القاموس كلّها ، كأَنه زيادةٌ على ما في هذه الماّدة عنَدنَا بالُحْمَرة ، قال شيُخنَا ، وه ، بكسر النون ، الرَّ

اُب َكتْبَها باألَسْ  َوِد ، كالمواّدِ الّصحاح ، ولكنها موجودةٌ في الّصحاح ، وإِن لم يستوِعب المعانَي التي َذَكَر المصنُِّف ، ثم قال فكان الصوَّ

َكِة ، والتَّْنبِيهَ على َكونِه غيَر عربّيٍ ، كم ا نبَّه عليه الجوهريُّ الُمْشتَرُّ
وهو أَيضاً النَّاَرِجيُل  تَْمٌر أَْملَُس كالتَّْعُضوِض واِحَدتُه بهاٍء ، ، وهو (3)

باً. وفي الّصحاح : وما أَظنُّه َعربيًّا. الَجْوُز الِهْنِديُّ ، وهو  حكاه أَبو َحنيفةَ ، وقال أَحَسبُه ُمعرَّ

انِج ن على الُمْقِل : َولَدُ َمّكةَ يُناُدو (4)وفي األَساس : وِصْبياُن   .الرَّ

د ،  بالجيم ، هكذا في سائِر ُكتِب اللُّغة ، والصَّواُب ضبطه بالحاِء ، وهو الذي َجَزم به الشيُخ عليٌّ الَمْقدسّي في َحواشيه : ، َرْنَجانُ و

ُد بُن إِسماعيَل بِن عبِد الَملكِ  أَبو القاسم بالَمْغِرب ، منه ْنَجانِيُّ  ُمحمَّ  من أَْهِل ِحْمِص األَْنَدلُِس ، أََخَذ عن ابِن َخلٍَف الَكاِمّيِ وغيِره. الرَّ

 فالنٌ  َرنجَ  : (5)قال شيُخنَا : على أَن الُمَصنِّف قد َوقََع له في الَماّدة تَقصيٌر ، ففي لسان العرب من هذه المادَّةِ زيادةٌ على ما للُمَصنِّف 

هُ الشََّراُب ، قال : تََرنَّجَ و  ، إِذا أُديَر به وتََمايََل كالَوْسنَاِن والسَّْكَراِن وَرجَّ

ٍة  ذ  َ  لــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ ُت عــــــــــــــــــَ رِبــــــــــــــــــح  وَكــــــــــــــــــبحٍس شــــــــــــــــــــــــــــــــَ

اٍ      جِدهــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــّ نح َذاقــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــَ

  
 انتهى.

 الصحيحة فال أَدري كيف ذلك.قلت : ما َذَكره فإِنه ليس بموجوٍد في لسان العرب ، وهي نسختنا 

ً  األَمرُ  راجَ  : [روج] ً و َرْوجا  : أَْسَرَع ، قاله ابُن القُوِطيَّة. َرَواجا

جَ و جَ َء وَ الشَّيْ  َروَّ َل. َروَّ  بِه : َعجَّ

ً  ءُ الشَّيْ  َراجَ و ً و : نَفَقَ  يَُروج َرَواجا ْجتُه تَْرِويجا ْلعَة  : نَفَّْقتُه ، َروَّ جٌ  والدَّراِهِم ، وهوكالّسِ  .ُمَروَّ

 َوَراَجت الدََّراِهُم : تَعَاَمَل النَّاُس بها.

ج أَْمرٌ و  : ُمْختَِلٌط. ُمَرّوِ

يُح : اْختَلََطْت فال يُْدَرى ِمْن أَْيَن تَِجي َراَجتوَ   ال يَستَمرُّ َمجيئُها من ِجَهٍة واحدٍة. ُء ، أَيالّرِ

جَ  ومنه  نَه وأَْبَهمه فال تُْعلَم َحقيقتُه.فالٌن كالَمه إِذا َزيَّ  َروَّ

اجُ و وَّ جُ  الَِّذي كَكتَّاٍن : الرَّ  ويَلُوُب َحْوَل الَحْوِض. (6) يَتَروَّ

ْوَجةُ  وقال ابُن األَعرابّي : جَ : العََجلَةُ وَ  الرَّ األََواِرَجةُ ِمن ثم إِّن ابن منظور أَورد هنا األََواِرَجة فقال :  الغُبَاُر على رأِْس البَِعيِر : َداَم : َروَّ

 ُكتُِب أَْصحاِب الدَّواِويِن في الَخراِج ونَْحِوه.

 .(7)ويقال : هذا ِكتاُب التأِْريج 
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ْجتُ و ً  األَْمرَ  َروَّ ْجتَه. فََراَج يَُروُج َرْوجا  ، إِذا أَرَّ

 قلت : وقد تقّدم في أَرج ، وهناك َمَحلُّ ِذْكِره.

ْهجُ  : [رهج] َك : الغُبَاُر ، بفتح فسكون ، الرَّ  ويَُحرَّ

مَ  َرَهجٌ  ءٍ ما َخالَط قَْلَب اْمِرى»في الحديث و  في َسبيل هللِا إِالَّ َحرَّ

__________________ 
 ( هو قو  ابن دريد كما يف التكملة.1)
َبتها»( عن القاموس ا وابألصر والتكملة : 2)  وضبطت منها.« ِكتـح
 اهلندي ا وما أ نه عربياً.( يف الصحاح : الرانج : اجلوز 3)
 .«.. لعت صبيان مكه»( يف األساس : 4)
 رنح أيضاً.»وبا النصا اختالف راجعه هنا . وانظر اللسان « رنح»( ليست يف اللسان ا والنص يف األساس يف مادة 5)
 ( عن القاموس ا وابألصر : يروج.6)
 ( يف اللسان بدون  زة.7)
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ُخلحه َحر  الن ارِ  الر َهجُ  َمنح َدَخَر َجوحَفه»َر يف آخَ و  «  عليه الن ارَ   قا  الشاعر : «مل َيدح
ال  َداَم فـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــح َت املـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــــح  َوِإَذا كـــــــــــــــــــــــُ

َن     رحِب مـــــــــــــــــــِ زَعح يف ا ـــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــجِ  ـــــــــــــــــــَح

  
َهجُ و َكةً : الرَّ قيقُ  السََّحابُ  ُمَحرَّ  الواِحدةُ بهاٍء. كأَنَّهُ ُغبَاٌر ، ِبال َماٍء ، الرَّ

َهجُ  المجاز :ومن   عن ابن األَْعَرابِّي. الشَّغَُب ، : الرَّ

ْهِجيجُ و ِعيفُ  الّرِ اِجُز. ، بالكسر : الضَّ  من الفُْصالِن ، قال الرَّ

ا  جـــــــــــيـــــــــــجـــــــــــَ ـــــــــــّرِهـــــــــــح َض ال ـــــــــــر بـــــــــــَ ذ  ال بـــــــــــُ ـــــــــــَ َي تـ   (1)َوهـــــــــــح
ا    يــــــــــجــــــــــَ َب الــــــــــَوســــــــــــــــــــــــِ رحكــــــــــَ ــــــــــَ ِي حــــــــــىت  يـ شــــــــــــــــــــــــح

َ
 يف امل

  
ُهُجوجِ  النَّاِعُم ،و  بالضّم. ، كالرُّ

 قال ُملَْيٌح الُهذلّي. : أَثاَر الغُبَاَر ، أَْرَهجَ و

َرٌة  ِب َحســــــــــــــــــــــح لــــــــح قــــــــَ لــــــــح ِك لــــــــِ نــــــــح رِّ َدار مــــــــِ ي كــــــــُ فــــــــِ  فــــــــَ

    ِ اح َن الـــــــــــعـــــــــــَ وحٌء مـــــــــــِ ـــــــــــَ ا نـ وُن هلـــــــــــََ كـــــــــــُ جُ يـــــــــــَ رحهـــــــــــِ  مـــــــــــُ

  
 أَراَد ِشدَّةَ َوْقعِ ُدُموِعها حتّى كأَنّها تُثيُر الغُباَر.

 عن ابن األَعرابّيِ. ، (2) َكثَُر بَُخوُر بَْيتِه إَِذا أَْرَهجَ و

ً  السَّماءُ  أَْرَهَجتِ  من المجاز :و  بِالَمَطِر. َهَمتْ  ، إِذا إِْرَهاجا

ْهَوَجةُ و  : َضْرٌب ِمن السَّْيِر. الرَّ

اج َرْهَوجٌ  وَمْشيٌ   : َسْهٌل لَيٌِّن ، قال العَجَّ

ياً   َرُهَوَجاَمي اَحٌة مَتِيُح َمشح
 ، كُمْحِسٍن : َكثِيُر الَمَطِر. ُمْرِهج نَْوءٌ  من المجاز :و لفارسية َرْهَوهوأَصله با

 .(3)بَْينَهم : أَثاَر الِفتْنَةَ  أَْرَهجَ  ومن المجاز أَيضاً :

 .َرَهجٌ  وله بالشّرِ لََهٌج ، وله فيهِ 

َخِب كذا في األَساس. أَْرَهُجواو  في الَكالِم والصَّ

ْهَمجُ  : [رهمج]  ، فهو إِّما تصحيف أَو لغة في الدال فليُْنَظْر. (4)وقد تقّدم أَنه بالّدال  الواِسُع ، : السَّْيرُ  الرَّ

اْهنَاَمجُ  : [رهنامج] ألَّن َراه هو  ِكتَاُب الطَِّريِق ، وأَصلَُها َراْه نَاَمه ، ومعناهبسكون الهاِء وفتح الميم ، فارسيَّةٌ استعملها العرُب ،  ، الرَّ

بَابِنَةُ  الِّذي وهو الِكتَابُ  الطَِّريق ، وناَمه : الِكتَابُ  ان : العاِلمُ ـ  يَْسلُُك به الرَّ البَْحر ، ويَْهتَُدوَن به في َمْعِرفَِة  في َسفَرِ ـ  جَمع ُربَّان كُرمَّ

 الشُّعَِب ونحِو ذلك.ك الَمَراِسي وَغْيِرَها

اْزيَانجُ  : * ومما يستدرك على المصنّف : [رازيانج]  .(5): النّبات المعروف  الرَّ

دٍ  َراَوْنجُ  ، بالكسر ، ويقال ِريَوْنجُ و : [رونج] يَوْنِجيّ  وهي قَريةٌ من قَُرى نَْيَسابُوَر ، منها محّمُد بُن محمَّ ِليَّةَ  الّرِ ، المذكوُر في المسلسل باألَوَّ

ُد بُن عبد هللِا بِن قَُرْيش الَورَّ  اُق ، ُمْكثٌِر َصُدوٌق ، ذكَره صاحُب المراصد وابن الّسْمعَانّي وابُن األَثير وغيُرُهم. ومنها أَيضاً أَبو بكٍر محمَّ

 .(6) 363عن الَحسن بِن ُسْفيَاَن وغيِره ، وعنه الحاكم توفّي سنة 

__________________ 
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 وما أثبت عن اللسان.« تبدّ وهي »( ابألصر 1)
 ( األصر والقاموس ا ويف اللسان والتكملة : أكثر خبوَر.2)
 ( يف األساس : أرهج فالن با القوم : أ ر الفتنة بينهم.3)
 ( أي الد ج.4)
 ( انظر يف خواصه ومنافعه تذكرة األنطاكي.5)
 .362( يف اللباب : سنة 6)
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 فصر الزا 
 مض اجلِيم

َش ، : إِذا بينَهم كَمنَعَ  َزأَجَ  ذيب عن َشِمٍر : قولهم :: في الته [زأج]  أَي أَْغَرى وَسلَّط بعَضهم على بْعٍض ، مثل َزَمَج. َحرَّ

 تَرى إِلى قال الفارسّي : وقد ُهِمز ، وليس بِصحيحٍ. قال : أاَلَ  أَخَذه ُكلَّه. أَي بجميعه ، إِذا وَزأَْمِجه بَِزأْبَِجه ءُ أَي الشي أََخَذه : ويقال : [زبج]

 ِسيبويِه كيف أَلزَم َمن قَال إِنَّ األَلف فيه أَصٌل ، لعَدِم ما يَْذَهُب فيه أَن يَْجعَله كَجْعفٍَر.

 قال ابن األَعرابّي : الهمزة فيهما غير أَصليّة.

 قلت : ولذا لم يتعّرض له الجوهرّي.

ْبرجُ  : [زبرج] ينَةُ ، من َوْشيٍ أَو َجْوَهرٍ  الّزِ ْبِرجُ  ونحو ذلك ؛ هذا نّص الجوهرّي. وقال غيره : ، بالكسر : الّزِ ْبِرجُ و الَوْشُي. الّزِ : ِزينةُ  الّزِ

الحِ.  الّسِ

 روُرها وِزينتُها.الدنيا : غُ  ِزْبِرجُ  «ِزْبِرُجَها ْنيا في أَْعيُنِهم وَراقَُهمالدُّ  (1) «َحِليَتِ »:  عنههللارضيفي حديث علّي ، و

ْبرجُ و  : النَّْقُش. الّزِ

 ؛ عن ثعلب. ِزْبِرجٌ  ٍء َحَسٍن :َء : َحسَّنَه. وكلُّ شيالشَّي َزْبَرجَ و

ْبِرجو  وأَنشدوا : الذََّهُب. : الّزِ

 الزِّبحرِجِ يـَغحِلي الدَِّماُي به كَغلحِي 
قيُق فيه ُحْمَرةٌ ، : الزْبِرجُ و اُء.قاله  السَّحاب الرَّ  الفرَّ

يُح. وقيل : هو األَحمر منه.  وقيل : هو السََّحاُب النَِّمُر بِسواد وُحْمرةٍ في َوْجِهه. وقيل هو الَخِفيف الّذي تْسِفره الّرِ

 هو الّصواب. (2). قال األَزهرّي : واألَّول ُمزْبَرجٌ  وَسحابٌ 

قيُق ال ماَء في  ُمَزيَّن. أَي ِزْبرٌج ُمَزْبَرجٌ  في الّصحاح يقال :و ه.والسَّحاُب النَِّمُر ُمَخيٌِّل للَمَطر ، والرَّ

بَْرَدجُ  : [زبردج] بَْرَجدُ  الزَّ َح ابُن ِجنِّي في أَّول الخصائص : إِنّما جاءَ  والزَّ ذُ. َصريُحه أَنه لُغةٌ مشهورة ، وليس كذلك فقد صرَّ ُمرُّ  : الزُّ

بَْرَدج .َمقلوباً في ضرورةِ ِشْعٍر ، وذلك في القاف الزَّ ةً ، وذلك ألَّن العرب ال تَقِلب الُخماسيَّ  ية خاصَّ

 الشاعِر ، وناقُل شعِره. راِويةُ ابِن َهْرَمةَ  : اسُم َرُجٍل ، وهو كَسفَنَّجٍ  َزبَنَّجٍ  ابن : [زبنج]

جُّ  : [زجج] ارعُ  (3)المحدَُّد  ، ِبالضّم : َطَرُف الِمْرفَقِ  الزُّ راعِ الّتي يَْذَرُع الزَّ  من ِعندها ؛ قاله األَصمعّي. (4) وإِبَرةُ الذِّ

ْي ِمْرفَقَْيه  َطَرفُه الُمَحدَُّد ، على  الِمْرفِق : ُزجُّ  َمَرافِقهم. وفي اللسان : ِزجاجِ  ، واتََّكئوا على (5)وفي األَساس : ومن المجاز : اتَّكأَ على ُزجَّ

جُّ و الّتشبيه. ْمحِ والسَّْهِم. ُزجٌ  : الزُّ  الرُّ

جُّ  قال ابن سيَِده : ْمحِ ، التي تُركَّب الَحديدةُ  : الزُّ ناُن يَُركَُّب عاِليَتَه. في أَسفِل الرُّ جُّ و والّسِ ناُن يُْطعَن  الزُّ ْمُح في األَرض ، والّسِ يُْرَكُز به الرُّ

محِ  ُزّجِ  بالكسر جمع ُجّلٍ ، قال الجوهريُّ : جمعُ  كِجاَلٍل ، ِزَجاجٌ  ج به. فِيَلٍَة  ، مثل ِزَجَجةٍ  يجمع أَيضاً علىو ، بالكسر ال غيُر ، ِزجاجُ  الرُّ

ةٍ و أَْزجاجٍ و ، ة . وفي الّصحاح : وال تَقُلْ أَِزجَّ  .أَِزجَّ

جّ و  ع. : الزُّ

__________________ 
 ( عن النهاية ا وابألصر : حلت.1)
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 قو  الفراء : الزبرج والزغبج : السحاب الرقي .« وهذا»:  ( يف التهذيب : وهذا هو الصواب ا وقد نقر قبر قوله2)
 ( هذا ضبرت التهذيب ا وضبطت يف املطبوعة الكويتية بكسر الدا  األخرية. ومجيعها ضبرت قلم.3)
 ( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : الذراع من عند ا.4)
 األساس.وما أثبت عن « اتكب عل  زجّيه عل  مرفقيه»( يف األصر : 5)
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جُّ و َجج وفي اللسان : من النَّعَاِم للبَِعيِد الَخْطِو. وهو األََزّجِ  جمعُ  أَيضاً : الزُّ ،  أََزجُّ  في النَّعامِة : ُطوُل َساقَْيَها َوتَبَاُعُد َخْطِوَها ، يقال َظِليمٌ  الزَّ

 ريٌش أَبيُض. (1) ينَْيهِ الذي فوَق عَ  من النعاِم : األََزجّ  أَو : طويُل الساقَْين : أََزجُّ  وَرُجلٌ 

جُّ و ةٌ و كِجالٍل ، ِزجاجٌ و كِعنَبة ِزَجَجةٌ  ج عن ابن األَعرابّي. نَْصُل السَّْهِم ، : الزُّ  . قال ُزَهْير.أَِزجَّ

رَاَف و  ِص َأطــــــــــــح عــــــــــــح ــــــــــــَ نح يـ اجِ مــــــــــــَ ه  الــــــــــــّزِجــــــــــــَ  فــــــــــــِإنــــــــــــّ

َذمِ     ر  هلــــــــــــَح تح كــــــــــــُ بــــــــــــَ واِد رُكــــــــــــِّ يــــــــــــُض الــــــــــــعــــــــــــَ طــــــــــــِ  يــــــــــــُ

  
ّكيت :  جَّ  يقول : َمن َعَصى األَْمَر الَصِغيَر صاَر إِلى األَْمِر الَكبِيِر. وقاَل أَبو ُعبيَدةَ : هذا َمثٌَل ، يقول : إِنّ قال ابن الّسِ ليس يُْطعَُن به ،  الزُّ

إِنما يُطعَن 
ْلحَ  (2) نَان ؛ فَمن أَبَى الصُّ جُّ  وهوـ  بالّسِ تي بها الطَّْعُن. قال خالُد بُن ُكْلثُوٍم : كانوا وهي الـ  أُْعِطَي العََواِليَ ـ  الذي ال َطْعَن بهِ  الزُّ

ْلحَ  ةِ  يَستقبِلون أَعداَءهم إِذا أَراُدوا الصُّ ْلحِ وإِاّل قَلَبُوا األَِسنَّةَ وقَاتلوهم. بِأَِزجَّ َماحِ ، فإِذا أَجابوا إِلى الصُّ  الّرِ

جّ و ّجِ  بالفتح : الطَّْعنُ  الزَّ ا يقال : بالزُّ ه َزجًّ ه يَُزجُّ ّجِ  َطعَنَه : َزجَّ  .َمْزُجوجٌ  وَرماه به ، فهو بالزُّ

جُّ  من المجاز :و ْمُي. : الزَّ ا ِء من يَِدهبالشيْ  َزجَّ  يقال : الرَّ جُّ  : رَمى به. وفي اللسان : يَُزجُّ َزجًّ  به عن نَْفسك. تَُزجُّ  ءِ : َرْميَُك بالشيْ  الزَّ

جُّ و ِليِم. : الزَّ ا  بِرْجِلهالظَِّليمُ  َزجَّ  يقال َعْدُو الظَّ  زجَّ  بِِرْجلَيه. ويقال للظَِّليم إِذا َعدا : يَُزجُّ  : أََزجُّ  : َعَدا فَرَمى بها. وهو َمَجاٌز. وَظِليمٌ  َزجًّ

 بِِرْجلَيه.

ْمَح ، أََزجَّ و َجهو الرُّ اهو ، َزجَّ جَّ  ، على البََدِل ، َركََّب فيه َزجَّ  أَْوُس بن َحَجٍر :. قال ُمَزجٌّ  فهو أَْزَجْجتهو : الزُّ

ُه  عـــــــــــــنـــــــــــــوبـــــــــــــَ َبن  كـــــــــــــُ ا كـــــــــــــَ يـــــــــــــن نـــــــــــــِ م  ُرَديـــــــــــــح  َأصـــــــــــــــــــــــــــَ

رّاصـــــــــــــــــــــًا     ِب عـــَ ـــَقســـــــــــــــــــــح َو  ال ـــَ انـ َزجـــــــن اَل  مـــُ َنصـــــــــــــــــ  (3)مـــُ
 

  
ه قال ابن األَعرابّي : ويقال : جَّ  : إِذا أَزاَل منه أََزجَّ ْمَح : َجعلُت له أَْزَجْجت ، ويُْرَوى عنه أَيضاً أَنه قال : الزُّ ا الرُّ ْلتُه : َجعْلت له ونَصَ  ، ُزجًّ

ه إِذا نَزْعت أَْزَجْجته وال يقال : نَْصالً ، وأَْنَصْلته : نََزْعت نَْصلَه. قال :  .(4) ُزجَّ

َجاجُ و جاَجةُ  ، بالَهاِء. وأَقَلَُّها الَكْسُر. وعن اللَّْيث : ُزَجاَجة والواِحد من ذلك م ، ويُثَلَّث. : القَواِريُر ، الزُّ الِقْنِديُل. ـ  (5)في قوله تعالى ـ  الزُّ

 .َزَجاجٌ و ، ِزَجاجٌ و ، ُزَجاجٌ  . مضمومة األَّول ، وإِن ِشئت مكسورة ، وإِن ِشئت مفتوحة ، وجمعهاُزَجاجةٌ  أَبي ُعبَْيدةَ : يقال للقََدح :وعن 

اجو جَّ َجاجةُ  وصانعُه. وِحْرفتُه عاملُه ٍر :كعَطَّا .الزَّ  .الّزِ

 قال ابن ِسيَده : وأُراَها ِعراقيّة.

َجاِجيّ و  بائعُه. بالّضّم وياِء النِّسبة الزُّ

َرَوى عن يُوسَف بِن موسى ، وعنه أَحمُد بُن  صاحُب األَربعيَن. َحْرب بدل حارث وفي نسخة : (6) بُن أَبي حارٍث ، إِسماعيلُ  أَبو القاسمو

 علّيِ بِن إِبراهيَم اآلبْنُدونِّي وغيُره.

ث. أَبو القاسمو  .415َسَكَن ُجْرَجاَن ، وَرَوى عن الِغْطِريفّي ، ومات سنة  يُوسُف بُن عبد هللا ، اللُّغوّي المصنِّف المحّدِ

حمن بُن أَحمَد الطَّبَِرّي.و  عبد الرَّ

 علّي بِن محمِد بن َمْهُرويَه القَْزِوينّي مات قبل األَربعمائَة.رَوى عن  أَبو علّي الَحَسُن بُن محمِد بِن العبَّاس ،و

 الفَْضل بُن أَحمَد بن محمٍد.و

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : عينه ا وهو قو  الليث كما يف التهذيب.1)
 ( التهذيب واللسان : الطعن.2)
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 األساس. فالقسب ابلسا املهملة هو التمر الياب .وما أثبت عن « نو  القضب عراضا»( ابألصر 3)
ه إذا ( هذه عبارة اللسان ا وما يف التهذيب عن ابن األعرايّب : أزججُت الرمح : جعلت له ُزّجاً ا وأنصلته : نزعت نصله ا وال يقا  : أزججت4)

 نزعت ُزج ه.
ا َكوَْكب  ُدرِّي  َمَثُل نُورِِه كَ » من سورة النور :ـ  ( يشري إىل اآية الكرمية5)  «.ِمْشكاة  ِفيها ِمْصباح  ، اْلِمْصباُح يف زُجاَجة  ، الزُّجاَجُة َكَأَّنَّ
 إلاعير بن  مد الز جاجي. ويف اللباب البن األثريح :« حرث»( يف إحد  نسخ القاموس : 6)
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ْحمن بن إِسحاقَ و جَّ  النّحويّ  بالفَتْح مشّدداً ، أَبو القاسَم عبد الرَّ ِد بِن العبَّاِس  صاحب الُجَمل ، اجيُّ الزَّ بغدادّي ، سَكَن ِدمشَق عن محمَّ

ّجاج إِبراهيَم بِن السَِّرّي بن َسْهٍل النَّْحِويّ  نُِسب إِلى َشْيِخه أَبي إِسحاقَ  اليَِزيِدّي وابن ُدَريد وابِن األَنبارّي ، صاحِب معاني القرآِن ،  ، الزَّ

َجاجَ  يَْخُرطُ روى عن المبّرد وثَْعلٍَب ، وكان   .311، ثّم تََرَكه وتَعلََّم األََدَب ، توفَِّي ببغداَد سنة  الزُّ

 ، وقد استعملوه في السَِّريعِ النُّفوِذ. ُزجٌّ  في أَسفِله ُرْمٌح قصيٌر كالِمْزراق ، بالكسر : ، الِمَزجّ و

َججُ و كةً  الزَّ َجج الحاِجبَين وِدقَّتُهما وطولُهما وُسبوُغهما واْستِْقواُسهما. وقيل : (1): ِرقَّةُ َمَخّطِ  ، محرَّ وفي  ِدقَّةُ الحاِجبَيِن في ُطولِ  : الزَّ

جٌ و ، أََزجُّ  ، وحاجبٌ  أََزجُّ  يقال : رجلٌ  .أََزجُّ  والنَّْعتُ  بعض النُّسخِ : ِدقَّةٌ في الحاِجبيِن وُطوٌل. اءُ  هيو .ُمَزجَّ َجهو .َججِ الزَّ  بَيِّنَةُ  ، َزجَّ أَي  َزجَّ

له. ، إِذا بالِمَزجّ  الحاجبَ   وقيل : أَطالَه باإِلثِْمد. وقولهُ ؛ َدقَّقَه وَطوَّ

وحمــــــــــــــاً  ــــــــــــــَ َرزحَن يـ ــــــــــــــَ اُت بـ يــــــــــــــَ انــــــــــــــِ  ِإذا مــــــــــــــا الــــــــــــــغــــــــــــــَ

نَ و     جـــــــــــــــــح وانَ  َزجـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ َب وال َواجـــــــــــــــــِ  ا ـــــــــــــــــَ

  
ْلن العيوَن.  إِنما أَراد : وَكحَّ

 .«الحواِجب أََزجُّ »:  وسلمعليههللاصلىفي اللسان : وفي صفة النّبّي و

َججُ  ٌس في النّاصية  الزَّ  ، مع ُطوٍل في َطَرِفه وامتداد. (2): تَقَوُّ

ج : ما الِمَزّجةو  به الَحَواِجب. يُزجَّ

فأََخَذ َخَشبَةً فنَقََرَها وأَدَخَل فيها »في حديث الذي اْستَْسلَف أَلَف ديناٍر في بني إِسرائيَل : اليَمِن ، و: الحاِجُب : اسٌم له في لغة أَهِل  األََزجُّ و

جَ  أَلَف ديناٍر وَصحيفةً ، ثم ى َموِضَع النَّْقِر وأَصلََحه ، من «َمْوِضعَها َزجَّ وهو َحْذُف َزوائِد الشَّعر. قال ابن الحواجب ،  تَْزِجيجِ  أَي َسوَّ

ّجِ  ويحتمل أَن يكون مأْخوذاً من األَثير : ا : النَّْصِل ، وهو أَن يكوَن النَّْقُر في َطَرِف الَخشبِة ، فتََرَك فيه الزُّ  ليُْمِسَكه ويَْحفََظ ما في َجْوفِِه. ُزجًّ

ُججُ و تينِ ـ  الزُّ َّلَةـ  بضمَّ  .(4)النسخ : الُمْقتَتِلة  بعض، وفي  (3) الَحِميُر الُمقَت

ُججو لَةُ ، أَيضاً : الزُّ  ظاهُر َصنيِعه أَنه جمٌع ولم يَْذُكْر ُمْفَرَده. الِحَراُب الُمنَصَّ

جُّ  في الحديث ذُِكرَ و  .اإِلسالم إِلى أَهلَه يَْدُعو ُسفيانَ  بن الضّحاكَ  وسلمعليههللاصلىنَْجدّي بعَث إِليه َرُسوُل هللا  ع وهو بالّضم : اَلَوةَ ، زُّ

 وأَنشد : الفَْحِل ، بالكسِر : أَْنيَابُه ، ِزَجاجُ  من المجاز :و

 وهَلاُة فارضُ  زِجاجٌ هلا 
َجاجِ  أَْجَمادُ و ّمان (5) الزَّ ة : ع بالصَّ مَّ  ذكره ذو الرُّ

اِد  تح أَبمجــــــــــحَ لــــــــــ  ظــــــــــَ طــــــــــاً  الــــــــــّزِجــــــــــاجِ فــــــــــَ واخــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ

فـــــــــ    ّن الصـــــــــــــــــــــــّ هـــــــــُ ـــــــــَ تـ ينِّ حتـــــــــَح غـــــــــَ ـــــــــُ يـــــــــامـــــــــًا تـ حُ صـــــــــــــــــــــــِ  ائـــــــــِ

  
 .(6)يعني الحميَر َسِخَطْت على َمَراتِعها ليُْبسها 

 الحاِجُب : تَمَّ إِلى ذُنَابَى العَيِن. اْزَدجَّ و

 َغْرٌب ال يُِديرونه وياُلقُون بين َشفَتَْيِه ثم يَْخِرُزونَه.و : الَمْرِميُّ به ، الَمْزُجوجو

 * ومما يستدرك عليه :

 : إِذا َطعََن بالعََجلَة. َزجَّ  *

ّجاَجةو ْبل. تَُزجّ  : االْست ، ألَنها الزَّ  بالضَّْرط والّزِ

َججو ْجلَْين وتَْجنِيب. الزَّ  في اإِلبل : َرَوٌح في الّرِ
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 .(7)النَّْبُت : اشتدَّْت ُخَصاُصه  اْزَدجَّ و

 النَّبَاتَ  يَُزجُّ  ومن المجاز : نََزْلنَا بَوادٍ »وفي األَساس : 

__________________ 
 ( يف اللسان :  رّت.1)
 ( عبارة النهاية : الزجج تقوس يف ا اجب مض طو  يف طرفه وامتداد.2)
 .«قوله املقتلة كاجملربة وزانً ومعىن»( القاموس والتكملة. وهبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( وهي عبارة التهذيب واللسان ا ويف نسخة من القاموس : املقبلة.4)
وما يف القاموس املطبوع « قوله وأمجاد كذا ابلنســــخ كالتكملة ووقض يف املو املطبوع وأمحاد اب اد املهملة فليحرر»مش املطبوعة املصــــرية : ( هبا5)
 ابجليم.« وأمجاد»
 .«عل  مرتعها ليبسه»( يف التهذيب : 6)
ابلســا املهملة من ســد اخلر  واخللر. وقوله ُخصــاصــه ابلضــم وهو ضــبرت اللســان ا « اســتدت»( قوله اشــتدت ابلشــا املعجمة حتريف صــوابه 7)

 صوابه ابلفتح مجض خصاصة أي الفرجة واخلر  واخللر.
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 ا انته .« َأي ُلحرِجه ويـَرحِميه كبَنّه يـَرحِمي به عن نفحسه (1) [وابلن بات]
ا الُمْقبِلَةِ  اللّيلةِ  من الَمسِجدُ  فأَْمَسى. بذلك فَتََحدَّثُوا ، َرَمَضانَ  في ليلَةً  وسلمعليههللاصلىصلَّى النّبيُّ »ائشة قالت : في حديث عو  .«َزاجًّ

ا بالنّاس ، فقَلَب ، من قولهم : َجئِز بالشََّراِب  (2)قال ابن األَثير : قال الَحْربّي  َجأَزاً : إِذا ُغصَّ به. قال أَبو موسى : : أَظنه َجأْزاً ، أَي غاصًّ

ا ، بالراِء ، أَراد أَّن له َرّجةً من كثرةِ النَاِس.  ويحتمل أَن يكون : َراجًّ

 العَّداَء بَن خالٍد. وسلمعليههللاصلى: ماٌء أَقَطعَه رسوُل هللا  ُزجٌّ و

ّديق بن م ِمْزَجاَجةُ و قلت : ْين بن الّصِ ين عبُد الخالق بن أَبي بكِر بِن الزَّ حمد بن ، بالكسر : موِضٌع بالقُْرِب ِمن َزبِيَد ، منه شيُخنَا َرِضيُّ الّدِ

 الِمْزجاجّي ، ورهُطه.

حيِم بُن محمِد بن أَحَمد بِن فارٍس الثَّْعلَبّي البغدادّي الَحْنبَلّي ، ُعَرف  اجِ  بابنَ وأَبو محّمٍد عبُد الرَّ جَّ ، َسِمع ابَن ِصْرما وابَن َرْوَزبَه  الزَّ

 وجماَعةً ، وَحدَّث.

جاج وقال قُْطُرب في ُمثَلَّثِه :  بالفتح : حب القََرْنفُل. الزَّ

ْمحِ  َزَرَجه : [زرج] ً  بالرُّ ه. : يَْزُرُجه َزْرجا  قال ابُن ُدَرْيد : وليس باللّغة العاِليَة. َزجَّ

ْرجُ و ْرجُ  ونَصُّ غيِر المصنّف : : َجلَبَةُ الَخْيِل وأَْصواتُها. (3) في بعض : الزَّ  .(4): َجلَبَةُ الَخْيِل وأَصواتُها. قال األَزهرّي : وال أَعرفُه  الزَّ

َرُجونُ و  أَو قُْضبانها. بلغة الطائف ؛ قاله النَّْضر. َشَجُر الِعنَبِ  (5)أَي محّركةً  ، َكقََربُوٍس  الزَّ

َرُجونُ و  ؛ كذا في ِشفاِء الغَليل. (6)معّرب َزْرُكون ، أَي لَْوُن الذَّهِب  الَخْمرةُ ، : الزَّ

َرجونُ و ْخَرةِ. (7) الَمَطرُ  أَيضاً : الزَّ افي الُمْستنِقُع في الصَّ  الصَّ

 تَرى إِلى قول الّراجز :  في ذلك ، أاَل وَوِهمَ  ُمْستَوفًى ،وسيأْتي ِذْكُره هناك  النون ، زرجن في في تبعاً لألَزهرّيِ  ذكره الجوَهِريُّ و

زحرَِج  اَر ألُمِّ اخلـــــــــــــــــَ ِرُف الـــــــــــــــــد  عـــــــــــــــــح رح تــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــَ

وحَم      ُت الـــــــــــــيــــــــــــــَ لـــــــــــــح ظـــــــــــــَ ا فـــــــــــــَ هـــــــــــــَ نــــــــــــــح َزر جِ مـــــــــــــِ ُ
 كـــــــــــــاملـــــــــــــ

  
 الذي أَْسَكرتْه الَخْمَرةُ ، أَي أَْحَدثَْت فيه نَْشَوةً. أَي كالنَّشوانِ 

،  ُزْرُجون الّصَواُب ، ألَن النوَن فيه أَصليّة عند جماِهيِر أَئّمة اللُّغَة والتصريف ، بدليل أَّن من لغاته قال شيُخنا : وال َوَهَم فيه ، بل هو

على َوَهٍم وال غيِره ، بالّضّم كعُْصفور ، وفي هذه اللُّغِة نُونه كسين قََربُوس على أَنه قد تَبَِع الَجْوهرّي في النُّون ، وأَقّره هناك بغير تَنبيٍه 

س من وقال جماعة : الَحقُّ هو َصنيُع الجوهرّي ، ألَنهم نَّصوا على أَن هذا من َخْلِط العربّي في االشتقاق من اللفظ العجمّي ، لكونه لي

 لغته.

 في األَْلفاِظ العجميِّة ، نَبَّه عليه ابُن ِجنِّي في الُمْحتَسب وابن السَّّراج وغيرهما. وقالوا : إِن العرَب قد تَتَصّرفُ  (8) الُمَزْرَجن وقياسه :

فِها في العربيّة باْلحْذف وغيره.  كتصرُّ

ٍف يَِسيرٍ   .فالّراجز تََوهََّم زياَدة النُّوِن فعاَملها معاملةَ الزائِد فحَذفَها ، وال يكون ذلك داالًّ على زيادتها. انتهى بتصرُّ

 * ومما يستدرك عليه :

ْرِجين  ، عن عْكِرَمةَ َمْولَى ابن عبَّاس ، وعنه ابُن الُمبَارك. (9)رزين بن أَبي رزين  : َمحلَّة كبيَرة بَمْرو ، منها الزَّ

 : * ومما يستدرك عليه : [زردج]

ْرَدجُ   .(10): بالفتح اسٌم للعُْصفُر ، معّرٌب عن َزْرَده  الزَّ
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__________________ 
 ( عن األساس.1)
 كذا ابألصر والقاموس والتهذيب ا وهو قو  الليث ا وكبنه يريد يف  اجلرمي.( يعين ابراهيم ا ريب ا وابللسان : 2)
 ( بع  اللغات.3)
 األصر والقاموس والتهذيب ا ويف اللسان عن األزهري يف مادة زرج ( عبارة التهذيب : ال أعرف الزرج ا وال أدري ما هو.4)
 ( بتسكا الراء ا ويف مادة زرجن ضبطها ابلتحريك.5)
تهذيب قا  ِشر : أراها فارســــــــــــــية معّربة َذرحَدُقوَن. وزركون مركبة من : زر بســــــــــــــكون الراء مبعىن الذهب ا وجون أو كون مبعىن لون ا ( ويف ال6)

 واإلضافة األعجمية يقدم فيها املضاف إليه عل  املضاف بعك  اإلضافة يف اللغة العربية. قا  : وليست مبعروفة يف ألاء اخلمر.
 .«وماء املطر»قاموس : ( يف إحد  نسخ ال7)
 .«كاملزرج»( عن اللسان ا وابألصر 8)
 وضبطت فيه زرجا بفتح اجليم. (.الزرجيين)وما أثبت عن اللباب البن األثري « زر بن أيب زر»( ابألصر 9)
 مباشرة ونقلناها إىل هنا مبقتض « زهزج»( موضعها ابألصر قبر مادة 10)
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قَيّات  [قَْيِس ]. قال ابُن َزَرْنجُ  قال ابن قُتَْيبَةَ : وِسِجْستاُن إِقليٌم عظيٌم ، قَصبتُه ، َكَسَمْنَد : قََصبةُ ِسِجْستَانَ  َزَرْنجُ  : [زرنج]  : (1)الرُّ

امـــــــــــــَة حـــــــــــــىت   ن هتـــــــــــــَِ َر مـــــــــــــِ يـــــــــــــح وا اخلـــــــــــــَ بـــــــــــــُ لـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

وَر     هــــــــــــــــم ُقصــــــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح يـ جِ َوَرَدتح خــــــــــــــــَ  َزَرنــــــــــــــــح

  
  العَاِبُد السَّْجِزّي صاِحُب المذهِب المشهوِر.منها أَبو عبد هللا ُمَحّمُد بُن َكّرامٍ 

 .(2)بضّم الهمزةِ وسكون الزاي  د ، للتُّْرِك َوراَء أَوْزَجْنَد ، القاف بدٌل عن الجيم : وَزْرنُوُق ، َزْرنُوجُ و

 .فاْنَزَعجَ  ُرباعيًّا ، ، كأَْزَعَجه ، كَمنَعَه : أَْقلَقَه وقَلَعَهُ من مكانه ، َزَعَجه : [زعج]

، لََكاَن قياساً.  اْزَدَعجَ وَ  اْنَزَعجَ  قليالً. قال : ولو قيَل : اْنَزَعجَ و من بِالِده فَشَخَص ، أَْزَعْجتُه نقيُض اإِلقراِر ، تقول : اإِلْزعاجُ  وفي اللسان :

 : إِذا أَْقلَقه. َزَعجه أَْزَعَجه . قال ابن ُدريد : يقالأَْزَعْجتُه فَزَعجَ  وال يقولون :

ً  أَبا بكرٍ  يُْزِعج رأَيُت ُعَمرَ » في حديث أَنَِس :و  ، أَي يُِقيُمه وال يََدُعه يَستَقرُّ حتّى بَايَعَه. «يوَم السَِّقيفَةِ  ِإزعاجا

َعجُ  االسمو َرَد وصاَح.طَ  : إِذا َزَعجَ و كةً ، الزَّ  القَلَُق. وهو ، ُمَحرَّ

ْلعَةَ ويَْمَحُق البََرَكةَ  يُْزِعجُ  الَحِلف»في حديث عبد هللا بن مسعود : و قال األَزهرّي : أَي يَُحطُّها. وقال ابن األَثير : أَي يُنَفِّقها ويُخِرُجها  «الّسِ

 من يِد صاِحبها ويُْقِلقَُها.

 اَل تَستِقرُّ في َمكاٍن. (3) الَمْرأَةُ التي بالكسر : الِمْزَعاجُ و

قيقُ  قاله األَزهرّي ، ، كَجْعفَر وِزْبِرٍج : الغَْيُم األَبيُض ، الّزْعبجُ  : [زعبج] ْعبَجو وليس بثبٍت ؛ قاله ابن ِسيَده. الَخفيفُ  (4) أَو الرَّ  : الزَّ

ْعبَجو (5) ءٍ الَحَسُن من كّلِ شيْ   : الزَّ

ْيتوُن.  الزَّ

ْعلََجة : [زعلج]  كذا في التهذيب واللسان. : ُسوُء الُخلُِق ، الزَّ

ْغبَجُ  : [زغبج] دة بعد الغين ، كذا في النسخ ، وفي اللسان بالنون بدل الباء : ، الزَّ  وهو بضّم العين المهملة ، ثََمُر العُتْمِ  كَجْعفَر ، بالُمَوحَّ

غارِ كالنَّبِ  َزْيتُوُن الِجبَال ، وهو وَعَجَمتُه مثل َعَجَمة النَّبِق ، يِؤَكُل ويُْطبخ ويُصفَّى  أَْخَضر ثم يَْبيَضُّ ثم يَْسَودُّ فيَْحلُو في َمرارةٍ ، يكون ِق الّصِ

 .(6)كُرّبِ الِعنَِب  وله ُربٌّ يُْؤتََدُم به ماُؤه

ْغلََجةُ  : [زغلج] ْعلَجة. واألَّوُل الصَّوا الزَّ  ُب.: ُسوُء الُخلُق ، كالزَّ

ْلجُ  : [زلج] لَُق ، ويَُسكَّن الزَّ كةً : الزَّ ً  بالكسر ، ، يَْزِلجُ  َمرَّ  يقال :و : أَي َدْحض. َزِليجٌ و ، َزلَجٌ و ، َزْلجٌ  يقال : َمكان ، ُمَحرَّ  بالسكون ، ، َزْلجا

ً و  األَْرِض. َخّف على كأَِميٍر : إِذا ، َزِليجا

 ، فيهما جميعاً. َزلَج يَزْلج ٍء يقال :من كّل شيْ  : النّاِجي من الغََمَراِت ، ومن يَْشَرب ُشْرباً َشِديداً  الّزاِلجُ و

 : التََّزلُّق. التََّزلُّجو

ً  مضاءً  (7)على َوْجِه األَْرض ويَمِضي  يَْزِلج والسَّْهمُ  ِميَّة قلت :ولم يَْقِصْد إِلى الـ  وقََع السهُم باألَْرض (8)، فإِذا  َزْلجا  السَّهَم. أَْزلَْجتُ  رَّ

ً  السَّْهمُ  َزلَجَ و ً و .يَِزْلُج ُزلُوجا ِميَّةَ. َزِليجا  : وقَع على َوْجِه األَْرِض ولم يَْقِصد الرَّ

اِلجُ  كأَنه َوْصٌف بالمصدر. قال أَبو الَهيثم : َزْلجٌ  وَسْهمٌ  َر عن الَهدِف وأَصاَب َصْخَرةً ِإصابةً ُصْلبَةً ،  الزَّ اِمي فقَصَّ هام : ِإذا رماه الرَّ من الّسِ

َخَرةِ إِياه ، فَقِوَي ، واْرتَفَع إِلى الِقْرطاِس فهو ال يُعَدُّ ُمقَُرِطَسا   .(9)فاستَقَلَّ من إِصابة الصَّ



2710 

 

__________________ 
 به املطبوعة الكويتية أيضاً. سيا  الرتتيب ا ووافقنا بذلك ما قامتـ 
 ات.( هبامش املطبوعة املصرية : قوله ابن الرقيات كذا يف اللسان أيضاً واملشهور ابن قي  الرقيات. قا  اجملد : وعبيد   بن قي  الرقي1)
 ( يف معجم البلدان : خوجند.2)
 .«املرأة الجي ال تستقر يف مكان»( يف إحد  نسخ القاموس : 3)
 قاموس : والرقي .( يف ال4)
 ( زيد يف التكملة : من ا يوان واجلوهر.5)
 ( زيد يف التكملة : ويشرب ويتداو  به.6)
 ( يف التهذيب : مث ميضي. اللسان كاألصر.7)
 ( التهذيب : وِإذا ا اللسان : كاألصر.8)
لصــــــــاحبه ا ثين ال خري يف ســــــــهم زبح ويروي ا تىن اب اء ( أي مصــــــــيباً القرطاس. والقرطاس يعين اهلدف والغرض. زيد يف التهذيب : فيقا  9)

 املهملة. يعين عاود الصراع.
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لُوج ، يَْنَزلج وفي نسخة عن القَْوِس ، يَتََزلَّجُ  : زاِلجٌ  َسْهمٌ و  كَصبور. كالزَّ

د : القليُل. الُمَزلَّجو  .ُمَزلَّج : ُمَدبَّق لْم يَتِّم. وكلُّ ما لم تُباِلْغ فِيه ولم تُْحِكمه فهو ُمَزلَّجٌ  : أَي َوتٌْح قليل. وَعطاءٌ  ُمَزلَّجٌ  يقال : َعطاءٌ  ، كُمَحمَّ

. وقيل : الُمْلَصُق بالقَْوم وليس منهم. : الُمَزلَّج قيل :و جُل النّاقِصُ  : الُمزلَّجُ و : الذي ليس بتاّمِ الَحْزِم. الُمَزلَّجُ و الدَِّعيُّ الضَّعيف. وقيل :  الرَّ

 هو النّاقُص الَخْلِق.

: فيه  ُمزلَّجٌ  كان غيَر خالٍص ، ُحبٌّ  من الُحّب : ماو البَخيُل. ومن العيش : الُمَدافَُع بالبُْلغَة. أَيضاً : الُمزلَّجو ٍء.الدُّوُن من كّلِ شيْ  وقيل : هو

 تَْغِريٌر. وقال ُملَيٌح :

دح غــــــــــَ و  دح طــــــــــاَ  مــــــــــا قــــــــــَ تح َأاَل قــــــــــَ الــــــــــَ نــــــــــا قــــــــــَ  َررحتــــــــــَ

بيف     َك حــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح دحٍع وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــِ َزجل ُ خبــــــــــــــــِِ  مــــــــــــــــُ

  
اَلجُ و الِمْزالجو َي بذلك لسرعِة اْنِزالجه. وقد ال يُْفتَح إِاّل بالِمْفتاحِ ، الذي كِكتاٍب : الِمْغالق ، إِاّل أَنه يُْفتَُح باليد ، والِمْغالق األَخير ، الّزِ  ُسّمِ

أَهِل البَصرة : إِذا َخَرجت الَمْرأَةُ من بَْيتها ولم يكن فيه راقٌِب تَثُِق به ، خرَجْت فَرّدت  َمَزاِليجُ  الباَب ، أَي أَغلْقتُه. قال ابن ُشَميل : أَْزلَْجتُ 

ً  بابَها َزلََجتْ  فتاَح ، فتُْغِلق به بابَها. وقدفيه الم (2) فتُْزِلج من َحديد ، وفي الباِب ثَْقبٌ  الَمزاليجِ  (1)بابَها ، ولها ِمفتاٌح أَْعقَُف مثُل مفاتيحِ   َزْلجا

 ، إِذا أَغلقَتْه بالِمزالج.

 : َرْسحاُء. ِمْزالجٌ  أَمرأَةٌ و

ْلجو  : السُّْرَعة في الَمْشي وغيره. الزَّ

لُوجُ و  السَِّريُع. كَصبُور : الزَّ

 و الصَّواُب.وه فََرُس عبِد هللا بن َجْحِش الِكنانّي ، أَو ناقَتُه ، : َزلُوجُ و

لَجُ  وعن اللَّيث :  .(3): ُسْرَعةُ َذَهاِب الَمْشيِ وُمِضيُّه  الزَّ

ً  الناقةُ  َزلَجتِ  يقال : ِة : تَْزِلُج َزْلجا مَّ ُك قوائمها من ُسْرَعتِها. وأَما قوُل ذي الرُّ  : إِذا َمَضْت ُمْسِرَعةً كأَنها ال تُحّرِ

تح حــــــــــــىت ِإذا  َرٍة  َزجلــــــــــــََ جــــــــــــَ ــــــــــــح ن رِّ حــــــــــــَ  عــــــــــــن كــــــــــــُ

بُ     غــــــــــَ ــــــــــُ ه نـ ــــــــــَ ن عــــــــــح قحصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــِر ومل يـ ي لــــــــــِ ــــــــــغــــــــــَ  ِإىل ال

  
 فإِنه أَراد : اْنَحدَرْت في َحناِجِرها ُمْسِرعةً لشدَّةِ َعَطشها.

 وفي بعضها : : َسِريُع االنزالِق من اليَِد. َزلوجٌ  قِْدحٌ و

 من القَْوِس. وقال :

ُحه َزِجٌر   زَُلوجُ فِقدح
ً  قال الِّلحيانيُّ : يقال : ِسْرنَا َعقَبَةً  عيدةٌ طويلةٌ.: بَ  َزلُوجٌ  َعقَبَةٌ و  وَزلُوقاً : أَي بعيدةً َطِويلةً. َزلُوجا

 وقد َمّر ذلك قريباً. .كأَْزلََجه البَاَب : أَْغلَقَه بالِمْزالجِ ، َزلَجَ وَ 

ً  َكالَمه فالنٌ  َزلَّجو  وقال ابن ُمْقبل : أَْخَرَجه وَسيََّره. : إِذا تَْزِليجا

ِد صــــــــــــــــــــــــــــــَ و  هــــــــــــــــح ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ ِة ال هــــــــــــــــاا ــــــــــــــــَِ تــــــــــــــــُ   َزجلــــــــــــــــ ح
يــــــــــــــــِة األُُذنح     فــــــــــــــــِ ؤاِد حــــــــــــــــَ ي الــــــــــــــــفــــــــــــــــُ َواعــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــِ

  
 يَعني قَِصيدةً أَو ُخْطبَة.

 في السَّْيِر. وقيل : َسريعةُ الفَراغِ عند الَحْلِب. وَمّر عن الليِث ما يُقَاِربُه. وَزليَجةٌ : َسِريعَةٌ  َزلُوجٌ و ، كَجَمَزى َزلََجى نَاقَةٌ و

لََجانُ و َكةً : التَّقَدُّمُ  الزَّ بَجاُن  ، محرَّ  ويقال : .(5)ِرْجلُه وَزبََجْت  َزلََجتْ  قال أَبو زيٍد : .(4)في السُّْرَعة ، وكذلك الزَّ
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لَجانُ   : َسْيٌر لَيٌِّن. الزَّ

لُجُ و  ألَّن األَقداَم تَنزِلُق عنها. ، بضمتين : الصُّخوُر الُمْلُس ، الزُّ

ة : : ُمَدافَعَةُ العَْيِش بالبُْلغَة التَّْزِليجُ و مَّ  قال ذو الرُّ

 تـَزحليجِ ِعتحُ  النَِّجار وَعيحٌش غرُي 
ً  ه ،أَلَحَّ في ُشْربِ  والشََّراَب : إِذا النَّبِيذَ  تََزلَّجَ و  النَّبِيَذ ، أَي يُِلحُّ في ُشْربِه. يَتََزلَّجُ  عن اللِّْحيَانّي ، كتََسلََّجه ، وترْكُت فالنا

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : مفتاح.1)
 .«فتوجل»( األصر واللسان ا ويف التهذيب 2)
 حتريف.« ومضية»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 عبارة اللسان.( هذه 4)
 .«وزخلت»( األصر واللسان ا ويف التهذيب 5)
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 ، كُمْقبٍِل ، لَقَُب عبِد هللا بِن َمَطٍر ، لقوله :  ُمْزِلجٌ و

ُدو اَن  اِح عـــــــــــــَ بـــــــــــــَ وحَم الصـــــــــــــــــــــــــــ  ي هبـــــــــــــا يــــــــــــــَ اَلقـــــــــــــِ  نـــــــــــــُ

ُة     نــــــــــــ  تح فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا اأَلســــــــــــــــــــــــــِ رِهــــــــــــَ زحجلَُ ِإذا ُأكــــــــــــح  تـــــــــــــُ

  
لُجُ  وعن ابن األَعرابّي : َراح من جميع الحيواِن. الزُّ  : الّسِ

ً  الِقْربَةَ  َزَمجَ  : [زمج]  لغة في َجَزَمها. َمألَها : إِذا َزْمجا

شَ  : إِذا َزَمجَ و بَْينَهم عن َشِمٍر : َزأَجَ و قال ابن ِسيَدْه : وزعم يعقوُب أَنه مقلوٌب. والمصدر يَأْبَى ذلك.  وأَْغَرى. َحرَّ

ً  عليهم َزَمجو  على القَْوِم وَدَمَق وَدَمَر بمعنًى واحٍد. َزَمجَ  وال َدْعوةٍ فأَكَل. وعن ابن األَعرابّي :  بال إِْذنٍ َدَخلَ  : إِذا َزْمجا

ً  كفَِرَح : َغِضبَ  َزِمجو كةً  َزَمجا ًّ  ما لي أَراك قال األَصمعّي : سمعُت رُجالً من أَْشَجَع يقول : .(6) ُمْزَمئجٌّ و َزِمجٌ  وهو ، محرَّ : أَي  ُمْزَمئِجا

 َغضباَن.

ىو ِمجَّ  وَمْنبِتُه. كِزِمكَّى : أَصُل َذنَِب الطائر الّزِ

جٌ و ٍل : طائرٌ  ُزمَّ َجةٌ زُ  عن أَبي حاتٍم. وقد يقالـ  ُدوَن العُقَاِب يُصاُد به. وقيل : هو َذَكُر الِعْقبَانِ  كُدمَّ يُشبِه َصوتُه نُباَح الَجْرِو. وفي سْفر ـ  مَّ

ٌب ، قال السَّعَادة : هو من الَجَواِرح التي تُعَلَّم. وقال الَجْرميُّ : هو َضْرٌب من الِعْقبَان. قال ابن ِسيَدْه : زعَم الفاِرسيُّ عن  أَبي حاتم أَنه ُمعَرَّ

جَ  : وذكر سيبويه مَّ فات (1) الزُّ يرافّي. قال :ولم يفسِّ  في الّصِ حُ  واألَْعَرُف أَنه ره الّسِ مَّ ،  (2) فارِسيَّتُه ُدوبراَدران ، بالحاِء. وفي التهذيب الزُّ

معناه اثناِن. فاتّضح أَن قوَل « دو»معناه عشرة و« ده»ألَن  وَوِهَم الجوهرّي في : ده على أَْخذه. ألَنه إِذا عجَز عن َصْيِده أََعانَه أَخوه

 لجوهرّي أَّن المصنَِّف َجَرى على فارسيَّة ُمَولََّدة تََحاُمٌل َمْحٌض.شيخنا في تأْييد ا

وَزأْبَِره ، مهموز : أَي أَخذه كلَّه ولم يََدْع منه شيئاً. وحكاه سيبويِه غيَر مهموز عند ِذْكر العالم والناصر ، وقد  (3) بَزأْبَِجه بَزأَْمِجه أَخذهو

 ة.ُهِمزا. وقيل : إِن الهمزة فيهما أَصليَّ 

ةُ و  بكسرتين وَشّدِ الجيم : ِمْنقَاُره.ـ  َذكُر النَّعامِ ـ  الظَِّليمِ  ِزِمجَّ

 * ومما يستدرك عليه :

جٌ  عن ابن سيَده : يقال َرُجلٌ  اجٌ و ُزمَّ ْجلَْيِن. (4) ُزمَّ  : وهو الَخِفيُف الّرِ

 : أَي بأَجمِعهم. بَزأَْمِجِهم وجاَءني القَْومُ 

تِ و َطبَةُ : انتفخْت من َحّرٍ أَو نًَدى أَو انتهاٍء ، عن الَهَجرّي. اْزَمأَجَّ  الرُّ

 صَخباً وَزْجراً ، وهو ذو َزماِجَر وَزماِجيَر ، ويجوز كوُن ميمها زائدةً. (5) زمجة وفي األَساس ، سمعت لزيدٍ 

 منظور. أَهمله الجوهرّي وابُن أَنِيٌق ناِضٌر َكثِيٌر ، أَي ُمْزَمِهجٌّ ، : َكأَلٌ  [زمهج]

ْنج : [زنج] نُوجُ و بالفتح الَمْزنََجةو لغتان فصيحتان ويكَسر بالفتح الزَّ تَسكُن تحت َخّطِ االستواِء وَجنُوبِيَّه  ِجيٌل من السُّودان بالّضّم : الزُّ

بالفتح  َزْنِجيّ  واِحُدُهم ِهم على نِيِل ِمْصَر.وليس وراَءهم ِعَماَرةٌ. قال بعُضُهم : وتَمتدُّ بالُدهم من الَمْغِرب إِلى قُْرِب الَحبََشة ، وبعُض بالدِ 

ّكيِت وأَبو ُعبَْيٍد مثل ُروِمي وُروٌم وفاِرِسّي وفُْرٌس ، ألَن ياَء النَّسِب َعِديلَةُ َهاِء التأْنِي  ث في السُّقُوط.والكسر ، حكاه ابن الّسِ

 وأَّما األَْزنُج في قول الشاعر :

ِر  الز نحجِ َتراُطُن   اأَلزحُنجِ بَزجح
 فإِنه تكسيٌر على إِرادة الطََّوائف واألَْبُطِن ، قاله الفارسيُّ ، كذا في المحكم.

ّدِ لبياضه. الّزْنِجي وأَبو خالد ُمسِلُم بُن خالدٍ   القُرشّي موالهم ، ِإنما لُقِّب بالّضِ



2714 

 

نَجو ً  اإِلبلُ  َزنَِجت بالتَّْحِريك : ِشّدةُ العََطِش ، الزَّ ةٍ فضاقَْت بُُطونُها. وكذلك : َزنَجا ُجلُ  َزنِجَ  َعِطشْت َمّرةً بعَد َمرَّ  الرَّ

__________________ 
 ( ويف القاموس : كُمقحَشعِِّر.6)
 ( يف اللسان : الزمج بفتح الزاي ضبرت قلم.1)
 ( يف التهذيب : ُدبـحرَاَذ.2)
 ويف اللسان والصحاح : بزأجمه وزأِبه.« بزاجمه بزأجمه»ذا ابألصر ا ويف القاموس : ( ك3)
 قوله زمج وزماج بضم أوله وتشديد امليم فيهما.»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
لعت  م ج ر وعبارته :قوله لعت لزيد زجمة اخل كذا يف النســــــخ وهذا إلا ذكره صــــــاحب األســــــاس يف مادة ز »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 5)

 لفالن زجمرة اخل.
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رحِب ا عن ُكراع. ويف التهذيب َبَ  أَمعاُ ه  وَصر  َصرِيراً وَصِدَي وَصرَِي مبعىًن واحٍد ا َزِنج َزجَناً  ِمنح تـَرحِ  الش  َأو هو َأنح تـُقح
: وهو َأن تـََقب َ  أَمعاُء  (2) َزِنجَ و  واَ َجُز واحٌد ا يقا  َحِجَز الرُجرُ  الز َنجُ  : (1)قا  ابُن بـُُزرحج  وَمصـــــــــــــارِيُنه من الَعَطِش.
تِطيض ا الّرُجِر وَمَصارِيُنه من الظ مإِ   .(3) ِإكثاَر الط عحِم والش رحب هكذا يف النسخ ا وصوابه فال َيستطيض ابلفاِء. وال َيسح

ة اللِغة ، فالظاهر أَنه تَحريٌف عن ُمزلَّج ، بالالم ، وقد تقّدم.لم يذكرْ  ، كُمعَظَّم قليٌل. ُمَزنَّج َعَطاءٌ  يقالو  ه أَحٌد من أَئمَّ

 ، بالضّم : ة ، بنَْيَسابُوَر. ُزْنجو

ّي ، و (4) منه محّمد بن أَحَمد بن شاكرٍ  بالَجبَل بالفَتْح. د ، بأَْذَربِيجانَ  َزْنَجانُ و عنه يُوسُف بُن عن نَْصِر بن عِلّيٍ وإِسماعيَل بِن بِنِت السُّّدِ

 وأَبو 473عن أَبي نُعَيٍم الحافَِظ ، مات سنة  واإِلَماُم َسْعُد بن َعلّيٍ شيُخ الَحَرِم ، وأَبو القاسم يوسُف بُن الَحَسِن ، القاسم الَميّانِِجي وغيُره ،

يَراِزّي ، وأَْفتَى ، وبََرَع ، القاسم يُوسُف بَن عِلّيٍ ، ْنجانِيُّونَ  555مات سنة  تَفَقَّه على أَبي إِسحاَق الّشِ  .الزَّ

نَاجو ُ  الّزِ  بَخيٍر أَو َشّرٍ ، عن أَبي َعْمٍرو. ، بالكسِر : الُمكافأَة

ِث. ، ُزنَْيجو  كُزبَْيٍر : لقُب أَبي غسَّاَن محمد بن َعْمٍرو الُمَحّدِ

ِد بنِ  َزْنَجَوْيهِ و ِد بن أَْحَمَد بن محمَّ ، َرَوى عن أَبي َعِلّيِ بِن َشاَذاَن ،  َزْنجانَ  فقيهٌ فاضٌل ، من (5) ْنَجَويهِ زَ  : َجدُّ أَبي بَْكٍر أَحمَد بن ُمَحمَّ

ٌث َمشهو َزْنَجَوْيهِ و 490وماَت سنة  ٌر ، كذا في : لقُب ُمَخلّد بِن قُتَْيبَةَ بِن عبِد هللِا األَْزِدّي ، وابنُه ُحَمْيٌد أَبو أَْحَمَد النََّسائّي الحافُظ ، ُمَحّدِ

 تاريخ ابن النَّّجاِر.

 َعليَّ فالٌن : تََطاَوَل ، ذكَره ابُن منظور وابُن األَثيِر. تََزنَّجَ و

ْنَجانِيُّ شاِرُح الَوِجيز.والبُْرَهاُن إِبراِهيُم ب  ُن عبِد الوهَّاب الزَّ

ْنذنيجيّة : قرية ببَُخاَرا ، وإِليها تُنسب الثيابُ  (6) الزنذنيج * : [زنذنج]  . وسيأْتي ذكرها.الّزِ

ْنِفيلََجة : [زنفلج] ْنفَالََجةُ و ، بكسر الّزاي وفتح الالم ، الّزِ ً  ، الّزِ ْنفَِليَجةو بقلِب الياِء أَلفا بالكْسر ، صّرح أَبو  ، كقَْسَطبِيلَة : َشبيهٌ بالِكْنِف ، الزَّ

ب َحيَّاَن وغيُره من أَهِل التصريِف أَّن نونَها زائدةٌ ، والّصواُب أَنه دة فإِن قّدمت الاّلم على  (7) َزْن بِيلَْه ، عن ُمعَرَّ اي وكسر الموحَّ بفتح الزَّ

ْنفَِليَجةا الياِء ، كسْرتَها وفتْحَت ما قبلََها ، فقلت :  .لزَّ

 وهذه الماّدة عندنا باألَسود ، بناًء على أَّن الجوهرّي قد ذكرها ، وفي نسخة شيخنا بالحمرة ، وهو َوَهٌم.

ْنفََجة : [زنفج]  أَهملها ابن منظور والجوهرّي. : الدَّاِهيَةُ ، الزَّ

ْوجُ  : [زوج] جل :و البَْعُل. للمرأَةِ : الزَّ ْوَجةُ  للرَّ ُجلُ  ، الزَّ . وأَبَاها األَْصَمِعيُّ َزْوَجتُهو َزْوُجه المرأَةِ ، وهي َزْوجُ  بالهاِء ، وفي المحكم الرَّ

َزْوُجَك اْسُكْن َأْنَت وَ )أاََل ترى أَّن القرآن جاء بالتذكير :  (8)بالهاِء. وزعم الِكسائيُّ عن القاسم بن َمْعٍن أَنه َسِمَع من أَْزِدَشنُوَءةَ بغيِر َهاٍء 
ْوجُ  هذا كلّه قوُل اللِّْحيَانّي. قال بعض النّحويّين : أَّما (9) (اجْلَنَّةَ  فأَْهُل الِحَجاِز يََضعونه للمذّكر والمونّث َوْضعاً واحداً ، تقول المرأَةُ :  الزَّ

أَي امرأَةٍ مكان امرأٍَة ، الِمْصباح :  (10) (ج  َمكاَن َزْوج  َوِإْن َأَرْدُُتُ اْسِتْبداَل َزوْ ). قال تعالى : َزْوِجي ، ويقول الرجل : هذه َزْوِجي هذا

جل :  ... (11)أَيضاً. هذه هي اللُّغةُ العالية ، وجاَء بها القرآن  َزْوُجه المرأَةِ ، وهي َزْوجُ  الرَّ

 . قال أَبو حاتم : وأَهل نَْجد يقولون فيأَْزَواج والجمع منهما

__________________ 
 ( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : برزج.1)
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 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أو زنج.2)
 ( يف التهذيب : فال يستطيض أن يكثر الشرَب أو الط عَم.3)
 ابن ساكن الزجناين. ( يف اللباب : أمحد بن  مد بن شاكر الزجناين. ويف معجم البلدان :4)
ونَة.( يف 5)  اللباب : َزجنح
 ( جاءت بعد مادة زهلج وحقها أن تكون هنا كما يقتضيه سيا  ترتيب املواد ا فنقلناها منسجما يف ذلك أيضاً مض املطبوعة الكويتية.6)
 ( يف الصحاح واللسان : زِينح بِيَلهح.7)
 ( زيد يف اللسان : والكالم ابهلاء.8)
 .19ية واألعراف اآ 35( سورة البقرة اآية 9)
 .20( سورة النساء اآية 10)
 .(« *اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنَّةَ » ( زيد يف املصباح : حنو :11)
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كِّيت فقا  : وَأهُر ا جاز يقولون للمرأَة : َزوحجةٌ  املرأَة : ا بغري  َزوحجٌ  ابهلاِء ا وَأهُر ا ََرِم يتكّلمون هبا. وَعَكَ  ابُن السِّ
 .َزوحَجاتٌ  ابهلاِء ا ومجعها زوجةٌ  عربهاٍء ا وسائُر ال

وابٌن ، لم يُْعلَم أَذكٌر أَم  َزْوجٌ  فيها (1)والفقهاُء يقتصرون في االستعمال عليها لإِليضاح وَخْوف لَْبِس الذََّكِر باألُنثى ، إِذ لو قيل : فَِريضة 

 أُنثى ، اه.

 ، واْحتَجَّ بقول الفََرْزَدِق : َزوَجتُه وقال الَجْوَهِرّي : ويقال أَيضاً : هي

رُِّش و  عــــــــــــــَ  حيــــــــــــــَُ ذي َيســــــــــــــــــــــــــــح جيِإّن الــــــــــــــّ   َزوحجــــــــــــــَ
ا    هـــــــَ يـــــلـــــُ بـــــِ تـــــَ َر  َيســـــــــــــــــــح ِد الشـــــــــــــــــــ  اٍع ِإىل ُأســـــــــــــــــــــح  َكســـــــــــــــــــــَ

  
ْوجو  َشْفٌع أَو َوتْر. أَو فَْرٌد ، كما يقال : َزْوجٌ  يقال خالف الفَْرِد. : الزَّ

ْوجُ و يباُج. قال لَبيد : الزَّ  : النََّمُط. وقيل : الّدِ

ُه  يــــــــــــ  ر  ِعصــــــــــــــــــــــــــِ ظــــــــــــِ وٍف يــــــــــــُ فــــــــــــُ رِّ  ــــــــــــَح نح كــــــــــــُ  مــــــــــــِ

هــــــــــــــــا َزوحجٌ     رامــــــــــــــــُ ٌة وقــــــــــــــــِ لــــــــــــــــ   عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــِه كــــــــــــــــِ

  
وجُ  وقال بعُضهم :  النََّمُط يُْطَرُح على الَهْوَدجِ. هنا : الزَّ

َي بذلك الشْ  ُجِل على الَمرأَة.ومثله في الّصحاح ، وأَنشد قول لبيد. ويُشبِه أَن يكون ُسّمِ  تماله على ما تَحتَه اشتماَل الرَّ

 وهذا ليس بقَِوّيٍ.

ْوجُ و يبَاج ونَْحِوه. : الزَّ وجو والذي في التهذيب : اللَّْوُن من الّدِ  : اللَّْوُن. قال األَْعَشى : الزَّ

ر  و  ُه  َزوحجٍ كــــــــــــُ َبســــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــح ــــــــــــَ  مــــــــــــَن الــــــــــــدِّيــــــــــــبــــــــــــاِج يـ

ذا      ونا بــــــــــــــِ ــــــــــــــُ بـ َة  ــــــــــــــَح َدامــــــــــــــَ ــــــــــــــو قــــــــــــــُ عــــــــــــــاأَب  مــــــــــــــَ

  
يباج ونحوه غيُر سديٍد. وقوله تعالى :  قال : َمعناه أَْلواٌن وأَنواٌع من العََذاب. (2) (َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه َأْزواج  ) فتقييُد المصنِّف بالّدِ

ْوجُ  كما يقال : هما ِسيَّاِن ، وهما َسَواٌء. وفي المحكم : َزْوجٌ  ، وهما َزْوجانِ  يقال لالثنيِن : هماو ْوجُ و : الفَْرُد الذي له قَِريٌن ، الزَّ :  الزَّ

وجَ  َحماٍم ، ألَنّ  َزْوجُ  عني َذَكراً وأُنثى. وال يقال :َحماٍم يعني َذَكَرْيِن أَو أُْنثَيَيِن ، وقيل : يَ  َزْوَجانِعَاٍل ، وَ  َزْوَجا االثناِن. وعنده هنا هو  الزَّ

ة. وقال أَبو بكر : ا ة تُخِطئ ، فَتَظنُّ أَنالفَْرُد وقد أُولعت به العَامَّ وجَ  لعَامَّ  اثناِن ، وليس ذلك من َمَذاهِب العرِب ، إِذ كانوا ال يَتَكلَّمون الزَّ

ْوجِ  داً في مثل قولهم : بالزَّ من  َزْوَجانِ  من الَحمام ، يَعنوَن َذكراً وأُنثى ، وعندي َزْوَجانِ  َحماٍم ، ولكنهم يُثَنّونه فيقولون : عندي َزْوجُ  ُمَوحَّ

َماَل ، ويُوقِعونَ ا ْوَجينِ  لِخفَاِف ، يَعنوَن اليَِميَن والّشِ على الِجْنَسْيِن الُمْختَِلفَْيِن ، نَْحو األَسود واألَبيِض ، والُحْلِو والَحاِمض ، وقال ابن  الزَّ

ْوج ُشَميٍل :  من ِخفاٍف : أَي أَربعةً. قال األَزهرّي : وأَنكَر النّحويّون ما قال. َزْوجينِ  . قال : واشترْيتَزْوجٌ  اثنيِن : (3)اثناِن ، ُكلُّ  : الزَّ

ْوجُ و ْوَجانِ  : الفَْرُد ، عندهم. ويقال للرجِل والمرأَةِ : الزَّ  .الزَّ

ْوج يريد ثمانيةَ أَفراٍد وقال هذا هو الصَّواب. واألصُل في (4) (َْثانَِيَة َأْزواج  )قال هللا تعالى :  ْنُف والنَّْوُع من ُكّل شيْ  الزَّ ٍء ، وكلُّ الّصِ

 .َزْوجٌ  ، وكّل واحٍد منهما : َزوجانِ  فهما ْكلَْيِن كانا أَو نَِقيَضْيِن :َشْيئيِن ُمْقتَِرنَْيِن : شَ 

ْجتُهوَ  َجها ثنيِن ،يَتَعَدَّى بنفسه إِلى ا امرأَةً ، َزوَّ ْجتُ و بمعنى أَْنَكْحتُه امرأَةً فَنََكحها. : فَتََزوَّ ْجتُهو امرأَةً. تََزوَّ ْجتُ و بامرأَةٍ. َزوَّ  بها ، أَو هذه تََزوَّ

ْجتُه نَقَله الجوهرّي عن يونس. وفي التهذيب وتقول العرب : قليلةٌ ، تَْعِديَتُها بالباءِ  ْجتُ و امرأَةً ، َزوَّ  : (5)وليس من كالمهم  امرأَةً ، تََزوَّ

ْجتُ  ْجتُ  باْمَرأَةٍ ، وال تََزوَّ ْجتُ  منه امرأَةً ، وقال الفَّراُء : َزوَّ جو بامرأَة : لغةٌ في أَْزِدَشنُوَءةَ ، تََزوَّ  في بني فاُلن نََكَح فيهم. تََزوَّ

ْجتُه وعن األَخفش : وتَُجوز ِزيَاَدةُ الباِء فيُقَال : ج بامرأَةٍ ، َزوَّ  بها. فَتََزوَّ

جِ  : كثيَرةُ  ِمْزَواجٌ  امرأَةٌ و  .التََّزاُوجِ و التََّزوُّ



2718 

 

َوَجةِ  كثيَرةُ و ْوج إِشارة إِلى أَنه َجْمعٌ  ، األَْزَواج أَي كِعنَبَة ، الّزِ ْوج ِزَوَجةً  ، فقول شيِخنَا : إِّن األَْقَدميَن َذَكُروا في جمع للزَّ كِعنَبٍَة ، وقد  الزَّ

ٌل.أَغف  له المصنُِّف كاألَْكثَِرين ، فيه تأَمُّ

جَ و َجهو ءِ َء بالشيالشي َزوَّ ْجناُهمْ وَ  إِليه : قََرنه. وفي التَّْنِزيل َزوَّ  وأَنشد ثَْعلَب : قََرنّاُهم أَي (6) بُِحوٍر ِعينٍ  َزوَّ

__________________ 
 ( يف املصباح : َترِكة.1)
 .58( سورة ص اآية 2)
 : وكّر. ( يف التهذيب3)
 .143( سورة األنعام اآية 4)
 ( يف التهذيب : ولي  من كالم العرب.5)
 .20والطور اآية  54( سورة الدخان اآية 6)
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وا و  ر قـــــــــــُ فــــــــــَ تـــــــــــَ اُن َأنح يـــــــــــَ يــــــــــَ تـــــــــــح ُث الــــــــــفــــــــــِ بــــــــــَ لــــــــــح  ال يـــــــــــَ

َزو جح ِإذا ملَح     ــــــــــُ رِ  يـ كــــــــــح ٍر ِإىل شــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــح  ُروُح شــــــــــــــــــــــــَ

  
في الَجنَّة.  تَْزويجَ  المعروُف ، ألَنه ال التَّزويجُ  اآلية تكون شاهداً ِلَما حكاه الفَّراُء ، ألَن المراَد منها الِقَراُن القال شيخنا : وفيه إِيماٌء إِلى أَّن 

ْجت له ، يقال : َزوجٌ  ألَبي محمد عبد الحّق األَْزدّي : كلُّ َشْكل قُِرَن بصاحبه : فهو« واعي اللغة»وفي  ت كلَّ واحٍد بين اإِلبِل : أَي قََرنْ  َزوَّ

 بواِحٍد.

. ولذلك أَدَخَل تَْزِويجٌ  أَي قُِرنَْت كلُّ ِشيعٍة بَمن شايَعْت. وقيل : قُِرنْت بأَعمالها. وليس في الَجنَّةِ  (1) (َوِإَذا الن ُُّفوُس ُزوَِّجتْ )وقوله تعالى : 

ّجاج في قولهو (َوَزوَّْجناُهْم ِبُور  ِعني  )البَاَء في قوله تعالى   : القَُرناءُ  األَْزَواجُ  (2) (اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوَأْزواَجُهمْ )تعالى :  قال الزَّ

َرباُء والنَُّظَراُء.  والضُّ

ْوجُ  نَِظيُر صاِحبِه. وكذلك (3) [منهما]من الِخفَاِف ، أَي كلُّ واحٍد  َزْوَجانِ  : أَي أَمثاٌل. وكذلك أَْزواجٌ  وتقول : عندي من هذا  الَمْرأَةُ ، الزَّ

ْوجُ و  الَمْرُء ، قد تَنَاَسبا بعَْقِد النَِّكاحِ. الزَّ

 أَراد قال أَبو منصوٍر : .َزْوَجانِ  إِي يَْقِرنهم ، وكلُّ شيئيِن اقترَن أَحُدهما باآلَخر فهما (4) (َأْو يُ َزوُِّجُهْم ذُْكراانً َوِإاناثً )وقوله تعالى 

ْوجو التَّْصنِيَف ، ْزِويجِ بالتَّ  ْنف. والذََّكُر ِصْنف ، واألُنثى ِصْنف. الزَّ  : الّصِ

َجهو  النَّوُم : خالََطه. تََزوَّ

 أَي معروف. وقال اللَّْيث : يقال له الشَّبُّ اليََماني وهو من األَدوية ، وهو من أَْخالط الِحْبر. : ِمْلٌح م الّزاجُ و

يجُ و باِن ، كَشّداد ، وهو الِمْطَمر ، وهما  البَنَّاءِ ، بالكسر : َخْيطُ  الّزِ ِشفاِء »األَول عن َزاك ، والثاني عن ِزه ، وهو الَوتَر ؛ كذا في  ُمعَرَّ

يج»« : مفاتيح العلوم»وفي  .«الغَليل الكواكِب َسنَةً َسنَةً ، وهو كتاٌب يُحَسب فيه َسْيُر الكواكِب ، وتُْستَْخَرُج التَّْقِويماُت ، أَِعني ِحساَب : الّزِ

َب فقيل :  .«كِقَرَدة ِزيَجةٍ  ، وجمعوه على ِزيجٌ  بالفارسيّة ِزه ، أَي الَوتَر ، ثم ُعّرِ

يج بَقَي أَن المصنّف أَورد . وليس كذلك بل األَْولَى ِذكُرَها في آِخُر المواّد ، لكونها ُمعّربةً. فإِبقا الّزِ ؤها على في الواو إِشارة إِلى أَنه واويٌّ

 عربيٌّ هو أَم ُمعّرب.أَ  ظاهِر ُحُروفِها أَْنسُب. قاله شيُخنا. وقال األَصمعّي في األَخير : لست أَدري

شَ  وَزَمَج : إِذا بَينهم َزاجو  وأَغَرى. وقد تقّدم. َحرَّ

 مهموز العين ، فليس هذا محّل ِذْكره. زاج وقيل : إِن

: أَْشبَهَ بَعُضه  تَزاَوجَ و الكالمُ  اْزَدَوجَ و بمعنًى واحٍد. االْزِدواجُ و هو الُمزاَوَجة . وقالوا على َسبِيلِ َجااْزَدوَ و الَكالمانِ  تَزاَوجَ  من المجاز :و

 بعضاً في السَّْجعِ أَو الَوْزن ، أَو كان إِلْحَدى القَِضيَّتيِن تَعَلٌُّق باألُخَرى.

 ساس.، كذا في األَ  َزاَوجَ و بينهما أَْزَوجَ  ومن المجاز أَيضاً :

ً  الطَّيرُ  (5) اْزَدَوَجت وفي اللسان : واالفتعاُل من هذا البابِ   .ُمْزَدِوَجةٌ  فهي اْزِدَواجا

جَ  : اْزَدَوُجواو القَْومُ  تَزاَوجَ و ت في تََزوَّ  .تََزاَوُجوا لَكْونَِها في معنى اْزَدَوُجوا بعُضُهم بعضاً. َصحَّ

 * ومما يستدرك عليه :

َواج ِم من التَّسليٍم. التَّزويجِ  ، بالفتح ، من الزَّ  : كالسالَّ

 والكسُر فيه لغة ، كالنِّكاح َوْزناً ومعنًى ، وَحَملُوه على الُمفَاَعلَة ، أَشار إِليه الفَيّومّي.

يجو  : ِعْلُم الَهْيئِة. الّزِ

َرةٌ تُْعَمل لموِضعِ الكواكِب في الفَ  زايجةو مين ؛ ونقله عن  [ليُْنَظر]لَك ، : ُصوَرةٌ ُمَربَّعَة أَو ُمَدوَّ مفاتيح »في حكم الَمْوِلد ، في عبارة الُمنّجِ

 للرازّي.« العلوم



2720 

 

ث  : لقُب أَحمَد بِن منصوٍر الَحْنَظِليّ  زاجٌ و  .(6)المحّدِ

ْهَزجُ  : [زهزج] ْهَرج ، بالراِء قبل الجيِم : وهو الزَّ اَءْيِن ، هكذا في نسختنا ، والذي في اللسان وغيره الزَّ َعزيُف الِجّن وَجلَبتُها  كَجعفر بالزَّ

 َذَكره. األَزهريُّ في ترجمة سمهج من أَبيات. َزَهازجُ  ج أَي حكايةُ أَصواتِها ، ،

َمُض للِجنِّ هبا   َزَهازَِجاَتسح
__________________ 

 .7( سورة التكوير اآية 1)
 .22( سورة الصافات اآية 2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 .50( سورة الشور  اآية 4)
 ( يف اللسان والتهذيب : ازدوج.5)
 .«زرج»وقد نقلناها إىل موضعها حسب ترتيبنا إىل ما بعد مادة « زردج»( ابألصر هنا 6)
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ْمحُ  تََزْهلَجَ  : [زهلج]  اطََّرَد. : إِذا الرُّ

ْهلََجةو  : الُمَداَراةُ. الزَّ

 .(2)، كذا في التهذيب  (1)له الَحِديَث وَزْهلَقَه وَزْهَمَجه  َزْهلَج وفي النواِدِر :

 : (3) [زهمج]

 يه :* ومما يستدرك عل

 بمعنًى ، قاله أَبو منصور. َزْهَمَجهو . ففي النَّوادر : َزْهلََج له الحديَث وَزْهَمقَهَزَهَمجَ 

 (فصل السين)

 المهملة مع الجيم

ْبر ، تَْلبَسه َربّاُت البُيُوت. وقيل : بُْرَدةٌ  السَّبِيجةُ و ، بالضّم ، السُّْبَجة : [سبج] راع ، وله ُكمُّ صغيٌر نحو الّشِ : دْرُع َعْرُض بََدنِه َعْظَمةُ الذِّ

يِن له. زاد في التهذيب : يَْلبَُسه الطَّيّانُوَن  السَّبيجةو السُّْبجة من ُصوٍف فيها َسواٌد وبَيَاٌض. وقيل :  .(4): ثَْوٌب له َجْيٌب وال ُكمَّ

ها من غيِرَها.  وقيل : هي ِمْدَرَعةٌ ُكمُّ

 .ِسبَاجٌ و َسبائِجُ  وقيل : هي ِغاَللَةٌ تَْبتَِذلُها المرأَةُ في بَيتها كالبَِقير والجمعُ 

ب. السَّبِيجةُ و ِكساٌء أَسوُد. : السَّبِيجةُ و السُّْبَجةُ و  : قال العَّجاج لَبَِسهُ. به : تََسبَّجَ و : القميص ، فارسيُّ ُمعَرَّ

ََبِشّي الحَتف  َأو   َتَسب َجاكا ح
ً  اإِلنساُن بكساءٍ  تََسبَّجَ  وعن الليث :  .تََسبُّجا

ّكيت : كالسَّبِيج البَِقيرةُ ، : السُّْبَجةُ و  ، وأَصلُها بالفارسيّة : َشبِى ، وهو القَِميص. (5): البَِقيَرةُ  السَّبِيجةو السَّبِيجُ و ونصُّ عباِرة ابِن الّسِ

 ، كَرِغيف وُرَغيِّف. السَّبِيج أَرادْت تصغيرَ  «من ُصوف ُسبَيِّج أَنها َحَملَْت بِْنَت أَِخيَها وعليها»في حديث قَْيلَةَ و

ّم : لَبِنَتُه وَدَخاِريُصهُ ، ُسْبَجةُ و  . قال ُحَمْيُد بُن ثَْور :ُسبَجٌ  وجمعها القَِميِص ، بالضَّ

ا  داهنــــــــــــــُ مــــــــــــــَ  َواضــــــــــــــــــــــــــــٌح أَبــــــــــــــح يــــــــــــــح لــــــــــــــَ  ِإّن ســــــــــــــــــــــــــــُ

ُة األَبــــــــــــداِن مــــــــــــن حتــــــــــــِت     نــــــــــــَ يــــــــــــِّ جح لــــــــــــَ بــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــ 

  
 َعِريض. : أَي ُمَسبَّجٌ  ِكَساءٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

بَاج  .ُسْبَجةٌ  ٍد ، واِحدتُها، بالكسر : ثياٌب من ُجلو الّسِ

 والحاُء المهملة أَعلى. وهو ُمَراد الُهَذلّي بقوله :

باِح  َسارُِح كالسِّ
َ
 (6)ِإذا عاد امل

 أَي أَجدبْت فصاَرت ُمْلساً بال نَبَاٍت.

ب ، وأَصله َشبَه  السَّبَجُ و  .(7): َخَرٌز أَسوُد ، َدخيٌل ُمعَرَّ

ْند والهند ، يكونون مع رئيِس  السَّبَابَِجةو  .َسِبيجيّ  السَّفينِة البَحريّة يُبَْذِرقُونَها ، واحدهم (8): قَْوٌم َذُوو َجلٍَد من الّسِ
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 قال ِهْميَاُن : (9) السَّابَجَ  ما قالوا :البَرابرة. ورب ودخلْت في جمعه الهاُء للعُجمة والنََّسب كما قالُوا :

يــــــــــــَر أبَرحٍض  ــــــــــــفــــــــــــِ َي ال قــــــــــــِ ــــــــــــَ وح ل ــــــــــــَ ال اِبــــــــــــِ   ســــــــــــــــــــــــــَ
ا    َ  والـــــــــــــــد وارِجـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح َدّ  مـــــــــــــــنـــــــــــــــه الـــــــــــــــعـــــــــــــــُ  لـــــــــــــــَ

  
يت :، فكسر لتسوية الدَِّخيل ألَن دخيَل هذه القصيدة كلِّهَ  سابَجا وإِنما أَراد ِهْميَاُن : ّكِ ند  السَّبَابِجة ا مكسوٌر. وعن ابن الّسِ : قوٌم من الّسِ

نديُستأَْجُرون ليُقاتِلوا ، فيكونون كالُمبَْذِرقة فَظّن ِهْميَاُن أَّن كلَّ َشي ً  ، فجعل نَْفَسه َسبِيجٌ  ٍء من ناِحية الّسِ قَْوٌم  السَّبابِجةُ  . وفي الّصحاح :َسبِيجا

ْجِن ، وا ند كانوا بالبصرة َجالِوَزةً وُحّراَس الّسِ غ الِحْميَِرّي :من الّسِ  لهاُء للعُْجمة والنََّسِب. قال يَزيُد بن الُمفَّرِ

ن و  يـــــــــــَم مـــــــــــِ اطـــــــــــِ مـــــــــــَ يـــــــــــجَ طـــــــــــَ بـــــــــــابـــــــــــِ زحٍر  ســـــــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــُ

وَدا    يـــــــــــُ بـــــــــــاِح الـــــــــــقـــــــــــُ ِبســـــــــــــــــــــــــوين مـــــــــــَض الصـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــح  يــــــــــــُ

  
__________________ 

 : ود جه. اللسان فكاألصر. (زهلج)( يف التهذيب 1)
 نقلناها إىل موضعها حسب ترتيبنا للمواد ووضعت بعد مادة زنج.وقد « الزنذنيج»( بعدها ابألصر 2)
 : وزهلقه ود جه ا ويف اللسان فكاألصر. (زهلج)( يف التهذيب 3)
 (.لسان)( الطيانون مجض طيان ا وهو صانض الطا ا يقا  : طان ا ائرت والبيت والسطح طينا وطينة : طاله ابلطا 4)
 والبقرية : برد يش  فيلب  بال كّما وال جيب. والبقري« البقري»( يف الصحاح : 5)
 .«سبح»وما أثبت عن مادة « كالسباج»( ابألصر 6)
 وأصر التهذيب كاألصر هنا ا وصححه  ققه عن اللسان.« َسَبهح »( يف اللسان 7)
 والصواب اشتيام وهو رئي  املالحا.« استيام»( يف التهذيب : 8)
 .«السبابج»( عن اللسان ا وابألصر 9)
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 مع تَتَبُِّعِه الَجْوَهِريَّ في غالب المواِضع. السَّبابجة قال شيخنا : والعََجُب من المصنّف في عدم ذكر

 .(1) َعّماهُ  : إِذا َعليَّ األَْمرَ  فاُلنٌ  َسْبَرجَ  : [سبرج]

وجُ و اِء المضمومة : سابَرَّ  ع ، ببغداد. بفتح الموّحدة وتشديد الرَّ

بَاِعّي ُرَوَي أَن الحسَن بَن علّيٍ  السَّبَْنُجونَة : [سبنج] دة ، وسكون النُّون ، وضّم الجيم ، في التهذيب في الرُّ ين والموحَّ  عنههللارضيبفتح الّسِ

َد بَن بَّشاِر عنها ، فقال : لَّى لم يَْلبَسهامن ُجلُوِد الثعالب ، كان إِذا صَ  َسبَْنُجونَةٌ  له كانت ب  ، قال َشِمٌر : سأَلت محمَّ فَْرَوةٌ من الثّعالب ، ُمعَرَّ

 أَي لون السماِء ، قال َشِمٌر : وسأَلت أَبا حاتٍم فقال : كان يذهب إِلى لَون الُخْضَرة ، آْسماْن ُجوْن ونحوه. آْسَماْن ُكوْن ،

يه العربُ  الذي يُلَّف عليه الغَْزُل باألَصابع ليُْنَسج ، من كالم أَهِل العراق : وهو ، بكسرهما يجاإِلْستو اإِلْستاج : [ستج]  أُْستُوَجةً  تُسّمِ

 وأُْسُجوتَةَ. قال االزهرّي : وهما ُمعَربان.

 باألَندلس ، من أَعمال قُْرُطبَةَ. : د بالَمْغِرب (2) أَْستََجةُ و

حاَق ، وسقط من أَصل شيخنا ، فنسب اإِلغفاَل إِلى المصنّف ، وليس كذلك. منها : موسى بُن األَزَهِر ، وأَبو بكٍر إِسحاُق بُن محِمد بن إِس

 .األَْستَِجيُّون وأَبو علّيٍ حسَّاُن بُن عبد هللا بِن حسَّان ، اللُّغويّون ،

:  َسجٌّ  : قَعََد َمقَاِعَد ِرقَاقاً. وقال يعقوب : أَخَذه في بَْطنِه َسجٌّ  أَْلقاه َرقيقاً ، وأََخَذه لَْيلَتَه بَسْلِحه : َسجَّ و َرقَّ غائُِطه. : إِذا (3)  يَُسجّ َسجَّ  : [سجج]

ا الطائرُ  َسجّ و إِذا الَن بطنُه.  نِه.النَّعَاُم : أَلقَى ما في بَطْ  َسجَّ و : َحَذف بَذْرقِه. َسجًّ

ا ويقال : هو  بَسْلِحه وتَرَّ : إَِذا َحَذف به. َسجّ  ُء منه. وعن ابن األَعرابّي :ما يجي (4)ويَُسّك َسكًّا : إِذا َرَمى  يَُسّج َسجًّ

ا الحائِطَ  َسجَّ و ه َسجًّ قيق ، وقيل : يَُسجُّ ين الرَّ  َسْطَحه. َسجَّ  وكذا في َطيَّنَه ، : إِذا َمَسحه بالّطِ

ةو ةٌ  : (5)وهي بالفارسية المالََجة ، ويقال للمالَق  َخَشبةٌ يَُطيَّن بها. بالكسر : التي يُْطلَى بها ، لغة يََمانِيَة ، وفي الّصحاح : ، الِمَسجَّ  ِمَسجَّ

 وِمْملٌَق وِمْمَدٌر وِمْملٌَط وِمْلَطاٌط.

ةُ و  : الَخْيُل. السَّجَّ

ة وفي الّصحاح : ة َصنَمَ  السَّجَّ ة وفي المحكم : اِن.والبَجَّ ر عزوجل: َصنَم كان يُعبَد من دون هللا  السَّجَّ :  وسلمعليههللاصلىقولُه  وبه فُّسِ

ةِ  ِمنَ  أَراَحُكمْ  قَدْ  هللا فَإِنّ  ، َصَدقَاتُِكم أَْخِرُجوا» ةِ  السَّجَّ  .«والبَجَّ

ً  يُقَال : َسقاهو ة ، َسَجاجا  وقيل : هو الذي ثُلُثُه لَبٌَن وثُلُثَاه ماٌء قال : الَّلبَن الذي ُرقِّق بالماِء. بالفتح : السََّجاجو السَّجَّ

ُه  يـــــــــــالـــــــــــَ ي عـــــــــــِ قـــــــــــِ ه َ حضـــــــــــــــــــــــــًا وَيســـــــــــــــــــــــــح َربـــــــــــُ  َيشـــــــــــــــــــــــــح

اجــــــــــاً     جــــــــــَ ا  ســــــــــــــــــــــــَ ِب َأوحَرقــــــــــَ الــــــــــِ عــــــــــَ رَاِب الــــــــــثـــــــــــ   كــــــــــبَقـــــــــــح

  
ةَ  إِن ، وأَنكر أَبو سعيد الّضريُر قوَل َمن قال : َسَجاَجةٌ  واحدتُه ة : الّدُم الفَصيُد  قال : (6) السََّجاجُ  الّلبَنَةُ الّتي ُرقِّقَت بالماِء ، وهي السَّجَّ والبَجَّ

هنا  فسَجاَجةٌ  َرى َسواَد الماِء في َحْيِفَها.تَ  َسَجاَجةٍ  في الَمجاعات ، قال بعُض العرب : أَتانا بَضْيَحةٍ  (7)، وكان أَهُل الجاهليَِّة يَتَبَلَّغوَن بها 

 على هذا نَْعتاً. (8)ألَنها في َمْعنَى َمخلوطٍة ، فيكون  بالسََّجاَجةِ  بَدٌل ، إِالَّ أَن يكونوا َوَصفُوا

ين. الُمَمدَّرةُ ـ  وهي السَّْطحُ ـ  جمع َطايَة ، بضّمتين : الطَّايَاتُ  السُُّججو يِّبة. (9) النَّفُوس ، أَيضاً : لسُُّججاو أَي الَمْطِليَّة بالّطِ ومثله في  الطَّ

 اللسان.

. ُمْؤذ ال َحرٌّ  كَجْعفَر : َسْجَسجٌ  يومو  : لَيِّنَةُ الهواِء ُمعتِدلةٌ. قال ُملَْيٌح : َسْجَسجٌ  وِريح َسْجَسجٌ  ، وِظلٌّ  َسْجَسجٌ  وكلُّ هواٍء معتدٍل َطيٍِّب : وال قَرٌّ

__________________ 
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 .298/  3( هذا قو  ابن دريد اجلمهرة 1)
 ( ويف معجم البلدان : إستجة بكسر اهلمزة وسكون السا وكسر التاء.2)
 ( عن التهذيب واللسان ا وضبطت يف الصحاح بكسر السا ومجيعها ضبرت قلم.3)
 ا ويف التهذيب : ر .( األصر واللسان 4)
ويف « قوله للمال  ا قا  اجملد : واملال  كمهاجر ما ميل  به ا ارث األرض املثارة وماجل الطّيان كما ململ  اه»( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 5)

 و ا واحد.« ويقا  للماجل»التهذيب : 
قا  بعضهم : كانت آهلة يعبدوهنا ا وأنكر أبو سعيد الضرير  (يف ا ديث مفسراً ما ورد)( هذه عبارة اللسان. ويف التهذيب : قا  أبو عبيد : 6)

 قوله ا وزعم أن السجة : اللبنة الجي رققت ابملاء ا وهي السجاج.
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : هبما.7)
 ( اللسان : فتكون.8)
 ( اللسان : النقوش ا ويف التهذيب فكاألصر.9)
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فــــــــــرًة  قــــــــــح يِّ مــــــــــُ لــــــــــوُ  ا ــــــــــَ َك طــــــــــُ تــــــــــح جــــــــــَ يــــــــــ  رح هــــــــــَ  هــــــــــَ

ُب     كـــــــح هـــــــا الـــــنـــــ  ـــــَ عـــــــارِف و مـــــَ فـــــُ عـــــح ـــــَ يـــــجُ تـ اســـــــــــــــــــِ جـــــــَ  الســـــــــــــــــــ 

  
ً  احتاج فَكسَّر  .سجاِسيج على َسْجسجا

 الَمْسِجَدْيِن فقال : هِذهأَنَّه َمرَّ بَِواٍد بين »في الحديث : و وقيل : هي األَْرُض الواسعةُ ، : األَْرُض ليسْت بُصْلبة وال َسْهلٍَة. السَّْجَسجُ و

 بهذا الَمْعنَى. َسْجَسجٍ  هي جمعُ . «السالمعليهَمرَّ بها موسى  َسجاِسجُ 

وال إِلى العَْصر يقال له : الَهِجير والهاِجَرة ، ومن ُغروب الّشمس إِلى  ما بين ُطلوعِ الفَْجِر إِلى ُطلُوعِ الشَّْمِس ، : السَّْجَسجُ و كما أَن من الزَّ

 ثم السََّدف والَملَث والَملَس ؛ كّل ذلك قوُل ابِن األَعرابّي. (1)يل : الُجْنُح َوقت اللَّ 

ل الترجمةِ  منهو  أَي ما تقدَّم من المعنى في أَوَّ

 .«السَّْجَسجُ  وَهَواُؤها»في صفة الَجنّة :  عنهماهللارضي بِن َعبَّاٍس ، الَحْبِر سيِِّدنا عبِد هللا حديثُ 

 ويحتمل أَن يكون على َحْذِف ُمَضاٍف. .َسْجَسجٌ  وَغِلَط الجوهريُّ في قوله : الَجنَّةُ  لَحّرِ والبَرد ،أَي المعتِدُل بين ا

 .«َسْجَسجٌ  ِظلُّ الَجنَّةِ »، وفي أُخرى : « َسْجَسجٌ  نََهاُر الَجنَّةِ »في روايٍة أُخرى : و

 كالنُّور الّذي بين الفَجِر وطلوعِ الشَّْمس.وقالوا : ال ُظلمةَ فيه وال َشْمَس. وقيل إِن قَْدَر نُوِرِه 

 قلت : وبهذا يَِصحُّ إِرجاُع الضميِر ِإلى أَقرِب َمذكوٍر ، خالفا لشيِخنا.

 * وِمّما يُْستَدَرُك َعلْيه :

 : إِذا َطلََع ، كذا في اللسان. َسجَّ و عن أَبي عمرو : َجسَّ : إِذا اْختَبَر.

ً  كمنَعَهُ  الحائطُ  َسَحَجه : [سحج]  : اْنقََشر. فاْنَسَحجَ  قََشَره ِجْلَده : إِذا َسَحجَ و َخَدَشه. : يَْسَحُجه َسْحجا

ٍء َمرَّ ِجْلُده من شيْ  اْنَسَحجَ و .َسْحجٌ  ، أَي يَْقِشَر منه شيئاً قليالً ، كما يُصيُب الحافَِر قَْبَل الَوَجى فيَْسَحَجه ءَ ُء الشي: أَن يُِصيَب الشي السَّْحجُ و

 .َسْحجٌ  َوْجَهه ، وبه فَسَحجَ  ءٌ أَصابه شيْ  شََّر الِجلُد األَعلَى. ويقال :تَقَ  به : إِذا

ً  ءِ َء بالشيْ الشي َسَحجَ و  فقََشره. قال أَبو ذَُؤيب : (2)َحاكَّه  : َسِحيجُ و َمْسُحوجٌ  ، فهو َسْحجا

ه  بَنــــــــــــ  اَلِ  كــــــــــــَ َد الــــــــــــكــــــــــــَ عــــــــــــح ا بـــــــــــــَ اَء هبــــــــــــَِ جــــــــــــَ  فــــــــــــَ

ذ      رَاٌش أَقـــــــــــــَ ح ِن خمـــــــــــــِ َن األَيـــــــــــــح يـــــــــــــجُ مـــــــــــــِ حـــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
َجهو جَ  (3) َسحَّ د ، تَسحيجاً فَتََسحَّ  للَكثرة. ُشّدِ

ج ِحَمارٌ و  (4) ُمعَضَّض ُمَكدَّح الصواُب :، على ُمْفتَعَل ، واألَّول هو  ُمْستََحجٌ  كُمعَظَّم ، هكذا في سائر األُمهات اللغوية ، وفي نسختنا : ُمَسحَّ

 الِجْلِد ، قال أَبو حاتم : قرأُْت على األَْصَمعّي في ِجيميّة العَّجاج : َسْحجِ  ، هو من

 (5) ُمَسح جاَجبحابً تـََر  بِِليِته 
 فقْلت : بِليتِه. فقال : هَذا ال يكون. .«تَِليلَه»فقال : 

ً  ، أَعنى أَبا َزيد األَنصارّي. قال : هذا ال يكون ، فقلت : جعله مصدراً ، أَراد (6)ْؤبَةَ قلت : أَخبرني به َمن َسِمعه من فَْلِق فِي رُ  ،  تَسحيجا

 فقال : هذا ال يكون. قلت : فقد قال َجريٌر :

وايف  َي الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ ر حــــــــــــــــِ مح ُمســــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  أملَح تـــــــــــــــــَ

الابَ     تــــــــــــــــــِ ن  وال اجــــــــــــــــــح ًا هبــــــــــــــــــِِ يــــــــــــــــــّ اَل عــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــَ

  
 فأَْمَسك. (7) (َوَمزَّْقناُهْم ُكلَّ مُمَزَّق  )أَي تَْسِريِحي ، فكأَنَّه أَراد أَن يَدفعه فقلت له : فقد قال هللا تعالى : 
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ً  قال األَزهرّي : كأَنه أَراد : تََرى بِِليتِه ً  ، فجعلَ  تَْسحيجا جا  َمصدراً. ُمَسحَّ

 ، كذلك. ِمْسحاجٌ  ْقِشُرَها فال يَْلبَُث أَن يَْحفَى. وناقةٌ أَي يَ  األَرَض بُخفِّه ، يَْسَحج : َسّحاجٌ  بَِعيرٌ و

أِْس.ـ  كالَمْنعـ  السَّْحجو  تَْسريٌح لَيٌِّن على فَْرَوةِ الرَّ

ً  َشعَره بالُمْشطِ  َسَحجَ  يقال : حه تسريحاً لَيِّناً. َسْحجا  : إِذا َسرَّ

__________________ 
 اللسان ا واقتصر يف التهذيب عل  الكسر ا ومجيعها ضبرت قلم.( اجلنح بضم اجليم وكسرها كما يف 1)
 حتريف.« حاّكة»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 ( األصر والقاموس واللسان ا وضبطت يف الصحاح بتخفيف ا اء املفتوحة ضبرت قلم.3)
 ( األصر والقاموس والصحاح ا ويف اللسان : مكد م.4)
 برواية : 9وهو يف ديوان العجاج ص ( نسب يف اللسان ِإىل ر بة ا 5)

 جباب تر  تليله مسحجا
 قوله من فل  يف ر بة. من بكسر امليم ا وفل  : بفتح الفاء ا ويف مبعىن فم.»( هبامش املطبوعِة املصرية : 6)
 .19( سورة سبب اآية 7)
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 :: أَي يُسِرُع. قال ُمَزاحٌم  يَْسَحجُ  يقال : َمرَّ  اإِلْسَراُع. : السَّْحجُ و

ٌر وقـــــــــــد أَتـــــــــــ   فـــــــــــّي َدهـــــــــــح عـــــــــــح ِر اجلـــــــــــُ  عـــــــــــلـــــــــــ  أَثـــــــــــَ

ذ َوىل      ــــــــــح ــــــــــه مــــــــــن جُ ل حــــــــــَ ضُ  َيســــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ ريحَ أَرحب  الســــــــــــــــــــــــ 

  
ً و َجهو ، َسَحَجه : َعّضاٌض ، منـ  بكسرهماـ  ِمْسَحٌج ِمْسَحاجٌ  ِحمارٌ  منه يقال :و َجْرٌي ُدوَن الشَّديِد للدَّواّب. هو أَيضا ه فَأَثَّر  سحَّ : إِذا َعضَّ

 فيه ، وقد َغلَب على ُحُمِر الَوْحِش.

 : وهي آثاُر تَكاُدِم الُحُمِر عليها. الَمَساِحجُ  وعليه

 : الَكْدُم. قال النّابغة : التَّْسحيجو

ر  هبــــــــــــــــــــــــا َراَبٍع  ٌة َأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــَ  َراَبعــــــــــــــــــــــــِ

زحِع     ـــــــــــَذاِت اجلـــــــــــِ اجٌ ب حـــــــــــَ وُن  ِمســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــُ ن (1)شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 واسُم رجٍل. ع ، على فَْيعُول : َسْيُحوجٌ وَ 

ً  العُوَد بالِمْبَرد َسَحجَ  يقال : كِمْنبَر : الِمْبراةُ يُْبَرى بها الَخَشْب. ِمْسحجٌ و يُح ، كذلك ، وِرياٌح َسواحُج. َسَحَجتو : قََشَره. يَْسَحُجه َسحجا  الّرِ

 : داٌء في البَْطن قاشٌر ، منه. السََّحجُ و

 : تابََع بَْينَها. َحُجهايَسْ  األَْيَمانَ  َسَحجَ و

 أَنشد ابن األَعرابّي : . وكذلك الَحِلف :َسّحاجٌ  أَي تُتابِعُها. ورجل األَْيماَن ، تَْسَحج والسَُّحوج : المرأَةُ الَحلُوُف التي الِمْسَحاجُ و

ا  اجــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ن  حنَِضــــــــــــــــــــــــــــًا ِبــــــــــــــَح حــــــــــــــِ كــــــــــــــِ نــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ال تـ

ا    اجـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَح بـــــــــــــــه أَفـــــــــــــــَ مـــــــــــــــًا ِإذا صـــــــــــــــــــــــــــــِ دح  فـــــــــــــــَ

  

ا و  اجـــــــــــــــــَ ُمصـــــــــــــــــــــــــــــــًا وســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ ِت ق ـــــــــــــــــح  ِإنح رَأَي

فـــــــــــــــــًا و     لـــــــــــــــــِ ة وحـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــِ اجـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــّ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
مما ليس في الّصحاح وال لسان العرب ، وَضبطه عندنا بالخاِء المعجمة والواو. وُوِجَد في بعض النسخ بالحاُء المهملة  السََّخاِوجُ  : [سخج]

يُح األَرَض : إِذا قََشَرتْها ، وِريا األَرُض التي ال أَعالَم بها وال ماَء ، والّراِء. والّصواُب أَنه بالحاِء المهملة والواو. وهي ح من َسَحَجت الّرِ

 َسَواِحُج. ولكن على هذا فإِنها ُملحقةٌ بما قبلها ، ال يُحتاج إِلى إِفراِدَها بترجمة ُمستقلَّة.

 أَي اتَّهمه. ِء : َظنَّه به ،بالشيْ  َسَدَجه : [سدج]

ً  وقد : الَكذَّاب. السََّداجُ و  .َسَدَج َسْدجا

َل األَباِطيَل  تََكذََّب وتََخلَّقَ  أَي ، تَسدَّجَ و  وأَنشد : .(2)وتَقَوَّ

 َتَسد َجافينا أَقاوير امرٍئ 
 هو الَكذَّاب الِّذي ال يَْصُدقُك أَثََره. يَْكِذبُك ِمْن أَيَن جاَء. قال ُرؤبَة : السَّّداجُ  وقيل

 َسد اجِ َشيحطَاَن ُكرِّ ُمرتحٍَف 
 مخالَفته ألَقواِل األَئّمة في شرحِ شيِخنا ُخُروٌج عن السََّداد.وَحْمُل التَّخلُِّق على استعمال الُخلُِق الَحَسِن دون االختالِق مع 

في معنى السُّهولة وُحْسِن الُخلُِق ، إِنما هو من السَّاَذجِ ، بالمعجمة ، التي تأْتي  السََّداَجة وأَما استعماُل ابِن الَخِطيب وَغيِره من أَهِل األَندلِس 

ْهنِ  ب ساَده ، وهو خاِلي الذِّ عندهم وهو في معنى السَّْهل الُخلُِق. ثم إِنهم لّما عّربوه أَْجَرْوا عليه استعماَل اللَّْفِظ العربّي من  بعُد ُمعرَّ

 .(َوال يُ نَ بُِّئَك ِمْثُل َخِبْي  )االشتقاق وغيره ، وأَهملوا الذّاَل لكثرة االستعمال. هذا هو التحرير ، 

 كحالِة السَّاِجد. اْنَكّب على َوْجِهه مقلوب : اْنَسَجد ، واْنَدَسج : إِذا ، اْنَسَدجَ و
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ب ساذه الّساَذج : [سذج] : أُصوٌل وقُضباٌن تَْنبُُت في الِميَاه تَْنفَع لكذا وكذا ،  السَّاَذجُ  هكذا في النُّسخِ التي بأَيدينا. وفي أُخرى (3) : ُمعَرَّ

ةٌ  ُب ساذه. وفي اللسان : ُحجَّ غيُر بالغة. قال ابن سيَده : أُراها غير عربيّة ، إِنما يستعملها أَهُل ـ  وفتحهابكسر الذال ـ  ساَذَجةٌ و ساِذَجةٌ  ُمعَرَّ

بت كما اْعتيَد مثُل هذا في  (4)الكالم فيما ليس ببُْرَهاِن قاِطع ، وقد تستعمل في غيِر الكالِم والبُرهان وعسى أَن يكون أَصلها ساَذه  فعُّرِ

 : ومثله في الُمْحَكم. نَِظيِره من الكالِم الُمعَّرب. انتهى ، قلت

__________________ 
 ( لي  يف ديوانه ا وهو يف التهذيب واللسان والتكملة.1)
 ( يف التهذيب عن الليث : الت َسد ُج : تقّوُ  اأَلابطيِر و ليفها.2)
 ( يف القاموس واللسان ساده ابلدا .3)
 ( اللسان : ساَدهح.4)
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َ  وسلمعليههللاصلىأَنه »في الحديث و أ تكلّم عليه أَهُل الغَِريب وضبُطوه بكسر الذّال وفتحها. قال  .«َساِذَجْينِ  أَْسَوَدْينِ  ُخفَّْين على وَمَسحَ  تََوضَّ

يِن الِعراقّي في شرح ُسنَن أَبي داود ، عند ذكر ُخفَّْيه  أَّن المراَد : لم يَُخاِلْط فقال : ك ساِذَجْينِ  وكونهما وسلمعليههللاصلىالشَّيخ وليُّ الّدِ

يُت الُمَصنِّفيَن في َسَواَدهما لوٌن آَخُر. قال : وهذه الكلمة تُستعمل في العُْرِف بهذا الَمْعنى ولم أَِجْدَها في ُكتِب اللغِة بهذا المعنى ، وال رأَ 

ه. وقيل : الّذي ال َشعَر عليه. والّصواب أَنه الذي على : الذي ال نَْقَش في السَّاَذجُ  غريب الحديث َذكروها. انتهى. كذا نقله شيخنا. وقيل :

 لحميد الديِن السيواسّي : ساده وسادج : الِّذي على لَْوٍن واحٍد لم يَُخاِلْطه غيُره.« أَقانيم العجم»وفي  .. لوٍن واحٍد ال يخاِلُطه غيُره

في األَْلوان ، وهو الذي ال يخالُط لَْونُه لَْوناً آخر يُغَايُِره ؛ عجيٌب ،  الساَذج فقول شيِخنَا في أَّول الماّدة : ومن العجائب إِغفاُل المصنّف

ل. ولو استدَرك عليه بما في اللسان والمحكم المتقّدم ذْكُره كان أَْليََق. وهللا سبحانه وتعالى أَعلم.  فتأَمَّ

تأْليف أَبي منصور اآلتي  (1)لبس الُمَرقَّقة »أَي بضّمتين فسكون ، هكذا ضبَطه غيُر واحد ، ورأَيت في كتاب ـ  ، كعُُرْندٍ  ُسُرْنجٌ  : [سرنج]

 ِذُكُره مثَل ما َذَكره المصنّف بضْبِط القلم.

لَفّي قال : هو بسين مهملة مضمومٍة وموّحدة  قَبيلةٌ  :ـ  وجيم ، فَْليُْنَظرولكن في تعليقه الحافظ اليغمورّي ، نقالً عن الحافظ أَبي طاهٍر الّسِ

مة منهم وسيأْتي ِذْكر األَكراِد في ك ر د. من األَكرادِ   هللارحمهالِمْصرّي النَِّصيبّي ،  السُُّرْنِجيّ  أَبو منصور محّمُد ْبُن أَحمَد ْبِن َمْهِديّ  العالَّ

لَفّي وغيُرُهما. ذكره الذَّهبّي ، وعندي من مؤلفاته وروى عنه ولُده منصوٌر ، والحافظ أَبو طاهٍر ا الُمحّدِث هو ووالُده تعالى لبس »لّسِ

اسة لطيفة « المرقَّقة  .(2)في كرَّ

َراج : [سرج] َراجَ  . وقدُسُرجٌ  باللّيل ، جمعه يُْسَرجُ  أَي معروف ، وهو الِمْصباح الّزاِهر الذي م ، بالكسر : ، الّسِ  : إِذا أَْوقَْدته. أَْسَرْجت الّسِ

 : التي يُوضع فيها الفَتيلةُ والدُّْهُن. (3)بالفتح  ، الَمْسَرَجةو

راجُ  وقال شيخنا نقالً عن بعض أَهل اللغِة : : الفَتِيلةُ الموقََدة  الّسِ
 ، وإِطالقُه على َمحلِّها مجاٌز مشهور. (4)

 .الَمْسَرجة على الِمْسَرجة قلت : وفي األَساس : ووضعَ 

 والمفتوحة ، التي توضع عليها. انتهى. وقد أَغفله المصنِّف.المكسورة ، التي فيها الفَتيلة ، 

راج ، أَي هو فيما بينهم «!أَهِل الَجنَّةِ  ِسراجُ  ُعَمرُ »في الحديث : و  يُهتَدى به. كالّسِ

 (6) (ىَل هللِا ِبِِْذنِِه َوِسراجاً ُمِنْياً َوداِعياً إِ )وقوله تعالى :  (5) (َوَجَعْلنا ِسراجاً َوّهاجاً )النهار ، مجاز. وفي التَّْنزيل :  سراجُ  : الشَّْمسو

َراج إِنما يريد مثل  المؤِمن ، على التَّْشبِيه ، ومنهم من جعل ِسَراجُ  الذي يُستضاُء به ، أَو مثل الشَّمس في النُّور والظُُّهور. والُهَدى الّسِ

ُل َحَسٌن ، والمعنى : (7)صفةً ِلِكتَاب ، أَي ذا كتاب ُمنير بَيٍِّن  «ِسراجاً »  ؛ يُهتَدى به في الظُّلَم. ِسرجٌ  هاِدياً كأَنّه قال األَزهرّي : واألَوَّ

 الغرباِء. أَي أَنهم يستضيئون به في الظُّلَم. ِسَراجو : تاج األُدباِء ، السَّروجيّ  ومن َسجعات الَحِريِرّي في أَبي َزْيد

ةَ الكالبّي. جُ ِسرا قال أَبو حنيفةَ : هو َعلٌَم. ، ِسراجٌ و  بُن قُرَّ

َجتْ و َشْعَرَها ، َسَرَجتْ و  َضفَرْت. مخفّفة ومشّددة : ، َسرَّ

فاً عن : وأَنا .(8)وهذه مما لم يذكرها ابُن منظور وال الجوهرّي وال رأَيتها في األُّمهاِت المشهورةِ  سرحت ،  أَخشى أَن يكون ُمَصحَّ

 بالمهملة ، فراِجْعه.

 هو ُمَولَّد ، وقيل : إِنه غريب. قيل : كفَِرح : َحُسَن َوْجُههُ ، لرُجلُ ا َسِرجَ  من المجاز :و

__________________ 
قوله املرقفة كذا ابلنســخ ولعله املرقعة ابلقاف والعا املهملة وكذا اآتية ورمبا د  لذلك ذكر املرقعات الجي تلبســها »( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 .«اإلمام الغزاد وغريهالصوفية يف كالم 
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َرنحُج : شي2)  ء من الصنعة كالفسيفساء. وسرتد يف ترمجة مستقلة.( ويف التكملة : السِّ
 ( األصر واللسان والصحاح ا وضبطت يف املصباح بكسر امليم.3)
 ( ابألصر : املوقودة.4)
 .13( سورة النبب اآية 5)
 .46( سورة األحزاب اآية 6)
 ومثله يف التهذيب.« ولليا كتااب بّينا (داِعياً ِإىَل هللاِ )منصواب عل  معىن  ِسراجاً  قا  يف اللسان : وإن شئت كان»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( وردت يف التكملة.8)
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ً  الَكِذبَ  َسَرجو واألَّول مرجوٌح ، َكَذب ، َكَسَرج ، كنََصر ، : إِذا َسِرجَ و  : َعِملَه. يَْسُرجه َسْرجا

. وهو عربّي. وفي شفاِء الغليل ، أَنه ُسُروجٌ  الدَّابَِّة ، معروف ، ولذا لم يتعّرْض له المصنِّف إِاّل استطراداً. والجمع (1): َرْحُل  السَّْرجُ و

ب عن َسْرك : َراَجة وِحْرفَتُه وصاِنعه أَو بائِعه ُمتَِّخذُه السَّّراجُ و .ُمْسَرجٌ  فهي السَّْرجَ  : َشَدْدُت عليها أَْسَرْجتَُهاو ُمعرَّ بالكسر ، على  ، الّسِ

 قاعدة المصادر من الِحَرف والصنائع كالتَِّجارة والكتابة ونحوهما.

اج َمّراٌج : أَي َكَذاب يَزيد في َحديثِه. وقيل : َسّراجٌ  ومن المجاز : َرُجلٌ  يَكِذبُك ِمن أَيَن جاَء ، ويُفَرد الذي ال يَْصُدق أَثََره  الَكذّاب : هو السَّرَّ

جْ  بكََّل أُّمِ فاُلنٍ »ويقال  .(2) َسّرجَ  . وقدَسّراجٌ  فيقال : رجلٌ  جَ  وفي األَساس (3) «بأُْسُروَجة عليها فَسّرِ عليَّ  تََسّرجَ و عليَّ أُْسروجةً ، َسرَّ

ج تََكذََّب ، وإِنه ً  األَحاديثَ  يَُسّرِ  . وكّل ذلك مجاٌز.تَْسِريجا

قَّة واالستواِء ، فقال : .السَُّرْيجيّةُ  تُْنَسب إِليه السُّيُوفُ  معروف ، وهو الذي قَْينٌ  كُزبَْير : ْيجٌ ُسرَ و  وَشبَّه العَّجاُج بها ُحْسَن األَنِف في الّدِ

 ُمَسر َجافامِحاً وَمرحِسناً و 
َراج كذا في اللَِّسان. وقيل : أَي  كر ذلك أَهُل المعاني والبيان.في البَِريِق واللََّمعاِن. وقد أَن كالّسِ

نِسبة  ، السَُّرْيجيُّونَ  والَهْيثَم بُن خالٍد ، وفقيُهها ، عالُم العراقِ  ُسَرْيجٍ  وأَبو العبّاِس أَحمُد بُن ُعَمَر بنِ  ُسَرْيجٍ  أَبو سعيٍد محمُد بُن القاِسِم بنو

هم ، ثوَن. ُعلماءُ  إِلى َجّدِ  ُمحّدِ

ه قَُطوَرا بنت يَْقُطَن. ُعدَّ من ُجْملَة أَوالده ، بن إِبراهيَم الخليِل صلواُت هللا عليه وسالُمه ، َسْرجُ و  وأُمُّ

ثين ، َعلَُم جماعةٍ  ، بال الم ، َسْرجٌ و وسالُم  ، المحّدثوَن. َسْرجٍ  ، ومحمُد بُن ِسنَاِن بنِ  َسْرجٍ  ، وصالُح بنُ  َسْرجٍ  منهم يُوُسُف بنُ  من الُمَحّدِ

 : تابِِعيٌّ ، ُكْنيَته أَبو النَّْعَماِن ، َذَكَره ابُن ِحبّاَن. َسْرجٍ  بنُ 

 ع. : َسْرجٌ و

 الدائُم. بضّم فسكون ففتح : ، كتُْرتَبٍ  السُّْرَججُ و

 بالضم : األَحمُق. السُّْرُجوجُ و

ْرِجيَجةو ، أَي ُخلُِقه ، حكاه اللِّْحيَانّي. وعن أَبي زيٍد  ِسْرِجيَجتِهِ  : الَكَرُم ِمن والطَِّريقةُ. يقال الطَّبيعةُ و بالضّم : الُخلُقُ  السُّْرجوجةو بالكسر الّسِ

رجيجةِ و السُّْرُجوجة : إِنه لكريمُ   ُسْرُجوَجةٍ  قيل : هم على (4)، أَي كريُم الطَّبيعة. في الّصحاح عن األَصمعّي إِذا استوْت أَخالُق القوِم  الّسِ

 واحدةٍ ، وَمِرٍن وَمِرٍس.

بضّم الّدال وفتح النُّون ، أَي رأْس  كُصْبَرة : ع ، قُْرَب ُسَمْيساَط. و: ة ، بَحلََب. وِحْصٌن بين نَِصيبِيَن وُدنَْيَسَر ، ، (5)بالضّم  ، ُسْرَجةُ و

 الدُّنيا ، وسيأْتي ذْكُرَها.

 لمشهور بِالنِّسبة إِليها أَبو زيٍد الَمْعُزّو إِليه المقاماُت الَحِريريّة.العََواِميِد ا د ، قُْرَب َحّران بالفتح : ، َسُروجُ و

ً و هللاُ َوْجَهه ، َسَرجَ  من المجاز :و َجه تَْسِريجا جَ  وفي اللسان : .(6) بهََّجه وَحسَّنَه أَي َسرَّ جهو هللا َسَرَجهو َء َزيَّنَه.الشيَ  َسرَّ  .. . َوفَّقَهَسرَّ

 محمد هو بإِجماعِ أَهِل اللغِة كالبَْيَهقّي وابِن القَّطاعِ والسََّرقُْسطّي وابِن القُوطيّة. وكان شيُخ شيِخنا اإِلماُم أَبو عبد هللاوالذي قاله المصنِّف ف

 .الُجمانِ  عقودِ  حواِشي في شيُخنا ذلك إِلى أَشار وقد ، القديم الكالم في ثابتٍ  غير أَنه ويَرى ، ثُبوته في يَبحث تعالى هللارحمهمابن الشاذلّي 

 * ومما يستدرك عليه :

راج ، أَي واضحٌ  ساِرجٌ  َجبِينٌ   ، عن ثعلب. وأَنشد : كالّسِ

ِج  واســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــعـــــــــــــَ اَء مـــــــــــــن ال يحضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ  اي ُرب  بـ

جِ     الـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ
ُ

 ِّ عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  املـــــــــــــــ
َ

ِة املـــــــــــــــ نـــــــــــــــَ يـــــــــــــــِّ  لـــــــــــــــَ

  

 سارِجِ َهبحهاَءٍة َذاِت َجِبٍا 
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__________________ 
 التهذيب : رحالة.( األصر واللسان ا ويف 1)
 وكال ا بدون تشديد للراء.« َسرِج»ويف اللسان « سرَجَ »( يف التهذيب : 2)
 وما أثبت عن اللسان.« بكالم فالن فرح عليها أبسروجة»( يف األصر : 3)

وعبارة « فسرج عليها اخل ا وهو الصوابقوله بكالم فالن اخل كذا يف سائر النسخ والذي يف اللسان : بّكر أم فالن »وهبامش املطبوعة املصرية : 
 التهذيب : تكلم بكلمة فسر ج عليها أبسروجة.

 ( يف الصحاح : الناس. والتهذيب واللسان.4)
 ( يف معجم البلدان والتكملة ضبطت بفتح السا.5)
 ( يف التهذيب : سرّج   وجهه وهّبجه أي حس نة.6)
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 الكذُب ، وقد تقّدم. األُْسُروَجةُ و

ْبل ، قد َجَزم كثيُرون على زيادةِ  السَّْرُجونُ و ْرِجينُ السِّ و  نونهما. والمصنّف أَْوَرَده في النُّون من غير تنبيٍه عليه هنا. (1): وهو الّزِ

َرجُ و ْمِسم ، معّرُب ِسيَره. (2)بالكسر ، وهو غير الشَّْيَرجِ  الّسِ  بالمعجمة بمعنى السَّليط ، وهو ُدْهن الّسِ

 أَهمله الجوهرّي وابن منظور. .(3) : أَْهَملَه َدَجهَسرْ  : [سردج]

ْنعَة كالفَُسْيِفساِء. وَدواٌء ، م ،: كَسَمْند : شي السََّرْنج : [سرنج] ى بالسَّْيلَقُوِن يَنفَُع في الِجراحات. أَي معروٌف ، ٌء من الصَّ  وقد يُسمَّ

 .اإِلْسِفيداجِ  ، بالكسر : نوٌع من اإِلْسِرْنجُ و

 : قرية بِمْصَر. َسَرْنَجةو

 ، بالباِء الموحدة بعد الراِء. َسْربَج : * ومما يستدرك على المصنّف : [سربج]

يَّة (4)وكائن قََطْعنَا إِليك »في اللسان في حديث ُجَهْيٍش   أَي َمفَازةٍ واسعٍة بَعيدةِ األَرجاِء. «َسْربَجٍ  من َدّوِ

 : * ومما يستدرك عليه من اللسان. (5) [سرفج]

 ، أَي طويل. َسْرفَجٌ  : يقال : َرُجلٌ  سرفج

 : اإِلباُء واالمتناع ، والفَتُْل الشَِّديُد. السَّْرَهَجةُ  : [سرهج]

 أَي مفتول ، كُمَسْمَهجٍ ، وسيأْتي. ، ُمْسَرَهجٌ  َحْبلٌ  منهو

 وهذا مما ليس في الّصحاح واللِّسان.

وفي نسخة : أَن تُْعِطَي  أَْن يُْعِطَي ماالً آلَخَر ، ولآلَخر مالٌ  : وهو كقُْرَطقَة بالّضمّ  السُّْفتََجة : ومما زاد عليه وعلى الجوهرّي : [سفتج]

 فيَْستَِفيد أَْمَن الطَِّريِق. وفِْعلُه هناك ،وفي نسخة : إِياها ثَمَّ ، أَي  فيَُوفِّيَه إِيّاهـ  بصيغة اسم الفاعلـ  بلِد الُمْعِطي ولآلِخِذ ماٌل في (6)ماالً آلَخَر 

 قد َوقعْت هذه اللفظةُ في ُسنَن النَّسائّي. واختلفَْت ِعباراُت الفُقََهاِء في تفسيرها ، فمنهم من فسَّرها بما قاله المصنّف. ، بالفَتْح ، السَّْفتََجةُ 

. وقال في السَّفَاتِجُ  أَن يَْدفََع ماالً قَِراضاً يَأَْمُن به من َخَطِر الطَِّريِق. والَجْمعُ وفسََّرها بعُضُهم فقال : هي ِكتَاُب صاِحِب الماِل لَوِكيِله 

ُء الُمْحَكم بضّم السين وفتح التاِء : الشي « :شرح المفتاح»وفي  .(7)بفتحها وفتح التاِء ، ُمعَّرُب َسْفتَه  هي بضّم السيِن ، وقيل :« : النهر»

َي به هذا القَرْ  عليه في  ُض إِلحكاِم أَمره ، وهو قَْرٌض استفاَد به الُمْقِرُض ُسقوَط َخَطِر الطَِّريِق بأَْن يُقِرَض مالَه عند الَخْوف عليِه ليَُردَّ ، ُسّمِ

 ٍض َجرَّ نَْفعاً ، قاله شيُخنَا.قَرْ  عن نََهى السالمعليهَمْوِضع أَْمٍن ، ألَنه 

 : الَكِذُب ، عن ُكراع من اللسان. السَّْفجُ  : [سفج]

يحِ  َسفَجَ  ما أََشدَّ  ويقال : ها. أَي شّدةَ  (8)محّركة  هذه الّرِ  ُهبوبِها وَمّرِ

صاِص واآلنُِك ، اإِلْسِفيَداجُ  : [سفدج]  ر إِْسِرْنجاً ،واآلنُِكيَّ إِذا َشدََّد عليه الَحريَق صا هو كعَْطِف التَّْفِسير لما قَْبلَه ، بالكسر : هو َرَماُد الرَّ

ٌء ، وهو ّب ، فليُراَجع ، ُملَطٌَّف َجالَّ ٌب ، وله غير ذلك من الفوائد مذكورة في ُكتٍب الّطِ  عن ابن ِسيَده. ُمعرَّ

 ُمستدَرٌك على الجوهرّي وابن منظوٍر وهو ملحٌق بالخماسّي. ، كعََملٍَّس : الطَّويُل ، السَّفَلَّجُ  : [سفلج]

الظَّليُم الذََّكُر. وقيل : هو من  وهو ملحٌق بالخماسّي ، بتشديد الحرف الثالث منه. وقيل : كعََملَّس : الظَِّليُم الَخِفيُف ، ، السَّفَنَّجُ  : [سفنج]

 أَسماِء الظَّليم في ُسْرَعتِه.

 وأَنشد :
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__________________ 
 .«بزايدةقوله عل  زايدة كذا ابلنسخ والظاهر »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .. قوله غري الشريج لعر الصواب : عا ا انظر عبارته يف آخر مادة شرج»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( وردت يف التكملة وشاهده قو  أيب النجم :3)

ر ِج   قـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــتح هـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــٌد ومل ختـــــــــــــــــــــََ

رحَدجِ و      تــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــَك الــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــوَم كــــــــــــــــــــــــــاملســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 .«قطعنا اللير»( يف اللسان : 4)
 مكاهنا ابألصر بعد مادة سرهج ا قدمناها حسب ترتيب املواد.( 5)
 .«أن يعطي مااًل ألحد ول خذ»( يف نسخة أخر  من القاموس : 6)
 ( ويف التكملة بضم السا ا ضبرت قلم.7)
 ضبرت قلم.« َسفحجَ »( يف القاموس : 8)
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ِتها   َسَفن َجاجاَءتح به من اسح
 السَِّريُع. وقيل : الّطِويل.:  السَّفَنَّجُ و أَي َولدتْه أَسوَد.

 طائٌر كثيُر االْستِنان. : السَّفَنَّج قال الليث :و .َسفَنََّجةُ  واألُنثى

س  َسفَنَّج قال ابن ِجنِّي : ذهب بعُضهم في  .(1)أَنه من السَّْفجِ وأَن النوَن المشّددةَ زائدةٌ ، ومذهُب سيبويِه فيه أَنه َكاَلم َشفَلَّحٍ وراِء َعتَرَّ

 أَنشد ابن األَعرابّي : (2) كالسَّفَنَّج : السَِّريُع ، السُّفانِجُ و

ِج  ٍر ابلـــــــــــــــــــر داىَف َواســــــــــــــــــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــــُ  اي ُرب  بـــــــــــــــــــَ

ٍة     اكــــــــــــَ كــــــــــــَ جٍ ســــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــ  فــــــــــــَ جِ  ســــــــــــــــــــــــــَ انــــــــــــِ فــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــُ

  
 ، أَي أَْسَرع. وقوُل اآلخر : َسْفنَجَ  ل :ويقا

ا  جـــــــــــَ جـــــــــــُ د  لـــــــــــنـــــــــــا َأنح حنـــــــــــَح ُخ ال بـــــــــــُ يـــــــــــح  اي شـــــــــــــــــــــــــَ

ا    و جــــــــــــَ ن حتــــــــــــََ ج  يف ذا الــــــــــــعــــــــــــاِم مــــــــــــَ  قــــــــــــد حــــــــــــَ

  

ا  جــــــــــَ ــــــــــنــــــــــ  ٍ  فــــــــــال دح اَ  صــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــه مجــــــــــِ ضح ل تــــــــــَ ــــــــــح  فــــــــــابـ

َد لــــــــــــه و و     قــــــــــــح ِر الــــــــــــنـــــــــــــ  جــــــــــــِّ اعــــــــــــَ جــــــــــــَ نــــــــــــِ فــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــَ

  

َرَجا   (3)اَل تـُعحِطه َزيحفاً وال تـَبَـهح

ل النَّْقَد له. وقال : ْه وأَْسِرْع له ، من َسْفنَِجا قال : َعّجِ َل نَْقَده َسْفنَجةً  له َسْفنَجَ  : السَِّريعِ. وقال أَبو الَهْيثَم : السَّفَنَّجِ  : أَي َوجَّ  وأَنشد : (4) : َعجَّ

ا  جـــــــــَ ـــــــــ  ا الـــــــــن جـــــــــَ َب فـــــــــالـــــــــنـــــــــ  هـــــــــح َت الـــــــــنــــــــــ  ذح  ِإذا َأخـــــــــَ

بــــــــــــــًا     جــــــــــــــاِإيّن َأخــــــــــــــاُف طــــــــــــــالــــــــــــــِ نــــــــــــــ  فــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــَ

  
 معّرٌب. ُعُروُق َشَجٍر ، نافٌع في القُروحِ العَِفنَة بكسِر فسكون ففتح اإِلْسفَْنج

ْكبَاجُ  : [سكبج] ب (5) ، بالكسر الّسِ سُن ما يقال : ومن نَقَلَه شيُخنا عن ابن القطَّاع عن سركه باجه ، وهو لحم يُْطبَخ بَِخّل ، هذا أَح ، ُمعَرَّ

 فهو مخالٌف لقواعدهم. (6)

ً  الّرُجُل : إِذا أََعدَّ  َسْكبَجَ  ويقال :  .ِسْكبَاجا

 ، والذي في ُكتب الّطب أَنه َصْمُغ َشجرةٍ بفاِرَس. (7) : َدَواٌء ، م السَّْكبِينَجو

 : وبقي على المصنِّف مما يستدرك عليه. [سكرج]

َجة ظةلف َجةٍ  في (8)ال آُكُل ». وهو في حديث أَنس السُُّكرُّ بضّم « : المطالع»، وتابعه ابن قُْرقُول في « المشاِرق»قال ِعياض في  .«ُسُكرُّ

ّي : صوابه بفتح الراء : ِصغاٌر ، وليست بعربيّة ، قَِصاٌع يُؤَكل فيها ،  السين والكاف والّراِء مشّددة وفتح الجيم ؛ كذا قيدنا. وقال ابُن َمّكِ

ْغَرى ثاََلَث أَواٍق ، وقيل : أَْربََع َمثَاقيَل وقيل : ما بي َن ثُْلثَْى أُوقِيّة. ومعنى ذلك أَّن وهي ُكْبَرى وُصْغَرى : الُكْبَرى تَْحِمُل ِستَّ أََواٍق ، والصُّ

ي والَهْضِم.العرَب كانَْت تَْستَْعِملَُها في الَكَواِمخِ وأَشباِهَها من الَجَوارِ   ِش على الَموائد َحْوَل األَطعمِة للتَّشّهِ

فةِ  هذه على يأْكل لم وسلمعليههللاصلىفأَخبر أَّن النبّي  . وقال الداوودّي : هي القَْصعةُ الصغيرةُ الَمْدُهونةُ. ومثلُه كالُم ابِن منظوٍر قطُّ  الّصِ

 كان ينبغي اإِلشارة إِليه.وابِن األَثير وغيرهم ، وهو يَْرِجع ِإلى ما َذَكرنا. ف

ً  يَْسلَُجها اللُّْقَمةَ ، كَسِمعَ  َسِلجَ  : [سلج] ً و بفتح فسكون ، َسْلجا َكة : َسلََجانا  الطَّعَاَم ، مثل َسَرَطه َسْرطاً. وقيل : َسِلجَ  وكذلك .(9) بَلَعَها محرَّ

ْيِن َحقَّه  (10)« ، والقََضاُء ِليّانَ  َسلََجانٌ  األَْخذُ »: األَْكُل السَّريُع. ومنه المثل :  السَّلََجانُ  ْيَن أََكله ، فإِذا أَراَد صاحُب الدَّ ُجُل الدَّ أَي إِذا أََخَذ الرَّ

َمْخَشرّي وغيرهما. ؟لََواه بِه ، أَي َمَطلَه  أَورده الَجوهرّي والزَّ
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__________________ 
  اللسان : أنه كالٌم شّفلٌج ورأي عرّتٌس.( يف1)
 .«كالسلفح»( عن اللسان ا وابألصر : 2)
 .«قوله تبهرجا كذا ابلنسخ كاللسان والصواب نبهرجا كما يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( عبارة أيب اهليثم يف التهذيب : سفنج فالن لفالن النقَد أي عجّله.4)
 املصباح : وهو بكسر السا ا وال  وز الفتح لفقد َفعال  يف غري املضاعف.( يف 5)
 ( يف التكملة : السكباج : معّرب ا مركب من ِسكح وهو اخلر ابلفارسية ا ومن أبج وهو اللون ا وهو ابلفارسية اب.6)
 صمغ شجرة بفارس ال نفض فيها سو  هذا الصمغ.( يف تذكرة داود : السكنبيج ا وقد  عر الباء التحتية بعد الكاف والنون مكاهنا. 7)
 قوله ال آكر كذا يف اللسان والنهاية مبدة عل  األلف ا والذي يف الشمائر : ما أكر ا ويد  لذلك قوله اآيت :»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)

 .«فبخرب اخل
 وما أثبت عن القاموس.« بَِلَعها»( يف املطبوعة الكويتية : 9)
 لنون ابلتنوين عن التهذيب والصحاح ا وضبطت فيهما يف اللسان ابلسكون. وروي يف التهذيب : األكر بد  األخذ.( ضبرت ا10)
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جِ  عن أَْكلِ  بُُطونُها اْستَْطلَقَتْ  : تَْسلَج اإِلبلُ  َسِلَجت قدو
 ، بالضّم ، يَْسلُج كنََصر ، َكَسلَجَ  بضّم فتشديد ، وهو نَباٌت يأْتي ِذْكُره قريباً ، ، السُّلَّ

 ً  ، بالكسر ال َغْيُر. قال َشِمٌر : وهو أَْجَوُد. والجوهريُّ اقتصَر على الفَتْح. َسِلَجتْ  . وقال أَبو َحنيفَة :ُسلُوجا

 .(1)نقله ابن منظور  َرَضعَها ، وَملََجها : إِذا الفَْيصُل النَّاقَةَ  َسلَجَ  روى أَبو تُراٍب عن بعض أَعراِب قَْيٍس :و

لَِّجانالو يَان : الُحْلقومُ  ، بكسر الّسين ، فالم مشّددة مكسورة ّسِ  .ِسلِّجانه يقال : َرماه هللا في كِصلِّ

حان : نَباتٌ  (2)، بضّم الّسيِن فالم مشّددة مضمومة  السُّلََّجانْ و ، وهو نَْبت ِرْخٌو من ِدّقِ  (3) السَِّليَجةو تَرعاه اإِلبُل كالسُّلَّج كقُبٍَّر ، كقُمَّ

 : َضْرٌب منه. السُّلََّجان الشَّجِر. ويقال :

بَاِب ، أَخضُر ، له َشْوٌك ، وهو َحْمٌض. وفي التهذيب : السُّلَجُ  وقال أَبو َحنيفَةَ :  .السُّلَّجو : َشَجٌر ِضخاٌم كأَْذنَاِب الّضِ

اَرة. قال ا بيعِ ، وهي َخوَّ ألَزهرّي : َمْنبِتُه الِقيعَاُن ، ولهُ ثََمٌر فِي أَطرافه ِحدَّةٌ ، ويكون من الَحْمِض الذي ال يََزاُل أَْخَضَر في القَْيظ والرَّ

. قال : وال يُعَّد من شجر الَحْمض. بِيع ، ثم يَِهيُج فيَْصفَرُّ  أَخضَر في الرَّ

 ، أَي يُِلّح في ُشْربه. (4) يَتَسلَّجهو وعن اللِّْحيَانّي : تَرْكتُه يَتَزلَُّج النَّبيذَ  : أَلَحَّ في ُشْربِه. اْستَلََجهو الشََّرابَ  تََسلَّجَ و

 أَي ُحلقوَمه. ِسلَِّجانَه كأَنَّه َمألَ به : اْستَلَجهو

واُل. السَّاَلليجُ و  والدُّْلُب : شَجٌر َمْعُروٌف. : الدُّْلُب الّطِ

ينورّي. الباُب ، : السَّاَجة التي يَُشقُّ منها السَِّليَجةو  قاله أَبو َحنيفةَ الّدِ

لَّْجنُ و ح غيُر واحد بأَنها أَصليّة كالفاِء في  (5) كِسنَّْخف : الَكْعكُ  بكسر الّسين وتشديد الاّلِم المفتوحة وسكون الجيم ، الّسِ فالنُّون زائدة ، وصرَّ

 َوْزنه ؛ قاله شيخنا.

 وب عن اآلخِر.أَحدهما مقل والسَّْجل : العََطاُء ، السَّْلجو

 ٌء يُْؤَكل.كُصَرد : أَْصَداٌف بَْحِريّة فيها شي السُّلَجو

 َسْهُل الَمَساغِ بال ُعْسر. ، أَي يُْبتَلَع يُتََسلَّجُ  َطيِّبٌ  أَي قَُذْعِمٍل ، مثل ُسلَْجِلجٌ و كَسفَْرَجل ، َسلَْجلَجٌ و كأَمير ، ، َسِليجٌ  طعَامٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

ْوض. وأَنشد قَوَل َحّسان ،  َسْلَجج أَبيضُ  ِريبَةَ بُسهولة ؛ قاله السَُّهْيلّي في الرَّ  بَْدرٍ  يوم في عنههللارضي: هو السيُف الماِضي الذي يَقَطع الضَّ

: 

عـــــــــــــاِوٍد يـــــــــــــوَم الـــــــــــــَوغـــــــــــــَ   ِديِّ مـــــــــــــُ ِن الـــــــــــــنـــــــــــــ   َزيـــــــــــــح

مـــــــاِة بــــــكـــــــرِّ أَبــــــيــــــَ      رحَب الــــــكــــــُ جضــــــــــــــــــــَ جــــــَ لــــــح  ســــــــــــــــــــَ

  
 اللُّقمة ، ضاَعفُوا الِجيَم كما ضاَعفوا داَل َمْهَدد ، ولم يُْدِغُموه ، ألَنهم أَلحقوه بَجْعفَر. َسْلجِ  َمأْخوذٌ من

باعيّ  َسْلبَجٍ  : * ومما يستدرك عليه : [سلبج] َواُل. : السَّالبِج ، كَجْعفَر ، في التهذيب في الرُّ  الدُّْلُب الّطِ

 َكقََربُوس : د. محركة َسلعُوجُ  : [سلعج]

 .َسالِمجو وفي التهذيب : يقال للنِّصاِل المحدَّدةِ : َسالِجمُ  .َسالِمجُ  النَّْصُل الطَِّويُل الدَّقِيُق ، ج كَجْعفَر السَّْلَمج : [سلمج]

 واقتصر عليه ابُن منظور. : الطَِّويُل ، السَّْلَهج : [سلهج]

ّمِ ،الشيْ  َسُمجَ  : [سمج] مثُل َخُشَن فهو  َسِمجٌ و مثُل َضُخَم فهو َضْخٌم ، َسْمجٌ  فهو ولم يَُكن فيه َمالَحةٌ ، : قَبُحَ  يَْسُمج َسَماَجةً  كَكُرمَ  ُء ، بالضَّ

 ، ولكنّه َسِمجٍ  ليس ُمَخفَّفاً من َسْمجٌ  مثل قَبَُح فهو قَبيٌح. قال سيبويه : َسِميجٌ و َخشٌن ،
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__________________ 
 يف التهذيب.( والعبارة وردت عن أيب تراب 1)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان والتكملة بفتح الالم املشددة.2)
 ( كذا ونص التكملة والتهذيب واللسان : ويقا  للساجة الجي ُيشّ  منها اللباب : الس ليَجُة.3)
 ( األصر ا واللسان ا ويف التهذيب : وَيسَتِلجُه.4)
 وُسّلجا قا  األزهري : ومل ألض الّسّلجن لغريه ا وكبن الراجز أراد أيكر سّلجنا ا ويرع  سّلجا.أيكر ِسّلجنا هبا  ( وشاهده يف التهذيب :5)
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ِر ا خامٍ  ا ِلَاجٌ  ج كالن ضـــــــــــــح ؛ الكســـــــــــــُر عن  لَِجَ و  ا ُلُوَجةً و  َلَُج َلَاَجةٌ  . وقدَلَاَج و  ُلَجاءُ و  ا لَُِجونَ و  مثر ضـــــــــــــِ
َيايّن. وهو ٌج ا َلحجٌ و  َلميجٌ  َليجٌ  اللِّحح ِميجاً  قدو  َلمح جُ  عن ابِن ســــِيَده :و  َلحجاً  : ِإذا جعله َل َجه َتســــح مح ِميجُ و  الســــ  :  الســــ 

 الذي ال َمالحَة له ا اأَلخريُة ُهَذلّيٌة. قا  أَبو ُذَ يب :
د ِد  بــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــَ ي وِإن تـ لــــــــــِ بــــــــــح ي حــــــــــَ ــــــــــِ رِم  فــــــــــِإنح َتصــــــــــــــــــــــــح

ٌح و خـــــــــــَ     مح صـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــِ هـــــــــــُ ـــــــــــح نـ يـــــــــــجُ لـــــــــــيـــــــــــاًل ومـــــــــــِ  لـــــــــــَِ

  
 : الذي ال َخْيَر عنده.ـ  هنا في بيت أَبي ذَُؤْيبٍ ـ  َسميجٌ  وقيل :

 اللَّبَُن الدَِّسُم الَخبِيُث الطَّْعِم. أَيضاً : السَِّميجو السَّْمجو

 وكذلك السَّْمَهُج والسََّملَّج ، بزيادة الهاِء والاّلِم.

يحِ. السَّْمجُ و : ال َطْعَم له. َسْمج ولَبَنٌ   الَخبِيُث الّرِ

ً  : َعدَّه اْستَْسَمَجهو  فِْعلَك. أَْستَْسِمج . وأَناَسْمجا

 ، بالكسر : د ، من َطخاِرْستَان. ِسمْنَجانُ  : [سمنج]

ْمَحاجِ  من الَخيِل واألُتُِن : الطَِّويلةُ الظَّْهِر ، السَّْمَحجُ  : [سمحج] . وكذلك َسماِحيجُ  من األُتُنِ  السَّْمَحجِ  أَبو ُعبَْيٍد أَّن َجْمعَ بالكسر. وزعم  ، كالّسِ

 .َسْمَحجٌ  . وقد قالوا : ناقةٌ ُسْمحوجٍ  أَو ِسْمَحاجٍ  جمعُ  َسماِحيجُ  ، وكال القوليِن َغلٌَط إِنما هو َسماحيجُ  من الخيل السَّْمَحجِ  قال ُكَراع : إِن جمعَ 

 تَُخصُّ اإِلناَث. ُمْعتَّزة. وال يقال للذََّكِر ، بل ليظةُ النَّحِض الفََرُس القَبّاُء الغَ  : السَّْمَحجُ و

ِرّماح  : َسْمَحجٌ  قَْوسٌ  القَْوُس الطَِّويلَةُ. أَيضاً : السَّْمَحجُ و  .(1)َطِويلَةٌ. وقد جاَء ذلك في شعِر الّطِ

 الطويُل البغيُض. بالضّم : السُّْمُحوجو

 ٍء.: الطُّوُل في كّلِ شيْ  السَّْمَحَجةُ  في التهذيب :و

 : َموضٌع ، قال : َسَماحيجُ و

وجح  هـــــــــــُ ـــــــــــح يـ ـــــــــــٍح ســـــــــــــــــــــــــَ ر تح عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه كـــــــــــر  رِي  جـــــــــــَ

رتِّ َأو     ِا اخلـــــــــــــَ نح ميـــــــــــــَِ نح عـــــــــــــَ يـــــــــــــجح مـــــــــــــِ احـــــــــــــِ  لـــــــــــــَ

  
ْت عليه َذْيلَها.  أَراد َجرَّ

جُ  : [سمرج] اءِ  ، السََّمرَّ  َكَسفَنَّجٍ ، وَسفَنَّجٍة : بتشديد الرَّ

اج : .(2)فارسيُّ معّرٌب  اْستَْخراُج الَخَراجِ في ثاَلِث َمّراتٍ   قال العَجَّ

 الس َمر َجايـَوحَم َخراٍج ُلحرُِج 
جُ  ، قال ابُن سيده : (3) أَو اسُم يَْوٍم يُْنقَُد فيه الَخَراجُ  يَوٌم للعََجِم يَْستخِرجون فيه الَخَراَج في ثالِث يوُم ِجبَايِة الَخَراجِ. وقيل : هو  : السََّمرَّ

اٍت. وسيُْذَكر في حرف الشين.  مرَّ

 له ، أَي أَعطه. َسْمِرجْ  يقال :و

جُ  : (4)وفي التهذيب   . قال َجْنَدُل بُن الُمثَنَّى :السَّماِرجُ  : الُمْستَِوي من األَرض ، وجمعه السََّمرَّ

ـــــــــــــــــِ   َن ابأَلمـــــــــــــــــال َدعـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ارِجِ ي مـــــــــــــــــَ   الســـــــــــــــــــــــــــــــ 
جِ     زالـــــــــــــــــِ غـــــــــــــــــاِوِس اهلـــــــــــــــــَ ريحِ والـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــطـــــــــــــــــ 
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ِعِر ا َواِججِ   كر  َجِبٍا ُمشح
جِ ، قاله الفَّراُء. اللَّبَُن الدَِّسُم الُحْلُو ، كجْعفٍَر : السَّْمعَجُ  : [سمعج]

 كالسََّملَّ

 الحرِف الثّالِث منه. قال الراِجز :وهو ملحٌق بالُخَماسّي ، بتشديد  ، كعََملٍَّس : الَخِفيُف ، السََّملَّجُ  : [سملج]

ا  جـــــــــــــَ لــــــــــــَ جــــــــــــح لــــــــــــَ الــــــــــــًة تـــــــــــــَ قــــــــــــَ  قــــــــــــالــــــــــــتح لــــــــــــه مــــــــــــَ

نــــــــــــًا     لــــــــــــيــــــــــــحــــــــــــًا َحســــــــــــــــــــــــــَ وحاًل مــــــــــــَ ــــــــــــَ اقـ جــــــــــــَ لــــــــــــ   لــــــــــــََ

  

ُخ الــــــــــــينِّ  بــــــــــــَ طــــــــــــح ا لــــــــــــو يــــــــــــُ جــــــــــــَ  ُء بــــــــــــه ألَنحضــــــــــــــــــــــــــَ

ا    وحَدجـــــــــــــَ لـــــــــــــي  اهلـــــــــــــَ َن الـــــــــــــكـــــــــــــراِم جلح عـــــــــــــَ  اي ابـــــــــــــح

  
عن اللَّيث. وقال  ، بالّضمِّ  كالسُّماِلجِ  : إِذا َكان ُحْلواً َدِسماً ، (5) َسَملَّجٌ  إِنه لَسْمَهجٌ  الدَِّسُم. قال الفَّراُء : يُقَال ِللَّبَِن : اللَّبَُن الُحْلوُ  : السََّملَّجُ و

يُِّب الطَّْعِم.  بعضهم : هو الطَّ

__________________ 
 ( يريد قوله يصف صائداً :1)

 يـــــــــــــــــلـــــــــــــــــحـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــرضــــــــــــــــــــــــــــــف لـــــــــــــــــه قضــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــة 

طـــــــــــــــــــــامح     ُج املـــــــــــــــــــــو هـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــوف اخلـــــــــــــــــــــِ حـــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــَح

  

 (.لحج)واللسان  (لحج)التهذيب 

 ( قا  ابن السكيت : أصله ابلفارسية : َسهح َمر ة.2)
 ( يف التهذيب : يُنتعد فيه دراهم اخلراج ا عن ابن ِشير.3)
 ( مل ترد العبارة يف التهذيب لرج ا وأثبتت يف اللسان عن التهذيب.4)
 ويف التهذيب : ِلحَلٌج وكال ا ضبرت قلم. ( هذا ضبرت اللسان ا5)
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، بزيادة الهاِء والالم ، كما تقّدمت  السََّملَّجو والسَّْمُج والسَِّميُج : اللَّبَُن الدَِّسُم الَخبِيُث الطَّْعِم ، وكذلك السَّْمَهج .(1)وقيل : هو الذي لم يطعم 

 اإِلشارةُ إِليه.

. عن أَبي َحنيفةَ. قال : ُعْشٌب من الَمْرَعى : السََّملَّجو  ولم أَجْد َمْن يَُحلِّيه َعلَيَّ

 َسْهٌم لَطيٌف. : السََّملَّجُ و

 : إِذا كان خفيفاً. َسَملَّجٌ  يقال : َسْهمٌ 

جُ و ِمالَّ  كِسنِّماٍر : ِعيٌد للنََّصاَرى. الّسِ

 عن ابِن ِسيدة. في َحْلِقي : َجِرْعتُه َجْرعاً َسْهالً ، َسْملَْجتُهو

ُره : أَي ُمَسْملَُجهو الذََّكِر ، َسَملَّجُ  رُجلٌ  يقال :و  َطِويلُه.و ُمَدوَّ

، وهو الّصواب. وتُوجد في بعضها بالُحْمرة. وهي في  هذه الماّدة في نسختنا مكتوبةٌ باألَسود كالَمه : َكَذَب فيه. َسْمَهجَ  : [سمهج]

َجَها. َسْمَهجَ و الّصحاح مختَصرة.  : أَْسَرَع. َسْمَهجَ و أَرَسل. : َسْمَهجَ و الدََّراِهَم : َروَّ

 فَتََل َشِديداً. : َسْمَهجَ  : الفَتُْل الشَِّديُد. وقد السَّْمَهَجةو

 قال : َشدََّد في الَحِلِف. : َسْمَهجَ و

فـــــــــــًا حيـــــــــــَح  لـــــــــــِ جيف حـــــــــــَ ُف بـــــــــــَ الـــــــــــِ جـــــــــــَ هـــــــــــَ مـــــــــــح   ُمســـــــــــــــــــــــــَ
ا    جــــــــــــَ جــــــــــــِّ لــــــــــــَ ــــــــــــُ جيف ال تـ ــــــــــــَ ــــــــــــه : اي ب  قــــــــــــلــــــــــــُت ل

  
 خفيفَةٌ. قال ابُن سيدة : ولسُت منه على ثِقَة. : َسْمَهجةٌ  : شديَدةٌ. وقال ُكَراع : يَِمينٌ  َسْمَهجةٌ  ويَِمين

 : السَّْهُل. السَّْمَهجُ و

اُء. أَو َدِسمٌ  (2)قاله أَبو عبيدة  : ُخلَط بالماِء ، َسْمَهجٌ  لَبَنٌ و  ُحْلٌو ، قاله الفَرَّ

من أَلباِن اإِلبِل  السَّْمَهِجيجُ  وفي اللسان : ، فيهما. كالسَّْمَهِجيجِ  : اللَّبَن الدَِّسُم الَخبِيُث الطَّْعِم ، وكذلك السََّملَّج ، وقد تقّدم. السَّْمِهيجو السَّْمَهجُ و

 َن في ِسقَاٍء غيِر َضاٍر فلَبَث ولم يَأُْخْذ َطْعماً.: ما ُحقِ 

 قال الراجز : الَخْيِل : الُمْعتِدُل األَْعَضاءِ  الِحباِل : الَمْفتُوُل شديداً ، ومن من الُمَسْمَهجو

رح  ٍح صـــــــــــــــــــــايف اخُلصـــــــــــــــــــــَ ِدي ِبســـــــــــــــــــــابــــِ تـــــــَ   (3)قـــــــد َأغــــح
ِدٍ      تـــــــــــــَ عـــــــــــــح جَ مـــــــــــــُ هـــــــــــــِ رح  لـــــــــــــُح  يف غـــــــــــــرِي َعصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 في البَْحِر. ع بين ُعَماَن والبَْحَرْيِن ، بالفتح : َسَماِهجُ و

بتها العرُب.  آَخرُ  (4) أَو َمْوِضعٌ  ، إِْشبَاُعه ِزيدْت عليه الياُء ، َسَماِهيجُ و قريٌب منه. َجِزيَرةٌ في البَْحِر تُدَعى بالفارسيَّة : ماْش ما ِهي ، فعَرَّ

 وأَنشد :

وجح  مــــــــــــَ  بــــــــــــَا دارَاِت الــــــــــــعــــــــــــُ لــــــــــــح  اي َداَر ســــــــــــــــــــــــــَ

وجح     هــــــــُ يـــــــــح ر تح عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا كــــــــر  رِيــــــــٍح ســــــــــــــــــــــَ (5)جــــــــَ
 

  

وجح  اِ  ايجــــــــــــُ ــــــــــــَ ب نح جــــــــــــِ اَء جــــــــــــاَءتح مــــــــــــِ وحجــــــــــــَ  هــــــــــــَ

رتِّ َأو     ِا اخلـــــــــــــَ نح ميـــــــــــــَِ امـــــــــــــنح عـــــــــــــَ يـــــــــــــجح لـــــــــــــَ  هـــــــــــــِ

  
 انتهى. وقال أَبو ُدَواد :

وٌر و  قـــــــــــــــــــوُ  : ُقصـــــــــــــــــــــــــــــــــُ َرتح تـــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــَ  ِإذا أَدح

يــــــــــــــــجَ مــــــــــــــــن     اهــــــــــــــــِ هــــــــــــــــا آطــــــــــــــــامُ  لــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ وح  فـــــــــــــــــَ

  
 وسيأْتي. ليس بُحْلٍو وال آِخَذ َطْعٍم ، : إِذا كان ، بضمهما (6) ُعَماِهجٌ  ُسَماِهجٌ  لَبَنٌ  عن أَبي ُعبَْيدةَ : يقالو
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ْمَهاجُ و  ، بالكسر : الَكِذُب. الّسِ

 .(7): لَيٌِّن  َسْمَهجٌ  : َسهلةٌ. وعن األَصمعّي ماءٌ  َسْمَهجٌ  : واسعةٌ َسْهلَةٌ وِريحٌ  َسْمَهجٌ  وأَْرضٌ 

 عن ابن األَعرابّي. ، بضّمتَْين : العُنّاُب ، السُّنُج : [سنج]

َراجِ من نَاج وفي األَساس : ال بُدَّ للّسِ َراجِ فيكِكتَاِب  ، الّسِ  الَحائِط.و الِجَرارِ  أَثَُر ُدخاِن الّسِ

 .َسنَْجتَه ُكلُّ ما لََطْختَه بلَْون غيِر لَْونِه فقدو

__________________ 
 ( ضبطت يف التهذيب يُطحِعم ضبرت قلم.1)
 أبو عبيد ويف التهذيب : أبو سعيد.»( يف اللسان : 2)
 اللسان اغحتَد . ويف التهذيب : وايف بد  صايف. ( قد أغتِدي ضبرت التهذيب ا بصيغة املاضي ا ويف3)
 .«موضض»بد  « ع»( يف القاموس : 4)
 وما أثبت هنا الصواب فالضمري يعود عل  ايدار سلم  با دارات العوج.« جرت عليه»( مر الرجز يف مادة لحج وفيه : 5)
 ( يف اللسان : الل  العماهج والسماهج.6)
 سهر لا. وأنشد :»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 7)

 فوردت عذابً نقاخا لهجا
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نَاجُ و راُج ، أَيضاً : الّسِ  كأَميٍر. كالسَّنِيج نَِقَل ذلك عن ابن ِسيَده ، : الّسِ

 .257الَمْرَوِزّي ، سمَع النَّْضَر بن ُشَمْيٍل واألَصمعيَّ ، قَِدم بغداَد ، توفَِّي سنة  ُسليماُن بُن َمْعبَد أَبو داودو

الَحسُن بُن محمِد بِن ُشْعبَةَ الَمْرَوِزّي سكَن بغداَد ، وَحّدث بها عن الَمْحبُوبّي  بِن ُشعيٍب ، وقيل : الَحافِظاِن أَبو علّيٍ الُحسيُن بُن محّمدِ و

تاريخ »كذا في  (1) 391كْوثٍَر البَْربََهاِرّي وِإسماِعيَل بِن محّمد الّصفّاِر ، توفّي سنة  [بَْحِر بن]وروى أَيضاً عن أَبي « جامَع التِّْرِمذيّ »

نَِجيّونَ  ومحمد بن أَبي بكٍر ، ومحّمد بن ُعَمَر ، .«الخطيب ثون. الّسِ  ، بالكسر : ُمَحّدِ

ّم : ة ، ببَاِميَاَن. ُسْنجو  ، بالضَّ

 بالكسر : ة ، بَمْرَو. ، ِسْنجو

 كِعْمَراَن : قََصبَةٌ بُخَراساَن. ، (2)ِسْنَجاُن و

ين أَفصُح من الَصاد ، َسْنَجةُ  .(3)الراِجَحة  بالسَّْنَجة يقال : اتََّزَن منّيو الجوَهِرّي في الَصاد ، نقالً عن  (4)وذكر  الِميَزاِن ، مفتوحة ، وبالّسِ

 . أَي بالسين ، فليُْنَظر.َسْنَجة ابن السكيت : وال تَقُْل :

 الميزاِن : لُغَةٌ في َصْنَجته ، والسين أَفصح. َسْنَجةُ  وفي اللسان :

 نَْهٌر بِدياِر ُمَضَر. بالفتح : ، َسْنَجةُ و

قِّّي. َسْنَجةُ و  لَقُب َحْفص بن ُعَمَر الرَّ

ْقَطةُ ، ج َجةالسُّنْ و  في ُحْجَرة. كُحَجرٍ  ُسنَجٌ  بالّضّم : الرُّ

كساٌء ُمَسبٌَّج ، أَي َعريٌض ،  وأَنا أَخشى أَن يكون هذا تَصِحيفاً عن الموّحدة. وقد تقّدم : ُمَخطٌَّط. أَي أَْرقَطُ  ُمَسنَّجٌ  بُْردٌ  من ذلك قولهم :و

 فليراَجْع.

ْيقَُل السُّيوَف وتُْجلَى به األَسنانُ  النُّون ، وفتح الذّال المعجمة :فسكون  ، بالّضمّ  السُّْنباَذجُ  : [سنبذج]  .(5)والَجَواِهُر  َحَجٌر يَْجلُو به الصَّ

ُجُل بَِوَرقٍَة منه  : َشَجرٌ  الّساج : [سوج] ْيلَميَّة ، يَتَغَطَّى الرَّ فَتَِكنُّه من الَمَطر يَْعُظُم ِجّداً ، ويَذهُب ُطوالً وَعْرضاً ، وله َورٌق أَمثاُل التَِّراس الدَّ

: َضْرٌب عظيٌم من الشََّجر ،  السَّاج ، حكاه أَبو حنيفةَ. وفي المصباح : (6)، وله رائحةٌ طيِّبة تُشابِه رائحةَ َورِق الَجْوِز ، مع ِرقٍَّة ونُعومة 

َمْخَشِرّي : (7)، وال يَْنبُُت  ساَجاتٌ  ، وجمعُها ساَجةٌ  الواحدةُ  : َخَشٌب أَسوُد َرِزيٌن ،  السَّاجُ  إِاّل بالِهْند ، ويُْجلَب منها إِلى غيِرها. وقال الزَّ

: يُشبه اآلبِنُوَس ، وهو أَقلُّ َسَواداً منه. وفي  السَّاجُ  كنَاٍر ونِيَراٍن. وقال بعُضهم : ِسيَجانٌ  يُجلَُب من الِهند ، وال تَكاد األَْرُض تُبِليه ، والجمع

نَْوبَر : ساجٍ  من السالمعليهاألَساس : وُعِملَْت سفينةُ نُوحٍ  نَْوبَر وقيل : الصَّ . انتهى. وقال جماعةٌ : إِنه َوَرَد في التَّوراةِ أَنه اتّخذها من الصَّ

 .لسَّاجا نَْوٌع من

ْخُم الغَِليُظ ، الطَّْيلََساُن األَخضرُ  : السَّاجُ و رَ  أَو األَسوُد ، وبه َصّدَر في النَِّهايَةَ ، أَو الضَّ ُر يُنَسج كذلك. وبه فُّسِ حديُث ابِن َعبَّاس :  أَو الُمقَوَّ

يجانِ  من يكون ما القاَلنِس ِمن الَحْربِ  في يَْلبَسُ  وسلمعليههللاصلىكان النّبّي » أَصحاُب الدَّّجال »وفِي حديث أَبي هَريَرةَ  (8) «[الُخْضرِ ]الّسِ

 .«السَّيجانُ  عليهم

ر الساجُ  ، وقيل «َساجٍ و ُكلُّهم ذُو َسْيٍف ُمَحلًّى» في رواية :و ُر ، ويُْطلَق َمَجازاً على الِكَساِء الُمَربّع. قُلت : وبه فُّسِ  : الطَّْيلَساُن الُمَدوَّ

 قال : هو َضْرٌب من المالِحِف َمنسوجة. .«بَِساَجةٍ  فقام» حديُث جابٍر :

 وقال شيخنا : واألَسَوُد الذي َذَكره المصنِّف أَغفلوه لغرابته في الدواوين.

يجان قلت : قال ابُن األَعرابّي :  : الطَّيَاِلَسةُ السُّوُد ، الّسِ

__________________ 
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 وثالثا وأربعمئة.( يف اللباب البن األثري : سنة نيف 1)
 ( يف معجم البلدان : بفتح أوله وبكسر.2)
 ( زيد يف األساس : وابلس نج الوافية.3)
 ( ابألصر : وذكره.4)
 ( يف التكملة : وهو معّرب ُسنحباَذهح.5)
 ( يف اللسان : ونعمٍة.6)
 ( عن املصباح ا ويف األصر : تنبت.7)
 .«قوله السيجان يف اللسان : السيجان اخلضر»( زايدة عن النهاية ا وهبامش املطبوعة املصرية : 8)
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ِر َغرِيباً  َساجٌ  واحُدَها  وقا  الشاعر : (1) ؟: فكيف يكون مض َهَذا النـ قح
ِه و  ـــــــــــِ ـــــــــــمـــــــــــات ل ـــــــــــاُس يف  ـــــــــــُ ـــــــــــن ـــــــــــقـــــــــــوُ  ال ٍر ي ـــــــــــح ي ـــــــــــَ  ل

ا    وُرهــــــــَ يــــــــوِن وعــــــــُ ــــــــعــــــــُ حــــــــيــــــــحــــــــاُت ال واٌء صــــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

  

ا مــــــــــنــــــــــ نــــــــــَ يــــــــــنــــــــــًة كــــــــــَبن  لــــــــــَ وًل َحصــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــُ ــــــــــُ  هــــــــــا بـ

ا و     يـــــــهـــــــَ وحـــــــًا َأعـــــــالـــــــِ اجـــــــاً ُمســـــــــــــــــــــُ ا  ســـــــــــــــــــــَ وُرهـــــــَ  ُكســـــــــــــــــــــُ

  
ة ُكُسوُرهَ  فَِة ، كأَنَّهُ قال : ُمْسَوّدة أَعاِليَها ، ُمْخَضرَّ  ا.إِنَّما نَعََت باالسمين ألَنّه َصيََّرُهَما في َمْعنَى الّصِ

 .ِسيَجانٌ  ، والجمعُ  الّساجِ ُسَوْيجٌ  وتصغيرُ 

ً ساَج و ً و ، َسْوجا ً و بالضّم ، ُسَواجا  قاله ابُن األَعرابّي. ُرَوْيداً ، َسْيراً  سارَ  محّركةً : ، َسَوَجانا

 ُغَراٍب : َموضعاِن. . مثلُسَواجٌ و ، كُحوٍر ، (2) ُسوجٌ و

 : َجبٌَل. قال ُرُؤبَةُ : ُسَواجٌ  وفي اللسان :

َوٍة َغرّاَء من   ُسواجِ يف َرهح
بّّي أَخو بني عبِد َمنَاةَ بن بَْكرِ  ن َخلَِف بِن ُعبَْيِد بِن نَْصرٍ َعبّاُد ب ُسَواجٍ  أَبُوو وهو فَرٌس مشهوٌر ، وهو الذي َسقَى  فاِرُس بَْذَوةَ ، بِن َسْعدٍ  الضَّ

 ُصَرَد بَن َجْمَرةَ اليَْربوعّي الَمنِيَّ فماَت ، وله أَخباٌر َمْذُكوَرةٌ في كتاِب الباَلذُِرّي.

 عن أَبي عمٍرو. ُء ،الذََّهاُب والَمِجي َكةً :ُمَحرَّ  السََّوَجانُ و

ً  ومنهم من َزَعَم فيه الفَتَْح نََظراً إِلى إِطالق الُمَصنِّف ، وهو َوَهٌم.  : َذَهَب وجاَء. وقال : َساَج َسْوجا

ا فـــــــــيـــــــــمـــــــــا و  هـــــــــَ بــــــــــَ جـــــــــَ وجُ َأعـــــــــح ابـــــــــٌة  َتســـــــــــــــــــــــُ  ِعصـــــــــــــــــــــــَ

افِ     وَن غـــــــــرُي ِقضـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــُ خـــــــــح نـــــــــ   مـــــــــن الـــــــــقـــــــــوِم شـــــــــــــــــــــــِ

  
جٌ  ِكَساءٌ و راً  ُمَسوَّ  ، ويُطلَق أَيضاً على الُمَربَّعِ ، وقد َمرَّ آنِفاً. (3)واِسعاً ، أَشار إِليه في األَساس  : اتُِّخَذ ُمَدوَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 : الخَشبَةُ والواِحَدةُ الُمَشْرَجعَةُ الُمَربَّعةُ ، كما ُجِلبت من الِهند. الّساَجةُ 

 ، وهذا قد تقدم للُمَصنِّف في س ل ج. السَِّليجة  منها الباُب :التي يَُشقّ  للسَّاَجة ويقال

ين ، يُطبَخ ويَْطِلي به الحائُك السََّدى. السُّوجُ و  : َرّدَدَها عليه. (4) بالمْسَوَجة الحائُك نَسيَجه َساجَ و : ِعالٌج من الّطِ

 .266، توفَِّي سنة  ّساِجيَّةَ ال : من قُّواِد الُمْعتَِمد ، وإِليه تُنَسُب األَجنادُ  الّساج وأَبو

يَب ، كَمنَعَ  َسَهجَ  : [سهج] ً  الّطِ يحُ  َسَهَجتِ و َسْهجٌ  وقيل : ُكلُّ َدّقٍ : َسَحقَه ، : يَْسَهُجه َسْهجا ً  الّرِ ً  َسْهجا وقيل :  اشتدَّْت ،و : َهبَّت ُهبُوباً دائما

ْت ُمروراً َشِديداً  كَجْهَوٍر ، أَي شديدةٌ. أَنشد يَْعقُوُب لبعض  َسْهَوجٌ و كَصبُور .َسُهوجٌ و كَطْيفُور َسْيُهوجٌ و َسْيَهَجةو كَصْيقٍَل ، َسْيَهجٌ  فهي َمرَّ

 : (5)بني َسْعد 

وجح  مــــــــــــَ  بــــــــــــَا داراِت الــــــــــــعــــــــــــُ لــــــــــــح  اي داَر ســــــــــــــــــــــــــَ

ر تح عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا كــــــــــر  ريــــــــــٍح     وجح جــــــــــَ هــــــــــُ ــــــــــح يـ  ســــــــــــــــــــــــَ

  
يحِ. وزعَم يعقوُب أَن جيم السَّْهجُ و قال : والسَّْهكُ  .(6) ْيَهجٌ سَ و وَسْيَهكٌ  َسْيُهوجٌ و وقال األَْزَهِرّي : ِريٌح َسْيُهوكٌ  بدٌل  َسْيُهوجٍ و َسْيَهجٍ  : َمرُّ الّرِ

يحُ  َسَهَجتو من كاِف َسْيَهٍك وَسْيُهوكٍ   وقيل : قََشَرت وْجَهها. قال َمْنُظوٌر األََسدّي : األَْرَض : قََشَرتَْها الّرِ

اَر ألُمِّ ا َ  عـــــــــــــــِرُف الـــــــــــــــد  رح تـــــــــــــــَ رَِج هـــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــح

ايف     َهــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــَ ري  جِ الــــــــــــّراَِيِح  (7)غــــــــــــَ هــــــــــــ   الســــــــــــــــــــــــــ 
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 َسْيراً دائماً ، قال الراِجز : القْوُم لْيلَتَهم : ساُروَها َسَهجَ و

رحُج  ي اي شـــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــِ تــــــــــــَ غــــــــــــح ا تـــــــــــــَ رَاهــــــــــــَ  كــــــــــــيــــــــــــف تـــــــــــــَ

ـــــــــد و     اهـــــــــاق ـــــــــَ ن جـــــــــح هـــــــــَ طـــــــــاَ   ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ جُ ف هـــــــــح  الســـــــــــــــــــــــ 

  
يحِ ، الَمْسَهج عن أَبي عمٍرو :و  قال الشاِعُر : : َمَمرَّ الّرِ

َتَحاراً  َهَجاِإَذا َهَبطحَن ُمسح  َمسح
__________________ 

 ( ونقر يف التهذيب عن الليث قا  : السيجان : الطيالسة السود ا واحدها ساج.1)
 ( سوج موضض من انحية ما وراء النهر.2)
 الطيالسة املدورة الواسعة ا الواحد ساج ا وكساء مسّوج : اختذ ساجاً.( عبارة األساس : ولبسوا السيجان وهي 3)
 ( يف األساس : إذا جاء هبا وذهب عليه ا وهي املَِرّشة.4)
 ( اللسان : لبع  بين سعدة.5)
 ويف اللسان عن األزهري فكاألصر. .«وريح سيهوج وسيهو »( عبارة التهذيب : 6)
 .«صايف»ألصر ( عن الصحاح واللسان والتكملة ا واب7)
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ً و  وِمْسَهٌك. ِمْسَهجٌ  َخِطيبٌ  البَليُغ. قال األَزهرّي : الِمْصقَع : الِمْسَهجو في ُكّلِ َحّقٍ وباِطٍل. (1) كِمْنبَر : الّذي يَْنَطِلق المْسَهجُ  عنه أَيضا

ليس  أَساِهيجَ  اليوم (2)وفي نسخة َسْيِر اإِلْبِل. وفي األَساس : وأََخَذ بي  ُضُروٌب ُمْختَِلفةٌ من السَّْيِر ، األََساِهيجو وعن أَبي ُعبَْيٍد : األَساِهيّ 

 لي فيها نََصٌف ، أَي أَفانين من الباِطِل ليس لي فيها نََصفَةٌ.

 ، بالضّم : قريةٌ بَصعيِد ِمْصَر. ُسوَهاجُ و

حْ  َسيجٌ  : [سيج]  في ساِحل اليََمن. ر، َكَكتٍِف : د ، بالّشِ

يَاجو وابن منظور. وصّرح الفَيّومّي بأَن ياَءه عن واٍو كِصيام. وكذا  (3)ظاِهُره أَنه يائّي العين ، وهو َصنيع الَجْوَهرّي  ككتَاب : الَحائطُ  الّسِ

 ٍء من النَّْخِل والَكْرمِ ما أُِحيَط به َعلى َشيْ  ياجُ السِّ و الّساج : (4) [مادة]أَبو َحيّان ، وأَكثر أَئمة النحو على أَنه واوّي العين. ففي المصباح : 

 .، من َشْوٍك ونَْحِوه ، والجمُع أَْسِوَجة وُسوٌج ، واألَصُل بضّمتين ، مثل ِكتاب وُكتُب لكنه أُسِكن استثقاالً للّضّمة على الواو (5)

ً  حائَطه َسيَّجَ  قدو ْجت على الَكْرِم ، بالواو ، وَسيَّجُت ، باليَاِء أَيضاً : إِذا عِمْلت عليه (6)وفي األساس  .تَْسيِيجا ً  : َسوَّ ومثله في  .(7) ساجا

 المصباح ، فكاَن األَْولَى ِذكُره في الماّدتين على عاَدته.

 الياِء. الطَّْيلَساُن ، على قوِل َمن يجعل أَِلفَه منقلبةً عن (8)وزاد في اللسان في هذا الماّدة والّساُج 

ْنعَانّي ، ِسيَجانَ  بن َسْيج ْبُن فََدْوَكٍس ، بالكسر ، وَوْهُب بن ُمنَبِّه بن كامل بن ِسيَجانُ و بالفَتْحِ أَو بالكْسِر أَو بالتَّْحِريك أَخو  ْبِن فََدْوَكٍس الصَّ

 ِعْلماً وَعَمالً. اليََمنِ  قُّطرِ  َشيَخا وعبِد هللا وَعقيل وَمْعِقل ، وهما َهّمامٍ 

 (فصر الشا)
 املعجمة مض اجليم

 مقلوب َشَجأَه. األَْمُر ، كَمنَعَه : أَْحَزنَه ، َشأََجه : [شأج]

 ولم يذكره الجوهرّي وال ابن منظور.

َكةً : الباُب العالي البِنَاِء ، ُهَذِليّة. الشَّبَج : [شبج]  ، محرَّ

 قال أَبو ِخراٍش :

يــــــــــــــــــــــَك ِدرحٌع و  جــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــــح  ال َوِ  ال يـــــــــــــــــــــــُ

َرٌة وال     اهــــــــــــــَ ظــــــــــــــَ جٌ مــــــــــــــُ بــــــــــــــَ يــــــــــــــدُ  شــــــــــــــــــــــــــــَ  َوشــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 بهاٍء. َشبََجةٌ  األَبواُب. واِحُدَها : الشَّبَجُ  أَو

 َردَّه. إِذا : أَْشبََجهو

 : إِذا سار بشّدة ، ذكره أَرباُب األَفعال ، وأَغفله المصنّف. َشبَجَ  ال شيخنا : وبقي من هذه المادة :* ق

فاً من : َشجّ قلت :   : إِذا سار بشّدة ، كما سيأْتي فمن الذي يعده.ـ  بالشين والجيم فقطـ  وأَنا أَخشى أَن يكون هذا ُمَصحَّ

ً  بالضّم ، يَُشجّ و بالكسر يَِشجُّ  رأَْسهُ  َشجَّ  : [شجج] ى ، من قومٍ  شِجيجو َمْشُجوجٌ  ، فهو َشّجا وهذا عن  َكَسَره ، ، الجمُع عن أَبي زيٍد : َشجَّ

ُجِل ، وال يكون يَُشجُّ  ِء بالضَّْرب كماأَن يَْعلَُو َرأَْس الشيْ  : الشَّجُ  الَّليث. وعن أَبي الَهْيثَم : أِْس. وفي حديث أُّم  الشَّجُ  َرأَْس الرَّ ِإاّل في الرَّ

كِ »َزْرعٍ :  ةً ، في األَصل ، وهو أَن يَْضِربَه بشيْ ، في الرأْ  الشَّجُّ  ،« أَو فَلَّكِ  َشجَّ ٍء فيَْجَرَحه فيه ويَُشقَّه ، ثم استُْعمل في غيره من س خاصَّ

 األَعضاِء.
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تو َمجاز. وعبارة الّصحاح واللسان :وهو  البَْحَر : َشقَّه ، َشجَّ و ا وكذلك السابُح. وسابُحٌ  .(9)السَّفينةُ البَْحَر : َخرقَتْه وَشقَّته  َشجَّ :  جٌ َشجَّ

 . قال :الشَّّجِ  شديدُ 

__________________ 
 ( القاموس واللسان ا ويف التهذيب : ينط .1)
 .«وأخذين»( عن األساس ا وابألصر : 2)
 ( كذا ومل يرد يف الّصحاح.3)
 ( زايدة استدركت لإليضاح : فاملعىن بدوهنا قل  ومضطرب.4)
 ( يف املصباح : ما أحيرت به عل  الكرم وحنوه.5)
 ( عبارة األساس يف مادة سوج : وسّوجت عل  النخر والكرم.6)
 ( يف املصباح : سياجاً.7)
 ( يف اللسان : والسياج.8)
 ( ما أثبته املصنف هو عبارة اللسان ا وأما نص الصحاح : وشّجِت السفينُة الَبحر ا أي شقته.9)
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 َشّجاجِ يف َبطحِن ُحوٍت بِه يف الَبحر 
 وهَو َمَجاٌز. قال الشاعر : الَمفَاَزةَ : قََطعََها ، َشجّ و

ج   ٍة  َتشــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ وف ــــــــــــُ ن ــــــــــــَ وحجــــــــــــاُء كــــــــــــر  تـ ــــــــــــعــــــــــــَ  يبَ ال

هح     ـــــــــــــُ اِول غـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ي تـ ـــــــــــــهـــــــــــــح ن ـــــــــــــِ ّوًا ب ـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبن  هلـــــــــــــا بـ

  
ت فأَْشَرَع ناقَته فَشِربَتْ »في حديث جابٍر : و ه قََطعَِت الشُّْرَب ، من معنا : هكذا رواه الُحَمْيدّي في كتابه. وقال : (2)قال  .«(1) [فبالت]فَشجَّ

، على أَّن الفاَء أَصليّة « (4) [وبالت]فََشَجْت » : والِّذي رواه الخطَّابّي في غريبه وغيره : (3)الَمفَاَزةَ : إِذا قََطْعتََها بالسَّْيِر. قال  َشَجْجتُ  :

قَت ما بين  ْت أَي فَرَّ  فََخَذْيَها ِلتُبَّوَل.والِجيُم مخفَّفة ، ومعناه تَفَاجَّ

َها الَخْمَر بالماءِ  َشجَّ  من المجاز :و ً  ، يَُشّجهاو ، بالكسِر ، يَِشجُّ  : َمَزَجها. َشّجا

ً  يَُشجُّ  فكانَ  النُّبُّوةِ  خاتَمَ  فاْلتَقَْمتُ  ، وسلمعليههللاصلىفي حديث جابٍر ، أَْرَدفني َرسوُل هللا و ً  «عليَّ ِمْسكا  َشجّ   ، وهو منأَي أَشمُّ منه ِمْسكا

ه بريحِ الِمْسك. ومنه قول َكْعٍب : َمَزَجه : إِذا الشَّرابَ   بالماِء ، كأَنّه كان يَْخِلط النَّسيَم الواصَل إِلى َمَشّمِ

 بذي َشَبٍم من َماِء َ حِنَيةٍ  ُشج تح 
 أَي ُمِزَجت وُخِلطت.

َكة : أَثَرُ  الشََّججَ و  في الَجبين. الشََّجةِ  ، محرَّ

ةِ  في َجبِينه أَثَرُ  إِذا كان ، الشََّججِ  بَيِّنُ  أََشجُّ  رجلٌ و  .الشَّجَّ

ةو ة من الشَّجَّ  .الشَّّجِ  أَيضاً : الَمرَّ

 بعُضهم بعضاً. َشجَّ  ، تََشاجٌّ  ، أَي ِشَجاجٌ  بَْينُهم كانو

ةو أِْس وهي عشٌر : ِشَجاجِ  : واحدةُ  الشَّجَّ ْمحاق ، والُموِضَحة ، والهاِشمة ، والُمنَقِّلة ، ، والّداِميَة ، والبَ  (5)الحاِرَصة  الرَّ اِضعَة ، والّسِ

 ، وسيأْتي في دمغ. (6)والمأْمومة ، والداِمغَة 

 ، كَجَمَزى : العَْقعَق. َشَجَجىو

 : التَّْصِميُم. التَّْشِجيجُ و

 اعٍة.واسُم جم مشهور ، العََصِرّي ، صحابيّ  : هو الُمْنِذر بن الحارث بن َعَصرَ  األََشجُّ و

ُجُل الُمْفِرُط في الطُّولِ  الجيِم األُولى : (7)بضّم  ، الّشَجْوَجىو  .(8) الرَّ

 * وِمّما يُْستَدَرُك َعلْيه :

جُ و الشَِّجيجُ   : الَوتُِد ، ِلَشعَثِه ، ِصفةٌ غالبةٌ. قال : الُمشجَّ

جٌ و  ِه  ُمشـــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــ  ذالـــــــــــــــِ واُء قـــــــــــــــَ ا ســـــــــــــــــــــــــــــَ  أَمـــــــــــــــّ

َب ســــــــــــــــــــــــــــــاَرُه     يــــــــــــــــ  بــــــــــــــــَدا وغــــــــــــــــَ زاءُ فــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح
َ

 املــــــــــــــــ

  
جٌ و َشِجيجٌ و َمْشُجوجٌ  وَوتِدٌ  َد لكثرةِ ذلك فيه. ُمَشجَّ  ، ُشّدِ

جٌ و َشِجيجٌ  : ما بالدَّار (9)وهذا في الّصحاح واللسان. وفي األَساس   ، أَي َوتٌِد ، وهو َمجاز. ُمَشجَّ

ً  األَرَض بَراحلتِه َشجَّ و  : سار بها َسيراً َشديداً. َشّجا
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ةً. وفي األَساس : وزيدٌ « : بِيَد ويأُْسو بأُخرى يَُشجُّ  فالنٌ » ومن أَمثالهم : ةً وأَصلَح َمرَّ ةً : يُْخِطئ ويُِصيب.  يُشجّ  إِذا أَفسَد َمرَّ َمّرةٌ ويأْسو َمرَّ

 وأَنشد الَمْيَدانّي في األَمثال :

بــــــــــــــاً  جــــــــــــــَ ين عــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ا لــــــــــــــُح ُر ممــــــــــــــِّ ثــــــــــــــِ  ِإيّن أُلكــــــــــــــح

ٌد     ـــــــــَ ج  ي وين  َتشـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــك  حســـــــــــــــــــــــُ َر  مـــــــــن (10)وُأخـــــــــح
 

  
__________________ 

 ( زايدة عن النهاية.1)
 ( أي ابن األثري ا والعبارة موجودة يف النهاية ويف اللسان نقاًل عن النهاية دون ذكرها.2)
 ( القائر هو ابن األثري.3)
 ( زايدة عن النهاية.4)
 اللسان.وما أثبت عن « وهي عشرة : اخلارصة»( ابألصر : 5)
وسقرت منها بعد الدامية الدامعة ابلعا املهملة وهبا تتم العشرة. قا  اجملد  قوله عشرة كذا ابلنسخ واملعدود تسعة.»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 ين شجاج الرأس.ويف املصباح : دمعت الشجة جر  دمعها فهي دامعة. وانظر يف اللسان ما شرحه يف معا« : والدامعة من الشجاج بعد الدامية
 ( كذا ا وما أثبت عن القاموس.7)
 ( يف القاموس : املفرط الطو .8)
 ( عبارة األساس : ما ابلدار إاّل نؤي وشجيج القذا  ا وُمَشج ج ا وهو الوتد.9)
 ( وهو لصاحل بن عبد القدوس ا وقبله :10)

 قــــــــــــــر لــــــــــــــلــــــــــــــذي لســـــــــــــــــــــــــــت أدري مــــــــــــــن تــــــــــــــلــــــــــــــونــــــــــــــه 

 أانصــــــــــــــــــــــــــــــح أم عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  غـــــــــــــــــش يـــــــــــــــــداجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــين   

  

 هامش التهذيب شبح(.)عن 
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 : نَْجٌم ، كذا في اللسان. الشََّجج : الَهَواُء. وقيل الشََّجاجُ و الشََّججُ و

 واستدرك شيخنا :

ةُ   َعْبِد الَحِميد ، وهو عبُد الَحميد ْبُن عبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاب ، وبُحْسنها يُْضَرب الَمثَُل. َشجَّ

ّم َصْوُت البَْغِل وبعُض أَصواِت  الشَُّحاجُ و الشَِّحيجُ  وفي اللسان : ، بالّضم ، كُشَحاجةِ  البَْغِل والغَُراِب : َصوتُه ، َشحيجُ  [شحج] ، بالضَّ

َكةً. َشَحَجانِهو الِحَماِر. وقال ابن سيَدْه : هو َصْوُت البَْغِل والِحَماِر ،  ُمَحرَّ

ً يَْشَحج شَ  البَْغلُ  َشَحجَ  وفي التهذيب : ً  ، والغرابُ  حيجا  .يَْشَحج َشَحَجانا

، وكذلك سائُر األَنواعِ هذا قوُل ابِن  الشَِّحيجِ  : كثيرُ  َشّحاجٌ  الغُراِب : تَْرِجيُع َصْوتِه ، فإِذا َمدَّ رأَْسه ، قيل : نَعََب. وُغَرابٌ  َشِحيجُ  وقيل :

اِعي :  ِسيده. قال الرَّ

ا  و هنــــــــــــَ هــــــــــــا لــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــًة حــــــــــــىت  ختــــــــــــََ يــــــــــــبــــــــــــَ  اي طــــــــــــِ

ِح دَ     بــــــــــح ُروِع الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــُ ا يف فـ اجِ اٍع َدعــــــــــَ حــــــــــّ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
َن فاستعاَر.  أَراد الُمَؤذِّ

ً و يَْشَحجُ  كَجعََل وَضَربَ  َشَحجَ  ً و يَْشِحُج َشحيجا ً و ُشَحاجا ً و َشَحَجانا جَ و ، تَْشَحاجا  .اْستَْشَحجَ و تََشحَّ

 ، بالكسر. َشِحجَ  وقال ابُن سيده : وأَُرى ثَْعلَباً قد حَكى

 ولسُت منه على ثِقٍَة.قال : 

:  الشَُّحاجُ  ، َشّحاجٍ  أَنه َدَخَل المسِجَد فَرأَى قاّصاً َصيّاحاً ، فقال : اْخِفْض من َصْوتك ، أَلم تَعلْم أَّن هللا يُبِغُض ُكلَّ »في حديث ابن ُعَمَر و

ْوِت ، وهو بالبْغِل والِحَمار أََخصُّ ، كأَنَّه تَْعِريٌض بقوله تعالى  الشَُّحاجُ  وُهوَ  (1) (ِإنَّ أَْنَكَر اْْلَْصواِت َلَصْوُت احْلَِمْيِ ) َرْفُع الصَّ

 والنَُّهاق والنَِّهيق. الشَِّحيجو

. الشَُّحاجو الشَِّحيج وفي المحكم : أََسنَّ وَغلَُظ َصْوتُه. إِذا الغَُراُب : َشَحجَ و  : َصْوُت الغَُراِب إِذا أََسنَّ

 وهي البغَاُل والَحِمير. َشّحاجٍ  . وربما استُِعيَر لإِلنساِن. وفي األَساس وَمَراِكبُهم بناتُ شاِحجٍ و ان، كَكتّ  َشّحاجٍ  البِغَاُل : بنَاتُ و

 قال لَبيد : ، كَكتّان َشّحاجٌ و ، كِمْنبَر ِمْشَحجٌ  الِحَماُر الَوْحِشّي :و

َو  هـــــــــــــــح اجٌ فــــــــــــــــَ حـــــــــــــــّ ٌ   شــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ ِد يف ســــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

رح     ُدو َزمــــــــــــــَ عــــــــــــــح ِن ِإذا يـــــــــــــــَ طــــــــــــــح ُ  الــــــــــــــبــــــــــــــَ  الحــــــــــــــِ

  
 الحماُر الَوْحشّي ، ِصفَةٌ غالبة. : الشَّّحاجُ و الِمْشَحج وفي اللسان .(2)كذا في الّصحاح 

اجِ  َطْلَحة بنو ٌث. وبنو الشَّحَّ ، كالهما من  َشّحاجٍ  قال ابن ِسيده : وفي العرب بَْطنَاِن يُْنَسبان إِلى بَْطناِن في األَْزد ، كَكتّان : ، َشّحاج ، ُمَحّدِ

 بَِقيَّة فيهما. األَْزد ، لهم

 الِغْرباُن. ، أَي الشَّواِحجُ  يقال : َشَحَجتْنِيو

ة : ، فَشَحْجن أَي اْستُْشِحْجن ، بفتح الحاِء وكْسِرها : ُمْستَْشِحجاتو ُمْستَْشَحجات ويقال للِغْرباِن : مَّ  قال ذو الرُّ

اتٍ و  جـــــــــــَ حـــــــــــَ َتشـــــــــــــــــــــــــح ا  ُمســـــــــــــــــــــــــح راِ  كـــــــــــَبهنـــــــــــّ ـــــــــــفـــــــــــِ  ابل

ن     يـــــــــُر مـــــــــِ اكـــــــــِ ثـــــــــَ و حُ مـــــــــَ ـــــــــُ وِب نـ ِة الـــــــــنـــــــــ  ابـــــــــَ يـــــــــّ  صـــــــــــــــــــــــُ

  
 وَشبََّهها بالنُّوِب ِلَسواِدها.

كةً : العَُرى الشََّرج : [شرج] ً  ُعَرى الُمْصَحِف والعَْيبَِة والِخباِء ونحِو ذلَك ، ، ُمَحرَّ َجهاو أَْشَرَجَهاو ، َشَرجها َشْرجا : أَدخَل بعَض  َشرَّ

 .أَْشَراِجَها ُعَراها في بعٍض ، وَداَخل بينَ 
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ْجتَُهاو العَْيبَةَ  أَْشَرْجتُ  يقال : .«فأَْشَرْجتَُها (3)فأَدخْلُت ثِياَب َصْونِي العَْيبَةَ »في حديث األَْحنَف و  ، وهي العَُرى بالشََّرجِ  : إِذا َشَدْدتَها َشرَّ

ةُ السََّماِء ، وفَْرُج المرأَةِ ، : الشََّرجُ و قَاق : الشََّرجُ و .(4). مذكوٌر في الّصحاح أَْشَراجٌ  كلّهوالجمع من ذلك  ُمْنفََسُح الواِدي ، وَمَجرَّ  (5) الّشِ

 ونصُّ 

__________________ 
 .19( سورة لقمان اآية 1)
وكان من األصوب وضض هذه العبارة قبر قوله « قوله كذا يف الصحاح ا ال وجود له يف نسخة الصحاح املطبوعة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 لعبارة األوىل مثبتة يف الصحاح.فا« قا  لبيد»
قوله ثيايب العيبة كذا يف النســــــــخ والذي يف النهاية واللســــــــان »( ابألصــــــــر : ثيايب العيبة ا وما أثبت عن النهاية ا وهبامش املطبوعة املصــــــــرية : 3)
 .«ثياب صوين العيبة»
 ( مل يرد يف الصحاح : الشرج : فرج املرأة. إلا ورد ذكره يف التكملة.4)
 يف القاموس : وانشقا  يف القوس. (5)
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كِّيت. انحَشَرَجت وقد يف الَقوحس الّصحاِح : انحِشقا ٌ   : ِإذا انَشق تح ا عن ابن السِّ
، في  َشْرَجْينٍ  فأَْصبََح النَّاسُ »:  (1): أَي فِْرقَتَْيِن. وفي الحديث  َشْرَجينِ  . يقال : أَْصبَحوا في هذا األَمرِ َشْرَجان وهما : الِفْرقَةُ ، الشَّْرجُ و

ةِ إِلى السَّْهل : الشَّْرجُ و ، أَي نِْصفَْيِن ، نِْصٌف ِصيَاٌم ، ونِْصٌف َمفَاِطيرُ « السَّفَر  ، ِشَراجٌ  أَي جمعهما جو كالشَّْرَجة. َمسيُل ماٍء من الَحرَّ

مّ  ، ُشروجٌ و بالكسر ، ْرَكةُ والَمْزُج ، : الشَّْرجو بالضَّ األَخيُر إِّما لُغة في الُمْهملة  والَجْمُع والَكِذُب ، .(2)قاله الزمخشرّي في األَساس  الّشِ

ٌف منه.  وقد تَقَدَّم ، أَو ُمَصحَّ

 : َشَدْدتها. أَْشَرْجتهاو ْجتُهاَشرَّ و قال أَبو زيد : أَْخَرْطت الَخِريطةَ  .التَّْشِريجِ و كاإِلْشَراجِ  َشدُّ الَخريطِة ، : الشَّْرجُ و

 واحٌد. َشْرجٌ  والضَّْرب. وهما النَّْوع : الشَّْرجُ و هذا ، أَي ِمثلُه ، َشريجُ  تقول : هذا كالشَِّريج الِمثُْل ، : الشَّْرجُ و

ً  اللَّبِنَ  َشَرْجتو كَكتِف. وفي الّصحاح : نَْضُد اللَّبِن : الّشْرجُ و جَ و : نََضْدتُه. وفي نسخٍة اللَّْبن ، بكسر الالم. وفي اللسان : َشْرجا اللَّبَِن :  َشرَّ

جَ و ُشِرجَ  نََضَد بعَضه إِلى بعٍض. وكلُّ ما ُضمَّ بعُضه إِلى بعٍض فقد  .ُشّرِ

 واٍد باليمن. : الشَّْرجُ و

ً  أَْشبَهَ »وفي المثل :  ه : هذا المثَُل يُْضَرب لألَْمَريِن يَْشتبِهان كذا في الّصحاح .«لو أَنَّ أَُسْيمراً  َشْرٌج َشْرجا . ووجْدت على حاشيته ما نصُّ

زوراً فأَكلَها ولم يَْخبَأْ ٍء ، وَذكَر أَهُل الباديِة أَن لُْقماَن بن عاٍد قال البنه لُقَيٍم : أَقِْم هاهنا حتى أَنطِلَق إِلى اإِلبِل. فنََحر لُقَيٌم جَ ويَفترقاِن في شيْ 

َق ما حولَه من السَُّمر الذيِللُقماَن ش ا جاَء لُْقَماُن جعلَت اإِلبُل تُثيُر الَجْمَر ـ  : وادٍ  َشْرجٌ ـ و بَشْرج يئاً. فكِره الئمتَه ، فَحرَّ ِليَْخفَى الَمَكاُن. فلمَّ

ً  بأَْخفافَِها. فعَرف لقماُن المكاَن ، وأَنكَر َذَهاَب السَُّمر ، فقال : أَْشبَه وأَُسْيمٌر تصغير أَْسُمٍر ، وأَْسُمّر جمع  .«أَُسْيِمراً  لو أَن َشْرٌج َشْرجا

 .(3)َسُمٍر. وذكر ابُن الَجواِليقي في تفسير هذا المثل خالَف ما َذكرنا هنا 

 .(4) ماٌء لبني َعْبٍس  : َشْرجٌ  في الّصحاح : قال يَعقُوُب :و

ٌث ُمْقِري ِشَراجٍ  َسْعُد بنُ و  ٌء فَْرٌد.، كِكتَاب ، ُمَحّدِ

 لعَْوٍف األَْعَرابّي. : شيخٌ  ، كَسَحابَة (5) َشَراَجةَ  َزيُد بنُ و

ثٌ  الشَّْرِجيّ  مولَى آِل ُجبَْيِر بن ُمْطِعمٍ  بُن ُصَهيبٍ ـ  بالضمّ ـ  ُزْرُزورُ و  صاِلٌح ، روى عن َعَطاٍء ، وعنه ابُن ُعيَينَةَ ، منسوٌب إِلى ُمَحّدِ

 : َمْوِضعٍ بمكَّةَ. الشَّْرجةِ 

 على ساِكنِها أَفضُل الصالةِ وأَتّم التسليِم. ع ، بقُْرِب الَمِدينةِ  :ـ  في حديِث َكْعِب بن األَْشَرفِ ـ  وزِ العَج َشْرجُ و

يُخ ونَْحُوه ، النَّْخلِ  من َسعَف يُنَسجُ  ءٌ : شيْ  الشَِّريجةُ و  اسمٌ  ِريجُ الشَّ و الشَّريجِ  قَْوٌس تُتََّخذُ من : الشَّريجةُ و كذا في الّصحاح. يُحَمُل فيِه البِّطِ

: القَوُس الُمْنَشقَّة ،  الشَّريجُ  . وقيل :َشِريجٌ  : العُوُد يَُشقُّ منه قَْوَسان ، فكلَّ واحدة منهما الشَّريجُ  وفي اللسان : للعُوِد الِّذي يُشّق فْلقَْيِن.

 . قال الشَّّماخ :َشَرائِجُ  وجمعها

 النـ بحِض بـََراَها الَقّواسح  شراِئجُ 
. فوصفَ  َشريجٌ  اللِّْحيَانّي : قوسٌ وقال  ّق االسَم. بالشَّريجِ  : فيها َشقٌّ وِشقٌّ  انشقاقُها. وقيل : : الشََّرجُ و ، َعنَى بالشَّّق الَمصَدَر ، وبالّشِ

تي تَُشقُّ من العُوِد فِْلقَتيِن ، ، وهي ال الشريجُ  من القِسّي : الّتي ليسْت من ُغْصن َصحيحٍ مثل الِفْلق. وعن أَبي عمٍرو : من الِقِسّيِ  الشَِّريجةُ 

 أَيضاً. وقال الُهَذِلّي : (6)وهي القَْوُس الِفْلُق 

ةٌ و  رِ ـــــــــــــــــــَ اُء َذاُت أَزامـــــــــــــــــــٍر  شــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َجشــــــــــــــــــــــــــــــــّ

لــــــــــــَ ح     ريف أَمــــــــــــح ا ممــــــــــــَُ اَ  هبــــــــــــِ مــــــــــــَ ي الشــــــــــــــــــــــــــِّ ظــــــــــــِ  لــــــــــــُح

  
 يعني القَْوَس يُْخِظي : يُخِرُج لَْحَم الّساِعد بِشّدةِ النّْزعِ حتى يكتنَِز الّساِعُد.

 للَحَماِم. تُتََّخذ َجِديلةٌ من قََصب الشَِّريجةُ و
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 العَقَبَةُ التي يُْلَصق بها ِريُش السَّْهِم. : الشَّريجةُ 

ث. الشَِّريجيّ  عليُّ بُن محمدِ و  : ُمَحّدِ

__________________ 
 .فبصبح ابلفطر وسلمعليههللاصلى( يف النهاية : ويف حديث الصوم : فبمران رسو    1)
 ء : مزجه.( عبارة األساس : شرج الشي2)
 ( أنظر ما ذكره التهذيب واللسان يف شرح املثر ا ابختالف النصا عما ذكر ابألصر.3)
 ( ومثله يف التهذيب.4)
 ( يف التكملة شراجة ابلضم.5)
 .«للفل »( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 6)
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قال شيخنا : إِطالقُه يَقتِضي الفَتَْح ، وَضبطها العاِرفُون بالتّحريك. قلت المعروف المشهور على أَلسنتهم  : د ، بساحِل اليََمنِ  الشَّْرَجةُ و

 .(1)بالفَتح ، وهكذا ضبَطه غيُر واحٍد 

بِيِدّي الَحنَفّي َشْيُخ نَُحاةِ ِمْصَر ، َدّرس وقد َدخلتُها. وهي في َمسيِل الواِدي. م نها ِسراُج الّدين عبُد اللِّطيِف بُن أَبي بكِر بِن أَحمَد بن ُعَمَر الزَّ

َرَوى عن السََّخاِوّي ، ، وولَُد َولَِده الشيُخ َزْيُن الّديِن أَحمُد بُن أَحمَد بِن عبد اللطيِف الحنفّي ، ّممن  802النَّْحَو والِفْقه بمداِرسها ، توفَِّي سنة 

بِيدّي ، وله مؤلفَات َشِهيرةٌ. ْيبَعِ الشيبانّي الزَّ  وهو من ُشيوخِ الحافِظ َوجيِه الديِن عبِد الرحمِن بِن علّي بن الدَّ

 .(2) ُحْفَرةٌ تُْحفَر فيُْبَسط فيها ِجْلٌد فتُْسقَى منها اإِلبلُ  أَيضاً : الشَّْرَجةُ و

 ّق.اْنشَ  القَْوُس : اْنَشَرجَ و

 ومثله في الّصحاح. : الخياَطةُ الُمتَبَاِعَدة ، التَّْشِريجو

 ٍء. وقال ابن األَعرابّي : هما مختِلطان غيَر السَّواد والبياض.من كّل شيْ  : لَْونَاِن ُمْختِلفانِ  الشَِّريجانِ و

 .«َشْرَجانِ  فهما»وفي الّصحاح : وكلُّ لَْونَْيِن ُمْختَِلفَْيِن : 

 أَحدهما أَخَضُر واآلَخُر أَبيُض أَو أَحمُر. وقال في ِصفَِة القََطا : َخطَّا نِيَرِى البُْردِ  : الشَِّريجانِ و

ِورحِده  ــــــــــــِ ُت ب قــــــــــــح ــــــــــــَ بـ رحٍب  (3)ســــــــــــــــــــــــــَ رّاَط شــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــُ  فـ

جَ     رَائـــــــــــــــــــِ ونِ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ رِيٍّ وجـــــــــــــــــــُ دح  بـــــــــــــــــــَا كـــــــــــــــــــُ

  
 وقال اآلَخر :

ر ــــــــانِ  ا  شــــــــــــــــــــــَ نــــــــهــــــــمــــــــَ طــــــــاِن مــــــــِ لــــــــح ِا خــــــــِ ونــــــــَ  مــــــــن لــــــــَ

َرُب     غــــــــح وحِن مــــــــُ ــــــــلــــــــ  ُح ال ــــــــه واضــــــــــــــــــــــِ َواٌد ومــــــــن (4)ســــــــــــــــــــــَ
 

  
ّن. : أَي أَتْرابٌ  ُمَشاِرَجاتٌ  فَتَياتٌ  منهو والُمَماثَلة. : الُمَشابَهة الُمَشاَرَجةو  ُمتََساِويَاٌت في الّسِ

جَ و َجه اللَّْحُم : خالَطه الشَّْحُم. وقد ُشّرِ  أَبو ذَُؤيب يَِصف فَرساً :الَكألُ. قال  َشرَّ

ا  وَح هلـــــــــَ بـــــــــُ َر الصـــــــــــــــــــــــ  رِّجَ َقصـــــــــــــــــــــــَ ا  فشـــــــــــــــــــــــُ هـــــــــَ مـــــــــُ   ـــــــــَح

ضُ     بــــــــــَ وُخ فــــــــــيــــــــــهــــــــــا اإِلصــــــــــــــــــــــــح ثــــــــــُ ــــــــــَ َي تـ هــــــــــح ــــــــــَ  ابلــــــــــين ِّ فـ

  
جَ و أَي ُخِلَط لَْحُمها بالشَّْحم. اللَّبََن على هذه الفَرس التي ، معناه : قََصَر « تََداَخاَل »ونصُّ الّصحاحِ وغيره :  الَّلحُم بالشَّحِم : تََداَخَل ، تَشرَّ

 تَقَدََّم ِذْكُرها في بيٍت قَبُلَه ، وهو :

هـــــــــا  رحيـــــــــُ ض جـــــــــَ طـــــــــَ قـــــــــح ـــــــــَ وحصـــــــــــــــــــــــاُء يـ ُدو بـــــــــه خـــــــــَ غـــــــــح ـــــــــَ  تـ

زَُع     ٌو متــــــــــَح َي رِخــــــــــح هــــــــــح ة فـــــــــــَ َ  الــــــــــّرِحــــــــــالــــــــــِ لــــــــــَ (5)حــــــــــَ
 

  
جَ  ومعنى أَي لو أَْدَخل أَحٌد إِصبعَه في  فهي تثوخ فيها اإِلصبُع :لحُمَها : ُجِعل فيه لَوناِن من الشَّْحم واللَّْحم. والنَّّي : الشَّْحم. وقوله :  ُشّرِ

َحالِة : حالة : َسْرٌج يُعَمل من ُجلوٍد. وتَْمَزُع :  لَْحِمَها لََدَخِل ِلكثرِة لْحِمَها وَشْحمها. والَخْوَصاُء : غائرةُ العينيِن. وَحلَُق الّرِ اإِلْبِزيُم. والّرِ

 تُْسِرع.

: له ُخْصيَةٌ  أَْشَرجُ  رجلٌ  ومثله في الّصحاح. وفي األَساس : إِْحَدى ُخْصيَْيه أَعظَم من األُخَرى ، : إِذا كانت الشََّرجِ  (6) بَيِّنَة أَْشَرجُ  َدابَّةٌ و

 واحدةٌ.

 * ومما يستدرك عليه :

 : إِذا َسِمَن ِسَمناً َحَسناً. َشِرجَ  عن ابن األَعرابّي :

 : إِذا فَِهَم. َشِرجَ و

 : َمْجَمُع َحْلقَِة الدُّبُِر الذي يَْنَطبق. (7)، بفتحتين  الشََّرجَ  : وفي المصباح
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 ، كفَْلٍس : ما بين الدُّبُر الشَّْرج وقال ابن القَّطاع :

__________________ 
 ( ومثله يف التكملة.1)
رحجة : حفرة حتفر مث تبسـرت فيها سـفرة ا ويصـب 2) وأنشـد يف صـفة إبر عطاش  املاء عليها فتشـربه اإلبر.( ويف التهذيب واللسـان والتكملة : الشـ 

 سقيت :
ٍة  رحجـــــــــَ قـــــــــيـــــــــنـــــــــا صـــــــــــــــــــــــواديـــــــــهـــــــــا عـــــــــلـــــــــ  مـــــــــِو شـــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

حِ      َأضـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــيـــــــــــــَم شـــــــــــــــــــــــــــىت مـــــــــــــن حـــــــــــــيـــــــــــــاٍ  ولـــــــــــــقـــــــــــــ 

  

 هذا نص التهذيب.

 ( عن التهذيب والتكملة ا وابألصر : سقت بوروده.3)
قوله من لون اخل كذا يف النســــخ والذي يف التكملة : »املصــــرية : وما أثبت عن التهذيب ا وهبامش املطبوعة « من لون خليطان»( ابألصــــر : 4)

 .«من لونا خلطان
 .«قوله تغدو ا أنشده اجلوهري يف مادة رخا ا تعدو ابلعا»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
و  خل  كر دابة من ماء فمنهم من »والدابة إســــــم لكر ما دب عل  األرض من ا يوان ا وقوله تعاىل : « بّا »( يف الصــــــحاح واللســــــان : 6)

 واملشهور : التبنيث. أطل  عل  النوعا الذكر واألنث  ا والعاقر وغريه..« .. ميشي عل  بطنه
 ( يف املصباح املطبوع : الش رحُج  سكان الراء ضبرت قلم.7)
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َحاح يف  حاح ا وعجيٌب ِإ اُ  املصــّنف ِإاّيه ا غريٌب فِإين َتصــف حت نســخة الصــّ ِ. ودعو  شــيخنا أَنه يف الصــّ واألُنـحثـََياح
ه. نعمح َمر  للمصّنف يف َأّو  املادة :  فـَرحُج املرأَِة ا ولكّن هذا غري ذلك. : الش رَجُ  ماّدته فلم َأجدح

 : موضٌع. وأَنشد : َشْرَجةو

نح طـــــــــــــــــــَ  ه أَُ ُ  ملـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــ  ٌر َتضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــَ

ةُ     رحجــــــــــــــــَ بــــــــــــــــا ُ  فشــــــــــــــــــــــــــــــَ ُة فــــــــــــــــاجلــــــــــــــــِ رَانــــــــــــــــَ
َ

 فــــــــــــــــاملــــــــــــــــ

  
 كأَِميٍر : قَريةٌ بالَمْهَجم باليمن. منها أَحمد بن األَْحَوِس الفقيه تَْرَجمه الَجنَِدّي وغيُره. َشِريجو

ْمِسم ، وُربما قيل للدُّْهن األَب الشَّْيَرجُ و وهو ُمْلحق بباب  .(1)يِض وللعَِصير قَْبَل أَن يَتغيّر تَْشبيهاً به لصفائه ، ِمثَال َصْيقَل وَزْينَب : ُدْهُن الّسِ

ين. والعََوامُّ يَنِطقون به بإِهمال الّسين. مكسورةً.  فَْعلَل نحو َجْعفَر. وال يجوز كْسُر الّشِ

ب. وقد َسبقَت اإِلشارةُ إِليه في السين.  وهو ُمعرَّ

 .(3)َصْدَره عليه  أَْشَرجَ و بين َشِريَجْي َغّمٍ وُسُروٍر ، (2)وفي األَساس : ومن المجاز : الَمْرُء 

ْطَرْنج : [شطرج] َح الواِحدّي :ليكون من باب ِجرْ  (4) [أَوله]وال يُْفتَح  كسر الشين فيه أَجود ، الّشِ  أَي معروفة لُْعبَةٌ م َدْحٍل. هكذا صرَّ

ين لغة فيه ، من الشََّطاَرة ، ، راجع للثاني ، صّرح به ابن هشام اللَّْخِمّي في فَِصيحه  (5) أَو من التَّْشِطير أَو الُمَشاَطرة ، راجٌع لألَول ، والّسِ

بٌ  فارسيّ  أو ، ، أَي ساحل  شطرنج  ، أَو من :من : صدرنك ، أَي الِحيلة ، أَو من : شدرنج ، أَي َمن اْشتَغَل به َذَهَب َعنَاُؤه باطالً  ُمعَرَّ

قد َرّده ابن التعب ، األَخير من الناموس وكّل ذلك احتماالٌت. قال شيخنا : وَدْعَوى االشتقاق فيه ، أَو َكْونه مأُْخوذاً من مادة من المواّد ، 

ْل. ثّم ما نفاه السَّّراج وتَعَقَّبه بما ال ُغبَاَر َعلَْيه ، ألَن ُكالًّ من الماّدتين المأُْخوِذ منهما  بَْعٌض ألَْصِله الذي أُريَد أَْخذُه من تلك الماّدةِ ، فتأَمَّ

ها ُمخالفَةُ أَْوَزا ِن العرِب ، ألَنه َعجميٌّ المصنُّف من فَتْحه ، أَثبتَه غيُره ، وَجَزم به الَحريرّي وغيره وقالوا : الفتُح لُغَةٌ ثابتةٌ ، وال يُضرُّ

ب ، فال يجي ّي في حواشي الّصحاح : األَسماُء العََجِميَّة ال تُشتَقُّ من األَسماِء العربيِّة ، ُء على قوُمعَرَّ اعِد العرِب من كّلِ َوْجٍه. وقال ابن بَّرِ

الُمْزهر لُه في والّشْطرنج ُخَماسّي واشتقاقه من شطر أَو سطر يُوجب كونها ثاُلثيّة فتكون النوُن والجيُم زائدتيِن ، وهذا بَيُِّن الفََساِد. ومثْ 

 للَجالل ، فليَُراَجع.

يَطَرجُ و ب أَي معروف عند األَِطبّاِء ، َدواٌء م وسكون التّْحتِيَّة ، وفتح الّطاِء والّراِء : ، بكسر الّشين الّشِ ،  (6) ِجيتَرك بالِهنديّة عن ُمعَرَّ

 نافٌع ِلوَجعِ المفَاصل والبََرِص والبََهِق. استعملها العرب ،

جات يُجعلَ  الطَّبَقُ  نقله الجوهرّي عن يَعقوَب : وهو ، كعاَُلبٍط ، ِرجالشُّفَا : [شفرج] ب تَقَّدم بيانُها ، فارسيٌّ  فيه الفَْيَخاُت والسُُّكرُّ وهو  ُمعَرَّ

ها. وقد ذكره ابن بكسر الموّحدة ، وسكون التحتيّة والشين وفتح الموّحدة ، وبعدها أَلف ، وكسر الّراِء وفتح (7) بِيْشبَاَرج الذي يُسّميه الناس

 الجواليقي في كتابه المعّرب ، وقال : هي أَلوان اللّْحم في الطَّبَائخ.

 من األَطعمة. الشُّفاِرج الشَّفاِريج : جمع وفي هامش الّصحاح : ووجدته في كتاب المحيط :

 بالّضّم. البُْرنُوفُ وهو  ، فارسّي ، (8) َشابَابَك عن : نَْبٌت ، ُمعَّرب الشَّافَافَج : [شفج]

ث الشَّْلِجيّ  منه يُوُسف بن يَْحيَى بالقُْرب من ِطَرازَ  ة ببالِد التُّْرك بفتح فسكون : َشْلجُ  : [شلج] ، روى عن أَبي علّيٍ الَحَسِن بن  (9) ، ُمَحّدِ

د البَْلِخّي ، وعنه أَحمُد بُن عبد هللا   .(10) [بن يوسف السمرقندي]ُسلَْيَماَن بن ُمحمَّ

ً  : الَخْلط ، الشَّْمجُ  : [شمج]  ، كما َشَمَجى والسْرَعة ، ومنه : ناقَةٌ  االستْعَجالُ  : الشَّْمجو ، َشَمَجه يَْشُمجه َشْمجا

__________________ 
 ( انظر تذكرة األنطاكي.1)
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 ( يف األساس : املؤمن.2)
 ( األساس : عل  كذا بد  عليه.3)
 ( عن القاموس والتكملة.4)
 يف القاموس ا ويف األصر والتكملة : الت سحطري.( كذا 5)
(6. َ  ( يف التكملة : چرتح
. ويف التهذيب. عن ابن السكيت : الش َباِر 7) يارِج ا وما أثبت يواف  ما جاء يف اللسان. ويف الصحاح : ِبَشَبارِجح  ج.( يف القاموس : بِيشح
لوجود مبصـــــر ال فر  بينه وبا الطيون إال نعومة أوراقه وعدم الدب  فيه. وانظر عنده ( يف تذكرة داود : شـــــاه اببك. قا  : وبرنوف نبات كثري ا8)

 خصائصه ومميزاته ومنافعه.
 ( يف القاموس : امدث.9)
 (.الشلجي)( زايدة عن اللباب البن األثري 10)
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جُ و  ســــيبحيت ا مح تَـَباِعَدُة ا : الشــــ 
ُ
ُمُجه َِشحجاً  اخلَّياط الثـ وحبَ  َِشَجَ  يقا  : اخلَِياطَُة امل  : خاطَه ِخَياطًة ُمتباعدًة ا ويقا  : َيشــــح

 .الش َماجُ  من اأَلُرزِّ والش عرِي وحَنحِو ا : َخبَـَز منه ِشبحَه قـَُرص ِغاَلِ  ا وهو َِشَجَ و  َِشحَرَجه َِشحَرَجًة ا كما سيبحيت.
ً  ما ذُْقتو ً  ما أَكْلت ُخْبزاً والويقال :  وال لََماجاً أَي ما يُْؤَكل : ، كَسحاب َشَماجا  . وقال األَصمعّي : ما ذُْقت أََكاالً وال لََماجاً والَشَماجا

 ً  وأَصله ما يُْرَمى به من الِعنَب بعدما يُْؤَكل. شيئاً ، ، أَي ما أََكْلتَ  َشَماجا

كةً  َشَمَجى نَاقَةٌ و ه ، وأَبوه َشريٌك قال َمْنظوُر بن َحبّةَ األََسدّي ، وحَ  َسريعةٌ. أَي َكبََشَكى ، ُمَحرَّ بَّة أُمُّ
(1) : 

جــــــــــَ  مــــــــــَ ِب  َبشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــَوث وِ  ال جــــــــــُ ِي عــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

بِ     لــــــــــــــح يــــــــــــــاِت الــــــــــــــغــــــــــــــُ اجــــــــــــــِ اّلبــــــــــــــة لــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــّ  غــــــــــــــَ

  

 حىت  أََت  أُزحبِي ها ابأَلدحبِ 
قَبَِة واألُْزِبّي : النََّشاط. واألَْدُب : العََجُب.  الغُْلب : جمع الغَْلبَاِء واألَْغلَب : العظيُم الرَّ

 بِن َجْرٍم من قَُضاَعة. َشَمجِ  حيث إِنه قال : وبنو الَجْوَهِريّ  : قبيلةٌ من قَُضاَعةَ من ِحْميََر وَوِهمَ  بِن َجْرمٍ  َشَمَجى بنوو

ه حيث إِنه قال : وعفا عنّا وعن وَغِلَط الجوهرّي َرحمه هللا تعالى َحيٌّ من ذُْبيَاَن. أَما بنو َشْمخِ بِن فََزاَرةَ ، فبالَخاِء المعجمة وسكون الميمو

َكةً. َشَمجِ  وبنو  بِن فََزاَرةَ ، بالجيم ُمَحرَّ

به الُمَصنُّف ، وكذلك ابُن بَرِّ  ّي في َحواشيه ، وقد َسبََق المصنَِّف اإِلماُم أَبو َزكريّا فإِنه كتب بَخّطه على هامش نُْسَخة الّصحاح ما َصوَّ

 والصاغانّي في التَّْكِملَة ، وغيُرُهم.

 وباَعَد بين الغَُرِز ، وأَساَء الِخيَاَطةَ. (2)ثَْوبَه : إِذا َخاَطهُ ِخيَاَطةً ُمتَبَاِعَدةَ الُكتَِب  َشْمَرجَ  يقال : : إِساَءةُ الِخيَاَطةِ  الشَّْمَرَجةُ  : [شمرج]

بّي. ُحْسُن الِحَضانَِة ، : الشَّْمَرَجةو بّي ، اْشتُّق من ذلك. وقد ، َرجِ الُمَشمْ  ومنه اْسمُ  أَي ُحْسُن قِيَاِم الحاِضنَِة على الصَّ  .َشْمَرَجتْه للصَّ

 التَّْخليُط في الَكالم. : الشَّْمَرَجةُ و

قيُق النَّْسجِ  مثل ُشْمُروجو ، كقُْنفٍذ ، الشُّْمُرجُ و  . قال ابُن ُمْقبِل يَِصُف فََرساً :ُمَشْمَرجٌ  منهما ، وكذلك ثَْوبٌ  ُزْنبُوٍر : الثَّْوُب ، والُجلُّ الرَّ

ــــــــــــــُ و  ُه يـ اعــــــــــــــَ ِا َأضــــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــِ اَد اهلــــــــــــــَ ُد ِإرحعــــــــــــــَ  رحعــــــــــــــَ

اِ      مـــــــــَ َداَة الشـــــــــــــــــــــــ  رُجُ غـــــــــَ مـــــــــح حُ  الشـــــــــــــــــــــــ  َنصـــــــــــــــــــــــ  تــــــــــَ ُ
 املـــــــــ

  
ُجِل الَهِجين ، وذلك مما يُْمَدح به الَخْيُل. والُمتَنصَّ  ْحُت ح الَمخيُط ، يقال : يُِريد الُجلَّ ، يقول : هذا الفََرُس يُْرَعد ِلحدَّتِه وذكائِه كالرَّ تَنَصَّ

 الثَّْوَب ونََصْحتُه : إِذا ِخْطتَه.

ْمَراجُ و  كِشْمراخٍ : الُمَخلّط من الَكِذِب. الّشِ

 : األَباطيُل. الشََّماِريجُ و

ج وفي اللسان هنا َذَكرَ  يَن ِسيناً ف (3)، وهو اسُم يوِم ِجبَايَِة الَخراجِ للعَجِم  الشََّمرَّ به ُرؤبَةُ بأَن جعَل الّشِ  قال :وقال َعرَّ

 (4)يوَم خراٍج ُلرُِج الس َمر َجا 
 قلت : وقد َمرَّ ِذْكُره في الّسين المهلمة ، فراجْعه.

َكةً : الَجَمُل ، الشَّنَجُ  : [شنج]  : أَي َرجٌل على َجَمٍل. ومثلُه في العُبَاب والتَّْكِملة. َشنَجٍ  قال اللّْيث وابن ُدَرْيد : تقول ُهَذيل : َغنٌَج على ، محرَّ

 واألَصابع وغيِرهما. تَقَبٌُّض في الِجْلد : الشَّنَجُ و

 وقال الشاعر : .(5) تََشنَّجتو ، أَي اْنقَبََضتْ  «األَصابعُ  َشنِجتِ و إِذا َشَخَص بََصُر الَميتِ »في الحديث : و
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جُ قــــــــــــــــاَم ِإلــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا  نــــــــــــــــِ  اأَلانمــــــــــــــــِر  ُمشــــــــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــرِ     ـــــــــــِح ابأَلصـــــــــــــــــــــــــائ ـــــــــــرِّي ـــــــــــُث ال ي ـــــــــــِ ب ـــــــــــَ  خـــــــــــَ ث  َأغـــــــــــح

  
 قال الّشاعر : َشنِجٌ  فهو ، تََشنَّجَ و اْنَشنَجَ و أَْشنَجَ و الِجْلُد ، بالكسر ، كفَِرَح ، َشنِجَ  وقد

__________________ 
 .«. والذي يف القاموس يف مادة نظر : وأبوه مرثد أي بوزن جعفر.. قوله وأبوه شريك»( هبامش اللسان : 1)
 .«قوله الكتب مجض كتبة ابلضم مبعىن الغرزة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«يستخرجون فيه اخلراج يف ثالث مرات قوله جباية اخلراج اخل ا يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( ورد يف مادة لرج ونسب هنا  للعجاج ا وهو لي  يف ديوان ر بة.4)
 وأشري إىل رواية اللسان هبامش املطبوعة املصرية.« . وتقلصت.. إذا شخص البصر وشنجت»( يف النهاية واللسان : 5)
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جَ و  نـــــــــــــَ ال   انحشـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح اُء فـــــــــــــاقـ بـــــــــــــَ لـــــــــــــح  الـــــــــــــعـــــــــــــِ

ال      ــــــــــــَ ِم حــــــــــــا ب قــــــــــــح يِّ الســــــــــــــــــــــــــ  َر َنضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــح ث  مــــــــــــِ

  
ً و  قال َجِميٌل : َشنَّْجتُه تَْشنيجا

هو  ِرَف َمســـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــح ـــــــــــَ تـ ـــــــــــِ تح رأحســـــــــــــــــــــــــي ل ـــــــــــَ ـــــــــــاَول ن ـــــــــــَ   ت
رَاِف غـــــــــــــرِي     ِب اأَلطـــــــــــــح َخضــــــــــــــــــــــــــ  جِ مبـــــــــــــُ نـــــــــــــ   ُمشــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  أَشدُّ  الُمشنَّجو ، َشنٌِج ُمَشنَّجٌ و ، َشنٌِج أَْشنَجُ  قال الليث : وُربما قالوا :  الِجْلد واليَِد. ويَدٌ  ُمتََشنِّجُ  .أَْشنَجُ و َشنِجٌ  وفي المحكم : رُجلٌ  .(1) تَْشنِيجا

.َشنَِجةٌ   . َضيِّقَهُ الَكّفِ

 قال امرؤ القيس : لم تَْستَْرخِ ِرْجاله َشنِجَ و تَقَبََّض نساه َمْدٌح له أِلَنَّهُ إِذا بالفتح : ُمتَقبُِّضه ، وهو ِعْرٌق ، وهو النََّسا ، َشنِجُ  فََرسٌ و

َو   ِر الشــــــــــــــ  َظ  َعبـــــح ِليِم الشــــــــــــــ  ِنجِ ســــــــــــــَ ا  شــــــــــــــَ  الن ســـــــــــــــــــَ

ا ِ     اٌت عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــفـــــــــَ رِفـــــــــَ اٌت ُمشـــــــــــــــــــــــح بـــــــــَ جـــــــــَ  لـــــــــه حـــــــــَ

  
اح :وقد يُوَصف  ِرمَّ  به الغََراُب ، قال الّطِ

جُ  نــــــــــِ ُه  شــــــــــــــــــــــــَ بَنــــــــــّ اِح كــــــــــَ نــــــــــَ رُِ  اجلــــــــــَ ا حــــــــــَ  الــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ

ُد     يـــــــــــ  قـــــــــــَ َا مـــــــــــُ نـــــــــــِ اعـــــــــــِ َر الـــــــــــظـــــــــــ  (2)يف الـــــــــــّداِر ِإثــــــــــــح
 

  
النَّسا ، وهي ال  بَشنَجِ  فُ النَّسا فهو أَقَوى لها وأَشدُّ ِلِرْجلَْيَها. وفيه أَيضاً : من الَحيوان ُضُروٌب تُوص َشنِجَ  وفي التهذيب : وإِذا كانَت الّدابّةُ 

ى ، ومنها الغُراُب وهو يَحْ  ئْب ، وهو أَْقَزُل إِذا ُطِرَد. فكأَنَّه يَتََوحَّ النََّسا يُستََحبُّ  َشنَجُ و ِجُل كأَنّه ُمقَيَّد.تَْسَمُح بالَمْشيِ ، منها الظَّْبُي ، ومنها الذِّ

ةً ، وال يُستََحّب في الَهَماِليج.  في الِعتَاِق خاصَّ

ٍد ، َعلٌَم. ُمَشنَّجٌ و  كُمَحمَّ

ث.و ِد ْبِن َعَطاٍء الُمَحّدِ  بالكسر : َجدُّ َخالَّ

ْنِجيّ  أَبُو بكٍر عبُد هللا ْبُن محّمدٍ و  ببغداَد. ، بالكسر : َشْيُخ ِربَاِط الشُّونِيِزيَّةِ  الّشِ

 * وِمّما يُْستَدَرُك َعلْيه :

اُء أَْعلَى. األَْشنَجُ   : الذي إِحَدى ُخْصيَتَْيِه أَصغَُر من األَْخَرى ، كاألَْشَرجِ ، والرَّ

ي نِْصَف القََدِم ، كأَنّه أَراد :  «الُمَشنََّجةِ  أَمنَُع الناَس من السََّراِويلِ »في حديث َمْسلََمةَ : و قيل هي الواِسعَةُ التي تَْسقُُط على الُخّفِ حتى تُغّطِ

 .فَتَتََشنَّجُ  واسعةً طويلةً ال تَزال تُْرفَعُ إِذا كانت 

 : الشَّْيُخ ، ُهَذلَيّة ؛ كذا في اللسان. الشَّنَجُ و

دٍ  ابونّي في تكملة اإِلكمال. الّشانجُ  وأبو جعفٍر أحمُد ْبُن محمَّ  األَْنَدلُسّي الكاتب ، َذَكَره الصَّ

ين وكسر النُّون الشَّْهَدانِجُ  : [شهدنج] ويُقَال له شاْهدانُِك « ما ال يََسَع الطَّبِيَب َجْهلُه»بزيادة األَلف بعد الشين. وفي  َشاْهَدانِجُ  ويقال بفتح الّشِ

 ، وشاْهدانق بالكاف والقاف.

ّب بأَنه ب عن شاْه َدانه ، ومعناه ُسْلَطاُن الَحّبِ ، ويُعَبُِّرون في كتب الّطِ   ُمشدََّدة.بكسٍر فُنُونٍ  َحبُّ الِقنَِّب ، قال : والُكلُّ ُمعرَّ

ْبعِ  ومن خواّصه أَنه يَْنفَع .(3)وفي الُمْغِرب : أَنه بَْذُر الِقنَّب  ى الّرِ  وهو دوُد البَْطنِ  ويَْقتُل َحبَّ القَْرعِ  ِطالءً  والبََهِق والبََرِص  ُشْرباً ، من ُحمَّ

 أَْكالً وَوْضعاً على البَْطِن من َخاِرٍج أَيضاً.

والِحكَِّة وسائِر  نافٌع َوَرقُه وبَْزُره للَجَربِ  أَي معروف عند األَطبَّاءِ  م البُقُول (4): شاه تره ، معناه ُسلطان ُمعَّرب  شاْهتََرجُ  : [شهترج]

ياِت العَتِيقَِة ، هكذا في سائر النسخ ، وهو الّصواب ، وَضبََطه شيُخنَا بالنون والفاِء  أَْكالً وُشْرباً ِلَما يَِرُد من األَمراِض السَّْوَداِويَّةِ  الُحمَّ

بَه ، وليس كذلك.  وَصوَّ

 ناِفٌع من قُُروحِ العَْيِن. أَي معروف م ، ُمعَّرب : شادنه ، ومعناه ُسلطان الَحبِّ  (5) َشاَذْنجُ  : [شذنج]
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ٌث ر ِشيجٌ  : [شيج]  قال شيخنا : َسقََط هذا في أَكثر األُصوِل. وقال الصاغانّي : َوى عن َطاُووٍس ،، كميل : ُمَحّدِ

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : َتَشن جاً.1)
 ... شنج النسا أدىف اجلناح : (دفا)( األصر واللسان والصحاح ا ويف اللسان 2)

قا  يف اللسان : إذا انقطض الشعر ونسر قبر حر  حير  فهو حر . ويف الصحاح : فهو حر  الشعر قوله حر  ا »وهبامش املطبوعة املصرية : 
 «.واجلناح ا ه ووقض ابلنسخ هنا : خر  ابلقاف )الصواب ابخلاء( وهو حتريف

 ( يف تذكرة داود األنطاكي : فارسي شجرة القنب وحبه يسم  القنب  وأهر مصر يسمونه الشران .3)
 األنطاكي : ملك البقو .( يف تذكرة 4)
 . ويسم  حجر الدم ا منه معدين ومصنوع من املغناطي  إذا حّر ... ( يف تذكرة داود : شادنج ابلدا  املهملة5)
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ثين : قلت : وقد تقّدم في ش ن ج أَّن َجّده  يجِ : من الُمَحّدِ ْنَظر هذا مع بالميم على صيغة اسم الفاعل ، فليُ « ُمَشنَّج»َخاّلُد بن َعطاِء بن الّشِ

 كالم الصاغانّي.

 (فصر الّصاد)
 املهملة مض اجليم

ْوبَجُ  : [صبج] يُْخبَُز به. قال الشيخ أَبو َحيّاَن في شرح التَّْسِهيل لما تَكلَّم على األَْوزاِن : وفُوَعل  الذي وهو نادر : ويَُضّم ، كَجْوَهر ، .الصَّ

ب. ط به الَخبّاُزوَن الَجْرَدَق. قال : ولم يأِْت على هذا الَوْزِن غيُره وغيُر ُسوَسن ، وهوٌء من َخَشٍب يَْبسُ ، وهو شي ُصوبَج بالّضّم مثل  ُمعَرَّ

ّم موافٌق ألَعجميّته َجْرياً على القاعدة المشهورة بين أَئّمة الصَّْرف واللُّغة ، وهي أَنه ال تجتمع صاٌد وجيٌم في كلمة ع ربيٍّة فال يَثبُت والضَّ

ْولََجاِن وأَضرابَِها بأَنَّها عجميّة. واستثنى بعضهم به أَصل في الكال وهو « َصَمج»م. ولذلك َحَكموا على نحِو الِجّص واإِلّجاص والصَّ

بة أَو  أَن تكون ُمعَرَّ الِقْنِديل ، فقالوا : إِنه عربّي ال نَِظيَر لهُ في الكالم العربّي. ومنها قولُهم : ال تجتمع الجيُم والقاُف في كلمٍة عربيّة إِال

 حكايةَ َصْوٍت ، وال تجتمع نوٌن بعدها زاٌي ، وال سيٌن بعدها الٌم ، وال كاف وجيم.

 ويُستدَرك على أَبي َحيَّاَن : ُكوَسج ، فإِنه ُسِمع بالّضّم.

ً  وكونه:  قلت. تعالى هللارحمهحقّقه شيخنا  ب عن ُجوبَه بالّضّم ، وهي ألَن الصواب هو مضموما ب بقي على حاله.ه ُمعَرَّ  الَخَشبَة : فلما ُعّرِ

تَا. : إِذا َصجّ  أَْهَملََها اللَّْيث ، وروى أَبو العَبّاس عن ابن األَعرابّي : ، َصجَّ  : [صجج]  َضَرَب َحديداً على حديٍد فَصوَّ

ِجيجُ و ُججو : َضْرُب الحديِد بعِضه على بعٍض  الصَّ ْوُت. (1) الصُّ  ، بضّمتيِن : ذلك الصَّ

اُروجُ  : [صرج] جُ  التي : النُّوَرةُ وأَْخالُطها الصَّ ب وغيُرَها ، فارسيّ  (2)بها البَِرُك  تَُصرَّ  ، وعن ابن ِسيَده : (3)؛ كذا في التهذيب  ُمعَرَّ

اُروجُ  َب فقيل : الصَّ  ، وربما قيل : شاُروق. صاُروج : النُّوَرةُ بأَْخالِطَها تُطلَى بها الِحيَاُض والَحّماَمات ، وهو بالفَاِرّسية : جاُروف ، ُعّرِ

جَ و قَه. تَْصريجا الَحْوضَ  َصرَّ  َطاله به ، وُربما قالوا : َشرَّ

ب َجْرَمْنَكاَن.ناِحيَةٌ من نواِحي تِْرِمَذ ،  (4) َصْرَمْنَجانُ  : [صرمنج]  ُمعَرَّ

 مستدرٌك على ابِن منظوٍر والجوهرّي. الَمْنُصوُب الُمَدْملَُك. الُمَصْعنَجُ  : [صعنج]

ْولََجانُ  : [صلج] اد والاّلم ، الصَّ ْولََجةو بفتح الصَّ ْولَجو الصَّ ْولََجانةُ و الصَّ ال : العُوُد الُمْعَوّج ، فارسّي معّرب ؛ األَخيرة عن سيبويه. وق الصَّ

ْولََجان الجوهرّي : ْولََجان وقال األَزهرّي : الِمْحَجُن. : الصَّ ْولَجو الصَّ لََّجةو الصَّ بة ، الصُّ الهاُء لمكاِن العُْجمة. قال ابن  َصواِلَجةٌ  ج كلُّها معرَّ

ْزِب األَْعَجمّي ُمَكسَّراً بالهاِء. وفي التهذيب : ْولََجان سيده : وهكذا ُوجَد أَكثُر هذا الصَّ : َعًصا يُْعَطف َطَرفُها ، يُْضَرب بها الُكَرةُ على  الصَّ

 ِخْلقَةً في شَجرتِها فهي ِمْحَجن. (5)الدََّواّبِ ، فأَّما العََصا الّتي اْعَوجَّ َطَرفَاها 

ةَ : أَذابَها َصلَجَ و  بالعََصا : َضَرب. َصلَجَ و الذََّكَر : َدلََكه ، َصلَجَ و وَصفّاها ، الفضَّ

لَجُ الو َمُم. صَّ كةً : الصَّ  ، ُمَحرَّ

ْولَجُ و َماُخ. الصَّ  : الّصِ

وقال  .األَْصلَخِ  وليس تَْصِحيفُ  أَْصلَجُ  : األََصّم ، يقال أََصمُّ  األَْصلَجو هو األَصلَُع بلغة بعِض قَْيٍس. األَصلَجُ و : الشَِّديُد األَْملَُس ، األَْصلَجو

:  (7)األَصّم ، كذلك قال الفّراُء وأَبو ُعبَْيد ، قال ابُن األَعرابّي  األَْصلَخُ  َخ قال األَزَهِرّي في ترجمة صلخ :كأَْصلَ  أَْصلَجُ  أََصمُّ  : (6)الَهجرّي 

ّقِ من العرب فإِنهم يقولون  م.، بالجي األَْصلَج فهؤالِء الكوفيُّون أَْجَمعُوا على هذا الَحْرِف بالَخاِء ، وأَّما أَهُل البَصرةِ ومن في ذلك الّشِ

__________________ 
 ( يف التهذيب : والّصحيُح : صوت ا ديد بعضه عل  بع . أ ر ضبرت الكلمة. ويف التكملة بفتح الصاد واجليم األوىل ضبرت قلم.1)
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الرب   ويف التهذيب :« الصاروجقا  يف التكملة : صرّج الرب  وا ياض تصر اً أي أعمر فيها »وهبامش املطبوعة املصرية : « اليز »( ابألصر 2)
 ا أما يف اللسان ففيه : النـ ُز . وما أثبت عن التهذيب.

 ( كلمة معر ب مل ترد يف التهذيب.3)
 ( يف معجم البلدان : بكسر امليم. ومثله يف اللباب.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : طرفها.5)
 ( عن اللسان ا وابألصر : اجلوهري.6)
 األصم ا وحنو ذلك قا  ابن األعرايب. األصلخ :ـ  عن الفراءـ  : أبو عبيد (صلخ)ألزهري يف التهذيب ( عبارة ا7)
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اَء تُعَرفُ  علينا : أَي يَتصاَمُم. قال : يَتصالَجُ  يقول : فالن (1)قال ابن األَعرابّي : وسمعت أَعرابيًّا  : التَّصاُمم. التَّصالُجُ و  ورأَيت أََمةً َصمَّ

ْلَخا  ، بالخاِء والجيم. قال األَزهرّي : وسمعت غيَر واحٍد من أَعراِب قَْيس وتَِميٍم يقول لألَصّم : (3)، قال : فهما لغتاِن جيّدتاِن  (2) ءِ بالصَّ

 ، بالَخاِء. أَْصلَخُ  لُغَة أُخَرى لبني أََسٍد وَمن جاَوَرهم : (4)، وفيه  أَْصلَجُ 

ْولَجو ةُ  الصَّ ْولََجةِ  الخاِلُص ، الّصافيو الخاِلصةُ  : الِفضَّ  .كالصَّ

لُجُ و حاحُ  الصُّ  الخاِلصةُ. ، بضّمتين : الدَّراِهُم الّصِ

لََّجةو لََّخٍة ، الصُّ  كذا في اللسان. الِفيلََجةُ من القَّزِ والقَّدِ ، بضّمٍ فتشديد الاّلم المفتوحة : كزُّ

ِليَجة عن ابن األَعرابّي :و  وهي النَِّسيكة. : َسبِيَكةُ الِفّضِة الُمَصفّاةِ  الصَّ

 ، كَزِليَخا : َعلٌَم. َصِليَجاو

ْلَهجُ  : [صلهج] ْخَرةُ العظيمةُ ، والنّاقَةُ الشَِّديَدةُ  الصَّ ْيَهجِ ، والَجْيَحِل ، وهذا عن األَصمعّي. : الصَّ  كالصَّ

َمَجة : [صمج] كةً : الِقْنديُل ، ج الصَّ  ِذْكُرَها ، وقالُوا : إِنه عربيٌّ ، وليس في كالم العرب وهو مستثنًى من القاعدةِ الّتي َمرّ  ، َصَمجٌ  ، محرَّ

 كلمةٌ فيها صاٌد وجيٌم َغْيَره. وقيل :

وميّة ، تبعاً للجوهرّي فإِنه قال ذلك ، وأَورد بيَت الشَّّماخ. ُمعَّرب إِنه  عن الرُّ

ِم ِمثحر و   الر ومّياتح  الص َمجِ الن جح
فةُ للقيد.قال شيُخنَا : وال شاهَد فيه ،   لجواز أَن تكون الّصِ

 .(5) بالَحاِء المهملة هو : ع ، أَو َصْوَمَجانُ  أَو َصْوَمجٌ و

َملَّجُ  : [صملج] ْلبُ  ، َكعََملَِّس  الصَّ  من الَخْيِل وغيِرَها. الشَّديدُ  : الصُّ

ْنجُ  : [صنج] ً و وهرّي : وهو الذي يَعرفه العربُ قال الج ٌء يُتََّخذ من ُصْفٍر يُْضَرُب أَحُدهما على اآلَخر ،: شيْ  الصَّ  أَْوتَارٍ  ذو آلَةٌ  هو أَيضا

ْنج وفي اللّسان : يُضَرب بها. (6) ْنجُ  العربّي : هو الّذي يكون في الدُّفوف ونحِوه ، عربّي ، فأَّما الصَّ ب ، ذو األَوتاِر فَدِخيل الصَّ  ُمعَرَّ

بان. وقال غيره :يَختَصُّ به العََجم ، وقد تكلَّمت به العرُب. ونصُّ عبا ْنج رة الجوهرّي : ُمعرَّ  : ذو األَْوتَار الذي يُْلعَب به. والاّلِعُب به الصَّ

نَاجُ  نّاَجةُ و الصَّ  قال األَْعَشى : .(7) الصَّ

اُ  و  يـــــــبـــــــًا ختـــــــََ جـــــــِ تـــــــَ جَ ُمســـــــــــــــــــــح نـــــــح ه  الصـــــــــــــــــــــ  عـــــــُ مـــــــَ  َيســـــــــــــــــــــح

رُ     ُة الـــــــــــُفضـــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــَ يــــــــــــح ُض فـــــــــــيـــــــــــه الـــــــــــقـــــــــــَ َرجـــــــــــِّ  ِإَذا تــــــــــــُ

  
 وقال الشاعر :

و اٍر ِإذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا  رح ِلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــــــــــــُ

هح     اَلثـــــــــــــــــــــــــَ ِن عـــــــــــــــــــــــــُ ُه وابـــــــــــــــــــــــــح ئـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــــــــــِ

  

جِ زاَد يف  نــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــــــُد  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــــُ

هح     الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِ  َأوحلرًا ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 قلت : الشعر ألَبي النَّْضِر مولَى َعْبِد األَْعلَى ، ُمَحَدث.

 هو : أَْي أَّي الناِس. َصْنج ما أَْدِري أَيّ  يقال :و

نُجو يَزى ، الصُّ تين : قَِصاُع الّشِ نُج وقال ابن األَعرابّي : بضمَّ يَزة. الصُّ  من العَجين. (8) ، بالّضّم : الدُّواِلقَة األُْصنُوجةو : الّشِ
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 .(9)؛ هذا تحريف ، وإِنما هو َصيَّاَجة ، بالياِء التّحتيّة ، وسيأْتي في محلّه ، وِذْكُره بالنون َوَهٌم  : ُمضيئةٌ قلت َصنّاَجةٌ  ليلَةٌ قَْمَراءُ و

 العَرِب ، لَجْوَدة ِشْعره. َصنَاَجةُ  ويقال له : أَْعَشى بَْكٍر : كان يقال له : أَعشى بني قَْيٍس ،و

نّاج ابنُ و ث. الصَّ  : يُوُسُف بن عبِد العظيم ، ُمَحّدِ

 النّاَس ُصنوجاً : َردَّ ُكالًّ إِلى أَْصله. َصنَجَ و

 بها. بالعََصا : َضَربَ  : َصنَجَ و

__________________ 
 : من بين ُكليب. (صلخ)( زيد يف التهذيب 1)
 : ابلصلجاء. (صلخ)( التهذيب 2)
 : صحيحتان. (صلخ)( التهذيب 3)
 : وفيها. (صلج)( التهذيب 4)
 ن.( وهي رواية معجم البلدا5)
 وأشري إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« آلة أبولر»( يف القاموس : 6)
 ( يف التهذيب : والالعب به يقا  له : َصانج وَصّناج وَصّناجة.7)
 ( القاموس والتهذيب والتكملة ا ويف اللسان : الزوالقة ابلزاي.8)
 : وليلة قمراء صناجة وصياجة إذا كانت مضيئة. (صنج)( يف التكملة 9)
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 به تْصنيجا : صرعه. صنَّجو

بة صْنجةُ و : نهٌر بين ديار ُمضر وديار بْكر. صْنجةو  وال تَقُل بالسين. قاله ابن الّسّكيت وتبعه ابُن قتيبةَ. الميزان ُمعرَّ

يِن أَْفَصَح فألَّن الّصاَد والجيَم ال يجتمعاِن في  ، والسيُن أَْعَرُب وأَفصحُ  َصْنجةٌ و وفي نسخة من التهذيب : َسْنجةٌ  ، فهما لُغَتَاِن. وأَّما َكوُن الّسِ

اُء : كلمٍة عربيّة. وفي المصباح : َسْنَجةُ الِميزان معّرب ، والجمع َسنََجاٌت ، مثل َسْجَدةٍ وَسَجدات ، وِسنٌَج ، مثل قَْصعٍَة وقِصَ  عٍ ، قال الفرَّ

 وقد تقّدم البحث في ذلك فراجعه. .«بالّصادهي بالّسين ، وال يقال 

 * ومما يستدرك عليه :

 ٌ  . قال الشاعر :َصْنجٍ  : ذاتُ  َصنَّاَجةٌ  امرأَة

رحيـــــــــــٍة  ُا قــــــــــــَ يِن َدهـــــــــــاقـــــــــــِ تـــــــــــح نــــــــــــ  ُت غـــــــــــَ ئـــــــــــح  ِإذا شـــــــــــــــــــــــــِ

ةٌ و     اجــــــــَ نــــــــّ ِم  صــــــــــــــــــــــَ نحســــــــــــــــــــــِ رِّ مــــــــَ ُذو عــــــــلــــــــ  كــــــــُ (1) ــــــــَح
 

  
 الِجّن : َصْوتُها. قال القَُطاِمّي : َصْنجُ و

رَاُه  رُِج َأنح تــــــــــــــــَ وُ  هتـــــــــــــــَح بـــــــــــــــيـــــــــــــــُت الـــــــــــــــغـــــــــــــــُ  تـــــــــــــــَ

جُ و     نــــــــــــح يــــــــــــمُ  صــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــِ َرٍب يــــــــــــَ نِّ مــــــــــــن طــــــــــــَ  اجلــــــــــــِ

  
قال ابن ُدريد : بضّم الّصاد وال يجوز غيُره ، وأَجاز  صْنهاجةُ و ، بكسرهما : عريُق في العبُوديّة. صْنهاجةٌ و صْنهاجٌ  عْبدٌ  : [صنهج]

عون  قْوٌم بالمْغرب ، (2)خاّصة في القبيلة بحيث ال يكادون يعرفون غيره  جماعةٌ الَكْسَر. قال شيُخنا : والمعروف عندنا الفتح كثيُروُن ُمتَفّرِ

ثين. الحْميرّي ، ِصْنهاجة من ولد ، وهم  وقد نُِسب إِليه جَماَعةٌ من الُمَحّدِ

ْوجانُ  : [صوج] ْلب من الّدواّبِ والنَّاس. بالفَتْح : الصَّ الصُّْلب من اإِلبِل والدَّواّب ، كان أَْحَسَن مثَل ما هو في لو قال : الشَِّديد  ُكلُّ يابس الصُّ

 اللسان وغيِره. قال :

ِر  َتِطي َصوحجانِ يف َ هح  الَقرَا لِلُممح
ةُ السَّعَِف. َصْوجانةٌ  نخلةٌ و ً  : يابسةٌ كزَّ ةٌ. : َصْوَجانةٌ  وَعصا  َكزَّ

 : مثُل أَّي َصْنجٍ هو ، أَْي أَيُّ النّاِس. هو َصْوجانٍ  أَيُّ و

ْوَجانو ْولََجاُن. الصَّ  : الصَّ

ْيهجُ  : [صهج] ْلهج ، الصَّ  وقد تقّدم معناه قريباً عن األَصمعّي. : الصَّ

ْيُهوجُ و  َدُل :: أَْملَُس. قال َجنْ  َصْيهوجٌ  وَظْهرٌ  ُمملَُس. أَي : صْيُهوجُ  بْيتٌ  وقال األَزهرّي : : األَْملُس. الصَّ

ِج  افــــــــــــــِ نــــــــــــــَ
َ

دِة املــــــــــــــ لــــــــــــــوٍع هنــــــــــــــَح  عــــــــــــــلــــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــــــــــُ

َر  الـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــائـــــــــــجِ     ُ  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــّن عـــــــــــُ هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ  تـ

  

 َصياِهجِ ُصعحداً ِإىل َسناِسٍن 
. (3)أَبدلو الجيم من الياِء  ُصهابّي ، : أَي ُصهابجٌ  وبرٌ  : [صهبج] يِصّج والعَِشجُّ وِصْهِريٌج وِصْهِريٌّ  ، كما قالوا الّصِ

 وقول ِهْميَاَن :

 الص هاِِبَايُِطري عنها الَوبـََر 
َهابِيَّ ، فَخفََّف وأَبدَل.  أَراَد الصُّ

 ُعالبط : مثل ُصَهاِرجٌ و ، كقْنديل الّصْهريجُ  : [صهرج]

 ّجاج :. وقال العَ َصهاِريجُ  َجمعُه حْوٌض يجتمع فيه الماُء ،
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 الص َفا َصَهاريجِ حىت تـََناَه  يف 
 ِمن َحَجٍر. َصَهاِريجَ  يقول : حتى َوقََف هذا الماُء في

ْهريج وعن ابن ِسيده : ْهرّي ، على البََدِل. وحكى أَبو زيد في جمعه َصهاِرّي. الّصِ  : َمْصنَعَةٌ يَجتمع فيها الماُء ، وأَصلُه فارسّي ، وهو الّصِ

 الَحْوَض : َطاَله. َصْهَرجَ و

 .ُمَصْهَرجة بِْرَكةٌ النُّورةِ ، ومنه قول بعض الطَّفَْيليّين : َوِدْدت أَّن الكوفةَ  : المْعُموُل بالّصاُروج : الُمصْهرجُ و

اُروجِ وقد ُصهاِرجٌ  وَحْوضٌ  ً  : َمْطِليُّ بالصَّ ة :َصْهَرُجوا ِصْهِريجا مَّ  . قال ذو الرُّ

قــــــــــٌة  (4)صــــــــــــــــــــــــواِدَي  اُء خــــــــــافــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــَ اِم واأَلحح  اهلــــــــــَ

يــــــــــِم أَرحشــــــــــــــــــــــــاَف     اُوَ  اهلــــــــــِ نــــــــــَ هــــــــــارِيــــــــــجِ تـــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــ 

  
 َرى.الصُّغَرى والُكبْ  : قْريَتاِن شماليَّ القاهِرِة ، صْهرْجتُ و

__________________ 
 ( أنشده اجلوهرّي يف الصحاح مادة جذا :  ذو عل  حرف منسِم.1)
 ( يف وفيات األعيان : الصنهاجي بضم الصاد وكسرها نسبة إىل صنهاجة قبيلة مشهورة من محري وهي ابملغرب. ومثله يف اللباب البن األثري.2)
 ( وهي لغة بين متيم كما يف التكملة.3)
 ومثله يف اللسان.« صواري»( عن الديوان ا وابألصر : 4)
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 .(1)كذا في نوادر األَعراب ، هذا هو الّصحيح  ُمضيئةَ ، أَي ، صيَاجةَ  قَْمَراءُ  ليلةَ  : [صيج]

 (فصر الّضاد)
 املعجمة مض اجليم

دة : ضبج : [ضبج] جُل ، بالُموحَّ قال ابن ُدريد وليس بثَبٍت ؛ كذا  األَرض من كالٍل أَو ضْرب ، (2)وفي نسخٍة : في  أَْلقى نْفسه على ، الرَّ

 في الجمهرة. ولم يذكره الجوهرّي.

ً  القْومُ  أََضجَّ  : [ضجج] ٍء من شيْ  فإِذا جزعوا ، (3)نسبه الجوهرّي إِلى أَبي ُعبيٍد وفي بعض النسخ : فَجلَّبوا  : صاُحوا وجلَّبُوا ، إِْضجاجا

ون ضجيجا وُغلبُوا واوفَِزعُ  وا يضجُّ  .فضجُّ

ا وفي اللسان : ً و َضجَّ يَِضّج َضجًّ ً و َضِجيجا ً و َضَجاجا ةُ  ، األَِخيرة عن اللِّْحيَانّي : صاح ، واالسمُ  ُضجاجا  .الضَّجَّ

ً  البَعيرُ  َضجَّ و ً  القَْومُ  َضجَّ و .َضجيجا ةَ  : إِذا صاَح ُمستغيثاً. وسِمعتُ  َضجّ  . وعن أَبي َعْمٍرو :َضَجاجا  القَوِم أَي َجلَبتَهم. وفي الغَِريبيِن : َضجَّ

ياُح عند الَمكروه والَمشقَِّة والَجَزعِ  الضَّجيجُ   .(4)الّصِ

َجاجُ  في التهذيب :و ، (5) ، كسحاب : القْسر الضَّجاجُ و وار للمرأَةِ ، قال األَعشى : العاُج ، : الضَّ  وهو مثُل الّسِ

وَف تــــــــــــَ و  طــــــــــــُ عــــــــــــح اجِ رُدد  مــــــــــــَ جــــــــــــَ لــــــــــــَ   الضــــــــــــــــــــــــــ   عــــــــــــَ

رح     لــــــــــــَ َم فــــــــــــيــــــــــــِه خــــــــــــِ ٍر كــــــــــــَبن  الــــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــح  غــــــــــــَ

  
َجاجو  تَستَعملها النَِّساُء في ُحِليِّهن. خرزةٌ  : الضَّ

َجاجو ةُ ، : الّضِ ة ، (6) بالكسر : الُمشاغبةُ والُمشارَّ ةً و .كالُمضاجَّ ة ُمَضاجَّ ً و َضاجَّ ه وشاَغبَه. واالسم ِضَجاجا َجاجُ  : َجاَدلَه وشارَّ ،  الضَّ

 وليس بمصدر ، وأَنشد األَصمعّي : َضاَجْجت بالفتح. وقيل : هو اسٌم من

داُ   َب اأَلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ِإيّنِ ِإذا مــــــــــــــــــــــا َزبــــــــــــــــــــــ 

ر و     ثــــــــــــــُ اجُ كــــــــــــــَ جــــــــــــــَ الُ   الضــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــح ــــــــــــــلــــــــــــــ  (7)وال
 

  
 وقال آخر :

ِت و  اَس  (8)َأغحشـــــــــــــــــــــَ جـــــــاجَ النـــــــ  ا الضــــــــــــــ  َججـــــــَ   اأَلضــــــــــــــح
او     جــــــــَ هــــــــَ جــــــــح ــــــــا وهــــــــَ ّرِه ي شــــــــــــــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــِ اَح خــــــــَ  صــــــــــــــــــــــَ

  
 ، فأَظهر التّضعيَف اضطراراً. وهذا على نْحِو قوِلهم : ِشْعٌر شاِعٌر. األَضجَّ  أَراد

َجاجُ  عن ابن األَعرابّي :و َي بالِقْلي  صْمٌغ يْؤكل  :(9) الّضِ ابوِن. (10)فإِذا َجّف ُسِحَق ثم ُكتَِّل وقُّوِ  ، ثم ُغِسَل به الثَّْوُب فيُنقِّيه تَْنِقيةَ الصَّ

َجاجُ و ةً : الضَّ َجاجُ  : ثََمُر نَْبٍت أَو َصْمٌغ تَغِسل به النَِّساُء ُرُؤَسهّن ، حكاه ابن ُدريد بالفتح ، وأَبو حنيفة بالكسر ، وقال َمرَّ لُّ َشَجَرةٍ : ك الّضِ

باُع. (11)يَُسمُّ   بها الطَّْيُر أَو الّسِ

 إِذا ُحلبْت. تضجُّ  ناقةٌ  كَصبوٍر : الضَُّجوجُ و

ً و ج تْضجيجا جَ و : ذهب أَو مال. ضجَّ  سمَّ الطَّائر أَو السَّْبع. : َضجَّ

 اعي :. قال الرُضُججٌ  ، وقَومٌ  ِضَجاجٌ  وفي اللّسان : وقد ُوِصَف بالَمصدر منه فقيل : َرُجلٌ 

يِن  قـــــــــــــوِّمـــــــــــــَ ك ِإيّنِ لـــــــــــــن يـــــــــــــُ ُدرح بـــــــــــــَذرحعـــــــــــــِ  فـــــــــــــاقـــــــــــــح

اجِ قـــــــــــوُ      جـــــــــــَ ُت ذا َأَودِ  الضـــــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــح  ِإذا مـــــــــــا كـــــــــــُ

  
ً  : [ضرج] ّمة يصف نساًء : فاْنضرج شقَّه ، : ضرجه َضْرجا  قال ذو الرُّ
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نَ   الرُبُوَد عن َتراِئِب ُحر ةٍ  َضَرجح
ْفَرةِ. قال لطخه الثَّْوَب وغيَره : َضَرجَ و أَي َشقَْقن. ويروى بالحاِء : أَي أَْلقَْين.  بالدَِّم ونحِوِه من الُحْمَرةِ أَو الصُّ

__________________ 
 ( وردت يف التكملة يف مادة صنج : ليلة قمراء صناجة وصياجة.1)
 ( وهي رواية اللسان ا واألوىل رواية التكملة.2)
 ( وهي رواية اللسان.3)
 ذيفة : ال أييت عل  الناس زمان يضجون منه إال أردفهم   أمراً يشغلهم عنه.( فّسّر هبذا القو  حديث ح4)
ُر.5)  ( يف نسخة أخر  من القاموس : الِقشح
 ( يف التهذيب : واملشاقّة ا وضبطت الض جاج بفتح الضاد.6)
لذي يف الصــــــحاح واللســــــان يف مادة       قوله واللقا  كذا يف النســــــخ كاللســــــان وا»وهبامش املطبوعة املصــــــرية : « واللقا »( ابألصــــــر : 7)

 وما أثبت عن التهذيب.« واللقال 
 ( عن التكملة ا وابألصر : وأغشب.8)
 ( التهذيب واللسان بفتح الضاد ا وما أثبت هنا معطوفاً عل  ما قبله ابلكسر.9)
 ( اعتمدان ضبرت التهذيب ا ويف اللسان بفتح القاف.10)
 ويف التكملة : تُقشُب.« سمّ تُ »( القاموس ا ويف اللسان : 11)
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ِه اأَلرحِض :  يصف الس رَاَب عل  َوجح
 (1)َمضحروجِ يف قـَرحَقٍر بُلعاِب الش مِ  

 يعني الّسَراَب.

جَ و َجه فتَضرَّ جَ  ٍء تَلَطََّخ بَدٍم أَو غيِره فقدوكلُّ ْشي .َضرَّ جتْ  وقد تََضرَّ  أَثوابُه بَدِم النَّجيعِ. ُضّرِ

جَ و ، َضْرجاً فاْنَضَرجَ  ءَ الشيْ  َضَرجَ و َجه فتَضرَّ : َشقَّه ، فعُِرف بذلك َعدُم التَّْفِرقَة بين الُمَطاِوَعْيِن. وهكذا في كتب األَفعال. وفي  َضرَّ

جُ  حديث : المرأَة صاِحبَِة الَمَزاَدتين : تَكاد .ِء : أَي تَ من الَملْ  (2) تَتََضرَّ  ْنَشقُّ

جَ و جَ  الثَّْوُب : اْنشّق. وفي اللسان : تََضرَّ  الثَّْوُب : إِذا تََشقََّق. تََضرَّ

َجهو  أَْلقاه. َضرَّ

ة : : واسعَةُ الشَّقِّ  َمْضروجةٌ  َعْينو مَّ  نَْجالُء. قال ذو الرُّ

َر   ــــــــ  ــــــــثـ يِّ يف ال ــــــــاحــــــــِ وحِر األَق ــــــــَ َن عــــــــن نـ مــــــــح َبســــــــــــــــــــــ  ــــــــَ  تـ

رت حن عـــــــــــن أَبصـــــــــــــــــــــــــاِر و     ـــــــــــَ روجـــــــــــةٍ ف رِ  َمضـــــــــــــــــــــــــح  جنـــــــــــُح

  
ة : االْنِضراجُ و مَّ  : االْنِشقاق ، قال ذو الرُّ

ا  هـــــــــَ ـــــــــُ بـ ـــــــــِ مـــــــــَ  َذَوائ هـــــــــح ـــــــــُ ـــــــــبـ ن ال تح مـــــــــِ ـــــــــَ ال ـــــــــعـــــــــَ ا ت  ممـــــــــِ 

ِف و     يـــــح تح ابلصـــــــــــــــــــ  َرجـــــــَ يـــــُم  انحضـــــــــــــــــــَ (3)عـــــنـــــــه اأَلكـــــــامـــــِ
 

  
ُج :قال و  وأَنشد : : اتََّسَع ، اْنَضَرجَ  الُمَؤّرِ

رحٍد  رحُت لــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــراحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــِة وبـــــــــــــــــــــُ  أَمــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــِه     ي واشـــــــــــــــــــــــــــــــِ ِرمٍي يف حـــــــــــــــــَ راجُ كـــــــــــــــــَ  انحضـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 لنا الطَِّريُق : اتسعَْت. اْنَضَرَجتْ و

 ما بَْينَُهم : تَبَاَعَد. اْنضَرجَ  عن األَصمعّي :و

ْيد.انْ و : انحطَّْت من الَجّو كاِسَرةً  العُقَابُ  اْنَضرَجتو ْيد : إِذا انقَضَّ ، قال امرؤ القَْيس. (4)الباِزي على  اْنَضَرجَ و قَضَّت على الصَّ  الصَّ

ِر  فــــــــَ اِء اأَلعــــــــح بــــــــَ ِ  الــــــــظــــــــِّ يــــــــح تح كــــــــتـــــــــَ َرجــــــــَ  لــــــــه  انحضــــــــــــــــــــــَ

النِ     هــــــــــح ارِيــــــــــِخ ثـــــــــــَ ن ِشــــــــــَ ت مــــــــــِ َدلــــــــــ  اٌب تــــــــــَ قــــــــــَ  عــــــــــُ

  
. : اْنبََرْت له ، اْنَضرَجت وقيل :  أَو أَخَذْت في ِشّقٍ

جَ  األَساس والّصحاح :في و جو البَْرُق : تَشقََّق. تَضرَّ  النَّْوُر : تَفَتََّح. تضرَّ

 الشَّجُر : انشقَّت ُعيوُن َوَرقِه وبََدْت أَطرافُه. اْنَضرجَ  وفي اللسان :

َجتْ و  عن البَْقِل لَفَائفُه : إِذا اْنفَتََحْت. تََضرَّ

 عنها لفَائفُها ، أَي اْنفَتََحْت. اْنَضرَجتْ  أَْكمامها قيل :وإِذا بََدْت ثِماٌر البُقوِل من 

جَ  ومن المجاز : . تَضرَّ جُ  وفي األَساس : هو الَخدُّ اْحمارَّ ج الَخدَّيِن. وكلَّْمنه ُمَضرَّ  َخّداه. فتََضرَّ

َجت من المجاز :و ُ  تََضرَّ َجتْ  إِذا الَمْرأَة  وتََحسَّنَْت. تَبَرَّ

جَ و ً تَضْ  الَجْيبَ  َضرَّ  : أَْرَخاه. ريجا

 الَمْرأَةُ َجْيبَها : إِذا أَْرَختْه. أَْضرَجت وعبارةُ النّوادر :

جَ و  َرَكَضَها في الغَاَرة. إِذا اإِلبلَ  َضرَّ
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 النَّاقَةُ بِجّرتِها وَجَرَضْت. َضَرَجتو

جَ  من المجاز :و قَه ، َضرَّ  وتَْحسينُه. ويقال : خيُر ما (6)الَمعَاذير : هو تَْزويقُه  (5)ي الكالم ف تْضريجُ  قال أَبو سعيد : الَكاَلَم : َحسَّنَه وَزوَّ

جَ  ْدُق ، وَشرُّ ما ُضّرِ جَ  به الّصِ  بها الَكذُب. ُضّرِ

جَ و ً  الثَّْوبَ  َضرَّ د. َصبَغَه بالُحْمرةِ ، ، تَْضِريجا  وهو دوَن الُمْشبَع وفوَق الُمَورَّ

َجة وَعلَيَّ َرْيطةٌ »في الحديث : و  أَي ليس ِصْبغُها بالُمْشبَع. «ُمضرَّ

جَ  يقال :و  قال ُمَهْلهٌل : األَْنَف بالدَِّم : أَْدَماهُ  َضرَّ

هــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــُ اَء لــــــــــــــــــَح اح جــــــــــــــــــَ وح أبَِابنــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــَ

رِّجَ     ُف خـــــــــــــــاطـــــــــــــــٍب بـــــــــــــــَدمِ  ضـــــــــــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــا أَنـــــــــــــــح

  
__________________ 

 يهتُف السماُم هبايف صحن هبماء  : (74الديوان : )( قائله ذو الرمة وصدره 1)
 .«تضرج»( عن النهاية ا وابألصر 2)
 : ملا تعالت بد  مما تعالت. وذوائبها عن اللسان وابألصر : ذ ابتها. ويف الصحاح : ابلصلب بد  ابلصيف. (كمم)( اللسان 3)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : عن.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : من.5)
ويف التهذيب « ا الظاهر اسقاط الواو كما يف اللسانوما أثبت عن اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية : قوله وهو « وهو تزويقه»( ابألصر : 6)
 كاألصر.« وهو»
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جوهو»وفي كتابه لَوائٍِل :  ْوه بالضَّْرب. (1)« باألَضاِميم َضّرِ  : أَي َدمُّ

 وأَنشد : الَخزُّ األَحمرُ  : اإِلْضِريج قال اللِّْحيَانّي :و ِكَساٌء أَصفٌَر ، بالكسر : ، اإِلْضِريجُ و

َشاِجب يجِ اإِلضحر َأكسيُة و 
َ
 فـَوحَ  امل

ى. وقال اللَّيث : .(2)أَي أَْكسيةُ َخّزٍ أَْحَمَر  ى ِمن أَجَوِده. اإِلْضريجُ  وقيل : هو كساٌء يُتَّخذ من َجيِِّد الِمْرِعزَّ  : األَْكِسيَة تُتَّخذُ من الِمْرِعزَّ

 : َضْرٌب من األَكِسيَِة أَصفَُر. اإِلضِريجو

 وقال أَبو ُدواد : (3)من الَخْيِل : الَجَواُد الكثيُر العََرِق  اإِلضريجُ  : الَجيُِّد من الَخْيِل ، وعن أَبي عبيَدةَ : اإِلضِريجو

يِن و  ُض رُكـــــــــــــــــح َدافـــــــــــــــــِ ِدي يـــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد َأغـــــــــــــــــح

ٍة     عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ َوديف ذو مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــجُ َأجـــــــــــــــح رِي  (4) ِإضـــــــــــــــــــــــــــــح
  

 الشَِّديُد العَْدِو. الفََرُس الَجَوادُ  : اإِلضريج : الواسُع اللّبَاِن. وقيَل : اإِلضريجُ  وقال :

جٌ  : ِإْضِريجٌ و َضِرجٌ  ثَوبٌ و ْفَرةِ. ُمتَضّرِ  بالُحْمَرةِ أَو الصَّ

ْبُغ األَحمُر. : اإِلْضِريجُ  وقيل : جٌ  وثَوبٌ  الّصِ  .(5) ِمن َخّزٍ إِالّ  اإِلْضِريجُ  ، من هذا ، وقيل : ال يكون ُمضرَّ

جُ و ٍث ، الُمضّرِ  : (6)هكذا في نُسختنا ، وفي بعضها  كُمَحّدِ

 األََسُد. كُمْحِسن : الُمْضِرجُ و

 َجمُع َمَشقٍَّة. قال ِهْميَاُن يَصُف أَنياَب الفَْحِل : ، كالَمنَاِزل : الَمَشاقُّ  الَمَضاِرجُ و

َضارَِجاَأوحَسعحَن من أَنياِبه 
َ
 (7) امل

، كذا في الّصحاح واللّسان وغيرهما. وِإهمال المصنِّف  ِمْضَرجٌ  تُْبتََذُل ِمثْل الَمعاِوِز ، قاله أَبو ُعبيٍد ، واحُدها الثِّياُب الُخْلقَانُ  : الَمَضاِرجُ و

 َرَده تَقصيٌر أَشار له شيُخنا.ُمفْ 

. قال امرؤ القيس :ببالد َطيِّى معروف في بالِد بني َعْبٍس ، وقيل : ع اسم ضاِرجٌ و  ٍء. والعَُذْيُب : ماٌء بِقُْربه ، وقد َمرَّ

َد  نـــــــــح َ الـــــــــجي عـــــــــِ اح ِت الـــــــــعـــــــــَ مـــــــــَ مـــــــــ  ارِجٍ نـــــــــيـــــــــَ   ضـــــــــــــــــــــــَ
ي    فـــــــِ ييـــــــَ امـــــــِ هـــــــا طـــــــَ رحَمضـــــــــــــــــــــُ ر  عـــــــَ  ُء عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــظـــــــِّ

  
واية في البيت :قال ابن  ّي : ذكر النّّحاس أَن الّرِ  بَّرِ

 ا ... «ُء عليها الط لححُ يَف »
 بن القيس ءامرى شعر من ببيتين هللاُ  أَْحيانا ، هللا رسولَ  يا:  فقالوا وسلمعليههللاصلىويروى بإِسناد َذَكَره أَنه وفَد قَوٌم من اليمن على النّبّي 

بعمامٍة ،  أَْقبَْلنَا نُريدك ، فََضلَلنا الّطريَق فبقينَا ثاَلثاً بغير ماٍء ، فاستْظلَْلنا بالطَّْلح والسَُّمر. فأَْقبَل راكٌب ُملثِّمٌ  : قالوا ؟ذلك وكيف:  قال. ُحْجر

 وتَمثََّل َرُجٌل ببيتين ، وهما :

هـــــــــــــا و  ريـــــــــــــعـــــــــــــَة  ـــــــــــــَ  ا رََأتح َأن  الشـــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــ   لـــــــــــــَ

يـــــــــــاَض مـــــــــــنح فـــــــــــرائصـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــا َدامـــــــــــي و      َأن  الـــــــــــبـــــــــــَ

  

َد  ـــــــــح ـــــــــجي عـــــــــن َ ال اح ـــــــــعـــــــــَ ت ال مـــــــــَ مـــــــــ  ـــــــــَ ي ـــــــــَ   ضـــــــــــــــــــــــارِجٍ تـ
فـــي    امـــي يـــَ هـــــــا طـــــــَ ُح ؛ عـــرحَمضـــــــــــــــــُ لـــح (8)ُء عـــلـــيـــهـــــــا الـــطـــ 

 

  
عرَ  َكب إِلى  ضارجٌ  قال : امُرُؤ القيس بن ُحْجٍر. قال : وهللا ، ما َكَذَب ، هذا ؟فقال الراكب : َمن يقول هذا الّشِ عندكم. قال : فََجثْونا على الرُّ

 ذاك» وسلمعليههللاصلىُء عليه الطَّْلُح ، فشرْبنا ِريَّنَا ، وَحَمْلنَا ما يَْكِفينَا ويُبلِّغُنَا الطَّريَق. فقال النّبّي ماٍء ، كما َذَكر ، وعليه العَْرَمُض يَفي

ْنيَا في مذكورُ  رجلٌ   .«النَّار إِلى الشُّعََراءِ  لَواءُ  معهُ  القيامة يومَ  ءُ يَجي ، فيها خاملٌ  اآلخرةِ  في َمنسيٌّ  فيها َشريفٌ  الدُّ
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 قال أَبو ذَُؤيب : : شديٌد ، َضريجٌ  َعْدوٌ و

 َضرِيجُ ِجرَاٌء وَشديف كا َريِ  
__________________ 

 .«يف النهايةقوله ابألضاميم هي ا جارة واحدهتا إضمامة كذا »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«مُححر»( يف التهذيب واللسان : 2)
 ( عن التهذيب ا وابألصر العرف.3)
قوله أعتدي كذا ابللســان ابلعا املهملة أيضــاً ولعله ابلغا املعجمة »وما أثبت عن التهذيب ا وهبامش املطبوعة املصــرية « أعتد »( ابألصــر 4)

 واألجود من اخلير : اجلوا  السريض.« فليحرر
 (.عن التهذيب)وهو قو  أيب عبيدة واالصمعي  (5)
 .«قوله ويف بعضها الظاهر يف بع  النسخ»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 وما أثبت عن التكملة وقبله فيها يسّن أنياابً له لواجما.« املضارجِ »( ابألصر 7)
ي تشــــرع فيه الدواب و ها طلبها ا والضــــمري يف رأت للحمر ا يريد أن قوله وملا رأت اخل الشــــريعة مورد املاء الذ»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 8)

ه ا ه ا مر ملا أرادت شريعة املاء وخافت عل  أنفسها من الرماة وأن تدم  فرائصها من سهامهم عدلت إىل ضارج لعدم الرماة عل  العا الجي في
 .«اللسان
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 * ومما يستدرك عليه :

 تََح لها َعْيناً ؛ رواه أَبو حنيفة.: ف يَْضِرُجَها النَّارَ  َضَرجَ 

ْرَجةُ و َرَجةُ و الضَّ  : َضْرٌب من الطَّير. الضَّ

 ، وهي الطُّيور الَكواسُر. المضَرجيّات ، بضّم الميم وآخرها ياُء النِّْسبة ، جمع الُمْضَرجيّ  * واستدرك شيُخنا هنا :

 َمَحلِّه.والّصواب أَنه بالحاِء المهملة ، وسيأْتي في 

ْربَجيُّ  : [ضربج]  روى ثعلٌب أَّن ابن األَعرابّي أَنشده : من الدَّراهِم : الّزائفُ  الضَّ

ًة  قـــــــــَ رٍو َأخـــــــــًا ثـــــــــِ مـــــــــح وا َأاب عـــــــــَ جـــــــــُ ُت َأحـــــــــح نـــــــــح  قـــــــــدح كـــــــــُ

اتُ     مـــــــــــــّ لـــــــــــــِ ا يـــــــــــــومـــــــــــــًا مـــــــــــــُ تح بـــــــــــــنـــــــــــــَ ىت  أملـــــــــــــ   حـــــــــــــَ

  

ه  تـــــــــُ ـــــــــَ يـ ـــــــــح نـ يـــــــــه مـــــــــُ طـــــــــِ ُت : واملـــــــــرُء قـــــــــد ختـــــــــُح لـــــــــح  فـــــــــقـــــــــُ

ئــــــــــــــــيــــــــــــــــاتُ     اتــــــــــــــــه ِإاّيَي مــــــــــــــــِ يــــــــــــــــّ طــــــــــــــــِ  أَدحَ. عــــــــــــــــَ

  

ٍة  عـــــــــَ اَد مـــــــــنح ســــــــــــــــــــــَ اَد د ال جـــــــــَ  فـــــــــكـــــــــاَن مـــــــــا جـــــــــَ

اتُ َدرَاهـــــــــــــــــــُم زَائـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاٌت     يـــــــــــــــــــ  رحِبـــــــــــــــــــَِ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
تُه من ُطول الَخبْ : ا (1): زائٌف ، وِإْن شئت قلت : َزْيٌف قِسيٌّ والقَِسيُّ  َضْربَجيّ  قال ابن األَعرابّي : ِدْرهمٌ   ِء.لذي َصلَُب فِضَّ

ْولَج : [ضلج] ة. والصَّواُب بالّصاد المهملة ، الضَّ  وقد تقّدم بيانُه في َمَحلِّه. : الِفضَّ

يب حتى كأَنّه يَْقُطُر ، الضَّْمج : [ضمج]  : إِذا لََطَخه. َضَمَجه وقد : لَْطُخ الَجَسِد بالّطِ

ْمَجةو  .َضْمجٌ  والجمع تَْلَسُع ، الّرائحةِ  ُمنتِنَةُدَوْيبةُ  : الضَّ

َمج قال أَبو عمٍرو :« خعم»قال األَزهرّي في ترجمة و  كفَِرحَ  ضِمجَ  وقد (2)الَمْحبُوس  الَمأْبون الَخْيعَامِة ، وهو بالتَّحريك َهيََجانُ  ، الضَّ

 ً َمجُ و َضَمجا َمجو آفَةُ تُِصيب اإِلْنَسانَ  : الضَّ اِمجو : لَِزَق به. أَضمجَ و الّرُجُل باألَرِض  َضِمجَ  األَرِض ، كاإِلْضماجِ ،اللُُّصوُق ب : الضَّ :  الضَّ

 الاّلِزُم.

 وقال هْميان بن قَُحافَة :

ُت  عـــــــــــَ ـــــــــــح ا  (3)أَنـ جـــــــــــَ اجـــــــــــِ ـــــــــــِر عـــــــــــَ دي رحمـــــــــــًا ابهلـــــــــــَ ـــــــــــَ  قـ

ا    اجمــــــــــــَِ ِ  َوَأي ُدهــــــــــــَ ــــــــــــح ل َب اخلــــــــــــَ ــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــِ ب  ضــــــــــــــــــــــــــُ

  

ا  مــــــــــــاجلــــــــــــَِ قــــــــــــًا عــــــــــــُ نــــــــــــَ ي الــــــــــــّزِمــــــــــــاَم عــــــــــــَ طــــــــــــِ عــــــــــــح  يـــــــــــــُ

اًء عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــه     نـــــــــــــــّ اكـــــــــــــــَبن  حـــــــــــــــِ اجمـــــــــــــــَِ  ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي الِصقاً. وفي اللسان : وقال أَعرابّي من بني تميم يَذُكر دوابَّ األَرِض وكان من بادية الشأْم :

ٌض وخــــــــــــاِرٌب و  بــــــــــــح اٌش وســــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ  يف اأَلرِض َأحــــــــــــح

ُب و     ــــــــ  ل قــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــَ هــــــــمح نـ طــــــــَ ُن ُأســــــــــــــــــــــاَر  َوســــــــــــــــــــــح (4)حنــــــــَ
 

  

ٍة رُ  مـــــــــــَ لـــــــــــح اُن  ـــــــــــُ ثـــــــــــَ ـــــــــــح بـ وٌع وشـــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــ  اَل وطـــــــــــَ يـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

وٌص و و     رحقـــــــــــُ رُت حـــــــــــُ جٌ أَرحقـــــــــــَ مـــــــــــح بُ  ضــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــَ نـــــــــــح  وعـــــــــــَ

  
 .(5): ِمن َذوات السُُّموِم. والطَّبُّوُع من ِجنِس القَُراِد  الضَّْمجو

ْمعَج : [ضمعج] ْخَمة من النُّوق. الضَّ  : الضَّ

 : قصيرةٌ َضْخَمةٌ. قال الشاعر : َضْمعَجٌ  وامرأَة

َعجِ اي ُرب  بيضاَء َضحوٍ    َضمح
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ً »وفي حديث األَْشتَر يصف امرأَةً أَرادَها :  ً  َضْمعَجا ْمعَج .«ُطْرُطبّا خمةُ  : الضَّ ةُ  القَصيرةُ. وقيل : الغَِليظةُ. وقيل : الَمْرأَةُ الّضِ الَخْلِق.  التَّامَّ

ْمعَج وال يقال ذلك للذََّكر وقيل : ْخَمةُ  الضَّ والفََرُس واألَتَاُن. قال  البَِعيرُ  ِلكَ  وَكَذا  التي تَّم َخْلقَُها واْستَْوثَجْت نَْحواً من التََّمام ،من النِّساِء : الضَّ

 ِهْميَان :

ا  هـــــــــَ ـــــــــَ يـــــــــبـ و نـــــــــِ عـــــــــُ دح ر  يـــــــــَ ظـــــــــَ ايـــــــــَ جـــــــــَ اعـــــــــِ مـــــــــَ   الضـــــــــــــــــــــــ 
او     جــــــــــــــَ واثــــــــــــــِ َح الــــــــــــــفــــــــــــــَ قــــــــــــــ  رَاِت الــــــــــــــلــــــــــــــ  كــــــــــــــَ  الــــــــــــــبــــــــــــــَ

  
ْوجُ  : [ضوج]  ، األَخيرة نادرة. قال ِضَراُر ْبُن الَخّطاب الِفْهرّي : أَْضْوجٌ و أَْضواجٌ  والَجمع : ُمْنعََطُف الَواِدي الضَّ

َر  و  عـــــــــــــــح يِّ يف مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــن ا ـــــــــــــــَ تــــــــــــــــح  قــــــــــــــــَ

ِذي     يــــــــــــعــــــــــــًا بــــــــــــِ يــــــــــــبــــــــــــوا مجــــــــــــَ ُوجِ ُأصــــــــــــــــــــــــــِ  اأَلضــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

ّي رد 1) ّي الشــديد ا ودرهم َقســِ يان مثر . .. ء( ضــبطت يف اللســان هنا بتشــديد الســا. وفيه يف مادة قســا : الَقســِ ي ات وقســح ّية وَقســِ ودراهم َقســِ
 . وقد قست الدراهم إذا زافت... صيب وصبيان

 ( يف التهذيب وبعد ذكره وهو املببون : اخليعم واخليعامة واجملبوس واجلبي  ا واملببون واملتدثر واملِثفر واملثفار واملمسوح واحد.2)
 وما أثبت عن التكملة.« أبعث»( ابألصر 3)
 .«قوله وخارب كذا ابللسان أيضاً ولعله جارن وهو ولد ا ية كما يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( زيد يف التكملة : إال أن لعضه أملاً شديداً ورمبا مات معضوضه ا ويعلر ابألشياء ا لوة. وذكره اجلاحة يف ذوات السموم.5)
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جَ  وقد جَ  قدو أَي َمعَاِطفُه. هأَْضَواجُ  الواِدي : َكثُرَ  تََضوَّ ً و تََضوَّ  .كاْنضاجَ  ماَل ، واتََّسَع ، : َضاَج يَُضوج َضْوجا

جَ  المحفوُظ أَنّ   األَْوِديَِة ، أَْضواج من َضْوجٌ  بمعنى مال ، فيائيٌّ ، وسيأْتي. ولَِقينَا َضاجَ  بمعنى اتََّسَع ، وأَماـ  واِويَّانِ ـ  َضاجِ و تَضوَّ

 (1)لك. وفي األَساس : وَرِكبَني َزْيٌد  اْنَضاجَ  هو إِذا ُكْنَت بيَن َجبَلَْيِن ُمتَضايِقَْيِن ثم اتََّسَع ، فقد على أَثْره. وقيل : اْنَضَوْجتُ و فيه فاْنَضَوجَ 

 من الكالم يَُموُج عليَّ بها. بأَْضواجٍ 

ْوَجانُ و ْوجانَةُ و الضَّ ْوَجاِن ، بمعنى الضَّ  ْيث ، وقد تقدََّم بتفصيله.بالّصاد المهملة ، عن اللَّ  الصَّ

 إِما َمْقلُوٌب وإِما لُغة ، عن الَهَجرّي ، وأَنشد : أَْلقَت َولَدها ، : (2)كأَْجَهَضت  النَّاقَةُ ، أَْضَهَجتِ  : [ضهج]

ٍر  َب ضــــــــــــــــــــــــامــــــــــِ هــــــــــَ وحِد كــــــــــر  َأصــــــــــــــــــــــــح قــــــــــَ  فــــــــــُرد وا لــــــــــِ

َر و     يــــــــــح َزِم اخلــــــــــَ لــــــــــح بــــــــــورِة ِإن تـــــــــــَ جِ َمضــــــــــــــــــــــــح هــــــــــِ  ُتضــــــــــــــــــــــــح

  
ً  ءِ عن الشيْ  َضاجَ  : [ضيج] ً  عن الَحّقِ : ماَل عنه. وقد َضاجَ و : َعَدَل وماَل عنه ، كجاَض. َضْيجا مِّ  َضاَج يَِضيُج ُضيُوجا ً و بالضَّ  َضيََجانا

َكةً ، وأَنشد :  ُمَحرَّ

روجح  فـــــــــــــح
َ

رِيـــــــــــــِش املـــــــــــــ يِن كـــــــــــــالـــــــــــــعـــــــــــــَ َريـــــــــــــح ا تــــــــــــــَ  ِإمـــــــــــــ 

تح     اجـــــــَ ي ضـــــــــــــــــــــَ فـــــــِ نح لـــــــَ امـــــــي عـــــــَ ظـــــــَ روجح عـــــــِ  ٍء َمضـــــــــــــــــــــح

  
ً  ِعَظاُمه َضاَجتْ و السَّْهُم عن الَهَدِف ، أَي عنه. َضاجَ و َضُل لَْحِمه.: عَ  (3)ُء اللَِّفي َكْت من الُهَزاِل ، عن ُكراع. َضْيجا  : تََحرَّ

 (فصر الطّاءِ )
 املهملة مض اجليم

ً  َكفَِرحَ  َطبِجَ  : [طبج]  .أَْطبَجُ  وهو َحُمقَ  (4): ِإذا  يَْطبَج َطبَجا

وكان في الَحّيِ َرُجٌل له َزْوجةٌ »في كتاب الغَريبَيِن للَهَروّي : في الحديث و عن أَبي َعمٍرو ، استِحكاُم الَحماقِة ، بفتح فسكون : ، الطَّْبجو

ه ، فقام ه فأَلقاها في الواِدي األَْطبَجُ  وأَمٌّ ضعيفةٌ فشَكْت زوجتُه إِليه أُمَّ الَخاِء ، وهو بالجيم ، ورواه غيره ب (5)هكذا رواه الَهَرِويُّ  «إِلى أُّمِ

 األَْحمُق الذي ال عْقَل له ، قال : وكأَنّه األَْشبَه.

أِْس الضَّْرب على الشيْ  : الطَّْبجو ويَه عن َشِمٍر. ِء األَجوِف ، كالرَّ  وغيِره ، حكاه ابُن َحمُّ

َع. إِذا في الَكالِم ، تََطبَّجَ و دة ، وسيأْتي إِن شاَء هللا تعالى.، والّصواب أَن (6)هذا َوَهٌم من المصنّف  تَفَنََّن وتَنَوَّ  ه تَطنََّج بالنّون بدل الموحَّ

بِّيجةو ينة الّطِ  االْسُت. : أُمُّ ُسَوْيٍد ، وهي ، كِسّكِ

ُح ، بفتح الّطاِء والهاِء ، وفي بعض النسخ : بغير هاٍء في آخره : ، الطَّبَاِهَجة : [طبهج]  األَسماِء أَنّهوهو الصَّفيف. وفي تاج  اللَّْحُم الُمَشرَّ

ب تَبَاَههْ   ّشين.وفي اللسان أَن باَءه بدٌل من الباِء التي بين الباِء والفاِء ، كبِِرْند وبُْنُدق ، الذي هو فِِرْند وفُْنُدق ، وجيمه بدٌل من ال .(7) ُمعرَّ

ّي : : النَّْمل ، الطَّثَْرجُ  : [طثرج] . قال : وفي الحاشية : شاهٌد عليه ، وهو لَمْنُظوِر ْبِن َمْرثَد لم يذكر لذلك شاهداً  قاله أَبو عمٍرو قال ابن بَّرِ

: 

رَِج و  دح َ
ا كـــــــــــــــاملـــــــــــــــ تـــــــــــــــوهنـــــــــــــــِ يـــــــــــــــُ  يف مـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــبـــــــــــــــِ

راِخ     ٌر كــــــــــــــــــــذ ِر فــــــــــــــــــــِ رَجِ أَثـــــــــــــــــــــح ثـــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــ 

  
 أَراَد بالبيِض : السُّيوَف ، والَمْدَرُج : َطِريُق النَّْمل ، واألَثْر : فِِرْنُد السَّْيف َشبَّهه بالذَّّر.

ب تاَزه ، الّطاَزجُ  : [طزج] ناد : تأْتِينا بهذه األَحاديِث قَِسيَّةً وتأْخذها منّا : الطَِّرّي ، ُمعَرَّ  قال ابن األَثيِر في حديث الشَّْعبّي : قال ألَبي الّزِ

ِديئة.طاَزَجةً  ِحيُح الَجيِّد النَِّقيُّ  : الطاَزَجةُ و . القَِسيَّةُ : الرَّ  الخاِلُص. من الحديث : الصَّ
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 ، كَسفُّوٍد : الناِحية ، وُرْبُع َدانٍِق. الطَّسُّوجُ  : [طسج]

ه : إِنما أَرادَطساِسيجَ  : َحبَّتان ، والدَّانُِق أَربعةُ  الطَّسُّوجو ونّص الجوهرّي : والدَّاِنق نِْسبَتَها من  بالطَّسُّوجِ  . ووجْدت في هامشه ما نَصُّ

رهم ِستَّةُ  ينار ، ألَن الّدِ ْرهم ال من الّدِ  الّدِ

__________________ 
 ( األساس : اليوم بد  زيد.1)
 ( عن التكملة ا وابألصر : كبضجهت.2)
 وما أثبت عن التكملة.« لق »ٍء. وابألصر ( يف اللسان : لًف  بد  لفي3)
 أهنا من القاموس ا ومل ترد فيه.( ابألصر وردت إذا عل  4)
 ( ابألصر : اجلوهري ا وما أثبت يواف  السيا  ا وهو ما ذُكر يف النهاية.5)
 .«تطنج»( هذا ورد يف اللسان يف مادة طنج وورد يف التكملة هنا. ويف التهذيب : 6)
 ( ومثله يف التكملة.7)
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 َحبـ َتاح ا وَدانُِقه مَثَان َحّباٍت ا انته .ـ  كما قا ـ   دِّرهمِ ال َطس وجُ  َدوانِيَ  ومَثَاٍن وأَربعون َحّبًة ا فيكون
ٌب. : ِمقداٌر من الَوْزن ، الَطسَّوج وقال األَزهرّي :  ُمعَرَّ

بةٌ. َطَساِسيج : واحٌد من الطَّسُّوجو  السََّواِد ُمعَرَّ

 .(1) ِء ِدْجلَةَ : د ، بشاطى َطْفُسونَجُ  : [طفسنج]

 : * وِمّما يُْستَدَرُك َعلْيه : [طعج]

 ً  : نََكحها. من اللسان. َطعَجها يَْطعَُجها َطْعجا

 ـ. والفُنونُ  : الصُّنوفُ  الطُّنُوجُ  : [طنج]

دّي قال : حّدثنا يَزيحَكى ابن ِجنِّي قال : أَخبَرنا أَبو صالحٍ السَِّليُل بن أَحمَد بِن عيسى بن الشيخ قال : حّدثنا أَبو عبد هللا محمد بن العباس الو

خبرني رجٌل عن أَبو عبد هللا محمد بن العباس اليَزيدّي قال : حّدثنا الخليل بن أَسٍد النُّوَشَجانّي قال : حّدثنا محمد بن يزيد بن ربّان قال : أَ 

اِويَِة قال : أَمَر النُّْعَماُن فنُِسخت له أَشعاُر العَرِب في فُكتِبْت له ، ثم َدفَنََها في قَْصره األَبيِض ، فلّما كان  اِريسالَكر ، يعني الطُّنُوجِ  َحّماٍد الرَّ

 من أَهِل البَصَرةِ  ُعبَْيد قيَل له : إِن تَحَت القَْصِر َكْنزاً. فاْحتَفََره فأَْخَرَج تلك األَشعاَر. فِمن ثَمَّ أَهُل الكوفِة أَعلَُم باألَشعار (2) [أَبي]الُمختاُر بن 

 ال واحَد لَها.ـ 

َع في الكالموفي ال وتَفَنََّن ، إِذا أََخَذ في فُنوٍن َشتَّى. قلت : هذا هو الّصَواب وأَما ذْكُر المصنّف إِيّاَها  تَطنَّجَ و تهذيب نقالً عِن النوادر : تَنَوَّ

 فَوَهٌم ، وقد أَشرنا له آنفاً.« طبج»في 

 اِعَدةٌ كبيرةٌ جامعةٌ ، بين األَمصاِر الُمْعتَبََرة.قريبةٌ من تطاون ، وهي ق ِء بَْحِر الَمْغِرب: د ، بشاِطى َطْنَجةُ و

باً ، وهو الطَّْيُهوجُ  : طائٌر ، حكاه ابن ُدريد ، قال : وال أَحسبُه عربيّاً. وقال األَزهرّي : الطَّْيُهوجُ  : [طهج] َذَكُر  : طائٌر ، أَحسبُه ُمعَرَّ

ْلكاِن ، ين المهملة ، وسيأْتي ، الّسِ ب بكسر الّسِ  عن تيهو ، َذَكَره األَِطبّاُء في ُكتبهم. ُمعَرَّ

 اإِلْخِشيد ، بالغين المعجمة. ُطْغج محّمد بن : * قال شيخنا : وبقي على المصنَّف من هذا الفصل : [طغج]

 : وهي قبِيلةٌ من األَزد ، منها سعيُد ْبُن زيٍد ، من رجاِل البَُخاِرّي. طاَجةُ و : * [طوج]

 (فصر الظّاءِ )
 املعجمة مض اجليم

اد قال أَبو منصور : األَصل فيه َضجّ و ؛ قاله ابن األَْعَرابّي. صاَح في الَحْرب ِصياَح الُمْستَِغيثِ  َظجَّ  : [ظجج] في غيِر  ثم ُجِعَل َضجّ  بالضَّ

 بالّظاِء في الحرب. َظجّ و الحرب ،

 تعالى. وقول شيِخنَا إِنه لَْحٌن أَو لثغة ، تَحاُمٌل شديد ، ساَمَحه هللا

 (فصر العا)
 املهملة مض اجليم

َكةً ، العَبََجة : [عبج]  قال إِسحاق بن الفََرج : ، مَحرَّ

الِّذي ال ـ  ، بزيادة الهاءِ  (3)بالفتح والغين الُمعجمة ، وفي نسخة : الطَّغَاَمة ـ  البَِغيض الطَّغَامُ  سمْعت ُشَجاعاً السُّلَِميَّ يقول : العَبََكة : الّرجلُ 

 ؛ جاَء بهما في باب الكاف والجيم. العَبََجة وقال ُمدِرٌك الَجْعفَِريُّ : هو قال : وال خير فيه. (4) يَِعي ما يقول
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ك : الثَّْعج ، بفتح فسكون ، العَثْج : [عثج] ّم  في السَّفر ، الجماعة من النّاس هوو ِء على العين ، وقد تَقَّدم ،بتقديم الثّا ويَُحرَّ كالعُثَْجِة ، بالضَّ

 مثال الُجْرَعةَ ، وقيل : هما الجماعات. وفي تَْلبيِة بعض العَرب في الجاِهليّة : ،

ا  كــــــــــــــَ رًا ُدونــــــــــــــَ كــــــــــــــح م  لــــــــــــــو ال َأّن بــــــــــــــَ  ال هــــــــــــــُ

ا    كـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رون جـــــــــــــُ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ اُس ويـ ـــــــــــــّ ـــــــــــــن دَ  ال ـــــــــــــُ ب عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  يـ

  

 أَيحتوَنكا َعَثجٌ ن ا ما زَاَ  مِ 
ً  ويقال : رأَْيت ً و َعثْجا  من النّاس : أَي َجماعةً. َعثَجا

 قال الّراِعي يَِصف فَْحالً : َعثَجٌ  ويقال للَجماعِة من اإِلبِل تَْجتَِمع في الَمْرَعى :

__________________ 
 طيسفون وطيسفونج والعامة ال أيتون إال طسفونج بغري ايء.( ومثله يف معجم البلدان ا ونقر عن محزة أن أصلها طوسفون فعربت عل  1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( مثله يف التكملة واللسان.3)
 ( يف التكملة : تقو  ا ويف اللسان فكاألصر والقاموس.4)
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ِه  ونــــــــــــــــِ بــــــــــــــــُ اُت لــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ جٌ بـــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــَ  ِإلــــــــــــــــيــــــــــــــــه  عــــــــــــــــَ

َذاال     ه والـــــــــــقـــــــــــَ نـــــــــــح يـــــــــــَت مـــــــــــِ َن الـــــــــــلـــــــــــ  فـــــــــــح (1)َيســـــــــــــــــــــــــُ
 

  
َل عن هذا البيِت ، فأَنشد : قال ابن األَعرابّي :  سأَلت الُمفضَّ

ا  داهتــــــــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــــــــِ ل ــــــــــــــــــــــِ تح ل فــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــــــــَ  مل تـ

او     هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِ وائ لــــــــــــــــــَ تح عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  غــــــــــــــــــُ  َمضــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 فقلت : أُريد أَْبيََن من هذا. فأَنشأَ يقول :

هـــــــــــــــا  حـــــــــــــــُ َوشـــــــــــــــــــــــــــــ  ٌ  مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ  مُخحصـــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــٌة قـــــــــــــــَ

مَ     ظـــــــــــــــــح ا عـــــــــــــــــَ اَلهبـــــــــــــــــَِ اِب غـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ  ُر ُد الشـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 الفَْحِل َساَوى بَنَاُت اللَّبُوِن من بَنَاتِه قََذالَه لُحْسن نَبَاتَِها.يقول : ِمن نََجابَِة هذا 

 ، أَي قِْطعَةٌ. َعثَجٌ و من الليل َعثْجٌ  يقال : َمرَّ  الِقْطعَة من اللَّْيِل. : العَثَجو العَثْجو

ً و  ٍء.الشُّْرَب شيئاً بعَد شيْ  أَْدَمنوفي نسخة :  أََداَم ، بالكسر ِكاَلُهما : َعثِجَ و َعثََج يَْعثِج َعثْجا

 : الَجمُع الكثيُر. العُثَْججُ و

ْخمُ  العَثَْوثَجُ و  .العَثَْوَججِ و ، كالعَثَْنَجج المجتِمُع الَخْلِق ، : البَِعيُر السَِّريُع الضَّ

ً  قدو  أَْسَرَع. : إِذا اْعثَْوَججَ و اْعثَْوثََج اْعثِيثاجا

 : َساال. واثْعَْنَجَج الماُء ، والدَّْمعُ 

 ، بتخفيف النّون : الثَّقيُل من اإِلبل. العَثْنَج : * ومما يستدرك عليه من هذا الفْصل : [عثنج]

جال. وقيل : الثَّقيُل ، ولم يَُحدَّ من أَي نوعٍ عن كراع. العَثَنَّجو  ، بشّدها : الثَّقيُل من الّرِ

ْخُم من اإِلبل ، وكذلك العَثَْمثُم  العَثَْنثَجو  ، وسيأْتي ِذكرهما. (3)والعَبَْنبَل  (2): الضَّ

اي بكسر العين في الماضي وفتِحها في المضارع ، خالفاً لمن تََوهَّم أَنه بفتح ـ  ، َكيَملٌّ  َعّج يَعَجّ و كَضَرب يَْضِرب ، ، َعجَّ يَِعجّ  : [عجج]

أَبَى يَأْبَى ، وقد تقّدم لنا هذا البحُث ِمراراً ،  َحْرِف الَحْلِق فيه ، وشذَّ :العين فيهما نظراً إِلى ظاهِر عبارةِ المصنِّف ، وهو غيُر وارٍد لعَدِم 

ً ـ  وسيأْتي أَيضاً في بعض المواضع من هذا الشرحِ  ً و َعّجا  وقيَّده األَزهرّي بالدعاِء واالستغاثة ، صاَح ، وكذا َضّج يَِضّج : إِذا ، َعِجيجا

 ورفََع َصْوتَه.

ْوِت بِالتَّْلبِية. العَجُّ  ، «والثَّجُّ  العَجُّ  لَحّجِ أَفَضُل ا»في الحديث : و  : َرْفُع الصَّ

 .«إِلى هللِا تَعَالى يوَم القيامة َعجَّ  (4)َمْن قَتل ُعْصفوراً َعبَثاً »في الحديث : و

ةُ و  : ِصياُحهم وَجلَبَتُهم. َعِجيُجهمو القومِ  َعجَّ

َد هللا تعالى في»في الحديث : و ته مْن َوحَّ َده عالنِيةً ، «َوَجبَْت له الَجنَّةُ  َعجَّ  مضاعفاً ، دليٌل على التكريِر فيه. كعَْجعََج ، أَي َمْن َوحَّ

 ، بكسر الجيم ُمَخفَّفَة. َعاجِ  . وفي الّصحاح :َعاجْ  في اللسان : ويقال للنَّاقَِة إِذا َزَجْرتََها : النَّاقةَ : َزَجَرها. َعجَّ و

 .عاجِ عاجِ  فقال : ءٍ بالنَّاقَِة ، إِذا َعَطفََها إِلى َشيْ  َعْجعَجَ  وقد

وا وأََخّجوا  أََعّجواو القَومُ  َعجَّ  في النوادر :و كوَب. (6)في فنونِه  ويوجد في بعض النسخ : أَكثَُروا في فُنُونهم : إِذا (5)، وَهّجوا ، وَخجُّ  الرُّ

تو يحُ ا َعجَّ تو لرَّ َجتْهو وقد ُعِرفْت. الغُبَاَر ، كأََعّج ، فيهما ، أَي العََجاجَ  وَساقَت فأَثاَرت أَو اشتدَّ ُهبُوبُها اشتدَّْت ، : أََعجَّ يُح :  َعجَّ الّرِ

َرتْه. وقال ابن األَعرابّي : بَا والَجنوِب ِمْهيَاٌف مِ  ثَوَّ ياح أَربٌع : فَنَْكباُء الصَّ بَا والشََّمالِ النُّْكُب في الّرِ ِمْصَراٌد ال  ِمْعَجاجٌ  ْلواٌح ، ونَْكبَاُء الصَّ

ةٌ. قال : ةٌ ، ونَكباٌء الَجنُوِب والدَّبُوِر حارَّ  : هي التي تُثير الغُبَاَر. المْعَجاجو َمَطَر فيها وال خير ، ونَْكبَاُء الشََّماِل والدَّبُوِر قَرَّ
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__________________ 
 ابلقاف ا وهو خطب ا والصواب ما أثبت عن التهذيب ا ويسفن ابلفاء من السوف : الشم.( ابألصر : يسقن 1)
 ( يف املطبوعة الكويتية : العثمتم خطب.2)
 ( عن اللسان ا وابألصر : العثنبر.3)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.4)
وما « كذا يف النســخ والذي يف اللســان وخجوا وأخجوا  قوله وضــجوا وأضــجوا»هبامش املطبوعة املصــرية : « وصــجوا وأضــجوا»( يف األصــر : 5)

 أثبت عن التهذيب واللسان.
 ( وهي رواية التهذيب.6)
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 ضدُّ َمَهاِويَن. َمعَاِجيجٌ  وِريَاحٌ  َعّجاجٌ و (1) ُمِعجٌ  يومٌ و

 .العََجاجِ  : ُمثيرُ  العَّجاجُ و

 : إِثارةُ الغُبَاِر. التَّْعِجيجُ و

ةو مّ  العُجَّ ة يُعَجن بَسْمٍن ثم يُْشَوى. قال ابن ُدريد :: َدقيٌق  ، بالضَّ يُتََّخذُ  َطعَامٌ  : َضْرٌب من الطَّعَام ، ال أَدري ما َحدَُّها. وفي الّصحاح : العُجَّ

ّي : قال ابُن ُدريد : ال أَعرف حقيقةَ  البَْيض. ُمولٌَّد. من لي أَنه َدقيٌق يُْعَجن  ، غير أَن أَبا عمرو َذَكرَ  العُّجة قلت : لغةٌ شاميّة. قال ابن بَّرِ

 بَسْمٍن.

 كلُّ طعاَم يُجَمع ، مثل التَّْمر واألَقِط. العُّجةَ  وحكى ابن خالََوْيه عن بعضهم أَن

 والَهَجاُج : َمْن ال َخْيَر فيه. ، كَسَحاٍب : األَْحَمِق. العََجاجُ  والَهَجاَج. العََجاجَ  ِجئْتُهم فلم أَجد إِالَّ و

يُح ، واِحدتُه العََجاجُ و َرتْه الرَّ  .التَّعِجيجُ  ، وفِْعلُه َعَجاَجةٌ  : الغُبَار. وقيل : هو من الغُبَاِر َما ثَوَّ

 أََخصُّ منه. العََجاَجةُ و الدَُّخاُن ، : العََجاجُ و

قال  .«ال يَْعِرفُون َمعروفاً وال يُْنِكروَن ُمنَكراً  َعَجاجٌ  يَطته من أَْهِل األَْرِض ، فَيَْبقَىال تَقُوم الّساَعةُ حتى يأُْخَذ هللاُ َشرِ »في الحديث : و

 ، قال : َعَجاَجةٌ  والغَْوغاُء واألَراذُل وَمْن ال َخْيَر فيه ، واحُده َرَعاُع النَّاس : العََجاجُ  : (2)األَزهرّي 

اُء  َي الــــــــنِّســــــــــــــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــَ  ِإذا َرضــــــــــــــــــــــِ ةٌ يـــــــــَ اجــــــــَ جــــــــَ   عــــــــَ
بِ و     غحضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ُده مل يـ مـــــــــــــح د عـــــــــــــَ مـــــــــــــِّ عـــــــــــــُ ـــــــــــــُ  ِإَذا تـ

  
 بهذا الَمْعنَى. العََجاَجة ؛ حكاه أَبو ُعبَْيد عن الفَّراِء. وقال َشِمٌر : ال أَعِرف : اإِلبُل الكثيرةُ العَِظيَمةُ  العََجاَجةو

 وقال الشَّْنفََرى : أََغاَر عليهم. : إِذا عليهم َعَجاَجتَه فاُلٌن لَفَّ و

ف  و  َو  َأنح أَلـــــــــــــــُ جِي ِإين أَلهـــــــــــــــح اجـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ   عـــــــــــــــَ
رحدِ     ــــــــح اَن َأو بـ المــــــــَ  عــــــــلــــــــ  ِذي كســــــــــــــــــــــاٍء مــــــــنح ســــــــــــــــــــــَ

  
 أَي أَْكتسح َغنيَّهم ذا البُْرد ، وفَِقيَرهم ذا الكَساِء.

ا كان فيه. أَيوَغيََّض ُمَحاَجته :  َعَجاَجتَه لَبَّدَ  في الَمقَامات الَحِريريّة : ثم إِنهو  كفَّ عمَّ

اجُ و يّاُح ِمن كّلِ ذي َصْوٍت من قَْوٍس وِريحٍ ؛ نَْهرٌ  العَجَّ اجٌ  : الصَّ تو في َهِديِره. َعّجاجٌ  ، وفَْحلٌ  َعجَّ ً  القَْوسُ  َعجَّ تت ،  تَِعجُّ َعِجيجا : َصوَّ

ْنُد عند الَوْريِ ، في  يَعجّ  بَْجبَاٌج : إِذا كان َصيّاحاً. والبَعير َعْجعَاجٌ  ال اللِّْحيَانّي : رجلواألُنثى بالهاِء. وق .(3) العاّجِ و كالعَْجعاج وكذلك الزَّ

ً  َهديِره ً و َعّجا تُ  َعجيجا دُ  يُعَْجِعجو : يُصّوِ ره. َعِجيَجه : يُرّدِ  ويَُكّرِ

يَن. َعجَّ  وقال غيره : ً  الماءُ  َعجّ و : َصاَح. وَجعَّ : أَكَل الّطِ َت. قال أَبو ذَُؤْيب : َعْجعَجَ و يَِعّج َعِجيجا  ، كالهما : َصوَّ

َد مـــــــــا  عــــــــــح امــــــــــَة بـــــــــــَ يــــــــــٍر مــــــــــن هتــــــــــَ  لــــــــــكــــــــــرِّ َمســـــــــــــــــــــــِ

حـــــــــــاِب     رَاُن الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــح َض أَقـ طـــــــــــّ قـــــــــــَ ـــــــــــَ يـــــــــــجُ تـ جـــــــــــِ  عـــــــــــَ

  
ً  : تَْسمع لمائِهِ  َعّجاجٌ  ونَْهرٌ  ً  ، أَي َصْوتاً : ومنه قَْوُل بعض الفََخرةِ : نحن أَكثُر منكم ساجاً وِديباجاً وَخَراجاً ونَهراً  َعِجيجا وقال  .«َعّجاجا

ت بنهر»وفي حديث الخيل ] : كثيُر الماءِ  َعّجاجٌ  ابن ُدريد : نهر اج إِن َمرَّ  يَِعجّ  كأَنه (4) [أَي كثير الماء «فَشِربْت منه ُكتِبْت له َحسناتٌ  َعجَّ

 من َكثرتِه وَصْوِت تَدفُّقه.

َي بذلك لقوله : العَّجاجانِ  أَي الشاعر ، وُهَما ، الّسْعِدّي ، من َسْعِد تَِميم ، العَّجاجِ  بنِ  بن ُرؤبةَ  العَّجاجو  أَشعُر الناس قال ابُن ُدَريد : ُسّمِ

َعَجاَثَخناً َمنح  يَِعج  حىت   َعجح
اج واسم  عبُد هللِا. العَجَّ
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 قاله ابُن حبيب. : النَِّجيب الُمِسّن من الَخْيِل ، (5) العَْجعَاجو

 ء.ُمْمتَلى َزاجُّ ، أَي عاجُّ  َطِريقٌ  يقالو

تَ  البَِعيُر : ُضِرَب فََرَغا َعْجعَجَ و َت ألَجله. أَو ُحمَل عليه ِحْمٌل ثقيلٌ  وَصوَّ  فصوَّ

__________________ 
 ن طبعة دار املعارف : معج بكسر امليم وفتح العا ضبرت قلم.( القاموس والصحاح ا وضبطت يف اللسا1)
 واللسان فكاألصر.« ( عبارة التهذيب معقباً عل  ا ديث : قا  ِشر : العجاج من الناس حنو الر جاج والرعاع وأنشد وذكر البيت2)
 وما أثبت عن اللسان.« العاجة»( ابألصر 3)
 ة إليضاح املعىن.( زايدة عن النهاية واللسان ا وهي ضروري4)
 ( األصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب : العجاج.5)
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جَ و ً  البَيَت من الدَُّخان. َعجَّ ً  وفي نسخة : ُدَخانا جَ  َمألَه إِذا : تَْعجيجا  .فَتَعَجَّ

 * وِمّما يُْستَدَرُك َعلْيه من المادة :

لون الياَء جيماً مع العين ، يقولون : هذا راعجَّ َخَرَج معْج : أَي راعيَّ خرج َمع العَْجعََجة ي ، : وهي في قُضاَعة كالعَْنعنة في تميم ، يَُحّوِ

 كما قال الراجز :

ــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــّج  ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرّت وأَب  خــــــــــــــــــاد ل

م ابلــــــــــــــعشــــــــــــــــــــــــــــجِّ     حــــــــــــــح مــــــــــــــان الــــــــــــــلــــــــــــــ  عــــــــــــــِ طــــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــــ

  

َر الــــــــــــــــــــــــربحنــــــــــــــــــــــــّج و   ابلــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــداة ِكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

لــــــــــــــــــُض     قــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــُ يصــــــــــــــــــــــــــــــــجِّ يـ  ابلــــــــــــــــــودِّ وابلصــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
يصّي ، وفي األَساس : ومن الُمْستعار : جاريةٌ   تعجّ  ودخل وله رائحةٌ  (1)ثْدياها : تكعَّبْت  عجَّ  أَراد علّي ، والعشّي ، والبْرنّي ، والّصِ

 .(2)بالمْسجد 

 : الهْبوة ، كالهجاجة ، وسيأْتي في هّج. العجاجةو

 كذا عن ابن سيده. ُع الخفيُف ، واسٌم ،، كعملّس : السَّري العدَرج : [عدرج]

ج منْ  أَي بالدَّار ما بها يقال :و  أَحٌد. أَي ، عدرَّ

 .يْعذجه عْذجا الماء عذج : الشُّْرب. العَْذجُ  : [عذج]

 : شتمه ؛ عن ابن األَعرابّي. والغْين أَعلى. عذجه عْذجاو جرعه ، وليس بثبت. عذجه وقيل :

 فيه ، كقولهم : جْهٌد جاهٌد. قال هْميان بن قُحافة : مبالغةٌ  : (3)بالكسر  عْذٌج عاذجٌ و

جاتلحق  من اأَلعحُبد   عاذجا عذح
 أَي تلقى هذه اإِلبُل من األَْعبُد زْجرا كالشَّتْم.

 األَخيُر عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد : لُق ، والكثيُر اللّْوِم.ُء الخُ كمْنبر : الغيُوُر السَّيّ  مْعذجٌ  رجلو

رع  وا  ســــــــــــــــــــــَرعــــــــح نــــــــا مــــــــن طــــــــُ  فــــــــعــــــــاجــــــــتح عــــــــلــــــــيــــــــح

لـــــــــ  خـــــــــوحف زوحٍج ســـــــــــــــــــــــ ِّ     نِّ عـــــــــَ ذجء الـــــــــظـــــــــ   مـــــــــعـــــــــح

  
قَاءَ  َعْذلَجَ  ْلَو. َعْذلَْجت : َمألَه ، وقد الّسِ  .ُمعَْذلَجٌ  فهو َولََده : أَْحَسَن ِغَذاءه. َعْذلَجَ و الدَّ

 بالّضّم : َحَسُن الغَذاء. ُعْذلُوج الولدُ و

 قال أَبو ذُؤْيب يصف َصيَّاداً : : الُمْمتلئ الُمعْذلجو

هـــــــــــــّن  بـــــــــــــِ ن َكســـــــــــــــــــــــــــح اتٌ لـــــــــــــه مـــــــــــــِ جلـــــــــــــََ ذح عـــــــــــــَ   مـــــــــــــُ
َن مــــــــــن الــــــــــوشــــــــــــــــــــــــيــــــــــ     لــــــــــئــــــــــح ائــــــــــُد قــــــــــد مــــــــــُ  قــــــــــعــــــــــَ

  
 الَحسُن الخْلق. النِّْعمةُ ، عْذلََجتْه النَّاعمُ  : الُمْعذلجو

 : حَسنةُ الخْلق ضْخمةُ القصب. ُمعَْذلََجةٌ  امرأَة وهي بها ، بفتح الخاء ، ضْخُم القصب

 ، بالكسر : ناعمٌ  عْذالجٌ  عْيشٌ و

،  يَْعُرجو ، بالكسر ، يْعرجُ  ء وعليهفي الشيْ  عرجو اْرتقى ، بالفتح : ، مْعرجاو ُعُروجا ، بالّضمّ  يْعُرجُ  في الدَّرجة والسُّلَّم عرج : [عرج]

 : ارتفع وعال. قال أَبو ذُؤيب : عريجٌ  ُء فهوالشي عرجو أَيضاً : رقي. ُعُروجا بالّضمّ 
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مح  رهـــــــــُ م أمـــــــــح جـــــــــح بـــــــــاُح لـــــــــلـــــــــعـــــــــُ  كـــــــــمـــــــــا نـــــــــو ر املصـــــــــــــــــــــــح

ائـــــــــــــمـــــــــــــا     ـــــــــــــنـــــــــــــ  ـــــــــــــاد ال د رُق عـــــــــــــيـــــــــــــح  عـــــــــــــريـــــــــــــجُ بـــــــــــــُ

  
كة. العرجُ  ومصدره ، كفرح ، فعرج ه فخمع وليس بخْلقة. فإذا كان خْلقةٌء في رْجلأَصابه شيْ  ، بالّضّم : يْعُرجُ  زيدٌ  عرجو  ، محرَّ

 .ُعْرجانو ُعْرج قْوم ، من العرج بيِّنُ  أَْعرجُ  أَو يُثلّث ، في غير الخْلقة ، وهو ، بالّضمّ  العُْرجةُ و

 .أَْعرج ، بالكسر ال غير : صار عرجو بالّضّم فيهما ،

 .أَْعرج : جعله هللا تعالى أَْعرجهو

 ، ألَن ما كان لوناً أَو خْلقة في الجسد ال يقال منه : ما أَْفعَلَه ، إاّل مع أَشدَّ. أَْعرجه . وال تقُْل : ماعرجه وما أَشدّ 

 .األَْعَرجِ  أَي ، محّركة : مْشيتُه ، العرجانُ و

 ٍء أَصابه.بعرٍض فغمز من شيْ  األَْعَرج : مشى ِمْشيَةَ  عرج عرجاناو

 لم يُْبَرْم. : إذا عريجٌ  أَمرٌ  يقال :و

ً  البناءَ  عّرجو جَ  : ميَّل تْعريجا جَ و .فَتَعَرَّ جَ و النَّْهَر : أَمالَه َعرَّ جو عليه : َعَطَف. َعرَّ ء : اإِلقَاَمةُ على الشَّيْ  التَّعريجو أَقام. بالمكان : إِذا َعرَّ

جَ و علَْيه.  فيو ٌن على المنزل.فاُل َعرَّ

__________________ 
 .«قوله تكعبت كذا يف األساس أيضا ولعله تكعبا»( هبامش املطبوعة املصرية 1)
 ( يف األساس : يف املسجد.2)
 ( يريد بكسر ذا  عاذج ا انظر اللسان.3)
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َتب ح  «عليه أُعرِّجح  فلم»ا ديث :  نز .َحَبَ   : َعر جَ و  َأي مل أُِقمح ومل َأحح
َ
َِطي َة عل  امل

َها. الناَقَة : َعر جَ  يقا  : امل  َحَبســــــــــــــَ
َتعر ضح اي  « :عرض». قرَأت يف التهذيب يف ترمجة كَتعر جَ   َأن حتحِب  َمطي تك ُمقيماً عل  رُفـحَقتك َأو  اَجٍة ا التـ عحريجو 

 : َأي أَِقمح. تـََعر جح و  ُفالن ا وهَتَج  ح ا
:  اْنعََرجَ و منه يَْمنَةً ويَْسَرةً ، كالهما بفتح العين على صيغة اسم المفعول ، َوَوِهَم من قَال خالَف ذلك. الُمْنعََطفُ  :من الواِدي  الُمْنعََرجو

 .اْنعََرجت ويقال للّطريق إِذا مالت : .(1)القَْوُم عن الّطريق : َمالُوا  انعََرجَ و انعطَف.

جٌ  ، بالضم ، وال ُعْرَجةٌ  ، محّرَكةً ، وال َعَرَجةٌ  ، بالفَتْحِ ، وال َعْرَجةٌ  ، بالكسر ، وال ِعْرَجةٌ  ويقال : مالي عندك : أَي ُمقاٌم ، وقيل  (2) تَعَرُّ

 .(3): َمْحبس 

 تَْعُرجُ  أَو ِشْبهُ َدَرَجٍة ، السُّلَّمُ  اة :بالفَتْح ؛ نقله الجوهرّي عن األَخفش ونَظَّره بِِمْرقاة وَمْرقَ  (4) الَمْعَرجو بحذف األَلف ، الِمْعَرجُ و الِمْعَراجُ و

وُح لم يَتمالْك أَن يَْخُرَج عليه األَْرواُح إِذا قُبَِضْت ، يقال : ليس شي  .(5)ٌء أَحسن منه إِذا رآه الرُّ

 معارجُ  قيل : (7) ( هللِا ِذي اْلَمعارِجِ ِمنَ ). وفي التنزيل : الَمعَارجُ  والطَّريق الذي تَْصعَد فيه المالئكةُ جمعُه الَمْصعَد ،  :(6) الَمْعَرجو

من  «ِذي اْلَمعارِجِ ): ذي الفََواِضل والنِّعَم. وقال الفَّراُء  (ِذي اْلَمعارِجِ )فيها. وقال قَتاَدةُ :  تَْعُرجُ و المالئكة : َمَصاعُدَها التي تَصعَُد فيها

السُّلَُّم ،  : الِمْعَراجُ و ، الِمْعراُج َمعَاِرجَ  إِلى هللا تعالى ، فوَصَف نَْفَسه بذلك. قال األَزهرّي : ويجوز أَن يُجَمع تَْعُرجُ  نَْعِت هللا ، ألَن المالئكة

ً  مثل َمفَاتَح وَمفَاتيَح. قال األَْخفَُش : إِن شئَت جعْلَت الواحدَ  َمعَاريجُ و َمعاِرجُ  ، والجمع الِمْعَراجِ  ومنه ليلَةُ  ً مَ و ِمْعَرجا  .ْعَرجا

َكةً : َغْيبوبةُ الشَّْمِس أَو العََرجُ و  وأَنشد أَبو َعمٍرو : نحو الَمْغِرب ، اْنعراُجها ، محرَّ

ُ  َ  تح   بَعرَجح حىت  ِإذا ما الش مح
ً و َحقَباً ،فيه كالَحقَب ، فيقال : َحِقَب البعيُر  العََرجُ و بَْوله من اإِلبل ، َمْخَرجُ  َكَكتٍِف : ما ال يَستقيمُ  العَِرجو ، وال  َعِرجٌ  ، فهو َعِرَج َعَرجا

 يكون ذلك إِاّل للجمل إِذا ُشدَّ عليه الَحقَُب ، يقال : أَْخِلْف عنه لئاّل يَْحقََب.

واب فيه التَّْحريك قال شيخنا : إِْن كان هو الذي بالطائف فالصّ  بالفَتْح. د ، باليََمن ، وواٍد بالِحَجاز ذو نَخيٍل ، و: ع ، ببالد ُهَذْيٍل. العََرجُ و
م ، انتهى. قلت : ليس في كالم ابن مُ  (8) م ما يَُدّل كما َجَزم به غيُر واحٍد ، وإِن كان منِزالً آَخَر لُهَذْيٍل فهو بالفتح ، وبه جزم ابن ُمكرَّ كرَّ

فَها هللا  ومْنِزٌل بطريِق َمكَّةَ ، على ما قاله شيُخنَا ، كما ستعرف نَصَّه ، بفتح العين وإِسكان الّراِء : قَْريَةٌ  العَْرجَ  تعالى. في اللسان :َشرَّ

منه عبُد هللا بُن َعْمِرو بِن ُعثماَن  جامعَةٌ من أَعمال الفُْرع. وقيل : هو َمْوِضٌع بين مكَّةَ والمدينة وقيل : هو على أَربعِة أَمياٍل من المدينة.

 : قال الذي ، عنههللارضي اعر ،الشّ  العَْرِجيّ  ثالِث الخلفاِء ، بِن َعفّانَ 

وا  اعــــــــــــــــُ ىًت َأضــــــــــــــــــــــــــــــَ وين وَأي  فــــــــــــــــَ  َأضــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــُ

رِ     غـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ َداِد ثـ ٍة وســـــــــــــــــــــــــــــِ ريـــــــــــــــهـــــــــــــــَ وِم كـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  لـــــــــــــــَ

  
، ولم يُتَابَْع عليه. وله قِّصة غريبةٌ نَقَلها ُشّراُح الَمقَاَماِت. وقَْول شيخنا : وفي  (9)وفي بعض النُسخ : عبد هللا بن ُعَمَر بن عمرو بن ُعثمان 

ُر واِرٍد على صاحب ِلَسان العََرب ما يَْقِضي أَّن الشاِعَر غيُر عبِد هللا وهو َغلٌط واضٌح ، وِإن توقَّف فيه الشيُخ َعِليٌّ الَمقدسّي لقصوره ، غي

فلم أَِجد فيها ما نَسب شيُخنَا إِليه ، وهللا ـ  وهي الصحيحةُ الَمقروَءةـ  ْر قَْوالً يُفَهم منه التَّغَايُر ، مع أَنّي تََصفَّحت النُّْسَخةَ اللسان ، فإِنه لم يَْذكُ 

 أَعلم.

أَو منها إِلى تسعين ، أَو ِمائةٌ  ي َسْهٍل ،وهكذا ُوِجَد بخّط أَب نحُو الثََّمانِين ، ما بين الّسبعين إِلى الثّمانين أَو القَِطيُع من اإِلبل : العَْرجُ و

 ونََسبه الجوهرّي إِلى وَخمسون وفَُوْيقََها ،

__________________ 
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 ( يف التهذيب : إذا مالوا عنه.1)
 ( يف الصحاح واللسان : وال تعريٌج وال تـََعر ٌج.2)
 .«ُ حَتب »ا ويف امكم : « جمل »( يف اللسان : 3)
 القاموس املطبوع ا ولكنها ثبتت يف نسخة أخر  منه.( ليست يف 4)
 ( والروح يذكر ويؤنث.5)
 ( اعتمدان ضبرت التهذيب واللسان بفتح امليم.6)
 .3( سورة املعارج اآية 7)
 . وهي يف بالد ُهذير... ( يف معجم البلدان العرج بفتح أوله وسكون  نيه وهي قرية جامعة يف واٍد من نواحي الطائف8)
: عبـد   بن عمرو بن  (العرجي) معجم البلـدان : عبـد   بن عمر بن عبـد   بن عمرو بن عثمـان بن عفـان. ويف اللبـاب البن األثري ( يف9)

 عثمان بن عفان األموي العرجي الشاعر.
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 : الكثرُي من اإِلبِر. الَعرحجُ  أَبو َزيد :وَنسبه اجلوهرّي ِإىل اأَلصمعّي. وقا   َأو من مَخحِسمائة ِإىل أَلحٍف ا َأيب ُعبَـيحَدَة ا
وقرأْت في األَنساِب للباَلذُِرّي قَوَل العالِء بن قََرَظةَ خاِل  .(1) َعْرجٌ  وقال أَبو حاتٍِم : إِذا جاَوَزِت اإِلبُل الِمائَتيِن وقاَربت األَْلَف فهي

 الفَرزدِق :

م و  رحجـــــــــــاً َقســـــــــــــــــــــــــ  ه   عـــــــــــَ فـــــــــــِّ ه فـــــــــــوَ  كـــــــــــَ  كـــــــــــَبســـــــــــــــــــــــــُ

مِ آَب و     كــــــــــمــــــــــ  ُ
ــــــــــِر املــــــــــ ي ــــــــــَفســــــــــــــــــــــــِ ٍب كــــــــــال هــــــــــح ــــــــــَ نـ ــــــــــِ  ب

  
قَيّاِت : ، ُعروجٌ و أَْعَراجٌ  ويُْكَسُر ، ج : أَْلٌف من اإِلبل. العَْرجُ  قال :  قال ابُن قَْيِس الرُّ

ن  بـــــــــــنـــــــــــاِت الـــــــــــت   َزلـــــــــــوا مـــــــــــن ُحصـــــــــــــــــــــــــوهنـــــــــــِ ـــــــــــح  أَنـ

َد     عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ وَن بـ ـــــــــــــــــُ رحجٍ رحِ  أيحت رحجِ  عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ  ب

  
 وقال :

هــــــــــا ُوقــــــــــِ نح َأســــــــــــــــــــــــح يــــــــــُ  عــــــــــَ ِدي الــــــــــبــــــــــِ بــــــــــح   يــــــــــوَم تـــــــــــُ
ُر و     يـــــــــــــح ف  اخلـــــــــــــَ لـــــــــــــُ ـــــــــــــَ راجَ تـ مح  َأعـــــــــــــح عـــــــــــــَ ـــــــــــــ  (2)الـــــــــــــنـ

 

  
 وقال ساعدةُ بُن ُجَؤيَّةَ :

ون و  ئـــــــــُ فـــــــــِ كـــــــــح مح يـــــــــُ ُروهـــــــــُ بــــــــــَ دح تـــــــــَ مح اســـــــــــــــــــــــح هـــــــــُ ُروجـــــــــَ   عـــــــــُ
بُ     ه اأَلزحيــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ اِم ِإذا َزفـ هــــــــــــــــَ وحَر اجلــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

  
 وبهذا اقتصر الجوهري. الهاجَرةُ ، وأَن تَِرَد اإِلبُل يوماً نِْصَف النََّهاِر ويَْوماً ُغْدَوةً  َمضموَمة. ، ممدودةً ، العَُرْيَجاءُ و

الماِء يال الماَء ، ثم تَْصُدر عن وقيل : هو أَن تَِرَد ُغْدوة ثم تَْصُدَر عن الماِء ، فتكون سائَر يَوِمها في الَكإِل وليلتََها ويَْوَمها من َغِدَها ، فتَِرَد ل

ْفه ، ةً ، فتكون بَقيَّةَ ليلتها في الَكإِل ويَْوَمَها من الغَِد وليلَتََها ، ثم تُصبح الماَء ُغْدَوةً ، وهي من صفَاِت الّرِ يقال  وأَن يأُْكَل اإِلنساُن كلَّ يَْوٍم َمرَّ

ةً واحَدةً  العَُرْيجاءَ  : إِّن فاُلناً لَيأُْكل ، إِذا أََكل ُكلَّ يوٍم مرَّ
أَن تَِرَد اإِلبُل كلَّ يوٍم ثاََلَث وْرَداٍت  العَُريجاءَ  ونقَل شيُخنَا عن أَمثال َحْمَزةَ أَن .(3)

حه جماعةٌ. قلُت : وهو َغريٌب.  ، وَصحَّ

 بال الٍم : ع. ، ُعريَجاءُ و

من اإِلبل ، أَي قَِطيٌع منها ، كما في  َعْرجٌ  بالّضّم ، هكذا في سائر النسخ ، والّصواب : َحصَل له ، ُعْرجٌ  َحَصَل له إِبلٌ  الّرجُل : أَْعَرجَ و

جلُ  أَْعَرجَ و اللسان وغيره. ً  َدَخَل في َوْقت َغْيبُوبة الّشمس ، الرَّ َج تَْعريجا ً  فاُلناً : أَْعَطاه أَْعَرجَ و كعَرَّ أَي وَهبَه قطيعاً  من اإِلبِل ، َعْرجا

 منها.

 لَحَجالنِه. : الغَُراُب ، األَْعَرجُ  األَْعَورُ و

جٌ  ثَْوبٌ و  : ُمَخطٌَّط في اْلتَواٍء. ُمعَرَّ

هما ُعَراجُ و ، ُعْرجُ و بَاُع ، يَجعَلونَها بَمنزلِة القَبيلةِ  من الصَّْرف : َمعِرفتَْين ممنوَعتين بَضّمِ . قال أَبو ُمْكِعت أَْعَرجُ  وال يقال للذَّكر : الّضِ

 األََسدّي :

تح أَ  اَرشــــــــــــــــــــــــــَ َت هتــــــــــــَ ــــــــــــح ب ــــــــــــَ اَن َأو َ  مــــــــــــا أَثـ كــــــــــــَ ــــــــــــَ  ف

نـــــــــــاُء     رحجَ أَبـــــــــــح اِر  عـــــــــــُ َد َوجـــــــــــَ نـــــــــــح (4)عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــَك عـــــــــــِ
 

  
باعِ ، وتََرَك َصْرفَها لجْعِلَها اسماً للقَبيلة.  يعني أَبناَء الّضِ

َ  العُْرَجةَ و وهو َجمٌع ، ألَنه أَراد التَّْوحيَد ،« ُعْرج»وأَما ابن األَعرابّي فقال : لم يُْجَر  نَّه قََصَد إِلى اسٍم واحٍد ، وهو إِذا كان اسماً غير ، فكأ

ى نَِكَرةٌ.  ُمسمًّ

بُع ، العَرَجاءُ و  .ُعْرجٌ  ِخْلقَة فيها ، والجمع : الضَّ

 : أََكَمة بأَْرِض ُمَزْينَة. العَْرجاءِ  ذوو

 ، كثُماَمة : اْسٌم. ُعَراَجةُ و
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 ، كَحنيفةَ : َجدُّ نَُسيِر بِن َدْيَسٍم. َعِريَجةُ و

 ، وسيأْتي. ُعَريجٍ  أَي معروف ، وكذلك بنو : َحيٌّ م ، األَْعَرجِ  بَنُوو

مّ ـ  العُْرجُ و  من الُمَحّدثين : كثيُرون.ـ  بالضَّ

ْقيَةَ  ُمصغّراً : َحيَّةٌ َصّماُء من أَْخبَِث الَحيَّات األَُعْيِرجُ و  وتَْطِفُر كاألَْفعَى. تَثُِب حتّى تَصيَر مع الفارس في َسْرجه. قال أَبو َخْيَرةَ : ال تَْقبَل الرُّ

 .(5)وقيل : هي َحيَّةٌ َعريٌض له قائمةٌ واحدةٌ عريٌض 

 .جاتُ األَُعْيرِ  جو ال يُؤنَّث بُن ُمظفّر : قال اللّيث

__________________ 
 ( زيد يف التهذيب : وُعروج وأعراج.1)
 .57( البيت لطرفة ديوانه ص 2)
 ( وهو قو  الكسائي كما يف التهذيب.3)
 .«ويف التكملة : أوالد بد  أبناء« أثبت»بد  « أو  ما أتيت»( يف امكم : 4)
 ر النبث ا والرتاب تنبثه من ركية أو ما كان ا فهو نبث ا وهو حنو األَصَلة.( كذا وتتمة عبارة ابن ِشير ا وهو قوله ا يف التهذيب : مث5)
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 بالُمْهملِة كما في اللِّسان.« العائِبُ »، والصواُب  (1)هكذا بالغين المعجمة عندنا  : الغائُب ، العَاِرجُ و

 اٍم وابن إِسحاق في سيرتهما.قاله السَُّهْيلّي في الّرْوض ، وابن هش اسُم ِحْميََر بِن َسبَإِ ، العََرْنَججُ و

 .العََرْنَجج قيل : ومنه أُِخَذ اسمُ  ، : َجدَّ في األَْمر ، اْعَرْنَججَ و

 * ومما يستدرك عليه :

ْجل. العََرج : الظَّلَع ، وَمْوِضع العُْرَجة  من الّرِ

 .األَْعرجِ  : َحَكى ِمْشيَة تَعاَرجَ و

 : النَّْهر ، والواِدي ، النعراِجهما. العََرجُ و

وحُ »: ارتفَع وَعاَل  َعِريج ُء فهوالْشي َعَرجَ و  به ، فَحَذف. َمْعروجٌ  أَي (2)في قول الُحسين بن ُمَطْير « َمعروجٌ  والرُّ

 : حيَّة أََصمُّ َخبيٌث. األَْعَرجُ و

 ب.: ثالُث لياٍل من أَّوِل الشَّْهر ، ُحِكَي ذلك عن ثعل العُْرجُ و

نهم أَبو نَْوفِل بن ، كأَميٍر : من بني َعْبِد َمنَاةَ بِن ِكنانةَ بِن ُخزيمةَ بِن ُمْدِرَكةَ ، وهم قليلون ، كما في الَمعَاِرِف البن قُتَْيبةَ. وم َعِريجٍ  وبنو

 َعْقرب ، َوثَّقه في التقريب. [أَبي]

 . قلت : وهذا إِذا قيل بزيادة النُّون ، فليراَجْع.العََراِجينِ  فيه ُصَورُ  ُمعَْرَجنٌ  ، وثَْوبٌ  (3)، الْنِعَراِجه  العُْرُجون وذكر في أَحكام األَساس هنا :

ّم ، العُْربُج : [عربج] دة ، ومثله في التكملة : ، بالضَّ ْخم. والباِء الموحَّ ْيِد ، وَضْبط  والثَّْمثَم : العُْربُج وفي التهذيب : الَكْلُب الضَّ كلُب الصَّ

 .(4)القلِم بالَكسر 

 من الُملوك. ، كُزْنبُوٍر : َمِلكٌ  ُعْرُطوجٌ  : [عرطج]

َي  (6)وفي بعض النسخ : ومنه  واِحدتُه بهاٍء ، وبه (5)سريُع االنقياِد  ُسْهِليٌّ  وقيل : هو َضْرٌب من النَّبَات : َشَجٌر ، العَْرفَج : [عرفج] ُسّمِ

ْيِف لَيٌِّن أَْغبَُر ، له ثََمرة َخْشنَا الّرجُل. يحِ أَْغبَُر إِلى الُخْضَرة ، وله  العَْرفَجُ  ُء كالَحَسِك. وقال أَبو زياٍد :وقيل : هو من َشجِر الصَّ : َطيُِّب الّرِ

أَصلَُها واسٌع ، يأْخذُ ِقطعَةً من األَرض  العَْرفَجةَ  َزهرةٌ َصفراُء ، وليس له َحبٌّ وال َشْوٌك. قال أَبو َحنيفةَ : وأَخبرني بعُض األَعراِب أَن

ٌء إِنما هي ِعيَداٌن ِدقاٌق ، وفي أَطرافها ُزَمٌع يَظهر في ُرُؤوسها شي (7) [له بَالٌ ]تَْنبت لها قُضباٌن كثيرةٌ بقْدِر األَصِل ، وليس لها َوَرٌق 

ِمثُْل قِْعَدةِ اإِلنساِن ، يَْبيَضُّ إِذا يَبَِس ، وله ثَمرةٌ َصْفَراُء ، واإِلبُل والغَنَُم تأْكلهُ َرْطباً  العَْرفَجُ  كالشَّعِر أَصفَُر. قال : وعن األَعراب القُُدم :

 .َعْرفََجة ويابساً ، ولََهبُه َشديُد الُحْمرةِ ، ويبالَُغ بُحْمرته فيقال : كأَّن ِلْحيَتَه ِضرامُ 

 .(8) «َعْرفَجٍ  كأَنَّ ِلْحيَتَه ِضَرامُ َخَرَج »في حديث أَبي بكٍر رضي هللا َعْنهُ : و

ْت. قال أَبو زيد : يقال ذلك لمن أَحسْنَت إِليه ، فقال لك أَتُمنُّ « العَْرفََجةِ  َكَمّنِ الغَْيِث على»ومن أَمثاِلهم :  ، أَي أَصابها وهي يابِسةٌ فاخضرَّ

قِيَل : قد ثَقَّب ُعوُدهُ ، فإِذا اْسَودَّ شيئاً قِيَل : قد قَِمَل ، فإِذا ازداَد قليالً قِيل : قد اْرقَاطَّ ،  واَلَن ُعوُدهُ  العَْرفَجُ  وقال أَبو َعمٍرو : إِذا ُمِطرَ  ؟َعلَيَّ 

ْت ُخوَصتُهُ قِيل : قد أَْخَوَص. قال األَزهرّي : ونارُ  يها العََرُب نَاَر الزَّ  العَْرفَجِ  فإِذا ازداد شيئاً قِيل : قد أَْدبَى ، فإِذا تَمَّ ْحفَتَيِن ، ألَّن الذي يُسّمِ

 خاضبَةٌ. َعْرفََجةٌ  يُوقِدها يَْزَحف إِليها ، فإِذا اتَّقَدْت زَحف عنها. وذكر أَبو ُعبَْيٍد البكرّي : فإِذا ظهَرْت به ُخْضَرةُ النَّبَاِت قيل :

 ِرَماٌل ال َطِريَق فيها. بالفَتْح : .العََرافِجُ و

 اح.: َضْرٌب من النِّك العَْرفََجةِ  ولَىُّ 

 .(9) ع ، أَو ماٌء لبني ُعَمْيل بالمّد : ، َعْرفََجاءُ و



2792 

 

__________________ 
 ( ومثله يف التذيب والتكملة.1)
 ( وهو قوله :2)

 زارتــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــة والــــــــــــظــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــاء ضـــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــيــــــــــــة 

ــــــــــــــــــر وح مــــــــــــــــــعــــــــــــــــــروجُ و     ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــعــــــــــــــــــة وال  ال

  

 )اللسان ـ وامكم وفيه شهمة بد  سهمة(.
 أصر الكباسة لي النعراجه.( يف األساس : العرجون وهو 3)
 (.عربج ومثثم)( ضبرت يف التهذيب ا بضم العا ضبرت قلم ومثله يف اللسان 4)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب وامكم : االتّقاد.5)
 ( وهي عبارة الصحاح واللسان.6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 (.النهاية واللسان)( فّسر أبنه : شجر معروف صغري سريض االشتعا  ابلنار ا وهو من نبات الصيف 8)
 : عميلة. (عرفجاء)( يف التكملة ومعجم البلدان 9)
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ً  : [عزج] كأَنّه عاقََب  قَلَبَها ، : إذا األَْرَض بالِمْسَحاة َعَزجَ و : إِذا نََكَحَها. الجاِريَةَ  َعَزجَ  قد يُكنَى به عن النَِّكاح ، يقال :و َدفََع. : َعَزَج َعْزجا

 .َعزجَ و بيَن َعَزقَ 

ً  (1) َعَسَج يعِسجُ  : [عسج] ً و َعْسجا ً و َعَسَجانا  ، قال َجرير : العَِسيجُ  وهو َمّد العُنَُق في َمْشيِه ، : َعِسيجا

ن جــــــــــح ُاِ ا   َعســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــاِء وَأعــــــــــح نــــــــــاِ  الــــــــــظــــــــــِّ  أَبعــــــــــح

ّن الــــــــــــــــــــــر وادفُ     تح هلــــــــــــــــــــــَُ  جــــــــــــــــــــــذذِر وارح ــــــــــــــــــــــ 

  
 ، وهو َضْرب من َسْيِر اإِلبِل. العََسج أَو من ، ِمْعَساجٌ  بَِعيرٌ  من ذلكو

ة يَِصف ناقَتَه : مَّ  قال ذو الرُّ

يـــــــ ُ و  نح  الـــــــعـــــــِ جٍ مـــــــِ بـــــــاً  عـــــــاســـــــــــــــــــــِ بـــــــَ ٍج خـــــــَ  َأوح واســـــــــــــــــــــِ

بُ     لـــــــِ نحســـــــــــــــــــــَ ي تــــــــَ ا وهـــــــح هـــــــَ يــــــــح بــــــــَ نح جـــــــانـــــــِ زحَن مـــــــِ حـــــــَ نـــــــح  يــــــــُ

  
 اإِلبُل ُمْسِرَعات يَْضِرْبن باألَْرُجل في َسْيِرهّن وال يَْلَحْقَن نَاقَتِي ، وسيأْتي في وس ج.يقول : 

ة ، قال أَبو َعمٍرو : في بالِد باِهلَةَ ،و : ع باليمن ، العَْوَسَجةو  .َعْوَسَجةُ  يقال له : َمْعِدٌن للِفضَّ

ٌر كأَنّه َخَرُز العَقيِق. قال األَزهرّي : هو َشَجٌر كثيُر الشَّْوِك ،  وفي اللسان : َشَجٌر من َشَجرِ  َشْوٌك. : العَْوَسَجةُ و الشَّْوك ، وله ثََمٌر أَحمُر ُمَدوَّ

 [َرقُهُ ويَْصغُر وَ ]الَمْحُض يَْقُصر أُْنبُوبُه  العَْوَسجُ و َده :فيه ُحُموَضةٌ. قال ابن ِسي (2)وهو ضروٌب : منه ما يُثِْمر ثََمراً أَحمَر يقال له الُمقَنَّع 

 ، وهو أَْعتَقُه. العَْوَسجِ  ويَصلُب ُعوُده ، واَل يَْعُظم َشَجُره ، فذلك قَْلبُ  (3)

اخ : َعْوَسجٌ  أَراد الَجْمَع اللُّغويَّ ، ج ، قال ؛ وهذا قَوُل أَبي َحنيفةَ ،  بال هاٍء. قال الشَّمَّ

وٍة  قــــــــــح يــــــــــُش شــــــــــــــــــــــــِ ِر مــــــــــا عــــــــــَ دح مــــــــــة مل تــــــــــَ نــــــــــعــــــــــ   مــــــــــُ

وِد و     زِ ح يـــــــــومـــــــــًا عـــــــــلـــــــــ  عـــــــــُ تـــــــــَ غـــــــــح جِ مل تــــــــــَ وحســـــــــــــــــــــــَ  عـــــــــَ

  
جُل. قال أَعرابيٌّ وأَراَد األَسُد أَن يأُْكلَه فاَلذَ  َي الرَّ  : بعَْوَسَجةٍ  ومنه ُسّمِ

ين جـــــــــــــــــــــــــُ عحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــَ هح  يـ لـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــَ تـ وح  ابخلـــــــــــــــــــــــــَ

هح     ـــــــــــــــــــــــــــُ ب ُرين ال َأحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ بحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــُ  يـ

  
 ، قال الشاِعر : العَْوَسجِة َعَواِسجُ  يَْحَسبُني ال أُبِصُره. ويقال : إِنَّ جْمعَ  بالعَْوَسجة أَراد. يَْختِلني

ِج  ٍر ابلــــــــــــــــــر داىَف َواســــــــــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــح  اي ُرب  بــــــــــــــــــَ

ُر ِإىل     يــــــــــــــح ر ُه الــــــــــــــلــــــــــــــ  طــــــــــــــَ جِ اضــــــــــــــــــــــــــــح َواســــــــــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــَ

  

 كالُعُجِز النـ َواِسجِ   َعَواِسجٍ 
َّةَ إِذا أََضْفتَه إِلى جْمع الواحِد. َعْوَسَجةٍ  قال ابن منظور : وإِنما َحَمْلنا هذا على أَنه َجْمعُ   ألَنَّ َجْمع الَجْمعِ قليٌل البَت

ةً ـ  الماُل كفَِرَح : َمِرضتْ  َعِسجَ و  َعسجَ و بالكسر. وأَحسن من هذا عبارة الُمحكم : من ِرْعيَتها ،ـ  التأَنيث ألَّن المراد من الماِل اإِلبُل خاصَّ

ً  الدَّابَّةُ   .: َظلَعَ  يَْعِسُج َعَسجانا

 بالثاِء المثلّثة ُمَصغَّراً. : فرُس ُطفيل بن ُشعيِب ، َعْوَسجُ و

 أَي معروفة. : قبيلةٌ م ، العََواِسجُ و

ْيُخ اْعِسَجاجاً : َمَضى اْعَسجَّ و َج ِكبَراً. في حاله الشَّ  وتَعوَّ

بَْيس التَّْغلَبّي  َعْوَسجٍ  وذو  : (4): موضٌع ، قال أَبو الرُّ

ــــــــــــــِه  ِزد ب ــــــــــــــح ن ــــــــــــــَ راَب اأَلرِض ِإنح تـ ــــــــــــــُ ب  ت  ُأحــــــــــــــِ

جٍ ذا و     وحســــــــــــــــــــــــــَ الئــــــــــــ ِ  عــــــــــــَ زحَع اخلــــــــــــَ زحَع جــــــــــــِ  واجلــــــــــــِ
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 : اسُم شاعٍر مذكور في الطَّبقات ، وأَورد له الَمْيَدانّي في الهاِء قوله : َعْوَسجةُ و

رَتحِ   ـــــــــــــــــــــــِ زٍِ  ب ـــــــــــــــــــــــح ن ذا َأحـــــــــــــــــــــــَ   مـــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــــــــَ

ي    كــــــــــــِ بــــــــــــح رَاُب يـــــــــــــَ ِوي والــــــــــــغــــــــــــُ عــــــــــــح  الــــــــــــذِّئــــــــــــُب يـــــــــــــَ

  
 .تعالى هللارحمهاستدركه شيُخنَا 

هما العُْسلُوجُ و العُْسلُج : الغُْصُن النّاعُم. وفي المحكم : العُْسلُج : [عسلج]  والِعْسالُج : الغُْصُن ِلَسنَتِه. ، بضّمِ

 ويقال : .(5)أَي قُْضباِن الشََّجِر والَكْرِم أَّوَل ما تَْنبُت  ما اَلَن واْخَضّر من القُْضبانِ  : العُْسلُوجُ و العُْسلُجو وقيل : هو كّل قَِضيٍب َحديٍث.

ة : القُْضباُن الَحديثةُ. العَساليجُ و التي تَْنُجم ِمن َسنَتها. قال : الشََّجِر : ُعُروقَُها ، وهي نُجوُمها َعساِليجُ   عند العامَّ

__________________ 
 ( اعتمدان ضبرت اللسان بكسر السا.1)
َصض»( األصر واللسان عن األزهري ا ويف التهذيب : 2)

ُ
 فيه.« فيه محوضة»ومل ترد عبارة : « امل

 ( زايدة عن اللسان.3)
 الثعليب.« رب »اللسان ا ويف التاج ( األصر و 4)
 ( اللسان : ينبت.5)
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 .َعساِليَجها . وفي الّصحاح : أَْخرَجتالعُْسلُوجَ  أَي الشََّجرةُ : أَْخرَجتْه ، َعْسلََجتِ و

القَِضيُب الَحديُث الطُّلُوعِ ، يُريد أَن األَغصاَن هو الغُْصُن إِذا يَبَِس وَذَهبْت َطَراَوتُه ، وقيل : هو :  «العُْسلُوجُ  ومات»في حديث َطْهفَةَ : و

 يَبَِسْت وَهلََكْت من الَجْدِب.

ْطِب في»في حديِث َعِلّي : و : َهنََواٌت تَْنبَِسط على َوْجِه األَْرِض كأَنَّها  العَساِليج أَي أَغصانَها. وفي اللسان ::  «َعَساِليجها تَْعِليُق اللُّؤلِؤ الرَّ

 ويَِميل من النَّْعَمِة ، قال : (1)ِء األَنهاِر يَتَثَنَّى ُخْضٌر ، وقيل : هو نَْبٌت على شاطىُعُروٌق ، وهي 

يح  تح ِلشــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُده َ َو ُد ِإنح قــــــــــــــــامــــــــــــــــَ رِي  ٍء تــــــــــــــــُ

وجٍ َ َو َد     لــــــــــُ رِ  ُعســــــــــــــــــــــــح فــــــــــَ عــــــــــح رتِّ جــــــــــَ لــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــَ

  
 َجاز.وهو مَ  ناِعَمةٌ ، والقََواِم : (2) النَّبَاتِ  ُعْسلُوَجةُ  جاِريَةٌ  يقال :و

قيُق منه. العََسلَّجُ و  َكعََملٍَّس : الطَّيُِّب من الّطعَام ، أَو الرَّ

ّم : قَدٌّ ناِعمٌ  ُعْسلُجٍ  ة بالبَْحَرْيِن وقََوامٌ  : َعَسلَّجُ و  قال العَّجاج : : بالضَّ

ُلَجاَبطحَن َأميٍح وقـََواماً و   ُعسح
ً  وقيل : إِنَّما أَراد  ، فَخفَّف. ُعْسلُوجا

 : تَامٌّ. ُعْسلُجٌ  وَشبَابٌ 

 وهو َذَكُر النَّعَاِم. ، كعََملَّس : الظَِّليُم ، العََسنَّجُ  : [عسنج]

 أَْوَرده ابُن منظور ، وأَهمله الجوهرّي.

تين ؛ هكذا في النُسخ ، والص ُء الُخلُِق ،الَوْجِه السَّيِّى (3) ، َكعََملٍَّس : الُمنقبِضُ  العََشنَّجَ  : [عشنج] َجال ، بضمَّ يُِّئ الَمْنَظِر من الّرِ واب : السَّ

 .(4)كما في نُسخة 

قال ابُن سيده : وهي لُغة َشْنعَاُء ِلقَْوٍم من أَطراِف اليََمن ال يُؤَخذ بها. قلت : ولذا أَهملَه الجوهرّي : فإِنه  : األَْصلُع ، األَْعَصجُ  : [عصج]

 ليس على َشْرِطه.

ُجلُ  ، كعََملٍّس  العََصلَّجُ  : [عصلج]  أَهمله ابن منظور والجوهرّي. الُمْعَوجُّ الّساِق ، : الرَّ

ْلُب الشَّديدُ  بالفاِء : ، كعاُلبِط العُضافِجو ، كعاُلِبط والثّاُء مثلَّثة ، العَُضاثِج:  [عضنج]،  [عضفج]،  [عضثج] من اإِلبل  كالهما الصُّ

ْخم والَخْيل.  السَِّميُن. (5) والضَّ

 بالنّون : َضْخم ذو َمشافَِر ؛ عن الَهجرّي هكذا حكاه : ذو َمشافَِر. قال ابُن ِسيَده : أَُرى ذلك ِلِعَظِم َشفَتَيه. َعْضنَجٌ  والذي في اللسان : َعْبد

ْخَم السَّمي  َن هو العُفاِضُج ، وهذا مقلوٌب منه.قلت : فليُنَظر ذلك إِن لم يكن ما قاله الُمصنِّف تَصحيفاً. وسيأْتي فيما بعُد أَن الضَّ

، وإِن هذا مقلوٌب  (7)، وقد أَهمله ابن منظور وغيره ، وسيأْتي في عمضج  (6)هكذا في النُّسخ  الثَّْعلَبةُ ، بالميم : ، العَْضَمَجةُ  : [عضمج]

 منه.

 كَكِتف ، العَِفجُ و بالتحريك ، ، العَفَجُ و وفي بعض النُّسخ بإِسقاط واو العْطف ، واألَّول الّصواُب ، وبالكسر بفتح فسكون ، ، العَْفجُ  : [عفج]

قيل : هو َمَكاُن فهذه أَربُع لغاٍت ، وفي الّصحاح ثاَلُث لغاٍت ، فإِنه أَسقَط منها ما َصدََّر به المصنّف : وهو الِمعَي. وقيل : ما َسفََل منه. و

باعِ كلَِّها : األَعفاجُ  . وفي الّصحاح :أَْعفَاجٌ  ال َكِرَش له. والجمعُ الَكِرش ِلَما   ونّص الّصحاح : ما يَصير ما يَْنتَِقلُ  من النّاس والحافِر والّسِ

ي إِليها الَكِرُش بعد  الّطعاُم إِليه بعَد الَمِعَدةِ ، ْلِف التي تَُؤّدِ ما َدبَغَتْه ، وفي بعض نسخ الّصحاح :  (8)وهو مثُل الَمَصاِريِن ِلَذواِت الُخّفِ والّظِ

 من أَمعاِء البَْطِن لُكّل ما ال يَْجتَّر كالمْمَرغة للشَّاة. قال الشاعر. العَْفج بعد ما َدفَعتْه. وقال اللّيث :
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ا  ــــــــــِر كــــــــــَبلــــــــــ  زِي بِّ اخلــــــــــَ يــــــــــُم عــــــــــن غــــــــــِ بــــــــــاســــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــَ

ُ  مـــــــــن     ـــــــــِ ن قـــــــــح ـــــــــَ نـ ـــــــــُ هـــــــــن  يـ فـــــــــاجـــــــــِ فـــــــــادِعُ  َأعـــــــــح  الضـــــــــــــــــــــــ 

  
 .ِعفََجةٌ و أَْعفَاجٌ  ج

ً و  . قال :أَْعفَاُجه : َسِمنَتْ  َعِفجٌ  فهو َعِفَج َعفَجا

__________________ 
 ( اللسان : يُنثين.1)
 كذا ابألصر والقاموس واللسان ا ويف امكم : عسلوجة الشباب ا ويف التهذيب : عسلوجة البنان.« عسلوجة النبات»( قوله 2)
 ( اللسان : املتقب .3)
 والتكملة.( مثله يف اللسان 4)
 ( يف القاموس : أو الضخم.5)
 ( ومثله يف التكملة.6)
 ( مل يرد هذا املعىن يف عمضج.7)
 ويف الصحاح املطبوع : دفعته.« دمغته»سقطت من الصحاح. ويف اللسان عن اجلوهري : « بعد»( كلمة 8)
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ا  هــــــــــَ جُ اي أَيـــــــــــ  فــــــــــِ ه  الــــــــــعــــــــــَ ومــــــــــُ مــــــــــُا ا وقــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــ 

ر هـــــــــــــــــُم     زحىَل  ـــــــــــــــــَُ ارِ هـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ اُت جـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  بـ

  
 .األَْعفاجِ  أَي : العَظيُمها األَْعفَجُ و

 وفي الّصحاح : وُربما يُْكنَى به أَيضاً عن الِجماع. جاِريتَه : جاَمعَها. َعفَجَ و َضَرَب. إِذا ، يَْعِفجُ  بالعَصا َعفَجَ و

 جاريتَه : نََكَحها. َعفَجَ و وعبارة اللّسان

 وقد يُعاِلج شيئاً يَعيش به على ذلك. ؛ الَكاَلَم والعََملَ  (1) ال يَْضبِط الذي ، كِمْنبٍَر : األَحمقُ  الِمْعفَجو

 : ما يُْضَرب به. الِمْعفاجُ و

ً  بالعَصا َعفََجه وقد : العََصا الِمْعفَجةو  :َضربَه بها في َظْهِره ورأِْسه. وقيل : هو الضَّْرب باليَِد. قال  : يَْعِفُجه َعْفجا

ومــــــــــي  ــــــــــقــــــــــَ ُت ل ــــــــــح ب هــــــــــَ جــــــــــةً َِ فــــــــــح ــــــــــاَءة  عــــــــــَ ب  يف عــــــــــَ

ريََة و     ــــــــَعشــــــــــــــــــــــِ م ال ــــــــح ل ــــــــظــــــــ  َش ابل غــــــــح ــــــــَ نح يـ جمــــــــَ فــــــــَ عــــــــح ــــــــُ  يـ

  
إِذا قَلََص  ف الِحيَاِض  جانب وفي نسخة : إِلى َجْنب ،ـ  وفي بعض النسخ : أَْنَهاٌء ، بزيادة األَلفـ  بكسر النون ، بكسر الفاِء : نَِهاءٌ  العَِفَجةو

 وفي بعض النسخ : اغترفوا وَشِربوا منها ؛ وهو األَحسن. واْغتَرفوا منها ، العَِفجةِ  ِمن ماءِ  ماُء الِحيَاِض َشِربُوا

، بتشديد النّون : وهو األَْخَرُق الجافي الذي ال يَتَِّجهُ لعََمٍل ، وقيل :  َعفَنّج قال األَزهرّي : هو بوْزن فَعَْنلل. وبعُضهم يقول : ، العَفَْنَججُ و

 األَحمُق فقْط. وقال ابن األَعرابّي : هو الجافي الَخْلِق. وأَنشد.

ضح و  َس ُودِّي ومل َأضـــــــــــــــــــــــــــَ وح رح قــــــــــــــَ طـــــــــــــِّ  ِإذح مَل أُعـــــــــــــَ

يـــــــِت     تـــمـــِ ا لـــلـــُمســـــــــــــــــح بـــــــَ اَم الصـــــــــــــــــِّ هـــــــَ جِ ســـــــــــــــــِ جـــَ نـــح فـــَ  الـــعـــَ

  
 . بإِثْبَاِت الياِء وهو الَجافِي الَخْلِق. وقيل : هوالعَفَْنِجيجُ  ذي اْستَماَت في َطلب اللْهِو والنَِّساِء. وقال في مكاٍن آَخَر :قال : الُمستميت : ال

ْخُم األَحمُق ،  قال الراجز : الضَّ

ا  جــــــــَ نحضــــــــــــــــــــــِ ا مــــــــُ يــــــــن اِن كــــــــَ غــــــــَ ِوي َذِوي اأَلضــــــــــــــــــــــح  َأكــــــــح

ابـــــــــــِة     نـــــــــــّ نـــــــــــهـــــــــــمح وذا اخلـــــــــــِ امـــــــــــِ جـــــــــــَ جـــــــــــَ نـــــــــــح فـــــــــــَ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
ْخُم اللهاِزِم والَوَجناِت واألَْلواحِ ، وهو مع ذلك أَكوٌل  ْنَججُ العَفَ و فَْسٌل عظيُم الُجثِّة ضعيُف العَْقِل وقيل : هو الغَليُظ ، مع ما  (2)أَيضاً : الضَّ

ً  ِليُغَيِّرواُملحٌق بَجَحْنفٍل ، ولم يكونوا ِليُغيِّروه عن بِنائه ، كما لم يكونوا  َعفَْنَججٌ  تَقدَّم فيه. قال سيبويِه : عن بِناِء َجْحفٍَل. أَراد بذلك  َعْفَججا

 أَنهم يَحفظون نِظاَم اإِللحاِق عن تَغييِر اإِلدغاِم.

ْخَمة الُمِسنّةُ. وقيل : هي السَّريعةُ ، وكذا ناقَةٌ  النّاقةُ  أَيضاً : العَفَْنَججُ و  ، وسيأْتي. َعْنفَِجيجٌ  الضَّ

ج. ، أَي (3)بعض النُّسخ : في ِمْشيَتِه وفي  في َمْشيِه ، البَعيرُ  تَعفَّجَ و  تَعوَّ

 : أَْسَرع. اْعفَْنَججَ و

 * ومما يستدرك عليه :

ُجُل بالغالِم فِْعَل قَْوِم لُوٍط  العَْفج  .السالمعليه: أَن يَْفعَل الرَّ

 : الَخَشبَةُ التي تُغَسل بها الثِّيَاُب. الِمْعفاجُ و

 الرجُل : َخُرَق ، عن السيرافّي ، كذا في اللسان. اْعفَْنَججو

 بالشين المعجمة بعد الفاِء : ، العَْفَشج : [عفشج]

ْخُم ، : إِذا كان كذلك. قال ابُن سيده :  َعْفَشجٌ  ورجلٌ  (5)، والّصواب : الثِّقيُل الَوِخُم ، كما في نُسخة أُخرى  (4)هكذا في نسختنا  الطَِّويُل الضَّ

 ولذا لم يذكره الجوهرّي ، ألَنه ليس على َشْرطه. َزَعَم الَخليُل أَنّه َمْصنوٌع. قلت :
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ّمِ : كلُّه : ُعالبِِط ، ، مثل العُفاِضجُ و بالكسر ، ِهْلقَاٍم ، ، مثل الِعْفضاجُ و كَجْعفَر ، بعد الفاِء ، ، بالُمعَجمة العَْفَضج : [عفضج] ْخُم  بالضَّ الضَّ

ْخوَ   الُمْنفَتُِق اللَّْحِم. السَِّميْن الّرِ

__________________ 
قوله : ال يضــــبرت ا هكذا هو مضــــبوط ا بكســــر الباء ا يف النســــخ ا وهو مواف  للمصــــباح واملختار ا فإهنما جعاله من »( هبامش القاموس : 1)

قه يف مادته أنه من ابب كتب ا وخطب الشــيخ نصــر الكســر ا وعا الضــم ا ولعله أكثر ابصــطالح القاموس ابب ضــرب ا وإن كان مقتضــ  إطال
 ومل يلتفت إىل غريه ا أو مل يطلض عليه ا ه.

 وما أثبت يواف  ما يف التهذيب.« أكو »( يف اللسان 2)
 ( ومثلها يف اللسان.3)
 ( ومثلها يف التكملة.4)
 ذيب.( وهي عبارة اللسان والته5)
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 .ِعْفَضاجٌ  (1)واألُْنثى 

 ، بالهاِء ، وغيِر الهاِء ؛ األَخيَرة عن ُكَراع. العَْفَضجو العَْفَضَجة واالسم

 : ِعَظُم بَْطنِه وَكثَرةُ لَْحِمه. َعْفَضَجتُهو .ِعْفضاجٌ  وبَْطنٌ 

ْخمةُ البَْطِن المستْرِخيَةُ اللَّْحِم  الِعْفَضاجُ و  .(2)من النَِّساِء : الضَّ

ْلُب الشَِّديُد ، ، عَْفَضجُ الو َهات اللغة  كَجعَفٍَر : الصُّ ، بالّضّم  ُعْفِضجَ  هو َمْعُصوٌب ما ، غير أَنهم قالوا : ويقول العرُب : (3)لم أَجد هذا في أُمَّ

 ما َسِمَن. وما ُحفُِضَج : أَي ،

 وقد تقدَّم في حفضج فانُظْره. .(4)وعبارةُ اللَِّسان : ِإذا كان شديَد األَْسِر غيَر ِرْخٍو وال ُمفاِض البَْطِن 

 ، بالفتح وتشديد النّون : وهو الثّقيل من الناس. العَفَنَّجُ  : * ومما يستدرك عليه هنا : [عفنج]

ْخُو من ُكّل شيْ  ْخم الّرِ ْبعَاُن.ٍء ، وأَكثَرُ وقيل : هو الضَّ   ما يُوَصَف به الّضِ

َخْلِقه  الْستِْعالجِ  ِحَماُر الَوْحِش السَّميُن القَِويُّ ، مطلقاً ويقال : هو الِحَمارُ  الِعْلجُ و الَوْحِشّي إِذا َسِمَن وقَِوَي. ، بالكسِر : العَْيرُ  الِعْلجُ  : [علج]

 .ِعْلجٌ  وِغلَِظه. وكلُّ ُصْلٍب َشِديٍد :

 الغَِليُظ الَحْرِف. هو عن أَبي العََمْيثَِل األَعرابِّي. ويقال : غيُف ،الرَّ  : الِعْلجُ و

جُل من ُكفّاِر العََجِم ، : الِعْلجو ْخُم منهم. الرَّ  والقَِوّي الضَّ

فِة عند سيبويه  َمْعلُوجاءُ و ، مقصور ، قاله ابن منظوٍر ، َمْعلُوَجىو أَْعالجٌ و ُعلُوجٌ  ج وفي  .(5)ممدود : اسٌم للجميعِ يَْجِري َمْجَرى الّصِ

َز في لَْفِظ َمأَْسدة أَنه وض األُنُف للعاّلمة السُّهيلّي ، بعد أَن َجوَّ  ، حكى سيبويِه : َمْشيََخةٌ  َمْعلََجةٌ و َمْشيََخة جمع أََسد ، قال : كما قالُوا : الرَّ

يحِ الكثيِر. ـ  بالحاِء المهملةـ  ، قال : وأَلفَْيُت أَيضاً في النَّبَاِت َمْسلُوماَء ، لجماعةَ السَّلَِم ، وَمْشيُوحاءَ  لُوجاءُ َمعْ و َمْعلَجةٌ و وَمْشيُوخاُء ، للّشِ

َمُع أَكثَر مّما هاهنا. قال شيُخنا : ونقَل ابُن ماِلٍك في شرح الكافية : َمْعبُوداُء جمع َعْبٍد ، وسيأْتي للمصنِّف. فهذه َخْمَسةٌ ، واالستقراُء يَجْ 

 بكسٍر ففتْح. ، ِعلََجة زاد الجوهرّي في جمعهو انتهى.

 إِزاُؤه. بالكسر ، كما يقال : ماٍل ، ِعْلجُ  هو يقال :و

ً  َء ،أَي الشيْ  َعالََجهو  وَماَرَسه. : زاَولَه ُمعَالََجةً و ِعاَلجا

وفي  .«امرأَةً فأََصْبُت منها عالَْجتُ »في حديٍث آَخَر و أَي أُماِرسه وأَُكاِري عليه ، «أُعاِلُجه إِني صاحُب َظْهرٍ »في حديث األَْسلَمّي : و

 الِعْلج ، «عن ِدينِكما ِعْلَجاِن فعاِلَجا إِنكما : وقال َوْجهٍ  في برُجلَْينِ  بعثَ  أَنه» عنههللارضيوفي حديث علّيٍ  .«ِعاَلِجهو ِمْن َكْسبِه»حديٍث : 

ْخُم  ُجُل القَِوّي الضَّ  َعالَْجتَه ٍء َزاَوْلتَه وماَرْستَه فقد: أَي ماِرَسا العََمَل الذي نََدْبتُُكَما إِليه واْعَماَل به وَزاِواَلهُ. وكّل شيْ  عاِلَجا. و(6): هو الرَّ

(7). 

ً و ُمعَالََجةً  الَمريضَ  عالَجَ و  َداَواه.و عانَاهُ  ِعاَلجا

 َجِريحاً أَو َعليالً أَو َدابَّةً. عالَجَ  ي ، سواءٌ : الُمداوِ  الُمعَاِلجُ و

 إِلى َصْفَوانَ  ابنُ  فنقلَه ، فَْجأَة َمكَّةَ  من أَميالٍ  رأِْس  على (8) بالُحْبِشيّ  تُُوفِّيَ  بْكرٍ  أَبي بن الرحمنِ  عبد أَن» عنهاهللارضيفي حديث عائشةَ و

َسْكَرةَ الَمْوت  يُعَاِلجْ  أَرادْت أَنّه لم «، ولم يُْدفَْن حيُث ماتَ  يُعَاِلجْ  اّل َخْصلتَْيِن : أَنّه لمإِ  أَمِره من ءٍ َشيْ  على آَسى ما:  عائشةُ  فقالت. مّكة

نَى ويُقَاِسَي َعلََز الَمْوِت. وقد ُرِوَي : لم فيعاِلجَ  فتكون َكفّاَرةً لذُنُوبه. قال األَزهرّي : ويكون معناه أَن ِعلَّته لم تَْمتدَّ به ، بفتح  يُعَالَجْ  ِشدَّةَ الضَّ

ْض ، فيكون قد نالَه ِمن أَلَِم الَمَرض ما يُكفِّر ذُنُوبَه.  الاّلم : أَي لم يَُمرَّ

__________________ 
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 .«واألنث  عفاضج»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 .( هذا قو  األصمعي كما يف التهذيب2)
 ( ورد يف التكملة عن ابن دريد.3)
 ( العبارة مشتة يف التهذيب أيضاً.4)
 .«وهبامش املطبوعة املصرية : قوله عند الصفة كذا ابلنسخ والذي يف اللسان عند سيبويه وهو الصواب« عند الصفة»( ابألصر 5)
 ( زيد يف التهذيب : وقد استعلج الغالم إذا خرج وجهه وعُبر بدنُه.6)
رِّيض من الرجا  ( زاد7)  .«اهلروي : وحيتمر أن يكون : إنكما ُعل جان بضم العا وتشديد الالم. والُعّلج وشدد الالم ا والُعَلح خمففه الصِّ
 .«قوله اب بشي قا  اجملد : وحبشي ابلضم جبر أبسفر مكه ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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ً  ف َعالََجهو  .الُمعَالََجة فغَلَبَه فيها ، أَي في : إِذا َزاَولَه َعلَجه َعْلجا

 الَخْلِق. ُمْستَْعِلجُ  فهو َغلَُظ ، : أَي ِجْلُده اْستَْعلَجَ و

 ، وهذان األَِخيَران من التهذيب : ومعناه« ُسكَّرٍ »األَخير بالّضّم وتشديد الثّاني ، وفي نسخة :  ، كَكِتٍف ، وُصَرٍد ، وُخلٍَّر ، َعِلجٌ  َرُجلٌ و

 لألُُمور. ُمعَاِلجٌ  َصِريٌع ، الِعالجِ  شديدُ 

 : الشَّديُد من الّرجال قِتَاالً ونَِطاحاً. العُلَّجُ  وفي اللسان :

 عن أَبي َحنيفَةَ ، أَي ِصغاُره. وقد تقدم في حرف الهمزة. بالتَّْحِريِك : أَشاُء النَّْخِل ، ، العَلَجُ و

 .َعِلَجْت تَْعلَج وقد بالتَّْحِريِك : اضطراُب النَّاقَِة ، العَلََجانُ و ، بالّضّم : جماعةُ الِعَضاهِ  العُْلَجانُ و

 ع. : َعلََجانُ و

لسَّْهُل ، وال تأْكلُه وليس فيه َوَرٌق ، وإِنما هو قُْضباٌن كاإِلنسان القاعِد ، وَمْنبِتُه ا (1)أَي معروٌف. قيل : َشَجٌر ُمظِلٌم  نَْبٌت م العَلََجانُ و العَلَجُ و

ةً ، قال أَبو َحنيفةَ : اإِلبُل إِالّ  ، عند أَهِل نَْجد : َشجٌر ال وَرَق له ، إِنما هو خيطاٌن ُجْرٌد ، في ُخْضرتها ُغْبَرةٌ ، تأَُكلُها الَحميُر  العَلَج مضَطرَّ

ً  فتَصفَرُّ أَسنانُها ، فلذلك قيل لألَْقلَحِ : كأَّن فاهُ فُو ِحَمار أَكلَ   . قال عبُد بني الَحْسَحاس :َعلََجانَةٌ  . واِحَدتُهَعلََجانا

اَدااَن ِإىل  ا ِوســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ن ــــــــــــح تـ ــــــــــــِ ــــــــــــب ةٍ ف ــــــــــــَ ان جــــــــــــَ ــــــــــــَ ل   عــــــــــــَ
اِدايَ و     ـــــــــــــــــــّراَِيُح هتـــــــــــــــــــََ اَداُه ال ٍف هتـــــــــــــــــــََ قـــــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــــِ

  
 . وقال :َعِلَجات وتُجَمع (3)بالبادية  (2): َشَجٌر يُْشبِه العَلَْنَدى ، وقد رأَيتهما  العَلََجانُ  قال األَْزَهِرّي :

ا  هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ اتٌ َأَلَ  مـــــــــــــــِ جـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــُب  عـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ  ن

يــــــــــــبُ     َن مَححضــــــــــــــــــــــــــًا فــــــــــــالــــــــــــوجــــــــــــوُه شــــــــــــــــــــــــــِ  َأكــــــــــــلــــــــــــح

  
 وقال أَبو ُدَواد :

اتٌ  جـــــــــــَ لـــــــــــِ ِن واأَلشح  عـــــــــــَ رَاســــــــــــــــــــــــِ ُر الـــــــــــفـــــــــــَ عـــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــُ

ارُ     هــــــــــــــــــــَ ا أَفـــــــــــــــــــــح ٌف كــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــح  داِ  كــــــــــــــــــــُ

  
 .العَلََجانَ  أَي : بَِعيٌر يَْرَعاهُ  اِلجُ العَ و

 .(4) اْعتَلَجَ  الرمُل : تَعَلَّج

 : ِرَماٌل معروفة بالبَاِديَة ، كأَنّه منه بعد َطْرحِ الّزائد ، قال الحارث بن ِحلَِّزةَ : عالجٌ و

ه  لـــــــــــــتـــــــــــــُ رٍو حـــــــــــــَا أَرحســـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــح لـــــــــــــُت لـــــــــــــعـــــــــــــَ  قـــــــــــــُ

نــــــــــــــــا و     ا مــــــــــــــــن ُدونــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــاجلُ قــــــــــــــــد حــــــــــــــــَ

  

ا  ارِهـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ وحَ  أَبغـــــــــــــــح ِض الشـــــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ كح  ال تـــــــــــــــَ

جُ     ـــــــــــــــــِ ات ـــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــن ِن ال رِي مـــــــــــــــــَ دح ـــــــــــــــــَ ك ال ت ـــــــــــــــــّ  ِإن

  
 به َرْمٌل. بالباِديَة ع : عالجٌ و

مال َعَواِلجُ  وما تَْحِويه»في حديث الدُّعاِء : و مل ودخَل بعُضه في بعِض  عاِلجٍ  هي جمعُ :  «الّرِ  .«، وهو ما تََراَكَم من الرَّ

 قال ُرؤبَة : النّاقةُ الِكنَاُز اللَّْحِم ، بزيادة النُّون : وهي ، العَْلَجن ذكر الجوَهِرّي في هذه الترجمةو

ر  ِداَلٍث و  تح كـــــــــــــــُ طـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  نِ خـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح   عـــــــــــــــَ
    ِ َ ــــــــــــح ل ِن خــــــــــــَ ــــــــــــح ــــــــــــَدي ــــــــــــي اِء ال ــــــــــــَ رحق ــــــــــــرَت خــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ل  ختــــــــــــَح

  
 وأَنشد : (5)كذا في التهذيب  نَةُ ،المرأَة الماجِ و
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غـــــــــــــــــرٍي  نِ اي ُرب  أُمٍّ ِلصـــــــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح   عـــــــــــــــــَ
نِ     طــــــــــــــَ ــــــــــــــح ب ــــــــــــــَ ِر ِإذا ملح تـ ــــــــــــــح ي ــــــــــــــ  ــــــــــــــل  َتســــــــــــــــــــــــــــرُِ  ابل

  
 األَِخير من ثَقيٍف. وقد أَنكر بعٌض تَعريفَهما. ومن األَخير َعْمُرو بُن أُميَّةَ. ، بالكسر : بَْطنَانِ  الِعاَلج ، كُزبَيٍر ، وبنو العُلَيج بنوو

 : اتََّخذوا ِصراعاً وقِتَاالً. اْعتَلَجواو

 األَْرُض : طاَل نَبَاتَُها. اْعتَلََجتو أَي يَتََصارعاِن. «فَيَْعتَِلَجان إِنَّ الدَُّعاَء لَيَْلقَى الباَلءَ »في الحديث : و

 : األَرُض التي اْستَأَْسَد نَبَاتُها واْلتَفَّ وَكثَُر. تَِلَجةُ الُمعْ و

ْيبِ  ُمْعتَِلجَ  ونَفَى»في الحديث : و الَهمُّ في َصْدِره ، على الَمثَلِ  اْعتَلَجَ  وكذلك األَمواُج : اْلتََطَمْت ، اْعتَلَجت من المجاز :و هو منه ، :  «الرَّ

 األَمواُج. اْعتَلََجت أَو من

__________________ 
 ( يف املطبوعة الكويتية : مظللم خطب.1)
 . رأيتها... ( عن التهذيب وابألصر : تشبه2)
مرتبطة « هبذه الزايدة يتضــــــح املعىن : و مض َعِلجات .«شــــــديدة وأغصــــــاهنما صــــــليبة ا الواحدة َعَلجانة. وانقة َعِلجٌة :»( زيد يف التهذيب : 3)

 بقوله وانقة علجة.
 وتعّلج. قوله تعّلج اخل هو مستبنف وكان األوىل :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 (.علجن)( مل يرد هذا املعىن يف التهذيب ال يف مادة علج وال يف علجن ا ولكنه ورد يف اللسان 5)
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يُح في أَْصل َشجرةٍ ،، ُمحَ  العَلََجانَةو كةً : تَُراٌب تَْجَمعه الّرِ  وهذا لم يذكره ابن منظور وال الجوهرّي. رَّ

ر.« َعلََجانَ »وقد تَقَدَّم أَن  ع. : َعلََجانةُ و  محّرَكةً موضٌع ، فهما واحٌد ، أَو اثنان ، فليُحرَّ

وفي بعض  : ما تَأَلَّكُت. تَعلَّْجُت بعَلُوج وما واحٍد. بمعنًى في الُكّل : لما يُْؤَكل ،بالفتح  وأَلُوُك ِصْدقٍ  وَعلُوُك ِصْدقٍ  ِصْدقٍ  َعلُوجُ  هذا يقال :و

ْكت   وكذلك ما تَعَلَّكت بعَلُوٍك. بأَلوٍك ، (1)النسخ : ما تَلَوَّ

ُجُل الشديُد الغليُظ. وقيل : هو كلُّ ذي ِلْحيٍَة. الِعْلج * ومما يستدرك عليه في هذه الماّدة :  ، بالكسر : الرَّ

جُل : َخرَجْت ِلْحيَتُه وَغلَُظ واشتَدَّ وَعبَُل بََدنُه. وإِذا َخَرَج َوْجهُ الغاُلِم قيل قد اْستَْعلَجَ و  .اْستَْعلَجَ  الرَّ

فاُع ، واسٌم لما الِعالجُ و  به. يُعالَج : الِمراُس والّدِ

 الَوْحُش : تََضاَربَْت وتََماَرسْت. قال أَبو ذَُؤْيٍب يَصف َعْيراً وأُتُنا : تِ اْعتَلجَ و

يـــــــــنـــــــــًا  َن حـــــــــِ ثـــــــــح بـــــــــِ لـــــــــَ نَ فــــــــــَ جـــــــــح لـــــــــِ تـــــــــَ عـــــــــح ٍة  يــــــــــَ َروحضــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــِ

ُض     مـــــــــَ راِح وَتشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــًا يف املـــــــــِ ـــــــــن ي د  حـــــــــِ جـــــــــِ ـــــــــَ ت ـــــــــَ (2)فـ
 

  
ْمُل : اجتمَع. تَعَلَّجَ و  الرَّ

 : كثيرةُ اللَّْحِم. َعِلَجةٌ  ونَاقَةٌ 

كةً : نَْبٌت. العَلَجَ و  ، محرَّ

 .العَلََجانَ  َعلَْفتُها أَنا : َعلَّْجتُهاو ، العَلََجانِ  اإِلبُل : أَصابَْت من تَعَلََّجتو

 وكان ذلك من مأْكل القَْوِم في الَمَجاعاِت. : تَْليِيُن الِجْلِد بالنّاِر ليُْمَضَغ ويُْبلََع ، العَْلَهَجةُ  : [علهج]

 : َشَجٌر. العَْلَهجُ و

جلُ  ، كُمَزْعفَرٍ  الُمعَْلَهجُ و  قاله اللَّْيث ، وأَنشد : اللَّئيُم ، الَهْذرُ  األَحمقُ  : الرَّ

ـــــــــَت  يـــــــــين وأَن امـــــــــِ جٌ فـــــــــكـــــــــيـــــــــَف ُتســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ لـــــــــح عـــــــــَ   مـــــــــُ
َذا    رُ هـــــــــــــُ كـــــــــــــَ نـــــــــــــح ِر حـــــــــــــَ ُد اأَلانمـــــــــــــِ عـــــــــــــح  رِمـــــــــــــٌة جـــــــــــــَ

  
 : الدَِّعيُّ ، والذي ُوِلَد من ِجْنَسيِن مختلفَْيِن. الُمعَْلَهجُ و

قال  وُحْكُم الَجْوَهِرّي بزيادةِ هائِه َغلٌَط. بزيادة الهاِء ، الَهجينُ  : الُمعَْلَهجُ  وقال ابُن سيده : وهو الذي ليس بخاِلِص النََّسب. وفي الّصحاح :

حوا بزيادةِ الهاِء فيه ، ونقله أَبو َحيَّاَن في َشْرحِ التَّْسِهيل ، واشيخُ  ْرِف قاِطبَةً َصرَّ بن القَّطاعِ في تَْصريفه ، نَا : ال غلََط ، فإِن أَئّمةَ الصَّ

لماّدة مكتوبةٌ عندنا بالُحْمَرة ، وكذا في وغيُر واحٍد ؛ فال َوْجهَ للُحْكِم عليه بالغَلَِط في موافقة الجمهور ، والَجْري على المشهور. ثم إِّن هذه ا

يه ، فالّصواب َكتْبَُها سائر النَُّسخ التي بأَْيِدينا ، بناًء على أَنَّه زاَدَها على الَجْوَهِرّي ، وليس كذلك ، بل المادَّة مذكورة في الّصحاح ثابتة ف

 باألَسوِد. وهللا أَعلم.

 َسبََح في الماِء. َعَمجَ و أَسَرَع في السَّْير. : َمعََج ، إِذا بالكسر : قَْلبُ  ، َعَمَج يَْعِمجُ  : [عمج]

 : السابُح. (3)، في ِشْعر أَبي ذَُؤيٍب  العَُموجو

جَ  في َسْيِره إِذا ساَر في كّل َوْجٍه ، وذلك من النّشاط َعَمجَ  يقال : اْلتََوى في الطَِّريق يَْمنَةً ويَْسَرةً ، : َعَمجَ و  .َكتَعَمَّ

جُ و ي في السَّْير واالْعِوَجاُج : التَّعَمُّ جَ و : التَّلَّوِ َج في َمسيِره يَْمنَةً ويَْسَرةً. قال العَّجاج : تَعَمَّ  السَّْيُل في الواِدي : تَعوَّ

ا  َوجـــــــــــــَ ا َرهـــــــــــــح يـــــــــــــَ يـــــــــــــُح َمشـــــــــــــــــــــــــــح احـــــــــــــًة متـــــــــــــَ يـــــــــــــ   مـــــــــــــَ

ِر ِإذا     ــــــــــــــح ي َض الســــــــــــــــــــــــــــ  َدافــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ات جــــــــــــــَ مــــــــــــــ  عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  تـ

  
يَها ، األَّول عن قُْطُرب. : كَجبٍَل ، وُسكٍَّر : الَحيَّة ، العمجُ و  لتلَّوِ

َجتو ت. قال : تَعَمَّ  الَحيَّةُ : تَلَوَّ
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 ا َي ِة يف انحِسياِبهِ  تـََعم ج
 وقال :

َر  ثــــــــــح َن مــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــَ بـ ــــــــــح تـ ــــــــــَ ــــــــــعــــــــــُ يـ جِ ال نحســــــــــــــــــــــــوِس  مــــــــــ  َ
 املــــــــــ

وسِ     بحلـــــــــــــــُ
َ

َة املـــــــــــــــ يـــــــــــــــَ ي ِمشـــــــــــــــــــــــــــــح َوَج مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــِ  َأهـــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( ومثله يف التهذيب واللسان.1)
 وهو ما أثبتناه.« قوله ومتشض كذا ابلنسخ والذي يف اللسان وتشمض»وهبامش املطبوعة املصرية : « ومتشض»( ابألصر : 2)
 : (56/  1اهلذليا يف ديوان )( يعين قوله 3)

 أجـــــــــــــــــــاز إلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا جلـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد جلـــــــــــــــــــة 

وجُ     مــــــــــــــــــُ  أز  كــــــــــــــــــغــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــو  الضــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــو  عــــــــــــــــــَ
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 عن ُكراع ، حكاها في باب فَْوَعل. قال رؤبَة : ، كالعَْوَمج

َنحُسوَسا الَعوحَمجَ َحصحَب الُغَواِة 
 امل

ى في َذَهابِه ، َعُموجٌ  َسْهمٌ  يقالو  : ال يَْستقيُم في َسْيِره. َعُموجٌ  وفََرسٌ  (1)وفي نسخة : في َمسيِره  : يَتلوَّ

يَةٌ. َعْمَجةٌ و ُعْمَجةٌ  ونَاقَةٌ   : ُمتَلّوِ

 كَجْعفَر وُعالبٍِط : العَُماِضجُ و العَْمَضجُ  : [عمضج]

ْلُب الشَِّديُد من الَخْيل واإِلبِل ،  ومثله في اللَِّسان ، وقد تقّدم في عضمج. الصُّ

 : الذي في َخْلِقه َخْبٌل واضطراٌب ، وهي بالغَْيِن المعجمة أَكثر. الُمعَْملَجُ  عن كراع : عملج : * ومما يستدرك عليه : [عملج]

 ذا كان ناِعماً.الفُصحاِء : رُجٌل َغَملٌَّج ، بالغين المعجمة : إِ  (2)الذي رويناه للثِّقاِت  َسُن الِغَذاِء. قال األَزهرّي :، كعََملَّس : حَ  َعَملَّجٌ  وَرجلٌ 

 : الُمْعَوّج السَّاقَْيِن ، كذا في اللسان. العََملَّجُ و

: األَْلبَاُن  العََماِهج : مثل الخاِمِط من اللَّبَن عند أَّوِل تَغَيُِّره ؛ قاله أَبو زيد. وقال ابن األَعرابّي : كَجْعفٍَر وُعالبِطٍ  العَُماِهجُ و العَْمَهجُ  : [عمهج]

 من أَلباِن اإِلبل. وأَنشد : اللَّبَن الخاثرُ  : العَُماِهجُ  لَّْيث :الجامدةُ. وقال ال

  ِ  الُعَماِهجِ الل َ ِ  (3)تـُغحَذ  مبَحح
 : الّرُجُل الُمْختَالُ  العَُماِهج قال ابن سيده : وقيل هو ما ُحِقَن حتّى أََخَذ َطْعماً غير حامٍض ، ولم يخاِلْطه ماٌء ، ولم يَْخثُر كّل الَخثارةِ فيُْشَرب

 : العَُماِهجُ و السَّريُع. : العَْمَهجُ  قال ابن دريد :و .ُعْمهوجٌ و َعْمَهجٌ  ٍء ويقال : ُعنُقٌ من كّل شيْ  الطَِّويلُ  : العَْمَهج الُمتَكبِّر. وقال األَزهرّي :

ً الُمْمتِلى ْخُم السَِّميُن ، لُغةٌ في الُمْعَجمة ، ء لَْحماً وَشْحما  وأَنشد : والضَّ

 ُعماِهجَ مَمحُكوَرة يف َقَصٍب 
 بالّضّم. ، كالعُْمهوجِ 

 وأَنشد ابن سيده لَجْنَدِل بِن الُمثَنّى : األَخضُر الُمْلتفُّ من النَّبَات. : العَُماهجُ و

 الُعَماِهجِ يف ُغلَواِء الَقَصِب 
 : َسْهُل الَمَساغِ. ُعماِهجٌ  . وَشَرابٌ ُعْمُهوجٌ  َغّضٍ فهو قال األَزهرّي : وكلُّ نَباتٍ  العََماِهيجُ  ج .(4)ويُرَوى : الغَُماِلجِ 

 والسََّماِهيُج ، وهما اللَّذاِن ليسا بُحْلَوْيِن وال آِخَذْي َطْعٍم. العََماِهيجُ  : التَامُّ الَخْلِق. وقال أَبو ُعبيدةَ : من اللَّبَن العَُماِهجُ و

ْحِل. وقد فَيَُردَّه على ِرْجلَْيهِ  قِبََل َرأِْسه أَن يَْجِذب الّراكُب ِخَطاَم البَِعيرِ  بفتح فسكون : ، العَْنجُ  : [عنج]  َعنَجَ  حتى ُربَما لَِزَم ِذْفراهُ بقاِدَمِة الرَّ

ً و يَْعنِجه رأَْس البَِعيرِ  َعنَجَ و .َعنَْجتَه ٍء تَْجِذبُه إِليك : فقد: َجَذبه. وُكلُّ شيْ  هيَعنِجُ  ءَ الشي : َجَذبَه بِخَطاِمه حتى َرفعَه وهو راكٌب  يَْعنُجه َعْنجا

 عليه.

أَي يَجِذب ِزَماَمه ليَِقَف ،  «ي أُْخَريَاِت القَْومِ ف (5)حتى يَصيَر  يَْعنُِجه أَّن رجال سار معه على َجمٍل ، فجعََل يتقدَُّم القَْوَم ، ثم»في الَحديث و

 . إِذا َعَطفَه.َعنََجه يَْعنُِجه ِمنْ 

مامِ  فَعَنََجَها وَعثَرْت ناقَتُه»الحديث أَيضاً : ومنه  َماّلُحه.أَي َعَطفَه  «نُوتِيُّه َعنََجه كأَنَّه قِْلُع داِرّيٍ »في حديث علّي كّرم هللا َوجهه : و «بالّزِ

 .كاإِلْعنَاج

 : َكفّْت. قال ُملَْيٌح الُهَذلّي : أَْعنََجتْ و
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اَذفــــــــــــتح و  قــــــــــــَ ــــــــــــَ م حــــــــــــىت  ِإَذا مــــــــــــا تـ رحهتــــــــــــُ  أَبحصــــــــــــــــــــــــــَ

رارًا و     ي مـــــــــــِ طـــــــــــِ بـــــــــــح ٌة تــــــــــــُ يـــــــــــ  ابـــــــــــِ هـــــــــــَ جُ صــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــِ عـــــــــــح  تــــــــــــُ

  
كةً  العَنَجُ  االسمُ و يَاَضةُ ، وفي الَمثَل : (6) ، ُمَحرَّ ٍء بعَدَما َكبَِر. وقيل : معناه ب مثالً لمن أَخَذ في تَعَلُّم َشيْ يُْضرَ « العَنَجَ  َعْوٌد يُعَلَّمُ » وهو الّرِ

 ، أَي يَُراُض فيَُردُّ على ِرْجلَْيه.

ً  البَْكرَ  َعنَْجتُ و غيِر إِذا ِريَض ، وهو مأْخوذٌ من أَْعِنُجه َعْنجا  ِعنَاجِ  : إِذا َربَْطت ِخَطاَمه في ذَراِعه وقََصْرته ، وإِنما يُفعَل ذلك بالبَْكر الصَّ

ْلِو ، كما يأْتي. وقولهم : شيٌَخ على  الدَّ

__________________ 
 ( الرواية األوىل هي رواية الصحاح ا والثانية هي رواية اللسان.1)
 اللسان ا ويف التهذيب : عن الثقات.( األصر و 2)
 ( عن التهذيب ا وابألصر : مبخ .3)
هِج.4)  ( يف اللسان : ويروي الُعمح
 ( يف النهاية : حىت يكون.5)
 ويف الصحاح : ابلتحريك.«  ركاً »( القاموس : 6)
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َم : (1) َعَنجِ  يحٌخ َهرٌِم عل  مَجٍَر ثَِقير ؛ وقد تقد  يحُخ ا : َأي شـــــــــَ  لُغًة يف واّلِذي يف لَُغِة ُهَذيحٍر : الر جُر ا وهو أَيضـــــــــاً الشـــــــــ 
 .(2)قا  اأَلزَهرِّي : ومل َألعه ابلغا من َأحٍد يـُرحَجض ِإىل ِعلحمه ا وال أَدرِي ما ِصّحته  املعجمة. الغا

الِء منتقول : ال بُّد للداءِ و  .ِعنَاجٍ   من ِعاَلجٍ ، وللّدِ

ْلِو العَِظيَمِة ثّم يَُشّد إِلى العََراقِي أَو َسْيرٌ  كِكتَاب َحْبلٌ  الِعنَاجُ   : الِعنَاجُ  : (3)األَزهرّي  قال :و أَو العََراِوي.ـ  َجمَع َعْرقَُوةٍ ـ  يَُشدُّ في أَْسفَِل الدَّ

ْلِو : ُعْرَوةٌ في أَسفِل الغَْرِب من باطٍن ، تَُشّد بَوثَاٍق إِلى أَعلَى  ِعنَاجُ  وقيل : ّدْلِو الخفيفِة إِلى العَْرقَُوةِ.َخْيٌط َخِفيٌف يَُشّد في إِْحَدى آذاِن ال الدَّ

ْلُو َخفيفةً ، و الِعنَاجُ  الَكَرِب ، فإِذا انقََطَع الَحْبُل أَْمَسكَ  ْلَو أَن تَقََع في البِئِْر ، وكّل ذلك إِذا كانَت الدَّ و إِذا كان في َدْلٍو ثَِقيلٍة َحْبٌل أَ  (4) [هو]الدَّ

. قال الُحطيئةُ يمدُح قوماً َعقَُدوا لجاِرِهم َعْهداً الِعنَاجُ  بَِطاٌن يَُشّد تَْحتََها ثم يَُشّد إِلى العََراقِي فيكون َعْوناً للَوَذِم ، فإِذا انقطعَت األَْوَذاُم أَمسَكَها

 فَوفَْوا به ولم يُْخِفُروه :

ُم  ــــــــــــــِ ارِه دًا جلــــــــــــــَِ قــــــــــــــح ُدوا عــــــــــــــَ قــــــــــــــَ وحٌم ِإذا عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  قـ

ّدو     اجَ ا شـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ َرابَ  الـــــــــعـــــــــِ ه الـــــــــكـــــــــَ قـــــــــَ ّدوا فـــــــــوح  وشـــــــــــــــــــــــَ

  
 وهذه أَْمثَاٌل َضَربََها إِليفائهم بالعَْهد.

 .ُعنُجٌ و أَْعنَِجةٌ  والجمع

ً  الدَّْلوَ  َعنَجَ  وقد  : َعِمَل لََها ذِلك. يَْعنُُجَها َعْنجا

ْلبِ  : الِعنَاجُ و هكذا في نُسختنا ، وهو َوَهٌم ، والّصواب : ومن األَْمر ِماَلُكه ؛ ومثلُه في األَساس  واألَْمُر وِماَلُكه ، والَمفَاِصِل ، َوَجُع الصُّ

ً  ألَمِرك (5)واللسان وغيرهما. يقال : إِني ألََرى  ْلِو. ِعنَاجِ  : أَي ِماَلكاً ، َمَجاٌز مأْخوذٌ من ِعنَاجا  الدَّ

أَي أَنه كان صاِحبَُهم وُمدبَِّر :  «األَمِر إِلى أَبي ُسْفيَانَ  ِعنَاجُ و انُوا ثاَلثةَ َعَساِكَر ،إِن الّذين َوافَُوا الَخْنَدَق من الُمْشركيَن ك»في الحديث : و

وفي نُْسَخة :  أُْرِسَل بال ، : إِذا له ، بالكسر ِعنَاجَ  قوٌل ال من المجاز أَيضاً : هذاو .ِعنَاُجها أَْمِرهم والقائَم بُشؤونهم ، كما يَحِمل ثِقََل الدَّْلوِ 

 َرِويٍَّة. (6)على غير 

 وأَنشد اللّيث :

َ  لــــــــــــه  يــــــــــــح وحِ  لــــــــــــَ ُ  الــــــــــــقــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ اجٌ َوبـ نــــــــــــَ   عــــــــــــِ
َ  لــــــــــــــــه ِإَلءُ     يــــــــــــــــح اِء لــــــــــــــــَ

َ
ِر املــــــــــــــــ يــــــــــــــــح  كســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ائُع منه. ِجيَاُد الَخْيلِ  ، كعُْنقوٍد ، ُعْنُجوجٍ  : جمع العَنَاِجيجُ  : (7)عن أَبي ُعبَْيٍد و  وقيل : الرَّ

 ّي :وأَنشد ابُن األَعراب

ُم  كـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــِ وحُ  وملَح آت  ِإنح َمضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــــَ

اج    نـــــــــــــــَ رّ  بـــــــــــــــعـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ َو  طـــــــــــــــِ ِدي َأحـــــــــــــــح تـــــــــــــــَ  هتـــــــــــــــَح

  
، ثم َحّوَل الجيَم األَخيَرةَ  بعَنَاِججَ  ، فحذف الياَء للّضرورةِ ، فقال بعَناِجيجَ  ، أَي بعَناِججَ  فإِنه أَراد بعَنَاجٍ  . فمن رواهبعَناِجيو بعَنَاج يُروى

ِل التّضِعيِف. ومن رواه َن لنُْقَصاِن البناِء ، وهو من ُمَحوَّ  ، جعله بمنزلِة قوِله : َعنَاِجي ياًء فصار على َوْزن َجَواٍر ، فَنوَّ

ِه نـََقاِن ُ و   ِلَضفاِدي مجَِّ
 كما أَراد َضفَاِدَع. (8) َعناِججَ  أَراد

 أَنشد ابن األَْعَرابّي : اإِلبِل ، في العَنَاِجيجَ  قد استعملواو

ٌب  هــــــــح مــــــــٌة صــــــــــــــــــــــُ جــــــــح يــــــــجُ ِإذا هــــــــَ اجــــــــِ نــــــــَ تح  عــــــــَ  زَامحــــــــََ

وائـــــــــِح     َا الـــــــــطـــــــــ  رحٍد طـــــــــاَح بـــــــــَ د جـــــــــُ نـــــــــح ىًت عـــــــــِ (9)فـــــــــَ
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أَي َمَطايَاَها  «الشَّيَاِطينِ  َعنَاِجيجُ  لكقال : تِ  ؟قيل : يا َرُسوَل هللا ، فاإِلبِل»في الحديث ؛ و من النََّجائِِب أَيضاً ، العُْنجوجُ  قال اللّْيث : ويكون

ّمة يَصف َجَواِرَي ، وقد ُعْجَن إِليه ُرُؤوَسهّن يوم َظْعنِهّن : ُعْنُجوجٌ  َواِحُدها  ، وهو النَِّجيب من اإِلبِل. وقال ذو الرُّ

ا  نــــــــــَ هــــــــــّن لــــــــــَ اقــــــــــِ نــــــــــَ َن مــــــــــن َأعــــــــــح جــــــــــح ىت  ِإذا عــــــــــُ  حــــــــــَ

ِة َأعـــــــــــنـــــــــــاَ      وحَج اأَلِخشـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــجِ عـــــــــــَ اجـــــــــــِ نـــــــــــَ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
 : العَْطِف ، وهو َمثٌَل َضربَه لها ، يريد أَنّها يُْسرُع إِليها الذُّْعُر والنِّفاُر. العَْنجِ  وقيل : هو الّطويُل العُنُِق من اإِلبل والَخيل ، وهو من

__________________ 
 لشنج الشيخ هذلية ا يقولون : َشَنج عل  َغَتج.: قا  : وا (شنج)( كذا ابألصر واللسان ا ويف امكم : َشَنج عل  َعَنج ا ويف اللسان 1)
 (.التهذيب)( جاء قو  األزهري معقباً عل  قو  األعرايب وغريه 2)
 إذا كانت الدلو خفيفة شد خيرت حتتها إىل العرقوة ا ورمبا ُشّد يف إحد  آذاهنا. .. ( عبارة األزهري يف التهذيب :3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ال أر .5)
 ( هذه عبارة الصحاح واللسان.6)
 ( األصر والصحاح ا ويف التهذيب : أبو عبيد عن األصمعي.7)
 .«عناجيج»( عن اللسان وابألصر 8)
 ابلواو.« جود»يف امكم « جرد»( قوله 9)
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لُه. : العَنَاِجيجُ و  .(1)وهذا لم يَذكره ابن منظور وال غيره  من الشَّبَاِب أَوَّ

، بزيادة النّون بين الجيمين ، ومثلُه في  العَنَْجنَج هكذا عندنا على وزن َجْعفَر في النُّْسخ ، وهو َوَهٌم ، والصَّواب : ، بالفتح ، العَْنَججُ و

 وأَنشد أَبو َعمٍرو لِهْميَاَن السَّْعدّي : العَِظيُم. الّصحاح مضبوطاً ، وِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَْدَرٌك : وهو

َنجٌ   (2)َشَفل ٌح بـََلنحدٌح  َعَنجح
ْيَمَرانُ  ، العُْنَججو ياِحيِن. وقال األَصمعّي  بالّضّم : الضَّ  .(4)ولم أَسمع لغيِر اللّيث. وقيل : هو الشَّاِهْسفََرُم  (3)من الرَّ

ُض لألُمور ، الِمْعنَجُ  ، ِمْعنَجٌ  َرجلٌ و  .(5)وفي بعض النَُّسخ : الُمْعتَِرض  ، كِمْنبَر : الُمتَعَّرِ

حمن ، من كبار أَتباعِ التابعين. بفتحٍ فسكون َعْنجٌ و ِد بِن عبِد الرَّ ك : َجدُّ محمَّ  ويَُحرَّ

 وَمفَاِصله. ُصْلبِه ، أَي ِعنَاِجه من اْشتََكى الرُجلُ  أَْعنَجَ و وهو ِكنَايَةٌ عن الوفاِء بالعُُهود ، اْستَْوثََق من أُموِره ، الّرُجُل : نَجَ أَعْ و

َكةً : ِعَضاَدتُه عند بابِه َعنََجةُ و  .(6)يَُشّد بها الباُب  الَهْوَدجِ ، محرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 به أَي تُجَذب. تُعنَجُ  النّاقَِة : ِزَماُمها ، ألَنَّها ِعنَاجُ  به. وفي األَساس ُعنِجَ  ما:  الِعنَاجُ 

َكةً ؛ جماعةُ النّاِس. العَنَجُ و  ، ُمَحرَّ

 : َجفاٌء وِكْبٌر. ُعْنُجِهيَّةٌ  ومن المجاز ، وأَعرابّي فيه

ِر أَبي و  أَراد : اْعُل َعنِّي ، فأَبدل الياَء جيماً. .َعنِّجْ  َجْهل ، قال : اْعلُ في حديِث ابن مسعوٍد : فلّما وضْعُت ِرْجلي على ُمَذمَّ

ْخمُ  العُْنبُج وفي التهذيب : ، بالّضّم : األَْحَمُق. العُْنبُج : [عنبج] ْخُو والثَِّقيلُ  : الضَّ :  العُْنبُج ، وقال أَيضاً : (7)من الّرجال الذي ال رأَْي له  الّرِ

ْخُو ال ْخُم الّرِ ْبعاُن. وقال اللَّيث :ثَِّقيُل من كّل شيْ الضَّ :  العُْنبُج : (8)الثَّقيل من النّاس. وقال غيره  : العُْنبُج ٍء ، وأَكثُر ما يُوَصُف به الّضِ

ْخوُ  ْخُم الّرِ  أَي في الَمْعنَييِن. ، فيهما كالعُْنبوجِ  الَوتَُر الضَّ

 يُل.، كعاَُلِبٍط : الَجافِي الغليُظ الثَّقِ  العُنَابجُ و

بالثّاِء المثلّثة بعد النّون ؛ هكذا في نسختنا ، والِّذي في اللَّسان وغيره بالّشين بدل الثّاِء :  ، كَجعفٍر وُعالِبٍط ، العَْنثَجُ  : [عنشج]،  [عنثج]

ْخم. (12) [الفاِدرِ ]الغاِدِر  وهو ُء الَمْنَظِر. وأَنشَد لبِالِل بن َجِريٍر ، وبَلَغَه أَن الَوْجِه السَّيِّى (9)وفي التهذيب : العَْنشج : الُمتَقَبُِّض  السَِّمين الضَّ

ه ، فقال :  ُموسى ابَن َجِريٍر إِذا ذُِكَر نََسبَه إِلى أُّمِ

ا  جـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ ر  أَبــــــــــــــــــح  اي ُرب  خـــــــــــــــــاٍ  د َأغـــــــــــــــــَ

ِدي     ـــــــــــَ ت غـــــــــــح ـــــــــــَ َر  يـ امـــــــــــن آِ  ِكســـــــــــــــــــــــــح و جـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ  مـــــــــــُ

  

 (10)لي  كَخاٍ  لك يَُدَع  ِعنشَجا 
ر. (11)هكذا مضبوٌط عندنا في نُْسَخِة اللسان بكسر العيِن ضْبَط القَلم   ، فليَُحرَّ

 أَو الُمِسنَّةُ الّضْخمةُ. لمفهوِم من الناقةِ أَي من النُّوِق ا النَّاقَةُ البَعيدةُ ما بين الفُروجِ ، أَو الَحديدةُ الُمنَكَرةُ منها ، كَزْنَجبيٍل : العَْنفَِجيجُ  : [عنفج]

 .َعْنفَِجيجٌ  : َعفَْنَججٌ  ونَاقَةٌ 

 قال تميُم بُن ُمْقبٍِل :
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يــــــــــــــجٍ و  جــــــــــــــِ فــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ا  عــــــــــــــَ ر هتــــــــــــــََ ر  جــــــــــــــِ د  ا ــــــــــــــَ  ميــــــــــــــَُ

نٍ     ر  مـــــــــن َحضـــــــــــــــــــــــَ ٍن خـــــــــَ رُكـــــــــح لـــــــــيـــــــــٍح كـــــــــَ رحٍف طـــــــــَ  حـــــــــَ

  
__________________ 

 أّوله.( يف التكملة : وعناجيج الشباب : 1)
 قوله هلميان اخل. قا  يف التكملة متعقباً اجلوهري : ولي  هلميان عل  ا اء رجز.»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 والقو  لألزهري كما يف التهذيب.« وقا  األزهري»( يف اللسان : 3)
 ( عن اللسان ا وابألصر : الشاه هسفرم.4)
 رجر معنج : يعرتض يف األمور. تعرض لألمور ويف اللسان :( يف التهذيب عن ابن دريد : رجر مغنج : ي5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : َتسد  الباَب.6)
 ( عبارة التهذيب : العنبج من الرجا  : الفخم الرخو الذي ال رأي له وال عقر.7)
 ( هذا قو  النضر كما يف التهذيب.8)
 ( وردت ابملطبوعة الكويتية الغادر.12)
قوله ويف التهذيب العنثج مقتض  الشاهد اآيت أن يكون ابلشا املعجمة كما يف »وهبامش املطبوعة املصرية : « العنثج املنقبص»صر : ( ابأل9)

 وما أثبت عن اللسان.« اللسان
 .«خلا »عن اللسان ا وابألصر « كخا »( 10)
 ( كذا وضبرت اللسان بفتح العا ضبرت قلم.11)
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 أَصليّة. وقد َذَكَره غيُر واحٍد من األَئمة في عفج على أَنَّ النّوَن زائدةٌ.وهذا على أَّن النون 

 من اإِلبل ، لغة في العَُماِهج ، وقد تقّدم آنفاً. (1)الّسريُع  ، كعاُلبٍِط : الطَّويلُ  العُنَاِهجُ  : [عنهج]

 كان قائماً فماَل ، ُمْنتَِصبٍ  (2)كّل  أَو يُقَال في َصرح به أئّمةُ الّصرف. على القيَاس ، وقد ِكعنَبٍ  الِعَوجُ  واالسم يَْعَوجُ  كفَِرحَ  َعِوجَ  : [عوج]

ْمحِ : كالَحائط والعََصا َكةً ، َعَوجٌ  فيه والرُّ  العََوج َشديٌد. قال األَزَهرّي : وهذا ال يجوز فيه وفي أَمثاله إِالّ  َعَوجٌ  ويقال َشَجَرتُك فيها ، ُمَحرَّ

يت : وكّل ما وفي الّصحاح : قال ابن السِّ  ين ما كانو ، بالفتح. ِعَوجٌ  يَْنتِصب كالحائط والعُود قيل : فيه (3) [كان]ّكِ  في نَْحو األَرِض والّدِ

 .(5) (ال َترى ِفيها ِعَوجاً َوال َأْمتاً )في األَرض : أَن ال تَستَوى. وفي التنزيل  الِعَوجُ و : إِذا َعَطَف. عاَج يَعوجُ و كِعنٍَب. ِعَوجٌ  فيه : (4)

في الحديث اسماً وفْعالً ومصدراً وفاعالً ومفعوالً وهو بفتح العين مختصٌّ بكّلِ شخٍص َمْرئِّيٍ  العَوج (6)قال ابن األَثير وقد تكّرر ذكُر 

أْي والقَْول والدين كاألَجسام ، وبالكسر ، بما ليس بَمْرئِّيٍ  َحتّى يقيم به »الحديث : وقيل الكسر يقال فيهما معاً ، واألَّول أَكثُر. ومنه .(7) كالرَّ

ين. بالكسر : في  الِعَوجُ و ، يعني ِملَّةَ إِبراهيَم على نَبِّينا وعليه الصَّالةُ والسالم ، الّتي َغيَّرتَْها العرُب عن استقامتها. «العَْوَجاءَ  الِملَّةَ  الّدِ

 .(8)يكثُر ، مثُل األَرض والَمعَاش  التَّْعويجُ  ، وفيما كان عَوجٌ  تقول : في دينه

قال الفّراُء : معناه : الحمُد هلل الذي أَنزل  (9) (احْلَْمُد لِِلِّ الَِّذي أَنْ َزَل َعلى َعْبِدِه اْلِكتاَب َوََلْ ََيَْعْل َلُه ِعَوجاً. قَ يِّماً )وفي التنزيل 

ً  ه الكتاب قَيِّماً ولم يَْجعَْل لهعلى عبد  ، وفيه تأَخيٌر أُريَد بن التّْقديُم. ِعَوجا

يِن والُخلُِق : ِعَوجُ و : َزْيغُه. َعَوُجهو الّطريقِ  ِعَوجُ و  فَساُده َوَمْيلُه ، على الَمثَل. الّدِ

ً  والِفْعُل من ُكّل ذلك : ً و َعِوَج َعَوجا  .ِعَوجا

ً  وقد ، ُمْعَوجٌّ  ءٌ شيقال األَصمعّي : يقال : هذا  جٌ  على اْفعَلَّ اْفِعالالً. وال يقال : ، اْعَوجَّ اْعوَجاجا ٍء ، على ُمفَعٍَّل ، إِاّل لعُوٍد أَو شيْ  ُمعَوَّ

ب  ُرّكِ
 .العاجُ  فيه (10)

ْجتُهو جَ  : َعَطْفتُه ، َعوَّ  : اْنعََطَف. قال األَزهرّي : فتَعَوَّ

ْجتُ  (11) [يُجيز]وغيره  جَ  ءَ الشيْ  َعوَّ ْمته ، فأَّما إِذا اْنحنَى من ذاته فيقال : تَْعِويجاً فتَعَوَّ ً  : إِذا َحنَْيته ، وهو ِضّد قَوَّ . يقال اْعَوّج اْعوَجاجا

 ً ة ، وال تقْل : ُمْعَوّجةٌ  َعصا  ، بكسر الميم ؛ ومثله في الّصحاح. ِمْعَوجَّ

 .ُعوجٌ  ، والجماَعة جاءُ َعوْ  لكّل َمْرِئّي ، واألُنثى األَْعَوجُ و

يُِّئ الُخلُِق. : وهو العََوجِ  بَيِّنُ  أَْعَوجُ  ورجل  السَّ

تْ  سابٌق ُرِكَب َصغيراً  بال الٍم : فََرسٌ  أَْعَوجُ و منسوبةٌ إِلى فَْحل كان يقال  األَْعَوِجيّةو منسوبةٌ إِليه. قال األَْزَهريّ  األَْعَوِجيَّةو قَوائُمه. فاْعوجَّ

هو فَْحٌل  (12)و[ ]،  أَْعَوجَ  أَي فرساً منسوباً إِلى « :أَْعَوجيًّا َرِكبَ ». وفي حديث أُّمِ َزْرعٍ : أَْعَوجَ  قال : هذا الِحَصاُن من بَنَاتِ ، ي أَْعوجُ  له

 كريٌم تُْنَسب الَخْيُل الكَراُم إِليه. وأَما قوله :

َو  من   َوقَاُح ا افرِ  الُعوجِ َأحح
فَةُ. وفي الّصحاح : أَْعَوجَ  ، وَكسَّرَ  أَْعَوجَ  َولَدِ فإِنه أَراَد : من  فات ، ألَن أَصلَه الّصِ  بن عامرٍ  لبني ِهاَلل : اسُم فرٍس كان أَْعَوجُ  تكسيَر الّصِ

ثم صار  في بعِض أَيّامهم ، ُسلَيمٍ  بنو لِكْنَدةَ ، فأََخَذتْهُ  أَْعَوجُ  كان قال أَبو ُعبيَدة : .(13) ُعوجٍ  وبنات أَْعَوجَ  وبَنات ، األَْعَوِجيّات تُْنَسب إِليه

 وهذا من بني آِكَل الُمَراِر.ـ  أَي إِلى بني هاللـ  أَو صار إِليهم وليس في العرب فَْحٌل أَْشَهر وال أَكثر منه نَْسالً  إِلي بني ِهالٍل ،

__________________ 
 القاموس وليست فيه. ( كلمة السريض وضعت يف املطبوعة املصرية ضمن قوسا عل  أهنا يف1)
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 هي من كالم القاموس يف إحد  نسخ القاموس.« كر»( كلمة 2)
 ( زايدة عن الصحاح.3)
 ( عبارة الصحاح : ما كان يف أرٍض أو ديٍن أو معاٍش.4)
 .107( سورة طه اآية 5)
 ( عن النهاية ا وابألصر : اسم.6)
بشـــــكر « الدين»تعود عل  الرأي والقو . وســـــيعود إىل « فيهما»( كذا ابألصـــــر ا ومل ترد كلمة والدين يف النهاية ا والقو  اآيت يؤيد خذفها 7)

 مستقر.
 .«أو معاش قوله وفيما كان اخل كذا يف اللسان أيضاً. وعبارة اجلوهري : والعوج ابلكسر ما كان يف أرض أو دين»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 .2و 1( سورة الكهف اآية 9)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : يركب.10)
 ( زايدة عن التهذيب ا يريد بغريه أي غري األصمعي.11)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.12)
 ليست يف الصحاح.« وبنات عوج»( 13)
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رَبُِّد :قا  و  القوُ  ذكَره اأَلصــــــمعّي يف كتاب الَفَرس
ُ
رَ  : َأعَوجُ  امل َتد  ِعظَاُمه َفرٌس ِلَغيّن بن َأعحصــــــُ غرياً قـَبحَر َأن َتشــــــح  رُِكَب صــــــَ

َياِن البن ِخلِّكان : َأنه لُِّيَ  فاعَوج ت رُه. ويف َوَفيات اأَلعح أَلهنم مَحلوه يف ُخرحٍج ا وَهربوا به  َأعحَوجَ  قَوائُمه ا وقير : َ هح
ته عندهم ا وهم يف  ن تح عليهم الَنفاســَ يف ذلك اخلُرحج. قا  شــيُخنا : وهو الذي اعتمده كثرٌي من أَرحابب  فاعحَوجّ  غارٍة شــُ

 الت واريخ.
 وأَْخبَاِره أُموراً ال تََسعَُها العُقُوُل. أَْعَوجَ  وَذَكَر الواحدّي في شرح ديوان أَبي الّطيّب المتنَبّي من عجائب ِسيَرِ 

يِد  وال حٍق وبناُت العَْسَجدّي وذي العُقّال وداحس والغَْبراِء  األَْعَوجِ  : الَخْيُل المعروفةُ عند العرب بناتُ  (1)وفي كتاب الفَْرق البن الّسِ

بِد والَجَراَدة والَحْنفاِء والنَّعامة والسَّماِء وحاِمل والشَّقراِء والزَّ   (2)ْعفران والَحُرون وَمْكتوم والبطون والبَُطين وقُْرُزل والصَّريح والزَّ

 والُوَحْيف وَعْلَوى.

 يقاَل لها َسبَُل ، وكانت لغَنّي أَيضاً. أَْعَوجَ  قال شيُخنا : وأُمُّ 

إِنهما أَعوجاِن ، هذا  نّما هو واحٌد. وقال جماعة :إِ  أَعوجَ  ثم ظاهُر المصنِّف كالجوهرّي ، وأَكثُر اللغويين وأَرباب التصانيف في الَخْيل أَنّ 

العجوس وهو ولَُد الديناِر ، وولَدت الدينار زاد  فهو فََرٌس آَخُر يقال له : (3)األَكبُر  أَْعَوجُ  األَصغَُر. وأَّما أَْعَوجُ  الذي ذكرناه ابُن َسبََل ، هو

ْكب فرس ُسليمان بن داوَد عليهما الّصالة والّسالم َوفَدوا عليه وقال  (4)، بقيت من الَخْيل التي خرَجت من البحر ، وكان أَعطاه لقوٍم  الرَّ

ْكب. انتهى.لهم : تََصيَُّدوا عليه ما ِشئتم ، وكانوا من ُجْرُهم ، فكان ال يَفوته شي َي زاَد الرَّ  ٌء فُسّمِ

اِمرةُ من اإِلبِل ، العَْوجاءُ و  قال َطَرفةُ : : الضَّ

ي و  ارِِه ِإيّن ألُمحضـــــــــــــــــــــــــِ ِتضـــــــــــــــــــــــــَ ّم عـــــــــــنـــــــــــد احـــــــــــح  اهلـــــــــــَ

اءَ     وحجــــــــــــَ ِدي بــــــــــــعــــــــــــَ تــــــــــــَ غــــــــــــح ُروُح وتـــــــــــــَ رحقــــــــــــاٍ  تـــــــــــــَ  مــــــــــــِ

  
يَْت به ألَّن هذه المرأَةَ ُصِلبْت عليها ،  َهْضبةٌ تُناِوُح َجبَلَْي َطيِّئٍ و : اسُم امرأَةٍ  العَْوَجاءُ و َظْهُرها فاْعَوجّ  : إِذا َعِجفَت َعْوَجاءُ  ويقال : ناقَةٌ  ُسّمِ

 صوابه : َعمرو بن ُجَوين ، وَكْوُن أَنّ  فرُس عامِر بِن ُجَوْيٍن الّطائِّي ، : العوجاءُ و بعُضه في أَّول الكتاب عند ذكر أَجإِ ولها حديٌث تقّدم 

 فرٌس له لم يَْذكروه ، وغايةُ ما يقال : إن المصنّف أََخذه من قوله : العَوجاءَ 

ا  اهبــــــــــــــَِ عــــــــــــــَ عــــــــــــــتح بشــــــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــَ ٌب تـ  ِإَذا َأجــــــــــــــَ

هح     لــــــــــَ لــــــــــ  كــــــــــَ اِء مــــــــــُ مــــــــــَ تح ابلــــــــــعــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــي  وأَمحســــــــــــــــــــــــَ

  

ِت و  حــــــــَ بــــــــَ اءُ َأصــــــــــــــــــــــح وحجــــــــَ ــــــــعــــــــَ ا  ال يــــــــُدهــــــــَ ز  جــــــــِ ــــــــَ  يــــــــهــــــــتـ

هح     لـــــــــَ ذِّ بـــــــــَ ـــــــــَ تـ حـــــــــتح مـــــــــُ بـــــــــَ ُروٍس َأصـــــــــــــــــــــــح يـــــــــِد عـــــــــَ  كـــــــــجـــــــــِ

  
ْر.المرىوبعُضُهم يرويه   منها قَْريَةٌ بمصَر. اسٌم لمواِضعَ  : العَْوجاءُ و ء القَْيِس فالمراد بالعَْوَجاِء هنا أَحُد أَْجبُِل طيّئ ال الفرس ، فليُحرَّ

 القَْوُس. : العَْوَجاءُ و

ً  ءَ الشي َعاجَ و ً و َعْوجا َجهو ، ِعيَاجا  ْنعَطَف ، ومنه قول ُرْؤبة :أَي َعَطْفته فا ُعْجتُه فاْنعَاجَ  : َعَطفَه. ويقال : َعوَّ

َشنِ  انـحَعاجو   ُعوِدي كالش ِظيِف اأَلخح
ً  بالمكان ، وعليه ، عاجَ و جَ و َعْوجا جَ و َعوَّ  : َعَطَف. تَعَوَّ

ً  بالمكان عاجَ و ً  يَعُوُج َعْوجا  ُمِقيمون ، يقال :، أَي  «عائِجون أَنتم (5) [هل]»:  السالمعليهفي حديث إِسماعيل و به ، أَقَامَ  بالفتح : وَمعَاجا

جَ و بالمكان ، عاجَ  وفي بعض النَُّسخ : الزٌم ويَتَعَدَّى ، ومنه حديث أَبي َذّر :  الِزٌم ، ُمتَعَّدٍ ، ، يَعُوُجه غيَره بالمكان عاجَ و : أَي أَقاَم. َعوَّ

 : الواقِف. وأَنشد في الّصحاح. العائجو َوقََف. َعلَْيه عاجو ا.، أَي أَمالَه إِليها والتَفَت نحَوهَ « رأَْسه إِلى الَمْرأَة ، فأََمَرها بطعامِ  َعاجَ  ثم»

َنا  عل  َربحِض َسلحَم  َأي  تـَعحرِيجِ  ُعجح
 إِذا كان معناهما واحداً. العَْوجِ  َوَضَع التَّْعِريَج موِضعَ 
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 ٍء أَي ما يْرِجع عنه.عن شيْ  يَعُوجُ  قال ابن األَْعَرابّي : فالٌن ما َرَجَع. عنه : إِذا عاجَ و

ماِم ، : عاجَ و  وكذا الفََرَس. ومنه قول لبيد : َعْطَف َرأَْس البَِعيِر بالّزِ

 عليه ِمنح َسَواِهَم ُضم رِ  فعاُجوا
__________________ 

 .«فلج»وما أثبتناه عن التاج مادة « ابن السيلي»( يف األصر : 1)
 .«لعدة أفراس»قوله والزبري مل أجد يف القاموس إال زوبرا اسم »وهبامش املطبوعة املصرية : « والزبري»وابألصر « زبد»( عن التاج 2)
 ( يف التكملة : وأعوج األكرب : فرس لغيّن بن أعصر.3)
 : أعطاه لألزد ملا وفدوا عليه. (زود)( يف القاموس 4)
 .«قوله أنتم ا الذي يف اللسان : هر أنتم» املصرية :( سقطت من األصر وزدانها من النهاية ا وهبامش املطبوعة 5)
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َجَهاو ناقَتَه ، َعاجَ و َجتْ و فاْنعَاجتْ  ، َعوَّ  : َعَطفها ، أَنشد ابن األَعرابّي : تَعَوَّ

وا وجـــــــــــــُ ّوِجـــــــــــــواعـــــــــــــلـــــــــــــّي و  عـــــــــــــُ يب  عـــــــــــــَ حـــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــَ

وحجـــــــــــــــاً     عـــــــــــــــو جِ وال   عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ت بِ  كـــــــــــــــَ حـــــــــــــــح ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــن  ال

  
 ً ُجوا ، يقول : َعْوجا متكاِرِهين كما يَتكاَرهُ صاحُب النَّْحِب على قََضائِه. وفي اللسان  (1)ُمَشاِركيَن ال ُمتفاِردين  ُعوُجوا متعلّق بعُوُجوا ال بعَّوِ

َماِم أَو الِخَطاِم. تقول : العَْوجُ و : ً  رأَْسه ُعْجتُ  : َعْطُف رأِْس البَِعيِر بالّزِ  عاجو رأَْسها إِلى َضِجيعها. تَعُوجُ  مرأَةُ وال . قال :أَُعوُجه َعْوجا

ً  ُعنُقَه ّمة يصف َجواِرَي قد : َعْوجا  إِليه ُرُؤوَسهّن يوَم َظْعنِهّن : ُعْجنَ  َعَطفَه. قال ذو الرُّ

ىت  ِإذا  نَ حـــــــــَ جـــــــــح ا  عـــــــــُ نـــــــــَ   (2)مـــــــــن َأعـــــــــنـــــــــاقـــــــــهـــــــــّن لـــــــــَ
وحجَ     يـــــــــــجِ  عـــــــــــَ اجـــــــــــِ نـــــــــــَ ِة َأعـــــــــــنـــــــــــاَ  الـــــــــــعـــــــــــَ  اأَلِخشـــــــــــــــــــــــــ 

  
َكاِب ، َواِحُدَها ُعْنُجوٌج.أَراد   بالعَنَاِجيج هنا ِجيَاَد الّرِ

 ويقال لِجيَاِد الخيِل : َعنَاِجيُج أَيضاً ، وقد تقّدم.

ْجر : َزْجٌر للنّاقة على التّْعِريِف : مبنيّةً بالكسر عاجِ و ِشئَت ، بال تنويٍن فإِْن  عاجِ  وينّون على التنكير. قال األَزهرّي : يقال للناقَة في الزَّ

وَجاٍه ، بالتنوين. قال  عاجٍ  ويقال للنّاقَة : . قال أَبو ُعبَْيٍد :عاجِ عاجِ  بالناقَة : إِذا قلت لها : َعْجعَْجتُ  جزْمت على تََوهُِّم الُوقوِف. يقال :

 الشاعر :

رح  َ مل أَزحجــــــــــــــــُ اجٍ كــــــــــــــــَبيّنِ عــــــــــــــــَ يــــــــــــــــبــــــــــــــــًة  بــــــــــــــــِ  جنــــــــــــــــَِ

او     يـــــــَ ـــــــِ اف ـــــــاًل ُمصـــــــــــــــــــــَ ـــــــي ل رٍت خـــــــَ حـــــــح َ  عـــــــن شـــــــــــــــــــــَ ـــــــح  مل أَل

  
ك  قال األَزهرّي : قال أبو الهيثم فيما قرأُْت بخّطه : كلُّ َصْوٍت يُْزَجر به اإِلبُل فإِنه يَْخُرُج مجزوماً ، إِاّل أَن يَقَع في إِلى  (3)قافيٍة فيَُحرَّ

فإِذا َحَكْيت ذلك قلت للبعير : َحْوْب أَو الخفض ، تقول في َزجِر البعير : َحْل َحْوْب ، وفي زْجر السَّبُعِ : َهْج َهْج ، وَجْه َجْه ، وجاْه جاْه ، 

 : َحْل أَو َحِل. (4)َحْوب ، وقلت للناقة 

 . قال : وأَنشدني ابُن األَعرابّي :عاجٌ  وقال َشِمٌر : يقال للَمَسِك :

ا  الـــــــــــــعـــــــــــــاجِ يف و  اهنـــــــــــــَِ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ف  بـ اِء كـــــــــــــَ نـــــــــــــّ  وا ـــــــــــــِ

اِدُح     َد قـــــــَ ا الـــــز نـــــــح هـــــــَ طـــــِ عـــــح ا ملح يــــــُ نـــــــَ ِم الـــــقـــــَ حـــــح (5)َكشـــــــــــــــــــَ
 

  
ة ما قال َشِمٌر فيقال ا :  لثَْوبانَ  قال وسلمعليههللاصلىأَن النبّي »في حديٍث مرفوعٍ :  أَنه الَمَسُك ما جاءَ  العاج ألَزهرّي : والّدليل على ِصحَّ

 .«عاجٍ  اْشتَر لفاِطَمةَ ِسَواَرْيِن من

 وهو َظْهُر السُّْلَحفاةِ البَْحِريّة. : الذَّْبُل ، العَاجُ  إِنماو ما يُْخَرط من أَْنيَاِب الِفيَلَِة ألَّن أَنيابَها ميتة ، بالعَاجِ  لم يُِرد

الذي هو للِفيل فنَِجس  العاجُ  اٌء يُتََّخذ من َظْهِر السُّلَْحفَاةِ البَْحِريّة. فأَمّ : الذَّْبُل وقيل : شيْ  العاجُ  .«العاجِ  أَنه كان له ُمْشٌط من»في الحديث : و

ةٌ لنا. وقال ابُن قتيبةَ والَخّطابّي : الذَّبْ  ل : هو َعْظُم السُّلَْحفَاةِ عند الّشافِِعّي ، وطاِهٌر عند أَبي حنيفة ؛ كذا في اللسان. قلت : والَحِديث ُحجَّ

يّة والبَْحريّة.  البَّرِ

َواِر تَْجعَلُه المرأَةُ في يََدْيَها ، فذلك الَمَسُك. قال  العَاجِ  الَمَسُك من الذَّْبِل ومن ُشَميٍل : . وقال ابنُ عاجٌ  وقيل : كلُّ َعْظٍم عند العََربِ  كهيئِة الّسِ

 وَوْقٌف ، وإِذا كان من َذْبٍل فهو َمَسٌك ال غيُر. وقال الُهَذلّي : عاجٌ و فهو مَسكٌ  عاجٍ  ، فإِذا كان من (6)والذَّْبُل : القَْرُن 

اَءتح كــــــ جـــــــَ َر فــــــَ ريحِ مل حتـــــــَح ي الــــــعــــــَ ةً خـــــــاصــــــــــــــــــــِ   عـــــــاجـــــــَ
مِ و     لـــــــــَ  َوشـــــــــــــــــــــــح وُح عـــــــــَ لـــــــــُ ًة مـــــــــنـــــــــهـــــــــا تــــــــــَ اجـــــــــَ  ال جـــــــــَ

  
 : الذَّْبلَةُ. والَجاَجة : َخَرَزةٌ ال تَُساوي فَْلساً ، وقد تقّدم. فالعَاَجة

: ِمْذَعاٌن ال نَِظيَر لها في ُسقُوِط  عاجٌ  وفي اللسان : .(7)هكذا في النُّسخ ، وفي أُخَرى : اللَّيِّنَةُ االْنِعَطاِف  النّاقَةُ اللَّيِّنَةُ األَْعَطافِ  : العَاجُ و

 الَهاِء كانت فَْعالً ، أَو فَاِعالً ذهبَْت عينُه.

 قال األَزَهِرّي : ومنه قوُل الشاعر :
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__________________ 
 ( يف اللسان : متفاذين.1)
 صوادي اهلام واألحشاء خافقة تناو  اهليم أرشاين الصهاريج. وبعده : .«من أجيادهن»التهذيب وامكم :  ( يف2)
 ( يف التهذيب : فيحو . ويف اللسان فكاألصر.3)
 ويف اللسان فكاألصر. .«وقلت للناقة : َحرح َحرح ا وقلت هلا : َحرٍ »( يف التهذيب : 4)
ا لك ويقا  هلا نبات النقا يشبه هبا بنان اجلواري للينها ونعمتها أفاده  قوله كشحم القنا اراد به دواّب يقا  هلا :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 ومثله يف اللسان وقد وردت خطب يف هامش املطبوعة.« نبات النقا»بد  « بنات النقا»وردت يف التهذيب : « يف اللسان
 هذيب واللسان : القرون.( يف الت6)
 ( ومثلها يف التهذيب والتكملة.7)
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َوحَماَة 
َا   عاجٌ تـََقد   يبَ امل  (1)كَبهن 

ى غيُر النّابِ  َعْظُم الِفيلِ  : العَاجُ و ً  وال يَُسمَّ  .(2): أَْنيَاُب الفيل  العَاجُ  ُهم اللّْيث. وفي المْصباح :، كذا قاله ابن سيده والقَّزاز ، وَسبَقَ  عاجا

َر به الّزرُع أَو الّشجُر لم يَْقَرْبه ُدوٌد ، وشاِربَتُه كلَّ يوٍم ِدْرَهَمْين بماٍء وَعَسٍل إِن ه أَنه إِْن بُّخِ من ُشْربَها  ُجوِمعَت بعَد سبعِة أَيّامٍ  ومن َخواّصِ

 ؛ نقَله األَِطبّاُء. َحِبلَتْ و مع الُمَداَوَمة عليها َذَهب ُعْقُرَها

 .َعّواجٌ  وبائعُه ، حكاه سيبويه ،ـ  حمن الّصحاـ  صاِحبُهو

 : واٍد. َعاجٍ  ذوو

َجهوَ  ً  أَي اإِلناءَ  َعوَّ جٌ  ومنه إِناءٌ  فيه. العَاجَ  أَي : َركَّبَه تَْعويجا يُّ : ُمعَوَّ  ، قال الَمعَّرِ

جح  ـــــــــعـــــــــُ َرَب طـــــــــاهـــــــــراً  ف ـــــــــَتشـــــــــــــــــــــــح ىَن ل مـــــــــح ـــــــــُ ـــــــــي َدَ  ال ـــــــــَ  ي

رب اإِلانُء     يــــــــــَف لــــــــــلشــــــــــــــــــــــــِّ و جُ فــــــــــقــــــــــد عــــــــــِ عــــــــــَ ُ
 املــــــــــ

  
 ، وهو َعْظُم الِفيل. العَاجُ  قال ُشّراحة : أَي اإِلنَاُء الّذي فيه

 آَدمَ  أَبينا أَبي البََشر ُوِلَد في َمنزلِ  ذُِكَر أَنه كان َرُجلٌ  ال ُعنُق ، كما يأْتي للمصنّف في عوق. قال اللّيث : هو بُن ُعوٍق ، بضّمهما ُعوجُ و

 قال القَّزاُز في جاِمعِ اللُّغَة : وذُِكَر من ِعَظِم َخْلِقِه َشنَاَعةٌ. ْيهيَدَ  على َهلَكَ  وأَنه ، السالمعليه موَسى السيِِّد الَكِليمِ  فَعَاَش إِلى َزَمنِ  عليِه الّسالم

 ، ِمئزراً  له الّسَحابُ  كان قام إِذا أَنه ذُِكرَ :  هللارحمهبن ُعوٍق : رُجٌل من الفََراِعنِة ، كان يُوَصف من الطُّوِل بأَْمٍر َشنيعٍ. قال الَخِليل  ُعوجُ 

ْخَرةِ التي أَراد أَن يُطبِقها على َعْسكِر موسى  وذُِكرَ   .السالمعليهأَنه صاِحُب الصَّ

عاِليِك. َرُس ُعْرَوةَ بِن الَوْردِ فَ  كأَِميٍر : العَِويجو  ، محّرَكةً : نَْهٌر. العََوَجانُ و المعروف بعُْرَوةِ الصَّ

 ، بالّضّمِ : َجباَلِن باليََمن. ُعوجٍ  َجباََل و

 : االْنِعَطاُف. العَْوجُ  * ومّما يستدرك عليه من المادة :، كُزبَيٍر ، م ُعَوْيج َداَرةُ و

ً أَُعوُج ِعيَا إِليه ُعْجتُ و ً و جا  ، وأَنشد : ِعَوجا

لـــــــــــــَ   ـــــــــــــح يـ ازَِ  آِ  لـــــــــــــَ نـــــــــــــَ َب ح مـــــــــــــَ ا َنســـــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــَ  قـــــــــــــِ

ىَت     َوجٌ مــــــــــــــــَ اءُ  عــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــِ ا وانــــــــــــــــح هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح يـ  ؟ِإلــــــــــــــــَ
  

 : انعَطَف. اْنعَاجَ و

 : إِذا َمالَْت. قال لَبيٌد يَصف َعْيراً وأُتُنَه وَسْوقَه إِيّاَها : ُعوجٌ  ويقال : نَِخيلٌ 

ا  هـــــــــــَ يــــــــــــح بــــــــــــَ َوَذ جـــــــــــانـــــــــــِ تح وَأحـــــــــــح عـــــــــــَ مـــــــــــَ تـــــــــــَ  ِإَذا اجـــــــــــح

ا عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  و     وجٍ َأوحَرَدهـــــــــــــــــــــَ َوا ِ  عـــــــــــــــــــــُ  طـــــــــــــــــــــِ

  
ت نابِتٍَة على الماِء قد مالتْ  (3)فقال بعضهم : أَْوَرَدَها على نَِخيل   أَي على قََوائِمها ُعوجٍ  قوله : على لكثرةِ َحْمِلَها. وقيل : معنى فاعَوجَّ

 .ُعوجٌ  ، ولذلك قيَل للَخْيلِ  العُوجِ 

:  ُعوجٌ  : القَوائُم ، ِصفةٌ غالبةٌ. وَخيلٌ  العُوجُ  فيها : التَّْجنِيُب ، ويُْستََحّب ذلك فِيها. قال ابُن سيَده : التّْعِويجو .ُعوجٌ  ويقال لقَوائِِم الّدابَِة :

 ُمَجنَّبة ، وهو منه.

 : فََرُس َعِدّيِ بِن أَيُّوَب. أَْعَوجُ و

 به : ماَل وأَلَمَّ به وَمرَّ عليه. عاجَ و

 ٌ  إِليه لتُْرِضعَه. تَعُوجُ  : ِإذا كان لها َولَدٌ  َعْوَجاءُ  وامرأَة

 ومنه قول الشاعر :

ُث  رحغــــــــــــِ ُ
اءُ ِإَذا املــــــــــــ وحجــــــــــــَ ز هــــــــــــا  الــــــــــــعــــــــــــَ عــــــــــــُ ــــــــــــَ  ابت يـ

وُج     ِ هلـــــــــــَُ اح تـــــــــــَ ا ُذو َودحعـــــــــــَ هـــــــــــَ يـــــــــــِ دح (4)عـــــــــــلـــــــــــ  ثـــــــــــَ
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 وال تَْعِريٌج : أَي إِقامةٌ. تَْعِويجٌ  ومالَه على أَصحابِه

 : لَيِّنَةُ االْنِعَطاِف. عائَجةٌ  وناقةٌ 

ّمة : العُوجُ و َر قوُل ذي الرُّ  : األَيّاُم. وبه فُّسِ

ُف  عــــــــِ ــــــــو ُتســــــــــــــــــــــح اَن هبــــــــا ل دح هــــــــِ وجُ اعــــــــَ ــــــــعــــــــُ َو   ل  ابهلــــــــَ

مِ     اصـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــَ َ
حـــــــــاِت املـــــــــ ااَي واضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ ن ـــــــــ  ـــــــــثـ اَ  ال ـــــــــَ  رِق

  
__________________ 

ووردت فيه صواابً يف « تقدّ »أمام املطااي نقن  حا تذعر وتقد  يب بعريي : أسرع. ووردت يف اللسان عوج :  ( البيت الذي الرمة ا وعجزه :1)
 مادة قدا.

 ( عن املصباح ا وابألصر : الفيلة.2)
 ويف اللسان فكاألصر.« َنر»( يف التهذيب : 3)
قوله دغتا ا كذا ابلنســـخ كاللســـان ا وهو شـــكاًل بضـــم أوله »: وما أثبت عن التهذيب. وهبامش املطبوعة املصـــرية « ذو دغتا»( ابألصـــر : 4)

 .«وتشديد الغا ومل أقف عليه يف مادة دي ي ال يف اللسان وال يف القاموس ا فليحرر
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، يقال ذلك عند الشَّماتَة ، يقولُها الَمْشموُت به ، أَو تُقَال عنه ، وقد  (1)« َرَواِجعُ  ُعوجٌ  األَيّامُ »وقال َشِمٌر : قال َزيُد بُن ُكثَْوةَ : من أَمثالهم : 

ً  أَْعَوجَ  هنا : جمعُ  ُعوجٌ  ِد والتهدُِّد. وقال األَزهرّي :تُقَال عنَد الَوِعي أَْصَوُر وُصوٌر ، ويجوز أَن  ، كما يقال : (2) لعَْوجاءَ  ، ويكون َجْمعا

 على فُعٍُل فَخفَّفه. جٌ ُعو فكأَنّه قال : عائِجٍ  يكون جمعَ 

 : َمْوِضع. العُوجِ  وَداَرةُ 

ر ما أَنشده ثعلب : أَْعَوجُ و  : اسم َحْوٍض. وبه فُّسِ

ين وقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــأَلُت  اِإنح  حتـــــــــــــــــِ َوجـــــــــــــــــَ   َأعـــــــــــــــــح
ا    جـــــــــــــَ نـــــــــــــ  فـــــــــــــَ ُر فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا ابزاًِل ســـــــــــــــــــــــــــَ  أُرحســـــــــــــــــــــــــــِ

  
 : نَْوٌع من الذَُّرة. العَُويجاءُ و

 من التابعين.: َمَدنيٌّ  العَْوَجاءِ  وُسْفيَاُن بُن أَبي

َهْيِليُّ  ذكَره ، وسلمعليههللاصلى: في َعُموِد نَسبِه  األَْعَوجِ  وإِسماعيُل ذو ْوض في السُّ . فَرُسه ، وأَنه هو الِّذي يُنسب إِليه الَخْيُل األَْعَوجُ و ، الرَّ

 والغَْبَراِء.، وكان لغَنِّي بن أَْعُصَر ، وهو َجدُّ داِحٍس المذكوِر في َحْرِب داحٍس 

 ، لثَنايَاه. العَاجِ  السُّلَمّي : كان عامالً على البَْصرة. اسُمه كثيُر بُن عبِد هللا ، قيل له : أَبو العَاجِ  وفي َمعَاِرف ابن قُتَْيبةَ : أَبو

ْلماِن ، : العَْمَهجُ و العَْوَهجُ  : [عهج] بَاِء. منو عَاِم ،جمع َظليٍم ، وهو َذَكُر النَّ  الطَّويلةُ العُنُِق من الّظِ . قيل َعْوَهجُ  ويقال للنّعامة : النُّوِق والّظِ

فقْط. وقد يُوصف  (3) [وقيل هي الطويلةُ العُنُقِ ]وقيل : هي التّاّمةُ الَخْلِق. وقِيل : هي الَحَسنَةُ الَّلْوِن الطويلَةُ العُنُِق  النَّاقَةُ الفَتِيَّةُ. : ِهي

 الغََزاُل بكّل ذلك.

ةُ الَخْلِق َحَسنَةٌ. وقيل : الطَِّويلةُ العُنُِق. َهجٌ َعوْ  وامرأَة  : تامَّ

 قال :

ا  يـــــــّ حـــــــَ َ
اُن املـــــــ جـــــــَ جُ هـــــــِ وحهـــــــَ تح  عـــــــَ لـــــــَ رحبـــــــِ ِ  ســـــــــــــــــــــُ لـــــــح  اخلـــــــَ

ــــــــِ ِ     ائ ــــــــَ ن ــــــــَ ــــــــبـ ــــــــَ  ال ي ــــــــِ ت رحاباًل عــــــــَ ِن ســــــــــــــــــــــِ  مــــــــن اُ ســــــــــــــــــــــح

  
ْجلَْيِن من النَّعَاِم. : العَْوَهجُ  قيل :و  قال العَّجاج. الطَِّويلةُ الّرِ

 َعوحَهَجايف َِشحَلٍة َأو ذاَت ِزفٍّ 
ْجلَْيِن ؛ كذا في اللسان.  ومثله في اللسان. َحْقَوْيَها ُخطَّتَاِن َسْوَداواِن ، التي في الظَّْبيَةُ  : العَْوَهجُ و كأَنه أَراد الطويلةَ الّرِ

 في قول رؤبة : الَحيَّةُ  : العَْوَهجُ  قال البُْشتّي :و

َنحسوَسا جَ الَعوحهَ َحصحُب الُغَواِة 
 امل

والَحيَّة : وهذا تَصحيٌف ، َدلّك على أَن صاِحبَه أَخَذ َعَربِيَّته من ُكتٍُب ُسقَيمٍة ، وأَنه كاذٌب في َدْعَواه الِحْفَظ والتَّْمييَز.  (4)قال أَبو منصور 

واةُ بيَت ُرْؤبَةَ ، وقد تقّدم في ترجمة عمج.، فهو جاِهٌل أَْلَكُن. وهكذا َرَوى  العَْوَهج يقال لها : العَْوَمَج ، بالميم. ومن قال :  : َعْوَهجٌ و الرُّ

 كان موصوفاً بُحْسن ِخْلقَته. فَْحُل إِبل كان لَمْهَرةَ ،

 قال : : قَْوٌم من العََربِ  العََواِهجُ و

َن  جِ اي ُرب  بـــــــــــــــيضــــــــــــــــــــــــــــاَء مـــــــــــــــِ َواهـــــــــــــــِ   الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ
    ِ َ لـــــــــــــــــ  ٍة لـــــــــــــــــِ رّابـــــــــــــــــَ جِ شـــــــــــــــــــــــــــــــَ اهـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ

  

ِج  رَاِء الــــــــفــــــــاســــــــــــــــــــــِ ِي الــــــــُعشــــــــــــــــــــــَ َمشــــــــــــــــــــــح ي كــــــــَ  مَتحشــــــــــــــــــــــِ

جَ     َواعــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ َرِر الــــــــــــــــــبـ لــــــــــــــــــٍة لــــــــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــــــــ  ال   حــــــــــــــــــَ
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ِج  الـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ
ُ

لـــــــــــــــَ  املـــــــــــــــ  ِّ عـــــــــــــــَ
َ

نـــــــــــــــِة املـــــــــــــــ يـــــــــــــــِّ  لـــــــــــــــَ

جِ ]    زَامـــــــــــَ  عـــــــــــالـــــــــــِ نح خـــــــــــُ َبن  رحيـــــــــــًا مـــــــــــِ  (5) [كـــــــــــَ
  

 به ُدوَن الض ِجيِج الواِلجِ  (6)ُتطحَل  
ُ  ما ٍء :من كالِمه بشيْ  أَِعيج وما به أَعيجُ  ما : [عيج]  به. وبنو أََسٍد يقولون : ما أَُعوُج بكالِمه ، أَي ما أَلتفُت إِليه. أَْعبأ

 : ِشْبهُ االْكتَِراث. العَْيجُ و

ُجوُع إِلى ما ُكنَت عليه. الِعيَاجُ  وقال أَبو َعمٍرو :  : الرُّ

ً  به أَِعيج ويقال : ما ً  به أَعيجُ  : ما (7). وقال ُعُووجا  : أَي ما أَْكثَرُث له وال أُبَاِليه وأَنشدوا : ُعيوجا

ُت هبـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــئـــــــــــًا و  ا رَأَيـــــــــــح يـــــــــــجُ مـــــــــــَ  بـــــــــــه  َأعـــــــــــِ

ارِ     ـــــــــــــــّ ـــــــــــــــن َد ال ـــــــــــــــِ ق وح اَم وِإال  مـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــث  ِإاّل ال

  
 به. قال ابن عائجٌ  فهو يَِعيج َعْيُجوَجةً  به َعاجَ  تقول :

__________________ 
 .1302رقم  303/  1( املستقص  للزخمشري 1)
 التهذيب : مجض عوجاء.( 2)
 ( ما با معكوفتا تكملة عبارة امكم.3)
 ( مل نعثر عل  قو  ايب منصور يف التهذيب ال يف مادة عهج وال عمج وال نس  ا ومل يرد يف اللسان.4)
 ( زايدة عن التكملة.5)
 ( عن التكملة وابألصر : يطل  به.6)
 ظاهر اسقاط قا .قوله وقا  لعر ال»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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رَتِثح له َأو مل ُيَصدِّقحه. َعيحُجوَجةً و  َعيحجاً  بقولِه َعاجَ  سيده : ما  : مل َيكح
 به : لم أَْرَض به. ِعْجتُ  ماو

ً  به عاجَ  وما به  ِعْجت ، ماًء ِمْلحاً ، فما (1)لُملوحتِه ، وقد يُْستعَمل في الواِجب. وَشِرْبت َشْربَةً  بالَماِء : لم أَْروَ  ِعْجتُ  ماو : لم يَْرَضه َعْيجا

 ، أَي لم أَنتفْع به ، أَنشد ابُن األَعرابّي :

ذ ه و  ـــــــــــَ ـــــــــــَ  أَل ل ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ـــــــــــعـــــــــــَد ل ـــــــــــًا ب ـــــــــــئ ي  ملَح أََر شـــــــــــــــــــــــــَ

َراًب أَرحَو  بـــــــــــــــــه و      فـــــــــــــــــَبعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــجُ اَل َمشـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ً  بالدََّواءِ  ِعْجت : الَمْنفَعَةُ. وما العَْيجُ و أَي أَنتفع به.  يَِعيجُ  به. وعن ابن األَْعَرابّي : يقال : ما لم أَنتفعْ  به : أَي ِعْجتُ  . وتَنَاَوْلُت َدَواًء فماَعْيجا

، إِذا انتفع بالكالِم  عاج يَِعيج. و(2) [هُ ولم أَستَْيِقنْ ]به : أَي لم أَْشتِف به  أَِعيجُ  بَخبَِر فاُلٍن ، وال ِعْجتُ  ٌء من كالِمك ، ويقال : مابقلبي َشيْ 

 وغيِره.

 (فصر الغا)
 املعجمة مض اجليم

 الُجْرَعة. أَي ، بالّضّم ، الغُْبَجة هيو َجْرعاً متداركاً ، َجرَعه : يَْغبَُجه الماَء ، كَسِمع (3) َغبجَ  : [غبج]

 : * ومّما يستدرك عليه : [غذج]

ً  الماءَ  َغَذجَ  تَُها ؛ ذكره ابن منظور. يَْغِذُجه َغْذجا  : َجَرَعه. قال ابن ُدريد : وال أَدري ما ِصحَّ

ْبر ، له َوَرقَةٌ لَِزَجةٌ ، وَزْهرةٌ كَزهرةِ الَمْروِ  البَْنُج األَسوُد. كجْعفر : الغَْسلَجُ  : [غسلج]  وقال أَبو حنيفَةَ : هو نَباٌت مثُل القَْفعَاِء يَرتِفع قَْدَر الّشِ

 الَجبَلّي.

ً و األَْمُر بَين أَْمَرْيِن ، : الغَْسلَجو جِ  ما ال تَِجُد له َطْعماً من الطَّعَاِم والشََّراِب ، هو أَيضا
وكلُّ هذا ُمْستَْدرّك على الجوهرّي  ، كعََملٍَّس ، كالغََسلَّ

 وابن منظوِر.

 وهذا مستدرك أَيضاً. إِذا لم يُْمِلْحه ولم يُْنِضْجه ولم يَُطيِّْبه.في اللَّْحم : ـ  بالّصاد بعد الغَْينـ  الغَْصلََجة : [غصلج]

ً  كَضَرَب ، يَْغِلجُ  الفََرسُ  َغلَجَ  : [غلج] ً و َغْلجا ً  َجَرى : إِذا َغلََجانا : َخلََط العَنََق  َغلَجَ و إِذا كان كذلك. ، كِمْنبٍَر ، ِمْغلَجٌ  بال اْختالٍط. وهو َجْريا

 بالَهْملَجة.

ُجُل : إِذا تَغَلَّجَ و  بَغَى وَظلََم. الرَّ

َظ بلسانه.و : َعَدا ، الِحَمارُ  َغلَجَ و  َشِرَب وتَلمَّ

 وأَنشد : ، كِمْنبٍَر : َشاّلٌل ِلعَانَتِه ، ِمْغلَجٌ  َعْيرٌ  يقال :و

َواَء ِمرحَخاًء تـَُبارِي   ِمغحَلَجاَسفح
ّم : األُْغلُوجُ و  الغُْصُن الناِعُم. بالضَّ

 .(4)َوِمثله في اللَّسان ، وقد أَهمله ُجملةٌ من األَئّمة  ، بضّمتيِن : الشَّبَاُب الَحَسُن ، الغُلُجُ و

 غلمج. : * ومما يستدرك عليه : [غلمج]

باعّي : يقال : هو  : أَي ُغالُمك ، وُغالِمُشك ، مثلُه. ُغالِمُجك قال األَزهرّي في الرُّ

ً يغْ  الماَء ، كَضَرَب وفِرحَ  َغَمجَ  : [غمج]  َجْرعاً متتابعاً. َجَرَعه : إِذا ِمُجه َغْمجا
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 لغة في الباِء. ، ويَُضّم : الُجْرَعة ، الغَْمَجةو

ه يَتَغاَمجُ  كَكِتٍف : الفَِصيلُ  الغَِمجُ و  قال الشاعر : (5)ويَْلَهُزَها ، لهزها  بين أَْرفَاغِ أُّمِ

جٌ   َغَمالِيُج َغَمل جاتُ  ُغمح
ج من الِميَاِه : ما لم يَكن َعْذباً ، الغَِمجُ و هات : ماٌء َغَملٌَّج : ُمرٌّ غليٌظ ،  ، كُمعَظَّم. كالُمغَمَّ والّصواب المسموُع من الثِّقَات ، والثابت في األُمَّ

 كما سيأْتي.

 الذي ال ّت لغاٍت وهوس ، كَجْعفٍَر ، وَعَملٍَّس ، وقِْنِديٍل ، وُزْنبُور ، وِسْرداٍب ، وُعالبٍِط ، الغملجُ  : [غملج]

__________________ 
 .«قوله شربة ماء ملحا كذا يف اللسان بتنوين شربة ونصب ماء»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( يف اللسان غبج بفتح الباء ضبرت قلم.3)
 ( وردت هبذا املعىن يف التهذيب والتكملة.4)
 .«قوله ويلهزها هلزها كذا يف النسخ وعبارة اللسان : وتعامج با أرفاي أمه هلزها»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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ي ُن مث ُيســــِ ه واحٍد ا حُيحســــِ َتِقيُم عل  َوجح ُخلِّرت ا وِمنح َعَدِم اســــتقامِتهيـَثـحُبت عل  حالٍة واحدٍة ا وال َيســــح
يكون  ُء ا وهو امل

ِخّياً  َجاعاً وَمرّة َجَباانً  َمر ًة قارائً ومر ًة شــاِطراً ا ومَرًة ســَ يِّئُه ا ال يَثُبت عل   ومرًّة خَبياًل ا وَمرًّة شــُ َن اخلُُلِ  وَمر ًة ســَ وَمرًّة َحســَ
ُموٌم َملوٌم عند الَعرب ؛ قاله ابن اأَلعحرَايّب. قا  : َلجٌ  هي يقا  للمرأَة :و  حالة واحدٍة ا وهو َمذح  َغَمل جٌ و  كَجعفر ا  ا َغمح

ِليجةو  كَعَمل ٍ  ا  ا ُلوَجةو  ابلكسر ا ا ِغمح  ابلّضّم. وأَنشد : ا ُغمح
ٌة  رِيــــــــــــــــــّ مــــــــــــــــــَ رًءا عــــــــــــــــــُ ر ّن امــــــــــــــــــح غــــــــــــــــــُ  َأاَل اَل تـــــــــــــــــــَ

جٍ عـــــــــــلـــــــــــ      لـــــــــــِ مـــــــــــح ا غـــــــــــَ هـــــــــــَ َوامـــــــــــُ تح ومَتّ قــــــــــــَ الـــــــــــَ  طـــــــــــَ

  
 ُعَمِريّة : ثِيَاٌب مصبوغةٌ.

 * وقد فات المصنَِّف في هذه الماّدة فوائُد كثيرةٌ.

 : ُمتداِرٌك. قال ساِعدةُ بُن ُجَؤيَّةَ يصف الّرْعَد والبرَق : َغْملَجٌ  َعْدوٌ ففي اللسان وغيره : 

َزفـــــــــــًة  ـــــــــــح يـــــــــــَر ِإرحقـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــًا وَزفـ َبَد الـــــــــــلـــــــــــ   فـــــــــــَبســـــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــجــــــــــــًا و     اَرًة وَوســــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــــاً غــــــــــــَ لــــــــــــَ مــــــــــــح ا غــــــــــــَ  َر ــــــــــــَِ

  
 : الَخْرُق الواِسُع. قال أَبو نَُخْيلَةَ يَصف ناقةً تَعدو : الغََملَّجُ و

وحرًا بشــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ  ه طــــــــــــــــَ رِقــــــــــــــــُ غــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ هح تـ رِجــــــــــــــــُ دح   تــــــــــــــــُ

هــــــــــــــــــا و     ــــــــــــــــــُ رِق غــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــُ هح َلرًة يـ جــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــ  ل مــــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــــَ

  
: الطويُل العُنُِق.  الغََملَّج : طويُل العُنُِق في ِغلٍَظ وتَقَاُعٍس. وقال أَبو َحيّاَن في شرح التَّْسِهيل : َغَملَّجٌّ  : اْلَطِويل الُمْستَْرِخي. وبَِعيرٌ  الغََملَّجو

 ى قَْولَْيِن ؛ نقل هذا شيُخنَا.واختلفوا في زيادةِ ميمه وأَصالتها عل

 : ُمرٌّ غليٌظ. َغَملَّجٌ  وماءٌ 

ً  َولَدْت فاُلنةُ غالماً فجاَءت به أَْملَجَ  : الغَليُظ الَجِسيُم الّطويُل. يقال : الِغْمليجُ و الغُْملُوجُ و ، حكاه ابُن األَْعَرابّي عن المسروحّي. قال :  ِغْمِليجا

 عن المسروحّي َوحده. ِغْمليجٌ  ، وإِنّما ُغملوجٌ  وأَكثُر كالم العرب :

 : قد أَسَرَع النَّبَاَت وَطاَل. ُغَماِلجٌ  وقال أَبو حنيفة : َشَجرٌ 

بيع. (1) [على َشْكِل الذَّآنِينِ ]: نَباٌت  الغَُماِلجُ و  ينبُت في الرَّ

 : َريّاُن. قال َجْنَدُل بُن الُمثَنَّى : ُغَماِلجٌ  وقََصبٌ 

 الُغَماِلجِ يف ُغَلواِء الَقَصِب 
. وقال أَبو حنيفةَ : هو الغُصن الناعُم من النّبَات. الغُْملُوجو ّلِ  : الغُْصُن النَّابُِت يَْنبُت في الّظِ

 : إِذا كان ناعماً ، لُغَة في العين. َغْملَجٌ  ورجل

 جاَء في قوِل ِهْميَاَن بِن قَُحافَةَ يصف إِبالً فيها فَْحلَُها ، أَنشده األَزَهرّي : ، كعاُلِبط الغَُماِهجُ  : [غمهج]

ُدومــــــــــــًا هلــــــــــــا  يــــــــــــح ُض قـــــــــــــَ بــــــــــــَ تـــــــــــــح اتـــــــــــــَ جــــــــــــَ مــــــــــــاهــــــــــــِ   غــــــــــــُ
ا    جـــــــــــَ اهـــــــــــِ جـــــــــــَ ًا هـــــــــــُ جمـــــــــــَ دح اِن مـــــــــــُ بـــــــــــَ َب الـــــــــــلـــــــــــ   َرحـــــــــــح

  
ْخُم الّسِميُن. قال : هو  بمْعنَاه ، وقد تقّدم. ويقال : العَُماِهُج ، بالعين : الضَّ

ْكل ، األَخيَرة عن ُكَراع : ، بالّضم ، وبضّمتين ، وكغَُراٍب ، الغُنُج : [غنج] الجاِريَةُ ،  َغنَِجت بالكسر ، وقيل : َمالَحةُ العَْينَْيِن. وقد الّشِ

 .َغنَِجةٌ و ِمْغنَاجٌ  ، وهي تَغنَّجتو كَسِمع ،

 في الَجاِريَِة تَكسُّرٌّ وتَدلٌُّل. الغُْنجُ  ، الغَنَِجةُ  البَُخارّي في تفسير العَِربَِة : هيوفي حديث 
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َكةً  الغَنَجُ و ُجُل. َغنَجٌ  في قولهم : ، محرَّ  على َشنَجٍ : الرَّ

 وقد تقّدمت اإِلشارةُ إِليه. لغة في الُمْهَملَة ، وهو الشَّْيُخ ، ُهَذليَّةٌ ، وقيل :

 الذي تَجعله الواِشمةُ على ُخْضَرتَِها ِلتَْسَودَّ ، قاله أَبو َعمٍرو. (2) كِكتاٍب : ُدَخاُن النَُّؤورِ  الِغنَاجُ و بالّضّم ، ، الغُْنجو

 * ومما يستدرك عليه :

 به ، قال أَبو ذَُؤْيب : يُتَغنَّجُ  : وهو ما األُْغنُوَجةُ 

ُودِّه  اَ  بـــــــــــــــــِ يّن ومـــــــــــــــــَ ه عـــــــــــــــــَ َو  رَأحســـــــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

يـــــــــــجُ     ا َأغـــــــــــانـــــــــــِ ُزوُرهـــــــــــَ ـــــــــــَ ا يـ يـــــــــــنـــــــــــَ وحٍد كـــــــــــاَن فـــــــــــِ  خـــــــــــَ

  
 ، ال تَنصرف. (3)، بال الٍم : القُْنفَُذة  ُغْنَجةُ و

 : أَبو ُدَغةَ. ِمْغنَجٌ و

 : الَجَمُل السَّريع ؛ عن ُكَراع ، قال : وال أَعِرفها عن غيره. الغَْونَجُ و

__________________ 
 وهو ما أثبتناه.« قوله نبات اخل زاد يف اللسان : عل  شكر الذآنا»هبامش املطبوعة املصرية :  (1)
 ( ابألصر : الثؤر وما أثبت عن القاموس واللسان.2)
 ( األصر واللسان ويف التكملة : التنفذ.3)
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 ، بالغين والنُّون والمثنّاة الفوقيّة قبل الجيم. غنتج : * ومما يستدرك عليه هنا : [غنتج]

ّي في ترجمة ضعا :  قال ابن بَّرِ

َتَجافَولَدتح َأعحَث  َضُروطاً   َغنـح
 وهو الثَّقيُل األَحمُق.

فاً عن اآلَخر.قلت : وقد مّر هذا بعَينه في العُْنبُج بالعين المهملة والنّون والموّحدة ، وأَنا أَخشى أَن يكون أَحُدهما   مصحَّ

ال يَْخُرُج منه إِاّل أَِديٌب أَو حامُل  د ، بفاِرَس بَمفازةٍ ُمْعِطشة ، وِذْكُر الفتحِ ُمْستَْدرك عليه : (1)أَّوله وثالثه  ، بالفتح في َغْنَدَجانُ  : [غندج]

 ِسالحٍ.

 ها ، فيجوز أَن ال يُْعَرف َوْزنُه ، وأَّن موِضعه النّوُن فتأَّمل.قال شيُخنَا : وإِذا ُسلَِّم ما ادُِّعَي فيه من العُْجمة والتَّْعِريف بعد

ً  وتََمايَلَ  تَثَنَّى وتَعَطَّفَ  . إِذايَغُوجُ  الّرجُل في ِمْشيَتِه غاجَ  : [غوج] جا َج تَغَوُّ  .كتَغَوَّ

ْدِر ، (2)ـ  وفي نُسخة : ِجْلَدةِ ـ  ْلدِ اللَّبَاِن : واِسُع جِ  َغْوجُ و : َجَواٌد. وَمْوٌج إِتْبَاٌع. َغْوجٌ  َمْوٌج. َغْوجٌ  فَرسٌ و هو َسْهُل الَمْعِطف.  وقيل : الصَّ

ُء ، وأَنشد الليث يَِجيقال الجوهرّي : وال يكون كذلك إِاّل وهو َسْهُل الَمْعِطف. وقيل : هو الطَِّويُل القََصِب. وقيل : هو الذي يَْنثَنِي : يَْذَهُب و

: 

ِو  طــــــــــح اِف اخلــــــــــَ ــــــــــُد َمســــــــــــــــــــــــَ ي عــــــــــِ ــــــــــَ وحجٌ ب رحَدٌ   غــــــــــَ  ِشــــــــــََ

هح     لــــــــــــُ التــــــــــــِ ارِي تــــــــــــَ هــــــــــــَ
َ

اَس املــــــــــــ فــــــــــــَ ــــــــــــح ُض أَنـ طــــــــــــِّ قــــــــــــَ ــــــــــــُ  يـ

  
 وقال أَبو َوْجَزةَ :

َدٍد  لـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ َزوحزِي عـــــــــــــَ َا حيـــــــــــــَح اِرٍب حـــــــــــــِ قـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

ِر     اِت الــــــــــــر مــــــــــــح جــــــــــــَ لــــــــــــِ تــــــــــــَ غــــــــــــح ٍر مبــــــــــــُ ّواجِ رِســـــــــــــــــــــــــح  غــــــــــــَ

  
 ، كما يقال جاريةٌ َخْوٌد ، والجمع ُخوٌد. وقال أَبو ذَُؤْيب : ُغوجٌ  ْيِل ، وجمعُه: اللَّيُِّن األَْعَطاِف من الخَ  الغَْوجُ  وقال النّضُر :

ا  اِء كــــــــــــَبهنــــــــــــَّ نــــــــــــَ تح ابلــــــــــــفــــــــــــِ َة قــــــــــــامــــــــــــَ يــــــــــــ   َعشــــــــــــــــــــــــــِ

فـــــــــــَ  و     طـــــــــــَ ٍب ُتصـــــــــــــــــــــــــح ُة هنـــــــــــَح يـــــــــــلـــــــــــَ قـــــــــــِ وجُ عـــــــــــَ غـــــــــــُ  تــــــــــــَ

  
َِّخَذها لنَْفسه. ورُجلٌ  ُض لرئيِس الَجْيِش ِليَت دِر. َغْوجٌ  : ُمْستَْرخِ من النُّعَاس. وَجَملٌ  َغْوجٌ  أَي تَتعرَّ  : عريُض الصَّ

 (فصر الفاءِ )
 مض اجليم

ُب بُوتَْنك ، أَي معروف ، وهو فارسيّ  دواٌء ، م بضّم األَّول وفتح الثالث : ، الفُوتَْنجُ  : [فتنج] وهو الفُوَدْنج اآلتي ، كما يُفَهم من ُكتِب  ُمعَرَّ

ْر.األَطبّاِء ، أَو هما   متغايَِراِن كما هو َصنيُع المصنّف ؛ فليَُحرَّ

وإِن لم تكْن  الَكْوماُء السَِّمينَةُ  هي وقيل : الحائُِل السَِّمينةُ ، ِضدٌّ ، كالفَاِسج ؛ قالَهُ األَصمعّي ، وهو أَيضاً الناقَةُ  : الناقَةُ الَحاِمل الفاثِجُ  : [فثج]

وَحُسنَْت ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ. وقيل هي التي لَِقَحْت فََسِمنَْت ، وهي فَتِيَّةٌ ، وقيل : هي الفَتِيَّةُ الاّلقُِح ؛ عن حائالً. وقيل : هي الناقَةُ التي لَِقَحْت 

 األَْصَمِعّي. قال ِهْميَاُن بُن قَُحافَةَ :

جـــــــــا  اعـــــــــِ مـــــــــَ ا الضـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــبـ ي ـــــــــِ و ن عـــــــــُ دح ـــــــــَ ر  ي ظـــــــــَ ـــــــــَ  ي

َح و     قــــــــــــــ  رَاِت الــــــــــــــلــــــــــــــ  كــــــــــــــَ االــــــــــــــبــــــــــــــَ جــــــــــــــَ َواثــــــــــــــِ  الــــــــــــــفــــــــــــــَ

  
 ٍء.في كّلِ َشيْ  نَقَصَ  إِذا : فَثَجَ  عن أَبي عمٍرو :و الفََواِسَجا ، وسيأْتي. ويُْرَوى :
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ه ، به البارِد : َكَسرَ  بالماءِ  الماَء الحارَّ  : فَثَجَ و ُجُل : فَثَجَ و ، وفي بعضها : َحدَّه. (3)هكذا في نُسختنا  َحرَّ :  أَْفثَجَ و ُمشدَّداً. كفَثَّجَ  أَثْقََل ، الرَّ

ُجُل حتىو تََرَك. ِصيغة فِْعِل الَمْفعُوِل ، وهذا حكاه ابن  على (4) [بالضمّ ]كأُفثِجَ  أَْعيَا واْنبََهَر ، وأَْفثَأَ : إِذا أَْفثجَ  قال الِكساِئّي : َعدا الرَّ

 األَْعَرابِّي.

 * ومما يستدرك عليه :

،  تُْفثَج وقولهم : بِئٌر ال : أَي ال يُْبلَغ َغْوُره. وفي الّصحاح : يُْفثَج : ماٌء ال (6)بو ُعبَْيد ، أَي ال يُْنَزُح. وقَال أَ  (5)وال يُْنَكُس  يُْفثَجُ  ماٌء ال

 : أَي ال يُْنَزُح. يُْفثَج وفاُلٌن بَْحٌر ال

__________________ 
 وآخره نون.( األصر والقاموس والتكملة ا ويف معجم البلدان : ابلضم مث السكون وكسر الدا  وجيم 1)
 ( وهي رواية اللسان ا والرواية األوىل يف التهذيب والصحاح.2)
 ( ومثلها يف اللسان والتكملة والتهذيب.3)
 ( زايدة عن القاموس. وأشري إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ال ينكش.5)
 عبيدة.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أبو 6)
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 والعَجب من المصنِّف كيف تَرَك هذا مع َكماِل اْقتِفَائِه للجوهرّي.

ْعب. وقال ثعلب : هو ما ـ  قَالَهُ أَبو الهيثمـ  وقيل : في َجبَلٍ  : الطَِّريُق الواِسُع بين َجبَلَْينِ  الفَجُّ  : [فجج] أَو في قُبُل َجبٍَل ، وهو أَْوسُع من الّشِ

ةٌ و فَِجاجٌ  وجمعُهاْنَخفََض من الطُُّرق.   ، األَخيرةُ نادرةٌ. قال َجْنَدُل بن الُمثَنَّى الحارثّي : أَفِجَّ

َئَن من   َمَناِهجِ  أَِفج ةٍ  َِ
 : (1): كأَنَّه طريٌق. قال  الفَجّ  : الَمْضِرُب البَعيُد. وكلُّ طريٍق بَعَُدت فهرفَّجةٌ وعن ابن ُشَمْيٍل ؛ الفَجّ  وقال أَبو الهيثم :

لم يكْن طريقاً فهو  (4)، ويَْنقَاد ذلك يوَمْيِن أَو ثاَلثةً إِذا كان طريقاً أَو َغْيَر طِريٍق ، وإن  (3)طريقاً بين َجبَلَْيٍن أَو حائَطيِن  (2)ان وُربما ك

 بالّضّم. كالفَُجاجِ  أَِريٌض كثيُر العُْشِب والكإِل ،

هو هو (5) أَفَجَّ  َسلََكه. : إِذا اْفتَجَّ

ْوَحاِء َسلََكه النبّي  فَجُّ و  ح والحّج.الفَتْ  وعامَ  بَْدرٍ  إِلى وسلمعليههللاصلىالرَّ

يخٌ  ُء من الفََواِكِه ،والنِّي ٍء : ما لَْم يَْنَضْج ،من كل شيْ  ، بالكسر الِفجّ و : إِذا كان ُصْلباً غير نَضيٍج. وقال رجٌل من العرب : الثَِّماُر  فِجٌّ  وِبّطِ

ةٌ  ُكلَُّها بيع حين تَْنعَِقُد حتّى يُْنِضَجها َحرُّ القَْيِظ ، أَي تكون نِيئَةً  فِجَّ في الّصحاح و : النََّهاَءةُ وقِلَّةُ النُّْضجِ : الفََجاجة بالفتح كالفََجاَجةِ  (6)في الرَّ

يُخ الّشاميّ  : الِفجّ  : . وكلُّ َشيْ  البِّطِ  .فِجٌّ  لفواِكه لم يَْنَضج فهوٍء من البِّطيخ واالذي يُسّميه الفُْرُس : الِهْنِديَّ

 : ارتفعْت ِسيَتَُها فباَن َوتَُرَها عن َعْجِسها. فَّجاءُ  قَْوسٌ و

 : باَن َوتَُرَها عن َكبِِدَها. ُمْنفَّجةو فَّجاءُ  وقيل : قَوسٌ 

ا قَْوَسه ، وهو فَجَّ و َها فَجًّ ا وفََجْجتُها ، وكذلك فََجأَ قَْوَسه ، يَفُجُّ َها فَجًّ  مثل فََجْوتُها. َرفَْعُت َوتََرَها عن َكبِِدَها : أَفُجُّ

. الفََججِ  والفَْجواُء والفَاِرُج والفَْرُج ، كّل ذلك القَْوُس التي يَبِيُن َوتَُرَها عن َكبِِدها ، وهي بَيِّنَةُ  الُمْنفَّجةُ و الفَّجاءُ  وقال األَصمعّي : من الِقيَاِس 

 قال الشاعر :

 اَفجَ يـَُر  هبا وال  َفَججٌ ال 
ا وما بين ِرْجلَيَّ  ِرْجليَّ ، فََجْجتُ و ُهما فَجًّ  : أَْقبَُح من الفََحجِ ، يقال : الفََججُ و .كأَْفَجْجتُ  وفََجْوتُ  فاَجْجتُ  وباَعدُت بينَُهَما ؛ وكذا فَتَْحتُ  : أَفُجُّ

ا هو يَْمِشي  .أَفَجَّ و تَفاجَّ  وقد ُمفَاجًّ

جلُ  فاجَّ  شيئيِن. يقال :في كالِم العرب : تَفريُجَك بين ال الفَجُّ و ً  الرَّ ةً و يُفاجُّ فَِجاجا  : ِإذا باَعَد إِحَدى ِرْجليه من األُخَرى ليَبول. ُمفاجَّ

ْكبتيِن ، وفي البهائِم تَبَاُعُد العُْرقوبَيِن  الفََججُ و ً  (7)في القَدميِن : تَبَاُعُد ما بينهما. وقيل : هو في اإِلنسان تَبَاُعُد الرُّ  .فَجَّ فََججا

ْجلَيِن ، التَّفاجُّ  «له (8)حتَّى نَأِْوَي  تَفاجَّ  كان إِذا بالَ »في الحديث : و تْ »في حديث أُّمِ َمْعبٍَد : و : الُمبَالغةُ في تَْفِريجِ ما بين الّرِ عليه  فتفاجَّ

ْت  ت]وَدرَّ  [واْجتَرَّ

أَراد أَنه ُمْخِصٌب في ماٍء وَشجٍر ، فهو ال يزال يَبُوُل لكثرةِ  .«ُمتَفَاجٌّ  َجَمل أَْزَهرُ »وفي حديٍث آَخَر حين ُسئَل عن بَني عامٍر ، فقال :  (9)

 أَكِله وُشْربِِه.

 الّساقَْيِن : إِذا تَبَاَعدْت إِحداهما من األُخَرى. ُمِفجُّ  ورجل

ف بين يََديِ النُّْعَماِن :  وفيما َسّب به َحَجُل بُن َشَكل  السَّاقَيِن ، قَْعُو األَْليَتَْيِن. لُمِفجُّ  إِنه»الحارَث بَن ُمصّرِ
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جُل : أَفَجَّ و يَّة :  َرَمْت بَِصْومها. : إِذا تُِفجّ  النَّعامةُ و ، (10)الظَِّليُم : َرَمى بَصْوِمه  أَفَجَّ و أَْسَرَع. الرَّ النَّعَاَمِة ،  أَفَجَّ إِْفَجاجَ »وقال ابُن الِقّرِ

ِليم ةٌ  فهي َشقَّها َشقًّا ُمْنَكراً ، إِذا األَْرَض بالفَدَّاِن ، أَفَّجَّ و .«وأَْجفََل إِْجفَاَل الظَّ اآلتي  ، وهو أَْقبَُح من الفََحجِ  الفََججِ  بَيِّنُ  أَفَجُّ  َوَرَجلٌ  : ُمْنَشقَّة ُمْنفَجَّ

 ؛ ومثله األَْفَجى. وأَنشد. الفََججِ  والفَْنَجُل ، معاً : الُمتَبَاِعُد الفَِخَذْيِن الشَّديدُ  األَفَجّ  ِذكُره. وقال ابن األَْعَرابّي :

__________________ 
 و طري  عري .( زيد يف التهذيب : ورمبا كان طريقاً با حرفا مشرفا عليه ا إلا ه1)
 ( يف التهذيب : كان ضيقاً.2)
 ( التهذيب واللسان : فبوين.3)
 ويف اللسان : وإن يكن. .«إذا»( التهذيب : و4)
 ( يف القاموس : وأفج.5)
 والعامة تفتح النون. .«نِّية»( يف التهذيب : 6)
 ( عن اللسان ا وابألصر : العرقوتا.7)
 .«وي له أي نر  له ونريت كما يف النهايةقوله أن»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 ( زايدة عن النهاية.9)
 ( أي بذرقه.10)
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َداَل  يـــــــــــــــــــَك غـــــــــــــــــــرَي َأحـــــــــــــــــــَ انـــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــَ  ُ  َأعـــــــــــــــــــح

ك  َأو و     ج  ال َأصـــــــــــــــــــــــــــــَ اَل  أَفـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح (1)فــــــــــــــــَ
 

  
ياحِ والَجلَبَِة. وقيل : هو الكثيُر  الُمتَشبُِّع بما ليس ِعنَده. والفخرِ  الَكثِيُر الكالمِ  الّرْجلُ  ، َكفَْدفٍَد وُهْدُهٍد وَخْلَخالٍ  الفْجفجُ و وقيل : هو الكثيُر الّصِ

 الكالِم بال نَِظاٍم.

 : (2). وأَنشد أَبو ُعبَْيَدةَ ألَبي عاِرٍم الِكالبّي في صفِة بَخيل فَْجفََجةٌ  واألُنثى بالهاِء. وفيه

يـــــــــٍر  ن خبـــــــــَِ رٍو عـــــــــَ مـــــــــح ىَن ابـــــــــُن عـــــــــَ اجح َأغـــــــــح فـــــــــَ جـــــــــح   فـــــــــَ
ـــــــــــر اجح     اِت ال اجـــــــــــَ ُف حـــــــــــَ لـــــــــــِ ٍة لـــــــــــُح مـــــــــــَ جـــــــــــح  ِذي هـــــــــــَ

  

اجح  ـــــــــَ ت ـــــــــح اِم اإِلنـ ظـــــــــَ ا عـــــــــِ ـــــــــهـــــــــَ ي واصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ ٍم ن حـــــــــح  شـــــــــــــــــــــــُ

اجح     حــــــــــــّ اٍن ســــــــــــــــــــــــــَ ا مــــــــــــَ   َزمــــــــــــَ ر هــــــــــــَ ا ضــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
« البَْجباجَ »ويروى :  األَثير :، هو الِمْهَذاُر الِمْكثَاُر من القَْوِل. قال ابن  «ال يَْدِري أَين هللاُ َعزَّ وجلّ  الفَْجفَاجَ  إِّن هذا»في حديث عثماَن : و

 ، وهو بمعناه أَو قريٌب منه.

 من النّاس. ، بضّمتيِن : الثُّقاَلءُ  الفُُجج عن ابن األَعرابّي :و

يِّق .الفجّ  (3)منه ، وهو َمْعنَى  ، بالكسر ، الَواِدي ، أَو الواسعُ  اإِلْفِجيجُ و َعِميٌق ؛ يََمانِيَةٌ. وبعُضُهم  : ِإْفِجيجٌ  ووادٍ  العَميق ، ِضدُّ. (4) أَو الضَّ

ً  يَجعل كلَّ واد  ؛ وبه َصدََّر الُمَصنِّف. إِْفِجيجا

ةُ و  بين الَجبَليِن. ، بالّضّم : الفُُرَجةُ  الفُجَّ

 َوقَاٌح ؛ وهو محموٌد. ُمقبَّبٌ  : أَي ُمِفجٌّ  حافِرٌ و

 * ومّما يستدرك عليه :

 دةً. قال :: الظَِّليُم يَبِيُض واح الِفَجاجُ 

 الِفَجاجِ بيضاء ِمثحر بـَيحَضِة 
 الفَرُس وغيُره : َهمَّ بالعَْدِو. فَجَّ و

قوله  ، أاََل تَرى إِلى« فَعّال»على باب « فَْعالن»: ُعوُد الِكبَاَسِة. قال : وقََضْينَا بأَنّه فَْعالن لغَلَبة باب  الفَّجانُ  وعن ابن سيده :

غ ى »، ولم يحمله على باب « غ وى»، فحمله على باب  «َرْشَدانَ  بنو أَْنتُم بلْ :  فقال َغيّانَ  بنو نحن:  له القائلين للوفد وسلمعليههللاصلى

 لغلبة زيادة األَلف والنّون.« ن

 اس.، وهذا من األَس (6)ٌء كالسَّريِر له أَربُع قوائَم شي (5) [الِمنَضَدة]هو  ؟وال يَبُول يُفَاجُّ  ءٌ وفي أَحاِجيهم : ما َشيْ 

أَنه بكسر  األَْفَحج هكذا في سائر األُّمَهات واألُصول مضبوطاً بالقَلَم. وقال شيُخنَا : قلت : المعروُف في الفعل من كَمنََع ، فََحجَ  : [فحج]

كاً ، ووصفه على أَْفعَل. انتهى، كما في غيرِه من أَْوصاِف العُيوب ، ويدلُّ لذلك َمِجي (7)العين   (8) فََحجَ  . وفي الّصحاح :ُء َمْصدِره ُمَحرَّ

 ً جَ و تََدانَى ُصُدوُر قََدَمْيه َوتَبَاَعَد َعِقبَاه ، : إِذا في ِمْشيته فَحجَ و .(9) تََكبَّرَ  ـ. بفتح العين كذا َضبطه أَبو َسْهٍل بخّطهـ  يَْفَحج فَْحجا ساقَاه ،  تَفَحَّ

جَ  ، فَْحَجاءُ  وَدابَّةٌ  جَ و ُمَشدَّداً ، ، َكفَحَّ  .اْنفََحجَ و تَفَحَّ

ْجلَْيِن.  : تَبَاُعُد ما بين أَْوَساِط السَّاقَْيِن في اإِلْنَساِن والدَّابَّة. وقيَل : تَبَاُعُد ما بين الفَِخَذيِن. وقيل : الفََحجُ  وفي اللسان : تباُعُد ما بين الّرِ

 .فَْحَجاءُ  . واألُنثىأَْفَحجُ  والنَّْعتُ 

ً  وقد  ، األَخيرة عن اللِّْحيَانّي. ةً فَْحجَ و فَِحَج فََحجا

كةٌ  الفََحجِ  بَيِّنُ  أَْفَحجُ  هوو  : الذي في ِرْجلَْيه اْعِوَجاٌج. ، محرَّ

 .«أَْفَحج أَْعَور»في الحديث في صفَة الدَّّجال : و
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ب : الكعبة و  .«يَْقلَعُها َحَجراً َحَجراً  أَْفَحجَ  كأَنِّي به أَسَودَ »حديث الذي يَُخّرِ

ج عمٍرو :قال أَبو و ْجلَْيِن ، : مثل التَّفَشُّجِ ، وهو التَّْفِريجُ  التَّفَحُّ  مثُل التَّْفِشيج. التَّْفِحيج إِذا َجلََس ، وكذلك بين الّرِ

 َعْنه : اْنثَنَى. أَْفَحجَ و : أَْحَجَم. أَْفَحجَ و

َج َما بَْين ِرْجلَْيَها ِإذا َحلُوبَتَهُ ، أَْفَحجَ و  ليَْحلُبََها. فَرَّ

 ا يستدرك عليه :* ومم

__________________ 
 ( الفنجر : الذي ميشي الفنجلة. وهو أن ميشي مفاّجاً أي مباعداً ما با فخذيه.1)
 .«َنر»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : مبعىن.3)
 وأشار إىل روايته هبامش املطبوعة املصرية.« والضي »( يف القاموس : 4)
 زايدة عن األساس.( 5)
 يف األساس : نضدهم. .«يضعون عليه النضد قوله أربض قوائم. قا  يف األساس :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( ومثله يف اللسان والصحاح.7)
جاً.8) َحُج َفحح  ( كذا ا ويف الصحاح : َفِحَج يـَفح
 التهذيب وال التكملة.( مل يرد هذا املعىن ال يف الصحاح وال يف اللسان وال يف 9)
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وال يَْعِرف سيبويه  ، ِزيَدت الاّلم فيه كما قيل : َعَدٌد َطْيٌس وَطْيَسٌل : أَي َكثِيٌر ، ولَذَكِر النَّعَام : َهْيٌق وَهْيقٌَل. قال : (1) األَْفَحجُ  : الفَْحَجلُ 

 الاّلَم زائَِدةً إِاّل في َعْبَدٍل.

 : اْسٌم. فَْحَوجٌ و

 .فَُحوجٌ  ْطٌن ، اسم أَبِيهم: بَ  (2) الفُْحجُ و

 غير أَني رأَيته كما قبله في اللسان مضبوطاً بالَكْسِر ضبَط القَلَم ، قال :« فحج»الكالُم فيه كالذي َمَضى في  ، كَمنََع : تََكبَّر. فََخجَ  : [فخج]

ً  : ُمبَايَنَةُ إِْحَدى الفَِخَذْيِن لألُْخَرى. وقد الفََخجُ و به. فََخجَ و فََخَجه : الطَّْرَمَذةُ. وقد الفََخجُ  وأَكثُر ذلك  أَْسَوأُ من الفََحجِ تَبايُناً ، ، وهو فَِخَج فََخجا

 في اإِلبِل.

 كَجْعفٍر : وهو اسُم شاعر. فَْخَدجٌ  : * ومما يستدرك عليه : [فخدج]

 وقيل : هو أَصغُر من الَهْوَدج. : الَهْوَدجُ  الفَْوَدجُ  : [فدج]

 َمْرَكُب العَُروِس. : الفَْوَدجُ و الَهَواِدُج.و الفواِدج والجمعُ 

 ٌء يَتَّخذه أَهُل ِكْرَماَن ، والذي تتِخذه األَعراُب َهْوَدٌج.وقال اليَِزيدّي : َشيْ 

 أَي َواِسعَةُ األَْرفاغ. : الفَْوَدجِ  يقال ناقَةٌ واِسعَةُ  من النَّاقَِة : األَْرفاُغ ، الفَْوَدجُ و

ّمة : ع. ُمثَنًّى : وهو الفَْوَدجانِ  ، هكذا في نسختنا بالتاِء المثنّاة في اآلِخر ، والّصواُب : (3) ْوَدجاتالفَ و  قال ذو الرُّ

ِه  عــــــــــــِ رحتــــــــــــَ اِء مــــــــــــَ لحصــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــن  ابخلــــــــــــَ  لــــــــــــه عــــــــــــَ

اح     وحَدجـــــــــَ بُ  فـــــــــالـــــــــفـــــــــَ خـــــــــَ ٍف صــــــــــــــــــــــَ يَبح واحـــــــــِ نـــــــــَ جـــــــــح  فـــــــــَ

  
مّ  الفُوَذْنج : [فذج] ب كبُوَشْنج ، هكذا مضبوٌط في النُّسخ : ، بالضَّ عن بُوِذينَه ، وهو معروٌف عند األَِطبَّاِء ، ويقال : فُوَدنُج ،  نَْبت ، ُمعَرَّ

 بإِهمال الّدال ، وضّم األَول والرابع.

ادّي ، َحّدَث بها عن أَبي مسعوٍد الّراِزّي ، وعنه ؛ قَريةٌ بأَصبََهاَن ، منها أَبو بكٍر محّمُد بُن إِبراِهيم بِن إِسحاَق األَصبهانّي ، بغد فاَذَجانُ و

 أَبو بكر القَِطيعّي وغيُره.

جَ و فانفَرجَ  مشّدداً ، َكفَرَجه كَشفَه ، بالكسر : يَْفِرجه من باب َضَرَب ، هللا الغَمَّ ، فََرجَ  : [فرج]  . قال الشاعر :تَفَرَّ

 اهلَمِّ وَكّشاَف الُكَربح  فَارِجَ اي 
جَ  غَّم ، بالتحريك ، يقال :من ال الفََرجُ و ك فَرَّ ً  هللا َغمَّ  .تَْفِريجا

جال والنَّساِء والِفتْيَاِن  : العَْوَرةُ ، الفَْرجُ و  ، وكذلك من الدَّواّبِ ونحِوها. وفي اللسان : فَْرجٌ  وما َحوالَْيَها ، ُكلُّه (4)فهو اسٌم لجميع َسْوآِت الّرِ

ْجلَْين. وفي الُمْغِرب : (5) الفَْرجُ  ْجِل والمرأَةِ ، باتّفاق أَهل اللّغَة. وقول الفقهاِء : القُبُُل والدُّبُُر كالهما الفَْرجُ  : ما بين اليََدْيِن والّرِ  : قُبُُل الرَّ

أَي ُمْنفَتٌِح ، وأَكثر استعماله في  ُمنفِرجٌ  من اإِلنسان يُْطلَق على القُبُِل والدُّبُر ، ألَّن كّل واحد الفَْرجُ  يَْعنِي في الُحْكِم. وفي المصباح : فَْرجٌ 

 العُْرف في القُبُل.

 قال : َمْوِضُع الَمَخافَِة. هوو الَمَخوُف ، لثَّْغر ، وهو الفَْرجِ  : جمعُ  الفُُروجُ  فاُلٌن تَُسّد بهو

َدتح  غـــــــــَ ـــــــــَ ال   (6)فـ ِ الـــــــــكـــــــــِ اح رحجـــــــــَ ـــــــــه  فـــــــــَ ب أَن  حَتحســـــــــــــــــــــــَ

هـــــــــــا    ا وأَمـــــــــــامـــــــــــُ هـــــــــــَ فـــــــــــُ لـــــــــــح ِة خـــــــــــَ افـــــــــــَ خـــــــــــَ
َ

وحىَل املـــــــــــ  مـــــــــــَ

  
يَ  ً  ُسّمِ  ألَنه غير َمْسُدوٍد. فَْرجا

 ، يعني الثُّغُوَر. «الفُُروجِ  قَِدَم َرُجٌل من بعِض » (7) [في حديث ُعَمرو]
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 وقال امرُؤ القَْيس : ما بَْين ِرْجلَيِ الفََرِس ، : الفَْرجُ و

ُروس  ِر الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ٌب مـــــــــــــــثـــــــــــــــُر َذيـــــــــــــــح  هلـــــــــــــــا َذنـــــــــــــــَ

ّد بـــــــــــــــه     هـــــــــــــــاَتســـــــــــــــــــــــــــــُ رحجـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رح  فـ ـــــــــــــــُ نح ُدبـ  مـــــــــــــــِ

  
يَ  ً  الَمْرأَةِ والّرُجلِ  فَْرجُ  أَراد ما بين فَخَذيِ الفََرِس وِرْجلَْيَها. وَسّمِ ْجلَْيِن. فَْرجا  ألَنّه بين الّرِ

 ُكوَرةٌ بالَمْوِصل. : الفَْرجُ و

__________________ 
 .«لألفحج»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 .«قوله والفحج بوزن محر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
والضبرت فيه : بضم الفاء وفتح الدا  وابلتاء : موضض ا وأنشد الشطر الثاين من البيت موافقاً ملا )( األصر والقاموس والتكملة ومعجم البلدان 3)

 لثاين من بيت ذي الرمة كاملثبت يف األصر.ويف اللسان : ابلنون ا والشطر ا (قاله
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : والُقبحالن وما حواليهما.4)
 ( زيد يف التهذيب واللسان : من اخلَلح .5)
 .«قعدت»وابألصر  82/  2( عن اجلمهرة 6)
 ( زايدة عن النهاية.7)
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 كغَُراب. (1) َطريٌق عند أَُضاخَ  : الفَْرجُ و

َر علَنو  .الفَْرَجْينِ  أُّمِ

والِمْصَراِن : الُكوفَةُ والبَْصَرةُ : قَالَهُ  : ُخَراَساُن وِسِجْستَاُن ، الفَْرَجانِ  «والِمْصَرْين الفَْرَجْين استْعملتُك على»في َعْهِد الَحّجاج : و

 (2)األَصمِعّي. وأَنشَد قَول الُهذلّي : 

ِ عَل  َأَحِد  رِي  الَفرحَجاح  كان ُمَؤمِّ
 ومثله في النَّهايَة. وهو قوُل أَبي الطَّيِّب اللّغوّي وغيِره.

ندَ  خراسانُ  بالفَْرَجْينِ  المراد أَو  ؛ وهو قوُل أَبي ُعبَْيَدةَ. والّسِ

 وقد أَورَدهما في الّصحاح.

 .(3) عنهاهللارضيكالُحْجَراِن له ِذْكٌر في حديِث عائشةَ  الفَْرجُ  : الفَْرَجانُ و

ك إِليه فإِنهو تيِن ، ، فُُرجُ  ال تُْفِش ِسرَّ ا ، ويُْكَسر هو بَضمَّ  : األَّوُل ، عن ابن سيده. وحكى اللُّغَتَْيِن ُكَراع. الذي ال يَْكتُم ِسرًّ

يَتَْين.وهو الُمْنفَ  القَْوُس البائِنةُ عن الَوتَرِ  : الفُُرجُ و ة الّسِ  جَّ

 وقد تقّدَمت اإِلشارةُ إِليه. ، الفَِريجِ و كالفَاِرجِ  وقيل هي التي باَن َوتَُرَها عن َكبِدَها ،

لَةٌ في ثَْوٍب يََمانِيَة ، كما يقوُل أَهُل نجٍد : فُُرجٌ  امرأَةٌ  وفي اللَّساِن : الَمْرأَةُ تكوُن في ثَْوٍب واحٍد. : الفُُرجُ و  ٌل.فُضُ  : ُمتَفَّضِ

بِن محّمد بن َجْنَكَوْيه ، شيٌخ صالٌح َوِرٌع ،  (5)وأَبو بكٍر عبُد هللا بُن إِبراِهيَم  ، منه الحسن بن علّي الُمَحّدث (4) بالّضّمِ : د ، بفاِرسَ  الفُْرجُ و

 وأَثنَى عليه. بفُْرج يَرازّي ، سمع منهعن أَبي طاِلٍب َحمزةَ بن الُحَسْين الصُّوفّي ، وعنه أَبو القَاسم ِهبَةُ هللا بن عبِد الوارِث الشِّ 

ي ، الفَْرَجةُ و ْلت : الفَْرَجةو من الَهمّ  أَي الَخاَلصُ  ، مثلّثَةً : التَّفَّصِ اَحةُ من ُحْزٍن أَو َمَرٍض. قال أُميَّةُ أَبي الصَّ  ، بالفتح : الرَّ

كح  د تــــــــــــُ قــــــــــــح وِر فـــــــــــــَ ن  يف األُمــــــــــــُ يــــــــــــقــــــــــــَ  ال َتضـــــــــــــــــــــــــِ

ا ِ     ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ت ريحِ احــــــــــــح غــــــــــــَ ــــــــــــِ ا ب اُ هــــــــــــَ مــــــــــــّ فح غــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

  

وُس مـــــــــــــــن اأَلمح  فـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــنـ َرُه ال كـــــــــــــــح ا تـــــــــــــــَ  ُرمبـــــــــــــــَ

ةٌ ِر لـــــــــــــــه     رحجـــــــــــــــَ قـــــــــــــــا ِ   فــــــــــــــــَ رِّ الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ حـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَ

  
 قيل :و َمْصَدرٌ  فَْرَجةٌ و اسٌم ، فُْرَجةٌ  األَْعَرابّي :قال ابن 

ً  له فََرجَ  والَمْعنَيَاِن متقاِربَان. وقد بالّضّم ، والبابِ  الحائطِ  فُْرَجةو في األَْمِر ، الفَْرَجةُ  . والمصنِّف أَخذ التثليَث من فَْرَجةً و يَْفِرُج فَْرجا

 .فِْرَجةٍ  وال فُْرَجةٍ  وال فَْرَجة لغَّمِ منالتّهذيب ، فإِن نَّصه : ويُقَال : ما لهذا ا

 .الفََرجِ  بَيِّنَا فَْرجاءُ  ، وامرأَة أَْفَرجُ  وهذا في الَحبَش. رجلٌ  تَْلتَِقي أَْليَتاهُ لِعَظِمهما ، تكاد : الِّذي ال األَْفَرجُ و

ً  بالكسر فَِرجَ و إِذا جلَس ويَتكشَُّف. فَْرُجه يَزاُل يَْنكِشفالذي ال  : األَْفَرجُ و الفَِرجُ  .فَِرجٌ  يقال : ال تَنُظْر إِليه فإِنهو ،  الفََرجُ  االسمو ، فََرجا

 ُمَحّركةً.

بَْير : و ً  إِنه َكان أَْجلَعَ »في حديث الزُّ  .«فَِرجا

ْميِ فيُ  أَيضاً : الُمْفِرجو فَراِريجَ  ، بكسر الراِء : الدََّجاَجةُ ذاتُ  الُمْفِرجو ً ]ْصبح َمْن كان َحَسَن الرَّ  تَغَيَّر َرْميُه. ، أَي أَْفَرجَ  وقد [يوما

 ٍء.من َطيِّى قبيلةٌ  كُمْحِسن : ُمْفِرجٍ  بنوو

كذا عن ابن األَعرابّي ، أَي فهو يُوَدى من بيِت  بَِعيَدةٍ من القَُرى ، من األَرض القَتِيُل يُوَجد في فاََلةٍ  وفي بعض النُّسخ : وكُمْكَرِم : بفتحهاو

َعلَى بَْيِت  أَي كانت ِجنَايَتُه كان ، ِجنَايَةً  ، أَي إِذا َجنَى (6) الذي يُسِلُم وال يُواِلي أََحداً  : هو الُمْفَرج بيدةَ :قال أَبو عو ْبُطُل َدُمهالماِل وال يَ 
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يُْعَرُف قاتلُه ُوِدَي من بيِت ماِل اإِلسالم وال يعني إِن ُوِجَد قَتِيٌل ال  «ُمْفَرجٌ  ال يُتَْرك في اإِلسالم»الحديث  المال ، ألَنّه ال عاقِلَةَ له ومنه

 يُتَْرُك.

 ، بالجيم ُمْفَرجٌ  ويُْرَوى بالَحاِء ، وَسيُْذَكُر في موضِعه. وكان األَصمعّي يقول : هو ُمْفَرٌح ، بالَحاِء ، ويُْنِكر قولَُهم :

__________________ 
 (.ضاخ بفتح اهلمزة ضبرت قلموضبطت فيها أ)( يف التكملة : طري  با أضاخ وضريّة 1)
 ( يف التهذيب : الُفّدايّن.2)
رانُ  َحُرم املرأة حاضـــت إذا»:  عنهاهللارضللي: ويف حديث عائشـــة  (جحر)( يف النهاية 3)  الفرج تريد ا التثنية عل  النون بكســـر يرو  «اجُلحح

ا حرام قبر ا ي  ا فإذا أحد  أن املعىن وقير. اجِلَحَرة من غريه عن له متييزاً  والنون األلف بزايدة الفرج اســــــــــــــم وهو النون بضــــــــــــــم ويرو  ا والدبر
 حاضت حرما مجيعاً.

 ( األصر والقاموس والتكملة ومعجم البلدان وفيه : فـُرحج مجَض فـَرحج مثر سقف وُسقحف. ويف اللباب بفتح أوله.4)
 ( يف اللباب : ابراهيم بن علي بن  مد.5)
 املطبوعة املصرية : يف املو املطبوع تقدمي و خري.( هبامش 6)
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ُر يكون يف الَقوحِم من غريِهم ا فُح   َعَليحِهم َأن يـَعحِقُلوا عنـــه. قـــا ٍد عن جـــابٍر اجلُعحفّي : أَنـــه هو الّرجـــُ    :ورو  أَبو ُعبَـيـــح
 ولعُت  ّمَد بَن ا سِن يقو  : يـُرحَو  ابجليم وا َاِء.

 الُمثْقَُل بَحّقِ ِديٍَة أَو فِداٍء أَو ُغْرٍم.وقيل : هو 

جُ  عن أَبي زيد :و دٍ  الُمفرَّ  وأَنَشَد ثعلب لبعضهم يَصف َرُجالً شاِهَد ُزوٍر : الُمْشُط. :ـ  وكذا الِمْرَجُل والنَِّحيُت كّل ذلكـ  كُمَحمَّ

حـــــــــــــَ   ـــــــــــــَبضـــــــــــــــــــــــــــح الُء ف ـــــــــــــعـــــــــــــَ ُه اجملـــــــــــــُد وال ـــــــــــــَ ـــــــــــــات  ف

يـــــــــِت     حـــــــــِ َ  ابلـــــــــنـــــــــ  يـــــــــح ُص ا ـــــــــِ فـــــــــَ يـــــــــنـــــــــقـــــــــُ ُ
 (1) ر جح املـــــــــ

  
جو  قال الشاعر : َمْن باَن ِمْرفَقُهُ عن إِْبِطه ، أَيضاً : الُمفَرَّ

يـــــــــــــبـــــــــــــة  رِّ جنـــــــــــــَِ ديـــــــــــــَن زِمـــــــــــــاَم كـــــــــــــُ تـــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــِّ  مـــــــــــــُ

ر جٍ و     فـــــــــــــــــَ و  ِ  مـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ نـ ذِّ مـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــَ
َ

رِِ  املـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــَ

  
ت. ِسيتَاَها اْنفََرَجتْ  ، كَصبُوِر : القَْوُس التي الفَُروجُ و  واْنفَجَّ

وجو وجٌ  وعليه وسلمعليههللاصلىصلَّى بنا النّبّي »َخْلِفه. و (2)فيه َشقٌّ ِمن  قَبَاءٌ  وقيَل : هو قَِميُص الّصِغيِر.َكتَنُّوٍر :  الفَرُّ ،  «من َحرير فَرُّ

 .الفََراريجُ  والجمعُ 

 اللِّْحيَانّي.لغة فيه ، رواه  ويَُضّم ، كُسبُّوحٍ ، وهو الفَتِيُّ منه ، فَْرخ الدََّجاج ، : الفَّروجو

 عن ابن األَْعرابيّ  من األَصابعِ : فَتََحاتُها ، التَّفَاريجو .تِْفَراجٌ  وُخروقُهما ، وهي الُحْلفُق ، واحُدها القَبَاِء والدََّرابِِزيِن : ُشقوقُهما تَفَاريجُ و

م ، ، ةٌ تِْفِرجَ  ورجل تِْفَراجٍ  بكسر األَّول والثالث ، وفي اللسان أَنه جمع ، تِْفِرَجة جمع ، بزيادة األَلف والهاِء ،  تِْفَراَجةٌ و بالّضبط الُمتَقّدِ

 رجل : (3)بدل التَّاِء ، والذي في اللسان والتهذيب  بالنّون أَي األَخيرة وهذه مكسوراً ، ونِْفَراجاءُ  وحكاهما أَبو حيّان في شرح التسهيل ،

 أَنشد ثعلب : َجباٌن َضعيٌف. : تِْفِرجةٌ و تِْفِرجٌ و نِْفِرجةٌ و نِْفِرجُ و يَْنَكشُف عند الَحْرب. ، كّل ذلك بالنون : نِْفِرَجاءُ و نِْفَراجو نِْفِرَجةٌ و نِْفِرجُ 

ةُ  رِجـــــــــــَ فـــــــــــح ـــــــــــِ ِر  ت يـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــنـ ـــــــــــُر ال ـــــــــــي ل ـــــــــــَ ِب ق ـــــــــــح ل ـــــــــــقـــــــــــَ  ال

رِ     ــــــــــــح ي ــــــــــــ  ــــــــــــل ــــــــــــُداَلُن ال ي ــــــــــــِ ــــــــــــه ن ــــــــــــي قــــــــــــَ  عــــــــــــل ــــــــــــح ل ــــــــــــُ  يـ

  
إِذا أََخلُّوا  المكاِن ، عن أَْفَرَجواو نَكَشفوا.ا إِذا القَتيل ، القَْوُم عن أَْفَرجَ و عن الّطريق ، أَْفَرُجواو

 وتََرُكوه. به (4)

ً و َج تَْفريجا  : َهِرَم. فَرَّ

، وكذلك األُنثى. قال أَبو ذَُؤيٍب  (5)هكذا في نسختنا بالّدال ، وهو خطأٌ ، والصواب : الباِرُز الُمْنَكِشُف الظَّاِهر  الباِرُد ، كأَميٍر : ، الفَِريجو

ةً.  يَِصف ُدرَّ

ا  اَءهــــــــــــــَ رِيــــــــــــــُد لــــــــــــــََ يٍّ يــــــــــــــُ يح َرقــــــــــــــاحــــــــــــــِ فــــــــــــــ   بــــــــــــــكــــــــــــــَ

َي     هــــــــــــح ِض فـــــــــــــَ يــــــــــــح بـــــــــــــَ لــــــــــــح ا لــــــــــــِ ربحَِزهــــــــــــَ يــــــــــــُ رِيــــــــــــجُ لــــــــــــِ  فــــــــــــَ

  
ةِ ِغَطاَءها ِليرَ  َل بَْطٍن َحَملتْه ، : الفَِريجُ و اَها النّاُس.َكَشَف عن هذه الدُّرَّ ٌ  النّاقة الّتي َوَضعَت أَوَّ : قد أَْعيَْت من  فَِريجٌ  وقال ُكَراع : امرأَة

ةً : فَِريجٌ  الِوالدةِ. وناقةٌ   اإِلبِل : الذي قد أَعيا وأَزَحَف. من الفَِريجُ  كالَّةٌ ، ُشبَِّهْت بالَمْرأَة الّتي قد أَْعيَْت من الِوالَدة : نقَلَه ابن سيده. وقال َمرَّ

منها أَبو عبد هللا محمد بن الحسن بن زيد الَمْرَوزّي ، َرَوى عنه الحاِكُم أَبو عبد هللا  ة بَمْرو ، بالفتح ، ويقال : بََراَوَجاُن ، : (6) فََراَوَجانُ و

 وغيُره.

 بمعنًى واحٍد. أَْفلَُجهاو الثَّنَايا أَْفَرجُ  رُجلٌ و

 .(7) عن الِوالدة فتُبِغض الفَْحَل وتَْكَرُهه اْنفََرَجتْ  : الناقَةُ  الفاِرجَ و
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يّ  الفََرجِ  بنِ  محّمد بُن يَْعقُوبَ  أَبو جعفرو َكةً ، الفََرِجيّ  الصُّوفّي الّساُمّرِ أَنفََق الكثيَر على العلماء  َزاِهٌد مشهوٌر ، منسوٌب إِلى الَجّد ، ُمَحرَّ

بُن يُوسَف بِن بِْشٍر  وتَفَقَّه ، وَسِمَع عِليَّ بِن الَمِدينّي وأَبا ثَْوٍر ، صحب أَبا تَُراٍب النَّْخَشبِيَّ وذا النُّوِن الِمصريَّ ، وعنه محّمدُ والفُقََراِء ، 

ْملَة بعد سبعين ومائتين.  الَهَرويُّ ، ومات بالرَّ

__________________ 
 ويف التكملة والتهذيب : اخلي . ويف التهذيب : والنخيت ابخلاء. ينق  ابلضاد ويف التكملة : يفت .( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 1)
 وما أثبت ضبرت اللسان.« ُش   من»( يف القاموس : 2)
 ر النون والراء ممدود.و[ رجر نِفحرِجاء ا وهو اجلبان ا بكس]( عبارة التهذيب يف مادة نفرج : ورجر نِفحَرجة ونفرَاجة إذا كان جباانً ضعيفاً. 3)
 وما أثبت عن التكملة. ويف التهذيب : وأفرج فا عن مكان كذا وكذا إذا أخّر به وتركه.« أحلوا»( يف األصر 4)
 ( ومثله يف اللسان.5)
جيم وآخره  وضــــــــبطت فيه : بفتح أوله وســــــــكون  نيه وبعد األلف)( كذا ابألصــــــــر والقاموس. ويف التكملة واللباب ومعجم البلدان فرواجان 6)

 ويف اللباب : يقا  هلا : برواجان. (.نون
 ( يف التكملة : وتكره قربه.7)
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 * ومما يستدرك عليه من هذا الباب :

 ، ال يُْكسَّر على غير ذلك. فُُروجٌ  : الَخلَل بين َشْيئيِن. والجمع الفَْرجُ 

 : الَخَصاَصةُ بين الشَّيئيِن. الفُْرَجةو

َهتُه. (1)الطَّريِق منه  فَْرجُ و الوادي : ما بين ُعْدَوتَْيه ، وهو بَْطنُه فَْرجُ  وعن النَّْضر بن ُشَمْيٍل : ه. فَْرجُ و ، وفُوَّ  الَجبَل ؛ فَجُّ

 ، كُظلماٍت. الفُْرَجة فُُرجاتٌ  . وجمعُ اْنفَراجٌ  : أَي فُْرَجةٌ  وبينهما

 كُظْلَمٍة وُظلٍَم. فُْرَجةٍ  ، جمع «الشَّيَْطان فَُرجُ »: في الحديث و

 ، كُمْكَرٍم : الذي ال َعشيَرةَ له ، قاله أَبو موسى. الُمْفَرجُ و

جٌ  : فيه فَِرجٌ  ومكان  .تَفَرُّ

 َعَدا وأَسرَع به. قال أَبو ذَؤيب يصف الثَّور : : إِذا فُُروَجهو فَْرَجه . وهو ما بين القََوائِم ، يقال للفَرس : َمألَ فُُروِجَها ءَ وَجَرت الدَّابةُ ِملْ 

د   زٍَع وســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ اَع مـــــــــــنح فـ انحصـــــــــــــــــــــــــَ هفـــــــــــَ ُروجـــــــــــَ ـــــــــــُ   فـ
دَعُ     اِن وَأجـــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــَ َواٍر َوافـــــــــــــــــــِ ربحٌ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــُ

  
 وَمألَها. فُُروَجه أَي َمألَ قََوائَمه َعْدواً كأَّن العَْدَو َسدَّ 

 األُذِن.وافيَاِن ، أَي َصحيحاِن وأَْجَدُع : مْقُطوُع 

 األَْرِض : نَواحيها. فُُروجُ و

ٌَّح  َمْفُروجٌ  البَاَب : فَتََحه. وبابٌ  فََرجَ و  وقَول أَبي ذَُؤيب : .(2)ُمفَت

 (3) فـُُروجُ للش رِّ بـَعحَد الَقارَعات و 
جٌ  ، أَي لفََرَج يَْفِرجُ  كَصْخرةٍ وُصُخوٍر أَو َمصدراً  فَْرَجة يحتمل أَن يكون جْمعَ   اٌف.واْنكشَ  تَفَرُّ

 أَي على َهزيمتهم. قال : ويُْرَوى بالقَاف والحاِء. «فَْرَجتهم أَْدركوا القَْوَم على»في التهذيب : في حديث َعقيٍل و

ه ، الحارث النِّزارّي ، عن الحاكم أَبي أَحمد وغير [أَبي]َمحلَّة ببَُخاَرا ، منها أَبو األَشعث عبد العزيز بن  فاْرَجك : إِلى باب (4) الفاِرجيّ و

د النَّْخَشبّي وغيره.  وعنه أَبو محمَّ

 اللََّذاِن َجاَءا بعَْمِرو بِن َعدّي إِلى َخاله َجذيمةَ األَْبَرِش. فارجٍ  بُن مالِك بِن َكْعِب بِن القَْين : بَْطٌن ، منهم مالٌك وَعقيٌل اْبنَا فاِرجُ و

 محدث. (6)ُد بُن إِبراهيم بن : قَْريَةٌ بَسَمْرقَْنَد ، منها أَبو َجعفٍر محمّ  (5) فَْرَجيَانو

 َوِرَكاَها. فاْنفََرج : إِذا ولَدتْ  فِريجٌ  ونْعَجةٌ 

 له. وقيل الّذي ال عشيَرة له ؛ عن ابن األَعَرابّي وقيل : الذي ال ماَل له. (7): الّذي ال َولَد  الُمْفَرجو

 : الّذي أَثقلَه الدَّْيُن ، وصوابه الحاِء. الَمْفُروجُ و

 فاه : فَتََحه للَمْوت. قال ساَعدةُ بُن ِجَؤيّةَ : فََرجَ و

جـــــــٍف  عـــــــَ نــــــــح ِ مـــــــُ اح رحســـــــــــــــــــــَ اَءِة ذي هـــــــَ بـــــــَ َ
ِر املـــــــ فـــــــح  صـــــــــــــــــــــِ

ُت قـــــــــــد     لـــــــــــح ـــــــــــُ ـــــــــــه قـ ـــــــــــي رحَت ِإل ظـــــــــــَ ـــــــــــَ اِإذا ن َرجـــــــــــَ ـــــــــــَ  فـ

  
 الغُبَاُر : أَْجلَى. أَْفَرجَ و
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 والَمفَاِرُج : الَمَخارُج.

وجٌ و  ، َكتَنُّوٍر : لَقُب إِبراهيَم بَن َحْوَراَن ، قال بعُض الشُّعَراِء يهجوه. فَرُّ

عـــــــــــــرِّض  ّروجُ يـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ه  فـ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ وحراَن بـــــــــــــِ ُن حـــــــــــــَ  بـــــــــــــح

زُ     رَتيــــــــــَن جــــــــــَ رِّضــــــــــــــــــــــــتح لــــــــــلــــــــــُمشــــــــــــــــــــــــح  ورُ كــــــــــمــــــــــا عــــــــــُ

  

ا ُ   ر وجـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــََ ر ب دارَه  فــــــــــــــــــــــَ  وخـــــــــــــــــــــَ

ري و     زحَي محــــــــــــــَِ وحرَاَن خــــــــــــــِ َز  بــــــــــــــين حــــــــــــــَ (8)َأخــــــــــــــح
 

  
جٌ و فَّراجٌ و فََرجٌ و  : أَسماٌء. ُمفَّرِ

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : متُنه.1)
 واملناسب : مفتوح.قوله مفتح ا كذا يف اللسان أيضاً ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( وصدره :3)

 ليحسب َجلحداً أو ليخرب شامتُ 
 وقبله :

 فـــــــــــإين صــــــــــــــــــــــــربُت الـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــ  بـــــــــــعـــــــــــد ابـــــــــــن عـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــ  

 قـــــــــــــــــــد جل مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــــــــــــــــؤون جلـــــــــــــــــــوجُ و    

  

بن ( يف اللباب : بفتح الفاء وســــكون األلف والراء هذه النســــبة إىل ابب فارجك وفيه أيضــــاً : الفارجي بكســــر الراء نســــبة إىل فارج بن مالك 4)
 كعب بن القا.

 ( يف معجم البلدان واللباب : فـَرحجيا.5)
 .«بن»( كذا. واملناسب اسقاط كلمة 6)
 ( كذا ابألصر واللسان وهو خطب والصواب : ال والء له.7)
 ( يف البيت إقواء.8)
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 * واستدرك شيُخنا :

 علّه الفَْيُروَزُج : وسيأْتي.لَضْرٌب من األَْصباغ ، عن المحكم ، قلت : هكذا في نُسختنا ، ول الفَْيَرجُ 

قال الشَّاعر  أََعاِليِه. وهكذا في الّصحاح ، وفي بعض األُّمهات ُشِوَي فَيبَِس ، ، بالحاِء المهملة محّرَكةً : (1) ِجْلُد الَحَملِ  اْفَرْنبَج : [فربج]

 يَِصف َعنَاقاً َشَواسا وأََكَل منها.

َرنحِبجٍ فذُكُر من   با جلحِدَها ُمفح
َمةَ. ، بالكسر : ِسَمةٌ لإِلبل ، الِفْرتاجُ  : [فرتج]  حكاه أَبو ُعبَْيٍد ولم يَُحّلِ هذه الّسِ

 أَنشد سيبويه : ببالِد َطيٍِّئ ، قيل : ع ، : فِْرتاجو

وُم  ربَ  الـــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــُ خـــــــــــــــح َب ح فـــــــــــــــتـــــــــــــــُ  أملَح َتســـــــــــــــــــــــــــــح

لـــــــــــــــَ      رحَلجَ عـــــــــــــــَ ُر الـــــــــــــــقـــــــــــــــدميُ  فـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  والـــــــــــــــطـــــــــــــــ 

  
 وأَنشد ابن األَعرابّي :

اِج  جــــــــــــــــّ ٍن وَأيب الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ جــــــــــــــــح  قــــــــــــــــلــــــــــــــــُت  ــــــــــــــــَِ

َريفَح     ا بـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــَ رحلجِ َأاَل ا ـــــــــــــــــــــــَح  فـــــــــــــــــــــــِ

  
َج. فَْرَحجَ  : [فرحج]  في ِمْشيَته : تَفَحَّ

 .(2) في المشي : شبه الفَْرَشَحة الفَْرَحَجىو

 : وهو َضْرٌب من األَْصباغِ. قلت : ويُْطلَق على الَحَجر المعروِف. الفَْيُروَزجُ  : * ومما يستدرك على المصنّف هنا : [فرزج]

 كَصْيقَل ، واستدركه في ف ر ج ، وهو َوَهٌم.« الفَْيَرج»وجعله شيخنا  .(3)وَذكر له األَطبَّاُء َخواصَّ 

َِّخذُه النِّساُء للُمَداواةِ.: َشيْ  لفَْرَزجةاو  ٌء تَت

 الِقنَّْسِرّي الَحلَبِّي ، عن أَحمَد بِن هاشٍم األَنطاكّي ، وعنه أَبو بكِر بُن الُمْقِري. الِفْرَداجِ  : َجّد أَبي بكٍر محّمِد بِن بََرَكة بنِ  فِْرَداجُ و : [فردج]

ُب إِْفَرْنك اإِلْفَرْنَجةُ  : [فرنج] : معّرُب فََرْنك ،  فََرْنجِ  وفي ِشفَاِء الغَليل :ـ  هكذا بإِثبات األَِلِف في أَّوله. وَعّربَه جماعةٌ بَحْذفها : ِجيٌل ، ُمعَرَّ

وا بذلك ألَنَّ قاِعدةَ ملكهمسُ   ، وَمِلكها يقال له الفََرْنسيس ، وقد َعّربوه أَيضاً. فََرْنَجة مُّ

اِء ، إِخراجاً له ُمْخَرَج اإِلْسِفْنطو عند  الَكْسر أَْعلَى لكنو صحيحةٌ ، لغةٌ  أَي اإِلسِفْنطِ  على أَّن فَتَْح فائِهاـ  اسٍم للَخْمرـ  الِقيَاس َكسر الرَّ

 الُحذّاق.

 ، قال : فَواِسجٌ  بالمثلَّثة ، بمعنى واحٍد. وقيل : هي الاّلقُِح مع ِسَمٍن. والجمع والفائِج بالّسين المهملة ، الفَاِسجُ  : [فسج]

 الَعطَاِمَسا الُفس جَ الَبَكراِت و 
َرابِ التي أَْعَجلََها الفَْحُل فََضَربََها قَ  من اإِلبل : الفاِسَجةُ و ً  .(4) ْبَل َوْقت الّضِ ؛ قاله الّلْيث. وقال في الّشاِء ، وهي في  فََسجْت تَْفُسج فُُسوجا

ت بأَْنفَها واستكبَرْت.  وعن النَّْضر بِن ُشَميٍل : النَّاقَةُ السَّريعَةُ الشَّابّةُ. عن أَبي َعمٍرو : هيو النُّوِق أَْعَرُف عند العََرب. التي َحَملَْت فََزمَّ

 والفاثُج : العَِظيمةُ من اإِلبِل. قال وبعُض العرب يقول : هما الحامل. الفاِسجُ  األَصمعّي : وقال

ث. فِِسْنَجانُ و اُد بُن ُمْدِرِك بِن َحّماٍد ، ُمَحّدِ  ، بالكسر : بلدةٌ بفاِرَس منها أَبو الفضل َحمَّ

 ي ِذْكُره.وفُوِسُج ، كقُوِمَس : بَلٌد بالَهراةِ ؛ استدرَكه صاحُب النَّاموس ، وهو َهَرِوّي وأَنا أَخشى أَن يكون تَْحِريف فُوَشْنج ، اآلت

 ا بمعنًى.: كالهم والتَّْفشيج التَّْفِسيجو

 َعنِّي : تََرَكني وَخلَّى َعنِّي. أَْفَسجَ و



2840 

 

َج بين ِرْجلَْيه ليَبُوَل. من َحّد َضَرب : إَِذا فََشَج يَْفِشجُ  : [فشج]  وسلمعليههللاصلىأَّن أَْعَرابِيّاً دخَل مسجَد رسوِل هللا »في الحديث : و فَرَّ

ْجليِن دون التَّفَاّجِ ،: تَفْ  الفَْشج ، قال أَبو ُعبَْيد : «فبَالَ  فَفََشج  مشدَّداً. قال األَزهرّي : وهكذا رواه أَبو ُعبَْيد. كفَشَّجَ  ِريُج ما بين الّرِ

ْت وتَفَْرَشَحْت لتُْحلََب أَو تَبُوَل. اْنفََشَجتْ و تَفَشََّجتْ و النَّاقَةُ  فََشَجتو  : تَفاجَّ

 قَةَ ، كذا رواه الَخّطابّي.يعني النّا «ثم بَالَتْ  (5) تَفَشََّجتْ »في حديث جابٍِر : و

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف القاموس والصحاح : اجلمر ابجليم.1)
 ( هذه املادة ساقطة من األصر ا واستدركت عن القاموس وقد أشري إليها هبامش املطبوعة املصرية.2)
 ( انظر تذكرة داود األنطاكي.3)
 والتكملة ا ويف اللسان : املضرب.( األصر والقاموس 4)
(5.  ( يف النهاية : فَفَشَجتح
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ْجلَْيِن. الفَْشج : أََشدُّ من التَّْفِشيجُ و  ، وهو تَْفِريُج ما بَين الّرِ

ج التَّفَشُّجُ و َج. وقال اللَّيث : تَفَشَّجَ و : التَفَحُّ ج على النَّاِر ؛ كذا في التَّفَشُّج الّرجُل : تَفَحَّ  اللسان. : التَّفَحُّ

مدينةٌ قُْرَب َهَراةَ ، منها أَبو نُعَيٍم َحمزةُ بُن الَهْيَضِم التّميمّي. قال ابُن ِحبّان : َرَوى  ويقال : بُوَشْنُك وبُوَشْنُج : ، بالّضّم ، فُوَشْنجُ و : [فشنج]

 .الفُوَشْنِجيّ  عن َجِريِر بِن عبد الَحميد ، وعنه عبُد الَمِجيد بَن إِبراِهيمَ 

جَ :  [فضج] ً  تَفَضَّ ، وهو َوَهٌم  (1)وفي نسختنا : ولم تَِسْل ، بالّسين  َعِرقَت أُصوُل َشعَره ولم يَْبتَلَّ ، َعَرقاً : إِذا يَتَفَضَّجُ  : ساَل وفالنٌ  َعَرقا

 فاُلٌن بالعََرق : إِذا سال به ، قال ابُن ُمْقبِل : كاْنفََضجَ  ينبغي التّنبُّه لذلك ،

اتٍ و  جـــــــــــــَ َفضـــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــح ا  مـــــــــــــُ يـــــــــــــِم كـــــــــــــَبلـــــــــــــ َ  اب ـــــــــــــمـــــــــــــِ

هــــــــا بــــــــِذاَنِب     روجــــــــِ وُد ســــــــــــــــــــــُ لــــــــُ تح جــــــــُ جــــــــَ (2)ُنضــــــــــــــــــــــِ
 

  
بين الَمَضابِع  أََخَذ َمأَْخَذه فاْنَشقَّْت ُعُروُق اللَّْحِم في َمداِخل الشَّْحم نَشقََّق ، وذلك إِذا : بالشَّْحم (3)وفي بعض األُّمهات : بَدنُه  َجَسُده ، تَفَضَّجَ و

َمن. تََخدََّد لَحُمَها إِذا بََدُن النّاقَِة ، تَفَضَّجَ و ، (4) جَ و أَي تََشقََّق من الّسِ . فََضجَ انْ  ، ومثله تَفَضَّجَ  ٍء تَوسََّع فقدوكلُّ شيْ  تََوسََّع. إَِذا ُء ،الشيْ  تَفَضَّ

 قال الُكَمْيت :

جُ  َفضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ا  يـ مـــــــــــَ ِه كـــــــــــَ َديـــــــــــح نح يـــــــــــَ وُد مـــــــــــِ  اجلـــــــــــُ

جُ     َفضـــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــح بُ  يــــــــــــَ كـــــــــــِ نحســـــــــــــــــــــــــَ وحُد حـــــــــــا يــــــــــــَ  اجلـــــــــــَ

  
 وقال ابن أَْحَمر :

َمضح   (5) الدِّاَيرَا بفاِضَجةِ أمل َتسح
 واتََّسَع. اْنفََضجَ  أَي حيث

 وَظَهَر. تَبَيَّنَ  : إِذا األُفُقُ  اْنفََضجَ  قال ابن ُشميل :و واْنفَتََحْت ، القُْرَحةُ : اْنفََرَجت اْنفََضَجتو

ةُ ، اْنفََضَجت يقال :و  . قال األَزَهِرّي : ويقال بالخاِء أَيضاً... كذا عن َشِمرٍ  َساَل ما فيها بالجيم إِذا الدَّْلوُ  اْنفََضَجتو اْنفَتََحْت. إِذا السُّرَّ

 اْستَْرَخى وَضعَُف.األَْمُر :  اْنفََضجَ و

ً  لقد تاَلفَْيُت أَْمَرك وهو أََشدّ »في حديث َعْمِرو بن العاِص أَنه قال لُمعَاويَةَ و ، أَي أَشدُّ استرخاًء وَضْعفاً من  (6) «من ُحّق الَكُهولِ  اْنِفَضاجا

 بيِت العَْنَكبُوِت.

 البََدُن : َسِمَن ِجّداً. انُْفَضجَ و

 العََرُق. كأَِميٍر : ، الفَِضيجُ و

 بَمْعنًى ، وهو العَظيُم البَْطِن الُمْستَْرِخيه. والِعْفَضاجُ  الِمْفَضاجُ  عن ابن األَْعَرابّي :و

 فراِجْعه.« عفضج». وقد تقّدم في اْنفََضجَ  بَْطنُه : إِذا اْستَْرَخت َمَراقُّه. وُكلُّ َما َعُرَض ، كالَمْشُدوخِ ، فقد اْنفََضجَ  ويقال :

َح به ابُن القَّطاع في األَْفعَال ، والسََّرقُْسطّي ،  كاإِلْفالجِ  هذا هو المنقول فيه ، الظَّفَُر والفَْوز ، بفتٍح فسكوٍن : الفَْلجُ  : [جفل] ُربَاعيّاً. َصرَّ

ي الفَِصيح على الثالثّي ، وُمْقتََضى كالِمه وصاحُب الواِعي ، وثابٌت ، وأَبو ُعبَْيَدةَ ، وقُْطُرٌب في فَعَْلت وأَْفعَلت ، وغيُرهم. واقتصَر ثعلٌب ف

جُل على َخْصِمه فَلَجَ  أَن يكون الرباعيُّ منه غيَر فَصيح. ولم يُتَابَْع على ذلك. يقال : الّرُجُل  فَلَجَ  إِذا َعالُهم وفاتَهم. وكذلك أَْفلَجَ و الرَّ

تِه ، فَلَجَ و أَصحابَه. ته ، وفي ُحجَّ ً  بُحجَّ ً فُلْ و يَْفلُُج فَْلجا ً و جا ً و فَلَجا ً  هللاُ َعلَْيه أَْفلََجهو : فاَز : أَْفلَجَ و َسْهُمه فَلَجَ و ، وكذلك فُلُوجا ً و فَْلجا  .فُلُوجا

 بزيادة الهاِء. وهذا الّذي ذكَره المصنِّف من الّضمّ  كالفُْلَجة فالسكون ، بالّضمّ  ، الفُْلجُ  للمصدر من كّل ذلك االسمو

__________________ 
 ( الرواية األوىل كاللسان ا وهذه هي رواية الصحاح.1)
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« قوله ومنفضـــــجات كذا يف النســـــخ كاللســـــان ابلواو ولعر الصـــــواب إســـــقاطها أو تكون زايدهتا خزما ا فليحرر»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 2)
 وما أثبت عن التهذيب.« . بذابب.. ختنض»وابألصر 

 ( جسده رواية التهذيب والتكملة ا وبدنه رواية اللسان.3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب والتكملة : املضائغ.4)
 ( يف التكملة : أمل تسب  بد  أمل تسمض. وعجزه :5)

 مىت حّر اجلميض هبا وسارا
 كملة.وأشري هبامش املطبوعة املصرية إىل رواية الت

 ( قا  ابن األثري : هذه اللفظة قد اختلف فيها ا فرواها األزهري بفتح الكاف وضــــم اهلاء ا ورواها اخلطايب والزخمشــــري بفتح الكاف وســــكون6)
ويقا  إنه  قا  القتييب : أما ح  الكهو  فلم ألض شـــــــــــــيئاً ممن يوث  بعلم مبعىن أنه بيت العنكبوت اهلاء ا ويرو  كح  الكهد  ابلدا  بد  الواو.

 ثدي العجوز. وقير العجوز نفسها وحّقها ثديها وقير غري ذلك.
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 ا  ر َكًة ا فهو مستدر  عليه. الَفَلجَ  يف اسم املصدر هو املعروف يف قواعِد الل غوّيا والص رفّيا. وحَك  بعٌ  فيه
َمْخَشرّي في شرح مقاماته : َشدـ  الفَلَجُ و الفُْلجُ  قال الزَّ ْشد والرَّ  : الظَّفَر. وِمثْلُه في األَساس. ونَقَلَه ُشّراُح الفَِصيح.ـ  كالرُّ

 ؟.الفَلَجُ و الفُْلجُ  ، يقال : ِلَمن الفَلَجُ و الفُْلجُ  وفي اللسان : واالسُم من جميع ذلك

د : يقال في ا ،  الفَلَجُ و ، بضّم الفاِء وتسكين الاّلم ، الفُْلج : فَلَجَ  لمصدر منقلت : هو نصُّ ِعبَارةِ اللِّْحيَانّي في النَّوادر. وقال ُكراع في الُمجرَّ

 بفتح الفاِء والاّلم.

 قلت : وقد أَنَكره الدََّماِمينّي ، وتَبِعَه غيُر واِحٍد ، ولم يُعّول عليه.

ً  ، بالكسر ، أَْفِلْجه ءَ الشيْ  فَلَْجتُ  : القَْسُم ، في الّصحاح : الفَْلجُ و  َسْمته.: ِإذا قَ  فَْلجا

ً  ، بالكسر ، يَْفِلُجه َء بينهماالشَّيْ  فَلَجَ  وفي المحكم واللسان : ه بالمال  .كالتَّْفليجِ  : قََسَمه بِنْصفَْين. وهو التَّْفريق والتَّْقِسيم ، فَْلجا ومنهم من َخصَّ

م ، وآخرون بالماِء الجاِري ؛ والكلُّ صحيٌح. قال َشِمٌر :  ينهم : أَي قََسْمته. وقال أَبو ُدواد :الماَل ب فَلَّْجتُ  ، بالالَّ

فــــــــــــريــــــــــــٌ   جُ فــــــــــــَ لــــــــــــِّ فــــــــــــح ــــــــــــُ اً  يـ يــــــــــــئــــــــــــَ َم نــــــــــــِ حــــــــــــح  الــــــــــــلــــــــــــ 

ارُ و     تـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــِه ا قــــــــــــــــــُ اخبـــــــــــــــــِِ طـــــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــــٌ  لـــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــَ

  
مه ويَُدبِّره ؛ كذا في اللسان والمصباح ، وسيأْتي القوْل الثاني. يُفَلِّجُ  وهو  األَْمَر ، أَي يَنظر فيه ويُقَّسِ

 .فِْلجٌ و فَْلج ، الَواِحد الفُلُوجُ  ، أَي َشقَْقته نِْصفَْين ، وهي فِْلَجْين ءَ الشيْ  فَلَْجت يقال : الشَّقُّ نِْصفَْيِن. أَيضاً : الفَْلجُ و

َراَعة ،َشقُّ  : الفَْلجو راَعة ، وكلُّ َشيْ  فَلَْجت يقال ؛ األَْرِض للّزِ  .فَلَْجتَه ٍء َشقَْقتَه فقداألَْرَض للّزِ

ب. ثّم نقَل عن شفاِء الغليل :« والِجْزيَةَ : فََرَضَها»وفي نُسخة شيخنا التي َشَرَح عليها  في الِجْزيَة : فَْرُضها ، الفَْلجُ و  أَنه ُمعَرَّ

فَسََّره األَصمعّي فقال : أَي قََسَماها ، وأَصلُه  (1) «الِجْزيَةَ على أَْهلَها ففَلََجا نه بَعَث ُحَذيفَةَ وُعثَْماَن بَن ُحنَْيٍف إِلى السََّوادِ أَ »في حديث ُعَمَر و

يَت الِقْسَمةُ الفَاِلجُ  ، وهو الِمْكيَاُل الذي يُقَال له : الِفْلج من  َراَجُهم كان طعاماً.ألَّن خَ  بالفَْلجُ  . قال : وإِنَّما ُسّمِ

وَها. فَلَُجواو وفي األَساس : ْق  فَلِّجْ و الِجْزيَةَ بينَُهم قََسمُّ  .(2)بين أَْعِشرائِك ال تَْختَِلْط ، أَي فَّرِ

 .الفاِلجِ  الِجْزيَةَ على القَْوِم : إِذا فََرْضتََها عليهم. قال أَبو ُعبيد : هو مأُْخوذٌ من القَفيزِ  فَلَْجتُ  وفي المحكم والتهذيب واللسان

ً  بالّضّم والكسر ، ، يَْفِلجو يَْفلُجُ  القَْوَم ، وَعلَى القَْوِم ، فَلَجَ و َح ، واقتصر الجماهيُر على أَن الفْعل الثالثيَّ منه كنََصَر ال غيُر ، وبه صَ  فَْلجا رَّ

 وغيره ، قاله شيُخنَا. (3)في الّصَحاح 

: إِذا  فَلَجَ و : إِذا َظِفَر ، فَلَجَ  من في الُكلّ  القَْوَم : إِذا َظِفَر بهم. والمصنِّف يدَّعي أَنه فَلَج ثّم إِن هذا الذي َذكْرناه من الَوْجَهْين إِنما هو في :

ْح بذلك أَرباُب األَفعال. فالمعروف فيإِذا فََرض : فَلَجو : إِذا َشّق ، فَلَجَ و قََسَم ، : إِذا قََسَم ، أَنه من َحّدِ َضَرب ال غيُر ، وما  فَلَجَ  . ولم يَُصّرِ

ض لتَْعِديَتِه بنْفِسه أَو بأََحِد الُحُروف. فالمشه أَنه يتَعَدَّى وُر الذي عليه الجمهوُر َعَداَها َكنََصر ال َغْيُر ، فلتَُراَجْع في َمَظانَِّها. ثم إِنه لم يتعرَّ

َح ابُن القَطَّاع بتْعِديته بنْفسه ، وتابَعَه جماعةٌ.  بعَلَى ، واقتصر عليه في الفصيح ونَْظمه. وَصرَّ

َمْصُروٌف. ُمذكَّر. وقيل : هو َواٍد بطريِق البَْصرةِ إِلى مكَّة ، ببْطنِه منازُل للحاّجِ ،  َضِريَّةَ  ِحَمىو ع ، بين البَْصَرة : الفَْلجُ  عن ابن سيده :و

 قال األَْشَهُب بُن ُرَمْيلةَ :

تح و  انــــــــــــَ ذي حــــــــــــَ جٍ ِإّن الــــــــــــّ لــــــــــــح اُ هــــــــــــمح  بــــــــــــفــــــــــــَ  ِدمــــــــــــَ

وحِم اي أُم  خـــــــــــالـــــــــــدِ     ـــــــــــقـــــــــــَ وحُم كـــــــــــر  ال ـــــــــــقـــــــــــَ ُم ال  هـــــــــــُ

  
. قال ابن بَّرّي : النّحويّون يستشهدون بهذا البيت على فَْلجٍ  وقيل : هو بَلٌد. ومنه قِيل. لطريٍق مأَْخذُهُ من البَصَرِة إِلى اليماَمِة : طريُق بَْطنِ 

 «الذين»حذف النّون من 

__________________ 
 ( النهاية واللسان : أهله.1)
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 وهي أنصباء اجلزور. قوله با أعشرائك ا قا  يف األساس :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( مل يرد يف الصحاح.3)
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عحر ا واأَلصر   فَحَذَف الّنوَن ضرورًة.« وِإّن اّلِذين»فيه : لضرورة الشِّ
َب. قال « فاِلغَاءُ ». وقِيل : هو القَِفيُز. وأَصلُه بالسُّْريانِيَّة الفَاِلجُ  أَي معروف يُْقَسم به ، ويقال له : م َضْخمٌ  بالكْسر : ِمْكيَالٌ  ، الِفْلجو فعُّرِ

 الَجْعِدّي يَصف الَخْمر :

َي فـــــــــيـــــــــهـــــــــا  قـــــــــِ ـــــــــح انِ أُل جـــــــــَ لـــــــــح ِك َدا  مـــــــــن فـــــــــِ  ِمســـــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــَن و     جٌ رِي لـــــــــــــح رِمِ  فـــــــــــــِ ٍر ضـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــُ لـــــــــــــح ـــــــــــــُ ن فـ  مـــــــــــــِ

  
 والعَاّمة تقول : فِْنَجان ، وفِْنَجال ، وال يصّحاِن.« فِْلَجان»قلت : ومن هنا يُْؤَخذ قولهم للظَّْرف الُمعَّدِ لُشْرِب القَْهَوةِ وغيِرَها 

ْنف من الناس ،  الِفْلج وقال ِسيبويه : .فِْلَجانِ  ُهَما في هذه ، ويقال : ويُْفتَح : جعلَه نِْصفَين. فَلََجه وقد النِّْصُف ، ٍء :من كل شيْ  الِفْلجو : الّصِ

يَرافيّ  : فِْلَجانِ  يُقَال : الناسُ  ْنف ُمْشتَّق من : الفَْلج أَي ِصْنفَاِن من داخٍل وخارجٍ. وقال الّسِ  يز ،الّذي هو القَف الِفْلج الّذي هو النِّْصف والّصِ

 على أَنه عربّي ، غير مشتّق من هذا األَعجمّي : كذا في اللسان. الفْلج على هذا القَْول عربّي ، ألَّن سيبويه إِنما َحَكى فالفْلج

ْجلَْين فهو أَْفَحُج ،، فإِن كان في  أَْفلَجُ  اْعوجاُج اليََدْين ، وهو الفَلَجُ  أُُخراً. وقيل : بالتحريك : تَبَاُعُد ما بين القََدَمْينِ  ، الفَلَجُ و قال ابن و الّرِ

ً  ما بيَن األَسناِن ، ما بين الّساقَْين ، وهو الفََحُج ، وهو أَيضاً تَبَاُعدُ  تَبَاُعدُ  : الفَلَجُ  سيده : :  أَْفلَجُ  ، ورُجلٌ  ُمفَلَُّج أَْفلَجُ  ، وثَْغرٌ  أَْفلَجُ  وهو فَِلَج فَلَجا

ٌق ، وهو بَاِعيَاِت ِخْلقةً ، فإِْن  الفَلَجُ  أَيضاً. وفي التّهذيب والّصحاح : التَّْفليجُ  إِذا كان في أَسنانِه تَفرُّ في األَسناِن : تَباُعُد ما بيَن الثَّنَايَا والرَّ

ٌ  األَسنانِ  أَْفلَجُ  وهو .التَّْفليج تُُكلَِّف فهو  نقله الجوَهِرّي. ال بُدَّ من ِذْكر األَسناِن ، ريد :األَسنان. قال ابن دُ  فَْلَجاءُ  وامرأَة

فَاِء « األَسنانِ  ُمفَلَّجَ »وفي روايٍة « الثَّنِيَّتَْينِ  أَْفلَجَ  كان» : وسلمعليههللاصلىقد جاَء في َوْصفه و  «أَْبلَجَ  أَْفلَجَ  كان»، كما في الشَّمائل. وفي الّشِ

أَن ما قالَه ابُن ُدَرْيٍد : إِْن أَراد ال بُّد من ذكر األَسنان وما بمعناها كالثَّنَايَا كان على طريِق  قال شيخنا : وإِذا َعرفَت هذا ، ظهَر لك

ال  . وبما ذُِكَر تَبَيَّن أَنهالتَّْوصيف ، أَو ألَخّف األَمِر ، ولكنه غيُر مسلَّم أَيضاً ، لَما َذَكره أَهُل اللّغَة من أَن في الجمهرة أُموراً غير ُمسلَّمة

حةٌ لالستعمال. أَفلَجَ  اعتراَض على ما في الّشفاِء ، وال يَأْبَاه كونُ   له معنًى آَخُر ، ألَن القَِرينَةَ ُمَصّحِ

ٍء ، وإِنما يَْحُسن بين الثنايا في األَسنان إِن َكاَن المراُد تَباُعَد ما بينها وتَْفِريقَها كلََّها فهو مذموٌم ، ليس من الُحْسِن في َشيْ  الفَلَجَ  انتهى. ثم إِن

 ي الجمهرةِ.، لتفصيِله بين ما اْرتَصَّ من بَِقيَّة األَسنان وتَنفُِّس المتكلِّم الفَِصيح منه ، فَْليَُحقَّْق كالُم ابن ُدَرْيٍد ف

 : أَي الَجْدَوِل. الفَلَجِ  وفي األَساس : استَقَْيُت الماَء من

ْوض : يد في الفَْرق : فَلََجاتٌ  ، والجمع فَلَجٌ  ، وَعْينٌ  فَلَجٌ  : العَْيُن الجاِريَةُ ، والماُء الجاِري ، يقال ماءٌ  الفَلَجُ  قال السَُّهْيلّي في الرَّ  وقال ابن الّسِ

ينَورّي بالحاِء المهملة ، وقال في  : فَلَجٌ  : البِئُر الكبيرة ، عن ابن ُكنَاسة. وماءٌ  الفَلَجِ و : الجاِري من العين. الفَلَج جاٍر. وذكره أَبو حنيفة الّدِ

َي الماُء الجاري ً  موضع آَخر : ُسّمِ َق بيَن جانِبَْيَها ، مأُْخوذٌ من فَلَجا  األَسناِن. لَجِ فَ  ، ألَنه قد َحفَر في األَرِض وفَرَّ

 قلُت : فهو إِذْن من المجاز.

 عن أَبي ُعبَْيٍد. النَّْهُر ، ، بالتَّْحِريك : الفَلَج في اللسان :و

ِغيُر ، وقيل : هو النَّْهرُ   وقيل : هو الماُء الَجاِري. قال َعبِيٌد : الصَّ

جَأو  لـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــَ ِن واٍد  فـ طـــــــــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــُب     ه َقســـــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــِ (1)لـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــاِء مـــــــــــــن حتـــــــــــــَح
 

  
 . وقال األَعشى :أَفالجٌ  ، الْستَقَاَم َوْزُن البيِت. والجمعُ « ولو ُرِوَي : في بطون وادٍ »ّي : قال الجوهر

جٌ فــــــــمــــــــا  لــــــــَ ــــــــَ َّب  فـ ــــــــَ ن عــــــــح َداِوَ  صــــــــــــــــــــــَ ي جــــــــَ قــــــــِ  َيســــــــــــــــــــــح

وحرِدِ     رِّ مــــــــــــَ ٌر ِإىل كــــــــــــُ هــــــــــــح رٌَع ســــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــه َمشــــــــــــــــــــــــــح

  
 وَغِلَط الجوَهرّي في تسكين المه. نَصُّه في صحاحه :

 : نَهٌر صغيٌر. قال العَّجاج : الفَْلجو

 فـَلحَجاَفَصب َحا َعيحناً رِوً  و 
ّي :، بالتحر الفَلَجُ و قال :  صواُب إِنشاِده : يك ، لغة فيه. قال ابن بَّرِ

__________________ 
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 صوت املاء. والقسيب : «ببطنأو فلج ما » ( البيت غري مستقيم الوزن. ويف الديوان :1)
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 (1) فـََلَجاَتذَك رَا َعيحناً رًِو  و 
 بتحريك الاّلم. وبعده :

ََجا  فرَاَح حَيحُدوَها واَبَت َنريح
 والجمع أَْفاَلٌج. قال امرؤ القَْيس :

لــــــــــــوا  مــــــــــــ  ا حتــــــــــــََ يِّ ملــــــــــــ  ُن ا ــــــــــــَ عــــــــــــح يَنّ  ــــــــــــُ يــــــــــــح  بــــــــــــعــــــــــــَ

َرا    مــــــــَ يــــــــح ــــــــَ ب تـ نــــــــح ن جــــــــَ اَلِج مــــــــِ ِب األَفــــــــح َد  جــــــــانــــــــِ  لــــــــَ

  
 . وقيل :فَلَجٌ  ، وَعْينٌ  فَلَجٌ  وقد يُوَصف به ، فيقال : ماءٌ 

 (3): مدينةٌ بأَرِض اليََمامة لبنِي َجْعَدةَ وقَُشْيٍر اْبنَْي  (2) الفَلَجُ  : الماُء الجاِري من العَين ؛ قاله اللّْيث. وقال ياقوت في معجم البلدان : الفَلَج

 نَاَن ، قال الَجْعدّي :َكْعِب بِن َربيعَةَ بِن عاِمِر بِن عاِمِر بِن َصْعَصعةَ ، كما أَن َحْجراً مدينةٌ لبني َربِيعَةَ بِن نِزاِر بِن َمعَّد بِن َعدْ 

 الَفَلجح حَنحُن بُنو َجعحَدَة َأصحاُب 
 قلت : وأَنشد ابُن ِهَشام في الُمْغني قول الّراجز :

 الَفَلجح حنن بنو َضب َة َأصحاُب 
شيُخنا : وهذا منه قال البَْدُر الدَّماِمينّي في شْرحه : إِّن التحريَك غيُر معروف ، وإِنه وقَع للَراجز على ِجهة الضرورة واإِلتباع للفَتْحة. قال 

ي َدْعَوى اإِلحاَطِة واالتّساع ، ثم قال : وما قَاله قُصوُر وعدُم اّطالع ، واغتراٌر بما في القَاُموس والّصحاح من االقتصار الّذي يُناف

 بالظَّفَِر ، وَشَرحه غيُرهُ بأَنّه اسُم َموضعٍ. انتهى. الفَْلج الّدمامينّي َمْبنَيٌّ على َشْرح

 : البَعيُد ما بين اليََدْيِن. األَْفلَجو

 في ِرْجليه فهو أَْفَحُج.: الّذي اْعِوجاُجه في يََدْيه ، فإِن كان  األَفلجُ  وفي اللسان : وقيل

 َغِلَط الجوهرّي في قوله : البعيُد ما بين الثَّْديَْيِن.و

أَيضاً من الرجال : البَعيُد ما بين الثَّْديَيِن. قال شيُخنا : وقد تَعَقَّبوه بأَّن المعنى واحٌد ، وهو المقصود من التعبير ،  األَفلجُ  وفي اللسان :

جال والنَِّساِء ، كما تقّدم ، فال غلَط.وقالوا : يَلزُم عاَدةً من تَبَ   اُعِد ما بيِن الثَّْديَين تباُعُد ما بَْين اليََديِن ، والثَّْدُي عامٌّ في الّرِ

َي بذلك ألَن َسنامه نِْصفَاِن ، والجمع الفَاِلجُ و الفَْلجُ و  . وفي الّصَحاح :فَواِلجُ ال : البَِعيُر ذو السَّناَمْين ، وهو الّذي بين البُْختِّي والعََربّي ، ُسّمِ

ْندِ  الفاِلجُ  ْخُم ذو السَّناَمْين يُْحَمل من الّسِ  بالكسر. للِفْحلَِة ، البالِد المعروفةِ  : الَجَمُل الضَّ

ً  أَنّ »قد ورد في الحديث : و  .«تَردَّى في بِئرٍ  فاِلجا

َي بذلك ألَن َسنَاَمْيه يَْختِلف َمْيلُهما. وقيل :  ُسّمِ

 : القَْمر. الفُْلجو الفَْلجو

اليَاِسُر  «الفاِلجِ  كاليَاِسرِ  النّاِس  ِلئامَ  (4) به وتُْغِري ذُِكَرتْ  إِذا لها يَْخَشعُ  دنَاَءةً  يَْغشَ  لَمْ  ما الُمسِلمَ  إِن»:  عنههللارضيفي حديث علّي  الفَاِلجُ و

َهام. : الفاِلجُ و الُمقَاِمرُ   أَصحابَه وعلى أَصحابه ، إِذا َغلَبَُهم. فَلَجَ  : فائٌز. وقد فَاِلجٌ  َسْهمٌ  الفائُز من الّسِ

 .«أَصحابَه فَلَجَ  (5) [فَلَجَ أَيُّنَا ]»في حديٍث آَخَر : و

 : ويجوز أَن يكون الّسْهَم الّذي َسبََق به في النَِّضال. (6)أَي القاِمَر الغاِلَب. قال :  «الفاِلجَ  فأَخْذُت َسْهمي»في حديث سعٍد : و

ُن من اِلجُ الفو َمْخَشرّي في األََساس  اْسِتْرَخاءِ  : َمَرٌض من األَمراِض يَتَكوَّ  .(7)أَحِد ِشقَّيِ البََدِن ُطوالً ؛ هذا نَصُّ الزَّ
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فَيَْذَهب بِشقِّه.  وزاد في َشْرحِ نَْظم الفصيح : فيَْبُطُل إِحساُسه وَحَرَكتُه ، وربما كان في ُعْضٍو واحٍد. وفي اللسان هو ِريٌح يأُْخذُ اإِلنسانَ 

 ومثلُه قول الَخليل في كتاب العَين.

وحِ ، فأَّوُل ما يُوِرث إِنه الْنِصباِب ِخْلٍط بَْلغَِمّي ، ويَْحُدث بَْغتةً  ألََحِد ِشقَّيِ البََدنِ  وقد يَْعِرض ذلك وهو حاصُل كالِم  تَْنَسّد منه َمساِلُك الرُّ

 األَطباِء.

 .«داُء األَنبياءِ  الفاِلجُ »:  عنههللارضيفي حديث أَبي ُهَرْيَرةَ و

طوبات ، فيَْبُطل منه الِحسُّ وَحركاُت  الفاِلج وقال التَّْدُمرّي في شرح الفصيح : ماغ من بعِض الرُّ : داٌء يُصيب اإِلنساَن عند امتالِء بُُطون الّدِ

 األَعضاِء ، ويَْبقَى العَليُل كالَميِت ال يَْعِقل شيئاً.

__________________ 
 ( ويرو  :1)

 تذكر أعيناً َرَواًء فـََلجا
 (التكملةـ  معجم البلدان)

 معجم البلدان : وفـََلج بدون ا  التعريف.( يف 2)
 .«ابينّ »بسقوط « وقشري وكعب»( يف معجم البلدان : 3)
 ( عن النهاية وابألصر هبا.4)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.5)
 ( أي ابن األثري ا انظر عبارته يف النهاية.6)
 قريبة. ( مل ترد هذه العبارة يف األساس. ولعله يريد املصباح فالعبارة فيه7)
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 .الفاِلج : صاحبُ  الَمْفلُوجُ و

، بالكسر ،  فَِلجَ  اقتصر عليه ثعلٌب في الفَِصيح ، وتَبعَه المشاهيُر من األَئّمة ، زاد شيُخنَا : وبَِقَي على المصنّف أَنه يقال :ـ  كعُنِيَ  فُِلجَ  وقد

ً  قال ابن ُدَرْيد : ألَنّه َذَهَب نِْصفُه. وقال ابن سيده : ، ْفلُوجٌ مَ  فهوـ  َكعَِلَم ؛ حكاَها ابُن القَطَّاع والسََّرقُْسِطّي وغيُرُهَما ، أََحُد ما جاَء  فُِلَج فاِلجا

 من المصادِر على ِمثَاِل فاِعٍل.

ته أَنه ابُن َخاَلَوةَ األَْشَجِعّي ، بال الٍم :و قَم اسُم َرجٍل ، وكان من قِصَّ لّما قَتََل أُنَْيٌس األَْسَرى ـ  أَيّامهم المشهورةمحّركةً من ـ  قِيَل له يَْوَم الرَّ

ً  هكذا في نسختنا ، وفي بعضها : لّما قتَل أَنيٌس األََسدّي ، وال يصّح : ، يفقال : إِني منه بَِري؟ أَتَْنُصر أُنَْيسا  ء من األَْمرٌء. َومنه قوُل الُمتَبَّرِ

ٌء ؛ قاله األَصمعيُّ ، وعن أَبي زيٍد : يقال للرجل إِذا َوقََع أَي أَنا منه بَِري بُن َخاَلَوة : فاِلجُ  وأَنا منه وِعالَوةً  (1): فاُلٌن يَدَِّعي َعلَيَّ فَْوَدْين 

 َجَمَل ؛ وال (2)بَن َخاَلَوةَ ، يا فَتى. وفي اللَّسان : ومثلُه قول األَصمعّي : ال نَاقَة لي في هذا  فاِلجَ  في أَْمٍر قْد كان منه بَمْعِزٍل : كنَت من هَذا

 .(3)رواه َشِمٌر البِن هانٍِئ ، عنه 

ً و ، كَسفُّوَدة : القَْريَةُ من السََّواِد. الفَلُّوَجةُ و ْرع ، وج األَرُض الُمْصلََحةُ  هي أَيضا يَ و .فاَلِليجُ  الّطيِّبَةُ البيضاُء الُمْستَْخَرَجةُ للزَّ ؛  ع منه ُسّمِ

 .«الِعراق»بدل :  (4)« بالفُرات» . وفي اللسان :فَلُّوَجةَ  بالِعراق َمْوِضعٌ 

َي به ألَنه َذَهب نِْصفُه. المفلوجِ  قال ابن ُدريد فيو  : ُسّمِ

 البَيِت. ُشقَّةٌ من ُشقَق وهو كَسِفينَة ، ، الفَِليَجةُ  ومنه قيَل :

 بن لََجإِ : (5)قال : وال أَدِري أَين تكون هي. قال ُعَمر  الِخبَاِء. وقال األَصمعّي : من ُشقَقِ 

وحٍب  ر بــــــــــــــثـــــــــــــــَ مــــــــــــــِ تــــــــــــــَ رَي ُمشــــــــــــــــــــــــــــح  مَتَشــــــــــــــــــــــــــــ   غــــــــــــــَ

رِّ     َو  خـــــــــــــَ ةِ ســـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــجـــــــــــــَ لـــــــــــــِ اَل ِ  الـــــــــــــفـــــــــــــَ  ابخلـــــــــــــِ

  
 وفي الُمْحَكم : وقول َسْلَمى بن الُمْقعَد الُهَذلّي :

ا  ر كـــــــــــَبهنـــــــــــ  بـــــــــــح تح عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه أُم  شـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــ  ظـــــــــــَ  لـــــــــــَ

تح مــــــــــــنــــــــــــه     عــــــــــــَ بــــــــــــِ يــــــــــــجٌ ِإذا شــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــِ د دُ  فــــــــــــَ  ممــــــــــــَُ

  
ممدََّدةً ، فحَذف ، ويجوز أَن يكون مّما يقال بالهاِء وبغير الهاِء ، ويجوز أَن يكون من الجمع الذي ال يُفَارُق  فَِليَجةً  يجوز أَن يكون أَراد :

 واِحَده إِاّل بالهاِء.

 .(6)فَْيل في قول ابن طُ و

ا  ٍر كــــــــــَبهنــــــــــّ فــــــــــح ــــــــــَ اَء قـ يــــــــــَ لــــــــــح َن يف عــــــــــَ حــــــــــح َوضــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ  تـ

ارُِ      هــــــــــــَ وجٍ مــــــــــــَ لــــــــــــ  ــــــــــــَ ا فـ يــــــــــــَ َن للــــــــــــِ اِرضــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــَ ــــــــــــُ  يـ

  
مه ويَدبِّره. يُفلِّج قلت : ويُْطلَق على المدبِّر الحاِسِب ، من قَوِلهم : هو كالتَّنُّوِر : الكاِتبُ  قال ابُن َجْنبةَ : هو  األَْمَر ، أَي ينظر فيه ويُقَّسِ

 ع. : لُّوجٌ فَ و

ُجها ، أَي فَِلُجهاو الثَّنَايَا ُمفَلَّجُ  وَرجلٌ  على ِجَهته ، كُمعَظَّم : غيُر ُمستقيمٍ  ُمفَلَّجٌ  أَْمرٌ  يقال :و ؛ هكذا في النّسخ ،  (7)األَخيرة من األَساس  ُمتَفَّرِ

 ، من باِب االنفعال ، وهو خالُف الُمتَراّص األَسناِن. (8)وفي بعضها : ُمْنفَِرُجها 

 .«الثَّنِيَّتَْين أَْفلَجَ »، وفي أُْخَرى : « األَسنانِ  أَْفلَجَ »، وفي روايٍة : « األَْسنَانِ  ُمفَلَّجَ  كان أَنه»:  وسلمعليههللاصلىفي ِصفته و

 ، كإِْزِميل : ع. إِْفِليجُ و

 ، المتقّدم ِذْكُره. الفَلَج وقيل : هو ين َمكَّةَ والبَصَرةِ ،ع بَ  ، بالتسكين : (9) فُْلَجةُ و
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 .«يَْفلُجْ  َمْن يَأِْت الَحَكَم َوْحَده»في المثل : و

__________________ 
الصـــــواب ا قوله ثورين كذا يف النســـــخ والذي يف األســـــاس : فودين ا وهو »وهبامش املطبوعة املصـــــرية : « ثورين»( عن األســـــاس ا وابألصـــــر 1)

 والفود هنا هو العد  ابلكسر.
 .«ويف التهذيب : د فيها»( األصر واللسان ا 2)
 تعود إىل أيب زيد.« عنه»( أي عن األصمعي كما يف اللسان ا وهو قو  أيب زيد كما يف التهذيب 3)
 ( اللسان : يف الفرات.4)
 ( ابألصر عمرو ا وما أثبت عن الصحاح.5)
 ذيب ا ونسب يف التهذيب واللسان مادة عرض إىل ابن مقبر وهو الصواب. ويف التهذيب : مهاري  بد  مهار .( األصر واللسان والته6)
 ( كذا ا وعبارة األساس : ويف أسنانه فـََلج وتفليج ا وثغر أفلج وُمَفل ج.7)
 ( هي رواية اللسان.8)
 ( يف التكملة ومعجم البلدان : فلجة بفتح الفاء.9)
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ً  عليههللاُ  أَْفلََجهو ً و فَْلجا لَه. أَْظفَره : فُلُوجا  وَغلَّبَه وفَضَّ

َمه وأَْظَهَره. هللاُ  أَْفلَجَ و بايَعُت رسوَل »في حديث َمْعِن بن يَزيد : ؟ والفَلَجُ و الفُْلجُ  ، يقال : ِلَمن الفَلَجُ و الفُْلجُ  واالسم من جميع ذلك بُْرَهانَه : قَوَّ

 أَي َحَكَم لي وَغلَّبَني على َخْصمي. «فَأَْفلََجني (1) [إِليه] وخاصمتُ  وسلمعليههللاصلىهللا 

 تََشقَّقْت. : إِذا قََدُمه تَفَلََّجتْ و

 أَنه لَعَنَ »الحديث بأَسنانها َرْغبةً في التَّحسين. ومنه (2): وهي الّتي تَفعل ذلك  ُمتَفَلَِّجة امرأَة * ومما يستدرك عليه من هذه الماّدة :

 .«للُحْسن فلِّجاتِ الُمتَ 

كةً : اْنِقالُب القََدم على الَوْحِشّي وَزَواُل الَكْعب. الفَلَجو  ، مَحرَّ

ً  : متباِعُد الَحْرقَفتَين. ويقال من ذلك كلّه : أَْفلَجُ  : ُمتَبَاِعُد األَْسَكتَْين. وفََرسٌ  أَْفلَجُ  وَهنٌ   ، عن اللِّْحيَانّي. فَلََجةً و فَِلَج فَلَجا

 : الِقْطعَة من البَِجاِد. الِفْلَجةُ و

ً  فالَجَ  ألَيِّنا يكون ، من الفَلَج أَُسابِقك إِلى (4) [أَي]أُموراً من الَحّقِ ،  أُفَاِلْجك : (3)وتَعَاَل   : خاَصَمه فَخَصَمه وَغلَبَه. ففَلَجه يَْفلُجه فاُلنا

تهِ  فاِلجٌ  ورجلٌ   ، كما يقال : باِلٌغ وبَْلٌغ ، وثابٌِت وثَْبٌت. فَْلجٌ و في ُحجَّ

 ، بضّمتين : الّساقِيَةُ الّتي تَْجِري إِلى َجميعِ الحائِط. الفُلُجُ و

ْرعِ. الفُْلَجانُ و  : َسَواقِي الزَّ

 : الَمَزاِرُع. قال : الفَلََجاتُ و

وا  اتِ َدعـــــــــُ جـــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــَ ا  فـ بحِم قـــــــــدح حـــــــــاَ  ُدوهنـــــــــََ  الشـــــــــــــــــــــــ 

اِض اأَلوراِ      خـــــــــــــَ
َ

واه املـــــــــــــ ـــــــــــــح اٌن كـــــــــــــبَف (5)طـــــــــــــعـــــــــــــَ
 

  
 وهو مذكور في الحاِء.

ْبح. قال ُحميُد بُن ثَْوٍر : الفَلَجو  : الصُّ

ٍب  لــــــــــــــَ  الحــــــــــــــِ رَامــــــــــــــيــــــــــــــِص أَبعــــــــــــــح  عــــــــــــــن الــــــــــــــقــــــــــــــَ

ِد عـــــــــــاٍد      هـــــــــــح ٍد مـــــــــــن عـــــــــــَ عـــــــــــبـــــــــــ  لـــــــــــجح مـــــــــــُ  كـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــَ

  
ْبُح كاْنبَلََج. اْنفَلَجَ و  الصُّ

 َملََكه.ـ  ءِ بالجيم والحاـ  فاُلٌن بأَْمِره اْستَْفلَجَ و

 فاَُلنَةُ بقَْلبي : َذَهبَْت به ، وهذه وما قبلها من األَساس. فَلَجتْ و

كةً : قَريةٌ عظيمةٌ من ناحيِة اليَمامة ، وَموضٌع باليَمن من مساكِن عاٍد ؛ كذا في أَنساب أَبي ُعبيٍد  فَلَجَ  وفي الحديث ِذْكرُ  ، وهو محرَّ

 لُمَهاِجر ؛ َذَكر ذلك الَهْمَدانيُّ في أَسماِء الشُّهور واألَيّام.البَْكِرّي. قلت : ومن األَخير ابُن ا

 : قَْريَةٌ بِِفلَْسِطيَن. فَالُوَجةُ و

 : اْسٌم. قال الّشاِعر : فَاِلجٌ و

ر ِ   فـــــــــــَ َرَ  يف تــــــــــــَ اَن َأشـــــــــــــــــــــــــح نح كـــــــــــَ جٍ مـــــــــــَ الـــــــــــِ   فـــــــــــَ
د تِ     عـــــــــــــًا وَأغـــــــــــــَ تح مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رِب ه جـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ون ـــــــــــــُ ب ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ  فـ

  
 : قريةٌ بتُونَس. فالجانُ و

جال ؛ عن ابن األَْعَرابّي. قال شيخنا : وكونه جمعاً أَو اسَم َجْمعٍ ، أَو له ُمفرٌد ، أَو  الثُّقاَلءُ  وهم ، بضّمتين : الفُُجُج ، الفُنُج : [فنج] من الّرِ

 تأَّمْل.ال ُمفَرَد له ، مّما يَحتاُج للبَيان ، وقد أَْغفَلَه ، ومع ذلك ال إِخالُه َعربيًّا : ف
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ٍث. اسمُ و شيُخ اليََمِن. َكبَقٍَّم : تابِِعيٌّ ، روى عنه َوْهُب بن ُمنَبِّهٍ  فَنَّجٌ و  ُمَحّدِ

ُب فَنَك فَنَجٌ و  وهو دابّة يُْفتََرى بِجْلِده ، أَي يُْلبَس منه فَِراٌء. كَجبٍَل : ُمعَرَّ

 * واستدرك شيخنا هنا :

وٌر في أَّول الَمَواهب اللَُّدنيّة. قلت : وهو الحافُِظ أَبو عبد هللا الُحسين بُن محّمِد بِن الُحسيِن بِن محّمِد بِن عبِد أَحُد الُمَحّدثين ، َمْذكُ  فَْنُجويَهْ  ابن

ينََورّي ، ذكره عبُد الغافِر الفارسّي في تاريخ نَْيَسابوَر ، وأَثنَى عليه. م فَْنُجويَهْ  هللا بِن صالحِ بِن ُشعَيِب بن ات بنَْيَسابُوَر سنة الثَّقَفيُّ الّدِ

414. 

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية.1)
 .«قوله : ذلك ا أي التفليج املفهوم من متفلجة ا ولو ذكره عقب قو  املصنف : ورجر مفلج الثنااي كان أ هر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«ويقا »( عن األساس ا وابألصر 3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 يف املطبوعة الكويتية : األورا  خطب.( 5)
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، من قَُرى نَْيَسابوَر ، ومنها أَبو الَحسن عليُّ بُن نَصر بن محّمد بن عبد الّصمد األَديب ، سمع أَبا بكٍر عبَد الغافر  (1) فُْنُدوَرجُ  : [فندرج]

 .، وعنه أَبو َسْعد الّسمعانّي ، وكتب اإِلنشاَء بديوان السُّلطان (2)الّسيّوري 

َرْقٌص للعََجم يَأُْخذ  : النََّزَواُن. وقيل : هو اللَِّعُب الذي يُقَال له الدَّْستَبَْند ، يُْعنَى به َرْقُص الَمجوس. وفي الّصحاح الفَْنَزَجةُ و الفَْنَزجُ  : [فنزج]

 وأَنشد قول العّجاج : ، ُمعرب پَْنَچهْ  (3) بَعضهم بيَِد بَعٍض 

َف الن ِبيرِت يَلعبوَن  َزَجاالَعكح  َفنـح
ب. وعن ابن األَْعَرابّي : ى بَْنَجكان ، بالفاِرسية ، فعُّرِ ّكيت : هي لُْعبة لُهم تَُسمَّ : لَِعُب النَّبِيِط إِذا بَِطُروا. وقيل : هي  الفَْنَزجُ  وقال ابن الّسِ

 األَيّاُم الُمْستََرقَةُ في ِحساِب الفُْرِس.

ؤساِء. ومن َسَجعات األَساس :  الَجَماَعة : القَِطيُع من النّاس. وفي الّصحاح والنَّهايَة : الفائِجو الفَْوجُ  : [فوج] من النّاس. وقيل : أَتباُع الرُّ

ً  وأَقبلوا ً ] فَْوجا  أَفَائِجُ  : ويقال ، أَفاِوجُ  أَي جمُع الجمع جج ،و ، أَْفَواجٌ و حكاه سيبويه ، ، فُُؤوجٌ  ج بهم الواِدي َمْوجاً. يَُموجُ  (4) [فْوجا

 .أَفاِويجُ و

 قال أَبو ذَُؤيب : فَاَح ، : ِمثْل فَاجَ و : َسَطَع. الِمْسكُ  فَاجَ و

ا  اِء كـــــــــــَبهنـــــــــــَّ ـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــَ َة قـــــــــــامـــــــــــتح يف ال يـــــــــــ   َعشـــــــــــــــــــــــــِ

فــــــــــَ  و     طــــــــــَ يبحٍ ُتصــــــــــــــــــــــــح ُة ســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــلــــــــــَ قــــــــــِ فــــــــــوجُ عــــــــــَ  تــــــــــَ

  

ا و  يــــــــُب حــــــــىت كــــــــَبهنــــــــّ ا الــــــــطــــــــِّ هــــــــَ يـــــــــح لــــــــَ ب  عــــــــَ  صــــــــــــــــــــــُ

يــــــــــــجُ     جــــــــــــِ ييف عــــــــــــلــــــــــــَ  أُمِّ الــــــــــــدِّمــــــــــــاِي حــــــــــــَ  آســــــــــــــــــــــــــِ

  
 وهذا على الَمثل. بََرَد ، : إِذا النََّهارُ  فاجَ و

 قال الراجز يَصف نَْعَجةً : : أَْسَرَع ، وَعَدا ، أَفَاجَ و

ِبُ  الش يحَخ ِإذا   أَفَاَجاال َتسح
جز ألَبي محمد الفَْقعَِسّي ، وقَْبلَه : ّي : الرَّ  قال ابن بَّرِ

َد  َخليلي نـَعحَجًة ِ حالَجا   (5)َأهح
أَْرَسَل اإِلبَل على الَحْوِض قِْطعَةً  ، إِذا أَفاجو (6)في َعْدِوه : أَْبطأَ ؛ كذا في اللسان  أَفاجو القَْوُم في األَرِض : َذَهبُوا واْنتََشروا. أَفاجَ  وقيل :

 قِْطعةً.

كهْيئِة الواِدي بين  الفائجةُ يج أَيضاً. وعن ابن ُشَمْيٍل :من ِغلٍَظ أَو َرْمٍل ، وهو مذكوٌر في ف ُمتََّسُع ما بيَن كّلِ ُمْرتَِفعَْين من األَرض : الفَائَِجةُ و

 كالفَْوجِ. الجماَعة ، : الفائجةو .فََوائِجُ  الَجبَلَْين أَو بين األَبَرقَْين كهيئِة الَخِليِف ، إِاّل أَنّها أَوَسُع ، والجمعُ 

ُب بَْيكَ  : َرسوُل السُّلطاِن على ِرْجِله ، فاِرسيّ  الفَْيجُ و والجمع فُيُوٌج ، ومثلُه في معّرب ابِن الَجواِليقّي وزاد : وليس بعربّي صحيحٍ.  ُمعَرَّ

كاب الذ بَلٍد. وفي العُبَاب : الفَْيج :وفي النِّهاية : الفَْيج : الُمْسرُع في َمْشيِه الذي يَْحِمل األَخباَر من بَلٍد إِلى  يه أَهُل العراِق الّرِ ي يُسّمِ

َل البقرةِ ، نقله شيخنا. ثم قال : هو ثابٌت عند َكثِيٍر ، وأَهملَه المصنُّف تقصيراً. قلت : ا يبّي أَوَّ لمصنّف لم يُهِمله ألَنه لما والسَّاعي ؛ نَقَله الّطِ

َح بتَْعِريبه َظَهر معناه لُشْهرتِه عندهم.  ، جاَء في شعِر َعِدّي بن زيٍد : الفائجةِ و كالفَْوجِ ، اَعةُ من النَّاسالجم الفَْيج أَيضاً :و صرَّ

ِة وا   َج ابلـــــــــــــــــــز رافـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح َ  الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَ د   َوبـــــــــــــــــــَ

ا    هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــبـ ائ جـــــــــــــــــَ ميف عـــــــــــــــــَ وٌن جـــــــــــــــــَ ُم خـــــــــــــــــُ  َأاي 

  
رافةُ : الَجماعةُ. قال شيخُ   نا : وإِذا صّح النَّْقُل َكان من األَضداد.قال العاَّلمة ابُن لُّب : الفَْيُج ، في قوله هذا : الُمْنفَِرُد في َمْشيِه ، والزَّ
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بغدادّي ، عن أَبي يَْعلَى بن الفَّراِء ، وأَبي بكٍر الَخطيب ، وعنه أَبو الُحسين  الفَْيُج ، بِن أَحمَد بن طاهرٍ  (7) أَحمُد بُن الَحسنِ  أَبو المعاليو

مشقّي ، مات في رجب سنة  (8)ِهبةُ هللا بن الحسن األَمين  وأَبو َرشيٍد الفَْيُج ، وأَحمُد بُن محّمٍد األَْصبََهانّي  (9) [وِهبَةُ هللِا الفَْيجُ ]،  513الّدِ

ثُون. (10) ابن الفَْيج  ، ُمَحّدِ

__________________ 
 ويف معجم البلدان فكاألصر.« فـَنحُدور»( يف اللباب البن األثري : 1)
 ( يف اللباب البن األثري : الشريوي.2)
 الصحاح : أيخذ فيه بعٌ  بيد بعٍ .( يف 3)
 ( زايدة عن األساس.4)
واهلملجة ســــريه ا فاســــتعاره للنعجة. واملشــــهور يف رجزه : أعط  عقا   : واألصــــر يف اهلمالج أنه الربذون. (يعين ابن بري)( يف اللســــان : قا  5)

 وهو اسم رجر. .. نعجة
 .«فيج»( العبارلن يف اللسان يف مادة 6)
 ويف اللباب البن األثري فكاألصر.« حسن»: ( القاموس 7)
 ( عن اللباب ا وابألصر : األمري.8)
 ( زايدة عن القاموس ا وأشار إليها هبامش املطبوعة املصرية.9)
 وما أثبت عن القاموس.« ابن أيب الفيج»( ابألصر : 10)
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 ، كما يقال : هيِّن ، من هاَن يَُهون ، ثم يُخفَّف فيقال : َهْيٌن وفَْيٌج. فاَج يَفُوجُ  من ، كَكيِّس ، فَيِّج أَْصلُه : في التهذيب :و

 في قول َعِدّيٍ : أَو الفُيُوجُ 

َرٌس  مح حـــــــــَ وحهلـــــــــَُ وجـــــــــًا حـــــــــَ ـــــــــُ ي ـــــــــُ زحَت فـ ـــــــــَف جـــــــــُ ي  أَم كـــــــــَ

رّاُر و     كِّ صــــــــــــــــــــــــــَ ه ابلســــــــــــــــــــــــــ  رتحَصــــــــــــــــــــــــــًا اببــــــــــــُ (1)مــــــــــــُ
 

  
ْجَن ويَخُرجون ويَحُرسون ، هم  وفي بعض األُصول : يحرسون ، بإِسقاط واو العطف. الذين يَْدُخلون الّسِ

جَ  حتى لْسُت بِرائحٍ  وفي نسخة : ويُقال : تقولو َد على نَْفِسي ، ، أُفَّوِ  .(2)وفي نسخة : عن نفسي  أَي أَبَّرِ

 َها من زياداته.به ؛ وهذه والتي قَْبلَ  فاُلٌن : اْستُِخفّ  اْستُِفيجَ و

 * ومما يستدرك عليه :

 ممن كان في َطعامه. فَْوجٌ  َوِليَمِة فاُلٍن : أَي فائِجُ  قولهم : َمرَّ بنا

 : َسِمينةٌ. وقيل : هي حائٌِل َسِمينةٌ ، والمعروف فاثٌِج. فائِجٌ  ونَاقَةٌ 

 ال :، من أَسماِء الَخْمر الّصافي. وقيل : هو من ِصفاتِها. ق الفَْيَهج : [فهج]

ــــــــا  ــــــــن ي حــــــــِ ــــــــَ ب جــــــــاً َأاَل اي َأصــــــــــــــــــــــح هــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَ ًة  فـ ــــــــ  َدرِي ــــــــح ي  حــــــــَ

ي     لــــــــِ ُ  ا ــــــــَ   ابطــــــــِ بــــــــِ حــــــــاب َيســــــــــــــــــــــح (3)مبــــــــاِء ســــــــــــــــــــــَ
 

  
فارسّي  ِمْكيَالُها ، : الفَْيَهج قيل :و اسٌم ُمْختَلٌَق للَخْمر ، وكذلك الِقْنِديُد وأُّمِ َزْنبٍَق. : الفَْيَهج وقيل : هو فارسّي معّرب. وقال ابن األَنبارّي :

 لها. الِمْصفاةُ  قيل :و ُمعّرب

ب فَْهَره. وهو َطَرِف الَمفاَزةِ ، من بالِد فاِرَس على ، كجْعفٍر : د ، بُكوَرةِ إِْصَطْخرَ  فَْهَرج : [فهرج]  ُمعَرَّ

 ، بالَكسر : االنتشاُر. الِفيجُ و بالفتح ، الفَْيجُ  : [فيج]

 الَوْهُد الُمْطَمئِّن من األَرض.و القوُم في األَرِض : َذَهبُوا وانتَشروا. أَفَاجَ و

البَِساط الواِسُع من  : الفائجُ  . وعن أَبي عمٍرو :فائِجةٌ  : ُمتََّسُع ما بين كّلِ ُمْرتِفعَْيِن من ِغلٍَظ أَو َرْمل ، واِحدتُها الفََوائِجُ  وعن األَصمعّي :

 قَُط :األَرِض. قال ُحَميٌد األَرْ 

ارِِج  عـــــــــــــــَ
َ

اِس ذي املـــــــــــــــ ـــــــــــــــّ ـــــــــــــــن ـــــــــــــــَك َرب  ال ـــــــــــــــي  ِإل

ارِجِ     ضــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
ة ذي امل لــــــــــــــَ َن مــــــــــــــن َنــــــــــــــَح ُرجــــــــــــــح  لــــــــــــــَح

  

 فائجِ بـَعحَد  أَفـحَيجَ  فائجٍ من 
 : نَفََحت بهما من َخلَصها. تَِفيجُ  النّاقَةُ بِرْجلَْيَها فاَجتو

 بِرْجلَْيها. قال : تَِفيجُ  : فَيّاَجةٌ  ونَاقَةٌ 

 الر ُفوَدا الَفي اَجةَ مَيحَنح و 
َح به الَجَواِليقّي وغيُره ، فال دليَل على األَصالَة التي  كلُّ ذلك يَْنبغي أَن يُذَكر فِي الياِء. وكالُم شيِخنا : وإِذا قيل : إِنها أَعجميّة ، كما صرَّ

حَ  ٍل ، فإِّن الجواليقّي إِنما َصرَّ بَة  الفَْيج  كغيِرِه بتَعريبِ ليسْت في اللّْفظ كما ال يَْخفَى ، محلُّ تأَمُّ الذي هو بمعنى الّساِعي ال أَن الماّدة كلََّها ُمعرَّ

 ، كما هو ظاهر.

، وأَبو موسى عيسى  301، مات سنة  (6)، مولى قريش ، ثِقَة  (5): قَْرية بأَْصبهاَن منها أَبو علّي الحسن بن إِبراهيم بن يَساٍر  (4) فايِجانو

 ، محّدثون. الفايجاني بُن إِبراِهيَم بِن صاِلحِ بن ِزيَاٍد العُقَْيلّي ، وابُن بِْنتِه أَبو محمٍد عبُد هللا بن محمد بن إِبراهيم بن إِسحاق

 (فصر القاف)
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 مض اجليم
كاً :بفتح فسكون كما هو مقتضى عادته ، وِمثْلُه في  (7) القَْبجُ  : [قبج]  الَحَجلُ  اللسان وغيره ، وأَنكره شيُخنَا فقال : ال قائَل به بل هو ُمَحرَّ

 َوْزناً وَمْعنى ، وهو أَيضاً الَكَرواُن ،

__________________ 
لتكملة ومرتصا قوله ومريضاً كذا يف النسخ كاللسان والذي يف ا»وهبامش املطبوعة املصرية : « ومرتصا اببه»بد  « ومريضاً اببه»( ابألصر : 1)

 .«بضم امليم وفتح الراء مبعىن  كم
 ( يف القاموس : عن نفسي.2)
 والرواية : أال اي أصــــــبحاين عل  التثنية والبيت ملعبد بن ســــــعنة الضــــــيب. قوله أال اي أصــــــبحينا. قا  يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 3)

 .«وا   : املوت. والباطر : اللهو
 البلدان واللباب البن األثري : فاِبان ابلياء. ضبطت يف معجم البلدان : بعد األلف ابء موحدة مكسورة.( يف معجم 4)
 ( يف اللباب : بشار.5)
 ( عن اللباب ا وابألصر : ثقفي.6)
 ( ضبطت يف القاموس : بفتح الباء.7)
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ان. قا  وهو ابلَفارســــــّية َكبحج ا معّرب ا أَلن القاف واجليم ال  تمعاِن يف كلمة و  احدة من كالِم العرب ؛ كذا يف الّلســــــَ
 شيخنا : وشاع حبيث ِإن كثرياً من األَئم ة نقَله كبَن ه عريّب ا واستعمله القدماُء يف َأشعارهم.

أَنّه الواحُد من الِجْنس ، وكذلك  حتى تقول : يَْعقُوٌب ، فيختّص بالذََّكِر ، ألَّن الهاَء إِنَّما دخلتْه على تَقَُع على الذََّكر واألُنثى (1) القَبََجةو

 دَّى ، ومثله كثير.النّعَاَمة حتى تقول : َظِليٌم ، والنَّْحلَة حتى تقول : يَْعُسوب ، والدُّّراجة حتى تقول : َحْيقَُطاٌن ، والبُوَمة حتى تقول : صَ 

 : َجبَُل بعَْينه ، قال : القَْبجو *

 أَلضحَح  ماِئاَل  الَقبحجَ لوح زَاَحَم 
 في اللَّسان ، وهذا مستدَرك عليه. كذا

احٍ ، لهم : لُْعبةٌ  القَْجقََجة : [قجقج] ح بذلك ، للقاعدة السابقة. يُقَال لها : َعْظُم َوضَّ  معّرب ، وإِن لم يُصّرِ

ّي ، فيما يَُظنُّ الّسمعانيُّ ، منها أَيّوُب بن ُعْرَوةَ ، كوفّي. القَْرجُ و : (2) [قرج]  ، بفتح فسكون : قَْريَة بالرَّ

 وهو بالفارسية ُكْربق ، وسيأْتي في كربج المزيد في ذلك. ، كقُْرَطق : الَحانوت ، القُْربَج : [قربج]

 عن ُكراع. الطَّويلُ  النسخ ، وفي اللسان بالّزاي : هكذا بالّراِء عندنا في ، كُمَسْرَهد الُمقَْرَعج : [قزعج] [قرعج]

يقال  أَو االْستقاُء من البِئِر به ، أَي القَْلِس ، : إِْحَكاُم فَتِْلِه ، القَْطجُ و عن أَبي عمٍرو. السَّفينِة ، (3) ، كَسَحاٍب ، وِكتَاٍب : قَْلسُ  القََطاجُ  : [قطج]

ً  فيهما :  .قََطَج قَْطجا

 جدًّا ُمْؤِلم منسوب إِلى الِمعَى ِمعَِويّ  مشهور وقد تكسر المه ، أَو هو مكسور الاّلم ، ويُْفتَح القاُف ويَُضّم : َمَرضٌ  َعَجميّة ، القُولَْنجُ  : [قلج]

يحِ.  يَْعُسُر معه ُخُروُج الثُّْفِل والّرِ

 ، ومنهم من يُبدل النُّوَن ميماً. (4) كِسنَّْور قِنَّْوج : [قنج]

الّسلطاُن  فَتََحه كبيرةٌ متّسعة ذاُت أَسَواق ، تُجلَب إِليها البضائُع الفاخرة ، بالهند يب أَنه َموِضٌع في بَلِد الِهْنِد. والصَّواب أَنه د ،في التهذ

ّي ، في القسم الثالث من السين الغَْزنَِوّي بعد محاصرٍة شديدة. وقَرأُْت في اإِلصابَة للحافظ ابن َحَجٍر العَْسقَالن محموُد بُن ُسبُْكتِِكين المجاهد

بن أَحمَد اإِلْسفَرايِنّي : حدثنا مّكّي بن أَحمَد البَْرَدِعّي : سمْعت إِسحاَق  (5)المهملة ، ما نَّصه : روى أَبو موسى في الذَّيل ، من طريِق ُعمر 

، وقيل بالميم ، بدل النُّون ،  قِنَّوجْ  َك الِهند في بلدةٍ تسمىقال : رأَيت َسْرباتك ملـ  وهو ابن سبع وتسعين سنةً ـ  بَن إِبراِهيَم الطُّوسّي يقول

نين  إِلى آخر الحديث ، فراِجْعه. .. فقلت : كم أَتَى عليك من الّسِ

دل القَِصيَرةِ ، ب السَّمينة ، ويقال : األَتَاُن العَِريضة : (6)ويُوجد في بعض أُمهات اللغة ضبطه بالّضّم  ، بالكسر الِقْنِفج : [قنفج]

 ، كذا في اللسان.« العريضة»

ٌث. قَاجٍ  أَحمُد بنُ  : [قوج]  : ُمحّدِ

 (فصر الكاف)
 مض اجليم

جُل : اْزدادَ  َكأَجَ  في التهذيب : أَْهَملَه اللَّيث. وروى أَبو العبّاس عن ابن األَعرابّي قال : كَمنَع ، َكأَجَ  : [كأج]  ُحْمقُه. الرَّ

 ، بالكسر : الَحماقَةُ والفََداَمةُ. الِكئَاجُ و

؛ وهذا عن ابن  يَْكِثج فهوَ  اْمتَاَر منه فأَْكثََر ، : إِذا َكثَجَ  أَو يَْكفيه ؛ كذا في التهذيب ، إِذا أَكَل منه ما بالكسر : ، يَْكثِجُ  من الطَّعامِ  َكثَجَ  : [كثج]

يت. وقال ابن ِسيده : ّكِ  أَْكثََر منه حتَّى يمتِلئ.من الطَّعاِم : إِذا  َكثَجَ  الّسِ
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ة : [كجج] ُرها ، بالّضّم : لُْعبَةٌ لهم ، الُكجَّ بّي ِخْرقةً فيَُدّوِ  ثم يَتقامَر بها. كأَنّها ُكَرةٌ  ويجعلها يأْخذُ الصَّ

بِيُّ : َكجَّ و  لَِعَب بها. الصَّ

بيانِ ٍء قَِماٌر حتى في لَعِب في كّلِ َشيْ »في حديث ابن عباس : و ة الّصِ  ؛ حكاه الَهَرِوّي في الغَريبين. «بالُكجَّ

__________________ 
 ( ضبطت يف اللسان  سكان الباء ا وأ ر ضبطها يف الصحاح.1)
 ( األصر ومعجم البلدان ويف اللباب : قـُرحج.2)
 ( القل  : حبر ضخم من ليف أو خوص.3)
 وآخره جيم. (ضبطت النون حبركة الضمةو )( يف معجم البلدان : بفتح أوله وتشديد  نيه 4)
 وورد هذا النص فيها يف القسم الرابض ال الثالث كما ورد ابألصر هنا.« ميسر بن أمحد»( يف اإلصابة : 5)
 ضبرت قلم.« الُقنـحُفجُ »( يف اللسان : 6)
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ى اْسَت الَكْلبِة. الَكْجَكَجةُ و  .(1)وفي الَحَضر يقال لها : البُْكَسة ؛ كذا في التهذيب  : لُْعبَةٌ تَُسمَّ

ث ُكّجٍ  قُتَيبة بنو  .292َرَوى ، وَحدَّث ، مات سنة  ، بالّضّم ، بُخاريٌّ ُمحّدِ

ب. الُكجّ و  : هو الُجّص ، ُمعرَّ

يّ  وأَبو ُمسلم إِبراهيم بن عبد هللا بن ُمْسلم يّ  ، بنى َداراً بالبَْصرة بالُكّجِ فقيل له : الُكّجِ ، إِلكثاره ِذْكَره. وأَما نَسبُه إِلى الُكّش ، فإِن جدَّه  الُكّجِ

يّ  ُمسِلماً هو ابُن باغر بن ُكّش ، فهو الُكّشيّ   .جّ كُ  فليُتَنَبَّه لذلك ، فإِنه ُربما يَتوهَُّم َمْن ال معرفةَ له أَن الُكّش تَعريب الُكّجِ

نجّي  : القاضي ، بالفتح َكجّ  يوسُف بُن أَحمَد بن أَبو القاسمو ة الّشافعيّة ، لما انصرَف الحافُظ أَبو َعلّي الّسِ من عند أَبي حامٍد  (2)أَحد أَئمَّ

ينََوُر. قَتَله ف ؟اإِلْسفَرايِنّي ، اجتاَز به ، فرأَى ِعْلَمه وفَضلَه. فقال : يا أُستاذ ، االسُم ألَبي حامٍد ، والِعْلُم لك قال : رفَعَتْه بَغداُد ، وَحطَّتْني الّدِ

 .405العَيّارون بها سنة 

ُجُل ، َكَدج أَْهمله اللّيث. وقال أَبو عمٍرو : بالكاف والّدال المهملة. قال األَزهرّي : ، َكَدجَ  : [كدج]  َشرَب من الشََّراب ِكفايَتَه. إِذا الرَّ

كةً  مةبالذّال المعج ، الَكَذج : [كذج]  الَكَذج . وفي التّهذيب : أُْهِملت ُوجوه الكاف والجيم والذّال إِالّ َكَذَجاتٌ  ِحْصٌن معروٌف ، وَجْمعُه محرَّ

ب َكَذه وهو الَمأَْوى بمعنى  ويقال : ِميَكَذه ، أَي َمأَْوى الَخْمر. .(3) ُمعرَّ

 * ويستدرك عليه :

 : بمعنى التُّراب ، عن ُكراع ؛ َذَكره في التهذيب في آخر ترجمة كثج. الَكْيَذجُ 

َكة : بَلَد الَكَرجُ  : [كرج]  الِعْجِلّي ، بن عيسى بن إِدريَس بن َمْعِقِل بِن َشْيخِ بن ُعَميرٍ  أَبي ُدلَف األَميِر المشهوِر بالُجود والشَّجاعة ، محرَّ

 يٍم : قبيلٍة ، وهو أَبو ُدلَف الذي قِيل فيه :بكسر العين ، منسوب إِلى ِعْجِل بِن لُجَ 

ٍف  ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــو ُدل ا أَب ـــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــــــــد  ا ال  ِإلـــــــــــــــــــــ َ

رِهح     َتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــِه و ـــــــــــــــــــــــــــــُح ـــــــــــــــــــــــــــــا اَبِدي  ب

  

ٍف  ِإذا َوىل  أَبـــــــــــــــــــــــــــــــــو ُدلـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رِه    ا عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  أَثــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــح ِت الــــــــــــــــــد   َولــــــــــــــــــ 

  
 .(4)ونََهاَوْنَد َمرحلتاِن  الَكَرجِ  ، وبين 225وتوفي سنة 

: هي َمدينة بالَجبَل بين  (5)ونُسب إِليها أَبو الُحسين محّمٌد األََصمُّ ، وأَبو العبّاس القاضي الُمقيم بمكَّةَ ؛ ذكرهم عبد الغنّي. وقال ابن األَثير 

ها ابنُه أَبو ُدلَف. ينََوِر. أَصبهاَن وَهَمَذاَن ، ابتدأَ بِعمارتها عيسى بُن إِدريَس ، وأَتَمَّ  الَكَرجُ و وفي التهذيب : اسم ُكورةٍ معروفة. و: ة ، بالّدِ

 أَيضاً : موضع.

جُ و ْه. الّذي يُْلعَب به ، كقُبَِّر : الُمْهرُ  ، الُكرَّ ب ُكرَّ  ُمعرَّ

 وقال اللّيث : يُتَّخذ ِمثَْل الُمْهِر يُْلعَب عليه ، وهو َدخيل ال أَصَل له في العربيّة. قال جرير :

ٌة  بـــــــــَ عـــــــــح َرزحَدُ  لـــــــــُ اَلحـــــــــي والـــــــــفـــــــــَ ُت ســـــــــــــــــــــــِ بســـــــــــــــــــــــح  لـــــــــَ

احــــــــــًا      ر جٍ عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا ِوشــــــــــــــــــــــــَ هح  كــــــــــُ لــــــــــُ الجــــــــــِ  وجــــــــــَ

  
 وقال :

الجــــــــــــِر   رزحدُ  يف جــــــــــــَ ر جٍ أَمحســــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــفــــــــــــَ   كــــــــــــُ
ريــــــــــــــرِ     ر ًة جلــــــــــــــَ طــــــــــــــِر ضــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــح َد اأُلخــــــــــــــَ  بــــــــــــــعــــــــــــــح

  
ِجيّ و  : الُمخنَّث. الُكرَّ

 .، كقَُذْعملِ  كالُكَرْيِرجِ  : َسَمٌك ُخْضٌر قِصاٌر ، الَكراِرَجةو

وم بثُغوِر أَذْربيجان. الُكْرجُ و  ، بالّضّم : ِجيٌل من النَّصاَرى. ومنهم من َجعلَها ناحيةً من الرُّ
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جَ و (6) أَْكَرجَ و الَخْبُز ، كفَِرَح ، َكِرجَ و جَ و بالتشديد ، َكرَّ  ُء ، إِذا فََسَد.الشي َكِرجَ  وعن ابن األَعرابّي : فََسَد وَعلَتْه ُخْضرةٌ. أَي ، تكرَّ

__________________ 
َسة (يف اللسان : التون)فتسم  هذه اللعبة ابلا : يقا  هلا الت وان »( عبارة التهذيب : 1)  .«ا واآُجر ة يقا  هلا : الُبكح

 (. اللسان : بك)والبكسة : خرقة يدورها الصبيان مث أيخذون حجراً فيدورنه كبنه كرة مث يتقامرون هبما 

 ( هو ا سا بن شعيب السنجي ا أبو علي.2)
 ويف التكملة فكاألصر.« كده»( يف القاموس : 3)
 ( يف معجم البلدان : سبعة فراسخ.4)
 (.90/  3الَكَرج  )( اللباب 5)
 ويف اللسان فكاألصر.« واكرتج»( يف القاموس : 6)
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جُ  : الُخْبزُ  الكاِرجُ و  .الُمكرَّ

جَ و  .الَكَرجُ  ذا أَصابهالطَّعاُم : إِ  تََكرَّ

 : * ومما يستدرك عليه : [كركانج]

، منها أَبو حامٍد محّمُد بُن أَحمَد بن علّيٍ الُمقرئ ، صاحب المصنَّفات ، َذَكره  (1)، بالّضّم والنّون والجيم : َمدينة بُخواَرْزَم  الُكْرَكاْنجُ 

اِء ، تُُوفَِّي سنة   .481الَمدينّي في طبقات القُرَّ

ت َمْورودةٌ. قال ابُن سيده وقيل : هو موضٌع كانت فيه حانو أَو َمتاُع حانوِت البَقَّاِل. : الدُّكَّان ، الحانوتُ  وقُْنفُذ : ، كقُْرَطق الُكْربجُ  : [كربج]

َي بذلك ، وأَصلُه بالفارسيّة ُكْربُق. قال سيبويه : والجمع ، أَلَحقوا الهاَء للعُْجمة. قال : وهكذا ُوِجَد أَكثُر  َكَرابَجةٌ  : ولعّل الموِضع ِإنما ُسّمِ

 بُق وقُْربٌُق وقُْربٌُج.وُكرْ  ُكْربُجٌ  . ويقال للحانوتَكرابجُ  هذا الضَّْرب من األَعجمّي ؛ وربما قالوا :

ث ، تُوفّي سنة  الُكَرابجُ و ب الُمحّدِ  ؛ كذا في معجم الذّهبّي. 295، بالّضّم : لَقَُب الَجَماِل يُوُسَف بِن محّمِد بن عبدان الُمؤّدِ

وهذا أَنكره ـ  ويَُضّم ، ِمْصباح ،بالفتح ، وعليه اقتصر ثعلب في الفصيح ، وأَكثُر ُشّراِحه ، وهو الذي في الّصحاح وال ، الَكْوَسجُ  : [كسج]

يت وابُن ُدُرْستََوْيه. وقال ابن خالََوْيه : َكالُم العرب : ّكِ ،  ُكوَسج ، بالفتح. قال : وقال الفَّراُء : من العرب من يقول : الَكْوَسج يَعقوُب بُن الّسِ

، بضّم الّسين. قال شيخنا : وهو أَْغربُها. ثم قال : وبما نقله  وُسجكُ  فيأْتي به على لْفظ األَعجمّي. وزاد ابُن ِهشام اللَّْخمّي أَنه يقال :

أَي معروف. وفي المحكم : هو  م :ـ  المصنّف من ضّم أَّوله يُتعقَّب قوُل أَبي َحيَّاَن : ليس لهم فُوَعل إِال ُصوبَج وُسوَسن ، ال ثالث لهما

 لفصيح أَنه النَّقيُّ الَخدَّيِن من الشَّعِر.الذي ال َشعَر على عاِرَضْيه ، وهو األَثَطُّ. وفي شروح ا

ى اللُّْخم. ُخْرطومه كالِمْنشاِر ، في البَحر َسَمكٌ  : الَكْوَسجو  يأَكُل النّاَس ، ويُسمَّ

. َكْوَسج ونقل شيخنا عن رُجٍل : أَن امرأَته قالت له : أَنت .(2)أَصلُه بالفارسيّة ُكوَزه  قال سيبويه : النّاقُص األَسناِن. قال األَصمعّي : هوو

ً  فقال لها : إِْن كنتُ   فإِنْ  ، أَسنانُه تُعَدّ :  فقال. عنههللارضيفأَنت طالق. فسأَل عن ذلك إِماَم الِعراق وَشْيَخ الكوفة اإِلماَم أَبا َحنيفة  َكْوَسجا

ً  كانت  يه ؛ وِإْن كانت اثنتين وثالثين فاَل ، وال تُطلَّق. فعُدَّت ، فُوِجدت اثنتَين وثالثين.، وتُطلَّق عل َكْوَسج فهو وعشرين ثمانيا

 .(3)وهذه من األَساس  ُء من البَراذين.البَِطي : الَكْوَسجو

ٌب ال أَصَل له في العربيّة.الَكْوسج وفي التّهذيب : الكاف والسين والجيم مهملة غيرَ  َعجمّي  الَكْوَسجُ  الغليل :في ِشفاِء و . قال : وهو ُمعرَّ

ب ، واشتقّوا منه فِْعالً وقالوا : ُجُل : إِذا َكْوَسجَ  ُمعرَّ ً  صار الرَّ  َعْقلُه. تََكْوَسجَ  وقالوا : َمْن طالْت ِلْحيَتُه .َكْوَسجا

بِن  (6)بن َحبيٍب البَصرّي ، وعبد ربه  (5)الَمْرَوزّي ، وأَبي َسعيٍد الَحسن  (4): لَقَُب أَبي يَعقوَب إِسحاَق بِن منصوِر بن بْهَراَم  الَكْوَسجُ و

ثون.  باِرٍق الَحنَفّي اليَمامّي ، وهم ُمَحّدِ

ٌب. بلغِة أَهل السَّواد ، ، كبُْرقُعٍ : الُكْسُب ، الُكْسبُجُ  : [كسبج]  ُمعَرَّ

نّاِر ، الُكْستِيجُ  : [كستج] يُّ فوَق ثِيابه ُدون الزُّ ّمِ  وقد تكّرر ِذْكُره في ُكتب الِفقه ، وهو معّرُب ُكْستِي. ، بالّضّم : َخْيٌط غليٌظ يَُشدُّه الذِّ

بُ  بضّم أَّوله وفتح ثالثه : ، الُكْستَجُ و  ُكْستَه. كالُحْزَمِة من اللِّيف ، ُمعرَّ

ُمَولَّداِن  بالّظاِء بدل المثلّثة : لفظانِ  الَكَشْعَظج كذاو : بالشين والثَّاِء المثلّثة بينهما عين مهملة ، ، كَسفَْرَجلٍ  َكَشْعثَجُ ال : [كشعظج]و [كشعثج]

 ِذْكرهما أَْولَى.ٍء أَْطلَقَهما الُمَولَّدون ألَجل الفائدة ، وأَما بغير التعريِف بحاِلهما فعََدُم ولكنه لم يَْذُكْر على أَّي شيْ  ،

__________________ 
 ( يف اللباب : وهي مدينة خوارزم ا ويقا  هلا اجلرجانية.1)
 ( اللسان : ُكوَسهح.2)
 ( مل يرد ذكر ال للمادة وال للكلمة يف األساس.3)
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 .«هرام»( عن اللباب ا وابألصر 4)
 ( األصر وتقريب التهذيب ا ويف اللباب : ا سا.5)
 وتقريب التهذيب واللباب.( األصر 6)
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 بِن أُّدٍ ، كان ُشجاعاً. الَكريُم الشُّجاُع. وَرجٌل كريٌم من َضبَّةَ  أَهملَه اللّيث. وقال غيُره : هو ، محّركةً ، الَكلَجُ  : [كلج]

جالُ  ، الُكلُج عن ابن األَعرابّي :و تَْين : الّرِ  األَِشدَّاُء. بَضمَّ

بكسر الكاف وفتح الاّلم ، ومثلُه في الِمصباح والمغرب وشرح التقريب للحافظ الّسخاوّي ، ولكنه خالُف قاعدته  (1) الَكْيلََجة عنه أَيضاً ،و

 .َكياِلجُ و ، الهاُء للعُْجمة َكيالَجةٌ  معروف ج ، م السابقة. وزاد في شفاِء الغليل أَنه يقال لها أَيضاً : كيلَقَة وكيلََكة ، والُكّل صحيح : ِمْكيال ،

د بِن صالحٍ. (2)بالّضبط السابِق  َجةُ كيلَ و  : لقُب محمَّ

كةً ، الَكَمجُ  : [كمج]  أَهمله اللّيث. وُرِوَي هذا البَيُت لَطَرفة : ، ُمَحرَّ

ٍة و  ريــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــح رٍة مــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــح َذيح بــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ

فِّ     ـــــــــَ ت ـــــــــح ل ِر مـــــــــُ ـــــــــر مـــــــــح ِص ال ِر ِدعـــــــــح ـــــــــح جح مـــــــــث مـــــــــَ ـــــــــكـــــــــَ  ال

  
 ؛ كذا في اللّسان. العَُجزِ  (3) َطَرُف َمْوصِل الفَِخِذ من قيل : هو

 : * ومما يستدرك عليه : [كمرج]

نُ  َكَمْرَجةُ  ، َرَوى عن محّمِد بن ُموسى  الَكَمْرجيّ  ، بالفتح : وهي قَرية بُصْغِد َسَمْرقَْنَد ، منها محّمد بُن أَحمَد بِن محّمٍد اإِلْسكاُف الُمؤذِّ

كانّي   ، وعنه أَبو َسعد اإِلدريسي. (4)الزَّ

غيرةُ  ِشْبهُ الَمْخَزِن. : (5)بالفتح  ، الَكْنُدوجُ  : [كندج] ت الكاُف ألَنه قياُس األَبنية العربيّة. وهي الِخزانة الصَّ ُب  وفي المصباح : وُضمَّ ُمعَرَّ

 َكْنُدو.

يقاِن ُمولَّدةٌ ، َكْنَدَجةُ و  ألَّن الكاَف والجيَم ال يجتمعاِن في َكلمٍة عربيٍّة إِالَّ قَْولهم رجٌل َجِكر ، كذا في الِمصباح. البَانِي في الُجْدراِن والّطِ

، كذا في تاريخ  401ث ، تُوفَِّي سنة ، َرَوى وَحدَّ  ِكْنَداجَ  ، بالكسر : َجّد أَبي عبد هللا الُحسيِن بِن الُمَظفَّر بن أَحمَد بن عبد هللا بن ِكْنداجُ و

 الخطيب.

ْل ؛ قاله شيخنا ،« عبب»وسبَق له في  َصْمُغ َشجرةٍ ، : (6)بفتح الكاف والنُّون  ، الَكاَكنَجُ  : [كنج]  وهو َمْنبِتُها بِجباِل َهَراةَ  أَنه َشجٌر فَتَأَمَّ

ةِ.من أَْلَطِف الصُّموغ ، ُحْلٌو ، فيه بُروَدةٌ كافوريَّة ، يُل وِمثْلُه في التَّْذِكرة ، وقَسََّمه  يُِّن الطَّْبَع ، ويَنفَُع من قُروحِ الَمثَانَِة ومن األَْوراِم الَحارَّ

 ابُن الُكتبّي فيما ال يََسع الطبيَب َجْهلُه ِصْنفَيِن.

ّمان :قال أَبو منصور : أَنشدني أَعرابيٌّ  ٍء ،، بالّضّم : الكثيُر من كّلِ َشيْ  الُكناِفج : [كنفج]   بالصَّ

ا  ان َروحضـــــــــــــــــــــــــًا آرِجـــــــــــَ مـــــــــــّ رحعـــــــــــَ  مـــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــَ

او     جـــــــــــــــــــَ واهـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــه ل تح ب ـــــــــــــــــــَ اًل ابت  ُرغـــــــــــــــــــُ

  

 الُكَناِفَجاالّرِمحَث من أَلحواِدِه و 
 وعن ابن سيده : وقيل : هو الغَليُظ النَّاعُم. السَّميُن الُمْمتلُئ والُمْكتنِز من السَّنابِِل. : الُكنَاِفجُ  قال َشِمٌر :و

 قال َجْندُل بُن الُمثَنَّى :

ُبِر  ُرُ  َحب  الس نـح  .الُكَناِفجِ يـَفح
 وهي الفََدامةُ والَحَماقَة ، لغة في الهمزة ؛ هنا أَورَده ابن منظور ثانياً. (7) الِكياجُ  : * ومما يستدرك عليه : [كيج]

 بالضّم : قريةٌ بأَْصبهاَن منها أَبو العبَّاس أَحمُد بُن عبد هللا بن ُموسى الَمدينّي الفَقيه. ، (8) ُكْندايجو : [كندج]
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 الّصوفّي ، شيخ الَحَرم ، روى عن (9)، بالَضّم : لقُب َجّد أَبي العبّاس أَحمَد بِن أَسِد بن أَحمد بن باذٍل  ُكوجٌ و : [كوج]

__________________ 
 واللسان والصحاح بفتح الكاف ضبرت قلم.( يف القاموس 1)
 ( ضبطت يف التكملة بفتح الكاف.2)
 ( القاموس والتكملة ا ويف اللسان : يف.3)
 .«الركاين»( عن اللباب ا وابألصر 4)
 ( ضبطت يف القاموس بضم الكاف ا ضبرت قلم.5)
 ( يف القاموس ابسكان النون ضبرت قلم.6)
 الكياجة.»( عن اللسان ا وابألصر : 7)
 ( كذا ابألصر ومثله يف اللباب ا ويف معجم البلدان : َكنحدانج ابلنون بد  الياء.8)
 ( يف اللباب : ماد .9)
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ريازّي ا  (1)َأيب اُ ســـــا ُ ّمِد بن اُ ســـــا بن  لة ا وعنه أَبو القاســـــم ِهبُة   بُن عبد الوارث الشـــــِّ ويّف ابلر مح الرّتحمُجان الصـــــ 
 .460ومات سنة 

ب ، مات سنة  َكوْنجانو : [كونج] يرازّي المؤّدِ  363، بالفتح والكسر ، من قَُرى ِشيراَز ، منها أَبو عبد هللا محّمُد بُن أَحمَد بن َحيُّويَْه الّشِ

(2). 

 ، بالفتح : َمدينةٌ َعظيمة بفارَس. َكنجةو : [كنج]

، بالكسر على غير قياٍس ، وهو في نََواِحي  ِكْنجيّ  ، بفتح فسكون : وهو من أَنواع الَحرير الَمنسوج ، والنِّْسبة الَكْنج واستدرك شيُخنا :

 الَمشرق أَكثُر استعماالً منه في نَواحي الَمغرب.

 (فصر الالم)
 مض اجليم

 وَرماه وَجلََد به األَْرَض. َصَرَعه ولَبََط : به األَرضَ  لَبَج : [لبج]

ْرُب الُمتتابُع فيه َرخاَوةٌ. بالعَصا : َضَربه ، لَبَجهو  وقيل : هو الضَّ

 البَعيُر بنْفِسه : َوقََع على األَرِض. قال أَبو ذُؤيب : لَبَجَ و

زحن بــــــــــــــا ُتضــــــــــــــــــــــــــــارٍِع  ُ
اَ  املــــــــــــــ قــــــــــــــَ َبن  ثــــــــــــــِ  كــــــــــــــَ

ذاَم و     رحٌ  مــــــــــــن جــــــــــــُ َة بـــــــــــــَ ابــــــــــــَ يــــــــــــجُ شــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــِ  لــــــــــــَ

  
ُجِل فهو (3)بالبَعير  لُبِجَ و  : َرَمى على األَرِض بنَْفِسه من َمرٍض أَو إِعياٍء. لَبيجٌ  والرَّ

 الُمقيُم. : اللَّبِيجُ  كالَمْضروِب باألَرض. وقال أَبو َحنيفَة (4) باِركةً َحْوَل البَْيتِ  : وهو إِبُل الَحّيِ ُكلِّهم إِذا أَقاَمتْ  لَبيجٌ  بَْركٌ و

 بنْفِسه األَرَض فنَاَم ، أَي َضَربَها بِها. لَبَجَ و

مَّ والتَّحريك : وبالتَّحريك ، (5) ، بالّضّم وبضّمتين اللُّْبَجةو يُصاُد  كأَنّها َكفٌّ بأَصابعها َحِديدةٌ ذاُت ُشعَبٍ  ولم يَذُكْر منها أَئّمةُ اللُّغِة إِاّل الضَّ

ئُب ، ُج  بها الذِّ ئبُ ، فيوَضعُ  (6)وذلك أَنها تَفَرَّ في َخْطِمه فقَبَضْت عليه  اْلتَبََجتْ   في َوَسطها لَْحم ، ثّم تَُشّد إِلى َوتٍِد ، فإِذا قَبََض عليها الذِّ

كةً  لَبَجٌ  ج ، في َخْطِمه : َدَخلَت وَعِلقَْت. اْلتَبََجت اللُّْبَجةُ و وَصَرعتْه.  .(7)بضّمٍ فسكون  لُْبجٌ و محرَّ

فاً من الِكياج  ضَّعيُف ،، بالكسر : األَحمُق ال اللِّبَاجو صق باألَرض ، إِن لم يكن ُمصحَّ  بالكاف. (8)فهو لم يََزْل كالمصروعِ الُمقيِم الالَّ

ً  به ، ُصرعَ  : إِذا به كعُنِيَ  لُبِجَ  قال أَبو ُعبيٍد :و  .لَْبجا

أَي ُصِرَع « به حتى ما يَْعِقل فلُبِجَ »به ولُبَِط : إِذا ُصرَع وَسقََط من قِيام. وفي حديث َسْهِل بِن ُحنَْيٍف لّما أَصابه عامُر بُن َربيعةَ بعَْينه  لُبِجَ و

 به.

 * ومما يستدرك عليه :

 .(9): الشََّجاعةُ ؛ حكاه الزمخشرّي  اللَّبَجُ 

ً  بَجٍ لَ  تَباَعدْت َشعُوُب من»في الحديث : و  هو اسُم رُجٍل ؛ كذا في اللّسان. «فعَاَش أَيَّاما

كةً عن ابن سيده والّزمخشرّي ، اللََّججُ و ، اللََّجاَجةُ و اللََّجاجُ  : [لجج] ةُ و ، محرَّ  الُخُصومة. : التَّماِدي في الُماَلجَّ
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 : هو التَّماِدي في األَمر ولو تَبيََّن الَخَطأَ. اللََّجاجُ  وقيل : هو االستمراُر على الُمعاَرضِة في الِخصام. وفي التَّوشيح :

بالكسر : إِذا تَماَدْيَت على األَمِر وأَبَْيَت أَن تَنصِرف عنه ؛ كذا في  ، تَِلجّ  بالفتح ، ، لََجْجتو بالفتح ، ، تَلَجُّ  ، بالكسر ، لَِجْجت يقال :

هم أَي (10) (َومَيُدُُّهْم يف طُْغياَِّنِْم يَ ْعَمُهونَ )، لغتاِن. وقال اللِّحيانّي في قوله تعالى :  يَلَجّ و يَِلجّ  فاُلنٌ  لَجَّ  المحكم. وقال اللّيث : . قال ابن يُِلجُّ

هم»سيده : فال أَدِري أَِمن العَرب سمَع   .هأَْلَجْجتُ  أَم هو إِْدالٌل من اللِّحيانّي وتَجاُسٌر. قال : وإِنّما قلُت هذا ألَني لم أَسمعْ « يُِلجُّ

__________________ 
 سقطت من اللباب.« ابن»( 1)
 ( يف اللباب : مات بعد سنة نيف وستا وثالمثئة.2)
 ( عن اللسان ا وابألصر : لبج البعري.3)
 ( القاموس واللسان والصحاح : البيوت.4)
 ( ابن دريد ذكر الل ُبَجة بضمتا.5)
 والتهذيب : تنفرج.واللسان : تتفرّج. « تنفرج»( التكملة : 6)
 .«لَُبج»( يف القاموس والتهذيب واللسان والتكملة : 7)
 ابلباء املوحدة.« الكباج»وابألصر « كيج»( عن التاج مادة 8)
 ( مل يرد هذا يف األساس.9)
 .15( سورة البقرة اآية 10)
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اِء ، واألُنثى ، كُهَمزٍة ، لَُجَجةُ و الهاُء للُمبالغةِ  ، لَُجوَجةٌ و لَُجوجٌ  هوو . وقرأْت في ديوان الُهذليّين قول أَبي لَُجوجٌ  نقله الجوهرّي عن الفرَّ

 ذؤيب :

بـــــــٍ   نـــــــح َد ابـــــــِن عـــــــَ عـــــــح ـــــــَ َ  بـ فـــــــح ـــــــ  رَبُت الـــــــنـ  فـــــــِإيّن صـــــــــــــــــــــَ

دح و     ن مــــــــــــــاِء الشــــــــــــــــــــــــــــُؤون  جلَ  قــــــــــــــَ وجُ مــــــــــــــِ  جلــــــــــــــَُ

  
 . وفي اللِّسان : وقد يُستعَمل في الَخْيل ، قال :لَجوجٌ  َدْمعٌ  لَجَّ  وقد : اسٌم ، مثُل َسعُوٍط وَوُجوٍر ، أَراَد : لَُجوجٌ  قال الشارح :

ر ٌة  مـــــــــــــِ رّاِت اجلـــــــــــــيـــــــــــــاِد طـــــــــــــِ طـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
ن امل  مـــــــــــــِ

وجٌ     رُ  جلـــــــــَُ مـــــــــاحـــــــــِ تـــــــــَ ُ
ُب املـــــــــ بحســـــــــــــــــــــــَ ا الســـــــــــــــــــــــ  واهـــــــــَ  هـــــــــَ

  
 ؛ كذا في اللِّسان واألَساس ، فهو مستدرك على المصنّف ، قال ُملَيٌح : كلَُجوجٍ  : ِمْلَجاجٌ  * ورُجل

ب  ــــــــح ل اجٌ مــــــــن الصــــــــــــــــــــــ  جــــــــَ ــــــــح ل َوهــــــــا  مــــــــِ ــــــــح ُض َربـ قــــــــطــــــــِّ ــــــــُ  ي

ِن     ـــــــــــح ين  اَ صـــــــــــــــــــــــــريَي بـــــــــــح اٌم ومـــــــــــَ غـــــــــــَ ـــــــــــُ وفُ  (1)بـ  َأجـــــــــــح

  
ُجُل بلساٍن غيِر بَيِّن.ـ  عن اللّيثـ  اللَّْجلَجةُ و  أَيضاً : ثِقَُل اللِّساِن ونَْقُص الَكالِم ، وأَن ال يَْخُرَج بَعُضه في إِثْر بعٍض. اللَّْجلََجةُ و : أَن يَتكلََّم الرَّ

 التّردُُّد في الكالِم. : اللَّْجلََجةُ و التَّلَْجلُجُ و

 اللِّسان. وقيل : لَْجلَجَ و ينان ، وقََطَر الَمْنِخَران ،قال : إِذا َدَمعَت العَ  ؟. وقيل ألَعرابّي : ما أَشدُّ البَْردِ تَلَْجلَجَ و لَْجلَجَ  ، وقد لَْجالجٌ  ورجلٌ 

 : الذي َسجيَّةُ ِلسانِه ثِقَُل الكالِم ونَْقُصه. اللَّْجاَلجُ  : الّذي يَجوُل ِلسانُه في ِشْدقِه. وفي التهذيب : اللَّْجالجُ 

دها فيه يُلَْجِلجُ  : (2)وفي الّصحاح واألَساس   للَمْضغ. اللُّْقمةَ في فيه ، أَي يَُرّدِ

ُء : الُمختِلط الذي ليس بمستقيٍم. واألَبلَُج : الُمضي اللَّْجلَجُ و ، أَي يَُردَُّد من غير أَْن يَْنفَُذ. لَْجلَج وعن أَبي زيٍد : يقال : اْلَحقُّ أَْبلَج ، والباطل

 ضّيٍ عند النُّقَّاد.الُمستقيُم ، وكلُّ ذلك ُمستدَرك على المصنّف ، فإِّن تَْرَك ما هو األََهمُّ غيُر َمرْ 

ّم : الَجماعةُ الكثيرةُ  اللُّجَ و ة على التَّشبيه ، بالضَّ  البَْحر ، فهو مستدرك على الّزمخَشرّي ، حيث لم يَْذُكْره في َمجاز األَساس. بلُجَّ

 وَخصَّ بعُضهم به ُمعَظَم البَْحِر. ُمعَظم الماءِ  : اللُّجّ و

مّ  كاللَُّجة البَْحِر : الماُء الكثيُر الَّذي ال يَُرى َطرفاه ، لُجُّ  وفي اللّسان : وال يُنَظر إِلى َمْن َضبَطه بالفتح نََظراً إِلى ظاهِر القاعدة  فيهما. بالضَّ

 حسَن إِليه.وأَ  تعالى هللارحمه، فإِّن الشُّهرةَ كافيَةٌ ، وقد كفانا شيُخنا ُمْؤنَةَ الّرّد على َمن َذهب إِليه ، ف

ةُ  ي َشْرح ديوان ُهذيٍل :وف ةُ و : الماُء الكثيُر الّذي ال يَُرى َطرفاه. وفي اللسان : اللُّجَّ  البَْحِر : حيُث ال يُْدَرُك قَْعُره. لُجَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 البَْحِر : ُعْرُضه. لُجُّ 

ةُ  األَمِر : ُمْعَظمه. وكذلك لُّجةُ و  ، بالكسر في األَخير. أَنشد ابُن األَعرابّي : ِلَجاجٌ و لَُججٌ و لُجُّ  الظَّالِم. والجمعُ  لُجَّ

مح و  كــــــــــُ اًل وُدونــــــــــَ ُو َأهــــــــــح لــــــــــح مح اي عــــــــــَ كــــــــــُ  كــــــــــيــــــــــَف بــــــــــِ

اجٌ     يــــــــــــدُ  جلــــــــــــَِ َا وبــــــــــــِ فــــــــــــِ َن الســــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــح مِّ قــــــــــــَ  يـــــــــــــُ

  
 ِللَّْيل فقال : اللُّجَّ  واستعار ِحماُس بن ثَاملٍ 

ٍح يف و  بـــــــــــــِ تـــــــــــــنـــــــــــــح ه  جلُِّ ُمســــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــُ وح ٍر َدعـــــــــــــَ يـــــــــــــح  لـــــــــــــَ

رِ     ــــــــــِ قــــــــــاب ٍد مــــــــــُ مــــــــــح ــــــــــٍة يف رَأحِس صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــوب ب  مبَشــــــــــــــــــــــــح

  
 اللَّيِل : ِشّدةُ ُظْلَمتِه وَسواِده. لُجُّ و يَعني ُمْعَظَمه وُظلََمه.

 قال العَّجاُج يَصف اللَّْيَل :

َدرِي  و  ِدَر األَبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر َأخــــــــــــــــــــــــــــــح  خمــــــــــــــــــــــــــــــُح

يِن    جلُ      ثـــــــــــــــــــح ُه مـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح نـ (3)كـــــــــــــــــــَبن  ثـــــــــــــــــــِ
 

  
ةً أُْخَرى فاشتدَّ َسواُد ُظلمتِه. فهذا وأَمثالُه كلُّه مّما يَنبِغي التّنبيهُ عليه.أَي كأَن ِعْطَف ا  للَّيل َمعطوٌف مرَّ
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ةِ  أَي من َمعنَى منهو يٌّ و ، لَُجاجٌ  بَْحرٌ  : اللُّجَّ ّجِ  في األَخير اتِّباعاً للتّخفيف : أَي واسعُ  ويُْكَسر بالّضّم فيهما ، ، لُّجِ
اُء : كما يقال :  اللُّ ، قال الفَرَّ

ةُ و البَْحِر ، لُجُّ  ُسْخِرّي وسْخرّي. ويقال : هذا  البَحِر. لُجَّ

__________________ 
 كذا ابألصر.« ا صريين»( قوله 1)
 ورمبا جللج الرجر اللقمة يف الفم من غري مضغ. ويف التهذيب : .«جللج املضغة يف فيه : أدارها»( عبارة األساس : 2)
 «حوٌم غداٌف هيدٌب ُحبحِشيّ  قوله وخمدر اخل أسقرت با املشطورين شطراً وهو كما يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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ً  السَّْيُف ، اللُّجّ  من المجاز :و  البَْحر. بلُّجِ  تَشبيها

بوا فَوَضعُوا»:  (1)ُعبيد في حديث َطْلحةَ بن و يَ  «على قَفَيَّ  اللُّجَّ  إِنهم أَدخلوني الَحشَّ وقَرَّ ا قال ابن سيده : فأَظّن أَّن السَّيف إِنما ُسّمِ في  لُجًّ

ى به السَّيُف ، كما قالوا : اللُّجَّ  نَُرى أَنّ  هذا الحديث َوحَده. وقال األَصمعّي :  الفَقَار ونَْحوه. قال : وفيه َشبَهٌ الصَّْمصاَمةُ ، وذو  اْسٌم يَُسمَّ

ٍء. وقال َشِمٌر ، قال بعُضهم : السَّْيُف ، بلُغة َطيِّى اللُّجُّ  ٍء. وقال َشِمٌر ، قال بعُضهم :: السَّيُف ، بلغة َطيَّى اللُّجُّ  البَحر في َهْوِله. ويقال : بلُّجه

 : السَّْيُف ، بلُغة َهَذيل وَطوائَف من اليَمن. اللُّجّ  :

ً و جانُب الواِدي ، : اللُّجّ و  ُدوَن السَّهل. الَمكاُن الَحْزُن من الَجبَل هو أَيضا

يه َسْيُف َعْمِرو بن العَاص : اللُّجُّ و  اللُّجَّ  بن وائٍل السَّْهمّي. إِْن َصحَّ فهو َسْيُف األَْشتَِر النََّخعّي ، فقد نَقَل ابُن الَكْلبّي أَنه كان لألَْشتر َسْيٌف يُسّمِ

 اليَمَّ ، وأَنشد له :و

رٍت  ــــــــــــــــِ بحق م  يف مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــي ين ال ــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــا خــــــــــــــــان

َددحُت اإِلزَارَا و     ذح شــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــٍد مــــــــــــُ (2)ال َمشــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 .اللُّجُّ  ويروى : ما َخانني

ةُ و ةُ. األَصواتُ  بالفتح : ، اللَّجَّ ةً  َسِمْعت لهم»في حديث ِعْكرَمة : و والضَّجَّ  الُمصلِّيَن.يعني أَصواَت  «بآمينَ  لَجَّ

ةُ و  في اإِلبل. وقال أَبو محّمٍد الَحْذلَمّي : اللَّّجةُ  وقد تكون الَجلَبَةُ  : اللَّجَّ

 تـَُغنِّيه جلَ ُتهاَجَعلتح و 
 يعني أَصواتَها ، كأَنّها تُْطِربُه وتَْستَْرِحمه ليُْوِرَدها الماَء.

تَْين في األَساس : ومن المجاز : وكأَنه يَنُظر بمثْلو  .اللُّجَّ

ة تُْطلَُق علىو بالّضّم : الِمْرآةُ. اللُّّجة  أَيضاً ، على التَّشبيه. الِفضَّ

جَ و ً  السَِّفينُ  لَجَّ ةَ  : خاضَ  تَْلجيجا واو .اللُّجَّ ّجِ  : دخلوا في لَجُّ
ُجواو القَْومُ  أَلجَّ و .اللُّ ةَ  : َرِكبوا لَجَّ  في ِشعر ُحَميِد بِن ثَْوٍر :و .اللُّجَّ

رًا أَرِجــــــــــاً ال تَ  مــــــــــَ اَر ِإاّل جمــــــــــِح ــــــــــّ ــــــــــن ي ال ــــــــــِ ل طــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــح

نح     َرتح مــــــِ وجٍ قـــــــد َكســــــــــــــــــــ  جــــــُ نــــــح لــــــَ ــــــَ ا (3)لـــــــه  يـ  َوَقصـــــــــــــــــــــَ

  
ً  ، أَلَْنَججُ و يَلَْنَججُ و يَلَْنُجوجُ  يِب ،  ُعودُ  النِّسبة :على ياِء  ، اليَلَْنُجوجيّ و األَلَْنجيجُ و اليَلَْنجوجُ و األَلَْنَججُ و اليَلَْنَججُ و األُلَْنُجوجُ و بقلب الياِء أَلفا الّطِ

الً لم يكن لإِللحاق ، فكيف أَلحقوا  البَُخور ، وهو ُر به. قال ابن جنِّي : إِْن قيَل لك : إِذا كان الزائد إِذا َوقََع أَوَّ  بالهمزة فيبالفتح : ما يُتبخَّ

ِة اإِللحاق ُظهوُر ا يَلَْنَجج في (4)، والياِء  أَلَْنَجج ل الكِلمِة ، إِاّل أَن  ؟لتَّضعيف، والّدليل على ِصحَّ قيل : قد ُعِلم أَنّهم ال يُلِحقون بالّزائد من أَوَّ

؛ كذا في اللّسان. وقال  (5)، لّما انضم إِلى الهمزة والياِء النُّوُن  يَلَْنَججو أَلَْنَجج يكون معه زائٌد آَخُر ، فلذلك جاَز اإِللحاُق بالهمزة والباِء في

نافٌِع للَمِعَدةِ  ، فَوَصَف بجميع ذلك. وقد َذَكَر هذه األَوزاَن ابُن القّطاع في األَبنية ، فراِجْعها. وهو أَلَنِجيجٌ و أَلَْنُجوجٌ و لَْنُجوجٌ يَ  ُعودٌ  اللّحيانّي :

 أَْكالً ، ومن أَشهر َمنافِعه للّدماغ والقَْلب بَُخوراً وأَْكالً. الَمْستْرِخيةِ 

 : اختالُط األَصواِت : اللَّْجلََجةُ و

تو  اختَلََطْت. : ارتفَعَْت ف األَصواتُ  اْلتَجَّ

ةُ و  من العُيون : الشَّديدةُ السَّواِد. الُمْلتَجَّ

ةٌ  وكأَّن َعْينَه  العَْيِن : إِذا اشتَّد َسواُدَها. (6) اْلتجاجِ  ، أَي شديدةُ السَّواِد. وإِنّه لشديدُ  لُجَّ

ة من المجاز :و ت يقال : األََرضيَن : الشَّديدةُ الُخْضرةِ ، من الُمْلتَجَّ ةُ  األَْرُض : إِذا اجتَمع نَْبتُها وطاَل وَكثَُر. وقيل : األَرضُ  اْلتَجَّ :  الُملَتجَّ

. وأَْرٌض بَْقلُها  : ُمتكاثٌِف. ُمْلتَجٌّ  الشَّديدةُ الُخْضرةِ ، اْلتَفَّْت أَو لم تَْلتَفَّ

 القَْوُم : إِذا صاحوا. أَلَجَّ و
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واو القَومُ  لَجَّ و  : اختلََطْت أَصواتُهم. أَلَجَّ

__________________ 
وهو صحايب مشهور ا يسم  طلحة اخلري وطلحة اجلود ا وهو أحد الستة « عبيد  »وهو خطب وصوابه « عبيد»( كذا ابألصر واللسان هنا 1)

 أصحاب الشور .
 .«قوله ما خانين كذا يف اللسان أيضاً وقد دخله اخلرم»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 واملثبت عن الصحاح واللسان.« هلا»( ابألصر 3)
 ( يف اللسان : وابلياء.4)
 .«والنون»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 .«اجلاج»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : 6)
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 َصّوتَْت وَرَغْت. اإِلبُل والغَنُم : أَلَجَّتو

جهو َمتَاَع فاُلنٍ  اْستَلَجَّ  عن ابن ُشَميٍل :و  وهو استَْفعَل من (1)فإِنه آثَُم  أَحُدكم بيَِمينه اْستَلَجّ  إِذا»ومن الَمجاز في الحديث :  : إِذا ادَّعاه. تَلجَّ

 فيها ُمصيٌب ؛ قاله َشِمٌر. نه صادقٌ فيها ولم يَُكفِّْرها زاِعماً أَ  لَجَّ  ، ومعناه : اللََّجاجِ 

 إِذا»ٍء ويََرى أَّن غيَره خيٌر منه ، فيُقيُم على يَِمينه وال يَْحنَُث ، فَذاك آثَُم. وقد جاَء في بعض الطرق : وقيل : معناه أَنّه يَْحِلف على شيْ 

 ع الجزم.، بإِظهاِر اإِلدغاِم ، وهي لُغةُ قُريٍش ، يُظهرونَه م« أَحُدكم اْستَْلَججَ 

هات اللُّغة المشهورة  َداَره منه : أََخَذَها ، تَلَْجلَجَ و هذه العبارةُ هكذا في نُسختنا ، بل وفي سائر النُّسخ الموجودة بأَيدينا ، ولم أَِجْدها في أُمَّ
ه : .(2) َدة  ِء :عن الشَّيْ  لَْجلََجهو ِء : بادر.بالشَّيْ  تَلَْجلَجَ و والذي رأَيت في اللسان ما نَصُّ أَداَره ليأْخَذه منه. فالظاهر أَنه َسقََط من أَْصل الُمسوَّ

 المنقوِل عنها هذه الفُُروع ، أَو تصحيٌف من المصنّف ، فليُنَظْر ذلك.

 : َخفَقَاٌن من الُجوعِ. لََجاَجةٌ  في فُؤاِدهو

ّم ، ُمبالَغةٌ. لُجٌّ  َجَمٌل أَْدَهمُ و  ، بالضَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 : َضِحْكُت ؛ عن ابن سيده ، وأَنشد : اْستلَجْجتُ 

مـــــــــــــا  َه عـــــــــــــنـــــــــــــكـــــــــــــُ ر وملح أَنـــــــــــــح  فـــــــــــــِإنح َأان ملَح آمـــــــــــــُ

ُت حــــىّت     كـــــــح ج  َتضـــــــــــــــــــــاحــــَ لــــِ تــــَ رِي َيســــــــــــــــــح َتشــــــــــــــــــح  وَيســــــــــــــــــح

  
تُه البَحُر : تاَلَطمْت أَْمواُجه. وفي األَساس : َعُظمت اْلتَجّ و األَمُر : إِذا َعُظَم واختَلََط ، وكذا الَمْوُج. اْلتَجَّ و َج. ومنه لُجَّ َمْن »الحديث : وتََموَّ

ةُ  اْلتَجَّ  َرِكَب البَْحَر إِذا مَّ ّمة. .«َرجّ »، هنا ذكَره ابُن االثير ، وقد سبقَت اإِلشاَرةُ في  «فقد بَِرئَْت منه الذِّ  قال ذو الرُّ

وَد  اَن الـــــــــــقـــــــــــُ نـــــــــــَ نـــــــــــا والـــــــــــقـــــــــــِ نـــــــــــا كـــــــــــبَنـــــــــــ  لـــــــــــح مـــــــــــِ  حتـــــــــــَح

راِت ِإذا     وحُج الــــــــــــفــــــــــــُ ج  مــــــــــــَ تــــــــــــَ يــــــــــــمُ  الــــــــــــح  الــــــــــــد ايمــــــــــــِ

  
 

ةٌ  وفاُلنٌ   واِسعةٌ : وهو َمجاز ، على التّشبيه بالبَحر في َسعَته. لُجَّ

تو الظَّالُم : اْلتَبََس واْختَلَطَ  اْلتَجَّ و  السَّراِب. لُجِّ  في . ومنه : الظُّْعُن تُْسبَحُ كاللُّجّ  صاَر فيها منه األَرُض بالسَّراِب : اْلتَجَّ

 من السَّراِب. (3) كاللُّجّ  : صاَر له اْلتَجَّ  وُهما من الَمجاز. وقال أَبو حاتٍم :

ت قد»في حديث الُحَدْيبِيَة : قال ُسَهيُل بن َعْمٍرو : و أَي َوَجبَْت ؛ هكذا جاَء َمشروحاً. قال األَزهريُّ : وال أَعِرف  .«القَضيّةُ بيني وبينك لَجَّ

 أَْصلَه.

 بهم الَهمُّ والنِّزاُع. لَجَّ  ومن الَمجاز :

 : اسُم َموضعٍ ، قال الّراعي : لُّجانَ  وبَْطنُ 

ُم  َداُء ُدوهنـــــــــــــــَُ وح ر ُة الســـــــــــــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــُت وا ـــــــــــــــَ

ُن و     طــــــــــــــح انَ بــــــــــــــَ رِي جلــــــــــــــُ  اَدين ِذكــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ا اعــــــــــــــح  ملــــــــــــــ 

  
ِد  (4) اللَّْجاَلجُ  وفي تَميمٍ  الَجيَّانّي ،  الَّلْجاَلج بن ُعَطاِرِد بن َحاِجِب بن ُزَراَرةَ ، بَْطٌن ، منهم قََطُن بن َجْزِل بن (5)بُن َسْعِد بِن َسِعيد بِن ُمَحمَّ

ه الَحَكُم بُن ِهشام   .(7)َرُجالِن من الصَّحابَة  باللَّْجالجِ  بقُْرُطبَة ؛ أَْوَرَده ابُن ِحبَّاَن. وفي الصَّحابَة الُمسّمى (6)َوالَّ

ً  َكفِرحَ  وغيُره السَّيفُ  لَِحجَ  : [لحج]  فلم يَْخُرْج ، ِمثْل لَِصَب. نَِشَب في الِغْمد : يَْلَحُج لََحجا

 أَي نَِشَب فيه. «فَلِحجَ  َسْيفُه فََوقَعَ »:  بَْدرٍ  يوم ، عنههللارضيفي حديث علّيٍ و
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 بالمكان : لَِزَمه. لَِحجَ و رٌّ ، إِذا نَِشَب.بينهم شَ  لَِحجَ  ، إِذا َدَخَل فيه ونَِشَب. وكذا يَْلَحجُ  في األَمر لَِحجَ  يقال :

 ُء ، إِذا َضاَق.الشيْ  لَِحجَ  من ، كَكِتٍف : َضيِّقٌ  لَِحجٌ  َمَكانٌ و

يَت الَمحاِجمُ  الَمالِحيجُ و الَمضايُِق. وهي : الَمالِحجُ  منهو يِّقةُ في الِجبال ، وُربما ُسّمِ  .َمالِحجَ  : الطُُّرُق الضَّ

 ، بالسُّكون : الَمْيُل. اللَّْحجْ و

__________________ 
 انظر النهاية والتهذيب.« قوله آمث هو أفعر تفضير بدلير ما يف اللسان فإنه آمث له عند   من الكفارة»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( وردت يف التكملة.2)
 ( اللسان : كالل َجِج. ويف التهذيب فكاألصر.3)
 .«اللجاج»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 4)
 ( يف مجهرة ابن حزم :  مد بن عمري بن عطارد.5)
 ... للجالج: بشر بن قطن بن ا (233ص )وفيه أنه كان من قضاة قرطبة « ا كم بن فضالة»وابألصر  59( عن مجهرة ابن حزم ص 6)
عن أســد )( و ا : اللجالج بن حكيم ا أخو اجلحاف بن حكيم الســلمي واللجالج أبو العالء العامري بن عامر بن صــعصــعة ســكن دمشــ  7)

 (.الغابة
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 للَّذي يُْلتَجأُ ، إِليه. قال ُرؤبةُ : ، الَمْلَحجُ  ومن ذلك

 (1)َملحَحَجااألَلحُسُن منها  يـَلحَحجُ َأو 
 فينا ، فتَميُل عن الَحَسن إِلى القَبيح.أَي يَقوُل 

ً  أَتى فاُلٌن فاُلناً فلم يَِجْد عنده َمْوئِالً والو إِلى ذلك األَْمِر ، أَي أَْلَجأَه  اْلتََحَجه مثل الُمْلتََحَد. وقد : الَمْلَجأُ ، الُمْلتََحجُ  . قال األَصمعّي :ُمْلتََحجا

 .. واْلتََحصه إِليه

 .(2) مالَ  أَي إِليه ، لََحجَ  يقال :و أََصابَه بها. : إِذا بعَْينه لََحَجهو بها. نَعَه : َضَربَهَكمَ  بالعَصا لََحَجهو

 : أََماله. إِليه أَْلَحَجهو

 واْلتََحَصه إِليه. : أَْلَجأَه اْلتََحَجهو إِليه : ماَل. اْلتََحجَ و

يَ  بِفتح فسكون : ، لَْحجٌ و بِن عِريب بن ُزَهير بن أَْيَمَن بِن الَهَمْيَسع بِن ِحْميَر بِن َسبَإِ  قََطن الغَْوِث بنِ  ِن وائِل بنِ ب بلَْحجِ  د ، بعََدِن أَْبيََن ، ُسّمِ

ٍد الَجنديُّ ؛ ذَكَره  (3)؛ قاله ابن األَثير. منه عليُّ بُن ِزياٍد الكنانّي  ُل بن ُمحمَّ ، َرَوى الُحُروَف عن ُموسى بن طارٍق عن نافع ، وعنه الُمفضَّ

 َمَر.أَبو عُ 

 الذّي نَبَت عليه الحاِجُب. وقال الشَّّماخ :ـ  (4) [ويُْفتَحـ ] وَوْقبَتُها وهي غاُرها بالّضّم : زاِويةُ البيِت. وِكفَّةُ العَْينِ  اللُّْحجو

 (5)َكِناِ    ُحجٍ خَبوحصاَويحن يف 
 : كلُّ ناتٍئ من الَجبَِل يَْنَخِفُض ما تَحتَه. اللَّْحجو

 في أَسفِله ، وفي أَسفِل البئْر والَجبل ، كأَنه نَْقٌب. (6) الدَّْحل ُء يكون في الواِدي مثل: الشَّيْ  اللُّْحجو

. ويقال لَزوايا لُْحجٌ  ِحيه وأَطرافُه ، واحدهاالواِدي : نَوا أَْلحاجُ  لم يُكسَّر على غير ذلك. وفي اللِّسان : ، أَْلحاجٌ  أَي الجمع من كّلِ ذلك ج

 .(8) [والَمْزِويّات]والَحراِسُم واألَْخَصاُم واألَْكساُر  (7)واألَْدحاُل والَجواِزي  األَْلحاجُ  البيتِ 

 َعينُه. لَِحَجتْ  وقد الغََمُص. : اللََّحجُ و إِاّل أَنّه من تِْحت ومن فَْوق. (9): من بُثور العَْين ، ِشْبهُ اللََّخِص  بالتّحريك اللََّحجُ و

ً و ، لَْحوَجةً  عليه الَخبَرَ  لَْحَوجَ و َجه تَْلحيجا  غيَر ما في نَْفِسه.ـ  وفي بعض النّسخ بالواوـ  فأَْظهرَ  عليه : َخلََّطه لَحَّ

َق األَزهرّي بينهما فقال :  .(10)عليه الَخبََر َخلْطتُه  لَْحَوْجتُ  وفَرَّ

َجه و ً لَحَّ  .(11): أَْظَهَر غيَر ما في نَْفِسه  تَْلحيجا

 أَي استثناٌء. أَي ما فيها َمثْنَويَّةٌ  بالتصغير ، ، لَُحيَجاءُ  بَْيٌع أَو يَميٌن ما فيها من زيادات المصنّف :و

 * ومما يستدرك عليه :

. وقد أَْلَحجُ  لَْحيٌ  ً  : ُمْعَوجٌّ  .لَِحَج لََحجا

جَ و  .لَْحَوَجه عليه األَْمَر : مثل تَلَحَّ

 : الَمحاِجم. الَمالِحجُ و

 َعْوجاُء. (12) [: ُمخلَّطة َمْلحوَجةٌ ]وُخطَّة 
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 لَم يَنفَتِح. (13) ُمْستَْلَحجٌ  الباُب. وقُْفلٌ  اْستَْلَحجَ و الَخاتَُم في اإِلصبع : لَِحجَ  وفي األَساس :

كةً ، الَّلَخجُ  : [لخج] ما قاله أَبو  أَو الّصواب لَِزقَةٌ بالغََمص. لَِخَجةٌ  َعْينٌ  تقول :و أَْسَوأُ الغََمِص. هوقال األَزهرّي : قال ابن ُشَميل :  ، محرَّ

 ، أَّما األَّول فإِنّه شبيهٌ بالتّصحيف ، وكذا (14) بُمْعَجمتين منصور : لَِخَخْت َعْينُه ،

__________________ 
أو  نسبه للعجاج. وروايته : (لسن)ىل أن األزهري نسبه للعجاج ا ويف اللسان ( يف التهذيب والتكملة نسب للعجاج ا وقد أشار يف اللسان إ1)

 تلحج ابلتاء والنصب عطفاً عل  ما قبله :
 حـــــــــــــــىت رهـــــــــــــــبـــــــــــــــنـــــــــــــــا اإلمث أو أن تـــــــــــــــنســـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــا. 

 ٍء تســـــــــــــــــــــــــــــــّدجــــــــــــــــــافــــــــــــــــــيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــاويــــــــــــــــــر امــــــــــــــــــر    

  

 .«جلب»( يف القاموس : 2)
 و.« اللحجي»( يف اللباب : 3)
 ( زايدة عن القاموس.4)
 ديوانه وصدره :( 5)

 إن شر  الطري  تولتهو 
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التكملة : األ اج : األدحا .6)

قوله الدحر ابلفتح ويضم : نقب ضي  فمه متسض أسفله حىت ميش  فيه اخل ما ذكره اجملد ا ووقض يف املو املطبوع : »وهبامش املطبوعة املصرية : 
 «.رحر ا وهو حتريف

 صر والتهذيب واللسان.( كذا ابأل7)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.8)
 ( يف امكم : من كسور العا شبه اللحص اب اء املهملة ا وهو تغضن كثري يف أعل  اجلفن ا وابخلاء املعجمة كون اجلفن  يماً.9)
 ( وهو قو  أيب زيد.10)
 ( وهو قو  الفراء.11)
 ( زايدة عن اللسان.12)
 ألصر : ملحج.( عن األساس واب13)
 ( يف القاموس : ابملعجمتا.14)
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َقتح ابلَغَمص. قا  : قا  ذلك ابُن اأَلعرايّب وغريُه. وأَّما فِإنه غري معروٍف يف  الل َخج  ََِحتح عيُنه ا حباَءيحن : ِإذا الَتصــــــــــَ
 كالم العرب ا وال أَدري ما هو.

 فاُلناً : أَلحَّ عليه في المْسأَله. لََذجَ و وقد تقّدم في موضعه. َجِرَعه ، في َحْلقه ، على مثال َذلََج ، لغة فيه : الماءَ  لََذجَ  : [لذج]

 : * ومما يستدرك عليه : [لرج]

ّي وَطبَِرْستَاَن ، منها أَبو القاسم محّمُد بُن أَحمَد بن بُْنَداَر الفقيهُ الَحنف الْرَجانُ   ، وَحدَّث. 500ّي ، ُولد بعد سنة : بُلَْيدة بين الرَّ

ً  ءُ الشيْ  لَِزجَ  ابن سيده : كفَرَح : تََمطََّط وتََمدََّد ، ءُ الشَّيْ  لَِزجَ  : [لزج] جَ و لُُزوجةً و لََزجا  عليه. تَلزَّ

جٌ  : اللُّْزوجة بَيِّنُ  لَِزجٌ  ءٌ وَشيْ   .لَِزجٌ  ، وَزبيبٌ  لَِزجٌ  . يقال بَْلغَمٌ ُمتَلّزِ

 َي.به : َغرِ  لَِزجَ و

ً  فَلِزجَ  (1)ويقال : أَكْلُت لَبَناً  ، أَي َعِلَق.  يَْلَزجُ  بإِصبَعي لَِزجَ  بأَصابعي أَي َعِلَق ؛ هذه عبارة األَساس. ونّص عبارة الّلسان. وأَكْلت شيئا

 .لَِزَجةٌ  وَزبيبةٌ 

جَ  َدقَْقُت الَوَرَق حتّىو جَ و .تَلزَّ َن ، : إِذا النَّباتُ  تَلزَّ َن النَّباُت : تَلَجَّ جَ  ويأْتي له في النُّون : وتَلَجَّ . قلت : وذلك إِذا كان لَْدناً فَماَل بْعُضه تَلزَّ

 على بْعٍض. قال ُرؤبةُ يَِصُف ِحماراً وأَتاناً.

 تـََلز َجافـََرَغا من َرعحِي ما و 
يب إِذا  قال الجوهرّي : ألَّن النّبات إِذا أََخذَ في اليُْبس َغلَُظ َماُؤه فصاَر كلُعاب الِخْطمّي. والذي في المحكم وغيره : ويقال للّطعام أَو الّطِ

جَ  صار كالِخْطمّي : قد جَ و .تَلَزَّ  وذلك إِذا َغَسلَه فلم يُْنِق َوَسَخه ؛ عن يَعقوب. َغَدا َغيَر نَِقّيٍ عن الَوَسخ ، : إِذا الّرأْسُ  تَلَزَّ

 ال يَْبَرُح. مكانَه (2) : ُمالِزمٌ  لَِزيَجةٌ و كفَِرَحة لَِزَجةٌ و ح فسكون ،بفت ، لَْزَجةٌ  ومن زياداته : َرُجلٌ 

 * ومما يستدرك عليه :

جُ   : تَتَبُُّع الدَّابَِّة البُقُوَل. التَّلزُّ

ْدر َكمنََع : َخلََج ، لَعَجَ  : [لعج]  الِجْلَد : لَعَجَ و في الصَّ

: أَلَُم الضَّْرب ، وكلُّ ُمْحرٍق ، والِفْعل كالفْعل. قال عبُد ُمناِف  الَّلْعجُ و وأَْحَرَق ِجْلَده. آلََمه بالضَّْرب : البََدنَ  لَعَجَ و .الِعجٌ  وهو َضْربٌ  أَْحَرقَه.

 بُن ِرْبعٍ الُهَذلّي :

هـــــــــــمـــــــــــا  ويـــــــــــلـــــــــــُ ٍض عـــــــــــَ جَيح رِبـــــــــــح نـــــــــــَ رُي ابــــــــــــح غـــــــــــِ  مـــــــــــاذا يـــــــــــَ

َدا    نح َرقـــــــــــــَ َ
ؤحســـــــــــــــــــــــــــَ  ملـــــــــــــ ـــــــــــــُ َداِن وال بـ رقـــــــــــــُ  اَل تـــــــــــــَ

  

ه  عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــامـــــــــــــــــَ وحٌح ق ـــــــــــــــــَ  ِإذا َ َّوَب نـ

ِت     بــــــــح يــــــــمــــــــًا بســــــــــــــــــــــِ رحاًب أَلــــــــِ جُ ضــــــــــــــــــــــَ عــــــــَ لــــــــح ــــــــَ لــــــــَدا يـ  اجلــــــــِ

  
ْبت : ُجلُوُد البَقر الَمدبوغةُ. قلت : ولم أَجْد هذه األَبياَت في أَشعاِر الُهذليّين في ترجمته ، وإِنما نَسبوها لساِعَدة بن  يَِغير ، أَي يَنفع. والّسِ

 ُجَؤيّة.

 مُر : اشتَدَّ عليه.األَ  الَعَجهو

ُجل : اْلتَعَجَ و  .(3)يُِصيبه  اْرتَمَض من َهمٍّ  الرَّ

ى ِحَظا النَّاَر في الَحَطب أَْلعَجَ و راً : أَْوقََدها ، قال األَزهرّي ؛ وسمعُت أَعرابيّاً من بني ُكلَيب يقول : لّما فَتََح أَبو سعيٍد اْلقَْرَمطّي َهَجَر َسوَّ

 النَّاَر في الِحَظاِر ، فاحترْقَن. أَْلعَجَ  من َسعَِف النَّْخِل ، ومألَه من النِّساِء الَهَجريَّات ، ثم
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َجةو ةُ الفَْرجِ. الشَّْهَوى من النِّساِء ، : (4)وفي بعض األُّمهات  ْهوانِيّة ،: الشَّ  الُمتَلَعِّ َجةُ الَحارَّ  والُمتَوّهِ

 * ومما يستدرك عليه :

عِ  في معناه كالَّلْوَعِة. وفي ِكفَايِة الُمتحفِّظ : الاّلِعجُ و ، على فاعٍل ، وهو معدوٌد من الَمصادر الواردة على فاعٍل ، الاّلِعجُ  : الَهَوى  جالالَّ

ِعجُ  وغيره. قلت وَصّدَر به صاحُب الِّلسان فقال : الُمحِرق. وَذَكَره الجوهرّي : الفُؤاِد  (5)، لُحْرقَِة  الِعجٌ  الَهَوى الُمْحِرُق. يقال : َهًوى : الالَّ

 من الُحّب.

__________________ 
 فالل  يشرب وال يؤكر.« شيئاً »( األصوب ما يف األساس : 1)
 نسخة من القاموس ا ومثلها يف التكملة : مالزج. ( يف2)
 ( عن اللسان ا وابألصر : يصبه.3)
 ( ومثلها يف اللسان.4)
 ( عن اللسان والصحاح وابألصر :  رقته.5)
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ً  الُحبُّ والُحْزُن فُؤاَده لَعَجَ و  : اْستََحرَّ في القَْلِب. يَْلعَُج لَْعجا

 : الُحْرقَةُ. قال إِيَاَس بُن َسْهٍم الُهذلي : اللَّْعجُ و

و  اَلقـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــن  َتشـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــُ ك مـــــــــــنح عـــــــــــَ نـــــــــــَ رَكـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

َو      اً هبـــــــــــن  مـــــــــــَن اجلـــــــــــَ جـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ ا ل ـــــــــــَ ـــــــــــن ي  َرصـــــــــــــــــــــــــِ

  
 .لََواِعُجهو الشَّْوقِ  العجُ  وفي األَساس : وبه

ُجُل ، إِذا أَْلفَجَ  : [لفج] ِلٌف للقياس الَموضوع ؛ قالَه ابن دريد ، ألَّن اسم الفاِعل فيه ورَد على ُمَخا ، بفتح الفاِء ، نادرٌ  ُمْلفَجٌ  أَْفلََس ، فهو الرَّ

، وأَْحَصَن فهو  ُمْلفَجُ  فهو أَْلفَجَ  صيغِة اسِم المفعوِل. ونقل الجوهرّي عن ابن األَعرابّي : كالُم العرب أَْفعََل فهو ُمْفِعٌل ِإاّل ثالثةَ أَْحُرف :

 فهذه الثاّلثةُ جاَءت بالفتح نَواِدَر. ُمْحَصٌن ، وأَْسَهَب فهو ُمْسَهٌب ؛

أَحُرٍف جاَءت نََوادَر على قُْلت : وقال ابُن القَّطاع في كتاب األَْبنِية وكلُّ فِْعل على أَْفعََل ، فاسم الفاعل منه ُمْفِعٌل بكسر العين ، إِاّل أَربعةَ 

ُجُل فهو ُمْحَصٌن ،  ، وأَْسَهَب في الكالم فهو ُمْسَهٌب ، وأَْسَهَم فهو ُمْسَهٌم إِذا أَْكثََر. اه. ُمْلفَج فهو أَلفَجَ و ُمْفعٍَل ، بفتح العين : أَْحَصَن الرَّ

يت : رجل ّكِ مزيُد البَيان « سهب»، للفقير ، ورُجٌل ُمْسَهٌب وُمْسِهٌب ، للكثير الكالم. وقد سبق في  ُمْلِفجٌ و ُمْلفَجٌ  وفي كتاب التَّْوسعة البن الّسِ

 ْنَت من فُْرساِن الَمْيدان.، فانُظْره ِإن كُ 

ُجلُ  أَلَفَجَ و  : الذي أَْفلَس وعليه َدْيٌن. الُمْلفَج : لََزَق باألَْرِض من َكْرٍب أَو حاجٍة. وقيل : (1) أُْلِفجَ و الرَّ

ُجُل امرأَتَهأَ  جاَء َرجٌل إِلى الَحسن فقال :و ً  أَي يُماِطلُها بَمْهرها. قال : نعم ، إِذا كان ؟يُداِلُك الرَّ ً  . وفي روايٍة : ال بَأَْس به إَِذا كانُمْلفَجا  ُمْلفَجا

جاء في الحديث : و« الدَّْين (2)، بكسر الفاِء. أَيضاً : الذي أَفلَس وعليه  الُمْلفجِ  ، أَي يَُماِطلُها بَمْهرها إِذا كان فَقيراً. قال ابُن األَثير :

 : المسكين. وقد الُمْلفَج أَي فُقراَءكم ، وقرأْت في شرح ديوان ُهذيل ألَبي سعيٍد السُّكَّرّي : قال أَبو َعْمرو الشَّْيبانّي : «ُمْلفَِجيكم ِعُمواأَطْ »

جُل. أَْلفَجَ   الرَّ

جُل ، فهو أَْلفَجَ و»وفي اللسان :  .«ُمْلفَِجيكم أَْطِعموا»في الحديث : و َء : الُمْعِدُم الذي ال َشيْ  الُمْلفَج َذَهَب مالُه. قال أَبو ُعبَيٍد :: إِذا  ُمْلفَجٌ  الرَّ

 له. وأَنشد :

ِر و  كـــــــــــمح يف الـــــــــــُعســـــــــــــــــــــــــح ابـــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــَ اجَأحح فـــــــــــَ   اإِللـــــــــــح
زاِج     ِب املـــــــــــِ ـــــــــــِّ ي ٍب طـــــــــــَ ذح ـــــــــــعـــــــــــَ تح ب ـــــــــــَ ـــــــــــب ي (3)شـــــــــــــــــــــــــِ

 

  
 ، بفتح الفاِء. قلت : هو لُرؤبَةَ ، نَسبَه الَجوهرّي. وفي َشْرح ديوان هذيل : ُمْلفَجٌ  فهو

ر و  ُم يف الــــــــــــــُعســــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــــا كــــــــــــــُ اجِ عــــــــــــــَ فــــــــــــــَ   اإِللــــــــــــــح
ذيــــــــــــــــــــٍر وال ِإزحالحٍ     عــــــــــــــــــــح  لــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــَ

  
 : الذُّّل. اللَّْفجُ  عن أَبي َعْمٍرو :و

ً  إِلى ذلك االْضطرارُ  أَْلفََجني . قال أَبو زيٍد :ُمْلفَجٌ  هوف إِلى َغير أَْهِله واإِلْحَواُج بالسُّؤالِ  : اإِلْلَجاءُ  اإِلْلفَاجُ و  .إِْلفاجا

ين والتّاُء زائدتان ، كما في يَْستَِجيب ويُِجيب. قال َعْبُد َمناِف بُن ِرْبعٍ الُهذلّي : ، الُمْلفَج : الُمْستَْلفَجو .اْستَْلفَج قدو  أَي فالّسِ

جٍ و  لـــــــفـــــــَ تـــــــَ ه  ُمســـــــــــــــــــــح ســـــــــــــــــــــِ فح ي لـــــــنــــــــَ الجـــــــِ
َ
ي املـــــــ بـــــــغـــــــِ  يـــــــَ

الئـــــــــــــــرِ     ٍة وجـــــــــــــــَ رحخـــــــــــــــَ يَبح مـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح وُذ ِبـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  يـ

  
أَو َكْرباً أَو  الالِصق باألَرض ُهزاالً ، أَيضاً : الُمْستَْلفَجو أَي خوفاً. والذَّاهُب الفؤاِد فََرقاً ، : الُمضَطّر ، الُمْستَْلفَج قال أَبو سعيد السُّّكرّي :

 َحاجةً ، كالُمْلفَج.

 * ومما يستدرك عليه :

ْيِل. اللُّْفج  : َمْجَرى السَّ

 في التهذيب : : األَْكُل بأَطراِف الفَم ، اللَّْمجُ  : [لمج]

ً  : تَناُوُل الَحشيِش بأَْدنَى الفَِم. وقال ابن سيده : اللَّْمج  : أََكَل. وقِيل : هو األَْكُل بأَْدنَى الفَِم. قال لَبيٌد يَصُف َعْيراً : لََمَج يَْلُمج لَْمجا
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ج مــــــــــُ لــــــــــح جــــــــــاً الــــــــــبــــــــــاِرَض  يـــــــــــَ مــــــــــح َد   لــــــــــَ  يف الــــــــــنــــــــــ 

رح     رَابــــــــــــــــــيــــــــــــــــــِض رايٍض ورِجــــــــــــــــــَ (4)مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 قوله وألفج الرجر وألفج أي عل  صيغجي املعلوم واجملهو .»( هبامش املطبوعة املصرية 1)
 يف النهاية : وغلبه ا ويف اللسان.( 2)
 والرواية يف اليسر واإللفاج أي يف الغىن والفقر اه. قوله يف العسر واإللفاج قا  يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يعين أو  ما يطلض من النبات تلمجه جملاً أي تنتفه.4)



2879 

 

 إِالَّ في الَحمير. قال : وهو ِمثُْل اللَّْمِس أَو فَْوقَه. اللَّْمجَ  قال أَبو َحنيفةَ : قال أَبو زيد : ال أَعرف

ه لََمج الَمرأَةَ : نََكَحها. وذَكَر أَعرابيٌّ رُجالً فقال : مالَه ، لََمجَ  يقال : الِجَماُع. : اللَّْمجُ و  فَرفَعوه إِلى السُّلطان.ـ  أُمَّ

ه. فَخلَّى سبيلَ  ه :فقال : إِنّما قلت : َملََج أُمَّ  َرَضعَها. ه. َملََج أُمَّ

 قال الراجز : : الَمالِغُم وما َحْوَل الفَمِ  الَمالِمجُ و

اَلِمجِ رأَتحه َشيحخاً َحِثَر 
َ
 امل

ً  وال (1)وقولُهم : ما ذُْقُت َشَماجاً  ، كَسَحاب : أَْدنَى ما يُْؤَكل. اللََّماجُ و ْجتُ  ، وما لََماجا : الذََّواُق ،  اللََّماجُ و ، أَي ما ذُْقت شيئاً. بلََماجٍ  عنده تَلمَّ

 وقد يُْصَرف في الشََّراِب.

جَ  ماو  ، أَي ما أََكَل. لُْمَجةٍ و لَُموجٍ و بلََماجٍ  عندهم تَلمَّ

 .(2) ، بالّضّم. ما يُتَعلَّل به قَبَل الغََداءِ  اللُّْمَجة

ً  وقد َجه تَْلميجا نَه ، بمعنًى واحٍد. وهو مما لَمَّ َجهاو .(3) لََمْجتُهم ُرّد به على أَبي ُعبيد في قوله : ولَهَّ جُ  قال أَبو َعمرٍو : أََكلها (4) : تَلمَّ :  التَّلَمُّ

ِظ. ورأَيته جُ  مثُل التَّلمُّ ُظ. واألَصمعيُّ ِمثله. يَتلَمَّ  بالطَّعام : أَي يَتلمَّ

 وقد لََمَجها. لاّلِمجالَكثيُر الجماعِ ، كا : اللَِّميجُ و اللَّسُج : الكثيُر األَْكل.و

 .(5)أَي َذّواٌق ؛ حكاه أَبو ُعبيدةَ ، كذا في الّصحاح  ، إِتباُع ، لَِميجٌ  وَسِميجٌ  بالكسر ، ، لَِمجٌ  وَسِمجٌ  بالتسكين ، لَْمجٌ  َسْمجٌ  رُجلٌ و

ج ُرْمحٌ  من زياداته :و نٌ  ُملَمَّ  .(6) ُمَملَّسٌ  أَي ُمَمرَّ

 وقد تقّدم في سمهج. َدِسٌم ُحْلٌو ، أَي ، لَْمَهجٌ  لَبٌَن َسْمَهجٌ  : [لمهج]

يت ،« لنج»: وذكر هنا ابن منظور في اللّسان  [لنج] ّكِ  ولُغاته ، ؛ وقد تَقدَّم بيانُه. اليَلَْنُجوج وأَورد عن اللِّحيانّي وابن الّسِ

ً  كفَِرَح ، به ، أَي باألَمر ، لَِهجَ  : [لهج] كةً ـ  لََهجا  واعتاَده. فثابََر عليه : أُْغِرَي به وأُوِلعَ  أَْلَهجَ و لَْهَوجَ ـ و محرَّ

 بهذا األَْمِر : أَي ُمولٌع به. وأَنشد : ُملَهجٌ  به. ويقال : فاُلنٌ  أَْلَهْجتُهو

َضاِض اأَلمور   (7) ُملحَهَجارَأحساً بتَـهح
 .(8)ِء : الَولُوُع به بالْشي اللَهجُ و

 فيَْعَمل عند ذلك أَِخلَّةً يَُشدُّها في األَْخالِف لئاّل يَْرتِضَع الفَصيُل. فَِصالُه بِِرَضاعِ أُّمهاتِها لَِهَجتْ  زيٌد : إِذا أَْلَهجَ و

 قال الشَّّماُخ يَصف ِحماَر َوْحٍش :

ا  ىت  كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ َ يِّ حـــــــــــــــَ  َرعـــــــــــــــَ  اَبِرَض الـــــــــــــــَولـــــــــــــــِح

َة     لــــــــ  مــــــــَ  َأخــــــــِ هــــــــح ــــــــُ فــــــــَ  الــــــــبـ َر  بســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ جِ يـ هــــــــَ لــــــــح  مــــــــُ

  
 ِء وَسْلبِه.التي إِلْعداِم الشيْ « أَْفعَلَ »في اللسان : وهذه 

اعي صاحب  أَْلَهجَ  فِصاُل إِبِل بأُّمهاتِها فاحتاَج إِلى تَْفليكها وإِْجرارها. يقال : (9) لَِهَجتْ  : الّراعي الذي الُمْلِهج قال أَبو منصور :  (10)الرَّ

اعي من الُهْلب مثَْل فَْلَكِة الِمْغَزل ، ثم يُثْقََب ِلساُن الفَصيل فيُجعََل . والتَّْفليُك : أَن يَجَ ُمْلِهجٌ  اإِلبل فهو فيه لئاّل يَْرَضَع. واإِلجراُر :  (11)عََل الرَّ

، فإِذا  (13)ِف الفَصيل يُْلِزقه به أَيضاً. وأَما الَخلُّ : فهو أَن يَأُْخَذ ِخاَلالً فيجعَلَه فوَق أَنْ  (12)أَن يَُشقَّ ِلساُن الفَصيِل لئاّل يَْرَضع ، وهو البَْدُح 
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ه أَْوَجعها َطَرُف الِخالل ، فَزبَنَتْه عن نَْفسها  اعي ، إِذا أَْلَهجَ  الفَصيَل ، إِنّما يقال : أَْلَهْجتُ  وال يقال : .(14)َذَهب يَْرَضع ِخْلَف أُّمِ  لَِهَجتْ  الرَّ

ةٌ لما َوَصْفته اخ ُحجَّ فتَرَك  الُمْلِهجِ  : أَّوُل النَّْبِت حتى بََسَق وَطال ، وَرَعى البُْهَمى فَصاَر َسفَاها كأَِخلَّةِ  (15). والباِرُض .. فِصالُه. وبيت الشَّمَّ

 َرْعيَها. قال األَزهرّي : هكذا أَنشَده الُمْنِذرّي ، وذكر أَنّه َعَرَضه على أَبي

__________________ 
 ( الشماج : النبات الذي ال يتنو  يف مضغه كما يشمج اخلياط.1)
 ( يف التهذيب واللسان بكسر الغا.2)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله جملتهم أي ابلتخفيف.3)
 ( يف القاموس : وتلمج.4)
 ( ومثله يف التهذيب قا  : كر ذلك حكاه اللحياين.5)
 ممّلج ا أي ممّرن ممّل .( ورد يف التكملة : رمٌح 6)
 ومثله يف التهذيب ا ونسب الرجز فيه للعجاج.« قوله األمور ا يف اللسان الر وس بد  األمور»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( ضبطت يف اللسان بضم الواو ا وأ ر ضبطها يف الصحاح.8)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : هاجت.9)
 وصاحب.( التهذيب واللسان : 10)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فيجعله.11)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الَبذحج.12)
 ( يف التهذيب : فيلزقه أبنف الفصير طواًل.13)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : عن ضرعها.14)
 ليبسه. وما يف اللسان ا نقاًل عن األزهري ا فكاألصر.( يف التهذيب : أو  ما نبت إىل أن يب  َسَفا ذلك البارض فكرهه 15)
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َفي َلم ا يَِبَ  ابأَلِخّلِة الجي .. اهلَيثم وحَ  الســـــــ  ب َه شـــــــَ َر  (1). قا  : وشـــــــَ ُ َعر فوَ  أُنوِف الِفصـــــــاِ  ويـُغحَر  هبا. قا  : وَفســـــــ 
ته.  الباهلي  الَبيَت كما َوصفح

ك : اللِّساُن. بالتسكين ، ، اللْهَجةُ و  وقيل َطَرفُه ، كما في الِمْصباح واللسان. ويُحرَّ

 .لَِهجٌ  وهو

 بالَخنَا. َمالهيجُ  وقَومٌ 

 .«من أَبي َذرٍّ  لَْهَجةً  أَْصَدق»وفي حديِث آَخَر : « أَْصَدَق من أَبي َذرٍّ  لَْهَجةٍ  ما ِمن ِذي»في الحديث : و

: وهي لُغَتُه  اللَهَجةِ و اللْهجةِ  ويقال فاُلٌن فَصيحُ  (2) [اللْهَجةِ ]فَتُْح أَعلَى. وفي األَساس : وهو فَصيُح : َجْرُس الَكالِم ، وال اللَهَجةُ و اللْهَجةُ و

 الّتي ُجبَِل عليها واعتاَدها ونَشأَ عليها.

 كما ال يَْخفَى. وبهذا ظهَر أََن إِنكاَر َشيخنا علَى َمن فَسَّرها باللُّغة ال الَجارحة وَجْعله من الغرائب قُصوٌر ظاهٌر ،

ً  ُء كاْحمارّ الشَّيْ  اْلَهاجَّ و ا عامٌّ في كّل ُمختِلٍط. يقال على الَمثَل : رأَيُت أَمَر بني فاُلنٍ  : اختلََط ، اْلهيجاجا تْ  أَْيقََظه حينو ، ُمْلَهاجًّ :  َعينُه اْلهاجَّ

 (3)أَي ُجموُده ، كما في بعض نُسخ الّصحاح  َط بعُضه ببعٍض ولمم تَتِمَّ ُخثوَرتُه ،اللَّبَُن َخثََر حتى يَختلِ  اْلَهاجَّ و اختلََط بها النُّعاُس. وذلك إِذا

 .ُمْلهاجّ  ، وهو

جلُ  لَْهَوجَ  عن أَبي زيٍد :و  ، وهو َمجاز. ُملَْهَوجٌ  ، وَحديثٌ  ُملَْهَوجٌ  ولم يُْحِكمه. ورأْيٌ  لم يُْبِرْمه ؛ إِذا أَْمَره الرَّ

واَء : لم يُْنِضْجه ، أَو لَْهَوجَ و يت َطعامٌ  لم يُْنِعْم َطْبَخه اللَّْحَم : إِذا لَْهوجَ  الّشِ ّكِ وُملَْغَوٌس ، وهو الّذي لم يُْنَضْج.  ُملَْهَوجٌ  وَشيَّه. قال ابُن الّسِ

 وأَنشد الِكالبّي :

ُب  يـــــــــــــِّ واِء الـــــــــــــطـــــــــــــ  َوجح خـــــــــــــرُي الشـــــــــــــــــــــــــــِّ هـــــــــــــح لـــــــــــــَ
ُ

  املـــــــــــــ
جح     نحضــــــــــــــــــــــــــَ ا يـــــــــــــَ ج وملــــــــــــ  ّم ابلــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــح  قــــــــــــد هــــــــــــَ

  
 وقال الشَّّماخ :

ر ان و  هــــــــــــا كــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــُ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ  كــــــــــــنــــــــــــُت ِإذا القـ

واِء و     َر الشـــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــنـــــــــا مـــــــــثـــــــــح يـــــــــح َوجِ مـــــــــا بــــــــــَ هـــــــــح لـــــــــَ ُ
 املـــــــــ

  
 وقال العَّجاج :

ه و  تــــــــــــــَ قــــــــــــــح ااأَلمــــــــــــــُر مــــــــــــــا رامــــــــــــــَ وجــــــــــــــَ هــــــــــــــح لــــــــــــــَ   مــــــــــــــُ
ا     جـــــــَ نحضـــــــــــــــــــــَ ِن مـــــــنـــــــه مـــــــُ ِويـــــــَك مـــــــا ملح  ـــــــَح (4)ُيضـــــــــــــــــــــح

 

  
: إِذا لم تُْنِعْم َطْبَخه. وثَْرَمَل  تَلَْهَوْجتهو اللَّْحمَ  لَْهَوْجتو

ماد إِْذ َملَّه ، ويُعتَذُر إِلى  (5) الطعاَم : إِذا لم يُْنِضْجه صانعُه ولم يَْنفُْضه من الرَّ

ْق فيه للعََجلة. وقوله :  ْلنَا لك العََمَل ، ولم نَتَنَوَّ ْيف فيقال : قد َرمَّ  في الصحاح وغيره. مستدرَك على المصنّف ، وهو« تَلَْهَوْجته»الضَّ

 والسَّْلفة واللُّْمجة : بمعنًى واحٍد. اللُّْهجةو

ً و  بلُْهنة يَتعلّلون بها. (6)القَْوَم ، إِذا َعلَّْلتهم قبَل الغََداِء  لَهَّْجتُ  قال األُموّي : : أَْطعََمهم إِيّاها ، لَهََّجهم تَْلهيجا

جوه جو وتقول العرُب : َسلِّفُوا َضْيفَكم ولَّمِ لوه  وهلَّهِ كوه وَعّسِ ولَّمِ
جوه  (7) دوه ، بمعنًى واحٍد. (8) [وَعيِّروه]وَشّمِ لوه وَسّوِ  وَسفِّكوه ونَّشِ

د : َمن ينام ويَْعِجز عن العَمل ، الُملَهَّجو  وهذا من زياداته. ، كمحمَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ه. يَْلَهجُ  الفَصيل ه : إِذا تَناَوَل َضْرَعها يَْمتَصُّ ه لَِهجَ و الِفصاُل : أَخَذْت في ُشْرِب اللَّبِن. َجتلَهِ و أُمَّ : إِذا اعتاد رَضاَعها. فهو  يَْلَهجُ  الفَصيُل بأُّمِ

ه. وزاد في األَساس : وهو الِهجٌ  ، وفَصيٌل راغٌل : الهجٌ  فَصيلٌ   .لُُهجٌ  . وفِصالٌ لَُهوجٌ  بأُّمِ
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لَه أَنشد ابن األَعرابّي :الشَّيْ  تَلَْهَوجَ و  َء : تَعجَّ

بـــــــــنـــــــــا  احـــــــــِ ُي صـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح  لـــــــــوحاَل اإِللـــــــــُه ولـــــــــوحاَل ســـــــــــــــــــــــَ

َوهــــــــــا    َوجــــــــــُ هــــــــــح ــــــــــَ ل ــــــــــَ رَيِ   تـ ــــــــــعــــــــــِ وا مــــــــــن ال ــــــــــُ  كــــــــــمــــــــــا اَنل

  
 ومما يستدرك على المصنف :

 ولَْهَجٌم : َمْوطوٌء ُمذلٌَّل ُمْنقَاٌد. لَْهمجٌ  : طريق [لهمج]

__________________ 
 ( يف التهذيب : الجي تلز  أبنوف الفصا .1)
 األساس ا وأشري إىل رواية األساس هبامش املطبوعة املصرية.( زايدة عن 2)
 ( وهي رواية الصحاح املطبوع ومثله يف التهذيب.3)
 وأشري إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« يضويك»( ابألصر يغويك وما أثبت عن اللسان 4)
 .«ترمر»( عن اللسان وابألصر 5)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : الغذاء.6)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وغسّلوه.7)
وه.8)  ( زايدة عن اللسان ا وأشري إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية. ويف التهذيب : وغربِّ
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 : السابُق السَّريُع. قال ِهْمياُن : اللْهَمجُ و

 هَلاجِمَامُث َت يـُرحِعيها هلا 
: إِذا ابتلَعه ، كأَنه مأْخوذٌ من اللْهَمة  تَلَْهَمجه ويقال :

َجه ؛ كذا في اللسان. (1)  أَو من تَلَمَّ

جَ  : [لوج] ً  بنَا الطَّريقَ  لَوَّ َج. تَْلويجا  إِاّل قََضيتُها. لَْوجاءُ  الحاَجةُ ، عن ابن جنّي : يقال : ما في َصْدره َحْوجاُء وال : اللَّْوجاءُ و : َعوَّ

في ح  ، أَي ما لي فيه حاَجةٌ. وقد سبق لَُويجاءُ  ، وال ُحَويجاُء وال لَْوجاءُ  والُحَويجاُء ، بالمّد. قال اللِّحيانّي : ما لي فيه َحْوَجاُء وال اللَُّوْيجاءُ و

 وج.

 .ِلَوجٌ  ويقال : ما لي عليه ِحَوٌج وال

ً لُْجتُه أَلُوُجه لَوْ  من اللَُّويجاءُ و اللَّْوجاءُ  أَي هماو  وفي هذا إِشارةٌ إِلى أَنَّ الماّدة واويّة. : إِذا أََدْرتَه في فيكَ  جا

ر بفعل آخَر بعَده َمْقروناً بإِذا وجب ف تح التّاِء مطلقاً ، وإِذا وقد ذكر شيخنا هنا قاعدةً ، وهي : أَن الِفْعل الُمسنَد إِلى ضمير المتكلِّم : إِذا فُّسِ

 نبَّهَ عليه ابُن ِهشام والَحريرّي.قُِرن بأَْي تَبعِ ما قبلَه ، كما 

 (فصر امليم)
 مض اجليم

أَيضاً  الَمأْجُ و .َمأََج يَْمُؤجُ  مصدر الِقتاُل واالْضطراُب ، : المأْجو ء فيه َضًوى ، كذا في التهذيبكأَن : األَحمُق الُمْضَطِرُب ، الَمأْجُ  : [مأج]

 وأَنشد الجوهرّي البن َهْرمةَ : .َمأْجٌ  فهو يَْمُؤُج ُمُؤوَجةً  كَكُرمَ  َمُؤجَ  أَي الِمْلح. وفي التهذيب : الماُء األُجاُج ، :

هــــــــــــــَ   رحيــــــــــــــِة عــــــــــــــاَم متــــــــــــــُح َك كــــــــــــــالــــــــــــــقــــــــــــــَ  فــــــــــــــِإنــــــــــــــّ

عـــــــــــــــوُد     ـــــــــــــــَ ُروُب املـــــــــــــــاِء مث  ت اشـــــــــــــــــــــــــــــَ بحجـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

  
ّي : صوابه   بغير همٍز ، ألَّن القصيدةَ ُمْرَدفة بأَلف ، وقبلَه :« َماَجا»قال ابن بَّرِ

ُت فـــــــــــــلـــــــــــــم أُطـــــــــــــِ ح  ِدمـــــــــــــح ري  نـــــــــــــَ عـــــــــــــح  َردنا لشـــــــــــــــــــــــــــِ

ا    اجـــــــــَ ُض الـــــــــز جـــــــــَ نـــــــــَ ُب الصـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــَ ا ال َيشـــــــــــــــــــــــح  كـــــــــمـــــــــَ

  
ُل ما يُستَْنبَُط من البِئر. وأُِميَهت البِئُر : إِذا أَْنبََط الحافُر فيها الماَء. وعن ابن سيده :  .َمأََج يَْمأَج ُمُؤوجةً  والقَِريحةُ : أَوَّ

ة : مَّ  قال ذو الرُّ

َر   ة الــــــــــــثـــــــــــــ  يــــــــــــّ وحِن َولــــــــــــِح اِن الــــــــــــلــــــــــــ  جــــــــــــَ  أبَرحٍض هــــــــــــِ

ـــــــــهـــــــــا     َذاٍة أَنَتح عـــــــــن ةُ عـــــــــَ ُؤوجـــــــــَ ُ
ُر  املـــــــــ حـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــب (2)وال

 

  
يرافّي في شرح الِكتَاب ،  فَْعلَل عند سيبويه وهو على َوْزن : ع ، مأَْججُ و ُمْلَحق بَجْعفر كَمْهَدد ، فالميم أَصليّة ، وهو قَليل. وخالَفَه الّسِ

مةٌ على ثالثِة أَحُرٍف. قال : و الفَّك أَخفُّ ألَنه كثير في وزعَم أَّن الِميَم في نحِو َمأَْجج وَمْهَدد زائدة ، لقاِعَدة أَنّها ال تكون أَْصالً وهي متقّدِ

َن خالف غيره. قال شيُخنا : وأَغفل الجوهرّي التكلَُّم على هذا اللَّْفِظ وما هو مبسوط في ُمصنَّفات التَّصريف ، وأَورده أَبو َحيَّاالكالم ب

 وغيُره.

كةً ، وهو األَكثر (3)هكذا بضّم العَين وسكون القاف عندنا في النُّسخ ، وفي بعضها ـ  ِسْرنا ُعْقبَةً  : [متج] ً  ُمحرَّ بالفتح ، كما  ، َمتُوجا

ً  قال : وسمعت ُمْدِركاً وُمْبتِكراً الَجْعفَِريَّْيِن يَقوالِن : ِسْرنا َعقَبَةً  (4)عن أَبي السَّْميَدعِ  بَعيدةً  يَقتضيه قاعدةُ اإِلطالق : أَي وَمتُوحاً  َمتُوجا

 وَمتُوخاً : أَي بَعيدةً. فإِذاً هي ثالُث لُغاٍت.

مما يقال في العَقَبة ، « َصعدنا»أَو « َرقينا»نا من إِيراده على المصنّف في هذا التركيب وَعدم إِبداِله بنحو وبهذا ُعِلَم أََن ما ذكره شيخُ 

َ  َمتوج وضبطَ  ة اللُّغِة كما نَطقوا واستعملوا ؛ فتأ ْل.بالموّحدة عن بعضهم ، أَْوَهاٌم ال يُلتفَت إِليها ، ألَنه في َصَدِد إِيراِد كالِم أَئمَّ  مَّ
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ينة : د ، بأَْفِريِقيَّةَ  (5) يَجةُ ِمتِّ و وَضبَطها الّصابونّي في التكملة بالفتح ، ونَسَب إِليها أَبا محّمد عبَد هللا بَن إِبراهيَم بِن عيسى ، تُُوفَِّي  ، كِسّكِ

ٌد َسِمَع باإِلسكندريّة من شيوخِ الثَّْغر والقاِدمي 636سنة   .659ن عليه ، وَحدَّث ، وتُُوفَِّي سنة باإِلسكندريّة ، وولدهُ أَبو عبد هللِا محمَّ

__________________ 
 وأشار هبامشه إىل رواية التاج.« النهمة ومن تلّمجه»( عبارة اللسان : 1)
 والعذاة : األرض الطيبة الرتبة الكرمية املنبت.« عذا»عن اللسان « عذاة»( ابألصر واللسان هنا : غداة. وما أثبت 2)
 النسخ ا وهي رواية القاموس واللسان والتكملة.( أي يف بع  3)
 ( عن اللسان وابألصر : ابن السميدع.4)
 ( يف معجم البلدان : بفتح أوله وكسر  نيه وتشديده مث ايء مثناة من حتت مث جيم.5)
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ِء ، بالشيْ  ُمثِجَ  وهذا في التهذيب. والذي في اللسان : (1) نََزَحهاالبِئَْر :  َمثَجَ و أَْطعَم. : إِذا َمثَجَ و َخلََط. َء ، بالمثلَّثة : إِذاالْشي َمثَجَ  : [مثج]

َي به. وبذلك فَسََّر السُّكَِّرّي قوَل األَْعلَم :  إِذا ُغذِّ

يو  طـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــــح ي  مُيح ا ـــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــــح  ُء ا ـــــــــــــــــــــــِ

بح     ظــــــــــــــــيــــــــــــــــمــــــــــــــــِة والــــــــــــــــر غــــــــــــــــائـــــــــــــــِ ُج ابلــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  ثــــــــــــــــَ

  
ه : يُْمثَج وقيل :  : يُْخلَط قلُت : وقرأُْت في ِشعر األَعلَم هذا البيَت ، ونَصُّ

ي طــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــــــــــح رّيــــــــــــــــــــــــــــُح مُيح ا ــــــــــــــــــــــــــــِ  ُء املــــــــــــــــــــــــــــِ

ظــــــــــــــــيــــــــــــــــمــــــــــــــــِة والــــــــــــــــر غــــــــــــــــائـــــــــــــــبح     ُح ابلــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــَ

  
 وأَّولُه :

ن   ُر جــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح ي ِإذا مــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ   َدجلــــــــــــــــــَِ

بح     بــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــِ ِة ا ــــــــــــــــــَ ر نــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ
ُ

لــــــــــــــــــَ  املــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــَ

  
 المنتِفُخ. ولم يَعرف األَصمعيُّ هذا البْيَت ، فليُنَظْر.ُء : وفي شرح السُّكَّرّي : الِحْنِطي

ُجلُ  َمجَّ  : [مجج] ا ِمن فِيهِ  ءَ والشي الشَّرابَ  الرَّ ه َمجًّ هاب  يَُمجُّ ، بضّم العين في المضارع كما اقتضتْه قاعدته ، ونقل شيُخنا عن شْرح الّشِ

َز فيه الفَتَح ، قال : ق فاِء : أَن بعَضهم َجوَّ ْلت وهو غيُر معروف ، فإِن كاَن مع كسِر الماضي َسُهَل ، وإِالَّ فهو َمردوٌد ِدرايةً على الّشِ

 وروايةً.

 قال َربيعةُ بن الَحْجَدر الُهَذلّي : َرَماه ، به : َمجَّ و

ٍة و  رِشـــــــــــــــــــــــ  ُت مـــــــــُ نـــــــــح عـــــــــَ ٍ  قـــــــــد طـــــــــَ لـــــــــح نـــــــــِة خـــــــــَ عـــــــــح  طـــــــــَ

ج      وحِف قــــــــــــالــــــــــــِ ُ  ميــــــــــــَُ ن اجلــــــــــــَ رحٌ  مــــــــــــِ  هبــــــــــــا عــــــــــــِ

  
ل.بَدِمه يَُمجُّ  أَراد :  ا. قلُت : هكذا قرأُْت في ِشعِره في َمْرثِيَِة أُثَْيلَةَ بِن الُمتنّخِ

 وفي اللسان : وَخّص بعُضهم به الماَء. قال الشاعر :

الُ ه و  و بــــــــــــــــرَبحِد املــــــــــــــــاِء وهــــــــــــــــو بــــــــــــــــَ دعــــــــــــــــُ  يــــــــــــــــَ

وحه املــــــــــــاَء و     قــــــــــــَ ج  ِإنح مــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــَ رَا مــــــــــــَ رحغــــــــــــَ  وغــــــــــــَ

  
 نََظر إِلى الماِء تَخيََّل له فيه ما يَكَرهه فلم يَْشَرْبه.هذا يَِصف رُجالً به الَكلَُب. والَكِلُب إِذا 

ه بريقه َمجَّ و  : إِذا لَفََظه. يَُمجُّ

 : هو َطْرُح المائعِ من الفَِم. فإِذا لم يكن ما في الفَِم مائعاً قيل : لَفََظ. وكثيراً ما يَقَُع في ِعبارات المصنِّفين واألُدباءِ  الَمّجِ  وقال شيخنا حقيقةُ 

ه َكالمٌ  هذا  األَسماُع. تَُمجُّ

تَتُْرُكه. وَجّوزوا في  الًّ منهما حاسَّةٌ ، والمعنى :فقالوا : هو من قبيل االستعارة ، فإِنه تَشبيهُ اللّفِظ بالماِء لِرقّته ، واألُذِن بالفَِم ، أِلَّن كُ 

حديث : بمعنى اإِللقاِء في جميع الُمْدَركاِت َمجازاً ُمْرسالً. ومنه الَمجّ  ستعمل. وقال جماعة : يُ .. االستعارة أَنّها تَبَعيّة أَو َمْكنِيّة أَو تَْخييليّة

ْميِ. انتهى.«بها فَمجَّ  َوْيٌل ِلَمْن قََرأَ هذه اآليةَ » مخشرّي ، وَعدَّْوه بالباِء لما فيه من معنى الرَّ  ، أَي لم يَتَفكَّر فيها ، كما نقله البَْيضاِوّي والزَّ

تو  نُْقَطةٌ من القَلَم : تََرشََّشْت. اْنَمجَّ

ها ، ماءٍ  ُحْسوةَ  الدَّْلوِ  من أَخذَ  وسلمعليههللاصلىأَّن النّبّي »في الحديث و َواءِ  فَمجَّ  .«في بِئٍْر ففاَضت بالماِء الرَّ

ه الماَء من الفَِم : َصبَّه من فَِمه قَريباً أَو بعيداً ، وقد َمجّ  وقال َشِمٌر : ا لُعابَه. وقيل : ال يكون َمجَّ  . وكذلك إِذاَمجَّ  حتى يُباِعَد بِه. َمجًّ

ائم الَمْضَمَضةِ  في قال عنههللارضيفي حديِث ُعَمَر و ه ال»:  للصَّ لَه َخْيُره]ولكْن يَْشَربُه  يَُمجُّ راد الَمضمضةَ ِعند اإِلفطاِر ، أَ  «(2) [فإِّن أَوَّ

ه»حديث أَنٍَس : أَي ال يُْلِقيه ِمن فِيه فيَْذهب ُخلُوفُه. ومنه  .«فيه (3) [في]فَمجَّ

بيع :و ها وسلمعليههللاصلىَعقَْلُت ِمن رسوِل هللا » في حديث محمود بِن الرَّ ةً َمجَّ  .«في بِئٍْر لنا َمجَّ
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معناه أَْن للنَّْفِس َشْهوةً في استماعِ الِعْلِم ، واألُذُُن ال تَِعي ما تَْسَمُع  «وِللنَّْفس َحْمضةٌ  َمّجاَجةٌ  األُذُن»:  عنههللارضيفي حديِث الَحسِن و

 ُء من الفَِم.الشَّيْ  يَُمجّ  ولكنها تُْلِقيه نِْسياناً كما

 كعَْطِف التّفسير لما قَْبلَه. قال شيخنا ولو حذَف ِكبَراً ألَصاَب الَمَحّز. َرماً ،: َمْن يَِسيُل لُعَابُه ِكبَراً وهَ  الَماجُّ و

 ِريقَه وال يَستطيع َحْبَسه من ِكبَِره. يَُمجّ  : َماجٌّ  وفي الّصحاح : وَشْيخٌ 

__________________ 
 .«ي ِة َلَحَ وابلعط» ( هبامش املطبوعة املصرية : يف املو املطبوع بعد قوله نزحها زايدة :1)
 ( زايدة عن النهاية واللسان ا وأشري إليها هبامش املطبوعة املصرية.2)
 ( زايدة عن النهاية واللسان وأشري إليها هبامش املطبوعة املصرية.3)
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من النَّاِس واإِلبِل : الّذي ال يَستطيع أَن يُمِسَك ِريقَه  الَماجُّ و الَماَء من َحْلِقها. وقال ابن سيده : تَُمجّ  من ِكبَِرها (1)الّتي  النّاقةُ الَكبيرةُ  : الَماجُّ و

 من الِكبَر.

 : األَحمُق الّذي يَسيُل لُعابه. قلُت : وهذا َمجاٌز. الَماجُّ و

 . وقيل : هو األَحَمُق مع الَهَرِم.َماجٌّ  يقال : أَحَمقُ 

 ؛ ِكالهما عن ابن األَعرابّي. واألُنثى منهما بالهاِء. َماجونَ  من النّاس الماجّ  . وَجْمعُ َمَجَجةٌ  بلمن اإلِ  الماّجِ  وجمعُ 

 : البَعيُر الّذي قد أََسنَّ وساَل لُعابُه. الَماجُّ و

ً  الماّجِ  قُْلت : وجمعُ  اَج  الَكعبِة ُصوَرةَ إِبراهيَم فقال : ُمُروا أَنّه َرأَى في»في الحديث :  ، بالّضّم والتّشديد ، لما الُمّجاجُ  من النّاس أَيضا الُمجَّ

ُجُل الَهِرم الّذي َماّجٍ  وهو َجْمعُ :  «عليه يَُمْجِمجون  ِريقَه وال يَستطيع َحْبَسه. يَُمجّ  ، وهو الرَّ

يُق تَْرِميه (2) الُمَجاجُ و  ِمن فِيَك. (3) كغَُراٍب : الّرِ

يقَةُ. الُمَجاَجةُ و  : الّرِ

 ، وَحَملَه كثيروَن على أَنه َمجاز. تَُمّجه ألَّن النَّْحلَ  هو العََسُل ،و»:  بالُمَجاجِ  الِقثّاءَ  يأُْكلُ  كان وسلمعليههللاصلىأَّن النَّبّي »في الحديث : 

ه وقد النَّْحلِ  ُمَجاجُ  له ألَجِل ذلك : وقد يُقال تْهُ تَُمجُّ  . قال :َمجَّ

جّ ال مـــــــــــا و  ُر مـــــــــــِ  متـــــــــــَُ حـــــــــــح ٍض الـــــــــــنـــــــــــ  مـــــــــــنـــــــــــِّ تـــــــــــَ  ن مـــــــــــُ

ا    يــــــــَ ا لــــــــِ فــــــــَ َرفــــــــًا وصــــــــــــــــــــــَ طــــــــح تــــــــَ ه ُمســــــــــــــــــــــح تــــــــُ ــــــــح دح ُذقـ  فــــــــقــــــــَ

  
 قال الّشاعر : .(4)الدَّبَى  ُمَجاجُ  ويقال له أَيضاً :

ه و  ُده وكــــــــــــــــــــبَنــــــــــــــــــــّ هــــــــــــــــــــح ِدمٌي عــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــاٌء قــــــــــــــــــــَ

اجُ     َرٍة َدَب  جمــــــــــــــَُ اجــــــــــــــِ تح هبــــــــــــــِ (5)الــــــــــــــد َب اَلقــــــــــــــَ
 

  
 الُمْزِن : الَمَطُر. ُمَجاجُ  الُمْزِن. بُمَجاجِ  الَمجاز : َمَزَج الشَّرابَ  منو

ً  َخبَزَ  عن ابِن سيَده :و  عن الَخّطابّي ، وقد ُوِجَد ذلك في بعض نَُسخ الَمتْن. أَي َخبََز الذَُّرةَ ، هكذا بالّضّم : ُمَجاجا

ياشّي ، وأَنشد : بالفتح : العُْرُجونُ  الَمَجاجُ و  قاله الّرِ

َجاجِ نَقاِئٌر لُف تح عل  
َ
 (6) امل

 هو صحيٌح أَم ال.أَ  : الفَِسيل. قال : هكذا قَرأُْت بفتح الميم. قال : وال أَدري (7)قال : النَّقائُل 

جلُ  َمْجَمجَ و  لم يَْشِف. وفي األَساس : لْم يُبَيِّْنه. : إِذا في َخبَِره الرَّ

: لم تَتَبيَّْن ُحروفُه  ُممْجَمجٌ  َخطَّه : َخلَّطه. وَخطٌّ  َمجَمجو وفي األَساس : الِكتاَب : ثَبََّجه ولْم يُبيِّْن ُحروفَه. َمْجَمجَ و
 وما يُْحِسن إِالّ  .(8)

 .الَمْجَمجةَ 

 .(9)الِكتَاَب : َخلََّطه وأَْفَسَده بالقَلم ؛ قاله الليث  َمْجَمجَ و وفي اللّسان :

سُّلَمّي عن ُشجاعٍ الو
وفي بعض  َمْذَهباً غيَر ُمستقيٍم فََردَّه وفي بعض األُمهات : به ، َذَهَب في الَكالم َمعه ، ويَْجبََج ، إِذا بفاُلنٍ  َمْجَمجَ  : (10)

 وبَجَّ بمعنى واحد. َمجَّ  وقال ابُن األَعرابّي : من حاٍل إِلى حاٍل. األُمهات : وَرّده

ً  الفَرسُ  أََمجَّ و   َشديداً. قال :: َجَرى َجْريا
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ا  جــــــــــــَ رحفــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــاِن ال رِم َتضــــــــــــــــــــــــــح ا َيســــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــَبلــــــــــــّ

الِذيِّ ِإَذا مــــــــــــــــــا     وحَ  اجلــــــــــــــــــَ افـــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــَ  َأجمــــــــــــــــــحَ

  
ً  َجْريُه قيل : بالَجْريِ قَْبَل أَن يَْضطِرمَ  الفَرسُ  بَدأَ  ، فأَظهر التَضعيَف للّضرورة. وعن األَصمعّي ، إِذا أََمجَّ  أَراد :  .(11) أََمجَّ إِْمجاجا

 إِلى بَلِد كذا : اْنطلَق. أََمجَّ و َذَهَب في الباِلد. إِذا َزْيٌد ، أَمجَّ  يقال :و

__________________ 
 ( يف اللسان : الجي تكرب حىت متّج.1)
َجاُج.2)

ُ
َجاَجُة وامل

ُ
 ( يف الصحاح : وامل

 ( الصحاح واللسان : متّجه.3)
وأرض  ه ابلباء مث قا  : الداب مقصور : اجلراد قبر أن يطري ا وقير هو نوع من اجلراد.: الدب : اجلراد قبر أن يطري اخل ورل (دب)( يف اللسان 4)

 مدببة : كثرية الداب.
ضــبرت كاألصــر وهبامشــه : كذا ابألصــر مضــبوطاً. وضــبطت قدمي يف  (دار املعارف)ويف نســخة اللســان « وماء قدمي»( يف اللســان أ ر ضــبرت 5)

 التهذيب مكسورة امليم مض تشديدها ضبرت قلم.
 عن التكملة.« نقائر»وما أثبت « بقابر»( ابألصر 6)
 وما أثبت عن التكملة.« القابر»( ابألصر 7)
 سقطت منه.« مل تتبا حروفه»وعبارة : « وخرت ممجمج»( يف األساس : 8)
وجممج الكتاب : خّلطه وأفسده. الليث : اجملمجة ختليرت الكتاب وإفساده  امش املطبوعة الكويتية : قوله وأفسده ابلقلم ا عبارة اللسان :( هب9)

 ويف التهذيب : الكتابة بد  الكتاب يف قو  الليث.« ابلقلم اه
 ( انظر قوله يف التهذيب واللسان والتكملة.10)
 فإذا اضطرم عدوه قير : أهذب إهذاابً.( زيد يف التهذيب : 11)
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 َجَرى فيه الماُء. إِذا العُوُد ، أَمجَّ  من الَمجاز :و

 ، بضّمتين : السَُّكاَرى. الُمُججُ  عن ابن األَعرابّي :و

 النَّْحُل. أَيضاً : الُمُججُ و

ْدقَْينِ  : الَمجُّ  وكذلك بفتحتين .الَمَججُ و  نَْحَو ما يَْعِرُض للّشيخ إِذا َهِرَم. اْسِتْرخاُء الّشِ

 أَي بُلوُغه.:  «َمَجُجه ال تَبع الِعنََب حتى يَْظَهر»في الحديث : و إِْدراُك الِعنَِب ونُْضُجه. : الَمَججُ  عن أَبي َعْمٍرو :و

جَ  ج الِعنبُ  َمجَّ يتون ال يَْصلُح السَّ »في حديث الُخْدِرّي : إِذا طاَب وصار ُحْلواً. و (1) يَُمّجِ جَ  حتى (2) [وأَشباه ذلك]لَُف في الِعنب والزَّ  .«يَُمّجِ

ِهلُ  الَمْجَماجُ و  ، كبَْجباجٍ : كثيُر اللَّحِم َغِليُظه. َمْجماجٌ  وَرجلٌ  الُمْسترِخي. : الرَّ

 وأَنشد : .تََمْجَمجَ  وقد ، (3)من النَّْعَمِة  ُمْرتَجٌّ  : أَي ، كُمَسْلسل ُمَمْجَمجٌ  َكفَلٌ و

َمَجاَكَفٍر َراّيَن قد و   مَتَجح
 : إِذا كان مكتنِزاً. ُمَمْجَمجٌ  وَكذا لَْحمٌ 

جَ و هاِت  تَْمِجيجاً : ِإذا أَراَدك َمجَّ وفي بعِض النُّسخ : إِذا أَراده بالعَْيب ، هكذا في سائر النُّسخ ، ولم أَدِر ما معناه. وقد تَصفَّحت غالَب أُمَّ

 وال شاهداً ، فليُْنَظر. (4)م أَِجْد لهذه الِعبارة ناقالً اللُّغة وراجْعُت في َمظانِّها فل

 كالعََدس إِاّل أنّه أَشدُّ استدارةً منه. َحبُّ  الُمَجاجُ و الَمجُّ و

نَّ ]والعرُب تَُسّميه الُخلََّر  الَماُش ، قال األَزهرّي : هذه الَحبَّة التي يقال لها َح الجوهرّي بتعريبه ، وخالَفه (5) [والّزِ الَجواِليقّي. وقال  وَصرَّ

ةُ  أَبو حنيفة :  : َحْمَضةٌ تُشبِهُ الطَّْحماَء غيَر أَنّها أَلطُف وأَصغُر. الَمجَّ

ّم : نقط العسِل على الِحجارة. الُمجُّ و  بالضَّ

 وقد تقّدم ِذكُرهما ُمستطَرداً في أَّول الكتاب ، فراِجْعه. ، مأْجوجَ و : لُغتاِن في يأْجوجَ  يَْمُجوجُ و آُجوجُ و

 * ومما يستدرك عليه :

يْ  ُمَجاَجةُ  الِعنَِب : ما ساَل من َعصيِره ؛  ُمَجاجُ و فَِم الجاِريِة : ِريقُها. ُمَجاجُ و الَجراِد : لُعَابُه. ُمَجاجُ و ِء : ُعصاَرتُه ؛ كذا في الصّحاح ،الّشِ

 وهو َمجاز.

َي به ألَّن قلَمه الَمّجاجُ و  الِمَداَد ، وهو َمجاز. يَُمجّ  : الكاتب ، ُسّمِ

 : َسْيٌف من ُسيوف العَرب ؛ ذكَره ابن الَكْلبّي. الُمجُّ و

ابُن دريد : : فَْرُخ الَحماِم ، كالبُجِ. قال  الُمجّ و ، والّصواب بالميم. (6)« البُجُّ سيُف ابِن َجنَاب»والُمصنّف َذَكره في َحْرِف الباِء ، فقال : 

ته.  زعموا ذلك وال أَعرف ِصحَّ

 األَسماُع. تَُمّجه ومن الَمجاز : قَْوٌل َمْمجوٌج. وَكالمٌ 

ا الماءَ  تَُمجُّ  النََّدى ؛ كذا في األَساس. وفي اللّسان : واألَرُض إِذا كانت َريَّا من النََّدى فهي يَُمجُّ  الشَّمُس ِريقَتها. والنَّباتُ  َمّجتِ و  .َمّجٍ

وض. قلت. َمَجاج رك شيخنا :واستد  ، كِكتاب وَسحاٍب : اسم موضع بين مّكةَ والمدينة ؛ قاله السَُّهيلّي في الرَّ

 ، كما سيأْتي في التي تليها. (7)والّصواب أَنه محاج ، بالحاِء 
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ً  اللَّْحَم ، َكَمنََع ، َمَحجَ  [محج] ً ـ  األَْولَى : األَديَم ، كما في سائر األُّمهاتـ  الَحْبلَ  َمَحجَ و قََشَره. ، وكذلك العُوَد : يَْمَحُجه َمْحجا  يَْمَحُجه َمْحجا

 .(8) َكَذبَ  بمعنى َمَحجَ  اآلخرُ و جاَمَع ، بمعنى َمَحجَ  ، عند ابن األَعرابّي ، له َمعنياِن : أَحدهما َمَحجَ  قال األَزهرّي :و ويَْمُرَن. َدلََكه ِليَِلينَ 

ً  الَمرأَةَ  َمَحجَ  يقال : : نََكَحها ، وكذلك َمَخجها. قال ابن األَعرابّي : اختصم شيخاِن : َغنَِوّي وباِهلّي. فقال أَحُدهما لصاحبه :  يَْمَحُجها َمْحجا

ه ، فقال اآلَخر : انُظروا ما قال لي : الكاِذبُ  َمَحجَ  الكاِذبُ  ه ، أَي ناَك أُّمه. فقال له الغَنوّي : كَ  َمَحجَ  أُمَّ ذَب ، ما قُلُت له هكذا ، ولكنّي أُمَّ

 قلت : َملََج أُّمه ، أَي َرضعَها.

 : الَكذّاب. وأَنشد : الَمّحاجُ  ابن األَعرابّي :

__________________ 
 . مُيَج ج ضبرت اللسان والنهاية... ( اعتمدان يف ضبرت جَم ج1)
 رية.( زايدة عن النهاية واللسان ا وأشري إليها هبامش املطبوعة املص2)
 ( يف اللسان : وكفٌر متمجمٌج : رجراٌج ا إذا كان يرتج  من النعمة.3)
 ( ورد يف التكملة : وجمج فالن : ِإذا أراد  ابلعيب.4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
 وفيه : والُبج  ابلضم سيف زهري بن جناب.« بج»( ابألصر : خباب ا وما أثبت عن القاموس 6)
 ان والصحيح عندان : جَماح.( يف معجم البلد7)
 ( عبارة التهذيب : أحد ا : اجلماع ا واآخر : الكذب.8)
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 ِإذا َكثـَُر الت َجينِّ  َ ّاجٌ و 
 بالخاِء المعجمة وبالحاِء معاً. َمَخَضه ، وَمَخَجه ، إِذا اللَّبَنَ  َمَحجَ و

ً و  ِء لشدَّةِ َمْسِحك.حتى يَناَل الَمْسُح ِجْلَد الشي ءٍ َمَسَح شيئاً عن َشيْ  : َمَحَج َمْحجا

يحُ و ً  األَرضَ  تَْمَحجُ  الّرِ  وفي اللّسان : حتى تناَوَل من أَْرومِة العََجاجِ. قال العَّجاُج : تَْذَهُب بالتُّراب حتى تَتناَوَل ِمن أََدَمتِها تَُرابَها. : مْحجا

جَ و  ا   ـــــــــــــــــَح بـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَن الصـــــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــارِي  أَرحواٍح يـــــــــــــــــُ

ابَ َأغح     ريح روَف الـــــــــــــــدِّاَيِر الـــــــــــــــتـــــــــــــــ  َ مـــــــــــــــعـــــــــــــــح اح  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً و ُمَماَحَجةً  مَحَجهُ و  كَمتُوجٍ. بَِعيَدةٌ ، أَي ، َمُحوجٌ  ُعْقبَة يقال :و : ماَطلَه. ِمَحاجا

 بالّصاد ، المهملِة أَو المعجمة ، قال : فََرُس مالِك بِن َعْوٍف النَّْصرّي ، وقََطاِم : اسُم فَرٍس َمعروفٍة من خيَل العَرب ، وهي كِكتابٍ  َمَحاجو

اجُ أَقــــــــــــــــــِدمح  رح   ــــــــــــــــــَِ كــــــــــــــــــُ وحٌم نــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ  ِإنــــــــــــــــــه يـ

رّ     كـــــــــُ مـــــــــي ويـــــــــَ ك حيـــــــــَِ لـــــــــِ ثـــــــــح ي عـــــــــلـــــــــ  مـــــــــِ لـــــــــِ ثـــــــــح  مـــــــــِ

  
 تعالى. فَرس أَبي َجْهٍل لعنَه هللا أَيضاً : أسم مَحاجو

 * ومما يستدرك عليه :

 ً ً  الدَّْلوَ  َمَحجَ و : أَْسَرَع. َمَحَج َمْحجا  : َخْضَخَضها كَمَخَجها ، عن اللِّحيانّي ، واإِلعجاُم أَْعَرف وأَْشَهُر. َمْحجا

 : اسُم موضعٍ. أَنشد ثعلب َمَحاجو

يـــــــــــــاًل  ٍف َمســــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــح َن لـــــــــــــَ طـــــــــــــح َن ُ  بـــــــــــــَ عـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

اجـــــــــــــــــــاً و     ب    ـــــــــــــــــــََ افـــــــــــــــــــال ُأحـــــــــــــــــــِ اجـــــــــــــــــــَ (1) ـــــــــــــــــــََ
 

  
ً  بالدَّْلِو وغيِرها َمَخجَ  : [مخج] ْلَو ، كَمنََع : َجَذَب بها ونََهَزها حتّى تَمتِلَئ ، َمَخجَ  َخْضَخَضها. وقيل : : َمَخَجهاو َمْخجا وهذا نقله  الدَّ

 الجوهرّي عن أَبي الحسن اللِّحيانّي ، وأَنشد :

ا  ومــــــــــــــَ َذمــــــــــــــًا  ــــــــــــــَُ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تح قـ حــــــــــــــَ  َفصــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــ 

زيــــــــــــــــــُدهــــــــــــــــــا     جُ يــــــــــــــــــَ ا خمــــــــــــــــــَح ومــــــــــــــــــَ (2)الــــــــــــــــــدِّاَل مجــــــــــــــــــُُ
 

  
ً  الَمرأَةَ  َمَخجَ  عن األَصمعّي :و  جامعَها. : يَْمَخُجها َمْخجا

َكه عن أَبي ُعبيد :و َج الماَء : َحرَّ  قال : تَمخَّ

هصايف اجِلماِم مل   الدِّاَل  مَتَخجح
ْكه.  أَي لم تُحّرِ

 * ومما يستدرك عليه :

جَ  َجهاو ، تََماَخجَ و بالدَّْلوِ  تَمخَّ البِئَْر وَمَخَضها بمعنًى واحٍد  َمَخجَ و .َمَخَجها : مثلُ  تَماَخَجهاو تَمخَّ
ً  البِئرَ  َمَخجَ . و(3) : أَلَحَّ عليها  يَْمَخُجها َمْخجا

 في الغَْرف.

باً. وأَنشد أَبو الهيثم في ، كقُبٍَّر : َسَمَكةٌ بَْحِريَّة ، ُمدَّجٌ  : [مدج]  : المدَّج قال الّليث :وأَحسبه ُمعرَّ

ا  وهتــــــــــــــــــِ انــــــــــــــــــُ يِن َأاَبذرحَوَة عــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــح  يـــــــــــــــــــُ

د جِ عــــــــــــــــــن     ا مــــــــــــــــــُ َزُروهتــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح وِ  وأَنـ  الســــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ى الُمشَّق : َسَمٌك. ُمدَّجٌ  وقال :  يريد َعْنَزُروتها. وأَْنزروتُها : .(4) وتُسمَّ

 الدُّْملُوج. : مقلوب ، بالّضمّ  الُمْدلُوجُ  [مدلج]
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يُخ : نَِضجَ  تََمذَّجَ  [مذج]  ُء : انتفََخ واتََّسعَ الشيْ  (5) تََمذَّجَ و اإِلناُء : امتألَ. تََمذَّجَ و : ، هذه الماّدة لم يَذكرها الجوهرّي وال ابن منظور. البّطِ

ً  منهو  َوسَّعه. إِذا ، َمذََّجه تَْمِذيجا

 في ذ ح ج ، تقّدم بيانه (7)ماِلِك بِن َزيِد بِن َكْهالَن بن َسبَإٍ  بن يَُحابَِر بنِ  َمْذِحجُ  ، وهو (6): أَبو قبيلٍة من اليَمن  ، كَمْجِلٍس  َمْذِحجٌ  : [مذحج]

 وإِْن نََسبه إِلى ِسيبويه. بِناًء على أَن ميمه أَصليّة وَوِهَم الجوهرّي في ِذْكره هنا وسبَق الكالُم هناك.

__________________ 
 د بن عروة بن الزبري وروايته فيه :ونسبه إىل  م« جماح»( األصر واللسان ا والبيت يف معجم البلدان 1)

 لـــــــــــــــــعـــــــــــــــــن   بـــــــــــــــــطـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــف مســــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــال 

 جمــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــًا ومــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــب جمــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــاو    

  

 ء.( القليذم : البئر الغزيرة. ويف اللسان : قـََلم ساً. والدال ا بفتح الدا  ا مجض دالة وهي كالدلو ا وبكسرها ا مجض دلو ا وأصله دال2)
 ( هو قو  األصمعي كما يف اللسان.3)
 هكذا بدون ضبرت.« متور»( األصر والقاموس والتكملة ا ويف اللسان : 4)
 والسيا  يقتضي ما أثبتناه.« ومذج»( ابألصر : 5)
 ( يف املطبوعة الكويتية : اليما خطب.6)
ب. ومن : مالك بن أدد بن زيد بن يشـــجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن ســـب 405مذحج هو مالك. ويف ص  397( يف مجهرة ابن حزم 7)

 ... ولد مالك : جلد وحيابر وهو مراد
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ه : ِذْكُره الً قوله : َمْذِحج ورأَيت في هامش الّصحاح ما نَصُّ ِمثال َمْسِجد ، يدّل على أَّن الميم زائدة ، ألَنه ليس  َمْذِحج َخطأٌ من َوجهين : أَوَّ

وإِن كانت الميم  .«ذحج» على زيادة الميم ؛ فكان الواجب أَن يورده في في الكالم َجْعِفر ، بكسر الفاِء ، وفيه َمْفِعل ، مثل َمْسِجد ، فدلّ 

مثل َجْعفٍَر ، وهذا لم « َمْذَحج»وثانياً إِذا ثَبت أَّن الميم أَصليّة ، َوجَب أَن يكون  ؟أَصليّة كما ذكره عن سيبويه ، فكيف يقال : مثل مسجد

أَصليّة ، وهو اسم « َمأََجج»فصّحفه بَمْذِحج. وميم « َمأَْجج»ه قد ُرِوَي في كتاب سيبويه يَقُْله أَحٌد. بل تعّرض ِلما أَورَده سيبويه ، فإِن

 موضع.

أَي اْجتَمعت. فإِْن كان هذا  َمْذَحَجت قبائُل َشتَّى ،« َمذِحج»كالماً مثل هذا فقال : وقد قال بعُضهم إِّن  (1)وذكر ابن ِجنّي في كتابه الُمْنِصف 

 .َمْذِحج فال بُّد أَن تكون الميم زائدةً ، وتكون الكلمةُ َمْفِعال ، ألَنّهم قد قالواثَْبتاً في الّلغة ، 

ْنِهج ، ولهذا لم فإِن َجعلت الميم أَصالً كان َوْزُن الكلمة فَْعِلالً ، وهذا خطأٌ ألَنه ليس في الكالم اسم مثل َجْعِفر. فثبت أَنه َمْفِعل مثل مَ 

 .«نَْضِرب»ألَنه ليس في األَصول مثل َجْعِفر ، وقُِضَي بأَن النُّوَن زائدةٌ مثلها في اسم َرجل ، « نََرِجسُ »يُْصَرف 

يًّا ، وانتصر للجوهِرّي بِْمل ء ِشْدقِه ، وَخرَق اإِلجماَع. وقد سبق الّرّد عليه في ذ ح ج والتنبيه وقد تحامل شيُخنا هنا على الَمْجد تَحاُمالً ُكلِّ

 كتابتي في هذا الَمحّل. وهللا الموفِّق.على هامش الحاشية حين 

. الَمْرجُ  : [مرج]  : الفََضاُء ، وأَرٌض ذاُت َكإَلٍ تَْرَعى فيها الدَّوابُّ

. (2) تَْمُرجُ  وفي التّهذيب : أَرٌض واسعةٌ فيها نَْبٌت َكثيرٌ   فيها الدَّوابُّ

. الّذي الَمْوِضع وفي الّصحاح :  تَْرَعى فيه الدَّوابُّ

 .ُمروجٌ  : أَْرٌض ذاُت نَباٍت وَمْرعًى ، والجمع الَمْرجُ  : وفي المصباح

 قال الشاعر :

 مُمحرَِجاَربيٍض  َمرحجَ َرَع  هبا 
ْعيِ  ، وهو يَْمُرُجها الّدابَّة َمَرجَ  : مصدر الَمْرجُ و (3)  : تََرَكها تَْذَهُب حيُث شاَءْت. أَْمَرَجهاو .الَمْرج في ِإرسالُها للرَّ

 : َرعاَها. أَْمَرَجهاو َدابَّتَه : َخاّلها ، َمَرجَ  وقال القُتَْيبِّي :

 العَْذَب والِمْلَح ، َخلََطهما حتّى التْقيَا. (4) (يَ ْلَتِقيانِ ) اْلبَْحَرْينِ  َمَرجَ  منه قوله تعالىو الَخْلُط. .الَمْرجُ  من الَمجاز :و

اُء : يقول : أَْرَسلهما ثم يَلتقياِن بعُد. قال و (5) (ال يَ ْبِغيانِ )ومعنى  هو : أَي ال يَبِغي الِمْلُح على العَْذب فيْختَلط وهذا قوُل الّزّجاج. وقال الفرَّ

هما : أَي أَْمَرَجهما ون فيقولون :أَّما النَّحويّ و كالٌم ال يَقولُه إِاّل أَهُل تَِهاَمة.  وعن ابن األَعرابّي : ال يَلتبِس أَحُدهما باآلَخِر. ثم َجعَلهما َخالَّ

 معنًى.البِْحِريِن ، فعَل وأَْفعَل ب َمَرجَ  البَحريِن مثل أَْمَرجَ  أَي أَْجراهما. قال األَخفش : ويقول قَوٌم : (َمَرَج اْلَبْحَرْينِ )اإِلجراُء. ومنه  : الَمْرجُ 

وهو قَْنَطرةٌ. ووجْدت في هامش الّصحاح بخّط أَبي َزكريّا : قال أَبو « بل طم» في َطريق َهَراةَ ، يقال له : الُخَطباِء ، بُخراسان َمْرجُ و

َي هذا الموِض  َمْرجُ  َسْهٍل : قال لي أَبو محّمد : قال الجوهرّي : ُع بالُخطباِء ، ألَّن الصَّحابَة لما الُخطباِء على يَْوٍم من نَْيسابُوَر ، وإِنّما ُسّمِ

 أَرادوا فَتَْح نَيسابوَر اجتمعوا وتَشاَوُروا في ذلك ، فَخَطب كلُّ واحٍد منهم ُخطبةً.

ّحاِك بن قَْيٍس الِفْهريّ  الَمْرجِ  ومنه يوم راِهٍط بالشَّام َمْرجُ و َكة  َمْرجُ و ، لَمْرواَن بِن الَحَكم على الضَّ بين بَغداَد  بالباِديَة منزلٌ  (6)القَْلعَِة ، محرَّ

 وقَْرِميِسيَن.

يبا َمْرجُ و ، بها أَيضاً. (7) األَْطراُخونِ  َمْرجُ و بالقُْرب من أََذنَةَ  الَخليجِ : من نواحي الَمصيَِّصةِ  َمْرجُ و  جِ : بقُْربِهاالّدِ

__________________ 
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 خطب.« املصنف»( األصر : 1)
 ( ضبطت يف اللسان ابلبناء للمعلوم ا وهو ما أثبتناه ا وضبطت يف التهذيب ابلنباء للمجهو .2)
 ( ممرجا هذا ضبرت الديوان ا ويف التهذيب بفتح الراء ا ويف اللسان بفتح امليم والراء مجيعها ضبرت قلم.3)
 .19لرمحن اآية ( سورة ا4)
 .20( سورة الرمحن اآية 5)
 ( كذا يف القاموس ا ويف الصحاح واللسان : القلعة : بفتح الالم. ويف معجم البلدان ضبطت ابلقلم بفتح الالم.6)
 ( عن القاموس ا وابألصر : األطراخوان.7)
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َ  ا ابلُقرب من الُغو  َمرحجُ . و (1) أَيضــاً  َفِر ا كُقرب ٍ : بدَمشــح راَء هبا أَيضــاً. َمرحجُ و  طَِة.الصــ  ّكا  ِفرِّيشَ  َمرحجُ و  َعذح ابألَنحَدُل   كســِ
ُدَم بن ِيذحُكَر بن َعنَـَزَة ا  بين  ُِيٍم ا َمرحجُ و  كثريٌة.  ُمروجٌ  وهلا ا عيد  كزَُبريح ا بن عبد الُعز   بن َربيعة بن مَتيم بن يـَقح ابلصــــــــــــــ 

رِ   ر كًة ا َأيب َعَبَدةَ  َمرحجُ و  اأَلعَل . َوحصــِ
رحِقي  امل يازِِن قـُرحَب الّرِق ِة. َمرحجُ و  .(2) شــَ ُض ا َمرحجُ و  الضــ   َعبِد الواِحِد : ابجلَزيرِة ؛ َمَواضــِ

روجُ و 
ُ
 راِهرٍت. َمرحجُ  كثرية فِإذا أُطِلَ  فاملرَاد  امل

 فَاس. َمْرجُ و هاية ، وتاريخ ابن العَِديم.َدابٍِق : بالقُْرِب من َحلََب ، المذكور في النِّ  َمْرجُ  ومما فاته من المروج :

: ُصْقٌع من  الَمْرجُ و : في َغربّي اإِلسحاقّي ، عليه قُرًى كثيرةٌ. الَمْرجِ  : قَْريَةٌ َكبيرةٌ بين بغداَد وَهَمذاَن ، بالقُْرب من ُحْلواَن. ونَْهرُ  الَمْرجُ و

 ، َسَكَن الَمْوِصَل. الَمْرجيّ  ا اإِلمام أَبو نَْصٍر أَحمُد بُن عبِد هللاأَعماِل الَمْوِصل ، في الجانب الشرقّي من ِدْجلَةَ ، منه

كةً : اإِلبلُ  الَمَرجُ و  للواحِد والجميع. َمَرجٌ  وَدابّةٌ  تَْرَعى بال راعٍ. إِذا كانت ، ُمحرَّ

ينُ  َمِرجَ  كيَف أَنتم إِذا»في الحديث و الفَساُد. : الَمَرجُ و  أَي فََسَد.:  «الّدِ

ً  الَخاتَم في إِْصبعي. وفي المحكم : في يدي ، َمِرجَ  القَلَُق. : الَمَرجُ و السَّهُم :  َمِرجَ و ؛ والكسُر أَعلَى مثُل َجِرَج. َمَرجَ و : أَي قَِلَق ، َمَرجا

يُن : اْضطرَب واْلتَبََس الَمْخَرُج فيه. َمِرجَ و االختالُط واالضِطراُب. : الَمَرجو كذلك.  الّدِ

يُن : فََسد. َمِرجَ و النَّاُس : اْختلَُطوا. َمِرجَ . و(3)العُهوِد واْضطرابُها : قِلَّةُ الَوفاِء بها  َمَرجُ  وكذلك  العَْهُد واألَمانةُ والّدِ

 األَمُر : اْضَطرَب. قال أَبو ُدَواٍد : َمِرجَ و

رِجَ  ـــــــــــــــــــُه  مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُن فـــــــــــــــــــَبعـــــــــــــــــــَددحُت ل ـــــــــــــــــــدِّي  ال

دح     تــــــــــــــَ وَ  الــــــــــــــكــــــــــــــَ بــــــــــــــُ ارِِ   ــــــــــــــَح ِرَف ا ــــــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــــــــــح

  
يت ، وقد َعزاه إِلى أَبي ُدَواٍد : ّكِ  هكذا في نُسخ الّصحاح. ووِجْدت في المقصور والممدود البن الّسِ

 أَِرَب الد هُر فَبعددُت له
 وقد أَورَده الجوهرّي في أَرب فاْنُظره.

 اْزِدواجاً للكالم. مع الَهرجِ  الَمْرجُ  إِنَما يُسكَّن يقال :و

 ِكلةُ ، وهو مَجاٌز.: الِفتْنةُ الُمشْ  الَمَرجُ و

ً  كفَِرحَ  األَمرُ  َمِرجَ و  : َمريجٌ  : يقول في َضالٍل. وأَْمرٌ  (4) َمِريجٍ  أَْمرٍ  (فَ ُهْم يف )في التنزيل : و : اْلتبََس واْختلََط. َمِريجٌ و ماِرجٌ  ، فهو َمَرجا

 ُملتبٍِس عليهم. (5): ُمختِلٍف  (يف َأْمر  َمرِيج  ) َمجاٌز. وقال أَبو إِسحاَق : ُمختِلٌط ،

 وفي المحكم : إِذا أَلقْت ماَء الفَْحِل بعد ما يكون ِغْرساً وَدماً. ِغْرساً وَدماً. بعد ما صار (6) أَلقَْت َولََدها : إِذا ُمْمِرجٌ  وهي النّاقةُ  أَْمَرَجتِ و

َدابَّتَه  أَْمَرجَ و
ْيَن. لعَْهَد : لم يَفِ ا أَْمَرجَ و ، كَمَرَجها. الَمْرج : رَعاَها في (7)  العُهوِد : قِلَّةُ الوفَاِء بها ، وهَو مجاز. َمَرجُ و به وكذا الدَّ

: َمجاز. قيل :  (8) ِمْن نارٍ  (َوَخَلَق اجْلَانَّ ِمْن مارِج  ): الشُّْعلَةُ السَّاِطعةُ ذاُت الَّلَهِب الشَّديِد. وقوله تعالى :  المارجُ و : الِخْلُط. الماِرجُ و

 لِخْلُط. وقيل : معناه الشُّْعلَةُ.معناه ا

اُء : الماِرجُ  ُكّل ذلك من باب الكاِهِل والغَاِرب. وقيل : هنا : ناٌر دوَن الِحجاِب ، منها هذه  الماِرجُ  : الَّلَهُب الُمختِلُط بسَواِد النَّاِر. وقال الفَرَّ

 ُخِلق منها الَجاّن. أَي نَار بال ُدَخانٍ  ِخْلٍط ِمن ناٍر. وفي الّصحاح :: من  (ِمْن مارِج  ):  (9)الصَّواِعُق. وقال أَبو ُعبيٍد 
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 أَو نَْحُوه. ِصغاُر اللَّْؤلُؤِ  بالفتح : الَمْرجانُ  من المجاز :و

ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرجانُ )قال شيخنا : وعليه فقَْولُه تعالى  : البُسَّذُ ،  الَمرجان من عطف الخاّص على العاّم. وقال بعُضهم : (10) (َُيُْرُج ِمن ْ

 وهو َجْوَهٌر أَْحَمُر. وفي تهذيب األَسماءِ 

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : بينه وبا املصيصة عشرة أميا .1)
 ( يف معجم البلدان : مرج املوصر ويعرف مبرج أيب ُعبيدة من جانبها الشرقي.2)
  التهذيب واللسان : وكذلك َمرَُج العهود : اضطراهبا وقلة الوفاء هبا.( يف3)
 .5( سورة   اآية 4)
 خطب.« متلف»( يف املطبوعة الكويتية : 5)
 .«الولد»( األصر واللسان والصحاح والتهذيب ا ويف القاموس : 6)
 ( يف القاموس : الدابة.7)
 .15( سورة الرمحن اآية 8)
 واللسان ا ويف التهذيب : أبو عبيدة.( األصر 9)
 .22( سورة الرمحن : اآية 10)
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َرحَجانُ  والل غات :
ُلِؤ ا وأَبو اهليثِم بصغارِها ا وآَخرون خَبَرٍز َأمَحَر ا وهو قوُ  ابِن َمسعوٍد ا  امل ره الواِحدي  ِبِعظاِم الل ؤح ا فس 

هو ُعروٌ  مُححٌر َتطحُلُض يف الَبحر كَبصــــــابِض الَكّف. قا  اأَلزهرّي : ال  :ِف الّناس. وقا  الط رحطُوشــــــّي وهو املشــــــهور يف ُعرح 
 أَدري أُرابعييف هو أَم ُثالّثي ا وَأورده يف ُرابعّي اجليم.

َح ابُن القَطَّاع في األَبنية بأَنه فَْعاَلٌن   كما اقتضاه صنَيع الُمصنّف ؛ قاله شيخنا.« مرج»من  (1)قلت : َصرَّ

ٌر َعريٌض َكثيٌف ِجدًّا َرْطٌب  بَْقلَةٌ ِرْبِعيَّةٌ  : الَمْرَجان يفةَ في كتاب النّبات :قال أَبو َحنو راعِ ، لها أَغصاٌن ُحْمٌر ، وَورٌق ُمَدوَّ تَرتَفع قِيَس الذِّ

 واِحدتُها بهاٍء. َرِوّي ، وهي َمْلبَنَةٌ 

وهو مولَى قُريش ، ُكنيته أَبو ُعثماَن ، كان من أَفاضِل  عبد هللا ، فإِنه أَبوه أَّماو ،أُّمه  اسمُ  َمْرجانَةُ  : تابِعّي ، وهي أَي َمْرَجانَةَ  وَسعيُد بنُ 

 ، عن سبع وسبعين ؛ قاله ابن ِحبّان. (2) 96أَهِل المدينِة ، يَْرِوي عن أَبي ُهريرةَ ، وعنه محّمُد بُن إِبراهيَم ، مات بها سنة 

 وهو اإِللقاُء. اإِلمراجُ  ، إِذا كانَت عادتُها ِمْمَراجٌ  ويقال : نَاقَةٌ 

 : َضيَّعَه. يَْمُرُجه أَْمَره َمَرجَ و

 وال يُْحِكُمها. أُموَره يَْمُرجُ  : ِمْمراجٌ  رجلو

وقال الدَّاِخُل  األَغصان.ُمتداِخٌل في  قد اْلتَبَست َشناِغيبُه ، فبِذلك هو (3): أَي ُغْصٌن ُمْلتٍَو ، له ُشعٌَب ِصغاٌر  َمِريجٌ  ُخوطٌ  في التهذيب :و

 الُهذلّي :

ا  اهــــــــــَ تــــــــــَمســــــــــــــــــــــــُت بــــــــــه َحشــــــــــــــــــــــــَ تح فــــــــــالــــــــــح راغــــــــــَ  فــــــــــَ

وٌط     ه خـــــــــــــــُ ر  كـــــــــــــــبَنـــــــــــــــ  رِيـــــــــــــــجُ فـــــــــــــــخـــــــــــــــَ  (4) مـــــــــــــــَ
  

ً  قال السُّكَّرّي : أَي اْنَسّل فَمِرجَ  . َمَرجا  ، أَي تَقْلقََل واْضَطرَب ؛ وَمرَّ

 .أَْمِرجةٌ  َوَسَط القَْرِن ، ج ءُ الناتِى األَبيضُ ـ  تَصغير العَْظمِ ـ  العَُظيمُ  كاألَمير : ، الَمِريجُ و

 * ومما يستدرك عليه :

الدَُّم : إِذا أَْقلَقَه  أَْمَرَجه
(5). 

 : الُمْلتَِوي األَعَوُج. الَمِريجُ و : قَِلُق. َمِريجٌ  وَسْهمٌ 

 أَْمَرهُ : َضيَّعَه. َمَرجَ و

 : الِفتْنَةُ الُمْشِكلةُ. الَمَرجُ و

 : اإِلْجَراُء. الَمْرجُ و

 السُّلطاُن النّاَس. َمَرجَ و

 : ُمْرسٌل غيُر ممنوعٍ. ماِرجٌ  ورُجلٌ 

 .أَْمَرَجهو فاُلٌن ِلسانَه في أَعراِض النّاس َمَرجَ  ومن المجاز : .(6)وال يَزال فالٌن علينا : يأَتِينا ُمفاِجئاً 

ً  الَكِذبَ  َمَرجَ  ذَّاٌب. وقد: كَ  َمّراجٌ  وفالن َسّراجٌ   : يَِزيد في الحديث. َمّراجٌ  . وفي اللسان : َرُجلٌ يَْمُرُجه َمْرجا

جُل الَمرأَةَ  َمَرجَ و ً  الرَّ  : نََكَحها ؛ روى ذلك أَبو العالِء ، يَرفعُه إِلى قُْطُرٍب. والمعروف : َهَرَجها يَْهُرجها. َمْرجا

 ، شاعر. الُمَريج ، في قَُشيٍر ، منهم َعْوَسَجةُ بن نَْصِر بن بُن ُمعاِويةَ ، ُمصغَّراً  الُمَريجُ و
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 : َموضعاِن. قال السُّلَيُك بُن السُّلَكِة : األَْمراجُ و َمْرَجةو

اَلبـــــــــــــــــــه و  قـــــــــــــــــــوُد كـــــــــــــــــــِ اّلاًب يـــــــــــــــــــَ َر كـــــــــــــــــــَ  أَذحعـــــــــــــــــــَ

ةُ و     رحجــــــــــــَ بِ  مــــــــــــَ نــــــــــــَ قــــــــــــح هــــــــــــا مبــــــــــــِ ِبســــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــَ ا أَقـــــــــــــح  ملــــــــــــ 

  
 وقال أَبو الِعيَال الُهذلّي :

مح بــــــــــــــــِدايران  دَكــــــــــــــــُ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ يــــــــــــــــنــــــــــــــــا يـ قــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  َأاّن ل

انــــــــــــِب     ن جــــــــــــَ راجِ مــــــــــــِ َب ُ  اأَلمــــــــــــح ومــــــــــــًا ُيســــــــــــــــــــــــــح  يــــــــــــَ

  
 ُجَهينةَ : من أَعماِل الَمْوِصل. َمْرجُ و أَراد يُْسأَُل عنه.

. وهو الَمْرتَجَ  [مرتج] يٌّ وَذهبيٌّ يٍن كما ُزِعَم. يخٍ الُمْرَداْرَسْنُج ، وليس بتَصحيِف ِمرِّ  : تَعِريب َمْرتَك ، وهو نَْوعاِن : فِّضِ في  والَوْجهُ  ِكسّكِ

ب ُمْرَده ، ذلك ٌل. َضّم ِميِمه ألَنه ُمعرَّ  وهو الَميُت. وهذا القَْوُل فيه تَأَمُّ

__________________ 
 ( ابألصر : فعال .1)
 ( يف تقريب التهذيب : مات قبر املائة بثالث سنا.2)
 ( التهذيب واللسان : قصار.3)
 ومثله يف التهذيب.« قوله فراغت كذا يف التكملة أيضاً والذي يف اللسان : فجالت»املصرية :  ( هبامش املطبوعة4)
 .«أفلقه»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 وأشري إىل رواية األساس هبامش املطبوعة املصرية.« معاجباً »( عن األساس وابألصر 6)
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ب ُمْرداْرَسْنك ، تَخفيفاً ، وهو وقد تَسقُط الّراُء الثّانيةُ  وهو بَضّم الميم ، ، م الُمْرَداْرَسْنجُ  [مردسنج]،  [مردرسنج] ومعناه الَحَجُر  ُمعرَّ

 .(1)الميت 

خّطاب لبإِسقاط الّراِء الثّانية : لقُب جّدِ أَبي بكٍر محمِد بِن المباَرِك بن محمد الّسالمّي ، شيٌخ ُمستوٌر ، بغدادّي ، روى عن أَبي ا ُمْرَداَسْنَجهو

 بن البَِطر ، وعنه أَبو سعٍد السَّْمعانّي.

 : الَمْزجُ  من الَمجاز :و : َخلََطه. يَْمُزُجه َمْزجاً فاْمتََزجَ  ءِ الشَّيْ  َمَزجَ و الشََّراَب : َخلََطه بغَيِره. َمَزجَ  ِء ،بالشَّيْ  : الَخْلطُ  الَمْزجُ  : [مزج]

 على صاِحبه : (2) َمَزْجتهُ  تقول : التَّْحِريش

ْشته عليه ؛ كذا في األَساس.  إِذا ِغْظته وَحرَّ

تهُ ، وقيل : إِنما هو الُمْنج ، بالكسر : اللَّْوُز الُمرُّ ، الِمْزجو  كأَميٍر ؛ األَخير من األَساس. ، كالَمزيج قال ابن ُدريد : ال أَدري ما ِصحَّ

 قال أَبو ذُؤيب الُهذلّي : .(3)ُد وفي التّهذيب :الشَّهْ  العََسُل ، ، بالكسر : الِمْزجُ و

اَء  زحجٍ فــــــــــــجــــــــــــَ ه  مبــــــــــــِ لــــــــــــَ ثـــــــــــــح اُس مــــــــــــِ َر الــــــــــــنــــــــــــ   ملح يـــــــــــــَ

رِ     حـــــــــح ُر الـــــــــنـــــــــ  مـــــــــَ ه عـــــــــَ ـــــــــّ ُك ِإاّل أَن حـــــــــح َو الضـــــــــــــــــــــــ   هـــــــــُ

  
يَ  ً  قال أَبو َحنيفة : ُسّمِ ى أَبو ذُؤيٍب الماَء الّذي ِمزاجُ  ألَنّه ِمْزجا ً  ْمرُ به الخَ  تُْمَزجُ  ُكّلِ َشَراٍب ُحْلٍو َطيِّب به. وَسمَّ ، ألَّن كلَّ واحٍد من  ِمْزجا

 َصاِحبَه ، فقال : يُماِزجُ  الَخْمِر والماءِ 

زحجِ  رَاِت  مبـــــــــــــِ ـــــــــــــفـــــــــــــُ ِب ال ذح ِب عـــــــــــــَ ذح ـــــــــــــعـــــــــــــَ َن ال  مـــــــــــــِ

رح     طــــــــــــــَ
َ

َد املــــــــــــــ عــــــــــــــح ه الــــــــــــــرِّيــــــــــــــُح بـــــــــــــــَ زِعــــــــــــــُ َزعــــــــــــــح  يـــــــــــــــُ

  
 فإِّن أَبا سعيٍد السُّكَِّريَّ قَيََّده في َشْرحِه بالكسر عن ابن أَبي َطَرفَة ، وعن األَصمعّي وغيرهما ، وكفَى بهم ُعْمدةً ، غِلَط الجوهرّي في فَتِْحهو

بفتح الفاِء ، وتبعه ابُن فارس والَجوهرّي. وهكذا ُوجِد بَخّط األَزهرّي في « فَْعل»َذكرها صاحُب ديوان األََدب في باب  أَو هي لُغَيَّة

 التّهذيِب مضبوطاً.

 .ِمزاجٌ و ِمْزجٌ  فكلُّ واحد منهما لصاحبه امتزَجا وكلُّ نَوعين به ، يُْمَزجُ  الشَّراِب : ما ِمَزاجُ  َعَسل. ِمَزاُجهو

َب عليه من الطَّبائع الِمَزاجُ و تَْين والبَْلغَِم ، وهو عند  األَْربَع : من البََدِن : ما ُرّكِ الُحكماِء كْيِفيَّة حاصلَة من َكْيِفيَّاٍت ُمتضادَّةٍ وفي الدَِّم والِمرَّ

َس عليه البَدُن من األَْخالط. الِمزاجِ  األَساس : يقال : هو َصحيحُ   وفاِسُده ، وهو ما أُّسِ

 مختلفةٌ. (4)الناس  أَْمِزجةُ و

بُ  : وهو الَمْوَزجَ  النِّساُء يَْلبَْسنَ و  ثاُل الَجْوَرب والَجواربَة ، أَلحقوا الهاَء للعُْجَمة.مِ  َموازَجةٌ  ج ُموَزه ، الُخّف ، ُمعرَّ

ومن َسجعات  .َمواِزجُ  إِن ِشئت َحَذْفتها وقلتو قال ابُن سيده : وهكذا ُوِجَد أَْكثَُر هذا الضَّْرب األَعجمّي ُمَكسَّراً بالهاِء فيما َزعَم سيبويِه ،

 .«(5) ، ويأْخذُ الطَّوازجَ  الَموازجَ  األَساس : فاُلٌن يَبيع

جوه قال ابن ُشَميٍل : يَْسأَل السائُل فيُقال : : اإِلعطاُء ، التَّْمزيجُ و ن والِعنَب : في السُّْنبُل التَّْمزيجُ  من المجاز :و ، أَي أَْعطوه شيئاً. َمّزِ  أَن يُلَّوِ
جَ  وقد من ُخْضَرةٍ إِلى ُصْفرةِ. (6)  : اْصفَرَّ بعَد الُخْضرة ؛ ومثلُه في التّهذيب. َمزَّ

 وفي نسخة : أَو بَمتِْن القَْعقَاعِ. أَو يَِميَن القَْعقَاع ، بين القادسيّة والقَْرعاءِ  ، كِكتَاٍب : ناقةٌ. و: ع َشْرقيَّ الُمِغيثَةِ  الِمَزاجُ و

 قَْوُل البَُريق الُهذلّي :و فاَخَره. : هماَزجَ  . ومن المجاز :اْمتََزَجاو تَماَزَجاو .ماَزَجه ُمماَزَجةَ و

هــــــــُر  يــــــــلــــــــَ  وقــــــــدح َذهــــــــَب الــــــــد  ُر عــــــــن لــــــــَ  أملَح َتســــــــــــــــــــــح

تح مـــــــنـــــــهـــــــا و     وازِجُ قـــــــد َأوَحشـــــــــــــــــــــَ
َ
ُر  املـــــــ (7)واَ ضـــــــــــــــــــــح

 

  
 وكذلك الَحْضُر. ، ع ، الَمواِزج قال ابُن سيده : أَظنّ 

َح به أَبو سعيد السُّكَّرّي في شرحه.  قْلت : وهكذا َصرَّ
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 ومّما يُستدَرك عليه :* 

 .َمْمزوج : أَي َمْزجٌ  َشرابٌ 

__________________ 
معرب عن ســــنك الفارســــي ومعناه ا جر امر  ويكون من ســــائر  ويف تذكرة داود : مرداســــنج :« ا جر اخلبيث»( عن التكملة ا وابألصــــر 1)

 الرزين.املعادن املطبوخة إال ا ديد ابإلحرا . وأجوده الصايف الربا  
ُته.2)  ( األصر والتكملة ويف األساس : َمز جح
َزحج : الشهد.3)

َزحح واملِزحج : العسر. ويف األساس امل
 ( يف اللسان : امل

 ( عن األساس وابألصر : النساء.4)
 ( يف األساس : الطرازج.5)
 .«ا يف اللسان والتكملة والتهذيب. ففيها مجيعاً : َلو نَ ( يف القاموس : يُلو ن ابلبناء للمجهو  ا وما أثبت ابلبناء للمعلوم موافقاً مل6)
 ( األصر واللسان ا ويف معجم البلدان :7)

 أقفرت منها املوازج فا ضر ..
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جٌ و َمّزاجٌ  ورجل يحِ :: ال يَثبُت على ُخلٍُق إِنّما هو ذُو أَخالٍق. وقيل : هو الُمخلُِّط الَكذّاُب ؛ عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد  ُمَمّزِ  لَمْدَرجِ الّرِ

رِّ  ُت ِإخــــــــــــــــــــاَء كــــــــــــــــــــُ دح زِّجٍ ِإيّن َوجــــــــــــــــــــَ   ممــــــــــــــــــــُ
لـــــــــــَ     ـــــــــــقـــــــــــِ خـــــــــــافـــــــــــِة وال

َ
عـــــــــــوُد ِإىل املـــــــــــ ٍ  يـــــــــــَ لـــــــــــِ  مـــــــــــَ

  
ْوَجانِ  تَماَزجَ  ومن المجاز : ْهباِء. تََماُزجَ  الزَّ  الماِء والصَّ

جٌ  وَطْبُع ُعطاِرد  ؛ كذا في األَساس. ُمتمّزِ

 الَخْمِر كافوُره : يَعني ِريَحها ال َطْعَمها. ِمَزاجُ و

وهو كلُّ لَْونيِن اختلََطا. وقيل  : (1)بفَتْح فسكون وكسر  َكِقتيِل وَسبٍَب ، وَكتٍِف في لُغَتيه ، َمَشجٌ و َمِشيجٌ  ءٌ َخلََط. وشيْ  بينهما : َمَشجَ  : [مشج]

ِمثل يَتيٍم وأَْيتاٍم ، وَسبَب وأَْسباٍب ، وَكتِف وأَْكتاف. قال ُزَهيُر  أَْمشاجٌ  ج َشيئيِن ْمَختِلَطْيِن.: هو ما اْختلََط من ُحْمرةٍ وبياٍض. وقيل : هو كلُّ 

 بن َحرام الّداِخُل الُهَذلّي :

ِ مـــــــــــــــنـــــــــــــــه  اح وقـــــــــــــــَ ـــــــــــــــفـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَش وال ـــــــــــــــرِّي َبن  ال  كـــــــــــــــَ

يــــــــرَت بــــــــه     ِر ســــــــــــــــــــــِ الَف الــــــــن صــــــــــــــــــــــح يــــــــجُ خــــــــِ  َمشــــــــــــــــــــــِ

  
يَش والفُوقَْين من النَّصل ِخال  َف النَّْصل.أَي كأَن الّرِ

يُش والفُوقاِن ، قاله السُّكَّرّي ؛ وهذه رواية أَبي ُعبيدةَ. وَرواه الُمبّرُد : (2). قد َرِمَي َمِشيجٌ  ِسيَط ، أَراَد ُخِلَط بهما  الّرِ

اح مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه  رحجـــــــــــــــــَ َ والشـــــــــــــــــــــــــــــــ  وح َ
 كـــــــــــــــــَبّن املـــــــــــــــــ

يـــــــرَت بـــــــه     ِر ســـــــــــــــــــــِ الَف الـــــــن صـــــــــــــــــــــح يـــــــجُ خـــــــِ  (3) َمشـــــــــــــــــــــِ
  

ْنساَن ِمنْ )في التنزيل العزيز : و َتِليهِ ) نُْطفَةٍ  (ِإاّن َخَلْقَنا اإْلِ اُء : (4) (َأْمشاج  نَ ب ْ : هي األَْخالُط : ماُء الرجل وماُء  األَمشاجُ  قال الفَرَّ

يت : ّكِ  المرأَةِ ، والدَُّم والعَلَقةُ. وقال ابن الّسِ

: أَْخاَلٌط  أَْمَشاجٌ  نها ُممتِزَجةٌ من أَنواعٍ ، ولذلك يُولَد اإِلنسان ذا طبائَع ُمختلفٍة. وقال أَبو إِسحاَق :، ألَ  (5): األَخالُط ، يريد النُّْطفَة  األَمشاجُ 

ثُمَّ »:  في الحديث في ِصفِة المولودو ُمختِلَطةٌ بماِء الَمرأَةِ وَدِمها. ، أَي أَْمشاجٌ  من َمنِّيٍ وَدٍم ، ثم يُنقَل ِمن حاٍل إِلى حاٍل. ويقال : نُْطفَةٌ 

ً  يَكون  .«أَْربعين ليلةً  َمِشيجا

ة. األَمشاجُ و  : الّتي تَجتَِمُع في السُّرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

وأَْوشاُج  أَْمشاجُ  ُغُزوٍل : أَي داِخلةٌ بعُضها في بَْعض ، يعني البُروَد فيها أَلواُن الغُُزِول. وقال األَصمعّي : أَْمشاجُ  عن أَبي ُعبيدةَ : وعليه

 ُغُزوٍل : داخٌل بعُضها في بعٍض ؛ كذا في اللِّسان.

. وِريحٌ  : الَمْعجُ و أَْسَرَع. : يَْمعَجُ  َكَمنَعَ  السَّْيلُ  َمعَجَ  : [معج] . قال أَبو ذُؤيب. َمعُوجٌ  ُسْرَعةُ الَمّرِ  : َسريعةُ الَمّرِ

د ه  ة ومتـــــــــــــــــــــــَُ ديـــــــــــــــــــــــّ رُه جنـــــــــــــــــــــــَح رحكـــــــــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــــــُ

اِب     ــــــــــــرت  وحَ  ال ــــــــــــَ فــــــــــــٌة فـ ســــــــــــــــــــــــــِ فح وجُ ُمســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــُ  مــــــــــــَ

  
َكه إِذا الُمْكُحلَِة ، بالّضّم ، في الُمْلموَل ، َمعَجَ و  فيها. َحرَّ

 : إِذا نََكَحها. يَْمعَُجها جاريَتَه َمعَجَ  : جاَمَع. يقال : َمعَجَ و

ه َمعَجَ و ً  الفَصيُِل َضْرَع أُّمِ ضاع. وقد ُرِوَي :  (6)وفي أَخرى : ليتمكَّن  فَتََح فاهُ في نَواِحيه ليَْستَْمِكَن ، وقَلََّب أَي لََهَزه : يَْمعَُجه َمْعجا في الرَّ

 َمغََج الفَصيل ، باإِلعجام أَيضاً.

َق  َمْعَجةً  البحرُ  فَمعَجَ »في حديِث معاويةَ و : الِقتاُل واالْضطراُب. الَمْعجُ و  ، أَي ماَج واضطرَب. «لها السُّفُنُ  (7)تَفرَّ
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َشبَابِه ، وَغْلَوةِ َشبَابِه ، وُعْنفُوانِه. وقال غيُره : في  َمْعَجةِ  َن : فَعََل ذلك فيمن الشَّباب. قال ُعْقبةُ بُن َغْزوا بهاٍء : العُْنفُوان ، الَمْعَجةُ و

 َمْوَجِة َشبَابِِه ، بمْعنًى.

ي والتَّثنِّي. التََّمعُّجُ و  : التَّلَّوِ

 * ومما يستدرك عليه :

ّقِ : أَن يَْعتَِمَد ال الَمْعجُ  : تَفنََّن. وقيل : يَْمعَج في الَجْريِ  َمعَجَ  ةً في الّشِ ةً في الشَّّق األَيَمِن ، ومرَّ فَرُس على إِْحَدى ُعضاَدتَيِ الِعنَاِن ، مرَّ

 األَيسِر.

 .َمعُوجٌ و ؛ الَمْعجِ  : َكثيرُ  ِمْمعَجٌ  وفََرسٌ 

__________________ 
 ( أي بكسر الكاف من كتف.1)
 .«دمي»( يف شرح أشعار اهلذليا : 2)
 والشرجا : حرفا الفو .( املو : مو السهم. 3)
 .2( سورة اإلنسان اآية 4)
 ( يف اللسان : يريد األخالط النطفة.5)
 ( هي رواية اللسان ا واألوىل : رواية الصحاح.6)
 ومثله يف النهاية.« قوله فغر  كذا يف النسخ والذي يف اللسان : تغّر »( ابألصر : فغر . وهبامش املطبوعة املصرية : 7)
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 : يَْستَنُّ في َعْدِوه يَميناً وِشماالً. َمعّاجٌ  َوِحَمارٌ 

ً  النَّاقةُ  َمعََجتو  .(1): سارت َسْيراً َسْهالً ؛ قاله ثعلب  َمْعجا

 في َسْيِره ، إِذا سار في ُكّل َوْجٍه ، وذلك من النَّشاط. َمعَجَ و

يحُ  الَمْعجُ  : (3) َمّراً َسْهالً. وقال ابن األَثير (2)َمرَّ ]: أَي  يَْمعَجُ  وَمرَّ  يحِ في ِليٍن. والّرِ تَْقِلبهُ يَميناً وِشماالً. قال  في النَّباِت : تَْمعَجُ  : ُهبوُب الّرِ

ة : مَّ  ذو الرُّ

َوٍة  ـــــــــح نـ ٌة مـــــــــن َأعـــــــــاِد حـــــــــَ حـــــــــَ فـــــــــح ـــــــــَ تح َأو نـ جـــــــــَ عـــــــــَ   مـــــــــَ
رحهــــــــومُ     ُض مــــــــَ ــــــــر وح ــــــــًا وال ن وحهــــــــِ ا مــــــــَ ــــــــَ ب ــــــــهــــــــا الصــــــــــــــــــــــ  ــــــــي  ف

  
الفَصيُل  َمغَجَ و لغيره. َمغَجَ  نقَله األَزهرّي في التّهذيب عن أَبي َعْمٍرو ، قال : ولم أَسَمعْ  َساَر ، : إِذا َمغَجَ و َعَدا. كَمنََع إِذا ، َمغَجَ  : [مغج]

ه : لََهَزها ، لُغَةٌ في الُمهملة ؛ نقلَه غيُر واحٍد من األَئّمة.  أُمَّ

ُجُل : إِذا َمفَجَ  : [مفج]  الغَِريبيِن. حكاه الَهَرِوّي في َحُمَق ، الرَّ

 أَي أَحمُق ماِئٌق. كثَفَاَجٍة ، ِزنَةً وَمْعنًى ، َمفَاَجةٌ  َرجلٌ و

ه ، كنََصر وَسِمع َملَجَ  : [ملج] بيُّ أُمَّ ً و يَْملُجها الصَّ  وهو نَصُّ ِعبارةِ الّصحاح. تَناَوَل ثَْديَها بأَْدنَى فَِمه ، : إِذا َرَضعها. وقيل : يَْملَجها َمْلجا

ه. الفَصيُِل ما في الضَّْرعِ من اْمتَلجَ و  اللَّبِن : اْمتصَّ

م»وفي الحديث :  : أَْرَضعَه ، أَْملََجهو ه :  أَملَجتْهُ  الَمّرةُ من : اإِلْمالَجةو يعني أَْن تُِمصَّه هي لَبنَها. (4) «اإِلْمالَجتانِ  وال اإِلْمالَجةُ  ال تَُحّرِ أُمُّ

ةَ والمَ  َضاُع الكامُل.أَْرَضعَتْه ، يعني أَّن الَمصَّ مه الرَّ ماِن ما يُحّرِ تين ال يُحّرِ  صَّ

ضيُع. الَمِليجُ و  : الرَّ

ُجُل الَجليُل. : الَمليجُ و  الرَّ

ن قُْرَب الَمحلَّة ، منها أَبو القاِسم ِعمراُن بُن ُموسى بن ُحَميٍد ، ُعِرَف باْبِن الطَّيِّب ، َرَوى عن يَحيَى بِن عبِد هللا ب ة بريِف ِمْصرَ  : َمليجُ و

 الَمِليجيّ  ب، ذكره ابُن يونس. وعبد السالم بن ُوَهي (5) 275ء ، مات بمصَر سنة بَُكيٍر وَعْمِرو بن خالٍد ، وعنه أَبو بكٍر النَّقَّاش الُمْقِري

ْحمن الَمليجّي ، َدرَس بالفَخْ  ِريّة ، وتُُوفَِّي بمصَر قاِضي قُضاةِ ِمْصَر ، كان عارفاً بالِخالِف والكالِم ، ذكَرهما األَميُر ؛ وُمنِيُف بُن عبِد الرَّ

 .724سنة 

، أَي أَْصفََر ، ال  أَْملَجَ  . يقال : َولَدْت فاُلنةُ ُغالماً فجاَءْت بهالُمْلجُ  م، وه (6)أَْلعََس  أَْملَجُ  وفي نَوادِر األعراِب : أَْسودُ  : األَْسَمُر. األَْملَجُ و

 أَبيَض وال أَسَوَد.

 من النَّباِت وغيره. َء فيهالقَْفُر ال َشىْ  : األَْملَجُ و

ب أَْملَه فاِرسيٌّ  َدواٌء ، : األَْملَجُ و د الشَّعَر  (8)، أَْجوُده األَسوُد  (7) ُمعرَّ ، باِرٌد في الدََّرجة الثَّانية ، وهو يابٌِس بال ِخالٍف ، وهو قاِبٌض ، يُسّوِ

بدل « الَمْقعَدة»:  (9)وَسقَطْت هذه من بعض النَُّسخ ، وفي بعضها  والعَْين والَمِعَدةِ ، والعََصبِ  باِهّي ، ُمْسهٌل للبَْلغَم ، ُمقَّوٍ للقَْلبِ  ويُقّويه ،

ي الطَّعاَم ، ويَْنفع من البََواسير ، ويُطِفىالَمِعدة ، وه ء َحرارةَ الدَّم ؛ كذا في طيب األَشباح البن و أَيضاً َصحيٌح ، ألَنّه يَُشدُّها : ويَُشّهِ

 الَجوزّي.

َي بذلك ِللَْونه. األَْملجُ و وفي اللّسان :  : َضْرٌب من العَقاقيِر ، ُسّمِ

اُن ، بالفتح : ، َمْلَجانُ  رجلو ً  أَو َغنَمه ِمن ُضروِعها وال يَْحلُبها ِلئالَّ يُسَمع ، ْرَضُع إِبلَهيَ  َمصَّ  منه. لُْؤما

تاِر والقَاِعة. من األَْحساءِ  متّسعة ناحيةٌ  : الُمْلجُ و .أَْمالجٌ  والجمع ، بالّضّم : نََواةُ الُمْقِل ، الُمْلجُ  عن أَبي زيد :و  بين الّسِ
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__________________ 
 اللسان : أنشد ثعلب :( يف 1)

 مـــــــــــن املـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــات املـــــــــــوكـــــــــــَب املـــــــــــعـــــــــــَج بـــــــــــعـــــــــــد مـــــــــــا 

ـــــــــــــــــا نضــــــــــــــــــــــــــــــوبُ     ـــــــــــــــــت ر  يف فـــــــــــــــــروع املـــــــــــــــــقـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــُ  ي

  

 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( كذا ا ومل يرد يف النهاية القوُ  اآيت.3)
 ( األصر والصحاح واللسان : ويف النهاية : األمالجة واالمالجتان.4)
 وتسعا ومائتا.( يف اللباب : تويف سنة مخ  5)
 .«قوله ألع  ا عبارة اللسان : أسود أملج وهو الل ِع  مضبوطاً كفرح»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
َله ابملد. وهبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 7) يعين ابملطبوعة  .«قوله أمله هبامش املطبوعة : آمله وزان اندرة ا وأميله بوزن مجيلة»( يف التكملة : آمح

 ... تاج الناقصة ويف تذكرة داود : أملج هو السنانري مبصر وابلفارسية إذا نقض ابلل  شرياملجنسخة ال
 ء.الضارب إىل الصفرة واألسود منه رد  ... ( يف تذكرة داود : وأجوده ما أشبه الكمثري الصغري غري األمل 8)
 ( وهي رواية القاموس ا ومثله يف تذكرة داود.9)
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تين  الُملُجُ و ُع ،بضمَّ ضَّ  وهي ِصغاُر الِخْرفاِن. : الِجَداُء الرُّ

 فاِرسّي معّرب. ، كآَدم : الذي يَُطيَّن به ، الَمالَجُ و

ث ، بِن يَزيَد األَْنماطيّ  ُمحْمِد بِن ُمعاِويةَ  أَبي جعفرٍ  َجدّ  : لَقبُ  مالَجُ و ْهرّي وابِن بَغدادّي ال بأََس به ، روى عن إِبراهيَم بِن َسْعٍد  الُمحّدِ الزُّ

ِد بِن َصاعٍد. ُد بُن َجريٍر الطَّبرّي ويَحيَى بُن محمَّ د بِن ناِجيَةَ ، ومحمَّ  ُعيَينة ، وعنه عبُد هللا بُن محمَّ

 األُْملُوجُ  ، فقال قائِلهم : َسقَطَ  لقَْحطَ ا يَْشُكونَ  قَْومٌ  عليه َدخلَ  وسلمعليههللاصلىأَّن َرسوَل هللِا » (1)جاَء في َحديث َطْهفَةَ  ، بالّضّم ، األُْملُوجُ و

هو َضْرب من النَّبات  هو الِعْرُق من ُعروِق الشََّجِر يُْغَمس في الثََّرى ِليَِلين. وقيل : : الغُْصُن النَّاِعُم. وقيل : األُْملوجُ «، ومات العُْسلُوجُ 

أَيضاً  األَْملوجُ و والطَّْرفاِء ؛ حكاه الَهروّي في الغَريبَْيِن. َكوَرِق السَّْروِ  ريضِمن أَوراِق الشَّجِر ، ليس بالعَ  َوَرقٌ  َوَرقُه كالِعيداِن. وقيل : هو

وهو جمُع بَْكٍر ، وهو الفَتِيُّ السَّميُن من اإِلبِل ، أَي سقَط َعْنها « : ِمن البَِكارة األُْملوجُ  َسقَطَ »وفي رواية :  .األَماليجُ  لَشجٍر بالباِديَة ، ج :

َمن بَِرْعيِ  ى نفَسه األُْملوجِ  ما َعالها ِمن الّسِ ً  ، فسمَّ  على سبيل االستعارة ، نسبه ابن األَثير إِلى الزمخشرّي. أُْملوجا

 .(2) نََوى الُمْقلِ  أَيضاً : األُْملوجُ و

 في فَِمه. األُملوجَ  أَي اَلَكه : إِذا َكسِمع الرجلُ  (3) جَ َملِ و

 (5)بن بردة  (4)منها أَبو عبِد هللا أَحمُد بُن محّمِد بِن الَحسِن  َمَحلَّةٌ بأَْصبَهاَن ، : قَريةٌ. وقيل : ، بكسر الميم وسكون النُّون ِملَْنَجةُ و

ِد بِن أَبي  437الحافِظ ، وعنه أَبو بكٍر الَخطيُب ، تَُوفَِّي سنة األَصبهانّي ، عن أَبي بكٍر القَبّاّب وأَبي الشيخِ  ُد بُن محمَّ ؛ وأَبو عبد هللا محمَّ

امّي ، وقدم بغدا بابي ، وأَبا القاسم ، إِسماعيَل بَن علّي الَحمَّ جاِء الضَّ ن ، سمع أَبا الفضائِل بن أَبي الرَّ ا ، وَحدَّث بها ، القاسِم الُمؤذِّ َد َحاجًّ

 ، كذا في معجم ياقوت. 612إِلى بَلده ، ومات سنة  وعاد

 في فَمه. ٌء يَِجُد َمن َذاقَه َطْعم الِمْلحالنَّاقةُ : ذََهَب لَبنَها وبَِقَي َشىْ  َملََجتِ و

بيُّ ، اْماَلج يقالو  َطلََع. كاْقَشعَّر : ، اْمألَجّ و كاْحَمارّ  الصَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ك. قال : َكَذَب ، إِنما  (6)جها : نََكَحها ، كذا في اللسان. وفي األَساس : اْستَْعَدى الَمرأَةَ : كلَمَ  َملَجَ  أَعرابيٌّ الوالَي فقال : قال لي : َملَْجَت أُمَّ

ه : أَي َرضعَها.  قلُت : لََمَج أُمَّ

 ، فيُنَظر ذلك.« لمج»قلت : وهذه الحكاية سبقت لنا في 

 عن ُعلَّي. (8)أَْوِديِة الِقْبِليّة ، عن جاِر هللا  من : ِمْلجة ، تثنية (7)ر وفي معجم ياقوت : ِمْلَجتاَن ، بالكس

ب َمْنك اسمو : التَّْمُر تَْجتَمع منه اثنتاِن وثاَلٌث يَْلَزق بعُضها ببعٍض ، الَمْنجُ  : [منج] وبالّضّم :  يُغيِّر َعْقَل آكِله. ِلَحّبٍ ُمْسِكرٍ  هو أَيضاً ُمعرَّ

ةً : الَماُش األَخضُر. غاُر. وقال َمرَّ : َشجٌر ال َوَرَق له ، نَباتُه قُضْباٌن ُخْضٌر في ُخْضَرةِ البَْقل ، ُسلٌُب  الُمْنجُ  وقال أَبو حنيفة : هو اللَّْوُز الّصِ

الُل.  عاِريَةٌ ، تُتَّخذ منها الّسِ

 بالقاف.« وقانُ َمنُ »بِكْرماَن. وفي المعجم ، هو  : د ، َمنُوَجانُ و

منها أَبو إِسحاَق إِبراهيُم بن أَْبَجه بن أَعصر ، روى عن محّمِد بِن عاصٍم األَصبهانّي ، وعنه أَبو إِسحاَق  ة بأَْصفَهاَن ، بالفتح : ، َمْنَجانُ و

يَرَجاني ، وَذَكره ياقوت في معجمه   .(9)الّسِ

 * ومما يستدرك عليه :

ِد بِن إِبراهيَم الحافظ األَصبهانّي ، روى عن أَبي بكٍر اإِلسماعيلّي والحاكم ، وعنه أَبو بكر : َجدُّ أَبي بكٍر أَ  َمْنُجويَهْ  حمَد بِن علّيِ بِن محمَّ

 .(10)الَخطيب 
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__________________ 
 ( هو طهفة بن أيب زهري النهدي كما يف التكملة.1)
 ( قاله األزهري كما يف التكملة.2)
 والتكملة ا ويف اللسان بفتح الالم ضبرت قلم.( األصر والقاموس 3)
 ويف معجم البلدان فكاألصر. .«ا سا»( اللباب : 4)
 .«الربد»ويف معجم البلدان :  .«يزدة»( اللباب : 5)
 ( يف األساس : واستعد  أعرايب عل  رجر واد البصرة.6)
 ( يف معجم البلدان : ملحتان تثنية ملحة.7)
 رية : قوله عن جار   كذا ابلنسخ.( هبامش املطبوعة املص8)
 (.املنجاين)( كذا ا ومل يرد ذكره يف معجم البلدان إلا أورده ابن األثري يف اللباب 9)
 ( يف اللباب : البيهقي.10)
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 .ماَج الَمْوجُ  : ما ارتفَع ِمن الماِء فوَق الماِء ، الَمْوجُ  : [موج]

ً  وقد البَْحِر. أَمواجِ  اْضطرابُ  : الَمْوجُ و ً و َماَج يَُموُج َمْوجا ً و َمَوَجانا جَ و ، ُمُؤوجا :  َمَوَجانُهو ءٍ كّلِ ْشي َمْوجُ و .أَمواُجه : اْضَطربَتْ  تَموَّ

 :إِذا اضطرَب وتََحيََّر. ماَج يَُموجُ  اْضِطرابُه. وعن ابن األَعرابّي :

بُن أَبي َسْهم ، أَخو بني عبِد هللا بِن َغَطفَاَن ، شاعر أَيضاً ؛  َمْوجُ  َخبيُث ، أَو هو شاِعٌر تَْغلَبِيٌّ  بُن قَيِس بِن ماِزٍن بُن أُخِت القَُطاِمّي ، َمْوجُ و

 .(1)كذا نقلَه شيخنا عن الُمختِلف والُمؤتِلف لآلمدّي 

 :َماَل عنه ، من األَساس. عن الَحقِّ  َماجَ  يقال : الَمْيُل. : الَمْوجُ  من المجاز :و

 الشَّباِب : ُعْنفُوانُه. ْوَجةُ مَ  عن ُعْقبَةَ بِن َغْزَواَن :و

 َجالْت أَْنساُعها الختالِف يََدْيها وِرْجلَْيها. ناِجيَةٌ قد أَي ، َكَسْكَرى ، َمْوَجى ناقَةٌ  من المجاز :و

ً  (2)والسَّْلعَة  الّداِغَصةُ  ماَجتِ  من المجازو  .«العظم»بدل « الَّلحم»وفي نسخٍة :  ماَرْت بين الِجْلِد والعَْظِم ، بالّضّم : ، ُمُؤوجا

بَِعيّ  محَمِد بن يَزيدَ  اإِلمام الحافِظ أَبي عبِد هللا لقب والدِ  بسكون الهاِء ، كما َجَزَم به الشَّْمُس ابُن ِخلِّكاَن : ماَجهْ و  القَْزوينّي ، صاِحب الرَّ

ُد بُن ِعيسى األَْبَهِرّي وعليُّ ، عن إِبراهيَم بِن محّمدٍ  209ُوِلد سنة  السُّنَن ،و التفسير والتاريخ  الشافعّي وأَبي بكِر بِن أَبي َشْيبةَ ، وعنه محمَّ

ه ، كما َزعمه بعٌض.  الَجّده ، وصلّى عليه أَخوه أَبو بكٍر ، (3) 293بُن إِبراهيَم القَّطاُن ، مات لثماٍن بَقيَن من َرمضان سنة  أَي ال لَقُب َجّدِ

الُمصنّف ، فقد َجَزم به أَبو الحسن القَطَّان ، ووافقَه على ذلك ِهبَةُ هللا بُن َزاذاَن وغيُره ، قالوا : وعليه فيُكتَب قال شيُخنا : وما َذهَب إِليه 
 ، باألَلف ال غير.« ماجه ابن» (4)

حوه ، وهو أَن   اسٌم ألُّمه ؛ وهللا أَعلم.« ماَجه»وهناك قول آخُر َذكره جماعةٌ وَصحَّ

 * ومما يستدرك عليه :

جٌ  ، أَي مائِجٌ  جلٌ رَ   ، كذلك. ماِئجٌ  . وبَحرٌ ُمتمّوِ

 أَْمُرهم : َمِرَج. ماجَ و

 ُء.، إِتباٌع ، أَي َجَواٌد. وقيل : هو الطَّويُل القََصِب. وقيل : هو الذي يَْنثَنِي فيَذَهُب َويِجي َمْوجٌ  وفَرٌس َغْوجٌ 

 ا.فيه يَُموجون النَّاُس في الِفتْنة ، وهم ماَجتِ  ومن المجاز :

 الدَُّم. بالّضّم ، وإِنما أَْطلَق لُشْهَرتِه : ، الُمْهَجة : [مهج]

أَي َدَمه ؛ هكذا في النُّسخ. ووجْدت في هامشه أَنه تصحيف ، والذي َذكَره ابُن  : ُمْهَجتَه وفي الّصحاح : ُحِكَي عن أَعرابّي أَنه قال : َدفَْنتُ 

وال بقاَء للنَّْفِس بعد ما  أَو َدُم القَْلِب ، بالفاِء والقاف. قلت : ومثله في نُسخ األَساس ، وهو َمجاز.« ُمْهَجتُه َدفَقَتْ »قتيبة وغيُره في هذا : 

 .ُمْهجتُها تَُراق

وُح ،و  ، أَي ُروُحه ، وهو مَجاز. ُمْهَجتُه ل : َخَرَجتْ يقا الرُّ

 .(5)ٍء خاِلُصه كّلِ َشيْ  ُمْهَجةُ و ، أَي نَْفِسي وخاِلَص ما أَْقِدر عليه. ُمْهَجتي : خاِلُص النَّْفِس. وقال األَزهرّي : بَذْلُت له الُمْهجةُ  وقيل :

هما األُْمُهجانُ و األُْمُهجُ و  ، ِإذا َسَكنَْت َرْغَوتُه وَخلََص ولم يَْخثُر. أُْمُهجانُ  : اللَّبَُن الخاِلُص من الماِء ، ُمشتَقٌّ ذلك. ولَبَنٌ  ، بَضّمِ

قيُق من اللَّبَنِ  الماِهجُ و  ما لم يَتغيَّْر َطعُمه. : الرَّ

 ، مثلُه. أُْمُهوجٌ  ولبَنٌ 

قيُق. وعن ابن سيده : َشْحمٌ  الشَّْحمُ  : األُْمُهجُ و ٌء ، وهو من األَمثلة الّتي لم يَذُكْرها سيبويه. قال ابُن ِجنّي : قد َحَظر في الّصفة : نِي أُْمُهجٌ  الرَّ

 كأُْسُكوٍب. قال : وَوجْدت بخّط أَبي أُْمُهوجٍ  ، وقد يمكن أَن يكون َمحذوفاً من« أُْفعُل»
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__________________ 
. وهو ابن أخــت .. : منهم املوج التغليب والــه قي  بن زمــان بن ســــــــــــــلمــة بن قي  بن النعمــان 187املختلف ل مــدي ص ( يف املؤتلف و 1)

 ومنهم املوج بن أيب سهم بن عبد   بن غطفان. شاعر. القطامي.
 ركت.( الداغصة : العظم املدور املتحر  يف رأس الركبة. والسلعة : زايدة يف البدن كالغدة تتحر  ِإذا ح2)
 .273( يف وفيات األعيان والعرب للذهيب سنة 3)
 .«قوله : وعليه فيكتب اخل يتبمر وحيرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ء : خالصه( األصر واللسان عن األزهري ا والعبارة ليست يف التهذيب وقد ورد فيه فقرت : مهجة كر شي5)
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ُهوجٌ  ل ٌ »عليٍّ عن الَفرّاِء :  ُهجٌ  نا فيكو « أُمح . أُمح  هذا مَقصوراً ؛ هذا قوُ  ابن ِجينِّ
ً  ، كَمنَعَ  َمَهجَ و  َرِضَع. : يَْمَهُج َمْهجا

 جاريَتَه : نََكحها. َمَهجو

 َحُسَن َوْجُهه بعد ِعلٍَّة. : إِذا َمَهجَ  عن أَبي عمٍرو :و

جُل : إِذا اْمتُِهج من المجاز في األَساس :و  .ُمْهجتُه (1) انتُِزَعت الرَّ

 ُمْستَْرِخيَه. إِذا كان البَْطِن ، َمْمُهوجُ و

 في األَمِر ، إِذا داَر فيه. ماجَ  كذا في التهذيب ، وهو واويٌّ ويائّي ؛ كذا في الناموس. ونقل عن ابن األَعرابّي : : االْختِالُط ، الَمْيجُ  : [ميج]

َرضي هللا عنه ، كان معه ِلواُء ُمَزينةَ يوَم الفَتْحِ ، هاَجَر هو وإِخوتُه  الصَّحابّي ، الُمَزنِيّ  نٍ َجدٌّ للنُّعماِن ْبن ُمقَرِّ  بالكسر : ، كِمينَى ، ِميَجىو

 التِّسعَةُ.

 : * واستدرك عليه : [مينج]

: قال ياقوت في المعجم : أَعجميٌّ ال أَعرف معناه. قال أَبو الفضل : هو َمْوِضٌع بالشام ، ولست أَعِرف  (2)، بالفتح في حروفه كلّها  َميَانَجُ 

َد بَن عبِد هللا السََّمْرقَْنديّ  الَميانَجيّ  في أَّي موضعٍ هو منه. يُنَسب إِليه أَبو بكٍر يوسُف بُن القاسِم بِن يُوسفَ  ، وَولَي  بالَميَانَجِ  ، سمع محمَّ

 (3)، وأَبو عبد هللا أَحمد بن طاهر بن الُمنَّجم  الَميَانَجيّ  ؛ وأَبو مسعوٍد صالُح بن أَحمَد بِن القاسمِ  375ضاَء بدمشَق ، وتُُوفَِّي سنة الق

علّي بن  (4)أَبو الحسين  ، وهو بلٌد بأَْذَربِيجاَن ، منها القاضي َميانَجيّ  ، كّل هذا عن ابن طاهٍر. قال : وقد يُْنَسب إِلى َميانَه : الَميَانَجيّ 

 ، قاضي َهَمذاَن ، وولُده أَبو بكٍر محّمٌد ، وحفيُده َعْيُن القُضاةِ عبُد هللا بن محّمد ؛ وكلّهم فُضالُء بُلَغاُء. الميَانَجيّ  الَحسن

 (فصر النون)
 مض اجليم

ً  في األَرِض ، كَمنََع ، نأَج : [نأج]  بالّضم : ، يَْنأَُج نُُؤوجا

يحُ  نأََجتِ و الَخبَُر : أَي َذَهَب في األَرض. نَأَجَ و وفي التهذيب : َذَهَب. إِذا ً  الّرِ َكْت ، فهي تَْنأَُج نَئِيجا شديدة الَمّرِ ، لها َحفيٌف ،  : نَُؤوجٌ  : تَحرَّ

 والجمع نَوائُِج.

عَ  : إِذا يَْنأَجُ  إِلى هللا نأَجَ و ؛ أَي بأَْبلَغِ ما يكون من الدُّعاِء وأَْضَرع. وتقول  «ما تَْقِدُر عليه بأَْنأَجِ  َربَّكاْدُع »في الحديث : في الدُّعاِء. و تَضرَّ

 إِليه. أَْنأَجُ و : بِتُّ أُناِجي َربِّي

ً  البُومُ  نَأَجَ و  أَي صاَح ، وكذلك اإِلنساُن. نَأَمَ  : يَْنأَُج نَأْجا

ً و يَْنأَجُ  الثَّْورُ  نَأَجَ و ً و يَْنئُِج نَأْجا ْوِت. نَأّجٌ  . ورجلُ النَّأْجِ  وثَور نَئّاٌج كثير اَر.خ : نَُؤاجا  : رفيُع الصَّ

 كَسِمَع : أََكَل أَْكالً َضعيفاً. (5) نَئِجَ و

يحِ و  : أَي َمرٌّ َسريٌع بَِصوٍت. نَئِيجٌ  للّرِ

ا شديداً. نَأََجتو ْت عليه َمرًّ يُح الَمْوِضَع : َمرَّ  الّرِ

 . قال الشاعر :النَُّؤوجُ  مالقَْوُم ، كعُِنَي : أَصابَتْه نُئِجَ و

َبجُ و  ـــــــــــــــح ن ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــاُن كـــــــــــــــر   تـ ب ـــــــــــــــر كـــــــــــــــح َبجِ ال ـــــــــــــــح ن   مـــــــــــــــَ
ئـــــــــــــيـــــــــــــجُ بـــــــــــــه     هـــــــــــــجِ   نـــــــــــــَ يـــــــــــــح  كـــــــــــــرِّ ريـــــــــــــٍح ســـــــــــــــــــــــــــَ
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يت :و ّكِ  أَنشد ابن الّسِ

ــــــــــــــــــــجح  َم اأَلمحــــــــــــــــــــاُء واأَلزاِوي ــــــــــــــــــــِ ل ــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــَ  ق

ـــــــــــٌث     دي ـــــــــــهـــــــــــّن حـــــــــــَ ـــــــــــ  عـــــــــــن ـــــــــــي ُؤوجح َأنح ل ـــــــــــح نـ  مـــــــــــَ

  
 هكذا فّسره. : الَمْعطوُف ، الَمْنُؤوجُ  الحديث

 قال العَّجاج : الَهاِم : َصوائُِحها ، نائِجاتُ و

 َمنحَبَجا الن ائجاتُ اخت ََذتحه و 
ياُح الشَّديدةُ الُهبوِب. النَّائجاتُ و  أَيضاً : الّرِ

 لُسْرَعِة ُوثُوبِه. واألَسُد ، كَشّداد : السَّريُع. النَّأَجُ و

ائح نَأََجت اإِلبُل في َسْيرها. ومن المجاز : نَأََجتو ْت.الرَّ  ةُ ، أَي َعجَّ

__________________ 
 ويف التكملة والقاموس فكاألصر.« ُأخذت»( يف األساس : 1)
 ( األصر واللباب ا ويف معجم البلدان بكسر النون ضبرت قلم.2)
 ( يف معجم البلدان : النجم.3)
 ( يف اللباب : أبو ا سن.4)
 من القاموس ا وهي موجودة فيه.( نئج وضعت يف األصر خارج األقواس عل  أهنا ليست 5)
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ْوِت ، النَّبّاج : [نبج] ً  وقد : الشَّديُد الصَّ  .نَبََج يَْنبج نَبيجا

 وغيِره. للسَِّويق ، النَّبَّاجُ و والِمْزَهف الِمْجَدحُ  ، إِذا َخاَض َسِويقاً أَو غيَره. قَال المفضَّل : العرب تقول للِمْخَوض نَبَجَ و

ء ويَصير ثُماالً فيُؤَكل به اللَّبََن الَحليَب : إِذا َجَدْحتَه بعُوٍد في َطَرفِه ِشْبهُ فَْلَكٍة حتى يَُكْرفِى نَبَْجتُ  َوْيه ، يقال :البن خالَ « كتاب ليس»وفي 

 .النَّبَّاجةُ  به يُْنبَجُ  ماالتَّْمُر يُْجتَحف اْجِتحافاً. قال : وال يَفعل ذلك أَحٌد من العرب إِالَّ بنو أَسد. يقال : لَبٌَن نَبيٌج وَمنبوٌج ، واسم 

ْرط. النَّْبجو بهاٍء : االْسُت. : النَّبَّاجةو  : َضْرُب من الضَّ

 ، إِذا َحبََق. نَبّاَجتُك يقال : َكَذبَتْ 

قال أَبو ُعبيِد هللا  بني عاِمر بِن ُكَريٍز ، وهو بِحذاِء فَْيٍد. وفي المعجم : نِبَاجُ  على طريِق البَْصرةِ ، يقال له كِكتَاٍب : ة ، بالبادية النِّبَاجُ و

هذا  النِّبَاجُ و َمراحَل ، به يوٌم من أَيّام العَرب مشهوٌر ، لتميم على بكِر بِن وائٍل. قال : (1): من البَصرة على َعشرةِ  النِّبَاجُ  السَّكونِّي :

، وساَكنَه َرْهُطه بنو ُكَريٍز ومن انَضمَّ إِليهم من  (2)ر بِن ُكَريٍز ، َشقََّق فيه ُعيوناً ، وَغَرس نَْخالً ، وَولَُده به استنبَط ماَءه عبُد هللا بُن عامِ 

ة فيها أَحياناً لَمْن يُصِعُد إِ  (3)ِرماٌل أَْقواٌز  النِّبَاجِ  العَرب ، وِمَن وراءِ  لى َمكَّة َرْمٌل وقِيعاٌن ، منها ِصغاٌر يَْمنةً ويَْسرةً على الطَّريق ، والَمَحجَّ

 قال أَعرابّي : .(4)قاُع بَْواَلَن والقَصيم 

َرتح  ـــــــــــــــُح اأَلالِء ِإذا ســـــــــــــــــــــــــــــَ َذا رِي بـــــــــــــــ   َأال حـــــــــــــــَ

بُ     نــــــــــــــائــــــــــــــِ تــــــــــــــاٍن رايٌح جــــــــــــــَ  بــــــــــــــه بــــــــــــــعــــــــــــــد هتــــــــــــــَح

  

م   ين  (5)َأهــــــــــــُ َت ِإنــــــــــــ  ِ  الــــــــــــر مــــــــــــِر مثــــــــــــُ  بــــــــــــغــــــــــــح  بــــــــــــُ

َ  الــــــــــــر مــــــــــــَر لئــــــــــــبُ     غــــــــــــِ ن َأن أُبــــــــــــح  ِإىل   مــــــــــــِ

  

دوٌر َد و  قـــــــــــح مـــــــــــَ مــــــــــا  (6)ِإين لـــــــــــَ لـــــــــــ  وحُ  كـــــــــــُ  الشــــــــــــــــــــــــ 

ِر     ن َنـــــــــَح دا َد مـــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــاجِ ب ب ـــــــــِّ ـــــــــن ـــــــــبُ  ال ـــــــــَعصـــــــــــــــــــــــائ  ال

  
ِد بِن َرجاٍء البَْصرّي ، ذكَره ابُن األَثير ؛ منها الّزاِهداِن : يَزيُد بَن َسعيدٍ  َسعيُد بُن  أَبو عبد هللاو سِمع مالَك بَن ِديناٍر ، وعنه َرجاُء بُن محمَّ

ائل ، والِغّب : لبكر بن و (7)بني َسْعٍد بالقَْريَتيِن ، بينه وبين اليَماِمة ِغبّاِن  بِنِبَاج وتُعَرف و: ة ، أَخَرى ، ذكَره األَمير. بَُريٍد ، كُزبَير ،

 َمسيرةُ يَوَميِن. وقوُل البُْحتُرّي :

حـــــــــــراَء  زحَت صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــاجِ ِإذا جـــــــــــُ ب ـــــــــــِّ ـــــــــــن غـــــــــــّرابً  ال  مـــــــــــُ

دُ و     عــــــــح رِي اي ســــــــــــــــــــــَ واجــــــــِ حــــــــاُء الســــــــــــــــــــــ  طــــــــح ك بــــــــَ اَزتــــــــح  جــــــــَ

  

ين  اًل فــــــــــِإنــــــــــّ هــــــــــح اِ  مــــــــــَ حــــــــــّ ين الضــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــَ رح لــــــــــِ  فــــــــــقــــــــــُ

ُم الــــــــــَورحدُ     غــــــــــَ يـــــــــــح ر  والضـــــــــــــــــــــــ  واُن الصـــــــــــــــــــــــِّ عــــــــــُ  َأان األُفـــــــــــح

  
وبينها أَكثُر  َمْنبجَ  البَْصرةِ ، وبين نِبَاجَ  بالقُْرب منها ، ويبعد أَن يُريدَ  النِّبَاجُ  ، فيقتَِضي ذلك أَن يكون َمْنبِجَ  المعجم : السَّواِجيُر : نَْهرُ قال في 

 من َمسيرةِ َشهريِن.

َداُم. ، النُّبَاجُ و  إِال الضُّراَط. النُّبَاجَ  ، فقال : ال أَعِرف اجالنُّبَ  قال أَبو تُراٍب : سأَلت ُمبتِكراً عن كغَُراِب : الرُّ

 لُغة فيه. : نُباُحه ، نَبِيُجهو الَكْلبِ  نُبَاجُ و

ْوِت ؛ عن اللحيانّي. نُبَاِجيّ و بالتشديد ، نَبَاجٌ  َكْلبٌ  يقال :و  بالّضّم : نَبَّاٌح َضْخُم الصَّ

 قِنِّْسِريَن.قال اليَعقوبّي : من ُكَوِر  كَمْجِلس : ع ، َمْنبِجُ وَ 

ز أَن يكو ن من أَشياَء ، فَذَكرها. وقال غيره : بعُماَن. وفي المعجم : هو بلٌد قديٌم ، وما أَظنُّه إِاّل ُروميّاً ، إِاّل أَن اشتقاقه في العربيّة يَُجّوِ

شيد أَّوُل من أَْفرَد العَواِصَم أَي أَ « (8)َمْن بَه »وذكل بعُضهم أَّن أَّول َمن بناها ِكْسَرى لّما غلَب على الشام ، وسّماها  بت. والرَّ نا أَجود ، فعُّرِ

، وأَْسَكنها عبَد الملك بَن صالِح بن علّي بن عبِد هللا بِن َعبَّاٍس. وقال بطليموس : بينها وبين َحلََب َعْشَرةُ فَراِسَخ ،  َمْنبِجَ  ، وجعَل مَدينتَها

 بَْلَدةُ البُحتُرّي وأَبي فِراٍس. َمْنبجُ  : (9)ار وإِلى الفراِت ثاَلثةُ فراِسَخ. وبخّط ابن العَطَّ 
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 بُن َسعيِد بن أَحمَد بِن ِسنانٍ  (10)ويُنَسب إِليها َجماعةٌ : ُعَمُر 

__________________ 
 ( معجم البلدان : عشر مراحر.1)
 .«وولد به»( عن معجم البلدان ا وابألصر 2)
ويف معجم البلدان : أقوار. ووردت فيه صــواابً يف « قوز ابلفتح وهو املســتدير من الرمر أفاده اجملدقوله أقواز مجض »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 .«القصيم»مادة 
 والقصيم بلد قريب من النباج. خطب. ويف املعجم :« والقضيم»( عن معجم البلدان ا وابألصر 4)
 .«أهمّ »قوله هلّم كذا ابلنسخ ولعر الصواب : »وهبامش املطبوعة املصرية : « هلم»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
 ( يف معجم البلدان : وإين ملعذور إىل الشو .6)
 .«غباث»( عن معجم البلدان ا وابألصر 7)
 ( ومثله يف معجم البلدان.8)
 ( عن معجم البلدان وابألصر : ابن العصار.9)
 .«عمرو»ا وابألصر ( عن اللباب ومعجم البلدان 10)
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لك 
َ
يٍد الطائّي ا وأَبو العّباس عبُد   بن عبد امل بن َأيب  (1)أَبو َبكٍر الطائّي ا وأَبو القاســــــــــــــم َعبحداُن بُن مُحَيِد بن َرشــــــــــــــِ

َنِبِجي ون اإِلصبض
 مبنزلِة األَلِف ا زائدةٌ  َمنحبجَ  يف الّصحاح واللِّسان : قا  سيبويه : امليم يفو  ا ُ دِّثون ؛ كذا يف املعجم. امل

ُض زايدهِتا كَموضــض األَلف ا وَكثحرهُتا كَكثـحَرهِتا ا ِإذا كانت َأّواًل يف اال ســم والصــفة. فِإذا أَلهّنا ِإّلا َكثـَُرتح َمزيدًة َأّواًل ا فَموضــِ
بحَت ِإليه فتحت الباَء ا قلت : ا بَفتِح  أَنـحَبجاينّ  يّن. وزاد املصــــــــــّنفَأخرجوه خُمحرَج خَمحرَبَايّن وَمنحَظرا ا َمنـحَبجاينّ  ِكســــــــــاءٌ   َنســــــــــَ

ا  َمنـحَبجاينيف  ومثله يف كتاب اميرت. وقا  ابُن قـَُتيبة يف أَدب الكاتِب : كســـاءٌ  عل  غرِي قياٍس ا َمنحِبجَ  ِإىل ابِئهما ا ِنســـبةٌ 
رَِج خُمحرََج َمنحَظرايّن وخَمحرَبَاينّ. قا   (2) [يف النســـــــب]ا وفُتحت اب ه  َمنحِبج ا ألَنه منســـــــوب ِإىل أَنـحَبجاينّ  وال يقا  : ألَنه ُأخح

وجاَء ذلك يف بع  ا ديث. وقد أَنشد  أَنبجاينّ  ايقوت : قا  أَبو  مَد الَبطَلحيَـوحسّي يف تفسريه هلذا الكتاب : قد قير
ربّد يف الكامر يف وصف  ية :

ُ
 أَبو العّباس امل

جــــــــــاينّ  بــــــــــَ ــــــــــح هــــــــــا  كــــــــــاألَنـ واِرضــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــواًل عــــــــــَ  َمصــــــــــــــــــــــــح

ــــــــــــر ودِ     اَدِة ال ــــــــــــغــــــــــــَ دِّ ال ــــــــــــِاِ خــــــــــــَ وحَداَء يف ل  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
مّما يُْبِطل أَن يكون َمنسوباً إِليها ، ألَنَّ المنسوَب يَِرُد خارجاً عن القياس كثيراً َكمْرَوِزّي  َمْنبِجَ  ولم يُنِكر ذلك. وليس َمجيئُه مخالفاً ِللَْفظ

ثير قال ابُن األَ « أَبي َجْهٍم. بأَْنبَِجانِيّةِ  ائْتُونِي»:َدَراَوْردّي منسوب إِلى َداَراْبِجْرد. والحديث الذي أَشار إِليه هو  (3)وَدَرا َوْرِدّي وراِزّي. قلت 

، فُتِحت الباُء في النّسب ، وأُبِدلت الميُم َهمزةً ، وقيل  َمْنبِجَ  منسوٌب إِلى أَْنبَجانيّ  ؛ المحفوظ بكسر الباِء ويُرَوى بفتْحها. يقال : كساءٌ 

ْمٌل وال َعلََم له ، وهي من أَْدَون ، وهو أَْشبَهُ ، ألَّن األَّول فيه تَعسٌُّف ، وهو ِكساٌء من الصُّوف له خَ  إِْنبَِجان منسوبةٌ إِلى َموضعٍ اسمه

 به ُسخونةٌ. بفتح الباِء : أَي أَْنبَجانيّ  ثَِريدُ  يقال أَيضاً :و الثِّياِب الغليظِة. قال : والَهمزةُ فيها زائدةٌ ، في قوٍل. انتهى.

وهذا الحرف في بعض الكتب بالخاِء معجمةً ، وسماعي حاِمٌض. قال الجوهرّي :  ُمْدِرٌك ُمنتِفخٌ  بفتح الباِء : أَي ، أَْنبََجانٌ  َعِجينٌ  يقال :و

 يقال : يَْوٌم أَْرَونَاٌن ؛ وسيأَتي. ومالَها أَخٌت ِسَوى أَْرَونَاٍن ، بالجيم عن أَبي سعيٍد وأَبي الغَوث وغيرهما ،

 كِمْنبٍَز : الُمْعِطي بلسانِه ما ال يَْفعلُه. الِمْنبَجُ و

كةً : األَكَمةُ ، وهي ، النَّبََجة عَد على: إِذا قَ  نَبَجَ  قال أَبو َعْمٍرو :و ً  ومنهم َمن جعلَ  ُمحرَّ َمْوِضعاً من هذا قياساً صحيحاً ، وُرّد بأَنّها  َمْنبِجا

 على بَسيط من األَرِض ال أََكمةَ فيه.

هات  : الدَّاِهيَةُ ، النابَِجةو دة ، فإِني لم أَِجْدها في األمَّ فتَصحَّف على المصنّف. وعن أَبي  (4)والصَّواب أَنه البائِجة ، وقدم تقّدم في الموحَّ

 .كالنَّبِيج كان يُتَّخذ في أَيّام الَمجاعِة يُخاُض الَوبَُر باللَّبن فيُْجَدُح ويُؤَكل طعاٌم جاهِليٌّ  عمٍرو : هو

  :قال الَجْعِدّي يَذكر نساءً 

ّذًا  َن جــــــــــــــِ ذح ــــــــــــــًة وَأخــــــــــــــَ ال طــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َن ب رَكــــــــــــــح ــــــــــــــَ   (5)تـ
َر و     كــــــــــــــاحــــــــــــــِ

َ
َ املــــــــــــــ اح قــــــــــــــَ بــــــــــــــيــــــــــــــجِ أَلــــــــــــــح  لــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــ 

  
 : َطَرُف الِمْرَوِد. (6)قال ابن األَعرابّي : الِجذّ 

ُف الرأَ  ، كأَحَمَد ، وتُْكَسر باؤه : ثََمرةُ َشجٍرة ِهنديةً  األَْنبَجُ و س ، يُجلَب إِلى العراق ، في َجْوفِه يُربَّب بالعََسل ، على ِخْلقَِة الَخْوجِ ، ُمحرَّ

ب  الّتي تُربَّب بالعَسل من األُتُْرّج واإِلْهِليلَِج ونحوِه ؛ كذا في اللّسان واألَساس ، وهو األَْنبجات نَواةٌ كنَواةِ الَخْوخِ فمن ذلك اشتقُّوا اسمَ  ُمعرَّ

ِب من نَواحي ُعَماَن ، يُْغَرس َغْرساً ، وهو لَْوناِن : أَحدهما ثَمرتُه في مثِل َهْيئِة كثيٌر بأَرِض العر األَْنبَجِ  قال أَبو حنيفةَ : َشجرُ  .(7) أَْنبَ 

 ً  َعْجَمةٌ وِريٌح َطيِّبة ، ويُكبَس اللَّْوِز ، ال يزال ُحْلواً من أَّوِل نَباتِه ، وآخُر في َهْيئة اإِلجاِص يَبدو حاِمضاً ثم يَْحلُو إِذا أَْينََع ، ولهما جميعا

 منهما وهو َغضٌّ في الِجبَاِب حتّى يُْدِرَك فيكون كأَنّه الَمْوُز في رائحته وَطعِمه ،الحامض 

__________________ 
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 ( يف معجم البلدان : عبد امللك بن اإلصبض.1)
 (.منبج)( زايدة عن معجم البلدان. 2)
 ( القائر هو ايقوت.3)
 ( وردت هبذا املعىن يف التكملة.4)
 .«التهذيب ا وابألصر : وأخذن جداً ( عن 5)
 ( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : اجلّد.6)
قوله معرب أنب كتب عليه هبامش املطبوع : أنبج معرب أنبه بزايدة اهلاء وزان رغبة ا وما يف املو غلرت من »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 7)

 .«مالناسخ ومش  عليه الشارح. انظر منته  األرب وتبيان عاص
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ّز منه َأمحر.
ُ
 ويَعظُم َشجرُه حىّت يكون كَشَجِر اجلَوحِز ا ووَرقُه كَورِقه ا وِإذا أَدَر  فا ُلحُو منه َأصَفُر ا وامل

جُل : أَْنبَجَ و  إِذا َخلََّط في َكالمه. الرَّ

 العاِليَة ؛ وهذا عن ابن األَعرابّي. لآلكامِ  اْسم النَّبَاج قَعََد على : أَْنبَجَ و

 ، كما في المعجم لياقوت. كالنِّبَاج ، بضّمتين : الغََرائُر السُّودُ  بُجَ النُّ و

 بالموّحدة ، وهو َذَكُر الَحَجِل :« القَْبَجةُ »هكذا في سائر النُّسخ الموجودة بأَيِدينا ، بالقاف والتّحتيّة ، وهو غلٌط ، والّصواب  القَْيَحةُ ، نَبََجتو

 هذا أَيضاً في ب ن ج ، فال أَدري أَيّهما أَصّح ، فليُنَظر. من ُجْحرها. وقد تقّدم مثل َخَرَجت

َم ، كاْنتَبََج. تَنبَّجَ و  العَْظُم : تَورَّ

كةً : الَوعيدُ  النَّبََجانُ و  البَْرِدّي يُجعَل بين لَْوَحْيِن من أَلواحِ السَّفينِة. بفتح فسكوٍن : ، النَّْبجُ و ، محرَّ

 : لَقَُب عبِد هللا بِن خالِد ، ولَقَُب والِد علّيِ بِن َخلٍَف. نَابَاجُ و

 * ومّما يستدرك عليه :

ُم بالُحْمق. النَّبّاجُ و : ليس معه إِاّل الكاُلم. نَبّاجٌ  إِنّه نَفّاجٌ   : الَكذَّاُب ؛ وهذه عن ُكراع. النَّبّاجُ و : الُمتكلِّ

فاً عن البَْنجِ ؛ وقد تقّدم.: نَباٌت ؛ قاله ابن منظور ، وأَنا أَ  النَّْبجو  خَشى أَن يكون ُمصحَّ

ب نَْبريَدهْ  فارسيّ  ، بالكسر : الَكْبُش الّذي يُْخَصى فال يَُجزُّ له ُصوٌف أَبداً  النِّْبِريجُ  : [نبرج] أَي غير َمجزوٍز ، ألَن النُّون عالمة النَّفيِ  ُمعرَّ

 إِاّل أَن يكون ُخفِّف.« نِْبِريَدج»ْجزوز. قلت : وُمقتضى التعريب أَن يكون ، وبُريده ، بالّضّم : هو المقطوع ، ويُطلَق على المَ 

ِدي . وهوكالبَْهَرج كَسفَْرَجل : النَّبَْهَرج : [نبهرج] ْيف الرَّ  ِء.ُء من الشيْ وفي الُمْغِرب هو الباطل الّرِدى ُء.الزَّ

ْرِهم ةٌ  النَّبَْهَرجُ  والّدِ ب نَبَْهَرْه. واستَظهَر الشيُخ أَبو َحيَّاَن ِزياَدة نُونِه ، لقولهم بمعناه : بَْهَرج. : ما بََطل ِسّكتُه. وقيل : فِضَّ  َرديئَةٌ. وهو ُمعرَّ

 فراِجْعه.« بهرج»وقال أَبو َحيَّاَن : األَصالةُ ُمحتَملة ، ويكون كَسفَْرَجل. وقد تقدَّم الكالُم في 

َح به ثعلٌب والجوهرّي ، كعُنَِي ، والفَرسُ  النّاقةُ  نُتِجت : [نتج] ً  َصرَّ ً و نَتْجا بالّضّم : إِذا َولََدت. وبعُضهم يقول  أَْنتِجتو ، بالكسر ، (1) نِتَاجا

سمَّ فاعلُه. وقال : ولم : َدنَا ِواَلُدها ؛ كالهما فِْعُل ما لم يُ  أُْنتِجتو الفَرُس والنَّاقةُ : َولَدْت ، نُتَِجت ، وهو قليٌل. وعن ابن األَعرابّي : نَتََجتْ  :

ً  أَهلُها نَتَجها وقد على صيغة فِْعِل الفاعِل. أَْنتَجتْ  وال نَتََجتْ  أَسمعْ  . وفي َمْنتُوجة ، وهي ناتِج ، فهو نَتَاَجها ، وذلك إِذا َوِلىَ  يَْنتُِجها نَتْجا

 لإِلبِل : كالقابِلة للنِّساِء. النّاتِج التهذيب :

 .نَتَاَجها : أَي تَُولِّدها وتَلي ؟«إِبلَك صِحاحاً آذانها تَْنتِجُ  له»في حديث أَبي األَحوص : و

: إِذا َدنا ِوالُدها وَعُظَم بَْطنُها. وقال يَعقُوُب : إِذا َظَهَر َحْملُها.  ُمْنتِجو نَتُوجٌ  فهي قال أَبو زيٍد : .نَتَاُجها َحانَ و : إِذا َحَملَت الفََرسُ  أَْنتََجتو

القَْوُم : إِذا  نُتِجَ  ، ولكن يقال : نَتَاَجها الشَّاةُ إِالَّ أَن يكون إِنساٌن يَِلي نَتََجتِ  وعن الليث : ال يُقال : .ُمْنتِجٌ يُقال : الو قال : وكذلك النَّاقِة ،

، بمعنى  أَْنتََجت النّاقةُ : إِذا َوَضعَت. وقال األَزهرّي : هذا غلٌط ، ال يُقال : أَْنتَجتِ  م وَشاُؤهم ، قال : ومنهم من يقول :َوَضعَْت إِبلُه

: الحاِمُل  النَّتُوجُ  اللَّيث : . وقالُمْنتِجٌ ، وال يُقال : نَتُوجٌ  : إِذا َحَملَت ، فهي أَْنتََجتو ؛ َمْنتوجة : إِذا َولََدت ، فهي نُتَِجت َوَضعَْت. قال : ويقال

 ، أَي َحْمل. نِتَاجٌ  : في بَْطنِها َولٌَد قد استَباَن ، وبها نَتُوجٌ  من الدَّواّبِ ، فََرسٌ 

ي الكالم . ليس فنَتُوجٌ  الفَرُس ، وهي نُتَِجت ، بمعنى َحَملت ، وليس بعاّم. وقال ُكراع : نَتََجت من الدَّواّب : قد للنَّتوجِ  قال : وبعٌض يقول

ةً : ها وهي بَتُوٌل : إِذا أُْفِرَدت. وقال َمرَّ : إِذا َولََدْت. ليس في  نَتُوجٌ  النَّاقةُ فهي أَْنتََجت فُِعل وهي فَعُوٌل ِإاّل هذا ، وقَْولُهم :بُتِلَت النَّخلةُ عن أُّمِ

وٌد : إِذا أَْلقَْت َولََدها قبل أَن يَتِّم ، وأََعقَّت الفَرُس فهي َعقُوق : إِذا لم تَْحِمل الكالم أَْفعَل وهو فَعُوٌل إِاّل هذا ، وقولهم : أَْخفََذت النَّاقةُ وهي َخفُ 

 ، وأََشصَّت النَّاقةُ وهي َشُصوٌص : إِذا قَلَّ لَبنُها.

 ؛ حكاها ُكراع أَيضاً. نَتيٌج كنَتُوج ونَاقَةٌ 

__________________ 
 .«والنتاج ابلفتح املصدر ا وابلكسر : االسم ا كما يف هامِش نسخ القاموس نقاًل عن عاصم»( يف الصحاح : بفتح أوله. وهبامش اللسان : 1)
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 فيه. تُْنتَج كَمْجِلس : الَوْقُت الذي ، الَمْنتِجُ  ، َمْنتِِجها وأَتَت النَّاقةُ على

ًّ واحدةً : هماعن يُونَُس : يقال للشَّاتَْيِن إِذا كانتا سِ و  .(1) : إِذا كانَْت في ِسّنٍ واحدة نَتائِجُ  َغنَِمي ، وكذلك نَتِيَجةٌ  نا

قال يَعقُوُب :وإِذا ولََدت النَّاقةُ من تِْلقَاِء  َذَهبَت على َوْجهها فولََدت حيث ال يُْعَرُف َمْوِضعُها. من باب االفتعال ، إِذا النَّاقةُ ، اْنتَتََجتِ  يقال :و

 . وقد قال الُكميت بَيتاً فيه لفٌظ ليس بالمستفيِض في كالِم العرب ، وهو قوله :اْنتَتََجتْ  وقد أَحٌد قيل : نَتَاَجها ولم يَلِ  نَفِسها

َتِتُجوها َنٍة  لِيَـنـح َنًة بعد ِفتـح  (2)ِفتـح
َرت ِليَْخُرَج َولَدُ  النَّاقةُ : إِذا تَنَتََّجتو .ليَْنتِجوها والمعروف من الكالم :  .(3)كذا في األَساس  ها.تََزحَّ

 إِبلُهم وَشاُؤهم. نُتَِجت : أَْنتَجواو ، تُْنتَج : أَي ِعنَدُهم إِبٌل َحواملُ  أَْنتَجواو

 * ومما يستدرك عليه :

 ونُوق َمناتِيُج. .(4) اْنتُتَِجت اإِلبُل : إِذا تَناتَجتِ 

 تَْمِريه حتى تُخِرَج قَْطَره. (5)السَحاَب أي  تُْنتِجُ  ومن المجاز : الّريح

، بالتّشديد ، يَذهب في ذلك إِلى التّكثير. وفي َمثَل  نَتَّجَ  النَّاُس وَولَّدوا ، واْجتُنَِي أَّوُل الَكْمأَةِ ؛ هكذا حكاه نَتَّجَ  وقال أَبو حنيفة : إِذا نَأَت الَجْبهةُ 

مة ال «الفَْقَر. فأَْنتََجا العَْجُز والتَّوانِي تََزاَوَجا»:   صاِدقةً : إِذا لم يكن لها عاقِبَةٌ محمودةٌ. تُْنتِج نَتيجةً  وهذه الُمقّدِ

 َولَدي : إِذا ُوِلَدا في شْهٍر أَو عاٍم واحد. نَتِيجُ  ويقال : هذا الَولدُ 

 َكَرِمك. نَتائج من نَتيجةٌ  وهذه

ً  وقَعَدَ   األَساس.كذا في  (6) [له] نِتاجا : قاضيِاً حاجتَه ، ُجِعل ذلك ِمْنتَجا

يَت ، كِمْكنَسة : االْستُ  الِمْنثَجةو الِمْنتََجةُ و : [نثج]  قاله ابن األَعرابّي ؛ كذا في التهذيب. أَي تُخِرُج ما في البَْطن تَْنثِج ألَنها ُسّمِ

ً  َخَرج فاُلنٌ  ومن المجاز : ً »والّذي في األَساس  ، كِمْنبَر : أَي َخَرج وهو يِْسلَُح َسْلحاً ، ِمْنثَجا بالُمثَنّاة الفوقيّة ، أَي قاضياً حاجته ، « ِمْنتَجا

 كما تقّدم قريباً.

ين نَثَجَ و ّكِ  َوَجأَه. بالكسر ، إِذا ، يَْنثُِجه بَْطنَه بالّسِ

 ، بالكسر : الَجبَاُن ال َخْيَر فيه. النِّثْجو

اُت ُسَوْيٍد. ، النُّثُجُ و تين : أُمَّ  بَضمَّ

 قال ِهْمياُن : ، اْستَْنثَجَ  يُقال ألَحِد الِعْدلَْين إِذا استَْرَخى : قد وفي اللِّسان :

ا  جـــــــــــَ مـــــــــــاعـــــــــــِ ه الضـــــــــــــــــــــــــ  ونـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــَ عـــــــــــُ دح ظـــــــــــر  يـــــــــــَ  يـــــــــــَ

ِديـــــــــــرًا     ي هـــــــــــَ زحقـــــــــــِ ـــــــــــُ ٍة تـ نـــــــــــَ فـــــــــــح ابصـــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــَ  (7) انثـــــــــــِ
  

 أَي ُمستَْرِخياً.

ا بالكسر ، ، تَنِجّ  القُْرَحةُ  نَجَّت : [نجج] ً و نَجًّ نَجَّ  قال األَصمعّي : إِذا ساَل الُجْرُح بما فيه قيل : سالَت بما فيها. : إِذا َرَشَحت ، وقيل : نَِجيجا

 ً  .(8). قال القَِطراُن يَنِجُّ نَجيجا

ت و  ثــــــــــــَ بـــــــــــــُ ٌة خــــــــــــَ رححــــــــــــَ تح فــــــــــــِإنح تــــــــــــُك قـــــــــــــُ   جنــــــــــــَ 
ُر مــــــــــــــا َيشــــــــــــــــــــــــــــاُء     عــــــــــــــَ ــــــــــــــفــــــــــــــح ــــــــــــــِإّن   ي (9)ف

 

  
ّي في أَماليه أَنه للقَِطران ، كما َذكره ابُن سيده.وهذا البيُت   أَوَرده الَجوهرّي َمنسوباً لجرير ، ونَبَّه عليه ابُن بَّرِ
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هللا قادٌر َعُظم فساُدها فإِّن  قلت : وهكذا في كتاب األَلفاظ البن الّسّكيت : يقال َخبُثَت القُْرَحةُ : إِذا فََسَدْت وأَفَسدْت ما َحْولَها ، يريد أَنّها وإِن

 على إِبرائها.

__________________ 
 وغنمي نتائج : أي يف سنٍّ واحدٍة.»( يف القاموس : 1)
 ( عجزه يف التكملة :2)

 فيفتصلوا أفالءها مث يرببوا
 ( عبارة األساس : تزحرت يف نتاجها.3)
 وعبارة األساس : تنا ت االبر وانتتجت : توالدت. .«أنتجت»( عن األساس وابألصر 4)
 سقطت من املطبوعة الكويتية واللسان أيضاً.« أي»( كلمة 5)
 ( زايدة عن األساس.6)
 ( الضماعج : الضخام. وتزقي كذا ابألصر واللسان ويف التكملة : تزيف ابلفاء.7)
 لقوله : أو لي به (اللسان : قطر)( الَقِطران لقب شاعر أو اسم رجر 8)

 أان الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــران والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــراء جــــــــــــــــــــــرب 

 يف الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــطــــــــــــــــــران لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــجــــــــــــــــــرب شـــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاءو    

  

 )املقايي  : جرب(. وانظر طبقات الشعراء البن سالم.
 واللسان والتهذيب فكاألصر.« يشفي من يشاء»( يف الصحاح : 9)
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اج : و  يَِسيل قَْيحاً. وكذلك األُذُن إِذا ساَل منها الدَُّم والقَْيُح. أَي «َظْهُرها يَنِجّ  سأَحِملَُك على َصْعٍب َحْدباَء ِحْدبارٍ »في حديِث الَحجَّ

كَ  : إِذا نَْجنَجَ و َمنََع.و فاُلناً عن األَمِر : َكفَّه نَْجنَجَ و َهّم به  إِذا األَمَر : نَْجنَجَ و أَمَرك فلعلَّك تَِجُد إِلى الُخروج سبيالً. نَْجنِجْ  وقَلََّب. ويقال : َحرَّ

وأَْنشد  َردََّدها على الَحْوض إِبلَه : إِذا نَْجنَجَ  : إِذا َرّدها عن الماِء. وعبارة الجوهرّي : اإِلبلَ  نَْجنَجَ و أَو َرّدَد أَْمَرهُ ولم يُنفِّذه. ولم يَْعِزم عليه ،

ة : مَّ  بَيَت ِذي الرُّ

اًل و  دح َوغــــــــــــح هــــــــــــاحــــــــــــىت  ِإَذا مل  ــــــــــــَِ جــــــــــــَ نــــــــــــَ   جنــــــــــــَح
يــــــــــــمُ     هــــــــــــا هــــــــــــِ ِي حــــــــــــىت  كــــــــــــلــــــــــــ  افــــــــــــَة الــــــــــــر مــــــــــــح  خمــــــــــــََ

  
ثُمَّ َعَزموا  ؛ هكذا بالموّحدة ، وفي أُخَرى بالمثناة الفوقيّة ، (1) القَوُم : صافُوا في الَمْربَع نَْجنَجَ و جاَل عند الفََزعِ. ، إِذا نَْجنَجَ  عن الليث :و

ِر الِمياِه.  على تََحضُّ

َك. إِذا ، تَنَْجنَجَ  ويقال :  تَحرَّ

 واضَطرَب. تَحيَّرَ  : تَنَْجنَجَ و في رأْيه نَْجنَجَ و

موّحدتين وقد تقّدم ، وهذا الذي رّد به عليه هو  ، َغلٌط ، وإِنما هو تَبََجبََج ، بباَءين (2) اْستَرخىو لَحُمه ، أَي َكثُر تَنَْجنَجَ  : قوُل الجوهريّ و

 قول الَهروّي بعينه ، كذا ُوِجد بخط أَبي زكريّا في هامش الّصحاح.

 .نَجوجٌ  : أَْسَرَع ، فهو نَجَّ و

 * ومّما يستدرك عليه :

ا َء ِمن فيهالشَّيْ  نَجَّ  ه. نَجًّ  : كَمجَّ

ْكتَها في فيك وَردَّدتها فلم تَبتِلْعها. وعن ُشجاعٍ السُّلَمّي :  نَْجنَْجتُهاو (3)ْجُت اللُّْقمةَ وعن أَبي تُراٍب : قال بعض َغنِّي : يقال : لَْجلَ  : إِذا َحرَّ

 : إِذا َذَهَب بك في الكالِم َمْذهباً على غير استقامٍة ، وَردَّك من حال إِلى حاٍل. نَْجنَجو َمْجَمَج بي

 احٍد. وقال أَْوٌس :، بمعنًى و نَجّ و وعن ابن األَعرابّي : َمجّ 

ج  ُأحـــــــــــــاِذُر  ا  نـــــــــــــَ رَاهتـــــــــــــِ وحَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ ِر فــــــــــــــَ يـــــــــــــح  اخلـــــــــــــَ

رُ و     مــــــــــــــــعــــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ُه يـ هــــــــــــــــُ ورًا َوجــــــــــــــــح يــــــــــــــــُ  َرابن غــــــــــــــــَ

  
تُها  : إِلقاُؤها عن ُطهوِرها. نَجَّ

 غاَرْت. َعينُه : نَْجنََجتْ و : الَحْبُس عن الَمْرَعى. النَّْجنََجةُ و

 : ُعوُد البَُخوِر. قال أَبو ُدَواٍد. األَْنُجوجُ و اليَْنُجوجُ و

َا  بـــــــــــــِ تـــــــــــــَ كـــــــــــــح وجَ يـــــــــــــَ شح  اأَلجنـــــــــــــحُ َ
ة املـــــــــــــ بـــــــــــــ   يف كـــــــــــــَ

ّن ِوســـــــــــــــــــــــــــــامُ     هـــــــــــــــُ اَلمـــــــــــــــُ ٌه َأحـــــــــــــــح ـــــــــــــــح ل ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  وبـ  ت

  
 قد تقّدم.، و يَلَْنُجوجو أَلَْنُجوج ، والمشهور فيه «األَْنُجوجِ  أُْهبَِط آَدُم من الَجنَّة وعليه إِكليٌل ، فتََحاتَّ منه ُعودُ »وفي حديث َسْلمان : 

 * ومّما يستدرك عليه :

 : ِكنَايةٌ عن النِّكاحِ ، والخاُء لغة. النََّججُ 

 .نََخَجها يَْنُخجهاو ، كالَمْنع : الُمباَضعَة النَّْخج : [نخج]

ً  ، (4)، بالكسر  يَْنِخج في الوادي السَّْيلُ  نََخجَ و  يقال : َخْضَخَضِة الدَّْلوِ  َصْوتُ  : النَّْخجو الَواِدي.تَْصِويتُه في َسنَِد  : نَْخُجهو َصَدَمه. : نَْخجا

ْلَو في البِئْرِ  نََخجَ  ً  الدَّ كها في الماِء لتمتلى نََخجَ و ، نَْخجا  ء ، لُغة في َمَخَجها.بها : َحرَّ

 َصْوُت االْسِت. : النَّْخجُ  من المجاز :و .«مخج»بدل من ميم « نخج»وزعم يَعقوُب أَّن نون 
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 الَن. الّرجُل : اْستَْنَخجَ و

قاَء على ُرْكبتَْيها ثم تَْمَخَضه  النَّْخجُ و ْبَدةُ  النَّْخج وقيل : .(5): أَن تَضَع الَمرأَةُ الّسِ : أَن تَأُْخَذ اللَّبََن وقد َراَب ، فتَُصبَّ لَبناً َحليباً فتَْخُرَج الزُّ

 فَْشفاَشةً ليسُت لها َصالبةٌ.

يت : ّكِ قاِء إِذا ُحِمَل على بَعيٍر بعَد ما يُْنَزعُ  النَِّخيَجةُ  وعن ابن الّسِ  ُزْبُده أَْي يُْخَرجُ  (6) : ُزْبٌد َرقيٌق يَخرُج من الّسِ

__________________ 
 ويف التكملة : املوضض.« املرتض»( يف القاموس : 1)
 ( والقو  يف اللسان ا واجملمر البن فارس.2)
 املضغة.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 3)
 ( يف التكملة : بفتح اخلاء ضبرت قلم.4)
 ( هذا قو  أيب عمرو كما يف التهذيب.5)
 ويف التهذيب واللسان : نزع.« لرج»( يف القاموس : 6)
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َخ   اأَلّو ُ  رُُج منه زُبحٌد َرقيٌ . وقا  غريه : هو (1)فُيمح حاح : ويقا  الن ِجيخَ  الن ِخيجُ  فيخح ة ا ا بغري هاٍء. وزاد يف الصــــــــــــــّ
 بتقدمي اجليم ا وال أَدري ما ِصح ته.

 * ومّما يستدرك عليه :

 والطَّبيعِة ، بمعنًى واحٍد. الَّنخيَجةِ و فاُلٌن َميموُن العَريكةِ 

اِث ، النَّْوَرجُ  : [نرج]  بالفتح أَيضاً ؛ كذا في نوادر األَعراب. ، كالنَّْيَرجِ  : ِسكَّةُ الَحرَّ

 يَُظّن أَنه ماٌء وليس بماٍء ، من النوادر. السََّرابَ  النَّْوَرجُ و

 .بالنَّْيَرجِ  ونرج : َداَس الطَّعامَ 

ْرع ، ما يُداُس به األَْكداُس ، ، األَخيرة يمانِيَة ، وال نَظيَر له ، كّل ذلك النُّوَرجُ و ، النَّْوَرجُ و ْبَرةُ الَكبيرةُ من الزَّ من  جمع ُكْدٍس ، وهي الصُّ

،  النَّواِرجُ  : هذا الّذي يُْدَرُس به الَحبُّ ، من حديٍد وَخشٍب ، والجمعُ  النَّْيَرجُ  بياٌن لما يُداُس به. وفي ِسْفر السَّعادة : أَو َحديٍد ، َخشٍب كانَ 

 قال :

ا  راهبـــــــــــــِ يـــــــــــــَب تـــــــــــــُ دًا وطـــــــــــــِ يـــــــــــــَت د جنـــــــــــــَح  َأاَي لـــــــــــــَ

رِي عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه و     وارِجُ هــــــــــــذا الــــــــــــذي  ــــــــــــَح  الــــــــــــنــــــــــــ 

  
 في الكالِم : وهي النَّميمةُ والَمْشُي بها. النَّْوَرَجةُ  : االختالُف إِْقباالً وإِْدباراً ، وكذا النَّْيَرَجةو النَّْوَرَجةو

 لُسْرعتها في َعْدِوها. النَّاقةُ الَجَوادُ  : النَّْيَرجُ و : النَّّماُم. النَّْيَرجُ  من ذلك قيل :و

ً  َعَدا َعْدواً  فالنٌ و ً  يقال أَْقبَلَت الَوْحُش والّدَوابُّ  ردٍُّد ،، أَي بُسرعٍة وتَ  نَْيَرجا ً  ، وهي تَْعُدو نَْيَرجا  : وهي ُسْرَعةٌ في تَردُّد. وكلُّ سريعٍ  نَْيَرجا

 . قال العَّجاُج :نَْيَرجٌ 

َجاَ ر  يُبارِيها و َل تح   (2)َنريح
 : جاَمعَها. نَْيَرَجها من المجاز :و

بضّمٍ  أَُخذٌ ، : (3)، بإِسقاط النون الثانية  النِّيَرجُ  هكذا في سائر النُّسخ ، والمنقول عن نَّصِ كالِم الليث : ، بالكسر ، النِّيَرْنجُ  عن الليث :و

ْحر ، وليس به ، (4)ففتح  حر ، إِنّما هو تَْشبيهٌ وتَْلبيٌس ، وهي النِّيَرْنِجيّات. كالّسِ  أَي ليس بحقيقتِه وال كالّسِ

ُب ناَرْنك ، فارسيّ  ٌر ، م ،: ثَمَ  النّاَرْنجو  أَنشد شيخنا قال : أَنشدنا اإِلمام محمد بن المسناوّي : ُمعَرَّ

فح لـــــــــــــنـــــــــــــا و  لـــــــــــــُت لـــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــِ اِدٍن قـــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

ي و     نــــــــــــــــا الــــــــــــــــزّاهــــــــــــــــِ تــــــــــــــــانــــــــــــــــَ اُبســــــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ  انَرجنــــــــــــــــحَ

  

ٌة  نـــــــــــــّ كـــــــــــــم جـــــــــــــَ انـــــــــــــُ اَ  د : ُبســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــَ  فـــــــــــــقـــــــــــــَ

ىَن و     نح جــــــــــــــــَ جَ مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح اَرن ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــن ىَن  ال  انرًا جــــــــــــــــَ

  
 : 1159الّدين محمد القَبُوِلّي الُمتوفَّى بحضرةِ ِدْهِلي سنة وأَنشدنا شيخنا نوُر 

نـــــــــــــــــــا  تـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــاِإّن يف ُبســـــــــــــــــــــــــــــــــح   انَرجنـــــــــــــــــــحَ
ىَن     نح جـــــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــَ ىَن  انَرجنـــــــــــــــــــح  انرًا جـــــــــــــــــــَ

  
 * ومما يستدرك على المصنّف :

ٌ  نَْوَرجٌ و نَْيَرجٌ  ريح  : َضْرٌب من الَوْشيِ ؛ من ِسفْر الّسعادة. النَّْيَرجُ و : داِهيةٌ ُمْنَكَرةٌ ، كالهما من نوادر األَعراب. نَْيَرجٌ  : عاِصٌف. وامرأَة

 قَريةٌ كبيرةٌ باألَندلس من أَعمال مالَقَة. نَارَجةُ و

 عن ابن األَعرابّي. َرقََض ، ، بالّزاي بعد النُّون : نََزجَ  : [نزج]

 وأَنشد : َجَهاُز الَمرأَةِ إِذا كان نَاِزَي البَْظِر َطويلَه ، :بالفتح  النَّْيَزجُ  قال غيره :و
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ِفي   اخِلَجاَما النـ يـحزَجَ بذا  َأشح
ً  بالّضّم ، ، يَْنُسجهو بالكسر ، ، يَْنِسُجه الثَّْوبَ  الحائكُ  نََسجَ  : [نسج]  معروٌف. النَّْسجُ و .فاْنتََسجَ  .نَْسجا

يُح الَوَرَق والَهِشيَم : َجَمعَْت بَْعضهُ إِلى بَْعٍض. نََسَجتو  الّرِ

 بالكسر ، ، النَِّساجةُ  ، وَصْنعَتُه (5) ناِسجٌ  فهو الحائُك الثَّْوَب ، من ذلك ، ألَنه َضمَّ السََّدى إِلى اللُّْحمة نََسجَ و قيل :

__________________ 
 ومثله يف الصحاح.« فيتمخ »( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 1)
 .10( روايته يف ديوانه ص 2)

 فراح حيدوها وراحت نريجا
 ( ومثلها يف التهذيب واللسان.3)
ذٌ »( كذا ابألصر والتهذيب واللسان. وضبطت يف القاموس 4)  مجيعها ضبرت قلم.« َأخح
 ( يف القاموس والتهذيب واللسان : نس اج.5)
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عحَر : َنَظَمه وَحاَكه  خلَ َصه ا : ِإذا الَكالمَ  َنَسجَ  من اجملاز :و  كَمقحَعد وجَمحِل .  ا َمنحِسجٌ و  َمنحَسجُ  منه املوِضضو  والّشاعُر الشِّ
 وَلف َقه. َزّوَره الَكّذاُب الز وَر :و  ا
،  الِمْنَسج وقيل : .ليُْنَسجَ  ّد عليها الثَّْوبُ يُمَ  التي النِّساجة ُمستعَملَةٌ في أَداةٌ و َخَشبَةٌ  بكسِرهما : قال ابن سيده : الِمْنِسجو كِمْنبَرٍ  الِمْنَسجو

ةً.  ؛ حكاه عن َشِمٍر. يُْنَسج حيث : َمْنِسجهو الثَّْوِب ، بكسر الميم ، ِمْنَسجُ  وقال األَزهرّي : بالكسر ال غيُر : الَحفُّ خاصَّ

ْبد. قال أَبو ذُؤيب. الَمْنِسج وكذا من الفََرِس : أَْسفَُل ِمن حاِرِكه الِمْنَسجو  ، بفتح الميم وكسر الشين. وقيل : هو ما بين العُْرِف وَمْوِضع اللِّ

وحَ   ــــــَ رِي فـ ــــــِح  ــــــَح َر الــــــرِّي بـــــــِ قــــــح ــــــَ تـ هُمســــــــــــــــــــح جـــــــِ نحســــــــــــــــــــِ   مــــــَ
ُد     ُح والـــــــَعضـــــــــــــــــــــُ ر  الـــــــَكشـــــــــــــــــــــح عـــــــَ راُع اقحشـــــــــــــــــــــَ (1)ِإذا يـــــــُ

 

  
يَ : الُمْنتَبِر من كاثِبَِة الدَّابَِّة عند ُمنْ  الِمْنَسج وفي التهذيب : الفَرِس ألَّن َعَصَب  ِمْنَسجُ  تََهى َمْنبِِت العُْرِف تحت القََربُوِس الُمقَدَِّم. وقيل : ُسّمِ

من  والحاِرُك : ما َشَخصَ  (2) الَمْنِسج على الَكتِفَْيِن. وعن أَبي ُعبيد : فَيْنِسج ُء قِبََل الظَّْهر ، وَعَصَب الظَّْهر يَْذَهب قِبََل العُنُِق ،العُنُِق يَجى

 َمناِسجِ  على (3)ِرجاٌل جاِعلُو ِرَماِحهم »في الحديث : . والَمْنِسج فُُروعِ الَكتِفْيِن إِلى أَْصِل العُنُق إِلى ُمْستََوى الَظْهِر ، والكاِهُل َخْلفَ 

 للفََرس : بمنِزلِة الكاِهِل من اإِلنساِن ، والحاِرِك من البَعير. الِمْنَسج وقيل :«. ُخيُوِلهم

قال ثعلب : الِّذي ال يُْعَمل على ِمثَاِله ِمثْلُه ، يُْضَرب َمثاَلً لكّلِ َمْن بُِولَغ في َمْدِحه ، وهو كقولك : فالٌن  َوْحِده ، نَِسيجُ  هو المجاز :من و

 واِحُد َعْصِره ، وقَريُع قَْوِمه.

ً و وأَصلُه في الثَّْوبِ  ال نَظيَر له في الِعْلم وغيِره َوْحِده : أَي فنِسيج  لمـ  (4)وفي بعض األمهات : كريماً ـ  ذلك ألَّن الثَّوَب إِذا كان َرفيعا

يقال إِاّل  لِدقَّته ، وإِذا لم يَكم َكريماً نَفيساً َدقيقاً ُعِمَل على ِمْنواِله َسَدى َعّدةِ أَثواٍب ، وهو فَِعيَل بمعنى َمْفعوٍل ، وال على ِمْنواِله َغْيُره يُْنَسجْ 

 في الَمْدحِ.

ً »حديث عائشةَ : أَنها ذكرت ُعمَر تَِصفُه ، فقالت :  فيو  ، أَرادت أَنه كان ُمنقِطَع القَِريِن. «َوْحِده نَسيجَ  كان وهللِا أَْحَوِذيّا

 ال يَْضطرب َعليها الِحْمُل ، : التي نَُسوجٌ  ناقَةٌ  : أَْسَرَعْت نَْقَل قَوائِمها. وقيل : نَُسوجٌ  ، وهي تَْنِسجُ  النَّاقةُ في َسْيِرها نََسَجت ومن المجاز :

ح به غيُر واحٍد من األَئّمة : (5)هكذا في سائر النُّسخ  من اإِلبل : التي ال يَثْبُت ِحْملُها وال قَتَبُها  النَُسوجُ  ، وال أَْدِري كيف ذلك ، والذي َصرَّ

مه من اإِلبل : النَُّسوجُ  وتَِسُج في َسْيرها ، وهو ُسرعةُ نَْقِلها قََوائَِمها. أَو تَْنِسجُ  َوُسوٌج : نَُسوجٌ  َمْضَطرٌب. وناقةعليها إِنّما هو  أَي  التي تُقّدِ

 وهذا عن ابن ُشَمْيل. إِلى كاِهِلَها ِلشّدةِ َسْيِرها ، الِحْملَ 

ً  نَْسجُ  من المجاز :و ْبَع : أَْن يَتَعَاَوَره وِريحاِن ُطوالً وَعْرضا يحِ الرَّ  فيُْلِحُم ما أَطاَل من السََّدى. النَِّسيجةَ  يَعتِرضُ  النّاِسجَ  ألَنّ  الّرِ

ّراُد ، النَّّساجو َي بذلك. : الزَّ  هو الَّذي يَعمل الدُّروَع ، ُربما ُسّمِ

 الُملفُِّق. الَكذّابُ  : النَّّساج من المجاز :و

 نقَله ثعلٌب عن ابن األَعرابّي. ، بضّمتيِن : السَّّجاَداُت ، النُُّسجو

 * ومما يستدرك عليه :

يُح التُّراَب : َسَحبَْت بَْعَضه إِلى بَْعض. نََسَجتْ   الّرِ

يحُ  يح .(6)الَموَر والَجْوَل على ُرسوِمها  نََسَجت التُّراَب ، إِذا تَْنِسجُ  والّرِ له َطرائُق كالُحبُك ،  فاْنتََسَجتْ  إِذا َضَربَْت َمتْنَه الماَء ، تَْنِسجُ  والّرِ

 قال ُزَهْيٌر يَِصُف وادياً :

ِت  بـــــــــح يـــــــــِم الـــــــــنــــــــــ  مـــــــــِ عـــــــــَ ٌر بـــــــــِ كـــــــــلـــــــــ  همـــــــــُ جـــــــــُ نحســـــــــــــــــــــــِ   يــــــــــَ
كُ     بــــــــــُ ه حــــــــــُ ي مــــــــــائــــــــــِ احــــــــــِ ــــــــــٌ  ِلضــــــــــــــــــــــــَ رِي ــــــــــٌح خــــــــــَ  رِي

  
ْعرَ  يَنِسجُ  ، والشاعر (7) نِْسَجها العَنكبوتُ  نََسجَ و  الّشِ
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__________________ 
 ( أراد أقشعّر الَكشح والعضد منه.1)
 ( يف التهذيب : املِنحَسج ا ويف اللسان فكاألصر.2)
 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان : أرماحهم.3)
 نفيساً. ( ومثله يف اللسان ا والرواية األوىل يف الصحاح. ويف التهذيب :4)
 اجملمر : الناقة النسوج : هي الجي يضطرب عليها محلها.( ومثلها يف التكملة ا ويف 5)
قوله عل  رسومها ا كذا ابألصر كاللسان وعبارة األساس : ومن اجملاز : الريح تنسج رسم الدار والرتاب والرمر »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 .«واملاء إذا ضربته فانتسجت له طرائ  كا بك
 .«قوله ونسج العنكبوت نسجها ا عبارة األساس : وانتسجت العنكبوت نسجها»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)



2924 

 

َثر. َنَسجَ و  وحَيوُكه ا
َ
 الَغيحُث الن باَت ا كّر ذلك عل  امل

يَْت بالَمصدر منسوجة قال ابن األَثير : هي َضْرٌب من الَمالِحفِ  .«ُمْلتِحفاً بها نِساجة فقام في»في حديث جابٍر : و  .، كأَنها ُسّمِ

كةً : َمْجَرى الماِء ، ج النََّشجُ  : [نشج]  قاله أَبو َعمٍرو ، وأَنشد َشِمٌر : ، أَْنشاجٌ  ، محرَّ

ُدهح  تــــــــــــــــائــــــــــــــــِ هــــــــــــــــُم فــــــــــــــــعــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح َد ألحٌي مــــــــــــــــِ  َ َبــــــــــــــــ 

ٍم     لـــــــــــَ هُ فـــــــــــُذو ســـــــــــــــــــــــــَ ُدهح  أَنحشـــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــُ واعـــــــــــِ  فســـــــــــــــــــــــــَ

  
ً  بالكسر ، ، يَْنِشج الباِكي نََشجَ و في األَرِض : أَن يُْسَمَع له َصْوٌت. نُُشوُجهو ، يَْنِشج : َصْوُت الماءِ  النَِّشيجُ و ً و نَْشجا ُغصَّ بالبُكاِء  ِإذا ، نَِشيجا

 .(1) في َحْلِقه من غير اْنتحابٍ 

بّي إِذا ُضِرَب فلم يَْخُرْج بُكاؤه وَردََّده في َصْدِره. وعن  النَِّشيجُ  وقال أَبو ُعبيد : ِمن الفَِم ، والنَِّخيُر  النَِّشيجُ  ابن األَعرابّي :: مثُل بُكاِء الصَّ
ً  الِحمارُ  من المجاز :و من األَنِف. وفي التهذيب : وهو إِذا َغّص البُكاَء في َحْلِقه عنَد الفَْزَعِة. (2) عند الفََزعِ. وقال أَبو ُعبيٍد :  يَْنِشُج نَشيجا

ً  الِحمارُ  َشجَ نَ و هو َصْوُت الِحَماِر. من غير أَن يَذُكر فََزعاً. قُّ  نََشجَ  كذلكو َردََّد َصْوتَه في َصْدِره. : نَشيجا َعلَى ما  والُحبُّ : إَِذا الِقْدُر والّزِ

ً  الُمْطربُ  نََشجَ و وهو َمجاٌز. فيه حتى ُسِمَع له َصْوتٌ  ْوتين وَمدَّ. : إِذا يَْنِشَج نَشيجا  فََصَل بين الصَّ

ْفَدعُ  نََشجَ و  قال أَبو ذُؤْيب يَصف ماَء َمَطٍر : َرّدَد نَِقيقَه ، ، إِذا يَْنِشج الّضِ

ا  رحقـــــــــــــــَ  رِواٌء كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــّ ه غـــــــــــــــَ فـــــــــــــــاِدعـــــــــــــــُ  ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

هــــــــــن      عــــــــــُ ُروٍب َرجــــــــــح اُن شــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــَ  (3) َنشــــــــــــــــــــــــيــــــــــجُ قــــــــــِ
  

ين : النُّوَشَجانُ و  في اللّسان. وقرأَت في المعجم لياقوت :أَي بَلٌَد. قال ابُن ِسيده : وأُراه فاِرسيّاً ؛ كذا  قبيلةٌ ، أَْو : د ، بضّم النُّون وفتح الّشِ

إِلى مدينة َخاقَاَن التغزغز  (4)األَعلَى  نُوَشجانَ  َمدينَةٌ بفاِرَس ، عن الّسمعانّي. وقال ابُن الفَقيِه : وُهما العُْليَا والسُّْفلَى ومن نُوَشَجانُ 
(5) 

 وأَهلُها أَتراٌك ، منهم َمجوٌس ، ومنهم َزنَاِدقةٌ مانَِويَّةٌ. ِخْصٍب َظاهٍر ، (6) [ذات]َمسيرةُ ثالثِة أَْشُهٍر في قُرًى ِكباٍر 

 * ومّما يستدرك عليه :

ْوُت. النَّشيجُ   : َمِسيُل الماِء. النَّشيجُ و : الصَّ

 .نَِشيجٌ  : لها نُُشجٌ  وَعْبَرةٌ 

 عند ُخروجِ الدَِّم : تَْسَمُع لها َصْوتاً في َجْوِفها. تَْنِشجُ  ومن المجاز : الطَّْعنةُ 

ل ؛ كذا : َضْيعَةٌ أَو نَهٌر بالُكوفِة ، كانت لَطْلَحةَ بِن ُعبيِد هللا التَّْيِمّي ، أَحِد العَْشرةِ ، وكانْت َعظيمةً كثيرةَ الدَّخْ  (7) النََّشاْستَجُ و : [نشستج]

 في المعجم.

ً  أَو ِشَواًء ، (8)قَِديداً  واللَّْحُم ، كَسِمع ، الِعنَُب والتَّْمرُ و الثََّمرُ  نَِضجَ  : [نضج] مّ  ، يَْنَضُج نُْضجا ً و بالضَّ  النُّْضجُ و أَْدَرَك ، بالفتح : ، نَْضجا

. نَِضاجٌ  أَنا ، والجمع أَنضْجتُهو ، ِضجٌ ناو نَِضيجٌ و ُمْنَضجٌ  فهو إِبَّانُه ، أَْنَضَجهو الطَّاِهي ، أَْنَضجه هذا اللَّْحِم. وقد نُْضجُ  االْسُم ، يقال : جادَ 

الَمطبوُخ ، أَراَد أَنّه يأُْخذُ ما ُطبَخ إِلْلِفه الَمْنِزَل وُطوِل ُمْكثِه في الَحّيِ ،  : النَِّضيجُ  «ءٍ بَعيٌد من نِي نَِضيجٍ  قريٌب ِمن»وفي حديِث لُقماَن : 

 ما اتََّخذ ، وكما يأُْكل َمْن َغزا واْصطاَد. قال ابُن سيده : واْستَعمَل أَبو َحنيفةَ  إِنضاجِ  أَْعَجله األَمُر عنَء كما يأْكل من وأَنّه ال يأُْكُل النِّي

كون في إِنّما ي اإِلنضاجُ  (9)وهذا غريٌب ، إِذ  البَْرُد. قال : أَْنَضَجه الَمْهُروء : الَّذي قد« : بالنَّبات»في البَْرِد ، في كتابه الموسوم  اإِلنضاجَ 

 الَحّرِ فاستعملَه هو في البَْرد.

أْيِ : نَضيجُ  هو من المجاز :و  على الَمثَل. ُمحَكُمهُ ، أَي الرَّ

: َجاَوَزت الَحّق بَشهٍر ونْحوه ، أَي َزادت على َوْقِت الوالدة. ونَصُّ عبارةِ األَصمعّي :  (10) نَضََّجتو النَّاقةَ بَولِدها نَِضَجت من المجازو

 من يَْوم جاَزْت السَّنَةَ  ت النَّاقَةُ فإِذا َحملَ 
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__________________ 
 ( األصر والقاموس والصحاح ويف التهذيب : ِإذا َغّص البكاُء يف حلقه عند الفزعة.1)
 (.ومثله يف التهذيب)( يف اللسان : واخلنا والنخري من األنف 2)
 القيان.( أي رجض الضفادع ا وقد  وز أن يكون رجض 3)
 ( يف معجم البلدان : العليا.4)
 ( عن معجم البلدان وابألصر : التغرغر.5)
 ( زايدة عن معجم البلدان ا وأشري إىل هذا النقص يف هامش املطبوعة املصرية.6)
 ( عن معجم البلدان وابألصر : النشاشيج.7)
 يعين يف القدر.« قديراً »( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 8)
 خطب.« إذا»( يف املطبوعة الكويتية : 9)
 .نض جتهو  ( يف اللسان :10)
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َنُة مرفوع ومنصــــوب  ومل تـُنـحَتج ا َلِقَحت  كذا هو ُمَقي د يف نســــختنا ا قير : أَدحَرَجتح   (1)بضــــّم اأَلّو  وفتح الثالث ا والســــ 
َجتح و  رِبت فيه ا َنضـــــــــــ  رَاجٌ  فهي ا وقد َجاَزت اَ    ا وَحق ها : الَوقحُت الذي ضـــــــــــُ جٌ و  ِمدح وقد اســـــــــــتعمَر ثعلب  .ُمَنضـــــــــــِّ
َرحأَة ا فقا  يف قوله :« َنض جته»

 يف امل
فــــــــــــــــاِس  ه يف الــــــــــــــــنــــــــــــــــِّ ت بــــــــــــــــه أُمــــــــــــــــ  طــــــــــــــــ   متــــــــــــــــََ

وحأَمِ     ـــــــــــــــــــــَ ٍ وال تـ وح ـــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــ  ب  فـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــي

  
جةو . وفي اللسان :نَضَّجته يريد أَنّها َزاَدت على تِْسعِة أَشهر حتى َرت ِوالدتُها عن حيِن الِوالدةِ شهراً ، وهو أَْقَوى للَولَد. الُمنّضِ  : التي تأَخَّ

 : السَّفُّوُد. الِمْنضاجُ و

 ومما يستدرك عليه :

 .ُمْنَضج من المجاز : أَْمرٌ 

 رأَيَك. أَْنِضجْ و

 ُكراعاً. والُكراُع : يَُد الشَّاةِ ، أَي إِنه ضعيٌف ال َغناَء عنده. يَْستَْنِضجُ  وهو ال

جاتٌ  ونُوقٌ   .ُمنَّضِ

 َولََدها. نَضََّجت وأُراه َوَهماً ، إِنما هو الناقةُ بلَبَنها : إِذا بَلَغَت الغَايَة. قال ابُن سيده : نَضََّجتو

ً  اللَّْوُن األَبيضُ  نَعَجَ  يَضاض الَخاِلُص ، والِفْعُل كَطلََب ،االبْ  بالّضم : ، النُّعُوجُ و ، محّركةً  النَّعجُ  : [نعج] ً و يَْنعُج نَعَجا :  نَِعجٌ  فهو نُعوجا

 خاِلٌص بَياُضه. قال العَّجاج يَِصُف بقََر الَوْحِش :

اتٍ يف  جــــــــــَ عــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــاٍض  ن ي ــــــــــَ نح ب امــــــــــِ جــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــَ  ( 2) نـ

ا    اَلِء الــــــــــــــــرَبحَدجــــــــــــــــَ
ُ

 كــــــــــــــــمــــــــــــــــا رَأَيــــــــــــــــَت يف املــــــــــــــــ

  
هكذا في سائر نُسخ الّصحاح ، وهكذا ُوِجَد مضبوطاً بخّط أَبي َسْهٍل. وفي نْسخٍة مقروَءةٍ على الشيخ أَبي « والفعل كطلب»ثم إِن قوله : 

ّي  ً  اللَّْونُ  نَِعجَ  وقد:  المتن في هللارحمهمحّمد بِن بَّرِ الشيخ : ورأَيت بخّط وعلى الحاشية : قال  .(3)مثل َصِخب يَْصَخب َصَخباً  يَْنعَج نَعَجا

ً  اللَّْونُ  نَعَجَ  الجوهرّي : وقد  مثل َطلَب يِْطلُُب َطلَباً. انتهى. يَْنعُج نَعَجا

 الَمحاِجِر ، ُدْعُج النَّواِظِر. نُْعجُ  ومن َسَجعات األَساس : نِساءٌ 

َمن. : النَّعَجو ة. قال َشِمٌر : (4)مٍرو : : َسِمنَت. قال األَزهرّي : قال أَبو عَ  تَْنعَج اإِلبلُ  نَِعَجت الّسِ مَّ : إِذا َسِمنَت  نَِعَجت وهو في ِشعر ذي الرُّ

مة فلم أَجْد هذه الكلمة فيه. قال األَزهرّي :  ، َحْرٌف غريٌب. قال : وفَتَّشُت ِشْعَر ِذي الرُّ

با فالٍن أَ  نَِعْجتَ  ل :بمعنَى َسِمَن َحْرٌف صحيٌح ، ونََظَر إِليَّ أَعرابيٌّ كان َعْهُده بي وأَنا ساِهُم الَوجِه ثم رآني وقد ثابَْت إِلّي نَْفسي فقا نَِعجَ 

 هذا بعدي : أَي َسِمَن. نَِعجَ  بعد ما رأَيتُك كالسَّعَِف اليَابِس. أَراد َسِمْنت وَصلَْحَت. يقال : قد

 : أَن يَْربَُو ويَْنتَِفَخ. وقيل : النََّهُج ِمثلُه. النَّعَجو

أِْن ، والِفْعل النَّعَجُ و جلُ  نَِعجَ  ثِقَُل القَْلِب من أَْكِل لَْحِم الضَّ ً نَ  الرَّ ة :نَِعجٌ  فهو كفَِرحَ  ، عَجا مَّ  . قال ذو الرُّ

بحٍن  َم ضـــــــــــــــــــــــــــَ وا  ـــــــــــــَح وحَم ُعشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــقـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبن  ال

مح     هـــــــــــُ جـــــــــــونَ فــــــــــــَ عـــــــــــِ اَلهـــــــــــمح  نـــــــــــَ الـــــــــــتح طـــــــــــُ  قـــــــــــد مـــــــــــَ

  
 يريد أَنهم قد أُتِْخموا من كثرةِ أَكلهم الدََّسَم فمالَْت ُطاَلهم. والطُّلَى : األَْعناق.

ْمَث ؛ قاله أَبو َخْيَرة. السَّْهلةُ  األَرضُ  : النّاِعجةُ و  الُمستوية الُمْكرَمةُ للنَّبات تُْنبِت الّرِ

 من اإِلبل. السَّريعةُ  أَيضاً : النَّاعجةُ و َحَسُن اللَّْوِن ُمْكَرٌم. : ناِعجٌ  اللّْوِن الَكريمةُ. وَجَملٌ  النّاقةُ البيضاءُ  : الناعجةو
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ً  الناقةُ  نَعََجت وقد راُع. وقد النَّواِعجُ  : وهو َضْرٌب من َسْيِر اإِلبل. وفي اللسان : نَْعجا النَّاقةُ في َسْيِرها ، بالفتح :  نَعََجت من اإِلبل : الّسِ

 .(5)أَسرَعت ، لغة في َمعََجت 

 الَوْحِش. نِعَاجُ  التي يُصاُد عليها أَيضاً : النَّاقةُ  النَّاِعَجةُ و

 يّة. وفي ِشْعِر ُخفَاِف ابن نَْدبَة :قال ابُن ِجنّي : وهي من الَمْهرِ 

رِعات للن َجا الن اِعَجاتِ و  ُسح
 امل

__________________ 
 ( التهذيب والصحاح واللسان ضبطت ابلنصب.1)
 قا  يف التكملة : والرواية بغري ألف.« يف انعجات»( يف الصحاح : 2)
 .«صحب يصحب صحبا»( عن اللسان ا وابألصر : 3)
 .«وهي»: ( يف التهذيب 4)
 ( ومثله يف الصحاح.5)
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 يعني الِخفاَف من اإِلبل ، وقيل : الِحَسان األَلواِن.

أْنِ  النَّْعجةو باِء والبَقِر الَوْحِشّي والشَّاِء الَجبَِلّي ، : األُنثَى من الضَّ كةً. وقرأَ الحسن :  نَعََجاتٌ و بالكسر ، ، نِعَاجٌ  ج والّظِ َوِلَ نَ ْعَجة  )ُمحرَّ
 فعسى أَن يكون الكسر لُغةً. (1) (واِحَدة  

ً و  َسِمنَت إِبلُهم. ، أَي نَِعَجتْ   :(2) أَْنعَجوا إِْنعَاجا

ْمِل : البَقَُر ، الواِحدةُ  نِعَاجُ و ون الثَّْور الَوْحشيَّ شاةً. بالنَّْعجةِ  والعرب تَْكنِي ، نَْعَجةٌ  الرَّ  والشَّاةِ عن المرأَةِ ، ويَُسمُّ

أِْن. ويَدلُّ نِعاجٌ  وال يُقال لغير البَقِر من الَوْحش قال أَبو ُعبيٍد : باَء ُمْجَرى الَمْعِز ، والبَقََر ُمْجَرى الضَّ . وقال الفاِرسّي : العرب تُجِري الّظِ

 على ذلك قوُل أَبي ذُؤيب.

لــــــــــــح و  اِديــــــــــــٍة تـــــــــــــُ ا عــــــــــــَ َبهنــــــــــــ  اَب كــــــــــــَ يــــــــــــَ ي الــــــــــــثــــــــــــِّ  قــــــــــــِ

بـــــــــــاُرهـــــــــــا    تـــــــــــِ هـــــــــــا وانـــــــــــح اٍء ِ حصـــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــَ وُس  ـــــــــــِ يـــــــــــُ  تــــــــــــُ

  
أِْن قوُل  أِْن لقال : ِكبَاُش ِظباٍء. ومما يَدّل على أَنهم يُجُرون البَقََر ُمْجَرى الضَّ باَء ُمْجَرى الضَّ ة :فلو أَْجَروا الّظِ مَّ  ذي الرُّ

َز ح  ِف مل يــــــــــــَ يـــــــــــح ُب الصـــــــــــــــــــــــــ   ِإَذا مـــــــــــا َرآهـــــــــــا رَاكـــــــــــِ

َر      ةً يـــــــــــــَ جــــــــــــَ عــــــــــــح ريُهــــــــــــا نـــــــــــــَ ثــــــــــــِ ٍض فــــــــــــيــــــــــــُ رحتــــــــــــَ  يف مــــــــــــَ

  

تح  يحســـــــــــــــــــــــَ نحســـــــــــــــــــــــاَء لـــــــــَ عـــــــــًة خـــــــــَ َولـــــــــ  ةٍ مـــــــــُ جـــــــــَ عـــــــــح   بـــــــــنــــــــــَ
ريُهــــــــــــــــا    اِه َوقــــــــــــــــِ يــــــــــــــــَ واَف املــــــــــــــــِ ُن َأجــــــــــــــــح َدمــــــــــــــــِّ  يــــــــــــــــُ

  
 ، ولكنه نَفاه بالَوْصف ، وهو قولُه : النَّْعجة فلم يَْنِف الَموصوَف بذاتِه الّذي هو

 يَُدمِّن َأجواَف املِياه َوِقريُها
ها بالَوقِيِر ، وال يَقُع الَوقيُر إِالَّ علَى الغَنم الّتي في  (3)َوْحِشيَّة ال إِنِسيّة ، تأْلَف أَجواَف الِمياِه أَوالُدها ، وال ِسيّما وقد  نَْعجةٌ  هييقول :  َخصَّ

 السََّواِد واألَْرياِف واْلحَضِر.

 الكلبّي : شاعراِن. نَْعَجةَ  صالُح بُن ُشَرْحبِيَل ، واألَْخنَُس بنُ  نَْعَجةَ  أَبوو

من أَياِم العرِب لبني يَْربوعِ بِن  َمْنِعجٍ  ويومُ  (5)أَبي موسى. والنِّباجِ ، ويَْدفَع في بَْطِن فَْلج  (4)وهو واٍد يأَخذ بين َحْفِر  ، كَمْجِلٍس : ع َمْنِعجٌ و

 :َحْنظلةَ بِن مالِك بِن َزْيِد َمناةَ ابِن تَميم على بَني ِكاَلٍب ، قال َجرير 

ُر  ال أَنحســـــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــيـــــــــــاِدَ  مـــــــــــح عـــــــــــَ جٍ لـــــــــــَ عـــــــــــِ نـــــــــــح   مـــــــــــَ
زُِ  ا ـــــــــــيِّ عـــــــــــاقـــــــــــُر و     نـــــــــــح اًل ِإذ مـــــــــــَ اقـــــــــــِ (6)ال عـــــــــــَ

 

  
، بالكسر. وحاول شيُخنا في انتصار الجوهرّي  َمْنِعجٌ  وُوِجَد بخط أَبي زكريَّا ، في هامش الّصحاح : إِنما هو َوِهَم الجوهرّي في فَتْحهو

ه ويبقى غيُره على العُموم. وأَنت خبيٌر بأَنّه غيُر ظاهر ، وأَبو زكريَّا أَْعرف بُمراِده من غيره ، والَمْجُد تَبِعَه فقال : إِنّما مراُده بالفتح أَّولُ 

فِيه ، فالمْجُد ه مكسوراً يُنافي ذلك. وإِنّما يقال :إِّن الجوهرّي ِإنّما ضبََطه بالفتح ألَّن قِياَس المكاِن فَتُْح العَين ، لفَتْح َعْيِن ُمضارعه ، وَمِجيؤُ 

 بَنَى على الَكْسِر لكونِه مشهوراً ، والجوهريُّ نََظر إِلى أَْصل القاعدةِ.

 * ومّما يستدرك عليه :

 ٌ  : من أَيّاِم العرِب. ناِعجةَ  : َحَسنةُ اللَّْوِن. ويومُ  ناِعجةٌ  امرأَة

 * ومما يستدرك عليه :

 أَنا فثاَر ِمن ُجْحِره. نَفَْجتُهو ثارَ  : إِذا األَرنَبُ  نَفَجَ  : [نفج]
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ً  (7) فاْنتَفَْجنا»الحديث : ، أَي َوثَبَْت. ومنه« منه األَْرنبُ  فاْنتَفََجتْ »وفي حديث قَْيلةَ :  ، أَي أَثَْرناها. وفي حديث آَخَر أَنه َذَكر فِتْنَتَيِن  «أَْرنبا

 نَفََجهو تَنَفَّجَ و ، اْنتَفجَ و نَفَجَ  أَي كَوثْبَتِه من َمْجثَمه ، يُريد تَقليَل ُمدَّتِها. وكلُّ ما ارتفََع فقد «أَْرنَبٍ  كنَْفَجةِ  ما األُولَى عنَد اآلِخَرةِ إِالّ »فقال : 

ً  هو  .يَْنفُُجه نَْفجا

وجةُ : َخَرجْت من بَْيَضتِها. نَفََجتِ و  الفَرُّ

 َرفَعَه. : إِذا القَميصَ  أَي ثَْدُي المرأَةِ  الثَّْديُ  نَفَجَ و

يُح : جاَءتْ  نَفََجت الَمجاز :من و يُح : إِذا جاَءت نَفََجت بَْغتةً. وقيل : الّرِ  بقُِوة. الّرِ

__________________ 
 .23( سورة ص اآية 1)
 ( عن التهذيب واللسان ا ويف األصر : نعاجاً.2)
مركبة من ال النافية وسي وما وهي تستعمر لرتجيح ما بعدها ذكر الواو بعد ال سيما خطب. وال سيما كلمة « وال سيما وقد»( كذا ابألصر : 3)

 عل  ما قبلها ولك يف املعرفة بعدها الرفض واجلر ا ويف النكرة الرفض واجلّر والنصب.
 ( ابألصر جفر وما أثبت عن معجم البلدان.4)
 ( ابألصر : علج وما أثبت عن معجم البلدان.5)
 وما أثبت عن الديوان.« عاقال هكذا ابلنسخ ولعر الصواب عاقر»املصرية : قوله وهبامش املطبوعة « عاقال»( ابألصر : 6)
 .فبنفجنا ( يف النهاية :7)
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يت. وقيل : َرجلٌ  : الُمتكبِّرُ  النَّفّاجُ  من الَمجاز :و ّكِ  : يَْفَخر بما ليس عنده ، وليسْت بالعاِليَة ، نَفَّاجٌ  أَي صاحُب فَْخٍر وِكْبٍر ، عن ابن الّسِ

 .«ال يَْدِري ما هللا النَّفّاجَ  إِّن هذا البَْجباجَ »:  (1)في حديث َعلّيٍ و .ْنتِفجكالمُ 

 ، يَقول ما ال يَْفعَل ويَفَخر بما ليس له وال فيه. نَْفجٍ  : ذو نَفّاجٌ  : االرتفاعِ. ورجلٌ  االْنتِفاج : الّذي يَتمدَُّح بما ليس فيه ، من النَّفّاجُ 

يت : األَجنبيُّ  النِّفِّيجو ال  بين القَْومِ  أَو الّذي يَْعتِرض أَْمَرهم ؛ كذا عن ابن األَعرابّي ، ويُْصِلحُ  القَْوِم ويُْسِمُل بينهم يَْدُخل بين الّذي كِسّكِ

تين. نُفُج ج قاله أَبو العبّاس ، يُْصلُح وال يُفِسد ،  بضمَّ

يح التي تَأْتِي بشدَّةٍ ، كما يُْسّمى الشَّيْ  : السَّحابَةُ الَكثيرةُ الَمطِر ، النافَِجةُ و يَت بالّرِ ُء باسِم غيِره لَكْونه منه بَسبٍَب. قال وهو َمجاٌز ، ُسّمِ

 الُكَميت :

ِر  يــــــــــح وِح الــــــــــلــــــــــ  نــــــــــُ تح لــــــــــه يف جــــــــــُ ةٌ راحــــــــــَ جــــــــــَ   انفــــــــــِ
ٌض مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا وال    نـــــــــــِ تـــــــــــَ ب  ممـــــــــــُح   الـــــــــــَوَر ُ ال الضــــــــــــــــــــــــ 

  
 ثم قال :

هــــــــا  قــــــــُ ــــــــِّ َن َري رَاِت اخُلشــــــــــــــــــــــح ــــــــخــــــــرُِج اَ شــــــــــــــــــــــَ ت  َيســــــــــــــــــــــح

رُ     ِه اخَلشــــــــــــــــــــــــــَ وحجــــــــــــِ هــــــــــــا يف مــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  أَرحُ ســــــــــــــــــــــــــَ

  
لوعِ ، : النَّافَِجةُ و ُر الضُّ ُجِل إِذا ُوِلدت له بِْنٌت :كانت العرب تقول في الجاهليَِّة للو .النَّوافِجُ  ، َجْمعُه كالنَّافِجِ  ُمَؤخَّ  ، أَي النَّافِجةُ  َهنيئاً لك رَّ

يَت بذلك البِْنُت ، مُ  وإِنّما ُسّمِ ُجها فَيأُْخذُ  أَبِيها ، مالَ  ألَنها تُعّظِ ها إِلى إِبله بَمْهِرها وذلك أَنّه يُزّوِ ، أَي يَْرفَعُها ؛ ومنهم  فيَْنفُُجها من اإِلبِل فيُضمُّ

 .(2)َمْن َجعلَه من الَمجاز 

بٌ  مجاٌز ، الِمْسِك ،ِوَعاُء  : النَّافَِجةُ و عن نافَْه. قال شيخنا : ولذلك َجَزَم بعُضهم بفتِح فائها ، ونقله التُُّمْرتَاِشّي في شرحِ تُْحفِة الُملوك ،  ُمعرَّ

يَْت . وَزعَم صاحُب الِمصباح أَننَوافِجُ  عن أَكثِر ُكتب اللّغة. وجزم الَجواليقي فيِ كتابه بأَنَّه ُمعّرب ، وهو الّصحيح ، َجمعُه ها َعربيّة ، ُسّمِ

ل. نَفَْجتُه ِلنفَاَستها ، من  إِذا َعظَّمتَه ؛ وهو َمَحلُّ تَأَمُّ

يُح تَبَدأُ بِِشدَّةٍ. : النَّافِجةُ و ُل كّلِ ِريحٍ تَْبَدأُ بِِشدَّةٍ. قال األَصمعّي : وأَرى فيها بَْرداً. قال أَبو َحنيفةَ :ُربما الّرِ اُل على الشَّمَ  اْنتَفََجت وقيل : أَوَّ

ُل ليلتِهم َدفيئاً.  النَّاس بعد ما يَنامون فَتكاُد تُْهِلكهم بالقُّرِ من آِخِر لَيلتِهم ، وقد كان أَوَّ

ياح : الّتي ال تَْشعُر حتى النَّاِفَجةُ  وقال َشِمٌر :  عليك وأَنت غافٌِل. (3): ُخروُجها عاِصفةً  انتفاُجهاو عليك ، تَْنتِفجَ  من الّرِ

 بالحاِء. وقال ُملَيٌح الُهذلّي. (4)وهي َشِطيبةٌ من نَْبعٍ. قال الجوهرّي : ولم يَعِرفه أَبو سعيٍد إِاّل  ، كَسفينٍة : القَْوسُ  النَِّفيَجةو

ا  يــــــــــــَداِت الــــــــــــَوجــــــــــــيــــــــــــِف كــــــــــــَبهنــــــــــــّ عــــــــــــِ وا مــــــــــــُ  َأاَنخــــــــــــُ

فـــــــــــــــائـــــــــــــــجُ     رُ  نـــــــــــــــَ ضح َذوابـــــــــــــــِ ريـــــــــــــــ  ٍض مل تـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح  نــــــــــــــــَ

  
 من الثَّْوب. ، بالكسر : ُرْقعةُ ُمربَّعةٌ تَحَت الُكمِّ  النِّفَاَجة من المجاز :و

ْخِريِص  النُّْفَجةُ و النُّفَّاَجةُ  من المجاز :و  بالكسر يُتَوسَّع بها. كُرّمانٍَة وُصْبَرةٍ : ُرْقعَةُ الّدِ

تين : الثُّقالءُ  النُّفُجُ و  من النَّاس. ، بضمَّ

يَت ألَنه : الدَّخاِريُص ، التَّنافِيجُ و عه. تَْنفُجُ  اُسّمِ  الثَّْوَب فُتوّسِ

 .«أَم أَْلبِدُ  أُْنِفجُ »، فيقول :  (5)في حديث أَبي بكٍر أَنه كان يَْحلُب ألَهِله بعيراً و

ْغوةُ. واإِللباد : إِْلصاقُه بالضَّْرع حتّى ال تكوَن له َرغو : إِبانةُ اإِلناِء عن الضَّْرع عند الَحْلب اإِلْنفاج  ةٌ.َحتّى تَْعلَُوه الرَّ

 يقول ، والُمفتِخُر بما ليس له. الُمْفِرُط فيما : هو كأَنَبَجانّيٍ  بفتح الفاِء ، ، األْنفَجانيّ و

 : العُّظاماُت. الَمنافِجُ و
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تين ، إِذا كانت الَحقيبِة ، نُفُجُ  امرأَةٌ و  : (6)وأَنشد  َضْخَمة األَرداف والمآِكِم ، بَضمَّ

__________________ 
 ابألصر واللسان ا ويف النهاية : حديث عثمان.( كذا 1)

 ..«.بلفة : ويف حديث عثمان »وأشار هبامش املطبوعة املصرية إىل أنه تقدم يف مادة ب ج ج 

 ( وردت يف جماز األساس.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : عاصفاً.3)
 سقطت من الصحاح.« إال»( كلمة 4)
 .«أنه كان حيلب ألهله فيقو »ويف النهاية :  .«بعرياً فقا أنه كان حيلب »( يف التهذيب : 5)
 .66( البيت للنابغة الذبياين ا ديوانه ص 6)

 وصدره يف التكملة :

  طوطة املتنا غري مفاضة
 ويف ديوانه برواية : راي الروادف.
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ُتَجر دِ  نـُُفجُ 
ُة امل  ا َقيبِة َبضِّ

بَير و  ، أَي عظيَم العَُجِز. «الَحِقيبةِ  نُفُجَ  أَنه كان»في الحديث في صفة الزُّ

 قال الشاعر : : غليٌظ جافٍ  نافِجٌ  صوتٌ و

رًا  د َزجـــــــــــــح ـــــــــــــُ ب ـــــــــــــأَلعـــــــــــــح مـــــــــــــُض ل اَتســـــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــــَ   اَنفـــــــــــــِ
ا    جــــــــــــــَ ا َأاَي هــــــــــــــَ جــــــــــــــَ م َأاَي هــــــــــــــَ ن قــــــــــــــوهلــــــــــــــِ  مــــــــــــــِ

  
ْجر  اإِلبَل حتى تَتَوسََّع في َمراتِعها وال تَجتَِمع. يَْنفُجُ  الَّذي النَّافِجِ  وقيل : أَراَد بالزَّ

جلُ  تَنفَّجَ و  أَو بما ليس له وال فيه. اْفتََخر بأَكثَر مّما عنَده ، : إِذا اْنتَفَجَ و الرَّ

 أَي َغَضبَك ، اْستَْنفَجَ  ا الذيم ، األَخيرةُ عن ابن األَعرابّي ، أَي اْستَْخرجه ، من ذلك ، يقال : اْستَْنفَجهُ و الّصائدُ  أَْنفََجه عن ابن سيده :و

 : الَوثْبة. النَّْفَجة * ومما يستدرك عليه : (1)الِخّزاَن ِمْن أَْمكائِها  يَْستَْنِفجُ وأَنشد : أَْظَهره وأَْخَرجه ،

ً وَ  يَْنِفج اليَربوعُ  نَفَجَ و  من األَساس. (2)أَْرَخى َعْدِوه  َعَدا وقيل : اْنتَفجَ و يَْنفُُج نُفوجا

: إِذا  ُمنتِفجٌ  الَجْنبَين ، وبَعيرٌ  ُمنتِفجُ  في حديث األَْشراِط. ورجل« األَِهلَّةِ  اْنتِفاجُ »َجْنبَا البَعيِر : إِذا اْرتفعَا وَعُظَما ِخْلقَةً ، ومنه  اْنتَفَجو

 َخَرَجْت َخواِصُره.

 ، أَي َرفَْعتُه وَعظَّْمته. فاْنتَفَجَ  ءَ الشَّىْ  نَفَْجتو

ً »في حديث علّيٍ و  َكنَى به عن التَّعاُظم والُخياَلِء.« ِحّضنَيهِ  نافِجا

قاءَ  نَفَجَ و ً  الّسِ  : َمألَه. نَْفجا

جُل فيَْكثُر بها إِبلُه. النَّافِجةُ و  : اإِلبُل التي يَِرثُها الرَّ

ْت  تَنَفََّجتو  .(3) [يَمانيَة]األَرنُب : اْقشعَرَّ

 .اْنتَفَج وكلَّ ما اْجتاَل : فقد

 ، أَي َرَمْت بهم فَجأَةً. «بهم الطَّريقُ  فنَفَجتْ »في حديث الُمستضعَفين بمكَّةَ : و

الضَّعيف ؛ كذا في  الَجبَانُ  هو َمْعِرفة ، بَكْسر الُكّلِ : كِطْرِمَساءَ  نِْفِرَجاءُ و النِّْفراَجةو ، النِّْفِرَجةو كِسْرَداحٍ  النِّْفراجُ و كِزْبِرجٍ  النِّْفِرجُ  : [نفرج]

باعّي من التهذيب ، عن ابن األَعرابّي. وقيل : هو الّذي ال َجاَلَدةَ له وال َحْزَم. وحكى ابُن القَّطاع : ، للَجبان. وقال أَبو زيٍد :  نِْفِرجٌ  الرُّ

َح له أَهُل التّصريف. واستدلَّ ابُن ِجنِّي : يَْنَكِشف فَْرُجه ، قيل : نونُه زائدةٌ. قلت : ومال إِليه أَبو حَ  نِْفِرَجاءُ و نِْفِرجٌ  رجل يَّاَن وغيُره ، وَصرَّ

ّرِ من قِلَِّة الَحْزم. و َضعَّفه ابُن ُعصفوٍر. وقد ردَّ على ابن بقول العرب : أَْفَرُج وفِْرٌج ، لَمن ال يَكتُُم ِسّراً ، فَنِْفِرج ُمشتَقٌّ منه ، ألَن إِفشاَء الّسِ

 ائع.ُعصفور أَبو الَحسِن بُن الضَّ 

 والصَّواُب أَصالَةُ النُّوِن ، على ما َذهَب إِليه المصنُِّف.

جُل ، إِذا نَْفَرجَ  قدو الِمْهذاُر. الِمْكثاُر. بالكسر : ، النِّْفِريجو  أَْكثََر الَكاَلم. الرَّ

و مضبوٌط على الصَّواب ، وفي نسخ اللسان : نِينَلَج ، وسكون التّحتية والنُّون الثَّانية ، وفتح الَّالم ، هكذا ه ، بكسر أَّوله النِّيلَْنج : [نلنج]

ره ، وأَنشد :  بتحتية بين نُونين ، قال : حكاه ابُن األَعرابّي ، ولم يُفَّسِ

ا  جـــــــــَ نـــــــــ  فـــــــــَ هـــــــــا ســـــــــــــــــــــــَ تـــــــــِ ن اســـــــــــــــــــــــح ه مـــــــــِ اَءتح بـــــــــِ  جـــــــــَ

رتح هلــــــــــا     طــــــــــُ وحَداُء مل ختــــــــــَح اســــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــَ لــــــــــَ يـــــــــــح يــــــــــنـــــــــــَ  نــــــــــِ

  
. وهو  قلت : وهو ُمعّرب. ُدخاُن الشَّْحِم يُعالَُج به الَوْشُم ليَْخَضرَّ
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ِء أَي َصورةٌ تُتََّخذُ على ِمثاِل ُصورِة الشَّيْ  ِء ،ِمثاُل الشَّيْ  والذّال المعجمة ، والميم مضمومة ، وهو ، بفتح النُّون ، النَُّموَذجُ  : [نمذج]

ب ليُعَرف منه حالُه ، به العرُب قديماً ، ولكْن َعّربَه الُمحَدثون. قال البُْحتِرّي : (4)نُُموَده  ُمعرَّ  والعَوامُّ يقولون : نُُمونَْه. ولم تُعّرِ

يـــــــــــوَن ِإذا بـــــــــــَدا  قـــــــــــَ  الـــــــــــعـــــــــــُ لـــــــــــح ٍ  يــــــــــــَ لـــــــــــَ  َأو أَبــــــــــــح

يح     رِّ شــــــــــــــــــــــــَ نح كــــــــــُ ٍب مــــــــــِ جــــــــــِ عــــــــــح وذَجِ ٍء مــــــــــُ مــــــــــُ ــــــــــَ ن ــــــــــِ  ب

  
__________________ 

 لسان.بد  اخلزان وما أثبت عن ال« ا زان»( ابألصر 1)
 قا  يف اللسان : نفج األرنب إذا  ر ا ونفجت ا وهو أوح  عدوها. قوله وقير أرخ  عدوه ا لعله : أوح .»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( يف التكملة : َلُوَذه.4)
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وتبعه المصنّف. قال شيُخنا نقالً عن النَّواجّي في تذكرته : هذه َدْعَوى عن كذا قاله الّصاغانّي في التكملة ،  لَْحٌن ، بَضّم الهمزةِ  األُْنُموَذجُ و

ةٌ. فما زالت العُلماُء قديماً وَحديثاً يَستعملوَن هذا الَّلفظ من غيِر  نَكيٍر ، حتى أَنَّ النَّواجّي في تذكرته : هذه َدْعَوى ال تَقوم عليها ُحجَّ

مخشريّ  ة اللُّغةِ ـ  الزَّ ى ـ  ، وكذلك الحسُن بُن َرشيٍق القَيروانيّ  األُْنُموَذج سّمى ِكتابَه في النَّْحو ـ وهو من أَئمَّ وهو إِماُم الَمْغرِب في اللُّغَِة َسمَّ

بارة وأَنكَر علَى َمن اّدعى فيه اللَّْحَن. ومثلُه ع (1)به كتابَه في ِصناعِة األَدب. وكذلك الَخفاجّي في شفاِء الغَليل نقََل ِعبارةَ الِمصباحِ 

زي شارح المقامات.  الُمْغِرب للناصِر بن عبد السيد الُمطّرِ

ً  نَاَج يَنُوجُ  : [نوج]  َراَءى بعََمله. : إِذا نَْوجا

ياحِ. بالفتح : ، النَّْوَجةُ و ْوبَعةُ من الّرِ  كلُّ ذلك عن ابن األَعرابّي. الزَّ

 منهم َرْيحاُن بُن َسعيٍد النَّاِجّي. بُن يَْشُكَر بن َعْدَوان : قَبيلة ، يُنَسب إِليها ُعلماُء وُرواةٌ  نَاجُ و

 : موضٌع في قوِل َمعِن بن أَْوٍس الُمَزنّي : (2) النَّوائجُ و

عــــــــــــاً  لــــــــــــَ عــــــــــــح الَء ولــــــــــــَ رحبــــــــــــَ تح كــــــــــــَ لــــــــــــ  َي حــــــــــــَ  ِإَذا هــــــــــــِ

ه     َذيـــــــــــِب ُدونـــــــــــَ وحَز الـــــــــــعـــــــــــُ افـــــــــــجـــــــــــَ جـــــــــــَ  فـــــــــــالـــــــــــو ائـــــــــــِ

  
 كذا في العجم.

ها (9) [والباء]، بفتح النُّون  النَّْوبَْنَدجانُ  : [نوبندج] من ِشْعب بَّواَن  (3)قَريبةٌ  والّداِل الُمهملة : قََصبةُ ُكوَرةِ سابُوَر ، وفي المعجم بَضّمِ

َجاَن ِستَّةَ عشَر فَْرسَ  ، وبينها وبين ِشيَراَز قَريٌب من ذلك. وقد ذَكرها الُمتنبِّي في شعره  (4)خاً الَموصوِف بالُحْسِن والنَّزاهِة ، بينها وبين أَرَّ

اَن :  فقال يَِصُف ِشْعَب بَوَّ

جـــــــــــــاٍع  ٍب شـــــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ ر  بـــــــــــــه عـــــــــــــلـــــــــــــ  قـ  حيـــــــــــــَُ

انٍ و     ــــــــــــَ ب ٍب جــــــــــــَ ــــــــــــح ل ــــــــــــَ ــــــــــــه عــــــــــــن قـ ُر مــــــــــــن رححــــــــــــَ ــــــــــــُ  يـ

  

يـــــــــــــــاٌ   نـــــــــــــــهـــــــــــــــا خـــــــــــــــَ َز ح مـــــــــــــــِ ازُِ  مل يــــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

ين ِإىل     عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِّ َدجـــــــــــــــانِ ُيشـــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــح ن ـــــــــــــــَ بـ وح ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــنـ  ال

  
ِد بن ُمعَاٍذ وغيِره ، وعنه الفضُل بنمنها أَ  ُد بُن يَعقُوَب القاِري ، َرَحل وَسمع الكثير ، وجمع وَصنَّف ، عن محمَّ يحيى بن  بو عبِد هللا محمَّ

 .323إِبراهيم ، ومات سنة 

 البَيُِّن. الطَّريُق الواِضحُ  بفتح فسكون : ، النَّْهج : [نهج]

كةً النََّهج وهو  . قال أَبو ذُؤيب :نُُهوجٌ و ، نُُهجٌ و ، نَْهَجاتٌ  أَيضاً. والجمع. محرَّ

ارٌِم  نــــــــــــــــــهــــــــــــــــــن  خمــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح اٌت بـــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــه ُرمجــــــــــــــــــُ

وجٌ     يــــــــــــــحُ   هنــــــــــــــُُ جــــــــــــــائــــــــــــــِن فــــــــــــــِ اِت اهلــــــــــــــَ بــــــــــــــّ لــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

  
: الطَّريُق  الِمْنهاجُ  (5) (ِمْنهاجاً ِلُكلّ  َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة وَ )بالكسر. وفي التنزيل :  ، الِمْنهاجِ و بالفتح ، كالَمْنَهج : َواضحةٌ  نَْهَجةٌ  وُطُرقٌ 

 الواضح.

ْبوُ  البُْهُر ، ، األَخير عن اللّيث : (6) النََّهَجةو بالتحريك ، ، النََّهجو كةً ، من ِشدَّةِ الَحركة ، يعَلُو اإِلنساَن  وتَتابُُع النَّفَس. بالّضّم ، هو الرَّ محرَّ

أَي يَْربُو من :  «يَْنَهجُ  أَنه َرأَى َرُجالً »وأَْكَرَم. وفي الحديث :  الِفعُل كفَِرَح وَضَربَ  قال غيُره :و والدَّابَّةَ. قال اللّيث : ولم أَسَمْع منه ِفْعالً.

َمن ويَْلَهُث ، نََهْجت ً  الّسِ جلُ  نَِهجَ و ، أَْنِهُج نَْهجا ً  الرَّ ً و ، نََهجا يَْنَهج  اإِلنساُن والَكلُب : إِذا َربَا واْنبََهر ، نَِهجَ  . وفي التهذيب :أَْنَهَج يُْنِهج إِْنهاجا

 ً  . قال ابن ُشَميل : إِّن الَكْلبَ ْنَهَجةٌ مُ  أَنا ، فهي أَْنَهْجتُهاو في ِشّدةِ نَفَِسها ، ناِهجٌ  ، فهي نََهَجت قال ابن بُُزْرج : َطَرْدُت الدَّابَّةَ حتى .(7) نََهجا

 : أَي َربَا حيَن َصيَّْرته إِلى ذلك. أَْنَهْجتُه الفََرُس حين (8) نَِهجَ  . وقال غيُرهنَِهج نَْهَجةً  من الَحّرِ ، وقد ليَْنَهجَ 

 العَْبدّي :قال يَزيُد ابُن الَخذّاِق  أَْوَضَح. : أَْنَهجَ و األَْمُر والطَّريُق َوَضَح. ، أَْنَهجَ و
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ـــــــــُ  و و  رِي ـــــــــطـــــــــ  ـــــــــك ال ـــــــــقـــــــــد َأضـــــــــــــــــــــــاَء ل تح ل جـــــــــَ   َأهنـــــــــح
ِدي    عــــــــــــــح ــــــــــــــُ َد  تـ كــــــــــــــارِم واهلــــــــــــــُ

َ
ُر املــــــــــــــ بــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

ُوَذُج بضم اهلمزة ما يد  عل  صفة الشي1)  ء وهو معّرب ا ويف لغة : لوذج بفتح النون والذا  معجمة مفتوحة مطلقاً.( عبارة املصباح : األُلح
 معجم البلدان : النوائح اب اء املهملة. وأيضاً يف الشاهد فالنوائحا.( يف 2)
 سقطت من املطبوعة الكويتية. (والباء)( 9)
 ( عن معجم البلدان ا وابألصر : قرية.3)
 ( يف معجم البلدان : ستة وعشرون فرسخاً.4)
 .48( سورة املائدة اآية 5)
 والنهيج.( عبارة اللسان : والنهج ابلتحريك ا 6)
 ( هذا ضبرت اللسان ا وضبطت يف التهذيب  سكان اهلاء.7)
 ( ضبرت يف التهذيب ابلبناء للمجهو .8)
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 َأي تُِعُا وتُقوِّي.
 وأَْعيَْت. ساَر عليها حتى اْنبََهَرتْ  : إِذا الدَّابَّةَ  أَْنَهْجتُ و

ْبُو :  «أُْنهج حتى فَضَربه»:  عنههللارضيفي حديث ُعَمَر و . يقال : فاُلنٌ  .(1)أَي َوقََع عليه الرَّ  في النَّفَس فما أَدِري ما يَْنَهجُ  وأَفعََل متعّدٍ

 .أَْنَهَجه

ً  ، كَمنَعَه كنََهَجه الثَّْوَب أَْخلَقَه ، البِلَى أَْنَهجَ و  .نَِهجٌ  فهو الثَّْوُب ، مثلَّثةَ الهاِء : بَِلَي ، كأَْنَهجَ  نََهجَ و .يَْنَهُجه نَْهجا

 فيه البِلَى : اْستَطاَر. وأَنشد : أَْنَهجَ  . وقال ابُن األَعرابّي :ُمْنَهجٌ  البِلى فهو أَْنَهَجهو : بَِلَي ولم يَتشقَّْق. أَْنَهجَ و

وحِب  جَ  [ِإذح ]كــــــــــــالــــــــــــثـــــــــــــ  لــــــــــــَ   َأهنــــــــــــحَ  فــــــــــــيــــــــــــه الــــــــــــبــــــــــــِ

ض     انـــــــــِ ِة الصـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــلـــــــــَ ا عـــــــــلـــــــــَ  ِذي ا ـــــــــِ يـــــــــَ (2)َأعـــــــــح
 

  
 لك. نََهْجتُه يقال : اْعَمْل على ما كَمنَع : َوَضَح ، وأَْوَضَح ، األَْمرُ  نََهجَ و (3) نَِهجَ  الثَّْوُب ولكن نََهجَ  يقالوفي الّصحاح عن أَبي ُعبيٍد : وال 

 الطَّريَق : َسلََكه. نََهجَ و لُغتاِن. أَْنَهجَ و نََهج

ً  الطَّريُق : صارَ  اْستَْنَهجَ و ً  نَْهجا  َوَضَح واْستباَن. وتقّدَم إِنشاُد قوِل يَزيَد بِن الَخذّاق العَْبِدّي.الطَّريُق : إِذا  كأْنَهجَ  َواضحاً بَيِّنا

 َسلَك َمْسلََكه. : إِذا (4) َطريَق فاُلنٍ  استَْنَهجَ  فالنٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

 .(5): أَي واِضحةٌ بَيِّنةٌ ، جاَء ذلك في حديث العَبَّاس  ناِهَجةً  طريقٌ 

 َسط. وقيل : بََكى.: أَي اْنبَ  أَْنَهجَ  وَضَربه حتى

 : واسٌع. نَْهَرجٌ  َطِريقٌ  : [نهرج]

 لم يذُكره الجوهرّي وال ابُن منظور. : َجاَمعَها ، نَْهَرَجهاو

 ، بالكسر : بَْطٌن من أَوربة من قَبائِل الَمغِرب. نِيَجةُ  ومما يستدرك عليه : [نيج]*

 ً  إِمام الَمغرب ، أَحد شيوخ اإِلمام ابن غازي. النِّيِجيّ  استدركه شيُخنا ، وذَكر منهم الشيَخ فاُلنا

 (فصر الواو)
 مض اجليم

عر. الُجوُع الشَّديُد. ، بفتح فسكون الَوأْجُ  [وأج] َكه لضرورة الّشِ رين من َحرَّ  ومن المتأَّخِ

 في ِشْعِر الشَّّماخ : ع ، قُْرَب اللَِّوى ِء المثلّثة ، من الوثيج :وأَخطأَ صاحُب الُمعجم في جعِله بالثَّا ، بالُمثَنّاة ، كالُمعَظَّم ، الُمَوتَّج : [وتج]

ه  َر ُدونــــــــــَ ُر الــــــــــر مــــــــــح عــــــــــَ ا َأو  ــــــــــَح جــــــــــَ ّر الشــــــــــــــــــــــــ   حتــــــــــَُ

َو  و     ـــــــــــــِّ ـــــــــــــل راِف ال ي أَبطـــــــــــــح ـــــــــــــِ جِ َأهـــــــــــــل ـــــــــــــ  َوت
ُ

ـــــــــــــاملـــــــــــــ  ف

  
 الُمْكتنِز. من األَفراِس والبُْعَراِن : القَِوّي. وقيل : الَوثِيجُ و الَكثيُف. ٍء :من كّلِ َشيْ  الَوثِيجُ  : [وثج]

 .اْستَْوثَجَ و ، أَْوثَجَ و بالفتح ، ، َوثَاَجةً  كَكُرَم ، ءُ الشَّيْ  َوثُجَ  قدو

 : َكثْرةُ اللَّْحِم. الَوثَاَجةُ و

 النَّْبُت : َعِلَق بَعُضه ببعٍض. اْستَْوثَجَ  من الَمجاز :و
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جلُ  اْستَْوثَجَ و الَماُل : َكثُرَ  اْستَْوثَجَ و أَو هو نَْحٌو من التَّماِم. تَمَّ ، ُء :الشَّيْ  اْستَْوثَجَ و عن ثعلب  اْستَْكثََر منه ، من المال واْستَْوثََق : إِذا الرَّ

 واألَصمعّي.

 الُمْلتفَّةُ الشَّجِر ، كالَوثِيجة ؛ عن النَّْضر بِن ُشميل. : األَْرُض الَكثيرةُ الَكإلِ  الُمْؤتَثَِجةُ و

 َكلَُؤها. َوثُجَ  : ُموثَِجةٌ  وأَْرضٌ 

. َوثِيجٌ  ، ومَكانٌ  َوثيجٌ  ، وكأٌل  َوثيجٌ  ويقال : بَْقلٌ   : َكثيُر الَكإَلِ

ْخَوةُ الغَْزِل والنَّْسجِ ، الَمْوثوجةُ  الثِّيَابُ و  ُمْحَكُم النَّْسجِ. : َوثِيجٌ  الّذي في األَساس : ومن المجاز : ثَْوبٌ رواه َشِمٌر عن باهلّي. و : الّرِ

 * ومما يستدرك عليه :

__________________ 
 ( يعين وقض عل  عمر.1)
 .«قوله كالثوب ا كذا يف اللسان أيضاً ا والشطر األو  غري مستقيم الوزن ولعله : كالثوب إذ َأهنج»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ومثلها يف التهذيب عن أيب عبيد.« أهنج»األصر واللسان ا ويف الصحاح :  (3)
 ومثله يف الصحاح.« سبير فالن»( يف القاموس : 4)
 .«انهجة طري  عل  ترككم حىت وسلمعليههللاصلىمل ميت رسو    »( يف النهاية واللسان : ويف حديث العباس : 5)
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ْت. وفي التهذيب : وتَمَّ َخْلقُها. اْستَْوثََجت  الَمْرأَةُ : َضُخَمْت وتَمَّ

 لنا ِمن هذا الطَّعاِم : أَي أَْكثِْر. أَْوثِجْ  ويقال :

 النَّْبُت : طاَل وَكثَُف. قال ِهْمياُن : َوثُجَ و

 َواِثَجاِمنح ِصلَِّياٍن وَنِصيٍّ 
 ، مصغَّراً : موضٌع. قال َعْمُرو بُن األَهتِم يَصف ناقَةً : الُوثَيِّجو

تح  اِء فـــــــــانحصـــــــــــــــــــــــَرفـــــــــَ َ
اِض املـــــــــ يـــــــــَ َن حـــــــــِ ر تح ُدَويـــــــــح  مـــــــــَ

َر ُ     ــــــــــفــــــــــَ َرَب ال هــــــــــا َأنح َتشــــــــــــــــــــــــح لــــــــــَ جــــــــــَ  عــــــــــنــــــــــه وَأعــــــــــح

  

اَم هلــــــــــا  (1)حــــــــــىّت ِإذا مــــــــــا أَفــــــــــاءت  تــــــــــقــــــــــَ  واســــــــــــــــــــــــح

جِ جـــــــــــــزحُع     ـــــــــــــِّ ي ـــــــــــــَ ـــــــــــــُوثـ ـــــــــــــِ ُ  ال ـــــــــــــر ف ـــــــــــــرّاحـــــــــــــاِت وال  ابل

  
 كذا في المعجم.

 عن ابن األَعرابّي. : السُّْرعةُ ، الَوجُّ  : [وجج]

ُر بها. وفي التهذيب : يُتَداَوى بها. الَوجُّ و  : ِعيداٌن يُتَبخَّ

 أَي فهو فارسّي معّرب ، كما قاله بعضهم. .(2)من األَدِويَة. قال ابن الَجواليقّي : وما أُراه َعربيًّا َمْحضاً  َدَواءٌ  وقيل : هو

 النَّعاُم. : الَوجُّ و كذا في اللّسان والمعجم. ا ،القَطَ  الَوجُّ  قيل :و

يَ  : اسُم واد بالطائِف ، َوجٌّ و  من العَمالقة. وقيل : من ُخَزاعةَ. قال ُعْروةُ بن ِحزاٍم : (3)بن عبد الَحي  بَوّجِ  بالباديِة ُسّمِ

ِن  طــــــــــــــــح امــــــــــــــــَة بــــــــــــــــَ ا اي محــــــــــــــــَ قــــــــــــــــن   َوجٍّ َأ حــــــــــــــــَ
ِك     ــــــــــــــّ وحِح أَن ــــــــــــــ  اهبــــــــــــــذا الــــــــــــــنـ يــــــــــــــنــــــــــــــَ ُدقــــــــــــــِ  َتصــــــــــــــــــــــــــــح

  

ي  يـــــــــــــلـــــــــــــِ كـــــــــــــاِء أَلّن لـــــــــــــَ ك ابلـــــــــــــبـــــــــــــُ  غـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــتـــــــــــــُ

ا    ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــن ي عــــــــــــــــِ جــــــــــــــــَ ك هتــــــــــــــــَح ــــــــــــــــّ ه وأَن ــــــــــــــــُ ل  أُواصــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ا و  قـــــــــــــن ُت حـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي كـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ُت ب ـــــــــــــح ي كـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  َأيّن ِإنح ب

ِذبــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــاو     كــــــــــــــح ك تــــــــــــــَ كــــــــــــــائــــــــــــــِ ك يف بــــــــــــــُ  أَنــــــــــــــ 

  

قـــــــــاً  وح ِت َأشـــــــــــــــــــــــد  شـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح كـــــــــَ ِت وِإنح بـــــــــَ  فـــــــــَلســـــــــــــــــــــــح

يــــــــــــــــنــــــــــــــــاو     لــــــــــــــــنــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح ر  وتـــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــكــــــــــــــــينِّ ُأســــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ِن  طـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ امـــــــــــــــَة ب ي اي محـــــــــــــــََ وحـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــن   َوجٍّ ف
جـــــــــــِت ُمشــــــــــــــــــــــــتـــــــــــاقـــــــــــًا حـــــــــــزيـــــــــــنـــــــــــا    يـــــــــــ  دح هـــــــــــَ  فـــــــــــقـــــــــــَ

  
نَبَّه  به. وَغِلَط الَجوهرّي ، قرأَُت هذه األَبياَت في الحماسِة ألَبي تمام. والّذي ذكرُت هنا ِرواية الُمعجم ، وبينهما تَفاُوٌت قليٌل ، ال اسُم بَلَد

 َوّجٍ  َصْيدُ »في الحديث : ، بالتّصغير. و (4) وهو ما بين َجبَلَيِ الُمْحتَِرق واألَُحْيِحَدْين الّصحاح وغيُرهعلى ذلك أَبو َسْهٍل في هامش 

مٌ  وقيل : هو اسٌم جامٌع لُحُصونها ، وقيل : اسُم واحٍد منها يحتمل أَن ]قال ابن األَثير : هو َمْوضٌع بناحيِة الطَّائف ،  .«وِعَضاُهه َحراٌم ُمحرَّ

َمه في َوْقٍت َمعلوٍم ثم نُِسَخ. وفي حديث َكْعٍب :  (5) [على َسبيِل الِحَمى لهيكون  ا إِنّ »ويْحتَمل أَن يكون َحرَّ بُّ  َوجًّ ُمقَدٌَّس ، منه َعَرَج الرَّ

َغْزوةَ ُحنَيٍن ال  بذلك يريد« ِبَوّجٍ  أَي أَْوقَعَها بالُكفَّار كانت َوِطئها هللاُ تَعالى أَي أَْخَذةٍ وَوْقعَةٍ آِخُر َوْطأَةٍ ،» الحديث : ومنه (6) «إِلى السَّماءِ 

ثون ، الّطائِف ، ونقَل عن الحافِظ عبِد العظيِم الُمْنِذرّي في معنى الحديث أَي آخُر َغْزَوةٍ  وَغِلَط الَجوهرّي. وهذا خالف ما ذكره الُمَحّدِ

ْرِك َغْزَوةُ الّطائِف بأَثَِر فتْحِ مكَّةَ. وهكذا فسَّره أَهُل الغريب ،ء هللاُ بها أَْهَل الَوِطى . وأَّما َغْزَوةُ الطَّائِف فلم يُكْن فيها َوّجٍ  وُحنَْيٌن َواٍد قِبَلَ  ّشِ

 قِتاٌل.

ِه إِلى َمْوضع العَ  دّوِ وِإرهابِه باإِلقدام عليه المقاتَلَةُ والُمكافحةُ ، كما تَوهَّمه قد يقال : إِنّه ال يُشتَرُط في الغَْزِو الِقتاُل ، وال في التَّْمِهيِد بالتََّوجُّ

 بعُضهم.
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تين : النَّعاُم السَّريعةُ  الُوُججُ و  العَْدِو. وقال َطَرفَةُ : ، بضمَّ

ُرٍ   قـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــُح لـــــــــــــــح َ  مـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ تح يف قـ ـــــــــــــــَ  َورِث

َي و     تح بـــــــــــــا اَ شـــــــــــــــــــــــــــااَي َمشـــــــــــــــــــــــــــح  َوجّ َمشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 َشبةُ الفَدَّاِن ؛ ذكره ابْن منظوٍر.: خَ  الَوجُّ  * ومما يستدرك عليه ؛

كةً : الَمْلَجأُ ، الَوَحجُ  [وحج]  هذه الماّدة أَهملها الجوهرّي وابن منظور. ، محرَّ

__________________ 
 .«ارفبّنت»( عن معجم البلدان ا وابألصر : 1)
 معجم البلدان.( هذا القو  لألزهري كما يف التهذيب ا ونقله عنه صاحب اللسان وصاحب 2)
 : عبد ا  . (وج)( يف معجم البلدان 3)
 ( يف إحد  نسخ القاموس ا واأُلَصيححرِيحن.4)
 ( زايدة عن النهاية.5)
 إىل معناه تفوي  فيه فيجب اخل ربنا ينز :  وسلمعليههللاصلىقوله عرج الرب اخل. هذا من املتشابه ا كقوله »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«الكالم علم يف مقرر هو كما  التبوير أو تعاىل  
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 أَْلَجأْتُه. أَنا : أَْوَحْجتُهو اْلتََجأَ. به َكفِرح : إِذا (1) َوِحجَ 

كةً  الَوَحَجةُ و  .أَْوحاجٌ  : الَمكاُن الغاِمض ، ج (2) ، محرَّ

َض لها ابن منظوٍر لشدَّةِ تطلُّبه في ذلك. (3)وأَظنُّه تصحيفاً ، فإِنه سيأْتي للمصنّف في وج ح هذا الكالُم بعَينه ، ولو كان لغةً صحيحةً   تعرَّ

كةً : ِعْرٌق في العُنُِق ، الَوَدجُ  [ودج] أْس إِلى : ِعرْ  الَوَدجانِ  وفي المحكم : ، بالكسر. كالِوَداجِ  ، َوَدجانِ  وهما ، محرَّ قاِن متَّصالِن من الرَّ

عن يَميِن ثُْغَرةِ  (4): ِعْرقاِن عظيماِن  الَوَدَجانِ  : ما أَحاَط بالُحْلقوِم من العُروِق. وقيل : األَوداجُ  ، وقال غيره : أَْوداجٌ  السَّْحر ، والَجْمعُ 

 النَّْحِر ويَساِرها.

َماُء. والَوِريداِن : النَّْبُض من ا فالَوَدَجانِ  .الَوَدَجْينِ  والَوريداِن بَجْنبِ   والنَّفَُس. (5)لَجداِوِل التي تَْجِري فيها الّدِ

 وفي بعض األُّمهات تقديم الوسيلة على السَّبب. السَّبَب والَوِسيلَة. إِلى كذا ، أَي َوَدِجي من المجاز : كان فاُلنٌ و

 قال َزيُد الَخْيِل : : األََخواِن ، الَوَدَجانِ  من المجازو األَساس.وفي بعضها : الُوْصلَة ، بالصاد ، بدل الَوسيلة ، ومثلُه في 

مـــــــا  ـــــُ حـــــت ـــــِّ ب ـــــقـــــُ مـــــــا  (6)ف ـــــُ ـــــت ي فـــــِ ِن اصـــــــــــــــــــطـــــُ ـــــح َدي ن وافـــــــِ  مـــــِ

يح مــــــــــــن و     ُح حــــــــــــائــــــــــــرِ  َوَدجــــــــــــَ قــــــــــــ  لــــــــــــَ ــــــــــــَ رحٍب تـ  حــــــــــــَ

  
ُشبِّها بالِعْرقَْيِن في  : َوَدَجانِ  اِصلَْيِن : هماَحْرٍب هما. وفي األَساس : يقال للُمتو َوَدَجا َحْرٍب : أََخَوْي َحْرٍب. ويقال : بِئْس بَِوَدَجيْ  أَراد

 تصاُحبهما.

 .َوَدَجها َدابَّتَك : أَي اْقَطعْ  ِدجْ  وهو في الدَّواّب كالفَْصِد في اإِلنسان. ويقال : ، كالتَّْوِديج ، الَوَدجِ  : قَْطعُ  الَوْدجُ و

ً و ً و َوَدَجه َوْدجا ً و ِوَداجا  الّرحمن بن َحّسان :. قال عبد َودََّجه تَْوديجا

ا  نـــــــــــــّ فـــــــــــــاُء مـــــــــــــِ لـــــــــــــَ َك : اخلـــــــــــــُ ولـــــــــــــُ ا قـــــــــــــَ  فـــــــــــــَبمـــــــــــــّ

ن     وا َورِيـــــــــــــــَدَ  مـــــــــــــــِ عـــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ مح مـــــــــــــــَ  ِوَداجِ فـــــــــــــــهـــــــــــــــُ

  
ً  بينَهم َوَدْجتُ  يقال : اإِلصالُح ، : الَوْدجُ  من المجاز :و . َوْدجا  : أَْصلَْحُت وقََطْعُت الشَّرَّ

عي ، نَزيُل  ، د ، قُْرب تِْرِمذَ  (7) تَْوِديجُ و ِد بن إِسحاَق الُمطَّّوِ بناِحيَِة ُروْذبَاَر ، وراَء َسْيُحوَن ، منها أَبو حامٍد أَحمُد بْن َحمزةَ بِن محمَّ

ٍد النََّسفّي الحافظ ، وتُوفَِّي سنةَ  وإِعجام الدال ؛ . وضبطه أَهُل األَنساب بَضّمِ األَّول 526َسَمْرقَْنَد ، عن أَبيه ، وعنه أَبو حفٍص ُعَمُر بن محمَّ

 فليُْنَظر.

 * ومما يستدرك عليه :

مخشريُّ من الَمجاز. الُمَواَدَجة عن ابن ُشَميل :  : الُمساَهلَة والُماليَنَة وُحْسُن الُخلُِق وِليُن الَجانِِب. قلت : وجعله الزَّ

 .(8)؛ اسم موضعٍ. وضبطه في المعجم بالتحريك  َودجٌ و

ب أَواَره. أََواِرَجاتٌ  َجمعُه من ُكتُِب أَصحاِب الدَّواويِن في الَخراجِ ونَْحِوه ، :: بالفتح  األَواِرَجةُ  : [ورج] . وهذا كتاُب التَّأِْريجِ ، وهو ُمعرَّ

 أبسط من هذا ؛ فراِجْعه.« أَرج»وقد تقّدم للمصنّف في باب 

حمن  َوَرْنجْ  : * ومما يستدرك عليه : [ورنج] ، بالفتح : قريةٌ بُجْرَجاَن ، منها ُدُوواُد بُن قُتيبةَ ، عن يُوُسَف بن خالٍد السَّْمتّي ، وعنه عبُد الرَّ

 بُن عبِد المؤمن.

نَِّة. وفي الحديث : الَوَزجُ  : * وما يستدرك عليه : [وزج] َكةً : وهو صوٌت دوَن الرَّ ما في ِروايٍة. ، ك «َوَزجٌ  أَْدبََر الشَّْيَطاُن وله» ، محرَّ

 وقد ذكره ابُن منظور في َهزج.
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ً  كَوَعد البَعيرُ  َوَسجَ  دون العَْسجِ ، َسْيٌر لإِلبل : الَوْسجُ و الَوِسيجُ  : [وسج] ً و يَِسُج َوْسجا ً  النَّاقةُ  َوَسَجتِ  وقد ، َوسيجا ً و تَِسُج َوْسجا  َوسيجا

ً و  : أَسَرَعْت. َوَسَجانا

__________________ 
 القاموس : ووحج.( يف 1)
َجة يف التكملة ضبرت قلم.2)  ( ضبطت : َوحح
 . لغة صحيحة يف الَوَجِح... ( قا  يف التكملة : الَوَحجُ 3)
 وهو قو  أيب اهليثم كما يف التهذيب.« غليظان عريضان»( يف التهذيب واللسان : 4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : للنب .5)
 وابألصر واللسان : فقبحتم.( عن التهذيب ا 6)
 ( يف معجم البلدان واللباب : توذيج ابلذا  ا وبضم أوله.7)
 ( ومثله يف اللسان.8)



2942 

 

 ، بالفتح فيهما. (1) َعسوج َوُسوجٌ  إِبلٌ و

 .الَوْسجِ  والعَْسُج : َسْيٌر فوقَ  َعّساٌج : َسريعٌ  َوّساجٌ  َجَملٌ و

 .(2) الَوْسج دَّبيُب ، ثم العَنَُق ، ثم التََّزيُّد ، ثم الذَِّميل ، ثم العَْسج ، ثمقال النَّْضر واألَصمعّي : أَّوُل السَّيِر ال

ة : ، الَوِسيجِِ أَنا : َحمْلتُه على أَْوَسْجتُهو مَّ  قال ذو الرُّ

ٍج َأو و  نح عـــــــاســـــــــــــــــــــِ يـــــــُ  مـــــــِ جٍ الـــــــعـــــــِ بـــــــاً  َواســـــــــــــــــــــِ بـــــــَ  خـــــــَ

بُ     لـــــــِ نحســـــــــــــــــــــَ هـــــــا وهـــــــي تــــــــَ يـــــــح بــــــــَ انـــــــِ نح جـــــــَ زحَن مـــــــِ حـــــــَ نـــــــح  يــــــــُ

  
 الَمضاُء. يُْنَحْزن : أَي يُْرَكْلن باألَعقاِب. واالْنِسالب :قوله : 

ِد بِن َعطاِء بِن إِبراهيَم بِن موسى بِن ِعمراَن ، لَقَبُه َسْعُد ال : ع بتُْرِكْستاَن ، َوسيجُ و ُمْلِك ، بما وراَء النَّهر. منه أَبو محمٍد عبُد الّسيِّد بُن محمَّ

د النَّسفّي ،  له جاهٌ ومنزلة عند الخاقان ، روى بيع ، وعنه أَبو َحْفٍص ُعَمُر بن محمَّ ئيس أَبي علّيٍ الحسن بِن علّي بن أَحمد بن الرَّ عن الرَّ

 .514في المحّرم سنة  َوِسيجَ  ومات في ِحَصارِ 

ٌث ، (3)بِن ِحْصٍن األَزدّي البُْرساني  َوسَّاج ُعْقبةُ بنُ و عن َعْبِد هللا ، رَوى عنه قَتاَدة ، قُتَِل في وهو الّذي يَْرِوي عن أَبي األَْحَوِص  ُمحّدِ

 شاعٌر. َوّساجٍ  وبَُكْيُر ابنُ  ؛ قاله ابن ِحبّان. (4) 83الَجماِجم سنة 

باِء :قال َعبِيُد بن األَبرِص في قَْوٍم َخَرُجوا من ُعْقِر داِرهم لحْرِب بني أََسٍد فاستقبَلهم  : ِعْرُق الشََّجرةِ ، الَوِشيَجةُ  : [وشج]  تَْيٌس من الّظِ

وا و  فـــــــــــُ ـــــــــــ  عـــــــــــيـ تـــــــــــَ ـــــــــــَ َر  هلـــــــــــُم فـــــــــــلـــــــــــم يـ  لـــــــــــقـــــــــــد جـــــــــــَ

ــــــــٌد      عــــــــي ــــــــَ ٌ  ق ــــــــح ي ــــــــَ ــــــــجــــــــةِ تـ ــــــــَوشــــــــــــــــــــــي بُ  كــــــــال  َأعحضــــــــــــــــــــــَ

  
ويَْطُردهم. والقَعيُد : م من َخْلِفهم يَسوقُهم األَعَضُب : المكسوُر أَحِد قَْرنَيه. لم يَتعَيَّفُوا : لم يَْزُجروا فيَْعلَُموا أَّن الدَّائرةَ عليهم ، ألَن التَّْيَس أَتاهُ 

 ما َمّر من الَوْحش ِمن َورائك ، فإِن جاَء من قُدَّامك فهو النَِّطيُح. َشبَّهَ هذا التَّْيَس بِعْرِق الشََّجرةِ ، لُضْمِره.

هات : ثم يُْشبَك « ثم يَُشدّ »وفي الّصحاح  ِليٌف يُْفتَل ويَُشّد ، : الَوِشيجةُ و ميِر ـ  ِن يُْنقَُل فيهابين َخَشبتي (5)وفي بعض األُمَّ هكذا بتأَنيث الضَّ

، وكذلك ما أَشبَهها ِمْن َشبَكٍة بين َخشبتَْيِن. فعلى ما في  (6) الَمْحصود البُرُّ ـ  بهما»، وفي اللسان : « بها»في النُّسخ ، وفي الّصحاح : 

ميَر راجٌع إِلى  إِنه راجٌع إِلى الَخشبتَْيِن.، وعلى ما في اللَّسان ف الَوشيجة نُسختنا والّصحاح فإِّن الّضِ

 ومثلُه في المعجم. ع ، بعَقيِق الَمدينِة ، : الَوشيجةُ و

ه : لهم َحْشُوهم ، : أَي القَْومِ  َوِشيجةُ  ُهم يقال :و . ونَصُّ  في قَْومهم وَوليجةٌ ، أَي َحْشٌو. َوِشيجةٌ  وهو قوُل الكسائيَّ

ماحِ  الَوِشيجُ و : بالَوِشيج من المجاز : تَطاعنواو  وقيل : هو ما نَبََت ِمن القَنَا والقََصِب ُمْعترضاً. .(7) : َشَجُر الّرِ

ماحِ  ةُ الّرِ يْت بذلك ألَنّه تَنبت ُعروقُها تحت األَرِض. وقيل : هي عامَّ . َوِشيَجةٌ   ، واِحدتُهاوفي المحكم : ُمْلتَفّاً َدَخل بعُضه بعضاً. وقيل : ُسّمِ

 ه.وقيل : هو من القَنَا أَْصلَبُ 

 َرِحٍم. واِشجةُ  من الَمجاز : بينهمو

 واْلتفافُها. اْشتِباُك القََرابةِ  ، وهو الَوِشيجِ  : جْمع الَوشائجُ  النََّسِب ، َوشائِجُ و

ِحُم الُمْشتَبَِكةُ  : الَوِشيَجةُ و الواِشَجةُ و  الُمتَّصلة ، األَخيرةُ عن يَعقوَب. وأَنشد : الرَّ

ــــــــــــــَك  ــــــــــــــي ت  أبَرححــــــــــــــاٍم ِإل ــــــــــــــجــــــــــــــَ لــــــــــــــَُ ي   ةٍ َوشــــــــــــــــــــــــــــِ
قـــــــــــــــر بِ و     رحَب ابأَلرححـــــــــــــــاِم مـــــــــــــــا ملح تـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ  ال قـ

  
__________________ 
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 وسوج. (أي الناقة)( كذا ابألصر والقاموس. ويف التكملة : وانقة َوُسوٌج َعُسوٌج. ويف التهذيب واللسان : وهي 1)
قوله مث الوســـج : مقتضـــاه أن الوســـج فو  العســـج وهو ينايف يف »وهبامش املطبوعة الكويتية : « مث العســـج والوســـج»( يف التهذيب واللســـان : 2)

 .«قوله أواًل : والعسج سري فو  الوسج
 (.اللبابـ  انظر األنساب للسمعاين)وما أثبت الربساين نسبة إىل بُرسان وهي قبيلة من األزد « الذبياين»( األصر 3)
  وقت وقوع اجلماجم أقوا  ذكرت يف كتب التاريخ.( كذا ا ويف4)
 ( ومثلها يف اللسان.5)
 .«املخضود»( يف نسخة من القاموس : 6)
 ( يف األساس : وتطاعنوا ابلوشيج : ابلرماح. قا  أوس :7)

ــــــــــــــده  ــــــــــــــري ــــــــــــــعــــــــــــــز حــــــــــــــا ن ــــــــــــــح محــــــــــــــ  ذي ال ــــــــــــــي ــــــــــــــب  ن

ـــــــــــــــــج املـــــــــــــــــقـــــــــــــــــّومو     ـــــــــــــــــوشــــــــــــــــــــــــــــــي  حنـــــــــــــــــمـــــــــــــــــي محـــــــــــــــــاان ابل
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 .الَوشيجُ  بالكسر : أَي اْشتبَكْت واْلتفَّْت ، كاْشتباِك العُروِق واألَغصاِن. واالسمُ  ، تَِشجَ  بك قََرابتُه َوَشَجتْ  قدو

ً  هللا بينَهم َوشَّجَ  ويقال أَيضاً : هللاُ تعالى َوشََّجها قدو  أَي أَلََّف وَخلََط. : تَْوشيجا

 ٌء.ِلئالَّ يَسقَُط منه َشيْ  كالشَّريط ونَْحِوه بالكسر ، َشبََّكه بِِقٍد ، إِذا َمْحِملَه ، َوَشجَ  عن النَّضر :و

 * ومما يستدرك عليه :

ً  ٍء يَشتبِك فقدالعُروُق واألَغصاُن : اشتبَكْت. وكلُّ شي َوَشَجتِ  ً و َوَشَج يَِشُج َوْشجا . قال امُرؤ  واِشجٌ  ، فهو َوشيجا : تََداَخَل وتَشابََك واْلتَفَّ

 القيس :

َر   رحِ  الـــــــــــثــــــــــــ  تح ِإىل عـــــــــــِ جـــــــــــَ ي  َوشـــــــــــــــــــــــــَ روقـــــــــــِ  عـــــــــــُ

ـــــــــــــايب و     ب ين شـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــُ ب ـــــــــــــُ ل وُت َيســـــــــــــــــــــــــــح
َ

 هـــــــــــــذا املـــــــــــــ

  
إِْذ لْم يَْبَق في األَرض  هو ما اْلتَفَّ من الشَّجر ، أَراَد أَّن السَّنَةَ أَفنَْت أُصولَها قيل :« الَوشيجِ  (1) [أَصولَ ]وأَْفنَْت »وفي حديث ُخَزْيمةَ : 

 ثَرًى.

 : ُمداَخٌل بعُضه في بعٍض ُمْشتَبِك. ُموشَّجٌ  وأَمرٌ 

 ُغُزوٍل : أَي أَْلَواٌن داِخلَةٌ بعُضها في بعض ، يعني البُروَد فيها أَلواُن الغُزوِل. أَوَشاجُ  : ُعروُق القََصِب. وعليه الَوشيجُ و

 : َضْرٌب من النبات ، وهو من الَجْنبَة. قال ُرؤبةُ : الَوشيجو

 الرَبحَوقَا الوشيجَ َمّر َمرحعاها و 
 في قَْلبه أَموٌر وُهموّم. َوَشَجتْ  ومن الَمجاز :

 في شعره. (2)العَرب قُْرَب الَمطاِلي. وقد ذكره شبيب بن البَرصاِء  : موضٌع في بالد َوِشيجٌ و

 وَوْشَجى كَسْكَرى : َرِكّي معروف ، هكذا بالجيم.

 وِمشيجان ، بالكسر : من قُرى أَْسفَرايِيَن.

ك به.ويُتب يُزار ، عنههللارضيعلّيٍ كَمْجِلس : قَريةٌ من اليَمن ما بين َزبِيَد والُمَخا ، وبها مقَاٌم يُْنَسب إِلى سيِّدنا  الَمْوِشجُ و  رَّ

ً  البَيتَ  َولَجَ  : [ولج]  َدَخَل. ، إِذا تَولَّجَ و كِعَدةٍ ، ، وِلَجةً  بالّضّم ، ، يَِلُج ُولُوجا

ً  : إِنما جاَء مصدُره سيبويه في الّصحاح واللِّسان : قال  فيه. َولَْجتُ  ، وهو من مصادِر غير المتعَّدي ، علَى معنى ُولُوجا

ا محّمُد بُن يَزيَد فَذهَب إِلى أَنه ُمتعَّدٍ بغيِر َوسٍط.  وفي المحكم : فأَّما سيبويه ، فَذهَب إِلى إِسقاِط الَوَسَط ، وأَمَّ

يَ  َولَجَ  قال شيخنا : قلت : فظاِهُر كالِم سيبويه أَنّ  ة ، وال قائَل به ، فإِن أَراَد تَعديتَه للّظرف كَولَْجت المَكاَن ونحَوه ، فهو من األَفعاِل المتعّدِ

وال يَثْبُُت.  كَدَخْلت وغيِره من األَفعال الَّالزمة التي تَنصب الظُّروَف. وِإن أَراد أَنه يَتعدَّى لمفعول به صريح كضرْبت زيداً ، فال يَِصحّ 

يرافّي وغي لَه الّسِ احِه. انتهى.وكالم سيبويِه أَوَّ أَي َدَخل َمداِخل. أَصلُه اْوتَلَج ، أُبِدلت  على اْفتَعَل ، ، َمواِلجَ  كاتَّلَج ُره وَوهََّمه كثيٌر من ُشرَّ

 الَواُو تاًء ثّم أُدِغَمت.

ياً. قلت  بمعنًى ، أَي أَْدَخْلته. قال شيخنا : وأَتْلَْجته ، أَْولْجتُهو : ليس األَمر ما َذَكر ، وإِنّما هو أَتْلَْجتهُ من ففيه استعماُل افتعََل الزماً ومتعّدِ

 باب اإِلفعال ، والتاُء منقِلبة عن الواو ، وهكذا مضبوٌط في سائر النَّسخ.

 .أَْولَجه فيه الَحرُّ ، أَي أَتْلََجهو الظَّبُي في ِكناِسه اتَّلَج قد»وفي اللسان : 

الدَّخيلة ، و : البَِطانة ، الَوليجة : (4)قال أَبو ُعبيد  (3) (َوال َرُسوِلِه َواَل اْلُمْؤِمِننَي َولِيَجةً  َوََلْ يَ تَِّخُذوا ِمْن ُدوِن هللاِ )في التنزيل : و

تُك من الرجال ، تُطلَق على الواحد وغيره. وفي العناية ، في آل عمران : استُعيرت لَمن اْختصَّ بك بدليل قولهم : لَبِْسُت فاُلناً ، إِذا  وخاصَّ
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اُء : َمْن تَتَِّخذه ُمعتِمداً عليه من غير أَهلك ، : الَوليجة أَو اْختََصْصتَه. قلت : فهو إِذْن َمجاز. :  لَوليجةُ ا وبه فَسََّر بعٌض اآليةَ. وقال الفرَّ

 البَِطانةُ 

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية واللسان ا وأشري إليها هبامش املطبوعة املصرية.1)
 وابألصر : الرضا. وشعره يف املعجم : (وشيج)( عن معجم البلدان 2)

 إذا احـــــــــــــتـــــــــــــلـــــــــــــت الـــــــــــــرنـــــــــــــقـــــــــــــاء هـــــــــــــنـــــــــــــد مـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــمــــــــــــة 

ــــــــــــــــد حــــــــــــــــان مــــــــــــــــين مــــــــــــــــن دمشـــــــــــــــــــــــــــــ  خــــــــــــــــروجو      ق

  

  بـــــــــــــدلـــــــــــــت أرض الشــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــح مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا وبـــــــــــــدلـــــــــــــتو 
 تــــــــــــــــــالع املــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاد ســـــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــرب ووشـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــج   

  

 .16( سورة التوبة اآية 3)
 ( يف التهذيب واللسان : أبو عبيدة.4)
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شركا. وقا  أَبو ُعبيد :
ُ
. وهو َولِيَجُتهم ا َأي َلِصيٌ  هبم َوليَجُته فيه ولي  منه فهو (1) َأوحجلَته ءٍ ا كّر شي َوليجة من امل

 الَوالئُج. الَوليجةِ  ولي  منهم. ومجضُ 
كةً  الَولََجةُ و ةُ من َمَطٍر وغيره ، وَمْعِطُف الَواِدي ، : موضعٌ  ، محرَّ األَخير عن ابن األَعرابّي ، وجمعُه عنده ِواَلٌج  أَو كْهٌف تَْستتُِر فيه المارَّ

كة. ، َولَجٌ و الَولََجة أَْواَلجٌ  جو ، بالكسر.  األَخير محرَّ

بَْيلَ  الواِلجةو  وهو َداٌء في الَجْوف. ةُ ،: الدُّ

جلُ و  .الواِلجةُ  الذي أَصابَتْه : الَمْولوجُ  الرَّ

 َوَجٌع في اإِلنسان. : الواِلَجةو

اٍء ، فهو على هذا لغةٌ فيه. وداله عند سيبويِه بََدل من ت الدَّْولَجُ و فيه. التاُء فيه مبَدلَةٌ من الواِو. يَِلجُ  الَّذي الَوْحِش  الظَّْبيِ أَو : ِكناسُ  التَّْولَجُ و

 بَدٌل من بََدٍل. َوَعدَّه ُكراع فَْوَعالً.

 ٍء.قال ابِن سيده : وليس بْشي

 : (2)قال َجريٌر يَهجو البَِعيَث الُمجاِشِعيَّ 

ا  جــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــٌخ ِإذا مــــــــــــــــا مــــــــــــــــَ ه ِذي ــــــــــــــــّ  كــــــــــــــــبَن

واٍت     عـــــــــــــــَ ذًا يف ضـــــــــــــــــــــــــــــَ خـــــــــــــــِ ـــــــــــــــ  ت امـــــــــــــــُ وحجلـــــــــــــــََ ـــــــــــــــَ  تـ

  
 الَوِليَد بَن عبِد الَمِلك :وأَنشد ابن األَعرابّي لُطَريحٍ يمدُح 

طـــــــــــاِح وملح  ِح الـــــــــــبـــــــــــِ طـــــــــــِ نـــــــــــح لـــــــــــَ  أَنـــــــــــت ابـــــــــــُن ُمســــــــــــــــــــــــح

يِن  و     فح عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــَك ا ـــــــــــــــُ طـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح  الـــــــــــــــوجلُُ تــــــــــــــــَ

  
، هما َطبَقَاها من  ِواَلَجانِ  بالكسر. وللَخِليَّةِ  ِواَلجٍ  جمعُ  َمغاِرُف العََسل ، : الُولُجو ، بضّمتين : النَّواِحي واألَِزقَّة. الُولُجُ و قال : الُحنِّي ،

 : بابُها. ِواَلُجها أَعاَلها إِلى أَسفِلها. وقيل :

ْمل. ، الَولَجُ و  بالتَّحريك : الطَّريٌق في الرَّ

 قلبَت الواُو تاًء. ، ُولَجٌ  أَْصلُه وقد تقّدم في المثنّاة التُّلَُج كُصَرٍد : فَْرُخ العُقاٍب ،و

ً  مالَه جَ َولَّ  في التَّهذيب من نوادر األَعراِب :و  .تَوليجا

 لعَدِم ُدخوله في َحْوَزةِ الِمْلك. عن ُسؤالِك ، يَْنَكفُّون الماِل : َجْعلُه في َحياتك لبعِض َولَِدك فيَتساَمُع النَّاُس بذلك فَيْنقَِدعوَن أَي تَْوليجُ 

المعجم : وأَْحَسب أَنها مدينةُ ُمزاِحِم بِن بِْسطاٍم ، يُْنَسب إِليها أَبو الفتح خلَف بَْلخ وَطخاِرْستاَن. قال في  د ، بِبََذْخَشاَن ، بالفتح : ، َوْلَواِلجُ و

شيِد بُن أَبي َحنيفةَ النُّْعَماِن بِن عبِد الّرّزاِق بِن عبِد هللا ، إِماٌم فاضٌل ، َسَكن َسَمْرقَْنَد ، وسِمَع الَحديَث ورواه ، ُوِلَد ببلِده  الَوْلَواِلِجي عبُد الرَّ

ِمْنجانّي ، وبِبَُخاَرا أَبا بَ  467سنة  ٍد الَخليليَّ وأَبا جعفر محّمَد بَن الُحسين الّسِ ْكٍر محّمَد بَن منصوِر بِن ، َسِمَع ببَْلخ أَبا القاسم أَحمَد بَن ُمحمَّ

 .(3)، كذا في لُباِب األَنساِب  الَحسن النََّسفيَّ ، وغيَرهم ، ولم يَذكر َوفاتَه. قلت : وتُُوفَِّي تقريباً بعد األَربعيَن وَخْمِسمائةٍ 

 * ومما يستدرك عليه :

 : الَمْدَخُل. الَمْولَجُ 

 : َدَخَل. قال الشاعر : تَولَّجَ و

َن  جـــــــــــــح لـــــــــــــِ تـــــــــــــ  وايف يــــــــــــــَ اً فـــــــــــــِإن  الـــــــــــــقـــــــــــــَ واجلـــــــــــــِ   مـــــــــــــَ
ــــــــــهــــــــــا َأنح     ُ  عــــــــــن ــــــــــَ هَتضــــــــــــــــــــــــاي َوجلــــــــــَ  ــــــــــَ رح  تـ ــــــــــَ (4)اإِلبـ

 

  
 ، األَخيرة نادرةٌ ألَن فِعاالً ال يُكسَّر على فُعُوٍل. ُولُوجٌ و ُولُجٌ  َواِدي. والجْمعُ : الغامُض من األَْرض وال الِواَلجُ و : الباُب. الِواَلجُ و

باُع والَحيَّاُت ، الْستِتاِرها بالنَّهاِر في الَواِلجةُ و  . وقد جاَء في حديث ابن مسعود.األَْواَلج : الّسِ
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 ٌء يكون بين يََدْى فِنَاِء القَْوم.: َشىْ  الَولََجةُ و الَولَجُ و

 ، مثال ُهَمَزةٍ : أَي كثيُر الدُّخوِل والُخروجِ. ُولََجةٌ  ، وُخَرَجةٌ  َولُوجٌ  ، وَخُروجٌ  َواّلجٌ  ورجل َخّراجٌ 

قَى : أَعوذُ باهلِل من شّرِ ُكلِّ تاِلجٌ  وَشرٌّ   وَمالجٍ. تالجٍ  . وقال اللّيث : جاَء في بعض الرُّ

 .َوْلَواِلجُ  َمدينة ُمزاِحِم بِن بْسطاٍم. قيل : وهي الواِلجةو

__________________ 
 ء لي  منه.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أدخلته يف شي1)
 .«.. د واله خداش نشب اهلجاء بينه وبا جرير والفرز » 56وما أثبت من املؤتلف واملختلف ل مدي ص « املشاجعي»( ابألصر 2)
 ( مل يرد يف اللباب.3)
 .«توجله األمر»ويف التهذيب : « توجلها اإلبر»( يف اللسان : 4)
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 َعلّي ، وتَليَِجةُ ، الثَّالثةُ من قَُرى الضَّواِحي. َوْلَجةُ و ِعمراَن ، َوْلَجةُ  : هما الَوْلَجتانِ و

 ا ؛ كذا في قوانين ابن الجيعان.وتَلُّوُج ، كتَنُّور ، في نَواِحي ِدمياَط ، وتُنسب إِليها َشْبرَ 

لَفّي ؛ وموِضٌع بأَرِض الِعراق عن يَساِر القاِصِد لَمكَّةَ من ال الَولََجةُ و قادِسيَِّة ، : ناحيةٌ بالمغِرب ، من أَعمال تاَهْرَت ؛ ذَكرها الحافُظ الّسِ

َ  الَولََجةُ و وبينها وبين القاِدِسيَِّة فَْيٌض من فُيوِض ماِء الفُراِت. ْرِض َكْسَكَر ، مْوضع مّما يَِلي البَرَّ ، واقََع فيه خالُد بُن الوليد َجيَش الفُْرِس : بأ

 فهَزَمهم ؛ ذكره في الفتوح ، وقال القَْعقاُع بُن َعْمٍرو :

هـــــــــــــمح و  وٍم رَأَيـــــــــــــتـــــــــــــُ ثـــــــــــــَر قـــــــــــــَ وحمـــــــــــــًا مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  مل أََر قـ

اتِ عــــــــــــــلــــــــــــــ      ا َوجلــــــــــــــََ بــــــــــــــَ  الــــــــــــــرَبِّ َأمحــــــــــــــحَ  وَأجنــــــــــــــحَ

  
 كذا في المعجم.

 وسيأْتي فيما بعُد وما يتعلَّق به. ، كَكتّان : الفَْرُج. وبالحاء أََصحُّ ، الَوّماج : [ومج]

ْنجِ ذي األَوتاِر ، ، محّركة : َضْرٌب من األَْوتارِ  الَونَجُ  : [ونج] ب ، أَصلُه َونَْه  أَو الِمْعَزُف ، أَو الِمْزَهرُ  أَو العُودُ  أَو من الصَّ فارسّي معرَّ

 ت : اْلَوّن ، بتشديد النُّون.، والعرب قال (1)

ب َونَْه ، : الَونَجُ و ه أَبي نَْصٍر أَحَمَد بِن  َونَِجيّ  والنِّسبة إِليها ة بنََسَف ، معرَّ ه ألُّمِ ِد بِن َجْعفٍَر ، عن َجّدِ مِد بُن محمَّ ٍد عبُد الصَّ ، منها أَبو محمَّ

ٍد النَّْخَشيُّ ، و  كان حيّاً بعد الَخمسين واألَربعمائِة.إِسماعيَل السَّّكاِك ، وعنه أَبو محمَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 : من قَُرى اليَمامة ، وهي نُخْيالٌت لبني ُعبَْيِد بن ثَْعلبَةَ من بني َحنيفةَ ، وهي من َحْجِر اليَمامِة ؛ كذا في المعجم. (2) الوانجة

ً تَِهُج  (3) َوَهَجت الصَّواب : النَّاُر ، َوَهجَ  : [وهج] ً و بالتسكين ، َوْهجا كةً : إِذا ، َوَهَجانا  اتَّقََدْت. محرَّ

. َوُهجانٌ و كَكتِفٍ  َوِهجٌ  ومن المجاز : يَْومٌ   : َشديُد الَحّرِ

ً  : كذلك. وقد َوْهجانَةٌ و َوِهَجةٌ  ولَْيلَةٌ  ً و َوَهَجا َوْهجا  .َوَهَجانا

كة. الَوَهجُ  االسمو  محرَّ

 أَنا. َوَهْجتُهاو أَنا. وفي المحكم : أَْوَهْجتُهاو الناُر : تََوقََّدت. تََوهََّجت قدو

 : أَي تََوقٌُّد. َوِهيجٌ  لهاو

 : اْنتِشاُره وأََرُجه. َوِهيُجهو الطَّيبِ  َوَهجُ و

 تَوقََّدْت. أَي رائحةُ الطَّيِب : تَوهََّجتْ  من المجاز :و

 ِء وتَوقُُّده.: تأَلْلُُؤ الشَّيْ  الَوِهيجُ و الَوَهجُ و

 قال أَبو ذُؤيب : الَجْوَهُر : تأَلأْلَ ، تَوهَّجَ  ز :من الَمجاو

  ٍ ـــــــــــامـــــــــــِ يِّ ُدر ُة ق مـــــــــــِ هـــــــــــح ـــــــــــَة الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــن  كـــــــــــَبن  اب

بـــــــــوِح     يـــــــــِض الـــــــــنـــــــــ  طـــــــــِ قـــــــــح ـــــــــَ يـــــــــجُ  (4)هلـــــــــا بـــــــــعـــــــــَد تـ  َوهـــــــــِ

  
 (ِسراجاً َوّهاجاً ). وَوّهاجٌ  . ونَْجمٌ تََوهُِّجه الَجْمِر : اْضِطرامُ  َوَهَجانُ و : َحراَرةُ الشَّمِس والنَّار ِمن بعيٍد. التََّوهُّجُ و الَوَهجانُ و الَوْهجُ و الَوَهجُ و

 يعني الشَّْمَس. (5)

َجةُ و  من النِّساِء : الَحاّرة الَمتاعِ ؛ كذا في اللِّسان. الُمتوّهِ

 : الَخَشبةُ الطَّويلةُ الَّتي بين الثَّْوَرْيِن. الَوْيجُ  يَّة. وقال أَبو َحنيفةَ :ُعمانِ  : َخَشبَةُ الفَدَّاِن ، الَوْيجُ  : [ويج]
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 (فصر اهلاءِ )
 مض اجليم

َكةً ، كالَوَرمِ  الَهبَج : [هبج] ً  تقول :و في َضْرعِ النَّاقِة. يكون ، محرَّ مهَ ، أَي ، َهبَّجه تَْهبيجا َم. ، فتَهبَّج َورَّ ْرعِ أَْهَوُن  الَهبَجُ و أَي تََورَّ في الضَّ

 الَوَرِم.

ً  يقال : أَصبَح فاُلنٌ  ماً. ُمَهبَّجا جلُ  ، كُمعَظَّمٍ  الُمهبَّجُ و ، أَي ُمَورَّ  الثَّقيُل النَّْفِس. : الرَّ

 نالك.كأَنه قد أُِصيَب هُ  : الظَّْبُي له ُجدَّتَاِن ُمستطيلتان في َجْنبَْيه بين َشعِر بَْطنِه وَظْهِره ، الَهبِيجُ و

__________________ 
 يريد ابملطبوع نسخة التاج الناقصة. .«هبامش املطبوع : يف تبيان عاصم : ونه يف املوضعا من غريها»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف معجم البلدان : الواجلة.2)
 .«جمازية التبنيثقوله : الصواب اخل فيه نظر ا فإن النار »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«الثبوج»( عن اللسان وابألصر 4)
 .13( سورة النبب اآية 5)
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 : الَهْوبََجةُ و أَي األَْرِض ، أَو األَْرُض المرتِفعةُ فيها َحًصى. الُمطمئِّن منها ، الَموِضعُ  أَو قاله األَزهريّ  : بَطٌن من األَرض ، الَهْوبََجةُ و

 تَْدفَع َدوافِعُه.ُمْنتَهى الواِدي حيث 

 في بطن واٍد. (2) [كثيراً ]من ِرْمث ، ِإذا كان  َهْوبَجة أَصْبنا (1)و[ ]

قال  وتَِعيُن تِْلك الثِّماُد إِذا ُجعَل فيها الماُء. فيَْشَربوَن منها فتمتلئُ  أَن يُْحفَر في َمناقِعِ الماِء ثِماٌد يُِسيلوَن الماَء إِليها : الَهْوبََجةُ  قال النَّْضر :و

تُْنبُِت األَْرَطى بين  َهْوبََجةٌ  قالوا : .. قال : ُدلُّوني على َمْوِضع بئٍر تُْقَطُع به هذه الفاََلةُ  (3)األَزهرّي : ولما أَراَد أَبو ُموسى َحْفَر َرَكايَا الَحفَِر 

 .(4)فَْلجٍ وفُلَيجٍ فَحفَر الَحفََر ، وهو َحفَُر أَبي ُموسى ، بينه وبين البَْصَرة خمسةُ أَميال 

 بُن بَُجيٍر بِن عامٍر ، من بني َضبَّهَ ، قُتَِل يوم ُمْؤتَةَ ، فيُقال إِّن َجسَده فُِقَد ؛ كذا قاله الباَلذُِرّي. الَهْوبََجةُ و

 عن الَحْفِصّيِ ، كذا في المعجم. : ِرياٌض باليَمامة ، جُ الَهوابو

ً  ، كَمنَعه ، َهبََجهو ْرُب بالَخشِب كما الَهْبجُ  َضْرباً ُمتتابعاً فيه َرخاَوةٌ. وقيل : َضَربَه : يَْهبُِج َهْبجا بالعَصا  َهبََجهو الَكْلُب إِذا قُتَِل. يُْهبَجُ  : الضَّ

ً  بالعََصا َهبَجه في الّصحاح :: َضَرَب منه حيُث ما أَدَرَك. و  : أَي يُْقتَل. يُْهبَجُ  ، مثل َحبََجه َحْبجاً : أَي َضَربه. والكْلبُ  َهْبجا

 بالخاِء ، وسيأْتي في محلّه إِن شاَء هللا تعالى. لُغة في الَهبَيَّخ بفتح األَول والثاني والتحتيَّةُ مشدََّدة : ، الَهبَيَّجُ و

 فيه اختالٌط. ْشُي السَّريُع الَخفيفُ : المَ  الَهْبَرجُ  : [هبرج]

جلُ  الَهْبَرجُ و الذَّيّاُل الطَّويُل الذَّنَِب ؛ وهذا عن األَصمعيّ  الُمْختالُ  : الَهْبَرجُ و وفي نُسخة : ِمْشيَتِه. قال أَبو نَصر :  الُمَخلِّط في َمْشيِه ، : الرَّ

رةً : أَيُّ َشيْ   قال العَّجاج : الُمَوشَّى من الثِّياب ، الَهْبَرجُ .. و قال : يَُخلٌِّط في َمْشيِه ؟َهْبَرجٌ  ءٍ سأَلت األَصمعيَّ مَّ

بَـعحَن َذاّيال ُموشن   ََجايـَتـح  َهربح
جال ، الّضْخُم السَّمينُ  : الَهْبَرجُ و والُمَوشَّى واحٌد. الَهْبَرجُ  ً هو أَ و الثَّْوُر. : الَهْبَرجُ و في هذا. ويُْكَسرُ  من الّرِ  الظَّْبُي الُمِسّن. يضا

 ، وقد تقّدم عن األَصمعّي ما يَشهد لذلك. (5) : الَوْشُي ، واالختالُط في الَمْشيِ  الَهْبَرَجةُ و

 من التكملة. ، كُمَسْرَهٍد ، من األَْوتار : الفاِسُد الُمختِلُف الَمتِن ، الُمَهْبَرجُ و

تِ  َهَراَق وأََراَق. وقدمثْل  : األَِجيُج ، الَهِجيجُ  : [هجج] ً  النَّارُ  َهجَّ ً و تَِهجُّ َهّجا َجهاو : إِذا اتَّقََدْت وَسِمْعَت َصْوَت اْستِعاِرها ، َهِجيجا  هو. َهجَّ

 على هذا ِصفةٌ. والجمعُ  َعميٌق ، يمانِيَةٌ ، فهو : إِْهِجيجٌ و َهِجيجٌ  بالكسر. وُرِوَي : وادٍ  ، كاإِلْهِجيجِ  الَواِدي العَميقُ  : الَهجيجُ  عن ابن ُدريد :و

 .الُهّجانُ  . قال بعُضهم : أَصابنَا َمطٌر سالْت منهُهّجانٌ 

ويلةُ ، : الَهِجيجُ و يَُخّط في األَرِض  في األَرِض. قال ُكَراع : هو الَخطُّ  الَخطُّ  : الَهِجيجو الّسائَِرةَ أَي تَْستَْعِجلُهم. تَْستَِهجّ  ألَنها األَْرُض الّطِ

 .ُهّجانٌ  للَكَهانِة ، ج

، وفي بعض األُّمهات : َرأْيَه ، أَي  (6)هكذا في سائر النُّسخ  َرِكَب َرأَْسه ، أَي ، كقََطاِم ، ويُْفتَح آِخُره ، َهَجاجِ  من أَمِره َرِكبَ  قولهم :و

حمِن الصُّحاِرّي : َهَجاَجْيه الَّذي لْم يَتَروَّ فيه. وكذا َرِكبَ  ُس بُن عبِد الرَّ  ، تَثنِيةً. قال الُمتَمّرِ

يٍّ  ــــــــــــَر غــــــــــــَ ــــــــــــي ب ــــــــــــاُم ســــــــــــــــــــــــــَ ئ ــــــــــــلــــــــــــِّ دَُع ال ــــــــــــَ اَل ي  فــــــــــــَ

ي و     وحمــــــــــــِ ــــــــــــَ لــــــــــــَ  ل وا عــــــــــــَ بــــــــــــُ دح رَكــــــــــــِ اجِ قــــــــــــَ جــــــــــــَ  هــــــــــــَ

  
 ِء قاَل :من أَراَد َكفَّ النَّاس عن شيْ  عن األَصمعّي :و

ئِب وغيِرهما في التَّْسكين : َهجاَجْيكَ   وقال غيُره : على تقدير االثْنَيِن ، وَهذاَذْيَك ، َهجاَجْيك وَهَذاَذْيَك. وقال اللّحيانّي : يقال لألََسد والذِّ

. َهجاَجْيكَ  ه ِمثْلُه في التَّثنِية ال في المعنَى ؛ وقد ، مثْل َدوالَْيَك وَحوالَْيَك : أَراد أَن َهجاَجْيكَ  وعن َشِمٍر : النَّاسُ  ، هاُهنا وهاُهنا ، أَي ُكفَّ

 .(7)أَخطأَ أَبو الهيثم 
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__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 وضبطت يف التهذيب  سكان الفاء ا مث ذكرها  ركة ا وما أثبت ضبرت اللسان والتكملة.« اجلفر»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 2)
 ويف التهذيب : مخ  لياٍ .« قوله مخسة أميا  ا هبامش اللسان نقاًل عن ايقوت مخ  ليا » ( هبامش املطبوعة املصرية :3)
 ( عن اللسان والتكملة ا وابألصر : أبو منصور.4)
 ( يف القاموس : اختالط املشي.5)
 العمياء املظلمة.( مثله يف التهذيب واللسان والتكملة والصحاح. ويف اجملمر : ركب فالن هجاج عل  فعاِ  أي 6)
 قو  ِشر : الناس هجاجيك يف»( وقو  أيب اهليثم كما يف التهذيب : 7)
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 والعََجاجة مثلُها. ولم يَذُكرها المصنِّف في َعّج ، فهو ُمستدَرك عليه. ٍء بالتُّراب ،الَهْبَوةُ الّتي تَْدفِن كلَّ شيْ  بالفتح : ، الَهَجاَجةُ و

 قال الشاعر : ُق ،األَْحمَ  ، بال الٍم : َهجاَجةٌ و

ةُ  اجـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ ؤاِد  هـــــــــــــــَ ُب الـــــــــــــــفـــــــــــــــُ نـــــــــــــــتـــــــــــــــخـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

ٌة يف واِدي    عـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــَ ه نـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــّ  كـــــــــــــــــــــــبَن

  
أْيِ ثّم يَْرَكبه ، َغِوَي أَم َرِشَد. يَْستَِهجّ  : أَي أحَمُق ، وهو الّذي َهجاَجةٌ  قال َشِمٌر :  : أَن ال يُؤاِمَر أَحداً ويَْرَكب َرأَيَه ، اْستِْهجاُجهو على الرَّ

 : ال َعْقَل له وال َرأََي. َهْجَهاَجةٌ  وهو الَكثيُر الشَّّرِ الَخفيُف العَْقِل ، وقال أَبو زيٍد : رجلٌ  ، الَهْجَهاَجةِ و وهو الجافِي األَحمق ، ، كالَهْجَهاجِ 

َكه الشاعرُ  والَكْلِب أَيضاً ؛ قاله األَزهريّ  َزْجٌر للغَنَمِ  بالسُّكون : ، َهْج َهجْ و وهو ُعبيُد بن ـ  وَغِلَط الجوهريُّ في بِنائِه على الفتح ، وإِنما َحرَّ

 الُحصين الّراعي يهجو عاصَم ابَن قَْيٍس النَُّمْيِرّي ولَقَبُه الَحاَلُل :

الُ  ومل يـــــــــــــــكـــــــــــــــنح و  َك ا ـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ري َين تـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــَ

ـــــــــِ     ب ِن اخلـــــــــَ ـــــــــح هـــــــــا الب لـــــــــَ عـــــــــَ جـــــــــح ـــــــــَ ي ـــــــــِ هح ل ـــــــــقـــــــــُ ـــــــــِة خـــــــــال ـــــــــث  ي

  

د ه و  َض جــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح َد  وأَم مــــــــــــــا َأجــــــــــــــح ــــــــــــــ  ن ــــــــــــــكــــــــــــــِ  ل

يــــــــــــه     رحٍ  ُلَشــــــــــــــــــــــــــِّ فــــــــــــِ جَ بــــــــــــِ هــــــــــــَ جــــــــــــح ه هبــــــــــــَ قــــــــــــُ  انعــــــــــــِ

  
يه :  ْعَر. والِفْرُق : القَِطيُع من الغَنَم. ويَُخّشِ اعي فعَيََّره بها. فقال فيه هذا الّشِ  يُْفِزعه.وكان الَحاَلُل قد َمّر بإِبِل الرَّ

اعي. ي  ريد أَّن الَحالَل صاِحُب َغنٍَم ال صاِحُب إِبٍل ، ومنها أَثَْرى وأَْمتََع َجدُّه بالغَنِم وليس له ِسَواها.والنَّاِعُق : الرَّ

عفاُء وأَنت لم تَْمِلك إِالَّ قطيعاً من الغَنِم. والفَْخر ُعندهم إِنّما هو بِمْلِك اإِلبِل والِخيِل وال يمِلُك الغَ  (1)ٍء تُعَيُِّرني باإِلبل فِألَّيِ َشيْ  نََم إِالَّ الضُّ

عر. َضرورةً ،ـ  الّذين ال َشْوَكةَ لهم وال َغناَء عندهم قال : ويقال  َزْجٌر للَكْلِب. : َهْج َهجْ و َهجٍ َهجِ و ، َهَجا َهَجا قال األَزهرّي :و أَي للّشِ

ئب وغيِرهما بالتّسكين. قال ابن ِسيده : وقد يقال  قال ِهْمياُن :لإِلبِل.  َهَجا َهَجا لألَسِد والذِّ

ا  جـــــــــــــَ رًا انفــــــــــــــِ ِد َزجــــــــــــــح بــــــــــــــُ ُض لــــــــــــــأَلعــــــــــــــح مــــــــــــــَ  َتســـــــــــــــــــــــــــح

ا    جــــــــــــــَ ا َأاَيهــــــــــــــَ جــــــــــــــَ يــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــم َأاَيهــــــــــــــَ  مــــــــــــــن قــــــــــــــِ

  
ةً واحَدةً ، قال الّشاعر :  قال األَزهرّي : وأَنت إِن ِشئَْت قلتَهما مرَّ

ُت هلـــــــا :  لـــــــح رتح فـــــــقـــــــُ فـــــــَ جٍ ســـــــــــــــــــــَ ت  هـــــــَ عـــــــَ رَبحقــــــــَ  ا فـــــــتـــــــَ

ارَا    بــــــــــــّ تح ضــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــَ رَبحقـــــــــــــَ رحُت حــــــــــــا تــــــــــــَ  فــــــــــــذَكــــــــــــَ

  
في كتاب المعاني ،  وَضبَّاٌر : اسُم َكْلٍب ؛ كذا ُوِجَد بخّطِ أَبي َزكريّا ، ومثلُه بَخّط األَزهرّي وأَورده أَيضاً ابن ُدريد في الجمهرة وكذلك هو

 زهرّي : ويقال في َمْعنَى، كذا ُوِجد بخّط الجوهرّي. ورواه اللِّحيانّي : َهِجي. قال األَ  (2)، بالهاِء « َهبّاَرا» غير أَّن في نسخة الّصحاح :

ن ، ، مخفّف : َزْجٌر للَكْلب ، يَُسكَّن َهجْ  َجْه َجْه ، على القَْلب. وفي الّصحاح : : َهْج َهجْ   كما يقال : بَْخ وبَخٍ. ويُنَوَّ

 به وَزَجَره ليَُكّف. قال لبيد : صاحَ  السَّبَُع : إِذا َهْجَهجَ و بالسَّبُع َهْجَهجَ و

َد ال ه َأو ُذو َزوائــــــــــــــــِ طــــــــــــــــاُف أبَرحضـــــــــــــــــــــــــــــِ   يــــــــــــــــُ

غحشـــــــــــــــــــــَ      ـــــــَ جَ يـ هـــــــِ جـــــــح هـــــــَ ُ
رِ   املـــــــ رحســـــــــــــــــــــَ ُ

نـــــــوِب املـــــــ  كـــــــالـــــــذ 

  
ً  يَْعنِي األََسَد يَْغَشى جِل إِذا صاَح باألَسد. وقال  الَهْجَهَجةُ  به فَيْنَصبُّ عليه ُمسِرعاً فيفتِرُسه. وعن اللّيث : ُمَهْجِهجا : ِحكايةُ َصْوِت الرَّ

ْجُت به : ِكالهما إِذا صاَح به.، و (3)باألَسد  َهْجَهْجتُ  األَصمعيّ   .ُمَهْجِهَجةٌ و ُمَهْجهجٌ  : (4)ويقال لَزاجِر األَسِد  َهرَّ

َمة : ِهيْج ، له : بالَجَمِل : َزَجَره فقال َهْجَهجَ و  بالّسكون ، وكذلك النَّاقة. قال ذو الرُّ

ٍة  ــــــــــــَ ي اَ  انجــــــــــــِ ــــــــــــَ ن وحزِِه َأعــــــــــــح ُت مــــــــــــن جــــــــــــَ ــــــــــــح َرق ــــــــــــح  أَم

ا :     اِديـــــــــهـــــــــا هلـــــــــََ اَ  حـــــــــَ و ِإذا قـــــــــَ جـــــــــُ نـــــــــح ـــــــــَ يـــــــــجِ تـ  هـــــــــِ

  
 فيقولون : َوْلَولِت الَمرأَةُ : إِذا أَْكثََرْت من (5) [من الَوْيلِ ]، كما يُضاعفون الَوْلَولَة  َهْجَهجَ  قال : إِذا َحَكْوا ضاَعفوا

__________________ 
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حولك  معىن دواليك ابطر ا وقوله معىن دواليك أي حواليك كذلك ا بر دواليك يف معىن املتداو  ا وحواليك تثنية حوالك ا يقا  : الناس :ـــــــــــ 
 وحوليك وحواليك وحواليك.

 .«( يف اللسان : يقو  له : فلم تعريين إبلي1)
دة ( وقد استشهد اجلوهري ابلبيت أيضاً يف مادة هرب ا عل  أن اهلبار القرد الكثري الشعر ال عل  أنه إسم كلب ا وتبعه صاحب اللسان يف ما2)
 .«هرب»
 ( يف التهذيب واللسان : ابلس ُبض.3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : للزاجر لألسد.4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)



2954 

 

ِر الن اقة. قا  َجنحَد  : َهجح  ا : الَويحر. وقا  غريُه :قـَوحهلِ   ا يف َزجح
َ  الــــــــــــــــر لئــــــــــــــــِج  لــــــــــــــــَ ر َج عــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  فـ

جِ     مــــــــــــــــائــــــــــــــــِم اأَلواجــــــــــــــــِ ُح الســــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــفــــــــــــــــ   تــــــــــــــــَ

  

 هجِ ِقيُر : عاٍج ا وَأاَي َأاَي و 

 بالنَّاقة. َهْجَهْجت فكسر القافية ، وِإذا َحَكْيت قْلت :

 : النَّفُوُر. والشَّديُد الَهديِر من الِجماِل. الَهْجَهاجُ و

ُده. يُهاجُّ  والبَِعير  في َهديره : يُرّدِ

 ، في حكايِة شدَّةِ َهديِره. َهْجهاجٌ  وفَْحلٌ 

 الفَْحُل في َهديِره. َهْجَهجَ و

 ومنَّا. أَي من الِجمال ، الطَّويُل منها ، : الَهْجهاجُ و

 : طويٌل ، وكذلك البَعيُر. قال ُحَميُد بن ثَْوٍر : َهْجهاجٌ  يُقال : َرُجلٌ 

رَاُه  ــــــــــــَ َر  قـ ــــــــــــَ ِب حــــــــــــا تـ جــــــــــــح يــــــــــــُد الــــــــــــعــــــــــــَ عــــــــــــِ  بــــــــــــَ

ِا     رحنــــــــــــــِ ن الــــــــــــــعــــــــــــــِ هــــــــــــــاجٌ مــــــــــــــِ جــــــــــــــح ال ُ  هــــــــــــــَ  جــــــــــــــُ

  
 الدَّاِهيَة. : الَهْجهاجُ و وقد تقّدم. الَجاِفي األَحمُق ، : الَهْجَهاجُ و

ْلبةُ الَجْدبَةُ  بالفتح : الَهْجَهجُ و  . قال :َهجاِهجُ   نَباَت بها ، والجميعُ التي ال األَْرُض الصُّ

زِيــــــــــــِض اهلــــــــــــاِدِج  وحِد الــــــــــــنــــــــــــ  ئــــــــــــُت كــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــَ  فــــــــــــجــــــــــــِ

جِ     ــــــــــــــــــــِ راف ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ َد يف أَرامــــــــــــــــــــِر ال ــــــــــــــــــــِّ ي ــــــــــــــــــــُ  قـ

  

بٍَة   َهَجاِهجِ يف أَرِض َسوحٍء َجدح

 َجَمَع على ِإرادةِ الَمواِضع.

 .ُهَجهجٌ  ، (1): ال َعْذٌب وال ِمْلٌح ، ويقال ماُء َزْمَزَم  ُهَجِهجٌ  قال اللِّْحيَانّي : ماءٌ  كعُلَبِط : الَكْبُش. والَماُء الشَّروُب ، ُهَجِهجٌ و

ْخمُ  ُهَجاِهجٌ و  منّا. كعاُلِبٍط : الضَّ

 : ِحكايةُ َصْوِت الُكْرِد عنَد الِقتال. الَهْجَهَجةُ و

 َدنا نِتَاُجها. إِذا النَّاقةُ ، تََهْجَهَجتِ  يقالو

ً  البَيتَ  َهجَّ و ه َهّجا ً و يَُهجُّ  قال : : َهَدَمه ، َهجيجا

ربحٍ ال تـــــــــــــــزاُ   نح لـــــــــــــــقـــــــــــــــَ هَأاَل مـــــــــــــــَ جـــــــــــــــ    هتـــــــــــــــَُ
وبُ     ـــــــــــُ ن يِّ جـــــــــــَ ـــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــاُف ال ي اٌ  وِمســـــــــــــــــــــــــح  ِشـــــــــــََ

  
 وهي الَخَشبَةُ التي على ُعنُِقه بأََداتَِها. ، بالّضّم : النِّيُر على ُعنُِق الثَّْوِر ، الُهجّ و

 قال ُمزاِحٌم العُقَْيلّي : ، كَسَحاٍب : َشِديدٌ  َهَجاجٌ  َسْيرٌ و

ٌو و  ــــــــــــِد ِنضــــــــــــــــــــــــــح ي ــــــــــــعــــــــــــِ ــــــــــــاِت ال ن ــــــــــــَ جَي مــــــــــــن ب  حتــــــــــــَح

ريحٌ     ه ســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ نـ ر  بـــــــــــــِ اجُ َأضـــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــَ  (2) هـــــــــــــَ
  

 اْستَْعَجلَها. في الطَِّريق : الّسائَِرةَ  استََهجَّ و : أَْن ال يُؤاِمَر أَحداً َويْركب َرأْيَه اْستِْهجاُجهو َغِوَي أَم َرِشَد ، َرِكب رأْيَه : إِذا اْستََهجّ  األَحمقو

 أَي في ِرأْيه ، إِذا تََماَدى عليه ولم يُْصغ لَمشورةِ أَحٍد. فيه ، فاُلنٌ  اْهتَجَّ و

 ك عليه :* ومما يستدر
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جَ  عن اللّيث : جُ  البَعيرُ  َهجَّ  ، إِذا غاَرْت َعْينُه في رأِْسه من ُجوعٍ أَو عطٍش أَو إِْعيَاٍء َغْير ِخْلقٍة. قال : يَُهّجِ

َلتَـيحها   َهج َجاِإذا ِحجاَجا ُمقح
 .(3)ومثله قوله األَصمعّي 

، والسَّناَم َراّج  َهاجّ  فقالت : أَرى العَْينَ  ؟ُخّسِ حين قيل لها : بَِم تَعرفين ِلقَاَح نَاقتِك: أَّي غائِرةٌ. قال ابن سيده : وأَما قول ابنِة ال َهاّجةٌ  وعين

تْ  تكون على (4)، وتَْمِشي فتَفَاّج ، فإِما أَن  ا وإِن لم يُْستَْعمل ، وإِّما أَنّها قالت : َهجَّ  ، إِتباعاً لقولهم : راّجاً. َهاجًّ

ةً  ْكماً لم يكن قبَل ذلك ، فَذكََّرْت على إِرادة العُْضو أَو الطَّْرف ، وإِاّل فقد كان ُحْكمها أَن تقولقال : وهم يجعلون لإِلتباع حُ  . ومثله قوُل هاجَّ

 اآلخر :

ِد ا ارِيِّ مكحو ُ و  ُ ابإِلمثِح  الَعاح
__________________ 

 ( هذا ضبرت اللسان والتكملة. ويف التهذيب : ماٌء ُزَمزٌِم.1)
 قوله وحتىت اخل هكذا أنشد ا األزهري ا والرواية :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 أضر بطرقه سري هجاجي
 .«وأصله هجاجّي فسكن للقافية وهي مكسور

 ( قا  األصمعي : هّجَجتح عيُنه : غارت.3)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.4)
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عر.على أَّن سيبويه إِنما يَحمل هذا على الضَّرورة. قا  ل ابن سيده : ولَعَْمري إِن في اإِلتباع أَيضاً لََضُرورةً تُشبه ضرورةَ الّشِ

 : الغُْدراُن. الُهُججُ  وعن ابن األَعرابّي :

 : الشَّّق الصَّغيُر في الَجبَل. الَهِجيجُ و

جَل : َردَّه عن كّل شيْ  َهْجَهجَ و  ٍء.الرَّ

. : الَهْجَهاجُ و : كثيُر الصَّوِت. ُهَجاِهجٌ و َهْجهاجٌ  وَظِليمٌ  . ويومٌ  الَهْجَهاَجةُ و الَهْجَهاجُ و الُمِسنُّ يحِ َشديُد  َهْجَهاجٌ  : الكثيُر الشَّّرِ : كثيُر الّرِ

يح. ْوَت الّذي يكون فيه عن الّرِ  الصَّوِت ، يعني الصَّ

 : الِّذي يَنِطق في كّلِ حّقٍ وباِطٍل. الُمْستَِهجُّ  وقال ابن منظور : وَوجْدت في حواشي بعِض نُسخِ الّصحاحِ :

 ونحو ذلك ، وهو َمجاز. ِمْشيةُ الشَّيخِ  : الَهَدَجانُ و َمْشٌي ُرَويٌد في َضْعٍف. : كغَُرابٍ  الُهَداجُ و الَهْدجُ و ، محّركةً ، الَهَدَجانُ  : [هدج]

ً  بالكسر ، ، يَْهِدجُ  الشَّْيُخ في ِمْشيَته َهَدجَ  قدو ً  َهْدجا ً و وَهَداَجانا  قال الُحَطيئة : من غير إِرادةٍ. (1): قاَرَب الَخْطَو أَو أَسَرَع  ُهَداجا

داجُ أَيحخــــــــــــــــــــــــــــُذه و َداُه  اهلــــــــــــــــــــــــــــُ  ِإذا هــــــــــــــــــــــــــــَ

ِده الـــــــــــــــــــّرِداءُ     يِّ يف يـــــــــــــــــــَ  َولـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــُد ا ـــــــــــــــــــَ

  
 : ُمداَركةُ الَخْطِو. وأَنشد : الَهَدجانُ  وقال األَصمعّي :

اانً  َدجـــــــــــــَ جِي  هـــــــــــــَ يـــــــــــــَ ن ِمشـــــــــــــــــــــــــــح  مل يـــــــــــــكـــــــــــــنح مـــــــــــــِ

ِت     قــــــــــــَ يـــــــــــــح َف اهلــــــــــــَ لــــــــــــح اَن الــــــــــــر أحِ  خــــــــــــَ َدجــــــــــــَ (2)هــــــــــــَ
 

  
َداجُ  : إِذا اضطرَب َمْشيُه من الِكبَِر ، وهو َهَدجَ  وقال ابن األَعرابّي :  .َهَدْجَدجٌ و َهّداجٌ  هوو َهَدجَ و .الهُّ

َكةً  الَهَدَجةو  .َهُدوجٌ و ِمْهداجٌ  ناقةٌ  وهي ، تََهدََّجتو تْ َهَدجَ  على َولَِدها ، وقد : َحنيُن النَّاقةِ  (3) ، محرَّ

ُمقَبٌَّب وغيُر ُمقَبٍَّب  : َمْرَكٌب للنساءِ  الَهْوَدجُ و
:  الَهْوَدجُ  وفي المحكم : يُصنَع من الِعِصّي ثم يُجعل فوقَه الَخشُب فيُقبَُّب. وفي التوشيح : .(4)

ولو قال عند  النَّاقَةُ : تعَطَّفْت على الَوِلد. تََهدََّجتو تَقَطََّع في اْرتعاٍش. : إِذا الصَّوتُ  تََهدَّجَ و اُء.ِمْحَمٌل له قُبّةٌ تُْستَر بالثياب يَْرَكب فيه النِّسَ 

 ، كان أَحسَن لَطريقته. ِمْهَداجٌ  وهي تَهدََّجتو َهَدَجت : الَهَدَجةِ  ِذْكرِ 

 الِقْدُر : إِذا َغلَْت بِشدَّةٍ. َهَدَجت من الَمَجاز :و

 أَو شديدتُه. َسِريعةُ الغَلَيانِ  : أَي َهْدوجٌ  قِْدرٌ و

ْيِب بن َشِريٍق ، َهّداجٌ و  : هو ربيعةُ بُن ُمْدِلجٍ الباِهلّي. َهدَّاجٍ  وفي هامش الّصحاح : فارسُ  كَكتّان : فََرُس الرَّ

 ن قَْوِمها في يوٍم كان لباِهلَةَ على بني الَحارِث وُمَراٍد وَخثْعَم :وأَنشد األَصمعّي للحاِرثِيّة تَْرثِي َمن قُتِل م

ا ِدمـــــــــــــــاَءان  رحمـــــــــــــــييف أَرَاقـــــــــــــــَ يـــــــــــــــٌ  وحـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

ّداجفــــــــــــاِرُس و     ا هــــــــــــَ يــــــــــــَ واصــــــــــــــــــــــــــِ  َأشــــــــــــــــــــــــــاَب الــــــــــــنــــــــــــ 

  
 بشقيق وَحْرِمّي ، شقيَق بَن َجْزِء بن ِرياحٍ الباهلّي ، وَحْرميَّ بَن َضْمَرةَ النَّْهَشلّي. (5)أََراَد 

 أَبو قَبيلٍة. : َهّداجٌ و

 ُروي بكسر الّدال في قول العَّجاج يَصف الظَّليَم : الُمْستَْهِدجُ و

دَجاَأَصك  نـَغحضاً ال َييِن  تَـهح  ُمسح
 االْستِْعَجال. ومعناه بفتح الّدال قال ابن األَعرابّي : هوو العَْجاَلن ، أَي

 * ومما يستدرك عليه :
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ً  الظَّليمُ  َهَدجَ  ،  َهواِدجُ و (6) ُهدَّجٌ  . َونَعَامٌ َهّداجٌ  : وهو َمْشٌي وَسْعٌي وَعْدٌو ، كّل ذلك إِذا كان في اْرِتعَاٍش. وظِليمٌ  اْستَْهَدجَ و يَْهِدُج َهَدَجانا

 .الَهواِدج على الَهواِدجِ  وتقول : نَظْرُت إِلى

__________________ 
 .«أو أسرع»بد  « وأسرع»( يف اللسان : 1)
 .«قوله اهليقت. قا  يف اللسان : أراد اهليقة فصري هاء التبنيث لء يف املرور عليها»هبامش املطبوعة املصرية :  (2)
 ( األصر والقاموس واللسان والصحاح ا وضبطت يف التهذيب  سكان الدا  ضبرت قلم.3)
 ( يف الصحاح : مضبب وغري مضبب ا ويف اللسان فكاألصر.4)
ويف اللسان « قوله : أراد ا كذا يف اللسان أيضاً ا وذكر ابعتبار القائر أو الشاعر وإن كان أنث  ويقض ذلك كثرياً »ملصرية : ( هبامش املطبوعة ا5)

 املطبوع : أرادت.
 ( عن األساس ا وابألصر : هّداج.6)
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َي بذلك الَهَدْجَدجُ و  في َمْشيِه. لَهَدَجانِه : الظَِّليم ، ُسّمِ

 قال ابُن أَحَمَر :

َدجٍ  َدجـــــــــــــــــــــح رُُه  هلـــــــــــــــــــــَِ اعـــــــــــــــــــــِ ِرٍب َمســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــــــَ

رِ     هـــــــــــــح رًا ِإىل شـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــح ا شـــــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــد عـــــــــــــاَدهـــــــــــــَ

  
َكةً  َهَدَجةُ و يحِ ، محرَّ ً  : التي لها َحنِيٌن ، وقد (1)الّرِ تَت ، وِريحٌ  َهَدَجت َهْدجا . قال أَبو َوْجَزةَ السَّعديُّ يَصف ُحُمَر ِمْهَداجٌ  : أَي َحنَّت وَصوَّ

 الَوْحِش :

ٍك  هـــــن  يف َمســـــــــــــــــــــَ نـــــح َو  مـــــِ َن الشـــــــــــــــــــ  كـــــح لـــــَ  حـــــىت ســـــــــــــــــــَ

و ابــــــــــــِة اآفــــــــــــاِ      ِر جــــــــــــَ ن َنســــــــــــــــــــــــــح َداجِ مــــــــــــِ هــــــــــــح  مــــــــــــِ

  
 ألَّن الّريح تَْستِدرُّ السََّحاَب وتُلِقُحه فيُْمِطر ، فالماُء من نَْسِلها.

 عليه : أَْظَهروا إِْلطافَه. تََهدَُّجواو

 رِس َربيعةَ بن َصْيَدحٍ.: اسم ف َهّداجٌ . و(2): اسُم قائِد األَعشى  َهّداجٌ و

 ، وهو َمجاٌز. الَهْوَدجِ  النّاقَةُ : ارتَفََع َسنَاُمَها وَضُخَم فصاَر عليها منه ِشْبهُ  َهدََّجتو

 د.في الِخضاب ؛ كذا في معجم ابن فه (3)الَحنَفيُّ : َصحابيُّ ، روى عنه هاِشُم بُن َعطَّاٍف ، والصواب عن أَبيه عنه  َهّداجٍ  وعبُد هللا بنُ 

ً  من َحّدِ َضَرَب ، يَْهِرجونَ  النّاسُ  َهَرجَ  : [هرج]  ِء واالتِّساُع ،الَكثْرةُ في الشَّيْ  الَهْرجِ  وأَصلُ  َوقَعوا في ِفتْنٍة واختالٍط وقَتٍْل. ، إِذا َهْرجا

مان. الَهْرجُ و  :ِشّدةُ القَتِْل وَكثَْرتُه. الَهْرجُ و : الِفتْنَةُ في آخِر الزَّ

قَيّاِت  الَهْرجُ  أَي قِتَاٌل واختالٌط. وقال أَبو موسى ::  «َهْرجٌ  بين يََديِ السَّاعةِ »في الحديث : و ، بلسان الَحبشة : القَتُْل. وقال ابُن قَيِس الرُّ

بَْير :  أَيَّاَم فِتنِة ابن الزُّ

رِي عــــــــــــــح رحجِ َأّوُ  أَ  لــــــــــــــيــــــــــــــَت شــــــــــــــــــــــــــــِ  هــــــــــــــذا  اهلــــــــــــــَ

ريحِ  أَمح     ٍة غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح تـ ـــــــــــــِ رحجِ َزمـــــــــــــاٌن مـــــــــــــن ف  ؟!هـــــــــــــَ

  
ً  البَعيُر كفَِرحَ  َهِرجَ و الِء بالقَِطرانِ  أَي تَحيََّر ، َسِدَر ، : يَْهَرُج َهَرجا  وثِقَِل الِحْمل. من ِشّدةِ الَحّرِ وَكثْرةِ الّطِ

َداحِ يُْحَمل عليه »في حديث ابن ُعَمَر : و أَي يتَحيَّر :  «وال يَْنبَِعُث حتى يُْنَحرَ  (4)ويَْبُرُك  فيَْهَرجُ  الِحْمُل الثَِّقيلألَكونَنَّ فيها ِمثَْل الَجَمِل الرَّ

 فماَت. (5) فَهِرجَ  َء بالَخْضخاِض ويَْسَدر. وقال األَزهرّي : ورأَيُت بَعيراً أَجرَب ُهنِى

 قال أَبو َوْجزةَ : ءٍ ، بالكسر : األَحمُق ، والضَّعيف من كّلِ شيْ  الِهْرجُ و

ُش الـــــــــــو  بـــــــــــح رحجٌ كـــــــــــَ وُد لـــــــــــه  هـــــــــــِ تـــــــــــُ ب  الـــــــــــعـــــــــــَ  ِإذا نـــــــــــَ

ا    رَتَفـــــــــــــــــَ ه لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــذ  ِّ واعـــــــــــــــــح تـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــَ  َزوحَز  أبَلـــــــــــــــــح

  
اة بِكباَده  بهاٍء : القَْوُس اللَّيِّنةُ ، الِهْرجةُ و  .(6)وهي الُمسمَّ

بَعيَره إِذا َوَصَل الَحرُّ  أَْهَرجَ  يقال : .َكاإِلْهراجِ  صمعّي ،أَي يَتََحيَّر ؛ قاله األَ  حتى يَْسَدرَ  الهاِجرةِ  في في البَعيِر : َحْملُه على السَّْير التَّهِريجُ و

ياُح به. : التهريجُ و إِلى َجْوفِه. جَ  يقال : َزْجُر السَّبُعِ والّصِ  بالسَّبع : ِإذا صاَح به وَزَجَره. قال ُرؤبةُ. َهرَّ

تُ  ر جـــــــــــــــح ِه  هـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ داَد اأَلكـــــــــــــــح د  ارحتـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــارحتـــــــــــــــَ

ِه     تـــــــــــــِ هـــــــــــــح ـــــــــــــَ تـ
ُ

ِر املـــــــــــــ ائـــــــــــــِ الِت ا ـــــــــــــَ (7)يف غـــــــــــــائـــــــــــــِ
 

  
جَ  يقال : في النَّبيذ : أَن يَْبلَُغ ِمن َشاِربِه التَّْهِريجُ و  وأنِهَك. فاْنَهَرجَ  النَّبيذُ فالناً : إِذا بلََغ منه َهرَّ

 دُّ ، يَْدُخلُه الَخْلُق.وهو الّذي ال يُسَ  َمْهروجٌ  وقال خالُد بن َجْنبةَ : بابٌ 
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َخلََّط  في الحديث : إِذا َهَرجَ  أَو هذا هو األَكثُر ، أَفاَض فأَْكثََر ، : إِذا في الَحِديث َهَرجَ و تََرَكه َمفتوحاً ، بالكسر : أَي يَْهِرُجه البابَ  َهَرجَ  قدو

 : كثُرة النِّكاحِ. الَهْرجُ و فيه.

ّم ، ، يَْهُرجُ  جاَمعَها : إِذا جاِريتَه َهَرجَ  وقد ً  الفََرسُ  َهَرجَ و بالكسر. ، يَْهِرجو بالضَّ  َجَرى. : يَْهِرُج َهْرجا

__________________ 
 ( األصر والقاموس والصحاح واللسان ا وضبطت يف التهذيب  سكان الدا .1)
 ( عن اللسان وابألصر : قائدة.2)
قوله والصواب عنه اخل كذا يف النسخ ولعر الصواب : عن »وما أثبت عن أسد الغابة وهبامش املطبوعة املصرية : « عنه عن أبيه»( ابألصر : 3)

 ويف أسد الغابة واإلصابة : هاشم بن غطفان. .«أبيه عنه فليحرر
 ( يف النهاية واللسان : فيرب .4)
 ضبرت قلم يف املصدرين ا وما اعتمدانه ضبرت التهذيب.( يف التهذيب بكسر الراء ا ويف اللسان بفتح الراء. 5)
 .«كذا هبامش املطبوع  (لعله قالده)كباده بوزن فالدة »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( قا  ِشر : املتهته : الذي هتته يف الباطر ا أي ُرّدد فيه.7)
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 ، إِذا اْشتَدَّ َعْدُوه. ِمْهَراجٌ  وفَرسٌ  .(1)يِ : إِذا كان كثيَر الَجرْ  ، كِمْنبَر وَشّدادٍ  َهّراجٌ و لِمْهَرجٌ  إِنهو

 في الحديث. يَْهِرُجون : الَجَماعةُ  الَهّراَجةُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 : التَّناُكُح والتَّسافُُد. التَّهاُرجُ و أَي يَتسافَُدون.:  «البَهائمِ  يَتهاَرجون تَهاُرجَ »في حديث أَبي الدَّْرَداِء : 

 ٌء تَراه في النَّْوم وليس بصاِدق.: شي الَهْرجُ و : كثرةُ الَكِذِب وكثَْرةُ النَّْوم. الَهْرجُ و

ً و  : لم يُوقِن باألَْمِر ، كذا في اللسان ، وسيأْتي في هلج. َهَرَج يَْهِرج َهْرجا

جُل : أَخَذه البُْهُر من َحّرٍ أَو َمشْ  َهِرجَ و  يٍ.الرَّ

 : إِذا أَصاب إِبلَه الَجَرُب فُطِليَْت بالقَِطراِن ، فوَصَل الَحرُّ إِلى َجْوفها. ُمْهِرج ورجلٌ 

أْيُ  اْستَْهرجَ  فذلك حين»:  (2)في حديث ابن ُعَمر و  أَي قَِوَي واتَّسَع.:  «له الرَّ

 من هْرَجب أَو َهْبَرَج ، ولذا لم يتعّرض له ابن منظور.كأَنه مقلوب  : أَْن يَُساَء العََمُل وال يُْحَكَم ، الَهْربََجةُ  : [هربج]

 : ذكَره ابن مظهور هكذا. : ُسْرَعة الَمْشي الَهْرَدَجة : [هردج]

َكةً : من األَغاني وفيه تَرنٌُّم. الَهَزجُ  [هزج]  َصْوٌت فيه بََحٌح ، هو قيل :و َصْوٌت ُمَطِرٌب. : الَهَزجُ و وقد َهِرَج كفَِرَح : إِذا تَغنّى. ، محرَّ

كةً. وقيل : َصْوٌت دقيٌق مع ارتفاعٍ.  .َهَزجٌ  في ِخفٍَّة : وكلُّ كالٍم ُمتداِرٍك ُمتقاِربٍ  محرَّ

َي ، أَْهَزاجَ  والجمع يَ  وبه ُسّمِ ً  وقِيل : ُسّمِ ْوِت ؛ قاله الَخِليُل. وقيل : ِلِطيبِه ، ألَن َهَزجا اني. وقيل غير من األَغ الَهَزجَ  تَشبيهاً بَهَزجِ الصَّ

َي ِجْنُس العَُروض ، وهو مفاعيلُْن  ِمن العَُروِض ، وفي بعض نُسخِ الّصحاح : نَْوعٌ  ِجْنسٌ  : الَهَزجُ و ذلك. وفي بعِض النُّسخ : وبه ُسّمِ

َي بذلك لتَقَاُرِب أَجَزائِه ، وهو ُمسدَُّس األَصلِ  َجُز  مفاعيلُْن على هذا البِناِء ُكلّه أَربعةُ أَجَزاٍء ، ُسّمِ َحْمالً على صاِحبَْيه في الدَّائرة ، وهما الرَّ

َمُل ، إِْذ تَركيُب كّلِ واحٍد منهما من َوتٍِد َمجموعٍ وَسبَبَْيِن َخفيفيِن.  والرَّ

 : أَتى بالهَزجِ. الشاعرُ  أَْهَزجَ  قدو

بَا في تَد ُء في قِراَءتِه :في ِغنَائه والقاِري الُمغَنِّي كفَِرَح ، َهِزجَ و  اُرِك الّصْوِت وتَقاُرِبه.َطرَّ

ٌب. َهَزجٌ  وله  ُمَطّرِ

جَ و ً و َصوتَه تَهزَّ َج تَْهِزيجا جُ  : بمعنًى واحٍد ، أَي َداَرَكه وقاَربَه. وقال أَبو إِسحاَق : َهزَّ ْوِت. وقيل : التَّهزُّ هو  : تَردُُّد التَّْحِسيِن في الصَّ

ٌل غيُر رفيعٍ.  َصْوٌت ُمَطوَّ

 بمعنى واحٍد. َهزيعٌ و من اللَّْيلِ  َهزيجٌ  َمَضىو

َجت من الَمَجاز :و امي  َصّوتَت عند اإِلْنباِض ، إِذا القَْوسُ  تَهزَّ  عنها. قال الُكميت : (3)أَي أََرنَّْت عند إِنباِض الرَّ

ا وال الـــــــــــــنـــــــــــــاُس مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا  بح َرهبـــــــــــــ  عـــــــــــــِ  مل يـــــــــــــَ

مــــــــــــــــريَا    ه ا ــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــرَي ِإنــــــــــــــــذارِهــــــــــــــــا عــــــــــــــــَ

  

ـــــــــــــــــجَ  ازِي هـــــــــــــــــا اجلُ  أَبهـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــي ن َأغـــــــــــــــــان  مـــــــــــــــــِ

يــــــــــــَب الــــــــــــز فــــــــــــريا    حــــــــــــِ هــــــــــــا الــــــــــــنــــــــــــ  اعــــــــــــِ بــــــــــــَ ــــــــــــح  شِّ وِإتـ

  
 * ومما يستدرك عليه :

 . قال النَّابِغة الَجْعدّي :َهِزجٌ  ، وفََرسٌ  َهزجٌ  : الِخفَّةُ وُسْرَعةُ َوْقعِ القََوائِم وَوْضِعها. َصبِيٌّ  الَهَزجُ 

زِجـــــــــــــــــــاً غـــــــــــــــــــدا  ه  هـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ راًِب قـ  طـــــــــــــــــــَ

    َ غـــــــــــــــــِ ح بِ لـــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح َح مل يــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ  وَأصـــــــــــــــــــــــــــــــح
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 : الفََرُح. الَهَزجُ و

جٌ  وَرْعدٌ  ٌت. ُمتهّزِ  : ُمصّوِ

جَ  وقد  الصَّوت. َهزَّ

ْعِد : َصْوتُه. َهَزجُ  ومن المجاز :  الرَّ

 .َهِزجٌ  وُعودٌ 

 وللعُوِد والقَْوِس أَهاِزيُج.

ْعد. َهِزجٌ  وَسَحابٌ   بالرَّ

__________________ 
 التهذيب : العدو.( األصر والصحاح ا ويف 1)
 .«قوله : ويف حديث ابن عمر ا الذي يف النهاية واللسان إسناده إىل عمر ا فليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( األصر والصحاح ا ويف اللسان : الرمي.3)
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بّاِن  الَهَزجُ  وقال الجوَهِرّي : ْعِد والذِّ  .(1): َصْوُت الرَّ

 وأَنشد :

ٌر  لـــــــــــــــــجـــــــــــــــــِ ش  جمـــــــــــــــــُ ِز َأجـــــــــــــــــَ ثيف  جٌ هـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــُ

دادِ     نــــــــــــــائــــــــــــــُب يف الســــــــــــــــــــــــــــِّ رُُه اجلــــــــــــــَ رحكــــــــــــــِ كــــــــــــــَ  تــــــــــــــُ

  
 الصَّوِت ُهَزاِمُجه : أَي ُمداِرُكه. َهِزجُ  وفي اللّسان : هو

 ٍء. ولذا استعمله ابُن األَعرابّي في معنى العَُواِء. وأَنشد بيت َعْنتَرةَ العَْبسّي :من التَّرنُّم في شيْ  الَهَزجُ  وليس

هـــــــــــــا ا  و  ـــــــــــــِب َدفـــــــــــــِّ َب  ِبـــــــــــــان ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ ا تـ َبلـــــــــــــَّ  كـــــــــــــَ

يِّ مــــــــــــن     شــــــــــــــــــــــــــِ زِجِ َوحح َؤو مِ  هــــــــــــَ يِّ مــــــــــــُ  الــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــِ

  

فـــــــــــتح لـــــــــــه  طـــــــــــَ ا عـــــــــــَ مـــــــــــَ نـــــــــــيـــــــــــِب كـــــــــــلـــــــــــّ رٍّ جـــــــــــَ  هـــــــــــِ

قـــــــــــاهـــــــــــا     َّب اتـــــــــــ  مِ َغضـــــــــــــــــــــــــح  ابلـــــــــــيـــــــــــديـــــــــــن وابلـــــــــــفـــــــــــَ

  
ا»كثيُر العُواِء باللّيل. ووَضَع العَِشّي موضَع اللّيِل لقُْربه منه. وأَْبَدل  َهِزجٌ  قال : ، وِهّر عنده « يَْنأَى»ورواه الشَّْيبَانّي « َهِزجٍ »من « ِهرًّ

 تَْحَذُر لَْسعَهُ إِيَّاها. َرْفٌع ، فاعٌل لينأَى. وقال غيُره : يعني ذُباباً ِلَطيرانِه تََرنٌُّم ، فالنَّاقَةُ 

نَّة. والَوَزُج ُدونَه. الَهَزجُ  ، «َوَزجٌ » وفي روايٍة : .«َهَزجٌ  أَْدبََر الشَّيطاُن وله»في الحديث : و  : الرَّ

ْوُت الُمتَداِرُك ، الُهَزاِمجُ  : [هزمج] وقد َذكره الجوهرّي في  والميم زائدةٌ. وإِنما قّدمه على الّذي يليه لكونه من الَهَزج ، كعاُلِبٍط : الصَّ

 ويوجد في بعض النُّسخ مكتوباً بالُحمرة ، وليس بصواٍب. .«هزج»

 وأَنشد األَصمعّي : : َكالٌم ُمتَتابٌع ، واختالُط َصْوت زائٍد ، الَهْزَمجةُ و

 ُهزاجِمَاأَزاجِماً وَزَجالً 
َغاِء. الُهزاِمجو  : أَْدنَى من الرُّ

ئُْب الَخفيفُ و : السَّريُع ، ، بالكسر جُ الِهْزال : [هزلج]  . قال ، َجْندُل بُن الُمثَنَّى الحارثّي :َهَزاِلجُ  السَّريُع. والجمعُ  الذِّ

مــــــــــــــــــارِج  َن ابأَلمــــــــــــــــــالــــــــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــــــــــ  رتحُكــــــــــــــــــح  يــــــــــــــــــَ

غـــــــــــــــــــاوِس     ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــل ريحِ وال ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــل زاجلِ ل  اهلـــــــــــــــــــَ

  
 وفي التهذيب : أَنشد األَصمعّي لِهْمياَن :

 َهزَاجِلَاخُتحرُِج من أَفحواِهها 
ئاب. وقوُل الُحسين بن ُمَطيٍر : الَهزاِلجُ و قال : راُع من الذِّ  : الّسِ

ٌة  قــــــــــــَ ــــــــــــ  وثـ ــــــــــــديــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــُ ر أَي شــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــِ
َ
ُ  امل دح  هــــــــــــُ

هـــــــــــــــــا زُجيف     لـــــــــــــــــُ ٌ  وأَرحجـــــــــــــــــُ زالـــــــــــــــــيـــــــــــــــــجُ ُدفـــــــــــــــــح  هـــــــــــــــــَ

  
م زائدةٌ. وهذا قوٌل ال يُلتَفَت إِليه ، كذا  الِهْزاَلجُ  فّسره ابن األَعرابّي فقال : سريعةٌ َخفيفةٌ. وقال ُكراع : : السَّريُع ، ُمشتَقٌّ من الَهَزج ، والالَّ

 في اللّسان.

 .َهْزلََج َهْزلََجةً  وقد ، كعََملٍَّس : َسريٌع. َهَزلَّجٌ  َظليمو

 .َهْزلَجةً  وقيل : كلُّ ُسْرعٍة :

ْل.كالَهْزَمجَ  (2) : اختالُط الصَّوتِ  الَهْزلََجةُ و  ة ، وهذا يُؤيِّد ما َذهَب إِليه ُكراع ؛ فتأَمَّ

ين ، ِهِسْنجانُ  : [هسنج] ّيِ ، يُنَسب إِليها أَبو  ة ، بالعََجم ، وفي المعجم بفتح السين : ، بكسر الهاِء والّسِ ب ِهِسْنكان. وهي من قَُرى الرَّ ُمعرَّ

 الحسن الّرازّي ، وأَخوه عبُد هللا بُن الَحسن ، وغيرهم ، كذا في اللُّباب والمعجم.إِسحاَق إِبراهيُم بُن يُوسَف بن خالد الّرازّي ، وعليُّ بن 
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ً  مالَه َهضَّجَ  : [هضج]  من اإِلجادة ، والمراد بالمال اإِلبُل. يُِجْد َرْعيَها ، : إِذا لم تَْهِضيجا

 لم يُْحِسنوا شيئاً. ِصغارٌ  أَي ، َهِضيجٌ  ِصْبيانٌ  يقال :و

ُب  وقد تُْكَسر الاّلم الثانيةُ ، (3)بكسر األَّول والثاني وفتح الثالث  ، اإِلْهِليلَجُ  : [هلج] قاله الفّراُء ، وكذلك رواه اإِليادّي عن َشِمٍر ، وهو ُمعرَّ

. قال ابن َهِليِلَجة . قال الجوهرّي : وال تَقُلْ إِْهِليلََجةـ  دة بهاءٍ والواحِ  إِْهليله ، وإِنما فَتحوا الاّلَم ليوافق وَزنُه أَوزاَن العَرب ؛ حقّقه شيخنا

 إِهِليلَج ولكن ِإْفِعيلَل ، مثلـ  بالكسرـ  األَعرابّي : وليس في الكالِم إِْفِعيِلل

__________________ 
 كلمة الذابن وال الشاهد. ويف األساس : قا  الشماخ :( األصر واللسان عن اجلوهري ا ويف الصحاح : اهلزح : صوت الرعد ا ومل ترد فيه  1)

 يـــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــفـــــــــــــهـــــــــــــا أن ال لـــــــــــــفـــــــــــــ  جـــــــــــــبشـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــا 

 أهــــــــــــــــازيــــــــــــــــج ذابن عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  غصــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــرفــــــــــــــــج   

  

 االلن تسكن إىل أغاين الذابن فتقف عندها فال يدعها العري ويطردها.

 ( هذا قو  ابن دريد كما يف التكملة.2)
 الالم الثانية. واهلاء والياء ساكنان. وما أثبت ضبرت القاموس واللسان والصحاح.( كذا ا يريد كسر اهلمزة والالم األوىل وفتح 3)
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م وِإطحرِيَفر ـــــــــــــــــ  وِإبحرِيســـَ فُر ومنه َأســـوُد وهو الباِلُغ الن ضـــيجُ  َأي معروٌف ا وهو عل  أَقســـاٍم. مَثٌَر ا م اـ ا ومنه  (1) منه َأصـــح
َر ا ويُزِيــر يف ُكتبهم ا منهــا أَنــهولــه منــاِفُض مجــَ ٌة ا ذَكَرهــا اأَلطبــ اُء  كــابِِلييف. َفُض من اخلَوانِيِ  ا وحِيَفة الَعقــح داَع  يـَنـح الصــــــــــــــــ 

ابنُونَِة ا ابســـــــــــتعماله ُمَربن ا َِعدة كالَكذح
َدبِّرة بفتح فســـــــــــكون ا وهو يف امل

ُ
َترتُ  الَبيَت يف  يف البيِت ا وه  املرحأَة العاِقلُة امل

عدة. غايِة الص الِح ا فكذلك هذا الد واءُ 
َ
 للدِّماِي وامل

 : الَكثيُر األَحالِم بال تَحصيل. الهاِلجُ و

ً  بالكسر ، ، َهلََج يَْهلجُ و من األَخبار ؛ هكذا في النُّسخ ، وفي بعض األُّمهات : بما ال يُوقَن به ، بالقاف ، بدل  : أَْخبَر بما ال يُْؤَمن به َهْلجا

 الميم.

 لنَّْوم.، بالّضّمِ : األَْضغاُث في ا الُهْلجُ و

ث. ٌء تَراه في نَْومك مّما ليس بُرْؤيَا صادقٍة ،بالفتح : أََخفُّ النَّْوم ، وَشىْ  الَهْلجو د بن العبَّاس البَْلِخّي الُمحّدِ  وَجدُّ محمَّ

َكةً : َجدُّ يَعقوَب بن َزيِد بن َهلََجةُ و  ث.بن عبد هللا بن أَبي ُملَيكة التَّْيمّي ، ثقةٌ ، َحدَّ  َهلَجةَ  ، محرَّ

 ٌء من ذلك.شىْ « هرج»، أَو أَّن الاّلم بَدٌل عن الميم ، كما سيأَتي. وقد مّر في  كأَْهَمَجه أَْخفاه ، : إِذا أَْهلََجهو

المائُق القليُل النَّْفعِ. زاد األَزهريُّ :  (2) [األَحمقُ ]الذي ال أَْحَمق منه. وقيل : هو الَوِخُم  األَحمقُ  : الِهْلبَاجُ و ، بالكسر الِهْلبَاَجةُ  : [هلبج]

ْخُم الفَْدُم األَكوُل ، فقال : هو األَحمقُ  الِهْلبَاجةِ  وقال خلٌَف األَحمُر : سأَْلت أَعرابيّاً عن .(3)الثَّقيُل من النّاس   الّذي ، الّذي ، الّذي ، ثم الضَّ

وفَسَّره الَمْيدانّي بأَنه النَُّؤوم  الجاِمُع كلَّ ّشٍر. جعل يَلقاني بعَد ذلك فيِزيد في التَّفسير كلَّ مّرة شيئاً. ثم قال لي بعد حيٍن وأَراد الُخروَج : هو

ثال لحمزةَ ، وقد ساَق حكاية األَعرابّي ، وفيها : الَكسالُن العُْطُل الجافي. قْلت : واسُم األَعرابّي ابُن أَبي َكْبشةَ بن القَبَْعثَري. وفي كتاب األَم

عيُف العاجُز األَخَرُق الِجْلُف  الِهْلبَاجة ما لم يَستِطع معه إِخراَج َوْصِفه في َكلمٍة واحدة. ثم قال : الِهْلباَجةِ  فتردَّد في َصْدره من ُخْبثِ  : الّضِ

وال كفَايةَ معه ، وال َعَمَل لََديه ، وبَلَى ، يُستَْعَمل ، وِضْرُسه أَشدُّ من َعَمله ، فال تُحاِضَرّن  الَكسالُن السَّاقُط ، ال َمْعنَى له ، وال َغناَء عنده ،

يت عن األَصمعّي : فلما رآني لم أَْقنَع قال : اْحِمْل علي ّكِ  ه من الُخْبِث ما ِشئَْت.به َمجلساً ، وبَلَى فَْليَْحُضْر وال يَتَكلََّمّن. وزاد ابُن الّسِ

؛ حكاه ابُن ِسيده في المَخّصص ، ومثله  ُعالبطٍ  ، مثل ُهالبجٌ و كعُلَِبط ، كالُهلَبج : ِهْلباجٌ  . ولَبٌَن وَرُجلٌ ِهْلباَجةٌ  : الثَّخينُ  الخاثُِر أَي للَّبَناو

 صاحب الواعي.

 وقيل : .(4)والُحُمِر  وأَعيُنِها. وفي بعض النُّسخ : ، محّركةً : ذُباٌب َصغيٌر كالبَعوض يَسقُط على ُوجوِه الغَنَم والَحميرِ  الَهَمجَ  : [همج]

لغَنَُم الَمهزولةُ. ا : الَهَمجو .(5)ُء عن ذُباب أَو بَعوٍض ؛ هكذا في األَساس : كلُّ ُدوٍد يَْنفَِقى الَهَمجُ : صغاُر الدَّواّبِ. وعن اللَّيث : الَهَمجُ 

 : أَحمُق. َهَمَجةٌ و َهَمجٌ  من الناس ، َرجلٌ  الَحَمْقى : الَهَمجُ و واحدتُه بهاٍء.

 ويقال للنَّعجِة إِذا َهِرَمت : النِّعاُج الَهِرمةُ. : الَهَمجو األَحمُق الذي ال يَتماَسُك. من النّاِس : الَهَمجةُ  . وقال أَبو سعيد :الَهَمج أَْهَماجٌ  وجْمع

يِ البَعوُض ، ألَنه إِذا جاَع عاَش وإِذا َشبَِع مات. الُجوُع. : الَهَمجُ  عن ابن َخالَوْيِه :و : النَّْعجةُ. الَهَمَجةُ و وَعَشَمةٌ. َهَمَجةٌ   قيل : وبه ُسّمِ

 إِذا جاع. قال الّراجز ، وهو أَبو ُمْحِرٍز الُمَحاِربّي : َهَمجَ و

ا مـــــــــــن  نـــــــــــَ تح جـــــــــــاَرتــــــــــــُ كـــــــــــَ لـــــــــــَ جح قـــــــــــد هـــــــــــَ مـــــــــــَ   اهلـــــــــــَ
َذجح و     ودًا َأو بـــــــــــــَ تـــــــــــــُ رح عـــــــــــــَ مـــــــــــــضح  حكـــــــــــــُ  ِإنح  ـــــــــــــَُ

  
م آنفاً. ُسوُء التَّدبيِر في الَمعَاِش. : الَهَمجُ و  وبه فسَّر بعُضهم قوَل الّراجز المتقّدِ

 له ، كقولك : لَْيٌل الئِل. تَْوِكيدٌ  على المبالغة. وقيل : ، َهَمٌج هاِمجٌ  قالوا :و

ً  اإِلبُل من الماءِ  َهَمَجتو  حتّى َرِويَْت. َشِربْت منه َدفعةً واحدةً  ، بالتسكين : إِذا تَْهُمُج َهْمجا

__________________ 
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 خطب. ووردت البالض يف املطبوعة الكويتية« البالُغ النضيجِ »( من نسخة من القاموس : 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( عبارة التهذيب : واهللباجة : الثقير من الناس األمح  املائ .3)
 ( وهي يف اللسان ا والرواية األوىل يف التهذيب والصحاح واألساس.4)
 ء.( ومثله يف التهذيب واللسان. ويف األساس : يتفقب بد  ينفقي5)
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ً  الفََرسُ  أَْهَمجَ و كأَْهلََجه. : أَْخفَاه أَْهَمَجهو ، ثم أَْلَهَب في ذلك ، وذلك إِذا اجتََهَد في َعْدِوه. وقال  ُمْهِمجٌ  فهو (1) َجدَّ في َجْريِه : ِإْهَماجا

 اللِّْحيَانيُّ : يكون ذلك في الفَرِس وغيِره مّما يَْعدو.

بَاِء. الَحَسنَةُ الِجسمِ  : الفَتِيَّةُ  الَهِميجُ و بَاِء : الَهِميجُ  أَو الَخِميُص البَْطِن. : لَهِميجُ او من الّظِ ّم ، على َظْهرَها ِسَوى  التي لها ُجدَّتَاِن ، من الّظِ بالضَّ

تَْيَها ، أَ  هي الّتي لها ُجدَّتَانِ  كذلك األُنثَى بغير هاٍء. وقيل :لَْونِها ، وال يكون ذلك ؛ إِاّل في األُْدم منها ، يَْعنِي البيَض ؛ و و الّتي في ُطرَّ

ر قوُل أَبي ذَُؤيٍب يَصف َظْبيةً : أََصابَها َوَجٌع فَذبََل َوْجُهَها  وبه فُّسِ

 ِ  (2) َِيجُ ُمَوش حٌة ابلط ر َتاح
جُل ، هكذا في النُّسخ ، والّذي في بعض األُّمهات :  اْهتََمجَ و َحّرٍ أَو  َجْهٍد أَو َضعَف مننَْفُسه : اْهتََمجتو ، بالبناء للمفعول ،« اْهتُِمجَ »الرَّ

 وهو َمَجاز. والمتروُك يَموُج بَْعُضه في بعٍض ، تأَكيٌد لَهَمجٍ ، : الَهاِمجو .(3) َوْجُهه َذبَلَ  اْهتََمجَ و غيِره.

 * ومما يستدرك عليه :

 : تَشتكي عن ُشْرب الماِء. َهَوامجُ و هاِمجةٌ  ابلٌ 

َعاُع من النّاس. و الَهَمجُ  ومن الَمَجاز : عاع من النّاس : إِنما هم: الرَّ َهَمٌج  قيل : هم األَْخالُط. وقيل : هم الَهَمُل الّذين ال نَِظاَم لهم. ويقال للرَّ

 .هاِمجٌ 

 وَءةَ :: ُرذاُل النّاس. ويقال : ألُشابَِة النَّاِس الّذين ال عقوَل لهم وال ُمر الَهَمجو «َرَعاعٌ  َهَمجٌ  النَّاس وسائرُ »:  عنههللارضيفي حديث علّيٍ و

 : ال َخْيَر فيهم. قال ُحَمْيُد ابن ثَْور : َهَمجٌ  . وقَْومٌ َهَمٌج هاِمجٌ 

يــــــــــــــــــجٌ  َر عــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــاذ    ــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــَ

َر     ــــــــــــــ  غــــــــــــــيــــــــــــــُ  الــــــــــــــثـ تــــــــــــــيــــــــــــــُج ثــــــــــــــالٍث بــــــــــــــَ  نــــــــــــــَ

  
 : ماٌء وُعيُوٌن عليه نَْخٌل من المدينة ، من جهة وادي القَُرى. الَهَمجو

 : اإِلْسماُج ؛ قاله ابن األَعرابّي. اإِلْهَماجُ و

 ، بالكسر : اسم موضع بعَينه. قال ُمزاحٌم العُقَْيلّي : ِهَماجٌ و

ٍر  جـــــــــح جي بـــــــــُقصـــــــــــــــــــــــِور حـــــــــَ بـــــــــَ حـــــــــح رحُت وصـــــــــــــــــــــــُ ظـــــــــَ  نـــــــــَ

اجِ     جـــــــــــَ ـــــــــــرِة ا ـــــــــــِ رحف غـــــــــــائ ـــــــــــطـــــــــــ  لـــــــــــَ  ال جـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــَ  ب

  

ة طــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــاٍت  يــــــــــــلــــــــــــَ ِن الــــــــــــفضــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــُ  ِإىل  ــــــــــــُ

ر وارَِدة     ــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــح الَ  ال اجِ خــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــــَ  اهلــــــــــــــــــــِ

  
 ؛ كذا في المعجم. (4)وقال أَبو زياد : الِهَماج : مياهٌ في نِْهيِ تُْربَةَ 

 واالْلتبَاُس كالَهْمَرجِ. : االْختالطُ  الَهْمَرَجةُ  : [همرج]

. َهْمَرجةٌ  يه. وقالوا : الغُولُ : َخلََّطه عل َهْمَرجةً  عليه الَخبَرَ  َهْمَرجَ  وقد  الِخفَّةُ والسُّْرَعةُ. : الَهْمَرَجةُ و من الِجّنِ

 عليه الَخبَر. َهْمَرجَ  وقد الباطُل والتَّْخليُط في الَخبِر. : الَهْمَرَجةو لَغَُط النّاِس ، كالُهْمُرَجان ، بالّضمّ  : الَهْمَرَجةُ و

جُ و  كعََملٍَّس : الماِضي في األُمور. الَهَمرَّ

َجةٍ  وَوقََع القَْوُم في  ، بالتَّْشديد أَي اختالٍط. قال : َهَمرَّ

َنا كذلك ِإذا َهاَجتح   َ َر َجةٌ بـَيـح
 : االختالُط في الَمْشيِ. الَهْمَرَجةُ  أَي اختِالٌط وفتْنَةٌ. وقال الجوهريّ 

 الماّدة بالمداد األَسود.قلت : فإِذْن يَْنبَِغي أَن تُْكتَب هذه 
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ى بَرْهَواٍن ، وهوالَهماليجِ  : واحدُ  ، بالكسر ، من البَراذينِ  الهْماَلجُ  : [هملج]  وَمْشيُه .الُمَهْملَج . والبِْرَذْوُن واحُد البَراِذين. وهو الُمَسمَّ

بٌ  وهو الَهْملََجةُ   : الَحَسُن السَّْيِر في ُسْرعِة وبَْختََرةٍ. الِهْمالجُ و .جَ َهْملَ  : ُحْسُن َسْيِر الّدابّة في ُسْرعٍة. وقد فارسيٌّ ُمعرَّ

 وأَنشد : : ال ُمخَّ فيها لُهزالَها. ِهمالجٌ  شاةٌ  عن ابن األَْعَرابّي :و

ا  الجـــــــــــَ ح ًة  ـــــــــــِ جـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــي نـ طـــــــــــَ  خـــــــــــَ  َأعـــــــــــح

ا     اجـــــــــــــــــَ ًة ا ِإّن هلـــــــــــــــــا َرجـــــــــــــــــَ اجـــــــــــــــــَ (5)َرجـــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 اضطرم يف جريه.( يف اجملمر : ِإذا 1)
 .. كبن ابنة السهمّي يوم لقيتها  .59/  1( صدره يف ديوانه 2)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان َذبَُر ضبرت قلم.3)
 .«قوله تربة. قا  اجملد وكهمزة واٍد يصب يف بستان ابن عامر. اه»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 : ضعفاء.( الرجاجة الضعيفة الجي ال نق  هلا. ورجا  رجاج 5)
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 وقال العَّجاُج : ُمذلٌَّل ُمْنقَاٌد. بفتح الاّلم ، أَي ، ُمَهْملَجٌ  أَْمرٌ و

َلَجاقد قـَل دوا أَمَرُهُم  َُهمح
 امل

ُجِل : َمْرَكبُه.  وِهْماَلُج الرَّ

ه تََهنَّجَ  : [هنج] َك في بْطِن أُّمِ  الَحيَاةُ فيه. وأََخَذت الفَصيُل : إِذا تََحرَّ

 كالَهَوِك. ، محرَكةً : ُطوٌل في ُحْمٍق ، الَهَوجُ  : [هوج]

 ً  الطُّوِل. أَْهَوجُ  . ويقال للطَِّويل إِذا أَفرط في ُطوله :َهَوجٍ  : الُمْفِرُط الطُّوِل مع األَْهَوجُ و .أَْهَوجُ  فهو َهِوَج َهَوجا

ع بهو : أَي َطِويلٌ  الَهَوجِ  بَيِّنُ  أَْهَوجُ  ورجلٌ   .(1) َطْيش وتَسرُّ

ُع  : األَْهَوجُ  .«البَْجبَاجُ  األَهوجُ  هذا»في حديث عثماَن : و إِلى األُمور كما يَتَِّفق. وقيل : األَحمُق القليُل الِهدايِة. وفي األَساس :  (2)الُمتََسّرِ

 ُمْفِرُطه.الطُّوِل : أَْهَوجُ  من الَمَجاز : وهو

ً  النّاقَةُ الُمْسِرَعةُ حتى كأَّن بها من اإِلبِل : الَهْوَجاءُ و  . قال أَبو األَسود.أَْهَوجُ  وكذلك بَعيرٌ  .َهَوجا

وحٍث أَ  َوجَ و عــــــــــــلــــــــــــ  ذاِت لــــــــــــَ ٍر  أَبهــــــــــــح  َدوحســــــــــــــــــــــــــَ

هح     ر كـــــــــاهـــــــــلـــــــــُ أُل الـــــــــر حـــــــــح يـــــــــٍر ميـــــــــَ بـــــــــِ نـــــــــيـــــــــٍض نـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــَ

  
ةً ، وال يقال : الَهْوَجاءَ  وقيل : إِن ً  كأَّن بها : َهْوجاءُ  . وفي األَساس : من الَمَجاز : وناقَةٌ أَْهَوجُ  َجَملٌ  من ِصفَِة النَّاقِة خاصَّ لُسْرَعتِها ال  َهَوجا

ُد َمواِطى  .(3)اِسِم من األَرض َء الَمنَ تَتَعهَّ

يحُ  الَهْوَجاءُ و ياحِ. وقيل :  ، ُهوجٌ  تَْقلَُع البُيُوَت ، ج التي الّرِ ّم ، وهو َمَجاز. وقال ابن األَعرابّي : هي الّشِديَدةُ الُهبُوِب من َجميعِ الّرِ بالضَّ

ً  : ُمتََداِرَكةُ الُهبُوِب كأَّن بها َهْوَجاءُ  ِريحٌ   . وقيل : هي الّتي تَْحِمُل الُموَر وتَُجرُّ الذَّْيَل.َهَوجا

 * ومما يستدرك عليه :

جُ   .الَهَوجُ  : وهو التََّهوُّ

 : بمعنًى واحٍد. َهَوجٌ  (4)و[ ]وقال أَبو عمٍرو : في فاُلٍن َعَوج 

 يريد الَحاَجة. قيل : إِنها لُغَيَّة. «الَهاَجةِ  َما فَعَْلَت في تِلكَ »في حديِث َمكحوٍل : و

 : الشَُّجاُع الذي يَْرِمي بنْفِسه في الَحْرب ، على التَّْشبِيِه باألَحمق. األَهوجُ  ومن المجاز :

ً  ءُ الّشىْ  هاج : [هيج] ً و بفتح فسكون ، ، يَهيُج َهْيجا كة ، َهيََجانا ً و ، محرَّ  : ثاَر لَمَشقٍّة أَو َضَرٍر. ، بالكسر ِهيَاجا

 .تَهيَّجَ و كاْهتاجَ  : بمعنًى ، َهايََجهو َهيََّجهو ، يتَعدَّى ، وال يَتعّدى ، َهيَّجهو َغْيُره َهاَجهو به الدَّمُ  هاجَ  تقوُل :

 أَيضاً قال الّراعي : َهيُوجٌ  . واألُنثَىَهيُوجٌ  ءٌ وَشىْ 

ه و  لـــــــــــَ  ِديـــــــــــنـــــــــــَ اجَ قــــــــــــَ تـــــــــــَ وحِ  ِإهنـــــــــــا  اهـــــــــــح  لـــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــ 

زاِء     وِ  ِإخــــــــــواَن الــــــــــعــــــــــَ يــــــــــوجُ عــــــــــلــــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــ   هــــــــــَ

  
 .ِمْهيَاٌج كَهيُوجٍ و

َكها هاجَ و  بالّليل إِلى الَمْوِرد والَكإل. وأَثارَ  اإِلبَل : إِذا َحرَّ

 من اإِلبل : التي تَْعَطش قبَل اإِلبِل. الِمْهيَاجُ و

ً  النَّْبتُ  هاجَ و .الِمْهيَاجِ  والِمْلواُح ِمثْلُ  َعِطَشت. : إِذا اإِلبلُ  َهاَجتِ و  األَرُض. َهاَجت : إِذا يَبَِس. وكذا يَهيُج َهْيجا



2969 

 

َراَب. الّذي : الفَْحلُ  الهائِجُ و ً  وقد يَْشتَِهي الّضِ ً و َهاَج يَِهيُج ِهيَاجا ً و ُهيُوجا َراَب ، وهو َمجاز. اْهتَاجَ و ، َهيََجانا  ، إِذا َهَدَر وأَراَد الّضِ

 ، َمثََّل به سيبويه ، وفَّسَره الّسيرافّي. هائج : ِهيَّجٌ  وفَْحلٌ 

يَاِت :  َصْت اإِلبُل َرُخَصْت ونَقَ  َهاَجتِ  وإَِذا»وفي بعض النُّسخ بالخاِء المعجمة ، ولم يُفَسَّْره أََحٌد. قال ابن سيده : وهو َخطأٌ. وفي حديث الّدِ

راَب ، وذلك مما يُْهِزلُه فيَقّل ثَمنُه. هاجَ  .«قِيَمتُها  الفحُل : إِذا َطلََب الّضِ

 : َسَكنَْت فَْوَرتُه. وفي هائُِجه : إِذا اشتدَّ َغَضبُه وثاَر. وَهَدأَ  هاَج هائُِجه يقال : الفَْوَرةُ ، والغََضبُ  : الهائجو

__________________ 
 تسرّع ومح .( يف اللسان : وبه 1)
 ( اللسان : املسرع.2)
 ( ومثلها يف التهذيب واللسان.3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
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تعَر   .هاَج هائُجه الّرُجُر َغَضباً ا قير (1)اأَلساس يف اجملاز : وِإذا اشح
ْبِرقاِن فَهَجاه. هاجَ و  الِهَجاُء بينهما. َهاجَ و الُمخبَُّل بالّزِ

 يْومُ و .هاجَ  ، ألَنها َمْوِطُن َغَضٍب ، وكلُّ َحرٍب َظَهَر فقد (2) ويُْقَصر يُمدّ  : الَحْرب ، الَهْيَجاءو ، الِهيَاجَ و الَهْيجَ  من المجاز : َشِهْدتُ و

ثاِن. ، (4) بِْسَطامٍ  بنُ  َهيّاجُ و وفي نُسخٍة : ابُن ِعْمَرانَ  (3) كشدَّاٍد بُن بَسَّامٍ  َهيَّاجٌ و الِقتَال. : يوم ، بالكسر الِهيَاج بُن  َهيّاجُ  وّمما فاته : ُمَحّدِ

 البُْرُجمّي التَّميمّي ، من أَْهِل البَصِرة ، يَْرِوي عن ِعْمَراَن بِن الُحَصين ، وَسُمَرةَ ، من أَْهِل البَصِرة ، يَْرِوي عن (5)ِعْمَراَن بن الفَُضيِل 

اِر بِن ياسٍر. يّاجالهَ  ، وأَبو (6)ِعْمَراَن بِن الُحَصين ، وَسُمَرةَ ، وعنه الَحسن   َحيّاُن بُن ُحَصيٍن ، يَْرِوي عن علّيٍ وعمَّ

 .َهاَجهو الغُبَارَ  َهيَّجَ و

 للقتَال. تََواثَبُوا إِذا ، تََهايَُجوا يقال :و

 الشَّرُّ بيَن القَْوِم. هاجَ و

 النّاقةُ النَُّزوُع إِلى َوَطنَِها. بالكسر : ، الِمْهيَاجُ و

 فاْنبعَثَْت. َهيَّْجتَُها وقد

 .ِهْجتُه فَهاجَ  ويقال :

 الَجَمُل الِّذي يَْعَطش قَْبَل اإِلبِل. : الِمْهيَاجُ و

 : إِذا َعِطَشت ، كما تقّدم. هاَجتْ  وقد

ْفَدَعة األُنثى الَهاَجةو رها بالواو والياِء : ُهَوْيَجةٌ ، ويقال : ، َهاَجاتٌ  ج والنَّعَاَمةُ ، : الّضِ  .ُهيَْيَجةٌ  وتُصغِّ

 ِريحٍ. بفتح فسكون ، أَي يَْومُ  ، َهْيجٍ  يومُ  يقال : يَْوُمناو

 قال الّراعي :

وحِم و  ـــــــــــــــــــَ ٍة يف يـ جٍ اَنِر َوِديـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح   هـــــــــــــــــــَ
ا     ـــــــنـــــــَ ي ـــــــِ ب ُت هلـــــــا اجلـــــــَ بـــــــح َر  َنصـــــــــــــــــــــَ عـــــــح ن الشـــــــــــــــــــــِّ (7)مـــــــِ

 

  
اِعي : َهْيجٌ  له َهاجَ  قال األَصمعّي : يقال للسحاب أَّوَل ما يَنشأُ : َغْيٍم وَمَطٍر. يَْومُ  أَو  َحَسٌن. وأَنشد للرَّ

ُد  هــــــــــــــا َرَواغــــــــــــــِ راِوحــــــــــــــُ ــــــــــــــُ رِّ   (8)ت جٍ كــــــــــــــُ ــــــــــــــح ي   هــــــــــــــَ
يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاو     نــــــــــــــــــِ َن هبــــــــــــــــــا ا ــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح  أَرحَواٌح َأطــــــــــــــــــَ

  
 . وهو َمَجاٌز.هكذا في الّصحاح. وفي غيره : واْصفَرَّ  : أَْرٌض يَبَِس بَْقلُها أَو اْصفَّر ، الهائَِجةُ و

ً  األَرضُ  هاجتِ و (9) (ُثَّ َيِهيُج َفرَتاُه ُمْصَفرًّا)وفي التنزيل :  : يَبَِس واْصفَرَّ وطاَل. َهْيجٌ و هائِجٌ  البقُل فهو َهاجَ  وقد ً و َهْيجا : يَبَِس  َهيََجانا

 بَْقلُها.

يُح النَّْبَت : إِذا أَْيبََستْه. أَهاجتِ  يقال : : أَْيبََسه. أَهاَجهو  قال ُرؤبةُ : النَّبَاِت ، هائَِجةَ  َوَجَدها أَْهيََجهاو الّرِ

َيجَ و   اخلَلحَصاَء ِمنح ذاِت الرُبَ ح  َأهح
 قال : َزْجر النّاقةِ  مع كسر أَوله : كالهما من بالسُّكون ِهجْ و ، بالكسر ، َمبنيّاً على الكسر ، ِهيجِ و

 (10) ِهيجِ ادِيها هلا : تـَنحُجو ِإذا قا  ح
 وقد تقدَّم َطرٌف من ذلك في َهّج.
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 * ومما يستدرك عليه :

 .«يَِهْجه َرأَى مَع امرأَتِه َرُجالً فلمْ » في حديث الُمالَعنة :و الّسماُء فُمِطْرنا ، أَي تَغيََّمت وَكثَُرت ِريُحها. (11) هاَجتِ 

 أَي لم يُرِعْجه ولم يُنفِّْره.

 .الِهيَاجَ  وهو عندي على السَّْلِب ، كأَنّها ُسلبَتِ  : النَّْعجةُ الّتي ال تَشتِهي الفَْحَل. قال ابن ِسيَده : الَهاَجةُ و

ْفَرةُ ، وعن ابِن األَعرابّي : هو الَجفَاُف ، والَحَرَكةُ ، والِفتْنةُ ، (12) الَهْيجُ و  الدَِّم أَو الِجَماعِ أَو الشَّْوِق. َهيََجانُ و الصُّ

 : َموضٌع ؛ عن أَبي عمٍرو و؛ وكذا في المعجم. َهْيجو

__________________ 
 ( يف األساس : استقّر.1)
 لسان : ابملّد والقصر.ويف ال« متد وتقصر»( يف التهذيب : 2)
 ( ومثله يف تقريب التهذيب.3)
 ( وهو أبو خالد اهلروي ا التميمي الرُبحمجي.4)
 ( يف تقريب التهذيب : الفصير بفتح الفاء وكسر املهملة.5)
 .«ا سا»( ابألصر 6)
 .«ا نينا»( عن التهذيب ا وابألصر 7)
 .«( عن التهذيب ؛ وابألصر : تراوحها رواعة8)
 .21رة الزمر اآية ( سو 9)
عن التكملة واللســــــــان ا وابألصــــــــر والتهذيب : « وهيجِ »أمرقت من جوزه أعنا  انجيٍة  ( البيت لذي الرمة وهو يف التكملة وصــــــــدره فيه :10)
 .«هيجي»
 ..«.. هاجت»( يف النهاية واللسان : يف حديث االعتكاف : 11)
 ومثله يف التهذيب.« واهليج» قوله واهليجة الصفرة ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 12)
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الدَّْيلَم من قبائل : قَْريَةٌ َعظيمةٌ بمعالي القحرية ، وقد َخِربَْت منذ مدَّةٍ طويلة ، وكانْت مبنيَّةً بالِحجارة والَمَدِر ، وسكنَتْها بنو أَبي  الَهْيَجةو

  ؛ كذا في أَنساب البشر.َعكّ 

 (فصر الياءِ )
 مض اجليم

ُل في المحكم والثاني في التهذيب : ، َكيَْمنَع ويَْضِرب ، يَأََججُ  : [يأج] أَمياٍل. وكان من َمناِزل عبِد  (1)من َمكَّةَ على ثَمانيِة  ع مهموٌز ، األَوَّ

اُج أَْنَزله الُمجذَّ  بَير. فلما قَتلَه الَحجَّ اُخ بقوله : الُمَجذَُّموَن. قال األَزهرّي :ِميَن ، ففيه هللا بِن الزُّ  وقد رأَيتهم. وإِيّاها أَراَد الشَّمَّ

ـــــــــارِحـــــــــاً  َب ق قـــــــــَ َر َأحـــــــــح ـــــــــر حـــــــــح وحُت ال  كـــــــــَبيّنِ َكســـــــــــــــــــــــَ

اِب     ــــــــــَ اح اجلــــــــــن ــــــــــَ ِء مــــــــــا ب ــــــــــال  َن ال جِ مــــــــــِ ــــــــــبحجــــــــــَ ي ــــــــــَ  ف

  
قال : وإِنّما نَحكم عليه أَنه ُرباعّي ألَنّه لو كان ثالثيّاً  وقال سيبويه : ُمْلَحق بَجْعفَر. وفي المحكم : هو مصروٌف. ذُِكر في أَ ج ج. قدو

ا ما رواه أَصحاُب الحديِث من قولهم : ، بالكسر ، فال يكون ُرباعيّاً ، ألَنه ليس في الكالم مثل َجْعِفر ، فكان يَجُب على  يَأِْججُ  ألُدِغَم. فأَمَّ

هٌ على قولهم : لَِحَحْت هذا أَن ال يُْظَهر  َعْينُه ، وقَِطَط َشعُره ، ونحو ذلك ، مما أُْظِهر فيه التضعيف ، وإِاّل فالقياس ما  (2)، لكنه شاذٌّ ُموجَّ

 حكاه سيبويه.

 ويَاجِ وأَيَاِجج : من َزْجِر اإِلبِل. قال الّراجز :

ــــــــــــــــــر َلئــــــــــــــــــِج  َ  ال لــــــــــــــــــَ ر َج عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  فـ

ائـــــــــــــــــِم اأَلوَ     مـــــــــــــــــَ ُح الســـــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــفـــــــــــــــــ  جِ تـــــــــــــــــَ  اجـــــــــــــــــِ

  

ِج و  يــــــــــــــــــــــــــــــُر اَيٍج وَأاَي َأاَيجــــــــــــــــــــــــــــــِ  قــــــــــــــــــــــــــــــِ

جِ     اهــــــــــِ ــــــــــُر : جــــــــــَ ي ــــــــــِ ِر ا وق ــــــــــز جــــــــــح َن ال اٍت مــــــــــِ  عــــــــــَ

  
: َموِضٌع آَخُر ، وهو أَبعُدهما ، بُنَِي  يَأَْججُ و ، تعالى هللارحمه: َموِضٌع ُصِلَب فيه ُخبَْيُب بن َعِدّيٍ األَنصارّي ،  يَأَْججُ  وقال غيُر األَصمعّي :

 هو َمْسِجُد الشََّجرةِ ، بينه وبين َمْسِجد التَّْنعيم ميِالِن. وقال أَبو َدْهبَل :ُهنالك َمسِجٌد و

وحَم و  ر تح بــــــــــــه يـــــــــــــَ رحُت مــــــــــــا مــــــــــــَ جٍ أَبحصــــــــــــــــــــــــــَ   أَيحجــــــــــــَ
َدحُ     رُي ختـــــــــــُح تح بـــــــــــه الـــــــــــعـــــــــــِ بـــــــــــاٌء ومـــــــــــا كـــــــــــانـــــــــــَ   ـــــــــــِ

  
ُحروفُها كلُّها أُصوٌل ،  الهمزةِ وزيادةَ الياِء ، فموِضعُه الهمزةُ. وقيل :قال شيخنا : وزعم جماعةٌ أَصالَةَ  كأَْحَمَد ، (3) أَْيَدجُ  : [يذج]و [يدج]

َح الجاللُ   في اللُّّب ألَنّه عجميٌّ ال كالَم للعرب فيه فموضعه الهمزة أَيضاً. ثم الذي في أُصول القاموس كلِّها أَنّه بالّدال المهملة. وَصرَّ

، منها أَبو محّمٍد يحيى بُن أَحمَد بِن الَحسن بن فَُورك  (4)وبالِد الُخوِز  د ، من ُكَوِر األَْهوازِ  يّد ُعْجَمتَه :والبُْلبَْيِسّي بأَن ذالَه ُمعجمةٌ. وهو يُؤ

 .387ابن الُحسين تُوفَِّي سنة  (7)منها أَبو الُحسين أَحمد  ة بَسَمْرقَْنَد ،  :(6) أَْيَدجُ و .(5)

اِء : اليَاَرج : [يرج] مّ  القُْلُب ، بفتح الرَّ َواُر ، بالضَّ ٌب  والّسِ  ، وهو من َحْليِ اليََدْين ، كما في المحكم. (8)كالهما بمعنًى واحٍد ، فارسّي ُمعرَّ

ث. بالفتح : ، ياَرجَ  الُهَذيل بُن النَّْضِر بنِ و  ُمحّدِ

لألَْخاَلِط ، وهو على أَقساٍم ، ثاَلثٍة مذكورةٍ في  َمْعجوٌن ُمْسِهلٌ  : َدواٌء َمعروٌف ، كما في اللِّسان ، وهو ، بالكسر وفتح الّراءِ  اإِلياَرَجةو

ّبِ ، ليس هذا َمحلَّ ِذْكِرها ، وهو ُب ِإياَره ، وتفسيره : الدَّواُء اإِلل بالكسر وفتح الّراِء ، فارسيّ  ، إِياَرجُ  ج أَي معروفٌ  م ُكتب الّطِ  ِهّي.ُمعرَّ

ٍل   .(9)قلت : وهذا التفسيُر َمَحلُّ تأَمُّ

يَةَ ، ياجُ  : [يوج] فاً بالاّلم فقال : الياج ، وهللا أَعلم. وقد تكسر الجيُم. بكسر الّصاد ، : قَلعةٌ بَصِقلِّ هذا آخُر باب  وأَورده في المعجم معرَّ

 الِجيم.

 وَصلّى هللا على سيّدنا محّمد وعلى آِله وَصْحبِه وسلّم.
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__________________ 
 ( األصر ومعجم البلدان ا ويف النهاية : ثالثة أميا .1)
 ( اللسان : ِبجت عينه.2)
 إيذج بكسر اهلمزة وسكون الياء وفتح الذا  املعجمة. الذا  معجمة مفتوحة. ويف اللباب :« إيذج»( يف معجم البلدان : 3)
وهي أجّر مدن هذه الكورة. ويف موضض آخر : وقا  أبو سعد : إيذج يف موضعا :  وأصبهان.( يف معجم البلدان : كورة وبلد با خوزستان 4)

 أحد ا بلدة من كور األهواز وبالد اخلوز.
 ( األصر ومعجم البلدان ويف اللباب : قوبك.5)
 ( انظر ا اشية قبر السابقة.6)
 ( اللباب ومعجم البلدان :  مد.7)
 : ايَرهح. ( يف التكملة : وهو ابلفارسي8)
 ( يف تذكرة داود : أايرج يوانين معناه املســـــّهر ا وعندهم كر مســـــهر يســـــم  الدواء اإلهلي ألن غوصـــــه يف العرو  وتنقيته اخللرت وإخراجه عل 9)

 الوجه ا كمي حكمة إهلية أودعها املبدع الفرد يف أفراده وأهلم تركيبها األفراد من خصائصه.
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 اءاخلاَبُب 
أَصليِّة  لَحاُء حرٌف َمْخَرُجه من الَحْلق. ولو ال بُّحة فيه ألَْشبَه العَْين. قال : وبعد الحاِء الهاُء ، ولم يأْتِلفا في َكلمٍة واحدةٍ قال الخليُل : ا

لهاُء ، ولكنهما يَجتمعاِن في الُحروف. وقَبُح ذلك على أَلسنِة العََرب ، لقُْرِب َمْخَرَجيهما ، ألَّن الحاَء في الَحلق بِلْزِق العَْين ، وكذلك الحاُء وا

 َكلمتين ، لُكّلِ واحدةٍ معنًى على ِحَدةٍ ، كقول لَبيد :

اَر   مـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ُه  (1)يـ لـــــــــــــُت لـــــــــــــَ ِذي قـــــــــــــُ ـــــــــــــ   يف ال

رح و     ي  هــــــــــــَ وحِد : حــــــــــــَ ــــــــــــَ ُض قـ مــــــــــــَ دح َيســــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

  
 .(2) [حيَّ ، كلمةٌ على حدة ومعناه هلمَّ ، وهل ، ِحثّيثَى ، فجعلهما كلمة واحدة]وكقوِل اآلَخِر : َهْيَهاْه وَحْيَهلَه ، وإنَّما َجَمعَها من كلمتيِن 

 أَي فَأِْت بِذْكِر ُعَمَر.:  «إِذا ذُِكر الّصالحون فَحيََّهالً بعَُمرَ » جاَء في الحديث : وكذلك ما

له أَصالً ثابتاً نََطق به بعُض النّاس : الَحْيَهلَة : َشَجَرةٌ. قال : وَسأَْلنا أَبا َخْيَرة وأَبا الدُّقَيِش وِعدَّةً من األَعراِب عن ذلك ، فلم نَجْد قال : وقال 

: َحيَّ َهاَل : بَْقلَةٌ تُْشبِه الشَُّكاَعى ، يقال : هذه  الشُّعراُء أَو روايةً َمنسوبة َمعروفةً ، فعلمنا أَنها كلمةٌ مولََّدةٌ ُوِضعَت للُمعاياةِ. قال ابُن ُشَميل

ن ، مثل َخْمسةَ عشَر ، كذا في التّهذيب واللِّسان. (3)َحيَّ َهاَل ،   كما تََرى ال تُنوَّ

 فصر اهلمزة
 مض ا اِء املهملة

صطالِحه لئاّل يَْشتَبِه بَوسِط الُحروف وآخِرها ، ألَّن ُكالًّ منهما إِنما أَتَى بلفظ األَّول مع كونه مخالفاً ال ، مثلَّثة األَّوِل ، اإِلَجاحُ  : [أجح]

تُْر. يَحتِمل التَّثليَث ، ومعناه  فالهمزة مبدلَة منه.« وجح»وسيأْتي في  الّسِ

ُجلُ  أَحَّ  : [أحح] ً  الرَّ  قال ُرؤبةُ بُن العَّجاجِ يَصف َرُجالً بَخيالً إِذا ُسئِل تَنَْحنََح َوَسعََل : َسعَلَ  : إِذا يَُؤّح أَّحا

ٍح و  نــــــــــــــــــُ حــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ اُد مــــــــــــــــــن تـ كــــــــــــــــــَ   َأحٍّ يــــــــــــــــــَ
حِّ     ـــــــــــــــَ زِِ  األَب اَ  الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ ي ســـــــــــــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــِ  حيـــــــــــــــَح

  
ً  وقيل : اشتداُد الُحْزِن أَو العََطِش. وسِمْعت له ، بالّضّم : العََطُش ، والغَْيُظ. األَُحاحُ و ع من َغْيٍظ أَو ُحْزن. قال : ، أَُحاحا  إِذا َسِمْعتَه يتَوجَّ

 ُأَحاحٍ َيطحِوي ا ََياِزمَي عل  
ةِ و األِحيحِ و كاألَِحيَحةِ  (4)كذا بخّط الجوهرّي بزاَءيِن ، وفي نُسخة : براَءيِن  َحزاَزةُ الغَّمِ ، : األَُحاحُ و  .األُحَّ

 بالّضّم. أَُحاحُ  ن قوله : ياأَْكثََر م من باب أَْفعَل : َزيدٌ  أَْحأَحَ  يقال :و

جلُ  أَحَّ و ىو الرَّ َع أَو ، أَحَّ ٌع  (5) [وقيل]، إِذا ردََّد التَّنَْحنَُح في َحْلقه ،  أَحَّ  وقيل : تَنَْحنََح. إِذا تَوجَّ ى أَي وأَْصلُهُ ، مع تَنَْحنُح (6)كأَنّه تَوجُّ  ، أَحَّ

حَ   قُِلبت حاُؤه ياًء. ، كتََظنَّى أَْصلُه تَظنَّن ، أَحَّ

اُء : في صْدِرهو يَ  أَِحيَحةو أُحاحٌ  قال الفرَّ ْغن ، وكذلك من الغَْيظ والِحْقِد. وبه ُسّمِ ابُن  رجٌل من األَْوس ، وهو مصغَّراً  أَُحْيَحةُ  من الّضِ

ّم ، األنصارّي. الُجاَلحِ ،  بالضَّ

ا القَومُ  أَحَّ  وفي الموعب :  ، إِذا َسِمْعَت لهم َحفيفاً عند َمْشيِهم ، وهذا شاذٌّ. يَئِّحون أَحًّ

 َسعيد بن العَاِص بن أَُميّةَ ، أَُحيحةَ  * واستدرك شيُخنا أَبا

__________________ 
 .«يتماد »( عن الديوان وابألصر 1)
 دة عن اللسان.( أشار إىل هذه الزايدة هبامش املطبوعة املصرية ا وما أثبت زاي2)
 .«َحيـ َهال»( يف اللسان : 3)
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 ( مثلها يف اللسان حرارة الغم.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 .«من»( عن اللسان وابألصر 6)
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 والِد خاِلد الص حايّب وَأخيِه َأابِن بِن َسعيٍد. قـُلحت وهو املَلق ب بذي الت اِج. وقد ذكره املصّنف يف اجليم.
ً  ِمن حّدِ َضَربَ  يَأِْزحُ  اإِلنساُن وغيُره أََزحَ  : [أزح] ّم ، وكذلك أََرَز يَأِْرُز أُروزاً ، إِذا ، أُزوحا قاله  تَقَبََّض وَدنَا بعُضه من بعٍض ، بالضَّ

َج. وهذا من التّهذيب ، تَباَطأَ وتَخلََّف ، ، إِذا أََزحَ و األَصمعّي. نَْعلُه. قال  أََزَحت وكذلك َزلَّْت ، اإِذ القََدُم ، أََزَحتِ  عن األَصمعّي :و كتَأَزَّ

ِرّماح يَصف ثَْوراً َوْحشيّاً :  الّطِ

ه  زِ   عـــــــــــــــــــــــــــــن اأَلرحِض أَزحالمـــــــــــــــــــــــــــــُ  تـــــــــــــــــــــــــــــَ

َدُم     ِت الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ هح كـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا َزلـــــــــــــــــــ   اآزِحـــــــــــــــــــَ

  
َك ، اْضَطرَب ونَبََض ، إِذا الِعْرُق ، أََزحَ و  : (1)أَنشد األَزَهرّي و أَي تََحرَّ

بـــــــــــوِح  َة الســـــــــــــــــــــــــ  رحيـــــــــــَ  جـــــــــــر  ابـــــــــــُن لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــ  جـــــــــــِ

اٍب وال     رحيـــــــــــــــــــــــــَة ال كـــــــــــــــــــــــــَ  أَزوحٍ جـــــــــــــــــــــــــِ

  
جُل الُمْنقَبُِض الدَّاِخُل بعُضه في بعٍض. وحكى الجوهرّي عن أَبي َعْمٍرو : هو األَزوحُ   الُمتخلُِّف. كَصبوٍر : الرَّ

جاِل : الَّذي يَْستأِْخر األَُزوحُ  وقال الغَنَوّي :  قال : واألَنوُح ِمثْلُه. وأَنشد : عن الَمَكارمِ  من الّرِ

َد   أَُزوحٌ  ش  ِإىل الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ وٌح ال يـ ـــــــــــــــُ  أَن

رحِس بـــــــــا الـــــــــلـــــــــهـــــــــازم    َر  لـــــــــلضـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــَ َر  مـــــــــا قـ ـــــــــَ  قـ

  
 كالُمتقاِعس عن األَمر ، قاله َشِمٌر. قال الُكَمْيت : الَحرونُ  : األَُزوحُ  قيل :و

هـــــــــــــــا و  لـــــــــــــــِ مـــــــــــــــِ   أَُزوحـــــــــــــــاً ملح َأُ  عـــــــــــــــنـــــــــــــــد  ـــــــــــــــَح
اعـــــــــــــُ  الـــــــــــــ    قـــــــــــــَ تــــــــــــــَ زوركـــــــــــــمـــــــــــــا يــــــــــــــَ َرُس ا ـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

  
 يَصف َحمالَةً احتملَها.

حُ و  : الثَّقيل الَّذي يَْزَحُر عند الحْمِل. األَزوحُ  وفي التهذيب : والتَقاُعُس. عن األَمرِ  : التَّباُطؤُ  التَّأَزُّ

 بمعنى َكلَّ وأَعيَا ، عن أَرباب األَفعال. قلت : وهو قريٌب من معنى التَّقَاُعس. أََزحَ  * واستدرك شيخنا

جلُ  أَِشحَ  : [أشح]  ، أَْشَحى وهي َوْزناً وَمْعنًى ، كذا في التَّهذيب عن أَبي َعدناَن ، : الغَْضبانُ  األَْشَحانُ  منهو َغِضب ، : إِذا يَأَْشحُ  كفَِرح الرَّ

ِرّماح منه :كغَْضبَى. قال : وهذا حَ   ْرٌف غريٌب ، وأَُظنُّ قول الّطِ

َحةٍ عل    (2)من ذائٍد غرِي واهِن  ُتشح
 .أَِشَح يَأَْشح ، أَي على َغَضٍب ، (4)، كما قيل : تُراٌث وُوراٌث ، وتُْكالٌن وأُْكالٌن  (3)، فَقُلبت الهمزةُ تاًء  أُْشَحة أَراد : على

 ومحلّه الواو ، ألّن الهمزةَ ليسْت أَصليّةً. األَُشاُح ، بالكسر والّضّم : الُوَشاحُ و

 قال تَميُم بن ُمْقبٍِل : ، كأَميٍر وُزبَيٍر ، ع قُْرَب بالِد َمْذِحَج. أَفيحٌ  : [أفح]

َن و  لـــــــــح عـــــــــَ يـــــــــحـــــــــاً قـــــــــد جـــــــــَ هـــــــــا  أَفـــــــــِ لـــــــــِ ائـــــــــِ  عـــــــــن ِشـــــــــَ

    ِ ِ ه عـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا ومل تـــــــــــــَ بـــــــــــــُ نـــــــــــــاكـــــــــــــِ تح مـــــــــــــَ  ابنـــــــــــــَ

  
 * ويستدرك هنا :

 : التَّراُب ، على فَْوَعٍل ، عند ُكراع. األَْوَكح : [أكح]

 اإِلشارة إِلى ذلك. وهنا استدركه ابن منظور.« وكح»وقياُس قوِل سيبويه أَن يكون أَْفعَل. وسيأْتي في 

ً  من حّدِ َضَربَ  ، يَأِْمحُ  الُجْرحُ  أََمحَ  : [أمح] كةً ، أََمَحانا كذا في  َضَرب بَوَجعٍ ، ونَبَغ : ِإذاوكذلك نَبََذ ، وأَزَّ ، وَذِرَب ، ونَتََع ،  ، محرَّ

 التهذيب عن النّوادر.



2979 

 

ً  من حّدِ َضَربَ  أَنََح يَأْنِحَ  : [أنح] ً و بالتّسكين ، ، أَْنحا ً و أَنِيحا  َزَحَر من ثِقٍَل يَِجُده من َمَرٍض أَو بُْهٍر ،و األَخير بالّضّم ، إذا تَأَذَّى ، أُنوحا

ّم ، كأَنه  أي ككتِف ، هكذا هو مضبوط في نُسختنا بالقلم ، والذي في غيرها من النُّسخ والّصحاح  (5) أَنِحٌ  فهو يَتَنَْحنَُح وال يُبِين ،بالضَّ

 جْمع راكٍع. كُركَّعٍ ، أُنَّحٌ  ج ، بالمّد ، بدليل ما بعده ، آنِح فهو واللّسان :

فيِر يكون من الغَّم وا األُنُوح وفي اللسان :  لغَضِب والبِْطنَِة والغَْيَرة.: مثل الزَّ

 وقال األَصمعّي : هو َصْوٌت مع تَنَْحنُحٍ.

وقال  إِذا ُسئَِل تَنَْحنََح بُْخالً. كَكتَّاٍن ، هذه األَخيرة عن اللِّحيانّي : الّذي أَنَّاحٌ و أَي بَضّمٍ فَشّدٍ ، كقُبٍَّر ، أُنَّحٌ و كَصبور أَنُوحٌ و كراكعٍ  آنِحٌ  رجلو

 ُرؤبة :

َحّيا 
ُ
 إرحَزبِّ  أُن حٍ َكزِّ امل

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وقا  العجاج.1)
 وصدره : 508( ديوانه ص 2)

 ماًل ابئصاً مث اعرتته محية
 قلبها لء يف الشعر.( يف التهذيب : أراد عل  وشحة فقلب اهلمزة واواً يف الفعر و 3)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : يف وكالن.4)
 .آنح ( يف القاموس : وهو5)
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 وقال آخر :

ِر  عـــــــــــــــح اً أَرا  َقصـــــــــــــــــــــــــــــريًا  ئـــــــــــــــَر الشـــــــــــــــــــــــــــــ    ُأحنـــــــــــــــ 
زح ِ     ِ  اجلــــــــــــَ لــــــــــــُ اِت واخلــــــــــــُ ريح ن اخلــــــــــــَ عــــــــــــيــــــــــــدًا مــــــــــــِ  بــــــــــــَ

  
،  «ببَْطنِه يَأْنِح أَنّه َرأَى رجالً » (1): الّذي يَستأِْخُر عن المكاِرم ، وسبق إنشاُد البَيت. وفي حديِث ابن ُعَمَر  األَنوحُ و واألَُزوُح من الّرجالِ 

ماَن  : األُنُوحِ  أَي يُِقلُّه ُمثْقاَلً به ، من جال ، وك (2)َصْوت يُْسَمُع من الَجْوِف معَه نَفٌَس وبُْهٌر ونَِهيٌج يَْعتِري الّسِ . قال أَبو األَنيحُ  ذلكمن الّرِ

 َحيّةَ النَُّميرّي :

ٍة  ريــــــــــ  طــــــــــَ وحمــــــــــًا عــــــــــلــــــــــَ  قــــــــــَ هــــــــــمح يـــــــــــَ تــــــــــُ يـــــــــــح اَلقـــــــــــَ   (3)تــــــــــَ
دوِر و     ا يف اخلـــــــــــــــُ زحِ  ممـــــــــــــــ  ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــلـــــــــــــــبـ يـــــــــــــــحٌ ل ـــــــــــــــِ  أَن

  
 يعني من ثِقَل أَْردافِهّن.

 : القَصيرةُ. اآلنَِحةُ و

 قال أَبو ذُؤيب :و النَّّماَمةُ. وفي بعض النُّسخ : وكقُبََّرةٍ : كقُبََّرة : ة ، باليََمامةِ  أُنََّحةُ و

ُت بــــــــــــــــــه َداَرهــــــــــــــــــا ِإذح أَنَتح  يــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

اَ  فـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا و     ِت اخلـــــــــــَ قـــــــــــَ د  اصـــــــــــــــــــــــــَ  (4) األَنـــــــــــوحـــــــــــَ
  

 هذا هو الّصواب. وفي بعض النُّسخ : قَْرقََر. ، (5) إِذا َجَرى فَْرفَرَ  كَصبوٍر : أَنوحٌ  فََرسٌ  قال أَبو سعيٍد السُّّكرّي :

 قال العَّجاج :

 أَنُوحٍ  َكاٍب وال ِجرحيََة ال
 وهو مثُل النَِّحيِط.

 وُصْفَرتُه الَماُح ، كذا في التّهذيب في آخِر َحْرِف الحاِء في اللَّفيف ، عن أَبي َعمٍرو. ، كبَاٍب : بَياُض البَْيِض الّذي يُْؤَكل. اآلحُ  : [أيح]

 ِحكايةُ َصْوِت السَّاِعِل. مبنيّاً على الكسر : آحِ و

ٍب ، يُقال للُمقَْرِطِس  بالفتح والكسر : ، إِيَحىو أَْيَحىو  إِذا أَصاب. فإذا أَخطأَ قيل : بَْرَحى. (6) َكِلمتا تَعجُّ

 بالفتح. آحَ  أَو بالكسر ، (7) آحٍ  َء :يُقال لمن يَْكَره الشيْ و

 (فصر الباءِ )
 مض ا اِء املهملة

كةً : الفََرُح. البََجحُ  : [بجح]  ، محرَّ

ً  فِرحَ به كَ  بَِجحَ  قدو  : فَِرَح. قال : اْبتََجحَ و بََجحا

ٌح  جــــــــِ ــــــــَ ت ــــــــح بـ حــــــــاُن مــــــــُ ــــــــح ي ّر هبــــــــا شــــــــــــــــــــــَ مــــــــَ ــــــــَ ت  مث اســــــــــــــــــــــح

ذانَ     ــــــــــــح ن رحآَ  شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــك مبــــــــــــا يـ ِ عــــــــــــن اح ــــــــــــَ ــــــــــــب  ابل

  
 فيه. ضعيفةٌ  لُغة َكَمنَعَ  به بََجحَ و ءِ بالشَّيْ  بَِجحَ  وقال الجوهرّي :

حَ و  .كاْبتََجحَ  : تَبَجَّ

 .بَّجاحٌ  وَرُجلٌ 

َحهو األَمُر ، أَْبَجَحهو  : أَْفَرَحه : بَجَّ
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حَ و ْحتُه تَْبِجيحاً فتَبَجَّ َحني فَبَِجْحتو»أَي أَفَرْحته ففَِرَح. وفي حديث أُّمِ زرعٍ :  ، بَجَّ َحني ففَِرْحت.« بَجَّ وقيل : َعظََّمني فعَُظَمْت  ، أَي فَرَّ

 نَْفِسي ِعندي.

حٍ  : َعظيٌم ، من قَومٍ  باِجحٌ  وَرُجلٌ   .بُْجحو بُجَّ

حَ و حُ  به : فََخَر. وفاُلنٌ  تَبجَّ َح به. وقال اللِّحيانّي : يَتَبجَّ ُح ، إِذا كان يَْهِذي به إِعجاباً. وكذلك إِذا تَمزَّ حُ  فاُلنٌ  علينا ويَتمجَّ ُح ، أَي  يَتبَجَّ ويَتَمجَّ

 قال الّراعي : (8) [بََجَح يبَجحُ و بَِجَح يَْبَجحُ  وقد]يَتعَظَُّم.  ٍء ما. وقيل :يَفتِخر ويُباِهي بشيْ 

ا وَ  نـــــــَ ريِة ســـــــــــــــــــــاقـــــــَ ا الــــــفــــــقــــــُر عــــــن أَرحِض الــــــَعشــــــــــــــــــــِ  مـــــــَ

رحاَبَ      ا بــــــــــــقــــــــــــُ نــــــــــــ  حُ ِإلــــــــــــيــــــــــــَك ولــــــــــــكــــــــــــِ جــــــــــــَ بــــــــــــح  نـــــــــــــَ

  
 يَتَبَاَهْيَن َويَتَفَاَخْرن. (9) [فيما بينهن] يَتَبَاَجْحنَ  وفي األَساس : والنِّساءُ 

 .اِجحَ الَمبَ و ولَِقيت منه الَمنَاِجحَ 

ً  بالفتح ، أَبَحُّ  ، بالكسر ، بَِحْحتُ  : [بحح] يت ، وهو اللُّغة الفُصَحى العاِليةُ ، كما قاله بََححا ّكِ َكةً ، رواه ابن الّسِ  محرَّ

__________________ 
 ( يف النهاية واللسان : السما.2) ( يف النهاية : حديث عمر.1)
 موضض بعمان.« قطر»( قطرية : يريد هبا إباًل منسوبة إىل 3)
 .«قوله اخلا  ا هو هنا املتكرب كما يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ويف التهذيب واللسان : فزفر. .«قرقر»( يف القاموس : 5)
 ( كذا يف القاموس والتكملة ا ويف اللسان : للرامي.6)
 أِح بكسر ا اء وفتحها بال تنوين فيهما كما يف القاموس. ء :الشي( كذا منونة يف القاموس ا ويف هامش اللسان : ويقا  ملن يكره 7)
 ( زايدة عن األساس.9) ( زايدة عن التهذيب.8)
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ُت أََبح   قا  أَبو ُعبيَدَة :و  اأَلزهرّي. ـــــــــ  حَبَحح ـــــــــ  بفتحهماـ  ا حُبوَحةً و  ابلّضّم ا ا حُبوحاً و  كَسَحاب  حَبَاحاً و   ر كةً  حَبَحاً و  حَبّاً ـ
َحابَة ا وهي لغٌة فيه. وقد َأطلَقه َأهُر الت جني  :  حَبَاَحةً و  بزايدِة اهلاءِ  مّ  ا حُب ةٌ  ِإذا َأخَذتحهُ  : يـَُبحّ و  َبح  يـََبح   كســــــــــــــَ  ابلضــــــــــــــّ

وحته ا وحت ا وِإن كان من داٍء فهو الُبح ةُ  ورمبا كان ِخلحقًة. ويقا  : وُخشـــــــــونٌة وِغَلٌة يف صـــــــــَ ّم : ِغَلٌة يف الصـــــــــ   ا ابلضـــــــــّ
 ابلّضّم. الُبَحاحُ 

 ، نَبَّهَ عليه الجوهرّي. باحٌّ  . وال يقال :البََححِ  بَيِّنُ  أَبَحُّ  هوو

ةٌ  هيو  َرة ، ألَن ِمثْل هذا إِنَّما يُْدَغُم وال يُفَّك.، وهي نادِ  بَِحْحَت تَْبَححُ  . قال ابن سيده : وأَُرى اللِّْحيَانّي َحَكىالبََححِ  بَيِّنَةُ  بَّحاءُ و بَحَّ

هو يَاُح ، أَبحَّ ني يقال ما ِزْلُت أَِصيح حتّى الّصِ  ذلك. أَبَحَّ

جُل : إِذا تَبَْحبَحو  وتَوسََّط الَمنِزَل. ومنه حديُث ِغناِء األَْنَصاريَِّة : تََمكََّن في الُمقَام والُحلُولِ  الرَّ

َد  هلـــــــــــــــــــــــــــــا َأكـــــــــــــــــــــــــــــُبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً و   َأهـــــــــــــــــــــــــــــح

حُ     بـــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــَ دِ  تـ رحبـــــــــــــــــــــــــَ  يف املـــــــــــــــــــــــــِ

  

ادي و  ك يف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  زوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ِد و     ُم مــــــــــــــــــــــا يف غــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــح (1)يـــــــــــــــــــــــَ
 

  
نَة في الِمْربَد. اءُ ـ  في الَمْجِد : أَي أَنّه في َمْجٍد واِسعٍ  تَبَْحبَحَ و أَي ُمتََمّكِ  .كبَْحبَحَ ـ  الُمَضاعف من الباَحِة ، ولم يَْجعله من التَّبَْحبُحَ  وجعَل الفَرَّ

 وتََمكََّن منها. تََوسََّطها : إِذا بَْحبَحهاو الدَّارَ  تَبَْحبَحَ و

 َوَسُط الَمَحلَِّة قال َجرير : البُْحبُوَحةُ و َوَسُطه. أَي الَمَكانِ  بُْحبُوحةُ  من المجاز :و

ــــــــــن هــــــــــُم  ذي ــــــــــّ وُم ال ــــــــــقــــــــــَ ُم ال ــــــــــٌم هــــــــــُ ي ي متــــــــــَِ وحمــــــــــِ ــــــــــَ  قـ

َب عــــــــــن     لــــــــــِ غــــــــــح ون تـــــــــــَ فــــــــــُ نـــــــــــح ةِ يـــــــــــَ وحــــــــــَ بــــــــــُ  الــــــــــد ار حبــــــــــُح

  
 .«الَجنَِّة فَْليَْلَزم الَجَماعةَ  بُْحبُوَحةَ  ه أَن يَْسُكنَ َسرَّ  َمنْ »:  قال وسلموآلهعليههللاصلىفي الحديث أَنه و

 ٍء : َوَسُطه وِخياُره.كّلِ ْشى بُْحبُوَحةُ و الَجنَِّة َوَسَطَها. قال : ببُْحبوَحة قال أَبو ُعبَْيٍد : أَراد

 َسعٍَة وِخْصِب. أَي في ، اْبتِحاحٍ  هم في يقال :و

، أَي اتََّسَع الغَْيُث وتََمكََّن من األَرض. قال األَزهرّي : وقال أَعرابّي في امرأَةٍ  «الَحيَاءُ  تَبَْحبَحَ و تَفَطََّر اللَِّحاُء ،»في حديث ُخَزْيَمةَ : و

 على أَْيِدي القََوابِل. تَبَْحبَحُ   : تََرْكتَُهاَضَربََها الطَّْلقُ 

اُء :و  في الَمْنِزل. والَواسعُ  : الَواسُع في النَّفَقَة ، البَْحبَِحيّ  قال الفَرَّ

 القَّصاُب ، َكفَْدفٍَد : تابِِعّي. بَْحبَحٌ و

 : الَجَماَعةُ. البَْحبََحةُ و

ينارُ  األَبَحُّ  من الَمَجازو  يَِصفه : قال الَجْعديّ  : الّدِ

ح  و  بـــــــــــــــــــــــــــٍة  أَبـــــــــــــــــــــــــــَ ِديٍّ و قـــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــــــــح  جـــــــــــــــــــــــــــُ

رِ     مــــــــــــح تح كــــــــــــثــــــــــــاقــــــــــــبــــــــــــٍة مــــــــــــن اجلــــــــــــَ كــــــــــــَ بــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــُ

  
َِّقُد. أَبَحَّ  ِديناراً  باألَبَحّ  أَراد  في َصْوتِه. ُجْنِدّي : ُضِرَب بأَْجناِد الشَّأِْم. والثَّاقِبَة : َسبِيَكةٌ ِمن َذهٍب تَثْقُُب أَي تَت

ْوِت. والبَمُّ يُْدَعى أَبَحُّ  يقال : ُعودٌ  من الِعيداِن : الغَليُظ ، األَبَحُّ و السَّميُن. : األَبَحُّ و ِلغلَِظ َصْوتِه ، وهو َمجاز ، كما  األَبَحَّ  : إِذا كان غليَظ الصَّ

َمْخشرّي قال : بالّضّم ، قال ُخفاُف  ، بُحٌّ  ج ، بالكسر ، التي يُْستَْقَسم بها الِقْدُح ، : األَبَحُّ و ومن الَمَجاز َوْصُف الَجَماد بذلك. بَْعَده ، ألَّن الزَّ

 ةَ :بن نُْدبَ 
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ًا  مح َرحبــــــــــــــَ هــــــــــــــُ يــــــــــــــافـــــــــــــــَ َروحا َأضــــــــــــــــــــــــــــح حٍّ قـــــــــــــــَ بــــــــــــــُ   بــــــــــــــِ
رِ     ســـــــــــــــــــــــح ي  ســــــــــــــــُ هـــــــــن  ا ـــــــــَ ـــــــــِ ل ـــــــــَفضـــــــــــــــــــــــح ـــــــــُش ب ي عـــــــــِ ـــــــــَ  ي

  

اَد   تح مجــــــــــَُ طــــــــــَ حــــــــــَ ــــــــــَ اُر ِإنح ق ُم األَيحســــــــــــــــــــــــَ   (2)هــــــــــُ
رِ     طــــــــــــــح بــــــــــــــرِي غــــــــــــــاِديــــــــــــــٍة وقــــــــــــــَ رِّ صــــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــكــــــــــــــُ

  
اِء : الشَّْحُم. وِكْسرُ  بالبُّحِ  أَراد بَُح ، بفتح الرَّ  قال : .(3): كثيُر الشَّحِم  أَبَحّ  الِقَداَح الّتي ال أَصواَت لها. والرَّ

ين و  ومـــــــــــــُ لـــــــــــــُ ٍر تــــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ تح بـــــــــــــِ بـــــــــــــ  اِذلـــــــــــــٍة هـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

ٌر و     ا ِكســـــــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــِّ ح  يف كـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  َرُذومُ  أَب

  
__________________ 

اخل كذا ابألصــــــر كاللســــــان وهو غري مســــــتقيم الوزن إاّل أن حتر  الياء من النادي وتشــــــبض ا ركة ا قوله وزوجك »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 1)
 .«فليحرر

 والصبري : من السحاب الذي يصري بعضه فو  بع  درجاً. وما أثبت عن اللسان.« قطت مجاد »( ابألصر : 2)
 .«اللسان : كثري املخقوله كثري الشحم الذي يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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 َرذُوُم : يَسيُل َوَدُكه.

 من ُدَهاتِِهم. شاعٌر ُهَذلٌّي : األَبَحُّ و

 الّذي اْستََوى ُطولُه وَعْرُضه. بالفتح : ، البَْحبَاحُ و

قال اللِّْحيَانّي : َزَعَم الكسائّي أَنه َسمع َرجالً من بني عامٍر يقول : إِذا قيَل  ِء وفَنَائِه.ُء عن نَفَاِد الشَّيْ ، َمبنيَّةً على الكسر : كلمةٌ تُْنبِى بَْحبَاحِ و

 أَي لم يَْبَق. .بَْحبَاحِ  قلنا : ؟ءٌ لنا : أَبِقَي عندكم َشيْ 

 .(1)وفي نُسخة : السَّْمَحة ، بالَحاِء  ةُ ،: الَمْرأَةُ السَّْمجَ  البَْحبَاَحةُ و

اءُ  في التّهذيب :و اءِ  تُْعَرف بَِرابِيَةِ  : رابِيَةٌ بالباِديَةِ  البَحَّ  . قال َكْعٌب :البَحَّ

َره و  ُِم أَمــــــــــــــــح ربح وِم يــــــــــــــــُ رَاَة الــــــــــــــــيــــــــــــــــَ ر  ســــــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــَ

ِة     يــــــــــــــــَ رَابــــــــــــــــِ اءِ بــــــــــــــــِ حــــــــــــــــّ ــــــــــــــــبــــــــــــــــَ رِ  ال  َذاِت اأَلاييــــــــــــــــِ

  
 لنُّون أَْعلَى ، وسيُْذَكر فيما بعد.وا : إِتباٌع ، بَِحيحٌ  َشِحيحٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

ا َدْيرُ   : َمْوِضٌع من بيت الَمقِدس. بَحَّ

 العرُب في لُغَاتَِها ، أَي اتََّسعَْت فيها ، كذا في األَساس. تَبَْحبََحتِ  ومن المجاز :

 عن أَبي َعمٍرو. وأَنشد ابن األَعرابّي ألَبي ُدَواٍد اإِليادّي : قََطَع ، وبَمْقلُوبهما : إِذابإِهمال الّدال وإِْعَجاِمَها  كَمنَع ، بََدحَ  : [بدح]

اَء وا   ثــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح ن شــــــــــــــــــــــــــــــــَ رحِم مــــــــــــــــــِ  ابلصــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ه     ــــــــــــح ت عــــــــــــَ طــــــــــــَ ذي قــــــــــــَ ــــــــــــ  ِر ال ــــــــــــح ب احــــــــــــَ حــــــــــــَ دح ــــــــــــَ  (2) ب
  

ً  قيل : إِنّ  ً  ِلسانَه بََدحَ و بمعنى قَْطعاً. بَْدحا . : بَْدحا ً  بالعََصا وَكفََح ، بََدحَ و والذّال الُمْعَجَمة لُغة فيه َشقَّ :  البَْدحُ . و(3)بها  َضَربَ  وَكْفحاً : بَْدحا

يخةً َضْربُك بشي  بها إِنساناً. فَتَْبَدحُ  ٍء فيه َرَخاَوةٌ ، كما تَأْخذ بِّطِ

 بََدَهه. ِمثْل فاُلناً باألَْمِر : بََدحَ و

ّرِ : بََدحَ و  بمعنى العاَلنِيَِة ، وبه فَّسر أَبو َعْمرو بَيت أَبي ُدَواٍد اإِليادّي المتقّدم. البَْدحُ  به. ومنه أُِخذَ  بَاحَ  إِذا (4) بالّسِ

ُ  بََدَحتو ً  الَمْرأَة  وأَنشد : وقال األَزهرّي : هو ِجْنٌس من ِمْشيَتها. فيها تَفَكٌُّك. أَو ِمْشيةً  َمَشْت ِمْشيَةً َحَسنةً  : إِذا تَْبَدُح بُُدوحا

نَ  ُوٍ  ُخرحٍس َخالِخُلَها يـَبحَدحح  (5)يف َأسح
 .تَبدَّحَ  النَّاقَةُ : تَوسَّعَْت واْنبََسَطت. وقيل : كلُّ ما تَوسََّع : فقد تَبدََّحت وقال غيُره : : ُحْسُن ِمْشيِة الَمْرأَة. التَّبدُّحُ  قال األَزهرّي : كتَبدََّحْت.

ُجِل عن حَ  البَْدحُ و ُجُل عن َحَمالتِه. بََدحَ  َمالَة يَْحِملها. وقد: َعْجُز الرَّ ً  َعَجَز عن الِحْمل إِذا البَِعيُر : بََدحَ  كذاو الرَّ  . وأَنشد :يَْبَدُح بَْدحا

اَ  لَي    بباِدحِ ِإذا مَحََر اأَلمحح
 فََدَح. مثل األَْمُر : بََدَحني قدو

قاله األَصمعّي ، وضبَط غيُره  اللَّيِّنةُ الَواِسعةُ ، : األَرضُ  البََداحُ  أَو مثل قََذاٍل وقُذٍُل. بُُدحٌ  جمعُه كَسَحاٍب : الُمتَِّسُع من األَرض البََداحُ و

 األَخيَر بالكسر.

 الّساَحةُ. من الداِر : ، بالّضمّ  البُْدَحةو

، لما اتََّسَع من األَرض ، كما يقال األَْبَطُح  البََداحِ و ، األَْبَدحِ و كالَمْبُدوحِ  ، ِبَداحٌ و بُُدوحٌ  عوالجمْ  ، بالكسر : الفََضاُء الَواِسُع ، البِْدحُ و

 والَمْبُطوُح. وأَنشد ألَبي النَّْجم :
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َبحُدوَحاِإذا َعال َدوِّي ه 
 امل

 .(6)َرَواه بالباِء 

 بالفَتْحِ : نَْوٌع من السََّمك. ، البَْدحُ و

 أَي صاحبةُ بََدٍن. باِدٌن ، كَصْيقٍَل : بَْيَدحٌ  امرأَةٌ و

 بن َعِدّيٍ األَنصارّي ، كَكتَّان ابُن عاِصمِ  (7) البَدَّاحِ  أَبوو

__________________ 
 ( ومثلها يف التكملة.1)
 أبقيت يف البيت الذي قبله وهو :قوله ابلصرم. قا  ابن بري : الباء يف قوله ابلصرم متعلقة بقوله »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت أوهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وق

 أبـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــنـــــــــــــــــحـــــــــــــــــا   

  

 .«كذا يف اللسان

 ( عجزه يف املقايي  :5) ( الصحاح واللسان : هبذا األمر.4) .«به»( عن اللسان والصحاح وابألصر 3)
 مشي املهار مباء تتقي الوحال

 له يف التكملة.( ويرو  املندوحا ا ابلنون ا وهو أصح وأكثر قا6)
 عدي )تقريب التهذيب(. ويقا  اله : (.التكملة)( يقا  : أبو البداح لقب ا وكنيته أبو عمرو 7)
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دينة ا مات سنة  لِبعّي ا
َ
 .(1) 117يـَرحِوي عن أَبيه ا رو  عنه َأهُر امل

يَْرِوي عن َسيِّده ، وعنه عيسى بن ُعَمَر بن عيسى ، كذا في ِكتَاب الثِّقَات  بِن أَبي طالب الطَّيّارِ  َمْولًى لعبِد هللا بِن َجعفر اسم كُزبَْيٍر : بَُديحٌ و

ينََورّي الحافظ ، وَحف ده أَبو ُزْرَعةَ َرْوُح بُن محّمد يالبن ِحبَّاَن. قلت : من َولَِده أَبو بكٍر أَحمُد بُن محّمِد بن إِسحاَق بِن إِبراهيم بِن أَْسبَاٍط الّدِ

َي به ألَنه ُمغَنٍّ  : اسمُ  بَُديحٌ  من المجازو بِن أَبي بَْكٍر ، َوِلَي قََضاَء أَْصبهاَن. هكذا بالالم  كان إِذا َغنَّى قََطَع ِغنَاَء غيِره ، لُحْسِن َصْوتِه ، ُسّمِ

 عَه.: إِذا قَطَ  بََدَحه ، مأْخوذٌ من« بحسن صوته»، وفي أُخرى : 

ُجُل الطَِّويُل ، األَبَدحُ و  قال الّراجز : العَريُض الَجْنبَْيِن من الدَّواّب. عْن أَبي َعْمٍرو : هوو : الرَّ

ي ذاَت َدفٍّ  ـــــــــــــــــــِ الق ـــــــــــــــــــُ َدحِ حـــــــــــــــــــىت ت ـــــــــــــــــــح   أَب
رَحِ     جــــــــــــح

َ
ــــــــــــِب املــــــــــــ ي ِر َرغــــــــــــِ ــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــح ِف ال رحهــــــــــــَ  مبــــــــــــُ

  
ْفغِ. : (2)من الدَّواّبِ  البَْدحاءُ و  الواسعةُ الرُّ

ً  ءَ ىْ الشّ  بََدحَ و  : َرَماه. بَْدحا

ّمان َعبَثاً. ٍء ِرْخوٍ : التَّراِمي بشيْ  التَّباُدحُ و يخِ والرُّ  كالبِّطِ

 يَتماَزحون َحتَّى ، وسلموآلهعليههللاصلىوفي نُسخة من بعض األُّمهات : كان أَصحاُب محّمد ـ  وكان الصَّحابةُ  في حديِث بَكِر بن عبد هللا :

يخ ، بالواو بدل حتّى ، ، يَتباَدحونو النُّسخ :وفي بعض  هات الَحِديثيّة : فإِذا جاَءت  فإِذا َحَزبَهم أَمٌر ، أَي يَتَراَمْون به بالبِّطِ وفي بعض األُمَّ

جاَل ، الَحقائقُ   .(3) أَصحاَب األَمرِ  أَي كانوا ُهم الّرِ

وضّم األُولى.  بفتحِ الدَّاِل الثانيةِ  وكلّهم قال : وُدبَْيَدَح ، بأَْبَدحَ  أََكَل مالَه له : يُقال :قال األَصمعّي في كتابه في األَمثال ، يَرِويه أَبو حاتٍم و

يت : أََخَذ مالَهُ  بالبَاِطل ، أََكله أَي قال األَصمعّي : إِنّما أصله ُدبَْيٌح ، ومعناه ّكِ الّذي يَْبُطل وُدبَْيَدَح ، يُْضَرب َمثاَلً لألَْمِر  بأَْبَدحَ  ورواه ابن الّسِ

نقََل الَمْيَدانّي عن و وال يكون. وأَورَده الَمْيَدانّي في َمْجَمع األَمثال ، وقال : كأَّن معنى المثل أَكَل مالَه بُسهولٍة من غير أَن نَالَه نََصٌب.

ه : هكذا بالنُّون في سائر النُّسخ الّتي بأَيدينا إِاّل ما شذّ  قُْل لفالٍن ، : (4)بن األَْيَهِم الغَّسانّي  لَجبَلَةَ  الثَّقَفيّ  قال الَحّجاجُ  األَصمعّي أَيضاً ما نَصُّ

بضّم الخاِء ، وتحريك الواو ، وسكون  وُدبَْيَدَح. فقال له َجبَلَةُ : ُخَواْستَه بأَْبَدحَ  أََكْلَت ماَل هللا بالحاِء بدل النُّون ، نقله شيخنا ، وهو تَحريف :

ين المهملة ، وبعدها تاءٌ  بكسر  إِيَزدْ   مثنَّاة فوقيّة مفتوحة ، لفظة فارسيّة. وقد أَخطأَ في َضبطه ومعناه كثيٌر ّممن ال ِدرايَة له في اللَِّسان ،الّسِ

د ، واستة إِيزَ األَّول ، وسكون المثنّاة التّْحتِيّة ، وفتح الّزاي ، وسكون الّدال المهملة : من أسماِء هللا تعالى ، وقد يُْكَسر الزاي. ومعنى خ

، بفتح  (5) باَلْش ماشْ  بكسر الموّحدة ، وسكون الخاِء المعجمة أَي آُكلُه بِْخَوْردي وهو تركيٌب إِضافّي ، أَي ما َرِضَي به هللا تعالى َوَطلَبه

ين المهملة فيهما ، وسيأْتي في يدح َدة ، وإِْعجام الّشين فيهما : أَي بالِحيلة. وُوجد في بعض النّسخ بالّسِ  .الُمَوحَّ

ً  ِلَساَن الفَصيِل ، كمنَعَ  بََذحَ  : [بذح] َمْن يَُشقُّ ِلساَن  (6)كذا في التهذيب قال : وقد رأَيت من العُْربَاِن  َشقَّه لئاّل يَْرتَِضَع ، : فَلَقَه أَو بَْذحا

 قََشَره. إِذا ، الِجْلَد عن الِعْرقِ  بََذحَ و الفَِصيِل الاّلِهجِ بثنَاياه فيَْقَطعه ، وهو اإِلحزاُز عند العَرب.

في ِرْجله : أَي َشقٌّ ، وهو مثل الذَّْبح ، وكأَنه مقلوب ، وفي ِرجِل  بَْذحٌ  والذي جاَء عن أَبي َعْمٍرو : أََصابه ، بالكسر : قَْطٌع في اليِد. البِْذحُ و

 : أَي ُشقوٌق. بُذوحٌ  فاُلنِ 

 قال : ، بُذُوح بالفتح : مْوِضُع الشَّّقِ ، ج ، البَْذحُ و

رِت  لــــــــــــــــــح رحَزمــــــــــــــــــًا بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ ّن حــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ  أَلعــــــــــــــــــح

ِه عـــــــــــــــنـــــــــــــــد     يـــــــــــــــتـــــــــــــــِ ُذوحِ بـــــــــــــــلـــــــــــــــِ رحطِ  بـــــــــــــــُ  الشــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 بالتّحريك : َسَحُج الفَِخَذْيِن. ، البََذحُ و

ً لو سأَلَتهم ما بََذَحوا بشيْ  يقال :و  وإِهمال الّدال لغة فيه. َمَطَر ، إِذا السَّحاُب : تَبَذَّحَ و ٍء : أَي لم يُْغنُوا َشيئا

__________________ 
 ( يف تقريب التهذيب : مات سنة عشر ومئة وقير بعد ذلك.1)
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 ( التكملة : النساء.2)
 (.بدح)( انظر النهاية واللسان 3)
 (.األعالم للزركلي) ه 20( كذا. وجبلة مات سنة 4)
 مهارة ا وماش : فقري. وهبامشه : خبوردي : فطنة حكمة ا وبالش :« خُبَورحِدي ِباَلشح ماشح »( يف التكملة : 5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الرعيان.6)
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دَّةُ والشَّرُّ  بفتح فسكون : ، البَْرحُ  : [برح] ً  لَِقَي منه يقال :و ع باليََمِن. : البَْرحُ و واألََذى والعَذاُب الشَّديُد والَمَشقَّةُ. الّشِ أَي شدَّةً  ، بَْرحاً باِرحا

 . فإِْن َدَعْوَت به فالمختار النَّْصب ، وقد يُْرفَع. وقول الشاعر :بَْرٌح ُمْبِرحٌ  وتأكيد ، كلَْيل أَْليََل ، وِظّلٍ ، وكذا ُمبالَغَةٌ  وأَذًى ،

ًة أَ  رحبــــــــــَ يــــــــــُ  غــــــــــُ ي بــــــــــك الــــــــــعــــــــــِ رحمــــــــــِ حــــــــــِدرًا تـــــــــــَ نــــــــــح  مــــــــــُ

دةً و     عــــــــــــِ رححٌ  ؟ُمصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ َك  بـ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ نـ ــــــــــــح يـ عــــــــــــَ ــــــــــــِ  ابرِحُ ل

  
 َخبَراً.يكون ُدعاًء ، ويكون 

ً  لَقُوا» في حديث أَهِل النَّْهَرواِن :و  ، أَي ِشدَّةً. وأَنشد الجوهرّي : «بَْرحا

مـــــــــــــا  لـــــــــــــ  َر    كـــــــــــــُ مـــــــــــــح  َأجـــــــــــــد   ا هـــــــــــــذا عـــــــــــــَ

َو  ا     رححٌ َدعـــــــــــاَ  اهلـــــــــــَ ـــــــــــَ  ابرِحُ لـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــَك  بـ

  
 وتُثَلَّث البَاُء ، َضبطه بفتحِ الحاِء على أَنه مثنًّى ، واألَّول أَْصوُب ،بضّم الباِء وكسر الحاِء. على أَنه جمٌع ، ومنهم من  ، البَُرِحينَ  لَِقَي منهو

 ، بالفتح ، ويُثلَّث ، فيقتضي أَن الفَتَْح ُمقدٌَّم. البََرحينَ  ُمقتَضى قاعِدته أَن يُقَدََّر بالفتح ، ثم يُْعَطف عليه ما بعده ، كأَنه قال :ـ 

اويِن ، ألَّن المعروف عندهم فيه هو ّصمُّ الباِء وَكْسُرها ، كما في الّصحاح وغيره ، والفتح قَلَّ َمْن قال شيُخنا : وهو ساقٌط في أَكثر الدَّو

 َذَكره ، ففي كالمه نََظٌر ظاهٌر.

ّدة »اللسان :  وعبارة أَي الدَّواِهَي والشَّدائَد ،ـ  قلت : الفَتُْح ذكَره ابُن منظوٍر في اللسان ، وكفى به ُعْمَدةً ، فال نََظَر في كالمه  (1)أَي الّشِ

، بالتأَنيث ، كما قالوا داِهيَةٌ ، فلما لم  بَِرَحةً  ، ولم يُْنَطق به ، إِاّل أَنهُ مقدٌَّر ، كأَن سبيله أَن يكون الواحدُ  البَِرِحين بَِرحٌ  والدَّواِهَي ، كأَّن واِحدَ 

ِمن الهاِء المقّدرة ، وَجَرى ذلك َمْجَرى أَْرٍض وأََرِضيَن. وإِنّما لم يَستعملوا في تَظهر الهاُء في الواحد َجعلوا ْجمعَه بالواو والنُّون ِعَوضاً 

، واقتصروا فيه على الَجْمع دون اإِلفراد من حيُث كانوا يَِصفون الدََّواهَي بالكثرةِ والعُموِم واالشتمال والغَلَبِة.  بَِرحٌ  هذا اإِلفراَد ، فيقولوا :

 كالقول في هذه. (2)َن والقَْوُل في األَْقَوِري

ّم فيهما ، ، البَُرحِ  من بُْرَحةٌ  يقال : هذهو .(3)ٍء ِخياُره كّلِ شيْ  بُْرَحةُ و  أَي ناقةٌ من ِخياِر اإِلبِل. بالضَّ

 : يريد أَنّه من ِخياِر اإِلبِل. البَُرحِ  من بُْرَحةٌ  وفي التهذيب : يُقال للبعير : هو

ةُ ، الباِرحُ و يُح الحارَّ ْيف كذا في الصحاح. قال أَبو زيد : هو الّشمال : الّرِ ةً ، في الصَّ ياُح الشَّدائُد التي  .بَواِرحُ  ج خاصَّ وقيل : هي الّرِ

ةَ : كلُّ ِريحٍ تكون في تَحِمل التُّراَب في ِشّدةِ الُهبوب ، قال األَزهرّي : وكالُم العرِب الّذين شاهْدتهم على ما قال أَبو زيٍد. وقال ابُن ِكنَاسَ 

ّمة :بَواِرحُ  نُجوِم القَْيِظ فهي عند العرب  . قال : وأَكثُر ما تَُهبُّ بنُجوِم الِميزاِن ، وهي السَّمائُِم. قال ذو الرُّ

ا  و هنـــــــــــَ ن َداٍر ختـــــــــــََ وحُ  مـــــــــــِ و الشـــــــــــــــــــــــــ  رح هـــــــــــُ  ال بـــــــــــَ

رًّا     اٌب ومــــــــــــــــَ حــــــــــــــــَ رًّا ســــــــــــــــــــــــــــــَ ِربُ  ابرِحٌ مــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

  
 الصَّيف ُكلُّها تَِربَةٌ. بَواِرحُ و التُّراِب ألَنّها قَْيظيَّة ال ِرْبعيّة.فنََسبها إِلى 

ْيِد ، الباِرحُ و باِء والطَّْير والَوْحش : ِخالُف السَّانِحِ ، وقد من الصَّ ً  من الّظِ  ما َمّر من َمياِمنِك إِلى َمياِسِرك ، ، وهو بََرَحْت تَْبُرُح بُُروحا

نك أَن تَْرِميَهُ حتّى تَْنَحِرَف. والسَّانُِح : ما َمرَّ بين يَدْيك من جهِة يَساِرك إِلى يَمينك ، والعَرب تَتَيَ والعرب تَتَطيَّر به ، ألَ  ُن به ، نّه ال يُمّكِ مَّ

يِد. ْمي والصَّ  ألَنه أَْمَكَن للرَّ

ُجل يُِسي .«البَاِرح َمْن لي بالسَّانِح بعد»وفي الَمثَل :  : إِنه سوف يُحِسُن إِليك ، فيُْضَرب هذا الَمثُل.  (4) [له]فيقال :  [.الرجلَ ]ُء يُْضَرب للرَّ

ْت به ظباءٌ   البَِريحِ و كالبَُروحِ  ،« ؟البَاِرحِ  َمْن لي بالسَّانِح بعدَ »، فقيل له : إِنّها َسْوَف تَْسنَح لك. فقال :  باِرَحةٌ  وأَْصُل ذلك أَّن َرجالً مرَّ

 َكَصبوٍر وأَمير.

ُحِكَي عن أَبي زيد أَنه  : أَي َزاَل ، وال يَُحقَّر. قال ثَعلٌَب : بَِرحَ  وهو من أَْقَرُب ليلٍة َمَضْت ، كذا وكذا ، وهو الباِرَحةَ  ْلنَاالعرب تقول : فعَ و

يرافّي في أَخبار . وذكالباِرحةَ  قال : تُقول ُمْذ ُغْدَوةٍ إِلى أَن تزوَل الّشمُس : رأَْيُت الليلةَ في َمنامي ، فإِذا زالَْت قلَت : رأَيتُ  النُّحاة  (5)ر الّسِ

 عن يُونس قال :

__________________ 
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 ( يف اللسان : الشدائد.1)
 .«قوله : والقو  اخل ا عبارة اللسان : والقو  يف الفتكرين واألقورين اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( هو قو  أيب عمرو كما يف التهذيب.3)
 اللسان.( زايدة عن 4)
 .«اختيار»( عن اللسان ا وابألصر 5)
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« بالباِرَحةِ  ما أَْشبَهَ اللّيلةَ : » (1). والعرب يقولون البارحةَ  يقولون : كان كذا وكذا الليلةَ ، إِلى ارتفاعِ الضَُّحى ، وإِذا جاوَز ذلك قالوا : كان

 وَمَضْت. (2)وَزالَْت  بَِرَحتْ  األُولَى التي قد: أَي ما أَشبهَ اللَّيلةَ الّتي نَحُن فيها باللَّيلِة 

دَّةُ والَمَشقَّةُ ، البَُرحاءُ و ى ، بَُرحاءُ و ، كنُفَساَء : الّشِ ى بَُرحاءُ  َخصَّ بها بعُضهم ، ومنهم من أَطلَق فقال : الُحمَّ ومثلُه في  وغيِرها ، الُحمَّ

ى : أَصابَتْهويقال للمحموِم الشَّديِد الحُ  ِشّدةُ األََذى. الصّحاح : ى فذلك المّطوي البَُرحاءُ  مَّ ، فإِذا  (3). وقال األَصمعّي : إِذا تَمّدَد الَمحموُم للُحمَّ

َحضاُء  ى فهي (4)ثَاَب عليها فهي الرُّ  .البَُرحاءُ  ، فإِذا اشتدَّت الُحمَّ

َحت»في الحديث : و ى بَرَّ ، وهو ِشّدةُ الَكْرِب من  «البَُرحاءُ  فأََخذه»، وهو ِشدَّتُها. وحديث اإِلْفك :  البَُرَحاءُ  ، أَي أَصابني منها «بي الُحمَّ

 ثِقَِل الَوْحيِ.

حَ  تقول منهو ً  به األَمرُ  بَرَّ  أَي َجَهده. : تَْبِريحا

َحتْ »في حديث قتِْل أَبي رافعٍ اليَهودّي : و ياحِ  بَرَّ  .«بنا امرأَتُه بالّصِ

حَ و وفي الّصحاح : حٌ  لَحَّ َعليَّ باألََذى. وأَنابي : أَ  بَرَّ  بي. ُمبَرَّ

 : الشَّدائُِد. التَّباِريحُ و تََوهُُّجه. أَي الشَّْوِق ، تَباِريحُ  بهو

 وقيل : هي ُكلَُف المعيشِة في َمَشقَّة.

 . واستعمله الُمْحَدثون ، وليس بثَبٍت.تَْبِريحٌ  قال شيُخنا : وهو من الجموع التي ال ُمفرَد لها. وقيل :

: واسعةٌ ظاهرةٌ ال نباَت فيها وال  بََراحٌ  ويقال : أَرضٌ  وال َشَجَر. وفي الّصحاح : فيه َكَسَحاٍب : الُمتَِّسُع من األَرض ال َزْرَع بها ، لبََراحُ او

 ُعْمراَن.

أُْي الُمْنَكُر. : البََراحَ و  الرَّ

 الواضُح الظاِهُر. من األَْمِر : البَيِّنُ  البََراحُ و

ً  وجاَء بالُكْفر»في الحديث : و  أَي بَيِّناً. وقيل : ِجَهاراً.:  «بََراحا

 ابِن عاِمر بِن لَْيٍث. ، بالّضّمِ ، (5) أُّم ُعثْواَرةَ  : اسمُ  بََراحُ و

ً  وقد ، البََراحِ  مكانَه كَسِمَع : زاَل عنه ، وصار في بَِرحَ  مصدرُ  : البََراحُ و ً و بَِرَح بََرحا  .بُُروحا

 كما قال َسْعُد بن ناِشٍب في قصيدة مرفوعة : كقوِلهم : ال َرْيَب ، ويجوز رفعُه فتكون ال بمنزلَِة ليَس ، َمنصوٌب ، ، بََراحَ  قولُهم : الو

ا  رياهنـــــــــــــــــــــــــَِ نح نـــــــــــــــــــــــــِ ر  عـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــَ نح فـ  مـــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــــح  ال     راحُ فـــــــــــــــــــــَباَن ابـــــــــــــــــــــُن قــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــــَ

  
ض بالحاِرث بِن   َعبّاد ، وقد كان اعتزَل َحْرَب تَْغِلَب وبَْكٍر ابنَْي وائٍِل ، ولهذا يقول :قال ابن األَثير : البيت لسعِد بِن مالٍك يُعّرِ

َدان  عــــــــــــــــــــــح ُف بـــــــــــــــــــــــَ الئــــــــــــــــــــــِ َ  اخلــــــــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــــِ

قــــــــــــــــــــــــاحُ     َر والــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــِّ كــــــــــــــــــــــــُ  َأوالُد َيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
وا بذلك ألَنّهم ال يَِدينُوَن بالّطاعِة للُملوك ، وكانوا قد اعتزلوا َحْرَب بْكرٍ  .وأَراَد باللِّقاحِ بني َحنيفةَ ، ُسمُّ ّمانيَّ   وتَْغِلَب إِالَّ الِفْنَد الّزِ

ونََصَر ، األَخيرة عن ابن األَعرابّي ، وذكَره الّزمخشرّي أَيضاً ، فهو مستدَرك على المصنّف :  الَخفَاُء ، كَسِمعَ  بَِرحَ  من المجاز قولهم :و

ُل َمن تكلّم به ِشقٌّ الكاِهُن ، قاله ابُن دريد. وقا َوَضَح األَْمُر ، إِذا رُّ وَزاَل. وفي المستقصى : أَي َزالَت الُخْفيَةُ. وأَوَّ  ل حّسان :كأَنه َذَهب الّسِ

ينِّ َأال  يــــــــــــــــاَن عــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح غح َأاب ســــــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــِ  أَبــــــــــــــــح

لــــــــــــــًة فــــــــــــــقــــــــــــــد     غــــــــــــــَ لــــــــــــــح غــــــــــــــَ رِحَ مــــــــــــــُ فــــــــــــــاءُ  بــــــــــــــَ  اخلــــــــــــــَ
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وقيل :  .(6)األَرِض ، وهو الباِرُز الظاِهُر  بََراحِ  وقال األَزهرّي : معناه زاَل الَخفاُء. وقيل : معناه ظَهر ما كان خافياً وانكشف ، مأْخوذٌ من

 معناه : َظَهَر ما ُكْنُت أُْخِفي.

ً  َصرَ كنَ  بََرحَ و  عليه. (7) بََرحَ  في اللسان : إِذا َغِضب اإِلنساُن على صاحبه قيل : ما أََشّد ما َغِضَب. : إِذا يَْبُرُح بَْرحا

ً  الظَّْبيُ  بََرحَ و ك َمياِسَره وَمرَّ  إِذا : بُُروحا  ِمن َمياِمنَِك إِلى َمياِسِرك. َوالَّ

__________________ 
 تقو .( التهذيب واللسان : 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أو زالت.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : املطواء وهو يناسب الرحضاء والربحاء.3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فِإذا تثاءب عليها فهي الث ؤابء ا فِإذا عر  عليها فهي الرحضاء.4)
 مثلها يف التكملة.و « أم عتوارة»( يف ِإحد  نسخ القاموس : 5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الظاهر البارز.6)
 ( هذا ضبرت اللسان ا وضبطت يف التهذيب بكسر الراء.7)



2992 

 

 قال األَعشى : أَْعَجبَه. أَي ما : أَْبَرَحه ماو

د  الـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــوُ  هلـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــَا جـــــــــــــــــَ  أَق

تِ ُ      َرحـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــح تِ َرابًّ و  أَبـ َرحـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــح ارَا أَبـ  جـــــــــــــــــَ

  
 أَْكَرَمه وَعظََّمه. : بمعنى أَْبَرَحهو أَْعَجْبِت وبالَْغِت.أَي 

َكَرماً : أَي جئَْت بأَمٍر  أَْبَرْحتَ و لُْؤماً ، أَْبَرْحتَ  : بالَْغِت. ويقال : أَْبَرْحتِ  وقيل : َصاَدفَه َكريماً. وبه فَسَّر بعُضهم البَيَت. وقال األَصمعّي :

لَه ، وكذلك كلُّ شيرجٌل فاُلناً :  أَْبَرحَ و ُمْفِرط. لُه.إِذا فَضَّ  ٍء تفَّضِ

 األَْرَوى ، كبَاِرح إِنّما هو» في المثلو .يَْبَرحُ  ُشدَّ بالِحباِل فال قد كأَنَّ ُكالَّ منهما كَسحاٍب ، بَراحٍ ـ  كأَميرـ  للشَّجاعِ : َحبِيلُ  كذاو يقال لألَِسدو

يارة ، وذلك للنّاِدر ، يُْضَرب َمثَلٌ  «قليالً ما يَُرى وال سانِحةً إِاّل في  باِرحةً  ألَنها تَْسُكن قُنََن الِجباِل فال تَكاُد تَُرى والّرجِل إِذا أَبطأَ عن الّزِ

ةً. وتقييد شيِخنا النادَر بقليل اإِلحسان َمَحلَّ نظٍر. الدُّهور  َمرَّ

نَِمّي ، بتقديم التَّحتيّة على المو (1) اليَْبُروحُ و دة على الصَّواب ، وقد أَخطأَ شيخنا في ضبطه :الصَّ ّي ، كُرّمان أَْصُل اللُّفّاح حَّ وهو  البَّرِ

فه شيُخنا بتُفّاحِ البَّرِ ، ونَسبه للعاّمة ، وهو ِليب. وقد عرَّ ومنه َذَكٌر وأُنثَى ، ويُسّميه  (2) َشبيهٌ بُصورةِ اإِلنسان المعروف بالفَاَوانيَا وُعوِد الصَّ

ي الشَّهوتَينِ  يُْسبِت من خواّصه أَنهو وم : عبد الّسالم.أَهُل الرُّ  َكةً ، وإِذا ُطبَخ به العَاُج ِسّت ساعات لَيَّنَه ويُْدلَك بَوَرقِه البََرُش ، ويُقَّوِ  محرَّ

 ً ّبِ. فيُْذِهبُه بال تَْقريحٍ. من غير تَخلُّلٍ  أُسبوعا  وَمحلُّ هذه المنافعِ ُكتُب الّطِ

.بُن أََسدٍ  بَْيَرحُ و   : تابِعيٌّ

الُمشّرفة ، على ساكنها أَفضُل الصَّالة والسَّالم ، أَو ماٌل بها. قال الّزمخشرّي  أَْرٌض بالمدينةِ  أَي بفتْح الفاِء والعين : ، كفَْيعَلَى ، بَْيَرَحىو

 ، وهي األَرض الظاهرة. البَراحِ  من (3)في الفائق : إِنها فَْيعَلَى 

 .«بيرحاء أََحبُّ أَْموالي إِليَّ » في حديث أَبي َطْلحةَ :و

ثين فيها ، فيقولونقال ابن األَثير : هذه اللّفظةُ كثيراً ما تختلف أَلف ، بفتح الباِء وكسرها ، وبفتح الّراِء وضّمها ، والمّد  بيرحاء اُظ الُمحّدِ

ثون فيهما ، وبِفَتحهما والقصر ، فها الُمحّدِ بالكسر بإِضافة البِئر إِلى الحاِء. وسيأْتي في آخر الكتاب للمصنّف :  بِئُْرحاٍء ، فيقولون : ويُصّحِ

ثين أَتْقَُن وأَ حاٌء : اسُم رجٍل   ْضبَط.نُِسَب إِليه بئٌْر بالمدينة ، وقد يُْقَصر. والّذي َحقّقه الّسيّد السَّْمُهودّي في تواريخه أَّن طريقة الُمحّدِ

حٌ  كِعنٍَب : بَِرحٌ  أَْمرٌ و  بكسر الّراِء المّشددة : أَي شديٌد. ، ُمبَّرِ

ث. بارحٍ  بُن أَحمَد بنِ  باِرحُ و  الَهَرِوّي : ُمحّدِ

 الِحْمصّي ، وجْدته في تاريخ البخارّي ، بالجيم ، وفي هامشه بخّط أَبي َذّرٍ : وفي أُخَرى بالمهملة. (4) بالّضمّ  البُْرِحيّ  َسَواَدةُ بُن ِزيادٍ و

كةً ، البََرِحيُّ  بن ثَْعلبةَ  القاسم بن عبد هللاو ثاِن. يةَ ، ِمصرّي ،، بْطٍن من ِكْندة ، من بني الحارث بن معاو (5) بَِريح إِلى ، ُمحرَّ َروى  ُمحّدِ

 ، وعنه َجعفُر بُن َربيعةَ. (6)األَّوُل عن خالِد بن َمْعداَن ، وعنه إِسماعيُل بُن َعيّاٍش ، قاله الذََّهبّي. وروى الثّاني عن ابِن عمرو 

َي به لَصوته. وُهنَّ بناتُ  الغُراب اسم كأمير : بَريحٍ  وأُمّ  بَِريحٍ  ابنُ و  ابن»، بدل « بَِريحٍ  أُمّ ». والّذي في الّصحاح : بَِريحٍ  َمْعِرفة ، ُسّمِ

ّي : صوابه أَن يقول : .«بريح ، فال تحريَف  بَريحٍ  ووجْدت في هامشه بخّط أَبي زكريّا : ليس كما َذَكَر ، إِنما هو ابنُ  بَريحٍ  ابن قال ابن بَّرِ

ي : وقد يستعمل ابنقال ابن و ، كما زعمه شيخنا. (7)في نُسخة الّصاغانّي  دَّةِ ، يقال : لَِقيت منه ابنَ  بَِريح بَّرِ  أَيضاً في الّشِ

__________________ 
 ( يف القاموس : البريوح. ومثله يف التكملة.1)

ح سراينية معناها : ويف تذكرة داود : يربو  «.يربوح : الصنم ا لفة سرايين معناه ذو الصورتا ا كذا هبامش املطبوعة»وهبامش املطبوعة املصرية : 
 عاوز روح.
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وغلرت من جعله اللفاح غري أن هذا االســم يطل  عل  كر نبت ذي  ومثله يف التكملة. ويف التذكرة لألنطاكي :« بصــورة ِإنســان»( القاموس : 2)
 صورة ِإنسانية وِإن مل تكتمر.

 وما أثبت عن الفائ .« فيعر»( األصر واللسان 3)
ويف اخرها ا اء املهملة. ومثله يف ِإكما  ابن ماكوال. ووقض يف كتاب الثقات : الربمجي. ويف التاريخ الكبري للبخاري ( يف اللباب : بفتح الراء 4)

 : الربجي.
 .«برح»( عن اللباب وابألصر 5)
 .«قوله ابن عمرو كذا ابلنسخ ابلواو فليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
   اجلوهري : أم بريح : اسم للغراب ا والصواب : ابن بريح.( عبارة الصاغاين يف التكملة : وقا7)
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 ومنه قو  الشاعر : الّداِهَية ا : َأي بَرِيحٍ 
وٍة  بــــــح َد صــــــــــــــــــــَ عـــــــح ــــــَ ا بـ ا ـــــــُ ربح ُب عــــــن كــــــُ لـــــــح اَل الــــــقــــــَ  ســــــــــــــــــــَ

ــــــــــَن و     ا اب رَا ــــــــــُ غــــــــــح ن صــــــــــــــــــــــــُ ُت مــــــــــِ ــــــــــح ي ــــــــــَ ــــــــــحِ اَلقـ رِي ــــــــــَ  ب

  
 .«َشَرٌك على رأَِسك بَْرحٍ  بِْنتُ »ومنه المثل  .(1) بَْرحٍ  ، وبَنِي بَْرحٍ  بَنَاتِ . ويقال في الجمع : لَِقيُت منه بَْرحٍ  وبِْنتِ  باِرحٍ  كبِْنت

 من كْنَدةَ. كُزبَيٍر : أَبو بَْطن بَُريحٌ و

  فَهد في المعجم.من بني َمْهَرةَ ، له ِوفَادة ، وَشِهَد فتَْح ِمصر ، ذكره ابُن يُونس ، قاله ابنُ  ، كِهْنٍد ، اْبُن ُعْسُكٍر كبُْرقُعٍ َصحابيّ  بِْرحٌ و

 وهو ابن تَْيِم هللا بن أَّسِد بِن َوبَرةَ بِن تَْغِلَب بن ُحْلواَن. ، كأَميٍر ، ابُن ُخَزيمةَ ، في نََسب تَنُوَخ ، بَِريحٌ و

ْميِ ، وَمْرَحى عند اإِلصابة ، على فَْعلَى : ، بَْرَحىو ي أ ي ح أَّن أَْيحى تقال عنِد كذا في الْصحاح. وقد تقدم ف كلمةٌ تُقال عند الَخطإِ في الرَّ

ْميِ : إِذا أَصاَب قالوا : َمْرَحى ، وإِذا أَخطأَ قالوا : اإِلصابة. وقال ابن سيده :  .بَْرَحى وللعرب كلمتاِن عند الرَّ

 المهملة إِن شاَء هللا تعالى. في الّصاد يأَتي ، بَْرَحةً  َصْرحةً و

ً  والّذي في األَساس : جاَء بالُكْفر  ، وبالشَّّر ُصَراحاً. بََراحا

 * ومما يستدرك عليه :

حَ   .َكبِرحَ  فالٌن : تَبَرَّ

 هو. قال ُملَيٌح الُهَذلّي : أَْبَرَحهو

دح َمضـــــــــــــــــــــــَ   ّن وقـــــــــَ اجـــــــــاهتـــــــــِ َن عـــــــــلـــــــــ  حـــــــــَ ثـــــــــح كـــــــــَ  مـــــــــَ

يــــــــُ  مــــــــا     حــــــــَ  والــــــــعــــــــِ اُب الضــــــــــــــــــــــ  بــــــــَ رب حُ شــــــــــــــــــــــَ تــــــــَ  تـــــــــَ

  
 أَي لَن نَزال. (2) (ْن َنْْبََح َعَلْيِه عاِكِفنيَ لَ )يَْفعَل كذا : أَي ما َزاَل. وفي التنزيل :  بَِرح وما

يَت بذلك النتشاِرها وبَيانِها. وأَنشد قُْطُرب : بََراحِ و بََراحُ و  : اسٌم للشَّمس ، َمْعِرفة ، مثل قََطاِم ، ُسّمِ

يح َراَبِح  َدمــــــــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــاُن قــــــــــــــــــــــَ

تح     كـــــــــــــــــــــَ ىت  َدلـــــــــــــــــــــَ َب حـــــــــــــــــــــَ رَاحِ َذبـــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــــَ

  
، بكسر الباِء ، وهي باُء الَجّر ، وهو جمُع َراحٍة وهي الَكّف ، يعني أَّن الّشمس قد َغَربَْت أَو  بَِراحِ  : يعني الشَّْمَس. ورواه الفَّراُء : بََراحِ 

، يا هذا ، على فَعَاِل :  بََراحِ  زالْت ، فهم يَضعون راحاتِهم على ُعيونهم : يَنظرون هل َغَربَْت أَو زالَْت. ويقال للّشمس إِذا َغَربَت : َدلََكتْ 

ْيِد : َكَساِب ، بمعنَى كاِسبٍة ، وكذلك َحذاِم ، بمعنى  بارحةٍ  بمعنَى فبََراحِ  حين َغَربَت ، بَِرَحتْ و المعنى : أَنها زالَت ، كما قالوا لَكْلب الصَّ

وهذان القوالِن ، يَعني فتْح  قال : وهو قوُل الفَّراِء. قال ابن األَثير :، فالمعنى أَنها كادت تَْغُرب.  بَِراحٍ  حاِذمٍة ، ومن قال : َدلََكت الشَّْمس

ِري اللُّغِة والغريِب. قال : وقد أَخذ  َمْخشرّي وغيُرهم من مفّسِ رين الباِء وكسرها ، ذكرهما أَبو ُعبيد واألَزهرّي والَهَروّي والزَّ بعُض المتأَّخِ

ة قبلَه وبَعَده َذهب إِليه. وقال المفضَّل : القوَل الثَّانَي على الَهَروّي ، فَظّن أَ  نه قد انفَرَد به ، وَخّطأَه في ذلك ولم يَعلَْم أَّن غيَره من األَئمَّ

ن ، وَدلَكت بَِراحٍ  ، بِكسر الحاِء وَضّمها. وقال أَبو زيٍد : َدلكتْ  بََراح َدلَكتْ   ، مضموم غير ُمنّون. بََراحُ  ، مجرور ُمنَوَّ

حَ و ً  نٌ بنا فاُل بَرَّ ح فهو أَْبَرحَ و تَْبريحا  .التَّْبريحُ و البَْرحُ  آذانَا باإِلْلحاحِ. وفي التهذيب : آذاَك بإِلحاحِ الَمَشقِّة ، واالسم : (3) ُمْبِرحٌ و ، بنا ، ُمبّرِ

حَ و  به : َعذَّبَه. بَرَّ

ً  وَضَربه َضْربا حا  : أَي شديداً. ُمبَّرِ

حٍ  َضْرباً غير»في الحديث : و .، أَ  «ُمبَّرِ  ي غير شاّقٍ

ة : أَْبَرحُ  وهذا مَّ  َعلَيَّ من ذاك ، أَي أََشقُّ وأََشدُّ. قال ذو الرُّ



2995 

 

ثـــــــــــريًة  هـــــــــــاِر كـــــــــــَ ـــــــــــنـــــــــــ  َو  ابل كـــــــــــح يـــــــــــنـــــــــــا وشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِ  أَن

يـــــــــــــُر     ّي ومـــــــــــــا أَييت بـــــــــــــه الـــــــــــــلـــــــــــــ  لـــــــــــــَ رَحُ عـــــــــــــَ  أَبــــــــــــــح

  
باً ال فِْعَل له ، كأَْحنَك   الّشاتَْيِن.وهذا على َطْرحِ الّزائد ، أَو يكون تَعجُّ

__________________ 
 ( وهو قو  الفراء كما يف التهذيب ا وزيد فيه : كر ذلك معناه : الداهية والشدة.1)
 .91( سورة طه اآية 2)
« أوله وكســر  لثهقوله وأان مربّح الذي يف اللســان فهو مربّح ومربِّح األو  بضــم أوله وتشــديد  لثه ا والثاين بضــم »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 وما أثبت عن اللسان. ويف التهذيب فكاألصر.



2996 

 

 ، كأَميٍر : التَّعَُب وأَنشد : البَِريحُ و

 وَصَخبح  بَرِيحٌ به َمِسيٌح و 
واة َوَردَّه عليهم. البَواِرحُ و  : األَنواُء ، حكاه أَبو َحنيفةَ عن بعض الرُّ

 ّدم.قَتٍْل ، أَي أَْعَجبَه ، وقد تَق أَْبَرحَ  وقَتلُوهم

: قَتُْل السَّْوِء للَحيوان ، مثل أَن يُْلقَى  التَّْبريحُ  قال :«. التَّْبريحِ و التَّْوِليهِ  عن وسلموآلهعليههللاصلىنََهى َرسوُل هللِا »في حديث ِعكِرَمةَ : و

 في النَّاِر.السَّمُك على النَّاِر َحيّاً. قال َشِمٌر : وَذَكره ابُن الُمبارك ، ومثلُه إِلقاُء القَْمِل 

ٌب به. قال الُهذلّي : بَِريحٌ  وقولٌ   : ُمصوَّ

 (1) بَرحَِياأَراه يُداِفض قـَوحاًل 
حَ و  .البَْرحَ  هللا عنك : َكَشَف عنك بَرَّ

 ، كذا في األَساس. الباِرحِ  ، أُِخذت من الطَّير (2): َشْزٌر  باِرحةٌ  : أَي لم تَقَْع على قَْصٍد وَصواٍب. وقَتْلَةٌ  باِرَحةٌ  ومن المجاز : هذه فَْعلةٌ 

 بِن الُمنذِر َملِك العرب. وَعّمِ النُّعمانِ  أَخي َكْعٍب الَجَواد ، (7) ، َكبَْربٍَط : ع ، به قَْبُر َعْمِرو بِن َماَمةَ  بَْربَحٌ  : [بربح]

 .(3)لم يذُكْره الجوهرّي وال ابُن منظوٍر  : قُْبُح الَوْجِه ، البَْرقََحةُ  : [قحبر]

ً  ، كَمنَعه بََطَحه : [بطح]  .يَْبَطُحه بَْطحاً فاْنبَطحَ  أَلقاه علَى َوْجهه : إِذا بََطَحهو : بََسَطه. بَْطحا

 ِه األَرِض.فاُلٌن : إِذا اْسبََطرَّ على َوْجِهه ُمْمتّداً علَى َوجْ  تَبَطَّحَ و

كاة : و  ، أَي أُْلِقَي صاِحبُها على َوْجِهه ِلتََطأَه. «لها بِقَاعٍ  بُِطح»في حديث الزَّ

 ، عن أَبي عمرو. وقال لَبيد : بَْطحاءَ  َرْمٌل في ، َككتٍِف : البَِطحُ و

د ه  َر  َوميـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ  اَم عـــــــــــــــن الـــــــــــــــثـ يـــــــــــــــَ زَُع اهلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  يـ

حٌ     طــــــــــــِ بــــــــــــانِ  بــــــــــــَ ثــــــــــــح ــــــــــــكــــــــــــُ ه عــــــــــــن ال لــــــــــــُ هــــــــــــايــــــــــــِ  يــــــــــــُ

  
 بَْطحاءُ  وعن ابن سيده : قيل : الَحَصى. (4) َمِسيٌل َواِسٌع فيه ُدقاقُ  وهذه الثَّالثةُ َذَكرها الجوهريُّ وغيُره : ، األَْبَطحُ و البَْطحاءُ و البَِطيحةُ و

تْه السُّيوُل.  الوادي : تُراٌب لَيٌِّن مّما َجرَّ

َمكَّة. قال : هو  أَبطحَ  يَعنِي «باألَْبَطحِ  أَنّه َصلَّى»الحديث : َحَصاهُ الليُِّن في بَْطِن الَمسيِل. ومنه أَْبَطُحهو الَواِدي بَْطحاءُ  وقال ابن األَثير :

التَّْلعِة  (6)الَمْيثاِء و[ ]: بَْطُن  (5) األَْبَطحُ  يُْنبِت شيئاً ، إِنّما هو بَْطُن الَمسيِل. عن النَّْضر :ال  األَْبَطحُ  َمسيُل َواِديها. وعن أَبي َحنيفة :

ته السُّيوُل. يقال : البطحاءُ  والَواِدي وهو ا قد َجرَّ ، مثلُه ، وهو  بَطحاُؤهو الَواِدي فنِْمنَا عليه. أَْبَطحَ  أَتْينا وهو التَّراُب السَّْهُل في بُطونِها ممَّ

َي المكانُ   ، بَطاِئحُ و بَِطاحٌ و أَباِطحُ  ج َهُب يَميناً وشماالً.فيه ، أَي يَذْ  يَْنبِطحُ  ألَّن الماءَ  أَْبَطحَ  تُرابُه وَحصاهُ السَّْهُل اللَّيُِّن. وقال أَبو َعْمٍرو : ُسّمِ

َح به   غيُر واحٍد أَنّ ظاِهُره أَّن هذه الجموَع لتلك الُمفرداِت ُمطلقاً ، وليس كذلك ، بل هو ُمخالٌف لقواعِد التَّصريِف واللُّغة. والَّذي َصرَّ

اٌم ، قاله األَصمعّي ، كذا في الّصحاح. وفي  بَِطاٌح بُطَّحٌ  :. ويقال البَْطحاءِ  َجْمعُ  البَْطحاَواتِ و ، بالكسر ، البِطاحَ  ، كما يقال أَْعواٌم ُعوَّ

، َكسَّروه تَكسيَر األَسماِء وِإْن كان في األَصِل ِصفةً ، ألَنه َغلََب ، كاألَْبَرِق  األباطحُ  ، والَجْمعُ  األَْبَطحُ  المحكم : فإِن اتََّسَع وَعُرَض فهو

 ى َمْجَرى أَْفَكل.واألَْجَرعِ. فَجرَ 

 .بَطيحة : َجْمع البَطائِحُ و

ة : .البْطحاءِ  السَّْيُل : اتََّسَع في تَبطَّحَ  في الّصحاح :و مَّ  وقال ابن سيده : َساَل َسْيالً َعريضاً. قال ذو الرُّ

ماِ  عليكماو   ال زاَ  من نـَوحِء السِّ
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حُ  ونَْوِء الثَُّريَّا وابِلٌ   .األَْبَطحِ  . وِمنًى منالْنبِطاحها معروفةٌ ، ْبَطُحهاأَ و مكَّةَ  بَْطحاءُ و ُمتَبّطِ

 .بَْطحاَءهاو َمكَّةَ  أَباِطحَ  : الَّذين يَنِزلونَ  البَِطاحِ  قَُريشو

__________________ 
 ونسبه ِإىل أيب ذ يب وصدره : (ترن)( البيت يف اللسان 1)

 فِإن ابن تر. ِإذا جئتكم
 مبشتقه ا وقير : مبشقة منه.قوله قوال برحيا : أي يسمعين 

 ( عن األساس وابألصر : شذرة.2)
 ( يف القاموس : أُماَمَة.7)
 .300/  3( التكملة واجلمهرة 3)
 ويف اللسان والتهذيب ابلضم ضبطها ابلضم.« د »( يف الصحاح بكسر الدا  هنا ا ويف مادة 4)
 .«البطحاء»( عن اللسان والتهذيب. وابألصر 5)
 التهذيب واللسان.( زايدة عن 6)



2998 

 

 وقَُريُش الظَّواِهِر : الّذين يَنِزلوَن ما َحْوَل َمكَّةَ. قال :

ــــــــٌة  اب ــــــــٍش ِعصــــــــــــــــــــــَ َري ــــــــُ نح قـ ين مــــــــِ ــــــــح هــــــــدت ــــــــو شــــــــــــــــــــــَ ــــــــل  ف

َريــــــــــِش     ــــــــــُ احِ قـ طــــــــــَ ــــــــــبــــــــــِ واهــــــــــرِ  ال ــــــــــظــــــــــ  ريــــــــــِش ال  ال قــــــــــُ

  
ْعبَ  البِطاحِ  وفي التّهذيب عن ابن األَعرابّي : قُريشُ  الَّذين يَنزلون خارَج  وقُريُش الظَّواهِر : بين أَْخَشبَْي َمكَّةَ ، : هم الّذين يَْنِزلون الّشِ

ْعِب ، وأَكرُمهما   .البِطاحِ  قُريشُ  (1)الّشِ

قُريٍش  (2)، ألَنهم ُصيّابَةُ  البِطاحِ  يقال : قَُرْيشُ ، و األَباِطحِ  وأَْخَشبَا َمكَّةَ : َجباَلها : أَبو قُبَيٍس والَّذي يُقابلُه. وعبارةُ أَرباِب األَنساب : قُريشُ 

 ، والُكّل قَبائُل. قالوا : وفي قَُريٍش َمْن لَيس األباطحُ  مكَّةَ ونَزلوها ، ويقابلهم قَُريُش الظَّواهِر الّذين لم تََسْعهم بَْطحاءَ  وَصِميُمها الَّذين اْختَطُّوا

 وال ظاِهريَّة. بأَْبَطِحيَّةٍ 

ى ، البَُطاحُ و  كذا في التَّهذيب نَْقالً عن النَّوادر. ، كغَُراب : َمَرٌض يَأَُخذُ من الُحمَّ

 ، وهو الَمرُض الشَّديُد. البَُطاح : مأَخوذٌ من البَُطاِحيّ  بِياِء النِّْسبة. وُرِوَي عن ابن األَعرابّي أَنه قال : البَُطاحيّ  منهو

 ره لَبيد فقال :وقد ذكَ  َمْنِزٌل لبَني يَْربوعٍ. : البَُطاحو

فــــــــــــتح  يــــــــــــ  راَف مُث  َتصــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــِت اأَلشــــــــــــــــــــــــــح َربــــــــــــ  ــــــــــــَ  تـ

اَء     احِ ِحســــــــــــــــــــــَ طــــــــَ اَل  الــــــــبــــــــُ الئــــــــِ َن الســــــــــــــــــــــ  عــــــــح جــــــــَ تــــــــَ  وانـــــــــح

  
دَّةِ ، وقد جاَء ذِ   الَحديث. وقيل :ْكُره في كذا في التّهذيب. وقيل : هو ماٌء في ِدياِر بَني أَسد ، لبنِي َواِلبةَ منهم ، وبه كانْت َوْقعةُ أَْهِل الّرِ

ِة من قَْصِد َمَهّبِ ِريِح الَجنوِب. البَُطاحُ  مَّ  : قَْريَةٌ أُخَرى لبني أَسد ُمْشِرفَةٌ على الرُّ

وسكون الطَّاِء ، وهو األَكثر ، قال ابن األَثير في النّهاية : ولعله األََصّح. وقال عياٌض في المشارق : هكذا يَْرِويه  ، بالّضمّ  بُْطَحانُ و

يَّ في كقَِطَران ، كذا قَيَّده القالي في البارع ، وأَبو حاتٍم ، والبَكرِ  أَو الصَّواُب الفَتُْح وكسُر الّطاءِ  الُمَحّدثوَن ، وكذا سمعناه من المشايخ.

 على ساكنها أَفضُل الّصالة والّسالم ، وهو أََحُد أَْوِديِة الَمدينِة الثَّالثِة ، وهي العَقيقُ  ع بالَمدينة ، المعجم ، وزاد األَخير : وال يجوز غيُره :

 وقَنَاةُ. وَرَوى ابُن األَثيِر فيه الفَتْح أَيضاً ، وغيره الَكْسر. فإَِذْن هو بالتثليث. بطحانُ و

 ذكَره العَّجاُج : تَِميم ، بَني بالتّحريك : ع ، في ِديارِ  َطَحانُ بَ و

ا  َرعــــــــــــَ اٌن كــــــــــــالــــــــــــر هــــــــــــِا ُمضــــــــــــــــــــــــــح  أَمحســــــــــــــــــــــــــَ  مجــــــــــــَُ

انَ     حـــــــــــَ طـــــــــــَ ا  بـــــــــــبـــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــَ نـ كـــــــــــح تـــــــــــِا مـــــــــــُ لـــــــــــَ ـــــــــــح يـ (3)لـــــــــــَ
 

  
 ُجماٌن : اسُم َجَمِله. ُمْكنَعاً : أَي َخاِضعاً. وكذلك الُمْضَرع.

 تُه.أَي قامَ  بالفتح ، َرجٍل ، بَْطَحةُ  هو يقال :و

ً  وسلموآلهعليههللاصلىوكان النّبّي « »من الَواِدي الُمباَركِ  اْبَطحوه الَمسِجَد ، وقال : بََطحَ  كان ُعَمُر أَّوَل َمنْ »في الحديث : و ق ، بالعَقي نائما

 .«فقيل : إِنّك بالوادي الُمباَرك

 الَمسِجد : إِْلقاُء الَحَصى فيه وتَْوثِيُره. تَْبِطيحُ 

بير و  أَي تَْسِويَته. «بَْطِحه فأََهاَب بالنَّاِس إِلى»في حديث ابن الزُّ

 فيه. اْستَْوَسعَ  : أَي اْستَْبَطحَ و في هذا المكانِ  الواِدي اْنبَطحَ و

 ِصْدٍق ، بالّضّم : أَي َخْصلةُ ِصْدٍق. بُْطَحةُ  هذهو

ً  ، معنههللارضي،  (4) ن ِكَماُم الصَّحابةِ كا» في الحديث :و أِْس غيَر ذاهبٍة في الَهواِء. والِكمامُ  بالضم : «بُْطحا بالكسر : َجْمُع  أَي الِزقةً بالرَّ

ِة ، وهي  القاَلِنُس. ُكمَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 الَمكاُن وغيُره : اْنبََسَط واْنتَصَب. قال : تَبطَّحَ 
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نَ ِإذا  حــــــــــــــح بــــــــــــــطــــــــــــــ  ِر  تــــــــــــــَ حــــــــــــــامــــــــــــــِ
َ

 عــــــــــــــلــــــــــــــ  املــــــــــــــ

حَ     طــــــــــــ  بــــــــــــَ ــــــــــــَ احــــــــــــرِ  تـ ِب الســــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــح َ رتِّ ِبــــــــــــِ  الــــــــــــبــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( األصر والتهذيب واللسان ا ويف التكملة : وأكرمها.1)
 (.األساس) يقا  هو من صياهبم وصيابتهم : من خيارهم.« صبابة»( األصر 2)
قوله ببطحان اخل كذا ابلنســــــــخ وهو كذا يف اللســــــــان ِإال أنه تر  بياضــــــــاً بعد قوله ببطحان »املصــــــــرية : ( األصــــــــر والتكملة وهبامش املطبوعة 3)

 . قبلتا مكنعا وهبامشه : كذا بياض أبصله... ببطحان ويف اللسان :« فليحرر
 .وسلموآلهعليههللاصلى   رسو :  النهاية يف «وسلموآلهعليههللاصلىأصحاب النيب »( يف اللسان والنهاية والتكملة : 4)



3000 

 

أَ  (1)زيٌد  تَبَطَّحَ و وفي األَساس :  .األَْبَطحَ  تَبَوَّ

 بَعيدةٌ : أَي َمسافةٌ. بَْطَحةٌ  وفي اللِّسان : ويقال : بينهما

 النَّبَِط : بين الِعراقَْين. بَطائِحُ و وفي الصحاح :

: ما بيَن واِسَط والبَصرةِ ، وهو ماٌء ُمستْنِقٌع ال يَُرى َطرفاه ِمن َسعَتِه ، وهو َمِغيُض ماِء ِدْجلَةَ والفُراِت ، وكذلك  البَِطيَحةُ  وفي اللسان :

 .(2) البُْطحانُ و البَطائِحُ  . وهيالبَِطيَحةِ  ساِحلُ  َمغايُِض ما بَين بَْصَرةَ واألَهواِز. والطَّفُّ :

 : * ومما يستدرك عليه : [بقح]

 : البَلَُح ، عن ُكَراع. قال ابن سيده : ولسُت منه على ثِقَة ، كذا في اللسان. لبَِقيحُ ا

كةً : بيَن الَخاَللِ  البَلَحُ  : [بلح] . وقال بَلََحةٌ  وهَو حْمُل النَّْخل ما داَم أَخضَر ِصغاراً كِحْصِرِم العنَِب ، واحدتُه والبُْسِر ، بالفتح ، محرَّ

 هو السَّيَاُب. : البَلَح األَصمعّي :

ً  إِذا َصاَر ما عليه النَّْخُل : أَْبلَحَ  قدو  .بَلَحا

ل ما يُْرِطُب البُْسُر ،  ثم بُْسٌر ثم ُرَطٌب ثم تَْمر. بَلَحٌ  قبَل البُْسِر ، ألَّن أَّوَل التَّْمِر َطْلٌع ثم َخاَلٌل ثم البَْلحُ و وقال ابُن األَثير : هو أَوَّ

كةً ، ُمقِرى البَلَِحيّ  أَحمُد بن طاِهِر بن بَْكَراَن بنِ  أَبو العبّاسو عن أَحَمَد بِن الُحسيِن بن قَُرْيش ، وَكتَب عنه ُعَمُر  زاِهٌد ، وقد َحدَّث ءٌ محرَّ

 سنة ببغداد. 70عن  555وأَحَمُد بن طارٍق الَكْرِكيُّ ، مات سنة  (3)القَُرِشيُّ 

َخم ، وفي التّهذيب : كُصَرِد : النَّْسُر القَديُم إِذا َهِرَم ، البُلَحُ و  أَي من النَّْسِر ، أَْبغَُث اللَّْوِن ، ه ،طائٌر أَْعَظُم من هو أَو هو طائٌر أَكبُر من الرَّ

يِش ،  .(4)وفي األَساس : وهو أَْقَدُر اللَّواِحِم على َكْسِر الِعظام وبَْلِعها  ال تَقَُع ِريشةٌ منه َوسَط ِريِش طائٍر إِاّل أَحَرقَتْه. يقال : إِنه ُمحتِرُق الّرِ

أَيضاً بالّضّم ، زاده األَزهرّي  بُْلحانٌ و جمع ُصَرٍد ، كِصْردانٍ  ، بالَكسر بِْلَحانٌ  ج قََع عليَّ ِظلُّه.فََمَسَحني تِْمثالُه : أَي وَ  البُلَحُ  وتقول : َمرّ 
(5). 

 وَذهَب ماُؤه. الثََّرى ، كَمنََع : يَبِسَ  بَلَحَ و

جلُ  بَلَحَ و ً  الرَّ  ى :السَّيُر فاْنقُِطع به. قال األَعش أَْبلََحه وقد أَْعيَا. بالّضّم : ، بُلُوحا

َتَك  اأَلوصاَ  منه و و   (6) بـََلحح اشح
 ً  ال يزال الُمْؤِمن.». جاَء في الحديث : كبَلََّح تَْبليحا

[ ً ً  (7) [ُمْعنِقا ُم. يريد ُوقُوعه في الهالك بإِصابِة الدَِّم الَحراِم ، وقد يُخفَّف « : بَلَّحَ  صالحاً ما لم يُِصْب َدماً َحراماً ، فإِذا أَصاَب َدماً حَراما الالَّ

 أَي أَبَْوا كأَنهم أَْعيَوا عن الُخروج معه وِإعانتِه. « :َعلَيَّ  فبَلُحوا ومنه الحديث : اْستَْنفَْرتُهم

ً »في حديِث َعلّيٍ : و ً و إِنَّ من َورائكم فِتَناً وباَلًء ُمْكِلحا إِذا انقطَع من  بيد :. قال أَبو عُ بَلَحَ  ، أَي ُمْعيِياً. ويقال : َحَمَل على البَعير حتى «ُمْبِلحا

ك قيل :  .بَلَحَ  اإِلعياِء فلم يَقِدر على التّحرُّ

ً  الَماءُ  بَلَحَ و ً  وقد البئُر الذّاِهبةُ الماِء. كَصبوٍر : البَلُوحُ  منهو َذَهَب. ، إِذا بُلُوحا اجز :البُْلحُ  ، والجمع باِلحٌ  ، وهي بَلََحْت تَْبلَُح بُلُوحا  . قال الرَّ

 البـُلححُ الِبَكاُء ال الص مارِيُد و 
جُل القاِطُع لَرِحِمه ، : البَلُوحُ و ا بعَده ، الرَّ كذا في التّهذيب ، ووقَع في  َخفاَرتُه ، إِذا لم يَِف ، بَلََحتْ  هو قولهم :و وهو َمجاٌز مأَخوذٌ ممَّ

 ، بصيغَِة المخاطب. وقال بِْشُر بُن أَبي خاِزٍم : (8)بعض النُّسخ : لم تَِف 
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تح َأاَل  حــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ اَرُة آِ  ألحٍي  بـ فــــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــــَ

ريَا    عـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ ُرد  وال ب ـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــال شـــــــــــــــــــــــــــــــــاًة تـ

  
لَْت فال تُْزَرُع وال تُْعمَ  البَواِلحُ  وعن ابن بُُزْرج : ال تُْنبَِت َشيئاً. الَّتي : األَرضُ  الباِلحُ و  ُر.من األََرضيَن : الّتي قد ُعّطِ

__________________ 
 ( يف األساس : فالن.1)
 ( والبطحان مل ترد يف اللسان وال يف التهذيب.2)
 ( يف اللباب : عمر بن علي الدمشقي.3)
 ( يف األساس : وابتالعها.4)
 يف التهذيب ا وذكرها يف اللسان عن األزهري. بُلحان ( مل ترد5)
 ( البيت كما يف ديوانه :6)
ـــــــــــــــــــــعضــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــم و  ـــــــــــــــــــــًا ب ـــــــــــــــــــــث  ِإذا محـــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــب

 فــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــكــــــــــــــــ  األوصـــــــــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــنــــــــــــــــه وأنــــــــــــــــح   

  

 بلحو ويف هامش الديوان : وروي :

 ( زايدة عن النهاية.7)
 ( ومثله يف التهذيب. ويفهم من عبارة التهذيب أهنا عائدة عل  خفارته ا ولي  عل  صيغة املخاطب.8)
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 القَْصعَةُ ال قَْعَر لها. كَذَمْرَمٍر : ، البَلَْحلَحُ و

 تَجاَحَدا. أَي ، تَبالََحا باألَمِر : َجَحَده. قال ابن ُشَميٍل : اْستَبََق َرُجالِن فلّما َسبََق أَحُدهما صاِحبَه لَحَ بَ و

 كإِْزِميل ، وسيأَتي في الخاِء المعجمة. وفي بعض النُّسخ : نَباٌت كاإِلبِليحِ. (1) كَزِليخاَء : نَبَاُت اإِلْسِليخِ  البَِليَحاءُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 ، عن أَبي َحنيفةَ. البَلَح : قالئُِد تُْصنَُع من البَلَِحيّاتُ 

 : تَبلُُّد الَحاِمِل ِمن تَْحِت الِحْمِل ِمن ثِقَِله. البُلُوحُ و

 .ُمباِلحٌ  : الُممتنُِع والغَاِلُب. ويقال : ِلصٌّ  البَاِلُح الُمباِلحُ و

 : خاَصَمهم حتى َغلَبَهم وليس بُمِحّق. بالََحهمو

جُل  بَلَحَ و الغَريُم : إِذا أَفلَس. بَلَحَ و ءٌ َغِريمي : إِذا لم يكن عنده شيْ  ما َعلى بَلَحَ  : أَي لْم أَِجْد عنده شيئاً. وفي التّهذيِب : بَلَّحَ و عليَّ  بَلَحَ و الرَّ

ً  بشهادتهِ   :َكتَمها. يَْبلَح بَْلحا

 والبَْلَجة : االْست ، عن ُكراع ، والجيم أَعلى. البَْلَحةو

 .(2): َجبٌَل أَحمُر في رأَِس َحْزٍم أَبيَض لبني أَبي بكِر بِن ِكاَلٍب  البَِليحو

 يحي بن أَبي ُسلَْيم ، من أَتْباعِ التَابعين ، أَورَده ابن ِحبّاَن. بَلَحٍ  وأَبو

جُل : إِذا بَْلَدحَ  : [بلدح]  األَْرض. إِلى َضَرَب بنَْفِسه الرَّ

جُل : إِذا بَْلَدحَ و  .كتَبَْلَدحَ  َوَعَد ولم يُْنِجز الِعَدةَ ، الرَّ

 : ال يُْنِجُز َوْعداً ، عن ابن األَعرابّي. بَلَْنَدحٌ  وَرجلٌ 

 وأَنشد :

 بـََلنحَدحُ ذو ََنحوٍة أَو َجِدٌ  
 َسمينةٌ. باِدنَةٌ  : بَلَْنَدحٌ و بَْلَدحٌ  امرأَةو

: بَلٌَد بعينه. قالوا : إِنه ال  بَْلَدحُ  رّي :وفي التوشيح : أَنه مَكاٌن في َطِريق التَّْنِعيِم. وقال األَزه : واٍد قِبََل مكَّةَ ، أَو َجبٌَل بطِريق ُجدَّةَ. بَْلَدحُ و

 يُْصَرف للعلميّة والتأَنيث.

ناً بأَقاربه ،ـ  بالنّصب والّرفعـ  رأَى بَْيَهٌس الُملقَّب بنَعامةَ قوماً في ِخْصٍب ، وأَهلهو  أَي ألَجلهم. في ِشّدةٍ ، فقال متحّزِ

ِن باألَقاِرب. أَْوَرده الَمْيدانّي وغيُره. قَوٌم َعْجفَى. َدحَ ببَلْ  * ورواه جماعة : لكنْ  (3) بَْلَدحَ  * لِكْن على  فذهب مثالً في التَّحزُّ

 وأَنشد ثعلب : اتََّسَع.و َعُرضَ  المكاُن : اْبلَْنَدحَ و

َرحُكو  حىّت 
 ابـحَلنحَدَحاقد َدق ِت امل

 وقال األَزهرّي : إِذا استََوى باألَرِض ِمن َدّقِ اإِلبِل إِيّاه. الَحْوُض : اْنَهَدَم. اْبلَْنَدحَ و أَي َعُرض. والَمْرُكوُّ : الَحْوُض الكبيُر.

 .بَْلَدحٌ  قال األَزهرّي : واألَصلُ  : السَّميُن. البَلَْنَدحُ و

 ي ال يَْنَهض ِلَخْيٍر. وأَنشد ابن األَعرابّي :الفَْدُم الثَّقيُل الُمنتِفُخ الّذ أَيضاً : البَلَْنَدحُ و وقيل : هو القَصير ، من غير أَن يُقيََّد بِسَمٍن.
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زُِح  َزحـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــتـ ـــــــــِت عـــــــــلـــــــــ  ال ي قـــــــــِ ـــــــــح م ا أَل لـــــــــح  اي ســـــــــــــــــــــــَ

ر     ِذلـــــــــــــــيـــــــــــــــين ابمـــــــــــــــح عـــــــــــــــح َدحِ ٍء ال تــــــــــــــــَ نـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ  بــــــــــــــــَ

  

رِح  ســـــــــــــــــــــــــــــح
َ
ريـــــــــــــــِب امل مِّ قـــــــــــــــَ ِر اهلـــــــــــــــَ َقصـــــــــــــــــــــــــــــِّ  مـــــــــــــــُ

َحِ     ربح نــــــــــــــــــًة مل يــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــح  ِإذا َأصــــــــــــــــــــــــــــــــاَب بــــــــــــــــــِ

  

اً وِإن مل يـَرحَبحِ و   َعد ها رحبح

 أَي ال يَْسَرُح بإِبِله بعيداً ، إِنّما هو قُْرَب باِب بيِته يَْرَعى إِبلَه.« : الَمْسرحِ قَريب »قال : 

جُل ، إِذا أَْعيَا وبَلََّد. بَْلَدحَ و  الرَّ

جُل : إِذا َضَرَب بِنَْفِسه األَْرَض ، مثل بَْلَطحَ  : [بلطح]  بَْلَدَح. الرَّ

 وسيأْتي. ِإتْباٌع ، بالّضّم ، ، باُلِطحٌ  ُسالِطحٌ  رجلو

 اللَّْحَم كَمنََع : قََطعَه وقََسَمه. بَنَحَ  : [بنح]

ةً : روى أَبو العبّاس عن ابنو  قال األَزهرّي خاصَّ

__________________ 
 ( يف ِإحد  نسخ القاموس : كاإِلسليخ.1)
 ( زيد يف معجم البلدان : قرب الّستار.2)
 ( كذا جاء يف األصر وورد يف القاموس :3)

 بلدح قوم عجف لكن عل  
 وورد منثوراً يف اللسان والصحاح وفيها وضض با قوسا. ويف القاموس وضض كله با جنما عل  طريقته عل  أنه مشطور.
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َله ُمُنحٌ   قا  أَبو منصور : : الَعطااَي. (1) ا بضّمتا البـُُنحُ  اأَلعرايّب قا  : ِنيحة ا كَصِحيفٍة وُصُحٍف  ا (2) كَبّن َأصح
َ
مجحُض امل

 ا فقلَب املِيم ابًء ا وهو عند مازٍِن لغٌة ُمط رِدٌة.
 .«، يَْشَرب من َصبُوحك بُوِحك اْبنُك ابنُ »قال األَْحَزُن بُن َعْوٍف العَْبدّي : و ، بالّضّم : األَْصُل. البُوحُ  : [بوح]

 عن ابن األَعرابّي ، كما في أَمثاِل الميدانّي واللّسان. النَّْفُس ، قيل :و الفَْرُج. معناه قيل :و كما في كالم الحريرّي. الذََّكُر ، فقيل : المراد به

 البُوح : أَي ابُن نَْفِسك ال َمْن يُتَبنَّى. قال ابن األَعرابّي : بُوِحك وهو الَوْطُء ، كما في الّصحاح وغيره. وفي التهذيب : ابن الِجماُع ، يقال :و

َداِرك  بَاَحةِ  الدَّاِر ، الَمْعنَى : اْبنُك َمْن َولَْدتَه في باَحةِ  في هذا الَمثَل : َجْمعُ  بُوحٌ  َك َمْن َولَْدتَه ال َمْن تَبنَّْيتَه. وقال غيُره :النَّْفُس ، ومعناه ابنُ  :

،  (3)وفي هامش الّصحاح : االختالف ، بالفاِء  في األَمِر. االْختِالط ، أَي في بُوحٍ و ال َمْن ُوِلَد في َداِر َغْيِرك فَتَبَنَّْيتَه ، وَوقََع القَْوُم في ُدوَكةٍ 

 عن أَبي ُعبيٍد.

وض. اسُم الشَّْمِس  بالّضّم : بُوحُ و يَت بذلك لُظهوِرها ، ذكَره ابُن األَنبارّي ، ونقلَه السُّهيلّي في الرَّ  معِرفةٌ ُمؤنٌَّث ، ُسّمِ

 ن َعبَّاد : وهو األَشهر.، كما يأْتي. قال اب (4)وقيل : يُوُح ، بياٍء بنقطتين 

َي به البَْحُر عند أَكثِر اللُّغويِّين. : قاُموُس الماِء وُمْعَظُمهُ. البَاَحةو  وقد ُسّمِ

 لَْفظاً وَمعنًى ، وهي َعْرَصةُ الداِر. الّساَحةُ ، : البَاَحةُ و

في الَمْجِد : أَي أَنه في َمْجٍد َواسعٍ.  تَبَْحبَحَ  الدَّاِر ، وهي أَْوَسُطها. ولذلك قيل : بَاَحةِ  . وبُْحبُوَحةُ الّداِر ، منها. ويقال : نحن فيبُوحٌ  والَجْمع

 ، ولم يَجعَْله من الُمضاَعف. البَاَحةِ  من التَّبَْحبُحَ  : جعل الفَّراءُ  (5)قال األَزهرّي 

 : أَي َوَسطه. ءٌ الطَّريِق شيْ  بَاحةِ  ليس للنِّساِء ِمنْ » في الحديث :و

 حكاه ابُن األَعرابّي عن أَبي صاِرم البَْهَدلّي ، من بني بَْهَدلَةَ. وأَنشد : النَّْخُل الكثيُر ، : بَاَحةُ الو

دًا وَدارَا  ــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــاين ي ــــــــــــــــــَبعــــــــــــــــــح طــــــــــــــــــَ  ف  َأعــــــــــــــــــح

ةً و     ارَا اَبحـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــــــَ ا عـــــــــــــــــــــــــــَ و هلـــــــــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .باحة يداً ، يَْعنِي َجَماَعةَ قَْوِمه وأَْنَصاَره. ونََصب َعقاراً على البََدل ِمن

ذلك أَي أََجْزُت لك تَناُولَه أَو فِْعلَه أَو تَملَُّكه ، ال اإِلحالَل الشَّْرعيَّ ، ألَّن ذلك إِنما هو لَِّلّ ورسِوله ، وألَنّه ب َء : أَحلَْلتُه لكالشَّيْ  أَبَْحتُكو

 ِخالُف الَمحظِور. الُمبَاحُ و َء : أَْطلَقَه.الشيْ  أَباحَ و في اللّسان :المعنَى من األَلفاظ الشَّْرعيّة ال تَعِرفه العرُب إِاّل من العموم ، قاله شيُخنا. و

ه باحَ و َظَهَر. ُء :الشَّيْ  باحَ و ً  بِِسّرِ ً و بالفتح ، ، بَْوحا ً  به فَبَاحَ  سّراً  أَباَحهو .كأَباَحه أَْظَهَره ، بزيادة الهاِء : ، بُُؤوَحةً و بالّضمّ  بُُؤوحا : أَبَثَّه  بَْوحا

 إِيّاه فلم يَْكتُْمه.

 ، ُمعاقبة ، وأَصلُها الواو. (6)بتشديد الياِء التّحتيّة المفتوحة  بَيّحانُ و بما في َصْدِره بالفتح ، بَْيَحانُ و كَصبور ، بما في َصْدِره ، بَُؤوحٌ  هوو

 : ِشْبهُ النُّْهبَى. اإِلباحةُ و

 : اْستأََصلَهم. اْستَباَحهمو : اْنتََهبَه. اْستَباَحه وقد

ً  ويَْجعَلهم له (7)أَي يَْسبيَهم ويَْنَهبَهم  «َذَراِريَكم يَْستَبِيحَ و حتى يَْقتَُل ُمقاتِلتَكم»في الحديث : و أَباَحه  : أَي ال تَبِعَةَ عليه فيهم. يقال : ُمباحا

 . قال َعْنتَرةُ :اْستَباَحه يَْستَبِيحهو ، يُبِيُحه

واحـــــــــــىت  بـــــــــــاحـــــــــــُ تـــــــــــَ وًة  اســـــــــــــــــــــــــح نـــــــــــح وحٍف عـــــــــــَ  آَ  عـــــــــــَ

رِ     بــــــــــــــــ  يــــــــــــــــِج الــــــــــــــــذ  َريفِّ وابلــــــــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــــــح
َ
 ابمل

  
ً  ءِ ِء وَطالبِه ، والثانيةُ اتّخاذُ الشَّيْ بمعنًى. وقيل : األُولَى التَّْخِليَةُ بين الشيْ  : االْستِبَاَحةو اإِلباحةَ  قال شيخنا : واستَعملوا في الكالم . ُمباحا

ه. بَاح ِء للناِظر ليتناَولَه من شاَء ، ومنهإِظهاُر الشَّي اإِلباَحة قالوا : واألَْصُل في  بِسّرِ
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سالِة البَاِحيَّة ، باحٌ و  وهو أَبو عبِد هللا : صاحُب الّرِ

__________________ 
 ( األصر والقاموس واللسان : وضبطت يف التهذيب : الِبَنُح ضبرت قلم.1)
 املَِنح.( يف التهذيب : قلت : األصر فيها 2)
 هبذا املعىن.« بوح»( مل يرد يف الصحاح 3)
 ( وورد هبذا املعىن يف اللسان والتكملة.4)
 .«حبح»وقد ورد قوله يف التاج يف مادة « بح»( التهذيب مادة 5)
 ( يف القاموس والتهذيب واللسان بكسر الياء املشددة ضبرت قلم.6)
 «.وبنيهم»وابألصر واللسان :  األفعا  ابجلمض للمتكلم.( عن النهاية وفيها : وننهبهم ا وفيها كر 7)
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 لقوله :« بباحٍ »ُ م ُد بُن عبِد   بِن غالٍب اأَلصبهايّن. وِإّلا لُقِّب 
 اَبَحامبَا يف الُفَؤاِد  اَبح

سائل. َذَكرَ  ْيلَِم ، وهو صاحُب الرَّ ه ُعبيُد هللا بن أَحمَد بن أَبي طاهر في كتاِب بغَداَد ، وقال : قَِدَم بغداَد ، وكان كاتباً ألَبي لَْيلَى أَحِد ُكبراِء الدَّ

سائل ثمانية  ٌل ، شاعٌر ُمجيٌد ، وله َمدائُح في الُمعتِمد والُمَوفَِّق وغيِرهما ، وله تَصانيُف ، منها : كتاب جامع الرَّ ، وكتاب  (1)أَجزاٍء ُمترّسِ

فَدّي.الُخَطب والباَلغة وكتاب الِفقَر ، وكتاب التَّوْ   ِشيح والتَّْرشيح ، كذا في وافِي الَوفَيات للصَّ

ً  أََمَره بَمْعِصيَةٍ و  : ظاِهراً َمكشوفاً. بََواحا

ً  إاِلَّ أَن يكون َمْعِصيةً » في الحديث :و  أَي ِجَهاراً ويروى بالّراِء ، وقد تقّدم. (2) «بََواحا

ً  إِاّل أَْن يكون َمْعِصيةً »في آَخَر : و  .«بََواحا

 : األََسد. يحالُمبِ و

ٍم ، كَوْيَسك. بالفتح : ، بَْوَحكو  َكِلمةُ تَرحُّ

 ِصغاٌر أَمثاُل ِشْبٍر ، وهو أَْطيَُب السَّمِك. قال : ، كِكتَاب وَكتَّان : َضْرٌب من السَّمكِ  البياحُ و

يِن َراَبِح  ـــــــــــــــــَ ن ب ٍخ مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح ي  اي ُرب  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ن     ُن مـــــــــــِ طـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــب اَل ال ـــــــــــَ ت احِ ِإذا امـــــــــــح ـــــــــــَ ي ـــــــــــِ ـــــــــــب  (3) ال
  

بَاغِ. وقيل : الكلمة غيُر َعربيّة. «ُمربَّبٌ  بِيَاحٌ  أَيُّما أَحبُّ إِليك كذا وكذا أَو»في الحديث : و  ، أَي َمعموٌل بالّصِ

 : َصَرَعهم. باَحهمو

 األَعرابّي.عن ابن  أَي َصْرَعى ، بالفتح ، ، بَْوَحى تََرَكهمو

 .البَْيحانِيّة اسُم َرجٍل أَبِي قَبِيلٍة ، ومنه اإِلبلُ  بالفتح ، ، بَْيَحانُ  : [بيح]

ه ، يَبُوحُ  الّذي بما في َصْدِره : بَْيحانُ  َرجلٌ و  وقد تقّدم في الماّدة آنفاً. ولعّل ِذْكَره هنا إِشاَرةٌ إِلى أَنّها واويّة ويائيّة. بِسّرِ

وأَنا أَخشى أَن يكون تَْبنِيح اللّْحِم. بالنّوِن كما تقّدَم أَو أَحدهما تَصحيٌف عن اآلَخر ، أَو الّصواب هذه  اللَّحِم : تَْقطيعُه وتَْقسيمه ، تَْبيِيحُ و

 .(4)والنُّون َغلٌط. بدليل أَني لم أَِجْده في األُمهات اللُّغويّة 

ً  به بَيَّحو  َجْهراً. ال أَْشعََره ِسّراً  : إِذا تَْبيِيحا

 في ماّدة الواو فإِن أَصلَها واويّة.« البِياح»وقد كان ينبغي أَن يُْذَكر عند ذكر  ُمشدََّدة : َشبََكةُ الُحوِت ، البَيّاَحةُ و

 فصر الّتاءِ 
 املثّناة مض ا اءِ 

ً و : الَحرَكةُ ، التَّْحتََحةُ  : [تحح]  َصْوُت َحَركِة السَّْيِر. هو أَيضا

كُ  أَي مكانِه : (5) من حُ يَتَتَْحتَ  ما فالنو  وهو مقلوُب الَحتَْحتَِة ، وهو السُّْرعة ، وقد تقّدم. ما يَتحرَّ

ً  كفَِرحَ  تَِرحَ  نَقيُض الفََرحِ. وقد ، محّركة : الَهمُّ ، التََّرحُ  : [ترح] حَ و تََرحا َحهو تَترَّ ً  األَْمرُ  تَرَّ  أَي أَْحَزنَه. : تَتْريحا

 األَعرابّي :أَنشد ابُن 

رتِّحُ  تـَر حهاقد طاَ  ما 
ُ
 امل
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 . وأَنشد :تََرحٍ  وما ِزْلنا ُمذ اللَّْيلَة في .(6) الُهبوطُ  : التََّرحُ  قال ابن ُمناِذٍر :و .التَّْرَحة أَي نَغَّصها الَمْرَعى. رواه األَزهرّي عن ثعلب ، واالسم

ِب  بــــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ِب امل تــــــــــــــَ رحَس الــــــــــــــقــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبّن جــــــــــــــَ

حــــــــــــــــــَ      ــــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــرت َحِ ِإَذا انـ و بِ  ابل صــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 امل

  
 وهو في السُّجوِد أَن يُْسِقَط َجبينَه إِلى األَرِض  .(7)قال : واالنتحاُء أَْن يَسقُط هكذا ، وقال بيِده بعَضها فوَق بعٍض 

__________________ 
 ولاه الكتاب املوصو  نثره ابلنظم.( أضاف ِإليه بعد ذلك لسعاً 1)
قوله ِإال أن يكون معصية كذا يف النسخ والذي يف اللسان روايتان : الرواية األوىل : كفرا واقتصر عليها يف النهاية »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 .«ا والرواية الثانية : معصية ا وهي الجي ذكرها الشارح بعد
 بعد ا كما يف اللسان :»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)

 صاح بليٍر أنكر الصياح
 تقطيعه وتقسيمه.« : تنبيح اللحم»( ورد يف التكملة 4)
 ( يف التكملة : عن.5)
 ( هكذا ضبطت يف القاموس والتهذيب واللسان والتكملة.6)

 ملطبوعة ابلضم.وما يف التكملة ا (أشار هبامشه ِإىل أن ضبرت التكملة بفتح اهلاء)ويف املطبوعة الكويتية 

. قا  مبعىن أقبر ومبعىن ما  واســرتاح وضــرب .. قا  بيده َأي أخذه ا وقا  برجله َأي مشــ »:  (قا )( قوله قا  بيده َأي أشــار. ويف اللســان 7)
 ..«.. وغلب وغري ذلك
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 يُشد ه ا وال يـَعحَتِمَد عل  رَاَحتَـيحه ا ولكنح يَعتِمد عل  َجبينه.وَ 
مِد بن َحسَّان ، عن بعِض العَرب. قال  : وكْنُت سأَلُت ابَن ُمناِذٍر عن االنتحاِء في السُّجود  (1)قال األَزهرّي : حَكى َشِمٌر هذا عن عبد الصَّ

 ، كذا في اللِّسان. فلم يَعِرفه. قال : فذَكْرُت له ما َسِمعُت ، فَدَعا بَدواته وَكتَبَه بِيَِده

 قال أَبو َوْجَزةَ الّسعدّي يَمَدح َرُجالً : كَكتٍِف : القَليُل الَخْيِر ، التَِّرحُ و

اًل  فضـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــَ ت َد  مـــــــــــُ ـــــــــــ  ـــــــــــن اَض ال ـــــــــــّ ي ـــــــــــَ وَن فـ ـــــــــــ  ي  حيـــــــــــَُ

رِ  الــــــــــــــــرت ِحُ ِإذا     تــــــــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــــــــ  اُع ملح يــــــــــــــــَ نــــــــــــــــّ
َ

 املــــــــــــــــ

  
 قال الُهذلَّي : الفَْقُر ، (2) بالفتح ، التَّرحو

وحَت  ا  (3)َكســــــــــــــــــــــــَ فــــــــــَ رحٍ عــــــــــلــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــَ ؤحٍم  تــــــــــَ  ولــــــــــُ

مـــــــــيــــــــــتُ فـــــــــبَنـــــــــ    تـــــــــَ َك ُمســـــــــــــــــــــــح  َت عـــــــــلـــــــــ  َدرِيســـــــــــــــــــــــِ

  
ّيِ  ِلبَاِس  عن وسلموآلهعليههللاصلى هللا َرسولُ  نَهاني»:  قال عنههللارضيروى األَزهرّي بإِسناده عن علّي بن أَبي طالٍب و ح القَّسِ  ، الُمتَرَّ

َدابَّتي على َظْهِرها حتّى أَذُكَر اسَم هللِا ، فإِّن َعلَى ُكّلِ ِذْرَوةٍ َشْيطاناً ، فإِذا وأَن أَفتِرَش ِحْلَس َدابَّتي الّذي يَِلي َظْهَرها ، وأَن ال أََضَع ِحْلَس 

 من الثِّياب ما ُصبَِغ ِصْبغاً ُمْشبَعاً. ، وهو «َذكْرتم اسَم هللِا َذَهب

حُ و حُ و من العَْيِش : الشَّديد. (4) الُمتَرَّ  .من السَّيل : القَليُل وفيه اْنِقطاعٌ  الُمتَرَّ

 : ِضدُّ الفََرح ، وهو الَهالُك واالنقطاُع أَيضاً. التََّرح وقال ابن األَثير :

 َمْن ال يََزال يَسَمع ويََرى ما اَل يُْعِجبه. وفي نسخة : كُمكِرم : كُمْحِسن ، الُمتِْرحو

 .الَمتاِريح ها ، والجمعُ : يُْسِرُع انقطاُع لَبَنِ  ِمتْراحٌ  وأَغفله المصنّف : ناقةٌ  (5)* ومما في الّصحاح واللسان 

ه وأَطلَق عليه أَباً مجازاً ، وفيه خالٌف مشهور  وسلموآلهعليههللاصلى، كآَدَم : أَبو إِبراهيَم الَخليِل  تَاَرحُ و وعلَى نَبّينا ، بناًء على أَّن آَزَر َعمُّ

 ، قاله شيخنا.

في األَصل  التُّْشحة قال األَزهرّي : أَظنّ  واألَصل ُوْشَحة. قاله أَبو عمرو ، والَحِميَّة ، (6) التُّْشَحة ، بالّضّم : الِجدّ  : [تشح] : و [تسح]

 أْشَحة ، فقُلبِت الهمزةُ واواً ، ثم قُلِبت تاًء ، كما قالوا : تُراٌث وتَْقَوى.

ِرّماحُ  أُْشَحةٌ ، من قولك : أَِشحَ  تُْشحةٍ  ، أَي َغضباُن. قال األَزهرّي : وأَْصلُ  أَْشحانُ  ، إِذا َغِضَب. وَرجلٌ  (7) أَِشح يَأَْشح قال َشِمٌر :  قال الّطِ

 شاعُر يَِصُف ثَوراً :بن َحكيٍم ال

ٌة  يــــــــــــــــ  ه محــــــــــــــــَِ رَتَتــــــــــــــــح اًل اَبِئصــــــــــــــــــــــــــــــًا مُث  اعــــــــــــــــح  مــــــــــــــــَ

لــــــــــ      ةٍ عــــــــــَ حــــــــــَ نِ  ُتشــــــــــــــــــــــــح ريحِ َواهــــــــــِ ٍد غــــــــــَ  مــــــــــن َذائــــــــــِ

  
معٍ : ج َمالً و : الدَّافُع. وغير واهن : غير َضِعيف. الذائدُ و أَي َعلَى ِجّدٍ وَحِميَّة. وقال األَزهرّي : قال أَبو َعمٍرو : أَي على َحِميَِّة َغَضٍب ،

ٍل. َمالةٍ : الّصحراء. وقول شيخنا :  ولكنه في فصل الواِو أَعرَض عن هذا األَصِل ، ولم يَْظَهر له فيه َكالٌم فَْصٌل ، فال يَْخلُو عن نَظٍر وتَأَمُّ

ه على ذلك ، ألَّن أَصلَ « أَشح»ال يَْخفَى أَّن األَوفََق إِيراُده في  ، فال نََظَر في « وشح»ال « أَشح»ه ِلَما نَقَله األَزهريُّ عن َشِمٍر وأَقرَّ

 ونحن قد أَشرنا هنالك إِليه.« أَشح»إِعراِضه عنه في فصِل الواو. نعم كان يَنبِغي أَن يُوِرَده في 

. كالتََّشحِ  وُخْبُث النَّْفِس والِحْرُص ، (8) الُجْبُن والفََرُق ، أَو الَحْردُ  : التُّْشَحةو كةً ، في الُكّلِ ولكن المنقول عن ُكراع في الَحْرد  ، محرَّ

 وال أُِحقُّها. بالسين المهملة ، كما أَورده ابن سيده في المحكم نقالً عنه. قال :« التُّْسَحة»والغََضب هو 

 ، وقد تقّدم في بابه. أَْشَحى اُن وامرأَةٌ هذا بناًء على أَن التّاَء أَصليّةٌ ، وليس كذلك. وإِنّما الّصواب : َرُجٌل أَْشح ، أَتْشحُ  رجلو

 . وذُِكر عن أَبي الَخّطاب أَنهتُفّاَحةٌ  وهو بَضّمٍ فتشديٍد ، وإِنما أَطلقَه لُشهرته ، واحدتُه م ، هذا الثََّمرُ  : التُّفَّاح : [تفح]
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__________________ 
 ( القائر ِشر كما يف التهذيب.1)
 اللسان ا ويف التهذيب والتكملة ِ سكان الراء هنا ويف الشاهد اآيت.( يعين بفتح الراء ا ومثله يف 2)
 .«كسرت»( عن التهذيب وابألصر 3)
 ( عن التكملة وابألصر : الرتح.4)
 ( ومثلهما يف التهذيب.5)
 ( يف ِإحد  نسخ القاموس : اَ ّد.6)
 ( عن اللسان ا وابألصر : يشح.7)
 اللسان.( ضبطت يف التكملة ومثلها يف 8)
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َحة ُمشَت   من  ا وهي الرّائحُة الط ي بُة. التـ فح
 (1) تُفَْيِفيَحةٌ  الواحدةِ  التُّفّاحة ، وتَصغير تَفافِيحُ  قال أَبو حنيفَة : هو بأَرِض العرِب كثيٌر. قال األَزهرّي : وجمعه : َمْنبُِت أَْشجاِره. الَمتْفََحةُ و

 .أَتْفََحك ومن سجعات األَساس : أَتَْحفَك َمنْ 

أَي بالبَنَاِن الُخُدوَد ، كذا  : التُّفّاحَ  عن ُكراع. ولََطْمَن بالعُنّاب : ُرؤوُس الفَِخَذْيِن في الَوِرَكْيِن ، التُّفّاَحتانِ  .تُفّاَحتَْيه من المجاز : َضَربَه علىو

 في األَساس.

ً  ءُ له الشيْ  تاحَ  : [تيح] : [توح] َ  : إِذا يَتُوُح تَْوحا  قال : تََهيَّأ

 َله بَعَد  ِحنحزاٌب َوَأ  لحَ 
 ً  ، واوّي العيِن ويائيُّها ، وكالهما الِزٌم. كتَاَح يَتِيح تَْيحا

 له : قَدََّره. أَتاَحهو هللا له َخْيراً وَشّراً. أَتاحَ و َهيَّأَه. هللا تعالى : أَتاَحهو

َر عليه. قال اللّيث : يقال : َوقََع في َمْهِلكة تاحَ و  فبِي َحلْفتُ »في الحديث : و هللا له من أَْنقََذه. أَتاحو له رجٌل فأَْنقَذه. فتَاحَ  له األَمُر : قُّدِ

 فِتْنةً تََدعُ الَحليَم منهم َحْيراَن. ألُتِيَحنَّهم

َر أَو ُهيِّىله الشَّيْ  فأُتِيح  الُهَذلّي : َء. قالُء ، أَي قُّدِ

ـــــــــــــحَ  ي ـــــــــــــِ ـــــــــــــٍف  أُت ي ِدُر ذو َحشـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ  هلـــــــــــــا أُقـ

ا     امــــــــَ اِت ســــــــــــــــــــــَ قــــــــَ لــــــــَ َ
تح عــــــــلــــــــ  املــــــــ امــــــــَ (2)ِإذا ســــــــــــــــــــــَ

 

  
 : (3)قال الّراعي  فيما ال يَْعنِيه. ٍء ويَقعُ في كّلِ َشىْ  ، كِمْنبٍَر : َمن يَْعِرض الِمتْيَحُ و

ُح  مــــــــــــَ لــــــــــــح ك تـــــــــــــَ نــــــــــــُ يـــــــــــــح عــــــــــــاِن عــــــــــــَ ِر اأَل ــــــــــــح  َأيف أَثــــــــــــَ

ك     ــــــــــَ ب ــــــــــح ل ــــــــــَ ا ِإن  قـ ــــــــــّ ن مح الَت هــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــَ حُ نـ يــــــــــَ ــــــــــح تـ  مــــــــــِ

  
 : الدَّاِخُل مع القَْوِم ليس شأَنُه شأَنَهم. الِمتْيَحُ  وفي التهذيب عن ابن األَعرابّي : واألَنثى بالهاِء. يَقَُع في الباََليا ، : ال يزال ِمتْيَح َرجلٌ  أَو

ً  : الِمتْيَحو كَسْحبَان ، هكذا َمضبوٌط عندنا والصواب  (4) التَّْيحانِ و كَكتّان ، كالتَّيَّاح ويَِميل على قُْطَرْيه ، فََرٌس يَْعتِرض في ِمْشيَته نََشاطا

:  التَّيّحان التّحتيّة المشّددة ، ووجدت في هامش الّصحاح : قال أَبو العالِء الَمعّرّي : بفتح (5) التّيَّحانو بكسر التّحتِيّة المشّددة كما سيأَتي ،

ء في الّصحيح يُْرَوى بكسر الياِء وفَتحها ، وهو الذي يَعتِرض في األَمور. وقال سيبويه : ال يجوز أَن يُْرَوى بالكسر ، ألَن فَْيِعالن لم يَِجي

 ً وَهيَّبَان ، وهما ِصفتان حكاهما ِسيبويِه بالفتح. ومثالُهما من الصحيح  تَيََّحان . قال : وهو فَْيعاَلن بفتح العين مثلفيُْبنَى عليه المعتّل قِياسا

 ب السَّْعدّي :اُر بُن الُمَضرَّ قَْيقَباُن وَسْيَسباُن. وفي اللسان : وال نَظيَر له إِاّل فََرٌس َسيِّبَاُن وَسيَّبَاُن وَرجٌل َهيِّباُن وَهيَّبَاُن. قال َسوّ 

ي  وحمــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــا َذُوو َأحســــــــــــــــــــــــــــــــاِب قـــــــــــــــــــَ رب   خلــــــــــــــــــََ

الين و     ريف قـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــــــدائـــــــــــــــــي ا فـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ

  

يب مبــــــــــــــاِد  (6)بــــــــــــــَذيبِّ الــــــــــــــذ م    عــــــــــــــن َحســـــــــــــــــــــــــــَ

َوَس و     وانت َأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــح حــــــــــــــــــــــانِ َزبــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــّ  تـــــــــــــــــــــــَ

  
ُجل. قال أَبو الهيثم : في الُكّل ، ُض لُكّل َمْكُرمٍة وأَمر  : تَيَِّحانٌ  : الطَّويُل. وقال اأَلزهري : َرجلٌ  التَّيَّحانُ و التَّيِّحانُ  أَي في الفَرس والرَّ يَتعرَّ

 وقال العَّجاج : .(7)شديٍد 

 ساِطي بتَـيَِّحانٍ لقد ُمُنوا 
 : شديُد الَجْريِ. تَيَِّحانٌ  وفي التهذيب : فَرسٌ 

 : َجَواٌد. تَيّاحٌ  وفرس

 .تَيِّحانٌ و تَيّاحٌ و ِمتْيَحٌ  وفََرسٌ 
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جلُ  ، الِمتْيَاحُ و يض بالكسر : الرَّ ض. الكثيُر الَحركِة الِعّرِ ين ، أَي كثير التَّعرُّ  كِسّكِ

 بالّضّم. كالُمتَاحِ  األَمُر الُمقدَُّر ، : الِمتْياحُ و

 تَمايَل. إِذا في ِمْشيَته ، تَاحَ و

بَِعّي ، (8)بُن ُزِهيٍر  يَزيدُ  التَّيّاح أَبوو يَِروي عن أَنِس بِن مالٍك ، وعنه َحْرُب بن ُزَهْيٍر ، َذكره  تابِعيّ  إِلى بني ُضبَيعةَ :بّضٍم ففتْحٍ ،  الضُّ

 ابُن ِحبّاَن في الثِّقات.

__________________ 
 ( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : تفيفحة.1)
 .62/  2( البيت لصخر الغي ديوان اهلذليا 2)
 منسوب للراعي. 159/  2لسان والصحاح وخزانة األدب ( نسب يف التهذيب للطرماح. وهو يف ال3)
 ويف الصحاح : تـَيحَحان.« والتِّيحان»( يف القاموس : 4)
 ويف اللسان : وتّيَحان.« والتـ ي حان»( يف القاموس : 5)
 .«اليوم»( عن الصحاح وابألصر 6)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : سديد.7)
 مشهور بكنيته.« دمُحيح »( يف تقريب التهذيب : 8)
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 فصر الثّاءِ 
 املثّلثة مض ا اءِ 

الماِء :  َمثاِجحُ و ، كما قُِرئ به ، حكاه القاضي البِيضاوّي وغيرهُ ، قالوا : ثَجاحٌ  ماءٌ  : * ومما يستدرك عليه في هذا الفصل : [ثجح]

 َمصابُّه.

ةٌ عند اللَهاةِ ، الثَّْحثََحة : [ثحح]  وأَنشد : : َصوٌت فيه بُحَّ

ِثحٌ أََبح    (1) الث ِحيحِ َصِحُر  ُمَثحح
 وقد تقّدم. َحثَْحاث ، َشديٌد ، مثلُ  : ثَْحثَاحٌ  قََربٌ  عن أَبي َعمٍرو : يقال :و

األََسدّي  (2)قال أَبو تُراٍب : هكذا َسِمْعُت عتَيَِّر بَن َعْرَزةَ  ساَل وَكثَُر وَرِكَب بعُضه بَْعضاً. بمعنى اثْعَْنَجَر ، إِذا الَمَطُر : اثْعَْنَجحَ  : [ثعجح]

 ْيث.يقول ، فذَكْرتُه لَشِمٍر ، فاستَْغَربه حين َسِمعَه فَكتَبه. وأَنَشْدته فيه ما أَنشدنيه ُعتَيٌِّر لعَدّي بِن الغاِضرّي في الغَ 

َر  فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــر   وحٌن تــــــــــــــــــَ ا جـــــــــــــــــَ  َوااَي ُد ـــــــــــــــــَ 

ا     ر حــــــــــــَ قــــــــــــًا ضــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــح ــــــــــــُ ااًن وبـ نــــــــــــ  (3)كــــــــــــَبن  جــــــــــــِ
 

  

ا  حـــــــــــــَ كـــــــــــــلـــــــــــــ  ه تـــــــــــــَ بـــــــــــــُ لـــــــــــــح يـــــــــــــِه ِإذا مـــــــــــــا جـــــــــــــُ  فـــــــــــــِ

اُ ه و     ًا مــــــــــَ حــــــــــّ ح  ســــــــــــــــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــَ حــــــــــَ جــــــــــَ نــــــــــح عــــــــــَ  فــــــــــاثـــــــــــح

  
 لها أَصالً في حكاه األَزهرّي ، وقال عن هذا الحرِف وما قبلَه وما بعَده في باِب ُرباعّيِ العيِن من كتابه : هذه ُحروٌف ال أَعِرفها ، ولم أَِجدْ 

باً منها ،  (4)اْستِْنَداراً لها و[ ]تُها ُكتب الثِّقات الّذين أََخذوا عن العرِب العاربة ما أَْوَدُعوا ُكتُبَهم ، ولم أَذُكْرها وأَنا أَُحقُّها ، ولكنّي َذكر تَعَجُّ

تها   ، كذا في اللّسان. (5)وال أَدري ما ِصحَّ

 : * ومما يستدرك عليه : [ثلطح]

 كِزْبِرجٍ. أَي َهِرٌم ذاِهُب األَسناِن. ثِْلِطحٌ  ، قال ابن سيده : َرجلٌ  ثلطح

 فصر اجليم
 مض ا اءِ 

 َرَمْوا بها ليَنُظروا أَيُّها يَْخُرُج فائزاً. َجبَُخوا بها :و القَْوُم بِكعَابِهم َجبَحَ  : [جبح]

ل النَّْحُل إِذا كان َغْيَر َمصنوعٍ. وقيل : ويُثلَّث : بالفتح الَجْبحُ و كثيرةٌ. قال  أَْجباحٌ و . وفي التهذيب :ِجبَاحٌ و أَْجبُحٌ  َخِليَّةُ العََسِل ، ج حيث تُعَّسِ

ِرّماح يُخاِطب ابنَه :  الّطِ

ىَن و  َن اجلــــــــَ لــــــــَ  مــــــــِ ي أَنــــــــَت َأحــــــــح نــــــــدح َت عــــــــِ نــــــــح  ِإنح كــــــــُ

نـــــــًا بـــــــَا     حـــــــَ  َواتـــــــِ ِر َأضـــــــــــــــــــــح حـــــــح ىَن الـــــــنـــــــ  حجـــــــَ بـــــــُ  َأجـــــــح

  
 واتِناً : ُمقيماً. والخاُء المعجمة لُغة.

جُل ، إِذا َجحَّ  قال األَزهرّي :و ِء.: بَْسُط الشَّيْ  الَجحُّ  : [جحح] غيُر الُمَشنَُّج ، أَو الَحْنَظلُ  بالّضمّ  ، وهو (6) الُجحَّ  أََكلَ  الرَّ يُخ الصَّ قَْبَل  البِّطِ

ةٌ  نُْضِجه ، واحدته يه أَهُل نَْجٍد الَحَدُج. ُجحَّ  اْنَجحَّ  عندهم : ُكلُّ َشجٍر انبسَط على َوْجِه األَرِض ، كأَنّهم يُريدون : الُجحّ و ، وهو الذي يُسّمِ

 على األَرِض ، أَي اْنَسَحب.

ت يقال :و  وقيل : َحَملَْت فأَثْقَلَت. .ُمِجحُّ  َحَملْت فأَْقَربْت وَعُظَم بْطنُها ، فهي إِذا الَمرأَةُ ، أََجحَّ

 قال أَبو ُعبيد : هي الحاِمُل الُمْقِرُب. «ُمِجحّ  أَنه َمّر بامرأَةٍ »في الحديث و

باعِ.و ت في الّصحاح : قال أَبو زيد : قَْيس كلُّها تَقول لُكّل َسبُعٍة إِذا َحَملَْت فَأَْقَربَْت وَعُظَم بَْطنُها : قد أَصلُه في الّسِ  .ُمِجحٌّ  ، فهي أََجحَّ
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ت وقال اللّيث :  .َمَجاحُّ  الَكْلبةُ : إِذا َحَملَْت فأَْقَربْت ، والجْمع أََجحَّ

ً  سرائيلَ أَّن َكْلبَةً كانت في بني إِ »وفي الحديث :   ، بالهاِء على أَْصِل التأَنيث.« ُمِجّحةً » ويُروى : «، فعََوى ِجراُؤها في بْطنها ُمِجّحا

يِّدُ  الَجْحَجحُ و  السَّْمُح. وقيل : الَكريُم. وال تُوَصف : السَّ

__________________ 
 ( يف التكملة : الشحيح.1)
 : عروة. (عارفدار امل)ويف اللسان « غرزة: » 263/  3( يف التهذيب 2)
 ( األصر والتهذيب والتكملة ا ويف اللسان :3)

 كبن حناان وبلقاً صّرحا
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
يظن هبا ما ( هبامش املطبوعة املصــرية : ذكر يف اللســان بقية عبارته فقا  : ومل أذكرها أان هنا مض هذا القو  ِإال لئال حيتاج ِإىل الكشــف عنها ف5)
 وهذه العبارة سقطت من مطبوعة التهذيب.« ينقر يف تفسريهامل 
 وما أثبت اقتضاه سبا  عبارة التهذيب واللسان. وضبطت اجلح هنا مثر ضبرت التهذيب واللسان.« وأكُر اجَلحِّ »( يف القاموس : 6)
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َجاحِ   به املرأَُة ا جاِح َجَحاِجحُ  جو  ابلفتح أَيضـــاً. ا كاجَلحح لحت  .َجحاِجيحُ و  ا َجَحاِجَحةٌ و  ا اجَلحح وقا  أَُمّيُة بن َأيب الصـــ 
: 

ن  قــــــــــــــــــــــَ ٍر فــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــَ دح بــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــاذا بــــــــــــــــــــــِ

ٍة     ـــــــــــــــــَ رازِب ِر مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــَ حح قـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــَ

  
 وفي الّصحاح : والهاُء ِعَوٌض من الياِء المحذوفِة ، البّد منها أَو من الياِء وال يجتمعان.

جال. : الَجْحَجحُ  في التهذيب عن أَبي عمٍرو :و ردَّ به على الجوهرّي قولَه هذا ، فراِجْعه.ولشيِخنا هنا كالٌم َحسٌن   وأَنشد : الفَْسُل من الّرِ

ي  قـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ل عـــــــــــــح ـــــــــــــَ حٍ ال تـ جـــــــــــــَ حـــــــــــــح وِس  ِبـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ي  حـــــــــــــَ

وسِ     بــــــــــــــــــــــُ ه يـــــــــــــــــــــــَ ٍة ِذرَاعــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــِّ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 عن ُكراع. كُهْدُهٍد : الَكْبُش العَظيُم ، الُجْحُجحو

 : اْستَْقَصى وباَدَر. َجْحَجحَ و

عليه  َجْحَجْحتُ  أَي كافَّة. يقال ::  «ُمَجْحِجَحةٌ  مستأَِصلة أَمأَ  وهللِا إِنّها لَعُقوبَةٌ ، فما أَدِري»في حديث الَحسن وَذَكَر فِتنةَ ابِن األَْشعَِث فقال : و

 ، وَحْجَحْجُت ، وهو من المقلوب.

رَ  عن األْمِر : َجْحَجحَ و : أَي نََكُصوا.  َجْحَجُحوا يقال : َحَملوا ثُمَّ  عن الِقْرِن : نََكَص. َجْحَجحَ و مقلوب من َحْجَحَج أَو لُغة فيه. َكفَّ ،و تأَخَّ

 وقال العَّجاج :

َجَحاحىت رََأ  رائِيهُم   (1) فَجحح
أِْن. بالفتح ، ، َجحْ َجحْ و  ويَُضّمان : َزْجٌر للضَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ً  ءَ الشَّيْ  َجحَّ  ه َجّحا  : َسَحبَه ، يَمانِيَة. يَُجحُّ

 : بَْقلَةٌ تَْنبُُت نِْبتَةَ الَجَزِر ، وكثيٌر من العرب َمْن يُسّميه الِحْنزاَب. الَجْحَجحُ و

جُل : َذَكرَ  َجْحَجحَ و .بَجْحجاحٍ  الَمرأَةُ : جاَءت َجْحَجَحتو ً  الرَّ  ِمن قومه. قال : َجْحجاحا

جِ ِإن َسر َ  الِعز    (2)ُِبَشمح  حح فَجحح
جُل : َعّدَد وتَكلََّم. قال ُرؤبةُ : َجْحَجحَ و  الرَّ

ّداُد فــــــــــيــــــــــمــــــــــا  َد الــــــــــعــــــــــَ امــــــــــا َوجــــــــــَ حــــــــــَ جــــــــــَ حــــــــــح   جــــــــــَ
ا    حــــــــــــــــــــَ دًة وَألــــــــــــــــــــحَ  َأعــــــــــــــــــــز  مــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــه جنــــــــــــــــــــَح

  
 : الهالُك ، كذا في اللّسان. الَجْحَجَحةُ و

 وهو َخشبةٌ َطَرفُها ذو جوانَِب. به ، يُْجَدحُ  ما : الِمْجَدحُ  ُمعتِرضتاِن. وقيل :َخَشبةٌ في رأْسها َخشبتاِن  ، كِمْنبٍر : الِمْجَدحُ  : [جدح]

 .ُجِدحَ  ونحِوه. وكلُّ ما ُخِلَط : فقد السَِّويقِ  ، يكون ذلك في بالِمْجَدحِ  : الَخْوضُ  التَّْجديحُ و الَجْدحُ و

ألَنه يَْطلُع آِخراً ،  الدَّبََرانُ  تَْزعم أَنها تُْمطُر به ، لقَْوِلهم باألَْنواِء. وقيل : هو: نَْجٌم من النُّجوِم كانت العرُب  الَمجاديحِ  : واحدُ  الِمْجَدحُ و

ى حاِدَي النُّجوِم. قال َشِمٌر :  هو أَو .الِمْجَدَحْينِ  والتَّاِلي والتابُع. قال : وكان بعُضهم يَْدُعو َجناَحي الَجْوزاءِ  الِمْجَدحُ  الدَّبراُن يقال له : ويُسمَّ

 حكاه ابن األَعرابّي. وأَنشد : الثَُّريَّا ، بينو (3) نَْجٌم صغيٌر بينه

رحِح  تح أبُواٍم بــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــــ  تح و ـــــــــــــــــــــــــَ  ابتـــــــــــــــــــــــــَ

هــــــــــــــا     حــــــــــــــُ فــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ َدحُ يـ جــــــــــــــح حِ  املــــــــــــــِ فــــــــــــــح  َأي  لــــــــــــــَ
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ِح  لـــــــــــــــح ـــــــــــــــطـــــــــــــــ  اِء ال ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــه ِبـــــــــــــــَ وُذ مـــــــــــــــن ـــــــــــــــُ ل ـــــــــــــــَ  تـ

دحِح     هـــــــــــــا ذو صـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ق وح ـــــــــــــَ ٌر فـ ا ِزجمـــــــــــــَح (4)هلـــــــــــــََ
 

  
 األُموّي. قال ِدْرَهُم بُن َزْيد األَنصارّي : حكاه أَبو ُعبيٍد عن يَُضّم الميم ،و

و و  لــــــــــــــُ
ُ

َر املــــــــــــــ طــــــــــــــح وحِم شــــــــــــــــــــــــــــَ ن ابلــــــــــــــقــــــــــــــَ عــــــــــــــُ  َأطــــــــــــــح

     َ فـــــــــــــــــــَ ىت  ِإَذا خـــــــــــــــــــَ دحُ ِ  حـــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــح  املـــــــــــــــــــِ

  

وا  ـــــــــــــــــُ زِل نـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــايب أَبنح يـ ـــــــــــــــــرحُت صـــــــــــــــــــــــــــــــِ  أَم

وا     حــــــــــُ ــــــــــَ دح َأصــــــــــــــــــــــــب ــــــــــَ ــــــــــاًل وق ــــــــــي ل ــــــــــَ وا ق امــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــن (5)ف
 

  
. قال ابن ِمْجَدحٌ  كواِكَب كاألَثافِي ، كأَنها (6): ثاَلثةُ  الِمْجَدح ويقال : إِنّ   له ثاَلُث ُشعٍَب ، يُعتَبُر بُطلوِعها الَحرُّ

__________________ 
 .«فحجحجا»( يف ديوانه : 1)
 .«والزايقوله الغّر كذا يف النسخ والذي يف اللسان العّز ابلعا »وهبامش املطبوعة املصرية : « العزّ »بد  « الغرّ »( ابألصر 2)
 ( أي با الّدبران والثراي.3)
وفيه زجمر : صــــوت ا كذا حكاه « ذو صــــدح»قوله ذو ســــطح ا الذي يف اللســــان : »وهبامش املطبوعة املصــــرية : « ذو ســــطح»( ابألصــــر : 4)

 .«بكسر الزاي. انظر بقية عبارته فِإهنا نفيسة
 حيتهم ألن امللو  حتب وفادته ِإليهم.( ومعىن قوله : وأطعن ابلقوم شطر امللو  َأي أقصد ابلقوم ان5)
 وما أثبت عن اللسان.« ثالث»( ابألصر والتهذيب 6)



3016 

 

َطِر.
َ
 األَثري : وهو عند العرب من األَنواِء الّدال ة عل  امل

 وفي نسخة : به. .(2) َوَسَمها بها وأَْجَدَحها : (1) ِسَمةٌ لإِلبِل على أَفخاِذها : الِمْجَدحُ و

في أَمِر الّسماِء يقال : تََردُُّد َريِِّق الماِء في  الِمْجَدحُ  الغَْيِث. قال األَزهرّي : َمجاِديحَ  ويقال : أَْرَسلِت الّسماءُ  السَّماِء : أَْنواُؤها. َمجاِديحُ و

 السَّحاِب ، ورواه عن اللَّيث.

ا ما قاله اللّيث في تفسير  يِِّق الَماِء في السَّحاب فباِطٌل ، والعَرب ال تَعرفُه.أَنها تَردُُّد رَ  الَمجاديحِ  وقال : أَمَّ

إِنّك لم تَْستَْسِق ، فقال :  : له فِقيل. نََزلَ  حتّى االستغفارِ  على يَِزدْ  فلم الِمْنبَرَ  فَصِعدَ  ، االستسقاءِ  إِلى خرجَ  أَنه عنههللارضيُرِوَي عن ُعمَر و

 السَّماِء. بَمجاِديحِ  لقد اْستَْسقَْيت

. والذي يُراُد من الَحديث أَنّه َمجاِدحُ  فَجْمعُه ِمْجَدحٌ  قال ابُن األَثير : الياُء زائدةٌ لإِلشباعِ. قال : والِقياس أَن يَكون واِحُدها ِمْجَداحاً ، فأَّما

 االستغفاَر ُمْشبِهاً لألَنواِء مخاَطبةً لهم بما يَعرفونه ال قَْوالً ، وأَراد إِْبطاَل األَْنواِء والتَّكذيَب بها ، وإِنّما جعلَ  (3)َجعَل االستغفاَر استسقاًء 

 باألَنواِء. وجاَء بلْفِظ الجْمعِ ألَنه أَراد األَنواَء َجميعاً الّتي يَزُعمون أَّن ِمن شأَنها الَمَطَر.

 كان يُْخلَُط مع غيِره فيُْؤَكل في الَجْدِب. : َدمٌ  الَمْجدوحُ و

الجاهليّة ، كان  (5) [أَهل]: من أَْطِعِمة  الَمجدوحُ  في الجاِهليَّة. قال األَزهرّي : ، كانوا يَستعِملونه في الَجْدب (4) صيِدالفَ  وقيل : هو َدمُ 

 أَحُدهم يَْعِمُد إِلى النَّاقة فَْيْفِصُدها ويَأُْخذ َدَمها في إِناٍء فيَْشَربُه.

 .كأَْجَدَحه كَمنَع : لَتَّه ، وغيَره ، السَّويقَ  َجَدحَ و

 حتَّى يَختِلط. بالِمْجَدحِ  السَّويَق في اللَّبِن ونَْحِوه : إِذا َخاضه َجَدحَ  . وعن اللّيث :بالِمْجَدحِ  َشِربَه : اْجتََدَحهو

ً و .بالِمْجَدحِ  أَيضاً : إِذا َشِربَه اْجتََدحهو سخ. والصواب : َخلََطه ، كما في اللّسان وغيِره من هكذا في سائر النُّ  لََطَخه ، إِذا : َجدََّحه تَْجديحا

 َء : إِذا َخلََطه.الشَّيْ  َجدَّحَ و ... ُجِدح يكون ذلك في السَِّويق ونَحِوه. وكلُّ ما ُخِلَط فقد بالِمْجدحِ  الَْخوضُ  التَّْجِديحُ و األُّمهات. وعباُرة اللّسان :

ٌض. أَي ، ُمَجدَّحٌ  َشَرابٌ و  بي ذُؤيب :وفي قول أَ  ُمَخوَّ

ا  ِ كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ  اح قـــــــــــــــَ ذلـــــــــــــــ  ا هلـــــــــــــــا مبـــــــــــــــُ حـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  فـ

ِح     ـــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــح ن ال مـــــــــــا مـــــــــــِ جـــــــــــد حِ هبـــــــــــِ
ُ

دَعُ  املـــــــــــ ـــــــــــح  أَي

  
ك قَْرنَه في أَجوافِها. بالُمَجدَّحِ  َعنَى َك ، يقول : لّما نََطَحها َحرَّ  الدََّم الُمحرَّ

 وسيأتي. َزْجٌر للَمعَِز ، كِجِطْح : ، بكسرتين ِجِدحْ و

 واستعاره بعضهم للّشّر فقال : َمجاِدحُ  جمعُه : ساِحُل البَْحِر ، الِمْجداحُ و

جِي أَ  يــــــــظــــــــَ فــــــــِ يــــــــَف حــــــــَ م كــــــــَ ي اي َعصــــــــــــــــــــــح مــــــــِ لــــــــَ عــــــــح  ملَح تـــــــــَ

ه  (6)ِإذا     يـــــــح ــــَ بـ انــــِ تح جـــــــَ اضـــــــــــــــــــــَ ر  خـــــــَ جـــــــاِدحُ الشــــــــــــــــــ 
َ
 املــــ

  
ً  ، كَمنعَه َجَرَحه : [جرح] الحِ ، هكذا فسَّره ابُن منظور وغيُره. وأَّما قول المصنّف : يَْجَرُحه َجْرحا ََّر فيه بالّسِ فقد َرّده شيُخنا  َكلََمهُ  : أَث

ِر الشارحِ أَن يكون أَْعَرَف من الَمْشروحِ. ولو قال : قََطعَه الَجْرحُ  بقوله :  أَو َشقَّ  في ُعْرف النّاس أَْعَرُف وأَْشَهُر من الَكْلم ، وَشْرُط الُمفّسِ

 بعَض بََدنِه. أَو أَبقاه وأَحالَه على الشُّهرة كالَجْوهرّي ، لكان أَْولَى.

َحه .(7): كقََطعه ، وال يَْخفَى ما فيه من الُمناسبة  َجَرَحه قلت : وعبارة األَساس : ً  كَجرَّ  : إِذا أَْكثََر ذلَك فيه. تَْجريحا

 قال الُحَطيئة :

ُم  الهبــــــــــــــــــُ ُه كــــــــــــــــــِ ر تــــــــــــــــــح راُه وهــــــــــــــــــَ وا قــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــَ

ر حـــــــــــــــــــــوهُ و     راسِ  جـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــاٍب وَأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــح  أبَنـــــــــــــــــــــح

  
 .ِجَراحٌ و ، أَجراحٌ و ُجُروحٌ  جو ، بالّضمّ  الُجْرح االسمو
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 إِاّل ما جاَء في ِشْعٍر. ووَجْدت في َحواشي بعِض نُسخ الّصحاح الموثوِق بها : عنَى به قَْوَل َعْبَدةَ بِن الطَّبِيب : أَْجراحٌ  قَلَّ  قيل :و

َن بــــــــه  َبســــــــــــــــــــــح تـــــــــَ ُث الــــــــح يــــــــح نح حــــــــَ َن مــــــــِ ّرِعــــــــح  َوىل  وصــــــــــــــــــــــُ

اٍت     ـــــــــــــــــو ِ  أَبجـــــــــــــــــراحٍ ُمضـــــــــــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــَ ت قـــــــــــــــــح  ومـــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 والتكملة فكاألصر. .«أبفخاذها»( يف القاموس : 1)
 ( يف القاموس : به.2)
ماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً ):  عزوجلبتبو  قو    »( هبامش املطبوعة املصرية : قا  يف اللسان : 3) سورة « (اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه كاَن َغّفارًا يُ ْرِسِل السَّ

 (.جدح)وانظر التهذيب  11و  10نوح اآيتان 
 «.املفصود» ويف الصحاح فكاألصر. ويف اجملمر :«. الفصد»القاموس : ( يف 4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 .«ِإذا»يف اللسان « ِإذ« قوله»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( مل ترد العبارة يف األساس.7)
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،  الَجْرحُ و الضّم : يكون في األَبداِن بالَحديد ونَْحِوه ؛، ب الُجْرح وهو َضرورةٌ من ِجهة السَّماع. قال شيخنا : وقال بعُض فقُهاِء اللُّغة :

 بالفتح : يكون باللّسان في الَمعانِي واألَعراِض ونحِوها. وهو الُمتداَوُل بينهم ، وإِن كانا في أَصِل اللُّغة بمعنًى واحد.

: الواِحَدةُ من َطْعنٍَة  الِجراحةُ  وفي التّْهذيب : قال اللّيث : .(1)ال بالهاِء من الَجْمع الّذي ال يُفاِرق واِحَده إِ  ، ِجَراَحةٍ  ، بالكسر : َجْمع الِجَراحُ و

، كما يقال : ِحَجاَرةٌ  ِجَراَحةو ِجراحٌ و ُجْرحٌ  (2):  [يقال]: الواِحَدةُ ، َخَطأٌ ، ولكن  الجَراَحةُ  أَو َضْربٍة. قال األَزهرّي : وقوُل اللّيث :

 وِجَمالَةٌ وِحبَالَةٌ ، لجمع الَحَجِر والَجَمِل والَحْبل.

ٌ  َجريحٌ  َرجلٌ و  ، وال يُْجَمع َجْمع الّسالمة ألَن مؤنّثة ال يَْدُخلُه الهاُء. َجْرَحى ، ونِْسَوة َجْرَحى يقال : ِرجالٌ  .َجْرَحى ، ج َجِريحٌ  وامرأَة

 يَْجتَِرحُ و ِلعياِله يَْجَرحُ  يقال : فاُلن .كاْجتََرحَ  وهو مجازٌ  كَمنع : اْكتََسبَ  ءَ الشَّيْ  َجَرحَ  (3) (ا َجَرْحُتْم اِبلنَّهارِ َويَ ْعَلُم م)في التنزيل : و

 يَداك ، َجَرَحتْ  وبِئَْسماأَي اْكتَسبوا. وفي األَساس :  (4) (َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجرَتَُحوا السَّيِّئاتِ )ويَْقِرُش ويَْقتَِرش بمعنًى. وفي التنزيل : 

ََّرتَا. وهو ُمستعار من تأَثيرِ  اْجتََرَحتْ و  .الَجاِرح ، أَي َعِملتَا وأَث

 .(5)وفي الِعنايَة للَخفاجّي أَنه صاَر استعارةً َحِقيقَةً فيه 

ً  َجَرحَ  من المجازو  ومن ذلك قولهم : وَشتَمه. َسبَعَه وفي نُسِخٍة : َسبَّه. بِلسانه. إِذا فاُلنا

 أبَنياب وَأضحراسِ  َجر ُحوه
من َكِذٍب وغيِره. وقد قيل ذلك في غيِر الحاكم ،  َعَدالَتَه به أَْسقَطَ  إِذا َعثََر منه على ما شاِهداً : الحاكمُ  َجَرحَ  من الَمجاز :و َشتَموه وعابُوه.

ُجَل : َغضَّ َشهاَدته. َجَرحَ  فقيل :  الرَّ

ه  تُْجَرح وهي ما ؟ُجْرَحة (6)للمشهور عليه : هل لك  وفي األَساس : ويُقال به الّشهادةُ. وكان يقوُل حاكُم المدينِة للَخْصم إِذا أَراَد أَْن يُوّجِ

ة  تَْجَرحُ  ، فإِْن كان عندك ما الُجْرَحةَ  عليه القَضاَء : أَْقَصْصتُك هْت عليَك ]به الُحجَّ ها : أَي أَمكْنتُك (7)الّتي تَوجَّ  تَْجَرحُ  من أَن تَقُصَّ ما فَهلُمَّ

 به البَيِّنةَ.

جُل أَيضاً : إِذا َجِرحَ و .ِجَراحةٌ  كَسمَع : أَصابَتْه الّرجلُ  (8) َجِرحَ  يقال :و هَ إِليه القََضاُء. َشهادتُه ُجِرَحتْ  الرَّ  وكذا ِروايَتُه ، أَي ُردَّْت وُوّجِ

 نَّها تُْكِسب أَْربابَها نِتاَجها ، قاله أَبو َعْمٍرو ، كذا في التهذيب.ألَ  َجاِرحةٌ  واحدتُها : إِناُث الَخْيِل ، الَجواِرحُ و

الخيَر والّشرَّ ،  يَْجَرحن ، ألَنهنّ  جاِرحةٌ  وهي َعواِملُه من يََدْيِه وِرْجليه ، واحدتُها أَْعضاُء اإِلنساِن التي تَْكتَِسبُ  : الَجواِرحُ  من المجاز :و

 .اْجتََرَحتو يَداه َجَرَحتْ  أَي يَْكِسْبنَه. قلت : وهو مأَخوذٌ من

باعِ والطَّْيرِ  : الَجواِرحو ْيِد من الّسِ  .جاِرَحةٌ  ألَْهِلها ، أَي تَْكِسُب لهم ، الواحدة تَْجَرحُ  والِكالب ، ألَنّها َذواُت الصَّ

يْت بذلك ألَنها َكَواِسُب أَْنفُِسها ، من قولك : . قال األَزهرّي :حةٌ جارِ  ، والَكْلب الّضاري جاِرَحةٌ  فالباِزي . وفي التنزيل : اْجتََرحَ و َجَرحَ  ُسّمِ

 ما َعلَّْمتم من وأُِحّل لكم َصْيدُ  أَراد : (9) (َيْسئَ ُلوَنَك ما ذا ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِّباُت َوما َعلَّْمُتْم ِمَن اجْلَوارِِح ُمَكلِِّبنيَ )

 ، فحذَف ألَّن في الكالم دليالً عليه. الَجواِرح

 ، أَي ما له كاِسٌب. جاِرحةٌ  ، أَي ما لَه أُْنثَى َذاُت َرِحٍم تَْحِمُل ؛ وما له جاِرحةٌ  ويُقال : ما له

ِحِم ، أَنّها الماِل ، أَي َجواِرحِ  النَّاقَةُ واألَتَان ِمنو الفَرسُ  هذه الماِل : ما َولَد. يقال : َجواِرحُ و  والشَّبَاُب يُْرَجى َولَُدها. شابَّةٌ ُمْقبلةُ الرَّ

 وهو منه ، حكاه أَبو ُعبيٍد. العَْيُب والفَساُد ،و النُّقصانُ  : االْستِْجراحُ  الّشاهُد. اْستَْجَرحَ  من المجاز : قدو

__________________ 
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 فِإما أن يكون مكّسراً عل  طرح الزائد ا وِإما أن يكون من اجلمض الذي ال يفار  واحده ِإال ابهلاء.. .. ( عبارة اللسان : واجلمض1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 .60( سورة األنعام اآية 3)
 .21( سورة اجلاثية اآية 4)
 .«ارة أو يقو  أنه استعارة وصار حقيقة ا ولرياجضقوله استعارة حقيقة كذا يف النسخ ولعر الصواب ِإسقاط استع»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( يف األساس : معك بد  لك.6)
 ( زايدة عن األساس.7)
 ( ضبطت يف التكملة بفتح الراء وِإسكاهنا.8)
 .4( سورة املائدة اآية 9)
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 ؛ كذا في األساس. يُْجَرحَ  فالٌن : اْستََحّق أَن اْستَْجَرحَ و

ً  إِال (1)م فلم تَْزَداُدوا على الَمْوعظِة َوَعْظتكُ »في خطبة عبد الملك : و والطَّْعَن  الَجْرحَ  ، أَي فَساداً. وقيل : معناه إِال ما يُْكِسبُكم «اْستِْجراحا

 اْستَْجَرحتو هذه األَحاديُث. قال األَزهرّي : ويُْرَوى عن بعِض التّابعين أَنه قال : َكثَُرْت هذه األَحاديثُ  اْستْجَرَحتْ  عليكم. وقال ابُن عون :

ْت أَْهَل الِعْلم بها الشَّاِهَد : إِذا َطعََن فيه وَردَّ قَْولَه ؛ أَراَد أَّن األَحاديَث َكثَُرْت حتى أَْحَوجَ  َجَرحَ  ، أَي فََسَدْت وقَلَّ ِصَحاُحها ، وهو اْستَْفعَل من

 بَْعِض ُرَواتِها وَرّدِ ِرَوايِته كذا في اللِّسان واألَساس. َجْرحِ  إِلى

احٌ و  .الَجّراحِ  وَكنَْوا بأَبِي كَشّداٍد : َعلٌَم ، َجرَّ

احُ و  : قَْرية من إِقليِم الَمْنصورة. الَجرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ينُ ، وهو ال َجِرحٌ  خاتٌَم َمِرٌح ، وِسوارٌ  ً و وأَنا أَخَشى أَن يكون َمرجاً ، .(2)؛ كذا في األَساس  ُجْرح النِّصاِب ، به َجِرحُ  قَِلق. وِسّكِ  َجِرجا

 بالجيم ، وقد تقّدم.

 بفتح الجيم ال غيُر ، على المصدر. «ُجبَارٌ  َجْرُحها العَْجماءُ : » (3)في الحديث و

 بن األَعرابّي. وردَّ عليه ثعلٌب ذلك فقال : إِنما هو : َجَزَح ، بالزاي. وكذلك حكاه أَبو ُعبيٍد.له من ماِله : قََطَع له منه قْطعَةً ، عن ا َجَرحو

 ُعنُقَه : كأَنّه أََطالَه.ـ  َجْرَدح : [جردح]

  :(4) َجَرِدَحةٌ و من األَرض جْرَداحٌ  ونّص عبارة النّواِدر : من األَرض ، بكسرهما. ِجْرداَحةٌ و ِجْرَداحٌ  في التهذيب : من النواِدر : يقال :و

 وهي إِكاُم األَرِض.

أَس ، ُمَجْرَدحُ  منه ، ُغالمٌ و  تشبيهاً باألََكِمة. الرَّ

جلُ  َجَزحَ  : [جزح]  ولم يَْنتِظْر. كمنََع : َمَضى لحاَجتِه الرَّ

جل يكون له َشريٌك فيَغيُب عنه فيُعِطي من ماِله وال يَنتِظره. ى ولم يُشاِوْر أََحداً ،أَعطَ  : َجَزحَ  أَْعَطى َعطاًء َجِزيالً. أَو له : َجَزحَ و  كالرَّ

باُء : َدَخلْت ِكنَاَسها ، َجَزَحتِ و  الشََّجَر : َضَربَه ليَُحتَّ َوَرقَه. َجَزحَ و أَي َمأْواها. الّظِ

ً و بالفتح ، ، َجْزَحةً  له من َماله َجَزحَ و  وأَنشد أَبو َعمٍرو لتَميِم بن ُمْقبِل : قََطَع له قِْطعةً. : َجْزحا

ِده و  وُد بـــــــــــــــــرِفـــــــــــــــــح ن  الـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــُ  ِإيّنِ ِإذا ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِد املــــــــــاِ      ــــــــــِ رٌت مــــــــــن َلل بــــــــــِ تــــــــــَ خــــــــــح مــــــــــُ ــــــــــَ  (5) جــــــــــازِحُ ل
  

ً  من ماِله جَزحَ  هكذا أَورَده األَزهرّي وابُن سيده وغيُرهما ، أَي أَْقطع له من ماِلي قِْطعةً. ويقال :  : أَعطاه شيئاً. َجْزحا

 : العَِطيَّةُ. الَجَزحُ و

 . أَنشد أَبو ُعبيدةَ لعَِدّي بن ُصْبحٍ يَْمدُح بكَّاراً :جاِزحٌ  واسم الفاعل

ي  قــــــــِ تــــــــ  َرُف الــــــــر فــــــــيــــــــُض َوتـــــــــَ ي بــــــــك الشــــــــــــــــــــــ  مــــــــِ نــــــــح  يـــــــــَ

طــــــــــــــاِء     ِة ابلــــــــــــــعــــــــــــــَ َذمــــــــــــــ 
َ

َب املــــــــــــــ يــــــــــــــح ازِحِ عــــــــــــــَ  اجلــــــــــــــَ

  
 أَي صاَر َكيِّساً. ذا نََظَر وتَكايََس ،كَجبٍَل وَكتٍِف : إِ  َجِزحٌ  ُغالمٌ  يقال :و

 * ومما يستدرك عليه :

ي ؛ قاله ابن منظور. ِجِزحْ  بَة عند الَحْلِب ، معناه : قِّرِ  ، بكسرتين : َزْجٌر للعَْنِز الُمتصعِّ
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ي ، ِجِطحْ  : [جطح] وفي  يُقال للعَْنز إِذا اْستَْصعَبَْت على َحالبِها. تقوله العَرب للغَنم. وفي التّهذيب : ، بكسرتين مبنّيةً على السُّكون ، أَي ِقّرِ

 أَو يُقال للسَّْخلَِة وال يقال للعَْنز. بال اشتقاِق فِْعٍل ، فتَِقرُّ ، نُسخة : اْستَْعَصْت ،

حْ  قال ُكراع :  الّطاِء وسكون الحاِء بعدها ، َزْجٌر للَجْديِ والَحَمل.، بَشّد  ِجّطِ

 وقال بعُضهم : ِجِدْح ، فكأَن الّدال َدخلَْت على الّطاِء ، أَو الّطاَء على الّداِل ؛ وقد تقّدم ذكر جدح.

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ابملوعظة بد  عل  املوعظة.1)
قوله خامت مرح اخل كذا ابلنسخ وهذا ِإلا ذكره صاحب األساس يف مادة ج ر ج ولعر النسخة الجي وقعت مل متيز »املطبوعة املصرية : ( هبامش 2)

 .«با املادتا برتمجة فوهم لذلك الشارح
 .«وقو  النيب َصّل    عليه وسّلم»( يف اللسان : 3)
 ويف اللسان عن األزهري : جرداح من األرض وجرادحة.« رداحةجرداح من األرض وج»( يف التهذيب والتكملة : 4)
 ( يف الصحاح :5)

 ِإين له من للد املا  جازحو 
 وصّوب ابن بري ما أورد يف األصر.
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ً  الماُل الّشَجَر ، كَمنَع َجلَحَ  : [جلح] ً و ، يَْجلَُحه َجْلحا  َرَعى أَعاليَه وقََشَره. : أََكلَه. وقيل : أََكل أَْعاله وقيل : جلََّحه تَْجليحا

 : الَمأَكوُل َرأَُسه. المْجلُوحُ و

 في الّريح ِشْبه القُْطِن ، وكذلك ما أَْشبَهها من نَْسجِ العَْنَكبوت. والقَصِب والبَْرِديّ  النَّبات : ما تَطاير من ُرؤوِس  الَجوالحُ و الجاِلَحةُ و

ة ، مثل : الُمجالَحة .(1) جلَّحنيو فاُلنٌ  نيجالَح يقال :و والُمكاشفَةُ  عن األَصمعّي ، الُمجاهرةُ باألَْمِر ، : الُمجالَحةو الُمكالَحة. الُمشارَّ

 بالعداَوةِ والُمكابَرة.

َي بذلك : الُمجالحُ  منهو  األََسُد. الُمكابُِر. وقد ُسّمِ

تا التي النّاقةُ  : الُمجاِلحُ و تاِء إِذا أَْقَحَطت السَّنَةُ وتَْسَمن عليها فيبقَى لَبنُها ؛  ِء.تَُدّر في الّشِ وقيل : هي التي تَْقِضم ِعيداَن الشَّجِر اليابِس في الّشِ

من النَّْخِل واإِلبل : اللَّواتِي ال يُبالين قُُحوَط الَمطِر ، وقال أَبو حنيفةَ : أَنشد أَبو  الَمجاِليحُ  وقيل : َجْمعُها. : الَمجاليحُ و عن ابن األَعرابّي.

 َعمٍرو :

ٌب  لــــــــــح يــــــــــحُ غــــــــــُ ا  جمــــــــــالــــــــــِ َبهتــــــــــُ فــــــــــح ِر كــــــــــُ  عــــــــــنــــــــــَد امــــــــــح

بــــــــِ ُ     تــــــــَ ِر َتســــــــــــــــــــــح حــــــــح ذاب الــــــــبــــــــَ ا يف عــــــــِ اهنــــــــُ طــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــح

  
 .ُمجاِلحٌ و ِمْجالحٌ  الواحدة

 : ُمْجِدبةٌ. ُمَجلِّحةٌ  وسنة

نوَن الّتي تَْذَهب بالماِل. : المجاِليحو  الّسِ

 .الُمجلِّحةُ  وكذلك الَجْلَدةُ على السَّنَِة الشَّديدةِ في بَقاِء لبَنِها ، بالكسِر : النّاقةُ  ، الِمْجالحُ و

أَِس. الَجلَحُ و  ، محّركةً : اْنِحساُر الشَّعَِر عن َجانِبَيِ الرَّ

أَس. وقيل : إِذا زاَد قليالً على النََّزعِة.وقيل : َذَهابُه عن ُمقَ  ً  كفَِرحَ  َجِلحَ  دَّم الرَّ . قال َجلََحةٌ  واسُم ذلك الَموضعِ  َجْلحاءُ و أَْجلَحُ  ، والنَّْعتُ  َجلَحا

بلََغ النِّْصَف ونَْحَوه فهو أَْجلَى ، ثم هو أَْجلهُ. ، فإِذا  أَْجلَحُ  أَبو ُعبيٍد : إِذا اْنحسَر الشَّعُر عن جانِبيِ الَجْبَهِة فهو أَْنَزُع ، فإِذا زاَد قليالً فهو

: َجّماُء ،  َجْلَحاءُ  بمنِزلِة الَجّماِء التي ال قَْرَن لها. وفي المحكم : وَعْنزٌ  من الشَّاِء والبَقَِر : الَجْلحاءُ  وفي التّهذيب : .(2) األَْجلَح ُجْلحانٌ  وجمعُ 

 كَجّماَء ، وكذلك هي من البَقَر. َجْلحاءُ  على التّشبيه. وَعمَّ بعُضهم به نَْوَعيِ الغَنِم ، فقال : َشاةٌ 

ث : األَكوُل. الُمَجلِّحو  وفي الّصحاح : الّرُجُل الكثيُر األَكِل. كُمحّدِ

ٍد : المأكولُ  الُمجلَّحُ و  قال ابن ُمْقبِل يَِصف القَْحَط :ٌء الّذي َذهَب فلم يَْبق منه شيْ  كُمحمَّ

جـــــــــــــاَءيت  ُذم  فـــــــــــــُ ي َأنح ال يـــــــــــــَ مـــــــــــــِ لـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  أملح تـ

اُه     رَب  الــــــــِعضــــــــــــــــــــــَ ي ِإذا اغــــــــح يــــــــلــــــــِ حُ َدخــــــــِ جــــــــلــــــــ 
ُ
 (3) املــــــــ

  
 .ُمجلَّحٌ  أَي الذي أُِكَل حتى لم يُتَْرك منه ، وكذلك َكأل

 ن ُكْلثوم. قال : وقال األصمعّي. هو الَهْوَدج الُمربَّع ، وأَنشد ألَبي ذَُؤيب :َحكاه ابُن ِجنّي عن اب : َهْوَدٌج مالَه رأٌَس ُمرتِفٌع ، األَْجلَحُ و

هـــــــــــا  َواِدجـــــــــــُ ىَن هـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــُ نـــــــــــا تـ عـــــــــــُ نح  ـــــــــــُ كـــــــــــُ  ِإاّل تـــــــــــَ

ّن ِحســــــــــــــــــــــــــــــــاُن الــــــــــــــــــّزِيِّ     الحُ فــــــــــــــــــِإهنــــــــــــــــــ   َأجــــــــــــــــــح

  
في و : ال رأس له. أَْجلَحُ  ، ومثلُه أَْعَزُل وأَْعَزاٌل ، وأَْفعُل وأَْفعاٌل قليٌل جّداً. وقال األَزهرّي : َهْوَدجٌ  أَْجلَحَ  : جمع أَْجالحٌ  قال ابن ِجنّي :

ةَ له أَْجلَحَ  مْن باَت على َسْطحٍ »حديث أَبي أَيُّوب :   .«فال ذمَّ

 ليس له قَْرٌن. َسْطحٌ  وهو

ْز بِجدارٍ  قال ابُن األَثير : يُريد الّذي  ٍء يَمنُع من السُّقوِط.وال شيْ  لم يَُحجَّ
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، بضّم فسكون. في الّصحاح : قال  (4) ُجْلحٌ  هكذا في سائر النُّسخ التي بأَيدينا. وهو َخطأٌ والصواب ، : وبَقَرٌ  كُسكٍَّر : بال قُروٍن. ُجلَّحٌ  بقَرٌ و

 :ئّي : أَنشدني ابن أَبي َطَرفَةَ الِكسا

هــــــــــمح ابلــــــــــ تــــــــــُ نـــــــــــح كــــــــــ  م فســــــــــــــــــــــــَ وحِ  حــــــــــىّت كــــــــــَبهنــــــــــ   قــــــــــَ

ُر     ــــــــــِ ــــــــــواق حٌ ب ــــــــــح ل ضُ  جــــــــــُ ــــــــــِ رَات
َ

هــــــــــا املــــــــــ ــــــــــح ت ــــــــــَ نـ كــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــح

  
عرُ  .«فَسكَّْنتُهم بالمالِ »وفي اللّسان :   ونُِسب الّشِ

__________________ 
 علّي : كاشفين ابلعداوة. جّلحو  ( يف األساس :1)
 .ُجلححانو  ُجلحح ( يف التهذيب واللسان :2)
فجاءيت : يريد وقت فجاءيت ا واغربار العضـاه : ِإلا يكون من اجلدب.  لبيت : دخيله دخلله وخاصـته ا وقوله :( قا  ابن بري يف شـرح هذا ا3)

 )عن اللسان(. تقديره : أنه ال يرجض.« أفال يرون ال يرجض ِإليهم قوال»وأراد بقوله أن ال يذم : أنه ال يذم ا فحذف الضمري عل  حد قوله عزوجر 
 التهذيب واللسان ا ويف الصحاح : بتشديد الالم كاألصر.( ومثلها يف 4)
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ه له يف ِديوانه.  لَقيحِ  بن َعيحزارَة اهلَُدّد. قلت : وقد تَتب عَت ِشعحَر قـَيحٍ  هذا ا فلم َأِجدح
 لِشدَّةِ جريانِه وُهجوِمه. كغُراٍب : السَّْيُل الُجراُف ، الُجاَلحُ و

 الَخْزرِجّي المتقّدم ِذُكره. والُد أُحْيحة : الُجاَلحو

َحْملَةُ  : التَّْجليحو علينا ، أَي أَتَى علينا. َجلَّح في األَمِر ، والُمِضّي ، والسَّْيُر الشَّديُد. وقال ابُن ُشميل : والتَّْصميمُ  الشَّديُد ، : اإِلْقدامُ  التَّْجليحُ و

ً  على القَومِ  جلَّحَ  قال أَبو زيد : السَّبُعِ.  إِذا َحَمَل عليهم. ، تْجليحا

 الَمكشوفةُ. ، بالكسر : األَرُض الواسعةُ  الِجْلَواحُ و

 .(1)على فَْرَسَخْيِن منها  : ة ، ببغداَد ، و: ع ، بالبَْصرة َجْلحاءُ و

أَِس. بأَْجلَحِ  على التشبيه شيئاً ، (2) ، بالكسر : األَْرُض ال تُْنبِت الجْلحاَءةو  الرَّ

 : الَمْخُض بالسَّْمن. الجِليحةُ و

 والميم زائدة. رأَسه : حلَقَه ، َجْلَمحَ و بن أَْعُصَر فيما بينهم. َغنِّيِ  بني ، كغُبَْيراَء : ِشعارُ  الُجلَْيحاءُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 .ُجْلحٌ  : ال ِحْصَن لها ، وقًُرى َجْلحاءُ  قَْرية

 َجِلَحت ، أَي أَي ال ِحْصَن عليِك والُحُصون تُْشبِهُ القُروَن ، فإِذا َذهبِت الُحصونُ  «َجْلَحاءَ  كِ ألََدعنَّ »في حديث َكْعٍب : قال هللا لُروِميَّةَ : و

 القَُرى فصارْت بمنزلِة البقرةِ الّتي ال قْرَن لها.

ً  : ال َشَجَر فيها. َجْلحاءُ  وأَرض أُِكلَْت فُروُعها فُردَّت إِلى  الشَّجُرة : ُجِلَحت :كالهما أُِكَل َكلَُؤها. وقال أَبو حنيفةَ  : ُجِلَحتو ، جِلَحْت َجلَحا

 األَْصل ، وَخصَّ مّرةً به الَجْنبةَ.

عَةُ  الَمْجلُوح : أُِكَل ثُّم نَبََت. والثُّمامُ  َمْجلوحٌ  ونَباتٌ  جر. المْجلوحةُ  ، والضَّ  : الَّتي أُِكلَْت ثم نَبتَت. وكذلك غيُرها من الّشِ

 أَعاليه وأُِكَل. ُجِلحتْ  : إِْجِليحٌ  ونَْبتٌ 

 : تَأَكُل السَُّمَر والعُْرفَُط ، كان فيه ورٌق أَو لم يكن. ُمجاِلحةٌ  ونَاقَةٌ 

 : قَِطُع الثَّْلجِ إِذا تَهافَتَْت. الجواِلحُ و

أِْس. َجْلحاءُ  وأََكَمةٌ   ، إِذا لم تكن ُمحدََّدةَ الرَّ

 وأَْصلَُع : َشديٌد. أَْجلَحُ  ويومٌ 

 .ُمجلِّح نا يا فاُلن. وفالٌن َوِقحٌ علي تُجلِّحْ  وال

 ٌء ، واألُنثى بالهاِء قال امرؤ القَْيس :: َجِري ُمجلِّحٌ  في األَمِر : َرِكَب َرأَْسه. وِذئْبٌ  َجلَّحَ و

افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌي وِذاّبٌن وُدوٌد   َعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

نح و     ٍر مـــــــــــــــِ ةِ َأجـــــــــــــــح حـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِّ (3)الـــــــــــــــذِّائِب  جمـــــــــــــــُ
 

  
 . وأَما قول لَبِيد :ُمَجلِّحٌ  ٍء :وقيل : كلُّ ماِرٍد ُمْقِدٍم على شيْ 

بحشــــــــــــــــــــــاً  ن جــــــــَ َربــــــــح هــــــــا وضــــــــــــــــــــــَ فــــــــيــــــــنــــــــَ ن  ســــــــــــــــــــــَ كــــــــُ  فــــــــَ

مـــــــــــــــــــح  يف     ةٍ خلـــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــِّ (4)أَُروِم  جمـــــــــــــــــــُ
 

  
فةً بالسَّْيِر.  فإِنه يَصف َمفازةً متكّشِ

 : أَسماٌء. وفي حديث ُعَمَر والكاِهِن. ُجلَْيحٌ و ُجلَْيَحةُ و َجِليحٌ و ُجاَلحٌ و
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 .«، أَْمٌر نَِجيح َجِليح يا: » (5)في حديث اإِلسراِء و

 قال ابُن األَثير : اسم َرجٍل قد ناداه.

 : بَْطٌن من العرب. ُجلَْيَحة وبنو

 منهم. (6)، بفتح فسكون : من مياه َكْلٍب لبنِي تَُويل  َجْلحٌ و

هكذا بالّدال الُمْهملة ، أَي قبيحةُ  العَجوُز الدَّميمةُ ، : الِجْلبحُ  من النّساِء القَصيرة. وقال أَبو َعْمٍرو :و ، بالكسر : الّداِهيَةُ ، الِجْلبح : [جلبح]

 الَمْنظر. قال الّضّحاك العامرّي :

لـــــــــــــــِ  ـــــــــــــــح حَ ي ِإين ألَق بـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح جـــــــــــــــوزَا  اجلـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

مــــــــــــــــوزاو     كــــــــــــــــح َة الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ يــــــــــــــــ  تــــــــــــــــِ ُ  الــــــــــــــــفــــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــــِ

  
__________________ 

واجللحاء : موضــــض عل  ســــتة أميا  من الغوير املعروف ابلزبيدية با العقبة  ويف معجم البلدان :« واجللحاء : من قر  ُدجير»( يف التكملة : 1)
 «.والقاع

 والتكملة : الجي ال تنبت.( يف ِإحد  نسخ القاموس 2)
وصــــــــــوهبا « وأجرأ»ويف التهذيب والتكملة وديوانه « قوله : وأجر مجض جرو ووقض يف النســــــــــخ أجرأ وهو حتريف»( هبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 3)

 الصاغاين يف التكملة َأي : وحنن أجرأ.
 ( يف التهذيب : أزوم ابلزاي.4)
 ال معىن هلا هنا ومل ترد ال يف النهاية هنا ا وال يف اللسان. مقحمة« يف حديث اإِلسراء»( كذا ا ومجلة 5)
 ( عن مجهرة ابن حزم وابألصر ثوير.6)
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 عن ابن ُدريد. وقال الّراجز : ، بالّضّم : الّطويل. والجمع بالفتح ، كَجَواِلَق ، الُجالِدحُ  : [جلدح]

 اجُلالِدحِ مثر الَفليِ  الُعلحُكِم 
 من الّرجال. : الثِّقيُل الَوْخمُ  الَجلَْنَدحُ و

هما أَيضاً : ، بضّم الجيم ُجلَْنَدَحةٌ  ناقةٌ و م والّدال ، وَضّمِ  .(1) خاصٌّ باإِلناث وهو ُصْلبَةٌ شديدةٌ  وفتح الالَّ

 * ومما يستدرك عليه :

جال. وفي التهذيب : رجل الَجْلَدحُ   ، وَجلَْحَمٌد : ِإذا كان غليظاً َضْخماً. َجلَْنَدحٌ  : الُمِسّن من الّرِ

ْلبَةُ من اإِلبِل.« : حلدج»وقد سبق في   الُحلُْنُدَحة والُحلَْنَدحة : الصُّ

ً  كَمنَع ، بصاِحبِه ، الفَرسُ  َجَمحَ  : [جمح] ً و ، (2)بفتح فسكون  ، َجْمحا ً و  ،بالّضمّ  ، ُجموحا  بالكسر ، إِذا َذَهب يَْجِري َجْرياً َغاِلباً ، ، ِجماحا

: ِإذا لم يَثِْن َرأَْسه.  َجموحٌ  وفََرسٌ  اْعتَزَّ فاِرَسه وَغلَبَه. وذلك إِذا .(3)سواٌء ؛ قاله األَزهرّي  َجموحٍ  الذََّكُر واألُْنثَى في ، َجموحٌ و جاِمحٌ  وهو

أْس ال يَثْنِيِه راكبُه ؛ وهذا من (4)وقال األَْزَهِرّي : وله َمعنياِن   : أَحُدهما : يُوَضع َمْوِضَع العَْيب ، وذلك إِذا كان من عادته ُركوُب الرَّ

: أَن يكون َسريعاً نَِشيطاً َمُروحاً ، وليس بعَْيٍب يَُرّد منه ، ومنه قوُل  الَجموحِ  الذي يَُرّد منه بالعَْيب. والمعنّى الثّاني في الفَرس الِجَماحِ 

 امرئ القيس في ِصفة فَرس :

رحِب َوّ بــــــــــــــــــــــــًة و   َأعــــــــــــــــــــــــَددحُت لــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــَ

رحَودِ     ُ
ِة واملـــــــــــــــــــــــــــ ثـــــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــــــَ

َ
واَد املـــــــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــــــــــــَ

  

وحــــــــــــــــاً  ا  مجــــــــــــــــَُ اُرهــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــــَ وحــــــــــــــــًا ا وِإحح  َرمــــــــــــــــُ

دِ     وقــــــــــــــَ
ُ

ِف املــــــــــــــ عــــــــــــــَ ِة الســــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــَ مــــــــــــــَ عــــــــــــــح  كــــــــــــــمــــــــــــــَ

  
الَمرأَةُ من  َجَمَحتْ  والذي في الصَّحاح واللّسان وغيرهما :هكذا في سائر النسخ الّتي بأَيدينا ،  الَمْرأَةُ َزْوَجَها ، َجَمَحتِ  من المجاز :و

ً  َزْوِجها  ومثلُه َطَمَحت ِطَماحاً. قال الّراِجز : َخَرَجْت ِمن بيته إِلى أَْهلَها قبَل أَْن يُطلِّقها ، ، إِذا تَْجَمح ِجماحا

ِت  نــــــــــــــــ  ٍن حــــــــــــــــَ غــــــــــــــــح ين ذاُت ضــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح  ِإذا رأَت

تح و     حــــــــــــــــــَ تِ  مجــــــــــــــــــََ ا وأَنــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــَ ن َزوحجــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــِ

  
 .(5)ٌء ولم يَُردَّ َوْجَهه شيْ  أَْسَرعَ  إِليه وَطَمَح : إِذا َجَمحَ و

 (6) (َلَولَّْوا ِإَلْيِه َوُهْم ََيَْمُحونَ )وبه فسَّر أَبو ُعبَْيَدة قولَه تعالى : 

. الَجاِمَحةِ  الّزّجاج. وفي األَساس أَي يَْجُرون َجْرَي الَخْيلِ ٌء. ومثلُه قَوُل ، أَي أَْسَرَع إِْسَراعاً ال يَُردُّه َشيْ  في أَثَِره َجَمحَ »في الحديث : و

 وهو َمَجاز حينَئٍِذ.

بِّي الَكْعَب بالَكْعبِ  َجَمحَ و عن  كُرّماٍن : الُمنهِزمون من الَحْرِب ، الُجّماحو تََجاَمُحوا ويقال : َرَماهُ حتّى أَزالَه عن مكانه ، كَجبَح ، إِذا الصَّ

 ابن األَْعَرابّي.

أِْس ، يتعلَُّم به صغيرٌ  َسْهمُ  : الُجّماحٌ و ُر الرَّ بيُّ  بال نَْصٍل ، ُمَدوَّ ْمي. الصَّ  لئاّل تَْعِقَر ، تُْجعَل على رأْس َخَشبَةٍ  أَو ِطينٌ  (7) تَْمَرةٌ  قيل ؛ بلو الرَّ

ْبيَاُن. اح حتى يأُْخَذه راميه. ويقال له ُجبّاٌح ، أَيضاً. وقال أَبو حنيفةَ :وقال األَزهرّي : يُْرَمى به الطَّائُر فيُْلِقيه وال يَْقتُله  يَْلعَب بها الّصِ  : الُجمَّ

بِّي يَْجعَل في َطِرفِه تَْمراً َمْعلُوكاً بقَْدِر عفَاِص القاُروَرةِ ليكون أَْهَدى له ، أَْملَُس  ، وليس له ريش ، وربما لم يكن له أَيضاً  (8)َسْهُم الصَّ

 فُوٌق.

احُ و ياِن ونَْحِوه ، أَو هو ُجّماَحةٌ  كأَْذناِب الثَّعَاِلب ، واحدته ليِّن غير أَنه ْخُرج على أَْطرافِه ِشْبهُ ُسْنبٍل ،ما يَ  : الُجمَّ لِّ مما  كُرُؤوس الَحِلّيِ والّصِ

 يَخرُج على أَطراِفه ذلك.
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ْعر.َجماِميحُ  ج  على الضرورة ، ويَْعنِي به قَْوَل الُحطيئة : .َجَماِمحُ  . وجاَء في الّشِ

 (9) كاجَلماِمحبُزبِّ اللَِّح  ُجرحِد اخُلَص   
__________________ 

 (.405/  3اجلمهرة )( قا  ابن دريد : ال يكاد يوصف هبا ِإال اإِلانث 1)
 ( يف اللسان ضبطت اجليم ابلفتح والكسر ضبرت قلم.2)
 (.مجوح( و يريد جاحح)ذكر واالنث  يف النعتا سواء. ( عبارة التهذيب واللسان : ال3)
 له معنيان. مجوح ( يف التهذيب واللسان : فرس4)
 .«ءبشي»( عن اللسان وابألصر 5)
 .57( سورة التوبة من اآية 6)
 ( يف التهذيب : مثرة ا ويف موضض آخر : متر أو طا.7)
 .«وأمل »( عن اللسان ا وابألصر 8)
 وصدره فيه : 64( ديوانه 9)

 أخو املرء يؤت  دونه مث يـُّتق 
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 ً ْعِر فال ، ألَّن َحْرف اللِّين فيه رابٌع ، وإِذا َكاَن حرُف اللِّين رابعاً في مثِل هذا كان أَِلفا أَو واواً أَو ياًء ، فال بُّد من  وأَّما في غير َضرورةِ الّشِ

 َكَمتْه ِصنَاعةُ اإِلْعَراِب.ثَبَاتَِها ياًء في الَجْمعِ والتَّْصِغير ، على ما أَحْ 

احٌ و  َكَكتّان وُزبَير وُزفََر وَصبوحٍ ، أَسماٌء. َجموحٌ و ُجَمحُ و ُجَمْيحٌ و َجمَّ

 من بني عبد القَْيس. ، بالكسر : شاعٌر َعْبقَسّي ، ِجْمحٍ  عبُد هللا بنُ و

ُجِل : َكُزبَيٍر : الذََّكُر. ُجَميحٌ و ي َذَكَر الرَّ ً  قال األَزهرّي : العرُب تُسّمِ جل ُجَمْيحا  يَْجَمحُ  وُرَميحاً ، وتُسمي َهَن الَمْرأَةِ ُشَريحاً ، ألَنه من الرَّ

 فَيْرفَع رأَْسه ، وهو منها يكون َمشروحاً أَي مفتوحاً.

 كُزفََر : َجبٌَل لبني نَُميٍر. ُجَمحُ و

 ْسِلِم بِن َعْمٍرو الباِهلّي.فََرُس مُ  كَصبوٍر : الَجُموحُ و

ُجُل يَْركُب َهواهُ فال يُْمِكن َردُّه ، : الَجُموحُ و ٍء َمَضى على َوْجِهه من الَخْيِل الّذي ال يَُردُّه ِلجاٌم. وكلُّ شيْ  بالَجُموحِ  وهو َمجاز ، لَشبَهه له الرَّ

 . قال الشاعر َجموحٌ  ، وهو (1) َجَمحَ  فقد

ذارِي  ُت عــــــــــــِ عــــــــــــح لــــــــــــَ اً خــــــــــــَ ُرد ين  جــــــــــــا ــــــــــــِ ــــــــــــَ  مــــــــــــا يـ

رِ     ُر زَاجـــــــــِ مـــــــــَ  َزجـــــــــح اِ  الـــــــــد  ثـــــــــَ يـــــــــِ  أَمـــــــــح  عـــــــــن الـــــــــبـــــــــِ

  
ً  السَِّفينَةُ  َجَمَحتِ  ومما يستدرك عليه : حوَن. تَْجَمُح ُجموحا الَمفَاَزةُ بالقَْوِم : َطَرَحْت بهم ، لبُْعِدها  َجَمحتِ و : تََركْت قَْصَدَها فلم يَْضبِْطها الَمالَّ

 ، وهما من الَمجاز. (2)

بَْيُر بِن بَكَّاٍر أَّن  ُجَمحَ  بِن َعْمِرو بِن ُهَصْيِص بِن َكْعِب بِن لَُؤّي. وَسْهٌم : أَخو ُجَمحَ  من قَُريٍش : هم بنو ُجَمحَ  وبنو ، َجدُّ بني َسْهٍم. وَزَعَم الزُّ

يَ  فجَمحَ  ٌم ، واْسَم َسْهٍم َزْيٌد ، وأَّن َزيداً سابََق أََخاه إِلى غايٍة ،تَيْ  ُجَمحَ  اْسمَ  ، ووقف عليها َزْيد فِقيل : قد َسَهَم َزْيٌد ،  ُجَمحَ  عنها تَْيٌم فُسّمِ

َي َسْهماً.  فُسّمِ

 به ُمراُده : لم يَنَْله ، وهو َمَجاٌز. َجَمحَ و

بالكسر ، وقد قُِرئ بهما  يَْجنِحوَ  بالّضّم لُغة قَْيٍس ، ، يَْجنُحُ و كيَْمنَع ، على القياس ، لُغَةُ تَميم ، وهي الفصيحة ، يَْجنَحُ  إِليه َجنحَ  : [جنح]

ً  شاذًّا ، كما في الُمْحتسب وغيره ، نقله شيُخنا أَي إِْن مالُوا  (3) (َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم فَاْجَنْح هَلا):  عزوجلقال هللا  ماَل. بالّضّم : ُجنوحا

إِليك 
 .(5) كاْجتَنَحَ  فِمْل إِليها ، والسَّْلم : الُمَصالَحة ، ولذلك أُنِّثت. (4)

جلُ  َجنَحَ  أَي َخَرَج مائِال ُمتَِّكئاً عليه. ويقال ::  «َعلَى أَُسامةَ حتّى َدَخَل المسجدَ  فاْجتَنَحَ »في الحديث : و ْيِه : َماَل على أََحِد ِشقَّ  اْجتَنَحَ و الرَّ

 واْنَحنَى في قَْوِسه.

ً  أَْجنَحَ و َهكذا رباعيّاً في سائر النُّسخ الّتي بأَيدينا. والّذي في الصحاح ولسان العرب واألَساس وغيرها من  ، َجنَاَحه : أَصابَ  (6) فاُلنا

هات : ً  األُمَّ ن القاعدة فيما تَْقِصد إِصابتَه من األَعضاِء أَن كون ، هكذا ثاُلثيًّا. قال شيُخنا : وهو الّصواب ، ألَ  َجناَحه : أَصاب َجنََحه َجْنحا

 .(7)، وما في األَصِل غفلة  فِْعله ثاُلثيًّا ، كعَانَه : إِذا أَصاب َعْينَه. وأََذنَه : إِذا أََصاَب أُذُنه. وما عداهما. فالّصواب ما في الّصحاح واألَفعال

 : أَماله. أَْجنَحهو

 بالُه.إِقْ  بالّضّم : اللّيلِ  ُجنوحُ و

ً  اللَّْيلُ  َجنَحَ و الظَّاَلُم : أَْقبََل اللَّْيُل : َجنَحَ و  أَقبل. : يَْجنَح ُجنوحا

ْدَر ، أَوائلُ  : الَجَوانِحُ و لُوع تَحَت التَّرائِب مّما يَِلي الصَّ يْت بذلك الضُّ لوعِ مّما يلي الظَّْهر ، ُسّمِ :  الَجوانِحُ  على القَْلب. وقيل : لُجنوِحها كالضَّ

لوُع الِقَصاُر الّتي في  الضُّ

__________________ 
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 ( اللسان : مجح به.1)
 ( األساس : طّوحت هبم من بعدها.2)
 .61( سورة االنفا  اآية 3)
ّل    عليه وســــّلم يســــتلزم قوله ِإن مالوا ِإليك كذا ابلنســــخ ولعر األنســــب : مالوا ِإليها ا وإِ »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 4) ن كان املير ِإليه صــــَ

 ..«.. ِإليك للصلح»ويف التهذيب : « املير ِإىل السلم
 حتريف.« فاجتنج»( يف املطبوعة الكويتية : 5)
كما يف القاموس   وقد سقطت الواو قبر فالانً يف نسخة الشارح فاختّر سيا  املعىن وابثباهتا« جناحه وفالانً أصاب أجنحو »( ويف القاموس : 6)

 كما يف اللسان والصحاح.  جناحه فالانً أصاب جنحو  «أجنحو  كاجتنح  جنح»يصبح املعىن معطوفاً عل  أو  املادة : 
من نســــــخة الشــــــارح أخّر ابملعىن وابثباهتا ال يكون هنا  ال خطب وال غفلة والســــــيا  متف  مض ما جاء يف اللســــــان « الواو»( قلنا ِإن ســــــقوط 7)

  ا.والصحاح وغري 
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ر. ِم الص دح اب ة : ما َوقـََعتح عليه الَكتُف ا ومن اإِلنساِن ما َكان من  اجلََواِنحُ  وقير : .جاحِنةٌ  واِحدتُه : ُمَقد  من البعرِي والد 
ِر ا وُهّن   ِستيف : ثالٌث عن مَيِينك ا وثالٌث عن ِِشَاِلك. (1)ِقَبِر الظ هح

 لثِقَِل ِحْمِله. َجَوانُِحه البَِعيُر ، كعُنَِي : اْنَكَسَرت ُجنِحَ و

ً  البِعيرُ  جنَحَ  وقيل : ْدَر. ُجنُوحا ُل ُضلوعه مّما يلي الصَّ  : اْنَكسر أَوَّ

 ، وكذا من الطائر. جناحاه ويَدا اإِلنساِن : اليَُد. من اإِلنساِن : الجنَاحُ و

ً  وقد  ثم أَقبَل كالَواقِعِ الالِجئ إِلى َمْوِضعِ. قال الشاعر : جنَاَحْيه : إِذا َكَسر ِمن َجنَح يَْجنَح ُجنوحا

َن مـــــــــــنـــــــــــه  لـــــــــــح ظـــــــــــَ اَ  يـــــــــــَ تـــــــــــَ ريحَ الـــــــــــعـــــــــــِ َر  الـــــــــــطـــــــــــ   تــــــــــــَ

نـــــــــــوحـــــــــــاً     ا جـــــــــــُ يســـــــــــــــــــــــــَ َن لـــــــــــه َحســـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــح  ِإنح لـــــــــــَِ

  
، وهو ُمذكَّر ، على أَْفعٍُل ، وهو من تكسير الُمؤنَِّث ، ألَنّهم َذَهبوا  الَجنَاحَ  َكسَّروا حكى األَِخيرةَ ابُن ِجنِّي ، وقال : .أَْجنُحٌ و أَْجنَِحةٌ  ج

يشة. وكُّلُّه راِجٌع إِلى معنَى الَمْيِل ، ألَنَّ   اإِلنساِن والطائِر في أََحِد ِشقَّْيه. َجنَاحَ  بالتأْنيث إِلى الّرِ

ّجاح : معنَى (2) (َواْضُمْم ِإلَْيَك َجناَحَك ِمَن الرَّْهبِ )في القرآن المجيد و  : الَجنَاحُ و َجنَاجٌ  اليَُد ُكلَُّها ويقال : العَُضُد. َجنَاِحك قال الزَّ

 : الجنَاحُ و ، َمَجاز. َجنَاَحه أَي أَِلْن لهما جانِبَك. وَخفََض له (3) (َواْخِفْض هَلُما َجناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْْحَةِ ) قال هللا تعالى : اإِلْبُط والَجانُِب.

 ومنه قول َعِدّي بن زيٍد : ِء.نَْفُس الّشيْ 

ٌن و  ــــــــــــه ُغســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــوٌب ل رحب ِ مــــــــــــَ اح ــــــــــــعــــــــــــَ وُر ال  َأحــــــــــــح

ٌد مـــــــــــن     لـــــــــــ  قـــــــــــَ نـــــــــــاحِ مـــــــــــُ ارَا جـــــــــــَ قحصـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــد رِّ تـــــــــــِ

  
ُض ، أَو ُكلُّ ما َجعَْلتَه في نِظاٍم : منه من الدُّّرِ نَْظمٌ  الَجنَاحُ  يقال :و  .َجنَاحٌ  فهو يُعَرَّ

ِء ، ويَُضم ، الّطائفةُ من الشيْ  : الَجنَاحُ و وِظلِّه وَكنَفه. (4)، أَي داِره  َجناِحه يَقال : أَنا في الَكنَُف والنَّاِحيَةُ. : الَجنَاحُ  من الَمجاز :و

ْوَشنُ   والَمْنَظُر. كَجْوَهٍر ، والرَّ

د بن َمْسلَمةَ األَنصاِرّي ، وآَخُر لعُْقبَةَ بن أَبي ُمعَْيٍط.وآَخُر لبَنِي ُسلَيمٍ  التَِّميِمّي. فََرٌس للَحْوفََزان بِن َشِريكٍ  : الَجنَاحُ و   ، وآَخُر لمحمَّ

 َرجٍل ، واْسُم ِذئْب. قال : اسم : الَجنَاحُ و

ين ِإال   ـــــــــــــــاحٌ مـــــــــــــــا راعـــــــــــــــَ ن ا  جـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ  هـــــــــــــــاب

ا     طـــــــــَ البـــــــــِ ـــــــــعـــــــــُ هـــــــــا ال وحطـــــــــَ ـــــــــَ (5)عـــــــــلـــــــــ  احنـــــــــَداِر ا قـ
 

  
 ، اسُم ِخباٍء من أَْخبِيَتِهم. قال : َجنّاحٌ و

دِ  هـــــــــــــــح احٍ ي عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــّ ن ز ا  ِبـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ تـ  ِإذا مـــــــــــــــا اهـــــــــــــــح

ز او     ــــــــــــــــــــــــــَ رَااًب نـ ــــــــــــــــــــــــــُ  أَذحَرِت الــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــُح تـ

  

 َأنح سوَف مُتحِضيه وما ارحَمَبز ا

 .(6) إِْشالُء العَْنِز عند الَحْلب هكذا َمبنيًّا على السُّكون : ، َجنَاحْ َجنَاحْ و

 هي السَّْوداُء. الَجنَاحُ و

 الهاشمّي ، ويقال له : الّطيّار ، أَيضاً. َجْعفَر بن أَبي طالبٍ  لقب : الَجنَاَحْين ذوو

ته أَنهو إِن هللا قد أَْبَدلَه »فقال النَّبّي َصلَّى هللا عليه وسلّم :  وكان حامَل رايتِها. ُمْؤتَةَ حتَّى قُِطعَت يََداهُ ، فقُتِل ، َغْزَوةِ  قَاتَل يَْومَ  كان من قِصَّ

 .«ير بهما في الَجنَّة حيث يََشاءُ يَط َجنَاَحْين بِيَديه ،

 وسيَرتَه في الكتِب مشهورة.
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الطَّائِر :  َجناَحيِ  ، هكذا في سائر النُّسخ ، والَّذي في اللّسان : (7) الطَِّريقِ  جنَاَحيِ  َرِكبوا . يقال :الجنَاحِ  للعرب أَْمثاٌل فيو قال األَزهرّي :

اُء. فارقُوا أَْوطانَهم. إِذا  وأَنشد الفرَّ

ا كَ   طائٍر طَاُروا َِبَناَحيح َبل 
 َرِكبَ  يقولون :و طائر ، إِذا َكاَن قَِلقاً َدِهشاً ، كما يقال : كأَنّه على قَْرِن أَْعفََر ، وهو مجاز. جناَحيْ  ويقال : فاُلٌن في

__________________ 
 ( اللسان : وهي.1)
 .32( سورة القصص اآية 2)
 .24( سورة اإِلسراء اآية 3)
ويف التهذيب « قوله داره كذا يف اللســــــان وهو تصــــــحيف ا صــــــوابه : ذراه ا كما يف األســــــاس هنا ويف مادة ذرا»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 4)

 فكاألساس : ذراه.
 قوله عل  احندار قوطها ا والذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 «عل  البيوت قوطه العالبطا
 .«ِإشالء العنز للحلب»( يف القاموس : 6)
 ومثله يف التهذيب والتكملة واللسان.« الطائر جناحي»( يف القاموس : 7)
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تَـَفر. ِإذا الن عاَمِة ا َجَناَحيِ  فالنٌ  ِر واحح  قا  الّشّماخ : َجّد يف اأَلمح
بح  رحكـــــــَ ـــــــَ َض َأو يـ يح فـــــــمـــــــنح َيســـــــــــــــــــــح احـــــــَ نـــــــَ ٍة  جـــــــَ امـــــــَ عـــــــَ ـــــــَ  نـ

ــــــــــَ ِ     ب ِ  ُيســــــــــــــــــــــــح َت ابأَلمــــــــــح ّدمــــــــــح ــــــــــَ رِ  مــــــــــا ق دح ــــــــــُ ــــــــــي  ل

  
 وهو أَيضاً َمجاز. السَّفِر ، أَي نُِريده ، جناحِ  نحن علَى يقولون :و وهو مجاٌز.

ّم : الُجنَاحُ و َل من الهّم واألََذى ، أَنشد ابن األَْعرابّي : اإِلثْم. المْيُل إِلى بالضَّ  وقيل : هو اإِلثم عاّمةً وما تُُحّمِ

ا و  هـــــــــَ بـــــــــِّ بـــــــــاِب حـــــــــُ ٍر وَأســـــــــــــــــــــــح ُت مـــــــــن مجـــــــــُح يـــــــــح  القــــــــــَ

احَ     ـــــــــَ ن رُ  جـــــــــُ ـــــــــح ب ـــــــــَ ا قـ رحهبـــــــــِ ـــــــــِ ن ت ُت مـــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ ِذي اَلقـ ـــــــــ   ال

  
 : الِجنَايَةُ والُجْرُم. وقال غيُره : هو التَّْضييق. الُجنَاح (1) (َوال ُجناَح َعَلْيُكمْ )وقال أَبو الَهْيثَم في قوله تعالى : 

ً  أَي أََرى األَكَل منه» أَْن آُكَل منه : ألَْجنَحُ  إِني»في حديث ابن عبّاس في مال اليتيم : و  ، وهو اإِلثم. قال ابن األَثير : وقد تكّرر ُجناحا

 .في الحديث ، فأَْيَن َوَرَد فمعناه اإِلثُْم والَمْيلُ  الُجنَاحُ 

بِّّي : ، بالَكسر : الجانِب الِجْنحو  من اللَّْيل والطَِّريق. قال األَْخَضُر بُن ُهبَْيرةَ الضَّ

 (2)َسبيِر  ِجنححِ َأانَخ قَلياًل عند 
 قال : الَكنَُف والنَّاِحيَةُ  : الِجْنحُ و

حِ فــــــــــــبــــــــــــاَت  نــــــــــــح َدا  ِبــــــــــــِ وحِم حــــــــــــىت  ِإذا بــــــــــــَ  الــــــــــــقــــــــــــَ

وحَم     ُح ســـــــــــــــــــــاَم الــــقــــَ بــــح كِ لـــــــه الصــــــــــــــــــ  َد  املــــهـــــــالـــــــِ  ِإحـــــــح

  
لَْيٍل  ِجْنحُ  اللَّْيِل : جانِبُه. وقيل : أَّولُه. وقيل : قِْطعَةٌ منه نْحو النِّصف. ويقال : كأَنَّه ِجْنحُ  لُغتاِن. وقيل : من اللَّْيِل : الطَّائفةُ ، ويَُضّم ، الِجْنحو

 : يَُشبَّه به العْسَكُر الَجّراُر.

ْبيانَ  اْستَْجنَح إِذا»في الحديث : و ل اللَّْيل. (3) «اللَّْيُل فاْكِفتوا الّصِ ابِن ـ  كَكتِفـ  َشِمر لَقبُ  ، الَجناحِ  اسٌم وذو ، بالكسر الِجْنحو المراد به أَوَّ

 لَِهيعَةَ الِحْميَرّي.

 َكَكتّان : بَْيٌت بناه أَبو َمْهِديَّة بالبَْصرة. الَجنّاحو

جلُ ا في السُّجود : أَن يْعتَِمد االْجتِنَاحُ و قاله َشِمٌر. وقال ابن األَثير : هو أَن يَْرفَع  ، كالتََّجنُّح على َراحتَْيه ُمجافِياً لِذراعْيه غيَر ُمْفتَِرِشِهَما ، لرَّ

 اْجتَنحَ و الطَّائِر. يَجنَاحَ  ساِعدْيه في السُّجود عن األَرض وال يَْفتَِرَشهما ، ويَُجافِيهما عن جانبَْيه ، ويعتَِمد على َكفَّْيه ، فيَِصيراِن له ِمثْلَ 

جُل في َمْقعَِده على َرْحِله : إِذا اْنَكبَّ على يََدْيه كالُمتَِّكِئ على يٍد واحدة.  الرَّ

في الصَّالةِ. فَشَكا ناٌس إِلى النّبّي  بالتَّجنُّح أَّن رسول هللا َصلّى هللا عليه وسلّم أَمرَ » : عنههللارضيروى أَبو صالحٍ السَّّمان عن أَبي ُهَريرةَ و

ْعفَةَ  وسلموآلهعليههللاصلى َكب يَستعينوا أَنْ  فأََمَرهم ، (4) الضَّ  وسلّم وسلموآلهعليههللاصلىصحاُب َرسول هللِا أَ  شكا»:  ِرَواية وفي ، «بالرُّ

 كذا في اللِّسان. «همُرَكب على بمراِفِقهم يستعينوا أَن لهم فَرخَّص ، السجود في االعتمادَ 

 قاله َشِمٌر. وأَنشد : في النَّاقِة : اإِلْسراعُ  االجتناحُ و

 َ حَتِنحح ِإذا تـََبادرحن الط رِيَ  
ُرها يُْسنَُد إِلى ُمقَدَِّمَها ِلشدَّةِ  فيها : االجتناحُ  أَو  إِلى صْدِرها ؛ قاله ابن ُشميل. (6)بَحْفِزها ِرْجلَْيها  اْنِدفاِعها (5) أَن يكون ُمَؤخَّ

 قاله أَبو ُعبيدة. عليه ، أَي يَْعتَِمُده في ُحْضِره ، يَْجتَنِحُ  في الَخْيِل : أَن يكون ُخْضُره واحداً ألَحِد ِشقَّْيهِ  االجتناحُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 .(7)في ِشْعر أَبي ذَؤْيب  ، بمعنى الَمائِِل ، كشاِهٍد وأَْشَهاٍد. وقد جاءَ  جانحٍ  : جمعُ  األَْجنَاح
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 الَواِدي : جانِبَاه ، وُهما َمْجَرياِن عن يَِمينِه وعن ِشَماِله. َجنَاَحا العَْسَكِر : جانبَاهُ. وكذا َجنَاَحاو

 ، للعَاِجز. الَجنَاحِ  وهو َمْقُصوصُ 

__________________ 
 .10وسورة املمتحنة اآية  235( سورة البقرة من اآية 1)
 يف الصحاح : ( صدره2)

 ما كنت ضغاطاً ولكّن  ئراً و 
 ومثله يف النهاية.« قوله الصبيان الذي يف اللسان صبيانكم»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الضعف.4)
 ( التهذيب واللسان : من شدة.5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : حيفزها رجالها.6)
 يريد قوله :( 7)

 فــــــــــــــــمــــــــــــــــّر ابلــــــــــــــــطــــــــــــــــري مــــــــــــــــنــــــــــــــــه فــــــــــــــــاحــــــــــــــــّم كــــــــــــــــدٌر 

 أجــــــــــــنــــــــــــاحُ فــــــــــــيــــــــــــه الــــــــــــظــــــــــــبــــــــــــاء وفــــــــــــيــــــــــــه الــــــــــــعصــــــــــــــــــــــــــم    
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 وكّل ذلك َمَجاٌز.

َحى : ناُعوُرها. َجنَاحُ و  الرَّ

 النَّْصِل : َشْفَرتاه. َجنَاَحاو

 الَجْنبَْيِن : واِسعتَُهما. ُمْجتَنِحةُ  ونَاقَةٌ 

 وقيل : أَْسَرعت. .(1)اإِلبُل : َخفَضْت َسَواِلفَها  جنَحتو

 .َجنََحتْ  قال أَبو عبيدة : النَّاقَة الباِرَكةُ إِذا َمالَت على أََحِد ِشقَّْيَها يقال :

ً  السَِّفينَةُ  َجنَحتِ و  .(2)اس واللّسان : اْنتَهْت إِلى الماِء القَِليِل فَلَِزقَت باألَرض فلم تَْمِض ؛ كذا في األَس تَْجنَح ُجنوحا

جل جُل على ِمْرفَقْيه : إِذا  َجنَحَ  ِء يَعمله بيَدْيه وقد َحنَى عليه صْدَره. وقال ابُن ُشميٍل :: إِذا أَقبََل على الشَّيْ  يَْجنَح وفي التهذيب : الرَّ الرَّ

ً  اعتَمَد عليهما وقد َوَضعَهما باألَرِض أَو َعلى الِوسادةِ ، ً و يَْجنَح ُجنُوحا  .َجْنحا

ْحلِ  الَمْجنََحةُ و اكُب عليها. يَْجتَنِح : قِْطعةُ أََدٍم تُْطَرُح على ُمقَدَِّم الرَّ  الرَّ

ٌق ؛ كذا ُحِكَي بضّم الجيم. وأَنشد : بُجنَاحٍ  ويقال : أَنا إِليك  ، أَي ُمتََشّوِ

ٍب  رِة واهــــــــــــِ ٍد بــــــــــــعــــــــــــد ُأســــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــح َف هــــــــــــِ  اي هلــــــــــــَح

وا وكــــــــــــــنــــــــــــــُت ِإلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــُم     بــــــــــــــُ نــــــــــــــاحِ َذهــــــــــــــَ  ِبــــــــــــــُ

  
قاً.  أَي متشّوِ

جلُ  َجنحَ و ً  الرَّ جُل إِلى الحُروِريَِّة ، َجنَحَ  : أَْعَطى بِيَِده. وعن ابن ُشمْيٍل : يَْجنَح ُجنُوحا  لهم : إِذا تابَعَهم وَخَضَع لهم. جنَحَ و الرَّ

واِفض ؛ ذكَره ابُن َحْزٍم ، وأَبو إِسحاَق الّشاِطبّي. الَجناِحيَّةو  : طائِفَةٌ من ُغالة الرَّ

 بالعَُراِق ؛ كذا في األساس. ُمجنََّحةً و من ُعَراٍق ، َجنَاَحانِ  ثَِريدةً ولها (3)ومن المجاز : قَدََّم لنا 

 بالخاِء ؛ أَْوَرده في اللسان.: العَظيُم. وقيل : الُجْنبُخ ،  الُجْنبُح : ومما يستدرك عليه : [جنبح]

 ذكره ابُن يونُس ، وأَورَده ابن فَْهد في معجمه. َصحابيٌّ َشِهَد فَتْح ِمْصر ، كعاُلبِطٍ  ُجنَاِدُح بن َمْيُمونٍ  : [جندح]

يُخ الّشاِمّي ، واإِلْهالُك واالْسِتئصاُل. الَجْوحُ  : [جوح] ً  السَّنَةُ  َجاَحتْهم وقد : البِّطِ ً و َجْوحا  أَجاَحتْهم وقد .االْجتِيَاحو كاإِلجاحة (4) ِجيَاحا

 اْستَأَْصلْت أَموالَهم. اْجتَاَحتْهمو

دَّة الجائحة ومنه ى عليه ،العُدوُّ مالَه : أَتَ  اْجتَاحَ و «الدَّْهرِ  َجْوحِ  أَعاَذكم هللا من»في الحديث : و الَماَل من  تَْجتَاحُ  والنَّاِزلَة العظيمة الّتي : للّشِ

 الُمْجتَاَحةِ  : لْلسَّنَةِ  الجائِحةو الَجْوحةُ و .بالجائِحة : بمعنَى أَْهلَكه أَجاَحهو هللا مالَه َجاحَ و .اْجتَاَحهو َجاحه َسنٍَة أَو فِتْنَة. وكلُّ ما اْستَأْصلَه : فقد

جل في ماله : الجائِحةَ  قاله واصل. وقال األَزهرّي عن أَبي ُعبيٍد :  ،للمالِ   كلَّه. وقال ابن ُشميل : أَصابَتْهم فتَْجتَاحه الُمِصيبةُ تَُحّل بالرَّ

تكون بالبََرد يَقَُع من السَّماِء إِذا َعُظَم َحْجُمه فَكثَُر َضَرُره ، وتكون  الجائِحةو أَموالهم. وقال أَبو منصوٍر : اجتاَحتْ  ، أَي َسنةٌ شديدةٌ  جائَِحةٌ 

 الثََّمر ، َسَماِويّة ، وال تكون إِاّل في الثَِّمار. تَجتاحُ  إِنما هي آفةٌ  الجائِحة قال َشِمٌر : وقال إِسحاُق : .(6)الُمْحِرق أَو الَحّر الُمْحِرِق  (5)بالبَْرِد 

 أَي يستأِْصله. ءٍ كلَّ َشيْ  يَْجتَاحُ  كمْنبٍَر : الّذي،  الِمْجَوحُ و

تْر ، الَجاحُ و  كما تقّدم ، والِوجاُح ، كما سيأْتي. اإِلجاحُ  وهو : الّسِ

 بالّضّم. ، ُجوحٌ  ٍء ج: الواِسُع من كّلِ شيْ  األَْجوحُ و

ْحتُ  تقولو ً  ِرْجلي َجوَّ  أَْحفَْيتُها. : أَي تَْجِويحا

ً  عن ابن األَعرابّي :و  ، إِذا أَْهلَك ماَل أَقِربائه. جاَح يَُجوُح َجْوحا
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ةِ  ، إِذا جاَح يَُجوحُ و  إِلى غيِرها. َعَدل عن الَمَحجَّ

__________________ 
 ( زيد يف اللسان : يف السري.1)
 ( هذه عبارة اللسان ا وهي ابختالف بسيرت يف األساس.2)
 ( األساس : ِإلينا.3)
 .جياحةو  ( اللسان :4)
حب الغمام وهو ســـــحاب كاجلمد لي بذلك لشـــــدة برده ا والربد  يف اللســـــان ابلرَبَد بفتح الراء ا وما أثبت عن التهذيب فالربد بفتح الراء :( 5)

 بسكون الراء ضد ا ر والقية.
 ( يف اللسان : املفرط.6)
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 * ومما يستدرك عليه :

 عرابّي في ترجمة جحا.: الَجَراُد ؛ َذَكَره األَزهرّي نقالً عن ابن األَ  الجائِح

 اسٌم. َجْوَحانُ و

 : موضع. أَنشد ثعلب : َمَجاحٌ و

فٍّ َمســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــاًل  َن قــــــــــــــُ طــــــــــــــح َن   بــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ل

احـــــــــــــــــــاً و     ب   جمـــــــــــــــــــََ افـــــــــــــــــــال ُأحـــــــــــــــــــِ احـــــــــــــــــــَ  جمـــــــــــــــــــََ

  
أَّن أَِلفَه واٌو ، ألَنَّ العَْيَن واواً أَكثُر منها ياًء ، وقد يكوُن َمَجاٌح فَعَاالً ، فيكون من غيِر هذا البَاب ، وقد  َمَجاحٍ  قال : وإِنّما قََضينَا على

 تَقّدمت اإِلشاَرةُ إِليه ، وسيأْتي فيما بعُد.

 : * ومما يستدرك عليه : [جيح]

 ، مثُل َسْيَحاَن وَسْيُحوَن : وهما نَهراِن َعِظيماِن َمْشُهوراِن ؛ وقد ذُِكر َسْيَحاُن في َساح. َجْيُحونُ و َجْيَحانُ  ، واستُْعِمل منها جيح

 : واٍد معروٌف. َجْيَحانَ و

يصِة وَطَرُسوَس ؛ كذا في اللسان.  وقد جاَء في الحديث ِذْكُرهما ، وهما نَْهَراِن بالعََواِصِم عند أَْرِض الَمّصِ

ً َجْيح هللاُ  َجاَحهم وقد  .(1): َدَهاُهم ، َمْصَدٌر كالعَافِيَِة  جائِحةو ا

 فصر ا اءِ 
 املهملة مض نفسها

ٌ  : يقال : [حدح] ةٌ  امرأَة  ، كعُتُلٍَّة ، أَي قَصيرةٌ. ُحُدحَّ

 .(2)كُحْدُحَدة 

الهاِء في آخِره ، وهو َغِريٌب. قال  بزيادة الِحَرةُ  يقال :و بالكسر والتخفيف ، وهذا هو األَكثر : في معنَى فَْرجِ المرأَةِ. الِحرُ  : [حرح]

 الُهَذلّي :

 وثِيرُ  ِحَرةٌ ُجرَاِ ٌَة هلا 
ال يَُكسَّر على غير ذلك. قال  ، أَْحَراحٌ  جو مّما اتفقت فيه الفاُء والالم ، وهو قليل ، كَسلس وبابه ، بالكسر ، ِحْرحٌ  أَْصلُُهَماو وهما مَخفَّفاِن.

: 

ا  راحــــــــــــــــــــــــــَ ح اًل ممــــــــــــــــــــــــــِ  ِإيّن أَقــــــــــــــــــــــــــود مجــــــــــــــــــــــــــََ

لــــــــــــــــــــوَءٍة     ة ممــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــ  اذا قـــــــــــــــــــــُ رَاحــــــــــــــــــــَ  َأحــــــــــــــــــــح

  
اِء ، ألَنَّ األَصلَ  ِحرُ  : الِحرُّ  قال أَبو الهيثم : اَء وَحذفُوا الَحاَء ،  ِحْرحٌ  الَمْرأَة ، ُمشدَّد الرَّ اِء ، فثَقَّلوا الرَّ ، فثَقُلت الحاُء األَخيرةُ مع سكون الرَّ

ً  َجْمعُهموالّدليُل على ذلك   .الِحرَّ أَْحَراحا

 كما قالوا في جمع المنَقُوص : ِلُدوَن ، وِمُؤوَن. ِحُرونَ  قالوا :و

 َحِرحٌ  ِإن شئت قلت :و فتفتح عين الِفْعل كما فتحوها في النِّسبة إِلى يٍَد وَغِد ، قالوا : يََدوّي وَغَدوّي ، ِحَرِحيّ  إِْن ِشئْتو ِحريٌّ  إِليه النِّْسبَةو

 أَي كما قالوا : َرُجٌل َستِةٌ كفَِرحٍ ، مبنّي من االْسِت على أَصله. ٍه ،، كَستِ 

 .باألَْحَراحِ  أَي ، كَكتٍِف أَيضاً الُمولَُع بِها ، الَحِرحُ و

 ، فغَلَّط المصنِّف ؛ وليس كما زعم. الِحرِ  وأَْرَجعه شيخنا إِلى

 سيبويه : هو على النَّسب.. قال األَْحَراحَ  : يُِحبّ  َحِرحٌ  وفي اللسان : ورجلٌ 
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ها أَصاب . وفي بعض النِّسخ :ِحِرِحها : أُِصيبْت في (3)قال  ، َمْحروَحةٌ  ، وهي ِحَرَحها أَصابَ  إِذا ، كَمنَعَها ، َحَرَحها يقال :و ، هكذا ،  ِحرَّ

 استثقلَت العرُب حاًء قَبلَها َحرٌف ساكٌن ، فحذفوها وشّددوا الراَء.

 َزْجٌر للغَنَم. ُمَسكَّن ؛ بالكسر ، (4) ِحْنح : [حنح]

قال  وقال األَْخفَش : ال نَِظيَر له ِسَوى عاَعْيُت وهاَهْيُت. عندهم. ُمثَِّل به في كتب التَّْصريف ، ولم يُفسَّر بالكسر ، ، حاَحْيُت ِحيَحاءً  : [حيح]

ه : وهذا من قولهم في َزْجِر اإِلبل :شيخنا نقال عن ابن جنّي في سّر الصناعة ، في مبحث اشتقاق العرب أَفعاالً من ا  ألَصوات ، ما نصُّ

 حا ، و: عا و: ها. ثم قال شيخنا : وبه تعلم أَنها أَفعاٌل بُنِيَتْ  وَعاَعْيت وَهاهْيت : إِذا ِصْحَت فقْلَت : حاَحْيتُ 

__________________ 
 ( يف اللسان : كالعاقبة.1)
 .«كحدحدحة»( عن اللسان ا وابألصر : 2)
 .«قوله قا  ا لعر الصواب ِإذا»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«ِحنححٌ »( هذا ضبرت اللسان والتكملة ا وضبرت القاموس : 4)
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و.  من ِحكايِة َأصَواٍت وأَمثالُه مشهورة يف مصنفات الن حح
 ْل.ابُن مالك وغيُره فما معنى قوله : لم تُفسَّْر ، فتأَمَّ  .. وأَشار إِلى مثله

اُكَش وُسوٍس. حاَحةُ  * ثم قال : وبقي عليه من المشهور :  : بلََدةٌ واِسعَةٌ بين َمرَّ

 ، بالكسر : قبيلةٌ من قبائِل ُسوس مشهورة أَيضاً. ِحيَحةُ و

 فصر الّدا 
 املهملة مض ا اِء املهملة

ً  الّرجلُ  َدبَّح : [دبح] في الّصالة : أَن يَُطأِْطَئ رأَْسه  التَّْدبيحو : تْنِكيُس الّرأِْس في المْشي. يحِ التَّْدبو َحنَى َظْهره ؛ عن اللّحيانيّ  : تَْدبِيحا

 فيكون رأُْسه أَشدَّ اْنِحَطاطاً من أَْليَتَْيه. بََسط َظْهَره وَطأَْطأَ رأَْسه ، : َدبَّحَ  ويَْرفََع عُجَزه. وعن األَصمعّي :

كوع كما يُدبِّحَ  في الحديث : نََهى أَنو جُل في الرُّ  الِحَماُر. يَُدبِّحُ  الرَّ

كوع حتّى يكوَن أَْخفََض من َظْهِره. وعن ابن األَْعَرابّي : أْس وتَْنكيُسه. وقال  التَّْدبيح قال أَبو ُعبَْيد : معناه يُطأِْطئ رأَْسه في الرُّ : َخْفُض الرَّ

جُل َظْهَره ، إِذا ثَنَاه فارتفَع  َدبَّحَ  ك في َمْشيٍ أَو َمع َرْفعِ َعُجٍز. وقال األَزهرّي :َطأْطأَ رأَْسه فقط ، ولم يذكر هل ذل : َدبَّحَ  بعُضُهم : الرَّ

 .كاْنَدبَح َوَسُطه كأَنَّه َسنَاٌم. قال : رواه اللَّْيُث بالذّال المعجمة ، وهو تَصحيٌف ، والّصحيح أَنه بالمهملة ،

 وهذا عن ابن األَعرابّي. َذلَّ ، : َدبَّحَ و

 بَْعُد. عنها األَرُض وما َظَهرتْ  (1) اْنفَتَح إِذا الَكْمأَةُ ، َدبََّحتو

 في بيتِه : لَِزَمه فلم يَْبَرْح. َدبَّحَ و

ينٍ  ِدبِّيحٌ  ما بالّدار َروى ابن األَعرابّي :و ألَزهرّي : وقال ا أََحٌد. بالحاِء والجيم ، والحاُء أَْفَصُحهما ، ورواه أَبُو ُعبيٍد بالجيم ، أَي ، كِسّكِ

 معناه َمْن يَِدّب.

 .َمَدابحُ  يقال : ِرَمالٌ  .َمَدابحُ  َحْدبَاُء ، ج أَي ، بكسر الباِء ، ُمَدبِّحةٌ  َرْملَةٌ  عن ابن ُشميل :و

 فراِجْعه إِن شئت. في ب د ح فقد تَقّدم ِذْكُره ُدبَْيَدحَ و أََكَل مالَه بأَْبَدحَ  أَّما قولهم :و

 * ومما يستدرك عليه :

بياِن إِذا لَعبوا ، وهو أَن يَُطأِْمَن  تَْدبيحُ  : التَّْدبيحُ  قال أَبو َعْدنان :  التَّْدبيحُ و َء اآلخُر يَْعُدو من بعيد حتّى يَْركبَه ،أََحُدهم َظْهَره ، ِليَِجي (2)الّصِ

َب ، وهو يَشتِكي َظْهَره من َدبَِره ، فيُْرِخي قََوائَمه ، ويَُطأِْمُن َظْهَره الِحَماُر : إِذا ُركِ  َدبَّحَ و لي حتّى أَْركبََك. َدبِّحْ  : هو التََّطأُْطُؤ. يقال :

 وَعُجَزه من األَلم ، كذا في اللّسان.

. ِشْبهُ  : الدَّحُّ  : [دحح] ًّ  ءَ الشَّيْ  َدحَّ  الدَّّسِ ه َدحا  قُتْرة الصائد :َوَضعَه على األَرِض ثم َدسَّه حتى لَِزَق بها. قال أَبو النّجم في وصف  : يَُدحُّ

حوحاً بـَيحتاً َخِفيان يف الثـ َر    َمدح
ًّ  وقد النِّكاُح. : الدَّحّ و أَي َمدسوساً ؛ كذا في الُمجمل. ها َدحا ها يَُدحُّ ً  َدحَّ  . وقال َشِمٌر :َدحَّ ًّ  فالٌن فاُلنا وَدَحاه : إِذا َدفَعَه وَرَمى به ،  يَُدّحه َدحا

ه.  كما قالوا : َعَراه وَعرَّ

 .«فَُدحَّ َدّحةً  فنَاَم ُعبيُد هللا»في حديث ُعبيِد هللا بن نَْوفٍَل ، وَذَكَر ساعة يوم الُجُمعِة : و

.: الدَّْفع وإِْلصاُق الّشيْ  الدَّحُّ   ِء باألَرض ، وهو قريٌب من الدَّّسِ

ْرب بالَكّفِ َمْشورةً ، وقد الدَّّع في القَفَا ، : الدَّحّ و ً  (3)قَفَاه  َدحَّ  وهو الّضِ ه ُدحوحا ًّ و يَُدحُّ  .دحا

 : اتََّسَع. اْندحّ و
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ّي : أَّما، أي ُمتَِّسعٌ  «ُمْنَدحَّ  كاَن ألُسامةَ بَْطنٌ »في الحديث : و بَْطنُه فصوابُه أَن يُْذَكر في فصل ندح ، ألَنه من معنَى  اْنَدحَّ  . قال ابن بَّرِ

على أَّن الجوهرّي َوِهَم في السَّعَِة ال من معنَى الِقَصر. ومنه قولهم : ليس لي عن هذا األَمر َمْنُدوَحة ، وُمْنتََدٌح : أَي َسعَةٌ. قال : ومّما يَُدلُّك 

في هذا الفصِل َكْونُه قد استدَرَكه أَيضاً ، فَذَكره في فصل ندح. قال : وهو الّصحيح. ووزنه اْفعّل مثل اْحَمّر. وِإذا جعلته من  اْنَدحّ  جعله

ً  فوزنه اْنفَعَل مثل اْنَسّل اْنِسالالً ، وكذلك دحح فَصل الجوهرّي بذْكره في هذه . والّصواب هو األَّول. وهذا الفصُل لم ينفِرد اْنَدحَّ اْنِدحاحا

 األَرُض َكألً. فاْنَدّحتِ  الترجمة ، بل َذكَره األَزهرّي وغيره في هذه الترجمِة. وقال أَعرابيُّ : ُمِطْرنا ِللَْيلَتيِن بَِقيَتَا

__________________ 
 ويف التهذيب والتكملة : تنتفخ.« تنفتح»( يف اللسان : 1)
 لتهذيب : يطامن.( األصر واللسان ابهلمز ا ويف ا2)
 ( يف اللسان : يف قفاه.3)
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كَجْوَهٍر ، حكاه ابن ِجنّي  والدَّْوَدُح ، ُمصغَّراً ، ، الدَُّحْيِدَحةُ و ، بالّضّم ، الدُّحاِدحُ و كجعفر ، الدَّْحَدحُ و بهاٍء ، ، الدَّْحداحةُ و بالفتح الدَّْحداحُ و

ره ، . وكان أَبو َعْمٍرو قد قال : الذَّْحذاُح ، بالذّال : َدْحداَحةٌ و َدْحَدَحةٌ  الغَليظ البَْطِن. وامرأَةٌ  صيرالقَ  كلُّ ذلك بمعنَى ، الدَّْحَدَحةو ولم يُفَّسِ

ّي : حَكى اللَّْحيَانِّي أَنه بالّدال والذّا  ل معاً. وكذلك َذكره أَبوالقصيُر ، ثم َرجع إِلى الّدال المهملة. قال األَْزهرّي وهو الصَّحيح. قال ابن بَّرِ

ٌ  : الَمْرأَةُ والنَّاقَةُ العَظيمتاِن. الدَُّحوحُ و زيٍد. قال : وأَما أَبو عمٍرو الشيبانّي فإِنه تَشكََّك فيه ، وقال : هو بالّدال أَو بالذّال :  َدُحوحٌ  يقال : امرأَة

 .َدُحوحٌ  ، وناقةٌ 

ْبيَة : ِدِحْنِدحٌ و كذا قال. ُدَوْيبَة ؛ فيهما ، وهو ، بالكسر ِدِحْنِدحٌ  ذكر األَزهرّي في الُخَماسيّ و يَْجتَمعون لها فيقولونها ، فمن  (1) لُْعبَةٌ للّصِ

 .«ِدِحْنِدحٍ  هو أَْهَوُن َعليَّ من»ورَوى ثعلب : يقال :  أَْخَطأَها قاَم على ِرْجٍل وَحَجَل َسْبَع َمّراٍت.

ويُقَال  ُدَوْيبّة صغيرة ، كذا في اللّسان. ِدحٍ ِدحٍ  َء ، وذكر محّمد بن حبيب هكذا إِاّل أَنه قالشيْ  (2)قال : ال  ؟ِدِحْنِدحٌ  قال : فإِذا قيل : أَْيش

قاله ابن سيده فيما يَْذُكر عن محمد بِن الَحسن  أَي أَْقَرْرَت فاْسُكْت ؛ بالتّنوين ، ِدحٍ ِدحٍ و بالكسر والتسكين ، حكاه ابن جنّي ِدحْ ِدحْ   :(3) للُمِقرِّ 

واةُ كلمةً واحدةً وليس كذلك. في  تفسير هذه الكلمة. قال : وَظنَّتْه الرُّ

مانتِه وإِنّما أُتَِي من قال : ومن هنا قُلنا : إِّن صاحب اللُّغَة إِْن لم يكن له نَظٌر أََحال كثيراً منها وهو يَُرى أَنه على َصواٍب ، ولم يُْؤَت من أَ 

 َمْعرفته.

اُء عن العربو ا قَال :يُ  حكى الفَرَّ ا ، َدحَّ  هكذا يُريدون. َدْعها َمعََها ، أَي َمحَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ى ُمَوسٌَّع. َمْدحوحٌ  في الثََّرى بَْيتاً ، إِذا َوسَّعَه. وبَْيتٌ  َدحَّ   ، أَي ُمَسوًّ

ْرُب بالَكّفِ َمْنشورةً ، أَيَّ َطوائِف الَجسِد أََصابَْت. الدَّحُّ و  : الّضِ

 . قال :وحٌ َدحُ  وفَْيَشلَةٌ 

د تح  غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ وِز ِإذا تـ جـــــــــــــــُ يـــــــــــــــٌح ابلـــــــــــــــعـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــَ

ريـــــــــــــــــحِ     َ ِ الصـــــــــــــــــــــــــــــــ  ن الـــــــــــــــــرَبحينِّ والـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــِ

  

ا  الهـــــــــــَ يـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــّرِجـــــــــــاَ  ا ويف صـــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــِّ ـــــــــــَ بـ ـــــــــــَ  تـ

لــــــــــــــــٍة     يحشـــــــــــــــــــــــــــــَ رِّ فـــــــــــــــــَ ُض كــــــــــــــــُ واقــــــــــــــــِ وحِ مــــــــــــــــَ  َدحــــــــــــــــُ

  
 : األََرضوَن الُمْمتّدةُ. الدُُّححُ و

ت ويقال : ً  َخواِصُر الماشيةِ  اْنَدحَّ  ، إِذا تَفَتَّقَْت من أَْكِل البَْقِل. اْنِدَحاحا

ه الطَّعَاُم بَْطنَه َدحَّ و  ، إِذا َمألَه حتّى يَْستُرِسَل إِلى أَْسفََل. يَُدحُّ

 ، َصحابيٌّ ، وإِليه يُْنَسب الَمْرُج. الدَّْحداحِ  ثابُت بنُ  الدَّْحداحِ  وأَبو

جال والنِّساِء :من ا الدَّْحداَحةو الدَّْحَداحُ  وقال اللّيث :  الُمْستديُر الُملَْملَُم ، وأَنشد : لّرِ

يــــــــــــــــــــٌد  لــــــــــــــــــــِ يِن َرجــــــــــــــــــــٌر جــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــ  ر ِ  أَن  َأغــــــــــــــــــــَ

ِدحــــــــــــةٌ     يــــــــــــح يــــــــــــ ُ  ُدحــــــــــــَ طــــــــــــمــــــــــــِ لــــــــــــح  (4) ؟وأَنــــــــــــك عــــــــــــَ
  

َمنُ  الدَّْوَدَحة : [ددح] ره. وقد تقّدم في قول المصنّف : : الّسِ  : القَِصيُر ، فِذْكُره ثانياً تَكراٌر. الدَّْوَدحُ  مع الِقَصر ، وذكره ابُن ِجنّي ، ولم يفّسِ

ا. ، كمنََع : َدفََع ، وَكفَِرَح : َهِرمَ  َدَرحَ  : [درح]  َهَرماً تامًّ

 له األَزهرّي.ُمِسنّةٌ ؛ قا َهِرمةٌ  أَي كَكتٍِف. (5) َدِرحٌ  ناقةٌ  منه قيل :و

 لئيُم الِخْلقِة وهو فِْعاَليَة. قال الّراجز : قَِصيٌر َسميٌن بَِطينٌ  كثير اللَّْحم ، بالكسر : ِدْرحايَةٌ  رُجلٌ و



3041 

 

هح  ـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــاي اًل ِدعـــــــــــــــــح يِن َرجـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح َري ـــــــــــــــــَ ا تـ  ِإمـــــــــــــــــّ

و كـــــــــــــــــًا ِإذا َمشـــــــــــــــــــــــــــــــَ      كـــــــــــــــــَ هح عـــــــــــــــــَ  ِدرححـــــــــــــــــايـــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 الصبيان.( يف التكملة : لعبة من لعب 1)
 ء.( يف التهذيب : َكاَل شي2)
 ويف التهذيب : ِدحح ِدحح وَدٍح َدٍح. .«َدحح َدحح وِدحح ِدحح »( يف ِإحد  نسخ القاموس : 3)
 فقا  :قوله علطمي  ا مل يذكر اجملد هذه املادة وِإلا ذكر العلطبي  وقا  األطل  الربا  ا وذكرها اللســــــــــــان »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــرية : 4)

 «.العلطمي  : الناقة الضخمة ذات أقطار وسنام ا والعلطمي  الضخم الشديد
 .ِدرحِدحٌ  ( كذا ابألصر والقاموس والتكملة ا ويف التهذيب :5)
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 تَْحِسبُني ال أُْحِسُن الُحَرايَه أَيَايَِه أَيَايٍَه أَيَايَهْ 

 وَطأَْطأَه. عن اللّحيانّي ، َحنَى َظْهَره ، : َدْربَحَ و َعَدا ِمن فََزعٍ. الّرجُل : َدْربَحَ  : [دربح]

 : ِمثْلُه. َدْربَحَ و َدْلبِْح ، أَي َطأِْطئ َظْهَرك. قال : قال األَصمعّي : قال لي َصبيٌّ من أَعراِب بني أََسٍد :

ى يَعقوُب بينهما. تََذلَّل ، : َدْربَحَ و  عن ُكراع ، والَخاُء أَْعَرف ، وَسوَّ

ْرِدحُ  : [دردح] ْرِدحُ و ِء.الُمَولَّع بالشَّيْ  فيهما هو ، بالكسر الّدِ . الّدِ  ، أَي َكبيٌر. ِدْرِدحٌ  وَشْيخٌ  العَجوُز ، والشَّيُخ الِهمُّ

ْرِدحُ  وقيل :  : الُمِسّن الّذي َذهبَْت أَسنانُه. الّدِ

ْرِدحة في التّهذيب :و  قال أَبو َوْجَزةَ : َدراِدحُ  وَعْرُضها َسواٌء ، جبهاٍء : المرأَةُ الّتي ُطولُها  ، الّدِ

تح و  جـــــــــاِن ِإذا َمشـــــــــــــــــــــــَ ِر اهلـــــــــِ ـــــــــبـــــــــكـــــــــح َي كـــــــــال  ِإذح هـــــــــِ

اُر     يــــــــــهــــــــــا الــــــــــِقصــــــــــــــــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــد رَاِدحُ َأَب ال ميــــــــــُ

  
ْرِدحُ و : هي الّتي فيها  ِدْرِدحٌ و (1) [ ِعْلِهزٌ نابٌ ]« علهز»قال األَزهرّي في ترجمة  من اإِلبِل : الَّتي أُِكلَت أَْسنَانُها ولَِصقْت بَحنَكِها ِكبَراً ، الّدِ

 بَِقيَّة وقد أََسنَّْت.

جلُ  َدلَحَ  : [دلح] ً  كمنَع الرَّ  عليه ؛ وكذلك البَِعيُر : إِذا مّر به ُمثْقاَلً. ِلثقَِله َغيَر ُمْنبِسطه َمَشى بِحْمِله ُمْنقبَِض الَخْطوِ  : يَْدلَح َدْلحا

 ، وهو تَثاقُلُه في َمْشيِه ِمن ثِقَِل الِحْمل. دلَحَ  : البَِعيُر إِذا الداِلحُ  وقال األَزهرّي :

ً  : ُمثْقَلَةٌ ِحْمالً أَو ُموقَرةٌ َشْحماً. َدلُوحٌ  وناقَةٌ  ً و َدلَحْت تَْدلَُح َدْلحا  .َدلََحانا

 في َمِسيِرها من َكثْرةِ مائِها. تَْدلَح : السَّحابة قال األَزهريّ و

تين ُدلُحٌ  ج : ُمثْقَلَةٌ بالماِء َكثيَرتُه. داِلَحةٌ  وَسحابةٌ  َكثيَرةُ الماِء. كصبوٍر : َدلوحٌ  َسحابَةٌ  يقال : ،  ُدلَّحٌ  ، ج داِلحٌ  وَسحابٌ  في قَُدوٍم. كقُُدمٍ  بضمَّ

 .َدواِلحُ و في راكعٍ ، كُركَّعٍ 

 وقال البَِعيث : داِلحٍ  جمع «الدُّلَّح منهم كالسََّحابِ »يِث علّيٍ وَوَصف المالئكةَ وقال في حدو

ُه و  ـــــــــــــُ وف واِن َتشـــــــــــــــــــــــــــُ حـــــــــــــُ ـــــــــــــح ٍر كـــــــــــــاألُق  ِذي ُأشـــــــــــــــــــــــــــُ

راُت     عحصــــــــــــــــــــــِ ُ
ا واملــــــــ ــــــــَ ب اُب الصــــــــــــــــــــــ  حُ ِذهــــــــَ ــــــــِ َوال ــــــــد   (2) ال

  
جالِن الِحْمَل بَْينَُهَما تَدالَحَ و ً  الرَّ  الِعْكَم : إِذا أَْدَخال ُعوداً في ُعَرى الُجَواِلق وأََخَذا بَطَرفَيِ العُوِد فحَماله. تَدالََحاو ، أَي َحَماله بينهما. تََدالُحا

 فيما بينَهما : َحَماله على ُعوٍد. تََدالَحاهو

ً و  بينهما على ُعوٍد. لََحاهفتََدا في الحديث أَّن َسْلَماَن وأَبا الدَّْرداِء َرِضَي هللاُ عنهما اْشتََريَا لَْحما

ه : : امرأَةٌ ، َدْولَحُ و ه : وُوِجَد بخّط أَبي زكريّا الَخِطيِب ما نَصُّ : اسُم  َدْولَحُ  كذا في الصَّحاح وغيِره. وفي هامش نُسخة الصَّحاح ما نَصُّ

اُء ، وبالجيم ضبَطه ابن األَعرابّي ، ولم يَتعّرض له المصنّف هناك.  ناقٍة. وهكذا َضبطه الفَرَّ

 : يَْختَال بفاِرِسه وال يُتِْعبه. قال أَبو ُدَواد : ُدلَحٌ  يقال : فََرسٌ  كُصَرٍد : الفََرُس الَكثيُر العََرِق ، الدُّلَحُ و

ٍر و  رحٍف هـــــــــــــــيـــــــــــــــكـــــــــــــــَ ُدو بـــــــــــــــطـــــــــــــــِ  لـــــــــــــــقـــــــــــــــد َأغـــــــــــــــح

اٍح ســـــــــــــــــــــــــــــَ     ـــــــــــــــّ ي َرِة مـــــــــــــــَ ذح ـــــــــــــــعـــــــــــــــُ رِت ال ـــــــــــــــِ  ُدحلَح  (3)ب

  
َجاَل  :«بالِقَرب على ُظهوِرهّن في الغَْزِو  يَْدلَْحنَ  ُكنَّ النَِّساءُ »في الحديث :  ومما يستدرك عليه : المراد أَنهّن كّن يَْستَِقيَن الماَء ويَْسِقين الرَّ

 .(4)من اللَّبَن : الّذي يَْكثُر ماُؤه حتَّى تَتبيََّن ُشْبَهتُه  الدَّاَلحُ  األَزهرّي عن النَّْضر :، وهو ِمْن َمْشيِ الُمثْقَل بالِحْمل ، وقال 

قَّة أََرقُّ من السََّماِر. َدلَْحتُ و القَْومَ  َدلَْحتُ و قاِء في الّرِ  لهم ، وهو نَْحٌو من ُغَسالَِة الّسِ

جُل : َدْلبَحَ  : [دلبح] ، أَي َطأِْطئ َظْهرك. وَدْربََح مثْلُه.  َدْلبِحْ  نقل األَزهرّي عن أَعراِب بني أََسٍد : وَطأَْطأَه. ْحيَانيّ عن اللِّ  َحنَى َظْهَره ، الرَّ

 وقد تقّدم.
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حَ  : [دمح] جلُ  َدمَّ ً  الرَّ حَ و عن أَبي ُعبيٍد. َطأَْطأَ َرأَْسه ، وَدبََّح : تَْدميحا  َطأَْطأَ َظْهَره ؛ عن ُكراع واللِّْحيَانّي : َدمَّ

__________________ 
 واللسان. (علهز)( زايدة عن التهذيب 1)
 ( اللسان وجاء شاهداً عل  سحاب دواحل. مجض داحل.2)
 ( يف التهذيب : مياس بد  مياح.3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : شهبته.4)
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 الُمْستَديُِر الُملَْملَُم. كَسفَْرَجٍل : ، الدََّمْحَمحُ و

 : (1)وفي التهذيب في ترجمة ضب 

 (2)يف َمغاَرٍة  َد  َتح ُخناَعُة َضبيف 
 ، بالحاِء ، أَي أََكبَّت ؛ كما في اللِّسان. َدمَّحت رواه أَبو َعمٍرو :

 : َدْحَرَجه. َدْملََحه : [دملح]

ةُ  أَي األَّول والثالث : بالّضّم ، الدُّْملَُحةو ْخمةُ التّارَّ  .(3)أَو من النُّوق. وهذه الماّدة أَْغفَلها ابن منظور وغيُره من النَِّساِء  الضَّ

ً  ، َكَمنَع ، َدنَحَ  [دنح] جُل : َطأَْطأَ َرأَْسه. َدنَّحَ و مشدَّداً. كَدنََّح ، عن ابن األَعرابّي ، َذلَّ ، بالّضّم : ، ُدنوحا  الرَّ

ْنحُ  : (4)قال ابُن ُدريد و  وتكلّمت به العرُب. ِعيٌد للنََّصاَرى :ـ  َعربيَّةً صحيحةً ال أَحَسبها ـ  ، بالكسر الّدِ

ْنبُح [دنبح] جلُ  ، كُسْنبُل : الدُّ يُِّئ الُخلُقِ  الرَّ ِزُم بَْيتَه. ويُْحتَمل ِزيادةُ النُّون. وقد أَغفلَها ابُن منظور وغيره  السَّ  .(5)الالَّ

حُ  الّداحُ  : [دوح] بيان يُعَلَّلو به : نَْقٌش يُلوَّ  َن به.للّصِ

ْنيَا قولهم : منهو وفِّي أَنه أَْنَشده : (6)وفي التَّهذيب عن أَبي عبد هللا الَمْلُهوِف ، عن أَبي  .َداَحةٌ  الدُّ  َحمَزةَ الصُّ

جي  بــــــــــــــــــــــــــــ    داحــــــــــــــــــــــــــــهح لــــــــــــــــــــــــــــو ال حــــــــــــــــــــــــــــِ
هح      لــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــان املــــــــــــــــــــــــــوُت د راحــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْنيا. قال أَبو َعمرو  ؟َداَحةُ  قال فقلت له : ما  وهذا َحرٌف صحيٌح في اللُّغة لم يكن عند أَحمَد بِن يَحيَى. : (7)فقال : الدُّ

بيان :  ، منه. الّداحُ  قال : وقول الّصِ

يب. : الّداحُ و ِسَواٌر ذُو قًُوى َمْفتُولٍة : : الّداحُ و  .(8)، أَي الُمَوشَّى والُمنَقََّش  الدَّاحَ  بَسونَْقٌش ، يقال : فاُلٌن يَلْ  َوْشيٌ  : الّداحُ و الَخلُوُق من الّطِ

 ُخطوٌط على الثَّْوِر وغيره. : الدَّاحُ و األَساس. ، كذا في َداَحةٌ  وعليه (9)وجاَء 

 جْمُع الجمعِ. أَْدَواحٌ و ، َدْوحٌ  ج ذاُت الفُُروعِ الُممتدَّةِ من أَّيِ الشََّجِر كانتْ  : الشََّجرةُ العظيمةُ  الدَّْوَحةو

حَ و بَْطنُه داحَ و  ُسَرُرهم. داَحت واْنَدَحى وَدَحى. وقد كاْنداحَ  إِلى أَْسفََل ، ِمْن ِسَمٍن أَو ِعلَّة ، َعُظَم واْستَْرَسلو : اْنتَفَخَ  (10) َدوَّ

َمن. : ُمْنَداحٌ  وبَْطنٌ  ٌر. وقيل ُمتَِّسٌع َداٍن من الّسِ  خاِرٌج ُمَدوَّ

: الِعَظاُم من  الدََّوائِحُ  وقال أَبو حنيفة : .َدوائِحُ  ، ج دائِحةٌ  فهي .(11). وهذا من األَساس كأَداَحتْ  َعُظمت ، ، إِذا تَُدوحُ  الشَّجرةُ  َداَحتِ و

  لم يُتَكلَّم به.، وإِنْ  دائَِحة ، وكأَنه جمع َدْوَحةٌ  الشَّجر ، والواحدة

حَ و ً  مالَه َدوَّ قَه تَْدويحا  كَديََّحه ، ويأْتي بعد هذا. : فَرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 .«في الجنة ألَبي الدَّْحَداح َدّواح كم من َعْذقٍ »في الحديث 

. الدَّّواحُ   : العَظيُم الشَِّديُد العُلّوِ

 : الِمَظلَّةُ العَِظيمةُ. الدَّْوَحةُ و
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 : البَيُت الضخُم الكبيُر من الشَّعِر ؛ عن ابن األَعرابّي. الدَّْوحُ و

 الَكَرِم. َدْوحةِ  ومن المجاز : فالن من

__________________ 
أو « خنض»وال يف « رضب»وال يف مادة « ضب»ومل جند يف التهذيب صدر البيت ال يف مادة « ويف التهذيب يف ترمجة ضب»( كذا ابألصر 1)
 .«ويف التهذيب»والعبارة ابألصر منقولة عن اللسان ومل ترد فيه عبارة « رضب»يف اللسان يف مادة « يف»والصواب  .«ضبض»أو « ختض»
 ورواية البيت فيه : (خنض)( ابألصر هنا واللسان دمح : ختاعة وما أثبتناه عن اللسان 2)

ت يف مــــــــــــــــغــــــــــــــــارة   خــــــــــــــــنــــــــــــــــاعــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــض دجمــــــــــــــــّ

 فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاٌر وراضـــــــــــــــــــــــــــــــبأدركـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا و    

  

 ونسبه ِإىل حذيفة بن أن  يصف ضبعاً يف مغارة. وخناعة أبو قبيلة ا وهو خناعة بن سعد بن هذير بن مدركة.

 ( وردت يف التكملة.3)
 .126/  2( اجلمهرة 4)
 ( وردت يف التكملة.5)
 .«ابن محزة»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 6)
 التهذيب : أبو عمر.( األصر واللسان ا ويف 7)
 ( يف األساس : وفالن يلب  الداح وهو الوشي والنقش.8)
 ( يف األساس : وجاءان وعليه داحة.9)
وعبارة األساس : وانداح بطنه : انتفخ وتدىل من لن أو علة ا وتدّوح « قوله : ودّوح الذي يف األساس وتدّوح»( هبامش املطبوعة املصرية : 10)

 . أي قد داحت سررهم ا وانداح بطنه كداح... وداح بطنه : عظم واسرتسر ِإىل أسفرمثله. ويف اللسان : 
والعبارة مثبتة يف اللســــــــــان والتكملة والتهذيب وســــــــــقطت كلمة  ( كذا ا والعبارة ليســــــــــت يف األســــــــــاس ا واملثبت فيها : وداحت الشــــــــــجرة.11)
 منها مجيعاً.« كبداحت»
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 عن ُكَراع ، ال يُعرف اشتقاقه. وهو عند ُكراع فَْيعاٌل. قال ابن سيده : وهو عندنا فَْعالن. ، كَرْيحاٍن : الَجراُد ، الدَّْيَحانُ  : [ديح]

 * ومما يستدرك عليه :

حه ؛ كذا في اللسان. َديَّحو في بيته : أَقام. َديَّح  مالَه : فَّرقه ، كَدوَّ

 فصر الذا 
 املعجمة مض ا اِء املهملة

قاءَ  َذأَحَ  يستدرك عليه في هذا الفصِل : : * [ذأ ح] ً  الّسِ  ؛ نَفََخه ، عن كراع ؛ َذكَره في اللسان. َذأْحا

ً  كَمنَعَ  الّشاةَ  َذبَح : [ذبح] ً و بفتح فسكون ، ، يَْذبَُحَها َذْبحا  الذَّْبح ؛ وفي اللسان : َذبَاَحىو َذْبَحى ، من قَْومٍ  َذبِيحُ و َمْذبوحٌ  كغَُراب ، وهو ، ذُبَاحا

 من الَحْلق. الذَّبح : قَْطع الُحْلقوِم من باطٍن عند النَّصيل ، وهو موضع

أَيًّا كان  الذّبحو : َذبَحوهم : أَي بالذُّبَاح . يقال : أَخَذهم بنو فالنٍ الذُّبَح : الذُّبَاحو
(1). 

. : َذبَحَ و  : (2). ومنه قوله ذُبِحَ  وكّل ما ُشقَّ : فقد َشقَّ

بوحُ كَبّن َعيحيِنَ فيها الص اُب   َمذح
 أَي مشقوٌق َمْعُصور.

 . قال َمْنُظوُر بُن َمْرثٍَد األََسِدّي :َذبِيحٌ  وِمْسك فَتََق. : بمعنَى َذبَحَ  من الَمَجاز :و

هــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــفــــــــــــــــــكِّ  كــــــــــــــــــِّ  كــــــــــــــــــَبّن بــــــــــــــــــَا فــــــــــــــــــَ

ٍك     بحَرَة ِمســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ تف كِّ  ُذحبــــــــــــــــِ  يف ســــــــــــــــــــــــــــــُ

  
يب الّذي يقال له ُسكُّ الِمْسِك.أَي   فُتِقَْت في الّطِ

 فأَْرةَ الِمْسِك ، إِذا فَتَْقتََها وأَخرْجَت ما فيها من الِمْسك. َذبَْحتُ  ويقال :

لَه بعض الفقهاِء. في الَحْلق ، والنَّحْ  الذّبح والنَّْحَر مترادفاِن والّصواب أَنّ  الذَّْبحَ  قال شيخنا : قَِضيَّتُه أَنّ  نََحَر. ، إِذا َذبَحَ و ر في اللَّبَّة ؛ كذا فصَّ

فاِء أَّن النَّحر يَْختَصُّ بالبُْدِن ، وفي غيِرَها يقال :  . ولهم فُروٌق أَُخُر.َذْبحٌ  وفي شرح الّشِ

وح بإِصابِة الحْلِق والَمْنَحِر ، ثّم وقََع التَّخصيص من الفقها ِء ، أََخذوا من كالم الشَّارعِ ثم وال يَْبعُد أَن يكون األَصُل فيهما إِزَهاَق الرُّ

 َخصَُّصوه تَخصيصاً آخَر بقَْطعِ الَوَدجْيِن وما ذُِكَر معهما على ما بُيَِّن في الفروع وهللا أَعلم.

أَي َشقَّه وثَقَبه ، وهو أَيضاً  بََزلَه إِذا ،الدَّنَّ  َذبَحَ  ربما قالوا :و العَْبرةُ : إِذا َخنَقَتْه وأََخَذْت بَحْلِقه. َذبَحتْه يقال : َخنََق ، : َذبحَ  من المجاز :و

وهو مجاز :  ، بها ، َمْذبوحٌ  ُمقَدَُّم َحنَكه ، فهو بغير همز ، أَي َظَهرَ  اللِّْحيَةُ فالناً : سالْت تَحَت َذقَنِه فَبََدا ، (3) َذبَحَ  يقال أَيضاً :و من الَمَجاز.

 قال الّراِعي :

رَت  وحٍ مـــــــــــن كـــــــــــرِّ َأِشـــــــــــحَ بـــــــــــُ ذح ه  مـــــــــــَ تـــــــــــِ يـــــــــــَ  بـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــح

ِر     حـــــــــــِ ّوِِه الـــــــــــطـــــــــــ  رحكـــــــــــُ لـــــــــــَ  مـــــــــــَ (4)ابِدي اأَلَذاِة عـــــــــــَ
 

  
ْبحو ْحِن بمعنى الَمْطُحون ، والِقْطف بمعنَى الَمْقُطوف  يُْذبَح ما اسم ، بالكسر : الذِّ من األَضاِحي وغيِرَها من الَحيوان ، وهو بمنزلِة الّطِ

 (َوَفَديْناُه ِبِذْبح  َعِظيم  )وهو كثيٌر في الكالم حتى ادَّعى فيه قَْوُم الِقيَاَس ، والصَّواب أَنه َموقوٌف على السَّماع ؛ قاله شيُخنا. وفي التنزيل 

ْبح : األَزهريّ  وقال. السالمعليهيَْعنِي َكْبَش إِبراِهيَم  (5)  .المذبوحو الذَّبِيح ، وهو بمنزلة للذَّْبح : ما أُِعدَّ  الذِّ

ّي ،الَجَزُر  يعِني بالّضّم فقْط : وكُصَرٍد ، بِيٌض. قال ثعلب : والّضّم أَْكثَُر. كُصَرٍد وِعنٍَب : َضْرٌب من الَكْمأَةِ  الذُّبَحو وله لوٌن أَحمُر.  البَّرِ

 قال األَعشى في ِصفة َخمٍر :
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ُ ِإذا و  اح ــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــَ ُب ال وٍ  حَتحســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِشــــــــــــــــــــــَُ

وحَر     ا نــــــــــــَ تح يف دهنـــــــــــِّ قـــــــــــَ فـــــــــــِّ حح صـــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــَ  (6) الـــــــــــذ 
  

 هكذا في سائر النُّسخ ، والّصواب : نَْبٌت آَخُر ، : الذُّبَحو

__________________ 
أَيضــــــــــاً : نـَوحٌر َأمحُر  الذ َبحُ و  أايً كان كذا ابلنســــــــــخ ا والذي يف اللســــــــــان بعد قوله ذحبوهم : الذبحو  لهقو »( كذا ا وهبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 1)

 مضبوطاً كُصَرد.
 : 104/  1( البيت أليب ذ يب كما يف التهذيب وصدره يف ديوان اهلذليا 2)

 انم اخللّي وبّت الليَر مشتجراً 
 .ذحبت ( يف األساس واللسان :3)
 .«قوله األداة كذا يف اللسان ا والذي يف األساس املطبوع األذاة ابملعجمة فليحرر»األداة ا وهبامش املطبوعة املصرية :  ( ابألصر4)
 .107( سورة الصافات اآية 5)
 (.عن التهذيب)بردهتا لوهنا وأعالها.  .«الذبح ( ويرو  : صفقت بردهتا لون6)
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. حكاه ِذبََحةو ذُبََحةٌ  بيضاُء ، ُحْلٌو ، َطيٌِّب ، يُْؤَكل ، واحدته (1)نَْبٌت أَحمُر له أَْصٌل ، يُْقَشر عنه قِْشٌر أَْسوُد فيَْخُرُج أَبيَض كأَنه َخَرَزة  الذُّبَحو

اِث ، ثم تكون لها َزهَرةٌ صفراُء وأَصلُها مثُْل : َشجرةٌ تَْنبُت على َساٍق نَ  الذُّبََحةُ  أَبو َحنيفةَ عن الفّراِء. وقال أَيضاً : قال أَبو َعْمٍرو ْبتاً كالُكرَّ

 الَجَزرة وهي ُحْلوة ، ولَْونُها أَحمُر. وقيل : هو نَباٌت يأُْكلُه النَّعَاُم.

 .َذبِيحةٌ  واألُنثَى .الَمْذبُوحُ  : الذَّبيح قال األَزهرّي :و

وإِنما جاَءت بالهاِء لغَلبِة االسم عليها 
، لم يدخل فيه الهاُء ، ألَّن فَعيالً إِذا كان  (3) [ذبيحٌ  أو نعجةٌ ] َذبِيحٌ  ، أَو َكْبشٌ  َذبيحٌ  ت : شاةٌ فإِن قُلْ  .(2)

 امرأَةٌ قتيٌل ، وَكفٌّ َخضيٌب. وقال أَبو ذُؤيب في ِصفَة الَخمر : :ي معنَى َمْفعُول يُذكَّر ، يقالنَْعتاً ف

تح  هـــــــــــــــــــا وِبـــــــــــــــــــُ  َوامتـــــــــــــــــــُِ تح خـــــــــــــــــــَ  ِإذا ُفضـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يــــــــــــــحُ ا : َدُم الـــــــــــــَوَدِج يـــــــــــــقـــــــــــــا  هلـــــــــــــَ     بـــــــــــــِ  الـــــــــــــذ 

  
 عنه ، أَي المشقوَق من أَجِله. وقال أَبو ذَُؤيٍب أَيضاً. المذبوحَ  قال الفارسّي : أَراد

ه و  رِي كــــــــــــبَنــــــــــــ  بــــــــــــِ لــــــــــــ   ابلــــــــــــعــــــــــــَ طــــــــــــَ رحٍب تــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــِ

وِر     حـــــــــــــــُ يـــــــــــــــحُ ِدمـــــــــــــــاُء  ـــــــــــــــبـــــــــــــــاٍء ابلـــــــــــــــنـــــــــــــــ   َذبـــــــــــــــِ

  
ماِء على َحْذِف ُمضاٍف تَقديُره َذبِيحٌ  ماَء بالواحد ألَن فَعيالً يُوَصف به الُمذّكُر والُمَؤنَُّث ، والواحُد فما  َذبِيحٌ  َوْصٌف للّدِ ِظباُؤه. وَوَصَف الّدِ

 فَْوقَه ، على ُصورةٍ واحدةٍ.

َحه جماَعةٌ وَخصُّوه بالتَّْصنيف.  الّسالمو لده الّصالةوعلى وا عليه بِن إِبراِهيَم الَخِليلِ  إِسماِعيلَ  : لَقَُب سيِِّدنا الذَّبِيحُ و وهذا هو الّذي َصحَّ

بِمنًى فهو إِسماعيل ، ألَن  الذَّبيحُ  و الَمْرِوّي عن ابن عبّاٍس. وقال الَمْسعُودّي في تاريخه الكبير : إِْن َكانوه. السالمعليهوقيل : هو إِسحاُق 

به ابن الَجْوِزّي.إِسحاَق لم يَْدُخل الِحَجاَز ، وِإْن   كان بالشأْم فهو إِسحاُق ، ألَّن إِسماعيل لم يَْدخل الشأَْم بعد َحْمِله إِلى َمكَّة. وَصوَّ

َعةٌ أَنكره َجما «الذَّبِيَحْينِ  أَنَا ابنُ » في الحديث :و ولما تَعاَرَضت فيه األَِدلّةُ تََوقََّف الَجالُل في الَجْزِم بواحٍد منهما. كذا في َشْرح شيخنا.

َي به يَر والَمَواليد ، وقالوا : الّضعيف يُْعَمُل به فيهما. وإِنما ُسّمِ  َذْبحُ  لَِزَمه بَن هاشمِ  عبَد الُمطَّلب َجدَّه ألَنّ  وَضعَّفَه آخرون. وأَثْبَتَه أَْهُل الّسِ

يَِر والمواِليِد. بِل ،لنَْذٍر ، ففَداه بمائة من اإلِ  وسلموآلهعليههللاصلىوالِد النَّبّي  عبِد هللا َولِده  كما َذكَره أَهُل الّسِ

ُض بِرُجٍل كان يشتُُمه يقال له ُسفياُن : للنُُّسِك ، يُْذبحَ  ما يَْصلُُح أَن : الذَّبيحُ و  قال ابُن أَحمَر يُعّرِ

ا  نـــــــَ مـــــــُ تـــــــُ ااَن وَيشـــــــــــــــــــــح حـــــــَ لـــــــح يـــــــاَن يــــــــَ فـــــــح ُت ســـــــــــــــــــــُ ئـــــــح بـــــــِّ  نــــــــُ

يــــــــــــاانو    فــــــــــــح ا شـــــــــــــــــــــــــر  ســـــــــــــــــــــــــُ ُض عــــــــــــنــــــــــــ  فــــــــــــَ دح  ُ  يــــــــــــَ

  

ًة  رِمــــــــــــَ كــــــــــــح ِر تــــــــــــَ كــــــــــــح َد  ِإلــــــــــــيــــــــــــه ِذراُع الــــــــــــبــــــــــــَ  هتــــــــــــُح

ا     يـــــــــــــــحـــــــــــــــاً ِإمـــــــــــــــّ اّلانَ  َذبـــــــــــــــِ ا كـــــــــــــــان حـــــــــــــــُ  وِإمـــــــــــــــ 

  
ه حيًّا  .فيُْذبَح والُحاّلُن : الَجْدُي الّذي يُْؤَخذ من بْطِن أُّمِ

ً  ، كاْفتَعَل : اتََّخذَ  اذَّبَحَ و  كاطَّبَخ : إِذا اتَّخذ َطبيخاً. َذبِيحا

 .(4)، وهو مجاٌز كما في األَساس  التَّذابُحُ  يقال : التََّماُدحُ  عُضهم بعضاً.ب َذبَحَ  : تَذابُحوا القَْومُ و

وض : الذَّْبحِ  من األَْرِض ، ومكانُ  الذَّْبحُ  ، أَو المكان الّذي يَقَُع فيه الذَّْبحِ  أَي َمكانُه المْذبَحو  من الَحْلِق ، ِليَشمَل ما قالَه السُّهْيلّي في الرَّ

ْبِر ونَْحِوه : الَمْذبَحو الَحنَِك من الَحْلق ؛ قاله شيخنا. : ما تَْحت المْذبحُ   يقال : غاَدَر السَّْيُل في األَرِض أََخاِديدَ  َشقٌّ في األرض ِمْقَداُر الّشِ

 ، وهو َمِسيٌل يَسيُل في َسنٍَد أَو َعلَى قََراِر األَْرِض. َمْذبَح : ِمن الَمسايِل ، واِحدها المذابحُ و : (5). وفي اللسان مَذابِحَ و

 ِخْلقَةً في األَرِض. المذابحُ  وَعْرُضه فِتٌْر أَو ِشْبٌر. وقد تكون

وفيما تَواَطأَ من تكون في جميعِ األَرِض : األَْوِديِة وغيِرها  الَمذابِحُ و .المْذبَح الُمستِويَة ، لها كهْيئِة النَّْهر ، يَسيُل فيها ماُؤها ، فذلك

 األَرض.

يُن. وقال األَزهرّي : هو كِمْنبَر : الِمْذبَحو ّكِ  غيِرَها.و من َشْفَرةٍ  الذَّبِيحةُ  به يُْذبَح ما الّسِ
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ْجلَْينِ  الذُّبّاح ومن المجاز : ْدر. ومنه قولهم : ما ُدونَه َشْوكةٌ  كُزنّار : ُشقُوٌق في باِطن أَصابِعِ الّرِ  وال (6)مّما يَِلي الصَّ

__________________ 
 ويف اللسان فكاألصر.« جزرة»( يف التهذيب : 1)
 ( يف التهذيب : وأنّث ألنه ذهب به مذهب األلاء ال مذهب النعت.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( مل ترد العبارة يف األساس ا وهي يف اللسان والصحاح.4)
 ( والتهذيب أيضاً.5)
 ( يف األساس نكبة.6)
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حُ  ونقَر اأَلزهرّي عن ابن بـُُزرحج : .(1) ُذاّبحٌ  ر َعرحضاً ا وذلك أَنه الذ اب  اأَلصابض وَقطعها  َذَبحَ  : َحزيف يف ابِطن َأصابض الّرِجح
 . وأَنشد :َذاببيحُ  َعرحضاً ا ومَجحُعه

هح  َرعــــــــــــُ جــــــــــــاٍف َمصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ ت فيف مــــــــــــُ جــــــــــــَ ريف هــــــــــــِ  حــــــــــــِ

ــــــــــــــه     ــــــــــــــحُ ب ي ــــــــــــــِ هح  َذاَبب عــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ظــــــــــــــح ــــــــــــــَ ٌب ي كــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ون

  
وإِليه َذهب أَبو الهيثم ، وأَْنَكر التّشديد ، وذهب إِلى أَنّه من األَدواِء الّتي جاَءت  وقد يَُخفَّف ، َهِرّي : والتّشديد في كالم العرب أَْكثَُر.قال األَز

 على فُعاٍل.

 يَْقتُل آِكلَه. وأَنشد : نْبٌت ِمن السُّمومِ  وُصرٍد : كغُرابٍ  الذُّبَحو الذُّبَاحُ و

 (2) ُذاَبَحامٍة تكون َلُرب  َمطحعَ و 
 .ذُبَاحٌ  من الَمجاز أَيضاً قولهم : الطََّمعو وهو مجاز.

ر. ذُبَاحٌ و . ويقال : أَصابَه َمْوٌت ُزَؤاٌم وُزوأَفٌ يَْذبَح كأَنّه وَجٌع في الَحْلق : الذُّبَاحُ   ؛ وسيأْتي في آخِر الماّدة ، وهو مكرَّ

يَْت بذلك للقَرابِين. : الَمحاريُب ، المَذابحُ  من الَمَجاز أَيضاً :و  ُسّمِ

 في الَكنَائِس ، جْمع مْقُصورة. الَمقَاِصيرُ  : الَمذابحُ و

،  الَمْذبَحَ  أَْدِخلُوه» ومنه قوُل قوُل َكْعٍب في الُمْرتَّد : .(3) كَمْسَكن َمْذبَحٌ  بُيوُت ُكتُِب النَّصاَرى ، الواِحد : الَمذابحو ويقال هي الَمَحاِريُب.

 حكاه الَهَرِوّي في الغَِريبْين.« وَضعُوا التَّْوَراةَ ، وَحلِّفُوه باهللِ 

ةٌ أَو ِمْيَسٌم يَِسُم على الَحْلق في ُعْرِض العُنُق الذَّابِحو  أَي َمْوِضع ، الَمْذبَحِ و َشعٌر يْنبُُت بين النَّصيلِ  : الذّابِحو .(4)ومثله في اللسان  : سمَّ

 والنّصيُل قريٌب منه.من الُحْلقُوم ،  الذَّْبح

ِذراعٍ وفي نَْحِر أَحدهما نَْجٌم َصغيٌر لقُْربِه منه  أَي ِمْقَدارُ  َكْوَكبَاِن نَيَِّراِن بينهما قِيدُ  مْنِزٌل من َمناِزِل القَمر ، أََحُد السُّعوِد ، وهما الذّابِحُ  َسْعدٌ و

َي لذلك يَْذبَُحه كأَنّه ً  فُسّمِ  النّابح. (5)، َجَحر  الذَّابحُ  لَعَ والعرب تقول : إِذا طَ  َذابِحا

 .عنههللارضي بِن عْمٍرو الّصحابّي ، (6) َجّد والِد ُعبَْيدِ  اسمُ و اْسُم جماعٍة ، ذُْبَحانُ و ، بالّضّم : د ، باليَمن ، ذُْبَحانُ و

بن عْمرو الِكالبّي ، وُعبيد بن َعْمٍرو البَياِضّي ، وُعبَْيُد بُن َعْمرٍو األَنصارّي  (7)ُعبْيد  والُمَسّمى بعُبيِد بن عْمٍرو من الّصحابة ثالثةُ رجاٍل :

 أَبو عْلقََمةَ الّراوي عنه.

ُكوعِ ، كَدبَّح ؛ حَكاه الَهروّي في الغَ  َذبّحَ  وقد تقّدم معناه. يقال : التَّْدبيح في الّصالة : التَّْذبِيحُ و جُل َرأَْسه : َطأَْطأَه للرُّ حكى و ريبَينالرَّ

ُجُل في َصالته كما يَُذبِّح نََهى عن أَن»األَزهرّي عن الليث في الحديث :   .«الِحمارُ  يَُذبِّح الرَّ

َف اللَّْيث الَحْرَف ،وهو أَن يُطأِْطى قال : كوع حتّى يكون أَخفَض من َظْهِره. قال األَزهرّي : َصحَّ الصَّحيُح في الحديث : و َء رأَْسه في الرُّ

ُجُل في الّصالة»أَن  بالّدال غيَر ُمعجمٍة ، كما رواه أَصحاُب أَبي ُعبَْيد عنه في َغريِب الحديث ، والذّال خطأٌ ال َشكَّ فيه. كذا في  «يَُدبَِّح الرَّ

 اللسان.

بْ  فهذه ستُّ لُغَات ، وفاته ، كُهَمَزةٍ وِعنَبٍَة وِكْسَرة وُصْبَرةٍ وِكتاٍب وُغَراٍب ، الذُّبََحةُ و ، بكسر فسكون ، والمشهور هو األَول واألَخير ،  حالذِّ

َمْخشِرّي في األَساس  َوَجٌع في  ، وهو مأْخود من قول األَصمعّي ، وأَنكره أَبو َزْيد ، ونََسبَه بعضهم إِلى العاّمة : (8)وتسكين الباِء نقلَه الزَّ

 أَو َدٌم يَْخنُق. وقال األَزهرّي : َداٌء يَأُْخذ في الَحْلق وُربما قَتََل ، الَحْلق.

ئْبَة الّتي تأْخذ الِحَماَر. وقيل : هي قَْرَحةٌ تَْظهر فيه ، فيَْنسّد معها ويَْنقطع  وعن ابن ُشميٍل : هي قَْرَحةٌ تَخُرج في حْلِق اإِلنساِن ، مثْل الذِّ

 .الذبحةُ  يقال : أََخَذتْه فيَْقتُل. النَّفَسُ 

 * ومما يستدرك عليه :
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 . وكذلك النَّاقة.َذبائِحَ و َذبَاَحىو َذْبَحى ، من نِعاجٍ  َذبِيحٌ و َذبِيحةٌ  . وشاةٌ الَمْذبوحةُ  : الشَّاةُ  الذَّبِيحة

__________________ 
 وهو شقا  يف الرجر َأي تصيبه عفواً. ذابح ( متام العبارة يف األساس : ستصيب ذلك ولي  دونه نكبة وال1)
 قوله ولرب مطعمة اخل صدره كما يف األساس :»رية : ( هبامش املطبوعة املص2)

 «اليبس مما فات يُعقب راحةً و 
 والبيت للنابغة الذبياين كما يف التكملة. ونبه عل  ذلك هبامش اللسان.

 .«كمقعد»( يف ِإحد  نسخ القاموس 3)
 ( والتهذيب أيضاً.4)
 .«احنجر»( يف اللسان ؛ 5)
 بح بن ذحبان.( يف التكملة : عبيد بن عمرو بن ص6)
 .«عبيدة وهو الصحيح»( صوبه ابن األثري يف أسد الغابة 7)
 داء يف حلقه. الذحبةو  ( يف األساس :8)
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رَ  الذَّْبحو ينٍ  ذُبحَ  فَكأَنّما»حديُث القََضاِء :  : الَهالُك ، وهو َمجاز ، فإِنه من أَْسرعِ أَسبابِه. وبه فُّسِ ء . وقد قُِرىكَذبَحه : َذبََّحهو (1) «بغَْيِر ِسّكِ

يَصلُح أَن  يَْذبَحونو قال أَبو إِسحاق : القراَءة الُمْجمُع عليها بالتّشديد ، والتخفيف شاذٌّ ، والتَّشديد أَبلُغ ألَنه للتّكثير ، (2)أَْبنَاَءُكْم  يُْذبُِحونَ  :

 يكون للقليل والكثيِر ، ومعنى التكثيِر أَبلُغ.

 فأَْعطانِي من كلِّ »من اإِلبل والبقِر والغنِم وغيِرها ، فاِعلة بمعنى َمْفعُولة. وقد جاَء في حديث أُّمِ َزْرعٍ :  ْبُحهذَ  : كلُّ ما يجوز الذّابِحةو

ً  ذابِحة واية المشهورة : .«َزْوجا  .«من كّلِ رائحةٍ » والّرِ

يََرة. َذبِيحةً  لها فيْذبحَ   العْيِن وما أَْشبَهه ،الِجّنِ اْلَمنِهيُّ عنها : أَْن يَشتِرَي الرجُل الدَّاَر أَو يستخرَج ماءَ  َذبائحُ و  للّطِ

 عنههللارضيلإِلحالِل ، فِي حديِث أَبي الدَّْرَداِء  الذَّْبح . ويُستعارالذَّْبح أَي َذِكيٌّ ال يحتاج إِلى«. َمْذبوحٌ  ٍء في البحركلُّ شيْ »في الحديث و

 وهي َجْمُع نُوٍن : السََّمك ، أَي هذه األَشياُء تَْقِلب الَخمَر فتستحيُل عن َهْيئتها فتَِحّل.:  «الَخْمِر الِمْلُح والشَّمُس والنِّينانُ  َذْبحُ »

ْبَحةِ  كان ذلك ِمثْلَ »ومن األَمثال :   .«على النَّْحرِ  الذِّ

 يُْضَرُب للَّذي تَخالُه صديقاً فإِذا هو عُدوٌّ ظاِهُر العَداوةِ.

َ  الَمْذبَحُ و .من األَنهار. َضْرٌب كأ  نه ُشقَّ أَو اْنَشقَّ

 .ذبِيحٌ  الظَّمأُ : َجَهَده. وِمْسكٌ  َذبََحه ومن المجاز :

 ، أَي قَتِيٍل. َذبِيح واْلتَقَْوا فأَْجلَْوا عن

ْرُب بالَكّفِ ، والِجَماُع ، الذَّحُّ  : [ذحح] . : الذَّحُّ و لُغَة في الدَّّح ، بالمهملة. : الضَّ  كالهما عن ُكَراع. الدَّّق ، قيل :و الشَّقُّ

 وفي أُخرى : مع ُسْرَعتِه. : تَقاُرُب الَخْطِو مع ُسْرعٍة. الذَّْحَذَحةو

 ، كذا ُوِجَد زيادةُ هذه في بعِض النُّسخ. (3)أَو الِعنِّين  قَْبَل أَن يُوِلَج ، الَمنِيَّ  الّذي يُْنزلُ  وذَكره ابن منظوٍر في ذذح : ، الذَّْوَذحُ و

 القَِصيُر. بالفتح : ، الذَّْحَذاحُ و فيهما ، مّ ، بالضَّ  الذَّْحذُحُ و

جال ، واحُدهم الذََّحاِذح واألُنثى بالهاِء ؛ قاله يعقوُب. وفي التّهذيب : قال أَبو عمٍرو : البَِطيُن ، وقيل : القَصيرُ  . َذْحَذاحٌ  : الِقصاُر من الّرِ

 قال : ثم رجَع إِلى الّدال ، وهو الّصحيح ، وقد تقّدم.

يُح التُّراب : َذْحَذحتو  ، أَي أَثارتْه. (4) َسفَتْه إِذا الّرِ

َمْخَشريّ  ، َكُزنَّار ، الذُّّراح : [ذرح] بالّضّم على الّشذوذ. وهو أَحُد األَلفاِظ الثالثِة التي ال نظيَر لها ، ـ  وقُدُّوٍس  وبه َصّدَر الَجْوهِرّي والزَّ

وحٌ و  وقُدُّوسٌ جاَءت بالّضّم على خالِف األَصِل : ُسبُّوحٌ  ، ألَّن األَصل في كّل فعُّوٍل أَن يكون مفتوحاً. وفي الّصحاح : وليس عند  ذُرُّ

بالّضّم ، وبواحدةٍ معناه فقط ،  (5)سيبويِه في الكالم فُعُّول بواحدةٍ. وكان يقول : َسبُّوح وقَدُّوس ، بفتح أَوائلهما. قال شيخنا : قلت : يريد 

 عنى البَتَّة.وكثيراً ما يستعملونه بم

تين ة واحدةٍ ، يعني في الفاِء. وإِنما الّصواب أَن يكون بضمَّ ّي : قوله بواِحدة : أَي بضمَّ : ضّم  قلت : وفي هامش الّصحاح : قال ابن بّرِ

 الفاِء والعين كذا َوجْدت. وما ذكره شيُخنا أَقَرُب.

 ئلهما ، َصريٌح في أَّن سيبويِه لم يَْحِك الّضّم فيهما.قال شيخنا : وقوله : وكان يقول : َسبّوٌح وقَّدوس ، بفتح أَوا

يه عن وليس كذلك ، فإِّن سيبويِه حَكى الّضّم فيهما مع الفتح أَيضاً ، كما في الكتاب وُشروحه. والعَجب من المصنّف كيَف َغفََل عن التّنب

ينـ  هذا وفي نُسخة :  وَصبُوٍر ، وُغَراٍب ، وُسكٍَّر ، ول ، كما تقّدم التنبيهُ عليه ،أَي بالفتح ، وهو األَصل في فَعُّ  وَسفُّودٍ  أَي بالكسر ، وِسّكِ

 الذُّْرنُوحُ و هكذا بالنون من الِكّن. وفي نسخة : َسِكينة ، (6) وَكنِينةٍ  قُبٍَّر ،

__________________ 
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 تعرض للذبح فليحذره.( معناه التحذير من طلب القضاء وا رص عليه ا أي من تصد  للقضاء وتواله فقد 1)
  وقوله بغري سكا ا حيتمر وجها : أحد ا أن الذبح يف العرف ِإلا يكون ابلسكا فعد  عنه ليعلم أن الذي أراد به ما لاف عليه من هال

بح بغري السكا كان ذحبه دينه دون هال  بدنه ا والثاين أن الذبح الذي يقض به راحة الذبيحة وخالصها من األمل ِإلا يكون ابلسكا ا فِإذا ذ
 تعذيباً له.

 .49( سورة البقرة اآية 2)
 .«أو العنا»( يف نسخة أخر  من القاموس وردت فيها 3)
 .136/  1( قاله ابن دريد : اجلمهرة 4)
 .«قوله يريد ا أي يريد سيبويه بقوله : فعو  ابلضم»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 وكنيسة.( يف القاموس : 6)
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ّم َأو لِه ا وحَك  مجاعٌة فيه الَفتحَح أَيضـــــاً ا أَلّن وزحنَه فـُعحُنو  أَلّن نُونه زائدٌة ا فال يَرُِد ضـــــاِبرُت فـُعحُلوٍ   ابلنون ا كما مض ضـــــَ
 ؛ حكاه أَبو حامٍت وأَنشد : َذراِنحَ  ال َلحَف  ؛ قاله شيخنا ا ومَجَعوه عل 

ــــــــــــح و  بـ ــــــــــــَ نـ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــوَف اجــــــــــــح ت يِن ملــــــــــــا رََأتح َأّن ا ــــــــــــُ ــــــــــــَ  ن

اَء     وٍح ِدمــــــــــَ ــــــــــُ ــــــــــ  ل ين عــــــــــل ــــــــــح ت قــــــــــَ ــــــــــحِ ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــذ ران  ال

  
 قال شيخنا : قلت : وصواب اإِلنشاد :

ا  ــــــــــــَب ُدعــــــــــــاَءهــــــــــــَ ي ــــــــــــمــــــــــــا رََأتح َأن ال  ــــــــــــُ ــــــــــــل  ف

وٍح دمــــــــــــاَء     ه عــــــــــــلــــــــــــ  لــــــــــــُ تــــــــــــح قــــــــــــَ  الــــــــــــذ رارِحِ ســـــــــــــــــــــــــَ

  
يعني الّراَء األَُولى ، وقد تُكسر الّراُء الثانِية أَيضاً ، عن  وتُْفتَح الّراآِن ، وقد يُشدَّد ثانيه بالّضّم ، (1) الذُُّرْحُرحُ و قاله ابن منظور وغيره ،

كُصرٍد ، حكاها  ذَُرحٌ  ابن سيده. فهذه اثنتا عشرةَ لغةً. وقد يُؤخذ منه بالعناية أَْربَع َعشرةَ. ومع ذلك فقد فاتَتْه لُغاٌت كثيرةٌ غير الُكنَى. منها

يد. اِء. َذّراحٌ و ابن ُعَدْيس عن ابن الّسِ يحةو كَكتّان ، ُحِكَي عن ابن ُعديس عن ابن خالَوْيه أَنه حكاه عن الفرَّ بالكسر والتشديد وهاِء  ِذّرِ

وحةو بالّضبط المتقّدم بهاٍء. ذَُرْحَرحةو التأْنيث ، حكاه ابن التّيّانّي وابن سيده. بالّضّم مع  ذُْرنُوَحةو بالضّم وهاٍء ، حكاهما ابن سيده. ذُرُّ

حكاها ُكراع في  [فقد]ها ابن سيده في الفَرق وابن ُدُرْستََويه وأَبو حاتٍم. فهؤالِء ستُّ لغاٍت. وأَّما األَلفاظ التي ورَدْت بالُكْنية هاٍء ، حكا

 ُدَوْيبَّة. بَُرةَ. كّل ذلكال يَنصرُف مثل ابن قُنْ  ذَُرْحرَحةَ  ، وأَبو ذُّراح وأَبو ِذْريَاحِ  وأَبو ذَُرْحَرح وطائٌر صغيٌر يقال له أَبو الُمجّرد ، قال :

ٌع ُمبَْرقَش بُحمرةٍ وَسواٍد وُصفرةٍ ، لها َجناحاِن ، َحْمراُء ُمنَقََّطةٌ بَسواد ، قال ابن ُعدْيس : أَعظُم من الذُّباب  تطيرُ  قال ابن ُعديس : ُمجزَّ

ه  (2)القاتلة. فإِذا أَرادوا أَن يَْكِسُروا َحرَّ  وهي من السُّمومِ  بهما ، َخلَطوه بالعََدس ، فيصير َدواًء لمن َعّضه الَكْلُب الَكِلُب. وقال ابن ُسّمِ

وحُ  الّدّهان اللُّغَِوّي : ْيلَُم. وقال التُّْدِميرّي  : الذُّرُّ في شْرح الفَصيح : هو اسُم طائٍر ، فيما نقْلته  (3)ذُبَاٌب ُمنَْمنٌَم بُِصْفرةٍ وبياٍض ، وفَْرُخهُ الدَّ

وحَ  الَوليد. قال التُّدميرّي : وَذَكر بعُض ُحذّاق األَطبّاِء أَنمن خّط القاضى أَبي  َحيَواٌن ُدوِدّي ، كأَنّه نِْسبَةٌ إِلى الدُّود تشبيهاً به ، في قَْدر  الذُّرُّ

ْنبوَر ، من السُّموِم القاتلِة اإِلصبع ، وهو َصنَْوبَِريُّ الّشْكِل ، ورأُْسه في أَْغلَِظ َمْوضعٍ منه. وقال ابن ُدُرْستََوْيه : هي َدابَّةٌ طيَّ  ارةٌ تُْشبِه الزُّ
د : ذُّراحٌ و ، َذَراريحُ  ج .(4)  .َذَراِرح ، كما في اللَِّسان. وحَكى ُكراع في الُمَجرَّ

عر.  َذراِرحُ  الَوْجهُ ، وإِنّما يقال : الذَّراِريحُ  وقال : هي َزنَابِيُر َمسمومةٌ ، ولم يَصْفها. قال أَبو حاتم : وفي الّصحاح : وقال سيبويه : في الّشِ

 قال الّراجز : الذَّراريحِ ذَُرْحَرحٌ  واحدُ 

حح  نــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ تح لــــــــــــــــه َورحاًي ِإَذا تـــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــالــــــــــــــــَ

لـــــــــــَ      قـــــــــــَ  عـــــــــــَ ه ُيســـــــــــــــــــــــــح تـــــــــــَ ـــــــــــح يـ رَحح اي لـــــــــــَ َرحـــــــــــح  الـــــــــــذ 

  
 ، ألَنه ليس في الكالم فَْعلٌَع إِال َحْدَرد. ذَُرْيِرحٌ  وهو فُعَْلعَل ، بضّم الفاِء وفتح العَْينَْيِن. فإِذا صغَّْرَت َحذفَت الاّلم األُولى وقلت :

 قال شيخنا : ويأْتي في َحْدَرد في الّدال : أَنه اسم رجل.

حه والتهذيب ، (5)، كما في األَساس  َمْذروحٌ  وطعامٌ  فيه. الذُّّروحَ  أَي الطَّعَاَم كَمنََع : جعلَه َذَرحَ و ً  كَذرَّ  .تَذريحا

ْعفََراَن وغيَره في الماءِ  ْحتَذرَّ و : (6)وفي الصحاح  ً  الزَّ  : إِذا َجعَْلَت فيه منه شيئاً يسيراً. تَْذريحا

حَ و يحِ : َذّراهالشَّيْ  َذرَّ  عن ُكراع. َء في الّرِ

دة لألَلواِن ، وهو من األَلف .«ءقانى»بالّضّم ، أَي َشِديُد الُحمرةِ. وفي األساس :  ، كَوِزيرّي : أُْرُجوانٌ  َذِريحيٌّ  أَْحَمرُ  يقال :و اظ المؤّكِ

َمْخشرّي في الكشاف.  كأَْبيَض ناِصعٍ ، وأَْخَضَر يانِعٍ ؛ أَورده الزَّ

 بهاٍء. الذَِّريحةُ  الِهضاُب ، واِحُده كأَِميٍر : الذَِّريحو

 . قال الراجز :الذَِّريِحيَّات وهي فَْحٌل تُْنسب إِليه اإِلبلُ  : الذَِّريحو

__________________ 
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ا وقد أشــــــــار يف القاموس ِإىل  ذرحرح يعين الراءين من)ومثلها يف الصــــــــحاح بفتح  نيه ورابعه « كُفُعلحعر»( زيد يف ِإحد  نســــــــخ القاموس : 1)
 ذلك.

 ( يف التهذيب واللسان : حّد.2)
 ( ابألصر : الرتمذي.3)
يتولد من ا نطة ومنه دود الصــــــــــــــنوبر ومنه ما يف أجنحته خطوط صــــــــــــــفر ولونه خمتلف أنواع فمنه ما  الذراحو  ( يف حياة ا يوان للدمريي :4)

وقا  القزويين يف عجائب املخلوقات : الدرحرح يقا  ِإهنا ســم من أكلها تقرحت مثانته  وأجســامها كبار طوا  ممتلئة قريبة الشــبه من نبات وردان.
 ذلك أخالط يف العقر.ويسد بوله ويظلم بصره ويتورم القضيب والعانة ويعرض مض 

 .ُمذر ح ( يف التهذيب : فكاألصر ا ويف األساس : طعامٌ 5)
 ( ومثله يف التهذيب.6)
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ماً آرَِكا الذ رحِِيي اتِ من   (1)َضخح
 من أَحياِء العرب ؛ كذا في التّهذيب. أَبو حّيٍ  : َذِريحٌ و

ٌث ، الُكوفّي :أَبو الُمثَنَّى  ، كُزبيٍر ، الِحْميَريُّ ، ذَُريحٌ و  يروى عن علّيٍ ، وعنه الحارُث بن جميلة. ُمَحّدِ

 كأَِميٍر : َجماعةٌ. َذِريحٌ و

حالة الذََّرحُ و كةً : شجٌر تُتَّخذ منه الّرِ  لإِلبل. ، محرَّ

ين المهملة. كُزفََر : والُد يَزيَد السَُّكونّي ، ذَُرحُ و  بفتح الّسِ

 وسيٌِّد لتَِميم. من األَْقياِل الِحْميِريّة ، ؛ قَْيٌل باليمن َذَراريحٍ  َذوو

حٌ  لَبَنٌ و حٌ  َعسلٌ  كذلكو وَمِذيٌق ، ُمَذرَّ حَ  وقد َغلََب عليهما الماُء. إِذا ، كُمعظَّم : ُمذرَّ  إِذا صبَّ في لَبنِه ماًء لَيْكثُر. َذرَّ

ينِ  (2) : ِطالُء اإِلَداواةِ الَجديَدةِ  التَّذِريحو َخ ِإَداوتَه بهذا الَمْعنَى.  لتَِطيببالّطِ  رائحتُها ؛ قاله أَبو عمٍرو. وقال ابن األَعرابّي : َمرَّ

حٌ و ، كَسَحابٍ  َذَراحٌ  لَبنٌ و ق وُمَذلّق : ُمَذرَّ  .(3)أَي مْمزوٌج بالماِء ؛ عن أَبي زيٍد  َضيَاحٌ  ، كذلك ، وُمَذرَّ

وقد جاَء ِذكُره في حديث  بالشَّأِْم ، قال ابُن األَثير : هما قريتانِ  د ، بَجْنب َجْربَاَء ، . وقيل :مع فتح أَّوِله : موضعٌ  ، بضّم الّراءِ  أَْذُرحُ و

 وتقّدم ما يتعلق بِه. ذُِكر في ج ر ب قدو .(4) وغِلط من قال : بينهما ثالثةُ أَيام الَحْوض : وبينهما مسيرةُ ثالثَِة أَميال على الّصحيح ،

َم وتَجنَّى عليه ما لم يُْذنِْبه. تََذقَّحَ  : [ذقح]  له : تجرَّ

َم والتَّجنَِّي. يْفعل ذلك إِذا كان ، بالّضّم والّشدّ  ذُقّاحة هو من ذلك يقال :و  أَي التَّجرُّ

ذُ ، و للّشّرِ ، ُمتََذقِّحٌ  في التّهذيب قال : في نَوادر األَعراِب : فالنٌ و ب ، وُمتحذِّف وُمتَفقِّح ، وُمتَنقِّح ، وُمتقذِّ  ُمتَلقٌِّح له ، : (5)ُمتََزلِّم ، وُمتَشّذِ

 كّل هذه األَلفاِظ جاَءْت بمعنًى واحٍد ، وسيأْتي كّل واحٍد في محلّه.

يَاح : الُمَذلَّحُ و ، ُكرّمانٍ  الذُّاّلح : [ذلح]  مادة ذرح.عن أَبي زيد. وأَورده ابن منظور في  اللَّبُن الَمْمُزوُج بالماِء ، والَمِذيق والضَّ

 قال ساِعدةُ الُهَذلّي يَِصف َضبُعاً نَبََشْت قَْبراً : السَّْيُر العَنِيُف.و السَّْوُق الشَّديدُ  : الذَّْوحُ  : [ذوح]

تح  َذاحــــــــــــــــــــَ د تح  فــــــــــــــــــــَ ِر مُثّ بــــــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــــــَوَلئــــــــــــــــــــِ

يـــــــــــُر     بـــــــــــهـــــــــــا هتـــــــــــَِ َد جـــــــــــانـــــــــــِ هـــــــــــا عـــــــــــنـــــــــــح َديـــــــــــح (6)يـــــــــــَ
 

  
ا َسِريعاً. فذاَحتْ  ت َمرًّ  : أَي َمرَّ

ً  اإِلبلَ  ذاحَ  كاإِلبِل. يقال : جْمُع الغَنَِم ونَْحِوها : الذَّْوحُ و : َجمعَها وساقَها َسْوقاً َعنِيفاً. وال يقال ذلك في اإِلْنس ، إِنّما يقال في  يَذُوُحها َذْوحا

 هي : ساَرْت َسْيراً َعنيفاً. ذاَحتْ و المال إِذا حاَزه.

حَ و ً  إِبلَه َذوَّ ً و تْذويحا حهو مالَه ذاحَ و عن ابن األَعرابيّ  بَدَّدها ؛ : َذاَحها َذْوحا قه. : َذوَّ قه : فقد فَرَّ َحه وكلُّ ما فَرَّ  . وأَنشد األَزهرّي :َذوَّ

 ُتَذو حُ َعل  َحقَِّنا يف كرِّ يوٍم 
 .(7)في السَّْوق  ، كِمْنبٍر : الُمعنِّف الِمْذَوحُ و

 ، بفتح فسكون : وهو الِكْبر. الذَّْيح : ومما يستدرك عليه : [ذيح]

 أَْورده ابن األَثير. .«َذْيحٍ  ذا األَْشعثُ  كان»:  عنههللارضيفي حديث علّيٍ و

 فصر الراءِ 
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 مض ا اِء املهملة
ً  في تِجارتِه ، كعَِلمَ  َربحَ  : [ربح] ً وَ  يَْربَح ِربحا ً و َربَحا . : َربَاحا  اْستََشفَّ

__________________ 
 ( األصر والصحاح ا ويف اللسان جعداً بد  ضخماً.1)
 ويف اللسان فكاألصر.« اجلديد»( يف التهذيب : 2)
 ان.اللس( يف التهذيب عن أيب زيد : املذيُ  والض يحُح واملَذر ُح والذ ر اُح والذ اّلح واملذر ُ  كله الل  الذي مزج ابملاء. وانظر 3)
 ( يف النهاية واللسان : بينهما مسرية ثالث لياٍ .4)
 .«قوله ومتجذف كذا ابلنسخ والذي يف اللسان متحذف اب اء املهملة فليحرر»( ابألصر ومتجذف. وهبامش املطبوعة املصرية : 5)
 «.كذا يف اللسانوبّدت : فرقت ا   والولئر مجض وترية : الطريقة من األرض.»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( التكملة وشاهده فيه :7)

َوَحا  قتل  واب صنا حوذاً ِمذح
 ا وذ : ا ّت.
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بَاح والعرب تقول للرجل إِذا َدخَل في التِّجارة :  والسََّماح. بالرَّ

ْبحو بَاحو ، بالكسر ، والتَّحريك الّرِ  .ربِحه اْسُم ما النَّماُء في التَّْجِر. وقال ابن األَعرابّي : هو كَسحاب : الرَّ

 .(1) رابَْحتُهو فاُلنٌ  َربحَ  وفي التّهذيب :

 فيه. يُْربَح : إِذا كان ُمْربح وهذا بَْيعٌ 

 صاِحبُها فيها. َربِحَ  تِجارتُه : إِذا َربَِحتْ  والعرب تقول :

 ، إِنّما تَْربَح في تِجارتهم ، ألَّن التِّجارة ال ربُِحوا أَي ما (2) (َِتاَرهُتُمْ َفما َرِبَْت )وقوله تعالَى :  فيها. يُربَح : رابِحةٌ  تِجارةٌ  من المجازو

ّجاُج. قال األَزهرّي  يُْربَح فيها ، وهو كقولهم  يُْربَح ، وإِنما تَْربَح : جعل الِفعل للتجارة ، وهي ال (3)فيها ويُوَضع فيها ؛ قاله أَبو إِسحاق الزَّ

 أَي يُناُم فيه ويُْسهر.: لَْيٌل نائٌم وساِهٌر ، 

ً  أَْعطْيتُه : أَْربَحتهو على ِسْلعَته َرابَْحتُهو  .ِرْبحا

 بَمتَاِعه. أَْربََحه وقد

ْبح ، أَي على ُمرابََحةً  وأَْعطاه ماالً  ْلعة ُمرابَحةً  ءَ بينهما. وبِْعُت الشَّيْ  الّرِ على كّلِ عشرةِ َدراِهَم ِدْرَهٌم. وكذلك  ُمرابحةً  ويقال : بِْعتُه الّسِ

ْبح . وال بُدَّ من تَسِميَةِ ُمَرابَحةً  اشتريتُه  .الّرِ

بّاحو  عن ابن األَعرابّي. ، كُرّمان : الَجْدُي ، الرُّ

بَحُ و بّاحُ و الرُّ  قال بِْشُر بن الُمْعتَِمر : .(4)قاله أَبو ُعبيٍد في باب فُعّال  الِقْرُد الذَّكُر ؛ : الرُّ

رحغــــــــــــــــــــــُث و  ــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــــٌة تـ ــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــــــاِإل   ُراّبحــــــــــــــــــــــَ
ُر و     ُر والـــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــَ وح ُر والـــــــــــــنــــــــــــــ  هـــــــــــــح (5)الســـــــــــــــــــــــــــ 

 

  
 : ولَُدها. وتُْرِغث : تُْرِضُع. ُربّاُحهاو اإِلْلقَةُ هنا : الِقْرَدة.

 . أَنشد َشِمٌر للبَعيث :َربابِيحَ  ويُْجمع

ا  يــــــــــــــوِن كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ  ــــــــــــــعــــــــــــــُ ٌة ُزرحُ  ال يــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــذمــــــــــــــِ

يـــــــــــــــــحُ     َزمل ُ  راببـــــــــــــــــِ رَاٌر مـــــــــــــــــُ ُزو َأوح فــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــح  تــــــــــــــــــَ

  
 وقيل : هو َولَد الِقْرد. .(6)، ُمَخفَّفاً وُمثقَّالً : وهو الِقْرد. قلت : والتَّْخفيف لُغة اليمِن ، وهو الَهْوبَر ، والَحْوَدل  ُرباحٍ  وفي األَساس : أَْملَُح من

 وأَنشد : الصَّغير الّضاِوي. والحاِشيَةُ  الفَِصيُل ، قيل : هوو

ِوي  ــــــــــطــــــــــ  ِر ال عــــــــــح ــــــــــَ ُو ِإىل قـ ــــــــــح ل ــــــــــد  ــــــــــه ال تح ب طــــــــــ   حــــــــــَ

تح     طـــــــــــــــــــ  ا حـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــرُ كـــــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــــّ يِن  اّبحٍ ب ـــــــــــــــــــَ  ث

  
 وأَنشد َشِمٌر لِخَداِش بِن ُزهير : ؟قال أَبو الهيثم : كيف يكون فَصيالً صغيراً ، وقد َجعَله ثَنِيًّا ، والثَّنِيُّ ابُن َخْمِس ِسنينَ 

ُم و  تــــــــــــُ رِكــــــــــــح اَن مُثّ تــــــــــــُ يــــــــــــَ فــــــــــــح كــــــــــــمح ســــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــ   َمســــــــــــــــــــــــــَ

َج     تــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــَ وَن تـ جــــــــــــــــُ تــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــر اّبحِ تـ

  
 قاله اللّيث ، وهو من تُموِر البَْصرة. ٌر ؛: تَمْ  ُربّاحٍ  ُزبّ  أََكلَ و

بَحو بَع. قال األَعشى : كُصَرد : الفَصيل الرُّ  كأَنه لُغَة في الرُّ

هـــــــــــــــم  وحَم َنشـــــــــــــــــــــــــــــاَو  كـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــرَتَ  ال

اُت     احـــــــــــَ د تح ِنصـــــــــــــــــــــــــَ َر مـــــــــــا مـــــــــــُ ثـــــــــــح حح مـــــــــــِ  الـــــــــــر بـــــــــــَ

  
بَحو وانظره في نََصح. بَحو الَجْدُي. : الرُّ ً  الرُّ بَح وقال ُكراع : هو .(7)يَُشبَّه بالّزاغ  طاِئرٌ  أَيضا  ، بفتح أَّوله : طائٌر يُشبِه الّزاَغ. الرَّ
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بَحو بَحُ و أَي التِّجارةِ. بالتَّْحريك : الَخْيُل واإِلبُل تُْجلَب للبَْيعِ ، ، الرَّ  قال ُخفَاُف بن نُْدبة : الشَّْحُم. : الرَّ

هـــــــــــــــمح  افـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ َروحا َأضـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اً قـ ضٍّ  َرحبـــــــــــــــَ بـــــــــــــــُ  بـــــــــــــــِ

ِر يــــــــــَ     ي  ا لــــــــــُح ن  ا ــــــــــَ هــــــــــِ لــــــــــِ يــــــــــُش بــــــــــَفضـــــــــــــــــــــــح (8)عــــــــــِ
 

  
ا من َرزانَتِها.  البُّح : قِداُح الَمْيِسر ، يَعنِي قِداحاً بُحًّ

بَح يقال :و غاُر. هنا : الرَّ  : أَْعَوَزهم (9)من الَمْيِسِر. قاَل األَزهرّي : يقول  يَْربَحون وقيل : هي ما الفُْصالُن الّصِ

__________________ 
 .أرحبتهو  صر واللسان ا ويف التهذيب :( األ1)
 .16( سورة البقرة اآية 2)
 ( اللسان عن اأَلزهري ا ومل ترد العبارة يف التهذيب.3)
 .«الذكر»( األصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب عن أيب عبيد : القرد ومل يرد 4)
 .«البحر ا والنضر : الذهب ا كذا يف اللسانوالسهر الغراب ا والنوفر : »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( ا ود  : ذكر القرد.6)
 .«الزامج»( عن اللسان ا وابألصر 7)
  ئ بفضلهن امل  لر ( عجزه يف التهذيب :8)
 ( يقصد خفاف بن ندبة قائر البيت.9)
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 وبه َفس ر ثعلب. رَابحٌ  الواحدُ  الِكَباُر فَتقاَمُروا عل  الِفَصا .
بَحُ  أَو  وَجَمٍل. كِجمالٍ  ِربَاحٌ  ج وحينئذٍ  الفَصيلُ  الّرِ

جُل ، إِذا أَْربَحَ  يقال :و بَحَ  لِضيفانهِ  ، (1) َذبَحَ  الرَّ غار. الفُْصالنُ  ، وهو الرَّ  َحلَبَها ُغْدوةً ونِْصَف النَّهاِر. إِذا النّاقةَ : أَْربَحَ و الّصِ

 : اسُم ساٍق. َربَاحٌ  منهم كَسحاٍب : اسُم جماعٍة ، َربَاحٌ و

 قال الّشاعر :

 َراَبحِ هذا َمقاُم َقَدَميح 
وقاِسُم بن  النّحوّي ، أَْوَرده الّصالح في تَْذِكرته ، منها محّمد بُن َسعٍد اللُّغَِويّ  من أَعمال ُطلَْيِطلَةَ ، قَْلعَةٌ باألَْنَدلُس : َربَاحو كذا في الّصحاح.

 الفَقيه ، ومحّمد بن يَحيى النّحوّي. (2) اِربالشّ 

بَاِحيّ و بَه بعُضهم ؛ أَو إِلى َمِلٍك اسمه : ِجْنٌس من الكافور الرَّ اْعتَنَى بذلك النَّْوعِ من  َربَاحُ  َمنسوٌب إِلى بلٍد ، كما قاله الجوهرّي ، وَصوَّ

 الكافور وأَْظَهَره.

بَاحُ  قوُل الجوهرّيِ :و نَّْورِ ك ُدَوْيبَةٌ  الرَّ هكذا بالجيم في سائر النسخ الموجودة بأيدينا ، وبخّط أَبي َزكريَّا وأَبي َسْهٍل بالحاِء ـ  يُْجلَب الّسِ

بَاحُ  منه ، فهو تحريف من المصنِّف أَو غيره. قال ابن بَّرّي في الحواشي : قال الجوهرّي : وفي نسخ الّصحاح : منها ،ـ  المهملة أَيضاً  الرَّ

نَّْور يُْجلَب منه بفتح فسكون ، أَي  َخْلٌف ، وقال : هكذا َوقَع في أَْصِلي. قال : وكذا هو في أَْصِل الجوهرّي بخّطه. وهو الكافورُ  : ُدَوْيبّة كالّسِ

ّي : وهذا وأُْصِلَح في بعِض النَُّسخ ، وُكتِب : بَلٌَد ، بدل : ُدَوْيبَّة. فاِسٌد َغلٌَط. من زيادة ابن القَّطاع وإِصالِحه ، وَخطُّ الجوهرّي  قال ابن بَّرِ

يادةِ : بَاحو بخالفه. قلت : ونَصُّ الّزِ بَاحو أَيضاً : اسُم بَلَد ، والّذي بخّطِ الجوهرّي : الرَّ نَّْوِر يُْجلَب منه الكافوُر. فقَْوُل  الرَّ أَيضاً : دابَّةٌ كالّسِ

 يِن وعدِم االستقراِء ، غيُر ظاهٍر.شيِخنا : إِنه مبنيُّ على الَحْدِس والتَّخم

ِرها من ُصُموغٍ وثِماٍر ولقائل أَن يقول : أَيُّ َغلٍَط فيما إِذا نُِسب إِلى البَلَِد ، ألَن األَشياَء كلَّها ال بُدَّ أَن تُْجلََب من البِالد إِلى غي ِكالهما َغلٌَط.و

بالحاِء المهملة ، على ما في النُّسخ « يُْحلَب»تُوجد في غيرها ؛ وكذا إِذا كان  وأَزهاٍر ، الختصاِص بعِض البلدان ببعض األَشياِء مّما ال

ّحة بَوْجٍه من التَّأْويل  والّذي في هامِش نُسخ الّصحاح ما  .(3)الصَّحيحة من الّصحاح بخّط أَبي زكريّا وأَبي َسْهٍل ، أَمَكَن َحْملُه على الّصِ

ه : َوقََع في أَكثِر النُّسخ كما َصْمُغ  ال يُْحلَب من دابَّة ، وإِنما هو ألَنَّ الكافورَ  ُوجَد بخّط أَبي زكريّا ، وإِذا كان كذلك فهو تَصحيٌف قبيح نَصُّ

ك فيُْنَشرُ  َموضٌع ُهناك يُنَسب إِليه الكافور ، : َربَاحٌ و بالهند ، َشَجرٍ  منه  تَْخَرجُ ويُسْ  ذلك الَخشُب ، يكوُن داخَل الَخَشِب ويَتََخْشَخُش فيه إِذا ُحّرِ

بَادة.  ذلك ، وأَّما الدَُّوْيبَة الّتي ذُِكر أَنها تُْحلَب الَكافُوَر فاْسُمها الزَّ

يب أَحسبها َعربيّة. بَادة التي يُحلَب منها الّطِ  قال ابن دريد : والزَّ

ً و باحَ  : اتََّخذَ  َربَّح تَْربيحا  الِقْرَد ، في َمنزِله. ، أَي الرُّ

ُجُل : تَربَّحَ و  تَحيََّر. الرَّ

 ، عنههللارضيالَخْزَرجّي األَنصارّي ،  الُخْدريّ  َسْعِد بِن مالِك بن ِسنَانٍ  أَبِي َسعيدٍ  الصَّحابي الجليل بُن عبِد الّرحمِن ابن ُربْيحُ  كُزبَْيٍر ،و

 .(4) من أَهِل الَمدينة ، عن أَبيه ، رَوى عنه كثيّر بن َزْيٍد وعبُد العزيز بُن محّمد. قال البُخارّي في التاريخ : أُراه أَخا َسِعيدٍ  فَْردٌ 

 * ومما يستدرك عليه :

 فََرُس الَحاِرِث بن ُدلََف. الُمَربَّح

بَحُ و  من الَمْيِسِر. يَربَحونُ  : ما الرَّ

 فيه. يُْربَحُ  : الّذي َربِيحٌ و رابحٌ  وَمتَْجرٌ 

 ، كقولك : الِبٌن وتاِمٌر. ويُْرَوى بالياِء. ِرْبحٍ  ، أَي ذُو «رابِحٌ  ذلك مالٌ »في حديث أَبي َطْلَحة : و
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َمْخَشرّي في األَساس : ٌ  * ومما استدركه الزَّ ْبح : من ِربَْحلٌ  : َعظيمةُ الَخْلِق. وَرُجلٌ  ِربَحلَة امرأَة ي الرَّ ُم َمزيدةٌ. فانظر ، وهو الّزِ اَدة ، والالَّ

 ذلك ، وسيأْتي الكالُم عليه.

__________________ 
 ( يف التهذيب : حنر.1)
 : الشارح. (رابح)( يف معجم البلدان 2)
 بلد  لب منه الكافور. أَيضاً : الرابحو  أَيضاً : دويبة كالسنور. الرابحو  ( يف الصحاح املطبوع :3)
 لقب. رُبيحو  التهذيب : يقا  اله سعيد ا( يف تقريب 4)
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 َراشٍد ، وعنه َجريُر بُن عبد الحميِد ، ُمْرَسٌل ، َذكَره البخارّي في التاريخ. (1) [أَبي]، عن َربيع بن  ُربَيحٌ و

ً  (2)واقتصر الَجوهرّي على الفتح والكسر  ُمثَلَّثةً ، ، يَْرِجحُ و يَْرُجحُ و يَْرَجحُ  الميزانُ  َرَجحَ  : [رجح] ً و بالّضمّ  ُرُجوحا  كُحْسباٍن : ُرْجَحانا

ً  ، مثلَّثةً ، يَْرجحُ  ءُ الشيْ  َرَجحَ و ماَل. ً و ُرُجوحا ً و ُرْجَحانا كةً. َرَجحانا  ، األَخيرة ُمحرَّ

 .أَْرِجحو ويقال : ِزنْ 

ً  وأَْعطِ   .راِجحا

حَ و له أَْرَجحَ و ً  : أَْعطاه َرجَّ  الِميَزاَن : أَثْقَلَه حتّى ماَل. أَْرَجحَ و .راِجحا

 : ثَقَُل فلم يَِخّف ، وهو َمثٌَل. يَْرُجح في َمْجلِسه َرَجحَ و

تين ، مثل قَذال وقُذُل. ُرُجحٌ  ج أَي ثَقيلةُ العَِجيِزة ، َعْجزاُء ، كَسحاٍب : َرَجاحٌ و راِجحٌ  امرأَةٌ  من المجاز :و  بضمَّ

 قال :

حِ ِإىل  يـــــــــفٍ  (3) ُرجـــــــــ  فـــــــــاِ  هـــــــــِ   ُخصــــــــــــــــــــــوُرهــــــــا اأَلكـــــــــح

ورُ     هـــــــــــــُ هـــــــــــــن  طـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــُ ـــــــــــــااَي رِي ن ـــــــــــــ  ـــــــــــــث ذاِب ال  عـــــــــــــِ

  
 وقال رؤبة :

 اأَلَ ئثُ  الر ُجحُ منح َهواَي و 
حتْ  من المجاز :و  أَي اهتَّز. ، فاْرتََجحَ  مالَْت ، بالّضّم ، وسيأْتي بيانُها ، أَي األُْرُجوحةُ  أَي بالغاُلمِ  به تََرجَّ

ً و  ، أَي ُكنّا أَْرَزَن منهم وأَْحلَم. فَرَجْحنَاُهم يقال : نَاَوأْنا قَْوما

 منه. (4) كنُت أَْرَزنَ  أَي ، راَجْحتُه فََرَجْحتُهو

حَ و  عامٌّ في كّلِ ما يُْشبهه. تََذْبَذَب ، بين َشْيئيِن : تََرجَّ

، وهي الّتي يُْلعَب بها ، وهي َخَشبَة  الَمْرُجوَحةَ  بارعِ بضّمِ الهمِزة. وقد أَنكَر صاحُب ال ، األُْرُجوَحةُ  بالميِم المفتوحِة : هي الَمْرُجوَحةُ و

حُ  تُْؤَخذ فيُوَضُع َوَسُطها على تّلٍ عاٍل ، ثّم يَْجِلس غالٌم على أَحِد َطَرفَْيَها وُغالٌم آخُر على الطََّرِف اآلَخِر ، كان  فَتَرجَّ الَخَشبَةُ بهما ، ويتََحرَّ

 هكذا في العين ، ومختصِره ، وجامع القَّزاز ، والِمْصباح ، وهو الذي قاله ثَْعلَب عن ابن األَعرابّي.، فيَميُل أَحُدهما بصاِحبِه اآلَخِر. 

اَحةو جَّ بيانُ  الرُّ اطةُ والطُّّواَحةُ ، فيُْرتََجح كُرّمانَة : َحْبٌل يُعَلَّق ويَْرَكبُه الّصِ اَعة والنَّوَّ َجاَحةِ  فيه. ويقال له : النُّوَّ ؛ قاله ابن  بالتخفيف ، كالرُّ

،  األُرجوِحة ، فَجعَلهما لُغَتَْيِن أُْخَريَْيِن فيها ، واعتَرض على المصنِّف بمخالَفته للَجماِعة في تفسير األَرجوحة ُدُرْستََوْيه. وظّن شيُخنا أَنَّها

ْق بين ل. األُرجوحةِ  وأَنَّها بمعنَى الَحْبل لم يَقُْل به إاِل ابُن ُدُرْستََويه ، ولم يُفّرِ  والَحْبل. وما فَسرناه هو الظاهُر عند التَّأَمُّ

حُ  كأَنها الفَلََواُت ، األََراِجيحُ  من الَمَجاز : قال اللّيث :و ة : تَتَرجَّ مَّ ُح به يَميناً وِشماالً. قال ذو الرُّ  بمْن ساَر فيها ، أَي تُطّوِ

ا  نــــــــــَ ــــــــــَ نـ يـــــــــــح دح كــــــــــان بـــــــــــَ رو ا وقــــــــــَ مــــــــــح الٍ  َأيب عــــــــــَ  بــــــــــِ

ــــــــحُ أَرَاجــــــــِ     ا  ي ــــــــَ واجــــــــي ــــــــ  ــــــــن اَلَص ال ــــــــقــــــــِ رحَن ال (5)حَيحســــــــــــــــــــــِ
 

  
حُ  أَي فَيافٍ   ِبُرْكبانِها. تََرجَّ

َكةً. اْهِتزاُز اإِلبِل في َرتََكانِها ، : األََراِجيحُ  من المجاز :و حو االْرتجاحُ  والِفْعلُ  محرَّ قال أَبو الحسن : وال أَعرف وْجهَ هذا ألَّن  التََّرجُّ

حتْ و اْرتَجَحتْ  َجْمٌع ، والواحُد ال يُْخبَر به عن الجْمع وقد ِجيحُ األَراو االهتزاَز واحٌد ،  .تََرجَّ

 ، هكذا في النُّسخ. (6)اإِلبِل : ِهّزاتُها  أَراِجيحُ و وفي األَساس
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بالثِّقَل ،  (7)وهم يَصفُون الِحْلَم  ِمنّا : الُحلَماُء ، الَمَراِجيحُ  من الَمجاز :و .ِمْرجاحٌ  ، وبَعيرٌ  ِمْرجاحٌ  يقال : ناقةٌ  أَراِجيحَ  : ذاتُ  َمراِجيحُ  إِبلٌ و

 كما يَصفون ِضدَّه بالِخفَّة والعََجِل.

__________________ 
 .303/  2/  1( زايدة عن لريخ البخاري 1)
 .يرِجحُ و  يرُجحُ و  يرَجحُ  امليزانُ  َرَجح ( كذا ا ويف الصحاح :2)
 . من نســــــوة.. راجحو  رجاح ا ومثله يف اللســــــان : وامرأة رجاح األكفا . جاءت مجعاً المرأة ُرج حو  ( يف األســــــاس : ونســــــاء رواجح األكفا 3)

 ا وذكر الشاهد. ُرّجح
 ومثلها يف الصحاح واللسان.« أَرزن»ويف ِإحد  نسخه « أوزن»( يف القاموس : 4)
 ( يريد بال  بن أيب بردة بن أيب موس  األشعري ميدحه ا وقبله :5)

 ر ا ـــــــــــلـــــــــــم تســــــــــــــــــــــــمـــــــــــض قـــــــــــولـــــــــــه فـــــــــــىت الســــــــــــــــــــــــن كـــــــــــهـــــــــــ

 يــــــــــــــــــــــوازن أدانه اجلــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــــــرواســـــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــا   

  

 وأرجيح اإِلبر : اهتزازها يف رتكاهنا. وهي هزاهتا يف رتكاهنا. ويف التهذيب : أراجيح ( يف األساس : ولإِلبر6)
 .«قوله ا لم كذا يف اللسان ولعله ا ليم»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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حٌ  وقْومٌ   : ُحلََماُء. قال األَعشى : َمَراِجحُ و مراِجيحو ُرُجحٌ و ُرجَّ

يـــــــــــــٍر  ريح مـــــــــــــِ ُم غـــــــــــــَ رَاهـــــــــــــُ اٍب تــــــــــــــَ بـــــــــــــَ نح شـــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

هــــــــــــــــواًل و     حــــــــــــــــاً كــــــــــــــــُ ًا  مــــــــــــــــراجــــــــــــــــِ المــــــــــــــــَ (1)َأحــــــــــــــــح
 

  
 من لَْفظها. الَمراِجيحِ  وال للَمراِجحِ  . وقيل : ال َواحدَ ِمْرجاحٌ و ِمْرَجحٌ  واحُدهم

اِجحُ  والحْلمُ   ٌء.: الذَّي يَِزُن بصاحبه فال يُِخفُّه َشيْ  الرَّ

اح : من النَّْخِل : المواقِيُر. الَمَراِجيحُ  من الَمَجاِز :و ِرمَّ  قال الّطِ

تح  ـــــــــــَ ال َر  شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــُ ُر ال هَنـــــــــــَح ـــــــــــحـــــــــــُ ي راجـــــــــــِ   مـــــــــــَ
زَالــــــــــــتح     ِر فــــــــــــانـــــــــــــح هــــــــــــا (2)ابلــــــــــــِوقــــــــــــح مــــــــــــامــــــــــــِ  أَبكــــــــــــح

  
 ثِماُرَها.اْنزالَْت : أَي تََدلَّْت أَْكَماُمها حين ثَقَُل 

ً »هكذا في النُّسخ ، والّصواب  َمْملوءة ثَِريداً ولْحماً ، ِإذا كانتُ  ، كُكتُبٍ  ُرُجحٌ  ِجفَانٌ  من الَمَجاز :و قال  (3)، كما في التَّْهذيب « ُزْبداً ولَْحما

 لَبيد :

مح و  ريَاهنــــــــــــِ لــــــــــــَ  جــــــــــــِ وحا عــــــــــــاَدتح عــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ  ِإَذا شــــــــــــــــــــــــــَ

حٌ     ومُ  ُرجــــــــــــــــُ ُض كــــــــــــــــُ رابــــــــــــــــِ يــــــــــــــــهــــــــــــــــا مــــــــــــــــَ َوفــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــُ  يـ

  
 قَِصاٌع يَْملَُؤها نُوٌق َمرابُع.أَي 

 قال الشاعر : َجّراَرةٌ ثَِقيلَة. كُكتٍُب : ُرُجحٌ  َكتَائِبُ  من المجاز :و

حٍ بـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــائـــــــــــٍب  هـــــــــــا  ُرجـــــــــــُ بحشـــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــو َد كـــــــــــَ  تـــــــــــَ

ومُ     اِش كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــّن جنـــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ َح الـــــــــــــــكـــــــــــــــِ طـــــــــــــــح  نـــــــــــــــَ

  
 .(4)عليها  تَْرتَجحُ  قال األَزهرّي : ويقال للجاِريَة إِذا ثَقُلَْت َرواِدفُها فتََذبَذبْت : هي َرَواِدفُها : تََذْبَذبَْت. اْرتََجَحتْ و

 .كَراِجح َجماعٍة ، كَمْسَكٍن ، اسم َمْرَجحٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

 َء بيده : َوَزنه ونََظَر ما ثِْقلُه.رَجَع الشَّيْ 

َجاَحة : الِحْلُم ، وهو َمجاز.  والرَّ

اِجحو  : الَواِزن. الرَّ

حَ  ومن المجاز :  أََحَد قَْولَْيه على اآلَخِر. َرجَّ

حَ و  في القَْول : تََميََّل به. تََرجَّ

 : للسََّحابَة الُمْستَِديرةِ الثَّقيلِة ؛ كذا في األَساس. ُمْرَجِحنَّة وهذه َرًحى

َححُ  : [رحح] كةً : َسعَةٌ في الحافرِ  الرَّ هكذا في سائر النَّسخ الموجودة بين أَيدينا ، ومثله في الّصحاح  َمْحموٌد ، َححالرَّ  وهو ، أَي ، محرَّ

َححُ  محمودةٌ ، ألَنه خبٌر عن السَّعَة ، غيُر ظاهٍر. ويقال : واللِّسان. فَقَْوُل شيخنا : وصوابُه : َححُ  اْنبَِساُط الَحافِِر في رقَّة. وإِنّما كان الرَّ  الرَّ

الُمصَطّرِ ، وإِذا اْنبَطَح ِجداً فهو َعْيٌب. ويقال : هو ِعَرُض القََدم في ِرقَّة أَيضاً. وهو أَيضاً في الحافِر َعْيٌب. قال محموداً ألَنَّه ِخالُف 

 الشاعر :

حٌ اَل  رَاُر  رحـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا وال اصـــــــــــــــــــــــــــــح

ارُ و     طـــــــــــــَ يـــــــــــــح هـــــــــــــا الـــــــــــــبــــــــــــــَ بح أَرضـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــِّ قـــــــــــــَ  مل يــــــــــــــُ

  
 محموٌد. (5)يِعني ال فيها ِعَرٌض ُمْفِرٌط وال انقباٌض وضيٌق ، ولكنه َوأٌْب ، وذلك 
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ُحح قال ابن األَعرابي :و تيِن : الِجفاُن الواِسعةُ. الرُّ َرحَّ  والِفْعل من ذلك : : واِسعةٌ ، كَرْوحاَء ، عِريضة ليسْت بقَِعيرةٍ. َرّحاءُ  وجْفنَةٌ  بَضمَّ

 .يََرحُّ 

نج. وقََدمٌ  مْن ال أَْخَمَص لقََدَمْيه ،:  األََرحُّ و  : ُمْستَِويةُ األَْخَمِص بَصْدِر القَدم حتَّى يََمّس األَّرض. َرّحاءُ  كأَْرُجِل الزَّ

ححُ  قال الليث :و  .أََرحُّ  ٍء كذلك فهووُكلُّ َشيْ  : اْنبَِساُط الحاِفِر وَعرُض القَدِم. الرَّ

ْلِف :و  قال األَعشى : حُّ أَرَ  الَوِعُل الُمْنبِسُط الّظِ

رٍة  خــــــــــح اِس يف رَأحس صــــــــــــــــــــــــَ ز  الــــــــــنــــــــــّ  فــــــــــلــــــــــو َأّن عــــــــــِ

ي     يـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــُ ٍة تـ مـــــــــــَ لـــــــــــَ مـــــــــــح لـــــــــــَ ا اأَلرح  مـــــــــــُ مـــــــــــَ خـــــــــــد 
ُ

 املـــــــــــ

  

ا  تــــــــــــاَح ابهبــــــــــــِ فــــــــــــح اِس مــــــــــــِ اَ  َرب  الــــــــــــنــــــــــــّ طــــــــــــَ  أَلعــــــــــــح

او     مــــــــــَ لــــــــــ  ا  ســــــــــــــــــــــــُ طــــــــــَ نح ابٌب أَلعــــــــــح كــــــــــُ  لــــــــــوح ملح يــــــــــَ

  
__________________ 

 بين عبد مدان بن سعد بن قي  بن ثعلبة.من قصيدة يعاتب فيها  249( ديوانه ص 1)
 ( يف التهذيب : اندالت ابلدا .2)
 ( يف التهذيب الثريد واللحم.3)
 ( وشاهده قو  العجاج :4)

 مبكمات ير حن ُور ماو 
 ( وكذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : بقدر  مود.5)
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ْلِف ، يَِصف باألَرحّ  أَراد ه بانبساِط أَظالفِه. الَوعَل. والُمخدَّم : األَْعَصم من الُوعول ، كأَنّه الّذي في ِرْجليه َخَدَمةٌ. وَعنَى الَوِعَل الُمْنبَِسَط الّظِ

جال : األََرحُّ  وفي التهذيب :  حتّى يَمسَّ َجميعُه األَرَض. (1)الّذي يستِوي باطُن قَدمْيه  من الّرِ

جُل َخميَص األَْخَمَصْيِن ، وكذلك المرأَة. اءُ رحّ  وامرأَةٌ   القدميِن. ويُْستََحّب أَن يكون الرَّ

جْت قَوائَِمها لتَبوَل. إِذا الفََرُس ، تَرْحَرحتِ و  فحَّ

 : ُمْنفَتٌِح في اتِّساعٍ. أََرحُّ  وحافِرٌ 

َرْهَرةٌ : واِسٌع  رْحَرحٌ  اَل قَْعَر له كالطَّْسِت ، وكّلِ إِناٍء نَْحِوه. وإِناءٌ  واسٌع ُمْنبِسطٌ  ورْهَرةٌ ورْهَرَهاُن : .رْحرَحانُ و َرْحراحٌ و َرْحرحٌ  ءٌ َشيْ و

 : وهي الُمنبسطةُ في سعٍَة. َرْحَرحانِيَّةٌ و َرْحَرحٌ  قَِصيُر الِجداِر. وقال أَبو عمٍرو : قَْصعَةٌ 

 أَي َوَسُطها فيّاٌح واِسٌع ، واألَلف والنُّون زيدتا للُمبَالغِة. «رْحَرحاِنيَّةٌ  ْحبُوحتُهاوبُ »في الحديث في ِصفِة الَجنَِّة : و

 .«فَوضع فيه أَصابعَه َرْحراحٍ  فأُتَِي بقَدحٍ » في حديث أَنٍَس :و

ْحَراحُ   : القَريُب القَْعِر مع َسعَة فيه ؛ كذا في اللسان. الرَّ

معروٌف لبني عامر على  َجبل قُْرَب ُعكاَظ ، له يْومٌ  : موِضٌع. وقيل : اسم َرْحَرَحانُ  ِد قَْيٍس. وقيل :اسُم واٍد عريٍض في بال : َرْحَرَحانُ و

 : (2)بني تَميم. قال َعْوُف بن َعِطيَّةَ التَِّميمّي 

اّل فـــــــــــــــــَواِرَس  َرحـــــــــــــــــانَ هـــــــــــــــــَ وحمُتُ  َرحـــــــــــــــــح جـــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــَ

رَاَرِة واِدي     اَوُح يف ســـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رًا تـ (3)ُعشـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 مْنَظٌر وليس لهم َمْخبَر ، يُعيِّر به لَقيَط بن ُزرارةَ ، وكان قد انهَزَم يومئذ.يقول : لهم 

ةو حَّ قَةُ  الرَّ قُلبِت الياُء حاًء  أَْصلُه َرْحيَةٌ  إِذا اْنَطوْت ، : الَحيَّةُ الُمتَطّوِ
(4). 

صمعّي :و جُل ، َرْحَرحَ  قال االَّ ْحَراحِ  اءِ كاإِلن لم يُبَالْغ قَْعَر ما يُريُد ، ِإذا الرَّ ضَ  إِذا بالَكاَلِم ، َرْحَرحَ و .الرَّ ً  َعرَّ  يقال :و ولم يُبَيِّن. له تعريضا

 َستََر ُدونَه. إِذا عن فاُلٍن ، َرْحَرحَ 

 * ومما يستدرك عليه :

. وُخفٌّ  أََرحُّ  بَعيرٌ   .أََرحُّ  ، كما يُقال : حافِر أََرحُّ  : الِصُق الُخّفِ بالُخّفِ

 واِسعةٌ. : َرّحاءُ  ِوْكرِكَرةٌ 

 ، أَي واسٌع ؛ وهو في الّصحاح واألَساس. َرْحَرحٌ و َرْحراحٌ  ومن الَمجاز َعْيشٌ 

ً  البَْيَت ، كَمنَع ، َرَدحَ  : [ردح] ِره. أَو ، أَي ُرْدَحةً  أَْدَخلَ  إِذا ، أَْرَدحهو يَْرَدُحه َرْدحا يَن ، : أَْرَدَحهو َرَدحه ُشقَّةً في ُمَؤخَّ قال  كاثََف عليه الّطِ

 : (5)ُحَميد األَرقَُط 

 بطاِ  ُمرحَدحٍ بناَء صخٍر 
ْدَحةُ و ِر البَْيِت ، أَو قِْطعَةٌ تُزاد في البَيِت. الرُّ  ، بالّضّم : ُستَْرةٌ في ُمَؤخَّ

َداحُ و ُدوحُ و (6) الراِدحةو كَسحابٍ  الرَّ ة الَخْلِق. وقال ا الثَّقيلةُ األَْوراكِ  : الَمرأَةُ العَْجزاءُ  الرَّ  ألَزهرّي : َضْخمةُ العَِجيزةِ والَمآِكم. وقدتامَّ

َداحُ و .َرُدَحت َرَداَحةً  ْلت : ُرُدحٌ  والجمع الَجْفنةُ العَظيمةُ ، : الرَّ  ، بضمتّيِن. قال أَُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

الٍء  ُرُدحِإىل  يـــــــــــــــــــَز  مـــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

ادِ     هــــــــــــــَ ُك ابلشــــــــــــــــــــــــــــِّ بــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــُ بــــــــــــــاَب الــــــــــــــرُبِّ يـ  لــــــــــــــُ
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َداحُ و َداحُ و الضَّخمةُ الُملَْملََمةُ الَكثيرةُ الفُْرساِن الثَّقيلةُ السَّْيِر لَكثْرتها. الَكتيبةُ الثَّقيلةُ الَجّرارةُ  : الرَّ َداحُ و العَظيمةُ. الدَّْوَحةُ الواِسعةُ  : الرَّ  : الرَّ

 الّذي ال اْنبِعاث له. الَجَمُل الُمثْقَُل ِحْمالً 

َداحِ  ألَُكونَّن فيها ِمثَْل الَجَملِ »الِفتَن : هو في حديِث ابِن ُعمَر في و  .«الرَّ

َداحُ و : إِذا كانت َضْخمةَ العَجيزةِ والَمآِكِم ؛ كذا في التّهذيب وغيره. َرَداحٌ  وناقَةٌ  َداحُ و الُمْخِصُب. : الرَّ ْخُم األَْليَةِ  من الرَّ  .(7) الِكبَاِش : الضَّ

 قال :

__________________ 
 : ابطن قدمه. ( يف التهذيب1)
 التيمي تيم الرابب ا جاهلي شاعر مغل . ومثله يف التكملة. 276( كذا ويف معجم الشعراء للمرزابين ص 2)
قوله : هجومت كذا ابلنســـخ كاللســـان وكتب هبامشـــه : أن الذي مبعجم ايقوت : هجوهتم ولعر قو  الشـــارح يعرّي »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

 .«اخل يد  عليه
 ( يريد أن الياء قد أعّلت وجعلت حاء ا كقوهلم قنيف وأصله ِقينحٌ ا مث أدغمت ا اء يف ا اء.4)
 .«محيد بن األرقرت»( عن التكملة واللسان ا وابألصر 5)
 .الرداحةو  ( يف التهذيب واللسان :6)
 الضخم األليتا. ( كذا ابألصر والقاموس والتهذيب واللسان والتكملة ويف األساس :7)
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ا و  مـــــــــــــــَ مـــــــــــــــاُة ِإىل الـــــــــــــــكـــــــــــــــُ  َمشـــــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــكـــــــــــــــُ

ُش     بـــــــــــــــــــــح رَِّب الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــر داحح ِة وقــــــــــــــــــــــُ

  
َداحُ  من المجاز :و إِّن ِمن َورائِكم » ُروَي عنه أَنه قال : عنههللارضيومنه قوُل علّيٍ  بضّمتين. ُرُدحٌ  من الِفتَن : الثَّقيلةُ العَظيمةُ ، ج الرَّ

ً  أُموراً ُمتَماِحلةً  ً  ، ُرُدحا ُدحُ و فالُمتَماِحلةُ : الُمتطاِولةُ.«. وباَلًء ُمْكِلحاً ُمْبِلحا  : الِفتَُن العَظيمةُ. الرُّ

ً »في رواية أُخَرى عنه : و ي على القُلوب ، من «ُمْرِدَحةً  إِّن من ورائكم فِتَنا ً  ويُْرَوى : البَيَت ، أَْرَدْحتُ  ، أَي الُمثِْقل أَو الُمغَّطِ بضّم  ، ُردَّحا

اِدِحة فتشديد ، فهي إِذن جمعُ   ، وهي الثِّقاُل الّتي ال تكاد تَْبَرح. الرَّ

ْدحُ و  الَوَجُع الَخفيُف. بفتح فسكون : ، الرَّ

ْدِحيُّ و  بَقَّاُل القَُرى. مع ياِء النِّسبة : الكاُسور ، وهو ، بالّضمّ  الرُّ

 كقولهم : لك عنه َمْنُدوَحةٌ. أَي َسعَةٌ ، وفتح الرابع ، بضّم الميم ، ُمْرتََدحٌ و ، بالّضّم ، ُرْدَحةٌ  لك عنه يُقال :و

َداحةو بُع. بالفتح والكسر : ، الرَّ وفي اللسان : وهو ِدَعامةُ بيٍت هي من حجارة ، فيُْجعَل على بابه َحَجٌر يقال له : السَّْهُم.  بَْيٌت يُْبنَى للضَّ

 والُمْلِسُن يَكون على الباب.

ِر البَيِت. فإِذا َدخَل السَّبُع فتناوَل الَّلْحمةَ َسقََط الَحَجُر على الباِب فَسدَّه.ويَجعلون لَْحَمةَ السَّبُ   عِ في ُمَؤخَّ

: ثَبَتَْت  َرَدَحتْ  أَماو وسيأْتي في محلّه. َسَدَحْت : أَْكثََرْت من الَولَِد ، فمعنى .َرَدَحتْ و فيُقاُل : َسَدَحتْ  ؟ما صنعَْت فالنةُ  في المثل : يُقالو

جُل إِذا أَصاَب َحاجتَه يُْضَرب في وكذلك بالمكاِن : أَقام به. َرَدحَ  مأْخوذٌ من وتََمكَّنتْ  المرأَةُ إِذا َحِظيَْت عنَده  كذلكو .َرَدحَ و قيل : َسَدحَ  الرَّ

 أَي الرُجل قيل : َسَدَحْت وَرَدَحْت. ،

ً  أَقامَ  يقال :و َكةً ، أَ  َرَدحا  ي طويالً.من الدَّْهر ، محرَّ

ْواو ً  َسمَّ  فَْرَحان. ِمثْل َرْدَحانَ و ، كُزبَير ، ُرَديحا

 ذَُؤْيُب بن َشْعثٍَن العنبَرّي : صحابّي ، وقد ذكره المصنّف في النون. ُرَديحٍ  وأَبو

 * ومما يستدرك عليه :

ْدحُ   َء باألَرِض حتّى يَستَوَي.: بَْسُطك الشَّيْ  التَّْرِديحو الرَّ

عر. وقال األَزهرّي : التَّرديح وقيل : إِنما جاءَ  ْدح في الّشِ  َء فيَستَوي َظْهُره باألَرض ، كقول أَبي النَّْجم :بَْسُطك الشَّيْ  : الرَّ

َفًب   (1) َمرحُدوَحابيَت ُحتوٍف ُمكح
ْعرقال : وقد يَجي ً  ُء في الّشِ  مثل َمْبسوط وُمْبَسط. ُمْرَدحا

 : عظيمةٌ كثيرةُ الَخْيِر. راِدَحةٌ  ومائدةٌ 

َداحُ و َداحُ  : الُمْظِلَمةُ ، وهو َمجاز. وُرِوَي عن أَبي موسى أَنه َذكَر الفتََن فقال : َوبَِقيَت الرَّ الُمْظِلمة ، التي َمن أَْشَرَف لها  (2)، أَي  الرَّ

َداحو ... األَْحماُل الُمعَدَّلة العُُكوم :« ، وبَْيتُها فَيَاحٌ  َرَداحٌ  ُعُكوُمها»: أَْشَرفْت له ، أَراد الفتنةَ الثَِّقيلةَ العَِظيَمةَ. وفي حديث أُّمِ َزْرعٍ  :  الرَّ

 الثَِّقيلةُ الكثيرةُ الَحْشِو من األَثاِث واألَمتعَِة. ويَُكسر ، كذا في التّوشيح وغيِره ، وأَغفَلَه المصنّف.

 َحْوَل بَيتِه ، وهي الَحَمائِر ، واِحدتَُها ِحَماَرةٌ. وأَنشد األَصمعّي :بيِت الصائِِد وقُتَْرته : ِحجارةٌ يَْنِصبها  ُرْدَحةُ و

 مَحائِرُهح  أُرحِدَحتح بـَيحَت ُحتوٍف 
 : َصَرَعه ؛ كذا في اللسان. َرَدَحهو

ً  النّاقَةُ كَمنَع َرَزَحتِ  : [رزح] ً و بالّضمّ  تَْرَزُح ُرُزوحا ، ضْبط القلم  (3)اح واللَِّسان بالّضّم بالفتح ، هكذا مضبوط ، والِّذي في الّصح ، َرَزاحا

هذا التَّْرديد تُشير إِليه عبارةُ األَساِس ، والِّذي في اللَِّسان والّصحاح وغيرهما من المصنّفات : َسقََطْت من  َسقََطْت إِْعيَاًء أَو ُهزاالً ، :

ْمح رَزحَ و اإِلعياِء ُهَزاالً. ً  فاُلناً بالرُّ ه به. إِذابفتح فسكون ،  ، َرْزحا  َزجَّ
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ْحتُهاوَ  ً  أَنا رزَّ َحتْهاو َهَزْلتُها. أَي الناقةَ : تْرِزيحا حٌ  األَسفاُر. وبَعيٌر ُمَطلَّحٌ  َرزَّ  .ُمرزَّ

ك ، الهاِلُك ُهَزاالً ، وهو الّراِزُم أَيضاً. وفي األَساس : الِمْرزاحُ و الّراِزحُ و : أَْلقَى نَْفَسه  راِزحٌ  بَعيرٌ  من اإِلبِل : الشديُد الُهزاِل الّذي ال يتحرَّ

 بزيادة ، َرَزاَحىو كَسْكَرى ، ، َرْزَحىو رواِزحُ  وإِبلٌ  من اإِلعياِء ، أَو َشديُد الُهزاِل ، وبه َحَراٌك.

__________________ 
مؤخره ا وأبو النجم يصف بيت وصوبه ابن بري قا  : ومكفحاً غلرت وصوابه مكفب. واملكفب : املوسض يف « مكفحاً مردوحا»( يف الصحاح : 1)

 الصائد.
 من التهذيب والنهاية واللسان واألساس.« أي»( سقطت كلمة 2)
 ( يف الصحاح واللسان ابلفتح.3)
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 كُقرب ٍ : ِإذا ُكن  كذلك.  ُرز حٌ و  كَمصابِيح ا  ا َمرازِيحُ و  األَلف ا
 ، بالكسر : الصَّْوت ، ِصفةٌ غالبةٌ. الِمْرَزحو

ْوُت ، ال شِديُده ، وَغلط الجوهريّ  الِمْرِزيحو  (1)الشَّديُد الصَّوِت. وأَنشد لِزياٍد  الِمْرِزيحُ  ونَصُّ ِعبارتِه : قال الّشيبانّي : ، بالكسر : الصَّ

 الِمْلقَطّي :

نـــــــــاً  عـــــــــُ َر   ـــــــــُ ـــــــــَ َر تـ رح هـــــــــح َبصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ ـــــــــكـــــــــنح تـ  َذرحذا ول

َد  لِ     هـــــــــــــا ابلـــــــــــــد وِّ حتـــــــــــــُح تـــــــــــــِ رحزيـــــــــــــحُ ســـــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

  
ِرّماح : (2) كَمْسَكن : الَمْقَطُع البَعيُد ، وما اْطمأَنَّ من األَرِض  الَمْرَزحو  قال الّطِ

ريف  وكـــــــــــــ  ـــــــــــــبـــــــــــــالد مـــــــــــــُ ـــــــــــــد جـــــــــــــَ  دون ال  كـــــــــــــَبن  ال

ٍو و     ــــــــــــح ل يَبح كــــــــــــرِّ عــــــــــــُ ــــــــــــح ن م  ِبــــــــــــَ ــــــــــــِ ن ــــــــــــَ  (3) مــــــــــــرحزَحِ ي
  

 قاله ابن األَعرابّي. وفي التَّهذيب : يُْرفَع به الِعنَب إِذا سقَط بعُضه على بَْعٍض. ُم عن األَرض ،كِمْنبَر : الَخَشب يُْرفَع به الَكرْ  الِمْرَزحو

 .عنههللارضيفي قريش ، َرْهط سيّدنا أَمير المؤمنين ُعَمَر بِن الخّطاب  بالفتح بِن لَُؤّيِ بن غالٍب ، بُن َعِدّيِ بِن َكْعبِ  رَزاحُ و

 بالكسر. بن ِضنَّةَ  بُن َربِيعة بن َحَرامِ  ِرَزاحُ و بُن َعِدّي بن َسْهم ، ِرَزاحُ و

 ، نَزلَْت الشَّام. (4)بن َعْمِرو بن اْلَحاِف بِن قَُضاعةَ  : أَبو قَبيلٍة من خْوالنَ  َراِزحٌ و

ث. وأَحمُد بُن علّيِ بنِ  راِزحٍ  عاِصُم بنُ و  ، جاِهلّي. راِزحٍ  ، ُمحّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

ت باألَرض فلم يكن بها نُهوٌض. اإِلبل : إِذا ضعُفَْت ولِصقَ  َرَزاحِ  فالٌن ، معناه : َضعَُف وذَهَب ما في يِده. وهو مجاٌز ، وأَصله من رَزحَ 

 .(5)، وهو المطمئّن من األَْرض ، كأَنه َضعَُف عن االرتقاِء إِلى ما عال منها  الَمْرَزحِ  ، أُِخذ من رَزح وقيل :

 ومن سجعات األَساس : ومن كانت أَْموالُه ُمتناِزحة ، كانت أَحوالُه ُمتَراِزحة.

  فرفَعَه.: إِذا سقَطَ  أَْرَزحهو الِعنَبَ  َرَزحَ و

َسح : [رسح] كةً : قِلَّةُ لَْحمِ  الرَّ  األَْليتَْيِن ولُصوقُهما. ، محرَّ

َسحِ  ، بيِّن أَْرسحُ  رُجلٌ   العَُجِز والفَِخذْين. : قَليُل لْحم الرَّ

 ٌ ً  . وقدَرْسحاءُ  وامرأَة ئْب. األَْرسحو .َرِسَح َرسحا  : الذِّ

ْمعِ األَزّل : ، لِخفَِّة َوِرَكْيِه. أَْرسحُ  كلُّ ِذئْبٍ و ْسحاءُ و .أَْرسحُ  وقيل للّسِ اّلُء والِمْزاَلُج. وإِنكاُر َشيِخنا إِيّاه  : القَبيَحةُ  الرَّ من النِّساِء ، وهي الزَّ

وال العُْمَش فإِّن الَّلبَن  ْسحَ الرُّ  ال تَْستَْرِضعوا أَوالَدكم» في الحديث.و بضّم فسكون ، هكذا هو مضبوط في الصحاح. ُرْسحٌ  ج قُصوٌر ظاهر.

َسحَ  يُوِرث  .«الرَّ

ً  وقيل المرأَة : ما بالُنا نَراُكنَّ  ْحفَتَْين. كذا في الّصحاح واألَساس. وفي شْرح شيخنا : أَْرَسَحتْنا فقالت : ؟ُرْسحا َعْرفَُج  أَْرَسَحهنّ  ناُر الزَّ

 الَهبَاِء.

اُء. وقد تََرّشحَ و َعرقاً ، كأَْرَشحَ  : نََدى العََرِق على الجسِد ، ْشحُ الرَّ و كمنَع : َعِرقَ  َجبينُه َرَشحَ  : [رشح]  (6)، بالكسر  َرشح َعَرقاً ، قاله الفرَّ

،  ً ً و يْرَشُح رْشحا  : نَِدَي بالعََرق. َرَشَحانا

 لم يُْعِطه. إِذا ٍء :له بشيْ  يْرَشح لم تقول :و قَفََز وأَِشر. إِذا الظَّْبُي : َرَشحَ و

ف ، بكسرهما الِمْرَشَحةو المْرَشحو يَْت بذلك ألَنها تُنَّشِ ْشحَ  الِبطانَةُ الّتي تحت ِلْبِد السَّْرجِ ، ُسّمِ  ، يعنِي العََرق. الرَّ
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 ما تحت الِميثََرةِ. وقيل : هي

ِشيحُ و شيحُ و نْفُسه ؛ عن أَبي عْمٍرو. العََرقُ  كأَِميٍر : الرَّ شيحُ  في اللّسان : والّذي نَْبٌت. الرَّ  ما َعلَى وْجِه األَرِض من النَّباِت. الرَّ

 من المجاز :و ِء.والتَّْهيِئةُ للشَّيْ  : التَّْربِيَةُ  التَّْرِشيحُ و

__________________ 
 ( عن اللسان ا وابألصر : لزايدة.1)
 ( ضبطت املِرحزَح يف التهذيب واللسان بكسر امليم ضبرت قلم.2)
 والتكملة ببّم بد  ينم. وّب مدينة بكرمان ا وقير موضض غري معروفة.( يف التهذيب 3)
( كذا ورد يف نســـب خوالن هنا ويف مجهرة ابن حزم : خوالن بن عمرو بن مالك بن ا ارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشـــجب بن عريب بن 4)

 زيد بن كهالن بن سبب.
 التهذيب.( قاله أبو بكر ابن األنباري كما يف 5)
 ( ضبطت يف اللسان بفتح الشا ضبرت فلم.6)
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 ُحْسُن الِقيَاِم على الماِل. : التَّْرشيحُ 

حونو يَأْكلون َحِصيَدها ،» في حديث َظْبيَاَن :و قياُمهم عليه وإِصالُحهم له إِلى أَن تَعود ثََمرتُه تَْطلُُع  له : تْرِشيحهم .(1) «َخِضيَدَها يَُرّشِ

ة ، ما على لَْحُس الظَّْبيَةِ  : التَّْرشيحو التََّرشُّح من المجاز :و يُْفعَل بَشجِر األَعناب والنَِّخيِل.كما   قال : ساَعةَ تَِلُده ، بالّضّم ، َولَدَها من النُُّدوَّ

حأُم  الظِّباِء   اأَلطحفاال تُرشِّ
 .(2) التَّْرشيح ٍء حتّى يَْقَوى على الَمّص ، وهوفيه شيئاً بعَد شيْ  األُمُّ ولََدها باللَّبَن القليِل إِذا َجعَلتْه في َرشََّحتو

ه. قَِوَي على الَمْشي إِذا الفَِصيُل ، تََرشَّحَ و  مع أُّمِ

: إِذا َخالَطها َولُدها ، وَمَشى معَها ، وَسعَى َخْلفَها ، ولم يُْعيِها  ُمْرِشحٌ  النَّاقةُ والَمْرأَةُ ، وهي أَْرَشَحتو
 فهو وقيل إِذا قَِوَي َولَُد الناقَِة ، .(3)

ه راشحٌ  ً  وقد ، ُمْرِشحٌ  ، وأُمُّ  . قال أَبو ذَُؤيب ، واستعاره لِصغار السََّحاب :َرَشَح ُرُشوحا

هـــــــــــا  جـــــــــــيـــــــــــَر اجلـــــــــــَ تـــــــــــُ ا اســـــــــــــــــــــــــح  ثـــــــــــالً  ا فـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــ 

فـــــــُر فـــــــيـــــــه ُم ا واســـــــــــــــــــــح     ض الـــــــطـــــــِّ مـــــــَ جـــــــح اتـــــــَ  ُرشـــــــــــــــــــــوحـــــــَ

  
 . قال :ُرشَّحٌ  والجمع

تح  عــــــــــَ ــــــــــِض أَزحمــــــــــَ ي ــــــــــِ هــــــــــَ  ين  املــــــــــرَاب ــــــــــَ ــــــــــتـ ا ان  فــــــــــلــــــــــمــــــــــ 

يــــــــــــِف     صــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــِ
َ
فــــــــــــوفــــــــــــًا وَأوالُد امل حُ حــــــــــــُ  ُرشــــــــــــــــــــــــــ 

  
ه راِشحٌ  ، فإِذا قَِوَي وَمَشى فهو (4)وقال األَصمعّي : إِذا َوَضعِت النَّاقَةُ َولَدَها فهو َسليٌل  اشحُ  ، فإِذا ارتَفَع ُمْرِشحٌ  وأُمُّ  .(5)فهو َخاٌل  الرَّ

 .التَّرِشيح يَْقَوى على الَمّص ، وهوٍء حتَّى األُمُّ َولدَها باللَّبَِن القَِليِل ، إِذا جعلَتْه في فيِه شيئاً بعد َشيْ  َرشَّحتِ  وقيل :

َمه ، وتَِقَف عليه حتّى يَْلَحقََها. أَْرَشَحتهو َرشََّحتْهو النّاقَةُ َولََدها َرَشَحتو  : وهو أَن تَُحكَّ أَْصَل َذنَبِه وتَْدفَعَه برأِْسها وتُقَّدِ

مه وتَتْبَعه ، وهي يه أَحياناً أَي تُقَّدِ  ؛ كّل ذلك على النَّسب. ُمَرِشحٌ و راِشحٌ  وتَُزّجِ

اِشحُ و ها.: ما َدبَّ على األَرِض من َخَشاِشها وأَْحنَاشِ  الّراِشح من المجاز :و فُربَّما اجتَمع فيه ماٌء قليل ، فإِْن َكثَُر  الَجبَُل يَْنَدى أَْصلُه : الرَّ

َي َوَشالً ،  ج َرَواِشُح. ُسّمِ

اِشحُ و  كالعََرِق يَْجِري خالَل الِحَجارةِ. أَيضاً : ما رأَْيتَه الرَّ

 .الراِشح وتقول : كم بين الفَُرات الطافِح ، والَوَشلِ 

َواِشحُ و  وهي أَْطباُؤَها. : ثُْعَل الشَّاة خاّصةً ، الرَّ

 َذَكاًء. يَْرَشحُ  كأَنه أَْذَكى ، أَي فَُؤاداً  أَْرَشحُ  هو من المجاز :و

 أَي يَنتظرون أَن يَُطوَل فيَْرَعْوه. ، وفي بعِضها : النّفل ، (6)هكذا في سائر النُّسخِ  البَْقَل ، يَْستَْرِشحون من الَمجاز : بنو فاُلنٍ و

 البَْهَم : يَُربُّونَه ليَْكبَر. ترِشحونَ يَسْ و

ين. ، ُمْستَْرَشحٌ  الَمْوِضعُ  ذلكو وفي غالب النُّسخ : البُْهَمى ،  بضّم الميم وفتح الّشِ

ّمة : َعاَل وارتفَع. إِذا البُْهَمى : اْستَْرَشحَ و  قال ذو الرُّ

ا  هـــــــــــوَرهـــــــــــَ بـــــــــــاهـــــــــــًا كـــــــــــَبن   ـــــــــــُ ب َأشـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــِّ قـــــــــــَ ـــــــــــُ  يـ

حِ     رَتحشـــــــــــــــــِ رحَدحُ  مبُســـــــــــــــــح ِر صـــــــــــــــــَ خـــح مـــَ  مـــن الصـــــــــــــــــ  هـــح ـــُ  الـــبـ

  
 البُْهَمى يعني َربَّتْها. (7) [األَْرضُ ] َرشََّحت يعنِي بحيث
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حَ و يَُربَّى ويَُؤهَُّل له. أَيـ  للِوَزاَرة وفي الّصحاح واللَسان :ـ  للُمْلكِ  يَُرشَّحُ  هو من المجاز :و َل. ُرّشِ  لألَْمِر : ُربَِّي له وأُّهِ

 للِخالفة ، إِذا ُجِعل َوِليَّ العَْهِد. يَُرشَّحُ  وفالنٌ 

 أَي أَهَّلَه لها. «َولََده ِلِواَليِة العَْهد َرشَّحَ  أَنّه»في حديث خالِد بِن الَوليد و

ده الَمْشيَ  تَْرِشيحُ  وفي األَساس : وأَصلُه ْبيَِة َولََدها تُعَّوِ  : َمَشى. َرَشحَ و راِشحٌ  وغزالٌ  (8) فتََرّشحَ  الظَّ

حَ و  ، وكّل ذلك َمجاز. تََرشَّحو فالٌن لكذا (9) ُرّشِ

 * ومما يستدرك عليه :

__________________ 
 ( اخلضيد : املقطوع من شجر التمر.1)
 .شيحالر  ( األصر والتهذيب والصحاح ويف اللسان :2)
 ( اللسان : ومل يعنِّها.3)
ا والســلير : الولد حا  (اللســان)حتريف. فالشــلير : مســح من صــوف أو شــعر والشــلير : ا ل  ا والشــلير : الغاللة « شــلير»( يف اللســان 4)

 لرج من بطن أمه وهو املقصود هنا.
: جد  ولد الناقة والظبية  د  جدواًل قوي وتبض أمه. واجلاد  يقا   ( كذا ابألصر واللسان ا وهو حتريف والصواب جاد  كما يف التهذيب.5)

 من اإِلبر فو  الراشح.
 ( يف القاموس والتهذيب واللسان والتهذيب : البقر.6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 .«فريشح»( عن األساس ا وابألصر 8)
 .«رشحو  الذي يف األساس : أرشحو  وهبامش املطبوعة املصرية : قوله« أرشحو »( ابألصر 9)
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ِشح  ، كَكتٍِف : وهو العََرق. الرَّ

 : قليلةُ الماِء. َرشوحٌ  وبِئْرٌ 

 النِّْحُي بما فيه ، كذلك. َرَشحَ و

 النََّدى النَّبَاَت ، وهو َمجاٌز. قال ُكثيِّر : َرشَّحَ و الغَْيُث النَّبَاَت : َربَّاه. وعبارة األَساس : َرشَّحَ و

حُ  َرشــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــُ ه  يـ ــــــــــــنــــــــــــُ زِي ــــــــــــَ مــــــــــــًا وي ــــــــــــًا انعــــــــــــِ ت ــــــــــــح ب ــــــــــــَ  نـ

والــــــــــــــِ ُ     اٍ  بــــــــــــــعــــــــــــــَد ذاَ  طــــــــــــــَ ًد  ولــــــــــــــيــــــــــــــَ  نــــــــــــــَ

  
 من َسمائه. َرْشَحةو بما فيه. وأَصابَني بنَْفَحة من َعطائِه ، يَْرَشحُ  الِقْربَةُ بالماِء ؛ والكوُز. وُكلٌّ إِناءٍ  َرَشَحتو

 للُمْلِك ، ِخالفاً لبعضهم. يَُرشَّح االستعارةِ : مأُْخوذٌ من حُ تَْرِشيو

َصحُ  : [رصح] َسح ، ورَوى ابن الفََرجِ عن أَبي سعيٍد أَنه قال : ُمحّرَكةً : الرَّ َصُع  األَْرَصحُ  لُغة في الرَّ واألَْرَصُع واألََزلُّ واحٌد. ويقال : الرَّ

لَُل. قُْرُب ما بيَن الَوِرَكْين ، : َسح والزَّ َصع والرَّ  وكذلك الرَّ

بن األَثير قال ا .َرْصحاءُ  هيو ، أَْرَصحُ  والنَّْعت ، وهو الناتُِئ األَْليَتَْيِن ، األَْرَصح هو تصغير:  «أَُرْيِصح إِْن جاَءْت به»في حديث اللِّعَان و

اد بَدالً من  األَرَصح : ويجوز بالّسين ، هكذا قال الَهَروّي ، والمعروف في اللُّغة أَن واألَرسح هو الَخفيُف لَْحِم األَْليَتَْيِن ، وُربما كانت الصَّ

ين ، وقد تقّدم.  الّسِ

 والتَّْرِصيحةُ : قَْريَة بالقُْرب من َطبَِريَّة.

ً  َوى كَمنَعَ الَحَصى والنَّ  َرَضحَ  : [رضح] ه. َكَسره : يَْرَضُحه َرْضحا ْضحُ و وَدقَّه ، وبالَحَجِر َرأْسه : َرضَّ ْضخِ. قال أَبو النَّجم : الرَّ  : مثْل الرَّ

احِ بــــــــــــــكــــــــــــــرِّ َوأحٍب لــــــــــــــلــــــــــــــحصــــــــــــــــــــــــــــَ     َرضــــــــــــــــــــــــــــّ
اح     رحشـــــــــــــــــــــــــــَ رٍّ وال فـــــــــــــِ طـــــــــــــَ ـــــــــــــح  مبُصـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــي (1)ل

 

  
 قال ِجَراُن العَْوِد : .فتَرضَّحَ 

 (2)َيرَتض حُ َيكاُد ا َص  ِمنح َوطحئها 
ْضحو ضيحِ  ، بالّضّم : االسُم منه ، والنََّوى الرُّ  .َمْرضوحٌ  ، أَي َرضيحٌ  يقال نًَوى .الَمْرضوح كالرَّ

ً  النََّوى َرَضحَ و  : َكَسره بالَحَجر. يَْرَضحه َرْضحا

. والخاُء لُغَةٌ ضعيفةٌ. قال : النََّوى ، أَي به يُْرَضح الّذي الَحَجر اسُم ذلك ، الِمْرضاحو  يَُدقُّ

ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرِّ أَرَح  ألحٍم  مح ب اهـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ن طـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ب  خـــــــــــــــــَ

رحضـــــــــــــــــــــــــــاحِ     احٍ  كـــــــــــــمـــــــــــــِ ٍر َوقـــــــــــــَ بـــــــــــــح َو  عـــــــــــــَ ـــــــــــــ   الـــــــــــــنـ

  
ْضحِ  نََوىو  قال كْعُب بُن ماِلٍك األَْنصارّي : ما نََدَر منه. بفتح الّراِء : ، الرَّ

 والَوَرقَا الر ضححَ تـَرحَع  و 
 اْعتََذر. إِذا ِمن كَذا ، اْرتََضحَ و

 * ومما يستدرك عليه :

ْضَحةُ   : النََّواةُ الّتي تَِطيُر من تَحت الحجِر. الرَّ

ْضحُ و من خبٍَر ، أَي يسيٌر منه. رْضحٌ  وبَلَغَنا ْوض : القَِليُل من العَِطيِّة : أَيضاً : الرَّ  عَلِف.، كمْكنََسة ما يَُدقُّ بها النََّوى لل الِمْرَضَحة وفي الرَّ

قال :  الّذي يَْذَهُب قَْرنَاه قِبَِل أُذُنَْيه في تَباُعِد ما بينَهما. ، وهو األَْرفَحُ  في التَّْهذيب : قال أَبو حاتٍم : من قُُروِن البَقَرِ  ، األَْرفَحُ  : [رفح]

 واألَْرفَى : الّذي تَأْتي أُذُناه على قَْرنَْيه.
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ج :و ً  يقال للمتزّوِ فاِء والبَنِيَن. إِذا ، َرفََّحه تَْرفيحا إِنساناً  َرفَّحَ  كان إِذا»قال ابن األَثير : وفي الحديث :  قال له : بالّرِ
قال : باَرَك هللاُ  (3)

فاءِ « : عليك  وبعُضهم يقول : َرقََّح ، بالقاف. قَلَبُوا الَهْمَزةَ حاًء. أَراَد َرفَّأَ ، أَي َدَعا له بالّرِ

جَ  لَما ، عنههللارضيفي حديث ُعَمَر ، و جِ. «َرفِّحوني»:  قال ، عنههللارضي ، عليّ  بنتَ  كلثومٍ  أُمَّ  تَزوَّ  ، أَي قُولُوا لي ما يُقَال للمتَزّوِ

قَاحة : [رقح]  ومنه قولهم في تَْلبِيَِة بعِض أَهل الجاهليّة : : الَكْسُب والتَِّجاَرةُ. الرَّ

__________________ 
 ( الوأب : الشديد القوي. وهو يصف حافراً ا تقديره بكر حافر وأب رضاح للحص  واملصطر : الضي . والفرشاح : املنبطح.1)
 ختط  ِإّد ا اجزين مدلّة ( صدره كما يف الصحاح :2)
 ( النهاية واللسان ا ويف التكملة : رجاًل.3)
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 للر قاحةِجئحنا  للن َصاَحة ا ومل أنحت 
 أَورده الَجْوهرّي وابن منظور والزمخشرّي.

: إِصالُح الَمِعيشِة. قال الحارُث بن  التََّرقُّحُ و التَّْرقيحُ و : االكتساُب. التَّْرقيحُ و وَطلَب واحتال ؛ هذه عن اللِّْحيَانّي. ِلعيَاِله : تَكسَّبَ  تَرقَّحَ و

 ِحلَِّزةَ :

ح  مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــرتحُ  ه  َرقـــــــــــــــــ  يحشــــــــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــَ

جُ     ٌج هـــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــُث فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــََ عـــــــــــــــــِ  يـــــــــــــــــَ

  
 الماِل : ِإْصالُحه والِقيَاُم عليه. تَْرقِيحُ و

 وفي األَساس : كاِسبُه وُمْصِلُحه. إِزاُؤه. بفتح الّراِء ، وياِء النِّْسبَة ، أَي مالٍ  رقَاِحيُّ  هو يقال :و

قاِحيّ و ة : الرَّ  : التَّاِجُر القائُم على ماِلِه الُمْصِلُح له. قال أَبو ذَُؤيب يَِصف ُدرَّ

يح  فــــــــــــــ  يٍّ بــــــــــــــكــــــــــــــَ احــــــــــــــِ اَءهــــــــــــــا  َرقــــــــــــــَ ريــــــــــــــُد لــــــــــــــَ  يــــــــــــــُ

ـــــــــــُج     رِي ي فـــــــــــَ يـــــــــــِض فـــــــــــهـــــــــــح ربحُِزهـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــَ (1)فـــــــــــيـــــــــــُ
 

  
قَاَحة يعني بارزةً ظاِهَرةً. واالسم  .الرَّ

 ؛ كما في األَساس. (2)أَْهِله : كاِسبُُهم كجاِرحتِِهم  َراقَِحةُ  وهو

 ٌ  إَِذا كانْت تَْكتَِسُب بالفَجور. رْقَحاءُ  وزاد شيُخنا : وقالوا : امرأَة

ً  رقَّحَ  كان إِذا»في الحديث : و  .«إِْنَسانا

 يريد َرفَّأَ ، وقد تقّدمت اإِلشارة إِليه.

 ا سيأْتي.ويقال : تَْرِكيُح المال ، لغة في القاف ، كم

ْكحُ و عليها نَْزعاً. اْعتََمد إِذا كمنََع : الّساقِي على الدَّْلوِ  َرَكحَ  : [ركح]  : االْعتِماُد. وأَنشد األَصمعّي : الرَّ

دحِح  َف مــــــــــــثــــــــــــَر الــــــــــــقــــــــــــِ يــــــــــــَ تح َأهــــــــــــح  فصــــــــــــــــــــــــــاَدفــــــــــــَ

ِو شـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــَد     لـــــــــــــح َرَد ابلـــــــــــــد  حِ َأجـــــــــــــح  (3) الـــــــــــــر كـــــــــــــح
  

ً  إِليه َرَكحَ و .اْرتََكْحتو أَْرَكْحتو إِليه َرَكْحتُ  يقال : .اْرتََكحَ و كأَْرَكحَ  اْستَنَد ، إِليه : َرَكحَ و  قال : َرَكَن وأَناَب. بالّضّم : ُرُكوحا

 ِإليها بعد ما ُكنحُت جُمِمعاً  رََكححتُ 
كوحُ و كوُن إِليه.إِلى الشَّيْ  الرُّ ْكحو ِء : الرُّ الُمْشِرفةُ على الَهواِء. وقيل : هو ما َعال عن السَّْفحِ واتَّسَع.  ُرْكُن الَجبَل أَو ناِحيَتُه ، بالضّم : الرُّ

 قال أَبو َكبِير الُهَذلّي : .أَْرَكاحٌ و ُركوحٌ  ج ٍء : جانِبُه.كّلِ شيْ  ُرْكحُ  وقال ابن األَعرابّي :

ٌت  ثـــــــــــــــبـــــــــــــــِّ تـــــــــــــــَ ه مـــــــــــــــُ ر  كـــــــــــــــبَنـــــــــــــــ  ظـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــىت  يـــــــــــــــَ

وح    رفِ  بــــــــــــــرُكــــــــــــــُ َز ِذي رُيــــــــــــــوٍد ُمشــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــح

  
 َجبٍَل ، وهو جانِبُه وَحْرفُه ، فيخاف أَن يَِزّل ويَْسقُط. بُرْكحِ  من فََرقى أَن يتكلّم فيُْخِطَئ ويَِزلَّ كأَنّه يَْمِشيأَي يَظلُّ 

ْكحُ و  والِفنَاُء. ساحةُ الّدارِ  أَيضاً : الرُّ

ْكحُ  قال أَبو ُعبَْيد : «ُرْكحٍ  ال ُشْفعَةَ في فِنَاٍء وال َطِريٍق وال»في الحديث : و  ، بالّضّم : ناحيةُ البَْيِت من َوَرائه كأَنّه فََضاٌء. قال القَُطامّي : الرُّ

َي  َر  مــــــــــــا َغشــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ا تـ ــــــــــــَ اأَم   (4) اأَلرحكــــــــــــاحــــــــــــَ
ا    احــــــــــــــــَ ُج هلــــــــــــــــمح َوجــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح ــــــــــــــــ  دَِع الــــــــــــــــثـ  ملح يــــــــــــــــَ

  
تْر. األَْركاحُ  ْكَحة ، بالّضّم. : األَْفنِيَةُ. والَوَجاُح : الّسِ  كالرُّ
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ْكحُ و ْكَحِة ُرْكحٌ  وجْمع ، أَْركاحٌ  ألَساُس ، جا أَيضاً : الرُّ ْكح ، مثل بُْسرةٍ وبُْسر ، وليس الرُّ ، قال  ُرْكحةٍ  ال ُرْكحٍ  َجْمع األَْرَكاحو واِحداً. الرُّ

 ابن بَّرّي.

ْكحِ  أَْهلُ »في الحديث : و  .«بُرْكِحهم أَحقُّ  الرُّ

 وقال ابن ميّادةَ :

ه و  ـــــــــــــــــ  اِج كـــــــــــــــــبَن رب ٍ عـــــــــــــــــرِِد الـــــــــــــــــّزِجـــــــــــــــــَ  ُمضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ز ُز     لـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــاَد مـــــــــــــــــــــــُ  اأَلرحكـــــــــــــــــــــــاحِ ِإرٌم لـــــــــــــــــــــــِ

  
جاِج أَْنيَابَه. وإَِرٌم. قَْبٌر َعلَْيه ِحَجارةٌ.  أَراد بعِرِد الّزِ

 : األَساُس. األَْرَكاحو كأَنّه قبٌر. (5)وُمَضبَّر : يعنِي رأَْسَها 

ْكحةو  هكذا في الّصحاح. وعبارة اللّسان : البَِقيَّةُ من الثَّريد. تَْبقَى في الَجْفنَِة ، ، بالّضّم : قِْطعةٌ من الثَِّريد الرُّ

__________________ 
قوله قريح كذاب ابلنســـخ كاللســـان وهو تصـــحيف والذي نقدم يف مادة ف ر ج من اللســـان »( ابألصـــر قريح ا وهبامش املطبوعة املصـــرية : 1)

 .«بعينه عل  أن الفريج هو الظاهر البارز واستشهد هبذا البيت« فريج»والشارح 
 .«قوله كحارصهم الذي يف األساس كما يقا  جارحة أهله»( ابألصر كحارصهم وهبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«أحرد الدلو»( األصر والتهذيب واللسان ا ويف التكملة 3)
 ( ورواه بعضهم :4)

 أال تر  ما غشي األكراحا
 (.عن التهذيب). واألكراح : بيوت الرهبان

 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : رأساً.5)
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 ومثله عبارة الّصحاح. ُمْكتَنِزةٌ بالثَّريد ؛ أَي ُمْرتِكحةٌ  جْفنةو

ُر عن َظْهِر الفَرِس. إِذا كان ِمْركاحٌ  وَرْحلٌ  ، ِمْركاحٌ  َسْرجٌ و حال والسُُّروجِ : الِمْركاحُ و وفي اللسان : يتَأَخَّ ُر ، فيكون  من الّرِ الّذي يَتَأَخَّ

ْحِل  ُجِل على آِخرةِ الرَّ  .(1)مْرَكُب الرَّ

 : [العجاج]قال 

ي  جـــــــــــــــاُم شـــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــِ ـــــــــــــــلـــــــــــــــِّ  كـــــــــــــــَبن  فـــــــــــــــاُه وال

     ٍ يــــــــــرٍت ســـــــــــــــــــــــلــــــــــِ بــــــــــِ ا غــــــــــَ رحكــــــــــاحِ شـــــــــــــــــــــــرحخــــــــــَ  (2) مــــــــــِ
  

ر عن َظْهِر البعيِر. : إِذا كان يتأَخَّ  ِمْركاحٌ  وأَحسُن من عبارة المصنّف نصُّ الجوهرّي : َسْرجٌ  ْحُل إِذا تأَخَّ ُر عن ظْهِر الفَرس ، وكذلك الرَّ

ْحَل ولم يذكِر البِعير. وُوِجَد عندنا في بعض النَُّسخ الموجودةِ :  ُجل»والمصنُّف َذَكر الرَّ بالجيم بدل الحاِء وهو تحريٌف َشنِيٌع يْنبِغي « الرَّ

 التَّنَبُّه لذلك.

ْكَحاءُ و  : األَْرُض الغليظةُ الُمْرتَِفعَة. الرَّ

ْهباِن. : ُرْكحٍ  جْمع األَْرَكاحُ و ْكح . قال : وما أَراَها عربيَّةً. وقال ابن سيده :األََكْيَراحُ  ويقال لها قال األَزهرّي : بيُوُت الرُّ : أَْبيَاُت  الرُّ

 النَّصاَرى ، ولسُت منها على ثِقة.

 من بني تَميم. ثَْعلَبةَ بن سْعدٍ  بني وفََرُس َرجٍل من : َكْلٌب ، (3) َكَكتَّانٍ  رّكاحٌ و

 استند ، وقد تقّدم. وأَْرَكَع إِليه : إِليه : أَْسنَده. أَْرَكَحهو كسحاٍب : ع َرَكاحٌ و

 أَلَجأَه. َظْهَره إِليه : أَْرَكحَ و

 أَي تَْرِجُع وتَْلَجأُ إِليها.:  «إِليها حُ تَْرك ما أُحبُّ أَن أَجعَل لك ِعلَّةً »في حديث ُعَمر قال لعَْمِرو بن العَاِص : و

ُف والتَّلَبُّث ، التَّركُّحُ و فيها ، أَي يَتََوسَّعُ  يَتََركَّحُ  في الّدار : إِذا تََوّسَع فيها. ويقال : إِّن لفاُلن ساحةً  تَركَّحَ  يقال : : التَّوسُُّع ، التََّركُّحُ و  التَّصرُّ

ف فيها. تركَّحَ  في النوادر :  بالمكان : تَلَبََّث ، وقد تقّدمت اإِلشارةُ إِليه. تَركَّحَ و فاُلٌن في الَمِعيشِة ، إِذا تََصرَّ

ْمح : [رمح] ي قال : الّتي تَْمشِ  ؟وقيل ألَعرابّي : ما النّاقَةُ الِقْرَواحُ  .أَْرماحٌ و ِرماحٌ  ج وهو بالّضّم ، وإِنما أَْطلقَه لُشهرته ، م ، من السالح الرُّ

 .(4) أَْرَماحٍ  على

ً  كَمنَعَه َرمَحهو ْمح أَي َطعَنَه به ، : يَْرَمُحه َرْمحا َماحة : حاِذٌق في َرّماح نابِل ، وهو راِمحٌ  ، فهو بالرُّ  .الّرِ

 .َراَمحهُ ُمَراَمَحةً و

 .(5)وتََسايَفُوا  تََراَمُحواو

 .ِرَماحٍ و ُرْمحٍ  وهو ذو

احُ و مَّ ْمحِ  أَي : ُمتَّخذُه ، الرَّ اَحةُ  وِحْرفَتُه وَصْنعَتُه وصاِنعُه. الرُّ مَّ  بالكسر. ، الّرِ

احُ  من المجاز :و مَّ  الفَْقُر والفَاقَة. : الرَّ

ّماحُ و  مشهوٌر. ابُن َميّاَدةَ الشاعر : الرَّ

 .راِمحٌ  يقال للثَّْوِر من الوْحش :و لّصحاح.مثُل البٍن وتاِمٍر ، وال فِْعَل له ، كما في ا ُرْمحٍ  ذو : َرّماحٌ وَ  راِمحٌ  رجلٌ و

ّمة :  قال ابن سيده : أُراه لمواضعِ قَْرنِه. قال ذو الرُّ

هـــــــــــــــــــاٍة و و  رحاَن مـــــــــــــــــــَ نح َذعـــــــــــــــــــَ حٍ كـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــِ   رامـــــــــــــــــــِ
تح لــــــــــــه بــــــــــــبــــــــــــالدِ     َد  لــــــــــــيحســــــــــــــــــــــــــَ الُد الــــــــــــعــــــــــــِ  بــــــــــــِ
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 : له قْرنَاِن. راِمحٌ  تْورٌ  ومن المجاز :

َماكُ و اِمحُ  الّسِ ماكْيِن ، وهوأَحُد  : الرَّ َي بذلك ألَنه قُّدام الفَّكةِ  معروفٌ  نَْجمٌ  الّسِ  ُرْمُحه يْقُدُمه َكوَكٌب يقولون : هو ليس من َمنازل القََمِر ، ُسّمِ

ِرّماح : الّراِمحو وقيل لآلَخِر : األَْعزُل ، ألَنه ال َكْوَكَب أَماَمه ،  أَشدُّ ُحْمرةً ، وقال الّطِ

وحءِ  ــــــــــــــَ ُب نـ ــــــــــــــِّ ي ن  صــــــــــــــــــــــــــــَ اهــــــــــــــُ ــــــــــــــِض   ــــــــــــــََ ــــــــــــــي ــــــــــــــر ب  ال

زحِ  و     ِم الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــُ هح مـــــــــــــــــــن اأَلجنـــــــــــــــــــحُ  الـــــــــــــــــــرّا ـــــــــــــــــــَِ

  
ماكُ  اِمحُ  والّسِ َماُك الِمْرَزُم. وفي األَساس : ومن  الراِمحُ  : ال نَْوَء له ، إِنما النَّْوُء لألَْعزِل. وفي التّْهذيب : الرَّ : نَْجٌم في السََّماِء يُقَال له : الّسِ

ماكُ   .الّراِمح المجاز : طلََع الّسِ

__________________ 
 ( قا  اأَلزهري : وهذا هو الصحيح.1)
 .12وديوان العجاج /  (شرخ)وما أثبت عن التاج « شرخاً »بد  « شرجاً »( يف األصر والتهذيب واللسان 2)
 .«ككتاب»( يف القاموس املطبوع : 3)
 (.145/  2اجلمهرة ): يعين طو  قوائمها  أرماحو  «خلقوله الجي متشي ا عبارة اللسان : الجي كبهنا ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«تسابقوا»( عن األساس ا وابألصر : 5)
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ً  وكذلك البَْغُل والِحَماُر وكلُّ ذي حافرٍ  الفََرُس كَمنَعَ  َرَمَحهو  أَي َضَرَب برْجِله. وقيل َضَرَب بِرْجلَْيه جميعاً. واالسم َرفََسه ، : يَْرَمح رْمحا

َماحُ  َماحِ و . يقال أَْبَرأُ إِليَك من الِجَماحالّرِ ْمحُ  . وهذا من باب العيوب الّتي يَُردُّ الَمبيُع بها. قال األَزهرّي : وُربما اْستُعيرالّرِ ِلِذي الُخّف.  الرَّ

 قال الُهَذلّي :

ٍن   حِ بــــــــطــــــــعــــــــح َرمــــــــح وارِزاً  كــــــــَ تح غــــــــَ وحِ  أَمحســــــــــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــ 

غــــــــــــــربِِّ     ــــــــــــــَ ت
ُ

ــــــــــــــ  املــــــــــــــ ا  حب عــــــــــــــل واِذهبــــــــــــــُ  (1) جــــــــــــــَ
  

 . أَنشد ابن األَعرابّي :َرُموحٌ  النَّاقةُ ، وهي َرَمَحت وقد يقال :

ي  لـــــــــــــــِ وحَ ُتشـــــــــــــــــــــــــــــح َي  الـــــــــــــــر مـــــــــــــــُ وحُ وهـــــــــــــــِ   الـــــــــــــــر مـــــــــــــــُ
وحُ     لـــــــــــــــــــُ َهـــــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــــح ربح رحٌف كـــــــــــــــــــَبّن غـــــــــــــــــــُ  حـــــــــــــــــــَ

  
 : َعّضاَضةُ َوعضوٌض. َرُموحٌ و َرّماحةٌ  وفي األَساس : دابّةٌ 

ة  .(2)وفي الّصحاح واللّسان واألَساس : بِِرْجِله ، باإِلفراد  َضرَب الحَصى بِرْجلَْيه. وركَض ، إِذا الُجْنَدبُ  َرَمحَ  من المجاز :و مَّ قال ذو الرُّ

: 

رح و  قــــــــــــِ َة ملح تــــــــــــَ يــــــــــــ  ولــــــــــــة مــــــــــــن ُدوِن مــــــــــــَ هــــــــــــُ  جمــــــــــــح

وحُن     َدُب اجلـــــــــَ نـــــــــح وصـــــــــــــــــــــــي هبـــــــــا واجلـــــــــُ لـــــــــُ ـــــــــَ حُ قـ رحمـــــــــَ ـــــــــَ  يـ

  
 لَمعاناً خفيفاً ُمتقاِرباً. لَمعَ  إِذا البْرُق : َرَمحَ  من المجاز :و

اَعية. ِرَماَحها من المجاز : أََخذِت البُْهَمى ونَْحُوها من الَمْرَعىو َكْت فامتنعَْت على الرَّ وفي مجمع األَمثال : ـ  ِرماحها أَخذِت اإِلبلُ و : َشوَّ

 كأَنَّها تَْمنَُع عن نَْحِرها وكّل ذلك على الَمثَل ِمنَْت أَو َدّرت ،سَ  َحُسنْت في عيِن صاِحبها فامتنع لذلك من نَْحرها ؛ يقال ذلك إِذا« : أَْسِلحتها»

 .ِرماَحها لُحْسنَِها في عين صاحبها. في التهذيب : إِذا امتنعَت البُْهَمى ونَْحُوها ِمن المراِعي فيَبَِس َسفَاَها قِيل : أََخَذتْ 

 .(3): َسفَاها اليَابُِس  ِرَماُحهاو

ماُن ، وذلك أَّن صاِحبَها إِذا أَراد نَْحَرها نََظر إِلى ِسَمنِها وُحْسنَِها  ِرَماحٍ  ، وإِبٌل َذَواتُ  ُرْمح َسِمنَت : ذاتُ ويقَال للنّاقَة إِذا  ، وهي النُّوُق الّسِ

 فامتَنََع من نْحِرَها نَفَاسةً بها ِلما يُروقُه من أَْسنِمتها. ومنه قول الفََرْزَدق :

ن َذوات ي مـــــــِ فـــــــِ يـــــــح ُت ســـــــــــــــــــــَ نـــــــح هـــــــا فـــــــمـــــــكـــــــ    رِمـــــــاحـــــــِ
ا    ـــــــــَ ي ـــــــــِ ائ ـــــــــَ كـــــــــاَء رِع ـــــــــُ ر ب فـــــــــِ  َغشـــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــًا ومل َأحـــــــــح

  
 يقول : نََحْرتُها وأَْطعْمتُها األَضياف ، ولم يَمنعني ما عليها من الشُّحوِم عن نَْحِرَها نفاسةً بها.

 كما أَن ُشَريحاً علٌم على فَْرجِ الَمرأَةِ. الذََّكر َعلٌَم على كُزبيٍر : ، ُرَميحٌ و

َميحِ  ذوو ْجلَْينِ  الرُّ  َذنَبُه. ُرْمُحهو في أَْوساِط أَْو ِظفَته ، في كّل َوِظيٍف فَْضُل ُظْفٍر. وقيل : هو كلُّ يَْربُوعٍ ، َضْرٌب من اليََرابيع َطويُل الّرِ

ً  ُرمْيحَ  األُّمهات : أَخَذ الشيخُ وفي بعض  أََخذ فالنٌ  يقال :و .(4)َشْوالتُها  ِرماُحهو وأَبو  أَي من ِكبَِره. أَبي َسعٍد ، أَي اتََّكأَ على العصا َهَرما

 المذكور في القرآن. قال : َسْعٍد : هو لُْقماُن الَحكيمُ 

جِي  َر ح شــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــ  ا تـــــــــــــــــَ حَ ِإمــــــــــــــــّ  َأيب  ُرمــــــــــــــــيــــــــــــــــح

ا    عـــــــــَ اَلَح مـــــــــَ ُر الســـــــــــــــــــــــِّ ـــــــــقـــــــــدح َأمحـــــــــِ ٍد ا ف  ســـــــــــــــــــــــعـــــــــح

  
 .(5)أَقواٌل ثالثة  ُكْنيةُ الِكبَِر والَهَرم ، أَو هو مْرثَُد بُن سعٍد أَحُد َوْفِد عاد ، هو أَو

ْمَحْين ذوو ماح ُشبِّهتَا َعْمرو بن الُمِغيرة لطوِل ِرْجلَْيه لقب : الرَّ مالك بن َربيعةَ  قال ابن سيده : أَحسبه َجّد ُعمر بن أَبي َربيعة. وهوو .بالّرِ

ّي بذلكقال  بِن َعْمٍرو ْمَحْين ذوو في يديه. بُرْمَحين ألَنه كان يُقاتِل القُرشيّون : ُسّمِ أَخي العبّاس  يَزيَد بن ِمْرَداٍس السُّلَميّ  لقبُ  : الرُّ

ْمَحْينِ  ذوو .عنههللارضي َكةً  َعْبد بن قََطن : لقبُ  الرُّ  ككِتٍف. ابن َشِمرٍ  محرَّ

 أنشد ثعلب. الِجّنِ : الطاُعون ِرماحُ  ومن المجاز : نُْقياٌن ِطواٌل بالدَّْهناِء. بلفظ الجْمع : األَْرَماحُ و
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يــــــــــــُت عــــــــــــلــــــــــــَ  ُأيبٍَّ  ُرَ  مــــــــــــا َخشــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــح عــــــــــــَ  لــــــــــــَ

احَ     ـــــــــــــــــَ ار رِم مـــــــــــــــــَ دِة ا ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــِّ ي قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــيِن مـــــــــــــــــُ  ب

  
__________________ 

 .194/  3( هو أليب جندب اهلذد كما يف ديوان اهلذليا 1)
 جله.( ويف التهذيب أَيضاً : بر 2)
 : منعت بشوكها أن تُرع . رماحها ( يف األساس : وأخذت البهم 3)
 .«العقارب : شوالهتا ا وهو الصواب رماحو  شوالته ا كذا يف النسخ والذي يف اللسان : رماحهو  قوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ويف التكملة : هو مرثد بن سعد ا وهو أحد وفد عاٍد.( يف اللسان : وأبو سعد أحد وفد عاٍد ا وقير : هو لقمان ا كيم ا 5)

  



3082 

 

يـــــــــــــــــُت عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــَ  ُأيبٍَّ و   لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــيّن َخشـــــــــــــــــــــــــــــــِ

احَ     اِر  رِمــــــــــــــــــــَ نِّ َأو ِإاّيَ  حــــــــــــــــــــَ (1)اجلــــــــــــــــــــِ
 

  
ةَ يقال لها : ُمقيِّدةُ الِحَمار ،  يْت بذلك ألَن الَحرَّ ةَ.َعنَى ببَني ُمقيِّدة الِحماِر : العَقَارَب ، وإِنما ُسّمِ  والعَقَارُب تأْلَُف الَحرَّ

ماحُ و  لبني ِكاَلب : أَْبَرق (2) ُرْمحٍ  داَرةُ و : َشْوالتُها : ِرماُحهو : َذنَبه ، ُرْمُحهو وقد تقّدم أَنه عندهم كلُّ يْربوعِ ، من العَْقرِب : َشْوالتُها. الّرِ

 ة بالشأْم. : ُرْمحٍ  ذاتُ و لَقَبُها. : ُرْمحٍ  وذاتُ  بة إِليه.لبني عمِرو بِن َربيعةَ ، وعنده البَتيلةُ ، ماٌء لهم ، وداَرةٌ منسو

 وهو َجبٌَل نَْجدّي ، وقيل بخاٍء معجمة. كغَُراب : ع ُرَماحٌ و

ماحِ  ُعبَْيدُ و ماحِ  وِباللُ  الّرِ  .(3) َرجالنِ  الّرِ

ماحِ  ُمالِعبُ و وهو ابُن أَخيه الشاعُر  والمعروُف ُمالِعب األَِسنَّة. وَجعَله لَبيدٌ  بن ِكالب عاِمر بِن ماِلك بن َجْعفَر لقب أَبي بََراءٍ  : الّرِ

ً  المشهورُ   أَي لحاجتِه إِليها. للقافية ، رَماحا

 وهو قوله على ما في الّصحاح واللِّسان :

واِح  ـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــاِن مـــــــــــــــــض األَن ا تـــــــــــــــــَ ومـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــُ

َب و     العـــــــــــــــــــِ ا مـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــــاحِ أَب ـــــــــــــــــــّرِم  (4) ال
  

اِح  ــــــــــــــــــــــــَ ي َرَه الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ دح رَاٍء مــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــَ  َأاَب بـ

وِد ويف اأَلمحســــــــــــــــــــــــــاحِ     ب الســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــُ ل  يف الســــــــــــــــــــــــــ 

  
 وفي شْرح شيخنا :

الح  رَِ  الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ دح ا مـــــــــــــــــُ  لـــــــــــــــــو َأّن حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــن

ُب     العـــــــــــــــــــــــــِ ه مـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــاحِ أَدحرَك ـــــــــــــــــــــــــّرِم  ال

  
عَرين للبيٍد.  قال : وال منافاة ، في أن كالًّ من الّشِ

ْمحَ  العرب تجعلو  وقال ُطفَيٌل الغَنوّي : َشِديدةُ الدَّْفعِ. أَي ، رّماحة قَْوسٌ  كناية عن الدَّْفع والَمْنع. ومن ذلك : (5) الرَّ

احـــــــــــــة ا  بـــــــــــــَرمـــــــــــــّ اَب كـــــــــــــَبهنـــــــــــــّ ي الـــــــــــــرت  فـــــــــــــِ نـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

ِر     جـــــــــِّ عـــــــــَ يـــــــــيبح مـــــــــُ عـــــــــِ ن شـــــــــــــــــــــــَ ُة عـــــــــَ ٍّ مـــــــــِ رَاقـــــــــَ (6)هـــــــــِ
 

  
ْمح بطعنة رّماحة ومن الناس من فَّسر ةُ الواحدةُ من َرْمحة موِضع َرّماحةً  ِإالًّ أَن يكون َوضعَ  ، وال يُْعَرف لهذا َمخَرجٌ  بالرُّ  الّذي هو الَمرَّ

ْمح  ؛ كذا في اللسان. الرَّ

 وإِياه عنَى أَبو بُثَْينةَ الُهذلّي بقوله : : رجٌل ، ُرْمحٍ  ابنُ و

ــــــــــــِن  ِر اب ــــــــــــح ب ــــــــــــَ وحم مــــــــــــن نـ ــــــــــــقــــــــــــَ حٍ كــــــــــــَبّن ال   ُرمــــــــــــح
عــــــــــريُ     هــــــــــمح ســــــــــــــــــــــــَ حــــــــــُ فــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ راِء تـ مــــــــــح َد  الــــــــــقــــــــــَ  لــــــــــَ

  
 ويرَوى : ابن َرْوح.

َماحِ  ذاتو ها. َضبَّةَ  بني : فَرٌس ل الّرِ يَْت ِلعّزِ  وفي ذلك يقول شاعُرهم : كانت إِذا ذُِعرت تَباَشرْت بنو َضبَّة بالغُْنم.و ُسّمِ

رتح ذاُت  احِ ِإذا ُذعـــــــــــــِ َرتح لـــــــــــــنـــــــــــــا  الـــــــــــــّرِمـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

هح     مــــــــــــُ ائــــــــــــِ نــــــــــــَ رِي غــــــــــــَ ثــــــــــــِ رِي الــــــــــــكــــــــــــَ ُن ابلــــــــــــطــــــــــــ   َأايمــــــــــــِ

  
ماح ذاتويقال : إِّن   : إِبٌل لهم. الّرِ

 * ومما يستدرك عليه :
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. .. : وذلك من الَخْوف والفَرِق وشّدةِ النََّظر ، وقد يكون ذلك من الغَضب أَيضاً. وفي األَساس : من المجاز : ُرْمَحْينِ  جاَء كأَّن عينيه في

ً  َكسروا بينهم . وُمنِينا بيَوٍم كِظلِّ  ُرْمحا َماح واحٌد. وذاتُ  ُرْمحٌ  وُهْم على بني فاُلن .(7): َطِويل َضيِّق  ْمحِ الرُّ  ، إِذا وقَع بينهم شرٌّ : قريٌب  الّرِ

 من تبَالة.

َماحِ  وقَاَرةُ   : موضٌع آَخُر. الّرِ

ْنحُ  : [رنح] ْنحُ و واالختالُط. : الدَُّوارُ  الرَّ  .(8) نْحُو العُْصفوِر من ِدماغِ الرأِْس بائٌِن منه : الرَّ

__________________ 
 قوله : أو ِإاي  حار ا كذا ابللســـان أيضـــاً والذي يف األســـاس : أو ِإنزا  جار ا وقا  : االنزا  ا مر دون اخلير»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)
 ويف األساس املطبوع فكاألصر. ..
 (.معجم البلدان)( وترو  : دارة رمخ عن أيب زايد. 2)
 «العربرجالن من »( يف ِإحد  نسخ القاموس : 3)
وانظر التكملة وفيها « ( هبامش املطبوعة املصـــرية : قوله : وأبنا ا بفتح أوله وكســـر  نيه املشـــدد من التببا وهو الثناء عل  الشـــخص بعد موته4)

 رواية أخر  لإِلرجاز.
 ( ضبطت يف اللسان بضم الراء ضبرت قلم.5)
 لل  وأييت به أهله قبر ورود اإِلبر.( الشعيبتان : املزادلن. واملعّجر : الراعي الذي حيلب ا6)
 ( وشاهده فيه : قا  ابن الطثرية :7)
 يــــــــــــــــوم كــــــــــــــــظــــــــــــــــر الــــــــــــــــرمــــــــــــــــح قصـــــــــــــــــــــــــــــر طــــــــــــــــولــــــــــــــــه و 

 دم الـــــــــــــــز  عـــــــــــــــنـــــــــــــــا واصـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــفـــــــــــــــا  املـــــــــــــــزاهـــــــــــــــر   

  

 ( يف التكملة : كبنه أيمن منه.8)
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 ُس الدَّقَل. والقَِريَّةُ : َخَشبةٌ ُمَربَّعةٌ على رأْس القّبِ.َكْوثَلُها. والقبُّ : رأْ  : (1)والدَّْوِطيرةُ  : َصْدُر الّسفينة. الَمْرنََحة قال األَزهرّي :و

جُل وغيُره َرنَّحَ و ، إِذا مال واستداَر. قال امرُؤ القيِس يصف َكْلَب  تَرنَّحَ و .كاْرتَنحَ  الشَّراُب ، َرنََحهو تمايَل ُسْكراً أَو غيَره إِذا تَرنَّحَ  الرَّ

 : (3)في أَْنفه ، والغَْيَطُل : َشَجٌر  (2)َصيٍد َطعنَه الثَّْوُر الَوْحشّي بقَْرنِه ، فظّل الكْلُب يَستديُر كما يَستديُر الِحَماُر الِّذي قد َدَخلَت النُّعَرةُ 

ر   ظـــــــــــــــــــَ حُ فـــــــــــــــــــَ َرنـــــــــــــــــــِّ ٍر  يــــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح  يف غـــــــــــــــــــَ

رح كـــــــــــمـــــــــــا     عـــــــــــِ اُر الـــــــــــنـــــــــــ  مـــــــــــَ ِديـــــــــــُر ا ـــــــــــِ تـــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــح

  
 به : إِذا أُديَر به كالَمْغِشّي عليه. ُرنِّحَ  قيل :و

أَي يَُداُر به :  «فيه من ِشّدة الَحرّ  لَيُرنَّح أَنه كان يَصوم في اليوم الشَّديِد الَحّرِ الّذي إِّن الَجَمَل األَحمر»في حديث األَْسود بن يَزيد : و

ً  عليه ُرنِّحو فالٌن ، نِّحَ رُ  ويَْختَِلط. يقال : وَضْعٌف في  ُغِشَي عليه أَو اْعتراه َوْهٌن في ِعظاِمه أَي على ما لم يُسمَّ فاعلُه : إِذا ، بالّضمّ  تَْرنِيحا

  وُحْزٍن. قال :وقد يكون ذلك من َهمٍّ  ، كُمعّظٍم ، ُمرنّحٌ  فتََمايَل ، وهو َجسِده عند َضْرٍب أَو فََزعٍ أَو ُسْكر حتَّى يَْغشاه كالَمْيدِ 

ـــــــــــد  ي َد مـــــــــــغـــــــــــمـــــــــــورًا ميـــــــــــَِ لـــــــــــح َر  اجلـــــــــــَ ـــــــــــَ اً تـ رحنـــــــــــ    مـــــــــــُ
ا    يـــــــــَ احـــــــــِ رًا وِإنح كـــــــــاَن صـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــح  كـــــــــَبّن بـــــــــه ســـــــــــــــــــــــُ

  
 وقال الطَِّرّماح :

عـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــٌة و  ُر  اأَلدحَ. عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه  ـــــــــــــَ  انصـــــــــــــــــــــــــــِ

َد     يـــــــــــُد ِإذا اســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــعـــــــــــربحَت مـــــــــــيـــــــــــح حِ متـــــــــــَِ َرنـــــــــــ 
ُ

 املـــــــــــ

  
 ومن ذلك أَيضاً :

اً قد أَبيت جائِعاً و   ُمَرحن 
: هو َضْرٌب من العُود ، من أَْجَوِده  (4)ُضبَِط عندنا في النُّسخ كُمعَظَّم َضْبط القَلَم ، والذي في اللَّسان  أَيضاً : أَْجَوُد ُعود البَُخوِر ، الُمَرنَّحو

َح برائحتها الذَِّكيَّة. (5)من  ، يُْستَْجَمر به ، وهو اسٌم ، ونِظيُره الُمْخَدُع. وفي األَساس : من المجاز : واْستَْجَمَر بالُمَرنَّح ةِ ، وتَروَّ  األَلُوَّ

راِب ، التَّرنُّحو ُز الّشِ  عن أَبي حنيفة. : تََمزُّ

 * ومما يستدرك عليه :

يُح الغُْصنَ  َرنََّحت من المجاز :  .فتَرنَّحَ  الّرِ

ُح بين أَْمَرْين (6)على فاُلٍن : ماَل  تَرنَّحَ و  ؛ كذا في األَساس.* يَتَرنَّحُ و عليه تَطاُوالً وتََرفُّعاً. وهو يترجَّ

 في فِيِه. إِدارة الَكالمِ  بالنّون قبل الجيم : ، التَّرْنُجح : [رنجح]

وحُ  : [روح] وح النّْفُس. وفي التّهذيب : قال أَبو بكِر بُن األَنباِرّي : ، بالّضمّ  الرُّ وح والنَّْفُس واحٌد ، غير أَن الرُّ مذكَّر ، والنَّْفس ُمؤنَّثة  الرُّ

وح وتأِْويل (7) (َوَيْسئَ ُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّ ) عند العرب. وفي التنزيل : واألَكثُر على  ةُ األَْنفُِس.ما بِه َحيا أَنه الرُّ

 اله السُّْبكّي وغيُره.عدم التعّرض لها ، ألَنّها معروفَةٌ ضروَرةً. وَمنََع أَكثُر األُصوليّين الَخْوَض فيها ألَن هللا أَْمَسَك عنها فنُْمِسك ؛ كما ق

وح إِنّ  (َوَيْسئَ ُلوَنَك َعِن الرُّوحِ )ورَوى األَزهرّي بَسنَده عن ابن عبّاس في قوله :  قد نزل في القرآن بمنازَل ، ولكن قُولوا كما قال  الرُّ

اُء : (ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّ َوما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإاّل َقِليالً )هللا تعالى :  وحُ  وقال الفرَّ : هو الِّذي يعيش به اإِلنساُن ، لم يُخبِر هللا  الرُّ

وح يُْعط عْلَمه العباَد. قال : وَسمعت أَبا الهيثم يقول :تعالى به أَحداً من خْلقه ولم  إِنّما هو النَّفَس الّذي يَتنفَُّسه ، اإِلنساُن ، وهو جاٍر في  الرُّ

َض ، وهو بالف (8)جميع الجسِد ، فإِذا َخرَج لم يتنفَّْس بْعَد ُخروجه ، فإِذا تَمَّ  ، « جان»اِرسيّة ُخُروُجه بِقي بََصُره شاخصاً نَْحَوه حتَّى يُغَمَّ

 قال شيخنا : كالم الجوهرّي يدّل على أَنّهما على حّدٍ َسَواٍء. وكالُم المصنِّف يُوِهم أَن التَّْذكير أَْكثَر. ويَُؤنَّث. يُذكَّر
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__________________ 
 .«املطبوعةقوله الدوطرية هي ابلفتح معّرب دوتريه بضم األو  ا كذا هبامش »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( النعرة : النعر ذابب أزر  يتتبض ا مر ويلسعها.2)
 .«قوله : والغيطر اخل كذا يف اللسان واألنسب  خريه عن ِإنشاد البيت»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
ُرحَنح ( يف اللسان :4)

 ه املخدَع.. وهو اسم ونظري .. بضم امليم وسكون الراء وفتح النون خمففة ويؤيده قوله بعده امل
 ( يف األساس : وهو األلوة تُرّنح.5)
 ( يف األساس : ِإذا ما  عليك ابلتطاو  والرتفض.6)
 .85( سورة اإِلسراء اآية 7)
 ( يف التهذيب واللسان : تتاّم.8)
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وحو ، ُروُحه قلت : وهو كذلك. ونقل األَزهرّي عن ابن األَعرابّي قال : يُقال : َخَرجَ  ْوض للسَُّهْيِلّي : إِنما أُنَِّث ألَنّه في ُمذكَّر. وفي  الرُّ الرَّ

ّمة أََمَر عند َمْوته أَن يُْكتَب على قبره :  معنَى النَّْفس ، وهي لُغَة معروفةٌ. يقال إِّن ذا الرُّ

تح  الــــــــر وحِ اي انزَع  ِبضــــــــــــــــــــــَ مــــــــي ِإذا قــــــــُ  مــــــــن ِجســــــــــــــــــــــح

ارِ و     ين مـــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــ  ذح قـــــــــــِ رحِب ا أَنـــــــــــح  فـــــــــــارَج الـــــــــــكـــــــــــَ

  
أَراد ما يَْحيَا به الخْلُق ويْهتَدون ، فيكون «. ُروِحهو تََحابُّوا بِذْكِر هللاِ »في الحديث :  من المجازو مكتوباً على قَْبِره ؛ قاله شيُخنَا.وكان ذلك 

جاج : جاَء في التفسير أَنو القُرآن. حياة لهم ، وهو وح قال الزَّ ى القُْرآنُ  الَوْحُي ، : الرُّ ً  ويُسمَّ وحُ  وقال ابن األَعرابّي :. ُروحا  : القرآُن ، الرُّ

وحُ و يُ نَ زُِّل اْلَمالِئَكَة ) و (2) (يُ ْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمرِِه َعلى َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدهِ ) : عزوجلقال أَبو العبّاس : وقوله  .(1): النَّْفُس  الرُّ
يَ : هذا ك (4)قال أَبو العبّاس  (3) (اِبلرُّوِح ِمْن َأْمرِهِ  ً  له معناه الوْحي ُسّمِ وح للناِس  (5)ألَنّه حياةٌ من موِت الُكْفِر ، فصار بحياتِه  ُروحا  كالرُّ

وحِ  قال ابن األَثير : وقد تكّرر ِذْكرُ و الّذي يَْحيَا به َجسُد اإِلنساِن. في القرآن والحديث ، وَوَردْت فيه على َمعاٍن ، والغاِلُب منها أَن  الرُّ

وح الُمراد :  [تعالى]في قوله  ِجْبِريل ، وعلى (6) [والرحمة]الّذي يقوم به الجَسُد وتكون به الحياةُ ، وقد أُْطِلق على القُْرآن والَوْحيِ  بالرُّ

وحو وهكذا رواه األَزهرّي عن ثعلب. .(ُروُح اْلُقُدسِ )وهو المراد ب  (7) (الرُّوُح اْْلَِمنيُ ) وحُ و .السالمعليهماِعيسى ،  : الرُّ  النَّْفخُ  : الرُّ

يَ  ً  ُسّمِ وح يَْخُرُج من ِريحٌ  ألَنه ُروحا ة في ناٍر اْقتََدحها وأََمَر صاحبَه بالنَّْفخ فيها ، فقال :الرُّ مَّ  . ومنه قوُل ذي الرُّ

هـــــــــا  ـــــــــِ ي هـــــــــا ِإلـــــــــيـــــــــك وَأحـــــــــح عـــــــــح  فـــــــــقـــــــــلـــــــــُت لـــــــــه ارحفــــــــــَ

ك    رَا  بــــــــــُروحــــــــــِ دح يــــــــــتــــــــــًة قــــــــــَ ه هلــــــــــا قــــــــــِ لــــــــــح عــــــــــَ (8)واجــــــــــح
 

  
ة ، المراد بالَوْحي قيل :و يَِها بنَْفِخك واْجعْله لها ، أَي النَّْفَخ للنار.أَي أَحْ  قاله الزجاج. وروى األَزهرّي عن أَبي العباس أَحمد بن  أَمر النُّبُوَّ

قال : هو ما نََزَل به ِجبريُل من الّدين ، فصاَر يَْحيَا به  (9) (وََكذِلَك َأْوَحْينا ِإلَْيَك ُروحاً ِمْن َأْمِران) يحيَى أَنه قال في قول هللا تعالى :

فهو أَْمُره بأَْعَوانِه ، أَْمر جبريل وميكائيَل ومالئكته ؛ وما كان فَعلُت  (فَ َعْلنا)النَّاُس ، أَي يعيش به النّاُس. قال : وكلُّ ما كان في القرآن 

د به. وح جاَء في التفسير أَنو فهو ما تفرَّ  (يَ ْوَم يَ ُقوُم الرُّوُح َواْلَمالِئَكُة َصفًّا)بأَْعَوانِه ومالئِكتِه. وقوله تعالى :  م هللا تَعالَى وأَْمُرهُحكْ  الرُّ

ّجاج : (10) وح قال الزَّ َوْجُهه كَوْجه اإِلنسان ،  (11)في السماِء السابعِة  َملَك قال ابن عباس : هوو : َخْلٌق كاإِلنس وليس هو باإِلنس. الرُّ

وحُ  أَي على ُصورِتهم. وقال أَبو العبّاس : ه كالمالئَِكِة ،وجَسدُ   [مثل]: َحفَظةٌ على المالئكِة الَحفظِة على بني آدم ، ويُْرَوى أَن ُوجوههم  الرُّ
 وجوه اإِلنس ، ال تََراهم المالئكة ، كما أَنَّا ال نََرى الَحفََظة وال المالئكة. (12)

وح وقال ابن األَعرابّي : وحو الفََرحُ :  الرُّ وحُ و : القرآن ، الرُّ وحُ و : األَْمُر ، الرُّ  : النَّْفس. الرُّ

ْوحو  .«اليِقين َرْوحَ  فباِشروا»:  فقال ، لليِقين عنههللارضيوالسُّروُر والفََرُح. واستعاره عليٌّ  الّراحةُ  بالفتح : الرَّ

ْوح والسُُّرور اللَّذْين يَْحُدثَاِن من اليقين. وفي التَّهذيب عن األَصمعّي :قال ابن سيده : وعندي أَنه أَراد الفََرَح  من َغّمِ القْلِب.  االْستَِراحةُ  : الرَّ

ْوحُ  وقال أَبو عمٍرو : ٌل. وفي تفسير قوله تعا (13)الفَرُح  : الرَّ فَ َرْوح  )لى : قال شيُخنَا : قيل : أَصلُه النَّْفس ثم استُِعير للفَرح. قلت : وفيه تأَمُّ
 قد يكونو . قال الّزّجاج :فاْستَِراحةٌ  ، معناه (14) (َوَرَْيان  

__________________ 
 النف . الروحو  األمر الروحو  القرآن الروحو  الفرح ا الروح ( يف التهذيب واللسان عن ابن االعرايب قا  :1)
 .15( سورة غافر اآية 2)
 .2( سورة النحر اآية 3)
 ومل ترد يف التهذيب.« قوله قا  أبو العباس كذا يف اللسان أَيضاً بتكرير قا  أبو العباس»طبوعة املصرية : ( هبامش امل4)
 واللسان فكاألصر ا ويف التهذيب : فصار حييا به الناس.« ابحيائه»الظاهر : « حبياته»( هبامش املطبوعة املصرية : قوله 5)
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 ( زايدة عن النهاية.6)
 .193الشعراء اآية ( سورة 7)
 النه مذكر يف قوله. واهلاء يف هلا : للنار ا ألهنا مؤنثة. لروح ( اهلاء يف واجعله8)
 .52( سورة الشور  اآية 9)
 .38( سورة النبب اآية 10)
 ( األصر والتهذيب واللسان ويف التكملة : الرابعة.11)
 صرية.( زايدة عن اللسان. ونبه ِإىل ذلك هبامش املطبوعة امل12)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الفرج ابجليم.13)
 .89( سورة الواقعة اآية 14)
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ة. مبعىَن  الر وححُ  وا ِمْن َرْوِح هللاِ ])قا    تعاىل  الر محح  الر احةو  الر وححَ  أَلن روححاً  ا َأي من رمحة   ا َلّاَها (1) (َو[ ال تَ ْيَأس     ُ
ة منه تعاىل. (2) (َوُروح  ِمْنهُ )يف عيس  :  [تعاىل]ذلك قوله هبا. قا  اأَلزهرّي : وك  ا َأي َرمحح

يح»في الحديث : عن أَبي ُهَريرة : و ْحَمة ، وتأْتي بالعذاب. فإِذا رأَيتموَها فال تَُسبُّوها واْسأَلوا هللا من َخْيِرها ،  َرْوحِ  من الّرِ هللا تأْتي بالرَّ

 .«واْستَعيذوا باهلل من شّرها

ْوحو .أَْرَواحٌ  هللِا ، أَي من َرْحَمة هللا. والجمع َرْوحِ  وقوله : من يحِ  نَسيم بَْردُ  : الرَّ  كان»:  اعنههللارضيشةَ في حديث عائ وقد جاَء ذلك .الّرِ

ْوحُ   ، فإِذا أََصابَهمَوَسخٌ  وبهم الُجُمعَةَ  فيحُضرون العاِليَةَ  يَسُكنون النّاسُ   .«، فيتَأَذَّى به النّاُس. فأُِمروا بالغُْسل أَْرواُحهم َسَطعَتْ  الرَّ

ّوح قالوا : يح ، بالفتح : نَسيمُ  الرَّ  ، وَحَملها إِلى النّاس. بأَْرواِحهم َكيَّفَ ، كانوا إِذا َمّر عليهم النَّسيم تَ  الّرِ

َوحُ و ُل الُهذلّي : بالتَّْحِريك : السَّعَةُ  : الرَّ  قال الُمتَنّخِ

م  كـــــــــــُ ٍد يـــــــــــوَم ذلـــــــــــِ نـــــــــــح بـــــــــــرُي بـــــــــــُن هـــــــــــِ نح كـــــــــــَ  لـــــــــــكـــــــــــِ

اهنـــــــــــــم     ائـــــــــــــِر يف أميـــــــــــــح مـــــــــــــَ ُخ الشـــــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــح  َرَوحُ فــــــــــــــُ

  
في »أَْفتََخ ، وهو اللَّيُِّن َمْفِصِل اليَِد ، يريد أَّن شمائلَهم تَْنفتُِخ لشدَّة النَّْزع. وكذلك قوله : وكبيُر بُن ِهْند : َحيٌّ من ُهَذْيل. والفُتُْخ : جمع 

َوحو ، وهو السَّعَةُ لشّدة ضْربِها بالسَّيف.« َرَوح أَيمانهم ْجلَين ، أَيضاً : اتَِّساُع ما بين الفَِخذْيِن أَو الرَّ  إِال أَنّ  ُدوَن الفحجِ ، وهو سعةٌ في الّرِ

وحُ  ، وَجْمعه َرْوَحاءُ  تَتَبَاَعُد ُصُدوُر قََدَمْيه وتَتَدانَى َعِقباه. وكلُّ نَعَامةٍ  األَْروح  . قال أَبو ذَُؤيب :الرُّ

ا و  يِّ كــــــــمــــــــَ ــــــــَعشــــــــــــــــــــــِ رحِد ال ــــــــَ وحُ  مــــــــن بـ ِت الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــ   َزف

ِه     ــــــــــــــِ ان فــــــــــــــّ اُم ِإىل حــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ــــــــــــــنـ ــــــــــــــر وحُ َزف  ال  ال

  
 .(3)« كأَنّه راَكٌب والنّاُس يَْمشون أَْرَوحَ  عنههللارضيكان ُعمُر » في الحديث :و

لََكأَنِّي أَنُظُر إِلى ِكنَانَةَ بن َعْبِد يَاِليَل قد أَقبل تَْضِرُب »في حديث آَخَر : و
 .«ِرْجلَْيه َرْوَحتَيْ  ِدْرُعه (4)

َوحُ  ً  قََدُمه َرِوحتْ  ، وقد أَْرَوحُ  : انقالُب القََدم على َوْحِشيِّها. وقيل : وهو اْنبَِساٌط في َصْدِر القَدم. وَرُجل الرَّ . وقال ابن َرْوحاءُ  ، وهي َرَوحا

جلُ  َرِوحَ   قَدميه انبساط ، يقولون :: الّذي في َصْدرِ  األَْرَوحْ  ثم فََدٌح ثم َعقٌَل ، وهو أََشدُّها. وقال الليث : َرَوحٌ  األَْعَرابّي : في ِرْجله  الرَّ

 ً  .يَْرَوُح َرَوحا

َوحو  .ُروحٍ  من قَْومٍ  رؤوحٌ و ، َرَوحٍ  ، من قَْوم رائِحٌ  رجلٌ  مثل خاِدم وخدٍم. يقال : رائحٍ  جْمع : اسمُ  الرَّ

َوحُ و قةُ  الرَّ  قال األَعشى : من الطَّْير : الُمتَفَّرِ

وحَم يف الـــــــــــطـــــــــــرِي  ـــــــــــَ يـــــــــــُف الـــــــــــيـ عـــــــــــِ   َوحح الـــــــــــر  مـــــــــــا تـــــــــــَ
حح     نـــــــــَ ِ  ســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــح ـــــــــَ ِ َأو تـ راِب الـــــــــبـــــــــاح (5)مـــــــــن غـــــــــُ

 

  
َوحُ  أَو َوحة وفي التّهذيب في هذا البيِت : قيل : أَراد إِلى أَْوكاِرها. الّرائِحة في البْيِت هذا هي الرَّ مثل الَكفَرة والفَجرة ، فطَرَح الهاَء. قال  الرَّ

َوحُ : و قةُ  الرَّ  .(6)في هذا البيِت الُمتَفَّرِ

 : َطيٌِّب. َرْوحانِيّ  مكانو

وح والفتح ، كأَنّه نُسب إِلى ، بالّضمّ  الّروحانِيُّ و ْوح أَو الرُّ ، واألَلف والنون من زيادات النّسب ، وهو من ناِدِر  (7) الّروح ، وهو نسيم الرَّ

النِّْسبة إِلى الَملك  (10) [وكذلك من الناس والدَّواب ، وحالرُّ ]ما فيه  (8)مْعدوِل النَّسب. قال سيبويه : حكى أَبو ُعبْيدةَ أَّن العرب تقوله لكّل 

بالّضم.  ُروَحانِيُّون ، بضّم الّراِء وج ُروحانِيّ  وزعم أَبو الخطَّاب أنه سمع من العرب من يقول في النَّسبة إِلى المالئكِة والِجّن : والِجّن.

وحانيُّ  وفي التهذيب : وأَما وود الَمصاِحفّي رَوى عن النَّْضر ، في كتاب الحروف الُمفسَّرة من غريب الحديث ، أَنه فإِن أَبا دا من الَخْلقِ  الرُّ

 ، ومنهم مْن ُخِلَق من النُّور. قال : ومن ُروحانِيُّونَ  خالٍد ، قال : بَلَغني أَن المالئكة منهم (9)قال : حدَّثنا َعْوٌف األَعرابّي عن وْرَداَن بِن 

وحانِيّينَ   .السالمعليهمميكائيُل وإِْسَرافيُل ِجْبريُل و الرُّ
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وحانِيُّون أَْرَواحٌ  قال ابُن ُشَمْيل :  ليست لها أَجساٌم ، هكذا فالرُّ

__________________ 
 .87( سورة يوسف اآية 1)
 .171( سورة النساء اآية 2)
 (.النهاية)الذي تتدا. عقباه ويتباعد صدرا قدميه.  األروح (3)
 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان : يضرب.4)
 والبيت مطلض قصيدة ميدح هبا ِإايس بن قبيصة الطائي. 237( ديوانه ص 5)
 ( ولي  هذا القو  بقوي كما يف اللسان.6)
 .الريح ( يف النهاية واللسان :7)
 من الناس والدواب واجلّن. روح فيه ء كان( يف اللسان : لكر شي8)
 ( ما با معكوفتا سقرت من الكويتية.10)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أيب خالد.9)
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اّلجي ال َأجساَد هلا ا مثر املالئكِة واجِلّن وما َأشبهها ؛ وأَما  لأَلرحواح ِإال   ُروحاينّ  ٍء من اخلَلح يقا  : قا  : واَل يقا  لشيح 
حيح املعتَمد ا ال ما قاله  الر وحانيِّا وهذا القوُ  يف . قا  اأَلزهرّي :ُروحانِي ون اأَلجســــاِم فال يُقا  هلم :ذواُت  هو الصــــّ

َظفِّر َأنّ 
ُ
 .الر وحُ  اّلِذي نُِفَخ فيه (1) [اجلسد] الر وحاينّ  ابُن امل

يحو ُر بين الّسماِء واألرض ؛ كما في المصباح ، وفي اللسان : م الّرِ يح وهو الَهواُء الُمسخَّ ٍء ، : نَسيُم الهواِء ، وكذلك نَسيُم كّلِ شيْ  الّرِ

د سيبويه فِْعل ، وهو عن (2) (َكَمَثِل رِيح  ِفيها ِصر  َأصاَبْت َحْرَث قَ ْوم  )وهي مؤنّثة. ومثله في شرح الفَِصيح للِفْهرّي. وفي التَّْنِزيل : 

يحة. و(3)وهو عند أَبي الحسِن فْعل وفُْعل  يح : طائفة من الّرِ ؛ عن سيبويه. وقد يجوز أَن يَُدلَّ الَواحُد على ما يَُدلُّ عليه الجمُع. وحَكى  الّرِ

يَتِريٌح ِريَحةٌ  بعُضهم ً  . قال شيخنا : قالوا : إِنما ُسّمِ ْوح ءُ لَمجيألَّن الغالَب عليها في ُهبوبها ا ِريحا ، وانقطاُع ُهبوبَِها يُْكِسب  الّراَحةو بالرَّ

ْوح الَكْرَب والغَمَّ واألََذى ، فهي مأْخوذة من  ؛ حكاه ابُن األَنبارّي في كتابة الزاهر ، انتَهى. الرَّ

يحُ  في الحديث : كان يقول إِذا هاَجتِ و ً  اللُهمَّ اْجعَْلَها» الّرِ ً  وال تَْجعَْلَها ِريَاحا مختلفة ،  رياحٍ  العرب تقول ال تَْلقَُح الّسَحاُب إِاّل من. «ِريحا

ْحَمة ، والَواحد في قَِصص العَذاِب : ك يريد اْجعَْلَها لَقَاحاً للسَّحاب وال تَْجعَْلَها َعذاباً. ويَُحقِّق ذلك َمجي الّرِيَح )ُء الَجْمِع في آياِت الرَّ
 .أَْرواحٌ  ج .(5) (ِرَياً َصْرَصراً ) ، و (4) (اْلَعِقيمَ 

 .«النَّْصر أَْرَواحُ  َهبَّتْ »في الحديث : و

وا «األَرواحِ  إِني أُعالُج من هَذه»في حديث ِضَماٍم و ً  ، هي هنا ِكناية عن الِجّن ، ُسمُّ قد و األَرواحِ  لَكْونِهم ال يَُرْون ، فهم بمنزلة أَْرَواحا

 ، وكالهما شاذٌّ. (6) أَرايِيحو أَْرياحٌ  ُحِكيَت :

. فقال : قد قال هللا تبارك وتعالى أَْرواح قال : فقلت له فيه : إِنما هو األَْرياح على (7) الّرياح وأَنكر أَبو حاتم على ُعمارة بن َعِقيل جمعَه

يح . وفي التهذيب :. قال فعلمُت بذلك أَنه ليس ممن يُؤخذ عنهُروحٍ  جمع األَْرَواحُ  وإِنما (8) (َوَأْرَسْلَنا الرِّايحَ ) ياُؤها واٌو ، ُصيِّرت ياًء  الّرِ

هات. وفي الّصحاح : كِعنَب ، ريَحٌ و ، أَْرَواحو ِرياحٌ  جمعهاو ، ُرَوْيحةٌ  الْنِكَسار ما قبلها ، وتَْصِغيُرَها  واحدةُ  الريحُ  األَخيُر لم أَِجْده في األُمَّ

ياح ا الواو ، وإِنما جاَءْت بالياِء النكسار ما قبلها ، وإِذا َرجعوا ِإلى الفتح عادت إِلى الواو ، ، ألَن أَْصلَه أَْرَواحٍ  وقد تُْجمع على (9) الّرِ

 الماُء. أَْرَوحَ  كقولك

 بالياِء ، األَخيرةُ شاذَّةٌ كما تقدم. ، أَرايِيحُ و بالواو ، أَراِويحُ  أَي جْمع الجْمعِ  جج ،

يح قد تكونو ةِ. بمعنى الّرِ ا ، وقيل : ُسلَيُك بُن السُّلَكِة : الغَلَبَة والقُوَّ  قال تَأَبَّط َشرًّ

مح  هـــــــــــِ تـــــــــــِ لـــــــــــَ فـــــــــــح َث غـــــــــــَ راِن قـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاًل َريـــــــــــح ظـــــــــــُ نـــــــــــح  أَتــــــــــــَ

ُدواِن فـــــــــــــِإّن     عـــــــــــــح اِدي الـــــــــــــرِّيـــــــــــــحَ َأو تــــــــــــــَ  لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــَ

  
ّي : وقيل : الّشعر ألَْعَشى فَْهٍم. (10) (َوَتْذَهَب ِرَُيُكمْ )ومنه قوله تعالى :   كذا في الّصحاح. قال ابن بَّرِ

يحو ْحَمةُ ، : الّرِ يح»الحديث :  وقد تَقّدمَ  الرَّ  : جمع األَرواح «.النَّْصرِ  أَْرَواح َهبَّت»في الحديث : و أَي من َرْحَمة هللا. «هللا َرْوح من الّرِ

 .ِريح

يح ويقال : يح فاْغتَِنْمَها. ورجل ساكنُ  ِرياُحك . وإِذا َهبَّتِريحٌ  وكان لفالنٍ  النُّْصرةُ والدَّْولَةُ. آلِل فالن ، أَي الّرِ : َوقُوٌر ، وكّل ذلك مجاز  الّرِ

 ؛ كما في األَساس.

يحو  ُء الطَّيُِّب.الشَّي : الّرِ

ائَِحةو  َطيِّبةٌ. رائحةٌ  َطيِّبةٌ تَِجُدَها في النَِّسيم. تقول : لهذه البَْقلةِ  ِريحٌ  : ةُ الرائِحَ و النَِّسيُم ، َطيِّباً كان أَو نتنِاً ، : الرَّ

 ، بمعنًى. رائحتهو ءِ الشيْ  ِريحَ  ووجدتُ 
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يحِ  أَي : َشديُدَها ، َراحٌ  يَْومٌ و ً يَ  يَوُمنا َراحَ  وقد .راَحةٌ  ، يجوز أَن يكون فاعالً َذَهبْت َعينُه ، وأَن يكون فَْعالً. وليلة الّرِ ،  (11) َراُح ِريحا

 .ِريُحه إِذا اشتَدَّتْ  بالكسر :

 في الحديثو

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 .117( سورة آ  عمران اآية 2)
 ( ضبطت يف اللسان عند سيبويه : فـَعحٌر ا وعند َأيب ا سن : ِفعحٌر وفـَعحٌر.3)
 العقيم. الريح أرسلنا عليهم( يريد اآية الكرمية : ويف عاد ِإذ 4)
 .16( سورة فصلت اآية 5)
 .أرايح ( يف اللسان :6)
 .الريح ( يف اللسان :7)
 .22( سورة ا جر اآية 8)
 .األرايحو  الرايح ( يف الصحاح : واحدة9)
 .4( سورة األنفا  اآية 10)
 بفتح الراء ضبرت قلم. ويف التهذيب ضبطت كاألصر. رحيا ( يف اللسان11)
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وُت فقا  أَلوالده : 
َ
ره امل رُِقوين مث انحظُروا يوماً »َأّن رجاًل َحضــــــــَ  ا كقوهلم : رِيحٍ  ا َأي ذو راحٌ  يومٌ  .«فَبذحُروين فيه راحاً  َأحح

 رجٌر ماٌ .
يحِ  كَصبور : َطيِّبُ  َريُوحٌ و ، َرْوحٌ  وكذلك يَومٌ  ، كَكيِّس : َطيِّبُها. َريِّحٌ  يَومٌ و ، كذلك. وقال  َرْوَحةٌ و َريِّحةٌ  أَيضاً ، وَعِشيَّةٌ  َريِّحٌ  . ومكانٌ الّرِ

، وَكْبٌش صائٌِف ، فقلبوا ، كما َخفَّفوا الحائِجة  رائِحٌ  َشديدةٍ. قال : وهو كقولك َكْبٌش َصاٌف ، واألَصل يومٌ  ِريحٍ  : ذو َراحٌ و َريِّحٌ  اللّيث : يومٌ 

: َطيٌِّب.  َريِّحٌ  الفَتَْحة قبلها فصاَرت أَلفاً. ويومٌ  (1)فلما َخفَّفُوا استأْنََست  َرِوحٍ و على َصِوف راحٌ و الَحاجة. ويقال : قالوا : صافٌ  وا :فقال

 .ِريُحه : إِذا اشتدَّت راحٌ  . ويومٌ َريَِّحةٌ  ولَيلة

ً  ن اليومُ . فإِذا كايَراحُ  ، وبَعُضهم ؛ يَُروح ُرُؤوحا ، وهو راحَ  وقد ً  وهو راحَ  ، وقد َريِّحةٌ  ، وليلة َريِّحٌ  َطيِّباً قيل : يومٌ  َريِّحا  .يَُروح َرْوحا

يحُ و  قال أَبو ذَُؤيب يصف ثَْوراً : َء تََراُحه : أَصابَتْه.الشَّيْ  َراَحِت الّرِ

ُه و  فـــــــــــــــ  عـــــــــــــــوُذ ابأَلرحطـــــــــــــــَ  ِإَذا مـــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــَ

ٌر ا و     طــــــــــــــح ــــــــــــــَ هق ــــــــــــــح ت زَعُ  راحــــــــــــــَ ــــــــــــــٌر َزعــــــــــــــح ي ــــــــــــــِ ل ــــــــــــــَ  ب

  
يحَ  الشََّجُر : َوَجدَ  راحو  وأََحسَّها ؛ حكاه أَبو حنيفةَ وأَنشد : الّرِ

ٍب  عــــــــــَ لــــــــــح َو مــــــــــَ تح حنــــــــــَح ــــــــــبــــــــــلــــــــــَ وُج ِإَذا مــــــــــا أَق عــــــــــُ ــــــــــَ  تـ

ُن الـــــــبـــــــاِن     اَج ُغصـــــــــــــــــــــح عـــــــَ ا انــــــــح مـــــــَ ا راحَ كـــــــَ بـــــــَ ائـــــــِ نـــــــَ  اجلـــــــَ

  
ْوضةِ  ِريحَ  (2) َراحَ و وفي اللّسان :  . وقال الُهذلّي :ِريَحها إِذا َوَجدَ  : يُِريحأَراَح و ، يَراُحها الرَّ

  (3)مــــــــــــــــــــــــاٍء َوَردحُت عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــَ  َزوحَرٍة و 
ىَت     نــــــــح ــــــــَ بـ ِي الســــــــــــــــــــــ  رَاحُ كــــــــَمشــــــــــــــــــــــح ــــــــَ ا يـ يــــــــفــــــــَ فــــــــِ  الشــــــــــــــــــــــ 

  
 . وأَنشد البيت. قال ابن بَّرّي : هو لَصْخِر الغَّي.ِريَحه : إِذا َوَجدَ  يَِريُحهو يَراُحه ءَ الشَّيْ  راحَ  وفي الّصحاح :

 والسَّبْنتَى : النَِّمُر. والشَّفيف : لَْذُع البْرِد.

 . قال َمْنظوُر بن َمْرثٍَد األَسدّي يَِصُف َرماداً :َمُروحٌ  فهو أَصابَتْه ، وغيُره ، على ما لم يَُسمَّ فاعلُه : الغَِديرُ  ِريحَ و

ورح  لــــــــــَ  ذي الــــــــــقــــــــــُ ِرُف الــــــــــداَر أَبعــــــــــح عــــــــــح ــــــــــَ   ؟هــــــــــر تـ
فـــــــــــــو     كـــــــــــــح تح غـــــــــــــرَي رمـــــــــــــاٍد مـــــــــــــَ  رح قـــــــــــــد َدَرســـــــــــــــــــــــــــَ

  

َتِئِب الل وحِن   (4)مَمحطورح  َمُروحٍ ُمكح

 أَيضاً ، مثل َمشوب وَمِشيٍب ، بُنَي على ِشيَب. َمِريحو

يحُ  : أَصابَتْه َمُروحٌ و َمِريحٌ  وُغْصنٌ   . وقال يَصف الدَّمَع :الّرِ

 مَمحطُورح  َمريحٌ كبَن ه ُغصحٌن 
يحُ  َصفَقَتَْها : مِريحةو َمُروحةٌ  ، وَشجرةٌ  َمِريحٌ و َمُروحٌ  وكذلك مكانٌ   فأَْلقَت َوَرقََها. الّرِ

يحُ و يحُ  : إِذا هبَّت بها َمُروحةٌ  . وَشجرةٌ َمُروَحةٌ  الشَّجرةُ ، فهي ِريَحتْ  َء : أَصابَتْه. ويقال :الشَّيْ  راحت الّرِ  كانت في األَصلِ  َمُروحة .الّرِ

 .َمْريُوحة

يحِ كأَراحوا أَي القْوُم : َدَخلوا فيها ِريحَ و يح : َدخلوا في أراحوا أَو ُرباعيًّا ، ، الّرِ  أَي أَهلَكتهم. أَصابَتْهم فََجاَحتْهم ، : ِريُحواو ، الّرِ

ْيَحانو َدلَة عن واو فيحتاج إِلى ُموِجِب قد اختلفوا في َوْزنِه ، وأَْصله ، وهل ياُؤه أَصليّة : فموضعه مادَّتُها كما هو ظاهُر اللفظ ، أَو ُمبْ  الرَّ

إِبدالها ياًء ، هل هو التّْخفيف ُشذوذاً ، أَو أَصله َرْويَحان 
، فأُبدلت الواُو ياًء ، ثم أُدِغَمت كما في تَْصريف َسيِّد ، ثم ُخفِّف ، فوْزنُه  (5)

ائَِحةِ  نَْبٌت َطيِّبُ  فَْعالن ، أَو غير ذلك ؛ قاله شيُخنَا ، وبعضه في المصباح. وهو  . قال :َرْيَحانَةٌ  من أَنواعِ الَمْشموِم ، واحدته ، الرَّ
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انـــــــــــةٍ  و َرتح  بـــــــــــَرحيـــــــــــح ـــــــــــَ َة نـ يـــــــــــَ لـــــــــــح ِن حـــــــــــَ طـــــــــــح نح بـــــــــــَ  مـــــــــــِ

تِ     نـــــــــــِ ريحُ ُمســـــــــــــــــــــــــح ا غـــــــــــَ وحهلـــــــــــَ  هلـــــــــــا أَرٌَج ا مـــــــــــا حـــــــــــَ

  
ْيَحان أَو .َريَاِحينُ  والجْمع يحِ  أَْطَراُف كّلِ بَْقٍل َطيِّبِ أَي  أَو أَْطَرافُه ، قاله األَزهرّي ، ُكلُّ نَْبٍت كذِلك ، : الرَّ  إِذا الّرِ

__________________ 
 ومثله يف اللسان ا وأشار ِإىل رواية اللسان هبامش املطبوعة املصرية.« استنامت»( يف التهذيب : 1)
 ا وهو قو  األصمعي كما ورد يف التهذيب.« الرجرُ  راح»( األصر واللسان ويف التهذيب : 2)
 البعد ا وقير : احنراف عن الطري .( الزورة : هنا 3)
 .«الرتاب كذا يف اللسان الريح قوله القور ا هي جبيالت صغار واحدها قارة. واملكفور الذي سفت عليه»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
فقلبت الواو ايًء وأدغمت  َريـحَوَحان يف اللغة من ذوات الواو واألصــــــــر رحيان قا  يف التهذيب : وأمجض النحويون أن« َريـحَوَحان»( يف اللســــــــان : 5)

ان فيها الياء األوىل فصــــــــــــــارت التشــــــــــــــديد ِإال عل  بعد ألنه قد زيد فيه ألف ونون ا  رحيان مث خففت ا كما قالوا مّيت وميحت ا وال  وز يف الر حي 
 فخفف حبذف الياء وألزم التخفيف.
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ِف َوالرََّْيانُ ) يف قوله تعاىل : الر حيحَانُ  َأو نـ وحِر اَخرََج عليه َأَوائُر ال ف : (1) (َواحلَْبُّ ُذو اْلَعص      ْ ســــــــاُ   قا  الفر اُء : الَعصــــــــح
 الَوَلد. : الر حيحَانُ  من اجملاز :و  َوَرقُه. : الر حيحَانُ و  الز رحِع.

لون وتَُجبِّنون ، وإِنكم لمن»في الحديث : و «هللاِ  َرْيَحان الَولَد ِمن»في الحديث : و لون وتَُجّهِ  يعني األَوالَد. (2) «هللا َرْيحانِ  إِنكم لَتُبَّخِ

 هذا:  قال وسلموآلهعليههللاصلىفلما مات رسوُل هللا  .«َخْيراً قبَل أَْن يَْنهّد ُرْكنَاك بَرْيحانَتَيَّ  أُوِصيك»:  عنههللارضيفي آَخَر : قال لعلّيٍ و

ْكنَينِ  أَحدُ  ْكنُ  هذا:  قال فاطمةُ  ماتت فلما. الرُّ  .اآلَخرُ  الرُّ

 .ماعنههللارضيالَحَسن والُحَسْيَن  بَرْيَحانَتَْيه وأَرادَ 

ْيحانُ  من المجاز :و ْزق. : الرَّ  هللِا ، أَي ِرْزقَه. قال النَِّمر بن تَْولَب : َرْيَحانَ  تقول : َخَرْجُت أَْبتَِغي الّرِ

الُم اإِللـــــــــــــــــــــــــــــِه وَ  هُ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ انـــــــــــــــــــــــــــــُ   َرحيـــــــــــــــــــــــــــــحَ
اٌء ِدَررح و     ه ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــََ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  َرمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ

  
 أَي ِرْزقه ؛ قاله أَبو ُعبَْيدةَ. ونقل شيُخنَا عن بعضهم أَنه لغة ِحْميَر.

ِشهاب  الغَّزالوعبد الُمْحِسن بن أَحمَد  أَبو منصور ، رَوى عن حمَزةَ بِن أَحمد الَكاَلباِذّي ، وعنه أَبو َذّرٍ األَديب ؛ محمد بن عبد الَوّهابو

ين ، عن إِبراِهيَم بِن عبد الرحمن القَِطيِعّي ، وعنه أَبو العاَلِء العَْرِضّي  الّدِ
 له تَصانِيُف عجيبة ، وعلّي بُن ُعبَْيَدة المتكلِّم المصنِّف ، (3)

بن المبارك  وعليُّ بن عبد الّسالم عاصِم بن علّي ؛ عن وزكريّاُء ابُن علّي ، عن عبّاس الدُّوِرّي وأَحمد بن القَّراِب ؛ وإِْسَحاُق بن إِبراِهيم ،

ْيَحانِيُّون ، عن الُحَسْيِن الّطبِرّي َشْيخِ الَحَرم ، ثون. الرَّ  ، ُمَحّدِ

ادر. وفي وهو عند سيبويِه من األَسماِء الموضوعِة َمْوِضَع الَمص أَي اْستِْرزاقَه. قال أَهل اللُّغَة : .رْيَحانَهو ُسبحاَن هللاِ  تقول العرب :و

 الّصحاح : نََصبوهما على المصدِر ، يُِريُدون تْنِزيَهاً له واْستِْرزاقاً.

ْيَحانةو ْيحانَةو اسٌم كالعَلَم. : الحْنَوةُ ، الرَّ ْيَحانِ  واحدةٌ من طاقَةٌ  : الرَّ  .َرياِحينُ  وجمعه الرَّ

احُ و يَاحِ  اسٌم له : الَخْمرُ  الرَّ يَت  وفي شرح الَكعبيّة ، بالفتح. كالرَّ ً  (4)البِن ِهَشاٍم : قال أَبو َعْمٍرو : ُسّمِ شاِربِها إِلى  َريَاحاً الْرتِيَاحِ و راحا

اِء :  الَكَرِم. وأَنشد ابُن ِهَشاٍم عن الفرَّ

ًة  ــــــــــــــــ  َدي َواِء غــــــــــــــــُ ي  اجلــــــــــــــــِ اكــــــــــــــــِ كــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَبن  مــــــــــــــــَ

وحا     ــــــــــَ ــــــــــر اَيحِ َنشــــــــــــــــــــــــاَو  َتســــــــــــــــــــــــاقـ رِ  ابل فــــــــــَ ــــــــــح ل فــــــــــَ ُ
 املــــــــــ

  
اِء.  يَْرتاح صاحبهاقلت : وقال بعُضهم : ألَّن  ا غير َمْعُزّوٍ ، وال منقوٍل عن الفرَّ إِذا َشِربها. قال شيخنا : وهذا الشاهُد رواه الجوهرّي تامًّ

ا ، وقيل : للسُّلَيِك. ثم قال شيخنا : يَْبقَى النَّظُر في م ّي : هو المِرئ القَْيس ، وقيل : لتأْبََّط َشرًّ ِوَها ياًء. فكان وِجب إِبداِل واقلت : قال ابن بَّرِ

واحُ  القياس  ، وبذلك ُعِلَم أَن أَلفَها ُمنقلبة عن ياٍء. َريَاحٌ و راحٌ  وكلُّ َخْمرٍ  ، بالواِو ، كَصواٍب. قلت : وفي اللّسان : الرَّ

احُ و  قال الُجَميح بن الطَّّماح األَسدّي : االْرتِيَاُح. : الرَّ

هــــــــــا و  لــــــــــ  عــــــــــديف كــــــــــُ ــــــــــتح مــــــــــَ ي قــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــُت مــــــــــا ل ي قــــــــــِ ــــــــــَ  ل

قــــــــــــدُت و     يفــــــــــــَ بــــــــــــاِب وخــــــــــــاِد  رَاحــــــــــــِ  يف الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
 واْختِيالي. اْرتياِحي أَي

 . وأَنشد :اْرتَاح : إِذا نَِشَط وُسرَّ به ، وكذلك يَراحُ  ءِ اإِلْنَساُن إِلى الشَّيْ  َراحَ  وقد

ك ال و  ــــــــــــّ َت أَن مــــــــــــح رَاحُ َزعــــــــــــَ ــــــــــــَ ا  تـ  ِإىل الــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــَ

رَتَدِّدِ و    
ُ

ِح املـــــــــــــ يـــــــــــــَر الـــــــــــــكـــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــِ َت قـــــــــــــِ عـــــــــــــح  لـــــــــــــَِ

  
احُ و اَحة ويقال : بل .(5) األَُكفّ  : هي الرَّ  عن ابن ُشميل :و كالّراحات. مَع األَصابع ؛ قاله شيخنا ، الّراحةُ  : بَْطُن الَكّفِ ، والَكفُّ : الرَّ

احُ   األَراضي الُمْستَِويَةُ  من الرَّ
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__________________ 
 .12( سورة الرمحن اآية 1)
لتبخلون اخل هو بصيغة تفعلون بضم التاء وفتح الفاء وتشديد العا املكسورة يف االفعا  الثالثة ومعناه قوله انكم »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

و يف وأنكم أن الولد يوقض أابه يف اجل  خوفاً من أن يقتر فيضيض ولده بعده ويف البخر ِإبقاء عل  ماله ويف اجلهر شغال به عن طلب العلم ا والوا
 .«ِإليه َأي من رز    تعاىل كذا هبامش النهاية رحيان منللحا  كبنه قا  مض أنكم 

 وانظر املشتبه للذهيب.« الفرضي»( كذا ابألصر ا ويف املطبوعة الكويتية 3)
 ( يف شرح قصيدة كعب البن هشام : ليت اخلمر.4)

 راحة عد الراء املفتوحة. والثاين االرتياح والثالث مجضبياء ب رياح وقا  ابن هشام : ِإن للراح ثالثة معان : أحدها اخلمر ا ويقا  فيها أَيضاً :
 (.85شرح قصيدة كعب ص )وهو الكف. 

 ( عن القاموس وابألصر : الكف.5)
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ِتواٌء تـُنحِبت كثرياً ا اّلجي هوٌ  وَجراثيُم  فيها  ُهوٌر واســــح يح  (1)َجلحَدٌة ا ويف أَماكَن منها ســــُ يحِر يف شــــَ تح من الســــ  ٍء وال ا وليســــَ
 .رَاحةٌ  واِحَدهُتما الواِدي.

 على التَّشبيه. الَكْلِب : نَْبٌت ، َراَحةُ وَ 

اَحةِ  ذوو  الثّقفّي. : َسْيُف الُمْختَاِر بِن أَبي ُعبيدٍ  الرَّ

اَحةُ و نَاَوَل َرُجالً ثَْوباً جديداً » في الحديث عن َجعفٍر :و الّساَحةُ ، وَطيُّ الثَّْوب ، من البيت : الّراَحةُ و إِليها. يُْستََراح ألَنها : الِعْرُس ، الرَّ

اَحةو وسيأْتي َحَرَض. (2) و: ع ، باليمن وفي نسخة : ع قُْرَب َحَرَض ، : الّراَحةُ و أَي َطيِّه األَّوِل. «َراَحتِه فقال : اْطِوِه على ع ببالِد  : الرَّ

 معروٌف. له يومٌ  ُخَزاَعةَ ،

اَحةِ  هللا العَْبَد : أَْدَخلَه في أَراحَ و ْوحِ  ِضّد التَّعِب ، أَو في الرَّ حمة الرَّ وفي نسخٍة : رّده.  فالٌن على فالٍن : َحقَّه : َردَّده عليه. أَراحو وهو الرَّ

 قال الشاعر :

رحيــــــــــــيِإال   نــــــــــــا ا ــــــــــــ   طــــــــــــائــــــــــــعــــــــــــًة  تــــــــــــُ  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــح

مِ دوَن الـــــــــُقضـــــــــــــــــــــــاِة     يـــــــــنـــــــــا ِإىل حـــــــــكـــــــــَ  فـــــــــقـــــــــاضـــــــــــــــــــــــِ

  
 عليه َحقَّه ، أَي ُردَّه. (3) أَِرحْ و

بَْيٍر : و ة ؛ ويجوز بالعكس ،  «على أَْهِلها تَُراحُ  لو ال ُحدوٌد فُِرَضْت ، وفَرائُض ُحدَّْت ،»في حديث الزُّ أَي تَُرّد إِليهم ، واألَهُل هم األَئمَّ

ةَ يَُردُّونها إِلى أَهلها من  عيّة. ومنهوهو أَّن األَئمَّ  َردَّها إِلى وكذا الغنََم : اإِلبلَ  أَراحَ و كأَْرَوح. «الَحقَّ إِلى أَْهِله أَراحَ  حتَّى»حديث عائشةَ الرَّ

ْحتها» : عنههللارضيَهراَحها يُْهِريُحها. وفي حديث ُعثَْماَن  ، وفي لغة : يُريُحَها راعيها أَراَحها وقد الُمراحِ   َدْدتها إِلى، أَي رَ  «بالعَِشيّ  َروَّ

 .ُمَراِحها : َردُّ اإِلبِل والغنَم من العَِشّيِ إِلى اإِلراحةُ و بالعَِشّي ، أَي َرَجعْت. وفي المحكم : راَحتْ و . وَسَرحِت الماشيةُ بالغَداة ،الُمَراحِ 

بالّضم : وفتُح  الُمَراح حيث تَأِْوي إِليه اإِلبُل والغَنَُم باللَّْيِل. وقال الفَيُّومّي في المصباح عند ِذْكِره أَي الَمأَْوى الُمنَاُخ ، بالضم : : الُمَراحُ و

 عول.المف (4) [اسم]يغة الميِم بهذا المعنى خطأٌ ، ألَنه سُم َمَكاٍن ، واسُم المكاِن والّزماِن والَمْصَدُر من أَْفعَل باألَلف ُمْفعَل بضّم الميم على ص

 ، بغير أَلٍف ، واسُم المكاِن من الثُّالثّيِ بالفتح. انتَهى. راَحتْ  ، بالفتح : فاسُم الَمْوِضعِ ، من الَمَراحُ  وأَّما

ً و إِراحةً  الرجلُ  أَراحَ و واِل. وقول أَبي ذَُؤيب : راَحتْ  ، إِذا إِراحا  عليه إِبلُه وَغنُمه ومالُه ، وال يكون ذلك إِاّل بعَد الزَّ

ـــــــــــــــــــــر ُ و كـــــــــــــــــــــَبن   َب ُزب  ال   َمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــِ

القـــــــــــــــَ      رحٍم تـــــــــــــــَ اِس يف داِر صــــــــــــــــــــــــــــِ رحيـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  
ً  تاُلقِي»، ويكون فاعالً في معنَى َمْفعول. ويُرَوى :  راَحتْ  ، لغة في أَراَحتْ  يمكن أَن يكون  .يُِريحها أَي الّرجَل الذي« ُمِريحا

يحُ  أََخَذْت فيه ، وكذلك الماُء. وقال اللِّْحيَانّي وغيُره : رائحتُه اللَّْحُم ، إِذا تَغَيََّرتْ  َوحَ أَرْ  . يقالكأَْرَوحَ  الماُء واللَّْحُم : أَْنتَنَا ، أَراحَ و  وتَغَّيَر. الّرِ

أُ به  أَْرَوحَ  ُسئَل عن الماِء الِّذي قد»في حديث قَتَاَدةَ : و ؛ كذا في اللسان  ِريُحه ، إِذا تَغيَّرتْ  أَراحَ و الماءُ  أَْرَوحَ  «قال : ال بَأْسَ  (5): أَيُتَوضَّ

 والغَِريبَْين.

اج : فاْستُِريحَ  (6) أَراَح فأَراحَ  وتقول : . وعباَرةُ األَساس :اْستََراحَ  كأَنَّه فاُلٌن : ماَت ، أَراحَ و  منه. قال العجَّ

ُغمِ  أَراحَ   بعَد الَغمِّ والتـ َغمح
 هنا : الَمْوُت والَهاَلُك. ويُْرَوى بالنون ، وقد تقّدم. اإِلراَحةُ  «فيه من الَحرّ  لَيُِريحُ  الَجَمَل األَحمرَ إِن »وفي حديث األَْسَود بن يَزيَد 

 قال امرُؤ القيس يَصف فَرساً بَسعَة الَمْنَخَرْين : تَنَفََّس. : أَراحو

اِع  ــــــــــــــَ ب اِر الســــــــــــــــــــــــــــِّ وِجــــــــــــــَ ٌر كــــــــــــــَ خــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن  هلــــــــــــــا مــــــــــــــَ

ه     نــــــــــــــــح مــــــــــــــــِ ريــــــــــــــــحُ فــــــــــــــــَ رح  تــــــــــــــــُ هــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح  ِإذا تـــــــــــــــــَ

  
ُجُل : أَراحَ و  َرَجعْت إِليه نَْفُسه بعَد اإِلعياِء.و استراحَ  الرَّ
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 أَنها َعطَشْت مهاِجرةً في يوِم شديدِ »حديُث أُّمِ أَْيَمَن ومنه

__________________ 
 ( يف التهذيب : أو جراثيم.1)
بين ســـليمان وهي  راحة ... بين شـــريف ابليمن عل  مرحلتا من صـــعدة ا حةرا ويف التكملة :« وع ابليمن وع قرب َحَرض»( يف القاموس : 2)

 عل  مرحلتا من َحَرض.
 بصيغة األمر. أَرحح و  ( قوله3)
 ( زايدة عن املصباح.4)
 ويف النهاية منه أَيضاً.« منه»الذي يف اللسان « به»قوله »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 منه. فاسرتيح منه ا عبارة االساس : أي مات ا فاسرتيح قوله»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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َ ِإليها َدلحٌو من الس ماِء ا فَشرِبتح حىت   يايّن : وكذلك «أَراَحتح  ا رِّ ا فُددِّ  الّداب ُة. وأَنشد : أَراَحت وقا  اللِّحح
حفوز  تُرِيحُ 

َ
 (1)بعد النـ َفِ  امل

يحِ  َدَخَل في : أَراحَ و .َراحةٍ  صاَر ذا الرُجُل : أَراحَ و  : إِذا يَِريُحهو راَحه يََراُحهوَ  ءَ الشَّيْ  أَراحَ و ، َمبنيّاً للمفعول ، وقد تقدَّم. ِريحَ  ومثله .الّرِ

 وأَنشد الجوهرّي بيت الُهَذلّي : .ِريَحه َوَجدَ 

 ماٍء َوَردحُت عل  َزوحرةٍ و 
 ِرْحُت رائحةً و . قلت : وهو قول أَبي زيٍد. ومثله : أَْنَشْيت منه نَْشَوة ،ِريَحه َوجدتُ  منه ِطيباً : تُ أَْرَوحْ و إِلخ ، وقد تقّدَم. وعبارة األَساس :

 .أَِريُحهاو أََراُحها َطيِّبَةً أَو َخبيثَةً ،

ْيدُ  (2) أَْرَوحَ و في كّل مما تقدَّم. وفي التّْهذيب : كأَْرَوحَ  اإِلْنِسّيِ ، ِريحَ  َوَجدَ  إِذا الّصْيُد : أَراحَ و : َوَجْدتها. أَْرَوْحتَُهاو أََرْحتهاو  اْستَْرَوحَ و الصَّ

ْيُد والضَّبُّ  أَْرَوَحنِي اإِلنسان. قال أَبو زيد : ِريحَ  : إِذا َوَجدَ  اْستََراحَ و ً  الصَّ  ونَْشَوتَك. ِريَحك ، وأَْنَشأَنِي إِْنَشاًء ، إِذا َوَجدَ  إِْرَواحا

حَ و ْوض األُنُف : طاَل. والشَّجُر : تُ النَّبْ  تَروَّ حَ  وفي الرَّ حُ  الغُْصُن : نَبََت َوَرقُه بعد ُسقوِطه. وفي اللَّسان : تَروَّ  (3)الشََّجِر : ُخروج  تََروُّ

 َوَرقِه إِذا أَْوَرَق النَّْبُت في استقباِل الشتاِء.

حَ و حَ و الماءُ  أَْرَوحَ  له في الّصحاح. ففيمنه. ومث َغْيِره ، لقُْربِه ِريحَ  أََخذ إِذا الماُء ، تَروَّ نَْوٌع من الفرق. وتَعَقَّبَه الفيّومّي في المصباح  تََروَّ
ٍل. (4)  ، وأَقّره شيخنا ، وهو محلُّ تأَمُّ

ةٌ واحدةٌ من َشْهِر َرَمَضاَن : تَْرِويَحةُ و اَحة َمرَّ بالصَّالة : أَي أَقِْمها ،  أَِرْحنا ، تَْفِعيلةٌ منها ، مثل تَسليمة من السَّالم. وفي المصباح : الرَّ

يَْت بها ُمشتقَّةٌ من ذلك ، التََّراِويح وصاَلةُ  .(5)، ألَّن انتظارها َمشقَّة علّي  راحةً  فيكون فِْعلَُها أَو  بعَد كّلِ أَْربَعِ َرَكعَاٍت ، القَْومِ  الْستَِراحةِ  ُسّمِ

 بين كّل تَسليمتيِن. يَستِريحون ألَنهم كانوا

جُل : اْستَْرَوحَ و َواحُ و .الّراَحةَ  َوَجدَ  الرَّ اَحةُ و الرَّ حو ، أَراَحنِي : من االستراحِة. وقد الرَّ  .فاْستَرْحتُ  عني ، َروَّ

يحَ  السَّبُعُ  أَْرَوحَ و  الفَْحلُ  اْستَْروحَ و ، بغير أَلف ، وهي قليلة. َراحَها َوَجَدها. قال اللِّْحيَانّي : وقال بعُضهم : : اْستَْرَوحَ و أََراَحها كاْستَراحَ و الّرِ

 األُنثَى. ِريحَ  : َوَجدَ  اْستََراحَ و

ْيدُ  أَْرَوحَ و َم ، ، وأَنشأَ : استراحَ و اْستَْرَوحَ و الصَّ ونقَل  إِليه : اْستَنَاَم ، استراحَ  ، كما في الّصحاح ، وفي غيره من األُمهات : استْرَوحَ و تََشمَّ

نه معنَى يَطِمئّن ويَْسُكن ، واستعمالُه صحيحاً شذُوذٌ. انتَهى.  شيُخنَا عن بعضهم : ويُعدَّى بإِلى لتَضمُّ

 : الَمْخرُج. الُمْستراحُ و

ْحَمةُ  : االرتياحُ و لألَمِر : كَراَح. ارتاحَ و : النََّشاُط. االْرتِيَاحو احةُ و الرَّ  ه من البَِليةَّ.هللا له بَرْحَمته : أَْنقَذَ  اْرتاحَ و .الرَّ

 هللا له برحمتِه فأَْنقَذه منها. قال ُرْؤبة : فاْرتَاحَ  بَِليّةٌ  (6)والّذي في التّْهذيب : ونََزلَْت به 

جِي  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــارلحَ   َريبِّ وأَرَاد َرمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ

تِ و     مـــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــَ ًة أمتـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــح  نـــــــــــــــــــِ

  
 [في صفته]لَّْفِظ : نََظَر إِلّي وَرِحَمني. قال : وقوُل ُرؤبةَ في فِْعِل الَخاِلق قالَه بأَْعَرابِيّتِه. قال : ونحن نَْستَْوِحُش ِمن مثل هذا ال فارتاحَ  أَراد :

ِده بصفاته الّتي أَْنَزلها في ِكتَابه ، ما ، ألَّن هللا تعالى إِنما يُوَصف بما َوَصف به نَْفَسه ، ولو اَل أَّن هللا تعالى َهدانا بفضله لتَْمِجيده وَحمْ  (7)

 .(8)كنّا لنهتدَي لها أَو نَْجتَِرَئ عليها. قال ابن سيده : فأَّما الفاِرسّي فجعَل هذا البيَت من َجفَاِء األَْعَراب 

__________________ 
 ( يف التهذيب : وأنشد ابن السكيت :1)
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ــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــ  امــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــوز  أراح ــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــد ال  ب

 «اجلــــــــــــــــــــــــــــدايــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــوز ِإراحــــــــــــــــــــــــــــة   
  

 .52والبيت جلران العود ديوانه ص 

 ويف اللسان فكاألصر. .«اإِلنسان ريح ِإذا وجد اسرتوحو  الصيد أراحو »( يف التهذيب : 2)
 ( يف اللسان : تقطره وخروج ورقه.3)
أنو  أروحو  ءالشـــــــي راحو  ا  اأَلزهري وغريه :. قرائحته َأي فاحت رحيه فرتوح جعلت فيه طيباً طابت به تروحياً  الدهن روحت ( يف املصـــــــباح :4)

وكذلك املاء. فتفر  با الفعلا ابختالف  رائحته اللحم ِإذا تغريت أروح املاء ِبيفة بقربه خمالف هلذا. ويف امكم أَيضــــــــــــــاً : تروح فقو  الفقهاء :
 الطيبة مجعاً با كالمه وكالم غريه. الريح   عل غريه لقربه منه وهو  مو  ريح املاء ِإذا أخذ تروح املعنيا وشذ اجلوهري فقا  :

 بفعلها. اسرتحناو  ( كذا ابألصر ا ويف املصباح : مشقة عل  النف  ا5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ونزلت بفالن.6)
 ( زايدة عن التهذيب.7)
 .«األعرايب»( عن اللسان وابألصر 8)
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بَاِق ، وهي َعَشرةٌ ، وقد تقّدَم بعُض ذكِرَها. َخْيِل الَحْلبَةِ الَخاِمُس من  بالّضّم : الُمْرتَاحو  والّسِ

 إِلى َجِديلَةَ بنِت ُسبَيعٍ ، من ِحْميَر ، نُِسب َولَُدَها إِليها. فََرُس قيِس الُجيُوِش الَجَدِلّي ، : الُمْرتاحو

ةً وهَذا َمرَّ   :(1) بين العََملينِ  الُمَراَوَحةو  ةً.أَن يَْعَمَل هذا َمرَّ

 ِمثْلُه. قال لَبيد : يَْرتَِوَحانو َعَمالً ، أَي يَتَعَاقَبانه. يَتَراَوَحانِ  وهما

ٍج و  لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ اِت فـ يـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــِ دًا لـــــــــــــــــِ  وىل  عـــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ

رَاوِحُ     ـــــــــــــــــــُ َذا ِ  يـ ـــــــــــــــــــِ ت ـــــــــــــــــــح وحٍن واب ـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ب

  
ةً ويصون أُْخَرى ، أَي يَُكّف بعد اجتهاٍد. جْ  الُمراَوَحةُ و يعني يَْبتَِذل َعْدَوه َمرَّ ةً. واحدةٍ منهما ليِن أَن يَقوم على كلِّ بين الّرِ  َمرَّ

ةً ، ليوِصلَ  يَُراِوحُ  في الحديث : أَنّه كانو احةَ  بين قَدَمْيه من ُطوِل الِقيَاِم ، أَي يَعتمد على إِحداُهَما مّرةً ، وعلى األُخرى مرَّ إِلى كّلٍ  الرَّ

 منهما.

 .«كاَن أَْفَضلَ  َراَوحَ  لو»َصافّاً قََدَمْيه فقال : حديُث ابِن مسعوٍد : أَنه أَبصَر رجالً ومنه

 أَنشد يعقوب : من َجْنب إِلى َجْنب. (2) بين َجْنبَْيه : أَن يَتَقَلَّب الُمَراَوَحةو

دح  كـــــــــــــــــَ د  مل يـــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ رَاوِحُ ِإذا َأجـــــــــــــــــح   يــــــــــــــــــُ
ٌب ُدحـــــــــــــــاِدحُ     يحســـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ اجـــــــــــــــٌة حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ب لـــــــــــــــح  هـــــــــــــــِ

  
بََدٌل من  أَْريَِحيَّةِ  وهي الَهشَّةُ. قال الفاِرسّي : ياءُ  ، أَْريَِحيَّةو : أََخَذتْه له ِخفَّةٌ  يََراُح َراحةً  وفِ للَمْعر َراحَ  من المجاز عن األَصمعّي : يقالو

ً  للمعروف ِرْحتُ  الواِو. وفي اللسان : يقال : ً و أَراَح َرْيحا ً : إِ  أَْريَِحيٌّ  : إِذا ِمْلُت إِليه وأَحببتْه. ومنه قولهم : اْرتَْحُت اْرتياحا  ذا كان َسِخيّا

 للنََّدى. يَرتاحُ 

 يده بالسَّْيف ، أَي َخفَّْت إِلى الضَّْرب به. قال أَُميَّةُ بُن أَبي عائٍِذ الُهَذلّي : راحتو َخفَّت. (3) يَُده لكذا : راحتْ  من المجاز :و

رَاحُ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورٍة  تــــــــــــــــــــــــــــــَ حح َداُه مبـــــــــــــــــــــــــــــَِ  يـــــــــــــــــــــــــــــَ

اِف الـــــــــنِّصـــــــــــــــــــــــاِ      جـــــــــَ داِح عـــــــــِ ي الـــــــــقـــــــــِ َوا ـــــــــِ (4)خـــــــــَ
 

  
ْميِ عن  ها ، ألَنه أَْسَرُع لها في الرَّ واح أَي من ومنه ، القَْوس.أَراد بالمحشورة ، نَْبالً ، للُْطِف قَّدِ عليه  تعالى قولُه صلى هللا بمعنَى الِخفَّةِ  الرَّ

إِلى الجمعة في الّساعِة األُولَى فَكأَنّما قَدََّم  راحَ  َمنْ » وسلّم :
 َرَواحَ  لم يُِرد أَي إِلى آخِره الحديث ،« في الساعِة الثانيةِ  راحَ  َوَمنْ  بََدنَةً ، (5)

حواو القَْومُ  َراحَ  وَمَضى. يقال : الُمَراد َخفَّ إِليهاالنََّهاِر ، بل  آِخرِ  َواحِ  ، إِذا ساُروا أَيَّ َوْقٍت َكاَن. وقيل : أَْصلُ  تََروَّ أَن يكون بعد  الرَّ

َوال ، كق وال. فال تكون الساعاُت الّتي َعدََّدَها في الحديث إاِّل في ساَعٍة واحدةٍ من يوم الُجُمعَِة ، وهي بعد الزَّ قَعَْدُت عنَدك ساعةً ،  ولك :الزَّ

َمان ، وإِن لم يكن ساَعةً حقيقة  إِنما تُريد جْزًءا من الزَّ
 الّتي هي جزٌء من أَربعٍة وعشرين ُجْزًءا مجموع اللَّْيِل والنََّهار. (6)

َن ، أَي يَراُح راَحةً  الفََرسُ  راحو  صار ِحَصاناً ، أَي فَْحالً. : إِذا تََحصَّ

تَاِء من غير َمَطٍر. وقال األَصمعّي : وذلك حين يَْبُرد اللَّيُل فيتَفطَّر بالَوَرِق  (10) تَفطََّر بالَوَرقْ  ، إِذا يَراحُ  الشََّجرُ  راح من المجاز :و قبل الّشِ

حَ  من غير َمطٍر. وقيل : اِعي : (7) َروَّ ْيِف. قال الرَّ  الشَّجُر إَِذا تَفطََّر بَوَرٍق بعد إِْدبَاِر الصَّ

َد أَقـــــــــــــــواٌم هلـــــــــــــــم َوَرٌ  خـــــــــــــــالـــــــــــــــَ و    (8)َف اجملـــــــــــــــح
و ُ  رَاحَ     خــــــــــــُ دح رحُ  مــــــــــــَ  الــــــــــــِعضــــــــــــــــــــــــــاُه بــــــــــــه والــــــــــــعــــــــــــِ

  
َوايَة الّصحيحةُ.  ورواه أَبو َعْمٍرو : وخاَدَع الَحْمَد أَْقَوٌم ، أَي تََركوا الَحْمَد ، أَي لَْيُسوا من أَِهله. هذه هي الّرِ

 .أَْرَوَحهو كأَراَحه ، يَحهرِ  َوَجدَ  إِذا : يَِريُحهو يََراُحه ءَ الشَّيْ  راحو

 «الجنة يَِرْح رائحة ولم»،  أََرْحت من (9) «الَجنّة ، يُِرْح رائحةَ  من أَعاَن على ُمْؤِمن أَو قَتََل ُمْؤمناً لم»في الحديث : و
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__________________ 
 .«يُعمر»: عمالن يف عمر :  املراوحةو  ( يف التهذيب واللسان :1)
 ا وما يف األصر يواف  اللسان.« ينقلب»( يف القاموس : 2)
 ( األصر والقاموس ا ويف اللسان والصحاح : بكذا.3)
 ( اخلوا ي : الغال  القصار. وأراد بقوله عجاف النصا  : أهنا أرّقت.4)
 ( يف النهاية : قّرب.5)
 ويف اللسان فكاألصر. .«حقيقيةوِإن مل تكن ساعة »( النهاية : 6)
 ( يف القاموس : ِبَوَرٍ .10)
 .ترّوح ( يف اللسان :7)
 ( ورواه األصمعي والتهذيب :8)

 خادع اجملد أقواماً هلم ور .و 
 وخادع : تر .

 يرح بفتح أوله و نيه من مل يرح بضم أوله وكسر  نيه من أرحت ا ومل حاصر ما يف اللسان أن الرواايت ثالث :»( هبامش املطبوعة املصرية 9)
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ت أَرحُيه ءَ الش يح  رِححتُ  . قا  أَبو عمرٍو : هو منرِححت أَراحُ  من  يُرِح رائحةَ  . وقا  الكسائّي : ِإلا هو ملرحَِيه : ِإذا َوَجدح
يح  أََرححتُ  اجلّنِة ا من  أَو رِححتُ  ؛ واملعىن واحٌد. وقا  اأَلصـــمعّي : ال أَدري : هو من رحَِيه ا ِإذا َوَجدحت أُرحيه َء فَبانالشـــ 

 .أََرححتُ 
 منك َمْعُروفاً : نالَه ، كأَراَحه. راحَ و

ياحُ  تَْختَِرقه الذي الَمْوِضع هيو ، كَمْرَحمة : الَمفاَزة ، الَمْرَوَحةو  وتَتعاَوُره. قال : الّرِ

ٌن  هـــــــــــــــا ُغصـــــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــَ ةٍ كـــــــــــــــَبن  راكـــــــــــــــِ رحَوحـــــــــــــــَ   مبـــــــــــــــَ
ُر ِإذا     تح بـــــــــــــه َأو شـــــــــــــــــــــــــــاِرٌب مثـــــــــــــَِ َدلـــــــــــــّ (1)تـــــــــــــَ

 

  
 في راِحلَته ركب وقد قاله ، لغيره وهو ، به تَمثَّل إِنه:  وقيل. عنههللارضي. قال ابن بَّرّي : البيت لعَُمَر بن الخطَّاب الَمراِويح والجمع

يحُ  لُسْرعتَِها ُغْصٌن بَمْوضعٍ تَْختَِرق فيهكأَّن راكَب هذه النَّاقَِة  : يقول ، فأَسرَعتْ  الَمفَاِوزِ  بعِض  ، كالغُْصِن ال يََزاُل يَتَمايَُل يميناً وشماالً  الّرِ

 ، فَشبَّهَ راكبَها بغُصٍن هذه حالُه ، أَو شارٍب ثَِمٍل بَتمايُل من ِشدَّةِ ُسْكِره.

قد َذَكر أَنه لم يُْعَرف قائُل هذا البيت. قال :  (2)سود الفندجاني وجْدت أَبا محمد األَ  قْلت : وقد َوجْدت في هامش الّصحاح البن القَّطاع قال :

حمن بن َحّسان قصيدةً ميميّة :  وقرأْت في شعر عبد الرَّ

ٌن  هــــــــــــــا ُغصــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــَ ب ةٍ كــــــــــــــَبن  راكــــــــــــــِ   مبــــــــــــــروححــــــــــــــَ
مِ     لـــــــــَ وِد مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ ُ الـــــــــعـــــــــُ اح ِة لـــــــــَ ُن اجملســـــــــــــــــــــــ   لـــــــــدح

  
ِوّي أَّن ابن ُعمر َرِكَب ناقةً فاِرهةً فَمَشْت به َمْشياً جيّداً ، فقال : كأَّن صاِحبَها. إِلخ. وذكر ال أَدري أَهو ذاك فغُيِّر أَم ال. وفي الغَِريبيِن للهر

 .عنههللارضيأَبو زكِريّا في تهذيب اإِلصالح أَنه بيٌت قَديٌم تَمثََّل به ُعمُر بن الَخّطاِب 

حُ  آلة وإِنما ُكِسرت ألَنها ِمْنبٍر : مثل المْروحُ  هي اللِّْحيَانّي :قال و كِمْكنَسة ، ، بكسر الميم ، الِمْرَوحةو  بها. يُتروَّ

حَ و .الَمَراِوح والجمع حَ و عليه بها. َروَّ  بنْفِسه. تَروَّ

يح َمَهبّ  [وهي] بالمْرَوَحة (3)وقطع   .الرَّ

ُحونَ  فقد رأَيتُهم»في الحديث : و َواح ، أَو يكون من بالِمْرَوَحة من الَحرّ  لتَّْرِويحا ، أَي احتاُجوا إِلى «في الضُّحى يتََروَّ : العَْوِد إِلى  الرَّ

اَحة بُيُِوتهم ، أَو من َطلبِ   .الرَّ

ً  الرائحةو ً  كان : النَّسيُم َطيبا  ل : لهذه البَْقلَةِ َطيِّبةٌ تَِجُدَها في النَّسيم ، تقو ِريحٌ  : الّرائحة بكسر المثناة الفوقَّية وُسُكونها. وفي اللَّسان : أَو نَتْنا

 ، بمعنًى. رائحتهو ءِ الشي ريحَ  َطيِّبةٌ. ووَجْدتُ  رائحة

َواحُ و واَحةُ و الرَّ ّم ، ، الُمَرايَحةو الّراَحةو الرَّ ِويَحةو بالّضِ  الفَْرَجة بعد الُكْربَة. ، كَسفينٍَة : ِوْجدانُك الرَّ

ْوحُ و  وعندي أَنه أَراد ، قال ابن سيده : «اليَِقينِ  َرْوحَ  باشُروا»فقال :  لليَِقينِ  عنههللارضيأَيضاً : السُّروُر والفََرُح. واستعاَره عليٌّ  الرَّ

 السُّروَر الحاِدَث من اليَِقيِن.

ً  لذلك األَمرِ  راحَ و ً و كَسَحاب يَراُح َرَواحا ً و بالّضّم ، ، ُرُؤوحا  به ، وأَخَذتْه له ِخفَّةٌ  فَِرحَ و له (4) ْشَرفَ  : أَْريَِحيّةو بالكسر ، ، ِريَاَحةً و َراحا

 . قال الشاعر :أَْريَِحيَّةو

ُه  ــــــــــــَ رحت ــــــــــــَت هبــــــــــــََ ــــــــــــَر ِإَذا ســــــــــــــــــــــــــبَل ي خــــــــــــِ ــــــــــــَ ــــــــــــب  ِإّن ال

رمَي و     َر  الــــــــــــــكــــــــــــــَ ــــــــــــــَ رَاحُ تـ ــــــــــــــَ تــــــــــــــا ِ   يـ خــــــــــــــح
ُ

 كــــــــــــــاملــــــــــــــ

  
 وقد يُْستَعَار للِكالب وغيِرَها. أَنشد اللِّْحيَانّي :

وٌص  رَاحُ خــــــــــــُ َدتح  تـــــــــــــَ اح ِإَذا غــــــــــــَ يــــــــــــَ  ِإىل الصــــــــــــــــــــــــــِّ

رَاِء     ر الضــــــــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــــــــح رَاحُ فـــــــــــــــِ اّلبِ  تــــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  لـــــــــــــــِ
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 . وأَنشد :ارتاحَ  : إَِذا نَِشَط وُسرَّ به ، وكذلك يَراح (5)ِء اإِلنساُن إِلى الشيْ  راح وقال اللّيث :

ــــــــــــك ال و  َت أَن مــــــــــــح راحُ َزعــــــــــــَ ا  تــــــــــــَ  ِإىل الــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــَ

رتَ و    
ُ

ِح املـــــــــــــ اشــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــَر الـــــــــــــكـــــــــــــَ َت قـــــــــــــِ عـــــــــــــح  دِّدِ لـــــــــــــَِ

  
يَاَحةو  َويَْنَشَط إِليه. فيَْستَْروحَ  ءِ اإِلنساُن إِلى الشيْ  يَراحَ  : أَن الّرِ

َواحُ و بَاح ، وهو اْسٌم للوْقِت. وقيل : : الرَّ  نَِقيُض الصَّ

__________________ 
الشارح : قا  أبو عمرو اخل : هذا ذكره يف اللسان عقب . وقو  يرحيه ءالشي راح بفتح أوله وكسر  نيه من يَرِح ا ومل أراح بكسر أوله رِحتــــــــــــــــ 

 .«قا  أبو عمرو اخل رحيها اجلنة َأي مل يشم يرح رائحة حديث آخر لفظه : من قتر نفساً معاهدة مل
 ( قوله ِإذا تدلت به َأي ِإذا هبطت به من نشز ِإىل مطمئن.1)
 الغنجاين.( كذا ابألصر ا وصححه يف املطبوعة الكويتية : 2)
 والزايدة منها.« وقعد»( يف األساس : 3)
 ( األصر والقاموس والتهذيب ويف اللسان : أشر .4)
 وما أثبت عن التهذيب.« ء ِإىل االنسانالشي راح»( يف األصر : 5)
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َواحُ  وال ، : الرَّ ً و يَْفعَلُون كذا وكذا ، واَراحُ  يقال : إِلى اللَّْيل. أَي من لَُدن َزَواِل الشَّْمس العَِشّي ، أَو من الزَّ بالفَتْح ، يعني  ، ُرْحنَا َرَواحا

ً  السَّْيَر بالعَِشّيِ وسار القَْومُ  ْحنَاو القَْوُم كذلك ، راحَ و ، َرَواحا  أَنشد ثعلب : أَو َعِمْلنَا. أَي في ذلك الَوقِت ، : ِسْرنَا فيه ، تَروَّ

ك رَاحــــــــــــــــٌر و  ُت أَنــــــــــــــــّ ربِّ ذي خــــــــــــــــُ  أَنــــــــــــــــَت الــــــــــــــــّ

ٍد َأو     َداَة غـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــحٌ غـــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــريِ  رائ  هبـــــــــــــــــــَِ

  
َواحُ و ً  قد يكون مصدر قَْوِلك : الرَّ اء  من العِشّي ، بِريَاحٍ  َخَرُجوا تقول :و ، وهو نَِقيُض قوِلك : َغدا يَْغُدو ُغُدّواً. راح يَُروح َرَواحا بكسر الرَّ

ٍل. ، (1) أَْرَواحٍ و بالفتح ، ، َرَواحٍ و للَِّسان ،، كذا هو في نُسخِة التَّهذيب وا  : (2)وقوُل الشاعر  بالجمع ، أَي بأَوَّ

رًة و  ظـــــــــــــــح َواِدِم نـــــــــــــــَ ك ابلـــــــــــــــقـــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ  لـــــــــــــــقـــــــــــــــدح رَأَيــــــــــــــــح

ّي وَ     َدِف الــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــِ نح ســــــــــــــــــــــــــَ ي  مــــــــــــِ لــــــــــــَ  راَِيحُ عــــــــــــَ

  
ً  فالنٌ  َراحَ و بكسر الراِء فَسَّره ثعلب فقال : معناه َوْقٌت. وَسمْعت العََرَب  ابِه أَو َسْيِره بالعََشّي. قال األَزهرّي :: من َذهَ  يَُروح َرَواحا

َواحَ  تستعملُ   القَْوُم ، إِذا ساُروا وَغَدْوا. َراح في السَّْيِر كلَّ َوْقٍت ، تقول : الرَّ

ً  القَْومَ  ُرْحتُ و ً  عنَدهم ُرْحتُ و إِليهم ، ُرْحتو ، َرْوحا ً و َرْوحا ً  ذهبت إِليهم أَي ، َرَواحا ْحتُهم أَْهلَه ، راحَ و .َرَواحا ً  كَروَّ ْحتُهم : تَْرويحا  وتَروَّ

ً  ِجئتُهم حْ  . ويقول أَحُدهم ِلصاِحبِه :َرَواحا حوا ، ويخاِطُب أَصحابه فيقول : تَروَّ  ، أَي ِسيُروا. تَروَّ

َوائِحُ و ةً : أَصابَتْنَا ، رائحة : أَْمَطاُر العَِشّيِ ، الواِحَدةُ  الرَّ  ، أَي َسَماٌء. رائحةٌ  هذه عن اللَحيانّي. وقال مرَّ

يَِّحةو يَحةو ، كَكيِّسة ، الرَّ َل ، أَو ما ن حكاه ُكراع : ِحيلَة ، ، مثل الّرِ َمسَّه  (6) بَت إِذاالنَّْبُت يَْظَهُر في أُصوِل الِعَضاِه الّتي بَِقيَْت من عاِم أَوَّ

يِّحة وفي التهذيب : البَْرُد من غيِر مطر.  : نَبَاٌت يَْخَضّر بعد ما يَبِس َورقُه وأَعالي أَغصانِه. الرَّ

حَ و تاِء من غيِر َمطٍر. وقال األَصمعّي : وذلك حين يَْنُرُد اللَّْيُل فيَتَفطَُّر بالَوِرِق من غير  َراَح يَراحُ و الشََّجرُ  تََروَّ : تَفطََّر بالورق قبَل الّشِ

 َمطٍر.

ٍل ، وهكذا هي في سائر النُّسخِ الموجوَدة والّذي نُقِ  ، أَي َدٌم ، رائحةٌ  ما في َوْجِهه من المجاز :و ل عن أَبي ُعبيٍد : يقال هذه العبارةُ َمحلُّ تَأُمُّ

َدٍم ، إِذا جاَء  رائحةُ  ٌء. وفي األَساس : وما في َوْجِههدٍم أَي َشيْ  رائحة َدٍم من الفََرِق ، وما في َوْجِهه رائحةُ  : أَتانَا فاُلٌن وما في َوْجِهه

 فَِرقاً. فليُْنَظر.

احةِ  تََرْكتُهُ على أَْنقَى من من األَمثال الدائرة :و  ٍء.أَي بال َشيْ  ي الَكّف أَو السَّاحة ،أَ  ، الرَّ

ْوحاءُ و ً  ع بين الَحَرمْينِ  ممدوداً : الرَّ على ثالثيَن أَو ـ  وقال ِعيَاٌض : إِنّه من َعَمِل الفُْرعِ ، وقد ُردَّ ذلكـ  الشَِّريفيِن ، زاَدهما هللاُ َشَرفا

 (3) َرْوَحانِيٌّ  ِكتَاب ُمْسِلٍم. قال شيُخنا : واألَقواُل ُمتَقَاِربَة. وفي اللّسان : والنِّسبة إِليه :األَخيُر من  ِميالً من المدينة ، أَو ستٍَّة وثالثينَ  أَربعينَ 

 ، غيِر قِياِس.

ْوَحاءُ و ْوحاءُ و ، هي َرَحبَةُ مالك بِن َطْوق. (4) ة من َرَحبَِة الشامِ  : الرَّ هللا بِن عبَّاٍس ، بِن َعلّيِ بِن عبِد  نهِر ِعيَسى أَعمال من أُخَرى ة : الرَّ

 وهي ُكوَرةٌ واِسعَةٌ َغربِيَّ بَغداَد.

 نَِقيٌب بَْدرّي ، أَميٌر. صحابّي : بِن ثَْعلَبَة األَنصارّي ، من بني الحارث بن الَخْزَرج ، أَبو محمد : َرَواَحةَ  عبُد هللا بنُ و

بن عامِر بن لَُؤّي بن َغالب بن فْهر ، وكان قد َربَع في  (5)بِن ُمْنِقِذ بِن َعْمِرو بن َمِعيِص  َرَواَحةَ  وهم بنو بَْطٌن ، بالفتح : ، َرَواَحةَ  بنوو

 الَجاِهِليَّة ، أَي َرأََس على قَْوِمه ، وأَخذ الِمْرباَع.

 بالُمؤاخاة ، نََزَل دمشَق. كُجَهينةَ : أَخو بِالٍل الَحبَِشّي ، الَخثعَميّ  ُروْيحةَ  أَبوو

 َجَماعة من الّصحابة والتَّابِعين وَمْن بَْعَدهم ، منهم : اسمُ  َرْوحٌ و

__________________ 
 ( فسرها ابألساس : ِإذا بقيت من العشي بقااي.1)
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 ( يف األساس : قا  األسدي.2)
 مس ه.« ما»( وبنسخة من القاموس : ِإذا 6)
 ( يف الصحاح : روحاوي. ومثله يف معجم البلدان.3)
 قرية من قر  الرحبة ال يقو  أهلها ِإال مقصوراً. روحا دان :( يف معجم البل4)
 .«بغي »( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 5)
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يق ، وَشِهَد الجابِيَةَ ؛ ذكَره ابُن فهِد في ُمعجم الصَّحابة. َرْوحُ  ّدِ  بُن َحبِيٍب الثَّْعلَبّي ، روى عن الّصِ

 : له ُصحبةٌ ؛ ذكَره ابن َمْنَده وأَبو نُعَيم. ، يقال َرْوحٍ  بن َسيَّاٍر أَو سيَّاُر بنُ  َرْوحُ و

بن ِزْنباعٍ الُجذامّي ، من أَهِل فِلَْسِطيَن ، وكان ُمَجاِهداً غاِزياً ، َرَوى عنه أَهُل الّشام ، يُعَّد في التّابعين ، على  َرْوحُ  ومنهم أَبو ُزْرَعةَ 

 األَصّح.

 بن يَزيَد بن بَشيٍر ، عن أَبيه ، رَوى عنه األَوَزاِعّي ، يُعَّد في الشاميِّين. َرْوحُ وَ 

، عن أَبيه َعْنبََسةَ بِن َسعيٍد ، وساق البخاريُّ َحِديثَه في التَّاريخ  َرْوحٌ  َحدَّثني أَبي البَّزازُّ : َرْوحٍ  ريِم بنبن َعْنبَسةَ. قال عبُد الك َرْوحُ و

 الكبير.

 بن عائٍِذ ، عن أَبي العَّواِم. َرْوحُ و

 ، عن ُمجاهٍد عن ابن َعبَّاس. (1)بن َجنَاحٍ أَبو َسْعٍد الّشامّي  َرْوحُ و

 ْيٍف الثَّقَِفّي ، عن ُعَمَر بن ُمْصعٍَب.بن ُعطَ  َرْوحُ و

 بن َعطاِء بن أَبي َميمونةَ البَصرّي ، عن أَبيه. َرْوحُ و

 بن الُمَسيِّب أَبو َرجاٍء الُكلَْيبّي البَصرّي ، َسِمَع ثابتاً ، رَوى عنه ُمسِلٌم. َرْوحُ و بُن القاسِم العَْنبَرّي البَصرّي عن ابن أَبي نَِجيحٍ  َرْوحُ و

 بن الفَْضل البَصرّي ، نََزَل الطَّائَِف ، َسمَع َحّماَد بَن َسلََمةَ. َرْوحُ وَ 

 بُن ُعبادةَ أَبو محّمٍد القَْيسّي البَصرّي ، سمَع ُشْعبَةَ ومالكاً. َرْوحُ وَ 

 ِرِث بن األَْخنَِس ، َرَوى عنه أُنَيُس بُن ِعْمراَن.بن الحا َرْوحُ وَ 

اِد بِن َسلَمةَ. َرْوحُ وَ   بن أَْسلََم أَبو حاتٍم الباهلّي البَصرّي ، عن َحمَّ

اد. (2)بن ُمَساِفر أَبو بَشيٍر  َرْوحُ و  ، عن َحمَّ

 لتاريخ الكبيِر للبَُخارّي.بن عبِد الُمْؤِمن البَصرّي أَبو الحسن ، َمولَى ُهَذْيل. كّل ذلك من ا َرْوحوَ 

ْوَحانُ و  بِن ثَْعلَبة. : ع ببالِد بني َسْعد الرَّ

َوَحانُ و  آَخُر. بالتحريك : ع ، الرَّ

يح َطيِّبة ، بالتشديد : َريَِّحةو َرْوَحةٌ  لَْيلَةو  .َرائحةٌ  ، وكذلك ليلةٌ  الّرِ

 .أَْريَحُ  ٍء واِسعٍ :وقال اللّيث : يقال لكّلِ شيْ  واِسٌع. أَي ، أَْريَحُ  الصواب : َمْحِملٌ و قاله بعُضهم ؛ أَْرَوحُ  َمْحِملٌ و

 وأَنشد :

 َحّجاِجيّ  أَرحَيحَ حِمر و 
َوحَ  ، فقد َذّمه ألَن أَْرَوحُ  ومن قال :  االْنبِطاُح ، وهو َعْيٌب في الَمْحِمل. الرَّ

 وقد تقّدم. بانه ،يَتعاقَ  ، أَي يَتَراَوحانو َعَمالً  يَْرتَِوَحانِ  هما يقال :و

 اإِلياِدّي المشهور. وبِلْحِفها قَْبُرقُّسِ بِن ساِعدةَ  بالشأِْم ، ، بالضّم : ة ، بَجبَِل لُْبنانَ  ُروِحينُ و

يَاِحيَّةو  الِعَراق. ، بالكسر : ع بواِسط الّرِ

قال عبد الرحمن بن َمْغراَء : َحّدثنا َصَدقَةُ بُن  .(3)سمَع سعيَد بَن َزيد وعليًّا ، ويُعَّد في الكوفيِّين  ، كِكتَاٍب ، ابُن الحارث : تابِِعّي ، ِريَاحٌ و

ً  الُمثَنَّى : سِمَع َجدَّه تَْين ؛ كذا في تاريخ البخارّي. ِريَاحا  : أَنه َحجَّ مع ُعَمَر َحجَّ
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ِحَجازّي ، والُد ُموسى  موالهم ، بصرّي ، ويقال : ُكوفّي ، ويقال : الباِهليّ  ْيدبن ُعبَ  ِريَاح هكذا ، والّصواب : (4) ُعبَْيدة بن ِريَاحو

 والِخيَار.

 الّراوي عن أَنَس. ُمعَاِصراِن لثَابٍت البُنَانيّ  عن ابن ُعَمر ، وأَبي َسعيد الُخْدرّي ، وهما الُكوفيّ  السُّلَميّ  (5) بن ُعبَْيدة ِريَاحُ و

__________________ 
 قريب التهذيب : الدمشقي.( يف ت1)
 : أبو ِبشر. بصري. 61/  2( يف ميزان االعتدا  2)
 بكسر أوله مث حتتانية ا النخعي أبو املثىن الكويف ا ثقة من الثانية. رايح ( يف تقريب التهذيب :3)
 بن َعبيدة السلمي الكويف. رايحو  ( يف تقريب التهذيب عبيدة بفتح أوله الباهلي موالهم كويف سكن ا جاز.4)

 قا  ابن حجر : هكذا فر  بينهما املزي وهو شخص واحد اختلف يف نسبته فقير : ُسلمي وقير ابهلي.

 ( انظر ا اشية السابقة.5)
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ياحيّ  من تَميم ، منهم َمْعِقُل بُن قَْيس أَبو القَبِيلةِ  بِن َحْنَظلَةَ بِن مالِك بن َزْيد َمناةَ بن تَميم : بُن يَْربُوعِ  رياحُ و أَحُد أَْبَطاِل الُكوفة  الّرِ

 وُشْجعانها.

ى.  تعالَى عنهلعَُمَر بِن الَخطَّاِب رِضَي هللا رابعٌ  جدُّ  بن عبد هللا بن قُْرِط بِن ِرَزاحِ بن َعِدّي بن َكْعب ِريَاحُ و  وهو أَبو أَداة وعبد العُزَّ

 بِن عبد هللا بن الحارث بن األَعرج. جدٌّ لبُريَدةَ بِن الُحَصيبِ  بن َعِدّي األَْسلَميّ  ِريَاحُ و

 األَْسلَمّي. بِن ُخَويلد ، وقيل : ابن ِرَزاح َجدٌّ لَجْرَهدِ  ِرياحٌ و

 َعْوُن بن أَبي ُجحيفةَ ، وقيل : َربَاح ، بنقطة واحدة.َرَوى عنه  صحابّي ، الثَّقفيّ  ِريَاحٍ  ُمْسِلم بنو

 َمْولَى علّيٍ ، حدََّث عن الُحسين بن علّي. تابعيٌّ  ِريَاح ُمسلم بنو

الً ؛ كذا في كتاب الثِّقَات البن ِحبّان. ِريَاحٍ  إِسماعيُل بنو ه المذكور أَوَّ  بن ُعبَْيَدةَ ، رَوى عن َجّدِ

 ، وعنه ابنه الحارث. (1)انّي عن ُمثَبِّت الِقتْب ِريَاح ُعبيدةُ بنُ و

 عن َخاّلد بن يَحيَى ، وعنه ابُن أَبي حاتِم. ِريَاحٍ  بن (2) َعبِيدُ و

أَبو َحْفص البَصرّي ، عن َعْمِرو بِن ُشعَْيٍب وابِن طاُووس. قال الفاَّلُس : َدّجاٌل ، وتَرَكه الدَّاَرقُْطنّى ؛ كذا في  (3) ِريَاحٍ  ُعَمُر بن أَبي ُعَمرَ و

ه. عفاِء ِللذَّهبّي بخّطِ  ِكتاب الضُّ

 بن ُعبيد الباهلّي البصرّي ، َحدَّثَا. ِريَاحِ  الِخيَاُر وموسى ابنَاو

ثوَن. وقيل : أَبو َرجاٍء ، عن ُشْعبَةَ ، لحميدِ َمنصوُر بُن عبد ا ِريَاحٍ  أَبوو  ُمَحّدِ

بيعِ  ِريَاحِ  اختُِلَف فيو أَخي َحْنَظلةَ الكاتِب ، َمَدنيٌّ ، نََزَل البَْصَرة ، رَوى عنه حفيُده الُمرقِّع بن َصْيِفّي ،  الّصحابيّ  (4)األَُسيِّدّي  بن الرَّ

َحابة. وقال البخارّي في التّاريخ : وقال بعُضهم : ِريَاحٌ  : وعنه قَْيُس بن ُزَهْيٍر ، قال الدَّاَرقُْطنيّ  ، يعنِي بالتّحتية ، ولم  ِريَاحٌ  فَْرٌد في الصَّ

 .(5)يثْبت 

َواب : القَْيسّي وهو من ُعبّاد أَهِل البَْصَرةِ وُزّهاِدهم ، رَوى عن ماِلك ب بُن عمٍرو العَْبسّي ، ِريَاحُ و  ن ِديناِر.هكذا بالعين والموّحَدة ، والصَّ

ِحيَحْين ِسواه. وَحَكى فيه خ ، يَْرِوي عن أَبي هريرةَ ، وعنه الَحَسُن. وَغْياَلُن بن َجرير ، التابِعيّ  رياحٍ  ِزياُد بنُ  أَبو قَْيٍس و  وليس في الصَّ

دة وِعْمَراُن بنُ  أَي البُخارّي في التاريخ الثَّقَفّي ، الُمتقّدم ِذْكُر أَبيه قريباً ، من أَهِل الُكوفِة ،  ِرياحٍ  هو ِعْمَراُن بُن ُمْسِلِم بن الكوفيّ  ِرياح بُمَوحَّ

 يَْرِوي عن عبد هللا بِن ُمغفل ، وعنه الثَّْورّي.

 يَْرِوي عن الحسن ، وعنه ابنُه ُموَسى بن زياد. البَْصرّي ، ِرياح ِزياُد بنُ  ِرياحٍ  أَبوو

 اد.صاحُب ابِن أَبي ُدوَ  قاضي البَصرةِ  ِريَاحٍ  أَحمُد بنو

 بن أَنٍَس الفَِقيه. شيُخ مالك بِن حيّاَن الُمّريّ  بُن ُعثمان ِرياحُ و

 بِن َعّمار ، أَبو خالد الَمدنّي ، سكَن البَصَرةَ. صاحب ِعْكِرَمةَ  اليََمانيّ  ِريَاحٍ  عبُد هللا بنو

دة أَيضاً.  فهؤالِء ُحِكَي فيهم بُموحَّ

ياحيّ  أَبو الِمْنَهال البَصرّي ، رَوى عن الحسن البَصِرّي ، وعن أَبيه سالمة سيّار بن سالمةَ و وأَبي العاِليَِة وعنه ُشْعبةُ وخالٌد الحذّاُء ،  الّرِ

يَاِحيُّونَ  وجماعةٌ آخرون ، وابن أَبي العَّواِم ؛ وأَبو العاِليةَ  وثَّقه ابُن معين والنَّسائّي ؛  بْطن من تَميم ، بن يْربوع احِريَ  ، كأَنّه نِسبةٌ إِلى الّرِ

 وقد تقّدم.

 ع بفاِرَس. بالّضّم : ُروْيَحانُ و

 منه القَْوُم أَو يَُروح الّذي ، بالفتح : الَمْوِضعُ  الَمَراحُ و
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__________________ 
 ( يف املشتبه للذهيب : منيب.1)
 ( يف املشتبه للذهيب عبيد بضم العا.2)
 ا وهو عمر بن أيب عمر العبدي. رايح ( يف ميزان االعتدا  : عمر بن3)
( األســــــيدي بضــــــم األلف وفتح الســــــا هذه النســــــبة ِإىل أســــــيد وهو بطن من متيم. امدثون يشــــــددون الياء يف هذه النســــــبة وأما النحاة فِإهنم 4)

 (.اللباب)يكسروهنا 
الغابة : رابح : ابلباء املوحدة وقير ابلياء حتتها نقطتان واألو  ويف أســـد  ( يف تقريب التهذيب والكاشـــف للذهيب وأســـد الغابة رابح ابملوحدة.5)

 أكثر.
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َغحد  من الَغَداة تقو  : ما َتر  فالٌن من أَبيه َمغحًد  وال  ِإليه ا يَروحون
بَهه يف َأحواله كلَِّها. وقد  َمرَاحاً  كامل ا ِإذا َأشــــــــــــــح

 تقد م عن املصباح ما يتعّل  به.
 ، أَي ُمتَِّسعٍ َمْبطوحٍ.« أَْرَوحَ  أَنّه أُتَِي بقَدحٍ ». وفي الحديث أَْرَوحُ  وإِناءٌ  يبةُ القَعرِ : قَرِ  َرْوَحاءُ  قَْصعَةٌ و

ْلت  َراح يَراحُ  إِلى المعروف. وعن اللّيث : هو من (1)الُمْنبَِسط  : الواسُع الُخلُقِ  أَْريَحيٌّ األَْريَِحيُّ  من المجاز : َرجلٌ و ، كما يُقال للصَّ

أَْجنبّي. والعرب تَحِمل كثيراً من النَّعت على أَْفعَلّي فيصير كأَنّه نِْسبَة. قال األَزَهِرّي : العَرب تقول :  : األَْصلَتّي ، وللُمْجتَنِب : الُمْنَصِلت

 األَْريَِحيَّةُ  وأََخَذتْه واسُع الُخلُِق.ُمْهتزٌّ للنََّدى والمعروِف والعَطيَِّة ،  : أَْريحيّ  رجل أَْجنَُب وجانِب وُجنٌُب ، وال تكاد تقول : أَْجنبّي. ورجل

: أَي  أَْريَِحيَّةٌ  وفي اللَِّسان : أََخذتْه لذلك للنََّدى. اْرتاحَ  ، أَي تََريَّحَ  َمصدرُ  التََّريُّحَ  وعندي أَنّ  ، األَخيِر عن اللِّْحيَانّي. قال ابن سيده : التََّريُّحُ و

 وِخفَّةٌ. أَْريِحيّةٌ  للمعروف ، ِإذا أَخذتْه يَراحُ  يقال : فالنٌ  بَدٌل من الواو. وعن األَصمعّي : أَْريَِحيّةٍ  ءَ ِخفَّةٌ َوَهشَّةٌ. وزعَم الفارسّي أَن يا

 .(2)في يُْسٍر  : أَي بُسهولةٍ  َرَواحو اْفعَْله في َسَراحٍ : من المجازو

أَنا ؛ قاله أَبو زيد. قال األَزهرّي : وكذلك سمْعته من العرب ، ويقولون :  أََرْحتُهاو على فاِعلٍَة ، تَراحُ  اإِلبلُ  راَحتِ  : مصدرُ  الّرائِحةُ و

 ُرغاَءها وثُغَاَءَها. (3) [سمعتُ ]َسِمْعت راِغيَةَ اإِلبِل ، وثاِغيَةَ الّشاِء ، أَي 

 قال َصْخُر الغَّيِ يصف َسيفاً : ، كأَْحَمَد : ة ، بالّشام. أَْريحُ و

وف  يـــــــــــــُ وحُت عـــــــــــــنـــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــَ حَ فــــــــــــــَ  ِإذ  أَرحيـــــــــــــَ

ُد     دح َأجـــــــــــــِ مح َأكـــــــــــــَ ي فـــــــــــــلـــــــــــــَ فـــــــــــــِّ (4)اَبَء بـــــــــــــكـــــــــــــَ
 

  
 : َحيٌّ من اليمن. أَْريَحُ  وأَورَد األَزهرّي هذا البيَت ، ونَسبَه للهذلّي ، وقال :

َعْضباً وذا ُخَصٍل  أَْريَِحيًّاو : السَّيُف ، إِّما أَن يكون َمْنسوباً إِلى هذا الموضعِ الّذي بالشام ، وإِّما أَن يكون الْهتِزاِزه. قال : األَْريَحيّ و

من المدينة ، بقُْرب بالِد َطيِّئ ، على البحر  أَي بالشام ، في أَّوِل َطِريِقه ، كزِليخاَء وَكْربَاَلَء : د ، بها ، أَِريحاءُ و ُمْخلَْوِلَق الَمتِْن سابِحاً نَِزقَا

 ، وهو من شاذّ َمْعدوِل النَّسِب. أَْريَحيّ  ؛ كذا في التوشيح. والنَّسُب إِليه

 * ومما يستدرك عليه :

 ، على المثَل. ِريحِ  قالوا : فاُلٌن يَميُل مع كلِّ 

يح : أَي بمَمرِّ  بَمْرَوَحة وفالنٌ   .الّرِ

 .«ِريح وَرَعاُع الَهمجِ يَميلون مع كلِّ » في حديث علّي :و

يحِ  الغُْصُن : اْهتزَّ  اْستْرَوحَ و  .بالّرِ

حُ  والدُّْهن حةٌ  : الُمَطيَّب. وَذِريَرةٌ  الُمروَّ  .ُمَروَّ

حِ  أَنّه أََمَر باإِلثِْمدِ »في الحديث و حِ  ِمدنََهى أَن يَْكتَحل الُمْحِرُم باإِلثْ » وفي آَخَر :«. عنَد النَّْومِ  الُمَروَّ هو الُمَطيَُّب  قال أَبو ُعبيد :«. الُمروَّ

 تَفُوُح بعد أَْن لم تكن له. رائَحةُ  بالِمْسك ، كأَنّه ُجِعَل له

ً و يحُ  البيُت : أَي يْدُخله يََراحَ  : بََرَد وطاَب. ويقال : اْفتَح البَاَب حتّى راَح يََراُح َرْوحا  .الّرِ

 وسُهل عليه البَْذُل.الُمْعِدُم : َسَمحْت نْفُسه  اْرتاحَ و

اَحةو  : ضدُّ التَّعِب. الرَّ

 .راَحة ، أَي َرَواحٍ  وما لفاُلٍن في هذا األَمِر من

 ، أَي خفَّةً. راحةً  ووَجْدُت لذلك األَمرِ 

ً  وأَصبَح بَعيُرك  ، أَي ُمفيقاً. ُمِريحا



3111 

 

اَحةُ و الَمْصدر ، فاإِلراَحةُ  .راَحةً و أَراَحه إِراَحةً و  االسُم ، كقولك : أََطْعتُه إِطاعةً وطاعةً ، وأََعْرتُه إِعارةً وَعاَرةً. الرَّ

نه وسلموآلهعليههللاصلىفي الحديث : قال النّبّي و ْن للصَّالةِ  «بها أَرْحنا»:  باللٍ  لُمَؤذِّ  بأَدائها من اْشتغال قُلوبِنا بها. فنَْستَِريحَ  ، أَي أَذِّ

جُل : إِذا نََزل أَراحَ و  ويُخفَِّف عنه. ليُِريَحه عن بَِعيِره الرَّ

 الشَّجَر ، أَي يُْحيِيه ، قال : يَْستَْرِوحُ  والَمَطرُ 

__________________ 
 ( اللسان : النشيرت. ويف التهذيب : البسيرت.1)
 .اسرتاحةو  : يف سهولة رواحو  ( عبارة االساس : وافعر ذلك يف سراح2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
. أي صار كفي له مباءة َأي مرجعاً... التهذيب :( يف 4)  وكفي موضض نصب مل أجد لعزته. . حىت ابء كفيِّ
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 ، بالفتح : أَي َطيٌِّب. َرْوحانيّ  الَمَطُر وَمَكانٌ  يْستَْرِوحُ  الِعْلُم مْن أَْمَسى له بََصٌر وكاَن َحيًّا ، ما يَْستْرِوحُ 

 ونَفَسه. ِريحه ، أَي من ُروِحه َرجٌل إِلى قِْربَة فمألَها منوقال أَبو الدُّقَْيش : عَمَد منَّا 

 ، وال يَُكسَّر. َرّواُحون ، كَصبور ، والجمع كرُؤوح بالعِشّيِ ، كشّداد ؛ عن اللِّْحيَانّي ، َرّواحٌ  وَرُجلٌ 

 ؛ حكاه اللِّْحيَانّي عن الكسائّي. رائِحٌ  وقالوا : قَْوُمك

 .رائحٌ  قَْومٌ  معرفة ، يعنِي أَنه ال يقال :قال : وال يكون ذلك إِاّل في ال

 ٌء.، أَْي شيْ  رائحة وقولهم : مالَه ساِرحةٌ وال

ً  ، أَي أَْعَطانِي ، ألَنها كانْت هي« عليَّ نَعَماً ثَِريًّا أَراحَ و»وفي حديث أُّمِ َزْرع :   ِلنَعَِمه. ُمراحا

ً  رائحةٍ  وأَعطاني من ُكلِّ »في حديثها أَيضاً : و ا «َزْوجا  عليه من أَْصناِف الماِل أَعطاني نَِصيباً وِصْنفاً. يَُروحُ  ، أَي ِممَّ

َدة أَيضاً ، وقد تقّدم في َمحلّه  يَُروح ، أَي «رائِحٌ  ذاك مالٌ »في حديث أَبي َطْلحةَ : و  .(1)عليك نَْفعُه وثوابُه. وقد ُرِوَي فيهما بالموحَّ

ة من َرْوحةٍ  ي مقدار، أَ  «من الَمدينةِ  رْوَحةٍ  َعلى»في الحديث : و َواح ، وهي الَمرَّ  .الرَّ

 وتَعاَوُروه. تََراَوُحوه وِعَوٌر : إِذا َرَوحٌ  ويقال : هذا األَمُر بينَنا

 : القَِطيُع من الغَنم. (2) الّراَحةو

 .(3) ليَتََراَحانِ  بالَمْعُروف. وفي نسخة التَّهذيب : ليَتََراَوَحانِ  ويقال : إِن يََدْيه

كذلك فَسََّره ابُن األَعرابّي في  وُمَكانٌِف. قال : ُمَراِوحٌ  ويقال للنّاقَة تَْبرُك وراَء اإِلبِل : : تَْبُرُك من وراِء اإِلبِل. قال األَزهرّي : ُمَراِوحٌ  ونَاقَةٌ 

 النَّواِدر.

 ِشيُّ في قوِل العَّجاج :: الثَّْوُر الَوحْ  الرائحُ و

وِر  َب الـــــــــــكـــــــــــُ لـــــــــــح ي وجـــــــــــِ ُت أَنحســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــِ  غـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــح

ــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــــــراِة     حٍ عــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــورِ  رائ  ممــــــــــــــــــَح

  
 وهو إِذا ُمِطَر اشتّد عْدُوه.

 وقال ابن األَْعَرابي في قوله :

نـــــــــــا  لـــــــــــون مـــــــــــكـــــــــــانـــــــــــَ عـــــــــــَ عـــــــــــاِوَي مـــــــــــنح َذا  ـــــــــــَح  مـــــــــــُ

هــــــــــــــاِر     ُ  الــــــــــــــنــــــــــــــ  تح ِشــــــــــــــَح كــــــــــــــَ رَاحِ ِإذا َدلــــــــــــــَ  بــــــــــــــِ

  
ها ، يعني الشَّْمَس ، لما َغِشيَها من َغبَرةِ الحْرب ، فكأَنها غاِربةٌ. وقيل : َدلََكتْ  اْستُِريحَ و النَّهارُ أَي إِذا أَظلَم  : أَي َغَربْت ،  بِراح من َحّرِ

 .بَراحتِه والناِظُر إِليها قد تَوقَّى ُشعاَعها

ْت  ً ]وقد َسمَّ ً  و[ َرْوحا  .(4) َرواحا

ْيَحانيّ  لُحسيُن بُن أَحمدَ وفي التّبصير للحافظ ابن حَجر : ا  ، َحدَّث عن البَغوّي. (5) الرَّ

يَحانيّ  وأَبو بكٍر محّمُد بن إِبراِهيمَ   ، عن الحسن بن َعلّي النَّيسابُورّي ، ذكرهما ابن َماُكواَل. الرَّ

ْيحانيّ  ويوُسف بن  ، وآل بيته. (6) رْيَحاَن الرَّ

يحانيّ  ومحّمد بُن الحسن بن علّيٍ  ّي ، رَوى عنه ياقُوت في المعجم ، وابُن ابِن أَخيه النَّْجُم سليماُن بُن عبد هللا بن الحسن الرَّ يحانيّ  المّكِ ،  الرَّ

 َسمع الحديث ، انتَهى.
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يحانيّ  ومن كتاب الذَّهبي : أَبو بكر محمد بن أَحمد بن علّيٍ   ، نِزيُل طَرُسوس. قال الحاكم : ذاِهُب الَحديِث. الرَّ

 البَْطِن. ِرياحَ  : نَفّاٌخ يُكثِر ِمْرياحٌ  ومن األَساس : وَطعامٌ 

يحَ  : َوَجدَ  (7) اْستَراحَ و اْستَْروحَ و  .الّرِ

يحِ  ومن المجاز : فاُلنٌ   الُمْرَسلِة. كالّرِ

يحِ  ومن شرح شيخنا : ُمْدِرجُ   لقٌَب لعامِر بن الّرِ

__________________ 
روي فيه : ذاحبة ابلذا  املعجمة والباء ا  (يعين حديث أم زرع)الذي يف اللســــــــــــــان والنهاية أن ا ديث األو  »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 1)

 .«وا ديث الثاين روي فيه : رابح ابلراء والباء. وعبارة الشارح توهم خالف ذلك
 ويف التهذيب كاللسان.« بتشديد الراء والواو فليحرر. الرواحةو  للسانا الذي يف ا الراحة قوله»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف التهذيب : لرتاحان.3)
 وما أثبت عن اللسان. وقد أشار ِإىل رواية اللسان هبامش املطبوعة املصرية.« رواحاً  وقد ليت»( العبارة ابألصر : 4)
 وبيعه كما يف اللباب. الرحيان ( هذه النسبة ِإىل5)
 . كما يف اللباب.رحيان ( نسبته ِإىل رجر اله6)
 .. اسرتاحو  السُبض اسرتوحو  ( يف األساس :7)
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جنون ا من ُقضاَعة 
َ
َي بقوله : (1)امل  لُِّ
ٌض داِرٌس و  زحِع َربــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــ  اجلــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــــا أَبعــــــــــــــــــح

تح عــــــــلــــــــيــــــــه     تــــــــَو  الــــــــرّيــــــــحُ َدَرجــــــــَ دَ  فــــــــاســــــــــــــــــــــح  بــــــــعــــــــح

  
 طبقات الشعَراِء ولم يذُكْره الُمَصنِّف ال هنا وال في درج. ذكره ابُن قُتْيبَةَ في

 ، َرجٌل من بني تَْيِم بن ُضبيَعَة ، وقد جاَء في قوِل األَعشى. ِرياحٍ  وأَبو

 ، له في البُخارّي حديٌث واحٌد ، وال يُْعَرف اسُمه. ِمْرَواحٍ  وأَبو

 ، عن أَبيه ، عن َعّمار بِن ياسر. ِرياحٍ  وجريُر بنُ  للحافِظ ابِن َحَجٍر :وفي تَْبِصير الُمْنتَبِه لتَْحريِر الُمْشتَبه 

 ، شيٌخ لعبِد هللا بن َشبيٍب. ِرياحٍ  وَحَسُن بُن ُموسى بن

 ، من الَوافِدين. ِرياحٍ  وَهْوَذةُ بُن َعْمِرو بِن يَزيد بِن َعْمِرو بنِ 

 .ِرياحٍ  وكذا األَْسفَُع بن ُشَرْيحِ بِن ُصرْيِم بن َعْمِرو بنِ 

 ، عن عبِد هللا بن ُمغفٍل. ِرياحٍ  وِعْمراُن بِن ُمْسِلِم بنِ 

بَْيرّي. ِرياحٍ  وعبُد هللا بنُ   العْجالنّي ، شيٌخ لُمْصعٍَب الزُّ

 بنُت الحارِث بن أَبي كنِينَةَ. ِريَاحٍ  وأُمُّ 

 بِن نُْقَطةَ السُّلَمّي شاعر. ِرياحِ  وَعْمُرو بنُ 

 بن األََشّل الغَنَوّي ، شاعر فارس. ِرياحُ و

 بُن عمٍرو الثَّقَفّي ، شاعر جاهلّي. رياحُ و

 بُن األَعلِم العُقَيلّي. ِرياحُ  وكذا

 بن ُصَرد األََسدّي ، شاعر إِسالمّي. ِريَاحُ و

 لك.، عن أَنِس بن ما ِرياحٍ  ومحّمُد بُن أَبي بكِر بن َعْوف بن

 ؛ كذا في تاريخِ الثِّقاِت البن ِحبَّاَن. (3)، يروي عن ابن ُعمر  ِريَاح ومجاهُد بن ، رَوى عن أَبيِه. (2) ِرياحٍ  وفي تاريخ البُخارّي : َجْبُر بنُ 

 .(4)بن َصالحٍ َمْجهول  ِريَاحُ و

َم فيه. ِريَاحُ و  بُن َعْمٍرو القَْيسّي ، تُكلِّ

مِّ  ُروحُ و ثين بِالّضّم غيُره.«  ، نَقَل ابُن التِّين في َشْرحِ البُخاِرّي أَن القَابِسّي هكذا َضبَطهبن القَاسِم ، بالضَّ  ، قال : وليس في المحّدِ

 بن الحاِرث الُمجاِشعّي ، من وْفد بني تَيٍم ؛ ذكَره ابُن سعد. ِريَاحُ و

 بُن يزيَد العاِمرّي ، سِمَع عبَد هللا بن َعْمٍرو وَغْيَره. َرْيَحانُ و

 بُن َسِعيٍد أَبو ِعْصَمةَ النّاجّي الّسامّي البَصرّي ، قاله عبَّاُد بُن َمْنصوٍر. َرْيَحانُ و

يق ، وَشِهَد الَجابِيةَ. َرْوح وفي ُمعجم الصَّحابِة البن فَْهد : ّدِ  بن َحبيب الثَّْعلبّي ، َرَوى عن الّصِ

 .(5)الَكالعّي اسُمه ، َشبِيب  َرْوحٍ  وأَبو

 القَُرشّي. َرْيَحانَة وأَبو
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 ، َصحابِيُّوَن. (6)األَْزدّي أَو الدَّْوسّي ، وقيل : َشْمعُوُن  َرْيَحانَة وأَبو

 عبُد هللا بن َمَطٍر تابِعّي صدوٌق. وقال النَّسائّي : ليس بالقَِوّي ؛ قاله الذَّهبّي. َرْيَحانَةَ  وأَبو

 جاَن ، عن يزيَد بِن َهاُروَن.البَغداديُّ ، َحدََّث بُجرْ  َرْوحٍ  وأَحمُد بن أَبي

 فصر الزاي
 مض ا اِء املهملة

ٍد ، َزبَحُ  : [زبح] كةً : ة بُجْرجاَن ، منها أَبو الحسِن عليُّ بُن أَبيِ بكِر بن ُمحمَّ د هكذا في النسخ ، والّصواب : محرَّ ث أَبي بكٍر ُمَحمَّ  الُمَحّدِ

 وعنه (7)عن أَبي بَْكٍر الِحيرّي 

__________________ 
 ( ابألصر : بن قضاعة.1)
 ( يف لريخ البخاري : جرير بن رايح.2)
 .43( رو  عنه عبد الرمحن بن عائذ يف فضر ا رس. أ   عام 3)
 ( األصر وميزان االعتدا .4)
 ذيب : َأخطب من عده من الصحابة.( لعله شبيب بن نُعيم ا أَبو روح ا ثقة. قا  يف تقريب الته5)
 ( هو ِشعون بن زيد ا أبو رحيانة االزدي صحايب شهد فتح دمش .6)
 .«اجلنزي»( عن اللباب وابألصر 7)
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َ سنة  َُؤذِّن ُتويّفِ
 ذَكره ا افُة ابُن َحجٍر يف الت بصرِي. (1) 428ِإلاعير بن َأيب صاِلٍح امل

 الّزاُي لُغَة في الّسين ، وسيأْتي ، أَو لَثْغة. ، كمنَعَه : َسَجَحه َزَجَحه [زجح]

وض أَثناَء الهجرة. (2) المْزِجحُ و  ، اسُم َمْوضعِ ، ذَكره السُّهيلّي في الرَّ

ا : [زحح] ه يَُزّحه َزحًّ اه عن مَ  : َزْحَزَحهو ، َزحَّ هو ْوِضعه.نَحَّ َفَمْن زُْحزَِح َعِن الّناِر ) وقال هللا تعالى : َدفَعه وَجَذبَه في َعَجلة. َزحَّ
َد. (3) (َوُأْدِخَل اجْلَنََّة فَ َقْد فازَ  َي وبُعِّ  ، أَي نُّحِ

مة : فتََزْحَزحَ  عنه : باَعَده ، َزْحَزَحهو ى. قال ذو الرُّ  َدفَعَه ونَّحاه عن َمْوِضعه ، فتَنَحَّ

نـــــــاً  نح جســــــــــــــــــــٍم َعصــــــــــــــــــــَ  َزمــــــَ ــــــر وِح مــــــِ َ  ال ــــــِ اب  اي قـــــــَ

ِب ا و     ــــــــح ن ــــــــذ  َر ال ــــــــِ يِن غــــــــاف زِحــــــــح اِر  َزحــــــــح ــــــــ  ــــــــن (4)عــــــــن ال
 

  
ً  َزْحَزَحه َمْن صام يوماً في سبيِل هللا»في الحديث : و  .(5)« هللا عن النّار َسْبِعين َخِريفا

ياً ، ونقلَه في الِعنَايَة أَثناَء البقرة قال شيخنا : واستعمالُه الزماً غريٌب. وقال السَّمين في تَْفسيره :  استعملَتْه العرُب الزماً وُمتعّدِ

َر ، قال بعُضهم  قال األَزهرّي : .(6)منه  منه ، أَي ببُعَدٍ  بَِزْحَزحٍ  هو يقال :و ر من باب الُمعتّل ، وأَصلُه من زاح يَزيُح : إِذا تَأَخَّ : هذا مكرَّ

ْوح : وهو السَّْوق الشَّديُد ، وكذلك الذَّْوُح. ومنه يقال : َزاَحْت ِعلَّتُه ، وأََزْحتَُها. وقيل :  هو مأْخوذٌ من الزَّ

ْحزاحُ و ي. التََّزْحُزحِ  وهو اسٌم من : البَعيد الزَّ  ، أَي التَّباُعد والتَّنّحِ

ْحزاحُ و  قال : ع ، : الزَّ

اً وهو  زاحِ يُوِعُد َخريح  ابلز حح
 عن المكاِن ، وتََحْزَحْزُت بمعنًى واحٍد. تََزْحَزْحتُ و قلت : وهو المعروف اآلن بالسَّْحساح.

ْمحِ  َزَرَحه : [زرح] ه. بالرُّ  ليس بثَبٍت. قال ابن ُدريد : َكَمنَعه : َشجَّ

 كفَِرح : زال من مكاٍن إِلى آَخَر. ِرحَ زَ و

ْرَوحُ و ْرَوَحةِ  ، كَجْعفٍَر : الّرابِيةُ الصَّغيرةُ ، أَو األََكمةُ الُمْنبَِسطة ، أَو رابِيَةٌ من َرْمٍل ُمْعَوّج ، الزَّ مثل السَّْرَوَعِة يكون من  ، بِهاٍء ، كالزَّ

مِل وغيِرِه. راِوحُ  وقال ابُن ُشَميٍل : .َزراِوحُ  ج الرَّ ّمة : الزَّ  من التِّالل : ُمْنبََسٌط ال يُْمِسك الَماَء ، َرأُْسه َصفَاةٌ. قال ذو الرُّ

 (7) الز راوحُ عَل  رَاِفِض اآِ  التِّالُ  
 قال : والَحزاِوُر ، ِمثْلُها ، وسيأْتِي ِذكُره.

 كَمْسَكٍن : الُمتََطأِْطُئ من األَرِض. الَمْزَرحُ و

احُ و رَّ  رواه األَزهرّي عن ابن األَعرابّي. ، كُرّماٍن : النَّشيُطو الَحَركاتِ  الزُّ

ْقُح ، : [زقح] ً  الِقْردُ  َزقَحَ  قال ابن سيده : َصْوت الِقْردِ  بالقاف : الزَّ َت ؛ عن ُكَراع. َزْقحا  : َصوَّ

ْلحُ  : [زلح]  : الباِطل. الزَّ

لُحُ  روى ثعلٌب عن ابن األَعَرابّي أَنه قال :و حاُف الِكبَار ، ، الزُّ  .(8)َحَذف الّزياَدة في َجْمعها  بَضمتَّين : الّصِ

ً  كمنَعَه ، َء ،أَي الّشي َزلََحهو  .كتََزلَّحه قََطعَه ،ـ  ويوجد في بعض النسخـ  هكذا في النُّسخ ، وهو الصَّواب تََطعََّمه ، : يَْزلَُحه َزْلحا
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لَْحلَحو  كلمةٌ على فَعَلَّل ، أَصلُه ثاُلثيُّ أُْلِحَق ببناءِ  ، الزَّ

__________________ 
 ( يف اللباب : تويف هبراة سنة مثان وستا وأربعمائة.1)
 ( يف معجم البلدان : َمرحِجح يف حديث اهلجرة بفتح أوله وسكون  نيه وكسر اجليم.2)
 .185اآية ( سورة آ  عمران 3)
ولي  البيت لذي الرمة ا وال هو موجود يف دواوين شــــــــــــعره ا وِإلا أخذه من طبقات الشــــــــــــعراء البن قتيبة وِإلا هو أليب »( قا  يف التكملة : 4)

 والبيت يف ديوان ذي الرمة يف أبيات مفردات منسوبة ِإىل ذي الرمة والرواية فيه :« نواس ا ذكره أبو عمر يف اليواقيت.
ـــــــــ ـــــــــروح مـــــــــن جســــــــــــــــــــــمـــــــــي ِإذا احـــــــــتضــــــــــــــــــــــرت اي ق ـــــــــ  ال  اب

 فــــــــــــــــارج الــــــــــــــــكــــــــــــــــرب زحــــــــــــــــزحــــــــــــــــين عــــــــــــــــن الــــــــــــــــنــــــــــــــــارو    

  

 ( يعين ابعده عن النار مسافة تقطض يف سبعا سنة ا ألنه كلما مّر خريف فقد انقضت سنة.5)
 ( يف الصحاح : عن ذا .6)
 ( ديوانه وصدره فيه :7)

 ترجاف أ يها ِإذا ما تنض بتو 
  التكملة.( يريد من مجض الز لحة كما يف8)
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 الَواِدي الغرُي الَعِميِ . : الز  َحَلحُ و  اخلَِفيُف اجِلسِم. اخلَُماسّي :
لَْحلََحةُ و قيقةُ من الُخْبِز. ، الزَّ لَْحلََحةو بهاٍء : الرَّ  الّتي ال قَْعَر لها. وقيل : قَِريبَةُ القَْعِر. الُمْنبَِسَطةُ من الِقَصاعِ  : الزَّ

 قال :

  ِ لـــــــــــــــــح َت جـــــــــــــــــاُ وا بـــــــــــــــــِقصـــــــــــــــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــُ  مثـــــــــــــــــُ 

ات    حــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ بــــــــــــــــح ِ  َز ــــــــــــــــَح رَاِت الــــــــــــــــيـــــــــــــــــُ اهــــــــــــــــِ   ــــــــــــــــَ

  
لَْحلََحاتُ  وَذَكَر ابُن ُشميٍل عن أَبي َخْيَرة أَنه قال :  .َزلَْحلََحةٍ  في باب الِقَصاع واِحدُ  الزَّ

لَْنقَح : [زلقح] يِّ  الزَّ  .(1)أَورده األَزهرّي في التّهذيب  ُء الُخلُِق ،ي: السَّ

مَّح : [زمح] َجال. الضَّعيفُ  قيل :و ، كقُبٍَّر : اللَّئيُم. الزُّ  وأَنشد َشِمٌر : (2)الَشّريُر  األَسوُد القَبِيحُ  قيل : هوو القَِصيُر الدَّميُم. قيل :و من الّرِ

ِديــــــــــــــــَن و  عــــــــــــــــَ داَرَة األَبـــــــــــــــــح ُك شــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــح  مل تــــــــــــــــَ

حَ ال و     ـــــــــــــــــــرَا ُزمـــــــــــــــــــ  رِي َا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــِ رب ـــــــــــــــــــح  األَق

  
ْوَمحِ  ح كَجْوهٍر. وقيل : ، كالزَّ مَّ  ُء الَمْشئوُم.: القِصيُر السَّْمُج الِخْلقَِة السَّيِّي الزُّ

َمْحنُ و  ُء الُخلُِق البخيُل.، كِسبَْحٍل وِسبَْحلَة : السَّّيِ  الّزِ

احُ و مَّ كان يَِقُف بالمدينِة في الجاهلية على أُُطٍم فيقول شيئاً ، وقيل : كان يَسقُُط على بعِض َمرابِِد الَمدينة ، فيأْكُل تَْمَره ،  ُكّرماٍن : طائرٌ  الزُّ

 فَرَمْوه فقتَلُوه ، فلم يأْكْل أَحٌد ِمن لَْحِمه إِاّل َمات. قال :

بــــــــحــــــــت  ِد َأصــــــــــــــــــــــح هــــــــح مــــــــرٍو  (3)َأعــــــــلــــــــَ  الــــــــعــــــــَ  أُم  عــــــــَ

ا     اهلــــــــــــََ رِي أَمح غــــــــــــَ عــــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــــِ احُ لــــــــــــيــــــــــــح  ؟الــــــــــــز مــــــــــــ 
  

بِيَّ من َمْهِده. قال األَزهرّي : هو طائٌر كانت األَعراب تقول : إِنه  يأُْخذُ الصَّ

 أَي هذا الطائِر بعَْينه. : قَتْلُه ، التَّْزِميحُ و

ل ، اسٌم كالكاِهل الّزاِمحُ و  والغَاِرِب ، ألَنّا لم نَِجْد له فِْعالً. : الدُّمَّ

ّماحو  في محله.: ِطيٌن يُْجعَُل على رأِْس َخشبٍة يُْرَمى بها الطَّْيُر ، وأَنكَرها بعُضهم وقال : إِنّما هو الُجّماح ، أَي بالجيم ؛ وقد تقدم  الزُّ

ً  ، كَمنَعَ  َزنَح : [زنح] ً  َضايَقَ  : إِذا تََزنَّحو َزنَحو فََع.دَ  : إِذا َزنَحَ و َمَدَح. : يَْزنَُح َزْنحا  أَْفَصُح. تَزنَّحَ و أَو الدَّْيِن ، في الُمعَاَملةِ  إِنسانا

نُحُ و . الزُّ  ، بَضّمتيِن : الُمَكافِئوَن على الَخْيِر والشَّّرِ

 وقيل : فَْوَق الَهْذِر منه. : التَّفتُُّح في الَكالمِ  التََّزنُّحُ و

ل َسماُع األَزهرّيِ من العرب ، والثاني قوُل أَبي َخْيَرةَ ، قال : ، كالتَّْزنِيحِ  ِء َمّرةً بعَد أُخَرىُشْرُب الما : التََّزنُّحو جُل الماَء  األَوَّ إِذا َشِرَب الرَّ

 قال أَبو الغَريب : َرْفعُك نَْفَسك فوَق قَْدِرك ، : التََّزنُّحو ، التَّْزنيحُ  في ُسْرَعِة إِساغٍة فهو

حُ  َزنـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ الً  تـ هـــــــــــــــح ي  جـــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــكـــــــــــــــالِم عـــــــــــــــلـــــــــــــــَ

رِ     دح ِر بـــــــــــــــَ ٌد مـــــــــــــــن َأهـــــــــــــــح َك مـــــــــــــــاجـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــبَنـــــــــــــــ 

  
نُوحُ و  النَّاقَةُ السَِّريعةُ. كَصبوٍر : الزَّ

 والُمَدافَعة. : الُمماَدَحةُ  الُمزانََحةُ و

قَبَة ؟له : ما أنت ٌء أَْقبَُل َطويُل العُنُِق. فقلتَشيْ  فَزنَحَ »جاَء في حديِث ِزيَاد : قال عبد الّرحمن بُن الّسائِب : و  .«فقال : أَنَا النَّقّاد ذُو الرَّ

 .(4)قيل : هو بمعنَى َسنََح ، وقيل : َدفََع ، كأَنّه يُِريد ُهُجوَم هذا الشَّْخِص وِإْقبَالَه ، وقيل غير ذلك 

ْوحُ  : [زوح]  كذا في التَّْهذيب. : تَْفِريُق اإِلبِل ، الزَّ
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ْوحُ  يقال :و قَْت ، فهو َجْمعُها : الزَّ ْوحو ِضدُّ. إِذا تَفَرَّ َوالُن والتَّبَاُعُد. : الزَّ ، بالحاِء والخاِء ، بمعنًى واحٍد ، إِذا  َزاحَ و زاحَ  قال َشِمٌر : الزَّ

ى. ومنه قوُل لَبيد :  تَنَحَّ

ُه  الــــــــــــــُ يــــــــــــــّ ــــــــــــــَ يــــــــــــــُر َأو فـ قــــــــــــــوُم الــــــــــــــفــــــــــــــِ و يــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

رح  زَاحَ     ي وَزحـــــــــــــــَ امـــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ ِر مـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــح  عـــــــــــــــن مـــــــــــــــِ

  
 أَنا. أَزْحتَهاو ِعلَّتُه ، زاَحتْ  قال : ومنه ؛

 وأَورَده صاحُب اللِّسان في زيح ، األَْمَر : قََضاه ، أَزاحَ و

__________________ 
 .338/  5( التهذيب 1)
 ( هذا ضبرت التهذيب ا وضبطت يف اللسان بفتح الشا وكسر الراء املخففة.2)
 وعاقها بد  غاهلا.« بعدان»التهذيب : ( يف 3)
 ( وفاته كما يف التكملة : وزحنه : مدحه.4)
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 َموحِضِعه ا وحَنّاه. (1) َء : أَزاغه منالش يح  أَزاحَ و  كما سيبحيت.
 .يَُزوحُ  هو َزاحو

َواحُ و  عن ثعلب ، وأَنشد : الذَّهاب ، كسحاٍب : الزَّ

َويح   ِإين ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــٌم اي نــــــــــــــــــــــــــــُ

وحِت مــــــــــــــــــــــن      الــــــــــــــــــــــز واحح قــــــــــــــــــــــُة ِإن جنــــــــــــــــــــــََ

  
واحُ و  .(2) ع ، ويُضمّ  : الزَّ

ً  ءُ الشَّيْ  زاح : [زيح] ً و بفتح فسكون ، ، يِزيح َزْيحا مِّ  ، ُزيوحا ً و بالضَّ ً و بالكسر ، ، ِزيُوحا كة : ، َزيحانا  بنْفِسه. كاْنزاحَ  بَعَُد وَذَهَب ، محرَّ

ْيحُ  غيُره. وفي التّهذيب : أَزاحهو أَنا ، أَزْحتُهو  . وقال األَعشى :تَِزيحُ  ، وهي فزاحتْ  ِعلَّتَه ؛ أَزْحتُ  ِء : تقول : قد: َذهاُب الشَّيْ  الزَّ

ا و  عــــــــــــٍث كــــــــــــَبهنــــــــــــ  عــــــــــــ  بشــــــــــــــــــــــــــُ  أَرحمــــــــــــلــــــــــــٍة َتســــــــــــــــــــــــــح

او     تح رائهلـــــــــــــــــــــَ ٌد َأحـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــح ُم رُب هـــــــــــــــــــــُ  ِإاي 

  

ـــــــحـــــــتح  ب ـــــــنـــــــا فـــــــَبصـــــــــــــــــــــح ـــــــي نح عـــــــل ـــــــُ ن ـــــــم متـــــــح ـــــــل  هـــــــنـــــــبحاَن ف

َة ابٍ  قـــــــــــــد َرخـــــــــــــِ     ـــــــــــــ  ـــــــــــــاي ن ا  أََزحـــــــــــــح زَاهلـــــــــــــََ (3)هـــــــــــــُ
 

  
 ، أَي زال وَذَهَب. «عنّي الباطلُ  َزاح»في حديث َكْعِب بن مالٍك : و

 فصر الّسا
 املهملة مض ا اءِ 

ً  بالنَّْهِر ، وفيه ، كَمنَع ، َسبَحَ  : [سبح] العَْوُم ِعْلٌم ال يُْنَسى.  وفي االقتطاف : ويقال : ، بالكسر : َعاَم ، ِسباَحةً و بفتح فسكون ، ، يَْسبَح َسْبحا

َمْخَشِرّي بين العَْومِ  َق الزَّ بَاَحةِ و قال شيُخنا : وفرَّ باَحةُ و ، فقال : العَْوُم : الَجْرُي في الماِء مع االنغماِس ، الّسِ : الجْرُي فَْوقَه من غير  الّسِ

 انغماٍس.

قال شيخنا : وِذْكُر النَّْهر ليس بقَْيٍد ، بل وكذلك البَْحر والغَدير ، وكل  .«ِخفَّ تَعُمْ »التَّراُدف. وجاَء في الَمثَل :  قلت : وظاهُر كالِمهم

الُمَراد  ألَن« في»بالماِء ، ألَصاَب ، وقوله : بالنّْهر ، وفيه ، إِنّما هو تكراٌر فإِن الباَء فيه بمعنَى  سبَحَ  ُمْستَْبحر من الماِء. ولو قال :

ٍء ، بل ن عنِده بشيْ الظَّْرفيّة. قُلُت : الِعبارة الّتي ذكَرَها الُمصنِّف بعينِها نصُّ عبارة الُمحكم والمخّصص والتّهذيب وغيِرَها ، ولم يأِْت هو م

 ، وأَّما ابُن األَعرابّي فجعل َسبُوحٍ و لسابحٍ  جمعٌ  السُّبََحاءَ  ظاِهُره أَنّ  َسبّاِحينَ  قَومٍ  من سبَّاحٌ و ، ُسبحاءَ  ، من َسبُوحٌ و سابحٌ  وهو هو ناقٌِل.

 ، وبه فسَّر قول الشاعر : َسابحٍ  َجْمعَ  السُّبحاءَ 

َرُ  و  غــــــــــــــح ــــــــــــــَ اءُ مــــــــــــــاٍء يـ حــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــه  الســــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــي

وُب     بــــــــــُ ُة اخلــــــــــَ كــــــــــَ َواشــــــــــــــــــــــــِ
ُ
ه املــــــــــ يــــــــــنــــــــــتــــــــــُ فــــــــــِ (4)ســــــــــــــــــــــــَ

 

  
كَصبوٍر ،  السَّبُوحو ، وَعنَى بالماِء السََّراَب ، َجعََل النّاقَةَ ِمثَْل الّسفينِة حين جعََل السَّراَب كالماِء. قال شيخنا : سابحٍ  جمعُ  السُّبَحاءُ  قال :

 ، بالكسر ، األَّول َمِقيٌس ، والثاني َشاذٌّ. ِسبَاحٌ  ، بضمتين ، أَو ُسبُحٌ  جْمعُهُ 

هي السُّفُن  قال األَزهرّي : هّن ، وفي نسخة : (5) (لّساِباِت َسْبحاً. فَالّساِبقاِت َسْبقاً ا) وَ  في كتابه العزيز : قولُه تعالى من المجازو

 تَْسبَح النُّجوم  :(6) الّسابحات أَو بين الّسماِء واألَْرِض. تَْسبَح تَخرج بُسهولة. وقيل : المالئكة أَْرَواُح المؤمنينَ  أَنّها أَو والّسابقات : الَخْيلُ  ،

ً  في الماءِ  يَْسبَح السابحُ  ك ، أَي تَذَهب فيه بَْسطاً كمافي الفَلَ   .سبحا

مه. في الماِء : أَْسبَحهو  قال أَُميَّةُ. عوَّ

حِ و  ــــــِ ب ســــــــــــــــــــح
ُ
َرهـــــــا  امل ــــــو  املـــــــاِء ســــــــــــــــــــخــــــ  َب ف  اخُلشـــــــــــــــــــــح

َومُ     ا عـــــــــــــُ هـــــــــــــا كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ  تـــــــــــــُ ـــــــــــــَ رحيـ مِّ جـــــــــــــَ  يف الـــــــــــــيـــــــــــــَ

  
َجْريُه. وقال ابن  الفَرس : َسْبحُ و وهي ِصفَة غالبةٌ ، بيََدْيَها في َسْيِرَها ، ِلَسْبِحَها : الَخْيُل ، السَّوابحُ و .َسبُوحٌ و سابحٌ  من المجاز : فرسٌ و

 ، إِذا كان َحسَن َمّدِ اليَديِن في الَجْري. ساِبحٌ  األَثير : فَرسٌ 
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 : التَّْنِزيهُ. التَّْسبِيحُ و

ّم : معناه هللا ، ُسْبحانَ  وقولهم : هكذا أَوردوه ، فإِنكار شيِخنا هذا القيد على المصنِّف في غير َمَحلِّه.   من الّصاحبة والَولَد ،تَْنزيهاً هلل بالضَّ

 وقيل : تَْنِزيهُ هللا تَعَالَى عن

__________________ 
 ( اللسان : عن.1)
 موضض.( قيده صاحب معجم البلدان : خباء معجمة يف آخره. ويف التكملة ُزَواح وقير َزَواح : 2)
أوالدها ا والربد : النعام ا والربدة لوهنا ا والرائ  مجض رأ  وهو فرخ النعام ا  قوله هنبان َأي أطعمنا ا والشــــعث :»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 3)

 «.كذا يف اللسان عن ابن بري
 ( املواشكة : اجلادة يف سريها. واخلبوب : من اخلبب يف السري.4)
 .4ا  3النازعات اآيتان : ( سورة 5)
 ورد يف اللسان ومل يرد يف التهذيب.« من قا  اأَلزهري : هن اخل»هذا قو  اأَلزهري املثبت يف التهذيب. وأما القو  األو  ـ  ( من هنا6)
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َف به. وقا  الز ّجاج : َبِغي له َأن يُوصـــــــــــَ بحَحان كرِّ ما ال يـَنـح وِء اعن ال عزوجليف الل َغِة تنزيُه    ســـــــــــُ قا   َمعحرِفٌة. ســـــــــــ 
َوحضـــوعِة للَمعاين. وما  الت ســـبيح يريد أَنه َعَلُم ِجنحٍ  عل  شـــيخنا :

َناس امل ا كرَب َة : َعَلٌم عل  الربِّ ا وحَنحوِه من َأعحاَلم اأَلجح
 امييّن وغرُي واحد.ذََكره من أَنه َعَلٌم هو اّلذي اختاَره اجلماهرُي ا وأَقر ه البَـيحَضاِوّي والّزخمشرّي والد م

أَي على الَمْفعوليَّة الُمْطلَقة ، ونَْصبُه بِفْعٍل ُمْضَمر  على المْصَدر ، (2) نُِصب (1) (ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى)قال الّزّجاج في قوله تعالى : و

ً  هللا أَُسبِّحُ  متروٍك ِإظهاُره ، تقديُره : ُئ هللا هللا كقَْوِلك : بََراَءةَ هللا ، ُسْبحان الَخّطاِب أَنّ . قال سيبويِه : زعم أَبو ُسْبَحانَه تَْسبِيحا  تعالى أَي أُبَّرِ

 من السُّوِء بََراَءةً.

لَ  ُسبحانَك وقيل : قولُه : ئُك. انتَهى. قال شيخنا : ثم نُّزِ ُهك يا رّب من كّل ُسوٍء وأُبّرِ َدلَّ على َمْنزلةَ الِفْعِل ، وَسدَّ َمسدَّه ، و ُسْبَحانَ  ، أَي أُنَّزِ

ا كبيراً. انتهَ   ى.التَّنزيه البليغ من جميع القبائِحِ الّتي يُِضيفُها إِليه الُمْشِرُكون ، تعالى هللا عّما يقوله الظَّالمون ُعلوًّ

 .(3)فِسه ، فأَْوَصى بها ، فقال : كلمةٌ َرِضيَها هللا تعالى لن سبحانَ  عن عنههللارضيرَوى األَزهرّي بإِسناده أَن ابَن الَكّواِء سأَل َعليًّا و

 ُسْبَحان وقال : ؟في ُسرعته يَْسبَح هللا ، فقال : أََما تََرى الفََرسَ  ُسبحانَ  على ما قال ابن ُشَميل : رأَيُت في الَمنَام كأَّن إِنساناً فَسَّر لي أَو معناه

: أَصلُه في الَمّرِ السَِّريع ، فاستُعير للسُّْرَعة في العََمل ، ثم ُجِعل وقال الّراِغب في المفردات  .(4) السُّْرعةُ إِليه والِخفَّةُ في طاعته هللا :

هللِا : إِّما إِْخباٌر قُِصَد به إِظهاُر العُبُوديّة واعتقاُد التقدُِّس والتّقديِس ، أَو  ُسبَحانَ  وقال شيُخنَا نَقالً عن بعضهم : .(5)للِعبَادات قوالً وفِْعالً 

و للتَّحاِشي عن  إِليه تعالى. فالفعل للنِّسبة ، أَو لَسْلِب النَّقائِص ، أَو أُقيم الَمْصَدُر ُمقاَم الِفْعِل للّداللة على أَنّه المطلوب ، أَ إِنشاُء نِسبِة القُْدِس 

 ْرمانّي : من الغريب ما َذَكره الُمفضَّل : أَنّ التَّجدُّد وإِظهار الدََّوام. ولذا قيل : إِنّه للتَّنزيِه البليغِ مع قَْطعِ النََّظر عن التّأْكيد. وفي العجائب للكَ 

ْكر وأَنشد : َسبَحَ  : َمْصدرُ  ُسبَحانَ   ، إِذا رفَع َصْوتَه بالدُّعاِء والذِّ

ا  مـــــــــــَ ـــــــــــ  ل َب كـــــــــــُ ـــــــــــِ ل غـــــــــــح ـــــــــــَ وَه تـ ـــــــــــُه ُوجـــــــــــُ َح اإِلل ـــــــــــَ ب ـــــــــــَ  قـ

حَ     بــــــــــــــَ اَلال ســــــــــــــــــــــــــــَ ُوا ِإهــــــــــــــح رب  جــــــــــــــيــــــــــــــُج وكــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــَ

  
باً من إِثبات  ُسْبحانَ  اإِلتقان َعقَب قوله : وهو ، أَيقال شيُخنا : قلت : قد أَْوَرده الَجالُل في  ، مّما أُميت فِْعلُه. وذَكر كاَلَم الكْرمانّي متعّجِ

ز َجماَعةٌ  َسبَحَ  المفّضِل لبناِء الِفْعِل منه. وهو مشهوٌر أَْوَرده أَرباُب األَفعال وغيُرهم ، وقالوا : هو من أَن  ، ُمخفَّفاً ، كَشَكَر ُشْكَراناً. وَجوَّ

حوا بأَنّه بَعيٌد عن القياِس ، ألَنه ال نَِظيَر له ، بخالِف األَّوِل فإِنّه كثير وإِن كان غيَر  َسبَّحَ  يكون فِْعلُه  َمِقيس.مشدَّداً ، إِاّل أَنُّهم َصرَّ

 : العَْوِم أَو السُّْرعة أَو البُْعد أَو غيُر ذلك. السَّْبح وأَشاُروا إِلى اشتقاقه من

ٌب منه. ُسْبَحانَ  : العََرب تقول :من المجاز و ْبت منه  ِمْن كذا ، تَعجُّ ب منه. وفي نُسَخة : إِذا تَعجَّ وفي الّصَحاح بخّط الجوَهرّي : إِذا تُعُّجِ
 قال األَعشى : .(6)

رُه  خـــــــــــــــــــــــح ا جـــــــــــــــــــــــاَءين فـــــــــــــــــــــــَ  أَقـــــــــــــــــــــــوُ  ملـــــــــــــــــــــــّ

انَ     حـــــــــَ بـــــــــح ة الـــــــــفـــــــــاخـــــــــر  ســـــــــــــــــــــــُ مـــــــــَ قـــــــــَ لـــــــــح (7)مـــــــــنح عـــــــــَ
 

  
ّي : إِنَّما امتنع َصْرفُه للتّعريف وزيادة يقول : العََجب منه إِذ يَْفَخر. وإِ  نَّما لم يُنّون ألَنه معرفةٌ عندهم ، وفيه شْبهُ التّأْنيث. وقال ابن بَّرِ

ق. قا األَلف والنُّون ، وتَْعِريفُه كونُه اسماً َعلَماً للبََراَءة ، كما أَّن نَزاِل اسٌم َعلٌَم للنُُّزوِل ، وَشتَّاَن اسٌم َعلَمٌ  عرللتَّفرُّ  ل : وقد جاَء في الّشِ

 ُمنّونةً نَِكَرةً ، قال أُميَّة : ُسْبحان

ه انــــــــــَ حــــــــــَ بــــــــــح بــــــــــحــــــــــاانً مث  ســـــــــــــــــــــــُ عــــــــــوُد لـــــــــه  ســـــــــــــــــــــــُ  يــــــــــَ

ا و     نــــــــــــَ لــــــــــــَ بـــــــــــــح حَ قـــــــــــــَ بــــــــــــ  دُ  ســـــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــُ وِدي  واجلــــــــــــُ  اجلــــــــــــُ

  
التَّْعِريُف واألَلُف والنوُن ،  ُسبَحانَ  في: اسٌم َعلٌَم لمعنَى البراَءةِ والتَّْنِزيِه ، بمنزلِة ُعثَْماَن وُحْمَراَن ، اجتمع  ُسْبَحان وقال ابن ِجنّي :

ْرِف.  وكالهما ِعلَّةٌ تَْمنَُع من الصَّ

 قْلُت : وِمثْلُه في َشْرح َشواهِد الِكتَاب لألَْعلَم. ومال َجماَعةٌ 

__________________ 
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 ( سورة اإِلسراء اآية األوىل.1)
 منصوب.ويف التهذيب : « ونصبه»( يف ِإحد  نسخ القاموس : 2)
 ( قو  اأَلزهري ورد يف اللسان ومل يرد يف التهذيب.3)
 ( اقتصر يف التهذيب عل  : والسرعة ِإليه.4)
 ( يف املفردات : قواًل كان أو فعاًل أو نّية.5)
 ( هي يف الصحاح املطبوع.6)
معرفة ِإذ لو كان نكرة  ســــــــبحان اســــــــتد  عل  أن: تبعيده وقا  يف اللســــــــان : وهبذا  تســــــــبيحه ( وقير ِإن قو  األعشــــــــ  يف معىن الرباءة وقير7)

 النصرف.
 من كذا َأي ما أبعده. وذكر عجز البيت. سبحان قا  يف املصباح : وتقو  العرب :
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بحَحانَ  ِإىل أَنه معر ٌف ابإِلضــــــاَفة املقد رِة ا كبَنّه قير : بَ  ســــــُ بحَحانَ  من علقمَة الفاِخِر ا ُنصــــــِ َدر ا ولُزوُمها  ســــــُ َصــــــح
عل  امل

رف جَمحَر  الن   نض من الصــــــــ 
َ
عت َعَلماً للكلمة فَجَرت يف امل َب من َأجِر ِقل ِة الت َمك ن ا وُحِذَف التنويُن منها أَلهنا ُوضــــــــِ صــــــــح

نائعه ا مث  ُيســــب حَ  هنا للّتعج ب ا واأَلصــــُر فيه َأنح  ســــبحانَ  ُعثحَماَن وحَنحوِه. وقا  الّرضــــّي : يَِة الَعجيب منح صــــَ   عند ُر ح
َخر َكثُـ   .(1)َر حىّت استـُعحِمَر يف كّر متعج ب منه. يقو  : الَعَجُب منه ِإذ يـَفح

 أَي في نَْفِسك. بالّضّم ، ُسْبحانِك أَنَت أَعلَُم بما في يقال :و

شيدِ  هاُرونَ  بُن أَحَمَد : من َولَدِ  ُسْبَحانُ و  العَبّاسّي. الرَّ

ً  كَمنَع َسبَحَ وَ  احِ الُمفصَّل ُسْبحانا  كَشَكر ُشْكَراناً ، وهو لُغةٌ َذَكرها ابُن سيده وغيُره. قال شيُخنا فال اعتداَد بقول ابِن يَِعيَش وغيِره من ُشرَّ

 وقول الَكْرمانّي في العَجائب : إِنه أُِميَت الِفْعُل منه.

ً  حَكى ثعلب :و ً و (2) َسبََّح تَْسبِيحا  .ُسْبَحانا

ُجُل : َسبَّحَ و ً  هللا سبَّْحت وفي التَّهذيب : هللا ُسْبحانَ  ال :ق الرَّ ً و تسبيحا ، يقوم َمقَام  ُسْبَحان ، واالْسمُ  تَسبيحٌ  : بمعنًى واحٍد ، فالمصدرُ  ُسْبَحانا

ً  بمعنَى التَّْنزيه أَيضاً : التَّْسبيح الَمصدر. ونقَل شيُخنَا عن بعضهم ُوُرود َهه. ولم يَذْ  َسبََّحه تَْسبيحا  ُكره المصنّف.، إِذا نَزَّ

ّم فيهما قُدُّوٌس ، ُسبُّوحو :  السُّبُّوحُ  كذا في المحكم. وقال أَبو إِسحاق : ويُقَدَُّس ، يَُسبَّحُ  من ِصفاتِه تعالى ، ألَنه عن ُكراع : ويُْفتَحان ، بالضَّ

هُ عن ُكّل ُسوٍء ، والقُّدوُس : الضّم. قال : فإِْن فَتحتَه فجائٌز. وقال ثَْعلَب.  (4)نّي : الُمْجَمع عليه فيها قال اللِّْحيَا .(3)الُمبَاَرُك الطاِهُر  الِّذي يُنَزَّ

وُح ؛ كذا في الّصحاح. وقال الشيخ أَبو  السُّبُّوحَ  كلُّ اسٍم على فعُّول فهو َمْفتُوُح األَّوِل إِالّ  والقُدُّوَس ، فإِّن الّضّم فيهما أَكثُر ، وكذلك الذُّرُّ

وحاً ، فيكون اسماً.  ُسبُّوح لضََّرب نقالً عن سيبويه : ليس في الكالم فُعُّول ِصفَةً غيرَحيّان في اْرتَِشاف ا وقُدُّوس. وأَثبَت فيه بعُضُهم ذُرُّ

 ومثله قال القَّزاُز في جاِمعه.

وٌج قال شيخنا : ولكْن حَكى الِفْهرّي عن اللِّحيانّي في نوادره أَنه يقال : ِدْرَهم َستُّوٌق وُستُّوٌق. وَشبُّوٌط وُشبُّوٌط ، لَضرْ  ب من الُحوِت ، وفَرُّ

وٌج ، لواحِد الفََراِريج. وَحَكْوا أَيضاً اللُّغَتَْين في َسفُّود وَكلُّوب. انتَهى. وقال األَزهرّي : ُء على فعّول ، مثل َسفُّود وسائر األَسماِء تَجي وفُرُّ

ّم أَْكثَُر استعماالً. (5)وقَفّور ، وقَيّور   ، وما أَْشبَهها ، والفَتُْح فيها أَْقيَس ، والضَّ

 وَجاللُه وَعَظَمتُه. أَْنَواُره تعالى : َوْجِه هللا ُسبُحاتُ و ، بضّمتيِن َمواِضُع السُّجوِد. السُّبَُحات يقال :و

ً  َسْبِعينَ  العَْرِش  ُدونَ  هللِ  إِنّ » السالمعليهقال جبريُل و رواه صاحُب العَْين. قال ابن « َوْجِه ربِّنَا ُسبَُحاتُ  ألَْحَرقَتْنَا أَحدَها من َدنَْونَا لو ، ِحَجابا

هللا. وقيل : معناه :  سبحانَ  أَيَت الَحَسَن الَوْجِه قلَت :الَوْجِه : َمحاسنُه ، ألَنّك إِذا ر ُسبُحاتُ  َوْجِهه : نُوُر َوْجِه. وقيل : ُسبُحاتُ  ُشميل :

 َوْجِهِه. ُسبحانَ  تَْنزيهاً له ، أَي

:  السُّْبَحةُ  وهي كلمةٌ ُمولَّدة ؛ قاله األَزهرّي. وقال الفارابّي ، وتَبِعَه الجوهرّي : ، تُعَّد ، للتَّْسبيح تُْنَظْمَن في َخْيط َخَرَزاتٌ  بالّضّم : السُّْبَحةو

ْكر وتَذكيراً إِنها ليسْت من اللُّغَة في َشيْ  بها. وقال شيخنا : يَُسبَّحُ  الّتي ْدِر األَّول إِعانةً على الذِّ ٍء ، وال تَعرفِها العرب ، وإِنما أُحِدثَْت في الصَّ

 وتَنشيطاً.

عِ ، : السُّْبَحةو يَت الصالةُ  (6)، أَي من َصاَلةِ  ُسْبَحتِه َرَغ فالٌن منفَ  والنّافِلة : يقال : الدَُّعاُء ، وَصالةُ التَّطوُّ ً  النَّافلة ، ُسّمِ  التّسبيح ألَنّ  تَْسبيحا

 تَعظيُم هللا وتَْنزيُهه من ُكّل ُسوٍء.

 أَي نافِلةً.:  «ُسْبَحةً  اْجعلُوا صالتَكم معهم»في الحديث : و

َحالَ حتَّ  نُسبِّح كنّا إِذا نََزْلنَا َمْنِزالً ال»في آَخَر : و  أَنّهم كانوا مع (7)، أَراد صالةَ الضَُّحى ، يعني  «ى نَُحلَّ الّرِ

__________________ 
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  من أجر علقمة فحذف  ســـبحان رّداً ِإىل أصـــله ا وقير أراد« من»علقمَة عل  طري  التهكم فزاد فيه  ســـبحان ( ويف املفردات : قير تقديره1)
 املضاف ِإليه.

 حتريف.« تسبيحاً »املطبوعة الكويتية : ( يف 2)
 ومثله يف التهذيب.« الطاهر قوله الطاهر ا الذي يف اللسان : وقير :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف اللسان : اجملتمض عليه فيها الضم.4)
 وقوله : قبور كذا يف النســخ وهو تصــحيف والصــواب :قوله : وقفور هو وعاء طلض النخر ا »وهبامش املطبوعة املصــرية : « وقبور»( ابألصــر 5)

 ويف التهذيب واللسان : قبور ابلباء املوحدة.« قيور ابلياء. ففي اجملد : والقيور كتنور : اخلامر النسب
 ( اللسان : صالته.6)
 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان : مبعىن.7)
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َساانً. (1)ّرِحاَ  ا ويُرحيوا اجِلَما  رِفحقاً اهتمامهم ابلّصالة ال يُباِشُروهنا حىت حَيُط وا ال  وِإحح
 . قال مالُك بُن خالٍد الُهَذلّي :ِسبَاحٌ  ، وَجْمعُها (2)ومثله في الّصحاح  بالفتح : الثِّيَاُب من ُجلوٍد ، السَّْبَحةو

احٌ و  بـــــــــــــــــــــّ رٍت  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــح اٌخ ومـــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــــَ  ومـــــــــــــــــــــَ

ارُِح      ســـــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
بـــــــــــــــــاحِ ِإذا عـــــــــــــــــاَد امل  كـــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
َف أَبو   ِكَساٌء أَْسَوُد. السُّْبَجةُ  ُعبيدةَ هذه الكلمةَ ، فَرواَها بالجيم وضّم السين ، وغلَط في ذلك. وإِنماوَصحَّ

ف البيَت أَيضاً. قال : وهذا البيُت ِمن قصيد ةٍ حائِيَّة َمدَح بها واستشهد أَبو ُعبيدةَ على ِصّحة قولِه بقول ماِلٍك الُهذلّي المتقّدم ِذْكُره ، فصحَّ

 بَن األََغّرِ اللِّْحيانّي ، وأَولُها :ُزهيَر 

وحاَن  تـــــــــــــــَ رِّ ِإذا شــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــىًت مــــــــــــــا ابــــــــــــــُن اأَلغــــــــــــــَ

احِ و     مــــــــــــــَ رِيح قــــــــــــــُ هــــــــــــــح ــــــــــــــز اُد يف شــــــــــــــــــــــــــــَ ب  ال  حــــــــــــــُ

  
« سبج»ِسيده في ترجمة بُن والَمساِرح : الَمواِضُع الّتي تَسرُح ِإليها اإِلبُل. فشبَّهها لّما أَجدبَْت بالُجلوِد الُمْلِس في َعدِم النَّبَاِت. وقد ذكر ا

باُج : ثياٌب من ُجلود ، واحُدها ُسْبَجة ، وهي بالحاِء أَْعلَى ، على أَنه أَيضاً قد قال في هذه الترجمة : إِن أَبا عبيدةَ  بالجيم ما صورته : والّسِ

يته عن أَبي عبيدةَ أَنه وقع فيه ، الّلهّم إِاّل أَن َصحَّف هذه الكلمة ، ورواها بالجيم كما َذَكرناه آنفاً. ومن العََجب ُوقُوُعه في ذلك ، مع ِحكا

ي ُعبَْيَدة ونِْسبَتِه إِلى التَّصحيِف يكون َوَجَد نَْقالً فيه. وكان يَتعيَُّن عليه أَنه لو وجد نَْقالً فيه أَْن يَذُكَره أَيضاً في هذه التَّرجمِة عند تْخِطئته ألَب

باحُ  وقال َشمٌر : نتقاِد :، ليَْسلََم هو أَيضاً من التُّهَمِة واال بياِن من ُجلوٍد ، وأَنشد : الّسِ  ، بالحاِء : قُُمٌص للّصِ

راِت عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــُ
ُ

َد املـــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــَبّن َزَوائـــــــــــــــــِ

َة     يـــــــــــَ رحخـــــــــــِ ِد مـــــــــــُ نـــــــــــح َوارِي اهلـــــــــــِ احِ جـــــــــــَ بـــــــــــَ  (3) الســـــــــــــــــــــــــِّ
  

ين والجيم : فكساٌء أَْسَوُد.  قال : وأَّما السُّْبَجة ، بضّم الّسِ

يَرِ  عليه وسلّم تعالى بّي صلَّى هللافََرٌس للنّ  : السَّْبَحةو الُملقَُّب  آَخُر لَجعفِر بِن أَبي طالبٍ  فََرسٌ و ، معدوٌد من ُجْملِة َخْيِله ، َذَكره أَْرباُب الّسِ

 .(4) آَخُر آلَخرَ  فََرسٌ و بالطَّيَّاِر ذي الَجنَاَحْين ،

: إِذا َكان َحَسَن َمّدِ اليَدْيِن في  سابحٌ  فََرسٌ  قال ابن األَثير. هو من قولهم :«. َسْبَحةُ  أَنه كان يوَم بَْدٍر على فََرٍس يقال له»في حديِث الِمْقداِد و

 الَجْريِ.

 َجاَللُه. بالّضّم : هللا ُسْبَحةُ  قال ابن األَثير :و

يَت الصَّ  الصَّالةُ  قد يُْطلَق ويَُراد به التَّْسبيحُ و ْكُر والتَّْحِميُد والتَّْمِجيُد. وُسّمِ ً  الةُ والذِّ تَْعظيُم هللا وتَنزيُهه من كّل ُسوٍء. وتقول  التّسبيحَ  ألَنّ  تَسبيحا

 .ُسْبَحتي : قََضْيتُ 

 ، أَي َصلَّيَا. قال األَعشى : بعد العَْصرِ  َسبََّحا َرُجلَْينِ  َجلَدَ  عنههللارضيُرِوَي أَن ُعَمر و

حح و  بــــِّ حــــَ   ســــــــــــــــــَ اِت والضــــــــــــــــــ   عــــلــــ  حــــِا الــــَعشــــــــــــــــــيـــــــ 

ِد الو     بــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــَ َداال تـ بــــــــــُ اَن و  فــــــــــاعــــــــــح طــــــــــَ يــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــ 

  
َر قوله تعالى  يأْمُرهم بالّصالة في هذيِن  (5) (َفُسْبحاَن هللِا ِحنَي َتُُْسوَن َوِحنَي ُتْصِبُحونَ )يعنِي الصالة بالصباح والمساِء. وعليه فُّسِ

َوِحنَي )صالة العَْصر ،  : (َوَعِشيًّا)، صالة الفْجر ،  (َوِحنَي ُتْصِبُحونَ )الَمْغِرب والعشاُء ،  : (ِحنَي َتُُْسونَ )الَوْقتَْيِن. وقال الفَّراُء : 
ْبكارِ )وقوله :  .(6): األُولَى  (ُتْظِهُرونَ  . (7) (َوَسبِّْح اِبْلَعِشيِّ َواإْلِ  اْلُمَسبِِّحينَ  كاَن ِمنَ  (فَ َلْو ال أَنَّهُ ) عزوجلأَيضاً قوله  ومنه أَي وَصّلِ

 .(9) (ال ِإلَه ِإاّل أَْنَت ُسْبحاَنَك ِإيّنِ ُكْنُت ِمَن الظّاِلِمنيَ )أَراد من الُمَصلِّين قبَل ذلك. وقيل : إِنّما ذلك ألَنه قال في بطن الحوت :  (8)

فاً. وقال اللّيث : (10) (ِإنَّ َلَك يف النَّهاِر َسْبحاً َطِويالً )وقوله تعالى :  الفَراُغ. السَّْبحُ و معناه فراغاً للنَّْوم.  إِنما يعني به فَراغاً وتَصرُّ

 وقال أَبو ُعبَْيدةَ : ُمْنقَلَباً طويالً. وقال
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__________________ 
 ( النهاية واللسان : رفقاً هبا.1)
 ترد بفتح السا يف الصحاح ا وقد أشار ابن بري ِإىل ِإ ا  اجلوهري هلا.( مل 2)
 ( يف التهذيب : منها بد  عنها.3)
 أَيضاً : فرس يزيد بن َحّذا . وسبحة : قا  جعفر وفرس وسلموآلهعليههللاصلىوبعد أن ذكر فرس رسو    ـ  ( يف التكملة4)
 .17( سورة الروم اآية 5)
 .«قوله األو  كذا يف اللسان ا واملراد هبا الظهر.»طبوعة املصرية : ( هبامش امل6)
 .41( سورة آ  عمران اآية 7)
 .143( سورة الصافات اآية 8)
 .87( سورة األنبياء اآية 9)
 .7( سورة املزمر اآية 10)
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قـَيحش : ؤرُِّج : هو الَفرَاُي واجلِيئُة والذ هاُب. قا  أَبو الد 
ُ
أَيضاً فـَرَاغاً ابلل يحر. وقا  الفر اُء : يقو  : لك يف  بححالس   ويكون امل

بحخاً فمعناه َقريٌب من ي حوائَجك. وقا  أَبو ِإســحاَ  : َمنح قـََرأَ ســَ بحح النّـَهار ما تـَقحضــِ بحح قا  ابُن اأَلعحرَايّب :و  الســ  :  الســ 
عاش.و  االضطراب

َ
 فَمنح قَرأَه أَراَد به ذلك ا ومن قرأَ َسبحخاً أَراَد رَاحًة وخَتحفيفاً ِلألَبحدان. الت صر ف يف امل

أَي فراغاً  (ِإنَّ َلَك يف النَّهاِر َسْبحاً َطِويالً )قيل في قوله تعالى : و إِذا َحفََر فيها. في األَْرِض ، اليْربوعُ  َسبَحَ  يقال : الَحْفُر. السَّْبحُ و

ُف في  التَّقلُُّب واالْنتشاُر في األَرض : السَّْبحُ و السُُّكون. أَيضاً : السَّْبحو نْفُسه. النَّْومُ  أَيضاً : السَّْبحو باللَّْيل. السَّْبح للنَّْوم. وقد يكون والتَّصرُّ

في األَْرِض ، وَسبَْخُت فيها ،  َسبَْحتُ  ْعفَريَّ يقول :قال ابن الفََرج : سمعُت أَبا الَجْهِم الجَ  اإِلْبعاِد في السَّْيِر. : السَّْبحو ِضدُّ. الَمعَاِش ، فكأَنّه

 فيه ، إِذا أَْكثَر. َسبَحَ  وقد اإِلْكثَاُر من الَكالِم. : السَّْبحو إِذا تَبَاَعْدت فيها.

 ، كُمعَظٍَّم : قَِويٌّ َشديٌد. ُمسبَّحٌ  ِكَساءٌ  عن أَبي َعْمٍرو :و

ٌض ، وقد تقّدم في الجيم. ُمَسبَّحٌ  وعنه أَيضاً : كساءٌ   : أَي ُمعرَّ

 : َجواٌد َمْشُهوٌر. السَّبّاحو على التَّْشبيه. كَكتّاٍن : بَعيٌر ، السَّبّاحُ و

 .(1)َمْلَساُء ؛ ذَكَره أَبو ُعبَيٍد البَكرّي في ُمْعَجمه  كَسَحاٍب : أَْرٌض عند َمْعِدن بني ُسلَيمٍ  َسبَاحٌ و

 على التَّشبيِه. وفي َشواهد التَّْلِخيص : فََرُس َربيعةَ بِن ُجَشَم ، كَصبورٍ  السَّبُوح من المجاز :و

رٍة و  مــــــــــــح رٍة بــــــــــــعــــــــــــَد غــــــــــــَ مــــــــــــح دين يف غــــــــــــَ عــــــــــــِ  ُتســــــــــــــــــــــــــح

وحٌ     بــــــــُ دُ  ســــــــــــــــــــــَ واهــــــــِ هــــــــا عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا شــــــــــــــــــــــَ نــــــــح  هلــــــــا مــــــــِ

  
ين مخفَّفة : َسبُوَحةُ و فةُ ، ِزيدت َشَرفاً ، َمكَّةُ  بفتح الّسِ  ، وقال يَصف نُوَق الَحِجيجِ : (2) أَو َواٍد بعََرفات المشرَّ

ن  مـــــــــاَن َأو مـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَ وارُِج مـــــــــن نـ ةٍ خـــــــــَ وحـــــــــَ بـــــــــُ   ســـــــــــــــــــــــَ
بِ     كــــــــَ بــــــــَ ِد كــــــــَ ن جنــــــــَح َن مــــــــِ ُرجــــــــح ِت َأو لــــــــح  ِإىل الــــــــبــــــــيــــــــح

  
ث ، اسمٌ  ، الُمَسبِّحو  ِمن وكان ، وسلمآلهوعليههللاصلىبُن كعِب بِن َطِريِف ابن ُعُصٍر الطائّي ، وولده َعْمٌرو أَدرك النّبّي  الُمَسبِّحُ  وهو كُمَحّدِ

 : ِشْعِره في القَْيس امرؤُ  وَذَكَره ، العربِ  أَْرَمى

 (3)ُرب  راٍم من بيِن ثـَُعٍر 
 : قبيلةٌ بواِسِط َزبِيَد يُواِصلُون بَنِي النّاشِرّي ؛ كذا في أَنساب البشر. ُمَسبِّح وبنو

: أَحد األُمراِء الِمصريّين وُكتّابِهم وفُضالئهم ، كان على ِزّيِ  (4)الحّرانّي  الُمَسبِّحيّ  بن أَحمد محّمد بن ُعبيِد هللاِ  ِعّز الُمْلكِ  األَمير الُمْختَارو

التَّلويح َعديدةٌ في األَخباِر والُمَحاضرةِ والشُّعراِء. من ذلك كتاُب  ولهُ تََصانيفُ  األَْجنَاِد ، واتَّصل بِخْدمة الحاكِم ، ونال منه سعادةً.

اس  عر ، مائةُ ُكرَّ ؛ وَدْرك البُْغيِة في َوْصِف األَدياِن والِعبَاَداِت ، في ثالثِة آالٍف وَخْمِسمائِة َورقٍَة ؛ وأَْصناُف الِجَماع  (5)والتَّْصريح في الّشِ

؛ وكتاب الّراح واالرتياح ، أَْلٌف وخمسمائِة وَرقٍَة ؛  ، أَلٌف ومائتا ورقة ، والقضايا الّصائبة في معاني أَْحكاِم النُُّجوم ، ثالثةُ آالِف َوَرقَة

 ، السالمعليهم، مائتا وَرقٍَة ؛ وكتاب الطعام واإِلدام ، أَْلف ورقٍة ؛ وقَِصص األَنبياِء  (6)وكتاب الغََرِق والشَّرق فيمن مات غرقاً أَو شرقاً 

نن ، الَماشطة وُجونَة ؛ َوَرقَةٍ  وَخمسمائةِ  أَلفٌ   ومعانيها األَغاني وُمْختار ؛ َوَرقَةٍ  وَخمسمائةِ  أَْلفٌ  ، والنَّوادر واألَشعارِ  األَخبارِ  ائبَ غر يَتضمَّ

 ، والبَْهنَسا من الّصعيد. ثم تَولَّى ِديَواَن التَّْرتيب. وله مع الحاكم َمجالُس وُمحاضرات. (7)يَاَس الِمقْ  وتولّى. ذلك وغير ،

 .420وتوفي سنة  366ُولد سنة 

شيٌخ البن  ، السَّابحُ  وأَحمد بن َخلفٍ  ؛ 650الوكيل ، له ُمَصنَّف في الشُُّروط ، تُُوفِّي سنة  الشُُّروِطّي ، الّسابِحِ  برَكةُ بن َعلّي بن أَبو محمدو

 أَبو العبّاس ، رَوى عن أَبيه ، وعن زَكريّا بن يحيى بن يعقوب وأَحمد بن َخلَِف بِن محّمد ِرْزقَوْيِه ؛
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__________________ 
 ( مل ترد يف معجم ما استعجم ا وأثبتها صاحب معجم البلدان.1)
 : واٍد ِقَبَر اليمن. َسُبوحة ( كذا ابألصر والقاموس والصحاح واللسان ومعجم البلدان ا ويف معجم ما استعجم :2)
 ( ديوانه وعجزه فيه :3)

 متلج كفيه يف ُقرتِهُ 
 ( حراين األصر ا مصري املولد.4)
 ألف ورقة. 378/  4يف وفيات األعيان ( 5)
 ( يف وفيات األعيان : وشرقاً.6)
وعند ابن « قوله املقياس ا الذي يف ابن خلكان القي  ا كذا هبامش املطبوعة. قا  اجملد : وقي  كورة مبصـــــــر.»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 7)

 دقما  : القي  من القر  االطفيحية. ولعر القي  هي الفيوم.



3130 

 

ير بِن ِعياٍض ؛ و مد بن ســـــعيد  ا ا َكتَب عنه عبُد الغيّن اأَلزدّي ؛وغري  وعبُد الرمحن بن  ويقا  : ســـــعد ا عن الُفضـــــَ
ِلمٍ  ويّف  (1)قا  الّذهيّب : هو أَبو طاهر  و مُد بُن ُعثماَن الُبَخارّي ا عن ُمَؤّمر بن ِإلاعير ؛ ُمســــــــــــــح ٍر الصــــــــــــــّ بن َأيب َبكح

معايّن ا وابنه عبد الرمحن ا ُتويّفِ ســـنة  ابويّن ا رَو  عنه الســـّ  ا وَأخوه أَبو َحفحص ُعَمُر بُن ُعثحماَن ا َحد َث ا 555الصـــّ
َبِحّيون ّم وفتح الباِء ا ُ دِّثون ا الســــ  معايّن يف اأَلخري ابخلاِء املعجمة  ا ابلضــــّ برت الســــّ َب ِإىل ا وقا  : كبَ  (2)وضــــَ نّه ُنســــِ

 الّدابي ابلس بَخِة.
 * ومما يستدرك عليه :

َر قوله تعالى :  التَّْسبيحُ  أَي تَْستَثْنُون ، وفي االستثناِء تَعظيُم هللا تعالى  (3) (ََلْ َأُقْل َلُكْم َلْو ال ُتَسبُِّحونَ أَ ): بمعنَى االْستِثْنَاِء. وبه فُّسِ

 ، فوَضع تنزيهَ هللا َمْوِضَع االستثناِء. وهو في المصباح واللسان. (ِإاّل َأْن َيشاَء هللاُ )واإِلقراُر بأَنّه ال يَشاُء أَحٌد 

 .(4)« في أُذُْنيه السبّاَحتَْينِ  فأَدَخَل إِْصبَعْيه»ومن النَّهايَة : 

يَت بذلك ألَنها يُشاُر بها عن الُمَسبَِّحةو السَّبّاحة  .التَّْسبِيح د: اإِلصبُع الّتي تَِلي اإِلبهاَم ، ُسّمِ

النََّهاَر كلَّه في َطلَِب  يَْسبَحُ  الشَّْمِس والقَمر. وفالنٌ  َمسابحَ  ذْكُرك َسبَحو .السَّبّاحةو بالُمَسبِّحة وفي األَساس : ومن الَمَجاز : أَشار إِليه

 الَمعَاِش. انتهى.

 ، بالّضّم : الِقْطعَة من القُْطن. السُّْبَحةو

جمع َعْجعََجة ، وهو َرْفُع ـ  وِلصْبيانِنا َعَجاِعجُ  َسبَاِدحَ  يُْستَْعَمل في قِلَِّة الّطعَاِم ، يُقَال : أَْصبَْحنَا على َوْزِن َمساِجد : ، السَّبَاِدحُ  : [سبدح]

َكةً ، وهو الُجوع ، وقد تقّدم أَيضاً. وقال شيُخنَا : تطبيُق ما من الغََرثـ  الصَّوت ، وقد تقّدم بعده من الكالم على ما ذكْرنا من معناه ال  ُمَحرَّ

ل.  يخلو عن تأْويل وتكلُّف ، فتأَمَّ

ً  الخدُّ ، كفَرح ، َسِجحَ  : [سجح]  الَخدَّين. أَْسَجحُ  مع وسع ، وهو : َسُهَل والن وَطاَل في اعتَدال وقَلَّ لَْحُمه ، َسَجاَحةً و َسَجحا

ً  َسجيحٌ  ُخلُقو .ِجيحكالسَّ  ، بضّمتين : اللّيِّن السَّْهلُ  السُُّجحو ً  : لَيٌِّن َسْهٌل. وكذلك الِمْشيَةُ ، يقال َمَشى فاُلٌن َمْشيا ً و ُسُجحا  وِمْشيَةٌ  (5) َسِجيحا

 ، أَي َسْهلَةٌ. ُسُجحٌ 

ض ، عنههللارضيورد في حديِث علّيٍ و ً  واْمُشوا إِلى الَمْوت ِمْشيَةً » : القتال على أَصحابَه يَُحّرِ  َحسَّان :قال «. ُسُجحا

ًة  يـــــــَ وا ِمشـــــــــــــــــح َؤ وامحشـــــــــــــــــُ خـــــــاجـــُ وا الـــتـــ  حـــــــاً َدعـــُ جـــُ   ســـــــــــــــــُ
ذحكــــــــــــرِي     ٍب وتــــــــــــَ اَ  َذُوو َعصــــــــــــــــــــــــــح (6)ِإّن الــــــــــــّرِجــــــــــــَ

 

  
ةُ  السُُّجحو .(7)قال األَزهرّي : هو أَن يعتِدَل في َمْشيِه وال يَتمايَل فيه تَكبُّراً   ُسْجحِ  يقال : تَنَحَّ عن بالّضّم ، كالسُّْجحِ  من الّطريق ، الَمَحجَّ

 ، أَْوَصلَه هللا إِلى نُْجِحه. ُسْجِحه الطَِّريِق ، وهو َسنَنُه وجادَّتُه ، لسهولتَِها. وتقول : َمن َطلََب بالَحّقِ وَمشى في

 واحد. (9)واحدة ، وِغَرار  (8) َسجيحة وكذا واحٍد ، أَي على قَْدٍر واحدٍ  ُسْجحٍ  بُيوتُهم على قولُهم : بَنَْوا . ومنهكالسَِّجيَحة القَْدُر ، : السُّْجحُ و

 كغَُراِب : الهواُء. السَُّجاحُ و

َجاحو  أَي الُمَواَجَهة. كِكتَاٍب : التَُّجاهُ ، الّسِ

َجال : األَْسَجحو ، أَي  السََّجحِ  بَيِّنُ  أَْسَجحُ  الَخْلِق : الُمْعتَِدُل الَحَسُن. وَوْجهٌ  األَْسَجحُ  وفي التّهذيب : قال أَبو ُعبيد : الحَسُن الُمْعتَِدُل. من الرَّ

 َحَسٌن ُمْعتَِدٌل.

ة : مُّ  قال ذو الرُّ
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يـــــــــــــلـــــــــــــٌة  َر  َأســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــح ٌر وِذفـ  هلـــــــــــــا أُُذٌن َحشـــــــــــــــــــــــــــح

ريــــــــــــبــــــــــــِة و     ٌه كــــــــــــمــــــــــــرحآِة الــــــــــــغــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــــجــــــــــــحُ وجــــــــــــح

  
 ومثله قال ابن. (10) «وَخّد كمرآةِ الغريبةِ » وأَورد األَزَهِرّي هذا البيَت شاهداً على ِليِن الَخّد ؛ وأَنشده :

__________________ 
 ( يف اللباب : أبو عبد  .1)
 كما يف اللباب أَيضاً.« أبو عبد    مد وأبو حفص عمر ابنا أيب بكر بن عثمان السبخي»( يعين 2)
 .28( سورة القلم اآية 3)
 ( يف النهاية : أذنه.4)
 .«وسحجا»واللسان ا وابألصر ( عن التهذيب 5)
 ( يف التهذيب : ذروا. بد  دعوا. والتخاجي بد  التخاجؤ.6)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ومل يرد يف التهذيب.7)
 خطب. ويف التهذيب فكاألصر.« سحجة»وقعت ابهلامش « سجحة»الذي يف اللسان  سجيحة»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 ويف التهذيب فكاألصر. .«وعذار»( يف اللسان : 9)
 ( خص مرآة الغريبة وهي الجي مل تتزوج يف قومها ا فال  د يف نساء10)
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َرأْسه : وهو ما اختاَره لنْفسه من  َسِجيَحةَ  السَِّجيَّة والطَّبيعة ؛ قاله أَبو عبيد. وقال أَبو زيٍد : َرِكَب فاُلنٌ  : السَّجيحةُ و ، (1) السَّْجحو بَّريّ 

أْيِ فَركِ   به.الرَّ

تين ، وأَنشد : : الُخلُُق ، الَمْسجوحُ و (2) الَمْسُجوَحةُ و  بضمَّ

َسحجوحِ ُهَنا وَهن ا وَعَل  
 امل

 من المصادر الّتي جاَءت على مثَال َمْفعُول. (3)قال أَبو الحسن : هو كالَمْيسوِر والَمْعسوِر ، وِإْن لم يكن له فِْعل ، أَي أَنه 

ةمن اإِلبِل : التّ  السَّْجَحاءُ و ً و ُطوالً وِعَظماً ، امَّ يلةُ الظَّْهِر. هي أَيضا  الطوَّ

 بمعنًى واحٍد. الَحَمامةُ وَسَجعَت : َسَجَحت عن اللَّيث :و

 ، كاألَْسِد واألَْزِد. ُمْسِجح قال : ُربما قالوا : ُمْزِجٌح ، في

 قال َشيُخنَا : قيل : إِنّه لُثغة ، وأَنكره ابن دريد.

ضَ  إِذا له بكالٍم ، َسَجحَ  النّوادر : يقال :في و قال األَزهرّي : ح بمعنًى من المعاني ، َعرَّ ح ، وَسنَح وَسنَّح ؛ كّل  كَسجَّ مشدَّداً ، وَسَرَح وَسرَّ

 ذلك بمعنًى واحٍد.

 بكذا : اْنَسَمح. فالنٌ  لي اْنَسَجحَ  يقال :و

َمْرِويٌّ عن عائشةَ ، قالتْه لعلّيٍ  وهو .«فأَْسِجحْ  َملَْكتَ »د المقدرة : ومنه الَمثَل السائر في العَْفِو عن : ُحْسُن العَْفِو ، اإِلْسجاحُ و

، أَي َظِفْرَت فأَْحِسْن ، « فأَْسِجحْ  ملَْكتَ »ا بكالٍم فأََجابَتْه : كلَّمه ثم َهْوَدجها من فدنَا. النَّاس على َظَهرَ  حين الَجَملِ  يومَ  ماعنههللارضي

ل  َزَها عند ذلك بأَْحَسِن الَِجَهاز إِلى المدينة.وقََدْرت فَسّهِ  وأَْحِسِن العَْفَو ، فَجهَّ

ْل أَْلفَاَظك واْرفُْق.« فأَْسِجحْ  إِذا َسأَْلتَ »ويقال :  .«فأَْسِجح إِذا َملَْكتَ »وقالها أَيضاً ابُن األَْكَوع في َغْزَوةِ ِذي قََرٍد :   ، أَي َسّهِ

 َرجل. اسم كِمْنبٍَر ، ِمْسَجحٌ و

ةَ ، وَخَطبها ُمَسْيِلَمة الكذَّاب  تَنبَّأَْت ، من بني يَْربُوع ، ثم من بني تَميم امَرأَةٌ  هكذا بخّط أَبي َزكريَّا : كقََطاِم ، َسَجاحِ و أَي ادََّعت النُّبُوَّ

جته ، ولهما حديث مشهوٌر.  : الِجَهةُ. الَمْسجوحو وتََزوَّ

از. وفي العَْين : هو ِشّدةُ االْنِصباب. الُمتَتَابع ؛ قا . الصَّبّ السَّحّ  : [سحح] له ابن ُدَرْيد. وفي المصباح : الّصّب الكثِيُر. ومثله في جامع القَزَّ

 ونقلَه ابُن التّيّانّي في شرح الفَِصيح.

ياً أَو الِزماً ، السَّيَالُن من فَْوُق ، : هو السَّحُّ  قال بعُضُهم :و كما هو ظاهُر الّصحاح ، وصّرح به الفَيُّومّي  والِفْعل َكنََصر ، َسَواٌء كان َمتعّدِ

زُم َمكسوٌر. ي َمضموٌم ، والالَّ هو وبعُضُهم قال : يَْجِري على القياس ، فالمتعّدِ تو بالّضّم ألَنه َمصدٌر.ـ  كالسُُّحوحِ  غيُره ، َسحَّ السماُء  َسحَّ

 َمَطَرها.

ًّ  الدَّْمُع والَمَطُر والَماءُ  َسحَّ و ً و يَُسّح َسحا ـ  َسْيحاً : إِذا َجَرى َعلَى َوْجِه األَْرض ساَح يَِسيحو : أَي سال من فَْوُق ، واشتدَّ انِصبابه. ُسُحوحا

حِ و التََّسْحُسحَ و ي  السُُّحوحَ و السَّحَّ  ِرّي أَنُء : ساَل. قال شيخنا : ظاهُر كالِمه كالجوهَ الماُء والّشي تََسْحَسحَ  يقال : .التََّسحُّ َمْصدراِن للُمتَعَّدِ

ياً فمصدرهُ  زِم ، والصَّواب أَنه إِذا كان ُمتعّدِ بالّضّم كالُخُروجِ من  السُُّحوحُ  كالنَّْصِر من نََصر ، وإِذا كان من الاّلِزم فمصَدُره السَّحُّ  والالَّ

 َخَرَج ، ونَْحوه.

كثيراً ، ويقال  (4). وبالنِّبَاجِ َعْيٌن يقال لها : ُعَرْيِفَجاُن تَْسِقي نَِجيالً السُّحُّ  القَْسب : يِّين يقولون لِجْنٍس منقال األَزَهِرّي : سمعت البَْحَرانو

قٌ  ءٍ لم يُْنَضْح بما تَْمٌر يابسٌ  : السَّحُّ  أَو .(5)ُعَرْيِفجاَن. قال : وهو من أَْجَوِد قَْسٍب رأَيُت بتلك البِالِد  ُسحُّ  لتَْمِرَها : َمنثوٌر على َوْجِه  ُمتفّرِ

 قال ابن ُدريد : لُغَة يََمانِيَة. كالسُّّحِ ، بالّضّم ، األَْرِض ، لم يُْجَمع في ِوَعاٍء ، ولم يُْكنَْز ؛ وهو َمَجاز ،

ه يقال : والَجْلد. والطَّْعن الضَّْربُ  : السَّحُّ و ا مائِةَ َسْوطِ  َسحَّ  ، أَي َجلََده. يَُسّحه َسحًّ
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َمِن ، : السُُّحوحُ و السَّحُّ  من الَمَجاز :و  أَن يَْسَمن َغايَةَ الّسِ

__________________ 
آها ا فمرآهتا ذلك ا ي من يعىن هبا ا ويبا هلا ما حتتاج ِإىل ِإصالحه من عيب وحنوه ا فهي  تاجة ِإىل مرآهتا الجي تر  فيها ما ينكره فيها من ر ـ 

 تزا  أبداً جملوة.ال 
 ( يف القاموس : والسجحة.1)
 ( يف اللسان : والسجيحة.2)
 سقطت من املطبوعة الكويتية.« أنه»( كلمة 3)
 ( يف التهذيب واللسان : َنال.4)
 ( األصر واللسان والتهذيب ا ويف التكملة : وكان يفضر عل  أجناس الَقسحب الجي بنواحي البحرين.5)
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َمَن ومل يـَنـح  اُة والبَـَقَرةُ  َسح تِ  َتِه الَغايََة. وقدَأو َيسح : ِإذا لََِنتح ؛ حكاها  ُسحوَحةً و  ُسُحوحاً و  َسحنا ا ابلكسر ا َتِسحّ  الش 
َيايّن :ُسُحوحةً  أَبو َحِنيَفَة عن َأيب َزيحٍد ا وزاد ابُن التّـّيايّن : ا ا ونـََقله الز خمشرّي. َسح ت َتُسحّ  . وقا  اللِّحح  ا بضّم السِّ

ٌم : وهو الذي انتهى ِسَمناً. َساحُّ  الِكالبيُّ : َمْهزول ، ثم ُمْنٍق إِذا َسِمَن قليالً ، ثم َشنُوٌن ، ثم َسميٌن ، ثم (1)وقال أَبو َمعَّدٍ   ، ثم ُمتََرّطِ

ة شاةٌ و بغيِر َهاٍء ، األَخيرةُ على النَّسب. قال األَزَهرّي : قال الخليل : هذا مما يُحتَجُّ به أَنه من قول العرب ، فال نَْبتَدعِ فيه  َساحُّ و ساحَّ

اه أَبو ِمْسَحٍل في من الَجْمعِ العَِزيِز كُظَؤاٍر وُرَخاٍل ، حك ناِدَرةٌ ، بالّضّم ، أَي ِسماٌن ، األَخيرة ُسَحاحٌ و بالكسر ، ، ِسَحاحٌ  وَغنَمٌ  شيئاً.

د. وكذا ُرِوَي بيُت ابِن َهْرمةَ :  نوادره ، وابُن التّيّانّي في شرح الفصيح ، وكَراع في الُمَجرَّ

و و  رِت الــــــــــــَغشــــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــح ين بــــــــــــعــــــــــــَد خــــــــــــَ رحتــــــــــــَ  َبصــــــــــــــــــــــــــ 

اَف وهـــــــــِذي     جـــــــــَ اِم هـــــــــِذي الـــــــــعـــــــــِ احـــــــــَ حـــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــ 

  
احٌ  ِشيَاهٌ  وفي شرح شيِخنَا : وزاد أَبو ِمْسَحل في نوادِره أَنه يقال : ، بالّضّم مع تشديد الحاِء ، على القياس في جمعِ فاعٍل أُْنثَى على  ُسحَّ

ض له أَكثُر أَهِل اللغة. قْلت : وهذا الِّذي ذكره قد حكاه ثَعلٌب ، ونقله عنه ابُن  منظوٍر ، وفي فُعّال ، بتشديد العين ، وهذا غريب لم يَتعرَّ

احٌ  الّصحاح : َغنَم  ، بالكسر. ِسَحاح بالتَّشديد بخّط الجوهرّي ؛ كذا ضبطه ياقوت. وفي الهامش البن القَّطاع :، هكذا  (2) ُسحَّ

 ، وهو بمعناه.« َسْحَساحة»، أَي شاة ُممتلئٍة ِسَمناً. ويرَوى :  «َساّحة أَْهَوُن َعليَّ من ِمْنَحةٍ  (3)والدُّْنيا »في حديث الزبير : و

 ه من ِسَمنه يَُصّب الَوَدَك.: قال األَصمعّي : كأَنّ  َساحٌّ  ولَْحم

 ، أَي َسِمينٍة. «ساّحٍ  مررُت على َجزورٍ »في حديث ابن عبّاس : و

 ، أَي َسِميٌن ، يَْعنِي َشْيَطاَن الكاِفر. «ساحٌّ  شاِحباً أَْغبَر َمْهُزوالً ، وهذا (4)يَْلقَى َشْيطاُن الكاِفِر شيطاَن المؤمِن »في حديث ابِن مسعوٍد : و

َسِريٌع ، كأَنه يَُصبُّ الَجْرَي َصبًّا ، ُشبِّه بالَمَطِر في ُشْرعِة انصبابِه ، كذا في جامع القّزاز  جوادٌ  بالكسر ، أَي ، ِمَسحٌّ  فََرسٌ  المجاز :من و
(5). 

 .كالسَّْحَسحة وَعْرَصة الَمَحلّة ، : َعْرَصةُ الدَّارِ  السَّْحَسحو

 نزَل فاُلنٌ  وَعْقَوتِي وَعقَاِتي. وقال ابن األَعرابّي : يقال : (6) [وَحَراي وَحَراتي]وَسَحاَي  ْحَسِحيبسَ  قال األَحمر : اذَهْب فال أََريَنَّك

 بالفتح أَيضاً. ، كالسَّْحَساحِ  ِجدًّا ، يَْقِشُر َوْجهَ األَرِض ، يَُسحّ  الّشديُد من المَطر : السَّْحَسحُ و ، أَي بناحيَته وساَحته. بَسْحَسِحه

ّبِ له. َصبّابَةٌ للدَّْمعِ  ، وهو الّصواب : (7) َسْحَساحة وفي نسخة : ، اَحةٌ َسحّ  عينٌ و  أَي كثيرةُ الصَّ

اِء قال : هوو  وكذلك اإِليَّاُر واللُّوُح والَحاِلق. الَهَواءُ  كَسحاب : السََّحاحُ  في التّهذيب : عن الفرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

. ُمْنَسحٌّ  إِْبُط البَِعيِر َعَرقاً فهو اْنَسحّ   أَي اْنَصبَّ

ا أَي دائمةُ الّصّبِ والَهْطل بالعََطاِء. يقال : «ٌء اللَّْيَل والنََّهارَ ، ال يَِغيُضَها َشيْ  َسّحاءُ  يَميُن هللا»في الحديث :  ومن الَمجاز : ،  َسحَّ يَُسحُّ َسحًّ

اءُ  ، والمؤنَّثة ساحٌّ  فهو  فَْعالُء ال أَْفعََل لها ، كَهْطالَء.، وهي  َسحَّ

ا يَِميُن هللا َمألَى» في ِرَوايٍة :و ، بالتنوين على المصدر. واليميُن هنا ِكنايَةٌ عن َمَحّلِ َعطائِه. ووَصفَها باالْمتالِء لَكثَْرةِ َمنَافِعها ،  «َسحًّ

ة ال يَِغيضها االْستِقَاُء ، واَل يَنْ  قُُصَها االْمتِيَاُح. وَخصَّ اليميَن ألَنّها في األَْكثِر َمِظنَّةٌ للعَطاِء ، على َطِريق الَمَجاز فَجعَلََها كالعَْين الثَّرَّ

 واالتِّساعِ. واللَّْيل والنَّهار َمنصوباِن على الظَّْرف.

عليهم الباَلَء َدْفعةً من َغْيِر تَلَبٍُّث.  تَُسحّ  ، أَي «اءَ َسحّ  أَِغْر عليهم غاَرةً »في حديث أَبي بَْكٍر أَنه قال ألُسامة حين أَْنفََذ َجْيَشه إِلى الشَّام : و

ِة. مَّ  قال ُدَريُد بُن الّصِ
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ُت فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا و  عـــــــــــــــح َت غـــــــــــــــاَرٍة َأوحضـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــ   رُب

حِّ     رِ  كســـــــــــــــــــــــــــــــــَ ِرمَي متـــــــــــــــــــَح زحَرجـــــــــــــــــــيِّ جـــــــــــــــــــَ  اخلـــــــــــــــــــَ

  
 النََّوى.معناه أَي َصبَْبُت على أَعدائي كَصّبِ الَخْزَرِجّي َجِريَم التَّْمِر ، وهو 

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : سعد.1)
 ا َأي لان. ِسحاح ( يف الصحاح : غنم2)
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : وللدنيا.3)
 ..«.. ( يف األصر والنهاية ا ويف اللسان : يلق  شيطاُن املؤمُن شيطاَن الكافر4)
 ( ومثله يف اللسان.5)
 زايدة عن التهذيب واللسان.( 6)
 ( ومثلها يف اللسان.7)
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 سائلةٌ ، وأَنشد. : ُمَسْحِسَحةٌ  ، أَي ُمْنَصبٌّ ُمتتابٌع وَطْعنَة َسحٌّ  وَحِلفٌ 

ِسَحةٍ   (1)تـَعحُلو  هوَر اأَلانمِر  ُمَسحح
تَُها. َسْحَسحٌ  وأَْرضٌ   : واِسعَةٌ. قال ابن دريد : وال أَدِري ما ِصحَّ

ها تنشدتُه قصيَدةً ومن الَمجاز : اس ا عليَّ  فَسحَّ  .َسحًّ

 قد يكونو وقال اللّيث : هو َذْبُحك الَحيواَن َممدوداً على َوْجِه األَْرِض. َء وبَْسُطَكه على األَْرِض.، كالَمْنعِ : َذْبُحَك الشَّيْ  السَّْدح : [سدح]

ً  على َوْجِه األَْرِض  اإِلْضَجاعُ  والسَّْطُح واحٌد ، أُْبِدلت الطَّاُء فيه َداالً ، كما  السَّْدحُ  . وقال األَزهرّي :الَمْسُدوَحةِ  ، نحو الِقْربَِة الَمْملُوَءةِ  َسْدحا

 َمطَّ وَمدَّ ، وما أَشبََهه. يقال :

ً  الصَّْرعُ  : السَّْدحُ و اَل يَقَُع قاِعداً وال  على الظَّْهرِ  (2) أَو اإِلْلقَاءُ  كَسَطَحه ،: َصَرعه ،  َسِديحٌ و َمْسُدوحٌ  فهو َسَدَحه وقد على الَوْجِه ، بَْطحا

راً. تقول :  قال ِخَداش بن ُزَهير : .َسِديحٌ و َمْسُدوحٌ  ، وهو َسَدَحه فاْنَسَدحَ  ُمتكّوِ

خــــــــــِر  هــــــــــمبــــــــــا اأَلراِ  وبــــــــــا الــــــــــنــــــــــّ َدحــــــــــُ   َتســــــــــــــــــــــــح
مُ     بــــــــــــَ هــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــَ رافــــــــــــِ ِة يف َأطــــــــــــح  ُزرحُ  اأَلســــــــــــــــــــــــــنــــــــــــ 

  
ين المعجمتين.ورواه   الُمفضَّل : تَْشَدُخهم ، بالخاِء والّشِ

ؤوس ، ِإنما هو (3)فقال له األَصمعّي : صارت األَِسنَّةُ كافْر ُكوباٍت  . وكان األَصمعّي يَعيب من يرويه : تشدخهم ، تَْسَدُحهم تَْشَدخ الرُّ

 َدبُّوٍس أَو َعمود أَو نحِو ذلك مما ال قَْطَع له.ويقول : األَِسنَّةُ ال تَْشَدخ ، إِنّما ذلك يكون بحجٍر أَو 

ً  وقد إِناخةُ النّاقِة. : السَّْدحُ و  : أَنَاَخها ، كَسَطَحها. فإِّما أَن تكون لُغةً وإِّما أَن تكون بََدالً. َسَدحها َسْدحا

 قام به أَو الَمْرعى.بالمكان ورَدَح ، إِذا أَ  َسَدحَ  قال ابن األَعرابّي : اإِلقامةُ بالمكان. : السَّْدحُ و

ً  وقد ُء الِقْربِة ،َملْ  : السَّْدحو  .َمْسدوحةٌ  َمألها وَوَضعَها إِلى َجْنبِه. وقِْربةٌ  : َسَدحها يْسَدُحها َسْدحا

 .كالتَّْسديح القَتُْل ، : السَّْدحُ و

 ، إِذا َحِظيَْت عنَد َزْوِجها وُرِضيْت. الَمْرأَةُ وَرَدَحتْ  َسَدَحتِ  قال ابن بُُزْرج : أَن تَْحَظى المرأَةُ من زْوِجها ،و

 أَن تُْكثِر ِمن َولَِدها. المرأَةِ أَيضاً : سْدحُ و

 ٍء.الّتي تَْصَرع كلَّ شيْ  : السَّحابةُ الشديدةُ  الّساِدحةُ و

 قال أَبو ذُؤيب : : قبيلةٌ  سادحٌ و ُمْخِصٌب. أَي ، ساِدحٌ  فاُلنٌ و

ه و  نــــــــــَ ــــــــــح يِن وبــــــــــيـ ر الــــــــــَواشــــــــــــــــــــــــوَن بــــــــــيــــــــــح ثــــــــــَ  قــــــــــد َأكــــــــــح

اَن     يـــــــَ ــــــح يِّ ُذبـ بح عــــــن غــــــَ غـــــــِ ا ملح يــــــَ  (4) ســـــــــــــــــــــاِدحٌ كــــــمـــــــَ
  

 * ومما يستدرك عليه :

ً  رأَيته جاً ِرْجلَيه ؛ كذا في األَساس واللِّسان ، وسيأْتي هذا للمصنّف في  ُمْنسِدحا  فليُْنَظر.« سرح»: ُمستْلِقياً ُمفَّرِ

ى من المالِ  : السَّْرحُ  وعن اللّيث : : الماُل السائُِم. السَّْرحُ  : [سرح] ً  الماُل يُسام في الَمْرَعى من األَنعام. وقال غيره : وال يُسمَّ إِال ما  َسْرحا

بالّضّم ، قال شيخنا : ظاهره أَنه  ، كالسُُّروحِ  َسْوُم الماِل ، أَيضاً : السَّْرحُ و عليك. َسَرحَ  من الماِل : ما السَّْرحُ  ْغَدى به ويُراُح. وقيل :يُ 

ي ، والّصواب أَنه مصدُر الاّلزِم كما اقتضاه القياس. ً  الماشيةُ  سَرِحت يقال : .كالتَّْسريحِ  إَِساَمتُها ، : السَّْرحُ و َمصَدُر المتعّدِ  تَْسَرُح َسْرحا

ً و َحهاو : ساَمْت. ُسروحا  أَساَمها ، يَتعدَّى وال يتعَدَّى. قال أَبو ذُؤيب : هو : َسرَّ

ِ َأنح ال و  اح ـــــــــَ ل ـــــــــح ثـ واكـــــــــان مـــــــــِ َرحـــــــــُ مـــــــــاً  َيســـــــــــــــــــــــح عـــــــــَ ـــــــــَ  نـ

مح و     يـــــهـــــِ واشـــــــــــــــــــِ تح مـــــَ رتاحـــــــَ ُث اســـــــــــــــــــح يـــــــح ـــــحُ حـــــَ رِي  َتســـــــــــــــــــح
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ً و ، وأَْنفَْشتها ، وأََسْمتُها ، وأَْهَمْلتُها ،تقول : أََرْحُت الماشيةَ  ِحنَي )، هذه َوْحَدها بال أَِلٍف. وقال أَبو الَهيثم في قوله تعالى :  َسرْحتُها َسْرحا
 َسَرحَ و الماشيةَ : أَي أَخرجتُها بالغَداةِ إِلى المْرَعى ، َسَرْحتُ  قال : يُقال : (5) (ُتِرَُيوَن َوِحنَي َتْسَرُحونَ 

__________________ 
 ( البيت أليب ذ يب كما يف شرح أشعار اهلذليا وصدره :1)

 دلفت له حتت الوغ  مبرشة
 ( يف القاموس : واإِللقاء ا ويف اللسان والصحاح فكاألصر.2)
الكافر وهو آلة كالدبوس والعمود قوله كافر كوابت هو مجض كافر كوب كلمة فارســـــية معرّبة ومعناها الذي يد  »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 3)

 وهبامش اللسان : هي املقرعة.« كذا هبامش املطبوعة
 «قوله غي كذا يف النسخ والذي يف اللسان عي ابملهملة.»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .6( سورة النحر اآية 5)
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 ا َأي َغَدوحُت. وأَنشد جلرير : ُسروحاً  َأان َسَرححت املاُ  نفُسه ا ِإذا َرَع  ابلغداِة ِإىل الض حاِء ويقا  :
ٌة و  يــــــــــــــ  ِك حتــــــــــــــَ تــــــــــــــح حــــــــــــــَ بــــــــــــــ  دوحِت َفصــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا غــــــــــــــَ

تح     قـــــــَ بـــَ ُروحَ ســـــــــــــــَ ِر  ســـــــــــــــُ جـــــــاِت ا ــُجـــــــ  احــِ (1)الشـــــــــــــــــــــّ
 

  
ْلِظ وال يَْنبُت في َرمٍل وال َجبٍَل ، وال يأْكلُه ِطَواٌل ، ال يُْرَعى ، وإِنما يُستََظلُّ فيه ، ويَْنبُت بنَْجٍد في السَّْهِل والغَ  ِعَظامٌ  ِكبَارٌ  َشَجرٌ  : السَّْرحو

: َدْوحةٌ  السَّْرحةُ  وقال أَبو َحنِيفَة : كلُّ َشَجر َطاَل. هو أَو ، َسْرحةٌ  والَواِحدُ  كلُّ َشجٍر ال َشْوَك فيه ، هو أو الماُل إِاّل قَِليالً ، له ثَمٌر أَصفُر ،

 ِمْحالٌل َواِسعةٌ يَُحلُّ تحتََها النَّاُس في الصَّيف ، ويَبنُون تحتَها البُيوَت ، وِظلُّها صالٌح. قال الشاعر :

ةَ فـــــــــــيـــــــــــا  رححـــــــــــَ ِك ابرٌِد  ســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــ  بـــــــــــاِن  ـــــــــــِ  الـــــــــــر كـــــــــــح

ــــــــــــــــــــوارِدِ و     ر  ل ٌب ال حيــــــــــــــــــــَِ ذح  مــــــــــــــــــــاُ ِ  عــــــــــــــــــــَ

  
ُغْبَرةٌ ، وهي دون األَثِْل في الطُّوِل ، وَوَرقُها ِصغَاٌر ، وهي َسْبَطةُ األَْفناِن. قال :  ْرحةِ السَّ  : وأَخبرني أَعرابّي قال : في (2)وقال األَزهرّي 

 : على هذا األَعرابّي َكِذباً. وُرِوَي عن اللَّْيث قال (3)وهي مائلة النِّْبتَة أَبداً ، وَمْيلَُها من بيِن َجميعِ الشََّجِر في ِشّقِ اليَمين. قال : ولم أَْبُل 

 ٍء ، قال أَبو ُعبيٍد :من األاََلِء في شيْ  السَّرحُ  . قال األَزَهرّي : هذا َغلٌط ، ليسَسْرَحةٌ  : َشجٌر له َحْمٌل ، وهي األاََلُء ، والواحدةُ  السَّْرح

 : َضْرٌب من الشََّجِر ، َمْعُروفَةٌ ، وأَنشد قوَل عنترةَ : السَّْرحةُ 

ُه يف  يـــــــــــــابـــــــــــــَ ٌر كـــــــــــــَبّن ثـــــــــــــِ طـــــــــــــَ ةٍ بـــــــــــــَ رححـــــــــــــَ   ســـــــــــــــــــــــــــَ
وحأَمِ     ــــــــــَ ِت لــــــــــيــــــــــ  بــــــــــتـ بــــــــــح اَ  الســــــــــــــــــــــــِّ عــــــــــَ َذ  نــــــــــِ  حيــــــــــُح

  
ُجَل ِلطوله ، واألاََلُء اَل َساَق له وال ُطوَل. السَّْرحةَ  يَصفه بطوِل القَاَمِة. فقد بَيَّن لك أَن  من ِكبار الشَّجر ، أاََل تََرى أَنه َشبَّه به الرَّ

َحَها ويَْرَعْونَ »في حديِث َظْبيَاَن : و  : ِكبَار الذَّْكَواِن. السَّْرحُ  قال ابن األَْعَرابّي :«. َراَحَهاسِ  يأْكلون ُمالَّ

 والذَّْكَواُن : َشَجٌر َحَسُن العََساِلجِ.

 وفي اللسان : فِنَاُء الباِب. فِنَاُء الدَّاِر. : السَّْرحُ و

 السَّْلح. : السَّْرحُ و

 وإِْدَراُره بعد احتباسه. اْنِفَجاُر البَْولِ  : السَِّريحو السَّْرحو

حَ و حَ و فاْنَسَرحَ  عنه َسرَّ َج. ومنه تََسرَّ ً  تُْشَرب لَذَّةً ، وتَْخُرجُ ـ  يعني الشَّربَةَ من الماءِ ـ  يا لها نِْعَمةً »حديث الَحسن : : فَرَّ ، أَي َسْهالً  «ُسُرحا

 َسريعاً.

ْدر. : السَّْرحو ً  ي َصدريما ف َسَرْحتُ  يقال : إِْخَراُج ما في الصَّ يَ  َسْرحا ً  ، أَي أَْخرْجتَه. وُسّمِ  فيَْخُرُج وأَنشد : يُْسَرحُ  ألَنّه السَّْرُح َسْرحا

َناو  َتِمنح   َسَرحح  كر  َضبِّ ُمكح
إِاّل األَخير فإِنه استُعِمل فيه التشديد أَيضاً.  فِْعل الكّلِ كَمنَعو إِليه َرُسوالً : أَي أَرسلَه ؛ كما في األَساس َسَرحَ  يقال : اإِلرساُل. : السَّْرحو

ْحت يقال ً  : إِرسالُك رسوالً في حاجة التَّسريحو فالناً إِلى َموضعِ كذا ، إِذا أَرسْلته. َسرَّ  ؛ كما في اللسان. َسَراحا

وهو أَبو  ، السَّْرحِ  وأَحمُد بُن َعْمِرو بن ؛ السَّْرح بيبن أَ  (5)بِن األَسود بِن َعْمِرو بِن محّمد بن عبد هللا بن َعْمِرو  (4) َعْمرو بُن َسَوادِ و

، َحدََّث  (6)بن أَبي الّظاهِر  وابنه ُعَمرُ  ، عن ابِن َعيَْينَة ، وعنهُ ُمسلٌم وأَبو داوود ؛ السَّْرحِ  طاهٍر أَحمُد بن َعْمِرو بِن عبِد هللا بن َعْمرو بن

ه ؛ وولُده أَبو الغَْيداق إِب  بن ُعَمر بن أَحمَد عن يُونُس بن عبِد األَْعلَى ؛ قاله الذّهبّي. وَحفيُده عبُد هللا راِهيُم ، َحدَّثعن أَبيه وجّدِ

ثون. السَّْرِحيُّون  ، ُمَحّدِ

ى هللا  كَسَحاٍب ، َسَراحٌ  المرأَةِ : تَْطليقُها ، واالسم تَْسِريحُ و ً  الّطالقَ  عزوجلمثُل التَّْبِليغ والبالغِ وَسمَّ َوَسّرُِحوُهنَّ َسراحاً ) قال :، ف َسَراحا
 كما سّماه َطالقاً من َطلَّق الَمْرأَةَ ، وَسّماه الِفراَق ؛ فهذه ثاَلثةُ أَلفاٍظ تَجمُع َصِريحَ  (7) (مجَِيالً 
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__________________ 
 . وقبله :.. وفيه : وِإذا غدوت فباكرتك 443( ديوانه طبض مصر ص 1)

ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــم   اي أم انجــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــالم عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــذ .    ـــــــــــــــــوم ال ـــــــــــــــــرواح وقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــر ل  قـــــــــــــــــبـــــــــــــــــر ال

  

 ويف اللسان : فصبحتَك بناء للخطاب للمفرد املذكر حتريف. وما أثبت هو ضبرت التهذيب. وما يواف  سيا  البيت الذي قبله.

 .«أبو حنيفة»أليب حنيفة ا فلعر القائر . وجاء هذا القو  متصاًل بكالم .. ( كذا ومل يرد قوله يف التهذيب. ويف اللسان : قا 2)
 «قوله أبر بفتح اهلمزة وتسكا الباء َأي مل أجرب.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«سوادة»( يف ِإحد  نسخ القاموس : 4)
 ( يف اللباب : سعد.5)
 هو ابن عمرو بن سواد ولي  هو ابن أيب الطاهر أمحد.« عمر»( كذا ا ويف اللباب 6)
 .49ة األحزاب اآية ( سور 7)
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طلُِّ  هبا ِإذا أَنكَر َأن يكون عىَن هبا َطاَلقاً ؛ كذا يف اللِّسان.
ُ
 الط الِ  اّلِذي ال يَُدي ُن فيها امل

حَ  والتَّْفريُج ، وقد التَّسهيلُ  : التَّسِريحُ و  .فاْنَسَرحَ  عنه َسرَّ

الشَّعِر : تَْرِجيلُه وتَُخليُص بعِضه من بْعٍض  تَْسريحُ  قبَل الَمْشط ؛ كذا في الّصحاح. وقال األَزهرّي : حلُّ الشَّْعِر وِإْرسالُه : التَّْسِريحُ و

 بالمْشط.

جُ  على ظْهِره الُمْستَْلِقي من الّرجال : الُمْنسِرحو  كالُمْنَسِدح ، وقد تقّدم. ِرْجلَْيه بين الُمفَّرِ

د. وقيل : القَلِ  الُمْنسِرحُ و  قال ُرؤبة : الخارُج من ثِيابِِه ، يُل الثِّيَاِب الَخِفيُف فيها ، وهو: الُمتجّرِ

 (1)عنه َذعاليُب اخِلَر ح  ُمنحَسرِحٌ 
ْعِر لِخفَّتِه ، وهو الُمْنَسِرحو تَْفِعيلُه : ُمْستفعلْن مفعوالُت ُمْستفِعلُْن ، سّت مّرات. وقال شيخنا : وهو  ِجْنٌس من العَُروض : َضْرٌب من الّشِ

 اشر من البُحور ، ُمَسدَُّس الدَّائرة.الع

ْرياحو جال. ، كِجيْْرٍ : الطَّويلُ  الّسِ ُمْشتقٌّ منه. قال بعض أُمراِء مكَّة ،  امرأَة ، اسمُ  : ِسْرياحٍ  َكْلب. وأُمُّ  اسمو (2) الَجراد : السَّْرياحو من الّرِ

باب بن قََطِن بن األَعَرفِ  َدّراُج بن ُزْرَعةَ  وقيل : هو  ِزيدْت َشرفاً : ّي أَمير مكَّةَ الّضِ

رحايحٍ ِإذا أُم   ٍن  ســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــِ ائ عـــــــــــــَ َدتح يف  ـــــــــــــَ  غـــــــــــــَ

ضُ     مـــــــــَ دح ـــــــــَ ُا ت ـــــــــعـــــــــِ ِت ال ـــــــــاضـــــــــــــــــــــــَ دًا ف َ  جنـــــــــَح ـــــــــِ وال  جـــــــــَ

  
اِهُد أَّن أُمّ  ْرياحو في غيِر هذا الَمْوِضع ُكْنيَةُ الَجَراَدةِ. ِسْرياحٍ  قال ابن بَّرّي : وذكر أَبو ُعَمَر الزَّ  : اسُم الَجراِد. الّسِ

 والجاِلُس : اآلتي نَْجداً. قلت : وهكذا في الغَِريبَين للَهروّي.

 ُحِكَي عن ثعلب ، وليس منه على ثقَة. : الشَّراب الَمْسروحُ و

 : ع. الَمْسروحِ  ذوو

ْسغ. بها ،يُْخَصف  الّتي : السَّْيرُ  السَِّريحةُ و ْسغ. والَخَدَمةُ : َسْيٌر يَُشّد في الرُّ الطَِّريقَةُ  : السَِّريَحةو وقيل : هو الذي يَُشدُّ به الَخَدمةُ فُوَق الرُّ

يِّقَةُ. الُمْستَِويةُ  الطَّريقَةُ الظَّاِهرة من األَْرِض  : السَِّريحةو إِذا َكان سائالً  الُمْستَِطيلَةُ من الدَّمِ  ً  وهي أَْكثَرُ  ْزَهِرّي :قال األَ  الضَّ ا و نَْبتا َشَجراً ممَّ

الِقْطعَةُ من  : السَِّريحةُ و وهي ُمشِرفَةٌ على ما َحْولََها ، فتَراَها ُمْستَِطيلةً َشِجيرةً ، وما َحْولََها ، قَليُل الشَّجِر ، وُربما كانت َعقَبَةً. َحْولََها

ِق ، الثَّْوبِ   .(3)في األَّول  ُسُروحو في األَخير ، َسِريحٌ و ، َسرائِحُ  الُكلِّ  في السَِّريحة أَي جمع ج الُمتَمّزِ

 والتَّرجيل. التّسريح وهو الِمْرَجل أَيضاً ، ألَنه آلة ، كِمْنبَر : الُمْشط الِمْسَرحٍ و

ْعيِ ، وجمعه تَْسَرح الّذي بالفَتْح : الَمْرَعى الَمْسَرحو قيل :  .«الَمَساِرحِ  له إِبٌل قَليالتُ ». وفي حديث أُّم زرعٍ الَمَساِرحُ  فيه الّدواّب للرَّ

نائه في الَمراعي البَِعيَدةِ ، ولكنها باركةٌ بفِ  تَْسَرحُ  تَصفه بَكثْرةِ اإِلطعاِم وَسْقيِ األَلباِن ، أَي أَن إِبلَه على َكثَْرتِها ال تَغيُب عن الحّيِ ، وال

يفاِن من لَبنها ولحِمها ، َخْوفاً من أَن يَنِزل به َضْيٌف وهي بعيدةٌ عاِربةٌ. ب ِللّضِ  ليُقَّرِ

في َسْيِرها ، أَي َسريعةٌ. قال  ُمْنسِرحةٌ و ُسُرحٌ  يقال : ناقَةٌ  .كالُمْنَسِرح سِريٌع ، أَي ، بضّمتين ، ُسُرحٌ  َخْيلٌ و ُعْرٌي ، كأَمير : َسِريحٌ  فَرسٌ و

 ى :األَعش

اللــــــــــــــــٍة  رُحٍ ِبــــــــــــــــُ ا   ســــــــــــــــــــــــــــــُ رحزِهــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَبّن بــــــــــــــــغــــــــــــــــَ

ا    اَلهلــــــــــــــَ ي   ــــــــــــــِ طــــــــــــــِ
َ

تــــــــــــــعــــــــــــــر املــــــــــــــ رنا ِإذا انــــــــــــــح  هــــــــــــــِ

  
 َسْهلة. مثُل ُسُجح ، أَيـ  ، بكسر الميم ُسُرحٌ  بال َمْطل. وِمْشيَةٌ  : ُسُرحٌ  وَعطاءٌ  من اإِلبل : السَّريعة الَمْشي. السُُّرحُ و السَُّروحو وفي اللسان :

__________________ 
 وقبله يف اللسان :« عن»بد  « ِإاّل »منسرحاً ويف التكملة »( يف اللسان والتكملة يف مادة ذعلب : 1)

 كبنه ِإذ راح مسلوس الشم 
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 عنه وبره. انسرح الذي المنسرحو والذعاليب : ما تقطض من الثياب.

 ان وقد نبه ِإىل رواية القاموس هبامش املطبوعة املصرية.وما أثبت يواف  عبارة اللس« اجلواد»( يف القاموس والصحاح 2)
 .سرائح . واقتصر يف التكملة عل  :السرائحو  السريح : واحدة السرحيةو  ( يف الصحاح :3)

 اقتصر يف التهذيب عل ) سرائحو سريح واجلمض سريحة ويف اللسان : وكر قطعة من خرقة متمزقة أو دم سائر مستطير ايب  فهو وما أشبهه

 .سريحة : نعا  اإِلبر وقير سيور نعاهلا ا وكر سري منها السُُّرحو السرائحو ويف اللسان أَيضاً : (سرائح
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 لهم. َكْلب اسم : السَّْرَحةُ و : األَتاُن ، أَْدَرَكْت ولم تَْحِمْل. السَّْرَحةو

ث : السَّْرحةو َف عليه ؛ هكذا  وأَما اسم الموضع فبالّشين والجيم ، وَغِلَط الَجْوهريّ  يَْرِوي عن الزْهِرّي. َجّد ُعَمَر بِن َسعيٍد الُمَحّدِ فإِنه تَصحَّ

ّي في حاشيته. ولكن في الَمراِصد واللَِّسان أَن اسُم َمْوضعٍ ، كما قاله الجوهرّي ، والذي بالشين والجيم موضٌع آخُر  سْرَحةَ  نبّهَ عليه ابُن بَّرِ

 للبيٍد : البيت الذي أَنشده وكذلك في ،

ُه أَُ ُ   نــــــــــــــَ ٌر َتضــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــ  لــــــــــــــَ نح طــــــــــــــَ مــــــــــــــَ   (1)لــــــــــــــِ
رححــــــــــــــــةُ     ا ُ  َفســــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ رَانــــــــــــــــُة فــــــــــــــــاخلــــــــــــــــَ

َ
 فــــــــــــــــاملــــــــــــــــ

  
ولكْن َصّرَح ُشّراُح ِديواِن لبَيٍد  أَيضاً ، تَصحيٌف. على ما هو َمضبوٌط في سائر نُسخ الّصحاح ، وفي باب الاّلم الَخيَاُل بالَخاِء واليَاءِ و

البَْكِرّي  َوْجَهْين. قال الجوَهرّي في باب الاّلم : الَخيَاُل : أَْرٌض لبني تَْغلب قال شيخنا : وهو ُمَواِفٌق في ذلك لما ذكره أَبو ُعبيدٍ وفسَّروه بال

ْمل ، الموّحدة وإِنما هو بالحاِء المهملة والباءِ  والمراصد ، وغيره ، (2)في معجمه  به بعُض المحقّقين لِحبَال الرَّ . ووجدتهُ هكذا في كذا صوَّ

 .(3)هامش الّصحاح بخّطٍ يُعتمد عليه. ووجْدت أَيضاً فيه أَن الَخيَاَل بالَخاِء المعجمة والتّحتيِة أَرٌض لبني تَميم 

 بنْفسها اآلءَ  السَّْرَحةُ  أَيضاً ، وليسَغلٌَط  على َوْزِن العَاعِ ، اآلُء ،ـ  ، يقال : هي َسْرَحةٌ  نّص عبارته : الَواِحَدةـ  يقال لها السَّْرحةُ  قولُه :و

ى اآلءَ  يتوَن. وإِنما لها ِعنٌَب يَُسمَّ  يُشبِه الزَّ

ْرحانو ئُْب. :ـ  َسَرَح يَْسَرح فِْعالن منـ  ، بالكسر الّسِ  الذِّ

ْرحال ، قال سيبويه : النُّون زائدةُ   عند يَْعقُوب ، وأَنشد : كالّسِ

اِ   وحَ  اخلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ وِم فـ ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ َري َرَذااَي ال ـــــــــــــــــَ  تـ

ال ِ     مــــــــــــــح ٍم طــــــــــــــِ هــــــــــــــَ يـــــــــــــــح رِّ شــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

يــــــــــــــدًا ملــــــــــــــ  عــــــــــــــِ

  

ِ مض و  رحَحا ِ اأَلعحَوِر الَعاح  السِّ

ْرَحانُ و واألُنثَى بالَهاِء ، والجمع كالجمع ، وقد تَْجَمع هذه باألَلِف والتّاِء ؛ قاله الكسائّي. يد : الّسِ أَبو الُمثَلَّم بلُغة ُهَذْيٍل. قال  األَسد ، والّسِ

 يَْرثِي َصْخر الغَّي :

ٍة  ـــــــــــــــــــَ ِوي ـــــــــــــــــــح اُ  أَل ٍة محـــــــــــــــــــَّ ـــــــــــــــــــَ ِدي اُط َأوح ـــــــــــــــــــّ ب  هـــــــــــــــــــَ

ٍة     ِديـــــــــــَ ـــــــــــح اُد أَن هـــــــــــّ انُ شـــــــــــــــــــــــــَ رححـــــــــــَ انِ  ســـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــَ ـــــــــــح تـ  فـــــــــــِ

  
ْرَحانو الِكنَانِّي. فََرس ُمْحِرِز بِن نَْضلَةَ  اسمو الّطائّي ، فََرس ُعَمارةَ بِن َحْرب البُْحتُريّ  اسمو كْلٌب ، ِسْرَحانو الَحْوِض : َوَسُطه ، من  الّسِ

 ِسْرَحانٌ و ِسَراحٌ و ، كما يقال : ثَعَاِلُب وثَعاِلي ، َسراِحيو قال شيُخنَا : أَي فيُْعَرب َمنقوصاً كأنهم َحَذفوا آخَره. انتَهى ، كثََمانٍ  َسَراحٍ  ج

وهو الجاِري على األَصل الّذي حكاه سيبويه. وأَنشد أَبو الَهْيثَم  ، َسراِحينُ و قال األَزهرّي : وال أَعرف لهما نَظيراً ، (4)وِضْبعَاٍن  كِضباعٍ 

 لُطفيل :

اِ  و  ثـــــــــــَ رَاحِ خـــــــــــيـــــــــــٍر كـــــــــــَبمـــــــــــح  َمصـــــــــــــــــــــــــونـــــــــــٍة  الســـــــــــــــــــــــــِّ

بُ     هــــــــــَ ذح رَاُب ومــــــــــُ قــــــــــَ  الــــــــــغــــــــــُ َر مــــــــــا أَبـــــــــــح ائــــــــــِ  َذخــــــــــَ

  
ْرَحانِ  َذنَبُ و ْرَحان أَي األَوُل ، والمراد الفَْجُر الكاِذُب ، الَواِرد في الَحِديث : هو الّسِ ئْب ، ويقال : األَسد. بالّسِ  هنا الذِّ

ْرح ذوو ي بشجرِ  : واٍد بين الَحرَمْين ، (5) الّسِ  ُهناك ، قُْرَب بَْدٍر ، وواٍد آخُر نَْجدّي. السَّْرح زادهما هللا شرفاً ، ُسّمِ

ْربةَ ـ  يا لها نِْعَمةً »حديث الَحسن : ومنه : َخَرَج في أُُموِره َسْهالً ، ، كفِرحَ  َسِرحَ و ً  تُْشَرب لَذّةً ، وتَْخُرجـ  الماءِ  (6) [من]يعنِي الّشِ ،  «ُسُرحا

 أَي َسْهالً َسريعاً.

حٌ و د : َعلٌَم. ُمَسرَّ  ، كُمَحمَّ

حٍ  بنوو ث : بَْطٌن. ُمَسّرِ  ، كُمَحّدِ

ّي في ترجمته ، كِمْنبٍَر ، َصَحابِيَّةٌ  ِمْسَرحٍ  َسْوَدةُ بنتُ و ِمْشَرٌح  أَو هو ، وقيّد أَباها ابُن ماُكوال ، َحَضرْت ِوالَدةَ الَحَسِن بن علّي ، أَورده الِمّزِ

ين ،  المعجمة. بالّشِ
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__________________ 
 أحد مراســــي البحر هنا  ا وهو موضــــض بعينه. وفيه أَيضــــاً :خمالف ابليمن وهو  ســــرحة( البيت يف اللســــان والصــــحاح ومعجم البلدان وفيه : 1)

 : ابليمامة موضض بعينه ا عن ا فصي وأنشد : السرحة
 الـــــــــــــــــركـــــــــــــــــبـــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــك ابرد  ســـــــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــةأاي 

 مـــــــــــــــــــــا   عـــــــــــــــــــــذب ال حيـــــــــــــــــــــر لشــــــــــــــــــــــــــــــــــاربـــــــــــــــــــــهو    

  

 ( مل يرد يف معجم ما استعجم.2)
 لبين تغلب. وذكر بيت لبيد املتقدم.( يف معجم البلدان اخلََيا  : بلفة اخليا  الشخص والطيف : أرض 3)
بعان  الســــــرحان يف مجض الســــــراح ( عبارة اأَلزهري : فبما4) فهو مســــــموع من العرب ولي  بقياس. وقد جاء يف شــــــعر الكاهلي : وقي  عل  ضــــــِ

 وِضباع.
 د ا وموضض ابلشام عند بصر .( قيدت يف معجم البلدان بفتح أوله وسكون  نيه ا واٍد با مكة واملدينة قرب َمَلر. وواٍد أبرض جن5)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.6)
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ًّ على الكسرِ  َسَراحِ و  كقََطاِم : فََرٌس. ، مبنيا

 الَحافِظ المشهور. بِن َشاِهينَ  ُعَمرَ  َكَسَحاٍب ، َجدُّ ألَبي َحْفٍص و

 والمثنّاة الفوقيّة ، وسيأْتي.بالنون  اْبن َحْنتٍَم ، كمعظَّم ، َككتّاٍن ، فََرُس الُمَحلَِّق ،و

 َذَكَره ابن ُمْقبِل ، فقال : : ماٌء لبني العَْجاَلِن ، (1) كُكتُبٍ و

 (2) ُسرُحٍ قالتح ُسَليَم  ببطِن الَقاِع من 
 قال الّراعي : َعلَمٌ  بفتح فسكون ، َسْرحٌ و

وح َأّن حــــــــــَ   الــــــــــيــــــــــوِم مــــــــــنــــــــــكــــــــــم ِإقــــــــــامــــــــــٌة   فــــــــــلــــــــــَ

رححٌ ِإنح كــــــــان و     ا ســــــــــــــــــــــَ ر عــــــــَ ــــــــَتســــــــــــــــــــــَ  قــــــــد َمضــــــــــــــــــــــَ  ف

  
 * ومما يستدرك عليه :

 ، كالحاِضِر والّساِمر. السَّْرح اإِلبَل ، ويكون اسماً للقَْوِم الِّذين لهم يَْسَرحُ  : يكون اسماً للّراِعي الّذي الّساِرحُ 

 . قال اللِّْحيَانّي : وقد يكون في معنَى مالَه قَْوٌم.يَْسَرح ٌء يَروح والي ماله َشيْ : أَ  (3)وال رائحة  ساِرحةٌ  وماله

قال : والدَّابَّةُ الَواِحَدة. قال وهي  : اإِلبُل والغَنَم. السَّاِرَحة الماشيَةُ. وقال خالد بن َجْنبَة : َسَواٌء : السَّارَحةو السَّْرحو الّساِرحَ  وقال أَبو ُعبَْيٍد :

 يضاً الَجَماَعة.أَ 

ً  وَولََدتْه ً  اللُهمَّ اْجعَْله َسْهالً » في الّدعاِء :و ، بضّمتين ، أَي في ُسهولة. ُسُرحا  .ُسُرحا

 : َسْهٌل. َسريحٌ  ءٌ وَشيْ 

 وَرَواحٍ ، أَي في ُسهولة. َسَراحٍ  واْفعَْل ذلك في

ل ، واالسم : َسريحٌ  ، أَي في َعَجلٍة. وأَْمرٌ  َسريحٍ  وال يكون ذلك إِالَّ في  ، وإِن َخْيرك َسِريحٍ  . والعرب تقول : إِّن َخْيَرَك لَِفيالسََّراحُ  : ُمعجَّ

 ِء.، وهو ِضدُّ البَِطي لََسِريحٌ 

حَ  ويقال :  فاُلٌن من هذا المكاِن ، إِذا َذَهَب وَخَرج. تَسرَّ

ُجِل فأَْيئْسه « حمن النََّجا السََّراحُ »ومن األَمثال :  فإِن ذلك عنده بمنزلِة اإِلسعاِف ؛ كذا في  (4)أَي إِذا لم تَْقِدر على قََضاِء حاَجِة الرَّ

 الّصحاح.

 والُمْستََراُح : َمْوِضٌع بِمَشاَن ، وقَْريةٌ بالّشام.

 ، بالفتح : عند بُْصَرى. َسْرحو

 ثَْوٍر : : الَمْرأَةُ. قال ُحميُد بنُ  السَّْرَحة ومن الَمَجاز :

ةَ َأَب ُ  ِإاّل َأن   رححـــــــــــــــــَ ٍك  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــالـــــــــــــــــِ

ُرو ُ     اِه تـــــــــــــَ اِن الــــــــــــِعضــــــــــــــــــــــــــَ رِّ أَفــــــــــــنــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــ  كــــــــــــُ

  
 النابِتَة على الماِء. ومنه قوله : بالسَّْرحةِ  تَْكنِي عن الَمْرأَةِ  (5)كنَى بها عن امرأٍَة. قال األَزهرّي : العرب 

ةَ اَي  رححـــــــــــَ وارُِدُه  ســـــــــــــــــــــــــَ د تح مـــــــــــَ اِء قـــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــُ
َ

 املـــــــــــ

ا ِإلـــــــــــيـــــــــــِك طـــــــــــريـــــــــــٌ  غـــــــــــرُي مســـــــــــــــــــــــــدوِد     ـــــــــــّ (6)أَم
 

  
 النّابتِة على الماِء عن الَمْرأَةِ ، ألَنها حينئٍذ أَْحَسُن ما تكون. بالسَّرحةِ  َكنَى

 .(7)عنه َوبَُره  اْنَسَرحَ  : الِّذي الُمنسِرحو
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وقال ابن ُشَميل :  ِء. يعنِي بالِماَلِط الَكتَِف ، وفي التهذيب : العَُضد.للذََّهاِب والَمِجي (8) ُمْنَسِرحٌ  الَجْنِب : ُسُرحُ  وفي الّصحاح : وِماَلطٌ 

 .(9)ِمالَطا البَعيِر : هما العَُضداِن 

ح : ما الِمْسَرَحةو  به الشَّْعُر والَكتّاُن ونَْحُوهما. يُسرَّ

 . وأَورده ابن السيد في كتاب الفَْرق :َسِريحةٌ  َها ، كلُّ َسْيٍر منها: نِعاُل اإِلبِل. وقيل : ُسيوُر نِعالِ  السُُّرحو السَّرائِحُ و

__________________ 
 ( عجزه يف معجم البلدان :2) وأان شاّ  يف اجليم. بضم أوله و نيه وآخره جيم. مث قا  : سرح( قيده يف معجم البلدان 1)

 ال خري يف العيش بعد الشيب والكرب
 وهو الظاهر بدلير التفسري.« وال رائحة»قوله وال ابرحة الذي يف اللسان »مش املطبوعة املصرية : وهبا« ابرحة»( ابألصر 3)
َته.4)  ( كلمة العرب سقطت من املطبوعة الكويتية.5) ( األصر واللسان ا ويف الصحاح : فذَيسح
 وروي : 106/  5( البيت السحا  بن ابراهيم املوصلي االغاين 6)

 املـــــــــــــــاء قـــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــدت مـــــــــــــــوارده  ســـــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــةاي 

 أمـــــــــــــــا ِإلـــــــــــــــيـــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــر غـــــــــــــــري مســــــــــــــــــــــــــــدود   

  

 وبعده يف اللسان والّتهذيب :

ـــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــامت حـــــــــــــــــــــام حـــــــــــــــــــــىت ال حـــــــــــــــــــــرا  ب

  ـــــــــــــــــــــأٍل عـــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــورد مـــــــــــــــــــــردود   

  

 (وقد تقدم يف أثناء املادة)( وجاء ذلك يف قو  ر بة 7)
 منسرحاً ِإال ذعاليب اخلر 

 ( يف الصحاح : املنسرُح.8)
قوله مالطا البعري ا الذي يف اللسان : ابنا مالطي البعري :  ا العضدان ا قا  : واملالطان : ما عن ميا الكركرة »هبامش املطبوعة املصرية : ( 9)

 .«وِشاهلا
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الٍت  مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ لـــــــــــــِي يف يـ نحصـــــــــــــــــــــــــــُ رحَن مبـــــــــــــُ طـــــــــــــِ  فـــــــــــــَ

ن     طــــــــــــــح بــــــــــــــِ ِد لــــــــــــــَح ي األَيــــــــــــــح اَدَوامــــــــــــــِ رحيــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــــ 

  
ْوض :وقال السُّهيلّي في   ِشْبهُ النَّْعل تُْلبَُسه أَْخفاُف اإِلبل. السَّريح الرَّ

ً  السَّْيلُ  َسَرحَ  وعن أَبي سعيد :  .سارحٌ  : إِذا َجَرى َجْرياً َسْهالً ، فهو َسْيلٌ  يَْسَرح َسْرحا

أَيضاً آثاٌر فيه كآثاِر  السََّرائِحُ و .َسِريحةٌ  لى اللِّيِط ، واحدتُهالسَّْهِم : العَقَُب الِّذي ُعِقب به. وقال أَبو َحنيفَة : هي العَقَُب الّذي يُْدَرُج ع َسرائحُ و

 النَّار.

َحهو هللاُ  َسَرَحه ومن الَمَجاز :  ، أَي َوفَّقَه هللا تعالى. َسرَّ

 قال األَزَهِرّي : هذا َحرٌف غريب ، سِمعته بالحاِء في المؤلَّف عن اإِليادّي.

 : َخَشبتَاِن تَُشدَّاِن في ُعنُق الثَّوِر الّذي يُْحَرث به ، عن أَبي َحنيفَةَ. الَمْسَرَحانِ و

 : َسريٌع. قال ابن ُمْقبِل يَصف الَخْيل : ِسْريَاحٌ  وفََرسٌ 

َوَج  َربٍَة  ِسرحاَيحٍ ِمنح كرِّ َأهح  (1)وُمقح
 في أَعراِض النّاِس : يَْغتابُهم. يَْسَرح ومن الَمجاز : هو

ذكره الُحفّاظ في أَْهِل  : َصَحابيٌّ ، اسمه ُحذيفةُ بُن سعيد : َسريَحةَ  الَكَرم ، أَي ُمْنَسلٌخ ؛ كذا في األَساس. وأَبو (2)من ثياب  ُمْنَسِرحٌ  وهو

فَِّة ؛ قاله شيخنا. قلت : وقرأْت في ُمعجم ابن فَْهٍد : أَبو ةِ ، رَوى عنه األَسوُد بن الِغفَاِرّي ُحَذْيفَةُ بن أَسيٍد ، بايَع تحت الّشجر َسريحةَ  الصُّ

َسْرج ،  : من التّابعين ؛ كذا في تاريخ البخارّي. وبخّط أَبي َذّرٍ بالهامش : َسْرحٍ  : من ُكنَاهم. وُسلَيُم بنُ  ُسَريَُحانَ و ِسْرَحانَ  يَزيَد. وأَبو

 : ُكْنيَة أَنََسةَ مولى النَّبّي َصلّى هللا َعليه وسلّم. َمْسروح أَو أَبو َسْرحٍ  ، عن الُمغيرةِ ، وعنه إِياُد بن لَِقيٍط. وأَبو ِسْرحانَ  بالجيم. وُسَويُد بنُ 

 ، بالكسر : نَْعٌت للنّاقَِة الَكِريمِة. ِسْرتَاحٌ  : [سرتح]

وَسُروٌح : إِذا كانت َسريعةً َسْهلَةً في قلت : ولعّل الّصَواب فيه : ِسْريَاح ، بالمثنّاة التّحتية ، فإِنهم أَْوَرُدوا في وْصِف النّاقَِة : ناقَةٌ ِسْرياٌح 

ْرتاح أَّماو السَّْير.  : كريمةٌ. ِسْرتاحٌ  وفي اللسان : أَرضٌ  األَرض الِمْنبَات السَّْهلَة. فلم يذكروا فيه إِاّل قولهم : هو الّسِ

 َسان.ومثله في اللِّ  واحدة ، بالّضّم ، أَي اْستََوْت أَْخالقُهم ؛ ُسْرُجوحةٍ  ُهْم على : [سرجح]

 : أَماِكُن ُمْستَِويَةٌ تُْنبُِت الِعَضاةَ ، وهي لَيِّنَةٌ. السَّْرَدحُ  اللَّيِّنَةُ. قال أَبو َخْيَرةَ : : األَرُض الُمْستَويَةُ  السَّْرَدحُ  : [سردح]

ْردَ  ، بالّصاد : هو المكاُن الُمْستَِوي ، فأَّما بالسين فهو (3)وقال الَخطَّابّي : الّصْرَدُح  : بعيَدةٌ ،  ِسْرَداحٌ  ، وهي األَْرُض اللَّيِّنَة. وأَرضٌ  احُ الّسِ

 . وأَنشد األَزهرّي :السَّراِدحُ  والِعْجلَةَ ، وهي النَِّصيَّ و النَّْجَمة الَمكاُن اللَّيِّن يُْنبِت : السَّْرَدحُ و وهذا قد أَْغفَلَه الُمَصنّف.

َك  يــــــــــــح لــــــــــــَ رحَداحــــــــــــاً عــــــــــــَ رَاِدحِ مــــــــــــن  ســــــــــــــــــــــــــِ   الســــــــــــــــــــــــــ 
حِ َذا     يٍّ َواضـــــــــــــــــــــــــــِ ٍة ا وَذا َنصـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــَ جـــــــــــــح  عـــــــــــــِ

  
ْرَداحو اِء ، ، بالكسر : النّاقَةُ الطَِّويلة ، أَو الكريمة أَو العظيمةُ ، األَخير الّسِ وفي الّصَحاح وغيره : الكثيرةُ اللّْحم. قال  أَو السَِّمينَةُ ، عن الفرَّ

: 

رحداَحاِإنح تـَرحَكِب الّناِجَيَة   السِّ
 : وأَنشد األَصمعّي : (4)وفي التّهذيب  يَدةُ التّاّمةُ.أَو القَويّةُ الشَّدِ 

رٍي و  ِة ابـــــــــــــــــِن مجـــــــــــــــــَِ مـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــَبيّنِ يف فـــــــــــــــــَ

ِة     امـــــــــــــَ اِب اأُلســـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــَ ـــــــــــــِ رحداحِ يف ن  (5) الســـــــــــــــــــــــــــِّ
  

ْرَداحُ و األُسامةُ األَسُد. ونِقَابُه : ِجْلُده. ْرَداَحِة ، : من نَْعتِه ، وهو القَِوّي الّشِديُد التامُّ ، الّسِ  .َسراِدحُ  ج الكسر.ب كالّسِ

ْرداحو  بهاٍء. ِسْرداَحةَ  َجَماَعةُ الطَّْلحِ ، الَواِحَدة أَيضاً : الّسِ
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 وقد تَقّدم في الجيم. : أَْهَملَه ، َسْرَدَحهو

ْرداحُ و يرافّي. الّسِ ْخم ؛ عن الّسِ  : الضَّ

__________________ 
 ( وعجزه يف التهذيب :1)

 تقات يوم لكا  الورد يف القمرِ 
 يف األساس : أثواب.( 2)
 ( يف التهذيب : وأما الصردح فالصحراء الجي ال شجر هبا وال نبت ا وهي غلة من األرض.3)
 ( كذا ا والبيت لي  يف التهذيب ا وورد يف اللسان والتكملة.4)
القمر يف أوالها وال يف أخراها. قا  أبو عمر قوله ابن مجري ا قا  يف اللســـان : ابن مجري الليلة الجي ال يطلض فيها »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 5)

 .«الزاهد : هو آخر ليلة من الشهر. وأنشد هذا البيت اه وذكر أقوااًل أخر فانظره
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 هكذا بالفاِء على وزن جعفر ، وأَهمله كثيرون. : اسُم َشيَطاٍن ، السَّْرفَح : [سرفح]

ع بين الُكْسَوةِ  : السَّْطحو .ُسُطوحٌ  والجمع ٍء ،وأَْعلَى كّلِ شيْ  ، الْنِبَساطه ، وهو معروف ،إِذا كان ُمْستَِوياً  : َظْهُر البيتِ  السَّْطح : [سطح]

ّم : قَْريَة بدمشق ، وسيأْتي. وتقّدم ُغبَاغٌب ، وُغبَاِغٍب ،  نُِسبُوا إِلى َحْمَداَن بِن األَْشعَثِ  كان فيه َوْقعَةٌ للقَْرَمِطّي أَبي القاِسم الُكْسَوة ، بالضَّ

 صاِحِب النَّاقَة. الملقَّب بقَْرَمط

 بََسَطه. : َسِطيحٌ و َمْسُطوحٌ  فهو كَمنَعه َسَطَحه يَْسَطحهو

ْبيَان معها الّتي للَمْرأَةِ  قال:  عنههللارضيفي حديث ُعمَر و  َصَرَعه : إِذا َسَطَحهو ، أَي أَْبُسطه حتى يَْبُرَد. «لك أَْسَطح وأَنا أَْطِعِميهم»:  الّصِ

 أَو َصَرَعه فبََسطه على األَرض ، كما في اللَّسان.

 أَْضَجعه. : َسَطَحه يَْسَطُحهو

 . ومثلُه في التَّْهِذيب.ُمْنَسِطحٌ و َسطيحٌ  ، وهو فاْنَسَطحَ  : بََطَحه على قَفاه ُمْمتَداًّ ، فَسَطَحه وفي األَساس : َضَربَه

جُل : امتَدَّ على قَفَاه فل اْنَسطحَ و ك.الرَّ  م يَتََحرَّ

ً  البَْيتَ  َسَطحَ و َسّواها. َسَطَح ُسطوَحهو ً  : يَْسَطحه َسْطحا  .كَسطََّحَها تَْسِطيحا

ه. َسَطحَ و  السَّْخَل : أَْرَسلَه مع أُّمِ

 وأَنشد : ، كالَمْسُطوح : السَِّطيحُ  وقال اللَّيث : : القَتيُل الُمْنبِسُط. السَِّطيحُ و

هها   (1) َسِطيحاَحىت  يـَرَاه َوجح
هاِت اللُّغة  ُء الِقيَاِم لَضْعفٍ الُمْنبَِسط البَِطي : هو السَِّطيح قيل :و أَيضاً : الِّذي يُولَد  السَِّطيح. و(2)وقد أَنكره شيخنا. وهو موجوٌد في أُمَّ

 َزَمانٍَة. : الُمْستَْلِقي على قَفاه من السَِّطيح وأَ  َضعيفاً ال يَْقِدر على الِقيَاِم والقُعوِد ، فهو أَبَداً ُمْنبِسٌط ،

 وهي من أَوانِي الِميَاِه. ، كالسَّطيحةِ  الّتي من أَِديَمْيِن قُوبَِل أََحُدهما باآلَخر ، وتكون َصِغيَرةً وتكون كبيرةً ، الَمزاَدة : السَِّطيحو

يَْبِغيَاِن الَماَء ، فإِذا هما بامرأَة  (3)ْسفَاِره ، ففَقَُدوا الماَء ، فأَْرَسَل َعِليّاً وفاُلنا أَّن النّبّي َصلَى هللا عليه وسلّم كان في بعض أَ »في الحديث و

 .«َسِطيَحتَْينِ  بين

 أَْكبَُر ِمنها. (4): الَمَزاَدةُ تكون من ِجْلَدْيِن ، أَو الَمَزاَدةُ  السَِّطيَحةُ  قال :

يَتََكهَّن في الجاهليّة ، واسُمه َربِيعَةُ بُن َعِدّيِ بِن مسعوِد بِن ماِزِن بِن ِذئِْب بن َعِدّي بِن ماِزِن بِن َغسَّاَن. كان  كاِهُن بني ِذئٍْب ، : َسِطيحٌ و

 يه وسلّم.هللا عل كان يُخبِّر بَمْبعَِث نبِّينا َصلَى هللا عليه وسلّم. عاش ثالثَِمائة َسنٍَة. ومات في أَيّاِم أَنوِشْرواَن ، بعد َمْوِلده َصلّى

َي بذلك ألَنه كان إِذا َغِضَب قَعََد ُمْنبَِسطاً ، فيما َزَعموا.  ُسّمِ

 ً َي بذلك ألَنه لم يكن له بين مفاِصِله قََصٌب تَْعِمده ، فكان أَبداً ُمْنبَِسطا ً  وقيل : ُسّمِ يقال و على األَْرِض ، ال يَقِدُر على قِيام وال قُعود. ُمْنَسطحا

 ِسَوى َرأِْسْه.َما كان فيه َعْظٌم  :

ً  وهو خاُل َعْبد الَمِسيحِ بِن َعْمِرو بِن نُفَْيلَةَ الغَّسانّي ؛ كذا في َشْرح الَمواهِب ، وفي الُمَضاف والمنسوب : أَنّ  كان يُْطَوى كما تُْطَوى  َسِطيحا

 َحِصيَرةٌ ، ويتكلَُّم بكّل أُْعُجوبِة.

ّمان : نَْبٌت ، السُّطَّاحو اَحةٌ. قال األَزهرّي : كرُّ ؤوس. وقيل : هي نَْبتَةٌ  السُّطَّاَحة والواحدة ُسحَّ : بَْقلَةٌ تَْرَعاَها الَماِشيَة ، وتُْغَسل بَوَرقِها الرُّ

يَاِر في أَْعَطاِن الِميَاهِ ُسْهليّة وقيل : هي َشجرةٌ تَ  َحةً  ْنبُُت في الّدِ ما اْفتََرَش من  : السُّطَّاح قيل :و ، وهي قليلةٌ ، وليست فيها َمنفعةٌ. ُمتَسّطِ

 ولم يَْسُم ؛ عن أَبي َحنيفَة. النّبَاِت فاْنبََسَط ،

ى : مكاٌن ُمْستَوٍ  (5)وتُفتح ِميمه ؛ قاله الجْوَهِرّي  كِمْنبَرٍ  الِمْسَطحُ و  الجِرين ، يُْبَسُط عليه التَّْمُر ويُجفَّف ؛ كذا في الّروض للسُّهيلّي ، ويُسمَّ

 َعُموٌد للِخبَاِء. الِمْسَطحو يَمانِيَةٌ.
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، فأَْلقَْت  بِمْسَطح لي ، فضَربَْت إِحداهما األْخَرى (6)أَن َحَمَل بَن ماِلٍك قال للنّبّي َصلَى هللا عليه وسلّم : ُكْنُت بين َجاِريَتَْيِن »في الحديث و

ةً  .«َجنيناً َميتاً وماتَتْ   .«فقََضى َرُسوُل هللِا َصلّى هللا عليه وسلّم بِِديَِة الَمْقتُولِة على عاقِلَِة القَاتِلَِة ، وَجعَل في الَجنيِن ُغرَّ

 وقال َعْوُف بن مالك

__________________ 
 ( رواية التهذيب :1)

 سطيحاحىت تراه وسطها 
 يف اللسان.( ورد 2)
 ( كذا ابألصر واللسان والتهذيب. ويف النهاية : ويف حديث علي وعمران : فِإذا  ا ابمرأة.3)
 ( يف التهذيب : واملزادة.4)
 «. يفتح ميمه ويكسر... املسطحو »( يف الصحاح : 5)
 .«جارتا ا فليحرر قوله جاريتا ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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 صحرّي. ويف حواشي ابن بـَّرِّي : مالُك بن َعوحٍف :الن  
ـــــــــــا  ن ـــــــــــَ زاعـــــــــــَة ُدون اُرو خـــــــــــُ طـــــــــــَ ـــــــــــح ي عـــــــــــر َض ضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  ت

ب و     قـــــــلـــــــِّ اٍر يـــــــُ طـــــــَ يـــــــح ريحُ ضـــــــــــــــــــــَ حـــــــاً مـــــــا خـــــــَ طـــــــَ  ِمســـــــــــــــــــــح

  
ْيطار :ِمْسَطحٍ  يقول : ليس له ِسالٌح يُقَاتِل به غير ْخم الّذي ال َغنَاَء عنَده. . والضَّ  الضَّ

فَاةُ يَُحاُط عليها بالِحَجاَرةِ ليَْجتَِمَع فيها الماُء. : الِمْسَطحو ط عليها ِلماِء  الِمْسَطحُ  وفي التَّْهِذيب : الصَّ : َصفيَحةٌ َعِريضةٌ من الصَّخر ، يُحوَّ

ط عليها بالحجار ِكيَّة َصفَاةً َمْلَساَء ُمستَِويةً فيَُحوَّ  ة ويُْستَقَى فيها لإِلبل ، ِشْبه الَحْوض.السََّماِء. قال : وُربما َخلََق هللا عند فَِم الرَّ

 ، وهي شبه ِمْطَهَرةٍ ليست بُمربَّعٍة. كالِمْسَطَحةِ  للسَّفَر ذُو َجْنٍب واحدٍ  يُتَّخذ ُكوزٌ  الِمْسَطحُ و

 ومنه قول تَميِم بن ُمْقبِل : من ُخوِص الدَّْوِم. يَُسفُّ  َحِصيرٌ  : الِمْسَطحُ و

ُزو  آضَ  حــــــــــــــــح
َ

ُز املــــــــــــــــ عــــــــــــــــَ ه   ِإذا اأَلمــــــــــــــــح  كــــــــــــــــبَنــــــــــــــــّ

ريِة     هــــــــــِ دِّ الــــــــــظــــــــــ  رِّ يف حــــــــــَ حُ مــــــــــن ا ــــــــــَ طــــــــــَ  ِمســــــــــــــــــــــــح

  
اُء : هو ضة على  : الِمْسَطحو يُْقلَى فيه. ِمْقلًى َعِظيٌم للبُرّ  : الِمْسَطحو ، (1)والِمْحَور  الِمْسَطح وقال األَزهرّي : قال الفرَّ الَخَشبَةُ الُمعَرَّ

ش الكرم ُعِمَد إِلى َدَعاِئَم يُْحفَر لها في األَرض ، لكّل ِدَعاَمٍة ُشْعبَتَاِن ، ثم تُْؤَخذ ُشْعبَةٌ قال ابن ُشَمْيِل :  دَعاَمتيِ الَكْرِم باألُُطر. إِذا ُعّرِ

ض  َضةُ  (2)فتُعَرَّ ى هذه الَخَشبَةُ الُمعَرَّ َعاَمتَْيِن ، وتَُسمَّ  قصاها.أُُطٌر من أَدناها إِلى أَ  الَمَساِطحِ  ، ويُْجعَل على الِمْسَطحَ  (3)على الّدِ

 الِمْحَور يُْبَسُط به الُخْبُز. : الِمْسَطحو

ه ، عنههللارضي الّصحابّي ، بِن َعبّاِد بِن عبد الُمطَِّلب بن عبِد َمنَافٍ  أُثَاثَةَ  بن ِمْسَطحُ و ِلبِيّة. ِمْسَطحٍ  أُمّ  وأُمُّ  : ُمطَّ

د : ُمْنبَِسٌط ِجدًّا. ُمَسطَّحٌ  أَْنفٌ و  ُمْستٍَو. : َسْطٌح ُمَسطَّحٌ و ، كُمَحمَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 ، ال َمْرَعى بها ، ُشبَِّهْت بالبُيُوت الَمسطوحة. َمَساِطحَ  َرأَْيت األَْرضَ 

 : اْنبََسَط. اْنَسَطحو ءُ الشَّيْ  تََسطَّحَ و

 القَْبِر : ِخاَلُف تَْسنِيمه. تَْسِطيحُ و

 النَّاقَةَ : أَناَخها. َسَطحَ و

 ، بمعنَى الَجريِن. الِمْسَطح : لُغة في الِمْسَطاحُ و

 : قَْريَة بمْصر. َسِطيحٍ  وأُمّ 

 قال األَعشى : : ع ، السَّْفح : [سفح]

ي  عــــــــِ رحتــــــــَ حَ تـــــــــَ فــــــــح ــــــــا  الســــــــــــــــــــــ   فــــــــالــــــــكــــــــثــــــــيــــــــَب فــــــــَذا ق

ـــــــــــــــّرائ ِ     طـــــــــــــــا فـــــــــــــــَذاَت ال ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ َض ال َروح ـــــــــــــــَ  ٍر فـ

  
كّل ذلك  الُمْضطِجع ، أَو أَْصلُه ، أَو أَسفلُه ، أَو الَحِضيُض ؛ فيه الماُء ، وهو ُعْرُضه يَْسفَح حيث ُعْرض الَجبَل : السَّْفح من المجاز :و

،  ِسفاحٌ  يقال : بينهمالماَء : أَهَرْقته. و َسفَْحتو َسفَْكته. َدَمه : َسفَْحتو وَصبَّه. الدََّم ، كَمنَع : أَراقَه َسفَحَ و بالّضّم. ، ُسفوحٌ  ج أَقواٌل مذُكوَرةٌ.

ماِء.  أَي َسْفٌك للّدِ

 .«الدَُّم الماءَ  َسفَحَ  فقُتَِل علَى َرأِْس الماِء حتّى»في حديث أَبي ِهالٍل : و

الّصّب ، فيحتمل أَنه أَراد أَّن الّدم َغلََب الماَء  السَّْفح جاَء تَفسيُره في الحديث أَنه َغطَّى الماَء. قال ابن األَثير : وهذا ال ياُلئم اللُّغَةَ ، ألَنّ 

ٌء أَثْقُل مّما فيه فإِنه يَْخُرج مّما فيه بقَْدر ما ُصّب فيه ، فكأَنّه من َكثْرةِ الدَّم اْنَصبَّ الماُء الّذي فاْستَْهلَكه ، كاإِلناِء الُمْمتَلِئ إِذا ُصبَّ فيه َشيْ 

ً  الدَّْمَع : أَْرَسلَه َسفَحَ و دَُّم.كان في ذلك الَمْوِضع ، فَخلَفَه ال ً و يَْسفَُحه َسْفحا  .ُسفُوحا
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ً  نَْفُسه الدَّْمعُ  َسفَحَ و ً و َسْفحا ً و ُسفوحا َكةً : ، َسفََحانا . محرَّ ِرّماح : انَصبَّ  قال الّطِ

ا  ـــــــــَدهـــــــــَ ن ِم عـــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــلضـــــــــــــــــــــــ  َض ل ـــــــــح عـــــــــًة ال َدف جـــــــــ  فـــــــــَ  مـــــــــُ

َو      انِ ســـــــــــــــــِ حـــــــَ فـــَ ِض مـــنح كـــــــرِّ  ســـــــــــــــــَ مـــح حِ الـــــــد  فـــَ  َمســـــــــــــــــح

  
 .َمسفوحٌ و ، سافِحٌ  : َسفُوحٌ  وَدْمعُ  َسوافِحُ  ، ج سافِحٌ  َدْمعٌ  هوو

فَاحو ، التََّسافُحو نَا : الُمَسافََحةُ و ، الّسِ  : الُمزانَاة ، ألَّن الماَء يَُصّب ضائعاً. الُمَسافََحة وفي الِمْصباح : الفُجور.و الّزِ

__________________ 
وي . وهبامش املطبوعة املصـــــــــرية : ( زيد يف التهذيب : 1) يف اللســـــــــان زايدة : والشـــــــــوي  ا وهو ابلضـــــــــم ا خشـــــــــبة اخلباز معّرب كما يف »والشـــــــــ 

 .«القاموس
 ويعين ابمور الذي يبسرت به اخلبز كما يف التكملة.

 ( هذا ضبرت التهذيب واللسان ا ويف التكملة بتخفيف الراء.2)
 ( يف التهذيب والتكملة : املعروضة.3)
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ّبِ. تقول : (1) (حُمِْصِننَي َغْْيَ ُمساِفِحنيَ )نتَهى. وفي التَّْنزيل ا ّجاج : وأَصُل ذلك من الصَّ ً و سافَْحتُه ُمسافَحةً  قال الزَّ ، وهو أَن تُِقيَم  ِسفاحا

 .(2)امرأَةٌ مع َرُجٍل على الفُُجوِر من غير تَْزويجٍ َصِحيحٍ 

لُه»في الحديث : و رجالً مدة ، فيكون بينهما اجتماع على فُجور ، ثم يَتَزّوُجها بعَد ذلك. وَكِرهَ  تَُسافِحُ  وهي المرأَةُ «. حٌ وآخُره نِكا ِسفَاحٌ  أَوَّ

َحابَِة ذلك ، وأَجازه أَكثُرهم. قال  نا (3)بعُض الصَّ َي الّزِ ً  : وُسّمِ بِسه الّذي ال يَحْ  الَمسفوح ألَنّه كان عن َغْيِر َعْقٍد ، كأَنّه بمنزلِة الماءِ  ِسفاحا

نَاَشيْ  َي الّزِ ً  ٌء. وقال غيُره : ُسّمِ أَي َدفَقََها بال ُحْرَمٍة  (4)َمْنيَته  َسفَح ألَنه ليس ثَمَّ ُحْرمةُ نَِكاحٍ وال َعْقُد تَْزِويجٍ ، وكلُّ واحد منهما ِسفاحا

جُل الَمْرأَةَ قال : أَْنكِ  نا قالأَباَحْت َدْفقََها. وكان أَهُل الجاهليّة ، إِذا َخَطَب الرَّ  .سافِحيني حيني ، فإِذا أَراَد الّزِ

: لَقَب أَميِر  السَّفّاحو ، أَي قاِدٌر على الكالم. َسفّاحٌ  ورجلٌ  الفَِصيُح. هو أَيضاً الّرجلُ و ُمْشتقٌّ من ذلك ، الِمْعطاُء ، الّرجلُ  ، كَكتّان : السَّفَّاحو

وآِخُرهم الُمْستَْعِصم. باهلل المقتوُل  أَّول ُخلفاِء بني العبّاس ، ، معنههللارضيبن علّي بِن عبِد هللا بِن عبَّاس ،  عبد هللا بن محّمدِ  المؤمنينَ 

 .(5) رئيٌس للعربِ  السَّفَّاحُ و ُظْلماً ، وأَخباُرهم مشهورة.

 فَر.، بالحاِء المهملة ، على وْزن َجعْ  (6) َسْيُف ُحَمْيِد بِن بَْحَدل : السَّفّاحو

ّم : جْمع ، السُّفُوحو ً  َسْفحٍ  بالضَّ  الُمتَزلِّقة. الصُّخوُر اللَّيِّنَةُ  وهي أَيضا

: الّرابُع من الِقَداحِ  السَِّفيح وقال اللِّْحيَانّي : ال نَِصيَب له. مّما الَمْيِسرِ  قَِداحِ  قِْدٌح من أَيضاً : السَِّفيحُ  من الَمَجاز :و : الِكَساُء الغَِليُظ. السَِّفيحو

. وقال في موِضعٍ آَخَر : يَْدُخُل في قَِداحِ الغُْفِل ، الّتي لَْيَسْت لها فُُروٌض وال أَْنِصبَاُء ، وال عليها ُغْرٌم ، وإِنما يُثَقَّل بها الِقَداُح اتِّقَاَء التَُّهَمةِ 

 ، ليس لََها ُغْنٌم وال عليها ُغْرٌم. السَِّفيح ا الُمَصدَّر ، ثم الُمَضعَّف ، ثم الَمنِيح ، ثمالَمْيسِر قِداٌح يُتكثَّر بها َكَراَهةَ التَُّهَمة ، أَّولُه

 كالُخْرج يُْجعَل على البَعير. قال : الُجَواِلُق ، : السَِّفيحو

طــــــــَرَب  و ِإذا مــــــــا اضــــــــــــــــــــــح جــــــــُ نــــــــح فــــــــيــــــــحــــــــانح يـــــــــَ   الســــــــــــــــــــــ 
انح     حــــــــــــَ يــــــــــــح ر جــــــــــــافــــــــــــٍر بــــــــــــفــــــــــــَ قــــــــــــح اَء هــــــــــــِ (7)جنــــــــــــََ

 

  
 َمسفوحُ  العُنُِق ، أَي َطِويلُه غليُظه. ومن الَمَجاز : َجملٌ  لمسفوحُ  وإِنه في األَْرض وُمدَّ ، والواِسع ، والغَليُظ. ُسِفحَ  بَعيٌر قد:  (8) الَمْسفوحو

َها. لُوعِ : ليس بَكّزِ  الضُّ

 فََرُس َصْخِر بِن َعْمِرو بن الحاِرث. : الَمْسفُوحو

ث : يقال لكُ  الُمَسفِّح من المجاز :و ً  من َعمَل عمالً ال يُْجِدي عليه ، وقد لّ كمحّدِ  ، وأَنشد : السَّفيح ُشبِّه بالِقْدح ، َسفََّح تَْسِفيحا

رَي و  َت غـــــــــــــَ ا أَر بـــــــــــــح اَ  مـــــــــــــَ طـــــــــــــَ حلـــــــــــــَ فـــــــــــــِّ   ُمســـــــــــــــــــــــــــَ
ِض الــــــــــذ َر  حِبُســــــــــــــــــــــــامِ و     مــــــــــَ َت عــــــــــن قــــــــــَ فــــــــــح  َكشــــــــــــــــــــــــَ

  
ْبت ، أَي أَْحَكْمَت   .(9)قوله : أَرَّ

ً  أَْجَروا يقال :و  بغَْيِر َخَطٍر.أَي  ، (10) ِسفاحا

ّمة : واسعَتُه ، أَي اإِلْبِط ، َمْسفوحةُ  ناقةٌ  من الَمَجاز :و  وفي األَساس : واِسعَتَُها. قال ذو الرُّ

ةِ  وحــــــــــــــَ فــــــــــــــُ رَا  مبَســــــــــــــــــــــــــــح ِة الــــــــــــــقــــــــــــــَ رحاينــــــــــــــَ  اآابِط عــــــــــــــُ

ا     ــــــــــوهبــــــــــَُ ن اٍب جــــــــــُ ــــــــــهــــــــــا رِحــــــــــَ ي ــــــــــِ َوال ــــــــــَ اٍ  تـ ــــــــــَ ب ــــــــــِ (11)ن
 

  
__________________ 

 .24( سورة النساء من اآية 1)
 ( هو قو  الليث كما يف التهذيب.2)
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 ( يعين الزجاج كما يفهم من اللسان.3)
 .«قوله : منيته ا املنية كرمية ا ماء الرجر واملرأة اه قاموس»وهبامش املطبوعة املصرية : « منّيه»( يف التهذيب : 4)
ّفاح ماءه يف غزوة غزاها ا فســمي ســفح من ر وســاء العرب الســفاحو  ( يف التكملة :5)  (.وهو ســلمة بن خالد كما يف االشــتقا  البن دريد) الســّ

 قا  األخطر :
  ــــــــــــــــمــــــــــــــــب خــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــه  الســـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــاحأخــــــــــــــــو ــــــــــــــــا و 

 حــــــــــــــــــــــىت وردن جــــــــــــــــــــــّب الــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــالب هنــــــــــــــــــــــاال   

  

 : (كما يف التكملة)( قا  الطائي 6)
 هــــــــــــــــذا محــــــــــــــــيــــــــــــــــد قــــــــــــــــد ألكــــــــــــــــم مــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــا 

 يـــــــــــــــــــــدرع الـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــر وميشــــــــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــا   

  

 لعثماما ت السفاحبسيفه 

 .السفيحان ا وروي : السبيجان بد  299( الرجز للجعير كما يف كتاب مشارف االفايز يف  اسن األراجيز ص 7)
 من األصر.« الواو»( كذا يف القاموس ا وسقطت 8)
 ( وأصله من األربة َأي العقدة. وهي أَيضاً خري نصيب يف امليسر.9)
 ِإسفاحاً.( يف ِإحد  نسخ القاموس : 10)
 .70( روي الشطر األو  يف الديوان / 11)

 بنائية األخفاف من شعف الذر 
 وتواليها : أعجازها ومذخريها.
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 لُغَة في القاف ، وسيأْتي قريباً. األَْصلَعُ  بالفَاِء : ، األَْسفَحو

 * ومما يستدرك عليه :

نَا. الُمَسافَِحة إِسحاَق :. وقال أَبو الُمَسافِحة يُقَال البن البَِغّيِ : ابنُ   : التي ال تَمتنُِع عن الّزِ

. َمَسافِحُ  وللَواِدي  : َمصابُّ

: قِتاٌل أَو ُمعَاقََرةٌ  ِسفَاحٌ  ومن الَمجاز : بينهما
(1). 

لَعَةُ. السَّقََحةُ  : [سقح] كةً : الصَّ  وسيأْتي في الّصاد قريباً. األَْصلَُع ، : األَسقَحُ و ، محرَّ

وفي المصباح :  ، بالّضّم : آلَةُ الَحْرب ، السُّْلَحانُ و وَضبطه الفَيُّومّي في الِمصباح كَحَمٍل ، ، كِعنٍَب ، السَّلَحو (2)بالكسر  ، اَلحالسِّ  : [سلح]

ه بعُضُهْم ، يَذكَّر أَو َحديَدتَُها ، ما يُقاتَل به في الَحْرب ويُدافع ،  والتّذكير أَعلَى ، ألَنه يُْجَمُع على ويُؤنَّث ، أَي ما كاَن من الَحِديِد ؛ كذا َخصَّ

ى السَّْيُف. ربما ُخّص بهو ، وهو جمُع الُمذكَِّر ، مثل ِحَماٍر وأَْحِمَرة وِرَداٍء وأَْرِديٍَة. أَْسِلَحةٍ  ً  قال األَزهرّي : والسَّْيف َوحَده يُسمَّ ، قال  ِسالحا

 األَعشى :

اَرتح َرِذيــــــــــــــ   رًا مُثّ صــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــح الً  وشــــــــــــــــــــــــــــَ  ًة ثــــــــــــــَ

فــــــــــاٍر      ــــــــــَح ســــــــــــــــــــــــِ ي ــــــــــِ ل الحطــــــــــَ ر دِ  كــــــــــالســــــــــــــــــــــــِّ فــــــــــَ ُ
 املــــــــــ

  
الحُ و يْعنِي السَّْيَف َوْحده. ى القَْوُس بال َوتٍر. والعََصا الّسِ ً  تُسمَّ  ، ومنه قوُل ابن أَحمر : ِسالحا

ٍة عـــــــــــرٍِ  ا و  رحنـــــــــــَ ُت بـــــــــــعـــــــــــِ الحـــــــــــيَلســـــــــــــــــــــــــح   ســـــــــــــــــــــــــِ
ارَا    مــــــــــــَ ُص ا ــــــــــــِ قــــــــــــِ ــــــــــــَ ٌة ت ــــــــــــَ وب ــــــــــــقــــــــــــُ ث  َعصــــــــــــــــــــــــــًا مــــــــــــَ

  
جُل : تَسلَّحَ و ُسْلحانٌ و ُسلُحٌ و أَْسِلَحةٌ  والجْمع  .ُمتَسلِّحٌ  وهو لَبَِسه ، الرَّ

 ، وهي مواضُع الَمحافِة. المَساِلحُ  والَمْرقَب ، وجمعُه الثَّْغر مثلُ  ، بالفتح : الَمْسلََحةو

 قال بِْشٌر :«. فاِرَس إِلى العََرب العَُذْيب مسالحِ  كان أَْدنى»في الحديث : و

وٍد  نــــــــــــــُ فــــــــــــــٍة عــــــــــــــَ نــــــــــــــِ يــــــــــــــاِد ُمســـــــــــــــــــــــــــح رِّ قــــــــــــــِ  بــــــــــــــكــــــــــــــُ

حُ َأضــــــــــــــــــــــــــــــر  هبــــــــــــــــا     الــــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
َوارُ  امل  والــــــــــــــــغــــــــــــــــِ

  
 وقال الشَّّماُخ :

نـــــــــــــًا وقـــــــــــــدح حـــــــــــــا  ُدوهنـــــــــــــا  ا وهـــــــــــــح رهتـــــــــــــُ ذكـــــــــــــ   تـــــــــــــَ

يــــــــــــجــــــــــــان     َر  أَذحَربــــــــــــِ احلُ قـــــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــــَ
َ
اُ   امل (3)واجلــــــــــــَ

 

  
لوا به بإِزاِء ثَْغٍر ، واِحُدهم ِسالحٍ  والقَْوُم َذوُ  أَيضاً : الَمْسلََحةو . ونََسَب شيُخنا التَّْقصيَر إِلى َمْسلَِحيّ  في ُعدَّةٍ ، بمْوضعِ َرْصٍد ، قد ُوّكِ

وا حٍ ، أَو ألَنّهم ألَنّهم يكونون َذِوي ِساَل  َمْسلََحةً  الُمصنّف ، وهو غيُر الئٍق ، لَكْوِن الِّذي استدركه َمفهوٌم من كالِمه هذا. وفي النهاية : ُسمُّ

 صحابَُهم ليتأَهَّبُوا له.، وهي كالثَّْغِر والَمْرقَِب ، يكون فيه أَقواٌم يَْرقُبون العَُدوَّ لئاّل يَْطُرقَهم على َغْفلٍَة ، فإِذا رأَْوه أَْعلَُموا أَ  المْسلََحةَ  يسُكنون

خبَر العَُدّوِ ، ويْعلمون ِعْلمهم ، لئاّل يَْهُجَم  (4)الُجْنِد : َخطاطيُف لهم بين أَيديهم يَنفُُضون لهم الطَِّريَق ، ويَتَجسَّسون  َمْسلَحةُ  وقال ابُن ُشميل :

 باَلَد المسلمين ، وإِْن َجاَء َجْيٌش أَنَذروا الُمسلمين. (5) [عليهم]عليهم ، وال يَدُعون واحداً من العدّوِ يَْدُخُل 

 كقولهم تاِمٌر والبٌِن. ِساَلحٍ  : ذو ساِلحٌ  رجلٌ و

قيُق. كغَُراِب : النَّْجُو ، السَّاَلحو ُجلُ  َسلَحَ  وقد ومثلُه في الّصحاحِ. وفي الهامش : صوابُه : النَّْجُو الرَّ ً  كَمنَعَ  الرَّ  غيُره. أَْسلَحهو ، يَْسلَُح َسْلحا

ً  اإِلبلَ  تَُسلِّح الَحشيُش اإِلبَل. وهِذه الَحِشيشةُ  لَّحَ سَ و وغيِره. من البَْقلِ  َسلََحت : ساِلحٌ  ناقةٌ و  .تَْسليحا

ةٌ َحبًّا كَحّبِ الَخْشخاِش ، وهو من نباِت َمطرِ  نَْبتٌ  بالكسر : ، اإِلسِليحُ و   الصَّيف ،ُسْهِليٌّ يَْنبُُت َظاِهراً ، وله َوَرقَةٌ دقِيقَةٌ لطيفةٌ وَسنِفَةٌ َمْحُشوَّ

اإِلبل بدل : األَلبان ؛ وجمع بينهما  وفي نُسخة : تكثر ، بدل تَْغُزر ، وفي أُخرى : تَْغُزر عليه األَلباُن ، : إِْسِليحة ، الواحدالماِشيَةَ  يُْسِلح
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: َرْغَوةٌ وَصِريح ، وَسنَاٌم ِإْطِريح. وقيل : هي  اإِلْسِليحُ  فقالت : َشَجَرةُ أَبي ؟أَعرابِيَّةٌ ، وقيل لها : ما َشَجَرةُ أَبِيكِ  (7)قالت  .(6)الَجْوَهرّي 

 بَْقلَةٌ 

__________________ 
 ( زيد يف األساس : ألهنم يتسافحون الدماء.1)
 .«كعنب  السلحو  السالح ابلكسر»( يف ِإحد  نسخ القاموس : 2)
والالم مضـــــبوطة « واجلا »ابلنســـــخ ا والذي يف اللســـــان قوله وا اد كذا »وهبامش املطبوعة املصـــــرية : « واجلا »بد  « وا اد»( ابألصـــــر 3)

 .«شكال ابلضم فليحرر
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ويتحسسون اب اء املهملة.4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 ( يف الصحاح : نبت تغزر عليه ألبان اإِلبر.6)
 «.. اإِلسليح قالت امرأة من العرب :»( عبارة الصحاح : 7)
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تاِء امن َأحح  َلحُ  راِر البـُُقوِ  ا تنُبُت يف الشــــِّ َبٌة ُتشــــِبه اجِلرحِجرَي ا تـَنـحُبت يف  َتســــح اإِلبُر ِإذا اســــتكثَرتح منها. وقير : هي ُعشــــح
ِر. قا  أَبو زايد : َمنابتُ  ليح ُحقوِف الر مح ِليح الر محر و زة اإِلســـح من  ُملحِحقة له ببناِء ِقطحِمري ا بدلير ما انضـــاف ِإليها ِإســـح

 فقا  : ؟ســـــــــــــبَلُته يوماً عن ِ حَفاٍف َألُ ه لإِل ا  بباب ِقرحطاسٍ  زايدة الياِء معها. هذا مذهب َأيب علّي. قا  ابن ِجينِّ :
نعم. واحَتج  يف ذلك مبا انضــــــــاف ِإليها من زايدة األَلف معها. قا  ابن ِجيّن : فَعل  هذا  وز َأن يكون ما جاَء عنهم 

ُلود و  ُلوٍج وُدمحلوج ا وَأن يكون ِإطحرِيحٌ من ابب أُمح ِليحٌ و  أُ فوٍر ملحقاً بعســح نحظرٍي وِخنحزير. قا  : ِإســح ُعد  ُملحَحقاً بباب شــِ ويبـح
ابٍر وِهلحَقاٍم ا وابُب ِإفحعاٍ  ال يكون ملحقاً  َنام ملححقاً بباب ِحدح ار وِإســــح  هذا عندي ا ألَنه يـَلحَزم منه َأن يكون ابب ِإعحصــــَ

نه يف اأَلصر للمصدر حنو ِإكرام وِإنعام ا وهذا مصدر ِفعحٍر غري ُملَح  ا فيجب َأن يكون املصدر يف ذلك ا َأاَل تـََر  أَ 
َبِر َأّن ما زِيَد عل  الّزاَِيدة األُ  ِله غري خمالٍف له. قا  : وكَبّن هذا وحَنحوه ِإّلا ال يكون ملَحقاً من ِق وىل يف عل  َلحِت ِفعح

وحِت به ا وهذا حديٌث ٍا ا وحرحُف اللِِّا ال يكون لإِل ا  ا ِإلا ِجيَأو له ِإّلا هو حرُف ل َء به ملعىًن ا وهو امتداد الصــــــ 
َر ا وابُب املدِّ ِإّلا هو الّزايدة أَبداً. فاأَلمرانِ  ُلحح  اأَلصــــــــح

 عل  ما تَر  غرُي حديِث اإِل ا  ا َأاَل تـََر  أَّنك ِإلا تُقاِبر ابمل
 تاِن ؛ كذا يف اللسان.يف البـُعحد غاي

، وهو أَبو قَبيلٍة ، وإِخوته  (1)بُن ُحْلواَن بن َعْمِرو بن اْلَحاِف بن قَُضاَعةَ. قلت : واسمه َعْمٌرو  َسِليحُ  هو كَجِريح : قَبِيلةٌ باليَمن ، َسِليحو

 ، وتزيَد ، بني ُحْلواَن بن َعْمٍرو. (2)أَربُع قبائَل : تَْغِلَب الغَْلباَء ، وُغَشَم ، وَربّاَن 

وقد ذُكر إِعرابه  فإِنه لُغَة العاّمة ، بنصب النُّون ورفعها. ، سالُحونَ  وال تَقُل : أَو مدينةٌ باليمن ، على ما في الُمْغِرب ة بالفتح : َسْيلَُحونُ و

 فراِجْعه.« نصب»وما يَتعلَّق به في 

 .ُسْيلَِحْينَ  ، ورأَيت َسْيلَحونَ  ، وأَكثُر ما يقال : هذه سْيلَِحينُ  ، وهذه سْيلَُحونُ  : موِضٌع ، يقال : هذه َسْيلَِحينُ  وقال اللّيث :

 في ُصَرٍد ، أنشد أَبو َعْمرو لُجَؤيَّةَ : كِصْرَدانٍ  ِسْلحان ج مثُل السُّلَِك والسُّلَِف ، ، كُصَرٍد : َولَُد الَحَجلِ  السُّلَحُ و

َدا عــــــــــــَدوحا و  ربحٌ ِإذا مــــــــــــا عــــــــــــَ ُه غــــــــــــُ عــــــــــــُ بـــــــــــــَ تـــــــــــــح  تـــــــــــــَ

حـــــــانِ     لــــــح وُم  كســــــــــــــــــــِ َا يــــــقــــــُ َن حــــــِ مــــــح لــــــَ  قــــــُ جــــــح (3)حــــــِ
 

  
 وِسْلَكاٌن. ِسْلحانٌ  والسُّلَكة : فَْرُخ الحجل ، وجمعُه السُّلََحةُ  وفي التّهذيب :

. قال األَزهرّي : سمْعت العرَب السَّلَحِ  وحيث ما كان. يقال : ماُء الِعّدِ ، وماءُ  بالتَّْحريك : ماُء الّسماِء في الغُْدرانِ  السَّلَح عن ابن ُشميل :و

 .السَّلَح تقول لماِء السماِء : ماُء الَكَرعِ ، ولم أَسمع

ً  فَسلَّْحتُ   َرُسوُل هللِا َصلَى هللا عليه وسلّم َسِريّةً بَعَثَ »جاَء ذلك في حديث ُعْقبَةَ بِن ماِلٍك  السَّْيَف ، َسلَّْحتُهو  َجعْلتُه ، أَي «َرجالً منهم َسْيفا

 .ِسالَحه

 إِيّاه. فَسلَّحه ُمْطِعمٍ  بنَ  ُجبَْيرَ  َدَعا الُمْنِذرِ  بنِ  النُّْعَمانِ  بَسيفِ  أُتِيَ  لما عنههللارضيفي حديث ُعمَر و

 .«ُطفَيل قال : ؟هذا القَْوسَ  َحكَسلَّ  من»في حديث أُبَّيٍ قال له : و

 كَسحاٍب أَو قََطاِم : ع أَْسفََل َخْيبََر. َساَلحو

 .«َساَلح َمساِلِحهم َحتَّى يكون أَْبعَدَ »في الحديث : و

فَِة ماُء أَكرى  .َسلَحَ  ماٌء لبني ِكاَلٍب َمْن َشِرَب منهو  .(4)وَحقيٌق أَن يكون بهذه الّصِ
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وض : بَْينُونُ  َسنَةً  (5) بُنِي في ثَمانِين يُْحَكى عنه أَنه ِحْصٌن كان باليَمن بالفتح ، ، َسْلِحينُ و ْبهما  َسْلِحينُ و وفي الرَّ : مدينتاِن عظيمتان َخرَّ

 أَْرياُط ، قال الشاعر :

ٌا وال وَن ال عــــــــــــــَ نــــــــــــــُ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ َد بـ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ٌر  أَبـ ــــــــــــــَ  أَثـ

اَ بـــــــــعـــــــــَد و     حـــــــــِ لـــــــــح اُس أَبـــــــــيـــــــــالَ  ســـــــــــــــــــــــَ يِن الـــــــــنـــــــــ  بـــــــــح ـــــــــَ  يـ

  
__________________ 

 ( يف مجهرة ابن حزم عمرو بن حلوان بن عمران بن ا ايف بن قضاعة.1)
 : ســليح وهم أخوةوقد ذكر يف مجهرة ابن حزم ولد حلوان بن عمران « قوله : وغشــم ورابن كذا ابلنســخ وليحرر»( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

ولعله  تغلب )وتســــــــم  تغلب الغلباء( ورابن )يف هناية االرب : زابن( ا وهو عالف ا ومراج ا وعايد ا وعايدة وتزيد. ومل أيت عل  ذكر غشــــــــم.
 قشم وهو من ولد أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران.

أثبتناه بكسر ا اء وهي مجض حجر ضرب من الطري. وهلذا اجلمض قصة مشهورة ( حجل  ضبطت يف اللسان بفتح ا اء حتريف. والصواب ما 3)
ل   وِ رب جرت با املتنيب وأيب علي الفارســــــــــي. فقد ســــــــــب  أبو علي املتنيب : كم لنا من اجلموع عل  وزن ِفعحل  ا فبجابه املتنيب دون تردد : ِحجح

 غة عّلين أجد هلذين اجلمعا  لثاً ا فلم أجد.مجض  رابن. قا  الفارسي : قضيت ثالث لياٍ  أطالض كتب الل
 .«قوله أكر  كذا ابلنسخ وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف التكملة : ُبين يف سبعا أو مثانا سنة.5)



3158 

 

 بِن ثَْعلَبَةَ. كقُْفل : ماٌء بالدَّْهنَاِء لبني َسْعد السُّْلحو

 إِلْصالحه. سَّْمنِ ُربُّ يُْدلَُك به نِْحُي ال : السُّْلحو

ً  نِْحيَه َسلَّح قدو  إِذا َدلََكه به. ، تَْسليحا

 قال : (1) ، كُمعَظَّمة : ع ُمَسلََّحةو

يــــــــــــــح   الِب ويــــــــــــــوم قـــــــــــــــَ  هلــــــــــــــم يــــــــــــــوُم الــــــــــــــكــــــــــــــُ

ةِ أَراَ  عــــــــــــــلــــــــــــــ      حــــــــــــــَ لــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
زاَدا  امل

َ
(2)املــــــــــــــ

 

  
 * ومما يستدرك عليه :

رّماح يَذكر ثَْوراً يَُهزُّ قَْرنَه للكالب ليْطعَنه ِسالحُ  َي بذلك ألَنه يَذُبُّ بهما عن نَْفِسه. قال الّطِ  ا به :الثَّوِر : َرْوقاه ، ُسّمِ

ز   هــــــــــــُ اَلحــــــــــــاً يـــــــــــــَ ًة  ســــــــــــــــــــــــــِ اَللــــــــــــَ ا كــــــــــــَ هــــــــــــَ رِثـــــــــــــح  ملح يــــــــــــَ

نِ     ابــــــــــِ غــــــــــَ َ
وَ  املــــــــــ نــــــــــهــــــــــا ُأصــــــــــــــــــــــــُ ك  هبــــــــــا مــــــــــِ  َيشــــــــــــــــــــــــُ

  
 إِنما َعنَى َرْوقَْيه.

 . قال النَّمُر بن تَْولَب :تَسلَّحت بأَْسِلحتِها : إِذا َسِمنَْت. وكذا ِساَلَحها الَمَجاز : أََخَذت اإِلبلُ ومن 

ذح ِإد   اَأاّيَم ملح  حخـــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــــَ الحـــــــــــــــــــَ   ســـــــــــــــــــــــــــــــــِ
ا    ــــــــــــــَ كــــــــــــــارِه ا وال أَبــــــــــــــح هــــــــــــــَ تــــــــــــــِ لــــــــــــــ  ي ِبــــــــــــــِِ  ِإبــــــــــــــلــــــــــــــِ

  
الح قال ابن منظور : وليس َمن ، ولكن لّما كانت السَّم الّسِ َمُن كأَنّهاسماً للّسِ  ِسالحٌ  ينة تَْحُسن في َعْين صاِحبها فيُْشِفُق أَن يَْنَحَرَها ، صار الّسِ

يد : يقال ألَن صاحبَها يَْمتَنُِع من نَْحِرَها ، لُحْسنِها في عَ   ْينِه ، ولكثرةِ أَلبانها ، قال :لها ، إِذ َرفََع عنها النَّْحَر. وفي كتاب الفَْرق البِن الّسِ

عــــــــــــتح  وحَت ســــــــــــــــــــــــــائــــــــــــٍر ِإذا لــــــــــــَِ ا صــــــــــــــــــــــــــَ  آذاهنــــــــــــُ

الً     بــــــح ــــــَ الحـــــــًا وال نـ ذح ســــــــــــــــــــِ تح فــــــلــــــم َ حخـــــــُ  َأصـــــــــــــــــــــاخـــــــَ

  
 وسبق في رمح مثل ذلك.

ر. الَمْسلَِحيّ و  : الُمَوكَّل بالثَّْغِر والُمَؤمَّ

 فاستعاره للَوْطواط : . قال الّشاعرُسْلَحانُ و ُسلُوحٌ  : اسٌم ِلِذي البَْطن. وقيل : لَما َرقَّ منه ، من كّلِ ذي بَْطٍن. وجْمعه السَّْلحُ و

َها   الَوطاِوطِ  ُسلوحَ كَبّن برُفـحَغيـح
 وأَنشد ابن األَعرابّي في صفة رجل :

 ُسلحَحاانَ مُمحَتِلئاً ما حَتحَته 
َمْنِزٌل على أَْربَعِ َمناِزَل  : (3) الَمْسلَحُ و من ُحبَاَرى. وفي اللسان : أَْسلَحُ  ، تسميةٌ بالمصدر. وفي األَساس : هو َسْلَحةٌ  وفي المصباح : هو

 : مواِضُع ، وهي غير التي تقّدمت. الَمَساِلحُ و من َمكَّةَ.

ماَك الّرامَح : ذا ي الّسِ الحِ  ومن المجاز : العََرب تُسّمِ  .(4)، واآلخَر : األَْعزَل ؛ وهذا من األَساس  الّسِ

 ، بالّضّم : جبٌَل أَْملَُس. السُّْلُطح : [سلطح]

 ، وأَنشد : (5)قاله األَزهرّي  كعاُلبٍِط : العَِريُض ، السُّالِطحُ و

 يـَُناِطُح اأَلابِطَحا ُساَلِطحٌ 
 القبيلِة المشهورة. واد في ِديَاِر ُمَرادٍ  : ُسالِطحٌ و
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 وسيذكر في الّصاد المهملة. الفََضاُء الَواسُع ، بالّضم : الُمْسلَْنِطحو بالفتح ، السَّلَْنَطحو

قَيّات :اْسلَْنَطحَ  طُّوُل والعَْرُض ، يقال : قد: ال االْسِلْنَطاحُ و  . قال ابن قَْيِس الرُّ

َت ابــــــــــُن  حِ أَنــــــــــح طــــــــــِ نــــــــــح لــــــــــَ اِح ومل  ُمســــــــــــــــــــــــح طــــــــــَ  الــــــــــبــــــــــِ

يِن  والــــــــــــُوجلُُ     فح عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــك ا ــــــــــــُ طــــــــــــِ عــــــــــــح (6)تـــــــــــــَ
 

  
 ، والنُّون زائدةٌ. السَّالطح قال األَزَهِرّي : األَصل

 بالجزيرة ، موجوٌد في شْعِر َجرير ، مفسَّراً عن السُّكَِّرّي ، قال : : ع السَّلَْوَطحُ و

ــــــــــــــتــــــــــــــُم  ر  اخلــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــفــــــــــــــُة ابجلــــــــــــــنــــــــــــــوِد وأَن  جــــــــــــــَ

حِ بــــــــــــا     وحطــــــــــــَ لــــــــــــَ لــــــــــــو ُ  الســــــــــــــــــــــــــ  راِت فــــــــــــُ  والــــــــــــفــــــــــــُ

  
 َعريضةٌ. أَي ، َسْلَطَحةٌ  جاريةٌ  يقال :و

جُل : اْسلَْنَطحَ و  كاْسَحْنَطَر. َوْجِهه أَيضاً : َوقََع على اْسلَْنَطحَ و ، إِذا اْنبسَط. ُمْسلَنِطحٌ  َظْهِره. ورجلٌ  َوقََع على الرَّ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : بضم أوله وفتح  نيه وكسر الالم وتشديدها.1)
 ( البيت جلرير ا ورواية شطره ا الثاين يف معجم البلدان :2)

 املزارا مسلحةأقسام عل  
 معجم البلدان : اسم موضض من أعما  املدينة.( يف 3)
 ( العبارة هي عبارة اللسان ا وما يف األساس : وطلض ذو السالح وهو السما  الرامح.4)
 ( هو قو  ابن املظفر نقله اأَلزهري يف التهذيب.5)
 ا ويف هامشه أن البع  نسبه لطريح. 17( ديوانه ص 6)
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 ُء : طاَل وَعُرَض ؛ كما في اللسان.الشَّيْ  ْنَطحَ اْسلَ و الوادي : اتّسَع. اْسلَْنَطحَ و

ً  ، كَكُرَم ، َسُمحَ  : [سمح] ً و َسَماَحةً و َسَماحا ً و بالّضم فيهما ، ُسُموَحةً و ُسمُوحا ً و بفتح فسكون ، َسْمحا  بما لََدْيه ِجادَ  إِذا ، كِكتَاِب ، ِسَماحا

، كَكُرم ، معناه  َسُمحو لمنََع ، وعليه اْقتَصَر ابُن القَّطاع وابُن القوِطيّة وجماعةٌ. َسَمحَ  قال شيخنا : المعروف في هذا الفعِل أَنهـ  وَكُرمَ 

، كما في الّصَحاح وغيره. فاقتصاُر المصنِِّف على الّضّم قُُصوٌر. وقد َذَكرهما معاً الجوهريُّ والفَيّومّي وابُن األَثير  السََّماَحة صاَر من أَهلِ 

 .َسُمحَ  لُغَة في كأَْسَمَح ،ـ  ة الصَّْرف وغيُرهم. انتَهىوأَرباب األَفعاِل وأَئمّ 

 .(1)« إِلى ِعبَادي كإِْسماِحه لعَْبِدي أَْسِمحوا» في الحديث : يقول هللا تعالى :و

فإِنما يقال في الُمتَابَعَة واالْنِقياد  أَْسَمح ، وأَما َسَمحَ  : إِذا جاَد وأَْعَطى عن َكَرٍم وَسَخاٍء ، وقيل : إِنما يُقَال في السََّخاِء : أَْسَمحو َسَمحَ  يقال :

 لي فاُلٌن : أَعطاني. َسَمحَ و ؛ والّصحيح األَول.

 الَمطلوب ؛ أَنشد ثَعَلٌب :: وافَقَني على  َساَمحو أَْسَمحَ و ، يَسَمح َسماحةً  لي بذلك َسَمحَ و

ي حـــــَا ُتســـــــــــــــــــــَبُ   طـــــِ عـــــح ـــــُ نـــــــَت تـ تح لـــــو كـــــُ   ســـــــــــــــــــــا ـــــــَ
لــــــــــيــــــــــرِ     ر  خــــــــــَ لــــــــــوحالَ  كــــــــــُ ُ  واحــــــــــح فــــــــــح ــــــــــ   لــــــــــك الــــــــــنـ

  
بالّضّم ، كَضُخم فهو  َسُمح يُستعَمُل مصدراً وِصفَةً من السَّْمح بفتح فسكون. قال شيخنا : كالُمه صريٌح كالجوهرّي في أَن ، َسْمحٌ  فهو

بتشديد الياِء ، وقد  ، ُسَميِّحو على القياس ، ، ُسَمْيحٌ  وتَْصغيُره َضْخٌم. والِّذي في المصباح أَنه َكَكتٍِف ، وسكون الميم في الفاعل تخفيف.

 أَنكره بعّض.

عن  ليَس َغْيُر ، ِسَماحٌ  ونِْسوةٌ  ، َمساِمحُ و ِمْسَمحٌ و بالكسر ، ، ماحٍ ِمسْ  كأَنّه َجْمعُ  َمساِميحُ و كأَمير ، َسميحٍ  كُكَرَماَء ، كأَنَّه َجْمعُ  ُسَمحاءُ و

، فيهما ؛ حَكى األَخيَر  ُسَمَحاءٍ و ِسَماحٍ  ، من رجاٍل ونساءٍ  َسْمَحةً  ، وامرأَة َسْمحٌ  ثعلب ؛ كذا في الّصحاح. وفي المحكم والتهذيب : رجل

 . قال جرير :َمساميحُ  ، ونساءٌ  َمساميحُ  ، ورجال َسْمحٌ  : ِمْسَماحٌ و َمحٌ ِمسْ و َسِميحٌ  الفارسّي عن أَحمَد بِن يَحيى. ورجل

َب  لــــــــــَ امــــــــــيــــــــــحَ غــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــَ
َ
احــــــــــةً الــــــــــَولــــــــــيــــــــــُد  امل   لــــــــــََ

او     اَدهــــــــــَ الِت وســـــــــــــــــــــــَ عضـــــــــــــــــــــــِ
ُ
ريــــــــــَش املــــــــــ فــــــــــَ  قــــــــــُ  كــــــــــَ

  
 وقال آخر :

فِّ  رِت اأَلكـــــــــــُ يـــــــــــٍة ُبســـــــــــــــــــــــــح تـــــــــــح حٍ يف فـــــــــــِ   َمســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــِ
ِر     ثـــــــــُ دح هـــــــــم مل يـــــــــَ ِدميـــــــــُ اِ  قـــــــــَ (2)عـــــــــنـــــــــَد الـــــــــِفضـــــــــــــــــــــــَ

 

  
ةِ. قال َصْخُر الغَّي : القَْوُس الُمَواتِيَةُ  : السَّْمَحةو من النَِّساءِ  للواحدةِ  السَّْمَحةو  وهي ِضّد الَكزَّ

حـــــــــــــــــةٍ و  مح  لـــــــــــــــــَح يِّ زَاَرَة حـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــن ِقســـــــــــــــــــــــــــــــِ

رِدُ     داُدهـــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــوٍف عـــــــــــــــــــــِ  رَاَء هـــــــــــــــــــــَ

  
 وال ِشدَّةٌ. الِملَّةُ التي ما فيها ِضيقٌ  ، هي السَّْمحةُ  الَحنِيفيَّةقولهم : و

ْمحِ  : التَّْسِميحُ و : السَّْيُر السَّْهُل. التَّْسميحو حٌ  وُرْمحٌ  تَثِْقيُف الرُّ  قال نَْهَشُل بُن عبِد هللا العَْنبَِرّي : السُّْرَعة. : التَّْسِميحُ و : ثُقَِّف حتّى اَلَن. ُمَسمَّ

َتاَب بالداً ِقي ا َل حَ   (3) واجح
حَ  وقد الَهَرُب. : التَّْسِميحُ و وأَورده الجوهرّي شاهداً على السَّْير السَّْهل.  : إِذا َهَرَب. َسمَّ

 فُهَما ُمتقَاِرباِن َوْزناً وَمعنًى. ، كالُمساَمَحة الُمساَهلة :و

َراب والعَْدِو. قال : الُمساَمحةو :وفي اللسان  عان والّضِ  : الُمساَهلَة في الّطِ

ُقو مِ  َساَ حتُ و 
 َطعحناً ابلَوشيِج امل

َماحُ و بَاح : كِكتَاب الّسِ  حكاه ابُن الفََرج عن بعض األَْعَراِب ، وأَنشد : بُيُوٌت من أََدٍم ، كالّسِ

َسارُِح  
َ
ماحِ ِإذا كان امل  (4) كالسِّ
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ً  إِّن فيه ُب : عليك بالحّق فتقول العَرو  كما قالوا : إِّن فيه لََمْنُدوَحةً. وقال ابُن ُمْقبِل : أَي ُمتََّسعاً ،ـ  كَمْسَكنٍ ـ  لَمْسَمحا

__________________ 
 .السماح لغة يف اإِللاح (1)
 وما أثبت عن امكم.« قدميهم»بد  « ندميهم»( ابألصر 2)
 .«بالداً »بد  « فالة»عن التهذيب واللسان ا ويف التهذيب أَيضاً « قيا»وما أثبت « قبا»( ابألصر 3)
 من قصيدة ميدح هبا زهري بن األغر اللحياين ا وصدره فيه : 63( البيت ملالك بن خالد اهلذد كما يف ديوان اهلذليا ص 4)

 صباح ومناح ومعرتَ و 
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ِ  ويف ا ـــــــــــَ ِّ و  حـــــــــــح تـــــــــــَ حٌ ِإين أَلســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــَ   َمســـــــــــــــــــــــــح
اَء ابَ     رَاِإذا جـــــــــــــَ ذ  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رحِف َأنح أَتـ ي الـــــــــــــعـــــــــــــُ  غـــــــــــــِ

  
 موجودٌ  مشهورٌ  وبيتُه ، إِيادٍ  بني َخيلِ  نَْسلِ  من الفرس وهذا ، عنههللارضيالّطيَاِر ذي الَجناَحين  : فََرُس َجْعفَِر بِن أَبي طالبٍ  (1) َسْمَحةُ و

 .اآلن إِلى نَْسلُه

 بُن َسْعٍد ، وابُن ِهالٍل ، كالهما بالّضّم. َسْمَحةُ و

 .(2)الماِء قَديمةٌ  ، كُجَهْينةَ : بِئٌر بالمدينة َغزيَرة ُسَميَحةو

 : تَساَهلوا. تَساَمُحواو

 ، أَي الُمساَهلَة في األَشياِء تُربُح صاِحبَها. «َربَاحٌ  السََّماح»في الحديث المشهور و

 أَْسَمَحتْ و قَِرينتُه إِذا َذّل واستقاَم. أَْسَمحتْ  كذلك. ويقال : ساَمَحتْ و وتابَعَْت ، ذَلَّْت نَْفُسه أَيـ  ض النُّسخ : قَِرينتُهوفي بعـ  قَُرونَتُه أَْسَمَحتْ و

 بْعَد اْستِْصعاِب. واْنقاَدتْ  الدَّابّةُ : النَتْ  أَْسَمَحتْ و قَُرونَتُه لذلك األَمر إِذا أَطاَعْت واْنقاَدت.

: وكّل ما استََوْت  (4): قال أَبو حنيفة  َسْمَحةٌ  ويقال : ساَجةٌ  .(3) ال ُعْقَدةَ فيه : ُمْستٍَو لَيِّنٌ  السُُّموحةِ و السَّماَحةِ  بيِّنُ  َسْمحٌ  ُعودٌ  من المجاز :و

 .السَّْمح نِْبتَتُه حتّى يكون ما بين َطَرفَْيه منه ليس بأََدقَّ ِمن َطَرفَْيِه أَو أَحِدهما : فهو من

 .«يَةيُْغَسُل ِمن بَْوِل الَجارِ »ومواله ، َرَوى عنه ُمِحلُّ بُن َخليفةَ :  وسلموآلهعليههللاصلىَخاِدم النّبّي  ُكْنيَةُ  : السَّْمحِ  أَبوو

 تابِعيٌّ يُْدَعى عبَد الّرْحمن ، ويلَقّب َدّراجاً. : السَّْمح أَبوو

 * ومما يستدرك عليه :

حو َسَمحَ  َل فيه. وعن ابن األَعرابّي : تَسمَّ  : َسهَّل له. أَْسمحو بحاَجتِه ، َسَمحَ  : فَعَل شيئاً فَسهَّ

 لَْمٌح. َسْمحٌ و لِميٌح ، َسِميحٌ  ويقال فاُلنٌ 

 وأَنشد أَبو زيد : ، بالّضّم : اليُْمُن والبََرَكةُ  السُّْنحُ  : [سنح]

ا  نـــــــــــــــــَ و  والـــــــــــــــــطـــــــــــــــــرُي لـــــــــــــــــَ حٌ أَقـــــــــــــــــُ   ســـــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــِ
عــــــــــــــــودح     ه ابلســــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــُ ن ا أميــــــــــــــــحَ ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــَ رِي ل   ــــــــــــــــَح

  
َرةِ ، على ساِكنها أَفضُل الصَّالةِ والّسالِم ، ويقال فيه بضّمتيِن أَيضاً. وفيه َمناِزلُ  ع قُْرَب الَمدينةِ  : السُّْنحو  بنِي الحاِرِث بن الَخْزرجِ المنوَّ

يق أَبي بَكرٍ  أَميِر المؤمنين كان به َمْسَكنُ  من األَنصار ، ّدِ ألَنه كانت له َزْوَجةٌ من بني الحارث بن الَخْزَرج ،  رضي هللا تعالى عنه ، الّصِ

ي حديث ف كما ، وسلموآلهعليههللاصلىعندها يوَم َوفاِة النّبِّي ، وكان  (5)َمسَكنَهم ، وهي َحبِيبَةُ أَو ُملَْيكةُ بنُت خاِرَجة  السُّنحُ  الّذين َكانَ 

 .السُّْنِحيّ  بُن عبد الّرحمن (6) ُخبَيبُ  أَي من هذا الموِضع ومنه ، الوفاة.

 الطَِّريِق ، وُسْجحِ الطَِّريق : بمعنًى واحٍد. (8) ُسْنحِ  عن (7)قال اللِّْحيَانّي : َضلَّ  من الّطِريق : َوَسُطه. السُّْنحِ و

ً  لي َرأٌْي ، كَمنََع ، َسنَحَ  من المجاز :و ً و بالّضمّ  ، يَْسنَُح ُسنُوحا ً و بضّمٍ فسكون ، ُسْنحا  بِكذا ، َسنحو لي. َعَرضَ  ، بضّمتين ، إِذا (9) ُسنُحا

ْح. تْعريضاً ولََحنَ  َعّرضَ  أَي ب :قال َسّواُر بُن مُ  ولم يُصّرِ  َضّرِ

َر  قـــــــد و  ٍة ُدوَن ُأخــــــح اجـــــــَ تُ حـــــــَ حـــــــح نــــــَ   (10)هبـــــــا  ســــــــــــــــــــَ
واانَ     نــــــــــح ُت عــــــــــُ يــــــــــح فــــــــــَ جي َأخــــــــــح لــــــــــ  هــــــــــا لــــــــــِ تــــــــــُ عــــــــــلــــــــــح  جــــــــــَ

  
يت. َصَرفَه وَردَّه أَي فاُلناً عن َرأْيِِه ، َسنَحَ و ّكِ أْيُ  َسنَحَ و عّما أَراَده ؛ قاله ابن الّسِ ْعُر ليو الرَّ به ،  َسنحهو تَيسَّر. : َعَرَض لي أَو يَْسنَحُ  الّشِ

. أَي أَْوقَعه في الَحَرجِ ، أَو وعليه : أَْحَرجه ، ً  عليه َسنَحَ و أََصابَه بَشّرٍ ً و يَْسنَُح ُسنُوحا ً  الظَّبيُ  لي َسنَحَ و .ُسنُحاو ُسْنحا بالّضّم  ، يَْسنَح ُسنُوحا
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 ، أَي بالُمباَرِك بعد الشُّْؤم.« بَْعَد البارحِ  بالسانِحِ  َمْن لي» في مجمع األَمثال للَمْيَدانّي :و َح.ِضدُّ بَرَ  إِذا َمرَّ من َمياِسِرك إِلى َمياِمنِك ، وهو

 قال أَبو ُعبيدةَ : سأَل يُونُُس ُرؤبَةَ وأَنا شاِهٌد عن

__________________ 
 (.انظر مادة سبح وقد تقدمت هنا )( يف التكملة : وقير سبحة 1)
 ن بن  بت :( وشاهده قو  حسا2)

ــــــــــــا  ــــــــــــن ــــــــــــوت ــــــــــــي ــــــــــــدوَر الصـــــــــــــــــــــــــاد حــــــــــــو  ب ــــــــــــُت ق  حســـــــــــــــــــــــــب

 قـــــــــــــــــنـــــــــــــــــابـــــــــــــــــر د ـــــــــــــــــا ابمـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا   

  

 يــــــــــــــــظــــــــــــــــر لــــــــــــــــديــــــــــــــــهــــــــــــــــا الــــــــــــــــواغــــــــــــــــلــــــــــــــــون كــــــــــــــــبلــــــــــــــــا 

ة مـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــا    حـــــــــــــَ يـــــــــــــح وافـــــــــــــون حبـــــــــــــرًا مـــــــــــــن لـــــــــــــَُ  يـــــــــــــُ

  

 ويف اللسان فكاألصر.« ال أَبن فيه»( يف األساس : 3)
 لعله قا  أبو حنيفة ا كذا هبامش األصر.( يف اللسان : قا  الشافعي ا وهبامشه : قوله : قا  الشافعي اخل 4)
 ( وهي حبيبة بنت خارجة بن زيد بن زهري بن مالك بن امرئ القي  بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن ا ارث بن اخلزرج5)
 ( يف معجم البلدان : حبيب.6)
 ( يف التهذيب واللسان : خّر.7)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان بضمتا.8)
 املصدر الثاين. ُسنححاً  وهبامشه عن نسخة أخر  ويضم. أي« ُسنححاو  َسنححاً »القاموس : ( يف 9)
 وما أثبت عن الصحاح.« هلا»( ابألصر 10)
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اِنح انحُ  والبارِح. فقا  : الســّ يبايّن : ما َجاَء عن : ما َواّلَ  َمياِمَنه ا والَبارِح : الســ  رٍو الشــ  ره. وقا  أَبو َعمح  ما وال   َمياســِ
ي ه ا فهو َ  جانَِبه األَيســَر ا وهو ِإنحســِ َ   ســانحٌ  مَيِيِنك ِإىل يســارِ  ا وهو ِإذا َوال  ؛ وما جاَء عن َيســارِ  ِإىل مَيينك ا وَوال 

ي ه ا فهو ابرٌِح. قا  : شــِ اِنحُ و  جانَبه اأَلميَن ا وهو َوحح هم  الســ  ُن حااًل من الَبارِح عندهم يف التـ َيم ن ا وبعضــُ  يَتشــاَءمُ َأحســَ
ُرو بُن َقِميئَة : .ابلّسانح  قا  عمح

َبُم طرِي الزّاِجرِيَن و   (1) َسِنيُحهاَأشح
 وقال األَعشى :

َدمـــــــــــا  ـــــــــــعـــــــــــح وحِت ب َ
ن املـــــــــــ ٌر مـــــــــــِ ا ِبشـــــــــــــــــــــــــح  َأجـــــــــــاَر ـــــــــــَُ

َبِم     يـــــــــِح أَبشــــــــــــــــــــــح نـــــــــِ ر  هلـــــــــمـــــــــا طـــــــــريحُ الشــــــــــــــــــــــ  (2)جـــــــــَ
 

  
ُك به والباِرُح يُتشاَءُم به ، والجمعُ  السَّانِح وقال أَبو مالٍك : نِ َسواِنحُ  يُتَبرَّ ّي : العرب تختِلف في الِعيَافة ، يعنِي في التَّيمُّ  . وقال ابُن بَّرِ

نون بِالسانح  ، وقد يَستعِمل النَّْجِديُّ لغةَ الِحَجازّي. بالّسانح والتشاُؤِم بالبَاِرحِ ، فأَْهُل نَْجٍد يتَيَمَّ

َ  السَّنِيحُ و  قال : السَّانِح ميٍر : هوكأ

هـــــــــا  ِديــــــــــَن أَلرحضــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــا عــــــــــامــــــــــِ َر  يــــــــــوَم ُرحــــــــــح  جــــــــــَ

يــــــــحٌ     نــــــــِ ر   ســــــــــــــــــــــَ وحم : مــــــــَ  ســــــــــــــــــــــنــــــــيــــــــحُ فــــــــقــــــــاَ  الــــــــقــــــــَ

  
 ، بضّمتين ، قال : ُسنُحٌ  والجمع

حِ أَ  ـــــــــــــُ ن ٍ   اِبلســـــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــن ـــــــــــــامـــــــــــــِن أَمح ب  املـــــــــــــي

رِي    وارُِح حـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ ه ال ر  بـــــــــــــــــِ  متـــــــــــــــــَُ

  
ه : السَّنِيحو  قاله بعُضهم ، قال أَبو ُدَواٍد يَْذُكر نساًء : الدُّرُّ

َ و  اح الـــــــــــــــَ غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نـــــــــــــــيـــــــــــــــحِ تـ  وال يـــــــــــــــَ ح  ابلســـــــــــــــــــــــــــــ 

بـــــــــــــاِح مـــــــــــــا اأَلخـــــــــــــبـــــــــــــارُ     ب  الصـــــــــــــــــــــــــــ  َن غـــــــــــــِ  أَلـــــــــــــح

  
قاله بعُضهم ، واستشهد بقوِل  (3) الُحِليُّ  : السَّنيحو .ُسنُحٌ  فإِذا نُِظَم فهو َعْقٌد ، وجمعه قَْبَل أَن يُنظَّم فيه الِّذي يُنَظَّم فيه الدُّرُّ  َخْيُطه السَّنِيح أَو

 أَبي ُدَواٍد المتقّدم ِذْكُره.

ً  كُزبَْيٍر : اسٌم. ُسنَْيحٌ و وا أَيضا ً  وَسمَّ ً و سْنحا  .(4) سنيحا

ْسته. اْستَْفَحْصته ، ىبمعنَ  ، تََسنَّْحتهو عن كذا ، اْستَْسنَْحتُه في النّوادر : يقال :و  وكذلك اْستَْنَحْستُه عن كذا ، وتَنَحَّ

 اسٌم. : ِسْنحانُ و ، بالكسر : ِمْخالٌف باليَمن. ِسْنَحانُ و

يحِ ، أَي اْستَْذِر منها تََسنَّحْ  يُقَال :و  أَي اْطلُب منها الذََّرا. (5) من الّرِ

 وأَْوَرَده ابن األَثير وذكَر قَْوَل بعِضِهم : ال يَنَام اللَّْيَل ، أَي ، َسنَْحنَحٌ  َرُجلٌ  يقال :و

َنحُ   (6) الل يحِر َكَبيّن ِجينِّ  َسَنحح
 وسيأْتي ِذْكره في موضعه. (7)« سَمْعَمع»أَي ال أَنام اللَّْيَل أَبداً فأَنَا ُمتَيقٌِّظ ، ويُرَوى : 

 * ومما يستدرك عليه :

ْنح  ، والخاِء ، كما سيأتي. (8)، بالكسر : األَْصُل ، وُرِوَي بالجيم  الّسِ
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نَاحُ و  ، ذكَره الجوهرّي وأَْوَرد بيَت األَعشى : كَسنَحَ  ، سانَحَ  ، بالكسر : َمْصَدرُ  الّسِ

َناحِ َجَرتح هلُما َطرُي  َبمِ  السِّ  أبَِشح
باُء الَمياِمين ، والّظباُء الَمشَ  السُّنُحو  ائِيُم ، على اختالِف أَقواِل العََرب. قال ُزَهير، بضّمتين : الّظِ

َرتح  حـــــــــاً جـــــــــَ نـــــــــُ يـــــــــزِي  ســـــــــــــــــــــــُ  فـــــــــقـــــــــلـــــــــُت هلـــــــــا َأجـــــــــِ

اءُ     قــــــــــــَ ىَت الــــــــــــلــــــــــــِّ ًة فــــــــــــمــــــــــــَ مــــــــــــولــــــــــــَ ًو  َمشــــــــــــــــــــــــــح  نـــــــــــــَ

  
 َمْشُمولَة ، أَي شاِملَة ، وقيل : مشمولة : أُِخَذ بها ذاتَ 

__________________ 
 وصدره : 14( ديوانه ص 1)

 حنوسهفبيين عل  جنم شخي  
 ويروي :

 حنوسه سنيحفبيين عل  طري 
 : تالفا ا بد  أجار ا ا والنحوس بد  السنيح. 127( يف الديوان ص 2)
 ( ضبطت يف اللسان بفتح ا اء وسكون الالم.3)
 مصغراً وِسنحاَن. ُسنيحاً  ( يف التكملة : وقد لت العرب4)
 كاألصر.« استذر منها»أخر  منه ويف نسخة « استدبر منها»( يف القاموس املطبوع : 5)
اخل هو والســـــمعمض مما كرر عينه  ســـــنحنحقوله »وهبامش اللســـــان :  ( جاء هذا القو  يف حديث علي بن أيب طالب كما يف النهاية واللســـــان.6)

فيه ألعدائه والتعرض  السنوحثر كثرياً ا واضافة ِإىل اللير عل  معىن أنه يك  يسنحومسمض ا فالسنحنح : العري  الذي  سنحوالمه معاً ا و ا من 
 «.هلم جلالدته كذا هبامش النهاية

 .«سعمض»( يف املطبوعة الكويتية : 7)
 .«قوله وروي ابجليم ا الصواب ِإسقاطه فِإنه مل يرو ِإال اب اء واخلاء كما يد  عليه ما سيبيت يف مادة سنخ»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)



3166 

 

ماِ .  الشِّ
 في الّصالة. (1)، أَي أَْكَره أَن أَستقبِلَه ببَدنِي  «أَْسنََحه أَن أَْكَرهُ »:  قالت الصالة في يديه بين واعتراضها اعنههللارضي في حديث عائشةَ و

 .«َسْنحاءَ  أَِغْر عليهم غاَرةً »في حديث أَبي بكٍر قال ألُسامةَ : و

اَء ، وقد ذُِكَر في موضعه. َسنَح من أُْي : إِذا اعتََرَضه. قال ابن األَثير : هكذا جاَء في رواية ، والمعروف : َسحَّ  له الرَّ

ْنَطاحُ  : [سنطح] ِحيبَةُ الفَْرجِ ، الّسِ  كذا في التّْهذيب ، وأَنشد : ، بالكسر : الناقةُ الرَّ

رَاِدِح  َن الســـــــــــــــــــــــــــ  اَء مـــــــــــــِ حـــــــــــــَ َن لـــــــــــــَح عـــــــــــــح ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــح تـ ـــــــــــــَ  يـ

هــــــــــــَ     يـــــــــــــح رحفــــــــــــًا مــــــــــــن عــــــــــــَ حِ لــــــــــــًة حــــــــــــَ اطــــــــــــِ نــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــ 

  
ً و : النّاِحيةُ ، السَّاَحة : [سوح] األَولى عن ُكراع.  ، َساَحاتٌ و ُسوحٌ و َساحٌ  ج الّداِر : باَحتُها. ساَحةُ و بين ُدوِر الَحّيِ. يكون فََضاءٌ  هي أَيضا

 .ُسَوْيَحةٌ  والتَّصغيرقال الجوَهِرّي. مثل بََدنٍَة وبُْدٍن ، وَخَشبَة وُخْشٍب. 

ً  الماءُ  ساحَ  : [سيح] ً و يَسيُح َسْيحا كةً : إِذا ، َسيََحانا لُّ ، ساحو َجَرى على َوْجِه األَْرِض. محرَّ  فاَء. أَي الّظِ

ْيٌل ، إِذا َجَرى على َوْجِه وغَ  َسيحٌ  . وماءٌ ُسيُوحٌ  الجاِري على َوْجِه األَرض ، وجمعه الظاِهر وفي التهذيب : الماءُ  : الماُء الجاري. السَّْيحُ و

 .أَْسيَاحٌ  األَْرض ، وجْمعه

 . وأَنشد ابن األَعرابّي :ُسيوحٌ  يُْستَتَر به ويُْفتََرش وقيل : هو َضْرٌب من البُروِد ، وجْمعه الِكَساُء الُمخطَّطُ  : السَّْيحو

رح و  كــــــــــــَ نــــــــــــح يــــــــــــوحُ ِإيّن وِإنح تـــــــــــــُ بــــــــــــاَءيت  ســــــــــــــــــــــــــُ  عــــــــــــَ

قــــــــــــَ  اي     اُء الــــــــــــد  فــــــــــــَ يــــــــــــمِ شــــــــــــــــــــــــــِ َر أُمِّ متــــــــــــَ كــــــــــــح  بــــــــــــِ

  
ّمة : ماٌء لبني َحّسان بِن َعْوٍف ، : َسْيحٌ و  وقال ذُو الرُّ

 ِإذا الص يحُف الحتَـَهبح  َسيححٌ اي َحب َذا 
 بأَْقَصى الِعْرض منها ، آلل إِبراِهيَم بن َعَربّي. باليَمامِة ، (2) ثاََلثة أَْوِديَة : اسم َسْيحٌ و

يَاَحةُ و َكةً ، ، السَّيََحانُ و بالّضّم ، يُوحُ السُّ و ، بالكسر ، الّسِ والتََّرهُّب ؛ هكذا في  الذَّهاُب في األَرِض للِعبَادة بفتح فسكون : ، السَّْيحُ و محرَّ

ل اللّسان وغيره. وقوُل شيخنا :  . نعْم الّذي ذَكروه في معنىإِن قَْيَد الِعبَاَدةِ َخلَْت عنه أَكثُر ُزبُِر األَّولين ، والّظاهر أَنّه اصطالٌح ، َمَحلُّ تَأَمُّ

يَاَحةِ   إِنه ُمطلُق الذَّهاِب في األَْرِض ، سواٌء كان للِعبادةِ أَو غيِرَها. فقالوا : السَّْيحُ و السَّيََحانُ و السُّيُوح فقْط ، يعني ُمقَيَّداً ، وأَما الّسِ

الماِء  َسْيحِ  ، وأَراد ُمفَاَرقَةَ األَْمَصاِر ، والذََّهاَب في األَرِض ، وأَْصلُه من (3) أَورَده الجوهريّ  .«في اإِلسالمِ  ِسياَحةَ  ال»في الحديث : و

اد اِت. قال : وقِيل : أَرالجاِري ، فهو مجاٌز. وقال ابن األَثير : أَراد ُمفاَرقَةَ األَمصاِر ، وُسْكنَى البَراِري ، وتَْرَك ُشهوِد الُجُمعَِة والَجَماعَ 

 .ساحَ  في األَرض بالشَّّرِ والنَِّميمِة واإِلفساِد بين الناس ، وقد (4)الِّذين يَْسعَون 

 حتّى وَصلَّى قََدمْيه َصفَّ  اللَّْيلُ  أَدَرَكه فأَْينَما ، األَرض في يَذهبُ  كان ، األَقاويل بعض في. السالمعليهما بُن َمريمَ  عيسى الَمسيح منهو

قال شيُخنَا : ُكلَُّها منقُولةٌ مبحوٌث فيها أَْنكَرها ـ  َذكرُت في اْشتِقاقِه خْمِسين قْوالً  (5) وقد .فاعل بمعنى َمْفعُولٌ  فهو ككذل كان فإِذا. الّصباحِ 

َج على إِنَّما هي من ُطُرق النَّظِر في األَْلفاظ ، وإِاّل فهو ليس من أَلفاظ العرب ، وال َوَضعتْه العرب لعيسى ،  الجماِهيُر وقالوا : حتى يَتََخرَّ

ى بمْنح الباِري في َشْرحي لَصحيحِ البََخاِريّ ـ  اشتقاقاتها ولُغَاتها وَشْرُحه هذا غريٌب جدًّا. وقد  من المصنّفات. قال شيُخنا : وغيره الُمسمَّ

قاالِت الشَّْيخ ُمْحيِى الّدين بن عَربِّي َرحَمه هللا ، إِنه َخرَج فيه عن َشْرح األَحاديث الَمْطلُوِب من الشَّْرح إِلى مَ  ذكره الحافُظ ابُن َحَجٍر وقال :

بالَغ الحافِظ في َشْيِن الخاِرجِة عن البحث ، وتَوسََّع فيها بما كان َسبباً لطْرحِ الِكتَاِب وعدِم االلتِفاِت إِليه ، مع كثرةِ ما فِيه من الفوائد. بل 

 الِكتَاِب وَشناَعته بما ذكر.
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ائُم الُمالِزُم للَمساِجدِ  حالسَّائِ  من المجاز :و  قال الّزّجاج : (6) (احْلاِمُدوَن الّساِئُحونَ )هذه األُّمِة. وقوله تعالى :  ِسيَاَحة وهو : الصَّ

ً ـ  الّسائُِحونَ  يُِديمون  : الّصائمون. قال : ومْذهب الَحسِن أَنّهم الّذين يصومون الفْرض. وقيل : هم الّذينـ  في قول أَهل التفسير واللُّغة جميعا

ياَم ، وهو  الّصِ

__________________ 
 .«بيدي»( عن النهاية وابألصر 1)
 النعامة. سيحو  الرَبَدان سيحو  الَغمر سيح ( وهي كما يف معجم البلدان والتكملة :2)
 ( وهو يف التهذيب والنهاية واللسان.3)
 «يسيحون»( األصر واللسان ا ويف النهاية : 4)
 يف مو القاموس.« قد»أدخلت « وقد ذكرتُ »القاموس : ( يف ِإحد  نسخ 5)
 .112( سورة التوبة اآية 6)
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يح أَلّن اّلِذي ســـــائحٌ  ممّا يف الُكُتب اأُلو . وقير : ِإلا قير للصـــــائم : وال زاد معه ا ِإّلا َيطحعم ِإذا  (1) َيســـــيح متعبِّداً  َيســـــِ
 (2)ا فقاال  الس اِئحا ُسَئر ابن عب اس وابُن مسُعوٍد عنو  .سائحاً  َشَبِهه به لُِّيَ َوَجَد الز اَد ا والصائُم ال َيطحَعم أَيضاً ا فلِ 

 : هم الّصائمون.
،  الُمَسيَّح . قال األَصمعّي. إِذا صار في الجراد ُخطوٌط ُسوٌد وُصْفٌر وبِيٌض فهوُمَسيَّحة الواحدة الجراِد ، من الُمَخطَّط كُمعظَّم : المسيَّحو

الغَْوغاُء ، الواِحدةُ  َحْجُم َجنَاِحه فذلك الُكتْفَاُن ألَنّه حينئذ يَُكتِّف المْشَي. قال : فإَِذا َظهَرْت أَْجنحتُه وصار أَحمر إِلى الغُْبَرةِ فهو فإِذا بََدا

هُ ِجهةً واِحَدةً. قال األَزهرّي هذا في رواية عْمرو ب  ن بَْحٍر.غْوَغاَءةٌ ، وذلك حين يَموُج بعُضه في بْعض وال يتوجَّ

من العباِء : الّذي فيه ُجَدٌد : واحدةٌ بيضاُء ، وأُْخَرى َسْوَداُء ليست بَشديدةِ  الُمسيَّحُ  قال ابن ُشميٍل : من البُُروِد. أَيضاً : الُمَخطَّطُ  الُمسيَّحو

 ؛ وما لم يكن ُجدٌد فإِنّما هو ِكساٌء وليس بعَباٍء. ُمَسيََّحةٌ و َسْيحٌ  السَّواِد ، وكلُّ َعبَاَءة

تين ،  ،الُمبَيَّن َشَرُكه  : (3) من الطَّريق الُمسيَّح من الَمَجاز : في التّهذيب :و كةً ، هكذا هو مضبوٌط في النُّسخ ، وضبطه شيُخنَا بضمَّ محرَّ

غاُر ، وْليُْنَظْر ،  .الُمسيَّح كثَْرةُ شرِكه ، ُشبِّهَ بالعَباءِ  َسيََّحه وإِنما أَي ُطُرقُه الّصِ

العِجيَزةِ ، للبَيَاِض على  ُمَسيَّحُ  وفي األَساس : والعَْيرُ  ب.الِحَماُر الَوْحشّي لُجدَّتِه الّتي تَْفِصُل بين البَْطِن والَجنْ  : الُمسيَّحُ  من المجاز :و

ّمة : .(4)َعِجيزته   قال ذو الرُّ

ا  رحٌف كــــــــــــَبهنــــــــــــّ اَء حــــــــــــَ مــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــظــــــــــــ  اِوي يَب ال  هتــــــــــــُ

حُ     يــــــــ  ُر  ُمســــــــــــــــــــــَ حــــــــَ يــــــــَزِة َأصــــــــــــــــــــــح جــــــــِ (5)َأطــــــــراِف الــــــــعــــــــَ
 

  
 يَعنِي ِحماراً َوْحشيًّا َشبَّهَ النَّاقَة به.

 .ساِحينٌ  آَخُر بالبَْصَرةِ ، ويقال : فيه نَهرٌ و بالعواِصم من أَرِض الَمِصيصِة ، نْهٌر بالّشامِ  كَرْيَحان : سْيَحانُ  من المجاز :و

ْفُت بزيارته. السَّالم ،و وعلى نبِيّنا أَفضُل الّصالة عليه الَكِليمِ  ُموَسى سيّدنا بها قَْبرُ  من الّشام ، ة بالبَْلقاءِ  : اسُم واٍد أَو : َسْيَحانُ و  وقد تَشرَّ

 مشهوٌر. ونَهٌر بالهند وراَء جْيُحون ، : نَهٌر بما وراَء النْهر َسْيُحونُ و

 واإِلفساِد بين النّاس. بالنَِميمِة والشَّّرِ في األَرض يَسيحُ  َمنْ  بالكسر : الِمْسياحُ  من المجاز :و

في األَرض بالنَِّميمِة  يَِسيحون يعني الِّذين (6) «وال بالَمذايِيع البُذُرِ  بالمسايِيحِ  أُولئك أُّمةُ الُهَدى ، لَْيُسوا»:  عنههللارضيفي حديث علّي و

يَاَحة ليس من الَمَسايِيحُ  والشَّّرِ واإِلفساِد بين النّاس. والَمذاييُع : الّذين يُذيعُون الفََواِحَش. قال َشِمٌر : في  التَّسيِيحُ و ، التَّسييحِ  ولكنّه من،  الّسِ

 من نَْحٍو َواحٍد. (7)الثَّْوِب أَن تكون فيه ُخطوٌط ُمْختَِلفةٌ ليس 

 وقال : بالُه : اتَّسَع ، اْنساحَ و

ِ  ِإاّيِ  بـــــــــعـــــــــَد مـــــــــا  فـــــــــح رَي الـــــــــنــــــــــ  مـــــــــِ ينِّ ضـــــــــــــــــــــــَ  أُمـــــــــَ

ي     ثــــــــــــِّ ــــــــــــَ ين بـ عــــــــــــُ رَاجــــــــــــِ ــــــــــــُ نحســــــــــــــــــــــــــاحُ يـ ــــــــــــَ يـ ــــــــــــَ ا فـ  ابهلــــــــــــُ

  
ْبح. تَشقََّق ، وغيُره : الثَّْوبُ  اْنساحَ و  وكذلك الصُّ

 الدَّاِر. ويُْرَوى بالخاِء والّصاد. ساحةُ  ومنه .(8)أَي اْنَدفَعَْت وانشقَّْت :  «الصَّخرةُ  فاْنساَحتِ »في حديث الغار ؛ و

َمن. واتََّسعَ  بَْطنُه : َكبُرَ  اْنساحَ و ً  بَْطنُها واْنَداَل ، اْنساحَ  تاِن : قدوفي التّهذيب عن ابن األَْعَرابّي : يقال لألَ  وَدنَا من الّسِ ، إِذا  (9) اْنِسيَاحا

 َضُخَم وَدنَا من األَرِض.

 قال الفََرْزَدق : أَْجَراهُ ، إِذا نَْهراً ، فاُلنٌ  أََساحَ و
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َا و  مــــــــــِ لــــــــــِ مح لــــــــــلــــــــــُمســــــــــــــــــــــــح تُ كــــــــــَ حــــــــــح ري  َأســــــــــــــــــــــــَ  حبــــــــــَح

رِ     ٍر وهنــــــــــــــــــــــــــَح ن هنــــــــــــــــــــــــــَ  ِ ذِن ِ  مــــــــــــــــــــــــــِ

  
ين إِذا الفَرُس بَذنَبِه ، أَساحَ و ه : قال األَزهرّي  أَْرخاه. وَغِلَط الجوَهِرّي فذكره بالّشِ :  (10)في أَشاح. ووجْدت في هامش الّصحاح ما نَصُّ

 الفََرُس بَذنَبه ، إِذا أَساحَ  الّصواب

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : يذهب يف األرض وال زاد معه.1)
 خطب.« فقا »ابألصر :  (2)
 ويف اللسان فكاألصر.« الطر »( يف القاموس والتهذيب : 3)
 ( يف االساس : عجزه.4)
 . ومجيعها صحيح.228من األساس والديوان ص « أصحرُ »وما أثبت « أسحمُ »( ابألصر واللسان والتكملة 5)
 .«لكالم با الناس كما نبذر ا بوب ا أي أفشيته وفرقته ا ه هنايةقوله البذر مجض بذور ا يقا  : بذرت ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( اللسان : ليست.7)
 ( النهاية واللسان : واّتسعت.8)
 .سياحاً  ( يف التهذيب :9)
 .147/  5« شاح»( التهذيب مادة 10)
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 غرُي واحٍد أبَنّه ابلّشا عل  ما يف الّصحاح.أَرحَخاه ا ابلّسُا ا والّشُا َتصحِحيٌف. ومثـحُله يف التكملة للّصغايّن. وَجزَم 
وم ، باإِلضافَة َسيَّاحٍ  َجبَلُ و  .(1)ذكره أَبو ُعبَْيد البَكِرّي  َكَكتّاٍن َحدٌّ بين الّشام والرُّ

 وهي األَْوِديَةُ الثَّالثةُ الّتي تقدَّم ِذْكُرها. السُّيُوح بالّضّم : ة ، باليََمامة ،و

يِحّي ، بالكسر : أَبو منصورٍ و ٌث ، ُمْسِلُم بُن علّي بِن الّسِ  من أَهل المْوِصل ، رَوى عن أَبي البَركاِت بِن ُحمْيد ؛ قاله ابن نُْقَطة. ُمَحّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

 ، مثلُه. سيََّحهو نِّي : ويقال َسيَّبَهالفََرُس َذَكَره وأََسابَه ، إِذا أَْخَرجه من قُْنبِه قال َخليفةُ الُحَصيْ  أَساحَ  : ويقال : (2)من اللسان 

ً  فاُلنٌ  َسيَّحَ و ومن األَساس : من المجاز :  .(3)َكثََّر كالَمه  تَْسيِيحا

 : ماٌء لبني تَميم في ِدياِر بني سْعد ؛ كذا في معجم البَكرّي. َسْيَحانُ و

 فصر الّشا
 املعجمة مض ا اِء املهملة

كاً : الشَّْخُص ، ويَُسكَّن ، ج الشَّبَح [شبح] ْؤيةُ والِحّس ؛ كذا  األَْشباح قال في التَّْصريف : أَْسماءُ  .ُشبُوحٌ و أَْشبَاحٌ  ، محرَّ : وهو ما أَْدَرَكتْه الرُّ

َغْيُرَها ؛ وهو  (5)ُء أَعمال : وهي الُمْدَرك بالِحّسِ ، وأَْسَما (4): وهي  أَْشبَاحٍ  واألَسماُء َضْربَاِن : أَسماءُ  في اللَِّسان. وعبارة األَساس :

 كقولهم : أَْسماُء األَْعياِن وأَسماُء الَمعَاني.

َجال ، عن أَبي َعْمٍرو ؛ ونقله الجوهرّي. الشَّْبَحاُن : الطَِّويلُ و  من الّرِ

راعْيِن ، َشْبحُ  َرجلٌ و  (6)َجالُل الّسيوطّي في الدُّّر النَّثير : َرّجَح الفاِرسّي أَو َطويلُهما. قال ال َعِريُضهما أَي ، َمْشبوُحهماو بالتَّْسِكين ، الذِّ

َراَعْيِن ، أَي طويلَُهَما وقيل : َمْشبُوحَ  كان أَنه وسلموآلهعليههللاصلىفي النََّهايَة في صفته و وابُن الَجْوزّي األَّولَ  َعِريَضُهَما. وفي ِرَوايٍَة :  الّذِ

راَعْيِن. َشْبحَ  كانَ   الذِّ

جلُ  َشبُحَ  قدو ة : كَكُرَم ، الرَّ مَّ  قال ذو الرُّ

وحِ ِإىل كــــــــــرِّ  بــــــــــُ قــــــــــَ   َمشــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــ   الــــــــــذِّراعــــــــــِا ا تـــــــــــُ

مِ     غــــــَ دح َ  فـــــــَ يــــــَ عحشـــــــــــــــــــــاٍع ا وأَبـــــــح رحُب ا شــــــــــــــــــــَ  بـــــــه ا ــــــَ

  
جَل بيَن َشْيئيِن.  َشبَحَ و َمدَّه بين أَْوتَاٍد. اإِلَهاَب :وفي األَساس :  الِجْلَد ، َشبَحَ و ٍء كان.رأَْسه. وقيل : هو َشقُّك أَيَّ َشيْ  َكَمنََع : َشقَّ  َشبَحَ و الرَّ

 : َمدَّه كالَمْصلوب. َشبَحهو : إَِذا َمدَّه ِليَْجِلَدهُ. َشبََحه يَْشبَحهو : إِذا ُمدَّ للَجْلِد. يُْشبَحُ  والَمضروبُ 

ْمضاءِ  ُشبِحَ  وقد بِبِاللٍ  مرّ »:  عنههللارضيفي حديث أَبي بكر و ْمَضاِء ليُعذَّب. «في الرَّ  ، أَي ُمدَّ في الشَّْمس على الرَّ

 .«فاْشبَحوه ُخذوه»في حديث الدَّّجال : و

 .فَشبِّحوه في رواية :و

 : مدَّهما. يْشبُحُهما يََدْيه َشبَحَ و

 وقال جرير : مدَّ يَده للدُّعاِء ، إِذا الّداعي ، َشبَح يقال :

مـــــــــا و  ـــــــــ  ل ك كـــــــــُ ـــــــــِّ واِت َرب ـــــــــَ ل نح صـــــــــــــــــــــــَ ك مـــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ  عـــــــــل

بــــــــــحَ     ُدون وغــــــــــاُروا شــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــِ لــــــــــح ُ
يــــــــــُج املــــــــــ (7)ا ــــــــــجــــــــــِ

 

  
 فاُلٌن لنا : َمثََل. َشبَحَ  : ما بدا لك َشْخُصه من النَّاس وغيِرهم من الخْلق. يقال : الشَّبحُ و ُء : بََدا.لك الشيْ  َشبَحَ و

ك : الباب العاِلي ال بالتَّسكين الشَّْبحُ و  بِنَاِء.ويَُحرَّ
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 وقال الشاعر : ماِلك : ما يُْعَرف من اإِلبل والغنم وسائِر المواشي. أَْشبَاحُ  ماِله. أَْشباحُ  يقال : َهلَكَ و

ِر داران و  قــــــــــح ســــــــــــــــــــــــاُب مــــــــــن عــــــــــُ هــــــــــُب اأَلحح ذح  ال تــــــــــَ

احــــــــــاً لــــــــــكــــــــــن  و     بــــــــــَ هــــــــــبُ  َأشــــــــــــــــــــــــح ذح  مــــــــــن املــــــــــاِ  تــــــــــَ

  
 القَِويُّ الشَِّديُد. الِكَساءُ  : الُمشبَّحو والمْنُحوُت. ، كُمعَظَّم : المْقُشورِ  الُمشبَّحو

__________________ 
 ( مل يرد يف معجم ما استعجم وأثبته صاحب معجم البلدان.1)
 ( ومثله يف التهذيب.2)
 ( عبارة األساس : وسيح فالن تسييحاً كثرياً : ِإذا لّ  كالمه.3)
 األساس : وهي الجي أدركتها الر ية وا ّ .( يف 4)
 ( األساس : وهي الجي ال تدركها الر ية وال ا ّ .5)
 : الرجر العري  العظام. املشبوحو  ( يف اجملمر :6)
وقوله وعادوا  قوله ا جيج املبلدون اخل ا الذي يف االســــاس : ا جيج مبلدين اخل»وهبامش املطبوعة املصــــرية : « ا جيج املبلدون»( ابألصــــر 7)

: بلد  (بلد)وما أثبت عن التهذيب. ويف القاموس « كذا ابلنســـــــخ والذي يف اللســـــــان واالســـــــاس : وغاروا ا قا  فيه : وغاروا : هبطوا غور هتامة
 ولبد لبوداً : أقام ولز  كبلبد. ابملكان بلوداً : أقام ولزمه أو اختذه بلداً وأبلده ِإايه ألزمه.
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ُجلُ  َشبَّحَ و ً تَ  الرَّ ً  ءَ الشَّيْ  شَّبحَ و أَي َشْخَصينِ  ، الشَّبََح َشبَحْين َكبَِر فََرأَى إِذا ، ْشبِيحا  َجعَله عِريضاً. إِذا تَْشبيحا

 : تَْعِريُضه. تَْشبِيُحهو

َكةً : َخَشبَتَا الِمْنقَلَِة. (1) الشَّبَحانِ و  ، محرَّ

 : ِعيداٌن َمعروضةٌ في القتَْب. الشَّبائحُ و

َ  ، َشبّاحٌ و  .(2)ٍء المتقّدم ذْكره ؛ َذَكَره أَبو ُعبْيد وغيره أَحد َجْبلْي طيِّى كَكتّاٍن : واٍد بأََجأ

 * ومما يستدرك عليه :

ً  العُودَ  َشبَْحت َضه. َشْبحا  ، إِذا نحتَّه حتّى تُعّرِ

 : البَعيُد ما بين الَمْنكبَين. المْشبوحُ و

 ، أَي ُعوداً عوداً. «َشْبحةً َشْبَحةً  فنََزَع َسْقَف بيتِي»ي الحديث : فو

 ، كُمعَظَّم : نَوٌع من السَّمك. الُمشبَّحُ و

 ، بالكسر ، من الَخْيل ، معروٌف. الشَّْبحةو

 يدْيَها ؛ وهو في الّصحاح واألساس. على العود : تُمدّ  تََشبَّح الِحْربَاُء على العُود : اْمتَدَّ ، والِحْرباءُ  تََشبَّحَ  ومن المَجاز :

 وقد أهمله المصنِّف ، وهو غريب.

ّي في ترجمة  شجح : * ومما يستدرك عليه هنا : [شجح] عند قول الجوهرّي : والعْقعُق : « عقق»، بالشين والجيم والحاِء. قال ابن بَّرِ

ّي   ؛ كذا في اللَِّسان. (4) الشََّجَحى : قال ابُن َخالوْيِه : رَوى ثَعلب عن ِإسحاَق المْوِصلّي أَن العَْقعَق يُقال له : (3)طائٌر معروف ، قال ابن بَّرِ

يت فيه الكَسر والفتَح ، كما يأْتي في زّر ، والّضّم أَعلَى : ثلَّثَةً ،، م الشحُّ  : [شحح] ّكِ وقيل : هو أََشدُّ البُْخل  البُْخل والِحْرُص. وذكَر ابن الّسِ

 بالمال والمعروِف. الشُّحُّ و ل.عامٌّ. وقيل : البُْخُل بالما الشُّحُّ و ، وهو أَْبلَغ في المْنعِ من البُْخل. وقيل : البُْخل في أَفراِد األُموِر وآحاِدَها ،

بالفتح ، هكذا هو مضبوٌط عندنا ، ومثله في الّصحاح ، وهو القياس إِاّل ما َشذَّ. وُوِجَد في بعِض  ، تََشحُّ  به وعليهـ  بالكسرـ  َشِحْحتَ  وقد

اهما َسَواٌء ، والمعروف التَّْفِرقةُ بينهما ، فإِن الباَء يتعدَّى النُّسخ بالكسر ، وهو َخَطأٌ ، قال شيخنا : قلت : ظاِهرهُ أَّن تَعِديَتَه بالَحْرفَيِن معن

يتعدَّى بها للشَّْخص الّذي يُْعَطى ، يقال : بَِخل على « َعلَى»و بها لما يَِعّز عليه وال يريد أَن يُْعِطيَه من ماٍل ونَْحِوه مّما يَجود به اإِلنساُن ؛ 

به عليه ، أَي بالماِل على  شحَّ و ، فقال« عليه»، وقوله : « به»ولو حذف الواَو الواقعةَ بين قوله : فالن : إِذا منعَه فلم يُْعِطه َمطلوبَه. 

 السائل أَو الطالِب َمثالً ، لكان أَْظَهَر وأَْجَرى على األَشَهِر.

 َشحَّ و : (5)، غير أَن صاِحب اللِّسان قال قْلت : والّذي َذَهَب إِليه المصنّف من إِيراِد الواو بينهما هو عبارة اللّسان والمحكم والتّهذيب 

ين ، وكذلك كلُّ فَعيل من النُّعوت إِذا كان ُمَضاَعفاً  يَِشحّ  ِء وعليه ،بالشيْ  على فَعََل يَْفِعُل ، مثل َخفيف وَذفيف  (6) [فهو]، بكسر الّشِ

 وَعفيف.

مة أَن ال يُتْبَع الماِضَي بالمضا  ، َشَحْحت بعض العرب يقول :و رع إِاّل إِذا كان من حّدِ َضَرب ، فليُْنَظر هناقْلت : وتقّدم للمصنِّف في المقّدِ

ّم ، ، تَُشحّ  بالفتح ، بالكسر. ومثله َضنَّ يََضّن فهو َضنيٌن ، والقياس هو األَّول َضنَّ يَِضّن ، واللُّغة العاِلية َضنَّ يََضّن. قال  ، تَِشحُّ و بالضَّ

حاً َكَملَّ ، والفتح شيخنا : وتَحريُر َضْبط هذا الِفْعِل وما ورد فيه من اللّغات : أَّن الماضَي فيه لُغتان : الكسُر ، وال يكون ُمَضاِرعه إِاّل مفتو

ْرِف ، والضّ  ر في الصَّ و[ هو ]ّم ومضاِرُعه فيه َوْجَهاِن : الكسُر على القياس ، ألَنه مضعَّف الِزٌم ، وباب مضارعه الكْسُر ، على ما تَقَرَّ

ح به الفَيّومي في المصباح ، والجوَهِرّي في الّصحاح ، وغيُر واحد من أَرباب األَ  فعال. قلت شاذّ ، كما قاله ابُن ماِلٍك وغيُره ، وَصرَّ

 وصّرَح بذلك أَبو جعفر اللَّْبلّي في بُْغيَِة اآلماِل ، وأَْكثََر وأَفَاَد.

__________________ 
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 ( يف التكملة : والشبحتان.1)
 ( مل يرد يف معجم ما استعجم ا ويف معجم البلدان : َشَباح ابلفتح.2)
 .«يف اللسان وهو مكررقوله : قا  ابن بري ا كذا »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«العقع »ا قد ذكره اجملد يف مادة ش ج ج فقا  : والشججي كجمزي  الشجحي قوله : يقا  له»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( وهو قو  الغراء كما يف التهذيب.5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
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ةٌ و بالكسر ، ، ِشَحاحٌ  . وقومٌ َشْحَشَحانٌ و ، َشْحَشاحٌ و كَجعفَر ، ، َشْحَشحٌ و َشحيحٌ و ، كَسَحاٍب ، َشَحاحٌ  هوو اءُ و ، أَِشحَّ قال سيبويه :  ، أَِشحَّ

فة هذا ونَْحُوه ، وقوله تعالى : أَْفِعلَةٌ وأَْفِعالُء إِنما يَْغلباِن على فَعيٍل اسماً ، كأَْربِعَة وأَْربِعاِء ، وأَْخِمَسِة وأَْخِمَساَء ، ولكنه قد جاَء م ن الّصِ

ْْيِ )  أَي على الماِل والغَنِيَمة. (1) (َأِشحًَّة َعَلى اخلَْ

 ال نَْبَت فيها. قال ُملَيٌح الُهذلّي : (2)البَعيَدةُ الَمْحُل التي  : الفاََلة الواِسعةُ  الشَّْحَشحو

ا  هـــــــــَ نــــــــــَ كـــــــــَ ِر أَمـــــــــح يـــــــــح الُم الـــــــــلـــــــــ  ا  ـــــــــَ ِدي ِإَذا مـــــــــَ  ختـــــــــَح

اَلٌة     َر  وفــــــــــَ ن الســــــــــــــــــــــــ  حٌ مــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــَ حح َردُ  شــــــــــــــــــــــــَ  جــــــــــَ

  
 الَجاٌد فيه الماضي فيه ، يكون للذّكر واألُنثى ، قال الطَِّرّماح : ءِ الُمَواِظُب على الشَّيْ  : ْحَشحالشَّ و

قـــــــــتح  ـــــــــِّ ل ِ  عـــــــــُ مـــــــــح َة اخلـــــــــِ ـــــــــَ ل ـــــــــح يـ ـــــــــَ طـــــــــااي ل َ
 كـــــــــَبن  املـــــــــ

م     و الــــــــر َواســــــــــــــــــــــِ نحضــــــــــــــــــــــُ ــــــــَ ٍة تـ بــــــــَ َو   حِ بــــــــِ شــــــــــــــــــــــَ حح  شــــــــــــــــــــــَ

  
 بالفتح. ، كالشَّْحَشاحِ 

يُِّئ  : الشَّْحَشحو  .(3)أَورَده نَُصيٌب في ِشْعره  الُخلُق ،السَّ

: ماٍض. وقيل :  َشْحَشاحٌ و َشْحَشحٌ  القَِوّي. يقال : َخِطيبٌ  الَخطيُب البَِليغُ  الشَّْحَشحُ  من المجاز على ما هو المفهوم من نَّص الجوهرّي :و

ة : مَّ  هما كلُّ ماٍض في كالٍم أَو َسْيٍر. قال ذو الرُّ

حـــــــــَ   د ِت الضـــــــــــــــــــــــ  تـــــــــَ ىت  ِإذا امـــــــــح َوًة حـــــــــَ دح ُدنح غـــــــــُ ـــــــــَ  ل

َا و     طــــــِ ــــــقــــــَ ث  ال حـــــــانُ حـــــــَ شــــــــــــــــــــَ حح فُ  الشــــــــــــــــــــ  ــــــ  كــــــل
ُ
 املــــــ

  
 يعني الحاِدَي.

جل َصْعَصعةُ  ، «الشَّْحَشحُ  هذا الَخطيبُ »في حديث َعلّي أَنه رأَى َرجالً يَخُطب فقال : و هو الماِهر بالُخْطبَِة الماِضي فيها. قْلت : وذلك الرَّ

األَّول في الُكّل ، والثاني في  ، الشَّْحَشحانِ و كالشَّْحَشاحِ  أَيضاً ، الشَُّجاُع ، والغَيُورُ  الشَّْحشحُ و بن ُصوحاَن العَْبدّي ، وكان من أَفصح الناس.

 الثاني.

ْوِت ،من الِغْرباِن :  الشَّْحَشحُ و  .َشْحَشحٌ  وُغَرابٌ  الَكثِيُر الصَّ

،  (5) الّذي يَِسيُل من أَْدنَى َمطر من األَرض أَيضاً : الشََّحاحُ و بالفتح ، كالشََّحاحِ  ، (4) من األَْرِض : ماال يَسيل إِاّل من َمطر كثير الشَّْحَشحُ و

 على الماِء بِنَْفسها. تَشحُّ  كأَنَّها

ِل ، الشََّحاحُ  وقال أَبو َحنيفةَ :  ِضدُّ. : ِشعَاٌب ِصغَاٌر لو َصبَْبت في إِحداهّن قِْربَةً أَسالتْه ، وهو من األَوَّ

 َسْحَسٌح ، قال ُحَمْيٌد : ومنهم من يقول : الَخِفيُف ،  :(6) من الُحُمر الشَّْحَشحُ و

هــــــــــــــا  مــــــــــــــَ د  قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ حٌ تـ شــــــــــــــــــــــــــــَ حح ٌز  شــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــِ  جــــــــــــــائ

َر     رِيـــــــــــــــــُد الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ رٍي يـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــِ اٍء قـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــِ

  
 القَِويُّ ، الطَِّويلُ  : الشَّْحَشحُ و ، أَي َسريعةٌ  َشْحَشحٌ  ، يقال : قَطاةٌ  (7) القََطاةُ السَِّريعةُ  : الشَّْحَشحُ و ويَُضّم. جائٌز : يَجوز إِلى الماِء ،

َرد. الشَّْحَشَحةُ و بالفتح. كالشَّْحَشحانِ   قال ُملَيٌح الُهذلّي : : الَحَذُر ، وَصْوُت الصُّ

ٌة  ـــــــــَ اِدق ِر صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ي ـــــــــ  ـــــــــل ـــــــــِج ال ـــــــــي َدل ـــــــــِ ٌة ل َتشـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــح  مـــــــــُ

رِي ِإَذا مــــــــا     جــــــــِ َض اهلــــــــَ حَ َوقــــــــح شــــــــــــــــــــــَ حح َردُ  شــــــــــــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــ 

  
َرُد ، إِذا صاَت. َشْحَشحَ و رّي لَسلمة بن عبد في الهِديِر ، إِذا لم يُْخِلْصه. وأَنشد الَجْوهَ  َشْحَشحَ  وقد تَردُُّد البَعير في الَهديِر. : الشَّْحَشَحةو الصُّ

 هللا العََدِوّي :
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َر ومــــــــــــا ِإنح  دح َرد د اهلــــــــــــَ ــــــــــــَ افـ حــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــَ حح   شــــــــــــــــــــــــــَ
ا    حــــــــــَ فــــــــــَ اًل ُمصــــــــــــــــــــــــح يــــــــــح ِن مــــــــــَ يــــــــــح د  خــــــــــَ يــــــــــر عــــــــــلــــــــــح  ميــــــــــِ

  
 .َشْحَشحٌ  ومنه أُِخَذ : قَطاةٌ  الطَّيََراُن السَّريُع. : الشَّْحَشَحةُ و أَي يَميل َعلَى الخدَّين ، فحَذَف.

ة قولهم : الو ةُ  ح ،في االصطال ُمَشاحَّ نَّةُ. بتشديد الحاِء : ، الُمشاحَّ ا قولهم :و الّضِ أَي كلُّ واحٍد ـ  ال يُريدانِ  أَي تَناَزَعاه على األَمِر ، تََشاحَّ

 بعُضهم على بَْعٍض  به َشحَّ  وعليه : القَْوُم في األَمرِ  تَشاحَّ و ذلك األَْمُر. أَن يَفوتَهماـ  منهما

__________________ 
 .19( سورة األحزاب من اآية 1)
 .«الذي»( ابألصر 2)
 ( قوله أورده اأَلزهري يف التهذيب :3)

ــــــــــــــة  ــــــــــــــه  شـــــــــــــــــــــــــــحشـــــــــــــــــــــــــــاحنســـــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــن ــــــــــــــور هبــــــــــــــي  غــــــــــــــي

 أخـــــــــــــــي حـــــــــــــــذر يـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــون وهـــــــــــــــو مشـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــح   

  

 وورد يف اللسان شحح ويف مادة أنح نسبه أليب حية النمريي.

 التهذيب : جود.( األصر والقاموس والصحاح واللسان ا ويف 4)
 ( يف اللسان : َمطحرة.5)
 ( يف القاموس : ا مري.6)
 .«ومن القطا : السريعة»( يف القاموس : 7)
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 عل  ُفالٍن ا َأي َيَضّن به. ُيشاح   اخَلصحمان يف اجَلَدِ  كذلك ا وهو منه. وُفالنٌ  َتَشاح  و  َحَذَر فـَوحتِِه. وتـََباَدُروا ِإليه
تها. َشْحَشاحٌ  امرأَةٌ و ته. : كأَنّها َرجٌل في قُوَّ  وفي بعض النُّسخ : في قُوَّ

 القَِليُل الَخْيِر. البَِخيلُ  ، كُمَسْلَسل : الُمَشْحَشحُ و

بابّي :و ته في األَساس : عن نََهار الّضِ تهو وأَْوَصى في ِصحَّ  عليها. يَِشحُّ  التي (1) ، أَي َحاِلته ِشحَّ

. إِذا َكانَتْ  ، ئِحُ َشحا إِبلٌ  من المجاز :و  قَِليلَة الدَّّرِ

 بالنَّار. وقال ابن َهْرمةَ : يَِشحّ  كأَنّه ال يُوري ، بالفتح ، إِذا كان ، شَحاحٌ  َزْندٌ  منه أَيضاً : قولهم :و

َرمـــــــــــــــــــَا و  َد  اأَلكـــــــــــــــــــح ي نـــــــــــــــــــَ رحكـــــــــــــــــــِ  ِإيّن وتــــــــــــــــــــَ

دًا و     ـــــــــــح ي  َزن ـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــ  ي ب حـــــــــــِ دح ـــــــــــَ حـــــــــــاحـــــــــــاق  شـــــــــــــــــــــــــَ

  

رَاِء  ــــــــــــــعــــــــــــــَ ا يف ال هــــــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــة بـ ــــــــــــــارِك  كــــــــــــــت

او     احـــــــــــَ نـــــــــــَ َر  جـــــــــــَ َ  ُأخـــــــــــح يـــــــــــح ٍة بــــــــــــَ ِبســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
 نَِكٌد َغْيُر َغْمر ، أَي ، َشَحاحٌ  وَماءٌ  يُْضَرب َمثاَلً لمن تََرَك ما يَجب عليه االهتماُم به والِجدُّ فيه ، واشتَغََل بما ال يَلَزُمه وال منفعة له فيه.

 :ماِن ، أَنشد ثعلبالَخصْ  تََشاحَّ  مأُْخوذٌ من

ٍف  قــــــــــــــــح ــــــــــــــــلــــــــــــــــَ ــــــــــــــــه وب جي ب تح انقــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ي قــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  ل

ِداًب ومـــــــــــــــاًء     ـــــــــــــــَدًا جمـــــــــــــــُح ـــــــــــــــل اب احـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 * ومما يستدرك عليه :

ةٌ  قولهم : نَْفسٌ   ، عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد : َشحيَحةٌ  ، أَي َشحَّ

ك  ســـــــــــــــــــــُ فح ــــــَ وٌ  ونـ عحســــــــــــــــــــُ ك مــــــَ انـــــــُ ةٌ ِلســـــــــــــــــــــَ حـــــــ    شــــــــــــــــــــَ
كـــــــــاو     ك مـــــــــالـــــــــُ ِديـــــــــقـــــــــِ ن صـــــــــــــــــــــــَ َراي  مـــــــــِ د الـــــــــثــــــــــ  نـــــــــح  عـــــــــِ

  
 ، كَمنع : َسِمَن. شَدحَ  : [شدح]

أَي َسعَةٌ  ، (2) َمْشَدحٌ و وُمْرتََدٌح وُمْرتََكحٌ  ُمْشتََدحٌ و وبُْدَحةٌ وُرْكَحةٌ وُرْدَحةٌ وفُْسَحة ، ، بالّضّم ، ُشْدَحةٌ  أَي عن األَمِر ، لََك عنه ، يقال :و

 وَمْنُدوَحة.

 ٍء.: الواِسُع من ُكّلِ شيْ  األَْشدحُ و

جلُ  اْنَشَدحَ و ً  الرَّ َج ِرْجلَْيه. على َظْهِره اْستَْلقَى ، إِذا اْنِشَداحا  وفَرَّ

ِرّماح : : َطويلةٌ على َوْجه األَْرِض. َشْوَدحٌ  ناقَةً و  قال الّطِ

ا  رَاهتــــــــــــَِ كــــــــــــَ نــــــــــــح ه مــــــــــــُ عــــــــــــروفــــــــــــِ ُت ِإىل مــــــــــــَ عــــــــــــح طــــــــــــَ  قــــــــــــَ

اح     ـــــــــــذِّراعـــــــــــَ رَاِر ال ـــــــــــح الِء أَم ـــــــــــح ـــــــــــفـــــــــــت وحدَ ب  (3) حِ شـــــــــــــــــــــــــَ
  

 قال األَْغلَُب : : الِحُر ، الَمْشَدحُ و كثيٌر. واِسعٌ  وراِدٌح وساِدٌح ، أَي شاِدحٌ  َكألٌ وَ 

رَِح وَ  د  ِإنح مل  ــــــــــــــــــــــــــَح  َلرًة يــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــُ

َ ا     اح ِك وكــــــــــــــَ تــــــــــــــح
ُ

َرَة املــــــــــــــ رحعــــــــــــــُ َدحِ عــــــــــــــُ شــــــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

  
 وهو الَمْشَرح ، بالّراِء ، كما سيأْتي.

 عن ُكراع ، حكاها في باب فَوَعل. من النُّوق : الطَّويلةُ على َوْجِه األَْرض ؛ الشَّْوَذحٌ  : [شذح]

اللَّْحَم عن  قََطعَ  : َشَرحو َمْسأَلةً ُمْشِكلةً : بَيَّنَها ، وهو َمجاز. َشَرحَ و فاُلٌن أَْمَره ، أَي أَْوَضَحه. َشرحَ  يقال : َكَمنَع : َكَشَف ، َشَرحَ  : [شرح]

ً  وقيل : قََطَع اللَّْحَم على العَْظِم قَْطعاً ،العُضِو قَْطعاً.  َح تَْشِريحا ً  ءَ الشَّيْ  َشَرحَ و ، في األَخير. كَشرَّ وبَيََّن وَكَشَف. وُكلُّ  فَتَحَ  : يَْشَرُحه َشْرحا

 اللَّْحِم. قال الّراجز : حُ تَْشِري الغَاِمَض ، إِذا فَسَّْرتَه ، ومنه َشَرْحتُ  ، أَيضاً ، تقول : ُشِرحَ  ما فُتَِح من الَجَواهِر فقد
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هح  حــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــح دًا وِإنـ بــــــــــــِ ُت كــــــــــــَ لــــــــــــح  كــــــــــــم قــــــــــــد َأكــــــــــــَ

ًة     يــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح رحُت أَل هح مث اّدخــــــــــــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــَ

  
َها ، أَو َشَرحَ و والفَتْح والِحْفظ. (4) الفَْهمو : البَيَانُ  الشَّْرحُ  عن ابن األَعرابّي :و وعبارة اللّسان  جاَمعََها ُمْستَْلِقيَةً ، : إِذا َشَرَحَها البِْكَر : اْفتَضَّ

 جاِريَتَه ، إِذا َسلَقَها على قَفَاَها ثم َغِشيَها. َشَرحَ و :

ً  النِّساءَ  يَْشَرحون كان أَهُل الكتاب ال يأْتون نَِساَءهم إِاّل على َحْرف. وكان هذا الَحيُّ من قَُرْيش»قال ابن عبّاس :   .«َشْرحا

 ِطئها نائمةً على قَفَاَها ، وهو َمَجاز.، إِذا وَ  َشَرَحها وقد

__________________ 
 ( يف القاموس : حاله.1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب والتكملة : ومنتدح.2)
 دة الفتر.واألمرار مجض مرة وهي قوة اخلل  وشدته ا واإِلمرار : ش كذا يف الديوان واللسان ا ويف التهذيب : ِإمرار بكسر اهلمزة.« أمرار( »3)
 فعر ماٍض معطوفة عل  ما قبلها. وما أثبت يواف  سيا  اللسان والتهذيب.« َفِهم»( يف القاموس : 4)
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لقَبوِل الَحّقِ فاتَّسع. وفي  َوسَّعَه ، أَي يَْشَرُحه َشْرحاً فاْنَشرحَ  هللا َصْدَره لقَبوِل الَخْيرِ  َشَرحَ  مثل قَْوِلهم : َء ،الشَّيْ  َشَرحَ  من الَمَجاز :و

 .(1) (َفَمْن يُرِِد هللاُ َأْن يَ ْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلْْلِْسالمِ )التنزيل 

 .الشَِّريحِ و كالشَّريَحةِ  : الِقْطعَةُ من اللَّْحِم ، الشَّْرَحةُ و

 ؛ كذا في الّصحاح. َشريحٌ و َشِريحةٌ  للَّْحم ُمْمتَّدٍ : فهو: الِقْطعَةُ من اللَّْحِم الُمَرقَّقَةُ. وكلُّ َسميٍن من ا الشَِّريحةُ  وقيل :

بَاِء : الّذي يَُجاُء به يابِساً كما هو ، لم يُقَدَّْد. الشَّْرَحةُ  عن ابن ُشَميل :و باِء ، وهو لَْحمٌ  َشْرَحةً  يقال : ُخْذ لنا من الّظِ  ، وقد َمْشُروحٌ  من الّظِ

ْحتهو َشَرْحته  على الَجْمر. (2)، وهو تَْرقيُق البَْضعِة من اللَّْحِم حتى يَِشفَّ من ِرقَّته ، ثم يُْرَمى  التَّْشِريح ٌو من. والتَّْصفيف نَحْ َشرَّ

 عن ، ثعلب ، والّسين لغة. : السََّرابُ  الَمْشُروحُ و

 قال : : الِحُر ، الَمْشَرحُ  .َمْشَرَحها من المجاز : َغطَّتْ و

ا و  يـــــــــــــزهتـــــــــــــُ جـــــــــــــِ تح عـــــــــــــَ رِحـــــــــــــَ هـــــــــــــاقـــــــــــــَ َرحـــــــــــــُ   َمشـــــــــــــــــــــــــــح
رِ     هـــــــــــــح هـــــــــــــا َدأحاًب عـــــــــــــلـــــــــــــ  الـــــــــــــبــــــــــــــُ  مـــــــــــــن َنصـــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 وأُراهُ على تَرخيِم التَّصغير. ، كالشَُّريحِ 

 رَوى عن ُعْقبَةَ بِن عامر ، لَيَّنَه ابُن ِحبّاَن ؛ قاله الّذهبّي في الّديَوان. كِمْنبٍَر ابُن َعاَهاَن التّابِِعّي ، ِمْشَرحٌ و

المهملة ، وهو الّذي قيَّده األَميُر  وقيل : بالّسين ، َضرْت ِواَلدةَ الَحَسِن بن علّي ؛ أَورَده الِمّزّي في ترجمتهحَ  َصحابيّةٌ  ِمْشَرحٍ  َسْوَدة بنتو

 ابن ماكوال وغيره ؛ كذا في معجم ابِن فهد.

ْرعِ من الطُّيور الحافُظ ، وهو في كالِم أَهِل اليََمن : الّشاِرح قال أَبو َعمٍرو :و  َها.وغيرِ  حافُِظ الزَّ

م نُوناً ، عن يعقوَب ؛ كذا في الّصحاح. َشَراِحينُ  ويُقَال : كأَنه ُمضاٌف إِلى إِيل ، : اْسمٌ  َشَراِحيلُ و  أَيضاً بإِبداِل الالَّ

ةَ  َشْرَحةُ و  بَْطن ؛ كذا في التّبصير. من بني َساَمةَ بن لَُؤّي ، بِن ُحَجيَّةَ بِن َوْهِب بن حاضٍر : بُن َعوَّ

 : بَْطٌن. َشْرحٍ  بنوو

نَا عند ، ُشَراَحةُ و ْت بالّزِ  فَرَجمها. عنههللارضيعلّيٍ  أَميِر المؤمنين كُسَراقَةَ : َهْمدانِيَّةٌ أَقرَّ

ثةُ. ُشَراَحةُ  أُمُّ َسْهلةَ و  الُمحّدِ

احٌ و ُشَريحو ليٌف لهم ، من بني َرائٍِش ، ُكْنيَته أَبو أَُميَّةَ ، وقيل : بن الحارث القاِضي الِكْنِدّي ، حَ  ُشَريحُ  منهم كُزبَْير وَكتّاٍن ، اسماِن ، َشرَّ

، وهو ابُن مائٍة  (3) 87أَبو عبد الّرحمن ، كان قائفاً وشاعراً وقَاِضياً ، يَرِوي عن ُعَمَر بن الخطَّاب ، وَروى عنه الشَّعبّي ، مات سنة 

لحاِرثّي ، من أَهل اليمن ، ِعَداُده في أَهل الكوفَة ، يَْرِوي عن علّيٍ وعائشةَ ، رَوى عنه ء بِن يَزيَد بِن َكْعٍب ابُن هاني ُشَرْيحُ و وَعْشِر سنيَن.

،  (5)بن ُعبَْيٍد الَحْضَرمّي الّشامّي  ُشَريحُ و ، عنههللارضي (4)، وكان في َجيش أَبي بَْكَرةَ  78، قُتِل بِِسِجْستَاِن سنة  ُشرْيح ابنُه الِمْقَداُم بنُ 

ْلت ، يَْرِوي عن فضالةَ ابن ُعبيٍد وُمعَاِويَةَ بِن أَبي سفياَن.ُكنيته أَبو  بن النُّْعَماِن  ُشَرْيحُ و بُن أَبي أَْرَطاةَ ، يَروي عن عائشةَ. ُشريحُ و الصَّ

اِس بن سمعَاَن ، وعنه خالُد بن َمْعَداَن. ُشريحُ و من أَهل الكوفَة ، يَروي عن علّي. (6)الصائِدّي   بُن سعيٍد ، يَْرِوي عن النَّوَّ

حمِن بُن أَحمَد بِن محّمِد بن أَبيو ه ، وهو الشَُّرْيحيّ  األَنصاريّ  الَهَرويّ  ُشَريحٍ  أَبو محّمٍد عبُد الرَّ  البَغَِويّ  أَبي القاسم صاحب نِسبة إِلى جّدِ

 .(7) 390اِعٍد ، وعنه أَبو بكر محمُد بُن عبِد هللا العمرّي وغيره ، توفَِّي سنة صاحب المعجم ، روى عنه وعن ابن ص

ثاِن. الشَُّرْيِحيّان عبد هللا بن محّمد ، وِهبَة هللا بن علّي ،و  ، ُمَحّدِ

 االْسُت. : (8)الّراشُق  الَمْشَرح * ومما يستدرك عليه من هذه المادة

 : لقَُب قَوٍم باليَمن. َمْشَرحٌ و
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__________________ 
 .125( سورة األنعام اآية 1)
 ( التهذيب واللسان : يُلق .2)
 وقير سنة مثانا ا ويف تقريب التهذيب : مات قبر الثمانا أو بعدها. 78( يف الكاشف للذهيب : تويف سنة 3)
 ( يف تقريب التهذيب : ابن أيب بكرة.4)
 ب : ا مصي.( يف تقريب التهذي5)
 العابدي. ويف تقريب التهذيب :« الصائري»( عن الكاشف للذهيب ا وابألصر 6)
 ( يف اللباب : تويف سنة نيف وتسعا وثلثمائة.7)
 «قوله الراش  كذا ابللسان أَيضاً وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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 أَوَرده الميدانّي وغيره.من األَمثال المشهورة ، « الشََّراحِ  النََّجاُح من»و 

إِلى ُكّلِ ِريبة  تَْشَرح إِلى الدُّنيا. وما لي أَراك يَْشَرحُ  ومن الَمَجاز : فالن
ْغبَة فيها. (1)  : وهو إِظهاُر الرَّ

 .«في َخْلقه (2)ْم ، إِن هلل تََرائَِك فقاله له : نَعَ  ؟إِلى الدُّنيا مع ِعْلمهم بَربِّهم يَشَرُحون أَكاَن األَنبِيَاءُ »في حديث الحسن ، قال له َعطاٌء : و

 ُصُدوَرهم ، ويَْرَغبُون في اقتنائها َرغبةً واسعةً. يَْشَرُحونو أَراد كانُوا يَْنبَِسُطون إِليها ،

هانُئ بُن يَزيَد  ُشَريحٍ  الفَتْح. وأَبوالُخزاعّي الَكْعبّي ، واسمه ُخويلُد بُن َعْمٍرو ، وقيل : َعْمُرو بُن ُخَويلد ، حامُل ِلَواِء قوِمه يوَم  ُشَرْيحٍ  وأَبو

ثون. ُشَرْيحٍ  ، له ِوفادةٌ وِرَوايَةٌ. وأَبو ُشَرْيح ، َجدُّ الِمْقَداِم بن  األَنصارّي ، ُمحّدِ

 ، كَسَحاٍب ، يَرِوي عن خالِد بُن ُعفَْير ؛ ذكَره الدَّارقُطنّي. َشَراحٍ  وَسْعُد بنُ 

 ن ذي ُرَعيٍن.بُن ُشَرْحبِيَل ، بَْطٌن م ُشَراَحةُ و

ْخُو ، والطَِّويُل العَظيمُ  عن ابن األَعرابّي ، القََدِم ، بالكسر : َغليُظها َعريُضَها ، ِشْرَداحُ  َرُجلٌ  : [شردح] ُجُل اللَّحيُم الّرِ من  (3) وهو الرَّ

ْرَداح بالمهملة ، وقد تقّدم. اإِلبِل والنِّساِء ،  كالّسِ

 لم يَذكْره الجوهرّي وال ابن منظور. ، كُمَسْرَهد : الذّاِهُب في األَرض ، الُمَشْرَطح : [شرطح]

جال ، : القَِويّ  الشَّْرَمحُ  : [شرمح]  .كالشَّْرَمِحيّ  من الّرِ

 منهم ، وأَنشد األَْخفَش : الطَّويلُ  أَيضاً : الشَّْرَمحُ و

ـــــــــاِ  يف كـــــــــرِّ  ـــــــــن ي َ ح عـــــــــَ هـــــــــَ ذح ـــــــــَ ـــــــــال ت حٍ ف رحمـــــــــَ   شـــــــــــــــــــــــَ
رِيـــــــــــــــَن أَمـــــــــــــــازِرُهح     َواٍ  فـــــــــــــــِإّن األَقحصــــــــــــــــــــــــــــَ (4)طـــــــــــــــُ

 

  
ح  وقال : ، كعََملَّس ، كالشََّرمَّ

رحَده  ــــــــــُ ِ بـ اح وحســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ َد قـ عــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــا بـ ــــــــــن ــــــــــي  َأ ــــــــــر  عــــــــــل

ِن     َديــــــــــح اعــــــــــِ ِويــــــــــُر الســــــــــــــــــــــــ  م  طــــــــــَ حُ َأشــــــــــــــــــــــــَ َرمــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــَ

  
 الخفيفةُ الِجْسِم. قال ابن األَعرابّي : هي الطَّويلةُ الِجْسِم. وأَنشد.الَطويلةُ  من النَِّساِء : الشَّْرَمَحةُ و َشَراِمَحةٌ  يقال :و .َشَراِمحُ  ج

 عنَدَها قُعودُ  الش رحَ َاتُ و 
 ليَِصْرَن قُعوداً عنَدَها باإِلضافَة إِليها ، وإِْن كّن قائِماٍت. الّشَراِمحَ  يقول : هي طويلةٌ حتّى إِن النَِّساءَ 

 نَهاَوْنَد.، بالكسر : قَْلعَةٌ قُْرَب  ِشْرَماحُ و

 وقد َدَخلتُها. ة بمصر ، بزيادة األَلف : َشاْرَمساحُ  ، ويقال فيه : (5)بكسر الّشيِن والّراِء ، وسكون الميم  ِشِرْمَساحُ  : [شرمسح]

 الَخفيُف القََدَمْيِن. بالنون قبل الفاِء : هو الّرجل ، الشََّرْنفَح : [شرنفح]

حْ  : [شطح] لم يتعّرض لها ولَما قَْبلَها أكثُر أئّمة اللغَة ، وإِنما َذَكر بعُض أَهل  ، بالكسر وتشديد الّطاِء : َزْجٌر للعَريِض من أَوالِد الَمعِز. ِشّطِ

فة الشََّطحاُت. وهي ف ي اصطالحهم عبارةٌ الصَّْرف هذا اللَّْفَظ الِّذي َذَكره المصنُّف في أَسماِء األَصواِت. قال شيخنا : اشتهر بين الُمتصّوِ

ل بعضهم : أَنا الَحقُّ عن كلمات تَْصُدر منهم في حالة الغَْيبوبِة وَغلَبَِة ُشهوِد الَحّقِ تعالى عليهم ، بحيث ال يَْشعُرون حينئٍذ بغيِر الَحّقِ ، كقو

وقد ذكَر الشَّْيخ الّسنوِسّي في ـ  في حاِشيتِه الُكْبَرى، وليس في الُجبَّة إِاّل هللا ، ونحو ذلك ، وذكر اإِلمام أَبو الَحسن اليُوسّي شيُخ شيوِخنا 

ف. :ـ  أَثنائه الشَّطَحات يّة ، وتُستعمل في اصطالح التَّصوُّ  لم أَقِْف على لفِظ الشََّطَحات فيما رأَْيُت من ُكتُِب اللُّغَة كأَنّها عاّمِ

 .(6) [، كُمعظَّم : المحروم الذي ال يُصيب شيئا الُمَشفَّح] : [شفح]
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قاله أَبو زيد.  الَواِسُع الِمْنَخَرْيِن العَِظيُم الشَّفَتَْيِن ؛ قيل : هو من الّرجالو ، كعََملَّس : الِحُر الغَِليُظ الُحُروِف الُمْستَْرِخي. الشَّفَلَّح : [شفلح]

ْخَمةُ األَْسَكتَْيِن الواِسعَةُ  من النساِء :و الُمْستَرِخيهما ، وقيل : هو  الَمتَاعِ. الَمْرأَةُ الضَّ

 وأَنشد أَبو الهيثم :

__________________ 
 .«عبارة االساس : دنية« ريبة»قوله »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«قوله ترانك َأي أموراً أبقاها   يف العباد من األمر والغفلة حىت ينبسطوا هبا ِإىل الدنيا»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 عن الفراء.« العظام»التكملة : ( يف 3)
قوله أمازره ا قا  يف اللسان يف مادة م ز ر بعد ما أنشد هذا البيت : يريد أمازرهم كما يقا  فالن أخبث الناس »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 .«وأفسقه وهي خري جارية وأفضله
 ( يف معجم البلدان ضبطها : ِشرحَمَساُح ابلقلم.5)
 وفا زايدة عن القاموس ا وقد نبه ِإىل سقوط العبارة من األصر هبامش املطبوعة املصرية.( ما با معك6)
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جي جــــــــاَءتح بــــــــكــــــــم مــــــــن  ُر الــــــــّ مــــــــح عــــــــَ حٍ لــــــــَ لــــــــ  فــــــــَ   شــــــــــــــــــــــَ
ا    بـــــــَ لــــَ ِب َأهــــح رَت اإِلســـــــــــــــــــــح ا ســـــــــــــــــــــاقــــِ هـــــــَ يـــــح يـــــَ َد  َنســــــــــــــــــَ  لـــــــَ

  
 : كثيرةُ اللَّْحِم َعريضةٌ. َشفَلَّحةٌ  : غليظةٌ. وِلثَةٌ  َشفَلََّحةٌ  وَشفَةٌ 

 : ِشْبهُ الِقثَّاِء يكون على الَكبَر. الشَّفَلَّحُ  ، وإِنما هذا تَشبِيهٌ. وقال ابن ُشميل : َشفَلََّحةٌ  إِذا تَفَتََّح ، واحدتُه ثََمُر الَكبَرِ  : فَلَّحالشو

 وحكاه ُكَراع ولم يَُحلِّه. وثََمرتُه كرأِْس ِزْنِجّي ،َشَجرةٌ ، لساقَِها أَربعةُ أَْحُرٍف ، إِْن ِشئَت َذبَْحَت بكّلِ َحْرٍف شاةً ،  : الشَّفَلَّحو

 تَشبيهاً له بثََمِر الَكبَِر. ما تَشقََّق من بَلَحِ النَّْخِل ، : الشَّفَلَّحُ و

اُء. َحيَاُء الَكْلبَِة ، بالفتح : ، الشَّْقَحة : [شقح]  قاله الفَرَّ

ّم : َظْبيَتُهاو  وقيل َمْسلَُك القَِضيِب من َظْبيَتها. (1) بالضَّ

 لُغتاِن. الُحْمَرة ، ويُْفتَح ، إِلى البُْسَرة الُمتَغيِّرةُ  : الشَّْقَحةو

 الشَّْقَرة. : الشُّْقَحةو .ُشْقَحة قال األَصمعّي : إِذا تَغيَّرت البُْسَرةُ إِلى الُحْمَرة قيل : هذه

 بو حاتم.قال أَ  األَْشقَُر ، األَحمرُ  : األَْشقَحو

ً  كمنَعَه ، َشقََحهو ً  الَجْوَزةَ  َشقَحَ و َكَسَره. : َشْقحا الَجْوَزةِ بالَجْنَدل ، أَي ألَْكسَرنّه وقيل : ألَْستَْخِرجنَّ  ألَْشقََحنَّه َشْقحو استخَرَج ما فيها. : َشْقحا

 جميَع ما عنده.

أَنَت تَُسّب َحبيبةَ رسوِل هللا َصلَى هللا عليه وسلّم ، اقعُْد َمْنبوحاً أَ »في حديث َعّماٍر : سمَع رجال يَُسّب عائشةَ ، فقال له بعد ما لَكزه لََكزات و

 ً ً  َمْقبُوحا  : الَمْكسوُر أَو الُمْبعَُد ؛ كذا في النَِّهاية. الَمْشقُوح (2) «َمْشقُوحا

ً  الَكْلبُ  َشقَحَ و  َرفََع ِرْجلَه ليَبُول. ، إِذا َشقحا

نَ  أَْشقَحَ و : أَْبعََد. أَْشقَحَ و : البُْعُد ؛ قاله أَبو زيد ، الشَّْقحُ و . وقيل : هو أَن يَْحلَُو أَْشقَحَ  دواْحَمرَّ واْصفَّر. وقيل : إِذا اصفَّر واحَمرَّ فق البُْسُر : لَوَّ

،  ً  .كَشقََّح تَْشقيحا

 «يَُشقِّح حتّى (3)نََهى عن بَْيعِ الثََّمِر »في حديث البَْيع : و

ً و أَْشقََحتْ  هو أَّن يَْحَمّر أَو يَْصفَّر. يقال : ً و َشقََّحت إِْشقاحا  أَْحَمر :في غير النَّخل. قال ابن  التَّْشِقيح . وقد يُْستَْعَملتَْشِقيحا

ة يـــــــــ  بـــــــــانـــــــــِ ا ـــــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــِ هـــــــــَ تـــــــــِ يـــــــــح اِب بــــــــــَ نـــــــــَ  َأولُد َأطـــــــــح

رحُد ـــــــــــــــــــــــــــــ  أَرا ٌ     َ
تح بـــــــه املــــــ اِإذا ضـــــــــــــــــــــاقـــــــَ حـــــــَ قــــــ   شــــــــــــــــــــَ

  
ن ثََمُره. التَّْشِقيحَ  فجعل  قال األَصمعّي : وهو لُغَة أَهِل الِحَجاز. النَّْخُل : أَْزَهى. أَْشقَحَ و في األَراك إِذا تَلَوَّ

 بل هي ُملّونة. : غيُر خالَصِة البَياِض ، َشْقَحاءٌ  َرْغَوةٌ و

ً و قُْبحاً له العرب تقول :و من  الشُّْقح (5)قال األَزهرّي : وال تكاد العرب تعزل  .َشقيحٌ  ويُْفتََحان ، وقَبِيحٌ  واحٍد ، أَو بمعنًى (4) ، إِتباعٌ  ُشْقحا

ً  القُْبح. وقد أَْوَمأَ سيبويه إِلى أَن ً الشَّقَاَحةو وجاَء بالقَبَاَحة وَدِميٌم ، َشِقيحٌ  ليس بإِتباع فقال : وقالوا : َشِقيحا ً  . وقَعََد َمْقْبوحا  ، كذلك. َمْشقُوحا

 مثل قَبََحه هللا ، فهو َمقبوٌح. : َمشقوحٌ  فهو (6) [وقبحه]هللاُ فاُلناً  َشقَحَ  قال أَبو زيد :

 قَبَاَحةً ؛ قاله سيبويه. قَبُح : مثل َشقَاَحةً  ، كَكُرم ، َشقُحو

اٍن : نَْبتُ  الشُّقَّاحُ و  اْسُت الَكْلبة. : الشُّقَّاحو الَكبَِر. كُرمَّ

 .َشِقيحٌ  : فالٌن قَبيحٌ  ولذلك قيل : النَّاقِهُ من الَمَرض ، الشَِّقيحو



3183 

 

 الِكاَلِب : أَْدباُرَها أَو أَْشَداقَُها. أَْشقَاحُ و

 شاتََمه.و وشاقَاه وبَاَذاه : إِذا ال َسنَه باألَذيّة َشاقََحه يقال :و

 ، وهي البُْسرة الُمتغيِّرة إِلى الُحمرة. الشُّْقحة نَسبة إِلى َحْمراُء ، أَي كعَُرنيّة ، «ُشقَِحيَّة ُحلَّةٌ  كان َعلَى ُحيَّيِ بِن أَْخَطبَ »في الحديث : و

 * ومما يستدرك عليه :

 : الشُّّح ؛ عن أَبي َزيد. الشَّْقح

 .َكَشقَّحَ  النَّْخُل : َحُسن بأَْحماله ، َشقَحَ و

__________________ 
 يف الصحاح يف فصر الظاء املعجمة من املعتر. ( عن اللسان والتهذيب ا وابألصر والقاموس طُبيتها ابلطاء. والظبية فرج الكلبة كما1)
 ( ما أثبت هو نص التهذيب والتكملة واللسان ا وما يف النهاية : اسكت مقبوحاً مشقوحاً منبوحاً.2)
 .«متر النخر»ويف التهذيب : « التمر»( يف النهاية : 3)
 «و العطف ممنوع عند األكثر.يف املزهر : ورود اإِلتباع واملزاوجة بوا»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 حتريف.« تقو »( عن التهذيب ا وابألصر واللسان 5)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.6)
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 قال شيخنا : والمراد به الجمع اللُّغوّي. ، َشْوَكحٌ  : ِشْبهُ ِرتَاجِ الباِب ، ج الشَّْوَكَحة : [شكح]

ث .(1) ِشْلح : [شلح] ْلِحّي الُمحّدِ يَروي عن أَبي الفرج األَصبهانّي صاحب األَغاني ،  بالكسر : ة قُْرَب ُعْكبََراَء ، منها آَدُم بن محّمد الّشِ

ِن آَدَم بِن محّمِد بن أَبو القاسم آدُم بُن محّمِد ب وعنه أَبو منصوٍر النَِّديُم ؛ كذا في التَّْبصير. وقال البُْلبَْيسّي في األَنساب : الشَّْلحّي ، بالفتح :

وغيره ، تُوفَِّي بعُْكبََراَء سنة  (4)النَّّجاد وابن قانِع ، وعنه أَبو طاهٍر الَخفّاف  (3)عن أَحمد بن سلماَن  (2)الَهْيثِم بن تَْوبَة العُْكبَِرّي الُمعَّدل 

401. 

ْحر ، وهي بأَْقَصى اليَمن ،  : السَّْيفُ  الشَّْلَحاءُ و بضّم فسكون.  ، ُشْلحٌ  الَحِديُد ، ويُْقَصر ، ج وقال ابن األَعَرابّي : هو السَّْيفبلغِة أَهِل الّشِ

 عربيَّةً صحيحةً. الشُّْلحَ و الشَّْلَحاءَ  قال األَزهرّي : ما أَرى

فاُلٌن : إِذا َخَرَج عليه قُطَّاُع  ُشلِّح سََّواد يقولون :قال األَزَهِرّي : سمْعت أَهَل ال َسَواِديَّةٌ. قال ابن األَثير عن الَهَرِوّي : : التَّْعِريَةُ ، التَّْشِليحُ و

ْوه.  الطَِّريق فَسلَبوه ثِيَابَه وَعرَّ

 قَال : وأَْحسبها نَبَطيّة.

ام. الُمَشلَّحُ و  ، فال أَدري ما اشتِقاقه. َشلََّحه وفي المحكم : قال ابن ُدريد أَّما قَْوُل العَاّمة : ، كمعظَّم : َمْسلَُخ الَحمَّ

 : َطوائُف من البَْربَر يَتَكلّمون بأَْلِسنٍَة مختِلفة ، ومساِكنُهم بأَْقَصى بَوادي الَمْغِرِب. الشُّلُوحو

 قاله ابن األَعرابّي. ، بضّمتين : السَُّكاَرى ، الشُّنُح : [شنح]

: يُْنعَُت به  الشَّناِحيّ  قال األَزهرّي عن الليث : الَجسيُم الطويُل من اإِلبل ، والياِء المشدَّدةِ للتأْكيِد ال للنَّسب كاألَْلَمِعّي : ، بالفتح الشَّنَاحيّ و

 الَجَمُل في تََماِم َخْلِقه وأَنشد :

وٍ   ٍة َذمـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ر  يــــــــــــــــــَ ّدوا كـــــــــــــــــُ  َأعـــــــــــــــــَ

ٍم و     طـــــــــــــــِ َ  ابزٍِ  قـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ يَأعـــــــــــــــح احـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
وال. وقال األَصمعيّ  الشُّنُح األَعرابّي : وقال ابن نَاحِ  ، كما تََرى ، َشنَاحٌ  : الّطويل. ويقال : هو الشَّنَاِحيّ  ، بضّمتين : الّطِ  الشَّناِحيَةو ، كالّشِ

من اإِلبل : الطَِّويُل الَجسيُم ،  الشَّناِحيَةُ و الشَّنَاِحيّ و الشَّنَاحُ  مع التّنوين الجتماع الّساِكنين. وقال ابن سيده : َشنَاحٍ  ُحِذفَت الياُء من ، مخفَّفةً ،

 ال َغيُر. َشنَاِحيَةٌ  واألُنثى

ً  عليه َشنَّحَ و بَحِ وقد تقّدم في أَّول الفصل. : َشنََّع ، تَْشنيحا بَع والرُّ  بقَْلب العيِن َحاٍء كالرُّ

 : طوْيٌل. َشنَاِحيَةٌ و َشنَاحٍ  ، ورُجلٌ  َشناِحيَة بَْكَرةٌ وكذلك  فَتِيٌّ ، إِشارةٌ إِلى سقوِط الياِء : ، كثَمان َشنَاح بَْكرٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

 ومنه اشتقاُق الطَِّويل. قال األَزهرّي : ولسُت منها على ثِقٍة ؛ كذا في اللَِّسان. ، أَي ُمتطاِوٌل في َطيَرانه ؛ عن الّزّجاج. قال : شانِحٌ  َصْقر

حَ  : [شوح] ً تَْشوِ  على األَمر َشوَّ  وأَهمله ابن منظور والجوهرّي. : أَْنَكَر ، يحا

يحُ  : [شيح] ُسْهلّي يُتََّخذ من بعِضه الَمَكانِس ، وهو من األَمَراِر ، له رائحةٌ َطيِّبة وَطْعٌم ُمرُّ ، وهو َمْرًعى للَخْيل والنَّعَم  ، بالكسر : نَْبتٌ  الّشِ

ياُض قال :  ، وَمنَابِتُه الِقيعَاُن والّرِ

ِض يـَُغط ي يف زاهِر  يَحاالر وح  الشِّ
 . قال :ِشيحانٌ  وجمعه

ــــــــوُذ  ل ــــــــَ ــــــــحــــــــانِ ي ي ٍة  ِبشــــــــــــــــــــــِ فــــــــ  َر  مــــــــن ُمســــــــــــــــــــــِ ــــــــقــــــــُ  ال

رِ     رحصــــــــــــــــــــــَ بــــــــاَء صــــــــــــــــــــــَ كــــــــح ِح نــــــــَ فــــــــح ــــــــَ ٍة َأو نـ يــــــــَ  شــــــــــــــــــــــذمــــــــِ

  
 إِذا أَْنبَتَتْه. األَْرُض ، أَشاَحتِ  قدو

يحو  بُْرٌد يََمنِّي. : الّشِ
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، بالشين معجمةً من فَْوق ، والصَّواب : السَّْيُح والُمسيَُّح  ُمَشيَّح وال ِشيحٌ  : هو الُمخطَّط. قال األَزهرّي : ليس في البُُروِد والثِّيَاب الُمَشيَّحو

ين والياِء في باب الثِّياب ؛ وقد ذُكر ذلك في موضعه.  بالّسِ

يحُ و ه ويَصف  .الُمشيحو كالّشائح ، شياحٌ  عفي لُغَة ُهَذْيل ، والَجمْ  الجادُّ في األمورِ  : الّشِ قال أَبو ذَُؤْيٍب الُهذلّي يَْرثي َرُجالً من بني َعّمِ

 مواقفَه في الَحْرب :

__________________ 
 َشلحج ا وِشلحج ابجليم ويف اللباب َشلحج وِشلحح.ـ  ( يف معجم البلدان ويف موضعا1)
 .(ِشلحج)ا ومعجم البلدان  (ِشلحح)( عن اللباب 2)
 ويف معجم البلدان : سليمان.« سلم»( عن اللباب ا وابألصر 3)
 ( واله : أمحد بن  مد بن ا سا اخلفاف.4)
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ُدوا د  بــــــــــــــَ ُم حــــــــــــــىّت ِإذا مــــــــــــــا تـــــــــــــــَ هــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ  َوَزعــــــــــــــح

وحُ     ٌه وُكشــــــــــــــــــــــــــــُ تح َأوحجــــــــــــــُ رَاعــــــــــــــًا َواَلحــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــِ

  

مح  هــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ قــــــــــــــح بـــــــــــــــَ ُم فســـــــــــــــــــــــــــَ َدرحَت ِإىل أُواَلهــــــــــــــُ  بــــــــــــــَ

تَ و     احيـــــــــَح ك  شـــــــــــــــــــــــَ ِم ِإنـــــــــّ وح ـــــــــَ َر الـــــــــيـ يـــــــــحُ قـــــــــبـــــــــح  شـــــــــــــــــــــــِ

  
 وقال األَْفَوه :

ٌد و  هـــــــــــَ ا َمشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــّ ن اّلِن مـــــــــــِ ِة الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَروحضـــــــــــــــــــــــــَ  ب

ُر و     يـــــــــح ةٌ اخلـــــــــَ حـــــــــَ ا شـــــــــــــــــــــــائـــــــــِ بـــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــثـ َم ال ظـــــــــُ  وقـــــــــد عـــــــــَ

  
يحو  الَحِذر. : الّشِ

 : الَحَذُر ؛ وأَنشد ألَْوس : اإِلشاَحةُ  األَعرابّي :وقال ابن  على َحاجتِه ، أَشاحَ و شاحَ  قدو

ُض  فــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ ُث ال تـ ــــــــــح ي ةُ يف حــــــــــَ نح  اإِلشــــــــــــــــــــــــاحــــــــــَ  مــــــــــِ

ا    َدعــــــــــــــَ اِوُ  الــــــــــــــبــــــــــــــِ مــــــــــــــنح قــــــــــــــد حيــــــــــــــَُ ر لــــــــــــــِ  أَمــــــــــــــح

  
ً  الَحَذُر والَخْوُف لَمن حاَول أَن يَْدفَع الموَت ، وُمحاَولَتُه َدْفعَه بُدَعةٌ. قال األَزهرّي : وال يكون الَحِذُر بغير ِجدٍّ  اإِلشاَحةُ و . وقوُل ُمشيحا

 الشاعر :

حُ  ـــــــــهـــــــــا  ُتشـــــــــــــــــــــــيـــــــــِ ي لـــــــــِ تـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ الِة فـــــــــتـ ـــــــــفـــــــــَ  عـــــــــلـــــــــ  ال

َ  الــــــــــَوضــــــــــــــــــــــــُا     لــــــــــِ ر ِإذح قــــــــــَ دح وحِع الــــــــــقــــــــــَ (1)بــــــــــبـــــــــــَ
 

  
 أَي تُِديُم السَّْير.

 بن اإِلْطنابَة : (2) [عمرو]: الُمِجّد. وقال  الُمِشيحو

ســــــــــــــــــــــــي و  فح ــــــــــَ ُروِه نـ كــــــــــح
َ

ــــــــــ  املــــــــــ ي عــــــــــل َدامــــــــــِ ــــــــــح   (3)ِإق
ِر و     طــــــــــــَ َة الــــــــــــبــــــــــــَ رحيب هــــــــــــامــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــحِ ضــــــــــــــــــــــــــَ

ُ
 امل

  
ً و شايََح ُمَشايََحةً و  الِعْجلّي :: بمعنَى َحِذَر. وأَنشد الَجْوهرّي ألَبي السَّْوداِء  أَشاحَ و شايَحَ و : َحِذٌر. شاِئحٌ  ورجلٌ  .ِشيَاحا

َن الــــــــــــــــــــــر ز  مــــــــــــــــــــــنح َراَبِح  عــــــــــــــــــــــح  ِإذا لــــــــــــــــــــــَِ

نَ     احيـــــــــــــــَح ا  شـــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــه أميـــــــــــــــ  احِ مـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 : حاِزٌم َحِذٌر. وأَنشد. لُمشيحٌ  أَي َحِذْرَن. وَربَاح : اسُم َراحٍ. وتقول : إِنه

ّر  يــــــــــــــحــــــــــــــاً أَمــــــــــــــُ يــــــــــــــٌة  ُمشــــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــح ي فــــــــــــــِ عــــــــــــــِ  مــــــــــــــَ

ؤحٍد ومــــــــــــــن خــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــرِ     ن بــــــــــــــا مــــــــــــــُ  فــــــــــــــمــــــــــــــِ

  
 لَحَذره على ُحَرِمه ، وأَنشد المفضل : ، بالفتح ، كالشَّْيَحان : الغَيُور ، الشائِحو

ّر هبــــــــا  مــــــــَ تــــــــَ انُ ملــــــــا اســــــــــــــــــــــح حــــــــَ يــــــــح ٌح  شــــــــــــــــــــــَ جــــــــِ تــــــــَ بـــــــــح  مــــــــُ

ذانَ     نــــــــــــح رحآ  شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ِا عــــــــــــنــــــــــــك هبــــــــــــا يـ ــــــــــــبــــــــــــَ  ابل

  
 د :الَحَسُن الطُّوِل ، وأَنش الطَّويلُ  : الشَّْيَحان أَي وهو ، والفتح من رواية أَبي سعيٍد وأَبي َعْمٍرو.

يـــــــــــــــــــحٌ  حـــــــــــــــــــانٍ فـــــــــــــــــــو   ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــح   شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُب     لــــــــــــــــــــــــِ ه كــــــــــــــــــــــــَ ُدوُر كــــــــــــــــــــــــبَنــــــــــــــــــــــــّ (4)يــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 قال األَِزهرّي : وهكذا رواه َشِمٌر وأَبو محمد. يُْكَسر ،و

 أَراد السُّرعةَ. َعْدواً ، (5) الذي يتََهمَّس : الشَّْيَحانُ  نقل األَزهرّي عن خالد بن َجْنبَةَ :و كذا في هامش الّصحاح.

 وَجبٌَل عاٍل َحَوالَيِ القُْدس. ، أَي َسِريعةٌ ، َشْيَحانةٌ  وناقَةٌ  الفََرُس الشَِّديُد النَّفَِس. أَيضاً : الشَّْيَحانو

يَاحُ و  : حِذٌر جادٌّ. شائِحٌ  ورجلٌ  ٍء.، بالكسر : القَْحُط ، والِحذاُر ، والِجدُّ في كّلِ شيْ  الّشِ
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يحةُ و ة. وقيل : فَْيٍد ، ، بالكسر : ماَءةٌ َشْرقيَّ  الّشِ مَّ ديار  (6) [من]بالَحْزِن  بينهما يوٌم وليلةٌ ، وبينها وبين النِّباجِ أَربٌع. وقيل : هي ببطن الرُّ

 يَْربُوع. وقيل : بالخاِء المعجمة.

يحةُ و ث ، (7) التاجر بِن عليّ  دِ وَعبد الُمْحسن بُن محمّ  وَرفيقه محّمُد بن َصِغيٍر ، ة ، بَحلَب ، منها يُوُسُف بن أَْسبَاط ، : الّشِ ُكْنيَته أَبو  الُمَحّدِ

ُكْنيته أَبو النَّْجِم ُرومّي ، أَْسَمعه الحديَث ،  (9) ومواله بَْدر ؛ (8) 479منصوٍر ، َكتََب الحديَث بالّشام ومصر والعراق ، وَحدَّث ، مات سنة 

أَحمُد  أَبو العبّاسو من ُشيوخ الُمَوفَّق عبِد اللِّطيف ؛ وابنه محّمد بن بَدرٍ  نه ؛وأَعتَقه ، فنُِسَب إِليه ، هكذا ذكَره الحافظ أَبو َسعد ، وروى ع

 عن أَبي الفرج أَحمَد بِن محّمدٍ  بُن سعيِد بِن حسٍن ،

__________________ 
 والتكملة.وما أثبت عن الديوان والتهذيب « بنوع القدر»ا وابألصر  260( البيت للنابغة الذبياين ديوانه ص 1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 ( صدره يف امكم :3)

 بذيب الذم عن حسيب مباد
 .«يدرّ »( يدور عن التهذيب ا وابألصر 4)
 ( كذا ابألصر والقاموس والتهذيب ابلسا املهملة.5)
 ( زايدة عن معجم البلدان.6)
 ( األصر والقاموس واللباب ويف معجم البلدان : الناجي.7)
 .487. ويف معجم البلدان : سنة 478اب : سنة ( يف اللب8)
 ( يف اللباب : برد.9)
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ر أَبو علّي َأمحُد بنو  الَقزّازي ا وَأيب الطّيِّب بن َغلحُبون ؛ هح األَنطاكّي ا رَو  عن ُمَطا  وطَبقِته ا وعنه علّي   ّمد بن ســَ
  مِد بِن ِإبراهيَم بِن ُعَمَر بِن خلير البغدادّي الص ويّف. بُن ِإبراِهيم بِن عبد   األَنطاكّي ا وعاَلُء الّدين علي  بنُ 

ثون يِحيُّون الُمَحّدِ ضا أَحمُد بُن بْدِر بِن عبد المحسن ؛ وكذلك أَبو الُحسين  .الّشِ وفاته مسعوٌد أَخو عبد المحسن المذكور ، رَوى عنه أَبو الّرِ

يحّي   ، خاُل عبِد المحسن المذكور ، روى القراآِت عن أَبي الحسن بن الَحمامّي.عبُد هللا بُن أَحمَد بِن سعيِد بِن الحسِن الّشِ

يحِ  ، ويُْقَصر : َمْنبِتُ  الَمْشيُوحاءُ و يحَ  أَي األَرُض الّتي تُْنبِت ، الّشِ . وهكذا في مشيوحاءُ  . قال أَبو َحنيفَةَ : إَِذا َكثُر نَبَاتُه بمكاٍن قيل : هذهالّشِ

ُل بن َسلَمةَ في كتابه الّذي ردَّ فيه على صاحب العين ؛ كذا في هامش الّصحاح ، ونقل  التّهذيب عن أَبي ُعبَْيدٍ  عن األَصمعّي. وأَنَكره المفضَّ

وض عن أَبي َحنِيفةَ في كتاب النبات : أَن يحِ  اسمٌ  َمْشيُوَحاءَ  السُّهيلّي في الرَّ  الكثيِر. قال شيخنا : وسبق الكالم على َمْفعواَلَء ووقوِعه للّشِ

 جمعاً وماله من النظائر في علج.

ْل.  قلت : ويُْنَظر في هذا مع ما أَسلفناه من النقل ويُتأَمَّ

هكذا مقصوراً. وذكره ابُن مالك في التّسهيل في ـ  من أَْمرهم َمِشيَحىو من أَْمِرهم ، وعليه اقتصَر الجْوهرّي ، َمْشيوحاءَ  هم في يُقال :و

وهكذا في اللّسان. وفي شرح الكافية البن مالك قال : وعلى  أَو في اختالٍط ، هكذا في الّصحاح ، أَمٍر يَْبتَِدُرونه ،أَي في ـ  األَوزان الممدوة

، ففيه   تفسيِره باالختالطهذا فهو بالجيم من نُْطفٍَة أَْمَشاجٍ ، ووزنُه فَِعيالُء ال َمْفِعالُء. قال شيُخنا : ُحكُمه عليه بأَنه بالجيم ، إِْن كان لمجردِ 

 نََظٌر ؛ وإِن كان لعََدِم ُوروِده بالحاِء المهملة بمعنى االختالِط كما هو ظاهٌر ، فال إِشكال.

ٍل. وقال ابُن أُّم قاسٍم  قلت : وقد َصحَّ وروده بالحاِء المهملِة بمعنَى االختالِط ، كما هو في اللّسان وغيِره ، فكالُم ابن مالٍك محلُّ نََظٍر وتأَمَّ

 من أَمرهم ، أَي في ِجّدٍ وَعْزٍم. َمِشيَحاءَ  تبعاً للشَّْيخ أَبي َحيَّاَن في شروحهم على التّسهيل : القَْوُم في وغيُره ،

 كذا في التّهذيب ، وأَنشد. : قاتََل ، َشايَحَ و

 (1)ِشيحُ قبَر اليوِم ِإنك  شاحَيحتَ و 
 الجاَد الُمسرع. : الُمِشيحو

والمانُِع لما وراَء  وفي بعض النُّسخ : إِليك ، الُمْقبُِل عليك ، على َوْجَهْين : الُمشيحُ  وقال الفّراُء : «ُمِشيح على َجَملٍ »في حديِث َسطيٍح و

 َظْهِره.

أَو بمعنى الَحَذر والِجّدِ في األُمور ، أَي َحِذَر النّاَر كأَنّه نََظر  «أَشاحَ و اتَّقُوا النّاَر ولو بِشّقِ تَْمَرةٍ. ثم أَْعَرض»حديث :  وبه فّسَر ابُن األَثير
 إِليها أَو َجّد على اإِليصاِء باتِّقائِها ، أَو أَقبَل إِليك بِخطابه. (2)

 إِلعراض.، أَي َجّد في ا أَشاحَ و ِء : نَّحاه. وقال ابن األَعرابّي : أَْعَرَض بَوْجِههبَوْجِهه عن الشَّيْ  أَشاحَ  وقيل :

ُجُل َوْجَهه عن َوَهجٍ أَصابَه وعن  ى الرَّ  بوْجِهه. أََشاحَ  أَذًى ، قيل : (3)وقال غيُره : وإَِذا نَحَّ

 : إِذا نََظَر إِلى َخْصِمه فضايَقَه. َشيَّحَ  وهَذا عن ابن األَْعَرابّي. وقد : التَّْحذيُر والنََّظُر إِلى الَخْصِم ُمَضايَقَةً ، التَّْشيِيحو

يح ذوو ين المهملِة ، : ع باليماَمِة ، الّشِ فاً من الّسِ  بالَجزيرة. موِضٌع آخرُ و إِن لم يكن ُمَصحَّ

يحِ  ذاتُ و  بالَحْزن. : ع في دياِر بني يَْربُوع الّشِ

َف الَجْوَهريّ  : إِذا أَرخاه ؛ نقله األَزهرّي عن الليث ، (4) الفَرُس بَذنَبِه أََشاحَ و  لسين المهملة ؛ قاله أَبو منصور ،وِإنما الّصَواب با وَصحَّ

 قال شيُخنَا : وال يُْحَكم على ما في كتاب الليث أَنه تَْصِحيف إِاّل بثَبٍت. اللَّْيث. العين تَصنيف وإِنما أََخَذه من كتاب

 والمصنِّف قَلََّد الّصاغانّي ، وَسبَقَه أَبو منصور.

 ، كأَْحَمَد : ِحْصٌن باليََمن. أَْشيَحُ و

 دفصر الّصا
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 املهملة مض ا اِء املهملة
ْبح : [صبح] ْم : ، الصُّ بِيحة ، وهو أَْصباحٌ  الفَْجر ، أَو أَّوُل النََّهاِر ، ج بالضَّ  اإِلْصباحُ و نقيض المَساِء ، الّصبَاحو ؛ الصَّ

__________________ 
 ( عجز بيت أيب ذ يب املتقدم يف أثناء املادة.1)
 ( يف النهاية : ينظر.2)
 التهذيب : أو عن أذ .( يف 3)
يف نســـخة املو املطبوع بعد قوله : بذنبه صـــوابه ابلســـا املهملة ا وهو ســـاقرت يف نســـخ الشـــارح ولذا احتاج ِإىل »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)

 .«قوله ِإلا الصواب اخل
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َبحُ و  ابلكســـر ا ُصـــح
َرم ا امل باحِ ):  عزوجل . قا    أَلّن املفعو  مما زاد عل  الثالثة كاســـم املفعو  ا كُمكح  (فاِلُق اإْلِص   ْ

َساءُ  (1) باحُ و  قا  الفرّاُء : ِإذا قير : اأَلمح َساءِ  اأَلصح
َ
. قا  : وِمثحله األَبحكار واإِلبحكار ا وقا  الّشاعر الص بححو  ا فهو مجحض امل

: 
ىَن راَِيحــــــــــــــــــــــــــــــــــًا وَذِوي راَِيِح   أَفــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ُخ اأَلمحســــــــــــــــــــــــــــاِء و     ــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــُ ن ــــــــــــــَ ــــــــــــــاحِ ت ب  اأَلصــــــــــــــــــــــــــــح

  
 ، قال : وإِْن ِشئَت نََصْبَت. َصباُحك هللِا ال َصبَاحُ  وحَكى اللِّْحيَانّي : تقول العرب إِذا تَطيَّروا من اإِلنسان وغيِره :

ْبحِ  أَي : َدَخل فيه ، أَْصبَحَ و  ، كما يقال : أَْمَسى ، إِذا دخل في الَمَساِء. الصُّ

بحِ  ، أَي َصلُّوها عند ُطلوع «ألَْجرفإِنه أَْعظُم ل أَْصبِحوا بالصُّبح»في الحديث : و  (َوِإنَُّكْم لََتُمرُّوَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحنيَ ). وفي التَّْنِزيل الصُّ

 ُمْستَْدرك كما ال يَْخفَى.« بمعنى»قال شيُخنا فيه تَْطِويٌل ألَّن  بَمْعنَى صاَر. : أَْصبَحَ و (2)

 وأَْمَسْينا ، أَي ِصْرنَا في حيِن ذاك. أَْصبَْحنا قال سيبويه :

 فالٌن عاِلماً : صار. أَْصبَحَ و

ً و ً  قال لهم : ِعمْ  : َصبَّحهم تَْصبيحا ً  أَتاهم : َصبََّحهمو  بالَخْير.هللاُ  َصبَّحكَ  وهو تَحيَّةُ الجاهليَّة ، أَو قال : ، َصباحا  ، كَمنَعَ  كَصبَحهم ، َصبَاحا

ا.  َصبَْحنَاو فاُلناً ، فهذه مشّددة ؛ َصبَّْحنَاو بلَد كذا وكذا ، َصبَّْحنا أَنه يُقَال : َصبَّْحنَاو َصبَْحنَا قال أَبو َعْدنَان : الفَْرق بين أَْهلََها َخيراً أَو َشرًّ

 وقال النّابغة :

حــــــــــو  بــــــــــ  ه  هصــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــُ عــــــــــح جــــــــــًا فــــــــــال زَاَ  كــــــــــَ لــــــــــح  فـــــــــــَ

ا     يـــــــَ ـــــِ ال اِس عـــــــَ ـــــنـــــــّ نح عـــــــاَد  مـــــَن ال رِّ مـــــَ ـــــ  كـــــــُ (3)عـــــل
 

  
 بكذا ، وَمّساه بكذا ، كّل ذلك جائز. قال بَُجير بن ُزَهير الُمَزنّي ، وكان أَْسلََم : َصبَّحه ويقال :

مح  اهــــــــــُ ــــــــــَ ن حــــــــــح ــــــــــَ ب ٍم  صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ي لــــــــــَ ــــــــــٍف مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــُ  أبَل

اَن َوايف و     مــــــــــــــَ ثــــــــــــــح ٍض مــــــــــــــن بــــــــــــــين عــــــــــــــُ بــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  معناه أَتَْينَاهم  بأَلف َرجٍل من بني ُسلَيم. وقال الراجز : َصبَاحا

ُن  احنــــــــــــَح ــــــــــــَ ن حــــــــــــح ــــــــــــَ ب ــــــــــــا  صــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــامــــــــــــرًا يف َدارِه

ا    ــــــــــــــــــَ ارِه َريفَح هنــــــــــــــــــََ اَد  طــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ رحدًا تـ  جــــــــــــــــــُ

  
ً  يريد أَتَْينَاَها  بَخْيل ُجْرٍد. وقال الشَّّماخ : َصباحا

ا و  اهبــــــــــــَ ر  رِكــــــــــــَ ٍ مــــــــــــا َأكــــــــــــَ اح و بــــــــــــعــــــــــــَ كــــــــــــُ  َتشــــــــــــــــــــــــــح

اِدي : و     نــــــــَ ُ
يــــــــَر املــــــــ حَ قــــــــِ وحمُ  َأصــــــــــــــــــــــبــــــــَ يالــــــــقــــــــَ   أَدحجلــــــــِ

  
وقد تقّدم  ؟القوُم ، وهو يَأْمر باإِلدالج أَصبحَ  اإِلْدالُج : َسيُر اللَّيل ، فكيف يقول : فيقول : (4)قال األَزهرّي : يَسأَل الّسائُل عن هذا البَيت 

 .(5)فراِجْعه « دلج»الجواب في 

ً  َسقَاهم َصبََحُهمو ً  من لَبٍن ، َصبُوحا ً و ، يَْصبَُحهم َصْبحا بوحُ  أَي وهو ، ، كذلك. َصبََّحهم تَْصبيحا أَو ما  ما ُحِلَب من اللَّبِن بالغََداةِ ، : الصَّ

 ُشِرَب بالغََداةِ فما ُدوَن القائِلِة.

 .االْصِطبَاحُ  وفِْعلُك

بُوحُ و  أَيضاً : كلُّ ما أُِكَل أَو ُشِرَب ُغْدَوةً ، وهو ِخالُف الغَبُوِق. الصَّ

بُوحو  فَشِربوه. عنَدُهم من َشَرابٍ  حَ أَْصبَ  ما : الصَّ

بُوحو ً  النَّاقَةُ تُْحلَب : الصَّ  حكاه اللِّْحيَانّي وأَبو الَهيثم. وقوُل َشْيِخنا إِنه غريٌب محلُّ نَظٍر. ، َصبَاحا
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بَاحِ  يومُ  من المجاز : هذاو بَاحِ  ولَِقيتُهم َغَداةَ  ، الصَّ  قال األَعشى : يَوُم الغَاَرةِ ، : وهو الصَّ

تح  لــــــــــــــَ َف ِإذح أُرحســــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــح ُف األَل رحعــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ــــــــــــــه تـ  ب

َداَة     احِ غـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ ُض  رَا الصـــــــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــح  ِإَذا الـــــــــــــــنــــــــــــــــ 

  
ً  ُؤهميقول : بهذا الفََرِس يَتقدَّم صاحبُه األَْلَف من الَخْيل يَوَم الغَاَرةِ. والعرب تقول إِذا نَِذَرْت بغاَرةٍ من الَخْيل تَْفجَ  :  َصبَاَحاه : يا َصبَاحا

 يُْنِذُروَن الَحيَّ أَْجَمَع بالنداِء العالي.

ون يوَم الغَارةِ يَومَ  باح ويَُسمُّ باح ، ألَنّهم أَْكثَر ما يُِغيرون عندَ  الصَّ  .الصَّ

ْبَحةو ّمِ : نَْوُم الغََداةِ ، ويُْفتَح ، الصُّ ْبَحة وقد َكِرهه بعُضهم. وفي الحديث أَنه نََهى عن ، بالضَّ  ومُ ، وهي النَّ  الصُّ

__________________ 
 .96( سورة األَنعام من اآية 1)
 .137( سورة الصافات اآية 2)
 ( مل أجده يف الديوان.3)
 ( يف التهذيب : يسب  السائر عنه فيقو .4)
 .268/  4( انظر التهذيب ج 5)
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ِب. ويف حديث أُمِّ  ِر مث َوقحُت طََلِب الَكســـــــــــــــح وعنَده أَقو  فال أُقـَب ح ا » َزرحٍع ا َأهنا قالت : َأّوَ  النـ َهار ا أَلنه َوقُت الذِّكح
ِفي ٌة فهي تـََنام .«فبََتصب ح وأَرحُقد  .الص بحَحة أَرادتح َأهنا َمكح

ْبَحةو  ما تَعَلَّْلَت به ُغْدَوةً. : الصُّ

 إِذا نام بالغََداةِ. : تََصبَّحَ  قدو

بُوحَ  القَْوَم : إَِذا َسقَْيتهم َصبَْحتُ  ، هو تَفَعََّل من «بَسْبعِ تَْمَراٍت َعْجَوة تَصبَّحَ  َمنْ »في الحديث : و  ، التّشديد لُغة فيه. َصبَّحتو ، الصَّ

ْبَحةو بَحو الصُّ ْهبَِة ، قَِريٌب منها َسَواٌد إِلى الُحْمَرةِ ، أَو لَْوٌن يَْضِرب إِلي الشُّْبَهةِ  : الصَّ ْبحةَ  وَجَزَم السَُّهيلّي بأَن أَو إِلى الصُّ بياٌض غيُر  الصُّ

بَح خالِص. وقال اللّيث :  : ِشدَّةُ الُحْمَرةِ في الشَّعر. الصَّ

والُمْلَحة.  ْبَحةُ الصُّ  قَريٌب من األَْصَهب. ورَوى َشِمٌر عن أَبي نَْصٍر قال : في الشَّعر األَْصبَح وعن اللّيث : .َصْبحاءُ  . وهيأَْصبَحُ  هوو

 : الّذي يكون في َسواِد َشعِرِه ُحْمَرةٌ. األَْصبَحُ  تَعلو َشعَره ُحْمَرةٌ. وقال َشِمٌر : (1)اللَّْحيَِة : الّذي  أَْصبَحُ  ورجل

. قال األَْصبَح النَّهاِر ، ُمشتَقٌّ من ُصْبحُ  : الشَّديُد ُحْمرةِ الشَّعِر. ومنه األَْصبَح ، «أَْصَهب أَْصبَحَ  إِْن جاَءْت به»في حديث الُماَلعنة : و

ْبح األَزهرّي : ولَْونُ  ِل اللَّْيل. الصُّ ِل في أَوَّ  الّصادِق يَْضِرب إِلى الُحْمَرةِ قليالً ، كأَنّها لَْوُن الشَّفَق األَوَّ

 خمسِة أَياٍم. ِلَصبَاحِ  ويُْكَسر ، أَي بالّضم ، كما تَقُول : ِلُمْسيِ خامسٍة ، خامسٍة ، (2) ِلُصْبحِ  أَتَْيتُهو

 َمَساَء. من العرب َمن يَْبنِيه كَخْمَسةَ َعَشَر ، ومنهم من يُضيفُه ، إِاّل في َحّدِ الحاِل أَو الظَّرف. َصبَاحَ  وحَكى سيبويه : أَتَيتُه

ٍن. وقد جاَء في لُغٍَة لَخثْعَم وه ال يُستعمل إاِلَّ َظْرفاً ، قال سيبويه : ، أَي بُْكَرةً. َصبُوحٍ  ، وذا َصبَاحٍ  أَتْيتُه َذاو ً ]و َظْرٌف غيُر ُمتمّكِ  (3) [اسما

 قال أَنَُس بُن نَُهْيك ، منهم :

ُت عـــــــــــلـــــــــــ  ِإقـــــــــــامـــــــــــِة ِذي  احٍ عـــــــــــَزمـــــــــــح بـــــــــــَ   صـــــــــــــــــــــــــَ
وُد     نح َيســـــــــــــــــــــــــــُ و ُد مـــــــــــــَ ا َيســـــــــــــــــــــــــــَ ٍر مـــــــــــــَ (4)أَلمـــــــــــــح

 

  
 لم يستعمله َظْرفاً. قال سيبويه : هي لُغَةٌ لَخثْعَم.

، وهو َظْرٌف ال يَتََمكَّن ، والظُُّروف الّتي ال تَتمّكن  صباحٍ  بيُت لرُجٍل من َخثْعَم قالَهُ على لُغَته ، ألَنّه َجّر ذاوَوجْدت في هامش الّصحاح : ال

باح َعَزْمت على اإِلقامِة إِلى َوْقتِ  ال تَُجرُّ وال تُْرفَع ، وال يجوز ذلك ِإاّل في لغة قوٍم من َخثْعَم أَو يُْضَطرُّ إِليه شاعٌر. يُريد : ، ألَنّي  الصَّ

د َمْن يَسود :َوَجْدت الَرأَْي والَحْزَم يُوجباِن ذلك. ثم قال : لشيْ  ُد إِاّل لشيْ  ٍء ما يَُسوَّ ده قَوُمه ال يُسوَّ ٍء من الِخَصاِل يقول : إِّن الذي يُسّوِ

ُدوه من أَْجلها ؛ كذا قاله ا  بن الّسيرافّي.الَجِميلِة واألُموِر المحمودةِ رآَها قَوُمه فيه فَسوَّ

بُوحَ  ، وحين َشِربَ  أَْصبَحَ  ، أَي ِحين َصبُوح وذا ُصْبَحةٍ  ولقيتُه ذاتَ  بُوحِ  . وعن ابِن األَعرابّي : أَتَيتُه ذاتَ الصَّ ، وَذات الغَبُوق ، إِذا  الصَّ

َمْيِن ، وذاَت العَُوْيِم ، أَي منذُ  َصبَاحٍ  أَتَاه ُغْدَوةً وَعِشيَّةً ؛ وَذا  ثالثِة أَْزَماٍن وأَْعواٍم. (5)، وَذا َمساٍء ؛ وَذاَت الزُّ

بَحِ  بَيِّنُ  : األََسُد ، األَصبَحُ و  ، كذلك. أَْصبَحُ  . وَرُجلٌ الصَّ

ً اْصبَاحَّ اْصبِيَحا وقد أَيًّا كاَن ، َشعٌَر يَْخِلطه بياٌض بُحْمَرةٍ ِخْلقَةً  .األَْصبَحو ً  كفَِرحَ  َصبِحَ و ، حا كةً  ، َصبَحا  ، بالّضّم. ُصْبَحةً و محرَّ

أَيضاً ، قال  اإِلصباحِ  ، وَوْقتُ  اإِلصباحِ  ، بالفتح : َمْوِضع الَمْصبَحو وعبارة الّصحاح : وَوْقتُه ، اإِلْصبَاحِ  ، كُمْكَرم : موِضعُ  الُمْصبَحو

 الشاعر :

َبحِ  ِد وحيُث مُيحِسي مَبصح  اَ مح
، بَضّم الِميم. انتهى. وفي بعض النُّسخ ، بعد قوله :  ُمْصبَح لِقيَل : أَْصبَحَ  وهذا َمبنيٌّ على أَْصِل الِفْعل قبَل أَن يُزاد فيه ، ولو بُنِي على

فيه ، والُمْمَسى : الَمَكان  (6) يُْصبَح َمْوِضع الِّذي: ال الُمْصبَح وهو الّصواب إِن شاَء هللا تعالى. وقال األَزهرّي :« وكَمْذَهب»كُمْكَرم : 

 الّذي يُْمَسى فيه. ومنه قوله :
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َبحِ َقرِيبُة  ُصح
 من مُمحَساها امل

__________________ 
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : الذي يعلو شعر  يته بياض مشرب محرة.1)
 .ُصبح اللسان :( األصر والقاموس والصحاح ا ويف 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ما َيُسود. كذا يف األصر والصحاح وامكم ا ويف اللسان :« من َيُسود»( قوله : 4)
 .«مذ»( التهذيب واللسان : 5)
 بد  مُيَس  فيه.« متِسي فيه»فيه قيدت اجلملة بصيغة املخاطب ا وأَيضاً  ُتصِبح ( األصر واللسان ا ويف التهذيب :6)
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َراج ، ْصبَاحالمِ و َراُج على َمحّلِ الفَتِيلِة َمَجازاً مشهوراً ؛ قاله شيُخنَا.  : الّسِ وقال أَبو وهو قُْرُطه الِّذي تَراه في الِقْنِديل وغيِره. وقد يُْطلَق الّسِ

 ذَُؤيب الُهذلّي :

ه  ـــــــــــُ ب ـــــــــــُ ـــــــــــَر أَرحقـ ي ـــــــــــ  ـــــــــــل ـــــــــــُت ال ـــــــــــي رحٌ  أَب ـــــــــــَ ِك بـ ـــــــــــح ن ـــــــــــِ  أَم

اِم     راِض الشــــــــــــــــــــــــّ ُه يف عــــــــــِ ــــــــــّ احُ كــــــــــبَن بــــــــــَ  (1) ِمصــــــــــــــــــــــــح
  

سه فاَل يَْنهض  الِمْصبَاحو ال  في َمْبَرِكَها تُْصبح الّتي النّاقَةُ  : الِمْصبَاح وإِْن أُثِيَر. وقيل : يُْصبح حتّى (2)من اإِلبل : الِّذي يَْبُرك في ُمعَرَّ

تَِها وهو مّما يُْستَحّب من اإِلبل ، وذلك حتّى يَرتِفع النَّهاُر ، (3)تَْرَعى   .َمصابِيحُ  وِسَمنِها ، َجْمعُه لقُوَّ

يد في الفَْرق :  أَنشد ابن الّسِ

ــــــــحُ  ي ــــــــِ اب ا  َمصــــــــــــــــــــــَ قــــــــوُدهــــــــَ ــــــــَ َوايت ي ــــــــ  ــــــــل يســــــــــــــــــــــتح ابل ــــــــَ  ل

كِ     وٌم وال ابآفــــــــــــــــــــــالِت الــــــــــــــــــــــد والــــــــــــــــــــــِ  جنــــــــــــــــــــــُ

  
نَاُن العَِريض : الِمْصباحو في األَربعة. وعلى الثّاني قوُل  كِمْنبَر ، كالِمْصبَح ةَ ،عن أَبي َحنيف قََدٌح َكبِيٌر ، : الِمْصباحو .َصبَاِحيَّة وأَِسنَّةٌ  الّسِ

اخ : د أَخي الّشمَّ  الُمَزّرِ

اَء  وحمـــــــَ ِف كــــَ يــــح ُت لـــــــه ابلســــــــــــــــــ  َربـــــــح حـــــــاً ضــــــــــــــــــَ بــــَ   ِمصــــــــــــــــــح
ريُ     قـــــــــِ ي عـــــــــَ اُر فـــــــــهـــــــــح تح عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا الـــــــــنـــــــــّ بـــــــــ   فشـــــــــــــــــــــــُ

  
بُوحةُ و بوحِ  : النَّاقَةُ المْحلُوبةُ بالغَداةِ ، الصَّ بُوح عن اللِّْحيَانّي. وقد تَقَّدم ِذْكرُ  ، كالصَّ بُوحة آنِفاً. ولو قال هناك : الصَّ ، َسِلَم من التَّكرار.  كالصَّ

 .َصبُوحتَيو َصبُوِحي هذه وحَكى اللِّْحيَانّي عن العرب :

بَاَحةُ و ةً. ونقل شيخنا عن أَبي  هكذا فَّسره غيرُ  : الَجَماُل ، الصَّ واحٍد من األَئّمة ، وقَيّده بعُض فقهاِء اللُّغَة بأَنه الَجماُل في الَوْجِه خاصَّ

بَاحةُ  منصور : ن ، للَّسافي الَوْجِه ، والَوَضاَءةُ في البََشَرة ، والَجمال في األَْنف والَحالوةُ في العَْين ، والَمالَحةُ في الفَِم ، والظَّْرُف في ا الصَّ

شاقَةُ في القَّد ، واللَّبَاقة في الشََّمائل ، وَكماُل الُحْسِن في الشَّعِر.  والرَّ

 نقله الجوَهِرّي عن الِكَسائّي ، واقتصر عليهما ، ، ُصبَاحٌ و ، َصبِيحٌ  فهو .المصباح : أَْشَرَق وأَناَر ؛ كذا في َصبَاَحةً  كَكُرمَ  َصبُحَ  وقد

وافَق الِّذين يقولون فُعَاٌل الَِّذين يقولون فَِعيٌل ، الْعتِقَابِهما كثيراً ، واألُنثَى فيهما   وُغَراٍب وُرّماٍن وسْكَراَن ،، كَشريفٍ  َصْبَحانُ و ، ُصبّاحٌ و

بِيح . وافَق ُمَذكََّره في التكسير ، التفاقهما في الَوْصِفيّة. وقال اللّيث :ِصبَاحٌ  بالهاِء والجمع  ُء الَوْجِه.: الَوِضي الصَّ

ل َصبََحانٌ  َرجلٌ وَ  َكةً : يُعَّجِ بُوحَ  ، محرَّ  بالغََداةِ حاراًّ. اْصُطبحَ  وهو ما ، الصَّ

بْ و يُوفِ تَْصبِيَحنَا قَّرِ َب إِلى الضُّ ً  كان وسلموآلهعليههللاصلىأَّن النّبّي »في حديِث الَمْبعَِث و الغََداُء ، التَّْصبِيحُ  ، تََصابِيَحهم . وقَرَّ  في يَتِيما

بُ  وكان ، طالبٍ  أَبي ِحْجرِ  ْبيَان إِلى يُقرَّ ،  (4)مثل التَّْرِعيب للسَّناِم الُمْنقَطع  اسٌم بُنَِي على تَْفِعيٍل ، وهو «فيَْختَلسون ويَُكفّ  تَْصبِيُحهم الّصِ

والتَّْنبِيت اسٌم لما يَْنبُت 
 من الغَراس ، والتَّْنِوير اسٌم لنَْور الشَّجر. (5)

يَاطُ  : السَّْوُط ، األَْصبَحيّ  .األَْصبَِحيَّة عليهميقال : ُصبَّْت و من ِحْميَر ؛  ، لَمِلك من ُملوِك اليَمنِ  أَْصبَحَ  نِْسبَةٌ إِلى ذي ، األَْصبَِحيَّة وهي الّسِ

ماِلُك بن َزيد  (6) أَْصبَحَ  زْم : هو ذوهذا ، قِيَل : هو الحارُث بُن َعوِف بِن َزيِد بن َسَدِد بن ُزْرعةَ. وقال ابن ح أَْصبَحَ  قاله أَبو ُعبيَدةَ. وذو

الفقيِه ، وَجدُّه األَْقَرُب أَبو عامِر  ماِلِك بِن أَنٍَس  األَْقَدِم والُهَماِم األَْكَرِم عاِلِم المدينة اإِلمامِ  سيِّدنا من أَْجَدادِ  بن الغَْوث من َولِد َسبَإِ األَصغِر ،

من َكْهاَلن ، وأَّن منهم  أَْصبَحَ  الحْميَرّي ، تابِعّي. وذكر الحازمّي في كتاب النَّسب : أَن ذا األَصبَِحيّ  (7)بُن َعْمِرو بن الحاِرِث بن َغْيَماَن 

 ، على الّصِحيح ، خالفاً للجوَهرّي ، كما سيأْتي. اإِلماَم مالكاً. والمشهور هو األَّوُل ، ألَّن َكْهالَن أَخو ِحْميَر

 .(8)؛ وهذا من األَساس  كأَْصبَحَ  : أَْسَرَج ، اْصَطبَحَ و

ما بُوحَ  َشِربَ  : اْصَطبَحَ و به ، أَي يُْسَرُج به. يُْصَطبَح والشَّمُع مَّ ً ـ و الصَّ ً  : سقاه َصبَحه يَْصبَُحه َصْبحا قُْرط وقال  ، ُمْصَطبِحٌ  فهوـ  َصبُوحا

 بن التَّْوأَم اليَْشُكرّي :

__________________ 
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 ِإلا توقد يف الظلم. املصابيح ِإذ مصباح . قا  : فكبن الرب ابملصباح ( ورد شاهداً يف اللسان عل  تشبيه الرب 1)
 .يصبح ( يف التهذيب : فال يثور وِإن أثري حىت2)
 ويف اللسان فكاألصر. .«ال ترتعي»( يف الصحاح : 3)
 ( يف التهذيب واللسان والتكملة : املقّطض.4)
 ( التهذيب واللسان والتكملة : نبت.5)
 .. واله ا ارث بن مالك بن زيد أصبح ذو 435( يف مجهرة ابن حزم ص 6)
 ( يف مجهرة ابن حزم : عثمان.7)
رجه. مصباحاً  لنا َأصحبحح و  ( عبارة االساس :8)  : َأسح
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وه عحشـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ اَء يـ هو  كـــــــــاَن ابـــــــــُن َألـــــــــحَ حـــــــــُ بـــــــــَ   َيصـــــــــــــــــــــــح
ِر ُدرّارِ     خـــــــــح يـــــــــِر الـــــــــنـــــــــ  مـــــــــِة كـــــــــَفســـــــــــــــــــــــِ جـــــــــح ن هـــــــــَ  مـــــــــِ

  
، أَي ليس لنا لَبٌَن بقَْدِر  «يَْصَطبِح وما لَنا َصبِيُّ »في الحديث : و وُدّرار : من ِصفَتها. يَْعُشوه : يُْطِعمه ِعَشاًء. والَهْجمةُ : الِقْطعَة من اإِلبل.

بيُّ بُْكَرةً من الَجْذب وَغْبقَاُن. ومن أَْمثَاِلهم الّسائَِرةِ في َوْصف  َصْبحانُ  واْغتَبََق ، وهو اْصَطبَحَ و (1)والقَْحِط فَْضالً عن الكثير  ما يَْشَربُه الصَّ

ْبحانِ  (2)أَْكَذُب من اآلِخِذ »الَكذّاِب قولهم :  َي ، فإِذا قال َشِمٌر هكذا قال ابن األَْعَرابّي. قال وهو الُحَوار الّذي قد َشِرَب فَروِ  .(3) «الصَّ

تَها. قال : ه لم يَشَرْب لِريِّه ِدرَّ ْبحانِ  أَْكَذُب من األَِخيذِ »ويقال أَيضاً :  أَردَت أَن تَْستَِدرَّ به أُّمَّ  قال أَبو َعدنَاَن : األَخيذُ : األَسيُر. .«الصَّ

ْبَحانُ و نََهَض عنهم شاِخصاً ، فأََخَذه قَْوٌم  (4)حتى  فَصبَحوه فََرِوَي. قال ابن األَْعَرابّي : هو َرجٌل كان عند قَومٍ  اْصَطبَح : الّذي قد الصَّ

به عليهم  د قَْوٍم. فاستدلّواوقالوا : ُدلَّنا على حيث ُكْنت. فقال : إِنما بِتُّ بالقَْفر ، فبينما هم كذلك إِذ قَعََد يَبول. فعَِلموا أَنّه بات قَِريباً عن

 واْستَبَاُحوهم.

بَح والَمْصَدر  ، بالتحريك. الصَّ

بَاِحيَّةو ، أَي يُْشِعلون بها ُسُرَجهم. «بها النّاسُ  يَْستَْصبِحُ و»في حديث جابٍر في ُشُحوِم الَمْيتَة : و به. اْستَْسَرجَ  : اْستَْصبََح بالِمْصبَحو  (5) الصُّ

 : ال أَدري إِالَم نُِسَب. (6)، قال ابن ِسيَده  ُصباِحيَّةٌ  وأَِسنَّةٌ  العَِريَضةُ.، بالّضّم : األَِسنَةُ 

ْبَحاءُ و  الَواِضَحة الَجبيِن. : الصَّ

ْبَحاءُ و ِث : الُمصبِّحو الصَّ  .(7)فََرساِن لهم  كُمَحّدِ

 علو َشعَره ُحْمَرةٌ. قال أَبو ُزبَيد.: الّذي تَ  األَْصبحِ  مأُْخوذٌ من ، بالّضّم : َشِديُد الُحْمَرةِ ، ُصبَاحيّ  َدمٌ و

َقرَا  ُصَباِحيٍّ َعبيرٍت   (8)من اجلَوحِف َأشح
بَاحُ و  ُشْعلَةُ الِقْنديل. بالّضمّ  الصُّ

بن لَُكْيِز بن أَْفَصى بن عبد القَْيس ، أَخو َشّن بن لَُكْيز. وبَْطٌن في  ُصبَاحُ  في عبد القَْيس ، وهو بَْطنٌ  بالّضّم : بُطوٌن. منها ، ُصبَاح بنوو

 َضبَّةَ. وبَطٌن في َغنِّيٍ. وبطن في ُعْذَرةَ.

 .«أَْصبَحَ  ذو»وهو َغْيُر  ِحْميَر ، ِمن أَْقيَالِ  : ع ، وقَْيل ُصبَاحٍ  ذوو

 َكةً.ُمحرَّ  نََملَى ، أَي ِحَذاءَ  ماَءاِن ِحيَاَل ، ُصْبحٌ و ُصبَاحٌ و

 ُزفََر الفَِقيِه. اإِلَمامِ  كسَحاٍب بُن الُهَذْيِل أَخو َصبَاحٌ و

 َجواٌد اْمتََدحه إِسحاُق النَّديم. بُن خاقَاَن ، َكِريمٌ  َصبَاحُ و

 ذلك ، بل هو َضبِّّي ، هومن بني َربيعةَ ؛ كذا قاله أَئّمة األَنساِب. قال الحافُظ ابن حَجٍر : وليس ك كغُراٍب ، ابُن َطريٍف ، جاِهليّ  ، ُصبَاحٌ و

منهم عبُد الَحارث  بن ثَْعلَبةَ بن َسعد بن َضبَّةَ ، يُْنَسب إِليه جماعةٌ ، (9)بُن َطِريِف بِن زيِد بِن َعْمِرو بن عاِمِر بِن َربيعةَ بِن َكْعِب  ُصبَاحُ 

 .هللا عبدَ  فسّماه وسلموآلهعليههللاصلى، وفََد على النَّبّي  ُصبَاحٍ  بُن َزيد بن َصْفَواَن بن

بَحُ و  وغيِره. ، محركةً : بَِريُق الَحِديدِ  الصَّ

فَة ، ِزيَدْت َشَرفاً. َمكَّة من أَعالمِ  ، بالّضّم ، ُصْبح أُمُّ و  المشرَّ

ً  القَْوَم الَماءَ  َصبَّْحتُ  على ُوُجوٍه ، يقال : التَّْصبِيحُ و في التّهذيِب :و ً  أَي الماءَ  َرَدتُْهم إِيّاه ،َسَرْيَت بهم حتّى أَوْ  إِذا : تَْصبِيحا ومنه  ، َصباحا

 قوله :

هــــــــموَ  حــــــــتــــــــُ بــــــــ  رٍة  (10) صــــــــــــــــــــــَ فــــــــح ــــــــَ اَء قـ فــــــــَ ــــــــح يـ فــــــــَ  مــــــــاًء بــــــــِ

َو و     تـــــــــَ اين  فــــــــاســــــــــــــــــــــح مــــــــَ ُم الــــــــيــــــــَ جــــــــح َ  الــــــــنــــــــ  لــــــــ   قــــــــد حــــــــَ
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ً ]أَراَد َسَرْيُت بهم حتّى انتهيُت بهم إِلى ذلك الماِء  ً  القَومَ  َصبَّحتُ  وتقول : .(11) [صباحا  ، إِذا أَتَيتَهم مع تَْصبِيحا

__________________ 
 ( يف النهاية واللسان : الكبري.1)
 ويف اجلمهرة : األخيذ.« األسري»( يف التكملة : 2)
 يف التكملة بفتح الباء. الص َبَحان ( هذا ضبرت التهذيب واللسان والصحاح ا وقيدت3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : حا.4)
 .الصباحةو  ا يف القاموس واللسان. ويف األصر :( كذ5)
 .224/  1( يف التكملة : ابن اجلمهرة 6)
 فرس لرجر من ابهلة. الصبحاءو  ( يف التكملة :7)

 واملصبِّح فرس عوف بن الكاهن السلمي.
 ( صدره كما يف التكملة :8)

 غذاه بلحمان الرجا  وصائكٍ 
 (.بتكرار ربيعة)لبة ( يف مجهرة ابن حزم : كعب بن ربيعة بن ثع9)
ولعله الصــواب « صــبحتهمو »الذي يف اللســان  صــبحهمو  قوله»وما أثبت عن التهذيب. وهبامش املطبوعة املصــرية : « صــبحهمو »( ابألصــر 10)

 .«بدلير قو  الشارح : أراد سريت هبم
 ( زايدة عن التهذيب.11)
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 . ومنه قوُ  َعنحرَتَة َيصف َخيحاًل :الص َباح
داَة و  نَ غـــــــــــَ حـــــــــــح بـــــــــــ  واِبســـــــــــــــــــــــــاً  صـــــــــــــــــــــــــَ اَر عـــــــــــَ فـــــــــــَ  اجلـــــــــــِ

ز ُب     ٌث شــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــح هــــــــــن  شــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــل ِدي َأوائ (1)هتــــــــــَح
 

  
ً  أَي أَتَْيَن الِجفَارَ   ، يعني َخْيالً عليها فُْرسانُها. َصبَاحا

بُوحَ  القَْوَم ، إِذا َسقَْيتهم َصبَّْحتُ  ويقال : اِن في أَّول الَماّدة ، ولم يزل دأَب المصنِّف . انتهت عبارةُ التّهذيب. وقد تقّدم الَمعنياِن األَخيرَ الصَّ

 َل لطِريقَتِه الّتي اختارها.في تَقطيعِ الكالِم الُموِجب لِسَهام الَمالِم ، َعفا َعنّا وعنه الَمِلك العاَّلم ، فإِنه لو َذكر هذه عند أََخواتِها كان أَْمثَ 

 وقال رْؤبة. وما يُْصِلُحك. وأَْبِصْر ُرْشَدك من َغْفِلتك ، أَي اْنتَبِهْ  يا َرجُل ، أَْصبحْ  :من الَمَجاز : يقال للّرجل يُنبَّهُ من ِسنَة الغَْفلَِة و

ِبحح   (2)َفَما ِمنح َبَشٍر َمبحُروِش  َأصح
 : استَْيقَُظوا في َجْوف اللَّْيل ؛ كذا في األَساس. (3) أَْصبَُحواو ، أَي اْستيِقْظ. أَْصبِحْ  أَي بََشٍر َمعيٍب. ويُقَال للنّائم :

ابحُ  الَحقُّ  من المجاز أَيضاً :و  الظَّاِهُر الِّذي ال ُغبَاَر عليه. البَيِّنُ  وهو ، الصَّ

 فاُلٌن الَحقَّ ، وَمَحَضنِيه. َصبََحني وكَذا قَْولُهم

 افَاِرِقين.بين آِمَد َوميَّ  قَْلعَةٌ بِدياِر بَْكٍر ، بالفتح : ، َصْبَحةُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 كّلِ يوٍم ، وأُْمِسيَّةَ كّلِ يوٍم. أُْصبُوَحةَ  هللاُ بخيٍر ، إِذا َدَعا له. وأَتَْيتُه َصبََّحك قولهم :

بَاح القَْوُم : َدنَا َوْقُت ُدخوِلهم في أَْصبَحَ و ر قوُل الّشّماخ الصَّ  .(4). وبه فُّسِ

بُوحو بُوحُ  : كلُّ ما أُِكَل أَو ُشِرَب ُغْدوةً ، وهو ِخالُف الغَبوِق. وحَكى األَزهرّي عن اللّيث : الصَّ  : الَخْمُر ، وأَنشد : الصَّ

لــــــــَ  و  َدوحُت عــــــــَ دح غــــــــَ قــــــــَ ــــــــَ وحِ  (5)ل بــــــــُ  مــــــــعــــــــي  الصــــــــــــــــــــــ 

مِ     ين ُرهــــــــــــــــــح ن بــــــــــــــــــَ راٌم مــــــــــــــــــِ رحٌب كــــــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، بمعنى لَبَِن الغََداةِ. َصبُوحٍ  : َجْمعُ  (6)في قَْوِل أَبي لَْيلَى األَْعرابّي  الّصبَائحو

ً  فاُلناً : أَي ناَوْلتُه َصبَحتُ و  من لَبٍَن أَو َخْمٍر. ومنه قول َطَرفة : َصبُوحا

 كبحساً َرِويّةً   َأصحَبححكَ مىت َ حِتيِن 
 أَي أَسِقَك.

ُح. وقد يُْضَرُب أَيضاً لمن يُوِري عن الَخْطِب العَظيِم بِكنايٍة عنه ، ولمن يُوِجب  .«قُ تَُرقِّ  َصبُوحٍ  َعنْ أَ »وفي الَمثَل :  لَمن يَُجْمِجم وال يَُصّرِ

فه. تُرقِّق ، َحُرَمت  َصبُوحٍ  َعنْ أ»ُرِوَي عن الشَّْعبِّي أَن َرجالً سأَله عن َرجل قَبََّل أُمَّ امرأَتِه ، فقال له الشَّْعبّي : و عليك ما ال يَِجُب بكالٍم يُلّطِ

 ظّن الشَّْعبّي أَنه َكنَى بتقبيله إِيّاَها عن ِجماِعها. «عليه امرأَتُه

ٌ  َصْبَحانُ  ورُجلٌ  بُوحَ  : َشِربَا َصْبَحى ، وامرأَة : ُحِلَب لَبنُها ، ذكَره في  َصْبَحى ، مثل َسْكراَن وَسْكَرى. وفي مجمع األَمثال : ونَاقَة الصَّ

 الّصاد. انتهَى.

ً  : قَْدُر ما يُْحتَلَب منها ُصْبَحتُهاو النّاقَةِ  بُوحُ صَ و  .ُصْبحا

ً  القَْوَم َشراًّ : جاَءُهم به َصبَحَ و ً  : جاَءتُْهم َصبََّحتْهمو الَخْيلُ  َصبََحتْهمو .َصبَاحا  .ُصْبحا

 : يقولها الُمْنِذر. َصبَاَحاه ويا

ً  اإِلبلَ  َصبَحَ و  : َسقَاَها ُغْدَوةً. يَْصبَُحها َصْبحا
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ً  إِبلَه الماَء ، أَي يَْسِقيها يَْصبَحُ  : الِّذي الّصابِحُ و  ومنه قول أَبي ُزبَْيد : .َصبَاحا

 اجلَوحزاءُ  للص اِبحِ ِحَا الَحتح 
__________________ 

 ( مل أقف عليه يف الديوان ا وهو يف التهذيب واللسان.1)
 والتكملة. 77/  3العرب ( قبله كما يف جمموع أشعار 2)

 فقرح لذا  املزعج امنوش
 .«.. وقد أصبح القوم : ِإذا استيقظوا»( عبارة األساس : 3)
 ( يعين قوله :4)
ــــــــــــــــعــــــــــــــــٍا مــــــــــــــــا أكــــــــــــــــر ركــــــــــــــــاهبــــــــــــــــا و   تشـــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــو ب

ــــــــــــادي : و     ــــــــــــر املــــــــــــن ــــــــــــقــــــــــــوم أدجلــــــــــــي َأصـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــحقــــــــــــي  ال

  

 .«عل »بد  « ِإىل»( يف التهذيب : 5)
برجر من العرب عشاء فغبقه لبناً ا فلما روي عل  حيدث أم مثواه حبديث يرققه ا وقا  يف خال  كالمه : ِإذا ( أصله أن رجاًل من العرب نز  6)

 ؟ترق  صبوح وفعلنا كذا ا ففطن له املنزو  عليه ا وقا  : أعن اصطبحنا كان غداً 
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ْبَحةَ  وتلك السَّْقيَةُ تَُسّميها العربُ   ُت الِوْرِد المحمود عندهم مع الضَّحاِء األَكبِر.، وليست بناِجعٍة عند العََرب. وَوقْ  الصُّ

ً  ، أَي ال يَِكّل وال يَْعيَا ، وهو الّذي يَْسِقيها «صابُِحها وال يَْحِسر»و في حديث َجِرير : و  ألَنه يُوِردها ماًء ظاهراً على وْجه األَرض. َصبَاحا

 .(1)، أَي أَْصِلحيها  «ِسَراَجك فأَْصبِحي»في الحديث : و

َراَج. «فيه لَْيالً  يُْصبحو نَهاراً  الَمْقِدس بيتَ  يَْخُدم كان»:  السالمعليهمافي حديث يحيَى بن زكريّا و  ، أَي يُْسِرج الّسِ

 بها ، وأَنشد : يُْصَطبَح : األَْقَداُح الّتي الَمصابِيحو

عــــــــَ   ر  وَنســــــــــــــــــــــح ــــــــحِ هنــــــــُِ ــــــــي صــــــــــــــــــــــاب
َ
ا  ابمل هــــــــَ طــــــــَ  َوســــــــــــــــــــــح

زحٍم ال     ُر حــــــــــــــَ ضُ هلــــــــــــــا أَمــــــــــــــح مــــــــــــــَ فــــــــــــــر ُ  جمــــــــــــــُح  يــــــــــــــُ

  
 النُُّجوِم : أَْعاَلُم الَكَواكب. َمَصابِيحُ و

 َويَتََحاَسُن. يَتََصابَحُ  وفاُلنٌ 

 تَْزَهُر في َوْجهه. الَمَصابِيحَ  ومن الَمَجاز : رأَْيت

 اس.وُمَخاطبةُ اللَّْيِل وِخَطاُب الَوْحِش َمَجاَزاِن ؛ كذا في األَس .(2)« لَْيلُ  أَْصبحْ »وفي َمثٍَل : 

ت ً  وقد َسمَّ ً و ُصْبحا ً و َصبَاحا ً و ُصبَيحا ً و َصبَّاحا  .(3)، كقُْفٍل وَسَحاٍب وُزبَْير وَكتّاٍن وأَِمير وَمْسَكن  َمْصبَحاو َصبِيحا

 .(4)، تأْكيٌد ؛ قاله الّزمخشرّي  ُصْبحٌ  وأَْسَودُ 

 ّصّحابة.: مولَى العبّاِس بِن عبد الُمطَّلب ؛ َذكرهَ ابُن بَْشَكوال في ال َصبَاحٌ و

 : تابعّي ، رَوى عنه محّمد بَن إِسحاَق. ُصبَْيحٍ  : مولى أَبي أَُحْيحةَ ، تََجهَّز لبَْدٍر فَمِرض. وعبد هللا بن ُصبَيحٌ و

ذُْهِل بِن ماِلِك بِن بَكِر بِن بِن  ُصْبحِ  بِن ذُْهِل بِن شيباَن ، قبيلةٌ. وبنو ُصْبحِ  بُن الحارث القُرشّي التَّْيمّي : من ُمْسِلَمِة الِفتْحِ. وبنو ُصبَيَحةُ و

 َسْعِد بِن َضبّةَ ، فَِخذٌ.

 بُن ثابٍت القَُشْيرّي. َصبَاحُ و

 .(6)بُن عميَرةَ  ُصبَْيحُ . و(5): َمولَى َزيِد بِن أَْرقََم  ُصبَْيحٌ و

 بُن عبِد هللا العَْبسّي ، تابعيّون. ُصبَْيحُ و َمولَى عبِد هللا بن َربَاحٍ. ُصبَْيحٌ و

 بُن لَُكيٍز في عبد القَْيس ، منهم أَبو َخْيَرةَ  ُصبَاحُ و بن َعبِيِل بِن أَْسلَم ، في َعنَزةَ. ُصبَاحُ و ، بالّضّم ابُن نَْهِد بن َزيٍد ، في قُضاعةَ ، ُصبَاحٌ و

بَاِحيّ  بُن قَْيِس بِن عامِر  ُصبَاحُ  بن َظْبيَاَن في نَسِب َجميٍل صاحِب بُثَْينَةَ. وفي َسْعِد ُهَذيمٍ  ُصبَاحُ و ، يأْتي للمصنّف في خ ي ر مع َوهٍم. الصَّ

 بِن ُهَذيم.

 بُن َمْعبَِد بِن َعِدّيٍ في َطيِِّئ. ُصْبحُ و

 بن ُسلَْيماَن. ، عن الُمعَافَى َصبّاحٍ  ابُن محّمِد بنـ  كشّدادٍ ـ  َصبّاحٌ و

حُّ  : [صحح] ةُ و ، بالّضّم ، الصُّ حَّ وقد َوردْت مصادُر على فُْعٍل ، وفِْعلَِة ، بالكسر ، في أَلفاظ هذا منها ، وكالقُّل والِقلَّة ،  ، بالكسر ، الّصِ

لّة ؛ قاله شيخنا ، َحاحُ و والذُّل والذِّ ً و فاُلٌن من ِعلَّتِه ، حَّ صَ  وقد َذَهاب الَمَرِض. الثاّلثة بمعنَى ، بالفتح ، الصَّ  البََراَءةُ من كّلِ َعْيبٍ  هو أَيضا

ه وَرْيٍب. وحَكى ابُن ُدريد عن أَبي ُعبَْيَدةَ : كان ذلك في َحاحَ  وُسْقِمه. قال : ومن كالمهم : ما أَْقَربَ  ُصّحِ  .(7)من السَّقَم  الصَّ

ةً  وقد  بالفَتْح. ، َصَحاحٌ و ، َصِحيحٌ  فهو ، َصحَّ يَصّح ِصحَّ

 األَديِم : بَمْعنَى ، أَي غيُر مقطوعٍ. َصَحاحُ و األَِديِم ، َصِحيحُ و
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ً  يُقَاِسم ابُن آَدَم أَهَل النَّاِر قِْسمةً »في الحديث : و ، فله  َصحيَحةً  ، يعني قابيَل الِّذي قَتََل أَخاه هابيَل ، يعني أَنه يُقاِسمهم قِْسَمةً  «َصَحاحا

 نِْصفُها ولهم نِْصفُها.

َحاحُ   َصِحيحٌ  . يقال : ِدْرَهمٌ الصَّحيحِ  ، بالفتح : بمعنَى الصَّ

__________________ 
 .«قوله َأي أصلحيها كذا يف اللسان أيضاً ابلتبنيث»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( وشاهده يف األساس : قو  بشر :2)

 كـــــــــــــــــبخـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ  انشـــــــــــــــــــــــــــــــرٍت ابتـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه 

 حبــــــــــــــــــربــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــهــــــــــــــــــام   

  

 حــــــــــــىت « أصــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــح لــــــــــــيــــــــــــر»فــــــــــــبــــــــــــات يــــــــــــقــــــــــــو  : 

  ـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــرميـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــالم   

  

 ( األصر واللسان ا وذكر يف التكملة : ُصباحاً ابلضم والتخفيف وُمَصبَِّحا ابلكسر والتشديد.3)
 ( ورد يف األساس.4)
 ( يف ميزان االعتدا  والكاشف للذهيب : موىل أم سلمة.5)
 ُعمري.( يف ميزان االعتدا  : َصبيح بن 6)
 من السقم. الصحة ( يعين ما أقرب7)
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َه له. َصَحاحٌ و   ا و وز َأن يكون ابلّضّم كطَُواٍ  يف َطوير ا ومنهم من يرويِه ابلكسر ا وال َوجح
ٌ  ، أَِصّحاءَ و بالكسر ، ِصَحاحٍ  من قومٍ  ، َصِحيحٌ و َصَحاحٌ  وَرُجلٌ   .حَ َصَحائِ و ِصَحاحٍ  ، من نِْسَوةِ  َصِحيحةٌ  فيهما ، وامرأَة

جُل فهو أََصحَّ و ً  أَهلُه وماِشيَتُه ، َصحَّ   :(1) َصِحيحٌ  الرَّ ، إِذا كانْت قد أََصابْت  ُمِصّحون القَوُم ، وهم أََصحَّ و كان هو أَو َمريضاً. َصِحيحا

، وال  ِصَحاحٌ  إِبلُه َمْرَضى على َمْن إِبلُهأَي ال يُوِرُد َمْن  .«الُمِصحّ  الُمْمِرض على (2)ال يُوِرد »في الحديث : و أَموالَهم عاهةٌ ثم ارتفعْت.

قد قال و ما َظَهَر بمال الُمْمِرض فَيُظنَّ أَنَّها أَْعَدتَْها فيَأْثََم بذلك. الُمِصّحِ  بِمالِ  (3)يَسقيها معها ، كأَنُّه َكِره ذلك أَْن يَْظَهَر 

 .« َعْدَوىال»:  وسلموآلهعليههللاصلى

ً هللاُ تَعالَى فُ  أََصحَّ و حهو النا  أَزاَل َمَرَضه. : َصحَّ

ْومُ  َوَرَد في بعِض اآلثار :و ةٌ  الصَّ عليه  يَُصحّ  َمبنيًّا للمجهول. وفي اللسان : أَي به يَُصحّ  أَي والفتح أَْعلَى ، ويُْكَسر الّصادُ  بالفتح ، ، َمَصحَّ

ةِ  ، هو َمْفعَلَةٌ من حَّ ً  .«تَِصّحوا ُصوُموا»اآلَخر : كقوله في الحديث  وهو : العافيِة. الّصِ ة والسَّفَر أَيضا  .َمَصحَّ

ْحَصَحانُ و الصَّْحصاحَ و الصَّْحَصحو األَْرُض الَجرداُء  : الصَّْحَصحُ و .الصَّحاِصحُ  وَجِرَد ، والَجْمعُ  ما اْستََوى من األَْرِض  كلّه : ، الصَّ

ْوُض : ونقل شيخنا عن السُّهيليّ  .(4)الُمْستويةُ ذاُت َحًصى ِصغاٍر   َصحاِصحُ  انتَهى. وأَرض : األَْرُض الَمْلَساُء. الصَّْحَصحُ  ي الرَّ

َسنَِد واٍد أَو َجبٍَل قريٍب من َسنَِد واٍد ،  (5)ٌء وال َشجٌر وال قََراٌر للماِء. قال أَبو منصور : وقَلَّما تكون إِاّل في : ليس بها َشيْ  َصْحَصحانٌ و

  اًء منها. قال الّراجز :قال : والّصحراُء أََشدُّ اْستِوَ 

راه  حِ تـــــــــــــَ حـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــالـــــــــــــِ   ابلصـــــــــــــــــــــــــــ   الســـــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــ ِ     الِح الـــــــّدال ِن الســـــــــــــــــــــِّ فـــــــح ِف مـــــــن جـــــــَ ـــــــح ي  كـــــــالســـــــــــــــــــــ 

  
 وقال آخر :

ِج و  رحفـــــــــــَ اِب عـــــــــــَ نـــــــــــا مـــــــــــن ِنصـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح طـــــــــــَ  كـــــــــــم قـــــــــــَ

حـــــــــــــــــــانٍ و     صــــــــــــــــــــــــــــــــَ حح ر جِ  صــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُذٍف خمـــــــــــــــــــَُ  قـــــــــــــــــــُ

  

رَجِ  ُخح
 به الر َذااَي كالس ِفِا امل

َجةٌ. فَشبَّه ُشخوَص اإِلبِل الَحْسَرى  ناِحيَته. والقُذُُف : الّتي ال َمْرتََع بها.ونَِصاُب العَْرفَج :  ُج : الّذي لم يُِصْبه َمطٌر ، أَرٌض ُمخرَّ والُمخرَّ

 فقوله. الصحصاح بُشُخوِص السُّفن. وأَّما شاهد

 الص ححصاحِ حيُث ارحثـََغّن الَودحُ  يف 
ّحاك ، قال : و .(6) «َصْحَصحٍ  ليك من كذا وكذا وتَنوفةوكائِْن قََطْعنا إِ »في حديث ُجَهيش : و بير ، لّما أَتاه قتُل الضَّ إِن »في حديث ابن الزُّ

 .(7)فأَخَطأَت اْستُه الُحْفَرةَ  بالصَّْحَصحةِ  ثَْعلََب بَن ثعلٍب َحفَرَ 

 بِل يَصف ناقةً :ولم يُوَطأْ ، قال ابن ُمقْ  الّطريق ، بالفتح : ما اْشتَّد منه ولم يَْسُهل َصَحاحُ و

مــــــــــتح  مــــــــــ  يــــــــــَ ريــــــــــِ  تـــــــــــَ َه الــــــــــطــــــــــّ تح وجــــــــــح هــــــــــَ  ِإذا واجــــــــــَ

احَ     حــــــــــَ اَل  صــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــ  ز ًة َأنح َتســــــــــــــــــــــــَ ريــــــــــِ  عــــــــــِ  الــــــــــطــــــــــ 

  
 مثل َحْصَحَص. األَْمُر : تَبَيََّن ، َصْحَصحَ و

 باألَباطيل. (8) َمْن يأْتي : الُمَصْحِصحُ  ومن الَمجاز : الَمَودَّةِ. الّصحيحُ  بالّضّم : الّرجل ، الُمَصْحِصحُ و

 : َصْحَصحٌ و بِن ُعكابَةَ بِن َصْعِب بِن علّيِ بِن بكِر بِن وائِل. والُد ُمْحِرٍز أَحِد بني تَْيِم هللِا بِن ثَْعلَبَةَ  : َصْحَصحٌ و : ع بالبَْحَرْيِن. َصْحصحٌ و

 أَبو قَْوٍم من َطيٍِّئ. : َصْحَصحٌ و أَبو قَْوم من تَْيم.

 بين َحلََب وتَْدُمَر. بَْردِ َشديُد ال : ع الصَّْحَصحانُ و
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ِهيص الّطائيّ  الصَّحيحو  صاِحِب الوقَائِعِ المشهورة. : فََرٌس ألََسِد بِن الرَّ

 إِذا كان ، بضّمهما ، ُصْحُصوحٌ و ُصْحُصحٌ  َرجلٌ  يقال :و

__________________ 
 .ُمِصحٌ  ( يف اللسان :1)
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : ال يوردن.2)
 .«قوله كبنه كره اخل كذا يف اللسان أَيضاً ا وعبارة النهاية : كره ذلك خمافة أن يظهر اخل»هبامش املطبوعة املصرية : ( 3)
 ( قاله ِشر عن ابن ِشير كما يف التهذيب.4)
 .«يف»بد  « ِإىل»( يف التهذيب : 5)
 ( التنوفة : الربية.6)
ربه فيمن مل يصــــب موضــــض حاجته ا يعين أن الضــــحا  طلب اإِلمارة والتقدم فلم ينلهما ا وهذا مثر للعرب تضــــ»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 7)

 .«كذا يف اللسان
 ( كذا ابألصر والتكملة والتهذيب ا ويف القاموس : أيب.8)
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ِصيها ويـَعحَلُمها.  يـَتَـتَـب ض َدقَائَ  األُموِر فُيحح
َهاتُ  من المجاز :و  أَيضاً. باإِلضافَة مثلهو : أَي أَباِطيل ال أَْصَل لها ، َصحائِح ال َسدائَد وال الصَّحاِصحُ  التُّرَّ

هاُت البَسابُِس ،  وهما باإِلضافَة أَْجَود. قال ابن ُمْقبِل : َمْعنَاه الباِطل.و وكذلك التُّرَّ

ا و  زَارِهـــــــــــــــَ اَء بـــــــــــــــعـــــــــــــــَد مـــــــــــــــَ رُه َد ـــــــــــــــحَ  مـــــــــــــــا ِذكـــــــــــــــح

رَاَن ِإال  الــــــــــرت  هــــــــــاُت     جــــــــــح نــــــــــَ حــــــــــاصــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــِ  حُ الصــــــــــــــــــــــــ 
  

 * ومما يستدرك عليه :

 فاُلٌن من ِعلَّتِه : إِذا بَِرئ قال األَعشى : اْستََصحَّ 

نح  ئــــــــــــِ لــــــــــــَ يــــــــــــٌم فـــــــــــــَ قــــــــــــِ  أَمح كــــــــــــمــــــــــــا قــــــــــــالــــــــــــوا ســــــــــــــــــــــــــَ

اَم عــــــــــنــــــــــه و     قــــــــــَ َ  اأَلســــــــــــــــــــــــح فــــــــــَ حّ نـــــــــــَ َتصــــــــــــــــــــــــَ  اســــــــــــــــــــــــح

  
 ما تقول ، وهو َمَجاز. أَْستَِصحُّ  وأَنا

ةٌ  وأَْرضٌ   ال َوبَاَء فيها ، وال تْكثُُر فيها الِعلَُل واألَْسقَاُم. صحيَحةٌ  : بَريئةٌ من األَْوبَاِء ، َمَصحَّ

ً  َء : َجعَلهالشَّيْ  َصحَّ و  .َصِحيحا

ْحتُ و ً  الِكتَاَب والِحَسابَ  َصحَّ ً  : إَِذا َكاَن َسِقيماً فأَْصلَْحَت َخطأَه. تَْصِحيحا ً  تُه، أَي َوجدْ  فأَْصَحْحتُه وأَتيُت فالنا  .َصِحيحا

ِحيحُ و خاُف فَِسلَم منه فهو الصَّ ْعِر : ما َسِلَم من النَّْقص. وقيل : كلُّ ما يُْمِكن فيه الّزِ كلُّ آِخِر نِْصٍف يَْسلَُم  : الصَّحيحُ  . وقيل :صحيحٌ  من الّشِ

 من األَشياِء الّتي تقَع ِعلاَلً في األَعاِريض والضُّروِب ، وال تَقَُع في الَحْشِو.

 في قول ُملَيحٍ الُهذلّي : ُمَصْحِصحالو

ٌة  انـــــــــَ و َزمـــــــــَ نـــــــــُ دح لـــــــــَ  حـــــــــَا تـــــــــَ ـــــــــح يـ َك لـــــــــَ بـــــــــ    (1)فـــــــــحـــــــــُ
ريـــــُف و     ـــــعـــــَ لـــــَ  ال ـــــح يـ ـــــَ حـــــــاَ  يف ل لـــــح ـــــَ حُ يـ صـــــــــــــــــــِ حح صـــــــــــــــــــَ

ُ
 امل

  
حُ  قيل : أَراد النّاصَح ، كأَنّه  .(2)، فَكِره التّْضعيَف  الُمصّحِ

تْ و عند القاِضي َحقُّه. َصحَّ  ومن المجاز :  َشهادتُه. َصحَّ

 قَولُه ؛ كذا في األَساس. َصحّ . و(3)له عليه كذا  َصحَّ و

ً  الّرجُل والّطائُر كَمنَعَ  َصَدحَ  : [صدح] ً و بفتح فسكون ، ، يَْصَدح َصْدحا  أَو غيِره. َرفََع صوتَه بغناءٍ  كغَُراٍب : ُصَداحا

يُك والغُراُب : صاَح. واسم الفاعل منه َصَدحَ و  .َصّداحٌ  الّدِ

 يد :قال لب

َنٍة وِمزحَهٍر و   َصّداحِ قـَيـح
 وقال ُحَمْيُد بن ثَْور :

اُء  بـــــــــــَ طـــــــــــح طـــــــــــو قـــــــــــٌة خـــــــــــَ َدحُ مـــــــــــُ ا   َتصـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــَ لـــــــــــ   كـــــــــــُ

ا    مــــــــــَ زَاَح الــــــــــر بــــــــــيــــــــــُض فــــــــــَبجنــــــــــحَ يــــــــــُف وانـــــــــــح  َداَن الصــــــــــــــــــــــــ 

  
ْدحُ و ْوِت وِحدَّتُه. والِفْعل كالِفْعل ، والَمْصَدُر كالَمْصَدر. الصَّ  أَيضاً : ِشدَّةُ الصَّ

 : الُمغَيِّنَة. الّصاِدَحة والقَْينَةُ 

ْيَدحو ُدوحو ، (4)كَصْيقٍَل  ، الصَّ ْيداحو كَصبُوٍر ، ، الصَّ يُِّت ، الِمْصَدحو الصَّ يّاُح الصَّ  الّصْوِت. قال :أَي الشَِّديُد  : الصَّ
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واح و  ٍر وحـــــــــــــــــــــــح َرتح مـــــــــــــــــــــــن زَاجـــــــــــــــــــــــِ  ُذعـــــــــــــــــــــــِ

ا     الزٍِم آ َرهـــــــــــــــــــــــــــَ داحِ مـــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 النَّجم : [أَبو]: َصّوَت. قال  َصُدوحٌ  الِحَماُر ، وهو َصَدحَ و

رِجاً َوَمرًّة   َصُدوَحاُ َشح
يك والغَُراِب ونَْحِوهما. الصَّْدح وقال األَزهرّي : قال اللّيث :  : من ِشّدةِ َصْوِت الّدِ

ْدَحةو َجالُ  َخَرَزةٌ للتَّأِْخيِذ. واقتصر الجوَهِرّي على األَّول : ، وبالّضّم ، وبالتحريك الصَّ ذ بها الّرِ وفي اللسان :  .. وفي الّصحاح : َخَرَزةٌ يَُؤخَّ

َجاُل. وقال اللِّحيانيّ  جاَل.َخَرَزةٌ يُْستَْعَطف بها الّرِ ذُ بها النَِّساُء الّرِ   : هي َخرزةٌ تُْؤّخِ

َدحُ و َدحُ  في التّْهذيب :و ، محّركةً : العَلَُم ، والَمكاُن الخالي ، الصَّ ْلبةُ الِحَجارةِ ، : الصَّ َدحو .ِصْدحانٌ [ ها]جمع  األََكَمةُ الّصغيرةُ الصُّ  : الصَّ

 نه قليالً ، وُحْمرتُه تَضِرُب إِلى السَّواد ؛ قالهوأَْنَشُز م ثََمرةٌ أََشدُّ ُحْمَرةً من العُنّابِ 

__________________ 
 هي رواية امكم.« حا تدنو زمانة»وما أثبت « حا يدنو زمانه»( ابألصر واللسان : 1)
 وفالن مصحصح : أييت ابألابطير.»( ورد عجزه يف األساس شاهداً عل  : 2)
 ( يف األساس : وصح د عل  فالن كذا.3)
 خطب.« كصقير»( يف املطبوعة الكويتية : 4)
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َوُد ا ج : الص َدحُ  وَحَك  ابُن اأَلعرايّب : َحَجٌر َعريٌ . : الص َدحُ و  ابحُن ُِشيٍر. حانٌ  اأَلسح  ا ابلكسر. ِصدح
 ِلَزئيِره. : األَسدُ  األَْصَدحو

ة اسمُ  : َصْيَدحُ و مَّ  الّشاعِر المشهوِر ، وفيها يقول : ناقَة ذي الرُّ

ـــــــــاً  ث ـــــــــح ي جـــــــــعـــــــــوَن غـــــــــَ ـــــــــَ ت ـــــــــح نـ ـــــــــَ اُس يـ ـــــــــّ ـــــــــن ُت : ال عـــــــــح  لـــــــــَِ

َدحَ فـــــــــقـــــــــلـــــــــُت     يـــــــــح اَلال  لصـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــي بـــــــــِ جـــــــــِ تـــــــــَ ـــــــــح (1)انـ
 

  
َح عليه ، والمحفوظ : « سمْعت»، بدل : « َرأَيُت النّاس»وفي الّصحاحِ :  ، والنّاس مرفوٌع. قال أَبو سْهل : هكذا بخّط الَجوهرّي ، وَصحَّ

فالنّصب ظاهر ، وأَما الّرفع « سمعت»وَوجْدت في الهامش البن القَّطاع : يُْرَوى هذا البيت بَرْفع النّاس ونَْصبه بعد  .«النّاسسمعُت »

يَْنتَِجعون َغْيثاً ، وأَما : الناُس فعَلَى الِحَكاية ، ألَّن سمْعت فِعل مؤثِّر ، فجاَز أَن يُعَلَّق وتَقََع بعَده الُجَمُل ، وتقديُر المعنّى : سِمْعُت َمْن يقول 

 مع رأَيت فال يَِصّح ذلك.

ْيَدح أَي هو ،و  الفََرُس الشَِّديُد الصَّْوت. أَيضاً : الصَّ

 ؛ كذا في األَساس. َصّداحٌ  ، وِمْزَهرٌ  َصْيَدحٌ  ، وَحادٍ  صاِدحةٌ  ومن المجاز : قَْينَةٌ 

ْرحُ  : [صرح] مرتِفع.  كلُّ بِناٍء عالٍ  قيل : هوو قاله الّزّجاج. القَْصر ، ُمْنفَرداً َضْخماً طويالً في السَّماِء. وقيل : هوبيٌت واحٌد يُْبنَى  : الصَّ

 . قال أَبو ذَُؤْيب :ُصُروحٌ  والَجْمع (2) (ِإنَُّه َصْرح  مُمَرَّد  ِمْن َقوارِيرَ )وفي التنزيل 

ا  ــــــــــــــَ ب وِر الــــــــــــــظــــــــــــــِّ حــــــــــــــُ ُرٍ  كــــــــــــــنــــــــــــــُ لــــــــــــــ  طــــــــــــــُ  عــــــــــــــَ

ُب آرَامــــــــــــــــَ     ن  ِء حَتحســــــــــــــــــــــــــــــِ اهــــــــــــــــُ ُروحــــــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ِرين : بالِعراق ، كان  قُْرَب بابِلَ  الَجبّاِر المشهورِ  قَْصٌر لبُْخَت نَصَّرَ  : الصَّْرحو : بَالٌط اتُِّخَذ ِلبْلِقيَس من قََواِريَر. الصَّْرحُ  وقال بعُض الُمفَّسِ

تُه مشهورةٌ.  اتََّخَذه لتَجبُّره وِعنَاِده ، وقِصَّ

 ٍء.الَخاِلُص من ُكّلِ َشيْ  الَمْحضُ  بالتّْحريك : الصََّرحُ و

ل الُهذلّي :  ومنهم من قَيََّده باألَبيِض ، وأَنشد للُمتنّخِ

ِديــــــــنــــــــا  و الســــــــــــــــــــــيــــــــوُف أبَيــــــــح لــــــــُ عــــــــح هــــــــمح  (3)تـــــــــَ َ امجــــــــِ  مجــــــــَ

ِز     عـــــــــــَ رحُو اأَلمـــــــــــح فـــــــــــلـــــــــــ   مـــــــــــَ رَحُ كـــــــــــمـــــــــــا يـــــــــــُ  الصــــــــــــــــــــــــ 

  
والكسر  ، بالفتح والّضّم ، الّصَراحو كأَميرٍ  كالصَّريحِ  وأَْوَرَد األَزهرّي والجوَهِرّي هذا البيَت ُمْستَْشَهداً به على الخالص ، من غير تقييد ،

ّم. ، الصُُّروحةُ و بالفتح ، الصَّراحةُ  واالسمُ  أَفصح.  بالضَّ

 ٍء.وكذا كل شيْ  َسبُه ، كَكُرَم : َخلَُص ،نَ  َصُرحَ و

جال  الصَّريحو في التهذيب :و وهي أَْعلَى. ، ُصَرحاءَ  قَْوم من َصريحٌ  أَي الّرجُل الخالُص النَّسِب : وهو ، َصِريحٌ  وُكلُّ خالِص : من الّرِ

جاُل على  .حِ الصَّرائِ  ، والَخْيُل على ُصَرحاءَ  والخيِل : الَمْحُض ، ويُْجَمع الّرِ

 .َصَراِئحَ  من خيلِ  َصريحٌ  يقال : فََرسٌ 

ً و ُمَصاَرحةً  َشتََمه يقال :و ً  ، بالّضّم والكسر ، أَي ُصراحا َراحُ  وُمَواَجَهةً. واالسمُ  ِكفَاحا  ُمَصاَرَحةً  لَِقيته ويقال : كغَُراب. بالّضّم ، الصُّ

ً و (4)وُمقَاَرَحة  ً و ، ُصراحا  واحٍد ، إِذا لِقيته ُمَواجهةً. قال :بمعنًى  وِكفَاحاً : ِصَراحا

اِح  نـــــــــــــــّ َذرحُت َأخـــــــــــــــا مـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــد كـــــــــــــــنـــــــــــــــُت أَنـــــــــــــــح

ُة     رحضـــــــــــــــــــــــــــَ ٌرو عـــــــــــــُ مـــــــــــــح رًا وعـــــــــــــَ مـــــــــــــح رَاحِ عـــــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــــــ 

  
ّم : ، ُصَراحٌ  كأْسٌ و  .(5)هكذا في النُّسخ ، وفي بعضها : بِمْزحٍ  بِمزاجٍ ، أَي خاِلَصةٌ لم تُْخلَطْ  لم تَُشْب ، بالضَّ

ح يقال : ْعريِض : ِخالُف التَّ  التَّْصريحُ و ً  فاُلٌن بما في نَفسه َصرَّ ْرحِ ، : التَّْصريحو : إِذا أَبداه. تَْصِريحا  بفتح فسكون ، تَْبيِين األَمر ، كالصَّ

َحهو ءَ الشَّيْ  َصَرحَ  يقال : واإِلْصَراحِ.  ، إِذا بَيَّنه وأَْظَهَره. أَْصَرحهو َصرَّ
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حُ  قال : حين ؟يَِحلُّ ِشَراُء النَّْخلُسئَِل متَى »في حديث ابن عباس : و  .«قال : حين يَْستَبِيُن الُحْلُو من الُمرّ  ؟التَّْصريح ، قيل : وما يُصّرِ

ح ، بالواو ، وسيُْذَكر في موضعه. ومن أَمثالهم :  َحتْ »قال الَخّطابّي : هكذا يُْرَوى ويُفَسَّر ، والّصَواب : يُصّوِ  َصرَّ

__________________ 
قوله لعت الناس اخل برفض الناس هكذا ضـــــــــــــبطه غري واحد ا ووجدت خبرت اجلوهري : رأيت بد  لعت وهو خطب ا »امش اللســـــــــــــان : ( هب1)

 أي أبصر اللسان.« والصواب ما هنا فتبمر. كذا خبرت السيد مرتض  هبامش األصر
 .44( سورة النحر اآية 2)
 ( يف التهذيب والصحاح واللسان : أبيديهم.3)
 من املطبوعة الكويتية. ( سقطت4)
 ( وهي رواية اللسان.5)
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اُف اأَلمِر ا : الّتصــــريحو  ا َأي أَبحَد  الر جُر أَقحصــــَ  ما يُريده. (1)« ِِبّدان. وِجلحَدانٍ   ويف ُنســــخة : اَ  ِّ ا يقا  : انحِكشــــَ
رَح ر حَ و  اَ    ا انحصـــــــَ َثر  صـــــــَ

َ
ريحِ  عندَ »ا ِإَذا ابَن. ومن ذلك امل رَتِيح الت صـــــــح الزٌِم  وهو يف جممض اأَلمثا  للَميحدايّن ا .«َتســـــــح

ِر : َذَهاُب َزَبِدَها الت صحرِيحو  وُمَتعدٍّ. . قا  اأَلعش . َصر َحت وقد يف اخَلمح  ا ِإذا اجنحََل  َزَبُدَها فَخَلَصتح
رٍة  ُف عــــــــــــــن محــــــــــــــُح كشــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــتــــــــــــــًا تــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  كــــــــــــــُ

ر حـــــــــــــــــــتح ِإذا     ا صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَد ِإزحابِدهـــــــــــــــــــَ  ب

  
َحتْ  : قد (2)يقول  حَ و بَْعَد تهداٍر وإِْزباٍد. َصرَّ بَُد عنها : اْنَجلَى فََخلََص. تََصرَّ َحتْ  تقول :و الزَّ  ، َصريحةً  َكْحُل ، أَي أَْجَدبَْت وصارتْ  َصرَّ

دَّة. وكذلك تقول : َحت أَي خاِلَصةً في الّشِ  َهَرْت َجدُوبَتَُها. قال َساَلَمةُ بن َجْنَدل :السَّنَةُ ، إِذا ظَ  َصرَّ

وحٌم ِإذا  ــــــــــَ ر حــــــــــتح قـ ُم   صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــوهتــــــــــُ ــــــــــي ٌر ا ب حــــــــــح  كــــــــــَ

رحضــــــــــــــــــــــوبِ     ــــــــُ بحَو  كــــــــرِّ قـ وِف ومــــــــَ يــــــــُ بحَو  الضــــــــــــــــــــــ   مــــــــَ

  
حَ و امي َصرَّ ً  الرَّ  الهَدَف. َرَمى ولْم يُِصب ، إِذا تَْصِريحا

 ؛ كذا في التّهذيب. النّاقَةُ ال تُْرِغي بالكسر : الِمْصراحو

 : قليلةُ الّرْغَوةِ خالصةُ اللَّبن. ِمْصراحٌ  وفي المحكم وغيره : ناقَةٌ 

تُه. آنِيَةٌ للَخْمر ، بالّضّم وتشديد المثناة التَّحتيَّة : ، الصُّراِحيَّةو  قال ابن ُدَرْيد : وال أَدِري ما ِصحَّ

َراحيَةو َراحِ  ، ُصَراحيَةٌ  وَكِذبٌ  من الكلماِت الخالصة. كذلكو أَي من غيِر َمْزجٍ ، الخاِلصةُ ، نْفسها الَخْمرُ  مع الّضم : بالتّخفيف الصُّ كالصُّ

راحِ  ، ُصَراِحيٌّ  وَكِذبٌ  ، بالّضّم.  ، بالكسِر أَيضاً ، أَي بَيٌِّن يَعِرفه النّاُس. كالّصِ

حٌ  يومٌ و ِث ، ُمَصّرِ ِرمّ  (3) بال َسحابٍ  أَي ، كُمَحّدِ  اح ، في قوله يَصف ِذئباً :، وهو في شعر الّطِ

اَءٍة  خــــــــــَ ر  طــــــــــَ ت  ــــــــــِ لــــــــــح ِوي قـــــــــــُ هــــــــــح ر  يـــــــــــَ تــــــــــَ  ِإذا امــــــــــح

وٍم     اِب يـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــُح يف َأعـــــــــــح ـــــــــــرِّي  ُمصـــــــــــــــــــــــــرِّحِ َذَر  ال

  
ئَب في َعْدِوه في األَرْ  يُح في يَْوٍم ُمْصحٍ. َشبَّهَ الذِّ بسحابٍة خفيفٍة في ناحيٍة من نواِحي ض اْمتَلَّ : َعَدا. وَطَخاَءةٌ : َسَحابَةٌ خفيفةٌ. أَي َذَراهُ الّرِ

 السَّماِء.

حَ و  النََّهاُر : َذَهَب َسَحابُه وأَضاَءْت َشْمُسه ؛ كما في األَساس. َصرَّ

 واْنَكشَف. بانَ  الَحقُّ : اْنَصَرحَ و

ح وأَْظَهَره ، بما في نفِسه : أَْبداه َصاَرحَ و  ُمشدَّداً وُمخفّفاً. وأنشد أَبو ِزياد : كَصرَّ

ا ِإين و  ريِهــــــــــــــَ ُذور بــــــــــــــغــــــــــــــَ نح قــــــــــــــَ و عــــــــــــــَ نــــــــــــــُ  أَلكــــــــــــــح

يــــــــــــــــااًن هبــــــــــــــــا و      فــــــــــــــــُبصــــــــــــــــــــــــــــــارِحُ أُعــــــــــــــــِرُب َأحــــــــــــــــح

  

ًة أَ  رحبــــــــــَ ُ  غــــــــــُ يــــــــــح ي بــــــــــك الــــــــــعــــــــــِ رحمــــــــــِ ِدرًا تـــــــــــَ حــــــــــَ نــــــــــح  مــــــــــُ

يـــــــــــــك ابرِحُ و     نـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ رحٌح لـــــــــــــعـــــــــــــَ ـــــــــــــَ دًة بـ عـــــــــــــِ  ُمصـــــــــــــــــــــــــــح

  
 فََرُس َعْبِد يَغُوَث بِن َحْرٍب ، وآَخُر لبني نَْهَشٍل ، وآخر للَْخٍم. فَْحٌل من َخيل العرب ، وهو ، كَجِريحٍ : الصَّريحو

 وبال الم : اسُم فَْحل ُمْنِجٍب. وقال أَْوُس بُن َغْلفَاَء الُهَجْيمّي :

رحَكضــــــــــــــــــــــــــــــــٌة و  رحيــــــــــــــــــييف مــــــــــــــــــِ وهــــــــــــــــــا  صــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ  أَب

المُ     المـــــــــــــــُة والـــــــــــــــغـــــــــــــــُ هـــــــــــــــاُن هلـــــــــــــــا الـــــــــــــــغـــــــــــــــُ  يـــــــــــــــُ

  
 وقال ُطفَيل :

يــــــــــُح فــــــــــيــــــــــهــــــــــّن  اجــــــــــِ نــــــــــَ ريــــــــــحُ عــــــــــَ  ٌ  والحــــــــــِ  الصــــــــــــــــــــــــّ

ُب     قــــــــــ  عــــــــــَ غــــــــــاِويــــــــــُر فــــــــــيــــــــــهــــــــــا لــــــــــأَلرِيــــــــــِب مــــــــــُ (4)مــــــــــَ
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ِريح ويُْرَوى : ِمْن آلِ  فة على هذا الفَْحِل فصاَرت له اسماً. الصَّ  وأَْعَوج ، َغلَبَت الّصِ

 يُْؤَكل. ، وُحْكُمه أَنه (5) كُرّماٍن : طائٌر كالُجْنَدب ُصّراحٌ و

__________________ 
 .. للقصة ا وروي ِ عجام الدا  وا اهلا. انظر ايقوت وامليداين صرحت الضمري يف .. ِبدان صرحت ( قوله1)
 .«قوله يقو  مقتضاه أنه تفسري ملا يف البيت ا والذي يف اللسان : تقو  اخل ذاكراً له قبر البيت»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف التهذيب : ال سحاب فيه وال ريح.3)
 : فحر من خير العرب معروف. الصريحو  هداً عل  قوله :( روي يف اللسان شا4)

 والبيت يرو  لألعش  يف قصيدته :

 تصابيت أم ابنت بعقلك زينب.
 ويروي الشطر األو  :

 والح ٍ  الصريحعناجيج من آ  
 وروي :

 من آ  الوجيه والح 
 وانظر التكملة. 135/  2قا  ابن دريد والصراح عريب اجلمهرة   لثه.( اجلندب بفتح الدا  وضمها ا ومثة لغة  لثة : وهي كسر أوله وفتح 5)
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 .(2) والاّلم باألَلفِ  معّرف الّصحاح في وهو ، السالمعليهبأَمر سيّدنا ُسليماَن  بنَاه الِجنُّ لبِْلِقيسَ  باليَمن ، بالكسر : حْصنٌ  (1) ِصْرَواحٌ و

َماِدح ، بالّدال. قال الجوهرّي : وال أَظنُّه ءٍ من كّل شيْ  .(3) بالضّم : الخاِلص الصُّماِرحُ و  ، والميم زائدةٌ ، ويُْرَوى عن أَبي عمرو : الصُّ

 محفوظاً.

ً ـ  بَْرَحةٍ  َصْرَحةٍ  بَْرَحةً ، أَي باِرزاً لُهْم. وإِّن ُخُروجَ  َصْرَحةً  َخَرَج لهمو  لََكثيٌر.ـ  بالفتح في آخِرهما ، وبالتّنوين معا

 * ومما يستدرك عليه :

 ، أَي خاِلصاً. ُصَراِحيَةً  قولهم : أَتاه باألَْمرِ 

 : ساكُن الّرْغَوةِ خالٌص. وفي المثل : َصريحٌ  ولَبنٌ 

ِ  الص رِيحُ بـََرَز  َوح
 ِبانِب امل

، إِذا لم يكن فيه رْغَوة.  َصِريحٌ  : خالٌص ليس عليه رْغَوةٌ. قال األَزهرّي : يقال للّبِن والبَْوِل : َصِريحٌ  يُْضَرب لألَمِر الِّذي َوَضَح. وبَْولٌ 

 قال أَبو النّجم :

 الص رحَياَيُسوُف من أَبواهِلا 
 النُّْصحِ : ِمْحُضه. َصريحُ و

 .ُصَراحٌ  ومن المجاز : َشرٌّ 

حَ و  الَحقُّ عن َمْحِضه ، أَي انَكَشَف ؛ كذا في األَساس. َصرَّ

 ، بالّضّم ، أَي خاِلٌص ؛ عن اللِّْحيَانّي. ُصْرَحانٌ  وَكِذبٌ 

َراحُ و قِيُق الِّذي أُْكثَِر ماُؤه فتََرى في بَْعِضه ُسْمَرةً من مائه وُخْضرةً. الصُّ َراحُ و : اللَّبُن الرَّ ؛ كذا حكاه  (4)اليَِد : َعَرُق الدَّابَِّة يكون في  الصُّ

 ُكراع ، بالّراِء ، والمعروف : الصُّماح.

ْرَحة الّداِر ، وقَاِرَعتُها ، أَي ساَحتُها وَعْرَصتها. وقيل : َصْرَحةُ  ويقال : هذه ْرَحةُ و َمتٌْن من األَّرض ُمْستٍَو. الصَّ من األَرض : ما  الصَّ

بَْعَد أَن يكون ُمستِوياً  َصْرَحةٌ  الدَّاِر : وهو ما اْستََوى وَظَهر ، وِإْن لم يَْظَهر فهو َصْرَحةِ و الِمْربَدِ  َصْرَحةِ  اْستََوى وَظَهَر. يقال : هم في

 َحَسناً. قال : وهي الّصحراُء ، فيما زعم أَبو أَْسلََم ، وأَنشد للّراعي :

فـــــــــــتح  لــــــــــَ تـــــــــــَ  كــــــــــَبهنــــــــــا حــــــــــا فــــــــــاَض املــــــــــاُء واخــــــــــح

ا     اُء الَح هلــــــــــََ خــــــــــَ تــــــــــح ةِ فـــــــــــَ رححــــــــــَ  الــــــــــذِّيــــــــــبُ  ابلصــــــــــــــــــــــــ 

  
 ، بدل : فتخاَء. (6)وفي نُسخة : َصْقعَاُء  .(5)وفي هامش الّصحاح أَن البَْيت للنُّعمان بن بشير يصف فَرساً 

ْرَحةُ و  أَيضاً : موضٌع. الصَّ

 : قبيلةٌ. الّصريحانو

ْرَدح : [صردح] ْلُب. وفي حديث  ُمْستَِوي، كَجْعفٍَر وِسْرَداٍب : المكاُن ال الصَّ َرأَْيُت : » (7) [أَنٍَس ]الواِسُع األَْملَُس. وقيل : هو المكاُن الصُّ

ْرَدحُ  قال : .«، يَْنفُذُُهم البََصُر ويُْسِمعُهم الصَّْوتُ  َصْرَدحٍ  النّاَس في إِمارةِ أَبي بَكٍر ُجمعوا في  .َصراِدحُ  األَْرُض الَمْلَساُء ، وجْمعها الصَّ

 : الصَّحراُء الّتي ال تُْنبُِت ، وهي َغْلٌظ من األَْرِض ُمستٍَو. َدَحةُ الصَّرْ و

ْرداحُ  وعن ُكراع : ْرداحُ  َء فيها. وعن ابن ُشميل :: الفاَلةُ الّتي ال َشيْ  الّصِ : الصَّحراُء الّتي ال َشَجَر بها وال نَْبَت. وعن أَبي َعمٍرو  (8) الّصِ

 بها. (9): هي األَرُض اليابَِسةُ الّتي ال َشَجَر 



3211 

 

 وسيأْتي. َشديٌد بَيٌِّن ، فيهما : بالّضمّ  وُصَماِدحيٌّ ، ُصراِدحيٌّ  َضْربٌ و

 : * ومما يستدرك عليه : [صرطح]

ْرَطح ْلُب ، وكذلك الصَّ ْرَطاح : الَمَكاُن الصُّ  ؛ والسين لغة. (10) الّصِ

__________________ 
 ( يف اللسان غري مصروف.1)
 ( ومثله يف معجم البلدان.2)
 ( وضعت العبارة يف القاموس با جنمتا. وهبامشه : ما با النجما مضروب عليه بنسخة املؤلف.3)
 .«اللِّبحد»كم : ( كذا ابألصر واللسان ا ويف ام4)
 وهو يف ديوانه من قصيدة مطلعها :« ووجدت هذا البيت أَيضاً يف منحوالت شعر امرئ القي »( ويف التكملة : 5)

 اخلــــــــــــــري مــــــــــــــا طــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــت ِشــــــــــــــ  ومــــــــــــــا غــــــــــــــربــــــــــــــت 

 مــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــب بــــــــــــنــــــــــــواصــــــــــــــــــــــــــي اخلــــــــــــيــــــــــــر مــــــــــــعصــــــــــــــــــــــــــوب   

  

 .«صعقاء»( عن التكملة وابألصر 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 الصرادح ا واحدهتا صردحة.( يف اللسان : 8)
 ء بد  شجر.( اللسان : شي9)
 ( اللسان : الصرداح.10)



3212 

 

َرْنفَح : [صرفح] يّاُح ، الصَّ َرْنقَح. وَصّرَح ثعلٌب أَن المعروف إِنما هو  : الصَّ ْوِت ، وهو أَيضاً الشديُد الُخُصومِة ، كالصَّ أَي الشَِّديُد الصَّ

 بالفاِء.

َرْنقَح [صرقح] َرْنقَحُ  قيل :و كذا في التّهذيب. ال يُْخَدُع ، وال يُْطَمع فيما عنَده ، له َعزيمةٌ  الِّذي من الّرجال ، : الشَّديُد الشَّكيمةِ  الصَّ  : الصَّ

َرْنقَحُ  وقال ثعلب : الظَِّريُف. ْوِت. وأَنشد ِلِجَراِن العَْوِد في َوْصِف نِ  الصَّ  ساٍء َذَكَرهنَّ في ِشْعٍر له ، فقال :: الشَّديُد الُخصومِة والصَّ

َي َروحضـــــــــــــــــــــــــٌة  نح هـــــــــــِ َواِن مـــــــــــَ  ِإّن مـــــــــــن الـــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــح

و حُ     هـــــــــــــا وَتصـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــُج الـــــــــــــّراَِيُض قـــــــــــــبـــــــــــــلـــــــــــــَ  هتـــــــــــــَِ

  

ٌر و  فــــــــــَ قــــــــــح ريف مــــــــــُ ه  (1)مــــــــــنــــــــــهــــــــــّن غــــــــــُ كــــــــــ  فــــــــــُ  مــــــــــا يـــــــــــَ

َوِذي      اِس ِإاّل اأَلحـــــــــــح حُ مـــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــّ قـــــــــــَ َرنــــــــــــح  الصـــــــــــــــــــــــــ 

  
َرْنقَحُ  وفي التّهذيب : إِاّل الشَّْحَشحانُ  (2) َرْنقحو ، وَصلَْنقٌَح ، بالّراِء والاّلِم ، َصَرْنقَح ويقال : . قال َشِمٌر :الصَّ ُء أَيضاً : الماضي الَجِري الصَّ

 ، والُمْحتَاُل.

ْحَراءُ  الِمْصَطح : [صطح] ونَه لَدْوِس الَحصيِد فيه ، اِء ، أَي ما تَرعاه الدَّوابُّ بكسر الرّ  ليس بها ِرْعٌي ، الَواِسعَة ، كِمْنبٍَر : الصَّ  ومكاٌن يَُسوُّ

 وهذه مما استدرك الُمَصنّف.

ْفَحةِ  جانِباه ، : َصْفَحاهو الجانبُ  ٍء :من كّلِ َشيْ  الصَّْفح : [صفح]  .كالصَّ

ْفَحتْين َحَجَرْين»في حديث االْستِْنجاِء : و  ، أَي َجانِبَيِ الَمْخَرِج. «وَحَجراً للَمْسُربةِ  (3) للصَّ

ْفحو ْفحو .ِصفَاحٌ  والجْمعُ  من الَجبَِل : ُمْضَطَجعُه الصَّ ْفحُ و منك : َجْنبُك. الصَّ وسكون  (4)بضم العين  ُعْرُضه ، من الَوْجِه ، والسَّْيِف : الصَّ

 السَّْيف ، بُصْفح ، أَي بعُْرِضه. وَضَربه َصْفِحهو َوْجِهه ، بُصْفحِ  لعَاّمة. يقال نََظَر إِليهفيهما. ونَسَب الَجْوهرّي الفَتَْح إِلى ا ويَُضمّ  الّراِء ،

 .َصْفِحهِ و

 السَّيِف : َوْجَهاه. َصْفَحتَاو .أَْصفاحٌ و بالكسر ، ِصفَاحٌ  ج ،و

 أّما قوُل بْشٍر :و

ــــــــــعــــــــــُة  ي حٍ َرضــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــح ٌة  صــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــ  لــــــــــِ اِه مــــــــــُ ــــــــــَ ب  ابجلــــــــــِ

ُر     هـــــــــــ  وحَ  الـــــــــــر  وِس ُمشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ٌ  فـ لـــــــــــَ ـــــــــــَ (5)هلـــــــــــا بـ
 

  
بِن َوْبَرة ، وله حديٌث عند العرب. ففي الّصحاح أَنه َجاَوَر قَْوماً من بني عاِمٍر فقَتَلُوه َغْدراً. يقول : َغْدَرتُُكم  َرُجل من بني َكْلب فهو اسمُ 

 ّيِ.الَكْلب بَصْفحٍ  بَزْيِد بن َضبّاَء األََسدّيِ أُْخُت َغْدَرتِكم

ً  َكَمنََع : أَْعَرَض وتََرَك ، َصفَحَ و ً  َضَرْبُت عن فاُلن . يقال :يَْصفَُح َصْفحا فَ َنْضِرُب أَ )، إِذا أَْعرْضَت عنه وتََرْكتَه. ومن الَمَجاز :  َصْفحا
ْفحَ  عنكم (7)منصوب على الَمْصدر ، ألَّن معنَى قوله أَنُْعِرُض  (6) (َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفحاً  ْكِر َردُّه وَكفُّه ، وقد أَْضَرَب  الصَّ ، وَضْرُب الذِّ

 عن كذا ، أَي َكفَّ عنه وتََرَكه.

ً  عنه َصفَحَ و  عن َذْنِب فاُلٍن ، وأَْعَرْضت عنه ، فلم أُو أَِخْذه به. َصفَْحتُ و َعفَا. : َصفّاحٌ و َصفُوحٌ  : أَْعَرَض عن َذْنبه. وهو يَْصفَح َصْفحا

ها عليه إِذا ِض اإِلبَِل على الَحوْ  َصفَحَ و  إِمراراً. أََمرَّ

ً  عن حاجتِه السَّائِلَ  َصفَحَ و  ومنعَه. َردَّه : يْصفَحه َصْفحا

 قال :

َز ح و  ر  ال يــــــــــَ ذَ  اي حـــــــــُ ِر الـــــــــت ســـــــــــــــــــــــح ثـــــــــِ كـــــــــح  مـــــــــنح يـــــــــُ

ــــــــــِ  و     ِدي ُت يف عــــــــــِا الصــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــ  حُ ميــــــــــَُ فــــــــــَ  ُيصــــــــــــــــــــــــح

  
ً  عنها فأَْصفَْحتُه يقال : أَتاني فاُلٌن في حاجةٍ  .َكأَْصفَحه  ، إَِذا َطلَبَها فََمنَْعته. إِصفاحا
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 ، إِذا أَْعطيته ، َصفَْحتُه ، أَي خيَّْبتُموه. قال ابن األَثير : يقال : «فأَْصفَْحتُموه على بابِكم سائِلٌ  (8)لَعَلَّه َوقََف »في حديث أُّمِ َسلَمة : و

ً  به َضَربَه : أَْصفَحهو بالّسيفِ  َصفََحهو ا َحَرْمته.، إِذ أَْصفَْحتُهو ِرّماح : أَي بعُْرِضه. كُمْكَرم ، ُمْصفَحا  وقال الّطِ

ا  لـــــــــَ  كـــــــــَبهنـــــــــّ جـــــــــح َي عـــــــــَ تح َوهـــــــــح نـــــــــاهـــــــــَ ا تـــــــــَ  فـــــــــلـــــــــمـــــــــ 

د ه غــــــريحُ     ِف حـــــــَ يــــــح رحِف ســــــــــــــــــــَ حِ عــــــلــــــَ  حــــــَ فــــــَ  ُمصــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( وتروي : مقمر.1)
 التكملة :( رواية العجز يف 2)

 من القوم ِإال الشحشحان الصرنقح
 حتريف.« للصحفا»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 ( األصر واللسان والصحاح والتهذيب ا ويف القاموس بفتح العا.4)
وونه اجلباه بكســــر اجليم اجلباة بفتح اجليم ونقرت اهلاء ا واخلراســــانيون ير  ابجلباه كذا ابألصــــر هبذا الضــــبرت ويف ايقوت :»( اللســــان وهبامشــــه : 5)

 وآخره هاء  ضة ا وهو ماء ابلشام با حلب وتدمر.
 .5( سورة الزخرف اآية 6)
ــــــــــــــ  أي أبصر اللسان« كذا ابألصر»( األصر واللسان وهبامشه : 7) نعرض عنكم أ (فَ َنْضِرُب َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفحاً أَ )والصواب : ألن معىن قوله ـ

 (.انظر التهذيب)ونصفح 
 األصر واللسان ا ويف النهاية : قام.( 8)
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ً  وَضَربه بالسَّيفِ  ً و ُمْصفَحا ضاً.َمْصفوحا  . عن ابن األَْعَرابّي ، أَي معرَّ

 .«ُمْصفح لو َوَجْدُت معها َرجالً لَضَرْبتُه بالّسيِف غيرَ »في حديث سعِد بن ُعبَادةَ : و

ه ، فهو أَْصفََحه يقال :  : ُمْصفَحٌ  ، يُْرَوياِن معاً. وسْيفٌ  ُمْصفَحٌ  (1) [والّسْيفُ ]بالسَّيِف ،  ُمْصِفحٌ  بالّسيِف ، إَِذا َضَربه بعُْرِضه دوَن َحّدِ

 ْضِربَنَّكم بالسُّيُوف غيرَ لَنَ » . وقال َرجٌل من الَخَوارج :أَْصفَْحتُه ، أَي َعريض ، من ُمْصفَحٌ  : َعِريٌض. وتقول : َوْجهُ هذا السَّْيفِ  ُمَصفَّحٌ و

ها ال بعُْرضها. .«ُمْصفََحاتٍ   يقول : نَْضِربكم بَحّدِ

ً  َصفَحَ و ً  فاُلنا  وَمتَى كان. َسقَاه أَيَّ َشراٍب كانَ  : يَْصفَُحه َصْفحا

 قال : َء : َجعَلَه َعريضاً.الشَّيْ  َصفحَ و

حُ  فـــــــــــــَ بحاَب  َيصـــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــا جـــــــــــــَ ِة َوجـــــــــــــح نـــــــــــــ   لـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــِ

حَ     فــــــــــح ا  صــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ لــــــــــح ٍم كــــــــــَ ظــــــــــح ِه لــــــــــعــــــــــَ يــــــــــح (2)ِذرَاعــــــــــَ
 

  
قال : وأَنشد أَبو الهيثم َكْلٍب ِذَراعيه ، فقَلَب. وقيل : هو أَن يَبُسَطهما ويَُصيَِّر العَْظَم بَْينَهما ِليَأُْكلَه. وهذا البيُت أَورده األَزهرّي ،  َصْفحَ  أَراد

ضه فاتِلُه حين فَتَله فصاَر لَه َوْجَهاِن ، فهو ِذراعْيه ، أَي  َصْفحَ  يٌض. قال : وقولُه :، أَي عر َمْصفوحٌ  ، وَذَكَره ، ثم قال : وَصَف حْبالً َعرَّ

قُه. ونََصَب كْلباً على التَّْفِسيِر. ً  كما يَْبُسط الكلُب ِذراعْيه على عْرٍق يَُوتِّده على األَْرِض بِذراعْيه يَتَعرَّ  . ومنه قولهم : َرُجلٌ كصفََّحه تَْصفيحا

أِْس ، أَي َعريُضها. ُمصفَّحُ  ً  القَوم َصفَحَ و الرَّ  عَرضهما ، وهي الصَّواب ، وفي نسَخة : َعَرَضَها ، إِذا ، الُمْصحفِ  َوَرقَ  كذاو ، َصْفحا

:  تََصفَُّحهمو القَْومَ  َصفحو : نََظَر فيه. وقال اللّيث : صفََحهوَ  األَْمرَ  تََصفَّحَ  يقال : ، َكتََصفَّحَ  فيه ، نَظر إِذا في األَِمر َصفَحَ و واِحداً واِحداً.

فاً لها. تَصفَّحهاو ُوُجوَههم َصفَحَ و لباً إِلنساٍن.نََظر إِليهم َطا  : نََظرها ُمتعّرِ

ُف أَْمَرهم. وأَنشد ابن األَْعَرابّي : تَصفَّْحتُ و ْلَت ُوجوَههم تَنُظُر إِلى ِحاَلهم وُصَوِرهم وتَتَعرَّ  ُوجوهَ القَوِم ، إِذا تأَمَّ

ا ــــــــَ ن فــــــــحــــــــح َرة  صــــــــــــــــــــــَ ــــــــظــــــــح ــــــــن الِم ب ــــــــلســــــــــــــــــــــ  وَ  ل مــــــــُ  ا ــــــــَ

ُك إِ     بِ فــــــــــــــلــــــــــــــمح يــــــــــــــَ َواجــــــــــــــِ ُؤهــــــــــــــا اب ــــــــــــــَ  اّل َومــــــــــــــح

  
كاب تَصفَّْحنا أَي له ونََظَر في تَصفََّحه . وفي األَساس :َصفََحاته َء ، إِذا نََظْرت فيالشَّيْ  تََصفَّْحتو ُوجوهَ الّرِ : والقَْوَم : نََظَر  َصفََحاتِه : تَأَمَّ

ُل ال ُمْطلَُق النََّظِر ،  التَّصفُّحُ  األَْمَر. قال الَخفَاجّي في الِعناية في أَثْناِء الِقتَال : تََصفَّحَ و ِخالِلهم ، هل يََرى فاُلناً. (3)في أَْحَواِلهم وفي  : التَّأَمُّ

ح به في قولهم : فيه نََظٌر ، ونَْحو ل ، كما َصرَّ  ه ، فال ُمنافاةَ.كما في القاموس قال شيُخنا : قلت : إِن النّظر هو التأَمُّ

َواُب. ِم ِذْكُرها يَتَِّضُح الحقُّ ويَْظَهر الصَّ ً  النّاقَةُ  َصفََحتو قلت : وبما أَْوَرْدنَا من النُُّصوِص المتقّدِ َوَولَّى ،  َذَهب لَبنُها بالّضّم : تَْصفَح ُصفُوحا

افحُ  قال ابن األَْعَرابّي ؛ .صافِحٌ  فهي وكذلك الشَّاةُ ،  وَذَهَب لَبَنَُها. (4) الّتي فَقََدْت َولََدَها فغََرَزْت : النّاقَةُ  الصَّ

ُجلُ  .كالتََّصافُح : األَْخذُ باليَِد ، الُمصافحةُ و جَل : إِذا َوَضعَ  يَُصافِحُ  والرَّ َكفَْيهَما : َوْجَهاُهَما.  ُصْفَحاو َكفِّه ، ُصْفحِ  َكفِّه في ُصْفحَ  الرَّ

الَكّفِ بالكّفِ وإِقبال الَوْجِه على الوْجه ؛ كذا في في اللَِّسان  ُصْفحِ  وهي ُمفاَعلة من إِْلصاقِ :  «قَاءِ عنَد اللَّ  الُمَصافََحة»حديث : ومنه

 غيُر عربّي. الُمَصافََحة واألَساس والتَّْهِذيب ، فال يُْلتَفَت إِلى َمْن َزَعَم أَن

فيح مالئكةُ و  الّسماِء. األَْعلى : هو من أَسماءِ  الصَّ

ِفيحُ : » (5)في حديث َعِلّيٍ وعّمار و  .«من َملَُكوتِهاألَْعلَى  الصَّ

 .َصِفيحةٌ و َصفيحٌ  ٍء َعريٍض :َوْجه كّلِ شيْ و

ً و وهو األَكثر. ويُشدَّد ، ٍء ،من كّل َشيْ  كُمْكَرم : العَِريضُ  الُمْصفَحُ و فَخَرَجت  الِّذي اْطَمأَّن َجْنبَا َرأِْسه ونَتَأَ َجبينُه : الُمْصفَح إِصفاحا

ُف على  الُمَمالُ  السُّيوف :من  الُمْصفَحُ و وَظَهَرْت قََمْحُدَوتُه. ه إِذا ُضِرَب به ، ويُماُل إِذا أَرادوا أَن يُْغمُدوه. (6)والُمَصابي الّذي يُحرَّ  حّدِ

 ِدلُ من األَنوف : الُمْعتَ  الُمْصفَحو َوَصابَْيتُه : بمعنًى واحٍد. أَْصفَْحتُهو يقال : قَلَْبُت السَّْيفَ  الَمْقلوُب. : الُمْصفَح قال ابن بُُزْرج :و

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
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ونســبه أليب القعقاع اليشــكري. قا  : وأنشــده ابن بري مســتشــهداً به عل  الِقّنة ضــرب من األدوية. قا  وقوله : كلبا  (قن)( البيت يف اللســان 2)
 ينتصب عل  التمييز.

 ( األساس : أو يف خالهلم.3)
 ( األصر والتهذيب واللسان ا ويف التكملة : فغاّرت.4)
 .«وعمارة»( األصر واللسان ا ويف النهاية : 5)
 .«عن»ر واللسان ا ويف التهذيب : ( األص6)
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َهة. الَقَصَبةِ  َتِويها ابجلَبـح ُسح
َفحو  امل ُصح

َغيحه حىّت طاَ  ا من الر ُ وِس : امل ُغوُط من ِقَبِر ُصدح َضح
بَا  : فطاَ  ما (1)ويف نسخة  امل

َهِته وَقفاه. َفُح ِإصحفاحاً  وقا  أَبو زيٍد : من الر  وس َجبـح ُصح
َبا رَأحسه ونـََتَبَجبيُنه ا فَخرََج ا وَ َهَرتح ا وهو اّلِذي ُمِسحَ  امل  َجنـح

ُدَوتُه ا واأَلرحَأس : ِمثحرُ  ُصحَفح َقَمحح
 ُرَ اِسّي. ا وال يقا  : امل

. من القُلوب : الُمْصفَحُ و  الُمَماُل عن الَحّقِ

من  مأْخوذٌ  ما اْجتَمَع ، ، أَي جانِبَه عليه. وقوله : َصْفَحه َجعَلَ أَي ُمماٌل عليه ، كأَنّه قد  «على الحقِّ  ُمْصفَحٌ  قَْلُب الُمْؤِمنِ »في الحديث : و

فقَْلٌب أَْغلَُف ، فذِلَك قَْلُب الكافِر ؛ وقَْلٌب َمْنكوٌس ، فذلك قَْلٌب َرَجَع إِلى الُكْفر بعد اإِليمان ؛ وقَْلٌب  القُلُوُب أَربعةٌ :»حديِث ُحَذيفةَ أَنه قال : 

ـ  ونَصُّ الحديث بتقديم النِّفاِق على اإِليمانـ  «فيه اإِليماُن والنِّفَاقُ  اْجتَمع ُمْصفَحٌ  يُْزِهر ، فذلك قَْلُب الُمْؤِمن ؛ وقَْلبٌ  أَْجَرُد ِمثُْل السَراجِ 

 .«ُح والدَُّم ، وهو ألَيِّهما َغلَبَ فََمثَُل اإِليمان فيه كَمثَل بَْقلٍَة يُِمدُّها الماُء العَْذُب ، وَمثَُل النِّفَاِق فيه كَمثَِل قَْرَحٍة يُِمّدها القَيْ »

 : الّذي له َوجهاِن ، يَْلقَى أَْهَل الُكْفِر بَوْجٍه ، وأَْهَل اإِليماِن بوْجٍه. الُمْصفَح : (2)قال ابن األَثير 

َجاِل ذو الَوْجهَ  (3)َشرُّ » الحِديِث اآلَخِر : ٍء َوْجُهه وناِحيَتُه. وهو َمْعنَىكّلِ َشيْ  َصْفحُ و  .«ْيِن : الِذي يَأْتي هؤالِء بَِوْجٍه وهُؤالِء بَوْجهٍ الّرِ

َهْيِن. قال األَْزَهِرّي : وقال َشمٌر فيما وهو المناِفق. وجعََل ُحَذْيفَةُ قَْلَب الُمنَافِق الِّذي يأْتي الُكفَّاَر بَوْجٍه ، وأَْهَل اإِليماِن بَوْجٍه آَخَر ، ذا َوجْ 

يِن. حالُمْصفَ  قَرأُْت بَخّطه : القَْلبُ   ، َزَعَم خاِلٌد أَنه الُمْضَجُع الِّذي فيه ِغلٌّ ، الّذي ليس بخاِلِص الّدِ

 والنفاقُ  ، العرب كالم من هذا ِمثْلُ  يَُكون وكيف ؟يَْجتمعانِ  كيف: ـ  تعالى هللارحمهقْلت : فإِذا تأَّمْلت ما تَلَْونا عليك َعَرفَت أَن قول شيخنا 

ر غيرُ  فإِنه فتأَّملْ  ؟إِسالميّانِ  لفظانِ  واإِليمانُ  َ ـ  انتهى ، ُمَحرَّ  نصوص العُلَماِء في بابِه. على اّطالعه َعَدم من نََشأ

 والُمعَلَّى. الُمْصفَحُ  الُمْسبُِل ، أَيضاً. وقال أَبو ُعبيد : من أَسماِء قَِداحِ الَمْيِسرِ  ويقال له : الّساِدُس من ِسَهاِم الَمْيِسِر ، الُمْصفَحٌ و

 عن اللِّْحيَانّي. من الُوجوه : السَّْهُل الَحَسُن ، الُمْصفَحو

فُوحُ و فُوح أَّماو َعّمن َجنَى عليه. يَْصفَح ألَنّه : الَكِريُم ، الصَّ عن ذُنوِب الِعبَاد ، ُمْعِرضاً عن  العفُوُّ  ِمن صفات هللا تعالى فمعناه الصَّ

ماً. فأَحُدهما ِضدُّ اآلَخِر. قال ُكثَيٌِّر يَِصُف امرأَةً أَْعَرَضْت  الَمْرأَة : الُمْعِرَضةُ الّصادَّةُ الهاِجَرةُ ، ي نَْعتِ ف الصَّفوحُ و ُمجازاتِهم بالعُقُوبِة تََكرُّ

 عنه :

وحــــــــــاً  فــــــــــُ يــــــــــلــــــــــًة  صــــــــــــــــــــــــَ اَ  ِإاّل خبــــــــــَِ قــــــــــَ لــــــــــح ا تـــــــــــَ  فــــــــــمــــــــــَ

تِ     لــــــــ  َر مــــــــَ ر  مــــــــنــــــــهــــــــا ذلــــــــك الــــــــَوصــــــــــــــــــــــح نح مــــــــَ  فــــــــمــــــــَ

  
 بَصْفَحتِها.كأَنََّها ال تَْسَمُح إِاّل 

أِْس ، الّصفَائِحُ و  .َصِفيَحةٌ  واِحدتُها : قَبَائُل الرَّ

فَائِحُ و فَائحُ و ع. : الصَّ فائحَ  اْستَلُّوا قولهم :و من الباِب : أَْلواُحه. الصَّ  .َصفيحةٌ  واحدتُها السُّيوف العَِريَضة ، ، أَي الصَّ

فاو يَمانِيَة. َصِفيَحةٌ  : كأَنََّها (4)وقولُُهم  فَائِحُ  والَواِحُد كالَواِحِد. يقال : ُوِضعْت على القَْبرِ  ِحَجاَرةٌ ِعَراٌض ِرقَاٌق ، : ئِحالصَّ فّاح ، الصَّ ،  كالصُّ

فَّاحو وهو العَريض. كُرّماِن ، فَّائحِ  أَيضاً من الحَجارةِ  الصُّ وفي اللسان : وكلُّ عريِض من ِحجارةٍ أَو لَْوحٍ  .، ُصفّاَحةٌ  ، الواحدةُ  كالصَّ

 النّابِغة : ومنه قول : .، َصفَائِحُ  والجْمعُ  َصِفيحةٌ و ؛ ُصفّاح والجمع ُصفّاَحةٌ  ونَحِوهما

َن و   (5)انَر ا َُباِحِب  ابلص ّفاحِ يُوِقدح
 . قال لَبيد :َصِفيحٌ و َصفيحةٌ  ، واِحدتُها َصفائِحُ  قال األَزهرّي : ويقال للحجارةِ العَِريَضِة :

حـــــــــــــــــاً و  ـــــــــــــــــِ ائ فـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــان ا َرَوا  صـــــــــــــــــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــــُ

ــــــــــــــــُغضــــــــــــــــــــــــــــــوانَ     دِّدحَن ال ــــــــــــــــهــــــــــــــــا ُيســــــــــــــــــــــــــــــَ ي  ســــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 قال شيُخنا : هكذا بالتّذكير في سائِر النُّسخ ،ـ  (6) هوو
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__________________ 
 ( وهي رواية اللسان.1)
 االثري يف النهاية دون تسميته.( كذا ابألصر ا وهو قو  اأَلزهري كما يف التهذيب ا وقد نقله عنه ابن 2)
 ومثله يف التهذيب.« قوله : شر الرجا  ا الذي يف اللسان : من شر»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«قوله : وقوهلم ا لعله : ومنه»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 وصدره : 78( ديوانه ص 5)

 تقّد السلوقي املضاعف نسجه
 ـ قوله : وهو اإِلبر هكذا يف سائر النسخ ابلتذكري( هبامش القاموس : 6)
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ِنَمتـَُها اـ  واأَلوحىَل : وهي  فكاد َسناُم الن اَقِة أيحُخُذ قـَرَاها ا وهو جماٌز ا أَنشد ابن اأَلعرايّب. اإِلبُر اّلجي َعُظمتح َأسح
ةٍ و  احــــــــَ فــــــــ  ا  صــــــــــــــــــــــُ هــــــــَ ــــــــُ تـ حــــــــح نــــــــَ يــــــــِ  مــــــــَ نــــــــِ ِر الــــــــفــــــــَ ثــــــــح  مــــــــِ

ه    تـــــــــــح بــــــــــــَ نــــــــــــ  وحٍب جـــــــــــَ اَ  ابـــــــــــِن حـــــــــــَ يـــــــــــَ هح  عـــــــــــِ  أَقـــــــــــارِبـــــــــــُ

  
فّاحة َشبَّه النّاقةَ   .َصفافِيحُ و ُصفّاَحاتٌ  ج .(1)، لَصاَلبتها. واْبُن َحْوٍب َرجٌل َمجهوٌد ُمْحتَاٌج  بالصُّ

فّاحو ةَ. ع قُْرَب َذْرَوةَ ، : الصُّ  في ديار َغطفاَن بأَْكنَاِف الِحجاِز لبني ُمرَّ

اةُ. الُمصفََّحةو  ، كمعظََّمة الُمَصرَّ

بَة : ُمصفَّحةٌ  وفي التهذيب : ناقَةٌ  اةٌ وُمَصرَّ اةٌ وُمَصوَّ :  الُمَصفَّحاتُ  وقيل .ُمَصفََّحاتٌ  السَّْيف ، ويُْكَسر ، ج : الُمَصفََّحةُ و بمعنًى واحٍد. وُمَصرَّ

 السُّيوُف العَريضةُ. وقال لَبيد يَصف َسحاباً :

حــــــــــــــــــــــاتٍ كــــــــــــــــــــــَبّن   اه يف ُذرَ  ُمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــ 

ذِد و    
َ

واحــــــــــــــــــــًا عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــّن املــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــح  أَن

  
 حين ُطبِعَْت ، ُصفَِّحتْ  : السُّيوُف ، ألَنها الُمصفََّحاتُ  قال األَزهرّي : َشبَّهَ البَْرَق في ُظْلمِة السََّحاِب بسيوٍف ِعَراض. وقال ابن سيده :

 .(2)تَْعِريُضها وَمْطلُها  تَْصفيُحهاو

ه بتصفيحِ النِّساِء إِذا َصفَّْقن بأَْيديِهّن. قلت :  (3)ويُرَوى بكسر الفاِء ، كأَنّه َشبَّهَ تََكشَُّف الغَْيث  إِذا لََمَع منه البَْرُق فاْنفَرَج ثّم اْلتَقَى بْعَد ُخبُّوِ

 من المجاز ، فتأَّمْل.ـ  على رواية الكسرـ  حاتالمصفِّ  هكذا عبارة الّصحاحِ ، وَصَوابه : الغَْيم ، بدل : الغَْيث. ويُعلَم من هذا أَن

جال: » (4)في الحديث و التَّْصفيق ، مثلُ  التَّْصفيحُ و  .«للنِّساءِ  التَّْصفيحُ و التَّْسبِيح للّرِ

الَكّفِ األُْخَرى ، يعني إَِذا َسَها  َصْفَحةِ  الَكّفِ على َصْفَحةِ  بيديه وَصفََّق. قال ابُن األَثير : هو من َضْربِ  َصفَّحَ  ويُْرَوى أَيضاً بالقاف. يقال :

 ِم.ى ، ِعَوَض الكالاإِلماُم يُنبُِّهه المأْموُم ، إِن كان َرجالً قال : ُسْبَحاَن هللا ، وإِن كانت امرأَةً َضربَْت َكفََّها على َكفَِّها األُْخرَ 

 وروى بَْيت لبيد :

 يف ُذراهُ  ُمصفِّحاتٍ كَبّن 
، أَراد بها السُّيوَف العَِريضةَ ، َشبَّهَ  مصفَّحاتٍ  نِساًء يُصفِّقن بأَْيِديهّن في َمأْتٍَم ، شبَّهَ َصوَت الّرعِد بتصِفيِقهّن. وَمْن رواه : الُمصفَِّحاتِ  َجعَلَ 

 ... بَريَق البَْرِق ببَِريِقها

 ُمْصفَحَ  وفي حديث ابِن الَحنَفيّة ، أَنه ذََكَر رَجالً  .فاِحٌش ، ، (5)بسكون الراِء  ، محّرَكةً ، أَي ُعْرٌض ، َصفَحٌ  في َجْبهتِه عرابيّ قال ابن األَ و

أِْس ، أَي َعِريضه.  الرَّ

ُن الَمدينِة ، األَصفحُ  منه إِبراهيمُ و ن المدينة ، يَْرِوي عن أَبي ُهَرْيَرةَ ،  األَصفح على ساكنها أَفضُل الّصاِلة والسَّالم. قال شيخنا : مؤذِّ ُمَؤذِّ

 وعنه ابنُه إِبراهيُم ؛ قاله ابن ِحبَّاَن.

 .األَْصفَحِ  فالّصواب إِبراهيُم بنُ 

فَاحُ و فَاحُ و ، كِكتَاب ويُْكَره في الَخْيِل : َشبِيهٌ بالَمْسَحة في ُعْرِض الَخّدِ يُْفِرط بها اتِّساُعه. الّصِ بفتح  نَْعَماَن ، أَي تُقابِل ِجبَاٌل تُتاِخُم ، : الّصِ

 النون : َجبَل بين َمكَّةَ والطَّائِف.

 يَْسَرةَ الّداخِل إِلى مكَّةَ. وفي الحديث ِذْكُره ، وهو موضٌع بين ُحنَْيٍن وأَْنَصاِب الَحَرم

 ، وقد تقّدم. ُمْصفَحٌ  فهو : قَلَبَه أَْصفََحهو

 : َمْن يَْزنِي بكّلِ امَرأَةٍ ُحّرةٍ أَو أََمٍة. الُمَصافِحُ و

 * ومما يستدرك عليه :
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ً  لَِقيَه  َوْجِهه ، عن اللِّْحيَانّي. بَصْفحِ  ، أَي استقبَلَه ِصفَاحا

ه صافِحٍ  غير ُمْقنِعٍ َرأَْسه وال»في الحديث : و قَّْين. َصْفَحةَ  ، أَي غير ُمْبِرزٍ  «بَخّدِ ه وال مائٍل في أَحِد الّشِ  َخّدِ

 الَوْجِه : بََشَرةُ ِجْلِده. َصفيَحةُ و

ْفَحانِ و ُجل : ُعْرُض َصْدِره. َصْفَحةُ و ، ِصفاحٌ  ِهَما ، والجْمعمن جانِبَيْ  (6)من الَكتِف : ما اْنَحَدَر عن العَْين  الصَّ  .(7) الصفاحو الرَّ

__________________ 
 واألوىل : وهي ا ألن ألاء اجلموع الجي ال واحد هلا من لفظها ِإذا كانت لغري العاقر يلزم  نيثها كما قاله اجلماهري ا ه.  شي.ـ 
 ( ا وب : اجلهد والشّدة.1)
 ويف الصحاح فكاألصر. .«ومّطها»اللسان : ( 2)
 ( األصر واللسان ا ويف الصحاح : الغيم.3)
 ( يف اللسان : ويف حديث الصالة.4)
 ِعَرِض ضبرت قلم. ومثله يف التكملة. : (دار املعارف)( هذا ضبرت القاموس والتهذيب ا وضبطت يف اللسان 5)
 «جانبيهما كذا يف النسخ كاللسان ا ولعر الصواب : عن العن  ا من جانبيهما وحررهقوله عن العا من »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«ا كذا يف النسخ ولي  ذلك يف عبارة اللسان ا والصواب ِإسقاطه الصفاحو  قوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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 له عنه. يَْصفَحَ  َذْنبَه : اْستَْغفَره إِيّاه وَطلََب أَن اْستَْصفَحهو

 : كاَشفَه. َصْفَحتَه المجاِز : أَْبَدى له ومن

قَحُ  : [صقح] لَُع. والنَّْعت الصَّ َكةً : الصَّ قَحُ  . واالسمَصْقَحاءُ  هيو ، أَْصقَحُ  ، محرَّ ْقَحةو محّرَكةً  (1) الصَّ  بالّضّم ، وهي لُغة يمانِيَةٌ. الصُّ

سُل ـ  : ِضدُّ الفََسادِ  الصَّاَلح : [صلح]  ذلك في وخالَفَ :  شيُخنَا قال. السالمعليهموقد يُوصف به آحاُد األُّمِة ، وال يوَصف به األَنبياُء والرُّ

حَ  السُّْبكيّ  َحه الِّذي وهو ، به يُوَصفون أَنهم وَصحَّ َهابُ  ونَقَلَه ، َجماعةٌ  َصحَّ فَاءِ شَ  من َمواِضعَ  في الّشِ لُوحـ  ْرحِ الّشِ بالّضّم. وأَنشد  ، كالصُّ

 أَبو زيد :

ين  تــــــــــَ مــــــــــح تــــــــــَ رَايف ِإذا مــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ َف أَبطــــــــــح يــــــــــح  فــــــــــكــــــــــَ

ِن و     ِم الــــــــَوالــــــــَديــــــــح تــــــــح َد شـــــــــــــــــــــَ عــــــــح وحُ مــــــــا بـــــــــَ لــــــــُ  (2) صـــــــــــــــــــــُ
  

الّصحاح. وفي حكاها الفّراُء عن أَصحابه ؛ كما في  وَكُرَم ، وهي أَْفَصُح ، ألَنّها على القيَاس ، وقد أَهملَها الجوهرّي ، َكمنََع ، َصلَحَ  وقد

ً  ، يَْصلُحو يَْصلَحـ  كنََصر َصلَحَ  وأَغفل الُمصنِّف اللُّغَةَ الَمْشُهوَرة ، وهيـ  بثَبتٍ  َصلُحَ  اللَِّسان : قال ابن ُدَرْيد : وليس ً و َصاَلحا ،  ُصلُوحا

 وقد َذَكرها الَجوهرّي والفَيّومّي وابن القَّطاع والسََّرقُْسِطّي في األَفعال وغيُر واحد.

 هللا تعالى. والجمع أَْصلَحه في أُموِره وأَعماِله. وقد ُمْصِلحٌ  األَخيرة عن ابن األَعرابّي. وهو ، َصِليحٌ و صاِلحٌ و ، بالكسر ، ِصْلحٌ  هوو

 .ُصلُوحٌ و ُصلَحاءُ 

 الّدابّة : إَِذا أَْحَسَن إِليها أَْصلحَ  يقال : إِليه ، أَْحَسن. أَْصلَحَ  من المَجاز :و أَقاَمه. َء بعَد فَساده :الشَّيْ  أَْصلَحَ  وقد : ِضّد أَْفَسَده ، أَْصلَحهو

َدها. أَْصلَحَ و إِلى الدَّابِّة ، إِذا أَحسْنت إِليها. وعبارة األَساس : أَْصلَْحتُ  . وفي التّهذيب : تقول :فَصلَحتْ   إِلى دابَّته : أَْحَسَن إِليها وتَعَهَّ

ْلح .ُصْلحٌ  يقال : َوقََع بينهماو ّم : الصُّ ْلحو ويُؤنَّث. بكسر السين المهملة وفتحها ، يَُذكَّر السَّْلمُ  القْوِم بينهم ، وهو تصالُحُ  ، بالضَّ  أَيضاً : الصُّ

 .ُمتصاِلِحين اسُم َجماَعةٍ 

 .ُمصاِلحون ، أَي ُصْلحٌ  يقال : هم لنا

ْلح هو من أَهل نَْهِر فَمِ و ّم ، وهوهكذا  بالكسر ، ، الّصِ َمْخَشِرّي تُِشيَر إِلى الّضِ بفتح الميم. ومنه عليُّ بُن  نَْهٌر بميَْساَن ، قَيَّدوه ، وِعبَارة الزَّ

ْلحيّ  الَحسِن بِن علّيِ بِن ُمعَاذٍ   ، راوي تاريخِ َواِسَط. الّصِ

ً و ، َصالَحه ُمَصالحةً  قدو  بالكسر على القياس. ، ِصاَلحا

 قال بِْشر بن أَبي خاِزم :

ومــــــــــــوَن يَ  الحَ ســــــــــــــــــــــــــُ ٍف  الصــــــــــــــــــــــــــِّ هــــــــــــح  بــــــــــــَذاِت كــــــــــــَ

ارُ و     ٌض وقــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  مــــــــــــــا فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا هلــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــَ

  
د في الفَْرق. الُمَصالحة قوله : وما فيها. أَي وما في الح. وهكذا أَورَده ابُن الّسِ مشددة الصاِد ، قَلَبوا  اّصالََحاو اْصَطلَحاو ، ولذلك أَنََّث الّصِ

 بِالتاِء بَدل الّطاِء : كّل ذلك بمعنًى واحِد. اْصتَلََحاو َصالَحاتَ و التّاَء صاداً ، وأَدَغموها في الّصاد ،

ْلح يجوز أَن يكون من ، كقََطاٍم ، صاَلحٍ  ، َمْن هو من أَْهل الصَّالح من َسجعات األَساس : كيف ال يكون من أَهلو  عزوجل، لقوله  الصُّ

َشّرفَها هللا تعالى. قال َحْرُب بُن أَُميَّةَ يَخاطُب أَبا َمَطٍر  َمّكة من أَسماءِ  يُْصَرف :وقد  ، الصَّاَلح ويجوز أَن يكون من (3) (َحَرماً آِمناً )

 الَحْضَرمّي ، وقيل : هو للحارِث بن أَُميَّة :

م  ِإىل  لــــــــــــــــــُ ٍر هــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــَ الحٍ َأاب مــــــــــــــــــَ   صــــــــــــــــــــــــــــــــَ
شِ     َريـــــــــــح ـــــــــــُ َدامـــــــــــَ  مـــــــــــن قـ يـــــــــــك الـــــــــــنـــــــــــ  فـــــــــــِ كـــــــــــح  فـــــــــــتـــــــــــَ

  

يـــــــــــُش فـــــــــــيـــــــــــهــــــــــم و عـــــــــــِ م وتـــــــــــَ هـــــــــــُ طـــــــــــَ ُن َوســــــــــــــــــــــــح  َ حمـــــــــــَ

شِ     يـــــــــــــــح ريحِ عـــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــَت خبـــــــــــــــَ ر هـــــــــــــــُ طـــــــــــــــَ  َأاب مـــــــــــــــَ

  

احـــــــــــــاً و  قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ز تح ل َدًة عـــــــــــــَ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــَ ُن بـ كـــــــــــــُ  َتســـــــــــــــــــــــــــح

شِ و    ـــــــــــــــــــح ي ُزوَرَ  َرب  جـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ُن َأنح يـ  َ حمـــــــــــــــــــَ

  
ْعِر َصْرفُ  ّي : الّشاِهد في هذا الّشِ  .َصاَلح قال ابن بَّرِ
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 ، بالكسر من غير َصْرِف ، فقول اآلَخِر : َصاَلحِ  طاِم. وأَّما الشاهُد علىقال : واألَصُل فيها أَن تكون َمبنيَّةً كقَ 

ذي  ــــــــــــــّ ا ال ــــــــــــــّ ن الحِ مــــــــــــــِ ؤذِّانً  بصــــــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــام مــــــــــــــُ

رِ     مـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ ِد وتـ د  هـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــتـ نح ل كـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  مل َيســـــــــــــــــــــــــــت

  
 يَعنِي ُخبَيَب بَن َعِدّي.

 أَي ، الَمصاِلح واِحَدةُ  في كذا ، الَمْصلََحةُ  رأَى اإِلمامُ و

__________________ 
 .163/  2وانظر اجلمهرة « الص َقحة»( يف القاموس : 1)
 ( ابألصر ابطراقي وما أثبت عن التهذيب. وأطراف الرجر : أقاربه امارم كببويه وِإخوته.2)
 .57( سورة القصص اآية 3)
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رِ  .(1)الّناِس  َمَصاِلحِ  . وَنَظر يفالص اَلح َصاحلِ  وهم من َأهح
َ
َفاِسد ال ا امل

َ
 .(2)مل

 : نَقيُض اْستَْفَسَد. اْستَْصلَحو

 ؛ هذا نَصُّ عباَرةِ الَجْوهرّي. والبَابَةُ : النَّْوع ، وقد تقّدم. لك ، كيَْنُصر ، أَي ِمْن بابَتِك يَْصلُح هذا من المجاز :و

ث. َصاَلحٍ  َرْوُح بنُ و  : ُمَحّدِ

منها أَبو َذّرٍ محّمُد بن إِبراهيم بن علّي الواعظ ، عن أَبي الشَّيخِ الحافظ وغيِره ، وعنه َحفيُده أَبو بكٍر محمُد  : َمَحلَّةٌ بأَْصبَهاَن. صاِلَحانُ و

، َولُده أَبو محّمٍد عبُد هللا ،  َحانيّ الّصالِ  . وُمْفتِي أَْصبَهاَن أَبو عبد هللِا أَحمُد بُن محّمِد بِن أَيُّوبَ 440، تُوفَِّي سنة  (3)بُن علّي بن أَبي ذر 

 َحدََّث عن ابن َمْنَده ، وعنه ابُن َمْردَوْيه.

الحيَّةو َهى ، : الصَّ اِلح من إِنشاِء الملك ة قُْرَب الرُّ  .الصَّ

اِلحيّةو ين يُوسَف بِن أَيُّوَب والِد الُملوك  الحِ صالحِ الصّ  نُِسبتا إِلى الملك ة ، بِمْصر َمَحلَّةٌ ببَْغَداَد ، و: ة ، بها وبظاِهِر دَمْشق ، و: : الصَّ الّدِ

 ُسلَطان ِمْصر والشام.

واو ً  َسمَّ ً و كَسَحاب َصاَلحا مِّ  ، ُصْلحا ً و بالّضِ ً و كُمْحِسن ، ، ُمْصِلحا  (4) ، كُزبَْيٍر. ُصلَْيحا

 * ومما يستدرك عليه :

 ، كأَنَُّهم ُوصفُوا بالَمْصدِر. متصاِلحون : ُصلُوحٌ  قَومٌ 

ً  ، أَي كثيرةٌ ، من باِب الِكناية. ومنه قوُل ابن ِجنّي : أُْبِدلَت اليَاُء من الواِو إِبداالً  صاِلَحةٌ  َطَرةٌ ومَ   ، أَي كثيراً. صاِلحا

 ، وليس في كالمهم فَعاِليَّة مشدَّدةً ؛ كذا نقلوه. َصلَحَ  ِء ، مخفّفَةً كَطَواِعيَة : مصدرُ الشَّيْ  َصاَلِحيَةُ و

 حاُل فاُلٍن. (5) َصلََحتْ و

 وَحسناتُه. صاِلَحاتُه من فاُلٍن. وال تُعدُّ  َصاِلَحةٌ  . وأَتتْنيصالحة وهو على حالة

 .والِحجازِ  كَ تَبو بين وهو ، الِحْجر في قوِمه مناِزلُ  كانت ، األَنبياءِ  مشاهيرِ  من السالمعليهالنّبّي  صالحٌ و

 : اتّفاُق طائفٍة َمخصوصٍة على أَْمٍر مخصوٍص ؛ قاله الَخفاجّي. االْصِطالحُ و

 للنَّْعل. يَْصلُحُ  ومن المجاز : هذا أَِديمٌ 

هم. الّصاِلحيّونو ثون ، نِسبة إِلى َجّدِ  : ُمَحّدِ

لَْيِحّي : ملوُك اليَمن.  وبنو الصُّ

لَحيّ  وَجعفُر بُن أَحمَد بن ث. ُصلَيحٍ الصُّ  بَضّم الّصاد وفتح الاّلم : ُمحّدِ

ِلْنباحُ  : [صلبح] دةِ  (6) الّصِ  كِسِقْنطار : َسَمٌك طويٌل َدقيٌق. ، بتقديم النّون على الموحَّ

ْلَدح : [صلدح] َجلَْنَدحةٌ :  ناقَةٌ  عن ابن ُدريد :و : َعريضةٌ  َصْلَدَحةٌ  وَجاريةٌ  رواه األَزهرّي عن اللّيث ، كَجعفٍر : الَحَجُر العَِريض ، الصَّ

ةً : ويَُضّم الّصادُ  بفتح الّصاِد والاّلم ، ، َصلَْنَدَحةٌ و شديدةٌ ،  دوَن الذُّكوِر. خاّصةٌ باإِلناثِ  وهي ُصْلبَةٌ ، خاصَّ

لَْوَدحُ و ْلُب الّشديدُ  الصَّ  اقتصَر أَئّمةُ اللُّغة. (7)وعلى األَّول  : الصُّ

ْلَطحُ  : [صلطح] ْخُم ، وبهاٍء : العَريضةُ  الصَّ  من النِّساِء. : الضَّ

 قال ُطَرْيح : البَْطَحاُء : اتََّسعَْت ، اْصلَْنَطَحتِ و
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َت ابــــــــــُن  حِ أَنــــــــــح طــــــــــِ نــــــــــح لــــــــــَ اِح وملح  ُمصــــــــــــــــــــــــح طــــــــــَ  الــــــــــبــــــــــِ

يِن  والــــــــــــــُوجلُُ     فح عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــك ا ــــــــــــــُ طــــــــــــــِ عــــــــــــــح  تـــــــــــــــَ

  
 البَْطَحاِء.يمَدحه بأنَّه من َصِميِم قَُرْيٍش وهم أَهُل 

اَلِطحو الُمَصْلَطحو منه و ، أَي َعريٌض. (8) ُصالِطحٌ  ، أَي َعريٌض. وَمَكان ُمَصْلَطحٌ  يقال : نَْصلٌ  ، كُمَسْرَهٍد وُعالبٍِط : العَريُض ، الصُّ

 إِتْبَاُع. باُلِطٌح ، باُلِطٌح ، ُصالِطحٌ  قول الساِجع :

__________________ 
 ( يف األساس : املسلما.1)
 ( عبارة األساس : وهو من أهر املفاسد ال املصاحل.2)
 ( زايدة عن اللباب.3)
 وزيد يف التكملة : وصالح من ألاء النساء. (.مصغراً عن التكملة)( يف اللسان والتكملة : وقد لت العرب : َصاِ اً وُمصحِلحاً وُصَليحاً ا 4)
 ( كذا يف األساس.5)
لحَباُح.( يف التكملة : 6)  الصِّ
 ( كذا ا وعبارة التكملة : والصلودح ا والصلودد : الصلب الشديد ا فلعر املراد ابألو  : الصلودح.7)
 ( يف اللسان : سالطح ابلسا.8)
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لَْوَطحُ و  ، قال : (1) : ع الصَّ

ُم  وهلـــــــــــــــــُ تح محـــــــــــــــــُُ يِن ِإَذا أَمـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــح  ِإين بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

َن     طـــــــح حِ بـــــــَ وحطـــــــَ لـــــــَ ا الصـــــــــــــــــــــ  عـــــــَ بـــــــِ نح تـــــــَ رحَن مـــــــَ ظـــــــُ نـــــــح ـــــــَ  ال يـ

  
ذه الماّدةُ في سائر النُّسخِ هكذا بالفاِء بعد الاّلم ، وصاحُب اللسان أَْوَرَدَها بالقاف بدل الفاِء. الدَّراِهَم : قَلَبَها ، َصْلفَحَ  : [صلقح] [صلفح]  ّهِ

 بال واحٍد. عن ُكَراع ، : الدَّراِهُم ، الصَّالفِحُ و

ؤوِس ، (2) يضُ : العَرِ  الُمَصْلفَحو  الاّلم زائدةٌ ، وقد تقّدم في صفح. من الرُّ

لَْنفَحو يّاح الصَّ الصَّوِت ُصماِدِحيّةٌ ، فأَْدَخل الهاَء ؛ كذا في  لََصلَْنفَحةُ  أَي الشديد الصَّوت ، وكذلك األُنثى بغير هاٍء. وقال بعضهم : إِنها الصَّ

 اللسان.

لَْنقَح : [صلقح] جلُ  ، الصَّ لَْنقَح أَو الِّذي له َعزيمةٌ ؛ قاله َشِمٌر. وقد تقّدم في صرنقح ، الشَّديُد الشَّكيمِة ، بالقاِف : الرَّ  الظَِّريُف. : هو الصَّ

 َحلَقه. بزيادة الاّلِم : َرأَْسه ، َصْلَمحَ  : [صلمح]

 ال َشعَر برأْسها. وهذه الماّدة ُملحقة بما بَعدها لكون أَّن الاَلم زائَدةٌ على الّصواب. الرأِْس : َزْعراءُ  ُمَصْلَمحةُ  جاِريَةٌ  من ذلك قولهم :و

ه ، َصَمَحه : [صمح] ْيُف ، كَمنََع وَضَرَب : أَذاَب ِدَماَغه بَحّرِ ه ، كذا هو نَصُّ  الصَّ ّرماح يَصف كانِساً من أَي بِشدَّةِ َحّرِ  ِعبَاَرةِ اللّيث. قال الّطِ

 البَقِر :

َرداِن  َم األَبــــــــــــــــــــــــح ِذيـــــــــــــــــــــــُر ِإذا َنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــــــَ

ر ِة و     ِدُر ابلصـــــــــــــــــــــــــــــــــ  هح لـــــــــــــــــــُح  (3) الصـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــَِ
  

. ة : ِشدَّةُ الَحّرِ ها. الّصاِمحةُ و والصَّرَّ ماَغ بِشدَّةِ َحّرِ ً و تَْصَمُحه الشَّمسُ  َصَمَحتْهو : الّتي تُْؤِلُم الّدِ َها حتّى  تَْصِمُحه َصْمحا : إِذا اشتدَّ عليه َحرُّ

 كاَدت تُِذيُب ِدماَغه. قال أَبو ُزبَيد الّطائّي :

ُح اَنٍر  فــــــــــــــــــح ا لــــــــــــــــــَ وٍم كــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــّ ن لــــــــــــــــــَُ  مــــــــــــــــــِ

هــــــــــــــــا    ــــــــــــــــح ت حــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ رّاءُ  صــــــــــــــــــــــــــــــَ ريٌَة غــــــــــــــــَ هــــــــــــــــِ   ــــــــــــــــَ

  
ً  بالسَّْوطِ  َصَمَحهو ، بدل : « ونَْحِوَها» (4)وفي بعض األُّمَهات  أَْغلََظ له في المسأَلة وغيِرَها. ، إِذا َصَمَحه يَْصَمُحهو به. َضَربَه : َصْمحا

 قال أَبو َوْجَزةَ :« وغيِرها»

َز  َصّماُحونَ زِبـَن وَن  َصاِمحِ رُكح
ُ
 (5) امل

 يقول : َمن شادَّهم شادُّوه فغَلَبوه.

مَ و نَانُ  هوو وقيل : ُخْبُث الّرائحِة من العََرق ، كغُراٍب : العََرُق الُمْنتُِن. احُ الصُّ  وأَنشد : الصُّ

فح  هـــــــَ  ِإىل الـــــــنـــــــ  يـــــــِ  َأشـــــــــــــــــــــح قـــــــِ اُت الـــــــعـــــــَ نـــــــَ اكـــــــِ  ســـــــــــــــــــــَ

اكـــــــــــــنـــــــــــــاِت ُدوَر ِدَمشـــــــــــــــــــــــــــح ِ     ن الســـــــــــــــــــــــــــّ  س مـــــــــــــِ

  

 ح 
َن ابملـــــــــــِ خـــــــــــح ـــــــــــو َتضـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــ  َن ل تضـــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــح  يـــــــــــَ

احــــــــــــــاً ِ      مــــــــــــــَ رح ِ   صــــــــــــــــــــــــــــُ ه رِيــــــــــــــُح مــــــــــــــَ  كــــــــــــــبَنــــــــــــــّ

  
 الَمْرُق : الِجْلد الِّذي لم يَْستَْحِكم ِدبَاُغه ، وهو اإِلهاُب الُمْنتُِن.

َماحُ و  عن ُكراع. قال العَّجاج : الَكيُّ ، : الصُّ

اَلِح  َة الســـــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــــَ ُد ا َوقــــــــــــح قـــــــــــيـــــــــــح ي ا عـــــــــــُ  ُذوقـــــــــــِ

ُب و     ــــــــــــــَ ل طــــــــــــــح ــــــــــــــُ دح ي ــــــــــــــَ اُء ق ــــــــــــــد  احِ ال مــــــــــــــَ  ابلصــــــــــــــــــــــــــــ 
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. قال أَبو منصور : بالصُّماحِ  ْيد : قبيلةٌ من بَِجيلةَ في بكِر بِن وائٍِل. وقولهوُعقَ « يُْبَرأُ »ويرَوى :   ، أَي بالَكّيِ. يقول : آِخُر الدَّواِء الَكيُّ

َماحو َها ، َصَمَحتْه : أُِخَذ من قولهِم : الصُّ َماحِ  ة ، مأْخوذٌ منبالّضّم وياِء النِّْسبَ  كالصُّماِحيّ  الشَّْمُس ، إِذا آلَمْت دماَغه بِشدَّةِ َحرَّ ، وهو  الصُّ

ناُن.  الصُّ

َماحُ و  بفتح فسكون. َدابّةٌ ُدوَن الَوْبِر ، : الصُّ

َماحو ْجِل تََداِوياً. : الصُّ  َشْحمةٌ تَُذاُب فتُوَضع على َشّقِ الّرِ

ْمحاءُ و  كالِحْزباِء ، كِحْرباَء : األَرُض الغَِليظةُ  الّصِ

__________________ 
 وايقوت اقتصر عليه ابلسا وذكر البيت ابلسا ونسبه ِإىل لقيرت بن يعمر األزدي وبعده :« السلوطح»( ذكره أَيضاً يف السا 1)

ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــي  طـــــــــــــــــــورًا أراهـــــــــــــــــــم وطـــــــــــــــــــورًا ال أُب

 ِإذا تـــــــــــــــــواضــــــــــــــــــــــــــــــض خـــــــــــــــــدر ســــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــة ملـــــــــــــــــعـــــــــــــــــا   

  

 ( يف التكملة : العظيم.2)
 ( روي الشطر الثاين :3)

 الصا ةختدره الصرة و 
 ( وهي رواية اللسان.4)
 بنو عّلٍة ما حنن فينا جالدةٌ  وصدره فيها :« ركز»بد  « ركن»( يف التكملة 5)
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َحاَءةٌ  واِحدهُتما  .(1)« الغليظة»ا بد  « الص لحبة»وِحزحابَءٌة. ويف الّصحاِح :  ِصمح
د ُرُؤوَس األَبطاِل بالنَّْقِف والضَّْربِ  الّذي : الشَُّجاعُ  األَْصمحُ  عن أَبي َعمرو :و  قال : : ع. َصْوَمَحانُ و َصْوَمحٌ و بشجاعته : يَتَعَمَّ

َد  و  ــــــــــــــــــح ن لــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــَ اَزِة وال جــــــــــــــــــَ
َ

وحٌم ابملــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــَ  يـ

َك و و     نـــــــــــــــح انِ يـــــــــــــــوٌم بـــــــــــــــَا ضـــــــــــــــــــــــــــــَ وح ـــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 هذه كلّها مواِضع.

َمْحَمحو َمْحَمِحيّ و ، الصَّ ّن ما بين الثاّلثيَن  الُمْجتِمُع األَْلواحِ  كذا في الّصحاح ، : الّرجُل الشَِّديُد ، الصَّ وكذلك الدََّمْكَمُك. قال : وهو في الّسِ

ةٌ على م ْوض األَنف للسَُّهْيلّي. وال ِعْبرةَ بإِنكار شيِخنا عليه في التّحديد ، فَمْن َحِفَظ ُحجَّ قال الَجْرمّي و ْحفَْظ.ن لم يَ واألَربعيَن. ومثلُه في الرَّ

أِْس ، قيل : هوو األَْصلَُع. قيل : هو القصيرُ و القَِصير. : هو الغَليظُ  يَرافّي  الَمْحلُوُق الرَّ  واألُنثَى من كّل ذلك بالهاِء ، قال : .(2)عن الّسِ

ةٌ  حـــــــَ مـــَ حـــح مـــَ هـــــــا  صـــــــــــــــــَ َر رَأحســـــــــــــــــَ هـــح ي الـــــــد  كـــِ تـــَ  ال َتشـــــــــــــــــح

ٌة و     يــــــــــــــــ  ا حــــــــــــــــَ َزهتــــــــــــــــح كــــــــــــــــَ تِ لــــــــــــــــو نــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ  ألَبـ

  
َر فيه العَْيُن والاّلم. وبَِعيرٌ  َصَمْحَمحٌ  وقال : ثعلب : رأْسٌ  : شديٌد قَِوّي. قال ابن ِجنّي :  َصَمْحَمحٌ  ، أَي أَْصلَُع َغليٌظ َشِديٌد ، وهو فَعَْلعٌَل ، ُكّرِ

 متَى اجتمعَتَا في كلمٍة واِحدة َمْفصوالً بينهما ، فال يكون زائدة ، وذلك أَنّها فاِصلة بين العَينين ، والعَينانِ  َصَمْحَمح الحاُء األَُولى من

 .(3)الَحرُف الفاصُل بينهما إِاّل زائداً ، نحو َعثَْوثَل وَعقَْنقَل وُساَلِلم وحفدفد 

لَتَين  ا الزائدتاِن ، والميَم والحاَء األَِخيَرتَْيِن هما هم َصَمْحَمح في (4)وقد ثَبََت أَن العَين األُولَى هي الّزائدةُ ، فثبَت إِذن أَّن الميَم والحاَء األَوَّ

 األَصليّتَان ، فاعِرْف ذلك ؛ كذا في اللسان.

ً  وقد َشديٌد ، كَصبوٍر ، أَي ، َصُموحٌ  حافِرٌ و  . قال أَبو النَّجم :َصَمَح ُصُموحا

َر  كـــــــــــ   ا ـــــــــــافـــــــــــِ َتشـــــــــــــــــــــــــَ اال يــــــــــــَ مـــــــــــوحـــــــــــَ   الصـــــــــــــــــــــــــ 
ا    وحـــــــــَ ـــــــــُ ت ـــــــــح ل هـــــــــًا ابَ صـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــَ َن َوجـــــــــح حـــــــــح ـــــــــَ ت ـــــــــح ل ـــــــــَ  يـ

  
 : َشِديُد الَوْقعِ ، عن ُكراع. َصُموحٌ  وقيل : حافِرٌ 

 * ومما يُستدرك عليه :

ةٌ ُمتَغَيِّرةٌ. قال : َصَموحٌ  َشْمسٌ   : حارَّ

 وَحُروٌر كاللَهبح  َصموحٌ ِشٌ  
. واستدرك شيُخنَا صاِمحُ و َصُموحٌ  ويَومٌ  في اسم النَّجاشّي ، وإِن كان المشهور أَصَحَمة ، كما يأْتي في  أَْصَمَحة أَو َصْمَحة : َشِديُد الَحّرِ

 الميم.

ه. َصَمَدحَ  : [صمدح]  يَْوُمنا : اْشتَّد َحرُّ

َمْيَدحُ  منهو ْلُب الشَِّديُد ، الصَّ هما. الصُّماِدحُ و بياِء النّسبِة ، ، كالصُّماِدحيّ  ، كَسَمْيَدعٍ : اليَْوُم الَحارُّ ، والصُّ  ، بَضّمِ

 َشِديٌد. قال : َصَمْيَدحٌ و ُصماِدحٌ و ُصماِدِحيٌّ  تٌ وَصوْ 

 الص َميحَدَحاَما ِد َعِدمحُت َصوحهَتا 
َمادحُ  وقال أَبو َعْمٍرو :  ٍء ، وأَنشد :: الشَِّديُد من كّل َشيْ  الصُّ

َلغاً   (5)ُصَماِدَحاَفَشاَم فيها ِمذح
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 الصُّماِدحيّ  أَي وهما : َشديٌد بيٌِّن. ُصَماِدحيٌ و : َشديٌد. وَضْرٌب ُصَراِدحيٌ  ُصَماِدحيُّ و : ُصْلٌب َشديٌد. وَضْرٌب ُصَراِدحيٌ  َصَميَدحٌ  * وَرجل

بَثٌْر أَم أَ  ببَِعيٍر فُشكَّ فيها ، (6)عن أَبي َعمٍرو. قال األَزهرّي : سمْعت أَْعَرابيًّا يقول لنُْقبَِة َجَرٍب َحدثَْت  ٍء ،الَخاِلُص من كّلِ َشيْ  : الصُّماِدحُ و

 .(7)الَجَرَب  ُصماِدحٌ  َجَرٌب : هذا َخاقٌ 

__________________ 
 ( يف اجملمر : والصمحاءة : املكان اخلشن.1)
 أو الشديد. ( يف اجملمر : الصمحمح : الطوير2)
وحفيفد ا وكال ا تصــــــــحيف والصــــــــواب : اخلفيدد ابخلاء املعجمة ا ففي  قوله وحفدفد ا الذي يف اللســــــــان :»( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 3)

 اللسان : اخلفيدد السريض والظليم اخلفيف.
. فاملشـهور يف  نيث أو  :4) ن حقه أن يقو  : أن ا اء وامليم األوليا. جاء يف اللسـان أوىل فكا ( كذا ابألصـر واللسـان ا والصـواب : اأُلولََياح

األو   )وأ ( : حك  ثعلب هن األوالت دخوال واآخرات خروجاً واحدهتا األولة واآخرة. مث قا  لي  هذا من أهر الباب ا وِإلا أصـــر الباب :
 «.واألوىل كاألطو  والطوىل

مض أبيات أخر  نســـبها للكثري اماريب. واملذلغ : الذ َكُر كما يف  (ذلغ)د صـــواابً يف اللســـان وما أثبت عن التكملة ا وأنشـــ« مدلغا»( ابألصـــر 5)
 التكملة.

 : ربئت حديثًة يف العري. (صمدح)( األصر واللسان ا ويف التهذيب 6)
 اجلََرِب ا ويف اللسان فكاألصر. ُصمادحِ  ( يف التهذيب : حا   7)
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َمْيَدحو البَيُِّن. واِضُحه ومن الطَِّريِق : ِلشدَّته وَصالبته. : األََسُد ، الصُّماِدحُ و  : الخيار ؛ عن ابن األَعرابّي. الصَّ

ماِدِحيّة ، من أَْعيَاِن األَندلُس وُوزرائِها ، وإِليهم تُْنَسبُ  ُصماِدحٍ  : قد أَْدَرَك َوَخلََص. وبنو ُصماِدحيٌّ  ونَبِيذٌ  هات الصُّ  الدُّنيا باألَندلس. من ُمتَنَزَّ

ْنَدحُ  : [صندح]  بعَْينِه ، فإِيراُده هنا غير الئق ، كما ال يَْخفَى.« صدح»النُّون زائدةٌ ، وقد تقّدم في  : الَحَجُر العَريُض. الصَّ

ّم : ، ُصنابِحٌ  : [صنبح] ُمْستَْدَرك على الجوَهِرّي كما  فهو غير« صبح»من ُمَراد. والنُّون زائدةً. وقد ذكره الجوهرّي في  أَبو بَْطنٍ  بالضَّ

 وابنُ . اإِلصابَة في َحَجرٍ  ابن الحافظ تَْرَجمه. عنههللارضي منهم َصْفواُن بُن َعّساٍل الصَّحابِّي ، قَْبلَه. وحكى ابُن القَّطاعِ في زيادتها الِخالفَ 

 َصَحابيٌّ آَخُر ، األَْحَمسّي البََجليّ  بُن األَْعَسرِ  ُصنابِحُ و ُمَخْضَرم ، ذكره ابن ِحبّان.اٍل تابِعّي َعسّ  بنِ  ُعَسْيلَةَ  بنُ  الرحمن عبدُ  أَخيه ابنِ 

«. ُطكم على الَحْوضفَرَ  إِني»:  يقول وسلّم علَيه هللا صلّى النّبيّ  َسمعَ  أَنه َوحَده حازمٍ  أَبي بن قيسُ  عنه رَوى ، ُكوفيّ  ، عنههللارضي

 ابرّي.والحديث صحيٌح في جزِء الجَ 

ْوحُ  : [صوح]  حائُط الوادي. لغتان صحيحتاِن ، والفتح عن ابن األَعرابّي : ، بالفتح والّضّم ، الصَّ

َم بن َجثَّامةَ اللَّْيثّي قَتََل َرجالً يقول : ال إِلهَ إِاّل هللا ، فلّما مات هو َدفَنُوه فلفََظتْه األَرُض ، فأَ »في الحديث و  َصْوَحْينِ  بين (1)ْلقَتْه أَن ُملّحِ

بَاعُ   .«فأََكلتْه الّسِ

 : أَي بين الَجبَلَْيِن. فأَّما ما أَنشده بعضهم : الّصْوَحْينِ  وأَْلقَْوه بين كأَنَّه حائٌط. تَراه أَْسفَُل الَجبَِل ، أَو َوْجُهه القائمُ  قيل : هوو

ه و  رِيـــقـــــــُ ٍ  طـــَ كـــح وحِب شـــــــــــــــــَ كِّ الـــثــــ  ٍب كشـــــــــــــــــــــَ عـــــــح  شـــــــــــــــــِ

همــــــــــــَدارُِج     يــــــــــــح وحــــــــــــَ رُ  صــــــــــــــــــــــــــُ اصــــــــــــــــــــــــــِ َذاٌب خمــــــــــــََ  عــــــــــــِ

  

دِ  هـــــــــــح ِر مل يــــــــــــَ يـــــــــــح ه ابلـــــــــــلـــــــــــ  تـــــــــــُ فـــــــــــح َعســـــــــــــــــــــــــ   ين لـــــــــــه تــــــــــــَ

رُ     َت خـــــــــابـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــ  دح لـــــــــه الـــــــــنـ هـــــــــَ يـــــــــٌر ومل َيشـــــــــــــــــــــــح  َدلـــــــــِ

  
ْعب ِلصغَِره ، وَمثَّلَه بَشّكِ الثَّْوِب ، وهي طريقةُ ِخيَاطته ، الستواِء َمنابِت  أَْضراِسه وُحْسِن اْصطفافِها فإِنّما َعنَى فَماً قَبَّله فَجعَله كالّشِ

 الَواِدي. كُصوَحيِ  ألَْضَراِس وتَراُصِفها وَجعَل ِريقه كالماِء ، وناِحيَتَيِ ا

حُ و ً  الثَّْوبُ  اْنصاحَ  يقال : .كاالْنِصياحِ  في الشَّعِر وغيِره ، : التََّشقُّقُ  التََّصوُّ  : إِذا تَشقََّق من قِبَل نَْفِسه. اْنِصياحا

 لعََدِم الَمَطِر.، أَي تَشقَّقْت وَجفَّْت  «ِجبالُنا اْنَصاَحتْ  اللُهمَّ »في حديث االْستِْسقَاِء و

بير : و  ، أَي يَْنَشّق. «عليكم بَِوابِِل الباََليَا يَْنَصاحُ  (2) [فهو]»في حديث ابن الزُّ

حُ و َحه وتَشقُّقُه ِمن قِبَِل نَْفِسه. وقد تَنَاثُُر الشَّعَرِ  : التََّصوُّ حَ  وكذلك البَْقُل والَخَشُب ونحُوهما ، لُغة في ، كالتَّصيُّحِ  الُجفُوفُ  َصوَّ  . وقدتََصوَّ

يُح والَحرُّ والشَّْمُس ، مثل َصيََّحتْه َحتْه الّرِ  ُء : تَكسََّر وتَشقََّق.الشَّيْ  تََصيَّحَ و .َصوَّ

حُ و أَنا. َصيَّْحتُهو ةٌ ، قال الّراعي : أَن يَْيبََس البَْقُل من أَْعالهُ  : التَّصوُّ  وفيه نُُدوَّ

تح و  اَ  وآَذنــــــــــــَ مــــــــــــَ ُف الشــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــح ِت اهلــــــــــــَ  حــــــــــــاَربــــــــــــَ

ُن و     دح ـــــــــــلـــــــــــ  ـــــــــــهـــــــــــا ال ُب مـــــــــــن ـــــــــــِ َذان تصـــــــــــــــــــــــــّوِحُ مـــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــ

  
حَ  في اللَّسان : يقال : : التَّْجِفيُف. التَّْصِويحُ و حَ و البَْقلُ  تََصوَّ ّي : وقد جاءَ  َصوَّ حَ  تَمَّ يُْبُسه. وقيل : إِذا أَصابتْه آفةٌ ويَبَِس. قال ابن بِّرِ  َصوَّ

حَ  البقُل غيَر متعّدٍ بمعنَى  : إِذا يَبَِس ، وعليه قوُل أَبي علّيٍ البصير : تََصوَّ

ر تح و  عـــــــــــــــــَ ن  الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــالَد ِإذا اقحشــــــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــِ

و حَ و     ــــــــــــمُ  صــــــــــــــــــــــــــَ ي َي اهلَشــــــــــــــــــــــــــِ ا ُرعــــــــــــِ هــــــــــــَ ــــــــــــُ تـ ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ  نـ

  
َحتْ و ّمة  هَصوَّ يُح : أَْيبََستْه. قال ذو الرُّ  : (3)الّرِ

و حَ و  ي صــــــــــــــــــــــــــَ اٌج  ــــــــــــَِ ئــــــــــــ  ــــــــــــَ َر نـ قــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــبـ  ُء بــــــــــــه ال

بُ     كـــــــــــــَ ّرِهـــــــــــــا نـــــــــــــَ ٌة يف مـــــــــــــَ يـــــــــــــَ انـــــــــــــِ ٌف ميـــــــــــــَ يـــــــــــــح  هـــــــــــــَ

  
حَ  وقال األَصمعّي : إِذا تََهيَّأَ النَّبَاُت لليُْبِس قيل : قد اْقَطاّر ، فإِذا يَبَِس واْنَشقَّ قيل : قد حهو ي :. قال األَزهرتََصوَّ من يُْبِسه َزَماَن الَحّرِ  تََصوُّ

 ، ال ِمن آفٍة تُصيبُه.
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ح نََهى عن بَْيعِ النَّْخِل قبَل أَن»في الحديث و  ، أَي قبَل أَن يَْستَبِيَن َصاَلُحه وَجيُِّده من َرِديئِه. ويُْرَوى بالّراِء ، وقد تقّدَم. «يُصّوِ

 .«نَْبتِه تَْصِويحِ  قَْبلِ في حديث علّي : فَباِدروا الِعْلَم من و

َواحو َواِحيّ  بكسر الجيم. قال األَزهرّي عن الفّراِء قال : ، كغَُراٍب : الِجّص ، الصُّ َواح : مأْخوذٌ من الصُّ  ، وهو الِجّص ، وأَنشد : الصُّ

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب والنهاية : فبلقوه.1)
 والزايدة منهما.« ينصاحفهو  ا الذي يف اللسان والنهاية : ينصاح «قوله»املطبوعة املصرية : ( هبامش 2)
 ( يف التهذيب : قا  ذو الرمة يصف هيج البقر يف الصيف.3)

  



3230 

 

لــــــــــيــــــــــَث حــــــــــىت   ثــــــــــح ــــــــــَ ن تـ َر مــــــــــِ يــــــــــح ا اخلــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــح بـ لــــــــــَ  جــــــــــَ

هــــــــــا     جــــــــــِ اســــــــــــــــــــــــِ نــــــــــَ اكــــــــــَبن  عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــَ َواحــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــُ

  
َواح : َشبَّه َعَرَق الَخْيل لّما اْبيَضَّ  هكذا رواه ابُن خالَويه منصوباً ، قال َواحُ و ، وهو الجّص. بالصُّ وأَنشد  َعَرُق الَخيِل. أَيضاً : الصُّ

 األَصمعّي :

ا  ـــــــــــَ ن ـــــــــــح ـــــــــــبـ ل ا  (1)جـــــــــــَ الهـــــــــــَ ًة كـــــــــــُ ـــــــــــَ ي َر دامـــــــــــِ ـــــــــــح ي  اخلـــــــــــَ

هـــــــــا     كـــــــــِ نـــــــــابـــــــــِ ن  عـــــــــلـــــــــ  ســـــــــــــــــــــــَ َواحُ ُيســـــــــــــــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــ 

  
َواحو التّهذيب.وفي رواية : يسيل ؛ كذا في الّصحاح ، والبيت األَّول من  ؛ قاله أَبو سعيٍد ، وهو  َما َغلََب عليه الماُء من اللَّبَنِ  : الصُّ

يَاُح والشََّهاُب. َواحو الضَّ ْخَوةُ ، : الصُّ َواحو من األَْرِض. : النَّْجَوةُ  (2)وفي اللَّسان  الّرِ  حين يَِجّف فَيَتناثَر ؛ عن أَبي َحنيفةَ. َطْلُع النَّْخل : الصُّ

 أَي ال َخْيَر فيها. أَْرٌض ال تُْنبِت شيئاً أَبداً ، وهي : الّصاَحة هذه الّساحة كأَنّهاتقول : و

احةو وَّ  منه ، وكذا من الصُّوف. تَناثَر ماو : ما تَشقََّف من الشَّعَرِ  (3) كُرّمانة الصُّ

ً  القََمرُ  اْنَصاحَ  من الَمجاز :و  اْستَناَر. ، إِذا اْنِصياحا

 الفَْجُر والبْرُق : أَضاَء. وأَصلُه االْنِشقاق. اْنصاحَ و

 في قول َعبيٍد يَصف َمطراً قد مألَ الِوَهاَد والقَراراِت : الُمْنَصاحُ و

ًة  َعــــــــــَ رتح يــــــــــعــــــــــاُن مــــــــــُ ُض والــــــــــقــــــــــِ َح الــــــــــر وح بــــــــــَ  فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح

ٍ  مـــــــــنـــــــــهـــــــــا و     رحتـــــــــتـــــــــِ اح مـــــــــُ نحصـــــــــــــــــــــــاحِ مـــــــــا بـــــــــَ  (4) مـــــــــُ
  

 ، وهو الُمْمتَِلُئ.« ُمرتفقٍ »ابُن األَْعَرابّي. قال َشِمٌر : ويرَوى : كذا رواه  األَْرِض  َوْجهِ  الفَائِض الجاِري على هو

وُرِوَي عن أَبِي تَّمام األََسدّي أَنه  .(5): الِّذي قد َظَهَر َزْهُره  الُمْنصاحُ و والمْرتتِق من النباِت : الِّذي لم يَْخُرْج نَْوُره وَزْهُره من أَْكَماِمه.

 أَنشده :

 منها وِمنح طَاِحي من َباح ُمرحتِف ٍ 
 والّطاِحي : الّذي فاض وساَل وَذَهَب.

 : ِجباٌل بالسَّراةِ. صاَحاتُ و

 : ع. صاَحتَانِ و

 قال بِْشر بن أَبي خازم : وَجبٌَل. َمْوضٌع ، : َصاَحةُ و

ُذوٍ   َر  خـــــــــــــــــَ دح ِة املـــــــــــــــــِ بحبـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــر َض جـــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــَ

ةَ     احـــــــــــــــَ اَلمُ  ِبصـــــــــــــــــــــــــــــَ ا الســـــــــــــــــــــــــــــِّ ر هتـــــــــــــــَِ  يف َأســـــــــــــــــــــــــــــِ

  
اَحةُ  قال ابن األَثير :و  وقد جاَء ِذْكُرَها في الحديث. ِهَضاٌب ُحْمٌر قُْرَب َعِقيِق الَمِدينَةِ  الصَّ

ُجُل. ، بالّضّم : اليابُِس ، الصُّوَحانُ و َي الرَّ ةُ السَّعَفِ  ُصوحانَةٌ  ونَْخلةٌ  وبه ُسّمِ  يابِستُه. : َكزَّ

 أَي اْنَشّق. .فاْنصاحَ  َشقَْقتُه. ، أَي هُصْحتُه أَُصوحُ و

بِن َحَجِر بِن الحاِرِث أَبو سليماَن ، وقيل : أَبو عائشةَ ، أَسلََم في عهد النّبي  ُصوَحانَ  وَزْيُد بن عبِد القَْيس. بني ، من ُصوحانَ  بنوو

 . قال :ُصوَحانَ  وسيَْحاُن بنُ  ، ُصوحانَ  بن َصْعَصعةُ  وأَخوه. َحسنةٌ  تَرجمةٌ  وله ، وسلموآلهعليههللاصلى

ي  لــــــــــِ مــــــــــَ َد اجلــــــــــَ نــــــــــح اَء وهــــــــــِ بــــــــــَ لــــــــــح ُت عــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــَ تـ ــــــــــَ   (6)قـ
نــــــــــًا و     وحــــــــــانَ ابــــــــــح ي لصــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــِ  عــــــــــلــــــــــ  ِديــــــــــِن عــــــــــَ
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ْيحُ  : [صيح] يََحةُ و ، الصَّ ياحُ و ، الصَّ ْيَحانُ و ، بالكسر والّضّم ، الّصِ ْوُت. الصَّ اشتدَّ. ٍء إِذا َصْوُت كّلِ شيْ  وفي التّهذيب : ، محّركةً : الصَّ

 يكون ذلك في النّاس وغيرهم. قال. بأَْقَصى الّطاقَِة ، : َصّوتَ  َصيَّحَ و َصاَح يَِصيحُ  وقد

احَ و  ا  صـــــــــــــــــــــَ ِت الــــــَعصـــــــــــــــــــــَ قـــــــ  ِ وانحشــــــــــــــــــــَ اح رَاُب الــــــبــــــَ  غــــــُ

اهـــــــُد     عـــــــَ ُ
يـــــــَر املـــــــ فـــــــِ (7)كـــــــمـــــــا انشـــــــــــــــــــــَد الـــــــذِّم  الـــــــكـــــــَ

 

  
__________________ 

 بنون النسوة.« جل »( يف اللسان وِإحد  نسخ الصحاح 1)
 ومثلها يف التكملة.« النجوة»( ويف ِإحد  نسخ القاموس أَيضاً 2)
 ويف اللسان : عل  تقدير فـُع الة.« كالرّمانة»( يف القاموس : 3)
 .493/  4( ويرو  ألوس بن حجر كما يف التكملة ا وشعراء النصرانية 4)
 أي مرتت  من نبتها. ِإليه مقامه. يريد من نبتها فحذف املضاف وأقام املضاف« منها»( وقوله 5)
وما أثبت عن الطربي. وقائله عمرو بن يثريب من بين ضبة. وعلباء هو علباء بن اهليثم وابن صوحان يريد به زيد. وقد أسر « اجلمر»( ابالصر 6)

 عمرو بعد قتلهم يوم اجلمر فضرب علي رض عنقه بيده صرباً.
  امكم رواية أخر  هي :( كذا رواية البيت ابألصر واللسان ا ويف7)
ـــــــــــعصــــــــــــــــــــــــا  صــــــــــــــــــــــــاحو  ـــــــــــا وانشــــــــــــــــــــــــقـــــــــــت ال ـــــــــــب  غـــــــــــراب ال

 بــــــــــــــــبــــــــــــــــا كــــــــــــــــمــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــ  األدمي الصـــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــضُ    

  

 وقا  بعده : وقا  اهلذد :

 ابألســـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــار يف كـــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــــارة  يصـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــح

 كــــــــــــمــــــــــــا انشـــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــذم الــــــــــــكــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــر املــــــــــــعــــــــــــاهــــــــــــُد.   

  

 .صاحو وانح بد وقد ورد البيت األو  يف اللسان يف مادة ش  ونسبه ِإىل قي  بن ذريح ا وفيه 
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 .(1)به : نَاَداه  صايَحو صايََحه وقد القَْوُم بعُضهم ببْعٍض  يَصيحَ  : أَنْ  التََّصايُحُ و الُمَصايَحةو

:  يَِصيحُ  العُنقودُ  َصاحَ  من المجاز :و .َصاحَ  ويقال : بأَْرِض فاُلٍن َشَجرٌ  النَّْخلَةُ : طالَْت. َصاحتِ  من المجاز :و لي بفاُلٍن : اْدُعه ِلي. ِصحْ و

تِه إِذا تِه ـ  اْستَتَمَّ ُخُروُجه من ُكمَّ . في ذلك وطال ، وهوـ  ، وهي األَكمام (2)وفي بعض النُّسخ أَِكمَّ  وقول ُرْؤبة : َغضٌّ

 كالَكرحِم ِإذا اَنَد  من الكافورِ 
 .(3)؛ فيما زعم أَبو َحنيفة  َصاح إِنما أَراد

 وقال امُرؤ القيس : َهلَكوا. إِذا فيهم : يحَ ِص و فَِزعوا. إِذا بهم ، ِصيحَ و

بــــــــــًا  َك هنــــــــــَح نــــــــــح يــــــــــحَ دَعح عــــــــــَ ه  صـــــــــــــــــــــــِ رَاتــــــــــِ جــــــــــَ  يف حــــــــــَ

ِديــــــــــُث الــــــــــر َواحــــــــــرِ و     ا حــــــــــَ ِديــــــــــٌث مــــــــــَ نح حــــــــــَ كــــــــــِ  لــــــــــَ

  
ْيَحةُ و العََذاب. يعني (4) (فََأَخَذهْتُُم الصَّْيَحةُ ) عزوجلقوُل هللا و  َء الَحيُّ بها.أَيضاً : الغَاَرةُ إَِذا فُوِجى الصَّ

 الُحْبلَى ، أَي َشراًّ ُسيعاِجلهم. َصْيَحة يقال : ما يَنتِظرون إِاّل مثلَ  الَمنَاَحِة ، َصْيَحةُ  : الّصائِحةُ و

 به ، قال : ِصيحَ  ءٍ أَي من غيِر شيْ ، بفتح فسكون فيهما ،  وال نَْفٍر ، َصْيحٍ  َغِضَب من غيرِ  من الَمَجاز : عن ابن الّسّكيت : يقال :و

ًة  نــــــــــــــــ  ُر   جــــــــــــــــُ عــــــــــــــــَ وٌ   ــــــــــــــــَح ُذوٌب  ــــــــــــــــَُ  كــــــــــــــــَ

رِي     نح غـــــــــــَ ِه مـــــــــــِ انـــــــــــِ حٍ أَلميـــــــــــح يـــــــــــح رِ  صـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــح ـــــــــــَ  وال نـ

  
ْيحُ  َونَْفٍر. َصْيحٍ  ويقال أَيضاً : لَقيتُه قَْبَل كلِّ  قَليٍل وال َكثٍِر. من غيرِ  أَي ياحُ  : الصَّ ُق ، وكذلك الّصِ إِذا لَِقيتَه قبَل ُطلوعِ  (5). والنَّْفُر : التَّفَرُّ

 الفَْجِر ؛ كذا في أَْمثَال الميدانّي.

َح ، مثْلُ  والبَقُل ، ُء : تَكسََّر ،الشَّيْ  تَصيَّحَ و َحتْه َصيََّحتْهو وقد تقّدم تَصوَّ َحتْه : إِذا أَْذَوتْه وآَذتْه ، كما في  الشَّْمُس وَصوَّ  النّوادر.ولَوَّ

 كما تقول : تَداَعى البُْنيَاُن. تَشقََّق ، إِذا السَّْيِف ، (6) ِغْمدُ  تََصايَحَ  من المجاز :و

يَّاح من الَمجاز : َغسلَْت رأَْسهاو يَّاح .بالصَّ ْت له ِريَحة  ، كَكتّان : ِعْطٌر أَو ِغْسٌل ، الصَّ  .(7)بالكسر ، من الَخلُوق ونَْحِوه ، كقوِلهم : َعجَّ

يَّاحو  َعلٌَم. وبَِهاٍء نَْخٌل باليََمامِة. : الصَّ

ْيَحانيّ و  َصْيَحانَ  نُِسَب إِلى على ساكنها أَفضُل الّصالة والّسالم. قال األَزهرّي : هو أَسوُد ُصْلُب الَمْمَضغَِة ، من تَْمِر المدينِة ، َضْربٌ  : الصَّ

ً  ْخلِة ، فأَثَْمَرْت تَْمراً أَي إِلى تِْلك النَّ  لَكْبٍش كان يُْربَط إِليها ، اسمٍ  ، يّاحُ  أَو اسُم الَكْبِش  ؛ َصْيَحانَ  فنُِسَب إِلى (8) َصْيَحانيّا وهو  ككتّان ، ، الصَّ

 في َصْنعاَء. ِمن تَْغييرات النََّسِب كَصْنعَانِيّ 

 (فصر الّضاد)
 املعجمة مض ا اِء املهملة

ً  الَخْيُل ، في َعْدِوَها َضبََحت ، واألَْولَى : هكذا في سائر النسخ الَخْيُل كَمنََع ، َضبَحَ  : [ضبح] ً و بفتح فسكون ، ، تَْضبَُح َضْبحا بالّضّم  ُضبَاحا

 ، قال َعْنتَرةُ : إِذا َعَدْونَ  : تَْنِحُم ، وهو َصْوُت أَْنفَاِسها تَْضبَح وقيل : أَْسَمعَْت من أَْفَواِهها َصْوتاً ليس بَصِهيٍل وال َحْمَحمٍة. :

ُم حــــــــــــــــــَا تــــــــــــــــــَ ح و  لــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح ُر تـــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح  اخلــــــــــــــــــَ

وحِت     َ
اِض املـــــــــــــ يـــــــــــــَ ُح يف حـــــــــــــِ ابـــــــــــــَ حـــــــــــــَ بـــــــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
بَاحُ و ِهيُل. الضُّ  : الصَّ
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. وهذا القَْوُل تَْضبَحُ  كان ابن عبّاٍس يقول : هي الَخْيل (9) (َواْلعاِدايِت َضْبحاً )وفي التنزيل :  دوَن التَّْقِريِب. َعْدواً  َعَدتْ  ، إِذا َضبََحتْ  أَو

ً  الَخْيلُ  َضبََحت الَجْوَهِريُّ في الّصحاحِ ، ونَقَلَه عن أَبي ُعبيَدةَ ، قال :قَدََّمه   : مثل َضْبحا

__________________ 
 ( عبارة األساس : وصاح به ا وصيح به ا وصاحيه : انداه.1)
 ( وهي رواية القاموس واللسان.2)
ِإىل اند  من صــــاح ا ألنه لو قا  : صــــاح من الكافور لكان اجلزء مطوايً ا فبراد ر بة أن ( زيد يف اللســــان : فلم يســــتقم له ا فِإن كان ِإلا فّر 3)

 يسلمه من الطي فقا  : اند  ا فتم اجلزء.
 .41( سورة املؤمنون اآية 4)
 ( يف جممض األمثا  : وذلك.5)
 ( يف األساس : وتصاريح جفن السيف.6)
 ( يف األساس : رائحة.7)
 موجودة يف التهذيب. صيحانيا وكلمة :« كذا يف اللسان ا واألوىل ِإسقاطه»صرية : ( هبامش املطبوعة امل8)
 ( اآية األوىل من سورة العادايت.9)
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.  َضبَـَعتح ا وهو الس ريح
ْبحو ، عليه الِمْقَدادُ كان عليٌّ ِرْضَواُن هللا عليه يقول : هي اإِلبُل تَذَهب إِلى َوْقعَِة بْدٍر ، وقال : ما كان معنا يومئذ إِاّل فرٌس كان و في  الضَّ

 الخيل أَْظَهُر عند أَهِل الِعْلم.

 دابَّةٌ قَطُّ إِاّل َكْلٌب أَو فََرٌس. َضبََحتْ  ما:  ماعنههللارضيقال ابن عبّاس 

ً  وقال بعُض أَهِل اللُّغَِة : من َجعَلها لإِلبِل َجعَل ً »بمعنى  َضبُحا ِرها وَضبَعْت ، إِذا َمدَّْت َضبُعَْيَها في النّاقَةُ في َسيْ  َضبََحت يقال :« َضْبعا

 وَضبَعَْت ، وأَنشد : َضبََحتْ  ، يقال :السَّْيِر. وفي ِكتَاب الَخْيِل ألَبي ُعبَْيدةَ : هو أَن يَُمدَّ الفَرُس َضبُعَْيه إِذا َعَدا حتّى كأَنّه على األَْرِض ُطوالً 

 (1)يف العَددح  الّضاحباتِ ِإّن اجلِياَد 
ْبح وقال الّسهيلّي في الّروض :  نَفَُس الَخْيِل واإِلبِل إِذا أَْعيَْت. الضَّ

ً  كالعُوِد والِقْدحِ واللّْحِم وغيِرَها ءَ الشيْ  والشَّْمسُ  النَّارُ  َضبََحتو َحتْه. وفي التّهِذيب : غيََّرتْه : تَْضبَُحه َضْبحا َغيََّرْت لَْونَه  ولَوَّ
 وقيل : (2)

ً  العُوَد بالنّارِ  َضبَحَ  وفي اللسان : ولم تُبَاِلْغ. النّاُر : َغيََّرتْه َضبََحتْه : أَْحَرَق شيئاً من أَعاِليِه ، وكذلك اللَّْحم وغيره. وفي  يَْضبَُحه َضْبحا

قةٌ  َحه. الِقْدحَ  َضبَحَ و .َمْضبوحةٌ  التّهذيب : وكذلك ِحَجارةُ القَّداحِة إِذا َطلعَْت كأَنَّها ُمتحّرِ  بالنَّاِر : لَوَّ

ٌح. قال : َمْضبوحٌ و َضبِيحٌ  وقِْدحٌ   : ُملوَّ

َر و  بــــــــــــوحٍ َأصــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــح وارَُه  َمضــــــــــــــــــــــــــح رحُت جــــــــــــِ ظــــــــــــَ  نــــــــــــَ

ِد     مـــــــِ ف  جمـــــــُح ه كـــــــَ تـــــــُ وحَدعـــــــح تــــــــَ اِر واســــــــــــــــــــح لـــــــَ  الـــــــنـــــــ  (3)عـــــــَ
 

  
ً  أَْصفر : قِْدح ، وذلك أَّن الِقْدح إِذا كان فيه َعَوٌج ثُقَِّف بالنّار حتى يَْستَِويَ  لَْونُه ، إِذا تَغَيََّر إِلى السََّواد  اْنَضبَحَ  . ويقال :فاْنَضبََح اْنضباحا

 قليالً.

ْبحو َماُد ، الّضِ  لتَغيُِّر لَْونِه. ، بالكسر : الرَّ

 الثّعَالب. حَ ُضبَاو نقله األَزهرّي عن الليث. تقول : ما َسِمْعُت إِاّل نُباَح األَكاِلب كغَُراٍب : َصْوُت الثَّْعلَِب ، ُضبَاحٌ و

بير :   .« وقَبََع قَْبعَةَ القُْنفُذِ الثَّْعلَبِ  َضبََح َضْبحةَ  قاتََل هللاُ فاُلناً ،»وفي حديث ابن الزُّ

ت ، قال ذو الّرّمة : َضبَحَ  وفي اللّسان : َدى والثَّْعلُب والقَْوُس ، إِذا َصوَّ  األَْرنَُب واألَْسَوُد من الَحيّاِت والبُوُم والصَّ

ارِ  بــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــَ هــــــــَ بــــــــِ اِز رَكــــــــح تــــــــَ ُض جمــــــــُح و لــــــــَح لــــــــُ   (4)يــــــــَت لــــــــَح
ن     وحِت ِإاّل مـــــــِ َن الصـــــــــــــــــــــَ احِ مـــــــِ بـــــــَ الـــــــبِ  ضـــــــــــــــــــــُ عـــــــَ  الـــــــثــــــــ 

  
ً  والهامُ   . ومنه قول العَّجاج :تَْضبَُح ُضبَاحا

 اهلَاِم وبُوٍم بـَو امح  ضاِبحِ ِمنح 
ث ، : ُضبَاحٌ و  وفي نسخٍة : واسٌم. ع. وُمحّدِ

 الّتي كأَنّها ُمحتَِرقةٌ. : ِحجارةُ القَّداَحةِ  الَمْضبُوحةُ و

ة ، لسواِده. الَمْضبوحُ و  : َحَجُر الَحرَّ

بِيحُ و ْيِب بِن َشريٍق ، كأَِميٍر : اسمُ  ، الضَّ بالحاِء المهملة ، فاُعول  وللحاُزوِق ، الُجْعفّي ، وللشَُّوْيعَِر ُمَحّمِد بِن ُحْمَرانَ  كأَمير ، أَْفَراس : للرَّ

م وفي نسخة : األَْسعَد ولأَلْسعَِر ، َرثَتْه ابنتُه ، وسيأْتي ، الَحنَفّي الخاِرجّي ، قمن حز  بن نَُوْيَرة. الُجْعِفّي ، وِلَداُووَد بن ُمتَّمِ

اِت بِن ُجبَيرٍ  ، ُضبَيحٌ و  .(5)الّصحابّي  كُزبَير : فََرساِن للُحَصْيِن بن ُحَماٍم ، ولَخوَّ

 الموضع الّذي يَْدفَع منه أََوائُِل النّاس من َعَرفاٍت. فسكون ، اسم بالفتح َضْبحٌ و

ثاِن. َضبّاحُ و كَشدَّاٍد بُن إِسماعيَل الُكوفّي ، َضبَّاحٌ و ِد بِن علّيٍ ، ُمحّدِ  بُن محمَّ
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ْبحاءُ و  فغَيََّرْت لَْونَها. : القَْوُس وقد َعِملَت فيها النّارُ  الضَّ

ً  وقد تَت. أَنشد أَبو َحنيفةَ : َضبََحْت تَْضبَح َضْبحا  : َصوَّ

ِب  لــــــــــــــَ وح م وتـــــــــــــــَ ة مــــــــــــــن َنشــــــــــــــــــــــــــــَ انــــــــــــــَ نــــــــــــــ    (6)حــــــــــــــَ
حُ     بــــــــَ فِّ  َتضــــــــــــــــــــــح ــــــــكــــــــَ احَ يف ال بــــــــَ عــــــــلــــــــبِ  ضــــــــــــــــــــــُ ــــــــثــــــــ   ال

  
 والُمَدافَعةُ عنك. : الُمقابَحة والُمكافََحة الُمضابَحةُ و

__________________ 
 : يف الغدِر. (غدر)( يف التهذيب واللسان 1)
 لونه ولّوحته.( يف التهذيب : غريت 2)
قوله جواره كذا يف النسخ ا والذي يف اللسان هنا ويف مادة ح ور : حواره ا ويرو  حويره ِإلا يعين حبواره وحويره »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 وانظر اللسان مادة مجد.« : خروج القدح من النار
 : خرقها بد  ركبها. 58( يف ديوانه ص 4)
 فرس خوات بن جبري. بيحالض  و  ( يف التكملة :5)
ابهلمزة فهي « التبلب»( كذا ابألصر ا ويف اللسان : أو تولب. والتولب : ولد األلن ِإذا استكمر ا و . وهو ال يناسب السيا  هنا ا ولعله 6)

 اً.مناسبة أكثر ا فالتبلب شجر تسو  منها القسّي ا وهذا يناسب ورود كلمة نشم ا فالنشم معناها شجر القسي أَيض
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 * ومما يستدرك عليه :

َوابحُ   ، وهو في ِشعر أَبي َطاِلب : الضَّ

 كر  يـَوحمٍ   الض وابحِ فِإيّن و 
 ، يريد القََسَم بمن َرفََع َصْوتَه بالقَراَءةِ ، وهو جْمٌع شاذٌّ في صفة اآلَدمّي ، كفََوارَس. ضابحٍ  جمع

ً و  : نَبََح. َضبََح يَْضبَُح ُضبَاحا

ْرِهم ، الّذي إِْن أُْعِطَي َمَدحَ » في حديث أَبي ُهَرْيَرة :و  .«، وِإْن ُمنِع قَبََح وَكلَحَ  َضبَحَ و تَِعَس عبُد الّدينار والّدِ

 : َصاَح وَخاَصَم عن ُمْعِطيه ، وهذا كما يقال : فالٌن يَْنبَح ُدونَك ، َذَهَب إِلى االستعارة. َضبَح قال ابن قُتيبة : معنى

ْبح وعن أَبي َحنيفةَ : . الضَّ ْبُي : الشَّيُّ  والضَّ

 والَمَضابِي : الَمقَاِلي. الَمَضابحُ و

 : اسماِن. بوحٌ َمضْ و ُضبَْيحٌ و

ين المعجمة : السََّراُب ، َضْحَضحَ  : [ضحح]  تََرْقَرَق ، كتََضْحَضَح. بالسين المهملة ، هكذا في األُمّهات ، وفي بعض النُّسخ بالّشِ

حُّ  من المجاز :و  إِذا اْستَْمَكن من األَْرِض. َضْوُءها قيل : هوو ، بالكسر : الشَّْمُس. الّضِ

حّ  عَُدّن أَحُدكم بينال يَقْ »في الحديث : و ّل فإِنه َمْقعَُد الشَّْيَطانِ  الّضِ ة يَصُف  «والّظِ مَّ ّل. قال ذو الرُّ ، أَي نِْصفُه في الشَّْمِس ونِْصفُه في الّظِ

 الِحْرباَء :

ه  ـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  وراَح كـــــــــــــبَن ل َب اأَلعـــــــــــــح هـــــــــــــَ  غـــــــــــــدا َأكـــــــــــــح

َن     حِّ مــِ رُ  الضــــــــــــــــِّ ضــــــــــــــــَ مــح  َأخح ه الشــــــــــــــــ  تــقــبـــــــالـــــــِ  واســــــــــــــــح

  
حّ  أَي واستقباله َعْيَن الشَّْمس. وفي التّهذيب : قال أَبو الهيثم : ّل ، وهو نُوُر الشَّْمِس الّذي في السَّماِء على َوْجِه األَْرِض ،  الّضِ : نَِقيُض الّظِ

 .فِضحُّ  والشَّْمس هو النُّور الّذي في السََّماِء يَْطلُع ويْغُرب ، وأَّما َضْوؤه على األَْرض

حّ  وروى األَزهرّي عن أَبي الَهيثم أَنه قال : حّ  الواو ، وِزيَدْت حاٌء مع الحاِء األَصليّة ، فِقيل : كان في األَصل الِوْضح ، فُحِذفت الّضِ . الّضِ

ْحُي ، من َضِحيَت الّشمُس  حّ و .(1)قال األَزهرّي : والّصواب أَن أَصله الّضِ حّ و للّشمس. من األَرض الّظاهرُ  البَرازُ  : الّضِ ما  أَيضاً : الّضِ

 أَصابَتْه الشَّْمُس.

ّحِ  فاُلنٌ  جاءَ  من المجاز : ومنه ا نقله الِفْهرّي في َشْرح الفصيح.ٍء من ذلك ؛ كموال جْمَع لكّلِ شيْ  يحِ  بالّضِ وال  إِذا جاَء بالمال الكثيرِ  والّرِ

يحِ  يح ، في هذا المعنى ، فإِنه ليس بشيْ  تَقُْل : بالّضِ  ٍء وقد نسبه الجوهرّي إِلى العاّمة.والّرِ

يحُ  ه قد حكاه بالتّخفيف ، ونقله محّمُد بُن أَبان. وقال ابن التّيّانّي عن ُكراع :وبه َجزَم ثَعلب في الفصيح إِاّل أَبا زيٍد ، فإِن أَيضاً : الشَّمُس  الّضِ

 ، وهو َضْوُؤَها ، ويقال : ما بََرَز للشَّْمس ، وأَنشد :

ُ  يف الل ج ِة ذاِت و  يحِ الش مح  الضِّ
يح وقال أَبو ِمْسحل في نواِدِره : استُْعِمل فاُلٌن على يحِ  الّضِ يُح. جاءَ  أَي والّرِ  بما َطلَعْت عليه الشَّْمُس وما َجَرْت عليه الّرِ

ّحِ  في وسلموآلهعليههللاصلىيكوُن َرُسوُل هللا »في حديث أَبي َخْيثَمة : و لّ  الّضِ يح ، وأَنا في الّظِ أَي يكون باِرزاً لحّرِ الشَّمس  «؟والّرِ

ياح. قال الَهروّي :   أَراد َكثْرة الَخْيِل والَجْيش.وُهبوِب الّرِ

ّحِ  لْو مات َكْعٌب عن»في الحديث : و بيرُ  الّضِ يح لََوِرثَه الزُّ  .«والّرِ

يُح ، َكنَى بهما عن َكثرةِ المالِ  ا َطلَعَْت عليه الشَّْمُس وَجَرُت عليه الّرِ بَي بين آَخى قد وسلموآلهعليههللاصلىكان النّبّي و أَراد لو مات عمَّ  رالزُّ

 .مالكٍ  بنِ  وَكْعب

يح عن» قال ابُن األَثير : ويُْرَوى : يح الّضِ  .«والّرِ
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ْحُل مثْلُه ، : الماُء اليَسير الضَّْحَضاحو ْحَضحِ  يكون في القَِدير وغيِره ، والضَّ  وأَنشد َشِمٌر لساِعدة : .كالضَّ

ر  و  روا كــــــــُ بــــــــَ دح تــــــــَ احٍ اســــــــــــــــــــــح ضــــــــــــــــــــــَ حح ٍة  ضــــــــــــــــــــــَ ئــــــــَ َدفــــــــِّ  مــــــــُ

َرِم و     اِت وَأوحزَاعــــــــــًا مــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــِّ نــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــَ حح ُ
(2)املــــــــــ

 

  
ْحَضاحو وال له َغْمرٌ  ما ال َغَرَق فيه هو أَْنَصاِف السُّوِق ، أَو إِلى إِلى الَكْعبَْيِن ، أَو هو الماءُ  أَو ال يَعرفها  الكثِير ، بلُغَِة ُهَذْيٍل ، : الضَّ

وقال األَصمعّي  .(3): كثيرةٌ  َضْحضاحٌ  ، وإِبلٌ  َضْحَضاحٌ  ، قال األَصمعّي : َغنَمٌ  ضاحٌ َضحْ  عنده إِبلٌ  غيُرهم ؛ قاله خالُد بن ُكلثوم ، يقال :

 : هي الُمْنتشَرة على َوْجِه األَْرض ، ومنه قوله :

__________________ 
 (.انظر التهذيب)ا ومثله العبد القن وأصله القين من القنية.  ضحّ  ( قا  : والضحي : استثقلوا الياء مض سكون فثقلوها قالوا :1)
مبعىن املاء القلير ا والذي  الضحضاحقوله واستدبروا اخل تبض الشارح صاحب اللسان يف ِإنشاده شاهداً عل  أن »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

عنده ِإبر  الكثرية ا فكان عل  الشــــارح أن يســــتشــــهد به عل  قوله اآيت :االبر  : والضــــحضــــاحيف األســــاس يف مادة وزع : اســــتدبروا : اســــتاقوا 
 «.ضحضاح

 ( هو قو  ابن األعرايب رواه األصمعي عنه كما يف التهذيب.3)
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اُح  َر  رِمــــــــــــــــــــــَ وٌت وتـــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــــــُ َر  بـــــــــــــــــــــــُ  تـــــــــــــــــــــــُ

َزمنٌ  و     ٌم مــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحُ غــــــــــــــــــــــَ حح  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 قال األَصمعّي : هو القليُل على كّلِ حاٍل.

ْحَضَحةو مّ  (1) الضُّْحُضحو بالفَتْح ، لضَّْحَضحُ او ، الضَّ  َجْرُي السَّراِب. بالضَّ

 وَظَهَر. تَبَيَّنَ  األَمُر : َضْحَضحَ و

 * ومما يستدرك عليه :

 : قَريُب القَْعِر. َضْحضاحٌ  ماءٌ 

ِمن نَاٍر  َضْحضاحٍ  وفي رواية : في .«َضْحضاح فأَْخَرْجتُه إِلىوَجْدتُهُ فِي َغَمَرات ِمَن النَّاِر »في الحديث الِّذي يُْرَوى في أَبي طالب : و

 يَْغِلي منه ِدَماُغه.

ْحَضاح في األَصِل : ما َرقَّ من الماِء على َوْجِه األَرِض ما يبلُغ الَكعبيِن ، فاستعاَره للنّار.  الضَّ

اه ، َضَرَحه : [ضرح] ْرحُ  وفي اللسان : ، كمنَعه ، َدفَعَه ونَحَّ  ٌء فيُْرَمى به في نَاِحيٍَة وزاد في شْرح أَماِلي القالي أَنّ : أَْن يُؤَخَذ َشيْ  الضَّ

ةً ؛ نَقَلَه شيُخنا. َضَرَحه  َدفَعَه بِرْجِله خاصَّ

 اً. قال الشاعر :هو الدَّْفُع مطلق الضَّْرحَ  وعبارة الّصحاح واألَساس واللّسان تفيد أَنّ 

اٍخ  ــــــــــــــ  ُأضــــــــــــــــــــــــــــَ َ عــــــــــــــل اح ــــــــــــــَ ا َأنح أَت ــــــــــــــمــــــــــــــّ ل ــــــــــــــَ  ف

نَ     َرحــــــــــح ا ضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــن زِي اًل عــــــــــِ ــــــــــَ ت اُه َأشــــــــــــــــــــــــح  َحصــــــــــــــــــــــــَ

  
َعنِّي  َشهاَدةَ فاُلٍن َعنِّي : َجَرَحها وأَْلقاها َضَرحَ  من المجاز :و

ً  الّدابّةُ بِرْجِلها َضَرَحتِ و عليَّ بباطٍل. (3)لئاّل يَْشهدوا  (2)  : تَْضَرُح َضْرحا

ً ـ  كَضَرح وفي نُسخة :ـ  كَضَرَحتْ  رَمحْت ، ً  ِضَراحا  قال العّجاج : .َضروحٌ  وهي ؛ وهذا عن سيبويِه ، كَكتَب ِكتَابا

 َضُروحِ يف الد هاِس ِمضحرَبٍ و 
 ، كمنَعَ  َضَرحَ و َها ، وَرْمُحها بأَْرُجِلَها.الَخْيِل بأَْيِدي ضْرحُ  ، بالكسر وقيل ِضَراحٌ  : الفََرُس النَّفوُح بِرْجِله ، وفيها الضَُّروحُ  : (4)وفي اللّسان 

ً  للَميِت : َحفَر له ْرحِ  من ، َضِريحا  ، وهو الشَّقُّ والَحْفُر. الضَّ

 .«، فأَيُّهما َسبََق تََرْكنَاه الّضاِرحِ و نُرِسُل إِلى الاّلِحدِ » : وسلموآلهعليههللاصلىفي حديِث َدْفِن النّبّي و

ً  السُّوقُ  َضَرَحتو ً و ُضُروحا  .َضَرَحتْ  حتَّى أَضَرْحتُها قدو َكَسَدْت ، : َضْرحا

ُجُل الفاِسُد ، الضََّرحُ و ج. ومنه ، محّركةً : الرَّ وقال  بَعيدة. وَطَرٌح ، أَي َضَرحٌ  نِيَّةٌ  قال َعّرام :و فاُلناً ، أَي أَْفسْدته. أَْضَرْحت قاله الُمؤّرِ

وَمَصٌح وَطَمٌح وَطَرٌح ، أَي بَعيَدةٌ. وأَحاَل ذلك على نوادر  َضَرحٌ و عنى واحٍد. وقيل : نِيَّةٌ نَزٌح ونَفٌَح وَطَوحٌ وَطَرحه : بم َضَرَحه غيره :

 األَعَراِب.

 أَي أَبِعْد ، وهو اسُم فِْعٍل َكنََزاِل. ، اْضَرحْ  كقَطاِم ، أَي ، عنه َضَراحِ و

ِريحُ و  : قال أَبو ذَؤيب :فَِعيل بمعنَى َمْفعُول  : البَعيدُ  الضَّ

ُه  ــــــــــــــُ ت مــــــــــــــح ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــَبســــــــــــــــــــــــــــح ؤاُد ف ــــــــــــــفــــــــــــــُ اين ال  َعصــــــــــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــــــــــاُه و     ا عـــــــــــــــــــَ املَح َأُ  ممـــــــــــــــــــِ  رحيـــــــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َر هللاو ِريُح .ُضريَحه نَوَّ  ألَنّه يَُشّق في األَرض َشقًّا. كلُّه. قال األَزهريُّ : القَْبرُ  : الضَّ

ِريح أَْوفَى على»في حديث َسِطيح : و  .«الضَّ

ِريَحة الشَّقُّ في َوَسِطه : الضَّريح أَو  بال لَْحد. : قَْبرٌ  الضَّريح أَو ،« لحد»، واللَّْحُد : في الجانِب ؛ كذا في التّهذيب في  كالضَّ
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ً  للَميتِ  َضَرحَ  قدو  إِذا َحفََر له. وال يَْخفَى أَنه مع ما قبله تكراٌر. ، يَْضَرُح َضْرحا

َراحُ و ؛ عن ابن عبّاس  البَْيُت الَمْعُمورُ  : بَْيٌت في السَّماِء ُمقابَِل الَكْعبة في األَرض ، قيل : هو الضَّريح ويُرَوى : كغَُراٍب ، الضُّ

: وهي الُمقَابلَةُ والُمَضاَرعة. وقد جاَء ِذْكُره في حديث علّيٍ وُمجاهد. قال ابن األَثير : ومن رواه بالّصاد  الُمضاَرحةِ  من ، ماعنههللارضي

فَ  ومثلُه في تفسير القَاضي ، في آل عمران. وجاَء من َوْجٍه َمرفوعاً عن أَنَس  في الّسماِء الّرابعِة. . واختُِلف في َمَحلِّه : فقيل : إِنهفقد َصحَّ

 السَّماءِ  في بأَنّه الُحفّاظ من جماعةٌ  وَجَزمَ . والقاضي المصنِّف اعتمدَ  وعليه ، جعفرٍ  بنِ  عبَّادِ  بنِ  محّمدِ  عن آَخرَ  وْجهٍ  ومن ، عنههللارضي

 ُظ ابُن َحجٍر في فتْح الباري. وقيل : هو في السماءِ الحاف َجَزمَ  وبه. خالف بغير ، السَّابعةِ 

__________________ 
 ويف التهذيب : والتضحيح.« التضحضح»و ( يف اللسان : 1)
 وردت يف مو ِإحد  نسخ القاموس.« عين»( كلمة 2)
عنه شــهادة القوم ابجلمض بد   ضــرح قوله لئال يشــهدوا املناســب : يشــهد ا والشــارح تبض اللســان ا ففي اللســان :»املصــرية ( هبامش املطبوعة 3)

 فالن.
 خطب.« الفرس النفوح الضروح ويف اللسان :»( يف املطبوعة الكويتية تكرر مجلة : 4)
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 اأُلوىَل. أَقواٌ  ذَكَرَها شيُخنا يف َشرححه.الساِدَسة. وقير : حتحَت الَعرحِش. وقير : يف الس َماِء 
 عن أَبي َحنيفة. الدَّْفعِ للسَّْهِم ،و الَحْفزِ  : َشديدةُ  َضُروحٌ  قَْوسٌ و

 وَضاَرَعه. قاَربَه : َضاَرَحهو واحٌد. َسابَّه وَراماه ،و ضاَرَحهو

 الِجْلد. بالفتح : الضَّْرحُ و

ْقُر الطَِّويُل الَجنَاحِ  بالفتح : ، الَمْضَرِحيُّ و أَْبعََد ،و َدفََع ،و أَْكَسَد ، للسُّوِق :و أَْفَسَد ، الّرجُل : أَْضَرحَ و  وهو َكريٌم. وفي الِكفَايَة : الصَّ

 : النّْسُر ، وبجناَحْيه ِشْبهُ َطَرِف َذنَِب النّاقَِة ، وما عليه من الُهْلب. قال َطَرفَةُ : الَمْضَرِحيُّ 

يح  نــــــــــاحــــــــــَ يٍّ َمضــــــــــــــــــــــــح كــــــــــَبّن جــــــــــَ ا  َرحــــــــــِ فــــــــــَ ــــــــــ  كــــــــــنـ  تــــــــــَ

َرِد     ا يف الـــَعســـــــــــــــــيـــــــِب مِبســـــــــــــــــح كـــــــ  ِه شـــــــــــــــــُ يـــــــح ـــَ افـ فـــــــَ (1)حـــِ
 

  
ْقر ، ه بَجنَاَحيِ الصَّ  بغير ياٍء ، واألَّول أَكثُر. قال : ، كالَمْضَرح َشبَّهَ َذنََب النَّاقَِة في ُطوله وُضفُّوِ

َضحرَحُ كالر عحِن َوافَاه الَقطَاُم 
 امل

ْقُر والقَُطامّي ، واحٌد. الَمْضَرِحيّ و األَْجَدلُ قال أَبُو ُعبْيد :  ،  َمْضَرحيٌّ  ، وَمرَّ بي من قُريش َمْضَرحيّ  من المجاز : فالٌن أَْريَِحيّ و والصَّ

 السَِّرّي َعتِيُق النَِّجاِر. قال عبد الّرحمن بن الَحَكم يمَدح ُمعاويةَ : الّسيِّد الكريمُ  عليه بُْرٌد َحْضَرمّي ، وهو

يـــــــــــــــَ  َة أبَبــــــــــــــــح يـــــــــــــــ  ن أُمـــــــــــــــَ يٍّ َ  مـــــــــــــــِ َرحـــــــــــــــِ   َمضـــــــــــــــــــــــــــــح
ٌف َنصــــــــــــــــــــــــيــــــــــُض     يــــــــــح ُه ســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــنــــــــــَ بــــــــــِ (2)كــــــــــَبّن جــــــــــَ

 

  
َرجٍل من ُشعرائِهم ،  اسم : المْضَرحيّ و َمجازاً. الطَِّويُل ، : الَمْضرحيُّ و .َمْضَرحيٌّ  يقال : نَْسرٌ  ٍء.األَْبيَض من كّلِ شيْ  أَيضاً : الَمْضَرحيّ و

 .(3)لَقبُه.  الَمضرِحيُّ و ويقال اسُمه عاِمُر ،

رَوى عنه  َصحابيٌّ ، المعجمة ، وقيل : ابُن ُطَرْيح ، وقيل : ابُن َشِريك ، وقيل : ابن َذِريحٍ  ، كُزبَير ، أَو هو بالّشين ُضَرْيحٍ  َعْرفََجةُ بنُ و

 بو يعقُوَب.قُْطبَةُ بن مالٍك وِزياُد بُن عاَلقةَ ، وأَ 

فاُلناً : أَي َرموْه في ناحيٍة. والعاّمة  اْضَطَرحوا . ومنه قولهم :َضَرَحه وقد َمْرِميٌّ في ناِحيٍة. على ِصيغة المفعول ، أَي ، ُمْضَطَرحٌ  ءٌ شيْ و

ْرح من الطَّْرح ، وإِنما هو من (4)تقول : اطََّرُحوه ، يَُظنّونه  ، قُِلبت  (5)ون اطَّرحوه اْفتعاالً من الطَّْرح . قال األَزهرّي. وجائٌز أَن يكالّضِ

 فيها ، فقيل : اّطَرَح. (6)التّاُء طاًء ، ثّم أَدِغمت الّضاد 

ْواو ً  َسمَّ ً و ، ضاِرحا احا ً و َضرَّ حا ثٍ  ُمضّرِ  .(7) ، كَشدَّاٍد وُمحّدِ

 ع. كسفينٍة : ، َضِريحةُ و

 * ومما يستدرك عليه :

ْرح ْرج ، بالحاء والجيم : الشَّّق. الّضِ  والّضِ

يْ  .وقد اْنَصرَح الّشِ  ُء واْنضَرَج ، إِذا اْنَشقَّ

ّمة :ُضِرحَ  وكلُّ ما ُشقَّ فقد  . قال ذو الرُّ

نَ  رحــــــــــــح ر ٍة  ضــــــــــــــــــــــــــَ ِب حــــــــــــُ ــــــــــــِ رَائ ــــــــــــَ ــــــــــــرُبُوَد عــــــــــــن تـ  ال

رِ و     تـــــــــــَ قـــــــــــح ا كـــــــــــر  مـــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــَ نـ لـــــــــــح ـــــــــــ  تـ ـــــــــــَ  عـــــــــــن َأعـــــــــــُاٍ قـ

  
 البُرود ، أَي أَْلقْيَن ، ومن َرواه بالجيم فمعناه َشقَْقن ، وفي ذلك تَغايٌُر. َضَرْحن هذا البَيت :وقال األَزهرّي : قال أَبو عمرو في 

 : تباعد. َضَرحَ  وقد

 ما بيَن القَْوِم مثل اْنَضَرَج ، إِذا تَباَعَد ما بينهم. اْنضَرحَ و
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 ، أَي تَبَاُعٌد وَوْحَشةٌ. َضَرحٌ  وبيني وبينهم

 ع.: االتّسا االْنِضَراحُ و

 : َمواِضُع معروفةٌ. المَضاِرحُ و

__________________ 
 : النسر األبي . وحفافيه : انحيتيه ا ُشكا : ُخرِزا. املضرحي (1)
 ( يف اللسان : صنيض.2)
 بن حريث أحد بين جذمية بن رواحة العبســـــي شـــــاعر ... مضـــــرحي: منهم  مضـــــرحيمن يقا  له  186( يف املؤتلف واملختلف ل مدي ص 3)

 بن كالب أحد بين ا ارث بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم شاعر فارس. مضرحيومنهم 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : يظنون أنه.4)
 .الضرح ( األصر واللسان ا ويف التهذيب :5)
 وكلمة الضاد موجودة يف التهذيب أَيضاً.« ادغمت الضاد كذا يف اللسان والصواب حذف الضادقوله مث »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 وقد.« ُضَريحو »( زيد يف اللسان والتكملة : 7)
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 ، اسماِن. َمْضَرحيٌّ و ، كأَمير ، (1) ضِريحٌ و

جال. وأَنشد قول ُكثيِّ  الَمَضاِرح واستدرك شيخنا :  ر.للثِّياِب التي يَتَبذَّل فيها الّرِ

 أبَثحواِبِه لَيَستح هلن  َمضارِحُ 
يد. قلت : هو تَصحيٌف ، والّصواب : الَمضاِرج ، بالجيم ، وهي الثِّيَاب الُخْلقان ، وقد تَقّدم  في موضعه. نَْقالً عن كتاب الفَْرق البن الّسِ

 (3)َضْوحِ الَواِدي ، وأَْضواح األَْوديَة : َمحانيها  ، وذكر منها : أََخذُوا في (2): واستدرك هنا الّزمخشرّي في األَساس ماّدة ضوح  [ضوح]

 عليَّ بها. (4)وَمَكاِسُرها. ورِكبني اليْوَم بأَُضَواحٍ من الكالِم يَموُج 

ْيحُ  : [ضيح] قِيُق المْمزوجُ  الضَّ  ٌر.الكثيُر الماِء ؛ في التهذيب : وأَنشَد َشمِ  : العََسُل ، والُمْقُل إِذا نَِضَج ، واللَّبَُن الرَّ

ا  حــــــــــــَ ــــــــــــح ي وَم َوَردحاَن ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ مــــــــــــتح ي لــــــــــــِ  قــــــــــــد عــــــــــــَ

ا    حــــــــــــــَ يــــــــــــــح
َ

هــــــــــــــا املــــــــــــــ َويــــــــــــــح ُت َأخــــــــــــــَ يــــــــــــــح فــــــــــــــَ  َأيّنِ كــــــــــــــَ

  

َتَحَضا   الض يحَحاوَسق َياين  (5)فامح

ْيحُ  وقال األَصمعّي : إَِذا َكثَُر الماُء في اللّبَن فهو يَاح ، الضَّ  قال شيخنا : ِذْكُر الفَتْح مستَدَرك. قال خالُد بن مالك الُهذلّي. ، بالفَتْح. كالضَّ

جـــــــــــــوداً  مح ســـــــــــــــــــــــــــُ وَن هلـــــــــــــَ رِمـــــــــــــُ صـــــــــــــــــــــــــــح
ُ
ر  امل ظـــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

ُم و     َدهــــــــــــُ نــــــــــــح َ  عــــــــــــِ وح ملَح ُيســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــاحُ لــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــَ

  
يوحُ  وفي التهذيب : ً  : اللَّبَُن الخاثُِر يَُصّب فيه الماُء ثم يَُجدَُّح وقد (6) الّضِ  .َضاَحه َضْيحا

ْحتُه : َسقَْيتُه إِيّاه َضيَّْحتُهو ْيح أَي وَضوَّ  .فتَضيَّحَ  ، الّضِ

ىتَضيَّح . وقدُمضيَّحٌ و ، ضياحٌ  وكذا كلُّ َدواٍء أَو سّمٍ يَُصّب فيه الماُء ثم يَُجدَُّح : ً  . وقال األَزهرّي عن اللّيث : وال يُسمَّ  إِاّل اللّبن. َضيَاحا

يَاحُ و : تَزيُُّده. قال : تَضيُّحهو عند العرب : أَْن يُصبَّ الماُء على اللَّبن حتى يَِرقَّ ، سواُء كان اللَّْبُن حليباً أَو رائباً. قال :  ْيحُ الضَّ و الضَّ

ْح لي لُبْينةً ، ولم يقْل : . قال : وهذا مما أَْعلَْمتُك أَنّهم يُْدِخلُون أَحد َحْرفَيِ اللِّيِن على اآلَخِر ، كما يقال : َضيِّحْ  وسمْعُت أَعرابِيّاً يقول : َضّوِ

َضه  َحيََّضه ، وَحوَّ
هه وتَيََّهه. (7)  وتَوَّ

ً  حتى صار َمَزْجته بالماءِ  إِذا اللَّبنَ  َضيَّْحتو  قال ابن دريد : إِنه ُمماٌت. .كِضْحتُه ، َضْيحا

يحُ و حُّ ،، بالكسر  الّضِ يحو ونسبَه ابن دريد إِلى العاّمة ، وهو غير معروف ، وقد تقّدم في كالم المصنّف : الّضِ يحِ  : الّضِ في  إِتْباٌع للّرِ

يح يحو قولهم : جاَء بالّرِ  . فإِذا أُْفِرد لم يكن له معنًى ؛ قاله أَبو زيد ، ونقله اللّيث.الّضِ

ً  اللّبُن : صار تََضيَّحو ح.وذلك إِذا صُ  َضيَاحا جلُ  تََضيَّحَ و بَّ فيه الماُء وُجّدِ  َشِربه. إِذا الرَّ

احةُ و  : البََصُر أَو العْيُن. الضَّ

 أَي ممزوٌج ، وهو مجاز. : َمْمذوٌق ، مْضيُوحٌ  عْيشٌ و

 كَكتَّان : اسٌم. َضيّاحٌ و

ثٌ َضيّاحٍ  محّمد بنُ و  الده التخفيَف مع كسِر األَّول ؛ قاله الحافظ في التّبصير.يَرِوي عن الّضّحاِك بِن ُمزاحٍم. وحَكى عبُد الغنّي في و . ُمَحّدِ

يّاح أَبوو من األَنصاِر من األَْوس ، قُتِل بَخْيبَر ،  َصحابّي بَْدِريّ  بِن النُّْعَماِن بِن ثابِِت بِن امرِئ القَْيس ، األَنصارّي ، النُّْعَماُن بُن ثابت الّضِ

 وقيل : هو ُكْنيَةُ ُعَمْير بن ثابت. وقال الحافُظ ابن َحجر : وحكاه الُمْستَْغفَرّي بالتّخفيف.

 باللّبن المخلوِط بالماِء.وهو مجاز ، تَْشبيهاً  ٌء مختِلٌط بغَْيِره ،: َمْن يَرُد الحْوَض بعدما ُشرب أَْكثَُره وبقَي شيْ  الُمتَضيِّحُ و

َل إِليه ، صادقاً كان أَو كاِذباً ، لم يِرْد علّي الَحْوَض »في الحديث : و ً  إِالّ  (8)َمْن لم يَْقبَِل العُْذر ّممن تَنصَّ  .«ُمتَضيِّحا
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 ُء آِخر النّاس فيقال أَبو الهيثم : هو الِّذي يَجي

__________________ 
 َريح ا زيد يف التكملة : مصغراً.( يف اللسان والتكملة : ضُ 1)
قوله واستدر  اخل ال استدرا  فِإن ما ذكره الشارح عن االساس هو فيه ابجليم وقد تقدم يف اللسان يف مادة ض »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 .«ر ج ا ونقر الشارح هنا  بع  عبارة االساس الجي نقلها هنا
 وابألصر جمانبها. (ضوج)( عن االساس 3)
 وابألصر : بّوج. (ضوج)( عن االساس 4)
 ( األصر والتهذيب واللسان ا ويف الصحاح : فامتخضنا. ابخلاء.5)
 .الض َياح ( يف التهذيب واللسان :6)
 ( ابألصر : ضبحه وضوحه وما أثبت عن اللسان وقد أشار ِإىل رواية اللسان هبامش املطبوعة املصرية.7)
 ابلصاد حتريف.« وص( يف املطبوعة الكويتية : ا 8)
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راً عن الوارِدين ا َ ي ِض ِإاّل الِورحد ؛ حكاه اهلروّي يف الغريبا. وقا  ابن األَثري : معناه َأي متَبخِّ رِبُوا ماَء ا وح ُء بعدما شــــَ
 أَقل ه ا فَيبحق  َكِدراً خمتِلطاً بغريه.

 أَي َخلَْت َجْدباً.« : بِالُدنَا َضاَحتْ  الّلُهمَّ »وفي دعاِء االْستِسقاِء :  البِالُد : َخلَْت. ضاحتِ و

 * ومما يستدرك عليه :

ْيَحةُ ، أَي الشَّْربةُ من ْيحِ  الّضِ  .«حامَضةً  َضْيحةً  فَسقَتْه»:  عنههللارضيقد َجاَء في حديث أَبي بكٍر و ، الّضِ

ْيحَ  (1)وسقاه  يَاحَ و الّضِ ِمْخَشرّي في األَساس. الّضِ  : الَمْذَق ؛ عن الزَّ

 فصر الطّاءِ 
 مض ا اءِ 

 عن ُكراع. ، كُمعَظَّم : السَّميُن ، الُمَطبَّح : [طبح]

ًّ  : البَْسُط. الطَّحّ  : [طحح] ه َطحا ه يَُطحُّ  . قال :فاْنَطحَّ  : إِذا بََسَطه َطحَّ

طــــــــــًا  نــــــــــبســــــــــــــــــــــــِ بــــــــــتح مــــــــــُ اقــــــــــد رَكــــــــــِ حــــــــــ  طــــــــــَ نــــــــــح   مــــــــــُ
ا    حـــــــــــــَ لـــــــــــــح راِب املـــــــــــــِ َت الســـــــــــــــــــــــــــ  ه حتـــــــــــــح بـــــــــــــُ  حَتحســـــــــــــــــــــــــــِ

  
ّحِ  : فَْعالُن من َطّحانُ  ٍء ثم تَْسَحجه. قال الِكسائي :أَو أَن تََضع َعِقبََك على شيْ  َء بعَِقبِك ،أَْن تَْسحَج الشيْ  : الطَّحّ و

، ُمْلَحٌق بباب فَْعالن  الطَّ

 وفَْعلَى ، وهو السَّْحج.

قَ  : إِذا طْحطَحهو إِهالكاً. َرهَكسَ  َء ، إِذاالّشيْ  َطْحَطحَ و  ء إِهالكاً ، وأَنشد :: تَْفِريُق الشيْ  الطَّْحَطحة هُ قال اللّيث : فرَّ

ي  ســـــــــــــــــــــــِ مح ٍر  (2)فـــــــــيـــــــــُ اَن َقســـــــــــــــــــــــح طـــــــــَ لـــــــــح ذًا ســـــــــــــــــــــــُ  انبـــــــــِ

     ِ مــــــــح وحِء الشــــــــــــــــــــــ  هكضــــــــــــــــــــــَ حــــــــَ طــــــــَ حــــــــح ُروبُ  طــــــــَ  الــــــــغــــــــُ

  
ً و َطْحَطحةً  بهم َطْحَطحَ و ويُرَوى : َطْخَطَخه ، بالخاِء. رَوى أَبو العبّاس عن َعْمرو عن أَبيه و إِْهالكاً. ُهم بَدَّدَ  بكسر الّطاِء ، إِذا ، ِطْحَطاحا

ً  في َضِحِكه ، إِذا َطْحَطحَ  قال : يقال :  مثِل َطْخَطَخ وَطْهطه وَكتَْكَت وَكْدَكد وَكْرَكَر. َضِحك َضِحكاً ُدونا

 ؛ عن أَبي زيد. َشعَرٌ  ، أَي ِطْحطحةٌ  ما على رأْسه أَو ِطْحِريَةُ ؛ عن اللِّْحيانّي. كما تقول : ءٌ ، بالكسر ، أَي شيْ  ِطْحِطَحةٌ  ما عليهو

هو  .(3) أَْسقََطه وَرَماهُ  بتشديد الّطاِء : ، أََطحَّ

 من ذلك. األََسُد ، بالفتح : ، الطَّْحَطاحُ و

 األَعرابّي. ؛ عن ابن ، بضّمتين : الَمساِحج الطُُّححُ و

ًّ  وقد اْنبََسَط. ُء :الّشيْ  اْنَطحَّ و ه َطحا  .َطحَّ

ةو ُر ِظْلِف الّشاةِ ، الِمَطحَّ ْلِف في موِضعِ  ، كِمَذبَّة : ُمَؤخَّ ة عن ابن األعرابّي. وتحَت الّظِ َهنَةٌ كالفَلََكة في  هي أَو ُعَظيٌم كالفَلَكة ، الِمَطحَّ

 .(4)أَحمُد بُن يحيى ؛ كذا في اللّسان قاله  رْجلها تَْسَحُج بها األَرَض ،

ً  وبه ، كمنَع ، َطَرَحه : [طرح] َحه و بتشديد الّطاِء ، من باب االفتعال ، ، كاطََّرحه قاله ابن سيده ، َرماه ، وأَبعَده ، : يَْطَرُحه َطْرحا َطرَّ

 ً  ، أَنشد ثعلب : تَْطِريحا

ا  هـــــــــــَ قـــــــــــامـــــــــــِ ـــــــــــُف عـــــــــــن مـــــــــــَ ي ح  اي َعســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ  تـ

رِّحِ و     هـــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــَ المـــــــــــــــــــِ َو ِإىل غـــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــد 

  
ً  وقال الجوهرّي والزمخشرّي : َحه تَْطِريحا  .َطْرِحه : أَْكثََر من َطرَّ
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ْرحو حو ، بالكسر ، الّطِ حٌ  ءٌ ال حاجةَ ألَحٍد فيه. وفي األَساس : شيْ  الَمْطروح كأَِميٍر : الطَِّريحُ و كقُبَّرٍ  الطُّرَّ  .مطروحٌ  : ُطرَّ

 .(5)ما ُأِخَذ  ِطرححاً لو ابَت َمَتاُعك 
 ، أَي بَعيَدة. َطَواِرحُ  من المجاز : ِديَارٌ و

كةً : ، َطَرحٌ  ونِيَّةٌ  كَسَحاٍب. الطََّراح مثلهو .َطُروحٌ  كَصبُوِر. يقال : ُعْقبَةٌ  ، كالطَُّروح والمكاُن البَعيُد ، البُْعد ، ، محّركةً : الطََّرحُ و  محرَّ

 ، كَصبوٍر. َطُروحٌ  هذه عبارةُ التّهذيِب. وفي غيِره : نِيَّةٌ  بعيدة ،

ُروُح ، من الِقِسّيِ : الطَُّروحُ  .َطُروحٌ  من المجاز : قَْوسٌ و بعيدةُ َمْوقِعِ السَّْهِم ، يَْبعُُد  : َطُروحٌ  أَي َشديدةُ الَحْفِز للسَّْهم. وقيل : قَْوسٌ  الضَّ

 قال أَبو َحنيفَةَ : َذهاُب َسْهِمها.

__________________ 
 ( يف االساس : وسقوه.1)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : فتمسي.2)
 ( عن الفراء كما يف التكملة.3)
 ( ومثله يف التهذيب والتكملة أيضاً.4)
 ملا أخذه أحد. ِطرححاً  ( عبارة األساس : ولو ابت متاعك5)
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م. قا  : تقو  :هي أَبـحَعُد القَياِس   َمُروح ا تـُعحِجُر الظ يَب َأن يـَُروح ا وأَنشد : َطُروحٌ  َموحِقَض َسهح
ًة و  يــــــــ  َربــــــــِ ــــــــح ثـ ــــــــَ ًة يـ يــــــــغــــــــَ مــــــــًا صــــــــــــــــــــــِ هــــــــح َا ســــــــــــــــــــــَ تــــــــِّ  ســــــــــــــــــــــِ

وحســــــــــــــــــــــــًا و     ُروحَ قـــــــــــَ اثِ  طــــــــــَ بــــــــــَ رَي لــــــــــَ ِر غــــــــــَ بــــــــــح  الــــــــــنـــــــــــ 

  
 من المجاز :و ، بضّمتين. ُطُرحٌ  َدةُ األَْعلَى من األَْسفَِل ، والَجْمع: بَِعي طُروحُ  وقيل : نَْخلَةٌ  من النَّْخِل : الطَّويلةُ العََراِجيِن. الطَُّروحُ و

ُجُل الِّذي إِذا َجاَمعَ  : الطَُّروحُ   ؛ رواه األَزهرّي عن اللِّحيانّي. لََطروحٌ  ومن ذلك قول أَعرابيّة : إِّن َزْوجي أَْحبََل. (1) الرَّ

حَ  من المجاز :و ً  ءَ الشَّيْ  َطرَّ لَه. وقيل : َرفَعَه وأَْعاَله. وَخضَّ بعُضهم به البنَاَء ، فقال : تَْطريحا حَ  : َطوَّ ً  بنَاَءه َطرَّ لَه إِذا ، تَْطريحا ِجداًّ ،  َطوَّ

 والميم زائدة. ، كَطْرَمَحه قال الجوهرّي :

. حكاه أَبو إِْطريح ْعرابيَِّة َشَجرةُ أَبِي اإِلْسليح ، َرْغوة وَصِريح ، وَسنامٌ مائٌل في أََحد ِشقَّْيه. ومنه قَوُل تِلك األَ  َطويلٌ  بالكسر : إِْطِريحٌ  َسنَامٌ و

ً  َحنيفَةَ ، وهو الّذي َذَهبَ  ْره ، وأَظنُّه َطْرحا ً  ، بسكون الّراِء ، ولم يُفّسِ ، أَي بُْعداً ، ألَنه إِذا طاَل تَباَعَد أَْعاَله من َمْركِزه ؛ كذا في  َطَرحا

 اللّسان.

 .(3): اْنُظْر ، من ذلك  اْطَرحْ و (2) كَطِريح كِمْنبر : بَعيُد النََّظر ، ِمْطَرحٌ  َطْرفٌ  جاز :من المو

ِحم. : في (4)وفي نسخة  بَِعيُد َمْوقِعِ الماِء من ، : ِمْطَرحٌ  فَْحلٌ و َطِويٌل. بَِعيدٌ  كِمْنبَر : ِمْطَرحٌ  ُرْمحٌ  من المجاز أَيضاً :و  الرَّ

ُجلُ  َطِرحَ و  تَنَعََّم تَنَعُّماً واِسعاً. ، إِذا َطِرحَ و عن ابن األَعرابّي. كفَِرَح : ساَء ُخلُقُه ، الرَّ

 : الطَّْيلَساُن. الطَّْرَحةُ  َمِليحةً. َطْرَحةً  َرأَْيت عليهو

 إِذا َعَدا. (5) [في األرض]: بُْعُد قَْدِر الفَِرس  التَّْطِريحو

ً  َمَشى يقال : حا ً أَ  ، ُمتََطّرِ  والضَّْعف. كَمْشيِ ذي الَكاَلل ي متساقِطا

ْواو ً  َسمَّ ً و كشدَّاد كَسَحاب هكذا عندنا ، وفي أُْخَرى : ، َطَراحا ً و ، َمْطُروحا حا ً و كُمعَظَّم ، ُمَطرَّ  كُزبَْير. ُطَرْيحا

 لُمزاحٍم العُقَيلّي : (6)وأَنشد األَصمعّي  وقيل : َشِديٌد. بعيٌد. أَي ، بالّضمّ  ُطَراحيٌّ  َسْيرٌ  يقال :و

ريحٍ  يٍّ بســـــــــــــــــــــــــــَ رَاحـــــــــــــِ ائـــــــــــــه  طـــــــــــــُ َر  مـــــــــــــن جنـــــــــــــََ ـــــــــــــَ  تـ

بــــــــــضُ     نــــــــــح وحِن تـــــــــــَ َد  اجلــــــــــَ هــــــــــاَر  ابلــــــــــنــــــــــ 
َ
وَد املــــــــــ لــــــــــُ  جــــــــــُ

  
 عليه المسأَلَةَ ، إِذا أَْلقَاَها ، قال ابن سيده : وأُراه ُمَولَّداً. َطَرحَ  يقال : أَي معروٌف. م ، وهو الكالِم : ُمَطاَرَحةُ  ومن المجاز :

 .تَْطَرُحها : المسأَلة األُْطُروَحةو

ْيَمَرة ، بالفتح : ، َطْرحانُ و  بنواِحي البَصرةِ. ع قُْرَب الصَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 إِلى هذه البالد ، وما َطَرَحكَ  كِمْفَرش. ومن الَمَجاز : ما ِمْطَرحٌ  َمفَاِرَش ، الواحدال : الَمَطاِرحَ  لهم َطَرُحواو له الِوساَدةَ : أَْلقاها ، َطَرحَ 

 : ما أَْوقَعََك فيما أَنت فيه. الَمْطَرحَ  هذا َطَرَحك

 : أَلقَى بعُضهم الَمسائَل على بَْعِض. تَطاَرُحواو

: إِذا نَأَى  َمْطَرحٍ  به الدَّْهُر كلَّ  َطَرحَ و ، إِذا نَأَْت بِه. َمْطَرحٍ  به النََّوى ُكلَّ  َطَرَحتْ و
 عن أَْهِله وَعشيرتِه. (7)

 هذا الَحديَث. اطَِّرحْ و

 : ال يُلتفَت إِليه. ُمطََّرحٌ  وقَْولٌ 
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 : ِسراٌع. (8) َمطاِرحُ  وإِبل

 : يَْرِمي بأَْهله الَمراِمَي. َطُروحٌ  وأَصابه َزَمنٌ 

 : االْستِْرخاُء. وَضربَه حتّى َحةالطَّْرشَ  : [طرشح]

__________________ 
 ويف التهذيب واللسان والتكملة فكاألصر. .«نكح»( يف األساس : 1)
 ( يف اللسان : وطرف مطرح : بعيد النظر ا ويف األساس : وطرف طروح ومطرح : بعيد النظر.2)
 .«األساس : واطرح بعينك : انظرواطرح : انظر ا عبارة »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( وهي رواية اللسان والتكملة.4)
 .«قوله بعد قدر. كذا يف اللسان أيضاً وليحرر»( زايدة عن اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«العقيلي« وقا  مزاحم»ويف التهذيب : « ( يف اللسان : وأنشد اأَلزهري ملزاحم العقيلي6)
 أن  به.( التهذيب : 7)
 ( يف األساس : وِإبر مطاريح ا وشاهده قو  أمية بن أيب عائذ اهلذد :8)

ـــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــث مـــــــــــــــــــر ا شــــــــــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــح ابل  مـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــاري

 ر هـــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــرن رمـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــة زيـــــــــــــــــــــــــزفـــــــــــــــــــــــــوان   
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َحه تُه أَلحد من الثّقات ا وينبِغي  (1). قا  أَبو زيد : هذا ا رف يف كتاب اجلمهرِة البن ُدَريحد َطرحشــَ مض غريه ا وما َوجدح
ه لِِثقة كان منه عل  رِيبٍة وَحَذٍر ؛ كذا للنا ِ  دح َقه ابلر ابعّي ا وما مل  َِ يف ر َأن يـَفحَحص. فما َوَجَده إِلماٍم َموثوٍ  به َأ َح

 الّلسان.
ِرّماح ، كُزْنبُور : الطَّويلُ  الطُّْرُموح : [طرمح] العاِلي النََّسِب  في بني فاُلٍن : وكِسنِّماٍر ، والطُّْرُحوِم. قال ابن ُدريد : أَْحَسبه مقلوباً. كالّطِ

ْكر ، وهو أَيضاً الطَِّويُل. وأَنشدوا : الَمشهورِ   المرتَِفعِ الذِّ

 الَعَصبح  ِطرِّماحُمعحَتِد  اهلاِدي 
وميّة ِسِجاّلُطس ، وقالوا : إِاّل هذ« فِِعاّلل»وال يَكاد يوَجد في الكالِم على ِمثال  ِجاّلط : لَضْرٍب من النّبَات ، وقيل : هو بالرُّ ا ، وقولهم : الّسِ

ِرّماحو ِسنِّمار ، وهو أَْعَجمّي أَيضاً. ، وذاك إِذا َطَمَح في األَْمِر.  لِطِرّماَحانِ  ، وإِنهما لَِطِرّماحٌ  قال أَبو زيد : إِنك الطاِمُح في األَمِر ، الّطِ

ِرّماحُ  وعن أَبي العََمْيثَِل األَعرابّي : افُع رأَْسه َزْهواً. وقد حصَل من شيخنا هنا تصحيف أَعَرضنا عن ِذْكره. الّطِ  : هو الرَّ

ِرّماحو ِرّماح السِم هوالمشهور بهذا ا آَخُر. شاِعرٌ و الشَّاعر ، وفي نُسخِة : أَبو الَجْهِم : بن الَجْهِم ، الّطِ ، يُْكنَى أَباَضبَّة ،  (2)بن َحِكيٍم  الّطِ

ُب األَطفاَل ، فيخرجون من عند ه كأَنّما جالَُسوا ويقال : اسمه َحَكُم بن َحِكيم ، ُوِلَد بالّشام ، وانتقََل إِلى الُكوفَة. قال الجاحظ : كان يُؤّدِ

 العلماَء.

 دةٌ على ما َذَهب إِليه ابن القَّطاع.والميم زائ : البعيُد الَخْطِو ، الطَّْرَمحو

 ، إِذا َكان فيها َزْهٌو. َطْرَمَحانِيّة وِمْشيَةٌ  : التَّكبُّر. الطَّْرَمَحانِيَّةو

لَه َطْرَمحَ و ه وَرفَعَه. في الّصحاح : والميم زائدةٌ. وقال يَِصف إِبالً َمألَها َشْحماً ُعْشُب أَرٍض نَبََت بنَوْ  بِنَاَءه : َطوَّ  ِء األََسِد :وَعالَّ

حَ  رحمــــــــــــــَ دٍة  طــــــــــــــَ َوالــــــــــــــِ َو  لــــــــــــــِ ا َأحــــــــــــــح اَرهــــــــــــــَ طــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــح

بُ     َتســـــــــــــــــــــِ ـــح نـ ـــَ اِم يـ رحغـــــــَ ـــلضـــــــــــــــــِّ ُر ل حـــــــح ـــفـــَ مـــــــاَء وال حـــح  صـــــــــــــــــَ

  
يَ  ِرّماح ومنه ُسّمِ عر لألُْشناْنَدانّي ، لم يُسّمِ قائلَه ، وبعده : الّطِ  بن َحِكيٍم ، انتَهى. قلت : هو في معاني الّشِ

ُر مـــــــــ طـــــــــح َودِّ شـــــــــــــــــــــــَ تــــــــــَ ُ
َد  املـــــــــ لـــــــــنـــــــــ  تح فـــــــــلـــــــــِ لـــــــــَ  ا محـــــــــََ

بُ و     جـــــــــــَ ٌك عـــــــــــَ ِذي هـــــــــــي فـــــــــــيـــــــــــه عـــــــــــانـــــــــــِ لـــــــــــ   لـــــــــــِ

  
َواب :« َصْحَماءَ »وقولُه :   َطْحَماَء : أَي َسْوَداَء ، يعني السََّحابَة ؛ كذا في هامش نُسخة الّصحاح. ، هكذا َرَواه ابُن القَّطاع ، والصَّ

ً يَْطفَُح  والنَّهُر ، اإِلناُء ، َكَمنَع ، َطفَحَ  : [طفح] ً و َطْفحا  حتّى يَِفيض. : امتأل واْرتَفَع ُطفُوحا

 .طافِحٌ  ونهٌر وَحْوضٌ 

ً و ً و ، َطفََحه َطْفحا  َمألَه حتّى ارتفع. : أَْطفََحهو ، َطفََّحه تَْطفيحا

 َعْقلُه : ارتفَع. َطفَحَ و

ً  ورأَيتُه َهاقُ  الطافِحُ  : (3)، أَي ممتِلئاً. وفي التّهذيب عن أَبي َعبيد  طافِحا  قيل : ومنه ُء المرتفُع.الممتِلي الطافِحُ و والَمآلُن ، واحٌد. قال : والّدِ

 ، أَي مألَه الشََّراُب. وقال األَزهرّي : طاِفحٌ  السَّكراُن فهو َطفَحَ  أَي أَّن الشراب قد مألَه حتّى ارتَفَع ، وهو َمجاز. ويقال : ، طاِفحٌ  َسْكرانُ 

 .طافِحٌ  يَمتَلَئ ُسْكراً :يقال للِّذي يَشَرُب الَخْمَر حتّى 

 أَي َزبَدها. بالّضّم ، الِقْدِر ، ُطفاحةَ  تأُْخذ وهو ِكْفِكير بالفاِرِسيّة ، ِمْغرفةٌ  بالكسر : ، الِمْطفََحةُ و

 الِقْدر وما عاَل منها.، كَزبَِد  ُطفاَحةٌ  ِء َكزبَِد الِقْدِر. وفي اللسان : وكلُّ ما عاَل :فْوَق الشيْ  َطفَحَ  : ما الطُّفَاحة وفي الّصحاح :

 .ُطفَاَحتََها أََخذَ  الِقْدر كاْفتَعَل : اطَّفَحَ  قدو

 الماُء. يَِفيَض ِمن َجَوانبِه َمآلنُ  : َطْفحانُ  إِناءٌ و
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 َمآلنَةٌ. : َطْفَحى قَْصعَةٌ و

__________________ 
 .328/  3( اجلمهرة 1)
 16فاته الطرماح بن عدي الطائي له رجز يف اللســـــــــان ج »وهبامشـــــــــه :  148ص  ( انظر فيمن يقا  له الطرماح املؤتلف واملختلف ل مدي2)

 .«91ص 
 .«أبو عبيد عن أيب عبيدة»ويف التهذيب : « أيب عبيدة»( يف اللسان : 3)
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 َسريعتُها. أَي القوائِم ، (1) َطفّاَحةُ  نَاقَةٌ  ومن المجاز :

 وقال ابن أَْحمَر :

احـــــــــــــةُ  فـــــــــــــّ ٌة  طـــــــــــــَ لـــــــــــــعـــــــــــــَ يـــــــــــــح ِ مـــــــــــــَ اح لـــــــــــــَ   (2)الـــــــــــــّرِجـــــــــــــح
رِ     دح ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ـــــــــــــــدُة ال ـــــــــــــــعـــــــــــــــي الِط ب رُُح املـــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــــُ

  
ً  األَرِض  ِطفَاحُ  من قال كذا وكذا ُغِفَر له وإِْن كان عليه»في الحديث : و وفي التّهذيب في ترجمة طحف :  ِمْلُؤها ، أَي بالكسر ، ، «ذُنُوبا

 الِقْدِر. ُطفَاَحة ، أَي تِفيض. قيل : ومنه أُِخذَ  تَْطفَح أَي أَن تمتِلَئ حتّى

 بالولَد َولََدتْه لتَِماٍم.ـ  كَمنَعَ ـ  طفََحتْ  ومن الَمَجاز :

يُح القُْطنَة َطفََحتو وفي األَساس : فاَضْت وأَْكثََرْت.  ؛ كذا نصُّ الّصحاح. َسَطعَْت بها ونَْحَوَها ، إِذا الّرِ

 اْذَهْب. أَي عنّي ، اْطفَحْ  يقال :و

 : للّتي ال يَْقِدر صاِحبَُها أَن يَْقبَِضها. طافَِحةٌ  ُرْكبَةٌ  قولهم : : اليَابَِسةُ ، ومنه الطَّافَِحةُ و

 * ومما يستدرك عليه :

ل يَصف الُمْنهِزمين : : َطفََح يَْطفَح : الِّذي يَْعُدو : وقد الّطافِح عن األَصمعّي :  إِذا َعَدا. وقال الُمتَنَّخِ

و  َرًة كـــــــــــــانـــــــــــــُ نـــــــــــــفـــــــــــــ  اٍن مـــــــــــــُ فـــــــــــــّ َم حـــــــــــــَ عـــــــــــــائـــــــــــــِ  ا نـــــــــــــَ

وا     لــــــــــوِ  ِإذا مــــــــــا أُدحرِكــــــــــُ رَت ا ــــــــــُ عــــــــــح وامــــــــــُ حــــــــــُ فــــــــــَ  طــــــــــَ

  
 أَي َذَهبُوا في األَْرِض يَْعُدون.

 ، كإِْزِميل : قَْريَة بمْصر. إِْطِفيحُ و

ٌك أَْحَجُن ، وَمنابِتَُها بُُطوُن األَْوِديَِة ، وهي أَْعَظُم ِحَجاِزيّة ، َجناتُها كَجنَاةِ السَُّمَرةِ ، ولها َشوْ  َشَجٌر ِعَظاٌم ، بفتح فسكون : الطَّْلح : [طلح]

فِة ، وقال :  الطَّْلحُ  الِعَضاِه َشْوكاً ، وأَْصلَبَُها ُعوداً ، وأَْجَوُدَها َصْمغاً. وقال األَزهرّي : قال اللّيث : : َشَجُر أُّمِ َغْياَلَن ، وَوَصفَه بهذه الّصِ

كثيٌر من  : َشجرةٌ َطِويلةٌ ، لها ِظلُّ يَْستَِظلُّ بها النَّاُس واإِلبُل ، وَوَرقُها قليٌل ، ولها أَغصاٌن ِطواٌل ِعَظاٌم ، ولها َشْوكٌ  الطَّْلح قال ابن ُشميل :

ُجل ، وهي أُّم َغْيالَن ، تَْنبُُت في الجَ  (4)، ولها ساٌق َعظيمة ال تَلتِقي عليه يَدا  (3)ُساّلِء النَّْخل   . وقال أَبو َحنِيفَةَ :َطْلَحةٌ  بَل ، الواِحَدةالرَّ

ى ، وليس لَشْوكته َحَرارةٌ في : أَعَظُم الِعَضاِه ، وأَْكثَُره َوَرقاً ، وأَشدُّه ُخْضَرةً ، وله َشْوٌك ِضَخاٌم ِطَواٌل ، وَشْوُكه من أَقّلِ الشَّْوِك أَذً  الطَّْلحُ 

يحِ  ْجل ، وله بََرَمةٌ َطيِّبَةُ الّرِ  ، وليس في الِعَضاِه أَكثُر َصمغاً منه وال أَْضخم ، وال يَنبُُت إِاّل في أَرض َغِليَظٍة َشِديدةٍ ِخْصبة. واحدتهاالّرِ

جُل ،َطْلَحةً  َي الرَّ اَلح . وبها ُسّمِ  قال : ، كِكتَاٍب ، كالّطِ

ويح   ِإيّن زعــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــٌم اي نــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

(5)قــــــــــــــــــُة ِإنح جنــــــــــــــــــوحِت مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــز واحح    
 

  

اَلَد قــــــــــــــــــــــــو  بــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــَا بــــــــــــــــــــــــِ  َأنح هتــــــــــــــــــــــــَح

ن     عــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــِ رحتــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ الحح ٍم يـ  الــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــِّ

  
اَلحَ  ويقال : إِن ، َشبَّهوه بقَْصعَة وقِصاعٍ ،  ِطاَلحٌ و ، كَصْخَرةٍ وُصخوٍر ، ُطلُوحٌ  جْمعُها عند سيبويه . قال ابن سيده :َطْلحةٍ  : جْمعُ  الّطِ

 .أَْطالح على الطَّْلح ويُْجَمع

اَلح أَي تَْرعاَها على غير قِياٍس ، كما في الّصَحاح إِذا كانت ويَُضّم ، لكسربا ، ُطالِحيّةٌ  إِبلٌ و ه  .(6) الّطِ ووجْدت في هاِمش الّصحاح ما نَصُّ

ى به  ِطاَلح ، وال يَنبغي أَن تكون نِْسبَةً إِلى ِطاَلِحيّة ، لغة في ُطاَلِحيّة : جْمعاً كما قال ، ألَن الجمَع إِذا نُسب إِليه ُردَّ إِلى الَواِحِد إِاّل أَن يُسمَّ

اَلحِ  أَي من أَْكلِ  تَْشتَِكي بُُطونَها منها ، إِذا كانتْ ـ  كما في الّصحاحـ  مثل حبَاجى َطاَلحىو ، كفَِرحة ، َطِلحةٌ  إِبلٌ و ٌء فاْعلَْمه.شي  . وقدالّطِ

ً  ، بالكسر َطِلَحت  الطَّْلحُ  : هي الَكالَّة الُمْعيِيَة. قال : وال يُْمِرض الطَّاَلحىو . قال :الطَّْلحَ  ، إِذا أََكلَت َطالَحى إِبلٌ  . وأَنكَر أَبو سعيد :َطلَحا

 ناجٌع فيها. الطَّْلحِ  اإِلبَل ، ألَّن َرْعي

هنا وفيما سبَق باعتباِر أَنّها َشجرةٌ ، أَو اسُم ِجْنٍس جْمعّي ، ويجوز فيه على النَّسب. وتأْنيُث الضمير  َكثيرتُها ، كفَِرحة : ، َطِلحةٌ  أَْرضٌ و

 الَوجهاِن ؛ قاله شيخنا.
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كيت في اإِلبدال ، وهو في الّصحاح. وقوله تعالى : الطَّْلع : لغة في الطَّْلح في المحكم :و  بالعين. ذكره ابن الّسِ

__________________ 
 واللسان ضبرت قلم بضم الطاء ا وضمت الطاء عند ا يف الشاهد أَيضاً.( يف التهذيب 1)
 وما أثبت عن اللسان والتكملة والتهذيب ؛ وأشار هبامش املطبوعة املصرية ِإىل رواية اللسان.« مبلغة»( ابألصر 2)
 .«خر( هبامش املطبوعة املصرية : من سالء النخر ا كذا ابللسان أَيضاً ا ولعله : مثر سالء الن3)
 خطب.« يُد الرجر»( يف املطبوعة الكويتية 4)
 .«قوله ِإين زعيم ا أَنشده يف زوح : ِإين سليم ا ولعر ما هنا أ هر بدلير البيت بعده»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .الط لحح ( يف اللسان : ترع 6)
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ر أبَنه الط لحض ا (1) (َوطَْلح  َمْنُضود  ) ر أبَنهو  ُفسِّ َوحز. ُفسِّ
 امل

: جاَء في التفسير أَنه شَجُر الَموِز ،  (َوَطْلح  َمْنُضود  )قال : وهذا غير معروف في اللّغة. وفي التّْهِذيب : قال أَبو إِسحاَق في قوله تعالى : 

 طيِّب الرائَِحِة جدًّا ، فُخوِطبوا به ، وُوِعُدوا بما يُحبُّون مثلَه إِاّل أَن فَْضلَه على ما في وجاَز أَن يكوَن ُعنَِي به َشَجُر أُّمِ َغْياَلَن ، ألَّن له نَْوراً 

ْنيا. وقال ُمجاِهٌد : أَْعَجبُهم ْنيا كفَْضِل سائِر ما في الَجنَّة على سائِر ما في الدُّ  .(َوطَْلح  َمْنُضود  )َوّجٍ وُحْسنُه فقيل لهم :  َطْلحُ  الدُّ

 : اإِلْعيَاُء والسُّقُوط من السَّفَر. الطَّاَلَحةُ و الطَّْلحُ  والِّذي في المحكم : الخاِلي الَجْوِف من الطَّعام ،  :(2) الطَّْلحو

 كفَِرح وُعنَِي. ُطِلح قدو

 ما بِقَي في الَحوض من الماِء الَكِدِر. : الطَّْلحُ و

 ، للورقَة من الِقْرَطاِس ، ُمَولَّدةٌ. الطَّْلحيَّةو

ّكيت :و ً  البَعيُر كَمنَعَ  َطلَحَ  عن ابن الّسِ وَكلَّ ، وِمثْلُه في المحكم. وفي التّْهِذيب عن أَبي زيد قال : إِذا  أَْعيا بالفتح ، إِذا ، َطاَلَحةً و يَْطلح َطْلحا

ه  ً َطلََح يَْطلَح  الَكاَلُل واإِلعياُء قيَل : (3)أََضرَّ  .َطْلحا

ً و كأَْطلََحه وأَْجَهَده ، َزيٌد بَعيَره : أَتْعَبه َطلَحَ و  .َطلََّحهاو َطلََحها وفي التّْهِذيب عن َشِمر يقال : ساَر على النَّاقَِة َحتّى فيهما. َطلََّحه تَْطليحا

 بالكسر ، ، ِطْلَحة وناقةٌ ـ  األَخيرة في اللَّسانـ  كتِفكَ  َطِلحو كأَميٍر ، ، َطِليحٌ و بالكسر ، ، ِطْلحو بالفتح ، ، َطْلحٌ  أَي البعيُر ، هو ،و

ُدهما من الهاِء ألَنهما بمعنَى المفعوِل كِطْحن وقَتِيلـ  َطِليحةٌ و األَخيرة عن ابن  ، َطالحٌ و بالكسر ، ِطْلحٌ ـ و قال شيخنا : المعروف تَجرُّ

 وناقةٌ  َطِليحٌ  َسفَِر ، وَرجيُع َسفَر ، وَرِذيَّةُ سفٍَر ، بمعنًى واحٍد. وقال اللّيث : بَعيرٌ  ِطْلحُ و َسفٍَر ، لََطليحُ  األَعرابّي. وُحكَي عنه أَيضاً : إِنه

 .َطِليحٌ 

ألَخيرة على غير قياس ، ا َطْلَحىو َطالئِحُ و ، كُركَّعٍ ، ُطلَّحٌ  إِبلو أَْسفاٍر : إِذا َجَهَدها السَّْيُر وَهَزلَها. َطليحُ  : يقال : ناقةٌ  (4)في التَّهذيب و

ْلح أَْطالحٌ  ألَنَّها بمعنَى فاعلَة ولكنها ُشبَِّهت بَمِريَضة ، وقد يُْقتاس ذلك للّرجل. وجمع  .(5) [ِطاَلح]و الّطِ

ُء إِذا تَقدََّم َدّل على ة ، والّشيُحِذف المعطوُف ألَْمريِن : أَحدهما تَقدُّم ِذْكِر النّاقَ  ، أَي هو والنَّاقَةُ ، َطليحانِ  راكُب النَّاقَةِ  من كالم العرب :و

أَي فَضَرب فاْنفََجَرْت.  (6) (فَ ُقْلَنا اْضِرْب ِبَعصاَك احْلََجَر فَانْ َفَجَرْت ِمْنهُ ):  عزوجلما هو مثلُه. ومثلُه ِمْن َحْذِف المعطوف قوله 

 وكذلك قوُل التَّْغلَبّي : .(فَ ُقْلَنا)وهو معطوف على قوله : « فَضرب»فََحَذف 

اُء خاَلَطَها َسخيَنا 
َ
 (7)ِإَذا َما امل

 ؟نَطليحا أَي فَشِرْبناها َسخينَا. فإِن قلت : فَهاّل كان التقديُر على َحْذف المعطوِف عليه ، أَي الناقةُ وراكُب الناقة

أاََل تََرى أَّن َمن اتََّسع  قيل : لبُْعِد ذلك من َوْجهيِن : أَحدهما أَّن الحذَف اتِّساٌع ، واالتِّساع بابُهُ آخُر الكالم وأَْوسُطه ، ال َصْدُره وأَّوله ،

لكان قد حذَف حْرف العَطف ، « طليحانِ  وَراكب النّاقةِ  النَّاقَة»أَّوالً ؛ واآلَخُر أَنه لو كاَن تقديُره :  (8)بزيادة كان َحْشواً أَو آخراً ال يُِجيُزها 

أَن يكون الكالُم محموالً على َحْذف  (10)المعطوف به ، وهذا شاذٌّ ، إِنما َحَكى منه أَبو عثماَن : أَكْلُت ُخبزاً َسمكاً تَْمراً ؛ واآلَخر  (9)وبَِقَي 

هذه من  الُمَضاَف ، وأَقام المضاَف إِليه ُمقَاَمه ؛ كذا في اللَِّسان. وأَّما شيُخنا فإِنه قال : ، فحَذف َطِليَحْين الُمَضاف ، أَي راكُب النَّاقِة أَحدُ 

 مسائِل النَّْحِو ال َدْخَل لها في اللُّغَة. وسَكَت على ذلك.

ْلح من المجاز قولهم : يَْلزِم لُُزومَ و . وقيل َطليحٌ و ِطْلحٌ  الّصحاح : وُربما قيل للقَُراد : كأَِمير. وعبارةُ  ، كالطَِّليحِ  القَُراُد ، هو ، بالكسر ، الّطِ

ِرّماح : الَمْهزول ، : هو بيدّي. قال الّطِ  كذا في ُمختََصر العَْين للزُّ
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ا و  رِهــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ ه مبشــــــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح َو  أَنـ ــــــــــــــــَ دح ل  قــــــــــــــــَ

حُ     ُدهح  طــــــــــلــــــــــح يــــــــــَم شـــــــــــــــــــــــاحــــــــــٌب َجســـــــــــــــــــــــَ رَاشـــــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــَ

  
__________________ 

 .29( سورة الواقعة اآية 1)
كذا ا وما أثبت هنا ابلفتح معطوفاً « وقيدها صــاحب القاموس ابلعبارة ابلكســر»بكســر الطاء ضــبرت قلم. وهبامشــها :  الط لحح التكملة :( يف 2)

 عل  الذي قبله.
 ( يف التهذيب واللسان : ِإذا أضمره.3)
 ( كذا ا ومل ترد العبارة يف التهذيب ا وهي يف الصحاح واللسان.4)
 ا ويف االساس : وِإبر ِطالح.( زايدة عن اللسان 5)
 .60( سورة البقرة اآية 6)
 ( البيت لعمرو بن كلثوم ا وصدره يف معلقته :7)

 مشعشعة كبن ا ص فيها
 ( أي ال  يز الزايدة.8)
 ( اللسان : وبقاء املعطوف به.9)
 «.أحد ا تقدم اخل قوله : واآخر ؛ معطوفاً عل  قوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 10)
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ْلح وقيل :  : العَظيُم من الِقْرَداِن. وفي قصيدة كعب بن زهير : الّطِ

ُه و  َؤيِّســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــُ وٍم ال يـ نح َأطـــــــــــــُ ا مـــــــــــــِ ُدهـــــــــــــَ لـــــــــــــح  جـــــــــــــِ

حٌ     لـــــــــــح زو ُ  طـــــــــــِ هـــــــــــح ِ مـــــــــــَ اح نـــــــــــَ تــــــــــــح
َ

يـــــــــــِة املـــــــــــ احـــــــــــِ  ِبضــــــــــــــــــــــــَ

  
 قول الُحطيئة :و أَي ال يُؤثّر القَُراُد في ِجْلِدَها لَمالَسِته

حٌ ِإذا اَنَم  ـــــــح ل هـــــــا  طـــــــِ فـــــــَ ـــــــح ل ـــــــر أحِس خـــــــَ ُث ال عـــــــَ   (1)َأشـــــــــــــــــــــح
ريُهــــــــــــــا    هــــــــــــــا وَزفــــــــــــــِ فــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــح َداُه هلــــــــــــــا أَن  هــــــــــــــَ

  
ْلح قيل :  الّراِعي الُمْعيِي. هنا : القَُراُد. وقيل : الّطِ

وعبارة  .(2)عليها وإِن بَعُدت يقول : إِّن هذه اإِلبَل تَتنَفَّس من البِْطنَة تَنفَّساً َشديداً ، فيقول : إِذا ناَم راعيها عنها ونَدَّْت تَنفَّسْت فوقََع 

ْلحو الجوهرّي :  .أَْطالحٌ  ، بالكسر : الُمْعيِي من اإِلبل وغيِرَها ، يَستِوي فيه الذَّكر واألُنثَى والجْمع الّطِ

 قال الُحطيئةُ ، وذكَر إِبالً وراعيََها :

 ... ِطلححٌ ِإذا انم 
ْلحُ  وهو الاّلِزم له ولِرعايَته كما يَْلَزم ه ،ِإزاؤُ  بالكسر ، أَي ماٍل ، ِطْلحُ  هو من المجاز :و إِلخ  ، وهو القَُراُد ، كذا في األَساس. الّطِ

 كثيراً. يَتْبَعُُهنّ  ِإذا كان نِساٍء ، ِطْلحُ  من ذلك أَيضاً : هوو

 عن أَبي َعمٍرو ، وأَنشد لألَعشى : النِّْعَمة كما للمصنّف : بالتَّحريك ، والصوابُ  (3)، بالفتح ، كذا في الّصحاح  الطَّلَحَ و

وا  (4)كـــــــــــمح  كـــــــــــُ ـــــــــــَ ل ـــــــــــوٍ  هـــــــــــَ ل ن مـــــــــــُ ـــــــــــا مـــــــــــِ ـــــــــــن  رَأَي

رًا و     مــــــــــــــح َك عــــــــــــــَ ــــــــــــــح ل
َ

ا املــــــــــــــ ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح حح رَأَيـ ــــــــــــــَ ل طــــــــــــــَ ــــــــــــــِ  ب

  

ه  رحجــــــــــــــــــُ َّب ِإلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــَ دًا  ــــــــــــــــــُح  قــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــِ

حح     ــــــــــــــَ ل
َ

ــــــــــــــاملــــــــــــــ مــــــــــــــان ف َ عــــــــــــــُ اح ــــــــــــــَ ر  مــــــــــــــا ب  كــــــــــــــُ

  
يت. وقال غيره : أَتى  ،ع  : َطلَحٌ  يقال :و قال ابن بَّرّي : يريد بعَمٍرو هذا َعْمَرو بن ِهْند. ّكِ وهو المراد هنا ، حكاهُ األَزهرّي عن ابن الّسِ

َدليالً على النّْعَمة ، وعلى  َطلَح ، وكان َعْمٌرو َملكاً ناعماً ، فاجتزأَ الّشاعر بِذكر َطلَحْ  األَعشى َعْمراً ، وكان َمسكنُه بموضع يقال له ذو

 منه.« ذي»َطْرح 

 : أَي فاسٌد ال َخْيَر فيه. طاِلحٌ  وقال بعضهم : رجلٌ  : ِضّد الصَّالحِ. الطَّاَلح بَيِّنُ  طاِلحٌ  : فََسَد. وهوفالٌن  َطلَحَ  من المجاز :و

على  وأَُخوه ، بِن نَْوفَِل بِن نَْضلةَ األََسدّي الفَْقعَسّي كان يُعَّد بأَلِف فارٍس ثم تَنَبَّأَ ثم أََسلَم وَحُسَن إِسالُمه ، بُن ُخَوْيِلد الطُّلَْيَحتاُن ُطلَْيَحةُ و

 التَّْغليب.

ى النّبي  أَنه َطْلحةَ  رَوى األَزهرّي بسنِده عن موسى بنِ و بن ُمساِفعِ بِن ِعياض بن َصّخِر  بن ُعبَيُِد هللا َطْلحةَ  أَباه وسلموآلهعليههللاصلىَسمَّ

يََر ، وقيل : إِن هذا في َغْزوة بْدر ، كما نقلَه  الَخْيِر. َطْلَحةَ  يوَم أُُحدٍ  بِن َعاِمِر بن َكْعب بن َسْعِد بن تَْيم التَّْيميّ  جزَم به كثيٌر من أَهِل الّسِ

قال شيخنا : ظاهُر المصنّف أَّن  الُجوِد. َطْلَحةَ  الفَيّاض ؛ ويوَم ُحنَْين : َطْلَحةَ  راً :ُمصغَّ  ويوَم َغْزَوِة َذات العَُشْيرة ، السَُّهْيلّي في الّروض ؛

اَها وأَن ، عنههللارضي لَطْلَحةَ  هذه األَلقاَب ، كلَّها  آخريَن ، كما سيأْتي. لَطلََحاتٍ  أَلقابٌ  أَنها التواريخ وفي. واحدٌ  ُمَسمَّ

 ُكْنيته أَبو محّمٍد ، من العََشرةِ. صحابيٌّ تَْيميٌّ ، : (5)بن عْمِرو بِن كْعِب بن سْعِد ابن تَْيٍم  بن ُعبَيِد هللا بن عثمانَ  َطْلحةُ و

بوا أَنه هو ال غيره.  انتَهى. قال شيُخنا ظاهُره أَنه غيُر األَّول ، وَصوَّ

 َطْلَحةُ  بن ُعبَيد هللا : لَطْلحةَ  األَزَهِرّي عن ابن األَعرابّي قال : كان يُقَالقلت : والّصواب أَنه غيُر األَّول ، كما َعرفت من أَنسابِهم. وحَكى 

 .«د أَْوَجبَ ق إِنه» أُُحد يومَ  وسلموآلهعليههللاصلىقاله له النّبّي  الخْير ، وكان من أَْجواد العرب ، وممن

 الُخَزاعّي ، ُكْنيته أَبُو بن ُعبيد هللا بن َخلَفٍ  َطْلَحةُ و

__________________ 
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 : وسطها. 368( يف الديوان 1)
 ء ِإليها.( يعين أنه عندما تزفر من البطنة يسمض الراعي أصوات أجوافها فيجي2)
 ( ومثله يف اللسان أيضاً ا وأشار هبامشه ِإىل عبارة القاموس.3)
 ( وقبله :4)

 ء فـــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ِإلـــــــــــــــــــــــــا حنـــــــــــــــــــــــــن كشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــح    ــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــه   صـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــِإذا أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ف

  

 .138مجهرة االنساب البن حزم ص ( انظر 5)
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َوابُ  .طَلححُة الط لَحاتِ  َحرحب ا وَلَقُبه حاح خبرتِّ من يُوَث  به : الصـــ  بُن عبد  طَلححةُ  ورأَيحت يف بعِ  َحواشـــي ُنســـِخ الصـــّ
أَلّن أُم ه َصِفي ُة بنُت ا ارِث  َلَحاتِ طَلحَحَة الط   ِإلا لُِّيَ  (2) [أَنه]َهَذا  طَلَحةَ  قا  ابن بـَّرّي : ذَكَر ابن اأَلعرايّب يف .(1)  
ـــــــــــــ  طَلحَحةَ  بن َأيب (3) طَلحَحةَ  بن ـــــــــــــ  زاد اأَلزهريّ ـ بُن ا ارث. فقد َتكنـ َفه  طَلحَحةُ  قا  : وَأخوها أَيضاً  .(4) بن عبد َمَنافـ

اح عليِّ بِن َأمحَد ا كما تـََر . وِمثـحُله يف شـــــــرحِح أَبياِت اإِليضـــــــاح. ويف لريخ ُوالةِ  الط َلَحاتُ  هؤالءِ   ُخرَاســـــــاَن أَليب اُ ســـــــَ
َي به أَلّن أُم ه  .طَلحَحة بنحت َأيب طَلحَحةُ  الس المّي : لُِّ

ه َصِفيّة بنُت عبد هللا بن َعبّاد بن مالك بن َربِيعةَ الَحْضَرمّي ، أُخت العاَلِء بن الَحْضرَ  ياض النَِّضرة أَن أُمَّ ل ابن مّي ، أََسلََمْت. وقاوفي الّرِ

 .األَثير : قيل : إِنه َجمَع بين مائِة َعربّيٍ وعربيٍّة بِالَمْهِر والعََطاِء الواِسعَْيِن ، فُوِلد لكّلٍ منهم ولّد ،

يَ  ِضي : ألَنه فاق في الجود خَمسةَ أَجواد ، اسُم كّلِ واحد منهم َطْلحة فُسّمِ  الَخْير ، َطْلَحةُ  ، وهم َطْلحةُ  ، فأُضيَف إِليهم. وفي شواِهد الرَّ

؛ كذا في شْرحِ الُمفّصل  َطْلَحةُ  النََّدى. وقيل : كان في أَجداِده َجماَعةٌ اسم كلٍّ  َطْلَحةُ و الدَّراهِم ، َطْلَحةُ و الُجوِد ، َطْلَحةُ و الفَيّاُض ، َطْلَحةُ و

 البن الحاِجب.

بن ُعَمر بن عبِد هللا  َطْلحةُ و الفياّض. َطلحةُ  بن ُعبيد هللا التَّْيمّي : وهو َطْلحةُ  : وهم (5)ستّة  الطَّلَحاتُ  وفي كتاب الغَُرر إِلبراِهيَم الَوْطواِط :

حمن بن َعْوف : وهو (6)بن عبِد هللا  طلَحةُ و الُجود ، َطلحةُ  بن َمْعَمٍر التَّْيمّي : وهو ْهرّي ابن أَخي عبد الرَّ  النََّدى ، َطْلَحةُ  بِن َعْوٍف الزَّ

ى َطلحةُ و الَخْيِر ، َطْلَحةُ  َسن بن علّي بن أَبي طالٍب : وهوبن الحَ  َطلحةُ و بن  َطلحةُ و الّدراهِم ، َطلَحةَ  بُن عبد الرحمن بن أَبي بكٍر : ويسمَّ

ّي. وقَْبرُ بَطْلَحة الطَّلَحاتِ  عبد هللا بن َخلٍَف الُخزاعّي : وهو سادسهم المشهور َطْلحِة  َدى بالمدينِة ، وقبرُ النَّ  َطْلَحةِ  . قلّت : ومثلُه كالم ابن بَّرِ

قَيَّات : الطَّلَحاتِ   بِسِجْستاَن. وفيه يقول ابن قَْيِس الرُّ

َم  ا  (7)َرحـــــــــــــــِ وهـــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ا َدفـ مـــــــــــــــً ظـــــــــــــــُ    َأعـــــــــــــــح

اَن     تــــــــــَ ِجســــــــــــــــــــــــح ةَ بســــــــــــــــــــــــِ حــــــــــَ لــــــــــح لــــــــــحــــــــــاتِ  طــــــــــَ  الــــــــــطــــــــــ 

  
 سالِم بن زياِد بن أُميَّة واِلي ُخراساَن.والنّحاة كثيراً ما يُنشدونه في البَدل وغيره. كان والياً على ِسِجْستان من قِبَل 

 : َطْلحِة الّطلحاتِ  البليُغ المشهور في (8)وفي المستقصى : قال سْحباُن وائٍل 

حُ اي  رم مــــــــــــــــنح َمشــــــــــــــــــــــــــــــَ   طــــــــــــــــلــــــــــــــــح  ا َأكــــــــــــــــح

ــــــــــــــــدح     ــــــــــــــــال ــــــــــــــــت م ل اهــــــــــــــــُ طــــــــــــــــَ ــــــــــــــــًا وَأعــــــــــــــــح  حســــــــــــــــــــــــــــــب

  

ين  طــــــــــــــــــِ ك الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاُء فــــــــــــــــــَبعــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــِ

دح و     شــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــِ
َ
ك يف امل حــــــــــــــــُ لــــــــــــــــّي مــــــــــــــــدح  عــــــــــــــــَ

  
: أُّفٍ لك ، لم تَْسأَْلني على قَْدِري ،  َطْلحةُ  فقال : فَرُسك الَوْرُد ، وقَْصُرك بَزرْنَج ، وُغالمك الخبَّاُز ، وَعشرةُ آالِف ِدْرهم. فقَالفَحكََّمه ، 

وإِنما سأَلتني على قَْدِرك وقَْدِر قَبيلِتك باِهلةَ. وهللِا لو سأَلتني 
كه. ثم أَمر له بما سأََل وقال : وهللا ما كلَّ فَرٍس وقْصٍر وُغالٍم لي ألَْعطْيتُ  (9)

 رأَيُت مسأَلَةَ ُمحكٍَّم أأَلَم منها.

 القَْريِة المعروفِة. بَْدرٍ  بينو على ساِكنَِها أَفضُل الّصالة والّسالم ع بين المدينة ، بفتح فسكون : ، َطْلحو

يبكسر  ع لبني ِسْنبٍِس ، بفتح الغَين المعجمة : الغَبَاِرّيِ ، َطْلحُ و  ٍء.السين المهملة ، لقبيلٍة من بني ّطِ

فهو الموضُع الّذي ذَكره الُحطيئةُ فقال وهو يخاطب ُعَمَر بن الَخّطاب  َطلَحٍ  أَّما ذو ، كَمْسكن ، ِمْوِضعَاِن ، َمْطلَحٌ ـ و محّركةً ـ  َطلَحٍ  ذوو

 رضي هللا تعالى عنه :

__________________ 
بن عبد   بن خلف بن سعد بن عامر بن بياضة بن سبيض بن جعثمة بن سعد بن مليح بن  طلحة الطلحات 238( يف مجهرة ابن حزم ص 1)

 عمرو بن عامر بن  ي. قتر أبوه عبد   يوم اجلمر.
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 ( زايدة عن اللسان.2)
 ســـــقطت من القاموس املطبوع ا وأثبتت يف نســـــخة  نية منه وقد أشـــــري ِإىل ذلك هبامش القاموس. وهبامش املطبوعة املصـــــرية : طلحة ( كلمة3)
 .127وانظر مجهرة ابن حزم / « هكذا يف اللسان ويف نسخة املو املطبوعة بنت ا رث بن أيب طلحة ابسقاط ابن طلحة»
 بن عبد العز  بن عثمان بن عبد الدار. (عبد  ) طلحة بن أيب طلحة ارث بن: ا  127( كذا ا ويف مجهرة ابن حزم ص 4)
 .«مخسة»( ابألصر 5)
 ويف مجهرة الكليب فكاألصر.« عبيد  »( يف اللسان : 6)
 وبعده :« نضر  »( يف معجم البلدان : 7)

 كــــــــــــــــــــان ال حيــــــــــــــــــــرم اخلــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر وال يــــــــــــــــــــو 

 تـــــــــــــــــــّر ابلـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــر طـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــذرات   

  

 .«سبحان بن وائر»وابألصر  ( عن اللسان ا8)
 ( يف اللسان : لو سبلتين كر عبد وكر دابة وكر قصر د ألعطيتك.9)
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رَاٍخ بــــــــــــــِذي  ــــــــــــــح حٍ مــــــــــــــاَذا تــــــــــــــقــــــــــــــوُ  ألَفـ لــــــــــــــَ   طــــــــــــــَ
ُر     جـــــــــَ اٌء وال شـــــــــــــــــــــــَ ِر ال مـــــــــَ واصـــــــــــــــــــــــِ ِر ا ـــــــــَ (1)محـــــــــُح

 

  

لــــــــمــــــــٍة  ظــــــــح ِر مــــــــُ عــــــــح مح يف قـــــــــَ هــــــــُ بـــــــــَ َت كــــــــاســــــــــــــــــــــِ قــــــــيــــــــح  أَلــــــــح

رح عــــــــــلــــــــــيــــــــــَك ســــــــــــــــــــــــالُم   اي     فــــــــــِ مــــــــــرُ فــــــــــاغــــــــــح  عــــــــــُ

  
 كُزبَْيٍر : ع بالِحَجاز ومْطلُوُح : ة لبَجيلَةَ. ُطلَْيحٌ و

 بين اليََماَمِة ومكَّةَ. ع : ُطلوحٍ  ذُوو َرُجل من بني وِديعةَ بِن تَْيِم هللا. بالّضّم : لقب ُطلُوحٍ  ذوو

ً  أَي علَى َغِريمهِ  عليه َطلَّحَ  من المجاز :و  ؛ كذا في األَساس. (2)عليه حتّى أَْنَصبه  أَلَحَّ  ِإذا ، تَطليحا

 * ومما يستدرك عليه :

اُت. في الكالِم : الُمطَِّلح : (3)من التهذيب : قال األَزهرّي   في الماِل : الّظالم. الُمطَِّلحُ و البَهَّ

عاةُ. الطُّلُحُ و : التَِّعبُون. الطُّلُحُ و  الرُّ

 هوٌر ، وهو القائل :زيُد بُن سْهٍل ، َصحابيٌّ مش َطْلَحة وأَبو

ـــــــــــــــــو  حـــــــــــــــــةَأان أَب ـــــــــــــــــح ل دح  طـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ي َزي  والـــــــــــــــــِح

دح و     يـــــــــــــح ي صـــــــــــــــــــــــــــَ وحٍم يف ســـــــــــــــــــــــــــالحـــــــــــــِ  كـــــــــــــر  يــــــــــــــَ

  
 : ُكْنيَةُ القَْملِة. َطْلَحةَ  وأُمُّ 

 الدَّْوِم : َموضٌع. قال الُمجاِشعّي : َطْلَحةُ و

اح  بــــــــــــــَ هــــــــــــــح اح الشــــــــــــــــــــــــــــّ يِّ بــــــــــــــَ يِّ ِداَيَر ا ــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

ةِ و     حـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ح  طـــــــــــــــَ اح فـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ِم وقـــــــــــــــد تـ  الـــــــــــــــد وح

  
هاِت األَنَدلس ، في َشْرقِّي إِْشبِيِليَةَ ، ُملتَّف األَشجار ، كثيُر تَرنُِّم األَطياِر. الطَّْلح ووادي  : من ُمتَنَزَّ

 : قَبِيلَةٌ من ِسِجْلماَسةَ ، ومنهم َطوائُف بفَاس ، استدركه شيخنا. َطْلَحةَ  وبنو

ْون  الصَّحابة َغير الِّذين ذُِكُروا ثالثةَ عشر َرجالً ، مذكورون في التّجريد للذّهبّي.من  بَطْلَحةَ  والُمسمَّ

 ، محّرَكةً ، موِضٌع دون الطائِف لبني ُمْحِرٍز. َطلَحٌ و

 : الِعَراُض. الطَّاَلفِحُ  : [طلفح]

قيُق.و  بالّضّم : الُمّخ الرَّ

أَي إِذا بَِخَل عليك األُمراُء  ،« فُكْل َرِغيفَك بالُمَطْلفَحة حديث عبد هللا : إِذا َضنُّوا عليكوبَسَطه. ومنه أََرقَّه أَي الُخْبَز وفَْلَطحه : إِذا ، َطْلفَحةُ و

رين : قَاقَة الّتي هي من طعام الُمتَْرفِيَن واألَغنِيَاِء فاْقنَْع بَرغيِفك ، وقال بعض المتأَّخِ لُ  بالُمطْلفََحةِ  أَراد بالرُّ كذا في  (4) أَْشبَهُ الدَّراهَم. واألَوَّ

 اللِّسان.

 وقال رجٌل من بني الِحْرماز : الُمْعيِي التَِّعُب. يقال :و ، كغَضْنفٍَر : الجائُع. الطَّلَْنفَحو

ر  شـــــــــــــــــــــــــــــيح و  ـــــــــــــــَ ح ابلـــــــــــــــغـــــــــــــــداِة أَتـ بـــــــــــــــِ  ٍء ُنصـــــــــــــــــــــــــــــح

يِّ و     ي ابلـــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــِ اُلحســـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــنـــــــــــَ حـــــــــــِ فـــــــــــَ ـــــــــــح نـ لـــــــــــَ  طـــــــــــَ

  
في آَخَر و ، أَي امتَّد وَعال. «بصري إِليه َطَمحَ  ُكنُت إِذا َرأَْيُت َرجالً ذا قِْشرٍ »في حديث قَْيلَة : و بََصُره إِليه ، كَمنََع : اْرتَفَع. َطَمحَ  : [طمح]

ُ  َطَمحتِ  من المجاز :و .(5)« عيناه فَطَمحتْ  فَخّر إِلى األَْرِض : » جال.  تَْطَمحُ  أَي ، طاِمحٌ  َجَمَحْت ، فهي على َزْوِجها : مثل الَمْرأَة إِلى الّرِ

 من النَِّساِء : الّتي تُْبِغُض َزْوَجها وتَْنُظر إِلى غيِره ، وأَنشد : الطاِمحُ  ورَوى األَزهرّي عن أَبي َعْمٍر والّشيباني :
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 ِ  (6) طاِمحِ بـََغ  الُود  من َمطحروفِة الَعاح
ٌ َطَمَحتْ  وإِذا َرفعْت بََصَرَها يقال : َرَمْت ببصِرَها إِلى الرُجل :بِعْينِها : إِذا  َطَمحتْ و قال : يميناً وِشماالً  (7): تُكثِر نََظَرها  َطّماَحةٌ  . وامرأَة

 به. قال ابن ُمْقبِل : َذَهبَ  إِذا به : َطَمحَ و .َطواِمحُ  إِلى غيِر َزْوِجَها. ونساءٌ 

ُه  َذالـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــٍض قـــــــــــــــــَ َواٍم َرفـــــــــــــــــِ رِِح َأعـــــــــــــــــح َويـــــــــــــــــح  قــــــــــــــــــُ

ــــــــَ     ُر ي هــــــــح ــــــــكــــــــَ ِر وال هــــــــح ــــــــكــــــــَ زِّ ال ــــــــَ بـ ــــــــِ ر  ب حُ ظــــــــَ مــــــــَ طــــــــح ــــــــَ  ي

  
ه. يَْطَمح قال :  َطَمحَ و ، أَي يَْجِري ويَْذَهب بالَكْهل َوبَّزِ

__________________ 
 ويف التكملة : ويرو  : بذي مرخ وذي أمر ا وذي سلم.« زغب ( هبامش املطبوعة املصرية : ويرو  : بذي مرخ ا وقوله محر : ويرو  :1)
 االساس : أتعبه.( 2)
 ( وهو قو  ابن االعرايب نقله اأَلزهري يف التهذيب.3)
 .«قوله أشبه ا ألنه قابله ابلرغيف ا كذا يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 وأشار ِإىل رواية النهاية هبامش اللسان.« ِإىل السماء»( زيد يف النهاية : 5)
 وصدره فيه : 63( البيت للحطيئة ديوانه / 6)

 ما كنت مثر اهلالكي وعرسهو 
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : تكّر بنظرها.7)
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 ونسَبه اجلوَهرِّي ِإىل البَـعح . يف الط لِب : أَبـحَعَد ا
 الرتفاعه.، وذلك  َطاِمحٌ  : وكّل مرتفعٍ ُمْفِرٍط في تَكبُّر (1)هذا نصُّ الجوهرّيِ. وفي التّهذيب  ، طاِمحٌ  ُكلُّ مرتَِفعٍ :و

ً  ببصِره َطمحو  ِء.: َشَخص. وقيل : َرَمى به إِلى الشَّيْ  يْطَمُح طْمحا

 بََصَره : َرفَعَه. فاُلنٌ  أَْطمحَ و

ماحو ُ  َطمحتِ  وقد كِكتَاِب : النُُّشوُز ، الّطِ ً  المرأَة َماحُ  قال اليَِزيِدّي :و : نََشَزْت ببْعِلها. طاِمحٌ  وهي تَْطَمُح ِطَماحا  الِجماح. : مثل الّطِ

ً  الفََرسُ  طَمحو ً و يْطمُح ِطَماحا  َرأَْسه في عْدِوه رافِعاً بََصَره. (2): رفَع  ُطُموحا

 ، وأَنشد : طَماحٌ  ، أَي ُمْرتَِفعُه. وفيه َطُموُحهو البََصرِ  طاِمحُ  الطَّْرِف : طاِمحُ  وفََرسٌ 

ِويـــــــــــــــــــــــٍر  حِ طـــــــــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــــــــِ رِف  طـــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــَ     ِة ال َزعــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــح ِب ِإىل مــــــــــــــــــــَ (3)لــــــــــــــــــــح
 

  
حَ  قال األَزَهِرّي : يقال :و ً  الفََرسُ  طمَّ  رفَع يََديه. إِذا : تْطِميحا

حَ  من المجاز :و  رماه في الهواِء. ِء :وبالشيْ  بَبْوِله َطمَّ

ْحت ٍء في الَهواِء قلت :بْولَهُ : بالَهُ في الَهواِء. وفي التّْهِذيب : إِذا َرَميت بشيْ  طّمح ويقال : ً  (4) [به] َطمَّ  .تطميحا

ْمحُ و  في المحيط. بُن َعبّادِ  الصاحب وَغِلط كما سيأْتي. بالّظاِء والخاِء المعجمتين ، الّصواب فيه أَنه للشََّجر ، بالكسر : ، الّطِ

 وفي اللسان أَنه بَُطيٌن. .(5)من العرب  ، محّرَكةً : قبيلةٌ  الطََّمحِ  بنوو

كةً وُمسكَّنةً : َطَمَحاتُ  من المجاز :و  قال األَزَهِرّي : وُربما ُخفَِّف ، قال الّشاعر : َشدائُده. الدَّْهِر ، محرَّ

ؤهـــــــــــا  ِر حَتحضـــــــــــــــــــــــــَ دح ي يف الصـــــــــــــــــــــــــ  ومـــــــــــِ  ابتـــــــــــتح  ـــــــــــُ

اتُ     حــــــــــَ مــــــــــح ا  طــــــــــَ ُت أَدحَرُ هــــــــــَ ــــــــــح ن ٍر مــــــــــا كــــــــــُ (6)دهــــــــــح
 

  
 هنا ِصلَة.« ما»سّكن الميم َضُروَرة. قال األَزهِرّي : 

 واسمه َحْنظلةُ بُن َشْرقّي. القَْينِّي ، محّرَكةً : شاعٌر ، الطََّمَحانِ  أَبوو

ومِ  أََسٍد بَعَثوه إِلى قَْيَصرَ  نيب َرُجل من أَْسماِء العرب ، واسمو والبَِعيُد الطَّْرف ، ، ككتّان : الشَِّره ، الّطّماحو  فََمَحَل بامرِئ القَْيِس ، ملِك الرُّ

 قال الُكَمْيت : حتّى ُسّم. أَي َمَكَر به وَخَدعه

ن و  نــــــــاحنــــــــَح حــــــــح مــــــــَ يــــــــح  بــــــــعــــــــَد مــــــــا  طــــــــَ  المــــــــرِئ الــــــــقــــــــَ

َك     لـــــــح ُ
ا املــــــ احِ رجـــــــَ مـــــــّ ــــــطــــــ  بٍ  ابل كـــــــح بـــــــًا عــــــلــــــ  نــــــَ  نــــــكــــــح

  
 من َمْنِزل حاّجِ الُكوفِة. ِميراَء ،ماٌء َشْرقِيَّ سَ  بالتشديد : ، الطَّّماِحيّةو

 * ومما يستدرك عليه :

َماح  : الِكْبُر والفَْخُر ، الرتفاعِ صاحبِه. الّطِ

 الّرجُل في السَّْوم : إِذا اْستَاَم بِسْلعته وتباَعَد عن الحّق ، عن اللِّْحيانّي. طَمحوَ 

 الماِء : مرتفعةُ الُجمِة ، وهو ما اجتَمَع ِمن مائها ، أَنشد ثعلب في ِصفة بئٍر : َطُموحُ  الَمْوجِ : ُمْرتَِفعُه. وبئرٌ  َطُموحُ  ومن المجاز : بَْحرٌ 

وِ   ة اجلــــــــــــــــــُ وحعــــــــــــــــــاِديــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــُ  مِّ اجلــــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــــَ

مِّ     ٍر هـــــــــــــرحشـــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــَ وحِف حـــــــــــــَ تح ِبـــــــــــــَ يـــــــــــــبـــــــــــــَ  جـــــــــــــِ
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مِّ  ِن الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ اِر والبــــــــــــــــح َذُ  لــــــــــــــــلــــــــــــــــجــــــــــــــــَ بــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــُ

مِّ     رِيــــــــــــــب كــــــــــــــاَن كــــــــــــــاأَلصــــــــــــــــــــــــــــَ (7)ِإذا الشــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
__________________ 

 ا وأثبتت العبارة يف اللسان. (طمح)( مل ترد يف التهذيب 1)
 ( يف األساس : ركب.2)
 (.دار املعارف)عن اللسان ( يف التهذيب واألصر : مقرعة ا وما أثبت 3)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
 .173/  2( وقاله ابن دريد اجلمهرة 5)
 أدر ها. .. ومثله يف اللسان ا وما أثبت عن التهذيب : حتضؤها« . أدراها.. ختطاها»( ابألصر 6)
 وعقد اللِّم ة كاألجمِّ  ( بعده يف اللسان :7)
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ً  اإِلبُل كفَِرحَ  َطنَِحتِ  : [طنح] ، بالحاِء : َسِمنَت وَطنَِخت ، بالخاِء معجمةً : بَِشَمْت ؛ حكى  َطنَِحت وقيل (1) بَِشَمْت وَسِمنَتْ  وَطنَِخت : َطنَحا

 ذلك األَزَهِري عن األَصمعّي.

 و[ غيُره يَْجعلهما واحداً.]وقال : 

 يقول لي : هي َطناج ، بالجيم. وأُريتها في المنام وقائلٌ  َطنَاُح ، كَسَحاب : ة بِمْصر ،و

ً و طاَح يَُطوح : [طوح] ً  وفَنَِي : فقد َذَهبَ  ءٍ كّل شيْ و َهلََك ، أَو أَْشَرف على الَهالك. : يَِطيُح َطْوحا ً و طاَح يَِطيح َطْوحا  قيل :و ، لغتاِن. َطْيحا

 تَاه في األَْرض. كذلك إِذاو َسقَط. طاحَ 

َحهو حو هو ، َطوَّ حَ  به ، طوَّ َهه في البالد ، أَي فَتَطوَّ  فََرَمى هو بنفِسه هاُهنَا وهاهنا. وَذَهَب به ، توَّ

َحتْه الطََّوائحُ  قولهم :و  . وأَنشد سيبويه :أَطاَحتْه الَمَطاِوحُ  ومثله قََذفَتْه القَواِذُف ، أَي ، َطوَّ

ة  ومـــــــــــَ زِيـــــــــــُد ا ضـــــــــــــــــــــــــارٌِع خِلُصـــــــــــــــــــــــــُ َك يـــــــــــَ بـــــــــــح يــــــــــــُ  لـــــــــــِ

ا و     رٌت ممـــــــــــــّ بـــــــــــــِ تـــــــــــــَ يـــــــــــــحُ خمـــــــــــــُح طـــــــــــــِ حُ الـــــــــــــ تـــــــــــــُ َوائـــــــــــــِ  طـــــــــــــ 

  
حات ال يقال :و على أَحد التأْويلين ؛ كذا في الّصحاح. ونقل شيُخنا عن  (2) (َوَأْرَسْلَنا الرِّايَح َلواِقحَ ) كقوله تعالى : ، وهو نادٌر ، الُمطّوِ

 بمعنَى اإِلذهاِب واإِلهالك. اإِلطاحة ، على ِخالف القياس ، من ُمِطيحة : جمع الطَّوائِحُ  الخفاجّي في الِعناية ، قال يُونس :

َحهو َحهو : َضَربه بالعصا. طوَّ  قال : منها ، : ال يَرجع (3)وفي نُسخة  ُء ،بَعثَه إِلى أَرِض ال يِجي : َطوَّ

ا و  ــــــــــــَ ن ــــــــــــح يـ َرت عــــــــــــلــــــــــــَ عــــــــــــوَث جــــــــــــَ ــــــــــــُ ــــــــــــب ــــــــــــكــــــــــــّن ال  ل

رحان بـــــــــــــــــا     ِويـــــــــــــــــحٍ َفصـــــــــــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــح رحمِ  تـــــــــــــــــَ  وغـــــــــــــــــُ

  
َحهو حَ و : أَْهلََكه. طوَّ حَ و به أَْلقاه في الَهَواِء. َطوَّ  أَي يَُخاف فيها هالُكه. قال أَبو النّجم : بَزْيٍد : حَملَه على ُركوٍب َمفَازةٍ ُمْهِلكٍة ، َطوَّ

 (4)َتطحِوحَيااهلاِدي به  يُطّوِح
 وهو الَهالك. الطَّْيح آلةِ  : العَصا ، الِمْطواحُ و

َكةً : بَعيدةٌ. َطَوحٌ  نِيَّةٌ و  ، محرَّ

 المقاِذُف. أَي ، أَطاحتْه الَمطاِوحُ و

 : تََرامى. تََطاوحو تراَمْت ، أَي بهم النََّوى ، تَطاوحتْ و

 قال :

ينِّ  اَ  مــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــَ ا واحــــــــــــــــــٌد فــــــــــــــــــكــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَبمــــــــــــــــــّ

ٍد     يـــــــــــــــَ نح لـــــــــــــــِ هـــــــــــــــافـــــــــــــــمـــــــــــــــَ طـــــــــــــــاِوحـــــــــــــــُ  َأايِدي تـــــــــــــــُ

  
 أَي تُراِمي بها ، أَي أَْكِفيَك واحداً فإِذا َكثُرت األَياِدي فال طاقَةَ لي بها.

 َء : أَْفنَاهُ وأَْذَهبه.الشَّيْ  أَطاحَ و : أَْسقطه. (5) َشعََره حَ أَطاو

 أَهلَكه. (6)، أَي  َطّوَحهو مالَه ، أََطاح وعن ابن األَعرابّي :

 : الهاِلُك الُمْشِرُف على الَهالك. الّطائح ومما يستدرك عليه : َراَماه : َطاَوَحه ُمَطاوَحةً و

حُ و حَ  ، كمعظٍَّم : الّذي الُمَطوَّ  به في األَْرض ، أَي ذُِهَب به. ُطّوِ

__________________ 
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 فهي طوانح وطوانخ. 173/  2( زيد يف اجلمهرة 1)
 .22( سورة ا جر اآية 2)
 ( ومثلها يف اللسان.3)
 ( قبله يف االساس.4)

 بلد حتسبه مكسوحاو 
 أكثر شعره. أطاحو  ( يف التكملة :5)
 : ِإذا. ( يف التهذيب6)
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حَ و ة يَصف َرُجالً على البعير في النَّومِ  تَطوَّ مَّ ح ، إِذا َذَهَب وَجاَء في الهواِء ، قال ذو الرُّ  ء ويَذَهُب في الهَواِء :، أَي يَِجي يَتَطوَّ

ه و  ـــــــــــ  اِس كـــــــــــبَن عـــــــــــَ ـــــــــــ  ن كـــــــــــبحِس الـــــــــــنـ َواَن مـــــــــــِ  َنشـــــــــــــــــــــــــح

ٍة     ــــــــــَ ون طــــــــــُ ِ يف َمشــــــــــــــــــــــــح اح ــــــــــَ ل ــــــــــح بـ طــــــــــو حُ حبــــــــــَ ــــــــــَ ت ــــــــــَ  (1) يـ
  

حَ و ْحتُهو به : َرَمى به في َمْهلَكٍة. وَطيََّح به ، مثله. وقال الفّراُء : يقال : َطيَّْحتُهبثَوْ  َطوَّ َع ِريُحه وتَضيََّع ، والَميَاثِق والَمَواثِق. َطوَّ  ، وتَضوَّ

حَ و  باألَْمِر وبالضَّرِب : تَناَزعوه. تََطاَوُحوهو (2) [َضيَّعَه]َء وَطيََّحه : الشَّيْ  َطوَّ

حَ  والدَّْلوُ   في البِئر : َسقََط. تََطوَّ

 : خَشبَةُ الفَّداِن التي في أَْصله. الطَّْيحُ  : [طيح]

قَْت بينهم. َطْيحةٌ  أَصابتْهم عن أَبي سعيد :و َحتْهم َطْيحاتُ و .الطَّْيحةِ  وكان ذلك في َزمنِ  ، أَي أُموٌر فَرَّ هم ُخطوٌب. وَذَهبَْت أَْهلََكتْ  : طوَّ

قةً بعيدةً. َطْيَحاتٍ  أَْموالُهم  ، أَي متفّرِ

َهه َطيّحَ و أَي َمْهلَكة ، لغة في َطوَح ، وقد تقّدم. بثَْوبِه : َرَمى به في َمِضيعَةٍ  َطيَّحَ و َحه. فالناً : تَوَّ َحه ،  َء : َضيَّعه ،الشَّيْ  َطيَّحَ و كَطوَّ كَطوَّ

 لغتاِن.

َحهو مالَه أَطاحَ   :عن ابن األَعرابيّ و : إِنه فَِعَل يَْفِعل  طاح يَِطيح قال سيبويه في أَْهلََكه ، واويّةٌ يائيّةٌ. : طوَّ
ألَن فَعَل يَْفِعل ال يكون في  (3)

الواِو أَيضاً ؛ فلما كان ذلك َعَدماً  بَناِت الواو كراِهيَةَ االْلتباِس ببَناِت الياِء ، كما أَن فَعَل يَْفعُل ال يكون في بَنات الياِء َكراِهيَةُ االْلتباس ببَناتِ 

على ذلك. وله نظائُر  طاَح يِطيح خواتها ، وفي المعتّل َكوِلَي يَِلي وأَخواته ، َحملُواالبَتَّةَ ، ووَجُدوا فِعل يَْفِعل في الّصحيح كحِسب يْحِسُب وأَ 

ِكيَّةُ مْوهاً. وأَّما َمن َهه ، وماَهِت الرَّ َحه وتَوَّ ِكيَّةُ  َطيََّحه قال : ، كتَاهَ يَتِيه ، وَماهَ يَِميه ، وهذا كلّه فيمن لم يَقُْل إِاّل َطوَّ َمْيهاً ،  وتَيََّهه وماَهِت الرَّ

 وأَخواته على هذه اللُّغِة من بناِت الياِء ، كباَع يَبِيع ونْحوها ؛ كذا في اللسان. طاَح يَِطيح فقد ُكِفينا القوَل في لُغته ، ألَن

 بالموّحدة ، فهو تكراٌر أَو تصحيف.« طبح»في  (4)قْلت : وقد تقّدم  ، كُمعظَّم : الفاِسُد. الُمَطيَّحو

 ه :* ومما يستدرك علي

ً  به فَرُسه : ِإذا َمَضى طاحَ   : أَي أَين ذُِهَب بك. ؟بك ُطيِّح كذََهاِب السَّْهم بُسْرَعٍة. يقال : أَينَ  (5) [وذلك] يَِطيح َطْيحا

 قال الجعدّي يَذُكر فَرساً :

يـــــــــــــحُ  طـــــــــــــِ ِج ذي ا ح  يـــــــــــــَ دجـــــــــــــ 
ُ

اِرِس املـــــــــــــ  ابلـــــــــــــفـــــــــــــَ

ِم     تـــــــــــَ يـــــــــــَب يف الـــــــــــقـــــــــــَ غـــــــــــِ ِ  حـــــــــــىّت يـــــــــــَ نـــــــــــَ وح (6)قــــــــــــَ
 

  
 أَي طائرةً من ِمْعَصمها : جاَء ذلك في حديث أَبي ُهريرةَ في اليَْرموك.« : ئَِحةَطا َكفًّا»و 

 بها ِلساني ، أَي َذهَب بها. (7) طاحَ  وما كانت إِال َمْزَحة

__________________ 
 والرواية فيه : 87( ديوانه / 1)

 حببلا يف مشطونة يرتجح
 ويف اهلامش : رواية أخر  : يتطوح.

 زايدة عن اللسان.( 2)
قوله فعر يفعر َأي بكســـر العا يف املاضـــي واملضـــارع ا وقوله : كما أن فعر يفعر َأي من ابب نصـــر ا وقوله : »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

 ووجدوا فعر يفعر َأي بكسر العا يف املاضي واملضارع.
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الســما. اه. ومل يذكر يف »ا فِإنه مل يتقدم ا وعبارة املو هنا  : املطبح كمعظم قوله : وقدم تقدم اخل هذا ســهو »( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)
 .«هذه املادة غريه

 ( زايدة عن التهذيب. ويف األساس : مض  مضي السهم.5)
 ( أراد القتام وهو الغبار.6)
ه هبامش املطبوعة املصـــرية ِإىل رواية اللســـان للحديث ا ونب« : فما رئي موطن أكثر قحفاً ســـاقطاً وكّفاً طائحة. (طوح)( ومتامه كما يف النهاية 7)

 وروايته كالنهاية.
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 فصر الفاءِ 
 مض ا اِء املهملة

د للكثرة. فاْنفَتََحتْ  األَبوابَ  َكفَتَّح ِضدُّ أَغلَق ، : يَْفتَُحه فَتْحاً فانفتحَ  َكَمنَعَ  البَابَ  فَتَحَ  : [فتح]  ، ُشّدِ

 .تَفتَّحَ و فتَحَ فَتَّحه فانو البَاَب ، افتَتَحَ و

 على َوْجه األَْرض. الَجاِري إِلى األَْرض ليُسقَى به. وعن أَبي حنيفَةَ : هو الماءُ  المفتَّح : الماءُ  الفَتْح من المجاز :و

 : النَّْهر. الفَتْحِ  وفي التهذيب :

ً  ما ُسِقيَ »جاَء في الحديث : و ً  إِليه ماُء النَّْهر فُتِح المعنى ما «ففيه العُْشرُ  بالفَتْح وَما ُسِقيَ  فَتْحا روع والنَِّخيل ففيه العُْشر. فَتْحا  الفَتْحو من الزُّ

 النَّْصُر. : الفَتْحو الماُء يَْجِري من َعْيٍن أَو غيرها. :

 ، وهو النُّْصرة. بالفتح ، كالفَتَاحةِ  أَي النَّْصر (1) (ْتحُ فَ َقْد جاءَُكُم اْلفَ ) أَي نَْصٌر. وفي قوله تعالى : «؟فَتْح أَهو»في حديث الُحَدْيبِيَة : و

إِاّل أَنّه أَحمُر  ثََمٌر للنَّْبع يُشبهُ الَحبَّةَ الخضراء : الفَتْحو المسلمون داَر الُكْفر. فَتَحَ و .فُتوحٌ  وجمعه داِر الَحْرب. اْفتِتَاحُ  : الفَتْح من المجاز :و

 ُحلٌو ُمَدْحَرج يأْكله الناس.

 قال : .(2)الفاِء  بفتح ، فَتُوح وقيل : أَّوُل المطِر ُمطلقاً ، وجْمعه أَّوُل َمَطِر الَوْسِميّ  : الفَتْح من المجاز :و

ا  ُروحــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــًا قـــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ جِي خمــــــــــــــــــُح  كــــــــــــــــــَبن  حتــــــــــــــــــَح

ِد و     هــــــــــح وَث الــــــــــعــــــــــَ يــــــــــُ اَرعــــــــــَ  غــــــــــُ وحــــــــــَ تــــــــــُ  (3) الــــــــــفــــــــــَ
  

ً  هللاُ  فَتَحَ  أَيضاً. ومن ذلك قولهم الفَتَْحةُ  وهو  .(4) [ُمْنبعٌق به] بالماِء : ُمْنفَتِحٌ  . ويومٌ فُتوحٌ  كثيرةً ، إِذا ُمِطُروا. وأَصابت األَرضَ  فُتُوحا

ْنخ ، : الفَتْحو  .فُتوح أَي ُمَركَّب النَّْصل من السَّْهم. وجمعُه من الِقْدحِ ، بالكْسر ، َمْجَرى الّسِ

: أَن تَحُكم بين قَْوٍم  الفَتْحُ  الحاكُم بينهم ، إِذا َحَكَم. وفي التهذيب : فَتحَ  وقد .(8) الُحْكُم بيَن الَخْصَمْينِ  في لغة ِحَمير : الفَتْح من المجاز :و

َننا َوَبنْيَ قَ ْوِمنا اِبحْلَقِّ )يَْختَصموَن إِليَك ، كما قال سبحانَه :  . كالفُتَاَحةِ  (5) ( َوأَْنَت َخْْيُ اْلفاِِتِنيَ رَب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ يقال : ما  بالكسِر والضّمِ

 أَي ُخصومات. فُتَاحاتٌ  ، أَي ُحكومته. وبينهما فُتاَحتَه أَْحَسنَ 

 الُجْعِفّي : (6)، بالكسر ، وهي واليَةُ القضاِء. وقال األَْسعَُر  الِفتَاَحةَ  وفالٌن َوِليَ 

مــــــــــــــح  ٌغ عــــــــــــــَ لــــــــــــــِ بــــــــــــــح نح مــــــــــــــُ والً َأاَل مــــــــــــــَ  رًا َرســــــــــــــــــــــــــــُ

ِإيّن عــــــــــــــنح     كــــــــــــــمح فــــــــــــــَ تــــــــــــــِ احــــــــــــــَ تــــــــــــــَ يِن   فـــــــــــــــُ (7)غــــــــــــــَ
 

  
تَْيِن : الباُب الواسعُ  الفُتُحُ و  القواريِر : الواِسعةُ الرأِْس. من الفُتُحُ و .الَمْفتُوحُ  بضمَّ

 ، وهو فُعٌُل بمعنَى مفعول. َمْفتُوحة ألَنّها حينئذٍ  َما لَْيَس لها ِصَماٌم وال ِغالفٌ  قال الكسائّي :و

 : االْستِْنصار. االْستِْفتَاحُ و

 أَي يَستنصر بِهم. ومنه قوله تعالى : «بَِصعَاِليِك المهاِجِرين يَْستَْفتِحُ  أَنّه َكان»في الحديث و

__________________ 
 .19( سورة األنفا  من اآية 1)
 سريد قريباً ا وأشار هبامش اللسان أيضاً ِإىل ذلك.( نبه هبامش املطبوعة املصرية ِإىل تعقيب للشارح 2)
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 الفتوح بفتح بضم الفاء. وبعد أن ذكر اأَلزهري قو  ابن األعرايب الفتوحاو  وضبطت يف التهذيب« الفتوحاو »الفاء من  بفتح ( األصر واللسان3)
وذكر البيت كما ذكران ا مث قا  : قلت وهذا هو الصــــــــواب ا  فـَتحح الواحد الُفُتوح الفاء ا قا  : وأقرأنيه املنذري يف موضــــــــض آخر أو  مطر الولي

 يعين بضم الفاء.
 ( زايدة عن االساس.4)
 ( يف القاموس : خصما.8)
 .89( سورة األعراف اآية 5)
 التهذيب.وما أثبت عن « األشعر»( ابألصر 6)
 ( صدره يف األساس :7)

 أال أبلغ بين وهب رسوالً 
 قا  : أي من قضائكم وحكمكم.« فِإين»بد  « أبين»ويف التهذيب : 
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اج. ويجوز أَن يكون معناه إَِن تَْستَْقُضوا فقد جاَءُكم القَضاُء. وقد جاَء  (1) (ِإْن َتْستَ ْفِتُحوا فَ َقْد جاءَُكُم اْلَفْتحُ ) جَّ التفسيُر ، قاله الزَّ

 بالمعنَيَْيِن جميعاً.

 هللا على فالٍن : َسأَلَه النَّصَر عليه. اْستَْفتَحَ و

 الباَب. يَستفتِح ، وجاءَ  افتَتْحتُهو ءَ الْشي استَْفتَْحت يقال : ، االفِتتَاحُ  : االستفتاحُ و

قال ِسيبَِوْيِه : هذا الضَّْرب  ، كالِمْفتَحِ  ُء. قال الَجْوَهِرّي : وكّل ُمْستَْغلٍَق.به الْشي فُتِح أَي كلُّ ما ، الفَتْح آلَةُ  الباب ، وهو ِمفتاحُ  : الِمْفتَاحُ و

أَيضاً. قال األَخفش : هو مثُل قولهم : أََمانِي وأَمانّي ، يخفّف  َمفاتِحُ و َمفَاتِيحُ  ّمما يُعتمل مكسوَر األَّوِل ، كانت فيه الهاُء أَو لم تَكن. والجمع

 ويشدَّد.

، وهما في األَصل ّمما يُتوصَّل به إِلى استخراج  ِمْفتَحو ِمْفتَاحٍ  هما جمعُ  «َمفاتِح»وفي رواية : « الَكِلم َمفَاتِيحَ  أُتِيتُ »في الحديث : و

الفصاحة والُوُصوِل إِلى غواِمِض الكالِم وهو ما يَسََّر هللا له من الباَلغة و مفاتيحَ  الُمْغلقات التي يتعذَّر الوصوُل إِليها ، فأَْخبََر أَنه أُوتِيَ 

ٍء مخزوٍن َسُهل ْشي َمفَاتِيح واألَلفاظ التي أُغِلقَْت على غيره وتعذّرْت عليه. وَمن كان في يده المعاني وبدائع الِحَكم ، ومحاسن الِعباراتِ 

 عليه الوصوُل إِليه.

 ير على َهْيئته.من البَعِ  في الفَِخِذ والعُنُقِ  أَي َعاَلمة ، ِسَمةٌ ، : الِمْفتاحو

 .َمْفتَحٌ  قال األَزَهِرّي : وكلُّ ِخَزانٍَة كانَت ِلِصْنٍف من األَشياِء فهي َكَمْسَكِن : الِخَزانَةُ ، ، الَمْفتَحَ و

ً  الَمْفتَحُ و ةِ )وقوله تعالى :  الَكْنُز والَمْخِزُن. أَيضا اج :  .(2) (ما ِإنَّ َمفاِِتَُه لَتَ ُنوأُ اِبْلُعْصَبِة ُأوِل اْلُقوَّ جَّ قيل : هي الُكنُوُز والَخَزائُن. قال الزَّ

 . وُروي عن أَبي صالح قال : ما في الخزائن ِمن ماٍل تَنُوُء به العُْصبةُ. قال األَزهرّي : واألَشبَه في التفسير أَنّ َمفاتُِحه ُرِوَي أَن َخزائِنه

. الَمفَاتِحُ  الخزانةِ  : الَمْفتَحِ  ، وجمع َمفاتِيحُ  به الِمْغاَلقُ  يُْفتَح الذي الِمْفتَاحِ  لليث : جمعخزائُن ماِله ، وهللا أعلم بما أَراد. قال : وقال ا َمفَاتَحه

قال : وهذا ليس  .(3)كانت من ُجلوٍد على مقداِر اإِلْصبع ، وكانت تُحَمُل على َسْبِعين بَْغالً أَو ستّين  َمفَاتِحه وجاَء في التفسير أَيضاً أَنّ 

ً  َمفاتُحه األَزهريُّ عن أَبي رِزين قال :بقوّي ورَوى   الماُل. َمفاتُحه واحٌد َخزائَن الكوفِِة ، إِنّما ِمفتاحٌ  : َخزائنُه ، إِْن َكان لَكافِيا

جُل امرأَتَه : فَاتَحَ و ً و ُمفاتحةً  وحاكم ، قَاَضي : فاتحَ  من المجاز :و .(4) جاَمعَ  الرَّ  .فِتَاحا

نَ  افْ َتحْ  رَب ََّنا):  عزوجل هللاِ  قَْولُ  ما أَْدِري ُكْنتُ  ما»:  ماهعنهللارضيفي حديث ابن عباس و حتى سمْعت بنَت ذي يََزن  (نا َوَبنْيَ قَ ْوِمنابَ ي ْ

 .«، أَي أَُحاكْمك أُفاتِْحك تقول لزوجها : تعال

 تََخافتَا ُدوَن النّاِس. إِذا َكالماً بينهما ، تفَاتَحا يقالو أَهل القََدِر. أَي تَُحاِكموهم ، وقيل : ال تَْبدُؤوهم بالمَجادلِة والمناَظرة. تُفَاتُِحوا ومنه : ال

 قة.وهي أَربعة أَحرف فإِنّها ُمطب (5) ما َعَدا َضْطَصظَ  الحنَكِ  ِلفَتْحِ  ِهي التي يُْحتَاج فيها الُمْنفتَِحةُ  الُحروفُ و

 بلغة ِحمير. الحاكُم ، كَكتّان ، وهو ، الفتَّاح من المجاز قول األَعرابِيّة لزوِجها : بيني وبينكو

له.الشَّيْ  فاتَِحةُ و  ِء : أَوُّ

يح ، ، كسْكرى : الفَتَْحى في التهذيب عن ابن بُُزْرج :و  وأَنشد : الّرِ

ُم  يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــم ال اَبرَ    فـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــ   َأكـــــــــــــــــُ

رت     حـــــــــيِإَذا ذُكـــــــــِ تـــــــــح بُ  فــــــــــَ ِض عـــــــــاجـــــــــِ يـــــــــح َن الـــــــــبــــــــــَ  مـــــــــِ

  
 على فَْعلَى. فَتَْحى

 كَصبُور : أَّوُل الَمَطر الَوسْمّي. الفَتُوحو

ال قائَِل به ، وال يُعَرف في  ه وقال :بمعنَى المطِر. وقد أَنكر ذلك شيخنا وَشدَّد في الفَتْح بالفتح ، جْمع الفَتوحَ  وقد تقّدم النقل عن اللّسان أَنّ 

 العربيّة جمع فَْعٍل ، بالفتح ، على
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__________________ 
 .19( سورة األنفا  اآية 1)
 .76( سورة القصص اآية 2)
 ( هذا قو  الزجاج نقله األزهري ابختالف العبارة عما هنا ابألصر ا وعبارة اللسان فكاألصر.3)
 ( يف التهذيب : جامعها.4)
 ( يف ِإحد  نسخ القاموس : صطضة.5)
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 (1)ا بر ال يُعرف يف َأوزان اجلُموع َفعو  ابلفتح مطلقاً.  ابلفتحِ  فـَُعو  ا
 (4)بمعنًى ، والنَّزوُر  أَْفتَحتْ و ، كَمنَع ، فَتََحتْ  وقد : األَحاليل ، (3)، وفي بعض النسخ  (2) النّاقَة الواِسعَةُ اإِلْحِليل : الفَتُوح من المجازِ و

م : الفُتَْحةو .فُتُحٌ  ونُوقٌ  .«فَتُوحٍ  قَْدر َحْلِب شاةٍ »في حديث أَبي َذّرٍ و ، الفَتوح مثلُ  وفي نُسخة  اإِلنساِن بما ِعنَده من ِمْلٍك وأََدٍب. تَفَتُّحُ  بالضَّ

بها علينا. قال ابن ُدريد : وال أَحسبه  تَفتَّْحتو الّتي أَْظَهرتَها الفُتَْحة تقول : ما هِذه به ، أَي يتَفاخر يَتََطاَولُ  : من ماٍل ، بدل ِمْلك ، (5)

 عربيًّا.

هكذا في النُّسخ ،  ، بغير أَلٍف والم ، فَتَاتِيحُ  ج أَسوُد يُكثُر تحريَك َذنَبِه ، أَبيُض أَصِل الذَّنَب من تَحتِه ، ومنها أَحمر كَكتّان : طائرٌ  فَتّاحو

ل لعوهو غير ظاهر. قال شيخنا : هذا غير جاٍر على قواعِد العَرب ، فإِنّه ال مانَِع من ُدُخول ال على جمع من الجموع ، فتأَّمل. قلت : و

 الصواب : بغير أَلٍف وتاٍء ، كما في اللّسان وغيره ، أَي وال يُجمع باألَلف والتاِء ، وقد اشتبه على المصنّف.

ّم ، من غير زيادة الياِء  الفُتَاحةو ُممشَّق بحمرة ، وفي نسخ اللسان وغيِره من األُّمهات : ، بالضّم ، مخففة : طائٌر آَخرُ  الفُتَاِحيةو ، بالضَّ

 اِء.بعد الح

يرافّي. : ِسَمان ، مفاتِيَحاتٌ  وأَينُقٌ  قال شيخنا : هو مما ال نظير له في المفردات ، مفَاتِيحُ  نَاقَةٌ و  حكاها الّسِ

 السُّورةِ وخاتَِمتها ، أَي أَّولها وآخرها. فاتِحةَ  وقرأَ  أَوائِل السَُّوِر. هي القُْرآِن ، فَواِتحُ  من المجازو

 * ومما يستدرك عليه :

ِة عن النَّْور : تشقُّقُها. تَفتُّحُ و .تَفتّحَ و عنه انفتَحَ  ٍء فقد، كمْنبر : قناةُ الماِء. وُكّل ما انكشَف عن َشيْ  تَحُ الِمفْ  يَوُم الِقيامة ، قاله  الفتْح ويَومُ  األَكمَّ

 .(6)ُمجاهد 

، وهي لغة شائعة فصيحة ، كذا في شرح ِديباجة الَكشَّاف ، بِصيغَة اسم المفعول ، ويكون اسَم َزمان ومكاٍن وَمصدراً ميميًّا  الُمْفتتَحُ و

 للمصنّف ، قال : وأَّما الُمْختَتَم فغير فَصيحٍة ، وأَشار إِليه الخفاجيُّ في العناية.

 : واسع ، كما في الفائق. فَتَّاح وبيت

 ، بالكسر. كالِفتَاح الُحُكوَمةُ  الفُتُوحة ومن المجاز :

 مواِضَع الحّق. يَْفتَح ، ألَنّه الفَتَّاح ويقال للقاضي :

أَبواَب  يَْفتَح وقال ابن األَثير : هو الذي .(7) (َوُهَو اْلَفّتاُح اْلَعِليمُ )وفي التنزيل :  في صفِة هللا تعالى : الحاِكم. الفَتَّاحو قال األَزهرّي :

زق والّرحمة لعباده.  الّرِ

 : الحاِكُم. الفَاتِحُ و

َر به قولُه تعالى :عليه : عَ  فَتَحَ و ثُوََّنُْم ِبا فَ َتَح هللاُ َعَلْيُكمْ أَ ) لََّمه وعّرفَه ، وقد فُّسِ  على القارئ ، إِذا أُْرتِج عليه. وإِذا الفَتْح ومنه (8) (ُِتَدِّ

ْزق الِّذي الفَتْحو عليه. فاْفتَحْ  اإِلَمامُ  اْستَْفتََحكَ   .فُتُوحٌ  هللا به ، وجْمعه يَفتَح : الّرِ

جَل : َساَوَمه ولم يُْعِطه شْيئاً ، فإِن أَعطاهُ قيل فَاتََكه ، حكاه ابن األَْعَرابّي. حَ فاتَ و  الرَّ

 الصَّالةِ : التكبيرةُ األُولَى. افتتَاحُ و

 القُرآِن. فاتَِحةُ  وأُمُّ الِكتاِب :

 َعلَى من يَستَْقِرئك. تَْفتَحَ  : أَن الفَتْحُ و

ْنيَا. فُتِحَ و  على فاُلٍن : ُجدَّ وأَْقبَلَْت عليه الدُّ

ك َعلَّي ال َعلى فالن. اْفتَحْ و  ِسرَّ
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 عاُمنَا به ، إِذا َظهرْت أََماَرةُ الخْصب. افتُِتحَ  وَما أَْحَسَن ما

 الَخراجِ. وكّل ذلك َمجاز. اْفتتاح وَذا َوْقتُ 

 وقد تقدَّم في فحث فراجعه. ، أَفثاحٌ  ج َوْزناً ومعنًى. كَكتِف ، كالفَِحِث ، الفَثِحُ  : [فثح]

 .(9) ، كَصبور فَُجوح بالضّم : قبيلةٌ أَبوهم اسمه الفُْجحُ  : [فجح]

__________________ 
 .448/  4( انظر ما الحظناه قريباً ا وانظر التهذيب 1)
 ( ومثله يف التهذيب واألساس والصحاح.2)
 ( كاللسان.3)
 التهذيب : الث رور.( األصر واللسان ا ويف 4)
 وأدب.»بد  « أو أدب»( مثلها يف اللسان. ويف التكملة والتهذيب فكاألصر. وفيهما : 5)
َفُع الَِّذيَن َكَفُروا)( قاله جماهد يف تفســـري قوله تعاىل 6) ُتْم ص  اِدِقنَي. ُقْل : يَ ْوَم اْلَفْتِح ال يَ ن ْ رة الســـجدة اآيتان ســـو  (... َويَ ُقوُلوَن َمّت هَذا اْلَفْتُح ِإْن ُكن ْ

 .29و  28
 .26( سورة سبب اآية 7)
 .76( سورة البقرة اآية 8)
 .57/  2( انظر اجلمهرة 9)
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هاو بالفتح ، ، كتَْفَحاِحها َصوتها من ِجْلدها ، والَكِشيش : األَفعَي : َصوتُها ِمن فيها. فَِحيحُ  : [فحح] وتَِحّف.  تَِفحّ  وقال األَصمعّي : ، فَّحِ

ّمِ والكسر ، ، تَِفحّ و تَفُحّ  وهي ِمن فِيها. الفَِحيحو والَحِفيف من ِجْلدها ، ا بالضَّ ً و ، فَحًّ ، وهو َصْوتها من فيها. وقيل : هو تَحكُُّك ِجْلِدها  فَِحيحا

 بْعِضه ببعض. وعمَّ بعُضهم به جميَع الحيّات. وَخصَّ به بعُضهم أُنثى األَساِوِد.

ُء َعلَى يَفِعل ، بالكسر ، إِاّل سبعةَ أَحرف جاَءت بالضّم والكسر ، وُكلُّ ما كاَن من المضاعف الزماً فالمستقبل منه يجيوفي الصحاح : 

ياً  .(2)، والفََرس تَشّب  تَفحّ  ويجّد في األَمر ، ويَصّد أَي يَِضّج ، ويَجمُّ من الِجَمام ، واألَْفعَى (1)وهي يَعّل ويَشّح  فمستقبلُه وما كان متعّدِ

ه. ومثله في َء َوينّم الحديَث ، وَرّم الَشيْ الّشيْ  (3)ُء بالّضم ، إاِّل خمسةَ أَحرٍف جاَءت بالّضّم والكسر ، وهي تَشّده وتَعلّه ويَبّت يجي َء يَرمُّ

 كتب التصريف.

 الُمِرّزة من أَصَواِت أَفواِهها. ، بضّمتين : األَفاِعي الهائَجةُ  الفُُححُ و

َح الَموّدةَ وأَخلََصها ، الّرجُل ، إِذا فَْحفَحَ  ألعرابّي : يقال :عن ابن او  وَحْفَحَف ، إِذا ضاقَْت َمعيشتُه ، وسيأْتي. َصحَّ

ة. الفَحفَحةو أََخَذتْه بُّحةٌ في َصْوتِه. الّرُجُل ؛ فَْحفَحَ و ْوِت في الَحْلق َشبيةٌ بالبُحَّ ، زاَد األَزَهِرّي : من وهو األَبّح  ، فَْحفَاحٌ  فهو : تَردُُّد الصَّ

ً  نَفََخ في نَْومِه ، الّرجُل إِذا فَْحفَحَ و الّرجاِل.  الفُْلفُِل ، بالّضّم : َحَراَرتُه. فُّحةُ و األَفعَى. بفَِحيح . قال ابن دريد : هو على التّشبيهَكفَحَّ يَِفحُّ فَحيحا

 الّصحاح.كذا في  اسُم نَْهٍر في الجنَّة ، بالفتح : ، الفَْحفَاحو

 * ومما يستدرك عليه :

 : ُمتكلِّم ، وقيل هو الكثيُر الكالِم. فَحفاحٌ  : الكالم ، عن ُكَراع وَرجلٌ  الفَْحفَحةُ 

 ُهذيل ، وهي َجعلُهم الحاَء المهملةَ َعيناً ، نقلها السُّيُوطّي في المزهر واالقتراح. فَحفحة واستدرك شيخنا :

ً  كَمنََع ، ُر والِحْمل ،واألَمْ  الدَّْينُ  فََدَحه : [فدح]  .َمْفُدوحٌ  ، وذاك فاِدحٌ  فهو أَثْقَلَهُ  : يَْفَدحه فَْدحا

ً  اإِلْسالمِ  في يَتُْرُكوا ال أَنْ  الُمْسِلمينَ  وَعلَى»:  قال وسلموآلهعليههللاصلىفي حديث ابن ُجريج أَّن رسول هللا و  .«في فِداٍء أَو َعْقل َمْفُدوحا

 الدَّْيُن ، أَي أَثقلَه. فََدَحه ُعبَْيد : هو الذيقال أَبو 

ً » في حديث غيره :و اِء ، فأَّما قَول بعضهم في المفعولِ  «ُمْفَرحا  .أَفدحَ  فال وجه له ؛ ألنّا ال نَعلم ُمْفِدح ، بالرَّ

ً  : َوَجَده اْستَْفَدَحهو األَْمرَ  أَْفدحَ و وشدائُده. الدَّْهِر : ُخُطوبُه فَواِدحُ و  َصْعباً. كُمحسن ، ، أَي ُمثِْقالً ، فاِدحا

 : استثقله. استفدحهو

 كذا في الصحاح. الدَّيُن ممن يُوثق بعربيّته. أَفدَحه ، إِذا َغالَه وبهظه. ولم يُسمعْ  فادحٌ  والَخْطب. تقول : نزَل به أَمرٌ  : النَّازلةُ  الفادَحةو

ت ِلتَبوَل. إِذا ، انفَذَحتو لفاِء والحاِء المهملة ،بالذَّال المعجمة بين ا النَّاقَةُ ، تَفذََّحتِ  : [فذح] وليست بثْبت قاَل األَزهرّي : لم أَسمع هذا  تَفاجَّ

 ، والمعروُف في كالمهم بهذا المعنى تفشَّجْت وتَفشَّحت ، بالجيم والحاِء. (4)الَحرف لغير ابن ُدريد 

هو  الفَرحُ  وفي اللّسان : نقيض الحزن. وقال ثعلب : هو أَن يَجَد في قْلبه ِخفّةً. وفي المفردات : ، محّركةً : السُُّروُر ، الفَرحُ  : [فرح]

دِر بلذَّة فيها ُطمأْنينةُ  (5)انشراُح الصَّدر بلذّةٍ عاجلٍة  دِر عاجالً غير آجلة ، وذلك في اللّذات البدنيّة الدُّنيويّة. والسُّرور هو انشراُح الصَّ الصَّ

 وآجالً.

ى قال الّزّجاُج :  (6) (ال تَ ْفَرْح ِإنَّ هللَا ال َيُِبُّ اْلَفرِِحنيَ )وقوله تعالى  البَطر.و : األَشر الفََرحو ُسُروراً ، وعكسه. الفرحُ  قال : وقد يُسمَّ

ْنيا ، ألَنَّ الذي تْفرح الـ  وهللا أَعلمـ  معناه : ال تأْشر  تَْفرحْ  ل يصِرفه في غيِر أَمِر اآلخرةِ. وقيل : البالما يفرح بكثرة المال في الدُّ

 والمعنياِن متقارباِن ، ألَنّه إِذا ُسرَّ ربَّما أَِشَر.

__________________ 
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 ويف اللسان فكاألصر.« وَيِشج  »( يف الصحاح : 1)
 ( الصحاح : يشّب.2)
 ابلتاء املثلثة.( كذا ابألصر واللسان يبت ابلتاء ويف الصحاح 3)
 .128/  2( اجلمهرة 4)
ْنيا.. )ا  (َوال تَ ْفَرُحوا ِبا آاتُكمْ )( عبارة الراغب : بلذة عاجلة وأكثر ما يكون ذلك يف اللذات البدنية ا فلهذا قا  : 5)  (... . َوَفرُِحوا اِبحْلَياِة الدُّ
ُتْم تَ ْفَرُحونَ )ا   .(ذِلُكْم ِبا ُكن ْ
 .76( سورة القصص اآية 6)
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هات ، وفي بعضها  فَُرحٌ و كَكِتف ، ، فَِرحٌ  فهو الّرجُل كعَِلمَ  فَِرحَ و ، بضّم الراِء ، هكذا في النُّسخ ، ومثله في اللّساِن وغيِره من األُمَّ

ٌ  القْصر.ب فَْرَحىو كَسَكاَرى فََراَحى وهم بالفتح ، ، فَْرَحانُ و فاِرحٌ و كالهما عن ابِن جنِّي ، ، َمفروحٌ و كصبور ، فَُروحٌ »  فَِرحةٌ  وامرأَة

ً  قدو قال ابن سيده : وال أَُحقّه. ، فَْرَحانةٌ و فَْرَحىو ً و أَْفَرَحهُ إِفراحا حه تَفريحا  .فَرحانُ و ِمْفراحٌ  . يقال : فالٌن إِْن مسَّه خيرٌ فَرَّ

ه الّدهُر ، وهو يَْفَرح بالكسر : الذي ، الِمْفَراحُ و  .الفََرحِ  الكثيرُ  كلَّما َسرَّ

ة الفُْرَحة ، فُْرحةٌ  يقال : لك عنديو ً  الفُْرَحةو ويفتح. والبُْشَرى. ، بالّضّم : الَمسرَّ حُ  ما يُْعِطيه أَيضا  أَو يُثيبه مكافأَةً له. لك الُمفّرِ

يِن ، وأَنشد أَبو ُعبيدة لبَيهٍس العُْذرّي : بفتح الّراِء : حُ الُمْفرَ و والهمزة للسَّلب. أَثقله ، ُء والدَّينُ الشَّيْ  أَفرَحهو  المثقُل بالّدِ

تح  ـــــــــــَ اّلَء صـــــــــــــــــــــــــاَدف ـــــــــــرحَت اأَلخـــــــــــِ ـــــــــــَت َأكـــــــــــث  ِإذا أَن

ضُ     ٌة بــــــــــعــــــــــَ  الــــــــــذي أَنــــــــــَت مــــــــــانــــــــــِ مح حــــــــــاجــــــــــَ  هبــــــــــِ

  

ــــــــــــــــانــــــــــــــــًة  َؤدِّي أَم ــــــــــــــــُ َحح تـ ربح ــــــــــــــــَت مل تــــــــــــــــَ  ِإذا أَن

َر  و     مـــــــــــــُر ُأخـــــــــــــح كَ حتـــــــــــــَ  الـــــــــــــودائـــــــــــــضُ  أَفـــــــــــــَرحـــــــــــــتـــــــــــــح

  
 الذي ال ماَل له. الفَِقيرُ  وقيل : هو الُمْحتَاُج الَمْغلُوب ، : الُمْفَرحو

 .«ُمْفرحٌ  اإِلسالم في يُترك ال»:  قال وسلموآلهعليههللاصلىفي الحديث أَنَّ النبّي و

 .(1)يُن َظهره. وفي التهذيب والصحاح هو الّذي أَثقلَه الّديُن والغُْرُم وال يِجد قضاَءه ، وقيل أَثقَل الدَّ  المْفَرح قال أَبو ُعبيد :

ً  يَتْركوا ال أَن» واألَنصار المهاجرين بين وسلموآلهعليههللاصلىالِكتاِب الذي كتبه سيُِّدنا رسول هللا  (2) [في]كان  حتّى يُعينوه على  ُمْفَرحا

 .«ما كان من َعْقٍل أَو فِداءٍ 

هو الذي أَثقلَه الدَّين. يقول : يُْقَضى عنه دْينُه من بَيِت المال وال يُتَْرك  األَصمعيُّ قال : : المفدوُح. وكذلك الُمْفرحو : (3)قال األَزهرّي 

الذي ال يُعَرف له  : الُمْفَرحو فهو الذي أَثقلَه الِعياُل وإِْن لم يكن ُمداناً. (4)مِديناً. وأَنكر قْولهم ُمْفَرج ، بالجيم. قال األَْزهِرّي : من قال ُمْفرج 

 نَسٌب وال والٌء.

وُرِويَت بالجيم  القَتِيُل يُوجد بين القْريتَين ، أَيضاً : الُمْفرحو بعُضهم هذه بالجيم ، وقد تقّدم في َمحلِّه أَنه هو الذي ال َعشيرة له. ورَوى

 أَيضاً.

 حلّه إِن شاَء هللا تعالى.عن ُكراع ، قال ابِن ِسيده : والذي َروْينَاه بالقاف. قلت : وسيأْتي في م : الكْمأَةُ البَْيضاُء ، (5) الفَْرحانةو

حو  أَي معروف ، ُمركَّب من أَجزاٍء مذكورةٍ في كتب الّطّب ، وهو من المعاجين النافعة. : دواٌء م الُمفَّرِ

ٌر : هذا رواه األَزهريُّ عن أَبي زيد ، وقال : هكذا أَقرأَنيه اإِليادّي. وقال َشم ، بالكسر : األَرض العِريضة الواسعة ، الِفْرساحُ  : [فرسح]

هذا الحرف من الجمهرة ، ولم أجْده ألَحد  تصحيف ، والّصواب الفْرَشاح ، بالشين المعجمة ، من فَرَشح في ِجْلسته ، ثم قال األَزهرّي :

 من الثِّقات ، فليُْفحص عنه.

 بالمهملة ، وهي األَرض العريضة الواسعة. الِفْرساح ، بالمعجمة ، هي ، الِفْرشاحُ  : [فرشح]

 قال : المرأَةُ السَِّمجة الكبيرةُ ، وكَذا النَّاقةُ. من النّساِء : ْرشاحالفِ و

ُم  كـــــــــُ ـــــــــُ ـــــــــت ي قـــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــاحَ ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــفـــــــــِ كـــــــــمح  ال ـــــــــِّ  أَنحاًي ألُم

ـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــاربِ     ـــــــــــَب ال ي ـــــــــــِ ـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــوحىَل َدب ون ل ـــــــــــ  ِدب ـــــــــــَ  ت

  
 قال أَبو النّْجم في ِصفة الحافِر : من الحوافِِز. الُمنبِطحُ  الُمنبِسطُ  : الِفْرشاحو

اِح   بــــــــــــــكــــــــــــــرِّ َوأحٍب لــــــــــــــلــــــــــــــحصــــــــــــــــــــــــــــ  رضــــــــــــــــــــــــــــّ

طـــــــــــــرٍّ وال     ـــــــــــــ  مبُصـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــي ـــــــــــــرشـــــــــــــــــــــــــــاحِ ل  (6) ف
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 وقد تقّدم ذلك في أَّول الماّدة ، فهو تكرار ، كما ال يخفى. العِريضةُ ، الواسعةُ  األَْرض : الفْرَشاحو َسحاٌب ال مَطَر فيه. : الفْرشاحو

 النَّاقَةُ ، ومثله في فَْرَشَحتو : (7)كذا في النسخ ، وفي بعضها ه النّاقةُ ، تَفَْرَشَحتو

__________________ 
 ( كذا ا والعبارة يف الصحاح : وقا  الزهري.1)
 ( زايدة عن الصحاح واللسان. ونبه ِإىل النقص هبامش املطبوعة املصرية.2)
 ( يف الصحاح واللسان : الزهري.3)
 .«قوله مفرج الذي يف اللسان مفرح فليحرر»والتهذيب. وهبامش املطبوعة املصرية : ( كذا ابألصر 4)
 ( ضبطت يف اللسان بفتح الفاء. ضبرت قلم.5)
 ( الوأب : املقعب الشديد ا واملصطر : الضي .6)
 ( كالصحاح واللسان.7)
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 .(1)وَفرَطشتح للحَبو   َتفح جتح للَحلحب ا الّصحاح :
 قَعَد ُمْستَْرِخياً فأَلصَق فَخذْيِه باألَْرض ، ، إِذا فَرَشحَ  أَو .(2)وثْباً متقارباً ، وقد تقّدم في الحاِء أَيضاً  : َوثَبَ  فَْرَشَحىو فَْرَشحةً  الّرجلُ  فَرَشحَ و

: أَن يَْفِرش بين ِرْجلَْيه ويُباِعَد إِحداهما  الفَْرَشحة بو ُعبيد :قاله اللِّْحيَانّي. وقال أَ  وفَتََح ما بيَن ِرْجلَْيه ، إِذا قَعَد فَرَشحَ  أَو كالفَْرَشطِة َسَواًء.

َج بين ِرْجلَْيه ِجدًّا وهو قائم ، ومنه َحديث ابن ُعمر  فَرَشحَ  من األُخَرى. وقال الكسائّي : جُل في َصالته ، وهو أَن يُفّحِ  أَنّه كان ال»الرَّ

 .«ولكن بين ذلكِرْجلَْيه في الّصالة وال يُْلصقهما ،  يُفْرِشح

 وهو َمجاز. ، بالكسر : الذَّكر (3) الِفْرشحو

وهو َسْهو ، والصَّواب  بالراِء ، ، كُمَسرهٍد ، هكذا قال الجوهريّ  ُمفَْرَطحٌ و فِْرطاحٌ  ورأْسٌ  وبََسَطه ، كفَْلطحه ، : َعّرَضه فََرطحه : [فرطح]

قال شيخنا وقد سقطت هذه العبارة من بعض النّسخ ، وهو الّصواب ، فإِنه يقال بالّراِء وبالالم ، كما في غير  َعِريٌض. أَي ُمفَْلَطح بالالم ،

 ديوان ، والراُء تُقاِرض الاّلَم ، كما ُعِرف في ُمصنّفات اإِلبدال ، انتهى.

 وفي اللسان وأَنشد البن أَحمر البََجلّي يَصف حيّةً َذكراً :

ه عـــــــــــــِ  ـــــــــــــُ ازِم تح هلـــــــــــــَ قـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ه خـــــــــــــُ ـــــــــــــَن ورأحســـــــــــــــــــــــــــُ  زِي

رحص     حَ كـــــــــالـــــــــقـــــــــُ رطـــــــــِ عـــــــــريِ  فـــــــــُ حـــــــــِا شــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــن طـــــــــَ

  
 انتهى. (4)قال ابَن بّرّي : صوابه فُْلطَح بالالم ، قال : وَكذلك أَنشده اآلمدّي 

 قلت : فالمصنِّف تابٌع البِن بَّرّيٍ في َرّده على الجوهرّي.

هكذا فسََّره غيُر واحد من أَئمِة  األَْرُض المْلَساُء ، ، وفي اللَّسان بالفاِء ثم القاِف : بالفاَءين ، هكذا في النُّسخ التي بأَيدينا ، الفَْرفَح : [فرفح]

 اللغة.

 عن ُكَراع. : تباُعُد َما بَْين األَْليَتَْيِن ، الفَْرَكَحة : [فركح]

 وأَنشد : وَخَرَج ُدبُُره.َمن ارتفَع ِمْذَرَوا اْستِه  : (5)كُمَسرَهد  الُمفَْرَكحو بالكسرِ  ، الِفْرَكاحُ و

 ِفرحَكاَحا ُمفرحَكحاً جاَءت به 
 * ومما يستدرك عليه :

 قبيلةُ بالشَّأْم. الفرَكاح بنو

 .فََساحةً  المكاُن ، كَكُرم ، فَُسحَ  قدو (6)الواسعة في األَرض  السَّعَة : الفَُساحةو ، بالضّم ، الفُْسحة : [فسح]

مثل َطويل وُطَواٍل. وفي  ، فَُساحٌ و فَِسيحٌ  فهو َصدُره : انشَرَح. انفسحَ و ٌء عن بُْعد النَّظر.َطْرفُه ، ِإذا لم يَُردَّه شي انفَسحَ و ، تَفسَّحَ و ، أَْفسحَ و

 بمعناه.« فَيَّاح»، أَي واسع ، ويرَوى « فَُساحٌ  بيتها»و حديث أُّم زْرع : 

 واسُع ، والميم زائدة. ْسُحم :وفُ  ، (7)على فُعٍُل  ، فُُسحٌ  ، ومجلس فَِسيح منزلٌ و

ً  كَمنََع ، في المجلس ، له فََسحَ و ً و يَْفَسح فَْسحا ِإذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَُّحوا يف اْلَمجاِلِس فَاْفَسُحوا )وفي التنزيل :  .كتَفسَّحَ  له ، َوسَّعَ  فُُسوحا
 .(8) (يَ ْفَسِح هللاُ َلُكمْ 

 ، إِذا َمَكنُوا. يَتفسَّحون والقَْوم

ْدِر ، فُُسحٌ  َرجلٌ و ، أَي بَعيُد  «ما بيَن الَمْنِكبَينِ  فَِسيحُ » وسلموآلهعليههللاصلىفي صفة سيّدنا رسول هللا و والميم زائدة ، وفُْسُحٌم : واسُع الصَّ

 ، قال : وال أَْدِري ما هذا. االنفساحِ و الفُْسَحة ما بَْينَهما ِلَسعَة َصْدره. وحَكى اللِّْحيَانّي : فالٌن ابُن فُسُحٍم ، وقال : نَُرى أَنّه من
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 .كالفَْيَسحي الَخْطوِ  (9) أَيضاً : ُمبَاَعَدةُ  الفَْسحُ  أَي . وهوالفْسحَ  َكتََب له إِذا له األَميُر في السَّفَر ، فََسحَ  يقال بالفَتْح : ِشْبه الَجَواز ، الفَْسحو

__________________ 
 اب ا والصواب : فطرشت ا ِإاّل أن يكون مقلوابً.( قا  اأَلزهري : هكذا وجدته يف كت1)
 ( وردت يف القاموس يف مادة فرجح : والفرحج  يف املشي شبه الفرشحة.2)
 وأشار هبامشه ِإىل رواية القاموس.« والِفرحِشيحُ »( يف التكملة : 3)
 من عدة أبيات. 38( املؤتلف واملختلف ص 4)
 ِكفحرصاٍد وُمَسرحَهٍد.( يف نسخة  نية من القاموس :  5)
 ومثله يف التهذيب.« ء ساقرت من العبارة فليحررقوله الواسعة كذا ابللسان أيضاً ولعر لفة الواسعة صفة لشي»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 الساحة الواسعة.الفساحة  السعة الواسعة كذا ابألصر ولعله : الفساحة قوله»وهبامش اللسان : 

 عل  َفِعٍر وما أثبت هو ضبرت القاموس واللسان. َفِسحٌ  بوعة الكويتية : وجمل ( ضبطت يف املط7)
 .11( سورة اجملادلة اآية 8)
 ( يف املطبوعة الكويتية : مساعدة حتريف.9)
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ى َشْملَةَ يقول لخّراٍز كان يَْخِرز له قِْربَةً ، فقال له : إِ  الُخَطا لئاّل يَنخرَم  فأَفِسحِ  ذا َخرْزتَ وفي التهذيب : َسْمعت أَعرابيًّا من بني ُعقَيل يُسمَّ

 يقُول : باِعْد بين الُخْرَزتيِن. .. الَخْرزُ 

 متقارٌب في المعنى ، أَي تَفسَُّحواو تفاَسحواو ، بأَلف ، قال : تَفاَسُحوا ، بغير أَلف ، وقرأَها الحسن : (1) تَفَسَُّحوا قال الفّراُء : قَرأَ النَّاسُ و

دته وتَعاَهْدته ، وَصعَّْرُت وصاَعْرت.مثل  تََوسَّعُوا ،  تَعهَّ

 ُمَراُحهم ، إِذا َكثَُر إِبلُهم. قال الُهذلّي : انفسحَ  وهو ضدُّ قَِرع الُمَراُح. وقد َكثُرْت نَعََمه ، إِذا ، ُمنفِسحٌ  ُمَراحٌ  قال األَصمعّي :و

رَاُح  انَفَسحَ َسُبغحِنيُكمح ِإذا 
ُ
 (2)امل

 * ومما يستدرك عليه :

 : ما ال َشعََر عليه من َجانِبَيِ العَْنفَقِة. الفُْسَحتَانِ 

لُوعِ ، بمعنى َمسفوحٍ يَْسفَح في األَْرِض َسْفحاً ، قال ُحَمْيُد بُن ثَْور : مفسوحُ  وفي التهذيب : َجملٌ   الضُّ

ُت  ر بــــــــــح وحــــــــــاً فــــــــــقــــــــــَ فســــــــــــــــــــــــُ ه  مــــــــــَ ي كــــــــــبَنــــــــــّ لــــــــــِ  لــــــــــَرحــــــــــح

هـــــــــا     َدامـــــــــُ يـــــــــح ـــــــــَ ٍض قـ لـــــــــَ َر  ضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ اقـ وُدهـــــــــَ عـــــــــُ  وصـــــــــــــــــــــــَ

  
َج ما بين ِرْجلَْيه ، وفََشج ، إِذا ، كمنََع ، فََشحَ  : [فشح] ً  َعَدَل ، عنه : فََشحو بالَحاِء والجيم ، رواه ثعلٌب عن ابن األَْعَرابيّ  فَرَّ  كفَّشَح تَْفِشيحا

 بالحاِء والجيم ، عن ثعلٍب أَيضاً. فيهما ، ،

ت  فَّشَحتو كاْنفشحتْ  الناقةُ  تَفشََّحتو  ِلتبوَل قال حسَّان : (3): تَفاجَّ

ِت  ِذحــــــــــــح ا مــــــــــــَ نــــــــــــَ تــــــــــــِ بــــــــــــح ِك لــــــــــــو صــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــَ  ِإنــــــــــــّ

َواِن و     ـــــــــــــح نـ ِك ا ـــــــــــــِ كـــــــــــــ  تِ حـــــــــــــَ حـــــــــــــح فشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح ـــــــــــــان  ف

  
 ، إِذا بقيَْت كذلك ِلَوجعٍ. انفَشَحت وقيل

على الظُُّهور. وقال أَئّمة المعاني  الفَصاحةِ   تركيبقال شيُخنا : قال أَئّمةُ االشتقاِق وأَهُل النََّظر : َمدارُ  : البَيَان. الفََصاَحةو الفَْصحُ  : [فصح]

فُمرادهم بها كثرةُ االستعمال ، كما أَشار إِليه الّشهاب في العناية في هود ، وأَنُّهْم قد يستعملونها  الفََصاَحةَ  والبيان : حيث َذَكر أَهل اللغة

ً  نُمَراِدفةً للبالغة ، كما دلَّ عليه اإِلستعماُل ، يقال : ما كا وهو البيِّن في اللَِّسان  ، فَصيحٌ  فهو ، فََصاحةً  ، ككُرَم ، فَُصحَ  ولقد فَصيحا

 والباَلَغِة.

بضمتين. قال سيبويه  ، فُُصحٍ و فَِصاحٍ و فُْصحاءَ  قَْومٍ  من على المبالغة ، كزيد َعْدل ، فَْصحٌ  رجلو ، أَي َطْلٌق. فِصيحٌ  ومن المجاز : لسان

 .فََصائحَ و فَِصاحٍ  نِْسَوةٍ  ، من فِصيَحةٌ  وهي االسم ، نحو قَِضيب وقُُضب.: كسَّروه تكسيَر 

 : ما يُدَرُك ُحْسنُه بالسَّْمع. الفَِصيح (4) أَو اللَّْفظُ 

وفي المصباح  ، فصاَحةً  َكان عربيًّا فازداد : فَُصحَ  تكلََّم بالعَربيّة وفُِهم َعْنه ، أَو ، إِذا فَصاَحةً  األَعجمّي ، كَكُرم ، فَُصحَ  من المجاز :و

 .كتفصَّحَ  جادت لغتُه فلم يْلحن ،

 الفَِصيحو ، وهذا نحو قولهم : التحلُّم هو إِظهار الِحْلم. بالفُصحاءِ  ، وقيل التَّشبُّه الفصاَحة : استعمالُ  التَّفصُّحُ و ، الفََصاحة : تكلَّف تَفَاصحَ و
 أَفَصحو به ، أَفصحو الكالمَ  أَفصحو .بالفَصاحةِ  تكلَّم إِذا ، أَفصحَ  قدو .(6)الكالم من رديئه المنطلق اللَِّسان في القول ، الذي يعرُف جيَِّد  (5)

ا كثُر وُعِرَف أَضمُروا القوَل واكتفَْوا بالفعل   [العملَ ]َء وأَسرَع هو أَحسَن الشي (8)، مثل أَْحسَن وأَْسَرَع وأَبطأَ ، إِنّما  (7)الرُجُل القَْوَل. فلمَّ

ْعر في َوْصف العُْجموقد يجي (9)  به بَيَان القْول وإِن كان بغير العَربيّة ، كقول أَبي النَّْجم. (10)، يريد  أَفصحَ  ُء في الّشِ

__________________ 
 .(اْلَمجاِلِس َفاْفَسُحواِإذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَُّحوا يف )( يريد قوله تعاىل : 1)
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 وصدره : 81/  3( البيت ملالك بن ا ارث أخي بين كاهر بن ا ارث كما يف ديوان اهلذليا 2)
ـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــِإين   فـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــدا ل

 ... ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   
  

 )بد  سبغنيكم(.
يف املو املطبوع زايدة »ِإىل زايدة يف املو أيضــــاً : ( يف القاموس : وتفشــــحت الناقة : تفاّجت ا كانفشــــحت. وهبامش املطبوعة املصــــرية أشــــار 3)

 ويف التكملة : وتفشحها : جامعها. وَفَشاِح عل  وزن َقطَاِم : الّضُبُض. «وجاريته جامعها ا وَكَقطَاِم : الّضُبضُ  وهي :
 ( ابألصر : واللفة ا وما أثبت عن القاموس.4)
 يف اللغة. الفصيحو  ( يف اللسان :5)
 وعة الكويتية : رديئة.( يف املطب6)
 .. ( يف التهذيب : كما تقو  : أحسن7)
 ( يف التهذيب واللسان : وِإلا.8)
 .«قوله : وأسرع عبارة اللسان : وأسرع العمر.»( زايدة عن التهذيب ا وهبامش املطبوعة املصرية : 9)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : يراد به.10)
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 َفصيحاَأعَجَم يف آذاهنا 
 بيٌِّن. فَِصيحٌ  يعني َصوَت الحماِر ، أَنّه أَعجُم وهو في آذان األُتن

ْحُو من القُّر ، بالكسر : الِفْصحُ  كما تَرى ، ، فِْصحٌ  يومٌ  من المجاز ، في التهذيب عن ابن ُشميل : هذاو : بال َغيٍم وال  (1) ُمفِصحٌ  يومٌ و الصَّ

 نتخلَّص.ونُفصح من ِشتَائِنَا :  قُّرٍ ،

 وكذلك أَفَصْينَا من هذا القُّر ، أَي خرْجنَا منه ، وقد أَْفَصى يْوُمنا وأَْفَصى القُرُّ ، إَِذا َذهَب.

هكذا عندنا ، بالتشديد ، ومثله في األَساس ، وفي بعِض كَكُرَم ، ثالثيًّا ، وعليه  ، كفصَّحَ  ، ُمفِصح فهو اللَّبُن َذهبَْت َرْغَوتَه ، أَفصحو

ه :اقتصر  ْغَوةُ ، قال نَْضلَةُ السُّلَمّي : فَُصحَ و الجوهرّي في الّصحاح ، ونصُّ  اللّبُن ، إِذا أُِخذْت عنه الرَّ

رحٌ   َو خـــــــــــــــــــــــــــــِ  رََأوُه فـــــــــــــــــــــــــــــازدَروحُه وهـــــــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــحُ و     بــــــــــــِ ه الــــــــــــّرجــــــــــــُر الــــــــــــقــــــــــــَ ُض َأهــــــــــــلــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ  يـ

  

مح  هـــــــــــِ يـــــــــــح لـــــــــــَ ه عـــــــــــَ تـــــــــــَ الـــــــــــَ وحا َمصـــــــــــــــــــــــــَ مح َلحشـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــلـــــــــــَ

َ ُ و     وِة الـــــــــــــلـــــــــــــ  َت الـــــــــــــر غـــــــــــــح  يـــــــــــــحُ الـــــــــــــَفصـــــــــــــــــــــــــــحتـــــــــــــَح

  
بَأُ عنه ، (2) انقطعَ  اللّبَُن : أَفصحَ  أَو ويُرَوى : اللَّبُن الصَّريح.  وعليه اقتصَر في اللَِّسان. اللِّ

َي اللّبنُ الّشاةُ ، إِذا انقطَع ِلبَُؤَها وجاَء اللَّبَُن بَْعُد. وربَّمَ  أَفصَحت وكذلك الناقَةُ. وقال اللِّْحيَانّي : الّشاةُ : َخلََص لبنُها ، أَفَصَحتو ً  ا ُسّمِ  فِْصحا

ً و ً  فصح . وفي األَساسفَِصيحا ً  : َسقَاهْم لَبَنا  حكاه ابُن األَعرابّي ، قال : وقال رجٌل من َغنّي َمِرَض : قد َصفَا ، كأَنّه البَْولُ  أَفصحو .فَصيحا

ره. أَفصحَ   بَْوِلي اليوَم وكان أَمِس ِمثَل الِحنَّاِء. ولم يُفّسِ

، وهو إِذا أَفَطروا وأَكلوا اللّحَم ، ومثله  (3)وهو نَْوُروُزهم ومعبُدهم  ، بالكسر ، أَي ِعيُدهم فِْصُحهم النّصاَرى : جاءَ  أَفصحَ  من المجاز :و

يت في باب ما هو مكسور األَ  ّكِ النّصاَرى ، إِذا أََكلوا اللَّْحَم وأَْفَطُروا.  فِْصحُ  وهو ّول ، مما تفتحه العَاّمة :في المصباح ، وقال ابن الّسِ

وهو ِعيُدهم مثُل ِعيد المسلمين ، وَصوُمهم ثمانيةٌ  الِفْصح أَفطروا ، من النََّصاَرى ، باألَلف : أَفَصحو كِحْمِل وُحْموِل. فُُصوحٌ  والجمع

 كائُِن بعد ذلك هو الِعيد.وأَربعون يوماً ، ويوُم األَحِد ال

ْبُح ، أَفصحَ  من المجاز ، َشِرْبنا حتّىو ُجُل : بيَّنَ  لك أَفصحَ و استبان.و أَي بدا َضْوُؤه الصُّ وكّل  ُء : َوَضَح ،الشَّيْ  أَفصحَ و ولم يَُجْمِجم. الرَّ

 .ُمْفِصحٌ  واِضحٍ 

ْبُح ، فََصحكَ  يقال : قدو ْبُح : َهجَم َعلْيه. فَصَحه ومنهم من يقول : فََضَحك. وَحَكى اللِّْحيَانّي : باَن لَك وَغلَبَك َضْوُؤه ، أَي الصُّ  الصُّ

 * ومما يستدرك عليه :

ً  الّصبيُّ في َمْنطقة أَفصحَ   ءعن الشي أَفصحَ و األَغتُم ، إِذا فَِهْمَت كاَلَمه بعد ُغتَْمته. أَفصحَ و ، إِذا فِهْمَت ما يقول في أَّوِل ما يَتَكلَّم. إِفصاحا

 ً  ، إِذا بَيَّنه وَكشفه. وفي األَساس : إِذا لَّخَصه ، وهو َمجاز. إِفصاحا

 .(4)وصاِمٌت  فصيحٌ  بني آدم ، وباألَعجم البهائَم. وكذا قولهم : له مالٌ  بالفصيح أَراد «وأَعَجمَ  فَصيحِ  ُغِفَر لَهُ بعَدد كلِّ »في الحديث : و

 في كالم العَاّمة : الُمْعَرب. الفصيحو

جُل من كذا ، إِذا َخَرَج منه ، كذا في الّصَحاح. أَفصحَ و  الرَّ

ً  كمنَعَه : َكَشف َمَساِويَه. فََضَحه : [فضح] راً سيّئاً إَِذا َرِكَب أَمْ  ، فاْفتَضحَ  ، المفضوح إِلى (5) الفاضح ، وهو ِفعل مجاِوّز من يَفَضحه فَْضحا

 ، بالكسر. الِفَضاحو ، بالفَتْح ، الفََضاَحةو بضّمهما ، بزيادة الهاءِ  ، الفُُضوَحةو كقُعُود ، ، الفُُضوحُ و الفَِضيَحةُ  واالسم فاشتََهَر به.

يّ »النّاَس. وفي مثل  يَفَضح : فَُضوحٌ و فَّضاحٌ  ورجلٌ   .«الفاِضح الظََّمأُ الفاِدح أَْهَوُن من الّرِ

ْنيَا أَْهَوُن ِمنْ  فُُضوحُ »في حديٍث و  .«اآلِخرة فُُضوحِ  الدُّ

ً  وتقول : إِذا كان العُْذر واضحاً كان الِعتَابُ   .فاِضحا
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__________________ 
 ( يف نسخة  نية من القاموس : ومفصٌح : كمحسٌن.1)
  التهذيب واللسان والتكملة : ذهب.( يف2)
 ( يف األساس : وجاء فصح النصار  َأي يوم بروزهم ِإىل معي دهم.3)
 ( وشاهده يف األساس : قا  :4)
ــــــــــــح وصـــــــــــــــــــــــــامــــــــــــت و   قــــــــــــد كــــــــــــنــــــــــــت ذا مــــــــــــا  فصـــــــــــــــــــــــــي

 ذا ِإبــــــــــــــــر قــــــــــــــــد تــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــا وذا غــــــــــــــــنــــــــــــــــمو    

  

 املصرية ِإىل عبارة اللسان.ونبه هبامش املطبوعة « الفضح»( عن التهذيب واللسان ا ويف األصر 5)
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 في البياض. قال ابُن ُمقْبل : : األَبيَُض ال شديداً  األَْفَضحُ و

ٍة  رحمـــــــَ اِف شـــــــــــــــــــــُ نـــــــَ ٌب أَبكـــــــح لـــــــح  فـــــــَبضـــــــــــــــــــــحـــــــَ  لـــــــه جـــــــُ

ِر     اكــــــــــييف مــــــــــن الــــــــــَوبــــــــــح َ ش  لــــــــــِ حُ َأجــــــــــَ  (1) أَفضــــــــــــــــــــــــَ
  

َماك.الُجْلب : السََّحاب ، وُشْرمة : موضع. واألَجّش : الذي في َرْعِده ِغلٌظ. والسِّ   َماكّي : الذي ُمِطَر بنَْوِء الّسِ

: ُغْبَرة في ُطْحلٍَة يخاِلطَها لَوٌن قَبيح يكون في أَلوان اإِلبل  الفُْضحو الفُْضَحة وقيل ، بالّضّم ، الفُْضَحة َكفَِرَح ، واالسم فَِضحَ  والفْعُل منه

 .فَضحاءُ و أَفضحُ  والَحمام ، والنَْعتُ 

ًّ عن فََضح وذلك من البَعير ، كذلكو نه ،ِللَوْ  األََسُد ، : األَفَضحو فقال : هو لَوُن اللَّْحِم  األَفضح اللَّْوِن. قال أَبو َعْمٍرو : سأَْلُت أَعرابِيا

 المطبوخِ.

بُح ، أَفضحَ  من المجازو حَ  واستناَر ، بَدا إِذا الصُّ ، قال  (3) اْحَمرَّ واصفَرَّ  النَّْخُل : أَفضحَ و .(2)مشدَّدداً ، وفي بعض النسخ مخفَّفاً  ، كفَضَّ

 أَبو ذَؤْيٍب الهذلّي :

ًة  يِّ غـــــــــــــاِديـــــــــــــَ وَ  ا ـــــــــــــَ َت محـــــــــــــُُ رح رَأَيـــــــــــــح  اي هـــــــــــــَ

ٌض و     نـــــــــــح هـــــــــــا يــــــــــــَ نـــــــــــَ خـــــــــــر َزيــــــــــــ   ِإفحضـــــــــــــــــــــــــاحُ كـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــ 

  
بَاح :و ْبحُ  فََضَحك من المجاز : يقال للنائم وقَت الصَّ ْبُح قد استَنَاَر وتَبَيََّن حتّى بَيَّنَك  فََصَحَك ، فقُْم ، أَي الصُّ بالصاد المهملة ، معناه أَنَّ الصُّ

 لمن يََراَك وَشَهرك.

ْبح فشغَلْت عائشةُ بالالً حتَّى»في النهاية : في الحديث و ْبحُ  فََضَحه أَّن بِالالً أَتَى ليُْؤذنه بالصُّ ْبح ، وهي بياُضه الصُّ  فُْضَحةُ  أَي َدَهمته «الصُّ
ْبح ِجدًّا َظهرْت َغْفلَتُه عن الَوْقت فصاَر كما فََضَحه وقيل (4) بعَْيٍب  يَفتِضح : َكشفَه وبَيَّنه لألَْعيُن بَضْوئه ، وقيل معناه أَنّه لما تَبيََّن الصُّ

 ظهَر منه.

ْبحُ و  الستنارته. ، محّركةً : ما تَْعلُوه ُحْمَرةٌ ، الفََضحُ  الصُّ

 بعدم المحافظة له. ء القياِم عليه ،سيِّى إِذا كان في المالِ  فَِضيحٌ  هو يقالو

 كَصبُور. ، فَُضوحُ  يا الذي اشتهر بسوٍء : للُمْفتِضحِ  يقالو

 .(5)بين جبَاِل َضِريّةَ ، وقيل هو بالجيم  : ع فاِضَحةُ و

فَة. وجبٌل قُرَب ِريم. وواٍد بالشُّرْيِف بنَْجدٍ  عند أَبي قُبيٍس كان النّاس يَخرجون إِليه لحاجتهم. مّكة : ع قُربَ  فاِضحٌ و  قُْرَب المدينِة المشرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 .(6) الفُضوح ، ولكنّه بالفَضيح البُْسِر فقال : ليس فَِضيح البُْسُر إِذا بَدت الُحمرةُ فيه. وُسئل بعض الفقهاِء عن أَفضحَ 

 شاربَه إِذا َسِكَر مْنه. فيفضح أَراد أَنّه يُسِكر

ْطنَا في زيارتك وتفقُِّدك. افتََضْحنَاو  فيك : فرَّ

 .فتَفَاَضحوا وأَراُدوا أَن يتناَصحوا

 أَحُدهما اآلخَر. فاَضحَ و الُمْرتَِجزاِن ، تَفَاَضحَ و

ْبح. (7)القََمُر النُّجوَم : َغلَب َضوُؤه َضْوأََها فلم يَتبيَّْن  فََضحَ  ومن المجاز :  ، وكذا الصُّ

ً  ، كَمنَعَه ، فََطَحه : [فطح]  قال الشاعر : َجعَلَه َعِريضاً. : فَْطحا
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وحـــــــــةُ  طـــــــــُ فـــــــــح هـــــــــا  مـــــــــَ ـــــــــُ رحي ـــــــــَ ـــــــــَض بـ وب ـــــــــُ ِا ت ـــــــــَ ت ـــــــــَ يـ  الســـــــــــــــــــــــِّ

اســـــــــــــــــــــــــِ ِ     فـــــــــــَ رٍّة وســـــــــــــــــــــــــَ رَاُء ذاُت َأســـــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
ً كفَطَّح كذا في الّصحاح ، ً  َظْهَره بالعََصا فََطحَ و ، ه تَفطيحا  به. الَمْرأَةُ بالَولَِد : َرَمتْ  فََطَحتو ضَربَه بها ، يَْفَطُحه فَْطحا

ً  كالحديِد ، العُوَد وَغْيَره ، فََطحَ و ً و ، فَْطحا َضه : : فَطَّحه تَفطيحا ْيتها بِْمسحاةٍ أَو ِمْعَزٍق أَو  فََطْحت يقال بََراه وَعرَّ ْضتها وَسوَّ الَحديدةَ إِذا َعرَّ

 غيِره. قال جرير :

ه  لـــــــــُ ـــــــــح ثـ َ مـــــــــِ اح ِ ال قـــــــــَ اح ُ وابـــــــــُن الـــــــــقـــــــــَ اح  هـــــــــو الـــــــــقـــــــــَ

حِ     طـــــــــــح فـــــــــــَ مِ  لـــــــــــِ ِ  اأَلَداهـــــــــــِ دح ي َأو جلـــــــــــَ احـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــَ
َ
 امل

  
كةً : ِعَرضٌ  الفََطحو أِْس واألَرنَبِةَ  في َوسط محرَّ  حتّى الرَّ

__________________ 
 ويف التهذيب : قا  ابن مقبر يصف سحاابً. .«النواحي»( األكناف : 1)
 ( كما يف األساس. وابلتشديد كما يف اللسان والصحاح.2)
 ( األصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب : َأو أصفّر.3)
 التهذيب : ومعنا ا متقارب.ويف « ويف اللسان ويروي : ابلصاد املهملة وهو مبعناه»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 . قا  : وقير اب اء... ( يف معجم البلدان فاضجة ابلضاد املعجمة واجليم ا كذا ضبطه أبو الفتح5)
 ( ضبطت يف اللسان والتكملة والتهذيب بفتح الفاء ا وضبطت يف األساس بضمها ا ومجيعها ضبرت قلم.6)
 غم القمر النجوم وفضحها.ويف االساس : يقولون : « تتبا»( يف اللسان : 7)



3284 

 

ه ا كالث ور م َيصُف اهلَاَمَة :األَفطحِ  يـَلحَتزَِ  ابلَوجح  . قا  أَبو الّنجح
 (1)ومل ُتَكت ِر  تـُفحَطحح قـَبحَصاَء مل 

 .فَْطَحاءُ  : عريٌض. وأَرنبةٌ  ُمفطَّحو أَفطحُ  مثله. ورأْسٌ  التّفطيحُ و .الفََطحِ  : عريُض الرأِْس بَيِّنُ  أَفطحُ  ورجل

 األَْفَدُع ، : األَفطحُ و ، بالكاف ، وهو خطأٌ.« كذلك»ِصفة غالبة ، بالالم على الصواب ، وفي بعض النُّسخ :  : الثَّور ، لذلك ، األَفَطحُ و

 بالعين المهملة وسيأْتي.

 يِها.الذي تصهر الّشمُس َظهَره ولونَه فيَبيّض من َحمْ  الِحْرباءُ  األَفطحُ و

 عريضةُ األَضالع. َضْخَمةُ البَْطنِ  كَصبور : فَُطوحٌ  نَاقَةٌ و

ْفح. الفَطحاءُ  ، عن ُكراع** ومما يستدرك عليه : (2) النَّخُل كفَِرَح : لَِقحَ  فَِطحَ و  ، للَموِضع الُمْنبَِسِط من القَْوس ، كالفَريصِة والصُّ

ه بالكالم ، قاله األَزهرّي.مطلقاً ، ومنهم َمن  : التّفتّح التَّفَقُّح : [فقح] ً  بكسر الِجيم وسكون الّراِء ولُد الَكْلب ، يَْفقَح الِجْرُو ، فَقَحَ و َخصَّ  فَْقحا

ً  َكفَقَّحَ  ومثله َجصََّص. وصأَْصأَ إِذا لم يْفتَح َعْينَْيه. كمنَع : فَتَح َعْينَْيِه أَّوَل ما يَْفتَح وهو َصغيٌر ، ، ُعبَيد : وفي حديث ُعبيد . قال أَبو تَْفِقيحا

َر بعد إِسالمه فقيل له في ذلك فقال :  أَي َوَضَح لنا الحقُّ وَعِشيتم عنه.« وَصأَْصأْتُم فَقّْحنا إِنّا» هللا بن َجْحش أَنّه تَنصَّ

ً  فَقَحَ و وقال ابن بَّرّي : أَي أَبَصْرنا ُرشَدنَا ولم تُْبِصُروا ، وهو مستعار.  أَي ، ُدبَره ، وسيأْتي الكالُم علَْيِه قريباً. تَهفَْقحَ  : أَصابَ  (3) فالنا

ً  ءَ الّشيْ  فَقَحَ و نحو األُْقُحَواِن في النّبَات  كُرّماٍن : ُعْشبَةٌ  ، الفُقَّاحُ و النّبَاُت : أَزَهى وأَزَهَر. فَقَحَ و يمانِيَة. َسفّهُ كما يَُسفُّ الّدواُء ، : يَفقَُحه فَْقحا

ْمِل ، وقيل ةٌ فُقّاح والَمْنبَت ، واحدته  (4)أََشدُّ انضماَم َزْهر من األُقحوان ، يَْلَزق به التُّراب كما يَْلَزُق بالَحَمِصيص  الفُقّاحُ  وهي من نَبات الرَّ

و من الحشيش. وقال أَيضاً : اإِلْذِخر ، وه فُقّاحُ  من الِعْطر. وقد يُجعَل في الّدواِء ، يقال له الفُقّاح قال األَزَهرّي : نَْوُر اإِلْذِخِر ، الفُقَّاح أَو

 هو نَْوُر اإِلْذِخر إِذا تَفتَّح بُْرعوُمه.

حين يَنفتُِح  ِمْن كّلِ نَبٍت : َزْهُره هو أَوْ  الَوْرَدةُ : تفتََّحت تَفَقََّحت. و(5)، وكذلك الَوْرُد وما أَشبَهه من بَراعيِم األَنواِر.  تَفَقَّحَ  وكّل نَوٍر تَفَتَّح فقد

 بفَتْح فسكون. قال عاصُم بُن َمنظوٍر األَسدّي : ، كالفَْقَحة على أَّيِ لَوٍن كان ،

ك  ةٌ كــــــــــــــــــــــبَنــــــــــــــــــــــ  احــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــ  ّوَرتح  فـــــــــــــــــــــــُ  نـــــــــــــــــــــــَ

َرف ا ـــــــــــــــائـــــــــــــــرِ     ح يف طـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح  مـــــــــــــــض الصـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 بفتح فسكون ، عن ُكراع. ِمَن النَِّساِء : الَحَسنةُ الَخْلِق ، الفُقَّاحُ و

 أَي واسُع َحْلقَِة الدُّبِر. قال شيخنا : وهذه عبارةً قَِلقَة ، ألَّن ظاهَره أَنّ  َحْلقَةُ الدُّبُر ، أَو واِسعُها ، ن َمعروفة ، قيل هيبفتح فسكو ، الفَْقَحةو

دُّبر مطلقاً ، وقيل هي َحْلقَة الدُّبِر فيها قوالِن ، فقيَل : هي َحْلقةُ ال الفَْقَحة هي الواسُع َحْلقِة الدُّبِر ، وال قائَل به ، وإِنّما المراد أَنَّ  الفَْقَحة

فة إِلى الموصوف ، فتأَّمْل ، انتهى. وفي اللسان : وقيل الدُّبُُر الواِسُع ، وقيل هَي الدُّبُر بُجْمِعها ، ثم كثَُر حتَّى  الواِسعةُ ، وكأَنّه أَضاف الّصِ

ي كّل ُدبر  قال جرير : فِقَاحٌ  ج .فَْقَحة سّمِ

تح و  عــــــــــــــَ رٍي  فــــــــــــــقــــــــــــــاحُ لــــــــــــــوح ُوضــــــــــــــــــــــــــــِ  بــــــــــــــين لــــــــــــــُ

َذااب    ــــــــــــــَ ــــــــــــــِد ِإذًا ل ِث ا ــــــــــــــدي ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــَ  خــــــــــــــَ ل  عــــــــــــــَ

  
يَت بذلك ، التّساعها ، (6) كالفَقَاَحةِ  راَحةُ اليَِد ، : الفَْقحةو  يمانيَة. ِمْنِديُل اإِلحراِم ، : الفَْقَحةو يَمانِيَة ، ُسّمِ

 كما تقول : تَقَابَلوا وتَظاَهروا. َجعَلُوا ُظهوَرُهم إِلى ُظهوِرِهم ، إِذا ، تَفَاقَُحواو

 له. متَهيِّئٌ  أَي للشَّّرِ ، ُمتَفَقِّحٌ  هوو

__________________ 
 والقبص : ارتفاع يف الرأس وِعَظم. (.قبص)ومثله يف اللسان ا وما أثبت قبصاء عن اللسان « قبضاء»( ابألصر : 1)
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 النخُر : لقِّح. ُفطِّحو  ( ضبرت اللسان :2)
 ( عن القاموس وابألصر : فالن.3)
قوله اب مضـــــي  كذا ابلنســـــخ والصـــــواب ا مصـــــيص كما يف اللســـــان. قا  اجملد : »وهبامش املطبوعة املصـــــرية : « اب مضـــــي »( ابألصـــــر 4)

 رة يف اللسان : كما يلز  ابلرتبة وا مصيص.والعبا« وا مصيص  ركة ا وقد تشدد ميمه : بقلة رملية حامضة  عر يف االقرت واحدهتا هباء
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الن ور.5)
 . وكال ا ضبرت قلم.فـَق احة ا ويف التكملة فـُّقاحة ( يف اللسان :6)
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 * ومما يستدرك عليه :

 الشََّجُر : اْنشقَّْت ُعيوُن َوَرقِه وبَدْت أَطرافُه. فقَّحَ 

 ، وهي على لَْوِن الَوْرد حيَن َهّم أَن يَتفتَّح. فُقَّاِحيّة ُحلّةٌ وعلى فاُلٍن 

 الَخيِر.و النّعيم ، والنَّجاةُ ، والبَقاُء في بما يُْغتبَط به وفيه َصالُح الحال. : الفَْوزُ  الفَاَلحُ و ، محّرَكةً ، الفَلحُ  : [فلح]

الّدْهِر ، أَي  فاَلحَ  ، وقولهم : ال أَْفعَُل ذلك الفاَلح بَقَاِء وفَْوٍز ، وهو مقصوٌر منأَي  «فَلَحٍ و بّشرك هللا بَخير»في حديث أَبي الّدحداح و

 بقاَءه. وقال الشاعر :

نـحَيا و   (1) َفاَلحُ لكنح لَي  يف الد 
ّكيت :  : البقاُء ، قال األَعشى : الفاَلحُ و الفَلَحُ  أَي بقاٌء ، وفي التهذيب عن ابن الّسِ

وحٍم هـــــــــــــــَ و  ا كـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ـــــــــــــــّ ـــــــــــــــن كـــــــــــــــن ـــــــــــــــئ كـــــــــــــــوا ل ـــــــــــــــَ  ل

نح     وٍم مـــــــــــــِ قـــــــــــــَ يٍّ اي لـــــــــــــَ حح مـــــــــــــا  ـــــــــــــَِ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  (2) فـ
  

 وقال َعدّي :

اَلحِ مث  بـــــــــــــــعـــــــــــــــَد  ِد واإِل  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ  والـــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــح

بـــــــــــــــوُر     اَ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ م هـــــــــــــــُ ِة َوارَاهتـــــــــــــــحُ (3)مـــــــــــــــ 
 

  
 وقال األَضبُط بن قَُريعٍ السَّْعدّي :

هح  عـــــــــــــَ وِم ســـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــُ مٍّ مـــــــــــــن اهلـــــــــــــُ ـــــــــــــكـــــــــــــرِّ هـــــــــــــَ  ل

ُح ال و     ــــــــــــح ب ُي والصــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
اَلحَ امل هح  فــــــــــــَ  مــــــــــــعــــــــــــَ

  
 يقول : ليس مع كّرِ اللّيِل والنَّهاِر بقاٌء.

 ، يعني َهلُمَّ على بَقاِء الَخير. «الفاََلح َحيَّ على»في حديث األَذان : و

وا إِلى َسبِب البقاِء في الَجنّة والفَْوِز بها  أَْفلَحَ  وقيل : أَْسِرْع إِلى الفَوِز بالبقاِء الّدائم. وقال ابُن األَثير : وهو ِمن ، َكالنََّجاح من أَنَجَح ، أَي َهلُمُّ

 وهو الّصالة في الَجَماَعة.

 لخيَريِ الدُّنيا واآلخرة ، كما قاله أَئّمةُ اللَِّسان. الفالحِ  قلت : فليس في كالم العرب كلِّه أَجمُع من لفَظةِ 

؛ لبقاِء َغنَائِه. وعبارة  كالفَلَح السَّحوُر ، أَي «الفاَلحُ  يَفُوتَنا أَن َخِشينَا حتَّى وسلموآلهعليههللاصلىهللا َصلَّينا مَع َرُسول »في الحديث و

 .«البَقَاءُ  الفاَلحِ  ألَّن به بقاَء الصَّوم ، وأَصلُ »األَساس والّصحاح : 

وما يُشاركه َكالفَْلق والفَْلد والفْلِذ ونحو ذلك يَُدلُّ على الشَّّق والفَتْح ، كما في الكّشاف ، وَصّرَح به  الفَْلحُ  والقَْطع. قال شيخنا : : الشَّقُّ  الفَْلحو

ةِ ، فيتّحد أَصُل الّراغُب وغيره. وهو بناًء على ما عليه قُدماُء أَهِل اللُّغَة من أَّن المشاركةَ في أَكثِر الحروف اشتقاٌق يدور عليه معنَى المادّ 

 ناَها ويتغايَُر في بَْعض الُوجوه ، كما هو َصنيُع َصاحِب التهذيب والعَْين وغيرهما. انتَهى المقصود منه.َمع

ً  َرأَْسه فَلَحَ و فيقول لك : به ، وذلك أَن يَْطمئّن إِليك  فَلحَ  وقد النَّْجُش في البَْيع ، : الفَْلحو ، ويأْتي قريباً. كالتفليح الَمْكر ، : الفَْلحو : َشقَّه. فَْلحا

ح بْع ِلي َعْبداً أَو َمتاعاً أَو اْشتره لي ، فتأْتي التجاَر فتَشتريه بالغاَلِء وتَبيع بالَوْكس وتُصيب من التاجر. وهو  الفَْلحو . وفي التهذيب :الفاَلَّ

ً  كَمنَع ، ، فَلَحَ  كلِّ فِعُل الو بالفتح. كالفاََلحة ، (5)ليزيَد غيُره فيَغُرَّ به  (4)النَّْجُش ، وهو زيادة المْكتَري   .يفلَح فَْلحا

ً  وقد فَلحها محّركةً : َشقٌّ في الشَّفِة. الفَلَحُ و : َشقٌّ في َوسطها دون  الفَلَحُ  مثل القََطعة. وقيل : الفَلَحةُ  َشقَّها ، واسم ذلك الّشقِّ  يَفلَحها فَْلحا

ْنج ، َرُجلٌ  ٌ  أَْفلحُ  العَلَم. وقيل هو تَشقٌُّق في الشَّفِة واسترخاٌء وِضَخم ، كما يُِصيب ِشفَاهَ الّزِ : َشقٌّ في  الفَلَح . وفي التهذيب :فْلحاءُ  وامرأَة

 ، فإِذا َكان في العُْليَا فهو َعلٌَم. السُّْفلَى الشَّفة

حو  وهو الذي يَخُدُم السُّفن. : الَماّلح ، الفاَلَّ

راعة فَلَحَ وَ  ً  األَْرَض للّزِ  ، إِذا َشقَّها للَحْرث. يَْفلَحها فَْلحا
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َحة . وفي األَساس : وأَْحَسبُك منالِفاَلَحة األَْرَض ، أَي يَشقُّها ، وحْرفتُه يَفلَحُ  ألَنّه األَكَّار ، : الفاَّلحو  اليمن ، وهم فاَلَّ

__________________ 
 .«يف الدنيا»بد  « للدنيا»يف الصحاح : ( 1)
 : 237وروايته يف الديوان ص « قوله اي لقوٍم كذا ا ابلتنوين يف الصحاح واللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 أو لـــــــــــــــــئـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــلـــــــــــــــــكـــــــــــــــــوا 

 فــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــي ابلــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن    

  

 الناس بقاء يف الدنيا.يقو  : ِإن كنا هالكا كما هلك من كان قبلنا فما ألحد غريان من 

 ( رواية البيت يف شعراء النصرانية :3)
 مث بـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــالح واملـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــك 

 الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــة وارهتــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا  قــــــــــــــــــبــــــــــــــــــورو    

  

 .«قوله املكرتي ا كذا يف اللسان ولعله املشرتي. انظر اجملد يف ن ج ش»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( عن التهذيب ا وابألصر واللسان : فيغريه.5)
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َكارِي ا : الَفاّلحو  َيشـــــــــّقوهنا. (1) [َأي]اأَلَرض  يَفلحون َكَرة ا أَلهّنماألَ 
ُ
رِو ِبن َأمحَر  امل تشـــــــــبيهاً ابأَلّكار ا ومنه قوُ  َعمح

 الباهلّي :
ـــــــــــــه  ـــــــــــــي ـــــــــــــَت ف ـــــــــــــز ي ـــــــــــــُر ال ي ـــــــــــــكـــــــــــــِ ٌر ت ـــــــــــــح ا رِط  هلـــــــــــــَ

حٌ و     ال  ارَا فـــــــــــــــــــــــَ َ  َيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوُ  هلـــــــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــــــــِ

  
 كذا في التهذيب.

لفَْوِزهم ببَقاِء األَبِد.  ُمْفِلُحونَ  . قال األَزهِرّي : وإِنََّما قيل ألَهل الَجنّةِ الفاََلح أَي أُِصيُروا إِلى (2) (َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنونَ َقْد )قال هللا تعالى و

 بِيد :. وقول عَ ُمفِلحٌ  يُقَال لكّل َمن أَصاَب َخْيراً  (3) (ُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ) عزوجلوقال أَبو إِسحاق في قوله 

حح  لــــــــِ غ  أَفــــــــح بــــــــلــــــــَ َت فــــــــقــــــــد يــــــــُ ئــــــــح  اب   (4)مبــــــــا شــــــــــــــــــــــِ

د ُع اأَلريــــــــــــــــــــبُ  (5)نــــــــــــــــــــوحِ       وقــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــَُ

  
 معناه فُْز َواْظفَْر. وفي التَّْهِذيُب : يقول ِعْش بما ِشئْت من َعْقٍل وُحْمق فَقد يُْرَزق األَحمُق ويُْحَرُم العاقُل.

 أَي َظِفَر باْلُمْلِك َمن َغلََب. (6) (ْوَم َمِن اْستَ ْعلىَوَقْد َأفْ َلَح اْلي َ )وقال اللّْيث في قوِله تعالى : 

 (َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنونَ )قال شيخنا : المعروف أَنّه رباعّي الزم ، وقرأَ َطْلحة بن ُمَصّرف ؛ وَعْمرو بن ُعبيد  ِء : عاَش به.بالشَّيْ  أَفلَحَ و

ً  بهم فَلّحَ  وقد : االستهزاُء والَمْكُر ، التَّفِليحو ، ونقله في العناية وبََسطه. بالبناِء للمفعول ، حكاه الشيخ أَبو َحيّان في البحر : َمَكَر وقال  تَفليحا

. وقال أَعرابّي : قد  به ، أَي َمكُروا. فلَّحوا غيَر الَحّقِ

ْرع ، عن أَبي حنيفة ، وأَنشد لحّسان : ، محّركةً : القََراُح من األَِرض الفَلَحةُ  قال ابن ِسيده :و  الذي اشتُقَّ للزَّ

وا  اتَدعـــــــــُ حـــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــَ ا  فـ اَ  ُدوهنـــــــــََ ام قـــــــــد حـــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــّ

اِض اأَلوارِ      خـــــــــــــَ
َ

ـــــــــــــَواِه املـــــــــــــ بَف اٌن كـــــــــــــَ عـــــــــــــَ (7)طـــــــــــــِ
 

  
بار « فَلَجات الشأْم»يَْعنِي الَمزاِرَع. ومن رواه :   قَول أَبي حنيفة ، كذا في اللسان. ، كّل ذلك (8)، بالجيم ، فمعناه ما اشتُّق من األَرض للّدِ

 ويرَوى بالجيم ، وقد تقّدم. : َسنِفَةُ الَمْرخِ إِذا انشقَّت ، الفَِليحةو

 :ـ  قَال شيخنا : أَي الّدالّة عليه بالكنايَة ، ألَنّه اَل يَلزم معَه إِاّل بمقاَرنة النِّيَّة ، كما عرف في الفروع الّطالق الجاهليّة في من أَلفاظو

 أَي فُوزي به. بأَْمِرِك ، استَْفِلِحي

 نة.بأَْمِرك ، فَقَبِلَتْه ، فواحدةٌ بائ استفِلِحي في حديث ابن مسعود أَنّه قال : إِذا قال الرجُل المرأَتهِ و

ي بأَمرك. قال شيخنا : وهو َمْرويٌّ بالجيم أَيضاً. وقد تقّدمت اإِلشارة في َمحلّه ، وبالَوْجَهْيِن  قال أَبو ُعبَْيَدة : معناه اظفَِري بأَمِرك ، واْستَبِّدِ

َمْخَشِرّي ، عند قوله تعالى   .(ُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ )َضبََطه البَْيَضاوّي تَبَعاً للزَّ

 وهي ِحْرفة األَكَّار. الِحَراثة ، : (9)وضبَطه صاحب اللسان بالكسر  ، بالفَتح ، الفاََلَحةو

 من البَرد. ويُرَوى بالجيم أَيضاً. ُشقُوقٌ  بالّضّم ، أَي ، فُلُوحٌ  في ِرْجِله يقال : فاُلنٌ و

 : الشَّّق والقَْطع. قال الشاعر : الفَْلحُ و

ُلَك َأ.  الص   َصُح قد َعِلَمت َخيـح  (10)حح
 الَحديَد إِذا قََطْعته. فَلَْحت مع (11)وأَوَرد األَزهريُّ هذا البيَت شاهداً  أَي يَُشقُّ ويُْقَطع. يُْفلَحُ  الَحِديَد بالَحِديدِ  إِنَّ 
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 وَكَسَحاب وُزبَيٍر وأَْحَمَد أَسماٌء. كمْحِسن ، : ُمْفِلحو

 * ومما يُستدرك عليه :

 ل ابن سيده : ال أَعرُف له واحداً.: فائُزون ، قا أَفالحٌ  قَومٌ 

 وأَنشد :

__________________ 
 ( عن األساس.1)
 اآية األوىل.« املؤمنون»( سورة 2)
 .157( سورة األعراف اآية 3)
 ( الديوان : يدر .4)
 ( التهذيب والتكملة : ابلضعف.5)
 .64( سورة طه اآية 6)
هكذا يف النســـخ كاللســـان وقد أنشـــده الشـــارح تبعاً للســـان يف مادة فلج شـــاهداً عل  أن الفلجات  فلحات قوله»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 7)

 .«مبعىن املزارع وقاال ِإنه مذكور يف ا اء ا وقوله كبفواه أنشده هنا  كببوا  كاللسان
 (.دبر)للسان الصواب وهي السواقي با املزارع كما يف ا« الداير»( ابألصر : الداير. وما أثبتناه 8)
 ( ومثله يف الصحاح.9)
 بد  : أين الصحصُح بتسكا القافية ا ويف اللسان فكاألصر.« اي بن الصحصحح »( يف التهذيب : 10)
 ( اللسان : عل .11)
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مح  رِهـــــــــــــِ مح كـــــــــــــذخـــــــــــــِ ُك َأوالهـــــــــــــُ  اَبُدوا فـــــــــــــلـــــــــــــم تـــــــــــــَ

ُر و     مـــــــــــــــــــ  ثـــــــــــــــــــَ رح يــــــــــــــــــــُ الحِ  أَفـــــــــــــــــــالحٌ هـــــــــــــــــــَ  أبَفـــــــــــــــــــح

  
 السَّلُف الصالُح إِاّل الَخلََف الّصاِلَح.أَي قَلََّما يُْعِقُب 

 .(2) (ُكلُّ ِحْزب  ِبا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ )، وهو ِمثْل قوله تعالى  الفَاَلح وهي َمفعَلَة من (1) «من أَنفُِسِهم َمْفلَحةٍ  كلُّ قَوٍم على»في الحديث و

 وهو الشَّقُّ في الشَّفَة السُّفلَى. الفَلَح ، محّركةً : َمْوِضعُ  الفَلََحةو

ينة تَفَلََّحتْ  المرأَةُ إِذا غاَب عنها َزْوُجَها»في حديث كْعٍب : و أَي تَشقَّقْت وتَقَشَّفَت. قال ابن األَثير : قال الَخّطابّي : أَراه تَقَلََّحت  «وتنكَّبَِت الّزِ

فرة الّتي تَعلو األَسنانَ   .، بالقاف ، من القَلَح وهو الصُّ

 كانت به ، وإِنّما َذهبوا إِلى تأْنِيث الشَّفة ، قال ُشَريُح بُن بَُجيِر بِن أَْسعََد التَّغلبّي : لفَلََحة ، الفَلحاءَ  وكان عنترةُ العَْبِسّي يُلَقّب

ٌة و  ـــــــــــــّ وحِء أَذل وحُم ســـــــــــــــــــــــــــَ ي قــــــــــــــَ وحمـــــــــــــِ  لـــــــــــــوح َأّن قــــــــــــــَ

دُ     ــــــــــَ ي وحٍف وِعصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــُن عــــــــــَ وحُف ب ين عــــــــــَ َرجــــــــــَ  أَلخــــــــــح

  

رَتَُة و  ـــــــــــــح ن اءُ عـــــــــــــَ حـــــــــــــَ ـــــــــــــح ـــــــــــــفـــــــــــــل اً  ال أَلمـــــــــــــّ  جـــــــــــــاَء مـــــــــــــُ

ايــــــــــــَة َأســــــــــــــــــــــــــودُ     مــــــــــــَ نح عــــــــــــَ ٌد مــــــــــــِ نــــــــــــح ُه فــــــــــــِ  كــــــــــــبَنــــــــــــّ

  
فَة لتأْنيِث االسم.  أَنََّث الّصِ

 قال الشَّيخ ابن بَّرّي : كان ُشَرْيح قال هذه القَِصيدةَ بسبَب حْرٍب كانت بينه وبين بني ُمّرةَ بِن فَزارة َوَعْبس.

ْرُع. قال :والِفْنُد الِقْطعة العظيمة ال وَذَكَر النحويّون أَن  شَّْخِص من الَجبل. وَعَمايةُ : َجبٌل عظيٌم. والُمألَمُّ : الذي قد لبَِس ألَُمته وهي الّدِ

 إِتباٌع لتأنيث لْفظ عنتَرةَ. الفَلحاءِ  تأْنيثَ 

جمهرة البن دريٍد. ِعْصيٌد لقُب ِحْصِن بن قال ابن منظور : ورأَْيُت في بعض حواشي نُسخ األُصول الّتي نَقْلت منها ما ُصورته : في ال

 .(3)ُحَذيفةَ أَو ُعيينةَ بِن ِحْصن 

فَِة واليَديِن والقََدَميِن : أَصابَه فيها تَشقٌُّق من البَرِد. ُمتفلِّحُ  ورجلٌ   الشَّ

لزبيِب ، يعني : تِيٌن أَسوُد يَِلي الطُّبَّاَر في الِكبَر ، وهو يَتقلَّع إِذا بَلَغ ، شديُد الّسواِد ، حكاه أَبو حنيفة. قال : وهو َجيُِّد ا (4) الفَْيلَحانيُّ و

بيب يابَسه.  بالزَّ

ِعّي ،والُد َحْضرَ  : الفَلَْنَدحو الثَِّقيُل ، ولم يَذكره صاحِب اللسان. : الغَِليظُ  الفَلَْنَدحُ  : [فلدح] ع  ِمّي الُمَشّجِ على صيغة اسم الفاعل ، من َشجَّ

 .(5) الّشاعر تشجيعاً ،

َضه. فَْلَطحَ  : [فلطح] ضتَه فقدوكلُّ َشيْ  القُْرَص : بََسَطه َوَعرَّ ، وأَنشد لرجل من  فَْلَطحهو فَْرَطح القُْرصَ  (6). وعن أَبي الفَرج فَْلَطحتَه ٍء عرَّ

 يّةً :بَلحارث بِن كْعٍب ، يَصف حَ 

ه  ـــــــــــــَن ورأحســـــــــــــــــــــــــــُ زِي ه عـــــــــــــِ ـــــــــــــُ ازِم تح هلـــــــــــــََ لـــــــــــــَ عـــــــــــــِ  جـــــــــــــُ

رحص     حَ كــــــــالــــــــقــــــــُ طــــــــِ لــــــــح ــــــــُ ريِ  فـ عــــــــِ ِا شــــــــــــــــــــــَ حــــــــِ  مــــــــن طــــــــَ

  
 وقد تقّدم هذا البيُت بعينه في فرطح بالّراِء ، وذَكَره األَزهرّي بالالم.

 .«لها َشْوَكةٌ َعِقيفَة ُمفَْلَطَحةٌ  عليِه َحسَكةٌ »في حديث الِقيَاَمِة و . واِسٌع ،ُمفْلَطح وعن ابن األَْعَرابّي : َرغيفٌ 

 الذي فيه ِعَرٌض واتَِّساع. : الُمفَْلَطح

، الصحيح فيه عند  ُمفَْلَطح ذَكَر ابن بَّرّي في ترجمة فرطح قال : هذا الَحرُف أَعنِي قولَه َعريٌض. أَي ، ُمفَْلَطحو بالكسر ، ، فِْلَطاحٌ  َرأْسو

 ، بالالم. طحُمفلْ  المحقِّقين من أهل اللغة أَنّه
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َشَواِربَكم ، وَحلَقتم  وفي الخبر أن الحسن البصرّي مرَّ على باب ابِن ُهبَْيرةَ وعليه القُّراء ، فسلََّم ثّم قال : ماِلي أَراكم ُجلوساً ، قد أَحفَيتُم

ْرتم أَكماَمكم ، اَء فََضَحكم هللا. (7)نِعالكم  فَلطْحتُمو ُرُؤوَسكم ، وقَصَّ  ، فضحتم القُرَّ

إِذا َضنّوا عليه »ي حديث ابن مسعود : فو
 ،« بالُمفَْلَطَحة (8)

__________________ 
 ( قا  اخلطايب : معناه أهنم راضون بعلمهم يغتبطون به عند أنفسهم.1)
 .53اآية « املؤمنون»( سورة 2)
بن حذيفة أو حذيفة بن بدر. وأنشــد  : لقب حصــن (عصــد)عل  حصــن بن حذيفة. ويف التكملة  354/  3( اقتصــر ابن دريد يف اجلمهرة 3)

 ابن دريد بيت عنرتة :
 فـــــــــــــهـــــــــــــال ويف الـــــــــــــغـــــــــــــفـــــــــــــراء عـــــــــــــمـــــــــــــرو بـــــــــــــن جـــــــــــــابـــــــــــــر 

ــــــــــــــطــــــــــــــة عصـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــد    ــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــي ــــــــــــــه وابــــــــــــــن ال  بــــــــــــــذمــــــــــــــت

  

مَي : املببون.  وعصيد بوزن ِحذح

 .«والفليحاين»( عن اللسان ا وابألصر 4)
َجِعيّ  وبنسخة من القاموس :]. 85( انظر املؤتلف واملختلف ل مدي ص 5) َسح

 [.امل
 ( يف اللسان : ابن الفرج.6)
يف اللسان بعد نعالكم : أما و  لو زهدمت فيما عند امللو  لرغبوا فيما عندكم ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)

 .«اخل .. فضحتمفيما عندكم 
 ( اللسان : عليك.8)
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ُطَلحَفحة ا وقد تقّدم. فُلِطَحت قا  اخَلطّايّب ا هي الر قَاقة اّلجي قد
 ا َأي ُبِسَطت ا وقا  غريه : هي الّدراهم ا ويُرَو  امل

 : ع. فِْلَطاحٌ و

 َشِربَه أَو أَكلَه أَْجَمَع. إِذا ما في اإِلنَاِء ، الّرُجلُ  فَْلقَحَ  : [فلقح]

 يَْضَحك في ُوجوه النَّاس. إِذا َكان ، فَْلقَِحيٌّ  َرُجلوَ 

 وهذه المادة لم يذكرها ابن منُظور في اللسان. أَي يَْستَبْشُر إِليهم. يَتَفَْلقَحُ  يقال أَيضاً : فالنٌ و

ّي. فَنَح : [فنح]  ال :ق الفََرُس من الماِء ، َكمنَع : َشِرَب دوَن الّرِ

وِح و  بــــــــــــــــــُ و  والصــــــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــُ ُذ ابلــــــــــــــــــغــــــــــــــــــَ  اأَلخــــــــــــــــــح

رَبٌِّد     َبٍب  (1)مــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــِ وحِ لــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ  فـ

  
 الِمْقأَب : َكثيُر الشُّْرب.

 وفي بعض النُسخ بالّضّم. اسٌم ، كجعفر ، ، فَْنَطحٌ  : [فنطح]

ً و يَفوح الِمْسكُ  فَاحَ  : [فوح] ً و يَِفيح فَْوحا ً و فُُؤوحا ً و محّركةً ، ، فََوَحانا ً و فَْيحا ِوْجَدانُك  الفَْوحُ و والماّدة واويّة ويائيّة ، : اْنتََشَرْت َرائحتُه فَيَحانا

يَح الطَّيّبة. ائحتين ، وهو َمرجوٌح. أَو عامٌّ  على الصواب ، كما في المصباحِ واألَساس والنوادر. الَكِريهِة ، الّرائحة وال يقال في الّرِ  في الرَّ

يبُ  فاحو ً  الّطِ ، إِذا تَضّوع ، وقال الفّراُء  يَفوح فَْوحا
من الّريح والفَوخ ، إِذا كان لها  الفَْوح ِريُحه وفَاَخت بمعنًى. وقال أَبو زيد : فاَحتْ  : (2)

 َصوٌت.

 أَنا. وذكره ابن منظور في الياِء. أَفَْحتُهاو .، وقد أَخَرجه ُمْخَرج التَّْشبِيه ، أَي كأَنّه ناُر َجهنََّم في َحّرها تَفُوحو تَِفيحُ  الِقْدُر : َغلَتْ  فاَحتو

ةُ  فاَحتو ً  الشَّجَّ  بالدَِّم. أَي قََذفَتْ  نَفََحْت ، : تَِفيح فَْيحا

ً  الدَّمُ  فاحو : فاَرت بالدَّم الكثير. (3)وفي األَساس  ً و فَْيحا : سائٌل ، قال أَبو َحْرٍب  ُمفَاحٌ  وَسفََكه. وَدمٌ  : َهَراقَه أَفاَحهُ و : اْنَصبَّ  فاحٍ  وهو فَيََحانا

 األَْعلَُم ، وهو جاهلّي :

ا  احـــــــــــَ جـــــــــــَ حـــــــــــح َك اجلـــــــــــَ ا املـــــــــــلـــــــــــِ نـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ  حنـــــــــــُن قـ

او     رَاحــــــــــــــــــــــــَ دَعح ِلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍِح مــــــــــــــــــــــــُ  ملح نــــــــــــــــــــــــَ

  

 (4) ُمفاَحاِإال  ِداَيراً َأو َدماً 

، على غير  أَْفيَحُ  . وفي المصباح : وادٍ الفَيَحِ  بَيِّنُ  أَْفيَحُ  بحرٌ   موضعٍ واسعٍ ، يقال :: كلُّ  الفَيَّاحو األَْفيَحو : السَّعَة واالنتشار. الفَيَحُ و الفَْيحو

ً  والِفْعل منه : واسٌع ، الفَيَحِ  بَيِّنُ  فيّاحٌ  بَْحرٌ و قياس. واسٌع ، ، أَي « فَياحٌ  وبَيتَُها». وفي حديث أُّمِ َزْرعٍ : فَيَح يَْفيَحُ  ، وقِيَاسه فاَح يَفَاُح فَْيحا

َواُب التخفيُف.  رواه أَبو ُعبيد مشّدداً. وقال غيره : الصَّ

وذلك إَِذا َدفَعَت الَخيُل الُمغيرةُ  ، فَيَاحِ  فِيِحي كان يقال للغاَرة في الجاهِليّةو كقََطاِم اسٌم للغاَرة. فَيَاحِ  الغاَرةُ : اتََّسعَت. فاَحت من المجاز :و

قِي. قال َغنِّي بن مالك : أَي اتَِّسعي يفِيحِ  فاتََّسعَت. وقَال َشِمٌر :  عليهم وتفَرَّ

ــــــــــهــــــــــمح  ــــــــــي ــــــــــًة عــــــــــل ــــــــــل َر شــــــــــــــــــــــــائ ــــــــــح ي ــــــــــا اخلــــــــــَ ن ــــــــــعــــــــــح  َدف

حـــــــــَ  : و     نـــــــــا ابلضـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــح يقــــــــــُ يـــــــــحـــــــــِ احِ  فـــــــــِ يـــــــــَ  (5) فــــــــــَ
  

َز ُعْظُم  ، الغَاَرةُ ِهي الَخْيل الُمغيَرةُ تُصبِّح َحيًّا نازلين ، فإِذا أَغاَرت على فيِحي فَيَاحِ  وقال األَزهرّي : قولهم للغَاَرةِ ، ناحيٍة من الحّيِ تحرَّ

اها : فِيِحي ، وإِذا اتََّسعُوا وانتَشُروا أَحرُزوا الَحيَّ أَْجَمَع. ومعنَى (6)الحّي ولجئُوا إِلى َوَزٍر يَلوذُوَن   فَيَاحِ  انَتشِري أَيَّتها الَخْيُل المغيرةُ. وَسمَّ

 .(7) وَكَساِب ألَنّها جماَعةٌ مؤنّثة ، َخرَجت َمْخَرَج قََطاِم وَحذامِ 

يَاض. الفَْيَحاءُ و الَحّرِ :  فَْوحُ  أَي َحَساٌء مع تََوابَِل* ومما يستدرك عليه في هذه الماّدة : َحَساٌء ُمتَْوبٌَل ، : الفَْيَحاءُ و : الَواِسعَةُ من الدُّوِر والّرِ

 ِشّدةُ 
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__________________ 
 ( األصر والصحاح ا ويف اللسان : مربداً.1)
دون ذلك  فاحتو  رحيه وفاخت ا فبما فاخت فمعناه أخذت بنفســـــــــــه فاحت هذا قو  األصـــــــــــمعي ومثله قا  اللحياين ا وأما قو  الفراء :( 2)
 (.فاح عن التهذيب :)
 .فيح ( األساس مادة3)
هلم نعماً حتتاج ِإىل مراح أفاده يف العظيم الســــــــــــــودد ا واملراح الذي  وي ِإليه النعم ا أراد مل ندع »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : اجلحجاح : 4)

ويف اللســـــان والصـــــحاح والتهذيب فكاألصـــــر. ويف التكملة أن الرجز لليل  اأَلخيلية قالته يف قتر  .«دايراً »بد  « دابراً »ويف التكملة : « اللســـــان
 دهر اجلعفي وكان سيدهم.

 ( صدره يف التهذيب :5)
 شددان شدة ال عيب فيها

  التهذيب : يعوذون به.( األصر واللسان ا ويف6)
 ( زيد يف التهذيب واللسان : وما أشبهها.7)
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 ا َيحِ  : ُمعحَظمه وَأّولُه. فـَوححُ و  ُسطُوِعه.
 أَنواُره. تَفاوَحتْ و ومن َسَجعَات األَساس : نَزْلنا في بُْستاٍن تَناَوحت أَطياُره

: فَيَّاٌض نَفَّاٌح َكثيُر العََطايا  فَيّاحٌ  . ورجلٌ فَيّاحةٌ  ومن المجاز : َطْعنةٌ 
 وذكره صاحب النهاية في الياِء. .(1)

بِيعِ في َسعَِة البِاَلِد. كقُعُود : ، الفُيُوحُ و الفَْيح : [فيح]  ِخْصُب الرَّ

 . قال :فُيُوحٌ  والجْمع

َد و   الُفُيوَحاتـَرحَع  الس َحاَب الَعهح
 تُوحا بالتّاِء. والفَتْح والفُتُوح من األَمطاِر. قال : وهذا هو الصحيح ، وقد ذُِكَر في مكانه.قال األَزهرّي : رواه ابُن األَعرابّي والفُ 

ْرعِ َغِزيرةَ اللّبَِن. إِذا َكانَت ، فَيّاَحةٌ  ناقةٌ  من المجاز :و  قال : َضخمةَ الضَّ

ُح  نـــــــــــــــَ ةَ قـــــــــــــــد متـــــــــــــــَح احـــــــــــــــَ يـــــــــــــــّ وَدا  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــر فـــــــــــــــُ

وَدا     عــــــــــــُ ًة صــــــــــــــــــــــــــَ ا حــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــَ هــــــــــــَ بـــــــــــــُ (2)حَتســــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 : قال الّراِعي : األَْفيَح بين الِحجاز والشأْم ، فَْعالُن من في ديار بنِي َسْعد ، كثيُر الُوحوِش  : ع فَْيَحانُ و

ا  طــــــــــَ ٌة مــــــــــن قــــــــــَ لــــــــــَ انَ َأو َرعــــــــــح حــــــــــَ يــــــــــح هــــــــــا  فـــــــــــَ أل   حــــــــــَ

دُ     اُ  والـــــــــر صـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــ  َة الشـــــــــــــــــــــــ  رِبـــــــــَ ثـــــــــح ن مـــــــــاِء يــــــــــَ  عـــــــــَ

  
 في دياِر ُمَزينَةَ. موضع : فَْيَحةُ و

 لها ِذْكٌر.  امرأَةٍ : اسمُ  فَْيُحونةُ و

النّهاِر َويبرد. وقال ابُن األَعرابّي : يقال : أَِرْق عنك من الظَِّهيرة ،  (3)أَي أَقِْم حتَّى يَسُكَن عنك حرُّ  عنك من الظَِّهيَرةِ : أَْبِرْد ، أَفِحْ و

 ده : وهي واويّة ويائيّة.وأَْهِرْق وأَْهِرئ ، وأَبِْخ وبْخبخ وأَفِخ ، إِذا أَمْرتَه باإِلبراد ، قال ابن سي

 * ومما يستدرك عليه :

ً  الَحرُّ  فاحَ   : َسَطَح وَهاَج. يَِفيح فَْيحا

ةُ ، وعن أَبي زيد : يقال لو  فاَحت وهو َمجاٌز ، واويّة ويائيّة ، وفي األَساس أَنّه مأُْخوذ من «َجَهنَّمَ  فَْيحِ  ِشّدةُ القَْيظ ِمنْ »في الحديث و الشَّجَّ

ْقتها في يوٍم واحد. (5)في يوٍم ، أَي  لفَيَّْحتها (4) [نياالدُّ ]َملَكُت   أَنفْقتها وفَرَّ

 فصر القاف
 مض ا اِء املهملة

ً  كَكُرمَ  قَبُحَ  ويُفتح. يكون في الصُّورة والِفْعل ، ، بالّضّم : ِضّد الُحْسن ، القُْبح : [قبح] ً و بالّضّم ، ، يَْقبُح قُْبحا ً و بالفتح ، ، قَْبحا  ، قُبَاحا

ً و كغَُراب ، مَّ. ، قُبُوَحةً و كَسَحابٍَة ، ، قَبَاَحةً و كقعود ، ، قُبُوحا  قَبَائحَ  نِسوةٍ  ِمن قبِيحةٌ و قَْبَحى امرأَةٌ و قَبَاَحيو قِبَاحٍ  قَوم من قَبيحٌ  فهو بالضَّ

 .قِبَاحٍ و

ً  هللاُ  قَبحهُ و ً و قْبحا اهو : أَقَصاه قُبُوحا كلِّه  َعن الَخْير وباَعَده نَحَّ
َويَ ْوَم اْلِقياَمِة ُهْم )الَكْلِب والخْنزير. قاله أَبو زيد. وفي القرآِن  كقُبُوحِ  ، (6)

 وحالمقب : (9)وقال ابن ِسيَده  .َمْقبُوحٌ  فهو .قَبِيحةٍ  وعن ابن عبّاس : أَي من َذِوي ُصَورٍ  .(8)أَي المبعَديَن عن كّلِ َخْير  (7) (ِمَن اْلَمْقُبوِحنيَ 

 : الذي يَُرّد ويَخسأُ.

ار أنّه قال لَرجٍل ناَل بِحْضرته من عائشةَ و والمنبوح : الذي يُْضَرب لهُ مثَُل الَكْلِب ، ً  اسُكتْ » اعنههللارضيُرِوَي عن َعمَّ َمْشقُوحاً  َمْقبُوحا

 ً  أَراد هذا المعنَى. «َمنبوحا
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 وفي األَساِس : َعَصرَها قْبل نُْضِجَها ، وعن ابن حتَّى يَْخُرَج قَْيُحَها ، بالخاِء المعجمة ، البَثْرةَ : فََضَخها ، قَبَحَ و

__________________ 
 ا ويف األساس فيح : ورجر فياح : فياض ابلعطاء الواسض الكثري. (فيح)( األصر واللسان 1)
 ( يف التهذيب واألساس والتكملة :2)

 حيسبها حالُبها َصُعودا
  ختدج فتعطف عل  ولد عاٍم أو .الص عود : الناقة الجي

 ( كلمة حّر سقطت من املطبوعة الكويتية.3)
 ( زايدة عن اللسان ا ونبه ِإىل رواية اللسان واألساس. هبامش املطبوعة املصرية.4)
 ( يف األساس : أي لفرقتها بسعة وكثرة. ويف اللسان فكاألصر.5)
 ( يف اللسان : من كر خرٍي.6)
 .42 ( سورة القصص اآية7)
 وهو اإِلبعاد. وسريد هبذا املعىن. القبحح ( ويف التهذيب واللسان : أي من املبعدين امللعونا ا وهو من8)
 ا وجاء قوله فيهما يفسر قو  اجلعدي :« قا  ُأَسّيد»( كذا ويف التهذيب واللسان : 9)
ــــــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــــــت بشـــــــــــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــاء و  ــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــةل   مــــــــــــــــــقــــــــــــــــــب

ربح     ــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــداير ب ــــــــــــــــــــــــــــوايف ال  ت
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َمَت الُعر   َتكح ه (1)اأَلعحرَايّب : يقا  : قد اسح َماتُه  الُعر  : .(2) فاقَبحح ِتكح  : اقرتابُه لالنِفَقاِء. (3)البَـثـحَرة ا واسح
 .قَبَْحته ٍء كَسْرتَه فقدوكلُّ شيْ  البَْيَضةَ : َكَسرَها. قَبَحَ و

ً  قالوا :و ً و بالّضّم فيهما ، له وُشْقحاً ، قُْبحا  قريباً إِن شاَء هللا تعالى. في ش ق ح ْقحاً ، وهذا إِتباٌع. وسيأْتيله وشَ  قَْبحا

ً  رآه : استَْقبَحهو بقَبيح أَتَى فالٌن : أَقبَحَ و  ضدُّ استحَسنه. ، وهو قبيحا

ً  عليه فِْعلَه قَبَّحَ و له َوْجَهه : أَنكَر عليه ما َعِمَل. قَبّحَ و ، أَي ال يرّد عليَّ « أُقَبَّح فَِعنده أَقول فال»أُّم َزْرع وفي حديث  : قَْبَحه بَيَّنَ  إِذا ، تَقبيحا

 قَولي لمْيِله إِلّي وَكرامتِي عليه.

 َطَرفُ  القَبِيحُ  : (4)، وقال غيُره  بالقَبيح ُعَظيٌم آَخُر َرأُْسه كبيٌر وبَقيَّتهُ َدقِيٌق ُملّزز الِمْرفَق. واإِلبرةُ : : َطَرُف َعْظمِ  القَبِيح في التهذيب :و

ى الَحَسَن ، ِلكثِرة لَْحِمه. وقال الفَّراُء : العَُضِد مّما يَِلي الِمْرفََق ، َعْظمِ  ، وأَعالَها الَحَسُن. وفي  القبيحُ  أَسفُل العَُضدِ  والذي يِلي الَمْنِكَب يَُسمَّ

َراعيِن. ويقال لَطرِف الذّراع اإِلبرةُ.الّطَرفاِن الدَّقِيقَاِن اللََّذا القَبِيحانِ  . وقيل :قَبِيَحهو َضَرَب َحَسنَه األََساس :  ِن في ُرُؤوس الّذِ

 ، قال أَبو النَّجم : قَبِيحانِ  ؛ وهما ُملتَقَى السَّاِق والفَِخذِ  القَبيحُ  أَو

 الَقِبيَحاحيث ُتالِقي اإِلبرُة 
 . قال :قَبيحٍ  إِلى الِمْرفَق : َكْسرُ : يقال لعَْظم السَّاعِد ّمما يِلي النِّصَف منه  (5)وقال أَبو ُعبيد  كالقَبَاحِ كَسحاب ،

ٍة و  َذلـــــــــــ  ريحَ مـــــــــــَ َت عـــــــــــَ نـــــــــــح ًا كـــــــــــُ ريح نـــــــــــَت عـــــــــــَ  لـــــــــــوح كـــــــــــُ

ر و     رًا كــــــــنــــــــَت َكســــــــــــــــــــــح َت َكســــــــــــــــــــــح نــــــــح يــــــــحِ لــــــــو كــــــــُ بــــــــِ  قــــــــَ

  
ِء إِلى ، هو من إِضافة الشيْ  قبيحٍ  وإِنَّما هجاه بذلك ألَنّه أَقلُّ الِعظاِم ُمَشاشا ، وهو أَسرُع الِعظاِم انكساراً ، وهو ال يَنجبِر أَبداً. وقوله : كْسر

 نْفسه ، ألَّن ذلك العْظم يقال له َكْسر.

ان : الدُّبُّ  القُبَّاحُ و  الَهِرم. كُرمَّ

 الُمَشاتمة. الُمَكابَحةُ :و الُمقَابَحة في النوادر :و

 واِسعَةُ اإِلحليل. ، أَي (6) الشُّْخبِ  قَبيحةُ  ناقَةٌ  في األَساس :و

 قَريبةٌ من ُسوقَِها الكبير. ، بالفَتْح : َمَحلَّة بالبَْصَرة قَْبَحانُ و

 * ومما يستدرك عليه :

ً  هللا : َصيََّره قَبَّحه  ، قال الُحطيئةُ. قَبيحا

هـــــــــًا  حَ أََر  لـــــــــَك َوجـــــــــح بـــــــــ  ه  قــــــــــَ صـــــــــــــــــــــــَ خح  ُ  شـــــــــــــــــــــــَ

حَ     بـــــــــــِّ ٍه و  فـــــــــــقـــــــــــُ ن َوجـــــــــــح حَ مـــــــــــِ بـــــــــــِّ ه قــــــــــــُ  حـــــــــــامـــــــــــلـــــــــــُ

  
 وهو اإِلبعاُد. القَْبحِ  هللاُ ، من قَبََحهُ  قلت له : له َوْجَهه ، مخفّفةً ، والمعنَى : قبَْحت وعن أَبي َعمٍرو :

ره  قَبيح ، معناه ال تَقُولوا إِنّه «الَوْجهَ  تُقَبُِّحوا ال» في الحديث :و ً  إِن ُكْنت اقبُحْ  ، وحَكى اللِّْحيَانّي : (7)، فإِّن هللا َصوَّ ، وما  لقَبيحٌ  . وإِنّهقابحا

 افعَْل ذاك إِن كنت تريد أَن تفعل. (8). قال : وكذلك يفعلون في هذه الحروف إِذا أَراَدت قَبُحَ  فوق ما بقابحٍ  وهُ 

ا َزَمعْت به  قَبََحه هللا َوجَهَك. والعرب تقول : قَبَح أَي قال له : «وَكلَحَ  قَبَّحَ  إِْن ُمنِعَ »في حديث أَبي ُهريرة و هللاُ وأَْبعَد أَي أَْبعَده  .(9)هللا وأَمَّ

 واِلَدتَه.

 من األَْخالق. والَمَماِدح : ما يُْستَحَسن منها. يُْستَْقبَح : ما الَمقَابحو

ّم : الخاِلُص من اللُّْؤِم والَكَرمِ  القُحُّ  : [قحح]  كيانّه خاِلٌص فيه. قال : ٍء ،كّل شيْ  منو ، بالضَّ
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ئــــــــــيــــــــــم  َب الــــــــــلــــــــــ  يــــــــــح حِّ ال أَبــــــــــتــــــــــغــــــــــي ســــــــــــــــــــــــَ   الــــــــــقــــــــــُ
حــــــــــــــــــــٍة وَأحِّ     ــــــــــــــــــــَ ن كــــــــــــــــــــاُد مــــــــــــــــــــن حنــــــــــــــــــــَح ــــــــــــــــــــَ  ي

  

 ُسَعاَ  الش رِِ  األَبحِّ  (10)حَيِكي 

__________________ 
 ووردت صواابً يف اللسان )مكت(.« استكمت العدّ » ( كذا ابألصر واللسان )قبح( استكمت العّر ا والصواب ما يف التهذيب :1)
 : فافتحه. (مكت)( يف اللسان 2)
 وفيه : واستمكاهتا : أن متتلئ قيحاً. (.مكت)حتريف. وصوابه : واستمكاته كما يف التهذيب واللسان  (قبح)( كذا ابألصر واللسان 3)
 ( أي غري الليث ا فالقو  األو  لليث نقله اأَلزهري. وهذا القو  أليب اهليثم كما يف التهذيب.4)
 وي رواه أبو عبيد كما يف التهذيب.( هو قو  األم5)
 ( ضبطت يف األساس ضبرت قلم بفتح اخلاء.6)
 ( اللسان : مصورة.7)
 ( اللسان : ِإذا أرادوا.8)
 : رمعت به ا ابلراء. (دار املعارف)( األصر ا ويف التهذيب واللسان 9)
 .«عل »( عن التهذيب واللسان ا ويف األصر 10)
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يخ  القُحّ  . وقيل :قُحٌّ  الذي لم يَنَضْج ، يقال له ءُ البِّطيخ النِّي من ذلكو وهذا قَول اللَّيث. الَجافيِ من النّاس وغيِرهم ، ، أَيضاً : القُحّ و البِّطِ

،  لَقُحٌّ  للبِّطيَخة التي لم تَنَضج إِنَّها وفي قوله القُحّ  ، بالّضّم. قال األَزهرّي : أَخطأَ الَّليث في تفسير (1) قَحَّ يَقُّح قُحوَحةً  وقد آِخَر ما يَكون.

 وهذا تصحيٌف. قال : وصوابه الِفجُّ بالفَاِء والجيم ، يقال ذلك لكّلِ ثََمٍر لم يَْنَضْج.

 هو الّذي لم يَْدُخل األَمصاَر ولم يَختِلط بأَهِلَها. َمْحٌض خالٌص ، وقيل : ، بضّمهّما : قَُحاحٌ و قُحٌّ  أَْعَرابيُّ و

 .«قُّحة وَعَربيّة» في في الحديث : قد َوردَ و

ةٌ  ، واألُنثَى أَقحاحٌ  َمْحٌض ، فلم يَُخصَّ أَعرابِيًّا من غيِره ، وأَعَرابٌ  : قُحٌّ  وقال ابن ُدَرْيد :  القََحاَحةِ  بَيِّنُ  : َمْحٌض خالٌص ، قُحٌّ  . وَعبدٌ قُحَّ

، ولم يقولوا :  أَقحاحٌ  ، لقولهم : قُحٍّ  وقالوا : َعربيٌّ ُكحٌّ وَعربِيّة ُكّحةٌ ، الكاف في ُكّحٍ بدٌل من القاف في .(2)خالُص العُبُوِديّة  ، القُُحوحةِ و

يت وغيره. قُّحِ  أَكحاح. يقال : فالٌن من ّكِ هم ، أَي من َصِميمهم ، قال ذلك ابن الّسِ  العَرب وُكّحِ

 األَْمر ، أَي أَصِله وخاِلصه. قَُحاحِ  وهذا عن ُكَراع. يقال : صار إِلى األَمِر ، بالّضّم : فَصُّه وخاِلُصه وأَصلُه ، قَُحاحٌ و

نَّك إِلى نّك إِلى قَُحاِحك وألَضَطرَّ ُزْرجِ : أَي إِلى أَْصلك. وقال ابن بُ  قَُحاِحك ، أَي إِلى َجْهدك. وحَكى األَزهريُّ عن ابن األَعرابّي : ألَضَطرَّ

ك  بقَُحاح وهللِا لقد َوقَعتُ  ك ، وهو أَن يَعلم ِعْلَمه ُكلَّه وال يَْخفَى عليه شي (3)قُّرِ  ٌء منه.، وَوقَْعُت بقُّرِ

ْوِت في الَحْلق ، القَْحقََحةو ة. : تَردُُّد الصَّ  وهو َشبيهٌ بالبُحَّ

 .، وَصْوتُه الَخْنَخنَةُ  القَْحقََحةُ  يقال له َضِحُك الِقْردِ و

وقيل هو ما أَحاَط بالَخْوَراِن. وقيل : هو ُمْلتَقَى الَوِرَكْين من باطٍن ، وقيل هو  بالدُّبُِر ، أَي الُمحيط ، بالّضّم : العَْظُم الُمِطيف ، القُْحقُحو

فَُل العَْجِب في ِطبَاِق الَوِرَكْين فوَق القَّب والعُْصعُْص ، وقيل : هو أَسْ  القُْحقُحِ  داخل بين الَوِرَكْين وهو ُمِطيف بالَخْوَراِن ، والَخوَراُن بينَ 

 .(4)شيئاً 

ْلب في َشيْ  القُْحقُح وفي التّهذيب : ٍء ، وُمْلتَقَاه من ظاهِر العُْصعُص. قال : وأَعلَى العُْصعُص العَْجُب ، وأَسفلُه الذَّنَب ، ليس من َطَرِف الصُّ

ْلِب الباِطُن ، وَطَرفُه الظَّاهُر العَْجُب. والَخْوراُن هو الدُّبُر القُْحقُحُ  وقيل :  ع. : القُْحقُحو : ُمْجتَمع الَوركيِن ، والعُْصعُُص َطَرُف الصُّ

 : َشديٌد. (5) ُمقَْحقَحٌ و قَْحقَاحٌ ـ  محّرَكةً ـ  قََربٌ و

 ومثله في اللسان. فوَق العَّبِ والَجْرعِ ، القَِحيحو

ب عنه الغُْصُن وقُِطع على ِمقداِر النَّْبل  الِقْدح ويُْنَصَل. وقال أَبو حنيفة : ، بالكسر : السَّْهُم قَْبَل أَْن يَُراشَ  حُ الِقدْ  : [قدح] : العُوُد إِذا بَلََغ فَُشذِّ

 ، أَقَاِديحُ و أَْقَداحٌ و أَْقُدحٌ  الَمْيسِر ، والجمع قِْدحُ و بالكسر. ، قَِداحٌ  جو السَّْهِم. الِقْدح قِْدحُ  الذي يُراد من الطُّول والِقَصر. وقال األَزهرّي :

 األَخيرة جْمُع الجْمعِ. قال أَبو ذَُؤيٍب يَِصف إِبالً :

هــــــــــا فــــــــــعــــــــــاصــــــــــــــــــــــــبــــــــــٌة  ا أُوالُت الــــــــــذ َر  مــــــــــنــــــــــح  أَمــــــــــّ

ا     ـــــــــــــهـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ اق ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَا مـــــــــــــَ و  ب ـــــــــــــحُ  ـــــــــــــَُ اِدي ـــــــــــــَ  األَق

  
 .قَِداحٌ  والَكثِير

َهاَم التي كانُوا يَستقسمون أَو الذي يُْرَمى  «األَقَداحَ  ُكْنُت أَعمل»في حديِث أَبي رافعٍ : و وهو  قََدحٍ  به عن القَْوس ، وقيل هو َجْمع (6)أَي الّسِ

 الذي يُؤَكل فيه.

فوَف َحتّى يََدَعَها مثلَ »في حديٍث آَخَر و ي الصُّ قِيم الِقْدحِ  أَنّه كان يَُسّوِ  ابة.أَي مثْل السَّْهِم أَبو َسْطِر الِكت «أَو الرَّ

، أَي انتصَب بما َحصَل فيه مَن اللَّبَِن وصار كالسَّْهم بعد أَن كان  «كالِقْدحِ  فَشِرْبُت َحتّى اْستََوى بَْطنِي فَصارَ »في حديث أَبي ُهريَرة : و

.  لَِصَق بَظْهره من الُخلُّوِ

 بن أَْعُصر. فَرٌس ِلغَنِّيِ  الِقْدحو



3299 

 

ُجلَين للشُّْرب معروفَة. قال أَبو ُعبيد : بالتحريك : آنيَةٌ  ، القََدحُ و  اسٌم يَْجَمع هو أَو وليس لذلك َوقٌت ، تُرِوي الرَّ

__________________ 
 حتريف.« قحوقة»( القاموس واللسان ا ويف األصر 1)
 ( التهذيب واللسان : الُعُبودة.2)
 وبقحاح قّر .( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : وقعت بقحاحك ا 3)
قوله فو  القب شـــــــيئاً ا الذي يف اللســـــــان بعد قوله الوركا : وقير : هو العظم الذي عليه مغرز الذكر مما يلي »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 4)

 .«أسفر الركب ا وقير هو فو  اخل
 ( يف التكملة ضبطت القاف الثانية ابلكسر ا ضبرت قلم.5)
 وهو السهم الذي كانوا يستقسمون أو الذي ِقدحح قوله : الجي كانوا اخل كذا يف النسَخ وعبارة اللسان : وقير مجض»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«. اخل وهي  اهرة..
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َغاَر والكَبارَ   ابلكسر. ا الِقَداحةُ  ا وَصنَـعحته َقد احٌ  . وُمت ِخُذهُ أَقداحٌ  ج ِمنها ا الصِّ
 وهو َمَجاز. َطعََن ، إِذا نََع ،َكمَ  أَي في نََسبِهِ  فيه ، قََدحَ و

اَخ :  ومنه قول الُجلَيح يهجو الشَّمَّ

دح  تصــــــــــــــــــــــــِ ك واقــــــــــح رحضــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــِ َدحح بــــــــــِ اُخ ال متــــــــــَح  َأِشــــــــــَّ

َداَ      َت امـــــــــــُرٌ  َزنـــــــــــح ـــــــــــح تـــــــــــقـــــــــــاِدحِ فـــــــــــبَن ـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــُ  (1) ل
  

كتْه الّريُح حكَّ بعُضه بْعضاً  ُمتقاِدحٍ  أَي ال َحَسَب لك وال نََسَب يَِصّح معناه ، فأَْنَت مثْل َزْنٍد من َشَجرٍ  ، أَي ِرْخو الِعيَداِن َضِعيفِها إَِذا َحرَّ

 به لمْنفَعٍة لم يُوِر َشيئاً. قُِدحَ  فاْلتهَب ناراً ، فإِذا

ً  في ِعْرِض أَخيه قََدحَ و  قََدحَ و .الَمْقَدح وذلَك الَخْرُق هو نَّْصِل ،بِسْنخ ال أَي السَّهمَ  َخَرقَه ، ، وذلك إِذا الِقْدحِ يَْقَدح في قََدحَ و : عابَه يَْقَدح قَْدحا

ْندِ  ً  بالزَّ ً  رام اإِليراَء به ، يَْقَدُح قَْدحا  .كاقتََدَح اقتداحا

به النّاُر  يُقَدح الذي َجُره: حَ  القَّداحةو القَّداحُ  قيل :و بها ، يُْقَدحُ  التي َحِديَدتُة ، كلُّه الِمْقَدَحةو ، الِمْقَداحُ و َكَكتّان ، القَّداحو بالكسر ، ، الِمْقَدحُ و

ْندِ  قَْدُحك : القَْدحُ و : الَحجر الذي يُوَرى منه النّار. القَّداح ، وقال األَزهرّي : لتُوِرَي. وعن األَصمعّي : يقال للّذي يُضَرب  بالقَّدحو بالزَّ

 .قَدَّاحة فتَْخُرج منه النّاُر :

 وقال جرير : الِمْغَرفة. : الِمْقدحةو الِمْقَدحُ  ، أَي يَظهر لك ما أَنت عٍم عنه.« الِمْقَدحة قَْعِرَهاَستَأْتِيَك بما في »في َمثٍل : و

تح  ار أُنــــــــــــزِلــــــــــــَ ُراَن يــــــــــــومــــــــــــًا عــــــــــــن الــــــــــــنــــــــــــّ دح  ِإذا قــــــــــــِ

ا     ــــــــَ ــــــــن دحٌ ل قــــــــح ــــــــجــــــــار  مــــــــِ ــــــــل ــــــــهــــــــا ول َدحُ مــــــــن قــــــــح  (2) مــــــــِ
  

 : أَُكاٌل يَقع في الّشجر واألَسناِن. القاِدحُ و القَْدحُ و

في َخَشبَِة بَيتِه ، يعنِي اآلِكل ،  القَاِدحُ  في َخَشبَِة بَيتِه ، يعنِي َوقَع القَاِدحُ  يقال َوقَع : العَفَن ، وكالهما ِصفةٌ غالبةٌ. قال األَصمعّي : القَاِدحُ و

ّن والّشجرة قُِدحَ  وقد ً  (3) قُِدَحاو في الّسِ ً  الدُّوُد في األَسناِن والّشَجرِ  قََدحَ و .قَْدحا  تأَكٌُّل يَقع فيه. ، وهو قَْدحا

ْدُح في العُوِد ، : القادحو  والسَّواُد الّذي يَظهر في األَسنان ، قال َجميل. الصَّ

َذ   َة ابلـــــــــــقـــــــــــَ نـــــــــــَ يــــــــــــح ثــــــــــــَ يَنح بــــــــــــُ يـــــــــــح  َرمـــــــــــَ  ُ  يف عـــــــــــَ

ـــــــــــــيـــــــــــــاهبـــــــــــــا و     رِّ مـــــــــــــن أَن َواِدحِ يف الـــــــــــــغـــــــــــــُ  ابلـــــــــــــقـــــــــــــَ

  
 .القادحُ  فيه ، إِذا َوقََع فيهِ  قُِدحَ  ويقال : ُعوٌد قد

نَّ والشََّجَر ، تقول : قد أَسرَعْت في أَسنانه : الدُّودة القاِدَحةو  .القَواِدحُ  الّتي تَأْكل الّسِ

ّم : ما القُْدَحةو  فْعل.وبالفَتْح الَمّرة الواحدةُ من ال ُغْرفَة منه ، أَي من الَمَرق ، قُْدَحة ، يقال ، أَعِطني اقتُِدحَ  ، بالّضِ

 قال الشاعر : .(4) كاألَْقَدحِ  الذُّبَاب ، كَصبور ، هو ، القَُدوح من المجاز : هو أَْطيَُش منو

ادراً و  ُدو ســـــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــح ـــــــــــَ يـــــــــــُش حـــــــــــا تـ ـــــــــــَت َأطـــــــــــح  ألَن

اِن مــــــــــــن     نــــــــــــَ َش اجلــــــــــــَ ُدوحِ َرعــــــــــــِ  األَقــــــــــــَدحِ  الــــــــــــقــــــــــــَ

  
 بيديه ، كما قال َعنترةُ : يَْقدح ، وال تراهُ إِاّل وكأَنّه أَْقَدحُ  وكلُّ ذبابٍ 

ِه  ــــــــــــــــــِذراعــــــــــــــــــِ ُه ب ك  ِذراعــــــــــــــــــَ زِجــــــــــــــــــًا حيــــــــــــــــــَُ  هــــــــــــــــــَ

دححَ     َذمِ  قـــــــــــــَ بِّ عـــــــــــــلـــــــــــــ  الـــــــــــــّزاَِنِد اأَلجـــــــــــــح كـــــــــــــِ
ُ

 املـــــــــــــ

  
ِكيُّ تُْغَرف أَيضاً : القَُدوحو  ماؤها إِاّل ُغْرفَةً ُغْرفةً. (6): ال يُْؤَخذ  قَُدوحٌ  وفي األساس : بِئرٌ  باليَد. : تُغتَرف (5)وفي نسخة  الرَّ

الِقْدَر  قََدحَ  أَي تَغِرف. يقال« قِْدراً وتَنِصب أُخَرى تَْقَدحُ »وفي حديث أُّم زرع  : الَمَرق ، أو ما يَْبقَى في أَسفل الِقْدِر فيُْغٍرف بَجْهٍد. القَِديحُ و

ً  ما في أَسفل الِقْدر قََدحَ و إِذا َغَرَف ما فيها.  بَجْهد. قال النّابغة الذُّبيانّي : ، إِذا َغَرفه قَِديحو َمقدوحٌ  فهو يَْقَدحه قَْدحا
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تـــــــــــــِدرحن  بـــــــــــــح ـــــــــــــَ اُء يـ ر  اإِلمـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ هـــــــــــــايـــــــــــــَ ِدحيـــــــــــــَ   قـــــــــــــَ
رِ     راقـــــــــــِ اَه قـــــــــــُ يـــــــــــَ ٌب مـــــــــــِ لـــــــــــح  كـــــــــــمـــــــــــا ابـــــــــــتـــــــــــدَرتح كـــــــــــَ

  
__________________ 

 ( قوله ال متدح ا رواية امكم : ال مترح. ابلراح.1)
 للفرزد  : 511/  1( مل أقف عليه يف ديوانه. ويف النقائ  2)

 ِإذا اقـــــــــــــتســــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــنـــــــــــــاس الـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــا  وجـــــــــــــدتـــــــــــــنـــــــــــــا 

 مـــــــــــــقـــــــــــــدحلـــــــــــــنـــــــــــــا مـــــــــــــقـــــــــــــدحـــــــــــــا جمـــــــــــــد ولـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــاس    

  

 .قدحتاو  ( اللسان :3)
 األقرح ا وهو الذابن. القدوح ( يف األساس : هو أطيش من4)

 ويف التهذيب واللسان : هو أطيش من ذابب.

 ( وهي رواية اللسان ا ويف الصحاح : تغرف.5)
 ضبطت غرفة غرفة فيها بفتح الغا ضبرت قلم.و « ال يوجد»( يف األساس املطبوع : 6)
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 وقبله :

ـــــــــــــتح  ُوورِث ـــــــــــــُ ُدوٍر تـ ـــــــــــــُ ٍر مـــــــــــــن ق دح ـــــــــــــِ ة ق ـــــــــــــّ ـــــــــــــقـــــــــــــي  ب

ر    رًا بـــــــــــــــعـــــــــــــــد كـــــــــــــــابـــــــــــــــِ اَلِح كـــــــــــــــابـــــــــــــــِ  آِ  اجلـــــــــــــــُ

  
 وقَُراقُِر هو لَسْعِد ُهَذْيٍم وليس لَكْلٍب. (2):  [قال]« كما ابتََدَرْت َسْعدٌ : » (1)ورواه أَبو ُعبيد 

َره. وَخيلٌ  : قَدََّحه وقد : تَْضِميُر الفََرِس ، التَّْقِديح من المجاز :و َرت ، فُِعَل ذلك  ُمقَدََّحةٌ  َضمَّ على صيغة اسم المفعول : ضامرةٌ كأَنََّها ُضّمِ

حةٌ  : َغاَرْت ، فهي قَدََّحتْ و َعينُه قََدَحتْ  يقال ، كالقَْدح ُغؤوُر العَْيِن ، : التّقديحو بها.  .ُمقّدِ

َحة وَخيلٌ   : غائرةُ العُيُون. ُمقّدِ

ند ، قاله اللَّْيث ، النّار اقتداحِ  من مشتقّ  ، بِالكسر : اسمٌ  الِقْدَحةو ة القَْدَحةُ و بالزَّ لو َشاَء »في الحديث  ومنه الَواِحَدةِ من الِفْعل ، بالفَتْح للَمرَّ

 .«نُورِ  قَْدَحةَ  ُظلَمٍة كما َجعَل لَُهم قَْدَحةَ  هللاُ لَجعََل ِللنّاِس 

ـ  أَْرآدُ  : القَدَّاحُ  قال األَزهرّي :و الغَّض. من الَورقِ  أَطراُف النَّْبتِ  اف. وقيل : هينَْوُر النَّبَاِت قْبَل أَن يَتَفَتَّح ، اسٌم كالقَذَّ  ، كَكتّاِن : القّداحو

 .قَّداحةٌ  عراقِيّة. والواحَدة من الِفْصِفصة ، أَي ناِعمة ، َرْخَصةٌ ،ـ  جمع ِرئْد ، وهو فَْرُخ الشَجر ، كما سيأْتي

 تميم. بني ع في ِديَار : القَّداحو

 قال َعمُرو بُن العاِص : ، بالكسر ، الِقْدَحة واالسمُ  ونََظَر فِيه ، األَْمَر : َدبََّره اقتَدحو .بالمْقَدحة َغَرفَه : قََدحهو الَمَرقَ  اقتدحو

َر ُ  َورحَدااًن و  اتــــــــــــــــــَ هاي قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ت حــــــــــــــــــَ دح   قــــــــــــــــــِ
ِ  َورحَدانُ     فـــــــــــح عـــــــــــمـــــــــــُرَ  مـــــــــــا يف الـــــــــــنــــــــــــ  َد  لـــــــــــَ  أَبـــــــــــح

  
 في كان بما َوْردانُ  فأَجابه ، يَذَهب أَيِّهما إِلى معاِويَةَ  وأَْمرِ  عنههللارضياستَشاره َعْمرو في أَمر علّي  لعاص ،َوْرَداُن : ُغالٌم لعَْمرو بن ا

، أَراد « قَْدَحتَهو»، وَمن رواه :  فقاَل َعمٌرو هذا البَيتَ  ، الدُّنيا َعلَى تَْختَار أَراك وما ، ُمعاويَةَ  مع والدُّنيا عليّ  مع اآلِخرةُ :  له وقال ، نْفسه

 الَمّرةُ. َضَربََها َمثالً الستخراجه بالنََّظر حقيقةَ األَمر. القَْدَحةُ و ، بالِمْقَدَحة : اسُم الضَّْربِ  الِقْدَحة به َمّرةً واحدةً. وقال ابن األَثير في َشْرحه :

 من األَْقيَال اْلِحْميَريِّة. : قَْيلٌ ابن أَْلَهاَن  ُمقَْيِدحانَ  ذُوو

 * ومما يستدرك عليه :

فلَى والَمْرخِ كثيرةُ النّاِر ال « بِدْفلَي في َمْرخ اْقَدحْ »من أَمثالهم  يُضَرب للّرجل األَديب األَريب ، قاله أَبو َزيد. قال األَزَهرّي : وِزنَاُد الّدِ

 ُء في صْدري أَثََّر ، من ذلك.الشَّيْ  قََدحَ و تَْصِلد.

م هللا َوجَهه : و  وهو من ذلك.«. الشَّكُّ في قَْلبه بأَّوِل َعاِرَضة من ُشْبَهة يَْقَدح»في حديث علّي كرَّ

 ، أَي اْعِرْف نَفَسك ، وأَنشد :« قِْدحك أَْبِصْر َوْسمَ »أَي قال الحّق ، قال أَبو زيد. ويقولون : ـ  «قِْدِحه (3)َصَدقني َوْسَم »ويقال في َمثٍل : 

يــــــــــٍم و  يــــــــــَ ك مــــــــــن شــــــــــــــــــــــــُ رُت أُمــــــــــِّ   (4)لــــــــــكــــــــــنح َرهــــــــــح
َم     ــــــــــبَبحصــــــــــــــــــــــــرح َوســــــــــــــــــــــــح كَ ف حــــــــــِ دح ــــــــــِ َداحِ يف  ق ــــــــــقــــــــــِ  ال

  
 فاُلٌن يفُتُّ في َعُضد فالنٍ  ٍء يكرُهه. َرَوى األَزهرّي عن ابن األَعرابّي : تقول :في َساِق أَخيه ، إَِذا َغشَّه وَعِمَل في َشيْ  قََدحَ  ومن المجاز :

َمْخَشِرّي : وهو مستعاٌر من ُوقُوعِ  في َساقه ، قال : والعَُضد : يَْقَدحو  ي ساِق الشََّجَرة.ف القََواِدحِ  أَهُل بَيته. وساقُه : نَْفُسه. قال الزَّ

ْحِل  قُُدوحُ و  : ِعيدانُه ، ال واحَد لها. قال بِشُر بن أَبي خازم : (5)الرَّ

ٌد  عــــــــــــح مــــــــــــر جــــــــــــَ ِو الــــــــــــنــــــــــــّ ثــــــــــــح َرٌد كــــــــــــجــــــــــــَ ــــــــــــَ  هلــــــــــــا قـ

ي و     راقـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ   هبـــــــــــــــا الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ُدوحُ تــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ

  
اكبِ  كقََدح ال تَْجعَلُوني»في الحديث : و ْكر ، ألَّن الر «الرَّ روني في الذِّ في آخِر َرْحِله عند فَراغه ِمن تَْرحاِله  قََدَحه اكب يُعَلقأَي ال تَُؤّخِ

 ويجعُله خْلفه ، كما قال َحّسان :

__________________ 
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 ( يف اللسان : أبو عبيدة.1)
 ؟!هذه القدر كبهنم ملكهم ا كما يبتدر كلب ِإىل مياه قراقر ألنه ما هم قديح ( زايدة عن اللسان. ومعناه : أي يبتدر اإِلماء ِإىل2)
 ( يف األساس : وصدقهم. وضبطت وسم يف التهذيب واللسان بضم امليم ا ويف األساس والتكملة بنصبها وهو ما أثبتناه ا ومجيعها ضبرت قلم.3)
 .105الفرزد  وهو يف ديوانه ص ( يف األساس : ُشَتيم بد  ُشييم. ونسبه يف التكملة جلرير يهجو 4)
 .«الرمر»( عن اللسان ا وابألصر 5)
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 (1)الَفرحُد  الَقَدحُ كما نِيرَت َخلحَف الر اكِب 
ً  ِختَاَم الخابِيَة قََدحَ و العَْيَن ، إِذا أَخَرْجت منها الماَء الفاِسَد. قََدْحتُ و هُ ، قال لبيد : قَْدحا  : فَضَّ

  ٍ ــــــــــِ َن عــــــــــات رِّ أَدحكــــــــــَ ــــــــــكــــــــــُ اَء ب ــــــــــَ ب ــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــِّ  َأغــــــــــل

نـــــــــــٍة     وح تح َأو جـــــــــــَ ِدحـــــــــــَ هـــــــــــا قـــــــــــُ تـــــــــــامـــــــــــُ  وفـــــــــــُ   خـــــــــــِ

  
 إِذا ُوِصف بالقلَّة.« قاِدُحه هذا ماٌء ال يَنَام»وفي المثل : 

« لك أَقَدحْ  أَِضْئ لي» لطَّعن. ومن األَمثال :بمعنَى ا القَْدح : ُمقاَذَعةٌ ، من ُمقاَدحةٌ  ، وَجَرْت بَْينَُهَما تَقاَدَحاو : ناَظَره ، قاَدَحه ومن المجاز :

 ، أَي ُكْن لي أَُكْن لك.

 ابن ُمْقبٍِل يُْضَرب َمثالً في ُحْسن األَثر. قِْدحُ  وفي المضاف للثعالبّي :

 : موضع ، عن ُكراع ، وهو من ِدياِر تميم ، وسيأْتي. القَّداح ودارة

والُمقاَذعة :  الُمقَاَذحة قال ابن الفََرج : سمعت َخليفةَ الُحَصينّي قال : يقال : وقَابََحه ، قال األَزهرّي خاّصةً : : شاتََمه قَاَذَحهُ  : [قذح]

 الُمَشاتمة.

َر ، إِذا له بَشّرٍ ، تَقَذّحَ  يقالو  تي.وسيأْ  تََشرَّ

الِح ونَْحِوه لغتان : ويضمّ  بالفتحِ  ، القَْرحُ  : [قرح] بالفَتْح : اآلثاُر وبالّضم ، األَلَُم  القَْرح ّمما يَْخُرُج ، بالبََدن. أَوو مما يَْجَرُح البََدنَ  َعضُّ الّسِ

اُء في قوله  القُْرحَ  اَحاُت بأَْعيَانها وكأَنّ الِجرَ  القَْرح ، أَي أَلٌَم من ِجراَحٍة ، وقاَل يعقوب : كأَنّ  قَْرح من قُْرح يقال : به ، أَلَُمها ، وقال الفرَّ

قال : وأََكثُر القّراِء على فَتْح القاِف ، قال : وهو ِمثْل الَجْهد والُجْهد ، والَوْجد والُوْجد. وفي « قُْرح»و  (2) (ِإْن مَيَْسْسُكْم قَ ْرح  ) تعالى :

م : الجْرُح ، وقيل هو بالضّم االسُم ، وبالفَتْح المصَدر. أَراَد ما نَالَُهم م (3) (ِمْن بَ ْعِد ما َأصاَِبُُم اْلَقْرحُ )حديِث أُُحٍد :  ن وهو بالفَتْح والضَّ

 القَتْل والَهزيمِة يومئٍذ.

ً  كَمنَع : َجَرَح ، قََرحَ و يَت الِجَراحاتُ يَْقَرُحه قَْرحا ً  . وقيل : ُسّمِ  بالمصدر ، قاله الّزّجاج. قَْرحا

ً  َكَسِمَع : َخَرَجت به ِجْلُد الرُجِل ، قَِرحَ و  .قَِرحٌ  فهو (4) القُُروُح يَْقَرح قََرحا

 ، إِذا َجَرَحه. قََرَحه ، وقد قََراَحىو قَْرَحى ِمن قَومٍ  : الَجِريُح ، القَِريحو

َحْت من أَْكل الَخبَط. «أَشداقُنا قَِرَحتْ  كنا نَْختَبط بِقِسيِّنا ونَأُْكل حتّى»في حديث جابٍر و  ، أَي تَجرَّ

ل الهَذلّي : (5)قال   الُمتنَّخِ

ون  مـــــــــُ لـــــــــِ رحيـــــــــاً ال ُيســـــــــــــــــــــــح ُم  قـــــــــَ هـــــــــُ طـــــــــَ ر  َوســـــــــــــــــــــــح  حـــــــــَ

ن     ُووَن مــــــــــَ اِء وال ُيشــــــــــــــــــــــــح قــــــــــَ وحَم الــــــــــلــــــــــِّ ــــــــــَ وايـ َرحــــــــــُ ــــــــــَ  قـ

  
 ال يُخِطئون في َرْميِ أَعدائِهم. (6)، أَي  قََرحوا ال يُشُوون من] قال ابن بَّرّي : معناه ال يَُسِلمون من ُجِرَح منهم ألعدائهم ، و

 .قُُروحٌ  : َمن به المقروحو

 .لقُُروحِ او القَْرحِ  واحدةُ  القَْرَحةو

 الفُْصاَلَن ، ونّص عبارة اللّيث : يَأُْخذُ  َجَرٌب َشِديٌد يُْهِلُك ، : القَْرح قال اللّْيث :و إَِذا تَراَمى إِلى فَساد. بفتح فسكون ، البَثْر ، أَيضاً : القَْرحُ و

 . قال أَبو النَّجم :َمقروح بالّضم ، جمع فَِصيل ، أَي فال تَكاد تَنجو. وفَِصيلٌ 

َقحُروحا الَقارِحَ ي الَفِصيَر حَيحك
 (7) امل

 .القَْرحُ  أَي إِبلَهم ذلك ، َمواِشيَهم أَو : أَصابَ  أَْقَرُحواو
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جِل من الحزِن ، قَِرحَ و  القَْرَحة َجَرٌب شديٌد يأُْخذ الفُْصالَن غلٌط ، إِنما القَْرحَ  قال األَزَهرّي : الذي قَالَه الليث من أَنّ  هللاُ ، أَْقَرَحهو قَْلُب الرَّ

 داٌء يأُْخذ البَعير فيَْهَدل ِمْشفُره منه. قاَل البَعيث :

اَلب نســــــــــــــــــــــــــاَءان و  ــــــــــــكــــــــــــُ ا ابل ــــــــــــَ ن عــــــــــــح ــــــــــــَ نـ ُن مــــــــــــَ  حنــــــــــــَ

َواِه     رحٍب كــــــــــــــبَفـــــــــــــــح ّرِحــــــــــــــةِ بضــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــَ
ُ

دح ِ  املــــــــــــــ  اهلــــــــــــــُ

  
 ، القَْرَحة ، ِإذا أَصابَتْه قَِريحو َمْقُروح البعيُر فهوَ  قُِرحَ و

__________________ 
 وصدره فيه : 160( ديوانه ص 1)

 أنت زنيم ينرت يف آ  هاشمو 
 .140( سورة آ  عمران اآية 2)
 .172( سورة آ  عمران اآية 3)
 بفتح مث سكون ضبرت قلم. قـَرححاً  ( هكذا ضبطت ابلتحريك يف التهذيب واللسان ضبرت قلم ا ويف الصحاح4)
 ( يف املطبوعة الكويتية : قا  : قا  املتنخر.5)
 ( ما با معكوفتا زايدة عن اللسان ا وقد أشار ِإىل عبارة اللسان والنقص ابألصر هبامش املطبوعة املصرية.6)
 .يف أفواهها فتهد  لذلك مشافرها قروح : قا  ابن السكيت هي اإِلبر الجي هبا املقّرِحة (7)
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 ٍء ا وسيبحيت لذلك بقّية.ليست من اجلَرب يف شيح  الَقرحَحةو  ا ُمقّرَِحة اإِلبُر فهي قـَر حتو 
مّ  القُْرَحة في التهذيب :و ة في َوسِط الَجبهِة ، بالضَّ : كلُّ بياٍض يكون في َوْجِه الفَرس  القُْرَحة وقيل : دوَن الغُّرة. ما في َوْجِه الفََرِس و الغُرَّ

إِلى ِخْلقَتِها في االستِدارةِ ، والتّثليِث والتربيع ، واالسِتطالَة والِقلّة ، وقيل : إِذا َصغَُرت  القُْرحة قبَل أَن يَبلَُغ الَمْرِسَن ، وتُْنَسبثم يَنقِطع 

 ، وأَنشد األَزهرّي : القُْرَحة الغُّرةُ فهي

بـــــــــــــــــــــارِي  رححـــــــــــــــــــــةً تـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــــــَر ا ح  قـ  مـــــــــــــــــــــِ

َدا    غــــــــــــــــــــــــح ن مــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــــــُ  َوتــــــــــــــــــــــــريِة مل تــــــــــــــــــــــــَ

  
ْمُي. والَمْغد : النَّتْف. أَخبَر أَنّ  ِجبِلَّةٌ لَم تَحُدث عن ِعاَلجِ نَتٍْف  قُْرَحتََها يَصف فَرساً أُنثَى. والوتيرة : الَحْلقَة الّصِغيَرةُ يُتعلَّم عليها الطَّْعُن والرَّ

رهم ، رهم فما دُ  القُْرحةو ، وقَال أَبو ُعبَْيدة : الغُّرة ما فوق الّدِ رهم الصِغيِر.  القُْرَحة ونَه. وقال النَّْضر :قَْدُر الّدِ بين َعْينَي الفَرِس مثُل الّدِ

ً  ولقد أَقَرحَ  وما كان  .قَِرَح يَقَرُح قََرحا

اَرةٌ بَْيَضاءُ  أَي في َوسطها : فيها ، قَْرحاءُ  َرْوَضةٌ  ومن المجاز ة يَصف َروضةً. (1) نَوَّ مَّ  ، قال ذُو الرُّ

ّواُء  اءُ حــــــــــــَ رححــــــــــــَ تح َأشــــــــــــــــــــــــــراطــــــــــــِ  قـــــــــــــَ ة وَكــــــــــــفــــــــــــَ  يــــــــــــّ

هــــــــا الــــــــرَباعــــــــيــــــــُم     تــــــــح فــــــــ  اُب وحــــــــَ (2)فــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــذِّهــــــــَ
 

  
 : التي بََدا نَْبتَُها. القَرحاءُ  وقيل

 بِيٌض صغَاٌر َذَواُت ُرُؤوٍس كُرُؤوس الفُْطِر ، قال أَبو النّجم : ، بالّضّم : َضْرٌب من الَكْمأَةِ  القُْرَحانُ و

اين و  هــــــــــــــــــــــَر ِإد  اجلــــــــــــــــــــــَ ر الــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــَ  َأوح

ن كـــــــــــــــَ     ٍر ومـــــــــــــــن مـــــــــــــــِ َبٍة محـــــــــــــــُح انِ مـــــــــــــــح رححـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  قـ

  
ْبيَة : َمْن لم يَُجدَّْر ، القُْرَحانو قّط. أَي لم يُِصبه َجَربٌ  من اإِلبل : ما لم يَْجَربْ  القُْرَحانُ و .قُْرَحانَةٌ  أَو أَْقَرحُ  الَواِحدُ   أَي لم يَمسَّه من الّصِ

 ، قُْرَحانٌ  ، وَصبيٌّ  قُْرَحانٌ  إِبلٌ  َسواُء ، والمذّكر والمؤنّث (3) والجميع واالثنان الواحد ، وهو الُجَدِرّي ، وكأَنّه الخاِلُص من ذلك ، القَْرحُ 

:  له وقيل ، الّطاُعونُ  اوبه الّشامَ  معه قَِدُموا وسلموآلهعليههللاصلىأَّن أَصَحاَب رُسول هللا » عنههللارضيُعَمَر  أمير المؤمنين في حديثو

 ، أَي لم يُصبهم داٌء قَْبَل هذا. قال َشِمٌر : «، فال تُْدِخْلُهم على هذا الّطاُعونِ  قُْرَحانٌ  وسلموآلهعليههللاصلى هللا رسول أَصحاب من َمعك إِنَّ 

ن. وقد جمعَه بعُضهم بالواو والنون. قُرَحان  ، إِن ِشئَت نَّونت وإِن ِشئت لم تُنَّوِ

معك من أَصحاب  (4) [َمنْ ]إِّن »طاعوناً ، فقيل له :  تَْستَِعرُ  وهي الشامَ  يَدُخل أَن أَرادَ  حينَ  عنههللارضيأَوردهُ الجوهريُّ حديثاً عن ُعمَر و

 : وهي لغة متروكة. (5)وفي المختار واللسان والّصحاح واألَساس  لُغَيَّة ، ، هي «فال تَْدُخْلَها َحانُونَ قُرْ  وسلموآلهعليههللاصلىرسول هللا 

 ٌء.به ، أَي بَري (6) قُِرْحت مما قَرحانٌ  أَنت من المجاز :و

 وأَنشد قول جرير : خارج ، أَي ، قَُراِحيٌّ و األَمر هذا من قُرحانٌ  وقال األَزهرّي : أَنت

ظــــــــــيــــــــــمــــــــــٍة  نــــــــــكــــــــــمح كــــــــــر  يــــــــــوِم عــــــــــَ ُض عــــــــــَ دافــــــــــِ  يــــــــــُ

ييف أَنــــــــــــت و     رَاحــــــــــــِ مِ  قـــــــــــــُ وا ــــــــــــِ يــــــــــــِف الــــــــــــكــــــــــــَ  بســــــــــــــــــــــــــِ

  
 القُْرحانُ و وال ُجَدِرّي وال َحْصبَة ، قَْرحٌ  : َمن لم يَمسَّه القُْرحان في التهذيب قال بعضهم :و .كالقَُراِحيّ  َمْن لم يَشَهد الَحرَب ، : القُْرَحانو

 ويؤنّث. يَُذّكر ِضدٌّ ، وهو ، القُُروحُ  َمْن َمسَّه أَيضاً :

 .(7). أَي ِكفَاحاً وُمَواَجهة ُمقَاَرَحةً  ولَِقيَهُ  : واَجَهه. قَاَرَحهو بالحّقِ : استقبَلَه به ، قََرَحه من المجاز :و

ُزل وكّل ذي ِظْلٍف يَْصلَغ. قال ، وكّل ذي ُخّف يَبْ  يَْقَرح في الصحاح : كلُّ ِذي حافِرٍ  من ِذي الحافِر بمنِزلة الباِزل من اإِلبل. القَاِرحو

 األَعَشى في الفَرس :

ر ٍة  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــارِحَ و  مـــــــــــــــــِ ا وكـــــــــــــــــر  طـــــــــــــــــِ د   الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

ا    َذاهلــــــــــَ ِويــــــــــِر قــــــــــَ ــــــــــطــــــــــ  ُد ال  ال تســــــــــــــــــــــــتــــــــــطــــــــــيــــــــــض يــــــــــَ
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حٌ و قَواِرحُ  ج  قال أَبو ذَؤيب : مقَاِريحُ و كُسكَّر ، ، قُرَّ

__________________ 
 الصحاح فكاألصر والقاموس.ويف « نـَوحر أبي »( يف التهذيب واألساس : 1)
 حواء. قرحاء برواية : 573( ديوانه ص 2)
 ( يف الصحاح واللسان : واجلمض.3)
 ( زايدة عن الصحاح ا وقد نبه ِإىل سقوطها من األصر واللسان هبامش املطبوعة املصرية.4)
 اكتف  بذلك.« قُرحانونو  قُرحان وقوم»( يف األساس : 5)
 قرفت به.( يف األساس : مما 6)
 : مواجهة. مقارحة ( األصر واللسان ا ويف األساس : ولقيته مصارحة7)
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ه  َوتــــــــــــِ قــــــــــــح ي بــــــــــــعــــــــــــَ ه حــــــــــــَا ال مَيحشــــــــــــــــــــــــــِ اَوزحتــــــــــــُ  جــــــــــــَ

ب      ـــــــــــقـــــــــــُ يـــــــــــُب وال ـــــــــــحُ ِإال  املـــــــــــقـــــــــــانـــــــــــِ  (1) املـــــــــــقـــــــــــارِي
  

كِمذَكار وِمئناث ، وَمذاكير  ِمْقَراح الَجْمع ، يعني أَن يكسَّر فاعٌل على َمفاعيل ، وهو في القياس كأَنّه جْمع َشاذّ  قال ابن جنّي : هذا من

 .(2) قاِرحة وهي بغير هاٍء أَعلَى ، قال األَزَهرّي : وال يقال ، قَاِرحةو قاِرحٌ  أَي األَنثى ، وهي ، وَمآنيث ،

ً  الفَرُس ، َكَمنَع وَخِجلَ  قَِرحَ  وقد ً و يَْقَرح قُُروحا باألَلف. هكذا حكاه اللِّحيانّي  ، أَْقَرحَ و األَخيرة محّركة ، وفيه اللّف والنّْشر الُمَرتَّب. ، قََرحا

 ثمَربَاٌع ، ، وهي لغة رديئة ، وقيل َضعيفة مهجورة ، ففي الّصحاح وغيره : الفَرُس في السَّنَة األُولى َحْولّي ، ثم َجَذٌع ، ثم ثَنِيٌّ ، ثم 

 .قاِرحٌ 

 ، هذه َوحَدَها بغير أَلف. قَِرحَ و وقيل : هو في الثانية فِْلٌو ، وفي الثالثة َجَذٌع. يقال : أَْجَذَع اْلُمهُر وأَثنَى وأَْربََع ،

ً  َصاَر به قد : ِسنُّه الِّذي قَاِرُحهو بَاعيَة. : وُحهقُرُ  أَو وإِنّما تنتِهي في َخْمس سنين ، انتهاُء ِسنِّه ، قُُروُحه ، أَو قارحا ّن التي تَِلي الرَّ  ُوقُوُع الّسِ

بِنَباتِه  قُُروُحه ، إَِذا أَْلقَى أَقَصى أَسنانِه. وليس قََرحَ  وقَد
وله أَربُع أَسناٍن يَتحّوُل من بْعضها إِلى بعض : يكون َجَذعاً ، ثم ثَنِيًّا ، ثم  .(3)

ً  َربَاِعياً ثم مكانََها ِسنٌّ فهو َربَاٌع ، وذلك إِذا  (4)نابُه. وقال األَزهرّي عن ابن األَعرابّي : إِذا َسقَطت ربَاِعيَةُ الفَرِس ونَبََت  قََرحَ  ، وقد قاِرحا

نُّ الّتي تِلي َربَاِعيَتَه ونَبََت مَكانَها نابُه ، وهو قُُروُحه عَةَ. فإِذا حانَ استَتَمَّ الراب ُسقُوُط ِسّنٍ واَل نَبَاُت  القُُروح ، وليس بعد قاِرُحه سقََطت الّسِ

. قال   .قَِرحَ  : وإِذا َدَخَل الفَرُس في الساِدسِة واستَتمَّ الَخاِمَسةَ فقَدْ  (5)ِسّنٍ

 الماُء الِّذي يُْشَرب إِثَْر الطَّعَاِم. قال جريٌر : (6)وهو  من َسِويٍق وَغْيِره ، فسكون ، ال يَُخاِلُطه ثُْفل ، بضمٍّ  الذي : الماءُ  ، كسَحاب القََراحُ و

ا  يـــــــــــهـــــــــــَ نـــــــــــِ بـــــــــــٌة بـــــــــــَ ي ســـــــــــــــــــــــــاغـــــــــــِ ر وهـــــــــــح لـــــــــــِّ عـــــــــــَ  تــــــــــــُ

ِم     ـــــــــــــــِ ب اٍس مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح رَاحِ أبَنـ ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  ال

  
بِيِب.هو الماء الِّذي لم يخاِلْطه شيْ  «القََراح ِجْلف الُخْبِز والماء»في الحديث و  ٌء يُطيَّب به ، كالعََسل والتَمر والزَّ

 قاله أَبو حنيفةَ ، وأَنشد قَوَل َطرفةَ : الخاِلُص ، كالقَِريح ، : القََراحُ و

 (7) َقرِيحح ِمن قـَرحَقٍف ِشيَبتح مباٍء 
 ، أَي ُمْغتَرف.« قَِديح»ويروى 

كقَذاٍل وأَْقِذلة. ويقال : هو  ، أَقِرَحةٌ  ج .(8)ٍء ، قاله األَزهرّي ولم يَختلط بشيْ  ال َماَء بها وال شجر البارز الظاهر الذي األَْرضُ  : القََراحُ و

 ، كقَفيز وأقفِزةٍ. قريح جمعُ 

رع  : األَرضُ  القََراح وقال أَبو حنيفة :: كلُّ قِْطعَة على ِحيَاِلَها من َمنَابِت النَّْخل وغير ذلك.  (9)من األََرِضين  القََراحُ  أَو الُمَخلََّصة للزَّ

وهو الفَضاُء من األَرض التي ليس بها َشَجٌر ولم يَختِلْط  ، كالِقْرواح الَمْزَرَعةُ الّتي لَْيَس عليها بِنَاٌء وال فيها َشجٌر ، القَراحُ  وقيل والغَْرِس.

َجلٌَد من األَْرض َوقَاٌع ال يَستْمِسُك فيه الماُء ،  الِقْرَواحُ  قال ابُن ُشميل : ، بكسرهّن. الِقْرِحيَاءِ و الِقْريَاحِ و ٌء ، عن ابن األَعَرابِّي ،بها شيْ 

 ماٌء إِاّل ساَل عنه يَِميناً وِشماالً. (10)وفيه إِشراٌف ، وَظْهُره ُمستٍو ، وال يستَقّر فيه 

 .(11) أَربُع َمَحالَّ ببغدادَ  القََراحْ و

 قال ، بِالكسر : الناقَة الّطويلةُ القََوائِِم ، الِقْرَواحُ و

__________________ 
( قا  ابن بري : ومعىن بيت أيب ذ يب : أي جاوزت هذا املرثّي حا ال ميشــــــــــي بســــــــــاحة هذا الطري  املخوف ِإال املقانيب من اخلير ا وهي 1)

 القطض منها والقّب : الضمر.
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 وابألصر : قارحته.( عن اللسان والتهذيب ا 2)
 ( اللسان : بنباهتا.3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ونبتت.4)
لتهذيب : ( كذا ابألصـــر واللســـان ا ويفهم منه أنه قو  ابن االعرايب وهو يف التهذيب لغري ابن األعرايب ا وأما تتمة كالم ابن األعرايب كما يف ا5)

 .قارح قا  : وِإذا دخر يف اخلامسة فهو
 ... ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وال هو املاء6)
 ( ديوانه وصدره فيه :7)

 كبلا ريقها نطفة
ويف « من األرض : البارز الظاهر اخل القراح قوله البارز ا هكذا يف النســـــــخ ا والذي يف اللســـــــان عن اأَلزهري :»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 8)

 ء.من األرض : الجي لي  فيها شجر ومل لتلرت هبا شي القراح :التهذيب أَيضاً عن أيب عبيد 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : األرض.9)
 .«به»( األصر واللسان ا ويف التهذيب 10)
 )عن التكملة(. أيب الشحم. قراحو  القاضي ا قراحو   فر قراحو  ابن رزين ا قراح ( وهي11)
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أَي التي  الَمْلَساُء ، الَجْرداءُ  النَّْخلَة الطويلةُ  : الِقْرَواحو قال : التي كأَنّها تَْمِشي على أَْرَماح. ؟الِقْرَواح اقَةُ األَصمعّي : قْلت ألَعرابّي : ما النّ 

اِمت األَنصاِرّي : ج قََراِويُح ، اْنَحرد َكَربُها وطالَْت ،  وأَّما في قوِل ُسَويِد بن الصَّ

َرٍم  غـــــــــــــح مح مبـــــــــــــَ لـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــُ يِن عـــــــــــــَ اَديـــــــــــــح  أَِديـــــــــــــُن ومـــــــــــــَ

اَلِد و     مِّ اجلـــــــــِ رَاوِحِ لـــــــــكـــــــــنح عـــــــــلـــــــــ  الشـــــــــــــــــــــــ   (1) الـــــــــقـــــــــَ
  

 ، فاضُطّر فَحذَف. القََراِويح وكان َحقُّه

غَاُر ، َشِرَب َمعَ  الدَّْهداهُ ، وهي الَجمل يَعاُف الشُّْرَب مع الِكبَار ، فإِذا جاءَ  : الِقْرَواحُ  عن أَبي َعمٍرو :و  وفي نسخة : معهّن. َها ،الّصِ

 وقيَل هو األَْرُض البارزةُ للشَّْمس ، قال َعبيٌد : ٍء ،البارُز الِّذي ال يَستُُره من السَّماِء شيْ  أَيضاً : الِقْرَواحو

ه  َوتـــــــــــِ قـــــــــــح نح بـــــــــــعـــــــــــَ َوتـــــــــــه كـــــــــــمـــــــــــَ جـــــــــــح نح بـــــــــــنـــــــــــَ  فـــــــــــمـــــــــــَ

ي و     نح مَيحشـــــــــــــــــــــــــِ ن  كـــــــــــمـــــــــــَ كـــــــــــِ تـــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــح
ُ
رحَواحِ امل  بـــــــــــقـــــــــــِ

  
 بالّضّم : من لَِزَم القَْريةَ وال يَخُرج إِلى الباَديَة. القَُراِحيّ و

 قال َجرير :

ظــــــــــيــــــــــمــــــــــٍة  وِم عــــــــــَ ر  يــــــــــَ نــــــــــكــــــــــمح كــــــــــُ ض عــــــــــَ َدافــــــــــِ  يــــــــــُ

َت و     ييف أَنــــــــــــح رَاحــــــــــــِ مِ  قـــــــــــــُ َوا ــــــــــــِ يــــــــــــِف الــــــــــــكــــــــــــَ  ِبســــــــــــــــــــــــــِ

  
 َسبَه إِلَْيَها.وهو اسُم َموِضع ، قال األَزَهرّي : هي قريةٌ على َشاِطئ البَْحر ، نَ  قَُراحٍ  : منسوٌب إِلى قَُراِحيّ  وقيل

أَيّاَم  قارحٌ  قال ابن األَْعَرابّي : هي النّاقَةُ : استَبَاَن َحْملُها. قََرَحتو القَْوُس البائنةُ َعْن َوتَِرَها. : القاِرحِ و : األََسُد ، كالقَْرَحاِن ، القاِرحُ و

 زال َخِلفَةً حتّى تَْدُخل في َحّد التَّعشير.يَْقَرُعَها الفَْحُل ، فإَِذا اْستَبَاَن َحْملَُها فهي َخِلفَةٌ ، ثم اَل ت

ً  وقد ، قاِرحٌ  وعن اللّيث : ناقةٌ  ر  قََرَحْت قُُروحا بذنبها حتى يَستَبِيَن الَحْمُل في بَْطنَها. وقال أَبو  (2)بالّضّم ، إِذا لم يَُظنّوا بها َحْمالً ولم تُبَّشِ

أَقاَمْت أَربعين يوماً ِمن َحْملها أَو أَكثََر حتى  : قَاِرحٌ  . وقال غيُره : فََرسٌ قاِرحٌ  فَهي حيَن يَستَبِيُن الَحْمُل بهاُعبَْيد : إِذا تَمَّ َحْمُل النَّاقَِة ولم تُْلِقه 

َشعََّر 
حٌ و قََواِرحُ  الناقةُ أَّوَل ما تَحِمل ، والَجْمع : القَاِرحو (3) ً  ، وقد قُرَّ ً و قََرَحت تَْقَرُح قُُروحا أَّوَل ما تَشوُل بَذنَبَِها ،  القُُروحُ  . وقيلقَِراحا

 ، وقيَل هي الّتي ال تُْشِعُر بلَقَاِحَها حتَّى يَْستَبِين َحْملَُها. وعبارةُ الُكّل متقاربةٌ. قَاِرحٌ  وقيَل إِذا تمَّ َحملَُها فهي

 بالّضّم. قال ابن َهْرمةَ : كالقُْرحِ ، (4)حين تُْحفَر  من البِئر ْخَرجأَي يُ  : أَّوُل ماٍء يُستَنبَط ، القَِريحةو

ك   ِإنــــــــــــــّ رحيــــــــــــــةِ فــــــــــــــَ هــــــــــــــَ   كــــــــــــــالــــــــــــــقــــــــــــــَ  حــــــــــــــا متــــــــــــــُح

ا     بحجـــــــــــَ عـــــــــــوُد مـــــــــــَ ـــــــــــَ اِء مث ت مـــــــــــَ ـــــــــــح روُب ال (5)شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 كذا في اللسان. ، وهو خطأٌ.« بالقريحةِ »المأْج : الِمْلح ، ورواه أَبو عبيد 

َح به  قَِريَحةٌ  ومنه قولهم : لفالنٍ  َجيّدة ، يراد استنباُط الِعْلم بَجودةِ الّطبع. قال شيُخنا : وهي قُّوة تستنبُط بها المعقوالت ، وهو مجاٌز صرَّ

 غيُر واحد. وقال أَوس :

تح  اُء وأَدرَكـــــــــــَ َا َأنح جـــــــــــد  الـــــــــــذ كـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــ  حـــــــــــِ

ةُ     رحيــــــــــَ مِ  قــــــــــَ مــــــــــِّ غــــــــــَ رِيــــــــــٍح مــــــــــُ نح شـــــــــــــــــــــــَ ٍي مــــــــــِ  ِحســـــــــــــــــــــــح

  
حْسيٍ ، يعني َشعَر ابنِه ُشَريحِ بن أَْوس ، َشبَّهه بما ال يَْنقَِطع وال  قريحةُ  كائي ، أَي كبِْرت وأَسنْنت ، وأَْدَرك من ابنييقول : حيَن َجدَّ ذَ 

م ، أَي ُمْغِرق.  يُغَضغَض ، ُمغَّمِ

 (6)الذي ُجبِْلَت عليه ألَنّه أَّول خلقتك  ِمنك : َطْبعُك القَِريَحةو وباُكوَرتُه ، وهو مجاز. ءٌ أَّوُل ُكّلِ َشيْ  الّشباب : أَّولُه ، وقيل هي قَريَحةو

ْهن.  ووقع في كالم بعضهم أَنّها الخاطر والذِّ

م : أَّوُل الشَّيْ  القُْرحُ و لها. قال ابن األَْعَرابّي : قلت ألَعرابّي كْم أَتَى عليك قُْرح وهو في ِء.، بالضَّ ثين. الثال قُْرحِ  فقال : أَنا في ؟سنِّه أَي أَوَّ

 قُْرحِ  يقال : فالٌن في
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__________________ 
 ( قاله خماطباً لقومه : ِإلا آخذ بدين عل  أن أ ديه من ماد وما يرز    من مثره ا وال َأكلفكم قضاءه عين.1)

 والشم : الطوا  من النخر وغريها. واجلالد : الصوابر عل  ا ر والعطش وعل  الربد.

 .«قوله ومل تبشر ا قا  يف اللسان : وبشرت الناقة ابللقاح وهو حا يعلم ذلك عند أو  ما تلقح»رية : ( هبامش املطبوعة املص2)
 .«قوله حىت شعر ا عبارة اللسان : شعر ولدها ا وهي الصواب ا وشعر بتشديد»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«حيضر»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 4)
 اأَلزهري يف التهذيب : ماجا بغري  زة.( رواه 5)
اإِلنســـان : طبيعته. وقد نبه هبامش املطبوعة املصـــرية ِإىل ما  قرحيةو  تبض يف ذلك عبارة اللســـان« الذي ُجبر عليه ألنه أو  خلقته»( ابألصـــر : 6)

 أثبتناه.
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ِر ا َأّو  ثالُث لياٍ  ِمن : الُقرححُ و  اأَلربعا ا َأي يف َأّوهلا ا  ومنهم من ضبطَه كُصَرٍد. نقَله شيخنا. الش هح
وفي حاشية  ِء من غير َسماعٍ استنباُط الشيْ  : االقتراحُ و ُخْطبَتَه ، أَي ارتَجلَها. اقتََرحَ  يقال : : ارتِجاُل الَكالِم ، االقتِراحُ  من المجازو

صته ،  اقترْحتُه قال ابُن األَعرابّي : يقال .(1) ختِيَارُ االجتباُء واال : االقتراحُ و الكّشاف للجْرجانّي : هو السُّؤال باَل َرِويٍَّة. ، واجتبَْيته ، وَخوَّ

 أَّولِ  ابتَِداعُ  : االْقتراحو عليه َصْوَت كذا وكذا ، أَي اختاره. اقترحَ  وخلَّْمته واْختَلَْمته واستَْخلَْصته واْستََمْيتُه كلُّه بمعنَى اختْرته. ومنه يقال :

: بُدَئ َعملُه. وفي  قُِرحَ و السَّهمُ  اقتُِرحَ و ، عن ابن األَعرابّي. اقتَرَحه من ذاِت نَْفسك من غير أَن تَسمعَه. وقد قتِرحهتَ و تَبتدُعه ءِ الشيْ 

 َموّدة فاُلٍن ، أَي أَّوُل َمن اتَّخَذه َصديقاً ، وهو َمجاز. اقترحَ  األَساس : وأَنا أَّوُل َمن

ٍء َطلُب شيْ  االقتراحُ  عليه بكذا : تََحكََّم وسأََل من غير َرِويّة. وعبارةُ البَْيَهِقّي في التاج : اقتََرحَ  لَى ، يقال :ويُعدَّى بعَ  التَّحكُّم ، : االقتراحُ و

 ما ِمن َشخٍص ما بالتَّحكُّم.

 .اقتََرَحه وقد ُرُكوُب البَِعيِر قَبل أَْن يُرَكَب ، : االقتراح من المجاز :و

ُ  القَِريحو  ، قاله أَبو َحنِيفة. وأَنشد أَبو ذَؤيب : كالقََراح الخاِلُص ، : القَِريحو : السََّحابَة أَّوَل ما تَْنَشأ

ِد كــــــــــــاهــــــــــــٍر و  هــــــــــــح يــــــــــــَر يف عــــــــــــَ المــــــــــــًا نــــــــــــِ  ِإن  غــــــــــــُ

رِيِّ     هــــــــَ مــــــــح ِر الســــــــــــــــــــــ  رحٌف كــــــــَنصــــــــــــــــــــــح طــــــــِ ــــــــحُ لــــــــَ رِي  (2) قــــــــَ
  

 نِيَل ، أَي قُتَِل. في َعْهِد كاهٍل ، أَي له َعْهٌد وميثاٌق.

ِل في نَسِب َساَمةَ بِن لُؤيّ  القَِريحُ و  بن َغالٍب القَُرشّي. بن الَمنَحَّ

 ِحيَن يَنِزل. قال ابن ْمقبل : من السََّحابَِة ماُؤَها القَِريحُ و

 (3)َسحابة  َقرِيحَ كَبّلَا اصطَبحتح و 
ِرّماح :  وقال الّطِ

َن  ح عـــــــــــــــائـــــــــــــــن ِشـــــــــــــــِ ـــــــــــــــحَ  ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِف  قـــــــــــــــرِي رِي  اخلـــــــــــــــَ

ِم     ن اأَلجنــــــــــــــــحُ هح  (4)مــــــــــــــــِ رحِي والــــــــــــــــّذاحبــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــفــــــــــــــــُ

  
وم ألَّن قَْيَصرَ  بن ُحْجٍر الشاعر الِكندّي ، امِرئ القَْيس لقَبُ  : القُُروحِ  ذُوو ً  وفي نسخة : بعََث إِليه أَْلبََسه ، ملَك الرُّ  فلَبِسه قَميصاً َمْسموما

حَ  لذي عليه الجمهور ، وفي شْرح شواهد المغني للحافظ َجالل الدين السيوطّي أَنّه قال شيُخنا : وهذا هو المشهور ا َجَسُده فماَت. منه فتَقرَّ

 ذو الفُُروج بالفاِء والجيم ، ألَنّه لم يُخلّف إِاّل البناِت.

ً  ائتُوا:  فقال ، النّاِس  أَشعرِ  َعنْ  فسأَلُوه وسلموآلهعليههللاصلىأَتى قَوٌم رسوَل هللا »قد أَخرَج ابن عساكر عن ابن الَكلبّي قال : و  ، َحسَّانا

 .«ذُو الفُُروج : فقال فَسأَلُوه فأَتوه

 الشَّاعر. : َكْعُب بُن َخفَاجةَ  القَْرح ذوو

 .(5)لُهم  : فََرَسانِ  القَْرَحاءُ و

 وأَنشد للنّابغة : القِطيِف ،ـ  بكسر السين المهملةـ  كغَُراب : ِسيفُ  القَُراحُ  عن أَبي ُعبيدة :و

ة يــــــــــــــّ رَاحــــــــــــــِ ــــــــــــــُ ا  قـ لــــــــــــــيــــــــــــــٍف كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ َ َوتح بــــــــــــــِ  أَلــــــــــــــح

ُر     واجـــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــهـــــــــا ت ـــــــــوص طـــــــــاَر عـــــــــن ـــــــــل اُء ق فـــــــــَ (6)عـــــــــِ
 

  
 وقال جرير :

ار   ـــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــَ ِدن  مـــــــــــــض ال ـــــــــــــَ ـــــــــــــَن مل ي ائ عـــــــــــــَ   ـــــــــــــَ

ُك و     رِيـــــــــــــــــَن مـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــََ دح رَاحِ مل يـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ

  
 بالبَحَرين. و: ة وقال غيره : هو ِسيُف البَحِر ُمطلقاً.

 َموِضع.أَي واسُم « و: ع ،»وفي نسخة 



3313 

 

ُجل القَُرْيحاءُ و  من البَِعيِر لَقَّاَطةُ الَحَصى. هيو ومثله في التهذيب واللسان. قال : ، كبُتَْيراَء : َهنَةٌ تَُكوُن في بَْطن الفََرِس كرأْس الرَّ

__________________ 
 ( يف املطبوعة الكويتية : واالختبار ابلباء املوحدة خطب.1)
 .قريح وروي صريح بد  114/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( ديوانه وصدره :3)

 بعًر  تصفقه الرايح الزال 
 ( يف الديوان : من األسعد.4)
 : فرس عاصم بن أيب عمرو بن حصا. القرحاءو  : فرس عقبة بن مكرم ا قرحاءو  ( يف التكملة :5)
 ( ديوانه وروايته فيه :6)

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــٍف كــــــــــــــــــبن ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــوت ب ــــــــــــــــــة أل ــــــــــــــــــزاخــــــــــــــــــي  ب

ـــــــــــــــواجـــــــــــــــ    ـــــــــــــــهـــــــــــــــا ت  رِ عـــــــــــــــفـــــــــــــــاء قـــــــــــــــالص طـــــــــــــــار عـــــــــــــــن
  

 والقصيدة رويها الكسر وأوهلا :

 لــــــــــــقــــــــــــد قــــــــــــلــــــــــــت لــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــان يــــــــــــوم لــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــه 

 يـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــىن حـــــــــــــــــــنٍّ بـــــــــــــــــــربقـــــــــــــــــــِة صــــــــــــــــــــــــــــــــادرِ    
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ّم : أَّولُه. قُْرَحة عن أَبي زيد :و تَاِء بالضَّ بيعِ أَو الّشِ  الرَّ

 الَوْسمّيِ : أَّولَه ، وهو َمجاٌز في األساس. قُرَحةَ  وأََصْبنا

ً  قد : َمْقُروحٌ  َطِريقٌ  ويقال :  بَيِّنا َموطوًءا. أَثَِّر فيه فَصاَر َملُحوبا

َحةُ و حةو .القُُروح وذلك ِإذا َظهَرت مثْل : أَّوُل اإِلْرطاب ، الُمقَّرِ واسُم  لذلك َمشافُرَها ، في أَفواِهَها فتَهدَّلتْ  قُُروحٌ  من اإِلبل : ما بها الُمقَّرِ

 ونَسبهُ األَزهرّي إِلى اللّيث ، وهو الصواب. قال البَِعيث : (1)، بالضم  القُْرحةُ  ذلك الّداءِ 

اَءاَن و  اَلِب ِنســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــكــــــــــــُ ا ابل ــــــــــــَ ن عــــــــــــح ــــــــــــَ نـ ُن مــــــــــــَ  حنــــــــــــَح

َواِه     رحٍب كــــــــــــــبَفـــــــــــــــح ةِبضــــــــــــــــــــــــــــَ ّرِحــــــــــــــَ قــــــــــــــَ
ُ

دح ِ  املــــــــــــــ  اهلــــــــــــــُ

  
ّكيت ، قال : وإِ   نّما َسرَق البَعيُث هذا المعنَى من َعْمِرو بن َشأْس :ومثله في إِصالح المنطق البن الّسِ

ا و  مح آَ ُرهـــــــــــــــــّن كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــَّ هـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ افـ ـــــــــــــــــَ ي  َأســـــــــــــــــــــــــــــــح

َر     رححــــــــــَ َمشــــــــــــــــــــــــافــــــــــِ ــــــــــَ دح ُ  قـ ارِكــــــــــهــــــــــا هــــــــــُ  يف مــــــــــبــــــــــَ

  
 وأَخذه الُكميُت فقال :

ا  اِم آ ُرهـــــــــــــــــــــــــَ ُه يف اهلـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــــ   ُيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َر     رححـــــــــــــَ َمشـــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــِ َن الـــــــــــــرَبِيـــــــــــــرَا قــــــــــــــَ  َأكـــــــــــــلـــــــــــــح

  
َحت وقال األَزهرّي : حة اإِلبُل فهي قرَّ  ٍء.ليسْت من الجَرب في شيْ  القَْرَحةو ، ُمقَّرِ

جلُ  قََرحَ و  ولم يُحفَُر فيه ، فكأَنّه ابتََدعها.أَ  بِئراً ، كمنََع ، واْقتَرحها : َحفَر في َموضعٍ ال يوجد فيه الماُء ، الرَّ

 األَقارُح أَيضاً ، وهو ِشْعٌب. : ٍء ، ويقاللبني ُسَواَءةَ من طيّى ، بضّم الّراِء : ع أَْقُرحٌ و

 بَِواِدي القَُرى. ُسوقٌ  القَْرَحى وذُو آَخرُ  ع بالكسر : ، قِْرِحيَاءُ و

ك في الّشعر : ُسوُق واِدي القَُرى ، صلَّى به رسوُل هللِا  قُْرح قد جاَء في الحديث ِذكرو ، بضّم القاف وسكون الحاِء وقد يُحرَّ

 .َمْسجداً  به ىوبنَ  وسلموآلهعليههللاصلى

 وأَّما قول الّشاعر :

ن يف  ِبســـــــــــــــــــــــــــــح رححٍ حـــــــــــــــُ   (2)ويف َدارَاهتـــــــــــــــا  قــــــــــــــــُ
عــــــــــــلــــــــــــوفــــــــــــاهتــــــــــــا    ــــــــــــاٍ  غــــــــــــرَي مــــــــــــَ ــــــــــــي َض ل ــــــــــــح ب  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
 فهو اسم واِدي القَُرى. كذا في لسان العَرِب.

ِم : الَخاِصرتاِن. القََراِحيَتَانِ و  بالضَّ

حَ و  تَقَذََّح وتَقدََّح.مثل  تََهيَّأَ ، بالّشّر ، إِذ له تَقَرَّ

ء يَخُرج من البَقل الذي يَنبت في أَّوُل شي التقريحُ  : أَّول نَبَاِت العَرفَجِ. وقال أَبو حنيفةَ : التَّقِريح * ومما يستدرك عليه في هذه المادة :

كة فيها ُضُروٌس وثَْرٌد ، يَذُرُّ  ؟أَرِضكالبْقِل : نباُت أَْصلِه ، وهو ُظهوُر ُعوِده. وقال رجٌل آلَخَر : ما َمَطُر  تَقريحُ و الَحّب.  (3)فقال : ُمَرّكِ

ح بَْقلُه وال ً  أَْصلُه. ثم قال ابُن األَعرابّي : ويَْنبُت البَْقُل حينَئذٍ  يُقَّرِ ً  ُصْلباً. وكان ينبِغي أَن يكون ُمْقتَِرحا حا  لُغَةً في اقتََرحَ  ، إِاّل أَن يكون ُمقَّرِ

حَ  ً  قولُه . وقد يجوز أَن يكونقَرَّ ح ، أَي منتِصباً قائماً على أَْصِله. وقال ابن األَعرابّي : ال ُمْقتَِرحا البَْقُل إِاّل من قَْدر الذّراع من ماِء  يُقَّرِ

 الَمطر ، فما زاد. قال : ويَذُرُّ البَْقُل مَن َمطٍر َضِعيٍف قَدِر َوَضحِ الَكّف.

حٌ  : التَّْشِويُك ، وَوْشمٌ  التَّقريحو ٌز باإِلبرةِ. : ُمقَرَّ  ُمغَرَّ

 األَرِض : ابتداُء نَباتَِها. تَْقِريحُ و
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ل األَقَرحُ  َخْيُر الَخْيل»في الحديث : و . ومن قُْرحٌ  : أََغرُّ ، وَخْيلٌ  أَقَرحُ  وفي األساس : فَرسٌ  (4)، هو ما كان في َجْبهتِه ُغّرة  «المحجَّ

ى  ة : أَْقَرحَ  الدَُّجى عن َوْجهِ  (5)المجاز : تَفَرَّ مَّ بح ، ألَنّه بياٌض في َسواد. قال ذو الرُّ  ، وهو الصُّ

ه وَ  قـــــــــــ  دارِي  شـــــــــــــــــــــــــَ ُر اخلـــــــــــُ يـــــــــــح وٌج ِإذا الـــــــــــلـــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــــُ

مــــــــاوِة     ُروُف الســــــــــــــــــــــ  عــــــــح ب مــــــــَ ــــــــر كــــــــح رَحُ عــــــــن ال ــــــــح  (6) أَقـ
  

ْبَح.  يعني الفْجَر والصُّ

ْوَضة التي بََدأَ نَْبتَُها. القَْرحاءُ و  : الرَّ

 : مْلَساُء َجْرَداُء طويلةٌ. قِْرَواحٌ  َهْضبَةٌ و

َحتْ  وفي األَساس : ت بالنَّبَات ، فإِذا قَرَّ بّي : َهمَّ  ِسنُّ الصَّ

__________________ 
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان بفتح القاف ضبرت قلم.1)
 ويف اللسان : دارهتا.« داواهتا»( عن الصحاح وابألصر : 2)
 املطبوعة الكويتية : يدّر.( يف 3)
 .«ابلضم ا وهي بياض يسري يف وجه الفرس دون الغرة قرحة ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله غرة ا الذي يف اللسان هو ما كان يف جبهته4)
وهو  أقرح وتفّر  اللير عن وجهقوله تعّر  صـــــوابه تفّر  وهو الصـــــواب ا وعبارة األســـــاس : »وهبامش املطبوعة املصـــــرية : « تعر »( ابألصـــــر 5)

 .«الصباح
 : والوسج والوسيج ضرب من سري اإِلبر. (وسج)حتريف ويف اللسان « وسوح»عن امكم والتهذيب وابألصر واللسان « وسوج( »6)
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 َأصحاِبه : ُغّرهتم ا وهو جماز. قـُرحَحةُ  وهو (1) [والُغر ة الُقرححة من]َخَرَجت قير : َغر َرت 
. حقَِري وبنو  ، كأَمير : حيٌّ

 : اسُم َكْلب. قُْرحانُ و

 ، كما ال بَعيَر إِاّل وهو أَعلَُم. أَقَرحُ  وفي األَساس : وال ذُباَب إِالَّ وهو

باعيّ و بالّضم : َضْرٌب من البُُرود ، ويُفتح. القُْرُدح : [قردح] ْخم : القُْرُدح في التهذيب في الرُّ ّم. .كالقُْرُدوحِ  الِقْرُد الضَّ  بالضَّ

. وقَد القَْرَدَحةُ  عن ابن األَعرابّي :و ِمْنه. إِليِه أَو يُطلَب أَقَّر بما يُْطلَبُ  الّرُجُل : قَْرَدحَ و ْبُر َعلى الذُّّلِ يم ، والصَّ ،  قَْرَدحَ  : اإِلقراُر على الضَّ

 يه عند َموته فقال : يا بَنيَّ ، إِذا أَصابتْكم ُخطَّةُ َضْيٍم ال تُِطيقُون َوْقعَهاوأَوَصى عبُد هللا بن خاِزم بَنِ  . قال :ُمقَْرِدحٌ  وتَصاَغَر ، وهو تََذلّل إِذا

اُء : فَقَْرِدُحوا  الذُّّل. القَْرَدحةُ  لها فإِنَّ اضطرابَكم منه أَشدُّ ِلُرسوِخكم فيه. وقال الفرَّ

 وهو َعالمةُ بُلوِغه. لُمَراِهِق ،كالَجْوزة في َحْلق ا ٌء ناتئٌ شيْ  ، بضّمهما : القُْرُدَحةو القُْرُدوَحةو

يَ  : الُمقَْرِدحُ و  وقد تَقّدم ِذْكر أَسمائها. العاِشر من َخْيِل الَحْلبة ، السَُّكْيت ، وهو ُء بَْعدَ الذي يَجى المتصاِغر ؛ ومنهُ ُسّمِ

. (2) لي اْقَرنَدحَ  ه. وهذه الماّدة مما استدركه على الجوَهرّي ، ولم يَذكرها ابن منظور ، ء لالمتهّيِ  : المستَِعدُّ للشَّرِّ  الُمْقَرْنِدحُ و : تََجنَّى عليَّ

 والنون واألَلف زائدتان.

ّمِ ، القُْرُزحُ  : [قرزح] أَي األَعراب ، كنَّ  ِلباٌس كان لنسائهم : القُْرُزحُ و فرس. اسم قُرُزحٌ و .قُْرُزَحة واحدته َشَجٌر ، : كالقُرُزوحِ  ، بالضَّ

 يَلبَْسنَه.

 ، قال : القَراِزحُ  أَي القبيحة الِخْلقَِة. والجْمع بهاٍء ، المرأَةُ القَِصيرةُ والدَِّميمةُ  القُْرُزَحةو

ِر  َوامـــــــــــــــِ ُة ال َد   اخلـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ بــــــــــــــــح ا  (3)عـــــــــــــــَ  َدهلـــــــــــــــ َ

اِح و     بـــــــــــــــَ ا زِي  الـــــــــــــــقـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ رَازحِ ال زِيــــــــــــــــ   الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

  
 َجْعدةٌ لها َحبٌّ أَسوُد. ُشَجْيَرةٌ  : القُْرُزَحة عن أَبي حنيفة :و عن كراع ، ولم يَُحلِّها. بَْقلَةٌ ، القُْرزَحةو

ُجُل : قَْرَشحَ  : [قرشح]  وقد تقّدم. كفَْرَشَح. َوثََب َوثْباً ُمتقاِرباً ، الرَّ

دة ، الذي يُطرح في الِقْدِر ، كالَكّمون والُكْزبََرة ، التَّابََل ، : الِقْزحو شاِميَّة. ، بالكسر : بَْزُر البََصِل ، الِقْزحُ  : [قزح]  ويُفتَُح ، بفتح الموحَّ

احٌ  وبائعه ، أَْقزاحٌ  أَي في األَخير ، وجمعهما  ، والِفَحا والفََحا. القَْزحو الِقْزح وعن ابن األَعرابّي : هو .قَزَّ

ً و الِقْدَر ، كَمنََع ، قََزحَ و َحها تَقزيحا اَها. َجعَلَه فيها : قَزَّ  وَطَرَح فيها األَبَازيَر ، كما يقال فَحَّ

َحه وإِن»في الحديث و  .الِقْزح ، أَي تَْوبَلَه ، ِمن «وَملََّحه قَزَّ

واحٍد منهما أُريد منه معناه الموضوُع له ، ففي اللسان : المليُح من قال شيخنا وهو قوٌل مرجوح ، والصواب أَنَّ كّل  إِتباٌع ، قَِزيحٌ  َمِليحٌ و

 ، واإِلتباع يَقتِضي التأْكيَد وأَن الثانَي لَْيَس له معنى مستِقلٌّ به ، وليس كذلك. الِقْزح من القَِزيحٍ و الِمْلح ،

َز بعضهم في ميمه الفَتَح ، كالموضع.ق من الِمْملََحِة ، ، وفي بعض النسخ : نوعٌ  (4) ، بالكسر : نحوٌ  الِمْقَزحةُ و  ال شيخنا : وجوَّ

 من الُجُموع التي ال َواحَد لها. : األَباِزيُر ، التَّقَاِزيحو

 وتَحسينه وتَتميُمه ، من غير أَن يَكِذَب فيه ، وهو َمجاز. الَحِديِث : تَْزيينُه تَْقِزيحُ و

ً  يَْقَزح َكَمنََع وَسِمع ، قَِزحَ و الَكْلُب ببَْوِلهِ  قََزحَ و ً  في اللغتين جميعا ً و بالفتح ، ، قَْزحا ّم : باَل ، وقيل : َرفَع ِرْجلَه وباَل ، وقِيَل :  ، قُُزوحا بالضَّ

 بفتْح فسكون ، وفي بعض النّسخ بضّمٍ ففتح. أَرَسلَه َدْفعاً ، َرَمى به وَرشَّه ، وقيل : هو إِذا

ً  الِقْدرُ  قََزَحت عن أَبي زيٍد :و  فسكون ،بفتح  ، قَْزحا

__________________ 
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 ( زايدة عن األساس.1)
 ( قيدها يف التكملة ابلذا  املعجمة.2)
 ( كذا ابألصر واللسان ا وأورده يف مادة خرمر : اخلرامر.3)

 قا  : واخلرمر ابلكسر : املرأة الرعناء ا وقير العجوز املتهدمة ا مقاء.

 ( وهي عبارة الصحاح واللسان.4)
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ر :  (1)ا ِإذا ابَ   قـَزَح وقد بـَوحُ  الَكلحب ا بفتح فســكون : ا الَقزححُ و  أَقحَطَرتح ما َخرََج منها  رّكًة ا ِإذا ا قـََزَحاانً و  وابلكســح
 .أَقزاحٌ  مجحعه ُخرحُء ا َي ِة ا

حةُمقَ  فهي أَْصَل الشََّجرةِ  هَكَذا هو مضبوٌط عندنا بالتخفيف ، والصواب بالتشديد ، ، قََزحَ و لَه ، : زَّ َحة والشََّجرةُ  بَوَّ  قَّزحتِ  التي المقزَّ

بَاُع بأَبواِلها عليها.  وسيأْتي. الكالُب والّسِ

َسة تَبدو في السََّماِء أَياَم الّربيع ، زاد األَزهرّي : ِغبَّ المطِر  ، كُزفََر ، قَُزحَ  قَْوسُ و بُحْمَرةٍ وُصْفرة وفي بعض النُّسخ كُصَرٍد : َطرائُق ُمتقّوِ

 فَما أَبيَن قَْوَسه. قَُزحَ  من قَوٍس ، ال يقال : تَأَّملْ  قَُزحُ  وُخْضرة ، وهو غير َمْصروف ، وال يُفَصل

يَت قيل : «عزوجل، وقولوا قَْوس هللِا  (2)اسُم َشيطاٍن  قَُزحَ  ، فإِنَّ  قَُزحَ  ال تَقولوا»في الحديث عن ابن َعبّاس : و للنّاس لتَْسِويلها  ُسّمِ

نِها ، من وهو التَّحسين ، وقيل التَّقزيح وتَحسينها إِليهم المعاِصَي ، من  للطَِّريقة من ُصْفرةٍ وُحْمَرة وُخْضَرة ، اسم ، بالّضّم ، القُْزَحةِ  لتَلوُّ

أَْن  [كأنه أحب] كانوا عليه من عاداِت الجاهليّة و كأَنّه َكِره ما ارتفَعَ  ُء ، إِذاالشي قََزحَ  أَو الرتفاِعها ، ِمنْ  وهي األَْلَوان الّتي في القَْوس.

 يُقَال ، قَْوُس هللِا ، فيُْرفَع قَْدُرَها كما يُقَال : بيُت هللا.

 غاٍل. أَي ، قاِزحٌ  منه : ِسْعرٌ و

 : قسط. ، وسيأْتي في قَُزحَ  وقالوا : قوُس هللِا أَماٌن من الغََرق. وفي التهذيب عن أَبي َعمرو : القُْسَطاُن : قَوسُ 

 ، (4)، للمعِرفَة والعَْدل  (3)فقال : َمن َجعله اسَم شيطاٍن أَلحقَه بُزَحَل. وقال المبّرد : ال يَنصرُف ُزَحُل  قَُزح وُسئل أَبو العَبّاِس عن َصْرفِ 

األَزهرّي : وُعَمر ال ينصرف في المعرفَِة ويَنصرف وبه قال ثعلب ، فإِذا كان هكذا أَلحْقته بعَُمَر. قال  اسُم َملٍَك ُمَوكٍَّل بالّسَحاب ، قَُزحُ  أَو

أَي إِلى َملٍَك أَو َمِلٍك. وهذا القَْول األَخير غريٌب جّداً ،  اسُم َمِلك من ُملوك العجم ، أُضيفَت قَْوُس إِلى أََحدهما. : قَُزحُ  أَو في النَّكرة ،

 اسُم َشْيَطاٍن. قَُزح المشهوَر أَنّ ولم يذكر القوَل  (5)واستبعَده شيُخنَا ، ولم أَجْده في كتاب 

هو  قَزع ، بالعين ، ألَنّ  قَُزعَ  بالحاِء خطأٌ ، والصواب قَوسُ  قَُزح ومن الغريب ، قال الدميرّي في المسائل المنثورة : إِّن قولهم قَوسُ 

 السََّحاب ، نقله شيُخنا.

وهو القَْرُن الذي يَقف عنده اإِلماُم بها ، ال يَنصِرف ، للعَْدل والعلميّة. يقال  ، َجبَل بِالُمْزَدِلفَة اسمُ  قَُزحُ  في المصباح واللسان والعُبَابو

ل ما ظهرْت فَوقَه في الجاهلّية. ولم يُِشر إِليه المصنّف ، وقد ُرِوَي ، ذلك في بعض التفاسِ   ير نقالً عن بعضهم.أُضيفَت القَوُس إِليه ، ألَنّه أَوَّ

ْلبُ  القاِزحُ و  صفةٌ غالبة. ، الذََّكُر الصُّ

حو  تََشعََّب ُشعَباً كثيرةً. والشََّجُر ، إِذا النَّبَاتُ  تَقَزَّ

ح من ذلكو  ِمن غريِب َشَجِر البَّر ، له أَغصاٌن قصاٌر. كُمعَظَّم : َشَجٌر يُْشبِه التِّينَ  الُمقَزَّ

َحة نََهى عن الصَّالة َخْلَف الشََّجرةِ »في الحديث : و حت تَشعَّبْت ُشعَباً َكثيرةً ، وقيل : أَراَد بها كلَّ شجرةٍ  ، قيل : هي التي «المقزَّ  قَزَّ

باُع بأَبواِلها عليها.  الِكاَلُب والّسِ

 قال أَبو َوْجَزةَ :و كغَُراٍب : َمَرٌض يُِصيب الغَنََم. قَُزاحٌ و

ارٌِخ  لـــــــــــوَن وصـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ  هلـــــــــــم حـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــٌر ال  ـــــــــــُح

ي     رمتــــــــــــَِ واِدي تــــــــــــَ ِر الــــــــــــغــــــــــــَ يــــــــــــح  ابلــــــــــــقــــــــــــوازِحِ كســـــــــــــــــــــــــَ

  
 .(6)التي تَنتِفخ فتَذهب  الماِء نُفّاخاتُه قََواِزحُ  قال األَزهرّي :

ً  ٌء َعلَى رأِْس نَْبٍت أَو َشَجرةٍ يَتَشعَّبُ : شي التَّقزيحو  .قَّزَحتْ  وهو اسٌم كالتْمتين والتَّْنبيت. وقد كبُْرثُِن الَكْلِب ، ُشعَبا

ّم : ، قُُسوَحةً و بالفتح ، ، قََساحةً  كَمنََع ، ُء ،الّشي قََسحَ  : [قسح] ً  َكثَُر إِنعاُظه ، أَنعَظ أَو الّرُجُل : قََسحَ و َصلَُب. بالضَّ  ، كأَْقَسحَ  ، يَْقَسح قُُسوحا

 من باب اإِلفعَال ، وفي

__________________ 
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 تُقِطَر.( زيد يف نسخة أخر  من القاموس : أي حاَن هلا َأنح 1)
 ( يف النهاية : فِإن قزح من ألاء الشياطا.2)
 .342/  2( زايدة عن الفائ  3)
 ( يف التهذيب واللسان : ألن فيه العلتا : املعرفة والعدو .4)
 ( يف التكملة : وقزح أيضاً اسم ملك من ملو  العجم ا تضاف القوس ِإليه أيضاً.5)

  :ويف اللسان : وأما قو  األعش  يصف رجالً 

 جــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــــــًا يف نــــــــــــــــــفــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــئســـــــــــــــــــــــــــــــوا 

زحح      يف  ــــــــــــــيــــــــــــــر الــــــــــــــقــــــــــــــد مــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــٍب قــــــــــــــُ

  

 فِإنه عىن بقزح لقباً له ا ولي  ابسم ا وقير : هو اسم.

 ( األصر والتهذيب واللسان ا ويف التكملة : الجي تنتفخ مث تنفقئ فتذهب.6)
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حٌ  ا من ابب االفتعا . وهو« كاقتســـــح»بع  الن ســـــخ  احٌ و  قاســـــِ ا هذه ِحكايُة َأهر الل غة. قا  ابن  َمقســـــوحٌ و  (1) قســـــ 
هاً ا ِإاّل َأن يكوَن موضوعاً َموِضض فاِعٍر ا كقوله تعاىل :  سيده :  (2) (كاَن َوْعُدُه َمْأتِيًّا)وال أَدرِي للفِة مفعوٍ  هنا َوجح
 َأي آتياً.

 الَحْبَل : فَتلَه. قََسحَ و

َكةً  القََسحو  أَو ِشدَّته. اليُْبس ، أَو بَقيّةُ اإِلنعاِظ ، القَُساحُ و القُُسوحو ، محرَّ

 يابٌس ُصْلب. : لقَُساٌح َمقسوحٌ  إِنّه في التهذيب :و

 : يابََسه. قاَسَحهُ و

 : ُصلٌب شديٌد. قاِسحٌ  وُرْمحٌ  : غليٌظ. قاِسحٌ  ثَوبٌ و

بُُع. قََشاحِ  : [قشح]  بالسين ، لغةٌ فيه. قاسٌح ، أَي ، قاِشحٌ  ثَْوبٌ  يقال :و ، كقََطام : الضَّ

 كالقَُساح بالسين. وهذه الماّدة تَرَكها الجوهريُّ وابُن منظور. ، كغَُراِب : اليابُِس ، القَُشاحُ و

 عنه. اْمتَنَعَ  وغيِره : الطَّعَام ِء ِمثْلالشيْ  عن فالنٌ  قَفَحَ  في التهذيب :و وتََرَكه. قَفََحه ، كَمنعَه : َكِرَهه : [قفح]

 .(3)، أَي تاِركة  قافِحةٌ  نَْفُسه عن الّطعَام ، إِذا تََرَكه. وقال َشِمٌر : نَْفسٌ  تقَفَحَ و

 .(4) اْستَفَّه كما يُستَفُّ الدَّواءُ  إِذا ءَ الشَّيْ  قَفَحَ  عن ابن دريٍد :و

ْبَدة تُْحلَب عليها الشَّاةُ. هي القَِفيَحةو  الزُّ

ً  قَْفَحاءُ  َعَجاَجةٌ و  تَتََشعَُّب ِمْنَها. فيها كثيرةً  ، وهي أَن تََرى ُشعُوبا

ْفَرةُ على األَسناِن وتَْغلَُظ ثم تَسَوّد أَو تَخضّر. وقال  األَْسنَانَ  تَعلو ، محّرَكةً : ُصْفرةٌ  القَلَحُ  : [قلح] في النّاس وغيِرِهم. وقيل هو أَنه تَكثُر الصُّ

َواِك. وقال َشِمٌر : الَِحْبر ُصْفَرةٌ في األَسنان ، فإِذا كثَُرت أَبو ُعبيٍد : هو ُصْفرة في األَسناِن  وَغلَُظت  (5)وَوَسٌخ يَْرَكبها من ُطوِل تَْرِك الّسِ

 ، كالقاَُلح ُصفرةُ أَسناِن اإِلنساِن ، وُخْضرةُ أَسناِن اإِلبل ، القَلَح . ومن الغريب ما نقله شيُخنا عن بعضهم :القَلَح واسودَّت واخَضّرت فهو

ً  ، كفَِرَح ، قَِلحَ  بالّضّم ، وإِطالقُه يُوِهم الفتَح ، وهو غيُر سديٍد. قال األَزهريُّ : وهو اللُّطاخ الذي يَْلَزق بالثَّْغر. وقد ُ قَلَحا ،  قَْلَحاءُ  . والمرأَة

 . قال األَعشى :قُْلحٌ  وَجمعَُها

ه  تــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ؤحُم عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــم بـ ىَن الــــــــــــلــــــــــــ   قــــــــــــد بــــــــــــَ

ؤِم و     ا فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم مـــــــــــض الـــــــــــلـــــــــــ  حح َفشـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــَ  الـــــــــــقـــــــــــَ

  
جَل والبَِعيَر : : عالَجَ  قَلَّحَ و  ، القَلَح ، أَي تُنَقَّى أَسنانُه وتُعَالَج من يُقَلَّح بفتح العين المهملة وسكون الواو قولهم : َعْوٌد ، من ذلكو .قَلََحهما الرَّ

ْدُت البَعيَر : وهو من ُجَل ، إِذا قُْمت عليه في َمَرضه ، وَطنَّيُت البَعيَر ، إِذا عالَْجته من َطنَاه  باب قَرَّ ضت الرَّ  .(6)نَزْعت عنه قَُراَده ، وَمرَّ

 فالتَّفعيُل لإِلزالِة.

 كفَِرَح ، قالَه َشِمٌر. قَِلحَ  وللُمتَلَبِّس به بالكسر : الثَّْوُب الَوِسُخ ، الِقْلحُ و

 لقََذٍر في فِيه ، صفةٌ غالبةٌ. الُجعَل ، األقلَحُ  قال ابن ِسيده :و اُر الُمسّن.بالفتح : الِحمَ  القْلحُ و

ثٌ  األَقلَحُ و د بن َساّلم البِيَكْنِدّي. بُن بَسَّام البَُخارّي ، محّدِ حة ،  ، األَقلَح وعاصُم بن ثابِِت بن أَبي يَْرِوي عن محمَّ هكذا في النُّسخ المصحَّ

 .وسلموآلهعليههللاصلىكاَن يَْضِرب األَعناَق بين يَديه  صحابيٌّ ، ْنيَة وهو َخَطأٌ ؛وَوقَع في بعضها بغير الكُ 

ً  البِاَلدَ  فاُلنٌ  تَقَلَّحَ  في النَّواِدر :و  وتَرقَّعها في الِخْصب. تَكسََّب فيها في الَجْدب : تَقلُّحا

 وسيأْتي البيان هناك إِن شاَء هللا تعالى. الميم ، حرف الُمِسّن ، وموِضعه بالكسر ، الِقْلَحمُّ و



3321 

 

 * ومما يستدرك عليه :

 أَّن المرأَةَ إَِذا َغابَ »ما ورد في الحديث عن كعب : 

__________________ 
 ( يف اللسان : ُقَساٌح.1)
 .61( سورة مرمي اآية 2)
 ( وشاهده : قو  الطرماح :3)

 يســـــــــــــــــــــــــــــــــوف خــــــــــــــــــــراطــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــر اجلــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــحــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــر  ن  ب حــــــــــــــــــىت ي

  

ُح : لغة ميانية عن ابن دريد اجلمهرة 4)  .175/  2( والَقفح
 ( اللسان : كربت.5)
 ( الطىن : لزو  الطحا  والرئة ابألضالع من اجلانب األيسر.6)
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َسها وثِياهَبا ابلتنظيف. ويروَ  ابلَفاِء ا وقد ذُِكَر يف  «تقل حت َزوحُجها  موِضعه.َأي َتوس خت ثِياهُبَا ومل تـَتَـَعه د نـَفح
 .(1)، أَي ُمذلَّل مجّرب ، كذا في األَساس  ُمقلَّح ومن المجاز : َرجلٌ 

 .(2) : أَكله أَجمع قَْلفَحه : [قلفح]

قِيُق في السُّْنبُل ، وقيل : من لُدِن اإِلنضاجِ إِلى االكتناز ، وهي لُغة شاِميّة ، وأَهل الحجاز قد تَكلَّمُ  : البُرّ  القَْمح : [قمح] وا بها حيَن يَْجِري الدَّ

 ، وقد تَكّرر ِذْكُره في الحديث ، وقيَل لُغَةٌ قِبطيَّة ، نقله شيخنا ، والصواب األَّول ، كما في المصباح وغيره.

 أَيضاً : أََخَذه في َراَحتِه فَلََطعه ، كذا في األَساس واللسان. اقتمَحهُ و كاْقتََمَحه استَفَّه ، أَي السَِّويَق ، ، كَسِمعَه ، قَِمَحه رُ َمصد القَْمحو

فُوُف من السَّويق أَيضاً : السَّ  القَِميحةو ، هكذا في النُّسخ ، وفي بعضها بزيادة النوِن في آخره. (3)بضّم الجيم  : الُجَواِرش ، القَِميَحةو

 وغيره.

ح به غيُر واحد. ُء الفَِم منه ،ِملْ  : القُْمَحةُ و كاللُّْقَمة. ، بالّضّم ، القُْمَحة االسمُ و  أَي من السَّويِق أَو من الماِء ، كما َصرَّ

َحانُ و وهو  أَو كالذَِّريَرةِ يَعلو الَخْمَر. أَو الذَِّريرةُ نَْفُسها ، الَوْرسُ  وهي رواية البصريّين في قول النَّابغة اآلتي : ، كعُْنفُوان وتُْفتَح الميِم ، القُمُّ

ْعفََراُن ، قيل : هوو َزبَُدَها ، ّم في لُكّل. كالقُْمَحة الزَّ  وقيل هو ِطيٌب. قال النّابغة : ، بالضَّ

اَلُه  ه عـــــــــــــــــــــــَ َوامتـــــــــــــــــــــــُِ تح خـــــــــــــــــــــــَ  ِإذا ُفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

يــــــــــــــُ      بــــــــــــــِ انِ يــــــــــــــَ حــــــــــــــَ مــــــــــــــ  َدامِ  الــــــــــــــقــــــــــــــُ
ُ

 مــــــــــــــن املــــــــــــــ

  
يفةَ : ال أَعلم أَحداً من الشُّعََراِء إِذا فُتَِح َرأُْس الُحّب من ِحبَاب الَخْمر العَتِيقِة َرأَيَت َعلَْيَها بَيَاضاً يَتَغّشاها ِمثَْل الذَِّريرةِ. قَال أَبو حنيقول : 

َحان َذَكر  ويسمع منهم ، وبها َجماعةُ الشعراِء. وكان النابغةُ يأْتِي المدينةَ ويُنِشد بها النّاسَ  َغْيَر النّابِغَة. قال : القُمَّ

ً  البَِعيرُ  قََمحَ  في الصحاح واألَساس واللسان نقالً عن أَبي ُعبَْيد :و  (4) َرفََع رأَْسه عند الَحْوض وامتَنََع ِمن وقََمه يَْقَمه قُُموهاً ، إِذا ، قُُموحا

حَ  ِريًّا ، الشُّْرب  ألَساس واللسان.، األَخيَرة من ا قَاَمحَ و اْنقََمحَ و كتقَمَّ

ح قال أَبو زيد : حَ  يقال : َشِرب ، قَاِمحٌ  بعيرٌ  فهو فاُلٌن من الماِء ، إِذا َشِرب الماَء وهو ُمتكاِرهٌ ، تقَمَّ حٌ  جو بمعنًى. انقَمحَ و فتقَمَّ  كُرّكع. قُمَّ

بغير  ، ُمقاِمحٌ  وهي ناقةٌ  .(6)ماٍء ، أَورّيٍ أَو ِعلَّة  أَو ، بَْرد يكون بها (5) ِلداءٍ  وَرفَعَْت رؤوَسها َوَرَدْت فلم تَْشَربْ  إِذا إِبلُك ، قَاَمَحتْ  قدو

 رْكبانَها :بن أَبي خازٍم يَذكر َسفينةً وُ  ، على َطْرح الزائِد. قال بِْشرُ  قَِماحٌ و ُمقاِمَحةٌ  وإِبلٌ  هاءٍ 

وٌد و  عــــــــــــــُ ــــــــــــــُ بــــــــــــــهــــــــــــــا قـ َوانــــــــــــــِ ُن عــــــــــــــلــــــــــــــ  جــــــــــــــَ  حنــــــــــــــَح

ــــــــــــِر     رحَف كــــــــــــاإِلب ــــــــــــطــــــــــــ  غــــــــــــُ   ال ــــــــــــَ احِ نـ مــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــِ  ال

  
ّم. وذكر األَزهرّي في ترجمة حمم : اإِلبُل إِذا أَكلَت النََّوى أَخَذَها الُحَمام القَُماح واالسم  .(7) القَُماحو بالضَّ

اج ، ورواه َسلََمةُ عن الفّراِء. ومنه قوله تعالى :  َرفَع رأَْسه وَغضَّ بََصَره ، الّرجُل ، إِذا أَْقَمحَ  من المجاز :و جَّ َفِهَي ِإىَل اْْلَْذقاِن )قاله الزَّ
م هللا َوجَهه ، قال له النَّبيُّ و (8) (فَ ُهْم ُمْقَمُحونَ  َمْرِضيِّين  راضينَ  وِشيعَتُك أَنتَ  هللا على َستَْقَدمُ » وسلموآلهعليههللاصلىفي حديث علّيٍ كرَّ

ً  (9)، ويَْقَدُم عليك  ك ِغَضابا  ، وهو َرْفُع الرأْس وَغضُّ البَصر. اإِلقماحُ  ه يُريهم كيفثمَّ جَمَع يَده إِلى ُعنق« ُمقَمِحين َعُدوُّ

 َوَرفََع رأَْسه ال يكاد يََضعُه ، فكأَنَّه ِضّد. بأَْنِفِه : َشَمخَ  أَْقَمحَ و

__________________ 
 ( ما ورد هنا عبارة اللسان ا وعبارة األساس : فالن ُمَقّلٌح : جُمَّرب.1)
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ا واستدركت عن القاموس. ونبه ِإىل هذا النقص هبامش املطبوعة املصرية. وقد أ لها اجلوهري. ويف اللسان ( سقطت املادة من نسخة األصر 2)
 (.يف التكملة : أكله بد  شربه): وقا  ابن دريد : قلفح ما يف اإِلانء ِإذا شربه أمجض  (قلفح)والتكملة 

 ( يف القاموس واللسان والصحاح بفتح اجليم ضبرت قلم.3)
 يب : بضم اجليم.ويف التهذ

 ( األصر واللسان والقاموس ا ويف الصحاح : عن.4)
 ويف الصحاح : رأسها.« من داء»( يف اللسان والصحاح : 5)
 ( يف األساس : أو لبع  العلر.6)
 فِإنه أيخذها الس الُح ويُذِهُب ِطرَقها ورِسَلها ونسلها وأما ا مام فسيبيت يف اببه. الُقماح قا  يف اللسان : فبما»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 .8( سورة ي  اآية 8)
 .«عليه»( األصر واللسان ا ويف النهاية 9)
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ْنبُل وقد القَْمحُ  تقول : قد َجَرى السُّْنبُُل : َجَرى فيه الدَّقِيُق ، أَقَمَح أَقَمحَ و . قال األَزَهِرّي : وقد أَنَضَج ونَِضَج.البُ  أَقَمحَ  في السُّ  رُّ

، وذلك إِذا لم يَتُركه َعموُد الغُّل الذي يَنُخس َذقَتَهُ أَن يُطأْطئ  ُمْقَمح فهو تََرَك رأَْسه َمرفُوعاً ِلضيِقه ، ِإذا الغُلُّ األَِسيَر ، أَقَمحَ  من المجاز :و

هي ِكنايةٌ عن األَيِدي ال عِن األَعناِق ، ألَّن الغُّل يَْجعَل اليَد  (َفِهَي ِإىَل اْْلَْذقانِ )عالى : رأَْسه ، كما في األَساس. وقال ابن األَثير : قوله ت

أَّن أَيديَهم لما ُغلّْت عند أَعناقهم َرفعَت األَغالُل أَذقَانَهم ورؤَسهم  عزوجلتلي الذَّقَن والعُنَُق وهو ُمقارٌب للذَّقن. قال األَزهرّي : وأَراد 

  كاإِلبل الّرافعِة ُرُؤوسها.ُصعُداً 

 َشْهَرا الكانُوِن ، ألَنَّهما يُْكَره فيهما ُشْرُب الماِء إِاّل َعلَى ثُْفٍل ، قال مالك بن خالٍد الُهَذلّي : ، كِكتَاب وُغَراِب : قَُماحٍ  َشْهَراو

وحاَن  تـــــــــــــــَ ُن اأَلغــــــــــــــرِّ ِإَذا شــــــــــــــــــــــــــــَ ىًت مــــــــــــــا ابــــــــــــــح  فــــــــــــــَ

َريح و     هــــــــــــــح ــــــــــــــزّاُد يف شــــــــــــــــــــــــــــَ ب  ال احٍ حــــــــــــــُ مــــــــــــــَ  قــــــــــــــُ

  
َي بذلك ألَّن األَبَِل فيهما يا بذلك  أََشدُّ ما يَُكوُن من البَْرِد ، عن الماِء فال تَْشربُه. قال األَزهريُّ : ُهَما تُقَاِمحُ  ُروي بالَوجهين ، وقيل ُسّمِ سّمِ

 : َشْيبَاُن وِمْلَحاُن. قُماح  تَشرب فيهما إِاّل تعذيراً ، وقال شِمٌر : يقال لَشْهَريْ ِلَكراَهة كّلِ ذي َكِبد ُشْرَب الماِء فيهما ، وألَّن اإِلبل ال

 ، بالكسر : ما بيَن القََمْحُدَوةِ ونُْقَرةِ القَفَا. الِقْمَحانَةُ و بالفَتْح ، ، بكسِرهما : الفَْيَشةُ ، الِقْمَحاةو الِقْمَحىو

ً  من المجازو َحهُ تَقميحا ٍء ويَستأْثر كما يفعل األَميُر الظالُم بمن يَْغُزو معه ، يَْرَضُخه أَدنى شيْ  يَِجُب له. مما ه بالقَِليل َعْن كثيرٍ دفعَ  إِذا ، قَمَّ

عليه بالغَنِيَمة. كذا في األَساس 
(1). 

 ذلك ّمما ذكَر.كالِعيافة له ، أَو قِلّة ثُْفٍل في َجْوفه أَو غيِر  : الَكارهُ للماِء ألَيَِّة ِعلٍَّة كانت ، القامحُ و

ً  من ِشّدة العَطش قََمَح يَْقَمحٌ  وقد ُمقَمحٌ  وبَعيرٌ  من اإِلبِل ما اْشتَّد َعطُشه حتّى فَتََر َشديداً. القاِمح عن األَزهرّي : قال الليث :و  ، قُموحا

 : خاشعون ال يَرفَعُون أَبصاَرهم. (ُمْقَمُحونَ َفِهَي ِإىَل اْْلَْذقاِن فَ ُهْم ). قال هللا تعالى : ُمقَمح العَطُش فهو أَْقمَحهو

فهو َخطأٌ ، واهل العربيّة  (فَ ُهْم ُمْقَمُحونَ ) عزوجل، وفي تفسير قوله  الُمقَاِمحِ و القَامح قال األَزهرّي : كلُّ ما قالَه الليَّث في تفسير

، إَِذا َرفََع رأَْسه عن الَحْوِض ولم يَْشَرْب  ُمقَاِمحٌ  وناقَةٌ  ُمقَاِمحٌ  : بعيرٌ  (2)فإِنّه ُرِوي عن األَصمعّي أَنه قال  الُمقاِمح والتفسيِر على غيِره. فأَّما

ح . وروي عن األَصمعّي أَنّه قال :قَِماحٌ  وجمعه فإِّن َسلمةَ رَوى عن الفّراِء  (فَ ُهْم ُمْقَمُحونَ )شُّْرب قال وأَما قوله تعالى : كراَهةُ ال التَّقَمُّ

 ٌء منه.الغاضُّ بصَره بعد َرْفعِ رأْسه. وقد مّر شي الُمْقَمح أَنّه قال :

ً  البُرُّ : صار اْقتََمحَ و ً  قَْمحا َح به األَزهرّي  البُرُّ ، أَقَمحَ  هكذا في سائر النسخ ، والذي في اللسان وغيره : نَِضيجا كما تقول أَنَضَج ، َصرَّ

 وغيُره ، فلينظر ذلك.

 .كقَِمَحه َشِربَه والشََّراَب واللَّبَن والماَء : النَّبِيذَ  اقتَمحَ و

 ً  للنَّبِيذ ، أَي َشُروٌب له. لقَُموحٌ  وقال ابن ُشميل : إِّن فاُلنا

ً  الّسِويقَ  قَِمحَ و وإِنّه لقَُحوٌف للنَّبيذ.  فيما يَُسّف. القَْمحُ  ، إِنَّما يُقَال قَِمحَ  ، وأَّما الُخْبز والتّمر فال يقال فيهما قْمحا

حَ  أَنّه كاَن إِذا اشتََكى»في الحديث و  .«َكفًّا من َحبَِّة السَّوداء تَقَمَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ُ »قال اللَّْيث : يقال في مثٍَل  ّيِ الفاِضح القَامح الظمأ قال األَزهرّي : وهذا خالُف ما سِمعناه من العرب ، والمسموع منهم :  .«خيٌر من الّرِ

ّيِ الفاِضح»  ومعناهُ العطش الّشاّق خيٌر من ِرّيٍ يفَضح صاحبَه.« الظمأُ الفاِدُح خير من الّرِ

ح وِعنَده أَقُوُل فال أقَبَّح ، وأَشَربُ »وقال أَبو ُعبَْيٍد في قول أُّمِ َزْرع :  وى حتّى أََدَع الشُّْرَب. أَراَدْت أَنَّها تَْشرب حتّى ترَوى ، أَي أر« فأَتقمَّ

ح وتَْرفََع َرأَْسَها. ويَُرَوى بالنُّون. قال األَزَهرّي : وأْصل في الماِء ، فاستعاَرتْه للّبَِن ، أراَدت أَنََّها تَْرَوى من اللبَن حتى تَرفَع رأَْسها  التقَمُّ

 ذا كِرهَ ُشْرَب الماِء.عن ُشْربِه كما يَْفعَُل البَِعيُر إِ 
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__________________ 
 ء أو يستبثرون ابلغنائم.( عبارة األساس : كما يفعر األمراء الظلمة مبن يغزو معهم يرضخونه أد. شي1)
 فِإن اإِلايدي أقرأين لشمر عن أيب عبيد عن األصمعي أنه قا . املقامح ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : فبما2)
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 تَْستَفُّه. (1)من كإٍل : شْيئاً من اليابِس  قَِميَحةً  األَساس في المجاز : قولهم : وما أَصابَت اإِلبُل إِالّ ومن 

ِعيد. القَْمَحةو نَْهٌر أَّوَل َهَجَر. القَْمَحةو  : قَْريَة بالصَّ

ً  كمنَعَه أَي العُوَد والغُصنَ  ، قَنََحه : [قنح]  .القُنَّاحةو القُنَّاح أَي الصَّولَجان. وهو (2) كالِمْحَجن حتّى يصيرَ  َعَطفَه ، إِذا يَْقنَُح قَْنحا

ً  الّشاِربُ  قَنَحَ و ً يَْقنَُح قَْنح من الّشَراب قَنَح واألَخيرة أَعلى. وقال أَبو َحنِيفَة : ، َكتَقَنَّحَ  َرِوَي فََرفََع رأَْسهُ ِريًّا وتََكاَرهَ َعلَى الشُّْرب ، يَْقنَح قَْنحا  ا

َزهُ. وقال األزهرّي : ً  من الشراب تَقنَّْحت : تََمزَّ  قال : وهو الغالب على كالمهم. تقنحا

ً  وقال أبو الصَّقر : ّي. « فأَتَقنَّح وأَْشَربُ » . وفي حديث أُّمِ زْرع :قَنَْحت أَقنَح قَْنحا ُل فيه. وقيل : هو الشُّْرب : بعد الّرِ أَي أَقَطع الشُّرَب وأَتمهَّ

فقال أَبو عبد هللا : أَظنّها تُريد أَشَرُب قليالً قليالً. « فأتقَنّح»ٌر : سمعت أَبا ُعبيد يسأَل أَبا عبِد هللا الطَُّواَل النّحوّي عن معنى قولها قال َشمِ 

ّي ، وهو حرٌف ُروَي عن أَبي زيد. ق الَّتقنُّح ليس التفسير هكذا ، ولكنّ  قال َشِمٌر : فقْلت : ال األَزهرّي : وهو كما قال أَن تَشَرب فوق الّرِ

 ، واألُولَى أَعلَى.« كقَنَّحَ »والتََّرنُّح ، سمْعُت ذلك من أَعراب بني أََسد. وفي بعض النّسخ  التَّقنُّح َشِمٌر وهو

 نَع ذلك.بَاَب داِرنَا ، فيَص (3) اقنَحْ  تقول للنَّّجار : نحَت خَشبَة ورفَعَه بها. َمْقنُوح فهو البَابَ  قَنَح في التهذيب :و

ّمانة ، القُنُّاحة تِلك الخشبَةُ هيو .كأَْقنََحه . وِلعَتبَتِه القُنّاحُ  وعن ابن األَعرابّي يقال ِلَدَرَوْنِد الباِب النَِّجاف والنَّْجراُن ، وِلَمتَْرِسه ، كالرُّ

يها الفُْرُس قانه. قُنّاَحةً  : اتِّخاذُك الِقْنح النَّْهَضةُ. وفي كتاب العين :  تَُشّد بها ِعَضاَدةَ بابِك ونْحَوَها ، ويُسّمِ

 القُنّاَحة . وفي الصحاح :القُنَّاح هنا لغة في الِقْنح قال ابن سيده : وال أَدِري كيف ذلك ، ألَّن تعبيَره عنه ليس بَحسٍن. قال : وعندي أَن

ً  البابَ  قَنَّحتُ و ِمْفتاٌح ُمْعَوجٌّ طِويٌل ، بالضّم ُمشّددة :  أَْصلْحَت ذلك عليه. إِذا تَْقنِيحا

 .كتقَّوحَ  وسيُذَكر في الياِء ، َصاَرت فيه الِمدَّةُ ،و اْنتَبََر ، : يَقُوحُ  الُجْرحُ  قاحَ  : [قوح]

ً  البَْيتَ  قاحَ و  .كقَّوَحه لغة في َحاقَه ، عن ُكَراع ، َكنََسه ، : قَْوحا

ُجُل ، أَقَاحَ  عن ابن األَعرابّي :و م على المنْع بعد السُّؤال ، إِذا الرَّ  ولكنّه َذَكَره في الياِء. َصمَّ

قال ابُن الفرج : سِمْعت أَبا الِمْقَدام  : السَّاَحة ، القَاَحة ، «بَْيٍت قبل أَْن يُؤَذَن له فَقْد فََجرَ  قاَحةِ  َمْن َمألَ َعْينَْيِه ِمن»ُروي عن ُعمَر أَنه قال : و

. ومثلُه ِطيٌن الزٌب والِزق ، ونَبِيثة البِئِر ونَِقيثتها ، عاقَبَت القاُف الباَء. وقال ابُن ِزياد : مَرْرُت قَاَحتهاوَ  باَحةُ الدَّارِ  (4)السُّلَمّي يقول : هذا 

 َوَسُطَها. والدَّْعلَج : الُجَواِلق. والدَّوقََرة : أَرٌض نَِقيَّة بين ِجبَاٍل أَحاَطْت بها. الّداِر : قَاَحةُ  قال :َدْعلَجاً َشِظيظاً.  قَاَحتها على َدْوقََرةٍ فرأَْيت في

 : األََرُضون التي ال تُنبِت شيئاً. القُوح مثل َساَحٍة وُسوحٍ ، والبٍَة ولُوب ، وقارةٍ وقُوٍر. عن ابن األَعرابّي : ، قُوحٌ  ج

على ثالِث َمراحَل  ع بقُْرِب المدينةِ  ، هو اسمُ  «وهو صائم بالقَاَحةِ  اْحتََجمَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَّن رسول هللا »ي الحديث في النهاية ، فو

 .(5)ِمنها. وفي التوشيح : على ِميٍل من السُّْقيَا 

ديد الّذي كأَنّه الماُء وفيه ُشْكلَةُ َدم.هو  وقيل : ال يَُخالُطها َدٌم ، الَخاِلصة : الِمّدة القَْيح : [قيح]  قَيَّحَ و ، يَِقيُح قَْيحاً كقاَح يَقوح الُجْرحُ  قَاحَ  الصَّ

 .أَقَاحَ و وتَقَّوحَ  تَقَيَّحَ و الُجْرحُ 

 يائيّة.و واويّة قال ابن سيَده : الكلمة

 فصر الكافِ 
 مض ا اِء املهملة

ً  وال تَْجِرَي ، ِلتَِقفَ  وَضَرب فاَها بِه الّدابة : َجَذَب ِلَجاَمَها ، َكبَحَ  : [كبح] ْعِب الشَِّرس إِاّل باللَِّجام  َكْبحُ  . ويقال : ليسيَكبَُحها َكْبحا الصَّ

 الشَِّكِس.

 الدَّابَّةَ ، إِذا َكبَْحتُ  ، هو ِمن ذلك. «راِحلتَه يَْكبَحُ  وهو» في حديث اإِلفاَضة من عرفات :و

__________________ 
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 ( يف األساس : اليب .1)
« قوله كامجن ا هكذا يف نســــــخ الشــــــارح املرافقة كما يف اللســــــان ا ووقض يف املو املطبوع ابمجن وهو حتريف»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 2)

 ويف القاموس : كامجن.»قلت : 
 ( يف األساس : قنِّح.3)
 التهذيب : وهذه.( كذا ابألصر واللسان ا ويف 4)
  فر.( يف معجم البلدان : وقد روي فيه الفاجة ابلفاء واجليم ا ذكره يف حديث اهلجرة القاحة والفاجة. يريد به القاحة الدوار الذي يف جبر 5)
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رِي. هذه ِعَبارُة النِّهايَة ا  وقد َتصح َفت عل  ُماّل عِلّي َجَذبحَت رأحَسَها ِإليك وأَنت راكٌب وَمنعحتَـَها من اجِلَماح وُسرحَعِة الس 
ريحَ »قارئ يف الناُموس فقا  :  رَعِت الســــ  ري»بد  « وَأســــح رحَعة الســــ  ا وجعَر با العبارتا ُمبايَنًة. وقد َتكّفَر شــــيخنا « وســــُ

تهــا وهــذه عن يعُقوَب. وعبــارة اجلوهرّي : ا كــَبكَبَحهــا  بَرّده. َفحح ا وَأكح تـُهــَ َمحح وحــَدهــا عن  ا هــذه َكَبحتهــاو  يقــا  : َأكح
 اأَلصمعّي بال أَلف.

 وهو َضْرٌب في اللَّْحم دون العَْظم. بالسَّْيف : َضَرَب ، َكبََحهو

ً  َكبَحَ  من المجاز :و ً  فاُلنا  الحائُط السَّْهَم ، إِذا أَصاَب الحائَط حين ُرِمَي به وَردَّه عن َوْجهه ولَم يَْرتَزَّ فِيه. َكبَحَ و َردَّه عن الحاَجة ، : َكْبحا

 الَحجُر حاِفَر الّدابّة : َصكَّه. َكبَحَ و

ْخبينُ  (1) ، بالضّم : نَوٌع من الَمْصِل أَسَودُ  الُكْبحو  ، بفَتْح فسكون وَكْسر المَوّحدة. (2) ، أو هو الرَّ

 ، بالّضّم ، إِذا كان كذلك. أُْكِبح وقد عاٍل ، ، كُمعَظَّم وُمْكَرم : شامخٌ  لُمكبحٌ  إِنّهو

 : شديٌد. أَْكبَحُ  بَِعيرٌ  من ذلك قَولُُهم :و

 قَابََحه.و : شاتََمه َكابََحهو

ا يُتَطيَّرُ  وفي نسخة التهذيب : من : ما الكابِحُ  من المجاز :و  جو عن َوْجهه. يَكبَحه منه من تَْيٍس وَغيِره ، وهو النَِّطيح ، ألَنه استقبَلَك ممَّ

 قال البَِعيث : .َكوابحُ 

 (3) َكَواِبحُ ُمغتدايٌت ابلن حوس  و 
يُح فاُلناً : َسفَْت عليه التُّراَب ، أَو نازَعتْهُ ثِيابَه. كتََحتو حتّى َشبِع. منه الّطعاَم َكمنَع : أََكلَ  َكتَحَ  : [كتح]  الّرِ

 مثل كثَحته بالمثلّثة ، كما سيأْتي.« ثَْوبَه» (4)وفي نسَخة 

 من نبات أَو َشَجٍر. الدَّبَى األَْرَض : أََكَل ما َعلَْيَها كتَحَ و

 قال :

ُم  وَم ُذلــــــــــــكــــــــــــُ مح يــــــــــــَ لــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــُ مح َأشــــــــــــــــــــــــــد  عــــــــــــَ  هلــــــــــــَُ

َواتــــــــــحِ مــــــــــن     ودِ  الــــــــــكــــــــــَ  مــــــــــن ذا  الــــــــــد َب الســــــــــــــــــــــــ 

  
ً و دون الَكْدح ، ُء يُِصيب الِجْلَد فيَُؤثّر فيه ،الّشيْ  : الَكتْحُ و : ُدوَن الَكْدحِ من الَحَصى. الَكتْحو : َرَمى ِجْسَمه بما أَثََّر فيه. قال أَبو  َكتَحه َكتْحا

 النَّجم يَصف َحميراً :

نَ  حـــــــــح هـــــــــًا اِبَ صـــــــــــــــــــــــَ   يـــــــــكـــــــــتـــــــــَ اَوجـــــــــح وحـــــــــَ تـــــــــُ كـــــــــح   مـــــــــَ
ا و     كــــــــــــــــــبــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــَ (5)مــــــــــــــــــرًّة حبــــــــــــــــــافــــــــــــــــــٍر مــــــــــــــــــَ

 

  
 يستدرك عليه : * ومما

 ، ُمشدَّداً ُمصغَّرا : اسُم نَْبت. الُكتَّْيح

 من النََّواِدر ، كالَكْفحة. من النّاس : جماَعةٌ غيُر َكثِيَرةٍ ، الَكثَْحة : [كثح]

 الثاُء لغة في الفَاِء. بالسُّيُوف : تََكافَُحوا ، تَكاثَُحواو

 خالفاً للبعض. (6)عربيٌّ صحيٌح  عن اْستِه كَمنََع : َكَشَف ، الّرُجُل ثوبَه َكثَحَ و

يُح عليه التُّراَب : َسفَتْه َكثََحتو ً  ككثَّح أَو ناَزَعتْه ثَوبَه ، ككتَحته ، وقد تقّدم ، الّرِ من الماِل ما َشاَء  َكثَحَ  قال المفضَّل :و ؛ إِذا َكَشَف. تَكثيحا

قَه ،يْ الشّ  َكثَحَ و وسيأْتي َكَسَح ، مثل ، َب به. وبالتُّراب ، أَي بالَحَصى تََكثَّحو ِضّد. كأَنّه َء : َجَمعَه وفَرَّ  تََضرَّ
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ّم : الُكحُّ  : [كحح] ةٌ  َعَربيَّةٌ و ، إِذا كانُوا ُخلَصاَء : أَْكحاحٌ  وأعرابٌ  ُكحٌّ  َعَربيٌّ  يقال القُّح ، ٍء ، مثلالخاِلص من كّل شيْ  ، بالضَّ كقُّحة ،  ، ُكحَّ

 خالُص العُبُوَدة. وزعَم يعقوُب أَنَّ الكاف في كّل ذلك بَدٌل عن القاف. قلت : وقد تقّدم في القاف. ُكحٌّ  وعبدٌ 

ةَ  أُمُّ و م : ، ُكحَّ  في النَِّساِء. (7) (ِللّرِجاِل َنِصيب  ممّا تَ َركَ )ولها ِذْكر في تفسير قوله تعالى :  امرأَةٌ نَزلَت في َشأْنَِها الفََرائُِض ، بالضَّ

 من اإِلبل والبَقَر والشَّاِء : كُهْدُهٍد وِسْمِسٍم ، الُكْحُكحُ و

__________________ 
 ( يف التكملة : والُكبحح ابلضم : نوع من املصر ا ِإال أن الكبح أسود واملصر أصفر.1)
 ( الر خبا : ماء الل  املطبوخ ا يطبخ ِإىل أن يسود  ويكون له قوام.2)
 وما أثبت عن التكملة وصدره فيها :« الكوابح»ابألصر ( 3)

 مّر عراقيب الوحوش أمامهمو 
 ( وهي رواية اللسان.4)
 ( يف التهذيب :5)

 يـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــن وجـــــــــــــهـــــــــــــًا اب صــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــوحـــــــــــــا 

 مــــــــــــــــــــــــــرة حبــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــــــــاو    

  

 فكاألصر. (كتح)ا وما يف اللسان  (لتح)واألو  يف اللسان 

 .35/  2( قاله ابن دريد : اجلمهرة 6)
 .7( سورة النساء اآية 7)
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ِسن ة ا اهلَرَِمُة الجي ال مُتحِسك لَُعاهَبَا ا وقير : هي الجي قد أِكَلتح َأسناهُنا ا وهي أَيضاً 
ُ
ُقح  الَعُجوز اهلَرَِمة والن اَقة امل وانَقة ُقحح

ُكحو  ا . ُكحح  ا وَعُزوٌم وَعوحَزٌم ا ِإذا َهرَِمتح
 : الذي ال ِسّن له. األََكحُّ و

وِعْلِهز  ِكْحِكحوَ  أَسنانَُها فهي ِضْرِزٌم وِلْطِلطٌ  (1)الُمِسنّات. وفي التهذيب : إِذا أََسنَّت الناقَةُ وَذهبَت  ، بضّمتين : العَجائُز الَهِرَماتُ  الُكُححُ و

 وِدْرِدح. (2)

ً  في العََمِل كمنََع : َسعَى َكَدحَ  : [كدح] في اللُّغَة ، السَّْعُي ، والِحْرص ، والدُُّؤب في العمل في باِب  الَكْدحُ  ، وقال أَبو إِسحاق : يَكَدح َكْدحا

 الدُّنيا واآلخرة. قال ابن ُمْقبِل :

مـــــــــــــا و  هـــــــــــــُ ُر ِإاّل لَرلِن فـــــــــــــمـــــــــــــنــــــــــــــح  مـــــــــــــا الـــــــــــــّدهـــــــــــــح

َش     يــــــــــح ي الــــــــــعــــــــــَ َر  أَبــــــــــتــــــــــغــــــــــِ وُت وُأخــــــــــح َدحُ أَ أَمــــــــــُ  كــــــــــح

  
 أَي تارةً أَسعَى في َطلب العَْيش وأَدأَب.

 َكدَّ ، : َكَدحَ و قال الجوَهِرّي ، أَي تَسعَى. .(3) (ِإنََّك كاِدح  ِإىل رَبَِّك َكْدحاً )ومنه قوله تعالى  َعِمَل لنَْفسه َخْيراً أَو َشّراً ، اإِلنساُن : َكَدحَ و

،  كَكّدَحه تَكديحاً فتَكدَّحَ  َعِمل به ما يَِشينُه ، َوْجهَ فاُلٍن ، إِذا َكَدحَ  َخَدَش ، أَو أَي َوْجَهه ، فكَدحَ  ءٌ أَصابه شيْ و في كَذا ، أَي يَُكدُّ ، يَكَدح وهو

 أَي اكتََسب. قال األَْغلَُب الِعجلّي : ، كاكتََدحَ  َكَسَب ، ِلِعيَاِله : َكَدحَ و أَفَسَده. َوْجهَ أَْمره ، إِذا كَدحَ  أَو َخَدَشه فتَخّدَش.

َكادَحا َيكَدحُ أَبو ِعياٍ  
َ
 امل

َج َشعَره َكَدحَ و  وبه. رأَْسه بالُمْشط : فَرَّ

 .ُكُدوحٌ  ج أَكبُر من الَخْدش. الَكْدح وقيل َخْدش ، بفتح فسكون ، أَي ، َكْدحٌ  بهِ  قولهم :و

ً  َمْسأَلتُه يَْوَم الِقيَامة ُخُدوشاً ، أو ُخموشاً ، أَوَمْن سأََل وهو غنيٌّ جاَءت »في الحديِث : و  .«في َوْجِهه ُكُدوحا

َي به األَثَُر. َكْدحٌ  الُخُدوش ، وُكّل أَثٍَر من َخْدش أَو َعّضٍ فهو : الُكُدوحُ  قال ابن األَثير :  ، ويَُجوز أَن يكون َمصدراً ُسّمِ

 ، أَي تكسََّر. وتُبَدُل الهاُء من كّل ذلك. فتَكدَّحَ  وَوقَع من السَّْطح الِجْلُد : تَخدََّش. تََكدَّحَ و

ْضنَه.  ُمَكدَّحٌ  ر الَوْحشّيِ : آثاُر الُخُدوِش ، ومنه قيل للِحَما الُكُدوحُ  وقال أَبو ُعبيٍد : ُكمعظَّم : ُمعَضَّضٌ  ُمكدَّحٌ  حَمارٌ و ، ألَنَّ الُحُمَر يُعّضِ

 وأَنَشد :

ٍم قـــــــــــد   د  كـــــــــــَ وحَ  مـــــــــــُ تح ميحســـــــــــــــــــــــــوَن حـــــــــــَ د حـــــــــــَ   كـــــــــــَ
ال ِ     نــــــــــــــــامتٍِ وقــــــــــــــــِ ُر حــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِه محــــــــــــــــَح نــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــح  مــــــــــــــــَ

  
 رُجل. اسمُ  كَجوهرٍ  َكْوَدحٌ و

 .ِكرداحٌ  ، والصواب أَنّه (4) ع اسم ، بالكسر : ِكْدَراحٌ  : [كدرح]

يُح ، كَمنَعَهُ : َرَمتْه بالَحَصى والتَُّراب ، َكَذَحتْه : [كذح]  لغة في كَدَحتْه بالمهَملَة ، مثل كتََحته ، بالمثنّاة الفوقيّة ، وقد تقّدم. الّرِ

اهِب. ج الِكْرح : [كرح] ُن في الَحْلق منه. قال ابُن أَو بَْعُض ما يكو َحْلُق اإِلنسان كالكاِرَخة : وبهاءٍ  الكارحُ و أَْكراحٌ  ، بالكسر : بَْيُت الرَّ

 ُدريد : أَحسب ذلك.

 وهو معروف قال : أَعياِدِهم ، بعِض  مواِضُع تَخُرُج إِليها النََّصاَرى فيو بالضّم : بيوٌت ، ، األَُكْيراحُ و

نح ذاِت  ة مـــــــــــــــِ نـــــــــــــــ  َر حـــــــــــــــَ رياحِ اي َديــــــــــــــــح   اأُلكـــــــــــــــَ
ي    احــِ ُت ابلصـــــــــــــــــــــ  ِك فـــــــِإيّن َلســـــــــــــــــــــح نـــــــح ُح عــَ نح َيصــــــــــــــــح  مــَ
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 : الّشدُّ  الَكْربََحة : َصَرَعه ، أَو َكْربََحه : [كربح] (5)

__________________ 
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : وذهبت حّدة أسناهنا.1)
 «.كرباً وهرهر. قا  اجملد : واهلرهر كزبرج الناقة تلفة رمحها املاء   زاد يف اللسان بعد قوله : وعلهز :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .6( سورة االنشقا  اآية 3)
 ( األصر والقاموس والتكملة ا ويف معجم البلدان كرداح بكسر أوله وسكون  نيه ودا  مهملة وآخره حاء مهملة : موضض.4)
 وما أثبت عن اللسان.« اي دار حنة»( ابألصر : 5)

ة ا واألكرياح أيضاً بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين ال قالد هلم ا ويف معجم البلدان نقاًل عن اخلالدي : األكرياح رستا  نزه أبرض الكوف
يقو   يقا  لواحدها كرح ابلقرب منها َديران : يقا  ألحد ا دير مرعبدا ول خر دير حنة وهو موضض بظاهر الكوفة كثري البساتا والرايض وفيه

 . وذكر البيت يف أبيات أخر ... أبو نواس : اي دير حنة

. وقد وهم فيه اأَلزهري فسماه األكرياخ ابخلاء .. قرأت خبرت أيب سعيد السكري : رأيت األكرياح وهو عل  سبعة فراسخ من ا ريةقا  : و 
 املعجمة. وفيه يقو  بكر بن خارجة :

 دع الـــــــــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن آس وتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاح 

 اقصــــــــــــــــــــــــــــــــد ِإىل الشــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــخ وذات األكـــــــــــــــــــرياحو    

  

ـــــــــــــهـــــــــــــا  ـــــــــــــل ـــــــــــــر املـــــــــــــقـــــــــــــاب ـــــــــــــدي ـــــــــــــال ـــــــــــــدســــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــري ف  ِإىل ال

 رياح ا أو ديـــــــــــــــر ابـــــــــــــــن وضـــــــــــــــــــــــــــــاحلـــــــــــــــد  األكـــــــــــــــ   
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َتثاِقُر ا
ُ
ٌو ُدوَن الَكرحَدحةِ  : الَكرححَبَةو  كالَكرَ ة ا  امل  والَكرحَدَمِة ا وال ُيَكرحِدم ِإال  ا ماُر والبغُر. َعدح
ً  ، إِذا َكْرتَحَ و في ِمْشيتِه تََكْرتَحَ و َصَرَعه. بالمثناة الفوقية : ، َكْرتََحه : [كرتح] ا سريعا  وأسرَع. َمرَّ َمرًّ

ْلُب. أَي كسر األَّول والثاِلث : ، بالكسر ، الِكْرِدحُ  : [كردح] ُجُل الصُّ  العَُجوز ، والرَّ

وهو من َعْدِو القَصيِر المتقاِرب الَخْطِو المجتِهد في َعْدِوه.  ، الَكْرَدَحة منه واالسم المتقاِرُب المْشيِ ، السَّريُع العَْدوِ  بالكسر : ، الِكْرَداحُ و

 .َكْرَدحَ  وقد (1)وقال ابُن األَعرابّي : وهو َسْعٌي في بُطٍء 

 ، بالّضم : القَُصيُر. (2) الُكْرَداحو

 بالتّاِء المثنّاة الفوقيّة ، وقد تقدَّم. تَحتََكرْ  مثلهو والهاء لغة فيه. تََدْحَرَج ، أَي ، تَكْرَدحَ  وعن األَصمعّي : َسقََط من السَّْطح ف

 مثل َكْربََحه. : َصَرَعه ، َكْرَدَحهو

 فيه قَْرَمَطةٌ وإِسراٌع ، كالَكْرتَحِة والَكْرَمَحِة. وقياُسه القَْصُر : َضْرٌب من الَمْشيِ  بالمدّ  ، الَكْرَدَحاءُ و

 ، إِذا َعَدا على َجْنٍب َواحد. َكْرَدحَ و

 فتح الّدال : المتذلِّل المتصاِغُر.: ب الُمَكْرَدحو

 .(3)َموضٌع ، وهو الصواب  الِكْرَداحو

ه الُمَكْرفَح : [كرفح]  الِخْلقَةِ  : الُمَشوَّ

في آثاِر القَوم ، أَي عَدْونَا َعْدَو  َكْرَمْحنَا الِميم مقلوبةٌ عن الباِء ، وهو ُدون الَكْرَدمة. قال أَبو َعمٍرو : : الَكْربََحة ، الَكْرَمَحة : [كرمح]

 المتثاقِل.

ً  كَمنَع البَيَت والبئَر ، كَسحَ  : [كسح] يُح األَْرَض : قََشَرْت َعْنَها التَُّراَب. كَسَحتو َكنََس. : يَكَسُح َكْسحا  الّرِ

 مالَهم ، أَي لم نُْبق لهم شيئاً. فاكتَسْحنا ينا بني فاُلنٍ ويقال : أَت أََخذُوا مالَُهْم كلَّه. أَي ، اكتَسُحوُهم من المجاز : أَغاُروا عليهم فو

 فاَُلٌن من ماِلي ما شاَء. َكَسحَ و وفي األساس :

 وَكثََح بمعنًى واحد. َكَسحَ  وفي اللسان : قال المفضَّل :

ما يُْكنَس به  المكَسَحة  فيه أَو لم تَكن. وفي الّصحاحقال سيبويه : هذا الضَّْرب ّمما يُعتََمل مكسوَر األَّوِل ، كانت الهاءُ  : الِمْكنسة. الِمْكَسَحةو

 الثَّْلُج وغيُره.

ها. وقال اللِّْحيَانيّ  : الُكنَاَسة ، الُكَساَحة قال ابن سيده :و :  الُكَساحةو من التُّراب فأُْلِقَي بعُضه على بعٍض. ُكِسحَ  البيِت : ما ُكَساَحةُ  بضّمِ

 .ُكِسَح بالِمكَسح تُراٌب مجموعٌ 

ْجلَْين ، : الُكَساحُ و الُكَساَحةُ و َمانَة في اليََدْيِن والّرِ ْجلَْين. وقال األَزهرّي : الزَّ جلين إِذا  : الَكَسحُ  وأكثَُر ما يُْستَْعَمل في الّرِ ثقٌَل في إِحَدى الّرِ

ا. ها َجرًّ ً  كفَِرحَ  َكِسحَ  َمَشى َجرَّ  كُزبَْير. ، ُكَسْيحو كأَميرٍ  َكسيحٌ و َكْسَحانُ و أَكَسحُ  وهو ، َكَسحا

 كُمعظَّم ، أَي ، المكسَّح قال أَيضاً : العُودُ و .(4)ال يَمِشي من ِشّدة الظَّْلعِ  َمكسوحٌ  َجَملٌ  لإِلبِل ، بالّضّم : داءٌ  ، الُكَساح وقال أَبو َسعيد :

رّماح : الُمقَشَّر ى. ومنه قول الّطِ  الُمَسوَّ

َر  ــــــــــاُ  فضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــغــــــــــت ٍة ت ــــــــــّ ــــــــــي ال ا مجــــــــــُ هــــــــــَ ــــــــــلــــــــــِ ِدي  جــــــــــَ

ائـــــــفـــــــيِّ     ب الـــــــطـــــــّ قـــــــح اٍح كصـــــــــــــــــــــَ نـــــــَ حِ شـــــــــــــــــــــَ كســـــــــــــــــــــ 
ُ
 املـــــــ

  
 .(5)وإِعجام السين لغةٌ فيه 



3333 

 

 األَْرَض أَي يَكنُُسَها. يَْكَسح إِذا مَشى ، كأَنّه العاجز كأَِمير : ، الَكِسيحو

َدقة فقال  ُكْسَحانٌ  ج أَيضاً. : األَعَرُج ، والُمْقعَدُ  األَْكَسحُ  قيل :و إِنََّها َشرُّ »بالضّم كأَْحَمَر وُحْمَراٍن. وفي حديث ابن ُعَمر ُسئل عن مال الصَّ

َمانِة.« والعُورانِ  الُكْسَحانِ  ماٍل ، إِنََّما هي مالُ   ، ومعنَى الحديِث أَنّه َكِرِه الصدقةَ إِالَّ ألَهل الزَّ

 شاءُ َوَلْو نَ )وفي َحِديث قَتَاَدةَ في تفسير قوله تعالى : 

__________________ 
 .«قوله يف برتء كذا ابلنسخ ا والذي يف اللسان يف نرت ا ولعله الصواب»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ومثلها يف التكملة.« والكرادح»( يف ِإحد  نسخ القاموس 2)
 ن واللسان.وأشار ِإىل أن الصواب الكرداح ومثله يف معجم البلدا« الكدراح موضض»( مّر يف كدرح : 3)
 .«الض َلض»( كذا ابألصر والتكملة ا ويف اللسان : 4)
 ( وهي رواية الديوان ا وأشار ِإىل هذه الرواية يف اللسان ا والشناحي يريد عنقها لطوله.5)
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َسحَ  يعيِن ُمقَعِدين ا مجض ُكسححاً   َأي جعلناهم (1) (َلَمَسْخناُهْم َعلى َمكانَِتِهمْ   كَبمححََر ومُححٍر.  َأكح
ة  : الُمَشاَربَة ، الُمَكاَسَحةو  فليَُراَجع. الشَّديَدةُ ، (2)هكذا في النُسخ غالباً ، وفي بعض األُمهات : الُمَشارَّ

 لعَْجزه. كالَكتِف : َمْن تَستَِعينُه وال يُِعينُك ، الَكِسحُ و

 وقد تقّدم أَنه تَتّمةٌ من قول أَبي سعيد اللُّغوّي. َشديٌد ، (3) به َظْلع إِذا كان َمْكُسوحٌ  َجملٌ  يقالو ما أَثْقَله. أَي ، أَكَسَحه ما يقال : فالنٌ و

ْجُل. العَْجز : (4)بفتح فسكون  ، الَكْسحُ و  من َداٍء يأُْخذ في األَوراِك فتَضعُف له الّرِ

باليََماَمِة ، قال الَحْفصّي : هو نَْخٌل في َجْزع الواِدي قَريباً من أَُشّي. قال  ، كمعَظَّمة ، بالسين والشين ، ويُفتحان ويُكسران : ع ُمَكسََّحةو

 ِزياد بن ُمنقٍَذ العََدوّي :

حـــــــٍة  َكشـــــــــــــــــــــ  يَبح مـــــــُ نـــــــح رَِي عـــــــن جـــــــَ عـــــــح  اي لـــــــيـــــــت شـــــــــــــــــــــِ

ُم و     اَءة اأُلطـــــــــــُ نـــــــــــ  ىَن مـــــــــــن ا ـــــــــــِ بـــــــــــح (5)حـــــــــــيـــــــــــُث يــــــــــــُ
 

  

هــــــــــــا عــــــــــــن األَ  ارِمــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــاَءة هــــــــــــر زَالــــــــــــتح خمــــــــــــَ

هـــــــــــــــــا ِإَرمُ و     ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــري َ مـــــــــــــــــن آرامـــــــــــــــــِ  هـــــــــــــــــر ت

  
 كذا في معجم ياقوت.

لَعِ الَخْلِف ، الَكْشحُ  : [كشح]  وهو من لُدِن السُّّرة إِلى الَمتْن ، قال طَرفة : : ما بين الخاصَرة إِلى الّضِ

ك   و  ـــــــــفـــــــــَ ن ـــــــــَ ـــــــــُت ال ي ـــــــــي يآل حـــــــــِ ًة  َكشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ان طـــــــــَ ـــــــــِ  ب

يـــــــــِ  الشـــــــــــــــــــــــّ     ٍب َرقـــــــــِ دِ لـــــــــَعضـــــــــــــــــــــــح هـــــــــنـــــــــ   فـــــــــرتـــــــــا مـــــــــُ

  
، أَي َدقيُق  «الَكْشَحْين إِنَّ أَميَركم هذا األَهَضمُ »في حديث سْعد : و ، وهو َمْوقِع السَّيِف من الُمتقلَّد ، َكْشَحانِ  قال األَزهرّي : هما

 الَخْصَرين.

ما بين الَحَجبة إِلى اإِلبِط. وقيل : هو  الَكْشحُ  جانِبَا البَْطِن من َظاهٍر وباطٍن ، وهما من الَخْيل كذلك. وقيل : الَكْشَحانِ  قال ابن سيده : وقيل

َي بذلك لُوقُوعه عليه. وفي األساس الَكْشح : أَحُد جانِبَيِ الِوَشاح. وقيل : إِنَّ  الَكْشحو الَخْضُر. وقيل : هو الَحَشى. كما  : من الِجسم إِنّما ُسّمِ

 قيل لإِلزار الَحْقُو.

على أَمٍر :  َكْشَحه ، وفي اللسان وغيِره : َطَوى (6)هو نصُّ عبارة الجوهرّي  على األَمر : أَضَمَره وَستَره ، َكْشَحه َطَوى من المجاز :و

حِم ، قال :  استمّر عليه ، وكذلك الذّاهُب القَاطُع الرَّ

َو    حــــــــــاً طــــــــــَ ا  َكشــــــــــــــــــــــــح احــــــــــَ نــــــــــَ ك واجلــــــــــَ  خــــــــــلــــــــــيــــــــــلــــــــــُ

ــــــــــــــِ     ال رَاحــــــــــــــَ َدا صــــــــــــــــــــــــــــُ ك مُثّ غــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن ٍ مــــــــــــــِ اح ــــــــــــــَ  ب

  
ً  َطَوىوَ   على ِضْغٍن ، إِذا أَضَمَره. قال ُزَهير : َكْشحا

َو   و  حــــــــاً كــــــــاَن طــــــــَ ٍة  َكشــــــــــــــــــــــح نــــــــ  كــــــــِ تــــــــَ  عــــــــلــــــــ  ُمســــــــــــــــــــــح

ِم     جـــــــــــَ جـــــــــــمـــــــــــح تـــــــــــَ ا وملح يــــــــــــَ َو أَبـــــــــــَداهـــــــــــَ (7)فـــــــــــال هـــــــــــُ
 

  
 وَعاَداني. ومنه قول األَعشى : قََطعَني إِذا عنِّي ، َكْشَحه َطَوىو

هَبا  َكشححاً كان َطَو   و   (8)وَأب  لَيذح
ً  قال األَزَهرّي : يحتمل قوله : وكان َطَوى ْت َعزيمتُه ، ويقال : َطَوى َكْشحا  عنه ، إِذا أَعَرَض عنه. َكْشَحه ، أَي َعَزَم على أَْمر واستَمرَّ

 ال يُكسَّر إِاّل عليه. قال أَبو ذَُؤيب : ، ُكشوحٌ  كّلِ ذلك ج. و(9) الَوَدعُ  : الَكْشحُ و

بــــــــــــاَء   ــــــــــــلــــــــــــظــــــــــــِّ وحُ كــــــــــــَبّن ال ــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــا  ُكشــــــــــــــــــــــــــُ  ال

وحـــــــــــــــا    نـــــــــــــــُ وَ  ُذرَاه جـــــــــــــــُ وَن فـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ طـــــــــــــــح  ِء يـــــــــــــــَ
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ِوَشاٌح من َوَدعٍ ، فأَراَد : كأَنَّ الظباَء في بياضها َوَدٌع. يَْطفُون فوَق ذَُرا الماِء وُجنُوٌح  الَكْشح قال أَبو سعيد السُّّكرّي جامُع أَشعاِر الُهذليّين :

باَء وقد ارتفَعَن في هَذا السَّْيل  النَِّساِء عليهّن الَوَدُع. ثم قال : وكانت بُكشوحِ  : مائلة. شبَّه الّظِ

__________________ 
 .67( سورة ي  اآية 1)
 واية اللسان.( وهي ر 2)
 ( يف القاموس  ََلض بفتح الالم ا وما أثبت يواف  ما جاء يف التكملة وقد تقدم.3)
 ( ضبطت يف اللسان والَكَسح بفتح الكاف والسا ضبرت قلم.4)
 (.وحناءة مكشحة)وما أثبت عن معجم البلدان « ا نارة األطم»( ابألصر 5)
 .«وسرته»( ومثله يف األساس ا وسقطت منه كلمة 6)
 ( كذا يف الديوان واللسان ا ويف التهذيب : ومل يتقدم.7)
 وصدره : 115( ديوانه ص 8)

 صرمت ومل أصرمكم وكصارم
 ( يف التكملة : الودع بفتح فسكون ضبرت قلم.9)
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ِشَحُة تـُعحَمر من َودٍَع أَبيَ .  اأَلوح
ً و ذاُت الَجْنب. هو يُكَوى منه ، أَو أَي الخاصرة ، ، الَكْشحِ  بالتَّْحِريك : داٌء في الَكَشحُ و ً  ، كعُنَِي ، ُكِشحَ  قدو .َكْشَحه : َشَكا َكشَح كَشحا  َكْشحا

يَ  ُكِوَي منه ، ومنه ، إِذا ِحْلفاً ، ونََسبُه في بَِجيلَةَ ثّم في بني أَْحَمَس ، واسمه ُهبَْيَرةُ بن ِهالٍل ، ويقال ، عبُد يغوَث بن  الُمَراِديُّ  المكشوح ُسّمِ

ّروض األُنف : بيرةَ بِن الحارث بن َعْمِرو بن عامِر بن علّي بن أَسلَم بن أَْحَمس بن الغَْوث بن أَنماٍر ، وهو والُد بَجيلةَ وَخثْعَم. وفي الهُ 

يَ  ً  وإِنَّما ُسّمِ بالسَّْيف عالَجوه بالَكّي.  َكْشِحه . قال شيخنا : ويمكن الجمع بينهما بأَنَّه لما أَصيَب فيَكْشحه ألَنّه ُضِرب بَسيف على مكشوحا

 وابنُه قَيٌس ويُكنَى أَبا َشّداد ، قاتُل األَسوِد العَْنِسّي ، من فُْرَساِن اإِلسالم.

لُوعِ. بالِكَشاح : ُوِسمَ  مكشوحٌ  ورجلٌ  .الَكْشحِ  كِكتَاب : ِسَمةٌ في ، الِكَشاحُ و : َوَسَمه هنالك. التشديُد  َكشََّحهو البعيَر ، َكَشحَ و في أَسفِل الضُّ

 عن ُكَراع.

ويُْعِرض عنك بَوْجهه.  َكْشَحه ، أَو كأَنّه يُوِليك َكْشِحه المتولِّي عنك بُوّده. والعَُدوُّ المبِغُض كأَنّه يَْطِوي العََداوةَ في : ُمضِمُر العَداوةِ  الكاِشحُ و

 .الُكَشاَحة واالسمُ 

َدقِة على »في الَحِديث : و ِحمِ أَفضُل الصَّ َي العَُدوُّ  «الكاشحِ  ِذي الرَّ ً  قال ابن األَثير : وُسّمِ وأَْعَرَض عنك. وقيل :  َكْشَحه ألَنّه َواّلكَ  كاشحا

 .(1)اَوة أََحرقَت الَكبَِد وفيه َكبُِده ، والَكبُد بَيُت العََداَوةِ والبَغََضاِء. ومنه قيل للعَُدّوِ : أسوُد الَكبِِد ، كأَنَّ العدَ  َكْشِحه ألَنّه يَخبَأُ العََداَوةَ في

ً و كَكاَشَحه ُمكاِشحةً  وفاَسَده له بالعَداوِة : َعاَداه َكَشحَ و  .ِكَشاحا

قَهم ، َكَشحَ و قهم ويَْطُردهم. يَْكَشحُ  يقال : َمرَّ فاُلنٌ  القَْوَم : فَرَّ  القَْوَم ويَُشلُّهم ويُْشَحنُُهْم ، أَي يُفَّرِ

 وأَنشد : ْت َذنَبََها بين ِرْجلَْيها.أَدخلَ  إِذا الدَّابَّةُ ، كَشَحتِ و

تح أَيِوي ِإذا   حـــــــــــــَ هـــــــــــــا  َكشـــــــــــــــــــــــــــَ ائـــــــــــــِ  ِإىل َأطـــــــــــــبـــــــــــــَ

و ُ     ــــــــــُ ل ه ُذعــــــــــح ــــــــــّ ــــــــــِب كــــــــــبَن ي ــــــــــَعســــــــــــــــــــــــِ ُب ال ــــــــــَ ل  ســــــــــــــــــــــــَ

  
 لغةٌ في المهملة. البَْيَت : َكنََسه ، َكَشحَ و

 .(2)وتَغَشَّاها  : َجاَمعََها تََكشََّحهاو في األَساس : تََوشََّحهاو

 ، قاله المفضَّل. الكاِشح وقيل : منه : الفَأْس ، الِمْكَشاحُ و

يَ  ، كالِمْكَشح َحدُّ السَّْيفِ  : الِمْكَشاحو وض. الَمْكُشوح ومنهُ ُسّمِ  الُمَرادّي ، على ما أَْسلَْفنا عن كتاب الرَّ

 .ُمَكشََّحة بالنّار ، وقد تقّدم أَنّه عن ُكراع. ومنه إِبلٌ  الَكْشح الَكيُّ علَي : التَّكِشيحو والتَّْسويه ، لغة في المهملة. : التَّْقشير التَّْكِشيحو

نقل شيُخنَا عن رأِْس  والسَّالم ، وعلى نبيّنا الّصالةُ  ُسليَماَن عليه سيِّدنا ، كَصبور ، من السُّيوف السَّْبعَة الّتي أَهَدتها بِْلِقيُس إِلى الَكُشوحُ و

 .الَكُشوحو الفَقَار ، والصَّمصامة ، وِمْخَذم وَرُسوب وِضْرس الِحَمار ، وذُو النُّون ،ماِل النَِّديِم البن حبيب قال : هي ذو 

قوا. إِذا َذَهبوا عنه ، انكَشُحواو َعن الماءِ  َكَشُحواو  وتَفَرَّ

ا رآني َكَشحَ  وفي التهذيب : أَدبَر.  (3)الظَّالُم الضوء  َكَشحَ و .بَكْشحه ، أَي أَدبََر َوولَّى َكَشحَ  عن الماِء ، إِذا أَْدبَر عنه. وفي األساس : ولمَّ

 وهذا مجاٌز.

ين : اسم موضعٍ باليمامة ، وقد مرّ  ، ُمكشََّحةُ و  ت في المعجم.والصواب ِذْكره هنا ، كما صّرح به ياقُو في ك س ح ، بضّم فتشديد الّشِ

 * ومما يستدرك عليه :

 ، بالّضّم : الُمقاطعة. الُكَشاَحة

ً  العُودَ  َكَشحَ و  : قََشَره. َكْشحا

 الطائُر : َصَدَر ُمسِرعاً. َكَشحَ و
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 .َكْشِحه : َطعََن في َكَشَحهو

__________________ 
 (.عن التهذيب)( وشاهده قو  األعش  1)

 فــــــــــــــــمــــــــــــــــا أجشـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــت مــــــــــــــــن ِإتــــــــــــــــيــــــــــــــــان قــــــــــــــــوٍم 

ــــــــــــــــــــــــاد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ هــــــــــــــــــــــــم      األعــــــــــــــــــــــــداء واألكــــــــــــــــــــــــب

  

 ( عبارة األساس : وتوشحها وتكشحها : تغشاها.2)
الضـوُء : أدبر ا قا  ذو الرمة  كشـحالظالُم ا و  كشـحو »الظالم اخل ا عبارة األسـاس :  كشـحو  ( كذا ابألصـر ا وهبامش املطبوعة املصـرية : قوله3)
: 

 فـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا ادرعـــــــــــّن الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــر أو كـــــــــــّن مـــــــــــنصـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــاً 

 و ـــــــــــــــــــالمِ  كـــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــحٍ ملـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــــــوء     

  

 .«اه ا وهي  اهرة
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ًّ ، قاله شيخنا نقالً عن بعضهم. الَكْشَحانُ و  : القَْرناُن ، أَوَرَده الفُقهاُء وال إِخالُه َعربيا

 .قلت : وهو خطأٌ والصواُب بالخاِء المعجمة ، وسيأتي في محلّه إِن شاَء هللا تعالى

ِجيع ُمواَجهةً. يُكافُحَها ِلَكْونه وَزْوُج الَمْرأَةِ ، والنَِّديد ، ءُ : الُكفْ  الَكِفيحُ  : [كفح]  لها ، كما في األساس. والضَّ

ْيف المفاجئُ و  على َغْفلَة. الضَّ

ً و الَمتغيِّر. : األَْسَود األَْكفَحو ْحته. كفَْحته َكْفحا  كلَوَّ

 كَكَشَحه وَكثََحه. ، َكَمنَعَه : َكَشَف عنه ِغطاَءه ، َكفََحهو

ً  بالعَصا َكفََحهو بالعصا ، أَي َضَرْبته ، بالحاِء. وقال َشِمٌر : َكفَْخته ، بالَخاِء المعجمة. وقال  (1) كفَْحته بها. وقال الفّراُء : َضَربَه : َكْفحا

 وكفَْخته بالعصا ، إِذا َضَرْبته ال َغيُر. .«صحيحٌ »ُمَواجهةً ،  بالعصا والسَّْيف ، إَِذا َضَرْبتهُ  كفَْحته األَزهريّ 

ً  ِلَجاَم الّدابّة َكفَحَ و ً  باللَِّجامِ  كفََحَها وعبارة التّهذيب والمحكم : َجَذبَه. : َكْفحا ً  الّدابَّةَ  أَكفَحَ  وفي التهذيب : .كأَْكفََحه : َجَذبََها ، َكْفحا تَلقَّى  إِْكفاحا

ً  به ِلتَْلتَِقَمه ، وهو من قولهم : لَِقيتُه (2)يضِربُه  فاَها باللَِّجام  ، أَي استَْقبَْلتُه َكفَّةَ َكفَّةَ. ِكفَاحا

شيخنا إِّن هذه أَي في تقبيل المرأَةِ والمواجهة ، وقول  ، فيهما ، ككافََحها أَي َغْفلَة ، قَبَّلَها فَْجأَة ، : يَْكفَُحَها المرأَةَ  َكفَحَ و فاُلنًا : َواَجَهه َكفَحَ و

إِلى الوجَهين ، ففي المحكم والَمَشارِق « فيهما»عبارةٌ قَِلقَة غيُر ُمحّررةٍ ليس بسديٍد ، بل هي في غايِة الُوُضوح والبَيَاِن ، فإِنه أَشاَر بقوله 

ً  ُمصاَدقَةُ الَوْجِه بالَوْجِه مفاجأَةً ، الُمَكافََحة والتّهذيب : ً و افحةً كافََحه ُمكَ و َكفََحهُ َكْفحا ً  لَِقيَهُ ُمواجهة ، ولَِقيَه : ِكفَاحا ً و ُمكافحةً و َكْفحا ، أَي  ِكفاحا

 ُمَواجهةً ، جاَء المصُدر فيه على غير لفِظ الِفْعل ، قال ابن سيده : وهو موقوٌف عند سيبويه مطَّرٌد عند غيره. وأَنشد األَزهرّي :

ا  هــــــــَ قــــــــَ لــــــــح اُر يـــــــــَ بح لــــــــه الــــــــنــــــــّ كــــــــتــــــــَ ن تــــــــُ  َأعــــــــاِذُ  مــــــــَ

احـــــــاً     فـــــــَ دِ  كــــــِ عـــــــَ ُد َيســــــــــــــــــــح لـــــــح بح لـــــــه اخلــــــُ تـــــــَ كــــــح  ومــــــن يــــــُ

  
 في الَحْرب : الُمَضاَربةُ تِْلقَاَء الُوُجوه. المكافَحةَ و

: الُمَضاَربة والُمَدافَعَة تِْلقَاَء  الُمَكافَحة ، «َعْن رسول هللا َكافَْحتَ  ال تََزاُل ُمَؤيَّداً بُروحِ القُُدِس ما»في النهاية : في الحديِث أَنّه قال لحّسان و

 ، إِذا استَْقبَلُوهم في الحْرب بُوُجوِههم ليس دونَها تُْرٌس وال َغْيُره. كافَُحوُهم الَوْجه ، ويُْرَوى نَافَْحَت ، وهو بمعناه. وفي الصحاح :

ً  إِنَّ هللا كلََّم أَباك»في حديث جابر و  ُمَواَجهةً ليس بينهما حجاٌب وال َرسوٌل.أَي  «ِكفَاحا

، أَي أَتمكَّن من تَقبيلها وأَستَْوفِيه من غير  «أْكفَُحَهاو فقال : نعمْ  ؟أَنَّه ُسئَِل : أَتُقبِّل وأَنَت صائم»قال األَزهرّي في حديث أَبي هريرةَ و

اللِّقَاَء  بالَكْفح أَراد أَكفَُحهاو قال أَبو ُعبَْيد : فمن َرَواه« قَحفُهاوأ»، وهي ُمصاَدفةُ الَوْجِه. وبعضهم يرويه :  الُمَكافَحة اختالٍس ، من

ً  والمباَشَرة للِجْلِد ؛ وكلُّ َمن واَجهتَه ولَِقيتَه كفةً كفةً فقد يق ، من قََحَف « وأَقَحفَُها»، ومن رواه  (3) ُمكافحةً و كافَْحته كفَاحا أَراد ُشْرَب الّرِ

جُل ما في اإِلناِء ، إِذا َشِرَب ما فيه. وإِذا عِلمَت ذلك َظهَر لك ُوضوُح عبارته وَدْفُع التعاُرِض بين عبارة النَّهايَة والقاموس على ما  الرَّ

 ادََّعى القارئ في الناموس. وهللا تعالى أَعلم.

ً  َطْيُت ُمَحّمداً أَعْ »الحديث :  تفسير في قال ابن ُشَمْيلو عن اإِلْقَدام ، َكَسِمَع : َخِجَل وَجبُنَ  عنه َكِفحَ و ونّص  أَي أَشياَء كثيَرةً ِمن «ِكفَاحا

ْنيَا واآلخرة. (4)عبارتِه : أَي كثيراً من األَشياِء في   .(5)عن اإِلقدام علَيَّ  عنِّي : رَدْدتُه أَكفَْحتُهو الدُّ

 * ومما يستدرك عليه :

 لنوادر.الَكْفَحةُ من النّاِس : جماعةٌ ليست بكثيرة ، كالَكثْحة ، كذا في ا

ً  السَّمائمُ  َكفََحتْهو َحتْه. َكْفحا  : لَوَّ

 الِكبَاُش. تََكافََحتو ، تَكافَُحواو

األَموَر ، إِذا باَشَرها  يكافِحُ  : المباِشُر بنْفِسه ، وفاُلنٌ  الُمَكافِحُ و السَُّموُم. كافََحتْهو األَمواجِ. ُمتكافِحُ  األمواُج. وبَْحرٌ  تََكافََحت ومن المجاز :

 السََّمائم تكفََّحتو بنْفِسه.
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__________________ 
 . ويف التهذيب فكاألصر.أكفحته ( يف اللسان :1)
 .«فاها»( كذا وكان املناسب تضرهبا ِإذ جعر الدابة هنا مؤنثاً يف قوله 2)
 ( وشاهده قو  ابن الرقاع كما يف التهذيب واللسان :3)

 لــــــــــــــوحــــــــــــــات اهلــــــــــــــواجــــــــــــــر والضـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــ   تــــــــــــــكــــــــــــــافــــــــــــــح

ــــــــــــــلــــــــــــــفــــــــــــــم مــــــــــــــكــــــــــــــافــــــــــــــحــــــــــــــة    ــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــخــــــــــــــريــــــــــــــن ول  ل

  

 ( األصر واللسان ؛ ويف التهذيب : من.4)
 عن اإِلقدام علّي. (يف اللسان : وجّنبته)عين َأي رددته وجب نته  أكفحتهو  ( عبارة التهذيب :5)
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 بعُضها بعحضاً. قا  َجنَدُ  بن املثىن  ا ارثّي : َكَفحَ   أَنُفُسها :
ر جَ  ــــــــــــــــَ َ  الــــــــــــــــر لئــــــــــــــــِج فـ لــــــــــــــــَ   عــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا حــــــــــــــــَ

حُ     فـــــــــــــــــ  جِ  تـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ ِم اأَلواجـــــــــــــــــِ ائـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 أَراد األَواجَّ ، ففَكَّ التّضعيَف للّضرورة.

 بما ساَءه. كافََحهو

 .(1) َكْفح وأَصابَه من السَُّموِم لَْفح ، ومن الَحُرور

ة ، تَشبيهاً بالسَّيف ونحِوه. المكافََحةو  : الدَّْفُع بالُحجَّ

 .(2)وهذه استدركها شيُخنَا نقالً ِمْن ُمفردات الّراغب 

ً  كَمنَعَ  كلَحَ  : [كلح] ً و يَْكلَح ُكلُوحا  وس.: بُُدوُّ األَسناِن عند العُبُ  الُكالحُ و الُكلوحُ  وقال ابن سيده : تَكشََّر في ُعبُوس. إِذا ، بضّمهما ، ُكاَلحا

 وأَنشد ثعلب : كتَكلَّحَ 

َو  و  حَ لـــــــــَ لـــــــــ  كـــــــــَ بـــــــــاً  الـــــــــتـــــــــ  غـــــــــَ كـــــــــي ســـــــــــــــــــــــَ  َيشـــــــــــــــــــــــتـــــــــِ

ِب و     غـــــــــــــح ر الســـــــــــــــــــــــــــ  ٍر قـــــــــــــاتـــــــــــــِ دح (3)َأان ابـــــــــــــُن بـــــــــــــَ
 

  
حَ و أَْكلَحَ و هام : .أَْكلَْحتُهو (4)وهذه من األَساس  اْكلَوَّ  قال لبيٌد يَصف الّسِ

  ٌ ات عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا انهـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــّ مـــــــــــــــــِ  َرقـــــــــــــــــَ

حُ     لــــــــــــــــَ كــــــــــــــــح رّ  يــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ  اأَلرحَوُ  مــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا واألَي

  
ًّ يقول لَجمٍل يَْرغو وقد كَشَر عن أنيابه : قَبََح هللاو قال األَزهرّي :  ما أَْقبَحَ  ، ومن المجاز قولهم : (5)، يعني فَمهُ  َكلََحتَه سمعُت أَعرابيا

َكةً ، أَي فََمه وَحَوالَْيه ، وَجلََحتَه ، َكلََحتَه  َمْخَشرّي.قاله ابن ِسيده والزَّ  محرَّ

 قال لبيد : كغَُراب وقََطام : السَّنَةُ الُمجِدبة. الُكاَلح .ُكاَلحٌ  من المجاز : أَصابَتُْهم َسنةٌ و

تـــــــــــــــاِح  مـــــــــــــــح
ُ

ِر املـــــــــــــــ رحمـــــــــــــــِ ُ
اَث املـــــــــــــــ يـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــاَن غـــــــــــــــِ

ن و     ــــــــــــــــز مــــــــــــــــَ ًة يف ال مــــــــــــــــَ اَلحِ ِعصــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــكــــــــــــــــُ  ال

  
ُجل ، الَكْولَحُ و البرِق : َدَواُمه واستِْسراُره في  تََكلُّحُ و تَتَابََع. إِذا البَْرُق ، تَكلَّحَ  منه :و تَبسََّم. إِذا ، تََكلَّحَ  من المجازو .(6) القَبِيحُ  كَجْوهر : الرَّ

 الغَمامِة البيضاِء.

ة. الُمكالَحةو شديد. ، قال األَزهرّي : أَي ُكاَلحٌ و كاِلحٌ  دْهرٌ  من المجاز :و  : الُمَشارَّ

 بل استَتَر في الغََمامة. القََمُر : لم يَْعِدْل عن الَمْنِزلِ  كالَحَ و

 * ومما يستدرك عليه :

َرت الّشفَاهُ ، قاله أَبو إِسحاق الكاِلح الزّجاجّي ، وبه  : الذي قد قَلَصْت َشفَتُه عن أَسنانِه نْحو تََرى من رُؤوس الغَنَم إِذا بَرَزت األسناُن وتشمَّ

 (7) .(َفُح ُوُجوَهُهُم الّناُر َوُهْم ِفيها كاحِلُونَ تَ لْ )فّسر قوله تعالى : 

في َوْجِه الّصبّي والمجنوِن  َكلَّحَ و َوْجَهه : َعبََّسه. َكْلحَ  . وفي األساس :(8)النّاَس بِشّدته ، جاَء ذلك في حديث علّي  يُْكِلحُ  الذي الُمْكِلح الباَلءُ و

. ، وقال : الَكلََحة : فَّزَعه. واستدَرك شيخنا ه ، وهو غريٌب في الدواوين. كلََّحهو فَسََّرها جماعةٌ بالَهّمِ  األَمُر : َهمَّ

َف على شيخنا. أَْكلَحه قلت : الصواب أَنّه  الَهمُّ ، وقد تَصحَّ

 ، وهو َشُروٌب عليه نَخٌل بَْعٌل قد َرَسَخت ُعُروقُها في الماِء. كلح قال األَْزَهِرّي : وفي بَْيَضاِء بني َجِذيمةَ ماٌء يقال له
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 اْسٌم. َكْلتَحٌ و َضْرٌب من المْشيِ  الَكْلتََحة : [كلتح]

 : أَحمُق. َكْلتَحٌ  وَرجلٌ 

 لَضْرٍب من الَمْشيِ. الَكْلتََحة ، هو الَكْلَدَحة : [كلدح]

ْلبُ  بالفتح ، وَضبَطه بعٌض بالكسر : الَكْلَدحو   ، والعَُجوزُ الصُّ

 ، وسيذكر في كلحم. الِكْلِمحُ  يقال : بِِفيهِ  ، بالكسر : التَُّراب الِكْلِمح : [كلمح]

__________________ 
 ( عبارة األساس : وأصابه من السموم كفحٌح ومن ا َرور لفٌح.1)
 ( مل ترد يف مفردات الراغب.2)
قا  يف اللســان : التكلح هنا  وز أن يكون مفعواًل من أجله ا و وز أن يكون مصــدراً للو  ألن قوله التكلح ا »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 .«لو  يكون يف معىن تكلح اه
 وليست يف األساس املطبوع.« قوله وهذه من األساس ا مل أجدها يف النسخة الجي بيدي»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 التهذيب : فمه وأنيابه.( األصر واللسان ا ويف 5)
 قبيح املنظر. 364/  3( يف اجلمهرة 6)
 .104اآية « املؤمنون»( سورة 7)
 .«ِإن من ورائكم فتناً وبالء مكلحاً مبلحاً »( نصه كما يف النهاية : 8)
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ً كَ  الّدابَّةَ باللَِّجام كَمْحت قال ابن سيده : : َكبََحَها ، أَكَمَحهاو الّدابَّةَ  َكَمحَ  : [كمح] ، إَِذا َجَذَب  أَْكَمَحهو ، إِذا َجَذْبتَه إِليك لتَِقَف وال تَْجِري ، ْمحا

 ِعنَانَه حتى يَنتَِصَب رأُْسه.

ّمة :  ومنه قَول ذي الرُّ

وحزِهـــــــــــا  ي ِبـــــــــــَ رحمـــــــــــِ ا وتــــــــــــَ هـــــــــــَ يــــــــــــح عـــــــــــَ بــــــــــــح وُر بضـــــــــــــــــــــــــَ  متـــــــــــَُ

َذارًا مــــــــــن اإِليــــــــــعــــــــــاد والــــــــــرّأحُس     حُ حــــــــــِ مــــــــــَ كــــــــــح  (1) مــــــــــُ
  

، وأَراد الشاعُر بقَوله اإِليعاد « ، وَكبََحه وأَْكبََحه بمعنٍى أَكَمَحهو كَمَحه وعَزاه أَبو ُعبيٍد البن ُمْقبٍل ، وقال : «ِذَراعاَهاتَموُج ». .. ويُروى

 شدَّ.، ولَو تََرَك رأَْسها لكان َعْدُوَها أَ  ُمْكَمح َضْربَه لها بالسَّوط ، فهي تَجتِهد في العَْدِو لَخْوفَِها من َضْربه ورأُْسها

َك لإِليَراِق. إِذا الَكْرُم ، أَكَمحَ  في الصحاح :و ْت وَخرَج عليها ِمثُل القُْطن ،  أَكَمَحت ونقَل األَزهرّي عن الّطائفّي : تَحرَّ َمعة إِذا ما اْبيضَّ الزَّ

َمُع : األُبَُن في َمَخاِرجِ العَنَاقيِد.اإِلْكماحُ  (2)وذلك   . والزَّ

جلْ كَجوهر ، ويُ  ، الَكْوَمحو  قال : العَظيُم األَْليَتيِن ، ضّم ، هو الرَّ

وًا   ُه فــــــــــــــجــــــــــــــاَء رِخــــــــــــــح هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بـ اَأشــــــــــــــــــــــــــــح وح ــــــــــــــََ   كــــــــــــــَ
يــــــــــــــــــتــــــــــــــــــِا  و     ــــــــــــــــــح ئ ذا أَل امل  ــــــــــــــــــَِ وح ــــــــــــــــــََ  كــــــــــــــــــَ

  
َجال أَيضاً : الَكْوَمحو جُل الُمتََراِكُب األَسناِن في الفَِم َحتّى كأَّن  الَكْوَمح : (3)قال ابن ُدريد  َمْن تَْمألُ فَاهُ أَسنانُهُ حتّى يَْغلَُظ َكاَلُمه. من الّرِ : الرَّ

 : ضاَق ِمن َكثرةِ أَسنانِه وَوَرِم ِلثَاتِه. َكْوَمحٌ  فاه قد َضاَق بأَْسنَانه. وفَمٌ 

 (4)، يَعنون التُّراَب ، وأَنشَد  الَكْوَمحَ  هقاله أَبو زيد ، والعرب تقول : اْحُث في فِي التَُّراُب ، والِكيُح : الَكْيُموحو َزْهواً. : الُمْشِرفُ  الَكْيُموحُ و

: 

ـــــــــــاه  ُش ف الَخ واحـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــُ ُج ال ااهـــــــــــح وح ـــــــــــََ ـــــــــــكـــــــــــَ   ال
ا    حـــــــــــــــَ لــــــــــــــ  قــــــــــــــَ ٌر هــــــــــــــَو َأنح يـــــــــــــــُ رحاًب فــــــــــــــَبهــــــــــــــح  تـــــــــــــــُ

  
ْهو ، كأَكَمَخ ، عن اللِّْحيَانّي ، والَحاُء أَعلَى ، وإِنّه أَكَمحَ و ُجل : َرفََع رأَْسه من الزَّ ومثله  ، كُمْكَرٍم : الشَّامخ ، ُمْكَمحال وُمْكبٌَح ، لُمْكَمحٌ  الرَّ

 إِذا كان كذلك. على ما لم يُسمَّ فاعلُه ، وأُكبِحَ  أُكِمحَ  وقد الُمْكبَح.

 في السَّير. ِمن اإِلبل : الَمقَاِريبُ  المكاِميحُ و

 قال ابُن ُمْقبل يَِصف السََّحاَب : .(5)موضٌع  : الَكْوَمحانُ و

ِر  اِ َأانَخ بـــــــــــــــَرمـــــــــــــــح وح ـــــــــــــــََ  ِإانخـــــــــــــــَة ا   الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ

ُورَا    ـــــــــــهـــــــــــن  َأكـــــــــــح ن رت  عـــــــــــَ الصـــــــــــــــــــــــــًا حـــــــــــَ اين قـــــــــــِ  ميـــــــــــََ

  
مِل. ِحبَال من بالحاِء المهملة ، َحْبالِن ، وقال األَزهرّي : هما  أَي معُروفاِن. م وأَنشد البَيَت ، الرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 : الفَْيَشلَةُ. الَكوَمحُ 

 ، مثل الكْلتَح والَكْنثَح. (6) ، كجعفٍر : األَحمق الَكْنتَح : [كنتح]

 بالمثنّاة الفَوقيّة ، وهو األَحمق. الَكْنتَح ، بالثاِء المثلّثَة هو الَكْنثَُح ، : [كنثح]

 .كالِكْنِسيح والَمْعِدن ، ، بالكسر : األَْصلُ  الِكْنِسح : [كنسح]

ً  : [كوح] ً  وعبارة المحكم : ، كَكاَوَحه : قاتَلَه فغَلَبَه ، كاَحهُ َكْوحا ً  كاَوْحتُ  : قاتلَه فغَلبَه. وقال األَزهرّي : كاَوَحه فَكاَحه َكْوحا ،  ُمكاَوَحةً  فاُلنا

ً  عن ابن األَعرابيّ و إِذا قاتْلتهُ فغلَْبته. َحهُ تَكويحا  أَهلََكه.َزْيداً :  أََكاحَ و ، ِإَذا َغلَبَه. أََكاَحهُ إَِكاحةً و كوَّ

ً و ً و َغطَّه في ماٍء أَو تُراٍب. : كاَحه َكْوحا َحه تَكويحا . وقال الشاِعر : كّوحَ و أََذلَّه. : َكوَّ َ ماُم البَِعيَر ، إَِذا ذلَّلَّ  الّزِ
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ه  رَاحــــــــــــــًا أَقــــــــــــــامــــــــــــــَ يــــــــــــــًا َأو مــــــــــــــِ غــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ِإَذا رَاَم بـ

اٌش     اُه ِخشـــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ثــــــــــــــــح اٌم مبـــــــــــــــَ ّوِحُ زِمـــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  
َحهو  : التَّغليب. التَّكويح ال األَزَهِرّي :وق َردَّه. ، إِذا َكوَّ

 وأَنشد أَبو َعمٍرو :

__________________ 
 والبيت من قصيدة طويلة لذي الرمة. 90وما أثبت عن الديوان / « حبوزها»( ابألصر 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فذلك.2)
 .359/  3( اجلمهرة 3)
 ولي  الرجز يف ديوان ا جرير ا وهو يف التهذيب واللسان بدون نسبة.« الراجز جريروقا  » 359/  3( يف اجلمهرة 4)

 ويف اللسان القالح بد  القالخ حتريف.

 ( يف معجم البلدان : كوخمان بلفة الثننية ا مكاانن ذوا رمر ويف رواية األسدي الكو ان اب اء املهملة. وذكر بيت ابن مقبر :5)
 مكورا. .. أانخ برمر الكوخما

 .316/  3( انظر اجلمهرة 6)
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دِّي  عــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــتـ م ذي ال ــــــــــــَخصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــل ــــــــــــه ل ت َددح  َأعــــــــــــح

تـــــــــــــــه    و حـــــــــــــــح د كـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح نـــــــــــــــك بـــــــــــــــُدوِن اجلـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

  
 في الشَّّر بينهما. وتَعَالََجا تَماَرَسا أَي ، تََكاَوَحا ، وقد يَتكاَوَحانِ  رأَْيتهماو .(1)بالُخُصومة  َشاتََمه وَجاَهَرهُ  إِذا ، َكاَوَحه في األَساس :و

 ج وقال غيره : ُعْرُض الَجبل ، وأَْغلَُظه ، وقيل : هو َسْفُحه وَسْفُح َسنَِده. ، بالكسر. كالِكيحِ  : ُعْرُض الَجبَل ، الَكاح قال ابن ِسيده :و

ّم. ونقل األَزهرّي عن األَصمعّي : ، ُكيُوحٌ و الِكيح أَْكياحٌ  . قال ابُن سيده : وإِنما َذكْرته هنا لظهور الواو في التكسير. وجمعأَكواحٌ   بالضَّ

إِاّل ما كان ِمن أَصلَِب  الِكيحُ  ، وال يُعَدّ  ِكيُحه إِذا كان في َحْرٍف غليٍظ ، فَحْرفُه ِكيحٌ  : ناحيةُ الَجبَِل. قال : والوادي ُربَّما كان له الِكيح

 .الِكيَحةُ  . والجماعةِكيحٌ  الحجارةِ وأَخشنِها ، وكلُّ َسنَِد َجبٍل غليظٍ 

 : ما أَْعَطاه. أَكاَحهُ  ِإزاُؤه. وما أَي ماٍل ، بالكسر ، ِكَواحُ  هوو

 وأَنشد : ، بالكسر. ِكيحٌ  أَْسنانٌ  عن الليث :و محّركةً : الُخُشونةُ والغلَظ الَكيَحُ  : [كيح]

 كَحبِّ الِقلحِقرِ   ِكيحٍ َذا َحَنٍك  
َي َسنَُد الَجبَلِ  .(2)تأْكيٌد  : َخِشٌن غليٌظ ، َكيَْوٍم أَْيَوَم ، ِكيٌح أَْكيَحُ و ً  وإِنّما ُسّمِ  لِغلَِظه وُخشونَتِه. ِكيحا

 وسيأْتي في الكاف إِن َشاَء هللا تعالى. ، كما َحاَك ، وما أََحاَك ، أَكاحَ  فيه السَّيُف وما كاحَ  ماو

 لواو ، وقد تقّدم.وذكره األَزهرّي في ا : أَْهلََكه ، أََكاَحهُ و

 فصر الالم
 مض ا اِء املهملة

يَ و نقلَه األَزهرّي عن ابن األَعرابّي ، ، محّرَكةً : الشجاعةُ ، اللَّبَحُ  : [لبح] يَر ، ومنه الحديث ُكتبِ  َرجٌل له ِذْكٌر في به ُسّمِ الخبُر : والّسِ

ً  لَبَحٍ  تَباَعَدت َشعُوُب من»  الشَّْيُخ الُمِسّن. : اللَّبَحو «.فعاش أَيّاما

 ذكَر األَفعاَل ولم يَتعّرض لمعانيها ، مع أَنَّ قِياَس التحريك فيه يقتضي أَن يكون فِْعله من َحّدِ فَِرَح ، فتأَّمل. ، لَبَّحَ و أَلبَحَ و كمنع ، لبَحَ و

 .(3) كغُراب : ع لُبَاحٌ و

ً  ، كَمنَعَه ، لَتََحه : [لتح] من غير َجْرح شديٍد. قال أَبو النَّجم يَصف َعانَةً َطرَدَها  أَو َجَسَده بالَحَصى فأَثَّر فيه (8) َضَرَب َوجَهه : يَْلتَُحه لَتْحا

 ِمْسَحلَُها وهي تعُدو وتُثِير الَحَصى في َوْجِهه :

نَ  هاً ابَ َص   يـَلحَتحح  َملحتوَحاَوجح
حكاه عن أَبِي الحسن األَعرابّي الِكالبِّيِ ، وكان  ببََصِره : َرَماهُ به ، لَتَحه ل :روى عن أَبي الَهْيثَم أَنّه قاو بَضْربِها فَقَأَ َعْينَه : لَتََحه أَو

 فصيحاً.

ً  جاِريَتَه لَتَحَ و  فاُلناً : ما تَرك عنده شيئاً إِاّل أََخذَه. لَتَحَ و .َملتوحةٌ  وهي التِحٌ  وهو جاَمعََها ،و ، إِذا نََكَحها لَتْحا

 على َوْجٍه أَو َجَسٍد أَو َعيٍن. بيَِدِه َضَربَه بها لَتَحَ و

 .لَتَْحى هيو ، لَتَْحانُ  َكفَِرَح : َجاَع. والنَّْعت ، لَتِحَ و

، وهم  (6) ِلتَاحٌ  وقَومٌ  كَكتٍِف : عاقٌِل َداِهيَة. لَتِحٌ و ة ،كُهَمز (5) لَتََحةو كغَُراب ، (4) لُتَاحٌ و التحٌ  هو رجلٌ  في التهذيب عن ابن األعرابّي :و

 العُقاَلُء من الّرجال الدُّهاةُ.

 : على المعنى. (7)وفي بعض النُّسخ  ِشْعراً منه ، أَي أَْوقَُع على الَمعَانِي أَْلتَحُ  هو يقال :و



3345 

 

 الواِدي كالدَّْحِل ، ٌء يكون في أَسفلِ شيو والجبِل كأَنّه نَْقٌب ، في أَْسفَِل البِئر يكون ءٌ َشيْ  بالجيم قبل الحاِء : ، بالّضم ، اللُّْجحُ  : [لجح]

 كاللُّْحج بالحاِء قبل الجيم ، قال َشِمٌر :

__________________ 
 رته.وما ورد هنا قريب من عبارة اجلوهري يف الصحاح : وكاوحته ِإذا شامتته وجاه .«كاوحه مكاوحة»( يف األساس : 1)
 ( وشاهده يف التكملة قو  ر بة يصف دلواً :2)

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــت هبـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــح أكـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــح 

ــــــــــــــــتــــــــــــــــطــــــــــــــــّوحِ      فــــــــــــــــجــــــــــــــــئــــــــــــــــن بــــــــــــــــعــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــــــــــك وال

  

 ( يف معجم البلدان : لباح ابلضم ا موضض يف شعر النابغة قا  :3)
ــــــــــــــــــات   قــــــــــــــــــفــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــريــــــــــــــــــتــــــــــــــــــن

بــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــا    وا لــــــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــــــوخــــــــــــــــــــ  ا ــــــــــــــــــــي أم أمــــــــــــــــــــّ

  

 ( يف القاموس : جسده تقدمي وجهه.8)
 األصر والتهذيب واللسان ا وضبطت يف التكملة بتشديد التاء.( 4)
 ( كذا ابألصر والتهذيب واللسان وضبطت يف التكملة ا ضبرت قلم ا بكسر الالم واسكان التاء.5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : لُت اح.6)
 ( وهي رواية اللسان ا ويف التكملة : عل  املعاين.7)
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حِ ابٍد نـََواِحيه َشطون   الل جح
 قال األَزهرّي : والقصيدة على الحاِء ، قال : وأَصله اللُّحج ، الحاُء قبل الجيم فقَلَب.

َكةً. بالتحريك : اللََّخُص في العَْيِن ، أَو الغَِمُص ، ، اللََّجحُ و المثنّاة التّحتيّة ، وفي بفتح العين المهملة وسكون ـ  وَعْيُر العَْينِ  بالغين محرَّ

 ٌ  .ألجاحٌ  وهو ِكفَّتها ، كلُْحِجها ، والجمع من كّلِ ذلك الِّذي يَْنبُُت الحاِجُب على َحْرفِه ،ـ  بعض النُّسخ بضّم العين وسكون الموّحدة وهو خطأ

 بمعنًى واحٍد. أَْلَحفَ  مثل في السُّؤال أَلَحَّ  : [لحح]

 قال امرُؤ القيس : ،السَّحاُب : داَم َمَطُره  أَلَحَّ و

اِ   ذي خــــــــــَ اٌت بــــــــــِ يــــــــــَ مــــــــــَ  عــــــــــافــــــــــِ لــــــــــح  ِداَيٌر لســــــــــــــــــــــــَ

ا ِ  َأحل      طـــــــــــ  َم هـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا كـــــــــــر  َأســـــــــــــــــــــــــحـــــــــــَ

  
 .(1)السََّحاُب بالمكان : أقاَم به ، مثْل أَلَثَّ  أَلَحَّ و : دائٌم ، ِمْلحاحٌ  وَسحابٌ 

 ولَِزَم مكانَه فلم يَْبَرح كما يَْبَرُح الفََرُس ، وأَنشد : الَجمُل : َحَرنَ  أَلحَّ  من المجاز :و

َباهنا اخلُورُ  َأ  تح َكَما   عل  رُكح
ت وكذا ت أَجاز َغْيُر األَصمعيّ و الَجمُل ، وَخألَت النّاقَةٌ. أَلَحَّ و النّاقَةُ. وقال األَصمعّي : َحَرَن الّدابَّةُ ، أَلحَّ  الناقَة : َخألَْت. أَلَحَّ

ت فركَب ناقَتَه فَزَجَرها الُمسِلُمون»يث الُحَدْيبِيَة : في حدو تو ، إِذا لِزَمه وأََصرَّ عليه. (2)ِء بالشيْ  أَلَحَّ  ، أَي لِزَمت مكانََها ؛ من «فأَلحَّ  أَلحَّ

 ْث.، إِذا بََرَك ثَبََت ولم يَْنعِ  ُمِلحٌّ  ، ودابّةٌ  ِمْلحاحٌ  ءٍ وكلُّ بَِطي الَمِطيُّ : َكلَّْت فأَبَطأَتْ 

 قال البَعيث الُمجاشعّي : القَتَُب : َعقََر َظْهرَها ، أَلَحَّ  من المجاز :و

ٍة  طـــــــــــــــّ ومـــــــــــــــًا خبـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ُت ق ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ د  ِإذا القـ ـــــــــــــــَ  أَل

رح  َأحلَ      قـــــــــــَ ٌب عـــــــــــُ ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ مح قـ هـــــــــــِ ـــــــــــِ اف ـــــــــــَ ت ـــــــــــ  َأكـــــــــــح  عـــــــــــل

  
ّي : َوَصَف نْفَسه بالِحْذق في المخاَصمِة وأَنّه إِذا َعِلَق بَخْصٍم لم   يَنفِصْل منه حتّى يَُؤثَِّر كما يَُؤثُِّر القَتَُب في َظْهِر الدَّابّة.قال ابَن بَّرِ

َحال والسُُّروجِ ، وهو َمجاز. مْلَحاحٌ  أَي القَتَب ، هو ،و  يَلَزق بَظْهِر البَعير فيَْعقُره ، وكذلك هو من الّرِ

 قال ابن ُمْقبِل : .كتلَْحلَُحوا : لم يَبَرُحوا َمَكانَُهْم ، لَْحلَُحواو

ُم  يــــــــــتــــــــــُ ــــــــــِ وا قــــــــــدح أُت نــــــــــُ عــــــــــَ يــــــــــَر : ا ــــــــــح يٍّ ِإذا قــــــــــِ َ  حبــــــــــِ

مح و     اهلـــــــــِ قـــــــــَ وا عـــــــــلـــــــــ  أَثــــــــــح واأَقـــــــــامـــــــــُ لـــــــــحـــــــــُ حـــــــــح لـــــــــَ  (3) تــــــــــَ
  

 ذا ُسئِل : ما فَعَل القَوُم :يريد أَنهم ُشجعاٌن اَل يَُزولون عن َمْوضِعهم الّذي هم فيه إِذا قيل لهم أُتِيتم ، ثِقَةً منهم بأَْنفسهم. ويقول األَعرابيُّ ، إِ 

اُء المرأَةٍ َدَعْت علَى َزْوِجها بعَد ِكبَِره : تَلَْحلَُحوا ، أَي ثَبَتوا ، ويقال لَُحواتَلَحْ  قوا. وأَنشد الفَرَّ  ، أَي تَفرَّ

ا  ـــــــــــــحـــــــــــــَ ن حـــــــــــــح ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ مـــــــــــــا تـ لـــــــــــــ  قـــــــــــــو  َورحاًي كـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  ت

ه     بـــــــــــتـــــــــــَ يـــــــــــخـــــــــــًا ِإذا قـــــــــــلـــــــــــّ اشـــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــَ لـــــــــــَ حـــــــــــح لـــــــــــَ  تــــــــــــَ

  
قَ   ت من الِكبَر.أَرادت : تَحْلحال فقَلبت ، أراَدْت أَنَّ أَعَضاَءه قد تَفرَّ

 ، أَي أَقاَمت وثَبتَْت. «عنَد بَيِت أَبي أَيُّوَب وَوَضعَْت ِجَرانَها تَلَْحلَحت وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ ناقة رسوِل هللا »في الحديث و

َمِص  لَِحَحتْ و الدُُّموعِ ، وهو أََحُد األَحُرف الَتي أُْخِرَجت على األَصل من لُُزوُق أَجفانِها لَكثَْرةِ  : لََحُحها وقيل : َعْينُه كَسِمَع : لَِصقَْت بالرَّ

كيِّت قال  : كلُّ ما كان على فَِعلَْت هذا الضَّْرب ، ُمنبِّهة على أَصِلَها وَدِليالً على أَّوِليَّة حاِلها. واإِلدغاُم لُغَة. وقال األَزهرّي عن ابن الّسِ

ت المرأَةُ وأَشْباهها ، إِاّل أَْحُرفاً جاَءت نواِدَر في إِظهار التَّْضعيف ، وهيساكنة التاِء من َذَوات التَّضعيف فهو ُمدْ   لِحَحتْ  غم ، نحو َصمَّ

قَاُء إِذا تَ  ابَّةُ ، وَصِكَكْت وَضبَِب البَلَُد : إَِذا َكثَُر ضبَابُه ، وأَِلَل الّسِ  ُره.غيَّرْت ِريحه ، وقَِطَط َشعَعينُه ، إِذا التَصقَت ، وَمِشَشت الدَّ

تْ و ت : ُكثَر  لَحَّ  ُدموُعها وغلَُظت أَجفانُها. (4)عينُه َكلَخَّ
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__________________ 
 ( أنشد يف الصحاح بيت البعيث اجملاشعي اآيت ا كشاهد.1)
 ء.( يف اللسان : عل  الشي2)
 ( رواية صدره يف الصحاح :3)

 أانس ِإذا قير انفروا قد أتيتم
 وروايته يف التهذيب :

 ِإذا قير ارحلوا قد أُتيتموا ّي 
 ( يف اللسان : كثرت.4)
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 : أَِشٌب يَْلَزق بعُض َشجِره ببْعٍض. الحٌّ  مكاٌن الخٌّ ، بالمعجمة. وَوادٍ  وُرِوَي : : َضيٌِّق. لَْحلَحٌ و ، كَكتٍِف ، لَِححٌ و الحٌّ  َمَكانٌ و

ه السالمعليهفي حديث ابن عبّاس في قّصة إِسماعيَل و أَي َضيِّق ُملتَفٌّ  «الحٌّ  يومئذٍ  والواِدي» ، مّكةَ  إِيّاهما إِبراهيم وإِسكانِ  َهاَجرَ  وأُّمِ

 بالشَجر والَحَجر. أَي كثيُر الشَّجر.

 ، بالَخاِء المعجمة ، وسيأْتي ِذكره. «والوادي يومئٍذ الخٌّ »روى شِمٌر و

يو ًّ  هو ابُن َعّمِ ًّ  ونُِصبَ  الِصُق النََّسِب ، نكرة بالكسر ، ألَنه نَْعت للعّم ، أَيفي ال ، لّحٍ  وابُن َعمٍّ  في المعرفة ، ، لَحا على الَحال ألَّن ما  لحا

ًّ و لّحٍ  والمؤنَّث في هذا سواٌء ، بمنزلِة الواحد. وقال اللِّْحيَانّي : هما ابنَا َعمٍّ  (1)قبله معرفة ، والواحد واالثنان والجميُع  ، وهما ابنَا خالٍة  لحا

ًّ  هما ابنا خالٍ ، وال يقال :  ةٍ  لحا ًّ  وال ابنَا عمَّ  ، ألَنهما ُمفترقاِن ، إِذ هما َرجٌل وامَرأَةٌ. لحا

تِ  عن أَبي سعيد :و ًّ  القََرابَةُ بينَنا لحَّ ًّ  ابُن العَمِّ  فإِن لم يَكن إِذا َدنَْت ، ، لَحا ابن َعّمِ الَكاللِة وابُن عّمٍ  هو وكان رجالً من العَِشيَرة قلَت : لحا

 وَكلَّت تَِكلُّ َكاَللةً ، إِذا تَباَعَدت. (2) لةٌ كال

 قال : يابِسةٌ. : لَْحلَحٌ و لَْحلَحةٌ و لَّحةٌ  ُخْبَزةٌ و

َريــــــــــــــٍص  ا بــــــــــــــقــــــــــــــُ نــــــــــــــَ تـــــــــــــــح ىت  أَتـــــــــــــــَ حِ حــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ل    ــــــــــــــَ
ِح و     لـــــــــــــَ ٍش أَمـــــــــــــح بـــــــــــــح رحِب كـــــــــــــَ ٍة كـــــــــــــقـــــــــــــُ قـــــــــــــَ ذح (3)مـــــــــــــَ

 

  
د. الُملَْحلَحو يُِّد ، وفي نسخٍة : كُمَسْلَسل ، وهو الصواب : ، كُمحمَّ  كالُمَحْلَحِل ، وسيأْتي. السَّ

َواب ، والمسموع من أَفواِه الثِّقَات َخلَفاً عن َسلَفٍ  ، بالّضمّ  اللُُّحوحو  ، لغة َعربيّةٌ ال ُمَولَّدة على ما َزعَمه شيُخنَا ، وكونه بالّضّم هو الصَّ

غالباً ، وقد يُْؤكل  يُؤَكُل باللَّبَن ال َعْينُه كما ظنّه شيخنا ، وَجعَل لْفظ ِشْبه مستدَركاً ، ُخْبِز القَطاِئفِ  ِشْبهُ  شيُخنا : وال نَظَر فيه كما َذهَب إِليه

. وقول شيخنا إِنّه شاَع وهو غالُب َطعاِم أَهِل تَهاَمةَ ، حتّى ال يُعَرف في غيره من البالد يُْعَمل باليََمِن ، َمثُروداً في َمَرِق اللَّْحم ناِدراً ،

وكأَنَّه يُريد أَّول بالحجاز أَكثََر من اليََمن ، تََحاُمٌل منه في غير محلّه ، بل اشتبه عليه الحال فجعله القََطائَف بعينِه فاحتاَج إِلى تأِْويل ، 

استعماالً وأَكثَر أَنواعاً. اْنظر هذا مع االشتهار المتعاَرف ُظُهوِره ، ولذلك اقتَصَر على استعماله باللَّبَن ، وفي اليمن ، فإِنّه في الحجاز أَكثُر 

 من َخواّص أَرِض اليمن ال يَكاد يُوجد في َغيره. اللُُّحوحَ  عند أَهل المعرفِة أَنَّ 

 * ومما يستدرك عليه :

 ، وكلُّه من اللُُّزوق. اإِلْلحاح ِء : أَقبََل عليه وال يَفتُُر عنه ، وهوعلى الشيْ  أَلحَّ  ِء : كثَُر ُسَؤالُه إِيّاه كالَّالصق به. وقيل :في الشيْ  أَلَحَّ 

جُل  أَلَحَّ و : ُمديٌم للطَّلَب ، ِمْلحاحٌ  ورَجلٌ   في التقاِضي ، إِذا َوَظَب. (4) [على غريمه]الرَّ

  فاَل يَْبَرُح.: الذي يَقوم من اإِلعياءِ  الُمِلحُّ . و(5)علَى ما يَْطَحنُهُ  ِمْلحاحٌ  وَرًحى

 وكأَّن الطَّاَء والدال تعاقبَا في هذا الحْرف. لََطَحه ، والمعروف قال األَزهري :و ، (6) ، كَمنَعَه : َضَربَه بيده لََدَحه : [لدح]

حُ  : [لزح] اَصة أَي فَِمك : تَحلُُّب فِيَك ، التَّلزُّ ياً لذلك. ِمْن أَْكِل ُرّمانٍة أَو إِجَّ  تَشّهِ

 ببطِن الكّفِ ، كذا في الّصحاح. قال : َضْرباً ليِّناً على الظَّْهر ، إِذا ضَربَه لََطَحه أَو كلََطَخه ، ، كمنَعَهُ : َضَربَهُ ببَْطِن َكفِِّه ، َطَحهُ لَ  : [لطح]

كالضَّْرب باليَد ،  اللَّْطح : َضَربَه بيَِده َمنشورةً َضْرباً غيَر شديٍد ، وفي التهذيب : لََطَحه وقيل : َضَرَب به األَرَض. إِذا به ، لََطحَ  يقال :و

ْرُب ليس بالّشديِد ببَْطن الَكّف ونحِوه. ومنه لََطْحتُ  يقال منه : حديث ابن عبّاس أَّن النبّي الّرُجَل باألَْرض ، قال : وهو الضَّ

 .«ْمسُ أَبَنِيَّ ال تَْرُموا َجْمَرةَ العَقَبَِة حتَّى تَْطلُع الشَّ »أَفخاَد أُغْيِلَمة بني عبد المطَّلب لَيلةَ المزَدِلفة ويقول :  يَْلَطحُ  كانَ  وسلموآلهعليههللاصلى

__________________ 
 ( األصر والتهذيب ا ويف الصحاح واللسان : واجلمض.1)
 ( يف الصحاح واللسان ضبطت كاللًة ابلنصب ا ضبرت قلم.2)
 .«اتقتنا»يف اللسان : « أتتنا»قوله »هبامش املطبوعة املصرية : ( 3)
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 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( األصر واللسان. وعبارة األساس : ورح  ملحاح : تُلح عل  ما يطحن هبا.5)
 .125/  2( وهو قو  ابن دريد اجلمهرة 6)
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 في التهذيب والمحكم. ومثله كاللَّْطخ إِذا َجفَّ وُحكَّ ولم يَْبَق له أَثٌَر. اللَّْطحو

َها لفَحتِ  في الّصحاح :و : َضْربَةً خفيفَةً. لَْفحةً  به بالسَّْيِف ، َكمنَعَه : َضَربَه لَفََحهُ  : [لفح] وفي التنزيل  أَحرقَْت. وكذا السَّموُم : النّاُر بحّرِ

 النّاُر إِذا أَصابَت أَعلَى َجَسِده فأَْحَرقَتْه. لفََحتْه قال األَزَهِرّي : (1) (تَ ْلَفُح ُوُجوَهُهُم الّنارُ )

ً  النّارُ  لفََحتْه وفي العُباب والمحكم : ً و بفتح فسكون ، ، تَلفَحه لَْفحا  محّركةً : أصابَت َوْجَهه ؛ إِاّل أَنَّ النَّْفح أَعَظُم تأْثيراً منه ، وكذلك ، لَفََحانا

ّجاج في ذلك : لفَحتْ  ما يُؤيِّد قولَه قولُه  فَحُ تَلْ  َوْجَهه. وقال الزَّ وتَْنفَح بمعنًى واحٍد ، إِاّل أَّن النَّْفح أَعُظم تأْثيراً منه. قال أَبو منصور : ومَّ

ُهْم نَ ْفَحة  ِمْن َعذاِب رَبِّكَ )تعالى :   .(2) (َولَِئْن َمسَّت ْ

َها وَوَهُجها. والسَُّمومُ  لْفحُ  ، «لَْفحها تَأَّخْرُت مَخافَةَ أَن يُِصيبَنِي ِمنْ » في حديث الكسوف :و ً  السَّمومُ  لَفَحتْهو اإِلنساَن. تَلفَح النّار : َحرُّ  : لَْفحا

 وأَنَشَد أَبو العَالية : (3)منن َحُزوٍر وَسُموٍم. والنَّْفح لُكّلِ باِرِد  لَْفحٌ  قابلَْت َوْجَهه. وأَصابَه

ُح  لــــــــــــــح َداُد ِإاّل ســــــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــت اي بـ  مــــــــــــــا أَن

ب  مــــــــــــــــــ    هــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ حُ ِإَذا يـ فــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ٌر َأو نـ  طــــــــــــــــــَ

  

 ِإنح َجَففحِت فرُتَاٌب بـَرححُ و 

 بَْرح : خالٌص َدقيٌق.

هذا  اللُّفَّاح َطيُِّب الرائحِة ، قال ابُن ُدريد : ال أدري ما ِصّحتُه. وفي الّصَحاح : م ، يُْشبه الباذنجانَ  يَْقِطينيٌّ أَْصفَُر ، َكُرّمان : نَْبتٌ  اللُّفَّاحو

.الذي يَُشّم َشبيهٌ بالب  اذْنَجان إِذا اْصفَرَّ

بتقديم المثنّاة التحتيّة على الموّحدة ، ال على ما زعَمه شيُخنَا فإِنّه تصحيٌف في نُسخته ، وقد تقَّدمت اإِلشارة بذلك  ثََمَرةُ اليَْبُروحِ ، : اللُّفّاحو

 في برح ، وتقّدم أَيضاً تحقيُق معناه ، فراجْعه إِْن شئت.

ً  النّاقَةُ كَسِمعَ  لَِقَحتِ  : [لقح] ً و بفتْح فسكون ، ، تَْلقَح لَْقحا ً و ، محّركة ، لَقَحا  بالفتح ، إِذا َحَملَْت ، فإِذا اْستباَن َحْملَُها قيل : استَبانَ  ، لَقَاحا

ً و . وقال ابن األَعرابّي : قََرَحت تَقَرُح قُُروحاً ،لَقَاُحها ً و لَِقَحت تَْلقَح لَقَاحا بالكسر والفتح معاً ، كما ُضبط في نُسختنا  ، لَّقَاحَ الِ  قَبِلَت : لَْقحا

 بالَوْجَهين.

أَنه ُسئل عن رُجل كانت له امرأَتاِن أَرَضعْت ِإحداهما ُغالماً ، وأَرضعت األُخرى جاريةً ، هل يتزّوج الغاُلم »روي عن ابن عبّاٍس و

الفَْحل الذي َحَملَتَا منه واحٌد ، فاللَّبَن الَِّذي أَرضعْت كلُّ واحٍدة منهما ُمْرَضعَها  قال الليث : أَراد أَن ماءَ  «واحٌد. اللِّقَاحُ  قال. ال ، ؟الجارية

في حديث ابن  اللّقَاح . قال األَزهرّي : ويحتمل أن يكونأَلقَحهما فصار الُمْرَضعَاِن َولَدْين لزوِجِهما ، ألَنّه كان كان أَصلُه ماَء الفَّْحل ،

ً  الفَحُل النّاقةَ  أَلقَحَ  ال، يق اإِللقاح عباس معناه ً و إِلقاحا اسٌم لما يقوم َمقَاَم المصدِر ، كقولك أعَطى  (4) اللَّقاحُ و مصدٌر حقيقّي ، فاإِللقاحُ  ، لَقَاحا

وقاِرٌح يوَم تَحِمل ، فإِذا استباَن َحملَُها فهي َخلفَةٌ قاله ، ابن  القِحٌ  ناقَةٌ  فهي َعطاًء وإِْعطاًء وأَصلَح َصاَلحاً وِإصالحاً ، وأَنبَت نباتاً وإِنباتاً.

 بضمتين. ، لُقُحٍ  إِبلٍ  ِمنْ  كَصبور ، لَقُوحٌ و كقُبٍَّر ، لُقَّحٍ و لََواقحَ  إِبلٍ  منْ  األعرابّي ،

اِل ، تُْلقَح كَسحاب : ما اللَّقَاحُ و  َجاز.بضّم فتشديد ، وهو مَ  به النَّْخلَةُ ، وَطْلُع الفُحَّ

يَت بنو حنيفةَ ـ  اللَّقَاح ، والقَْومُ  اللَّقَاح الَحيّ و  ، وإِيَّاهم َعنَى سعُد بُن ناشٍب : باللقَّاح ومنه ُسّمِ

عـــــــــــــــــــــــَدان  َ  اخلـــــــــــــــــــــــالئـــــــــــــــــــــــُف بـــــــــــــــــــــــَ ئـــــــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــــــِ

َر و     كـــــــــــــــــــُ احُ َأوالُد َيشـــــــــــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــــَ  (5) الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ 
  

 أَنشد ابُن األَعرابّي : أَو لم يُِصْبُهم في الجاهِليَّة ِسباءٌ  ولم يُملَُكوا ، الذين ال يَِدينُون للُملوكـ  وقد تقدَّم في برح فراِجْعه

ي  مـــــــــــــِ نـــــــــــــح ُر أَبـــــــــــــيـــــــــــــَك واألَنـــــــــــــبـــــــــــــاُء تــــــــــــــَ مـــــــــــــح  لـــــــــــــعـــــــــــــَ

لـــــــــــــــــ   راَِيحُ     ي  يف اجلـــــــــــــــــُ َم ا ـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــَ

  

وِ  فــــــــــــــهــــــــــــــم  لــــــــــــــُ
ُ

َوا ِديــــــــــــــَن املــــــــــــــ ــــــــــــــح احٌ أَبـ قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ   ل
وا    احــــــــــــــُ وا ِإىل حــــــــــــــرحٍب َأشــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــجــــــــــــــُ  ِإَذا هــــــــــــــِ

  
__________________ 
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 .104اآية « املؤمنون»( سورة 1)
 .46( سورة األنبياء اآية 2)
 .«قوله والنفح اخل ا عبارة اللسان : ابن األعرايب : اللفح لكر حار والنفح اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ابلفتح والكسر. اللقاح ( يف املصباح : االسم4)
من قصـــــــيدة مرفوعة ونقر عن ابن األثري أن البيت لســـــــعد بن مالك يعّرض اب ارث بن عباد وكان قد اعتز  حرب  (برح)( البيت يف اللســـــــان 5)

 تغلب وبكر ابين وائر.
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 س بقَوّي.لم تَُطاِوع الفَْحَل. ولي لَِقَحتْ  النَّاقَة : ألَّن النَّاقة إَِذا لَقَاح مشتقٌّ من اللَّقاح وقال ثعلب : الَحيّ 

 بأَْعيَانها. َككتَاب : اإِلبلُ  .اللِّقَاحُ  في الّصحاح :و

ثالثٍة ،  إِلى إلى َشْهَرين أَو أَّوَل نتَاِجَها لَقُوحٌ  الّتي نُتَِجتْ  النّاقَة أَو مثل قَلَوٍص وقِاَلص ، النّاقَةُ الَحلُوُب ، هيو ، كَصبُوٍر واِحدتُها ، اللَّقُوحو

 وعبارة الّصحاح : ثم هي لَبوٌن بعد ذلك. هي لَبُون. ، فيقال اللَّقُوح يَقَع عنها اسمُ  ثم

قَاح من المجاز :و  ِلقَاحِ  تُْخبِرني عن ِلْقَحةً  قال األَزَهِري : قال َشِمٌر : وتقول العرب : إِّن لي ، بالكسر ، ِلْقَحة َجْمعٌ  وهي النُّقُوس : اللِّ

ا أَحبُّوا ِلي شَ النّاِس. يقول : نْفِسي تُ  ّراً ، ومثله ْخبرني فتْصُدقني عن نُفوس النَّاس ، إِن أَْحبَْبُت لُهم َخيراً أَحبُّوا ِلي َخْيراً وإِْن أَحبَبت لهم َشرًّ

: يقال عند التأْكيد للبصيِر  يِلْقَحت الناِس بما أَرى من ِلقَاحُ  ما يصير إِليه (2)بن كثَْوة : الَمْعنَى أَنّي أَعِرف إِلى  (1)في األَساس. وقال يزيد 

 .(4)بخاّصِ أُموِر النّاِس وَعواّمها  (3)

قال ذلك َشِمٌر وغيُره من  ، إَِذا َحَملَت : لَِقَحت من اإِلبل أَو الَخيل ، هذا هو األَصل ، ثم استُعير في النِّساِء فيقال : ماء الفَْحلِ  : اسمُ  اللِّقاحو

 أَهل العربيّة.

ْقَحةُ و د ُطلوع كسر : النّاقَةُ من حين يَسَمن َسناُم َولِدَها ، ال يَزال ذلك اسَمَها حتّى تَمِضَي لها سبعَةُ أَشهر ويُفَصل َولُدَها ، وذلك عنبال ، اللِّ

ْقَحة ُسَهْيل وقيل :  ، قال األَزهرّي : فإِذا َجعْلتَه فاُلنٍ  ِلْقحةُ  وال يُوصُف به ، ولكن يقال ويفتح ، أَي الَحلُوب الغَزيَرةُ اللَّبِن ، ، اللَّقُوح هي اللِّ

بالكسر ، األَّوُل هو القيَاُس ،  ، ِلقَاحٌ و بكسر ففتح ، ، ِلقَحٌ  ج فاُلنٍ  ِلْقَحةُ  إِاّل أَنّك تقول : هذه ِلْقَحةٌ  . قال : وال يقال : ناقةٌ لَقُوحٌ  نْعتاً قُْلت : ناقَةٌ 

أَسوَداِن ، جعلوها  ِلقَاحانِ  فِعَاٍل كما َكسَّروا فُْعلة عليه ، حتّى قالوا ُجْفَرة وِجفار قال : وقالواوأَّما الثاني فقال سيبويه : َكسُروا ِفْعلَة على 

 ٌء.واحدة ، كما يقولون ِقْطعَة واحدة. قال : وهو في اإِلبل أَقَوى ألَنّه ال يُكسَّر عليه شي ِلقَاَحةٌ  بمنزلة قولهم إِبالِن : أاَل تََرى أَنّهم يقولون

 .لَقَائحُ و ، لَقُوحٌ و ، ِلقَحٌ و ِلْقَحةٌ  ابن ُشَمْيل : يقال وقال

 . قال عدّي بن زيد :ِلْقَحةو لَقُوحٌ  َذَواُت األَلباِن من النُّوق ، واحُدَها اللِّقَاحُ و

نح َذا  ـــــــــــــــكـــــــــــــــُ ن ي حٍ مـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ اٍت  ل ـــــــــــــــَ ي  رَاخـــــــــــــــِ

ي    احــــــــــــــِ قــــــــــــــَ ريَا فــــــــــــــلــــــــــــــِ عــــــــــــــِ ُذوُ  الشــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــا تــــــــــــــَ

  

ــــــــــــــــٍر  ي اَل  َفســــــــــــــــــــــــــــــِ َواٍب يف  ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــرح حــــــــــــــــَ  ب

هـــــــــــــــــن  َعصـــــــــــــــــــــــــــــــريَامـــــــــــــــــُ     وافـــــــــــــــــُ ئـــــــــــــــــتح َأجـــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــِ

  
 في قول الشاعر : اللَّْقَحةو اللِّْقَحةو الغَُراب. : اللَّْقَحةُ و اللِّْقَحةو الّطائُر المعروف ، العُقَابُ  : اللَّْقَحهو اللِّْقَحةو

ن و  َر صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــيب مـــــــــِ ـــــــــ  ي قـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــقـــــــــدح تـ ةٍ ل حـــــــــَ قـــــــــح ـــــــــِ   ل
مُ     عــــــــــــَ طــــــــــــح ــــــــــــُ ا ال ي هــــــــــــَ مــــــــــــُ ّر و ــــــــــــَ ــــــــــــا حيــــــــــــَِ ن ــــــــــــَ ب ــــــــــــَ  ل

  
 لتصحَّ له األُحِجيَّة. وتَقَيَّل : َشِرَب القَْيل ، وهو ُشْرُب نِْصِف النََّهار. ِلْقَحةً  وجعلها المرأَة الُمْرِضعَة. َعنَى بها

كةً : الَحبَُل. اللَّقَحو  .اللَّقَحِ  يقال امرأَةٌ َسريعةُ  ، محرَّ

وفي بعض األُّمهات  اسُم ما أُِخذ من الفَْحل ، أَيضاً : اللَّقَحو مستعاراً. وقد يُستعمل ذلك في كّل أُنثَى ، فإِّما أَن يكون أَصالً ، وإِّما أَن يكون
 ليَُدسَّ في اآلَخر. : الِفَحال (5)

ال. التَّلقيحو اإِللقَاحُ و :  (6)قال األَزهري  : أَن يََدَع الَكافُوَر ، وهو وعاُء َطْلع النَُّخل ، لَيلَتيِن أَو ثالثاً بعد اْنفالقه ثّم يَأْخَذ ِشْمَراخاً من الفُحَّ

ْمَراَخ في َجْوف الطَّْلعَِة ، وذلك بقَدٍر. قال : وال يَفعل ذل ك إِاّل َرجٌل عالٌم بِما يَفعَل وأَجَوُده ما َعتَُق وكاَن من َعاِم أَّول ، فيُدسُّوَن ذلك الّشِ

يصاِء ما ال نََوه له. منه ، ألَنّه إِن كان جاِهالً فأَْكثََر منه أَحَرَق الَكافُوَر فأَفسَده ، وإِْن  يصاِء ، يعنِي بالّصِ أَقلَّ منه صاَر الكافُوُر كثيَر الّصِ

 وإِن لم يَفعل ذلك بالنَّخلة لم يُنتَفع بَطْلِعها ذلك العاَم.

 بُطونِهااإِلناث التي في  أَيضاً : الَماَلقِحو بكسر القاف. ، ُمْلِقحٍ  (7) : الفُحول ، جمع الَماَلقِح في الّصحاح :و

__________________ 
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 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب والتكملة : زيد.1)
 وقد سقطت يف التهذيب والتكملة.« ا كذا يف اللسان ا والظاهر إسقاط إىل« إىل»قوله »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 (.صيف التكملة : خبا)( األصر واللسان ا ويف التهذيب والتكملة : للبصر خبواص 3)
 ( التكملة والتهذيب : أو عوامها.4)
 ( وهي رواية اللسان.5)
 :«قا  »ا وقد وردت العبارة يف اللسان ومل ينسبها لألزهري ِإلا ورد :  (لقح)( كذا ا ومل يرد قوله يف التهذيب 6)
 .ُملِقح الواحد»( يف الصحاح : 7)
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اَلِقيح قد يقا  :و  ا بفتح القاف. ُملحَقَحة َأوالُدَها ا مَجحضُ 
َ
القيح هنَُِي عن َأوالدو  األُم هات. : امل

َ
اما يف  امل ضـــــــــــــــَ

َ
وَأوالد امل

َُبايَعة ا أَلهّنم كانوا يـَتَـَبايُعون َأوالَد الّشاِء يف بطون األُّمهاِت وَأصالب اآابِء.
اَلِقيحُ و  امل

َ
يف بُطون األُّمهات ا واملضاِمُا  امل

الب اآ اَلقيح ابِء. وقا  أَبو ُعبيٍد :يف َأصــــــــــــــح
َ
القَيحُ  َأو .(1) اأَلِجن ة َأي األُم هاِت من ما يف بُطوهنا : امل

َ
ما يف  ُهوِر  : امل

 اجلَما  الُفحوِ .
وَحبَِل  الَمالقيحو الحيواِن عن ثاَلث : عن الَمَضامين (2)ال ِربَا في الَحيَواِن ، وإِنّما نُِهَي عن »ُرِوَي عن سعيِد بن المسيِّب أَنّه قال : 

 ما في ُظُهوِر الِجمال ، والَمَضاِميِن ما في بُطون اإِلناث. فالمالقِيح (3)قال سعيد  .«الَحبَلَةِ 

ما في بُُطوِن اإِلناث. قال الُمَزنّي : وأَعلَْمت بقوِله  الَماَلقيحو الَمَضاِميُن َما في ُظهور الِجمال ، نا أَحفَظ أَّن الشافعّي يقول :قال الُمَزنّي : وأَ 

 عبَد الملك بَن ِهَشاٍم ، فأَنشدني شاهداً له من ِشعر العرب :

ِب  لــــــــــــــح  ِإن  املضــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــَا الــــــــــــــجي يف الصــــــــــــــــــــــــــــ 

هــــــــــــ    و  يف الــــــــــــظــــــــــــّ حــــــــــــُ اَء الــــــــــــفــــــــــــُ بِ مــــــــــــَ دح  ور ا ــــــــــــُ

  

َد الل زحَب   (4)ليَ  مبغحٍن عنك ُجهح

 : المالقيح وأَنشَد في

ِن  حــــــــــــــًا يف األَبــــــــــــــطــــــــــــــُ القــــــــــــــِ يِن مــــــــــــــَ تــــــــــــــَ يـــــــــــــــح نـــــــــــــــ   مــــــــــــــَ

ُج مـــــــــــا     تـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــُ حُ تـ قـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ ِن  تـ َد أَزمـــــــــــُ (5)بـــــــــــعـــــــــــح
 

  
 (6)قال ابن األَعرابّي : إَِذا َكان في بَْطِن النَّاقِة َحْمٌل فهي ِمْضماٌن وضاِمٌن ، وهي  .َمْلقُوحةٍ  َجْمعُ  قال األَزهرّي : وَهَذا هو الّصواب.

 : الحاِمُل. الاّلقحو : المحموُل ، الَمْلقوحِ  . ومعنىَملقُوحةٌ و َملقُوحٌ  مضاِميُن وَضَواِمُن ، والّذي في بْطنها

 ، كالَمحموِم من ُحّم ، والمجنون من ُجّن ، وأَنشد األَصمعّي : لُِقَحت ، من قولهم المالقِيحِ َمْلقُوحةٌ  وقال أَبو ُعبَْيد : واحدةُ 

َدِة الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاِم وعــــــــــــــــــــاٍم قــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــِر و   عــــــــــــــــــــِ

ةً     وحـــــــــــَ لـــــــــــقـــــــــــُ ـــــــــــِر  مـــــــــــَ ـــــــــــطـــــــــــن انٍب حـــــــــــائ (7)يف ب
 

  
َها حائٌل. قال : َملقوَحةٌ  يقول : هي هي األَجنّة التي في بطونها ، وأَما الَمَضاميُن فما في  (8) حُ فَالملقُو فيما يُظِهُر لي صاِحبُها ، وإِنّما أُمُّ

 سان العرب.أَصالب الفُحول ، وكانُوا يَبيعُون الَجنيَن في بْطن الناقِة ، ويَبيعون ما يَْضِرُب الفَحُل في عاِمِه أَو في أَعواِم ، كذا في ل

 َكذلك. ولم تَُكنْ  لئالَّ يْدنَُو منها الفَحلُ  القِحٌ  اأََرْت أَنَّهو إِذا شالَْت بَذنَبها النّاقَةُ ، تَلقََّحتِ و

 تشبيهاً بالنّاقَة إِذا شالَْت بَذنَبِها. وأَنشد : أَشاَر بهما في التَّكلُّم ، إَِذا يَداه ، تَلقََّحتْ  من المجاز :و زيٌد : تََجنَّى عليَّ ما لم أُْذنِْبه. تَلقَّحَ و

حُ  قــــــــــــ  لــــــــــــَ ــــــــــــَ هــــــــــــم تـ يــــــــــــبــــــــــــَ ديــــــــــــهــــــــــــمح كــــــــــــَبن  َزبــــــــــــِ ــــــــــــح   أَي
حُ     مــــــــ  لــــــــَ ــــــــَ يــــــــِد وهــــــــي تـ وِ  الصــــــــــــــــــــــِّ حــــــــُ يــــــــُب الــــــــفــــــــُ  َزبــــــــِ

  
بَد يَْظَهر في صاِمغَيِ الَخِطيب إَِذا َزبََّب ِشْدقَاه. بِيب : ِشْبه الزَّ  أَي أَنهم يُِشيُرون بأَيديهم إَِذا َخَطبُوا. والزَّ

 لَقَحوا لإِلبل. يقال : اللَّقَاح وهو َدسُّ ِشْمراخِ الفُّحاِل في ِوعاِء الطَّْلع ، وقد تقدَّم ، وهو َمجاز ، فإِنَّ أَْصل لَْقُحَها : تَْلقيُحهاو النَّْخلةِ  إِلقاحو

ً  النَّخيلَ  لَقَّْحت . وقدالتلقيح ، أَي اللَّقاح . وجاَءنا زَمنُ أَْلقحوهاو نَْخلَهم  .تَِلقيحا

يَاُح  أَلقََحتِ  من المجاز أَيضاً :و ه  ، لََواقِحُ  فهَي ، ٍء يَْحِملوالسَّحاَب ونحَو ذلك في كّلِ َشيْ  الشَّجرَ الّرِ ياح التي تَحِمل النَّدى ثمَّ تَُمجُّ وهي الّرِ

تعالى : ، فعلَى َحذِف الزائد ، قال هللا  لواقحُ  فأَّما قولهم : .َمالقحُ  قيل : إِنّما هيو في السَّحاِب ، فإِذا اجتَمَع في السََّحاب صاَر َمَطراً.

يح َمالقِح قال ابن جنّي : قياُسه (9) (َوَأْرَسْلَنا الرِّايَح َلواِقحَ )  تَْلقَح ، ألَنَّ الّرِ

__________________ 
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 ا وأنشدين األمحر مللك بن الريب : ملقوحة وزيد فيه : والواحدة منها« وهي األجنة» 128/  1( يف غريب اهلروي 1)
 ِإان وجــــــــــــــــــــــــــــــــدان طــــــــــــــــــــــــــــــــرد اهلــــــــــــــــــــــــــــــــوامــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــــبانن واملســـــــــــــــــــــــــــــــــــائ ــــــــــــــــــــــت  خــــــــــــــــــــــريًا مــــــــــــــــــــــن ال

  

ـــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــام وعـــــــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــــــاب  وعـــــــــــــــــــــــــدة ال

ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــن انٍب حـــــــــــــــــائ  يف ب

  

 .«من»( األصر واللسان ويف التهذيب 2)
 ِإىل رواية اللسان. وصوبناه عن التهذيب واللسان ا ونبه هبامش املطبوعة املصرية« أبو سعيد»( ابألصر 3)
 بد  لي  ا واللسان فكاألصر.« لسن»( يف التهذيب 4)
 .«منيجي»عن التهذيب وابألصر « منيتين( »5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وهن.6)
 .)عند أيب عبيد : ملك(( أشران ِإىل قو  أيب عبيد قريباً ا وروينا البيت ومعه بيتاً آخر وهو ملالك بن الريب 7)
 ( يف غريب اهلروي : فامللقوحة.8)
 .22( سورة ا جر اآية 9)
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الّسَحاَب ا فيكون هذا مما اكُتِفَي  أَلحقَحت فزََكت َلِقَحت ا فِإذا القحٌ  َفهي َلِقَحتح  الس حاَب. وقد  وز َأن يكون عل 
ُسب ب ا قا  ابن سيده.

 فيه ابلس َبب عن امل
يحُ  (1) لَواقِحَ  وقال األَزهرّي : قرأَها حمزةُ  ففي ذلك مْعنياِن : أحدهما :  ؟لَواقِحَ  الّشجَر فكيَف قيل ُملِقَحة تُلِقح فهو بيِّن ، ولكن يقال إِنَّما الّرِ

يح هي التي ، ويَشهد على  القِحٌ  ، كما يقال : ناقةٌ  القحٌ  ريحٌ  ، فيقال : اللِّقَاح بمروِرَها على التُّراب والماِء ، فيكون فيها تَْلقَحُ  أَْن تجعل الّرِ

 .تُلِقح ذلك أَنّه وَصَف ِريَح العذاب بالعَِقيم ، فجعلها َعقيماً إِْذ لم

، كما قيل لَْيٌل نائم ، والنّوُم فيه ، وسرٌّ كاتٌم ، وكما قيل الَمبروُز والَمختوم ، فجعله َمبروزاً  تُْلِقح وإِن كانت باللَّْقح  اآلخر : َوْصفُهاوالوجهُ 

كما يقال ِدْرهم واِزٌن ، أَي ذو  ، ِلقاحٍ  ، أي ذات القحٌ  وقال أَبو الهيثم : ريحٌ  .(2)ولم يقل ُمبَرزا فجاز مفعول لُمْفعَل كما جاز فاعٌل لُمفِعل 

ومعنى قوله َوْزن ، ورجل راِمٌح وسائٌف ونابٌِل ، وال يقال َرَمَح وال َساَف وال نَبَل ، يراد ذو سيٍف وذو نَْبل وذو ُرْمح. قال األَزهرّي : 

ً  ، أَي َحوامَل ، َجعَل الريحَ  (َوَأْرَسْلَنا الرِّايَح َلواِقحَ )[تعالى] ياحألَنّها  القِحا فه ثم تَستَدّره ، فالّرِ بَهُ وتُصّرِ  لَواقحُ  تحِمل الماَء والسحاَب وتقلِّ

 ، أَي َحوامُل على هذا المعنى. ومنه قول أَبي َوْجَزةَ :

ك  نـــــهـــــن  يف َمســـــــــــــــــــــَ َو  مـــــِ َن الشـــــــــــــــــــ  كـــــح لـــــَ  حـــــىّت ســـــــــــــــــــَ

َداجِ     هــــــــــــح و ابــــــــــــِة اآفــــــــــــاِ  مــــــــــــِ ِر جــــــــــــَ  مــــــــــــن َنســــــــــــــــــــــــــح

  
صاَر كالَمَسك ألَيديها. ثم جعل ذلك الماَء من نَْسل ِريحٍ تَُجوب  (3)أَي قوائمهّن في َمَسك ، أَي فيما  َسلَْكن يعني األُتن ، أَدخْلن َشَواهّن ،

يح كالَولد ، ألَنّها حَملَتْه. وّمما يحقِّق ذلك قولُه تعالى :  ِه َحّّت َوُهَو الَِّذي يُ ْرِسُل الرِّايَح ُبْشرًا َبنْيَ َيَدْي َرْْحَتِ )البالَد. فجعََل الماَء للّرِ
، ولكنّها تَحمل الّسحاَب في الماِء.  لَْقح بمعنى ذي القحٌ  أَي َحَملَت. فعلَى هَذا المعَنى ال يحتاج إِلى أن يكون (4) (ِإذا َأقَ لَّْت َسحاابً ثِقاالً 

،  القحٌ  إِاّل وهي في نْفسها تُلِقح ، ولكنها ال ُملِقَحة ، وهو من النوادر ، وقد قيل : األَْصل فيه َمالقحُ  وال يُقَال لَواقحُ  قال الجوهرّي : ريَاحٌ 

ياح  بَخير ، فإِذا أَنشأَت الّسحاَب وفيها َخيٌر وصَل ذلك إِليه. لَِقَحتْ  كأَنَّ الّرِ

باألُنثَى الحامل.  (5) على الَمثَل القِحٌ  وَحْربٌ  وا في ضّده : َعقيٌم.الّشَجُر عنها ، كما قال تَلقَح ، على النّسب ، القِحٌ  قال ابن سيده : وِريحٌ 

 وقال األَعشى :

اُء  بــــــــــــَ هــــــــــــح اِس شــــــــــــــــــــــــــَ َرت ابلــــــــــــنــــــــــــ  حٌ ِإذا ِشــــــــــــَ    القــــــــــــِ
ت    ا وَأ ــــــــــــــلــــــــــــــ  ُزهــــــــــــــَ  عــــــــــــــَواٌن شــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــٌد  ــــــــــــــَح

  
تْه.  يقال َهَمَزتْه بناٍب ، أَي َعضَّ

 ُملقَّح َرجلٌ  في األَساس : ومن المجازو .تُْلقَحَ  آَن لها أَنْ  أَي النّْخلَةُ  استَْلقََحتِ و فيف.، بالتخ لَِقَحت من المجاز : يقال للنخلَِة : الواحدة :و

ب كُمعظَّم ، أَي  .(6)منقَّح ُمهذَّب  ُمجرَّ

 وقد تقّدم. ، إِتباٌع ، لَِقيحٌ  َشِقيحٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

ْقَحةُ  نِْعَم الِمْنحةُ   ، وهي النّاقة القَريبةُ العْهد بالنّتاج. اللِّ

 : إِنبات األََرضين المجِدبة. قال يصف سحاباً : اللَّقَحو

حَ  قــــــــِ ــــــــَ ِة  ل عــــــــَ ــــــــح بـ ابــــــــِض ســــــــــــــــــــــَ ــــــــه ِلســــــــــــــــــــــَ اُف ل جــــــــَ ــــــــعــــــــِ  ال

ـــــــــــــا    َرِويـــــــــــــن ـــــــــــــَ وٍء فـ لـــــــــــــ  َد حتـــــــــــــََ َن بـــــــــــــعـــــــــــــح ـــــــــــــح رِب  فشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  هو َمجاز. وأََسّرت الناقَةُ يقوُل : قَبِلَت األََرضوَن ماَء السحاِب كما تَقبَُل الناقةُ ماَء الفَْحل ، و ً وَ  لَقَحا ً  ، وأَْخفَتْ  لَقَاحا ً و لَقَحا  . قال َغيالُن :لَقَاحا

ر ت  احــــــــاً َأســـــــــــــــــــــَ قــــــــَ هـــــــا  لــــــــَ  بــــــــعــــــــَد مــــــــا كــــــــاَن رَاضـــــــــــــــــــــَ

رُ     اســــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ي زٌّة ومــــــــــــــَ ــــــــــــــهــــــــــــــا عــــــــــــــِ ــــــــــــــي رَاٌس وف ــــــــــــــِ  ف
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ر به ، وذلك أَنَّ النَّاقَة إِذا ْت أَي َكتََمْت ولم تُبّشِ ت بأَْنِفَها واستكبََرت ، فبَانَ شالَْت بَذنَ  لَِقَحتْ  أَسرَّ  ، لَقَُحَها بها وَزمَّ

__________________ 
ا ألن الريح يف معىن مجض ا قا  : ومن « لواقح وأرســــلنا الريح»( كذا ومثة نقص يف عبارة اللســــان عن اأَلزهري ا وعبارة التهذيب : قرأها محزة 1)

 فهو بّا. (الرِّايَح َلواِقحَ )قرأ 
 ويف التهذيب : كما جاز فاعر ملفعو  ِإذ مل يزد البناء عل  الفعر ا كما قير ماء داف . (دار املعارف)( كذا ابألصر واللسان 2)
 ( يف التهذيب واللسان : يف ماٍء.3)
 .57( سورة األعراف اآية 4)
ابملثر التشـــــبيه ا أي متثير ا رب ابألنث  ا امر الجي ال يدري ما تلد ا قوله عل  املثر ا قا  امشـــــي : الظاهر أن املراد »( هبامش القاموس : 5)

 .«وهذ يف كالمهم كثري ا ه
 منقح : جمرب مهذب. ملقح ( عبارة األساس : وفالن6)



3358 

 

ُعُف مر ًة وَتِدّ  ُأخر    قا  : .(1)وهذه مل َتفعر من هذا شيئاً. وَمَياِسُر : ِلٌا. واملعىَن َأهنا َتضح
َوتح  حــــــــاً لــــــــَ طــــــــَ رتح  قــــــــَ بشــــــــــــــــــــــ  رار فــــــــَ ر الســــــــــــــــــــــ  ثــــــــح  مــــــــِ

رِ     بـــــــــــَ ِة ُمســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــ  َم َراّيِن الـــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــَ  أَبســـــــــــــــــــــــــح

  
فهي ِعَشار ، مثل الّسرار ، أَي مثل الِهالل في الّسرار. وقيل : إِذا نُتَِجت بعُض اإِلبل ولم يُْنتَج بعٌض ، فوَضع بعُضها ولَم بََضْع بعُضها 

 .ِلقاحٌ  فإِذا نُتِجْت كلَُّها وَوَضعت فهي

وا»و  ِجبَايَتُه وتََحلُّبه  ُء والَخَراُج الذي منه َعطاُؤهم وما فُِرَض لهم. وإِدراُره :، المراد بها الفَيْ  في حديث ُعَمر« المسِلمينَ  ِلْقَحةَ  أَِدرُّ

اقحو ِء ، وهو مجاز.مع العَْدِل في أَْهل الفَيْ  (2) [وَجمعُه] ا : اللوَّ ياُط. قال ِلصٌّ يخاطب ِلصًّ  : الّسِ

ِز  قــــــــــــــمــــــــــــــَة بــــــــــــــَن مــــــــــــــاعــــــــــــــِ لــــــــــــــح َك اي عــــــــــــــَ  َوحيــــــــــــــح

حهـــــــــــــر لـــــــــــــَك يف     واقـــــــــــــِ رائـــــــــــــِز  الـــــــــــــلـــــــــــــ  (3)ا ـــــــــــــَ
 

  
 وهو َمجاز.

 .«وُمْخبِلٍ  ُمْلِقح أَُعوذُ بك من َشّر ُكل»في حديث ُرْقيَة العَيِن : و

 الفَْحُل الناقةَ إَِذا أَولََدها. وقال األَزهرّي في ترجمة صمعر : قال الشاعر : أَلقَحَ  : الذي يُولَد له ، والُمْخبِل الذي ال يُولَد له ، من الُمْلِقح

ٌة  رِيـــــــــــــــّ عـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح َرٌة صـــــــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــح ُة واٍد نــــــــــــــــَ يـــــــــــــــّ  َأحـــــــــــــــَ

الٌث     ــــــــــــــيــــــــــــــكــــــــــــــمح أَمح ثــــــــــــــَ ب  ِإل حُ َأحــــــــــــــَ ــــــــــــــَواقــــــــــــــِ  ل

  
 العَقاِرَب. باللَّواقحِ  قال : أَرادَ 

ب األُمورَ  ا : َسدَّاه وتَسبَّب له  أَْلقحَ و العقوِل. تَلقيحُ  َعْقلَه. والنَّظُر في َعواقِب األَمورِ  فلَقََّحت ومن المجاز : َجرَّ ويقال اتِّق هللا  (4)بينهم شرًّ

 ِسْلعتَك باألَْيمان. تُْلِقح وال

ً  ، َكَمنَعَهُ  لَكَحهُ  : [لكح]  أَي بالوْكز ، قال األَزهرّي : َشبِيهاً به ، بيده َضَربَه ، إِذا لََكَحه َوَكَزه ، أَو : يَْلَكُحه لَْكحا

ورًا  زُه طــــــــــــــــوحرًا وطــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح حُ يـــــــــــــــــَ لــــــــــــــــكــــــــــــــــَ   يــــــــــــــــَ
حُ     َرنـــــــــــــــــــــ  راه مـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــاًل يــــــــــــــــــــــُ  حـــــــــــــــــــــىّت تـــــــــــــــــــــَ

  
ً  إِليه ، َكَمنع ، لََمحَ  : [لمح] هو ، واألَّول  أَْلَمَحهو نََظَر ، لََمحَ  وقال بعضهم :أَي أَبصَر بنَظٍر َخفيٍف.  ، كأَْلمحَ  اْختَلََس النََّظَر ، : يَْلَمُح لَْمحا

. وفي النِّهاية :  إِاّل من بَعيٍد. اللَّْمح : النّْظرة بالعََجلَة ، وقيل ال يكون اللَّْمَحةو ِء ، بالهمز.ِء كاللّمْ . ُسْرعةُ إِبصاِر الشَّيْ اللَّْمحُ  أَصحُّ

ً يَلمَ  البَْرُق والنَّْجُم : لََمعَا ، لََمحَ و ً و َحاِن لَْمحا ً و محّركةً في الثاني ، ، لََمَحانا أَي  وهو ببََصِره. لََمَحهو البََصِر. لَْمح بالفتح ، تَفعال من ، تَْلَماحا

احٌ و كَصبورٍ  ، لَُموحٌ و المحٌ  البَرقُ   ككتَّان ، قال : ، لَمَّ

 (5) مل احِ ِء الص بح يف عارض كُمِضي
 .اللَّْمَحة ، إِذا أَبَصَره بنََظٍر َخِفيٍف. واالسم اْلتََمَحهو أَلَمَحهو لََمَحه وفي الّصحاح : .يَْلَمحُ  ممن : َجعلَه أَْلَمَحهُ و

ً  الَمرأَةُ ِمْن َوْجِهها أَْلَمَحتِ  في التهذيب :و ، أي بَضّم حْرف المضاَرعة  تَفعَُل ذلك الحسناُء تُِري ، ، (6) يُْلَمح أَمكنَْت ِمن أَنْ  ، إِذا إِْلَماحا

ة : ثُمَّ تُخِفيَها ، َمْن يَتصدَّى لها َمَحاِسنَها تُظِهر مَّ  قال ذو الرُّ

نَ و  حـــــــــــاً  َأمـــــــــــح مـــــــــــح يـــــــــــلـــــــــــٍة  لـــــــــــَ ُدوٍد َأســـــــــــــــــــــــــِ ن خـــــــــــُ  مـــــــــــِ

     ُ اطـــــــــِ عـــــــــَ مـــــــــَ ف  الـــــــــح اَل مـــــــــا َأن َتشـــــــــــــــــــــــِ (7)رَِواٍء خـــــــــَ
 

  
ً  ألُِريَنَّك من المجاز :و  أَْمراً واِضحاً. أَي باصراً ، لَْمحا

 من أَبيه ، أَي َمَشابِهُ. َماَلمحُ  من أَبيه ، ثم قالوا : فيه لَْمحةٌ  البَرِق ، وفي فالنِ  لَْمَحةَ  قال الجوَهِرّي : تقول : رأَيت : الَمَشاِبه. الَمالِمحُ و

 على غير قياس ، ولم يقولوا : نادرٌ  ،بالفتح  ، لَْمَحةٍ  جْمعُ  منه ، يُلمحُ  وقيل : هو ما َما بََدا من َمحاِسِن الَوجه وَمساِويه ، اإِلنساِن : َمالِمحُ و

 .َمالِمحَ  عن واحدِ  بلَْمحة . قال ابن ِسيده : قال ابن جنِّي اْستَْغنَْواَمْلَمحة
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اح في التهذيب :و قُور الذَِّكيَّة ، اللُّمَّ  قاله ابن األَعرابّي. كُرّمان : الصُّ

 َكثيراً. يَْلَمحُ  َمنْ  من الّرجال : األَْلَمِحيّ و

 ذُِهَب به. بالبناِء للمفعُول : ، بََصُره التُِمحَ و

__________________ 
 ابلذا  املعجمة.« تذ »( كذا ابألصر واللسان ا ويف امكم تصعب بصاد مهملة وابء ا وقوله تد . يف امكم 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 (.دار املعارف)وما أثبت عن اللسان « اجلوائز»( ابألصر 3)
 ساس : وسّبب له.( يف األ4)
 ( البيت ألوس بن حجر ا وصدره فيه :5)

 اي من لربٍ  أبيت اللير أرقبه
 .تُلَمحَ  ( يف األساس واللسان :6)
 ( يقو  رققن ومل تبلغ رقتهن أن تش  أنوفهن ا والثوب ِإذا شّف رأيت ما وراءه ا ولو شّف األنف لرأيت داخله.7)
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 * ومما يستدرك عليه :

احٌ  أَبيضُ من المجاز   : يَقٌَق ، كذا في األَساس. لَمَّ

 ِعْطفَيه ، وهو الُمعَجب بنَْفسه النّاظُر في عْطفَْيه. الِمحُ  واستدرك شيخنا

أَي جْمع الجْمِع ، قال سيبويه  جج أاََلِويحُ و ، أَْلواحٌ  ج ومثله في المحكم والتهذيب. : كلُّ َصفيحٍة َعِريضٍة ، َخَشباً أَو َعْظماً ، اللَّْوح : [لوح]

ْرُب على أَفعٍُل َكراهيَةَ الّضّم على الواو.  : لم يُكسَّر هذا الضَّ

 كذا في التهذيب. الَكتِف إِذا ُكتَِب عليها ، : اللَّْوحو

 نّي. قال الشاعر :ولم يَْحِك الفَتَح فيه إِاّل اللِّْحيَا وبالّضّمِ أَعلَى ، بين السماِء واألَْرض ، الَهواءُ  : اللَّْوحو

وُت  ا لـــــــــــــــــــَُ ر  بـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــٍر  ـــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــِ

نحصــــــــــــــــــــــــــب  يف     ــــــــــــَ وحِ يـ وتُ  الــــــــــــلــــــــــــ  فــــــــــــُ ــــــــــــَ  فــــــــــــمــــــــــــا يـ

  
 .(1)، أَي ولو نََزْوت في السَُّكاِك ، والسَُّكاُك بالضّم هو الهواُء الذي ياُِلقي أَعناَن السََّماِء  اللُّوح ويقال : ال أَفعَُل ذلك ولو نََزْوَت في

 : رآهُ ثمَّ َخِفي عنه. لَْوَحةً  بِبَصِره اَلَحهو ، كاللَّْمَحة.النَّْظَرة  : اللَّْوحو

 ، بضمهّن ، اللُُّؤوحِ و اللَُّواحو كاللُّوحِ  : ُسرعةُ العَطِش  اللَّْوح وعمَّ به بعُضهم ِجنَس العَطش. وقال اللِّْحيانِّي : العَطش ، : أَخفُّ  اللَّْوحو

 .اْلتَاحَ و ، اَلَح يَلُوحُ  وقد .االلتِيَاحِ و ، محّركةً ، اللََّوحانِ و األَخيرة عن اللِّْحيانيّ 

 : أَضاَء ما َحولَه. قال أَبو ذَُؤيب : أاََلحَ  . وقيل :ُمِليحٌ  فهو أَْوَمَض ، البَْرُق : أاَلحَ و .كاَلحَ  وأَضاَء وتأَلأْلَ ، بََدا النَّجُم : أاََلحَ و

واِدي الـــــــــــــــــر جـــــــــــــــــي  ي بـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــِ  رَأَيـــــــــــــــــُت وَأهـــــــــــــــــح

َة بـــــــــــرحقـــــــــــًا     لـــــــــــِ يـــــــــــح ِو قــــــــــــَ ن حنـــــــــــح اِع مـــــــــــِ يـــــــــــحـــــــــــَ لـــــــــــِ  مـــــــــــُ

  
ً  كاَلحَ  ً و يَلوح لَْوحا ً و لُُؤوحا ُس :و .لََوَحانا  قال المتلّمِ

رٌ  َأاَلحَ قـــــــــد و  يـــــــــح هـــــــــَ وا  ســـــــــــــــــــــــُ عـــــــــُ جـــــــــَ ا هـــــــــَ عـــــــــَد مـــــــــَ  بـــــــــَ

قـــــــــــــبـــــــــــــوسُ     فِّ مـــــــــــــَ َرٌم ابلـــــــــــــكـــــــــــــَ ه ضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــّ  كـــــــــــــبَن

  
 وأَشفَقَ  خافَ  كأشاَح : يُِليح إِاَلَحةً  ءِ من الشيْ  الّرُجلُ  أاَلحَ  من المجاز :و تأَلأْلَ. ، إِذا أاَلحَ و ، إِذا بَدا (2)السَُّهْيل  اَلحَ  قال ابن الّسّكيت : يقال

 ثالثياً.« (3)َحِذَر »وفي بعض األُصول  وحاَذَر ،

 ، أَي أَشفََق وخاَف. «ِمَن اليَِمينِ  فأاَلحَ ؟ وسلموآلهعليههللاصلىتَْحِلُف ِعْنَد ِمنبر رُسوِل هللا أَ »في حديث المغيرة : و

َكه ، بَسْيِفِه : لََمَع به أاَلحَ  من المجاز :و ً  وَحرَّ  .كلَّوَح تَْلِويحا

 .يُِليحه إِالحةً  فاَُلناً : أَهلََكه ، أاَلحَ و

امُر ، الِمْلَواحُ و ٌ  : الطَِّويُل ، والّضِ ْمِر. ِمْلواحٌ  وَدابّةٌ ،. ِمْلواحٌ  وكذلك األُنثِى : امرأَة  المرأَةُ السَّريعةُ الُهَزالِ  : الِمْلَواحُ و ، إِذا كان سريَع الضُّ

 ، قال ابُن ُمْقبل : َمالِويحُ  وجْمعُه

يــــــــٌ   اَلويــــــــحُ بــــــــِ رُبٌ  مــــــــَ يــــــــِف ال صــــــــــــــــــــــُ وَم الصــــــــــــــــــــــ   يــــــــَ

ضُ     كـــــــــــــُ وٌد وال نـــــــــــــُ َوان وال ســـــــــــــــــــــــــــُ  عـــــــــــــلـــــــــــــ  اهلـــــــــــــَ

  
 من الَجسد : كلُّ َعظٍم فيه عَرٌض قال : األَلواحُ و ، األَْلَواحِ  العَِظيم : الِمْلَواحو

بَـعحَن ِإثحر ابزٍ    ملحواحِ يـَتـح
 الِمْلواحُ و ذَراعاه وساقاه وَعُضداه. أَْلواُحه العَظيُمَها. وقيل : األَْلواحِ  هو الَجيِّدُ  الِمْلواحُ  . وقال َشِمٌر وأَبو الهيثم :ِمْلَواحٌ  وَرجلٌ  مْلواحٌ  وبَعيرٌ 

ُصوفةٌ سوداُء ،  ِرْجِلها في وتَُشدُّ  (5)تَُخيَّط َعْينُها  البُوَمة : الِمْلَواحُ و ، وهو َمجاز ، تَشبيهاً بالعَْطَشاِن. (4) َسيُف َعمرو بن أَبي َسلََمةَ  :
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ْقر أَو الباِزي سقََط وذلك أَْن يُطِ  لَيصاَد بها البازي ، الّصائُد في القُتْرة (6)ويُجعَل له َمْربأَةٌ ويَرتَبُئ  يَرَها َساعةً بعد ساعة ، فإِذا رآه الصَّ

ى ً  عليه فأَخَذه الصائُد. فالبُوَمة وما يَِليها تُسمَّ  .ِمْلَواحا

 قاله أَبو ُعبيد. السَّريُع العَطِش ، من الدَّواّبِ : الِمْلَواحو

 األَخيرة عن ابن ، الِمْلياحِ و مثل ِمْنبٍر ، ، كالِمْلَوحِ 

__________________ 
 .«قوله أعنان ا كذا بصيغة اجلمض يف اللسان أيضاً »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
: ُسهيٌر بدون  (دار املعارف)وما يف التهذيب واللسان « قوله السهير كذا ابللسان أيضاً مقروانً أب  للمح الصفة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 أ .
 للسان والصحاح : حاذر.( وهي رواية األساس. ويف ا3)
 ( وفيه يقو  سراقة البارقي :4)

 ِإذا قـــــــــــــــــــبضــــــــــــــــــــــــــــــــت أانمـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــفِّ عـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــرٍو 

 واحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاءُ  املـــــــــــــــــلـــــــــــــــــواحعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ     

  

 . رجليها... ( األصر واللسان والتهذيب ويف التكملة : عينيها5)
 ( اللسان والتهذيب واألصر ا ويف التكملة : ويتزّب.6)
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فنادٌر. قا  ابن ســـيده : وكَبّن هذه الواَو ِإّلَا قُلبتح ايًء لُقرحب الَكســـرِة ا  ملحَياحٌ  فعل  القياس ا وأَّما ملحَواحٌ  اأَلعرايّب. فَبّما
وا الَكسرة يف الم  ا فانقَلَبت الَواُو ايًء لذلك. ِلَواحٌ  حىت كبَنّه ِملواح كَبهّنُم َتو  

ً  والبَْرُد والسُّْقُم والُحْزن  أَو السَّفرُ العََطشُ  اَلَحهو َعْطَشى ، أَي ، لَْوَحى إِبلٌ و  وأَْضَمَره. وأَنشد : َغيََّره : يَلُوُحه لَْوحا

حـــــــــــــهـــــــــــــامل و  لـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ِم  يـ نـــــــــــــُ ـــــــــــــح َزٌن عـــــــــــــلـــــــــــــ  ابـ  حـــــــــــــَ

مِ و     هـــــــــــــــــــــــُ  ال َأٍخ وال َأٍب فـــــــــــــــــــــــَتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
َحه ً  كلوَّ ح هو تَْغيير لوِن الِجْلد من ُمالقَاةِ َحّرِ النّاِر أَو الشَّمس. وقِْدحٌ  التَّْلِويح . وقالوا :تَلويحا حٌ  : ُمغَيَّر بالنّار ، وكذلك نَْصلٌ  ُملَوَّ  .ُملَوَّ

حتْهو َده. ي (1) (َلّواَحة  ِلْلَبَشرِ )الّشْمُس : َغيَّرتْه وَسفَعَْت َوْجَهه وقاَل الّزّجاج :  لَوَّ َحهو اَلَحهُ  قالأي تحِرق الِجْلَد حتّى تُسّوِ  .لَوَّ

الحِ : ما أَلَواحُ و نَان. قال ابن سيده : ِمنه ، كالسَّْيِف ونْحِوه يَلُوح الّسِ الح ، وأَْكثُر ما يُعنَى بذلك السيوُف  اَلحَ  : ما األَْلواحُ و مثل الّسِ من الّسِ

 لبَياِضها. قال عمرو بن أَحمَر الباهلّي :

واحِ مُتحســـــــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ح  كـــــــــــــــبَل الِح وت  الســـــــــــــــــــــــــــــِّ

رِ     طــــــــــح يــــــــــحــــــــــَة الــــــــــقــــــــــَ بــــــــــِ هــــــــــاِة صــــــــــــــــــــــــَ
َ

ي كــــــــــاملــــــــــ  حــــــــــِ

  
ّي : وقيل في الحِ إِنَّها أَجفاُن السُّيوِف ، ألَّن ِغالفَها من َخَشٍب ، يَُراد بذلك ُضموُرَها ، يقول : تُْمِسي ضامرةً ال  أَلَواحِ  قال ابن بَّرِ الّسِ

َها ُضْمُرَها ، وتُصبح كأَنََّها َمهاةٌ صبيحةَ القَْطر ، وذلك أَ   حسُن لها وأَْسَرُع لعَْدِوها.يَُضرُّ

حُ و  الُمغيَّر بالنَّار أَو الشَّْمس أَو السَّفَر. كُمعظَّم : الُملَوَّ

فاِء. وَجدُّ قَبَاِث بِن أَْشيََم الِكنانّي. واْسم األَنصارّي. َسيِف ثابِت بن قَْيٍس  واسم  والِد فََضالَة ، له ِذْكٌر في شْرح الّشِ

 : إِذا نَظْرت إِلى ناٍر بعيدة. قال األَعشى : أَلُوح إِلى كذا لُْحتُ و : أَبَصْرتُه. لُْحتُهو

ــــــــــقــــــــــدح  رِي ل مــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ تح ل ــــــــــريٌة  الحــــــــــَ ث ــــــــــوٌن كــــــــــَ ي  عــــــــــُ

اٍع     فـــــــــــــــــَ وحِء انٍر يف يــــــــــــــــــَ ر  ُ ِإىل ضــــــــــــــــــــــــــــــَ  حتـــــــــــــــــَُ

  
 قال شيخنا : وأَنشدوا : .(2)أَي نََظرْت 

لــــــــــــــوِ  و 
ُ

ِرَب داِر املــــــــــــــ ر يف ضــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــَ  أصــــــــــــــــــــــــــــح

لــــــــــــــوحُ     رَا تــــــــــــــَ فــــــــــــــَ عــــــــــــــح ِه جــــــــــــــَ هــــــــــــــِ  عــــــــــــــلــــــــــــــَ  َوجــــــــــــــح

  
ّي : هو من ينار َجعفَراً ، أي مرسوماً فيه ، وهو ظاهٌر ال غُ  الحَ  قال ابن بَّرِ باَر َعلَْيه. ، إِذا رأَى وأَبصر ، أَي تُْبِصر وتََرى على َوْجِه الّدِ

بالتّحتية ، وهو يحتاج إِلى تأِْويل وتقديِر فِعٍل ناِصب لجعفر ، نحو اقصُدوا جعفرا ، وِشْبهه. وقد استوفاه الَجالل « يَلوحُ »قال : وُروي 

 في األَْمر. تَبصَّرَ  الّرجُل ، إِذا اْستالحَ و السُّيُوطّي في أَواخِر األَشباه والنظائر النَّحوية

حِ لَ  قولهْم ،و بيَّ ، ّوِ  وفي نُسخة. بما يُمِسكه. ما يُمِسُكه ،ـ  بالّضّم ، أَمٌر من قَاَت يقوتُ ـ  قُتْه معناه الصَّ

 من الشَّمس أَو من السَّفر أَو غير ذلك. المتَغَيِّر بالّضمّ  ، الُمْلتَاحُ و

ْبحُ  اللَّيَاحُ و  ، إَِذا لَِقيتَه عنَد العَْصِر والّشْمُس بيضاُء. بِلَيَاحٍ  ِلبياضه. ولَِقيتُه ، كَسحاب وِكتَاٍب : الصُّ

 ومنه قوله. رضي هللا تعالَى عنه ، بن عبد المطَّلب َسيٌف لَحْمَزةَ  : اللَّيَاحُ و لبياضه. الثَّْوُر الَوحشّي ، : اللِّيَاحُ و اللَّيَاحُ و

ٍد  رِّ مــــــــــن ُأحــــــــــُ اُن يــــــــــوم اجلــــــــــَ مــــــــــَ ثــــــــــح د ذاَ  عــــــــــُ  قــــــــــَ

َض     ــــــــــح ــــــــــاحَوق ي ــــــــــ  ــــــــــل ذمــــــــــوُم  ال ــــــــــَبوحَد  وهــــــــــو مــــــــــَ (3)ف
 

  
ً  قال ابن األَثير : هو من  ، إَِذا بََدا وَظهَر. اَلح يَلوح ِليَاحا

وذلك إَِذا بُولَغ في َوْصفه بالبياض. وفي  ناصٌع ، بالَوجهين ، ويَقٌَق ويَلَق : لَيَاحٌ  أَْبيضُ  من المجاز يُقال :و ٍء.األَبيُض من كل شي : اللَّيَاحُ و

 بالتَّحتيّة ، وهو صحيٌح في بابه ، وقد تَقَّدم استدراُكه ، وأَّما ُهنَا فليس إِاّل بالتّْحتِيّة. لياح نا : لماح ، بالميم بدلنسخت

 قال الفّراُء : إِنّما َصاَر الواو في ِلتَاح ياًء النكسار ما قبلَها. وأَنشد :
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__________________ 
 .29( سورة املدثر اآية 1)
 األساس َأي بصت حنوها ان رة أو  مئت ِإليها شاخصة.( يف 2)
 وما أثبت عن التهذيب واللسان ا ونبه هبامش املطبوعة املصرية ِإىل رواية اللسان.« يوم ا ر»( ابألصر 3)

 ويريد بعثمان ا عثمان بن أيب طلحة ا واجلّر : موضض أُبحد كما يف معجم البلدان.
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اهُ  اٌ  َحشـــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــّ ِن خـــــــــــــــَ طـــــــــــــــح   أَقـــــــــــــــب  الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ
ِر ُيضـــــــــــــــــــــــِ     مـــــــــَ َر كـــــــــالـــــــــقـــــــــَ يـــــــــح احِ ُء الـــــــــلـــــــــ  يـــــــــَ  (1) الـــــــــلـــــــــِّ

  

 لََياحٌ  وأّما األَبيُ  املتألحلئ. وقا  الَفارســّي : اللَِّياح قا  ابن بـَّرِّي : الَبيت ملالِك بن خالٍد اخلَُناِعّي ميدح ُزهرَي بَن اأَلَغرِّ.
 ا يعيِن كَسحاٍب فشاّذ : انقلبت واوه ايًء لغري ِعّلة ِإاّل طَلَب اخِلّفة.

َحهُ و ً  بالنّار لوَّ  قال ِجَراُن العَْوِد ، واسمه عامر بن الحارث : أَْحَماه ، تَلويحا

ا  هـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــَ ي اٌة كـــــــــــَبّن َو ـــــــــــِ ـــــــــــَ ب ـــــــــــح نـ قـــــــــــَ اٌب عـــــــــــَ قـــــــــــَ  عـــــــــــُ

هـــــــــــا اأَلعـــــــــــلـــــــــــَ  بـــــــــــنـــــــــــاٍر و     ومـــــــــــَ رحطـــــــــــُ و حُ خـــــــــــُ لـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
حَ و في َرأْسه : بَدا ، يَلوحُ  الشَّيبُ  اَلحَ و ً  لَوَّ  قال : بَيََّضه. َغيَّره ، وذلك إِذا الشَّْيُب فاُلنا

 الَقتريُ  لو َحكَ من بعحد ما 
 وقال األَعشى :

نح  ئـــــــــــــِ ٌب  الحَ فـــــــــــــلـــــــــــــَ يـــــــــــــح ة شـــــــــــــــــــــــــــَ َ ابـــــــــــــَ  يف الـــــــــــــذ 

َواين     ين الـــــــــــــــغـــــــــــــــَ َرتـــــــــــــــح كـــــــــــــــَ ٍر وأَنـــــــــــــــح كـــــــــــــــح بـــــــــــــــَ  اَي لـــــــــــــــَ

  
 * ومما يُستدرك عليه :

 (وََكتَ ْبنا َلُه يف اْْلَْلواحِ )ُمستوَدُع َمِشيئاِت هللا تَعالى ، وإِنََّما هو على الَمثَِل : وفي قوله تعالى :  (2)الَمْحفُوظ ، وهو في اآليَة  اللَّْوحُ  ، اللَّْوحُ 

 .للَّْوحيِن أَلواحٌ  ، ويجوز في اللُّغَة أَن يقال لَْوَحْين قال الّزّجاج : قيل : كانَا (3)

 من أَعالها. (4)الَكتِِف : َما َملَُس منها عْند ُمنقََطع َعْيِرَها  لَْوحُ و

امر الّذي ال يَْسَمن ، والسَّ  ُماَلِوحٌ  فَرِسه اسمَ  أَنّ  وسلموآلهعليههللاصلىقال ابن األَثير : وفي أَسماِء َدوابِّه   ِريُع العَطِش ، والعظيمُ ، وُهو الضَّ

 .األَلَواحِ 

حَ و لي أَمُرك الحَ  ومن المجاز :  .(5): باَن وَوَضَح ، كذا في األَساس  تَلوَّ

جلُ  الحَ  وقال أبو ُعبَْيٍد :  ، إَِذا بََرَز وَظَهر. ُمِليحٌ و الئحٌ  ، فهو أاَلحَ و ، الرَّ

 وأَنشد يعقوب في المقلوب قَول ُخفاف بن نَْدبَةَ. ِء : ما يَبدو منه وتَظهُر َعالَمتُه عليه.الشيْ  لَوائحُ و

ُونـــــــــــــه  ري َ لـــــــــــــَ غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َر ح رَأحســـــــــــــــــــــــــــي تـ ـــــــــــــَ ا تـ  فـــــــــــــِإمـــــــــــــّ

تح و     رِ ِ  اَلحـــــــَ فــــــح يـــــــِب يف كـــــــرِّ مــــــَ  لــــــواصــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــ 

  
 .لَوائح قال : أَراد

 ، إِلى َظواِهره. أَْلواِحهو لََوائِحه وفي األَساس : نََظْرت إِلى

أََخَذ َطَرفه بيَِده من مكاٍن بعيٍد ثم أداَره ولََمع به ليُِريَه َمن يُِحبُّ أَن يَراه : وكلُّ  به ، األَخيرة عن اللِّْحيَانِّي : لَّوحَ و بثَْوبه أاَلحَ  ومن المجاز

حو به ، الحَ  ٍء وأَظهَره فقدمن لََمَع بشيْ   ، وهما أَقّل. أاَلحَ و لَوَّ

َحهو  ها فَضَربه.بالسَّْيف والسَّوِط والعََصا : َعاَله ب لَوَّ

ْحتُه وفي األَساس من المجاز : حَ و بعَصاً أَو نْعل : َعلَْوتُه ، لَوَّ  ِللَكْلب بَِرغيٍف فَتبِعه. لَوَّ

 ِء : اْعتََمَد.على الشي أاَلحَ و منه ، أَي ما استَحى. أاََلحَ  بَحقّي : َذَهَب به. وقُلُت له قَوالً فما أاَلحو

 ، وهي الِعَظاُم الِعَراُض للَمهزول. األَْلواحُ  ْبَق منه إِالّ وفي األَساِس : ومن المجاز : لم يَ 
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 فصر امليمِ 
 مض ا اِء املهملة

ً  الماَء كَمنََع ، َمتَحَ  : [متح]  الّدْلوَ  َمتَحَ  : نَْزُعَك ِرشاَء الدَّلِو تَُمدُّ بيٍَد وتَأُْخذ بيٍَد على رأِْس البِئر. الَمتْح وفي اللسان : نََزَعه. : يَْمتَحه َمتْحا

 ً  بالقَاَمة وهي البََكَرةِ. الَمتْح كالنَّْزع ، غيَر أَنَّ  الَمتْح بها. وقيل : َمتَحَ و يَْمتَحها َمتْحا

 .الَمتُوح الُمستَِقي ، وكذلك الماتِح وفي الّصحاح :

__________________ 
أقب الكشــــح خفا   ومثله يف الصــــحاح والتكملة ا قا  الصــــاغاين : والرواية :« ويف اللســــان : خفا  ا شــــااي»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)

 حشاه.
 .22اآية  «يف َلْوح  حَمُْفوظ  » ( يريد قوله تعاىل يف سورة الربوج2)
 .145( سورة األعراف اآية 3)
 لغا املعجمة والصواب ما أثبتناه ا والعري : كر عظم انتئ.اب« غريها»( ابألصر 4)
ومتام العبارة « قوله كذا يف األساس ا الذي يف األساس : الح د أمر  فقرت ا وأما قوله : وتلوح فهو يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 يف اللسان.
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ً  الّدْلوَ  َمتَحَ و ، إَِذا َجَذبَها ُمْستَِقياً لها  َمتْحا
 هو أَبَصُر من المائح باْستِ »وَماَحها يَِميحها ، إَِذا َمأَلَها من أَْسفِل البِئِر. وتقول العَرُب :  .(1)

ى لألَْعلَى ، واألَسفل وعندهم من الضوابط : األَعلَ  ويََرى اْستَه. قال شيخنا : الماتحَ  فوَق المائح ، فالمائُح يَرى الماتحَ  ، يعني أَن« الماتِح

 لألَسفَل.

ً و  من أَْصله. قََطعَه َء وَمتََخه ، إِذاالّشي َمتحَ  قال أبو سعيد :و َصَرَعه وقَلَعَه. ، إِذا متََحه َمتْحا

 َرَمى. :وَمتَخ به  بَسْلحه َمتَحَ و بها : َحبََق. َمتَحو َضَربَه. ِعشريَن َسْوطاً ، عن ابن األَعرابّي : َمتََحه من المجاز :و

ً  ليبيَض ، في األَرض أَي ثَبََّت أَذنابَه الَجَراُد : َرزَّ ، َمتَحَ و  ومثْله بَنَّ وأَبَّن وبَنََّن ، وقَلَز وأَقلَز وقلََّز. .أَمتَحَ و كَمتََّح تَمتيحا

 .َمتَحَ  وفي التهذيب : وَمتَخ الَجراُد ، بالخاِء ، مثْل

 وامتدَّ ، لُغة في َمتََع. عَ ارتفَ  إِذا النّهاُر ، َمتَحَ  ومن المجاز :

، بنْفسَها ،  تَْمتَح وقيل : قَِريبةُ الَمْنَزعِ ، كأنّها .(2)نَْزعاً  يَُمّد منها بِاليََدين على البََكَرة منها ، أَي يُمتَح كَصبُور ، ، َمتُوحٌ  بِئرٌ  من المجاز :و

 .ُمتُحٌ  كما في األساس والجْمعُ 

ً  وبيننا فَْرَسخٌ  بعيَدةٌ ، أَي ، َمتُوحٌ  َعقَبَةٌ و  ، أَي َمدًّا. َمتْحا

 .(3): ممتَّد. وفي التهذيب : َمدَّاٌد  َمتّاحٌ و ماتِح وفَْرسخٌ 

 كَكتَّان : طِويٌل. َمتّاحٌ  لَيلٌ و

، أراد ال تُقَصر الّصالةُ إِاّل في َمسيِرةِ  «إِلى اللّيل َمتّاحٍ  ال تُْقَصُر إِاّل في يَْومٍ »ُسئَل ابُن َعبّاٍس عن السَّفَر الِذي تُقَصر فيه الصَّالةُ فقال : و

: طويٌل تامٌّ ، يقال  َمتَّاحٌ  اللّيُل ، إِذا طاال ، ويومٌ  َمتَحَ و النّهارُ  َمتَحَ  يقال يوٍم يَمتَّد فيه السَّْيُر إِلى المساِء بال َوتيرةٍ وال نُُزوٍل. قال األَصمعّي :

 ، وكذلك اللَّْيُل. أَمتَحَ  النّهاُر ، إِذا طاَل وامتدَّ وكذلك َمتَحو تاءِ ذلك لنَهار الّصيِف ولَيِل الشِّ 

 .(4)أَي في السَّير ، كذا في األساس  َمّداٌد ، َطويلٌ  : َمتّاحٌ  فََرسٌ  من المجازو

 بمعنًى واحد ، كذا في التهذيب في ترجمة نتح. : اْنتََزْعتُه ، اْمتَتَْحتُهو ءَ رَوى أَبو تُراٍب عن بْعض العرب : انتَتَحُت الّشيْ و

ُح بأَْيِديَها. أي في َسْيرها تَتََمتَّحُ  اإِلبلُ  من المجازو  تَتَروَّ

 وفي بعض النُّسخ ، تََراَوُح. وزاد في األساس : كتََراُوح يَدْي جاِذِب الّرشاِء ، قال ذو الرمة :

ََهاَر  َخلحَفها 
 (5) َمت حُ ُمتَ ألَيِدي امل

 * ومما يُستدَرك عليه :

 .َمواتِحُ  ، وجمالٌ  ماتحٌ  ، وبعيرٌ  ُمتّاحٌ  ، ورجالٌ  ماتحٌ  َرجلُ 

ّمة :  ومنه قَول ذي الرُّ

َا  َواتحُ ذَماُم الر كااَي أَنحَكَزهتح
َ
 امل

 الخمسيَن : قاربها ، والخاُء أَعلى. متَحِ و

، مصدٌر غيُر جاٍر على  ُمتُوحها ، أَي َمدَّْت أَعناقََها نحَوه. وقوله «إِليه ُمتُوَحَها ءٍ ناقَها إِلى شيْ أَع َمتَحتْ  فلم أََر الّرجالَ »في حديث أُبَّي : و

 فِْعِله ، أَو يكون كالشُّكوِر والُكفُور.

ه ، أَي قََذفَْت به. َمتََحتْ  وفي األَساس : من المجاز : وبئَْس ما  به أُمُّ

ً  وفَِرح ، كما في اللسان ، ، َكَمنَع َمَجحَ  : [مجح] ً و َمْجحا حَ  ، األَخيَرة محّركة : تََكبََّر وافتََخَر ، َمَجحا َح ، كتََمجَّ احٌ  وهو وتَبَجَّ بَّجاٌح بما ال  َمجَّ

 يَْمِلك يَمانية.
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أَبي جهِل بِن  اسُم فََرسو ة ، قاله شيخنا.، واسُم موضع ذكَره السُّهيلّي في حديث الِهْجرَ  (6) كِكتَاب : فَرُس ماِلِك بن َعوٍف النَّْضريّ  ِمَجاحٌ و

 المخزومّي. ِهشامٍ 

 أَي بَِذْخت. بِذْكِره ، بالكسر : بَِجْحت ، َمِجحتُ و

 في البئر : َخْضَخَضها ، وهو مستدرك عليه من اللسان.ـ  بلُغَتيهـ  الدَّلوَ  َمِجحَ و *

كفَرَّ يَِفّر ، لُغتاِن َصحيحتاِن ، ِخالفاً لشيخنا ، فإِنّه اّدَعى في  َمّح يَِمحّ و كَشّد يَُشّد ، َمحَّ يَُمحُّ  وقد .كاْلَماحّ  الباِلي الَخلَق : الثَّوبُ  الَمحُّ  : [محح]

ا الثانية الشُّذُوَذ ، ً و َمحًّ  ، َمَححا

__________________ 
 .«هبا»( يف اللسان 1)
 ه يف أو  املادة : املتح : نزعك رشاء اخل.( قا  اأَلزهري : وهذا هو الصواب ال ما قاله الليث. وقد تقدم قول2)
 كذا ابألصر واللسان ا وما يف التهذيب : وفرس متاح َأي مداد. ويف األساس : وفرسخ متاح ومداد.ـ   (3)
 ( كذا وما يف األساس ا وقد أشرت ِإليه ا وفرسخ متاح ومداد : طوير ا وبيننا وبينهم كذا فرسخاً متاحاً.4)
 وصدره : 90( ديوانه ص 5)

 تراها وقد كلفتها كر شقة
 وقا  الصاغاين : وذكر أبو  مد األعرايب أنه  اج مثا  سحاب وآخره جيم.« ( يف التكملة : النصري.6)
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. وأَنشَد : أََمح  ميُِح  و  ابلضّم ا ا ُ وحاً و   ر َكًة ا َلَ  وكذلك الداُر ِإذا َعَفتح  ا ِإذا َأخح
َ  ا لــــــــــــــُ َر قــــــــــــــد خــــــــــــــَ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ ديــــــــــــــُد َأاَل اي قـ  جلــــــــــــــَ

ِك مـــــــــــــا و     بـــــــــــــ  ح  حـــــــــــــُ بـــــــــــــيـــــــــــــُد  ميـــــــــــــُِ (1)ومـــــــــــــا يـــــــــــــَ
 

  
 وهذه قد َذكَرها الّزمخشريُّ في األَساس ، وابن منظور في اللّسان.

ّم : خاِلُص كّل شيْ  الُمحُّ و ة ُصْفَرةُ البَْيض : الُمحُّ و ٍء ،، بالضَّ َجْوَهٌر  الُمحَّ  قال ابُن سيِده : وإِنّما يُريُدون فَّص البَْيضِة ، ألَنّ  .كاْلُمحَّ

فرةُ َعَرٌض ، وال يُعبَّر بالعََرض عن الَجْوهر ، اللُهمَّ إِاّل أن تكون العرُب قد َسّمت البَيضِة ُصْفرةً. قال : وهذا ما ال أَعِرفه ، وإِن  ُمحَّ  والصُّ

بَْعَرى :كانت العاّمة قد أُوِلعْت بذلك.   أَنشَد األَْزَهريُّ لعبد هللا بن الّزِ

تح  قــــــــــَ لــــــــــ  يحضــــــــــــــــــــــــًة فــــــــــتــــــــــفــــــــــَ َريــــــــــٌش بـــــــــــَ تح قـــــــــــُ  كــــــــــانــــــــــَ

ح      ُ
اِف  فــــــــــاملــــــــــ نــــــــــَ د مــــــــــَ بــــــــــح هــــــــــا لــــــــــعــــــــــَ (2)خــــــــــالصــــــــــــــــــــــــُ

 

  
 من أَصفََر وأَبيَض ، قال ابن ُشَمْيل. أَو ما في البَْيِض كلِّه

ة قال ومنهم من قال فراُء ، والِغْرقُِئ : البَياُض الّذي يُؤَكل. وقال أَبو َعمرو : يقال لبياِض البَْيِض الّذي يُؤَكل : اآلُخ ، ولُصفرته الُمحَّ  : الصَّ

 ، وسيأْتي. الماحُ 

احو كغَُراٍب : الُجوُع. الُمَحاحُ و  لَه ، رِضي النّاَس بكالمه وال فِْعلَ وفي التهذيِب يُ  الَكذَّاب ، وَمْن يُرضيَك بقَوِلِه وال فِْعَل ، ككتَّان : الَمحَّ

كلمةَ عن أَبي الَخّطاب وهو الَكذُوب وقيل هو الَكذَّاب الّذي ال يَْصُدقُك أَثَره ، يَْكِذبك من أَيَن جاَء ، قال ابن ُدَرْيد : أَْحسبهم َرَوْوا هذه ال

 .يَُمحُّ َمَحاَحةً  الَكذّابُ  َمحّ  األَخفِش. ويقال

 األَْرض : القَليلةُ الَحْمِض. من ، كَسَحاب ، الَمَحاحُ و

 .َمَحاحٌ  يقال أَْرضٌ 

كَكتٍِف ، وفي نسخة : النَّْذل  الَخفيف النَِّزقُ  : الُمَحاِمحو الَمْحَماحو الَمْحَمحُ و
يُِّق البَخيُل. قيل : هوو (3)  الضَّ

 كاألَبَّح. : السَِّميُن ، األََمحُّ و

ً  َمْحَمحَ  في التهذيب :و  أَْخلََص َمَودَّتَه. ، إِذا (4) فاَُلنا

 الَمرأَةُ : دنا َوْضعُها. َمْحَمَحتِ و : تَبَْحبََح. تََمْحَمحَ و

 ٌء قْلنا :بَِقي عنَدكم شيأَ  قال اللِّحيانّي : وزعم الكسائّي أَنّه سمَع َرُجالً من بني عامٍر يقول : إِذا قيَل لنا بَْحبَاحِ. بالَكْسِر ، بمعنَى ، َمْحَماحِ و

 ٌء.، أَي لم يَبَق شي احِ َمْحمَ 

 * ومما يستدرك عليه :

 ، أَي َدَرَس. أَمحَّ و الِكتَابُ  َمحّ 

ً  ، كَمنَعَه َمَدَحه : [مدح]  : ِمَدحٌ  االسُم ، والجمع الِمْدحةو المصَدُر ، الَمْدحَ  بالكسر هذا قوُل بعضهم ، والصَّحيح أَنَّ  ، ِمْدحةً و يَمَدُحه َمْدحا

 ونقيُضه الِهَجاُء. الثَّنَاَء َعلَْيه ،أَحَسَن 

ِة االشتقاِق وفقهاُء اللُّغة : بمعنَى الَوْصف بالجميِل ، يقابلُه الذّمُّ و: بمعنى َعّدِ المآثر ، ويقابلُه الَهْجو ، ونقله  الَمْدح وقال شيخنا : قال أَئمَّ

ً  السيِّد الُجرجانّي في حاشية الكّشاف. ً  وفي المصباح : .تََمدَّحهو دَحهاْمتَ و ، كَمدََّحه تَمديحا ، كنَفَع : أَثنَيُت عليه بما فيه من  َمَدْحتُه َمْدحا

فات الجميلِة ِخْلِقيَّة كانت أو اختياريّة ، ولهذا كان األَرُض إِذا  اْنمَدَحتِ  من قولهم المدح أََعمَّ من الَحْمد. قال الخطيب التِّبريزي : الَمْدحُ  الّصِ

وعن الخليل بالحاِء للغائب وبالهاِء للحاضر ، وقال السَّرقُْسطّيِ : يقال إِّن الَمْدهَ في ِصفَة  (5)َوسَّْعت ُشْكَره  : َمدْحته معنَىاتََّسعَت. فَكأَّن 

 الحاِل والَهْيئة ال غير ، نقله شيُخنا.

ْعر. به يُمَدح ما بالّضّم : ، األُْمدوَحةو بالكسر ، ، الِمْدَحةو ، الَمِديحو  مديحٍ  وإِذا كان جمعَ  .األُمدوحِة أَماديحُ  َجْمعُ و ، َمِديحٍ َمدائحُ  ج من الّشِ

 فَعَلَى غيِر قياس ، ونَظيره َحديُث وأَحاديُث. قال أَبو ذؤيب :
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ةلــــــــــــو َأن   حــــــــــــَ دح داً  مــــــــــــِ َرت َأحــــــــــــَ يٍّ أَنشــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــَ

م      َك الشــــــــــــــــــــــــــــ  و تــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ا أُبـ يــــــــــــــَ  اأَلمــــــــــــــاديــــــــــــــحَأحــــــــــــــح

  
__________________ 

 .«قوله اي قير كذا يف النسخ وهو مرخم قيلة ا والذي يف اللسان واألساس اي قتر مرخم قتلة فليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ومن رو  خالصه ابهلاء فال ِإشكا  فيه. ( قا  ابن بري : من رو  خالصة ابلتاء فهو يف األصر مصدر كالعافية.2)
 اللسان. ( وهي رواية3)
 ( كذا ويف التهذيب :  مح الرجُر ِإذا أخلص مودته.4)
قوله وعن اخللير اخل ســقرت من عبارة املصــباح بعد قوله شــكره : ومدهته مندهاً مثله وعن اخللير اخل وبه تســتقيم »( هبامش املطبوعة املصــرية : 5)

 .«العبارة
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 .(1)وهي رواية األَصمعّي على الّصواب كما قاله ابن بّرّي 

د ، ُمَمدَّحٌ  رجلو  كذلك. ُمْمتََدحٌ و ِجدًّا ، َممدوحٌ  أَي كمحمَّ

ُجُل ، ِإذا تََمدَّحو َظ نفَسه وأَثنَى عليها. يُْمَدحَ  تَكلََّف أَنْ  الرَّ جُل : تَمدَّحَ و وقَرَّ  اْفتََخَر وتََشبََّع بما لَْيَس ِعْنَده. الرَّ

ثَنَّى الضميَر نََظراً إِلى األَرض والخاصرة ، ال كما َزعَمه شيخنا أَنّه ثَنّاه اعتماداً على أَّن كّل  األَْرُض والخاِصَرة : اتََّسعَتَا ، تَمدََّحتِ و

 األَرُض فعلى البَدل من تَندَّحت واْنتََدَحت. تمدََّحت شْخص له خاصرتاِن ، فكأَنّه قصَد الِجْنس ، فأَّما

 اِصُر الماشيِة : اتّسعَت ِشبَعاً ، مثْل تَنَّدَحت.خوَ  تََمدََّحتو

 في الّصحاح : قال الّراِعي يَِصف فرساً.

ـــــــَ   ي كـــــــِ ـــــــعـــــــَ ا ال اهـــــــَ نـــــــَ ـــــــح يـ قـــــــَ ا ســـــــــــــــــــــَ د حـــــــتح فـــــــلـــــــمـــــــّ   متـــــــََ
ـــــــــُدهـــــــــا     حـــــــــًا َورِي ا وازحداَد َرشـــــــــــــــــــــــح ُرهـــــــــَ واصـــــــــــــــــــــــِ (2)خـــــــــَ

 

  
ْعر للّراعي يَصف امرأَةً َطَرقَتْه وَطلبَت منه الِقَرى  ّي : الّشِ  كامتََدَحتْ  ، وليس يَصُف فََرساً. (3)يُرَوى بالّدال والذّاِل جميعاً. قال ابن بَّرِ

َدَحتْ و  كادََّكرْت. بتَشديد الميم امَّ

ت َوِهَم الجوهرّي في قولهو بَْطنُه لُغة في اْنَدحَّ ، وأَقّره عليه الصاَغانّي  اْمَدحَّ  نّص عبارةِ الجوَهِري : لغة في اْنَدّحْت. بتشديد الحاءِ  ، امَدحَّ

 وابن بَّرّي وغيرهما مع كثرة انتقادهما لَكالمه ، وهماهما ، مع تحريِف كالمه عن مواضعه كما صّرح به شيخنا.

 * ومما يستدرك عليه :

 .ُمدَّحٍ  من قَوم ماِدحٌ  َرجلٌ 

 : ِضّد الَمقابح. الَمَماِدحو

 بالسَّخاِء. تَتَمدَّح التَّذابُح. والعرب التَّماُدح ، ويقال : تََماَدُحواو َماَدَحهو : اتََّسعَت. اْنَمَدَحتو

ّمان البَّرُي  محّركةً : َعَسُل ُجلَّناِر الَمّظ ، الَمَذح : [مذح]  .(4)وهو الرُّ

اْلتِواٌء في الفَخَذين إَِذا َمَشى اْنَسَحَجْت  الَمَذح ماِشي إَِذا َمَشى لِسَمنِه ، كذا في القَاموِس. وفي اللِّسان :من ال اْصطكاُك الفَِخَذين : الَمَذحُ و

جلُ  َمِذحَ و إِحداهما باألُخَرى. ً  الرَّ َجا  يَْمَذَح َمَذحا ، إِذا اْصَطكَّْت فَخذاه واْلتََوتَا حتَّى تََسحَّ
 عر :فَخَذاه. قال الّشا َمِذَحتو (5)

ا  نــــــــــــَ تــــــــــــِ بــــــــــــح ك لــــــــــــو صــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــَ تِ ِإنــــــــــــّ ِذحــــــــــــح   مــــــــــــَ
ِك و     كـــــــــــ  تِ  (6)حـــــــــــَ حـــــــــــح فشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح واِن فـــــــــــان ـــــــــــح ن  ا ـــــــــــِ

  
ُجِل حتّى يَْنَسِحَجا قيل : َمِشَق َمَشقاً ، وإِذا اصَطكَّت فَخذاه قيَل : ً  وقال األَصمعّي : إَِذا اْصَطكَّت أَْليَتَا الرَّ  بَيِّنُ  أَمَذحُ  ، ورجلٌ  َمِذَح يَْمَذح َمَذحا

، فَسَّروه بالِحكَّة في األَفخاذ ، وأَكثُر ما يَعِرض للسَّمين  (7)في ِشعر األَعشى  الَمَذحو للذي تصطكُّ فِخذاه إَِذا َمَشى. َمِذحَ  ، وقيل : الَمَذحِ 

َجال. وكان عبُد هللا بن َعمٍرو ْفغَْين واألَْليتَْيِن. : الَمَذحُ  أو .أَْمَذح من الّرِ أْنُ  َمِذَحت قدو احتراُق ما بين الرُّ ً  الضَّ  .(8)َعِرقَْت أَْفَخاذُها  َمَذحا

 ِء فيتَشقَّق.ُء بالشيْ : أَْن يَْحتَكَّ الشَّيْ  الَمَذح وقيل : ٍء ،تََشقُُّق الُخْصيَِة الحتِكاِكها بَشيْ  أَيضاً : الَمَذحُ و

 قال ابن سيده : وأَُرى ذلك في الحيواِن خاّصةً.

 أَي ما أَْنتَن. ِريَحهُ ، أَْمَذحَ  ما من ذلك قَولهم :و : الُمْنتِن. األَْمَذحُ و

ه. تَمذََّحهو  : امتَصَّ

 قال الّراعي : خاِصرتاه : انتَفََختا ِريًّا تَمذََّحتو

__________________ 
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 ( وروايته يف الصحاح واألساس واللسان :1)
 لــــــــــــــو كــــــــــــــان مــــــــــــــدحــــــــــــــة حــــــــــــــي مــــــــــــــنشـــــــــــــــــــــــــــرًا أحــــــــــــــداً 

 األمـــــــــــــــــاديـــــــــــــــــحَأحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــا أابكـــــــــــــــــن اي لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ     

  

 ( قوله العكي  : ل  للرت مبرٍ .2)
( وهي امرأة الها أم خنزر بن أرقم وكان بينه وبا خنزر هجاء ا فهجاه بكون أمه تطرقه تطلب منه القر  ا ألن شــــــــــعره د  عل  ذلك وقبر 3)

 هذا البيت :
 فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا أهنـــــــــــــــــا أم خـــــــــــــــــنـــــــــــــــــزر 

 جـــــــــــــفـــــــــــــاهـــــــــــــا مـــــــــــــوالـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا وغـــــــــــــاب مـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــدهـــــــــــــا   

  

 تــــــــــــــــثــــــــــــــــقــــــــــــــــب لــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــر   رفــــــــــــــــعــــــــــــــــنــــــــــــــــا هلــــــــــــــــا انراً 

 لـــــــــــــــقـــــــــــــــحـــــــــــــــة أضــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــاف طـــــــــــــــويـــــــــــــــاًل ركـــــــــــــــودهـــــــــــــــاو    

  

 .«( هبامش القاموس : قوله جلنار املة لو قا  : زهر الرمان الربي لكان أوضح وأبعد عن هذا اإِلغراب اه  شي4)
 ( يف اللسان : تسح جتا.5)
 .«فكك»( وحكك عن اللسان وابألصر 6)
 االعش  هو :قوله يف شعر »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)

 فــــــــــــــــهــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــود قصــــــــــــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــم 

 املــــــــــــــــذحكــــــــــــــــاخلصـــــــــــــــــــــــــــــ  أشـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــر فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــن    

  

 .«انظر اللسان ففيه غاية البيان

 ( يف اللسان : أرفاغها.8)
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ـــــــَ   ي كـــــــِ ـــــــعـــــــَ ا ال اهـــــــَ نـــــــَ ـــــــح يـ قـــــــَ ـــــــمـــــــا ســـــــــــــــــــــَ ـــــــل تح ف ذ حـــــــَ   متـــــــَ
ـــــــــــُدهـــــــــــا    حـــــــــــًا َورِي ا وازداد َرشـــــــــــــــــــــــــح ُرهـــــــــــَ واصـــــــــــــــــــــــــِ  خـــــــــــَ

  
ّي ، وقد سبق. (1)خاِصَرتُه ، أَي انتفَخْت  تَمذََّحت : الَّتمدُّد ، يقال : َشِرب حتّى التََّمذُّحو  من الّرِ

ُتْم تَ ْفَرُحوَن يف اْْلَْرِض ِبَغْْيِ احْلَقِّ )والثالثةُ أَلفاٌظ مترادفةٌ ، ومنه قوله تعالى :  ، كفَِرَح : أَِشَر وبَِطَر ، َمِرحَ  : [مرح] ُتْم ِبا ُكن ْ َوِبا ُكن ْ
 شدَّةُ الفََرحِ والتَّوسُّع فيه. : الَمَرحَ  وفي المفرَداِت : (2) (ََتَْرُحونَ 

 أَي متبختِراً ُمْختَاالً. (3) (َوال ََتِْش يف اْْلَْرِض َمَرحاً )ومنه قوله تعالى :  اْختَاَل ، : َمِرحَ و

ً و ً و شدَّة الفََرحِ ، والنَّشاط حتّى يُجاوَز قَْدَره ، : الَمَرحُ  في الصحاح والمصباح : نَِشَط. : َمِرَح َمَرحا ً و تَبَْختَرَ ]، إَِذا  َمِرَح َمَرحا  َمرَح َمَرحا

يحٌ و كَكِتف ، َمِرحٌ  كِكتَاب ، وهو ، مَراحٌ  واالسمُ  غيُره. أَْمَرَحهو َخفَّ ، قاله ابن األَثير. (8) [إِذا ين ، ِمنْ  مّرِ  ، َمَراَحىو َمْرَحى قَْوم ، كِسّكِ

يِحينَ و ، َمِريحٍ  كالهما جْمعُ  يح جْمع ، ِمّرِ  ، وال يُكسَّر. ِمّرِ

 ، كذلك ، قال : َمُروحٌ و ِمْمَراحٌ  وناقَةٌ  الَكألُ ، أَْمَرَحهُ  قدو نَِشيٌط ، كَصبوٍر : ، َمُروحٌ و بكسرهما ِمْمراحٌ و ِمْمَرحٌ  فَرسٌ و

 َ ُمها زميَ  مبَُروحٍ َتطحِوي الَفاَل 
 عشى يَصف ناقة :وقال األَ 

تح  رِحـــــــــــــــَ ـــــــــــــــرو  مـــــــــــــــَ رِة ال ـــــــــــــــطـــــــــــــــَ ن ر ًة كـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــُ

رَي ابإِلرحقـــــــــــــــاِ      جـــــــــــــــِ رِي اهلـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ يِّ تـ (4)مـــــــــــــــِ
 

  
َكةً : الفََرحُ  الَمَرَحانُ و  والِخفّة. ، محرَّ

ً  العَينُ  َمِرَحتْ  وقد الضَّْعف ، : الَمَرَحان قيل :و  وَهيََجانُها ، قال النّابغة الجعِدّي : َسيَاَلِن العَْيم وفََساُدهاِشدَّةُ  : الَمَرَحانُ و َضعُفَت. : َمَرَحانا

ِ قـــــــــــد  اح تح كـــــــــــَبن  قـــــــــــًذ  ابلـــــــــــعـــــــــــَ رِحـــــــــــَ  بـــــــــــه  مـــــــــــَ

َر  ِإىل و     اجــــــــــــــة اأُلخــــــــــــــح انمــــــــــــــا حــــــــــــــَ َرحــــــــــــــَ
َ

 املــــــــــــــ

  
ِذيَةٌ ، ولما أَداَم البَُكاَء قَِذيَت األُْخَرى ، وهذا إِذا أَسبَلَت الدَّْمَع ، والمعنَى أَنّه لّما بَكى أَِلَمت عينُه فصاَرت كأَنَّها قَ  ، كفَِرَحْت ، َمرَحتْ  وقد

 كقول اآلَخر :

ا  رهتـــــــــُ ا َزجـــــــــَ مـــــــــ  ـــــــــَ ـــــــــل ىَن ف مـــــــــح ـــــــــُ ـــــــــي يِنَ ال ـــــــــح ي تح عـــــــــَ كـــــــــَ ـــــــــَ  ب

ا    عـــــــَ ا مـــــــَ تـــــــَ لـــــــَ ـــــــَ م َأســـــــــــــــــــــبـ لـــــــح ِر بـــــــعـــــــد ا ـــــــِ هـــــــح  عـــــــن اجلـــــــَ

  
 : ُخُروُج الدَّْمعِ إِذا َكثُر ، وقال َعِدّي بن زيد : الَمَرح وقال َشِمٌر :

رِحٌ  ه يَ  مــــــــــــــَ لــــــــــــــُ وَب ا  َوبـــــــــــــــح يــــــــــــــُ ح  ســــــــــــــــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــُ

ورُ     حـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ه مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــّ ا كـــــــــــــــبَن حـــــــــــــــن  مـــــــــــــــاِء ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  َعْينُه َمِرَحتْ و : سِريعَةُ البُكاِء. ِممَراحٌ  وَعينٌ   فََسَدْت وَهاَجْت. : َمَرَحانا

ً  َراُؤوَها يَْمَرح كَصبُور : َمُروحٌ  قَْوسٌ  من المجاز :و با تقول العرب  .(5)في إِرساِلها السَّْهَم  تَْمَرح إِذا قَلَّبُوها ، وقيل : هي التي لُحْسنِها تَعجُّ

ً  كأَنَّ بها َمُروحٌ  قوسٌ  أَو .«، تُْعِجل الّظْبَي أَن يَُروح َمُروح َطروحٌ »  كذا في الصحاح. إِْرَسالها السَّهَم ، (6) لُحْسنِ  َمَرحا

ً َمرَ  األَْرُض بالنَّبَات َمرَحت ومن المجاز :  : أَخَرَجتْه. حا

 تَْمَرحْ  من األَْرِض : الّتي حالَْت َسنَةً فلم الِمْمَراحُ  وقال األصمعّي : .(7)حين يُِصيبَُها المطُر  ِمَن األَْرِض : السَِّريعَةُ النَّبَاتِ  الِمْمَراحُ و

 بنَبَاتها.
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 ِمن العَْين : الغَِزيَرةُ الدَّْمعِ. المْمَراحُ  من المجازو

ٌب من َجودةِ َرْميِه. وقال  َمْرَحى قال أَبو عمرو بُن العالِء : إِذا َرَمى الّرجُل فأَصاَب قيل : في ب ر ح َمّر ِذكُره َمْرَحىو لَه ، وهو تَعجُّ

 أُميّة بن أَبي عائذ :

  ُ قـــــــــــًا يـــــــــــَ دح نـــــــــــيـــــــــــَص وصـــــــــــــــــــــــــِ  ُيصـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــب الـــــــــــقـــــــــــَ

رححــــــــــــــــَ وُ      واِد وَأحيــــــــــــــــحَ   مــــــــــــــــَ  ِإذا مــــــــــــــــا يــــــــــــــــُ

  
 وإِذا أَخطأَ قيل له : بَْرَحى.

بِيِر ، : َمْرَحىو  عن ابن األَعرابّي وأَنشد : الشاعر ، كأَِميٍر ، اسُم ناقِة َعْبِد هللا بن الزَّ

__________________ 
 ( األصر واللسان : ويف التكملة : انتفجت.1)
 .75( سورة غافر اآية 2)
 .37( سورة اإِلسراء اآية 3)
 ( ما با معكوفتا سقرت من الكويتية.8)
 والتهذيب. (5ص : )( ابألصر تقري وما أثبت عن الديوان 4)
 : ِإذا كانت حسنة اإِلرسا  للسهم. مروح ( ويف األساس : قوي5)
 ( يف الصحاح : من حسن.6)
 ( عن اللسان والتهذيب ا وابألصر : حىت يصيبها.7)
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رححـــَ مـــــــا ابُ   تح وهـــي ســـــــــــــــــــــاكـــنـــــــٌة  مـــَ د امحســـــــــــــــــــــَ  قـــــــَ

َدا    جـــــــــــَ كـــــــــــ   ِإد  األَيـــــــــــَن والـــــــــــنـــــــــــ  تح َتشـــــــــــــــــــــــــَ  ابتـــــــــــَ

  
َهات من الغَفَى  : تَْنِقيَةُ الطَّعَاِم من العَفَا ، التَّمِريحُ و  الَمَكاِنس. الَمحاِوِق ، أَي ب (1)هكذا في سائر النُّسخ ، وفي بعض األُمَّ

 قال : تَْدِهيُن الِجلد. : التَّمريحو

َرتح  ٍة  ســـــــــــــــــــــــــَ وطـــــــــــَ نـــــــــــُ  يف َرعـــــــــــيـــــــــــٍر ِذي أََداَو  مـــــــــــَ

ٍة مل     دبــــــــــــــوغــــــــــــــَ اهتــــــــــــــا مــــــــــــــَ بــــــــــــــ  ر حِ بــــــــــــــلــــــــــــــَ  (2) متــــــــــــــُ
  

ٌء. وفي التهذيب : هو أَن تُؤَخذ وال يسيَل منها شي أَي لتَْنَسّد ُعيُونُها َمَرُحها ُء الَمَزاَدةِ الَجديدةِ َماًء ليَْذَهبَ َملْ  : التَّمريح ومن المجاز :

ً  ، وقد الَمَرح الَمزادةُ أَّوَل ما تُْخَرز فتَمألَ ماًء حتّى تَمتِلئ ُخُروُزَها وتَنتِفخ ، واالسمُ  : ال  َمِرَحةٌ  . وقال أَبو َحنيفَة : مَزاَدةٌ َمِرَحت َمَرَحانا

 تُْمسُك الماَء.

ْحتُ و أَو ِشيحٍ ، فإِذا ُطيِّبَت بِطيٍن فهو التَّْشِريُب. (3): تَطيِيُب الِقْربة الجديدة بإِْذِخٍر  التمريح وعن ابن األَعرابّي : بتُها. َمرَّ  الِقربةَ : َشرَّ

فال يكون مشتقًّا من  َمزيٌد ، التّمريح ألَنّ  ال من االشتقاق ، الَمْرَحى الَحْرِب ، أُِخَذْت من لْفظ َمْرَحى أَْن تَِصير إِلى : التَّمريحُ  من المجازو

 المجّرد ، واألَْخذ أَوَسُع دائرةً من االشتقاق.

َكةً : َمَرَحيَّاو اِمي َزْجٌر ، عن الّسيرافّي ، يقال ، محرَّ  وقد َمرَّ قَريباً. ، َكَمْرَحى عند إِصابته ، للرَّ

 ع. : َمَرَحيًّاو

حٌ  َكْرمٌ  من المجازو شٌ  ُممرَّ  .(4)على َدَعائمه  ، كمعظَّم : ُمثِْمٌر أَو ُمعَرَّ

 كذا في معجم أَبي ُعبيد البَكرّي. كُزبَير : أُُطٌم بالمدينة لبني قَْينُقَاع ، ُمَريحٌ و

 قال : .(5)ُء َسْيلَُها من داَءةَ يجي كِكتَاٍب : ثاََلُث ِشعَاٍب يَنُظَر بعُضها إِلى بعٍض ، ، ِمَراحٌ و

ـــــــــــــــا  ن ركـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ رَاحِ ت ـــــــــــــــٍم  ابملـــــــــــــــِ ي حـــــــــــــــَ  وِذي ســـــــــــــــــــــــــــــُ

ايف َأاب     نــــــــــــــــــَ ٍر مــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ اَن يف نـ يــــــــــــــــــّ  حــــــــــــــــــَ

  
بِيِب وَغْيِره ، الِمْرَحةو  وهو الَمَحلُّ الذي يُْخَزن فيه ذلك : ، بالَكْسر : األَْنباُر من الزَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 نّهاية.كذا في ال (6)وهو النََّشاط ، وقد جاَء ِذْكره في حديث علّي  الَمَرح ، من أَبِنيَة المبالِغة ، من التِّْمراَحة

يَت بذلك ألَنََّها الَمُروح وعن ابن سيده :  في اإِلناِء. قال ُعماَرةُ : تَْمَرحُ  : الَخْمر ، ُسّمِ

 َمُروحِ ِمن ُعقاٍر ِعنحد املِزَاِج 
 وقول أَبي ذَُؤيب :

قـــــــــــــــــاٌر  اٌة عـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــّ قـــــــــــــــــٌة ُمصـــــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــّ  ُمصـــــــــــــــــــــــــــــــَ

تح     يــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ ٌة ِإذا جــــــــــــــــُ يــــــــــــــــَ ُروحُ شــــــــــــــــــــــــــــــذمــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــَ

  
أْس وَسوَرة ِمَراحٌ  أَي لها  َمْن يشربُها. يَْمَرح في الرَّ

ْرعُ  َمِرحَ و ً  الزَّ حَ و : خَرَج ُسنبُلُه. يَْمَرح َمَرحا حٌ  وِشَماَسه وُمْهرٌ  َمَرَحه ُمْهَره : ليَّنَه وأَزالَ  َمرَّ  : ُمَذلٌَّل. ُمَمرَّ

ْضه.  تَْمَرحْ  السََّحاُب : أَْسبََل المَطَر. وال مِرحَ و : َرَمْت به : (7)َعْينُه بقََذاها  َمِرَحتْ  ومن المجاز :  (8)بِعْرِضك : ال تُعّرِ

ي َصَماِم ، يُراد به الدَّاِهيَة. قال الشاعر : َمْرَحى َمَراحِ  ومن أمثالهم :  ، كَصّمِ
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رًا وَوىل   مــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــَ وح َض صــــــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــَ

ه و     ــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــَن أَن ــــــــــــــــــــح رححــــــــــــــــــــَ أَي رَاحِ  مــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــَ

  
 خنا.قاله الميدانّي ، ونقلَه شي

__________________ 
« ء كالز ان أو الت  فليحرروهبامش املطبوعة املصـــــرية : قوله الغبا كذا يف اللســـــان ا ولعله الغفا ابلغا املعجمة والفاء شـــــي« الغبا»( ابألصـــــر 1)

 ونبه ِإىل ذلك أَيضاً هبامش اللسان.
يعين حواصلها ا منوطة : معلقة. وبلباهتا يعين مواضض املنحر. ومل مترح :  أداو  :( قوله سرت : يعين قطاة ا يف رعير َأي يف مجاعة قطا. ذي 2)

 رواية الديوان مل مترّخ ابخلاء املعجمة.
 ( ضبطت يف اللسان : أبذخر بفتح اهلمزة ا ضبرت قلم.3)
 ( يف األساس : وكرم ممرح : مذلر  ىّن عل  دعائمه.4)
 البلدان.وما أثبت عن معجم « داء»( ابألصر 5)
 .«ولفة ا ديث : زعم ابن النابغة أين تلعابة متراحة»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( يف األساس : ومرحت عينه مبائها وبقذاها.7)
 ( وشاهده قو  اخلليج من بين ثعلبة كما يف األساس :8)

ـــــــــــــــعـــــــــــــــرضــــــــــــــــــــــــــــك واقـــــــــــــــتصــــــــــــــــــــــــــــد  اخ ال متـــــــــــــــرّح ب  أِشـــــــــــــــّ

 فـــــــــــــــــبنـــــــــــــــــت امـــــــــــــــــر  زنـــــــــــــــــدا  لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــادحِ    
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ً  كَمنَع َزحَ مَ  : [مزح] ً و يَْمَزح َمْزحا  وهما وقد ضبط بالكسر في أَّولهما أَيضاً وَضبََط الفيّومّي ثانيهما كَكَراَمة ،ـ  ، بضّمهما ُمَزاَحةً و ُمَزاحا

ن بعِض أَهل الغَِريب أَنَّه نَقيُض الِجّد. ونقل شيُخنَا ع الَمْزح هكذا فَسَّروه. وفي المحكم : َدَعَب ، :ـ  للمصَدر اسمانِ  الُمزاَحةو الُمَزاح أَي

اإِلكثاُر منه والُخُروُج  ل األَئمة :الُمبَاَسَطة إِلى الغَْيِر على ِجَهِة التّلَطُّف واالستِْعَطاِف دوَن أَِذيَّة ، حتّى يَْخُرَج االستهزاُء والسَُّخرية. وقد قَا

هُ عنه  يرةِ النَّبَِويّة المأُْموِر باتّباعها واالقتداِء ، وخيُر األُمور من الحّد ُمِخلٌّ بالمُروَءةِ والَوقَاِر ، والتنزُّ ةِ والتقبُُّض ُمِخلٌّ بالسُّنَِّة والّسِ بالَمرَّ

 أَْوسُطها.

ً و َماَزَحه ُمماَزَحةً و ْبط إِلزالة اإِلبهام بينه وبين ما قبلَه. وإِيّاك ، بالكسر ، ِمَزاحا  ّضّم.، ضبط بالكسر وال الُمزاحو استدَركه بالضَّ

احٌ  تََداَعبَا ، ورُجلٌ  : تََماَزَحاو  .َمزَّ

 حكاه أبو حنيفة. : تِْعِريُش الَكْرِم ، اإِلمزاحُ و

حَ  من المجاز :و ً  الِعنَبُ  َمزَّ َن ، تَمزيحا حَ و وكذلك السُّنبُل. : لَوَّ وقد تقّدم ، وأورده الزمخشرّي  الَكْرُم : أَثْمَر ، أَو الصواب بالجيم ، َمزَّ

 .(1)وغيره هنا 

 : السُّْنبُل : الَمْزحُ و

 * ومما يستدرك عليه :

حُ  َجال : الخارجون من َطْبع الثُّقالِء الُمتميُِّزون من طبع البُغَضاِء ، قاله األَزهرّي. الُمزَّ  من الّرِ

ياِر المصريّة وعالِمها ، ككتّان ، قَرية بمصر من الدَّقهليّة ، نُسب إِليها أَبو العزائم ُسلطاُن بُن أَحمَد بن إِسماعيَل ، ُمْقِري،  َمّزاحٍ  وُمْنيَةُ  ُء الّدِ

 حّدثنا عنه شيوُخ مشايخِ مشايِخنا.

خِ إِلذهابِهاليََد على الّشيْ  كَ  ، كالَمْنع : إِمرارُ  الَمْسحُ  : [مسح] َشح ، كَمْسِحك بذلك ، ِء السَّائِل أو الُمتَلّطِ  رأَْسك من الماِء وَجبِينَك من الرَّ

ً  ، التََّمسُّحو كالتَّمسيحِ   منه وبه. تَمسَّحو ، مسََّحهو ، َمَسحه يَمَسحه َمْسحا

ً و أَّن َعلَفَه وَرْوثَهُ »في حديث فَرِس الُمَرابِط و وقوله  التُّراِب عنه وتَنظيَف ِجْلِده. وفي لسان العرب : َمْسحَ  يُِريدُ  «نهُ ، في ِميَزانِهع َمْسحا

والسُّنَّةُ بالَغْسل ، وقال بعُض أَهِل اللُّغَة  بالَمْسح فسَّره ثعلٌب فقال : نَزل القُرآُن ، (2) (َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ )تعالى 

، وإِنّما يجوز  عزوجلفهو على الِجَواِر. وقال أَبو ِإسحاق النّحوي : الخْفُض على الِجَواِر ال يجوز في كتاِب هللا « أَرُجِلكم»من َخفَض  :

ْعر ، ولكنّ  جْ  المسحَ  على هذه القراَءةِ كالغَْسل. وّمما يَدلُّ على أَنّهُ َغْسٌل أَنّ  الَمْسحَ  ذلك فِي َضرورة الّشِ  َمْسحاً كَمْسحِ  ل لو كانَ على الّرِ

أِْس لَم يَُجْز تَحديُده إِلى الَكْعبَْين كما جاز التحديُد في اليَدْين إِلى المرافق ، قال هللا  ، بغير تَحديِد في  (َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكمْ ) عزوجلالرَّ

ِم  جلين. وأَّما َمن قرأَ  (3) (فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ )القرآن ، وكذلك في التَّيمُّ من غير تَحديد ، فهذا كلُّه يُوِجب َغْسَل الّرِ

 (... فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمراِفقِ )فهو على َوجَهين : أحدهما أَّن فيه تَقديماً وتأْخيراً ، كأَنّه قال :  (َوَأْرُجَلُكمْ )
َر ليكون الوُضوُء ِوالًء شيئاً بعد شيْ  (َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكمْ )] (... َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ ) ٍء. وفيه قوٌل آَخر ، كأَنّه أَراد : ، فقّدَم وأَخَّ

 ل الشاِعر.، كما قَا (5)قد َدلَّ على ذلك كما وَصْفنَا ، ويُْنَسق بالغَْسل  (ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ )ألّن قَوله  (4) [واغسلوا أَْرُجلَكم ِإلى الكعبين

َدا  ِك قــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــَ َت َزوحجــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــح  اي لــــــــــــــــــــَ

ا    فــــــــــــــــــًا وُر ــــــــــــــــــحَ دًا ســــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــِّ قــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

  
 المعنى متقلّداً سيفاً وحامالً ُرمحاً.

أَ : قد «وَصلَّى تَمسَّحَ  أَنّه»في الحديث و جل إِذا تََوضَّ ً  يكون المْسحُ و ، تََمسَّح أَي تَوّضأَ. قال ابن األَثير : يقال للرَّ باليَد وَغْسالً. ونقل  َمْسحا

ه : قال أبو زيد : في كالم العرب يكون إِصابَةَ البَلِل ،  الَمْسحُ  شيُخنا هذه العبارةَ باالختصار ثم أَتبعها بكالِم أَبي زيِد وابن قُتيبة ما نصُّ

 بالماِء ، تَمسَّْحتُ و يَِدي بالماِء ، إِذا َغَسْلتُها ، َمَسْحتُ  ويكون َغْسالً ، يُقَال

__________________ 
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 ( قا  يف األساس : وهو الصحيح دون اجليم. وأنشدوا قو  ابن هرمة :1)
ــــــــغــــــــة   كــــــــمــــــــا صـــــــــــــــــــــاح ســـــــــــــــــــــرب مــــــــن عصـــــــــــــــــــــافــــــــري صـــــــــــــــــــــي

 كـــــــــــــــــــواعـــــــــــــــــــدن كـــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــًا ابلســــــــــــــــــــــــــــــــراة ممـــــــــــــــــــّزحـــــــــــــــــــا   

  

 .6( سورة املائدة اآية 2)
 .6( سورة املائدة اآية 3)
 هبامش املطبوعة املصرية ِإىل هذا النقص ورواية اللسان.( ما با معكوفتا زايدة عن التهذيب واللسان ا وقد نبه 4)
 .املسح ( األصر واللسان ا وزيد يف التهذيب : عل 5)
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بُ  وسلموآلهعليههللاصلىقا  ابن قُتيبَة أَيضــاً : كان رســوُ    و  ِإذا اغتســلحُت ا ابملاِء َيَديحه  مَيحســح فكان ا مبُدٍّ  يتوضــّ
َليحه وهو هلا غاسرٌ   ورِجح

 برأْسه] وسلموآلهعليههللاصلى بَِمْسِحه األَرُجِل َغسلُها. ويستدلّ  بمْسحِ  المراد (َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َوَأْرُجَلُكمْ )ال : ومنه قولُه تعالى ق

 بطِريقِ  السالمعليهُمْستَْعَمل في الَمعنَييِن المذُكوَرْين ، إِذا لو لم يُقَْل بذلك لَِزم القوُل بأَّن فِعلَه  المسحَ  بأَنَّ  ُمبيِّن فِْعلَه بأَنّ  ِرْجلَْيه (1) [وغسله

 .ُممتِنعٌ  وهو ، للكتاب ناِسخٌ  اآلحاد

انت ُمشتركةً أَو َحقيقةً في أََحِدهما َمجازاً ُمشترٌك بين َمعنيين ، فإِن جاز إِطالُق اللَّْفظِة الواحَدة وإِرادةُ ِكاَل َمعنَييها إِن كَ  فالمْسحُ  وعلى هذا

 بأَْرُجِلكم مع إِرادة الغَْسِل. اْمَسُحواو في اآلخر ، كما هو قوُل الشافِعّي ، فال َكاَلَم. وإِْن قيل بالَمْنع فالعاِمُل محذُوٌف ، والتّقدير :

من يَْخَدُعك به. من الّرُجل ، وهو في ذلك القَْوُل الَحَسنُ  : الَمْسحُ  من المجاز :و بالمعروف ، أَي بالمعروف من القَْول وليس معه  َمَسَحه مَّ

يَ  ال ، ألَنّه يَْخَدع بقول وال إِعطاَء. الَمسيح إِعطاٌء ، قاله النَّْضر بن ُشميل. قيل : وبه ُسّمِ  : الماِسَحةُ و الَمْشُط. الَمْسحُ و .كالتَّمسيح الدَّجَّ

يَ  َخاِرف. لمسيحُ ا الماِشَطةُ. قيل : وبه ُسّمِ ُهه باألَكاِذيب والزَّ  الدَّّجال ، ألَنّه يَُزيّن ظاهَره ويَُمّوِ

 ُعنُقَه وَعُضَدهُ : قََطعهما. َمَسحَ  وقد القَْطع : : الَمْسحُ  من المجاز :و

ً  ُعنُقَه وبها ، َمَسحَ  وفي اللسان : يَ  يَمَسُح َمْسحا الدَّّجال ، ألَنّه يضِرب أَعناَق الِّذين ال  الَمسيحُ  : َضَربها ، وقيل قََطعها. قيل : وبه ُسّمِ

يُفسَّر بهما جميعاً. ورَوى األَزَهِرّي عن ثعلب أَنّه قيل  (2) (رُدُّوها َعَليَّ َفَطِفَق َمْسحاً اِبلسُّوِق َواْْلَْعناقِ )يَنقادون له. وقوله تعالى : 

ك عليها  يَْمَسُحَها له : قال قُْطرب : اُء وغيُره :  ؟هو عنَدك (4)فأَْيش  ٍء. قيل له :العبّاس وقال : ليس بشيْ فأَنكره أبو  (3)يُبَّرِ فقال : قال الفرَّ

وال أَعناقََها إِاّل وقد يَْضِرب أَعناقَها وُسوقَها ، ألَنَّها كانَت َسبََب َذْنبه. قال األَزهرّي : ونْحو ذلك قال الّزجاُج ، قال : ولم يَضِرب ُسوقَها 

أَْعنَاقَها وُسوقَها بالماء بيَِده. قال : وهذا ليس يُشبِه  َمَسحَ  ك ، ألَنّه ال يَجعُل التْوبَةَ من الذّنِب بَِذْنٍب َعظيٍم. قال : وقال قَوٌم إِنّهأَباَح هللاُ له ذل

فليس بمْنكر ، وجائٌز أَن يُبيَح ذلك ِلسليماَن َشْغلََها إِيّاه عن ِذْكِر هللا ، وإِنّما قال ذلك قَوٌم ألَنَّ قتْلَها كان عندهم ُمْنَكراً ، وما أَباحه هللا 

 ُظُره في هذا الوْقِت.ويَحْ  َوْقتِه في السالمعليه

 .وَعْرقَبََها أَعناقََها َضَربَ :  قيل (َواْْلَْعناقِ  اِبلسُّوقِ  َمْسحاً  َفَطِفقَ ) السالمعليهقال ابُن األَثير : وفي حديث ُسليماَن 

ة : َمَسحهو بالسَّْيف ، أَي َضَربَه ، َمَسَحه يقال : مَّ  بالسَّيف : قَطعَه. وقال ذو الرُّ

يصـــــــــــــــــــــــٌة و  َي َرخــــــــــِ تــــــــــاُم وهــــــــــح ٍة ُتســـــــــــــــــــــــح امــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــتــــــــــَ

احـــــــــــاِت اأَلايِدي و     بـــــــــــاُع بســـــــــــــــــــــــــَ حُ تـــــــــــُ  (5) مُتحســـــــــــــــــــــــــَ
  

 .(6): القَتَّال  الماِسحو أَي تُْقَطع : تُْمَسح

يَ  ُمبَاركاً أَو َمْلعُوناً.َء أَْن يَْخلُق هللا الشَّيْ  : الَمْسحو ً  قال الُمنذِرّي : قلت ألَبي الَهْيثَم : بلَغَني أَنَّ عيسى إِنَّما ُسّمِ بالبََركة ،  ُمِسحَ  ألَنهُ  َمِسيحا

َي الدَّّجالُ  ً  وُسّمِ  مَسَحهو أَي خلَقه َحْلقاً ُمباَركاً َحَسناً ، هللا ، َمَسَحه ، يقالُ  المسيح ِضدُّ  المسيح العَْيِن ، فأَْنكَره وقال : إِنََّما ممسوحُ  ألَنّه َمسيحا

 هللاُ أَي َخلَقَه َخْلقاً قَبيحاً ملعوناً.

وقَوُل أَبي الهيثم  قلت : وهذا الذي أَنكره أَبو الَهيثم قد قاله أَبو الحسن القابِسّي : ونقلَه عنه أَبو َعْمٍر الداني ، وهو الَوجه الثاني والثالث.

 الرابُع والخامس.

يَ  الَكِذُب ، : ْسحالمَ و  أَنشد ابُن األَعرابّي : ، بالفتح ، كالتَّْمَساح الدّجال لكونه أَْكَذَب خْلِق هللِا ، وهو الَوْجه السادس ، الَمسيح قيل : وبه ُسّمِ

اِح  ـــــــــــطـــــــــــمـــــــــــ  ـــــــــــو ال ـــــــــــن اَس ب ـــــــــــ  ـــــــــــن َب ال ـــــــــــَ ل د غـــــــــــَ ـــــــــــَ  ق

كــــــــــــــَذاِب و     ــــــــــــــ  ــــــــــــــت ك وال مســــــــــــــــــــــــــــاحِ ابإِلفــــــــــــــح ــــــــــــــ  ــــــــــــــت  ال

  
 بُن األَنبارّي في شرح الَمقامات : كلُّ ما وَرَد عن العرب من المصادر على تَفعال فهو بفتح التّاِء ، إِاّل وفي المزهر للجالل ، قال َساَلمةُ 

 لفظتيِن : تِْبيَان وتِْلقَاء. وقال أَبو جعفر النّّحاُس في شرح الُمعلّقَات : ليس في كالم العرب اسمٌ 
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__________________ 
 ( زايدة عن املصباح.1)
 .33سورة ص اآية ( 2)
 حتريف.« ينز »( كذا ابألصر والتهذيب ا ويف اللسان : 3)
ه.( فبيٍش معناه َأي شي4)  ء ا وحذف لكثرة االستعما  كما حذفوا يف قوهلم ويٌر ألمة فقالوا : ويـحُلمِّ
 .«هبا اإِلبر وتباع متد فيها أبواعها وأيديهاقوله ومستامة ا قا  يف اللسان : مستامة يعين أرضاً تسوم »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 َأي قتلهم. مسحهم ( يقا  :6)
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َا  َموضـــــــع اٌر وِتربح اُر ا وتِعحشـــــــَ َيان ا ولَقالدة املرأَِة : تِقحصـــــــَ اِن ا عل  تِفعاٍ  ِإاّل أَربعة ألاٍء وخامٌ  خمتَلف فيه ا يقا  تبـح
 له شيخنا.َأكثُر وأَفصُح. كَذا نق متحَسحٌ و  ا متحساحٌ  واخلام 

 فكالم ابن األَنبارّي في المصدَرين ، وكالم ابن النّّحاس في األَسماِء.

ْرُب ، : الَمْسحُ  من المجازو ، قيل : َضَرَب  (َفَطِفَق َمْسحاً اِبلسُّوِق َواْْلَْعناقِ )أَي َضَربَه. وقوله تعالى :  بالسَّْيف : َمَسَحه يقال : الضَّ

 تقّدم قريباً.أَْعنَاقَها وَعْرقَبَها ، وقد 

 أطراَف الَكتَائِِب بَِسْيِفه. َمَسحَ  ومنه :

َي ، كذا َذَكره المصنِّف في البصائر. قلت : وهو قريٌب في الماِسحُ  : الَمسيح وقال األَزَهِرّي : بمعنى القَْطع  الَمْسحِ  ، وهو القَتّال ، وبه ُسّمِ

 ، وهو الَوْجه السابُع.

ً  وقد الِجماعُ  : الَمْسحُ  من المجازو  ، ومتَنَها َمتْناً : نََكَحَها. َمَسَحها َمْسحا

ً  األَْرضَ  َمَسحَ  يقال ، بالكسر ، ةكالِمَساحَ  الذَّْرع : الَمْسحُ  من المجاز :و  .َمسَّاحٌ  : َذَرَعَها ، وهو مَساَحةً و َمْسحا

ً  َمْسحُ و اإِلبُل األَْرَض يَوَمها َدأْباً ، أَي ساَرْت فيها َسيراً َشديداً. َمَسَحت يقال أَْن تَِسيَر اإِلبُِل يَوَمها ، : الَمْسحو أَّن تُتِْعبَها وتُْدبَِرَها  الناقَة أَيضا

 ، وهو َمجاز. (1)، قاله األَزهري  َمسَّْحتهاو َمَسْحتها يقال ، كالتَّْمسيح تُهِزلََها ،و

وجمعه بُلٌُس ، وسيأْتي في السين ، قيل :  .(2)بكسر الموّحدة وتفتح ، ثَْوٌب من الشَّعِر غليُظ ، كذا في التهذيب  بالكسر : الباََلسُ  الِمْسحُ و

ي َي كلمةُ هللِا أَيضاً ِللُْبِسه الباَلَس األَسوَد  كالِمْسح الدَّّجال ، ِلذُلِّه وَهَوانِِه وابتِذاِله ، المسيحُ  وبه سّمِ الذي يُْفَرش في البَْيت ، قيل : وبه ُسّمِ

 .تَقشُّفاً. فهما َوْجهاِن َذكَرهما المصنّف في البصائر

يَ  الجادَّةُ  : الِمْسحو  ، ألَنّه ساِلُكها ، قاله المصنّف في البصائر. المسيح من األَرض ، قيل : وبه ُسّمِ

 . قال أَبو ذَُؤيب :أَمساحٌ  وهو الْجمع الكثيُر ، وفي القَليل ، ُمُسوحٌ  ج

مـــــــــــــاُ  كـــــــــــــَب  رت واجلـــــــــــــِ بـــــــــــــح ن بـــــــــــــنــــــــــــــَ رِبـــــــــــــح  مث  شـــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــهـــــــــــن ابآابِط     َح مـــــــــــن ـــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــح  أَمســـــــــــــــــــــــــاحُ ّن ال

  
 . ونَْبط : موضٌع.ُمسوحٌ  قال السّكرّي : يقول تَْسَودُّ ُجلوُدَها على العََرق ، كأَنَّها

ْكبَة لخُشونة الثَّوِب ، الَمَسحُ و ْبلَتَْين ، هو أَو : من ُخْشنَة الثّْوب. (3)وفي نسخة  بالتحريك : احتراُق باِطِن الرُّ هو مسُّ باطِن  اْصِطَكاُك الرَّ

دةِ وفتحها : باطُن الفَخِذ ، كما سيأْتي. وفي إِحَدى الفَخذْيِن ب ْبلَة بالفتح وسكون الموحَّ بعض اطَن األُْخَرى ، فيَحُدث لذلك َمَشٌق وتَشقٌّق ، والرَّ

كبتَين»النُّسخ  ً  ، بالكسر ، حَ َمسِ و الّرجِل تُِصيب األُخَرى قيل. َمِشَق َمَشقاً. (4)وهو خطأٌ. قال أَبو زيد : إِذا كان إِحدى َرْبلَتَيِ « الرُّ  ، َمَسحا

 ُرْسٌح. وقال األخطل : ُمْسحٌ  َرْسحاُء ، وقَوم ، َمْسحاءُ  هيو ، أَْمَسحُ  والنَّْعتُ 

مـــــــــائـــــــــِم  ـــــــــعـــــــــَ ُم ال حٌ ُدســـــــــــــــــــــــح مح  ُمســـــــــــــــــــــــح وَم هلـــــــــُ  ال  ـــــــــُ

ُدوا    ص انبــــــــــئ أســــــــــــــــــــــــِ خــــــــــح وا بشــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا َأَحســــــــــــــــــــــــ 

  
، قال َشِمٌر : الِّذي لَِزقَْت أَْليَتاه  «األَْليتْين َمْمُسوحَ  إِْن جاَءْت به» : المالَعنَة َولدِ  في قال وسلموآلهعليههللاصلىفي حديث اللِّعَان أَنَّ النَّبّي و

يَ   بكّلِ َعيٍب قبيحٍ. (5)الدَّّجال ، ألَنّه معيوب  المسيحُ  بالعَْظِم ولم يَْعُظما. قيل : وبه ُسّمِ

بالبََرَكة ، قاله َشمٌر ، وقد أَنكَره أَبو الهيثَِم ، كما  ُمِسحَ  أَي ألَنّه وَسلَّم ، لبََرَكتِِه ، وعلى نبيِّنَا َعلَْيه تَعَالى َصلَّى هللا بن َمْريمَ  : ِعيَسى الَمسيحُ و

عنه الذُّنوَب. وهذاِن  َمَسحَ  وألَّن هللا (6) (َوَجَعَلِ  ُمبارَكاً أَْيَن ما ُكْنتُ )بالبَركة ، وهو قوله تعالى :  َمَسحه سيأْتي ، أَو ألَنَّ جبريلَ 

َي عيَسى اغب : ُسّمِ ةُ الذّميمةُ من الَجْهل والشََّرةِ  ُمِسَحت ألَنّه بالمسيح القَوالِن من كتاب دالئل الُّنبّوة ألَبي نُعَيم : وقال الرَّ عنه القُوَّ

ال ة المحمودةُ من الِعْلم والعَْقِل والِحْلم واألَْخالق الَحِميدة  ُمِسَحت والِحْرص وسائر األَخالِق الذَّميمة ، كما أَنَّ الدَّجَّ  .(7)عنه القُوَّ
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ى بشواِرِق األَْسَرارِ  َذَكْرُت في اشتقاقه َخْمِسين قَوالً في َشْرِحي لَمَشاِرِق األَنَوارِ و  النَّبَِويَّة للصاَغانّي. وَشرُحه المسمَّ

__________________ 
 ومثله يف األساس.« الناقة ومسختها َأي هزلتها وأدبرهتا مسحتو »زهري ا وعبارة التهذيب : ( كذا يف اللسان عن األَ 1)
 ( التهذيب مادة بل .2)
 ( وهي رواية اللسان.3)
 ويف الصحاح فكاألصر.« ركبجي»( يف اللسان : 4)
 .«قوله معيوب كذا ابلنسخ والقياس معيب»( هبامش املطبوعة املصرية 5)
 .31اآية ( سورة مرمي 6)
 ( يف مفردات الراغب : اجلميلة.7)
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ه بعٌ . وســـب  للَمصـــّنف كالٌم مثر هذا يف ســـاح ا وذَكَر هنا   (1)العلّية  ا ولي  مبَشـــارِِ  القاضـــي عياٍض ا كما َتو َ 
ِهِ  أَن ه َأورَدَها يف شرححه لصحيح البخارّي ا فلعل ه املراد من قوله  كما ال َلَف .  وَغريح

أَوصلَه المصنّف في بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب هللا العزيز ، مجلدان ، إِلى ستّة وخمسين قوالً ، منها ما هو مذكور  قلت : وقد

عه َل في بعض مواِض هنا في أثناِء الماّدة ، وقد أشْرنا إِليه ، ومنها ما لم يَذكره. وتأْليف هذا الِكتاب بعد تأْليف القاموس ، ألَني رأَيتُه قد أَحا

يَةَ الحافُظ في عليه. قال وَكلمته عيَسى ، وفي ِصفِة عدّو هللا الّدّجال أَخزاه هللا ، على أَْقواٍل كثيرة تنِيف على خمسين قوالً. وقَال ابن ِدحْ 

َجال. كتابه َمجمع البَْحَرْين في فوائد الَمشرقَْيِن والَمغِربَين : فيها ثالثَةٌ وعشرون قَوالً ، ولم أََر َمْن َجمعها  من َرَحَل وجاَل ، ولِقَي الّرِ قَْبلي مَّ

 انتهى نص ابن ِدحيَةَ.

 قال : الفَْيروز آباذى : فأََضْفت إِلى ما ذَكره الحافظ من الوجوه الَحَسنة واألَقواِل البديعة ، فتّمْت بها خمسون َوْجهاً.

بعضهم : سريانيّة ، وأَصلَُها َمشيحاً ، بالشين المعجمة ، فعّربتها العرب  وبيانه أَنَّ العلماَء اختلفوا في اللفظة ، هل هي عربيّة أَم ال ، فقال

ح ، وقيل : من  ، وكذا ينِطق بها اليهود ، قاله أَبو ُعبيد ، وهذا القول األَّول. والذين قالوا إِنّها عربيّة اختلفوا في ماّدتها ، فقيل : من س ى

ْنيا وأَْقَطاِرَها جميِعها ، أَُصلهام س ح ، ثم اختلفوا ، فقال األَّولون َمْفِعل  فأُْسِكنَت الياُء  َمْسيِح ، من ساح يسيح ، ألَنّه يَِسيح في بُلَداِن الدُّ

، إِذا ساَر في األَرض  َمَسحَ  ُمشتقٌّ من َمسيحٌ  ونُِقلْت َحرَكتها إِلى السين ، الستثقالهم الكسرةَ على الياِء وهذا القوُل الثاني ، وقال اآلخرون :

ث ، ثم َسرَد وقََطعها ، فَعيل بمعنَى فاِعل. والفريق بين هذا وما قبله أَنَّ هذا يَختّص بقَْطع األَرِض وذاك بقَْطع جميع البالِد ، وهذا الثال

لّشْرح ، وما لم نَِجْد لها مناَسبَة ذكرناَها في األَقواَل كلََّها ، ونحن قد أَشْرنا إِليها هنا على طريق االستيفاِء ممزوَجةً مع قول المصنّف في ا

 المستدركات ألَجل تَتميم المقصود وتَعميم الفائدة.

اُل لُشْؤِمِه ، : الَمِسيحو  كما ، السالمعليهالدَّّجال ، وعند اإِلطالق إِنما ينصرف لعيَسى  الَمسيحُ  وال يجوز إِطالقُه عليه إِاّل مقيَّداً فيقال الدَّجَّ

يحٌ  أَي الّدّجال ، أَو ُهَو ، .العلماءِ  بعضُ  َحقَّقه ين ، ِمّسِ ثين. قال ابن األَثير : قال أَبو الَهيثم : إِنّه الذي َكسّكِ َخْلقُه ، أَي  ُمِسحَ  رواه بعض المَحّدِ

هَ.  ٍء.قال : وليس بشيْ  ُشّوِ

ِة ، : الَمِسيحةو الَمِسيحو َي عيَسى  عن األَصمعّي ، قيل : وبهُ  الِقْطعَةُ من الِفضَّ يد ابن ذكَره. َوْجهه لُحْسنِ  السالمعليهُسّمِ . الفرق في الّسِ

ً  يصف (2) الُخرُشب بن َسلَمة وقال  :فرسا

الٌث  وائـــــــــــــــمـــــــــــــــهـــــــــــــــا ثـــــــــــــــَ اَد  مـــــــــــــــن قـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــمُ     يـــــــــــــــــٍر َوَواحـــــــــــــــــدٌة هبـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــِ حـــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــتـــــــــــــــــَ

  

جيكـــــــــــــَبّن  يـــــــــــــحـــــــــــــَ  َورٍِ  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا  َمســـــــــــــــــــــــــــِ

يــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــا أُُذٌن خــــــــــــــِدمُي     رحطــــــــــــــَ ــــــــــــــُ تح قـ (3)لــــــــــــــََ
 

  
ٍة من ُحْسن لْونَِها وبَِريقها ، وقوله نََمْت قُْرَطيهما ، أَي نَمَ  ّكيت : يقول كأَنََّما أُلبَِسْت صفيَحةَ فِضَّ  ِت القُرَطين اللََّذْيِن منقال ابن الّسِ

 ، أَي َرفَعَتْهما ، وأَراد أَنَّ الِفضَّة مما تُتَّخذ للَحْليِ ، وذلك أَصفَى لها. الَمِسيحتَين

 قال لبيد : العََرُق : : الَمسيحو

ِسيحِ فـَرَاُش 
َ
ثق بِ   امل

ُ
 كاجلَُماِن امل

َي العَرقُ  ً  وقال األَزهرّي : ُسّمِ . قال الّراجز : يُْمَسح ألَنّه َمِسيحا  إِذا ُصبَّ

ا وقــــــــــــــد بــــــــــــــَ  هــــــــــــــَ ــــــــــــــ  يــــــــــــــحــــــــــــــيَدا اي رِيـ   َمســــــــــــــــــــــــــــِ
ـــــــــــــــحِ و     ي ـــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــِ وحاَبَي مـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــَ ر  ثـ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــت  اب

  
ه المصنّف في البصائر بعَرِق الَخْيل ، وأَنشد :  وَخصَّ

سيحِ ذا اجلَِياُد ِفضحَن و 
َ
 (4)ابمل

يَ   .المسيحُ  قال : وبه ُسّمِ

ّديقُ  : الَمِسيحو َي عيَسى عليه الّصِ  بالعبرانيّة ، وبه ُسّمِ

__________________ 
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 ( ولكنه مل يكمر ا وكذا شرحه عل  البخاري مل يكمر أيضاً أفاده هبامش القاموس.1)
 .«اخلرشب»قوله ا رث الذي يف اللسان »وهبامش املطبوعة املصرية : « ا رث»( ابألصر 2)
 خذمي َأي مثقوبة.( يف التهذيب : خذمي ابلذا . وأذن 3)
 ( ديوانه وصدره فيه :4)

 عال املسَك والديباَج فو  حنورهم



3384 

 

ِقه. ورواه أَبو اهليثم  دح َي بذلك لصــــــِ الســــــالُم ا قاله ِإبراهيم الّنَخعّي ا واأَلصــــــمعّي ا وابُن اأَلعرايّب ا قا  ابن ســــــيده : لُِّ
تَـعحَمر يف بع    (1)يَعرفون هذا. قا  : ولعّر هذا كذلك ا ونقله عنه اأَلزهرّي. قا  أَبو بكر : والل غويّون ال  كان ُيســــــــــــــح

وقد َدَرَس من كالم العرب كثرٌي. وقا  اأَلزهرّي : أُعِرب  اأَلزمان َفَدَرَس فيما َدَرَس من الكالم قا  : وقا  الكســـــــائّي :
 ا وهو يف التوراة َمِشيحا فُعرِّب وُغريِّ ا كما قير موَس  وَأصُله ُموش . َمِسيح يف القرآن عل  املسيحِ  اسمُ 

ْرَهُم األَْطلَُس ، الَمِسيح من المجاز عن األَصمعّي :و  هكذا في الّصحاح واألَساس ، وهو الذي ال نَْقَش عليه. الّدِ

يَ « األَملس»وفي بعض النّسخ   .َمْمُسوحٌ  ِر الّدّجال ، إِْذ أََحُد ِشقَّْي وْجِههْ ، وهو مناسٌب لألَعو المِسيحُ  قيل : وبه ُسّمِ

َي عيسى  بمثِْل الدُّْهِن ، الَمْمُسوح : الَمسيحو ه بْطنِ  من َخَرجَ  ألنّه ، السالمعليهقيل : وبه ُسّمِ ً  أُّمِ الّرأِْس ،  َممسوحُ  بالدُّْهن أو كأَنّه َمْمسوحا

 ْوجه أشار إِليها المصنّف في البصائر.عنَد ِوالدته بالدُّهن ، فهي ثالثةُ أَ  ُمِسح أَو

َي عيسى  بالبََرَكِة ، الممسوحُ  أَيضاً : المِسيحو  بالبََرَكِة ، وقد تقّدم. ُمِسح هألَنّ  ، السالمعليهقيل : وبه ُسّمِ

َي الدَّّجال. بالشُّْؤِم ، الممسوح : الَمِسيحو  قيل : وبه سّمِ

يَاَحة ، هو الرجلُ  الَمسيح من المجاز :و َي عيسى  الكثيُر الّسِ ياَحِة. َمَسحَ  ألَنّه ، السالمعليهقيل وبه ُسّمِ  األَرَض بالّسِ

َي بذلك لَجَوالنه في األَرض. وقال ابن سيده : ألَنّه كان سائحاً في األرض ال يَستقّر ، يحِ  وقال ابن الّسيد : ُسّمِ راجٌع للذي  ، كِسكَّيٍن ، كالِمّسِ

كما يَصلح لتَسمية الدَّّجال ، ألَّن كالًّ منهما يَِسيح في األَرض َدفعةً ، كما هو معلوم  ، السالمعليهأَن يكون تَسميةً لعيسى يليه ، وهو يصلُح 

ز السيوطيُّ األَمَريِن في التوشيح ،   خنا.نقله شي، وإِْن كاَن َكاَلم المصنّف يُوِهُم أَنَّ المشدَّد يَختّص بالدَّّجال ، كما مّر. فقد َجوَّ

ُجلُ  الَمِسيح من المجاز :و يَ  َمَسَحَها يَمَسُحَها وقد ، كالَماِسحِ  الَكِثيُر الِجَماعِ ، : الرَّ الّدّجال ، قاله ابن  المسيحُ  ، إِذا نََكَحَها ، قيل : وبه ُسّمِ

 فارس.

جل الَمسيح من المجازو فة ،  المسيحُ و ، (2)وال حاِجب ليس على أَحد ِشقَّْي وْجِهه َعيٌن  الَوْجه ، الَمْمُسوحُ  هو الرَّ الّدّجاُل منه على هذه الّصِ

َي بذلك ألَنّه  العَيِن. َمْمسوحُ  وقيل ُسّمِ

َي الّدّجاُل. ونحَو ذلك  المسيح وقال األَزهرّي :  .(3) [قال أَبو ُعبيد]: األَعوُر ، وبه ُسّمِ

يَ  يُْمَسح لكونه الِمْنِديُل األَْخَشُن ، : الَمِسيحُ و الّدّجاُل ، التِّساخه بَدَرن الُكْفِر  الَمِسيح به الَوْجهُ ، أَو لكونه يُمِسك الَوَسَخ. قيل : وبه ُسّمِ

ْرك ، قاله المصنِّف.  والّشِ

 وأَنشد : الِمْمَسحِ و ، كالماِسحِ  الكذَّاب ، : الَمِسيحو

ُح  ــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــح تـ ن  مــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــَ ن  مــــــــــــــــــِ  ِإيّنِ ِإَذا عــــــــــــــــــَ

لــــــــــــــــَ     َدٍ  بـــــــــــــــــَ وٍة َأو جــــــــــــــــَ َدُح َذا َنــــــــــــــــَح (4)نــــــــــــــــح
 

  

 ممحَسحُ َأو َكيحُذاَبٌن َمَلذاٌن 

 .األَْمَسحو بكسر أَّولهما ، وهذا عن اللِّْحيَانّي ، ، التِّْمَسحُ و

ر تكسيَر األَسماِء.  (5) َمَساحىوَ  َمَساحٍ  ال نَبَاَت فيها ، والجْمعُ  : األَرُض المْستَويَةُ ذاُت َحًصى صغارٍ  الَمْسَحاءُ  عن ابن سيده :و ُغلِّب فُكّسِ

ْسَحاُء. : الَمْسحاءُ و .أَْمَسحُ  ومكانٌ  : قِطعةٌ من األَرض ُمستِويَةٌ َجرداُء كثيرةُ الَحَصى ، ليس فيها شجٌر  الَمسحاءُ  قال ابن ُشَميل : األَْرُض الرَّ

اَلبة ، مثْل َصْرَحِة  (6)وال نَْبت  يَ أَمسحُ  الِمْربَِد ، وليسْت بقُّف وال َسْحلٍَة. ومكانٌ ، َغليظةٌ َجلٌَد ، تَضِرب إِلى الصَّ  الَمسيحُ  . قيل : وبه ُسّمِ

 الّدّجال ، لعََدِم َخْيِره وِعَظِم َضْيِره ، قاله المصنّف في البصائر.

 النَّبَاُت.. والَخِريُق : األَرض الّتي تََوسََّطها َمْسحاَوْينِ  وقال الفّراُء : يقال َمَرْرت بَخِريٍق من األَرض بين
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 والَوْحفَاُء : الّسوداُء. األَْرُض الَحْمَراُء ، : الَمْسحاءُ  قال أَبو َعمٍرو :و

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ولعر هذا قد كان مستعماًل.1)
 ( زيد يف التهذيب : ِإاّل استو .2)
 املصرية ِإىل رواية اللسان. ( زايدة عن التهذيب واللسان ا ونبه هبامش املطبوعة3)
 ( يف التهذيب واللسان : ذو َنوٌة أو َجِدٌ .4)
 .َمَساِحيو  ِمَساحٌ  ( ضبطت يف اللسان :5)
 ( يف التهذيب واللسان : وال تُنبت.6)



3386 

 

 القََدِم. أَمَسحُ  وَرجلٌ  ال أَْخَمَص لها ، (1)قَّدَمها سيبويه  الَمْرأَةُ  : الَمْسَحاءُ و

، أَراد أَنَهما َمْلساواِن لَيِّنتان ليس فيهما تَكسٌُّر وال ُشقَاٌق ، إِذا أصابَهما الماُء نَبَا  «القََدَمين َمِسيحُ » وسلموآلهعليههللاصلىفي صفَة النَّبّي و

يَ   .ماعنههللارضي عيَسى ، ألَنّه لم يَكن لِرْجله أَْخَمُص ، نُقل ذلك عن ابن عبّاس المسيحُ  عنهما. قِيل : وبه ُسّمِ

يَ  الَمِسيح والّذي في التهذيب : العَْوَراُء. : المسحاءُ و التي َماِلثَْديَْيَها َحْجٌم. : المرأَةُ  الَمْسحاءُ و  الّدّجال. المسيحُ  : األَعوُر ، قيل : وبه ُسّمِ

َزة ، : الَمْسَحاءُ و بكسر الموّحَدة « بِلَّْورة»خ بالميم والالم والّزاي ، وفي بعض األُّمهات هكذا عندنا في النُّس البَْخقَاُء الّتي ال تكون َعْينُها ُملَوَّ

جلُ  السَّيّاَرةُ في ِسياَحتِها : الَمْسَحاءُ و .(2)وشّد الاّلم وبعد الواِو راٌء  جلُ  الَكذّابة ، : الَمْسَحاءُ و .أَْمسحُ  والرَّ . وتَْخِصيُص المرأَةِ أَْمسحُ  والرَّ

 األَّولين غير ظاهر ، وإِحالةُ أَْوصاِف اإِلناث على الذُّكور خالُف القاعدة ، كما صّرَح به شيخنا.بِهِذه المعانَي غير 

غير صافِيٍَة ، أَي والقُلوب  اَليَنَا فِي القَْوِل ِغشًّا ، إِذا ، َماَسَحاو وتَحالَفَا : تَبَايَعَا فتََصافَقَا إِذا تَماَسَحا تََصاَدقَا ، أَوْ  إِذا ، تَماَسَحا من المجاز :و

يَ  فَماَسْحتُه وهو الُمَداراةُ. ومنه قولهم : َغِضبَ  الّدّجال ، كذا في المحكم. قال المصنِّف في  المسيحُ  حتَّى اَلَن ، أَي َداَرْيته. قيل : وبه ُسّمِ

 البصائر : ألَنّه يقول خالف ما يُضِمر.

 الُمَداِهنُ  : التِّْمَسحُ و والَكذَّاب الَِّذي ال يَْصُدق أَثََره ، يَْكِذبك من حيث جاَء. الماِرُد الَخبِيُث ، ، بكسرهما ، من الرجال : التِّْمساحو التِّْمَسحُ و

يَ   الّدّجال ، ألَنّه يَغُّش ويَُداِهُن. المسيح الُمداِري الذي ياُليِنُك بالقَوِل وهو يَغُشُّك. قيَل : وبه سّمِ

وطوله نحو َخمسِة أَذِرعٍ وأَقّل من ذلك يَخطف اإِلنسان والبَقََر ويَغوص  ، وهو َخْلٌق كالسُّلَْحفَاةِ َضْخٌم ، التِّْمَساح كأَنّه مقصوٌر من التِّمَسحو

ند. وبهذا استدلُّو يَُكوُن بنِيِل ِمْصَر وبنَْهِر َمْهَراَن ، به في الماِء فيأْكله ، وهو من َدواّبِ البحر ا أَن بينُهما اتِّصاالً ، على ما وهو نهر الّسِ

يَ   الدّجال ، لَضرِره وإِيذائه ، قاله المصنِّف في البصائر. المسيح َحقّقه أَهُل التاريخ. قيل : وبه ُسّمِ

ما بين األُذُن والحاِجِب  من رأِْس اإِلنساِن : الَمسيحةُ  ٍء. وقيل :وقيل : هي ما تُِرك من الشَّعر فلم يُعالَج بُدْهن وال بشيْ  : الذَُّؤابَةُ ، الَمِسيَحةُ و

 ، يَتصعَُّد حتى يكون دون اليافُوخِ.

ُجِل إِلى أُذنِه من َجوانِب َشعِره ، قال :  وقيل : هو ما َوقَعَْت عليه يُد الرَّ

ٌة  َمســــــــــــــــــــــــائــــــــــح لــــــــــ  غــــــــــِ بــــــــــَ ه ُمســــــــــــــــــــــــح وحَديح رَأحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ  فـ

ا     اَلهلــــــــــََ م  خــــــــــِ ُك َدارِيــــــــــَن اأَلحــــــــــَ َر  ِمســــــــــــــــــــــــح (3)جــــــــــَ
 

  
ك  َمسْحتَ  : الشَّعُر. وقال َشِمٌر : وِهي ما المسائحُ  . ونقَل األَزهرّي عن األَصمعّي :الماِسح : موِضُع يدِ  الَمَسائِحُ  يل :وق من َشعرك في َخّدِ

ار و ورأِْسك ، ل»في حديث َعمَّ يَ ، قيل هي الذّوائُب وَشعُر جاِنبَيِ الرأْ  «من َشعره َمسائِحَ  أَنّه دَخَل عليه وهو يُرّجِ  س قيل : وبه ُسّمِ

َمان ، تَشبِيهاً بالذّوائب ، وهي ما نَزَل من الشَّعِر على الظَّْهر ، قاله المصنّف في البصا المسيحُ   ئر.الّدجال ، ألَنّه يأْتِي آِخَر الزَّ

 قال أَبو الَهيثم الثَّعلبّي : َمَسائحُ  ج الَجيِّدة. القَْوسُ  : الَمِسيحةو

ا  نــــــــــــَ ائــــــــــــحُ لــــــــــــَ هــــــــــــا ُزوٌر يف مــــــــــــَ  َمســــــــــــــــــــــــــَ  راِكضــــــــــــــــــــــــــِ

     ُ ٌن وال َرقـــــــــــــَ ا َوهـــــــــــــح َ  هبـــــــــــــَِ يـــــــــــــح ٌا ولـــــــــــــَ (4)لـــــــــــــِ
 

  
يَ   عيَسى ، لقُّوته وِشّدته واعتَِداِله وَمْعَدلته ، كذا قاله المصنّف في البصائر. الَمسيح قيل : وبه ُسّمِ

 واٍد قُْرَب َمّرِ الظَّْهَراِن. : الَمِسيحةو

 َجمال َمْسَحةُ  ُمْلٍك ، أي أَثٌر ظاهٌر منه. قال َشمٌر : العرب تقول : هذا رجٌل عليه َمْسحةو َجَماٍل ،ِمْن  بالفتح ، ، َمْسَحةٌ  َعلَْيهِ  من المجازو

 ِعتٍْق وَكَرٍم ، وال يقال ذلك َمْسَحةُ و

__________________ 
 ويف األســاس : رجر« ِإذا كانت قدمه مســتوية ال أمخص هلا. مســحاء القدم واملرأة أمســح رجر»( كذا ابألصــر ا وعبارة التهذيب واللســان : 1)

 .مسحاء الرجر : ال أمخص له ا وامرأة رسحاء أمسح
 هي رواية التكملة.« ملوزة»( وهي رواية التهذيب واللسان ا وعبارة 2)
 .«مسبغلة َأي ضافية»وعة املصرية : . وهبامش املطب51/  2( نسب يف األساس ِإىل كثري يصف عبد امللك بن مروان. والبيت يف ديوانه ص 3)
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قوله زور مجض زوراء وهي املائلة ا ومراكضها يريد مركضيها و ا جانباها » َأي لنا قسّي. وهبامش املطبوعة املصرية : مسائح ( قا  ابن بري : لنا4)
 «.من عن ميا الوتر ويساره ا والوهن والرق  : الضعف ا كذا يف اللسان
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َحة ا  : وال يقا  عليهِإاّل يف املدح ا ق  . قا  الُكَميحت :َمسححاً  ابلِعتح  والَكرمِ  ُمِسح قبٍح. وقد َمسح
اٌء عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــّن  فـــــــــــَ َواِدُم َأكـــــــــــح ةٌ خـــــــــــَ حـــــــــــَ   َمســـــــــــــــــــــــــح

رُ     جـــــــــــِ اٌن و ـــــــــــَح نـــــــــــَ ـــــــــــَ َداهـــــــــــا بـ تـــــــــــح  أَبـــــــــــح  مـــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــِ

  
 ٌء ِمْنهُ.َشي وِسَمٍن ، نقله األَزهرّي عن العرب ، أَي (1) ُهَزالٍ  من َمْسَحةٌ  به أَو

 .عنههللارضي البََجليّ  بن جابِر بِن ماِلِك بِن النَّْضر أَبو َعمٍرو َجِريُر بُن عْبِد هللا الَمْسَحةِ  ذُوو

 ، َوْجهي في تَبسَّمَ  إِالّ  أَسلَْمتُ  منذ وسلموآلهعليههللاصلىفي الحديث عن إِسماعيَل بن قَْيٍس قال : سِمْعت َجريراً يقول ما رآني َرسول هللا و

 ُمْلٍك. َمْسَحةُ  َوْجِهه على يََمنٍ  ذي خيارٍ  من َرجلٌ  عليكم ويَْطلُع:  قال

، كذا  فََطلَع َجريُر بُن عبد هللا« ُمْلكٍ  َمْسَحةُ  يَطلُُع عليكم من هذا الفَّجِ َرجٌل من َخير ذي يََمٍن ، عليه»هذا الحديُث في النِّهايَة البن األَثير و

 في اللسان.

ً  في األَرض َمَسحَ  وقد : الذََّهاُب في األَرض ، الُمُسوحُ  عن أَبي ُعبيدو يَ  إِذا َذَهَب ، والصاد لغة فيه ، قيل : ُمُسوحا  الّدّجال. المسيحُ  وبه ُسّمِ

 .(2) : ع بِقنَّْسِرينَ  ماِسحٍ  تَلُّ و

 اْستَلَّهُ. من ِغْمده ، إِذا السَّْيفَ  اْمتََسحَ و

 .األَماسيحُ  وجْمعه ، بالّضّم : ُكلُّ َخَشبٍَة َطِويلٍَة في السَِّفينةِ  األُْمُسوحُ و

ُك بِِه ِلفَْضِله يُتََمسَّحُ  هو من المجاز :و بثَوبِه أَي يُِمرَّ ثَْوبَه على  يَتَمسَّحُ و نه ،وِعبَادتِه ، كأَنّه يَتَقَّرُب إِلى هللا تعالَى بالدُّنُّو م بِه ، أي يُتَبرَّ

يَ   عيَسى ، قاله األَزهرّي. المسيحُ  األَبداِن فَيتقّرب به إِلى هللا تعالى ، قيَل وبه ُسّمِ

يَ  ِذَراَعْيِه ، يَْمَسحُ  َء َمعَهُ ، كأَنّهأَي ال شي يَتََمسَّح فاُلنٌ  من المجاز :و  الدَّّجاُل إِلفالسِه عن كل َخيٍر وبَركة. المسيحُ  قيل : وبه ُسّمِ

 * ومما يستدرك عليه :

 هللا َعنك ما بَك ، أَي أَذَهَب ، وقد جاَء في حديث الدَُّعاِء للمريض. َمَسحَ 

اِغِط ، إَِذا الماِسحُ و َطَرَف ِكْرِكرةِ البَعيِر فأَْدَماه قيل : به  الِمْرفُق اإِلبَط من غير أَن يَْعُرَكه َعْركاً شديداً. وإِذا أَصاَب الِمْرفَقُ  َمَسحَ  من الضَّ

 ، كذا في الصحاح. ماِسحٌ  َحازٌّ ، وِإن لم يُْدِمه قيل : به

 ، إِذا ُسِلتَْت َمذاِكيُره. َممسوحٌ  وَخِصيٌّ 

يَ  الَمْسحُ و ال ، ذكَره المصنّف في البص المسيح : نَْقٌص وقَِصٌر في َذنَِب العُقَاِب ، قيل : وبه ُسّمِ َي به لنَْقِصه وقَِصر الّدجَّ ائر ، كأَنّه ُسّمِ

 ُمّدته.

يَ  َممسوَحةٌ  وَعُضدٌ  بيِده على العَليل واألَْكمِه واألَبرِص فيُْبِرئه بإِذن هللا تعالى. وُروَي عن  يَمَسح ألَنّه كان المسيح : قليلةُ اللَّْحِم ؛ وقيل : ُسّمِ

َي عيسىبيده ذا عاَهٍة إِاّل بَرَ  يَمَسح ابّن عبّاس أَنّه كان ً  أَ. وقيل : ُسّمِ زكريّا إِيّاه ، قاله أَبو إِسحاق الحربّي  لَمْسحِ و اسٌم َخصَّه هللا به ، َمسيحا

يق المسيح في َغريبِه الكبير. وُرِوَي عن أَبي الَهيثم أَنّه قَال : ّدِ يق ، وِضّد الّصِ ّدِ لِّيل الَكذّاب ، خَ  المسيحُ  بن مريََم الّصِ لَق الدَّّجال ، أَي الّضِ

ال يُحيِى الميَت  المسيح ، أَحُدهما ِضدُّ اآلَخر ، فكان الَمِسيحين هللا ابن َمريم يُْبِرُئ األَكَمهَ واألَبرص ويُحيِى الموتَى بإِذن هللا ، وكذلك الدجَّ

 .َمسيحانِ  ويُميت الَحّي ويُنِشئ السََّحاَب ويُْنبِت النّبَاَت بإِذن هللا ، فهما

ا»في الحديث و  الضَّاللِة. َمسيحُ  الُهَدى ، وأَّن الّدّجال َمِسيحُ  ، فدلَّ هذا الحديث على أَّن عيسى «الضَّاللِة فَكَذا يحَمس أَمَّ

 من الَمفَاِوز كاألَْملِس. األَْمسحُ  . وقال اللَّْيث :األَماِسحِ  من األَرض المستوي ، والجْمع األَْمسحُ و

يَ  الماِسحُ و  الّدّجال ، على قول. المِسيح : القَتَّال ، قاله األَزهرّي ؛ وبه ُسّمِ

 : القَبيُح المشُؤوم الُمغيَّر عن ِخْلقته. الممسوح ءُ والشي

يَ  الَمسيحو اع ، قيل : وبه ُسّمِ  الّدّجال ، ألَنّه يَْذَرع األَرَض بَِسْيره فيها. المسيحُ  : الذَّرَّ
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ئب األَزلُّ  األَمسحُ و يَ : الذِّ  الّدّجال لُخبثِه وُسْرَعِة َسيِره وُوثُوبِه. المسيح  المسرع ، قيل : وبهُ ُسّمِ

__________________ 
 من لٍن ومجاٍ . مسحةمن هزا  ... وبه  مسحةوالعرب تقو  : به  ليست يف القاموس. وعبارة األزهري يف التهذيب :« من»( كلمة 1)

 ويوهن قو  ِشر ما روي يف بع  األخبار : نرجو النصر عل  من خالفنا ا (القو  املتقدم آنفا) قا  الصاغاين : وهذا خالف ما قاله ِشر
 النقمة عل  من سع . مسحةو

 ( يف معجم البلدان : قرية من نواحي حلب.2)
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ا َخفيفاً ال يُِقيم فيه عندَهم ،  َمَسَحهم يَمَسحهم هو فَْعالُء من «َمْسحاءَ  أَِغْر َعلَْيِهْم غارةً »في حديث أَبي بكر  ومن المجاز ، إِذا َمرَّ بهم َمرًّ

يَ  َمَسَحتِ  وفي المحكم : لِّيل ، ضّد  المسيحُ و ، ِلُسْرَعة َسيِره. المسيح اإِلبُل األَرَض : ساَرت فيها َسْيراً َشِديداً ، قيل : وبه ُسّمِ أَيضاً الّضِ

يق ، وهو من األَضداد ، وبه ّدِ َي الّدّجال ، لضاللتِه ، قاله أَبو الهيثم. الّصِ  ُسّمِ

َي الّدّجال ، كأَنّه لُوِحَظ فيه أَّن ُمْنتََهى أَمِره إِلى الهالِك والدَّبَاِر. النّاقَةَ ، إِذا َهَزلَها وأَْدبَرَها وَضعَّفَها. قيل : َمَسحَ  ويقال :  وبه ُسّمِ

َي الّدّجال ، لَشْهِره ُسيوَف البَْغيِ والعُْدواِن. َسيفَه ، إِذا َسلَّه من ِغْمِده. َمَسح ويقال :  قيل : وبه ُسّمِ

يَ   هو الحَسُن الوْجِه الجميُل. المسيحُ و عيَسى لُحْسن َوْجِهه ، المسيحُ  وقيل : ُسّمِ

ز : (1)وقال أَبو ُعَمر  َء ، إِذا قال له : باَرَك هللا الشي َسحَ مَ  الُمَكاِري. وقال قُْطُرب : يقال الَمسيح السَّْيف. وقال غيره : الَمِسيح الُمطّرِ

 عليك.

ال كانو  ، انتهى. (2)اليُْسَرى  ممسوحَ  اليُْمنَى ، وأن ِعيسى كان َممسوحَ  في مفردات الراِغِب : ُرِوَي أَن الدجَّ

يَ  : المِلك. وهذان القوالن من العَْينّي في تفسيره. وقيل :  المسيح ألَنّه كان يمِشي على الماِء كَمْشيِه على األَرض. وقيل المسيح وقيل : ُسّمِ

ْنيَا ألَهِلها فاستَوى عنِدي بَرُّ الدُّنيا وبَْحُرَها. ك ؟لّما مَشى عيَسى على الماِء قال له الَحواريُّون : بَم بَلَْغت  ذا في البصائر.قال : تََرْكُت الدُّ

: آيتُها وِحْليَتُها. وقيل :  َمْسحتها «.النِّْقَمِة على َمن َسعَى َمْسَحةَ و نَْرُجو النَّْصر على َمْن خالَفَنا ،»عن أَبي َسِعيٍد : في بعض األَخبار و

 ، أَي تُقطف. تُْمَسح معناه أَّن أَعناقهم

 س.، وهي السَّبَاِسب الُملْ  (3) األََماسيح وِسْرنَا في

 للصَّالةِ : تَوّضأَ. تَمسَّحَ  ومن المجازِ 

 .تَمسَّح أَي تَوّضأَ. قال ابن األَثير : يقال للرُجِل إِذا تَوضأَ : قد «وَصلِّى تَمسَّح أَنّه»في الحديث و

ً  يكونُ  الَمْسحُ و  باليَِد وَغْسالً. َمْسحا

 البَيت : الطَّواُف. َمْسحُ و

َم ، وقيل : أَراَد ُمباشرةَ تُرابِها بالجبَاِه في السُّجود من غير حائٍل. «باألَْرِض فإِنّها بُِكم بَّرةٌ  تَمسَُّحوا»في الحديث : و  ، أَراد به التَّيَمُّ

 األَرَض بَحوافرها. تَْمَسح والَخْيلُ 

 : تَصافَحوا. فتَماَسُحوا : ضافََحه ، واْلتقَْوا ماَسَحهو

 .(4): عاَهَده  ماَسَحهو

 . وكلُّ ذلك من المجاز.الَمْمُسوحةِ  بَسيِفه. وَكتََب على األَطرافِ  (5)أَْطَراَف الَكتائب  َمَسحَ و ْوَم قَتاْلً : أَثْخَن فيهم.القَ  َمَسحَ و

ثين. (6): قَريةٌ من قَُرى حسبان  ماُسوحُ و  من الّشام نُسب إِليها َجماعةٌ من المحّدِ

ّم ،  الُمُسوحيّ  وأَبو علّي أَحمد بن عليّ  وفِيّة صِحَب السَِّرّي ، وَسمَع ذا النُّون ، وعنه َجعفٌر الخلدّي.بالضَّ  من كبار مشايخ الصُّ

 .أَْوس بن ذُْهل وعنه ، عنههللارضي، كُزبير ، يرِوي عن علّي  ُمَسيح وتَميم بن

 ، رَوى حديَث قَتَاَدة. ُمَسيح وعبد العزيز بن

ْبلَتين ، الَمَشحُ  : [مشح]  قد تقّدم ضبْط هذه اللْفَظة ، وسيأْتي في موضعه أَيضاً إِن َشاَء هللا ، محّركةً : اصِطكاُك الرَّ

__________________ 
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 .«أبو عمر»خطب وهو غالم ثعلب  مد بن عبد الواحد بن أيب هاشم ا وكنيته « أبو عمرو»( ابألصر 1)
ممسوح اليسر  ا انظر هذا الكالم وما فيه من البشاعة ا ومعاذ   أن يتصف السيد عيس  مبا حب قوله : كان »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

أ نه أن يتنزه عنه األنبياء عليهم الصـــالة والســـالم مض أنه كان حســـن الوجه جداً ا بدلير ما ذكره الشـــارح من أنه لي املســـيح  ســـن وجهه. وما 
 .«صحيحاً والعجب من الشارح كيف أقره

قا  : ويعين أبن الدجا  قد مسحت عنه القوة اممودة من العلم والعقر ـ  وقد تقدم قوله يف أثناء املادةـ  ت وقد وضح الراغب معىن ما ُرويقل
 وا لم واالخال  اجلميلة ا وأن عيس  قد مسحت عنه القوة الذميمة من اجلهر والشره وا رص وسائر األخال  الذميمة.

 ماسح.( يف األساس : األ3)
 ( يف األساس : وما سحته عليه : عاهدته.4)
 ( يف األساس : ومسح املسفر أطراف الكتاب بسيفه.5)
 ( كذا ا ماسوح وحسبان مل أجد ا فيما با يدي من مراجض.6)
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الَفِخَذين ابِطَن اأُلخَر  ا فَيحُدث َأو هو َأن مي   ابطُن ِإحَد   احرتاُ  ابِطن الر كبِة خُلشــــــــــــونِة الثـ وحِب ا هو َأو تعاىل ا
 ا لغة يف املهملة وقد تقّدم. َمَشح لذلك َمَشٌ  وَتشق  . وقد

 تَقَشََّع عنها السََّحاُب. السََّماُء : أَْمَشَحتو السَّنَةُ : أَْجَدبَْت وَصعُبَْت. أَْمَشَحتِ و

 * ومما يستدرك عليه :

 ، كأَميٍر له ُصحبة. بن األَعور (1) َمِشيح ُعماَرةُ بن عامر بن

ً  كَمنع ِء ،بالّشيْ  َمَصحَ  : [مصح] ً و يَمَصُح َمْصحا  وانقََطَع. ُء ، إَِذا َذَهبَ الشيْ  َمَصحَ  وكذا : َذَهَب. ُمُصوحا

ً  في األَْرِض  َمَصحَ  وكذا يُن لغة. : َذَهب. قال ابن سيده : َمْصحا حة  والثَّْدُي ، والّسِ بالثاِء المثلَّثَة والدال المهملة ، هكذا في األُصول المصحَّ

ين المعجمة والحاِء المهملة ، وفي بعِض األُصول  َرَشَح ، و: بالسين المهملة والخاِء المعجمة. والذي في اللِّسان وغيره من « َرَسخَ »بالّشِ

هات  ً  النََّدى ، هكذا بالنون والدال َمَصحَ و : (2)األُمَّ ً  الثََّرى َمَصحَ و ى :: َرَسَخ في الثّرَ  يَمَصح ُمُصوحا  ، إِذا رَسَخ في األَرض. ُمُصوحا

فاً عن الثَّرى ، أَو عن النََّدى. وذَهَب َوَرَسخ  َرَسخْت أُُصولُها ، إِذا أََشاِعُر الفََرِس ، َمَصَحتْ و ِضّد. فيحتمل أَن يكون كالُم المصنّف ُمصحَّ

 وهو قول الشاعر :

 َأشاِعرُهح  ماِصَحةٌ َعبحُر الش َو  
. (3) فأَِمنَْت أَن تُْنتَف عناه : َرَسَخت أُصوُل األَشاعرِ م  أَو تَْنحصَّ

 وَدَرَس. الثّْوُب : أَْخلَقَ  َمَصحَ و

ْهرُ  َمَصحو النَّبَاُت : َولَّى لَْوُن َزْهِره. َمَصحَ و ً  الزَّ  ولَّى لونُه ، عن أَبي َحنيفَةَ. وأَنشد : : ُمُصوحا

يِّ كــــــــــــبَ  ارِســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــفــــــــــــَ َم ال َ َرقــــــــــــح اح ســــــــــــــــــــــــــَ كح ه يــــــــــــُ  نــــــــــــّ

ه مل     نـــــــــــــــُ وح َض لـــــــــــــــَ تـــــــــــــــابـــــــــــــــَ ٌر تـــــــــــــــَ حِ َزهـــــــــــــــح  مَيحصـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
لُّ  َمَصحَ و ً  الّظِ ّي : هذا يَدلُّ بالشَّيْ  َمَصْحت والّذي في الّصحاح : َء : َذَهَب به ،الشَّيْ  َمَصحَ و قَُصَر. : ُمُصوحا ِء : َذَهْبُت به. قال ابن بَّرِ

بمعنى َذَهَب ال يَتَعَدَّى إِاّل بالبَاِء ، أَو بالَهْمزة ،  َمَصحَ  هللاُ ما بك ، بالصاد ، وَوْجهُ غلَِطه أَنَّ  مَصحَ  على غلِط النَّْضر بن ُشميل في قوله :

َهْبته. قال : والصواب في ذلك ما َرواه الَهرويُّ في الغَريبَين قال : ويقال : َمَسَح هللا ما بك ، ، بمعنى أَذْ  أَمَصْحتُه به ، أَو َمَصْحت فيقال

 هللاُ ما بَك. أَْمَصحَ  هللا بما بِك أَو مَصحَ  بالسين ، أَي َغَسلَك وَطهََّرك من الذُّنُوب ، ولو كان بالّصاد لقال :

ْرعُ  َمَصحَ و ً  الضَّ  كَمَصَع ُمُصوعاً. َذَهبَ و َولَّى لَبَُن النّاقَِة : َمَصحَ و : َغَرَز وَذَهَب لَبَنُه. ُمُصوحا

ً  ونصُّ عبارةِ ابن سيده : ما بك هللا تعالَى َمَرَضَك. َمَصحو ً  أَذهبَهُ ، : َمْصحا َحهُ تَمصيحا  .(4) َكمصَّ

لُّ الناقُِص الّرقيُق. وقد األَْمَصحُ و  كفَِرَح. َمِصحَ  : الّظِ

لُّ من باب  َمَصحَ  والذي في األُّمَهات اللُّغَوية أَنّ   َمنََع ، فليُْنَظْر َمع قَول المصنِّف هذا.»الّظِ

بالّضّم ، جْمع فَِصيٍل : ولَد ـ  ْصالنِ الفُ ـ  جْمع َمْسٍك وهو الِجلدُ ـ  كغَُرابَاٍت : ُمُسوكُ  الُمصاَحات مما استدرَك المصنُّف على الجوهرّي :و

 فتُْطَرح للنّاقَة لتَُظنََّها َولَدَها. بالتِّْبنِ  تُْحَشىـ  الناقَةِ 

 * ومما يستدرك عليه :

ً  الِكتَابُ  َمَصحَ   ِرّماح :أَي تَدُرس. قال الطِّ  تَْمَصحُ  الّداُر : َعفَْت. والّدارُ  َمَصَحتو : َدَرَس أَو قَاَرَب ذلك ، يَْمَصُح ُمُصوحا

َن  ــــــــــــدِّمــــــــــــَ ِر ال ا َنســــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــَ هح قــــــــــــِ حــــــــــــَ اصــــــــــــــــــــــــــِ
َ

  املــــــــــــ
هو     تح ابئـــــــــــــحـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ئـــــــــــــِ َي ِإن ســـــــــــــــــــــــــــُ رح هـــــــــــــِ  هـــــــــــــَ

  
ً  في األَرِض  َمَصحَ و  والسين لغة. ، َذَهب. قال ابن سيده : َمْصحا
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ً  ِعْرَضه ، كمنََع ، َمَضحَ  : [مضح] ً  كأَْمَضحَ  وَعابَه ، شانَه : يَمَضحه َمْضحا ، كذا عن األُموّي. وأَنَشَد للفرزدق يُخاطب النََّواَر  إِْمضاحا

 امرأَتَه :

تِ و  حـــــــح ين  أَمضـــــــــــــــــــَ تـــــِ نـــــح ي يف ا ـــــيـــــــاِة وشـــــــــــــــــــِ رحضـــــــــــــــــــِ  عـــــِ

كـــــــــــــــــانِ و     ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرِّ مـــــــــــــــــَ دِت د اَنرًا ب ـــــــــــــــــَ ق  َأوح

  
__________________ 

 نصر بن ماكوال.وضبطها بضم امليم وفتح الشا املعجمة وتشديد النون قاله أبو « املسنح»( يف أسد الغابة : 1)
 ( ويف التهذيب والتكملة أَيضاً.2)
 ( يف التهذيب والتكملة واللسان : تنتف.3)
 .«ملصيحاً »( ابألصر 4)
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 ، لبْكِر بن َزيٍد القُشيرّي : َمَضح قال األَزَهرّي : وأَنشدنا أَبو َعْمٍرو في

حـــــــــنح ال  ي فـــــــــِإيّنِ  مَتضـــــــــــــــــــــــَ رحضـــــــــــــــــــــــِ حُ عـــــــــِ   مـــــــــاضـــــــــــــــــــــــِ
ين وقـــــــــــــــاد     تـــــــــــــــَ ك ِإنح شــــــــــــــــــــــــــــامتـــــــــــــــَح رحضــــــــــــــــــــــــــــَ  حُ عـــــــــــــــِ

  
ي إِلى َعَطبِه ، كالقَاِدح في الشََّجَرةِ   .(1)يريُد أَنّه يُهِلك َمن شاتَمه ويَفعُل به ما يُؤّدِ

 وَدفََع. َذبَّ  ونََضَح : عنه َمَضحَ  قال ُشجاٌع :و

 كنََضَحت. المَزاَدةُ : َرَشَحْت ، َمَضَحتِ و انتََشَرْت. ونََضَحت وَرفَضت ، إِذا اإِلبلُ  َمَضحتِ  في نوادر األَعراب :و

 على األَْرض. انتََشَر ُشعَاُعها ونََضَحت ، إِذا الشَّْمسُ  َمَضَحتو

ْقرُ  واألخير أكثر : ، الَمْضَرِحيّ و الَمْضَرحُ  : [مضرح]  : النَّْسر ، وقال أَبو ُعبيٍد : األَجَدلُ  الَمْضَرِحيّ  الطَِّويُل الَجنَاحِ. وفي الكفاية : الصَّ

ْقُر والقَُطاِمّي واحٌد. لَمْضرحيّ او  والصَّ

 هناك. وقد َمّر للمصنّف في َضرح فراِجْعه. وإِنَّما أَعاده هنا نظراً إِلى أَصالة الميِم في قول بعض أَهل اللُّغَِة ، وتقّدم لنا الكالم

ً  كمنَعَه : َضَربَه بيَِده ، َمَطَحه : [مطح]  ، وربما ُكنَي به عن النِّكاح. يَْمَطحه َمْطحا

ْرُب باليد َمبسوَطةً فهو البَْطح. قال : وما أَعِرف المرأَةَ : َجاَمعََها. َمَطحَ و  ، إِاّل أَن تكون الباُء أُبِدلت ميماً. الَمْطح قال األَزَهرّي : أَّما الضَّ

 .تَمطَّحَ و تَبَطحَ وساَل َسْياَل عريضاً ، ك الَواِدي : ارتَفََع وَكثَُر ماُؤه امتََطحَ و

 والتَّأْنِيث فيه أَكثَُر ، كذا في العُبَاب. وقد يُذّكر ، أَي معروف ، وهو ما يُطيَّب به الطَّعَاُم : ، بالكسر ، م الِمْلح : [ملح]

 كِشْعب وشعاب. ِمالحٌ  . وقال الفَيّومّي : جمعهاُملَْيَحة وتصغيره

َضاعُ  : الِمْلح من المجازو  (2) [له]فاُلنةُ لفاُلٍن ، إِذا أَْرَضعَت  َملََحت ه الفَتُْح أَيضاً ، كذا في المحكم ، ونقله في اللَّسان ، وقدوقد ُرِوي في الرَّ

 . وقال أَبو الطََّمَحان ، وكانَْت له إِبٌِل يَْسِقي قَْوماً من أَلبانها ثم إِنّهم أَغاروا عليها فأَخذُوها :تَْملُحو تَْملَح ،

و و  هـــــــــــاِإيّن أَلرجـــــــــــُ حـــــــــــَ لـــــــــــح كـــــــــــمح  مـــــــــــِ طـــــــــــونـــــــــــِ  يف بـــــــــــُ

رَبَا و     َث َأغــــح ِد َأشــــــــــــــــــعـــــــَ لـــــــح نح جــــِ تح مــــِ طـــــــَ (3)مـــــــا َبســــــــــــــــــَ
 

  
ْن ُجلُوِد قَوٍم كأَنَّ جلُوَدهم قد وذلك أَنّه َكان نَزل عليه قَوٌم فَأَخذُوا إِبلَه فقال : أَرجو أَن تََرَعْوا ما َشِرْبتم من أَلبان هذه اإِلبل ، وما بََسَطْت م

 ها.يَبِست فَسِمنُوا من

للحاِرث بن أَبي  َملَْحنا ُكنّا لو إِنّا:  َخطيبُهم فقال عشائِرهم َسْبيِ  في وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّهم كلَّموا رسول هللا »في حديث َوْفِد َهَواِزَن و

 فاْحفَُظ ذلك. َشِمٍر أَو للنُّعمان بن المنذِر ثم نََزل َمنِزلَك هذا منّا لَحِفَظ ذلك لنا وأَنت خيُر المْكفُوِلين ،

ً  كان وسلموآلهعليههللاصلى، أَي أَْرَضْعنا لهما. وإِنََّما قال الَهَواِزنّي ذلك ألَّن َرُسوَل هللا  َملَْحنَا قال األَصمعّي في قوله  ، فيهم ُمْستَْرَضعا

 .السَّعِديّة َحليمةُ  أَْرَضعَتْه

ً  اْلِمْلحو الِعْلم. : الِمْلحو  هكذا في اللِّسان وذَكَرهما ابن خالَويه في كتابه الجاِمعِ للمشترك ، والقَّزاُز في كتابه الجامع. العُلََماُء ، أَيضا

ً و َمالحةً و َملُح يَملُح ُملُوحةً  وقد ، الَماَلَحة الُحْسُن ، من الِمْلح من المجاز :و ، أَي َحُسن. ذكَره صاحب الُموعب واللَّْبلّي في شرح  ِمْلحا

 صيح ، والقَّزاز في الجامع.الف

الِقْدَر ، بِاألَلف ، إِذا َجعْلَت  أَْملَْحت : (4)وفي التهذيب عن أَبي َعمٍرو  الشَّْحُم. ، وهو ِمْلح الِقْدَر إِذا َجعََل فيها شيئاً من َملَحَ  من المجاز :و

 فيها شيئاً من َشْحٍم.

َمنُ  أَيضاً : الِمْلحو  فتْح السين وسكون الميم ، وجعلَه مع ما قبله عْطف تفسيٍر ثمّ القليل ، وضبَطه شيخنا ب الّسِ

__________________ 



3395 

 

 ( القادح عيب يصيب الشجرة يف ساقها.1)
 ( زايدة عن األساس.2)
البيت يف ورأيت يف حواشـــي نســـخ الصـــحاح أن ابن االعرايب أنشـــد هذا  ( قا  ابن بري صـــوابه أغرب ابخلف  والقصـــيدة خمفوضـــة الروي. قا  :3)

 نوادره :
 ما بسطت من جلد أشعَث مقرتِ و 

 وقير البيت : .. وهو ما أشار ِإليه الصاغاين يف التكملة أَيضاً قا  : والقافية مكسورة

ــــــــــــــوا ذراهــــــــــــــا واســـــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــلــــــــــــــوا حــــــــــــــرامــــــــــــــهــــــــــــــا   أمــــــــــــــال

ـــــــــــُ  أشــــــــــــــــــــــــهـــــــــــرِ     ـــــــــــهـــــــــــم حـــــــــــب ـــــــــــ  كـــــــــــر حـــــــــــي مـــــــــــن  عـــــــــــل

  

 ... القدر تأملح ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : أبو عبيد عن أيب زيد :4)
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َم ا أَمَلحو  قا  : وقد يقا  ِإهّنما ُمتَـَغايراِن ا والصواب ما ذَكرحانه.  ا ِإذا لََِن. مملوح فهو ُمِلحَ و  البعرُي ا ِإَذا مَحََر الش حح
ً  ويقال : كان َربيعُنا حِ  . وكذلك إِذا أَْلبََن القَوُم وأَْسَمنُوا ،َمملوحا

النّاقَةُ : َسِمنَْت قليالً ، عن األُموّي ومنه قَول  َحتِ َملَّ  وقد التَّْمِليحِ و كالتََّملُّ

 ُعْروةَ بن الَوْرد :

يـــــــــــــنـــــــــــــًا وَأكـــــــــــــثـــــــــــــُر زَاِدان  ا هبـــــــــــــا حـــــــــــــِ نـــــــــــــَ مـــــــــــــح  أَقـــــــــــــَ

زوٍر     ن جـــــــــــــــَ ٍم مـــــــــــــــِ ُة  ـــــــــــــــَح يـــــــــــــــّ قـــــــــــــــِ حِ بـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِّ  ممـــــــــــــــَُ

  
 والذي في البصائر :

نا سائرين وزاُدان   (1)َعشي َة ُرحح
 فيها بَقيّة من ِسَمٍن ، وأَنشد ابُن األَعرابّي : ُمملِّح إِلخ ، وَجزور

رًة و  رفــــــــــــــًا مصــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــ    (2)َرد  جــــــــــــــازُِرهــــــــــــــمح حــــــــــــــَ
ِا     لـــــــــَ لـــــــــيـــــــــحُ يف الـــــــــرأحِس مـــــــــنـــــــــهـــــــــا ويف الـــــــــّرِجـــــــــح  متـــــــــَح

  
 أَي ِسَمٌن : يقول : ال َشْحَم لها إِالَّ في َعْينِها وُسالَماَها.

َمُن في اللَِّسان والَكِرش  ، وقيل : هو َمقلوٌب عن تَحلََّمت  كَملََّحت اإِلبلُ  تَملَّحتِ و ، وآِخُر ما يَبقَى في السُّاَلَمى والعَْين.قال : أَّول ما يَبدأُ الّسِ

 أَي َسِمنَت ، وهو قَول ابِن األَعرابّي. قال ابن سيده : وال أَرى للقَْلب هنا َوْجهاً.

 باُب كتََحلََّمت ، أَي َسِمنَت ، وهو َمجاز.الّضِ  تَملََّحتو .َملََّحت النَّاقةُ بالتخفيف لغة في َملََحت وأَرى

ماُم ، : الِمْلحو مام. ويقال : بين فاُلٍن  ، بالكسر ، كاْلِمْلَحةِ  الُحْرَمة والذِّ وأَنشد أَبو سعيٍد قَوَل أَبي الطََّمحان المتقّدم ، وفَسَّره بالُحْرمة والذِّ

، إِذا كان بينهما ُحْرَمةٌ ، كما سيأْتي. فقال  ِمْلحةٌ و ِمْلحٌ  وفاُلنٍ 
أَرُجو أَن يَأُْخَذكم هللا بُحْرَمِة صاِحبها وَغْدِرُكم بها. قال أَبو العَباس :  (3)

َماِد. الِمْلحِ  العرب تُعّظم أَْمرَ   والنَّاِر والرَّ

إِاّل في لغة َرديئة ، عن ابن  ماِلحٌ  . وال يقال :ِمْلحٌ  قبلَه كلّها أَسماٌء. يقال ماءٌ هذا َوْصٌف وما ذُِكر  ، كالَمِليحِ  ِضدُّ العَْذِب ِمَن الماءِ  : الِمْلحُ و

 َء بما فيه من. وإِذا َوصفَت الشيْ ماِلٌح كِمْلح ماءٌ  . وحَكى ابُن األَعرابّي :مالَحةٌ  . وبَْقلَةٌ أَْملَح يقال : َملُحَ  األَعرابّي ، فإِن كان الماُء َعْذباً ثم

 .ماِلحةٌ  ، وبَْقلَةٌ  ماِلحٌ  قلت : َسَمكٌ  الُملُوَحة

. قال األَزَهِرّي عن أَبي العباس : إِنّه سمع الُملُوَحةِ  ، أَي الشَِّديد «الِمْلح ماءَ  أَْشَربُ  وأَنا»:  عنههللارضيقال ابن ِسيده : وفي حديث ُعثمان 

 . قال وأَنشدنا :الماِلحُ  يَْفقَأُ عيَن الّطائر ، وهو الماءُ  (4) وماٌء ابَن األَعرابّي قال : ماٌء أَُجاٌج ، وقُعَاٌع ، وُزَعاٌق ، وُحَراقٌ 

ُه  قـــــــــــــــــ  ُب املـــــــــــــــــاِء مـــــــــــــــــا َأعـــــــــــــــــَ ذح ُر  عـــــــــــــــــَ  حبـــــــــــــــــَح

ُه     قــــــــــــــَ ن ملح ُيســــــــــــــــــــــــــــح َك وامــــــــــــــُروُم مــــــــــــــَ (5)َربــــــــــــــ 
 

  
 فَقَلََب. الِمْلح أَراَد ما أَقَعَّه. من القُعَاع ، وهو الماءُ 

. قال َمملوحٌ و َمليحٌ  َسَمكُ  (6)، وأَحسُن منهما  مالحٌ  . ويقال : َسمكٌ مالحٌ  أَسمع أَحداً من العرب يقول : ماءٌ قال ابن ُشميل : قال يونس : لم 

ال لُغَةٌ ـ  هذا وإِْن ُوِجَد في كالم العرب قليالً  . قال أَبو منصور :ِمْلحو مالحٌ  وقال أَبو الدُّقَْيش : يقال ماءٌ  . قال :ماِلحٌ  الجوَهِرّي : وال يقال

 في أَشعاِر الفُصحاِء ، كقول األَغلب الِعْجلّي يَصف أُتُناً وِحماراً : الماِلح تُْنكر. قال ابن بَّرّي : قد جاءَ 

ا  ن  كــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــَ رحهبــــــــــــــــــِ ه مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ال  ختــــــــــــــــــَ

وقـــــــــــــــًا و     رَت  صـــــــــــــــــــــــــــــااًب وَنشـــــــــــــــــــــــــــــُ اافـــــــــــــــح  مـــــــــــــــا ـــــــــــــــَِ

  
 وقال َغّساُن السَِّليطّي :

كـــــــــــنح و  لـــــــــــيـــــــــــُب ومل يـــــــــــَ َذاهـــــــــــن  ا ـــــــــــَ يـــــــــــٍ  غـــــــــــِ  بـــــــــــِ

َذا    اٌن مــــــــــن الــــــــــبــــــــــحــــــــــِر غــــــــــِ يــــــــــنــــــــــَ ّن نــــــــــِ حُ هــــــــــُ  مــــــــــالــــــــــِ

  

ٍة  رحيــــــــــــــَ قــــــــــــــَ نح أانٍس بــــــــــــــِ ب  ِإلــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا مــــــــــــــِ  َأحــــــــــــــَ

حُ     امـــــــــِ ُر جـــــــــَ حـــــــــح ِر والـــــــــبـــــــــَ حـــــــــح وحَج الـــــــــبـــــــــَ ون مـــــــــَ وجـــــــــُ  ميـــــــــَُ
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 وقال ُعمر بن أَبي َربيعَةَ :

حـــــــــُر و  ر والـــــــــبـــــــــَ حـــــــــح تح يف الـــــــــبـــــــــَ لـــــــــَ   مـــــــــاحلٌ لـــــــــو تـــــــــفـــــــــَ
اَب     ذح ا عـــــــَ هـــــــَ ِر مـــــن ريـــــقـــــِ حـــــح َح مـــــــاُء الـــــبـــــَ (7)أَلصـــــــــــــــــــبـــــَ

 

  
__________________ 

 ( وهي رواية األساس للصدر أيضاً.1)
 .198والبيت لرجر من نبيت ا انظر الشعر والشعراء البن قتيبة ص « مصرمة»( يف التهذيب 2)
 .«.. قوله : فقا . أي أبو الطمحان»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«وما»للسان ا وابألصر : ( عن ا4)
 .«ربك»بد  « سيبك»ونسبه للجعدي وفيه  57/  1( البيت يف التهذيب 5)

 وقد أقّعه   وأعّقه. قا  الثماد : أراد ما أقعه. يقا  ماء قعاع وعقا  ِإذا كان مرّاً غليظاً.

 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : منها.6)
 و زايد الكاليب :( زيد يف اللسان أيضاً : وقا  أب7)

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــّوًا وا ــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــام واقــــــــــــــــــــض 

 وانقــــــــــــــــــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍّ و    
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من الشََّجر. قال ابن  الماِلحُ  حاِمٌض. قال ابَن بَّرّي : وقال أَبو الَجّراح : الَحْمُض : ، كما يقال : ماِلحٌ  ءٌ قال : وقال ابُن األَْعَرابّي : يقال شيْ 

، وكما  ِمْلح ، أَي ذو مالح بَّرّي : وَوْجهُ َجواِز هذا من ِجهة العَربيَّة أَن يكون على النََّسب ، مثل قولهم ماٌء دافٌِق ، أي ذو َدْفق ، وكذلك ماءٌ 

 ً  َمِليحٌ و ماِلحٌ   على الِفْعل. وقال ابن سيَده : وَسَمكٌ يقال : َرجٌل تاِرٌس ، أي ذو تُْرٍس ، وَداِرٌع ، أَي ذو ِدْرعٍ. قال : وال يكون هذا جاريا

ً  وَكِرهَ بعُضهم (1) [ُمَملَّح]و َمْملُوحو ً و َمِليحا  ، ولم يََر بَْيَت ُعَذافٍر ُحّجة ، وهو قوله : ماِلحا

راي   ــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــــــــــاَء َريبِّ مل َأكــــــــــــــــــنح كــــــــــــــــــَ  ل

او     ـــــــــــــــ  ي طـــــــــــــــِ
َ

َر املـــــــــــــــ فـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  مل َأســـــــــــــــــــــــــــــُ ح لشـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

رِ  َزوجـــــــــــــــــــــتح َبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ ة تـ ريـــــــــــــــــــــّ  اي  َبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

مــــــــــــــــهــــــــــــــــا     عــــــــــــــــِ طــــــــــــــــح حَ يــــــــــــــــُ راي   املــــــــــــــــالــــــــــــــــِ  والــــــــــــــــطــــــــــــــــ 

  
جُل : أَْملَحَ و ً  أي ماءً  َوَرَده ، الرَّ بكسر  ، ِملَحٌ و كتِْرب وأَتْراب ، ، أَْماَلحٌ و بالكسر ، كِشْعب وِشعَاب ، ِماَلحٌ و بزيادة الهاءِ  ، ِمْلَحةٌ  ج ، ِمْلحا

 وهي لُغةُ أَهِل العالية. ككُرَم ، الماُء ، َملُحَ  . وقدِمْلحةٌ  وَرِكيّةٌ  ِمْلحٌ  ففتْح ، وقد يقال أَْمواهٌ 

 ُملُوَحةً  نَسبها الفيُّومّي ألَهل الِحجاز ، وذكَرها الجوَهِرّي وغيُر واحٍد ، ونََصَر ،ـ  ونقله ابن سيده وابن القّطاعـ  عن ابن األعرابيّ  َمنََع ،و

م ، ، ً و مْصَدرْي باب َكُرَم ، َماَلَحةً و بالضَّ  ، مْصدر باب منَع كقَعََد قُعُوداً ، ذكَره الجوَهرّي والفيّومّي. ُملُوحا

ً و َماَلَحةً و يَْملُح ُملُوَحةً  كَكُرَم ، َملُحَ  الُحْسنُ و . فهِذه ثالثةُ مصادَر : األَّول هو الجاري على الِقيَاس ، والثاني هو األَكثر فيه ، والثالُث ِمْلحا

حٌ و كغَُراب ، ، ُماَلحٌ و ، َمِليحٌ  فهو أَقلَُّها.  ، كذا في التهذيب. قال : الَمليح من أَْملَحُ  بالتشديد ، وهو ، ُمالَّ

ٍن  ٍم َحســـــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــح ي ِبـــــــــــــــــَ اّلحِ مَتحشـــــــــــــــــــــــــــــــِ   مـــــــــــــــــُ
يــــــــــــــــــــاحِ     م  ابلصــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ م  حــــــــــــــــــــىت  هــــــــــــــــــــَ  َأجــــــــــــــــــــَ

  
ا أَرادوا المبالغَة قالوا :  أَي جمع ج فَزادوا في لفظِه ِلزيادة معناه ، مثل َكريم وُكّرام ، وَكبير وُكبَّار.فُعّال ،  يَْعنِي فَْرَجها ، وهذا المثال لمَّ

 ُماّلُحونَ و ُماّلحِ ُماَلُحونَ و ُماَلح جمعو كالهما عن أَبي عمٍرو ، مثل َشريف وأَشراف ، وَكريم وِكَرام. ، أْماَلحٌ و بالكسر ، ، المليح ِماَلحٌ 

 .َحةَملي وهما جمعاً سالمة ، واألُنثَى ،

 قال : .(3) الطَّائُر : َكثَُر ُسْرَعةُ َخفَقانِه بَِجنَاَحْيهِ  َملَحَ و (2)ووقَع فيه  اْغتَابَه كَمنَعَه : أَي ِعْرَضه ، َملََحهُ  في األَساس : من المجاز :و

ٍن ُمغحِاِ  َملححَ   الص قِور حتَت َدجح
 ؟اللَّْمحتَُراه َمقلوباً من أَ  قال أَبو حاتم : قْلت لألَصمعّي :

 .َملَح ، فلو كان مقلوباً لجاَز أَن يقال َملَحَ  قال : ال ، إِنَّما يقال لََمَح الَكوَكُب وال يقال

ً  ، َمملُوحة فهي الشَّاةَ : َسَمَطها ، َملَحَ و  : أَْخذُ شعِرها وُصوفِها بالماِء. تَمليُحهاوَ  ، َكملَّحها تَمليحا

تَْسِمينها ،  تَمِليُحَها هنا السَّْمُط ، وقيل التّمليح قال ابن األَثير : «وأُْحِكم نُْضُجها تمِليُحها قد أُِجيدَ  َعنَاقٌ » (4)في حديث َعْمرو بن ُحريث و

 وقد تقدَّم.

 ، وهو مجاز. يَْملُحو يَْملَحُ  الَولََد : أَْرَضعَه َملَحَ و

 .مالحٌ  . ويقال َسمكٌ مملوٌح ُمملَّح َمليحٌ  فهو َملََّحهو السََّمكَ  َملَحَ و

ً  الِقْدرَ  َملَحَ و ً  ، كَضَربَه كَملََحهُ  بقَْدر. كذا في الصحاح ، الِمْلح َطَرَح فيه : يَملَُحه َمْلحا ً  ، فهما لغتاِن فصيحتان. وفاتَه يَْمِلَحه َمْلحا  َملَّحه تَمليحا

 بمعنًى واحٍد. أَْملَحَ و َملَّحَ و َملَحَ  فأَفسَده ونقل ابن ِسيَده عن سيبويه ِمْلَحه ، وذلك إِذا أَكثَرَ 

ر عندُهم أَّن أَسماَء القُدوِر كلَِّها ُمَؤنّثَة إِاّل الِمْرَجلَ  ،  كملََحَها  فكان الّصَواُب أَن يقول :ثم إِنَّ الموجود في النّسخ كلَِّها تذكيُر الضَّمير ، والمقرَّ

 ُخنَا.أَشاَر إِليه شي

__________________ 
 وقا  جرير :ـ 
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 كـــــــــــانـــــــــــوا ِإذا جـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــوا يف صـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــدهـــــــــــم بصـــــــــــــــــــــــــال 

 جـــــــــــــدفـــــــــــــوا مـــــــــــــاحلمث اشــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــووا كـــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــدًا مـــــــــــــن    

  

 ( زايدة عن اللسان ا ونبه ِإليها هبامش املطبوعة املصرية.1)
 ومثله يف األساس.« عرضه ِإذا اغتابه ملحو »( عبارة التكملة : 2)
َلححو  ( عبارة اللسان :3)

 .«بد  كثر« كثرت»وأشار هبامشه ِإىل رواية القاموس وفيه  .«: سرعة خفقان الطائر ِبناحيه امل
عبد امللك لعمرو  قوله ويف حديث عمرو بن حريث اخل صـــــدره كما هبامش النهاية : قا »( ا ديث يف النهاية واللســـــان ا وهبامش اللســـــان : 4)

 .«ليك؟ قا  : عنا  قد أجيد اخلبن حريث : أي الطعام أكلت أحب إِ 
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ً  الَماِشيَةَ  َملَحَ و ً  أَكثُر ، وذلك إَِذا لِم تَقِدْر على الَحْمِض فأَطعََمَها ، الِمْلحُ و ِمْلحٌ و وهو تَُرابٌ  .الِمْلح أَْطعََمَها َسبََخةَ  َمْلحا  .كَملََّحَها تَمليحا

ً  داٌء وَعْيٌب في ِرْجِل الّدابَّة. وقد ، محّرَكةً : الَملَحُ و  دوَن الَجَرذ ، فإِذا اشتَدَّ فهو الَجَرذُ. َوَرٌم في ُعْرقُوِب الفََرِس  ، وهو َمِلَح َملَحا

: ماٌء لبنِي العََدويّة ، ذَكر ذلك في  َملَحٌ  . وقال الّسكَّرّي :َملَحٌ  ر بني َجْعدةَ باليََماَمة ، وقيل : بَسَواِد الُكوفَِة َموضٌع يقال لهمن ِديا ع : الَملَحو

 شْرح قول جرير :

وحِر مــــــــن  ر الــــــــغــــــــَ الَم أَلهــــــــح ِدي الســــــــــــــــــــــ  هــــــــح ــــــــُ حِ يـ لــــــــَ   مــــــــَ
اَت مــــــــــن     هــــــــــَ ــــــــــح يـ حٍ هــــــــــَ لــــــــــَ هــــــــــَداانَ  مــــــــــَ وحر مــــــــــُ ــــــــــغــــــــــَ  ابل

  
ً  الماُء : صارَ  أْملَحَ و كذا في المعجم. ً  أَي ماءً  اإِلبَل : َسقَاَها إِيّاه ، أَْملَحَ و َعن ابن األَعرابّي. َكاَن َعْذباً ، قدو .ِمْلحا هي :  أَملََحتْ و .مْلحا

ً  َوَرَدْت ماءً   .ِمْلحا

ً  (12) كَملََّحها ، مْلَحَها القْدَر : كثَّر أَملحَ و حةو ، قال أَبو منصور : وهو الكالُم الجيّد : تَمليحا  كالبَقَّالة لمْنبت البْقِل ، مشّددةً : َمْنبِتُه ، الَمالَّ

حُ و ، وَضبطه الزمخشرّي في األساس بالكسر الِمْلح ، وهو ما يُْجعَل فيه (1)بفتح الميم ، هكذا هو مضبوٌط عندنا  ، كالَمْملَحةِ  كَكتّان  ، الَمالَّ

 حكاه ابن األَعرابّي. وأَنشد : صاِحبُه ، هو بائِعُه ، أَو :

ٍة  رَاِت كــــــــــــر  عشــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــّ جــــــــــــُ َر  ا ــــــــــــُ ــــــــــــَ  حــــــــــــىّت تـ

ر ِس     عـــــــــــــــــَ ا كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــُ وحهلـــــــــــــــــََ اّلحِ مـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــَ
َ

 املـــــــــــــــــ

  
ده أَو تاِجُره  ، كالُمتََملِّحِ   قال ابُن ُمقبِل يَصف َسحاباً : .(2)وهو متََزّوِ

ا  فـــــــــــــيـــــــــــــه كـــــــــــــَبلـــــــــــــَّ  َر  كـــــــــــــر  واٍد ســـــــــــــــــــــــــــَ  ا تــــــــــــــَ

ـــــــــــــــه رَاكـــــــــــــــٌب     ـــــــــــــــي حُ َأانَخ عـــــــــــــــل ـــــــــــــــِّ ل ـــــــــــــــمـــــــــــــــَ ت  مـــــــــــــــُ

  
. أَناَخ :و ً و .الِمْلحَ  وفي التهذيب : صاحُب السَِّفينة ، لمالَزمتِه الماءَ  النُّوتِيُّ ُد النَّْهرِ  هو أَيضا ليُْصِلَح  ، وفي بعض النُّسخ : البَحر ، (3) ُمتَعَّهِ

َهتَه ، ِحيَّةو ، بالكسر. الِمالحة وَصْنعَتُه وأَصله من ذلك ، فُوَّ َي السَّفَّانُ  (4)بالفتح والتشديد  ، الَمالَّ ً  وقيل : سّمِ  الِمْلح لمعالَجته الماءَ  َماّلحا

 بإِجراِء السُّفِن فيه. وأنشد األَزَهِريُّ لألَْعشى :

َب  افــــــــــــــَ كــــــــــــــَ هــــــــــــــاتــــــــــــــَ حــــــــــــــُ ال  هــــــــــــــا  مــــــــــــــَ طــــــــــــــَ  َوســــــــــــــــــــــــــــح

زِمح     تـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ ا يـ هـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــَ وثـ وحِف ا كـــــــــــَ ن اخلـــــــــــَ (5)مـــــــــــِ
 

  
َحَها يأُْكلون»حديث َظْبيَاَن في و ان الُماّلح ، قال األزهرّي عن الليث : ، ويَرَعْوَن َسَراَحَها ُمالَّ  من الَحْمِض. كُرمَّ

 وأَنشَد :

 كَذاِوي الَقرحَمرِ   ُماّلحاً َلحِبطحَن 
يَاض ، الواحدة الُماّلح وقال أَبو منصور : َحةٌ  من بقول الّرِ :  الُماّلحة ، َمنابِتُها الِقيعَاُن وفي المحكم : ُملوحةٌ  بَقلةٌ َغّضةٌ فيها (6)، وهي  ُمالَّ

 (7)الطَّْعِم ناجعةٌ في المال ، وحكى ابن األعرابّي عن أَبي الُمجيب  مالحةُ  ُعْشبة من الُحُموض ذات قُُضب وَوَرٍق ، َمْنبتُها الِقفَاُف ، وهي

َحةو (8)تَْنَدى من بُْهَمى وُصوفَانٍة  رأَيتَُها»الّربَعي في َوْصفه َرْوَضةً :  ح ونقَل ابن سيده عن أَبي َحنيفة ، .(9)ونََهقٍَة  ُمالَّ  (13) نَْبتٌ  الُمالَّ

يَ  ً  مثل القاُّلم فيه ُحْمَرة ، يُؤَكل مع اللَّبَن ، وله َحبٌّ يُجَمع كما يُجمع الفَثُّ ويُخبَز فيُؤَكل ، قال : وأَحسبه ُسّمِ حا  ال للطَّْعم. وقال ِللَّْونِ  ُمالَّ

َي  الُمالحُ  َمّرةً : ً  (10)ِلَطْعمه ، كأَّن فيه من َحرارته  [به]: ُعْنقُوُد الَكبَاث من األََراِك ، ُسّمِ  .(11)للَحْمض  ِمْلحٌ  ويقال : نَْبتٌ  مْلحا

__________________ 
 .َكَمل حَ   ( يف القاموس :12)
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 ضـــبطه الزخمشـــري يف األســـاس ابلكســـر ا فلم ترد الكلمة فيه ولعله يريد يف الصـــحاح فقد ضـــبطت فيه( ومثله يف اللســـان والتكملة ا وأما قوله 1)
 ابلكسر ضبرت قلم. اململحة

 أو  ر به. امللح الرجر : تزود متّلحو  ( عبارة اللسان :2)
 ( وهي عبارة التهذيب واللسان والتكملة.3)
وأ لت الالم ا ويف اللســــان : بضــــم امليم وتشــــديد الالم ا ويف التهذيب : ِ  ا  امليم وتشــــديد ( واملالحية : ضــــبطت يف القاموس بضــــم امليم 4)

قوله املالحية بضــم امليم كما يف عاصــم وهو املشــهور ا وضــبطها الشــارح ابلفتح وهو مقتضــ  اإِلطال  »الالم. وكله ضــبرت قلم وهبامش القاموس : 
 .«فلينظر ا قاله نصر

 هذيب وفيهما تكبكب بد  تكافب.والت 39( ديوانه ص 5)
 .ملوحة ( كذا ابألصر واللسان نقال عن األزهري ا وعبارة التهذيب : وهي بقلة انعمة عريضة الور  يف طعمها6)
 وما أثبت عن التهذيب.« أيب النجيب»( ابألصر واللسان : 7)
ويف التهذيب : « ا قا  اجملد : الينم  ركة بزرقطوان الواحدة هبياءوينمة  زاد يف اللســـــــان بعد قوله : وصـــــــوفانة :»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 8)

 وصوفانة وُزابدة وينمة.
 ( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : وهنفة ابلفاء.9)
 ( يف القاموس : نبات.13)
 ( يف اللسان : حزازته.10)
 .«للمح »( عن اللسان وابألصر 11)
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يُح تَْجِري بها السَِّفينَةُ ،:  (1) كِكتَاب ، الماَلحو يَ  الّرِ  .الَماّلح َماّلحا عن ابن األَعرابّي ، قال : وبه ُسّمِ

 بلُغَة ُهذيٍل. الِمْخاَلةُ  : الِماَلحُ  ، «وَعلَّقَه ِماَلحٍ  أَّن المختاَر لّما قتَل ُعَمَر بَن َسْعٍد َجعََل رأْسه فِي»في الحديث و

المخالةُ. قال ابن سيده هناك : وأَراه مقلوباً من الَوليحة ، إِذا لم أَستِدّل به علَى ميمه  الِماَلحو الَوِليحة الِغَرارةُ ،قلت : وسيأْتي في ولح أَنَّ 

ْمحِ. أَهي زائدةٌ أَم أَصٌل ، وحملَُها على الّزيادة أَكثُر. وقيل : هو  ِسنَاُن الرُّ

 : السُّتَْرة. الِماَلحُ و قال ابُن األَعرابّي :

 أَْن تَُهبَّ الَجنُوب َعِقَب الشََّماِل. : اَلحُ المِ و

 بَْرَد األَْرِض حيَن يَْنزُل الغَْيُث. الِماَلحُ و

َضاُع. وقال غيُره : الِماَلحُ  عن الليث :و  .الممالحة ، وسيأْتي ما يتعلّق به في َمالح ُممالََحةً  مصدر الُمَراَضعَةُ ، : الرَّ

 إِذا اشتَكت ، فتُْؤَخذ ِخْرقَةٌ ويُْطلَى عليها َدَواٌء ثم تُْلَصق على الَحياِء فيبرأُ ، كذا في التهذيب. لنَّاقةِ ُمعَالََجةُ َحيَاِء ا : الِماَلحو

 هكذا في النُّسخِ ، وهو نصُّ عبارة التهذيب. (2) الِمْلح الِميَاهُ  : الِماَلحُ و

 .الُمْلَحة أَي في َحبّه ُطوٌل ، وهو من ِعنٌَب أَْبيَُض َطِويٌل ، أَبو حنيفة ، وهي قليلة :حكاه  وقد يشدَّد ، عن ابن سيده ، كغَُرابِّي ، الُماَلِحيّ و

َر   (3)قـــــــد و  ـــــــَ راي  كـــــــمـــــــا تـ ـــــــ  ـــــــث ح ال ـــــــح ب  الَح يف الصـــــــــــــــــــــ 

وِد     قـــــــــــــُ ـــــــــــــح نـ ةٍ كـــــــــــــعـــــــــــــُ ـــــــــــــّ ي اّلحـــــــــــــِ و رَا مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  حـــــــــــــَا نـ

  
 في الّطعم. الُماّلح وإِنما الُماّلح وقال أَبو حنيفَة إِنَّما نُِسَب إِلى

قاله أَبو حنيفةَ ، وأَنشَد  ِمَن األََراِك : ما فيه بَياٌض وُحْمَرةٌ وُشْهبَةٌ ، الُماَلِحيُّ و صاِدُق الَحالوِة ويَُزبِّبُ  أَْملَحُ  صغَارٌ  نَْوٌع ِمن التِّين الُماَلِحيُّ و

 لُمَزاحٍم العُقَْيلّي :

ا  الهلـــــــــــــََ ا خـــــــــــــَ رّتـــــــــــــَ َو  الـــــــــــــطـــــــــــــ  ا أُم  َأحـــــــــــــح  فـــــــــــــمـــــــــــــَ

ر       قـــــــــــــُ ييف بـــــــــــــِ اَلحـــــــــــــِ فُ  مـــــــــــــُ رحِد انطـــــــــــــِ َ
 مـــــــــــــن املـــــــــــــ

  
ةُ البَْحرِ  بالفتح : ، الَمْلَحةو  : ِخَصالٍ  ثالثَ  يُعَطى الّصادقُ »:  وسلموآلهعليههللاصلىُرِوَي عن ابن عبّاس أَنّه قال : قال رسول هللا و .(4) لُجَّ

 .«، َوالمهابَة ، والمحبّة الُمْلَحة

ّمِ : الُمْلَحة يَاَدةَ. ثم إِنَّ الذي في أُّمَهاِت  تملََّحت قال ابن سيده : أُراه من قولهم : والبََركةُ.الَمَهابَةُ  بالضَّ اإِلبُل َسِمْنت. فكأَنّه يريد الفَْضَل والّزِ

ا الَمَهابة فهي من لَْفِظ الحديث كما َعَرفت ، وليس بتفسير الُمْلحة اللُّغة أَن  فتأَّمْل. للُمْلَحةِ  هي البََركةُ ، وأمَّ

ر وقيل : الَمليحة وهي الَكِلمة من األَحاِديِث ، الُملَحِ  واِحَدةُ  : الُمْلَحة .ُملَِحك من بُمْلَحةٍ  ن المجاز : أَْطرْفنَامو قوُل عائشةَ  القَبيحة ، وبهما فُّسِ

ْدر ُمْلَحةٌ  ، عليّ  ُرّدوها»:  اعنههللارضي  .(5)« في النّاِر اْغِسلوا عنِّي أثَرها بالماِء والّسِ

 .بالُملَح قال األَصمعّي : بَلَْغُت بالِعْلم ونِْلتُ 

فّاُر النّْحِوّي األَديب  . قالالُملَِحيّ  راوي نسخِة ابِن َعرفَةَ ، وأَبو َحْفِض بُن شاهيَن يعرف بابنِ  الُملَحيّ  وأَبو علّي إِسماعيل بُن محّمد الصَّ

 .الُملَحو الحافظ ابُن َحجر : وأَشعَُب الّطاِمُع أَيضاً يُعَرف بذلك ، قال : وهُؤالِء نُِسبُوا إِلى ِرَوايَِة اللََّطائِف

فة : ، ُمحّرَكةً ، كالَملَح يَُخاِلُطه َسَواٌد ، يَشوبُه ، أَي بَيَاضٌ  من األَلَوان الُمْلَحة من المجازو . الَملَحِ و الُمْلَحةِ  يِّنُ بَ  أَْملَحُ  َكْبشٌ  تقول في الّصِ

 .أَْملَحُ  األَبَلُق بَسَواٍد وبَيَاٍض. وقال غيُره : كلُّ َشعٍر وُصوٍف ونَحوه كان فيه بَياٌض وَسواٌد ، فهو األَملَحُ  وقال األَصمعّي :

ى بَكبشين»وفي التهذيب  .«فَذبَحهما أَملََحْينِ  بَكبَشْين أُتِيَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَّن َرُسول هللا »في الحديث و  : َمْلَحاءُ  نَْعَجةٌ و «أَْملََحْينِ  َضحَّ

 وقال الِكسائّي وأَبو زيد وغيرهما :و َشْمَطاُء َسوَداُء تَْنفُذَُها َشعَرةٌ بَيضاُء.

__________________ 
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 ( ضبطت يف التهذيب بضم امليم ضبرت قلم.1)
ابســـــقاط الواو وكتب  امللح هكذا ابلنســـــخ املطبوعة بواو العطف ونســـــخة الشـــــارح : واملياه امللحو  قوله واملياه« : »وهبامشـــــه»( يف القاموس : 2)

 .«عليها : هكذا يف النسخ هو نص عبارة التهذيب
 «وقد الح ... اخل وقد الح كذا يف النسخ ا والذي يف اللسان : وقا  أبو قي  بن األسلت :« قوله»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 قاله الفراء ا كما يف التكملة.( 4)
قالت : ال ا فلما خرجت ا قالوا  ؟ذكر أو  ا ديث يف اللســـــان : قالت هلا امرأة : أزّم مجلي ا هر علّي جناح»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 5)

 ا ا ردوها ألعِلَمها أنه ال  وز.وقوهلا : اغسلوا عين أثرها تعين الكلمة الجي أذنت هلا هب« هلا : ِإهنا تعين زوجها ا قالت : ردوها اخل
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 : الِّذي فيه بَياٌض وَسواٌد ويكون البَياُض أَكثَر. األَملحُ 

ً  الَكبشُ  اْملَحَّ  قدو  ، إِذا كان َشعُره َخِليساً. أَْملَحُ  . ويقال َكبشٌ أَْملَحَ  صار .اْمِلحاحا

َرقِ  أَيضاً : الُمْلَحةو ً  ، وقدحتّى يَْضِرب إِلى البَيَاض  أََشدُّ الزَّ ً و َمِلَح َملَحا ْرقَة إِذا اشتّدْت حتَى  . وقال األَزهرّي :أَْملَحَ و اْملَّح اْمِلَحاحا الزُّ

 .(1)العَْين  أَْملَحُ  تَضرَب إِلى البَياض قيل : هو

 من ُشعرائهم. شاعرٌ  الَجْرميّ  ِمْلَحةُ و َرُجل. اسم بالَكْسر : ، ِمْلَحةُ و

َي بذلك الْبيَِضاِضه. قال الُكميت : ُجماَدى اآلِخَرة ، اسُم َشهرِ  ، بالكسر ِمْلَحانُ  من المجاز :و  ُسّمِ

ا  وهبـــــــــــــُ نـــــــــــــُ رًا جـــــــــــــُ ت اآفـــــــــــــاُ  محـــــــــــــُح  ِإَذا أَمســـــــــــــــــــــــــــَ

بــــــــاَن َأو     يــــــــح انَ لشــــــــــــــــــــــَ حــــــــَ لــــــــح بُ  مــــــــِ هــــــــَ  والــــــــيــــــــوُم َأشــــــــــــــــــــــح

  
َي بذلك لبياِض الثَّلجِ. ونقل األَزهريُّ عن َعْمِرو بن أَبي َعمٍرو سُ  الكانُوُن الثَّاني ، : ِمْلَحانُ و َشْيبَاُن : ُجَماَدى األُولَى ، وقيل كانُوُن األَّول ّمِ

ِقيع  ِمْلَحانُ و : ِشيبَاُن ، بكسر الشين. تَاءِ  .(2)من األَيّاِم إَِذا اْبيضَّت األَرُض من الصَّ ، ِلبياِض  ِمْلحان وفي الّصحاح : يقال لبعض ُشهور الّشِ

 ثَْلِجه.

 مشهوٌر ، يُضاف إِلى ُحفَاَش. َمنِ ِمْخاَلٌف باليَ  : ِمْلَحانُ و

 بن َسَدِد بن ِحْميَر ، وإِليه يُْنَسب َجبَلُ  (3)بُن َعْوِف بن مالِك بن زيد  ِمْلَحانُ  عبد هللا بالحجاز. وقال ابن الحائك : َجبٌَل بِدياِر ُسلَيمٍ  ِمْلَحانُ و

 ، واسُم الَجبِل َرْيَشاُن فيما أَْحسب. كذا في المعجم. (4)الُمِطلُّ على تَِهاَمةَ والَمْهَجِم  ِمْلَحانَ 

 وبَِقيْت ِعيَدانُها ُخْضراً. : َشَجَرةٌ َسقََط َوَرقُها الَمْلَحاءُ و

ْلبِ  ى العَُجِز ، وقيلمن البَعير : الِفقَُر الّتي عليها السَّناُم ، ويقال : هي ما بيَن السَّنَاِم إِل الَمْلَحاءُ و ِمَن الكاِهِل إِلى  ُمستَبِطنٌ  لَْحٌم في الصُّ

 قال العّجاج. العَُجِز.

وصـــــــــــــــــــــــولـــــــــُة  اءِ مـــــــــَ حـــــــــَ لـــــــــح َ
ِم  املـــــــــ  يف ُمســـــــــــــــــــــــتـــــــــعـــــــــظـــــــــَ

مِ و     كــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ ل ه مــــــــــــــــُ ٍر مــــــــــــــــن حَنحضــــــــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

  
 وقول الشَّاعر :

ر وا  رَاِب ومـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَة الضـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ وا رَاي عـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ  َرفـ

ون فـــــــــــــــــاِرَس     ـــــــــــــــــُ ال ـــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــُ اءِ ال يـ حـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــــــ

  
 وهي من البَعير ما تَْحَت السَّنَاِم والَجمع (5)بين الكاهِل والعَُجِز  الملَحاءُ  ما علَى السَّنَاِم من الشَّْحِم. وفي التهذيِب : الملحاءِ  يعني بفاِرِس 

 .َمْلحاَواتٌ 

 قال حّسان بن َربِيعَةَ الطائّي : العَِظيَمةُ ، البَْيَضاءُ  الَكتِيبَةُ  : الَمْلَحاءُ  ، َمْلَحاءَ  من المجاز : أَقبََل فاُلٌن في َكتيبةٍ و

ِرُب و  اءَ َأان  َنضـــــــــــــــــــــــــــــــــح حـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح
َ

ىت   املـــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــَ

ودُ     هــــــــــــــُ ا شــــــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــَ وُف لــــــــــــــَ يــــــــــــــُ َ والســــــــــــــــــــــــــــ  ودِّ  تــــــــــــــُ

  
 هذه ، والثانية الشَّْهبَاُء. قال َعمُرو بن شأٍْس األَسدّي : من ُملُوك الشاِم ، وهما َكتيبتاِن ، إِحداهما َكتِيبَةٌ َكانَْت آلِل الُمْنِذرِ  : الَمْلَحاءُ و

ِم بــــــعـــــــد مـــــــا  خــــــح ِب الضــــــــــــــــــــ  وكـــــــَ ن رَأحَس الــــــكــــــَ قــــــح فــــــلــــــِّ  يــــــُ

ُدوُر َرحـــــــَ      اءِ تـــــــَ حـــــــَ لـــــــح َ
زحِ   املـــــــ ـــــــَ (6)يف األمـــــــر ذي الـــــــبـ

 

  
 من أَعظم أَْوِديَتها. وقال الَحْفصّي. وهو من قَُرى الَخْرج بها. كَذا في المعجم. َواٍد باليََماَمةِ  : َمْلحاءُ و

بالتثنية كما في أُّمهاِت اللُّغَة كلَِّها. واختَلف في « على ُرْكبَتَْيه»هكذا باإِلفراِد في النُّسخ ، والّصواب  َعلَى ُرْكبَتِِه ، ِمْلُحه من المجاز فاُلنٌ و

 وهو القول األَّول. قال ِمسِكيٌن الدَّارمّي : أَْي ال َوفَاَء له ، الثٍة ،تفسيره على أَقواٍل ث
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َوٍة  ن ِنســـــــــــــــــــــــــــــح ا مـــــــــــــــِ ا ِإهنـــــــــــــــّ هـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح ـــــــــــــــلـــــــــــــــُ  ال ت

هــــــــــا    حــــــــــُ لــــــــــح بح  مــــــــــِ  مــــــــــوضــــــــــــــــــــــــوعــــــــــٌة فــــــــــوَ  الــــــــــر كــــــــــَ

  
: أَي ُمضيٌِّع لحّقِ  (7)والماِء تعظيماً لهما. وفي التهذيب في معنَى المثل  بالِمْلح قال ابن األَعرابّي : هذه قليلةُ الوفاِء. قال : والعرب تَحِلف

ضاعِ غير حاِفٍظ له ، فأَْدنَى  الرَّ

__________________ 
 ( ومثله قاله اجلوهري يف الصحاح.1)
 (.التهذيب : ا ليت)( يف التهذيب واللسان : من اجلليت والصقيض 2)
 ( يف معجم البلدان : يزيد.3)
 .«واهلم»( عن معجم البلدان ا وابألصر 4)
ومثله يف التهذيب ا وزيد « وامللحاء وسرت الظهر با الكاهر والعجز قوله با الكاهر والظهر ا عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 فيه : قا  : ويف امللحاء ست  االت وهي ست فقرات.
 أَيضاً كتيبة كانت آ  املنذر ا وذكر عجز البيت. امللحاءو  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف الصحاح :6)
. وهو ما ذكره هنا ا والقو  اآخر : وهو ما ســــيذكره بعد .. أحد ا فالن عل  ركبتيه فيه قوالن : ملح ( قا  األزهري يف التهذيب : وقوهلم :7)

 :«.قوله : وهو القو  الثالث. وقا  األزهري 
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يه شـــــــــــي ضٍء ينحســـــــــــِ وهو القو  الثاين ا قا   َأو َلٌا. ٍء يُبدِّده.عل  رُكبَتيه أَدحَ. شـــــــــــي املِلححَ  ِذَمامه ا كما َأّن الذي َيضـــــــــــَ
ّيه ا ٌر : الحِملححو  اأَلصمعّي يف معىَن البيِت الساب  : هذه زجنح ُمَها هاُهنا ا وِلَُن الزّنحج يف أَفخاذها. وقا  ِشَِ الّشحم  َشحح

 ٍء كما َأنّ وهو القو  الثالث. وقا  اأَلزهرّي : َأي َسيِّئ اخلُُلِ  يَغَضب من أَدَ. َشيح  َأو َحِديٌد يف َغَضِبه ا .ِملححاً  ُيسم  
َبة يـَتَـَبّدد من أَد. شــــيح  املِلححَ  ام ٍء. ويفَعَل  الر كح ا كَبّن طُوَ  جُما تِه وُمصــــاك ته الر َكَب قـَر َح  (1) اأَلســــاس : أي كثري اخِلصــــَ

 .(2)عليهما يَُداِويهما  املِلححَ  رُكبَتيه ا فهو َيَضضُ 
ً  وكره بعضهم (3) ُمَملَّحٌ و َمْملُوحٌ و َمليحٌ و مالحٌ  َسَمكٌ  في المحكم :و ً و َمِليحا  ّجةً ، وقد تقّدم.، ولم يَر بَيَت ُعَذافٍر حُ  مالحا

 ، قال َعنترةُ يَصف ُجعاَلً : ِماَلحٌ  وأَقِلبَةٌ  .ِمْلحٌ  : ماُؤه َمليحٌ  قَليبٌ و

الً  جـــــــــــح َديـــــــــــن حـــــــــــَ َر الـــــــــــَعضـــــــــــــــــــــــــُ َؤشـــــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــَبن  مـــــــــــُ

ٍة     ـــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَا أَق ُدوجـــــــــــــــــًا ب اَلحَ هـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــِ

  
ً  َعدَّهُ  إِذا ، اْستَْملََحهُ و ً  ويقال َوجَده َمِليحا  .مليحا

 قال األَخطل :ع  : الِمْلح َذاتُ و

ه  ٍز َداين الــــــــــــــــــــــر اَبِب كــــــــــــــــــــــبَنــــــــــــــــــــــّ رح ــــــــــــــــــــــَِ  مبــــــــــــــــــــــُِ

لـــــــــ  َذات     حعـــــــــَ لـــــــــح هـــــــــا مـــــــــِ رميـــــــــُ ٌم مـــــــــا يـــــــــَ قحســـــــــــــــــــــــِ  مـــــــــُ

  
ّي ، َموضع آَخرُ  الِمْلح قَْصرُ و ونه ِده نَمك  قُْرَب ُخَواِر الرَّ  .(4)على فراِسَخ يِسيَرةٍ ، والعجم يُسمُّ

بو ُعَمَر الواِحد بُن أَحمَد بِن أَبي القاسِم الَهَرِوّي ، َحّدَث عن أَبي منصوٍر ُمحّمٍد بِن محمِد بِن منها أَ  : قَريةٌ بَِهَراةَ ، (5) كُزبَيرٍ  ، ُملَْيحٌ و

 ِسمعاَن النَّيسابورّي وغيره.

 بن َعْمِرو بِن ربِيعَةَ ، وَعْمٌرو هو ُجّماع ُخَزاَعة. ُملَيح وهم بنو َحيٌّ ِمْن ُخَزاَعةَ ، : ُملَيح بَنوو

ل : و: ع وهو َربِيعَةُ بُن ماِلِك بِن َزيِد َمناةَ. اٌء لبني َربِيعَِة الُجوعِ : م أَُمْيِلحُ و  في بالِد ُهَذْيل كانت به َوقعةٌ. قال المتنّخِ

ُدوا  هـــــــــِ رًا شــــــــــــــــــــــَ عحشــــــــــــــــــــــَ ا مـــــــــَ نـــــــــ  ِإ   مـــــــــِ نحســــــــــــــــــــــَ  ال يــــــــــَ

وحَم     حِ يــــــــــَ وا  األُمـــــــــيـــــــــلـــــــــِ َرحـــــــــُ وا وال جـــــــــَ (6)ال غـــــــــابـــــــــُ
 

  
 كذا في المعجم. كَسفُّوَدةَ : ة بَحلََب َكبِيَرةٌ ، الَملُّوَحةُ و

لَْي في بالد بني تَميم ، وكان به يْوٌم بين بني يَْربوع وبِْسَطام بن قَيٍس الشَّْيبَانّي. واسُم جبَل في َغْربِّي َسْلَمى أََحِد َجبَ  كُجَهْينَةَ : ع ، ُملْيَحةَ و

 .(7)ٍء ، وبه آباٌر كثيرةٌ وَطْلخ َطيِّى

بَِكْسر فسكون. وفي بعض النُّسخ بفتح فكسر مضبوطاً بالقلَم.  وِحْلٌف ، وِذَمامٌ  ُحْرَمةٌ  بكسرهما ، أَي ، ِمْلَحةٌ و ِمْلحٌ  بينهما المجاز يقال : منو

 والماِء نعظيماً لهما ، وقد تقّدم. بالِمْلح والعرب تَِحلف

ً و  كاْرتَثَأَ. َخلََط َكِذباً بحّقٍ ، الّرُجُل ، إِذا امتَلحَ  منه أَيضا

 ، إِذا كان ال يُْخِلص الّصدَق. يَْمتَِلحو قاله أَبو الهيثم ، وقالوا إِّن فالناً يَمتَِذق ، إِذا كاَن َكذوباً ،

 قال َطَرفَةُ بُن العَبد : ع ، بالفتح : ، األَْماَلحُ و

هح  لـــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــَ ن آِ  ل ا مـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

اَلحُ ُب     رُ  فــــــــــــــــــــــاأَلمــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــَ

  
 ذَؤيب :وقال أَبو 
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رٍّ فـــــــــَبج  ُن مـــــــــَ طـــــــــح رٍو بـــــــــَ مـــــــــح ن أُمِّ عـــــــــَ َح مـــــــــِ بـــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــح

ٍر     دح ُذو ســــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــض فــــــــــــَ ــــــــــــر جــــــــــــِ الحُ زاُع ال  فــــــــــــَبمــــــــــــح

  
 .(8) َمليحةٍ  جاَء بكلمةٍ  : أَملَح وقال اللَّْيث ، َمليح ءٍ أَتَى بَشيْ  إِذا الّشاِعرُ  َملّحَ و

 : فيها بقيّة من ِسَمن. ُمملِّح األَعرابّي. َجزورٌ وقال ابن  َسِمنَْت قَِليالً ، : ُمملِّح فهي الَجُزورُ  َملّحَ و

فة حتّى َكأَنَُّهم قَالُوا أَُمْيِلَحهُ  يُقَال : ما في التهذيب :و  ولم يَُصغَّْر من ، ُملَْيح فَصغَّروا الِفْعَل وهم يريدون الّصِ

__________________ 
 ( األساس : اخلصومات.1)
 ( األساس : يداويهما به.2)
 ابسقاط الواو بينهما.« مملوح مملحو »القاموس : ( يف 3)
يعين الطبعة الناقصة من التاج. « الدا  واهلاء مكسورلن ا ولك وزان لك ا معناه : قرية ا كذا هبامش املطبوعة»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 ويف معجم البلدان : مدينة كانت بكرمان.
 م. ويف معجم البلدان : ابلفتح مث الكسر.بفتح فكسر ضبرت قل مليح ( يف التكملة :5)
 .«يقو  : مل يغيبوا ا فنكف  أن يؤسروا أو يقتلوا ا وال جرحوا َأي وال قاتلوا ِإذا كانوا معنا ا كذا يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 كذا.« ملحو »( يف معجم البلدان : 7)
 القدر. ملح ا وأكثرت مليحة نيا : أي جئت بكلمةاي فالن جاء مبع أملحت ( يف التهذيب عن الليث :8)
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َنهُ  غرُي قوهلمو  الِفعحِر غريُه وقا  بعضــــهم : وما ُأَحيحاله. قا  شــــيُخَنا : وهو مبينيف عل  مذَهب البصــــرّيا اّلذين  ما ُأَحيحســــِ
غريَه مطلقاً ا ويَقيســـــون ما مل يَرِدح َ زُِمون بِفعِلّية أَفَعر يف الّتعج ب. أَم ا الكوفّيون الذين يَقولون ابلي ته فِإهنّ  م ُ وُِّزون َتصـــــح

 عل  ما َورد ا وِيستدل ون ابلتصغري عل  االلي ة ا عل  ما ُباِّ يف العربّية. قا  الشاعر :
حَ اي مـــــــــــا  ـــــــــــِ ـــــــــــل ـــــــــــي ـــــــــــا  أُم ن ـــــــــــَ وحَن ل طـــــــــــَ زحالاًن عـــــــــــَ  غـــــــــــِ

ِر     مــــــــُ اِ  والســــــــــــــــــــــ  َ الضــــــــــــــــــــــّ اح ــــــــَ اِء ب ــــــــ  ي ــــــــَ نح هــــــــُؤل (1)مــــــــِ
 

  
 البيت لعِلّي بن أَحمَد الغَِريبّي وهو َحَضِرّي ويقال اسمه الحسين بن عبد الرحمن ، ويُرَوى للمجنون ، وقبله :

ن لـــــــــــنـــــــــــا  لـــــــــــح اِع قــــــــــــُ يـــــــــــاِت الـــــــــــقـــــــــــَ بـــــــــــَ  اِبهلِل اي  ـــــــــــَ

ر    ــــــــَبشــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ  مــــــــن ال ــــــــل ي ــــــــَ ــــــــكــــــــن  أَم ل ن الَي مــــــــِ ــــــــح ي ــــــــَ  ل

  
ً  مالَْحت المجاز :من و َضاُع. ، وهي الُمَمالَحة فالٌن يحفظ ُحرَمةَ و ، الُمَواَكلَةُ. ُممالَحة الُمَمالَحةُ  فاُلنا  الرَّ

ّي : قال أَبو القاسم الّزّجاجّي ال يَصحُّ أَن يقال .(2)وفي األُّمهات اللُّغِوية : الُمراَضعَةُ  جالِن ، إِذا َرَضعَ  تَمالَحَ  قال ابن بَرَّ كلُّ واحٍد  الرَّ

بِّيِ المرأَةَ ، وهذا ما ال تَصحُّ فيه الُمفَاعلةُ ، الِمْلح منهما صاِحبَه ، هذا محاٌل ال يكون ، وإِنَّما لفظةٌ ُمَولََّدةٌ وليسْت من  فالُممالحة َرضاُع الصَّ

. وَوْجهُ فساِد هَذا القَوِل أَنَّ الِمْلح نَّ الطعَّاَم ال يَْخلُو من، ألَ  الِمْلح كالم العرب. قال : وال يَصحُّ أن يكون بمعنَى الُمَواَكلة ويكون مأْخوذاً من

اَل تََرى أَنَّه ال يَْحُسن أَن أَ  الُمفاَعلَةَ إِنما تكون مأُْخوَذةً من مصدٍر ، مثل الُمَضاَربَة والُمقاتلة ، وال تكون مأُْخوَذةً من األَسماِء غير المصاِدِر.

 ُخبزاً : بينهما ُمَخابَزة ، وال ِإذا أَكاَل لَحماً : بينهما ُمالَحمة. يقُال في االثنَين إِذا أَكال

مخشرّي عن ُعلَّيٍ. كذا في المعجم* ومما يستدرك عليه من هذه المادة  ِمْن أَْوِديَِة القَبَِليَّة ، ، ِمْلحةَ  تَثنيَة ، بالكسر ، ِمْلحتانِ و عن جار هللا الزَّ

ً يَمْ  الِجْلَد واللَّْحمَ  َملَحَ  :  ، أَنشد ابُن األعرابّي : َمملوحٌ  فهو لَحه َمْلحا

َي الـــــــــــــــر مـــــــــــــــوُح  وَح َوهـــــــــــــــِ ي الـــــــــــــــر مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ  ُتشـــــــــــــــــــــــــــــح

َهـــــــــــــــــــا     ربح رحٌف كـــــــــــــــــــَبن  غـــــــــــــــــــُ وحُ حـــــــــــــــــــَ  ممـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــُ

  
 وقال أَبو ذَُؤيب :

رُُه  حــــــــــــراِء فــــــــــــائــــــــــــِ ُرِض الصــــــــــــــــــــــــــ  و  يف عــــــــــــُ  َيســــــــــــــــــــــــــح

داِب     رُت اأَلهــــــــــــــح بــــــــــــــِ ه ســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــّ لــــــــــــــوحُ كــــــــــــــبَن  ممــــــــــــــَ

  
 السََّراَب به.يَعنِي البحَر ، َشبَّه 

ً  اإِلبَل : َسقاها ماءً  أَملَحَ و عند فاُلن بنَْفِسك ، أَي  تُْمِلَحني زيِّنِّي. وفي التهذيب : سأَل َرجٌل آَخَر فقال : أُِحبُّ أَن بنَْفسك : أَمِلْحنِيو .ُمْلحا

ْعبَل : أَبغَُض الشُّيوخِ إِ  (3)تُزيِّنَني وتُْطِريَني. وقال أَبو ذُبياَن   الَحُسّو الفَُسّو. كذا في الّصحاح. األَْملَحُ  لّي األَقَلحُ بُن الرَّ

 ، أَي بُْرَدة فيها خطوٌط ُسوٌد وبِيٌض. «َمْلحاءُ  لكّن َحمزةَ لم يَكن له إِاّل نَِمَرةٌ »في حديث َخبّاٍب و

. َمْلَحاءُ  هي إِنّما:  فقلت ، وسلموآلهعليههللاصلى هللا : َخَرْجُت في بُرَدين وأَنا ُمسبِلُهما ، فالتفتُّ فإِذا رسولُ  (4)منه حديث ُعبَْيد بن خالٍد و

 .«، أَما لََك فيَّ أُْسَوةٌ  َمْلَحاءَ  قال : وإِْن كانت

 ٍء : بَياٌض يَعلو السََّواَد.في َجميع َشعِر الَجَسد من اإِلنسان وكّلِ شيْ  الَملَحُ و الُمْلَحةو

 .(5): الَحليم والّراِسب  المليحُ  وقال الفّراُء :

بِيع : لم يَستَْمِكْن منه ف ُمْلَحةً  من الّربيع ، أَي شيئاً يَِسيراً منه. وأصاَب المالُ  ُمْلَحةً  ومن المجاز يقال : أََصْبنا  نَاَل منه َشْيئاً يَِسيراً.من الرَّ

، قاله ابن األَنباِرّي.  يُملِّح : البََرَكة ، يقال : ال يُبَاِرك هللا فيه وال الِمْلحو : اللَّبَُن ، عن ابن األعرابّي ، وذكره ابن السيِّْد في المثلّث. الِمْلحُ و

 ه في َعيشه وماِله.فيه ، أَي ُمبَاَرٌك ل مملوحٌ  هللا فيه فهو َملَحَ  وقال ابُن بُُزرج :

 ، بالّضّم ، موضع ، كذا في المعجم. الُمْلَحةو
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م»في الحديث و ضعتَان ، فأَّما بالجيم فهو الَمّصة ، وقد تقّدمت «الَمْلَحتَانِ و الَمْلَحةُ  ال تَُحّرِ ْضعَة والرَّ  ، َمِليحو أي الرَّ

__________________ 
 .«  شدنقوله عطون ويرو »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( كذا يف اللسان واألساس ا ويف الصحاح : الرضاع.2)
 ( األصر والصحاح ا ويف اللسان : أبو دبيان ابلدا  املهملة.3)
ومنه حديث عبيد بن خالد اخل ا نصــه كما هبامش النهاية : كنت رجاًل شــاابً ابملدينة ا فخرجت يف بردين وأان مســبلهما »( هبامش اللســان : 4)
 .«فطعنين رجر من خلفي ا ِإما ِ صبعه وِإما بقضيب كان معه ا فالتفّت اخلا 
ِرث.5)

َ
 ( يف التهذيب : والراسب وامل
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 كَبمرٍي : ماٌء ابلَيَماَمِة لبين التـ يحِم ا عن َأيب َحفصَة ا كذا يف املعجم.
ً  الماشيةَ  َملَّحَ و  على َحنَِكها. الِمْلحَ  : َحكَّ  تَمليحا

 : َموضٌع. قال َجرير : األَملَحانِ و

نــــــهـــــــا اَ صــــــــــــــــــــَ   َواشــــــــــــــــــــِ يــــــطـــــــًا يف جــــــَ لــــــِ  كـــــــَبن  ســــــــــــــــــــَ

ر  بــــــــــــا     اِ ِإَذا حــــــــــــَ حــــــــــــَ ريُهــــــــــــا  اأَلمــــــــــــلــــــــــــَ (1)َوقــــــــــــِ
 

  
 كذا في المعجم. : في ِديار َكْلٍب ، فيها َرْوَضةٌ ، الَمَمالحو : ماَءاِن لَضبّةَ بلُغَاط ، ولُغَاط واٍد لَضبّةَ. األَملَحانِ  : (2)وفي معجم أَبي ُعبيد 

 ، لبَياِضه. قال الّراعي يصف إِبالً. أَْملَحُ  ويقال للنََّدى الِّذي يَسقُط باللَّيِل على البَْقلِ 

ا  اُرهــــــــــــَ ــــــــــــيــــــــــــِض وجــــــــــــَ د  الــــــــــــرّب تح بــــــــــــه حــــــــــــَ امــــــــــــَ  أَقــــــــــــَ

ُر     يـــــــح َوٍة َمســــــــــــــــــــ   بـــــــه الــــــلــــــ  لــــــح حُ َأخــــــو ســــــــــــــــــــَ  (3) أَمــــــلــــــَ
  

بِيعِ ، فما داَم النََّدى فهو في َسْلوةٍ من العَْيش. يعنِي النََّدى. يقول : أَقاَمت بذلك الَموِضع أَيَامَ   الرَّ

 .760: قَريةٌ بَزبِيَد ، إِليها نُِسب القاضي أَبو بكِر بُن ُعَمر بِن عثماَن النّاشرّي قاضي الَجنَِد ، توفَّي بها سنة  الِمْمالحُ و

 .يَتََملَّحو ومن المجاز : له َحركاٌت ُمستملََحة. وفاُلٌن يَتَظّرف

اح أَخو َوِكيعٍ. َمِليحُ و  بن الَجرَّ

 ، بالفتح والكسر : خاُل أَنِس بن مالٍك. َمْلَحانَ  وَحَراُم بنُ 

 ، أورده الميدانّي. (4)للمتصاقِيَْيِن الُمتضادَّين باِطناً « يَْشَحَذاِن الُمْنُصل ُمَماِلَحانِ »وفي أَمثالهم : 

 لنَّابغة :: اسُم ماٍء لبني فَزارةَ ، استدركه َشيُخنا نقالً عن أَبي جعفر اللّْبلّي في شرح الفصيح ، وأَنشد ل الِمْلحو

ِر  تح أَبهـــــــح ححــــىت  اســــــــــــــــــتـــــغـــــــاثـــــــَ لـــــح مـــــــتح  املــــِ عـــــِ  مـــــــا طــــَ

وحٍم غـــــــــــــرَي َ حِويـــــــــــــبِ     ـــــــــــــَ َم نـ عـــــــــــــح نـــــــــــــزٍ  طـــــــــــــَ  يف مـــــــــــــَ

  
 موضٌع بُخراساَن. الِمْلحُ  قلت : وفي المعجم :

 ، كِكتاب : َموضع ، قال الشَُّويعُر الِكنَانِّي : الَماَلحو

ـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا  رًا وبـــــــــــــين أَب فـــــــــــــَ  فســـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــرح جـــــــــــــعـــــــــــــح

خــــــــــــــح     طــــــــــــــِ ــــــــــــــِ َزَر  ب ــــــــــــــَ ــــــــــــــبـ ىن ال ــــــــــــــَ َة و ب اَلحِ فــــــــــــــَ  املــــــــــــــِ

  
 ، َروى عنه أَبو محّمد الجوهرّي. الِمْلحِ  ، بالَكْسر ، إِلى بَيع الِمْلحيّ  وأَبو الحسن علّي بن محّمد البغدادّي الشاعر

 ، بالكسر : قَْريَةٌ بأَْدنَى الصَّعيد من مصر ، ذاُت نَخيل ، وقد رأَيتُها. الِمْلِحيّةو

 : قوٌم َخرجوا على المستنِصر العَلِوّي صاحب مصر ، ولهم ِقّصة. الِمْلِحيّةو

 بن الُهون : بَطٌن. ُملَيحُ و

الُخَزاِعيّة هي أُمُّ سعيِد بن زيٍد  ُملَْيح بن (5)السُّلَِمّي ، له ِذْكر. وفاطمة بْنت نَْعجةَ  ُملَْيح ، َحّدَث. وإِبراهيم بن ُملَيحٍ  ويُوسف بن الحسن بن

 بن َطِريٍف شاعر. ُملَْيحو ة.أَحِد العَشرَ 

 بن الُهِون. ُملَْيح الَصحابّي نُِسَب إِلى بني الُملَحيّ  ومسعود بن َربِيعَة

اُء في باب يَفعَل ويَفِعل. يَْمنُِحهو يَمنَحه َكمنَعَه وَضَربَه الّشاةَ والنّاقَةَ  َمنََحهُ  : [منح]  : أَعاَره إِيّاَها ، وذكره الفَرَّ

 .(6)وهي العَِطيّة ، كذا في األَساس  ، بالكسر ، الِمْنَحة أَْعَطاهُ ، واالسمُ  : َمنََحهو : أَقَرضه. َمنََحهو ماالً : َوَهبَه. َمنََحهو
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إِاّل الُمعَارةَ للَّبن  الَمنِيَحةُ  قال : وال تكون .الَمنِيحةو بالكسر ، الِمْنَحة ولَبَنََها وَولََدها. وهيالنّاقَةَ : جعََل له َوبََرَها  َمنََحه قال اللَّْحيَانّي :و

ةً.  اللّبَِن ، كالنّاقِة أَو ِمْنَحة : الَمنيحةو . وفي الّصحاح :يَمنحه َمْنفَعَتُه إِيّاه بما الِمْنَحةو َخاصَّ

__________________ 
 جواشنها ا ص  أي كبن أفهاراً يف صدورهم ا وقير أراد أهنم غال  كبن يف قلوهبم عجراً.( قوله يف 1)
( كذا. ابألصــــــــــــــر والبيت يف معجم أيب عبيد ولعله يريد كذا يف معجم أيب عبيد ا ألن النص التاد لي  عنده وهو مثبت يف معجم البلدان 2)

 لياقوت.
 وأراد ِبارها ند  اللير  ريها من العطش. ( وِإلا قا  مس   به ألنه يسقرت ابللير ا3)
 : يضرب للمتصافيا  اهراً املتعاديا ابطناً. 4107( كذا ويف معجم األمثا  رقم 4)
 ( يف أسد الغابة : بعجة.5)
والصــحاح ا وأر  أنه أراد ابلكســر فقد وردت فيه ويف اللســان  املنحة : العطية فليســت فيه ا وِإن أراد املنحة ( قوله كذا يف األســاس ا فِإن أراد6)

 ابلكسر وهي العطية هي عبارة اجلوهري. املنحة كذا يف الصحاح فذخر العبارة : واالسم
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 الشاِة تُعِطيها غريَ  حَيَتِلبها مث يـَُرّدها عليك.
 .«ِمْن إِبِلِه ناقَةً أَْهَل بَيٍت ال َدرَّ لُهمْ  يَمنَحُ  هْل ِمن أَحدٍ »في الحديث : و

في الحديث و على الِهبَة مطلقاً ال قَْرضاً وال عاِريَّةً ، الِمنَحةُ  فيها لبٌَن ، وقد تقع (1)أي غنم  «ِمْن لُْبنٍ  ِمْنَحةً  يِْرَعى عليهاو»في الحديث : و

لُمْشِرِك ال يُسِقط الَخراَج المشركون أَْرضاً فال أَْرَض له ، ألَّن من أََعاَره ُمشِرٌك أَرضاً ِليزَرعها فإِّن َخَراَجها على صاِحبها ا َمنََحه َمنْ : »

 إِيّاَها الُمْسِلَم ، وال يكون على الُمْسِلم َخَراُجها. (2) ِمْنَحتُه عنه

 ، َكقول ُسَوْيد بن ُكراع. (3)المرأَةُ َوْجَهها الِمرآةَ  تَْمنَح إِيّاه ، كما َمنَْحتَه ٍء فقدٍء تَقِصد به قَْصَد َشيْ وقيل : كلُّ شيْ 

حُ  رآَة  متـــــــــــــنـــــــــــــَ حـــــــــــــاً  (4)املـــــــــــــِ هـــــــــــــًا واضـــــــــــــــــــــــــــِ  َوجـــــــــــــح

ضح     فـــــــَ ـــــــَ ِو ارتـ حـــــــح ِ  يف الصـــــــــــــــــــــ  مـــــــح رحِن الشـــــــــــــــــــــ  ـــــــَ ثـــــــَر قـ  مـــــــِ

  
 .(5)قال ثعلب : معناه تُعِطي من ُحْسنها المرآةَ 

الَوِرِق  ِمْنَحةُ  قال أَحمد بن ِحنبل : (6) «كان كِعْدِل َرقَبة»وفي النهاية : « لَبَناً كان َكِعتِْق َرقَبَة َمنَحَ  َوِرٍق أَو َمنََح ِمْنَحةَ  َمنْ »في الحديث : و

جُل صاحبَه الماَل ِهبَةً أَو ِصلَةً فيَكوَن له ، وأَّما عند العرب على َمعنَيين : الِمْنحة وقال أَبو ُعبيد : القَْرُض :  نحةالمِ  أَحدهما أَن يُعِطَي الرَّ

جُل أَخاه نَاقَةً أَو شاةً يَحلُبها َزماناً وأَيّاماً ثم يَردُّها ، وهو تأْويل قوله يَْمنَحَ  األُخَرى فأَن َمرُدوَدةٌ والعاِريَّةُ  الِمْنَحة»في الحديث اآلَخر :  الرَّ

 .«ُمَؤدَّاةٌ 

 أَيضاً تكون في األَرض ، وقد تقّدم. الِمنحةو

 استَْرفََده. وقال أَبو ُعبيد : َعِطيَّتَه. ، أي هِمْنحتَ  : َطلبَ  اْستَْمنََحهو

 قال اللِّْحيَانّي : هو الثاِلث من الِقداحِ الغُْفِل التي لَْيَست لها فُُرٌض وال أَنِصباُء. ، كأَِميٍر : قِْدٌح بال نَِصيٍب ، الَمنِيحُ و

 قيل :و ، ثم السَِّفيح. الَمنِيح لها ُغْنم وال ُغْرم ، أَّولها الُمصدَّر ، ثم الُمضعَّف ، ثموال عليها ُغْرم ، وإِنما يُثقَّل بها الِقَداُح األَربعِة التي ليس 

ناً بفَْوِزِه. : الَمنِيح  قال ابن ُمْقبل : قِْدٌح يُستعاُر تَيَمُّ

هِإذا  ــــــــــح ت حــــــــــَ ــــــــــَ ن ــــــــــَ تـ ٌة  امــــــــــح ــــــــــَ اب دٍّ ِعصــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ  مــــــــــن مــــــــــَ

َدحُ     قـــــــــــح َا يــــــــــــَ يضـــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــِ
ُ

َر املـــــــــــ بـــــــــــح ه قــــــــــــَ َدا َربـــــــــــ   غـــــــــــَ

  
 المستعاُر. وأَّما قَوله : الَمنيحُ  بفَوِزه. وهذا هو (7)ا استعاُروا هذا الِقْدَح َغَدا صاِحبُه يَْقَدُح النَّاَر لتَيقُّنِه يقول : إِذ

كـــــــــــــوين  اُع فـــــــــــــال تـــــــــــــَ اًل اي ُقضـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــح مـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

يــــــــــــــحــــــــــــــاً     نــــــــــــــِ يــــــــــــــرِ  مــــــــــــــَ َديح جمــــــــــــــُِ َداِح يــــــــــــــَ  يف قــــــــــــــِ

  
 الذي ال ُغْنَم له وال ُغْرَم عليه. بالَمنِيح فإِنّه أَراد

لم أَُكْن ممن يُْضَرب له بَسْهٍم مع المجاهدين ِلصغَِري ، فكنت بمنزلِة  (8)، فمعناه أي  «أَصحابِي يَْوَم بَْدرٍ  َمنِيحَ  ُكنتُ »حديث جابِر :  وأَما

ٌم من ِسَهاِم الَميِسر ّمما ال نَِصيَب له ، إِاّل . َسهْ الَمنِيح ونّص الّصحاح : قِْدٌح له َسْهٌم. الَمنيح أَو السَّْهم اللَّْغِو الذي ال فَوَز له وال ُخْسَر عليه.

 صاحبُه شيئاً. يُْمنَح أَنْ 

ْيبَانّي. أَيضاً : (10) الَمنِيحو أَخي بني تَْيم. (9) فََرُس القَُرْيم : الَمنِيحُ و  األَسدّي. بهاٍء فَرُس ِدثاِر بن فَْقعٍَس  الَمنِيَحةو فَرُس قَيس بن َمسعُود الشَّ

بهذا المعنَى. قال  أَْمنَحتْ  كُمْحِسن ، وذَكره األَْزَهِرّي عن الِكَسائّي وقال : قال َشِمٌر : ال أَْعِرف ُمْمنِحٌ  النّاقَةُ : َدنَا نَتَاُجَها ، وهي أَمنََحتِ و

ه ، إِنْ   كاُر َشِمٍر إِيّاه.أَبو منصور : وهذا صحيٌح بهذا المعنَى وال يَُضرُّ

تَاءِ  نَاقَةٌ يَْبقَى لبَنَُها ، مثْل الُمجاِلح ، وهي الُمِمانِحُ و الَمنُوح من المجازو  من غيرها. بَْعَد َذَهاِب األَلبَان أي تِدّر في الّشِ

ً  ، وقد َمَمانِحُ  ونُوقٌ  ً و .ُمَمانَحةً و مانَحْت ِمنَاحا  منه أَيضا
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__________________ 
 واب أي غنماً ا ابلنصب بعد أي.( كذا والص1)
 والصواب ما أثبتناه.« منحتها»( يف النهاية واللسان 2)
 والصواب ما أثبتناه عن التهذيب.« املرأة»( ابألصر 3)
 كعد  رقبة. ويف التهذيب فكاألصر.« قوله كان كعد  ا الذي يف النهاية واللسان : كان له»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 اللسان ا ويف التهذيب : حيتلبها زمناً أو أايماً.( األصر و 5)
 : أحد القداح املنيح عبارة اللســــــــان بعد قوله القداح : كراهية التهمة : اللحياين :»( هنا نقص ابألصــــــــر نبه عليه هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 6)
..».. 
 ( التهذيب واللسان واألساس لثقته.7)
 .«قوله فمعناه أي كذا يف اللسان أيضاً ا ولفة أي ال حاجة ِإليه»وهبامش املطبوعة املصرية « أين»التهذيب : ( األصر واللسان ويف 8)
قوله القومي ابلواو يف عاصــــــــم ا ويف »( يف القاموس : الُقَومي ابلواو ا ويف ِإحد  نســــــــخ القاموس القرمي كاألصــــــــر. وهبامش القاموس املطبوع : 9)

 .«ابلراء فليحرر اه املتون والشارح : القرمي
 ا وما أثبت عن التكملة. املنيحةو  ( ابألصر10)
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َماِنحُ 
ُ
 .(1)وكذلك من الّراَِيح غيثـَُها  ِمَن اأَلمحطَاِر : ما ال يـَنـحَقطض ا امل
في الصحيحين :  عَْمتُه َغيِري ، ومنه حديث أُّمِ َزرعٍ الماَل : أَطْ  تََمنَّْحتُ و ُرِزقَه ، بالبِنَاِء للمفعول ، إِذا ماالً ، اْمتُنِحَ و : أََخَذ العََطاَء. اْمتَنَحو

 : العَطيّة ، وهو َمجاٌز. الَمْنح أي أُطِعم غيِري ، تَفعٌُّل من «فأَتَمنَّحُ  آُكلُ و»

 فلم تَنقِطع. اتََّصلَْت ُدُموُعَها إِذا العَْيُن ، َمانََحتِ  منه أَيضاً :و

ْواو ً  َسمَّ ً و مانِحا ً و َمنَّاحا بِيِر يَهجو َطيّئاً : .َمنِيحا  قال عبُد هللا بن الزَّ

ا و  نـــــــــــــَ لـــــــــــــح تــــــــــــــَ ُن قــــــــــــــَ نـــــــــــــيـــــــــــــحِ حنـــــــــــــَح
َ

ُم  ابملـــــــــــــ  َأخـــــــــــــاكـــــــــــــُ

رُ     غــــــــــح َرِس الــــــــــبـــــــــــَ ويف مــــــــــن الــــــــــفــــــــــَ يــــــــــعــــــــــًا وال يــــــــــُ  وَكــــــــــِ

  
فَة. الَمنِيح  : هنا : َرجٌل من بني أََسٍد من بني مالٍك ، أَدخل األَلَف والالم فيه وإِْن َكاَن علَماً ، ألَّن أَصلَه الّصِ

 * ومما يستدرك عليه :

 ُمَرافََدةُ بِعَطاٍء.: ال الُممانََحةو ، أي العََطايا. الِمنَحو الَمنَائِح َميَّاٌح نفّاٌح ، أي َكثيُر العََطايَا. وفالٌن يُْعِطي َمنّاحٌ  فالنٌ 

 الِقَطاَر ؛ كلُّ ذلك من األَساس. (2) [اْمتُنَِحت]واألَرُض  ُمِنَحت ومن الَمَجاز :

 : كأَِمير : َجبٌَل لبني َسعٍد بالدَّهناِء. َمنِيحٌ و

، َرَوى وَحدَّث.  الَمنِيِحيّ  واحدةُ المنَائح من قَُرى ِدمشَق بالغُوَطة ، إِليها يُنَسب أَبو العبّاس الوليُد بن عبد المِلك بن خالد بن يزيدَ  الَمنِيَحةو

ِحيح أَّن سعداً مات بالمدينة   ، كذا في المعجم. (3)وبها َمْشَهٌد يقال له قَْبُر َسْعد بن ُعبَادةَ األَنصارّي ، والصَّ

ً  في َرْهَوَجٍة َحَسنٍَة. وقد : َضْرٌب َحَسٌن من الَمْشيِ  الَمْيح : [ميح]  كَمْشيِ  َمْشي هوو .كالَمْيُحوَحة ، إِذا تَبختَر ، وهو َمجاز ، َماَح يَِميُح َمْيحا

 كذا في التهذيب. البَطَّة ،

 قال ُرؤبَة :

 َتراه َهيكاَل  مّياحٍ ِمنح كرِّ 
 .ماَحةٍ  من قَومٍ  مائحٌ  ورجلٌ  َر فتَمأَل الّدْلَو ِلقلَّة مائِها.أَْن تَدُخَل البِئ : الَمْيحو

ة»في حديث جابٍر : و  .«ماَحةً  قال : فنَزْلنا فيها ِستَّةً ـ  أي قليالً ماُؤهاـ  أَنهم َوَرُدوا بِئراً َذمَّ

 : (4)وأَنشد أَبو ُعبيدة 

هـــــــــــــــا  ـــــــــــــــ  ا  املـــــــــــــــائـــــــــــــــحاي أَي كـــــــــــــــَ ِوي ُدونـــــــــــــــَ  َدلـــــــــــــــح

اِإيّنِ رأَيــــــــــــــــُت     ُدونــــــــــــــــكــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــنــــــــــــــــاَس حيــــــــــــــــَح

  
 يَرى الماتَح ويََرى اْستَه. المائحُ و ، المائح تَْعنِي أَن الماتَح فوق« باسِت الماتح المائح هو أَبَصُر من»والعرب تقول : 

 ، وهو مجاز. َماحَ  وكّل من أَعَطى َمعروفاً فقد الَمْنفَعَة. يَْجري َمْجَرى الَمْيحو

واكِ  ماحَ  وقد االْستِيَاُك ، : الَمْيح عن ابن األَعرابّي :و ً  فاه بالّسِ َكه. وهو َمجاز. قال : يَِميح َمْيحا  إِذا شاَصه وَسوَّ

يـــــــــح ٍة  ميـــــــــَِ غشـــــــــــــــــــــــَ ريـــــــــَ  بـــــــــَ رحِو ِإغـــــــــح وِد الضـــــــــــــــــــــــ   بـــــــــعـــــــــُ

ا     مــــــــَ مــــــــ  هــــــــَ تـــــــــَ ُه مــــــــن ُدوِن َأن يـــــــــُ مــــــــَ لــــــــح اَل  ــــــــَ (5)جــــــــَ
 

  
يِق بِه ،اْستِْخَراُج  قيل هوو بنْفِسه ، (6) الِمْسَواكُ  الَمْيح قيلو  أي بالِمْسَواك ، وقال الّراعي : الّرِ

ٍة و  عـــــــَ َد َهجح َد  بـَعـــــــح ب الَكَر  َيشــــــــــــــِفي الصـــــــــــــــــــــ  ذح  عـــــــَ

ِة     لـــــــــــ  ُســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــظـــــــــــَ
ُروِ  امل  مـــــــــــائـــــــــــحُ لـــــــــــه مـــــــــــن عـــــــــــُ
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يَق كما يَِميح السََّواَك ألَنّه بالمائح عنى  الِّذي يَنِزل في القَِليب فيْغِرف الماَء في الدَّلو. وَعنَى بالمستَظلَّة األَراَكةَ ، فهو َمجاز. يَِميح الّرِ

ً و ً و عند السُّْلَطان : َشفَْعُت له. ِمْحتُه يقال الشَّفَاعة. : الَمْيحُ  من المجاز أَيضا ً  وقد اإِلْعطاُء ، : الَمْيح من المجاز أَيضا  أَعَطاه ، ماَحه َمْيحا

. وقيل ُمستََماحٌ  ، والمسئُول ُمستِميحٌ و ُممتَاحٌ  ، والسائلُ  الَمْيح افتِعاٌل من فاالمتياحُ  في الُكّل ، ماَح يَِميحُ  وقد ، بالكسِر ، الِميَاحةو ْمتِيَاحِ كاال

 : استعطاه ، َمَجاٌز. امتاَحهو الماَء من البِئِر حقيقَةٌ ، اْمتاحَ  :

__________________ 
 األساس : وريح مُمانح : ال يُقلض غيثها.( عبارة 1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 ( كذا ا واملشهور أنه مات ِ حد  القر  ابلشام. وهي قرية املنيحة كما يف أسد الغابة من قر  غوطة دمش .3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أبو عبيد.4)
 للنابغة. واإِلغري  كر أبي  مثر الل  وما ينش  عنه الطلض. (غرض)( نسب يف اللسان 5)
 ( يف القاموس : السوا .6)
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 وكذلك النِّساَء. : َخالَطه ، َمايََحهو من المجاز : مايََل السُّلطانَ و

 لُغةٌ في البَاحة. : السَّاَحة ، الَماَحةو

 تقّدم في م ح ح. عن أَبي عمٍرو ، وقد : ُصْفرةُ البَْيِض أَو بياُضه ، الَماحُ و

يُص من النَّْخل ، الِميحُ و ِدي ، بالكسر : الّشِ  ُء منه.وهو الرَّ

 ، أي يَتَبَختَر ويَتميَّل ويَنظر في ِظلِّه ، كما في األَساس. يَتَميَّح وقد َمرَّ فاُلنٌ  : التََّكفُّؤ. التَّميُّح من المجاز :و

 بِن َسالٍم.فَرِس ُعْقبَةَ  اسٌم ، واسمُ  ككتّان : ، َميّاحٌ و

 .تَميَّحَ و ، كَميَّحَ  تََمايَلَ  الغُْصُن والسَّكراُن : تََمايَحَ  من المجاز :و

 عند السُّْلَطان. سأَلتُه أَْن يَْشفََع لي : استََمْحته َسأَلتُهُ العََطاَء ، أَو استَعَطْيته ، أي : اْستَمْحتُه من المجازو

ت َعَرقَه. امتاَحتِ و : فَرس ِمرَداِس بِن ُحَوّيٍ. المائحو  قال ابُن فَْسَوة يَذكر ناقتَه وُمعَذََّرها : الّشمُس ِذْفَرى البَِعيِر : استََدرَّ

تـــــــاحَ ِإذا  تح  امــــــح لـــــــَ هــــــَ رَاُه َأســــــــــــــــــــح مــــــ  ِذفـــــــح ر  الشــــــــــــــــــــ   حــــــَ

َر     فــــــــَ رِ  (1)أَبصــــــــــــــــــــــح طــــــــَ قــــــــح ر  مــــــــَ رًا كــــــــُ ــــــــهــــــــا قــــــــاطــــــــِ  مــــــــن

  
 * ومما يستدرك عليه :

يُح الشََّجَرةَ : أَمالَتْها. قال الَمّراُر األََسدّي : َماَحت  الّرِ

تح كــــــــــــمــــــــــــا  ٍر  مــــــــــــاحــــــــــــَ يــــــــــــح ٌة بــــــــــــغــــــــــــَ زِعــــــــــــَ َزعــــــــــــح  مــــــــــــُ

يـــــــــــــرُ     ٌ  ميـــــــــــــَِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ه بـ عحضـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ اُد بـــــــــــــبـ كـــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

  
 فاُلٌن فاُلناً ، إِذا أَتَاه يَطلُب فَْضلَه. امتاحَ و ، إِذا أَفَضَل ، ماحَ و

 وما يَْحَن في قَوِل َصْخِر الغَّيِ :

اَل كـــــــــــــــــــــــَبنّ 
َ

ُه ابملـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــــــــِ َوان ـــــــــــــــــــــــَ   (2) بـ
ا    َن رِيــــــــــــفــــــــــــَ َم مــــــــــــا حيــــــــــــَح جــــــــــــَ ُن َأعــــــــــــح ائــــــــــــِ فــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
يف. هذا تَفسيره. امتَْحنَ  قال السُّّكِرّي : أي  ، أي َحَمْلَن من الّرِ

قَه ، وهو َمجاز. اْمتَاَحهو  الحرُّ والعََمُل : َعرَّ

 في قَول العَُجْيِر السَّلولّي : المائحو

ه  مــــــــــــــائــــــــــــــحٌ وِد  لــــــــــــــَ ــــــــــــــح بـ ــــــــــــــَ وَرِد املــــــــــــــاُء قـ  مل يــــــــــــــُ

ـــــــــــــريُ     ث ـــــــــــــدِّاَلِء كـــــــــــــَ اُن ال طـــــــــــــَ ي وَأشـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــِّ عـــــــــــــل ـــــــــــــُ  ي

  
 من قَْلبِه. وَعنَى بالماِء الَكالَم. يَميح َعنَى به اللَِّساَن ألَنّه

الِء ، أي أَسباُب الكالِم كثيٌر لَديه ، غير  ر عليه. وإِنّما يَِصف ُخصوماً خاَصَمهم فغَلَبَهم أَو قَاَوَمهم ، فهو َمجاز.وأشطاُن الّدِ  ُمتعذِّ

 وُممالحةٌ ، وهو َمجاٌز ، كما في األَساس. ُممايََحةٌ  وبيني وبَينَه

 بُن َسِريعٍ ، كَكتّاٍن ، عن ُمجاهد. َميّاحُ و

 ، رَوى عنه الداَرقُطنيُّ وغيره. الَميَّاحيّ  البَْعَرانيّ  َميّاحٍ  وأبو َحامٍد محّمُد بن هاُروَن بِن عبد بن

 املهملة)
 (فصر النون نبح]
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َح به الَجماهيُر. الَكْلُب ، نَبَحَ  : [مع الحاءِ  فاِد ، أي على ِجَهِة  الظَّْبُي والتَّْيسُ  نَبَحَ  في الّصحاح : وربّما قالواو وهو المعروُف وصرَّ عْند الّسِ

ت ، كَمنََع وَضَرَب ، كّل ذلك الَحيَّةُ ، نَبَحَ  كذاو الِقلّة ، وهو َمجاز كما في األَساس ً وَ  يَْنبَحُ  إِذا َصوَّ ً و بفتح فسكون ، ، يَنبُِح نَْبحا كأمير  ، نَبِيحا

ً و ، ،  النُّبُوح واللِّسان. وفاتَه (3)اٍم وُضبِط أَيضاً بالَكسر كما في األَساس بالّضّم ، كالهما مشهوٌر في األَصوات ، كَصِهيٍل وبُغَ  ، نُبَاحا

ً و بالّضمِّ   بالفتح للمبالغِة والتَّكثيِر. ، تَْنبَاحا

عَب وهو الذي اْنشعََب قال أَبو منصور : والّصَواُب الشُّْعُب جمع األَشْ  .(5) نَبَحُ  لقُُرونه ُشعَبٌ  (4)وقال األَزهرّي : الظَّْبُي إِذا أََسنَّ ونَبََت 

فَادِ   في بعِض أصواتَِها ، وأنشد : تَْنبَح ، والَحيَّة يَنَبحُ  قَْرنَاه. والتَّيس عند الّسِ

 النـ ُبوَحاأيحُخُذ فيه ا َّيَة 
__________________ 

 «أبصغر»( عن األساس واللسان وابألصر 1)
 .«ابملأل»( عن اللسان وابألصر 2)
 ابلكسر يف األساس املطبوع. ِإلا ذكرت يف الصحاح واللسان. نباحاً  ( مل يرد3)
 ( يف التهذيب واللسان : نبتت.4)
 ( وهو قو  اجلاحة رواه عنه األزهري كما يف التهذيب.5)
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 . قال َعْبُد بُن َحبِيٍب الهَذلّي :يَْنبَحُ  َجعْلته : أَْنبَْحتُهو

ا نـــــــــــــَ حـــــــــــــح بـــــــــــــَ ا  فـــــــــــــبَنــــــــــــــح نـــــــــــــَ تــــــــــــــح ور كـــــــــــــَ الَب فـــــــــــــَ  الـــــــــــــكـــــــــــــِ

وبِ خـــــــــــــــِ     جـــــــــــــــُ ـــــــــــــــعـــــــــــــــُ َة ال ـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــّداِر َدامـــــــــــــــِ  اَلَ  ال

  
ً  نُباحِ  الَكْلَب ، إَِذا كاَن في َمَضلٍّة فأَْخَرَج َصْوتَه على ِمثلِ  استَنبح بمعنًى. يقال استَْنبحتُهو أَْنبَْحتهو  فيَنبَح الَكْلب ، ليسمعَه الَكْلُب فيتوهََّمه َكْلبا

 فيهتِدَي. بنُبَاِحه ، فيَستِدلّ 

 جريراً :قال األَخطل يهجو 

وٌم ِإذا  حَ قــــــــــَ بــــــــــَ ُم  اســــــــــــــــــــــــتــــــــــنـــــــــــح هــــــــــُ بـــــــــــَ لــــــــــح َواُم كــــــــــَ  األَقـــــــــــح

اِر     وِد عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــنـــــــــــّ م بـــــــــــُ هـــــــــــِ (1)قـــــــــــالـــــــــــوا ألُمـــــــــــِّ
 

  
ة القَْوِم وأَصَواُت ِكالبِِهم. بالّضّم : ، النُّبُوحُ  الَحّي ، نُبوحَ  من المجاز : سِمْعتُ و  زاد في األَساس : وغيِرَها. َضجَّ

 قال أَبو ذَُؤيب :

هـــــــــــــا ِإَذا مـــــــــــــا  لـــــــــــــِ قـــــــــــــبـــــــــــــ  َب مـــــــــــــن مـــــــــــــُ يـــــــــــــَ  أَبطـــــــــــــح

َم     تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ وُ  واكــــــــــــــتـ يــــــــــــــ  وحُ َداَن الــــــــــــــعــــــــــــــَ بــــــــــــــُ ــــــــــــــ   الــــــــــــــنـ

  
. قال األَخطُل : من الناس. قال الجوهرّي : الَجَماَعةُ الَكثِيرةُ  : النُّبُوحو  ثّم ُوِضَع َموِضَع الكثْرةِ والِعّزِ

وحَ ِإن  الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرَاَرة و  بـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــ  َدارٍِم  الـــــــــــــــــــنـ  لـــــــــــــــــــِ

ِر و     ز  عــــــــــــنــــــــــــَد تــــــــــــكــــــــــــامــــــــــــُ ــــــــــــعــــــــــــِ  اأَلحســــــــــــــــــــــــــابِ ال

  
 وهذا البيُت أَورده ابن سيده وغيُره :

رَاَرَة و  وحَ ِإن  الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  َدارم  الـــــــــــــــــــنـ  لـــــــــــــــــــِ

م األَثـــــــــــــقـــــــــــــاال و     ســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــف  َأخـــــــــــــوهـــــــــــــُ
ُ
(2)امل

 

  
ِرّماح قال : وليس لألَخطل كما ذكره الجوَهرّي ، وصواب إِنشاده   النُّبوحَ و»وقال ابن بَّرّي : عن البيت الذي أورده الجوَهِرّي : إِنّه للّطِ

 وقبله :« لَطيِّئ

ئــــــــــــاً  يــــــــــــِّ ُر طــــــــــــَ هــــــــــــا الــــــــــــّرجــــــــــــُر املــــــــــــفــــــــــــاخــــــــــــِ  اي أَيــــــــــــ 

رَابِ     ا ِإغــــــــــــــــح ك أميــــــــــــــــّ ســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــفح َت ن ــــــــــــــــح َرب  َأغــــــــــــــــح

  
 قال : وأَّما بَيت األَخطِل فهو ما أَورَده ابن سيده ، وبعده :

وا  َربـــــــــــــــُ عـــــــــــــــا املـــــــــــــــاَء حـــــــــــــــىت  َيشـــــــــــــــــــــــــــــح  املـــــــــــــــانـــــــــــــــِ

اال    جــــــــــــــَ وه ســـــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــُ قســـــــــــــــــــــــــــ  ه ويــــــــــــــُ َواتــــــــــــــِ فــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

  
 األَخطُل بني َداِرم بكثرةِ َعَددهم وَحْمِل األُموِر الثّقال التي يَعِجز َغيُرهم عن َحْملها ، كذا في اللسان.َمَدح 

ِن عليّ  النَّبَّاحو  : َصَدٌف بيٌض ِصغَاٌر. النّبّاحُ و وكّرَم َوْجَهه. (3) عنههللارضي بن أَبي طالبٍ  كَكتَّان : والُد عامٍر ُمؤّذِ

 النّبَّاح واحدته بِهاٍء ، وأَبو والُوُشحِ وتُدفَع بها العَْين ، تُجعَل في القاَلئدِ  أي يُجاُء بها ِمن مكة نَاقُِف ِصغَاٌر بِيٌض َمّكيّة ،م وعبارة التهذيب :

 محّمُد بُن صالحٍ ، محّدُث.

ً  ُهْدُهدُ ال نَبَحَ  عن ابن األَعرابّي. وقد الُهدُهُد الكثيُر القَْرقَرةِ ،  :(4) كُرّمان النُّبَّاحُ و  ، إِذا أََسنَّ فغَلُظ َصْوتُه ، وهو َمجاز. يَْنبَح نُبَاحا

 الَجْرِو. يَنبَح نُباحَ  كغَُراٍب : َصْوُت األَْسَودِ  النُّبَاح قال أَبو َخْيرةٍ :و

يَّاَحةُ. النَّْبَحاءُ  قال أَبو َعمٍرو :و ياحِ. النّبَّاح وعن ابن األَْعَرابّي : : الظَّْبيَةُ الصَّ  : الظَّبُي الَكثيُر الّصِ

 وهي َهْضبَة من دياِر فََزاَرةَ. َحْزٌم ِمن الشََّربَّة قُْرَب تَْيَمَن ، بالضّم ، ، نُبَاحٍ  ذُوو

 * ومما يستدرك عليه :
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 . قال :نَبَّاحُ و نابحٌ  كْلبٌ 

َك ال  ـــــــــــَ حُ مـــــــــــا ل ـــــــــــَ ب ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ـــــــــــد وحمح  تـ َب ال لـــــــــــح  اي كـــــــــــَ

ــــــــــَت     ن د كــــــــــُ ــــــــــَ احــــــــــاً ق ــــــــــ  ب ــــــــــَ وحمح  نـ ــــــــــَ ــــــــــيـ ــــــــــَك ال ال ــــــــــمــــــــــَ  ف

  
: َضخُم الصَّْوت ، عن  نُبَاِحيٌّ  . وَكلبٌ نُبُوحٌ و نُبَّحٌ و نََوابحُ  الَكْلِب ليُنِذَر بهم. وِكالبٌ  نَباحَ  قال ابن سيده : هؤالِء قوٌم انتظروا قَوماً فانتظُروا

 اْسُكتْ »:  اعنههللارضيفيمن تناَول من عائشة  عنههللارضيحديث عّمار يُْضَرُب له مثَُل الَكْلب ويُشبَّه بِه ، ومنه َمنبوحٌ  اللِّْحيَانّي. ورجل

__________________ 
 .«األقوام»بد  « اأَلضياف»( الرواية املشهورة 1)
. وقد  وز أن ينصب .. املستخف ابلرفض والنصب. فمن نصبه عطفه عل  اسم ِإن ا وأخوهم خرب ِإن ا واألثقا  مفعو  ابملستخف( ويرو  2)

 ِ ضـــمار فعر د  عليه املســـتخف تقديره ِإن الذي اســـتخف االثقا  أخوهم و وز أن يرتفض أخوهم ابملســـتخف واألثقا  منصـــوبة به ويكون العائد
الضـمري الذي أضـيف ِإليه األخ ويكون اخلرب  ذوفاً تقديره ِإن الذي اسـتخف أخوهم األثقا  هم. فحذف اخلرب لداللة الكالم عل  األلف والالم 

 عليه.
 وأما من رفض املستخف فِإنه رفعه ابلعطف عل  موضض ِإن ويكون الكالم يف رفض األخ من الوجها املذكورين فيمن نصب املستخف.

 بعد كلمة عنه.« ديد الصوتوالش»( يف القاموس : 3)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان بفتح النون ضبرت قلم.4)
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ُبوحاً مشقوحاً   حكاه اهلروي  يف الغريبا. «َمنبوحاً  َمقح
 ِكالبَُك ، أَي لَِحقَتْنِي َشتائُمَك. نَبحتْني : المشتوم يقال الَمْنبُوحو

 .(1) َحهنَابَ و عليه نَبََحتْ و الَكْلبُ  نَبََحهُ  وفي التهذيب :

.« يُْنبَح فاُلٌن ال يُعَوى وال»وفي مثٍَل :   ، يقول : ِمن َضْعفه ال يُعتَّد به وال يَُكلَّم بَخْيٍر وال َشّرٍ

 : شديُد الصَّْوت ، وقد ُحِكيَت بالجيم. نَبّاحٌ  وَرُجلٌ 

 الشَّاعُر ، إِذا َهَجا ، كما في األَساس. نَبَحَ  ومن المجاز

 : َموضٌع ، قال َمْعُن بن أَوس : النّوابحُ و

عـــــــــــاً  لـــــــــــَ عـــــــــــح لـــــــــــَ ـــــــــــَ اَلَء فـ رحبـــــــــــَ تح كـــــــــــَ لـــــــــــّ َي حـــــــــــَ  ِإَذا هـــــــــــِ

ا     َذيـــــــــــب ُدوهنـــــــــــَ وحَز الـــــــــــعـــــــــــُ جـــــــــــَ افـــــــــــَ َ واحبـــــــــــِ  فـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــ 

  
ً  واستدرك شيُخنا  الغنَوّي كُزبير ، من التابِعين. نُبَيحا

نَتََح  بالّضم ، كالنُّتُوحِ  ِمن الِجْلِد ، أَي العَرقِ  ُخُروُجه ، قيل :و وفي الّصحاح : الّرْشح. العََرق. بالمثنّاة الفوقيّة الّساكنة : ، النَّتْح : [نتح]

 ً ً و يَنَتِح نَتْحا ً  الَمزاَدةُ  نَتََحتو النِّحُي ، إِذا َرَشَح بالسَّمن نَتَحَ  يقال :  النِّْحيِ.الدََّسم ِمنَ  ُخروجُ  : النُّتُوحُ و النَّتْحو نُتُوحا ً و نَتْحا  كذا ُخُروجُ و .نُتُوحا

هو ،  نَتَح : ُخُروُج العََرِق من أُصول الشَّعِر. النَّتْح وقال األَْزَهِرّي : من الثََّرى.ـ  ضبطه في نسختنا النَِّدّي ، كأَمير فليُنظر (2) النَِّديّ 

. الَحرُّ  نَتََحهو الِزٌم ، كَضَرَب ،  وغيُره ، متعّدٍ

ّم. ، النُّتُوحُ و ثُّم يُحتاج إِلى النظِر  وال يقال نُتُوٌع كما في الّصحاح ، أَي على ما اشتهَر على األَْلسنة. قال شيخنا : ُصُموُغ األَشجاِر ، بِالضَّ

 كَصْمغ َوزناً ومعنًى ، أَو غير ذلك. نَتْح رده ، هل هوفي مفْ 

 ومثله في اللسان. ، بالكسر : االْسُت ، الِمْنتََحةو

مناسٌب لهذه الماّدة ال أَنه بِناٌء مهَمل من أَْصله على ما قّرره شيخنا ، فيلزم عليه أَن يقال ما المانع من أن يكون افتعال  ، ما لَهُ َمْعنًى انتَاحَ و

لَه ، ثاَلَث َغلََطاتٍ  تعالى هللارحمه وَغِلَط الَجوهريُّ  النَّْوح أَو من النَّيح ، فإِّن كالًّ منهما ماّدة واردةٌ لها معاٍن ، فتأَّمْل.من   بناًء على ما أَصَّ

 أَنَّ  ثانيها : ُمَطاوعاً لنَتََح أَيضاً كما هو ظاهر.وال يكوُن  فيه َمْدَخٌل ، لالنتِيَاحِ  فََما ليس فيه َحْرُف ِعلّه ، أَحدها : أَن التَّْرِكيب صحيح

واية في الرجز أَي في هذا التركيب ، ال ُمطلقاً كما توهَّمه بعّض. ال معنَى له ، االنتياحَ  يَصف بَعيراً  الُمستشَهد به لِذي الّرمة ثالثُها : أَّن الّرِ

ْقِشقة :  يَهِدر في الّشِ

اءَ  اح َرقحشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ اَم  تـ غـــــــــــَ ـــــــــــلـــــــــــ  َداا ال ـــــــــــِ زحب ُ
  املـــــــــــ

َدا      َدو َم فـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا رِز ه وأَرحعـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي تُْلقى اللُّغَاَم. ومعناه تَْمتَاٌح بالميم ال بالنون ، إِنََّما هو

ض للّرجز شارُح الشواِهِد ، كعادته في إِهمال المهّمات.  قال شيخنا : ولم يَتعقّبه ابن بَّرّي في الحواشي ، وال تَعرَّ

، قال ذو  النَّتْح مثْل االنتياحو ابُن منظوٍر أَيضاً مع كمال تتبُّعه لما استُدِرك على الجوهرّي. ونصُّ عبارة الجوهرّي :قلت : ولم يَتعقَّْبه 

ُحوا أَن ، بفَوقِيَّتَين. وقد يقال إِّن ِروايةَ المصنِّف ال تَقَدح في ِرواية الجوهرّي ألَنَّهم صَ  االنتتاحُ  . إِلخ. ويوجد في بعْض نُسخه :.. الّرّمة رَّ

ح به ابُن األَنبارّي في أُصول ه وابن الّسّراج ، رواية ال تَقَدح في ِرواية ، وال تَُرّد روايَةٌ بأُْخَرى لو َصّحت ووَرَدْت عن الثِّقات ، كما صّرِ

بَدلة ، كما هو دعَوى المصنّف ، بل هي بدل عن الميم ، وهو كثير ، أَو أَنَّ األَلَف ليست بم تنتاح وأَيَّده ابُن ِهشام. ويمكن أن يقال إِّن نون

 أَلف إِشباع ِزيدْت للوْزِن ، قاله شيخنا.

ْمِل. ، كيَْعُسوٍب : طائرٌ  اليَْنتُوحُ و  أقَرُع الرأِْس يكون في الرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 َعَرقاً ، إَِذا ساَر في يوٍم صائٍِف شديِد الَحّرِ فقَطَر ِذْفَرياه َعَرقاً. يَْنتَح ِذْفَرى البعيرِ  نَتَحو العََرق : َمَخاِرُجه من الِجْلد. َمنَاتِحُ 
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 وانتَزْعته ، بمعنًى واِحٍد. انتَتَْحتُهو ءَ امتتْحت الشيْ  عن بعِض العرب : (3)وفي التهذيب : َرَوى أَبو أَيّوَب 

 : َسياََلُن الدَّمعِ. النَّتْح وقال شيخنا :

__________________ 
 ويف اللسان فكاألصر. .«يقا  : نبحته الكالب ا ونبحت عليه ا وانحبه الكلب»بارة التهذيب : ( ع1)
 ( يف اللسان : الن َد .2)
 ( األصر واللسان عن األزهري ا ويف التهذيب : أبو تراب.3)
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 إِذا كاَن سميناً. الَحميت ، (1) يَْنتَُح نَتْحَ  : َرّشاٌح. ومن الَمجاز : فالن نَتّاحٌ  وفي األَساس : نِْحيٌ 

هللا تعالى  أَنَجَحَهاو لك. أَنجْحتُهاو أَْنَجَحتْ و الحاَجةُ ، كَمنََع ، نََجَحتِ  والفَْوُز. وقد ءِ بالّضّم : الظَّفَُر بالشَّيْ  النُّْجحُ و ، بالفتْح ، النََّجاح : [نجح]

 أَْسعَفَه بإِدراِكَها. :

 حاجتَه ، إِذا قضْيتها له. أَنَجْحتُ  وقد .َمنَاِجحَ و َمنَاِجيحَ  قومٍ  ، ِمنْ  ُمْنِجحٌ  . وهونُْجحٍ  َزْيٌد : صاَر ذا أَنَجحَ و

 .«إِْذ أَكَدْيتُم أَْنَجحَ و»:  اعنههللارضيفي خطبة عائشة و

حَ و َزها ، إِذا ، استَْنَجَحَهاو الحاَجةَ  تَنَجَّ  .(2) أَستَْنِجحُ  وإِيّاه هي. ومن َسَجعَات األَساس : وباهلل أَستَفتُِح ، نََجحتْ و تَنَجَّ

 ، قال أَْوٌس : (3)الحاجاِت  ُمْنِجحُ  أَي من النّاس ، الُمْنِجحُ  : النَّجيحُ و : الصَّواُب ِمَن الّرأْيِ. النَِّجيحُ و

يــــــــــــــــــــحٌ  رٍت  جنــــــــــــــــــــَِ بحقــــــــــــــــــــِ َواٌد َأخــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــــَ

دُِّث ابلــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــبِ     اٌب حيــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــــــــِ

  
 .نُْجح : ذو ُمْنِجح وفي األَساس : رُجلٌ 

ً  يقال : ساَر فالٌن َسيراً  الشَّديُد من السَّْير ، : النَّجيح المجاز :من و : َوِشيٌك. وكذلك  نَِجيحٌ و ناجحٌ  َسيرٌ  ، كالنَّاِجحِ  ، أَي َوشيكاً ، نَِجيحا

 ُمِجّد. قال أَبو ِخراٍش الُهَذلّي : نَِجيحٌ  المكاُن. ونَْهضٌ 

  ُ هـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــنـ ه ال ـــــــــُ رِّب قـــــــــَ ـــــــــُ ـــــــــحُ يـ ي جـــــــــِ ـــــــــ  ـــــــــن ِه  ال ـــــــــِ ا ب مـــــــــَ ـــــــــِ  ل

وُ  مـــــــــــــــــــو     ثـــــــــــــــــــُ ُدويف لرًة ومـــــــــــــــــــُ (4)نـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــُ
 

  
أَو تتابََع ِصدقُها ، وقال  تَتَابَعَْت بِصْدٍق ، قال ابن سيده أَي أَْحالُمه ، عليه تَنَاَحَجت من المجاز :و .ناجحٌ  أَْمُرهُ : تَيَسََّر وَسُهَل ، فهوَ  نََجحَ و

 ِصْدٍق. (5)غيره : يقال ذلك للنّائم إِذا تَتابعْت عليِه ُرْؤيَا 

واو ً  َسمَّ ً و كأَِمير ، ، نَِجيحا ً و كُزبَير ، ، نَُجيحا ً و كُمْحِسن ، ، ُمْنِجحا ً و ، بِالّضم ، نُْجحا  كَسحاب. (6) نََجاحا

ثٌ  كأَِمير ، ، نَِجيح عبد هللا بن أَبيو  مّكّي. ُمَحّدِ

ْبر. بالفتح : ، النََّجاَحةو  الصَّ

 ، أي بصابرة. بنَِجيَحة وما نَْفسي عنه : صابِرةٌ ، نَجيحةٌ  نَْفسٌ  يقال :و

 به. (7) فأَْنَجْحتَ  فإِذا َغلَْبتَه بك ، أَنَجحَ  ٍء َغلَبك فقدوكلُّ َشيْ  َغلَبََك ، الباطُل ، أَي بك أَنَجحَ  من المجاز : يقال :و

 بك ، أَي غلبََك وَظِفَر بك. أَنَجحَ  األَساس : إِذا ُرْمَت الباطلَ وفي 

 : قَبيلةٌ باليمن. نَجاح وبنو

ث ، رَوى عنه أَبو علّي بن شاذاَن ، وتوفّي سنة  نَِجيحٍ  وأَبو بكٍر محّمد بن العَبّاس بن از البغَدادّي ، ُمحّدِ  .345، كأَِميٍر ، البَزَّ

ً نَحَّ يَنِحُّ نَِحيح : [نحح] ، وهو  التَّنَْحنُحُ  : النَّْحنََحةُ  قال األَزهرّي عن الليث : .تَنَْحنَحَ و كنَْحنَحَ  تََردََّد َصْوتُه في َجْوفِه ، من حّد َضَرَب : .ا

 أَسهُل من السُّعَال ، وهي ِعلّةُ البَِخيل ، وأَنشد :

كــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــــةٍ ي ــــــــــــــــــــَ ن  وَأحِّ  حنــــــــــــــــــــَح

رِِ      عــــــــــــــاَ  الشــــــــــــــــــــــــــــ  ي ســــــــــــــــــــــــــــُ كــــــــــــــِ  األَبــــــــــــــحِّ حيــــــــــــــَ

  
ه الَجَملَ  نَحّ و ا ، بالّضّم ، يَنُحُّ  َحثَّه. : نَحًّ

 السائَل : َردَّه َردًّا قَبيحاً. نَْحنَحَ و ونصُّ عباراتهم : َرّده َردًّا قَبيحاً ، إِذا ، نَحنََحهو

ْبر. النََّحاَحةو فاً عن النََّجاَحة ، بالجيم ، وقد ت : الصَّ  قّدم ، فإِنّي لم أََر واحداً َذكَره منأَنا أَْخَشى أَن يكون هذا مصحَّ
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__________________ 
 .«نتيح»( عن األساس وابألصر 1)
 قو  القطامي يصف انقته :ـ  ( وشاهده فيه2)

 ِإن تــــــــــــرجــــــــــــعــــــــــــي مــــــــــــن أيب عــــــــــــثــــــــــــمــــــــــــان مــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــحــــــــــــة 

ـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــرُ     ح ال ـــــــــــجـــــــــــَ ن ـــــــــــَ ت ســــــــــــــــــــــــح
ُ
ـــــــــــهـــــــــــون مـــــــــــض امل ـــــــــــقـــــــــــد ي  ف

  

 ( األصر واللسان ويف التهذيب : للحاجات.3)
قوله بدو ومثير كذا ابللسان أيضاً ولعلهما  رفان عن »وهبامش املطبوعة املصرية :  (.دار املعارف)وما أثبت عن اللسان « ومثير»( ابألصر 4)

ســـــان نزو كوثوب وزانً ومعىن ا ونئير كرحيم مصـــــدر أن  نئيال ِإذا مشـــــ  وهن  برأســـــه حيركه ِإىل فو  كما يف القاموس وغريه وحرر كذا هبامش الل
 .«خمتصراً 

 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ر  .5)
ـــــــــــ  ( قوله وجناحاً هي  بتة يف نسخة املو املطبوعة. ومل توضض ابألصر با قوسا6) ـــــــــــ  عل  أهنا من القاموسـ سهواً. وقد نبه عل  ذلك هبامش ـ

 املطبوعة املصرية.
 ( اللسان : فقد أجنحت به.7)
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ر ا ضـــــد . : الن َحاَحةو  .(1)املصـــــنفا  خاُء ا والُبخح ا  حَنحَنح (2)اللِّئام. قير : مجحض  الُبَخالءِ  مبعىن الن َحاحِنَةُ  من ذلكو  الســـــ 
 كَجعَفر ا وقير من اجلموع الجي ال واحَد هلا.

كأَنّه إِذا ُسئل اعتَّل َكراَهةً للعطاٍء فردََّد نَفَسه لذلك. قال شيخنا : وَدعوى اإِلتباع بناًء على أَنَّ هذه  إِتْبَاٌع ، أَي بخيل ، ، نَِحيحٌ  َشِحيحٌ  َرجلٌ و

 بمعنى البُْخل فَصّوبوا أَنّه تأْكيٌد بالُمرادف. النََّحاحة لماّدة لم تَرْد بمعنَى البُْخل ، وأَّما على ما حَكاه المصنّف من ُورودا

بن َحَراِم  (3) بن ثُعَالَةَ وقيَّده الشاطبّي بالجيم بعد النّون ، وقال : هو نَُجيحُ  َداِرٍم ، جاهليٌّ ، ُمَجاِشع بن بن َعبِد هللا ، كُزبَير ، من بني نَُحْيحو

 بن مجاشعِ ، كذا في التبصير للحافظ ابن حجر.

 ما أَنا بََطيِِّب النَّْفِس َعْنه. أَي النَّْفِس َعْن كذا ، كنَْفنٍَف ، بنَْحنَحِ  ما أَنا قولهم :و

 * ومما يستدرك عليه :

جُل ، عن ُكراع. قال ابن سيده : ولْسُت منه على ثِقة ، وأُراَها بالَخاِء. قال :  تَنَْحنَحَ  : َصوُت الَجْرع من الَحْلق ، يقال منه : النَّْحنََحة الرَّ

َر قَوَل : النَّْحنََحةُ  وقال بعض اللُّغويين : ي أَصابعه ُمستْدفِئاً فقال : َكْه َكْه ، اشتُقَّ ، ُمْستَْرِوحاً ، كما أَن الَمْقُرور إِذا تَنَفََّس ف نَحْ نَحْ  : أَن يكّرِ

 منه المصدر ثّم الِفْعل ، فقيل َكْهَكهَ َكْهَكَهةً ، فاشتُّقوا من الصَّْوت. كذا في اللسان.

 قال العَّجاج : ويَُضّم : الَكثرة. بالفتح ، النَّْدحُ  : [ندح]

ا  ــــــــــــــاهبــــــــــــــَُ امــــــــــــــَ  ُور مــــــــــــــًا رِق ــــــــــــــٌد َتســــــــــــــــــــــــــــَ ي  صــــــــــــــــــــــــــــِ

دححِ     نـــــــــــــــَ ٍم قـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــِ اَوهـــــــــــــــح اهبـــــــــــــــَُ بـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ٍم قـــــــــــــــَ  طـــــــــــــــِ

  
منه ، أَي  الَمْنُدوحةِ و من األَمر ، نَْدَحةٍ  تقول : إِنَّك لفي .النُّْدَحةو كالنَّْدَحة ما اتََّسَع من األَرِض  : النَّْدحُ و والفُْسَحة. السَّعَةُ  : النُّْدحو النَّْدحو

 ، أَي َسعةٌ. ُمنتََدحٌ و مْنُدوَحةٌ  يقال : لي عنه .الُمْنتََدحِ و ، أَي ُمتََّسٌع. َمندوَحةٌ  َسعَةٌ. وقالوا : لي عن هذا األَمرِ 

 .«عن الَكِذب لَمْندوَحةً  إِّن في المعَاِريِض »في حديث ِعْمراَن بن الُحَصين. و

ُجَل عن االضطرار إِلى الكذب الَمْحِض. وقال قال الجوَهِرّي : وال تقُْل ممدوحة ،  يعني أَنَّ في التَّْعريض بالقَْول من االتِّساع ما يُغنِي الرَّ

،  انَداحَ  ، أَي ُمتَّسع : إِنّها مشتقَّةٌ من َمنُدوَحةٌ  ، من قولك : ما لي عنه مندوحةٍ  ابن ُعْصفُور في الُمْمتِع : ُحِكَي عن أَبي ُعبيٍد أَنه قال في

مفعولةٌ ، ونُونُه أَصليّة ، إِذا لو كانت زائدةً لكانت َمْنفُْعلَة ، وهو بناٌء لم يَثبْت في  مندوحةٌ و انفعََل ، ونونَه زائدة ، انداحَ  ك فاسٌد ، ألنَّ وذل

ها  الَمنُدوَحة غيره :وجانِبُه وَطَرفُه ، وهو إِلى السَّعَة ، وقال  َسنَُد الَجبَلِ  هوو ، النَّْدح ِكالمهم ، فهو على هذا مشتقٌّ من بفتح الميِم ، وضمُّ

بيِدّي : يقال : له عن هذا الغَنَُم في َمَرابِضها.  انتَدَحتِ  أَيضاً ، من النَّْدح ، أَي ُمتََّسع ، وهو ُمْنتََدحٌ و َمْنُدوَحةٌ  لَْحٌن. وفي كتاب لحِن العََواّم للزُّ

 لغةٌ فيه. انَدَحىو بَْطنُه ، أَي انتفَخ ، انَداحَ  هالفُْسَحة والسَّعَة ، ومن المندوحة وقال أَبو عبيٍد :

 وَجْمع .النُّْدح أَْنداحٌ و النَّْدحِ  أَي جمع ج وهو السَّعَة. (4)زائدة ، واشتقاقه من الدَّْوح  انداح وهو َغلٌط ِمن أَبي ُعبَْيد ، ألَّن نونَه أَصليّة ، ونون

اب ، قال السَُّهْيلّي : وقد تُْحَذف الياُء ضرورةً. قال شيُخنَا : وِمثْلُه جائز في السَّعَة ، كما في منهاجِ البلغاِء لحازٍم ، وكت المنُدوَحة َمنَاِديحُ 

ائر البن عصفور.  الضرَّ

 ُء تَراهُ مْن بَِعيٍد.بالَكْسر : الثِّْقل ، والشَّيْ  ، النِّْدحُ و

ً  كنَدََّحه كمنَعه : َوسَّعَه ، نََدَحهو  ومنه . وهَذا من األَساس ،تَنديحا

عيهتَْنَدِحيهِ  قَْد َجَمَع القُْرآُن َذْيلَِك فاََل  ِحيَن أَرادت الُخروَج إِلى البصرة : ماعنههللارضيقَول أُّمِ َسلمةَ لعائشةَ   . أَي ال تَُوّسِ

قيه يه. بالباِء ، أَي ال تَْفتَِحيه ، من البَْدح وهو العاَلنيَة ، أَرادْت قولَه والهاُء للذّيل ، ويُْرَوى : ال تَْبَدح بُخروِجك إِلى البصرة ، وال تُفَّرِ

وقال األَزهرّي : من قاله بالباِء ذَهَب إِلى البََداح ، وهو ما اتََّسَع من األَْرض ومن قاله بالنُّون  (5) (َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ َوال َتَْبَّْجنَ )تعالى. 

 هو السَّعة.و النَّْدح ذَهَب به إِلى

ّم : بَْطنٌ  ُمنَاِدحٍ  بنُوو  القبيلِة المشهورة. من ُجَهينَةَ  صِغير ، بالضَّ

__________________ 
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 ( وردت يف التكملة مبعاٍن ثالثة.1)
 «قوهلا مجعها كذا ابلنسخ والصواب مجض كما هو  اهر.»وهبامش املطبوعة املصرية : « مجعها»( ابألصر 2)
 .«بقالة»وابألصر ( عن التكملة ا 3)
و ا فبينهما اندح و  (4)  فُرقان كبري.ـ  أي الدوح والدحوـ  من الد حح
 .33( سورة األحزاب اآية 5)
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 تَبَّدَدتْ  وَمَساِرِحَها : َمَرابِِضَهاـ  وهو الموافق ِلألُصول الصحيحة (1)« في»وِمثله في الّصحاح ، وفي بعض النسخ ـ  الغَنَُم ِمنْ  تَنَدََّحتِ و

 كانتَدَحْت. واتََّسعَْت ِمن البِْطنَة ، نتََشَرتْ وا

ْواو ً  َسمَّ ً و ناِدحا  .ُمنَاِدحا

ً  بْطُن فالنٍ  اْنَدحَّ و  في إِيراده هنا. وَغِلَط الَجْوَهِريُّ  وقد تَقَّدم ، َمْوِضعه د ح ح اتََّسَع من البِْطنَِة : : انِدَحاحا

ً  بطنه اْنَداحَ و  هللارحمهأَيضاً  الجوَهِري وَغِلط وقد تقّدم أَيضاً ، َموِضعه دوح ، ، من ِسَمٍن كان ذلك أَو ِعلٍّة ،إِذا انتفَخ وتدلَّى  ، انِديَاحا

 في إِيراده ُهنَا. تعالى

ً  بَطنُه انَدحَّ  قُلت : ووجدت في هاِمش نسخة الّصحاح منقوالً من خّط أَبي زكريّا : ً و ، اْندحاحا بابهما المضاعف والمعتّل ، وقد  اْنَداَح اندياحا

حة ، وإِنََّما جمعَُهما هنا لتقارب معانيهما ، انتهى.  ذكرهما في بابهما على الّصِ

استطراداً ، لتقارب المواّد في اللّْفظ واتفاقهما في المعنَى ، والّدليل على ذلك أَنّه ذكرهما  انداحَ و انَدحّ  قال شيخنا : وإِنّما ذكر الجوهرّي هنا

وفي مواِضَع من محلّهما ، فهو لم يّدعِ أَّن هذا موِضعُه ، وإِنما أَعادهما استطراداً على عادة قدماِء أَئّمِة اللُّغَة ، كما في العين كثيراً ، في 

 التهذيب وغييره ، فال َغلََط وال َشطَط.

 * ومما يستدرك عليه :

 : واسعةٌ بَعيدة. َمندوحة أَرضٌ 

 ، أَي واسٌع. «ِدحٌ نا وادٍ »في حديث الحّجاج و

 : الَمفَاِوز ، كما في الّصحاح. الَمناِدحُ و

 .(2): فََحَصت أُفحوصةً ووسَّعَتها لبَْيضها ، كما في األَساس  أُنُدوَحةً  النّعاَمةُ  نَدَحتو

وض :  : كاثََره. نَاَدَحه وفي الرَّ

ً ]فوسََّع َعيَشه وبذََّر مالَه ،  (3) [كثرة]، أَي صاَر مالُه كالتَُّراِب « فَنََدحَ  أَتَْربَ »وفي مجمع األَمثال   ، نقله شيخنا. [مسرفا

ً و يَْنَزح كَمنََع وَضَربَ  ُء ،الشيْ  نََزحَ  : [نزح] ً  بَعَُد ، إِذا يَْنِزُح نَْزحاً نُُزوحا  .كاْنتََزَح انتَِزاحا

ً  البِئرَ  نََزحَ و ً  أَي البِئُر والدَّارُ  ِهَي ، نََزَحتْ و .كأَْنَزَحَها اْستَقَى ماَءَها َحتّى يَْنفََد أَو يَِقّل ، : يَنَزحها نَْزحا ً و تَْنَزُح نَْزحا  نُُزحٌ و ناِزحٌ  فهي نُُزوحا

 أَنشَد ثعلب : : بعيٌد. حٌ نازِ و نُُزحٌ  ءٌ فهو الزٌم وُمتعّد. وشي في البُْعد والبِئِْر ، كَصبوٍر ، ، نُزوحٌ و بضّمتين ، ،

زٌِ   نــــــــــــــــــــــــح ة مــــــــــــــــــــــــَ َذلــــــــــــــــــــــــّ
َ

زُحٌ ِإن املــــــــــــــــــــــــ   نـــــــــــــــــــــــــُ
ي    مــــــــــِ ــــــــــح ت ــــــــــي شــــــــــــــــــــــــَ رُك ــــــــــح ــــــــــاتـ وحمــــــــــِك ف ــــــــــَ ن داِر قـ  عــــــــــَ

  
 .نُُزحٌ  : قَليلةُ الماِء ، وَرَكايَا نَُزوحٌ  وفي الّصَحاح : بِئر

 .(4)، أَي أَنفَْدَت ما ِعنِدي  «نََزْحتَني ارحْل عنِّي فلقد»في حديث ابن المسيِّب قال لقَتَاَدة : و

َكة : الماُء الَكِدُر ، النََّزحُ و  كذا في الّصحاح ، قال الراجز : أَكثُر مائَِها ، نُِزحَ  الّتي البِئرُ  أَيضاً : النََّزحو ، محرَّ

ي يف  قـــــــــــِ تـــــــــــَ زَحِ ال َيســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــ  وِف  الـــــــــــنـ فـــــــــــُ ضـــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

وفِ     ُروِب اجلــــــــــــــــــــــُ َدارَاُت الــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــُ  ِإاّل مــــــــــــــــــــــُ

  
 ايَة : التي أُِخَذ َماُؤَها.وِعبَاَرة النّهَ 

 فَعيٌل بمعنى فاعل. «نَزيح عبُد الَمِسيح ، جاَء من بَلدٍ »وفي حديث َسِطيح :  : البَِعيد ، النَِّزيحُ و

 وِشبُهها. بها الماءُ  يُنَزح ، بالكسر : الدَّْلوُ  الِمْنَزَحةو

 وأَنشد األَصمعّي للنّابغة : بِه ، كعُنَِي : بَعَُد َعْن ِديَاِره َغيبَةً بعيَدةً ، نُِزحَ  قدو منه ، بِبُْعدٍ  من كَذا ، أَي بُِمْنتََزحٍ  هوو
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ن و  نـــــــــــــــزَحح مـــــــــــــــَ ومـــــــــــــــاً  يـــــــــــــــُ د  يـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــه ال بـــــــــــــــُ

ي    ريُ  ـــــــــــــــــــَِ ييف َأو َبشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــِ  ُء بـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــَ

  
 ، من بالٍد بعيدةٍ. قال ابن ِسيَده : وقول أَبي ذَؤيب : َمنَاِزيحُ  وإِبِلٌ  َمنَاِزيحُ  قَْومٌ و

ُم و  ٍب كــــــــــــَبهنــــــــــــُّ لــــــــــــح ر َح املــــــــــــوُت عــــــــــــن غــــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــــــَ

ي     اقــــــــــِ عــــــــــهــــــــــا الســــــــــــــــــــــــ  َدافــــــــــِ رحٌب يــــــــــُ ــــــــــحُ جــــــــــُ ازِي نــــــــــَ  مــــــــــَ

  
__________________ 

 ( وهي رواية التهذيب واللسان واألساس.1)
 ( ويف التكملة : األندوحة : أفحوص القطا.2)
 (.حرف التاء)( زايدة عن جممض األمثا  3)
 ومثله يف النهاية.« قا  يف اللسان : ويف رواية : نزفتين»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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 ، وهي التي تأْتي إِلى الماِء ِمن بُْعد. ِمنزاحٍ  إِنّما هو جْمع

ُث ، رَوى عن اللَّْيث بن سعٍد ، نازحٍ  آبارهم. ومحّمُد بنُ  اهُ ِمي نََزَحتْ  : (1)القَْوُم  أَنَزحَ  وفي بعض النسخ : القَْوُم ، نََزحَ و ذكره األَمير  ، محّدِ

 والحافظ ابن حجر.

 قَْوُل الَجْوَهِرّي : قال ابُن ُهْرَمة يَرثِي ابنَه : و

رمــــــــــــَ   ا تــــــــــــُ ر حــــــــــــِ َن الــــــــــــغــــــــــــوائــــــــــــِ  فــــــــــــبَنــــــــــــَت مــــــــــــِ

اِ  و     ن َذمِّ الـــــــــــــــــــّرِجـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــزَاحِ مـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــح  مبـــــــــــــــــــُ

  
ايِ فتولََّدت األَلف ، هكذا في اللسان وغيره ، وهوأَشبَع فَتَحةَ  بن علّي الهاشمّي.  َجعفََر بَن ُسلَْيَمانَ  (2) وإِنََّما يَمَدُح القاِضيَ  منه ، َسْهوٌ  الزَّ

حّمد ، وكان ووجْدُت في هامش نُسخة الّصحاح مما ُوِجد بخّط أَبي َسْهٍل ، أَّن البَيَت من قصيدةٍ َمَدَح بَها بَْعَض القُرشيّين ، َمن اسُمه م

 قاِضياً لجعفِر بن ُسليماَن بن علّي ، وفيها :

َداُه  ِوي يـــــــــــــــــــــَ دًا حتـــــــــــــــــــــَح  رأَيـــــــــــــــــــــُت  ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــ 

اتِ     ارِجـــــــــــــــَ اَز اخلـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ َداحِ مـــــــــــــــَ   مـــــــــــــــن الـــــــــــــــقـــــــــــــــِ

  
 فليُْنَظْر هذا مع قول المصنّف ومع قول شيخنا.

 قلت : ال سْهو ، فإِّن القصيدة مشتملة على األَمَرين ِرثَاِء الولد وَمدح َجعفر ، فال منافاة وال سهو.

 * ومما يستدرك عليه :

 ، أَي ال يَْنفَُد. يَْنَزحُ  وال يَْنِزحُ  ، وماٌء ال أَْنَزَحه

َك ُسُرٌح ، وَخْيُركبُمْنتََزح : أَنت من الذمّ ومن المجاز   ، أَي قليل ، كما في األَساس. نُُزحٌ  . ويقال : َشرُّ

وفي نسخة ونحو ذلك ، وهي  ، كغَُراِب : ما تََحاتَّ عن التَّْمِر ِمْن قِْشِره وفُتَاِت أَْقَماِعه ونَحِوهما ، النََّساحو بالفتح ، ، النَّْسحُ  : [نسح]

 كذا عن اللَّْيث. أَْسفَل الِوَعاِء ، في ِمّما يَْبقَى صولالموافقة لألُ 

كذا نقله في اللّسان. وهذه الماّدة مكتوبة في نسختنا بالُحْمرة بناًء على أنَّها من الزيادات  التَُّراَب ، كَمنََع : أَْذَراهُ ، نََسحَ  قال الجوهرّي :و

 .(3)على الجْوَهِرّي ، فلينظر هَذا 

ً  كفَِرَح ، الّرجُل ، نَِسحَ و  َطِمَع. نََسحا

، وفي  (4)« يدفع به التَّراب أَو يُْذَرى»هكذا في النَّسخ عندنا ، وفي بعضها :  به التَُّراُب ، أَي يُْذَرى ، يُْنَسحُ  ءٌ َشيْ  بالكسر : ، الِمْنَساحُ و

 .(5)« يُدفَع به التَّراب ويُْذَرى به»بعض منها : 

من بني عامر ، قاله نصٌر. وقيل :  (6)آلل وزان  َواٍد باليََمامة الفتح عن الِعمرانّي ، والكسر رواه األَزَهِرّي : كَسَحاٍب وِكتَاب ، ، نََساحٌ و

أَيضاً َموضٌع أَظنّه بالحجاز ، وذكَره الحفَصيُّ في نواِحي اليماَمِة ، وقال :  نََساحٌ و اِسٍط.واٍد يَقِسم عارَض اليماَمِة ، أَكثُر أَهِله النَِّمُر بُن قَ 

 هو واٍد ، وعن ثعلب أَنّه َجبٌَل ، وأَنشَد :

و ابلــــــــــــــــــز حــــــــــــــــــزاِح  ًا وهــــــــــــــــــح ريح د خــــــــــــــــــَ وعــــــــــــــــــِ  يــــــــــــــــــُ

نح     ن َزهــــــــــــــــَرة مــــــــــــــــِ ُد مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ احِ أَب  َنســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 معروف. وله يَوٌم ، م أَي ومثله قال السُّكَّريُّ 

 أَي باليمامِة. : واٍد آَخُر بها ، نَِسيحٍ  ، كمصغَّر نَُسيِّحٌ و

 لم أَسمْعه لغيره ، قال : وأَرجو أَن يكون محفوظاً. النسح وقال األَزهرّي : ما ذكَره اللَّْيث في

 * ومما يستدرك عليه :
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 نَسْحتو : جَمْعت ُخيوَطه حتّى يتمَّ ثَوباً ، (7)مما نقَله شيخنا عن القاضي أَبي بْكِر بن العربّي في عاِرَضته فإِنّه قال : نَسْجت الثَّْوَب بالِجيم 

 بالَحاِء المهملة ، إِذا نََحّت الِقْدَر حتّى يَصير ِوَعاًء ضابطاً لما يُْطَرُح فيه من طعاٍم وشراٍب.

ً  كمنََع ، الّشارُب ، َشحَ نَ  : [نشح] ً و بفتح وسكون ، ، يَنَشح نَْشحا ّيِ ، ُشْرباً قليالً  َشِربَ  ، إِذا انتََشحَ و بالّضمّ  ، نُْشوحا ّمة : ُدوَن الّرِ  قال ذو الرُّ

رائــُرهـــــــا  ضح ضــــــــــــــــَ ــُقحصــــــــــــــــَ ُب مل يـ  فـــــــانحصـــــــــــــــــــــاعـــــــِت ا ــُقـــــــح

نَ قـــــــــــد و     حـــــــــــح يـــــــــــُم  َنشـــــــــــــــــــــــــَ (8)فـــــــــــال رِي  وال هـــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( ومثله يف اللسان.1)
 (.وقد وضعت كلمة القاضي يف القاموس با جنما)( هبامش القاموس عن نسخة أخر  : ما با جنما مضروب عليه بنسخة املؤلف 2)
 .«هذه املادة ساقطة من نسخة الصحاح املطبوع»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( وهي عبارة التكملة.4)
 التهذيب واللسان.( وهي رواية 5)
 .«رزّان»( يف معجم البلدان 6)
 .«قوله نسجت الثوب ابجليم ا لعر ذكر الشارح له هنا استطراد»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ـ :(دار املعارف)( يف الصحاح : مل تقصض جرائرها. ويف اللسان 8)
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قال األَزهرّي :  ُغلَّتَها ، أَي يكسر الَخْيَل : سقاها ما يِْفثَأُ ، نَشحَ و سقاه ماًء قليالً ، ِعيَره :بَ  نََشحَ و ضدُّ. فهو َحتَّى اْمتأَلَ ، ، إِذا َشربَ  نََشح أَو

ً  َخيلَكم اْنَشُحواو وسمْعُت أَعرابِيًّا يقول ألَصحابه : أاَلَ   وَرَده : ، أَي اسقُوَها َسْقياً يَْفثَأُ ُغلَّتَها وإِْن لم يُْرِوَها. قال الّراِعي يذكر ماءً  نَْشحا

تُ  حــــــــح ا  (1)هبــــــــا  َنشــــــــــــــــــــــَ هــــــــَ لــــــــ  اىَف َأ ــــــــَ نحســــــــــــــــــــــًا  ــــــــََ  عــــــــَ

رَائــــــــــحُ     ا الســــــــــــــــــــــــ  هــــــــــَ ــــــــــح تـ ــــــــــَ ِم ِإال  مــــــــــا َوقـ  عــــــــــن اأُلكــــــــــح

  
 وأَنشد الجوهريُّ : َكَصبور : الماُء القليلُ  النَُّشوحُ و

 َنُشوَحاحىّت ِإذا ما َغيـ َبتح 
 أَْدَخلَت أَْجَوافََها شَراباً غيّبَتْه فيه.وهو قوُل أَبي النَّْجم يَصف الَحُمر ، ومعناه : أَي 

 قال شيُخنَا يُنظُر ما ُمْفَرُده ، أَو ال ُمفَرَد له. ، بضّمتَْين : السَُّكاَرى ، النُُّشحُ و

 ، لما ُعِرف مما تقّدم من معنى قوِل أَبِي النَّجم. نَُشوحٌ  قلت : الذي يظهر أَّن مفَرَده

اٌح.ُمْمتلي كَكتَّاٍن ، أَي َرشَّاحٌ  ، نَشَّاحٌ  ِسقَاءٌ و  ٌء نَضَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 العََرق ، عن ُكراع. النَّْشحُ 

 .(2) عنههللارضيالماَل ُجْهِدي : أَْقلَْلُت األَخذَ منه ، وقد َورد ذلك في حديث أَبي بْكٍر  نََشْحتُ و

ح به الجوهرّي وغيره ، وهي اللُّغَة الفُْصَحى. قال أَبو جعفر ـ  لَهُ ، كمنَعَه نَصحَ و ، نََصَحه ينَصُحهُ  : [نصح] وبالالم أَعلَى ، كما صرَّ

 أَن يَتَعَدَّى هكذا بحرِف الجّر ، ثم يُتََوسَّع في حْذف حْرف الجّر فيِصل الفعُل بنْفسه. فتقول : نََصحَ  الِفْهِرّي في شرح الفصيح : األَصل في

 يريدون نَصْحتُك لك ، وقد يقولون نََصْحتُ  ، إِنَّما يقولونَ  نََصْحتُك زيداً. وقال الفَّراُء في كتاب المصادر له : العرُب ال تكاد تقول نَصْحت

 غة :لك. قال الناب نَصْحت

حـــــــــتُ  لـــــــــوا  َنصـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــ  تـــــــــقـــــــــَ وٍف فـــــــــلـــــــــم يـــــــــَ يِن عـــــــــَ  بـــــــــَ

لــــــــي    ــــــــِ ائ ــــــــهــــــــم َوســــــــــــــــــــــَ ــــــــي ح ِإل جــــــــَ ــــــــح ن ــــــــَ وِد ومَل تـ  َرســــــــــــــــــــــُ

  
 وقال ابُن ُدُرْستوْيه : هو يَتعَدَّى إِلى مفعوٍل واحٍد ، نْحو.

 ف المفعول إَِذا فُِهم المعنَى ، فتقول :لزيٍد َرأْيَه. وقد يُحذَ  نَصْحت زيداً ، وإِذا دخلَت الاّلُم صاَر يَتعدَّى إِلى اثنين ، فتقول : نَصْحت قَولك

 .. لزيٍد َرأْيَه ، وتْحذف حْرَف الجّرِ من المفعول الثاني ، فيَتَعّدى الِفعل بنفسه إِليهما جميعاً ، فتقول نَصْحت لزيٍد ، وأَنت تريد نَصْحت

 يَتعدَّى إِلى اثنين أحدهما بنْفسه والثاني بحْرف الجّر ، نْحو نَصْحت زيداً رأْيَه. قال أَبو جعفر : وما قاله ابُن ُدُرْستويه من أَنّ  نصْحتُ 

طالنه. لزيٍد رأْيَه ، َدْعَوى ، وهو ُمَطالَب بإِثباتها ، ولو كان يَتعدَّى إِلى اثنين لُسِمع في َموضع ما ، وفي عدم سماعه دليٌل على بُ  نَصْحت

كر وقال : ش في هذا مثْل َذَكر وقد:  التمحُّالت هذه مثْلَ  يَرتِكب ما كثيراً  ُدُرْستويه وابن ، ظاهرٌ  كالمٌ  وهو:  تعالى هللارحمهقال شيُخنا 

ً ـ  تقديره شَكْرت نْعَمته. وأطال في تقريره  ، بالكسر ، أَورَده صاحُب اللّسان ، نَِصاَحةً و َكَسَحابة ، ، نََصاَحةً و بضّم فسكون ، نُْصحا

ً و َكَكَراِهيَة ، ، نََصاِحيَةً و ً و ، بالّضم ، حكاه أَرباُب األفعال ، نُُصوحا ،  نَِصيحٌ و ناصحٌ  وهو ، بفتح فسكون ، أوَرده صاحب اللِّسان. نَْصحا

 .نَُصحاءَ و ُكرّمان ، ، نُصَّاحو بضّم فتشديدِ  ، نُصَّحٍ  قَوم من

ً  له نََصْحتُ  ويقال :  .النَّصيَحة واالسمُ  ، أَي أَخلَْصُت وَصَدْقت ، نَصيحتي نُُصوحا

تَصفية العَسِل وِخياطة الثّوِب ، ثم استُعِمل في ضّدِ الِغّش ، وفي اإِلخالِص والصدق  النُّْصح شيخنا : األَكثر من أَئّمة االشتقاق على أَنّ قال 

 جامعةٌ إِلرادةِ الَخْير. وفي النهاية :: إِرادةُ الَخْيِر للغَيِر وإِْرَشاُده له ، وهي كلمةٌ  الُمنَاَصحةُ و النَِّصيحةُ و النُّْصحُ  . وقيل :النَّصوحِ  كالتَّوبةِ 

 له ، وليس يُْمكن أَن يُعبَّر َعن هذا المعنَى بكلمٍة واحدة تَجَمع َمعناه غيرها. للَمنصوح كلمةٌ يُعبَّر بها عن ُجملٍة ، هي إِرادة الخيرِ  النَِّصيَحة

له. قال : ويقال هو من َوِجيِز األَسماِء ومختََصر الكالِم ، وأَنّه ليس  َمنصوحلل كلمةٌ جامعةٌ معنَاَها ِحيازةُ الَحظّ  النَِّصيَحةُ  وقال الَخّطابّي :

 في كالم العرب كلمةٌ مفردة تُْستَوفَى بها

__________________ 
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 صرائرها. وا قب : مجض أحقب وحقباء وهو ا مار الوحشي الذي يف بطنه بياض ا أو األبي  موضض ا قب.ـ 
 التكملة : به.( الذي يف 1)
 ماد من زاد ما انظري:  ماعنههللارضلليولفة ا ديث كما يف اللســــان : ويف حديث أيب بكر قا  لعائشــــة »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 .«جهدي نشحتها كنت  فِإين ا بعدي اخلليفة ِإىل فرديه
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رحح الفصــيح لل بحلّي :الِعَباَرة عن معىَن هذه الَكلمة ا كما قالوا يف الَفاَلح. ويف  الحُ  الّنصــيحة شــَ  : اإِلرشــاُد ِإىل ما فيه صــَ
َنحصـــــوحِ 

حو  له ا وال يكون ِإاّل َقواًل ا فِإن اســـــتـُعحِمر يف َغري الَقو  كان جمازاً. امل شـــــورِة ا وهو الن صـــــح
َ
ُ  االجتهاِد يف امل  : َبذح

 انته . ّنصيحةال أَيضاً ا عن صاِحب اجلَامض. هذا زبدُة كالمهم يف الن ِصيَحة
: الخلوص ُمطلقاً ،  النُّْصح تَصفيةُ العَسل عند األَكثِر ، قد َرّده المصنّف في البصائر وقال : النُّصح قْلت : وهذا الّذي نقله شيُخنَا من أَنَّ 

 وال تَقييد له بالعَسِل وال بغَيره.

ن ص ح الموضوعة لمعنيَيِن : أَحدهما الُخلوص والنّقَاء ، والثاني االْلتئاُم كلمةٌ جامعَةٌ ، ُمشتقَّة من ماّدة  النَِّصيحة وقال في محّلٍ آخَر :

فَاُء ، إِلى آِخِر ما قال.  والّرِ

 .نََصحَ  ٍء َخلََص فقدوكلُّ شيْ  َخلََص ، ُء :الشيْ  نََصحَ و

ً  َخاَطهُ ، والقَِميَص : الثَّْوبَ  الخيّاطُ  نََصحَ  من المجاز :و َحهُ  ، (1)، أَو أَْنعََم ِخياَطتَه  يَْنَصحه نَْصحا جلُ  نََصحَ و .َكتَنَصَّ يَّ  الرَّ ً  الّرِ  ، إِذا نَْصحا

 قال :« حتى يَْرَوى» (2)وفي بعض األُّمهات  َشِرَب َحتّى َرِوَي.

ي لــــــــــك حــــــــــىت   يهــــــــــذا مــــــــــقــــــــــامــــــــــِ حــــــــــِ نحصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ   تـ
حِ     ــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــَ الَط األَب ازِي بــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــَ  راين و ــــــــــــــــــــَح

  
 لمعجمة ، وليس بالعالي.بالضاد ا« حتّى تَْنَضحي»ويُرَوى 

ً  (3) الغَْيُث البَلَدَ  نََصحَ  من المجاز قال النْضر :و الغَْيُث البِالَد  نََصحَ  وال َخلٌَل. وقال غيُره : َسقَاه حتَّى اتََّصَل نَْبتُه فلم يُكْن فيه فََضاءٌ  : نَْصحا

 بمعنًى واحٍد. (4)ونََصَرَها 

ْدرِ   :الَجْيبِ  ناصحُ  رُجلٌ  من المجاز قولُهم :و االجتهاُد في الَمُشوَرةِ ،  : النُّْصحُ  وفي الجامع للقّزاز : ال ِغشَّ فِيه. القلب ، ناِصحُ  نَِقيُّ الصَّ

. وقيل : ناِصحُ  الَجْيِب ، أَي ناصحُ  وقد يستعار فيقال : فالنٌ  الَجيِب مثل قولهم : طاهُر الثَّْوب ، وكلُّه على  ناِصحُ  القَْلِب ، ليس في قَْلبه ِغشٌّ

 قال النابغة : المثَل.

ٍد أَبيّن  نـــــــــــــــــح اِرَث بـــــــــــــــــَن هـــــــــــــــــِ ِغ ا ـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ  أَبـــــــــــــــــح

حُ     َوابِ  انصــــــــــــــــــــــــــــــِ ِب ابذٌ  لــــــــــــــــلــــــــــــــــثـــــــــــــــــ  يــــــــــــــــح  اجلــــــــــــــــَ

  
 العََسِل ، أَي ماِذيَّه. ناِصحَ  من المجاز : سقانيو

ه  (5)هو الَخاِلُص من العََسل وغيِرَها  وفي الّصحاح عن األَصمعّي : : العََسل الخاِلُص. النَّاصحو ، مثْل الناِصع. ووجْدت في هامشه ما نَصُّ

ر العَسَل وتَُؤنّثه ، والتأْنِيث أَكثُر ، كذا قال األَزهرّي في كتابه ، انتهى. قال ساعدة بن ُجَؤيّة الهذلّي يَِص   ف َرجالً َمَزَج َعَسالً : العرُب تُذّكِ

ق فيه :  صافياً بماٍء حتّى تَفرَّ

ــــــــــــيــــــــــــَ   ا أبَب هــــــــــــَ فــــــــــــرِطــــــــــــَ   اَنصــــــــــــــــــــــــــحٍ فــــــــــــَبزاَ  مــــــــــــُ
ُب     بحلـــــــــــــَ اب هبـــــــــــــن  الـــــــــــــتـــــــــــــ  (6)مـــــــــــــن مـــــــــــــاِء َأهلـــــــــــــحَ

 

  
 : النَّاِصُع في بيت ساعدةَ. النَّاِصح وقال أَبو عمرو :

 اِء غِدير مملوٍء.قال : وقال النَّضُر : أَراَد أَنّه فَّرَق بين خاِلِصها وَرديئها بأَبيَض ُمْفَرط ، أَي بم

اح الَخيّاُط ، الناِصحو  [.أَي منشق] ُمْنَصاحٌ  (7) [آَخرُ ] و منصوحٌ  وقميصٌ  .النَّاِصِحيّ و كالنَّصَّ

 فََرُس الَحارث بن َمَراَغةَ أَْو فََضالَةَ بِن ِهْند ، وفََرُس ُسِويِد بن َشّداٍد. : الناِصحو

جلُ  الَخْيُط ، كِكتَاِب : النَِّصاح .نَِصاَحكَ  من المجاز : َصلِّبْ و َي الرَّ ً  وبه ُسّمِ ْلكُ  .نَِصاحا  ، نَِصاحةٌ و بضمتين ، نُُصحٌ  ج يَُخاط به ، والّسِ

 الكسرة في الجميع غير الكسرة في الواحد ، واألَلف فيه غير األَلف ، والهاُء لتأْنيِث الجميعِ.
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 اإِلدريسّي يقوله بفتح فتشديد ، قاله الحافظ ابن حجر. وكان أَبو سعد والُد َشْيبَة القاِرئ ، : نَِصاحٌ و

 .(8)بغير هاٍء ، وهي اإِلبرة ، فإِذا غلَُظت فهي الشَّعيرة  ، الِمْخيََطة كالِمْنَصح ، بالكسر : الِمْنَصَحةُ و

 كالهما على صيغةِ  (9) : الَمتَرقَّعُ  الُمتَنَصَّحُ  من المجاز :و

__________________ 
 ( وهي عبارة األساس ا وزيد فيه : ومل يرت  فيه فتقاً وال خلاًل.1)
 ( وهي عبارة التهذيب واللسان.2)
 نبتها. .. ( التهذيب واللسان والتكملة : البالد3)
 .. : نضرها (دار املعارف)( األصر والتهذيب والتكملة ويف اللسان 4)
 ( الصحاح : وغريه.5)
 : (فرط)هذيب واللسان والتاج ( يف الت6)

 فبزا  انصحها أببي  مفرط.
 .«هبن»بد  « عليه»ويف التهذيب 

 ( زايدة عن األساس.7)
 (.: الشغيزة (شغز)( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب واللسان 8)
 ( يف القاموس : املرقض ا ويف ِإحد  النسخ منه : املرتقض كاألصر.9)
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ح ثوِبهاملفعوِ . ويقوُلون : يف  ُض ِإصـــالٍح وِخَياطٍة ا كما يـَُقا  ِإّن فيه ُمرَتق عاً  ُمَتنصـــ  َنح ُيصـــِلحه ا َأي موضـــِ
قا  ابن  .(1)مل

 ُمقحبر :
ه و  ِا َأضــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــَ جــــــــــــــِ ُد ِإرعــــــــــــــاَد اهلــــــــــــــَ رعــــــــــــــَ  يــــــــــــــُ

رُُج     مـــــــح اِ  الشـــــــــــــــــــــ  مـــــــَ َداَة الشـــــــــــــــــــــ  حُ غـــــــَ نصـــــــــــــــــــــ  تـــــــَ ُ
 (2) املـــــــ

  
 وأَنشد بيت ابن ُمْقبل. الُمَخيَُّط جيِّداً ، : الُمتَنَصَّحُ  قال أَبو عمٍرو :و

ً  : َمُجوَدةٌ ، َمنصوحةٌ  أَْرضٌ  من المجازو  بالغَْيث كما ُمتَِّصلة : َمنصوحة ، قاله أَبو زيٍد. وحكى ابُن األَعرابّي : أَرضٌ  نُِصَحْت نَْصحا

بعضه ببعٍض ، كأَنَّ تلك الُجَوَب التي بين  النَّبَاتِ  ألَرُض المتَّصلةُ ا المنصوَحة الثّوُب. قال ابن سيده : وهذه عبارةٌ َرِديئة ، إِنََّما يُنَصح

 أَشخاِص النَّبَات ِخيَطت حتّى اتّصَل بعُضها ببعض.

ً  (3)اإِلبُل الّشْرَب  نََصَحتِ  من المجاز :و  الصحاح.عن ابن األَعرابّي ، كما في  اإِلبَل : أَْرَواَها ، أَْنَصحَ و َصَدقَتْه. : تَنَصح نُُصوحا

 قال األَعشى : كِجماالٍت : الُجلوُد ، النَِّصاحاتو

مح  هـــــــــــــــُ لـــــــــــــــ  اَو  كـــــــــــــــُ وحَم َنشـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــرَتَ  ال

ّدتح     مـــــــــا مـــــــــُ لـــــــــَ ثــــــــــح احـــــــــاتُ مـــــــــِ حح  ِنصـــــــــــــــــــــــَ (4)الـــــــــر بـــــــــَ
 

  
بََع في قول بعضهم. بَح الرُّ  قال األَزهرّي : أَراد بالرُّ

بَح من أَوالد الغَنَم ، وقيل : هو الطائ ى بالفارسية َزاغوقال ابن سيده : الرُّ ج :و ُر الّذي يُسمَّ يُجعَُل لها  (11) َحبَاالتٌ  : النَِّصاحاتُ  قال المؤّرِ

ِعّدة ِحبَاٍل ثم يأْخذ قِْرداً فيجعله في َحْبٍل منها ، والقُُرود  (5)وذلك أَنّهم إِذا أَرادوا َصْيَدَها يَعِمد َرجٌل فيعَمل  َحلٌَق وتُْنَصُب فيَُصاُد بها القُُروُد.

ى الحابُل فتنزُل القُُروُد فتدخُل في الِحبَاِل وهو ينظر ِإليها من حيث ال تراه ثم ينزتَ  ل إِليها فيأْخذ ما نَِشب نُظُر إِليه من فوِق الَجبَل ، ثم يَتنحَّ

بَح القُُروُد  بّاح  (6)في الِحبال. وبه فسَّر بعُضهم قول األَعشى ، والرُّ  وقد تقّدم. (7)أصلها الرُّ

 ِجبَاٌل بالسََّراة. : اَحاتالنِّصَ و

 والذي في المعجم أَنّه واٍد بتهامة وراَء مكَّة. قال امرؤ القيِس بن عابٍس السَُّكونّي : : د ، (8) كِمْنبَرٍ  ِمْنَصحٌ و ع بفتح فسكون : ، النَّْصحاءُ و

ر ًة  رح أََر  الــــــــــَورحَد مــــــــــَ رِي هــــــــــَ عــــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح  َأاَل لــــــــــَ

َوارِ     غــــــــــــــِ اًل بــــــــــــــِ وكــــــــــــــَ رحاًب مــــــــــــــُ ب ســــــــــــــــــــــــــــِ الــــــــــــــِ طــــــــــــــَ  يــــــــــــــُ

  

ِة  ـــــــــــَروحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــٍر َأو ب ي حٍ امـــــــــــاَم َرعـــــــــــِ نحصـــــــــــــــــــــــــَ   مـــــــــــِ
َوارِ     َر صـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  أابدُر أَنـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــًا وِإجـــــــــــــــــــح

  
 .(9)لبني ُهَذْيل  ماٌء بتَِهاَمةَ  وياِء النّسبة ، بالفتح اْلَمْنَصحيَّةُ و

 آخُر والصواب في هذا أن يكون بالضاد المعجمة كما سيأْتي. كَمْسَكٍن : ع ، َمْنَصحٌ و

جُل ، إِذا تَنَصَّحَ و  . وأَنشدوا :نُْصَحه ِكتَاَب هللا ، أَي اْقبَلْ  انتِصحْ  . وفي اللسان :النُّْصحَ  أَي قَبِلَهُ  فالنٌ  اْنتََصحَ و ، بالنَُّصحاءِ  تََشبَّه الرَّ

ينتـــــــــقـــــــــوُ   حـــــــــح َتصـــــــــــــــــــــــِ ين لـــــــــك  انــــــــــح حٌ ِإنـــــــــّ   انصـــــــــــــــــــــــِ
ا أبَمــــــــــــــــــِا و     (10)مــــــــــــــــــا َأان ِإنح خــــــــــــــــــرب حهتــــــــــــــــــَُ

 

  
، كما تَقُول َرددته فاْرتَّد ، وسَدْدته فاستَّد  نَصحتُه فانتََصح ال يَتعّدى أَنّه مطاوعُ  النصيحةَ  بمعنَى قبِلَ  اْنتََصح قال ابن بَّرّي : هذا َوَهٌم ، ألَنّ 

ً  بمعنَى اتَّخْذته انتَصْحتُه ، ومَدْدته فامتّد ، فأّما ً  ، بمعنَى اتَِّخْذني ناصح إِنّني لك انتِصْحني فهو متعّدٍ إِلى مفعول ، فيكون قوله نَصيحا  ناصحا

ً  لك ، ومنه قولهم : ال أُريد منك ً  وال نُْصحا ً  وال أَن تتّخذني تَْنَصحنِي ي ال أُريد منك أَن، أَ  اْنتَِصاحا  النُّصح ، فهذا هو الفَْرق بين نَِصيحا

ً  أَي اتخْذتُه انتََصْحتُه مصدر االنتصاحو ، نََصْحته مصدر النُّْصحو .االنتصاحو  معنياَن. لالْنتَِصاح ، فقد صار النَِّصيَحةَ  ، أَو قَبِْلت نَصيحا

__________________ 
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 ا وِإن يف ثوبك ملرتق عاً ومتنص حاً : موضض خياطة وترقيض. متنص ح رواية اللسان والتهذيب ا ويف األساس : وثوب( هذه 1)
 .. أيضاً « ِشرخ»ويف اللسان هنا  (ِشرج)وما أثبت عن اللسان « الشمرخ»( ابألصر والتهذيب 2)
 ( األصر واللسان ا ويف األساس : الرّي.3)
 قوله : فرت  اخل كذا يف اللسان وأنشد يف التكملة :»املطبوعة املصرية : ( هبامش 4)

 فرت  الشرب نشاو  ُغر دا
 ( يف القاموس : جَباٌ .11)
 ( التهذيب واللسان : فيجعر.5)
 : القرد. (دار املعارف)( كذا ابألصر والتهذيب ويف اللسان 6)
 الر ابح وخففت يف التكملة.( أ ر يف التهذيب واللسان ضبرت الباء يف 7)
 ابلفتح مث السكون مث فتح الصاد. َمنحَصح ( يف معجم البلدان :8)
 ( يف معجم البلدان : لبين الد ِئر.9)
 وما أثبت عن اللسان.« خريهتا»( ابألصر 10)
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ً  تَْوبَتُهُ  نََصَحتْ  ِمن المجاِز :و ادقةُ. هي النَُّصوحُ  التَّْوبَةُ  ، نُُصوحا  أَي َصَدْقته. وقال الجوَهِرّي : هو مأُْخوذ من نََصْحته بو زيد :قال أَ  الصَّ

 .«َرفَأَ  هللا استغفَرَ  ومن ، َخَرقَ  اغتابَ  من»:  وسلموآلهعليههللاصلىبقوله  الثَّْوَب ، إَِذا ِخْطته ، اعتباراً  نََصْحت

 إِلى ما تَاَب َعْنهُ. العَْبدُ  أَْن ال يَرِجعَ  : الَخاِلَصة وهي النَّصوح التَّْوبة أَو

 .«فقال : هي الخاِلَصةُ التي ال يُعَاِوُد بَْعَدها الذّْنب النَُّصوح التّوبَة عن وسلموآلهعليههللاصلىسأَلُت النّبّي »في حديث أُبَّي : و

 : بَالغةٌ في نَُصوحٌ  نْفِسه بها. وقال أَبو إِسحاَق : تَْوبَة نُْصح اَن بالَغ فيوفَعوٌل من أَبنية المبالغة ، يَقع على الذّكر واألُنثَى ، فكأَّن اإِلنس

ُجوعَ  هي أَوْ  ، النُّْصح ث نَْفَسه إِذا تَاب من ذلك الذَّنب العَْوَد إِليه أَبداً. قال الفّراُء : قرأَ أَهل المدينة أَن ال يَْنِوَي الرُّ ً  وال يُحّدِ فتح ب (1) نَُصوحا

 ذِكَر عن عاِصٍم بضّم النّون. فالذين قََرأوا بالفتح جعلوه من صفة التَّوبَة ، والذين قرأوا بالّضّم أَرادوا المصدر مثل القُعود.النُّون ، وُ 

 ، وَعُروساً وُعُروساً. (2)وقال المفّضل : بات َعُزوباً وُعُزوباً 

ْواو ً  َسمَّ ً و ناِصحا ً و نَِصيحا احا  .نَصَّ

 * ومما يستدرك عليه :

. ومنه قول الشاعر : انتَصح  : ِضّد اغتشَّ

ه لـــــــــــك  َتشـــــــــــــــــــــــــ  غـــــــــــح ـــــــــــَ ن تـ حٌ َأاَل ُرب  مـــــــــــَ   انصـــــــــــــــــــــــــِ
حٍ و     نــــــــــتصــــــــــــــــــــــــِ ه  مــــــــــُ (3)ابٍد عــــــــــلــــــــــيــــــــــَك غــــــــــوائــــــــــلــــــــــُ

 

  
ً  : تَعتّده تَنتِصحهو تَْغتَشُّه : تَعتدُّه غاشًّا لك.  لك. ناصحا

ً  : َعدَّه استنَصَحهو  .نَصيحا

 .«فإِنّه يُوِرث التَُّهَمة التَّنصُّح إِيّاكم وَكثرةَ » أَكثََم بن َصيفّي :قول . ومنهالنُّْصح : كثرةُ  التَّنصُّحو

 .نَاَصَحه ُمناَصَحةً و

 : ُمتراِدفةٌ ، كما في األَساس. نواِصحُ  ومن المجاز ُغيوثٌ 

ً  بالكسر ، يَْنِضُحهُ  البَْيتَ  نََضحَ  : [نضح] ً  عليه الماءَ  نََضْحتُ  األَصمعّي :وقيل َرشَّه َرشًّا َخفيفاً. قال  َرشَّه ، : نَْضحا  نَْضحٌ  ، وأَصابَهُ  نَْضحا

ببَْولها ، والنَّْضُخ ما كاَن على َغير  تَنَضح بيِدَك مْعتِمداً. والنَّاقَةُ  نَْضحتَه ما كان على اعتماد ، وهو ما النَّْضح من كذا. وقال ابن األَعرابّي :

. وحَكى األَزهرّي عن اللّْيث :اعتماٍد ، وقيل : هما لُغتان بمعنًى واحٍد وكلّ   َكالنَّْضخِ ربََّما ، اتَّفَقَا وربَّما اختلفَا ، وسيأْتي. النَّْضح ه َرشٌّ

يَّ  نََضحَ و ، أَو َرشَّه فَذَهَب به ، أَو كاد أَن يَذهب به ، َسكَّنَه ،و : بَلَّه يَْنِضُحه َعَطَشه الماءُ  نَضحَ  من المجاز :و ً  الّرِ و َشِرب َرِوَي أَ  : نَْضحا

ّيِ ، ِضدٌّ. : َذَهَب بعَطشه أَو قَاَرَب ذلك. قال شيُخنا : قضيّة كالم المصنّف كالجوهرّي  يَنِضُحه الماُء المالَ  نَضحَ  وفي التهذيب : ُدوَن الّرِ

كامنَْع ، حكاه أرباب األَفعال  ، انَضحْ  َرشَّ كَضَرب ، واألَمُر منه كاْضِرب ، وفيه لغة أُْخَرى مشهورة كمنَع ، واألَمر نََضَح يَْنِضح أَنّ 

هاب الفيَومّي في المصباح ، وغيُر واحٍد.  والّشِ

فضبَطه النَّوويُّ وغيره بكسر الّضاد المعجمة كاضِرب ، وقال : كذلك قيَّده عن جْمع من الشُّيُوخ.  «فَْرَجكَ  انضحْ »وقَع في الحديث و

راُج الّدمنُهورّي بقول النّووّي  انَضحْ  فقََرأَ  الحديثَ  هذا أَملَى هللاحمهرواتَّفق في بعض المجاِلس الحديثيّة أَّن أَبا َحيّان  بالفتح ، فرّد عليه الّسِ

ن الفتح أَفَصُح ، ، فقال أَبو حيّان : َحّق النَّووّي أَن يستفيد هذا منّي ، وما قُْلتُه هو الِقيَاُس. وحكى عن صاحب الجامع أَنَّ الَكْسر لغة ، وأَ 

ركشّي وسلََّمه. واعتَمد بعُضهم كالَم الجوَهر ّي وأَيّد به كاَلَم أَبي حيّان. وهو غير صحيح ، لما سمْعت من نْقله عن جماعٍة ونقله الزَّ

 غيرهم. واقتصاُر المصنّف تبعاً للجوَهَرّي قُُصوٌر ، والحافظ مقدَّم على َغْيِره ، وهللا أَعلَُم ، انتهى.

 َسقَاَها بالسَّانِيَة. والّزرَع وَغيَرهما : النّْخلَ  نَضحَ و

ْرعما سُ »في الحديث و ً  ِقَي من الزَّ  تُْنَضحُ  يريد ما ُسِقَي بالّدالِء والغُُروب والسَّوانِي ولم يُْسَق فَتْحاً. وهذه نَْخلٌ  «ففيه نِْصُف العُْشرِ  نَْضحا

 ، وهو مصدٌر. بالنّْضح أَي تُسقَى ، ويقال : فالٌن يَسِقي

ً  فاُلناً بالنَّْبل نََضحَ  من المجازو  وَرَشقَه. َرَماه : نَْضحا
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ً نَ و ّش. ضْحنَاهم نَْضحا ْقناه فيهم كما يُفَّرق الماُء بالرَّ  فَرَّ

ماة يوم أَُحٍد و  ، أَي ارُموُهم بالنُّشَّاب. «عنَّا الَخْيَل ال نُْؤتَى ِمْن َخْلِفنا انِضُحوا»في الحديث أَنّه قال للرُّ

__________________ 
 .8اآية  (ِذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإىَل هللِا تَ ْوبًَة َنُصوحاً اي َأي َُّها الَّ )( يريد قوله تعاىل يف سورة التحرمي : 1)
 ( يف التهذيب : َعُذوابً وُعُذوابً ابلذا .2)
 ( عجزه يف األساس غشش :3)

 مؤمتن ابلغيب غري أما.و 
 لعبد   بن  ام السلود. 175ونسب يف ا ماسة للبحرتي ص 
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ً  الشََّجرُ  نَضحَ  الغََضا : تَفطََّر بالورق والنّباِت. وَعمَّ بعُضهم به الشََّجَر فقال : نََضحَ  من المجاز :و قاله  تَفَطَّر ليَْخُرُج َورقُه ، : نَْضحا

 األَْصمعّي. قال أَبو طالب بن عبد المّطلب :

و  ُت الــــــــــــغــــــــــــرِيــــــــــــُب كــــــــــــمــــــــــــا بــــــــــــُ ورَِ  املــــــــــــيــــــــــــِّ  بــــــــــــُ

حُ رَِ      تـــــــــــــــــونُ  َنضـــــــــــــــــــــــــــــــح اِن والـــــــــــــــــز يـــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــّ

  
، ألَّن بعَض  نُضوحٍ  الشََّجِر على نَْضحَ  الشجر ، فال أَدري أَرآه للعرب أَم هو أَقَدَم فجَمع نُُضوح للسان : فأَّما قول أَبي حنيفةوفي ا

 .(1) [قالوا : أَمراٌض وأَشغاٌل وُعقُولٌ ]المصادر قد يُجمع كالمَرض والشُّغُل والعَْقِل 

ْرعُ  نََضحو  لُغتان ، قال ابن سيده. ، كأَْنَضحَ  وهو رْطٌب ، أَي حّبِ ُسْنبله ابتَدأَ الدَّقيُق في حبِِّه ، َغلَُظت ُجثّتُه ، وذلك إِذا الزَّ

 بالغُبَار. نََضحَ  وكذلك بالبَْول على فَِخَذْيِه : أَصابَُهَما به ، نََضحَ و

بالماِء ، وليس عليه  يَنضَحه ُء اليسيُر منه فعلَيه أَنمن البَْول وهو الشي ْضحٌ نَ  يريد من أَصابه «النَّْضح من النَّْضح»في حديث قَتاَدة : و

َمخشرّي : هو أَن يَصيبَه من البَْول َرشاٌش كُرُؤوس اإِلبر. وقال األَصمعيّ  ً  عليه الماءَ  نضْحت َغْسلُه. قال الزَّ من  نَْضحٌ  ، وأَصابَه نَْضحا

 كذا.

ً  تشديد الاّلم ،بضّم الجيم و الُجلَّةَ ، نََضحَ و  نَثََر ما فيها. ، إِذا نََضَحها : َرشَّها بالماِء ِليَتاَلزَب تَْمُرَها ويَلَزم بَعُضه بعضاً. أَو يَْنِضُحها نَْضحا

 وقوُل الشاعر :

حُ  نضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ اِر عــــــــــــلــــــــــــ   ي ــــــــــــَ ب ــــــــــــغــــــــــــُ ــــــــــــوحِ  وال ــــــــــــب  اِبل

ِه     َذيـــــــــــح حَ فـــــــــــخـــــــــــح اَل  َنضـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــَ ِة اجلـــــــــــُ يـــــــــــِديـــــــــــّ  الـــــــــــعـــــــــــِ

  
 يفسَُّر بكّل واحٍد من هاتين.

جَل : َردَّ عنه ، عن َكراع. نََضحَ و كَمَضَح ، عن ُشجاع ، َعْنه : َذبَّ وَدفَع نََضحَ  من المجاز :و جُل عن نَْفِسه ، إِذا دفََع  نََضحَ و الرَّ  (2)الرَّ

ً و ُمناضحةً  عنه كناَضحَ  عْن فاُلنٍ  يَنَضح عنها بُحّجة. وهو  عن قَْومه وينافِح. وأَنشد : يُناِضحُ  . وهونَِضاحا

 (3) ِنَضاِحيلوح بُِلي يف َ حِفٍر و 
 عنه. نَْضِحيو أَي َذبِّي

ةُ  الِقْربَةُ  نَضَحتو ً  هذا هو القياس ، وقد مرَّ عن أَبي َحيّان ما يُؤيِّده كتَمنَع ، تَْنَضحُ  والخابيَةُ والَجرَّ ً و نَْضحا بالفتح فيهما ، إِذا  ، تَنَضاحا

ّكيت. وكذلك الَجبُل الذي يَتحلَُّب الماُء بين ُصخوِره. وَمَزادةٌ  َرَشَحْت ،و ةً فَخَرَج الماءُ َكانَْت َرقيقَ   الماَء. تَنَضحُ  : نَُضوحٌ  عن ابن الّسِ

ً  العَْينُ  نََضَحتو  هَمالناً ال ينقَطع ، (4) تنتَِضح يَْدُعوه الَهَماَلُن ، وهو أَن تَمتِلئ العَْيُن دْمعاً ثُمّ  النَّْضحو فَاَرْت بالدَّْمع ، : تَْنَضح نَْضحا

ً و كانتََضَحتْ  َحْت انتِضاحا ً و تَنَضَّ  .تَنَضُّحا

جلُ  اْنتََضحَ و ليَْنِفَي بذلك عنه  الُوضوءِ  راغ منالف بَْعدَ  أَي مذاِكيره وُمؤتَزِره على فَْرِجه ، أَي شيئاً منه ماًء ، نَضحَ  إِذا ، استَْنَضحَ و الرَّ

الماِء على الفَْرج من إِحَدى الِخالِل العَشرة من الُسنة التي وردْت  انتضاحُ و الَوْسواس ، كانتَفَض ، كما في حديٍث آَخَر ، ومعناهما واحٌد.

 كالنََّشر. (5)ا يَتََرشَُّش منه عند الُوُضوِء الُوضوِء هو بالتحريك ، م نََضح في الحديث ، َخّرَجه الجماهيُر. وفي حديث عطاٍء وُسئل عن

اَحةٌ  كُجَهنيّة : َطُروحٌ  نَُضِحيَّةو نَُضوحٌ  قَوسٌ و  أَي شديدةُ الدَّْفع والحْفِز للسَّهم ، حكاه أَبو حنيفةَ ، وأَنشد ألَبي النَّجم : بالنَّْبِل ، نَضَّ

 (6) َنُضوَحاَأحنحَ  ِِشَااًل َ ََز  
 القَْوس وَهَمَزى ، يَعنِي شديدة. أَي َمّد ِشمالَه في

 ونصُّ عبارةِ اللسان : في أَّيِ الفِم كان. كَصبُوٍر : الَوُجوُر في أَّيِ َمْوضعٍ ِمَن الفَِم كاَن. النَُّضوحُ و من أَسماِء القَْوس. النَُّضوحو

يبُ  النَُّضوح من المجاز :و : ما  النَّْضخُ و .أَنِضَحةٌ و نُُضوحٌ  ما كان َرقِيقاً كالماِء ، والجْمع (7) [منه]:  النَّْضحُ و به ، انتََضحَ  ، وقد (8) الّطِ

 كان منه غليظاً كالَخلُوِق والغَاِليَة ، وسيأْتي.
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ً »في حديث اإِلحرام : و  يَْنضح ثم أَصبَح ُمْحِرما

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 .«دافض»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 وقد ضبطت بُلي عن التكملة.« بال»ب واللسان : ( يف التهذي3)
 ( يف التهذيب واللسان : تنفضح.4)
 ( يف النهاية واللسان : التوضؤ.5)
 .«قوله أحن  ا ويرو  : حن  كذا يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( يف القاموس : ِطيٌب.8)
 ( زايدة عن اللسان.7)
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ح  الن ضحح وَأصحرُ َأي يَفوح.  «ِطيباً  ِح ا فشب َه َكثحرَة ما يَفوح من ِطيبه ابلر شح  .(1)الّرشح
 منه. اْنتَفَى وتَنَصَّلَ  أَي مما قُِرَف به ، إِذا ِمْنه ، تَنَضَّحَ  . يقال :يَتنضَّح من المجاز : رأَيتُهو

احُ و اُق السَّانِيَةِ  كَشّداد : النَّضَّ  وساقِي النَّْخل. قال أَبو ذؤيب : َسوَّ

ا  َ كـــــــــمـــــــــَ اٍط واعـــــــــتصـــــــــــــــــــــــَ ح طـــــــــَن ُرهـــــــــَ ن بـــــــــَ طـــــــــح بـــــــــَ  هـــــــــَ

الَ  الــــــــــد وِر     ُذوَع خــــــــــِ ي اجلــــــــــُ قــــــــــِ احُ َيســــــــــــــــــــــــح  َنضــــــــــــــــــــــــّ

  
احُ و له قِّصة مع الُحطيئة ، َذكرَها ابن قُتيبَة  بن أَْشيََم الَكْلبِيّ  نَضَّ

 كذا في التبصير. (2)

 ، إِذا أَْفسْدتَه. أَنَضحتُهو فََرجِ : سمْعُت ُشجاعاً السُّلمّي يقول : أَمضْحُت عرضيقال ابن ال ِعْرَضه : لََطَخه ، أَنَضحَ و

 ، إِذا أَنهْبتَه النّاَس. أَنضْحتُهُ  وقال خليفة :

اقة فيهما : بالكسر والِمْنَضَخة ، الِمْنَضحة عن ابن األَعرابّي :و رَّ احة قال األَزهرّي : وهي عند عواّم النّاس .(3) الزَّ ، ومعناهما  النَّضَّ

احةُ و واِحٌد. ْفِر للنِّفط وَزْرقِه. النّضَّ ي من النُّحاِس أَو الصُّ  هي اآللةُ الّتي تُسوَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 . وقال اللّْيث :نُُضحٌ و أَنضاحٌ  هما الَحْوُض الصغير ، والجمع العََطَش أَي يَبلُّه. وقيل يَنَضحُ  : الَحْوُض ألَنه النَّضيحُ و ، محّرَكةً ، النََّضح

 من الِحياض : ما قَُرب من البِئر حتّى يكون اإِلفراُغ فيه من الدَّْلو ، ويكون عظيماً ، وهو َمجاز. النَّضيح

، وهو َمَجاز ، وقد تَكّرر ِذْكُره في  نَواِضحُ  يَة ، والجمعوسانِ  ناِضحةٌ  : البعيُر أَو الحماُر أَو الثَّْوُر الذي يُستقَى عليه الماُء ، وهي الناِضحو

ْكر.  الحديث ُمفَرداً ومجموعاً ، فكان واجَب الذِّ

ق من المطِر ، قال َشِمر : وقد قالوا في: الّشيْ  النَّْضحاتو  نَضحتْنَا المطُر ، وقد : النَّاِضحو المطُر بالحاِء والخاِء ، نََضحَ  ُء اليَِسيُر المتفّرِ

جُل بالعَرقِ  نَضحو أَْمثَُل من الطَّّل ، وهو قَْطٌر بيَن قْطَرْيِن. النَّْضحُ و السَّماُء. ً  الرَّ  فضَّ به ، وكذلك الفرُس. نَْضحا

ً  ِذْفَرى البَعيِر بالعََرق نََضَحتو : العََرُق. التَّنضاحُ و النَِّضيحُ و  ، وقال القَُطامّي : نَْضحا

ًة  ابـــــــــَ بـــــــــَ يـــــــــر صـــــــــــــــــــــــُ حـــــــــَ َبن  مـــــــــن الـــــــــكـــــــــُ َرجـــــــــًا كـــــــــَ  حـــــــــَ

تح     حـــــــــَ هـــــــــا بـــــــــه  َنضـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــُ غـــــــــابـــــــــِ اانَ مـــــــــَ حـــــــــَ  َنضـــــــــــــــــــــــَ

  
ج   األَديَم بَلَْلتُه أَْن ال يَْنَكِسر. قال الُكميت : نَضْحت وقال َشِمٌر : (4)« نُِضختْ »ورواه المؤّرِ

تُ  حــــــــــح مح  َنضــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــُ ــــــــــُوّد بــــــــــيــــــــــين وبــــــــــيــــــــــنــــــــــَ  أدمَي ال

اِم لــــــــــــــــو     َرِة اأَلرححــــــــــــــــَ رُ  صــــــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــلــــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــَ

  
 ، أَي َوصْلت ، وهو َمجاز. نَضْحت

 : واسعةٌ. َمْنَضَحة وأرضٌ 

 الغَنَُم : َشبعَْت. نََضَحتو

َؤ منه. فينتَِضح من األَمر : أَظهَر البَراَءةَ منه. والّرجُل يُْرَمى أَو يُْقَرف بتُهَمة انتَضحَ و  منه ، أَي يُْظِهر التَّبرُّ

 ِهلّي بالحجاز عنده َجْوبَةٌ عظيمة يَجتمع فيه الماُء.، كمنبر : َمعِدٌن جا ِمنَضحٌ و

ةً ، كذا في المعجم. الَمْنَضِحيّةو يل خاصَّ  قال األَصمعّي : ماٌء بتهاَمة لبني الّدِ

 للِكباش ونحِوَها. النَّْطحو أََصابَهُ بقَْرنِه ، واألَّول هو الِقيَاس ، ألَنّه أكثُر استعماالً : كمنَعَه وَضَربَه ، نََطَحه : [نطح]
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يَةُ )في التنزيل : و .تَنَاطَحت إِذا الِكبَاُش ، اْنتََطَحتِ  قدو .نَّطاحٌ  . وَكبشٌ يَْنِطحهو يَنَطحه التي ماتَْت  المنطوحة وهي (5) النَِّطيَحةُ وَ  (َواْلُمرَتَدِّ

تَُموُت فاَل يَِحلُّ أَكلَُها ، وأُْدِخلَت  المنطوحة في سورة المائدة فهي الّشاة َحةَ النِّطي قال األَزهرّي : وأَّما للُمَذّكر. النَِّطيحو .النَّْطحِ  أَي من ِمْنهُ ،

 الهاُء فيها ألَنّها ُجِعلَت اسماً ال نَْعتاً. قال الجْوهِرّي : وإِنما جاَءت

__________________ 
: وهو أكثر من النضــح اب اء املهملة. وقير هو ابخلاء املعجمة  ( زيد يف النهاية : ويرو  ابخلاء املعجمة. وقير هو كاللطخ يبق  له أثر ؛ قالوا1)

 فيما ثخن من كالطيب ا وابملهملة فيما ر  كاملاء ا وقير  ا سواء ا وقير ابلعك .
 .285( يريد يف كتابه الشعر والشعراء انظر ص 2)
ابلفاء. وضـــــبطت يف القاموس بضـــــم الزاي. وما أثبت عن « الزرافة»( كذا ابألصـــــر واللســـــان والتهذيب والقاموس ويف ِإحد  نســـــخ القاموس 3)

 املصادر األخر .
 .«نضحت»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 4)
 .3( سورة املائدة من اآية 5)



3442 

 

َها ابهلاِء لغَلبة االســــــــــــم عليها ا وكذلك الفريســــــــــــة واأَلكيلة والر ِمي ة ا ألَن ه لي  هو عل  ا وِإّلا هو  َمنطوحة فهي نَطَحتـح
 ُء مما يـُفحَرس ويـُؤحَكر.ا والّشي يـُنحطح ُء يف نفِسه مماالشي

ُجُل المْشئوُم ، النَِّطيح من َمجاِز المجاِز :و  الّذي يَستَْقبِلك من أَمامك مما يُْزَجر. قال أَبو ذَُؤْيب : النَّطيح مأْخوذٌ من الرَّ

م  هــــــــــــُ عضــــــــــــــــــــــــــُ رِيــــــــــــُد وبــــــــــــَ ُه ممــــــــــــا يــــــــــــُ نــــــــــــ  كــــــــــــَ  فــــــــــــَبمــــــــــــح

ّن     َاهتـــــــــــــِ ريح ـــــــــــــد  خـــــــــــــَ ـــــــــــــحُ شـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــييف ل ي ـــــــــــــطـــــــــــــِ  ن

  
 َجْبهتِه دائِرتَان ، (2) في من الَخْيل : الّذي النَّطيح إِحَدى أُذُنْيه ، وهو يُتشاَءم به ، وقيل : (1)طالَْت ُغّرتُه حتّى تَسيل إِلى  فرسٌ  : النَِّطيحو

 وإِن كانت واحدة فهي اللَّْطَمةُ ، وهو اللَّطم.

وإِن َوائِر الَخْيل. وقال األَزهرّي : قال أَبو ُعبَْيد : من دَوائِر الَخْيل دائرةُ اللََّطاةِ وهي الّتي في َوَسِط الَجْبهة. قال : من دَ  النَّاِطحِ  ودائرةُ 

 تُكَره.دائرةُ اللََّطاة ليسْت  . وقال الجوهرّي :النَّطيحِ  أَي ما كان فيه دائرتَا ويُْكَره ، ، نَِطيحٌ  كانت دائرتان قالوا : فَرسٌ 

 كالنَّاِطح وغيِرها مما يُزجر والَوْحِش  والّظباءِ  ِمَن الطَّْيرِ  ويَْستقبِلك ما يَأْتِيك ِمْن أََماِمك : النَِّطيحُ  .النَّاِطحِ و النَِّطيحِ  من المجاز : تَطيَّر منو

 وهو ِخالُف القَِعيد.

 أَي أَمٌر شديٌد ذو مَشقّة. قال الّراِعي : ، ناِطحٌ  يقال : أَصابَه ، ناِطحٌ  الشََّدائُِد ، واِحُدَها : النََّواِطحُ  الدَّْهِر. نَواِطحِ  من المجاز : َكألَك هللاُ ِمنو

 (3) انِطحُ قد َمس ُه ِمن ا ومنهن  و 
 : الشََّرَطاِن ، وهما قَْرنَا الَحَمِل. النّاِطحو النَّْطحُ  ، طاب السَّْطح. النَّْطح من المجاز في أَسجاعهم : إِذا َطلَعو

نَجٌم من َمنَاِزل القَمر يُتشاَءم به أَيضاً. قال ابن األَعرابّي : ما كان من أَسماِء الَمناِزِل فهو يأْتي باألَلف والاّلِم ،  النَّْطح قال ابن سيده :

 ، وَغْفٌر والغَْفر. النَّْطحو نَْطحٌ  كقولك

ومَ ـ  في الحديث : فاِرسُ  من المجازو وال بَعيٌر. أَي َشاةٌ  وال َخابٌِط ، ناطحٌ  َمالَهُ  قولهم :و  أَو نَْطحةٌ ـ  بالّضّم هكذا والمراُد به ما يُتاِخم الرُّ

هات  نَطح هكذا بالّرْفع فيهما في اللساِن ، وأَورَده الهرِوّي في الغريبين في ، نَْطَحتَان بالنَّْصب فيهما « نَْطحتين أَو نَْطحةً »، وفي بعض األُمَّ

رتين ، ثُمَّ يَُزوُل ُمْلُكها تَْنطحُ  أَي فَاِرسُ  ومعناه فَاِرَس بعَدَها أَبداً ،ثُمَّ ال  ، أَورَده ابن األَثير كالَهروّي في قرن ، ةً أَو مَّ ويَْبُطل أَمُرها ،  َمرَّ

 عل لبَيان معناه.أَْي فاِرُس تُقاتُِل المسلميَن َمّرةً أَو مّرتَْيِن ثّم يَُزول ُمْلُكها ، فحذف الف هكذا فسََّرهُ الَهَرِوّي. في الغَريبَْين. وفي النّهايَة :

ّط ألْصل المعنّى ، أَو أَنهم قال شيخنا : وهذه األَقواُل َصريحةٌ في أَنَّهما َمنصوباِن على المفعوليّة المطلقَة إِاّل أَْن يُقَال إِنهم لم يَتقَيّدوا في الخ

في كالمهم على الظْرفِيَّة ال المفعُوِليّة « مّرةً »ُب أَْجَروه على لُغَة من يُْلِزم المثنّى األَلَف في جميع األَحواِل ، نحو ساحران ، أَو نص

ْل فإِنّ  َض المطلقة ، والظْرف هو الخبُر عن المبتَدإِ ، وهو على حْذف ُمضاف أَي قِتَاُل فارَس المسلمين َوْقتاً أَو َوقتيِن ، فتأَمَّ ه قَلَّ من تَعَرَّ

 للتَّكلُّم عليه ، انتهى.

 * ومما يستدرك عليه :

 .نَطائحَ و نْطَحى ، من نِعاجٍ  نَطيَحةٌ و نَطيحٌ  ، األَخيَرة عن اللِّْحيَانّي ونَعَجةٌ  نََطائِحَ و نَْطَحى ، من ِكباش حٌ نَطي كْبشٌ 

َجاُل في الحرب. وبين العاِلَمْين والتّاجَرْينِ  تَناَطحت ومن المجاز :  .نَِطاحٌ  وَجَرَى لنا في السُّوق .(4) نِطاحٌ  األَمواُج ، والسُّيوُل ، والرَّ

 عنه : دفَعَه وأزالَه. نََطَحهو أيضاً المقابلَة في لُغَة الحَجاز ، النَِّطاحو

 ل ذلك فيمن َذَهب َهَدراً.، يقا« فيه َحّماَء ذاُت قَْرن نََطَحتْ  َما»ومن األَمثال 

من شأِْن التُّيُوس والِكبَاش ، ال العَتُود ، وهي إِشارة  النَِّطاحَ  ، أَي ال يَلتَِقي فيها اثناِن َضعيفاِن ، ألَنّ  «فيها َعْنَزان يَْنتَِطحُ  ال»في الحديث : و

 إِلى قصَّة مخصوصة ال يجِرى فيها ُخْلف وال نِزاٌع.

 ، َحّدَث عن النَّّطاحِ  اَن بنومحّمد بن صالح بَن ِمهرَ 

__________________ 
 ( اللسان حتت.1)
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 يف.»بد  « وسرت»( األصر والصحاح ا ويف اللسان : 2)
 ( وصدره يف التهذيب :3)

ه  كثيب يرد اللهفتا ألمِّ
 .نطاحو  تناطح ( يف األساس :4)
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  ا َأخبارّي.الشاعر ا َنفيّ  َنطّاحٍ  معَتِمر بن ُسليماَن وطبقِته ا وُبَكريح بن
: الّذى حِفْظناه وسِمْعناه من  (1)أَي في َحبِّه ، عن اللَّيث ، ونقلَه األَزهرّي وقال  َجرى الدَّقيُق فِيهِ  بالظَّاِء الُمَشالِة ، إِذا السُّْنبلُ  أَْنَظحَ  : [نظح]

اد الثِّقات : نََضَح السُّْنبلُ  لمعجمة. قال : والّظاُء بهذا المعنَى تصحيٌف ، إِاّل أَن يكون َمحفوظاً عن العرب فتكون لغةً من  كأَنَضَح بالضَّ

 لُغاتِِهم ، كما قالوا : بَْضُر المرأَةِ ِلبَظرها.

يُب ، َكَمنََع ، نَفَحَ  : [نفح] ً  وفاَح ، ، إِذا أَِرجَ  يَنفَح الّطِ ً و بفتح فسكون ، ، نَْفحا ً و نُفَاحا ً و فِيهما ، بالّضمِّ  ، نُفُوحا  نَْفَحةٌ  محّركةً. وله ، نَفَحانا

 .نوافحُ  ، ونوافجُ  نافحةٌ  طيبة ، ونافَِجةٌ  نَفََحاتٌ و

يُح : َهبَّْت ، نفََحت من المجاز :و َك أَوائِلَُها  الّرِ : َهبُوٌب شديدةُ الدَّْفعِ. قال أَبو ذَُؤيب يَصف  نَفوحٌ  ، كما في األساس. وِريحٌ أَي نََسَمت وتَحرَّ

 ِطيَب فَِم َمحبوبته وَشبََّهه بَخمٍر ُمِزجت بماٍء :

تح عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــِه و  ٌ ابتــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــحــــــــــــــــــريِّ  ال مــــــــــــــــــُ

ٌة     انــــــــــــــــيــــــــــــــــَ عــــــــــــــــٍة ميــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ فــــــــــــــــوحُ بــــــــــــــــبـ  نــــــــــــــــَ

  

ا ِإذا مـــــــــــــا  لـــــــــــــهـــــــــــــِ قـــــــــــــبـــــــــــــ  ن مـــــــــــــُ يـــــــــــــب مـــــــــــــِ  أَبطـــــــــــــح

وُ      يــــــــــــــّ بــــــــــــــوحُ َداَن الــــــــــــــعــــــــــــــَ َم الــــــــــــــنــــــــــــــ  تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  واكــــــــــــــتـ

  
ّي : المتحيِّر : الماُء الكثيُر قد تَحيََّر لكثْرته وال َمْنفََذ له. ةُ الَحّيِ. وقال  ببَْرِدها. والنُّبُوح : تَنَفُحه : الَجنُوب ، النَّفوحُ و قال ابن بَّرِ َضجَّ

لكّل بارٍد. ومثْله في الّصحاح  النَّْفحُ و لَّْفح. وقال ابُن األَعرابّي : اللَّْفح لكّلِ حاّرٍ ،أَعظُم تأْثيراً من ال النَّْفح كاللَّْفح ، إاّل أَنّ  النَّْفح الّزّجاج :

 والِمْصباح ، ورواه أَبو ُعبيٍد عن األَصمعّي.

ً  الِعْرقُ  نَفَحَ  من المجاز :و  مْنهُ الدَُّم. (6) نََزا ، إِذا يَْنفَح نَْفحا

 بالسَّْيف : ضَربه َضْرباً خفيفاً. نَفََحهو من بعيٍد َشْزراً. تَناَولَهُ  (2) َء بالسَّيفِ الشي نَفَحَ و به. نَفََحتْ  وقد : َدفّاعة بالدَّم ، نَفّاَحةٌ  وَطْعنَةٌ 

 ٍء أَْعَطاهُ.فاُلناً بشيْ  نَفَحَ  من المجاز :و

قال لي رسوُل »حديث أَسماَء ، ، أَي َضرب يََدْيه فيه بِالعََطاِء. ومنه «فيه يمينَه وِشَمالَه نَفَحَ  الُمْكثُِرون هم الُمِقلُّون إِاّل َمنْ » في الحديث :و

 .«وال تُْحِصي فيُْحِصي هللاُ َعلَْيك انفَِحيو وانَضِحي أَنِفِقي:  وسلموآلهعليههللاصلىهللا 

كها نَفَحَ  من المجاز :و ةَ : َحرَّ لَها. وهما متقارباِن. فَحَ نَ  ولَفََّها. وفي اللسان : اللِّمَّ ةَ : َرجَّ  الُجمَّ

يح النَّْفَحة في مصنّفات الغريِب :و يب الّذي تَرتاح له النَّْفُس ، ِمنْ  الدَّْفعةُ ، في األَصل من الّرِ ٌز بها عن الّطِ يُب إِذا فاَح. نَفَحَ  تَجوُّ  الّطِ

ُهْم نَ ْفَحة  ِمْن َعذاِب رَبِّكَ ):  عزوجلم أَنه قال في قول هللا قال اللّيث عن أَبي الهيث من العََذاب : الِقْطعَة. النَّْفَحةو :  (3) (َولَِئْن َمسَّت ْ

بَا ، أَي َرْوَحةٌ وِطيٌب ال َغمَّ فيه ، وأَصابَتْنَا نَْفَحةٌ  يقال أَصابَتْنا  من َسُموٍم أَي َحرٌّ وَغمٌّ وَكْرٌب. نَْفَحةٌ  من الصَّ

 ، أَي َدفَعَاٌت. قال ابن َميّادةَ : نَفََحاتٌ  وفي الّصحاح : وال يزال لفاُلٍن من المعروف

مح  كـــــــــــُ َر انئـــــــــــلـــــــــــِ و فضـــــــــــــــــــــــــح َك أَرحجـــــــــــُ يـــــــــــتـــــــــــُ ا أَتـــــــــــَ  ملـــــــــــ 

ين    تــــــــَ حــــــــح فــــــــَ ةً  نـــــــــَ حــــــــَ فــــــــح َرُب  نـــــــــَ تح هلــــــــا الــــــــعــــــــَ (4)طــــــــابــــــــَ
 

  
 جْمع َعَربة ، وهي النَّْفُس.

 أَي ، النَّفُوحُ  قال أَبو زيد : من الضُّروعو (5) [واحدةً ]إِذا َمخَضه َمخَضةً  نْفَحةً  اللَّبَنَ  نَفَحَ  وقد من األَلبان : الَمْخَضة ، النَّْفَحة المجاز :من و

وهي  من الِقِسّيِ : الطَُّروُح ، النَّفُوحو وهو َمجاز. ومن النُّوق : ما تُخِرج لَبَنَها من َغْير َحْلٍب ، وهي التي ال تَحبُِس لَبَنَها. كَصبور ،

، وهما اْسمان  المْنفَحةِ و كالنَِّفيَحة بَعيدةُ الدَّْفعِ للسَّْهم ، كما في األَساس ، وهو َمجاز ، الشَِّديدةُ الدَّْفعِ والَحْفِز للسَّْهم ، حكاه أَبو حنيفةَ. وقيل :

 ِللقوس.

 : الذَّّب عن النَّْفحُ  وفي التهذيب عن ابن األَعرابّي :

__________________ 
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 .458/  4( هتذيب اللغة 1)
 ( يف القاموس : نز .6)
 ( يف القاموس : بسيفه.2)
 .46( سورة األنبياء اآية 3)
 له :( قا  ابن بري هو للرماح بن ميادة واسم أبيه أبرد املري ا وميادة اسم أمه ا ومدح هبذا البيت الوليد بن يزيد بن عبد امللك ا وقب4)

 ِإىل الـــــــــــــولـــــــــــــيـــــــــــــد أيب الـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــاس مـــــــــــــا عـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــت 

ـــــــــــــــبو      دوهنـــــــــــــــا املـــــــــــــــعـــــــــــــــرت مـــــــــــــــن تـــــــــــــــبـــــــــــــــان والـــــــــــــــكـــــــــــــــث

  

 اب اء املهملة ا وأشار هبامشه ِإىل رواية الشارح ابخلاء املعجمة.« من األلبان امضة»( زايدة عن األساس. ويف القاموس : 5)
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 .كتاَضَحه. وقد تقّدم  كاَفَحه وَخاَصَمه  ِإذا انَفَحه قدو  الر جِر ا
والُمكافحة : الُمدافعةُ والُمضاَربَة ِهَجاَء المشركين وُمَجاَوبَتُهم  الُمنَافََحةو ، أَي َدافَع. «َعنِّي نافَحَ  أَن ِجبريَل َمَع َحسَّاَن ما»في الحديِث و

 على أَشعاِرهم.

 نَْفحُ  بالسُّيوف. وأَْصله أَن يَقُرب أََحُد المقاتِلين من اآلخَر بَحيث يَِصلُ ، أَي قاتِلُوا  «بالظُّبا نافُِحوا» ِصفِّينَ  في عنههللارضيفي حديث علّيٍ و

 كّلِ واحٍد منهما إِلى صاِحبه ، وهي ِريُحه ونَفَُسه.

يت في إِصالح المْنطق فقال : وال تَقُلْ  ، بكسر الهمزة ، اإِلنفََحةو ّكِ َح به ابن الّسِ ،  أَْنفَحة وهو األَكثُر كما في الّصحاح والفصيح ، وصرَّ

في هامش الّصحاح منقوالً من خّط أبي  وقد تَُشدَُّد الحاُء. بفتح الهمزة. قال شيُخنَا : وهَذا الّذي أَنكروه قد حَكاه ابُن التّيّانّي وصاحُب العَين.

ّكيت : هي اللُّغَة الجيَّدة.  ولكّن الفتَح أَخفُّ ، كما في اللسان. الفاءُ وقد تُكَسر  زكريّا : وهو أَعلَى. وفي المصباح : هو أكثُر. وقال ابن الّسِ

يت : وَحَضَرني  ، البِْنفََحةو بالميم بدل الهمزة ، ، الِمْنفََحةو ّكِ اُز وجماعة. قال ابن الّسِ دة بدالً عن الميم ، حكاهما ابُن األَْعَرابّي والقَزَّ بالموحَّ

. ثّم افتَرقَا على أَن يَسأاََل عنهما ِمْنفََحة ، وقال اآلَخُر : ال أَقوُل إِالّ  إِنفَحة ُل إِالّ أَعرابيّان فصيحاِن من بني ِكاَلب ، فقال أَحُدهما : ال أَقو

ال تكون إِاّل لِذي  اإِلْنفََحة أَشياَخ بني ِكاَلب ، فاتَّفقت َجماَعةٌ على قوِل ذا وجماعةٌ على قوِل ذا ، فهما لغتاِن قال األَزهرّي عن الليث :

ضيعِ ءٌ شيْ  َكِرٍش ، وهو ، قال  أَنافِحُ  والجْمع فيَْغلُُظ كالُجْبن. ُمبتَلَّة في اللَّبن أَصفُر ، فيَعَصر في ُصوفةٍ  (1)  يُستخَرج من بْطن الَجْديِ الرَّ

اُخ :  الشَّمَّ

مح و  هـــــــــــــِ تـــــــــــــِ وٍم عـــــــــــــلـــــــــــــَ  َأنح َذممـــــــــــــَح  ِإان  ملـــــــــــــن قـــــــــــــَ

وا     مــــــــــــــــُ ولــــــــــــــــِ مــــــــــــــــوا مل يــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ  ابأَلانفــــــــــــــــحِ ِإذا َأوح

  
وهِذه الجملُة األَخيرة نقلها الجوَهِرّي عن أَِبي زيد. وقال ابن ُدُرستويه في شْرح الفصيح : هي آلةٌ تَْخُرج من  الَجْدُي فُهَو َكِرٌش.فإِذا أَكَل 

بَأَ ، ويُغيَّر به اللّبَُن الحليُب فيَصير ُجْبناً. وقال أَبو الَهيثم : ا ى اللِّ أْن والمعز : ما قد بَْطِن الَجْدي فيها لَبٌَن ُمْنعَِقٌد يُسمَّ لَجْفر من أَوالِد الضَّ

 َما َداَمْت تَْرَضع. إِنفَحةً  َكِرشاً حين َرَعى النَّْبَت. وإِنَّما تكون ِإْنفَحتُه استكَرَش وفُِطم بعَد خمسيَن يوماً من الوالدة أَو شهريِن ، أَي صاَرتْ 

الً ما في الَكِرش ، وعبَّر بها  باإِلنفحة عن بعِض األَفاِضل : ويَتعيَّن أَّن ُمراَدهقال شيُخنا نَقالً  بالَكِرِش َسْهٌو. اإِلنفحة وتفسير الجوهريّ  أَوَّ

 عنه مجازاً لعالقِة الُمجاوِرة.

رّي لم صيح : الجوهقْلت : وهو َمبنيٌّ على أَّن بينهما فَْرقاً ، كما يُفيده كالُم ابن ُدُرْستَوْيه. والظاهر أَنه ال فَْرَق. وقال في شْرح نْظم الف

ر : الَمْوِضُع  اإِلنفحة بُمْطلَق الَكِرِش حتّى يُْنَسَب إِلى السَّْهو ، بل قال : هو َكِرُش الَحَمِل أَو الَجْدي ما لم يَأُْكل ، فكأَنّه يقول : اإِلنفحة يُفّسِ

ى َكِرشاً بعد األَكِل ، فعبارتُه عند تحقيقها هي نْفُس ما أَفاده الْمجد. ونَسبَ  َحاِت ، ثم قال : الّذي يَُسمَّ تُه إِيّاه إِلى الّسهو بمثِل هذا من التَّبَجُّ

ى هو الَكِرش قَْبل األَكل ، كما ال يخفَى ، كالسَّْجل والكأْس والمائدة ، ونحوَها  اإِلنفَحة وقوله بعُد : فإِذا أَكَل فهي َكِرٌش ، صريٌح في أَّن ُمَسمَّ

  أَحواِلها.من األَسماِء التي تختلف أَسماُؤَها باختِاَلفِ 

ها كلَُّها ال سيَّما األَرنبُ  األَنَافِحُ و ب ، وذَكَره داووُد في تذِكرته ، والدَِّميِرّي في  إِذا ُعلَِّق منها على إِبهاِم المحموم ُشِفَي ، من خواّصِ مجرَّ

 َحياةِ الحيوان.

 بَعيدةٌ. أَي ، محّرَكةً ، نَفَحٌ  نِيَّةٌ  يقال :و

ين ، لنِّفِّيحاو ، كأَِمير ، النَِّفيحو بكْسر الميم وفتْح العَين المهملة وتشديد النون  مْنبٍر : الّرُجُل الِمعَّن ، ، ك اْلِمْنفَحُ و األَخيرة عن ُكراع ، َكِسّكِ

ًّ فيَدخل بَين القَْوم : الذي يجي النَِّفيح ، وهو الّداخل على القَوم ، وفي التَّهذيب : مع القَْوم وليس شأْنُه شأْنَهم. وقال ابُن األَعرابّي : ُء أَْجنبيا

بالحاِء. وقال في موضعٍ آَخر :  النِّفيح بينهم ويُصِلح أَمَرهم. قال األَْزَهِرّي : هكذا جاَء َعن ابن األَْعرابِّي في هذا الَموضعِ ، (2)ويُْسِمل 

 . قال : هذا قَول ثعلب.: الذي يَعترض بيَن القَوم ال يُصِلح وال يُْفِسدـ  بالجيمـ  النَّفيج

 انقَلََب. إِلى َموِضعِ كذا : انتَفَحَ و به : اْعتَرَض له. انتفحَ و

__________________ 
 وقوله ذيه َأي صاحبه.« من بطن ذيه أصفر»وعبارة التهذيب : « الراضض»( يف ِإحد  نسخ القاموس : 1)
 ( يف التهذيب : ويُسّر.2)
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في صفات هللا تعالى التي جاَءت في  النَّفّاحَ  وهو َمجاز. قال األَزهرّي : لم أَسَمع النَّفّاع الُمْنِعم على الَخْلق ، بالَخير ، وهو النَّفّاح هللا هوو

 وإِذا ، وسلموآلهعليههللاصلىالقرآن والسُّنّة ، وال يجوز عند أَهل العلم أَن يُوصف هللا تعالى بما ليس في كتابه ولم يُبيِّنها على لسان نَبيِّه 

جل قيل  ، فمعناه الكثيُر العَطايَا. نَفّاحٌ  إِنّه:  للرَّ

 يَمانِيَة ، عن ُكَراع. َزوُج المرأَةِ ، : النَّفّاحُ و

ّكيت :و  قال ُملَْيٌح الُهذلّي : َشِطيبةٌ من نَْبعٍ ، للقَْوس : النَّفيحة عن ابن الّسِ

ا  يــــــــــــِف كــــــــــــَبهنــــــــــــَّ يــــــــــــَدات الــــــــــــَوجــــــــــــِ عــــــــــــِ وا مــــــــــــُ  َأاَنخــــــــــــُ

حُ     ائـــــــــــــِ فـــــــــــــَ ُر  نــــــــــــــَ ضح َذوابـــــــــــــِ َريـــــــــــــ  ٍض مل تــــــــــــــَ بـــــــــــــح (1)نــــــــــــــَ
 

  
 .(2) َشجٌر كالباِذْنجانِ  بالكسر : اإِلْنفَحةو

 * ومما يستدرك عليه :

 من َمعروف ، أَي َدفَعَاٌت. نَفََحاتٌ  قولهم : له

ُضوا»في الحديث : و  .«َرحمة هللا لنَفََحاتِ  تَعرَّ

 مجاز. وهو

ْمُي. وفي التهذيب : َطْعنَةٌ  النَّْفحو ْرُب والرَّ  الدَِّم : أَّول فَْوَرةِ تَفُور منه وَدْفعٍة ، قاله خالُد بُن َجْنبةَ. نَْفَحةُ و َدُمَها َسريعاً. يَنفَحُ  : نَفُوحٌ  : الضَّ

 َء ، إِذا َدفَعَه عنه.الشيْ  نَفَحَ و

 الدَّابّة بِرْجِلَها ، وهو َرْفُسها ، كان ال يُلِزم صاحبَها شيئاً. نَْفحَ  أَراد «النَّْفحَ  أَنَّه أَبطلَ »في حديث ُشَرْيح و

ً  الّدابة نَفََحتو ً  النَّْفح : َرَمَحت بِِرْجلها وَرَمت بَِحّدِ حافِِرها وَدفَعَت. وقيل : نَفُوحٌ  ، وهي تَْنفَح نَْفحا جلَْيِن معا ْمح بالّرِ ْجل الواحدةِ والرَّ ،  بالّرِ

، إِذا بالَغُوا في اْمتالئِها واْرتوائِها. وفي المعجم : قالوا بالِعْرض  اإِلنفَحة النَّاقَةُ : َضَربَْت برْجِلها. وجاَءت اإِلبُل كأَنََّها نَفََحت وفي الّصحاح

من نواِحي اليَماَمة ، كان يَسُكنها األَعَشى ، وبها قَبُره.  ، قَرية مشهورة َمنفوحةُ  من اليََماَمة واٍد يَشقَُّها من أَعالَها إِلى أَسفَِلَها ، وإِلى جانِبه

 قال :

ُفوَحةَ ِبَقاِع   (3)ذي ا ائِر  َمنـح
 وهي لبني قَيِس بن ثَعلبةَ بِن ُعَكابةَ.

ً  العَْظَم ، كَمنََع ، نَقَحَ  : [نقح] هُ. : يَنَقَُح نَْقحا ً  والخاُء لغة فيه اْستَْخَرَج ُمخَّ ً و ، كنقََّحه تَنقيحا عن ابن  َء : قََشَره ،الشَّيْ  نَقَحَ و .اْنتَقََحه انتقاحا

 األَْعَرابّي. وأَنشد لغُلَيٍِّم من ُدبَير :

َر والــــــــــــــز الزاَِل  هــــــــــــــح و الــــــــــــــد   ِإلــــــــــــــيــــــــــــــَك َأشــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــُ

حَ كـــــــــــــــــر  عـــــــــــــــــاٍم و     قـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــائـــــــــــــــــال نــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــَ

  
 َحمائَل ُسيوفهم ، أَي قََشروها فباُعوها لِشّدة زَمانِهم. نَقَُحوا يقول :

ً  بضّم الهمزة وفتْح الموّحدة ، الِجْذَع : َشَذبَهُ عن أُبَنِه ، نَقَحَ و  : تَشِذيبُك عن العَصا أُبَنَها حتّى تَْخلَُص. النَّْقح . وفي التهذيبكنَقَّحه تَنقيحا

يْ  تَنقيحُ و ة : .(4) نَقَّْحتَه ت عنه شيئاً فقدالِجْذع تَشذيبُه. وكلُّ ما نَحَّ مَّ  قال ذو الرُّ

ـــــــــــــــــِد  رِّي فـــــــــــــــــاِت َزمـــــــــــــــــٍن مـــــــــــــــــِ حـــــــــــــــــِ نح جمـــــــــــــــــُح  مـــــــــــــــــِ

نَ     حـــــــــح قـــــــــ  ودِ  نــــــــــَ اِر الـــــــــعـــــــــُ مـــــــــي عـــــــــن ُنضـــــــــــــــــــــــَ  ِجســـــــــــــــــــــــح

  
ْعرِ  تَْنِقيحُ  من المجاز :و عِر الَحْولّي : تَْهذيبُهُ. إِنقَاُحهو الّشِ الَكاَلَم : فتََّشه وأَحَسَن النََّظَر  نَقَّحَ و ِشْعَره إِذا َحكََّكه. أَنقَحَ و .الُمنقَّح يقال َخْيُر الّشِ

 : الكالُم الذي فُعَل به ذلك. الُمنقَّحو فيه ، وقيل أَصلََحه وأَزاَل ُعيوبَه.

عر هن الُملقَّح. الُمنقَّح ومن سَجعات األَساس : ما قُِرَض الّشِ  ، إِاّل بالذِّ

 وَكافَحه ، إِن لم يكن تَصحيفاً. افَحهنَ  إِذا ، ناقََحه من المجاز :و
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. بفتح فسكون : ، النَّْقحو  قال العَُجير السَّلولّي : َسَحاٌب أَبيُض َصْيفيٌّ

حٌ  قــــــــــح هــــــــــا  نـــــــــــَ اطــــــــــَ ي َأوحســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــِ تــــــــــَ ُ   ــــــــــَح  بــــــــــَواســــــــــــــــــــــــِ

ٍر وَراَببِ     لــــــــــــــــــــــــ  اَلَ  هتــــــــــــــــــــــــَ رحٌ  خــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــَ  بـ

  
 قال أَبو َوْجَزةَ السَّعدّي :و

َر  قــــــــح ــــــــعــــــــُ وُب ال وحرًا  ــــــــَُ وحرًا وطــــــــَ حٍ مــــــــن  (5)طــــــــَ قــــــــَ ــــــــَ   نـ
يــــــــــرُ     رَاكــــــــــِ يــــــــــٌم هــــــــــَ بــــــــــاُدُه هــــــــــِ ِد َأكــــــــــح نــــــــــح  كــــــــــالســــــــــــــــــــــــ 

  
__________________ 

 .«قوله : مل تريض ا كذا يف اللسان أيضاً ا والذي يف التكملة : لن تريض»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( زيد يف التكملة : مثرهتا تسم  اِ صحرم.2)
 وصدره :« فقاع»( يف معجم البلدان والديوان 3)

 فركن مهراس ِإىل ماردٍ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : نفحته بتخفيف القاف.4)
 ابلفاء.« العفر»:  (دار املعارف)( كذا ابألصر والتهذيب والتكملة ا ويف اللسان 5)
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ْمل. ، النَّقَح خام من ُكثْبَانه. أَراد الشاِعُر هنا والسَّْنُد :  بالتحريك : الَخاِلُص من الرَّ مِل : أَْوَساُطه. والَهَراكيُل : الّضِ ثياٌب بيٌض. وأَكباُد الرَّ

مِل.  البيَض من ِحبَال الرَّ

جُل ، إِذا أَنقَحَ  عن ابن األعرابي : يقالو  قّدم.. وقد تكنَقَّحَ  والفْقر. أَي القَْحطِ  الَجْدبِ  أَيّام قَلََع ِحْليَةَ َسْيِفه في الرَّ

هات وُكتب الغريب ، أَي َشْحُمه ، تَنَقَّحَ  من المجاز :و  .(1)َذَهَب بْعَض ذهاب  وفي األَساس : قَلَّ ، الّصواب َشْحُم ناقتِه ، كما في سائر األُمَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ب. «لَنِْقحٌ  إِنّه»في حديث األَسلمّي   ، أَي عالٌم ُمجرَّ

ْعِر. تَنقيح : أَصابتْه الباَليَا ، عن اللِّْحيَانّي. وقال بعضهم : هو مأْخوذ من ُمنَقَّح ومن الَمجاز : َرجلٌ   الّشِ

نوَن : نالْت منه ، وهو َمجاز أَيضاً. نَقََّحتهو  الّسِ

َءة عن»وروَى الليُث عن أَبي َعمرو بن العالِء أَنّه قال في َمثٍَل   (2)لتَملَُس وتُملَق  تُنَقَّح وَذلِك أَّن العَصا ِإنّما، « التَّْنقيح استْغنَِت السُّالَّ

ٍء هو في الً لمن يُريد تَجِويد شيْ والسُّاّلَءةُ : َشوَكةُ النَّْخلَِة ، وهي في غايِة االستواِء والَماَلَسة ، فإِن َذَهْبَت تَْقِشُر ِمنها َخُشنْت ، يُْضَرب مثَ 

 و غيره ، مما هو مستقيٌم.غايِة الَجْودة ، من ِشْعٍر ، أَو كالٍم أَ 

وهو التَّزويج ، ألَنّه سبٌب للَوطِء المباحِ ، وفي  العَْقُد له ، قيل : هوو في األَصل ، الَوْطُء ، بالكسر ، في كالم العرب : ، النَِّكاح : [نكح]

وذلك في نَْوعِ اإِلنساِن خاّصةً ، واستعملَه ثعلٌب في : البُْضع ،  النِّكاح : الَوْطُء ، وقد يكون العَْقد. وقال ابن سيده : النِّكاحُ  الّصحاح :

 واستعماله في الَوْطِء والعَْقِد مما وقََع فيه الِخالُف ، هل هذا حقيقةٌ في الكّل أَو َمجاٌز في الكّل ، أَو حقيقةٌ في أَحِدِهما الذّباب. قال شيخنا :

إِاّل بمعنَى العَْقِد ، ألَنّه في الَوْطِء َصِريٌح في الِجماعِ ، وفي العَْقِد ِكنايةٌ عنه. قالوا : وهو في القرآن  النَّكاحُ  َمجاٌز في اآلَخر. قالوا : لم يَِردِ 

اغُب وغيرهما. مخشرّي والرَّ هذا  وَضَرَب ،ـ  اقتضاه الِقيَاُس وأَنكَره جماَعةـ  َكَمنَعَ  الّرجُل ، نََكحَ  أَْوفَُق بالبالَغِة واألَدِب ، كما ذكَره الزَّ

 ٌء إِالّ األكثر وبه َورد القرآن ، وعليه اقتصَر صاحُب المصباح وغيره. قال ابن سيده : وليس في الكالم فَعَل يَْفِعل مما الُم الِفعل منه حاهو 

 .(3)ويَْنِطح ، ويَْمنُِح ، ويَْنضح ، َويَْنبِح ، ويَْرِجح ، ويأْنِح ، ويأِْزح ، ويَْمِلح  يَنِكحُ 

ه ابُن  نَكْحتُها يُطلَق على الوْطِء ، وعلى العَْقد دون الَوْطِء ، وقال ابن القُوِطيّة : النِّكاح وقال ابن فارس : ، إِذا َوِطئتها أو تََزّوْجتها ، وأَقَرَّ

 القَّطاع ، ووافقهما السََّرقُسّطي وغيُرهم.

، إِذا انَضمَّ بعُضَها  (4)األَشجاِر  تَناُكحِ  اَمَره وَغلَبَه ، أَو منالدَّواُء إِذا خ نََكَحه ثّم قَال في المصباح بعد تصريفَات الفعل : يقال مأُْخوذٌ ْمن

مجازاً في العَْقد والَوْطِء جميعاً ،  النَّكاح : وعلى هذا فيكون (5)المَطُر األَرَض ، إِذا اختلَط في ثََراَها قال شيخنا  نََكحَ  إِلى بعض ، أَو من

في بَنِي فالٍن ؛  نََكحَ  قرينٍة ، نحوألَنّه مأْخوذٌ من غيره ، فال يستقيم القَوُل بأَنّه حقيقةٌ ال فيهما وال في أَحِدهما. ويؤيِّده أَنّه ال يُْفَهم العَْقد إِاّل ب

الوطُء واالشتراك ،  (6)ٍء فيعتَبر ذلك من عالمات الَمجاز. وإِن قيل غير مأْخوٍذ من َشيْ َزْوجتَه ، و نََكحَ  وال يفهم الَوطُء إِاّل بقرينٍة ، نحو

ح االشتَراك ، ألَنّه ال يُفَهم واحٌد من قِْسَميه إِاّل بقَرينة. قال شيخنا : وهذا  (7)واستعماله لغةً في العْقد أَكثُر. وفي نُسخٍة من المصباح  : فيترجَّ

ولُه : واستعماله لُغة في العقد ، إِلخ هو ظاهُر كالِم جماعة ، وظاهُر المصنّف كالجوهرّي عْكُسه ، ألَنَّه قدََّم الَوطَء ، من المجاز أَقَرُب. وق

 ثم ظاِهر الّصحاح أَّن استعمالَه في العْقد قليٌل أَو َمجاز ، وكالُم المصنّف يَدلُّ على تَساويهما. انتهى.

جها ، نََكَحها يَْنِكُحها وفي اللسان :  ، إِذا باَضعها ، وكذلك َدَحَمَها وَخَجأََها. وقال نََكَحَها يَنِكحهاو ، إِذا تَزوَّ

__________________ 
 ( ومثله يف اجملمر.1)
 ( يف التهذيب واللسان : وختُل .2)
وأشار ِإليه أيضاً « يصمح و نح وأيمحقوله فعر يفعر َأي من ابب ضرب وهذا ا صر يرد عليه : ينتح وينزح و »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 هبامش اللسان يف هذا املوضض.
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 االشجاُر. تناكحتِ  ( يف املصباح :4)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله قا  شيخنا ا الصواب حذفه ا ألن العبارة برمتها من املصباح.5)
فيعترب الوطء واالشــرتا  ا الصــواب فيعترب االشــرتا  ا وقوله : واســتعماله قوله »( هذه العبارة ليســت يف املصــباح ا وهبامش املطبوعة املصــرية : 6)

 .«اخل لي  يف كالم املصباح الذي بيدي
 ( وهي عبارة املصباح املطبوع.7)
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 مبعىن تـََزّوَج : َنَكح اأَلعَش  يف
ا و  ر هــــــــــــــــَ اَرًة ِإّن ســــــــــــــــــــــــــــــِ ّن جــــــــــــــــَ َربــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح  ال تـــــــــــــــــَ

راٌم     ـــــــــــَك حـــــــــــَ ـــــــــــي نح عـــــــــــل حـــــــــــَ ـــــــــــكـــــــــــِ ـــــــــــان َدا ف ـــــــــــ   َأو َ َب

  
عر :و في بني فاُلن. ناِكحٌ  وهي هي : تَزّوَجْت ، نََكَحتْ و  منهم. قال : َذاُت َزْوجٍ  على الِفْعل ، أَي ، ناِكحةٌ  قد جاَء في الّشِ

تح  قـــــــــــَ ـــــــــــِّ ل ي وطـــــــــــُ اِب اأَلاَيمـــــــــــَ طـــــــــــّ تح خبـــــــــــُ  َأحـــــــــــاطـــــــــــَ

نح كـــــــــان     ِد مـــــــــنـــــــــهـــــــــن  مـــــــــَ َداَة غـــــــــَ اغـــــــــَ حـــــــــَ  (1) انكـــــــــِ
  

اح : ِرمَّ  وقال الّطِ

ــــــــــــه و  ــــــــــــي تح عــــــــــــل ِك انحــــــــــــَ ــــــــــــُ ل ــــــــــــح ثـ ا مــــــــــــِ ــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــَ  ال

ر ِإىل     كـــــــــــــــح ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــا ب ةح ُء مـــــــــــــــن ب حـــــــــــــــَ  انكـــــــــــــــِ

  
، يعنِي متزّوجة ، كما يقال حائٌض وطاهٌر وطالٌق ، أَي ذات  نَِكاح ، أَي ذاتِ  «في بني َشْيبَانَ  ناكحٍ  اْنطلْقُت إِلى أُخٍت لي»في حديث قَْيلة و

حديث ُسبيعَةَ . ومنهناِكح فهي نَكَحت وا بناَء االسم من الفعل ، فيقالإِاّل إِذا أَرادُ  (2) ناكحٌ  حيض وطهارة وطالق. قال ابن األَثير وال يقال

 .«حتَّى تَنقَِضَي الِعّدة بناكحٍ  ما أَنت»

 حكاه الفارسّي. وأَنشد : ، نََكَحَها : اْستَْنَكَحهاو

َوًة و  نـــــــــــح ِر عــــــــــَ جــــــــــح ائــــــــــي  اب ــــــــــِ لــــــــــوا الــــــــــطــــــــــّ تــــــــــَ مح قـــــــــــَ  هــــــــــُ

ٍر و     واَأاب جـــــــــابـــــــــِ نـــــــــكـــــــــحـــــــــُ (3)أُم  جـــــــــابـــــــــِر  اســـــــــــــــــــــــتـــــــــَ
 

  
 في بني فاُلٍن : تَزّوَج فيهم : كذا في اللسان. استَنَكحَ و

جَها. أَنَكَحَهاو المرأَةَ : َزّوَجه إِياها. أَنكَحهو  : َزوَّ

ج بها. بالضّم والكسر ، النِّْكحو النُّْكح االسمُ و ،  نْكحتُه وهي يَنِكحها الِّذي نِْكُحَهاو لُغتان. قال الجوهرّي : وهي كلمةٌ كانت العرب تَتزوَّ

 كالهما عن اللِّْحيانّي.

 ، المراد به هنا التّزويج. النّكاحِ  أَي َكثِيُرهُ ، بغير هاٍء : ، نَُكحٌ و كُهَمَزةٍ ، ، نَُكَحة َرُجلٌ و

ُء. وقال أَبو زيد : يقال وفُعَلَةٌ من أَْبنيِة المبالغة لمن يَكثُر منه الّشيْ ، أَي كثير التَزويج والطَّالق.  «ُطلَقةٍ  بنَُكحٍ  لْستُ » في حديث ُمعَاِويَةَ :و

جُل في الجاهليّة يأْتِي الحيَّ خاطباً ، فيقوم في ناِديهم فيقول : النِّكاح ، إِذا كان شديدَ  نَُكَحاتٍ  من قَْومٍ  لنَُكَحةٌ  إِنّه : . وفي اللسان : وكان الرَّ

ً  ، إِالَّ أَنَّ  نُْكحٌ  إِيَّاَها. ويقال أَْنكحناك ، أَي قد (4) نِْكحٌ  باً ، فيقال له :ِخْطٌب ، أَي ِجئْت ، خاطِ  هنا ليواِزَن ِخْطباً وقََصَر أَبو عبيٍد وابُن  نِْكحا

 خارَجةَ ِعْنَد الِخْطبَة : ِخْطب ، وكاَن يُقَاُل ألُمِّ  ، على َخبِر أُّمِ خارجةَ ، وإِليه أَشار المصنِّف بقوله« نِْكحٌ  ِخْطٌب ، فيقال :»األَعرابّي قولهم 

 ٌء من ذلك في خ ط ب.وقد مرَّ شي .«أُّمِ خاِرَجة نَِكاحِ  أَْسَرُع ِمنْ »، فقاِلوا  (5) نِْكح فتقول :

 .كنَاَكها النُّعاُس َعْينَه : َغلَبها ، نََكحَ  من المجاز :و

ً و النَّوُم َعينَه. استنَكحَ  وكذلك وذلك في نَوعِ اإِلنسان ، وقد  ، بالفتح : البُْضعُ  النَّْكحُ و اْعتََمَد عليها. وناَكها ، إِذا األَرضَ  الَمَطرُ  نََكحَ  منه أَيضا

 مّر ذلك عن ابن سيده.

 وفي المثل : : النِّساُء. الَمنَاِكحو

َُها األَبكارُ  املناِكحَ ِإن    َخريح
 .َمنكوحةٌ  ، كَمقعَِد ، وهو أَقرب إِلى القياس ، وقيل َمْنَكحٌ  قيل ال ُمفرَد له وقيل ُمفرُده

 * ويستدرك عليه :

 الَحَصى أَخفاَف اإِلبل. أَنَكُحوا ، ومن المجاز : النّكاح ما مرَّ من المصباح في معاني

ياحِ. وهَذا مجاٌز ، وسيأْ  تناُوحُ و الَجبلَين ، تَنَاُوحُ  ومنه : التَّقابُل ، التَّنَاُوح : [نوح]  تي.الّرِ
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ً  وهو الّراِجح ، َعلَْيه ، ناَحتْ و إِشارة إِلى تَعديتِه بنْفسه ، وهو مرجوٌح ، الَمْرأَةُ َزْوجَها ، ناَحتِ  من المجاز أَيضاً :و  بالفتح ، تَنُوح نَْوحا

ً و ً و لمكان الصَّوت ، ، بالَضمّ  نَُواحا ً و بكسرهما ، ، نِيَاَحةً و نِيَاحا  .َمنَاحةً و ميمّي ،بالفتح مصدٌر  ، َمنَاحا

حٌ و كَصْحب وأَْصحاب ، ، أَْنواحُ و نَْوحٌ  ونَِساءٌ  بالكسر. ، النِّيَاَحةُ  واالسمُ  زاَده ابن منظور ، وهما أَْقيَُس  ، نََوائحُ و بضّم فتشديد ، ، نُوَّ

اَحةٌ و .نِيَاحة ذاتُ  نائحةٌ  جْمع َسالمة ويقال : .نائِحاتٌ و الجموعِ ،  .َمناَحةٍ  ذاتُ  نَوَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : فطلقت بد  وطلقت ا وغداتئذ بد  وغداة غد.1)
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : انكحة.2)
 ( نسبه يف األساس للنابغة.3)
 .«قوله خطب وقوله بعد نكح  ا ابلكسر ويضمان ا أفادة نصر»( هبامش القاموس : 4)
 جوله ا وضبطت يف الصحاح : خطب ونكح بضم أوله ضبرت قلم. انظر ا اشية السابقة.( كذا ضبطت خطب ونكح يف اللسان بكسر 5)
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 ، ويُجَمع على َمنَاحةٍ  اسٌم يقُع على النَِّساِء يَجتمْعن في النَّوائحُ و .الَمنَاِوحِ و المنَاَحاتِ  االسُم ويُجَمع على الَمنَاحة فاُلٍن. منَاحةِ  ُكنّا فيو

 : النَِّساُء يَجتْمعن للُحْزن. قال أَبو ذَُؤيب : النَّْوحو الَمنَاَحةو .األَنواح

كــــــــــــــوٌف   ّن عــــــــــــــُ ــــــــــــــهــــــــــــــُ وححِ ف ــــــــــــــَ ري  كــــــــــــــنـ ــــــــــــــكــــــــــــــَ  ال

ِوي      ــــــــــــاَدهــــــــــــن  اهلــــــــــــَ ف  َأكــــــــــــب ــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــَ (1)ِم ق
 

  
مخشرّي وغيُره  .نُْحنَ  بمعنَى التقابُل ، ألَّن بعضهّن يُقابِل بعضاً إِذا التّناُوحِ  َمجازاً مأُْخوذاً من النّوائحَ  وجعَل الزَّ

 فالسين والتاُء للتأْكيد ، كاْستحاب. ، ناح : اْستَنَاحَ و

ئُب : َعَوى اْستنَاحَ و ئاُب ، أَنشد ابُن األَعرابّي : الذِّ  فأَْدنَْت له الذِّ

لَقة  َتنيحُمقح  الَعس اسح  للُمسح
 .يَِعني الذّئَب الِّذي ال يَستِقرّ 

 وقول أَوٍس : الّرُجُل : بََكى ، واْستَْبَكى َغْيَره. استناحَ و

نح و  يـــــــــــحُ مـــــــــــا َأان ممـــــــــــ  نـــــــــــِ وِِه  َيســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــَ جـــــــــــح  بشـــــــــــــــــــــــــَ

َوُ      دح ُزوٍر وجـــــــــــــــَ رحاَب جـــــــــــــــَ د  لـــــــــــــــه غـــــــــــــــَ (2)ميـــــــــــــــَُ
 

  
َر على المعنى األَّول ، وهو أَن يكونمعناه : لسُت أَرَضى أُن أُدفَع عن َحقّي وأُمنَع َحتّى أُْحَوَج إِلى أَن أَْشكَو فأَستعين بغَيري. وقد   فُّسِ

 .يَنوح بمعنَى يَستَنِيح

َب جماعةٌ أَنّه َمجاز واألَكثر أَنّه إِطالٌق َحقيقّي ، قاله شيخنا.  النَّْوحِ  على َشْكل َسْجعَها ما تُْبِديه ِمن الَحَماَمِة : نَْوحُ و ، والِفْعل كالِفعل ، َصوَّ

 قال أَبو ذؤيب :

ه فـــــــــــــو ِ  ال أَ  ـــــــــــــّ مٍّ كـــــــــــــبَن  لـــــــــــــقـــــــــــــَ  ابـــــــــــــَن عـــــــــــــَ

مـــــــــــــاُم     يـــــــــــــبـــــــــــــُة مـــــــــــــا َداَم ا ـــــــــــــَ نـــــــــــــوحُ ُنشـــــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

  
احةٌ و نائحةٌ  وَحمامةٌ   .نَوَّ

دو النَّسفيّ  (3) النَّْوحيّ  بن إِبراهيم بِن محّمد بن مّحمد إِسحاُق بُن محّمد أَبو إِبراهيمَ  الَخطيبانِ و بن زيد  نُوح بن محمد بن إِسماِعيُل بن محمَّ

ثان ، النَّْوِحيّ  بن نُعمان هما ، محّدِ  .نُوحٍ  والّصواب أَنَّهما منسوباِن إِلى َجّدِ

حو ً  ءُ الّشيْ  تَنَوَّ حا . ، إِذا تَنَوُّ َك وهو ُمتَدّلٍ  تََحرَّ

ً  ومنهم من قال اسمه عبد الّشكور أَو عبد الغفَار ، وأَنَّ  أَعجمّي ، بالّضّم ، اسم نبيّ  ، نُوحٌ و وبَُكائه علَى َذْنبه ، كذا  نَْوِحه لَقبُه لكثرةِ  نُوحا

أَي بسكون وسِطه. وكذلك كلُّ اسٍم على ثالثة أَحُرف أَوسُطه ساكن ، مثل لُوط ، ألَّن  ِلِخفَّتِِه ، مع العجمة والتعريف ، ُمْنَصِرٌف ، قيل.

يصير علَماً على امرأَة ، فإِنّه حينئٍذ يُمنع من الصَّرف الجتماعِ ثالِث ِعلل ، كما قيَّد ِخفَّته عاَدلت أَحَد الثِّقليِن. قال شيخنا : وهذا ما لم يُنقَل ف

 به جماعة من المحقّقين.

حٌ و  بفتح فسكون. كبَقٍَّم : قَبِيلةٌ في نواِحي َحْجٍر ، نَوَّ

 : ع. النَّوائحو

 * ومما يستدرك عليه :

ياُح ، إِذا اشتَدَّ ُهبوبُها. قا تَنَاَوَحت  ل لبيٌد يمَدح قومه :الّرِ

ون ِإَذا الــــــــــــــّرايُح و  لــــــــــــــُ لــــــــــــــِّ كــــــــــــــَ تح يــــــــــــــُ اوحــــــــــــــَ   تــــــــــــــنــــــــــــــَ
هــــــــــــا    تــــــــــــامــــــــــــُ َوارِعــــــــــــًا أَيــــــــــــح د  شــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــًا متــــــــــــَُ لــــــــــــُ  خــــــــــــُ

  
ياح إِذا تقابلَْت في المَهبِّ  ،  يَِّحتُهنَ  بعضاً ويُناسُج ، فكلُّ ِريحٍ استطالَْت أَثراً فهبَّْت عليه ِريٌح ُطوالً فهي يُنَاِوحُ  ، ألَّن بَعَضَها تَنَاَوَحت والّرِ

ياحُ  يَْت  المتناِوحةُ  فإِن اعترَضتْه فهي نَِسيَجتُه. والّرِ هي النُّْكب ، وذلك أَنّها ال تَُهبُّ مِن جهٍة واحدةٍ ، ولكنّها تَُهبُّ من ِجهاٍت مختِلفٍة ، ُسّمِ

 وقلَّة األَنِديَة ، ويُْبس الهواِء وِشدَّة البْرِد. (4)لمقابلَِة بْعِضها بعضاً ، وذلك في السَّنَِة 
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 : القُّوة. النَّْيَحةُ و النَّْوَحةُ و

 : الّرايَات المتقابِلةُ في الُحروب ، والسُّيوُف ، وبِهما عنَى الشاعر : النَّوائحو

وحٍم  ــــــــــَ ربحَ قـ نــــــــــيــــــــــفــــــــــُة صــــــــــــــــــــــــَ رَبَتح حــــــــــَ  لــــــــــقــــــــــد صــــــــــــــــــــــــَ

َت أ ـــــــــــــــالِ      رَاٍم حتـــــــــــــــَح يكـــــــــــــــِ واحـــــــــــــــِ  (5) الـــــــــــــــنـــــــــــــــ 
  

__________________ 
 اهلوي  بتشديد الياء املضمومة. (دار املعارف)اهلو  بفتح الواو. وضبطت يف اللسان  (طبعة بريوت)( ضبطت يف اللسان 1)
 ( وجدوُ  ضبطت عن الديوان ا والبيت من قصيدة مضمومة ا وضبطت وجدوِ  بكسر الالم يف اللسان.2)
 .. ا وهو اسم جلد نوح هذه النسبة ِإىلـ  واو وبعدها حاء مهملة( ضبطت يف اللباب بضم النون وسكون ال3)
 ( يف التهذيب : السنة اجلدبة.4)
 ( البيت لعجي بن مالك.5)
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 ، قاله الكسائّي. النَّوائحَ  أَراد

ِغيِر. بفتح فسكون : ، النَّْيحُ  : [نيح]  ، إِذا َصلَُب واشتَدَّ. نَاَح يَنِيح وقد اشتداُد العَْظِم بَْعَد ُرُطوبَتِه من الَكبِيِر والصَّ

َكةً وقد ، كالنَّيََحانِ  تَمايُُل الغُْصِن ، : النَّْيحو  ، إِذا ماَل. ناحَ  محرَّ

يدُعو عليه  َرضََّضه ، َمه ، إِذاهللا َعظْ  نَيَّحَ  يَْدُعو له بِذلك. ويقال أَيضاً : َشدََّده ، َعْظَمه ، إِذا هللاُ  نَيَّحَ  يقالو ُصْلٌب. كَكيٍِّس : َشِديدٌ  نَيِّحٌ  َعْظمٌ و

 ، أَي ال َصلَّب منها وال َشّد منها. «هللا ِعَظاَمه نَيَّحَ  ال»في الحديث :  والذي ِضّد. ، فهو

 ما أَعَطيتُه شيئاً. أَي ما نَيَّْحتُه بخيٍر ،و

ة ، وهي النَّْوحةو  أَيضاً. النَّْيَحة : القُوَّ

 فصر الواو
 مض ا اِء املهملة

 ءٌ كأَِمير. وشي ، كالَوتِيحِ  ِء ،القَِليُل التَّافِهُ من الّشي هو : كَكتِف الَوتِحو بالتحريك ، ، الَوتَحو بفتح فسكون المثنّاة الفوقيّة ، ، الَوتْحُ  : [وتح]

ً و أَْوتَحهو َعَطاَءهُ ، كَوَعَد ، َوتَحَ  : قِليٌل تافِةٌ. ويقال : َوتِحٌ و َوتْحٌ   ، يَْوتُُح َوتَاَحةً  كَكُرم فَوتُحَ  : أقلّه ،ـ  هُ صاحُب اللسانِ زادـ  َوتََّحه تَْوتِيحا

ً  ، بفتْح فسكون ، أورده ابن منظور. يقال أَعَطى َعَطاءً  َوتَْحةً و بالّضم ، ، ُوتُوَحةً و بالفتْحِ :  .َوتحا

 فاُلناً : َجَهَده وبَلََغ منه. أَْوتحَ و فاُلٌن : قَلَّ مالُه. أَْوتَحَ و

 قال :

 (1) َأوحَتَاقـَرحَقَمُهمح َعيحٌش َخِبيٌث 
بالخاِء المعجمة وفسَّره بما فّسر به ثعلب. واحتمل ابن األَْعَرابّي الخاَء مع الحاِء ، « أَوتخا»هذه روايةُ ثعلب ، ورواه ابن األَْعَرابي 

 القترابهما في المخَرج.

َكةً ، تََحةً وَ  ما أَْغنَى َعنِّيو  شيئاً. كقَولك : ما أَغنَى َعنِّي َعبََكة. وقيل : معناه ما أَْغنَى عنِّي ، محرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 الُوتُوَحة هيَوْعٌر ، إِتباٌع له. وفي هامش الّصحاح : الّصواب أَنّه تأْكيد ، أَي نَْزٌر قليل ، و َوتْحٌ  ءٌ : ال َخْيَر فِيه ، كَوِحٍت. وَشيْ  َوتِحٌ  َطعَامٌ 

 َء ، إِذا قَلَّله.له الشيْ  أَوتَحَ و كَكتٍِف ، أَي َخسيٌس ، َوتِحٌ  والُوُعورة ، وَرُجلٌ 

 .(2)منه  تَوتَّحَ  الشََّراَب : َشِربَه قليالً قليالً ، وكذا تَوتَّحَ و

 كذا في اللسان.

تْر ، الِوَجاحُ  : [وجح]  ، أَي ِستٌْر. واختار ابن األَعرابّي الفتح. ُوَجاحٌ و ِوَجاحو َوَجاحٌ  يقال ليس دونَه ، مثلَّثَةً : الّسِ

، عن أَبي َصفواَن ، وكّل ذلك على إِبدال الهمزة  (4) [أََجاحٌ  وحَكى : ما دونه]، عن الكسائّي ،  (3) إِجاحٌ و أَُجاح وحكى اللِّْحيَانّي : ما ُدونَه

 من الواو.

قال أَبو و ٌء يَستُره. وتُْبنَى هذه الكلمةُ على الكسِر في بعِض اللُّغَات ،أَي َشيْ  ِوَجاح وما عليهقلت : وقد تقّدم ذلك في الهمزة. وجاَء فاُلٌن 

 َخْيَرة :

و ًة يف  اَء َ شــــــــــــــــــــــــــُ فــــــــــــَ وح حجــــــــــــَ وجــــــــــــَ ٍص  مــــــــــــُ عــــــــــــِ  مــــــــــــَ

ـــــــــــُر     ازِي هـــــــــــَ و ٌع مـــــــــــنـــــــــــه مـــــــــــَ ه جـــــــــــُ (5)َأضـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــافـــــــــــُ
 

  
 قِْردانهُ. وأَضيافُه : ، بفتح الجيم : الِجْلُد األَْملَُس. الُموَجحُ 

 في التهذيب : قال ساعدة بن ُجَؤيّة الهَذلّي :و
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ه و  َب زَانـــــــــَ حـــــــــجـــــــــ  ُ
يـــــــــَت املـــــــــ ُد الـــــــــبـــــــــَ هـــــــــَ  قـــــــــد َأشـــــــــــــــــــــــح

ٌر     دح رَاٌش وخــــــــــــــــِ حٌ فــــــــــــــــِ وجــــــــــــــــَ ائــــــــــــــــمُ  مــــــــــــــــُ طــــــــــــــــَ  ولــــــــــــــــَ

  
ِفيُق من الثِّيَابِ  : الُموَجحُ  قال : كأَنّه  الُمْلَجأُ ، الُموَجحو : قَوّي وقيل : َضيٌِّق َمتِين ، ُموَجحو َوِجيحٌ  وثَوبٌ  .كالَوِجيحِ  الَكثيُف الغَليُظ ، الصَّ

 أُلِجَئ إِلى َموضعٍ يَْستُرهُ ، قال

__________________ 
 ( األصر واللسان والتكملة ا ويف التهذيب : فرقمهم. وهي لغتان ا وقبله فيه :1)

ــــــــــــــــــــــوخ قــــــــــــــــــــــّرحــــــــــــــــــــــا درادقــــــــــــــــــــــًا   وهــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 قـــــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــم أســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء غـــــــــــــــــــــــذاءهـــــــــــــــــــــــمو    

  

 ( يف الصحاح واللسان : وتوحتت من الشراب : شربت شيئاً قلياًل.2)
 وهو ما أثبتناه.« بضم اهلمزة من األو  وكسرها من الثاين أجاحو  أجاح قوله»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( زايدة عن اللسان ا وقد نبه ِإىل هذا النقص هبامش املطبوعة املصرية.4)
 ( البيت يف التهذيب ونسب أليب وجزة ا وفيه ويف اللسان : موجض مغص.5)
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ُلحجِإ تقدمي ا اِء عل  اجليم ا فإِ  (1)اأَلزهرّي 
ّحت الرواية فلعّلها لُغتان ا وروي ا ديث بفتح اجليم : امفو  يف امل ن صـــــــَ

 : (2)وكسرها عل  املفعو  والفاعر ا قا  : وأقرَأين ِإبراهيم بن سعد الواقدّي 
البــــــــــــٌر  وحم فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــم بــــــــــــَ ر الــــــــــــقــــــــــــَ رتح  أَمــــــــــــح  أَتــــــــــــَ

ِر و     دح يــــــــظــــــــًا كــــــــان يف الصــــــــــــــــــــــ  رتح  غــــــــَ اتــــــــَ وجــــــــحــــــــَ  مــــــــُ

  
ً  قال َشِمر : رواه  ، بكسر الجيم. ُموِجحا

تُْر. َمْرُدوٌد ، أَي َمْوُجوحٌ  بابٌ و  أَو أُْرِخَي عليه الّسِ

كةً : ِشْبهُ الغَاِر. الَوَجحُ و  وأَنشد : ، محرَّ

حٌ فـــــــــاَل  ا  َوجـــــــــَ نـــــــــَ ـــــــــَ رحبـ َت حـــــــــَ ك ِإنح ُرمـــــــــح يـــــــــّ جـــــــــِ نـــــــــح ـــــــــُ  يـ

َك  يـــــــــــــرِ و     لـــــــــــــح د تـــــــــــــِ ا عـــــــــــــنـــــــــــــح نـــــــــــــّ  ال أَنـــــــــــــَت مـــــــــــــِ

  
 وقال ُحَمْيُد بن ثَور :

ا  اابِت الــــــــــر جــــــــــَ بــــــــــَ اِة بصــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــَ َح الســــــــــــــــــــــــ   َنضــــــــــــــــــــــــح

ه     هـــــــــا مـــــــــنـــــــــح عـــــــــُ فـــــــــَ نــــــــــح َة ال يــــــــــَ حح ســـــــــــــــــــــــاعـــــــــَ  (3) َوجـــــــــَ
  

 ، قال : أَْوَجاح ويجمع على

َز مــــــــــنــــــــــهــــــــــا غــــــــــريحِ ِذي  عــــــــــَ رِّ أَمــــــــــح حبــــــــــكــــــــــُ   َوجــــــــــَ
ٍر ذاِت و     جــــــــــــــــح احِ كــــــــــــــــرِّ َدارِة هــــــــــــــــَ  (4) َأوحجــــــــــــــــَ

  
 أَي ذات ِغيَراٍن.

حَ  َظَهَر وبََدا ، ءُ الشي أَوَجحَ و حَ  يقال .كَوجَّ  َظهَر وَوَضَح. الّطريُق : َوجَّ

فَا األَملَس. بالفتح ، ، الَوَجاحَ  بَلََغ في الَحْفرِ  ، إِذا أَْوَجحَ و  قال األَْفَوهُ : أَي الصَّ

يـــــــــــــــــــــــٌ  و  ٌة وبـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــــَ َذلـــــــــــــــــــــــ   أَفـــــــــــــــــــــــراٌس مـــــــــــــــــــــــُ

ا فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا     وهنــــــــــــــَ تــــــــــــــُ احُ كــــــــــــــَبن  مــــــــــــــُ ــــــــــــــَوجــــــــــــــَ  ال

  
بح َصاَلة صلّى أَنّه» عنههللارضيُرِوَي عن ُعَمر و : َضيََّق َعلَْيِه ،البَْوُل َزْيداً  أَوَجحَ و يَنَّ  فال منكم استطاعَ  َمنِ :  قال َسلَّم فلما الصُّ  يَُصلِّ

ً  (5)فال يُصلِّي »، وفي رواية « ُموَجحٌ  وهو مضيِّقاً عليه. قال َشِمٌر : يعني  «. قال : الُمرَهق من َخالٍء أَو بَْولالُموِجح . قيل : وماُموِجحا

 ، ذهَب به إِلى الحامل. (6)بَولُه. وَسمْعت أَعرابِيًّا سأَلتُه عنه فقال : هو الُمَجّح  أَوَجَحه ، وقد ُموَجح هَكَذا ُرِوَي بكسر الجيم. وقال بعضُهم.

 ، وهو الُمْلَجأُ ، وقد تقّدم. الُموَجح ومنه إِلَْيه : أَلَجأَهُ ، أَوَجَحهو

تَر. ُموَجح فهو البَْيَت : َستََره أَْوَجحَ و  : أَْرَخى عليه الّسِ

 ٍء يَُرى.ألَّوِل شي ، بالّضّم ، (7) ُوَجاحٍ  لَِقيتُه ألَْدنَى يقالو

 * ومما يستدرك عليه :

ً  ُغّرةُ الفََرِس  أَوَجَحتْ و النّاُر : أَضاَءْت وبََدْت. أَوَجَحتِ  ً  : اتَّضَحْت. وقد إِيجاحا  إِذا التجأَ ، كذلك قُِرَئ بخّط َشِمٍر. َوَجَح يَْوَجُح َوْجحا

ح ، وَطريقٌ  (8)ِء من ماٍل وغيِره بَقيّة الشيْ  الَوجاحُ و َء ويَستُره. وذكَر األَزَهِرّي في ترجمة جوح :الذي يُخِفي الشي الُموِجحو كمعظَّم  ُمَوجَّ

 وهو الَملجأُ. ويُقال للماِء في أَسفل الَحوِض إِذا كان مقداَر ما يستره : الَوَجح َء ويُْمسكه ويَمنَعه ، منالّشيْ  يُوِجح : الذي الُموِجحو ْهيَعمَ  (9)

 ، كذا في اللسان. َوَجاحٌ 

من البَْرد ، إِذا َردََّد نفَسه في َحْلقه حتّى تَسمَع  َوْحَوحَ  وقد ةِ البَْرِد.النَّْفُخ في اليَِد ِمْن ِشدَّ  : الَوْحَوَحةُ و : َصْوٌت َمعَه بََحٌح. الَوْحَوَحة : [وحح]

 له صوتاً. قال الُكَميت :
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__________________ 
يف  وهو أبلفا ه يف اللســـان منســـوابً ِإىل األزهري ا ومل يرد 147/  3( يف النهاية نســـب القو  ِإىل الزخمشـــري ا والقو  لي  أبلفا ه يف الفائ  1)

 التهذيب.
 ( كذا ابألصر واللسان ا وعبارة التهذيب : وأقرأين ِإبراهيم بن سعد عن الواقدي للجالح :2)
 مبد  ابلدال مجض دلو. وبعده :« الرجا»وجدانه هبامش نسخة صحيحة من النهاية ولكن . ..»( هبامش اللسان 3)

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاداي مــــــــــــــــــــن ف  ت

ـــــــــــــــوذح    ـــــــــــــــه وال ـــــــــــــــان مـــــــــــــــن ـــــــــــــــحـــــــــــــــي ـــــــــــــــل  «قـــــــــــــــد قـــــــــــــــدح ال
  

 ا والقصيدة جيمية وقبله :« والصواب الوجح بتقدمي ا اء عل  اجليم. ..»( األصر واللسان والتهذيب والتكملة وفيه : 4)
 اي دار ألـــــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــــد أقـــــــــــــــــــــوت أبنســــــــــــــــــــــــــــــــــاج 

 «كـــــــــــالـــــــــــوشـــــــــــــــــــــــــم أو كـــــــــــِإمـــــــــــام الـــــــــــكـــــــــــاتـــــــــــب اهلـــــــــــاجـــــــــــي   
  

ومثلها يف التهذيب. وهي « اللســـــان ويف النهاية فال يضـــــّر بال ايءقوله : فال يصـــــلي ا كذا ِ ثبات الياء كما يف »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 5)
حاً.  رواية اهلروي ا وفيه ُمَوجِّ

 ( ضبطت يف اللسان والتهذيب بكسر اجليم ضبرت قلم.6)
 بدون الم.« أد. وجاح»ا ويف القاموس « بفتح الواو»( يف اللسان 7)

 .«الشارح ألد. ابلالم. وقوله وجاح ضبطه الشارح ابلضم وعاصم ابلفتحوهبامشه : قوله أد. هكذا يف نسخ الطبض بدون الم ونسخة 

 ( يف التهذيب : أو غريه.8)
 ( يف التهذيب واللسان : ُموِجح ضبرت قلم.9)
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َوحَ و  هـــــــا  َوحـــــــح يـــــــعـــــــُ جـــــــِ اِة ضـــــــــــــــــــــَ تـــــــَ ـــــــفـــــــَ ِن ال  يف ِحضـــــــــــــــــــــح

بُ و     حــــــــَ يــــــــِت َمشـــــــــــــــــــــح الــــــــِ قــــــــَ َ
ِد املــــــــ كــــــــح ُك يف الــــــــنــــــــ   ملَح يــــــــَ

  
جلُ  : الَوْحَوحُ و  قال : اْلَمْنَكِمُش الَحِديُد النَّْفِس. الرَّ

يــــــــــــٍز  كــــــــــــَ يــــــــــــٍخ مــــــــــــن لــــــــــــُ َوحِ اي ُرب  شــــــــــــــــــــــــــَ   َوحــــــــــــح
حِ     مـــــــــَ حـــــــــح مـــــــــَ رُه صـــــــــــــــــــــــَ ِديـــــــــٍد َأســـــــــــــــــــــــح ٍر شـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــح  عـــــــــَ

  
ةِ الّذي يَْنِحْم عند َعمله ِلنَشاطه وِشّدته. ورجالٌ  (3) الشَّديدُ  : الَوْحَوحُ و  .َوَحاِوحُ  القُوَّ

 بل في الثالثة ، كما في اللسان وغيره. ، فيهما ، كالَوْحَواحِ  ُت ،الَكْلُب الُمَصوِّ  : الَوْحَوحُ و

جال. قال أَبو األَسود العجلّي : الَخِفيف الَوْحَواحو  من الّرِ

َداِح  يـــــــــــــــــــــــــــح ا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ الزٍم آَ َرهـــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــــــُ

ــــــــــــــــــــــزاجــــــــــــــــــــــٍر و     قــــــــــــــــــــــتح ل واحِ ات ســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َوحــــــــــــــــــــــح

  
 قال ابن ُدريد : وال أَعرف ما صّحتُها. طائٌر ، : الَوْحَوحو

 قال تَميم بن مقُبل : َرئَِمَها وأَْظَهَر َولُوَعهُ بها. إِذا الظَِّليُم فَْوَق البَْيِض ، تََوْحَوحَ و

يٍّ  ِة أُدححـــــــــــِ يحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ َوحَ كـــــــــــبـ َوحـــــــــــح ـــــــــــَ هـــــــــــا  تـ قـــــــــــَ وح ـــــــــــَ  فـ

َدانِ     حـــــــــــَ  َوحـــــــــــَ رحاَيعـــــــــــًا الضـــــــــــــــــــــــــ  اِن مـــــــــــِ فـــــــــــّ جـــــــــــَ  هـــــــــــِ

  
َت. َوْحَوحَ و َزْجٌر للبَقِر. َوحْ َوحْ  بالتشديد مبنيًّا على الكسر ، وفي مؤلفات الغريب : ، َوّحِ و  الثَّْوُر : َصوَّ

 .َوحْ َوحْ  قَْع ، وإِذا َزجْرتَه قلت له :البَقََر : زَجَرها. وفي اللسان : وإِذا َطَرْدَت الثّوَر قْلَت له : قَعْ  َوْحَوحَ و

فَُضِرَب به  (1)َرجالً َزَجَر فَِقيراً  َوحٌّ  ويقال : كان «َوّحٍ  قَُر ِمنْ أفْ »َرُجٌل فَِقيٌر. ومنه :  الَوحُّ و بل ناحيةٌ من ُعَماَن. : الَوتُِد ، و: ع الَوحُّ و

 قال ابن األَعرابّي ، وهو قول المفّضل. أَو من الَوتِِد ، المثَل في الحاَجة.

 * ومما يستدرك عليه :

ئيُس ، جْمعه الَوْحَواحُ   : وسلموآلهعليههللاصلىطالٍب يمدح النّبّي  ، وبِه فسَّر ابُن األَثير قَول أَبي َوَحاِوحُ  : السيُِّد الرَّ

دَكــــــــــــــم عــــــــــــــنــــــــــــــه  ــــــــــــــِ ال اِوحــــــــــــــةٌ حــــــــــــــىّت  ــــــــــــــَُ   َوحــــــــــــــَ
رُ     م اأَلســـــــــــــــــــــَ رحهــــــُ عــــــَ ذح اديـــــــُد ال يـــــــَ نـــــــَ يـــــــٌب صــــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــِ

  
راَط َحْبواً : وهم أَصحابُ  َوْحَواحٍ  هو جْمعُ  ، أَي أَصحاُب َمن كان في الّدنيا  َوْحَوحٍ  ، والهاُء فيه لتأْنيث الَجْمع. ومنه حديث الذي يَعبُر الّصِ

وغيرها.  وهو َصوٌت فيه بُُحوحةٌ ، كأَنّه يعنِي أصحاَب الِجَداِل والِخَصام والشَّْغِب في األَسواقِ  الَوْحَوَحة سيِّداً. ويَجوز أَن يكون من

 .«ي َحسُُّكم إِيّاهم بالنِّصالَصْدرِ  َوَحاِوحَ  لقَْد شفَى»حديث علّي ومنه

 الُحَرق والَحَراراُت. الَوَحاِوحُ  قال السهيلي في الّروض :

 : اسم َرجٍل ، قال الَجعديُّ يرثيه ، وهو أخوه : َوْحَوحٌ و

ه مـــــــــــا قـــــــــــدح ُرزِئـــــــــــُت و  لـــــــــــِ بـــــــــــح َوحمـــــــــــنح قــــــــــــَ َوحـــــــــــح   بـــــــــــِ
ا و     يـــــــــَ افـــــــــِ صـــــــــــــــــــــــَ

ُ
لـــــــــيـــــــــَر امل ي واخلـــــــــَ (2)كـــــــــان ابـــــــــَن أُمـــــــــِّ

 

  
ّي.  وليس بصفة ، كما قاله ابن بَّرِ

 أَيضاً : َوَسُط الواِدي ، عن أبي ُعبيد. الَوْحَوحُ و

يت ، كذا في التهذيب. وأَنشد : بالباِطِل ، أَقرَّ ، أَقَرَّ ، أَو الّرجُل : أَْوَدحَ  : [ودح] ّكِ  حكاه ابن الّسِ

 ملا َأنح رََأ  اجَلد  َحَكمح  َأوحَدحَ 
 نقله األَزَهِرّي عن أَبي زيد ، وأنشد : بالذُّّل واالنِقياِد لَمْن يَقُوُده ، ، إِذا أَقرّ  أَْوَدحَ  أَو
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ه و  ـــــــــِ َد ِخصـــــــــــــــــــــــائ عـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــِه بـ ي ـــــــــَ رحن ـــــــــَ وي عـــــــــلـــــــــ  قـ  َأكـــــــــح

وُد     تــــــــــُ نــــــــــارِي وقــــــــــد ُلصــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــعــــــــــَ وِدحُ بــــــــــِ  فــــــــــيــــــــــُ

  
جُل : أَْوَدحَ و ربََّما و وفي بعض النُّسخ : حُسنت اإِلبُل : َسِمنَْت وَحُسَن حالُها ، أَْوَدَحتِ و أَْصلََح الَحْوَض. : أَْوَدحَ و َضَع واْنقَاَد.أْذَعَن وخَ  الرَّ

كة وال َوَذحة وال  َوتََحةً  وال َوَدَحةً  ما أَْغنَى َعنِّي يقال :و أَي لم يَْعُل. الَكْبُش إِذا تََوقَف ولم يَْنُز ، أَْوَدحَ  قالوا َوَشمة واَل َرَشمة ، كّل ذلك محرَّ

 ، أَي ما أَغنَى عنِّي شيئاً.

ْوا به رُجالً. َوْدَحانُ و  : َموضع ، وقد َسمَّ

كةً : ما تَعلََّق بأَْصَواف الغَنَِم من الَوَذحُ  : [وذح]  ُمَحرَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : القوي  بداًل من الش ديد.3)
 ابألصر واللسان ا ويف التهذيب والتكملة : وح كان رجاًل فقرياً.( كذا 1)

 ونبه هبامش املطبوعة املصرية ِإىل رواية التكملة.

 ( قا  ابن بري : ورت  يف هذه القصيدة  ارب بن قي  بن عدس من بين عمه ا ووحوحاً أخاه.2)
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 أِبَلحَية الَكبحش. قا  اأَلعش  : وقا  ثعلب : هو ما يـَتَـَعل ُ  من الَقَذرِ  الَبعِر والبَـوحِ  ا
ز رًا  وِد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َداَء حـــــــــــــــــــــَ رَت  اأَلعـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ  ف

اَ      ي اأَلعــــــــــــنــــــــــــاِ  أَمــــــــــــثــــــــــــَ عــــــــــــِ  الــــــــــــَوذَحح خــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ

  
 وبََدنة. قال جريٌر : ، كبُْدنِ  ُوْذحٌ  الواحدة بهاٍء. ج

ا و  وحَرهتــــــــــــــِ َواِه عــــــــــــــَ ــــــــــــــح ة يف أَفـ ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــِ ــــــــــــــب غــــــــــــــل ــــــــــــــّ ــــــــــــــت  ال

رُ   ُوذححٌ     هـــــــــــا الـــــــــــَوضـــــــــــــــــــــــــَ افـــــــــــِ تـــــــــــَ ثـــــــــــرٌي ويف أكـــــــــــح  كـــــــــــَ

  
ً  تَْيَذحَ و ، تَْوَذحُ  كفَِرَح ، الشَّاةَ ، َوِذَحت ويقال منه : ً  بالفتح والكسر معا  .َوَذحا

 وانِسحاٌج يكون فيهما. قال : ويقال له الَمَذح أَيضاً. اْحتَِراٌق في باِطِن الفَِخَذين : الَوَذحُ  قال النضر :و

 وقد تقّدم. الذَّْوُح ، بفتح فسكون ، ، الَوْذحُ و

 كَسَحاٍب : الفَاِجرةُ تَتْبَُع العَبِيَد. ، الَوَذاح المجازمن و

 وقد تقّدم. َوتََحةً ، أَي ، َوَذَحةً  ما أَغنَى عنّي قال األَزهرّي عن أَبي َعمرو : يقال :و

از يهجو أَبا َوْجزةَ : : لَئِيٌم. أَْوَذحُ  َعْبدٌ و جَّ  وقال بعض الرُّ

يـــــــــــنـــــــــــًا  عـــــــــــٍد هـــــــــــجـــــــــــِ وىَل بـــــــــــين ســــــــــــــــــــــــَ امـــــــــــَ َذحـــــــــــَ   َأوح
ا     حــــــــــَ كــــــــــُ حــــــــــح ن واناًب كــــــــــُ َريــــــــــح كــــــــــح (1)يســــــــــــــــــــــــو  بــــــــــَ

 

  
 ، فهو َمجاز. الَوَذح قال أَبو منصور : كأَنّه مأْخوذٌ من

 المشهور. َكُزبير : والُد بِْشٍر التّميمّي الّشاعر ُوَذْيحٌ و

 * ومما يستدرك عليه.

أََما وهللِا ليُسلََّطنَّ عليكم »في حديث علّي كّرَم هللا َوْجهه و ، وهو ما يَتعلَّق بأَْليَِة الشَّاة من البَعِر فيَجّف ، الَوَذح : الُخنَفساُء ، من الَوَذَحة

اج أَنّه رأَى ُخنفَساَء و ، وبعضهم يقوله بالخاِء ، «وذَحةَ  ُغالُم ثَِقيٍف الذَّيَّال الَميَّال ، إِيه أَبا تََل هللاُ أَقواماً فقال : قا (2)في حديث الَحجَّ

 إِبليَس. َوَذحَ  قال : من ؟يَزعمون أَّن هذه من َخْلق هللا. فقيل : ممَّ هي

كّل واو مكسورة أَّوالً تُهَمز.  على البدل ، كما يقال ِوَكاف وإِكاٌف. وقال المبّرد في الكامل : اإِلشاحُ و ، بِالّضّم والكسر ، الُوشاحُ  : [وشح]

 (3)وفي بعض النسخ  ِكْرَساِن مْن لُْؤلُؤ وجْوهِر َمنظومان يَُخالَُف ، وها قاعدةً ، نقله شيخنا. وكلُّ ذلك َحْلي النَِّساِء ،وأَقّرَها الجماعات وجعل

 الّرجُل بثَْوبه. تَوّشحَ  المرأَةُ به. ومنه اشتُقَّ  تَتَوّشحُ  َمَخالٌَف ، بَينَهما ، َمعطوف أَحُدهما على اآلَخر :

ً  عريضٌ أَِديٌم  : الِوَشاحو ُع بالجواهرِ و يُنَسج من أَديٍم َعريضا  الِوَشاحِ  وامرأَةٌ حاملةُ  تَُشدُّه المرأَةُ بيَن عاتِقَْيها وَكْشحْيَها.و (4) يُرصَّ

 قال ابن سيده : وأُرى األَخيرة على تقدير الهاِء. ، َوَشائحُ و أَْوِشحةٌ و بضّمتين ُوُشحٌ  ج ، الِوشاَحينو

 قال ُكثَيِّر عّزةَ :

دورِهــــــــــــــا  ت خــــــــــــــُ ر اِن حتــــــــــــــح ُ
ا املــــــــــــــ نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبّن قـ

تح عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا     يــــــــطــــــــَ اَلنــــــــِ َ
 الــــــــَوشــــــــــــــــــــــائــــــــحُ  ــــــــبــــــــاُء املــــــــ

  
ُ  تَوشََّحتِ  قدو ً و اتَّشحتْ و الَمْرأَة بالثَّْوب ثم يُْخِرَج َطَرفَه الذي أَلقاه على عاتِقه األَيسِر  يَتَِّشح أَن (5) التَّْوِشيح قال ابن سيده : .َوشَّْحتُها تْوِشيحا

 . قال َمعقل بن ُخَويلٍد الُهذلّي :أَشََّحهو الثَّوبَ  َوشََّحه ِده اليُمنَى ، ثم يَْعِقد َطَرفَْيِهَما على َصْدِره. وقدمن تْحت ي

َت  ـــــــــح ن قـــــــــٍر ِإنح كـــــــــُ عـــــــــح تَ َأاب مـــــــــَ حـــــــــح ًة  ُأشـــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــّ  حـــــــــُ

ي    رمــــــــِ ن تــــــــَ ك مــــــــَ لــــــــِ بــــــــح ــــــــَ رح بــــــــنـ ٍر فــــــــانــــــــظــــــــُ قــــــــِ عــــــــح  َأاب مــــــــَ
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داء مثل التأبُِّط واالضطباع ، وهو أَن يُدِخَل الثَّْوَب من تْحت يَِده اليُْمنَى فَيُلِقيَه على َمنِكبه  التََّوشُّح وقال أَبو منصور : األَيسِر ، كما  (6)بالّرِ

 يفعل الُمْحِرم.

 َهْيفَاَء. إِذا َكانَتْ  ، الِوَشاحِ  ِهَي َغْرثَى من المجاز :و

جلُ  تَوشَّحَ  من الَمَجازو  تَقلََّد. ونَِجاده ، إِذا بَسْيِفِه وثَوبِه الرَّ

 التَّوشيحُ  فَات اللُّغَة :قال شيخنا : استعماُل التَّقليِد في الثَّوب غير معروف ، وكأَنّه قَصَد به اللُّْبس َمجاًزا ، وهو غيُر َسديٍد ، والّذي في ُمصنَّ 

 بالثَّوب : َوْضعُه على عاتقه ُمخالفاً بين َطَرفَْيه. انتهى.

جلُ ـ  عن أَبي منصور وابن سيدهـ  الثَّْوبَ  توشَّح يقلت : وقد تَقّدم ف  يتَوشَّح ما يُبيِّن َحقيقتَه ، ثم قال أَبو منصور : والرَّ

__________________ 
 ( الكحكح : أراد هرمة.1)
 ( يف النهاية واللسان : خنفساءة.2)
 ( وهي رواية التهذيب واللسان.3)
 القاموس : ابجلوهر.( األصر والصحاح واللسان ا ويف 4)
 حتريف.« التوشيح»( يف املطبوعة الكويتية : 5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : عاتقه.6)
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يحِفه فتَـَقض اَ مائُر عل  عاتِقه الُيســَر  وتكون الُيمىَن َمكشــوَفًة. قلحت : حُ  أَنّه كان»يف ا ديث و  حَبمائِر ســَ   «بثـَوحبه يَتَوشــ 
 ا وسيَبيت يف آخر املادة. الِوشاحِ  يـَتَـَغش   به ا واأَلصر فيه منا َأي 

ُعَمَر بِن  أَمير المؤمنين َسْيف اسمُ  (1) الِوَشاحُ و من بني َسْوِم بن َعِدّي. لقُب َرجلٍ  : الِوَشاح ، بالكسر : َسْيُف َشْيبَاَن النَّْهدّي. ودو الِوَشاحو

 َعْنه. تعالى الخّطاب رِضَي هللا

 به. قال أَبو َكبيٍر الهذلّي : يُتََوشَّح ألَنه السَّْيُف ، كإَِزاٍر وإَِزارةٍ  ، بالكسر ، الِوَشاَحةُ و الِوَشاحُ  ن سيده :عن ابو

َت الــــــــــّرِداِء  ٌر حتــــــــــَح عــــــــــِ َتشــــــــــــــــــــــــح ةً ُمســــــــــــــــــــــــح احــــــــــَ   ِوشــــــــــــــــــــــــَ
ِر     لـــــــــ  فـــــــــَ رَي مـــــــــُ دِّ غـــــــــَ مـــــــــوَض ا ـــــــــَ بـــــــــًا غـــــــــَ (2)َعضـــــــــــــــــــــــح

 

  
بن الحارث ، منهم أَبو أَيّوَب ُسليماُن بُن َحْرٍب ، عن ُشعبَةَ  واشح نزلوا البَصرة ، وهم بنومن اليمن ،  : بطٌن من األَْزد ، واِشحٌ و

ادْيِن وعنه البخارّي وأَبو ُزْرَعة.  والَحمَّ

 قال : ، كسْكَرى : ماٌء لبني َعمِرو بن ِكاَلٍب ، َوْشَحىوَ 

َن ِمن  َح َصب حح  قَِليباً ُسك ا َوشح
: موضٌع ُهنالك ، عن  َوْشَحى ماَءةٌ بنَجٍد في ِديَار بني كالٍب لبني نُفَيٍل منهم. ودارةُ  الَوْشَحاءُ  بالمّد ، وقاَل غيُره : (3)ورواه أَبو زياٍد 

 ُكَراع.

َهات اللُّغَة  العَْنز ، من الَوْشَحاءُ  من المجاز :و  ببَيَاٍض. الموشََّحةُ  وداءُ السَّ « : من الَمْعز»كذا بخّطِ أَبي َسْهٍل ، وفي أُمَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ً  َخَرجَ  حا  بلجامه. قال لبيٌد : متوّشِ

جي و  ُر شــــــــــــــــــــــــكــــــــــّ مــــــــــِ ّي حتــــــــــَ ُت ا ــــــــــَ يــــــــــح  لــــــــــقــــــــــدح محــــــــــََ

ُرٌط ا     ــــــــــُ يفـ احــــــــــِ هــــــــــا ِوشــــــــــــــــــــــــَ َدوحُت جلــــــــــامــــــــــُ  ِإذ غــــــــــَ

  
زاً من بِلج تَوّشحَ و أَخبر أَنَّه َخَرج َطليعةً لقْومه على راحلته وقد اْجتَنََب إِليها فََرَسه امها راكباً راحلَتَه ، فإِْن أَحسَّ بالعَُدّو أَْلَجمها وَركبها تَحرُّ

 العَُدّو وغاَولَهم إِلى الَحّيِ ُمنذراً.

 وهو َمجاز.

م : الَحِميَّةُ والغََضب والِجّد. األُْشحةو الُوْشَحةُ و  ، بالضَّ

 وقد ذكره المصنّف في التُّْشحة ، وهذا موضعه على الصواب.

 : القَْوُس. الِوَشاحو

تاِن. زاد في األَساس : ُمسبَلتاِن  الُمَوشَّحة ومن الَمجاز باِء والشَّاِء والطَّْير : الّتي لها ُطرَّ  من جانِبَيها. قال : (4)من الّظِ

حــــــــــــــــةَأو األُدحُم  وشــــــــــــــــــــــــــــــّ
ُ

واطــــــــــــــــي  املــــــــــــــــ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

افِ     عــــــــــــَ ِم الــــــــــــنــــــــــــِّ لــــــــــــَ  أبَيــــــــــــديــــــــــــهــــــــــــن  مــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وذلك ِلوْشيٍ فيه ، حكاه ابن سيده عن اللِّْحيَانّي. ُموشَّحٌ  . وثَْوبٌ كالِوَشاح ، إِذا كان له ُخطَّتان ُموّشح وِديكٌ 

 وسلموآلهعليههللاصلى هللا رسولُ  كان» اعنههللارضيحديث عائشة المرأَةَ. جامعها. ومنه تََوّشحَ و الجبَل : سلََكه. تَوشَّح ومن المجاز أَيضاً :

 أَي يتغَشَّاني. .«حنييَتََوشَّ 

 .الِوَشاحِ  ، أَي َضَربَك هذه الضَّربةَ في موِضع «الِوشاحَ  هذا َوّشحكَ  ال عدْمَت رُجالً »في حديث آَخَر : و : (5)ويقال : يُعانقني ويُقبّلني 
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 .(6)َذَكَره ابن األَثير ، وله قِّصة  الِوَشاحِ  ويَومُ 

ى ِدرعٌ  وسلموآلهعليههللاصلىكان للنّبّي و  .الِوَشاحِ  َذات تُسمَّ

: اسٌم لنوع من الّشْعر استحَدثَه األَندلسيون ، وهو فنُّ َعجيٌب له أَسماٌط وأَغصاٌن وأَعاريُض مختِلفة ، وأَكثر ما  التّْوِشيح واستدرك شيخنا :

 يَنتِهي عندهم إِلى سبعِة أَبيات.

 بن ِوشاحُ و ، ِوشاحِ  حّمد بنُ بُن عبد هللا وولُده م ِوشاحُ و

__________________ 
 .الوشاح ( يف التكملة : وذو1)
 مستشعراً. وفيه أيضاً : 98/  3وما أثبت عن ديوان اهلذليا « غموض»( ابألصر : 2)
بنجد وذكر متام العبارة كما يف . ماءة .. : الوشــــــــــــــحاء والذي رواها ابملد أبو زيد :« وشــــــــــــــح  وقا  أبو زايد :»( كذا ويف معجم البلدان : 3)

 األصر.
 ( يف األساس : مسكيتان.4)
 ونبه ِإىل رواية النهاية واللسان هبامش املطبوعة املصرية.« وينا  من رأسي ا أي يعانقين ويقبلين يتوشحين»( يف النهاية : 5)
 قا  ابن االثري : ومنه حديث املرأة السوداء :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
ـــــــــــــوشــــــــــــــــــــــــــاحوم يـــــــــــــو  ـــــــــــــا  ال ـــــــــــــب ربـــــــــــــن ـــــــــــــعـــــــــــــاجـــــــــــــي  مـــــــــــــن ت

 عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  أنــــــــــــــــه مــــــــــــــــن دارة الــــــــــــــــكــــــــــــــــفــــــــــــــــر جنــــــــــــــــاين   

  

 «.)ويف اللسان : أال ِإنه من بلدة(. كان لقوم وشاح تفقدوه فاهتموها به وكانت ا دأة أخذته فبلقته ِإليهم اه
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 ا  ّدثُون ا واأَلخري زاهٌد. ِوشاحٍ  َجواِد الّضرير ا وفتحُح بن  مد بنِ 
ْبحِ  الوَضحُ  : [وضح] ْوِء والبَيَاِض من كّلِ شيْ  ، محّركة : بَيَاُض الصُّ  ٍء.وقد يراد به ُمطلُق الضَّ

للمبالغِة في رْفِعهما وتَجافِيِهَما عن أَي البياُض الّذي تْحتهما ، وذلك  «إِبطْيه َوَضحُ  أَنّه كاَن يَرفَع يدْيه في السُّجوِد حتّى يَتبيَّنَ »في الحديث و

 الَجنبَين.

ْوِء ، وقيل : «الَوَضح إِلى الَوَضح من ُصوُموا»:  عنههللارضيفي حديث ُعَمر و وِء إِلى الضَّ من الِهاَلل إِلى الِهالل. قال ابن  ، أَي من الضَّ

ً » األَثير : وهو الَوْجه ، ألَنَّ ِسياَق الحديِث يدلُّ عليه ، وتَمامه وا الِعدَّةَ ثاََلثِيَن يَْوما وَضْوُؤه  القََمر : بَياضُ  الَوَضحُ و «.فإِْن َخِفَي َعلَْيُكْم فأَتِمُّ

احُ  ومنه قيل لَجِذيمةَ األَبِرش : البََرص ، قد يُكنَى به عنو ،  ، وسيأْتي الكالُم عليه. الَوضَّ

يَةُ ، َضحالوَ و ، أَي بََرٌص. «َوَضحٌ  جاَءه رُجٌل بكفِّه»في الحِديث و ةُ والتَّْحِجيُل في القََوائِمِ  : الّشِ وغير ذلك من األَْلَوان ، ومنه قولهم  والغُرَّ

 .أَْوضاحٍ  : فَرٌس ذو

 قال أَبو زياد : هو لبني جعفَِر بن ِكالٍب ، وهي الِحَمى في شقّه الّذي يَِلي مَهبَّ الَجنوِب. ماٌء لبني كاَلٍب ، : الَوَضحو

َي به ألَنّه أَْرٌض بَيضاُء تُْنبُِت النَِّصيَّ بين جبال الِحَمى وبيَن النِّيِر ، والنِّيُر ِجباٌل لغَاِضرةَ بِن َصْعصعةوإِنّما   . كذا في المعجم.ُسّمِ

يعنِي اْخِضبوه.  الشَّْيَب ، ، أَي« الَوَضحَ  َغيُِّروا»في الحديث : و
(1). 

ِحيحُ  : الَوَضحُ و ْرَهُم الصَّ ً  : نِقيٌّ أَبيُض ، على النّسب. وحَكى ابن األَعرابّي : أَعَطيته َدراِهمَ  َوَضحٌ  وِدرهمٌ  الّدِ كأَنَّها أَْلبَاُن َشْوٍل  أَْوَضاحا

أَلباِن اإِلبل الّتي ال َم في بياضها برَعْت بَِدْكَداِك َمالٍك. َماِلٌك : َرْمٌل بعَينه قَلّما تَْرعى اإِلبُل ُهنالك إِاّل الَحِليَّ ، وهو أَبيُض ، فَشبَّه الّدراه

.  تَْرَعى إِاّل الَحِليَّ

ةُ الطَِّريقِ  : الَوَضحُ و  وَوسُطه. َمَحجَّ

 قال أَبو ذَُؤيب : اللَّبَُن. : الَوَضحُ  من المجاز : َحبَّذاو

رح بــــــــه َأحــــــــٌد  ٍم فــــــــلــــــــم َيشــــــــــــــــــــــعــــــــُ وا بســــــــــــــــــــــهــــــــح قــــــــّ  عــــــــَ

ذا     بــــــــّ حُ مّث اســــــــــــــــــــــتــــــــفــــــــاُءوا وقــــــــالــــــــوا : حــــــــَ  الــــــــَوضــــــــــــــــــــــَ

  
يَة وأَلبانَها على َدِم قاتِل صاحبهم. قال ابن سيده :أَي قالوا :  َي بذلك لبَياضه.  اللَّبُن إِلينا أََحبُّ من القَود ، فأَخبََر أَنّهم آثروا إِبَل الّدِ وأُراه ُسّمِ

 نعَِمهم. عند بني فاُلن ، إِذا َكثُرْت أَْلبانُ  الَوَضحُ  من اللَّبَن : ما لم يُْمذق ، ويقال : َكثُر الَوَضحُ  وقيل :

ة : الَوَضحُ و  جو هكذا َذكَره أَبو ُعبيد في الغريب. وفي الَمَشاِرق : َحْلٌي من الحجارة. قال في التوشيح : أَي حَجارة الفّضة. َحْلٌي من الِفضَّ

يت بذلك لبياضها. ، أَوَضاحٌ  الُكلِّ   ُسّمِ

 .«لها أَْوَضاحٍ  علَى ُجَوْيريةً  قتَلَ  يَهودّيٍ  ِمن أَقَاد وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النّبّي »في الحديث و

. الَخْلَخاُل ، : الَوَضحُ  قيل :و  فَخصَّ

 أَْوَضاحٌ  ض. وقال األَصمعّي : يقال : في األَرأَْوضاحٌ  وقال أَبو حنيفةَ : هو ما ابيَضَّ منها ، والجْمع ِصغَاُر الَكإَلِ ، : (2)الطَِّريفَة  َوضحُ و

. قال األَزهرّي : وأَكثُر من َكإَلِ ، إِذا كان فيها شي يِفيَّ الذي  الَوَضحَ  ما سمعتُهم يَذكرون (3)ٌء قد ابيضَّ لِّياِن الصَّ  (4)في الَكإِل للنَِّصّيِ والّصِ

 لم يأِْت َعلَْيه عاٌم ويَسودُّ.

 قال ابن أحمَر ووَصَف إِبالً :

ُض  بــــــــــــ  تـــــــــــــَ احــــــــــــاً تـــــــــــــَ ٍر  َأوحضــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــُ ذح ر ِة يــــــــــــَ  بســــــــــــــــــــــــــُ

او     ــــــــَ ي ــــــــِ مــــــــَة ابل ــــــــح ي ــــــــَ ل ــــــــمــــــــًا مــــــــن حــــــــُ ي رحعــــــــَ  َهشــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ  تـ

  
ةً :  لِّيان ، ال تكون إِاّل من ذلك. (5)وقال َمرَّ  هي بَقَايَا الَحِلّي والّصِ

ً  ءُ والشيْ  األْمرُ  َوَضحَ  قدو احٌ و واضحٌ  وهو بالفتح لمكان حْرف الحْلق ، ، َضَحةً و كِعَدة ، ، ِضَحةً و يَضُح ُوُضوحا  .َوضَّ
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َحهو وَظَهَر. : بانَ  تَوضَّحَ و أَْوَضحَ و اتََّضحَ و ً  هو َوضَّ ً و تَْوضيحا  عنه. أَوَضحَ و ، أَْوَضَحه إِيضاحا

 الّطريُق : استباَن. تَوضَّحَ و

احُ و جلُ  ، ككتّان : الَوضَّ  الَحَسُن الَوْجِه البَّساُم. األَبيُض اللَّْوِن الحَسنُهُ  الرَّ

__________________ 
بوه.1)  ( األصر والنهاية ا ويف التكملة : خضِّ
 حتريف صوابه ما أثبتناه. والطريفة : نوع من الكأل ا وقير ِإهنا النصّي ِإذا يب .« الطريقة»( ابألصر 2)
 ... الوضح ( يف التهذيب : وأكثر ما لعت العرب يقولون :3)
 األصر واللسان ا ويف التهذيب : الذي : مل يسود من القَدم ومل يصر دريناً للنعم.( 4)
 ( أي أبو حنيفة ا وهو ما يفهم من سيا  العبارة يف اللسان.5)
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يو احَ  النَّهار العرب تُسّمِ  واللّيَل الدُّْهَماَن. الَوضَّ

: وهذا سبُب  (1). قال الَوّضاحُ  عن البَرص ، ومنه قيل لَجِذيمة األبِرش لوَضحِ با وفي الّصحاح : وقد يُكنى لَقَُب َجِذيمةَ األَبِرش. الَوّضاحو

ي َجِذيمةَ األَبرَش ألَنّه أَصابَه حْرُق ناٍر فبِقَي أَثره نقٌط سوٌد وحمر.  تَْسمية العرب له ، ال ما قاله الخليُل : ُسّمِ

 رّي في قول جرير :قال ذلك السُّكَّ  َمولًى بَْربَِريٌّ لبنِي أُميَّة ، الَوّضاحو

ــــــــقــــــــد جــــــــاهــــــــَد  احُ ل ــــــــَوضــــــــــــــــــــــّ مــــــــاً  ال ــــــــِ عــــــــل  اب ــــــــ ِّ مــــــــُ

رَا     ــــــــــــــَ دًا ابقــــــــــــــيــــــــــــــًا آ  بــــــــــــــرحبـ (2)فــــــــــــــَبوحرَث جمــــــــــــــَح
 

  
احِ اليمن ، وكانت أُمُّ البنيَن بنت عبد العزيز بن مْروان تْحت الوليد بن عبد الملك ، وكان تُحبُّ   كان شاعراً ، وهو المعروف بَوضَّ

احُ  المضاف والمنسوب للثعالبّي : قال الجاحظ : قُتِل بسبب الِفسق ثالثةٌ من العبيد :. وفي الَوّضاحَ  اليمِن ، ويَساُر الكواِعِب ، وعْبُد  َوضَّ

 بني الحْسحاس.

اِحيَّة إِليه نُِسبَتِ و  معروفة. ة وهي الَوضَّ

لِصبياِن األَعراب ،  لُعبةٌ  وهي وّضاحٍ  َعْظمِ  ب الِغْلمانِ  مع صِغيرٌ  وهو يَْلعَبُ  كان وسلموآلهعليههللاصلىأَّن النَّبيَّ »في حديث المْبعَث و

ْبيةُ َعْظماً أَبيَض فيَْرُمونه في وذلك أَن قُون في طلبِهِ  أَْي ثُمّ  اللّْيِل. و، ُظْلَمة تأُْخذ الّصِ : ورأَيت  (3)فَمن وجده منهم فلَه القَْمُر. قال  يَتفرَّ

بيان  رونه فيقول (4)الّصِ  . قال : وأَنشدني بعُضهم :وّضاحٍ  ون ُعظيمُ يَُصغِّ

ــــــــــم  ظــــــــــي احٍ عــــــــــُ ن   وضــــــــــــــــــــــــّ حــــــــــَ ــــــــــهح  ضــــــــــــــــــــــــِ ل ــــــــــح ي ــــــــــ  ــــــــــل  ال

لــــــــــــةح  َتضــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــنّ ال     نح لــــــــــــيــــــــــــح َدهــــــــــــا مــــــــــــِ  بــــــــــــعــــــــــــح

  
احِ  بِْكرُ و  قال الراجز : : صالةُ الغَداةِ. وثِْنُي ُدْهماَن : الِعَشاُء اآلِخرةُ ، الوضَّ

احح  بـــــــــ  اخـــــــــيح ســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ َت مـــــــــا بـــــــــاح مـــــــــُ  لـــــــــوح ِقســـــــــــــــــــــــح

ِر     كـــــــــــــــح ان وبـــــــــــــــِ ينحِ ُد ـــــــــــــــح احح لـــــــــــــــثـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــــ 

  

َبِطر  األَبحَداحح  َت َمرحلً ُمسح  لِقسح

 سبَّاٌح بَعيُره. واألَبداُح : جوانِبُه.

يَُوقِّي بكفّه َعينيه  لينظَر َهْل يَراه في الشَّمس َوَضَع يََده على َعْينَْيه واستَكفَّه واستْشرفه ، وذلك إِذا ءَ الشَّيْ  استَْوَضح عن أبي عْمٍرو :و

حه سأَله أَن وكذلك الكالَم ، إِذا فاُلناً أَْمراً ، استوضحو عنه يا فاُلن. استوِضحْ  ُشعاَع الشَّمِس. يقال :  عن األَمر : بَحَث. استوَضحو له يَُوّضِ

حُ و  بَاَن.الطَِّريُق : استَ  تَوضَّحَ  وقد : َمْن يْظَهر. الُمتََوّضِ

كةً. الَخَمرِ  في ال يَْدُخلو الطريق وَضحَ  َمْن يَْرَكبو  محرَّ

ح قال النْضر :و  (6)أَشدُّ بَياَضاً من األَْعيَِص  َشِديد البَياِض ،ـ  : وليس (5)وفي بعض األُّمهات ـ  من اإِلبل : األَبيُض غيرُ  الُمتوّضِ

ح هوو ، كالَواِضح واألَصَهِب ،  وأَنشد : األَْقَراب ، الُمتَوّضِ

ح وضـــــــــــــــــــــــــِّ تـــــــــــَ لـــــــــــٌة  مـــــــــــُ هـــــــــــح راِب فـــــــــــيـــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــُ  األَقـــــــــــح

ه َمشـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــواَل     الـــــــــــُ ِن ختـــــــــــََ َديـــــــــــح ج الـــــــــــيـــــــــــَ نـــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
 صفة غالبة. وأَنشَد : تَْبُدو ِعْند الضَّحك ، التي : األَْسنَانُ  الَواضحةو

ه  يــــــــــتــــــــــُ لــــــــــيــــــــــٍر كــــــــــنــــــــــت صــــــــــــــــــــــــافــــــــــَ   (7)كــــــــــر  خــــــــــَ
ـــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــرَ    ل هح ال ت حـــــــــــــــــــــَ  َواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــٍب  ُم أَرحوَُي مــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ 

هح     َة ابلـــــــــــــبـــــــــــــارِحـــــــــــــَ يـــــــــــــلـــــــــــــَ بـــــــــــــه الـــــــــــــلـــــــــــــ   مـــــــــــــا َأشـــــــــــــــــــــــــــح

  
 ، أَي ما طلَعُوا بضاِحَكة وال أَبدْوها ، وهي إِْحَدى َضواِحِك اإِلنسان. «بضاِحَكةٍ  أَْوَضُحوا حتَّى ما»في الحديث : و
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َرة إِلى أَْسوِد العْيِن ، تَوِضحُ و  بين أَجإِ واليمامِة. (8)وهو َكثيٌب أَبيُض في ُكثباٍن ُحْمٍر بالدَّهناِء  بالّضّم وكْسر الّضاد : ع ، بين إِمَّ

كةً : األَتانُ  الَوَضحةُ و َجاج : الّتي بَلَغت العَْظمَ  الُموِضحةُ و الواِضحةو أُنثَى الِحَماِر. ، محرَّ عنه ، وقيل : هي الّتي تَْقِشر  فأَوضَحتْ  من الّشِ

 الِجْلَدةَ الّتي بين اللَّحم

__________________ 
 ( من هنا العبارة ليست يف الصحاح.1)
 .«معلماً »بد  « معلناً »:  (وضاحية)( يف معجم البلدان 2)
 قلُت. ( القائر األزهري كما يف التكملة ا والعبارة واضحة يف التهذيب وفيه :3)
 التهذيب : ولداهنم.( يف 4)
 ( وهي رواية اللسان والتكملة والتهذيب.5)
 ( يف التهذيب والتكملة : األعي  ابلسا املهملة.6)
 ( البيت لطرفة كما يف الصحاح. برواية خاللته بد  صافيته.7)
 ( يف معجم البلدان : ابلدهناء قرب اليمامة.8)
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جاج َشيح  (1) الِعظَامِ  َوَضحَ  الش ج ُة اّلجي تـُبحِدي والعظم ا َأو ٌء وهي الجي يكون فيها الِقَصاُص خاّصًة ا ألنّه ليح  من الشِّ
َجاج ففيها ِديـَتـَُها.  له َحديف يَنتِهي ِإليه ِسَواَها ا وأَم ا غريُها من الشِّ

 في غيِرِهما ففيها الُحكومة. الُموِضحةُ  كان منها في الّرأْس والَوجِه ، فأَّما. والتي فُِرض فيها َخْمٌس من اإِلبل هي ما الَمَواِضحُ  والجمعُ 

 حَكاه الهروّي في الغَريبَين.« األََواِضحِ  بِصيَامِ  وسلموآلهعليههللاصلىأََمَر النّبِيُّ  في الحديثو

، وهي ثالَث عَشَر ورابَع عَشَر  واضحة جْمع البِيِض ، لَّلياليا أَْي أَيّامِ  ، (2) «األَوضاحِ  أَمَر بصيَام»في الحديث : و قال ابن األَثير :

 كما ُعِرف ذلك في ُكتُِب الصرف. َهْمَزةً  األُولَى فقُِلبَت الواوُ  َواِضحُ وَ  وأَْصلُه وخاِمَس َعَشر ،

 قال أَبو َوْجزةَ : ، َوَضائحُ  ج النَّعَم. : الَوِضيَحةو

ُم  واهــــــــــــُ يــــــــــــٌض نــــــــــــَ ي مجــــــــــــَ وحمــــــــــــِ ــــــــــــَ َي ِإذح قـ وحمــــــــــــِ قــــــــــــَ ــــــــــــِ  ل

يٍّ كـــــــــــــثـــــــــــــرِي و     حِ ِإذح َأاَن يف حـــــــــــــَ ائـــــــــــــِ  الـــــــــــــَوضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 كذا في األَساس : بالَّلبَن : أَلمعَْت ، (3) اإِلبلُ  َوَضَحتِ  من المجاز :و

 * ومما يستدرك عليه :

ْدِر والظَّْهِر والَوْجِه ، يقال له :أَوضاحٌ  : بياٌض غالٌب في أَلواِن الشَّاِء قد فََشا في َجميع َجَسِدَها ؛ والجْمعُ  الَوَضحُ   . وفي التهذيب : في الصَّ

 .تَوضَّحَ  ، وقد (4) توضيحٌ 

جُل والمرأَةُ : ُوِلَد لهما أوالدٌ  أَوضحَ و  بِيٌض. ُوضَّحٌ  ، الرَّ

. َوَضحَ  ، إِذا واضحةٍ  ْدنَىوقال ثعلب : هو مْنك أَ   لك وَظَهَر حتَّى كأَنّه ُمْبيَضٌّ

اُحهو الَحَسب واضحُ  ورجلٌ  ه ، على الَمثَل. وكذا قولهم : له النََّسبُ  َوضَّ احُ  : ظاِهُره نَِقيُّه ُمْبيضُّ  .الوضَّ

 القَدِم : بَياُض أَخَمصه. َوَضحُ و

 وقال الُجميح :

لِا َمرُكوُز  َوَضحِ الش وح  يف و   (5)الّرِجح
اكُب ، أَي ِمن أَْين بََدا. َوَضحَ  وقال أَبو زيد : من أَين  الرَّ

، باألَلف ، أَي من أَين َخَرْجت ، عن  أَْوَضْحتَ  الّراِكُب : َطلََع ، ومن أَين َوَضحَ  ، باألَلف. وقال ابن سيده : أَوَضحَ  وقال غيره : من أَين

اِكُب ، ومن أَين أَْوَضَع ، ومن أَين بََدا أَْوَضحَ  ب : من أَينابن األَعرابّي. وفي التهذي  .(6) َوَضُحك الرَّ

 قَوماً : رأَْيتهم. أَوَضْحتُ و

ن : الَكَواِكُب الُخنَُّس إِذا اْجتََمعَْت مع الكواِكب الُمضيئة م الُوضَّحو حاله وُظهور فَْضِله ، عن السَّْعدّي. ِلُوضوح : ضدُّ الخامِل ، الواِضحو

 ً يَن جميعا  .الُوضَّحَ  كواِكب المنازِل. وقال الّليث : إِذا اجتَمعِت الكواِكُب الُخنَّس مع الكواكب الُمِضيئِة ِمن كواكب الَمناِزل ُسّمِ

ْع لهذه الحروِف واحداً من النّاس وأَوباٌش وأَسقاٌط ، يُعنَى جماعاٌت من قبائَل َشتَّى. قالوا : ولم يُْسمَ  أوضاحٌ  وعن اللِّْحيَانّي : يقال : فيها :
ً  : رأَيتُ  (8)وقال أَبو حنيفة  (7)  من النَّاس هاُهنا وهاُهنا ال واحَد لها. أَْوضاحا

األَنبارّي الشاعر ، حّدَث عن أَبي عبد هللا الَمَحاملّي ، وأَبي حامٍد اإِلسماِعيلّي ، وانتقَل  الَوّضاح وأَبو عبد هللا محّمُد بن الحَسْيِن بن علّي بن

 .345لى نَْيسابُوَر وبها تُُوفَِّي سنة إِ 

 األَصبهانّي عن ابن ُعيينَةَ ويَحيى القَطَّاِن. َواِضحٍ  وأَبو ُعَمَر عامُر بن أَسيِد بن
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َكةً ، وهو الَوَطح كذا هو بفتح فسكون في سائر النسخ ، وهو َصنيُع المصنِّف ، وبخّطِ أَبي سْهل : ، الَوْطحُ  : [وطح] ما تَعَلََّق  ، هكذا محرَّ

ة يِن والعُرَّ ين والعُّرِ ، وهو جائزٌّ أَيضاً ، وأَشباه ذلك ، واحدته (9) باألَظالف ومخاِلِب الطَّيِر من الّطِ  .َوْطَحةٌ  وبخّط أَبي زكريّا : من الّطِ

 َدفَعَه بيَدْيِه َعنِيفاً ، ، كِعَدةٍ ، إِذا َوَطَحه يَِطُحه ِطَحةً  قدو

__________________ 
 ( التهذيب والصحاح واللسان : العظم.1)
 ( يف النهاية واللسان : األواضح.2)
 ( يف األساس : ا امر.3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : يقا  : به توضيح شديد.4)
 وصدره : 16/  2( البيت للمتنخر اهلذد كما يف ديوان اهلذليا 5)

 هء وجن اللير يوغلحىت   
 ( العبارة ليست يف التهذيب ا وقد وردت يف اللسان عنه.6)
 ( التهذيب واللسان : بواحد.7)
 .«.. ( عبارة اللسان : رأيت أوضاحاً ا أي فرقاً قليلة هاهنا8)
 ( يف القاموس واللسان : من العرة والطا.9)
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 َأي يف ُعنحف ا كما يف بع  ُكتب الغريب.
 .(1)وبه فّسر قول الَحَكم الُخْضِرّي  تقَاتَلُوا ، ، إِذا تََواَطُحوا تََداَولُوا الشَّرَّ بَْينَُهم ، أَو ِإذا تََواَطُحوا القَومُ و

ا  ـــــــــــــــــــــــر واِة كـــــــــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــــــــَّ َواِه ال ـــــــــــــــــــــــح ذٍّ أبَفـ ـــــــــــــــــــــــَ  ل

ون    حــــــــــــُ َواطــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ ــــــــــــار يـ ــــــــــــن ــــــــــــدِّي ــــــــــــ  ال ــــــــــــه عــــــــــــل  ب

  
 وقال أَبو َوجزة :

تَـَواِطحِ تـَُفرُِّج با الَعسكِر 
ُ
 (2) امل

 اْزَدَحَمْت َعلَْيه. إِذا الَحْوض ، على اإِلبلُ  تََواَطَحتو

 وستأْتِي عّدةُ حصوِن خيبَر في خ ب ر. ، كَشِريف : ِحْصٌن بَخْيبََر ، الَوِطيحُ و

 ، قَِحةً و ككُرَم ، وقُحَ  بالّضم ، كالهما مصَدر ، ُوقُوَحةو بِالفتح ، ، َوقَاَحةً  ويَِقحُ  يَْوقَحو يَْوقُح الحافُِر ، كَكُرَم وفَِرَح وَوَعَد ، َوقحَ  : [وقح]

، حذفوا الواَو على القياس كما حذفت  ِوْقَحة بالفتح ، مصدراِن للمفتوح والمكسور ، وهما ناِدراِن. قال ابن جنّي : األصلـ  قََحةً و كِعَدة ،

جوا القََحة وا الحرَف بحاله وإِن زالت الكسرة التي كانت ُموِجبةً له فقالوامن ِعَدة وِزنَة ، ثم إِنُّهم عَدلُوا بها عن فِْعلٍَة إِلى فَْعلَة ، فأَقَرُّ   ، فتَدرَّ

إِاّل  القََحة كما ذهَب إِليه محّمد بن يَزيد. وأَبَى األَصمعيُّ في (3)كَجْفنَة ، ألَنَّ الفاَء فُتَِحت ألَجل الحرِف الَحلقّي  َوْقَحةٌ  وهي القََحة إِلى بالِقَحة

ً ـ و في اللسان الفتَح ، كذا كةً مصدرُ  ، َوقَحا ، كفَِرَح ، هكذا على الّصَواب كما هو في سائر النُّسخ ، واشتبه على شيخنا فجعلَه  َوِقحَ  محرَّ

 تارةً كالَوْعِد ، وتارة بالّضّم ، وتارةً ، بضّمتين ، واستدرك بهذا األَخير على المصنف.

 وكذلك الُخفُّ والظَّْهُر. ، أَْوقَحَ و كاْستَوقَحَ  واشتدَّ ، َصلُبَ  إِذا ، َواقِحٌ  وهو َوقحَ و

ُجُل : قَلَّ َحياُؤه َوقحَ  من المجاز :و :  َوقَاُحهو ، زادهما اللِّحيانّي في الَوْجِه ، ويقال َرجٌل َوقِيُح الوْجهِ  الُوقُوحِ و الَوقَحِ  ، وهو بَيِّنُ  َوقَاَحةً  الرَّ

ةُ االشتقاِق : َوقَاحٌ  ُصْلبُه قليُل الحياِء ، واألُْنثَى : الَجَراَءة على القَبائح  الَوقَاَحة ، بغير هاٍء ، والفعل كالِفعل ، والمصدر كالمصدر وقال أَئمَّ

. وَعَدُم المباالةِ بها ، كما  نقله البيضاوّي والزمخشريُّ

بُ  الُمَوقَّحُ  من المجازو  الّذي قد أصابته الباَليَا ، عن اللَّْحيَانّي ، وهو الُمَوقُّع أَيضاً. ، كُمعظَّم : الُمجرَّ

َكةً ، الذَّنَِب ، َوقَاحُ  َرُجلٌ وَ  ُكوب ، َوقَاحٌ و ِمحرَّ باق على الِحَجاَرةِ ،  : ُصْلٌب : َوقَاحٌ  رٌ وحاف عن ابن األَعرابّي. َكَسَحاٍب : َصبُوٌر على الرُّ

 ، بضّم فتشديد. (4) [ُوقُّحٌ و بضمتين ،] ُوقُحٌ  جو ، الذََّكُر واألُنثَى فيه سواءٌ  َوقاحٌ  والنّْعت

َف الماَء ، الَحْوِض : إِْصالُحه بالَمَدرِ  تَْوقِيحُ و فائح. ب يُوقَّح قدو حتّى يَْصلُب فال يُنّشِ  زةَ :وقال أَبو َوج الصَّ

ــــــــــٍح  ي فــــــــــِ ن ِذي صــــــــــــــــــــــــَ ا مــــــــــِ رِيح هلــــــــــََ ــــــــــح اأَف حــــــــــَ ــــــــــَ ق   َأوح
ا    َدحــــــــــَ ودًا أَبــــــــــح مــــــــــُ تح صــــــــــــــــــــــــَ زحمــــــــــٍة جــــــــــابــــــــــَ ن هــــــــــَ  مــــــــــِ

  
 واألَشاِعِر. (5)حتّى إِذا تَشيََّطِت الشَّْحَمةُ وَذابَْت ُكِوَي بها َمواِضُع الَحفَا  في الحافر : تَْصِليبُه بالشَّْحم الُمَذاب التّوقيحو

 ، وهو مما يستدرك عليه. (6): َمكدوٌد بالعمل  ُمَوقَّحٌ  * ومن المجاز : بعيرٌ 

ً  برْجله َوَكَحه : [وكح] ً  َوِطئَه ، إِذا يَِكُحه َوْكحا  َشِديداً. َوْطأ

تين : الُوُكحُ و  : اْستَْوَكَحتْ  وقد ُمستَوِكحٍ  ، إِْذ ال يَسوغ أن يكون جمعَ  َوُكوحٍ  أَو واِكحٍ  على النَّسب ، كأَنّه جْمعُ  الِفَراُخ الغَِليَظة ، ، بضمَّ

 َغلََظت.

 أَيضاً : األَْوَكحو يكون أَفعل.وقد تقّدمت اإِلشارة إِليه في أَّول الباب ، ألنّه عند َكراع فْوَعل ، وقياس قَول سيبويه أَن  : التَُّراُب ، األَْوَكحُ و

لُب. الَحَجُر ،  والمكان الصُّ

جلُ  أَْوَكحَ و  في َحْفِره ، أَي بَلََغ الَحَجَر. أَوَكحَ و أَْعيَا. الرَّ
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لَب. أَْوَكحَ و قال األَصمعّي : حفََر فأَْكَدى  ، إِذا بلََغ المكاَن الصُّ

__________________ 
ر  ارب كان معاصــراً البن ميادة وعده « ا ضــرمي»( ابألصــر 1) والصــواب ما أثبت وهو ا كم بن معمر بن قنرب اخلضــري ا شــاعر ا من ُخضــح

 (.االعالم)األصمعي من طبقته 
 ( صدره يف التهذيب :2)

 أكثر منهم قائاًل مبقالةو 
 .«ا ل »( عن اللسان ا وابألصر 3)
 املطبوعة الكويتية.( ما با معكوفتا سقرت من 4)
 وما أثبت عن اللسان.« ا فاء»( يف األصر والتهذيب 5)
 ( ورد القو  يف األساس.6)



3473 

 

ً  العَِطيَّةَ  أَْوَكحَ  قال األَزهرّي عن أَبي زيد :و ُجُل : مَ  أَْوَكحَ  عْنه وتَرَكه ، وقيل َعن األَْمِر : َكفَّ  أَْوَكحَ  في التهذيب :و قََطعَها. ِإذا إِيكاحا نََع الرَّ

ً  َسأَلَهُ  قال المفضَّل :و واشتدَّ على السائل ،  أَْمَسَك ولم يُْعِط. ، إَِذا فاْستَْوَكَح استيكاحا

له ما ال يُطيُق. َولَحَ  : [ولح]  البَعيَر كَوَعده : حمَّ

 واألَْعَدال يُحَمل فيها الّطيُب والبَزُّ ونحُوه ، قال أَبو ذَُؤيٍب يصف َسَحاباً : : الغرائُِر والِجاللُ  الَوالئحُ و الَوِليحُ و

ا ُيضـــــــــــــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــَ
َ

ِم املـــــــــــــــــــ ُدهـــــــــــــــــــح  ُء َراَباًب كـــــــــــــــــــَ

ن فـــــــــــوَ  الـــــــــــَواَلاَي     لـــــــــــح لـــــــــــِّ اض جـــــــــــُ يـــــــــــحـــــــــــَ  الـــــــــــَولـــــــــــِ

  
ْخم الواسُع من الَجَوالق. ، َوِليَحةٌ  الواِحَدة  وقيل هو الضَّ

، وقد تقّدم في  الَوليح الِغَراَرةُ ، والِماَلُح : اْلِمْخالةُ ، قال ابن سيده : وأُراه مقلوباً من : الَوليحة الِّلْحيَانّي : وقيل هو الُجَواِلق ما َكاَن. وقال

 ملح ما يتعلق به فراجْعه.

 قال األَزَهرّي : قرأَت بخّط َشِمٍر ، أَّن أَبا َعْمٍرو الشَّْيبَانيَّ أَنشد هذه األَبيات : ، كَكتّاٍن : َصْدُع فَْرجِ الَمرأَةِ  الَوّماح : [ومح]

تـــــــــــــمـــــــــــــهح  يـــــــــــــَد الـــــــــــــعـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ت بــــــــــــــُ يـــــــــــــح ا مَتشــــــــــــــــــــــــــّ  ملـــــــــــــ 

هح     َدمـــــــــــَ يـــــــــــوِت كـــــــــــَ وِ  الـــــــــــبـــــــــــُ ُت مـــــــــــن فـــــــــــَ عـــــــــــح  لـــــــــــَِ

  

َذمـــــــــــهح  يـــــــــــُز ا ـــــــــــُ فـــــــــــِ قـــــــــــَ نــــــــــــح رِيـــــــــــُض الـــــــــــعـــــــــــَ   (1)ِإذا اخلـــــــــــَ
ٌر شــــــــــــــــــــــديــــــــٌد     حــــــــح ا فــــــــَ ُؤّرهــــــــَ مــــــــهح يـــــــــَ ضــــــــــــــــــــــَ مح  الضــــــــــــــــــــــ 

  

هح  مــــــــــــــــَ د  اٍر ِإذا مــــــــــــــــا قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ت عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ   (2)أَرنا ب
َر      فــــــــــــَ ــــــــــــح ــــــــــــهــــــــــــا انـ هــــــــــــافــــــــــــي احــــــــــــُ هح  َومــــــــــــّ َزمــــــــــــَ  وخــــــــــــَ

  
زةِ ، : َصْدُع فَْرِجها. وانفََرى : انفَتح وانفتَق إِليالجه الذََّكر فيه. قال األَزهرّي : لم أَسمْع هذا الحْرف إِاّل في هذه األَرجو َوّماُحها قال :

 نوادره.وأَحسبها في 

 حكاه األَزهرّي خاّصةً عن ابن األَعرابّي. األَثَُر من الشَّْمس ، بفتح فسكون ، الَوْمحةو

 كذا قاله ابن سيده. : وافَقَهُ. َوانََحهُ ُموانَحةً  : [ونح]

ً و بالرْفع ، لزيٍد ، َوْيحٌ  : [ويح] ما بمعنًى واحٍد. وقال األَصمعّي : الَويل قُبُوٌح ووْيٌل كلمةُ َعَذاٍب ، وقيل ه َكلمةُ َرْحَمٍة ، بالنّصب ، له َوْيحا

ٌم ، وَوْيٌس تَصغيُرها ، أَي هي دونها. وقال أَبو زيد : الَوْيُل َهلََكةٌ  الَوْيحو ، ٌم. وقال سيبويه : الَوْيُل يقال  الَوْيحُ و تَرحُّ قُبُوٌح ، والَوْيس تَرحُّ

والَوْيُل والَوْيس واحٌد. وقال  الَوْيحُ  َزْجٌر لمن أَشَرف في الَهلَكِة. ولم يْذكر في الَويس َشيئاً. وقال ابن الفَرج : الَوْيحُ و لمن َوقََع في الَهلََكِة ،

 تقبيٌح. َوْيحٌ  كَوْيله ، وقيل : َوْيَحه ابن سيده :

ف الِفْعُل من ذلك لوجَب إِعالُل فائِه كَوَعد  الويحِ  قال ابن جنّي : امتنعوا من استعمال فِْعل ، ألَّن القياس نَفَاه وَمنَع منه ، وذلك ألَنّه لو ُصّرِ

َسَماعاً أَم تَبسُّطاً  الَوْيح  والاّلم على، وَعينه كباع ، فتحاَموا استعمالَه ِلَما كان يُعِقب من اجتماع إِعاللين. قال وال أَدِري أَأُدخل األَلفُ 

النَّحِوّي :  (3)ما أَملََحه ، وَوْيَسه ما أَملََحه. وقال نصٌر  َوْيَحه وإِدالالً. وقال الخليل : َوْيٌس كلمةٌ في موضع رأْفٍة واستمالحٍ ، كقَولك للّصبيّ 

 أَنّه كان أَْليََن قليالً. (4)ين الَوْيل فُرقَاٌن إِاّل َرحمةٌ ، وليس بينه وب الَوْيح سمْعت بعَض َمن يَتنطَّع يقول :

وَوْيل ، أَّن َوْيالً تقال لمن َوقََع  َوْيح وَعذاب ، والفْرُق بين]وفي التهذيب : قد قال أَكثُر أَهِل اللُّغَِة إِّن الَويَل كلمةٌ تقال لكّل َمن َوقَع في َهلَكٍة 

ُم عليه  (5) [في َهلَكةٍ  ويُدَعى له بالتخلُّص منها. أاَل تَرى أَنَّ الَوْيل في القرآن  (7)تُقال لكّلِ َمن َوقَع في بَِليّة يُْرَحم  َوْيحو ، (6)أَو بَِليّة ال يُترحَّ

يا ابَن ُسميّةَ بُؤساً لك ، تَقتَُك الِفئةُ  َوْيَحك» : لعّمار قالها وسلموآلهعليههللاصلى النّبّي فإِنّ  َوْيح ، وأَّما (8)لمستِحقّيِ العذاِب بجرائِمهم 

َم عليه. «الباِغية َع له وتََرحَّ  كأَنّه أُعِلَم ما يُبتلَى به من القَتْل فتوجَّ

غ لالبتداِء بالنكرة التعظيُم المفهوُم من التنوين أَو التنكير أَي على أَنه مبتَدأُ والظْرف بعده خبَُرهُ. قال  َرْفعُه على االبتداِء ،و شيخنا : والمسّوِ

بُ   ، أَو ألَنَّ هذه األَلفاَظ َجرْت َمْجَرى األَمثال ، أَو أُقيَمت ُمقاَم الدَُّعاِء ، أَو فيها التعجُّ

__________________ 
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 وما يف اللسان والتكملة فكاألصر.« ا زمة»( يف التهذيب : 1)
 وشديد الضمضمة : أي الضم لالنث  ِإىل نفسه. والتهذيب والتكملة فكاألصر..« .. . أزّاً بعياد.. ( يف اللسان : يؤزها2)
 ( يف التهذيب : ُنصري النحوي.3)
 ( يف التهذيب : ِإاّل كبنه ألا.4)
 ( ما با معكوفتا مل ترد يف التهذيب ا وهي مثبتة يف اللسان عن األزهري.5)
 د يف التهذيب : معها.( زي6)
 ( يف التهذيب : يُرث  له.7)
 .(َوْيل  ِلْلُمَطفِِّفنيَ ) و (َوَوْيل  ِلْلُمْشرِِكنَي الَِّذيَن ال يُ ْؤُتوَن الزَّكاةَ ) و (َوْيل  ِلُكلِّ مُهََزة  ُلَمَزة  )( من ذلك قوله تعاىل 8)
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يه قواِعُد العربّية.دائماً ا َأو لُوضــوحه ا َأو حنو ذلك مما يُبديه الّنَظُر وَتق ُبه ِ ضــماِر فعحر ا تضــِ وكبَنك قلت : أَلحزَمه  وَنصــح
اً    حاح : وأَما قوهلم : فَتعســـاً  َوحيح اً. وزاد يف الصـــّ ه َترمح  حاح والّلســـان. ويف الفائ  للّزخمشـــرّي ا َأي أََترمح  ا كذا يف الصـــّ

هم أَو  ح  ِإضــــــافُته بغري الٍم ا ألَّنك لو قلحَت فتعســــــَ هلم ا وبـُعحداً لَثمود ا وما َأشــــــبه ذلك فهو منصــــــوٌب أََبداً ألَنّه ال َتصــــــِ
 صُلح ا فلذلك افرتقَاً.بـُعحَدهم مل يَ 

 وَوْيَل َزْيٍد وَوْيلَه. ، َوْيَحهو زيدٍ  َوْيحَ  لك أَن تقول :و

 كلمةً واحدةً.« ما»كذا في الّصحاح ، وربما ُجِعل مع  أَيضاً ، أَي بإِضمار الِفْعل نَْصبُهما به ، باإِلضافَة ،

م  َوْيح أي هي مثلُ  زيٍد بمْعنَاهُ ، َوْيحَما قيل :و  قال ُحميُد بُن ثوٍر :كلمة ترحُّ

ا  مــــــــــــَ ــــــــــــ  ي ــــــــــــُت وهــــــــــــَ ي قــــــــــــِ ــــــــــــَ ا ل ا ممــــــــــــِّ مــــــــــــَ ــــــــــــ   َأاَل هــــــــــــي

حٌ و     ّن  َويــــــــــــح ا هــــــــــــُ ِر مــــــــــــَ دح املــــــــــــن مل يــــــــــــَ مــــــــــــَ  َوحيــــــــــــحَ

  
ه : لم أَِجْده في شْعره. ةً  وكذلك ويّس وَوْيل وّي ، َوْيح أَي أَْصلُ  أَو أَصلُه ووجْدت في هامش الّصحاح ما نصُّ  َوْيح فقيل : ُوصلَّت بحاٍء َمرَّ

ة فقيل َوْيس ، كما سيأْتي ، وسيأْتي الكالم عليها في محلَِّها.  وبِسيِن مّرة فقيل َوْيب ، وقد تقّدم ، وبباٍء مّرةً  فقيل َوْيل وستأْتي ، وبالم مرَّ

 نَِدم فأظهر نََداَمتَه قال : َوْي ، ومعناها التَّنديُم والتَّنبيه. . قال سيبويه : سأَلُت الخليَل عنها فزعم أَّن كّل َمنوْيحو وكذا ويّك ، وَوْيه

فُع على االبتداِء ، والالم في موضَع الخبِر ، فإِن ُحِذفَْت الالُم لم  َوْيحٌ و قال ابن َكْيَسان : إِذا قالوا َوْيٌل له له ، وَوْيٌس له ، فالكالم فيهّن الرَّ

 وَوْيَسه. َوْيَحه يكن إِاّل النصب كقوله :

 فصر الياءِ 
 مض ا اِء املهملة التحتية

هما من أَسماِء الشَّْمس. يُوَحىو يُوحٌ  : [يوح]  ، بضّمِ

فأغنى عن  (1)به بالحمرةِ ُمْؤِذٌن بأَنَّ الجوهرّي لم يْذكرهُ ، وليس كذلك ، فإِنه قد ذكَره في الموّحدة ، وأورد الخالف هناك قال شيخنا : َكتْ 

 إِعادته هنا ، انتهى.

ه : ذلك أَبو علّي من أَسماِء الشمس ، وذكَر  يُوَحىو يُوحُ  قْلت : ووجْدت في هامش الّصحاح منقوالً من خّطِ اإِلمام أَبي سهل ما نصُّ

 الفارسّي في الحلبيَّات عن المبرد ، انتهى.

ّي ، فإِنه قال : لم يْذكر الجوهرّي في فصل الياِء شيئاً ، وقد جاَء منه اسٌم للشَّمس. قال وكان  يُوحُ  قلت : هذه العبارة تتّمة من كالم ابن بَّرِ

و علّي الفارسّي في الحلبيّات عن المبّرد بالياِء المعجمة باثنتين ، وكذلك ابن األَنبارّي يقول هو بوُح ، بالباِء ، وهو تصحيف. وذكره أَب

 ذكره أَبو العالِء المعّرّي في شعره فقال :

ض رد  و  وشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــُ وحـــــــــــــَ ي ـــــــــــــُ وم  ي ـــــــــــــَ عـــــــــــــَ  ي ـــــــــــــَ  ب

رحَت َرَددحَت و     فـــــــــــــَ ىَت ســـــــــــــــــــــــــــَ َت مـــــــــــــَ ـــــــــــــح اأَن وحـــــــــــــَ  يـــــــــــــُ

  
يت في قال : ولّما َدَخَل بَغداَد اعتُرض عليه في هذا البَيِت فقيل له : ص ّكِ وا عليه بما ذكره ابُن الّسِ فتَه ، وإِنّما هو بوُح بالبَاِء ، واحتجُّ حَّ

يّة كما ذكَره أَبو أَلفاظه ، فقال لهم : هذه النُّسخ التي بأَيديكم غيَّرها ُشيوُخكم ، ولكن أَخرجوا النُّسَخ العَتِيقة فأَخَرُجوها فوجدوها بالتّحت

فه ابن األَنبارّي فقال : بُوُح ، بالموحدة. وجَرى بين ابِن األَنبارّي وبين  وحُ يُ  العالِء. وقال ابن خالَويه : هو ، بالياِء المعجمة باثنتين وصحَّ

جستانّي فإِذا هو (2)ٍء حتَّى قالت الّشعراُء فيهما ، ثم أخرجا أبي ُعَمر الزاهِد كّل شيْ  بالياِء  يوح كتاب الشَّمس والقَمر ألَبي حاتم الّسِ

 المعجمة باثنتين ، وأَما البوح بالبَاِء فهو النَّْفُس ال غيُر.

 : الشَّْمُس ، َعْن ُكَراع ، ال يدخله الصَّرف وال األَلف والالم ، والذي حكاه يعقوُب بوُح ، انتهى. يُوحُ  وقال ابن سيده :

ن أَسمائها ، كبَراحِ وهما مبنيّان على الكسر. قال ابن األَثير : وقد ، يعني الشَّمس. وهو م «يُوحِ  هل َطلَعَتْ »في حديث الحسن بن علّي : و

 ، على مثال فُْعلَى. يُوَحي يقال فيه
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 .يُوح ومن َسجعات األَساس : جعلََك هللاُ أَْعَمَر من نُوح ، وأَْنَوَر من

 ونقل شيخنا عن السَّفاقسّي في إِعراب الفاتحة : قيل :

__________________ 
 خطب.« هنا»( ابألصر 1)
 .«قوله أخرجا ا الذي يف اللسان أخرجنا»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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 اسٌم للشمس ، وقيل هو بالموّحدة. ومثله في المزهر. يُوحُ و ْء ما فاُؤه ياٌء تَحتيّة وعينُه واو غير يَوٍم ، اتفاقاً ، قيل :لم يجى

 ك عليه من ماّدة الياِء مع الحاِء.: * ومما يستدر [يدح]

 وُدبَْيَدَح ، على اإِلتباع. بأَْيَدحَ  اللهُو والباطُل. تقول العرب : أََخْذته األَيدح : (1). قال ابن منظور : رأيت في بعض نسخ الّصحاح يدح

 انتهى.أَفعَُل ال فَيعٌَل. قال ابن بَّرّي : لم يذكر الجوهرّي في فصل الياِء شيئاً ،  أَْيَدحُ و

 قلت : وقد وَجْدت ذلك منقوالً في هامش نسخة الّصحاح من خّط اإِلمام أَبي سْهٍل النحوّي الَهروّي.

دة على خالف الصَّواب ، وهنا محلُّ ِذكره ، وهللا سبحانه وتعالى أَعلَُم ، وأَمره أَحكُم.  والمصنِّف ذكره في بدح بالموحَّ

__________________ 
 الصحاح ا وقد تقدم عن ابن بري أن اجلوهري مل يذكر يف فصر الياء شيئاً.( مل ترد يف 1)
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 اَبُب اخلاء
 من كتاب القاموس اميرت.

ين ، والّسينُ  ؛ والتاُء ،  قال ابن َكْيَسان : من الحروف المجهوُر والمهموُس ، والمهموُس َعشرةٌ : الهاُء ، والحاُء والَخاُء ، والكاف ، والّشِ

اُء ، والفاُء ، ومعنَى المهموِس أنّه حْرٌف الَن في َمخرجه دون المجهور ، وَجَرى معه النَّفَُس ، فكان دون المجهور في َرْفع والصاد ، والث

 الصَّوت.

يّز حوقال الخليل بن أَحمد : حروُف العربيّة تسعة وعشرون حرفاً ، منها خمسةٌ وعشروَن ِصحاٌح لها أَحياٌز ومداِرُج ، فالخاُء والغين في 

 واحد ، والخاُء من الحروف الحْلقية.

 ٌء من ذلك.وقد تقّدم شي

 فصر اهلمزة
 مض اخلاءِ 

ً  : [أبخ] قال ابن سيده : حكاها ابُن األَعرابّي ، وأُرى همزته إِنّما هي بدٌل من واو  وَعَذلَه ، ومعناه : الَمه َوبََّخهُ ، لغة في : أَبَّخه تأْبيخا

 ة من الواو المفتوحة قليٌل ، كَوناةٍ وأَناةٍ ، َوَوَحٍد وأََحٍد.َوبَّخه ، على أَن بدل الهمز

ه عند قوله : الوشاح. حاح ، ورأَيته منقوالً من خّطِ  قلت : ومثْله َذَكَر الخطيُب أَبو زكريّا في حاشية الّصِ

 وال يكون ِإاّل رقيقاً. قال :  ،ويُْشَربُ  ثم يَُصبُّ عليه ماءٌ  : َدقِيٌق يُعَالَج بَِسْمٍن أَو َزْيتٍ  األَِخيَخةُ  : [أخخ]

هح  ــــــــــــخــــــــــــَ ي خــــــــــــِ
َ

ه املــــــــــــ مــــــــــــِ ُر يف َأعــــــــــــظــــــــــــُ فــــــــــــِ  َتصــــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــ      ِخ عـــــــــــل ـــــــــــح ي َؤ الشـــــــــــــــــــــــــ  هح َ َشـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــخـــــــــــَ ي  اأَلخـــــــــــِ

  
ه العَظاَم التي فيها المّخ بتجشُّؤ الّشيخ ، ألَنّه ُمْستَْرِخي الَحنَِك واللَهَوات ، فلَْيَس لُجَشائه َصوْ   .(1)ٌت َشبَّهَ َصْوَت مّصِ

يَتْ  األَِخيَخة في (2)قال أَبو منصور : هذا الذي قيل  ي أَِخيَخةً  صحيح ، ُسّمِ ء إِذا تَجّشأَها لِرقَّتِها لحكاية َصْوِت المتجّشِ
(3). 

ه أَخُّ و عٍ  : كلمةُ تََكرُّ هٍ  وتَوجُّ  من َغيٍظ أَو ُحزٍن. قال ابَن دريد : وأَحسبها ُمحَدثة. وتَأَوُّ

 قال : : القََذر ، األَخُّ و

ا و  خــــــــــــ  اَرتح فــــــــــــَ ُر فصــــــــــــــــــــــــــَ ِت الــــــــــــّرجــــــــــــح نــــــــــــَ ثـــــــــــــَ  انـــــــــــــح

اِت و     يـــــــــــــَ انـــــــــــــِ ُر الـــــــــــــغـــــــــــــَ اصـــــــــــــــــــــــــــاَر َوصـــــــــــــــــــــــــــح  َأخـــــــــــــّ

  
 .(4)وهكذا أَنشده أَبو الَهْيثم  يكسر ،و

ةو األَخُّ و  واألُخِت ، حكاه ابن الكلبّي ، قال ابن دريد : وال أَدِري ما صّحةُ ذلك. األَخِ  لُغة في األَخَّ

بمْعنَى ِكخَّ ، أَي اْطَرْح. وقد  إِخّ و .الَجمَل ولكن أَنَْخته أََخْختُ  وال فِعَل له. وفي الموعب : وال يقال ، بالكسر : َصوُت إِناَخِة الَجَمِل ، إِخْ و

 أَي في معنى الطَّْرح والزْجر. يُفتح فيهما ،

ً و  في جانب دجلةَ الْشرقّي. ، بالّضّم : ع بالبَْصرةِ ، به أَنهٌر وقًُرى أُّخا

 .(5)ومن المجاز : بين السَّماحة والَحماسة تآح 

 وقَِضيَّته أَنّه كنََصرَ بالتخفيف ،  الكتَاَب ، أََرخَ  : [أرخ]

__________________ 
 .15/  1( اجلمهرة 1)
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 ( كذا ا وهو قو  ابن دريد ا كما هي عبارة األزهري يف التهذيب.2)
 ( التهذيب :  شبها رقيقة.3)
 ( يعين ِإّخا وقا  : هو الزجر كما يف التهذيب.4)
 .«هذا ِإلا ذكره صاحب األساس يف املعتر وهو الصواب ا فذكر الشارح له هنا سهوقوله با السماحة اخل »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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ا وَزعَم يعقوُب َأّن الواو َبدٌ  من  التـ وحريخُ  . ومثلهُمؤاَرخةو  َ حرلاً و أَرحخاً  َوقـ َته ا مبَدِّ اهلمزة : وآَرخه ابلتشـــــــــــــــديد ا أَّرَخهو 
ر الكتاب. (1)الناُس لي  بعريّب  ح  ا وِإّن املسلما ا َأخذوه من  يُؤّرخه الذي الت بحرِيخ اهلمزة. وقير : ِإن    َأهح

ًّ أَو قال شيخنا : وقد أَنكَر جماعةٌ استعمالَه مخفّفاً ، والّصواُب وروُده واستعماله ، كما أورده ابن القّطاع وغيره. والِخالف في كونه  عربيا

 خير.ليس بعربّي مشهور ، وقيل هو مقلوب من التأْ 

 قوِمه ، أَي إِليه يَنتِهي َشَرفُهم ورياستُهم. تاريخُ  ٍء غايتُه وَوقتُه الّذي ينتِهي إِليه ، ومنه قيل : فالنٌ كّلِ شيْ  تاريخ وقال الصُّولّي :

ْختُ  وفي المصباح : ً  هالكتاَب ، بالتثقيل ، في األَشَهر ، والتخفيُف لغةٌ حَكاها ابن القّطاع ، إَِذا َجعلَت ل أَرَّ  .تاريخا

خت ، على البَدل ، وهو معّرب ، وقيل عربيٌّ ، وهو بَيان انتهاِء َوْقته. ويقال : ريخو َورَّ  البيِّنة : ذكْرتُ  أَّرختو قليُل االستعمال. التوَّ

 ً  وأَطلْقت ، أَي لم تذكره ، انتهى. تاريخا

 ، بالّضّم. األُْرَخة االسمو

ْيَداوّي : ويُْكسر ، اله أَبو منصور ،بفتح فسكون ، وهو الصحيح ، ق ، األَْرخُ و األُنَثى من البقَر البِْكُر  ويقال : الذََّكُر من البَقَِر ، نُِقَل عن الصَّ

 التي لم يَْنُز َعلَْيَها الثِّيَراُن.

َ  ، (2) األََرخُ و كةً : ة بأَْجأ  ء.أَحِد َجبلَْي طيِّى محرَّ

 ، واألُنثى إِراخٌ و آراخٌ  ، قاله أَبو حنيفة ، والجمع اإِلْرخِ و كاألَْرخِ  أَي من البقر ، ومنهم من َعّم به البقرَ  ، بالّضّم : الفَتِّي ِمنه األُْرِخيُّ و

 ال غير. قال ابن ُمْقبل : إِراخٌ  ، والجمع (3) إِْرَخةو ، محّركةً ، أَرَخه

جـــــــــــٌة مـــــــــــن  ـــــــــــعـــــــــــح ا  ِإراخِ َأو ن َذهلـــــــــــَ ـــــــــــّرمـــــــــــِر َأخـــــــــــح  ال

ُح اخلــــــــّديــــــــِن مــــــــكــــــــحــــــــو ُ عــــــــ    فــــــــهــــــــا واضــــــــــــــــــــــِ  نح ِإلــــــــح

  
ي قَول َمن يقول إِنّ  الِفتيّة بِْكراً كان أَو غير بِْكر ، أاََل تََراه قد جعَل لها َولداً بقوله : واضح الخّدين  األَْرخَ  قال ابن بّرّي : هذا البيُت يقّوِ

 ، كما قال الشاعر : باإِلراخِ  مكحول والعرب تُشبِّه النِّساَء الَخِفراِت في مْشيهنّ 

َيَة   اإِلراخِ ميِشَا َهوحانً ِمشح
 . ويُطلق على المذّكر والمؤنّث ، وهو ظاهُر كالم الجوهرّي.خةإِرْ  الواحد كِكتَاِب : بقَُر الَوْحش ، اإِلراخ أَو

ّكيت : ولَُد الثَّْيتَل ، األُْرِخيَّةو  ، مثل بَّط وبَطٍَّة ، وتكون أَْرَخة بقَُر الَوْحش. فجعله ِجْنساً ، فيكون الواِحد على هذا القول األَْرخ وقال ابن الّسِ

أُنثَى ، كما يقال بّطة ذكٌر وبّطة أُنثى. وَكذلك ما كان من هذا النَّوع ِجْنساً وفي  أَْرخةو َذكرٌ  أَْرَخة ل :تقَع على الذّكر واألُنثى ، يقا األَْرخة

يداويّ  بِالكسر : ولُد البقََرة الوْحشيّة إِذا كان أُنثَى. وقال ُمصعُب بن عبد هللا  اإِلْرخ واحدة تاُء التأْنيث ، نحو حماٍم وحمامٍة ، وقال الصَّ

بيرّي :  رةِ الصَّغيُر. وأَنشَد الباهلّي لَرُجِل َمدنّي كان بالبصرة :َولُد البقَ  األَْرخ الزُّ

يــــــــ  مَخســــــــــــــــــــــَا عــــــــامــــــــًا  مــــــــِ َت د يف اخلــــــــَ يــــــــح   (4)لــــــــَ
جـــــــــــِد اأَلشـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــاخِ     ا حـــــــــــوحَ  َمســـــــــــــــــــــــــح هـــــــــــَ  كـــــــــــلـــــــــــ 

  

ِوي ِإلـــــــــــــيـــــــــــــه  زاُ  هتـــــــــــــَح جـــــــــــــد ال تـــــــــــــَ   (5)َمســـــــــــــــــــــــــــح
ي أَرحخٍ أُم      رَتَاخــــــــــــــــــــِ ا مــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــُ  قــــــــــــــــــــِ

  
بالفتح ، والذي حكاه  األَْرخُ  ٌء َحَدَث كما يَحُدث الولَُد. وقال ابُن األَعرابّي وأَبو منصور : الصحيحُ ه شيمأْخوذٌ منه ، كأَنّ  التاريخ وقيل : إِنّ 

يداوّي فيه نَظٌر   ال أَعرفه ، كذا في التهذيب. األُْرِخيُّ  ، والِّذي قاله اللّيث أَنّه يقال له (6)الصَّ

ً  ولَِد البقرةِ  األَْرخ وقالوا من  .أَرْخُت أَْرخا

ً  إِلى مكانه أَرخو  من البَقَِر ُمشتقٌّ من ذلك ، لَحنينه إِلى مكانِه ومأْوا : األَْرخ : َحنَّ إِليه. وقد قيل إِنّ  يأَْرُخ أُروخا

غيره من أَْهل اللُّغة فإِنّما وهو الفَتِّي من بَقر الوْحِش ، رواهما َجميعاً أَبو حنيفة ، وأَّما  لُغة في األَْرخ ، بالزاي الساكنة ، ، األَْزخُ  : [أزخ]

 روايته األَرخ ، بالّراِء. وهللا أَعلُم.
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 وفي المراصد : أَنّه من ويؤنّث بالبادية ، يُصَرف وال يصرف ، وقيل َجبٌل ، يُذّكر ، كغَُراٍب : ع أُضاخ : [أضخ]

__________________ 
 ( اللسان : عن.1)
 ( يف التكملة بفتح فسكون ضبرت قلم.2)
 يف اللسان : واالنث  أَرحَخة وِإرحَخة.( 3)
 ( يف التهذيب واللسان : عيناً.4)
 ( يف التهذيب : مسجٌد ال يزا  يهوي ِإليه.5)
 ( يريد الذي حكاه الصيداوي عن مصعب يعين قوله : األرخ ولد البقر الصغري.6)
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 ا قا  امر  القي  َيصف َسحاابً. ُوَضاخ قـَُر  اليمامِة لبين ُلرٍي ا وقير : من َأعماِ  املدينة. ويقا  :
ا  فـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ   ُأضــــــــــــــــــــــــــــاخٍ فـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــا َأنح داَن لـــــــــــــــِ

ارا     خــــــــــــــَ قــــــــــــــه فــــــــــــــَ تح َأعــــــــــــــجــــــــــــــاُز َريــــــــــــــِّ (1)َوهــــــــــــــَ
 

  
 ، أَنشد ابن األَعرابّي. أَُضايخُ  وفي اللسان : وكذلك

 (2) ُأَضاِلَاَصَواِدراً ِمن ُشوَ  َأو 
ً  : [أفخ] َحْيُث اْلتقَى َعْظُم ُمقَدَِّم  اليافوخ أَي وهو وأُذُنَه. يافُوَخه وأََذْنته : أََصْبت أَفَْختُه قال أَبو عبيد : ، يافُوَخه َضَرب ، إِذا أَفََخهُ يأْفُِخهُ أَْفخا

أِْس  ِره ، َعْظمُ و الرَّ بّي قبل أَن يتاَلقَى ُمؤخَّ فل ، وقيل : هو حْيث يكون لَيِّناً من الصَّ ك من رأَِس الّطِ العَْظَماِن :  وهو الموضع الذي يَتحرَّ

ماعة ، وهو ما بيَن الَهامِة والَجْبهة. قال اللَّيث : َمن َهمزَ  . يأْفوخه ، إِذا ُشجَّ في مأْفوخ فهو على تقدير يَْفعُول ورجلٌ  اليافوخَ  السَّّماعة والرَّ

 ومن لم يَهمز فهو على تقدير فاعول من اليفخ ، والهْمُز أَْصوُب وأَحسُن.

هات  (3)هكذا في سائر النُّسخ بالواو ، ومثله في التهذيب  ، اليافوخ يَوافيخُ  جو ل : ُمعَظُمه ،من اللَّي اليَافُوخُ و ، قال شيخنا : والذي في أُمَّ

 ، بالهمز واإِلبدال تخفيفاً. اليآفيخ اللُّغة القديمة :

وهذا يَدلُّ على  ، استعار للّشرِف رُؤوساً وجعلَهم َوَسَطَها وأَعاَلها. «الشََّرفِ  يآفِيخُ و اِميُم العََربِ لَهَ  وأَنتم»:  عنههللارضيفي حديث علّي و

 أَي فاُؤه تحتيّة ، فالصواب حينئذ أَن يُذَكر في فصل التّحتيّة. أَنَّ أَصلَه يَفََخ ،

 حسُن وأَصوُب ، وال يُهمز ، ذكَر ذلك األَزَهرّي.يُهَمز وهو أَ  اليافُوخُ  وأَشار في المصباح للوجهين فقال : َوِهَم الجوهريُّ في ِذْكره هنا ،و

 قلت : وقد تقّدم عن اللّيث ِمثل ذلك وال يَخفى أَّن هذا وأَمثال ذلك ال يُعَدُّ َوَهماً.

ً  األَْمُر عليهم (4) ايتَلَخَ  : [ألخ]  ، أَي اختالٍط. ائْتِالخٍ  َوقَعُوا في يقال : اْختَلََط ، : ائْتِاَلخا

ً  واْلتفَّ ، العُْشُب : َعُظَم وطالَ  ائْتَلخَ و ة ، وُمْعتِلجة وهاِدرة. ُمْؤتِلخة ، قاله اللَّيث. وأَرضٌ  يأْتِلخ ائْتالخا  وُمْلتَخَّ

كَ  إِذا ما في البَْطنِ  ائْتلَخَ  يقال :و  وسمعَت له قََراقَِر. تَحرَّ

 َحُمَض. إِذا اللَّبُن ، ائْتَلخَ و

خُ  : [أوخ]  إِن لم يكن تَصحيفاً عن التناوح ، فإِنه لم يذُكره أَحٌد من أَئّمة اللغة. ْصُد ،: القَ  التَّأَوُّ

 لغةٌ في إِّخ ، وقد تقّدم. تُقَاُل عْند إِناخِة البَِعير ، كلمة على الكسر ، َمْبنيَّةً  ، بالكسر ، إِيخِ  : [أيخ]

 فصر الباءِ 
 املوّحدة مض اخلاِء املعجمة

قال شيخنا : كالُمه كالصَّريح في أَنّها فْعٌل ماٍض ، ألَنه شرَحها به وفيه  تُقاُل َوْحَدها ، وهي كلمةٌ  َكقَْد ، أَي عُظَم األَمُر وفَُخَم ، بَخْ  : [بخخ]

رُ  قدو نََظٌر ، ن والثاني ُمسكَّن ، بَخٍ بَخْ  فيقال تَُكرَّ  منّونةً  بَخٍ و مكسورةً ، بَخِ و كنة ،سا بَخْ  وقُْل في اإِلفراد كقولك َغاٍق غاْق ، ، األَول منوَّ

نَين بَخٍ بَخٍ و ، ُمَسكَّنَين ، بْخ بَخْ  منّونَةً مضمومة ، ويقال : بَخٌ و مكسورةً   ُمَشدََّديٍن ، منّونين مكسورين بّخٍ بخٍّ و مكسورين مَخفَّفين ، ، ُمنوَّ

ضا واإِلعجاِب بالشَّي كلَّ ذلك فق بالشيْ  اْلَمْدحِ ،ِء أَو الفَْخِر وكلمةٌ تُقال عند الّرِ ِء ، وللُمبَالغة ، كما وقد تُستعمل لإِلنكار ، وتكون للّرِ

برجد.  حكاهما في ُعقود الزَّ

ِء قال : ، بالتسكين ، وهي كلمةٌ تقال عند استعظام الّشيْ  بَْخ بَخْ و ، بالكسر ، بخٍ بخٍ  وقال أَبو َحيَّاَن في َشرح التسهيل : قالوا في الحذف :

ا َمْن َسكََّن فألَنّه لما حذف الالم حفأَّما من  َذَف معها التنوين ، كَسره فألَنّه لّما حذف التقَى ساِكنَاِن الخاُء األُولى والتنوين ، فُكِسر الخاُء. وأَمَّ

 فبِقَي األَْوَسُط على سكونه.

بسكون الخاِء ، وبكسرها مع التنوين ، وبتشديدها مع  بَخ ، كلمةٌ معناها التعجب ، وفيها لُغات : بَخ بخ وقال السَُّهْيلّي في الّرْوض األُنف :

 التنوين وعدمه.
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__________________ 
 ( البيت يف ديوانه ا ونسب يف معجم البلدان للحارث بن الشؤم اليشكري وروايته فيه :1)

 فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا أن عـــــــــــــــــال شــــــــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــي أضــــــــــــــــــــــــــــــاٍخ 

 وهـــــــــــــــــــــت أعـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاز ريـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــارا   

  

 اللسان.وما أثبت عن « صوادر»( ابألصر 2)
 ومثله يف اللسان والصحاح واجملمر البن فارس.« آيفيخ»( كذا ويف التهذيب املطبوع : 3)
 .«ائتلخ»( يف اللسان والتكملة والصحاح 4)
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يت ّكِ ه ، وَسكنت الخاُء فيه كما تَعظيُم األَمر وتَفخيمُ  بَْخ بَخْ  وبٍَه بٍَه بمعنًى واحٍد. قال ابن األَنبارّي : معنى بَخٍ بَخٍ  وفي اللسان : قال ابن الّسِ

 ، وقال : (1)ِء ، تُخفَّف وتثقَّل كلمةٌ تقال عند اإِلعجاب بالشيْ  بَخْ و سَكنت الاّلُم في َهْل وبْل. وفي التهذيب

 هِلذا َكرماً فوَ  الَكَرمح  َبخح َبخح 
 َوَجْخ. (2)َء ، وكذلك بَذْخ كلمةٌ تتكلم بها عند تَفضيلك الشيْ  بَْخ بخْ  وقال أَبو الهيثم :

 بعُض فَورته. سَكنَ  : باخو كتَخْبخب الَحرُّ ، تَبَْخبخَ و

 َعْنُكم من الظَِّهيَرة : أَْبِرُدوا كَخْبِخبُوا ، وهو مقلوب منه. بَْخبُِخواو

 كانْت.ـ  (3)أَينما  وفي بعض األُّمهات :ـ  الغَنُم : َسَكنَْت َحْيثُ  تَبْخبختو

ً و بَخبخةً  البِعيرُ  بَْخبخَ و  : أَّوُل هِديِره. بْخبَاُخه الَهِديِر. وقيَل : بَخباخُ  : هِديٌر يَمألْ فََمه بِشْقشقته. وهو جملٌ  بَْخبَاُخهو َهَدَر ، : بَْخباخا

جُل : أَبَرَد ِمَن الظَِّهيرةِ ، بَخبخَ و  َكخْبَخَب. وقد ورَد في الحديث كما تقدَّم. الرَّ

دت كاالسم. وقد جمعَهما الشاعُر فقال يصف بيتاً : يُسمُع له صوٌت ِمْن ُهزاٍل بَْعَد ِسمٍن. صار أَي الّرجِل : لَْحُمه ، تَبْخبَخَ و  وربَّما ُشّدِ

 َروافـــــــــــــــــــــــــــــُده َأكـــــــــــــــــــــــــــــرم الـــــــــــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــــــــــداِت 

خٍ     ِر ِخضـــــــــــــــــــــــــــــمّ  بـــــــــــــــخٍّ لـــــــــــــــك  بـــــــــــــــَ حـــــــــــــــح  لـــــــــــــــبـــــــــــــــَ

  
 .كبَْخبَخَ  في النّوم َغطَّ ، بَخَّ و وَخبَّ من الَخبَب. َسكَّن ِمْن َغَضبِهِ  إِذا ، بَخَّ  عن أَبي عْمرو :و

ِء . والعرب تقول للشيْ بخ بخ وهي الُمخْبَخبة ، وقد تقدَّم ، مقلوٌب مأْخوذٌ من عظيمةُ األَجواِف ، أَي ، ُمبَخبِخةٌ  إِبلٌ  عن ابن األَعرابّي :و

إِعجاباً  بَخ بَخ : يقال لها : ُمبَْخبَخةً  أَحسنَها. وقال ابن سيده : وإِبِلٌ فكأَنّها من ِعَظمها إِذا رآها النّاُس قالوا : ما  : بَخٍ بخٍ و ، بَْخ بَخ تَمدحه :

 بها.

ُجُل السَِّرّي. وِدْرهمٌ  البَّخّ  عن ابن األعرابّي :و  .بَخْ  ُكتَِب َعليه إِذا وقد تَُشّدد الخاُء ، مخفّفاً ، ، بَِخيٌّ  : الرَّ

نقوٌص ، وإِنّما يُضاَعف ِإذا كان في حاِل إِفراده ُمخفَّفاً ، ألَنّه ال يَتمّكن في التصريف في حاِل مضاعفاً ، ألَنّه م َمْعَمعيٌّ : ُكتَِب عليه مْع ،و

مثقاّلً  بخّ  اتخفيفه ، فيحتمُل طول التضاعف. ومن ذلك ما يثقَّل فيُكتفَى بتثقيله. وإِنّما ُحِمل ذلك على ما يجِري على أَلسنِة النَّاس ، فوجُدو

 ِدْرهم ووجدوا مع مخفّفاً ، وجْرُس الخاِء أَمتُن من َجْرس العين ، فكرهوا تثقيَل العَين ، فافَهْم ذلك. وقال األَصمعّي : في مستعَمل الكالم ،

والعاّمة خفيفةُ الخاِء ، وهو كقولهم ثَوٌب يَِديٌّ للواسع ، ويقال للضَّيق ، وهو من األَضداد. قال :  بَخْ و ، بخْ  : خفيفة ، ألَنّه منسوب إِلى بَِخيٌّ 

 كما إِذا نُِسب إِلى َدٍم قيل َدموّي. بََخويّ  على األَصل قيل بَخ ، بتشديد الخاِء ، وليس بصواب. وقال أَبو حاتم : لو نُِسب إِلى بّخيّ  تقول

 * ومما يستدرك عليه :

 .بَخٍ بَخٍ  الّرجُل : قال بَخبَخ

 .«بَخ بَخ قال : (4) (َمْغِفَرة  ِمْن رَبُِّكْم َوَجنَّة  َوساِرُعوا ِإىل ) أَنَّه لما قرأَ :»في الحديث و

 وقال الحّجاج ألَعشى َهْمَدان في قوله :

يــــــــــــــــٍ  ابِذٌخ  َ اأَلشــــــــــــــــــــــــــــــجِّ وبــــــــــــــــا قــــــــــــــــَ اح  بــــــــــــــــَ

خح     بــــــــــــــــــَ ودِ  خبــــــــــــــــــَح  لــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــِده ولــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــولــــــــــــــــــُ

  

 .(5)بـَعحَدَها  خَبحَبخحتَ   اَل و

 ، إِذا استَْرَخى بَْطنُه واتََّسَع ِجْلُده. بَْخباخو وعن األَصمعّي : َرٌجل َوْخواخٌ 

ُجُل العَِظيُم الشَّأِْن. ج البَِديخ : [بدخ]  قال ساعدةُ : بَُدَخاءُ  : الرَّ
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 (6)كل هم ِإذا ما نُوِكُروا   بَُدخاءُ 
 علينا ويَتمدَّخ ، أي يَتعظَّم ويَتكبَّر. يَتبدَّخ ويقال : فالنٌ  تعَظََّم وتَكبََّر ، إِذا ، تبَدَّخَ و ، مثلّثة الّدال ، بَدخَ  قدو

ةٌ ، بَْيَدَخةٌ  امرأَةٌ و  لُغة ِحْميريّة. : تارَّ

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : يُثقر وُلفف.1)
 .بدخ ( يف اللسان والتهذيب :2)
 ( وهي رواية اللسان ا ويف التهذيب والتكملة : حيث.3)
 .133اآية ( سورة آ  عمران 4)
 ( يف األساس : و  ال تبخبخ علّي بعدها ا فقتله.5)
 وعجزه فيه : 184/  1( ديوان اهلذليا 6)

 يتق  كما يتق  الطلي األجربُ 



3486 

 

 قال : امرأَةٍ ، اسم : بَْيَدخُ و

اَر آِ   عــــــــــــــرُف الــــــــــــــد  اهــــــــــــــرح تــــــــــــــَ َدخــــــــــــــَ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ   بـ
ا    خــــــــــَ بــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــُح َذيــــــــــاًل أَنـ ر ت عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا الــــــــــرِّي  جــــــــــَ

  
ُجِل بكالمه ، وافتخاُره. ، محّركةً : الِكْبر ، البََذخُ  : [بذخ]  وتََطاُوُل الرَّ

ً و والّذي يتَّخذها أََشراً وبََطراً » قد َجاَء ذلك في حديث الَخيل :و  .«بََذَخا

ً  ، والفتْح أَعلَى ، يَْبذُخو يَْبَذخ ، (1)ونََصر  كفَِرحَ  بَذخَ  ً و بََذخا  وَعاَل. وفََخرَ  رتََكبَّ  إِذا ، تَبَذّخَ و ، بُذُوخا

 عاٍل. وِعزٌّ شاِمٌخ ، أَي باذخٌ  َشَرفٌ  من المجاز :و

ً  وَشَواِمُخ. وقد بَواِذخُ  وِجبَالٌ  الشامخ : الجبُل الطَِّويُل ، ِصفةٌ غالبة ، الباِذخُ و  .بََذَخ بُذُوخا

 قولهم عالٌم وُعلماُء. وقال ساعدة بن ُجَؤيَّة :. ونَظيره ما حكاه سيبويِه من بَُذخاءُ  ، والجْمع باِذخٌ  ومن المجاز : َرجلٌ 

َذخــــــــــــــاءُ  ُروا   بــــــــــــــُ وكــــــــــــــِ م ِإذا مــــــــــــــا نــــــــــــــُ هــــــــــــــُ  كــــــــــــــلــــــــــــــ 

ي  اأَلجـــــــــربُ     لـــــــــِ قـــــــــَ  الـــــــــطـــــــــ  تــــــــــح قـــــــــَ  كـــــــــمـــــــــا يــــــــــُ تــــــــــح  يــــــــــُ

  
 .بُذَّخٍ  على الباِذخ ويُْجمع

 لغة في المهملة. : المرأَةُ الباِدُن ، البَْيَذخُ و

 أَي معروفة. نَْخلة م ، : بَْيَذخُ و

 وعجباً ، كذا في التهذيب. وأَنشد : ، بكسرتين ، بمعنى بَخ (2) بِِذخْ و كةً ،محرّ  ، بََذخْ و

دح  ٌب أِلَســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــح ٍب وصـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح و صـــــــــــــــــــــــَ ن بـــــــــنـــــــــُ  حنـــــــــح

ِذخٍ     دّ  فـــــــــــــبـــــــــــــِ َرنح َذاَ  مـــــــــــــعـــــــــــــَ كـــــــــــــِ نـــــــــــــح  هـــــــــــــرح تــــــــــــــُ

  
ً  ٌء وقدفلم يكن فوقه شيْ  كِكتف وَكتّان : َهدَّاٌر ُمخِرٌج لِشْقِشقَتِه بَذّاخٌ و بَِذخٌ و ، بالكسر ، بِْذخٌ  بَعيرٌ  من المجاز :و . باذخ فهو بََذَخ يَْبذُخ بََذَخانا

 .(3) [بَذّاخٌ ]و

ّم : العَِظيُم. البَُذاِخيُّ و  بالضَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 ، قال طَرفةُ : بَذّاخٌ و باِذخٌ  َرجلٌ 

ـــــــــو  ِإًذا ن أَب ـــــــــقـــــــــرح د مـــــــــَ ـــــــــٍد ف ن ـــــــــُن هـــــــــِ ـــــــــت اب   أَن
لـــــــــــــَك ِإاّل كـــــــــــــر     

ُ
ح املـــــــــــــ ذ اخِ ال ُيصـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــِ  بـــــــــــــَ

  
 : فاَخره. باَذَخهو

عر : هو بذّاخٌ  وفي التهذيب : في الكالم : هو  .باذخ ، وفي الّشِ

 .بِِذْخ بِِذخْ  إَِذا َزجْرتَه عن ذلك أَو َحكيتَه : (4)وتقول : 

أِْن ، ونقلَه عن النهاية معتمداً على بعض روايات التِّرِمذّي ،  بََذخٍ  جمع البِْذَخانُ  واستدرك هنا بعُض أَرباب الحواشي : ، محّركةَ ، لَولَِد الضَّ

 والصواب أَنّه البِْذجان ، بالجيم ، وقد تَقّدم.

جلُ  بَْذلَخَ  : [بذلخ] ً  الرَّ  قول وال يَفعل.وهو الِّذي يَ  بالكسر ، بِْذالخٌ و ُمبَْذِلخٌ  فهو : َطْرَمَذ ، (5)بالفَتْح  بَْذلَخةً وبَْذاَلخا
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البَالُوعةُ  هيو بالكسر وفتح الّدال المهملة وشّد الموّحدة ، وهو اإِلرَدبَّة ، ِمْصريّة. َمْجَراه ، البَوِل : بَْربَخُ و : َمْنفَذُ الماِء. البَْربَخُ  : [بربخ]

 وقد تقدَّم في المهملة ذلك ، فأحدهما تصحيف عن اآلخر. ع : البَْربَخو من الَخَزِف.

يادة البَْرخُ  : [خبر] ِخيُص من األَسعارِ  (6) : النََّماُء والّزِ  فيقال : ؟كيف أَسعارهم ُعَمانِيّة ، وقيل هي بالِعْبَرانِيّة أَو السُّْريَانِيّة. يقال : ، والرَّ

 ، أي َرخيص. بَْرخٌ 

 َضْرٌب يَْقَطُع بَْعض اللَّْحم بالسَّْيِف. : البْرخُ و القَْهُر وَدقُّ العُنُِق والظَّْهِر. البَْرخُ و

 والمدقُوُق العُنِق. المكسوُر الظَّْهِر ، كأَمير : ، البَريخُ و

 والذُّّل والتَّْبِريك. قال : : الُخُضوعُ  التَّْبِريخو

اُ  : و  قــــــــــــــــَ والــــــــــــــــو يـــــــــــــــــُ ّرِخــــــــــــــــُ وا بـــــــــــــــــَ رَب خــــــــــــــــُ   لــــــــــــــــَ
وا    َدخـــــــــــَدخـــــــــــُ يـــــــــــَ  وقـــــــــــد تـــــــــــَ رحجـــــــــــِ اِر ســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــَ  لـــــــــــِ

  
__________________ 

 .«ء من ابب نفض مبعىن شقه اهقوله كفرح ا زاد الشارح ونصر ا وذكر يف املصباح : بذخ الشي»( هبامش القاموس : 1)
عليه ابلبيت الذي ذكره الشــارح ا وما يف قوله وبذخ اخل ذكره يف اللســان يف مادة بدخ ابلدا  املهملة واســتشــهد »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

 وردت العبارة والشاهد. وفيه : فبدٍخ بد  فبذٍخ. (بدخ)ويف التهذيب « التكملة مواف  ملا يف القاموس
 ( زايدة عن اللسان.3)
 «.ء وقد بذخ اخل كما يف اللسانفوقه شي لها بعد قوله : فلم يكن  قوله : وتقو  ِإذا زجرته اخل ا هذه العبارة.»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف التكملة ابلكسر ضبرت قلم.5)
 .232/  1( هذا قو  ابن دريد اجلمهرة 6)
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ُخواو أَي َذلُّوا وَخَضعوا. كوا ، بالنَّبَطيّة. كذا في اللسان. بّرِ  : بّرِ

 ما بين كّلِ َشيئيِن. وفي الصحاح : : البَْرَزخُ  : [برزخ]

ِمْن يَوم يموُت  البَرَزخ وقال الفّراُء : .(1) ِمْن َوْقِت المْوِت إِلى الِقيَاَمة : ما بين الدُّنيا واآلِخَرةِ قْبَل الحْشر البَْرَزخو يِن.الحاجُز بين الشَّيئ

 .البَْرزخَ  أَي َدَخلَه ، فقدْ  وَمْن ماتَ  إِلى يَوم يُبعَث.

ُجِل يَِجد و ِله وآخِره. يريد اإِليمان ، برازخُ  الوْسَوسةَ ، فقال : تِْلكفي حديث عبد هللا وقد ُسئِل عن الرَّ وأَّوُل اإِليمان اإِلقراُر باهلل  ما بين أَوَّ

 ما بيَن الّشّك واليَِقيِن. اإِليمان : بَراِزخُ  أَو ، وآِخره إِماَطةُ األََذى عن الّطِريق. عزوجل

َكةً ، البََزخ : [بزخ] هو أَن يَْخُرَج أَسفُل  الظَّْهِر َعن البَْطن ، وقيل : هو أَن يَْدُخَل البَْطُن وتَْخُرج الثُّنَّةُ وما يَليها ، وقيل :تَقاُعُس  ، محرَّ

دِر وُدخوُل الظَّْهِر. هو البَْطِن ويَْدُخل ما بين الَوِرَكْين ، وقيل : ٌ  أَبَزخُ  رُجلٌ  يقال : ُخروُج الصَّ  .بََزخٌ  وفي َوِركه ، بَْزَخاءُ  وامرأَة

خَ و  قاله أَبو عْمٍرو ، وأَنشد قَول العَجاج. تَبزيخاً : استَْخَذى ، بَزَّ

 لَبز ُخوا بـَّزُِخوالو أَقوُ  و 
خوا»وفّسره به ، ورواه غيره   بالراِء وقد تقّدم ، والّزاي أَفصُح.« بَّرِ

جلُ  تَبَاَزخَ  من الَمجاز :و  تَقَاَعَس. إِذا َعِن األَْمِر ، الرَّ

ً  ربَّما يَمِشي اإِلنسانُ و  وانحنى ثَبَُجها. َخَرَجْت َعجيَزتَُها العجوزِ  المرأَةِ  كِمْشيَةِ  ُمتَبَازخا

،  قال أَبُو ُعبيد : َرملةٌ من َوراِء النِّبَاج. وفي الّتوشيح : ماٌء ببالِد أَسٍد وَغطفانَ  ع ، والتخفيف ، ، بالّضمّ  بَُزاَخة في الحديث ذكر َوْفدو

ْيبَانّي ، كانت  أَبي بَْكرٍ  للمسلمين في خالفة أمير المؤمنين به َوْقعَةٌ  وقيل : ماٌء لطيِّئ ، عن األَصمعّي ، ولبِني أَسٍد ، عن أَبِي َعْمٍرو الّشِ

يق ّدِ  رِضَي هللا تعالى عنه. الّصِ

 وقال غيره : هو البَْرُخ ، بالّراِء. .(2)قاله أَبو منصور بلغة ُعَماَن ،  الَجْرفُ  أَي بفتح فسكون : ، البَْزخ في التهذيب عن اللّيث :و

 ، (3) : فََرُس َعْوَف بن الكاهِن األَسلَميّ  بَْزَخاءُ و

 * ومما يستدرك عليه :

َر حديث ُعمَر و الفَرُس إِذا ثَنَى حافَِره إِلى بَْطنِه لِقَصِر ُعنِقه َوقَت الشُّْرِب ، تَباَزخَ   وَعربّيٍ  َهجينٍ  بفَرَسينِ  دَعا أَنّه» عنههللارضيبه فُّسِ

 .«الَهِجينُ  تَباَزخَ و ، ُعنُِقه بُطولِ  فَشِربَ  العَتيقُ  فتطاَولَ  ، للشُّْرب

ً بَِزَخ بَ  في الفَرِس : تَطاُمُن َظُهِره وإِشراُف قََطاتِه وحاِرِكه. والِفْعُل من ذلك البََزخُ  وقال ابن سيده ، عن  اْنبََزَخ كبَِزخَ و ، وهو أَبَزُخ ، َزخا

 من اإِلبل : الّتي في َعُجِزها َوطأَةٌ. البَْزَخاءُ و في الظَّْهر : أَن يَطمئّن َوَسُطه ويَْخُرَج أَسفُل البَْطن. البََزخُ و .أَبَزخ ابن األَعرابّي. وبِْرَذُونٌ 

ً و  وَخَرَجْت ُسّرتُه.: َضَربَه فَدَخَل ما بين َوِرَكْيه  بََزَخه بَْزخا

مل ، والجْمع البِْزخو  .أَبزاخٌ  ، بالكسر : الِوَطاُء من الرَّ

جُل : َمَشى ِمْشيَةَ  تَبَاَزخَ و  أَو َجلََس ِجْلستَهُ. األَْبزخِ  الرَّ

 قال عبُد الرحمن بن حّسان :

اَزتح  بــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ تُ فــــــــــــــــــتـ بــــــــــــــــــاَزخــــــــــــــــــح  هلــــــــــــــــــا  فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــَ

رح     ــــــــــَ ي الــــــــــَوتـ جــــــــــِ نــــــــــح ــــــــــَ تـ َة اجلــــــــــازِر َيســــــــــــــــــــــــح لحســــــــــــــــــــــــَ  جــــــــــِ

  
 القَْوَس : َحنَاها. قالت بعُض نساِء َمْيَدَعان : بََزخَ و

دح  قـــــــــــَ ريـــــــــــخ لـــــــــــَ ا الصـــــــــــــــــــــــــ  اُن َدعـــــــــــَ َدعـــــــــــَ يـــــــــــح  لـــــــــــو مـــــــــــَ

زَخَ     رُ  بـــــــــــــــَ عــــــــــــــح ٌر شــــــــــــــــــــــــــــُ ائــــــــــــــِ ي  ِشــــــــــــــََ  الــــــــــــــِقســــــــــــــــــــــــــــِ
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ً  َظْهَره بالعَصا بََزخَ و ً  يَبَزُخه بَْزخا ةٌ  بَُزوخٌ  : َضربَه. وَعصا  ، كالهما شديدةٌ. قال : (4) بَُزوخٌ  وِعزَّ

زّ  ـــــــــــــــــــــتح د عـــــــــــــــــــــِ زَر  أَب ـــــــــــــــــــــَ ُزوخُ ٌة ب ـــــــــــــــــــــَ   بـ
ُدوخُ     زيف يـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــِ ارَامـــــــــــــــــــــــَ  ِإَذا مـــــــــــــــــــــــَ

  
ً و  فََضَحه. بََزَخه يَبَزُخه بَْزخا

__________________ 
 ( يف الصحاح واللسان : البعث.1)
 ( كذا ا وهو قو  الليث نقله أبو منصور ا وقا  معقباً عل  قوله : هذا تصحيف والصواب الربخ ابلراء.2)
 لس َلمي.( يف التكملة : ا3)
 سقطت من املطبوعة الكويتية. بزوخ ( عبارة : وعزة4)
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 ، كغَُراب : َموضع ، قال النابغة ، يصف نَْخالً : بَُزاخٌ و

ة زَاخــــــــــــــيــــــــــــــ  ــــــــــــــُ ا  بـ يــــــــــــــٍف كــــــــــــــَبهنــــــــــــــَّ َوتح بــــــــــــــلــــــــــــــِ  أَلــــــــــــــح

رِ     َواجـــــــــــِ ـــــــــــَ ا تـ هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ اَر عـــــــــــَ اَلِص طـــــــــــَ ـــــــــــِ اُء ق فـــــــــــَ  عـــــــــــِ

  
ُجُل ، إِذا بَْزَمخَ  : [بزمخ]  .(1)وهذا عن ابن ُدريد في الجمهرة  تَكبََّر ، الرَّ

يخُ  : [بطخ] بِّيخ لُغتاِن ، وهو البِّطِ يخة علَى وْجِه األَْرِض ، واحدتُه بهاءٍ  ِحبَاالً  ، ولكْن يَْذَهبُ  (2) من اليَْقِطيِن الِّذي ال يَْعلُو والّطِ  .بِّطِ

 .الَمباطخو . ومن َسَجعَات األَساس : ورأَيته يُدوُر بين الَمَطابخِطخُ الَمبَا وَمْنبِته ، وجْمعه ، وتُضمُّ الطاُء : َموِضعُهُ  الَمْبَطخةُ و

يخ أَبي بْكر بنِ  عبد هللا بن ِعْنَدهم. ومحّمد بن (3) َكثُرَ  وأَْقتأوا : أَْبَطُخواو ث بّطِ ل ، محّدِ  حّدَث عن النّاصح الَحنبِلّي وغيره ، شامّي ، الّدالَّ

 روينا عن أَصحاِبه.

 ولم أَسمْعه من غيره. : اللَّْعُق ، البَْطخُ و َحمَزةَ عن أَبي زيد : الَمْطخُ نقل أَبو و

 َضْخٌم. ، كغَُرابِّي : بَُطاِخيٌّ  الماِء : األَحمُق. ورُجلٌ  باِطخُ و

 ِضَخاٌم. وكلُّ ذلك مجاز. كفَِرحة : بَِطَخةٌ  َوِرَجالٌ  ، بَِطَخة إِبلٌ و

يخَ  : أََكلَ  تَبطَّخَ و  ساس.، كذا في األَ  البِّطِ

ً  ، كتَبَلَّخَ  كفَِرَح : تََكبَّر ، بَِلخَ  : [بلخ]  . فال أَوُس بن َحَجٍر :البَلَخِ  بيِّنُ  أَبلخُ  ، وهو يَْبلَخ بَلَخا

ٍة  ـــــــــّ ن ري ضـــــــــــــــــــــــِ ي املـــــــــاَ  عـــــــــن غـــــــــَ طـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــُ وُد ويـ   ـــــــــَ

ِرُب رأحَس و     خِ َيضـــــــــــــــــــــــــــح مِ  األَبـــــــــــــلـــــــــــــَ هـــــــــــــكـــــــــــــِّ تـــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــ

  
 .البُْلخُ  والجميع

ْنِديَاِن ، ، البَْلخُ و ويُفتَح ، في نْفسه ، المتكبِّر بالكسر : ، البِْلخُ  قال ابن سيده :و وهذه عن أَبي العبّاس.  ، كغَُراب ، كالباَُلخِ  بالفَتْح : َشَجُر الّسِ

ارين   .(4)قال : وهو الّشجر الّذي تُقَطع منه ُكِدينات القَصَّ

ا نهُر َجيحون ، وهي أَشهُر بالِد ُخراساَن وأَكثرها َخيراً وأَهالً. وفي اللسان : ُكورةٌ عظيمةٌ بالعراق ، وبه د بال الٍم :و الطُّوُل. البَْلخو

 بُخراسان.

 كلُّ ذلك َجمعُ  ، بالئخُ و بَِليخاتٌ و أَبالخُ و بضّمتين ، بُلُخو بضّم فسكون ، ، بُْلخ لنهٍر بالجزيرةِ يقال له اسمُ  : بَِليخٍ  بالّضّم ، جْمع ، البُْلخُ و

 .بَليخ

 َذَواُت أَعجاٍز. بالكسر ، أَي ، بِاَلخٌ  نِسوةٌ  يقال الَحمقاُء و، من النِّساِء : البَْلَخاءُ و

 في قوِمَها. أَو الشَِّريفَة في نْفِسها الَجريئة على الفُُجور ، ، بالَضّم : العظيمةُ  الباَُلِخيَّةو

 .(5) ، محرَكةً : د ، قُْرَب أَبِيَوْردَ  بَلََخانُ و

مان لَخيَّةالبَ و  له َزْهٌر َحَسٌن. أَزَهُر حَسٌن ، كما في نُسخة ، وفي بعضها محّركةً ، شجٌر يَْعُظم كشَجر الرُّ

ً  النّارُ  (6) باخت الّصواب ، باخَ  : [بوخ] ً و بُُؤوخاو تَبُوخ بَْوخا  ُرؤبةُ :قال  َسَكَن ، إِذا الغََضُب ، باخَ  من المجاِز :و : َسَكنَْت وفَتَرْت. بََوخانا

 الَغَضُب اَ ِميتُ  يـَُبوخَ حىّت 
 واْنبَهَر. أَْعيَا : (7)وشاَخ  باخَ  حتّى الّرجلُ  من المجاز : عَداو

ً  اللَّْحمُ  باخَ و  الَحرُّ ، إِذا َسَكَن فَْوُره. باخَ  ، إِذا فَتََر. وقيل : يَبوخُ  الرُجلُ  باخَ و وفََسد. تَغَيَّرَ  بالّضّم ، إِذا بُُؤوخا
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 بالّضّم ، أَي اْختِالٍط. من أَْمرهم ، بُوخٍ   فيُهمْ  يقال :و

 لَمن َوقَع في َشّرٍ وُخصومة. قاله الميدانّي.« بُوخٍ و (8)وقعوا في ُدوَكٍة »وفي األَمثال : 

__________________ 
 .302/  2( اجلمهرة 1)
 .«واليقطا ما ال سا  له من النبات وحنوه ا ه مصححهقوله ال يعلو اخل هو وصف كاشف بدلير قوله يف قطن »( هبامش القاموس : 2)
 حتريف.« كثر»( كثرا ا كذا يف األساس ا يعين البطيخ والقثاء. ويف املطبوعة الكويتية 3)
 .«قوله كدينات كذا يف اللسان وحيرر»وهبامش املطبوعة املصرية : « ( يف التكملة : ُكِذينات القصارين4)
 .«أيب ورد»ألصر ( أبيورد عن القاموس ا واب5)
 .«قوله : الصواب ا فيه نظر ِإذ النار جمازية التبنيث كما هو واضح»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 «.وهي  اهرة ابخا وشاخ حىت  ابخعدا فالن حىت  وشاخ ا عبارة األساس : ابخ قوله حىت»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 .«دولة»( عن جممض األمثا  ا وابألصر 8)
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 : أَطفأتُها. أَبَْختُهاو الناُر ، باَختو

 * ومما يُستدرك عليه :

 عنك من الظَّهيرة ، أَي أَقِْم حتّى يَسُكَن َحرُّ النَّهاِر ويَبُرَد. أَبِخْ 

ى. باخَ و َسعيُرَها. يَبُوخُ  ومن الَمجاز : بينهم َحْرٌب ما  هم. كذا في األَساس.النَّائرةَ بين أَباخو َعْنه الِوْرُد : فتََرْت عنه الُحمَّ

 فصر التاءِ 
 املثّناة الفوقّية مض اخلاِء املعجمة

ْمِسِم ، التَّخُّ  : [تخخ] ً  العَجينُ  تَخَّ  وقد الُمْستَْرِخي. العَِجيُن الحاِمضُ  : التَّخُّ و وهو الُكْسب. ُعَصاَرةُ الّسِ إِذا كثَُر ماُؤه  ، تُُخوخةً و يَتُخُّ تُُخوخا

ين إِذا أُْفِرَط في كثْرةِ مائِه حتّى ال يُمِكن أَن يُطيَّن به.حتَّى يَلين ، وكذلك  هُ و الّطِ  صاحبُه إِذا فعل به ذلك. أَتَخَّ

جلُ  وهو وهو في بْعض حكاية األَصوات كأَصواِت الِجّن. : اللُّْكنَةُ  التَّْختََخةو َي من ذ أَلَكُن ، بفتحهما ، أَي ، تَْختََخانيٌّ و تَْختَاخٌ  أَي الرَّ  لك.ُسّمِ

ُجلُ  أَصبحَ و ا الرَّ  اَل يَْشتَِهي الطَّعَاَم. ُمْؤتَثِئاً ، وهو الّذي ، أَي تَاخًّ

 ، بالكسر : َزْجٌر للدََّجاجِ. تِْخ تِخْ و

تْخ ، مثل  التَّْرخُ  واْرتَْخ ، قال األَزهرّي : هما لُغتاِن : (1) [َشْرِطي] اتَْرخْ  قاله ابُن األَعرابّي ، يقال : الشَّْرُط اللَّيِّن ، التَّْرخُ  : [ترخ] والرَّ

اُم َشْرَطه ، كمنََع ، أَي لم يُباِلْغ في التَّْشِريِط ، تََرخَ  وقد ِصغاٌر في الِجْلد. (2) ِقَطعٌ  التَّْرخُ  أَي وهو الَجْبذ والَجْذب.  مثْل َرتََخ. الَحجَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 َموضع. .(3) تَُراخ :قال ابن سيده 

ً  بالمكانِ  تَنَخَ  : [تنخ] يَت ومنه ٌء ، أَي ُمقيم ،وتانِي تانحٌ  مشّدداً ، فهو ، كتَنَّخَ  به ، أَقَامَ  بالّضّم ، وتَنَأَ تُنوًءا : ، تُنُوخا كَصبور ،  ، تَنُوخُ  ُسّمِ

ونَِمر وَكْلب ،  تَنُوخُ  وقال ابن قُتيبةَ في المعارف : فأَقَاُموا في َمَواِضعِهم. وتَحالفوا اْجتََمعُواألَنُّهم  من اليََمِن ، قَبِيلةٌ  ومن َشدََّد فقد أَخطأَ ،

 ثالثتُهم إِخوةٌ.

مة فال يُعَدُّ بناًء على أَّن التّاَء ليست بأَصليّة. ونَظراً إِلى االشتقاق والمأْخذ ، فإِنّه من اإِلناخة بمعنى اإِلقا َوِهَم الَجوهريُّ فذكَره في ن وخو

 مثل هذا َوَهماً.

 نْفُسه وَطنَِخْت بمعنًى. تَنَِختو إِذا فَعََل به ذلك. الدََّسُم ، أَتْنََخهو وذلك إِذا َخبُثَْت نَْفُسهُ من ِشبٍَع أَو غيِره كَطِنَح ، ، كفَِرَح : اتََّخَم ، تَنِخَ و

 ثابَتَه. إِذا في الَحْربِ  تانََخهُ  ، مثل نَتَخ ، بتقديم النون على التاِء ، ومنه تانِخٌ  في األَمر : َرَسَخ فيه وثَبََت ، فهو تَنَخَ و

ْخوِ اإِلصبَُع في الشَّيْ  تاَخت : [توخ]  ذَؤيب :وَغابَْت فيه. ذكَره اللّيث ، وأَنشد بَيَت أَبي  (5) خاَضتْ  ، إِذا (4) ِء الَواِرِم أَو الّرِ

هـــــــــا  مـــــــــُ رَِّج  ـــــــــَ وَح هلـــــــــا فشـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــُ َر الصـــــــــــــــــــــــ   َقصـــــــــــــــــــــــَ

ي     وخُ ابلــــــــــين ّ فــــــــــهــــــــــِ تــــــــــُ بــــــــــُض  تـــــــــــَ (6)فــــــــــيــــــــــه اإِلصـــــــــــــــــــــــح
 

  
 بمعناها فَما رواه غير اللّيث. تاخ ثاخ وَساخ معروفاِن بهذا المعنَى ، وأَّما قال : ويُْرَوى : تثوخ ، بالمثلَّثة ، وسيأْتي. قال األَزهرّي :

 قلت : ولذا أَنكَره ابن ُدَرْيد وأَغفَلَه الجوهرّي وغيُره.

 َضَربَهُ بالعََصا بكسر الميم وتقديم الياِء الساِكنَِة على التاِء : ، بالِميتََخة َوَوتََخه بكسر الميم وسكون التاِء قبل الياِء ، ، تَاَخه بالِمتْيََخةِ  : [تيخ]

ة وغير ذلك. ضيب الّدقِيق الَّليِّن ، وقِيل :أَو القَ   كّل ما ُضِرب به من َجريٍد أَو َعصاً أَو ِدرَّ

، بفتح  الَمتِّيَخةو بكسر الميم وتشديد التاء ، ، الِمتِّيخةو بكسر الميم وتقديم الياءِ  ، الِميتََخةُ و .(8)، بكسر الميم وسكون الياِء  (7) الِمتْيََخة أَو

 أَصل أَْسَماٌء لَجِريِد النَّْخِل ، أَو التّاِء ، قال األَزَهِري : وهذه كلَُّهاالميم مع تشديد 
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__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب واللسان والتكملة.1)
 ( القاموس والتهذيب ويف التكملة َقطحٌض ومجيعه ضبرت قلم.2)
 البلدان.( لعله تـَرَاَخة وقير تراخ  من قر  خبار  كما يف معجم 3)
 ء الوارم الرخو.( يف اللسان والتكملة : الشي4)
 ( يف القاموس : فاضت ا ويف نسخة  نية منه : خاضت كاألصر.5)
 .517/  7ج  (لخ)( انظر خمتلف الرواايت لبيت َأي ذ يب يف التهذيب 6)
 ( يف املطبوعة الكويتية : املتتخة حتريف.7)
 كما يف اللسان.« التاءسكون »( كذا ابألصر والصواب 8)
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 فهو فـَعِّيلة من َمتخ. (2)ا ومن قاَ  َمتِّيخة  َلَخ يَِتيخ فمن (1) ِميَتَخة فمن قا  الُعرحجون.
 وسلموآلهعليههللاصلىأُتَِي النّبيُّ »وفي حديث آخَر «. أَنّه َخَرَج وفي يَِده متِّيخة في َطَرفِها ُخوٌض ُمعتِمداً على ثابِِت بن قَْيس»في الحديث و

 .اضِربُوهُ :  فقَال بَسْكَرانَ 

 ، وترجَم عليها ابن األَثير في متخ قال : وأَصلها فيما قيل من َمتَخ هللا رقَبَتَه بالسَّْهم ، إِذا َضربَه. «فَضَربُوه بالنِّعَال والثِّيَاب والِمتِّيخة

 فصر الثاءِ 
 املثّلثة مض اخلاِء املعجمة

ه ثَخَّ  : [ثخخ] يُن والعَِجيُن إِذا أُكِثر ماُؤهما كتَخَّ ، وأَتَّخَّ وهي أَقلُّ اللُّغَتَْين ، وقد ذُِكر ذلك في حرف التاِء ، وهنا َذَكره صاِحُب  أَثَّخهو الّطِ

 اللسان وغيِره ، فهو مستدرٌك على المصنّف.

ً  البَقُر ، كمنَع ، ثَلَخ : [ثلخ] بيع ْرؤه ،وهو خُ  َرَمى َخثَاه ، : يَثْلَخ ثَْلخا ْطب. يَثْلَخ وقيل إِنَّما أَياَم الرَّ  إِذا كان الربيُع وخالَطه الرُّ

ً  يقالو ، كفَِرَح : تَلطَّخ. ثَِلخَ و  كفَِرح. فَثَِلخَ  بقََذرٍ  لَطَّْخته ثَلّخته تَثليخا

ً  ءُ الشيْ  ثاخَ  وكذلك ِرْخٍو ،خاَضْت في َوارٍم أَْو  بالياِء : ، تَثِيخُ وَ  بالواو ، ، تَثُوخُ  اإِلصبَعُ  ثاخت : [ثوخ] قََدُمه في  ثَاَختْ و َساَخ ، : ثَْوخا

 بََدٌل من سين ساَخت. ثاَختْ  : َذَهَب في األَرض ُسْفالً. وزعَم يعقوُب أَن ثاءَ  ثَاخو الَوَحل : غابَْت وَساخَ 

 فصر اجليم
 مض اخلاِء املعجمة

َكها وأَجالَها. َجبَخَ  وقد إِجالَتُك الِكعَاَب في الِقَماِر. : كالَجْمخ : [جبخ]  الِقَداَح والِكعَاَب ، إِذا َحرَّ

 الِحَجاَرة. : (3) في قَول َطَرفةَ  هيو : أَْمكنِةٌ فيها نَِخيٌل. األَْجباخُ و

 * ومما يستدرك عليه :

ل النَّْحُل ، لغة في الِجْبخو الَجْبخ ً و .الَجْبخِ  جميعاً حيث تُعَّسِ  ، إِذا تَكبََّر ، كَجَمخ ، بالميم ، وسيأْتي. َجبََخ َجْبخا

ُجُل : َجخَّ  : [جخخ] َل ِمْن مكاٍن إِلى الرَّ  آَخَر. مكان تَحوَّ

جُل في َصالته إِ  َجخَّ  قال َشِمٌر : يقال «َجخَّ  َسَجد إِذا كان وسلموآلهعليههللاصلىأَّن النّبّي »قال الفّراُء في حديث البََراِء بن عازب : و  ذاالرَّ

ى»وكذلك اْجلَّخ ، وفي روايٍة  في السُُّجود ، عن َجْنبَْيه فَتََح َعُضَدْيهِ  إَِذا جخّ  قيل في تفسيره معنَىو َرفََع بَْطنَه. ، وهو األَكثُر ، كما « َجخَّ

َي. قال : والتَّجخيَة إِذا أَراَد الرّ  َي ويَُخّوِ ي : في النّهاية. وقال ابن األَعرابّي : ينبغي له أَن يَُجّخِ كوَع َرفع َظْهَره. وقال أَبو السََّميَدعِ : الُمجّخِ

ْجلين.  األَفحُج الّرِ

به إِذا رغَّى  َجخَّ  به ، وقيل بِبَْوِله : َرَمى َجخَّ و
به حتى يَُخدَّ به األَرَض ، كذا حكاه ابن دريد بتقديم الجيم على الخاِء. قال ابن سيده :  (4)

 وأُرى عْكس ذلك لُغة.

 أَعلَى. (5) جخَّ و في َمْشيِه ، كَخجَّ ، حكاهما ابُن دريد معاً قال : ه : نََسَف بها التَُّرابَ برْجلِ  َجخَّ و

هكذا في النُّسخ ، والصواب أَّن في  ، تََجْخَجخَ و َكَجْخَجخَ  أَي نَكَحها ، جاِريَتَه َمَسَحها ، َجخَّ و اْضَطَجَع ُمتمكناً ُمْستَرِخياً. الرجُل : َجخّ و

ها النِّكاح ثالَث لُغَات :معنى   وَخْجَخَجَها ، وقد تقّدم. َجْخَجَخهاو َجخَّ

 ولم يُبِده ، َكَخْجَخج. َكتََم ما في نَْفِسهِ  الّرجُل : َجْخَجخَ و

 َصاَح ونَاَدى. : َجْخَجخَ و
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 .«في ُجَشم فَجْخِجخْ  الِعزَّ  (6)إِْن أَرْدت »في الحديث و

 قال األَغلُب الِعجلّي.

ز   ــــــــعــــــــِ ر َ  ال خح ِإنح ســــــــــــــــــــــَ جــــــــِ خــــــــح ــــــــجــــــــَ مح  ف  يف ُجشــــــــــــــــــــــَ

َرمح     ِديـــــــــــــِد والـــــــــــــكـــــــــــــَ اِه والـــــــــــــعـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ِر الـــــــــــــنــــــــــــــ   َأهـــــــــــــح

  
ياُح والنَّداُء ، ومعنَى الحديث الَجْخَجَخةُ  قال اللَّْيث :  الّصِ

__________________ 
 ( عن التهذيب وابألصر واللسان : متيخة حتريف.1)
 ميتخة حتريف.( عن التهذيب وابألصر واللسان : 2)
 ( وهو يف قوله يهجو عمرو بن هند وروايته كما يف التكملة :3)

 أاب اجلــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــ  أن تــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــم 

 اببــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــخ ضـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــاع بــــــــــــــا أجــــــــــــــبــــــــــــــاخ   

  

 .50/  1وما أثبت عن اجلمهرة « زائد.« به»قوله رغاه به كذا يف اللسان ولعر لفة »وهبامش املطبوعة املصرية : « رغاه به»( ابألصر : 4)
 حتريف.« وخجّ »( يف املطبوعة الكويتية : 5)
 ونبه هبامش املطبوعة املصرية ِإىل رواية اللسان والنهاية.« ِإذا»( كذا يف اللسان والتهذيب ا ويف النهاية 6)
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حح فيهم وانِدهم وحَتو  ح ِإليهم. وقا  أَبو اهلَيثم : َأي ادحُع هبا تُفاِخرح معك. ت َأاب اهلَيثم يقو  أَبو الفضـــر : ولعح  وقا  صـــِ
 َء.كما تقو  َبخ َبخ عند تفضيلك الشيح   َجخح َجخح  َأصله من َجخحجخ :
 وبه فسََّر بعُضُهم قَول األَْغلب الِعجلّي. ِء ،َدَخَل في ُمْعَظِم الشَّيْ  إِذا َجْخَجخَ و

يقال في قول األَغلب و وال يَخفَى أَنّه مع ما قبلَه تَكراٌر. تَرَخى ،اسْ و إِذا اضَطجَع وتمكَّنَ  ، تََجْخَجخَ و َجْخَجخَ و فاُلناً : َصَرَعه. َجْخَجخَ و

 بها ، أَي اْدخْل بها في ُمعَظمها وَسَواِدَها الِذي كأَنّه لَيل. َجْخِجخْ  الِعجلّي :

 َظاَلُمه. وتََراَكَب واشتَدَّ  تََراَكمَ  إِذا اللَّْيلُ  تَجخَجخَ  وقد

 وأَنشد أَبو عبد هللا :

ا  َدخـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح نح مـــــــــــــــَ يـــــــــــــــاٌ  زاَران مـــــــــــــــِ نح خـــــــــــــــَ َ
 ملـــــــــــــــ

يــــــــــُر قــــــــــد     خــــــــــاطــــــــــاَف بــــــــــنــــــــــا والــــــــــلــــــــــ  جــــــــــَ خــــــــــح   ــــــــــََ

  
اخو الَجخُّ و  الفَْدُم األَُكوُل النَّؤوُم. الَوْخُم الثَِّقيل هوو وقد تقّدم في بابه الهْلبَاَجة ، : الَجخَّ

 يُفّسره.وقد تقّدم عن أَبي الهيثم ما  بمعنَى بَْخ ، بفتح فسكون ، ، َجخْ و

 * ومما يستدرك عليه :

ْض لها. الجخجخةُ  ض بها وتَعَرَّ ر بعُض قَوِل األَغلِب أَي َعّرِ  .(1): َصوُت تَكثيِر الماِء  الَجْخَجَخةو : التّعريُض ، وبه فُّسِ

 بالكسر : حكايةُ َصوِت البطِن. قال : (2) َجخِ َجخِ و ، َزجٌر للَكبش َجخْ و

ِخ  بــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ِوي ابجلــــــــــــــُ تــــــــــــــَ قــــــــــــــيــــــــــــــَ  يــــــــــــــلــــــــــــــح  ِإّن الــــــــــــــد 

ه     طــــــــــــــنــــــــــــــُ قــــــــــــــوَ  بــــــــــــــَ خٍ حــــــــــــــىت  يــــــــــــــَ خِ  جــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

  
ت وذكر في اللسان هنا : ْت تَْخِويَةً ، إَِذا مالَت للَمِغيب ، والصواب ِذْكره في المعتل كما سيأْتي إِن شاَء هللا  تَْجِخيَةً  النُّجومُ  َجخَّ  تعالى.، وَخوَّ

 : * ومما يستدرك هنا مما ذكره صاحُب اللسان. [جرفخ]

 َء إِذا أَخَذه بكثرةٍ. وأَنشد :الشَّيْ  َجْرفَخَ 

 (3)َمي اُر َأيب مُتَاَمه  َجرحَفخَ 
 فليُنظر.

ً و يَْجفَخ وَضَرب ، كَمنَعَ  َجفَخَ  : [جفخ]  َجْفخ وَجّماٌخ ، وذو َجفّاخ فهو األَصمعّي. وكذلك َجَمَخ ، عن فََخَر وتََكبََّر ، ، كَجَخف : يَْجِفخ َجْفخا

 وذو َجْمخ.

 كجامخه. : فاَخَرهُ ، َجافََخهُ و

ْيُل الَواِدَي ، َكَمنََع ، َجلَخَ  : [جلخ] ً  السَّ  وُجَراف ، أَي كثيٌر. ، كغَُراب ، ُجاَلخٌ  مألَه. وهو َسْيلٌ و قطع أَجرافَهُ ، : يَجلَُخه َجْلخا

 بالَحاِء غير معجمة : الُجَراف.والُجاَلح ، 

 إِخراُجها والدَّْعس إِدخالُها. الَجْلخ وهو نَوٌع من النِّكاح ، وقيل جاِريَتَه : نََكحها ، َجلَخَ و بَْطنَه َسَحَجه. جلَخَ و به : َصَرَعه. َجلَخَ و

 عَةً.فاُلناً بالسَّْيف : بََضَع ِمْن لْحِمِه بَضْ  َجلَخَ و َء : َمدَّهُ.الشَّيْ  َجلخَ و

 ؟، فقلُت : ما هذاِن النَّْهَران ِجْلَواَخْينِ  بنهَرْين فإِذا بِي فَصِعَدا وِميكائِيلُ  ِجْبِريلُ  أََخَذني»:  قال أَنّه وسلموآلهعليههللاصلىُرِوَي عن النّبّي و

ْخم ، بالكسر : الواِدي الواِسع الِجْلَواخو ، أَي واِسعَْين ، قاله ابن األَثير. ِجلَواَخْينِ  ، «قال جبريل ُسْقيَا أَْهِل الدُّنيا العَميق.  الممتِلئ الضَّ

 وأَنشد أَبو َعمٍرو :



3497 

 

ًة  ـــــــــَ ـــــــــل ـــــــــي ـــــــــَو  ل ـــــــــي رح أَب رِي هـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَت شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــي  َأال ل

طـــــــــــــح     ـــــــــــــح واخٍ أبَب لـــــــــــــح رُ  جـــــــــــــِ ه َنـــــــــــــَح  أَبســـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــلـــــــــــــِ

  
 صَف الواِدي أَو ثُلثَْيه.: التَّْلعَةُ التي تَعُظم حتّى تَصيَر نِ  الِجْلَواخُ و

 كَمَساكن : واٍد بِتَهاَمة. َمَجاِلخُ و

ً  الشَّْيخُ  اْجلَخَّ  عن ابن األَنبارّي :و ك. وأَنشد : فال يَْنبَِعثُ  وأَعضاُؤه ، وقيل : َسقَطَ  ِعظاُمه (4) َضعَُف وفَتَر إِذا ، اْجِلخاخا  وال يَتحرَّ

__________________ 
 ويف التكملة : صوت تكسر املاء.( األصر واللسان ا 1)
 ( يف اللسان ضبطت َجخح َجخح ضبرت قلم.2)
 .«قوله متامه كذا يف األصر»وهبامش اللسان أيضاً : « قوله متامه كذا يف اللسان ابلتاء»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ويف التكملة كالقاموس.« وفرتت»( اللسان : 4)
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يــــــــــخ ِإَذا مــــــــــا  ريح يف الشــــــــــــــــــــــــ  اال خــــــــــَ لــــــــــخــــــــــ    اجــــــــــح
ا و     ِه َوخلــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــنــــــــــــــــِ خ  مــــــــــــــــاُء عــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ (1)اطــــــــــــــــح

 

  
ىو  عن َجْنبَْيه َوجافَاهَما عنهما. فَتََح َعُضَديه في السُّجود : اْجلَخّ و قال أَبو العبّاس : َجّخ َوَجخَّ

ض كاْسلَْنقَى : ، اْجلَْنَخىو  ولم يَنبِعْث. وبََركَ  (2) تَقَوَّ

 لشاعر. كغَُراٍب : علَمٌ  ، الُجاَلخُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 اسٌم. َجْلَوخٌ و : ما باَن من الّطريق وَوَضحَ  الِجْلواخُ 

 ِجلب بكسرهما ، من شرح أََمالي القالي ألَبي ُعبَيد البكري ، ومنهم من َضبَطه بالحاِء المهملة. ِجلخٍ  واستدرك شيخنا هنا :

ً  الِكْبُر والفَْخُر ، والَجْفخُ  ْمخُ الجَ  [جمخ] يٌر ، َجِميخو جُموخٌ و جاِمخٌ  وهو َجَمَخ يَجَمخ َجْمخا خ قوم من : فِّخِ  .ُجمَّ

ً و  فاَخره. : َجاَمَخه ِجماخا

ً  الَخيَل والِكعَابَ  َجَمخَ و .أَرَسلَها وَدفَعها. قال : فإِذا ما َمَرْرَت في ُمَسبَطِ  بها : َجَمخَ و يَجَمُخها َجْمخا  ّرٍ

 الِكعَاِب. َجْمخِ  الَخيَل مثْلَ  فاْجَمخ

ْبياُن بالِكعَاب مثْل َجبَُخوا وَجَمُحوا ، إِذا لعبوا بها ُمتَطاِرِحين لها. َجَمخو مثْل الَجْبخ في الِكعَاب إِذا أُِجيلَت ، الَجْمخو :  انجَمخَ و الّصِ

ً و انتصَب.  اللَّْحُم تَغيََّر : كخَمَج. َجَمخَ و السَّياَلنُ  الَجْمخو : قَفََز ، َجَمَخ َجْمخا

ْخُم. الُجْنبُخُ  : [جنبخ] ّكيت :و ،بلغة ِمْصر ، قاله اللَّيث  ، كقُْنقُذ : الضَّ  وأَنشد : الطَّويُل. : الُجْنبُخ عن ابن الّسِ

ِوي  تـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــقصـــــــــــــــــــــــــــرَي يـ خِ ِإن ال بـــــــــــــُ ـــــــــــــح نـ   ابجلـــــــــــــُ
ِخ     ٍخ جـــــــــــَ ه : جـــــــــــَ نـــــــــــُ قـــــــــــوَ  بـــــــــــطـــــــــــح (3)حـــــــــــىت  يـــــــــــَ

 

  
 .ُجْنبُخ ومنه ِعزٌّ  العالي ، أَيضاً : الكبير العظيمُ  الُجْنبُخو

 قال أَعرابّي :

 ُجنُبخُ أيحيب َد   وِعزيف 
َخامُ  : الُجْنبُخو  الواحدة بهاٍء. عن اللّيث ، القَْمُل الّضِ

 .(4)ولم يتعّرض لها أَحد من األئّمة فليْنظْر  كقُْنفٍذ : الَجَراُد الضَّخُم ، الُجْنُدخُ  : [جندخ]

ْيُل الَواِديَ  جاخَ  : [جوخ] ً  السَّ  قال الشَّاعر : اقتلََع أَْجَرافَهو : َجلََخه يَُجوخه َجْوخا

ِر ِمن فِللص    الس يو  َوِجيبُ  َجوحخِ خح
 ً ّي للنَّمر ابن تَْولَب : كجّوخه تجويخا  إِذا كسر جنبَيه. وأَنشد ابُن بَّرِ

د َوابــــــــــــٍر أَ  ا دميــــــــــــٌة بــــــــــــعــــــــــــح نــــــــــــَ ــــــــــــح لــــــــــــيـ تح عــــــــــــَ ثــــــــــــ   لــــــــــــَ

زحع مـــــن     لـــــجـــــِ وحخفـــــلـــــِ يـــــــُب  جـــــَ يـــــو  َقســـــــــــــــــــِ (5)الســـــــــــــــــــ 
 

  
َختِ و ِكيّة البِئرُ  تََجوَّ ً  والرَّ خا ختِ  يقال :و انهاَرْت ، : تَجوُّ  بالمّدة. القُْرَحةُ : انفَجَرتْ  تجوَّ

 ، قال أَبو حاتم : هو قول العاّمة ، وهو فارسيٌّ معّرب. َجواِخينُ  وهو بَْيَدُر القَْمح ونْحوه ، بصريّة ، وَجْمعُه الَجِرينُ  بالفتح : الَجْوَخانُ و

 ، بالّضّم : الُحْفَرة. الُجوَخةو

ً  من المجاز :و خه تَجويخا  واقتلَعَه من مكانه ، تَشبيهاً بالسَّْيل الجارف. َصَرَعه إَِذا ، َجوَّ
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وفي بعض النّسخ :  ، الَجْوخائيّ  ة من َعَمِل واِسَط ، منها أَبو بكٍر محّمُد بُن ُعبيد هللا (7) َجْوَخىو : اسٌم لإِلماِء. (6) ، كَسْكَرى َجْوَخىو

 وأَنشد ابُن األَعرابّي : ُزبَالَة. ويُمدّ قُْرَب  (*) [م]ع  : َجْوَخىو الَجْوخاني.

ب  و  وا : عـــــلـــــيـــــكـــــمح حـــــــَ وحخـــــَ قـــــــالـــــُ ا  جـــــَ هـــــــَ ـــــَ وقـ  وســـــــــــــــــــُ

ب  و     وحخـــــــَ مـــــــا َأان أَمح مـــــــا حـــــــَ هـــــــا  جـــــــَ وقـــــــُ (8)وســـــــــــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 .«وسا  غرب عينه واطلخ ماء عينه َأي سا  ويف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 القاموس : تقو س. ( يف نسخة  نية من2)
وهذا ما « قوله ِإن الطوير صـــوابه ِإن القصـــري كما يف اللســـان والتكملة بد  ِإن القصـــري ا وهبامش املطبوعة املصـــرية :« ِإن الطوير»( ابألصـــر 3)

 أثبتناه.
 ( وردت يف التكملة.4)
 .51( هبذه الرواية نسب يف التهذيب واللسان  ميد بن ثور وهو يف ديوانه ص 5)
 ( عن القاموس وابألصر ككسر .6)
 ( يف معجم البلدان : ابلضم والقصر ا وقد يفتح.7)
 ( سقطت من املطبوعتا الكويتية واملصرية وما أثبتناه من القاموس.*)
 ( البيت يف معجم البلدان ا من عدة أبيات ا لزايد بن خليفة الغنوي.8)

 وأشار ِإىل ذلك هبامش اللسان.
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 فقال : َجْوَخى ى َجريٌر ُمجاِشعاً بنِيوفي اللسان : وَسمَّ 

وحخــــــــَ تــــــــعشــــــــــــــــــــــ   بــــــــنــــــــو  نــــــــا  جــــــــَ يــــــــلــــــــُ ــــــــَر وخــــــــَ زِي  اخلــــــــَ

هح     لــــــــــُ نــــــــــاقــــــــــِ وحَم تــــــــــُ زحِن يـــــــــــَ اَلَ  ا ــــــــــَ ي قــــــــــِ ظــــــــــِّ  ُتشــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  السَّْيُل الواِديَ  جاخَ  يقال : : الَجْوُخ ، الَجْيخُ  : [جيخ]  يّة وواويّة.: أََكَل أَْجرافَه ، وهو مثْل َجلََخه ، والكلمة يائ يَِجيخه َجْيخا

 فصر اخلاءِ 
 مض اخلاِء ا املعجمتا

كما في النُّسخ ، وضبَطه شيُخنا بالّضّم إِجَراًء له على أوزان العرب وإِن كان  (1)بالفتح  ، أَْخنُوخُ  هو أَو كَصبُور ، ، َخنُوخُ  : [خنخ]

والذي صدََّر به المصنّف هو القول المشهور ، وعليه األَكثر ، كما أَشار إِليه  السَّالُم ،و وعلى نبيّنا الصالة إِدريس عليه أَعجميًّا اسم سيِِّدنا

 ، بضّم الهمزةِ وحذف الواو ، وأَْهنوخ وأَْهنَخ وأَهنوح. أُْخنُخ الحافظ ابن َحجٍر ، ومن لغاته

 وفي كالم المصنّف قُصور.

ْوَء إِلى البَْيِت. الَخْوَخة : [خوخ] ةٌ تَُؤّدي الضَّ  : ُكوَّ

 ، بلغة أَهل الحجاز. وَعمَّ بعُضهم فقال : هي ُمْختَرُق ما بين كّلِ َشيئين. (2) عليه بابٌ  نُِصبَ  ُمْختَرُق ما بين كّلِ داَرْيِن ما : الَخْوَخةو

، هي باٌب صغير كالنّافذة الكبيرة تكون بين بَيتين يُنَصب  «أَبي بكر َخْوَخةِ  في المسِجد إِاّل ُسدَّت َغْيرَ  خْوَخةٌ  ال تَْبقَى»في الَحديث : و

 عليها باٌب.

 .الدُّبُر الَخْوَخة من المجازو

هاِت : ُخْضٌر  َضْرٌب من الثِّيَاِب أَْخَضُر ، الَخْوَخةو  ، قاله األَزهرّي. (3)لغةُ مّكيّة ، وفي بعض األُمَّ

 وهو هذا الذي يُؤكل. ، َخْوخٌ  ثَمرةٌ. م. ج : الَخْوَخةو

جال ، بهاٍء : األَْحَمقُ  الَخْوخاَءةو .الَخْوَخاءُ  عن ابن سيَده :و قال األَزهرّي : الّذي أَعرفه ألَبِي ُعبيد : الَهوهاَءة :  ، َخْوَخاُءون ج من الّرِ

 الَجبَان األَحمق ، بالهاِء ، ولعلَّ الخاَء لُغة فيه.

 قال لبيد : الدَّاِهيَةُ ، كبُلَْهنِيٍَة : بتخفيف الياءِ  ، الُخَوْيِخيَةُ  عن أَبي َعْمٍرو :و

ُر بـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــمح و  دخـــــــــــُ وف تـــــــــــَ  كـــــــــــر  أانٍس ســـــــــــــــــــــــــَ

ةٌ خــــــــــــُ     يــــــــــــَ رُ  َولــــــــــــِح ر  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا اأَلانمــــــــــــِ  َتصــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــَ

  
 إِاّل للبيد. ُخويِخيَة قال َشِمٌر لم أَسمعْ « بَيتَُهم»ويروى : 

، وقال : ومن الغَريب أَيضاً ما ُرِوَي عن ابن األَعرابّي « ُدَوْيهيَة»وأَبو َعْمٍرو ثِقَةٌ. وقال األَزَهِرّي : هذا حْرٌف َغِريب ، ورواه بعُضهم 

َواِصيَة : الدَّاِهية.قال :   الصُّوِصيَة والصُّ

بَيُر و َشّرفهما هللا تعالى ، بَْيَن َمكَّةَ والَمِدينَةِ  اسُم َموضع َخاخٍ  َرْوَضةُ  في التهذيب :و  ماعنههللارضيكانت المرأَةُ الّتي أَْدركها عليٌّ والزُّ

ً  منها وأخذا  ، ففتَّشاها وأَخَذا منها الكتاَب. َخاخٍ  بَرْوَضةِ  أَْلفَيَاها إِنّما ّكةم أَْهل إِلى بَْلتَعةَ  أَبي بن حاِطبُ  كتَبَه كتابا

 أَي باعتبار المكاِن أَو البقعة ، مع العلميّة. ، يُْصَرُف ويُمنَع ، َخاخو

 القُْطُربُّلّي ، محّدث. الخاِخيُّ  أَحمُد بُن ُعَمرَ و

 .الَخْوَخة كأَنّه َدَخَل في : َخِفَي وقَلَّ ، إَِخاَخةً  العُْشبُ  أَخاخَ و

 فصر الدا 
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 املهملة مض اخلاء املعجمة
ً  الّرجلُ  َدبَّخَ  : [دبخ] دتين ، كذا في سائر النُّسخ ، وفي نسخة : قَبََّب ، تْدبِيخا  بالمثنّاة الفوقيّة واألُولى الصواُب ، قَتََّب َظْهَرهُ ، بِباَءين موحَّ

 بالخاِء والحاِء جميعاً ، عن أَبي َعمٍرو وابن األَعرابّي. َرأَْسهُ ،وَطأَْطأَ 

اٍن : لُْعبَةٌ  ، ُدبّاخٌ و  لهم كُرمَّ

 قال الشاعر : الدَُّخانُ  وعليه اقتصَر ابن دريد ، وقال : هو ويَُضمُّ ، بالفتح ، الدَّخُّ  : [دخخ]

ا  خــــــــــ  لــــــــــَ خ ِإذا مــــــــــا اجــــــــــح يــــــــــح ريح يف الشــــــــــــــــــــــــ   ال خــــــــــَ

اســــــــــــــــــــــــــاَ  و     خــــــــــــّ لــــــــــــَ ه فــــــــــــاطــــــــــــح يــــــــــــنــــــــــــِ رحُب عــــــــــــَ  غــــــــــــَ

  

ا و  خــــــــــــــ  َوِت الــــــــــــــّرِجــــــــــــــُر فصــــــــــــــــــــــــــــاَرتح فــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  الــــــــــــــح

او     اِت َأخـــــــــــــ  يـــــــــــــَ انـــــــــــــِ ُر الـــــــــــــغـــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــاَر َوصـــــــــــــــــــــــــــح

  

 الد خ اعنحد ُسَعاِر الّناِر يَغَش  

 ؟قال البن َصيَّاد : ما َخبأُْت لك»في الحديث الشريف و

__________________ 
 ( يف التكملة بضم اهلمزة ا ضبرت قلم.1)
 يف التهذيب واللسان : مل ينصب عليهما ابب.( 2)
 ( وهي رواية اللسان.3)
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وقيل : إِّن الّدّجال يَقتُله عيَسى ابُن مريَم بَجبَِل  (1) (ِت السَّماُء ِبُدخان  ُمِبني  يَ ْوَم َتَْ )وفسََّر في الحديث أَنّه أَراد بذلك « الدُّخّ  قال : هو

 عريضاً بقتْله ، ألَنَّ ابَن صيّاد كان يَظّن أَنه الّدّجال.الدَُّخان ، فيحتمل أَن يكون أراده ، تَ 

 ووِطَئ بِالَدهم ، قال الشاعر : َذلَّلَ  القوم َدْخَدخَ و

َدخَ و  َرمس ا َدخح  الَعُدو  َحىت  اخح
 وكذلك داَخلهم.

 : َدّوَخهم. َدْخَدَخهم مثْل التَّدويخ ، الدَّْخَدَخةو

. : َدْخَدخَ و  في َعَجلة. قاَرَب الَخْطوَ  : َدْخَدخَ و َكفَّ

 وَذلَّ ، قَال الّراِجز : أَْعيا البَعيُر ، ِإذا ُركَب حتّى َدْخَدخَ و

َره قد و  َدَخاالَعوحد َيشكو َ هح  َدخح
ً  وفي النوادر : مرَّ فاُلنٌ  أَْسَرَع. : َدْخَدخَ و  وُمَزْخِزخاً ، إِذا َمرَّ ُمسِرعاً. ُمَدْخِدخا

جِ :و  َصفراُء كثيرةُ األَرُجل. قال الفَقعسّي : ُدَوْيبةٌ  بالفتح ، ، لدَّْخَداخُ ا عن المؤّرِ

ين  تح َأنح رأَتــــــــــــــح َربــــــــــــــَ تح مُث  َأغــــــــــــــح كــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــِ

وائــــــــــــــــَم     ي قــــــــــــــــَ تــــــــــــــــطــــــــــــــــاعــــــــــــــــِ داخِ القــــــــــــــــح  الــــــــــــــــد خــــــــــــــــح

  
 .عنههللارضي مالكٍ  لإِلمام والُد ِخَداٍش ، تِْلِميذٍ  : الدَّْخَداخُ و أَخو بَشَّاِر بن بُْرٍد. : الدَّْخَداخُ و

َكةً : َسواٌد وُكُدوَرةٌ ، الدََّخخُ و  .(2)« ُكْدرة»و وفي بعض النُّسخ  ، محرَّ

 قَِصيٌر. أَي ، بضّمهما ، ُدَخاِدخٌ و ُدْخُدخٌ  رجلٌ و

جُل : تََدْخَدخَ و  لُغة مرُغوٌب عنها. كذا في اللسان. اْنقَبََض. الرَّ

 ، ومعناه قد أَقرْرَت فاسُكْت. (3) كلمةٌ يُسكَُّت بها اإِلنساُن ويُْقَذع بزيادة الواو : ، ُدوخْ ُدخْ و َمبنيًّا على السكون ، ، بالّضمّ  ُدْخُدخْ و

 عنِّي الدَُّخاَن : ُكفَّهُ. َدْخِدخْ و

 * ومما يستدرك عليه :

م : الدُّْخُدخُ و اللَّْيُل ، إِذا اختلََط َظالُمه. تََدْخَدخَ   ُدَوْيبَّة. ، بالضَّ

ّخِ ، بالزاي ، وَوهَّموه  الدَّخّ  الَخطَّابّي :وعن  ر َحديث ابن صيّاد. وفّسَره الحاكم بالِجَماع ، وأَنّه كالزَّ : نَْبٌت يكون بين البَساتِيِن ، وبه فُّسِ

معنى الِجماع ، وقال : إِنه لم يَِرْد في ب الدَّخَّ  وبالغُوا في تغليطه ، وقالوا : هو تخليٌط فاِحش يَغيظ العالَم والمْؤمَن. وأَنكر أَبو الفضل العراقيُّ 

 قاله شيخنا. كالم أَهل اللغة. وأَشار إِليه الحافظ الّسخاوّي في شرح األَلفيّة.

فاِد. خَضعَْت له الَحَماَمةُ لَذَكِرَها : َدْربََختِ  : [دربخ] ُجُل ، كذلكو وَطاَوَعتْهُ للّسِ  َطأَْطأَ رأَْسه وبََسط َظْهَره. إِذا الرَّ

: ذّل ،  َدْربَخَ و والتّذلُّل. قال ابن ُدريد : أَحسبها سريانيّة. (4)ِء اإِلصغاُء إِلى الشيْ  : الدَّْربَخةو الّرجُل : َحنَى َظْهَره. دربَخَ  اللِّْحيَانّي : وقال

 عن ابن األَعرابّي ، ولم يعتذر له وكذلك حكاه يعقوب والحاء المهملة لغة ، وقد تقدم.

َمُن ، : الدَّلَخُ  : [دلخ]  َدِلَختِ و كَصبور ، أَي َسميٌن. َدلُوخٌ و كَكتٍِف ، ، َدِلخٌ  فهو ، يَْدلخ كفَِرحَ  َدِلخَ  عن أَبي َعْمرو ، ومصدر ُمحّركةً : الّسِ

ً  اإِلبلُ  ً و ، تَْدلَخ َدْلخا  َسِمنَت ، أَنشد ابُن األَعرابّي : (5)، بضّم فسكون  ُدْلخٌ و َدَواِلخُ و بضّم فتشديد ، ُدلَّخ إِبلٌ و ، َدلَخا
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يــــــــــــــــــــٍد  اَر َأيب محــــــــــــــــــــُ َراَي ِعشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  أملح تـــــــــــــــــــــَ

َر ابلـــــــــــــــــّرِحـــــــــــــــــا ِ     َذبـــــــــــــــــ  وُِّدهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ  يـ

  

َدُه و  نـــــــــــــــــــح تح عـــــــــــــــــــِ اً كـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــَ اانً  ُدخلـــــــــــــــــــُ َ  لـــــــــــــــــــِ

اِد     عـــــــــَ ثـــــــــَر الســـــــــــــــــــــــ  رًا مـــــــــِ مـــــــــ  تح ضـــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــَبضـــــــــــــــــــــــحـــــــــَ

  
 : ُمخصبون. : َداِلُخونَ  : ُمْخِصٌب ، وهم َداِلخٌ  َرُجلٌ و

اُء :قال و ُ  الفرَّ  وأَنشد : َكِكتاب. ، ِدالخٌ  َعْجَزاُء ، ج ، أَي (6) كُهَمَزة وُغَرابٍ  ، ُداَلخٌ و ُدلََخة امرأَة

اَلِخ  ِد بــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــــَ  ِدايَر جــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ   َأســــــــــــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــفــــــــــــاِء اَ شــــــــــــــــــــــــــَ       (7) ُداَلخِ مــــــــــــن كــــــــــــّر هــــــــــــَ
  

__________________ 
 .10( سورة الدخان اآية 1)
 وكدورة رواية التكملة.( وهي رواية اللسان ؛ 2)
 ( اللسان : ويقدع ابلدا .3)
 ء.( األصر واللسان ا ويف التكملة : الشي4)
 ( األصر والتكملة ا ويف اللسان بضم الدا  والالم ضبرت قلم.5)
 ( يف اللسان ِدالخ بكسر الدا  للواحدة واجلمض ا ويف التكملة َدالخ ابلفتح.6)
 رواية انظر اللسان والتكملة والتهذيب.( روي الشطران أبكثر من 7)
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 للواحدة والجميع. ِدالخ ويقال : إِن

 ، كَصبوٍر : النَّْخلَة الكثيرةُ الَحْمِل. الدَّلُوخو

 * ومما يستدرك عليه :

ً  اإِلنَاءُ  َدِلخَ   ، إِذا امتألَ حتَّى يَفيض ، هذه وحَدَها عن ُكراع. دلَخا

 طويٌل نحو ميل في السماِء بين أَْجبال ُضخاٍم في ناحيِة َضِريَّةَ ، قال َطْهَمان بُن َعمٍرو الِكالبّي : َجبَلٌ  بفتح فسكون : ، َدْمخٌ  : [دمخ]

يح أََر   ُت كـــــــــــَ لـــــــــــح طـــــــــــالـــــــــــَ َزاًن َأيّنِ تـــــــــــَ  كـــــــــــفـــــــــــ  حـــــــــــَ

جَيح     لـــــــــــــــــ  خٍ َذَر  قــــــــــــــــــُ َراَينِ  َدمـــــــــــــــــح ا تــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــمـــــــــــــــــَ

  
 تَطالَْلت : أَي َمَددُت ُعنِقي ألَنظر.

 .َدَمخ عن ابن األَعرابّي :و تكبُّراً. َكمنع : ارتَفَعَ  َدَمخو

ً  رأَْسهُ  خَ . و(1) َشَدَخه : َدْمخا جلُ  َدمَّ ً  الرَّ خَ و : َطأَْطأَ َظهَره ، والحاُء لُغة ، وقد تقّدم. تدميخا  ودنَّخ ، إِذا َطأْطأَ رأَْسه. َدمَّ

 وال باِرٌد. (2) : ال َحارٌّ  دامخٌ  لَْيلٌ  يقالو

َماخ أَثقَُل ِمن»يقال و وهو غير الدُّبَّاخ ، لُعبةٌ لألَعراِب ،كغَُراب :  : الدَُّماخو َماخو قال ابن سيده : كِكتَاب : ِجباٌل بنَْجد ، ، «َدْمخِ الّدِ  الّدِ

 ، فجمعه بما حْولَه. دْمخٌ  َموضع. قال أَبو ِرياش : إِنما هو

جلُ  َدنَّخَ  : [دنخ] ً  الرَّ أِْس. يقال : التَّدنيخو وَظْهَره. ه: َخَضَع وَذلَّ وَطأَْطأَ رأْسَ  تَْدنِيخا ا رآني : ُخُضوٌع وِذلّة ، وتَنكيُس الرَّ  .َدْنخَ  لمَّ

ُجُل : َدنَّخَ و  فلم يَْبَرْح. قال العَّجاج. أَقاَم في بَْيتِه الرَّ

رَاُء و  عــــــــــــــــــــــــــَ واِإنح َرآين الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    َدَنــــــــــــــــــــــــــ ُ
واو     ز خــــــــــــــــُ وا لــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ وُ  : بــــــــــــــــّزِخــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــو أَقــــــــــــــــُ

  
يَخةُ : انَهَزَم بَْعُضَها وَخَرَج بعُضها. دنََّختو  البِّطِ

 : َخرَج بعُضها وانَهَزَم بعُضَها. (3)وفي بعض النُّسخ 

ينَين المعجمتَين  َخْلَف الُخَشَشاَوْيِن ، أَي ِذْفَراه ِذْفَراه : أَْشرفَْت قََمْحُدَوتُه َعليها وَدخلَْت هي َدنََّختو على بضّم الخاِء المعجمة وتحريك الّشِ

 صيغة التَّثنية.

اُش ، وَمْن في رأِْسه ارتفاٌع وانِخفَاٌض. الُمَدنِّخو  ، كُمَحّدث : الفَحَّ

 وقد مّر في حرف الجيم. التَّثاقُُل بالِحْمل في الَمْشيِ ، محّرَكةً : ، الدَّنََخانُ و

ْنفَخُ  : [دنفخ] ْخم كَجعفٍر : ، الدَّ جال. (4) الضَّ  من الّرِ

ْنفَخُ و  ولم يذكَر هذه المادَّةَ ابُن منظور. اسُم َرُجٍل. : الدَّ

ً  فاُلنٌ  َداخَ  : [دوخ]  واللسان. (5). كما في األَساس أَدْخنَاهم ، وكذلك َدّوْخناهم فََداخواوَ  وَخَضَع. َذلَّ  : يَُدوخ َدْوخا

ً  البِاَلدَ  َداخَ و  قََهَرَها واْستَْولَى َعلَى أَْهِلها. : يَُدوُخها َدْوخا

ً  اسُ وكذلك النّ  خها ، ُدْخنَاهم َدْوخا ً  كَدوَّ ً و ، تَدِويخا ً و واويّة ويائيّة. (6) َديََّخها تَْدييخا خناهم تَْدِويخا  : َوِطئناهم. وهو َمجاز. دوَّ

َخه البَِعيَر :و ُجَل : ، َدوَّ  ، يائيّة وواويّة.« َذلَّلَّ »وفي بعض األُّمهات  أَذلَّه. وكذلك الرَّ
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 ، أَي أَذلَّهم. «العََرَب وَداَن له النَّاسُ  أَداخَ » في حديث َوْفِد ثَِقيف :و

 : ُمْظِلم. دائخٌ  لَْيلٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

خَ  خَ و الَوجُع رأَْسه : أَداَره. َدوَّ البِاَلَد ، إِذا مَشى فيها حتَّى َعرفَها ولم يَْخَف  َدوَّ
خني عليه ُطُرقُها. ومن المجاز (7)  الَحرُّ : أَضعَفنى. َدوَّ

يخ : [ديخ] ً و وِديٍك ، والذَّال أَعلَى ، وإِيّاها قّدَم أَبو حنيفَةَ. كِديكةٍ  ِديَخةٌ  ، بالكسر : الِقْنُو. ج الّدِ  .َداَخ يَِديخ َدْيخا

 ، أَي ُمَذلَّل. ُمَديَّخ : َذلَّْلته ، وهو وذيَّْخته بالّدال والذّال َديّْخته هو : َذلَّلَّ ، كَدّوَخه ، يائيّة وواويّة. قال األَزهرّي : َديَّخهو

 وحكاه أَبو عبيٍد عن األَحمر بالذّال المعجمة ، فأَنكَره َشِمٌر.

 قَال األَزهرّي : وهو َصحيٌح ال َشكَّ فيه. والذّال لُغة شاذّة.

__________________ 
 ( قا  األزهري : مل ألض الدمخ هبذا املعىن لغريه.1)
 .«حرّ »ألصر ( عن القاموس واب2)
 ( وهي رواية اللسان ا والرواية األوىل كما يف التهذيب والتكملة.3)
 (.331/  3اجلمهرة )( وهو قو  ابن دريد 4)
 ( لفظة أدخناهم مل ترد يف األساس.5)
 ( ابألصر : تدولا.6)
 ( اللسان : ومل ختف.7)
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 (فصر الذا )
 املعجمة مض اخلاِء املعجمة

 الِعنِّيُن ، الذَّوَذخ عنه أَيضاً :و ، وهو الَوْخَواُخ أَيضاً ، كما سيأْتي عن ابن األَْعرابّي ، (1) َكَكْوَكب : الِعْذيَْوطُ  الذَّْوَذخُ  : [ذ ذ خ] : و [ذخخ]

لُق الذي يُنِزل قْبَل الِخاَلط. مَّ  وهو الزُّ

ً  الذَّْخَذاخو  ٍء.الُمنَقِّب َعن كّلِ شيْ  ِمثْل ذلك ، عن غير ابن األَعرابّي ، وهو أَيضا

 الفَِصيُح. ذو الَمْنِطِق الُمْعِربُ  بالفَتح : ، الذَّْخَذخانُ و

 وَذاِذيُح : ة من َعَمِل َحلَب.

كةً. الذََّمخُ  : [ذمخ] َمخو ، ُمَحرَّ  تُشبِه التِّيَن. َكِعنٍَب : ثَمرةُ َشجرةٍ  الذِّ

يخ : [ذيخ] ئُب الَجري الذِّ  ، بلساِن َخْواَلَن. (2) ءُ ، بالكسر : الذِّ

يخو  بكسر الحاِء المهملة. الفََرُس الِحَصاُن ، : الذِّ

 حكاه الَهرويُّ في الغريبين. الِكْبر ، ، وهو «ِذيخٍ  كان األَشعَُث َذا» عنههللارضيفي حديث علّي و

يخو يخو َكْوَكٌب أَحمُر. : الذِّ  ، وقد تقّدم في الدال. ِذيَخةٌ  من النَّخلة ، حكاه ُكَراع في الذّال المعجمة ، وَجْمعه الِقْنوُ  : الذِّ

خ بِِذيخٍ  هو فإِذا أَبيه إِلى السالمعليهويَنظر الخليُل »في حديِث الِقيامِة و باع الَكثِيُر الشَّعَر ، ، وهو «ُمتَلّطِ وأَراد بالتلّطخِ التلطَُّخ  َذَكُر الّضِ

ين  خ بالَمَدر. «أَْمَدرَ  بِذيخٍ »في حديٍث آخَر :  ، كما (3)بَرِجيِعه أَو الّطِ  ، أَي ُمتلّطِ

يخ»و في حديث ُخَزيمةَ و ً  الذِّ باع ُمجتِمعاً ُمنقبِضاً من ِشّدةِ الَجْدِب. «ُمْحَرْنِجما  هاٍء.واألُنثَى ب أَي ، أَّن السَّنَةَ تَرَكت َذَكر الّضِ

 وال يُكسَّر. ِذيَخاتٌ  كِعنَبَة. وجمع األُنثى ِذيََخةٌ و أَْذياخٌ و ذُيُوخٌ  ج

ً و  حكاه أَبو ُعبيد َوحَده ، والصَواب الدَّال. وكان َشِمٌر يقول : َديَّْخته ذلَّْلته ، بالدال ، من َداخ يَِديُخ إِذا َذّل. َذلََّل ، : َذيََّخ تَْذييخا

 ولم تَْعِقد شيئاً. لَْم تَْقبَِل اإِلبَّارَ  إِذا النَّْخلَةُ ، َذيََّختو

ئاُب ، الَمْذيََخةو  بلسان َخْوالَن ، وهم قبيلةٌ باليََمن. ، َكَمْسبَعٍَة : الذِّ

 بالمكاِن : أَطاَف به وَداَر. أَذاخَ و

 * وبقي عليه قولُهم :

 ى عليهم.، إِذا قََهَرُهم واستْولَ  ذّوَخهمو بنِي فاُلنٍ  أََذاخَ 

 استدركه شيخنا ، وال أَدِري من أَين له ذلك ، فليحقّْق.

 فصر الراءِ 
 مض اخلاِء املعجمة

بِيخُ  : [ربخ] ْخُم. الرَّ  قال : : القَتَب الضَّ

وِم  مــــــــــــــُ اُت اهلــــــــــــــُ رَتَتح طــــــــــــــارقــــــــــــــَ ا اعــــــــــــــح مــــــــــــــّ  فــــــــــــــلــــــــــــــَ

ورًا     ُت الـــــــــــــــــَوِد  وكـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــخـــــــــــــــــاً َرفـ  َربـــــــــــــــــِ
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جال ،وَغِلَط الجوهريُّ في  أَي َضخماً ، حال ، أَي بالجيم ، قوله من الّرِ  ولوال قولُه الُمْستَْرِخي لَُحِمَل على بالحاِء المهملة ، وإِنَّما ُهو ِمَن الّرِ

ترخٍ ، قد يقال ال داللَة فيه على ما َزَعَمه ، ِإذ يّدعي أَنَّه استُعمل مجازاً. ويقال َرجٌل ُمستْرخٍ وإِكاٌف ُمس قال شيخنا : النَّاِسخ. تحريِف قلم

ا ببني آَدَم.  إِذا طاَل عن َمحلِّه المعتاِد وجاوَز مكانَه المعروَف ، فاالسترخاُء ليس خاصًّ

َجنِي:  فقال امرأَتِه أَبا إِليه خاَصم رجالً  أَنّ  عنههللارضيُرِوَي عن علّي و  إِذا:  فقال ؟ُجنونها ِمن لكَ  بََدا ما:  فقال. مجنونةٌ  وهي ابنَتَه َزوَّ

بُوخُ  تلك»:  فقال ، عليها ُغِشيَ  جامْعتَُها ِمن ِشدَّة  الَمْرأَةُ يُْغَشى َعلَْيَها ِعْنَد الِجَماعِ  أَراد أَّن ذلك يُْحَمد منها ، وهي «لْسَت لَها بأَهل الرَّ

 الشَّْهَوة. قال الشاعر :

ذ ات الـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــىَت  ُب لـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــــــَ  َأطـــــــــــــــــــــــــــح

ُك     يـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــَ وخٍ نـ هح  َربـــــــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــــِ  غـــــــــــــــــــــــــَ

  
 كأَنَّها (4)ِخُر عند الِجماع وتَْضَطِرب وقيل هي الّتي تَنْ 

__________________ 
َوط. (عذط)( يف القاموس 1) يُوط والِعذح َيوط والُعذح  : الِعذح
 ء.( يف التكملة : الذيخ : الذئب ا والرجر اجلري2)
 ( اللسان : ابلطا.3)
 .«تطرب»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 4)
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رَتحَخ . تـََرب خَ  من الر بُوخ ابلفتح. وَأصحر ا َراَبخاً و  رُبُوخاً و  تـَرحَبُخ َرخَباً  كَفرَِح وَمَنضَ   َرخَبتح  قد جَمحنونة. يه ا ِإذا اسح  يف َمشح
جُل : أَْربَخَ و ً  جاريةً  اْشتََرى الرَّ  وقد تقّدم معناه. ، َربُوخا

ْمُل ، أَْربخَ و  الماِشي فيه. أَْربَخَ و تََكاثََف ، إِذا الرَّ

 َوقََع في الشََّدائد. ِإذا َزْيٌد ، أَْربَخَ  ابن األَعرابّي :عن و

 اْستَْرَخى. أَي ، تََربَّخَ  ُحِكَي عن بْعض العرب : َمَشى حتَّىو

 نَقََل. تأُْخذ اللَُّؤَمة وال ِحَجارةَ فيها وال راِبخٌ  قال ابن دريد : أَحسب ذلك ، ولم يَتيقّْنه. وفي اللسان : وأَرضٌ  : ع بنْجٍد ، َرابِخٌ و

َي جبلُ  بالبَاِديَة. (1) َرْملَةٌ  كُمْحسن : َجبٌل من جباِل َزُروَد ، أَو ُمْربِخٌ و ً  قال أَبو الهيثم : ُسّمِ فيه من التَّعَب  (2)الماشي  يَْربخ ألَنه ُمِربخ ُمْربِخا

 والمشقّة.

ْمل ، كفَِرَح : اْشتَدَّ عليها السَّْيُر فيه َربَِختِ و  وفَتََرت من الَكاَلل. وأَنشد : اإِلبُل في الرَّ

بـــــــــــــــــاِ  أَ  نح جـــــــــــــــــِ خٍ مـــــــــــــــــِ رحبـــــــــــــــــِ ح  مـــــــــــــــــُ اح طـــــــــــــــــ   متـــــــــــــــــََ

ح     اح ِدرحَن وارحقـــــــــــــــــَ د  مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــاحنـــــــــــــــــحَ  ال بـــــــــــــــــُ

  

 َأو يـَقحِضَي   ُذاَباَبِت الد يحنح 

 األَعالم ، إِنّما ذلك في إِتياِن المواِضع ، كأَْنَجَد وأَتَْهَم.قال ابن سيده : وال أَعرف مثل هذا يُشتَقُّ من 

يُن والعَجينُ  َرتَخَ  : [رتخ] ً  الّطِ  َزِلُق. راِتخٌ  فلم يَْنَخبِز ، فهو َرقَّ  إِذا َرتْخا

ً  بالمكان َرتَخَ و  تَخلََّف. إِذا عن األَمر ، َرتَخَ و وثَبَتَ  أَقَامَ  ، إِذا ُرتُوخا

 الِزٌق. : يابسٌ  أَْرتَخُ  ِجْلدٌ و

ً  َشقَّ أَعلَى الِجْلِد فَلَِزَق به ، ، وهو الّذي (3) ، كَكتِف َرتِخٌ  : ياِبُس الِجْلِد ، وعن اللَّيث : قَُراد راتخٌ  قَُرادٌ و  وأَنشد : .ُرتُوخا

ا وَزيــــــــــــٌد  نــــــــــــَ مــــــــــــح خٌ فــــــــــــقــــــــــــُ هــــــــــــا  راتــــــــــــِ ائــــــــــــِ بــــــــــــَ  يف خــــــــــــِ

وخَ     رمي ِإذا  رُتـــــــــــــــــُ رَاد ال يـــــــــــــــــَ خح الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ  َرتـــــــــــــــــَ

  
تْخو ةً ، ، الرَّ أَحدهما قد َعَرْفَت ، والثاني الشَّْرُط اللَّيِّن ، عن ابن  في َمعنَييه : (7) كالتَّْرخ بفتح فسكون : قَِطع ِصغاٌر في الِجْلد خاصَّ

 الَحّجام ، إِذا لم يُبَاِلغ في الشَّرط ، قال : أَْرتَخَ  األَعرابّي. يقال

اً حاً من الش رحِط وَ َرشح   َواِشالً  َرختح
تْخو وقال األَزهرّي : هما لُغتان : التَّْرخُ   ، مثل الَجْبذ والَجْذب. الرَّ

تََخةو ين ، الرَّ َدَغةُ من الّطِ  التاُء مقلوبة عن الدال. ، محّرَكةً. الرَّ

خُ  : ومما يستدرك عليه ُهنَا : [رجخ] جَّ  .(4)كُسّكر : اسم ُكورةٍ ، هنا ذكَره صاحُب اللسان ، والمصنِّف أَورَده في الجيم ، فلينظْر  الرُّ

َخاخُ  : [رخخ]  اللَّيِّن. ، كَسَحاب ، من العيِش الواِسعُ  الرَّ

 ، أَي واسٌع ناعٌم. َرَخاخٌ  العَْيِش : َخْفُضه وَرَغُده ، ويُوَصف به فيقال َعيشٌ  َرَخاخُ و

ً  أْتِي َعلَى النَّاِس َزَماٌن أَفَضلُُهمْ ي»في الحِديث : و  أَقَصُدهم َعْيشاً. َرَخاخا

َخاخو ْخَوة الرَّ ك اْستََوى أَو لم يَْستَِو. (5) َرخاخُ  اللَّيِّنة. وعن ابن ُشميل : ِمن األَرض : الّرِ  األَرِض : ما اتَّسَع منها واَلَن وال يَضرُّ
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اءُ و خَّ اءُ  أَو عن ابن األَعرابيّ  ِمثْلُها ، بالتشديد والمدّ  ، الرَّ  َرَخاِخيُّ  المتَِّسعةُ ، أَو هي الُمْنتَِفَخة الّتي تَكسََّرْت تْحَت الَوْطِء. ج : األَرضُ  الرخَّ
اءُ  ، بالفتح. والنَّْفخاُء مثْلُها وهي (6) اَخى. الّرخَّ اُء والَمْسَوَخةُ والسُّوَّ  والسَّخَّ

خُّ  قال أَبو حنيفةَ :و َخاخ َهشٌّ ، لَيِّنٌ  بالّضّم : نَبَاتٌ  ، الرُّ  ، بالفتح ، عن ابن سيده. كالرَّ

__________________ 
 ( اللسان ومعجم البلدان والتهذيب : رمٌر.1)
 ( عن معجم البلدان واللسان ا وابألصر : املشي.2)
 ( األصر والقاموس والتكملة ويف اللسان ابسكان التاء ضبرت قلم.3)
 القاموس : الرت حُخ.( يف 7)
ا ومل « كورة أو مدينة من نواحي كابر. ..»( ذكرها اجملد وايقوت يف اجليم ا فقا  ايقوت : ُرخ ج بضم أوله وتشديد  نيه مفتوحاً وآخره جيم 4)

 يذكراها يف اخلاء املعجمة.
 .رخ اءُ  ( األصر واللسان ا ويف التكملة والتهذيب :5)
 يف التهذيب. ( هو قو  َأيب زيد كما6)
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خُّ و ْطَرْنج. من الرُّ ً  أََدَوات الّشِ خّ  قال اللَّيث : هو ُمعّرٌب َوَضعوه تَشبيها  الّذي هو الّطائر ، نَبَّه عليه ابن َخلِّكان. بالرُّ

َخاخو كقُْرط وقَِرَطة ، ، ِرَخَخةٌ  ج َخاخ جْولَ  من َحّقِ األَشياخ ، أَن ال يَُجولُوا»بالكسر. ومن َسَجعَات األَساس :  الّرِ  .«الّرِ

خُّ و  وسيأْتي للمصنِّف في النون : دابّة َعظيمة تَحِمل الِفيَل على قَْرنِها. طائٌر كبيٌر يَحِمل الَكْرَكدََّن ، : الرُّ

خُّ و ّخيّ  ُرْبٌع من أَرباعِ نَْيَسابُوَر ، منه هاُروُن بُن عبد الصَّمد : الرُّ  النَّْيَسابُورّي. الرُّ

 ِء.: المبالَغة في الشَّيْ  اإِلْرخاخُ و

ً  العَجينُ  اْرتَخَّ  قال ابُن األَعرابِّي : .االستِْرَخاءُ  ، والذي عندنا هو الصواب :« االسترخاخ»وفي بعض النُّسخ  .االرتِخاخو إِذا  اْرتِخاخا

أْيِ ، : االرتخاخُ و استَرَخى.  رأْيُه. اْرتَخَّ  وقد اضِطَراُب الرَّ

 لَيٌِّن. : َرقيقٌ  َرْخَراخٌ و َرْخَرخٌ  ِطينٌ و

انُ و طاِفحٌ  وُمْلتَخُّ بالراِء والالم ، أَي ُمْرتَخٌّ  َسْكَرانُ  يقال :و ان : ة بَمْرو. ُرخَّ  كُرمَّ

ةُ و  : ع. َرخَّ

ه في التَهذيب :و  فأَْرَخا ، وقيل : َشدَخه فأَْرَخاه ، قال ابُن ُمقبل : : َوِطئَه َرخَّ

اِر و  طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــقـــــــــــــــِ َده مـــــــــــــــَ   ال بـــــــــــــــ  هفـــــــــــــــلـــــــــــــــَ   َرخـــــــــــــــ 
َدا     َتشــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــَ ر َأن يـ بــــــــــــح ــــــــــــَ اُج ُر اف قـ (1)نــــــــــــعــــــــــــَ

 

  
ه ، بالجيم ، واألَّول أَكثر.  وُرِوَي : َرجَّ

ا العَجينُ  َرخَّ و الشََّراَب : َمَزَجه. َرخَّ و هو : َكثَُر ماُؤه. يَِرخُّ َرخًّ  الثََّرى : ما الَن منه. َرَخاخُ و هو. أََرخَّ

ْدخُ  : [ردخ] دع ، الرَّ  ُعَمانيّة : : الشَّْدخ ، وبالتَّْحِريك الرَّ

ْزخُ  : [رزخ] ْمح الرَّ جُّ بالرُّ ً  وقد : الزَّ  .َرَزخه َرْزخا

 به. ُرِزخَ  : كلُّ ما الِمْرَزخةو

ً  ءُ الشَّيْ  َرَسخ : [رسخ]  في موضعه. : ثَبَتَ  يَرَسخ ُرُسوخا

اِسخو  ، ومنه. راِسخٌ  . وكلُّ ثَابتٍ راِسخةٌ  ، ودْمنةٌ  راسخٌ  في الِعْلم : الّذي َدخَل فيه ُدخوالً ثابتاً. وجبَلٌ  الرَّ

 وهو َمجاز ، وقيل : هم الُمداِرسون في ِكتَاب هللا. وقال ابن األَعرابّي : هم الُحفّاظ الُمذاكُرون. (2) (الّراِسُخوَن يف اْلِعْلمِ )

اسخين ُت المدينة فإِذا زيُد بن ثابت منقال َمسروق : قَِدمْ و  في الِعْلم. الرَّ

 .(3)في الِعْلم : بَِعيُد الِعْلم  الّراسخُ  وقال خالد بُن َجْنبَةَ :

ً  الغَِديرُ  َرَسخَ  من المجازو ً و نَشَّ ماُؤه ونََضَب فَذَهَب. ، إِذا ُرُسوخا  منه ْرِض فالتَقَىاألَ  داخل نََضَب نََداهُ في إِذا المَطُر ، َرَسخَ  منه أيضا

 تثنية الثَّرى. الثََّريَاِن ،

ً و ِحيفَة ، والِعْلمِ  يَْرَسخُ  كالِحْبر أَثبتَه ، : أَْرَسَخهُ إِْرَساخا ُحبُّه في قْلبه. والَوَرُق  َرَسخَ  في قَْلب اإِلنسان ، وهو مجاز ، وكذا يَرَسخ في الصَّ
(4) 

 فيه الِحْبر ، كما في األَساس. يَرَسخ الدَِّهيُن ال

 .(5) [في األَمِر : َرَسخ َرَصخَ ] : [رصخ]

ً و يَْرَضُخه كمنََع وَضَربَ  والنََّوى والعَْظَم وَغيَرَها من اليابس الَحَصى َرَضخَ  : [رضخ] ْضخُ و َكَسَرَها : يَْرِضُخه َرْضخا أِْس ،  الرَّ : َكْسُر الرَّ

ْضخ ويُستعَمل أِْس للحيّات وغيِرها.في َكْسِر النّ  الرَّ  رأَْس الَحيَِّة بالِحجارة. َرَضْختُ و َوى والرَّ
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ً  أَعطاهُ َعطاًء غيَر َكثِير ِمْن ماِله ، إِذا له َرَضخَ و ْضخو .يَْرَضخه َرْضخا ْضخ : العَِطيَّة القليلة. قال شيخنَا : ومنه الرَّ من الغنائم ، ألَنّه  الرَّ

 ْخُت للّرُجِل ، إِذا أَعَطْيتَه قليالً من كثيٍر.َعِطيّة دوَن السَّْهم. ويقال أَرضَ 

ْضخ من األَْرَض : َجلََده بها به رَضخَ و  وهو الشَّْدخ والدََّق. الرَّ

 فَشَدَخت ُرُؤوُس بْعِضها بْعضاً. التُّيوُس : أَخَذْت في النَِّطاحِ  رَضَختو

 به يُْرَضخُ  َحَجرٌ  : الِمْرَضَخةو بالكسر ، ، الِمْرَضاخُ و

__________________ 
 : مّر بد  م . وُر اف : جبر ا ويف التهذيب رواف بدون  زة : موضض. (ر اف)( يف معجم البلدان 1)
 .7( سورة آ  عمران اآية 2)
الَِّذيَن آَمُنوا اِبهلِل )( يف مفردات الراغب : والراسخ يف العلم املتحق  به الذي ال يعرضه شبهة ا فالراسخون يف العلم هم املوصوفون بقوله تعاىل 3)

 .(َوَرُسوِلِه ُثَّ ََلْ يَ ْراتبُوا
 .«قوله الور  ا عبارة األساس : والر ّ »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 معكوفتا سقرت من األصر ا واستدركناه عن القاموس ا وقد نبه ِإليه هبامش املطبوعة املصرية.( ما با 5)
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ض النَو  ا رَاِضخِ  واجلمح
َ
 .امل

 .«الَمَراِضخ شبَّْهتُها النََّواةَ تَْنُزو من تَْحت»في حديث بْدر : و

ْضخُ و ْضَخةو الرَّ هات : ِمْن غير أَْن ـ  َخبٍَر تَسَمعُه وال ُء اليَسير من: الشَّيْ  الرَّ  وفي بعِض النسخ : تَْستَبِينه. تَستَْيِقنهُ ـ  (1)وفي بعض األُمَّ

 من ذلك. الَخبََر ، يَتََرضَُّخونَ  يقال : هم

 .(2): العَطاُء على الُكْره  ةُ الُمَراَضخَ و منه شيئاً : أََصْبنَا ونِْلنَا. راَضْخنَاو أَعطاه كارهاً ، إَِذا َزْيٌد شيئاً ، راَضخَ  يقالو

ة اللُّغة ، ولكن فالناً : راَماه بالِحَجاَرة راَضخَ و قالوا :  ؟َكْيَف تُقَاتِلُون قال لَُهْم :»جاَء في حديِث العَقَبَة :  وبه جزَم الجوهريُّ وغيُره من أَئمَّ

هام. واقتصَر عليه ابُن األَثير تَبعاً لإِلماِم الَخّطابِّي وغيره من أَئّمة الغريب. وقال ، وهي الُمَراَماةُ بالسِّ  «الُمَراَضَخة إِذا َدنا القَْوُم ِمنّا كانَت

 بعَضهم رُؤوَس بَعض. يَرَضخ الجالل في الدُّّر النَّثير : قال الفارسيُّ : فيه نَظٌر ، والَوْجه أَن يُْحَمل على الُمراماة بالِحجارة بحيثُ 

العَرب ، فهو يَنِزُع إِلى ـ  وفي بعض النسخ إِلىـ  معَ  ثم َصارَ  أَي مع العََجم يَسيراً. ةً َعَجميَّةً ، إِذا نََشأَ معَُهم ،لُْكنَ  يَرتَِضخُ  ُهوَ  : (3)يقال و

 ولَو اْجتََهَد. من أَلفاظهم ال يستِمرُّ لسانُه على غيرها العََجم في أَلفاظٍ 

لُْكنَةً َحبَشيَّة مع  يَرتضخ لُْكنَةً فارِسيَّة ، وكان َعْبُد بني الَحسحاِس  يَْرتَِضخُ  ، وكان َسْلَمانُ  (4)لُْكنَةً ُروميَّة  يَرتَِضخُ  كانَ »في حديِث ُصهيٍب و

 .«َجْوَدةِ ِشعِره

َهام : تَراَضْخنَاو  غة جائزةٌ إِالَّ في األَْكل ، وهو قولهم َظلُّوا: تَراِمي القَْوِم بينهم بالنَّشَّاب. والحاُء في جميع ذلك لُ  التََّراُضخو تَراَمْينَا. بالّسِ

ُرون الُخْبَز فَيأْكلونه ويَتناولونه. وفي األَساس : ورأَْيتهم يتََرضَُّحون الُخْبزَ  يَتََرضَّخون من ُخْبز ،  َرْضخٌ  . وعندهيَترضَّخونهو أَي يَُكّسِ

 .ِرَضاخٌ و من َمَطرٍ  َرْضخةٌ  ووقعَتْ 

ِضيخةو َضاخةو الرَّ ْضخُ  القَليُل من العَِطيَّة ، وقيل : الرُّ ِضيخةو الرَّ العَِطيّة الُمقاِربة ، كما في اللّسان. وكلُّ ذلك مستدرك على  الرَّ

 المصنّف.

فُوخ : [رفخ]  ولم يذكر له مفرداً. ، بالّضّم : الدَّواِهي ، الرُّ

 ، الغين بَدٌل عن الخاِء. (5) : رافغٌ  راِفخ َعيشٌ و

ْمخَ  : [رمخ] ْمخاءُ  عن ابن األَعرابّي :و بالكسر : الشََّجر المجتَِمع. الّرِ هكذا في سائر النُّسخ ، والصواب : بأَكله ،  الشَّاةُ الكِلفَة بأَْكِلَها ، الرَّ

ْمخ أَي بأَكل  .الّرِ

أَهل المدينة ، والسَّيَاُب بلُغة واِدي القَُرى ، ء. قال َشِمٌر : وهو السََّداُء ، ممدود ، بلُغة ، بلُغة طيّى (6) كِعنَبة وبُْسرة : البَلَح الّرمَخةو

. ، َرْمخو بالكسر ، ، ِرَمخ ج والَخاَلل بلُغة أَهل البصرة ، ُجُل : الَن وَذلَّ ، أَْرَمخَ و أَي البلََح. النَّْخلَةُ : أَثمَرتْهُ ، أَْرَمَختِ  منه :و بالّضّمِ  الرَّ

 كأَْدَمَخ.

ّن ، أَو أَْنقَْت.: أَخَذْت  (7) الّدابّة أَرَمَختِ و  في الّسِ

 .(9) (8)، بالّضّم : موضع  ُرماخو

جُل : َرنَخَ  : [رنخ]  فَتََر فُتُوراً. الرَّ

ً و . َرنََّخه تَرنيخا َ  : ذلَّلَّ

 وتَعَلَّق. به : تَشبَّثَ  تَرنَّخَ و

ين : َوقََع فيه ، تََرّوخَ  : [روخ] خ بالزاي لُغة في تَسّوخ ،  في الّطِ  وسيأْتي في السين.الصَواب تََزوَّ
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جلُ  راخ : [ريخ] ً  الرَّ ً و يَِريُخ َرْيخا ً و ُريُوخا جلُ  َراخَ  أَو وكذلك ، َداخَ  استَْرَخى.و : َذلَّ ، وقيل : النَ  َريََخانا وفي بعض  تَبَاَعَد. ؛ إِذا يَِريخ الرَّ

هما  واْنفََرَجا ما بَين فَِخَذْيه : بَاَعدَ  (10)النُّسخ   عن ابن األَعرابّي. وأَنشد : ،َحتَّى َعَجَز عن َضّمِ

ــــــــــِخ  َري ــــــــــفــــــــــُ ــــــــــٌب كــــــــــال ي ــــــــــِ ب اأَمحســــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــَ خــــــــــَ ــــــــــِ   رَائ
خـــــــــــا     ائـــــــــــِ ُلصـــــــــــــــــــــــــًا خمـــــــــــََ (11)ابَت ميـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــُ

 

  
__________________ 

 عبارة التكملة.« وال تستيقنه»( وهي رواية اللسان ا 1)
 «.كما يف اللسانالكره ا   قوله الكثرة الصواب :»وهبامش املطبوعة املصرية : « الكثرة»( ابألصر 2)
 ( نقر يف اللسان والتكملة عن املربّد.3)
 ( وذلك أن ُصهيباً ُسيب وهو صغري ا سبته الروم فبقيت لكنة يف لسانه.4)
 .212/  2( هو قو  ابن دريد اجلمهرة 5)
 .«قوله : وكعتبة وبسرة : البلح ا حقه أن يقو  : البلحة بتاء الوحدة اه نصر»( هبامش القاموس : 6)
 يف التكملة : رخمت الشابة : (7)
 ( يف معجم البلدان : موضض ابلدهناء. وقا  العمراين : رماح اب اء املهملة ومثله قا  ابن حبيب.8)
 ( زيد يف التكملة هنا : ونعامة رامخ : ِإذا حضنت بيضها.9)
 عبارة التهذيب والتكملة.« وتباعد»( وهي رواية اللسان ا 10)
 صوابه كالفريج ابجليم عل  زنة فعير ا وهو البعري الذي أزحف وأعيا ا كما جاء يف مادة فرج من اللسان.( قوله كالفريخ خطب 11)



3514 

 

 ، أَي أَْوَهنوه وأاََلنوه. وأَنشد : َريَّخوه يقال : َضَربُوا فاُلناً حتّى : التَّْوِهين ، التَّْريِيخو

ا  هـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــِ خُ بـــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــح ريـــــــــــــــــــِّ خُ  يـــــــــــــــــــُ َريـــــــــــــــــــِّ
ُ

  املـــــــــــــــــــ
ُب و     خُ اَ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ ب ـــــــــــــــــح نـ زيف جـــــــــــــــــُ  اأَلوىَف وعـــــــــــــــــِ

  
ىو ذكره األَزهرّي هاهنا ، ، َكُمعَظَّم ، الُمْرداَسْنج الُمَريَّخو القَْرِن  ُمَريَّخَ  في َجْوِف القَْرنِ  أَي الداخل العَُظيُم الَهشُّ الواِلجُ  قال اللّيث : ويُسمَّ

ً  قلَه األَزَهِرّي عن الليث في مرخ ، فجعلَههكذا ن ، أَْمِرَخة ج كأَِمير ، هكذا في سائر النَسخ. ، كالَمِريخ ، ،  أَْمِرَخة ، وجَمعَه على َمِريخا

ً  وجعلَه في هذا البابِ  والَمِريج ، أَي  الَمِريخُ  بتشديد الياِء ، قال : ولم أَسمْعه لغيره. والذي نقلَه األَزهرّي عن أَبي َخْيَرة أَنّه قَال : هو ُمَريَّخا

وسأَْلُت عنه أَبا َسعيد  وأَمِرجة. وحكاه أَبو تَُراب في كتاب االعتقاب قال : أَْمِرخةً  أَِميٍر : القَْرُن الداخُل ويجمعانبالَخاِء والجيم ، كالهما ك

 فلم يعرفهما.

يَّت أَبو بكر ، بالكسر : ع بُخراساَن أَو نَاِحيَةٌ بنَْيَسابُوَر ، منَها ِريخٌ و د بن القاسم بن َحبِيِب الّصفاُر وذُّرِ ثونُمحمَّ يِخيُّون ه المحّدِ حّدث  ، الّرِ

فّار ، أَحُد األَئّمِة بنَْيَسابُوَر ، س مع أَبا بكِر بن َخلٍف. عن َجّده ، وعنه َحفيُده أَبو سعد ، ومنهم ِعصام الّدين أَبو َحفص ُعمر بُن أَحمَد الصَّ

أَبو سعٍد عبد هللا بن ُعَمر بن أَحمَد ، مشهور ، وابنُه القاسم كذلك ، قاله وأُختُه عائشةُ بنت أَحمَد سِمعَْت من أَبيها ، وعنها َزْينُب الشَّعِريّة. و

 الحافظ في التبصير.

 فصر الزاي
 مض اخلاِء املعجمة

ً  القَُرادُ  َزتَخَ  : [زتخ] ة هنا.الصواب فيه أَنَّه بالّراِء ، وقد تقّدم ، ولذا لم يذكره  َشبَِث بَمْن َعِلَق به ، بالّضّم إِذا ، ُزتُوخا  أَحٌد من األَئمَّ

ا : [زخخ] ه يَُزّخه َزخًّ  مثَُل أَْهل بَيتي َمثَُل َسِفينِة نُوحٍ َمْن تخلَّف عنها»في الحديث : و أَي المكان المنخفض ، أَوقعه في َوْهَدةٍ و : َدفعَه َزخَّ

 في قفاه ، أَي َدفََع وأَْخَرَج. َزخَّ و .َزخٌّ  ريد : كلُّ َدْفعٍ في قَفَاه : َدفََع. وقال ابن دُ  َزخَّ و ، أَي ُدفَِع وُرِمَي. «به في النَّار ُزخَّ 

خُّ و ةو الزَّ خَّ  : الِحْقُد والغََضب والغَيظ. قال َصْخُر الغَّيِ : الزَّ

َدن  عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ةٍ فــــــــــــــــــال تـ   َزخــــــــــــــــــ 
او     يــــــــــفــــــــــَ دًا وخــــــــــِ ِب َوجــــــــــح لــــــــــح َر يف الــــــــــقــــــــــَ مــــــــــِ  ُتضــــــــــــــــــــــــح

  
ا َزْيدٌ  َزخَّ  ويقال ة قال ابن سيده : وذَكُروا أَنّه لم يُسمع اْغتَاَظ ، ، إِذا َزخًّ خَّ  الّتي هي الِحقد والغضب إِاّل في هذا البيِت. الزَّ

جُل ِمْسَحاته في َوسط نَهٍر ثُمَّ  َوثََب ، َزخَّ و  بنْفِسه ، أَي يَثِب. يَُزخّ  وربَّما َوَضَع الرَّ

ا بِبَْوِله َزخَّ و . َرَماهُ  : َزخًّ  وَدفعَه ، مثْل َضخَّ

خُّ و خُّ و اإِلبَل : ساقَها َسْوقاً سريعاً واحتَثَّها. الحاِدي َزخَّ  : الُسْرَعةُ. يقال ، الزَّ  َساَر َسيراً َعنِيفاً. إِذا َزخَّ  ، وقد (1)والنَّخُّ : السَّيُر العَنيُف  الزَّ

 من المجاز ماو

 نّه قال :ُرِوَي لعلّي بِن أَبي طالٍب كّرم هللا َوجَهه أَ 

تح لــــــــــــــه  نح كــــــــــــــانــــــــــــــَ َح مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ــــــــــــــح هح أَفـ َزخــــــــــــــ    مــــــــــــــِ
ا    هـــــــــــــــَ ُزخـــــــــــــــ  هح  يــــــــــــــــَ خـــــــــــــــ  نـــــــــــــــاُم الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ (2)مُثّ يـــــــــــــــَ

 

  
ة خّ  وبالفتح َصّدَر الجوَهِرّي كأَنّها َموِضعـ  ، بكسر الميم وفتحها الِمَزخَّ ُ  :ـ  ، أَي الدَّْفع الزَّ جلَ  الَمْرأَة يَت ألَّن الرَّ َها وُسّمِ  ، أَي يُجاِمعها يَُزخُّ

ة خَّ ّخِ  ألَنَّها َمْوِضعُ  فَْرُجَها بفتحها : ، الَمَزّخةو بالفتح ، ، كالزَّ ً و .الزَّ ا َجاَمعَها ، إِذا َزْخَزَخَها ِزْخَزاخا ها زخًّ  ، وهو من ذلك ، ألَنّه َدْفع. كَزخَّ

ٌ  : َدفَعَتْهُ. َزّختْهو ، تَُزخّ  المرأَة بالماءِ  َزّختو ا واْمَرأَة اءُ و ، مشدَّدةً ، َخةٌ َزخَّ  بالماِء ِعنَد الِجَماعِ. تَُزحُّ  ، ممدودةً ، إِذا كانت َزخَّ

هات اللُّغَِويَة ، ويوجد في بعض النُّسخ بالخاِء المعجمة ، وليس بصواب الَجْمُر ، َزخَّ و  ، يَُزخّ  بالِجيم كما في غير نُسخة ، ومثله في األُمَّ

 .(3)بالكسر والّضّم 

__________________ 
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 ( ومنه قو  الراجز :1)
الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــاداي    مـــــــــــــــــــزخـــــــــــــــــــّ

ا     أعـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــم ال حيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ِإال َنـــــــــــــــــــــــــــّ

  

 النخ ال يُبقي هلن خمّاو 

 )التهذيب ـ اللسان(.
 ابلفتح : املرأة. املزخة بفتح امليم يف الصحاح ا وورد شاهداً عل  مزخة ( الفخة أن ينام فينفخ يف نومه. الفخيخ : الغطيرت. وضبطت2)
 .يـَزُخّ  ( اقتصر اجلوهري عل  الكسر. ويف التهذيب واللسان :3)
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 ًّ ً و َزخا يَن ، ، بالّدال بدل القاف وصّوبَه « بَردَ »أَي لََمَع. وكذلك الَحريُر ألَنّه يَبُرق من الثِّياب. وفي بعض النُّسخ  : بََرقَ  َزِخيخا بعُض الُمَحّشِ

 وهو غلط.

 * وّمما يستدرك عليه :

ّخة  تَأُْخَذنَّ منال ، ُحنَيف بنِ  عثمانَ  إِلى كتبَ :  عنههللارضيفي حديث علّي  ما جاءَ  ً  الزُّ ة «والنُّّخة شيئا خَّ ، أَي  تَُزخّ  أَوالد الغَنم ألَنَّها : الزُّ

َدقة إِذا كانت ُمنفرد ة ، فإِذا كانت مع تُساق وتُدفَع من ورائها ، وهي فُْعلة بمعنَى مفعولة ، كالقُْبَضة والغُْرفة. وإِنّما ال تُْؤَخذ منها الصَّ

دقة وال تُْؤخذ ، ولعلَّ مذَهبَه قد َكان ال يَأْخذ منها شْيئاً. َهاتها اعتُّد بها في الصَّ  أُمَّ

 ن والنهاية.كذا في اللسا

ْرنِيخُ  : [زرنخ] ْرنِيخو أَْصفَُر. منهو أَْحَمرُ  منهو ِمْنهُ أَْبيَضُ  أَي معروف ، وله أنواع كثيرة بالكسر : َحَجٌر. م ، الّزِ ِعيد : الّزِ  (1) ة بالصَّ

ْلخُ  : [زلخ] تِهِ  وهي الَمْزلَقة الَمَزلَّةُ ، بفتح فسكون : ، الزَّ لنَداَوتها ألَنَّها َصفاةٌ »والذي في األُّمهات   أو َمالَستِه.تَِزلَّ منها األَقداُم لنُُدوَّ

 : ملساُء أَْعالها َمَزلّةَ يَْزلَُق فيها َمن قاَم عليها. وقال الشاعر : َزْلخٌ و َزلُوخٌ  وَرِكيَّةٌ  .«مْلساءُ 

ّوٍة  وِم َأشــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــاُن هــــــــــــُ اَح الــــــــــــقــــــــــــَ  كــــــــــــَبّن رِمــــــــــــَ

وخِ     تــــــــــهــــــــــدِّمُ  َزلــــــــــُ هــــــــــا مــــــــــُ رحشــــــــــــــــــــــــُ ي عــــــــــَ َواحــــــــــِ  الــــــــــنـــــــــــ 

  
ِلخِ  وَزلُوٌج ، وهي الُمتزلِّقةُ الرأْس ، َزلُوخٌ  وبِئرٌ  بالجيم أَيضاً ، أَي َدْحٌض َمَزلَّة ، َوْصٌف بالمصدر.  َزِلخٌ و ، َزِلخٌ و َزْلخٌ  مكانٌ  ، كَكتِف. كالزَّ

 ، كذلك ، قال : َزْلخٌ  وَمَزلَّةٌ 

 (2) فَز ّ  زخلحٍ قاَم عل  َمَزلٍّة 
ً  ِرْجلُه وَزلََجت َزلََختْ  وعن أبي زيد :  قََدَمه. أَزلَخَ و .تَْزلَخ ُزلُوخا

ْلخُ و  تُريُد بُْعَد الغَْلَوةِ ، وأَنشد : (4) [به]وقال اللّْيث : هو َرْفعُك يََدك في َرْمي السَّْهِم إِلى أَقَصى ما تَقِدر عليه ،  (3) َغْلَوةُ السَّْهم الزَّ

 مبرِّيٍخ غا ح  زخلحٍ ِمنح ِماَئٍة 
ْلخ وفي التهذيب : ُسئل أَبو الدُّقَيش عن تفسير هذا البَيت بعَينه فقال : : أَْقَصى غايِة الُمغَاِلي. قال األَزَهِرّي : الذي قاله الليث حْرٌف لم  الزَّ

 لغَيره. قال : وأَرجو أَن يكون صحيحاً. (5)أَسمعه 

ْمح َزلََخهو ً  بالَكسرِ  ، يَْزِلُخهُ  بالرُّ ه َزْلخا هُ  مثل َزخَّ  .اْلِمْزلََخة به ، وهي َزجَّ

ً  اإِلبلُ  َزِلَخت يقال َكفَِرَح : َسِمَن ، َزِلخَ و  َسِمنَت. تَْزلَخ َزلَخا

لََّخةو ْحلُوقَةُ  الزُّ بياُن. ، كقُبَّرةٍ : الزُّ  يَتَزلَّج منها الّصِ

لَّخة من الَمجاز قولُهم : َرَمى هللاو َك َمعَهُ اإِلْنَسانُ  َن في الَمْشيَخة ، وهو، َمن َطعَ  بالزُّ من  َوَجٌع يَأُْخذُ في الظَّْهِر فيَْجُسو ويَْغلُُظ حتّى ال يَتََحرَّ

ْلخ شّدته ، واشتقاقُه من ْلق. ويُرَوى بتخفيف الاّلم ، وقال الخطَّابّي ورواه بعُضهم بالجيم ، قال : وهو َغلٌط. وقال ابن سيده :  الزَّ وهو الزَّ

 اٌء يأُْخذُ في الظَّْهر والَجْنب ، وأَنشد أَبو َعمٍرو :هو د

ا و  َزخــــــــــــَ َوام أَبـــــــــــــح ِد الــــــــــــقــــــــــــَ عــــــــــــح رحُت مــــــــــــن بـــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــِ

رِي  زخلَّ و     هـــــــــــــــــــح ُر بـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــح االـــــــــــــــــــد   ُزخلـــــــــــــــــــ 

  
: َشِهْدُت مأَْدبَةً فأََكْلُت ُجْبُجبَة ، ِمْن  (6)قالَت  ؟ِعلَّتُكِ قال أَبو الَهيثم : اعتلَّت أُمُّ الَهيثم األَعرابِيّةُ فَزاَرَها أَبو ُعبَْيَدة وقال لها : َعمَّ كانَْت 

 فقالت : أَو لِلنَّاِس َكالماِن. ؟، قلنا لها : ما تقولين يا أُمَّ الَهْيثَم ُزلَّخة َصِفيف ِهلَّعَة ، فاْعتََرتْني

بابيُّ :و ْلَخانُ  قال َخِليفَةُ الّضِ ك الزَّ  والّذي في األُّمَهات الٌّلغوية ، في السُّْرَعة. التَّقَدُّم في الَمْشيِ ، والجيم لغةٌ فيه : ويَحرَّ

 ، قال شيخنا : (7)بفتح الّزايِ وكسر الاّلم  ، َزِليَخاوَ 
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__________________ 
 ( زيد يف معجم البلدان : أبعاله من شرقي النير.1)
 برواايت خمتلفة ومعه أشطار أخر . (زخل)واألساس  (ا نزع زخل ازجل )( انظر الشطر يف اللسان يف املواد 2)
 ومثله يف الصحاح واللسان.« غلوة سهم»( القاموس : 3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ال أحفظه.5)
كنت ومح  ســــــدكة ا »ويف اللســــــان : .« .. تقوله : قالت : شــــــهدت اخل ا عبارة اللســــــان والتكملة فشــــــهد»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 6)

 (.«ود »انظر اللسان )أي كنت مشتهية للود  ا وهو الدسم « كنت ومح  للدكة ا فشهدت»ويف التكملة : « فشهدت
اوي عل  ما َأي بفتح أوله وكســـر  نيه ممدوداً ومقصـــوراً كما ســـينبه عليه يف املعتر. ويف الشـــهاب عل  البيضـــ زليخا قوله»( هبامش القاموس : 7)

 .«نقله عنه اجلمر أنه قد يضم أوله عل  هيئة املصغر اه ا وعليه فيكون ما اشتهر لي  غلرت من الناس اه نصر
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يق صاحبَةُ يُوُسفَ  والعَواّم يَنطقون به على ُوُجوٍه من الفَساد منها التصغير ، ومنها التشديد ، وكّل ذلك خطأٌ ، وهي ّدِ وعلى  َعلَْيهـ  الّصِ

ُرون. وَجَزَم أَقواٌم بأَنَّ اسَمها َراِعيل.ـ  السَّالم نَبِيّنا أَْزَكى  فيما زعم المفّسِ

ً و  : َملََّسه. َزلََّخه تَزليخا

 * ومما يستدرك عليه :

 .(1) تُعَلَّق به األَبواُب وال تُغَلَّق ، كما في األَساس المزالخ ، ويقال : بالِمزالخ الباَب ، إِذا أَغلقَه أََزلخَ 

 ال خيَر في َسهمٍ »صاحبُه. وفي َمثَل  أَْزلََخهو على َوْجِه األَرِض ثم يَِمضي ، زاِلٌخ يَْزلَخ وَسهمٌ  .(2)الماُء عن الصَّخرة  َزلَخَ  ومن المجاز :

 في َمْشبِه : أََسَرع. (3) َزلَخَ و «َزلخ

 : شديٌد. قال : َزاّلخٌ  وَعنَقٌ 

رَاِخ  ــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــِ ر ِط ال ــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــر فـ رِدحَن قــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــَ  ي

     ٍ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َدجلٍَ وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َزاّلخِ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 .(4)« قََدَمَك في مقام تالفيك َزلََّخت ِمْن فيك ثم َزلََختْ  ُربَّ َكلمة َعوَراءَ »: َسِريعةٌ. وتقول :  َزلُوخٌ  ونَاقَةٌ 

 : ُدوٌن. ُمَزلَّخٌ  ، وعطاءٌ  ُمَزلَّخ : لَئيم ُمدفٌَّع عن الَكرم ُمزلٌَّق عنه. ومنه عيشٌ  (5) ُمَزلَّخٌ  وَرُجلُ 

 : َطويلةٌ بَعيدة. َزلُوخٌ  وُعْقبَةٌ 

ً  رأَْسه زلَخَ و ه ، وهذه عن كراع. َزْلخا  : َشجَّ

ً  كَمنَعَ  بأَْنفه َزَمخ : [زمخ]  وتَاهَ. تَكبَّرَ  ، وَشَمَخ : َزْمخا

خٌ  وأُنُوفٌ  خٌ  ُزمَّ اِمخو : ُشمَّ  بأَْنفه. : الشَّاِمخ الزَّ

امخ من الَمجاز :و  وَحُجون : َزموخٌ  وقال أَبو زيد : ُعْقبَة ، محّركةً : بَعيدةٌ. َزَمخٌ و َزُموخٌ  (6) ُعْقبَةٌ  منه أَيضاً ،و ِمَن الَكْيِل : الوافُِر. الزَّ

 وبَُزوٌخ : َعِسَرةٌ نَِكدة. َزموخٌ  وقال ابُن األَعرابّي : َشِديدةٌ.

 كقُبَّْيٍط : ُكوَرةٌ ببَْيَهَق. ، ُزَمْيخُ و

 * ومما يستدرك عليه :

خٌ  ِجباٌل لها أُنُوفٌ   . قال الّشاِعر :ُزمَّ

واُزهّن واألُنوُف   الز م خُ َأجح
واُل. وهو َمجاز. وكذا قَولُهم : نِ   ، أَي بعيدة ، كما في األَساس. َزموخٌ  يَّةٌ يَعنِي باألَجواِز أَْوساَط الجباِل. وأَنُوفُها الّطِ

ً  كفَِرَح ، والسَّْمُن ، الدُّْهنُ  َزنِخَ  : [زنخ]  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النَّبيَّ »في الحديث : و كَكتٍِف ، ، َزنِخٌ  فهو ْت رائحتُه تغيّرَ  : يَزنَخ َزنَخا

 ، أَي ُمتغيِّرة الرائحِة. ويقال ، َسنِخة ، بالسين. «فيها َعْرقُ  َزنَِخةً  إَِهالَةً  إِلَْيه فقّدمَ  رُجلٌ  َدَعاه

ً  ، كنََصر وَضَرَب ، َزنَخَ و السَّْخُل : َرفََع رأَْسه عند االرتضاع ِمْن َغَصٍص أَو يُْبس َحْلٍق. َزنِخَ و مّ  يَْزنُُخ ُزنُوخا ً  بالضَّ ،  كَزنََّخ تَزِنيخا

 ظرف.على باب  (7)واقتصَر في األساس 

 مثل التََّزّمخ. والتََّكبُّر ، ِء ِشْدقَْيه ،إِذا كان بملْ  : التَّفَتُُّح في الَكالمِ  التَّزنُّخُ و

ً  َزنَِخةٌ  إِبلٌ و ةٍ فََضاقَْت بُُطونُها. ، َكفَِرَحة : ضاقَْت بُُطونَُها َعَطشا ةً بَْعَد مرَّ  والُذي عن كراع : َعِطَشْت َمرَّ
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 * ومما يستدرك عليه :

ً  القَُرادُ  َزنَخَ  بي َعمٍرو :عن أَ   ، وَرتََخ ُرتُوَخا ، إِذا تَشبََّث بَمن َعِلَق به. وأَنشد : ُزنُوخا

ه  ائـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ٌد راتـــــــــــــٌخ يف خـــــــــــــِ ا وَزيـــــــــــــح نـــــــــــــَ مـــــــــــــح  فـــــــــــــقـــــــــــــُ

ِرمُي ِإذا     رَاِد ال يـــــــــــــــــَ وَخ الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ خح رُتـــــــــــــــــُ  َزنـــــــــــــــــَ

  
 ومعناهما واحد ، وقد تقّدم.« إِذا رتَخ»، ويروي  زنخ هكذا أَورَده األَزَهِرّي في

 ويُصرف. يمنع ، بالضّم : ع ُزَواخ : [زوخ]

__________________ 
 «.املزالج ... . ابملزالج.. : أزجل (زجل)( وردت العبارة يف األساس يف مادة 1)
 وشاهد قو  ذي الرمة :« ا نجرة»( يف األساس : 2)

  حــــــــــــــــىت ِإذا أزخلــــــــــــــــت مــــــــــــــــن كــــــــــــــــر حــــــــــــــــنــــــــــــــــجــــــــــــــــرة
 ِإىل الــــــــــــــغــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــر ومل يــــــــــــــقصـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــه نــــــــــــــغــــــــــــــب   

  

 ِإىل هنا وقد ذكرت زجل ابجليم بد  اخلاء يف مجيض العبارة. .. : من ومن اجملاز زخل املاء (زجل)( العبارة كلها وردت يف األساس يف مادة 3)
 ..«.. . مث زجلت.. ( العبارة أيضا وردت يف األساس يف مادة زجل : تقو  رب كلمة عوراء زجلت4)
 ُدوٌن. ( العبارة يف األساس يف مادة زجل : ورجر مزجل لئيم مدّفض عن املكارم ا مزّلف عنها ا ومنه عيش مزجّل ا وعطاء مزجّل ا وحّب مزجّل :5)
 فيه بفتح العا والقاف. (زخل)( ضبطت ُعقبة هنا يف اللسان بضم العا ا وضبطت يف مادة 6)
 ساس.( كذا ابألصر ومل ترد مادة زنخ يف األ7)
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ً  (1) َزاَخ يَِزيخُ  : [زيخ] ً و َزْيخا ي ، عن المكان َزاخَ و وزاَح بالَخاِء والحاِء بِمعنًى زاخَ  قال َشِمٌر : َجاَر وَظلَم. محّركةً : ، َزيَخانا  تَنَحَّ

اه. أََزاَخهو ْوهم ، ويُْرَوى بَيُت لبيٍد : عن َموِضعهم ، أَي فأَزاُخوهم وُحِكَي عن أَعرابّيٍ من قيس أَنه قال : َحَملوا عليهم : نَحَّ  نَحَّ

ه  الــــــــــــــُ يــــــــــــــ  ــــــــــــــَ يــــــــــــــُر َأو فـ وم الــــــــــــــفــــــــــــــِ قــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  لــــــــــــــو يـ

رح  زاخَ     ي وَزحـــــــــــــــَ امـــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ ر مـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــح  عـــــــــــــــن مـــــــــــــــِ

  
 بالذّال.كَذيََّخ ،  : تََذلَّل ، تََزيَّخو بالَخاِء فهو بمعنَى جاَر ال َغيره َزاخَ  قال أَبو الَهيثم : زاَح بالحاِء : أَي ذَهب وَزاَحْت ِعلَّتُه ، وأَما

 فصر السا
 املهملة مض اخلاِء املعجمة

 وهو َمجاز. : التَّْخِفيُف ، التَّْسبِيخ : [سبخ]

ً  أَنّ »:  وسلموآلهعليههللاصلىفي الحديث عن النّبّي و ً  اعنههللارضي عائشةَ  بَيتِ  ِمنْ  َسَرقَ  سارقا  النّبيُّ  لها فقال ، عليه فَدَعتْ  َشيئا

، أَي ال تُخفِّفي عنه إِثَْمه الّذي استحقَّه بالسَِّرقة بُدعائِك عليه. يريد أَنَّ السَّارق إِذا  «َعْنهُ بُدَعائِِك َعليه تُسبِِّخي ال:  وسلموآلهعليههللاصلى

 دَعا عليه المسروُق منه َخفَّف ذلك عنه. قال الشاعر :

خح  بـــــــــــِّ ه  فســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــّ مح أبَن لـــــــــــَ م  واعـــــــــــح ك اهلـــــــــــَ يـــــــــــح  عـــــــــــلـــــــــــَ

ـــــــــــنُ     ـــــــــــًا فـــــــــــكـــــــــــائ ـــــــــــئ ي ـــــــــــّرمحـــــــــــُن شـــــــــــــــــــــــــَ د ر ال  ِإَذا قـــــــــــَ

  
ى ، أَي َخفِّْفها. َسبِّخْ  ويقال : اللُهمَّ   عنّا األََذى ، يَعنِي اْكِشْفه وَخفِّْفه. َسبِّخْ و عنِّي الُحمَّ

 كالصُّوِف والَوبَر. ونَْحِوه ،  ،بعد النَّْدِف لتَغزله المرأَةُ  لَفُّ القُْطنِ  : التَّسبيخو والسُُّكوُن جميعاً. التَّْسِكينُ  أَيضاً : التّسبيخو

يق ، بمعنَى تَسبيخِ  عن ابن األَعرابّي : َسمْعت أَعرابيًّا يقول : الحمد هلل علىو  .(2)فيه  ُسُكون الِعْرِق من َضَرباٍن وأَلَمٍ  العُُروق. وإِساَغِة الّرِ

نقله الفّراُء عن أَبي َعمٍرو. وقال  فيهما ، كالسَّْبخِ  أَي نِْمُت ، (3) سبَّْختُ و كّلِ ساعٍة.وقيل : هو ُرقاُد  الفََراُغ ، والنَّْوُم الشَّديُد ، : التَّسبيخُ و

ً  وقُِرئ : إِنَّ لك في النََّهارِ  قَريباِن من السَّواِء ، السَّْبخُ و السَّْبحُ  الّزّجاج : قرأَ بها يَحيَى بن يَعمر. قال ابُن األَعرابّي : من  (4) َطِويالً  َسْبخا

ً  فمعناه اصطراباً. وَمعَاشاً ، ومن قرأَ  (َسْبحاً )أَ قَرَ  القُْطِن وهو  تَسبيخ أَراد َراَحةً وتَخفيفاً لألَبداِن والنَّوَم. وقال الفّراُء : هو من َسْبخا

ِعيه. َسبِِّخي وتَنفيُشه ، يقال (5)تَوسيعُه   قُطنَك ، أَي نَفِِّشيه ووّسِ

ُض من  كأَميرٍ  ، السَّبيخُ و  ما لُفَّ ِمْنه بَْعَد النّْدِف للغَْزِل ، أَيضاً : السَّبِيخو .َسبِيخةٌ  بهاءٍ  الواِحَدةُ  فَوق ُجْرحٍ ، القُْطِن ليُوَضع َعلَيه الّدواءُ الُمعَرَّ

 ُمفدَّك ، وكذلك من الصُّوف والَوبَر. ُمَسبَّخو َسبِيخٌ  وقُطنٌ 

يِش  الطَّيِر ، وهو َسبِيخُ  من المجاز : َوَردت ماًء َحولَهو قال األَخطُل يَذكر  ، َسبَائِخُ  الثاّلثةِ  جو .الُمَسبَّخ ونََسَل ، وهو ما تَنَاثََر من الّرِ

 الِكاَلَب :

َاَب كـــــــــــمـــــــــــا  ـــــــــــرت  ـــــــــــن ال رِي ذح ـــــــــــُ ّن ي وهـــــــــــُ لـــــــــــُ  فـــــــــــَبرحســـــــــــــــــــــــــَ

رِي     ذح بــــــــــــائــــــــــــخَ يــــــــــــُ َلرِ  ســــــــــــــــــــــــــَ ُف َأوح دح ٍن نــــــــــــَ طــــــــــــح  قــــــــــــُ

  
َكةَ ومسكَّنَةً : أَرٌض ذاتُ  السَّبََخةو  نَّزٍ وِمْلحٍ. ، محرَّ

ً  . وقدِسباخٌ  ج ً  فيُْنبت الِمْلَح وتَسوُخ فيه األَقداُم ، وقد يَسبَخُ  : المكانُ  السَّبَخُ و األَْرُض. أَْسبََختِ و َسبَِخةٌ  فهي َسبَِخْت َسبَخا  .َسبَخ َسبَخا

إِْن َمَررت بها »في الحديث : أَنه قال ألَنٍس وذكَر البصرةَ و ، 131العابُد ، تُوفَِّي سنة  ع بالبَصَرة ، ومنه فََرقَُد بن يَعقُوبَ  : السَّبََخةُ و

 «ِسبَاَخَهاو وَدَخْلتََها فإِيّاك

 وهي األَرض الّتي تَعلوها الُملُوحةُ وال تَكاد تُنبت إاِّل بْعَض الشَّجِر.

 ونحوه. كالطُّْحلُب من ُطول التَّْركِ  َما يَْعلُو الَماءَ  : السَّبََخةو
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 كَسبََح ، وقد تقّدم. تَبَاَعدَ  في األَرض : َسبَخَ و

ً  َسَكَن َوفَتََر ، والغََضُب : الَحرُّ  (6) تََسبَّخَ و  .كسبَّخ تَسبيخا

بَاخَ  بَلَغَ  إِذا في َحْفِرِه ، أَْسبَخَ و  .َسبَخة ، إِذا انتَهى إِلى فأَْسبَخَ  تقول : َحفََر بِئراً  ، الّسِ

__________________ 
 .«يزاخ»( عن القاموس. وابألصر 1)
 ويف التهذيب : ضرابن الدم فيه.« ضرابن أمل فيه»( يف اللسان : 2)
 .«سبخب»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 3)
 .7( سورة املزمر اآية 4)
 ( التهذيب واللسان : توسعته.5)
 ( اقتصر اجلوهري عل  سب خ.6)



3522 

 

ةُ  السََّخاخٌ  : [سخخ]  .(1) كالسََّخاِسخ ، كَسَحاٍب : األَرُض اللَّيِّنَة الُحرَّ

 ، َهكذا َجَمعه القُطامّي ، وقال يَصف َسحاباً ماطراً : َسَخاخٍ  قال أَبو منصور : هو َجْمعُ 

َض  واضـــــــــــــــــــــــَ ختـــــــــَ خـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ يـــــــــٍم  ابلســـــــــــــــــــــــ  نـــــــــِ نح مـــــــــُ  مـــــــــِ

ارَاو     مــــــــــــــــَ رَتََش الــــــــــــــــغــــــــــــــــِ َ وافــــــــــــــــح اح اَد الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــَ

  
اُء ،: ال السَّّخاءُ و خَّ  كَرَخاِخّي ، كالهما بالفتح. َسَخاِخيّ  ج وهي األَرُض اللَّيِّنة الواِسعَة ، كما تقّدم ، رَّ

 فيهما. أَمعَنَ  كَزخَّ : في الَحْفر والسَّْير َسخَّ  في النوادر :و

تو ، أَي اْحِفر. ُسخَّ  ويقال : لُخَّ في البئر مثْل  لتبيَض. الَجَراَدةُ : َغَرزْت َذنبََها في األَرِض  َسخَّ

 . وقد تقّدم انسدج في الجيم فراجْعه.انَسَدخَ  يقال : َضَربَه حتَّى انبَسَط ، على األَرض : انسدخَ  : [سدخ]

الميم وكسر الّضاد ، وهي التي ال يُهتَدى بفتح  الَمِضلَّة ، هي البعيدةُ ، وقيل : هي وقيل : كَجْعفٍَر : األَرُض الواِسعَةُ ، السَّْربَخ : [سربخ]

 فيها لطريق.

يَّةٍ » في حديث ُجَهيش :و  ، أَي مفازةٍ واسعَِة األَرجاِء. «َسْربَخٍ  وكائِْن قََطْعنَا إِليَك من َدّوِ

َويُد ، والَمْشُي في الظَّهيَرة. محّرَكةً. : الِخفَّةُ والنََّزق ، السَّْربََخةو ً  ادر : يقال َظلْلُت اليَومَ وفي النو والَمْشُي الرُّ ، أَي  (2)وُمَسْنبَخاً  ُمَسْربَخا

 َظِلْلُت أَْمِشي في الظَّهيرة.

 واسٌع ، قال أَبو ُدَواٍد : بَعيدٌ  كُمَسْرَهد : ، ُمَسْربَخٌ  َمْهَمهٌ و األَرجاءِ  ، بالكسر : واِسعُ  ِسْربَاخٌ  َمْهَمهٌ و

ا  لـــــــــــــمـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ومـــــــــــــًا ف ـــــــــــــَ ـــــــــــــًة وي ـــــــــــــل ـــــــــــــي بحَدتح ل  َأســـــــــــــــــــــــــــح

تح يف     لــــــــــــــــــَ خٍ َدخــــــــــــــــــَ رحبــــــــــــــــــَ رحُدونِ  ُمســــــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــَ

  
َدن : الغَْزل.  قال : الَمْرُدوُن : المنسوُج بالسََّراب. والرَّ

ّم : تَمٌر يَُصبُّ َعلَيه الماُء ، السُّْرُدوخُ  : [سردخ]  .(3)لم يذكره أَحٌد من األَئّمة ، وال َوجدتُهُ في األُّمَهات  ، بالضَّ

دَر والظَّْهر ومن خواّصه أنّه ُمعّرب ، أَي معروف ، وهو نَبَاٌت م بالكسر : ، اإِلْسفاناخُ  : [سفنخ] ةٌ جاليَةٌ َغسَّالةٌ يَنفَع الصَّ  وهو فيه قُوَّ

 ُملَيِّن.

ً و يَْسلَخه كنََصَر وَمنََع ، اإِلهاَب ، َسلَخَ  : [سلخ]  .َسلَخَ و : ما ُكِشَط عنه. السَّْلخو عن ِذيِه. َكَشطَ  : يَْسلُخه َسْلخا

 المرأَة ِدْرَعها ، إَِذا نََزَعتْه. وهو َمجاز ، قال الفرزدق : َسلََخت يقال : نََزَع ،

تح ِإذا  خـــــــــَ لـــــــــَ هـــــــــا  ســـــــــــــــــــــــَ ُة ِدرحعـــــــــَ امـــــــــَ  عـــــــــنـــــــــهـــــــــا أُمـــــــــَ

ِرفُ و     ِة ُمشـــــــــــــــــــــــــح َجســـــــــــــــــــــــــ 
َ

ا رَايب املـــــــــــ هـــــــــــَ بــــــــــــَ جـــــــــــَ  َأعـــــــــــح

  
 أَيضاً. المسلوخةُ  وهي ِجْلُدَها ، عنها ُسِلخَ  : شاةٌ  الَمسلوخو

ً و يَْسلَخه فاُلٌن َشْهَره َسلَخَ و .كانَسلخَ  الشَّْهُر : َمَضى ، َسلخَ و ً و يَْسلُخه َسْلخا وهو َمجاز وفي التَّهذيب :  أَْمَضاه وصار في آِخِره ، : ُسلُوخا

عن أَنفُِسنا كلَّه. قال :  فسلَْخنَاه ُكلَّ لَيلة عن أَنفُِسنا جزًءا من ثالثيَن ُجْزًءا حتّى تكاملَْت لَياليه ، فَسلَْخنَا الشَّهَر ، أَي َخَرْجنَا منه َسلَْخنا يقال

ومنه قَوله  .(4)عن أَنفُسنا كلَّه  نَْسلُخه ّيِ نِْصِفه ِلباساً منه ، ثموأَُهلَْلنَا ِهاَلَل َشْهِر َكذا ، أَي َدَخْلنَا فيه ولَبِْسنَاه ، فنَْحن نَزداُد ُكلَّ لَيلٍة إِلى ُمِض 

: 

تُ ِإذا مـــــــا  خـــــــح لـــــَ ه  ســـــــــــــــــــَ لـــــــَ ثــــــح ُت مـــــِ لـــــــح لـــــَ َر َأهـــــح هـــــح  الشـــــــــــــــــــ 

اًل     ــــــِ فــــــَ  قـــــــات يكــــــَ خــــــِ لــــــح هــــــوَر وِإهــــــالِد  ســــــــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــ 

  
 وقال لبيٌد :
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احــــــــــــىت  ِإَذا  خــــــــــــَ لــــــــــــَ ٍة  ســــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــ  اَد  ســــــــــــــــــــــــــِ  مجــــــــــــَُ

هـــــــــ    امـــــــــُ يـــــــــَ ه وصـــــــــــــــــــــــِ امـــــــــُ يـــــــــَ اَ  صـــــــــــــــــــــــِ زحًءا فـــــــــطـــــــــَ  اجـــــــــَ
  

، من الَحْمض  ساِلخٌ  ثم عاد فاْخَضرَّ كلُّه فهو َسلَخَ  قال وُجَماَدى ستٍّة هي ُجَماَدى اآلِخَرة ، وهي تَماُم ستَّة أَشهٍر من أَّوِل السَّنَِة ، والنَّباُت إِذا

 وَعاَد. النَّباُت : اْخَضرَّ بعد الَهْيج َسلَخَ  في المحكم :و وَغيره

 ٌء من َضْوئه ،َخَرَج منه ُخروجاً ال يَبقَى معه شي : فاْنَسلَخَ   النََّهاَر من اللَّْيل : اْستَلَّهُ ،هللاُ  َسلَخَ  من المجاز :و

__________________ 
 قا  يف التكملة : موضض ابلشاش من ما وراء النهر.« يف نسخة املو املطبوع زايدة : وع مبا وراء النهر»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ضبطت الكلمتان يف التكملة بكسر الباء ا وما مت ضبطه بفتح الباء عن اللسان.( 2)
 .«املاء»بد  « املر »( ورد يف التكملة ا وفيها 3)
 عن أنفسنا كله. نسلخه عن أنفسنا بعد تكامر النصف جزءاً فجزءاً حىت نسلخه ( األصر واللسان والعبارة يف التهذيب :4)
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 ل  الل ير ا فِإذا زا  َضوُ ه بَِقَي الل يُر غاِسقاً قد َغِشَي الّناس.أَلن  الن هار مكو ٌر ع
ً  الَحيَّةُ  َسلََختو بالفتحِ ، أَي  ، َسْلَختَِها عن هكذا في سائر النَّسخ ، وفي األُّمَهات كلَِّها : تَْنَسِري اْنَسَرى ، وكذلك كلُّ دابٍّة : تَْسلَُخ َسْلخا

َهه شيُخنَ  َح به جماعةٌ.ِجْلَدتِها. وَوجَّ  ا بأَنَّ لْفَظ الَحيَِّة يُْطلَق على الذََّكر واألُنثَى ، كما َصرَّ

 بفتح الَّالم. ، كُمنَسلَِخه آِخُر الشَّهِر ، بالفتح : ، السَّْلخو

 الَجَرُب ِجْلَده. سلَخَ  واإِلَهاُب ، أَي ُكِشَط عنه ، ومن المجاز عن الشَّاةِ ، ُسِلخَ  اسُم ما : السَّْلخو

 .(1) منها الَجَملُ  يُسلَخُ  : َجَربٌ  سَّاِلخالو

 .تََسلَّخَ و فانَسلَخَ  ، َسلََّخهو الَحرُّ ِجْلَد اإِلنسانِ  َسلَخَ و

ً  َشديد السَّواد. قال ابُن بُُزْرج : ذلك أَسودُ  اسُم األَْسَوِد من الَحيَّاتِ  : الساِلخو ، غيَر  سالخٌ  ، جعلَه معرفةً ابتداًء من َغْير مسأَلٍَة. وأَسودُ  ساِلخا

فةُ ، في قول  ، ساِلخٌ  وأَْسَودانِ  ساِلخٌ  . وأَْسَودُ بَِسالخة وال تُوَصف (2) واألُْنثَى أَْسَوَدةٌ  ِجْلَده كّل َسنٍَة. يَْسلَخ ُمَضاٍف ، ألَنّه ال تُثنَّى الّصِ

 األَخيرة نادرة. ، ُسلََّخةٌ و ُسلَّخٌ و َسَوالخُ و ساِلَخةٌ  وأَساِودُ  ُن دريد تثنيتَها ، واألَّوُل أَعَرُف.األَصمعّي وأَبي زيد ، وقد حَكى اب

جلو وهو بالجيم أَكثر ، : األَصلَُع ، األَْسلَخو  الشَّديُد الُحْمَرة. الرَّ

 ذو ُشعٍَب. ُمْنَسِلخ كأَنّه قْشرٌ  تَراه : عْطرٌ  السَّليَخةو

 ، أَي نُِزَع من بْطن أُّمه. ُسلخَ  لكونه الَولَُد ، : السَّليخةو

يب  ُدْهُن ثََمر البَاِن قبَل أَن يَُربَّبَ  : السَّليخةو يب ، فإِذا ُربَِّب بالِمْسك والّطِ ثم اعتُِصَر فهو َمنشوٌش ، وقد نُشَّ نَشًّا ، أَي اختَلَط  (3)بأَفاِويِه الّطِ

يِب.  الدُّْهُن بَروائحِ الّطِ

ْمث : ما لَْيسَ و من العَْرفَج : ما َضُخَم من يَبِيِسه. خةُ السَِّليو ْمث والعَْرفَج إِذا  َمرعًى ، فيه من الّرِ إِنّما هو َخَشٌب يابٌس ، والعرب تقوا ، للّرِ

 .َسليخةٌ  لم يَْبَق فيهما َمْرعًى للماشية : ما بَِقَي منهما إِالّ 

 .كالسَّْلَخة عنه ، تَنَسِلخ الّذي : ِجْلُد الَحيَّةِ  الِمْساَلخُ و السَّْلخو

 إِنساٍن. مْساَلخِ  ومن الَمجاز : فاُلٌن حماٌر في

 وَطِريقَتها. (4)تَمنَّْت أَن تكون مثَْل َهْيئَتها «. من َسْوَدةَ  مْساَلخها ما رأَْيت امَرأَةً أََحبَّ إِلّي أَْن أَُكوَن في»في حديث عائشة و

 أَْخَضُر. وهو نَْخلَةٌ يَنتثر بُْسُرَها : المْسالخُ و

 .«وال ِمْخَضار ِمسالخٌ  أَنّه ليس له»في حديث ما يَشتَِرطه المشتِري على البائع و

ْلخ اإِلَهابُ  : الِمْسالخُ و  بالكسر. كالّسِ

 .«َمنْ »والّذي في األّمَهات بإِسقاط  َمْن ال َطْعَم له. مليٌخ : َسليخٌ و َمِليٌخ : شديُد الِجَماعِ وال يُْلِقح. َسِليخٌ  رجلٌ و

 إِذا كان كذلك ، عن ثعلب. وَماَلَخةٌ ، َساَلَخةٌ  فيهو

 ، ُمحّركةً : ما على الِمْغزِل من الغَْزل. السَّلَخُ و

جلُ  اْسلخّ و ً  الرَّ  وأَنشد : : اْضَطَجع. اسِلَخاخا

َلخ اِإذا َغَدا الَقوحُم َأَب   فاسح
 ، كإِْزِميل : نَبَاٌت. اإِلْسِليخُ و

 * ومما يستدرك عليه :
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 ، أَي َحفَروا حتّى َوَجدوا الماَء. «اإِلَهاُب فَخَرَج الماءُ  يُْسلَخ َموِضَع الماِء كما فَسلَُخوا» والهدهدِ  السالمعليهفي حديث ُسليماَن 

َي ما بَِقَي منها ِشْلواً ، قلَّ أَو كثَُر.: ُكِشَط عنها ِجْلُدها ، فال يزال ذلك اسَمها حتّى يُؤَكل منه َسِليخٌ  وشاةٌ   ا. فإِذا أُِكَل منها ُسّمِ

 الظَّليُم ، إِذا أَصاَب ِريَشه َداٌء. َسلَخَ و

ْعِر : وْضُع لفٍظ بمعنَى الّلفِظ اآلَخر في جميعه ، فتُزيُل أَلفاَظه وتَأْتِي بَدلََها بأَْلفَاٍظ ُمَراِدفة لها في معناها َسْلخُ و َر  َسْلخٌ  ؛ فهذا الّشِ فإِْن قَصَّ

 دون معناه كان َمْسخاً.

 اسم َجبٍَل ذُِكَر في َغْزَوِة بْدٍر ، نقله السَُّهْيلّي. (5) مْسلخٌ و

__________________ 
 .«الساخل : َجَرٌب يكون ابجلمر يسلخ منه»( يف التهذيب واللسان : 1)
 ( يف القاموس والصحاح منونة ا ويف اللسان ضبطت بدون تنوين.2)
 ( األصر واللسان والتكملة ويف التهذيب : والعنرب.3)
 «.يهاهد قوله هيئتها ا الذي يف اللسان والنهاية :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ـ ( يف معجم البلدان : ُمسِلح اب اء بضم امليم وسكون السا وكسر الالم. قا  ابن اسحا  يف غزوة بدر : فلما استقبر الصفراء وهي قرية5)



3526 

 

َماخ : [سمخ] َماخ ، لُغة في : بالَكْسر : الّسِ ْوُت ، وبعُضهم أَنكر السي الّصِ  ن.وهو ثَْقُب األُذُِن الّذي يَْدُخُل فيه الصَّ

ً  َكَمنَعه َسَمَخهو  فَعَقََره. ِسَماَخه أَصابَ  : يَْسَمخه َسْمخا

ْمخ. َسَمَخنِي ويقال  بِحدَّة َصْوتِه وَكثَرةِ كالِمه. ولُغة تميٍم الصَّ

الً. َسَمخَ و ْرُع : َطلََع أَوَّ  الزَّ

ْمخةِ  إِنّه لََحَسنُ  يقال :و ماخ ، بالكسر ، كأَنّه مأْخوذٌ من الّسِ  الِعفَاص. وهو ، الّسِ

 * ومما يستدرك عليه :

ماخ  : الثَّْقب الذّي بين الدُّْجَرْيِن من آلَِة الفَدَّاِن. الّسِ

ْملُوخ ، السُّْملُوخ : [سملخ] ّم : الصُّ ْمالخِ  : بالضَّ  له النّْضر.وهو من األُذن : َوَسُخَها وما يخُرج من قُشوِرها ، قا ، كالّسِ

ْخَصِة ، مثْل القُْضبَان ، وجْمعه ما يُْنتََزُع ِمْن قُْضبَاِن النَِّصّيِ  : السُّْملوخُ و  ، وهي األماصيخ. السََّماِليخُ  الرَّ

قَاِء وُحِفَر له ُحْفَرةٌ وُوِضَع فيها ليَُروَب ، وتُِركَ  لَبٌَن ُحِقنَ  : السََّماِلخيّ و ِمَن اللَّبَِن والطَّعام : ما ال َطْعَم له. السََّماِلخيُّ و وَطْعُمه َطْعُم  في الّسِ

 َمْخٍض.

ْنخ : [سنخ]  ، والحاُء لغة فيه. ُسنُوخٌ و أَْسنَاخٌ  والجْمع ٍء.ِمن كّلِ شيْ  ، بالكسر : األَْصلُ  الّسِ

ْهِرّي و الَخبيَث. ِسْنِخه وَرَجَع فالٌن إِلى بَاُط في َسبِيل هللا ِسْنُخهو الِجَهادِ أَْصُل »في حديث الزُّ  .«الّرِ

ْنخو ّن : َمْنبِتُه. الّسِ  أُصولَُها. الثَّنَايَا واألَسناِن : أَْسناخُ و من الّسِ

ْنخ في النواِدر :و ى : َسْوَرتَُها. الّسِ  من الُحمَّ

ْنخو ْنخيّ  ة بُخراساَن ، منها ذاكُر بُن أَبي بْكرٍ  : الّسِ  .الّسِ

ُسوُخ ،:  السُّنُوخُ و ً  في الِعْلم َسنَخَ  وقد الرُّ  َرَسَخ فيه وَعاَل. يَسنَخ ُسنُوخا

َكةً : البَِعيرُ  السَّنَخُ و  .(1) ، محرَّ

ً  َكفَِرَح ، والّطعاُم وغيرهما ، الدُّْهنُ  َسنِخَ و  وقد تقّدم ، وهو َمجاز. َزنَِخ ، تَغَيََّر وفَسدْت ِريُحه ، لغة في : يَسنَُخ َسنَخا

 أَْكثََر. َوْحَده ، إِذا من الطَّعَام َسنِخَ و

يُح الُمْنتِنَة ، السَّنَاَخةو  . قال أَبو َكبير :َسنَاخةٌ و َسْنخةٌ  بفتح فسكون ، يقال : بَيٌت له ، كالسَّْنَخة : الّرِ

ُت  لـــــــح َدخــــــَ ِت  (2)فـــــــَ يـــــــح ــــــَ رَي بـ تـــــــًا غــــــَ يــــــح ــــــَ ةٍ بـ اخـــــــَ نـــــــَ   ســــــــــــــــــــَ
رِ و     فحضــــــــــــــــــــــــــــــِ ُ

ِرمِي املــــــــــــــــ زحَداَر الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ  ازَدرحُت مــــــــــــــــُ

  
بَاغِ. : نَاخةالسَّ و  وقيل في معنى البيِت ، أَي ليس ببَيِت ِدبَاغٍ وال َسْمٍن. الَوَسُخ وآثاُر الّدِ

ةٌ ، َسنِخٌ  بَلَدٌ  في النَّوادر :و ى. ، كَكِتٍف : َمَحمَّ  أََي موضع الُحمَّ

 بالمهملة. هو : جدُّ نَْصِر بن أَحمَد ، أَو سانِخٌ و

 ِء.: َطلَُب الشَّي التَّْسنِيخُ و

 ، بالّضّم : القَاَمتاِن. السُّْنَختَانِ و

 * ومما يستدرك عليه :

ّكيِن : َطَرُف ِسياَلنِه الّداِخُل في النِّصاب. ِسْنخُ   السَّيف : ِسياَلنه. ِسْنخُ و النَّْصل : الَحديدةُ الّتي تَدخل في َرأِْس السَّْهِم. ِسْنخو الّسِ
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، حكاه ثعلب. قال ابن سيده : فال أَُحقُّ أََعنَى بذلك األُصوَل أَم َغيَرها. وقال بعضهم : إِنَّما  (3)النُّجوم : الّتي ال تَْنِزل بنُجوم األَْخذ  أَْسناخُ و

 .هي أَشياُخ النُّجومِ 

 .َسِنخَ و وعن أَبي َعْمٍرو : َصنَِخ الَوَدكُ 

جُل : َحفََرْت أَسنانُه  َسِنخَ  وفي األَساس :  : ائْتَكلَْت أُصولُها. َسنَِختو ، (4)الرَّ

ً  كُمَسْرَهد : الُمَسْربَخ ، وهو الِّذي يَْمِشي في الظَِّهيَرة ، الُمَسْنبَخُ  : [سنبخ] ً و تقول : َظِللُت اليَوَم ُمَسْربِخا  ، كذا في النوادر. (5) ُمَسْنبِخا

__________________ 
ِلحٌ ـ   ... با جبلا ا سب  عن جبليها ما الا ا : فقالوا : هذا ُمسح
 د  البعري.( يف ِإحد  نسخ القاموس : التغرّي ب1)
 ( يف الصحاح : فبتيت.2)
 .«قوله بنجوم األخذ ا هي مناز  القمر أو الجي يرمي هبا مسرتقو السمض أفاده اجملد»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( عبارة األساس : سنخ ُحفرتح أسناخ أسنانه.4)
 .( ضبطت الكلمتان يف اللسان بفتح الباء فيهما ا وما أثبت ضبرت عن التكملة5)
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ْجل َساختو بالمثلَّثة لُغة فيه. ثاَخْت ، في األَرض : قَوائُِمه َساَختْ  : [سوخ] : تَدُخل فيها  تَِسيخو تَسوخُ  : ثاَخْت ، واألَقدامُ  تَِسيخ الّرِ

 وتَِغيب.

 ، أَي َغاَصْت في األَرض. «يَُد فََرِسي فساَختْ »في حديِث ُسَراقةَ : و

ً  األَرُض بهم ساَختو َرَسبَ  : يَُسوخ ءُ الشَّيْ  َساخَ و ً و َسْوخا ً و ُسيُوخا ً و بضّمهما ، ، ُسُؤوخا كة : ، َسَوَخانا  وكذلك األَقَداُم. انخَسفَْت ، محرَّ

ً  صاَرِت األَْرضُ  يقالو .(1) ِطيٌن كثيرٌ  أَي كعاَُلبَِطة ، شديدةً ، ُسَواِخيَة فيه يقال : إِنّ و ً و بالّضّمِ ، ُسَواخا اخا  أَي ِطيناً.كُرّماٍن ،  ُسوَّ

اَخى يقال : ُمِطْرنَا حتّى صارت األَْرضُ و وقوُل  كما يقال ُكَمْيثِرة. ، ُسَوْيِوَخةٌ  وتصغيرها هكذا في التَّْهِذيب ، َكُشقّاَرى ، بضّم فتشديدٍ  ، ُسوَّ

م أَي الجوَهِرّي على فُعَالَى ، أَي  ، وقد ُوِجَد ذلك في بعض نُسخ األُّمَهاِت ، على ما أَورَده الَجْوَهِرّي ، (2) َغلَطٌ  وتخفيف العين هو بفتْح الالَّ

 .(3) كثَُر بها ِرَزاُغ الَمَطر

اَخى ويقال : بَطَحاءُ   فيها األَقدام. تسوخُ  ، وهي الّتي ُسوَّ

 فيها. ليَُسوخَ  يُْضَطرُّ إِليها الصَّعبُ  ، وإِنََّما ُسّواَخى فأََخَذ صاِحبُه بَذنَبِه في بطحاءَ  (4)ووَصَف بعيراً يُراض ، قال : 

اَخىو  : طين كثُر ماُؤه من ِرزاغِ الَمطر. السُّوَّ

خَ  في النَّواِدر :و اَخى أَي في : َوقََع فيه ، تََسوَّ َخ ، وقد تقّدم. السُّوَّ  ، مثْل تَزوَّ

 ، بالّضّم : ة ُسوخُ و

ً  ءُ الّشيْ  ساخ : [سيخ] ً و يَِسيُخ َسْيخا كةً :م ، َسيََخانا  .يَُسوخ مثْل َرَسَخ ، حرَّ

ْخُر. ساخَ و  ثاَخ. الصَّ

يَاخُ و ينِ  الّسِ بَِعيّة. السََّخاةِ  : لُغة في السَّاَخةو كِكتَاٍب : بُنَاةُ الّطِ  ، وهي البَْقلة الرَّ

 بالّصاد ، وهو األَصل.، أَي ُمْصِغيَة ، ُمستِمعة ، ويرَوى  «ُمِسيخة ما ِمن دابّة إِاّل وهي»في حديث يوم الُجمعة و

 (فصر الشا)
 مض اخلاِء املعجمة

 والذي في اللسان : َصوت الّلبَن عند الَحْلب ، كالشَّْخِب ، عن ُكراع. : َصْوُت الَحْلب من اللَّبَن. الشَّْبخُ  : [شبخ]

ْرعِ. : البَْوُل ، وَصْوُت الشُّْخبِ  الشَّخُّ  : [شخخ]  إَِذا َخَرَج من الضَّ

َت. َغطَّ  ِإذا مه ،في نَو َشخَّ و  وَصوَّ

ً  يَُشخّ  ببَْوِله َشخَّ و ً و َشِخْيخا ً  ببَوِله َشخَّ  ُكراع فقال : (5): لم يَْقدْر أَن يَْحبَِسه فغَلَبَه ، عن ابن األَعرابّي ، وعمَّ به  َشّخا ا ، ِإذا لم يَْقِدْر على  َشخَّ

 َحْبسه.

َت. : اْمتَدَّ كالقَِضيِب ، َشْخَشخَ و ببَْوِله َشخَّ و  من ذلك. بالبَْوِل ، لَشْخَشاخٌ  وإِنَّه أَو َمدَّ به وَصوَّ

الحِ  الشَّْخَشَخةو  والثَّوِب الجديد ، كالَخْشَخَشة في الُكّل ، وهي لغةٌ َضعيفةٌ. الِقْرطاِس  َحرَكةِ  صوتُ  : الشَّْخَشَخةُ و واليَْنبُوِت. : َصْوُت الّسِ

 .َشْخَشَختْ  وقد ُع النَّاقَِة َصْدَرها وهي بَاِرَكةٌ.َرفْ  : الشَّْخشخةُ و

وكّلِ  يابٍِس ، هو التََّهِشيُم ، يُعنَى به كْسرُ  وقيل : َرْخص ، كالعَْرفَج وما أَشبَهه ، َرْطبٍ  ءٍ َشيْ  ، كالمْنع : الَكْسُر في كلِّ  الشَّْدخُ  : [شدخ]

 أَْجَوَف كالرأِْس ونحِوه.
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ً َشَدَخه و َختو .اْنَشَدخَ و تََشدَّخَ  ف يَْشَدَخه َشْدخا َد للكثْرة. ُشّدِ ُؤوس ، ُشّدِ  الرُّ

ً  عن القَْصد. وقد الَمْيل : الشَّْدخو حه قَوُل شادخٌ  ، وهو َشَدَخ يَْشَدخ َشْدخا . قال أَبو منصور : ال أَعرف هذا الحْرَف وال أَُحقّه. ثم قال : َصحَّ

 .الشادخ د قْوِله :أَبي النَّجم اآلتِي ِذكُره عن

ةِ وَسياََلنُها ُسْفالً  : الشَّْدخو  فتَمألُ الَجْبَهةَ ولم انتشاُر الغُرَّ

__________________ 
 ( اللسان : أي طيناً كثرياً.1)
 الالم. ( يف الصحاح املطبوع : ُسو اَخ  عل  فع اىل بفتح الالم. ويف التكملة نقاًل عن اجلوهري : َسَواَخ  عل  فـََعاىل بفتح2)
 ( كذا ابألصر والقاموس والصحاح والتكملة : رزاي ابلزاي ويف التهذيب واللسان : رداي.3)
 ( هو أبو جميب كما يف التهذيب. وهو الذي وصف البعري.4)
االعرايب ا وعم به كراع  قوله : وعم به اخل عبارة اللسان وشخ الشيخ ببوله شّخاً مل يقدر أن حيبسه فغلبه عن ابن»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 .«اخل وهي  اهرة فتبمر
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َية ِإىل األَنِف. ِر الّناصــِ ه من َأصــح ِ ا وقير : ِإذا َغشــَيت الَوجح ُلغ الَعيـحَناح اِدَخةُ  َأي الُغر ةِ  وهي تـَبـح َدخ  وقد .الشــ  َدَخت َتشــح شــَ
خاً و  ُشُدوخاً   . قا  :َشدح

ِد  نـــــــــــــــــــــا ابجملـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــُ رّت ةٌ غـــــــــــــــــــــُ   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدخـــــــــــــــــــــَ
رُ     ا بـــــــــــــــــــدح ـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــ َ رِي ا ـــــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــّ

  
 . وقدشاِدخةٌ  يقال لُغّرةِ الفَرِس إِذا كانْت ُمستديرةً : وتيرةٌ ، فإِذا سالْت وطالْت فهي . وقال أَبو عبْيدة :َشاِدَخةِ  ذُو : َشْدَخاءُ  وهي أَشَدخُ  هوو

 ً  : (1): اتَّسعْت في الَوْجه ، وقال الراجز  َشَدَخْت ُشُدوخا

تح  َدخــــــــــــَ رّةُ  شــــــــــــــــــــــــــَ وابــــــــــــ  فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــم غــــــــــــُ   الســــــــــــــــــــــــــ 

مــــــــــــــاِم     وٍه ِإىل الــــــــــــــلــــــــــــــِّ ادِ  (2)يف ُوجــــــــــــــُ عــــــــــــــَ  اجلــــــــــــــِ

  
تاِء. وقال أبو منصور : .يَْنَشِدخَ  ، كمعظَّم : بُْسٌر يُْغَمُز حتَّى الُمَشدَّخُ و من البُْسر : ما افتََضَخ ،  الُمَشدَّخ زاد الجوهرّي : ثم يَْيبَس في الّشِ

 واحٌد. الشَّْدخُ و والفَْضخ

 .ُمشدََّخه أَصابَ  إِذا َشَدَخه ومنه قولهم : َمْقَطُع العُنُِق. : الُمَشدَّخُ و

ْطبَة ، الشَّْدَخةو ْخَصة الرَّ  ، كذا في المحكم ، ويعنِي بالعَجلة َضْرباً من النَّبَات. َشْدَخةٌ  ويقال َعَجلَةٌ  من النَّبَات : الرَّ

ال ، الشُّدَّاخُ  بن َعْوٍف الكنَانّي َجدُّ بنِي َدأٍْب الِّذين أُِخَذ عنهم َكثيٌر من ِعْلم األَخبار واألَنساب ، ولَقبُه يَْعَمرُ و بالّضّم فالتشديد. أَنكره  ، كُطوَّ

َق عليه وعلى َذِويه. ويُرَوى فيه الَكْسر مع جماعة وقالوا : ال يَصّح ألَنّه َجْمٌع والُجُموع ال تكون أَلقاباً ، وَصّححه آخرون وقالوا : لَعلَّه أُطلِ 

 فُهو ُمثلّث ، والفتُح هو الراجح. ، وقد يُفتَح ، (3) ِطيّاب التشديد ، مثْل

وض األُنُف  ى هو وبنوه (5)، بفتْح الشين ، كما قاله ابن هشام  الشَّّداخُ  : (4)وفي الرَّ ،  اخالشُّدّ  ، وبضّمها إِنّما هو جْمٌع ، وجائز أَن يُسمَّ

 أَي بني ِكنانةَ في الجاهليّة. والحاكم هنا هو الذي يتولَّى فْصل قَضاياهم بأَحكامه ، لُقِّب به ألَنّه أََحُد ُحكَّاِمِهم ، كالَمنَاذرة في الُمْنِذر وبَنيه.

مَ  ً  ُحّكِ خين ، وي بَْيَن قَُضاَعةَ ، أَي ُجِعَل حاكما  ُخَزاَعة ، (6)وجد في بعض النَُّسخ : بين هكذا في سائر نُسخ القاموس تبعاً لبعض المؤّرِ

 أَْمِر الَكْعبَة وَكثَُر القَتْلُ  ما تَناَزعوا فيِه من في ومثله في اللِّسان به ، َجَزم السُّهيلّي وابُن قُتَيبةَ وَغيُرُهما ، وذلك حين حكَّموه وقَُصّي ،

وهو َمجاز ،  بالبَْيِت لقُِصّيٍ ، وقَضى وفي نسخة : َت قََدِمه وأَْبَطلَها ، فَقََضى.تَحْ  وفي نُسخة : ُخزاَعة ِدَماَء قَُضاَعة ، فَشَدخَ  والسَّفك ،

 والّصواب ما ذَكْرنا. .(7)، إِلبطاله دماَء ُخزاعة  الّشّداخ ووقََع في األَساس : وِمنه قِيل لقُِصّيٍ 

 : األََسد. األَْشَدخُ و

 من أَْوِديَة تَِهاَمةَ. قال حّساُن بُن ثابت : : واٍد بِعقيِق المدينة ، األَشداخُ و

ا أَ  مــــــــــَ كــــــــــلــــــــــ  ديــــــــــَد الــــــــــتــــــــــّ َض اجلــــــــــَ ِر الــــــــــر بــــــــــح  مل َتســــــــــــــــــــــــَ

ِض     فــــــــــــــَ دح َداخٍ مبــــــــــــــَ ا َأشـــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ِة َأ ــــــــــــــح رُبحقــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

  
ِغير إِذا َكان َرْطباً ، الشَّاِدخو  : شابٌّ ، كما في األَساس واللِّسان. شاِدخُ  ُغالمٌ  : الصَّ

ً  الشََّدخ في النِّهاية :و ْقط  َرْطباً َرْخصاً لم يَْشتَدَّ. وقد جاَء ذلك ، َمحّرَكةً : الَولَُد لغَير تَماٍم ، إِذا كان ِسْقطا في حديث ابن ُعَمر أَنّه قَال في الّسِ

ً  إِذا كان»  : َرْخٌص. َشَدخٌ  ِطفلٌ و «أَو ُمْضغَةً فاْدفِْنه في بَْيتِكَ  َشَدخا

 ، ثُّم َكْوَكٌب. (8)، ثّم ُمَطبٌَّخ  َشَدخٌ  وعن ابن األَعرابّي : يقال للغاُلِم : َجْفٌر ، ثم يافٌِع ، ثم

ً  وقد : مائٌِل عِن القَْصِد. شاِدخٌ  أَْمرٌ و  . قال أَبو النَّجم :َشَدَخ ُشُدوخا

ا  ريِهـــــــــَ خــــــــــِ ِ  عــــــــــلــــــــــ  َتســــــــــــــــــــــــح فــــــــــح قــــــــــتــــــــــِدُر الــــــــــنـــــــــــ   مــــــــــُ

رِِه     اِدخِ أبَمـــــــــــــــــــح ا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــــن أُمـــــــــــــــــــورِهـــــــــــــــــــَ

  
__________________ 
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والبيت ليزيد بن مفرّي « قوله : وقا  الراجز ا كذا يف اللســـان ا ولعر املراد ابلراجز الشـــاعر فِإن البيت لي  رجزاً »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)
 .429و وير شكر القرآن ص  518يف مادة ملم. وقد نسب ِإليه أيضاً يف أدب الكاتب ص  كما يف اللسان واجلوهري

 (.ملم)وما أثبت عن التهذيب ا واللسان « ِإىل الكمام»( ابألصر 2)
 ( يف القاموس : وطّياب ووضعت با جنمتا. وهبامشه : ما با النجمتا مضروب عليه بنسخة املؤلف.3)
 .87/  1( الروض األنف 4)
 .136/  1( سرية ابن هشام 5)
 وما أثبت عن التهذيب واللسان.« بين»( ابألصر 6)
 .الش د اخ ( عبارة األساس : ومنه قير ليعمر بن امللوح الذي حكم با خزاعة وقصّي حا اقتتلوا فببطر دماء خزاعة وقض  ابلبيت لقصيّ 7)
 مطبِّح بصيغة اسم الفاعر.وضبطت يف التهذيب : « مطح»( عن اللسان وابألصر 8)
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 أَي يَعِدل عن َسنَنِها ويَِميل. وقال الراجز :

َدخُ  شاِدَخة  عن أَذحالهِلَا َتشح
 قال أَبو ُعبيدة : أَي تَْعِدل عن َطِريقها.

 * ومما يستدرك عليه :

ر قوُل جرير : الشَّاِدَخة  : الفَْعلَة المشهورة القَبِيَحة ، وبه فُّسِ

َُحج َله الّشاِدخةَ رَِكب و 
 (1)امل

 بَطٌن. الشَّدَّاخِ  بنو

 بَمْرَو. أُخَرى و: ة القديم (2) اسُم نَْيَسابُورَ  بكسر الذال المعجمة وياٍء مثنّاة تحتيّة ، الشَّاِذياخُ  : [شذخ]

ْنخ : الشَّْرخُ  : [شرخ] َحْرفاه الُمْشِرفَاِن اللََّذاِن  الفُوِق : َشْرَخاو كالسَّْهِم ونحِوه. ءِ ء من الشَّيالَحْرُف النّاتى : الشَّْرخُ و األَْصُل والِعْرُق. والّسِ

السَّْهِم مثلُه. قال الّشاعر يَصف َسهماً  َشْرَخاو فُوقِه ، وهما الَّلَذاِن الَوتَُر بينَهما ، َشْرَخا َزنََمتا السَّْهِم : عن ابن ُشَمْيل :يَقَع بينهما الوتُر. و

مِ   يَّة وقد اتَّصَل به َدُمها :رَمى به فأَنفَذ الرَّ

َ و  اِ كـــــــــــــــــَبن  املـــــــــــــــــوح رحخـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه  الشـــــــــــــــــــــــــــــــ 

يــــــــجُ     يــــــــرَت بــــــــه َمشــــــــــــــــــــــِ ِر ســــــــــــــــــــــِ الَف الــــــــن صــــــــــــــــــــــح  خــــــــِ

  
ُل الشَّبابِ  : الشَّْرخو ، مثْل شاِرب وَشْرب.  شاِرخٍ  ونََضاَرتُه وقُّوتُه ، وهو مصَدٌر يَقع على الواحد واالثنين والَجْمع ، وقيل هو َجْمعُ  أَوَّ

 ، وهو اسٌم يَقع َمْوقِع الَجْمعِ ، قال لَبيد : (3)الشَّبَاُب  الشَّْرخُ  وقال َشِمٌر :

َرَدا َشرحخاً   ُصُقوراً ايِفعاً وأَمح
 .«َشْرَخهم ُشيُوَخ الُمْشِرِكيَن واْستَْحيُوا اقتُلُوا»في الحديث و

جاَل الَمَسانَّ أَْهَل الَجلَِد والِقتال  وال يُريد الَهْرَمى الّذين إِذا ُسبُوا لم يُْنتَفَْع بهم في  (4)قال أَبو ُعبَْيد : فيه قَوالِن : أَحُدهما أَنّه أَراَد بالشُّيُوخ الّرِ

غَاَر الشَّ  بالشَّْرخ الِخْدَمة. وأَراد جاَل  (5)باَب أَهَل الَجلد الّذين يُْنتَفَُع بهم في الِخْدَمة ، وقيل : أَراد بهم الّصِ ، فصار تأْويُل الحديِث : اقتُلوا الّرِ

بياَن. قال حسَّان بن ثابت : (6)الباِلغَين   واستَحيُوا الّصِ

رحخَ ِإّن  َر اأَلسح  شـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ اِب والشـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــ 

عــــــــــاَص     ــــــــــُ ــــــــــوانَ   (7)ســــــــــــــــــــــــَوَد مــــــــــا مَل ي ن  كــــــــــان جــــــــــُ

  
خٌ و الشَّْرخِ ُشروخٌ  وجمع  .ُشرَّ

نِتَاُج َسنٍَة  الشَّْرخ فاُلٍن ، أَي من نِتَاجه. وقيل : َشْرخِ  النِّتاُج. يُقال : هذا من الشَّْرخ قال أَبو ُعبيدةَ : نِتَاُج كّلِ َسنٍَة ِمْن أَوالِد اإِلبِل. : الشَّْرخو

 ما داَم ِصغَاراً.

ً  أَي َولُده. وقد نَْجُل الّرُجِل ، : الشَّْرخو  ؛ وقيل هو النُّْطفَة يكون منها الَولُد. َشَرَخ ُشُروخا

 .ُشُروخٌ  والجمع نَْصٌل لم يُْسَق بَْعُد ولم يَُركَّْب عليه قائُِمه ، : الشَّْرخُ و

ل الشَّبَاب ، وقد تقدَّم. كذا قاله  للشَّابِّ  َوطْير ، وشاِرب وَشْرب ،مثْل طائِر  ، شاِرخٍ  جْمع : الشَّْرخُ و الَحَدث. وهو أَحُد القَولين ، وثانيهما أَوَّ

 أَبو بكٍر.

 وهم األَتْراُب. ، ُشُروخٌ  ج ، أَي تِْربِي وِلَدتِي. َشْرُخه وأَنا َشْرِخي وهو ِمثاْلِن. أَي ، َشْرَخانِ  هما يقال :و التِّْرُب والِمثْل. : الشَّْرخُ و

 أَيضاً : الِعَضاهُ. الشُُّروخُ و
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خٌ  قولهمو  قال العّجاج : مبالغَةٌ. ُشُروٌخ ُشرَّ

 ُشر خُ  ُشُروخٌ ِصيٌد َتَساَم  و 
__________________ 

 ( قبله كما يف الصحاح :1)
 ال هــــــــــــــــــــّم ِإن ا ــــــــــــــــــــارث بــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه 

 زاّن عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــ  أبــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــه مث قــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــه   

  

 ركب الشادخه امجلهو 

 ابن بري : الشعر للعيف العبدي يهجو به ا ارث بن أيب ِشر الغساين.قا  

 ( يف التكملة : مدينة بنيسابور. وانظر معجم البلدان.2)
 ( يف التهذيب واللسان : الشاب.3)
 للسان.وكذلك التهذيب والنهاية فكا« قوله : والقتا  ا عبارة اللسان : والقوة عل  القتا »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( زيد يف التهذيب : الذين مل يدركوا.5)
بدر  ( يعين زعماء املشركا ور سائهم وقادهتم ألهنم اخلطر عل  عقائد الشعوب واملسلما ا وهلذا عتب القرآن الكرمي عل  عدم قتلهم يف غزوة6)

 والقوة عل  القتا  ا ولي  الشيوخ اهلرم  ا كبار السن.كما هو مشهور وهذا ما يتف  مض القو  األو  يف أنه أراد ابلشيوحح الرجا  أصر اجللد 
 ابلضاد املعجمة.« مل يعاض»( عن التهذيب ا وابألصر واللسان 7)



3534 

 

ً  نَاُب البَعيرِ  َشَرخَ و ً و َشْرخا  وَخَرَج. : َشقَّ البَْضعَةَ  ُشُروخا

 قال الشاعر :

مــــــــــــوِم  اُت اهلــــــــــــُ رَتَتح طــــــــــــارِقــــــــــــَ ا اعــــــــــــح مــــــــــــ    (1)فــــــــــــلــــــــــــَ
ا    يـــــــــــــــــخـــــــــــــــــَ ورًا َربـــــــــــــــــِ ُت الـــــــــــــــــَوِد  وكـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  َرفـ

  

رَاُب  ا الضــــــــــــــــــــــــــــِّ هـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح لـــــــــــــــَ  ابزٍ  مل لـــــــــــــــَُ  عـــــــــــــــَ

رَخَ قــــــــــد و     اُب مــــــــــنــــــــــهــــــــــا  شـــــــــــــــــــــــَ ُروخــــــــــاً الــــــــــنــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــُ

  
ً  ناُب البَعيرِ  َشَرخَ  وفي الّصحاح : بيُّ  شَرخَ و ، َشْرخا ً  الصَّ  .ُشروخا

 القَبيلِة المشهورة. : بطٌن من ُخزاَعةَ  َشْرخٍ  بنوو

 * ومما يستدرك عليه :

ْحِل : َحْرفَاه وَجانباه ، وقيل َخَشبتاه من َوَراٍء وُمقَّدم. وفي التهذيب : َشْرَخاو األَمِر : أَّولُه. َشْرخُ  ْحِل : َشْرَخا الرَّ  .(2)آِخَرتُه وأَْوَسُطه  الرَّ

 قال العّجاج :

  ِمرحَكاحِ َغبيرٍت َسِل ٍ  َشرحَخا
ْحل َشْرَخيِ  لعلَّك تَرِجع بين»في حديث عبِد هللا بِن َرَواحةَ ، قال البن أَخيه في َغْزَوةِ ُمْؤتَةَ و ، أَي جانِبيَه ، أَراد أَنّه يُستشَهد فيَرِجع  «الرَّ

 َرْحِله ، إِذا كان ِمْسفاراً. َشْرَخيْ  فاُلٌن بينابُن أَخيه راِكباً َمْوِضعَه على راحلتِه فيستَريح. وكذا كان. وفي األَساس : وال يَزال 

 .(3): ال َخْيَر فيها  ِشْرياخٌ  وفِقَعَةٌ 

 ، بفتْح فسكون : موِضع بالِحَجاز ، وبعضهم يقول بالدال. «َشْرخٍ  لهم نَعٌَم بَشبََكةِ »في حديث أَبي ُرْهٍم و

 ؛ وإِليهم نُِسَب َشْبَرى. الشُُّروخُ و الَمَشاِرَخة : بَطٌن من ُجَذام ، ولهم بَِقيَّة بِريف ِمْصر ، ويقال لهم الشَّْرخ وبنو أَبي

ْربَاخُ  : [شربخ] دةِ : بالكسر الّشِ باعّي غيُر واحٍد ، وأَورَده ابن منظور في ش ر  الَكْمأَةُ الفاِسَدةُ الُمسترِخيَةُ : والموحَّ خ هكذا َذكَره في الرُّ

(4). 

: َعِريَضةٌ. وفي بعض حواِشي نُسخِ الّصحاح  ِشْرَداخةٌ  وفي النوادر : قََدمٌ  القََدِم ، بالكسر : َعِظيُمها َعِريُضَها. ِشْرَداخُ  رُجلٌ  : (5) [شردخ]

َب  : قال أَبو سْهل : الّذي أَحفُظه : أَنه بالمعجمة ، وإِنما التصحيف جاَء من أَبي ِشرَداُح القَدِم بالحاِء المهملة. قْلت : وَردَّه التَّبريزيُّ وصوَّ

 َسْهل.

ُجل. والِعْرق ، : األَْصلُ  الشَّْلخُ  : [شلخ] ُجِل وَشْرُخه ، ونَْجلُه ونَْسلُه وَزْكَوتُه وَزْكيَتُه واحٌد. قال أَبو  َشْلخُ  قال ابُن َحبيب : ونَْجُل الرَّ الرَّ

 َسْوٍء وَخْلُف َسْوٍء ، وأَنشد بَيَت لبيٍد : َشْلخُ  عدنان : قال لي ِكالبّي : فاُلنٌ 

رِب   َشلحخٍ بَِقيُت يف و   (6)كِجلحد اأَلجح
ن منه الَولدُ  أَو نُطفَتُه ،   ، كما ذكَره أَهُل االشتقاِق.وهي الَمنِيُّ الّذي يَتكوَّ

 فَْرُج المرأَةِ. : الشَّْلخو

 بالسَّْيف : َهبََره به. َشلََخهُ و

 والسالم. وعلى نبيِّنا الصَّالةُ  عليه الَخليلِ  إِبراِهيمَ  سيِّدنا َجدّ  السالمعليهابُن أَْرفَْخَشذ بن َسام بن نُوحٍ  ، َكَهاَجر َشالَخُ و

 * ومما يستدرك عليه :

جِل ، عن ابن األَعرابّي. ْلخالشَّ   بَْطٌن من ُجَذام. : الَمَشاِلَخةو : ُحْسُن الرَّ
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ً  الَجبَلُ  َشَمخَ  : [شمخ]  : الشََّواِهُق. الشََّواِمخ والجبَالُ  وطاَل. وارتَفَعَ  َعاَل  : يَْشَمُخ ُشُموخا

جُل بأَْنِفه َشَمخَ و ً  وارتَفَع وَعّز ، تَكبَّرَ  أَنفَه : َشَمخُ و الرَّ  .يَْشَمُخ ُشُموخا

__________________ 
 ( صدره يف األصر :1)

 فلما اعرت  صادفات اهلموم
 وروايته يف التهذيب :

 ملا اعرت  صادقات اهلموم
 وما أثبت عن اللسان.

 ( ويف التهذيب : وواسطه. ويف اللسان عن التهذيب : وواسطته.2)
 .«وله وفقعة كعنبة مجض فقض الكمبة البيضاء الرخوة ا كذا يف القاموسق»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .375/  3( يف اللسان : الشرايخ ابلياء. وانظر اجلمهرة 4)
 ( عن اللسان ا وابألصر : سرادح.5)
 وصدره : 153( ديوانه ص 6)

 ذهب الذين يعاش يف أكنافهم
 ورواية الشطر الشاهد فيه :

 األجرببقيت يف خلف كجلد و 
 والتهذيب واللسان مادة خلف. 269ومثله ورد يف الفاخر ص 
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َف الجوهرّي في ِذْكِره بالجيم ، قدو بُن فََزاَرةَ. بَْطٌن. َشْمخُ  في التهذيب :و بَْيُر بن بَّكاٍر وغيُره ، ولكن الراجح ما  صحَّ وذكَر الخالَف الزُّ

 َذَكَر المصنّف.

 بَعيَدةٌ. : َشُموخٌ و وَزُموخٌ  ، محّرَكةً ، َشَمخٌ و َزَمخٌ  يَّةٌ نِ  قال أَبو تَُراب : قال َعّرام :و

والمشهور منهم هو الخامس  وابُن المختار ، وابُن العاَلِء ، وابن َعمٍرو ، وابن ِضَراٍر ، وابن أَبي َشّداد : شعراُء ، (1) بن ُحلَيفٍ  الشَّّماخو

 اسمه َمْعِقل ، وُكْنيَتُه أَبو سعيد.

 أَبو عامٍر. كنيتُه بَْيٍر ،كزُ  ، ُشَمْيخٌ و

اخٌ و شاِمخٌ  َجبَلٌ و ا وهو الّشامخ : طويٌل في الّسماِء ، ومنه قيل للمتكبّر َشمَّ خٌ  ج وِكْبراً. الّرافع أَنفَه ِعزًّ خ. ، ُشمَّ مَّ  مثل الزُّ

اخٌ  وَرجلٌ   .الشُُّموخِ  : َكثيرُ  َشمَّ

 َرجٍل. اسمُ  : الّشامخو

 بعيدة. وَزُموٌخ : َشُموخٌ  َمفَاَزةٌ و

 .شاِمخٌ  ومن الَمجاز : نَسبٌ 

ْمَراخُ  : [شمرخ] ْمَراخُ  بالّضّم. وفي التَّْهِذيب : كالشُّْمُروخ أَو ِعنٌَب ، وأَصله في الِعْذق ، َعلَْيه بُْسٌر ، الذي ، بالَكْسر : الِعثَْكالُ  الّشِ  الّشِ

 ِعْسقَبَةٌ من ِعْذِق ُعنقوٍد.

 .(2)« فاضِربوه به َضْربةً  ِشْمراخٍ  له ِعثْكاالً فيه مائةُ ُخذُوا » في الحديث :و

 : رؤوُس الِجبَاِل ، وهي الشَّنَاِخيب. الشَّماريخ وقال األَصمعّي : الَجبل. في أَْعلَى (3)ُمستِديٌر طويٌل دقيٌق  رأْسٌ  : الشَّْمَراخُ و

ْمَراخُ و  أَعاِلي السَّحاِب. : الّشِ

ْمراخو ةُ الفََرِس  : الّشِ  َجلَّلَِت الَخْيُشوَم ولم تَبلُغِ الَجْحفَلَةَ. أَْي َحتى و، ُمْقبِلةً ، وسالَتْ  وَطالَتْ  إِذا َدقَّتْ  ُغرَّ

ْمَراخُ  وقال اللَّيُث :  ، وَغِلَط الجوهرّي. ِشْمَراخٌ  وال يقال للفََرِس نَْفِسهِ  : ما َساَل َعلى األَْنِف ، (4)من الغَُرر  الّشِ

 ّيِ ببيت. ُحَرْيِث بن َعتَّاٍب النَّْبَهانّي :قلت : استدالُل الَجْوَهرِ 

وحَن ذا  َر  اجلــــــــَ ــــــــَ رَاخِ تـ مــــــــح غــــــــَ   الشــــــــــــــــــــــِّ ــــــــَ بــــــــتـ  والــــــــَورحَد يــــــــُ

ا وهــــــــــو عــــــــــائــــــــــرُ     نــــــــــَ طــــــــــَ رًا َوســــــــــــــــــــــــح اِدَ َعشــــــــــــــــــــــــح يــــــــــَ  لــــــــــَ

  
ْمَراخِ  يُؤيِّد َكونَ  ْمَراخ ذو» الّصواب أَنَّ و نْفَس الفَِرس ، كذا قيل. الّشِ  كما حقَّقَه غيُر واحٍد. فََرِس ماِلِك بِن َعوٍف النَّْصِريّ  هنا اسمُ  الّشِ

ْمَراِخيَّةو  .ِشْمَراخٍ  أصحاُب عبِد هللا بن وهم من الَخوارجِ ، ِصْنفٌ  : الّشِ

ً »وفي نُسخة اللسان  ِمْخلِب قَْطعاً.بال َشماِريَخه الِعْذَق ، أَي اخُرطْ  َشْمِرخِ  النَّْخلَةَ : َخَرَط بُْسَرَها. وقال أَبو َصْبعرة السَّْعدّي : َشْمَرخَ و « قْعطا
 بتقديم العين على الّطاِء ، فلينظر. (5)

 * ومما يستدرك عليه :

 ُغْصٌن َدقيٌق َرْخٌص يَنبُُت في أَعلَى الغُصِن الغَِليِظ َخَرَج في َسنَتِه َرْخصاً. الشُّْمروخ

نَاخُ  : [شنخ] ّمة يَصف الِجباَل :قال ذو ال ، كِكتَاٍب : أَْنُف الَجبَِل. الّشِ  رُّ

 أَنحِفِه َتوق َدا ِشَناخُ ِإذا 
 وفي التهذيب :
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 (6)ُقورَِها تـََوق َدا  ِشَناخُ ِإذا 
ً  َعلَْيه نخلَه َشنَّخَ  وقد وهو َشْوُكه. ، كمعظَّم من النَّْخل : ما نُقَِّح عنه ُساّلُؤه ، الُمَشنَّخُ و ُرُؤوسها. (7)قُوِرها ، وهي  َشنَاِخيبَ  أَراد  ، تَْشنِيخا

 من ذلك.

جال : الشَّديدُ  الشُّْنُدخُ  وفي التهذيب : بالّضّم : العظيُم الشَِّديُد ، الشُّْنُدخ : [شندخ]  ْحِم. وأَنشد :اللَّ  الطَِّويُل الُمْكتنِز من الَخْيِل واإِلبل والّرِ

ُدُم أُوىَل األُُنفِ  بُشنحُدخٍ   يـَقح
__________________ 

 خليف. 138( يف املؤتلف واملختلف ل مدي ص 1)
 .«قوله ضربة ا الذي يف اللسان : ضربة ما با مخ  مرات ِإىل عشر مرات»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 التهذيب : والشمراخ من اجلبر رأس مستد  طوير يف أعاله.وعبارة « رقي »( عن اللسان وابألصر : 3)
 ( التهذيب : الغرّة.4)
 وأشار ِإىل رواية القاموس.« قوله قعطاً كذا ابألصر»( التهذيب والتكملة كالقاموس ا وهبامش اللسان : 5)
 وصدره : 115( ديوانه ص 6)

 لش  هبا اجلويّن ابلقية الرد 
 .«وهو»( عن اللسان وابألصر 7)
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 الَوقَّاد ِمَن الَخْيل. : الشُّنُدخُ و لِشدَّتِهِ  األََسدُ  : الشَّنُدخُ و

 وأَنشد أَبو ُعبَْيدة قول المّراِر :

ُدخٌ  نــــــــــــــــح  َأشــــــــــــــــــــــــــــــدُف مــــــــــــــــا َوز عــــــــــــــــتــــــــــــــــه  شــــــــــــــــــــــــــــــُ

يو     ؤطـــــــــــــــــــِ رّ ِإذا طـــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــِ اٌر طـــــــــــــــــــِ  َء طـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــّ

  
نداخِ  قاله الفَّراُء. أَو وَجَد َضالّته ، َطعَاٌم يَتَِّخذُه َمن ابتَنَى َداراً ، أَو قَِدم من َسفَر ، : الشُّْنُدخُ و  الشُّْنَدخُ و الشُّنُدخةُ و الشُّنداخو ، بالكسر ، كالّشِ

هنّ  الشُّْنداِخيّ و  .(1) الشُّندخيّ  في الُكّل مع فتح الّدال المهملة في الثالثة واألَخيرة ، عن الفّراِء ، وزاد في اللسان : ، بضّمِ

جُل ، ِإذا َشْنَدخَ و  أَي ذلك الّطعَاَم. َعِملَه ، الرَّ

قال شيخنا : الثّاني َغريٌب غير َمْعُروف في األُّمهات المشهورة ، وأَورَده بعض ُشّراح الفِصيح وقالوا : هو  ، الشَّْيُخونُ و الشَّْيخ : [شيخ]

نُّ  : الشَّْيخ ُمبالغة في إِْحَدى وَخمسيَن إِلى آخِر  هو من أَو إِلى آخِره ، من َخْمِسينَ  َشْيخٌ  هو أَو وَظَهر عليه الشَّيُب ، َمِن اْستَبَانَْت فِيِه الّسِ

اح الفصيح ، ُعمِره ، حكاه ابن سيده في المخّصص ، والقّزاز في الجامع ، وُكراع ،  إِلى الثّمانين ، هو من الخمسين أَو وقد ذكَرهما ُشرَّ

 ِشيََخةٌ و كبَْيت وأَبيات ، أَْشيَاخٌ و بالكسر لمناَسبَة التّحتيّة ، كما في بيوٍت وبابه ، ، ِشيُوخٌ و لضّم على القياس ،با ، ُشيُوخٌ  ج وغير واحد.

بفتْح الميم وكْسرها وسكون الشين وفتْح  ، َمْشيََخةٌ و الكسر كِضيفانٍ  ، ِشيخانٌ و كِصْبيَة ، ذكَره ابن سيده وُكراع. ِشيَخةٌ و بكْسر ففتْح ،

َوايتين اللِّْحيَانّي في النوادر وقد َمرَّ في الجيم أَنّه ال  ، َمْشيُوخاءُ و بفتح الميم وكسر المعجمة ، ، َمِشيَخةٌ و التحتيّة وضّمها ، وقد ذكَر الّرِ

 ، َمشايِخُ و ، ولم يذكره ابن منظور.بحذف الواو منها  ، َمْشيَُخاءُ و نظير له إِال أَلفاظ ثالثة ، ويزاد َمْعبُوَداُء وَمْعيُوراُء ، وسيأْتي ذكرهما.

مخشرّي : وأَنكره ابن دريد ، وقال القّزاز في الجامع : ال أَْصل له في ً  الَمشايخ كالم العرب. وقال الزَّ ، وتَصلح أَن تكون  لَشيخ ليست جْمعا

كَمأَْسدة ،  َمْشيَخة ال على القياس ، والتحقيق أَنَّه جْمعُ  خَشيْ  جمع َمَشايخ قيل أَثناَء المائدة : (2)جْمع الجَمع. ونقل شيُخنا عن ِعناية الخفاجّي 

 .(3) َشْيخٍ  وهي جْمع

َمْخَشرّي : ويقولون : هؤالءِ الشَّيخ األَشاييخ ومّما أَغفله من ُجموع ، مثل أَنايِيب وأَنياٍب ، نقله ُشّراح  أَشياخٍ  ، يراد جْمع األَشاييخ . قال الزَّ

 الفصيح ، قاله شيُخنَا.

زوه في اليائّي العين ، كبِيَْيت ، ِشيَْيخو بالّضّم ، على األصل ، ُشيَْيخ يرهتصغو بل أَنكَرها  قليلة ، بالواو ، وُشَوْيخ بالكسر على ما َجوَّ

 . فاْنُظْره مع عبارة المصنف.ُشَوْيخ الّذي نصُّ عبارته : وال تقل ولم يعِرفها الجوهريّ  جماعة ،

ثانِ َعْبُد اللَِّطيف بن و د بن عبد الجليِل ، المحّدِ  الِميَهنِّي ، القُْطب اإِلمام أَبي نصرٍ  الشَّْيخ : نِْسبَةٌ إِلى الشَّْيِخيَّانِ  نْصٍر ، وعبد هللا بن محمَّ

 بكسر الميم ، نْسبة إِلى ِميَهنَةَ بْلدةٍ بالعجم.

الُمَذكَّر الّذي يُحال عليه ، قال شيخنا. ثم إِنَّ إِثباتَها نقلَه القّزاُز وغيُره من  ولو قال : وهي بهاٍء كفى ، وكأَنّه َصّرَح لبُْعد ِذْكرِ  ، َشْيَخةٌ  هيو

 أَئّمة الُّلغة ، وأَنشدوا قول َعبِيد بن األَبرص :

وٌب  لــــــــــــــــــــــــُ َوٌة طــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــــح ا لــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــــــَّ

لــــــــــــــــوبُ     رِهــــــــــــــــا الــــــــــــــــقــــــــــــــــُ ُ  يف وَكــــــــــــــــح بــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــَ

  

ُذوابً  تح عــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــَ  أُر ٍم عــــــــــــــــــــــــــَ  ابتــــــــــــــــــــــــــَ

ا     ةٌ كـــــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــــّ خـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــح وبُ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َرقـــــــــــــــــــــُ

  
يد. وَعذُوب : لم تَ  ْقَوة ، وهي العُقاب ، شبَّهَ بها فَرَسه إِذا انقَضَّت للصَّ ّي : الضمير في باتت يعود إِلى اللِّ قُوب : قال ابن بَّرِ أْكل شيئاً. والرَّ

 الّتي تَْرقُُب َولَدَها َخوفاً أَن يَموت.

ً  قدو زاد و بضّم الّشين وكْسرها ، حكاه اليَزيدّي في نوادره. ، ُشيُوِخيَّةو سرها كُسُهولةبضّم الّشين وك ُشيُوَخةً و محّركةً ، شاَخ يَشيُخ َشيَخا

 .َشْيخٌ  فهو .َشْيُخوِخيَّةو َشيُخوخةً  اللِّْحيَانيّ 

ً و  .شاخَ  : تََشيَّخَ و َشيََّخ تَْشيِيخا

كة فسّكنْت ، َشيخوخة وفي اللِّسان : أَصُل الياِء في  متحّرِ

__________________ 
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قوله وزاد اخل عبارته توهم أن صاحب اللسان ذكر مجيض ما ذكر املصنف وزاد عليه ا مض أنه مل يذكر ِإال الشندخ »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«والشندخي والشنداخي

جي ا فِإن العناية حاشـــية عل  تفســـري القاضـــي قوله القاضـــي كذا ابلنســـخ والصـــواب اخلفا»وهبامش املطبوعة املصـــرية : « القاضـــي»( ابألصـــر 2)
 .«البيضاوي

 ( انظر املصباح املنري.3)
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ُنونَة وقـَيحدودة  وَهيحعوعة فَبصــــله َكيـ ُنونة ا ابلتشــــديد  (1)ألَنّه لي  يف الكالم فـَعحُلو  ا وما جاَء عل  هذا من الواو مثر َكيـح
 .الش يخوخةو  وال َ ب ذلك يف ذوات الياِء مثر ا َيحُدودة والط ريورة ا فخّفف ا ولوال ذلك لقالوا : َكوحنُونة وقـَوحُدوَدة ا

اة بنُجوم األَْخذ. قال ابن سيده :  أَشياخُ  هي الدَّرارّي قال ابُن األَعرابّي : النُُّجومِ  أَشياخُ و النُُّجوِم هي الّتي ال تَنِزل في َمنازل القمِر المسمَّ

الّتي عليها َمَداُر الكواكب وَسيُرَها ، وقد  أُصولَُها واكَب الثابِتَة. وقال ثعلب : إِنَّما هي أَسناُخ النُّجوم ، وهيالك (2)أُرى أَنّه َعنَى بالنُّجوم 

 تقّدم في س ن خ.

يع. قال : وهي ، وثَمرتُها ِجْرٌو كجِ  الشُّيوخِ  ، وهي شَجرةٌ يقال لها َشَجرةُ  الشَّْيخ قال أَبو زيد : ومن األَشجار : َشَجَرةٌ ، الشَّْيخُ و ْرو الِخّرِ

ياُض والقُْرياُن   .(3)َشَجَرة العُْصفُر ، َمنبِتها الّرِ

 للمرأَة : َزْوُجها. الشَّْيخو

 : ع بأَْصفََهاَن. الشَّْيخِ  ُرْستَاقُ و

ث. َشْيَخانُ و على ساِكنها أَفضُل  ع بالمدينة ، َمبنيًّا على الكسر على ما َضبطه ابن األَثير : َشْيَخانِ و : لَقُب ِمْصعَب بن عبد هللا الُمحّدِ

 وبه َعَرَض النّاس. ، أَُحدٍ  يومَ  وسلموآلهعليههللاصلىُمعَْسَكُره  الصَّالةِ والسالِم ، وهو

ً و ً  َدعاهُ  : َشيََّخه تَشييخا  وتَعظيماً. ، تَْبِجيالً  َشيخا

 نََّع عليه.وش عليه : عابَه َشيَّخَ و

جِل  َشيَّْخت قال أَبو زيد : به : فََضَحه. َشيَّخَ و ً  (4)بالرَّ عُت به تَسميعاً ، ونَّدْدت به تَنديداً ، إِذا فََضْحتَه. تشييخا  وَسمَّ

 وهكذا َرواه الَجرميُّ وغيره ، ْنَظلَة ،َرْملَةٌ بيضاُء ببالِد أََسد وحَ  مقتَضى إِطالقِه أَنه بالفَتح ، وقد حقّق َغيُر واحٍد أَنّه بالكسر : ، الشَّْيَخةو

خالفاً  على الصحيح ،ـ  نِسبة لُطهيَّة بالّضّم ، قبيلة يأْتي ِذْكُرَها ، وإِنَّما لُقَِّب بيٍت أَو ِشعرٍ ـ  الطَُّهويّ  َخليفةَ بِن َحَملٍ  ومنه قوُل ِذي الِخَرقِ 

 الحاِء المهملة :ألَبي ُعَمَر الّزاِهد وابن األَعرابّي ، فإِنّهما َروياه ب

 َيستخرُِج الرَيحبُوع من انِفَقائهِ و 
ضّي لعبد القادر  اليَتَقَصَّعُ  بالشَّْيخةِ  من ُجْحِرهِ و وهو من أَبياٍت سْبعة أََوردها أَبو زيٍد في نَوادره لِذي الِخَرق ، وبَسَطه في شرح َشواهد الرَّ

 البغدادّي.

يَخةو دة وسكون النُّون وف« بِْنية»كذا في سائر األُصول الموجودة عندنا ، وفي نُسخة أُخَرى  بكسر الّشين : ثَنِيَّةٌ ، ، الّشِ تْح ، بكسر الموحَّ

َهات  دة ،« نَْبتة»الياِء التّحتيّة ، وصّحَح شيخنا األُولَى والّصواب على ما في اللّسان وغيره من االمَّ  ، واحدةُ النّبِت ، بالنُّون ثم الموحَّ

 كما قالوا في َضْرٍب من الَحْمِض : الَهْرُم. لبَياِضها ،

ياٌء لعدم ش وخ ، وإِاّل فقد كان حقّها الواو لكونها َعيناً ، كذا في  شاخة نا على أَّن أَلفَ قال ابن سيده : وإِنََّما قََضي : المعتَِدُل ، الشَّاَخةو

 اللسان.

 * ومما يستدرك عليه :

 .الشَّْيُخوخةو التَّشيِيخو التّشيُّخ بَيِّنُ  َشْيخٌ  قال أَبو العبّاس :

 : الَوِعُل الُمِسّن. الشَّْيخو : َوْطُب اللَّبِن ، الشَّْيخو

 آبائه ، كذا في األَساس. : أَشياِخه ومن (5)الكَرَم  َمْشيََخته لَمجاز : َوِرَث ِمنومن ا

 فصر الصاد
 املهملة مض اخلاِء املعجمة
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بَخة : [صبخ] ين أَعلَى. السَّبََخة ، لغة في الصَّ  والّسِ

ين  القُْطن : َسبِيَختُه ، َصبِيَخةُ و  فيه أَْفَشى. (6)والّسِ

خُّ  : [صخخ] ْخَرةِ ، : الصَّخُّ و ُمْصَمت. ءٍ كالعصا على َشيْ  ٍء ُصْلبٍ بشيْ و بالَحديد على الَحديد ، : الضَّْربُ  الصَّ إِذا  ، كالصَّخيخ َصْوُت الصَّ

 ، وكّل َصوٍت من َوْقعِ َصخرةٍ على صخرةٍ  (7) [صخيخٌ و َصخٌّ ]ضَرْبتَها بَحجٍر أَو غيِره 

__________________ 
 األصر واللسان ا وزيد يف الصحاح : ودميومة.( 1)
 .«قوله عىن ابلنجوم كذا يف اللسان ا ولعر الصواب : عىن أبشياخ النجوم»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 (.اللسان : قرأ)( القراين مفردها القر  بفتح القاف والراء ا وهي جماري املاء ِإىل الرايض 3)
 .«الرجر»لسان ( عن التهذيب ا وابألصر وال4)
 ( عبارة األساس : ورث من شيخه الكرم.5)
 .«والشا»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( زايدة عن اللسان ا وأشار ِإىل رواية اللسان هبامش املطبوعة.7)
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َرَة حَبَجٍر فسِمعحُت هَلَا َصّخت َتُصخّ  وحنُوه. وقد  .َصخ ةً  ا تقو  : َضَربت الص خح
بير و ةٌ  فخاَف النّاُس أَن يُِصيبَهم»وبناِء الكعبة في حديث ابن الزُّ ة ، «من السََّماءِ  َصاخَّ اخَّ قاله  تُِصّم لِشّدتها. األُذَن ، أَي تَُصخّ  : َصْيَحةٌ  الصَّ

يَت الِقيامةُ  اّخة ابن سيده. ومنه ُسّمِ َصّخ  كون اسَم الفاعل منفإِّما أن ي (1) (فَِإذا جاَءِت الصَّاخَّةُ )، وبه فّسر أَبو عبيدة قوله تعالى :  الصَّ

يَحة الّتي تكون فيها الِقيامة الّصاّخة ، وإِّما أَن يكون المصدَر. وقال أَبو إِسحاق : يَُصخّ  األَسماَع أَي تُِصّمها فال تَْسمع إِاّل ما  تَُصخّ  هي الصَّ

ْوُت األُذنَ  َصخَّ  تُْدَعى به لإِلحياِء. وتقول : ا الصَّ ها َصخًّ ً  . وفي نُسخة من التهذيبيَُصخُّ  .أََصّخ إِْصخاخا

ة في األَساس :و اخَّ يَت الِقيَاَمة. الدَّاِهيَة : الصَّ  الشديدةُ ، ومنه ُسّمِ

ةص يقال : كأَنّه في أُذنهو  ، أَي َطعنة. اخَّ

ً و في دبََرةِ البَِعير ، بمنقاره َطعَن إِذا يَُصخّ  الغَُرابُ  َصخّ و  .(2)، وهو َصوتُه إِذا فَزَع  َصخَّ َصِخيخا

 له. أَصاخَ  لَحديثه : َصخَّ و

نِي فالٌن بعَِظيمة : رَماني بها وبََهتَنِي.  ومن الَمجاِز : َصخَّ

ْرَخة : [صرخ] ْيَحة الشَّ  الصَّ  ِعند الفََزعِ أَو الُمصيبة. ِديدةُ : الصَّ

َراخُ و ً  كغَُراب : الصَّْوتُ  ، الصُّ ً  ما كاَن ، (3) أَو َشِديُده ُمطلقا  .َصَرَخ يَْصُرُخ ُصَراخا

 لألَمر يَْفَجُؤك.« الُحْبلَى كَصْرَخةِ  كانَت»ومن أَمثالهم 

اِرخو  قال ابُن القَّطاع ، وحكاه يَعقوُب في كتاب األَضداد عن الَجماهير. : الُمِغيُث ، والُمستَغيث ، ِضدٌّ ، الصَّ

اِرخ وقيل أن يكون بمعنى الُمِغيث. قال :  الصارخ الُمِغيث. قال األَزهرّي : ولم أَسمع لغير األَصمعّي في الُمْصِرخو : المستغيثُ  الصَّ

ْريخ الُمِغيُث ، المْصِرخَ و الُمستِغيثُ  الصارخَ  والنّاُس ُكلُّهم على أَنَّ  أَي في المغيث والمستغيث ، فهو من األَضداد أَيضاً. قال  فيهما ، كالصَّ

اِرخ : الصَّريخ أَبو الهيثم :  ، وهو الُمغيث ، مثْل قَدير وقاِدر. الصَّ

أَحدهما تصحيف عن اآلخر ، قال هللا تعالى في كتابه العزيز  الُمِعين ،الُمِغيث و كُمْحِسن ، وُضِبط في بْعض النُّسخ بالتشديد : ، الُمْصِرخو

 .(5)قال أَبو الَهْيثَم : معناه ما أَنا بُمِغيثُِكم  (4) (ما َأاَن ِبُْصرِِخُكْم َوما أَنْ ُتْم ِبُْصرِِخيَّ ): 

 بِمعنى ُمنِذر ، وَسِميع بمعنى ُمسِمع. وقال شيخنا نقالً عن أَرباب المعانِي :. قد يكون فَِعيالً بمعنَى ُمْفِعل مثل نَذير الصَّريخ وفي التهذيب :

ز به عن االستغاثة ، إِذ ال يَخلو منه غالباً ، ثم صار حقيقةً ُعرفيّةً فيه. وفي الكشَّاف : ال الصُّراخ ياُح ، ثم تُُجّوِ ، أَي ال  َصِريخ : الّصِ

ِريخُ  ُمِغيث ، أَو ال إِغاثة ، يقال : أَتاهم  ، أَي اإِلغاثةُ. الصَّ

 .َصَرُخوا بمعنَى تََصاَرُخواو اْستْصَرُخواو اْصَطَرُخواو

اِرَخةو  وأَنشد : : اإِلغاثة ، مصدٌر على فَاِعلة الصَّ

ـــــــــــو ال  ـــــــــــاِء ل ـــــــــــن كـــــــــــي األَب ـــــــــــِ هـــــــــــل وا مـــــــــــُ ـــــــــــُ ـــــــــــكـــــــــــان  ف

هــــــــــــــمح     َدارَكــــــــــــــَ يــــــــــــــ ُ  بصــــــــــــــــــــــــــــارِخــــــــــــــةٍ تــــــــــــــَ فــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
اِرَخةُ  القَْوم. وقال اللَّيث : صاِرَخةَ  َسِمْعتُ  م :ومنه قوله َصْوُت االستِغَاثَة. الصَّارخةُ  يقال :و ِريخ بمعنَى الصَّ  : الُمِغيث. الصَّ

اِرخ إَِذا َسِمَع َصْوتَ  (6)وُم من النَّوِم يَقُ  َكانَ » وسلموآلهعليههللاصلىفي الحديث ، أَّن النّبّي  ومن المجاز يك ، أَي «الصَّ ألَنّه كثير  الّدِ

ياحِ  زوا الَوجهين.الّصِ  باللَّيْل ؛ وقيل : هو حقيقةٌ فيه. وقد َجوَّ

اخ عن ابن األَعرابّي :و  َكَكتَّان : الّطاُووس. الصَّرَّ

 والنَّبّاُح : الُهْدُهُد.
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ْرَخةو ْيَحة الّشديدة. : األََذاُن ، الصَّ  َمأُْخوذٌ من الصَّ

 كقُْفٍل : َجبٌَل بالشَّأْم. ، ُصْرخٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

 ، وهو الُمْستِغيث ، َوَرَوى َشِمٌر عن أَبي الُمْستَْصِرخ

__________________ 
 .33( سورة عب  اآية 1)
 ( يف األساس : ِإذا قُرع.2)
 «.تكلفه. وقد استدركه الشارح بعد : وتصرخيف نسخة املو املطبوع : »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .22( سورة ِإبراهيم اآية 4)
 زيد يف التهذيب : وما أنتم مبغيثّي.( 5)
 ( النهاية واللسان : من اللير.6)
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راخو  االســتعانة االســتصــراخو  اإِلغاثة ا االســتصــرَاخو  : االســتغاثة ا االســتصــراخ حامٍت أَنّه قا  : وحُت اســتعانِتهم  الصــ  :  (1)صــَ
يُعِلمه أبَمٍر حاِدٍث َيسَتِعُا به عليه ا َأو يـَنـحَع   (2)ص وُت ا وهو ال الص ارخ اإِلنساُن ا ِإذا َأله اسُتصرِخَ  قا  ابن األَثري :

ُتهو  له َميتاً.  .الص رَاخ ا ِإذا مَحَلحَته عل  اسَتصحَرخح
خو خُ  . ويقالالصُّراخِ  تََكلّفُ  التَّصرُّ  بالعُطاِس ُحْمق. التَّصرُّ

 .ُصَراَخه ْلب ، أَي أََزْلت، أَي أََغثْتُه ، وقيل الهمزة للسَّ  استصَرَخني فأَْصَرْختُه ويقال :

ِريخو  .الُمْستَْصِرخ : َصوتُ  الصَّ

ً  فالنٌ  َصَرخَ  ويقال :  .َصْرَختاه وا َغوثاه ، وا ، إِذا استغاَث فقال : يَصُرخ ُصَراخا

ْربََخةُ  : [صربخ]  .(3)والنََّشاط ، ولم يذكره صاحب اللِّسان  : الِخفَّةُ والنََّزق الصَّ

كذلك قال الفّراُء وأَبو ُعبَْيد : قال ابن اإِلْعَرابّي : فهؤالِء الكوفيّون أَجمعوا على هذا الحْرف بالَخاِء  : األََصمُّ ِجدًّا ، األَصلَخُ  : [صلخ]

ّق من العرب فإِنّهم َسْمعُه وصِلَج ، األَخيرة عن ابن  َصِلخَ  يقولون األَصلَج ، بالجيم. وقد المعجمة ، وأَّما أَهُل البصرةِ وَمن في ذلك الّشِ

لَخِ  بَيِّنُ  أَصلَخُ  شيئاً البَتّةَ. وَرجلٌ  ال يْسَمعُ  األَعرابّي : ذَهَب ف : وإَِذا ُدِعَي  أَصلَخُ  فإِذا بالَغوا باألَصّم قالوا : أََصمُّ  . قال ابُن األَعرابّي :الصَّ

جِل قيل :  .أَْصلَخُ  النَّعام. ألَّن النّعَام كلَّه َصْلخاً كَصْلخِ  على الرَّ

 .أَْصلَخَ  وكان الُكَمْيت أََصمَّ 

 .َسيَْصلَُخه وهو النّاِخس الذي يقع في ُدبُِره فال يَُشكُّ أَنّه : ساِلٌخ ، َصاِلخٌ  وَجَرب َصْلَخى وإِبلٌ  َصْلخاءُ  الَجَمُل األَْجَرُب. ونَاقَةٌ  : األَصلَخو

 إِيّاه أَنّه يَْشَمل بَدنَه. َصْلخهُ و

امَ  َعلَْينَا فاُلٌن ، إِذا تََصالَخَ و  كتََصالََج ، بالجيم. تَصَّ

 ُمْهِلَكةٌ. كَصبُوٍر : ، َصلُوخٌ  َداِهيَةٌ و

ً  زيدٌ  اْصلَخَّ و  : اْضَطَجَع. اْصِلَخاخا

 * ومما يستدرك عليه :

ِجلَدَها. ويقال  َصلََختْ  من الَحيّات ، حكاه أَبو حاتٍم بالّصاد وبالّسين. وقال َغيره : أَقتَُل ما يكون من الَحيّات إِذاوساِلٌخ ، لنَْوعٍ  صاِلخٌ  أَْسَودُ 

 .األَْصلَخُ  لألَبَرِص :

َماخ : [صمخ] يُن لُغة فيهما ، وقد َمّرت بالّضّم  كاألُْصُموخ الباِطُن الّذي يُفِضي إِلى الرأْس ، تميميّة ، ، بالَكْسر : َخْرُق األُذُنِ  الّصِ ، والّسِ

 ، إِذا أَناَمُهم. وهو جْمُع قلَّة. أَصِمختهم . وَضَرب هللاُ علىَصَمائخُ و ُصُمخٌ و أَصمَخةٌ  اإِلشارة إِليه ، والجْمع

 األَسماع صمائخ الستراق (4) أَصغت»:  عنههللارضيفي حديث َعلّيٍ و

فَه بالمصايخ. (5)كشمائِل  تيِن حيث استدركه في آِخر ماّدةِ الّصاّخة ، وَصحَّ ماخ يقال إِنَّ و وِشَمال. وَغِلَط شيخنا َمرَّ  األُذُُن نَْفُسَها ، هو الّصِ

َماخو .(6)وذكَره الجوهريُّ مستِدالًّ بقول العّجاج  ماخ والّصواِب : أَنَّ  القَِليُل ِمَن الَماِء ، : الّصِ . يقال ُصُمخٌ  لقليلةُ الماِء ، والجْمعالبِئُر ا الّصِ

َماخ للعَطشاِن : إِنّه لصاِدي  .الّصِ

َماخو  .(7) ماءٍ  اسم بالّضّم : ، الصُّ

ً و يت :و بأَْن َعقَره بعُوٍد أَو غيِره. ِصَماَخه أََصابَ  إِذا َصَمَخه يَْصُمُخه َصْمخا ّكِ ً  َعْينَهُ  َصَمخَ  عن ابن الّسِ َضَربََها بُِجْمعِ  ، إِذا يَْصُمخها َصْمخا

ِه ، بضّمِ الجيم ، ،  وفي بعِض األّمهات : يَِده. َكفِّ
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اْشتَدَّ َوْقعُها  الشَّْمِس ِإذا َصَمَختْهُ  أَو ، ِصَماَخه بالَخاِء : أَصابَت َصَمَختْه وقال َشِمر : الشَّْمُس َوْجَهه : أَصابتْه. َصَمَخت عن أَبي ُعبيد :و

 عليه.

ةٌ. َصِمَخةٌ  امَرأَةٌ و  ، كفَِرَحٍة : َغضَّ

اَخةو مَّ  .(8) ، كَجبَّانة : القَِطنَة الصَّ

__________________ 
 «.استغاثتهم قوله استعانتهم ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف النهاية واللسان : املصوِّت.2)
 .302/  3 ( انظر اجلمهرة3)
 ويف اللسان : أصخت.« أصغت السرتاقه»( يف النهاية : 4)
 ومثله يف النهاية.« كشمائر املخ  صماخ قوله كشمائر وِشا  ا عبارة اللسان : هي مجض»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 قوله بقو  العجاج وهو :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 «األصمعا الصماخحىت ِإذا صّر 
 وانظر الصحاح واللسان والتكملة والرواية فيها خمتلفة عنهما.

 ( يف معجم البلدان : ماء عل  منز  واحد من واسرت لقاصد مكة.7)
 ( يف التكملة : الُقطحَنة.8)
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ْمخ عن أَبي ُعبيد :و ْمغ ، (1) الّصِ هكذا عندنا بالهمز ، وفي غالب  اِء ،الشَّ ـ  جمع إِحليلـ  ٌء يابٌس يُوَجد في أَحاليلِ بالكسر : شي والّصِ

بَعد ذلك واْحلَْولَى ، ويقال للحاِلب إِذا  بُعَْيَد ِواَلَدتَِها ، فإِذا فُِطَر ذلك أَفَصَح لَبنَُها النسخ : الشاة ، بالتاِء في آخره ، أَي في إِحليل َضْرعها

 وِصْمغَةٌ. ِصْمَخةٌ  الواحدة بهاءٍ  حلََب الشَّاةَ : ما تََرَك فيها فُْطراً.

 * ومما يستدرك عليه :

 أَنفَه : َدقَّه ، عن اللَّحيانّي. َصَمخَ 

ْمخو  .(2) َصْمخ : كلُّ َضْربٍَة أَثََّرْت في الَوْجه فهو الصَّ

ْماَلخُ  : [صملخ] ْملُوخ وما يَخُرُج من قُشوِرَها ، ، بالكسر : داِخُل َخْرِق األُذُِن ، َوَوَسُخهُ  الّصِ َماِليخ بالّضّم ، والجْمع ، كالصُّ . ومن الصَّ

 األُذِن وُسْملُوُخها. ُصْملُوخُ  وقال النضر : (3) ِصْمالَخة َسَجعَات األَساس : أَخرج ِمْن ِصَماِخه

َماِلخو الُمتلبِّد  ، كعاُلِبِط : الّلبَُن الخاثِرُ  الصُّ
(4). 

َماِلخيُّ  باب الّلبَن :قال ابن ُشميل في و قَاِء ثم ُحِفَر له ُحفرةٌ وُوِضَع فيها حتّى يَروب. يقال :  السَُّماِلِخيُّ و الصُّ من اللَّبَن : الّذي ُحِقَن في الّسِ

 ً ً  َسقاني لَبنا َماِلخيُّ  . وقال ابن األَعرابّي :ُصَماِلخيّا  من الطَّعَام واللّبَن : الّذي ال َطعَم له. الصُّ

يَاِن : النَِّصّيِ  خُ َصَماِليو اح :ُصْملُوخٌ  واحدتُه ما َرقَّ من نَبَاِت أُصوِلها ، والّصلِّ ِرمَّ  . قال الّطِ

ا  ريَهــــــــــــــَ كــــــــــــــِ ٌب كــــــــــــــَبن  شــــــــــــــــــــــــــــَ ُة ُزغــــــــــــــح اِويــــــــــــــ   لــــــــــــــَ

يــــــخُ     الــــــِ مـــــــَ ِح  صــــــــــــــــــــَ لــــــ  جــــــَ َ
يِّ املــــــ عــــــهــــــوِد الــــــن صــــــــــــــــــــِ (5)مــــــَ

 

  
ْملُوخُ  وقال أَبو حنيفَةَ :  أُْمصوُخ النَِّصّي ، وهو ما يُنتَزع منه مثْل القَِضيب. الصُّ

ْنخُ  : [صنخ] ْنخ ، لغَةٌ في ، بالكسر : الّصِ  وهو الَوَضُح والَوَسُخ. الّسِ

 أَوساُخه. : أَْصنَاُخه ، َكَكِتٍف : َخَرَجتْ  َصنِخٌ  فَمٌ و

اُم يُْذِهب»في حديث أَبي الدَّرداِء و (6) َعِظيم بالّضّم وتشديد التّحتيّة ، أَي ، ُصنَاِخيَّة َرُجلٌ و نََخة نِْعَم البُيُت الَحمَّ ر النّار الصَّ  .«ويَُذّكِ

ين أَشهر. صنِخَ  والَوسُخ. يقال : محّركةً : الدََّرنُ  وهو  بََدنُه وَسنَِخ ، والّسِ

اَخة : [صيخ] مير في سائر النُّسخ ، عائد إِلى  ثُرهَوَرٌم في العَْظِم ِمن َكْدَمٍة أَو َصْدَمٍة ، يَْبقَى أَ  بالتخفيف : الصَّ َكالَمَشش. هكذا بتذكير الضَّ

 وهو الصواب. .. الوَرم. وفي األُمهات الُّلغَِويَّة : يَبقى أَثُرها

اَخةو  وأَنشد : .َصاخٌ و َصاَخاتٌ  ج لُغة في التشيد ، وقد تقّدم الدَّاِهيَة ، : الصَّ

َييِه   من ِصَداِم ا َواِفرِ  َصاخٌ بَلحح
 وأَنَصَت ِلَصوته. اْستََمعَ   :(8) يُِصيخ إِصاَخةً  وإِليه له أََصاخَ و

 قال أَبو ُدَواد :

يــــــــــــــــــخو   َأحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــااًن كــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا اس  ُيصــــــــــــــــــــــــــــــــِ

وحِت     ر  ِلصــــــــــــــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــِ
ُ
َض امل دح  (7)متــــــــــــــََ  انشــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ُمستِمعة ُمنِصتَة ، ويروى بالسين ، وقد تقدَّم.أَي  «ُمِصيخةٌ  ما ِمْن دابٍّة إِالَّ وهي»في حديث ساعِة الُجمعة : و

ْخَرة فانصاَخت»في حِديث الغاِر : و  ، هكذا ُرِوَي بالَخاِء المعجمة ، وإِنَّما هو بالمهملة ، بمعنى انشقَّت. الصَّ

بالسين. قال ابن األَثير : ولو قيل إِنَّ الصاد فيها ُمبَدلة الثَّوُب ، إِذا اْنشقَّ من قِبَِل نَْفِسه. وأَِلفَُها منقلبةٌ عن واٍو ، وقد ُرِويَت  انَصاخَ  ويقال

 من السين لم تكن الخاُء َغلطاً.
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اخُ  بَلَدٌ  يقال :و ان ، ُصوَّ  فيه اأَلرجُل. تَُصوخ إِذا كان ، كُرمَّ

__________________ 
 ابلنسبة لكلمة الصمغ. وابلنسبة للواحدة منهما.( يف اللسان الصمخ بفتح الصاد ا ويف التكملة : بكسر وفتح. ضبرت قلم. وأيضاً 1)
 ( وشاهده كما يف التكملة قو  العجاج :2)

ه وأنـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــُخ   هلـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــم أرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 أم الصـــــــــــــــــــــــــــــد  عــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــــد  وأصـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــخُ    

  

 ( األساس مادة صمخ.3)
م يكون يف الشـــعر والصـــوف. فعبارة والل  املتكبد الذي لثر حىت يصـــري كبنه كبد. والتلبد ابلال« ( األصـــر واللســـان ا ويف الصـــحاح : املتكبد4)

 الصحاح ابلكاف أصوب.
 .15وما أثبت عن الديوان ص « اجمللخ»( ابألصر 5)
 ضخم. [والقاموس :]( يف التكملة : 6)
 ( القاموس : وكالس َحاِب.8)
 .«لصوته»( عن الصحاح واللسان وابألصر 7)
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 فيها ، وقد تقّدم.أَي دَخل  ساَخ ، : يَِصيخو يَُصوخ في األَرض َصاخَ و

 عليه أَن يذَهَب به. (1)فاُلٌن على َحّقِ فاُلٍن : سكت  أَصاخَ  ومن المجاز :

 (فصر الضاد)
 املعجمة مض اخلاءِ 

 وقد وجد في بعض األُصول بالحمرة كأَنَّه من زيادات المصنّف ، وهو سهٌو من قلم الناسخ ، قاله شيخنا.

خُّ  : [ضخخ] ً  وقد : الدَّْمُع ، وامتداُد البَْوِل ونَْضُخ الماِء ، الضَّ ه َضّخا  ، وهذا األَخيُر عن أَبي منصور. َضخَّ

ةو . انَضخَّ و من الفِم. ، بالكسر : قََصبةٌ في َجوفِها َخَشبَةٌ يُْرَمى بها الماءُ  الِمَضخَّ  الماُء كانضاَخ ، إِذا انَصبَّ

ْرِدخُ  : [ضردخ]  ٍء.لعظيُم ِمْن كّلِ شيْ ، ا (2) ، بالكسر الّضِ

 قال بعُض الطائيِّين : َصِفيَّةٌ كِريمةٌ. بالكسر ، أَي ، ِضرَداخٌ  يقال : نَْخلَةٌ و

ِخ  نــــــــــــَ انــــــــــــٍة مل َتســــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــ  َت يف جــــــــــــَ َرســــــــــــــــــــــــــح  غــــــــــــَ

رحٍع     ــــــــــــــَ يٍّ ذاِت فـ فــــــــــــــِ رحِدخِ كــــــــــــــر  صــــــــــــــــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــِ

  

 َتطَل ُب املاَء مىت ما تـَرحَسخِ 

يِب َحتَّى كأَنَّه الضَّْمخ : [ضمخ] يب َضَمَخه قال ابن سيده : يَْقُطر.ـ  وفي بعض األُّمهات : حتَّى كأَنَّماـ  : لَْطُخ الَجَسد بالّطِ يَْضَمُخه  بالّطِ

 ً خ كان»في الحديث و ، كالتَّضميخ : لََطَخه به ، َضْمخا يب. يَُضّمِ  َرأَْسه بالّطِ

َمخَ و انَضَمخَ و خَ و اْضَطَمخَ و اضَّ  تَلَطََّخ بِه. إِذا ، تََضمَّ

ْمخ والَمْضخ : لُغةٌ شنعاُء في  .الضَّ

ْمَخةو  بالكسر : المرأَةُ ، والنّاقَة السَِّمينَة. الّضِ

َطُب الذي يَْقُطر ِمنهُ َشيْ   :(3) الضْمَخةو  ٌء.الرُّ

 * ومما يستدرك عليه :

ً  عينَه وَوجهه َضَمخَ   َضَربَهُ بُِجمِعه. يَْضَمُخه َضْمخا

ْمخ وقيل :  هو كلُّ َضْرٍب ُمؤثٍِّر في أَنٍف أَو َعيٍن أَو َوْجٍه. : َضْرُب األَنف ، َرَعَف أَو لْم يَْرُعف. وقيل : الضَّ

 فالٌن أَتعبَه. َضَمَخهو

 : ع بالباِدية. ضاخٌ  : [ضيخ]

اَخةو اَخة ، بالّصاد المهملة.الشَِّديَدةُ ، إِن لم يكن مص الدَّاِهيَةُ  ُمخفَّفةً : الضَّ فاً من الصَّ  حَّ

. ومنه انضاخَ و  .«َعليكم بَوابِِل الباََليَا ُمنضاخٌ  وهو» (4)الحديث الماُء : انَصبَّ ، كاْنَضخَّ

الحاِء المهملتين ، ومثله في التقدير : انقّض الحائُط وانقَاض. قال ابن األَثير : هكذا ذكَره الَهَرِوّي وشَرَحه. وَذَكَره الّزمخشرّي في الصاد و

 .(5)وأَنكَر ما ذكَره الَهروّي 

 (فصر الطاء)
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 املهملة مض اخلاِء املعجمة
 اْشتَِواًء واقتِداراً. سواٌء كان ِللَّحِم أَو َغيره ، : اإِلْنَضاج ، الطَّْبخ : [طبخ]

ً و يَطبُخه كنََصَر َوَمنَعَ  الِقْدَر واللّْحَم ، َطبَخَ  وقد ً  اتََّخذَ  ، كاْفتَعَل : اطَّبَخَ و ، فاْنَطبَخَ  ، األَخيرة عن سيبويه اطَّبََخهو ، يَْطبَخه َطْبخا . َطبِيخا

باخ ويكون ة َجيَّدةُ  الطَّْبخِ  اشتواًء واقتِداراً ، يقال : هذه ُخْبَزةٌ َجيِّدةُ  االّطِ  .الطَّْبخ ، وآُجرَّ

، بكسر الميم ، قال سيبويه : ليس على  الِمْطبَخو .الّطبَّاخ : بَيتُ  المطبَخ :فيه. وفي التهذيب  يُطبَخ الّذي كَمْسَكٍن : موِضعُه ، الَمْطبَخو

 الِفْعل مكاناً وال مصدراً ، ولكنَّه اسٌم كالِمْربد.

 : فليُنظر هذا مع عبارة المصنّف. (6)، بالكسر  ِمْطبَخ وفي األَساس : والموِضع

__________________ 
 ( يف األساس : أسكَت.1)
 اللسان بكسر الضاد وفتح الدا  وضبرت التكملة فكاألصر والقاموس.( يف 2)
 ( ضبطت يف التكملة بفتح الضاد ا وما أثبت بكسرها معطوفة عل  الجي قبلها.3)
 ..«.. ( عبارة النهاية : يف حديث ابن الزبري : ِإن املوت قد تغشاكم سحابه ا وهو منضاخ4)
 .453/  1اهلروي انظر الفائ  ( مل يتعرض الزخمشري لرواية 5)
 الطبخ بفتح امليم والباء موضض املطبخ ويف املصباح :« قوله ويف األساس اخل ال وجود لذلك يف النسخة الجي بيدي»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 وقد تكسر امليم.
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 ا.به يُطبَخ ألَنّه أَو الِقْدُر ، ، الطَّْبخِ  أَي كِمْنبر : آلَتُه ، الِمْطبَخو

 .الطَّْبخ أَي كَكتَّان : ُمعَاِلُجه ، الطَّبَّاخو

بَاَخةو  .الطَّْبخ أَي كِكتَابة ، ِحْرفَتُه الّطِ

 القوم وُمشتَواهم. ُمطَّبَخُ  تَْقِدُرون أَم تَشُوون. وهذاأَ  في القُْرِص والِحْنطة ، ويقال : الطَّْبخ وفي اللِّسان ، وقد يكون

 لنا قِْرصاً. اطَّبُِخوا ويقال :

 .(1) [قَْبلها]فقُلبت التّاُء ألَجل الطاِء  الطَّْبخ ، هو افتعَْلنا ، من «فاطَّبَْخنَا»في حديث جابر و

باخو  عامٌّ لنْفسه ولغَيره ، وسيأْتي. الطَّْبخُ و لنْفسه. يَْطبخ َمخصوٌص بمن االّطِ

،  َطْبِخه ٍء ُعَصاَرتُه المأُْخوَذةُ منه بْعدكّل شيْ  ُطبَاَخة. و(3)فيها  ُطبخَ  إِذا  َرْغَوةِ الِقْدرِ ما فاَر ِمنْ  ، وهو (2)الفَُواَرة  كُكنَاَسٍة : ، الطُّبَاَخةو

 كعَُصاَرة البَقَِّم ونحِوه.

بغ وتَْطَرُح سائرَ  ُطبَاَختَه ، نْحو البَقَِّم تَأُْخذ يُْطبَخ : ما تأْخذ ما تَحتاج إِليه مما الطُّبَاَخة وفي التهذيب :  ه.للّصِ

 اسم لَضْرٍب من األَشِربة. الطَّبِيخ يقال : هو يَْشَربو

 من األَشربة. َضْرٌب من الُمنَصَّفِ  وعن ابن ِسيده :

. ، قيل : هما «الطَّبِيَخْينِ  إِذا أَراد هللاُ بعَْبٍد ُسوًءا جعََل َمالَه في»في الحديث : و  فَعيٌل بمعنى مفعول. وقول الشاعر : الِجصُّ واآلُجرُّ

ش  و خُ   لـــــــــــــــــــوال َأن حتـــــــــــــــــــَُ بـــــــــــــــــــ    الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــ 
تصـــــــــــــــــــــــــرَخُ     حـــــــــــيـــــــــــَم حـــــــــــيـــــــــــُث ال ُمســـــــــــــــــــــــــح  يبَ اجلـــــــــــَ

  
 .طابخ الواحد يعني الكفّار ، كقُبٍَّر : مالئكةُ العََذاِب ، هوو

َمُن ، ، كذا ُوجد بَخّط األَزَهِرّي : ويَُضمُّ  ، كذا ُوِجَد بَخّط اإِليادّي ، (9) كَسَحابِ  ، الطَّبَاخُ و  َطبَاخٌ  َرُجٌل في كالمه يقال : اإِلحكاُم والقُّوةُ والّسِ

 ، أَي ليس به قُّوة وال ِسَمٌن ، قال حّسان بن ثابت : َطبَاخٌ  ، إِذا كان ُمْحكماً. ورجٌل ليس به (4)

غحشـــــــــــــــــــــــــَ  رِجـــــــــــاالً  ـــــــــــَ اخَ ال  املـــــــــــاُ  يـ بـــــــــــَ  هبـــــــــــمح  طـــــــــــَ

ِدِن البــــــاِد     وَ  الــــــدِّنــــــح ر يـَغحشــــــــــــــَ  ُأصــــــــــــــُ يــــــح (5)كــــــالســــــــــــــ 
 

  
 .«َطبَاخٌ  وَوقَعَت الثَّالثةُ فلم تَْرتَِفع وفي الناس»في حديث ابن الُمسيّب : و

َمن ، ثم استُعِمل في َغيره ، فقيل : ال الطَّبَاخ قال في اللسان : أَصل له ، أَي ال َعْقَل له وال َخْيَر عنَده. أَراد أَنّها لم تُْبِق في  َطبَاخ القُّوة والّسِ

 النّاِس من الصَّحابة أَحداً. ومثله في الَمَشاِرق للقاِضي ِعياض.

 ْصلُه اللَّْحم األَعجُف الّذي ما فيه َجْدَوى لطابِخه.فائدةٌ ، وأَ  : (6) َطبَاخٌ  وفي األساس : في المجاز : وما في َكالِمه

جُل : أَكلَ  تَطبَّخَ و بِّيخ الرَّ يٍن ، الّطِ يخ وهو كِسّكِ  بلُغة أَهل الحجاز ، وفي األساس : لغة أَهل المدينة ، وقيََّده أبو بكر بفتح الطاِء. الِبّطِ

اِلُب ، الطَّابِخُ  من الَمجاز :و ى الصَّ  الُجَدِريُّ والَحْصبَةُ. بَخَ طَ  وقد : الُحمَّ

 الهواِجُر. َطبََختُْهم وقد : الَهاِجَرة الطَّابخة من الَمجاز :و

اح : َطبَائِِخهو الَحرِّ  َطبِيَخةِ  وخَرُجوا في ِرمَّ  ، وهي َسمائُِمه َوْقَت الَهِجيِر. قال الّطِ

ه و  فــــــــــ  لــــــــــُ ر ابتــــــــــتح تـــــــــــَ فــــــــــح ٍ  ابلــــــــــقــــــــــَ بحنــــــــــِ تــــــــــَ  َمســــــــــــــــــــــــح

ائــــــــــــخُ     وعُ  طــــــــــــبــــــــــــَ فــــــــــــُ هــــــــــــن  ســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــُ رٍّ َوقـــــــــــــح  حــــــــــــَ
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الضَّبَّ ،  َطبَخَ  للمبالغَة ، لَقَّبه بذلك أَبوه حين طابخةَ  وهو والُد أُّد ، وكأَنّه إِنَّما أُثبِت الهاُء في لَقُب عاِمِر بِن الياس بن ُمَضَر ، : طابِخةُ و

ً وذلك أَّن أَباه بَعَثه في بُغاِء شيْ   وتَشاَغل بها عنه. (7) فطبَخها ٍء فَوَجد أَْرنبا

 ال األَعشى :الَّلْحم. ق ُمْكتَنَِزةُ  ُممتِلئة كَكَراِهيٍَة وُغَرابِيٍَّة : شابَّةٌ  طبَاِخية وامرأَة ، وهو َمجاٌز كما تقدَّم. َطبِيخةِ  جْمع الَحّرِ : َسَمائُمه ، َطبَائخُ و

  ِ لـــــــــــــــــح َرة اخلـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــح ةٌ عـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  اخـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ   طـــــــــــــــــُ
ه     ــــــــــــــــنــــــــــــــــُ زِي رِ  (8)تــــــــــــــــَ اهــــــــــــــــِ ِ  الــــــــــــــــطــــــــــــــــ  لــــــــــــــــُ  ابخلــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( زايدة عن اللسان.1)
 ابلزاي.« الفّوازة»( عن الصحاح واللسان ا وابألصر 2)
 .«فيه»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( القاموس : وكالس َحاِب.9)
 التهذيب بضم الطاء ا ويف اجملمر واملقايي  بفتح الطاء.( ضبطت يف 4)
 .«قوله الدندن وهو ما يلي وعفن من أصو  الشجر الواحدة دندنة كذا يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .طَباخٌ و  طُباخٌ  ( يف األساس :6)
 .طاخبة قدراً فسمي طبخ ويف التهذيب :« الضب طبخ نظره مض قوله :قوله فوجد أرنباً اخل كذا يف اللسان ا وا»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 وعبهرة اخلل  : حسنته.« تشوبه»( يف الديوان : 8)
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 عاقِلَةٌ َمليحة. : طبَاِخية امرأَة أَو ويروي لُبَاِخيَّة.

ث ، الُمَطبِّخو ُل َولَد الضَّبّ   :(1) كُمَحّدِ  ِحْسٌل ، ثم َغْيَداٌق ، ثم ي كاَد يَلَحق بأَبيه. وأَّوله :أَْمألَ ما يكون ، قاله ابن سيده وقيل : هو الّذ أَوَّ

. وقد ُمَطبِّخٌ  ً  الِحْسلُ  َطبَّخَ  ، ثم ِخْضِرٌم ، ثم َضبٌّ يٌع وِطْفٌل ، قال ابن األَعرابّي : يقال للّصبّي إِذا ُوِلَد : َرِض  والشَّاُب الُمْمتِلئ. : َكبَِر. تَطبيخا

ً  قدو ، ثم َكْوَكٌب. ُمطبِّخٌ  ثم فَِطيٌم ، ثم داِرٌج ، ثم َجْفٌر ، ثّم يافٌِع ، ثم َشَدٌخ ، ثم  وَكبَِر. َعقَلَ و : تََرْعَرعَ  َطبَّخ تَْطبِيخا

 أَحمُق ، والمعروف َطْيَخةٌ وسيأْتي. َطْبَخة . وَرُجلٌ الطَّبَخِ  بفتح فسكون ، بَيِّنُ  ، كالطَّْبَخةِ  : الُمْستْحِكُم الُحْمِق ، األَْطبَخُ و

ه ، فقام»في الحديث : و ه فأَْلقَاها في الَواِدي األَطبَخُ  كان في الَحّيِ َرجٌل له َزوَجةٌ وأُمٌّ َضعيفة ، فَشَكْت َزْوَجتُه إِليه أُمَّ حكاه « إِلى أُّمِ

 ، وُرِوَي بالحاِء أَيضاً. الَهَرِوّي في الغريبين

ً اطَّبََخ او بَاخا ً  اتََّخذَ  من باب افتعَل : ، ّطِ . الطَّبِيخو وهو كالقَدير. وقيل : القَديُر : ما َكان بِِفحاً وتَوابَِل ، ، َطبِيخا  ما لْم يُفَحَّ

 .(2)في القُْرص والِحْنَطِة  الطَّْبخ القَوم وُمْشتَواهم ، وقد يكون ُمطَّبَخ وهذا

 : ع بمّكةَ : الَمَطابخُ و

 ليه :* ومما يستدرك ع

ْبخ  أَنَضَجه. الَحرُّ الثَّمَر : َطبَخو المطبوخ بالكسر : اللَّْحم الّطِ

 .الَمَطابخِ  ، وهم بِيضُ  الَمْطبَخِ  وفي األَساس : ومن المجاز : هو أَبيضُ 

ْبَراخ : [طبرخ] ث ، الّطِ َروى عن سعيِد بِن عبد الرحمن ، قال األَزدّي : َضعيٌف جّداً ، كَذا  ، بالكسر : لَقُب والِد علّيِ بن أَبي هاِشٍم المحّدِ

 كما سيأتي قريباً. أَو هو بالميم ، في كتاب الضعفاِء للذهبّي.

ه ِء وإِبعَاُده.: َرْمُي الشَّيْ  الطَّخُّ  : [طخخ] ً  وقد َطخَّ ه َطّخا  : أَلقاه من يَده فأَْبعَد. يَُطخُّ

ً  المرأَة َطخَّ  وقد (3) الِجَماعُ  : الطَّخُّ  من الِكنَايَة :و ا ها َطخَّ ُرِوَي عن يحيَى بن يَْعمر ، أَنَّه اشتََرى جاريةً ُخَراسانيَّة َضْخَمةً ، فَدَخَل و يَطخُّ

 .«الِمَطّخة نِْعمَ »عليه أَصحابُه فسأَلوه عنها فقال 

ةو ْبيَان. (6) تَْلعَبُ و يَُحدَّد أََحُد َطَرفَيها َخَشبَةٌ  الكسر :ب ، الِمَطخَّ  بَها الّصِ

ً  والمعاملَة ، وُسوُء الِعْشَرة بالّضّم الشََّرُس في الُخلُقِ  ، الطُُّخوخُ و  : َشِرَس في معاَملَتِه. َطخَّ َطّخا

جلُ  ، الطَّْخَطاخُ  منهو  السيِّئ الُخلُِق. بالفتح ، وهو الرَّ

 وفي اللسان : وُربَّما ُحِكَي َصوُت الُحلّي ونْحوه به. من الُحلّيِ : َصْوتُه. الطَّْخَطاخُ و

 َرُجل. اسمُ  الطَّْخَطاخُ و : إِذا انضمَّ واستََوى. َطْخَطاخٌ  يقال َسحابٌ  الغَْيُم المنَضمُّ بَْعُضه إِلى بَْعض ، : الطََّخطاخُ و

 السََّحاُب. َطْخَطَخه ، وقد ُطَخاِطخٌ  يقال : لَيلٌ  ّم : الظُّْلَمة ،الطَُّخاِطُخ بالضّ و

 ، عن أَبي ُعبيد. (4)من الغَنَم  : األَْسَودُ  الُمتََطْخِطخُ و

 ُجوِم ، وذلك إِذا لم يكن فيه قَمٌر.الَّليُل : أَظلَم وتََراَكم ، يكون بغَْيم وبغير َغْيم ، ومثله تََدْخَدَخ ، وذلك إِذا كان َغيٌم يَْستُُر َضْوَء النُّ  تََطخَطخَ و

ُجلِ و ِعيف البََصِر : يقال للرَّ الَّلْيُل بََصَره ، إِذا َحَجبَتْهُ الظُّْلَمةُ عِن انِفَساح النََّظِر ، قاله  َطْخَطخَ  . وقدُمتََطْخِطُخون ، والجْمعُ  ُمتَطْخِطخُ  الضَّ

 ابن ِسيده.

 .يَتََطْخَطخ كنْحو السََّحاب يكون فيه ُجَوٌب ثم وَضمُّ بَْعِضِه إِلى بَْعض ، تَِواُؤهواس ءِ : تَْسِويَةُ الشَّيْ  الطَّْخَطَخةو

اِحك : ِطيْخ ِطيْخ ، : الطَّْخَطَخةُ و  وهو أَقبُح القَْهقََهِة. ِحَكايَةُ قَْوِل الضَّ
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 (5)يَْجتَمع فيه الماُء ثّم يَنفجر  ِعْنَد َمْخَرجِ القَنَاةِ  واسع يُتَّخذ ِشْبهُ َحْوٍض َكبِير .. بفتح فسكون ، الطَّْرَخة : [طرخ]

__________________ 
 ( قيدت يف اللسان بكسر الباء مشددة.1)
 .«قوله وهذا اخل هو تكرار مض ما ذكره آنفاً »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف اللسان : النكاح.3)
 ( يف القاموس : يـَلحَعُب.6)
 التهذيب واللسان : الغيم.( يف 4)
 ( اللسان : يتفجر.5)
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زَرَعة. وهو
َ
ناَء وال َعَربِي ًة  ضًة. َدِخيرُ  منه ِإىل امل  ليستح فارِسّية َلكح

ثُوَن. أَْنتَ  ، بالفتح وال تَُضمُّ  َطْرَخانُ و ئيِس الشَِّريفِ  والصواب االقتصار على الفتح : وال تَكِسر وإِْن فَعَلَهُ الُمحّدِ في قومه ، والذي  اسٌم للرَّ

الّذي  الطَّْرخان فاِرِسيّة ، قال شيُخنا : ويأْتي للمصنّف في بطرق أَنّ  ُخَراَسانِيَّةٌ  ال يُؤَخذ منه الخراُج ، أَشار إِليه ُماّل علّي القاري ، لُغة

 .َطَراِخنَةٌ  ج هو دون الِبْطِريق ،يكون تْحت يَِده َخمسةُ آالِف رُجل ، و

ٌب ، أَْصُل ُعُروقِِه العاِقْر قَْرَحا الطَّْرُخونُ و يخٌ و ليبُوستِه قاِطٌع َشْهَوةَ الباهِ  ، ومن خواّصه أنّه (1) : نَبَاٌت ، معَرَّ يٍن : َسَمٌك ِصغَاٌر  ِطّرِ َكِسّكِ

 وتُْؤَكل. تُعالَُج بالِمْلحِ 

 : ة بُحْرَجاَن. َطْرَخاباذُ و

قال شيخنا : قَضيّةُ اصطالِحه في ُمرعاة تركيِب الحروف تقديُم هِذه الماّدةِ على طرخ ، وقد خالََف ذلك في جميع  ، الطَّْرثََخة : [طرثخ]

 الِخفَّةُ والنََّزُق. األُصول حتّى قيل إِنَّها الطَّرَشَخة ، بالشين المعجمة ال المثلَّثَة :

ْربَخة   (2)هذا المعنَى بعَينه ، فلعلَّ أَحدهما تصحيٌف عن اآلَخر ، ولم يذُكره صاِحُب الّلسان وال َغيره قلت : وقد تقدَّم في الصَّ

الِّذي تَْبقَى فيه الدَّعاِميُص فال  بكسِر الغين المعجمة وسكون الراِء وفتح المثنّاة التّحتيّة الِغْريَُن ، بفتح فسكون ، والطَّْمخ : ، الطَّْلخُ  : [طلخ]

ين الّذي في أَسفِل  الطَّْلخُ  بَقيّةُ الماِء في الَحوض والغَِديِر. وفي الِهدايَة ، الطَّْلخ كذا في التهذيب. وقال غيره : لَى ُشربِِه ،يُْقَدر عَ  : الّطِ

يِن. اللَّْطُخ به ، : الطَّْلخُ و الَحْوض.  التَّْسِويُد. : الطَّْلخو أَي بذلك الّطِ

 َطلََخَها ُع فِيها َوثَناً إاِل َكَسَره ، وال ُصوَرةً إِالَّ يَدَ  فال المدينَةَ  يأْتي أَيُُّكم»:  فقال ِجنازة في كان أَنه وسلموآلهعليههللاصلىقد ُرِوَي عن النّبّي و

اه َدَها ، وكأَنّه مقلوب ، ومنه اللّيلة «، وال قَْبراً إِاّل َسوَّ وفي بعض األُمهات  إِْفَساُد الكتَابَِة ، : الطَّْلخو ، والميم زائدة. ةالُمْطلَِخمَّ  ، معناه َسوَّ

م. اللَّْطُخ بالقََذِر ، : الطَّْلخو ، واللَّْطخ أَعمُّ « الِكتَاب ونحوه» (3)  وبه فَسََّر ، شِمٌر الحديَث المتقّدِ

 : االمرأَة الَحْمقَاُء. الطَّْلَخاءُ و

ل على النِّيِل الُمْفِضي ، بِمْصَر ، وهو قَريَةٌ  ع : َطْلَخاءُ و  قُبَالةَ المنصورةِ ، وقد َدَخْلتُها. إِلى ِدْميَاطَ  أَي الُمَوّصِ

ً  َدْمُع عينه اْطلَخَّ و َق ، اطِلَخاخا  وأَنشد األَزهرّي في ترجمة َجلََخ. : تَفرَّ

ا  خــــــــــ  لــــــــــَ ِخ ِإذا مــــــــــا اجــــــــــح يــــــــــح ريحَ يف الشــــــــــــــــــــــــ   ال خــــــــــَ

خ  و     لــــــــــــــــَ ا مــــــــــــــــاُء عــــــــــــــــ اطــــــــــــــــح ِه وخلــــــــــــــــَ  (4)يــــــــــــــــنــــــــــــــــِ
 

  
 َساَل. أَي َدْمُع َعينه ، إِذا (5) َدمعُه اْطلَخَّ و

 : الطَّْلخ ، وقد تقدَّم. الطَّْمخو وَشَمَخ. بأَنِفِه : تََكبَّرَ  َطَمخَ  : [طمخ]

ْمخو  ُء أَديُمه أَحمر ، ويقال له أَيضاً : الِعْرنَة.، بالكسر : َشَجٌر يُدبَُغ به يَجي الّطِ

 ، بفتح الطاِء. وسكون الميم وكسر النون من قَُرى مْصر. َطْمنِيخ *

ْمَراخُ  : [طمرخ] ى أَنَّ في إِعادته هنا تكراراً ، والّصواُب قريباً. وال يَْخفَ  لقَُب والِد علّيِ بن أَبي هاِشٍم ، أَو هو بالباِء الموحدة ، وقد تقّدم الّطِ

 هو األَّول.

قِيقَةُ. جمع َسَحابة ، السََّحاُب ، قيل : ال َمفرَد له ، : ، الطََّماِليخُ  : [طملخ] قة الرَّ  البِيُض الُمتفّرِ

ً  َكفَِرَح ، الرجُل ، َطنِخَ  : [طنخ] قدََّم السَّبََب على المَسبَِّب ، فإِنَّ البََشَم  َم ، وَغلََب على قَْلبِه الدََّسُم ،بَِشَم واتَّخَ  ، وتَنَِخ يَتْنَخ تَنَخاً : يَطنَخ َطنَخا

هات على األَصل : َغلَب الدََّسُم   على قَْلبه واتََّخم منه ، فهوواالتَّخام ناِشئان عن َغلَبَِة الّدَسِم على القَْلب. وقد َجاَء في اللِّسان وغيِره من األُمَّ

 وَسِمَن. طانِخو َطنِخٌ 

ً  الدَّسمُ  َطنََّخهُ و ً و تَطنيخا  أَتَْخَمهُ. : أَْطنََخه إِطناخا
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__________________ 
 ( ضبطت يف التكملة بفتح القاف.1)
واحد  مر هذه الرتمجة فِإنه ال يلزم من احتاد املعىن التصـــــــحيف الحتما  ترادفهما عل  معىن »( وردت اللفظة يف التكملة وهبامش القاموس : 2)

ال سيما واملصنف مطّلض ا وعل  فرض تسليم التصحيف فيتعا أن يكون الثاين هو املصحف عن األو  ألنه هو الذي مل يذكره صاحب اللسان 
 .«وال غريه كما قا  ال ألحد الدائر كما هو  اهره اه مصححه

 ( وهي عبارة اللسان.3)
 ( ويف التهذيب :4)

 سا  غرب مائه فاطلّخاو 
 .«عينه»موس ا وابألصر ( عن القا5)
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نََخةُ  مما تَصحَّف على المصنّفو كة : األَْحَمُق ، الطَّ  فإِنَّ الّصواب فيه بالمثنّاة التحتيّة ، وقد تقّدَمْت إِليه اإِلشارة في الموّحدة. محرَّ

 .(1)قال ابن دريد : وال أَدِري ما ِصّحتُه  طائِفَةٌ ، أَي من اللَّْيِل ، بالكِسر ، ِطْنخٌ  َمرَّ و

 * ومما يستدرك عليه :

 فتُْطنُِخنا نشَرب هذه األَلبانَ  اشتدَّ ِسَمنُهما. قال َشِمٌر : وسِمْعت ابن الفَْقعَسّي يقول : النَّاقةُ والدَّابَّة : َطنَِختو َخبُثَت. (2)نْفُسه بالِكْبر  َطنَِختْ 

 ا في اللِّسان.عن الطَّعام أَي تُغنينا ، كذ

 ، بالفَتْح ُمشّدداً : قَريةٌ بمصر. َطنِّيخو

 (3)بني َمْزيَد  ُطوخو األَقالم ، كالهما بالضَّواِحي ، ُطوخو القُْرموص ، ُطوخ ومنها بالضّم : أَربعَةَ عَشَر َموضعاً بِمْصرَ  ُطوخٌ  : [طوخ]

 طوخو ، (4)الخيل  ُطوخو مسراَوة من قَرى البَُحْيَرة. ُطوخو دجانة ُطوخو من إِْقِليم ِدْميَاط. وقَريَتَاِن بالُمنُوفيّة ، إِحداهما بالقُرب من لجا.

 دمتو من قَُرى قُوص. ُطوخو الَجبَل من اإِلْخِميِميَّة ، ُطوخو تَْنَدة من األُشمونين ،

يوان ال  بن الجيعان.كذا في قوانين الّدِ

ً و يَُطوخه َطْيخاو يَِطيُخه طاَخه عن اللِّْحيَانّي : يقال :و  يائية وواوية ، واألَّول أَكثر. : رَماهُ بقَبِيحٍ ِمْن قَوٍل أَو فِْعل ، َطْوخا

ً  : [طيخ]  يَتعدَّى وال يَتعّدى. ، كَطيََّخه أَي بالقَبِيح ، فاَُلناً : لَطََّخهُ بِه ، َطاخَ و .كتََطيَّخَ  ِمن قوٍل أَو فِعٍل ، تَلَطََّخ بالقَبِيح ، َطاَخ يَِطيُخ َطْيخا

ً و  قال الحارث بن ِحلِّزةَ : تََكبََّر واْنَهَمَك في الباِطِل. : طاَخ َطيخا

رُكــــــــــــوا  ــــــــــــح يــــــــــــخَ فــــــــــــاتـ ا  الــــــــــــطــــــــــــ  دِّي وِإمــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــ   والــــــــــــتـ

اءُ     ـــــــــد  ي ال عـــــــــاشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــتـــــــــ  ي ال وحا فـــــــــفـــــــــِ عـــــــــاشـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــَ ـــــــــَ  تـ

  
 ، قال : ولم نَسَمْعه ُمكسَّراً. وُرِويَ  الطَّْيَخِة َطْيَخاتٌ  وقيل : أَحمُق قَِذٌر. وَجمع ال َخْيَر فيه ، الِّذي : األَحَمقُ  الطَّْيَخةُ و خةالطَّيَّاو الطَّائخو

 ، مشّدداً فيما أَنشد األَزهرّي : الطَّيَّاخةُ 

ُت و  اخــــــــــــــةٍ َلســــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــــيــــــــــــــ   يف الــــــــــــــّرِجــــــــــــــاِ   بــــــــــــــَ

َداَب و     زرَافـــــــــــــــــــــٍة َأخـــــــــــــــــــــح (5)لســـــــــــــــــــــــــــــــــــُت خبـــــــــــــــــــــِ
 

  
 والَحْرب. الِفتْنَة : َزمنُ  الطَّْيخة َزَمنُ و

َمُن : َمألَه َشْحماً ولَْحماً. َطيََّخه عن أَبي زيد :و  العذاُب : أَلح عليه َطيََّخه األَْولَى أَن يقول : العََذاُب عليه : أَلحَّ ، ، َطيَّخَ  عن أَبي زيدو الّسِ

 كما هو نصُّ أَبي زيد. فأَْهلََكه ،

ً  األَْمرَ  طاخَ  قال ابن سيده : َكُمعَظَّم : الفاِسُد ، الُمَطيَّخُ و  القَْوُم. تَواَطخَ  : أَفَسَده. وقال أَحمد بن يحَي : هو من َطْيخا

الَمْطِليُّ  أَيضاً : يَّخالُمطو قال : وهذا من الفَساد بحيث تَراه. قال ابن ِجنّي : وقد يَجوز أَن يُحسن الظَّّن به فيقال إِنّه أَراد : كأَنّه مقلوب منه.

 بالقَِطَراِن.

يخْ و  حكاه سيبويه. الضَّحك ، ِحَكايَةُ َصْوتِ  بالكسر : الّطِ

 وقد تقّدم. بالكسر ، َمبنياً على الكْسر ، أَي قَْهقَهوا ، طيخِ طيخِ  قالُوا : قال اللْيث :و

 * ومما يستدرك عليه :

يخو الطَّْيخو م فأَلحَّ عليهم ،أَصحابَه ، إِذا شتََمه َطيَّخَ  قال أَبو مالك : : تَْذَهب يَميناً وِشماالً وتأَُكل من أَطراِف  َطيُوخٌ  : الَجْهُل. وناقَةٌ  الّطِ

 الشََّجِر.

 ، بالفَتْح : َموضٌع بيَن ِذي َخَشٍب وواِدي القَُرى. َطْيخُ و

 قال ُكثيِّر َعّزة :
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ــــــــــــو ِ  مــــــــــــا أَدرِي خــــــــــــاً أَ  ف ــــــــــــح ي ُدوا  طــــــــــــَ واعــــــــــــَ ــــــــــــَ  ت

دَة َأوحَرُدوا    يـــــــــــــــح ٍم أَمح مـــــــــــــــاَء حـــــــــــــــَ تـــــــــــــــمٍّ  ـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــِ

  
__________________ 

 .233/  2( اجلمهرة 1)
« ( هبامش املطبوعة املصــــرية : قوله طنخت نفســــه اخل مل يقيد يف اللســــان ابلكرب ا ولعله مصــــحف عن الكســــر ا أي كســــر عينه من ابب فرح2)

 عبارة اللسان : وطَِنَختح نفُسه : خبثت.
 : قرية اب وف الغريب يقا  هلا طوخ مزيد. (طوخ)( يف معجم البلدان 3)
 ( يف معجم البلدان : يف غريب النير ا ابلصعيد ا يقا  هلا طوخ بيت ميوت ويقا  هلا أيضاً طُو ه.4)
 .129( أخداب عن الديوان ا وابألصر أحداب. ورواية البيت يف الديوان ص 5)

 ولســــــــــــــــــــــــــــــــــــت خبــــــــــــــــــــــزرافــــــــــــــــــــــة يف الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــود 

 لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــاخــــــــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــــــــدابو    

  

 اخلزرافة : اخلوار الضعيف ا والطياخة الذي ال يزا  يقض يف سوء امحقه. واألخدب : الذي ال يتمالك عن االستطالة واجلهر وا م .
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 فصر الظاءِ 
 املشالة مض اخلاِء املعجمة

 هذا الفْصل مكتوٌب في سائر النسخ بالُحمرة ، لكونه من مستدركاته.

َمخُ  : [ظمخ] أَيضاً ، الواحدة ِعْرنَة ،  (2)يُقَطع منها َخَشُب القَّصاِريَن التي تُدفَُن وهي الِعْرُن  (1) كِعنَب : َشَجَرةٌ على ُصوَرة الدُّْلب الّظِ

ً و والسَّْفُع َطْلعُهُ  ْمخ ٍء ، الواحدة بهاٍء ، أَوَشَجرة التِّيِن ، في لغة َطيى هو أَيضا هكذا نقلَه األَزهري عن  ْسَرةٍ وِكَسرٍ بسكوِن الميم ، ككِ  ، الّظِ

ْمخ ويقال إِنَّ ـ  وقد تسكَّن الميم في الجمعِ ، كتِينٍَة وتِيٍن. أَبي َعمرو ، مخ بالزاي ،  الّظِ اِق ، ويقال فيه الظَّنخ بالنون ، والّزِ هو َشجُر السَّمَّ

 والطنخ بالطاِء المهملة ، وقد تقّدمت اإِلشارة إِلى كل واحٍد منها.

 العا فصر
 املهملة مض اخلاِء املعجمة

ات الكالِم ما يحتاج إِلى عقد فصل.  هذا الفصُل أَيضاً ساقٌط من الّصحاح ، كالّذي تقّدم ، وليس فيه من ُمهمَّ

ل. قال األَزَهِرّي : قال الخليل بن أَحم بالّضم ، العُْهعُخُ  : [عهعخ] د : َسِمْعنَا كلمةً شنعاَء وقيل ِكْدرَهم وقِيَل كُجْنَدب كما في حواِشي المطوَّ

. قال وسأَْلنَا الثِّقَات من علمائهم فأنكروا أَْن يكون هذا االسُم من العُْهعخَ  ال تجوز في التأْليف ُسئِل أَعرابِيٌّ عن ناقَتِه فقال : ترْكتها تَرَعى

 إِنََّما هو الُخْعُخُع ، وأَنكَرَها بَْعُضُهم وقال : كالم األَكثر أَنّه نبتٌ  وفي َشَجَرةٌ يُتََداَوى بها وبَوَرقِها ، كالم العرب. قال : وقال الفَذُّ منهم : هي

 بضّم فسكون العين ، وقد أُنِكَر ذلك أَيضاً الجتماع ُحروف الَحْلق فيه ، وهي ال تكاد تَجتمع في كلمِة.

على  العُْهُخُع ، بتقديم الَخاءِ  َزانّي كالهما على التَّْلِخيص :كَشْرح الخلخالّي والتَّفتا ووقََع في ُكتُِب البَيَانيِّينَ  وقيل الَهاُء والَخاُء ال يَْجتمعاِن.

 وهو َغلٌَط. العين آِخر الكلمِة ، وفي بعض الحواشي بتقديم الهاِء على العين أَّول الكلمة

مة بجميع لُغَاتها وقالوا كلُّها كلماُت ُمعاياةٍ ليس لها معنًى. وسيأْتي في حرف العين إِن شاَء هللا وأَنكر كثير من أَئّمة اللُّغَة العربية هذه الكل

 تعالى.

 فصر الفاءِ 
 مض اخلاِء املعجمة

ُك ، بفتح فسكون ، الفَتَْخة : [فتخ] خاتٌَم كبِيٌر يكوُن  ولى :ذكرهما غيُر واحٍد من أَئّمة الغريِب ، فال اعتداَد بإِنكار شيخنا على اللُّغة األُ  ويَُحرَّ

ْجلِ  ةٍ  بفّصٍ وغير فَّص ، وقيل : هي الخاتَُم أَيًّا كاَن. في اليَِد والّرِ َحْلقَة من فِّضة ال  الفَتَخة وقيل : كالَخاتَمِ  تُْلبِس في اإِلصبع أَو َحْلقَةٌ ِمْن فِضَّ

.فَصَّ فيها ، فإِذا كان فيها فَصٌّ فهي الخاتَم. وكانت نَِساُء الجا  فَتََخاتٌ و بالّضّم ، ، فُتُوخٌ و ، (3)بالتحريك  ، فَتَخٌ  ج هليّة يتّخْذنها في َعْشرِهنَّ

 .فِتَاخٌ  محّرَكةً وذُِكر في َجْمعهِ  ،

 قال الشاعر :

ُقرُت منه   (4)يف ُكمِّي  فـََتِخيَتسح
عُر للدَّهناِء بنت ِمْسَحل َزوج العَّجاج ، وكانت  أَصلََحك هللا ، إِنّي منه بُجْمع ،  ى الُمغيرة بن ُشعبةَ فقالت له :َرْفعَتْه إِلقال ابَن بّرّي : هذا الّشِ

اُج :  أَي لم يَفتضَّني ، فقال العجَّ

ين  غـــــــــــــــــــريُة أَنـــــــــــــــــــّ عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــم اي مـــــــــــــــــــُ    يـــــــــــــــــــَ

رِ     رحســــــــــــــــــــــَ ُ
اِن املـــــــــ َس اِ صــــــــــــــــــــــَ ا َدوح هـــــــــَ تــــــــــُ  قـــــــــد ُدســــــــــــــــــــــح

  

ه و  ــــــــــــَ ِب شــــــــــــــــــــــــــات قصــــــــــــــــــــــــــِّ
ُ

ا َأخــــــــــــَذ املــــــــــــ هتــــــــــــُ  َأخــــــــــــذح

هـــــــــــــــا لـــــــــــــــقـــــــــــــــومٍ     ذحبـــــــــــــــَُ اَلَن يـــــــــــــــَ جـــــــــــــــح ز  ِ  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  نـ

  
 فقالت الدَّهناُء :
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مِّ و ين بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َدعــــــــــــــــــــــــــــُ    ال ختــــــــــــــــــــــــــــَح

مِّ و     يـــــــــــــــــــٍر وال ِبضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــح  ال بـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــَ

  

زَاٍع  َزعـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــِ ي  (5)ِإاّل ب ي  ـــــــــــــــــَِّ ـــــــــــــــــِّ  ُيســـــــــــــــــــــــــــــــل

يَتســـــــــــــــــــــــــقـــــــــــرُت مـــــــــــنـــــــــــه     خـــــــــــِ تـــــــــــَ ي فــــــــــــَ مـــــــــــِّ  يف كـــــــــــُ

  
جلَين. الفَتَْخة قال : وحقيقةُ   أَن تكون في أَصابِع الّرِ

__________________ 
 ( الدلب شجر الصنار بكسر الصاد وفتح النون مشددتا واحدته دلبة.1)
العرنة اخلشــــــــــــــبة املدفونة يف األرض الجي يد  عليها القصــــــــــــــار. وأما الجي يد  هبا فالها املثجنة »( العرن : حك  ابن بري عن ابن خالويه : 2)

 (.اللسان : عرن)والكدن 
 بكسر ففتح ا وأنكره اللسان.« فتخ»بع  األحاديث ( ضبطت الكلمة يف 3)
 ( يف التهذيب : يسقرت.4)
 .«بزغزاي»( عن اللسان ا وابألصر 5)
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َن في أَصابع أَْرُجلهن ، فتَِصُف هذه أَنّه إِذا شاَل بِِرْجلَْيَها َسقطَ  ها ومعنَى ِشعر الدَّهناِء أَنَّ النِّساَء ُكنَّ يَتََخمَّ ؛ وإِنّما  (1)ْت َخواتِيمها في ُكّمِ

 تَمنَّت ِشدَّةَ الِجماعِ.

كةً : استِْرَخاُء المفَاِصل وِلينَُها الفَتَخُ و ً  ا ، وقيل : هو اللِّيُن في الَمفاصل وغيِرها ،وِعَرُضهَ  ، ُمَحرَّ ِعَرُض  : الفَتَخُ  أَو أَفتَخُ  ، وهو فَتَِخ فَتَخا

. وَرجلٌ  : أَْفتَخُ  الَكّفِ والقََدِم وُطولُهما. ومنه : أََسدٌ   ، إِذا كان َعِريَض الَكّفِ والقََدِم مع الليِّن. قال الشاعر : الفَتخِ  بيِّنُ  أَفتخُ  عريُض الَكّفِ

اهِنمح َرَوحُ  فـُتحخُ   الش َمائِر يف أميح
، والّذي في اللِّسان :  (2)كُهْدُهد ، هكَذا ُضبَط في سائر النُّسخ الموجودة عندنا  ُكلُّ ُجْلُجٍل ، : الفَتَخِ و في اإِلبِل. محّرَكةً  ِشْبهُ الطََّرِق ، الفَتَخُ و

ت. ال يَْجُرُس ، «كّل َخْلَخالٍ »  أَي ال يَُصّوِ

جلُ  فَتَخَ و ً  أَصابعَهُ  الرَّ ً و فَتْخا ََّخَها تَفتيخا َضَها وأَرَخاَها ، : فَت أَصابَع ِرْجلَْيه في ُجلُوسه ، ثَنَاَها ولَيَّنها. قاَل أَبو منصور :  فَتَخَ  وقيل ، َعرَّ

يَثنِيهما إِلى ظاهِر 
قال يحيَى بن  .«أََصابَِع ِرْجلَْيه فَتَخَ و ه عن َجْنبَْيهأَنّه كان إِذا َسَجَد َجافَى َعُضَديْ »في الحديث و القََدم ال إِلى باِطنها. (3)

ْجل ، الفَتْخ سعيد : اَحة وثَنَاَها ِإلى بَاِطِن الّرِ يعني أَنّه كان  أَن يَْصنَع هكذا ، ونََصَب أَصابعَه ثَم غمَز َمْوِضَع الَمفَاِصِل منها إِلى باِطن الرَّ

 : اللِّيُن. (4) الفَتْخ وأَْصلُ  . قال األَصمعّي :يَْفعَل ذلك بأََصابع ِرْجلَْيِه في السجودِ 

من فوق حتّى يَبلَُغ َمِوضَع  (5) [يده]ثم يَُمدُّ  العََسلِ ـ  اسم فاعٍل من اشتارَ ـ  ِشْبهُ ِمْلبٍَن من َخَشب يَقعُُد عليه ُمْشتَارُ  ٌء ُمربَّعٌ شيْ  الفَتَْخاءُ و

 العََسِل.

ألَنَّها إِذا انَحطَّت كَسرْت َجنَاَحيها وَغَمزتْهما ، وهذا ال يكون إِاّل َمن اللِّين. وقال  اللَّيِّنَةُ الَجنَاحِ  سر ، جمع ُعقَاٍب :بالك ِمَن الِعْقبَاِن ، الفَتَْخاءُ و

على الِعْقبَاِن ، كأَنََّها ِصفةٌ الزمةٌ لها ، الُمسترِخيَةُ الَجنَاَحيِن ُمْطلَقاً من الطُّيوِر ، ثم أُِطلقَت  الفَتْخاءَ  شيُخنَا. وفي أَكثَر المصنّفات اللُّغَويّة أَنّ 

 فصاَرْت من أَسمائها. ولذلَك زعَم قَوٌم أَن إِطالقها عليها َمجاز. وأَنشد :

اءِ كــــــــــــَبيّنِ  خــــــــــــَ تــــــــــــح َوٍة  بــــــــــــفــــــــــــَ قــــــــــــح احــــــــــــِا لــــــــــــِ نــــــــــــَ  اجلــــــــــــَ

الد     ح بحطــــــــبحُت ِشــــــــِ اِن طــــــــَ بــــــــَ قــــــــح وٍف مــــــــن الــــــــعــــــــِ (6)َدفــــــــُ
 

  
ْرعِ َمْدحٌ  وهو اْرتَفَعَْت أَْخاَلفَُها قِبََل بَْطنَِها ، إِذا األَْخالِف ، فَتَْخاءُ  نَاقةٌ  يقال :و أَنّه في  (7)وعبارة الِّلسان تُعِطي  َذمٌّ ، وفي الَمْرأَةِ والضَّ

 المرأَة َمْدٌح أَيضاً ، فليُنَظر.

 ع. اسم َكِكتَاٍب ، فِتَاٌخ ،و

ُجُل :  أَْفتَخَ و ِعَرُض َمخالِب األَسِدوليُِن َمفاِصلها الفَتَخُ  هكذا في النُّسخ ، والّذي في اللسان : ه ،َمفَاِصُل َمَخاِلبِ  بالّضّم : األََسِد ، فُتُوخُ و الرَّ

 أَْعيَا واْنبََهَر.و اْرتََخى ،

وفي بعض  فتَُظّن َكْمأَةً ، ، (8)وفي بعض األُصول : في أَّوله  تَْخُرُج أَّوالً ، َهنات وفي بعض األُصول. من الفُقُوع َهنََواٌت ، األَفاتِيخُ و

 واحداً. لألَفَاِتيخ حكاه أبو حنيفةَ ، ولم يَذكر َحتَّى تُستَْخَرَج فتُْعَرَف ، األُصول : فيَحسبها النّاُس َكْمأَةً 

 .(9) الطَّْرِف : فاتُِره أَْفتَخُ  وفي األساس : وَظْبيٌ  َرُجٌل ،و

 : َدْحاَلِن بأَْطَراف الّدْهنَاِء مما يَِلي اليمامةَ ، عن الَهجرّي. فَتَّاخٌ و فُتَْيخٌ  وفي اللِّسان : َكُزبَْيٍر : ع. فُتَْيخٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

ْجلَْين ُطوُل العَْظِم وقِلّةُ اللَّْحِم. الفَتَخُ و : باِطُن ما بيَن العَُضِد والذّراعِ. الفَتَْخةو الفَتْخُ   في الّرِ

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : خوامتها يف كميها.1)
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 ( ومثله يف التهذيب.2)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب :  هر.3)
 ( ضبطت يف املطبوعة الكويتية ابلتحريك ا وما ضبطناه عن التهذيب واللسان.4)
 زايدة يقتضيها السيا . (5)
 ( البيت المرئ القي  من قصيدة مطلعها :6)

 أال عـــــــــــم صـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــاحـــــــــــًا أيـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــر الـــــــــــبـــــــــــاد 

 هـــــــــــر يـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــن مـــــــــــن كـــــــــــان يف الـــــــــــعصــــــــــــــــــــــــر اخلـــــــــــادو    

  

 وروايته يف ديوانه :

 . ِشا .. صيود
 أعقبه بقوله : ويرو  ِشال  دون ايء. (دفف)ويف اللسان 

 فتخاء قوله تعطي اخل يف هذا التعبري نظر فِإن عبارته صـــــــــــــرحية يف أنه مدح يف املرأة ا وعبارة اللســـــــــــــان : وانقة»( هبامش املطبوعة املصـــــــــــــرية : 7)
 .«األخالف ارتفعت أخالفها قبر بطنها وكذلك املرأة وهو فيها مدح ا ويف الرجر ذم ا فلعر الصواب أن يقو  : تعط  أنه يف الناقة اخل

 ( وهي عبارة اللسان.8)
 ده كما يف اللسان والتكملة قو  األعش  :( وشاه9)

 فهي تتلو رخص الظلوف ضئيال
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قََدٌم ليِّنةٌ  فَتْخاءُ  وقال األَصمعي :
ِّخةً  المرأَةُ ، وَخَرَجتْ  تَفتَّختِ و َعَوٌج ، وفي األَساس : وقال أَبو َعمرو : .(1) فاِدعُ  .ُمتفَت  األَْرُجِل. فُتْخُ  والضَّ

ب  ، فُُخوخو فَِخاخٌ  ج بكسر الميِم ، وهي الّتي يَُصاُد بها ، معروٌف ، : الِمْصيََدةُ ، الفَخُّ  : [فخخ] من بالكْسرو الّضّم ، قال : وقيل. ُهو معرَّ

ي كالم العجم. قال أَبو منصور : ْهَدن  (2)الطََّرَق  بالفَّخِ  والعرب تُسّمِ  ، وقد تقّدم في الموّحدة.قال الفراُء ، الَحْضُب : ُسرعةُ أَْخِذ الطََّرِق الرَّ

 في حديث بِالل :و

ـــــــــًة  ـــــــــل ي ـــــــــَ ـــــــــو  ل ي ـــــــــِ رح أَب رِي هـــــــــَ عـــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ  َأاَل ل

خٍّ     يــــــــــــــــرُ  بــــــــــــــــفــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ ٌر وجــــــــــــــــَ وحِد ِإذحخــــــــــــــــِ  وحــــــــــــــــَ

  
اِهِر ، ع بمكَّةَ. : فَخٌّ  بُن  هللا عبدُ  آلثاِره واقتفاءً  سلمووآلهعليههللاصلىأَْوَرُع الّصحابِة وأَشدُّهم اتّباعاً للنَبّي  ُدفَِن به وهو فيما قِيل : واِدي الزَّ

بيريّ  ُمْصعَبٌ  وقال. وغيُره ِحبّان ابن قاله كذا ، ماعنههللارضيبن الخطاب ،  ُعَمرَ   وفي. المهاجرينَ  بَمْقبَرة يعني ، طوىً  بِذي ُدفِنَ :  الزُّ

ا ما قِيل إِنه بالَجبَل الّذي باِلُمعاَّلة فال يَصحُّ بوجٍه ، ة العُْليَا عند ثَنِيَّة بالمقبر ُدفِنَ  أَنّه األَزرقيّ  تاريخ أََذاِخَر. وقال قَوٌم : إِنّه بالُمحصَّب. وأَمَّ

 كما ال يُعتَّد بقوِل َمن قال إِنّه مات بالمدينة أَو في الّطِريق أَو َغْير ذلك.

 طّوالت.وترجَمة سيّدنَا عبد هللا بن ُعَمَر واِسعَةٌ راجْعَها في الُكتب المُ 

ْجلَْيِن ، : الفَخُّ و ةِ و كالفََخخِ  اْستِْرَخاُء الّرِ ٌ  أَفَخُّ  َرجلٌ  ، الفَخَّ اءُ  وامرأَة  .فَخَّ

ا النّائمُ  فَخَّ و ً و يَِفخُّ فَخًّ ً  (3) كاْفتَخَّ  : َغطَّ ، فَِخيخا  .افتخاخا

ً  في النّوم : دْوَن الغَِطيط ، تقول : سمْعت له الفَخُّ و الفَّخةو  .فَخيخا

 ، أَي غِطيَطه. فَِخيَخه في حديث صالة اللّيِل : أَنه ناَم حتّى َسِمْعتُ و

جُل ويَْنفَُخ في نَْومه. الفَخّ و (7) الفَِخيَخةُ و  : أَن يَنَاَم الرَّ

 في حديث علّيٍ رضَي هللا عنه :و

هح  َزخــــــــــــــــ  َح مــــــــــــــــن كــــــــــــــــاَن لــــــــــــــــُه مــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ   أَفـــــــــــــــــح
ام     نــــــــــــــــَ هــــــــــــــــا. مث  يـــــــــــــــــَ ُزخــــــــــــــــ  هح يـــــــــــــــــَ خــــــــــــــــ   الــــــــــــــــفــــــــــــــــَ

  
 النَّْوَمةُ بَْعَد الجَماعِ. فيها وقيل : هي فَِخيُخه أَي يَنام نَوَمةً يُسَمع

 . قال جرير :كالفَخّ  الَمْرأَةُ القَِذَرةُ ، : الفَّخةو

 (4)ُقَذاٌم وخندٌف  َفخيف أُم ُكُم و 
 وأَنشد األَزهرّي للِمْنقَِرّي :

ِر أَ  حـــــــــاجـــــــــِ
َ
وَداِء املـــــــــ َت ابـــــــــَن ســـــــــــــــــــــــَ ةٍ َلســـــــــــــــــــــــح خـــــــــّ   فـــــــــَ

َوا     ٌة خلـــــــــــــَح ـــــــــــــَ ب لـــــــــــــح ا عـــــــــــــُ ز مُ  (5)هلـــــــــــــَ ٌب جمـــــــــــــَُ  وَوطـــــــــــــح

  
ةو ُ  الفَخَّ ْخَمة. أَيضاً : المرأَة ةو الضَّ ة يقال :و نقله أَبو العبّاس عن ابن األَعرابّي. النَّْوُم على القَفَا ، أَيضاً : الفَخَّ كذا في  نَْوُم الغََداةِ ، الفَخَّ

ةو ساس.األَ   القَْوُس اللَّيِّنَة. الفَخَّ

جُل ، إِذا فَْخفَخَ  عن المفضَّل :و  فَاَخَر بالباِطِل. الرَّ

بالَحاِء ، قاله وبالَحاِء أَعلَى. قال أَبو منصور : أَّما األَْفعَى فإِنّه يقال في فِعله فَّح يَِفّح فَحيحاً ،  األَْفعَى : فَِحيُحَها ، فَِخيخُ  قال ابن سيَده :و

 األَصمعّي وأَبو َخْيَرة األَعرابّي.
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بَْعِضه ببْعٍض. قال أَبو منصور :  (6)وقال َشِمٌر : الفَِحيح لما ِسَوى : األَْسَوِد ِمن الَحيّات بِفيه ، كأَنّه نَفٌَس شديٌد ، قال : والَحِفيف من َجْرِس 

ً  ولم أَسمع ألَحٍد في األَفعَى وسائِر الَحيّات ، وهذا َغلٌَط اللُهمَّ إِاّل أَن يكون لغةً لبعض العََرب ال أَعرفها ، فإِنَّ اللُّغاِت أَكثُر من أَْن  فَخيخا

ت األَفعى تَفّح ، إِذا َسِمْعَت َصْوتَها من فمها ، فأَّما الَكِشيش فَصْوتُها م  ن ِجْلِدَها.يُِحيَط بها َرجٌل واحٌد. وقال األَصمعّي : فَحَّ

 يه :* ومما يستدرك عل

 .الُمحاربيّ  الحارث بنَ  ُعَظيمَ  وسلموآلهعليههللاصلى: ماٌء أَقطعَه النّبيُّ  فَخٌّ 

 : َحركةُ الِقْرَطاس والثَّوب الَجديِد. الفَْخفََخةو والَخْفَخفَةُ 

__________________ 
 .«ن قدم فتخاءقوله فتخاء قدم لينة كذا ابللسان أيضاً ولعله مقلوب ع»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 : الط رحَ . الفخ ( يف التهذيب واللسان : العرب تسمي2)
 وعبارة التكملة : وفخ ت الرائحة : فاحت.« كافتخ ا والرائحة : فاحتيف نسخة املو املطبوع بعد قوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .الَفخ ةُ و  ( يف القاموس :7)
 « :قذم»اللسان ( عجز بيت متامه كما يف 4)
ـــــــــــــعـــــــــــــرف ضــــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــكـــــــــــــم و  ـــــــــــــو اخلـــــــــــــوار ي ـــــــــــــم بـــــــــــــن  أنـــــــــــــت

 . وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف.. أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــمو    

  

 . وأماتكم فتخ القذام وخيضف... ويف مادة خضف : فبنتم

 .« و »( عن التهذيب ا وابألصر 5)
 ( التهذيب واللسان : جرش.6)
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 تاَب. (1) [إِذا]إِبِليَس  فَّخِ  ومن الَمجاز : َوثََب فاُلٌن من

ً  رأَْسهُ بالَحَجِر كمنَعَ  فََدخَ  : [فدخ] ً  ءَ الشيْ  فََدْختُ و : الَكْسُر. الفَْدخو وهو َرْطٌب. َشَدَخه : يَفَدخه فَْدخا ِء وال يَُكوُن إِاّل للشَّيْ  : كَسْرته فَْدخا

ْطبِ  طِب.وفي نسخٍة : في الشيْ  (2) الرَّ  ِء الرَّ

بضّم  ، أَْفُرخٌ  القليلُ  ج وَغيِرَها. (3)الشََّجِر  كّل صغيٍر ِمَن الَحيََواِن والنَّبَاِت : قد استُعِمل فيو هذا األَصُل ، : ولَُد الّطائِر ، الفَْرخُ  : [فرخ]

، وَزْنٌد وأَزناد ، وَحْمل  أَفراخٌ و فَْرخ وهو شاذّ ، ألَّن فَْعالً الّصحيَح العَْيِن ال يُْجَمع على أَفعاٍل ، وَشذّ منه ثالثةُ أَلفاظٍ  ، أَْفَراخٌ و الراِء ،

، وَسْيف  وأَحمال ، قاله ابن ِهشام في شْرحِ الَكعبيّة ، وأَشار إِليه في التَّوضيح وغيِره. قال : وال رابع لها ، بخالف نَحو َضْيف وأَضياف

جمٌع  ، أَْفِرَخةٌ و ، بحْذف الواو ، فُُرخٌ و بالّضّم ، ، فُُروخٌ  كذلكو ،بالكسر جْمٌع كثيٌر  ، فَِراخٌ و وأَسياف ، فإِنَّه باٌب واسٌع ، كذا نقلَه شيخنا.

 قليٌل نادٌر ، عن ابن األَعرابّي.

 وأَنشد :

ا  رِي كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــّ فـــــــــــــــِ َذَة اجلـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا حـــــــــــــــِ َواقـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح  أَفـ

َواُه     ةٍ أَفـــــــــــــــــــح رِخــــــــــــــــــَ رانِ  أَفــــــــــــــــــح غــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــِّ

  
 بالكسر جْمع َكثير. ، فِْرَخانٌ و

ُجل  : الفَْرخُ و خ وقد الذَّليُل الَمْطُروُد ،الرَّ  ، إَِذا َذّل ، قاله أَبو منصور. فَرَّ

ْرُع الُمتَهيِّئ لالنِشقاقِ  الفَْرخُ  من الَمجاز :و خَ  بعد ما يَطلُُع ، وقيل هو إِذا صاَرت له أَغصاٌن ، وقد الزَّ ْرُع ما  أَفَرخَ و فَرَّ ، وقال اللّيث : الزَّ

 ، فإِذا َطلََع رأُْسه فهو الَحْقل. الفَْرخ فهو (4)ذا انَشقَّ الَحبُّ عن الَوَرِق َداَم في البَْذِر فهو الَحبُّ ، فإِ 

ماغِ ، الفَْرخُ و َعلٌَم. الفَْرخو  . قال الفرزدق :فَِراخٌ  على التشبيه ، كما قيل له : العُْصفُوُر ، جْمعه ُمقَدَُّم الّدِ

ـــــــــعـــــــــامـــــــــٍر و  ـــــــــه ل ـــــــــَ  فـــــــــي ي ـــــــــِ ـــــــــب ـــــــــا ال ن عـــــــــلـــــــــح وحَم جـــــــــَ ـــــــــَ  يـ

بح      فـــــــــــح ـــــــــــَ ًة تـ مـــــــــــَ مـــــــــــّ رَاخَ ُمصـــــــــــــــــــــــــَ مِ  فـــــــــــِ مـــــــــــاجـــــــــــِ  اجلـــــــــــَ

  
َماَغ.  : ُمقَدَُّم ِدَماغِ الفََرس. الفَْرخو يَعنِي به الّدِ

َختْ و البَْيَضةُ والطَّائرةُ  أَْفَرَختِ و بالّطاِء  لَها ، هكذا بالصاد في النسخ التي بأَيدينا ، والذي في اللّسان وغيره : طار صاَر ، ُمشّدداً : ، فَرَّ

خو كُمْحِسن ، ُمْفِرخٌ  . وهيفَْرخٌ  المهملة خَ و ، فَْرخٍ  الطائُر : صار ذا أَفَرخَ و فَْرُخه البيُض : َخَرجَ  أَفَرخَ و ، بالتَّْشِديد ، ُمفّرِ  ، كذلك. فَرَّ

 لم يذُكُروا له ُمْفَرداً. ، تَفريِخها َمواِضعُ  : الَمفَاِرخُ و

 .أَفراخ حيث ال يَستَْفِرخُ  ومنه قَول الَحريرّي : ، خِ للِفَرا الَحَماَم : اتََّخَذها اْستَْفَرخَ و

خَ  من الَمجاز :و ْوُع ، فَرَّ ً  بفتح الّراءِ  الرَّ وع ، بالضّم ، وال معنَى لَذهاب القَْلب ، كما هو  ، كأَْفَرخَ  : َذَهَب ، تَْفِريخا ومنهم من َضبَط الرُّ

ُجُل : فَّرخَ و عن البَْيضة. الفَْرخ عنك َرْوُعك ، أَي ليَْخُرْج عنك فَزُعك َكَما يَخرجُ  ليُفِرخ ظاهٌر ، يقال : ً  الرَّ خَ و فَِزَع وَرَعَب ، تَْفِريخا  فُّرِ

ْعِديُد ، بالبناِء للمجهول ، ً  الّرِ ً  عديد : قد: ُرِعَب وأُْرِعَد ، وكذلك الشَّيُخ الّضعيف. وقال األَزَهِرّي : يقال للفَِرِق الرِّ  تفريخا  ، فَّرَخ تفريخا

 .(5)من َضْعِفهم  كالِفَراخِ  القَوُم : َضعُفُوا ، أَي َصاُروا فَّرخَ و

خَ  في األَساس : من الَمجازِ و ْرعُ  فرَّ ً  الزَّ خَ و ، (6) أَفراُخهُ  نَبَتَ  : تَْفريخا ً  َشجُرهم فَرَّ  كثيرةً ، وهي ما يَْخُرُج في أُصوله من ِصغَاره. ِفَراخا

جُل :ا فَِرخَ و . لرَّ ْعِد والطَّْحِن  (7) [صوت]قال الهوازنّي : إِذا َسِمَع صاحُب اآلّمِة و َكفَِرح : َزاَل فََزُعهُ واْطَمأَنَّ  أَي إِلى األَْرِض  فَِرخَ  (8)الرَّ

ً  لَِزَق بها ،  ، هذا ُمْقتَضى عبارته ، وقد َوَرد من باب فَِرَح أَيضاً. تفريخا

وخ بَنِيفي حديث أَبي ُهريرةَ : يا و  من َولَِد إِبراهيَم عليه وعلى نَبِيّنَا أَفضُل الّصالة (9) َكتَنُّورٍ  قال اللَّْيث : هو ، فَرُّ

__________________ 
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 ( زايدة عن األساس.1)
 والتكملة. 201/  2( وهي عبارة اجلمهرة 2)
 ( يف اللسان : والشجر.3)
 ( التهذيب واللسان : الورقة.4)
 قوله :( جاء قوله يشرح 5)
ــــــــــــــــخــــــــــــــــوا و  ــــــــــــــــت ــــــــــــــــن ــــــــــــــــا مــــــــــــــــعشـــــــــــــــــــــــــــــرًا فــــــــــــــــي ــــــــــــــــن  مــــــــــــــــا رأي

 فــــــــــــــــــــّرخــــــــــــــــــــوامــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــب األقــــــــــــــــــــوام ِإال    

  

 .فراخه الزرع : كثرت فرخو  ( عبارة األساس :6)
 ( زايدة يقتضيها السيا .7)
 ( التهذيب : أو الطحن.8)
 ـ بدون واو والذي نعرفه من لغة العجم أنه ابلواو فِإن صح ما قاله فرخ كتنور ا قا  ابن حجر يف التبصرة ِإنه  فروخو  قوله»( هبامش القاموس : 9)
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الم  ا َعدُده وَلَا نســـُله وكثـُرَ  بعدُ َا ُولدَ  ا السللالمعليهما ِإســـَحا َ  ســـيِّدان الَغيورِ و  ِإلاعيَر ا ســـيِّدان الّذبيح َأخو والســـّ
رِت الِبالِد ا فهو عيد طالُعه ا وقد َتســــُقرت واُوه يف االســــتعما . وقا   أَبو الَعَجم اّلذين يف َوســــَ وهو فارســــييف ا ومعناه الســــ 

 الشاعر :
رح أَبــــــــــــــــــو  ر وخَ فــــــــــــــــــِإنح أيحكــــــــــــــــــُ رح  فـــــــــــــــــــَ  آكــــــــــــــــــُ

ارَاو     غـــــــــــَ يصـــــــــــــــــــــــــًا صـــــــــــــــــــــــــَ انـــــــــــِ نـــــــــــَ تح خـــــــــــَ  لـــــــــــو كـــــــــــانـــــــــــَ

  
 عُْجَمة والتّعريف.قال ابن منظور : َجعلَه أَعجميًّا فلم يَْصِرفه ، لمكاِن ال

خَ و األَْمرُ  أَْفَرخَ  من المجازو ً و بَْعَد اشتِبَاٍه. آِخُر أَْمِره اْستَبَانَ  : فَرَّ هات بَيَضُهم  القَْوُم بَْيَضتَهم ، أَفَرخَ  منه أَيضا أَْبَدْوا  ، إِذا (1)وفي بعض األُمَّ

ُهْم ، منه أَيضاً نقل األَزهرّي عن أَبي ُعبَْيٍد من أَمثالهم و ، فَْرُخه البَيِض أَن يَْخُرجَ  إِفراخ َخبََره ، ألَنّ يقال ذلك للّذي أَظهَر أَْمَره وأَخَرَج  ِسرُّ

ْن َجأَْشَك ، يا فالن ، (2) ُروَعكَ  أَْفِرخْ  المنتشرةِ في َكْشِف الَكرب عند المخاِوف عن الَجبان قولَهم : ك يقول : ليَْذَهْب ، ُرعبُك وفََزعُ  أَي َسّكِ

 ؛ فإِنَّ األَمَر ليس على ما تُحاِذر.

 ... وكان يَخاف أَن يُولِّيَها غيَره« روَعك قد َولَّيناك الُكوفةَ  أَْفِرخْ »في الحديث كتَب معاوية إِلى ابن زياٍد و

ُجِل ، إَِذا َخَرَج ، روُعه وانكَشَف عنه الفََزُع كما أَفَرخَ و  األَفراخ وأَْصلُ  .(3) [منها]فخَرَج  الفَْرخِ  ْت عنالبَيضةُ إِذا انفَلَقَ  تُفِرخُ  فُؤاُد الرَّ

ّمة لمعرفته بالمعنى فقال :  االنكشاُف ، قال األَزهرّي : وقَلَبَه ذُو الرُّ

الً  ا َزعــــــــــــِ هــــــــــــَ طــــــــــــَ ّز اهنــــــــــــزامــــــــــــًا َوســــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــُ  وىل َ يـــــــــــــَ

اَلَن قـــــــــد     ذح تح جـــــــــَ رخـــــــــَ ـــــــــح َربُ  أَف ـــــــــكـــــــــُ ه ال  عـــــــــن َروعـــــــــِ

  
ْوُع في الفُؤادِ   في البَْيَضِة. وأَنشد : كالفَْرخِ  قال : والرَّ

زحَوًة و  ك نـــــــــــــــَ زَا بــــــــــــــِ ؤاِد ِإن نـــــــــــــــَ رح لــــــــــــــلــــــــــــــفــــــــــــــُ  قــــــــــــــُ

وف     رِخح مـــــــــن اخلـــــــــَ هح  أَفـــــــــح ُر الـــــــــر وحِع ابطـــــــــلـــــــــُ (4)َأكـــــــــثــــــــــَ
 

  
 َرْوُعه إِذا ُدِعَي له أَن يَسكن َرْوُعه ويَذهب. أَْفَرخَ  : (5)وقال أَبو ُعبَْيَدة 

نَاُن العرِ  بفتْح فسكون : ، الفَْرَخةُ و  يُض.الّسِ

ِث. ، فَُرْيخو  كُزبَْير : لَقَُب أَْزَهَر بِن َمْرَواَن المحّدِ

 .«أَنا ُجَذيلُها الُمَحكَُّك وُعَذيقُها الُمَرجَّب»على َوْجِه المْدح ، كقول الُحبَاب بن الُمنذر :  تَصِغيُر تَْعِظيمٍ  إِنّما هو قُريٍش ، فَُرْيخ فاُلنٌ  قولهمو

ر على َوْجِه المبالغِة في كرامته. فَُريخُ  والعرب تقول : فالنٌ  مونه ويُكرمونه ، وُصغِّ  قَْوِمه ، إِذا َكانُوا يُعّظِ

 * ومما يستدرك عليه :

خَ و باض فيهم الشَّْيَطانُ   . وقال بعُضهم :أَْفَراِخهو ، أَي اتََّخَذُهم َمسَكناً ومْعبراً ال يُفَاِرقُهم ، كما ياُلِزم الطائُِر َموضَع بَْيِضه فَرَّ

تح و  تح واَبضـــــــــــــــــــــــَ اجـــــــــَ ًة هـــــــــَ نـــــــــَ ـــــــــح تـ تح أََر  فـــــــــِ ر خـــــــــَ ـــــــــَ   فـ
اَرتح ِإلــــــــــيــــــــــهــــــــــا و     تح طــــــــــَ رِكــــــــــَ هــــــــــالــــــــــو تــــــــــُ رَاخــــــــــُ  فــــــــــِ

  
وخ أَنَّه نَهى عن بَيع»في الحديث و  .«بالَمِكيل من الطَّعَام الفَرُّ

وخ قال ابن األَثير :  من السُّْنبُل : ما اْستَبَاَن َعاقِبَتُه وانعَقََد َحبُّه ، وهو ِمثُْل نَْهيِه عن بَْيعِ الُمَخاَضرةِ والَمَحاقَلَِة. الفَرُّ

َجال. (6)، كَكتٍِف : الُمَدْغَدُغ  الفَِرخو  من الّرِ

 ، ومنه قوُل الشاعر : الفَُريِخيَّةُ  ، ُمصغَّراً ، قَيٌن كان في الجاهليّة تُنَسب إِليه النَِّصالُ  الفَُريخو
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 الُفَريحخِ َمقحُذوَذيِن ِمن بـَرحِي و 
ةً. الفُُروخ من فَْرخٌ  ومن المجاز : فاُلنٌ   ، أَي َولَُد ِزنًى. وقال الَخفاجيُّ في شفاِء الغَليل : هو إِطالُق أَهِل المدينة خاصَّ

 وقال شيخنا : بل هو إِطالٌق شائٌع ُمَولّد في الحجاز.

م فيهم  فَُرْيخُ  نٌ وفي األَساس : فاُل  في بَيِت قَوٍم يَُربُّونه ويَُرْفِرفون عليه. وللمعاني بفَُريخٍ  ، َشبِيهٌ  (7)قَْوِمه ، للُمكرَّ

__________________ 
ين خطب فلعله تغيري التعريب ومعناه السعيد طالعه وهو علم غري منصرف للعلمية والعجمة وقو  الربهان ِإنه ضبرت يف بع  نسخ الربهان ابلتنو ــــــــــــــ 

 ذكره الشهاب.
 ( وهي عبارة اللسان.1)
 بفتح وضم الراء.ـ  ضبرت قلمـ  ( ضبطت يف التهذيب2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ونسب ِإىل حارثة بن بدر الغداين الريبوعي. ويف التهذيب : فقر. 152/  2( ورد يف البيان والتبيا 4)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : أبو عبيد.5)
 .«املغموز يف حسبه ا كما يف القاموس»قوله املدغدي ا هو عل  صيغة املفعو  »هبامش املطبوعة املصرية : ( 6)
 ( األساس : منهم.7)
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ِة البَـَلدِ »متصــــر فَاٌت ومذاهُب ا َأاَل تـَرَاُهم قالوا :  ِنها ا « َأَعز  من بـَيحضــــَ ا َحيحث كانت َعزيزًة لرَتفـحُرِف الن عامِة عليها وَحضــــح
 ُأخرح . (1)ذ   من بـَيحَضِة البَـَلِد ا لرَتحِكَها ِإاّيَها وَحضحِن وأَ 

وخٍ  وَشْيبَاُن بن ةُ ، وَذَكَره الحافُظ في التقريب. وَعْمُرو بن خاِلد بن فَرُّ َج له األَئمَّ ٌث َمشهوٌر َخرَّ الَحّرانّي التّميمّي ، والُد أَبي  فَّروخٍ  َمحّدِ

 ن.ُعاَلثةَ ، من ِرجال الصَّحيَحيْ 

ْخُم النّاِعُم. الُمفَْرَدخُ  : [فردخ] فاً من ُمفَْرَضخ ،  ، كُمَسْرَهد : الضَّ هذه الماّدة لم يَْذُكْرَها ابن منظور وال غيره ، وأَنا أَخاف أَن يكون مصحَّ

 بالضاِد المعجمة ، التّحاد المعنَى ، فليُنظْر.

 فارسيٌّ معّرٌب. الفَراِسخ واحدُ  الفَْرَسخُ  ألَنّه قال : ر له معنًى ،لم يَذكُ و في كتابه ، َذكَره الجوهريُّ  الفَْرَسخُ  : [فرسخ]

 الفَْرَسخو ذكَره غيُر واحٍد من أَئّمِة الغَِريب. وهو السُُّكون ، وقد يقال إِنّه لم يَثْبُْت عندهُ ما ذكَره المصنّف من المعاني ، فال يُؤاَخذ به.

 اللَّْيِل والنَّهاِر : ساعاتُهما وأَْوقاتُهما. وقال خالُد بُن َجْنبَة : هؤالِء قَوٌم ال يَعرفُون َمواقيَت الدَّْهر فَراِسخُ  من النََّهار ، قالت الِكاَلبيّة : السَّاَعةُ 

 مِة في األَرض مأُْخوذٌ منه. ويُوجد في نَسخ المصباح :من المسافَِة المعلو الفَْرَسخُ و األَيّام ، قال : َحْيُث يأُْخذُ اللَّْيُل ِمن النَّهار. فَراِسخَ و

 الطَِّريِق. فَرَسخُ  : السَّعَةُ ، ومنه أُِخذ الفَْرَسخةُ 

ين المعجمة ، وهي التي تليها.  والصَّواب أَنَّ الّذي بمعنَى السَّعَة هو الفَْرَشَخة ، بالّشِ

اَحة. ومنه : الفَْرَسخو ِذراع  أَو اثنا َعَشَر أَلَف ِذَراعٍ ، أَو َعَشَرةُ آالفِ  أَو ستّة ، ثاَلثَةُ أَْميَاٍل هاِشِميّة ، كما قيل ، وهو الطَِّريقِ  فَْرَسخُ  أُِخذَ  الرَّ

َي بذلك ألَّن صاِحبَه. إِذا َمَشى قعََد واْستََراح ، من ذلك ، كأَنّه سَكنَ  ِء في سائر هكذا بَضّمِ الفاِء والجيم بعد الّرا الفُْرَجةُ ، : الفَْرَسخو ، ُسّمِ

ً  قولهم انتَظرتُكو ِضدٌّ. على السَّْلِب ، وهو كأَنّه ، هكذا ُضبَِط ، فْرَسخٌ  ٍء ال فَْرَجة فِيِه :َشي يقال لِ و النُّْسخ. َماِن  ، أَي فَْرَسخا الطَّويل من الزَّ

 عن ابن شميل :و بيَن السُُّكون والَحَرَكِة. في نُسخة : بَراِزخُ و الفَْينَة ، الفرسخو أُِخذ من هذا ، الفَْرَسخَ  أَي من اللّيل أَو من النهار ، وكأَنّ  ،

يَّة عنده. ُء الدائُم الكثيُر الّذي ال يْنقَِطُع ،الشَّيْ  : الفَْرَسخُ   وهي ُكلِّ

 (3)وقال بعُض العرب : أَْعَصبَت  : انِكَساُر البَْرِد ، االْفِرْنساخُ و .(2) الفَْرَسخو هكذا في النُّسخ عندنا ، وفي بعض األُّمَهات : ، التَّفَْرُسخُ و

ى ، : االْفِرْنَساخُ و .كالفَْرَسَخةِ  ، أَي ليس فيها فُْرَجةٌ وال إِقالٌع ، فَْرَسخ الّسَماُء أَيّاماً بعَْيٍن ما فيها  فَْرَسخَ  يقال : اْنِفَراُج الَهّمِ وانِكَساُر الُحمَّ

ى وغيُرَها من األَمراِض. تَفَْرَسَخت أَي تباَعَد ، وكذلك،  اْفَرْنَسخَ و عنّي الَمَرضُ   عنه الُحمَّ

 ، وهي السَّعَة ، على ما في المصباح. الفَرَسخة من : واسعةٌ  ُمْفرَسَخةٌ  َسَراِويلُ و

 هذه المادة ساقَِطة من اللسان وغيِره من ُكتب الغَِريب ، وإِنما َذَكُروا َمعَانِيََها في المهملة. السَّعَةُ. بالشين المعجمة : ، الفَْرَشَخةُ  : [فرشخ]

 ُد وإَِذا ،إِذا اْحتَبََس الَمَطُر اشتَدَّ البَرْ و ما ُمِطَر النّاُس من َمَطٍر بين نَْوأَين إِالَّ كاَن بينهما فَْرَسٌخ : قال : والفَْرَسُخ انكسار البَْرِد. قال أَبو زيادٍ 

 وفي نُسَخة.

من قولَك فَْرَسَخ  أَي ُسُكوٌن ، هكذا بالشين المعجمة : والصواب أَنّه فَْرَسخ ، بالّسين المهملة ، ، فَْرَشخٌ  بعَد ذلك ُمِطَر النّاُس كاَن لْلبَْردِ  فإِذا

 عنِّي الَمرُض إِذا تَبَاَعَد.

 ب كالشَّْوَشب وتَْمَرةَ.من أَسماِء العَْقرَ  ، بالكسر ، الِفْرِضخُ  : [فرضخ]

ٌ  لَحيمةٌ َعريضةٌ. أَو َطِويٌل ، وهي بهاءٍ  غليظ كثيُر اللَّْحِم ، : َضْخٌم َعِريضٌ  فِْرَضاخٌ  َرُجلٌ و والياُء للمبالَغة :  فِْرَضاِخيَّةو فِْرَضاَخةٌ  واْمرأَة

 .(4) َعِريَضةُ الثَّْديَْينِ  َضخمةٌ 

 ناعٌم. َضِعيفٌ  َضْخمٌ  ، كُمَسْرَهدٍ  ُمفَْرَضخٌ  َرُجلٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

 النَّْخلَةُ الفَتِيَّة. وقيل : َضْرٌب من الشَّجر. : الِفْرضاخُ و .ِفْرَضاخو فِْرَضاَخةٌ  ، وقَدمٌ  ِفْرَضاَخة فَرسٌ 

ى الفَْرفََخةو ، الفَْرفَخ : [فرفخ] ُجلَةَ ، : البَْقلة الحمقاُء ، وال تَْنبُت بنَْجد ، وتُسمَّ بالفتح ،  پَْرپََهْن ، أَي فارسيّته ُمعَّربٌ  قال أَبو َحنيفةَ : الّرِ

 هو« پَرْ »فإِن  َعريُض الَجنَاح ، معناه
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__________________ 
 ( األساس : وحضنها.1)
 والفرسخة والتفرسخ : انكسار الربد.( وهي عبارة اللسان. ويف التكملة : 2)
نت الســماء ا وأغضــنت الســما ِإغضــاانً : أ : دام مطرها )عن  وهو أصــح ا يقا  :« أغضــنت»( كذا ابألصــر واللســان ا ويف التكملة : 3) وغضــ 

 التهذيب : فرسخ(.
(4.ِ َياح  ( يف القاموس : َعِظيَمُة الث دح
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 الَعريِ  ا قا  العّجاج :هو « هپَنح »و اجلََناح ا 
َداس و  مح كــــــــــــمــــــــــــا يــــــــــــُ تــــــــــــهــــــــــــُ خُ ُدســــــــــــــــــــــــــح رفــــــــــــَ   الــــــــــــفــــــــــــَ

يـــــــــــــنـــــــــــــًا ُيشـــــــــــــــــــــــــــَدخُ     ااًن وحـــــــــــــِ يـــــــــــــَ ر َأحـــــــــــــح ؤحكـــــــــــــَ  يــــــــــــــُ

  
 .(1) مَن الحْنطة جْمع ُكْعبُورة الَكعَابُِر ، : الفَْرفَخُ و

ّدة. يَنفِسخ ، كأَِميٍر : الضعيُف الّذي الفَِسيخو .كالفَْسخة في العَْقِل والبََدن : الضَّْعفُ  الفَْسخ : [فسخ] وهو يَرِجع  الَجْهُل. : الفَْسخو عند الّشِ

أْيِ ، : الفَْسخو عنِّي ثوبي ، إِذا َطَرْحتَه. فَسْخت يقال الطَّْرُح ، : الفَْسخُ و إِلى َضْعف العَْقِل. ً  رأْيُه ، كفَِرَح. فَِسخَ  وقد إِْفَساُد الرَّ  فهو فََسخا

ً و : فََسدَ  فَِسخٌ  َء الشيْ  فََسخَ  وقد التَّْفِريُق ،: الفَْسخُ و : نَْقَضه فانتَقََض. يَْفَسُخه فَْسخاً فانفََسخَ  ءَ الشيْ  فََسخَ  النَّْقضُ  : الفَْسخِ و : أَفَسَده. فََسَخه فَْسخا

قَه. ِعيُف العَْقِل والبََدنِ  الفَْسخو ، إَِذا فَرَّ  كأَمير. ، كالفَِسيخِ   يَصلُُح ألَْمِرِه ،َمْن ال يَْظفَُر بحاَجتِه وال : الفَْسخُ و .كالفَْسَخةِ  الضَّ

الَحّجِ ُرْخصةً ألَصحاب النّبّي  فَْسخُ  كان»في الحديث و ، إِذا نَقََضه. فََسَخهُ  وقد العَْزُم والبَْيُع والنَِّكاُح : انتَقََض ، اْنفََسخَ  من الَمجاز :و

ٍة ، وهو التَّمتُّع أَو قريٌب ، وهو أَن يكون نََوى الَحجَّ  «وسلموآلهعليههللاصلى أَّوالً ثم يُْبِطله ويَْنقُضه ويْجعَله ُعْمَرةً ويُِحّل ثّم يَعود يُحِرم بَحجَّ

 منه.

ً  يََدهُ ، كمنََع ، فََسخَ و فِصلها. ويقال : فّك مَ  المجبُِّر يََده : فََسخَ و .فََسَخه فانفَسخَ و من َغير كْسٍر. أََزاَل الَمْفِصَل عن َمْوِضِعه : يَفَسخها فَْسخا

 أَنا. فَسْختُهو قَدُمه فانفَسَخت َوقَع فالنٌ 

 : أَفسَده. فََسَخهو كفَِرَح : فََسدَ  رأَيُه ، فَِسخَ و

 أَي ال يُقال إِاّل لَشعِر المْيتَِة وجْلِدَها. َزاَل وتَطايَر ، خاصٌّ بالَميتِ  واللّْحُم عن العَْظم : الشَّعَُر عن الِجْلدِ  تَفَسَّخَ و

 الفَأَْرةُ في الماِء : تقطَّعْت. ختتفسَّ و

بَُع ، تَفَسَّخَ و  وذلك إِذا لم يُِطْقه. َضعَُف وَعَجَز ، الثّقيل : تْحَت الِحْملِ  كُصَرٍد ، وهو الفَِصيل الرُّ

 * ومما يستدرك عليه :

 .انفََسخ واللّْحُم إِذا أََصلّ  انخَضَد عن َوَهٍن أَو ُصلُوٍل. : تَفَسَّخو اللحمُ  انفسخَ 

 القُرآَن : نَِسيَه. أَفَسخَ و

 ثِيَابَه. يَْفسخ ودخلَ 

 .تَفاسَخاهو البَْيعَ  فاَسَخه ومن المجاز :

 األَقاويُل : تَنَاقََضْت. تَفَاسَختو

ً يَْفَشُخهُ فشْ  وفي نسخة : ضعفه ، واألُولى الّصَواُب ، ، كمنَعَهُ : َضَرب رأَْسه بيِدِه أَو َصفَعَه ، فََشَخه : [فشخ]  في اللَِّعب : فَشَخهو .خا

بياِن : اللَِّعبِ  في فََشَخهو َظلََمه.  َكَذَب. أَي لَعِب الّصِ

 : أَْعيا. فََشخَ و فَْنَشخَ و : إِرَخاُء الَمفَاِصِل. التَّْفِشيخُ و

ً  عن ذلك األَمرِ  فَصْختُ  يقال : (2)عنه وأَْنت تَعلَُمهُ  عنه. َكَمنَع : تَغَابَى فَصخَ  : [فصخ] ، كعُنِي : ُغبَِن في  فُِصخَ و ، قَالَه ابن ُشَمْيل ، فْصخا

أْيِ  أَي ، فََواِصخَ  ِمن فاِصخةٌ و فَِصيَخةٌ و فَِصيخٌ  رُجلٌ  يقال :و البَْيعِ.  .(3) َغْيُر ُمِصيِب الرَّ

 * ومما يستدرك َعلَْيه :

 النّعاُم بَصْوِمه ، إِذا َرَمى بِه. فََصخَ  َي الّصاد عن أَبي الدُّقيش. وعن أَبي حاتم :، ُحكِ  (4)يََده وفََسخَها إِذا أَزاله عن مفِصله  فََصخَ 
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ً  ، كَمنَعَهُ ، فََضَخه : [فضخ] يخ ٍء أَْجَوَف ،َكَسَرهُ ، وال يكوُن إِاّل في شيْ  : يَْفَضُخه فَْضخا َطبةَ  فََضخَ و .نحو الرأِْس والِبّطِ رأَْسه وكذلك الرُّ

واحٌد ، للعْين والبَْطِن ، وكّل وَعاٍء فيه  فَْقئاً ، وهما : فَقَأَهاو ، فَْضَخةً  َعْينَه فََضخَ  عن أَبي زيد :و ، فيهما. كاْفتََضَخه َخهُ ،َشدَ  ونْحَوها :

 .(5)العَْين : انفَقأَت  انفََضختِ  ويقال : ُدْهٌن أَو َشَراٌب.

__________________ 
وكان حقها أن تذكر  (الفرختة : اللا بعد الصـــعوبة والســـكون بعد النفار)يف نســـخة املو املطبوع بعد قوله ا نطة »( هبامش املطبوعة املصـــرية 1)

 ونبه ِإىل هذا النقص يف التاج مصحح القاموس يف هامشه.« بعد مادة ف ر خ كما هو  اهر
 ء ا وأنت تعلمه.فيه : الفصخ التغايب عن الشي( كذا ابألصر ا وهي عبارة اللسان ا ومتامها 2)
 ِإىل آخر ذكرت كلها ابلضاد املعجمة يف التكملة. .. ( من وُفصخ3)
قوله فصــــــخ يده وفســــــخها هو موجود بنســــــخة املو املطبوع ا وقوله ِإذا أزاله عن مفصــــــله هي عبارة اللســــــان ا »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 4)

 .«مفصلهاواألحسن : ِإذا أزاهلا عن 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : تفقبت.5)
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 ما فيه. يُْعتََصرَ و يُْفتََضخَ  أَنْ  وَصلَحَ  العُْنقُوُد : حانَ  أَْفَضخَ و

ً و َعِصيُر الِعنَب. وهو ، الفَِضيخ فالٌن يَشَربُ و  َوْحَده من َغير أَن تَمسَّه النّاُر ، وهو الَمشدوخ. َمْفُضوخٍ  َشَراٌب يُتََّخذُ من بُْسرٍ  هو أَيضا

 . قال الراجز :افتََضْختهو البُْسرَ  فََضْختو

 فـََفَسدح  الَفِضيخِ ابَ  ُسَهيحٌر يف 
 لمعنَى أَنّه يُْسِكر شاِربَه، ا الفَِضيخ ال (1) الفَُضوخ يقول : لّما َطلَع ُسَهْيٌل َذَهَب َزَمُن البُْسر وأَْرَطب ، فكأَنّه باَل فيه. وقال بعُضهم : هو

َجاج ، والشَُّهابَة ، والبَِراح  لَبٌَن َغلَبَه الماءُ  : الفَِضيخ عن أَبي حاتٍم :و .(2) فيَْفَضُخه ْيح ، والَخَضار ، والّشِ حتّى َرقَّ وهو أَبيُض ، مثل الضَّ

 ، والِمْزَرح.

اَلح ، والَمْذق.  والّدِ

 ويَُجفّف. به البُْسرُ  يُْفَضخُ  َحَجرٌ  بالكسر : ، الِمْفَضَخةُ و

اَلِء. : الِمْفَضَخةو ْلُو أَي : تَْدفُق فتَفيُض في اإِلناِء. تَفَضخ فقال : َحيث ؟وُحِكَي عن بَْعضهم أَنّه قيل له : ما اإِلناءُ  الَواِسعَة من الّدِ  الدَّ

 .الفَضيخـ  يُْنبَذُ فيهاـ  : أَواني الَمفَاِضخُ و

 .انفََضخ ٍء اتّسَع وَعُرَض فقدوكلُّ شيْ  واتََّسعَْت ، واْنعََصَرتْ  (3) القَْرَحةُ وَغْيُرَها : انفَتََحتْ  انفََضَختو

ُو : َدفَقَْت ما فيها ِمَن الماِء الدَّلْ  انفََضَختو ، وهو شدَّةُ البَُكاِء وَكثرةُ الدَّْمعِ. اْنفََضخَ  يقال : بينَا اإِلنساُن ساِكٌت إِذ َزْيٌد : بََكى َشِديداً ، انفَضخَ و

 ويقال فيه : انفَضَجت ، بالجيم أَيضاً ، وقد تقّدم. ،

 يَْفَضخُ  أَراد أَنه الشََّراُب ، ، وهو ، كقَبُولٍ  الفَُضوخُ  ، ولكن هو بالفَِضيخ فقال : ليس الفَِضيخ ُسئل ُعمر عنو َسنَاُم البَعيِر : انَشَدخَ  انفََضخَ و

 وبينهما الِجنَاس. ِسُره ويُْسِكُره ،شاِربَه ، أَي يَكْ 

كْنُت َرجالً َمذَّاًء ، فسأَْلُت الِمْقَداَد أَْن يَْسأََل النَّبيَّ صلَّى هللا َعلَْيه وسلّم ، فقال : إِذا رأَْيَت الَمْذَي »في حديِث علّي رضي هللا َعْنه أَنه قال و

أْ واْغِسْل َمَذاكيَرك ، وإَِذا رأَْيت . «ماِء فاْغتَِسلْ ال فَْضخَ  فتوضَّ  يريد الَمنِيَّ

 ٌء.القاُروَرةُ ، إِذا تَكسَّرت فلم يَْبَق فيها َشيْ  انفََضَخت ومما يستدرك عليه :: (4) الماِء : دْفقُه فَْضخُ و

قاءُ   وهو َمآلُن فيْنَشقُّ ويَِسيل ما فيه. يَْنفَِضخُ  والّسِ

ً  ، كَمنَعَه ، فَقََخه : [فقخ] ً و فَْقخا أِْس أَو َشيْ  والقَْفخُ  الفَْقخُ  وال يكون كقَفََخه في معانيه ، وسيأْتي ، َضَربَه ، ، بالكسر : فِقَاخا ٍء إِاّل َعلَى الرَّ

 ٍء ُمْصَمت يابٍِس قال : َصفَْقتُه وَصقَْعتُه ، وَسيَأْتي.فإِْن َضَربَهُ على َشيْ  أَْجَوَف ،

ً يَْفلَُخه  ، كَمنَعَه ، فَلََخهُ  : [فلخ]  قاله َشِمٌر ، كقَفََخه. َسلَعَه وأَْوَضَحهُ ، فَْلخا

َحى أَو أََحُد َرَحيَيِ الماِء ، واليَُد السُّْفلَى منهما ، كَصْيقٍَل : ، الفَْيلَخُ و  ومنه قوله : الرَّ

َلخُ ُدرحاَن كما َداَرتح عل  الُقطحِب و   فـَيـح
ً و  كفَقََخه. : َضَربَه ، فَلَّخه تَفليخا

 : اللَّْوِزينَُج. ذكَره هنا ابن منظور ، وأَهمله المصنف. (5) الفَْلَذخ * : [فلذخ]

ً  وقيل هو أَقبح الذُّّلِ والقَْهر ، : القَْهُر والغَلَبَة ، الفَْنخُ  : [فنخ]  .التَّفنُّخو في الُكلِّ  كالتَّْفنِيخ التَّْذِليُل ، : الفَْنخ ؛و .فَنِيخ ، وهو فَنََخه يَْفنَُخه فَْنخا

 وال إِدَماٍء ، يَبِينُ  تَْفتِيُت العَْظِم ِمْن َغيِر َشقٍّ  : الفَْنخُ و أَي أََذلََّها وقََهَرَها. «الَكفََرةَ  فَفَنَخَ » ماعنههللارضيديث عائشةَ وَذَكَرت ُعَمَر في حو

أَْس بالعََصا ، َشقَّه أَو لم يُشقّه ،  في قول العجاج :و وقيل : هو َضْربَُك الرَّ
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َواُم َأيّنِ  ــــــــــــــــــح َم األَقـ لــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــَ خُ لــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــح   مــــــــــــــــــِ
خُ     قـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح ه وأَنـ مح أَُرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــِ امـــــــــــــــــــــِ  هلـــــــــــــــــــــَِ

  
__________________ 

 اب اء املهملة.« الفضوح»ويف التهذيب : « املفضوخ»( يف اللسان : 1)
 ( يف التهذيب : فيفضحه ا اب اء املهملة.2)
 ( القاموس واللسان ا ويف التهذيب : تفتحت.3)
 املطبوعة الكويتية ضبطت العبارة : وَفَضَح املاَء : دفـََقه. وما أثبت ضبرت القاموس واللسان.( يف 4)
 ( عن اللسان ا وابألصر : فلذخ.5)
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األُمهات إِرادةَ هكذا بإِفراد رأْسهم في سائر  رأَْسُهْم كثيراً ، (1)في بعض األُّمَهات : ويَُشّج  ، كِمْنبٍَر : من يُِذلُّ أَعداَءه ويَْكِسر ، الِمْفنَخُ 

ي سلع فَسَرى الِجْنس ، فال معنَى العتراِض شيخنا عليه بقوله : قيل : الظاهر رُءوسهم ، ثم قال : إِاّل أَّن المصنّف َغلَّط الجوَهِرّي بمثْله ف

 إِليه ، وال يقبل االعتذار عنه عليه.

 قالت امرأَة :و

يـــــــــــــــــــــــــــــــوِخ.   مـــــــــــــــــــــــــــــــا د ولـــــــــــــــــــــــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ُروخِ     ون كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  مَيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 (2) [الَفِنيخ]ا َُوَقِر و 

ْخُو الضَّعيف. الّشيخ كأَِميرٍ  : [الفَنِيخُ ]  الّرِ

 * ومما يستدرك عليه :

 ً ً و فَنََخه يَْفنَُخه فَْنخا ، أَي  فَنّْختهو َرأَْسه فَنَْختُ  أَي َغْيُر َخلٍَق وال َضِعيف. يقال : «َمفنوخٍ  بُعْرُد هذا غيرُ »في حديث الُمتْعَة و : أَثَْخنَه فُنُوخا

 َشَدْخته وَذلَّْلته.

ين المعجمة بعد النون : العَْجزُ  ، الفَْنَشَخة : [فنشخ] ُر عن األَمِر.و بالّشِ  . وفََشَخ.فَْنَشخَ  وقد اإِلْعيَاُء والتَّأْخُّ

ْجلَْيِن عند البَْولِ  : الفَْنَشَخةو جُل ويَِشيخَ أَن  : الفَْنَشخةو كالفَْرَشَحة التَّْفِحيُج بَْيَن الّرِ  السَّاقِط وهو ، الُمفَْنِشخُ  من ذلكو َويَْعيَا من الَهَرم. يَْكبََر الرَّ

 الَكْسالن. النَّائم على األَرِض من اإِلعياءِ 

 باعدْت بَْيَن ِرْجلَْيَها. إِذا الِجَماعِ  حالة الَمْرأَةُ في تَفَْنَشَختِ  من الَمجاز :و

 َعلٌَم. كجعفٍر ، ، فَْنَشخٌ و

 ستدرك عليه من التهذيب :* ومما ي

ً  يقال :  ، وَزْلَزلهُ ِزلَزاالً بمعنًى واحٍد. فَْنَشخه فِْنَشاخا

 : [فنقخ]

 قْلت : ويأْتِي للمصنّف في قنقخ قريباً ، وهنا ذكَره ابُن منظور. (3)، بالَكْسر : الّداهية ، كذا في التهذيب عن الفّراِء  فِْنقَخٌ * 

يحُ  فَاختِ  : [فوخ] ً و تَفُوخُ  الّرِ َكةً : ، تَفيخ فََوَخانا ِإذا كاَن لها  تَفُوخُ  الّريحُ  فَاَختْ  أَوْ  مثل فَاَحْت ، نُِقَل ذلك عن األَصمعّي. َسَطعْت ، محرَّ

يحُ  فاَختْ و ، فاَخ يَفوخُ  قال أَبو زيد : إِذا َجعَْلت الِفْعَل للصَّْوت قلت : َصوٌت. ً  الّرِ ن َمع ُهبوبها َصوٌت. وأَّما الفَْوُح ، إِذا كا تَفُوخ فَْوخا

يح تَِجُدَها ، ال من الصَّْوت.  بالحاِء فمن الّرِ

ُجلُ  فاخَ و ً  الرَّ ً و يَفُوخ فَْوخا َت ، يَفُوخُ  الَحَدُث نْفُسه فَاخَ و : َخَرَجْت ِمنه ِريٌح. فََوَخانا الَحَدث  اإِلفاَخة . قال ابن األَثير :يُِفيخ إِفاَخةً  كأَفَاخَ  : َصوَّ

يحِ خاّصةً. يحِ بالدُّبُِر. وقال النَّْضر بن ُشميل :إِذا باَل اإِلنسان أَو الدَّابّةُ فخَرَج منه ِريٌح قيل : إِفاَخةُ  وقال اللَّيث : من ُخُروجِ الّرِ ،  أَفَاخَ  الّرِ

 وسيُذكر في الياِء. وأَنشد لجرير :

َوٍة  وَن بـــــــــــِنســـــــــــــــــــــــــح بـــــــــــُ عـــــــــــَ لـــــــــــح ازُِم يــــــــــــَ ر  الـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــَ   ـــــــــــَ

وحَم     ــــــــــــــــــَ ّو يـ نَ ابجلــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــوا ِ  يـ  ابألَب

  
 الَحرُّ : َسَكَن. فَاخَ و

أَي أَقِْم حتّى يَْسُكن َحرُّ النَّهاِر ويَْبرد  ِمن الظَِّهيَرةِ : أَْبِرْد ، ، (4)هكذا في سائر النُّسخ والّصواب : عنك ، كما في سائر األُّمهات  َعنَّا ، أَفِخْ و

 ، وهو مذكور في الياِء أَيضاً.

 ومما يستدرك عليه : *
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اُء : قَّ  أَفَْختُ  قال الفرَّ ّق ، إِذا َطلَْيَت َداِخلَه  أَفْخت ، ِإَذا فَتْحَت فاه ليَفُّش ِريَحه. قال : وَسِمْعت شيخاً من أَهل العربيّة يقول : إِفاخةً  الّزِ الّزِ

 ْولها وأَشاَعْت وأَْوَزَغْت.النّاقَةُ ببَ  أَفاَختو ببَوِله ، إِذا اتََّسَع َمْخَرُجه ، أَفاخَ و بُرّبٍ.

َجة ، الفَْيَخة : [فيخ] ين المهملة والكاف وتشديد الّراِء المضمومة السُُّكرُّ َجِة.العَ  فَيَّخَ و بضّم الّسِ  وأَنشد الَّليث : جين : َجعَلَه كالسُُّكرُّ

يــــــــــــــدٍة يف و  ةٍ هنــــــــــــــَِ خــــــــــــــَ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ ٍة  فـ رحمــــــــــــــَ ض طــــــــــــــِ  مــــــــــــــَ

ىًت أَرَاَد     ا لــــــــــــــفــــــــــــــَ هــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ َديـــــــــــــــح َداَأهــــــــــــــح بــــــــــــــَ  الــــــــــــــز غــــــــــــــح

  
 وقد أَفاَخت النَّاقةُ. عن ابِن األَعرابِّي. البَْوِل اتَِّساُع َمْخَرِجِه ، ِمنَ  الفَْيَخةو

 ِمنَ  الفَْيَخةو .(5)وفََوَرانُه  ِمَن الَحّرِ : ِشدَّتُه الفَْيَخةو

__________________ 
 ( وهي عبارة اللسان والصحاح.1)
 ( زايدة عن اللسان والتكملة.2)
 ( يف التهذيب : عن الفراء : داهية فنقخ وضبطت بكسر الفاء والقاف ضبرت قلم.3)
 ( كما يف اللسان والتكملة.4)
 ( التكملة : وغلوا ه.5)
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. كتَـُفوُخ :  َتِفيُخ فـََيَخاانً  الرِّيحُ  فاَختِ و  النـ َباِت : الحِتَفافُه وَكثحرتُه.  َسَطَعتح
ُجُل : ُسِقَط في يَِدِه. أَفاخَ و  قال الفرزدق : الرَّ

اخَ  نح  أَفــــــــــــَ  وأَلــــــــــــقــــــــــــَ  الــــــــــــدِّرحَع عــــــــــــنــــــــــــه ومل َأكــــــــــــُ

هح     لــــــــــــُ يٍّ أَقــــــــــــاتــــــــــــِ مــــــــــــِ ي عــــــــــــن كــــــــــــَ َي ِدرحعــــــــــــِ قــــــــــــِ  ألُلــــــــــــِ

  
 وأَنشد : َصدَّ َعْنه ، إَِذا (1) مْن فاُلنٍ  فاُلنٌ  أَفاخَ  فيه أَيضاً :و كذا في التهذيب.

وا اخـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ رتِّ ملـــــــــــــــــ   أَف اِح اخلـــــــــــــــــَ نح رِمـــــــــــــــــَ  ا مـــــــــــــــــِ

اال    ا هنــــــــــــــــــَِ اهــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ َرعــــــــــــــــــح دح شــــــــــــــــــــــــــــــــَ اَن قــــــــــــــــــَ  رََأوح

  
َداُم ، اإِلفَاَخةو َراط. وقد : الرُّ ّم ، هو الضُّ يح هو أَو ، إِذا َضَرط ، أَفاخَ و فاخَ  بالضَّ  خاّصةً. الَحَدُث مع ُخُروجِ الّرِ

 ولسُت منها على ثِقة. كالفَْيح ، عن ُكَراع. قال ابن سيده : : االنتَِشارُ  الفَْيخُ و
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أِْس ، فإِْن ٍء ُصْلٍب أَو على َشيْ إِالَّ على شيْ  القَْفخُ  بالكسر ، وال يكون ، كالِقفَاخِ  وهو الضَّرب : الفَْقُخ ، القَْفخُ  : [قفخ] ٍء أَجوَف أَو على الرَّ

ً  َسه بالعََصارأْ  قَفَخَ و ٍء ُمْصَمٍت يابٍس قال : َصفَْقتُه وَصقَْعتُه.َضَربَه على شيْ  جلَ  قَفَْخت كذلك. وقال األَصمعّي : يَْقفَخه قَْفخا ً  الرَّ  أَْقفَُخه قَْفخا

 ، إِذا َصَكْكتَه على رأْسه بالعَصا.

 البَقََرةُ الُمْستَْحِرَمة. بفتح فسكون : ، القَْفَخةُ و

 يَُصبُّ على َجشيَشٍة. بالتَّْمِر واإِلَهالَةِ  : يُْصنَع (2)وفي بعِض األُّمهات  : َطعَاٌم يُعالَُج ، القَِفيَخةو

ئْبَةُ  كذلكو أَْرُخُهم ، أَي اْستَْحَرَمْت بَقََرتُُهم. أَقفََختْ  ويقال البَقََرةُ : اْستَْحَرَمْت. أَْقفََختِ و فَاَد. إِذا الذِّ  أَراَدِت الّسِ

 بفتح فسكون. الَحَسنَةُ الَخْلِق ، النُّسخ الَحاُدوَرةوفي بعض  كغَُراٍب : الَمْرأَةُ الحاِدَرةُ ، ، (3) القُفَاخُ و

 * ومما يستدرك عليه :

قفَْختُه  َوْجِه الماِء قْلت : (4): َكْسُر الرأِْس َشْدخاً. قال : وكذلك إِذا َكَسْرَت الِعْرِمَض على  القَْفخُ  ِء َعْرضاً. وعن اللَّيث :: َكْسُر الشيْ  القَْفخ

 ً ْفعَ  . وأَهُل اليمنِ قَْفخا وَن الصَّ  .القَْفخَ  يُسمُّ

ً  الفَْحُل : كَمنَع ، قَلَخَ  : [قلخ] ً و يَْقلَُخ قَْلخا ً و قاَُلخا خٌ  وهو َهَدَر ، األَخيرة عن سيبويه ، إِذا ، قَِليخا خٌ و قاُلَّ  قَْلُخه كأَنّه يَْقلَعُهُ من جوفه. وقيل قَالَّ

ُل َهديِره. قال الفّراُء : ً و نَِي على فَِعيل ، مثْل َهَدَر َهديراً ، وَصَهَل َصِهيالً ، ونَبََح نَبِيحاً ،أَكثُر األَصواِت بُ  : أَوَّ  القَْلخُ  ، وقيل قَلََخ قَِليخا

 ِشّدةُ الَهديِر. القَِليخو

 الخاُء مبَدلة من العَين. الشََّجَرةَ قَلَعَها ، قَلَخَ و َضَرَب يابساً على يابٍس. : قَلَخَ و

 بالخاِء والحاِء. الِحَماُر الُمِسنُّ ، بفتح فسكون : ، القَْلخُ و

 وأَنشد الَّليث :

نـــــــــــــــا أَ  نـــــــــــــــا وِدمـــــــــــــــائـــــــــــــــِ َوالـــــــــــــــِ م يف أَمـــــــــــــــح كـــــــــــــــُ  حيـــــــــــــــَح

ُة     َدامــــــــَ خُ قــــــــُ لــــــــح ــــــــَ بِ  قـ جــــــــَ حــــــــح ِا ابــــــــِن جــــــــَ ريح ريحِ عــــــــَ ــــــــعــــــــَ  ال

  
 إِذا كان يَْقلَع الَهِديَر قَْلعاً. الفَْحُل الهائجُ  : القَْلخُ و

 فََصٌب أَْجَوُف. : القَْلخُ و
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ً  ْوطِ بالسَّ  قَلََّخهُ و  النَّبُت : اشتَدَّ. قَلَّخَ و : َضَربَه. تَقليخا

ى بهذا االسمِ  القَْلخُ و القاَُلخُ و َكغَُراٍب : ع باليمنِ  ، القاَُلخو ُجُل. والُمَسمَّ َي الرَّ ْخُم الَهاَمِة ، ومنه ُسّمِ من بني العَْنبَِر  العَْنبَريُّ ، القاَُلخُ  : الضَّ

من بني َسعٍد القَبِيلَِة المشهوِرة من  آخُر َسْعِديٌّ  شاِعرٌ  بُن َحْزنٍ  القاَُلخُ و آخَر ، شاعرٌ  (5) بن يَِزيدَ  القاَُلخُ و شاِعٌر ، بن ماِلٍك من بني تُميم ،

 ال للسَّْعِدّي ، والّذي للعَنبرّي : للعَْنبرّيِ  الَّذي أَنشَده وليس كما َذَكرهُ الجوهريُّ ، وإِنََّما البَيت ، (6)تميم 

اَلخُ َأاَن  ا  الــــــــــــقــــــــــــُ مــــــــــــَ قحســــــــــــــــــــــــــَ ي مــــــــــــِ ائــــــــــــِ غــــــــــــَ  يف بـــــــــــــُ

ا    َبمـــــــــــَ ىّت َيســـــــــــــــــــــــــح َبُم حـــــــــــَ ُت ال َأســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــح  أَقحســـــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف التهذيب : عن فالن.1)
 ( وهي عبارة اللسان.2)
 ( ضبطت يف اللسان بتشديد الفاء ا ويف التكملة بفتح القاف والفاء.3)
 عن.( األصر واللسان ويف امكم والتهذيب : 4)
 ومتام نسبه فيه : القالخ بن زيد أحد بين عمرو بن مالك. وهبامشه : عمرو بن هال .« زيد»( يف املؤتلف واملختلف ل مدي : 5)
 ( يف املؤتلف واملختلف : القالخ بن حزن بن جناب بن جند  بن منقر بن عبيد.6)
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ا السَّْعديُّ و  يَقُول :  فإِنّه أَمَّ

اَلخُ  َأان اَل  الـــــــــــــقـــــــــــــُ اِب بـــــــــــــِن جـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  بـــــــــــــُن جـــــــــــــَ

اَل     مـــــــــــــَ ـــــــــــــوُد اجلـــــــــــــَ رَي أَق اشـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــو خـــــــــــــَ  (1) أَب
  

ال أَبوه. وهذا الّذي اعترَض به المصنّف قد َسبَقَه إِليه الّصغَانّي وابن  وجنَاٌب َجدُّه ، وهي الّدَواِهي ،« أَبو َخناثير»وفي بعض الُّنسخ : 

ّي : الذي َذكَره الجوهرّي ليس هو ّي. قال ابن بَّرِ هذا العنبرّيِ  القاَُلخِ  العَنبرّي. وِمْقَسٌم ُغالمُ  القاَُلخُ  بن َحْزن كما َذكَر ، وإِنّما هو القاَُلخ بَّرِ

 ؟نََزَل بقَْوٍم فقالوا : من أَنتفي َطلَبِه ، ف، وقد كان َهَرَب فَخَرَج 

 ، إِلخ ومعنَى البَيت ، أَي إِنّي مشهوٌر معروٌف. وكلُّ َمن قاَد الَجمَل فإِنه يَُرى من كّلِ مكاٍن. القاُلخ قال : أَنا

 ل : أَي أَنا ظاهٌر َغيُر َخفّي.، فقا« ما اْستَتََر ِمن قَاَد الَجَملَ »وأَورده أَبو محّمد البكرّي في األَمثال له ، عند قوله 

َراب :و  مجزوٌم. ، قَلَْخ قَلَخْ  يُقال للفَْحِل ِعْنَد الّضِ

جُل : أَْقَمخَ و كأَْكَمَخ إِكماخاً ، عن األَصمعّي. بِأَْنِفه : تََكبََّر وَشَمَخ ، أَْقَمخَ  : [قمخ] مِ  الرَّ  شاِمخاً بأَْنفه. َجلََس كالُمتعَّظِ

 وقد تقدَّم في فنقخ ، فراجعه. ويُْكَسر ، الُمنَكرةُ  من الدََّواِهي : الشَِّديَدةُ  القَْنفَخُ و : نَْبٌت. القَْنفَخُ  : [قنفخ]

ً  َجْوفُه قَاخَ  : [قوخ]  فََسَد ِمن داٍء. ، َمقلوٌب : قََخاو ، قَْوخا

 وأَنشد : َسْوداُء. ُمظلمةٌ  : قَاخٌ  لَيلةٌ و

اَء  خـــــــــيـــــــــَ ة طـــــــــَ يـــــــــلـــــــــَ دِ  قـــــــــاخـــــــــاً كـــــــــمح لـــــــــَ نـــــــــح ا حـــــــــِ  ســــــــــــــــــــــَ

ا    م ســــــــــــــــــــــــَ ا طــــــــــُ اهــــــــــَ وَم مــــــــــن دجــــــــــَ جــــــــــُ َر  الــــــــــنــــــــــ  ــــــــــَ  تـ

  
 كذلك ، عن كراع. كذا في اللسان. قاخٌ  وليس نَهارٌ 
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ا بالكسِر ، ، يَِكخُّ  في نَوِمهِ  َكخّ  : [كخخ] ً و َكخًّ  فيه. َغطَّ  : َكِخيخا

ً  ، ِكخْ ِكخْ و ن ، وتُْفتَح الكاُف وتُْكَسر. مسكَّنا بفتح الكاِف وكسِرَها وسكون المعجمة  كخ وأَحسن منه عبارة التوشيح وتُشدَّد الخاُء فيهما وتُنوَّ

َدة ، قال شيخنا : كونُها غيَر عربيّة صرَّ  ُن َح به ابمشّددة ومّخففة ، وبكسرها منّونة وغير منّونَة ، عربيّة ، وقيل فارسيّة. والثانية مؤّكِ

بّيِ عن تَنَاُوِل شيْ  وغيُره من أَهل الغريَب ، وُمَرادهم بمؤّكدة لألُولَى تأْكيداً لفظيًّا ، (2)األَثير   ٍء.ٍء وعنَد التَّقَذُِّر ِمن شيْ يُقَاُل ِعْند َزْجِر الصَّ

َدقَة من تَمرةً  الُحسين أَو الَحسنُ  أَكلَ  أَنّه» عنههللارضيفي الحديث عن أَبي ُهريرة و ، أَّما  كخكخ : وسلموآلهعليههللاصلى النّبيّ  له فقال الصَّ

َدقَة ، بغير تعريٍف  َكْرخ نَبطيّة ، هكذا ببَْغَداَد ، وفي بعض األُّمهات : ُسوقٌ  : َمَحلَّةٌ ، َكْرخُ  : [كرخ] «.َعلْمَت أَنّا أَهُل بيٍت ال تَِحلُّ لنا الصَّ

 في التهذيب.

َمن وتشديد الدال المهملة : قْريَة (3)ّم الحاِء المهملة بض باُحدَّا ، َكْرخُ و  بالقرب من بَغداَد. َرأَى ،بُِسرَّ

 .(5) قُْرَب خانِِقينَ  ، بضّم فتشديد : قَرية (4) ُحدَّانَ  كَرخُ و

قَِّة : َكْرخُ و  أَي معروف. ُخوِزْستَاَن ، م َكْرخُ و بَسَواِد الِعَراِق. قَْريَة بفتح الميم : َمْيَساَن ، َكْرخُ و بالَجزيرةِ. قَْريَة الرَّ

 بزيادة الهاِء. ، َكْرَخةُ  في هِذه األَخيرةِ  يقالو

 بالنَّْهَرَواِن. قَْريَة (7) َعبَْرتَا َكْرخُ و

 .قَْلعَة على تَّلٍ عاٍل قُرَب إِْربِلَ  ، وفي بعض النُّسخ بأَلف ممدودة : (6)بأَْلف مقصورة  ، َكْرِخيتَىو
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 َسَواِدية. لُغة الشُّقَّةُ من البََواِري ، : الُكَراخيَّةُ  وفي غيره : ، الَكَراَخةُ  في التهذيب :و

 إِلى األَرض ، سواِديّة أَيضاً. : الِّذي يَُسوُق الماءَ  الكاِرخُ و

 ة بَِهَراةَ. كَصبوٍر : َكُروخُ و

 المهملة. : ع ، أَو هو بالَحاءِ  أَُكْيَراخُ و

 ِشْرٌب يُِفيُض الماَء من َعموِد نَْهِر ِعيَسى. بالفتح : ، َكْرَخايَاو

 ٌء منه ، وقد قيلت بالحاِء المهملة ، كذا في اللسان.: الَحْلق أَو شيْ  الكاِرَخةو

__________________ 
 ( يف املؤتلف ل مدي : أبو خناسري.1)
 : كخ. 154/  4( النهاية 2)
 ا ابجليم ا وضبطت اجليم ابلفتح ضبرت قلم.( يف معجم البلدان ابَجد  3)
 ( يف معجم البلدان : جدان ابجليم ا4)
 ( يف معجم البلدان : بليدة يف آخر والية العرا  يناوح خانقا عن بعد ا وهو ا د با شهرزور والعرا .5)
 ( يف القاموس : َعرَبيت.7)
 . ونون وايء ممالة... ( يف معجم البلدان : كرخيين6)



3580 

 

 وهو دخيٌل في كالِم العرب. ، ويُكَسر : الدَّيُّوُث ، الَكْشَخانُ  : [كشخ]

ً و خْ  بقال للشاتم ال ، َكشََّخه تَْكِشيخا فِْعالٍل وقال ـ  على ِكْشَخانٌ ـ  العَرِب ، فإِن أُْعِرَب قيل (1)ليس من كالب  الَكْشَخانُ  فاُلناً. قال اللّْيث : تَُكّشِ

على فَْعالَن ، وإِْن َجعْلت النّون أَصليّة فهو  َكْشَخانُ  َصحيحاً فهو حْرٌف ثالثّي. ويجوز أَن يقال : فاُلنٌ  الَكْشخ إِن َكان (2)األَزهرّي : 

 فهو بناٌء عقيٌم ، فاْفهمه. ُرباعيٌّ ، وال يجوز أَن يكون َعربيًّا ألَنّه يكون على مثال فَْعاَلٍل ، وفَْعاَلٌل ال يكون في المضاعف ،

 مولَّدة ليسْت بعربيّة. ، َكْشَخانُ  : قال لَه : يا َكْشَخنَهو

قال األَزهرّي : أَقَْمُت في رَمال بني َسْعٍد فما  َطيِّبةٌ َرْخَصةٌ. تكون في ِرمال بني َسعٍد تُؤَكل ، بَْقلَةٌ  بالفتح والّضّم : ، الَكْشَمَخة : [كشمخ]

ْينََوريُّ  (3)وأَحسبها نبطيَّة  وال َسِمْعت بها. قال : َكْشَمَخةً  رأَْيتُ  ح  وفَسََّرَها كذلك ثم قال : الَكشْمَخةَ  ، وما أُراَها َعربيّة. وذَكَر الّدِ وهي الُمالَّ

 بالَحاِء المهملة ، هكذا في النُّسخ ، وفي بعِضها بالمعجمة. ،

 والُماّلُح. الَكْشَمَخةُ  بْصريّة ، وهي الميم والالم ، وفتح وسكون الشين ، بضّم الكاف الُكْشَملَخُ  : [كشملخ]

 اليَنَمةُ. الُكْشَملَخ حكاها أَبو حنيفةَ قال : وأَحسبها نَبطيّة. قال : وأَخبرني بعُض البصريّين أَنَّ 

ً  بالعََصا ، كَمنَعَه َكفََخه : [كفخ]  أَي َصفَعَه. وقد تَقَدَّم. َوقَفََخه عن أَبي تَُراٍب. َضَربَهُ ، ، إِذا َكْفخا

ْبَدةُ الُمجتمعة البَْيَضاءُ  بالفتح : ، الَكْفَخةُ و ْبِد ، قال : (4)من أَحسن  الزُّ  الزُّ

ا   ةٌ هلـــــــــــََ خـــــــــــَ فـــــــــــح ا  كـــــــــــَ وُح كـــــــــــَبهنـــــــــــ َ لـــــــــــُ ا تــــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــَ

ريِ     تح أَلمـــــــــــــــِ ِديـــــــــــــــَ ٍر أُهـــــــــــــــح فـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ُة قـ ـــــــــــــــكـــــــــــــــَ رِي  تـــــــــــــــَ

  
 شديد. قَِويٌّ  أَي كِمْنبَرٍ  كالهما ، ِمْكفَخٌ  ، وَعُمودٌ  ِمْكفَخٌ  َرجلٌ و

 وَشَمَخ ، كذا في الصحاح. بأَْنِفِه ، كَمنََع : تََكبَّرَ  َكَمخَ  : [كمخ]

ً  البَعيُر بَسْلِحه َكَمخَ  يقال بِِه : َسلََح ، َكَمخَ و  ، إِذا أَخَرَجه َرقيقاً. يَْكَمُخ َكْمخا

 بالحاِء المهملة ، وقد تقّدم. كبَحَ  قََدَعه ، مثْل باللَِّجام : كَمَخهُ و

بُوه. قْلت : ، كهاَجر ، الكاَمخُ و وَجَرى على قَوِل الِمْصباحِ  ويكسر أَيضاً ، كما في المصباحِ ، والفتح أَشهُر ، وأَكثر ، وهو لفٌظ أَعجميٌّ َعرَّ

 الحريريُّ في قوله :

ا اأَلديـــــــــــــــــــــــُب فـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــرٌي لـــــــــــــــــــــــه و   أَمـــــــــــــــــــــــّ

رحُص و     خُ مـــــــــــــــــن اأَلَدب الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ امـــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ

  
 وهو بالفَاِرسيّة كاَمه ، كما في شفاِء الغليل. إَِداٌم ، وهو

َي الطَّعَاَم.  ومنهم َمن َخصه بالمخلَّالت الّتي تُستعَمل لتشّهِ

َب إِلى أَعرابّيٍ ُخْبزٌ  به. يُريد  َكَمخَ  ، ولكن أَيُّكم كاَمخٌ  : فقال : قد علْمت أَنّه َكاَمخٌ  فقيل : ؟فلم يَعرْفه ، فقال : ما هذا كاَمخٌ و وفي اللَِّسان : قُّرِ

 : َسلََح به.

 َكغَُراٍب : الِكْبُر والتَّعَظُّم. الُكَماخُ  قال أَبو العبّاس :و

وِم ، أَو هو َكَماخو  ، بحذف األَلف. (5) َكَمخٌ  كَسَحاٍب : د ، بالرُّ

ِم في نَْفسه. حَكى أَبو الدُّقَْيش : اإِلكماخُ  الرأِْس تَكبُّراً ، وقيل :وهو َرْفُع  : اإِلقماخ ، اإِلْكماخو فَلَبَِس كساًء له ثم َجلََس  : ُجلوُس الُمتعّظِ

 ِمَن البَأِْو والعََظَمِة. وقول الّشاعر : يَْكَمُخونَ  ُجلُوَس العَُروِس على المنصَّة وقال : هكذا

ا  جـــــــــــَ يـــــــــــح وحُم هـــــــــــَ ـــــــــــَ مح يـ اهـــــــــــُ مـــــــــــَ ِإذا ازحَدهـــــــــــَ واَأكـــــــــــح   خـــــــــــُ
ُخ     بــــــــــــــــــاٌ  ِشــــــــــــــــــُ  مح جــــــــــــــــــِ هتــــــــــــــــــحُ د  (6)أَبحوًا ومــــــــــــــــــَ
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ُروا وَزاُدوا ، وقيل : تََرادُّوا.  قيل : معناه ُعّمِ

 * ومما يستدرك عليه :

ُك لإِليراق. هذه عن أَبي حنيفة أَكَمخَ و : َرفَع َرأَْسه تََكبُّراً. َكْيَمخٌ  َملكٌ   .الَكْرُم : بََدْت َزَمعَاتُه ، وذلك حيَن يَتَحرَّ

ّم ، الُكوخُ  : [كوخ] ةٍ ، أَيضاً : بَْيتٌ  الُكوخُ و أَي له َسنَاٌم ، وهو فارسيٌّ  : بَْيٌت ُمَسنٌَّم ، الَكاخُ و ، بالضَّ  قال األَزهرّي : ِمْن قََصٍب بال َكوَّ

 : الُكوخُ و َدخيالِن في العربيّة. الَكاخُ و الُكوخ

__________________ 
 .«كالب»( عن اللسان وابألصر 1)
 .42/  4( هتذيب اللغة 2)
 .635/  7( هتذيب اللغة 3)
 ( اللسان : أجود الزبد.4)
 ( قيدها صاحب معجم البلدان ابلفتح مث السكون.5)
 ( ورد يف التهذيب ونسبه ِإىل ر بة.6)
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ٍض يـَت خذه الز ارُِع عل  َزرحِعه ا ويكون فيه ا حَيَفة ُزُروعه. وكذلك  َتان. وَأهر ُكر  َموضـــــِ الن اطُور يـَت خذه حَيفة ما يف الُبســـــح
ر اّلذي يـُت َخذ يف الُبســـــتان واملواضـــــض. كاخٌ   َمرحَو يَقولون : ر  ا ِكَوَخةٌ و  ِكيَخانٌ و  (1) ُكوَخانٌ و  َأكواخٌ  ج للَقصـــــح اأَلخري بكســـــح

 ففتح.
 * ومما يستدرك عليه :

 : ُمظلمةٌ. كاخٌ  لَيلةٌ 

 فصر الالم
 مض اخلاِء املعجمة

ً  ، َكَمنََع : َضَرَب ، وأََخَذ ، وقَتََل ، لَبَخَ  : [لبخ]  َشتََم. : لَبَخَ و اْحتَاَل لألَْخِذ ، : لَبَخَ و .يَْلبَُخه لَْبخا

َكةً : َشَجَرةٌ َعِظيَمةٌ  اللَّبََخةٌ و إاِّل بأَْنِصنَا من صِعيِد ِمْصر ، ألَبي وال يَنبُت  لِكنَّه َكِريهٌ  جداًّ  كالتَّْمِر ُحْلوٌ  أَخَضرُ  ثََمُرَها ِمثُْل الدُّْلب ، ، محرَّ

اِط مُ  رٌّ ، إِذا أُِكَل أَعَطَش ، وإِذا حنيفة. وقيل : هي شجرةٌ َعظيمة مثُْل األَثْأَبَة أَو أَعظُم ، َوَرقَُها َشبيهٌ بوَرِق الَجوز ، ولها َجنًى كَجنَى الُحمَّ

 وأَنشد :ُشِرَب عليه الماُء نَفََخ البَْطَن ، حكاه أَبو حنيفةَ ، 

ِر  رِب املــــــــــــاَء وأيحكــــــــــــُ نح َيشــــــــــــــــــــــــــح خح مــــــــــــَ بــــــــــــَ   الــــــــــــلــــــــــــ 
خح     فــــــــــــــِ تــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ه ويـــــــــــــــَ نــــــــــــــِ طــــــــــــــح ُروُ  بــــــــــــــَ رِمح عــــــــــــــُ  تــــــــــــــَ

  
وإِذا نُِشَر َخَشبُه  وأَخبرني العالم به أَنَّه رآها بأَْنِصنا ، وذكر أَنّه جيٌِّد لَوَجعِ األَضراس ، َشجر الِجبال. قال صاحب اللسان :قال : وهو من 

 إِذا ُضمَّ لَْوَحاِن ِمْنه زَعم أَنّهو ، ويُنَشر أَلواحاً فيبلُغ اللْوح منها خمسين ديناراً ، يَجعله أَصحاُب المراكب في بناِء السُّفن. (2) أَرَعَف ناِشَرهُ 

ًّ شديداً وُجعال في الماِء سنَةً   الماِء سنةً وال أَقل وال أَكثَر.ولم يذكر في التهذيب أَْن يُْجعاََل في  َصاَرا لَْوحاً واحداً واْلتََحَما ، َضما

ًّ : قال : عن أَبي باقٍل الَحْضَرمّيِ و َكةً أَو بفتح فسكون  َشَكى إِلى هللا تعالَى الَحفََر ، من أَنبياِء بني إِسرائيلَ  بَلَغَنِي أَنَّ نَبِيا فأَْوَحى  ، (3)محرَّ

 فأََكلَه فُشِفَي. اللَّبَخَ  إِليه أَْن ُكلِ 

ً  اللَِّسان : ورأَيتها أَنا بجزيرة مصر ، وهي من كبار الّشَجر وأَعجب ما فيه أَنْ قال صاحُب   أَرض بِفَاِرَس فنُِقَل إِلى يَقتُل قِيَل : كان ُسّما

يَّتُه . ذكره ابن البيطار العَّشاب في كتابه الجامع  ِمْصر فزالَْت ُسّمِ  .(4)وصار يُْؤكل وال يَضرُّ

جلُ  ، اللَّبِيخُ  منهو َرةُ اللَّْحِم في الَجَسد.، بالّضّم : َكثْ  اللُّبُوخو بَلة تاّمة ،  ، كغُرابيٍَّة : لُبَاِخيَّة اللَِّحيم. وهي كأَِميٍر : الرَّ كثيرةُ اللَّحِم َضْخمة الرَّ

 .اللُّبَاخِ  كأَنَّها منسوبة إِلى

 .لُبَاخيّةو ويقال للمرأَةِ الطَِّويلَِة العَظيمِة الِجسِم : ِخْربَاق

 كالهما عن الهجرّي. وأَنشد : : التَّطيُُّب به ، التَّلَبُّخُ و : نافَِجةُ الِمْسِك. بِيَخةُ اللَّ و

ٍك  ـــــــــُح ِمســـــــــــــــــــــــح َداين ِإلـــــــــيـــــــــهـــــــــا رِي تح هـــــــــَ خـــــــــَ بـــــــــ  لـــــــــَ ـــــــــَ   تـ
دِ     قصــــــــــــــــــــــــــــ 

ُ
َددِّ املــــــــــــــ نــــــــــــــح

َ
 بــــــــــــــه يف ُدخــــــــــــــاِن املــــــــــــــ

  
َراُب ، ، اللِّبَاخو ً و البَخ ياُلبخ ُمالبخةً  وقد َكالِكتَاِب : اللَِّطاُم والّضِ  .ِلبَاخا

ً ]لَتََخهو َشقَّه. إِذا لَتََخه الشَّّق. وقد اللَّتْخ عن اللَّيث :و الطاُء لغة في التاِء ، ، كمنَعَهُ : لََطَخه ، لَتََخهُ  : [لتخ] بالسَّْوط : َسَحلَه وَشقَّ  (6) [فاُلنا

 ِجْلَده وقََشَره.

 تَلَطََّخ. مثْل تَلتَّخَ و

فات. ، كفَِرَحة : داهيَةٌ  لَتَِخةٌ  ُجلٌ رَ  يقال :و  ُمنَكٌر ، هكذا حكاه ُكراع. وقد نَفَى سيبويه هذا الِمثاَل في الّصِ

 عن ُكراع ، والمعروف عند أَبي عبيٍد الحاُء ، وقد تقّدم. الجائُع ، بفتح فسكون : ، اللَّتَْخانُ و
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ةٌ  وفيه في كالِمه : جاَء بِِه ُمْلتبِساً ُمْستْعِجماً ، لَخَّ  : [لخخ]  .لَخَّ

َمِص ، كلَِحَحْت. َعْينُهُ ، لَِخَختْ و  كفَِرَح. إَِذا اْلتََزقَْت من الرَّ

تْ و ًّ  َعْينُهُ  لَخَّ ً و تَِلخُّ لَخا  وغلَُظت أَجفَانُها ، أَنشد ابُن ُدَريد : َكثَُر َدْمعَُها : لَِخيخا

ريحَ يف الشـــــــــــــــــــــــ   ا ال خـــــــــَ لـــــــــخـــــــــ  ا َأجـــــــــح خ ِإَذا مـــــــــَ   (5)يـــــــــح
ه و     نــــــــــــــِ يــــــــــــــح رحُب عــــــــــــــَ اَ  غــــــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــ  لــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«وكوخات»( يف ِإحد  نسخ القاموس والتكملة 1)
 ( يف معجم البلدان : رمبا أرعف انشرها.2)
ُر وا ََفُر : فساد أصو  األسنان 3)  (.عن التكملة)( ا َفح
قا  يف التكملة : وقد أبصـــــــرت هذه الشـــــــجرة يف زبيد ورأيت مثرهتا وهي مثر املشـــــــمشـــــــة اخلضـــــــراء وأهر زبيد »املصـــــــرية : ( هبامش املطبوعة 4)

 .«يطبخوهنا مض اللحم
 ( سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس.6)
 ( أي ِإذا ما ضعف ا وفرت عظامه وأعضا ه.5)
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 َأي َرِمَص.
ً  لَخَّ و يب : َطلَى به. لَخَّ و في الَحْفِر : ماَل. لَخَّ و الَخبََر : تََخبََّرهُ واْستَْقَصاه. لَخَّ و في الَجبَل : اتَّبَعَه. لَخَّ و  : لََطَمهُ.فاُلنا  بالّطِ

، ألنّه ليس بعربّي ، ونَسبه الجوهرّي إِلى  (1) ُمْلَطخٌّ  وال تَقُلْ  ُمختِلط ال يَفهم شيئاً ، الختِاَلط َعْقِله ، طاِفحٌ  أَي ، ُمْلتَخٌّ  َسْكَرانُ  ويقال فاُلنٌ 

 العاّمة.

. اْلتَخَّ و َملَتخٌّ  َسْكَرانُ  ومنه أُِخَذ : اْختَلََط ، أَي األَمُر ، عليهم اْلتَخَّ  يقال :و  العُْشُب : اْلتَفَّ

 .«الِعراق لَْخلََخانِيَّةِ  فقال رجٌل. قَوٌم اْرتَفَعوا عن ؟أَّي الناس أَفصحُ »في حديث معاويةَ قال : و

 في كالمه ، ِإذا جاَء ُملتبِساً. لَخَّ  قال أَبو عبيدةَ : وهو العَْجُز عن إِْرداف الكالِم بْعِضه ببعض ، من قولهم : العُْجَمة في الَمْنِطِق ، اللْخلََخانِيَّة

ٌ  : َغْيُر فَِصيحٍ  لَْخلََخانيٌّ  َرُجلٌ و  ، إِذا كانت ال تُْفِصُح. وبه َجَزَم الّزَمْخَشِرّي وغيره. قالت البَِعيث : لَْخلََخانِيّة وكذلك امرأَة

ا  م ُ  جـــــــــــاَرهـــــــــــَ لـــــــــــ  ا ِإنح ســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ رتحُكـــــــــــُ يـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

و     نـــــــــــُ اتِ بــــــــــــَ يـــــــــــ  انـــــــــــِ خـــــــــــَ لـــــــــــَ وعُ  الـــــــــــلـــــــــــخـــــــــــح َي رُتـــــــــــُ  وهـــــــــــح

  
حر وُعَماَن ، كقولهم في ما شاَء هللاُ : َمَشا هللا ، ونَاس يَنْسبونها للِعَراق.وفي فقه اللُّغة للثعالبّي أَنَّ ذلك يَعِرض في لُغَ   ِة أَعراب الّشِ

ٌ  يقالو ةٌ  اْمَرأَة  .(2) قَِذَرة ُمْنتَنِة إِذا كانَت ، لَخَّ

ف فإِنّه يُْرَوىقال : و أَثبَتَه ابن ُمعين بالمعجمة . قال ابن األَثير :ُمْلتَخّ و بتشديد الخاءِ  ، الخٌّ  وادٍ  يقالو  بالمهَملة َمن قال غير هذا فقد َصحَّ

 (3)، أَي َعميٌق ، والَجْوف : الواِدي ، ومعنَى قوله  الخٌّ  كثيُر الشََّجِر ُمؤتِشٌب. وُرِوَي عن ابن األَعرابّي أَنه قال : َجوفٌ  ُملتَفُّ الَمَضايِقِ  أَي

إِنما هو  قال َشِمٌر في كتابه :و ملتفٌّ بالشجر. الخٌّ  ةِ شجره وقِلَّة ِعَماَرته. وقال األَصمعّي : وادٍ لكثر (4) ُمتاََلخَّ  ، أَي ُمتضايِقٌ  اَلخٌّ  والَواِدي

 هكذا عندنا في النُّسخة باألَلف المقصورة ، والِّذي في األُّمَهات من اإِلْلَخاِء ، واللخواءِ  ِمَن األَْلَخى ، َذَهَب في أَخذه بتَْخِفيف الُمْعَجمة الٌخ ،

ة إِسماِعيلَ  ماعنههللارضي ُروَي َحديُث ابِن عبّاٍس  المذكورة من األَوجه وبالثالثة الفَِم ، ُمْعَوّجِ لل ه هاَجَر وِإسكاِن إِبراِهيم إِيّاه في  في قِصَّ وأُّمِ

وايَةُ  ،« الخٌّ  والَواِدي يَوَمئذٍ » : قال السالمعليهمالَحَرم ،   ، بالتَّشديد. الخٌّ  قال األَزهرّي : والّرِ

ة َدَخلَت َمْعيُوٌب ، كَصبوٍر : ، لَُخوخٌ  أَْصلٌ و  فيه. اللَّخَّ

 أَي موضع. ع ، اسم أَو ، اللْخلََخانيّة قيل : إِليهم نُِسبَت : قَبِيلَةٌ ، لَْخلََخانُ و

 ، إِذا تَطيََّب به. لَْخلََخه أَي معروف. وقد : ِطيٌب م ، اللْخلََخةُ و

 * ومما يستدرك عليه :

ة  : األَْنف. قال : اللخَّ

تح لــــــــــــــه : ِإيــــــــــــــه ِإيــــــــــــــهح   حــــــــــــــىّت ِإذا قــــــــــــــالــــــــــــــَ

تح و     ـــــــــــــــَ ل عـــــــــــــــَ هـــــــــــــــاجـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ت يـــــــــــــــهح  خلـــــــــــــــَ  ـــــــــــــــِّ ن غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  تـ

  
 ، وهو نََظُر األَعاجِم. اللَّْخلَخانِيَّة أَرادت : تُغنِّنُه ، من الغُنّة. وعن األَصمعّي : نََظَر فاُلٌن نََظرَ 

ً  ، كَمنَعَهُ ، لََطَخهُ  : [لطخ] ثَهُ  : يَْلَطُخه لَْطخا َث. : فتَلَطَّخَ  لَوَّ  تَلَوَّ

ُمقتضاه أَنّه ال يُْستعمل إِاّل َمْبنِيًّا للمجهول ، وقَد استُعمل على بناِء المعلوم أيضاً ، ففي اللِّسان وغيره  بَِشّرٍ ، كعُنَِي : ُرِمي بِه ، فالنٌ  لُِصخَ و

 فاُلٌن بأَمٍر قَبيحٍ تََدنََّس به ، وهو أَعمُّ من الطَّْلخ. تَلَطَّخَ و ه.فاُلناً بِأَمٍر قَبيحٍ : َرَمْيته ب لََطْخت :

ْست وتَقذّْرت بالِجماع. «تَلَطَّْخت تََرَكتْني حتّى»في حديث أَبي َطْلَحة و بَِشّرٍ : فَعَلَهُ  تَلَطَّخو  أَي تَنَجَّ

 من َسَحاٍب ونَْحِوِه : قليٌل ِمْنه ، لَْطخٌ  في السََّماءِ و

__________________ 
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 .متلطخ ( األصر والصحاح ا ويف التهذيب واللسان :1)
 ( وشاهده قو  اللعا املنقري كما يف التكملة :2)

ٍة   ألســــــــــــــــــــــــــــــت ابـــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــوداء امـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــر خلـــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــة خلـــــــــــــــــــو  ووطـــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــّزمُ     ـــــــــــــــــــب  هلـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــل

  

يومئذ الخ ا وكان األوىل ذكر هذه العبارة بعد ذكر ا ديث قوله : ومعىن قوله ا أي يف ا ديث اآيت : والوادي »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«كما يف اللسان.

 ( يف التهذيب : متالحز.4)
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 من خرَب ا َأي َيسرياً منه. َلطحخاً  وِلعحتُ 
يخو كُهَمَزةٍ. ، لَُطَخةٌ و ين ، مثل ِلّطِ  القَِذُر األَْكِل. َكَكِتٍف : ، لَِطخٌ  رجلو .لَُطَخاتٌ  أَي الجْمع ج ال خيَر فيه ، األَْحَمقُ  وهو ِسّكِ

َزه  ُمْلَطخّ  ويُغَيِّر لَونَه ، وقولهم سكرانُ  ءُ به الشَّيْ  يُْلَطخُ  ما َكُصبور : ، اللَُّطوخُ و بغَْيِر لْونِه لُِطخَ  ءٍ : كلُّ شيْ  اللَطخُ و ، بتشديد الخاِء ، َجوَّ

اُح الفصيحِ. يت في إِصالِحِه ، وتبعهم ُشرَّ ّكِ  جماَعةٌ وأَنكره الجوهرّي ، وَسبَقَه ابُن قُتَْيبَةَ وابُن الّسِ

ه به بعُضهم ، َضَربَه بالعََصا ، إِذا بالفاِء ، كَمنَعَه وفي رأِْسِه ، َعلَى َرأِْسهِ  لَفََخهُ  : [لفخ] : َضْرُب  اللَّْفخو وفي نسخة لََطَحه. ، أَو لََطَمه َخصَّ

أِْس ، وقيل : هو كالقَْفخ. ً  البَعيرُ  لَفََخهو َجميعِ الرَّ  : َرَكَضه بِرْجلِه ِمن َورائه. يَْلفَخهُ لَْفخا

خَ  : [لمخ] ً  يَْلَمخه لََمَخهو بكالٍم قَبِيحٍ : أَتَى بِه. تَلَمَّ  : لََطَمه. لَْمخا

ً ِلَماو الَمَخهُ ُمالَمَخةً و  كالَخَمه واَلبََخه. : الَطَمهُ  خا

 وأَنشد :

ا ِإيــــــــــــــــــــــــــــرَاِخ  ه أميــــــــــــــــــــــــــــ َ تــــــــــــــــــــــــــــح َبوحَرخــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــــَ

َر     بــــــــــــــــــــــح اخقــــــــــــــــــــــِ
َ

ا  ملــــــــــــــــــــــ اخِ أميــــــــــــــــــــــَِّ مــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــِ

  
 اختَلََط. : فاْلتَاخَ  : َخلََطه ، الَخه يَلُوُخه : [لوخ]

يَاَخةُ و اللَِّواَخةُ و ْبُد الذَّائُب مع اللَّبَِن. اللِّ  ، بكسرهما : الزُّ

. قال : وأَصلُه الخ ، ثّم نُِقلَت إِلى بَناِت الَخةٌ  : أَْوِديَة (1): عميٌق ، عن أَبي حنيفَةَ ، وفي التهذيب  اَلخٌ  وَوادٍ  العَِجيُن : اْختََمَر ، اْلتَاخَ و

معناه السَّعَة واالْعِوَجاج. ورَوى ثعلب عن ابن األَعرابّي : واٍد الخٌّ بالتشديد ، وقد الثالثة فقيل الئٌخ. ثم نقصْت منه عيُن الِفْعل. قال : و

 ذُكر في باب المضاعف ، وهو المتضايُق الكثيُر الشَّجِر. كذا في اللسان.

 فصر امليم
 مض اخلاِء املعجمة

ً و يمتَخه ، كَمنَعَه ونََصَره ، َمتََخه : [متخ] هكذا في سائر النُّسخِ ، وأَِلفُه إِشباٌع ، ألَنّه إِن كان  ، كاْمتَاَخهُ  اْنتََزَعهُ ِمْن َمْوِضِعه ، : يَمتُخه َمتْخا

 ، أَي من باب اإِلفعال كان أَحسَن. كأَْمتََخه من باب االفتعال فموِضعُه ماخ ، ولو قال :

ً  الَمْرأَةَ  َمتَخَ و :  َمتَْخته وقد أَْبعََد واْرتَفََع ، : َمتَخَ و هللاُ َرقَبَتَه بالسَّْهِم : َضَربَه. َمتَخ ويقال : َرَب.قََطَع وضَ  : َمتَخَ و َجامعَها. : يَْمتَُخها َمتْخا

 : َرفع. َمتَخَ و َرفَْعته.

 الَجَرادةُ في األَرِض َغَرَزْت َذنَبََها ِلتَبِيَض. َمتََختو

 ِء : َرَسَخ.في الشَّيْ  َمتَخو بَسْلِحِه : َرَمى. َمتَخَ و

ينٍَة : العََصا ، والِمْطَرُق الدَّقِيقُ  الِمتِّيَخةُ و اللَّيِّن ، أَو هو كّل ما ُضِرَب به من َجِريٍد أَو عصاً أَو ِدّرةِ ، وسيأْتي في وت خ َضْبُط  ، كِسّكِ

 أَلفاظه.

ين : طويٌل لَيٌِّن ، ِمتِّيخٌ  ُعودٌ و يخٌ  ، َكِسّكِ بالّدْلو :  َمتَخَ و الخمسيَن : قاَربََها ، والَحاُء المهملة لغة ، وقد تقّدم. َمتَخَ و ، وسيأْتي. ومثلُه ُعوٌد ِمّرِ

 َجَذبََها.

ةٌ  بالّضّم ، والِقْطعَةُ  الُمخُّ  : [مخخ] ةُ  وقيل : : نِْقُي العَْظِم ، ُمخَّ :  الُمخّ  أَخصُّ منه. وفي التهذيب : نِْقُي ِعظاِم القََصِب. وقال ابن ُدريد : الُمخَّ

 ما أُخِرَج ِمْن َعْظم.

َماُغ ، : الُمخٌّ و َهاب في أَّول البقرةِ ، وكالُم الَجْوَهِرّي كالصريح في أَنّه َمجاز ، قال : الّدِ  قيل إِنَّهُ َحقيقَةٌ ، وعليه َجَرى الّشِ

رُِ  الــــــــكــــــــَ  نــــــــا فــــــــال َيســــــــــــــــــــــح عــــــــالــــــــَ ُروُ  نــــــــِ ُب الســــــــــــــــــــــ   لــــــــح

ي و     قــــــــــِ تــــــــــَ نـــــــــــح خ  ال نـــــــــــَ ُ
مِ  املــــــــــ اجــــــــــِ مــــــــــَ ِذي يف اجلــــــــــَ  الــــــــــ 
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لَجماجم ؛ ألَنَّ العرب تُعيِّر بأَْكل َوَصَف بهَذا قَوماً فَذَكَر أَنَّهم ال يَلبَُسون من النِّعَال إِاّل الَمْدبوغة. والَكْلب ال يأُْكلها ، وال يَستخِرجون ما في ا

ماغ ، كأَنَّ   هُ عندهم َشَرهٌ ونَهٌم.الّدِ

يَ  َشْحَمةُ العَْيِن ، : الُمخّ  من الَمجاز :و عر. وفي التهذيب : وَشْحُم العَْين قد ُسّمِ ا وأَكثر ما يُستَْعَمل في الّشِ  .ُمخًّ

 قال الراجز :

ح  ُمخيف ما داَم   (2) يف ُساَلَم  َأو َعاح
__________________ 

 .580/  7( هتذيب اللغة 1)
 مض بيت قبله : (نقا)( الرجز يف اللسان 2)

 ال يشتكا عمال ما أنقا
 قا  ابن بري : الرجز أليب ميمون النضر بن سلمة ا وقبر البيتا :

 بنات وطاء عل  خّد اللير
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ه ونَُخاَختِه ، أَي من صافِيه. هُمَخاَختِ و قَْلبِي ُمّخِ  يقال : هذا من ٍء ،َخاِلُص كّلِ شي : الُمخُّ و الغَُراب بن سالم ، فََرسُ  : الُمخّ و  ، كنُّخِ

 كِعنَبٍة. ، ِمَخَخةٌ وَ  كِحبَاٍب وُحّبٍ وِكَمام وُكّمٍ ، ِمَخاخٌ  ج ، أَي خاِلُصَها. «الِعبَاَدةِ  ُمخُّ  الدَُّعاءُ »في الحديث و

ً »في حديث أُّمِ َمْعبٍَد و  ٌء قليل.شيْ  ِمَخاَخهن وإِنّما لم يَقُْل قليلة ألَنّه أَراَد أَن،  «قليل ِمخاُخهنَّ  فََجاَء يَسوُق أَْعنُزاً ِعَجافا

خَ و َخهُ و العَْظمَ  َمخَّ هُ و تََمخَّ ه أَْخَرجَ  وتََمكََّكه : َمْخَمَخهُ و اْمتَخَّ  .ُمخَّ

 .َمِخيخةٌ  وناقةٌ  ، َمِخيخةٌ  . وشاةٌ ُمّخٍ  : ذو َمِخيخٌ  َعْظمٌ و

تو َسِمنَتْ  الشَّاةُ :و الّدابَّةُ  تِ أََمخَّ و ، ُمخٌّ  العَْظُم : صاَر فيه أََمخَّ و َمن في اإِلقبال وآِخُر الشَّْحِم  أَمخَّ اإِلبُل أَيضاً : َسِمنَت ، وقيل هو أَّوُل الّسِ

ْرع : َجَرى فِيه  بُّ حَ  أََمخَّ و وأَْصُل ذلك في العَْظِم. العُوُد اْبتَلَّ وَجَرى فيه الماءُ  أََمخَّ و «والعَجفاءِ  الُمِمّخة بين»في الُهزال. وفي المثَل  الزَّ

 وأَْصُل ذلك في العَْظم. الدَّقِيُق ،

ِه ، الُمَخاَخةُ و  وهي ما تَمصََّص منه. ، بالّضّم : ما خَرَج من العَْظِم في فَِم ماّصِ

 . أَنشد ابن األَعرابّي :َمِخيخةٌ  ، يقال : ناقةٌ  َمِخيخة جمع : ِخيَاٌر ، َمخائِخُ  إِبلٌ و

 خَمَائَخااَبَت يـُرَاِعي قـُُلصاً 
 وهو َمجاز.

 .(1)والذي في اللسان : إِذا كان طائالً من األُمور  : طويٌل ، ُمِمخٌّ  أَْمرٌ و

تُهمو القَْومِ  ُمخُّ  هؤالءِ  : (2)* ومما يستدرك عليه : الليِّن :  الَمخُّ و ا : ِخيَاُرهم. وال أََرى ألَْمركَ  ُمخَّ  : َخْيراً. ُمخًّ

خٌ و ُمِمخٌّ  وأَْمرٌ   َحَسُن الّشفاعة. : ُمِمخٌّ  : فيه فَْضٌل وَخْير. ولسانٌ  ُمَمّخِ

 : ذِلٌق قَِويٌّ على الكالم. ُمِمخٌّ  وله لسانٌ 

 .«ُمِمخٌّ  ِلَسانٌ  (3)أَْهوُن ما أَْعَمْلت »وفي مثَل 

 للَوَسِط.« والعَجفاءِ  الُمِمّخة بين»

ةِ  َشرٌّ ما أَجاَءك إِلى»وفي الَمثل :   ، في الحاَجة إِلى اللئيم.« ُعْرقُوبٍ  ُمخَّ

 . وُرِوَي بَيُت َساعَدةَ بِن ُجَؤيَّة الُهذلّي :ُمَدَخاءَ  : َعظيٌم َعزيٌز ، من قَْومٍ  َمِديخٌ و َماِدخٌ  َرجلٌ  : العََظَمةُ. الَمْدخُ  : [مدخ]

اءُ  َدخــــــــــــــَ ُروا   مــــــــــــــُ وكــــــــــــــِ هــــــــــــــم ِإَذا مــــــــــــــا نــــــــــــــُ  كــــــــــــــلــــــــــــــّ

قـــــــــَ      تــــــــــح قـــــــــَ  كـــــــــمـــــــــا يــــــــــُ تــــــــــح ي  اأَلجـــــــــَربُ يــــــــــُ لـــــــــِ  الـــــــــطـــــــــ 

  
ةُ ، : الَمْدخُ  عن ابن األَعرابّي :و ً  كَمنَعَه َمَدَخه وقد الَمعُونَةُ التَّامَّ . أَعانَهُ  : يَْمَدُخه َمْدخا  على َخْيٍر أَو َشّرٍ

يخُ و الَمِديخو الماِدخُ و يٍن ، الِمّدِ  .ُمَدخاءَ  من قَوم العَِظيُم العَِزيز ، : الُمتَماِدخو ، كِسّكِ

 .(4) َء بعََجلةٍ : يَْعَمل الّشيْ  ُمتَماِدخٌ و َمُدوخٌ  رُجلٌ و

 قال : : البَْغُي ، التََّماُدخُ و

اَدخُ  ا  متـــــــــــــََ ـــــــــــــَ ن يــــــــــــــح اًل عـــــــــــــلـــــــــــــَ هـــــــــــــح مـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ  اب ـــــــــــــِ

اِن     نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ ال  ابل يــــــــــــــــنــــــــــــــــافــــــــــــــــهــــــــــــــــَ اَدخــــــــــــــــِ  متــــــــــــــــَ

  
فَيَان : ، كااْلِمتَداخِ   قال الزَّ
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ا  ِفســـــــــــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــَ َر  يف أَمـــــــــــــــران انـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــال تـ

قـــــــــــــــَ     ّي وال مـــــــــــــــن عـــــــــــــــُ اِد ا ـــــــــــــــَ َداخـــــــــــــــَ  امـــــــــــــــتـــــــــــــــِ

  
 اإِلبُل ، إِذا تَقَاَعَسْت في َسْيرها ، والذال المعجمة لُغة فيه. تَمدَّخت وقد ِء.التَّثَاقُُل ، والتَّقَاُعُس عن الشَّيْ  : التماُدخو

ت النَّاقَةُ  تََمدََّختِ و ُجُل : تََكبَّرَ  تَمدَّخَ و تَعَكََّسْت في َسْيِرَها.و تَلَوَّ ً  تَمّدَختو وبَغَى. الرَّ  .(5) اإِلبُِل : اْمتأَلَْت ِسَمنا

__________________ 
 . اخل مض بيت بعده :.. ا وفيه يف مادة خدر ورد البيت بنات وطاء (تلم)كما يوجد يف اللسان ـ  

 ألم من مل يتخذهن الوير
 .206/  1واملقايي   285/  2ثا  للميداين غري منسوب ا وورد يف جممض األم (ملح)وورد يف اللسان 

 ( ومثله يف التهذيب والتكملة.1)
 ( العبارات التالية عن األساس.2)
 .«عملت»( عن األساس وابألصر 3)
 ( التكملة : لعجلة.4)
 ( التكملة : شحماً.5)
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َكةً ، الَمَذخُ  : [مذخ] اُن البَّرِ ، عن أَبي حنيفةَ ، ويَْكثُر  في ُجلَّنَاِر الَمّظِ ، يَظهر َعَسلٌ  : (1)وضبطه في اللِّسان بإِسكان الذال  ، ُمحرَّ وهو ُرمَّ

ه اإِلنساُن حتَّى يَمتِلئ ، وتَجِرُسه النَّحُل. النَّاُس ، أَي يَتمصَُّصونَهُ ، يَتمذَّخه حتَّى ينورّي : يَمتَصُّ  وقال الّدِ

ُجلُ  تتََمذّخَ و ً  النّاقَةُ والرَّ  ، بالحاِء. وفي بعض النُّسخ : تََماَكثَا. (2) كتََمذََّحت تََماَكَسا في السَّْير ،و إِذا تقاَعَسا ، تَمذُّخا

 (3)« والعَفَار الَمْرخُ  في كّلِ شجرةٍ نار ، واستَْمَجدَ »َكثيُره ، وفي المثَِل  َسِريُع الَوْريِ  الناِر ، معروٌف ، َشَجر من الَمْرخُ  : [مرخ]

ً  ٌء إِذا َكاَن ِزنَاُدكواستمَجَد : استْفَضَل. قال أَبو حنيفةَ : معناه اقتَِدْح على الُهَوْينَى فإِّن ذلك ُمْجِزي  .َمْرخا

ْنُد وهو األَعلَى ، ْنَدةُ ، وهو األَسفُل. قال الشاعر : الَمْرخُ و وقيل ، العَفَاُر : الزَّ  الزَّ

رحخُ ِإذا  َ
وِر  املـــــــــــــــ اِر مل يـــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ َت الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  حتـــــــــــــــَح

بِ و     عـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ٍر فـــــــــــــــلـــــــــــــــم تـــــــــــــــُ دح ن  بـــــــــــــــقـــــــــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ٌن من الِعَضاه ، وهو يَنفَِرش ويَُطول في السَّماِء حتّى يُستََظلَّ فيه ، وليس لَه َوَرٌق وال َشوٌك ، وِعيَدانُه َسِلبَةٌ قُْضبَا الَمْرخُ  وقال أَبو حنيفة :

ناُد الَِّذي يُقتََدُح به ، واحدتُه  . وقول أَبي ُجْنَدٍب :َمْرَخة ِدقَاٌق ، ويَْنبُت في ِشْعٍب وفي َخَشٍب ، ومنه يكون الّزِ

رِّ فــــــــــال  اري لــــــــــَد   ــــــــــِ َ ح جــــــــــَ رحخــــــــــةحَتســــــــــــــــــــــــَ   مــــــــــَ
رِ و     رحقــــــــــــَ َض قــــــــــــاع بــــــــــــقــــــــــــَ قــــــــــــح ه فـــــــــــــَ نــــــــــــح بـــــــــــــَ  ال حَتحســــــــــــــــــــــــــَ

  
ّل. وقال أَبو زياد : ليس في الشجر كلِّه أَْوَرى ناراً من الَمْرَخةَ  َخصَّ  ُمجتمعاً  الَمْرخُ  وربما كان . قال :المْرخِ  ألَنَّها قَليلةُ الَوَرِق َسخيفة الّظِ

 يُح وجاَء بعُضه بعضاً فأَوَرى فأَْحَرق الواِدَي ، ولْم نََر ذلك في سائِر الشجر.ُمْلتَفًّا وَهبَّت الرِّ 

 قال األَعشى :

لـــــــــــــــــــــــــــــــو 
ُ

رُي زانِد املـــــــــــــــــــــــــــــــ  زاَِنُد  خـــــــــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــهــــــــــــــّن     رَت فــــــــــــــَ رحخٌ ِ  خــــــــــــــالــــــــــــــَ ارَا مــــــــــــــَ فــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

  

ٍة و  مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح َدُح يف  ــــــــــــــــُ قــــــــــــــــح ت  تـــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــو بــــــــــــــــِ

َت انرَا    ـــــــــــــــــــح ٍض أَلوحَري ـــــــــــــــــــح ب ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــنـ اًة ب  َحصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، للّشِديِد الرأْي الباِلغ في الدََّهاِء ، وسيأْتي في العين.« أَوَرى بنَْبعٍ » ناَر فيه ، ويقال وقالوا : النَّْبُع ال

ً  َجَسَدهُ  َمَرخَ و كَمنََع : َمَزَح. َمَرخَ و ً  به البََدُن من ُدْهٍن وَغْيِره. يُْمَرخُ  ، وهو ما بالَمُروخِ  َدَهنَه يَْمَرُخه َمْرخا َخه تمريخا خو ، كَمرَّ  به. تَمرَّ

 وذلك إِذا َكثَّر عليه الماَء. العَِجيَن : َرقَّقَه ، أَْمَرخَ و

 : ع. الَمْمُروخِ  ذُوو

يخو يِن الِمْرَداَسْنجُ  الِمّرِ يخو .(4) كِسّكِ ُجل الِمّرِ يخو .(5)عن بعض األَعراِب  األَْحَمُق ، : الرَّ َسهٌم َطِويٌل  : السَّْهُم الّذي يُغَالَى به ، وهو الِمّرِ

 يُْقتَدُر به الِغاَلُء. له أَْربَُع قَُذذٍ 

 قال الشّماخ :

ُح ســــــــــــــــــــــاطــــــــٌض  بــــــــح وحِم والصــــــــــــــــــــــ  ُت لــــــــه يف الــــــــقــــــــَ  أَرِقــــــــح

َض     طـــــــــــَ رِّيـــــــــــخُ كـــــــــــمـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــَ اِد  املـــــــــــِ ره الـــــــــــغـــــــــــَ  ِشـــــــــــَ 

  
ّيِ : يَصف َرفيق ره ، أَي أَْرسلَه ، والغَاِلي :قال ابن بَّرِ الّذي يَْغلُو به ، أَي يَْنُظَر  اً معه في السَّفر َغلَبَه النُّعَاُس فأَِذَن له في النَّوم. ومعنى َشمَّ

يخ َكْم َمَدى َذَهابِه. وقال أَبو حنيفةَ عن أَبي ِزيَاد :   به إِلْجراِء الَخْيل إَِذا استبَقُوا.، وأَكثَُر ما يُغلُونَ  (6): َسْهٌم يَصنَعُونَه آل الخفّة  الِمّرِ

يخُ و  في السََّماِء الخامسة ، وهو بَْهَراُم. قال : نَْجٌم ِمَن الُخنَِّس  : الِمّرِ

ُض  لــــــــــــــــُ طــــــــــــــــح َد َذاَ  يــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ــــــــــــــــخُ فــــــــــــــــعــــــــــــــــِ رّي   املــــــــــــــــِ
ـــــــــــــخُ     ي ُه َزخـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ن وح ـــــــــــــَ ي ل كـــــــــــــِ ح حيـــــــــــــَح ـــــــــــــح ب  ابلصـــــــــــــــــــــــــــ 
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 من ُشعحَلٍة َساَعَدَها الن ِفيخُ 

يخٌ  ُء بغيِر أَلف والٍم ، كقولكاألَعرابّي : ما كان من أَسماِء الدََّراِرّي فيه أَِلٌف والم فقد يجيقال ابن  يخ في ِمّرِ ، إِاّل أَنَّك تَْنِوي فيه  الِمّرِ

 األَِلف والالَم.

 وأَْمِرجة. وقال أَبو أَْمرخة عانِ ويُجم القَْرُن في َجْوٍف القَْرِن ، والجيم لُغة فيه : كقَتِيٍل ، ، الَمِريخ عن أَبي َخْيَرة :و

__________________ 
 ( ويف التكملة فكاللسان أَيضاً.1)
 ( يف اللسان والتكملة : كتمّدخت ابلدا  واخلاء املعجمة.2)
 وعبارته : يف كر شجر انر. 2752( جممض األمثا  للميداين رقم 3)
 املردار سنج بضم أوله وكال ا ضبرت قلم.( يف اللسان بفتح امليم ا ويف التكملة : 4)
 ( التهذيب : العرب.5)
 ( األصر واللسان ا ويف امكم : ِإىل اخلفة.6)
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 فلم يَعرِفهما. (1)واملِرِّيج  املِرِّيخ تُراب : سبَلحت َأاب سعيٍد عن
يخ كَكتٍِف ، ِمَن الشََّجر : اللَّيِّنُ  ، الَمِرخُ و ين. كالِمّرِ يخ قال أَعرابّي َشجرٌ  ، كِسّكِ قيق اللَّيِّن. َمِرخٌ و ِمّرِ  ِمن النَّاس الَمِرخُ و وقَِطٌف ، وهو الرَّ

يخو هانِ  أَيضاً : الِمّرِ يب. الكثيُر االّدِ  والّطِ

 فَذهبْت َمثالً. (2) ماِرَخةَ  اْمَرأَة كانت تَتََخفَُّر ثمَّ َوجُدوَها تَْنبُُش قبراً ، فقيل : هذا َحيَاءُ  اسم : ماِرَخةُ و

ْمَخة  ، بالّضّم ، الُمْرَخةو  كُصَرد. ُمَرخ ج (4) البَلََحة أَو البُْسَرة وهي (3)لُغَة في الرُّ

 : به نُقٌَط بيٌض وُحْمر. أَْمَرخُ  ثَْورٌ و

خُ و  كُسكٍَّر : الذَّنَُب. ، (5)،  الُمرَّ

 كُزبَْيٍر : فََرُس الَحاِرث بن ُدلََف.و

 : الجاِري والُمْجِري. الماِرخو

 : النَّاقَةُ المْسِرعةُ نَشاطاً. الَمْرَخاءُ و

كةً ، َمَرخٌ ـ و َمْرخة بكسر النُّون تثنيةـ  َمْرختانِ و َمْرخٌ و ،  َمَرخٍ  ، كعَرفاٍت : َمْرًسى ببحِر اليََمن. وذو َمَرَخاتٌ و َمَواِضع. أَسماءُ  ، محرَّ

قُرَب ُمزَدِلفةَ ، وقيل :  وادٍ  وَضبَطه ابن منظور وابن األَثير بضّم الميم : ، كَسَحاب ، َمَراخٍ  ذو رَ في الحديث ذُكِ و محّركةً : واٍد بالحجاز.

الع تبعاً لمعجم أَبي ُعبيد البكرّي :  ، بالكسر : َموِضٌع بِتِهامة. ِمَراخٌ  هو َجبَل بمّكةَ ، ويقال بالَحاِء المهملة. وفي َمَراصِد االّطِ

 * ومما يستدرك عليه :

ن»في حديث عائشةَ و : الِمَزاُح ، عن ابن األَعرابيّ  الَمْرخُ   ، أَي يُمَزح ، هكذا فسَّروا. «معَه يُْمَرخُ  أَنَّ عمَر ليس ممَّ

ً  ليس كلُّ النَّاِس »في حديثها أَيضاً و خا ه. ، أَي ليس ممن يُستاَلُن جانبُ  (6)، ضبطوه كُسّكر. قال األَزهرّي : هكذا رواه عثمان  «عليه ُمرَّ

نَاد من»وقالوا :   فسََّره ابن األَعرابّي. عليه. (7)، يقال ذلك للكريم الّذي ال يُحتاج أَن تُِلحَّ « َمْرخ أَْرخِ يَدْيك واستَْرخ ، إِنَّ الّزِ

يخو ئب ، جاَء ذلك في قَول َعْمٍرو ِذي الَكْلب. الِمّرِ  : الذِّ

مح  مـــــــــَ ُر عـــــــــَ َك واأَلمـــــــــح نـــــــــح ري عـــــــــَ َت شـــــــــــــــــــــــعـــــــــح يـــــــــح  اي لـــــــــَ

مح مـــــــــــا     نـــــــــــَ ٌ  يف الـــــــــــغـــــــــــَ وحَم أَُويـــــــــــح َر الـــــــــــيــــــــــــَ عـــــــــــَ  فــــــــــــَ

  

ـــــــــــِح  ب  هلـــــــــــا يف الـــــــــــرِّي ـــــــــــخٌ صـــــــــــــــــــــــــُ رِّي ّم  مـــــــــــِ  َأشـــــــــــــــــــــــــَ

َزمح     ًة ذاَت هــــــــــــَ بــــــــــــَ اَ  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا جلــــــــــــَح تــــــــــــَ  فــــــــــــاجــــــــــــح

  
يخ يريد ِذئباً ، كنى عنه ئَب دوَن السَّ  بالِمّرِ ْهم ، ألَّن السَّْهَم ال الُمحّدد ، مثَّله به في ُسْرَعته وَمَضائِه. واجتاَل : اختاَر ، فَدلَّ على أَنّه يريد الذِّ

 يْختاُر.

ً  العَْرفَجُ  َمِرخَ و  وطالَْت ِعيدانُه. (8): َطاَب َوَرقُه  َمِرخٌ  فهو َمَرخا

ً  ، كَمنَعَهُ ، َمَسَخه : [مسخ] َل ُصوَرتَه إِلى يَْمَسُخه َمْسخا ْعر .(9)منها ، كذا في التهذيب  أُْخَرى أَقبحَ  ُصورة َحوَّ  واستعملوه في أْخذ الّشِ

 عانِي ، قاله شيخنا.وتَغييره من َهْيئٍة إِلى أُْخرى ، وأَكثُر ما استُْعِمَل : في تغييِر لفٍظ بُمَراِدٍف ُكالًّ أَو بعضاً ، وُربما استعملوه في الم

 .«الِقَرَدةُ من بني إِسرائيلِ  ُمِسَخت الِجّن ، كما َمِسيخُ  الجانُّ »في حديِث ابن عبّاس و .َمِسيخٌ و ِمْسخٌ  فهو ، يَْمَسخه هللا قِْرداً  َمَسَخه من ذلكو

قاق.  الجانُّ : الحيَّاُت الّدِ

ً  النَّاقَةَ  َمَسخ : (10)من الَمجاز عن أَبي ُعبيدةَ و ً  ، إِذا يَمَسَخها َمْسخا  واستعماالً. قال الُكَمْيت يَِصف ناقةً : َهَزلَها وأَْدبََرَها إِتْعابا
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جــــــــــــــِّ  عــــــــــــــَ
ُ

هــــــــــــــا املــــــــــــــ دح عــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ت قــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــوَن وملح مل يـ  ل

خ    بُ  مَيحســــــــــــــــــــــــَ تــــــــــَ وُ  والــــــــــقــــــــــَ اهــــــــــا الــــــــــُوســــــــــــــــــــــــُ طــــــــــَ  مــــــــــَ

  
 قال : ويقال بالحاِء.

 ، وهو المْسخِ  فَِعيل بمعنَى مفعوٍل ، من ، الَمِسيخُ و

__________________ 
 ( ما ضبطناه عن اللسان ا ويف التكملة : بفتح امليم وكسر الراء املخففة.1)
 .مارخة وعبارته : هو حياء 4504( جممض امليداين رقم 2)
 ( عن اللسان ا وابألصر : الزخمة.3)
 ( يف القاموس : والبسرة.4)
َرحخ.5)

 ( التكملة : امل
 ( يف اللسان : هكذا رواه عثمان مَرخ ا بتشديد اخلاء.6)
 ( اللسان : تلَج.7)
 ( اللسان : طاب ورّ .8)
 : حتوير َخلح  ِإىل صورة أخر  ا وكذلك املشوه اخلل . املسخ ( عبارة التهذيب :9)
 ( يف التهذيب واللسان : أبو عبيد.10)
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ِسيخُ  قير : ومنه املشو ُه اخلَلح ِ 
َ
ِويهه وَعَوِر َعيحِنه َعَوراً خمتِلفاً. امل  الّدّجاُ  ا لَتشح

من اللَّْحم : الَّذي ال َطعَم  الَمِسيخ والّذي في اللِّسان وغيِره : ِكَهةٌ ال َطْعَم لهُ.َمْن ال َمالحةَ له ، ولَْحٌم أَْو فا من الناس : الَمِسيخ من الَمجاز :و

َمُسَخ  عَم له ، وقدله ، ومن الّطعَام : الذي ال ِمْلح له وال لَْوَن وال َطْعَم. وقال ُمدِرٌك القَيسّي : هو الَمِليخ أَيضاً ، ومن الفاكهِة ما ال طَ 

قَباُن وربََّما خَ  َمَساَخةً  صُّوا به ما بيَن الَحاَلَوةِ والَمرارة. قال األَشعُر الرَّ
 ، وهو أَسِديٌّ جاهلّي يُخاِطب َرجالً اسمه َرْضواُن : (1)

مــــــــــــوا  عــــــــــــلــــــــــــَ ــــــــــــَ وحم َأن ي ــــــــــــقــــــــــــَ ك يف ال ــــــــــــِ ب  حِبَســــــــــــــــــــــــــح

رّ     يِنّ ُمضــــــــــــــــــــــــــــــــِ ك فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــَ  أبَنــــــــــــــــــّ

  

ارقـــــــــــو  و  ُر الـــــــــــطـــــــــــ  عحشـــــــــــــــــــــــــَ َ
َم املـــــــــــ لـــــــــــِ   (2)قـــــــــــد عـــــــــــَ

وٌع     ف جـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــح ك لـــــــــــــــــلضـــــــــــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــّ رّ أبَن ـــــــــــــــــُ  وقـ

  

مح  وحُم مل  حهتـــــــــــــــِِ ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ َد  ال ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــت  ِإذا مـــــــــــــــا ان

رح     مـــــــــــــُ لـــــــــــــدتـــــــــــــك ا ـــــــــــــُ ك قـــــــــــــد قـــــــــــــَ ـــــــــــــ  (3)كـــــــــــــبَن
 

  

يــــــــــــخٌ  َواِر  َمســــــــــــــــــــــــــِ ِم ا ــــــــــــُ حــــــــــــح يــــــــــــٌخ كــــــــــــلــــــــــــَ لــــــــــــِ  مــــــــــــَ

ّر     ت مـــــــــــــُ ـــــــــــــح ٌو وال أَن لـــــــــــــح ـــــــــــــَت حـــــــــــــُ (4)فـــــــــــــال أَن
 

  
 لَه. ، أَي ال َطْعمَ « من لَْحِم الُحَوار أَْمَسخُ »ْعَمه : أَْذَهبَه. وفي الَمثل َكَذا طَ  َمَسخَ  وقد

ِعيُف األَحمُق. من النَّاس : الَمِسيخو  الضَّ

اس ، الماِسخيُّ و  لَمْن يَصطِنع قَْوساً. القَوَّ

 اسمه نُبَيشةُ بن الحارث ، أَحد بني نَْصر بن األَْزد ، قال الَجعدّي : قَّواٍس أَْزِدّيٍ  لَقَب ماِسَخة : األَْقَواُس ، نُِسبَْت إِلى الَماِسِخيَّةو

عـــــــــــــــطـــــــــــــــ   يـــــــــــــــٍ  تـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا بـــــــــــــــعـــــــــــــــِ اقـــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ  ُف َأعـــــــــــــــح

َف     طــــــــَ ا عــــــــَ خــــــــي  كــــــــمــــــــَ ا املــــــــاســــــــــــــــــــــِ اســــــــــــــــــــــَ يــــــــَ  الــــــــقــــــــِ

  
وض  : الِقِسيُّ َمنسوبة إِليه ، ألَنّه  الماِسخيّةُ و َرجٌل من األَْزد أَْزد السَّراةِ. ماسخةَ  وقال أَبو حنيفةَ : َزَعُموا أَنَّ  .(5)كذا قاله السُّهيليُّ في الرَّ

ُل من َعِمل بها. وقال ابن الكلبّي : هو أَّول َمن َعِمَل الِقِسّي من العرب. قال : والقَّواُسون والنَّبَّالُون من أَهل السَّ  َراة كثيٌر ، لكثرةِ الشَّجر أَوَّ

ا كثَُرت النِّْسبَةُ إِليه وتقَاَدم ذلك  قال الشَّّماُخ في َوْصف ناقتِه : ماسخيًّا ، وفي تسِميَة ُكّلِ قَّواٍس  ماِسخيّ  قيل لكّل قَّواٍس  بالسََّراة ، قالوا : فلمَّ

ا  هــــــــــــَ وعــــــــــــَ لــــــــــــُ َرٌة كــــــــــــَبن  ضــــــــــــــــــــــــــُ ذَكــــــــــــ  ٌ  مــــــــــــُ نــــــــــــح  عــــــــــــَ

ا     اهـــــــــــَ نـــــــــــَ ٌر حـــــــــــَ ي  أُطـــــــــــُ خـــــــــــِ ِربِ  املـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــِ  بـــــــــــيـــــــــــثـــــــــــح

  
ُ ونَقََل السُّهيليُّ عن أَبي حنيفةَ في كتاب النّبات : وقد تُْنَسُب   . قال َصْخُر الغَّي :ماسَخة الِقِسّي أَيضاً إِلى َزاَرة ، وهي امَرأَة

رَا  (6)لـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــة  يِّ زَاَرَة محـــــــــــــَح ن قســـــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــِ

رِدُ     ا غــــــــــــــــــــــَ َداُدهــــــــــــــــــــــَ وٌف عــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــُ ت  ُء هــــــــــــــــــــــَ

  
 قال شيُخنَا : وزاَرةُ أَهملَها المصنِّف ، وستأْتي.

ٌ  .(7) : قليُل لَْحم الَكفَلِ  َمْمُسوخ فََرسٌ و  والحاُء أَعلَى. العَُجِز : َرْسَحاُء ، وَخةُ َممسُ  واْمَرأَة

 العَُضُد : قلَّ لَحُمها. أَْمَسَختو ، بالكسر : نَْوٌع من البُُسِط. الِمْسِخيَّةُ و

. أَْمَسخَ و  الَوَرُم : اْنَحلَّ

 السَّْيَف : اْستَلَّه. امتََسخَ و

 َحَماةِ الفََرِس ، أَي ُضموُره. انمَساخُ  يُْكَره يقالو

ٌن ُمنَّقٍ قابٌض ُمْلِحٌم. أَي معروف نَباٌت م ، بالّضّم : ، األُْمُسوخُ و ٌن ُمحّسِ  ُمَسّمِ

ً  ءَ الشَّيْ  َمَصخَ  وأَْخذُهُ. ٍء آخرَ واجتذابُه عن َجْوِف شيْ  ءِ انتَِزاُع الشَّيْ  : الَمْصخو الَمْسخ. لُغة فِي الَمْصخُ  : [مصخ]  ، يَمَصُخه َمْصخا

 : اجتَذبه. تَمّصَخهو امتَصَخه ، التَّمصُّخو كاالمتصاخ
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__________________ 
 (.47املؤتلف واملختلف ل مدي ص ). بن دودان بن أسد .. ( واله عمرو بن حارثة بن انشب1)
 ( يف املؤتلف ل مدي :2)

 قد علم اجلار والنازلونو 
 ويف اآمدي : ولدتك. وبعده يف املؤتلف ل مدي :« قوله : قلدتك ا كذا ابلنسخ والذي يف اللسان : ولدتك»املطبوعة املصرية : ( هبامش 3)

 كــــــــــــــــــــــــبنــــــــــــــــــــــــك ذا  الــــــــــــــــــــــــذي يف الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو 

ـــــــــــــــــــــــــــتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     ع قـــــــــــــــــــــــــــدام درهتـــــــــــــــــــــــــــا املـــــــــــــــــــــــــــن

  

ي ال يلقح وهو كالعياابء الذي ال حيســـن الضـــراب ( املســـيخ من اللحم الذي الود  له ا واملليخ الذي ال طعم له ا واملليخ أيضـــاً من اإِلبر الذ4)
 (.47عن املؤتلف ل مدي ص )
 .«القياان»والقافية  304/  3( الروض األنف 5)
 ( يف الروض األنف : لحة.6)
 ( وهو عيب فيه كما يف التكملة.7)
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الثَُّماِم ال َوَرَق له ، إِنَّما هي أَنَابِيُب ُمَرّكب بعُضها في بعض ، كلُّ أَنبوبٍة وَضْرٌب من  قال اللَّيث : ُخوَصةُ الثَُّماِم ، بالّضّم : ، األُْمُصوَخةو

الجمُع و وهو الجْمُع اللُّغَوي ، ، أُْمُصوخٌ  ج أُْخِرج من الُمكُحلَة. (1)، ِإذا اجتذبتَها َخَرَجْت من َجْوِف أُخَرى ، كأَنها ِعفَاٌص  أُمصوَخةٌ  منها

أَيضاً :  األُْمصوخةو ، كالهما : ما تَْنِزعه من النَِّصّي مثْل القَضيب. قال : األُمصوخُ و األُمصوَخة وقال أَبو حنيفة : .أََماِصيخُ  الَحقيقيّ 

 َشْحَمةُ البَْرِدّيِ البيضاُء.

 البَْرِديَّ : نََزَع لُبََّها. تََمصَّخَ و منها وأَخَذَها. األُمصوخةَ  ، إِذا انتَزعَ  امتََصَخهاو َمَصَخهاو .أََماِصيُخه َخَرَجتْ  الثُّمام : أَْمَصخَ و

 هو ُخوُص الثَُّمام ، وهو أَضعَُف ما يكون. «َعْيُشوَمٍة لقَتَلَكَ  بأُْمُصوخِ  لو َضَربَكَ »في الحديث : و

 يب.َضرتَُها ، كذا في التهذ امتُِصَختْ  كأَنََّها استَْرَخَى أَْصُل َضْرِعها الّتي الشَّاةُ  من الغَنَم : الَمُصوَخةُ و

اٍن : نَبَاٌت ،و اخ يقال له (2)قال األَزهرّي : رأَْيت في الباِديَِة نَبَاتاً  كُرمَّ  بعُضها فوَق بعٍض ، كلّما قَشْرتَ  له قُُشوٌر كالبََصلِ  (3)والثُّّداُء  الُمصَّ

ونَه ِدليَزاْد  (4)ظَهَرْت أُخَرى ، وقُُشوُره َجيّدة  أُمصوخةً   ِء : انفصل.ُء عن الشَّيْ الشَّي تصخامو (5)، وأَهل َهَراةَ يُسمُّ

َصخَ و ً  الَولَدُ  امَّ َصاخا ه. بطن : انفََصَل عن اّمِ  أُّمِ

يب ، َمَضخَ  : [مضخ]  وهو لُغة َشْنعَاُء فِي َضَمخ ، كذا في اللسان. كمنََع : لََطَخ الَجَسَد بالّطِ

ً  العََسَل لَِعقَه ، َمَطخَ  : اللَّْعُق. وقد الَمْطخُ  عن أَبي زيد :و كَمنََع : أََكَل كثيراً. َمَطخَ  : [مطخ] ن». ومن األَمثال َمْطخا « الماءَ  يَمَطخ أَحَمُق ممَّ

 الماَء : ال يُحِسُن أَن يَشَربَه من ُحْمقه ، ولِكْن يَْلعَقُه. وأَنشد َشِمٌر : يمَطخُ  وأَْحَمقُ 

ن و  ُ  ممــــــــــــــ  خُ َأمحــــــــــــــحَ طــــــــــــــَ  املــــــــــــــاَء قــــــــــــــا  د  ميــــــــــــــَ

َر     مــــــــــح رب دِ دَِع اخلــــــــــَ اٍخ مــــــــــُ قــــــــــَ ن نـــــــــــُ َربح مــــــــــِ  واشــــــــــــــــــــــــح

  
 .«ممن يلعَُق الماءَ »ويروى  (6)« يبَطخ»ويُروى 

ً  الماَء : َمتََخه من البِئِر بالدَّْلوِ  َمَطخَ و  وأَنشد : ، أَي َجذبَه. مْطخا

ِخ  ــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــ  اِت ال ــــــــــــــــــر اِقصــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــا َوربِّ ال  أَم

ِخ     مـــــــــ  اِ  الشـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــَ ن بـــــــــِا اجلـــــــــِ َن مـــــــــِ ُرجـــــــــح (7)لـــــــــَ
 

  

رَِخ  صـــــــــــــــــــــــــــــح
َ
َد امل نـــــــــــــــح يـــــــــــــــَت ِ  عـــــــــــــــِ ُزرحن بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  يـ

خــــــــــــن      طــــــــــــَ مــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــي ــــــــــــّرِشــــــــــــــــــــــــــاِء  ل خِ ابل طــــــــــــَ مــــــــــــح  املــــــــــــِ

  
ً  ِعْرَضه َمَطخَ و بيِده : َضَربه. َمَطخَ و ْخُو َعْدواً. الَماطخو َدنََّسه. : يَمَطخه َمْطخا  : تَْنِزيَتُه. َمْطُخهو : الفَرُس الّرِ

يَْبقَى في  من الماءِ  الِغْريَنُ  : الَمْطخو اللَّْطخو ُء.والفاحُش البَِذي األَحمق ، والمتكبِّر ، ، ككتَّاٍن : الَمطَّاخُ و ، عن الهَجرّي. َمَطخ يَمَطخ وقد

 وال يُْقَدر على ُشْربِه. أَو الغَِدير الذي فيه الدََّعاِميصُ  الَحْوض ،

 وَمْيٌن. ، بكسرتين ، أَي قَولُك باِطلٌ  (8) ِمِطخْ ِمِطْخ  يقال للَكذّاب :و

ا  الَمْلخ : كلُّ َسْيٍر َسهٍل ، وقد يكون الشَِّديَد. وقال غيره : الَمْلخ قال ابن سيده : ، كالَمْنع : السَّْيُر الشَِّديُد ، الَمْلخ : [ملخ] : أَن يَُمرَّ مرًّ

 في األَرِض : َذَهَب فيها. َملَخَ و سريعاً.

ْبعَْيِن في الُحْضِر على حاالته كلَِّها ُمْحِسناً أَو ُمسيئاً. الَمْلخ بن هانئ :وقال ا في  يَْملَخ وقيل : التّردُُّد في الباِطِل وإِْكثَاُرهُ ، الَمْلخو َمدُّ الضَّ

ا سريعاً َسهالً ، عن َشِمٍر.  الباطِل : يَُمرُّ مرًّ

 .(9)وقد ورَد ذلك في حديث الحسن 
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االشيْ َجْذُب  الَمْلخو ً  ءَ الشيْ  َملَخ وقَد ِء قَْبضاً وعضًّ ا. امتَلََخهو يَملَخ َمْلخا  التَّثَنِّي. : الَمْلخو : اْجتَذبَه في استاِلٍل ، يكون ذلك قَْبضاً وَعضًّ

وكذلك  لَِعُب الفََرِس ، : الَمْلخو ، عن ابن األَعرابّي : (10) َزنَُخ الطَّعَامِ  : الَمْلخو الِجماع ، : الَمْلخو التَّكسُّر. الَمْلخ عن ابن األَْعَرابّي :و

 غيُره.

ً  وقد ُشْرُب التَّْيِس بَْولَه ، : الَمْلخو  .َملََخه يَملَخه َمْلخا

راب ، : الَمْلخو  ، ِإذا َجفََر َعن الَضراب. وقال ابن َمليخٌ  وهو ، الَماَلَخةِ و كالُملُوخِ  َجْفُر الفَْحِل عن الّضِ

__________________ 
 .«عفاس»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 1)
 ( يف التهذيب : نبتاً ويف اللسان والتكملة فكاألصر.2)
 خطب.« الشداء»( عن التهذيب واللسان ا ويف األصر 3)
 ( التهذيب : وقشوره ثـَُقوب جيد.4)
 ( التهذيب واللسان : َدلِيزَاَذ ابلذا  املعجمة.5)
 حتريف.« ينطخ»وابألصر ( عنن التكملة 6)
 ( زايدة عن التكملة.7)
 ( يف اللسان : مطخ بفتح امليم وسكون الطاء ضبرت قلم.8)
 أي مير فيه مرّاً سهاًل.« ملخاً  يف الباطر ميلخ»( ولفظه كما يف اللسان : ويف حديث ا سن : 9)
 ( اللسان والتكملة : ريح الطعام.10)
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ُر  َها فهواأَلعرايّب : ِإذا َضَرَب الَفحح  .َمِليخ الّناَقَة فلم يـُلحِقحح
 .أَْمِلخةً  وقيل هو الّذي ال يُْلِقح أَْصالً وإِْن َضَرَب ، والَجْمع ُء اإِلْلقَاحِ : البَِطي الَمِليخُ و

ِعيفُ  الَمِليخو ، حكاه ابُن األَعرابّي. َمِليخٌ  وقيل كّل َطعاٍم فاِسدٍ  الفَاِسُد ، الَمِليخو جال. وقا الضَّ جال الّذي من الّرِ ل ابُن األَعرابّي : هو من الّرِ

، وَخصَّ  َماَلخةً  ، بالّضمّ  َملُخَ  مثْل الَمسيخِ ، وقد ما ال َطْعَم له : الَمليخو ال تَْشتَِهي أَن تََراه َعْينُك ، فال تُجالِسه وال تَسَمع أُذنُك َحِديثَه.

ه ، فال يُوَجد فيه َطْعم ، وفيه  .َمالخةٌ  بعُضهم بِه الُحَواَر الّذي يُنَحُر ِحين يَقَع من بَْطن أُّمِ

ِمْن َرأْس  وانتَزَعه َرَجهأَخْ  ِلَجامه : امتَلَخَ و َسْيفَه : اْستَلَّه. امتَلَخَ و انتَضاه ُمْسِرعاً. واْجتََذبَهُ في استِالٍل ، وقِيَل : اْنتََزَعهو انتََضاه : اْمتَلََخهو

َطبةَ من ِقْشِرها واللَّْحَمة َعن َعْظِمها ، كذِلَك. امتَلَخَ و الدَّابَّة ،  َء.الشيْ  اْمتَلَْختو الرُّ

راَع ،»في حديث أَبي رافعٍ و راعَ  فامتَلْختُ  ناوْلني الذِّ  أَي استَْخَرجتها. «الذِّ

ْلِب : َمْوُهونُه ُمتملِّخُ  َرجلٌ وَ  َ  الصُّ  نّه ُمنتَزٌع بعُضه عن بعض.َكأ

ً  : الَعبهُ وَمالَقَهُ ، َمالَخهو خو ، ُممالََخةً و ِمالخا ق. وأَنشد األَزهرّي هنا بيَت ُرْؤبةَ يَصف الحماَر : : الَمالَّ  الَمالَّ

تِدُر الت جليِخ  ََل ح  َماّلخُ ُمقح
 امل

خٌ  َعْبدٌ و : (2). قال األَزهرّي : سِمْعت غيَر واحٍد من األَعراب الماِلخو والخافل : الهاِرب. وكذلك الماِخل (1) أَي  أَبَّاٌق ، كَكتّان ، أَي (3) َمالَّ

 : الِفَراُر. الَمْلخُ  َكثيُر اإِلباِق. وعن ابن األَعرابّي :

 َعينَه : اقتَلَعَها ، عن اللِّْحيَانّي. امتلَخو

 اْنتََزَعتَْها. ، إِذا اْمتَلََختَْهاو ، (4) العُقَاُب َعْينَه َملََّختِ تَ و

 بُن ِعْكِرَمةَ بِن أَبي ذَُؤْيٍب الُهذلّي. ُمْستَْمِلخُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 (5)يََده ِمن يِد القابِض عليه : نَزعها.  امتَلَخَ 

 العَْقِل : ذاِهبُه ُمستلَبه ، هو مجاز. ُممتلَخ وَرجلٌ 

 صالحةً ، إِذ أَبعَُدوا في األَرض. َمْلَخةً  القَومُ  َملَخَ و

ي واللَّجُّ فيه. الَمْلخُ و  في الباِطل : التلّهِ

بُعَ  َملَخَ و ْبعَاُن الّضِ ً  الّضِ  : نََزا عليها ، عن ابن األَعرابّي. َمْلخا

 .ُملُخٌ  َء اإِلْلقاِح ، وجْمعهونَُزوٌر وَصلُوٌد ، إِذا َكان بَطي َمِليخٌ  : فََرسٌ  (6)وعن أَبي ُعبَْيد 

 : اللَّبَُن الّذي ال يَنَسلُّ من اليَِد. الَمِليخو

ً  وغيُره الغََضبُ  َماخَ  [موخ] من الباِء ، يقال : بَاَخ عن ثعلب عن ابن األعرابّي. وقال األَزهرّي : الميم فيه ُمبدلَة  َسَكَن ، ، إِذا يَُموُخ َمْوخا

ه. َماخو َحرُّ اللَهبِ   ، إِذا َسَكن َوفَتََر َحرُّ

يَْت بَمجوسّيٍ اسُمه : َمَحلَّةٌ ببَُخاَرا ، ماخُ و ، أَسلََم وجعََل داَره َمْسِجداً وَمَحلَّة وُسوقاً ، فنُِسبَا إِليه ، منها أَبو ُعمَر أَحَمُد بُن محّمد بن  ماخ ُسّمِ

 ئ الماِخّي ، وابنه محمد ، َرَويَا.أَحمَد الُمْقرِ 

ث ، َجّد ألَحَمد بِن َخْنٍب البَُخاِرّيِ  : اسم َماخو  َماخكَ  هو َجّد أَبي إِسحاَق إِبراِهيَم بن إِسحاَق بن ماَخكَ  ويقال إِنّ  ، َماَخكُ  ويقال فيه المحّدِ

فَّار ، َرَوى عن الُجَوْيبَاِرّي   وغيره. (7)الصَّ
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 ة ، بمْرَو. : علٌم ، و: ماَخانُ و

 من قَُرى َمْرَو ، منها َخَرَج أَبو ُمسِلم الُخَراسانيُّ صاحُب الدَّعوة إِلى الصحراِء. أُْخَرى قَْريَةٌ  ماُخَوانُ و

 : انتَزَعه. إِن لم تكن األَلُف لإِلشباعِ وقد تقّدم في متخ. اْمتاَخهو

ً  : [ميخ]  .كتََميَّخَ  الَمْشيِ ،تَبَْختََر في  : َماَخ يَِميُخ َمْيخا

 وقال اللّيث : هو التَّبَْختُر في األَْمِر. قال األَزهرّي : هذا

__________________ 
 كذا ابألصر واللسان والتهذيب ا وصوابه التجليح اب اء املهملة كما يف مادة مل  من اللسان ا والتجليح : السري الشديد.« التجليخ( »1)
« قوله لعت غري اخل كذا ابلنســخ وعبارة اللســان : لعت غري واحد من األعراب يقو  : ملخ فالن ا ِإذا هرب»ية : ( هبامش املطبوعة املصــر 2)

 ومثله عبارة التهذيب.
 ( القاموس : وغالم ماّلخ.3)
 ( يف التهذيب : عا امليتة.4)
 ( يف األصر : نزعه. خطب.5)
 ( يف التهذيب : أيب عبيدة.6)
 ِإسحا  بن عبد   اجلويباري.( وهو أبو ِإبراهيم 7)
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 َغَلرٌت ا والّصواُب ماَح مَييُح ا اب اِء ا ِإذا تَبخرَت.
 إِلى َجّده ، وهو والُدَمّتِ بِن األَبِرِد. (1) [نسب]،  الماِخيّ  البَُخاِريّ  َماخ وأَبو محّمٍد األَبرُد بن خالد بن عبد الرحمن بن

 فصر النون
 مض اخلاِء املعجمة

ً  : ُجَدِريُّ الغَنَِم ، النَّْبخُ  : [نبخ]  ويَمتلئ. قال كعُب بن ُزَهير : (2)مما يَنتَِفط  وَغْيُرهُ  وقيل هو الُجَدِريُّ مطلقا

ٍم  رَاطـــــــــِ هـــــــــا عـــــــــن خـــــــــَ يضـــــــــــــــــــــــُ نـــــــــهـــــــــا قـــــــــَ َم عـــــــــَ طـــــــــ   حتـــــــــَ

َد   و     نح حــــــــــَ خعــــــــــَ بــــــــــح ــــــــــ  ِ   كــــــــــالــــــــــنـ (3)مل تــــــــــتــــــــــفــــــــــتــــــــــ 
 

  
أِْل ، الواِحَدة  .نَْبَخة يَصُف حدقَةَ الرَّ

ك فخَرَج عليه ِشْبهُ قَْرح ممتلئ ماًء ، فإِذا تَفقَّأَ أَو يَبَِس َمِجلَت اليَُد فَصلُبَْت عن العََمِل. نَفَط من اليَِد عن العََملِ  َما النَّْبخُ و في األَخير في  ويَُحرَّ

 قَول بعضهم.

جُل ، إِذا أَكلَ  أَْنبَخَ  عن ابن األَعرابّي :و  ؤكل في القَْحط.يُ  أَْصُل البَْرِدّيِ  ، وهو النَّْبخَ  الرَّ

 : َجبّاٌر. ممنابخةٌ  وَرجلٌ  : المتَكلُِّم والمتَكبُِّر. النَّابَِخةو

 ، أَو هي النّائخة ، باليَاِء التّحتيّة كما سيأْتي. نَوابخُ  جمعُها األَْرُض البَِعيَدةُ. : النَّابخةُ و

 نَْبَخاءَ  فَقَالَت : غاِديَةٌ في إِثْر ساِريَة ، في ؟ءٍ ومنه قوُل ابنِة الُخّس حين قِيَل لها : ما أَحسُن شيْ  األَْرُض المرتَِفعَةُ ، األََكمة أَو : النَّْبَخاءُ و

ابِيَةُ  النّبخاءِ  قد قيل فيو ألَنَّ المعروف أَنَّ النَبَاَت في الموِضعِ الُمْشِرف أَحَسُن. النَّْبَخاءَ  وإِنَّما اختاَرت .«قاِويَة ْخَوةُ  هي الرَّ ِمَن  (4)ال  الّرِ

مل بل ِمن َجلَِد األَْرِض ذاِت الحَجاَرة ، ر تَكسيَر األَسماِء ألَنَّها صفةٌ غالبة. نَبَاَخى ج كذا في أََمالي ثَعلب. الرَّ  ُكّسِ

ُجُل إِذا أَْنبخَ و ُل البَْردّي ، وقد تَقَّدم ، عن ابن األَعرابيّ وهو أَصْ  .النَّْبخَ  أََكلَ  : أَنبَخَ و نَْبَخاءَ  أَي في أَْرٍض  : َزَرَع فِيَها ، أَْنبَخَ و َعَجَن  الرَّ

 ً ً  َعِجينا  وهو المسترخي. ، أَْنبََخانا

ً  بنفِسه العَِجينُ  نَبَخَ و  أَْنبَخانٌ  الحامض الفاسد. وَعجينأَي  ، أَْنبََخانٌ و ككتَّانٍ  ، نَبَّاخٌ  َحُمَض وفََسَد. وهو انتفَخ واختََمر ، وقيل : : يَْنبُِخ نُبُوخا

ُمْدِرك ، ومالها أُْخٌت ِسَوى أَْرَونَان فصاَرت ثالثَةً ،  : ُمختِمٌر ُمنتِفٌخ. قال شيخنا : وقد َسبََق له في نَبج بالجيم : َعجين أَْنبََجاٌن : أَْنبخانيٌّ و

بالخاِء ، وقيل بالجيم أَيضا ،  أَنبخانٌ  ب األَْبنية له : جاَء على أَْفعاَلن َعجينٌ فلها أُختاِن. وزاد ابن القطَّاعِ لها أُختَين أُْخَريَْين فقال في كتا

اِق ، ال يُْعَرف غي ِقرَّ  رها.وهو الحاِمض ، ويَْوٌم أَْرَونَاٌن ، للشَِّديد الغَيِم ، وأَْسَحَماٌن اسُم َجبٍَل ، وأَْخَطبَاٌن للّشِ

 بَُخاٌر وُسُكونَةٌ. : له أَْنبََخانيٌّ  ثَِريدٌ  عن أَبي ماِلٍك :و

ْيِت فيَْنتَفخ فيَُصبُّ عليه الماُء فيَْستَرِخي. : وُسُخونة ، (5)هكذا في سائر النُّسخ وفي بعِضها  ى من الَكْعِك والزَّ  أَو هو يَُسوَّ

نَابيِر. أَي لَيِّنَةٌ َهشَّة ، هكذا فسَّروه. وقيل ، أَْنبََخانيَّةٌ  ُخْبَزةٌ  في حديث عبد الملك بن ُعمير :و  َضْخَمةٌ ، أَو كأَنَّها ُكوُر الزَّ

أَْلواحِ السَِّفينِة  كّلِ لَْوَحْين من بَِرديٌّ يُْجعَُل بَْينَ  النَّْبخةو الِكْبِريتَة الّتي تُثْقَُب بها النَّاُر. هي النَّْبَخة يقالو النُّْكتَة ، وتَُضمُّ. بالفتح مثل ، النَّْبَخةُ و

ك ،  .(6)عن ُكراع  ، ويَُحرَّ

جال : األَْنبَخُ و  األَكَدُر اللَّوِن الكثِيُر من التَُّراب. : األَنبَخُ و الجافِي الغَِليُظ. من الّرِ

 : آثاُر الناِر في الَجسد. النَّبَخو

 فاُلٌن من أَصحابه : نُِزَع. نُتِخَ و نََزَعه نَتََخه يَْنتُِخه : [نتخ]

 قَلَعَهُ. : نَتََخهو الَمنيَّةُ من بين قَومه ، وهو َمجاز. نَتََختْهو
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ً  الباِزيو  َظْهِر البعيِر. قال الشاعر : (7)الدَّبََرة عن  يَنتِخ كذلك النَّْسُر ، وكذلك الغَُرابُ و َخِطفَهو بِمْنَسِره اللَّْحمَ  : نََسرَ  يَْنتِخ نَتْخا

__________________ 
 ( زايدة اقتضاها السيا .1)
 ( اللسان والصحاح : يتنفرت.2)
منســــوابً لكعب. وجاء يف اللســــان نقاًل عن ابن بري : البيت لزهري بن أيب ســــلم  يصــــف فراخ  [46طبض بريوت ص ]( البيت يف ديوان زهري 3)

 النعام ا وقد حتطم عنها بيضها و هرت خراطمها و هرت أعينها كالنبخ وهي غري مفتحة.
 النبخاء من األرض املكان الرخو ولي  من الرمر. القاموس. وعبارة ابن ِشير يف التهذيب :سقطت من « ال»( كلمة 4)
 ( وهي عبارة التهذيب واللسان ا والرواية األوىل هي يف التكملة.5)
 ( الذي عن كراع كما يف اللسان ا النـ َبخة ابلفتح.6)
 .«عل »( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : 7)
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 (1)ا الِغرحاَبُن والر َخُم َأعحيَنه يـَنحِتخُ 
ً  الَجنَّة في إِنَّ »:  ماعنههللارضيحديث ابن عبّاس ومنه الثَّْوَب : نََسَجهُ ، نَتَخَ و ً  بَِساطا  أَي منسوجاً. «بالذََّهب َمْنتُوخا

 : الناِسُج. الناتِخو

 إِليه ببََصِرِه : نََظَر. نَتَخَ و

 : النَّْقب. النَّتْخو

 وهما الِمنقاش ذو الطََّرفين. بالِمنتاَخين : إِخراُجك الشَّْوكَ  النَّتْخُ و : الِمْنقَاُش. الِمْنتَاخُ و

 .(2) : الُمتَغَلِّي الُمتَنَتِّخُ و

 * ومما يستدرك عليه :

ْرَس والشَّْوكةَ  نَتَخَ و ِء عن موِضعه.: إِزالةُ الشَّيْ  النَّتْخ  : االستخراُج عاّمةً. النَّتْخُ  يل :: استْخرَجهما. وق يَنتُِخهما الّضِ

ً  بالمكان نَتَّخَ و : أََهْنته. نَتَْختهو : نَقَْشته. نَتَْختهو على اإِلسالم : ثبََت ورسَخ ، وقد ورَد ذلك في حديث عبد هللا بن َساَلم ،  نَتَّخَ و أَقاَم. : تَْنتِيخا

 .(3)في رواية 

ً  البعيرُ  نَجخ مأْخوذ من كَمنَع : فََخر ، نََجخَ  : [نجخ] وقال بعُض العَرب :  َهاَج ، النَّْوُء : نَجخَ و البِئَر حفَرها. نََجخَ و : بَِشِم. نَِجخٌ  فهو نََجخا

ماِك. نََجَخاتُ  ببعيٍر وقد َشبََّكتَمَرْرنا  َماِك بين ُضلوِعِه ، يعنِي ما أَنبََت هللا عن أَمطاِر نَوِء الّسِ السَّْيُل : دفََع في َسنَِد الواِدي فحَذفه  نََجخَ و الّسِ

 : البْحر بدل الماء قال : (4)وفي بعض النّسخ  في وَسِط الماِء.

َعوِعّم   يف أَمواِجهِ  يـَنحَجخُ ُمفح
 .ناِجَختُه : َصْوتُه وَصْدُمه ، وكذا يُخهنجِ و

خو ، نَاِجخٌ  كغَُراٍب : َصوت السَّاعِل. وهو ، النَُّجاخُ و ث. ُمنَّجِ ً  يقال : أصبَحَ  ، كُمَحّدِ ً و ناِجخا خا  ، إِذا َغلَُظ َصْوتُه من ُزكاٍم أَو ُسعَاٍل. ُمنّجِ

ُت ، النَّاِجخُ و  كصبُور ، قال : ، كالنَُّجوخِ  : البَْحُر المَصّوِ

وحِف  ن خـــــــــــَ وخِ َأ ـــــــــــر  مـــــــــــِ جـــــــــــُ رح  الـــــــــــنـــــــــــ   اأَلخضـــــــــــــــــــــــــَ

د رح     و ٍة َأحــــــــــــــــــــــــــَ ين يف هــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــّ  كــــــــــــــــــــــــــبَن

  
 اسٌم كالغَاِرب والكاِهِل. َصْوُت اضِطراِب الماِء على السَّاِحِل ، : الناجخُ  قال ثعلب :و

اَخةٌ  اْمَرأَةٌ و  الماِء : ُدفَعه. نََجَخاتُ و عٍ من الماِء إِذا ُجِوِمعَت.هو َصوُت َدفْ  النَّْجخو : لفَْرجها َصْوٌت عند الِجَماع ، نَجَّ

ُح االبتالَل ، أَو وقيل : هي الّتي ال تَْشبَع من الِجَماع ، شَّاَحة التي تَُمّسِ هكذا في النُّسخ ـ  ُسْرم كاْنتجاخِ  ُسْرُمها يَْنتَِجخ الّتي هي أَو هي الرَّ

هات  َت. الدَّابَّةِ ـ  : بَْطنِ  (5)وفي بعض األُمَّ  إِذا َصوَّ

قَاءِ  النَّْجخُ و : ُزبَدةٌ تُْلَصُق بَجوانِب الِمْمَخِض. النَِّجيَخةُ و  .كالنَّْخج في َمْخِض الّسِ

 األَجراِف. أُصولِ  : التَّفَاُخُر ، واضطراُب الَمْوجِ حتَّى يَُؤثَِّر في التَّناُجخُ و

 : شديُد الِجْريَة ، الِّذي يَحِفر األَرَض َحْفراً شديداً. ناِجخٌ  وَسْيلٌ 

 بالدَّهناِء. َحْبٌل من َرْملٍ  َويُْفتَح كُمْحِسنٍ  ُمْنِجخٌ و

َها َوَسْوُق اإِلبِل وَزْجُرَها واحتِثَاثها. وقد : السَّْيُر العَنِيفُ  النَّخُّ  : [نخخ] َها يَنُخُّ اِجز يَِصُف نَخَّ  حاِديَيِن لإِلبِل :. قال الرَّ
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رحاًب و  راب ضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ اال َتضـــــــــــــــــــــــــــــــــح ا َنـــــــــــــــــــُ    َنـــــــــــــــــــَ 
َرَ      ـــــــــــــــــــَ خ  مـــــــــــــــــــا تـ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــن ا ال  هلـــــــــــــــــــّن خمـــــــــــــــــــُ 

  
 وقال ِهْميَاُن بن قَُحافةَ :

ا  َزخـــــــــــــــــ  ا لســـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــقـــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــِ   (6)ِإن  هلـــــــــــــــــَ
َم ِإاّل َأن     خ  َأعـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــُ ا يــــــــــــــــــــــَ  َنـــــــــــــــــــــَ 

  

 ملح َيرت ح هلن  خُم ا الن خ  و 

قِ اإِلبُل  : النَّخُّ و قََها ، قريباً منه تُنَاُخ ِعْنَد المَصّدِ ها وقد ليُصّدِ  بها. قال الراِجز : نَخَّ و نَخَّ

__________________ 
 منسوابً لزهري بن أيب سلم  وروايته : (فال)( ورد يف اللسان 1)

 تـــــــــــــــــنـــــــــــــــــبـــــــــــــــــذ أفـــــــــــــــــالءهـــــــــــــــــا يف كـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــزلـــــــــــــــــة 

ـــــــــــــرخـــــــــــــم    ـــــــــــــعـــــــــــــقـــــــــــــبـــــــــــــان وال ـــــــــــــقـــــــــــــر أعـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا ال  تـــــــــــــب

  

 .386/  5واملقايي   (بريوت) 92وهو يف ديوانه ص 

 .«املتفلي»( يف ِإحد  نسخ القاموس 2)
 عل  التاء.( لفظه كما يف اللسان : أنه آمن ومن معه من يهود ا فتنخوا عل  اإِلسالم ا أي ثبتوا وأقاموا. قا  ابن األثري : ويرو  بتقدمي النون 3)
 ( وهي عبارة اللسان.4)
 اللسان ا والرواية األوىل يف التكملة.( هذه عبارة 5)
 ابلذا . واملزخ الذي يدفض اإِلبر يف سريها. واألعجم : الذي ال حيسن ا داء.« مذخا»( عن اللسان وابألصر 6)
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رِمح أَمرَي املؤمنا   الن خ اَأكح
ب ، وجْمعه بَساٌط َطويلٌ  : النَّخُّ و  .نَِخاخٌ  ُطولُه أَكثُر من َعْرضه ، وهو فارسيٌّ معرَّ

جر قَْولَُك للبَِعيرِ  : النَّخُّ و  : أَْبَرَكها فبََركْت. قال الشاعر : نَْخنَخَها فَتَنَْخنََخت على غير قياٍس. وقد إِْخ ِإْخ ، في الزَّ

َنخواَلو َأََنحَنا مَجحَعُهمح و   تـََنخح
 النَّخنَخة وقال اللَّيث : .(1) ليَْبُركَ  باإِلبل ، أَي اْزُجْرَها بقولك : إِْخ إِْخ ، نَْخنِخْ  معت غيَر واحِد من العرب يقوُل :وقال أَبو منصور : وسَ 

ْجر. وأَّما اإِلناَخة فهو  نَْخنَْختَُها فَتَنَْخنََختو من قَولك : أَنَْخُت اإِلبَل فاستناَخْت ، أَي بََرَكْت ، براُك ، لم يُْشتَّق من حكاية اإلِ  (2)، من الزَّ

جر من قولك إِْخ ، يقال : النَّخُّ و له. فَتَنَْخنَخُ  َصوت ، أاََل تََرى أَنَّ الفَْحل يَستَنِيخ النَّاقَةَ  ا بها نَخَّ  من الزَّ ةً و شديداً ، نَخًّ  التأْنِيخ شديدةً ، وهو نَخَّ
 البَعيُر : بََرَك. تَنَْخنَخَ و ، إِذا َساَر َسْيراً شديداً ، نَْخنَخَ  أَيضاً. وقال ابُن األَْعَرابّي : (3)

 قْلبي ، ومن ُمّخ قْلبي ، أَي من صافيه. نَُخاَخةو قْلبي ، نُخّ  ويقال : هذا من ، كالنَُّخاَخةِ  بالّضّم : الُمّخ ، ، النُّخُّ و

ةِ  ليَس في»في الحديث : و ةُ  فقيل :واختُِلف في تفسيره ،  «َصَدقَةٌ  النَّخَّ ِقيقُ  بالفتح : ، النَّخَّ جال والنساِء ، يَْعنِي المماليَك ، نقله  الرَّ من الّرِ

ة األَزهرّي عن أَبي عبيدةَ. وعن ابن ُشَمْيل : هذه في هذه  البَقَُر العََواِمُل ، ويَُضمُّ  قال الكسائّي : إِنَّما هوو بنِي فاُلٍن ، أَي َعْبُد بنِي فالنٍ  نَخَّ

 ، (5)، وهو اسٌم جامٌع لها. قال ويقال لها الُكْسعَة  (4) الُحُمرُ  النَّّخةُ  اختار ابن األعرابّي من هذه األَقاويِل :و : هو الّصواب. ، وقال ثعلب

ة قال قَوٌم :و ويُثَلَُّث. قال قَوٌم و .نُّخةو نَّخة ُمٍر وَرقِيٍق فهيوقال أَبو َسِعيد : كلُّ دابّة استُعِملْت من إِبٍل وبَقٍر وحُ  الُمَربَّيَاُت في البُيُوتِ  : النَّخَّ

َعاُء ، ويُضمُّ  : النَّّخة : الُون. النّّخة قال آخُرون :و في هذه على ما اشتَهَر في البادية. الّرِ  الَجمَّ

ةو ةو ِمن الَخبَِر ما لْم يُْعلَْم َحقُّه من باِطِله. النَّخَّ ةو ِمن الَمطِر : الخِفيُف. النَّخَّ ُق ِديناراً لنْفِسه النَّخَّ بعد فَراِغه من الّصَدقة. قال  أَْن يأُْخذ الُمَصّدِ

: 

ًة  يـــــــَ َض الـــــــدِّيـــــــنـــــــاَر ضـــــــــــــــــــــاحـــــــِ نـــــــَ ذي مـــــــَ ي الـــــــّ مـــــــِّ   (6)عـــــــَ
ةِ ِديــــــــــــنــــــــــــاَر     ٍب وهــــــــــــو َمشــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــودُ   َنــــــــــــَّ لــــــــــــح  كــــــــــــَ

  
ينارو ةٌ  اسُم الّدِ ر قوله  ، أَيضاً ، نَخَّ  المتقّدم ذكرهُ. وسلموآلهعليههللاصلىوبكّل ذلك فُّسِ

قاِء إِذا ُحِمَل على بَعيٍر بْعد ما خَرَج ُزْبُده األَّول ، فيُْمَخض فيَْخرج منه ُزبٌد َرقيقٌ  : البَِخيخةُ  النَِّخيخةو  .وهو ُزْبٌد َرقيٌق يَخرُج من الّسِ

اه نَْخنَخهو  فبََرَكْت قال الشاعر : : فتَنْخنختْ  اإِلبَل : أَبَرَكها ، نَْخنَخَ و ابِن األعرابّي. عن شديداً  َسْيراً  زْيٌد : سارَ  نَْخنَخَ و وَزَجره. : نَحَّ

َنُخوالو َأََنحَنا مَجحَعهمح و   تَنخح
 النّاقَةُ ، إِذا َرفَعَْت َصْدَرَها عن األَْرِض وهي بارَكة. تَنَْخنََختو

يِن بُن نَِخيخٍ ، كأَِمير : َجّد و  وِشْعٌر رائٌق. في الحديث أَصحابِنا الفقَهاِء من الُخَراسانيِّين ، له روايةٌ َسْعُد الّدِ

 : المائُِق القِليُل الكالِم. األَْنَدخُ  : [ندخ]

 .(7)له  كِمْنبٍَر : َمْن ال يُبَاِلي بما قيَل له من الفُْحِش أَو قال ، الُمْنَدخو

جُل إِذا تَندَّخَ و  تَشبََّع بما ليس عنَده. الرَّ

 َصَدْمنَا. الَمْرَكَب السَّاِحَل : أَنَدْخنَاو ساِحَل كَذا ، نَدْخنَا كَمنََع : َصَدَم. يقول راكُب البْحِر : َدخَ نو

 : مدينةٌ بالعجم. أَْنَدخُ و

ً  َكَمنََع : َسعَى وفي نُسَخة : البَِعيرٌ  العَْيُر ، نََذخَ  : [نذخ]  .كأَْنَذخَ  َشِديداً ، َسْعيا
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__________________ 
 ( التهذيب : حىت ترب .1)
 ( كذا ابألصر واللسان والتهذيب.2)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : النائخ.3)
 ( التهذيب واللسان : ا مري.4)
 العبيد. : النخة : ا مري ا والكسعة. 370/  2( عبارة تغلب يف اجملال  5)
 بة.( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : صاح6)
 ( يف التكملة : ما قير له من الفحش وال ما قا .7)
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 : الَجبَاُن. النَّْوَذخُ و

ً  ءَ الشيْ  يَنَسخ ءُ به وأَدالَهُ. والشي أََزالَهُ  : انتََسَخهو ، ينَسُخه َكَمنَعَه ، به ، نَسَخه : [نسخ]  ، أَي يُِزيله ويكون مكانَه. والعرب تقول : نَْسخا

لَّ  نََسَخت لَّ َوحلَّْت َمحلَّه ، وهو َمَجاٌز. : انتََسَختْهو الشَّمُس الّظِ  أَزالَتْه ، والمعنَى أَْذَهبَت الّظِ

يَار :  نََسَختو َغيََّرهُ. : نسَخهو وهو هو. ِء من َمكاٍن ، إِلى َمَكانٍ : نَْقُل الشَّيْ  النَّْسخو اآليَِة باآليَِة : إِزالَةُ ُحْكِمها. نَْسخُ و يُح آثَاَر الّدِ الّرِ

 أَْبَطلَه ، وأَقَاَم شيئاً ُمقَاَمه. : نََسَخهو َغيََّرتَْها.

باآليِة ثُمَّ تَنِزل آيَةٌ  (2)ْن تَْعَمَل أَ  النَّْسخُ  بحاِدٍث غيِره. وقال الفَّراُء : تَْنَسَخه أَْمراً كان من قبُل يُْعَمل به ثم (1): أَن تُِزيل  النَّْسخ وقال الَّليث :

 ناسخةٌ  واآليَةُ الثّانِيَة (3) (ما نَ ْنَسْخ ِمْن آيَة  َأْو نُ ْنِسها ََنِْت َبَْْي  ِمْنها َأْو ِمْثِلها)أُخَرى فتَعَمَل بها وتَتْرَك األُولَى. وفي التنزيل : 

 .(4)ُرباعيّا  أَنَسخَ  من آية بضّم النّون من نُْنِسخْ  . وقرأَ ابن عامٍر ماَمنسوَخة واألُولَى

 َمحموداً. وقال الزمخَشرّي : الَهْمَزة للتعدية. حقّقَه شيخنا. قال أَبو علّي الفارسّي : الَهْمَزة للوُجود كأَْحَمْدتُه : وَجْدتُه :

قِْرداً بمعنى  َمَسَخهو هللا قِْرداً  نَسَخه عن الفََّراِء وأَبي َسِعيد : َء ،والشَّي .ِء وهو عيُرهِء ِمن الشيْ تَبديُل الشَّيْ  النَّْسخ وقال ابن األَعرابّي :

 واحٍد.

 ناسخ والكاتب : ، اْستَْنَسَخهو كاْنتََسَخه اكتِتابُك ِكتَاباً عن ِكتَاٍب َحْرفاً بحْرف ، النَّسخ وفي التهذيب : الِكتَاَب : َكتَبَهُ عن ُمعَاَرَضٍة. نََسخَ و

 .ِسخُمْنتَ و

ُتْم تَ ْعَمُلونَ )منه. وفي التنزيل  الُمنتََسخُ  وهو األَْصل ، بالّضّم ، النُّْسَخة الَمْنقُوُل منه : المكتوبو  أَي (5) (ِإاّن ُكّنا َنْستَ ْنِسُخ ما ُكن ْ

 وإِثباته. بنَْسِخه ما تَكتُب الَحفََظةُ فيثبُت عند هللا تعالى. وفي التهذيب : أَي نأُْمر نستنِسخ

لَه إِلى َغْيِرَها. نََسخَ و  ما في الَخِليَّة : َحوَّ

 األَْزِمنَة ، تَناُسخُ  وهو َمجاز ، وكذلك َسمْ الِميَراِث : َمْوُت َوَرثٍَة بَْعَد َوَرثٍة وأَْصُل الِميَراث قائٌم لم يُقْ و الفرائض في الُمنَاَسَخةُ و التَّنَاُسخُ و

ةٌ إِالّ »في الحديث و تََداُولَُها ، وهو لْت من حاٍل إِلى حاٍل ، أَي أَْمر األُّمِة وتغايُر أَحواِلها ، وهو َمجاز. «تَنَاَسَختْ  لم تكن نُبُوَّ أَو  ، أَي تَحوَّ

 األَرواحِ وأَْن ال بَْعَث ، وهو َمجاز. بتناُسخِ  وهي طائفةٌ تقولُ  ، التَّنَاُسِخيَّةُ  ةُ الِفرقَ  آَخَر. ومنه (6) انقراُض قَْرٍن بَْعَد قَْرنٍ 

 كُجَهنِيَّة : بعيدةٌ. نَُسِخيَّةً و نَِسيَخةٌ  بَْلَدةٌ و

 بالّضّم : ة بالقَاِدِسيَّة. النُُّسوخو

، بالفَتْح ،  نََضْخت أَْنَضخُ  الّرش ، مثْل النَّْضح ، وهما َسواٌء تقول : النَّْضخُ  قال أَبو زيد : ، كَمنَعَه : َرشَّه ، أَو كنََضَحهُ ، نََضَخه : [نضخ]

 قال الشاعر :

ن  ـــــــــــه مـــــــــــِ اخب ه  ِنضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــّ وحِ  َردحٌع كـــــــــــبَن  الشـــــــــــــــــــــــــ 

بـــــــــــــرِ     وح نــــــــــــــَ اٍء مبـــــــــــــاِء الصـــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــ  ُة حـــــــــــــِ اعـــــــــــــَ قـــــــــــــَ  نــــــــــــــُ

  
 القَُطامّي :وقال 

يِن و  فــــــــــُ ــــــــــ  يـ ا  (7)ِإَذا َتضــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــُ تـ ــــــــــح َريـ ــــــــــَ مــــــــــوُم قـ  اهلــــــــــُ

رَاانَ     طـــــــــــــَ ُ  اخلـــــــــــــَ الـــــــــــــِ ن ختـــــــــــــَُ َديـــــــــــــح رَُح الـــــــــــــيـــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــُ

  

ًة  ابـــــــــَ بـــــــــَ يـــــــــِر صـــــــــــــــــــــــُ حـــــــــَ ن الـــــــــكـــــــــُ َرجـــــــــًا كـــــــــَبّن مـــــــــِ  خـــــــــَ

تح     خـــــــــَ هـــــــــا هبـــــــــا  ُنضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــُ ن ـــــــــِ غـــــــــاب اانَ مـــــــــَ خـــــــــَ  َنضـــــــــــــــــــــــَ

  
: ما كان على غيِر اعتماٍد ، والنَّْضح : ما كان على اعتماٍد. قال األَصمعّي : ما كان  النَّْضخ أَي دون النّْضح ، وقيل : ُدونَه ، النَّْضخ أَو

ُجل فهو بالَحاِء َغير معجمة وأَصابه ، بالَخاِء ُمعجمةً ، وهو أَكبَُر من النَّْضحِ. قال أَبو ُعبيد : وهو أَعَجُب إِليَّ من القَول  نَْضخٌ  ِمن فِْعل الرَّ

 أكثُر ، واألَكثُر أَنّه بالمعجمة أَقلُّ من المهملة. (8)ثماَن التَّّوزّي : قد احتُِلف في أَيّهما األَّول. وقال أَبو عُ 
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ً  بنَْضخِ  لم يَُكْن يََرى»في حديث النََّخعّي و  وما تَرشََّش منه ، َذكَره الَهروّي بالمعجمة. (9)، يعني نَثْره  «البَْوِل بَأْسا

 ِمنْ  في َجيَشانه وانفجاِره نُهُ الَماُء : اشتَدَّ فََوَرا نََضخَ و

__________________ 
 ( التهذيب واللسان : تزاير.1)
 ( يف التهذيب : ابلياء يف املوضعا.2)
 .106( سورة البقرة اآية 3)
 (.عن التهذيب)بفتح النون  (... ما نَ ْنَسخْ )»( والقراءة اجليدة 4)
 .29( سورة اجلاثية اآية 5)
 ابألصر خارج األقواس ا وهي من أصر القاموس.« قرن»( وضعت كلمة 6)
 .«تضيقين»( عن الصحاح ا وابألصر 7)
 اب اء غري معجمة : الفعر. النضحو  األثر يبق  يف الثوب وغريه ا النضخ . قا  :النضحو  النضخ ( يعين8)
 .«نشره» قوله نثره ا الذي يف اللسان والنهاية :»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
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ٍر ِإىل ُعلحٍو ا الن ضحخ يـَنحبوِعه. َأو  قاله أَبو علّي. ما َكاَن منه من ُسفح
اخةٌ  وَعينٌ  اَرتَان  (1) (ِفيِهما َعْيناِن َنّضاَختانِ ): تَِجيش بالماِء ، وفي التنزيل :  نضَّ  وفي قصيدة كعب : .(2)أَي فوَّ

 الذِّفـحَر  ِإذا َعرَِقتح  َنّضاَخةِ ِمن كرِّ 
 بالعََرق. النَّْضخ ، أَي كثيرةُ الماِء فَّواَرة. أَراد أَنَّ ِذْفَرى الناقَِة كثيرُ  نضاخةٌ  : َعين يقال

قََها وبه النَّْبلَ  نََضخَ و  فيهم. في العَُدّوِ : فرَّ

يبِ  كالجَسد : األَثَُر يَْبقَى في الثَّْوِب وَغيِره النَّْضخُ و ْدُع واللَّْطخ.  من الّطِ ما كان من الّدِم  النَّْضخ وقال أَبو َعْمرو :ونحوه ، وهو الرَّ

ين وما أَشبهه ،  بالماِء وبكّلِ ما َرقَّ ، مثْل الَخّلِ وما أَشبَهه. النَّْضحو والّزعفراِن والّطِ

اخُ و  قال ِجراُن العَْوِد : ، ككتّان : الغَِزيُر من الغَْيث. النَّضَّ

ٌة و  يـــــفـــــــَ حـــــِ اَن ســـــــــــــــــــَ مـــــــَ َر ح عـــــُ ه عـــــلـــــَ  َقصـــــــــــــــــــح   (3)مـــــنـــــــح
رتِّ و     اخُ ابخلــــــــــــَ ِا واســــــــــــــــــــــــــضُ  َنضــــــــــــــــــــــــــّ انــــــــــــِ ثــــــــــــَ  الــــــــــــعــــــــــــَ

  
 السَِّحيفة : الَمْطرةُ الشديدة : وُعثْنوُن المَطِر : أَّولُه.

 باألَرض ، أَي َمْطرة. وأنشد أبو َعمرو : نَْضخةٌ  يقال : َوقعَتْ  الَمْطَرة ، النَّْضَخةو

ون ِإذا مــــــــــا  فــــــــــَرحــــــــــُ خــــــــــةٌ ال يــــــــــَ تح  َنضــــــــــــــــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ  َوقـ

راٌم ِإذا و     ــــــــــــــبُ هــــــــــــــمح كــــــــــــــِ الزِي
َ

د  املــــــــــــــ ــــــــــــــَ  اشــــــــــــــــــــــــــــت

  
 وأَنشد :

ُر  رســــــــــــــــــــــِ ر  َ  يـــــــــُ ُت : لـــــــــعـــــــــَ لـــــــــح ةً فـــــــــقـــــــــُ خـــــــــَ   َنضــــــــــــــــــــــح
رُ     ذمـــــــــــ  تـــــــــــَ ـــــــــــَ الاَن قـــــــــــائـــــــــــمـــــــــــًا يـ ي كـــــــــــِ حـــــــــــِ  فـــــــــــُيضـــــــــــــــــــــــــح

  
 .الُمنَاَضخة : النَِّضاخُ و

 الماُء : تَرشََّش. انتََضخَ و

ّراقَة ، والعَاّمة تقول الِمْنَضَخةو اَخة : الزَّ  وأَكثُر ما َوَرَد في هذا الباب بالحاِء والخاِء المعجمة ، وقد تقدَّم ِذْكر نضح. .النَّضَّ

. اْنَضاخَ و الماء انَضخَّ و  : اْنَصبَّ

بيِر و  ، حكاه الهروّي في الغريبين.« عليكم بَوابِِل الباََليَا ُمْنَضاخٌ  فهو (4)إِنَّ الموَت قد تَغشَّاُكم َسَحابَتهُ »قال ابن الزُّ

. : [نطخ]  هو ِنْطُخ َشّرٍ ، بالكسر وبالّطاِء المهملة ، أَي صاحُب َشّرٍ

ً  بفَِمه نَفَخَ  : [نفخ] يَح ، إِذا يَنفُُخ نَْفخا ً  يكون ذلك في االستَِراَحة والمعالَجة ونحوهما ، قاله ابن سيده. أَْخَرَج منه الّرِ . قال شيخنا : كنَفََّخ تَنفيخا

األَنبياِء ، الزماً وهو األكثر ، وقد يَتعدَّى ، كما قاله جماعة ، وقُِرئ به في الشواذّ ، كما أَشار إِليه الَخفاجيُّ في الِعنَايَِة أَثناَء  نَفَخ استعملوا

 فال يُعتَدُّ بقوِل أَبي َحيّان أَنّه ال يَتعدَّى وال يكون إِاّل الزماً ، بعد ُوروده في القرآن ، ولو شاذًّا ، انتهى.

اُء وغيره ، وقيل : (5)فيه  نُِفخَ و الصُّورُ  نُِفخَ  َضَرَمٍة ، أَي أَحٌد ويقال : نافخُ  ما بالدَّارو  فيه. نفَخَ  لغةٌ في نَفََخه ، قاله الفرَّ

 بها : َضَرَط. نفَخَ و

 قال الشاعر : النّاِر. بنَْفخِ  الموكَّلُ  كأَِميٍر : ، النَِّفيخُ و

ه َزخــــــــــــيــــــــــــُخ  ي لــــــــــــونــــــــــــَ كــــــــــــِ ح حيــــــــــــَ بــــــــــــح  يف الصــــــــــــــــــــــــــ 

ا     َدهــــــــــَ لــــــــــٍة ســــــــــــــــــــــــاعــــــــــَ عــــــــــح نح شــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــخُ مــــــــــِ فــــــــــِ  الــــــــــنــــــــــ 
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ً ] يَْنفُخ قال : صار الّذي  .بالنَّْفخ مثَل الَجليس ، ألَنّه ال يَزال يَتعهَّده (6) [نَِفيخا

 به الناُر وغيُرَها كِكير الحّداِد. يُْنفَخ أَي الّذي آلَتُه ، بالكسر : ، الِمْنفَاخُ و

، ونَْفج ،  نَْفخٍ  يقال رجٌل ذو الفَْخر والِكْبر ، : النَّْفخو النّهاُر : َعاَل قبل االنتصاف بساعٍة ، وهو َمجاز. انتفَخَ و : ارتِفَاُع الضَُّحى. النَّْفخُ و

 : ممتلٌئ ِكْبراً وَغَضباً. ُمنتِفخٌ  بالجيم ، أَي صاحُب فخٍر وِكْبر. وَرجلٌ 

 أَعوذ»في قوله و

__________________ 
 .66( سورة الرمحن اآية 1)
 ( هذا قو  أيب عبيدة ا وقا  الزجاج يعين أهنما تنضخان بكر خري.2)
ء متر به ا والسحيفة والسحيقة : املطرة الشديدة الجي  رف كر شي ا ويف ديوانه سحيقة. (سحف)( ابألصر سخيفة وما أثبت عن اللسان 3)

 أي تقشره.
 .«قوله سحابته ا كذا ابلنسخ ا والذي يف اللسان : سحابة»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( هذا ضبرت التهذيب واللسان ابلبناء للمجهو  ا وضبطت يف املطبوعة الكويتية ابلبناء للمعلوم.5)
 مثر ا وما أثبت والزايدة عن اللسان ا ونبه ِإىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية. ينفخه ( ابألصر : الذي6)
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ِثه ِخهو  بك من نـَفح ه. (1) «نـَفح  َأي ِكربح
 ِشْدقَْيه : تََكبَّر ، وهو َمجاز. نَفَخَ و

 نَْفخٌ  (9) في ُخْصيتِه : الّذي النَّفَخ بَيِّنُ  أَْنفَخُ  رُجلٌ و

. ُمنتِفخٌ  أَي،  «ِحْضنَيه نافخ»في حديث علّي : و  ُمستِعدٌّ ألَْن يعمل عملَه من الشَّّرِ

 من َطعَاِم ونحِوه. بَْطنٍ  انتفاخُ  ، ويثلّث ، أَي نَْفَخةٌ  به : َمألَه فامتأَلَ ، يقاُل : يَنفُخه نَْفخاً فانتَفَخَ  الطَّعامُ  نَفََخهو

َمْكَرمةٌ ليس فيها َرمٌل وال حجارة ، تُنبِت قليالً من الشََّجر. ومثلها النَّْهَداُء ، وقيل هي أَرٌض مرتِفعة  النَّْبَخاِء ، من األَرِض : مثْل النَّْفَخاءُ و

باً في األَرض. وقيل :  أَْعلَى َعْظِم السَّاِق. : النَّْفَخاءُ و .النَّفَاَخى : أَرٌض لَيِّنَةٌ فيها ارتفاٌع. والجمع النَّفخاءُ  غير أَنَّها أَشّد استواًء وتصوُّ

َمُن فال يكون إِال ِسَمناً في  نَفََخهما امتأَلَ سَمناً ، أَي ، بضّمهما وبكسرهما ، وهي بهاءٍ  أُْنفَُخانيٌّ و أُنفَُخانٌ  رُجلٌ  سيده : يقالعن ابن و الّسِ

 .منفوُخون وقَومٌ  منفوخٌ  َرَخاَوة. وكذلك رَجلٌ 

تين ، النُّفُخُ و  غير هاٍء.وكذلك الجارية ، ب الممتِلُئ َشبَاباً ، الفَتى ، بضمَّ

 يَأْخذ حيث أَخَذ. الَوَرِم ِمن داٍء يَحُدث (2) نَْفَخةُ  كُرّماٍن : النُّفَّاخ في التهذيب :و

 بها تَستِقلُّ و فيما َزعموا ، هي نَِصابُها (4) تكوُن في بَْطِن السََّمكِ  ُمْنتَِفخةٌ  َهنَةٌ  : النُّفَّاخةو فَْوَق الماِء. التي تَرتفع (3) بهاٍء : الَحجاةُ  ، النّفَّاخةو

 في الماِء وتَتَرّدُد. (5)

 .َمنفوخون وقَوم السَِّميُن. : المنتِفخُ و المنفوخُ  من الَمجاز :و أَي العظيُم البَْطِن. : البَِطيُن ، الَمْنفُوخُ و

 كَكتّاٍن : د ، بالمغِرب.و

 ومما يستدرك عليه :

يُح ، إِذا جاَءت بَغتةً. نَفََخت بهم الطَِّريُق ، أَي َرَمْت بهم بْغتةً ، من نَفََختْ   الّرِ

 اإِلنساُن في اليََراعِ وغيره. نَفَخَ و

 يوِم القيامِة. نَْفَخةُ  : النَّْفخةو

 : الرائحة الَخفيفةُ اليسيرةُ. النَّْفَخة وقال أَبو حنيفة :

 ابن سيده : ولم أَر أَحداً َوَصَف الرائحةَ بالَكثْرةِ وال الِقلِّة غير أَبي حنيفة.: الرائحة الكثيرة. قال  (6) النَّْفَخةو

 ، وهو ِريٌح تَِرُم منه أَرساُغَها فإِذا مَشت انفَشَّت. نَْفخٌ  وبالدَّابَّةِ 

ً  : داٌء يُصيُب الفََرَس تَِرُم منه ُخْصياه ، النَّفَخو  .أَنفَخُ  فهو نَِفَخ نَفَخا

 ، أَي ِعَظُمها. «األَِهلَّة انتفَاخُ »الساعة  في حديِث أَشراطو

 علّي : َغِضَب. انتفَخَ و

 الشَّبَاِب : ُمْعَظُمه. نَْفَخةُ و

بِيعِ ، أَي حين أَعَشب وأَخَصَب. وقال أَبو زيد : هذه نَْفخةِ  وأَتانَا في  الربيع ، ونَْفَحتُه : انتهاُء نْبتَتِه ، وهو َمَجاز. نفَخةُ  الرَّ

 َسْحُره. انتفَخَ  : الَجبَان ، على التشبيه بعَظيِم البَْطن ، ألَنّه الَمنفوخو

 الّشيطاُن في أَْنِفه. نَفَخَ  الشَّْيَطاِن : َوَساِوُسه. ويقال للُمتطاِوِل إِلى ما ليس له : َمنافِخُ و
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افِي ، والخاِلُص ،، كغُ  النُّقَاخُ  : [نقخ] الفُؤاَد ببَْرِده.  يَنقَخ أي الّذي يكاد .(7)وسقََط الواو من بعض النسُخ  راِب : الماُء البارُد العَْذُب الصَّ

 .(8)وقال ثعلب : هو الماُء الطَّيِّب فقط ، وأَنشد للعَْرجّي 

واكــــــُم  ئـــــــِت حــــــر مـــــــُت الــــــّنســـــــــــــــــــــاَء ســــــــــــــــــــِ ِإنح شــــــــــــــــــــِ  فـــــــَ

مح و     عـــــــــَ ِت مل َأطـــــــــح ئـــــــــح ـــــــــُ ِإنح شـــــــــــــــــــــــِ اخـــــــــاً نـ رحَدا قـــــــــَ ـــــــــَ  وال بـ

  
__________________ 

 .«قوله : من نفثه ونفخه كذا يف النهاية ا والذي يف اللسان :  زه ونفثه ونفخه»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
يَـتَـيحهِ »( يف القاموس : 9)  .«ُخصح
 ويف اللسان : خصييه نفخ.« نفحة»( يف القاموس : 2)
 ا وابألصر والقاموس : ا جارة. (دار املعارف)( عن اللسان ا 3)
 ( يف ِإحد  نسخ القاموس والتهذيب واللسان : السمكة.4)
 ( يف القاموس : تستقر السمكة يف املاء.5)
 .«ليحررقوله النفخة اخل كذا يف اللسان ولعر أحد ا اب اء والثاين ابخلاء املعجمة ا ف»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( كما يف اللسان.7)
 نسب ِإىل الَعرحج ا موضض ُولد به. (.رض)( واله عبد   بن عمرو بن عثمان بن عفان 8)
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 العربيَِّة ، أَي خاِلُصَها ، وهو َمجاز. وروى عن أَبي ُعبيدة : نُقَاخُ  : الخالُص ، ولم يُعيِّن شيئاً. وعن الفّراِء : هذا النُّقَاخ وفي التهذيب :

 : الماُء العَْذُب. وأَنشد َشِمٌر : النُّقَاخ

عــــــــــــَ  املــــــــــــاَء قــــــــــــا  د : و  لــــــــــــح نح يـــــــــــــَ ُ  ممــــــــــــ   َأمحــــــــــــَ

َربح مــــــــــن     اخٍ دَِع اخلــــــــــمــــــــــَر واشــــــــــــــــــــــــح قــــــــــَ رَب دِ  نـــــــــــُ  مــــــــــُ

  
جُل ف النُّقاخ وقال ابن ُشميل :  ي الَموضع الذي ال ماَء فيه.الماُء الكثير يَْنبِطه الرَّ

العََطَش ، أَي يَْكِسُرهُ ببرِده. وُروَمةُ : بئٌر  يَنقَخ الذي (1)، هو الماُء العَْذُب  «النُّقَاخُ  هذا»فقال « أَنَّه شِرَب من ُروَمةَ »في الحديث و

 بالمدينة.

 واألَْمِن.النَّْوُم في العافيَِة  : النُّقَاخ قال أَبو العبّاس :و

أْس بِشيْ  النُّقَاخُ و ْرُب على الرَّ ماغِ حتّى يَخرَج و كَمنَع : َضَرَب. رأَْسه بالعَصا وبالّسيف ، نَقَخَ  ٍء ُصْلٍب.: الضَّ قيل : هو الضَّرُب على الّدِ

ه ، يقال :  َكَسَره. ونَقَفَه : ِدَماَغهُ  نَقخَ  ُمخُّ

 قال العّجاج :

نـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــح َم األَقـــــــــــــــواُم َأيّنِ مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ   (2)ُخ لـــــــــــــــعـــــــــــــــَ
ُه و     مح أَُرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــِ امـــــــــــــــــــــِ خُ هلـــــــــــــــــــــَِ  أَنـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــَ

  
 اْستْخَرَجه. : نَقََخهو الُمخَّ  اْنتَقَخَ و

َماغِ  إِذا كان ، أَنقَخُ  َظِليمٌ  عن أَبي َعمرو :و  : (3)وأَنشد لَطْلق بن َعدّي  قَِليل الّدِ

ِخ  مــــــــــــّ القــــــــــــَ  َدف  ِإحــــــــــــَد  الشــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ  حــــــــــــىت  ت

ـــــــــــِم     ـــــــــــي ل ـــــــــــظـــــــــــّ ِح مـــــــــــن ُدوِن ال ـــــــــــر مـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــخِ اِبل  األَن

  
َّاقُل في مشيها سَمناً. نَقََخةٌ  ناقةٌ و  ، محّركةٌ : تَث

 كُرّماٍن : ُمقدَُّم القَفَا من األُذُِن والُخششاِء. ، النُّقَّاخو

ً  في َحْلِقهِ  نََكَخه : [نكخ]  يمانيَة. كَمنعهُ : لهزه ، نَْكخا

خَ  : [نوخ] فادِ الَجَمُل النّ  تَنَوَّ َراب ، اقَةَ : أَبَرَكها للّسِ خَهاو بََركْت ، : فاستناَختْ  ليَرَكبها ، كأَناخَها والّضِ َختْ  ف نَوَّ  الفْحُل النَّاقةَ  استناخو ، تَنَوَّ

َخهاو َختو فاستَنَاَختْ  الفحُل النَّاقةَ  تَنّوخَ  : أَبَركَها ثم ضَربَها. وعن ابن األَعرابّي : تَنوَّ قال شيخنا : وحَكى  ، أَنَاَختْ  وال نَاَختْ  وال يُقَالُ  .تَنوَّ

 أَناخَ  الَجمُل نفُسه ، وفيه استعماُل أَْفعَل الزماً ومتعّدياً ، وهو كثير ، وقال ابن األَعرابّي : يقال فأَنَاخَ  الَجمَل : أَبَرْكته أَنَْخت أَرباُب األَفعالِ 
 ، ثاُلثيٍّا. نَاخَ  ُرباعيًّا ، وال يقال (4)

 : اإِلقَاَمة. النَّْوَخةو

م : َمْبَرُك اإِلبِل ، الُمنَاخُ و  فيه اإِلبُل. تُنَاخ وهو الَموضع الّذي ، بالضَّ

 .«، منًى َمنِزل ُمنَاخٌ  َمنًى»في الحديث و

ّن المفعول من الَمزيد يأْتي ، واسم مفعول على حقيقته ، واسَم زمان ، ألَ  كاإِلناَخة رِوَي بفتح الميم أَيضاً. قال شيُخنَا : ويأْتي َمصَدراً وَ 

 للوجوه األربعة على ما ُعِرف في مبادئ الصَّْرف.

 : األََسد. الُمنِيخُ و

 أَو هي النّابخة بالموّحدة ، وقد َسبَق. : األَرُض البَِعيَدة ، النَّائَِخةو

 هللاُ األَرَض َطروقةً للماِء ، أَي َجعَلََها مما تُطيقه ، وهو َمجاز. نَّوخَ و

 من األَقيال. َكَمنَاٍر : لَِهيعَةُ بُن عبِد َشْمٍس ، قَْيلٌ  َمنَاخٍ  ذُوو
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 وقد مرَّ في الفوقيّة فلينَظْر هناك. في ت ن خ ، وَوِهَم الجوهريُّ ، قبيلةٌ ذُكرَ  تَنُوخُ و

 َسوٍء ، للمكاِن غير المرضّي. ُمنَاخُ  به الباَلُء والذُّّل ، وهذا أَناخَ  وفي األَساس : ومن المجاز :

 فصر الواو
 مض اخلاِء املعجمة

ً  بُسوءٍ  َوبََّخه : [وبخ] وأَبََّخه لُغَةٌ فيه ، عن ابن األَعرابّي ، قال ابن سيده : أَُرى همزتَه بدالً من الواو ، وهو  اَلَمهُ وَعَذلَهُ  إِذا ، تَوبِيخا

 مذكوٌر في الهمزة.

 .أَنّبَهُ وَهدََّده : َوبَّخهو

__________________ 
 «.البارد قوله العذب ا ويف اللسان زايدة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 : 307( روايته يف الفاخر ص 2)

فـــــــــــــــــنـــــــــــــــــخ   ســــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــم اجلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا  أين مـــــــــــــــــُ

 هلــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــم أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــخ   

  

 : طال  بن عدي. (شندخ)( ورد يف اللسان 3)
 «أانخ اخل فيه خمالفة ملا تقدم قريباً ا فتبمر.قوله : يقا  »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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 لقُْرب َمخرجيهما. (1)الَوْمَخةُ ، فقُلبِت الباُء ميماً  الَوْبَخةِ  . العَْذلَة الُمْحِرقة ، قال أَبو منصور. األَصُل فيالَوْبَخةو

 بالعََصا : َضَربَه بها. َوتََخه : [وتخ]

 ، محّركةً : الَوَحُل. الَوتََخةو

 رواه بالحاِء وبالخاِء. : َشْيئاً : َوتََخةً  عنّي ما أَْغنَى عن ابن األَعرابّي : يقال :و

 فائق ،بالكسر كالِمتْيََخة. قال شيُخنَا : هذا اللّفُظ قد ورَد في الحديث ، وَذكَر أَهُل الغريب فيه لُغاٍت استوعبَها الّزمخشريُّ في ال ، الِميتََخةو

هذه اللّفَظةُ قد اختُِلف في َضْبِطها ، فقيل بكسر الميم وتشديد التاِء ، وبفتح الميم مع التشديد ، وبكسر  وأَوردها ابن األَثير في النِّهاية فقال :

أَْسَماٌء لجريد النّْخل وأَصِل العُْرجون ، الميم وسكون التاِء قبل الياِء ، وبكسر الميم وتقديم الياِء الساكنة على التاِء. قال األَزهرّي وهذه كلَُّها 

ةٍ. العََصا ، وقيل : هي اسم  وقيل : القَِضيب الليِّن الدقيق. وقيل : كلُّ ما ُضِرَب به من َجريٍد أَو عصاً أَو ِدرَّ

خاِء هنا لتقاُرب المخرجين. قال : والصواب : استجاز ابن األَعرابّي الجمع بين الحاِء وال (2)الجْهَد قال ثعلب  ِمنِّي : بلَْغَت منِّي أَْوتَْختَ و

.  أَوتحا أَي قَلََّل أَو أَقلَّ

 .وثََخةٌ و قال ابن األَعرابي : يقال في الَحْوض بِلَّةٌ وِهلَّةٌ  : البِلَّةُ من الماءِ  (3) ، محّركةً  الَوثََخةُ  : [وثخ]

َما َرقَّ من الِعَظام  اسمُ  أَيضاً : الَوثِيَخةو في الربيع ن أَجناس العُْشِب الغَّضِ ما اْختَلَط م والَوثيغةُ : الَوثِيَخة نقَل األَزهرّي عن النوادر :و

 وما ثَُخَن من اللَّبَن. وأَنا أَخَشى أَن يكون تَصحيفاً من المثنّاة الفوقيّة. األَرُض ذاُت الَوَحِل ، أَيضاً : الوثيخةُ و واختلََط بالَوَدِك.

 ومنهم َمن جعَل المثيَخة بمعنَى العَصا من هذه الماّدة. كُمعظَِّمه : َضِعيفُه ، َوثَُّخهمُ و الَخْلقِ  َموثوخُ  رُجلٌ  يقالو

 كالهما عن ابن األَعرابّي وذكره األَزهرّي. القَْصد ، : الَوخُّ و : األَلم. الَوخُّ  : [وخخ]

 : ِحكايةُ َصْوِت طائٍر. الَوْخَوَخةُ و

جال :  ، الَوْخَواخو  قيل : هوو كالبَْخباخ ، والَكِسُل الثَِّقيُل. الُمْستَْرِخي البَْطِن المتَِّسع الِجْلدو السَِّميُن الكثيُر اللّحم ُمضطِربُهبالفتح ، من الّرِ

ِعيُف ، والَكْساَلنو الجبَانو : العْذيَْوط ، كالبَْخباخ. الَوْخَواخُ و الذَّْوَذخُ  قال ابن األَعرابّي : الِعنِّيُن. ْخُو من  : لَوْخَواخاو عن العَملِ  الضَّ الّرِ

 : ال حاَلَوةَ له وال َطْعَم. َوْخواخٌ  . وعن ابن األَعرابّي : تَمرٌ َوْخواخٌ  وكلُّ ُمستْرخٍ  التَّْمر.

 : * ومما يستدرك عليه هنا : [ودخ]

بي الَحديد ، وقد استطرْدنا ِذْكَره في الحاِء ، محّرَكةً : الُخنفساُء ، قاله الشريف الّرضّي في نَهجِ البالغة ، وأَنكَره شاِرُحه ابُن أَ  الَودَخة

 المهملة ، فانظْره هناك.

 غير أَنّه أَغبُر ، له َوَرٌق َدقيٌق مثْل َوَرِق الطَّْرخوِن أَو أَكبُر. : َشَجٌر يُْشبِه الَمْرَخ في نَباتِه الَوْرخُ  [ورخ]

َختو استَْوَرَختْ  قدو : األَرُض الُمْبتَلَّة الَوِريَخةُ و  .(4)ابتَلّت  تََورَّ

ً  كَوِجَل ، العجيُن ، َوِرخَ  وقد لكثرة الماءِ  الُمستَرِخي من العَِجينِ  : الَوريَخةو خَ و يَْوَرخ َوَرخا  أَْكثَْرت ماَءه ليستَرِخَي. : أَْوَرْختُهو .تَورَّ

 : ُملتفَّةُ العُْشب. َوِرَخةٌ  أَْرضٌ و

خَ و َخه َكَذا ، لُغَة في في يْومِ  الِكتَابَ  َورَّ  عن يعقوب. ، أَرَّ

ً  ويَأَْسُخ ويَْيَسخُ  يَْوَسخُ ـ  كَوِجلَ  وكذا الِجلُد ،ـ  الثَّْوبُ  َوِسخَ  : [وسخ] ِد بالماِء. : َعاَله الدََّرنُ  اتََّسخَ و تََوسَّخَ و اْستَْوسخَ و ، َوَسخا  من قِلَِّة التعهُّ

__________________ 
 .«ومقتض  كالمه العك . ..»وهبامش اللسان : « قوله فقلبت اخل ا الصواب العك »املطبوعة املصرية : ( هبامش 1)
 قوله : قا  ثعلب اخل هذه العبارة ذكرها يف اللسان بعد قوله : وأوخته جهده ا وبلغ منه وأنشد :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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ــــــــــــــــــــــوح قــــــــــــــــــــــّرحــــــــــــــــــــــا   درادقــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــــــــــــب

 خـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــث أو ختـــــــــــــــاقـــــــــــــــرقـــــــــــــــمـــــــــــــــهـــــــــــــــم عـــــــــــــــيـــــــــــــــش    

  

 .«قا  ثعلب اخل ا فحذف الشارح صدر العبارة فاختّلت

 ( يف اللسان : بسكون املثلثة.3)
 ( التكملة : ترطبت.4)
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 .أَْوساخٌ و َوَسخٌ  وبه .َوسَّخهو أَْوسَخهو

 : ع. َوْسَخاءُ و

 النّاِس. أَوَساخِ  (1) [من]ومن المجاز : ال تَأُْكْل 

ِدي الَوْشخُ  : [وشخ] ِعيف. وَدْوَخلَّةُ : الرَّ  التَّمِر.ـ  بتشديد الالمـ  ُء الضَّ

 محّركةً : ما ُعِمَل من الُخوص. الَوَشَخةو

 لُغةٌ فيه ، وأَنكرها جَماَعة. محّركةً : الَوَسُخ ، الَوَصخُ  : [وصخ]

 قال : ، أَوَضَخَهاو أَي الدَّْلوَ  ، اَوَضَخهَ  قدو في الدَّلِو َشبِيهٌ بالنِّصف. يكون بالفتح : الماءُ  الَوُضوخِ  : [وضخ]

َفِر الَغرحب   َأوح ضَخا َوُضوخٌ يف َأسح
له ، إِذا استقَْيَت له قليالً ،  أَوَضْختو بالدَّلو إِذا استَقَى فنفخ بها نَْفحاً شديداً ، وقيل استقَى بها ماًء قليالً. أَوضخَ و (2)ء دوَن الِملْ  الَوُضوخُ و

 .الَوُضوخُ  ِء الّذي يُستقَى بهواسم ذلك الشيْ 

 والمبالغَةُ فيه ، وهو َمجاز. العَْدوِ  أَيضاً المباراةُ في َضاخالوِ و ثم استُِعيَر في كّلِ متباريين. : الُمبَاراةُ في االستِقَاءِ  الِوَضاخُ و الُمَواَضَخةُ و

عند العََرب :  الُمواضخة وقال األَزهرّي : الشَّديد ، كما قيَّده الجوهرّي.وليس هو ب أَْن تَِسيَر كَسْيِر صاحبِكَ  .الِوضاخُ و الُمَواَضخةُ و

 كما قاله األَصمعّي. الَوضوخ العَْدو ، وأَصله من الُمعَاَرضةُ والُمباراة ، وإِن لم يكن مع ذلك ُمبالغةٌ في

 من النّْضح. قَلَّ ماُؤها ، البِئُر : (3) أَوضخَ و من الماِء. له : استَقَى قليالً  أَْوَضخَ و

جالِن ، ِإذا قاَما َجميعاً على البِئر يتَباريان في السَّْقيِ. تَواَضخَ  وفي األَخير مجاز ، يقال : التَّبَاِري في السَّْقيِ والسَّْير ، التَّواُضخو  الرَّ

 الفََرساِن : تَبَاَريا. تَواضخَ و اإِلبُل : تَباَرْت في السَّير. تَواضَختو

اسُم جبٍل ذَكره امُرُؤ القَيس في ِشعٍر له يَصُف  أَُضاخ : َجبٌل معروف ، والهمز أكثر ، يصَرف وال يُصَرف. وقال األَزهرّي : ُوَضاخو

 بَْرقاً شاَمهُ من بعيد :

فـــــــــــــيح  نـــــــــــــَ ا َأنح عـــــــــــــاَل كـــــــــــــَ اخٍ فـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــ    ُأضـــــــــــــــــــــــــــَ
ارَا    قـــــــــــــــــِه فـــــــــــــــــحـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــاُز َريـــــــــــــــــِّ تح َأعـــــــــــــــــح  َوهـــــــــــــــــَ

  
 : تَداَولُوهُ بَْينَُهم. ءَ القَْوُم الشَّيْ  تََواَطخَ  : [وطخ]

 : ثَْوٌب من كتّاٍن. الَوليخُ  : [ولخ]

 َوِرَخةٌ. : ُمؤتَِلَخةٌ و ، َوِليَخةٌ و َكفَِرَحٍة ، ، َوِلَخةٌ  أَْرضٌ  يقالو

 العُشُب : طال وعُظَم. أَْولخَ و

 كالَوتيخة. : اللّبُن الخاثِر ، والَوَحُل ، الَوِليخةو

ً و من العُشب : الطَِّويل. الَولَخُ و كاستَْوَرخت. األَرُض : ابتلَّْت ، اْستَْولََختِ و  األَمُر : اختلََط. .ائتَلخَ و : َضَربَه بباطن َكفِّه. َولَخه َوْلخا

باُء ميماً لقرب َمخرجيهما ، قُلبت ال الَوْبخة ، الوْمَخة قال األَزهرّي : واألَصل في عن ابن األَعرابّي. : العَْذلَةُ الُمْحِرقة ، الَوْمَخةُ  : [ومخ]

 وقد تقّدم.

قد يقال لهّن سابع ، وهو : َوْيَك بمعنَى َوْيلََك ، على َرأْي الكوفيّين ،  وَوْيٌح وَوْيٌس وَوْيهٌ وَوْيٌل وَوْيٌب أَخواٌت وما لهنَّ سابٌع ، َوْيخٌ  : [ويخ]

 وذكرت كّل واحدةٍ في َمحلّها.
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َح بأَنّها لُثغة أَو لَحٌن. وأّما ويه فإِنّه اسم فِْعل أَو َصْوت ، ال كوَ ، بالَخاِء المعجمة ، ف َوْيخ أَّما ْيح قد أَنكَرها أَكثَُر اللُّغويِّين ، وَمن أَثبتَها صرَّ

م ، فإِنَّما أَورده لمشابهته في الَوْزن ، قاله شيخنا. (4)في الّداللة على   التّرحُّ

 وقد نَظْمتها في بيتين :

خٌ  ٌح مث وَ  َويـــــــــــــــــــح َدُه وَويـــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ ٌ  بـ  يـــــــــــــــــــح

هُ     د  ٌب عــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــح ٌر مّث َوي ــــــــــــــــــــــح ٌه وَوي ــــــــــــــــــــــح  َوي

  

تيف متـــــــــــــــاٌم مـــــــــــــــا هلـــــــــــــــن  ســـــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــُض   ســـــــــــــــــــــــــــــِ

ضُ     وِد ســـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــِ ـــــــــــــقـــــــــــــَ نح ل َر  هلـــــــــــــذا مـــــــــــــَ دح ـــــــــــــُ  ي

  

 فصر اهلاءِ 
 مض اخلاِء املعجمة

ة  (5) ، كعََملَّسِة : الجاِريَةُ ، والُمرِضعة الَهبَيََّخة : [هبخ]  عن ابن سيده في المحكم. وكلُّ  الممتِلئةُ ،والنَّاعمة التَّارَّ

__________________ 
 ( زايدة عن األساس.1)
 ( عن اللسان ا وابألصر : املاء.2)
 ( التكملة : وأوضخت.3)
 .«أو»( األصر : 4)
 ابسقاط الواو ا وما أثبت عن القاموس.« املرضعة»( ابألصر 5)
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 منها. هبخ ال ليث : ُأ لت اهلاُء مض اخلاِء يف الثالثّي الّصحيح ِإاّل يف مواضَض ا. قا  َهبَـي خةٌ  جاريٍة ابِ مريي ةِ 
يَرافّي. (1) الواِدي العَظيُم ، والنَّْهُر الَكِبيرُ  أَيضاً : الَهبَيَّخو ، كعََملٍَّس : األَحمُق الُمْستَرِخي ، وَمْن ال َخْيَر فيه. الَهبَيَّخُ و  : الَهبَيَّخو ، عن الّسِ

ٌ  الغاُلُم النّاِعم ، : الَهبَيَّخُ و بعَينِه ، عن ُكراع. وادٍ  ، إِذا َكاَن ُمْخِصباً في بََدنه َحَسناً. قال  َهبيَّخٌ  وفتًى َهبيَّخةٌ  بلُغة ِحْمير. وفي النّوادر : امرأَة

 األَزهرّي : كّل ما في هذا الباب فالباُء قْبَل الياِء.

 وأَنشد األزهرّي : اْهبَيَّخَ  وقد وتهادٍ  : ِمْشيَةٌ في تَبختُرٍ  الَهبَيََّخىو

خـــــــــــا  ـــــــــــبـــــــــــَ ـــــــــــُح َذيـــــــــــاًل أَن ـــــــــــرِّي ر ت عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه ال  جـــــــــــَ

هـــــــــــــا     ُروِس ذيـــــــــــــلـــــــــــــَ ر  الـــــــــــــعـــــــــــــَ خـــــــــــــاجـــــــــــــَ بـــــــــــــيـــــــــــــ   اهلـــــــــــــَ

  
ً  المرأَةُ في َمْشيِها اْهبيََّخت ويقال :  .(2) تَْهبَيّخُ  وهي اْهبِيَّاخا

م. ِهخْ  : [هخخ]  وال يَُصّرُف منه فِعٌل لثِقَله على اللَِّسان وقُْبحه في المنطق ، إِاّل أَن يُضَطرَّ شاعر. ، بالكسر : ِحَكايَةُ َصوِت الُمتنّخِ

 ِهْخ هْخ إِْخ إِْخ. تقاُل ِعنَد إِنَاخِة البَِعير كلمة ، بالكْسر ِهيخِ  : [هيخ]

ً  الَهِريسةَ  َهيَّخَ و  عن ُكَراع ، وأَنشد محّمد بن َسْهل للُكميت : ،: أَكثََر َوَدَكها  تهييخا

ا  هــــــــــــــــَ المــــــــــــــــُ رَب َأخــــــــــــــــح ر ا ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَتســــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا اب

افــــــــــــــًا و     تِ ِكشــــــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــَ يــــــــــــــ  ُر  هــــــــــــــَ حــــــــــــــُ (3)األَفــــــــــــــح
 

  
 أُنِيخْت ليْقَرَعَها الفَْحُل ، قاله محّمد بن سْهل. : َهيَّختو يقول : ذُلِّلت هذه الَحْرُب للفُحولة فأَناَختْها.

فَاد. َهيَّخَ و َراب. التّْهييخُ  الفَْحُل إِذا أُنيَخ ليَْبرَك عليها فيْضِربَها. وقيل َهيَّخو التَّْيَس : َحثَّهُ على الّسِ  : ُدَعاُء الفَْحل للّضِ

 َهَدَر.« ِهيخِ »، كِقنَّب : الَجمُل الِّذي إِذا قيل له :  الِهيَّخُ و

 فصر الياءِ 
 مض اخلاِء املعجمة

ث ، الَوّراق اليَتَاِخيُّ  ، كَسحاٍب : ع أَو قَبيلةٌ ، ومنها أَحمُد بن محّمِد بِن يَِزيد يَتَاخٌ  : [يتخ] رَوى عن َشبابةَ بن َسّوار وعبد هللا بن  المحّدِ

 الفََرج ، وعنه أَبو بكٍر الشافعّي.

ّرة التي يُْضَرب بها ،  الِميثَخة . أَهملَه المصنّف ، جاَء منها.. يثخ * : [يثخ]  عن ثعلب ، وقد تقّدم في وت خ.: الّدِ

 اهكَمنَعَهُ ، لمكان حْرف الحْلق ، أَو كنَصر ، كما هو مقتَضى قاعَدة إِطالِقه ، أَو كَضَرَب ، إِلحاقاً له بالواوّي كَوَعَد ، ومعن ، يَفََخهُ  : [يفخ]

هنا لبياِن أَنَّه يائيٌّ على رأْي المصنّف ، وهو ُملتَقَى َعْظِم ُمقدَِّم  في الهمز ، وإِنما أَعاَده اليافوخ وقد تقّدم ذكر ، َمْيفُوخ ، فهو يافُوَخه أَصابَ 

عنا على َوْضعه في هذا الباب إِاّل أَنَّا َوَجْدنا َجْمعَه ره. قال ابُن سيده : لم يشّجِ  ، فاستدلَْلنا بذلك على أَّن يَاَءه أَصليّة. يَوافيخ الرأِْس وُمَؤخَّ

. وَمسَّ  وافيخَ يَ  وفي األَساس. َوِطئ فاُلنٌ  ماَك. ومن المجاز  بيافُوِخه القُُروم : ُسلَِّمت له الّسيادةُ والعلُوُّ اللَّْيِل ، إِذا  يافُوخَ  َصَدُعوا : (4)الّسِ

 أَْدلَُجوا.

راب ، أَْينَخَ  : [ينخ] : هذا َزجٌر لها ، كقولك : إِْخ  (5)قال األَزهريُّ  ، إِينَخِ إِينَخِ  فقال لها ، وفي نسخة : إِلى الضراب ، النَّاقَةَ : َدَعاها للّضِ

 إِْخ.

ة الصَّرفِ  َذَكره اللَّْيثُ  بفتْح فُسكون ، : يَْوخٌ  : [يوخ] ره ، كما نقلَه عنه جماعة ِمن أَئمَّ حوا بأَنَّه ال معنَى له ولم يُفّسِ ء وقال : لم يَجى وَصرَّ

َف على اللَّيث وَصّحفه ، ألَنّه كثير التصحيف والصَّواب أَنّه بالحاِء وقال أَرباُب التَّ  على بنائها غير يَْوٍم فَقْط ، حقيِق : الّظاهر أَنّه تَحرَّ

دة ، كما قاله جماعة ، أَو هو بهما ، كما مرَّ م  بسوطاً.المهملة. اسٌم للّشمس ، كما مرَّ ، وأَن ياَءه تَحتيّة ، كما لألَكثر ، أَو ُموحَّ

  تعالى أَعلم.وبهذا تّم حرُف الخاِء ، وهللا
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__________________ 
 ( يف اللسان : أو النهر العظيم.1)
 ( زيد يف التكملة : ِإذا تبخرتت.2)
 .«قوله ِإذا ابتسر اخل ا االبتسار أن يضرب الفحر الناقة عل  غري ضبعة. وأخالمها : أصحاهبا أفاده يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 كلمة ومن اجملاز يف األساس. وشاهده قو  ذي الرمة :( كذا ا ومل ترد  4)

 تـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــمـــــــــــــن ايفـــــــــــــوخ الـــــــــــــدجـــــــــــــ  فصــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــنـــــــــــــه 

 جــــــــــــوز الــــــــــــقــــــــــــال صـــــــــــــــــــــــــدَع الســـــــــــــــــــــــــيــــــــــــوِف الصـــــــــــــــــــــــــوادعِ و    

  

 .586/  7( هتذيب اللغة 5)
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 اَبُب الّدال
ئّمة المهملة َحرٌف من الحروف الَمجهورة ، ومن الحروف النِّْطِعيّة ، وهي والّطاُء والتّاُء ، في َحيٍِّز واحٍد. قال شيخنا نْقالً عن أَ  [الدَّال]

زَدحَم ونحوها ، أَو ذاالً اللُّغِة والتصريف : إِنّها أُبِدلْت باّطراٍد من تاِء االفتعال وفُروِعه ، وإِذا كانت الفاُء زاياً كازداَد وازداَر وازدَجَر وا

 معجمةً كاذَّ كَرواذََّخَر ، أَو داالً مهملة مثلها كادََّرأَ ، واْدفَع ، وهذا من قِبيل بدل اإِلدغام.

 وقد أُبِدلَت بغير اّطراٍد مع الجيم نحو : اْجَدَمعُوا لغة في اجتمعوا ، قاله جماعة ، ونقلُه ابُن أُّمِ قاسٍم.

بدلوها ها تُبَدُل من تاِء الّضمير الواقِعَة بعد الّدال ، َكَجلَدُّ ، في َجلْدُت ، وبعد الّزاي ، قالوا في ُجْزُت ُجْزُد. قال : وكذا أَ وزاد ابن القَّطاع أَنّ 

 ذكره ُشّراُح الّتسهيِل. من تاِء تَْولَج ، فقالوا فيه َدْولَج ، وهو غيُر َمقيٍس. وورَدْت أَيضاً بدالً من الطَّاِء ُشذوذاً ، قالوا في مرطاً : مرداً ،

 فصر اهلمزة
 مض الدا  املهملة

َكةً : الدَّْهرُ  األَبَدُ  : [أبد] اغب أَّن  ، أُبُودٌ و آبَادٌ  ج ُمطلقاً ، وقِيل : هو الدَّهُر الطَّويُل الّذي ليس بمحدوٍد. ، محرَّ هاب عن الرَّ « آباد»ونقَل الّشِ

 ُمَولَّد ليس من كالم العرب.

 ، أَي دائٌم. أَبِيدٌ و أَبِدٌ  يقال ائم.الدَّ  : األَبَدُ و

اغب في المفردات :« على لُبَد األَبَدُ  َطالَ »وقالوا في المثَل :  القَِديُم األََزلُّي. : األَبَدُ و ، بالتحريك ، عبارةٌ  األَبَدُ  يُْضَرُب لكّل ما قَُدَم. قال الرَّ

َمان ، وذلك أَنّه يقال : َزماُن كذا ، وال يقال أُ الزَّ كذا. وكان حقُّه أَن ال يُثنَّى وال يُْجَمع ،  أَبدُ  عن ُمّدة الّزماِن الممتَّد الّذي ال يَتجّزأُ كما يتجزَّ

ما يَتناولُه ،  (2)، وذلك على َحسِب تَخصيِصه ببْعِض  آبادٌ  ْد قيل :، ولكن ق (1) [به]آخَر يَُضّم إِليه فيُثنَّى  أَبدٍ  إِْذ ال يُتَصّور ُحصولُ 

 ُمولّد وليس من كالم العرب العَْرباِء.« آباد»كتَخِصيص اسم الِجْنِس في بْعِضه ثّم يُثنى ويُجمع ، على أَنّه ذَكَر بعُض النّاس أَن 

 الَولَد الّذي أَتَْت عليه َسنَةٌ. : األَبَدُ و

وهذه عن الّصاغانّي ، وليس على النَّسب ، ألَنّه لو كان كذلك ـ  ، كأََرِضينَ  أَبََد األَبَِدينَ و بالمّد ، ، أَبََد اآلبِِدينَ و أَبََد األَبَِديَّةِ  يهِ ال آتِ  قولهم :و

الواو والنون على التَّشنيع والتَّعظيم ، كما قالوا ، ب األَبَدِ  . قال ابن ِسيده : ولم نَسمعه. قال : وعندي أَنّه جْمعاألَبَديِّينَ  لكانُوا ُخلَقَاَء أَن يقولوا

، وفي شْرح شيخنا : قالوا : وقد يصاُف الُمفرد لجْمعه للمبالغَة ، كأَنّه ثابٌت في ـ  أَبََد اآلبادِ و ، أَبََد األَبِيدِ و ، محّركةً ، أَبََد األَبَدِ و أََرضونَ 

تأْكيد ، كذا بخّط  اآلبادِ  وأََزِل اآلزاِل ، كذا نقَل من خّط السَّيف األَبهرّي. وفي شْرح الخالطّي أَنَّ ِذْكر كأَبَِد اآلبادِ  غيره بالنِّسبة إِليه ،

َهاب  أَي هذه التَّراكيُب كلَُّها بمعنى تأَكيِد َدواِم األَمِر الّذي أَتَى به. ، بمعنًى ، أَبيَد األَبِيدِ و الدَّْهِر ، أَبَدَ و ـ. الّشِ

فقال بل  ؟ألَبَدٍ  أَمْ »وفي رواية « لألَبَد ، فقال : بل هي لألَبَدِ  أَمْ  (3) [هذا]َرأَْيت ُمتْعَتنا هذه أَِلعاِمنَا أَ  قال ُسَراقةُ بن مالٍك :»َحّجِ في حديث الو

 أَي هي آلخِر الّدهر. «ألَبِد األَبَدِ  بلْ »وفي أُخَرى « ألَبد أَبدٍ  هي

__________________ 
 ات.( زايدة عن املفرد1)
 ( يف املفردات : يف بع .2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
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 كقولهم : َدهٌر َدهيٌر. أَبٌَد أَبيدٌ و

يَت بذلك لبقائها على آبِدةٌ  واألُنثَى آبِدٌ  الذَّكرُ  : الُوُحوُش ، األَوابِدُ و قّط ، إِنَّما َموتُها  ألَنَّها لم تَُمْت َحتَْف أَْنِفَها . وقال األَصمعّي :األَبد ، ُسّمِ

 . قال ساعدة بن جؤية :األُبُوُد كاألَوابِدو بضّم فتشديد ، ، كاألُبَّدِ  عن آفٍَة ، وكذلك الَحيّةُ ، فيما َزَعُموا ،

ه  َدَ نــــــــــِ بــــــــــقــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــ  حــــــــــَ َر ال يــــــــــَ  أََر  الــــــــــّدهــــــــــح

ودٌ     ــــــــــــُ ُد  أُب عــــــــــــَ لــــــــــــح اعــــــــــــد جــــــــــــَ تــــــــــــَ
َ

رَاِف املــــــــــــ (1)أَبطــــــــــــح
 

  
ُد ، أَيضاً : األَوابِدو الدََّواِهي ، ، وهي األَوابِد ، وجْمعها األَبَد ، أَي داِهيَة يَْبقَى ِذْكُرَها على ةٍ بآبِد من المجاز : جاَء فاُلنٌ و  القَوافِي الشَّرَّ

 َمجاز. قال الفرزدق :

م  ؤحِم أَبـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــُ َرمـــــــــــي بـــــــــــلـــــــــــُ وا كـــــــــــَ درِكـــــــــــُ  لـــــــــــن تـــــــــــُ

ِر اأَلشــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــارِ  َأوابــــــــــــــــِديو     نــــــــــــــــحــــــــــــــــ   بــــــــــــــــتــــــــــــــــَ

  
 وَعبَداً وأََمداً وَوَمداً وَوبَداً. أَبَداً  كعَبَِد وأَِمَد وَوِمَد ، وَوبَِد ، كفَِرَح : َغِضبَ  عليه ، أَبِدَ و

َش. : تأَبَّد تأَبُّداً و ، يَأْبَد أُبُوداً  البَِهيمُ  أَبِدَ و ُش ، وكذلك : التّأَبُّدو تََوحَّ  .أَبِدٌ  الّرجُل ، بالكسر : تَوّحَش ، فهو أَبِدَ  التّوحُّ

 إِْبدٌ  ُرِويَ و َكتِف. مثْل أَبِدُ  عن أَبي مالٍك. ناقةٌ و مسموعان ، كإِبٍل ، ِإبِدٌ  أََمةٌ  قال أَبو منصور :و : في كّلِ عاٍم تِلد ، عن ابن ُشميل. أَبِدٌ  أَتَانٌ و

وإِبٌِل ونِِكٌح وِخِطٌب  إِبِدٌ  : وليس في كالم العرب فِِعٌل إِالَّ  (2)قال ابُن ُشميل  َولُوٌد ، وأَحسبهما لُغتين ، أَي قال األَزهرّي : قْنوٍ  مثْل
، إِالَّ  (3)

وإِبٌِل مسموعاِن ، وأَّما نِِكٌح وِخِطٌب فما َسِمعتُهَما  إِبِدٌ  أَن يَتكلَّف متكلِّف فيَبنَِي على هذه األَْحرف ما لم يُسمْع عن العرب. قال أَبو منصور :

 نِْكٌح وِخْطٌب. عن ثِقٍة ، ولكن يقال : (4)وال َحفظتهما 

َشة والفرُس األُنثَى األََمةُ  الَجواِرح من الَماِل. وهي ، بكسرتين بِدُ اإلِ و يَسُكنَّ البيداَء يُْنتَْجن في كّل عاٍم. وقالوا : لن يَبلَُغ الَجّد  واألَتَاُن المتَوّحِ

 ، في كّلِ عام تَِلد. اإِلبِد النَِّكد ، إِالّ 

 وقد ُروَي بفتْح الهمزةِ أَيضاً. : َولُودٌ  إِبَِدةٌ  ناقةٌ  قال أَبو مالك :و األُنثَى ، ألَنَّهما تأْتِياِن كلَّ عاٍم بولَدٍ  : األََمةُ والفََرسُ  اإِلبَِدانِ و

َمنَةٌ مثْل َزْرع الشَّعير سَواًء ، وله ُسْنبلة كُسْنبُلِة الدُّْخنَِة ، فيها َحبٌّ ِصغاٌر أَصغَُر من الَخْرَدل أُصْيِفُر ، وِهي َمس نَبَاتٌ  كَحْيَدٍر : (5) األَبِيدُ و

 للمال ِجدًّا ، عن أَبي حنيفة.

َ  ، كقُبَّرةٍ : د ، باألَندلُس أُبََّدةُ و ح الحافظ ابُن َحجر كالحافظ الذَّهبّي وغيرهما بأ َح به البْدر الّدمامينّي في  أُبَّدة ّن دالوَصرَّ معجمة ، وَصرَّ

 كما للمصنّف. (6)َحواِشي المغنِي. قلت : وفي لُّب الُّلباب والتكملة إِهمال الدال 

 في التكملة ، وقد ضبط وقد َسبقَه في هذا التغليط الّصاغانيّ  وغِلَط الَجوهريُّ فذكره في م ي د ، بالسََّراة ، وهو َجبٌَل ، كَمسجٍد : ع َمأْبِدٌ و

عر الذي أَنَشَده أَيضاً ، في المعجم وفي المراصد ، فال غلَط كما هو ظاهٌر ،ـ  على ما َذهَب إِليه الجوهريّ ـ  بالتحتيّة َف عليه في الّشِ  وتَصحَّ

 .(7)كما سيأْتي إِنشاده في ميد ، إِْن شاَء هللا تعالى ، ألَبي ذَُؤيب الُهذلّي 

 ِوَي بهما ، فال َغلََط وال َوَهَم.وقد يقال : قد رُ 

جلُ  أَبِدَ و َش. : تَأَبَّدَ و الرَّ جُل : تأَبَّدَ و ونَِمَش. الَوْجهُ : َكِلفَ  تأَبَّدَ و وأَِلفَتْه الُوُحوُش. الَمْنِزُل : أَْقفَرَ  تأَبَّدو تَوحَّ وفي نُسخة :  طالْت ُغْربَتُه ، الرَّ

 وليس بتصحيف تأَبََّل ، قاله الّصاغانّي. في النِّساِء ، أَي حاجتُه وقَلَّ أََربُهُ ، ، بالعَْين المهملة والّزاي ، وهو الصواب ، (8)ُعْزبَته 

َشت ، بالّضّم : ، تَأْبُدُ و بالكسر ، ، تَأْبِدُ  البَهيمةُ  أَبََدتو  بالكسر ، ، يَأْبِدُ  بالَمَكانِ  أَبَدَ و .تأَبََّدتْ  وكذا تََوحَّ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : املناعة بد  املثاعد ؛ واملناعة اسم جبر ا واجللعد : الشديد.1)
 .208/  14( يفهم من التهذيب أن العبارة التالية هي من كالم الليث هتذيب 2)
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وأثبتنا ضــــــبطها عن التهذيب بكســــــر أوهلا « ر  نيهاقوله ولي  اخل زاد يف اللســــــان وبلح وكلها بفتح أوهلا وكســــــ»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 3)
 و نيها.

 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : حفظتها.4)
 عل  وزن َفعير. األَبِيد مصغراً ا وكال ا خمالف لتمثير الشارح عل  وزن َحيحدر ا ويف التكملة كالقاموس األُبـَيحد ( كذا ابلقاموس ا ويف اللسان5)
 البلدان كذلك.( ويف معجم 6)
 ( وهو قوله :7)

  مـــــــــــــــــببـــــــــــــــــدٍ ميـــــــــــــــــانـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــا هلـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــة 
 آ  قـــــــــــــــــــراس صــــــــــــــــــــــــــــــــوب أرمـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــرو    

  

 )عن معجم البلدان(.

 ( وهي عبارة التكملة.8)
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ّم : ا أَبُوداً  ُه. َأقامَ  ابلضــــــــــــــّ جاز :و  ا كذلك آُبُد أُبُوداً  به َأَبدحتو  به ومل َيربَحح
َ
اعرُ  َأَبدَ  من امل أََت   ا ِإذا أَيحِبُد أُبُوداً  الشـــــــــــــــ 

 عل  ابِدِئ الر أحي. وما ال يُعَرف َمعناهُ  والغرائبُ  اأَلواِبدُ  وهي ابلَعِويِص يف ِشعحرِه
 وهو التّوحُّش. التأَبُّد من ، إِذا َكانَْت َوْحِشيَّةً ُمعتاَصةً ، ُمؤبَّدة (1) ناقةو

ً ويقال َوقََف  : التَّْخِليد ، التَّأْبِيدو  ، إِذا جعَلَها َحبيساً ال تباُع وال تُوَرث. ُمؤبَّداً  فاُلٌن أَرَضه َوْقفا

 ، أَي بأَْمر عظيٍم تَنِفر منه وتَستْوِحش. بآبِدة ومن الَمجاز : جاَء فاُلنٌ 

 أَي على األَبِد. ، أَبداً  والدَّاِهيَةُ يَْبقَى ِذكُرَها الكلمة أَو الفَْعلَةُ الغريبةُ ، : اآلبَِدةو

 مما يستدرك عليه :* و

ِضدُّ  األَوابِدُ و . فإِذا كانت تَْقَطع في أَْوقاتها فهي قََواِطُع.آبِدٌ  فهو يَأْبِد بالمكان أَبَدَ  ، للطَّْير المِقيمِة بأَْرٍض ِشتَاَءَها َوَصْيفََها ، من األَوابِدُ 

 القواِطعِ من الّطْير.

 .أَبَد وقال ُعبَْيد بن ُعمير : الدُّنيَا أََمد ، واآلخرةُ 

 : كَسفينة : َموضٌع بين تِهامةَ واليمِن. قال : أَبِيَدةُ و

ا  يــــــــــدةُ فــــــــــمــــــــــَ ا  أَبــــــــــِ هــــــــــَ نـــــــــــَ كــــــــــُ  مــــــــــن أَرحٍض فــــــــــَبســــــــــــــــــــــــح

رُ و     جـــــــــــــَ اَوَر فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا املـــــــــــــاُء والشـــــــــــــــــــــــــــ   ِإنح  ـــــــــــــََ

  
 ، ككتَاِب : َحْبٌل يُْضبَُط به ِرْجُل البَقََرةِ إِذا ُحِلبَْت. اإِلتَادُ  : [أتد]

 في ِديَار قَُضاَعة بباديِة الشأِْم. ، كُجَهْينَة : ع (2) أُتَْيَدةُ و

 ُسوٍق معروفٍة بالحجاز. كُرتْياَلَء : مكاٌن بعَُكاَظ ، بالمثلّثة ، ، األُثيَداءُ  : [أثد]

 ، وفي التّكملة : القصير. (7) كالطَّاِق الصَّغيرِ  بوُغَرا ، كِكتَابٍ  األَُجاد : [أجد]

 خاصٌّ باإِلناث ، تَراها كأَنّها َعْظٌم واحد ، ُمتَِّصلةُ فَقَاِر الظَّْهِر ، : أَُجدٌ  وناقةٌ  ُمَوثَّقَةُ الَخْلقِ  : أُُجدٌ  وناقَةٌ  ، بضّمتين : قَِويَّةٌ ، أُُجدٌ  نَاقَةٌ  يقال :و

 .أُُجدٌ  وال يُقَال للَجَمل

 القََرا ، أَي ُمَوثّقةُ الظَّْهِر. ُمْوَجدةُ  فهي هللاُ تعالى آَجَدَهاو

 بَْعَد َضْعف ، أَي قَّواِني. آَجَدنِي ويقَال : الحمُد هلل الذي

 .آَجَدهُ و أََجَده وقد ُمْحَكم : َوثِيق (3) ُمْؤَجد بناءٌ و

 اللسان : من زْجر الَخيل. ، وفي (4) ، بالكسر ساكنة الدال : َزْجٌر لإِلبلِ  إِِجدْ و

 يَْوم من األَيّام : اسُم علٍَم على األََحدو َعْشرة. إِحَدىو َعَشرَ  أََحدَ و واثناِن ، أَحدٌ  وهو أَّول العَدد ، تقول بمعنى الواِحِد ، األََحدُ  : [أ حد]

بما فيه ، فيفرد ويذكَّر ، عن  األَحدُ  ، تقول : مَضى المعروفة ، فقيل هو أَّول األُسبوع ، كما مال إِليه كثيرون ، وقيل هو ثاني األُسبوع

ّم أَي َسواٌء يكون أُْحَدانٌ و آَحادٌ  ج اللِّحيانّي. مطلقاً ، سواٌء كان بمعنَى الواحِد أَو  أَو ليَس له َجْمعٌ  بمعنَى الواحد أَو بمعنى اليوم ، األَحدُ  بالضَّ

فَقَال : َمعَاَذ هللا ،  ؟أََحدٍ  جْمع اآلحادُ  بالمعنَى األَعّم الِّذي ال يعّرف ، ويخاطب به كلُّ من أُريد ِخطابُه. وفي العباب : ُسئل أَبو العَبّاس : هل

أَي المعّرف بالالم الذي لم يُْقَصد به العَدد  ، األََحدُ  أَو وأَْشهاٍد. جْمع الواحد فهو محتمل كشاِهد (5)جْمٌع. ولكن إِن جعْلته  لألََحد ليس

وهو الفَْرد الِّذي  ُسبحانه وتعالى ، لُخلوِص هذا االسِم الشَِّريِف له تعالَى. َحضرةُ جناب هللا ال يُوَصُف به إِالَّ  المرّكب كاألحَد عشَر ونحِوه

ي ، لنَزاهته عن ذلك. وقيل : لم يََزْل َوْحَده ولم يكن معه آَخُر. وقيل الّذي ال ثانَي له في ُربُوبيّته وال  األََحدُ  أََحِديَّته معناها أَنّه ال يَقبَل التَّجّزِ
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ٌل من ، والهمزة بد أَحدٌ  ، تقول : ما جاَءني (6)في ذاتِه وال في ِصفاته ، جلَّ شأْنُه. وفي اللسان : هو اسٌم بُنَِي لنْفيِ ما يُذَكر معه من العَدد 

 الواو ، وأَصلُه َوَحٌد ، ألَنّه من الوْحدة.

بكْسر  ، اإِلَحدِ ـ  مؤنّث ، وأَِلفُه للتأْنيث ، كما هو رأُْي األَكثِر ، وقيل لإِللحاق إِْحَدى العَظيم المشتَّد الصَّْعب الَهائل : يُقَال لألَْمِر الُمتَفَاقِمِ و

وَضبَطه بعُض شّراح التسهيل بَضّمٍ ففتْح ، كغَُرٍف. قال شيخنا : والمعروف األَّول ، ألَنّه الهمزة وفتْح الحاِء كِعبٍَر ، كما هو المشهور. 

، وهي مكسورة ، وفِْعلَى مكسوراً ال يُجَمع على فُعَل ، بالّضّم. وقْصُدهم بهذا إِضافة المفرد إِلى َجْمعه مبالغةً ، على ما  إِلحَدى جمعٌ 

هاب : وهذا الجمْ   ع وإِْن ُعِرَف فيَصّرُحوا. قال الّشِ

__________________ 
 نسخ القاموس : وأمثا . ِإحد  ( يف1)
 . ويروي ابلتاء املثناة... ( يف معجم البلدان : أثيدة ابملثلثة بلفة التصغري2)
 ( يف القاموس : الَقصرِي.7)
 ( األصر واللسان ا ويف القاموس بدون  زة.3)
 ( وهي عبارة الصحاح أيضاً.4)
 التكملة : جعلتها.( يف 5)
 ( هذا قو  أيب ِإسحا  النحوي كما يف التهذيب.6)
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َض به املؤن ث ابألَلف مَححاًل هلا عل  ُأختها ا َأو يُقد ر له ُمفَرد ُمؤّنث هباٍء ا كما َحّقَقه ال َهيلّي يف املؤّنث ابلتاِء لكّنه مجُِ س 
 ِذكَر  وِذَكِر.

 هكذا في النُّسخ ، والِّذي في نُسخِة شيِخنا : واِحُد الواِحديَن. وفي التكملة : واحدُ  ، األََحِدينَ  وواِحدُ  فيهما ،محّركةً  ، أََحُد األََحِدينَ  فاُلنٌ و

 وواحٍد وأَنشد قول الُكميت : أََحدٍ  بكْسٍر ففتْح. وهما جْمع اإِلَحِدين

 (1)قدح َرَجُعوا كَحيٍّ واِحِدينا و 
. قال أَبو الَهيثم : هذا أَبلُغ الَمْدح. قال ثّم الّظاهر أَنَّ هذا الجمَع أََحُد األََحِدينَ  ياَن بِن ُعيينةَ قال : ذاكالثَّْوِريُّ عن سف (2)وُسئَل ُسفياُن 

الدواهي ، لكنّهم يَجمعُوَن ما  إِحَدى مستعمٌل للعُقاَلِء فقط ، وفي شروح التّسهيل ِخالفه ، فإِنّهم قالوا في هذا التركيب : المراُد به

َق بيَن الِقلَّة والكثْرة. وفي اللُّباب : ما ال يَعِقل يُجَمع جمْ يَستعظ ع المذكَِّر في أَسماِء مونه جْمع العقالِء ، وَوْجُهه عند الكوفيّين : حتّى ال يُفرَّ

لسابِق إِاّل أَن ذاك في الدَّواِهي وهذا في العاقِل هو كا ، إِْحَدى اإِلَحدِ و ، اآلحادِ  وواِحدُ  الدَّواِهى ، تنزيالً له َمنِزلة العُقاَلِء في ِشدَّة النِّكاية ،

 الِّذي ال نَظير له. وضبطوه بالوجهين كما َمّر. قال رجٌل من َغطفَان.

دح  هـــــــــــوا عـــــــــــن اَ ســـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــَ نــــــــــــح ُم لـــــــــــنح تــــــــــــَ كـــــــــــُ  ِإنـــــــــــّ

م ِإىل     يـــــــــــــكـــــــــــــُ َدلـــــــــــــِّ َد حـــــــــــــىت  يـــــــــــــُ دح  ِإحـــــــــــــح  اإِلحـــــــــــــَ

  

 حَتحلُُبوا َصرحماَء مل تـَرحأَمح َوَلدح و 

قوا في اإِلطالق وال في الضَّبط ، بل هو بالوجَهين في الدَّواِهي وَمْن ال نَظير له من العقاَلِء ، والفْرق بينهما من اقال شيخنا :  لكالم ولم يُفّرِ

له على ذِوي الفضائل ال  ألَنّه َجعلَه داِهيَةً في الدَّواِهي وُمنفِرداً في المنفِردين ، أَْي ال ِمثَْل له ، وهو أَْبلَُغ المْدحِ ، كما سيأْتي بيانُه. ففضَّ

 أََحد الّدال على أَنّه ال يَدِري ُكْنَهه. قال الّدمامينّي في شرح التسهيل : الّذي ثبَت استعمالُه في المْدح أََحدو إِحَدى على المطلَق مع ِإبهامِ 

ِء ، ولم يُسمع في أَسماِء األَجناس ، انتهى. قال ابن العلما كأَحدِ  ، أَو إِلى َوْصف ، أَحِدينو كأَحد مضافَين ِإلى جْمعٍ من لَفظهما إِحدىو

، قالوا : التأْنيث  إِحَدى اآْلَحادِ  . وقولهم هذااآلحادِ  ، وواحدُ  األَحِدين أَبلُغ المْدح. ويقال : فالٌن َواحدُ  أََحُد األَحِدين األَعرابّي : قولهم ذاك

 ي المحكم : وقوله :للمبالَغة بمعنَى الّداهيِة ، كذا في مجمع األَمثال. وف

دِ  ِإحـــــــــــــد حـــــــــــــىت  اســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــثـــــــــــــاُروا يَب    اإِلحـــــــــــــَ
ـــــــــــِدي    عـــــــــــت الٍح مـــــــــــُ ـــــــــــرًا ذا ســـــــــــــــــــــــــِ َزب ـــــــــــًا هـــــــــــِ ـــــــــــث ي ـــــــــــَ  ل

  
 فسَّره ابن األعرابّي بأَنه واحٌد ال ِمثَْل له.

يقال ذلك عند تَعظيم  ُمْنَكِر العظيِم ،، أَي باألَْمِر ال بإِْحَدى اإِلَحدِ  أَتَى السابِق بالكالم ، تقول : إِحَدى اإِلحدِ و هذا إِحَدى اإِلَحد الفْرق بينو

، أَي واحٌد اَل نظيَر له ، قال ابن األَعرابّي ، فال فَْرَق في اللّفظ وال في الّضبط ، وبه تَعلم أَنّه  اإِلَحدِ  (3) إِْحَدى األَمِر وتهويِله ، ويقال فالن

ى متفاقِم ، وأَنّثوه َحْمالً علال تَكراَر ، ألَّن اإِلطالَق مختِلٌف ، فهو كالمشتَرك ، ألَنّه هنا أُريَد بِه العُقاَلُء ، وهو غير ما أَريَد به في األَْمِر ال

 الّداِهية ، فكأَنّه قيل : هو داِهيَةُ الدََّواِهي.

ه ، كذا في شروح الفصيح. قال والدَّاِهيَة من الّدَهاِء وهو العَْقل ، أَو ممزوجاً بمْكر وتَدبيٍر ، أَو من الّداهيَة المعروفَة ، ألَنّه يُْدهُش َمن يُناِزلُ 

َهاب : وَظّن أَبو َحيَّاَن أَنَّ  َوْصُف المؤنَِّث ، وَردَّه الّدمامينّي في شْرح التَّسهيل. قال في  إِحَدى اإِلَحدِ و ِديَن َوْصُف المذكَّرِ األَحَ  أَحدَ  الّشِ

. قال إِْحَدى اإِلَحدِ و إِحَدى األََحِدين من غير تَْنيِيف دون إِضافٍَة ، وقد يقال لما يُْستعَظم مما ال نَظيَر له : هو إِحَدى التسهيل : وال يُستعمل

 الفائق في كما ، السالمعليه، وفّسروه بلَياِلي عاٍد ، أَو ِسنِي يُوسَف  «ِمن َسْبعٍ  إِحدى»فقد َوَرَد في الحديث  : وهذا لعلّه أَكثِريٌّ وإِالّ  شيخنا

 .النهاية في وبُِسطَ  ، ماعنههللارضي عبّاس ابن حديث في وهو:  قلت. وغيره

 إِليه ، أَي َعِهْدت. أَِحْدتُ  يقال : ، كَسِمَع : َعِهَد ، أَِحدَ و

اُء :  وأَنشد الفرَّ

دساَر اأَلِحب ُة   (4) َأِحُدوااّلذي  ابأَلحح
 يريد بالعَْهد الذي َعِهدوا ، كما في اللّسان في وح د.

 قال الّصاغانّي : قَلَبُوا العَْين َهمزةً والهاَء حاًء ، وُحُروف
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__________________ 
 : (وحد)( روايته يف التهذيب 1)

ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن  فــــــــــــــــــرّد قــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــي األحــــــــــــــــــي

 فــــــــــــــــقــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــوا كــــــــــــــــحــــــــــــــــيٍّ واحــــــــــــــــديــــــــــــــــنــــــــــــــــا   

  

 ..«.. وسئر سفيان بن عيينة فقا  :»( يف التهذيب : 2)
 .أحد ( عن التهذيب ا وابألصر :3)
 يته فيه :من قصيدة ميدح عبد امللك بن مروان ويشكو السعاة وروا 54( البيت للراعي النمريي ا ديوانه ص 4)

 ابن األحــــــــــــــــبــــــــــــــــة ابلــــــــــــــــعــــــــــــــــهــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي عــــــــــــــــهــــــــــــــــدوا 

 فــــــــــــــــال متــــــــــــــــالــــــــــــــــك عــــــــــــــــن أرض هلــــــــــــــــا عــــــــــــــــمــــــــــــــــدوا   
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 ا ل  قد يـَُقام بعحُضهما ُمَقاَم بعٍ .
تين ، أُُحدٌ و  الّصالة والّسالم ،على ساِكنَها أَفضُل  َجبٌَل بالَمِدينة ، ، بسكون الحاِء منّون أُْحدٌ  وقال الُزمخشرّي : رأَْيت بخّط المبّرد : ، بضمَّ

 قال شيخنا : وأَنكَره َجماَعةٌ وقالوا : إِنّه ال يُسكَّن إِاّل في الّضرورة ، ولعّل الذي رآه كذلك. «َجبٌَل يُِحبُّنَا ونُِحبُّه أُُحدٌ »فيه َوَرَد و

َكةً : ع ، أََحدو  نَْجديٌّ ، أَو هو كُزفَر ، كما ضبَطه البَكرّي. محرَّ

َجبٌَل  أَو هو ُمشدَّد الّدالِ  461ضٌع ، منه أَبو الُحَسْين أَحَمُد بن الُحسين الطََّرُسوسّي ، رَوى َعْنه ابُن األَكفانّي ، توفي سنة : َمو األََحدِ  وُسوقُ 

 إِن َشاَء هللا تعالى. فيذكر في ح د د ،

جلُ  اْستَأَْحدَ و  : انفََرَد. اتََّحدَ و الرَّ

 أَي واِحداً واِحداً. في اللّفظ والمعنَى جميعاً ، ممنوَعين للعَْدل ، أَُحاَد أَُحادَ  جاُءوا قَول النّحويّينو

 به ، يَمانيَة. لم يَْشعُرْ  أَي بهذا األَمِر : بِه ، اْستَأَْحدَ  ما يقال :و

دَ و ْدُهنَّ  حَكى الفّراُء عن بعض العرب : معي َعَشَرةٌ  َعَشَر ، أََحدَ  ، أَي َصيََّرَها تأْحيداً  العََشَرةَ  أَحَّ دَ و َعَشرَ  أََحدَ  ، أَي صيِّرهنَّ  فأَّحِ االثنين  أَحَّ

د أَنّه قال لَرجل أَشاَر بَسبَّابتَيه في التَّشهُّد :»في الحديث و واحدةً ، صيََّرهما ، أَي ْد أَّحِ  ، أَي أَِشْر بإِْصبع واحدة. «أَّحِ

جْمٌع. هو من بقيّة قَول أَبي العبّاس أَحمد بن يَحي ثعلب ،  لألَحد كما أَنَّه ليس ، ِجنِسهو لْفظه يقال : ليس للواحد تَثنيةٌ وال لالثنين واحٌد منو

فاِء  هاب في شْرح الّشِ  قال شيخنا : وهو قد يخاِلف قَوَل المصنّف فيما يأْتي ، أَو الواحد قد يُثنّى ، كما سيأْتي. .(1)وقد نقلَه الّشِ

 * ومما يستدرك عليه :

، فهو اسٌم لَمن يَصلح أَن يَُخاَطب ، يَستِوي فيه الواحُد  أَحدٌ  ه لم يَتعّرض لها ، قال الجوهرّي : وأَّما قَولهم : ما بالّدارالنَّكرة ، فإِنّ  أََحدٌ 

وفي حواِشي السَّْعِد علَى  .(3) (َفما ِمْنُكْم ِمْن َأَحد  َعْنُه حاِجزِينَ )وقال  .(2) (َلْسُُتَّ َكَأَحد  ِمَن النِّساءِ )والجْمع والمؤنَّث. وقال تعالَى 

 ، أَي الكريُم من الّرجال. إِحداَها الكّشاف أَنه ال يقع في اإِلثبات إاِّل بلفظ كّل. وقال أَبو زيد : يقال : ال يَقوم لهذا األَمِر إِاّل ابنُ 

 الُمْستَكيُن. الّليث ، قال : هوبالدال المهملة ، ِمن أَخد ، أَهملَه الجوهرّي ونقلَه األَزهرّي عن  ، الُمْستَأِْخدُ  : [أخد]

َوابُ  : ُمستَكين َمستأْخدٌ  وقال : َمريضٌ  هو الذّي يَسيل و المعجمة ، والّدال تَصيحف ، قاله أَبو منصور ، بالذال أَنّه (4) لَمرِضِه ، أَو الصَّ

 ل المعجمة ، وَموضعها باب الخاِء والذال.قال : وهذا كلّه بالذا والُمَطأِْطُئ رأَْسه من َرَمٍد أَو َوَجعٍ ، الدَُّم من أَْنفه ،

هكذا في سائر النُّسخ ، والّذي في  الُمْنَكر ، كاألَّد ، بالفتح األَْمرُ و والدَّاِهيَة. العظيم بكسرهما : العََجُب واألَمُر الفظيعُ  اإِلدَّةُ و اإِلدُّ  : [أدد]

ةٍ إَِددٌ  جْمعو بالكسر ، ، إَِدادٌ  إِدٍّ  أَي جْمع ج ، مثل فاعل فلينَظر. اآلدُّ  اللِّسان : وكذلك  بكْسر ففتْح. ، إِدَّ

ةُ ، والقَْهر الغَلَبَة مثْل فاِعل : ، اآلدُّ و بالكسر ، ، اإِلدُّ و بالفتح ، ، األَدُّ و  قال : والقُوَّ

ّدًة و  يّن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ وحَن عـــــــــــــــــــــــــَ   ِإد اَنضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َدا    الن هنــــــــــَح مــــــــــُ ت صــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح ن د مــــــــــا كــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــَ  مــــــــــنح بـ

  
ُتْم َشْيئاً ِإدًّا). ُوِصَف به ، كذا عن الِّلحيانّي. وفي التنزيل إِدٌّ  وأَمرٌ  ، بكسر األَلف ، إِاّل ما ُرِوَي عن أَبي  إِدًّا قِراَءة القّراءِ  (5) (َلَقْد ِجئ ْ

 ٍء : عظيٍم.ي الُوجوه كلَِّها بشيْ ، مثْل ماّدٍ ، قال : وهو ف آدٍّ  ءِ ، قال : ومن العرب َمن يَقول : لقد ِجئْت بشيْ  أَدًّا أَنّه قرأَ  (6)َعْمٍرو 

عَت الَحنيَن في أَْجوافَها ، وعن ُكراع : تَؤّد أَدًّا واإِلبلُ  النّاقَةُ  أَدَّتوَ  َهَدَر. ، إِذا يَُؤدُّ أَدًّا البَِعيرُ  أَدَّ و وَمدَّْت  َحنَّتْ  النّاقَةُ : أَدَّت ، إِذا َرجَّ

 لَصوتها.

__________________ 
 ( ونقله أَيضاً يف التهذيب والتكملة واللسان.1)
 .33( سورة األحزاب اآية 2)
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 جعر أحد يف موضض اجلمض ؛ قا  الفراء : أحد يكون للجميض وللواحد يف النفي. 47( سورة ا اقة اآية 3)
 ( اللسان : والصواب.4)
 .89( سورة مرمي اآية 5)
  التهذيب : أيب عبد الرمحن.( األصر واللسان ا ويف6)
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بالكسر ، واألَّول هو  ، تَئِدُّهو بالّضّم ، ، تَُؤدُّه الّداهيةُ  أَدَّتْه عن اللَّيثو َذَهب. : يَُؤدُّ أَدًّا في األَرض أَدَّ و َمدَّهُ. : يؤدُّه أَدًّا والَحْبلَ  ءَ الّشيْ  أَدَّ و

ا أَن يكون  ، تَأَدُّه َرى اللِّحيانّي حَكىأُ و القياس والكْسر غريٌب ال يعَرف ، قال ابن سيده : بالفتح ، فإِّما أَن يكون بَنَى ماِضيَه على فَِعَل ، وإِمَّ

، إِذا  يَئِدُّهو يَُؤدُّه أَدًّا األَمرُ  أَدَّه وكذا َدَهتْه. من باب أَبَى يأْبَى. وقد استغَربه شيخنا ِجدًّا ، ألَنَّه لم يّطِلع على نَّصِ اللِّحيانّي. وكلُّ ذلك معناهُ 

 َدَهاه.

 كاألَّد. : التَّْشّدد ، التَّأَدُّدُ و

تين ، ، أُُددٌ و ولو قال كُصَرد لم يَحتج للتّطويل ببيان ُحْكم إِعرابه ، ، كعَُمَر ، مصروفاً ، أَُددٌ و من  أَبو قَبِيلةٍ  لُغة فيه عن سيبويه : بضمَّ

بِن زيد بن يَشُجب بن َعِريب بن كهالَن بن َسبَإِ بن يَْشُجب بن يَعُرَب بن  أُددُ  ِحْميَر ، وقيل بن َزيد بن كَهالَن بن َسبَإِ بن أُددُ  ِحْمير وهو

 قَحطاَن.

 قال الشاعر : أُْخَرى قَبيلةٍ  أَبو بن اْلياِس بن ُمَضرَ  ابُن طابَخةَ  بالضمّ  أُدٌّ و

وا  أُد   بــــــــــــــُ ــــــــــــــواَن فــــــــــــــانحســــــــــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــن طــــــــــــــاخبــــــــــــــٍة أَب

خــــــــــــــاِر َأاًب      وَم الــــــــــــــفــــــــــــــَ ُروا كــــــــــــــبُدٍّ يــــــــــــــَ فــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــُ  تـ

  
َخ الِكتَاُب. (أُقَِّتتْ )واٌو ، ألَنّه من الُوّد ، أَي الُحّب ، فأَبِدلت الواُو همزةً ، كما قالوا  أُدٍّ  قال ابن ُدريد : أَحسب أَن الهمزة في  وأُّرِ

 * ومما يستدرك عليه :

 الّطِريِق : َدَرُرهُ. أََددُ 

 : َصوت الَوْطِء. قال الشاعر : األَدُّ و

وُِّ   هـــــــــــــَ ا يــــــــــــــُ هـــــــــــــَ نــــــــــــــ  ُض أَرحضـــــــــــــــــــــــــــًا جـــــــــــــِ بـــــــــــــَ تــــــــــــــح  يــــــــــــــَ

رُ  أَديف     مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ت ــــــــــــــــٌم هــــــــــــــــَ ي ٌض وهنــــــــــــــــَِ جــــــــــــــــح  وســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وهي لُغة. أُدّ  لوكان لقريش َصنٌَم يَدُعونهُ ِودًّا ، ومنهم من يقو إِتْبَاٌع له. قال األَزهرّي : أَِديدٌ  واألَيُِد : الجلَبَةُ. وَشِديدٌ 

 ، إِذا أَسَرَع وسار سيراً شديداً. يَئِدُّ أَّداً  البَعيُر في َسيره أَدَّ و

منها محّمد بن َعيّاش ، رَوى عن  ة ببُوَسْنَج ، بفتْح فسكون ، أَهمله الجوهرّي وصاحب اللسان ، وقال الصاغانّي : هي ، أَْردُ  : [أرد]

قريبةٌ من أَْصبهاَن ، منها أَبو الَحسن علّي بُن ِإبراهيَم بِن  بفارَس : (4) وبالّضّم : ة أَبو الحسن الفالي. صالح بِن َسْهِل البُوَسْنجّي ، وعنه

 أَحمَد الدامانّي ، روى له المالينّي.

منه أَبو محمد عبد هللا بن يوسف بن أَحَمد األَصفهانّي نَزيل نيسابوَر ، توفَِّي  د قُْرب أَْصفََهانَ  بفتح األَّول وكْسر الثالث وفَتِْحه : أَْرِدْستَان ،و

 .409َسنة 

 اي ،قال الحافظ ابن حجر : هكذا َرأَْيتُه في كتاب الذَّهبِّي بخّطه ، ولم أََره في اإِلكمال وال في َذيله ، وَسمْعت َمن يذُكره بالزَّ  أَْرَدِشيُر ،و

 مشهورين.ال من ُملوِك الَمُجوِس 

ين أَفصُح ، هو أَْسد.و بن َكْهاَلَن بِن َسبَإِ  (1)بن نَْبت بن ماِلِك  بُن الغَْوثِ  أَْزدُ  : [أزد] وبالّزاي أَكثُر. قال الَوزير في كتاب اإِللحاق  بالّسِ

، هذه  األَزدو امةَ عن ِرجاله قال : َعْسد واألَسدباالشتقاق إِنّه اشتقاٌق بعيٌد ال يَِصحُّ عند أَْهل النَظِر قال : والّصحيح ما أَخبَرني به أَبو أُس

أَبو َحّيٍ باليََمن ، ومن أَوالِده  أَيضاً يكون بمعنَى العَْزد ، وهو النِّكاح ، نقله شيخنا ، األَْزدو الثاّلُث الكلماُت معنَاَها كلَِّها القُبُل. قال :

لَقبُه. وصّرَح أَبو القاسم  األَْزدو الحنفّي : اسمه ِدْرٌء ، بكسر فسكون وآخره همزة ،قال الشيخ عبد القادر بن عمر البغدادّي  األَنصاُر كلُّهم.

َحه األَمير وغيُره. وفي االستيعاب : (2)الوزير أَنّه ِدَراٌء  ُجرثومةٌ من جراثيِم قَْحَطاَن ، وافتََرقَْت فيما ذَكَر أَبو ُعبيدةَ  األَْزدُ  كِكتَاب ، وصحَّ

السََّراةِ. وفي ُمختََصر الجْمهرة : أَّن َشنوَءة  أَْزدُ و ُعَمان أَْزدُ و َشنُوَءة أَْزدُ  ويقال نَّسب على نَْحِو سْبعٍ وعشرين قَبيلةً.وغيُره من علماِء ال

العرب. ويقال لبعٍض ء البَْحِر بيَن البَصرةِ وَعَدن. والسََّراة : أَعظُم ِجباِل اسُمه الحارث ، وقيل عبد هللا. وُعَمان كغَُراب : بَلٌد على شاطى

َي أَْزَدَغسَّاَن ، وهم أَربَُع قبائَل ، ومن لم يَشرب منه لم يُقَْل له ذلك. وإِليه  (3) [ماءٍ ]َغّساَن ، وهو اسُم  أَْزدُ  آخَر : فمن َشِرَب منه منهم ُسّمِ

 يُشير قوُل حّسان بن ثابت :
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__________________ 
 .«ة»بد  « د»( يف القاموس : 4)
 مالك بن زيد بن كهالن. 484ومجهرة ابن حزم  615مجهرة ابن الكليب ص ( يف 1)
 ( يف مجهرة ابن الكليب : ذرآء.2)
 قا  : وهو ماء با زبيد ورمض. 615( زايدة عن مجهرة ابن الكليب ص 3)
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ٌب  ٌر جنــــــــــــُُ عشــــــــــــــــــــــــــَ ِت فــــــــــــِإاّن مــــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــــبَلــــــــــــح  ِإمــــــــــــّ

انُ  اأَلزحدُ     نـــــــــــــــا واملـــــــــــــــاُء َغســـــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــتـــــــــــــــُ  ِنســـــــــــــــــــــــــــــح

  
 أَزدِ  فثَبتَْت أَزُدَشنُوَءةَ على َعْهِده دونَ  (1)ُعَماَن أَن ال يَُحوال عليه  أَْزدَ و َشنَوَءةَ  أَْزدَ   ، واسمه قيُس بن َعْمِرو ، وكان عاهدَ وقال النَّجاشيّ 

 ُعَماَن ، فقال :

حــــــــيــــــــحــــــــٍة و  ٍر صــــــــــــــــــــــَ ِ رِجــــــــح اح لــــــــَ ُت كــــــــِذي رِجــــــــح  كــــــــنــــــــح

َد نو     ٌب مـــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــَ ٍر هبـــــــــــــــــا َريـــــــــــــــــح  رِجـــــــــــــــــح

  

تح  حــــــــــ  جي صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــّ ا ال ــــــــــَبمــــــــــ  ــــــــــَبزدُ ف وءٍة  ف ــــــــــُ ن  شــــــــــــــــــــــــَ

تح و     لـــــــــــــ  جي شـــــــــــــــــــــــــــَ ا الـــــــــــــَ انِ  فـــــــــــــَبزحدُ أَمـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  عـــــــــــــُ

  
ث ، أَْزدُ و يُّ ، محّدِ د بن صالح النَّسِفّي. بن الفَتْح الَكّشِ  رَوى عنه محمَّ

 * ومما بقي عليه :

 بُن ِعْمراَن بن َعْمِرو بن عامٍر ، ذكَره أَهُل األَنساب. أَْزدُ 

بن نَْوف بن  ، كَكِتف ، مجّرداً عن األَلف والالم في لغة األَكثر ، ابُن عبد هللا بن قاِدم بن َزيد بن َعِريب بُن ُجَشم بِن حاِشد بن َخْيرانَ  أَِزدٌ و

خبار َهْمَدان وأَشعَارها ، وذَكره ابن الكلبّي وَضبََطه محّركة ، ومنهم من أَلحقَه األَلَف َهْمَداَن ، كذا َجزَم به ابن المرهبّي في كتابه في أَ 

 والاّلَم.

ب ، قال أَبو علّي الفارسّي  (2)وآزاد  : إِن ِشئَْت جعْلته كخاتَام ، أَو على أَفعَال ، بصيغِة الجْمع ، كما  (3)، بمعنى التّمر الَجيِّد فارسيٌّ معرَّ

 في المصباح.

 : النِّكاُح ، كالعَْزِد. األَْزدو

باع ، محّركةً  األََسدُ  : [أسد] ورأَيت من قال  أَي معروف ، وأَورَد له ابن َخالَويه وغيُره أَكثر من َخْمِسمائة اسٍم ، قال شيخنا : م ، من الّسِ

بضّم فسكون ،  ، أُْسدٌ و أُُسودٌ و آَسادٌ  ج  إِلى األُلوف.إِّن له أَلَف اسٍم ، وأَورد منها كثيراً المصنّف في الّرْوض المسلوف ، فيما له اسمانِ 

،  أُْسدانٌ و ، بهمزتين على أَفعُل كَجبٍَل وأَجبُلٍ  آُسدٌ و ، والثاني مقصوٌر مثقَّل منه أُسود وفي نُسخة بضّمتين. واألَّول مقصور ُمخفّف من

 ؟َجْمع بالفتح كَمْشيََخة. وهل هو َجْمٌع أَو اْسمُ  ، َمأَْسدةو بالّضّم ،

ح الثاني. ، كما قاله أَبو زيد ، ونَقَلَه في المصباح عن الكسائّي.  أََسَدةٌ  التأْنيث ، فيقال فيها بَِهاءِ  األََسد أَي األُنثَى من وهي ِخالٌف ، وُصّحِ

 عامٌّ للذّكر واألُنثَى. األََسد وقال غيرهم ، إِن

وض. وبعُضُهم جعلَه َمِقيساً ، لكثْرةِ أَمثاِله في كالمهم. األُسود وهو األَرُض الكثيرةُ  أَيضاً. َمأَْسَدةٌ  الَمَكانُ و  ، كالَمْسبَعة ، كما في الرَّ

ُجلُ  أَِسدَ  من الَمجاز :و ، من الَخْوف. األََسدِ  أَي َدِهَش من ُرؤيتِه ،و ، ِإذا تََحيَّرَ  يأَْسُد أََسًدا كفَِرحَ  الّرجُل ، أَِسدَ و  كاألََسدِ  صارَ  : ستأَْسدَ او الرَّ

جاِل َزْوُجك  .«، وِإن َدَخَل فَِهَد ، وال يَسأَل عما َعهدَ  أَِسدَ  الّذي إِن َخَرجَ »قالت :  ؟في َجراَءته وأَخالقِه. وقيل المرأَةٍ من العرب : أَّي الّرِ

 َغِضَب. عليه أَِسدَ و ِضدَّ. ، إَِذا اْجتَرأَ ، أَو هو أَْسدَ استَ و أَِسدَ  في الشََّجاَعة ، يقال كاألََسدِ  وفي حديث أُّمِ َزْرعٍ كذلك : أَي صار

 َسِفهَ. عليه أَِسدَ  قيلو

 كَضَرب : أَفَسَد بيَن القَْوِم. ، (4) أََسدَ  من الَمجاز :و

 َشبَع. : أََسدَ و

 : َرجٌل. األََسدِ  ذوو

ةأَي ذا  «األََسدِ  ُخْذ منِّي أَِخي ذا»في حديث لُقماَن بن عاد و  .األََسِديّة القُوَّ

 بالسين أَفصُح وبالّزاي أَكثُر ، وقد تقدَّم قَريباً. األَْزد ، بفتح فسكون ، األَْسدُ و

يت ، ، كفَِرَحة : الَحِظيَرةُ ، األَِسَدةو ّكِ اريَة. عن ابن الّسِ  والضَّ
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 في َجَراَءته. كاألََسد صارَ  عليه : استأَْسدَ  من الَمجاز :و

قيل و وَعُظَم ، وقيل : هو أَن يَْنتَِهَي في الطُّول ويَبلَُغ َغايَتَه. (5)وُجنَّ  النَّْبُت : طالَ  استأَْسدَ  من الَمجازو عليه كأَِسدَ  : اْجتََرأَ ،َعلَْيه  استأَْسدَ و

 واْلتفَّ وقَِوَي. وأَنشد األَصمعّي ألَبي النَّجم : بَلَغَ  هو : إِذا

__________________ 
 وابألصر : أن ال  وال عليه.( عن اللسان ا 1)
 ( يف املصباح املنري : اآزاذ ابلذا  املعجمة.2)
 .«( عبارة الفارسي كما يف املصباح : ِإن شئت جعلت اهلمزة أصاًل فيكون مثر خالم وِإن شئت جعلتها زائدة فيكون عل  أفعا 3)
 ح واللسان.: أفسد. ومثله يف الصحا  ِإيساداً  با القوم آَسدَ  ( يف املصباح :4)
 .«وجفّ »( عن األساس ا وابألصر 5)
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دٌ  ِر  ُمســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــبحســــــــــــــــــــــــــِ طــــــــــــَ يــــــــــــح ه يف غــــــــــــَ   (1)ِذاّبنــــــــــــُ
زِ ِ     َت انــــــــــــح بــــــــــــح ــــــــــــلــــــــــــرّائــــــــــــد : َأعشــــــــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــقــــــــــــو  ل

  
 وقال أَبو ِخَراش الُهذلّي :

ا  جـــــــــِّ فـــــــــَ ـــــــــُ ٍن  (2)يـ ِر آجـــــــــِ هـــــــــح  ابألَيـــــــــِدي عـــــــــلـــــــــ   ـــــــــَ

     ٌ رحمــــــــــــَ دٌ لــــــــــــه عــــــــــــَ يــــــــــــرُ  ُمســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــبحســــــــــــــــــــــــــِ  وجنــــــــــــَِ

  
جن بأَْيديهّن ، لينال الماُء أَعناقَهن لِقَصِرَها ، يعِني ُحُمراً وَرَدت الماَء. يُفّجين قوله :  كما ُمستأِْسداً  : الطُّحلُب وجعلَه العَرَمضُ و أَي يُفّرِ

ين. النَِّجيلُ و النَّْبتُ  يَْستَأِْسدُ   : النَّّز والّطِ

ْيد الَكْلبَ  آَسدَ  من المجازو  وأَْشاَله : َدَعاه. أَْغَراه ،و َهيََّجه : أَسََّدهُ و ، أَْوَسَدهو ، إِيساداً  بالصَّ

 األَخيرة عن الّصاغانّي ، كما قالوا للِوشاحِ : إِشاٌح. ، بالكسر والّضّم : الِوَساَدة األَُساَدةو

 وأُْغِرَي. ُهيِّجَ  الّرجُل ، إِذا استُوِسدَ و

بالنون والموّحدة ، هكذا في نُسختنا ، والّصواب  نَبَاٌت ، ذي في اللسان بفتح الهمزة :، وال« كُكْرسيّ »وفي نسخة :  ، بالضّم ، األُْسديّ و

 ، بالمثلَّثة فالتّحتية ، وهو في ِشعر الُحَطيئة يَصف قَْفراً :« ثِياب»

ك الـــِورحد   لـــــــِ هـــح ـــَ تـ ِديِّ ُمســـــــــــــــــح تح  كـــــــاأُلســـــــــــــــــــــح لـــــــَ عـــَ  قـــــــد جـــَ

ا    بــــــــــــــَ ًة ُرغــــــــــــــُ اِديــــــــــــــّ يِّ بــــــــــــــه عــــــــــــــَ طــــــــــــــِ
َ

ِدي املــــــــــــــ  أَيــــــــــــــح

  
ُغُب : الواسعة  العاِديّةو ُمستهِلك الِورد ، أَي يهِلك وارُده لطوله ، فشبَّهه بالثَّْوِب الُمَسدَّى في استوائِه. قال ابن بَّرّي :  (3): اآلبار. والرُّ

في فصل َسِدَي. قال أَبو علّي :  . وَصوابه أَن يذكرأَِسدَ  بضّم الهمزة َضْرٌب من الثِّياب. قال : وَوِهَم َمن جعلَه في فَْصل األُْسِديّ  َصوابه

واحٌد يراد وأُْستِّي ، وهو جْمع َسِدّيٍ وَستِّيٍ ، للثَّوب الُمَسدَّى ، كأُمعُوِز جْمع َمعز. قال : وليس بجْمع تكسير ، وإِنََّما هو اسٌم  أُْسِديّ  يقال :

 األُولى منهما ، على َحّدِ َمْرِمّي وَمْخشّي.، فقِلبت الواو ياًء الجتماعهما وسكون  أُْسُدويٌ  به الجْمع ، واألَصُل فيه

 أَِسيدٌ و بن َعْمِرو بن ِمْحَصٍن ، أَِسيدُ و بُن َصفوان ، أَِسيدُ و الثُّقَِفّي ، أَِسيد بُن جاِريَة بن أَِسيدُ  وهم َصَحابِيُّون ، رجالٍ  كأَِمير : َسْبعَة ، أَِسيدٌ و

الَوجهاِن ُمكبّراً وُمصغَّراً ، كذا في  بن َسْعيةَ القَُرِظّي ، وهذا األَخير ُرِوَي فيه أَسيدُ و الُجْعفّي ، أَِسيدٌ و بن ساعَدةَ األَنصاريّ  أَِسيدُ و الُمَزنِّي ،

 التجريد للذّهبّي. قْلت : وستأْتي اإِلشارةُ إِلى بعضهم في كالم المصنّف قريباً.

ىو ً  بأَِسيدٍ  المسمَّ بن عبد الرحمن بن زيد بن الخّطاب  أَِسيدُ و ، (4)الّساِعدّي األَنصارّي  أَِسيد بن أَبي أَِسيدُ  وهم تابِعيُّون رجال َخْمَسة أَيضا

قات الُجْعفيُّ يَرِوي المراِسيَل ، كذا في كتاب الث أَسيدٌ و ابن أَخي رافع بن َخِديجٍ ، أَِسيدو بن الُمشّمس بن ُمعَاويةَ السَّْعِدّي ، أَِسيدو العََدِوّي ،

 ً بن َرافع بن َخديج ، وهو شيُخ  أَِسيد البن ِحبّاَن. قْلت : واألَخير َذكَره العسكرّي في الّصحابَة ، كما تقّدم ، والّذي قبلَه يقال فيه أَيضا

 ُمَجاهٍد.

األَنصارّي ، َشِهَد  بن ثَْعلَبَةَ  أَُسْيدو ِدمشَق.، كذا في تاريخ  (5)بن ِسَماٍك األَوِسّي األَنصارّي األَْشَهلّي أَبو يحيى  كُزبَير بُن ُحَضير ، أَُسْيدٌ و

بن  أَُسيدو السَّاعدّي ، قُتِل باليَمامة. أَِسيد الَخْزَرجّي السَّاِعدّي ابُن َعّم ابن أَبي بُن يَربُوع أَُسْيدو بَْدراً وِصفِّين مع علّيٍ ، قاله ابن عبد البَّر.

بن رافعِ بن َعِدّي األَنصاِرّي األَوسّي الحارثّي ، بن  بن ُظَهْير أَُسْيدو بِن عامٍر األَنصارّي الحارثّي ، ويقال فيه ُمكبَّراً ، كما تقّدم ، ساعدةَ 

 وقد َوِهَم فيه ابن ماُكواَل. بن أَبِي الَجْدعاِء ، ويُْعَرف بعبد هللا ، أَُسيدو عّم رافعِ بن َخِديٍج.

القَُرِظيُّ أَْسلَم في اللّْيلَة التي َحَكَم فِيَها َسْعُد  بن َسْعيَةَ  أَُسيدو بن ُظَهير. أَُسيد َوِهم فيه ابُن َمْنده ، وصوابه خي َرافِع بن َخِديجٍ ،ابن أَ  أَُسيدو

 ِرضوان هللا عليهم أَجمعين. َصَحابِيُّون ، وقد تقّدم ، أَو ُهَو َكأَِميٍر ، بُن ُمعَاٍذ في بني قَُريَظة ،

 من بني الصَِّدف. تابعيٌّ  أَُسْيد ، هكذا في النُّسخ ، والذي في التبصير للحافظ ابن حجر هو ُعْقبَة بن أَبي أَسدٍ  تصغير ، أَُسْيدٍ  ُعْقبَة بنو

__________________ 
 لعشب.والغيطر ابملعجمة : الشجر الكثري امللتف ا وكذا ا« أذانبه يف عيطر»( عن التهذيب واألساس وابألصر : 1)
 اب اء املهملة.« يفحا»( عن هامش الصحاح. وابألصر 2)
 قا  يف اللسان الواحد : رغيب.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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 (.أسد الغابة)( ذكره ابن األثري يف الصحابة 4)
 .عمرو أاب:  وقير حضري أاب:  وقير عتيك أاب:  وقير ا وسلموآلهعليههللاصلى( وقير : أان عيس  كناه هبا النيب 5)
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يِّدٌ و  رُه ا ُأســـــَ ذكَره ابن  وقا  ا افة ابن َحَجر يف التبصـــــري : ومن العجائب ما يف س ي د. بتشـــــديد الّتحتي ة ســـــيبحيت ِذكح
 ُأَسيدِ  ا بضّم اهلمزة وِإسكان الياِء سَو  ُأَسيد القط اع يف كتاب األَبنية وابُن َرِشي  يف كتاب الش ذوِذ أَن ه لي  يف العرب

 الس َلمّي. زاد ابن رشي  َأن  علّي بن َأيب طالب َقطض َيده يف َسرقة. ُأَسيحد بِن َألاَء بنِ 
بن َمعَّد بن َعدناَن  ُن َربِيعَةَ بِن نَِزارب أََسدُ و الحمراءِ  ِمن ُمَضرَ  عظيمةٍ  محّرَكةً ، أَبو قَبِيلَةٍ  بِن ُمدِرَكةَ بن اْليَاس بِن ُمَضَر ، بن ُخَزيمةَ  أََسدُ و

 أخرى. أَبو قَبيلةٍ 

بير بن عبد الواحد الحافظ ، سمَع أَبا يَْعلَى  آباَذ : د ، قُْرَب َهَمَذاَن ، أََسدُ و على َمنزٍل منه ، ويعرف بأَْستََراباَذ ، منه أَبو عبد هللا الزُّ

ثين. (1) ة بنَْيَسابُورَ  آباذ : أَسدو .347الموصلّي ، تُوفَِّي َسنَة   ، نُِسب إِليها جماَعة من المحّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

:  استَأَْسَد األََسدَ و ، ناِدٌر ، كقولهم : ِحقّةٌ بيُِّن الِحقِّة. األََسدِ  بَيِّنُ  أََسدٌ و ، على المبالغة ، كما قالوا َعَراٌد َعِرٌد ، عن ابن األَعرابّي ، أََسٌد آِسدٌ 

 َعاه. قال ُمهلِهل :دَ 

ـــــــــــــــــمح  ـــــــــــــــــرِه ريًا يف مـــــــــــــــــذث ت ُزهـــــــــــــــــَ دح  ِإيّن َوجـــــــــــــــــَ

يـــوِث ِإذا     َه الــلـــ  بـــــــح هتــَُمشــــــــــــــــِ دح ُدوا اســــــــــــــــتـــــــبحســـــــــــــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــِ

  
 .(2)بيَن الكالِب إِذا َهاَرْشَت بينها : كذا في األَساس  آَسْدتُ  ومن الَمجاز :

يد ، يَدعوه ويُغرِ  الُمْؤِسدو ُب الّذي يُْشِلي َكْلبَه للصَّ  يه.: الَكالَّ

 .أَسأَد وعَسى أَن يكون َمْقلوباً عن ، عن ابن جنّي. قال ابن ِسيده : كأَْسأَده السَّْيَر ، آَسدَ و

بن الَحَكم بن  أَسيدو .أَسيد أَبو الّربيع ، له حكايةٌ مع الَحّجاج رواها عنه ابنه محّمد بن (3) األَسد بن أَبي أَِسيدو بُن ثابٍت َصحابّي. أَِسيدِ  وأَبو

 المصرّي أَبو مالك ، عن ابن ُعَمر ، وعنه َحْيَوةُ بن ُشَريح. وأَبو أَِسيدٍ  َسعيٍد الواِسِطّي أَبو الحارث ، عن يَزيَد بِن َهاُروَن ويحي بن أَبي

 بن األَخنس بِن شريٍق الثَّقَفّي ، ذكره ُعمُر بُن شبَّهَ في الصحابة. أَِسيدو َر الِعجلّي ، عن عليَّ ومعاويةَ.َحّجاُر بُن أَبج أَِسيدٍ 

 بن َعْمرو بِن ِمْحَصن ، َذَكَره أَبو موسى في الذَّيل ، كذا في التبصير. أَِسيدو

بُن مّرِ بُن  أََسدو بن َعْبد مناةَ بن َعائِِذ هللا بن َسْعِد العَِشيَرةِ. أََسدو ْمرو.بن ُمسِليةَ بن عامر بن عَ  أََسد ، منهمْ  أََسد وفي َمْذحج قَبائُل بني

ى. وفي األَْزد أَسدُ  صّداٍء. وفي قُريش د بُن  أََسدُ و بن الحاِرث بن العَتِيك. أَسدُ  بن عبد العُزَّ بن َشِريك بن مالك بن َعْمرو ، وإِليه نُِسَب ُمَسّدِ

 ُمَسْرَهد.

 أَبو القاسم الوزير المغربّي.قاله كلّه 

 ، مثُْل الَمَضبَّة والَمْشيَخة ، نقلَه الصاغانّي. األُُسودُ  : المأَْسدةو ، بالّضّم ، األُْسدانو فَكثيرون أََسد وأَّما من نُِسَب إِلى َجّده

 ، كأَِمير : الشديُد. األَِسيدُ و

َعْت ، ، بالّضّم : قَِميٌص َصغيٌر للصَّغيرةِ ، األُْصَدةُ  : [أصد] قال  أَو يُْلبَُس تَْحَت الثَّْوب. وهي ِصَداٌر تَلبَسه الجاريةُ ، فإِذا أَدرَكْت ُدّرِ

 الّشاعر :

اَ  ِإمـــــــــــتـــــــــــاعـــــــــــًا و  ٍ  ســـــــــــــــــــــــــَ رحهـــــــــــَ همـــــــــــُ َدتـــــــــــِ   أُبصـــــــــــــــــــــــــح
اهُ     غحشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ي املـــــــــوِت تـ وامـــــــــِ نح وحـــــــــَ عـــــــــِ ـــــــــَ  ملح َيســـــــــــــــــــــــت

  
ْدَرة ، األُْصدة وقال ثعلب : ّي  األَْصدة وقيل : .الُمْؤَصَدةِ و كاألَِصيَدةِ  هي الصُّ ِغيَرةُ. وقوله (4): ثَوٌب ال ُكمَّ  له تَلبَُسه العَُروُس والَجاِريَةُ الصَّ

 ، على ِمثال ُمعّظم. الُمَؤصَّدو ، هكذا في النّسخ ، والّذي في المحكم وغيره الُمْؤَصَدةو

 األَعرابّي لُكثيِّر :قلت. وهو الصواب ، وأَنشد ابُن 
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دٍ قـــــــــــــد َدر عـــــــــــــوهـــــــــــــا وهـــــــــــــي ذاُت و  َؤصـــــــــــــــــــــــــــ    مـــــــــــــَ
بــــــــــــَ  الــــــــــــدِّرحَع رِيــــــــــــُدهــــــــــــا    لــــــــــــح ا تـــــــــــــَ وب وملــــــــــــّ  جمــــــــــــَُ

  
ْدتُهُ تأْصيداً  قد يقال :و  .أَصَّ

 وِكْسَرة ، وهذه عن الّصغانّي. كِكَسرٍ  ، إَِصدٌ  بالكسر : ُمجتََمع القَْوِم. ج ، اإِلْصَدةو

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : قرية من أعما  بيه  مث من نواحي نيسابور.1)
 ( ومثله يف التهذيب.2)
 ( لعله ابن أيب أسيد ا شيخ ا جاج كما يف تقريب التهذيب.3)
 أقوا  كثرية وختر ات مجة.ويف حذف نوين املثىن واجلمض يف غري حا  اإِلضافة للنحاة « ُكم ا»( كذا ابألصر حبذف نون 4)
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 ، لغَةٌ في الَوِصيدة. (1)يُعمل  الَحِظيَرة مثْل بهاِء ، ، األَِصيَدةو أَكثر. الَوِصيدو : الِفنَاُء ، اأْلَِصيدُ و

ا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدة  )، ومنه قَرأَ أَبو عمٍرو  آَصَدهو كأَْوَصَده أَْغلَقَه ،و أَْطبَقَه الباَب : أََصدَ و  بالَهْمز ، أَي ُمْطبَقة. (2) (ِإَّنَّ

بالمّد ، هكذا في نُسختنا ،  الطُّبَاُق ، كاآلِصَدة ، : اإِلَصادو وهي نُقَراٌت في َحَجٍر يَْجتِمع فيها الَماُء. ، كِكتاب : َرْدَهةٌ بين أَْجبٍُل ، اإِلَصادُ و

صادَ  يقال ، أَطبََق عليهم ومثله في التكملة ، قال اللّيث :  .إِصادةً  ُمذ اليومِ  أََصْدتَنا وقال أَبو مالك : .(3) اآلِصَدةَ و الِوصادَ و اإْلِ

وكانَت الغايَةُ ِمائَةَ َغْلوةٍ. ومثله  اإِلصادِ  في بِالِد فََزاَرةَ ، قال الجوَهِرّي : كان ُمجَرى داحٍس والغَْبَراِء من ذاتِ  ع بالكسر : ، اإِلَصادِ  ذاتُ و

ْوِض. وفي المراِصد : َرْدهةً  اإِلصادُ  ، بالكسر : اسُم الماِء الِّذي لُِطَم عليه داِحٌس ، فكانت الَحرُب المشهورة بَسببها. وكانت اإِلصادُ  في الرَّ

يد في كتاب الفَْرق : اإِلصادِ  في ِدياِر بني َعْبٍس َوسط ِهضاِب القَِليِب ، والقَِليُب في َوسِط هذا الموِضعِ ، يقال له ذاتُ   ، وأَنشد ابن الّسِ

مـــــــــَن عـــــــــلـــــــــ  َذاِت  طـــــــــِ ادِ لـــــــــُ صـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــمح  اإلحِ عـــــــــُ  ومجـــــــــَح

َوانِ     ٍة وهــــــــــــــــــــَ َن اأَلَذ  مــــــــــــــــــــن ِذلــــــــــــــــــــ  َروح  يـــــــــــــــــــــَ

  
 * ومما يستدرك عليه :

 .أُُصدٌ  ، وجْمعه اإِلَصادُ و األََصادُ  الِقْدَر أَطبقَها واالسم منها أََصدَ 

 ، وهو من أَسماِء الخْمر. قال أَبو الَمنيع الثّعلبّي : إِْصفَعَْند : ومما يستدرك عليه : [أصفعند]

ه  ابـــــــــَ ٌت كـــــــــَبن  ُرضـــــــــــــــــــــــَ خـــــــــح ٌم شـــــــــــــــــــــــَ بحســـــــــــــــــــــــِ  هلـــــــــا مـــــــــَ

ا     رَاهــــــــــَ َد كــــــــــَ يــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــُ دٌ بـ نــــــــــح عــــــــــَ فــــــــــَ تــــــــــ  ُ  َأصــــــــــــــــــــــــح عــــــــــَ  مــــــــــُ

  
ر : أَنشدني البَيَت أَبو المبارك األَعرابيُّ القَحذمّي عن أَبي الَمنِيع لنْفسه ، قال : وما َسمعُت بهذا  الحرف عن أَحٍد غيره قال : قال المفّسِ

ة له وال نظير في األَْبنية ورأَيتُه في شعِره بخّط ابن قُطرب. قال ابن ِسيده : وإِنََّما أَثبتُّه في الخماسّي ولم أَحكْم بزيادة النون ألَنّه نادٌر ال مادَّ 

 للّسان.المعروفة ، وأَْحِر به أَن يكون في الُخماسّي ، كإِْنقَْحل في الثالثي. كذا في ا

 ِعيَداُن العَْوَسج. هي أَهمله الجوهرّي ، وقال كراع : ، محّرَكةً ، األََطدُ  : [أطد]

 وأَْكَده ، كَوّطده توطيداً. : ثَبَّتَه تأِْطيداً  هللا تعالى ُمْلَكه أَطَّدَ  قال أَبو عبيد : يقال :و

جلُ  أَفِدَ و كَكتٍِف ، أَي ُمستَْعِجل أَفِدٌ  ، فهو يأْفَُد أَفَداً  ، كفِرَح : َعِجَل وأَْسَرعَ  أَفِدَ  : [أفد] ، أَي  أَفِْدتم أَْسِرُعوا فقد قال النْضر : أَْبَطأَ ، الرَّ

غَانّي : وكأَنّه من األَ   ضد. أَبطأْتم. قال الصَّ

لنا : أَفِدَ  قدو غَانّي. كاستَأْفَدَ  َدنَا وأَِزَف ، تَرحُّ  وهذه عن الصَّ

ٌ  كفَِرحٍ ، أَي َعِجٌل. وقال األَصمعّي : ، أَفِدٌ  فهو أَي َدنَا وقَُرَب. «الَحجُّ  أَفِدَ  قد»في حديث األَحنِف و  ، أَي عِجلةٌ. أَفَِدةٌ  امرأَة

 قاله النَّْضُر. ، محّرَكةً : األََجُل واألََمد. وبهاٍء : التَّأِْخيُر ، األَفَدُ و

ث ، خ :كُمْحِسن ، وفي بعض النس ُمْؤفِداً  فاُلنٌ  َخَرجَ  يقال :و  الَوْقِت. في آخرِ  أَي في آِخر الشَّْهِر ، أَو كُمحّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

 ، مصغّراً ، َوقََع في ِشعر أَبي أَُساَمة بن ُزهيٍر الُجشمّي : أُفَيد

 أُفيدُدِعيت ِإىل 
ْوض : وهو تصغير َوْفد ، وهم الُمتقّدمون من قال شيُخنَا قد تَوقَّف فيه كثيروَن وأَغفََل التّنبيهَ عليه أَكثُر أَهل الّسيَِر. وقال ا لسَُّهْيلي في الرَّ

 ٍء من ناٍس أَو َخْيل أَو إِبل ، وهو اسٌم للجمع كَرْكب ، ولَذا َجاَء تصغيُره. وقيل إِنه اسُم َموضعٍ ، وهللا أَعلم.كّلِ شيْ 

__________________ 
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. واألصيدة والوصيدة كا ظرية تتخذ للما  ِإال أهنا من ا جارة ا .. : والوصيدة بيت يتخذ من ا جارة للما  يف اجلبا  (وصد)( يف اللسان 1)
 وا ظرية من الغصنة.

 .8( سورة اهلمزة اآية 2)
 ويف التهذيب فكاألصر. .«واإِلصحَدة»( اللسان ؛ 3)
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 وَدَرَسَها ، قاله ابن األَعرابّي. الِحْنَطةَ : داَسَها ، أََكدَ  : [أكد]

بل أَنكر  (1) (بَ ْعَد تَ وِْكيِدها)إِشارة إِلى أَّن الهمزة عن واو ، كما قاله أَئمةُ الصَّْرف. وهو بالواو أَفصُح. قال تعالى  : َوكَّده ، أَكََّده تأِْكيداً و

 للطيف البغدادّي في اللمع الكافية.بعضهم فيه الهمزة بالُكليّة ، كما نقلَه عبد ا

 الُمحَكم. : الَوثِيقُ  األَِكيدُ  العَْهدُ و

وال يُْعَرف جْمع فِعَال على أَفَاِعَل  ، كِكتَاب إَِكادٌ  ُسيُوٌر يَُشدُّ بها القََربُوُس إِلى َدفَّتَيِ السَّْرجِ ، الواحدة وهما شاذَّاِن : والتَّآِكيُد ، (2) األَكايدُ و

 وال تَفاعيَل.

اغانّي : هي . بالكسر ،اإِلْلَدة : [ألد]  مثل إِْرث وِوْرث ، الهمزة منقلبة عن الواو تخفيفاً ، قال الشَّنفَري : الِوْلَدة أَهمله الجوهريُّ ، وقال الصَّ

ُت  َدًة  (3)فــــــــــــَبميــــــــــــ ح مــــــــــــُت ِإلــــــــــــح ــــــــــــتــــــــــــَ َوااًن وأَي  ِنســــــــــــــــــــــــــح

تُ و     دح رُ عـــــــــــُ يـــــــــــَ ـــــــــــح ُر أَل يـــــــــــح َدأحُت والـــــــــــلـــــــــــ  ـــــــــــح   كـــــــــــمـــــــــــا أَب

  
 تََحيََّر. كتبلّد ، إِذا ، تَأَلَّدَ و

 كأُِحَي في ُوِحَي لغة فيه. ُوِلَد ، بمعنى أُِلدَ  قولهمو

َكةً ، األََمدُ  : [أمد] والّزَمان ، عاّم في الغاية والمبدإِ. ويعَبَّر به َمجازاً عن سائر  الغَايَة يقال باعتبار قال الّراغب في المفردات : ، محرَّ

 من األَعمار. الُمنتََهى : األََمدو المدَّة.

ال : ُمنتَهى األَجِل ، ق األََمدُ  قال َشِمٌر : (4) (َفطاَل َعَلْيِهُم اْْلََمُد فَ َقَسْت قُ ُلوُِبُمْ )أَي ُمنتَهى ُعمِرك. وفي القرآن  ؟أََمُدك يقال : ما

فقال له  (5)حديث لحّجاج حين سأََل الَحَسن  الثاني الموُت. ومن األَّول األََمدُ و : أَحُدهما ابتداُء َخْلِقه الّذي يظَهر عند َمولدِه ، أََمدانِ  ولإِلنسان

 َر َرِضي هللا عنه.، أَراد أَنّه ُوِلَد لَسنتين بَِقيَتَا من ِخالفَِة ُعمَ « سنَتَاِن من خالفِة ُعمرَ  : قال : أََمُدك ما»

 وأَبَِد ، إِذا َغِضَب َعلَْيه. َعلَْيه كفَِرَح ، أَِمدَ  الغََضُب. : األََمدُ و

. كصاحٍب : ، اآلِمدُ و اَغانّي. المملوُء من َخيٍر أَو شّرٍ  ، والعاِمِد والعاِمدةِ. كاآلِمَدةِ  السَّفينةُ المشحونةُ ، : اآلِمدُ  عن أَبي َعمٍرو :و نقله الصَّ

وم. وفي المراِصد : هي لفظةٌ ُروميَّة ، بلد قَديٌم َحصيٌن َرِكيٌن ، َمبنيٌّ بالحجارة السُّود : د ، بالثُّغُور آِمدُ و  في ديار بْكر ُمجاورةٌ لبالِد الرُّ

 بقُْربِه. ونقل شيُخنَا عن بعٍض أَنّه ضبطه بَضّمِ الميم. قْلت على نَْشز ، ودْجلةُ ُمحيطةٌ بأَكثِره ، مستديرةٌ به كالِهالِل ، وهي تُسقَى من عيونٍ 

 : وهو المشهور على األَلسنة. قال :

ٍا   مــــــــــــــــــــــــــدَ  ــــــــــــــــــــــــــَرأحِس عــــــــــــــــــــــــــَ رًّة وب  مــــــــــــــــــــــــــَ

او     يـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــارِق اف ـــــــــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــــــــااًن مبـــــــــــــــــــــَ ي  َأحـــــــــــــــــــــح

  
ين ، ذهَب إِلى األَرض أَو البُْقعَة فلم يَْصِرف. وممن نُِسَب إِليها اإِلَماُم العاَّلَمة أَبو  محّمٍد محمود بن َموُدود بن سالٍم الملقّب بَسيِف الّدِ

 صاحب التصانِيف ، كذا في كشف الِقنَاع المدني للبدر العَْينّي.

 كالتأِْجيل تَبيين األَجِل ، نقله الصاغانّي. ، األََمدِ  : تَْبيينُ  التَّأِْميدُ و

دٌ  ِسقَاءٌ و  ه الصاغانّي.نقلَ  ما فيه َجْرَعةُ ماٍء ، كمعظَّم : ، ُمؤمَّ

 ٍء.نقله الصاَغانّي ، أَي من كّلِ شيْ  ، بالّضّم : البَِقيَّةُ ، األُْمَدةو

 نقلَه الصاغانّي. ُمنتَهًى إِليه ، أَي ، أََمٌد مأْمودٌ  يقال : لهو

هان : َمَدافِعُها في الّسباق ومنتَهى غاياتِها الّتي تَسبق إِليه. ومنه قَول الن أََمدُ و  ابغِة :الَخيِل في الّرِ

 (6) اأَلَمدِ َسبحَ  اجلَواِد ِإَذا اسَتوىَل عل  
 أَي َغلَب على ُمنتَهاه حين سبَق.
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َدانُ و  عن كراع. قال ابن سيده : الماُء على َوْجِه األَرِض ، هو أَيضاً :و كإِْسِحَمان وإِْضِحيَان : ع بتشديد الميم ، ، اإِلّمِ

__________________ 
 .91اآية ( سورة النحر 1)
 ( يف القاموس والتكملة : األكائد ابهلمز.2)
 ( ويرو  : فذمَيحُت.3)
 .16( سورة ا ديد اآية 4)
 ( يريد ا سن البصري. من سادات التابعا وكربائهم تويف ابلبصرة سنة عشر ومائة.5)
 ( ديوانه ا وصدره فيه :6)

 ِإاّل ملثلك أو من أنت سابقه
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ثم إِّن هذه العبارةَ مأْخوَذةٌ من كتاب األَبنية البن القَّطاع ، ونّصها : وتأْتي أَبنِيةُ  رابٌع. أَي لهذه األَلفاِظ الثالثةِ  ومالَها ، ولْست منه على ثقة.

دانو األَسماِء على إِْفِعالٍن ، بالكسر ، نحو إِْسِحَمان لجبٍَل بعَينِه ، ولَيلة إِْضحيان ، ، بتشديد  اإِلِمدَّان فأَّما، بتشديد الميم اسم موضع.  إِّمِ

 الّدال ، فهو الماُء الذي يَنِّز على َوْجه األَرض. قال زيد الَخيل :

ينِّ كــــــــمــــــــا أَبــــــــتح  اح عــــــــَ هــــــــَ َن قــــــــد أَقـــــــــح حــــــــح بــــــــَ  فــــــــَبصـــــــــــــــــــــح

اَض     يــــــــــَ د انِ حــــــــــِ وامــــــــــُح  اإِلمــــــــــِ بــــــــــاُء الــــــــــقــــــــــَ (1)الــــــــــظــــــــــِّ
 

  
المواّد. فإِْسحمان عند ابن القّطاع فيه لُغتاِن ، الفتح والكسر ، واإِلْضحيان فيه لُغة قال شيخنا : فقد أَورده المصنف هنا وسها عنه في بقيّة 

قال فيه : إِنّه بتشديد الميم مع كسر الهمزة ، فهي زائدة ، فَموضع ِذكره م م د ، بميمين ودال ، حتى تكون الميماِن  اإِلّمدانو واحدة.

المصنّف في فصل الميم  (2)نها ، والهمزة حينئذ زائدةٌ ، وهي من باب هذه األَوزان : ولذلك تَرجم أَصليتين ، األُولى فاُء الكلمة والثانية َعي

ن ، فال يكون من هذه كما يأْتي له في الزيادة. وأَّما إِذا كانت الهمزة أَصليّة ، كما هو نصُّ المصنّف ، لِذْكره إِيّاَها في فَْصِلَها ، فوزنه فِِعالَّ 

هذه األَوزان ، ففي كالم المصنّف كابن القّطاع نظٌر ظاهر ، ولو جَرْينَا على تْشِديِد الّدال ، كما قال ابن القّطاع وَحكْمنا الماّدة ، وال من 

م المصنّف ولبزيادةِ الهمزةِ فيكون موضعه حينئٍذ م د د ، فال َدْخَل له هنا. وقد ذكره الجوهريُّ في م د د ، ونَبّه على أَنه إِفعالن ، وأورده 

ض له بوْزن وال غيره ، وهللا أَعلم.  يتعرَّ

 .آِمدَ  بن البَلَْنَدي بن مالك بن ُدْعر ، قيل إِليه نُِسبَت مدينَة آِمدُ و

بن  بُن عبد العزيزيوسُف  أَبو الوليدِ  منه من ُكوَرة بَلَْنِسيَةَ في َجبَِله َمْعِدُن الحديِد ، د. باألَنَدلس أَهمله الجماعة وهو : ، بالّضّم ، أُْنَدةُ  : [أند]

 .544اللَّْخِمّي ، يُعَرف بابن الدَّبَّاغ ، كان يُؤمُّ ويَخُطب بجامع ُمْرِسيَةَ تُوفَِّي سنة  الفَِقيهُ الحافظ األُْنديُّ  (3)يوسف 

. وكذا يوسف بن ع ِذكُر أَبي ُعَمر يوسُف بن عبد هللا بن َخيروَن القُضاعّي : * وفاتَه : حّدَث عنه العُثمانّي  األُْنديّ  ليّ سِمَع من ابن عبد البّرِ

هريّ  َشاطّي. 515، تُوفَِّي سنة  األُْنديّ  في فوائده : ذَكَرهما ابُن نُْقطة. ومحّمد بن ياسر بن أَحمَد الزُّ  ، ذكَره الرُّ

 ً  : ِحصٌن مشهور بُرْندة ، أَغفلَه المصنّف ، وهو مشهور. أُْندةُ  وهناك أَيضا

زارنا َسلماُن ِمن المدائِن إِلى الشَّأْم ماشياً وَعليِه »حديِث أُم الدَّرداِء قالت  أَهمله الجوهرّي ، وهو ِقطعة منه أَْنَدْرَوْرٌد ،عليه  : [أندرورد]

 «أَنَدْرَوْرِديّةٌ  أَقبَل وعليه أَنّه»في حديث علّي رضّي هللا عنه  وهي ، أَْنَدْرَوْرِديَّةٌ  في أُخَرىو ، أَْنَدَراَوْرد وفي رواية« أَْنَدْرَوْردٌ و ِكَساٌء ،

باعّي ، وهو اسمٌ  .(4)كأَّن األَّول منسوب إِليه  قال ابن األَثير : ٍر فوَق التَّبَّانِ  وذكره األَزهرّي في الرُّ ي الَركبةَ  لنَوعٍ من السَّراويل ُمَشمَّ يُغّطِ

َغانّي عن علّي بن َخْشرم. والتُّبَّاُن ، كُرّمان َمرَّ ِذكُره في موضعه. قال أَبو بنْفِسه ، نقلَه األَزهرّي والّصا التُّبَّانُ  وفي نُسخة هو أَو هي ، ،

 ليست بعربية. أَعجميَّةٌ استعملوها منصور : وهي كلمة

أَي  ، أُْدتُهو كحمراءَ  ، أَْوَداءُ  هيو  ،كأَحمَر وآَدمَ  آَودُ  والنَّْعت وخّص أَبو حنيفةَ به الِقْدَح. : اعَوجَّ ، يَأَْوُد أََوداً  كفَِرَح ، ُء ،الْشي أَِودَ  : [أود]

دَ و االْنحناُء. : االْنئيادُ و ، إِذا اْنثَنَى واْعَوّج ، ُمنآدٌ  فهو فاْنآَد يَْنآُد اْنئِياداً  : ُعْجتُه أَُؤوُده أَْوداً  العوَد وغيره ْدتُه فتَأَوَّ  َعَطْفتُه فاْنعََطَف. أَي ، أَوَّ

داً  العُودُ  تأَّودَ و ، إِذا انثنَى  تَأَوُّ
 قال الشاعر : .(5)

ُلوٍج عل  َشرتِّ َجعحَفرِ   َو دَ   ُعسح
 ُه ِحْفظُُهما َوُهوَ َوال يَ ُؤدُ )والَمشقّة. وفي التنزيل العزيز :  بَلََغ منه الَمجهودَ  كقُعُوٍد : ، أُُووداً و أَْوداً  األَْمرُ  آَدهُ و

__________________ 
 البلدان : الظماء القوامح.( يف معجم 1)
 «.ترمجها أو ترجم هلا قوله ترجم كذا ابلنسخ ا والظاهر :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف معجم البلدان : ِإبراهيم.3)
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ي نوع من الســــــــراوير قوله قا  ابن االثري اخل ا عبارته : ويف حديث علي : أنه أقبر وعليه أندروردية ا قير : ه»( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 4)
ومنه حديث ســـلمان : أنه جاء من املدائن ِإىل الشـــام ا وعليه كســـاء اندرورد ا كبن منســـوب  مشـــمر فو  التبان يغطي الركبة ا واللفظة أعجمية.

 «.ِإليه. ا ه. وهي  اهرة خبالف عبارة الشارح
 ( اللسان : تثىّن.5)
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 لل غة معاً : معناه وال َيكرُثه وال يـُثحِقله وال َيُشّ  عليه.قا  َأهر التفسري وا .(1) (اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ 
. الَمآود ، في هذا المعنى ، كأَنّه مقلوب عن اْلَمَوائِدِ  عن ابن األَعرابّي ، وُحِكَي أَيضاً : رَماه بإِحَدى الدََّواِهي ، أَي ، الَمآِود رَماه بإِحَدىو

 األَمُر العظيُم. وقال َطرفة : بوزن ُمْعبِد : (2) الُموئِد وعن أَبي ُعبَْيد :

َت تـََر  َأنح َقدح أَتـَيحَت أَ   مبُوِئدَلسح
 إِذا أَثقله. آَدهُ يَُؤوده ، جعلَه من الَمآِود وجمعَه غيُره على

 .(3)في العَِشّي  َرَجعَ  إِذا يَُؤود أَْوداً  النَّهارُ  آدَ  يقال :و َماَل. العَِشيُّ ، إِذا آدَ و

 .األَوديّ  قال األَْفوه رُجل بالفتح : اسم ، أَْودٌ و

اٌح أَو ٌ   قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ٌك ل ــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــا مــــــــــــــــُ ن كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح ل  مــــــــــــــــُ

وان مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــيِن و     دأَبـــــــــــــــــــُ ار َأوح يـــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــــِ

  
 بالكوفة. أَْودٍ  بن َصْعب بن َسْعِد العَشيرةِ ، وإِليهم نُِسبَت ِخّطة بني أَْودُ  قبيلةٌ من اليمن قلت : وهو أَْودٌ و قال األَزَهِرّي :

 وقيل َرْملَةٌ معروفةٌ في ديار تميم بنَْجد ، ثّم في أَْرض الَحْزن لبنِي يَْربوع بن َحْنظلةَ. : ع بالباِديَِة ، (4) بالّضمّ  ، أُودُ و

 قال الراعي :

ن  فــــح لــــّ َن قـــــــد خــــَ حــــح بــــَ  بــــحـــــــتح وَأصــــــــــــــــــح  (5) أُودَ فـــــــَبصــــــــــــــــــح

هح     رَانــــــــــقــــــــــُ عــــــــــًا وخــــــــــَ لــــــــــح ثــــــــــيــــــــــب ضــــــــــــــــــــــــُ رَاُخ الــــــــــكــــــــــَ  فــــــــــِ

  
 وقال آخُر :

ا و  ٌب وكــــــــــــــــَبلــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ ن عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ َرَض عــــــــــــــــيّن قـ  َأعــــــــــــــــح

َر     َر  َأهـــــــح ا  أُوديـــــــَ مـــــــَ هــــــِ لــــــح َداَء وســــــــــــــــــــِ (6)مــــــن صـــــــــــــــــــــُ
 

  
 نقله الصغانّي. أَِزيُزُهْم وِحسُّهم ، كأَِميٍر : القَوِم ، أَِويدُ و

َدهُ األَمُر ، يقالو يت : : ثَقَُل عليه. تآَداهُ و األَمُر ، تآَوَده هكذا في النُّسخ ، وبخّط الصغانّي : تأَوَّ ّكِ  وأَنشد ابن الّسِ

ه  فــــــــَ ــــــــح يـ ُب ضــــــــــــــــــــــَ لــــــــح ُح الــــــــكــــــــَ بــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــَ ٍد اَل يـ  ِإىل مــــــــاجــــــــِ

ذَداهال و     تــــــــــــــــَ غــــــــــــــــارِمِ  يـــــــــــــــــَ
َ

 احــــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــاُ  املــــــــــــــــ

  
 فقلَبَه. يَتَآَوُده ال يُثِْقله ، أَراد ال يتآداه قال : ال

 نقله الصغانّي. َمْرثٌَد ، ملَك ستَّمائِة سنٍَة باليََمن ، من ملوِك ِحْمير ، واسمه. أَْودٍ  ذُوو

 * ومما يستدرك عليه :

ّم قَْريَة من قَُرى بَُخاَرا ، وقد  أَْود نُِسب إِليها جماعة من المحّدثين. هكذا َذكروه ، بالفتح ، كما َضبطه الذّهبّي في المؤتلف ، ويقال بالضَّ

البَخارّي ، وابنه أَبو نْصر أَحمُد ، وأَبو  األُوَدنيّ  ، بزيادة النُوِن مع ضّم الهمزة ، منها أَبو سليماَن داوود بن محّمد أُوَدنَه والصَّواب فيه

د بن نصرٍ   كذا في التبصير.حدََّث عن موسى بن قُريش ،  األُوَدنيّ  منصور أَحمُد بن محمَّ

 عن أَبي زيد. وقال امرؤ القيس يَصُف نَِخيالً : اشتَدَّ وقَِوَي ، إِذا ، آَد يَئِيُد أَْيداً  : [أيد]

يــــــــــــــه و  تح َأعــــــــــــــالــــــــــــــِ ه  آَدتح فــــــــــــــبَثــــــــــــــ   ُأصــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــُ

رَاو     ر َأمحـــــــــــَ اٍن مـــــــــــن الـــــــــــُبســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــَ ـــــــــــح نـ قـــــــــــُ  مـــــــــــا  بـــــــــــِ

  
 أُصولُه : قَِويَْت. آَدت

ةُ ، اآلدُ و ْلُب والقُوَّ  قال العّجاج : ، كاألَْيدِ  : الصُّ
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ُت  لـــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــد  نح َأنح تـــــــــــــــــــــَ   آَدا  ِديمـــــــــــــــــــــِ
ُك     ذدُ ملح يـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ َدافـــــــــــــــَبمســـــــــــــــــــــــــــــَ   يـ  (7) اآنح

  
َم هللا َوجَهه و ته. وقوله  «بأَْيِدهِ  وأَمَسكَها مْن أَْن تَمورَ »في ُخطبة علّي كرَّ أَي ذا القُّوة.  (8) (داُوَد َذا اْْلَْيدِ َواذُْكْر َعْبَدان ) عزوجلأَي بقُوَّ

ْوِم ، وكان يُص ةٍ ، كان يَصوم يَوماً ويُفِطر يَوماً ، وذلك أَشدُّ الصَّ :  أَْيُده لِّي نِصَف اللَّْيل. وقيل :قال الّزّجاج : كانت قُّوتُه على الِعبَاَدة أَتمَّ قوَّ

 يته إِيّاه.قُّوتُه على إِاَلنِة الحديد بإِذن هللا تعالَى وتَقو

__________________ 
 .255( البقرة اآية 1)
 مبؤيد. والبيت من معلقة طرفة وصدره : ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : املؤيد يف الشرح ا ويف الشعر :2)

 تقو  وقد تر  الو يُف وساقُها
 ( وشاهده ما أنشده ابن السكيت كما يف التهذيب :3)

 مث يــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوُش ِإذا آَد الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــاُر لــــــــــــــــــــه 

 عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  الـــــــــــــــرتقـــــــــــــــب مـــــــــــــــن هـــــــــــــــمٍّ ومـــــــــــــــن كـــــــــــــــتـــــــــــــــمِ    

  

 ( يف معجم البلدان : أود : ابلفتح بوزن َعوحد موضض ابلبادية ا وذكر شعر الراعي.4)
 وأما أود الذي يف داير بين متيم فهو فيه : ابلضم مث السكون.

 ( يف معجم البلدان : َأوحد ضبرت قلم.5)
 ن ا وابألصر : صدا وسليما.( عن معجم البلدا6)
 ( أي قد اآند ا فجعر املاضي حااًل ابضمار قد ا قاله يف اللسان.7)
 .17( سورة ص اآية 8)
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ْيتُه. كُمعظَّم : ، ُمَؤيَّدٌ و كُمْكَرٍم ، ُمْؤيَدٌ  فهو أَيَّْدتُهُ تَأْييداً و آيَْدتُه ُمَؤايََدةو ْيتَُك. (1)بُِروح القُُدِس  آيَْدتُك وقُِرَئ إِذ قَوَّ  أَي قَوَّ

يك ويَنصُرك. «يَُؤيُِّدك إِنَّ ُروَح القُُدِس ال يزالُ »في حديث حّسان بن ثابٍت و  ، أَي يُقّوِ

ى به من َجانبَْيِه ، وهماكّلِ شيْ  إِيادُ  وقال اللّيث : ٍء ،به من شيْ  أُيِّدَ  كِكتَاِب : ما ، اإِليادو تْر ،  اإِليادُ و إِياَداه ٍء : ما يقَوَّ الَمْعِقُل ، والّسِ

هللا ، ُمشتقٌّ من ذلك. قال ابن سيده : وليس بالقَِوّي. وكلُّ ما يُحَرُز به  أَيََّده وقد قيل إِّن قولهم واللََّجأُ ، وهذه عن أَبي زيدٍ  والَكنَف والَهَواُء ،

 .إِيَادٌ  فهو

ى به أَو يَمنَع ماَء  والِخبَاءِ  (2) التَُّراُب يُجعَُل َحْوَل الَحْوِض  : اإِليَادٌ و : إِيَادُ  ٍء فهوقياً لشيْ ٍء كان واوكلُّ شيْ  الَجبَُل الَحِصيُن. : اإِليَادُ و يُقَوَّ

ة يصف الظَِّليم : مَّ  المطِر. قال ذو الرُّ

رٍَع  اٍن أَبجــــــــــح يــــــــــٍ  ِحســــــــــــــــــــــــَ اه عــــــــــن بــــــــــِ نــــــــــَ عــــــــــح  َدفـــــــــــَ

ه     ــــــــــــــــِ رحب ــــــــــــــــُ ا مــــــــــــــــن تـ وحهلــــــــــــــــََ َو  حــــــــــــــــَ  ِ اَيدِ حــــــــــــــــَ

  
 َطَرْدنَاه عن بَْيِضه.يَْعنِي 

ْمل : ما أَْشَرَف. اإِليَادو  قال العّجاج : َمْيَمنَةُ العَْسَكِر وَمْيَسرتُه. .اإِليَادانو من الرَّ

نح ِذي  نِ عــــــــــــــَ رح  ِإاَيَديــــــــــــــح اٍم لــــــــــــــو َدســــــــــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــَُ

رح     عـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ٍخ النــــــــــــــــح اَن َدمـــــــــــــــح ه أَرحكـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ رُكـــــــــــــــح  بـــــــــــــــِ

  
 وفي هذه األَرجوزة. .«عن ِذي قداِميسَ »يَة ، قال الصَّغاني والروا (3)هكذا أَورَده الجوَهِرّي 

 ِإذا َجد  اعَتَكرح  ِإاَيَديحنِمنح ِذي 
. : إِيادٌ و بن ُسود بن الحجر بن َعّمار بن عْمٍرو. قال أَبو  إِيادو بن نَِزاٍر ، إِيادُ  : إِيادانِ  هما اليوَم باليمن ، قال ابن ُدريد :وهم  َحيٌّ من َمعَّدٍ

 : اإِلياديّ  ُدواد

هـــــــــــــــــمح  هـــــــــــــــــُ ٍن َأوحجـــــــــــــــــُ وًء َحســـــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــُ  يف فـــــــــــــــــــُ

زاِر بـــــــــــــن مضـــــــــــــــــــــــــــرح  ِإايدِ مـــــــــــــن     (4)بـــــــــــــن نـــــــــــــِ
 

  
 وهو َمجاز. َكثْرةُ اإِلبِِل ، : اإِليَادُ و

 .َمَوائدُ  ، كُمْؤِمٍن : األَمُر العَِظيُم ، والداهيةُ. ج الُمْؤيِدُ و

 قال طَرفَة :

هـــــــــا  ّر الــــــــــَو ــــــــــيــــــــــُف وســـــــــــــــــــــــاقـــــــــُ قــــــــــوُ  وقــــــــــد تـــــــــــَ  تــــــــــَ

َت     َر  َأن قـــــــــــد أَتـــــــــــيـــــــــــح ـــــــــــَ َت تـ دِ أَلســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــِ ؤح  ؟مبـــــــــــُ
  

 ٍء. وأَنشد للمثقِّب العَبدّي :، بفتح الياِء قال : وهو المشدَّد عن كّلِ شيْ « بُمْؤيَد»وروى األَصمعّي 

بـــــــــــــــــ ا يـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــدي وأَقـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاَدهـــــــــــــــــَ الـــــــــــــــــِ  يِن  ـــــــــــــــــَ

َدِن     دِ انٍو كــــــــــــــــــــــرأحِس الــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــَ ؤح ُ
 املــــــــــــــــــــــ

  
 يُريد بالنَّاِوي َسناَمها وَظْهَرها. والفََدن : القَْصر.

 وتَجاليُده : ِجْسمه.

ى. ُء :الشَّيْ  تأَيَّدَ و  قول الشاعر :و تَقوَّ

َرهـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــوُس َوتـ دٌ ِإذا ال ـــــــــــــــــــــــِّ   أَي
ــــــــــــــَ      ل ــــــــــــــكــــــــــــــُ ــــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــــاَب ال رَاَرمــــــــــــــَ  ف ــــــــــــــذ   وال

  
ذي يكون يقول : إِذا هللاُ تعالَى َوتََّر القَوَس الّتي في الّسحاب َرَمى ُكلَى اإِلبِل وأَسنَِمتَها بالشَّْحم ، يعنِي من النَّبات الَّ  كَكيٍِّس : القَِويُّ ، .األَيِّدُ 

 من الَمَطر.
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اِء في آخره بدل الدال ، وقال : هو على ساكنها أَفضُل الصَّالة والسّ  : ع قُرَب المدينة ، (5) أَْيدٌ و الم ، من بالِد ُمَزْينَةَ. وضبطه البَكريُّ بالرَّ

 ناحيةٌ من المدينة يَخرجون إِليها للنُّزهة. وستأْتي اإِلشارة إِليه إِن شاَء هللا تعالى.

 فصر الباءِ 
 املوحدة مض الدا  املهملة

َد تَْبِجيداً و ، األَِخيَرة عن ُكراع ، بَْجداً و  ،كقُعُودٍ  ، يَْبُجد بُُجوداً  بالمكانِ  بََجدَ  : [بجد]  بََجَدتو به. أَقامَ  وهذه عن ابن األَعرابّي ، أَي ، بَجَّ

َدتْ و بُُجوداً  اإِلبلُ   .لبَاِجدٌ  ويقال للّرُجِل الُمقيِم بالَموضع إِنّه لَِزَمِت الَمْرتََع ، : بَجَّ

ْحَراُء ،األَْصُل  بفتح فسكون : ، البَْجَدةُ و  أَْمِرك. ببَْجدةِ  أَي بطانَتُه ، يقال : هو عالمٌ  ِدْخلَةُ األَْمِر وباِطنُه ، أَيضاً : البَْجَدةو والتُّراب ، والصَّ

تين ،  ففيه ثالُث لُغاٍت. وبَضّمٍة وبَضمَّ

 أَنا ابنُ »وفي ُكتب األَمثال  ، بَْجَدتِها هو ابنُ  من الَمجازو

__________________ 
 .110املائدة اآية :  ( سورة1)
 ( التهذيب واللسان : أو اخلباء.2)
العا قبر القاف. وانقعرت الشجرة : انقلعت من أصلها. وانعقر  هر الدابة : دبر ا وعقر البعري ابلسيف فانعقر « ال نعقر»( يف الصحاح : 3)
 ضرب به قوائمه فانقطعت. :
 ( األصر واللسان ا ويف الصحاح : بن معد.4)
 قيدها يف معجم البلدان ابلفتح ودا  مهملة.( 5)
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 املتِقِن له املميِِّز له. ءِ للعاملِِ ابلّشيح  يقا  ذلك« َِبحَدهتا
 والهاُء راجعةٌ إِلى األَرض ، قاله الميدانّي والّزمخشرّي.

يتِ  (1) للدَّليِل الهاِدي كذلك يقالو .بَْجدتها ويقال أَيضاً : هو ابُن َمِدينتها وابن  البَْجَدةُ  ، ثم تُُمثِّل به لكّلِ عالٍم باألَمِر ماهٍر فيه. ويقال : الِخّرِ

 : أَنا َمخلوٌق من تَُرابها. قاَل كعب بن ُزهير : بَْجَدتِها التَُّراُب ، فكأَّن قولَهم : أَنا ابن

افـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا ابـــــــــــن  َدهتـــــــــــَِ ِذيـــــــــــبـــــــــــه  ِبـــــــــــَح كـــــــــــاُد يـــــــــــُ  يـــــــــــَ

دُ وَ     خــــــــَ ــــــــح ي ــــــــاَر الصــــــــــــــــــــــ  ــــــــن اِر ِإذا اســــــــــــــــــــــت هــــــــَ ــــــــّ ــــــــنـ ُد ال ــــــــَ  ق

  
 إِلى الفاَلة الّتي يَِصفها.« فيها»الحْربَاَء ، والهاُء في قوله  بَْجدتِها بابن يعنِي

ٌ « عن قوله»وفي بعض النُّسخ ـ  ِمْن قوله مكانَه ، مأُْخوذ لمن ال يَْبَرحُ  كذلك يُقَالو بالمكان إِذا أَقاَم به ، وَمْن أَقَاَم  بََجدَ  :ـ  وهو خطأ

 ومثْله في المحكم. ذلك ، أَي ِعْلُمه ، بَْجَدةُ  عندهو بَموضعٍ عِلَم ذلك الَموِضَع ، أَو من قوله :

 ، قال كْعُب بن مالك : بُجودٌ  وجْمعه َجَماَعةٌ  من النّاس ، أَي ِمنّا : بَْجدٌ  يقال عليهو

لـــــــــــــــــــــوُذ  جـــــــــــــــــــــودُ تـــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــُ  أبَذحرَائـــــــــــــــــــــِ

ا    يــــــــــــنــــــــــــَ نــــــــــــِ ّر يف أََزمــــــــــــاِت الســــــــــــــــــــــــــِّ  مــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــــ 

  
 عن الَهَجرّي. من الَخْيِل : مائةُ فأَكثَُر ، البَْجدُ و

من أَْكِسيَة األَعراب. وقِيل : إِذا ُغِزَل الصُّوُف يَْسَرةً ونُِسَج  كِكتَاب : كَساٌء ُمخطَّطٌ  ، البَِجاد ، واحتَبَى بنَِجاِده ، ببِجاِده قولهم : اشتَملَ و

يَصة فهو  .بُُجدٌ  ، والجْمع بَِجادٌ  بالّصِ

 .(2)قَِليٌح وجْمعُه قُلٌُح  البُُجد ويقَال للشُّقّة من

بن َعفيِف بن ُسَحيم بن َعِدّي بن ثَعلبةَ بن َسْعد الُمزنّي الّصحابّي ، من المهاجرين السابقين ، وَعدَّه بعٌض من  (3)بن َعْبد نِهْم  منه َعْبُد هللاو

فَّة ، ولَقَبُه اه وقيل ، وسلموآلهعليههللاصلىقال ابن سيده : أَُراه كاَن يَلبَُس ِكساَءْين في َسفَِره مع رسوِل هللا  ، البَِجاَدين ذو أَْهل الصُّ  َسمَّ

ه قََطعَتْ  إِليه الَمصير أَراد حين ألَنّه بذلك وسلموآلهعليههللاصلى هللا َرسولُ   لها قِْطعَتيِن فارتََدى بإِحداهما واتََّزَر باألُخَرى ، وهو بَِجاداً  أُمُّ

 ن َدليلَه مالُك بن فَُهْيَرةَ على ما ُعِرَف.في بعض الغََزوات. وإِاّل فالِّذي في الّصحيح أَ  عليه وسلّم تعالى َدِليُل النّبّيِ صلَّى هللا

 ، وقد َذكَرها العّجاُج في شعِره فقال : بَُجوَدةُ  أَي معروفَة ، وربما قَالُوا َسْعٍد : َمواِضُع م ، بنِي في ِديار بالفتح ، ، بَُجوداتُ و

ن  للن وحِ  َِب دح
 بالتّحتيّة بدل الموّحدة.أَي أَقْمن بذلك المكاِن ، وضبطه ياقوت في المعجم 

نَزَل ِدَمْشَق ، ترجمتُه واسعةٌ في تاريخ  عليه وسلَّم ، تعالى َمولَى النّبّيِ صلَّى هللا ويقال َحْجَدر ، أَبو عبد هللا كقُْعُدٍد ، بُْجُددٍ  ثَْوباُن بنو

 الذهبّي وَوفيَات الّصفَدّي.

ه عرٌ شا البَِجاِديُّ  بن راشٍد العَْبسيُّ ثمّ  الطُّفَْيلو  ، كِكتَاب. بَِجادٍ  َمنسوب إِلى جّدِ

 بَُجْيد الّصحابّي ، وَحسَّان بن بَُجيدٍ  بن ُرَواس بن ِكالٍب ، َجّد َعْمرو بن مالك بن قَْيس بن بُجْيد جماعٍة ، منهم كُزبَْيٍر : اسم بَُجْيٌد ،و

َعينّي ، رَوى عن ابن ُعَمر ، وأَيُّوب بن بن بَْكِر بن  بَُجْيد روى عنه أَبو ُشَريح الَمعَافرّي ، ولَقيط بن عبَّاد بن،  (4)الَمعَافرّي  بَُجْيد الرُّ

 َعْمِرو بن ُسواَءةَ ، له ِوفادة.

عبد أَنصاريَّة حاِرثيّة ، وهي أُخت أَسماَء ، رَوى عنها ابنُها  َصَحاِبيَّةٌ  بن السََّكن ، بِنُت يَِزيدَ  وفي بعض النّسخ حّواءُ  َخْولَةُ ، بَُجْيدٍ  أُمُّ و

 نافُع بن األَسود التّميمّي ، له ِذْكٌر. بَُجيدٍ  الّرحمن ، وعنه الَمقبُِرّي. وأَبو

. بُْجَدانَ  اْبنو دٌ و ، كعُثَْمان : تابعيٌّ ٍص وِحلِّز : ع ، بكسر فجيم مشدَّّدةٍ مكسورةٍ  ، بِّجِ قال شيخنا :  وَما لهنَّ خامس ، َموضع ، كِجلٍِّق وِحّمِ

 الّزاي خامس.وسيأتي له في 
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 لم أَجد له ِذْكراً في المعاِجِم. ، بالّضّم ، َصحابيٌّ ، بُْجَدانَ  ُعَمُر بنو

كة ساكنة اآلِخر ، وقيل أَبا جاٍد ، كصيغَة الُكْنيَة ، ، أَْبَجدُ و  محّرَكة ساكنة اآلخر ، إِلى قََرَشْت ، كأَْحَمَر ، وقيل ُمحرَّ

__________________ 
 اللسان ويف اجملمر : ا اذ .( األصر والقاموس و 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فليج ومجعه فـُُلج.2)
 ( يف اللسان : عنبسة بن هنم.3)
 )اللباب(. وهذا النسب يرفض ِإىل املعافر بن يعفر بن مالك.« املغافري»( ابألصر 4)
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هم ا ابلضــــبرت الســــاب  َكَلُمنح او  َيَن ا وقد ُرِوي َأهّنم كانوا َرئيســــُ كما قير. ويف َربيِض األَبرار للز خمشــــرّي : َأّن َأاب   ُملو  َمدح
ياطَا ا نق َيَن. وقير : بر ِإهّنَا َألاُء شـــــَ َله ســـــحنوُن َجاَد كان َمِلَك َمّكة ا وَهو ز وُحطِّي ِبَوج  من الط ائف ا والَباِقا مبَدح

ُعوا الكتابََة العربي َة عل  َعَدِد ُحُروِف  هم َأو ُ  ماو  ري ذلك.عن َحفحص بن َغياٍث. وقير : َأوالد ســــــــــابوَر ا وقير غ َوضــــــــــَ
َض الِكَتاَب الَعريب  َقوٌم و  َألاِئِهم ا ما قاال : َأّو  َمن َوضــــــــــــــَ رو بن العاص وُعروَة بن الز بري َأهن  قد ُرِوَي عن عبد   بن َعمح

عوا  (1)وهو ز وُحطِّي وَكَلمن  َأِبد واســــتَـعحَربُوا ا وَألاُ هم :من اأَلوائر نـََزلوا يف َعدانَن بن أَُدَد  تح ا فوضــــَ عحَفص وَقرشــــَ وســــَ
ُم ن اأَلصــــــــــــفَهايّن قا  : وقد ُرِوَي َأهن  َهَلُكوا يوم  الِكَتاب الَعريب  عل  َألائهم. وهكذا ذكره أبو عبد   محزُة بن اَ ســــــــــــَ

َعيحٍب  الظ ل ة ّم ا ويقا  بســــكون امليم مض الّتحريك ا  فَقاَلِت ابنُة َكَلُمنح ا ا السللالمعليهمض قـَوحم شــــُ  ر َكًة ا وقير ابلضــــّ
 ومنهم من ضبطه ابلواو بعد امليم. ويف أَلف ابللبلوّي َأهّنا ُأخحت كلمن ا ترثيه ا ويف التكملة : ُتؤبِّنه :

يِن  َم رُكح َن َهد   َكُلمح
 وفي أَلف با :

 .(2)ابن أُمِّي َهد  رُكين 
ةح  لــــــــــــــــــــــ  رَت امــــــــــــــــــــــَ ه َوســــــــــــــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــح  هــــــــــــــــــــــُ

وحِم َأَله ا     ُد الــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــِّ

  

ه  لـــــــــــــــــــــ  رَت  ـــــــــــــــــــــُ ُف انرًا وســـــــــــــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــــــَ

مح     هــــــــــــــــــِ تح اَنرًا عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــَ (3)جــــــــــــــــــُ
 

  

ُضَمِحل هح 
 داَرهمح كامل

 : (4)وقال رجٌل من أَهل َمْديَن يَرثيهم 

ًة  ـــــــــَ ال قـــــــــَ َت مـــــــــَ قـــــــــح طـــــــــَ يـــــــــُب قـــــــــدح نـــــــــَ عـــــــــِ  َأال اَي شـــــــــــــــــــــــُ

رِو    مــــــــح رًا َوحــــــــي  بــــــــين عــــــــَ مــــــــح َت هبــــــــا عــــــــَ قــــــــح بـــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

  

ُم  و اُز مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــُ ي وهــــــــــــَ طــــــــــــِّ و  بــــــــــــيِن حــــــــــــُ لــــــــــــُ  مــــــــــــُ

رِ و     خـــــــــح ـــــــــفـــــــــَ ٌر يف املـــــــــكـــــــــارِم وال ُص َأهـــــــــح فـــــــــَ عـــــــــح  ســـــــــــــــــــــــَ

  

وا َأهــــــــــرح ا ــــــــــجــــــــــاِز بــــــــــغــــــــــارٍة  حــــــــــُ بــــــــــ  م صــــــــــــــــــــــــَ  هــــــــــُ

ض     لـــَ طـــح مـــح  َأو مـــَ عـــــــاِع الشـــــــــــــــــّ ِر شـــــــــــــــــُ ثـــــــح رِ كـــمـــِ جـــح ـــفـــَ  ال

  
ًّ فقال له : هل تُحِسن أَن تقرأَ و  ؟اْلقرآن (5)في شرح شيخنا : ويذكر أَنَّ ُعمر بَن الخطاب رضي هللا َعْنه ِلقَي أَعرابيا

ثم َهَرب  (6) [حينا]فمَكَث فيه  قال : نعم. قال : فاْقَرأْ أُمَّ القرآن. فقال : وهللِا ما أُحِسُن البنات فكيف األُّم. قال : فَضَربَه ثم أَسلَمهُ إِلى الُكتّاب

 وأَنشأَ يقول :

وين  مــــــــــــــُ  أَتــــــــــــــيــــــــــــــُت مــــــــــــــهــــــــــــــاجــــــــــــــرِيــــــــــــــَن فــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــ 

تـــــــــــــــتـــــــــــــــابـــــــــــــــعـــــــــــــــاِت     ٍر مـــــــــــــــُ َة َأســـــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــُ  ثـــــــــــــــاَلثـــــــــــــــَ

  

حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــٍح   كـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاَب   يف َر ٍّ صـــــــــــــــــــــــــــــــَ

الت و     رَان مـــــــــــــــــــــــــفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   آايِت الـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــُ

  

ـــــــــــــــوا :  اٍد وقـــــــــــــــال وا د َأاَب جـــــــــــــــَ طـــــــــــــــ   فـــــــــــــــخـــــــــــــــَ

َريِّشــــــــــــــــــــــــاِت     ــــــــــُ َفصــــــــــــــــــــــــًا وقـ عــــــــــح مح ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــ  عــــــــــل ــــــــــَ (7)ت
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ي و  هــــــــــــــجــــــــــــــِّ َة والــــــــــــــتــــــــــــــ  ابــــــــــــــَ  مــــــــــــــا َأاَن والــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــَ

ة  و     نـــــــــــَا مـــــــــــن الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــاتِ  (8)مـــــــــــا حـــــــــــَ  الـــــــــــبـــــــــــَ

  
َكةً ساِكنَة ثََخْذ ، والظاُء والغين ، يجمعها قولك (9)أَْحرفاً ليسْت من أَسمائهم ، وهي الثاُء والخاُء والذال والضاد  ثم َوَجُدوا بعَدُهمْ   محرَّ

بط المذكور ، وفي بعض الروايات ، َظغَْش ، بالشين بدل الغين َضَظْغ ، اآلِخر ، وادف. بالضَّ وَها الرَّ  فسمَّ

 أَبجد ثْل مّرتين ، فكتبواوقال قُطُرب : هو أَبو جاد ، وإِنّما ُحذفت َواوه وأَلفه ألَنّه ُوِضَع لداللة المتعلّم. فُكره التَّطويُل والتّكرار وِإعادة المِ 

والواو في هّوز قد ُعِرفَت ُصورتُهما ، وكل ما َمثِّل من الحروف استُْغنَِي عن إِعاَدتْه. كذا في  أَبجد بغير واٍو وال أَلف ، ألَّن األَلف في

 التكملة وقد َسَرَد نصَّ هذه العبارة أَبو الحّجاج البَلويُّ في أَلف با أَيضاً.

يرافّي : ال  ثم االختالف في كونها أَعجميّات أَو زه المبّرد ، وهو الظاِهر ، ولذلك قال الّسِ َعربِيّاٍت كثير ، فقيل إِنّها كلّها أَعجميّات ، كما َجوَّ

 شّك أَّن أَصلَها أَعجميّة ، أو بعضها

__________________ 
 ( ضبطت يف التكملة بفتحات.1)
 : 75/  1( يف ألف ابء البلوي 2)

 كلمون هّد ركين
 التكملة :( يف 3)

 .. َجَعلت انٌر عليهم
 .75/  1( األبيات يف ألف ابء البلوي 4)
 ( عند البلوي : تقرأ شيئاً من القرآن.5)
 ( زايدة عن البلوي.6)
 ( البلوي : وقريشيات.7)
 ( البلوي : خرت.8)
 .«ر قوله ابلشا بد  الغاقوله  غش الصواب ضطش بدلي»( عند البلوي : والشا بد  والضاد. وهبامش املطبوعة املصرية : 9)
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َض الكالَم فيها اجَلالُ   أعجمّي وبعضـــها عريّب ا كما هو  اهُر كالِم ســـيبويه ا وغري ذلك مما ذكَره الر ضـــّي وغريه ا ووســـ 
ُزحِهر.

 يف امل
َواب أَن همزته أَصليّة ، وأَن ال أَْبَجد قْلت : وبِقَي إِن كان صواب ِذْكره في فصل الهمزة ، كما أَشار إِليه أَعجميّا كما هو رأُْي األَكثَر فالصَّ

عربيٌّ ، واستدلوا بأَنَّه قيل فيه أَبو جاٍد بالُكنية ، وأنَّ األَب ال شّك أَنّه عربي. وجاد من الُجود ، وهو قول  أَبجد شيخنا. وجزم جماَعةٌ بأَن

 مرجوح.

 * ومما يستدرك عليه :

 بَّقََها هذا الجراُد األَْسَوُد.إِذا طَ  ؟واحدةً  بَْجَدةً  أَْصبََحت األَْرضُ 

 بن َرْيَسان. بَِجاد ، بالكسر ، اْسم َرجٍل ، وهو بَِجادٌ و

 أَي الدََّواِهَي. (1) البََجاِديَ  وفي األَساس : لَِقيُت منه

 : اسٌم لثالِث قَبائَل : في َعْبٍس ، وفي شيبَان ، وفي َهْمدان ، ذكَرها الوزيُر أَبو القَاسم المغربّي. بَِجادو

 ، كعُثَْمان : َموضٌع بين الَحَرَمين ، قد َجاَء ِذكُرهُ في الحديث. بُْجَدانُ و

 : ماَءةٌ لبنِي كْعِب بن َعْبد بن أَبي بكِر بن ِكالٍب. البَِجاَدةُ و

 بن ُموسى بن سعد بن أَبي َوقّاٍص. بَِجادِ  من َولَِد َسْعِد بن أَبي َوقّاص ، منهِم أَبو طالٍب ُعَمر بن سْعد بن إِبراهيم بِن محّمًد بن َجادبِ و قْلت :

َي ببَيٍت قاله : البَِجاد وأَبو  شاعٌر ، ُسّمِ

يــــــــــــــاعــــــــــــــاً  وا جــــــــــــــِ ِب ِإذح آبــــــــــــــُ  فــــــــــــــَويــــــــــــــُر الــــــــــــــر كــــــــــــــح

َت و     دُرون مــــــــــــــــا حتــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ادِ ال ي جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــب  ال

  
 .بَِجادٍ  ، ذُِكَرا في الّصحابة ، وكذا َعْمُرو بنُ  بِجادٍ  ، وَربيعةُ بن عاِمر بن بَجادٍ  وثَُماَمة بن

ةُ القََصِب ، من النََساِء : كعَلَْنَداةٍ ، البََخْنَداةُ  : [بخند] يَّاُء  المرأَةُ التَّامَّ اَج أَنشده :الّرِ  كالَخبَْنَداة. وفي حديث أَبي ُهريرةَ أَنَّ العَجَّ

رمــــــــــا  ًة َأن َتصــــــــــــــــــــــــح يــــــــــَ ــــــــــَك َخشــــــــــــــــــــــــح رِي  قــــــــــامــــــــــتح تــــــــــُ

ــــــــــــــًا     اق داةً ســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن ا خبــــــــــــــَ َرمــــــــــــــَ ــــــــــــــًا أَدح ب عــــــــــــــح  وكــــــــــــــَ

  
 وَخبَانُِد. بََخانِدُ  ج والَخبَْنَدى ، والياُء لإِللحاق بَسفْرجل. كالبََخْنَدى

 كاْخبَْنَدت. تَمَّ قََصبُها ، الجاريةُ : اْبَخْنَدتو وُمْخبَْنٍد. ُمْبَخْندٍ  ، وبَِعيرٌ  بَْنَدىكاخْ  البَِعيُر : َعُظَم ، اْبَخْنَدىو

قَه ، بَدََّده تَْبِديداً  : [بدد] َق. يُقال : َشْملٌ  : فتَبَّددَ  : فَرَّ قُوا. تَبَدَّدَ و .ُمبَدَّد تَفرَّ  القَوُم : تَفرَّ

قه. بَدَّه يَبُدُّه بَداًّ و  : فَرَّ

 نقله الصاَغانّي. َزيٌد : أَعيَا ، أَو نَِعَس وهو قاعٌد ال يَْرقُد ، دَّدَ بَ و

. قال حّسان بن البََددُ  ، أَي واحداً واحداً َمبنّي على الكْسر ، ألَنّه معدوٌل عن المصدر وهو بََداِد بََدادِ  وَذهب القَومُ  ، بََداِد بََدادِ  َجاَءِت الَخْيلُ و

اريُّ ، والِمْقَداُد ثابت ؛ وكان ُعيينةُ بن ِحْصن بن ُحذيفة أَغاَر على َسْرحِ المدينة فَرِكَب في َطلبه ناٌس من األَنصار ، منهم أَبو قَتادةَ األَنص

هللا بن َمْسعَدةَ ، فقال يُّ َحليف بني ُزْهَرةَ ، فّردُّوا السَّْرَح ، وقُتَِل َرجٌل مر بني فَزارةَ يقال له الَحَكُم ابُن أُّمِ قِْرفَةَ ، َجدُّ عبِد بن األَسود الِكْند

 : (2)حّسان 

ا  نــــــــــــَ ِة أَنـــــــــــــ  يــــــــــــطــــــــــــَ قــــــــــــِ ر  َأوالَد الــــــــــــلــــــــــــ  رح ســــــــــــــــــــــــــَ  هــــــــــــَ

َدادِ     قـــــــــــــــــح واِرِس املـــــــــــــــــِ داَة فـــــــــــــــــَ ٌم غـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

الً  فـــــــــــــَ حـــــــــــــح وا جـــــــــــــَ انـــــــــــــُ ًة وكـــــــــــــَ يـــــــــــــَ ا مثـــــــــــــانـــــــــــــِ نـــــــــــــّ  كـــــــــــــُ

اِح     وا ابلــــــــــــــــّرِمــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ  بــــــــــــــــًا فشــــــــــــــــــــــــــــــُ َدادِ جلــــــــــــــــَِ  بــــــــــــــــَ
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فة ، فلّما ُمنَِع بعلَّتَْين بُنَِي بثالٍث ، ألَنّه ليس بعد المنع من   الصْرف إِاّل منع اإِلعراب.وقال الجوهرّي : وإِنَّما بُنَي للعَْدل والتأْنِيث والّصِ

 (3)مبنيّان على الفتح األَخير  ، بََدَد بََددَ و ، بََدادَ  يََدادَ و يَا هذا ، بداِد بدادِ  ت الَخيلُ حَكى اللِّْحيَانّي : جاءَ و

__________________ 
 مادة يف العبارة هذه ذكر ِإلا األساس صاحب فِإن تعاىل هللارحمهقوله ويف األساس اخل. قد انتقر نظر الشارح »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 نه البجاري ا أي الدواهي. قا  :م لقيت:  وعبارته ا ر ج ب
دهـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــّذاء يـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــم أَنـــــــــــــــــــــه   تـــــــــــــــــــــزبـــــــــــــــــــــّ

 هــــــــــــــــو الــــــــــــــــكــــــــــــــــاذب اآيت األمــــــــــــــــور الــــــــــــــــبــــــــــــــــجــــــــــــــــاراي   

  

 .«وكان»( قوله فقا  حسان مكرر ا وقد كرره لطو  الفصر ابجلملة املعرتضة با قوله األو  قا  حسان بن  بت : 2)
 كذا هبامش املطبوعة املصرية.« كما يف اللسان ِإذ األو  مثلهقوله األخري األوىل اسقاطه  ( »3)
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 متفّرَِقًة. عل  املصدر ا َأي ا َبَدداً َبَدداً و  كَخمسة َعشَر ا
منصوُب  ِر فإِنّهوفي اللِّسان : واحداً بعد واحٍد. قال شيخنا : وكلُّها مبنيّة ما عدا األَخيَر ، وكلَُّها في َمحّل نْصٍب على الحاليّة سوى األَخي

 الَّلفِظ أَيضاً.

قَُهَما. في الِمْقَطرة : ِرْجلَيه بَدَّ و َج ِرْجلَْيه فقد فَرَّ  .بَدَُّهَما وكلُّ من فَرَّ

ً  أَباِديدَ و هكذا بالمثّناة الفوقيّة في نُسختنا وفي بعضها بالياِء التحتية على ما في اللِّسانِ  ، تَبَاِديدَ  َعبَاِديدَ  َذَهبُوا يقالو دينَ  أَي فَرقا  ، وَرجلٌ  ُمتَبَّدِ

 هو المتباِعُد ما بيَن الفَِخَذْين قيل :و .بَدَّ يَبَدُّ بََدداً  وقد الَخْلِق الُمتَبَاعُد بعُضه من بَعِض ، (7) العَِظيمُ  عن الَجنبَين ، أَو هو : ُمتَبَاِعُد اليََدْينِ  أَبَدُّ 

يت : ، بََدداً  ، َكفَِرَحت ، بَِدَدتْ  وقد بَْيِن.مع كثَرةِ لَحٍم ، وقيل : عريض ما بيَن الَمْنكِ  ّكِ في الناس : تَبَاُعُد ما بيَن  البََددُ  محّرَكةً ، وعن ابن الّسِ

 .بَّداءُ  . وبَقََرةٌ أَبَدُّ  يا رُجُل ، بالكْسر ، فأَنت بَِدْدتَ  الفَخَذْين من َكثرةِ لْحِمِهما ، تقول منه :

 التَّعَب. بالفتح : ، البَدُّ و

 : تَِعَب وأَْعيَا وَكلَّ ، عن ابن اإِلعرابّي. وأَنشد : بَدَّدَ وَ 

مــــــــــــــــًا قــــــــــــــــد  جــــــــــــــــَ ُت  ــــــــــــــــِح د داملــــــــــــــــا رَأَيــــــــــــــــح   بــــــــــــــــَ
وَرَداو     تــــــــــــــــــــــَ ِر َداَن فــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــــــح  َأو َ  اإِلبــــــــــــــــــــــح

  

َسَدا
َ
ُت امل  َدعوحُت َعوحين وَأَخذح

 فتكلَِّمني. ببَِديدٍ  يقال : ما أَنَت لي ، البَِديَدةِ و كالبَديدِ  النَِّظير ، أَيضاً : البِدّ و .بِّدانِ  وهما بالكسر : الِمثْل ، ، البدّ و

م : البَعُوُض ، ، البُدُّ و َواُب الِعَوُض ، كما في اللِّسان والّصحاح وغيرهما من األُّمَهات. بالضَّ قال ابن و هكذا في نُسختنا ، وهو َخطأٌ والصَّ

نَمُ  البُدّ  ُدريد : نَمِ  : البُدّ  كُخْرجٍ وأَخراجٍ ، وقيل : ، أَْبَدادٌ و كِقَرَدةٍ  ، بَِدَدةٌ  َمعَّرُب بُْت. ج ْصل له ، فارسيٌّ ،نْفُسه الّذي يُعبَد ال أَ  الصَّ  بَْيُت الصَّ

ب كان أَخَصَر. نم أَو بَْيته ُمعَرَّ  ، بالكسر ، كالبَِداد ٍء ،النَِّصيب من كّلِ شيْ  أَيضاً : البُدُّ و والتصاويِر ، وهو أَيضاً ُمعّرب ، ولو قال والصَّ

 وروى بَيت النَِّمر بن تَْولَب : .(1)األَخيرتان عن ابن األَعرابّي  بالّضمّ  هما ، البُدَّةِ و البَُدادِ و

ُت َفمَ  هَتاَنحح  (2)رقيباً جاحناً  بُد 
َئ الجوهريُّ في َكسِرَها. ، كّل ذلك عن ابن األَعرابّي. البَِداد بَِددٌ  ، وجْمع البُّدة بَُددٌ  وجْمع« بُْدأَتََها»قال ابن سيده : والمعروف  قال  وُخّطِ

ّم : النَّصيب ، عن ابن األَعرابّي ، وبالكسر خطأٌ َذكَره أَبو عمٍرو في ياقوته العقم. ونصُّ عبارة الجوهري  البُدَّةُ  الّصغانّي :  البدَّةُ و»، بالضَّ

 قلت« أَيضاً النَِّصيب البِّدةو ، بالكسر : القُّوة

وهي الِحصَّة والنصيب ، أَي اقتُْلهم  بِدَّةَ  جمع (3)َوي بكسر الباِء قال ابن األَثير : يُر «بَدداً  اللهمَّ أَحِصِهْم َعَدداً ، واقتُْلهم»في الدُّعاِء و

 ِحَصصاً ُمقّسمة لكّلِ واحٍد ِحّصتُه ونَِصيبه.

منه. وقال الّزمخشرّي : أَي ال  ال َمَحالَةَ  منه : بدَّ  قِيَل : الو منه ، عن أَبي َعمٍرو. ال فَِراقَ  اليوَم من قََضاِء حاَجتي ، أَي بُدَّ  ال قولهمو

قالوا : وال يُستعَمل إِالَّ في النَّْفيِ ،  ِعَوَض ومعناه أَمٌر الزٌم ال تمِكن ُمفارقُته وال يُوجَد بَدٌل منه وال ِعَوٌض يقوم َمقاَمه. قال شيخنا :

 واستعمالُه في اإِلثبات ُمَولَّد.

 ذلك الَمحشوُّ الّذي تحتَهما ، بَِديَدهماو (4)أَن يكون بالفتح ، والذي ضبطه الجوَهِريُّ بالكسر  ُمقتَضى اصطالحه السَّْرجِ والقَتَِب ، بَِدادُ و

في القَتَِب ِشْبهُ ِمْخاَلتَْين  البَِدادانِ  أَو البعيَر. وقال أَبو منصور : الفََرسَ  الَخَشبُ  ِلئاّل يُْدبِرَ  وهو َخريطتان تُحَشياِن فتجعلها تْحت األَحناءِ 

: بَِطانَةٌ تُْحَشى  البَِدادُ  : (5). وقاَل غيره يَبُّده قَتَبَه بَدَّ  ، تقول : أَبِدَّةٌ و بََدائِدُ  يَاِن وتُشدَّاِن بالُخيوط إِلى َظِلفَاِت القَتَِب وأَْحنَائه. والجْمعتُْحشَ 

قّ  (6)وتُْجعَل تحت القَتَِب ِوقايةً للبعيِر   اآلخِر مثلُه ، وهما ُمحيطاِن مع القَتب. أَن ال يُصيَب َظْهَره القَتَُب ، ومن الّشِ

َج ما بينهما ، كذا في الّصحاح. بَدّ  السَّْرج ُمشتقٌّ من قَولك : بَِدادُ و جُل رْجلَْيه ، إِذا فرَّ  الرَّ

__________________ 
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 ( يف القاموس : َعِظُم.7)
 (.االعرايبعن ابن ). .. الِبَدادو  ا ابلضم ا الُبد ةو  ( يف اللسان :1)
 ( عجزه يف التهذيب :2)

 النار تلفح وجهه أبوارهاو 
وجاءت عبارة اللسان بعد « ويرو  ابلفتح ا أي متفرقا يف القتر واحداً بعد واحد من التبديد ا كذا يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 ذكره رواية ابن األثري.
 اللسان.( ضبرت القاموس أيضاً بكسر الباء. ومثله يف 4)
 ( وهو قو  أيب مالك كما يف التهذيب.5)
 .«لبعري»( يف املطبوعة الكويتية : 6)
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الُجرجان ، هكذا كما في تَراه  البَِديَدانِ و بضّم الخاِء وسكون الراِء ، وهكذا في نُسختنا ، والّذي في الّصحاح : الُخْرُج ، َكأَِميٍر : ، البَِديدُ و

 لَمفَازةُ الواِسعَةُ.ا  :(2) البَِديدةو (1)بجيمين 

 على الّدابَّة الدَّبَِرةِ. َمبُدوداً  ِلْبٌد يَُشدُّ  بالكسر ، : البَِدادو

. بُدَّ و  عن ُدبُِرَها ، أَي ُشقَّ

 بكسرهما ، والفتُح لُغة في األَّول ، وبهما ُرِوَي قَول القَُطامّي : ، البَِداَدةو البَِدادُ و

نــــــــــــاُه  يــــــــــــح فــــــــــــَ م  كــــــــــــَ ثــــــــــــَ ــــــــــــَ َدادَ فـ كــــــــــــنح  الــــــــــــبــــــــــــِ  ومل نــــــــــــَ

رُ     دح ن  بــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــ  ا َيضــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــّ َده عــــــــــَ كــــــــــِ نــــــــــح  لــــــــــنـــــــــــُ

  
ً  في الّسفَر : الُمبَاّدةو وعن  بَْينَُهْم. هكذا في نسختنا ، وهو خطأٌ ، والّصواب فيُْنِفقونه ثّم يُْجَمع فيُْبقُونَه ، من النَّفقة أَْن يُخِرَج كلُّ إِنساٍن شيئا

 .. بُُددو بَُدد ، جْمعهما البَِدادُ و البُّدة الماَل والطعاَم ، واالسمُ  أَْبَدْدتهم الماَل القَْوُم فيُقَسم بينهم ، وقد يُبِدّ  أَن البَِداد ابن األَعرابّي :

 بِدُّه أَي َعاَرَضهُ ، بالبَْيع ، وهو من قَولك : هذا بَاَعهُ ُمعَاَرَضةً ، كِكتَاب ، كالهما : بَِداداً و ، ُمباَدَدة وفي بعٍض : ، بادَّةُ ُمبَادَّةً و ، بََدداً  بَايَعَهُ و

 ، أَي ِمثله. بَِديدهو

 تَجافَى به. : يَبُدُّه بَّداً  ءَ الشيْ  بدَّ و بك عن ذلك األَمِر ، أَي أَْدفعه عنك. أَبُدُّ  وأَنا أَبعََده وَكفَّه ، ِء :صاحبَه عن الشيْ  بَدَّ  أَي ، بَدَّهو

جلَين ، ومنه قول الّدهناِء بِنت  : باِطُن الفَِخذ ، البَادُّ  قال ابن سيده :و وقيل : هو ما يلي السَّْرَج من فَخِذ الفارِس ، وقيل : هو ما بين الّرِ

ي إِني ألُرِخي له»ِمْسَحٍل :  يَ « باّدِ قهما ، بَدَّهما ألَّن السَّْرجَ  باّداً  قال ابُن األَعرابّي : ُسّمِ فهو على هذا فاعٌل في معنَى مفعوٍل وقد  أَي فَرَّ

 يكون على النَّسِب.

ّمة قد بَِرصَ  : ما يَِلي السَّرَج من فَخذْيه. وقال القُتَيبّي : يقال  باّداهو من كثرةِ ركوبه الخيَل أَعراًء. بَاّداهُ  وقال ابن الكلبّي : كان دريُد بن الّصِ

 .بادٌّ  لذلك الموضعِ من الفَرس

ْخَمةُ اإِلْسَكتَْينِ  النساِء : من البَدَّاءُ و  المتباعدةُ الشُّْفَرْين ، وقيل : هي المرأَةُ الكثيرةُ لَحِم الفَخَذين. الضَّ

 والُمّدة. بالّضّم : الغاية البُدَّةُ  .بُدَّةٌ  يقال : بيني وبينَكو

اُء :و حة : ، أَباِديدُ  َطْيرٌ  قال الفرَّ قة ، بالمثناة الفوقيّة ، أَي ، تَبَاِديدُ و بالتحتية ،،  يَبَاديد وفي بعض نُسخِ الّصحاح المصحَّ كذا في النُّسخ  متفّرِ

َف على الجوهر ، ونصُّ عبارةِ الفّراِء : أَي َمفترق. (3)، وفي الّصحاح : متفّرق   . وأَنشد : يَباِديدُ  فقال : طيرٌ  يّ  وتَصحَّ

ىَت  نــــــــــــظــــــــــــرون مــــــــــــَ ٍر يــــــــــــَ ا َأهــــــــــــُر حــــــــــــجــــــــــــح  كــــــــــــَبلــــــــــــّ

ريحٌ     يِن خـــــــــــــارِجـــــــــــــًا طـــــــــــــَ نـــــــــــــَ َروح بـــــــــــــاِديـــــــــــــدُ  يــــــــــــــَ  (4) يـــــــــــــَ
  

على أَنّه صفة طير ، وكذا رواه يعقوب. قال أَبو سْهل الَهروّي : وقرأْته بخّط األَزهرّي في ِكتابه كما رواه الجوهرّي بالّرفع  يباديد برفع

وفي إِصالح المنطق في باب ما يقال بالياِء والهمزة يقال أَْعُصُر ويَْعُصر ، وأَلَْملَم  ، بالنون واإِلضافة. وإِنما هو َطير اليَنَاديدِ  ، (5)وبالباِء 

قة ، بالنون.  لى ما زَعم شيُخنَا غير ُمسلَّم.ودعَوى اإِلقواِء ع القَافية مكسورة من أَقوى الدالئل أَنَّ و ويَلَْملم ، وَطيٌر يَناِديُد وأَناديُد : متفّرِ

 وقبله :

ديـــــــــــُد هبــــــــــم و  ُن يف ُعصــــــــــــــــــــــــبـــــــــــِة عـــــــــــَ   ا ـــــــــــَ  حنـــــــــــح

ًة مــــــــنــــــــهــــــــمح وَمصـــــــــــــــــــــفــــــــودِ     لــــــــَ بـــــــــح ك كــــــــَ تــــــــَ  مــــــــن ُمشـــــــــــــــــــــح

  
أَي الجوهرّي في إِنشاد قَول الّراجز ، وهو أَبو نُخيلةَ  وقوله ، الحنظلّي أَحد اللّصوص. والبيت لعَُطاِرد بن قَّرانَ  كأَنَّما أَهل حْجر ، الخ.

 السَّعدي.

ِد  ٍف وُز ح رِّ ذاِت طـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــُ

ةَ     يـــــــــــــــــــَ ي ِمشـــــــــــــــــــــــــــــــــح د  مَيشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ دِّ  أَل ـــــــــــــــــــَ  األَب

  
 غلٌط ، والصَّواب :

يةَ  َبّداءُ   األََبدِّ  مَتِشي ِمشح
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 ألَنّه في ِصفَة امرأَةٍ. وبعده :

__________________ 
 .. ( يف الصحاح املطبوع : البديدان : اخلرجان1)
 ( يف الصحاح : والبديد.2)
 الصحاح املطبوع : مفرت .( يف 3)
 ( يف التكملة : والرواية : طري اليناديد ا ابلنون واالضافة والقافية مكسورة وقبله :4)
 حنـــــــــــــــن يف عصــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــة عـــــــــــــــ  ا ـــــــــــــــديـــــــــــــــد هبـــــــــــــــم و 

 مـــــــــــن مشــــــــــــــــــــــــتـــــــــــٍك كـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــة مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم ومصــــــــــــــــــــــــفـــــــــــودِ    

  

 عجزه. 81/  14( هتذيب اللغة 5)
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داً وخَتحِويداً ِإذا ملح خَتحِدي  َوخح
ْؤد : الفَزُع. وقد سبقه إِلى ذلك ابن بَّرّي وأَبو سْهل الَهَروّي والصغانّي.والطائف :   الُجنون : والزُّ

جَل ، إِذا أَتَيَاه  يَبتَّدانِ  والسَّْبعانِ  .(*) أََخَذاه من جانِبَْيِه ، أَو أَتَيَاه من ناِحيَتَْيه إِذا ، ابتداداً  بالضَّرب اْبتَدَّاهُ ـ ـيقال : لَِقَي فاُلٌن وفاُلٌن فاُلناً فو الرَّ

ِضيعاِن التَْوأََمانِ  ُهَما ، يَرِضع هذا من ثَْديٍ وهذا من ثَْديٍ. يَبتَدَّان من جانِبَْيِه. والرَّ ويقال  .لَما أَطاقاه ، اهفابتَدَّ  ويقال : لو أَنَّْهَما لقياه بَخاَلءٍ  أُمَّ

 ابنَاها. ابتدَّها ابْنَها ، ولكن ابتدََّها ، وال تقل المباّدة : لََما أَطاقَه أَحُدهما. وهي

 وال قُّوة. َطاقَةٌ  بالفَتْح ، ويرَوى بالكسر أَيضاً ، أَي ما له به بَّدةٌ  الو بََددٌ  ما لَه به يقال :و

َواب كذا في النُّسخ ، كَسفِ  ، البَِديَدةُ و دتين مفتوحتَين ، كما هو بخّط الّصغانّي :« البَْدبََدة»ينَة ، والصَّ  يقال : أَتانَا ببَْدبََدةٍ. الدَّاِهيَةُ ، ، بموحَّ

 الّذي في يَديه تَباُعٌد عن َجنبَْيه ، وهووقيل : هو  الفََرُس بَِعيُد ما بَْيَن اليََدين ، : البََددِ  بَيِّنُ  األَبدُّ و ، لتَباُعِد ما بيَن فَخذْيه. (1) : الحائكُ  األَبَدُّ و

ْدِر. األَبَدّ  ، وهو الّذي في يَدْيه فَتٌَل. وقال أَبو مالٍك : أَبَدُّ  . وبَعيرٌ البََددُ   : الواسُع الصَّ

نِيُم : األََسُد ، األَبَدُّ و نيم النفراده. باألَبَدّ  َوَصفُوه الزَّ  لتباُعٍد في يديه ، وبالزَّ

، بالكسر ، وهو النّصيب والِقْسم ، قاله ابن األَعرابّي. وقد أَنكَر شيخنا  البِّدة جمع ِحَصصاً ، بالكسر ، أَي ، بَِدداً  َء : اقتَسُموهالّشيْ  تبّدُدواو

 ، أي اقتَسموه ِحَصصاً على السَّواِء. «ُهمبينَ  فتَبَدَُّدوهُ »في حديث ِعْكِرمة و ذلك على الجوهرّي ، كما سبََق.

 أَخذ بَجانِبَْيِه. قال ابُن الخطيم : وفي األَساس : الَحْلُي َصْدَر الجاريِة : أََخَذه ُكلَّه. تَبَدَّدَ و

ا  اهتـــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــــَ اكـــــــــــــــــــــَبّن ل َدهـــــــــــــــــــــَ د  بـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ   تـ
راٍد     زحىَلَ جـــــــــــــــَ فُ  (2)هـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ ه جـــــــــــــــُ وافـــــــــــــــُ  َأجـــــــــــــــح

  
اَغانّي. ، أَي بَْخ بَْخ ، بَْدبَدْ و  تَبادُّوا. القومو نقلَه الصَّ

يقال : يا و لكّلِ َرُجٍل َرُجٌل. ، أَي أَعداُدهم أَْبَداُدهم ولَِقيَهم قَومٌ  أَي أََخذُوا أَْقَرانَُهم واحٍد ، بمعنًى ، بالفتح ، كالهما (3) بََداَدهم لَقُوا قولهم :و

قال الجوَهِرّي : وإِنََّما بُنَِي هذا على الكسر ألَنّه اسٌم لِفْعل األَمر ، وهو َمبنّي.  كقَطام ، أَي ليأُْخْذ كلُّ َرجٍل قِْرنَهُ. ، َمّرتَْين بََداِد بَدادِ  قومُ 

 ويقال إِنّما ُكسر الجتماع الساكنَين ، ألَنَّه واقٌع َمْوقَِع األَمِر.

دَ  أَي به ، فاُلنٌ  اْستَبَدَّ و وقد ، جاَء ذلك في حديِث علّيٍ  (4)« انفَرَد به»وَن َغيره. كذا في بعض نُسخ الصحاح ، وفي أَكثرها به د تَفَرَّ

 .(5) عنههللارضي

 لرُجٍل.وفي بعض األُّمهاِت رُجٌل  لما أََطاقُونا ، أي لو باَرْزنَاهم َرُجٌل َرُجٌل. البََدادُ  لو كانَ  العرب تقول :و الُمباَرزةُ. كَسحاِب : ، البََدادُ و

 .«فأََخَذ قَبَضةً ـ  َمدََّها إِلى األَْرض أَيـ  يَده أَبَدَّ  وسلموآلهعليههللاصلىإِّن سيَِّدنَا رسوَل هللا »في حديث يَوم ُحنين و

جُل إِذا رأَى ما يَْستَْنِكُره فأَداَم النظَر إِليه يقال :  بََصِري. أَبَدْدتُهو فاُلٌن نََظَره ، إِذا َمدَّه ، أَبَدَّ  والرَّ

 َضْبعَْيك. أَبِدَّ  أَي يَمدُّهما ويُجافِيهما ، ويُقال للمصلِّي : «َضْبعَْيه في السُُّجود يُبِدُّ  كان»في الحديث و

مخشرّي ، أي نَصيبه على ِحَده ولم يَْجَمْع بين اثنَين ، يكون  بُدَّتَه أَعَطى ُكالًّ منهم أَي العََطاَء بَْينَهم ، أَبَدَّ و بالّضّم ، ويرَوى بالكسر ، كما للزَّ

 ٍء. قال أَبو ذُؤيب يَصف الِكالَب والثَّوَر :ذلك في الطَّعَام والماِل وكّلِ شيْ 

هـــــــــــــــن   د  هـــــــــــــــّن فـــــــــــــــهـــــــــــــــارٌب  فـــــــــــــــبَبـــــــــــــــَ وفـــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ  حـــــــــــــــُ

جـــــــــــــــضُ     عـــــــــــــــح تـــــــــــــــجـــــــــــــــَ ه َأو ابرٌ  مـــــــــــــــُ  بـــــــــــــــَذمـــــــــــــــائـــــــــــــــِ

  
 ِصف َصيّاداً فَّرَق ِسهاَمه في ُحمِر الَوْحِش.قيل : إِنه يَ 

هم. وقال أَبو ُعبيد : في الِهبَة : أَن تُعِطَي واحداً واحداً. والِقَران : أن  اإِلبداد وقيل : أَي أَْعَطى هذا من الطَّْعن مثَل ما أَعَطى هذا حتَّى َعمَّ

هذا الجزوَر في الحّيِ فأَعِط كلَّ  أَبِدَّ  يقال ِمْنَها وأَقُرن. وقال األَصَمِعّي : أُبِدّ  تَعطَي اثنيِن اثنين. وقال رجٌل من العرب : إِّن لي ِصْرَمةً 

 ، أَي نَصيبه. بُدَّتَه إِنسانٍ 
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__________________ 
 ( يف القاموس : أتياه منهما.*)
 ( األصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب : ا ائر ابلالم.1)
 (.دار املعارف)وما أثبت عن اللسان « جواد»( ابألصر 2)
 .أبدادهم ( يف اللسان :3)
 ( يف الصحاح املطبوع : تفرد به.4)
 .«علينا فاستبددمت ولفة ا ديث : كنا نر  أن لنا يف هذا األمر حقاً »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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 وقَوُل ُعمَر بن أَبي ربَيعةَ :

 (1)ُسَؤاَلَك الَعاملِينا  ُمِبديف أ
م أَنت ُسؤالََك على النّاِس واحداً واحداً ح هم. وقيل : معناه : أقيل : معناه أَمقّسِ  .بُدٌّ  من قَولك : ما لََك منه ؟ُملزٌم أَنت سَؤالََك النّاسَ تَّى تَعمَّ

َكةً : ، البََددو  ِف أَباَن األَبيض الشََّمالّي. قال ُكثَيِّر :بل هو ماٌء في َطرَ  كفَْدفٍَد : ع ، بَْدبَدٌ و الحاَجةُ. محرَّ

ـــــــــٍة  رحي ـــــــــَ ِر قـ ـــــــــح  يف َأهـــــــــح ب تح اب ـــــــــَ حـــــــــَ ـــــــــَ  ِإَذا َأصـــــــــــــــــــــــب

ٍب و     طــــــــح ي بــــــــا شــــــــــــــــــــــَ َح َأهــــــــلــــــــِ بــــــــَ دِ َأصــــــــــــــــــــــح بــــــــَ دح بــــــــَ ــــــــَ  فـ

  
 .(2)بكسر الجيم والاّلم المشّددة ، وفي بعض النَّسخ : بالحاِء بدل الجيم ، وهو الصواب  كُزبَيٍر : َجدُّ ِجلِّزة بَُدْيد ،و

 اليَْشُكِرّي والد الحارِث وَعمٍرو الشاِعَرين. ابن َمكروه وهو

 * ومما يستدرك عليه :

دةٌ  : َعريضةٌ ُمتباعُدة األَقطاِر. وامرأَةٌ : بَّداءُ  َكتِفٌ   َمهزولةٌ بعضها من بعض. ُمتَبَّدِ

 : َغلََب عليه فال يَْسَمع إِاّل منه. (3)بأَِميِره  استبدَّ و

يِهمْ  أَنَّ َمساكيَن َسأَلُوها فقالَْت : يا جاِريَةُ »في حديث أُّمِ َسلَمةَ و قي فيهم وأَعطيهم. وأَنشد ابُن األَعرابّي. «تَْمَرةً تَْمَرةً  أَبِّدِ  ، أَي فَّرِ

جــــــــــــــَ  غح بــــــــــــــيِن عــــــــــــــَ لــــــــــــــِّ غح مــــــــــــــبحرابً بـــــــــــــــَ لــــــــــــــِّ  ٍب وبـــــــــــــــَ

واًل     مقـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــُ د  بـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــضُ  يـــــــــــــــــُ واًل  ـــــــــــــــــَح  وقـــــــــــــــــَ

  
ق القَْوَل فيهم. قال ابن سيده : يُبِدُّهم فسَّره فقال : ْقتُه. أَْبَدْدتُه وال أَعرف في الكالم : يُفّرِ  : فَرَّ

وا اثنين اثنْينِ  تَبادَّ و  ُكلُّ واحد منهما صاحبَه. يَبُدُّ  القَوُم : َمرُّ

جُل ، إِذا أَخَرَج نَْهَده. بَدَّدَ و والِعَداد : الُمناهدة. البَِداد ألَعرابّي :وعن ابن ا  الرَّ

 الَحَصى. أَي زاد عليه َعَدَد الَحَصى. ومنه قول الُكميت. بَدَّ  ويقال : أَضعََف فاُلٌن على فاُلن

رٍِم  َت َأضـــــــــــــــــــعـــــــافـــــــًا عـــــلـــــ  هـــــَ فـــــــح عـــــَ نح قـــــــا  َأضـــــــــــــــــــح  مـــــَ

وِد     د  يف اجلــــــــُ تح  بــــــــَ رُ  اَ صــــــــــــــــــــــَ  قــــــــيــــــــلــــــــَ  لــــــــه : َأجــــــــَ

  
 ، إِذا نَعَس وهو قاعد ال يَْرقد. تَبديداً  فاُلنٌ  بَّددَ  ويقال :

 : ال أَحَد فيها. بَْدبَدٌ  وفالةٌ 

 .(4): تَبَاَرُزوا  تَبَادُّواو

 األَمُر بفاُلٍن : غلََب عليه فلم يَقِدر أَن يَْضبطه. استَبدَّ  ومن الَمجاز :

 األَخير مصدر الباب الثاني. ، بُرودةً و بْرداً  كنََصَر وَكُرمَ  ءُ الشيْ  بََردَ  معروف. يقال م بفتح فسكون : ِضدُّ الَحّر ، وهو ، البَْردُ  : [برد]

على صيغة اسم المفعول فإِنّه  ، َمبرودٌ و ، (5)كغَُراب  ، بَُرادٌ  كذلكو صيغَة مبالغة ،كَصبُوٍر  ، بَُرودٌ وَ  باِردٌ و بفتح فسكون ، بَْردٌ  ماءٌ  يقالو

َده تَْبِريداً و بََرَده بَْرداً  وقد ، بارداً  إَِذا َصيََّره بََرَده من من باب قَتََل فيُستعمل الزماً ومتعّدياً ،  بََرَد بَْرداً  وفي المصباح : وأَما بَاِرداً  َجعَلَه : بَرَّ

ْدتهو ، َمبُرودٌ و باِردٌ  فهو بََرْدتُهو الماءُ  بََردَ  يقال :  ، بالتثقيل ، مبالغةٌ ، انتهى. بَرَّ

دَ  وفي األَساس : فاُلٌن يَشربُ  ت : الماءَ  الُمبَرَّ  بََرَده يَْبرُده أَو إاِّل في لغة رديئة. ْدتهأَبرَ  قال الجوهرّي : وال يقال .(6)بالطَّْبرَزِذ  الباَرد بالُمبَرَّ

 وغيره. َخلََطه بالثَّْلج ، إِذا

 .بارداً  ، إِذا َسقْيته إِبراداً  له فأَبرْدتُ  يقال َسقَيته ، بارداً  له : َسقَاهُ  أَبَردَ و .بارداً  : َجاَء بهِ  أَبَرَدهُ و
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د يُريد نَوماً. وإِّن النَّومَ  (7) (َوال َشراابً ) ، بَْرداً  هاال يَذُوقُوَن فِي : عزوجلقوله  : النَّْوم ، ومنه البَْردُ و  صاحبَه ، وإِن العَْطَشاَن ليَنامُ  ليُبَّرِ

 بالنَّْوم فيَْبُردُ 

 الشََّراِب وال الشََّراَب. بَْردَ  أَي:  قال أَنه ماعنههللارضيُروي عن ابن َعبّاس و

 أَنشد األَزهريُّ قَوَل العَْرجّي :و

 (8) بـَرحَداِإنح ِشئِت مل َأطحَعمح نـَُقاخاً وال و 
__________________ 

 ( ديوانه ا وصدره :1)
 قلت : من أنتم ا فصّدت وقالت

 .90( ومثله يف التكملة واملؤتلف واملختلف ل مدي ص 2)
 .«أبمره»( عن األساس ا وابألصر 3)
 أقراهنم.( يف األساس : وتبادوا يف ا رب : تبارزوا وأخذوا 4)
 بكسر الباء. براد :(دار املعارف)( ضبطت يف اللسان 5)
 ( األساس : مادة برت.6)
 .24( سورة النبب اآية 7)
 ( صدره يف التهذيب :8)

 فِإن شئت حرمت النساء سواكم
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يُق. ُهنَا : البَْردُ  قال ثعلب :  والنُّقَاخ : الماُء العَْذُب. الّرِ

وقال : هو َجبٌَل في أَرِض  (1)وَضبَطه البَكرّي بكسر الّراِء  ع ، .البََردُ و َمَطٌر جامٌد. وعبََّره اللَّيُث فقال : بِالتَّْحِريك : َحبُّ الغََمام. البََردُ و

 َغطفاَن يَِلي الَجنَاَب.

 .بَْرَداءَ  ، على النّسب ، ولم يقولوا بَِرَدةٌ  . وَسحابَةٌ بَْردو ذو قرٍّ  : أَْبَردُ و كَكتِفٍ  ، بَِردٌ  َسَحابٌ و

 .البَردُ  أَصابها : َمبُرودةٌ و وهذه عن الّزّجاج ، ، ُمْبَرَدة واألَرضُ  .البَرد أَصابَهم القَوُم ، كعُنَِي : بُِردَ  قدو

 ، كُصَرد ، عن ابن األَعرابّي ، بَُردٌ و بُُرودٌ و دٌ أَْبرُ و أَْبَرادٌ  ج وَخصَّ بعُضُهم به الَوْشَي ، قاله ابن سيده. ، بالّضّم : ثَوٌب ُمخطَّط ، البُْردُ و

غ. بَِرادٌ و  كبُْرَمة وبَِرام ، أَو كقُْرٍط وِقَراٍط ، قاله ابن سيده في شرح قول يزيد بن المفّرِ

َتِمر  ِر َنشح  (2)الربَاَداَطَواَ  الّدهح
. قال َشِمٌر بُْرَدة وقِيل : إِذا ُجِعَل الصُّوُف ُشقَّةً وله ُهْدٌب فهي ُف بها ، الواحدة بهاٍء.أَْكِسيَةٌ يُلتَحَ  :ـ  نَظراً إِلى أَنّه اسُم ِجْنس جْمعيّ ـ  البُْردُ و

يه العَْصِب  بُُرودِ  معروف ، من البُْردُ  . وقال اللَّيث :بُْرَدة فقال : ؟: رأَيت أَعرابِيًّا وعليه ِشْبهُ ِمْنديل من ُصوف قد اتَّزَر به ، فقْلت : ما تُسّمِ

 تَْلبَسه األَعراُب. (3)فكساٌء مربَّع أَْسوُد فيه ِصغٌَر  البُْرَدة والَوْشي. قال : وأَما

اَدةُ و اَرة البَّرادة قال اللَّْيث :و .أَْبَرد بُني على الماَء ، يُبردُ  ، َكَجبَّانِة ، إِناءٌ  البَرَّ دُ  (4) ُكوَّ ْت ِكيزانُهم الماُء. قلت : ومنه قولهم : باتَ  عليها يُبرَّ

اَدة على  . وقال األَزهرّي : ال أَدِري هي من كالم العرب أَم كالم الُمولَّدين.البَرَّ

يخ يَْقَطُع :»في الحديث و وُرُطوبَة غالبتاِن ، منهما يَْفتُر عن الِجَماع  في الَجْوفِ  بَْردٌ  أَي للهمزة والراِء : بالكسر ، ، وهي «اإِلْبِرَدة إِنَّ البِّطِ

 ، وهو تقطير البَْوِل وال يَْنبَِسط إِلى النّساِء. إِْبِرَدةٌ  زتها زائدة. ويقال َرُجٌل به، وهمْ 

ك : التَُّخمة ، بفتح فَسكون ، «البَْردة كل داٍء أَصلُه»في حديث ابن مسعود : وو يَت التَُّخمة ويُحرَّ المعدةَ فال  تُْبِرد ألَّن التَُّخَمة بَرَدةً  وإِنما ُسّمِ

 طَّعَاَم وال تُْنِضجه.تَستمِرئ ال

 قال : .بارداً  أَي على رأْسه َصبَّه َعلَْيه ، إِذا الماَء ، ابتََردَ  يقال :و

ِدي  بـــــــــــــــِ بِّ يف كـــــــــــــــَ ُت أُواَر ا ـــــــــــــــُ دح  ِإذا َوجـــــــــــــــَ

وحم     اِء الـــــــــــقـــــــــــَ قـــــــــــَ َو ســـــــــــــــــــــــــِ ُت حنـــــــــــَح لـــــــــــح ـــــــــــَ بـ ـــــــــــح  أَبـــــــــــرتِدُ أَقـ

  

ردحتُ  (5)هــــــــــــــذا  َره  بــــــــــــــرَبحدِ  بــــــــــــــَ  املــــــــــــــاِء  ــــــــــــــاهــــــــــــــِ

رٍّ عــــــــــلــــــــــ      نح  ــــــــــَ دُ فــــــــــمــــــــــَ قــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــاِء يــــــــــتــــــــــّ  ؟اأَلحح
  

د َشِربه ، إِذ ابتَرَده أَو  به. قال الّراِجز. َكبَِده ليُبَّرِ

رِدح  ـــــــــــــــَ اهـــــــــــــــا ال ت ألحمتـــــــــــــــُ ـــــــــــــــطـــــــــــــــاملـــــــــــــــا حـــــــــــــــَ   (6)ف
اَ      جــــــــــــــَ اهــــــــــــــا والســــــــــــــــــــــــــــِّ يــــــــــــــَ لــــــــــــــِّ رَتِدح فــــــــــــــخــــــــــــــَ بــــــــــــــح  تـــــــــــــــَ

  

 ِمن َحّر َأاّيٍم وِمن لَيٍر َوِمدح 

دَ و َد. البارد : اغتَسَل بالماءِ  ابتَردَ و استَْنقَع. أَي الماِء : فيه ، تَبَرَّ  ، كتَبرَّ

بير : « َدخَل الَجنّةَ  البَْرَدْين َمن صلَّى»في الحديث : و أَو  الغََداةُ والعَِشّي ، هما األَبرَدانِ  ، «األَْبَرَدين كان يَِسير بنا»، وفي حديث ابن الزُّ

 بفتح فسكون. كالبَْرَدْيِن ، العَْصَرانِ 

ّل والفَيْ ال أَيضاً : األَْبرَدانِ و يَا بذلك ُء ،ّظِ  . قال الّشّماخ بن ِضَرار :لبَْرِدهما ُسّمِ

َد  وســـــــــــــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــَ هِإَذا اأَلرحطـــــــــــــــــــَ  ت ـــــــــــــــــــح َرَدي ـــــــــــــــــــح   أَبـ
اِ     وازٍِئ ابلــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــِر عــــــــــــــــــــِ ُدوُد جــــــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــــــُ

  
. وقال محمّ  ُمْبِردينَ  ويقال : ِجئناك َدخَل في آِخِر النَّهاِر. الّرجُل : أَْبردَ و : أن تَِزيغ الشَّْمُس.  اإِلْبراد د بن كْعب :، إِذا جاُؤوا وقد باخ الَحرُّ

ْكب في السَّفر يقولون إِذا زاَغت الشَّْمُس : قدْ  ُحوا. قال ابُن أَحمَر. أَبَرْدتم قال : والرَّ  فَروَّ
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ِدِ يف َموحِكٍب َزِجِر اهلَواِجِر   ُمربح
 صحيٌح من كالم العرب ، وذلك أَنّهم يَنِزلُونقال األَزَهرّي : ال أَعِرف محّمد بن كْعب هذا ، غير أَنَّ الذي قاله 

__________________ 
 ( وضبطه نصر أيضاً بكسر الراء كما يف معجم البلدان.1)
 ( صدره يف اللسان :2)

 معاذ   راّبً أن تراان
 ( األصر واللسان يريد أنه صغري ا ويف التهذيب : ُصفحرة.3)
 القاموس والتهذيب.وما أثبت عن « كوازة»( ابألصر : 4)
 ( اللسان : هبين.5)
 ويف الصحاح فكاللسان.« قوله فطاملا ا الذي يف اللسان : لطاملا»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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ُوا  مُ   روا ِإىل رِكاهبم فَغري  ّدة ا َّر ويَقيلون ا فِإذا زالت الشــّ َناِديهم : َأاَل عليها أَقحتاهَبا ورَِحاهَلَا واند  مُ  (1)للت غِوير يف شــِ
 فارحَكُبوا. أَبحردحمتُ  َقدح 
 قال نَُصيب : .(2): َهنِيئةٌ  بَْرَدتُهوَ  العَيِش  باِردةُ  ولَْيلَةٌ  ، بَْرُده َعلَْينَا : أََصابَنَا بََردَ و يَْبُرُدنَا بَْرداً  اللَّْيلُ  بََرَدناو

ًة  لـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ِك لـــــــــــــَ َك ذا. ُودٍّ واي لـــــــــــــَ  فـــــــــــــيـــــــــــــا لـــــــــــــَ

تح     ِت وكــــــــــانــــــــــَ لــــــــــح رحَدةَ خبــــــــــَِ هح  بـــــــــــَ مــــــــــَ يــــــــــِش انعــــــــــِ  الــــــــــعــــــــــَ

  
 َطيٌِّب. قال : ءٌ : َهني باِردٌ  َعْيشٌ و

هـــــــــــا  زِيـــــــــــنـــــــــــُ َريـــــــــــِن يـــــــــــَ ا ـــــــــــِ ُة  ـــــــــــِم الـــــــــــنـــــــــــ  يـــــــــــلـــــــــــَ لـــــــــــِ  قـــــــــــَ

ِش     يــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ فــــــــــوٌض مــــــــــن ال اٌب وخمــــــــــَح بــــــــــَ  ابردُ شــــــــــــــــــــــــَ

  
 ونَِعيَمها.. أَي ِطيبَها بَْرَدَهاوَ  أَي َطاَب لها َعْيُشَها. قال : ومثْله قَولُهم : نَسأَلك الَجنَّةَ 

وح.  ماتَ  « :بََردَ  فَهبََّرهُ بالسَّْيِف حتَّى»من الَمجاز في حديث ُعمَر و قال ابن منظور : وهو صحيٌح في االشتقاق ، ألَنّه َعِدَم َحرارةَ الرُّ

 استُْعِمَل بمعنَى السُّكوِن. البَْردَ  َكتِه ، ألَنَّ وقال شيُخنَا نقالً عن بعض الشُّيوخ : هو ِكنَايَةٌ للُزوم انطفاِء َحرارتِِه الغَريزيَّة ، أَو لُسكون َحر

 َوِدْدُت أَنّه»حديث ابن ُعمَر في الصَّحيح ، أَي ثابٌت. ومنه باِردٌ  وثَبَت. ولي عليه أَلفٌ  َوَجَب ولَِزمَ  على فاُلٍن : َحقِّي لي بََردَ  منه أَيضاً :و

 .«لنا َعُملنا بََردَ 

ه بََرد منه أَيضاً :و  وكذلك الِعَظاُم. ُهِزَل ، د بَْرداً يَْبرُ  ُمخُّ

ه ، باِرداً  وجاَء فاُلنٌ  َها ، للَهِزيل والسَِّمين. باردُ و ُمخُّ  الِعَظاِم وحارُّ

 َعْينُه : سَكَن أَلَُمها. بََرَدتو به. َكَحلََها : بالبَُروَد يَبُرُدها بَْرداً  العَينَ  بََردَ و َسَحلَه. : يَْبُرُده بَْرداً  ونْحِوه من الجواهر بالِمْبَرد الحديدَ  بََردَ و

د : ُكْحلٌ  البَُرودو  العَيَن من الَحّر. يُبّرِ

 .«وهو ُمْحِرمٌ  بالبَُرودِ  أَنَّه كان يَكتِحل»في حديث األَسود و

 في الماِء تُْطعَُمه النساُء للّسمنة. يَْبُردُ  وهو ُخْبز ، َمبرودٌ و وركَصبُ  ، بَُرودٌ  فهو فبَلَّه ، الُخْبَز : َصبَّ عليه الماءَ  بََردَ و

 وهِذه عن الّصاَغانّي. كعُِنَي ، كبُِردَ  وفي التكملة َضعُفَت قَوائُمه ، َضعَُف ، يَْبُرُد بَْرداً  َزْيدٌ  بََردَ و السَّْيُف : نَبَا. بََردَ و

،  بََردَ  ، أَي َسَكن وفَتَر. ويقال : َجد في األَمِر ثم «بََردَ  أَنّه َشِرَب النَّبِيَذ بَْعَد ما»في حديِث ُعمَر و ـ َمرٍض عن ُهَزاٍل أَو  فَتََر ، ، إِذا بََردَ و

ا تلقَّاهُ :»في الحديث و أَي فَتََر ، ـ  أَي َسُهلَ  (3) «َصلَحأَمُرنا و بََردَ  . قال ألَبي بَكر :بَُرْيَدة أَنا ؟قال ؟األَسلمّي قال له : من أَنت بَُريَدةُ  لمَّ

فاُلٌن إِذا َضعُفت  بََردَ  ، وقد بَُرادٌ  : َضْعُف القوائِم من ُجوعٍ أَو إِْعيَاٍء ، يقال : به البَُراد كقُعُود. قال ابُن بُُزْرج : ، بُُروداً و كغَُراب ، ، بَُراداً 

 قوائُمه.

َدهُ و  وأَنشد ابُن األعرابِّي : ْضعَفَه ،أَ و فتَّره : أَْبَرَدهو ، تَبريداً  ءَ أَي الشيْ  ، بَرَّ

رَدااأَلســــــــــــــــــــــــــــــــــــوَداِن  ــــــــــــــــــــــح ي  أَب ظــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــــــــِ

ي    امـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــَ ت  َذَوا َأســـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ  املـــــــــــــــــاُء وال

  
 : ما َسقََط منه. البَُراَدة وفي الّصحاح : السَُّحالة ، بالّضّم : البَُراَدةو

 بالفارسيَّة. السُّوَهان ، به وهو بُِردَ  ما ، كِمْنبٍَر : الِمْبَردُ و

 ، إِذا نَحتُّها. بالِمْبرِد بَْرداً  الَخشبةَ  بََرْدت : النَّْحُت يقال : البَْردُ و

 . قال األَعشى :بَْرِديّة أَي معروف ، واحدته م وفي نسخة : نَْبتٌ  نَبَاٌت ، بالفتح : ، البَْرِديُّ و

ة ـــــــــــــّ رِي  كـــــــــــــرَبحِدي ـــــــــــــغـــــــــــــَ رَت ال ـــــــــــــِر َوســـــــــــــــــــــــــــح ي ـــــــــــــغـــــــــــــِ  ال

ــــــــهــــــــا    رَت املــــــــاُء مــــــــن ــــــــَ ال ــــــــرَا  ِف قــــــــد خــــــــَ رِي (4)الســــــــــــــــــــــ 
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َدقة البُْرِديَّ  أَنَّه أَمَر أَن يُؤَخذ»في الحديث و  .«في الصَّ

م : تَْمٌر جيِّدٌ  البُْرديّ  محّمد ابِن أَحمَد بِن َسِعيد  : لقب البُْرِديّ و يُْشبِه البَْرنيَّ ، عن أَبي حنيفةَ ، وقيل : هو َضْرٌب من تَمر الحجاز. بالضَّ

ث األَندلسيّ  الَجيَّانيّ   نزيل المحّدِ

__________________ 
 .«قوله : فغريوا عليها كذا ابللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 نيئته.( يف اللسان : ه2)
قوله برد أمران وصلح كذا يف نسخة املؤلف ا واملعروف : وسلم ا وهو املناسب لألسلمي »( كذا ابألصر والنهاية واللسان ا وهبامش اللسان : 3)

 ا فِإنه ص كان أيخذ الفب  من اللفة.
 ( هذه رواية امكم. قا  ابن سيده : السرير سا  الربدي وقير قطنه.4)

 عجزه :وذكر ابن بري 

 ِإذا خالرت املاء منها السرورا
 ويف الصحاح عجزه :

 سا  الرصاف ِإليه غديرا.
 قا  ابن بري : والغير : الغيظة. وهو مغي  ماء  متض فينبت فيه الشجر ا والغريف : نبت معروف.
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 .(1)بغَداَد ا لَض  ّمد بن َطرحخان الرت كّي 
 كما في الّصحاح. : الُمَرتَُّب ، البَِريدو

ُسَل الَواِردين علّي. قال الّزمخشرّي : «البُْرد ال أَِخيُس بالعَْهد ، وال أَْحبِس» في الحديث :و  ، وهو بَِريدٍ  ساكناً : جْمعُ  البُْردُ  أَي ال أَحبُِس الرُّ

ُسول ، ى»كُرُسٍل وُرْسل ، وإِنَّما َخفّفه هنا ليُزاوَج العَْهد. وفي المصباح : ومنه قوُل بعض العرب  بُُردٍ  فَّخفف عن الرَّ ، « الموتِ  بَِريدُ  الُحمَّ

َي الّرسولُ  كلُّ  فَرَسَخاِن. هيو ، وهي المسافَة ، البَريدَ  ، أَو لقَْطِعه البَريدَ  ِلُرُكوبه بَِريداً  أَي رسولُه. وفي الِعناية أَثناَء سورة النساِء : ُسّمِ

 اثنَا َعَشَر ِميالً. أَربَعَةُ فََراِسَخ ، وهو أَو فْرَسخٍ ثالثةُ أَمياٍل ، والِميُل أَربعةُ آالِف ِذَراعٍ.

 يه القَْصُر أَربعةُ وهي ستَّةَ َعشَر فَرَسخاً. وفي ُكتب الفقه : السَّفَُر الِّذي يجوز ف «بُُردٍ  ال تُقَصر الّصالةُ في أَقلَّ من أَربَعَةِ »في الحديث : و

 أَو ما بَْيَن الَمنْزلَيِن. ، وهي ثمانيةٌ وأَربعون ِميالً باألَميال الهاشميّة الّتي في َطِريق َمّكةَ. بُُردٍ 

َي به الفَُرانُِق ، : البَريدُ و  تي.قيل : هو ابُن آَوى ، وقيل غير ذلك ، وسيأْ  ألَنّه يُْنِذر قُّداَم األََسِد ، بِضّم الفاِء ، ُسّمِ

ُسُل على َدَوابِّ  البَريدو  ، وأَصلَها (2)كلمة فارسيّة يراد بها في األَصل البَْغل  البريد . قال الّزمخشرّي في الفائق :بُُردٌ  والجْمعُ  البَِريدِ  الرُّ

سوُل الّذي يَرَكبهكانت محذوفةَ األَذناِب ، كالعاََلَمة لها ، فأُْعرِ  البَريدِ  أَي محذوف الذَّنَب ، ألَّن بِغالَ  (3)دم  برده َي الرَّ  بت وُخفِّفت ، ثّم ُسّمِ

كَّتَين بَريداً  ّكة : َموضٌع كان يَسُكنُه الفُيُوُج الُمَرتَّبون من بَيٍت أَو قبَّة أَو ِرباٍط ، وكان يَُرتّب في كّل ِسّكٍة بَريداً  ، والمسافةُ الّتي بين الّسِ . والّسِ

ّكتيِن فَر سَخاِن أَو أَربَعَةٌ. انتهى. ونقله ابن منظور وابن كمال باشا في رسالة المعّرب ، وقَاَل : وبهذا التّفصيِل تَبَيََّن بِغاٌل ، وبُْعُد ما بين الّسِ

ْل.  ما في كالم الجوَهرّي وصاحب القَاُموس من الَخلَل ، فتَأَمَّ

د  إِبراِهيُم بُن محّمد بن إِبراِهيَم ، أَبو إِسحاقَ  منها بُجْرَجان ، وقال الذَّهبِّي : : َمَحلَّةٌ بُخواَرْزَم. البَِريد ِسكَّةُ و حدََّث عن الفَْضل بن محمَّ

 وَمنصوُر بن محّمٍد الكاتبُ  ، 333البَيهقّي وجماعة. قال الحافظ ابن َحجر وأَبو إِسحاق : هكذا َضبَطه األَِميُر بالتّحتانيّة والّزاي ، مات سنة 

لَفّي. حدث البَِريديَّاِن ، أَبو القاسم ، اب ، وعنه الّسِ  عن عبد هللا بن الحسن بن الضَّرَّ

 .(4)ُمستْعجالً  وزاد في األَساس : ، بَِريداً  : أَرَسلَه أَْبَرَدهو بََرَدهوَ 

 .«فاْجعَلُوه َحَسَن الَوْجِه َحَسَن االسمِ  بَِريداً  إِليَّ  أَبرْدتُم إِذا» قال وسلموآلهعليههللاصلىفي الحديث أَنه و

 .بُْرَدةٍ  فيَشتبهاِن كأَنَّهما في أَي يَْفعالِن فِْعالً واِحداً  فسَّره ابُن األَعرابّي فقال : أَْخَماٍس ، بُْرَدةٍ  ُهَما في م :قولهو

 وبََشَكى. قال جرير : كَجَمَزى بثالث فَتحاتٍ  ، بََرَدىو

رِفــــــــــــوا  عــــــــــــح وحِم ِإن مل يـــــــــــــَ َرَد ال ِوَردح لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــَ   بـــــــــــــَ
و َب عــــــــــــن     َدفُ ِإَذا  ــــــــــــََ ا الســــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــَ اقــــــــــــِ نــــــــــــَ  َأعــــــــــــح

  
من قَْريٍَة يقال لها قَْنَوا ، من ُكوَرة من قَْريٍَة يقال لها قَْنَوا ، من  َمْخَرُجه ُمماٌل ، يكتب باليَاءِ  بََرَدى قال نِْفَطَوْيه : هو نَْهُر ِدَمْشَق األَعظُم ،

ْبَدانّي ، ُكوَرة على َخْمَسة فَراِسَخ من دَمشَق مّما يِلي بَْعلَبَّك ، يَظهر الماُء من ُعيوٍن هناك ثّم يَُصبُّ إِلى قَْريٍَة على  (5)بفتح فسكون  الزَّ

ّم إِليه أَعيٌن فَْرسَخيِن من ِدَمْشَق ، وتَنض
،  بََرَدى فَيَْفتَرق حينئٍذ فيصير أكثره من (7)أُخَرى ، ثم يَخُرج الجميُع ِإلى قرية تعرف بُجْمَرايا  (6)

ر  بََرَدى ويَْحِمُل الباقَي نَهُر يزيَد في ِلْحف بعِض جبَل قاسيُون ، فإِذا صاَر ماءُ  إِلى قريٍة يقال لها ُدمَّ
 لبَرَدى م ،افترَق على ثالثة أَقسا (8)

هذه األَنهاُر الثاّلُث  (9)ولآلخِر بانَاس في قِْبِليِّه ، وتمّر  بََرَدى منه نَحو النِّصف ، ويفترق الباقي نهَرْين ، يقال ألَحدهما ثَْوَرا في شماليّ 

ْيبَِة حتى يَُصّب في بَُحْيَرة الَمْرج في شرقّي بمِدينَة دمشَق في ظاهِرها فيشّق ما بينها وبين العُقَ  بََرَدى بالبوادي ، ثم بالغُوَطة ، حتّى يَمرّ 

يزيد ،  [نَْهر]ثَْورا ِدَمْشق ، وهو أَْهبَُط أَنَّهار ِدمشق ، وإِليه تنصبُّ فَضالُت أَنُهِرَها. ويساوقه من الجهة الشمالية نهر ثَْوَرا ، وفي شمالّي 

 لِّهإِلى أَن يَنفَصل عن دمشق وبَساتِينِها ، ومهما فََضَل من ذلك ك

__________________ 
 .«قوله نزير اخل كذا يف نسخة ويف أخر  وهو الراوي عن  مد بن طرخان اآيت ذكره قريباً »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .. الربد ( عن النهاية نقاًل عن الزخمشري. وابألصر :2)
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 .75/  1الفائ  وما أثبت عن « بريده دم»( يف األصر والنهاية واللسان : 3)
 ( عبارة األساس : وأبردت ِإليه بريداً ا وهو الرسو  املستعجر.4)
 ( كذا ابألصر ا ويف القاموس ومعجم البلدان : بفتح الباء ضبرت قلم.5)
 ( معجم البلدان : عا أخر .6)
 .«حبمزااي»( عن معجم البلدان ا وابألصر 7)
 .«دمرا»( عن معجم البلدان وابألصر 8)
 البلدان : ومتتزج هذه األهنر الثالثة ابلوادي. ( معجم9)



3668 

 

َرحج. وأَّما ابانس فِإنّه يدخر ِإىل َوسرت َمدينة ِدمش  فيكون منه بعُ  مياه قَنواهِتا وَقَساِطلها ا وينفصر 
َصب  يف حُبرية امل

 ابقيه فيسقي ُزروَعَها من جهة الباب الصغرِي والشرقّي.
ْنيَا. فَمن ذلك قوُل ِذي القَْرنَْيِن أَبي الُمطاع بِن  َرَدىبَ  وقد أكثََر الّشعراُء في َوْصف في شعرهم ، وُحّق لهم ، فإِنّه بال َشّكٍ أَْنَزهُ نَْهر في الدُّ

 َحْمَدان :

ا  هـــــــــَ اح وَأهــــــــــلـــــــــَ تــــــــــَ وطــــــــــَ قــــــــــَ  ُ  أَرحَض الــــــــــغــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــَ

جــــــــــونُ     ا شــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ ت ــــــــــغــــــــــوطــــــــــَ وِب ال ــــــــــُ  فــــــــــلــــــــــي ِبــــــــــن

  

ين و  َم املـــــــــاِء ِإاّل اســـــــــــــــــــــــتـــــــــخـــــــــفـــــــــ  عـــــــــح ُت طـــــــــَ ا ُذقـــــــــح  مـــــــــَ

َرَد ِإىَل     اُ  بـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــِ ِ حــــــــــــــــَ اح ريحَ بــــــــــــــــَ  والــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

  

ين و  ُروعـــــــــُ ـــــــــَ راِ  يـ ـــــــــفـــــــــِ ي يف ال كـــــــــّ ـــــــــد كـــــــــاَن شـــــــــــــــــــــــَ  ق

قــــــــــاُ     ــــــــــَ َو ي وَم وهــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــي كــــــــــون ال ــــــــــَ ــــــــــَف ي ــــــــــكــــــــــي  ؟ف
  

مح  ــــــــــكــــــــــُ ــــــــــًا ل ــــــــــي كــــــــــم قــــــــــال ــــــــــُ ت ــــــــــح  فــــــــــو ِ  مــــــــــا فــــــــــاَرقـ

وف يـــــــــكـــــــــونُ و     قحضـــــــــــــــــــــــَ  فســـــــــــــــــــــــَ  لـــــــــكـــــــــنح مـــــــــا يــــــــــُ

  
 ب األَصبهانّي يذُكر هذه األَنهاَر من قَِصيَدة :وقال الِعماد الكات

وٌة  بــــــــــــــــــــــــــح  ِإىل اَنِس اباَنَس د صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ثــــــــــــــريُ     رِي مــــــــــــــُ ُد داٍع وذكــــــــــــــح ــــــــــــــَوجــــــــــــــح ي ال  فــــــــــــــلــــــــــــــِ

  

و كـــــــــــمـــــــــــا  ـــــــــــمـــــــــــُ ن ـــــــــــَ اقـــــــــــي َوي ـــــــــــَ ي ـــــــــــِ ـــــــــــُد اشـــــــــــــــــــــــــت زي ـــــــــــَ  ي

ورُ     ثـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ وحرَا يـ ـــــــــــــــــــَ زيـــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــُد وثـ  يـــــــــــــــــــَ

  

َرَد مــــــــــــــن و  ــــــــــــــَ رحدُ  بـ ــــــــــــــَ ــــــــــــــيب املشــــــــــــــــــــــــــــو   بـ ــــــــــــــل  ق

 فـــــــــــــــهـــــــــــــــا َأان مـــــــــــــــن حـــــــــــــــرِّه َأســــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــريُ    

  
 ديوان حّساَن بن ثابت :وفي 

ــــــــــَص عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــُم  ــــــــــرَبِي ن َوَرَد ال وَن مــــــــــَ قــــــــــُ  َيســــــــــــــــــــــــح

َرَد     ـــــــــَ رِ  بـ فـــــــــ   ابلـــــــــر حـــــــــيـــــــــِ  الســـــــــــــــــــــــلحســـــــــــــــــــــــَ  ُيصـــــــــــــــــــــــَ

  
 وسيأْتي في حرف الصاد.

 في قول النُّعمان بن بَشيٍر : َجبٌَل بالحَجاز أَيضاً : بََرَدىو

َب مــــن  ُت أَرقــــَ  اهلَضـــــــــــــــــــــح نـــــــح ــــو كــــُ َر ل مــــح َرَد اي عــــَ ــــَ   بـ
َرَدا     اَن َأو جــــــــــَ مــــــــــَ عــــــــــح اَل مــــــــــن ُذرَا نـــــــــــَ (1)َأو الــــــــــعــــــــــُ

 

  

هـــــــــا  عـــــــــَ ُت مـــــــــانـــــــــِ هـــــــــَونـــــــــح تـــــــــَ ِك الســـــــــــــــــــــــح يـــــــــتـــــــــُ  مبـــــــــا َرقـــــــــِ

َدا     لــــــــَ َرًة صــــــــــــــــــــــَ خــــــــح َا ِإال  صــــــــــــــــــــــَ كــــــــونــــــــِ (2)فــــــــهــــــــرح تــــــــَ
 

  
 بالثَّغَر. نَهٌر بَطَرُسوسَ  أَيضاً : بََرَدىو من ناحيِة السُُّهول. ة بَحلَبَ  أَيضاً : بََرَدىو

وقال أَحمد  أَو نهر. بالشَّام ع :ـ  بكسر الّدال ، وهو من أَغالطهـ  الدَّال وياٍء مشدَّدة وأَلف ، وفي كتاب التكملة للخارزنجيّ بفتح  ، بََرَديَّاو

 بن يحيى في قَول الراِعي النُّميرّي :

 (3)َبَا أَفحالِج  بـََرَداي  اعَتم  ِمن و 
 تقَدَّم ، كذا في اللّسان. ، كما بََرَدى واألَعَرف أَنّه بالشَّأْم ، إِنّه نهرٌ 

وقد أََعاَدهُ المصنف في التاِء مع الدال أَيضاً ، وأَما ابن منظور فإِنّه أَورَده بتقديِم الباِء الموّحدة على  ع ، بكسِر التَّاِء المثنّاة الفوقيّة ، تِْبِردُ و

 المثنّاة الفَوقيّة ، فليُنظر ، ذلك.

بين تَْيماَء وَجْفر  (4)ُح ُرؤافاً ، وهما َجبَالِن ُمْستَديراِن بينهما فَْجَوةٌ في َسْهٍل من األَْرض غير متَّصلة بغير يُنَاوِ  َجبَلٌ  بفتح فسكون : ، بَْردٌ و

 قُرَب ُصفينة من مياِه بني ُسليم ثم لبني الحارث منهم. ماءٌ  ، أَيضاً : بَْردٌ و َعنََزةَ في قِبليّها.
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 : أَحسب أَنّه أََحُد أَْبنِيَتهم. يمانّي ، قال نْصر ع ، أَيضاً : بَْردٌ و

 من أَرض اليمن. ة بَذَمارِ  وسكون الواو : مشدَّدةَ الّدالِ  بفتحتين بََردُّون ،و

 .بَْرَده بْرَده وتُْدَعى للَحْلب فيقال : علٌم للنَّْعَجة ، بَْرَدةُ و

ث ، البَْرِديُّ  بن منصورٍ  : ة بنََسَف منها َعزيُز بن ُسلَيمو فنُِسب إِليها. قال الحافظ : هكذا  بَْرَدةَ  قَِدَم ُخَراَساَن مع قُتَْيبَةَ بن ُمْسِلم فَسكنَ  المحّدِ

 ، بالزاي بعد الموحدة ، وسيأْتي للمصنّف فيما (5)ضبَطه الذّهبّي والصواب فيه بَْزَدة 

__________________ 
 الظاهر أنه مرخم عمرة بدلير قوله تكونا.قوله اي عمر ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( معجم البلدان ابختالف الرواية.2)
 وصدره : 30( ديوانه ص 3)

 زُلحَن كالتا وار  القطن أسفلهو 
 ويف معجم البلدان : بغري ا من اجلبا .« ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله بغري ا كذا ابلنسخ وليحرر4)
 (.بزدة)ثري ومعجم البلدان ( ومثله يف اللباب البن األ5)
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ره هنا.  ة بشريَاَز. ا أَيضاً : بـَرحَدةُ و  بعُد ا وكبَنّه تَِبَض َشيَخه الّذهيّب يف ِذكح
بدل يَحيى « نَِجيح»كذا في النُّسخ وفي التكملة  بنُت ُموَسى بن يَحيَى ، بََرَدةو نقلَه الصاَغانّي. ، من العَْين : َوَسُطها (1) بالتّْحِريك ، البََرَدةُ و

ها بَهيّة.  ، َحّدثت عن أُّمِ

أِْن ، بالضم ، َضْرٌب من اللَّبَِن ، بُْرَدةُ و  نقله الصاَغانّي. الضَّ

ث بالّضّم ، األَْندلسّي الَجيَّانيّ  ، البُْرِديّ  محّمد بن أَحمَد بن سعيدٍ و َد بن َطْرَخاَن. وهذا قد تقّدم له ق ُمحّدِ ريباً في أَّول نَزَل بغداَد وسمَع محمَّ

 التركيب ، فهو تكرار.

ة ، البَُرَداءُ و ى بالِقرَّ ى بالنّافضة. نقلَه الصاَغانّي. الباردة أَي كُكَرماَء : الُحمَّ  ، وتُسمَّ

 بُْرَدينِ  ِء الّسماِء ، فأَْخَرجبِن بَهَدلةَ بن َعْوٍف ، لُقّب بذلك ألَّن الُوفوَد اجتمعوا عند َعْمِرو بن المنذِر بن ما : عامر بن أَُحيمرَ  البُْرَدْين ذوو

قال : نعم ؛ ألَّن العزَّ كلَّه في َمعَّد ثّم نِزاٍر ثّم ُمَضَر ثم تميم ثم  ؟وقال : ِليقُْم أَعزُّ العرب فْليْلبَْسُهما ، فقام عامٌر ، فقال له : أَنت أَعزُّ العرب

فقال : أَنا أَبو َعشرة ، وأَخو َعشرة وَعمُّ  ؟قَبيلتُك فكيف أَنَت في نْفِسك وأَْهل بَيتك َسعٍد ثم َكعٍب ، فَمن أَنكَر ذلك فليناِظْر. فَسكتوا فقال : هذه

وانصَرف. قاله أَبو  البُْرَدين َعشرة. ثم َوضع قََدَمه على األَرض وقال : من أَزالََها من َمكانها فله مائةٌ من اإِلبل. فلم يَقُم إِليه أَحد ، فأَخذَ 

 مضاف والمنسوب.منصور الثعالبّي في ال

 أَي معروف. َجَواٌد ، م الهاللّي وهو َربِيعَة بن ِريَاحٍ  أَيضاً : لَقَبُ  البُْرَدين ذوو

 ، إِذا لم يكن َدفيئاً وال لَيِّناً من الثِّياب. بَرودٌ  عن أَبي َعمٍرو وابن ُشميل. وثَوبٌ  َما لَه ِزئْبٌِر ، كَصبور : ، بَُرودٌ  ثَوبٌ و

 نقله الّصغانّي. ساَر إِلى بني ُسلَيم فقَتَلوه ، رجلٌ  يَِرّي :الِحمْ  األُبَْيِردُ و

 ، ويقال فيه أَْربَُد بن َهْرثََمةَ. (2) آَخرُ  شاعر بن َهْرثََمة العُْذِريُّ  األُبيردو أورَده الجوهرّي. اليَربوعّي : شاعرٌ  األُبيِردو

 أَي النّساِء ، نقله الصاغانّي. من أَعالِمهنّ  البارَدةو وهكذا قاله البَْدر العَْينِّي في كْشف الِقنَاع المدني

ث. وكذا غرفر بن كَصْلَصالٍ  بَْرَدادٍ  إِْبَراِهيُم بنو الفَرغانّي فقد حّدَث عنه الحسُن بن أَْحمَد  بَْرَدادٍ  الَحضرمّي. وأَما محّمد بنُ  بَْرَداد ُمحّدِ

 . وكذا عند األَمير.بَْرَداد بن محّمد بن والّصواب : َخلَف الكاتب ، هكذا َذكروهُ ، قال الحافظ :

السََّمْرقندّي ، يَرِوي عن أَبي ِعيَسى  البَْرداديّ  على ثالثِة فَراِسَخ منها ، يُنَسب إِليها أَبُو َسلََمةَ النَّْضُر بن َرُسولٍ  : ة بَسَمْرقَْند ، بَْرَدادُ و

 التِّْرِمِذّي وغيره.

الَمدنّي ، مولَى ُعمَر بِن ُعبيد هللا ، َرَوى عن أَبيه في  (3)القُرشّيِ التَِّميمّي  سالمٍ  أَبي النّضر إِبراِهيَم بن سَحاقَ أَبي إِ  ، ُمحّركةً : لَقبُ  بََرَدانُ و

 صحيح البخارّي.

واِدي نَْخلَةَ قُْرَب َمّكةَ ، وفيها قال ابن  َجبٌل ُمشِرٌف على البََرَدانُ  بأَعالَها من أَرِض تَِهامةَ. وقال نْصر : َعْيٌن بالنَّْخلَة الشَّاِميَّة : البََرَدانُ و

 َميّاَدةَ :

ِض  َروح تح بــــــــــــــِ لــــــــــــــ  رح  الــــــــــــــرَبََدانِ  ــــــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــــــِ غــــــــــــــح  تـــــــــــــــَ

رح     عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ اَلٍت وتـ َرُب مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا هنـــــــــــــــََ  َتشـــــــــــــــــــــــــــــح

  
بن عامٍر ، بينَهم  ماٌء بنَْجٍد لعُقَيل : البََرَدانُ  قال األَصمعّي :و من ِجهِة الِعَراق. (4)دوَن الَجنَاِب وبَْعَد الِحْنيِ  ماٌء بالسََّماوةِ  أَيضاً : البََرَدانُ و

 في أَْقَصى بِالِد ُعقَْيٍل وأَّول بالد َمْهَرة. البََرَدانُ  زياٍد : (5)وبيَن ِهالِل بن عامٍر. وقال ابن 

 وأَنشد :

ِض   َتغتِسرح  الرَبَدانِ  َل تح بَروح
ٌء قليٌل لبطٍن منهم يقال لهم بنو ُعَصْيمة ، يَزعمون أَنَُّهم من يةَ ، لبني ُجَشَم ، فيه شيْ بن ُمعاو ماٌء بالحجاز لبني نَْصر أَيضاً : البََرَدانُ و

 اليمن ، وأَنهم ناقِلَة في بني ُجَشَم.
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 بَْرَدهو ّل السَّْبيِ ،، أَي َمح بردادان على سبعِة فََراسَخ منها قُْرَب َصِريِفيَن ، وهي من نواِحي ُدَجيل ، وهو تَعريبُ  ة ببَْغَداَد ، : البََرَدانُ و

 بالفارسيّة هو الّرقيق المجلوُب في أَّولِ 

__________________ 
 بسكون الراء.ـ  ضبرت قلمـ  ( يف التكملة1)
 .25ـ  24( انظر املؤتلف واملختلف ل مدي ص 2)
 ( يف تقريب التهذيب : التميمي.3)
 .«اجليب»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
 البلدان : أبو زايد.( معجم 5)
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َوازنة ِ مزَة 
ُ
ا افُة َأمحُد بُن َأيب ا ســــــــــــــن  ّمد بن َأمحد  منها أَبو عليّ  ا (1)ِإخراجه من ِبالد الُكفر ا كذا يف كتاب امل
َلفيّ  اإِلمام ا افة َأيب طاهر شـــيخُ  ا َنبلّي ا كان فاضـــاًل ا وهو الرَبََداينّ  بِن  ّمد بن اَ ســـن بن اُ ســـا ابن عليّ   الســـِّ

َ َسنة  َ والده أَبو ا سن يف ذي القعدة  498نزيِر ثَغِر اإِلسكندرية ا ُتويّفِ  .(2) 469سنة ا وتـُُويّفِ
 [بن كنانة بن عوف]بن رومانس بن َمعِقل بن َمحاسن بن َعْمرو بن عبد ُوّد بن َعوف  (3)وكانْت َمنزَل َوبرةَ األَصغر  ة بالُكوفةِ  : البََرَدانُ و

ِت بُن ُرفيدة بن ثَوِر بن َكْلب بَن َوبرة ؛ أَخي النُّعمان بن المنذر ألُّمه (4) ، فمات وُدفن بهذا الموضع ، فلذلك يقول  بِن ُعذرةَ بِن زيِد الالَّ

 ، يَرثيه : (5)َمكحوُل بن حاِرثةَ 

وا عــــــــــــــلــــــــــــــ   رَكــــــــــــــُ ــــــــــــــَ اً  الــــــــــــــرَبََدانِ لــــــــــــــقــــــــــــــد تـ ربح  قــــــــــــــَ

فـــــــــــــــــــر   ابنـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــال ِ وَ     وا لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــَ 

  
 الّذي بالسََّماوة. البََرَدانَ  وقال ابن الكلبّي : مات في طريقه ِإلى الشأْم. فيجوز أَن يكون

غيره ، فهو الّذي َعنَاه الّزمخشريُّ بقوله حين قيل إِّن الَجَمد  البَرَدانُ  وال يُعرف في الشأْم َموضٌع أَو نَهٌر يقال له نَْهٌر بَطَرُسوس ، البََرَدانُ و

 المدقوَق يَُضّره :

ه  لــــــــــــــ  بــــــــــــــُ ًو  ال يــــــــــــــَ يب جـــــــــــــَ لـــــــــــــح  َأاّل ِإّن يف قــــــــــــــَ

ي وال     ٌ  وال الــــــــــــــعــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــِ َويــــــــــــــح  الــــــــــــــرَبََدانُ قـــــــــــــــُ

  
 أَبو الحسن العُْمَرانّي : وهذه أَسماُء أَنهار بالشأْم.قال 

ى هذا الجبَُل األَقرَع. ذكرهما أَحمد  نَهٌر آَخُر بَِمْرَعشَ  أَيضاً : البَرَدانُ و يَسِقي بَساتِينََها وِضيَاَعها ، َمخَرُجه من أَْصِل َجبَِل َمْرَعٍش ، ويُسمَّ

 بن الطَّيِّب السَّرخسّي.

 (6)يقال له َسْيُح  ع باليََماَمةِ  أَيضاً : البََرَدانُ و ولم يَذكره ياقُوت. ع ببالد نَْهٍد باليََمن ، أَيضاً : البََرَدانُ و بالبادية.  بتَبَالةَ بِئرٌ  : البََردانُ و

 .(7)فيه نَْخٌل ، عن أَبي َحفصةَ  البَرَدانِ 

 وهو ماٌء ِمْلٌح كثيُر النَّخِل. البََردانُ  ِجبال الِحَمى الذُّْهلوُل وماُؤه ، ثمقال األَصمعّي : من  ماٌء ِمْلٌح بالِحَمى ، أَيضاً : البََرَدانُ و

 وهي الَخيثَمةُ أَيضاً ، نقلَه الّصاغاني. : النَِّمُر ، ج أَباِرُد ، وهي بهاٍء ، األَْبَردُ و

 وهو ُمضاٌف إِلى الِخيَار ، نقله الصاغانّي. الِخيَاِر لَقٌَب ، بَْردُ و

ً و بضّم فسكون ، إِذا تَخاصَما يُْمنٍَة ، بُُرودِ  َوقَع بينهما قَدُّ  الَمجاز :من و  ألنَّ اليَُمن ، في المخاَصمة حتّى تَشاقَّا ثِيابَهما ؛ بَلَغَا أَمراً َعظيما

إِاّل ألَمٍر عظيٍم : وهو َمثٌل في ِشّدة  التكملة :وفي  إِاّل ِلعظيمٍة. أَي ال تُشقّ  ال تُقَدُّ  غاليَةُ الثَّمن ، فهي (8) اليََمنُ  بُُرودُ  وهي بضّم ففتْح

 الُخصومة.

رَوى عن أَبي َغالٍب  الَحنبَلّي ، البَْرَدانيّ  القُْدَوةُ أَحمُد بُن ُمَهْلِهلٍ  هكذا في نُسختنا والّصواب : منها بَْرَدانيَّةُ : ة بنواِحي بلَِد إِسكاَف ، منه ،و

 الباقِاَلنّي وغيره.

َرَوْينَا  َحّدَث عن أَبي َسلماَن ابن الحافظ عبِد الغَنّي ، ُمتأَّخر ، أَي منسوب إِلى بَْعلَبَّك ، ، كُجَهنّي ، بَْعليٌّ ، البَُرِديّ  الّرحيم بنأَيُّوب بن عبد و

 منهم الحافظ الذّهبّي. عن أَصحابه ،

 وفي بعض النُّسخ : أَوس بن عبيد هللا. بِن الُحَصْيب الصَّحابّي. بَُريدةَ  نِْسبة إِلى َجّدهِ  البَُرْيِديّ  أَوُس بُن عبِد هللا بنو

 ، َرَوى. البَُرْيِديّ  وفي بعض النُّسخ ِسْرَحان ُسْرخاُب ،و

. قال الذَّهبّي. وهو مجهوٌل ال أَعرفه. وقال الحافظ ابن حجر : بل هو معروٌف ترَجمه الخطيُب وَضبَطه بفتح الباِء ، وكذا في اإِلكمال

 ّم َذكَره ابن نُقطةَ فَوِهَم ، فقد ضبَطه الَخطيُب وابن الَجزرّي وغيرهم بالفتح ، وهو فقيه شافعّي مشهور.وبالضّ 
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ادٌ و بَُرْيَدةُ و بُْرَدةُ و  ، وأَبوابُن نِيَاٍر الّصحابّي ، خال البَراِء بن عازٍب ، واسمه هانئ أَو الحارث  بُْرَدةَ  منهم أَبُو أَسماٌء ، األَخير كَكتّان ، ، بَرَّ

 بن عبد هللا. بَُريد األَصغُر ، واسُمه بُْردةَ 

__________________ 
 ( يف املوازنة  مزة : الربدان تعريب بـَرحده دان.1)
 خطب. 465( يف املطبوعة الكويتية 2)
 وما أثبت عن معجم البلدان.« ابن االصغر»( ابألصر : 3)
 ( زايدة عن معجم البلدان.4)
 : ُحرحثة.( يف معجم البلدان 5)
 وما أثبت عن معجم البلدان. والضبرت منه.« شيح»( ابألصر 6)
 ( يف معجم البلدان : ابن أيب حفصة.7)
 وما أثبت عن القاموس.« ابليمن»( ابألصر 8)
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 كَره ابن المهندس في الُكنَى.وهو مولَى بني َخْطَمةَ ، رَوى عن أَُسيد بن ُظَهير ، وعنه عبد الحميد بن َجعفر ، ذَ  زياٌد : تابعيٌّ ، األَبَرد أَبوو

 بَانِيهِ  (2)بن بارَكان  ُمعَّرب أَْزَدِشيرَ  مما يَِلي المفازةَ ، قال َحمزةُ األَصفهانيُّ : هو د ، بِكْرَمانَ  ، بفتْحٍ فكْسِر الشين أَعظم (1) بَْرَدِشيرو

َماَن في أَيّام َعُضِد وأَْهل ِكْرماَن يُسّمونها كواشير ، فيها قَلعةٌ َحصينةٌ ، وكان أَّول َمن اتَّخذ ُسكنَاها أَبو علّي بن الياس ، كان مِلكاً بِكرْ 

يرجان َمرحلتاِن ، وبينهما وبين َزَرْند َمرحلتاِن ، وُشْربُهم من اآلب ار ، وحولََها بَساتيُن تُْسقَى بالقُنِّي ، الّدولِة بُن بَُويه ، وبينها وبين الّسِ

 وفيها نَْخٌل كثيٌر.

ثين منهم : أَبو غانٍم حمد  ، َسمَع  البَْرَدِشيريّ  الشافعّي الِكْرمانيّ  (4)بن ِرضواَن بن عبيد هللا بن الحسين  (3)وقد نُِسَب إِليها َجماَعةٌ من المحّدِ

ر ، وغيره ، وماتبن محّمد  (5)أَبا الفضل عبد الرحمن بن أَحمد  . وقال أَبو يَْعلَى محّمد 521في صفر سنة  (6) ببَْرَدشير الواحدّي المفّسِ

 بن محمد البغدادّي :

رياً  د أََردحُت َمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــــــــَ

ن     ريَ مـــــــــــــــِ رحَدســــــــــــــــــــــــــــِ هح  بــــــــــــــــَ يضــــــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــِ (7)الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ
 

  

هـــــــــــــــــــــــــا  َي عـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــح زحمـــــــــــــــــــــــــِ َرد  عـــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــَ

هح     رِيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

وِن املــــــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــــُ َو  اجلــــــــــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــــــــــَ

  
 كذا في المعجم.

 أَي من أَعمالها ، ولو قدَّم هذا على بَْردشير كان أَحسن. بنَْهَرَواِن بَْغَداَد ، أَظنّه ع بفتح الدال ، والراء وبين األَلفين ياٌء : ، بَْرَدَرايَاو

 * ومما يستدرك عليه :

لّ  بَُرودُ »في حديث أُّمِ َزْرعٍ   كر واألَنثَى.يَستِوي فيه الذَّ  [وفَعُول]أَي َطيِّب الِعْشرةِ ، « الّظِ

 قال : إِنَّها ؟للبََدِن ، قال األَصمعّي : قْلت ألَعرابّي : ما يَحِملُكم على نَوَمة الضَُّحى َمْبَرَدة ءُ . وهذا الشيْ بَْرُدهما الثََّرى والمَطِر : إِْبِرَدةو

تاِء. َمْبَرَدةٌ  ْيف َمْسَخنَة في الّشِ  في الصَّ

بَاَحة في التِّجارة َساعةَ يَشتَِريَها. الباِردة وعن ابن األَعرابّي :  : الغَنِيمةُ الحاصلة بغير تَعٍَب. الباردةو : الرَّ

تَاِء الغَنِيَمةُ »في الحديث و ُء َعْفواً من غير أَن يُْصَطلى ُدونَها بنَاِر الَحْرب ويُبَاَشَر َحرُّ الِقتَاِل ، ، وهي التي تَِجي «البَاِرَدة الصَّوُم في الّشِ

 .باردٌ  لثابتة ، وقيل الطَّيِّبة. وكلُّ ُمستطاٍب َمحبوب عندهموقيل ا

 .بَْرَداء ، ولم يقولوا بَْردٍ  ، على النَّسب : ذاتُ  بَِرَدةٌ  وَسَحابَة

 َوَرقََها. وقَوُل الساجع : البَردُ  : َطَرحَ  َمْبُروَدةٌ  وقال أَبو حنيفَةَ : َشَجَرةٌ 

 بَرَِداِصلَِّياانً و 
 .بُرودةٍ  أَي ذو

عند َموتِه وصاَر  فبََردَ  الَموُت على ُمْصَطاله ، أَي ثَبَت عليه. وُمصَطالهُ : يداه وِرْجاله وَوْجُهه وكلُّ ما بَرَز منه ، بََردَ  ل أَبو الَهْيثم :وقا

وح منه (8)حرُّ  نه. بارداً  الرُّ  ، فاصَطلَى النّاَر ليُسّخِ

 ٌء ، المعنَى لم يَستقّر ولم يَثبُْت ، وهو َمجاز.منه شيْ  يَْبُردْ  وقولهم لم

 وال يُطلَق وال يُْطلَب. (9)في أَيديهم َسلَماً : ال يُفَدى  بََردَ  ، أَي ثابٌت ال يَزول ومن الَمجاز : بارد وَسُمومٌ 

 . قال الشاعر :الباِرد ، َكصبوٍر : البَرودو

ىَن 
ُ
َض املـــــــــ اِم مـــــــــَ نـــــــــَ َ

ي يف املـــــــــ يـــــــــعـــــــــِ جـــــــــِ اَت ضــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــبـــــــــَ

ُرودُ     ــــــــَ بُ  بـ ــــــــَ ن ِر َأشــــــــــــــــــــــح غــــــــح ــــــــ  ــــــــثـ ُح ال ااَي واضــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ن ــــــــّ ــــــــثـ  ال
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__________________ 
 ( يف اللباب بردسري ابلسا املكسورة.1)
 ( يف معجم البلدان : أردشري بن اببكان.2)
 ( معجم البلدان : أمحد.3)
 ( معجم البلدان : ا سن.4)
الكالم والعبارة يف معجم البلدان : لض أاب الفضر عبد الرمحن بن أمحد بن ا سن الرازي املقرئ ا وأاب ا سن علي بن أمحد بن  ( مثة نقص يف5)

 ...  ّمد الواحدي
 ( معجم البلدان : بردسري ابلسا.6)
 من بردشري املغيضة ( عن معجم البلدان ا وابألصر :7)
 .«جزء»( عن اللسان ا وابألصر 8)
 .«وبرد فالن أسرياً يف أيديهم ِإذا بقي َسَلماً ال يفد  قوله برد يف أيديهم ا الذي يف األساس :»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
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 ومن المجاز ما أَنشد ابُن األَعرابّي :

َزلـــــــــــــــوا  ٍة نــــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ تــــــــــــــــح فـــــــــــــــِ َديـــــــــــــــِت لـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ  َأ.  اهـــــــــــــــح

رحبِ     ٍ  جـــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــــُ َواِرَب أَيــــــــــــــــــــــح َرُدوا غـــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــــَ

  
 ُظهوُرَها. لتَبُردَ  ِرَحالَها أَي َوَضعوا عنها

ِدي ال»من الَمجاز أَيضاً في حديث عائشة رضي هللا َعْنَها : و دْ  ، أَي ال تَُخفِِّفي. يقال : ال «عنه تُبَّرِ عن فاُلٍن ، معناه إِْن َظلَمك فال  تُبَّرِ

 تَْشتُْمه فتَنقَُص من إِثْمه.

ُدوا ال»في الحديث : و  ال تَشتُموه وتَْدُعوا عليه فتُخفِّفوا عنه من ُعقُوبَِة َذْنبِه.، أَي  «عن الظَّالم تُبَّرِ

 : فيه لَُمُع َسواٍد وبياٍض ، يمانيَةٌ. أَبَردُ  (1)وثَوٌر 

ة : بُْرَداو مَّ  الجَراِد والُجْنَدِب : َجناَحاه ، قال ذو الرُّ

ٍر  جــــــــــِ ف عــــــــــَ طــــــــــِ قــــــــــح اَل مــــــــــُ ه رِجــــــــــح يــــــــــح  كــــــــــَبن  رِجــــــــــلــــــــــَ

اَوَب مـــــــــــــــن     هِ ِإَذا  ـــــــــــــــََ رحَديـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ رنـــــــــــــــيـــــــــــــــمُ  بـ  تـــــــــــــــَ

  
يَِميني  بَْرَدةُ  نَْفِسها أَي خالصاً ، فلم يُؤنِّث خالصاً. وقال أَبو ُعبَْيد : هو لي بَْردةُ  نَْفِسَها ، أَي َخاِلَصة. وقال أَبو ُعبَْيٍد : هي لك بَْرَدةُ  وهي لكَ 

 ، إِذا كاَن لك َمعلوماً.

 : السُّيُوُف القَواِطُع. البَواِردُ  والُمْرَهفَاتُ 

: ِجْريالََها. وجعل  بُْرَدتََها وَسلََب الصَّهباءَ  .(2)الموُت عليه : باَن أَثَُره  بََردَ و ُدِهَش. مَكانَه : فَبََردَ  َمْضَجعُهُ : سافََر. وُرِعبَ  بََرد من المجاز :

 : آذاه وأَخذه بِه. ِمْبَرداً  لسانَه عليهِ 

 ، كلُّ ذلك َمجاز. كالِمْبَرد (3)عليه ِلَسانَه : أَرسلَه  استَبَردَ و

 وقَوُل الشاِعر :

ـــــــــــا  ن ـــــــــــح ل ـــــــــــقـــــــــــُ اِء ف ـــــــــــَ ت ِت املـــــــــــاَء يف الشـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــَ  عـــــــــــاف

ّرِِديـــــــــــــهِ     ا بــــــــــــــَ يـــــــــــــنـــــــــــــَ خـــــــــــــِ اِدفـــــــــــــيـــــــــــــِه ســـــــــــــــــــــــــــَ  ُتصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
َده قال ابن سيده : َزعَم قُْطُرٌب أَنَّ  نه ، فهو إِذاً ِضّد. وهو َغلٌَط ، وإِنَّما هو : بَلْ  برَّ   ِرْديه.بمعنى َسخَّ

 : أَحُد أَبواِب جاِمعِ ِدَمشَق ، ذَكَره في المراصد. البَِريدِ  وبابُ 

، َحدََّث عن أَبي بكٍر محّمِد بَن َعْبد العزيز  بَْرُدَوْيه ، بفتح الموّحدة وضّم الدال نِْسبة إِلى البَْرُدِويّ  وُعَمر بن أَبي بّكر بن ُعثَْماَن السبحيّ 

ْمعَانّي.الشَّيبَانّي وغيره ، وعنه   أَبو سعد الّسِ

 ، بالّضّم : اسُم َموضعٍ َذكَره ابن القّطاع في كتاب األَبنية. أُبَاِردُ و

باب قُْرَب َدارةِ ُجْلُجٍل ، عن ابن ُدريد. البََرَدانُ و كةً : َموِضٌع للّضِ  ، محرَّ

 ، َغديراِن بنْجٍد ، بينهما حاجٌز ، يَبقَى ماؤهما َشهريِن أَو ثالثةً ؛ وقيل : هما َضِفيَرتَاِن من َرْمٍل. بُْردٍ  بالّضّم : تَثنية البُْردانِ و

 من أَيام العرب ، وهو يوم الغَبِيِط ، َظِفَرت فيه بنو يَْربوع ببنِي َشيباَن. البُْرَدْينِ  ويَومُ 

 : قَريةٌ بمصر ، نُسَب إِليها جماَعةٌ. البُْرَدينو

، محّرَكةً : َموضٌع في قَول  بََردو ، فَْيعول : ُصْقٌع بيَن ِحْمص وِدَمشق ، هكذا بخّط أَبي الفضل. وقال بعُضهم : هو يَفعول : ُرودبَيو

 الفَْضل بن العَبَّاس اللَهبِّي.

ي مـــــــــــــــن دايرِهـــــــــــــــُم  ر  َأهـــــــــــــــلـــــــــــــــِ  ِإيّن ِإذا حـــــــــــــــَ

ا     قــــــــــيــــــــــِ  وأَمســــــــــــــــــــــــتح َداَرهــــــــــَ َن الــــــــــعــــــــــَ طــــــــــح َردُ بــــــــــَ ــــــــــَ  بـ
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 الماِلكّي : (4)، بفتْح ثّم كْسر ، في قَول المعترف  بَِرد وفي أَشعار بني أَسٍد المْعُزّوِ تَصنيفُها إِلى أَبي َعمٍرو الشَّيبانّي :

تح  عـــــــــلـــــــــَ نـــــــــا مـــــــــا فـــــــــَ لـــــــــِ يـــــــــح وا عـــــــــن خـــــــــَ لـــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــائـــــــــِ

    ِ اح يِن الــــــــــــقــــــــــــَ ب  (5)اي بــــــــــــَ نــــــــــــح رِدح عــــــــــــن جــــــــــــَ  بــــــــــــَ

  
 ؛ َجبٌَل في أَرض َغَطفَاَن ، وقيل هو ماٌء لبنِي القَْين ، ولعلّهما َموضعاِن. بَِردٌ  ْصر :وقال ن

. وأَبو القَاسم ُحبَْيش بن َسْلَماَن بن لبُْرَدةٍ  ، البُْرديّ  وأبو محّمد موَسى بُن هاروَن بِن بَشيرٍ  َشاِطيُّ  لَبَِسها ، قاله الرُّ

__________________ 
 ا ويف اللسان : ثوب. ( األصر والصحاح1)
 ( وشاهده يف األساس قو  أيب زبيد يصف ميتاً :2)

 املــــــــــــــــــــــــــــو  بــــــــــــــــــــــــــــردابداًي انجــــــــــــــــــــــــــــذاه قــــــــــــــــــــــــــــد 

ُرودِ ت عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــ  مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــاله َأي      بـــــــــــــــــــــــُ

  

 ( يف األساس : واستربدت عليه لساين : أرسلته عليه كاملربد.3)
 ( يف معجم البلدان : املغرتف.4)
ويف معجم البلدان «« عل « »عن»بين القا اخل كذا ابلنســخ وهو غري مســتقيم الوزن ِإال أن يكون بد  قوله اي »( هبامش املطبوعة املصــرية : 5)

 .«.. ببين القا وعن: »
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 بن جنيح ا َموىَل بين  ُِيب مث بين أَيحَدَعاَن ا ُنِسب ِإىل َجدِّه. بـُرحدِ 
  الدَّْهنَاِء في ِدياِر تَميم ، كان لهم فيه يَْوٌم.: َصِريمةٌ ِمْن َصَرائِم َرْملِ  (1): بضّم فسكون ، قال نصر  بُْردٌ و

 ، كَصبُوٍر ، فيما بيَن َملل وبين َطَرف َجبَِل ُجهينةَ. البَُرودُ و

 ، قاله يعقوب. البَواِرد وأَْوِديةٌ بَطَرِف َحّرة النّاِر يُقال لهنَّ 

 وَموضٌع بين الُجْحفَة وَوّداَن ، كذا في المعجم.

 ّضّم على لفظة التَّثنيِة : َجبٌَل في ِشعر الشََّماخ.، بال البَُرْيَدانِ و

 ، مصغّراً : ماٌء لبَني َضبِينةَ ، وهم َولَُد َجْعَدةَ بن َغنِّي بن أَعُصر بن سعد بن قَيِس َعْيالن. بَُرْيَدةُ و

 من أَيّامهم. بُرْيدةَ  ويَومُ 

البَجلّي. وِعْمَراُن بن  بُريد بن بَُريَدان َمريَم ، راوي َحديث القُنُوت. وعبُد هللِا بنُ بن أَبي  بَُريدُ و ، كُزبَيٍر : ابُن أَصَرَم ، عن علّي. بَُريدٌ و

ْهِد. بُريدٍ  أَيّوَب بنِ   ، َصنَّف في الزُّ

 الغوانِي. بَُريدُ  بن ُسَويد بن ِحّطان ، شاعٌر ، يقال له بُريدُ و

 الَكعبّي ، ِمصرّي ُمَراديٌّ ثِقةٌ. وعبد هللا بن محّمد بن ُمْسلم بَُريد إِسماِعيل بن َمرزوق بنِ  بَُريد ، شاعٌر. وأَبو (2)بن َربِيعٍ الِكالبّي  بُريدُ و

 بالّضم ، عن إِسماعيل بن أَبي أُويس. البُْرِديّ 

 ، كأَمير : ُمحّدث. البَِريد وهاشُم بنُ 

داً  وتَرَك َسيفَه  ، كمعُظَّم ، أَي بارزاً. ُمبرَّ

وقيل : كساٌء ُمخطَّط َضخٌم يَصلُُح للخباِء  َغِليٌظ ، من ُصوف أَحمر ، قاله أَبو َعمٍرو. وقيل : هو كساءٌ  ، بالّضّم : كَساءٌ  البُْرُجدُ  : [برجد]

 وغيره.

 عن ابن ُدريد. َرُجل منهم ، لَقبُ  بالفتْح : ، بَْرَجدٌ و

على ثمانيةَ َعشَر فَْرسخاً منها ، وبينها وبين الَكْرج َعشَرةُ فَراِسَخ ، وهي  ِء وكسر الجيم : د. م. قُْرَب َهَمَذاَن ،بضّم الّرا (3) بَُروِجْردو

عفراُن ، يُنَسُب إِليها أَبو الفضل محّمد بن ِهبَِة هللِا بن العاَلِء بن عبد الغفّار (4)مدينةٌ َحِصينَةٌ   الحافظُ  َكثيرةُ الخيراِت يَنبُُت بها الزَّ

 .. ، َصِحَب أَبا الفضِل محّمد بن طاهٍر الَمقِدسّي ، وأَبا محّمد الّدونيَّ ، ويحيى بن عبد الوّهاب بن َمنده ، كتب عنه أَبو سعد البَُروِجْرديّ 

 * ومما يستدرك عليه :

 : السَّْبيُّ ، وهو َدخيل. قْلت : وأَصلُه بَْرَدٌج فقُلَب. البَْرَجدُ 

 ، كُهدُهٍد : َطِريٌق بين اليَمامِة والبَْحَريِن ، وإِيّاه أَراَد قَيُس بن الَخطيم األَنصارّي أَو غيره : بُْرُجدٌ و

ذي  َت ِإيّن َأاَن الـــــــــــّ ّدمـــــــــــح ب  مـــــــــــا قـــــــــــَ  فـــــــــــُذ ح غـــــــــــِ

اِم     مــــــــــَ ُم كــــــــــبحَس ا ــــــــــِ كــــــــــُ تــــــــــُ حــــــــــح بــــــــــَ دِ صــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــرُبحجــــــــــُ

  
 كذا في المعجم.

 ، بالكسر : مدينةٌ بتُركستاَن ، نُسب إِليها جماَعة من أَهل العْلم. بِرجندهو

عند الّرمل ، َخرجت اآلن ، منها أَبو عبِد هللا أَحمُد بن محّمد  (5)، بفتح فَسكون وفتح الواو وسكون النون : قريةٌ كبيرةٌ بمرو  بَْرَوْنِجردُ و

 بن الفَضل السَّرخسّي.
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ةُ النَّاِعَمةُ ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الِّلحيانّي : هي وسكون الخاِء ، (6) ، بضّم الباِء وفتح الّراءِ  البَُرْخَداةُ  : [برخد] هكذا َذَكَره  المْرأَة التَّارَّ

 الّدال أَلف. في بََخنْداة ، نقله ابن سيده والصاَغانّي إِاّل أَنّى َرأَْيتُه بخّط الصاغانّي بفتح فسكون ، وليس بعد

من جَهة نَِصيبِين. وأَورَده األَزهرّي في ُخماسّي  د ، قُرَب الَمْوِصل أَهملَه الجوَهرّي ، وقال الّصاَغانِّي : ، َكَزْنَجبِيل ، بَْرقَِعيدُ  : [برقعد]

 العَين ، وهي واسعةٌ وعليها سوٌر. ولها ثالثةُ أَبواٍب : باُب بَلد ، وباب الَجزيرة ، وباب نَِصيبين.

 وأَهلُها يُْضَرب بهم الَمثُل في اللُُّصوِصيَّة. وقد نُِسَب إِليها

__________________ 
 البلدان ا وابألصر : النصر.( عن معجم 1)
 بريد بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 198( يف املؤتلف واملختلف ل مدي ص 2)
 ( كذا ابألصر ومعجم البلدان وِإحد  نسخ القاموس ا ويف القاموس املطبوع : وبُرُدجرحُد.3)
 ( يف معجم البلدان : خصبة.4)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.5)
 بفتح الباء والراء. ويف التكملة : الربخدة بفتح الباء وسكون الراء.( يف اللسان : 6)
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 ا وَأمحد ابن عامر بن عبد الواحد الر بَعيّ  الرَبحَقِعيديّ  َقوٌم من الر واة ا منهم اَ ســــــــــــــن بن علّي بن موســــــــــــــ  بن اخللير
َعا وَحد  . كذا يف املعجم. الرَبحَقِعيديّ   ا لَِ

 عن ثعلب. وأَنشد : ، كِفِرْند : عليه أَثٌَر قَديٌم ، بِِرْندٌ  َسْيفٌ  : [برند]

 مل يكنح ِمعحَضاَدا ِبرِنحداً َسيفاً 
 وسيأْتي بيانُه. الِفِرْند ، كلتاهما عن الفّراِء : وتُْفتح راُؤه ، بِفَتْح فكسْر : البَِرْند أَو ، كِفَطْحل بَِرْند وفي نِسخة :

 قيَل إِنّه ليس بعربّي ، ولذا تََوقَّف فيه بعٌض. : المرأَةُ الكثيَرةُ اللَّْحِم ، الُمبَْرنَِدةُ و

ثاِن. البِِرْند وهاشُم بن الشاميّ  البِِرْندِ  َعْرَعَرةُ بنُ و  ، ُمحّدِ

 (1)ا هاشٌم فإِّن الّصواَب في ضْبط واِلده كأَمير ، وأَمّ  البِِرْنِديّ  وحفيد األَّوِل إِبراهيُم بُن محّمد بن َعْرَعَرةَ الحافظ ونافلته إِسحاُق بن إِبراهيمَ 

 ، كما هو مضبوط في التكملة والتبصير.

 بَْزديّ  والنِّسبة إِليها وهي قلعةٌ َحصينَة على ِستّة فراِسَخ منها. ة من أَعماِل نََسَف ، ، قد أَهمله الجوهرّي ، وهي بَْزدوه ويقالُ  بَْزَدة : [بزد]

ر َمنصوُر بن محمِد بن قَُرْينَة أَو ِمَزينَةَ وهو الصَّحيح ، آخُر من َحدََّث بالجامعِ ، منها ِدْهقا بََزدِويّ و اإِلمام أَبي عبد  عن الّصحيح نُها الُمعمَّ

الفقيه  (2) البَْزَدويّ  الكريم عبد بن الُحسين بن محّمد بن عليّ  الحسن وأبو. 329 سنة مات ، عنههللارضي البَُخاريّ  هللا محّمد بن إِسماِعيلَ 

ضي أَبو ثابٍت الَحنفّي بما وراَء النَّهر ، رَوى عنه صاحبُه أَبو المعاِلي محّمد بن نْصر بن منصور المدينّي الَخطيب بَسَمْرقَْنَد ، وابنه القا

 .555، مات بسَمْرقَْنَد سنة  (3) البَْزَدويّ  الحسُن بن عليّ 

 * ومما يستدرك عليه :

ْغد.من  بَْزَدانُ   قَُرى الصُّ

: ُكورة في َغربّي ِدْجلَةَ قُرَب باقِْرَدى ، ِمن ناِحيَة جزيرةِ ابن ُعَمر ، وبالقُرب  (4)، بكسر الّزاي وفتح الّدال المهملة ممال األَلف  باِزْبَدىو

، جّد الحافظ أَبي  الباِزْبَداويّ  يسى بن ِهالٍل التّميميّ الُمثنّى بن يَحيى بن ع (5)منها َجبُل الُجوِدّي ، وقَْريَةُ ثمانيَن ، نُسب إِليها أَبو يَْعلَى 

لها على بغداَد :  يَْعلَى أَحمَد بِن علّي بن الُمثنَّى. وقال بعُض الشُّعراِء يُفّضِ

ٌض  ــــــــــــَ رحب ــــــــــــٌف ومــــــــــــَ ي َد  َمصــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــح رحَد  وابزِب ــــــــــــقــــــــــــَ  ب

ُرودُ و     ــــــــــَ يــــــــــَر بـ بــــــــــِ لحســــــــــــــــــــــــَ ي الســــــــــــــــــــــــ  اكــــــــــِ ٌب حيــــــــــَُ ذح  عــــــــــَ

  

ا و  رَاهبــــــــــــــُ ا تـــــــــــــــُ غــــــــــــــداُد أَمــــــــــــــّ َداُد مــــــــــــــا بــــــــــــــَ غــــــــــــــح  بـــــــــــــــَ

ـــــــــــــدُ     دي ا فشـــــــــــــــــــــــــــَ رحُدهـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ا بـ ـــــــــــــّ مـــــــــــــ   وأَم ـــــــــــــحـــــــــــــُ  ف

  
 كذا في المعجم.

 * ومما يستدرك عليه :

 كُسّكر : أَصل الَمْرجان ، يَنبُت في البحر ، وليس في المعادن ما يُشبِه النَّبَاَت َغيره ، ذَكَره َغير واحٍد من العلماِء. بُسَّد : [بسد]

 كَسَمْند ، والشين معجمة ، قرية بمصر. بََشْندُ و : [بشند]

 : بالٌد بين القَْسطنطينيّة وبُلغَار. بالجيم باْشِجردو . ويقال بالغَين بدل القاف.باْشِقْردو : [بشقرد] [بشغرد] [بشجرد]

 ، بفتح الموّحد وكسِر الصاد المهملة وسكون التّحتيّة ، من قُرى بَْغداد. بَِصيداو : [بصد]

 الَمْوُت. : البُْعدو أَي معروف. م بالَضّم : ِضدُّ القُْرب ، وقيل ِخالف القُْرب ، وهو األَكثر ، وهو ، البُْعدُ  : [بعد]

وفِعلُهما  ، محركةً ، البَعَد بمعنَى الهالِك كما في الّصحاح وغيره ويقال إِّن الّذي بمعنَى الهالِك إِنّما هو البُْعد  به األَقدمون أَنّ والّذي َعبَّرَ 

الّذي هو  اْلبُْعد بينهما ، وأَنَّ َظاِهُره أَن فِعلهما َمعاً من البابين بالَمعنيَين ، وليس كذلك ، فإِّن األَكثَر على مْنع ذلك والتفرقَِة ـ  كَكُرَم وفَِرحَ 
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كةً ، الذي هو الَهالك الِفعل منه البَعَدو ِخالف القُْرب الِفعل منه بالضّم كَكُرَم ، َز االشتراَك فيهما أَشار  بَِعدَ  ، محرَّ بالَكْسر ، كفَِرح. وَمْن جوَّ

 إِلى أَفصِحيَّة الّضّم في ِخالِف القُْرب ، وأَفصحيّة

__________________ 
 ( يف التكملة : هاشم بن الربيد عل  َفِعير.1)
 .«البزودي»( عن اللباب ومعجم البلدان وابألصر 2)
 .557( يف معجم البلدان : سنة 3)
 يف معجم البلدان : بفتح الزاي وسكون الباء املوحدة ا مقصور.( 4)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : أبو علي.5)



3682 

 

ــــــــــــ  الكسِر يف َمعىَن اهلالِ  ا َحق َقه شيخنا  ر كًة ا قا  شيُخَنا : فيه ِإيهاُم َأن  املصدرين  .بـََعداً و  بضّم فسكون ا ا بـُعحداً ـ
واب  دِّه الذي هو قـَُرَب قـُرحابً ا وامّر  للمكســــــور َكَفرَِح فـََرَحاً. لكرِّ من الِفعلا ا والصــــــّ ّم للمضــــــموم َنظري ضــــــِ َأّن الضــــــّ

 انته .
ما َأال بُ ْعدًا ِلَمْدَيَن كَ ) : الَهاَلُك ، قال تعالى : البُْعدو .باِعدٌ  َهلََك أَو اغتَرَب ، فهو : بَعُدو ، بَِعَد بَعَداً  قلت : والّذي في المحكم واللِّسان :

 .(1) (بَِعَدْت َْثُودُ 

يب المازنّي :  وقال مالُك بُن الرَّ

ولــــــــــوَن ال  قــــــــــُ ــــــــــَ دح يـ عــــــــــَ ــــــــــح بـ ــــــــــَ يِن  تـ ونــــــــــَ نــــــــــ  فــــــــــِ دح م يــــــــــَ  وهــــــــــُ

اُن و     كـــــــــــَ دِ أَيـــــــــــَن مـــــــــــَ عـــــــــــح ا الـــــــــــبــــــــــــُ  ؟ِإاّل مـــــــــــكـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــَ
  

لَِمّي يَقَرُؤَها (َكما بَِعَدتْ )وقرأَ الكسائّي والنّاُس :  سواٌء ، وهما قريٌب من السََّواِء  البُْعدو يجعَُل الهالكَ  بَعَُدتْ  ، وكان أَبو َعبِد الرحمن السُّ

في الَهالك. وقال  بَِعدَ و في المكان بَعُد ، مثل َسِحَق وَسُحَق. ومن النّاس َمن يَقول بَعُدَ  وبعُضهم يقول بَِعدَ  ، إِالَّ أَن العرب بعضهم يقول

ُجلُ  بَِعدَ  يونُس : العرب تقول وَسِحَق ال غير ، انتهى. فالَِّذي َذَهَب إِليه المصنّف  بَِعدَ  في غير َسّبٍ. ويقَال في السَّّبِ : تباعدَ  ، إِذا بَعُدَ و الرَّ

َحه غيُر المصنّف هو قول بعٍض منهم كما تََرى. ة الُّلغِة والّذي َرجَّ  هو الُمْجَمُع عليه عند أَئِمَّ

كُكَرَماَء ، وافق الذيَن يَقولوَن  ، بُعََداءُ  ج ، كُكبَار في َكبير. بَِعيد األَخير بالّضّم ، عن سيبويه ، قيل : هو لُغة في ، بُعَادٌ و باِعدٌ و بَِعيدٌ  فهو

 النابغة :بضّمتَين كقَِضيٍب وقُُضٍب ، وينشد قَول  ، بُعُدٌ  قد قيلو فَِعيل الذين يقولون فُعَال ، ألَنهما أُختاِن.

اَن ِإن  لــــــــــه  مــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــنـ يِن ال غــــــــــُ لــــــــــِ بــــــــــح ــــــــــُ َك تـ لــــــــــح  فــــــــــتــــــــــِ

اِس يف اأَلدحَ. ويف     اًل عــــــــلــــــــ  الــــــــنــــــــ  دِ َفضــــــــــــــــــــــح عــــــــُ  الــــــــبـــــــــُ

  
 ، كخادٍم وَخَدٍم. باعد ، جمع (2)وضبَطه الجوهرّي بالتحريك 

ه. تَباَعدْ  ، أَي بُْعدانِه ِمنكَرغيٍف وُرْغفَاٍن. قال أَبو زيد : إِذا لم تكن من قُْرباِن األَميِر فُكْن  بُْعَداٌن ،و  عنه ال يُِصْبك َشرُّ

 ، كَكريٍم وِكَراٍم. وقد جاَء ذلك في قول جريٍر. بَعيدٍ  ، بالكسر ، جْمع البِعَادَ  وزاد بعُضهم في أَوزان الجموع

 قال ُكثيِّر عّزةَ : األَْسفَاِر. بَعيدُ  ، كِمْنَجل : ِمْبعَد رجلٌ و

ايف  يـــــــــــــَ رحَض الـــــــــــــفـــــــــــــَ ًة عـــــــــــــُ لـــــــــــــَ اقـــــــــــــِ نـــــــــــــَ ًة مـــــــــــــُ لـــــــــــــ    ِشـــــــــــــِِ

وحِ      ذ اِف عـــــــــــلـــــــــــ  اهلـــــــــــَ َة قـــــــــــَ يـــــــــــّ طـــــــــــِ دِ مـــــــــــَ عـــــــــــَ بــــــــــــح  مـــــــــــِ

  
أَي ال يُرثَى له  هللاُ ، أَْبعََده المختار فيه النّصب على المصدريّة. وكذلك ُسْحقاً له ، أَي له ، بُعداً  إِْن َدعوَت به قْلت :و ، ُمبالَغَةٌ. بُْعٌد باِعدٌ و

 له وُسْحٌق ، كقولك : غالٌم له وفَرٌس. بُعدٌ  َزَل به. وتَميم تَرفَع فتقول :فيما نَ 

فأَبَت إاِّل أَن يَجعََل لها شيئاً ، فجعَل لها ِدْرَهمين ، فلما خالَطها جعلت  (3) [عن نفسها]وقال ابن ُشميل : َراوَد َرجٌل من العرب أَعرابيّة 

ُجل تراه يَعمل العََمل الشديَد.دَ البُعْ  لك. َرفَعَت فبُْعدٌ  تقول : َغْمزاً وِدْرهماَك لك ، فإِن لم تَغِمز  . يُضَرب َمثالً للرَّ

 منه أَيضاً. اللَّْعن ، بالكسر : ، البِعَادو بضم فسكون ، ، البُْعدو

اه َعِن الَخْير ، أَْبعََدهُ و بَه. لعَنَهُ ، : أَبعدهو أَي ال يُْرثَى له فيما نََزَل به. هللاُ : نَحَّ  وغرَّ

قال األَزَهرّي : قرأَ  .(5)وهو قِراَءة العَوام  .(4) (رَبَّنا ابِعْد َبنْيَ َأْسفاِران)ويُقرأُ  بَعََّده تَبعيداً و هللا ما بينهما ، باَعدو ، داً بِعاو بَاَعَده ُمبَاَعَدةو

دْ  أَبو َعمٍرو وابن َكثير  باِعدْ  بالنَّْصب على الَخبر. وقرأَ نافع وعاصم والكسائّي وحمزة بَاَعدَ  ، بغير أَلف ، وقرأَ يعقوُب الحضرمّي َربَّنا بَعِّ

 غيُره. أَْبعََدهو باألَلف على الدعاِء.

كَ  ، بَعَدٍ  ، وغير باعدٍ  ، وغيرَ  بَعيدٍ  تَنَحَّ غيرَ  قولهم :و .بَعيدٌ  ، بالتحريك : بَعَدٌ  َمنِزلٌ و  وغير كْن قريباً ، ةً ، أَيمحرَّ
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__________________ 
 .95( سورة هود اآية 1)
 ( ومثله يف التهذيب ومفردات الراغب.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 .19( سورة سبب اآية 4)
 بُا أسفاران وبَا أسفاران. بـَُعدَ  جزم. وقرئ ربنا بعِّدو  .بع دَ و  ابَعدَ  ( قا  الفراء : ويقرأ عل  اخلرب : رب نا5)

دو باِعدْ  قا  الزّجاج : من قرأ بُا  بعُد فمعنا ا واحد. وهو عل  جهة املسبلة. ويكون املعىن : أهنم سئموا الراحة وبطروا النعمة. ومن قرأ بعِّ
 سريان با أسفاران. بعُدو ما با أسفاران بعُد بَا أسفاران فاملعىن بعُدَ  ما يتصر بسفران. ومن قرأ بعُد أسفاران ابلرفض فاملعىن
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 ا َأي َذَهبحَت. ابعدٍ  ا َأي َغريحَ صاغٍر قاله الكسائّي. ويقا  : انطل ح اي فالُن غريَ  ابِعدٍ 
ه ، أَي ، كُصَرد ، بُعَدٍ  غيرو وهذه عن ابن األَعرابّي ، ، أَْبعَدَ  إِنّه لغيرُ  يقال :و أَي ال َغْوَر له في  وعن ابن األَعرابّي : ال َخْيَر فيه. إِذا دمَّ

 ٍء.شيْ 

أْيِ ذا  رأْيٍ وَحْزم. لذو أَي بزيادة الهاِء ، وهذه عن ابن األَعرابّي ، ، بُْعَدةٍ و بضّم فسكون ، .بُْعدٍ  لذُو إِنّهو يقال ذلك للّرُجل إِذا كان نافَذ الرَّ

ومثله في مجمع األَمثال. وقال رجٌل البنه : إِن َغَدْوَت على  ، كُصَرد ، أَي طائٌل ، بُعَدٌ  ، أَو أَبعَدُ  َدهما عن يقال :و َرأْيٍ. بُْعدِ  َغْوٍر وذا

، أَي ما عندك  بُعَد ، وإِنك لغيرُ  (3) بُْعدٌ  ، أَي بغَير منفعة. وقال أَبو زيد : يقال : ما عندك (2) بُْعدٍ  بغير (1)الِمْربَد َربِْحَت َعنَاًء أَو َرَجْعت 

مما عند غيره  أَبعدُ  ، أَي ما عنده من المطالب« الّذي»هنا على معنَى « ما»طائٌل. إِنَّما تقول هذا إِذا َذَمْمتَه. قال شيخنا : يمكن أَن يُحمل 

 ٌء له قيمةٌ أَو َمحّل.في َطلبِه ، أَي شيْ  يُْبِعدُ  ءٌ ى النَّْفيِ ، أَي ليس عنده شي، ويجوز أَن تُحَمل عل

َزه بعض النُّحاة  ضدُّ قَْبل ، بَْعدُ وَ  أَي  يُبنَى ُمْفَرداً ، ، (4)يعني أَّن كالً منها َظرُف َزمان ، كما ُعِرَف في العربيّة ، ويكونان للمكان ، كما جوَّ

أَي ألَنَّ اإِلضافة تُوِجب توغُّلَه في  ويُْعَرب ُمضافاً ، شرِط نِيّة َمعنَى المضاِف إِليه دون لفظه ، كما قّرر في العربيّة ،عن اإِلضافة ، لكن ب

لِِلِّ ) أَي بالجر وتنوين آخره ، وقد قِرئ به قوله تعالى : ، بَْعدٍ  ِمنْ  وُحِكَي : عن َشبَه الحروف ، فال ُموجَب معها لبنائه. تُبِعدهو االسميّة
دوه عن اإِلضافَة ونِيّتها. (5) (اْْلَْمُر ِمْن قَ ْبُل َوِمْن بَ ْعدُ   بالجر والتنوين ، كأَنَّهم َجرَّ

ً و  بالتنوين منصوباً. ، بَْعداً  كذا افعَلْ  حكى أَيضا

َمان السابِق ، فإِْن قَُرَب منه قيَل ، بَْعدو وفي المصباح :  بُعَْيَده َظرٌف ُمْبَهٌم ، ال يُفَهم معناه إِال باإِلضافَة لغيره ، وهو َزماٌن متراٍخ عن الزَّ

، أَي ُمتراِخياً َزمانُه عمرو  بْعدَ  وجاَء َزيدٌ  .(6)بالتصغير ، كما يقال قَْبل العْصر ، فإِذا قَُرب قيل قُبَْيل العَْصر ، بالتصغير ، أَي قريباً منه 

 ِء َعْمرو.عن َزماِن مجي

 أَي مع ذلك. انتهى. (7) (َفَمِن اْعَتدى بَ ْعَد ذِلكَ )وتأْتي بمعنَى َمَع ، كقوله تعالى : 

رونه ، واْفعَْل  بَعدٍ  نهذا ، منصوب. وَحكى سيبويه أَنُّهم يقولون م بعدَ  هذا ِء األَخيِر ، تقول :، كلمةٌ دالّة على الشيْ  بَْعد وقال اللَّيُث : ، فيُنّكِ

 .بْعداً  هذا

نَقيُض قَبُل ، وهما اسمان يكونان َظرفَين إِذا أُِضيفَا ، وأَْصلهما اإِلضافة ، فمتَى حذفت المضاف إِليه ِلعْلم المخاَطب  بَعدُ  وقال الجوهرّي :

 ا إِعراباً ، ألَنّهما ال يَصلُح وقُوُعهما َمْوقَِع الفاِعَل وال َمْوقع المبتدإِ وال الَخبَر.بَنَيتَهما على الّضّم ليُعلَم أَنّه َمبنّي ، إِذا كان الّضّم ال يَدخل م

، أَصلهما هنا الَخفُض ، ولكْن بُنِيَا على  بَعِدَها أَي من قبِل األَشياِء وِمن (لِِلِّ اْْلَْمُر ِمْن قَ ْبُل َوِمْن بَ ْعدُ )وفي اللِّسان : وقوله تعالى : 

ْت َغايَةُ الَكِلَمة ما هما غايتاِن ، فإِذا لم يكونَا غايةً فهما نَْصٌب ألَنّهما ِصفة. ومعنَى غايٍة أَي أَنَّ الَكِلَمة ُحِذفَت منها اإِلضافَة وُجعلَ الضّم ألَنّ 

بلَك وِمن قَبِلك ، وال يُرفعان ، ألَنَّهما الحْذف. وإِنَّما بُنيتا على الّضّم ألَّن إِعرابَهما في اإِلضافة النّصب والخفض ، تقول : رأَيتُه قَ  بعد بِقيَ 

كا بغير الَحَرَكتَْين اللَّتَْيِن كانَتَا له يَدخالن بحقّ  ا ُعِداَل عن بابهما ُحّرِ اإِلعراب. فأَّما ُوُجوُب بنائهما  ال يُحدَّث عنهما ، استعماَل َظرفَين ، فلمَّ

فا من غير جهِة التّ  وم ، وَذهاب إِعرابهما فألَنَُّهَما ُعّرِ عِريِف ، ألَنّه ُحِذف منهما ما أُضيفَتَا إِليه ، والَمعنى. هلِل األَمُر من قَبِل أَن تُغلََب الرُّ

ٍء ال محالةَ ، يْ ما َغلَبَْت. وحَكى األَزَهِريُّ عن الفّراِء قال : الِقَراَءة بالّرفع بال نون ، ألَنّهما في المعنَى تراد بهما اإِلضافَة إِلى ش بَعدِ  ومن

ْفُع َدليالً على ما ْفع ، وهما في موضعِ َجّرٍ ، ليكون الرَّ ا أَّدتَا غير معنَى ما أُِضيفَتَا إِليه ُوِسَمتَا بالرَّ  فلمَّ

__________________ 
 ( التهذيب : ورجعت.1)
 .أبعد ( التهذيب :2)
 .أبـحَعد ( التهذيب :3)
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. الثاين : يف الزمان حنو زمان عبد امللك قبر .. األو  يف املكان حبســـــــــــب اإِلضـــــــــــافة( قا  الراغب يف املفردات : قبر يســـــــــــتعمر عل  أوجه : 4)
 الرابض : يف الرتتيب الصناعي حنو تعّلم اهلجاء قبر تعّلم اخلرت. . الثالث : يف املنزلة حنو : عبد امللك قبر ا جاج... املنصور

 .4( سورة الروم اآية 5)
 .« املصباح : ويسم  تصغري التقريبقا  يف»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .(ُعُتلّ  بَ ْعَد ذِلكَ )اخل ا الذي يف املصباح :  (َفَمِن اْعَتدى)قوله »وهبامش املطبوعة املصرية :  178( سورة البقرة من اآية 7)
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ا جاَز  بعدِ  أَلمُر من قبِر ومنوِإن نَويَت َأن ُتظهَر ما ُأِضيف ِإليه وَأ هرحَتُه فقلحت : هلِل ا (1)َسَقرَت. وكذلك ما َأشبههما 
بحر َت ِإليه قـَ فح بحٍر ومنبـَعحدو  ا كَبن ك َأ هرحَت املخفوَض اّلِذي َأضــــــــــــــَ دٍ  . وقا  ابن ســــــــــــــيده : ويُقرأُ : هلل اأَلمُر من قـَ  بـَعح

ُر ِمن قـَبحرِ   بـَعحدِ   ومن علوهنما َنكرَتا ا املعىَن : هلل اأَلمُر من تـََقد ٍم ومن َ خ ٍر. واأَلّوُ  َأجَوُد. وحك  الكســــائّي هلل اأَلمح
 ابلكسر بال تنوين.

ُجُل ، إِذا اْستَْبعَدَ و  .بعيداً  َء : َعدَّهالشَّي استبعدَ و .تَبَاَعدَ  الرَّ

 قال : ، بَْعَدُكما أَي (2) بَْعَدْيُكماِجئت  قولهم :و

جَيح أُمِّ مـــــــــــالـــــــــــٍك  نـــــــــــَ ا اي ِدمـــــــــــح مـــــــــــَ لـــــــــــَ  َأاَل اي اســـــــــــــــــــــــــح

لـــــــــــالنِ و     مـــــــــــا طـــــــــــَ كـــــــــــُ عـــــــــــَديـــــــــــح لـــــــــــمـــــــــــًا بـــــــــــَ  ال َيســـــــــــــــــــــــــح

  
كبّراً ، وهذه عن مُ  بَِعيَداتِِه ، قيلو ِحين. بعد بالتصغير ، إِذا لَقيتَه بَْين بُعَيداتِ  : يقال : لَقيته (3)وقال أَبو ُعبيد  رأَْيته ، في الّصحاح :و

َماَن ، ثّم يُمسك عنه نْحَو ذلك أَيضاً ، ثّم يأْتِيه. قال : وهو من  فَِراق ، بُعَْيدَ  أَي الفَّراِء ، وذلك إِذا كان الّرجُل يُمِسك عن إِتياِن صاِحبه الزَّ

َمان التي ال تَتمّكن وال تُْستعمل إِاّل َظرفاً. وأَنشد َشِمٌر :  ُظروف الزَّ

ه و  ـــــــــُ ت وح ـــــــــِص َدعـــــــــَ ي مـــــــــِ ـــــــــقـــــــــَ دِّ ال قـــــــــَ ـــــــــح نـ َث مـــــــــُ عـــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــح

َداتِ     يـــــــــــــح عـــــــــــــَ كـــــــــــــح ِ  بــــــــــــــُ َداٍن وال نـــــــــــــِ ٍ الهـــــــــــــِ اح  بـــــــــــــَ

  
ةِ في الِحين. بُعيداتِ  ومثله في األَساس. ويقال : إِنّها لتَْضحكُ   بَْيٍن ، أَي بيَن المّرِة ثمَّ الَمرَّ

او  ٍء ولكنك تَجعله غايةً نَقيضاً لقْبل.فإِنّك ال تُِضيفه إلى شيْ  بعدُ  فإِذا قْلت أَّما ي لك ،ُدعائِ  بَْعدَ  إِنَّما يريدون أَّما أَي فقد كان كذا ، بَْعدُ  أَمَّ

ُل َمْن قاله  َحْمِد هللا. بعدَ  ، تقدير الكالم : أَّما« بَْعدُ  أَّما»:  فقال َخَطبَهم وسلموآلهعليههللاصلىفي حديث زيِد بن أَرقَم : أَنَّ رسول هللا و وأَوَّ

ليّاِت ابن َعَساِكر ، ونقله غيُر واِحد من األَئّمة وقالُوا : ، السالمعليه َداُوودُ  أَخَرَجه ابن أَبي حاتم والدَّْيلمّي عن أَبي موسى  كذا في أَوَّ

زعمه  أَْو َكْعُب بن لَُؤّيٍ ، (4) (َوآتَ ْيناُه احلِْْكَمَة َوَفْصَل اخلِْطابِ ) عزوجلاألَشعرّي مرفوعاً. ويقال : هي فَْصُل الِخَطاب ، ولذلك قال 

ً  األَشعِريّ  موسى أَبي لحديث ، السالمعليهداووُد  دُ بَع ثَعلب. وفي الوسائل إِلي معرفة األَوائل : أَّوُل من قال أَّما  يَْعقُوبُ :  وقيل ، مرفوعا

 بن لَُؤّي. َكْعب وقيل ، قَحطانَ  بن يَْعُرب وقيل ، للكلبيّ  كما ساعدةَ  بن قُسّ  ، وقيل ، الّداَرقُْطني أَفرادِ  في ألَثَرٍ  ، السالمعليه

 أَبَاِعدُ و ، وأَقَرُب وأَقربُوَن ، أَبعَُدونَ و أَْبعَدُ  وقال اللَّْيث : يقال هو : ِضّد األَقارب. األَباِعد ، (5)واألَقاِرِب  لألَباعدِ  يقال : هو ُمْحِسنٌ و

 : (6) [لشيخٍ من األزد]وأَقاِرُب. وأَنشد 

غحشــــــــــــــــــــــَ   ــــــــَ اِس مــــــــنح يـ َن الــــــــنــــــــ  دَ مــــــــِ ه  اأَلابعــــــــِ عــــــــُ فــــــــح ــــــــَ  نـ

اِت و     ىت  املـــــــــــمـــــــــــَ ه حـــــــــــَ ـــــــــــِ قـــــــــــَ  ب هح َيشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــُ ـــــــــــارِب  أَق

  

ًا  ريح ُك خـــــــــــَ عـــــــــــيـــــــــــدُ فـــــــــــِإنح يـــــــــــَ ه  فـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــَ نـــــــــــالـــــــــــُ  يـــــــــــَ

هو     بــــــــُ ك صــــــــــــــــــــــاحــــــــِ رنا فــــــــابــــــــُن عــــــــمــــــــِّ ُك شــــــــــــــــــــــَ  ِإنح يــــــــَ

  
 من األَرِض وِمَن القََرابة.ـ  بالّضمّ ـ  بُْعَدةٌ  بَيننا قولهم :و

 قال األَعشى :

ـــــــــــُود  مـــــــــــن  غـــــــــــ   ال ـــــــــــَ بـ ـــــــــــَ دٍ أَبنح ال تـ ـــــــــــاعـــــــــــِ ـــــــــــب   مـــــــــــت
َب مــــــــــــن ذي و     نــــــــــــح ــــــــــــَ َدةٍ ال تـ عــــــــــــح ــــــــــــُ ر ابَ  بـ قــــــــــــَ ــــــــــــَ  ِإنح تـ

  
 مشهوٌر ، وقد نُِسَب إِليه ُجملةٌ من األَعياِن. ، كَسْحبَاَن : ِمخالٌف باليََمن بَْعَدانُ و

 * ومما يستدرك عليه قولهم :
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. وإِذا أَرْدَت بَعيد ، أَي ببَعَدٍ  منَّا، وما أَنتم  ببَعَدٍ  (7) [منا]، يَستِوي فيه الواحد والجمع ، وكذلك ما أَنَت  ببَعيد ، وما أَنتم منا ببَعيدٍ  ما أَنَت منا

 قََرابَةَ النََّسِب أَنثَْت ال غير ، لم تَختلف العرُب فيها. البَِعيدِ و بالقَِريبِ 

__________________ 
« مجلة ولعله اختصار فراجعهقوله وِإن نويت اخل هذه العبارة ليست متصلة مبا قبلها يف اللسان بر أسقرت بينهما »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 كقوله :»والعبارة يف التهذيب واللسان بعد قوله ما أشبههما : 
 ِإن  ت من حتت أجئه من علو

 وقا  اآخر : ]هو عجي بن مالك العقيلي[.

ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــك ومل ي ـــــــــــــــــي  ِإذا أان مل أومـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــا   ِإال مــــــــــــــــــــــــــــــــن وراُء وراءُ      ل

  

 أضيف ِإليه.فرفض ِإذ جعله غاية ومل يذكر بعده الذي 

 هذا نص عبارة التهذيب..« .. قا  الفراء : وِإن نويت

 .«بعيديكما»( عن القاموس ا وابألصر 2)
 ... ( يف التهذيب : أبو عبيد عن أيب زيد : لقيته3)
 .20( سورة ص اآية 4)
 ( األساس : دون األقارب.5)
 .220/  3( زايدة عن االماد 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
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 ، ُمشدََّد اآلِخر في قول الشاعر : دُّ األَْبعَ و

ا  د  يِّ مــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــِ
َ

ا أَبعــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاِ  املــــــــــــــــــــ دن  مــــــــــــــــــــَ

وحســـــــــــــــــــــــــــــــَم     َ
وايف املـــــــــــــــــ احـــــــــــــــــىت  تـــــــــــــــــُ د   األَبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

  
عر.  فلضرورة الّشِ

 .(1): األَجانُب الِّذين ال قََرابَةَ بينهم ، قاله ابن األَثير  البُعَداءُ و

 قال : يعنِي صاِحبَه ، وهكذا يقال إِذا َكنَى عن اسمه. األَْبعَدُ  وقال النْضر في قولهم : َهلَكَ 

ه.قال األَزهرّي : هذا مثْل قولهم : فال َمْرحباً باآلَخر ، إِذا َكنَ  البُْعدى ويقال للمرأَة : َهلََكتِ   ى عن صاحبه وهو يَذُمُّ

ّحة ، فليُنظر. قال : وال يقال لألُنثى منه شيْ  (2)هللا األََخَر قْلت : األََخر  أَبعَدَ  ويقال : ٌء. ، هكذا في نُسخ الّصحاح ، وعليها عالمة الّصِ

 .(3)في الّصحاح بالمهملة : الحائُن : هكذا  األَبعَدُ و لِفيِه ، أَي أَلقاه لَوْجهه. األَبعَدَ  وقولهم : َكبَّ هللاُ 

 .تَبَعَّدَ و ، ابتَعَدو منّي ، تَبَاَعدَ و في السَّْوم َشطَّ. أَْبعَدَ و أَْطرافِه. أَباعدِ  وفاُلٌن يَْستَْخِرج الَحديَث من

 عن الَخير والِعْصمة. المتباِعد ، معناه «قد َزنَى األَبعَدَ  أَّن رجالً َجاَء فقاَل : إِنّ »في الحديث و

ً  بِعيداً و منك بَِعيدةً  وَجلَْستُ   .بعيداً  منك ، يَِعني َمكانا

ا بَعيدٌ  وُربما قالُوا : هي  العهِد فبالَهاِء. بعيدةُ  منك ، أَي مكانُها. وأَمَّ

 في الُمعاَداة. وأَنشد ابُن األَعرابّي لرؤبةَ : يُْبِعد : الّذي البُْعدة وذو

ا  ـــــــــيســـــــــــــــــــــــَ ب ـــــــــَ ـــــــــي ّدة ال ـــــــــَد الشـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــك عـــــــــن ي فـــــــــِ كـــــــــح ـــــــــَ  ي

ي ذا و     عـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــِ َدةِ يـــــــــــَ عـــــــــــح حـــــــــــوســــــــــــــــــــــــا الـــــــــــبــــــــــــُ  الـــــــــــنـــــــــــّ

  
 أَي قَْبَل ذلك. (4) (َواْْلَْرَض بَ ْعَد ذِلَك َدحاها):  عزوجلِمن األَضداد. وقال في قوله  بَْعدُ و قال أَبو حاتم : وقالوا قَْبلُ 

ْبنا يف الزَّبُوِر ِمْن بَ ْعِد )بمعنى قْبل إِاّل َحْرٌف واِحد  بْعد ليس في القرآن ما نصُّه :« ليس»ونقَل شيُخنا عن ابن خالَويه في كتاب  َوَلَقْد َكت َ
قال أَبو موسى في كتاب  (َواْْلَْرَض بَ ْعَد ذِلَك َدحاها)وقال ُمغُْلَطاي في الَمْيس على ليس : قد َوَجْدنَا َحْرفاً آَخَر ، وهو  .(5) (الذِّْكرِ 

، فعلَى هذا خلَق األَرَض قْبَل السماِء. ونقَله  (. ُثَّ اْسَتوى ِإىَل السَّماءِ .. َخَلَق اْْلَْرَض يف يَ ْوَمنْيِ )لى المغيث : معناه هنا قَْبل ، ألَنّه تعا

 السُّيوطّي في اإِلتقان ، كذا نقله شيخنا.

ن قاله َخطأٌ ، قَْبل  منهما نَقيُض صاِحبه ، فال يَكوُن أَحُدهما بمعنَى كلُّ واحدٍ  بْعدو قْلت : وقد َردَّه األَزهرّي فقال : والّذي قاله أَبو حاتم عمَّ

ا ما َزَعمه من التناقض الظاهِر في اآليات فالجواب أَنَّ الدَّْحَو َغيُر الخْلق ، وِإنَّما هو البَْسط ، والَخْلُق هو  اآلَخِر ، وهو َكالٌم فاسٌد. وأَمَّ

الً غ عزوجلاإِلنشاُء األَّول ، فاهلل  ة ، ثم َخلَق السماَء ، ثم دَحا األَرَض ، أَي بََسَطها. قال : واآليات فيها ُمتّفقةٌ وال َخلَق األَرَض أَوَّ ير َمْدُحوَّ

ه ته وِغلَِظ فَْهِمه وقِلّة ِعْلمِ تناقَض بحْمِد هللا تعالى فيها ، عنَد َمن يَفهمها ، وإِنَّما أُتَِي الملِحُد الطَّاعُن فيما شاكلَها من اآليات من ِجَهِة َغبَاوَ 

 بكالم العرب. كذا في اللسان.

، أَي مع ذلك َدَحاها. وقال القاليُّ في أَماليه ، في قول  (6)قال شيخنا : وجعلَها بعض الُمْعِربين بمعنَى مع ، كما مرَّ عن المصباح 

ب بن كْعب :  المضّرِ

ين  ِك فـــــــــــِإنـــــــــــّ يـــــــــــئـــــــــــي ِإلـــــــــــيـــــــــــح َت هلـــــــــــا فـــــــــــِ لـــــــــــح  فـــــــــــقـــــــــــُ

رَاٌم وِإيّنِ     بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــبُ  بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدَ حـــــــــــــــــَ  ذاِ  لـــــــــــــــــَ

  
 أَي مع ذاِك. ولَبيب : ُمقيم.
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 وقد يَُراُد بها اآلَن في قول بعِضهم :

ا  هـــــــَ لــــــَ ــــــح بـ ــــــَ نصــــــــــــــــــــوَر قـ اين يف ابــــــِن مــــــَ دح َدعـــــــَ  كــــــمـــــــا قـــــــَ

ه و     ــــــــــَ ت ــــــــــ  يـ ــــــــــِ ن ــــــــــتح مــــــــــَ ا حــــــــــان ــــــــــمــــــــــَ دُ مــــــــــاَت ف عــــــــــح ــــــــــَ  بـ

  
 أَي اآلَن.

 فالٌن في األَرض ، إِذا أَْمعََن فيها. أَبعَدَ و

 في حديث قتْلو

__________________ 
 .«البعداء قوله قاله ابن األثري ا أي يف حديث مهاجري ا بشة : وجئنا ِإىل أرض»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف الصحاح املطبوع : اآَخَر.2)
 ( يف الصحاح املطبوع : اخلائن ابخلاء املعجمة.3)
 .30( سورة النازعات اآية 4)
 .105( سورة األنبياء اآية 5)
 أي مض ذلك. (ُعُتلّ  بَ ْعَد ذِلكَ )( يشري ِإىل ما ورد يف املصباح : و يت مبعىن مض كقوله تعاىل 6)
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ر  َعدُ  هر»َأيب َجهح قا  ابن األَثري : كذا جاَء يف ســــــــــــــنن َأيب داوود ا ومعناها َأهنحَ  وأَبَلُغ ا أَلّن  «ِمنح َرجٍر قـَتَـلحُتُموه أَبـح
ُتناِهَي يف نـَوحعه يقا  قدَء الشيح 

 ا ابمليم.« َأعحَمدُ »فيه. قَاَ  : والّرِواايت الصحيحة :  أُبحِعدَ  امل
 هللا ، أَي لَعَنَهُ هللاُ. أَْبعََدهُ و

في المصباح : الدال األَولى فهذه أَربُع لُغاٍت.  ، بمهملتين ومعجمتين ، وتقديم كّلٍ منهما ، بَْغَذاذُ و بَْغَدادو أَهمله الجوَهرّي. ، بَْغَدادُ  : [بغدد]

، وهي األَقّل ذاٌل  (1)دال ُمهملة ، وهو األكثر ، والثانية  مهملة ، وهو األَكثر ، وأَّما الثّانية ففيها ثاَلُث لغاٍت حكاها ابُن األَنبارّي وغيره :

ْلَصال والَخْلَخال ، ولم يَِجئ من بالنّون ، ألَّن بناَء فَعالل بالفتح بابُه المضاَعف كال بَْغَدان بعضهم يَختارو معجمة. صَّ
غير المضاَعف إِاّل  (2)

 نَاقَة بها َخْزَعاٌل ، وهو الظَّْلع.

 َمْغَدان : قد تُقلب الباُء ميماً فيقالو بَْغِدين. أَو بغداذ أَو بَغَداد قال أَبو حاتم : سأَلُت األَصمعّي : كيف يقالو .(3)وقَْسَطال ، ممدود من قَْسَطل 

، بالنون ، كما اقتصر عليه ثعلب. وأَورد ابُن سيده هذه  بغدانو ، بدالين ، بغداد فهذه َسْبُع لغَاٍت الفصيُح منها َمِدينَة السَّاَلم. فقال : قلْ 

 َمغدام ، بالميم في أَّوله. اللُّغاِت كما أورده المصنّف ، وزاَد القَّزاز بَغدام بالميم ، في آخره. وقال ابن صاٍف في شرحه على الفصيح :

َشاطي : بَْغَذان بذال معجمة. وحكى أَبو زكريّا يحيى بن زياٍد الفّراُء : بَْهَداد بالهاِء و الدال. قال أَبو وزاد صاحب الواعي عن أَبي محّمد الرُّ

. وقال صاحب الواعي : هو اسم صنَم ، فتأْويلها العباس : كلَُّها لهذه البلدة المشهورة بمدينة السالم. قال وهو اسٌم أَعجميٌّ عّربته العرب

 بُستاُن َصنٍَم.

بالذال الثانية معجمة ، فإِّن بَْغ صنٌم وَداْد َعِطيَّة. وعن أَبي بكِر بِن األَنبارّي عن  بغداذ وقال الّرشاطي : قال عبد هللا بن المبارك : ال يقال

ْغ بُستان. وَداد َرُجل. وبعضهم يقُول : بَْغ اسم صنَم لبعض الفُْرس كان يَْعبُده ، وداد بعض األَعاجم ، يَزعم أَن تفسيره بُستاُن َرجٍل ، فبَ 

 شَد الَخفاجّي :رجٌل. قال الّرشاطّي : وكان األَصمعّي يَنَهى عن ذلك ويقول : مدينة الّسالِم. قال شيُخنَا : ويقال لها داُر السَّالم أَيضاً. وأَن

غــــــــــــــــــــــدادَ يف و  راٌم  بــــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــاَداٌت كــــــــــــــــــــــِ

امِ و     عـــــــــــــــــَ الم بـــــــــــــــــال طـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــنح ابلســـــــــــــــــــــــــــــــ 

  

اَلٍم  ديـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــمـــــــــــا زاُدوا الصـــــــــــــــــــــــــ 

المِ     تح َداَر الســـــــــــــــــــــــــــــــــّ يـــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــِّ

  
َب. انتَسَب إِليها أَو تَشبَّهَ بأَْهِلَها ، الرجُل : تَبَْغَددَ و َر وتعَرَّ  على قياِس تَمْعدَد وتَمضَّر وتَقَيَّس وتَنزَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 عليه ، إِذا تكبََّر وافتخَر ، ُمَولّدة. تَبْغَددَ 

وقد يَِرَد ذلك كثيراً في  التقى فيها ساِكنَاِن ، من َطريق ِشيراز د ، بِكْرَمان أَهمله الجوَهِرّي والجماَعة ، وهو ، بسكون الفَاِء ، بَاْفدُ  : [بفد]

ة ، رَوى ابُن عبد الغافر الفارسّي عن جماعٍة من أَهلها.بالتاِء المثنّاة  معّرب باْفَت ، الفارسيّة ، وهو  الفوقيّة ، وهو من البالد الحارَّ

عن باْفد في النُّسخ ، وفي بعضها  باَغْند بفتح الغين وسكون النّون أَهمله الجوهرّي والجماعة ، وهو هكذا بتأْخير ، باَغْندُ  : (6) [بغند]

محّمُد  (4)أَي معروفة. قال تاج اإِلسالم : أَظنَُّها من قَُرى َواِسَط ، نُِسَب إِليها الحافظ أَبو بكر  ة ، م : بتقديم باَغْند على باْفد ، وهو الصواب

 .الباَغْنديّ  بن ُسليماَن األَزديّ 

 [بقرد]

 * ومما يستدرك عليه :

 .(5)ّدم في باِزْبدى ، بكسر القاف وفتح الّدال ممال األَلف : قَْريَةٌ في َشرقّيِ ِدْجلَة. وقد تق باقِْرَدى

 ، بفتْح فكْسر فسكون وآخُره دال : قْريَة بمْرو ، على ثالثِة فَراِسَخ منها. بَِكْردُ و : [بكرد]

__________________ 
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 . ونبه ِإىل عبارة املصباح هبامش املطبوعة املصرية... ( يف املصباح : والثانية نون والثالثة وهي األقر1)
 ( املصباح : يف.2)
 ( عبارة املصباح : وقسطا  وهو الغبار وبعضهم مينض الفعال  يف غري املضاعف ويقو  خزعاٌ  مولٌد وقسطا  ممدود من قسطر.3)
 ( الصواب تقدمي املادة قبر بـََغَد كما يف القاموس.6)
 «.. ويف اللباب : أبو بكر  مد بن  مد« .. ( يف معجم البلدان : أبو بكر أمحد بن  مد4)
 خطب.« ابزندي»املطبوعة الكويتية : ( يف 5)
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 .(1)وبَكر أَباد : محلّة بجْرَجاَن 

َربَّ هِذِه )بفتح فسكون ، مأْخوذ من قوله تعالى  البَْلَدةو (2) (ال أُْقِسُم ِِبَذا اْلبَ َلدِ )محّركةً مأْخوذٌ من قَوله تعالى :  ، البَلَدُ  : [بلد]
فَها هللاُ تعالى ِكالهما علٌَم على (3) (اْلبَ ْلَدِة الَِّذي َحرََّمها تفخيماً لها ، كالنَّجم للثُّريّا ، والعُود للَمنَدل. وقال التوربشتّي في شْرح  مّكة َشرَّ

ياِت أَجناسِ  البَْلدة الَمصابيح : بأَنّها هي قها على سائر ُمسمَّ ى بهذا االسم دوَن غيرها ، لتفوُّ َق الكعبِة الجامعة للَخير ، المستِحقّة أَّن تسمَّ ها تَفوُّ

ياته ، حتى كأَنّها هي الَمحّل الُمستحّق لإِلقامة دوَن غيرَها ، من قولهم  بالَمَكان ، إِذا أَقاَم به. بَلَدَ  في تَسميتها بالبَيت على سائر ُمسمَّ

 خاليٍة أَو مسكونٍة. عاِمَرةٍ أَو غاِمرةٍ ، لمهملة والزاي ،من استحاَز ، بالحاِء ا ِقْطعٍَة من األَرِض ُمستِحيَزةٍ ، َموِضع أَو ُكلُّ  : البَْلدةو البَلَدو

األَرُض مطلقاً ، واستعمالُهُ بمعنَى القَْريَِة  البلدَ  والذي نَقلَه الَخفَاجيُّ عن غير واحد في العناية أَثناَء األَعراف ، أَنَّ  التَُّراُب. : البَْلدةُ و البَلَدُ و

 ُعْرٌف طارئ.

وإِْن لم يكْن فيه بناٌء.  (4)من األَرض : ما كان مأَْوى الَحيواِن  البلَد ، قال : «البَلَد أَعوذُ بَك من ساِكنِي»في الحديث و انتهى. وفي النهاية :

. والجمعُ   .بُْلدانٌ وَ  بِالدٌ  وأَراد بساِكنيه الِجنَّ

 نْفُسه. قال َعِدّي بن َزيد : : القَْبر البَلَدو

هـــــــــــــمح  عـــــــــــــَ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ و نـ ُت أَرجـــــــــــــُ ن أانٍس كـــــــــــــنـــــــــــــح  مـــــــــــــِ

َت     ُدوا حتــــــــــَح وا قــــــــــد مخــــــــــََ دح َأصــــــــــــــــــــــــبــــــــــحــــــــــُ لــــــــــَ  الــــــــــبـــــــــــَ

  
، فأَنَّث حيث كان الدار ، كما قال  البَلدُ  يمانية. قال سيبويه : هذه الداُر نِْعَمتِ  الّداُر ، : البَلَدو والجْمع كالجمع. الَمْقبََرة ، : البَلَد يقالو

 الشاعر ، أَنشده سيبويه :

ورح  ُ
يـــــــــــهـــــــــــا املـــــــــــ فـــــــــــِّ عـــــــــــَ عـــــــــــِرف الـــــــــــّداَر يــــــــــــُ   ؟هـــــــــــر تـــــــــــَ

اُب املــــــــــهــــــــــمــــــــــورح     حــــــــــَ ــــــــــومــــــــــًا والســــــــــــــــــــــــ  ُن ي ــــــــــد جــــــــــح  ال

  

 لكرِّ رِيٍح فيه َذيحٌر َمسفورح 

بضّم الهمزة وسكون الّدال  أُْدِحيُّ النَّعَاِم ، : البلَد .«البلد أَعزُّ من بيضة»و « البَلَد أََذلُّ ِمن بَيضةِ »في المثَل و .. من الّدار األَثَرُ  : البَلَدو

 (5)وكسر الحاِء المهملتين ، معناه أََذلُّ من بيَضِة النَّعاِم الّتي تَتركها في الفاَلة فال تَرجع إِليها. قال الراعي : 

مح َنســـــــــــــــــــــــبـــــــــاً  عـــــــــِرف لـــــــــكـــــــــُ ُة َأنح تـــــــــَ اعـــــــــَ   حَب ُقضـــــــــــــــــــــــَ

يضــــــــــــــــــــــــُة و     ــــــــــتــــــــــمح بــــــــــَ زاٍر فــــــــــبَن ا نــــــــــِ دِ ابــــــــــنــــــــــَ لــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــبـ  ال

  
ز أَبو   أَن يَُراَد به المْدح. وَزَعم البكريُّ أَنّه قد يُْضَرب هذا مثاَلً للمنفرد عن أَْهله وأُسرته. البلدِ  ُعبَْيٍد في قولهم : كان فاُلٌن بَيَضةوَجوَّ

 البَلَدو بفاِرَس. مدينةو ِدجلَة ،على سبعِة فَراسَخ من الَمْوصل ، وقد تُشّدد الُمه ، وهو أَّول ِديَاِر َربِيعَةَ بشاطئ  َمدينة بالجزيرة : اسمُ  البَلَدو

 .(6)بينه وبيَن ُمْنِشٍد مسيرة َشْهر ، وقد تُسكَّن الُمه  َجبٌَل بِحَمى َضِريَّةَ ، : البَلَدو نقله الصاغانِيّ  ة ، ببغداَد ، :

  قال القُصامّي : ج أَْباَلٌد.و في الَجَسد. األَثر : البَلَدو

وُرهــــــــــــــمُ  هـــــــــــــــُ رّارًا  ـــــــــــــــُ ر ُح فــــــــــــــــُ   لـــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــــتح  ـــــــــــــــَُ
الو     ــــــــــــــــح لــــــــــــــــوٌم ذات أَب حــــــــــــــــور كــــــــــــــــُ  يف الــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

  
قاع :  وقال ابن الّرِ

ا  ادهــــــــــــــَ ًا فــــــــــــــاعــــــــــــــتــــــــــــــَ و ــــــــــــــ  َرَف الــــــــــــــّداَيَر تــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

ا    الَدهــــــــــَ ــــــــــح لــــــــــَ  أَب ــــــــــِ ــــــــــب َر ال ِد مــــــــــا ِشــــــــــَِ عــــــــــح ــــــــــَ  مــــــــــن بـ

  
ةً بعد أُخَرى لُدُروسها   حتَّى َعرفََها. (7)اعتاَدَها ، أََعاَد النََّظَر إِليَها َمرَّ

 وّمما يُستَْحَسن من هذه القصيَدة قولُه في ِصفَة أَعلَى قَْرِن َولَِد الظَّْبيَة :
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ه  قـــــــــــــــــِ ي َأغـــــــــــــــــن  كـــــــــــــــــَبن  ِإبـــــــــــــــــَرَة َروح زحجـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــُ  تـ

َداَدهــــــــــــا    ــــــــــــد واِة مــــــــــــِ اَب مــــــــــــن ال ٌم َأصــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ ــــــــــــَ  قـ

  
 ِجْلُدهُ : صارت فيه أَْبالٌد. دَ بَلَ و

ْدرُ  النَّْحِر ، وقيل هو بَْلَدةُ  : البَْلَدةو ة : الصَّ مَّ  من الُخّفِ والحافِر. قال ذو الرُّ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : بكراابذ. قا  االصطخري : جرجان قطعتان ِإحدا ا املدينة واألخر  بكراابذ.1)
 ية األوىل.( سورة البلد اآ2)
 .91( سورة النمر اآية 3)
 ( النهاية : للحيوان.4)
 .79( ديوانه ص 5)
 ( وهو ما قيده يف معجم البلدان والتكملة.6)
 ( عن اللسان وابألصر : لدورسها.7)
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تح  قـــــــــَ ـــــــــح ـــــــــبَل تح ف ـــــــــخـــــــــَ ي ـــــــــِ دةً أُن ـــــــــح ل ـــــــــَ وَ   بـ ـــــــــَ َدةٍ ف ـــــــــح ل ـــــــــَ   بـ
هـــــــــــا    امـــــــــــُ غـــــــــــَ لـــــــــــيـــــــــــر هبـــــــــــا اأَلصـــــــــــــــــــــــــواُت ِإاّل بــــــــــــُ  قـــــــــــَ

  
األُولى ما  بالبلدة أَراد أَلقَْت َصْدَرَها على األَرض ، قال شيخنا : وأَوَرَدهُ بعُض أَْهل البديع شاهداً على الِجنَاس التّاّم. وفي الّلسان :يقول : 

 يَقع على األَرض من َصْدِرَها ، وبالثانيِة الفاََلةَ الّتي أَنَاَخ ناقَتَه فيها.

دُر  َراَحةُ اليَِد ، األُولى البَْلَدة ، ْلَدتِهبَ  على بَْلَدتَه من المجاز : َضَربَ و  .(1)والثانية الصَّ

َهنَةٌ من َرَصاٍص ُمَدْحَرَجة يَِقيس بها  : البَْلدةو وهي ِستَّة أَْنجٍم من القَوس تَنِزلها الشَّمُس في أَقصِر يوٍم في السَّنَة. َمْنِزٌل للقََمر ، : البَْلَدةو

ُح الماَء. ،  كالبُْلدةِ  نَقَاَوةُ ما بيَن الحاِجبَين ، : ما بَين الحاِجبين ، وقيل البَْلَدةو ، كما يقال بَْحَرتنا بْلَدتنا يقال : هذه األَْرُض. البَْلَدةو المالَّ

 فَوق الفُْلَجِة ، وقيل : قَْدُر البُْلجِة. البُْلَدة وقيل بالّضّم.

جُل ، بَِلدَ  قدو  ، أَي أَبلَُج ، وهو الذي ليس بمقروِن الحاِجبَْين. البَلَدِ  بيِّنُ  أَْبلَدُ  ، وهو بَلَداً  كفَِرَح ، الرَّ

 قال الراعي : ما لم يُْحفَْر من األَرِض ولم يُوقَْد فيه. : البَلَدو عن ثعلب. ء ،ُعْنُصُر الشَّيْ  : البَلَدو

ه و  امـــــــــــــتـــــــــــــُ اِر قـــــــــــــد ابَدتح محـــــــــــــََ د الـــــــــــــنـــــــــــــّ وقـــــــــــــِ  مـــــــــــــُ

ِة     د  نـــــــــــُه يف جـــــــــــُ يـــــــــــ  ـــــــــــَ بـ ـــــــــــَ ـــــــــــَ مـــــــــــا ِإن تـ دِ الـــــــــــبـ  (2) لـــــــــــَ
  

ْوِر. ثُْغَرة النَّْحِر وما َحْولََها ، أَو َوَسُطَها ، النَّحر هي بَْلَدةو  وقيل هي الفَْلَكة الثالثة من فَْلك َزْور الفَِرِس ، وهي ِستَّة ، وقيل هو َرَحى الزَّ

 كالبَْصَرة وِدَمْشق ، منه ، : الُجزُء الُمخصَّص البَْلَدةو ِجْنُس الَمَكاِن ، كالِعَراِق والشَّام ، البَلَدُ  : اسٌم يَقُع على الُكَوِر. وقال بعُضهم : البَلَدو

 وقد قيل إِنها إِطالقات ُمَولّدة.

باط ، وهو على ما قالَهُ الذهبيّ  البَْلِديُّ  بن َسيِّد أَبيه بن مسعود محّمدباألَنَدلُِس منه ، سعيد بن  (3)من َعَمل قَْبَرةَ  د : البَْلَدةو  َكثير الَجَهاِد والّرِ

 سمَع بمّكة أَبا بكٍر محّمَد بَن الُحسين اآلُجّرّي. 397تُوفَِّي سنة  من ُشيوخِ الُمعتِزلة ،

وقد  يَْنِزلُها القََمرُ  وهي آِخُر البُروج َسْعٍد الذّابحِ ، بينو بَْيَن النَّعائمِ  اّل َكواِكب ِصغَاروقيل إِ  ُرْقعَةٌ من السََّماِء ال كوَكَب بها البَتَّةَ ، : البَْلَدةو

تّةُ سِ  البَْلَدة أَي فَنَزَل بالِقاَلَدةِ ، وهي القَُمر عنها وُربَما َعَدلَ  َسبَق ذلك أَيضاً ، فهو تَكراٌر كما كّرَر األَثر ، ومثْل هذا في ماّدة واحدة َمِعيبٌ 

وهي من بُْرج القَْوس ، وقد أَْوَدْعنَا تَفصيَل ذلك في َمواِضعه. وفي حاشية الّصحاح : وأَّما ابن فارس فقال  كواِكَب مستديرةٌ تُشبِه القَْوَس ،

المنِزَل الّذي في بُْرج القَوِس. وقد عابَه  لبَْلَدةا األََسد ، أَي َصْدُره. فإِْن َصحَّ ذلك فهو كالٌم َجيٌِّد ، ولم يُِردِ  بَْلَدة نَْجٌم ، يقولون هي البَْلدةو :

 الَحريريُّ في الدُّّرة وغيره في إِيراد مثْل هذا التركيب ، وأَجاب عنه ابن ظفر بِوروده في الكالم ، كما هو مبيَّن في َمحلّه.

 إِيّاهُ : ، أَْبلََدهو ولَِزَمه. بَلَداً  اتََّخَذه به إِذا بَلَدَ  أَو ، عن أَبي زيٍد ، كأَبلَد ِزمه ،ولَ  به أَقَامَ  : بالد بالّضّم ، فهو ، يَبلُد بُلوداً  كنََصَر ، بالمَكاِن ، بَلَدَ و

 أَلَزمه ، واألُولَى الّصَواب. هللاُ : أَبلََده وفي بعض النُّسخ : أَلَزَمه ،

 إِذا تَجالدوا بها. : الُمبَالََطة بالسُّيوِف والِعِصّي ، الُمبَالََدةو

 األَْرِض. بالد ويقال اشتُقَّ من لَِزُموا األَرَض يُقَاتِلُون َعلَْيَها ، : (4)َويقال الثانية بالتشديد  َكفَِرُحوا وَخَرُجوا بَِلُدواو

 وهو استكانَةٌ وُخضوٌع. قال : : ِضدُّ التَّجلُِّد ، التَّبَلُّدُ و

وَم َأنح  ه الــــــــــــيــــــــــــَ مــــــــــــح لــــــــــــُ ــــــــــــَ َداَأاَل اَل تـ بــــــــــــلــــــــــــ  تــــــــــــَ ــــــــــــَ   يـ
َدا    لــــــــــــ  جــــــــــــَ َب امــــــــــــزوُن َأنح يــــــــــــتــــــــــــَ لــــــــــــِ  فــــــــــــقــــــــــــد غــــــــــــُ

  
ًّ. ، بَِليدٌ  فهو ، بَلَداً  فَِرَح ، مثل بَِلدَ و ، باَلدةً  ، كَكُرم ، بَلُدَ   ِضدُّ النَّفَاِذ والذََّكاِء والَمَضاِء في األُمور. الباََلدةو البَْلَدةو البُْلَدةو إِذا لم يَُكن َذكيا

 من ثَْوٍر ، من ذلك. أَْبلَدُ  هوو

، إِذا تَردََّد ُمتحيِّراً. وأَنشد للبيد  تَبلَّدَ  وقد التََّحيُّر ، : التَّبلُّدو بالَكّف. التَّْصِفيق : التَّبَلُّدو
(5) : 

تح  هــــــــــَ لــــــــــِ دُ عــــــــــَ بــــــــــلــــــــــ  عــــــــــائــــــــــٍد  تــــــــــَ اِء صــــــــــــــــــــــــُ  يف هنــــــــــِ

عـــــــــــــاً     بـــــــــــــح اســـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــَ مـــــــــــــُ َؤامـــــــــــــًا كـــــــــــــامـــــــــــــاًل َأاي  ـــــــــــــُ   تـ
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__________________ 
 َأي صفحة راحته عل  صدره. بلدته عل  بلدته ( عبارة األساس : وضرب1)
 .80( ديوانه ص 2)
َة. بلدة : البلدان ( يف معجم3)  دون آ  التعريف. من أعما  ريّة وقير من أعما  َقربح
 ( وهي عبارة اللسان.4)
 ( عن اللسان والتهذيب ا وابألصر : وأنشد لبيد.5)
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 ألَنَّه ُشبِّه بالذَّي يَتََحيَّر في فاَلةٍ من األَرض ال يَهتِدي فيها. ُمتبلِّد وفي اللَِّسان : قيَل للُمتحيِّرِ 

 كذا في األَساس واللسان. قال َعِديُّ بن َزيد : التَّلهُُّف ، : بَلُّدالتَّ  من الَمجاز :و

َوائـــــــــــٌح  وَم نــــــــــــَ قـــــــــــُ ب مـــــــــــااًل َأو تــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــَبكح

بــــــــــــِداَيِت     ٍر مــــــــــــُ يــــــــــــح لــــــــــــَ لــــــــــــي  بــــــــــــِ دِ عــــــــــــَ لــــــــــــ  ــــــــــــَ بـ  الــــــــــــتـــــــــــــ 

  
 من َضْعف. قال الّراعي : السُّقوُط إِلى األَرِض  : التَّبلُّدو

ا و  هــــــــــَ لــــــــــِ ولــــــــــة َأهــــــــــح  لــــــــــلــــــــــّدار فــــــــــيــــــــــهــــــــــا مــــــــــن محــــــــــَُ

رٌي ولـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــاكـــــــــــِي هبـــــــــــا     قـــــــــــِ دِ عـــــــــــَ بـــــــــــلـــــــــــِّ تـــــــــــَ ُ
 (1) املـــــــــــ

  
ف نَْفَسه ، وكلُّه من البَالَدة. ما به أَحدٌ  ببَلَدٍ  النُّزولُ  : التَّبلُّدو الغَْيِر. بَلَدِ  التَّسلُّط على التَّبَلُّدو  قيل هو التَّصفيق. تَْقِليُب الَكفَّْين ، : التَّبَلُّدو يُلّهِ

 : لَِحقتْه َحْيَرةٌ. تَبلَّدَ و أَْبلَدَ و

قال األَصمعيُّ : هو المنقَطُع به ، وكّل هذا راجٌع للَحْيَرة. وأَنشَد بيت أَبي  الَمعتوه. الُمتحيِّر ، ال فِْعَل له. وقال الشَّْيبَانّي : هو : الَمْبلُودُ و

 ُزبيد :

يـــــــــَد ا   لـــــــــِ ي ا ـــــــــيـــــــــاَء جـــــــــَ نســـــــــــــــــــــــِ يـــــــــٍم يـــــــــُ ن محـــــــــَِ  مـــــــــِ

راه      وحِم حــــــــــــــــــىت  تــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــلــــــــــــــــــودِ قـ
َ

 كــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــ

  
 .البَليد ، وهو (2): الّذي َذَهَب َحيَاُؤه أَو َعقلُه  الَمبلود وقيل :

جلُ  بلَّدَ وَ  َِّجْه لشيْ  إِذا ، تَبِليداً  الرَّ ُجل : لِحقَتْهُ َحْيَرةٌ ، بَلَّدَ و بَِخَل ولم يَُجْد. اإِلنساُن إِذا بَلَّدَ و ٍء.لم يَت  بَلََّدتو إِعياًء. َضَرَب بنْفِسِه اأْلَْرضَ  الرَّ

 باَلدة. بَلُدَ  ، إِذا تأَّخَر عن الَخْيل السَّوابِق ، وقد بَِليدٌ  وفَرسٌ  لم يَْسبِْق ، الفََرُس : بلَّدَ و السَّحابةُ : لم تُْمِطْر.

جلُ  : األَْبلَدُ و  الغَِليُظهُ. العَِظيُم الَخْلقِ  الرَّ

 : العَِريض. البَلَْنَديو

ْلبُ : الجَ  (3) الُمْبلَْنِديو  الشَّديُد. َمُل الصُّ

طه تَحريٌك. من اإِلبل : الَّذي البَِليدُ و أَي لَْحم الَجْنبَْين ، الَكثيُر اللَّْحِم ، : الُمْبلَْنِديو البَلَْنَديو صاَرْت َدَوابُّهم  إِذا أَبلَُدوا عن أَبي زيد :و ال يُنَّشِ

 .بليدة ، إِذا كانت دابَّتُه أَبلدَ  ال تَسبِق. وقيل : بَليدةً  أَي كذلك ،

 أَنشد ابُن األَعرابّي قوَل شاعٍر يَصف َحوضاً :و استِكانةً. لَِصقُوا باألَرض : أَبلَُدواو

دٍ و  لـــــــــــــِ بـــــــــــــح ٍة  مـــــــــــــُ كـــــــــــــَ لـــــــــــــَ هـــــــــــــح اٍة مبـــــــــــــَ وحمـــــــــــــَ َ مـــــــــــــَ اح  بـــــــــــــَ

انِ     يـــــــــــــَ لـــــــــــــح ِ  عـــــــــــــِ لـــــــــــــح اَلِة اخلـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ُه بـــــــــــــِ اَوزحتـــــــــــــُ  جـــــــــــــَ

  
صق باألَرض. وقال غيره :  ، كُمْحِسن : الَحْوُض القَِديمُ  الُمْبِلدُ  هكذا رواه الجوهرّي ، قال : هنا. قال : أَراد : ُمْلبد ، فقَلب ، وهو الالَّ

 .إِبالداً  الّدْهرُ  أَبلََده ، بفتْح الاّلم تُِرك وَدَرَس ولْم يُستَْعَمل فتََداَعى. وقد ُمْبلَد حوضٌ 

 ه الصاغانّي.وُصورتُه ، نقلَ  الَوْجه ، بالّضّم : َهْيئتُه بُْلَدةو

 نقَلَه الّصاغانّي. كقََربوٍس : ع بنَواِحي المدينِة ، بَلَُدودُ و

 وإِاّل فهي الَمْقلَة ، قاله أَبو َعمٍرو. ِمن َذَهٍب أَو فِّضة أَو َرصاص ، بفتْح فسكون ، وهي بُْندقة َحَصاةُ القَْسِم ، فالسكون : ، بالّضمّ  البُْلدو

 * ومما يستدرك عليه :

 : لِصَق باألَرض. أَبلَدَ و إِتباٌع له. البالدو . فالتَّاِلُد القديم ،باِلدٌ  ِء الدائم الّذي ال يَُزول : تاِلدٌ يْ يقال للشَّ 

 .(4)الفَرِس : ُمنقََطُع الفَهدتَين من أَسافِلها إِلى َعُضِدها  بَْلدةُ و
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بينِي وبينَك ، يُريد القَِطيعةَ ، والِفَراَق  بَْلَدةٌ  ومن الَمجاز : إِْن لم تفعل كذا فهي
 من البِالد. بَْلَدةٌ  ، أَي أُبَاِعُدك حتّى تَفِصَل بيننا (5)

 .«صمت»إِْصِمَت ، وهي القَْفر ال أَحَد به. وقد تقّدم في  ببَْلَدةِ  ولَِقيتُه

 : تَكلَّف الباَلَدةَ. تَبلَّدَ و

 : الفاََلةُ. قال األَعشى : البَْلَدةو

__________________ 
 .85( ديوانه ص 1)
 ويف اللسان فكاألصر.« وعقله»( التكملة : 2)
ُغحَرنحِدي.3)

َلتحِدي كامل ُبـح
 ( يف ِإحد  نسخ القاموس : وامل

 ( اللسان : من أسافهما ِإىل عضده.4)
 والقطيعة مثبتة يف األساس وساقطة من اللسان.( خلرت الشارح با عباريت اللسان واألساس. والفرا  مثبتة يف اللسان وساقطة من األساس 5)
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َدةٍ و  لــــــــــح ــــــــــَ وِحشــــــــــــــــــــــــٍة  بـ ِر الــــــــــرت حِس مــــــــــُ هــــــــــح ِر  ــــــــــَ  مــــــــــثــــــــــح

رُ     عـــــــــَ ا شـــــــــــــــــــــــُ اهتـــــــــِ يـــــــــِر يف حـــــــــافـــــــــَ ـــــــــلـــــــــِّ نِّ ابل ـــــــــلـــــــــجـــــــــِ  ل

  
جُل : نُِكَس في العََمِل وَضعَُف حتَّى في الَجْري. قال الشاعر : بَلُدَ و  الرَّ

ـــــــــٌ   ُت ســـــــــــــــــــــــاب ـــــــــح ل ـــــــــُ قـــــــــًا حـــــــــىّت ِإذا قـ ـــــــــَ ل َر  طـــــــــَ  جـــــــــَ

وحٍء     راُ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ ه َأعـــــــــــــــح َداركـــــــــــــــَ َداتـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  بــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

  
 ، للُزوِمه األَْرَض. بَْلَدتِهِ  والِحْربَاُء ابنُ 

البِالُد  تَبلَّدت وفي األَساس : من الَمجاز :
: تقاَصَرت في َرأْي العْيِن من ُظْلمِة اللَّْيل. وعبارة اللسان : ويُقال للِجبَال إِذا تَقَاَصَرت في  (1)

 . ومنه قَول الشاعر :بَلََّدتْ  َرأْيِ العَْيِن لُظْلَمِة اللَّْيل : قد

هـــــــــَ   ـــــــــ  ـــــــــنـ وِم ذا ال ـــــــــقـــــــــَ ُر ال اهـــــــــِ ازِعح جـــــــــَ ـــــــــَ ن ـــــــــُ  ِإذا ملح يـ

َدتو     لـــــــــــــ  ر كـــــــــــــاألَ  بــــــــــــــَ يـــــــــــــح مح اأَلعـــــــــــــالُم ابلـــــــــــــلـــــــــــــ   كـــــــــــــَ

  
 : قَريةٌ من قَُرى أَلبِيرةَ ، منها أَبو ِعْمَراَن موسى بن أَحمد الشاعر ، َذَكره أَبو الخّطاب بن َحْزم. (2) بَلَُدودُ و

 : قَْريَةٌ لبني ُغبَر ، بينها وبيَن َحْجٍر لَيلتاِن. الباِلِديَّة

 اَرك بن علّي الحاِوي.بُن ِسْنَجار الُمْقرئ الّضرير ، محّركة ، َحّدَث عن المب بَلَدُ و

 : اسُم َموضع ، قال الّراعي يَِصف َصْقراً : بَْلدو

ابــــــــــٍة  بــــــــــَ َداَة صــــــــــــــــــــــــُ تح عــــــــــنــــــــــه غــــــــــَ لــــــــــَ  ِإذا مــــــــــا اجنــــــــــح

دٍ رََأ  وهــــــــــو يف     لــــــــــح ِد  بـــــــــــَ نحشــــــــــــــــــــــــِ َ  مــــــــــُ رَانــــــــــِ (3)خــــــــــَ
 

  
البكرّي : أَنَّها آلل َسِعيِد بِن َعْنبََسة بِن  ، بصيغة التَّصغير : قَْريَة آلِل علّي ، بَواٍد قريب من يَْنبع. وفي معجم« بُلَْيد»وفي الحديث ذكر 

 .(4)سعيد بن العاص 

َمدينةٌ بساِحِل بَْحِر الشَّام قريٌب من َجبَلة ، من فتوح ُعبَادة بن الّصامت ، ثم  بَْلَدةٌ و وقَْرية بمصَر ، (5)قَريةٌ من نَواِحي األَندلس  بُلَْيَدةو

 َخِربْت فأَنشأَ ُمعاويةُ َجبَلَةَ.

 ومما يستدرك عليه :* 

 ضّي.، بباَءين ُموّحدتين بَينهما الٌم ساكنة : َمدينةٌ بيَن بَْرقَةَ وَطرابُلس ، حيث قَتََل محّمُد بن األَشعِث أَبا الَخّطاب اإِلبا بَْلبَد : [بلبد]

 أَْصُل الِحنّاِء. أَهملَه الجوهريُّ وقال الّصاغانّي : هو ، كَسَمْندٍ  البَلَْندُ  : [بلند]

 فارسّي. قلت : وبالّضّم : الطَِّويُل العالي ،

 : * ومما يستدرك عليه : [بمرد]

قّة وَحّراَن ، بالجزيرة. (6): قَريةٌ من أَعمال البَِليخ  بَاَمْرَدى  من نَواِحي دياِر ُمَضَر ، بين الرَّ

وم ، يكون للقابُنُودٌ  فارسيٌّ معّرب ، جْمعه : العَلَُم الكبِيُر ، البَْندُ  : [بند] ئِِد ، يكون تحَت ُكّلِ علٍَم َعشَرةُ آالِف . وفي المحكم : ِمن أَعالِم الرُّ

 : َعلَُم الفُْرَساِن. وأَنشد المفّضُل : البَْندُ  َرجٍل أَو أَقّل أَو أَكثر. وقال الُهَجْيمّي :

 َجر ا البـُُنودَ َجاُءوا َ ر وَن 
ْخمُ  ْخُم واللِّواُء الضَّ َي العَلَُم الضَّ  .البَْندَ  وقال النْضر : ُسّمِ

وم كاألَْجناِد بأَرض الشام ، واألَعراِض بالِحَجاز ، والُكَوِر بالعراق ، والَمخاليِف ألَهل اليمن. البُنُودُ  :وقال ياقوت   بأَْرِض الرُّ
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 جْمع ِحيلة ، فارسيٌّ معّرب. ِحيٌَل مستَعَملة ، : البَْندو

يات ، وهو هكذا في سائر النسخ.  ويُطلَق على األَلغاز والُمعمَّ

بدال مهملة وخاٍء معجمة « َدِخيل»، بضم المهملة والموّحدة جْمع ِحبَالة. وفي بعضها « ُحبُل ُمستعَملة»شيخنا هنا عن بعض النُّسخ وَذكَر 

 ، كأَنَّه قُِصَد به أَنّه ليس بعربّي ، وذكر أَنّه َصّوبه بعُض الشُّيوخ.

 قلت : والّصواب ما ذكرناه ، فقد جاَء عن الليث : يقال :

__________________ 
 ( األساس : اجلبا .1)
 ( يف معجم البلدان : ابسكان الالم ا من نواحي املدينة ا ولعلها األوىل وقد مّرت قريباً.2)
 من قصيدة يف امرأة قطض بطاهنا ملا رحلت فسقرت هودجها وعنتت فقا  الراعي أبيالً مطلعها : 85( ديوانه ص 3)
 مل أر مـــــــــــــــعـــــــــــــــقـــــــــــــــورًا بـــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــعشــــــــــــــــــــــــــــر و 

 انــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــــــارًا ابلــــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــــان وابلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدِ  أقــــــــــــــــــرّ    

  

 .«صبابة»بد  « ضبابة»ويف الديوان 

 ( يف معجم البلدان يفيد أهنا غري األوىل.4)
 ( يف معجم البلدان : بَلرية بكسر الالم.5)
 .«البلنج»( عن معجم البلدان ا وابألصر 6)
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 ، أَي كثيُر الِحيَِل. البُنُود فاُلٌن كثيرُ 

يُطلَق على المَحابس الّتي تُجعَل بين َحبّات السُّْبحة ليُعلّم بها على الَمحّل الّذي يَِقُف  البَْندَ  التُّحفة للسيّد ُعمر البَْصِرّي : أَنَّ وَذَكَر عن حاِشيَة 

 عنده الُمَسبِّح ِعند ُعُروِض شاِغٍل. قال : قلت : والظاهر أَنّه ُمَولَّد ، بل ُمحَدث.

 العَْقُد ، ويُطلَق على تِلك العُقَد َمجازاً. البَْندِ  وأَصل (1)قْلُت : وهو كذِلَك فارسيٌّ معرب 

 قال أَبو َصْخٍر : الّذي يُْسَكُر ِمَن الماِء. : البَْندُ و

فــــــــــــي و  وقــــــــــــِ خــــــــــــيــــــــــــاِم ومــــــــــــَ لــــــــــــح ي لــــــــــــِ اجــــــــــــِ عــــــــــــَ  ِإّن مــــــــــــَ

ة     يـــــــــــــَ نِ بـــــــــــــرَابـــــــــــــِ َديـــــــــــــح نـــــــــــــح ـــــــــــــَ هـــــــــــــا الـــــــــــــبـ امـــــــــــــُ  ابٍ  مثـــــــــــــَُ

  
 َماٌم وَشجٌر.يَعنِي أُلِقَي عليها ثُ 

 فإِنّه يكون حينئذ كالحابِس والعاقِد للنَّفس. بِفْرزاٍن ، (2) بَْيَدٌق ُمْنعِقدٌ  : البَْندو ع. : البَْندو

ْند من األَُمم ، وهم بالكْسر : أُّمةٌ  : البِْندو  بالبَحرين ، ذكره ابن الكلبّي في كتاب افتراق العرب. إِْخوة الّسِ

 نقله الصاغانّي. الدُّبُر ، علٌَم على :، كَسفُّودة  البَنُّوَدةو

 ، يَرِوي عن الَحسن ، مشهور. بِنُدويَةُ  األَعرابّي ، واسم أَبيهِ  (3)هو َعوف بن أَبي َجبلَةَ  ، بالكسر ، بِْنُدويَةَ  َعوُف بنُ و

د بنو ثِين ، الُخراَسانّي من بِْنُدويَةَ  ُمَحمَّ  ذكَرهما األَمير أَبو نْصر. الُمحّدِ

 : * ومما يستدرك عليه : [بنرد]

يرازّي. ِبنِْردَ  َجّد عبد العزيز بن إِبراِهيَم بنِ  ، بكسر الموّحدة والنون وسكون الّراِء وآخُره دال : بِنِْردُ   األَدمّي الّشِ

 كذا في التكملة. البِئُر ، أَهملَه الجوهرّي ، وقال الصاغانّي : هو ، البَْودُ  : [بود]

 :* ومما يستدرك عليه 

 ، لُغة في بَدا بمعنَى ظَهَر ، وسيأْتي في الياِء. بَواداً  ءُ الشي باد

أَي  م ، بن الحارث بِن ُدوداَن بِن أََسٍد. ابن سْعد بن الحارث بن ثَْعلَبَة أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانّي : هو كَسْكَرى ، بَْهَدى : [بهد]

 معروف.

 قلت : وفيه نَظٌر.

 بن سْعد بن لَُجيم ، نقَلَه الصاَغانّي. بِنُت َربِيعَةَ  بَْهدٍ  أُمُّ و

معانّي عن الّداَر قطنّي. البَْهِديّ  : بْطٌن في بني أَسِد بن ُخَزيمةَ ، منهم ساِلُم بن وابِصةَ بن ُعْقبَةَ الشاعرُ  بَْهد وبَنُو  ، ذكَره ابن الّسِ

غانّي. : الدََّواهي ، البََواِهدو  نقله الصَّ

 ، وعلى األخيرة اقتصَر الصاغانّي. (4)موضع ، والّصواب َموضعاِن  : ع ، بَْهَدى ذو أَو بَْهَدىو

 * ومما يستدرك عليه :

اح الفصيح عن الفّراِء ، وقد َمرَّ ذلك. بَْهَدادُ   : لُغة في بَْغَداد ، نقلَه بعض ُشرَّ

ره شيُخنا بِناًء على أَنه لم يَذكره الجوهرّي وال أَرباُب األَفعال ، وال اقتضاه قِياس ، وقد أَنكَ ـ  هكذا في اللِّسان ، يَبِيُد بََواداً  ءُ الّشيْ  بادَ  : [بيد]

، إِذا  بَاَد يَبيُد بَْيداً و َذَهَب واْنقََطَع. وهذه عن اللِّحيانّي : ، بَْيُدوَدةً و بالّضّم ، ، بُيُوداً و بالفتح ، ، بَيَاداً و بَْيداً ـ و وهذا منه عجيٌب كما ال يَخفَى

 َهلَك.
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 ، أي َهلُكوا وانقََرضوا.« أَهلَُها بادَ  فإِذا هم بِديارٍ »هللا. أَهلََكه. وفي الحديث :  أَباَدهو حكاه سيبويه. : َغَربْت ، بُيُوداً  الشَّْمسُ  باَدتو

يَت بذلك ألَنَّهاءَ والَمفازةُ الَمستويَةُ يُجَرى فيَها الَخْيل ، وقيل : َمفازةٌ ال شيْ  : الفاََلةُ  البَْيَداءُ و َمن يَحلَُّها.  تُبيدُ   فيَها. وقال ابن ِجنّي : إِنَّما َسّمِ

ٌء قَليٌل ، ال تَراَها الَمكاُن الُمستِوي الُمشرف ، قليلةُ الشََّجِر َجْرداُء تَقُوُد اليَْوَم ونِْصَف يوٍم ، وأَقّل ، وإِشرافُها شيْ  : البَْيداء وعن ابن ُشميل :

 إِالَّ 

__________________ 
قوله فارسي معّرب ا مقتض  كون معّرابً أن تكون العرب نطقت به بعد العجمة كسائر املعّرابت وهو ينايف كونه »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 مولداً و د ً.
 ( يف ِإحد  نسخ القاموس : متعقٍِّد.2)
 ( يف التكملة : ابن أيب مجيلة.3)
وقير  ا موضـــعان  .. هبد . ويف معجم البلدان : هبد  بوزن ســـكر  ويقا  ذو هبد  قرية ذات َنر ابليمامة( كما يف اللســـان : هبد  وذو 4)

 متقارابن.
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ِلبًة  َفٌة ا  بِيدٌ  ج ال تكون ِإال  يف أَرحِض ِطٍا ا (1)َغِليظًة سـَ ر صـِ فاِت ألَنّه يف اأَلصـح رَي الصـِّ روه َتكسـِ  بـَيحَداَوات والِقَياس كسـ 
 ألَن ه تكسري اأَللاِء. ا
أَْهلِكيهم. وهي هنا أَي  «. فيُخَسُف بِهمِ بَيداُء أَبِيِديهمْ  بَعََث هللا ِجبريَل فيقول : يا بالبَْيَداءِ  إِّن قوماً يَْغُزوَن البَْيَت فَإِذا نََزلُوا»في الحديث : و

 الشَّريفَين ، بَطَرف الِميقَاِت المَدنّي الّذي يقال له : ذو الُحليفَِة. أَْرٌض َمْلَساُء بيَن الَحَرَمْينِ  اسُم َموِضعٍ بعَينه ، وهي

 اسٌم لها ، كما في الّصحاح. قال امرؤ القَيس : : األَتَاُن ، البَْيَدانَةو

ِا مُ  بـــــــِ ِت اجلـــــــَ لـــــــح ومـــــــًا عـــــــلـــــــ  صـــــــــــــــــــــَ ٍج فـــــــيـــــــَ حـــــــ   ســـــــــــــــــــــَ

وحمـــــــــــًا عـــــــــــلـــــــــــ  و     َدانـــــــــــةٍ يــــــــــــَ يـــــــــــح ِب  بــــــــــــَ لـــــــــــَ وح (2)أُمِّ تــــــــــــَ
 

  
. .البيداءِ  أَْي أُِضيفَْت إِلى : ال اسٌم لها البَْيَداءَ  الّتي تَْسُكن هي الَوْحِشيَّةُ ، أَو : الِحَماَرةُ  البَْيَدانةُ و وفي اللّسان : وفي تَسمية  وَوِهَم الجوَهِريُّ

يَت بذلك لسُكونها :قَوالِن  البَْيَدانة األَتَانِ  ، وتكون النُّون فيها زائدة ، وعلى هذا القَوِل جْمهوُر أَهِل اللُّغَة. والقَول  البيداءَ  أَحُدهما أَنّها ُسّمِ

 الثاني : أَنَّها العَظيمةُ البََدِن ، وتكون النُّون فيها أَصليّة.

 ج بَْيدانَاٌت.

يت. بَْيدَ  يُقَال : َرجٌل كثيُر المال بمعنى َغْير ، (3) بَايِدَ و ، بَْيدَ و ّكِ  أَنَّه بَخيٌل ، معناه غير أَنّه بَخيٌل ، حكاه ابن الّسِ

 حكاه أَبو ُعبَْيد ، أَي الّتي يَُراُد منها الُمصاَحبَة. قال ابن سيده : واألَّول أَعلَى. َعلَى ، قِيل : هي بمعنَىو

وايات : و  .«تُوا الكتاَب ِمن قَْبِلنَاأَنهم أُو باْيدَ »قد جاَء في بعض الّرِ

 بَْيدَ  يأْتيو ، أَي بقُّوة. قال أَبو ُعبيد : وفيه لُغة أُخرى َمْيَد بالميم. بأَْيد إِنّها قال ابن األَثير : ولم أََره في اللُّغة بهذا المعنَى. وقال بعُضهم :

 ذكَره ابن ِهشام ، ومثَّله ِمْن أَْجٍل ، بمْعنَى

 .(4)« أَنِّي ِمن قَُريش بَْيدَ  العََربِ أَنا أَفَصُح »بحديث : 

غانّي. ٌء ،: َرِدي بَْيدٌ  َطعَامٌ و  نقَلَه الصَّ

 حكاه ابن األَعرابي وأَنشد : َرُجل ، اسم : بَْيَدانُ و

ِن  تح مـــــــــن َديـــــــــح لـــــــــِ ىت أَنـــــــــفـــــــــَ َدانَ مـــــــــَ يـــــــــح دح  بــــــــــَ عـــــــــُ  ال يــــــــــَ

َدانَ     يـــــــــــــح ـــــــــــــَ ا لـــــــــــــبـ يـــــــــــــَ رائـــــــــــــِم مـــــــــــــالـــــــــــــِ ٌن يف كـــــــــــــَ  َديـــــــــــــح

  

قــــــــــٍة بــــــــــه  ن ثــــــــــِ لــــــــــُت مــــــــــِ يِن قــــــــــد قــــــــــُ ــــــــــّ  عــــــــــلــــــــــ  أَن

ا    ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــي ال َ ـــــــــــــــين ِشـــــــــــــــِ ي تح ميـــــــــــــــَِ ا ابعـــــــــــــــَ  َأاَل ِإلـــــــــــــــَّ

  
 قال : ع ، : بَْيَدانُ و

اٍت  بــــــــــــــَ يــــــــــــــلــــــــــــــِ عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ َر  بــــــــــــــثـ ــــــــــــــَ د   لــــــــــــــن تـ  َأجــــــــــــــِ

َدانَ ال و     يــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــَ واَل  بـ يــــــــــــــــــــــًة َذمــــــــــــــــــــــُ  انجــــــــــــــــــــــِ

  
 ِحَمى َضِريَّة. قاله أَبو ُعبيد. وقيل : َجبٌل أَحمُر مستطيٌل من أَْخيِلة ماَءةٌ لبنِي َجعفَِر بن ِكالب ، بَْيدان أَو

 فصر التاءِ 
 املثّناة الفوقّية مض الّدا  املهملة

ِذْكُر المصنّف له هنا يَُدلُّ على أَصالة التاِء ، كما هو رأُْي جماعة ، وقيل بزيادتها. فَمحلُّه في برد ، وقد ذكَره  ، كزْبِرجِ : ع ، تِْبِرد [تبرد]

 احب اللسان فإِنّه ذكَره بتقديم الباِء الموّحَدة على المثنّاة الفوقيّة.المصنّف هناك أَيضاً. وأَّما ص

َحه شيُخنا أَنّه التَّْرمُ  ، التَّريديُّ  [ترد] ِدّي بفتح المثنّاة وكسر الّراِء وسكون التّحتيّة ، هكذا هو في النُّسخ ، وقد أَهملَه الجماعةُ ، والّذي صحَّ

 صاحب النَّاموس ، وأَنَّه َموضع في ِدياِر بني أَسٍد فليُْنَظر ويُحقَّق.بفتْح أَّوله وضّم الميم نقالً عن 
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 أَنّ  نَْضلَةَ  بن لُحَصين كتبَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَّن النّبّي »في الحديث  قْلت : وقد رأَْيت ذلك في اللسان والنِّهاية في ثرمد ، وقد جاَء ِذْكُره

 َعْمرو والمشهور بهذه النِّسبة .(5) في دياِر بني أَسٍد والثاُء لُغة فيه ، كما سيأْتي ، وفسََّراه بأَنّه َموضعٌ  «تَْرُمدَ  له

__________________ 
 ( التهذيب واللسان : صلبة.1)
 والصلت : الواضح اجلبا. واملسحج : املعض . ويرو  : قوله : فيوماً اخل قا  يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 فيوماً عل  سرب نقيٍّ ُجُلوُده
 .«فرس عل  بقر الوحش أو محري وحشيعين ابلسرب القطيض من بقر الوحش ا يريد يوماً أغري هبذا ال

 .«بيد أهنم»( عن اللسان والنهاية وابألصر 3)
 ... ابن مالك وغريه أهنا هنا مبعىن غري( جاء ا ديث يف اللسان والتهذيب عل  أن بيد مبعىن غري. واستطرد ابن هشام هنا يقو  : وقا  4)

 وأَنشد أبو عبيدة عل  جميئها مبعىن من أجر قوله :

 عــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــدًا فــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــُت ذا  بــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد أين 

ريّنِ      َأخـــــــــــــــــــــــاُف ِإن هـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــُت أن تـــــــــــــــــــــــُ

  

 (.156)املغين ص 
 ء.. من طي.. ( يف معجم البلدان : ثرمد اسم شعب أبجاء لبين ثعلبة5)

 ندي نقله ايقوت عن  مد بن موس . قا  ايقوت : وعندي أن ترمد غري ثرمداء ألن ثرمداء ماء لبين سعد اويف ترمد : ثرمداء وهو الصحيح ع
 لبين أسد. ترمدو
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واّلذي يَغِلب عل  َ يّن أَن ه الت زِيدّي ا ابلزّاي بد  الرّاِء ا ِإىل  شاعٌر ا هكذا يف سائر ُنسخ القاموس ا وهو ابن  مد ا
ُرو بن مالٍك   ا القائُر : (1)بلحدة ابليمن يُنَسج هبا الرُبود. والشاعر املنسوُب ِإليها هو َعمح

ا و  هــــــــــــــَ مــــــــــــــح نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َد مل نـ ا  مــــــــــــــِ هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ يــــــــــــــلــــــــــــــتـ ــــــــــــــَ  ل

ا    ـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــَ ارِق افـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  نـــــــــــــــا مبـــــــــــــــِ لـــــــــــــــتـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح  كـــــــــــــــلـــــــــــــــَ

  
كان قال شيُخنَا : الّصواُب في ِمثل هذا أَن تُعدَّ ُحروفُه كلَُّها أُصوالً ، فتُذَكر في فصل الميِم ، ألَّن البْلدة أَعجميّة. وإِن  ، بالّضّم ، ماتُِريدُ و

 (2)خارٌج عن الطَّريقَين. قاله شيُخنَا َعربيًّا فالصواب أَن يُذَكر في فصل الّراِء ، ألَنَّها مضارع أَراَد يُِريد ُمسنَداً للُمخاَطب. أَّما ِذكُرها ُهنا ف

معَانّي ، و ة بِبُخاَرا ،ـ  هو أَْعَرُف مثْله في شْرح المقاصِد ، وُشروح األَمالي وغيرها. وقيل : قَرية أَو َمَحلَّةٌ بَسَمْرقَْنَد. والّذي َذَكره ابن الّسِ

ر ، ويقال الماتُِريتّي ، إِمام الُهَدى الَحنَفيّ  الماتُِريديّ  بن محّمد بن محمود محّمد أَبو منصور اإِلمام منها بها ، أَنّها َمحلّة بَسَمْرقَْنَد.  المفّسِ

 بعد موت أَبي الحسن األَشعَرّي بقليل. 333، نَظير األَشعريّة ، مات سنة  الماتُِريديّة الِمتكلّم ، َرأْس الطائفةِ 

 حَكاه ثعلٌب عن ابن األَعرابّي ، ذكَره بعد ِذْكِره الُكْزبََرةُ والَكَرْويَاُء ، رة عن الَهروّي :مع كسر القاف ، األَخي ، بالكْسر وتفتح التِّْقَدةُ  : [تقد]

 الَكَرْويَاُء. في النُّون أَيضاً فقال : والنِّْقَدة : (3)، بمعنى الُكْزبََرة ، وَصّوبها األَزَهِرّي. وَذَكره األَزهرّي  التِّْقدة

 * ومما يستدرك عليه :

 .(4)َموضٌع في باديَِة اليَمامة  َدةُ التُّقَيِّ 

واة : هو ، كِزْبِرحٍ ، التِّْقِردُ  : [تقرد] كذا في التهذيب في  الَكَرْويَاُء ، أَهملَه الجوهرّي ، وقال اللَّيث وابن ُدريد وأَبو حنيفةَ عن بعِض الرُّ

باعيّ  ، وهو عند أَهِل اليمن ، ورَوى ثعلٌب عن ابن األَعرابّي : التِّْقَدةُ : الُكْزبََرة ، والتِّْقَدة  (5)كذا عن ابن ُدريد  األَْبَزاُر كلُّها ، التِّْقِرد أَو الرُّ

 فال أَعرفه في كالم العرب. التِّْقِرد الَكْروياُء. قال األَزهرّي : وهذا هو الّصِحيح ، وأَّما

 ، الُمتْلَدو ، كاإِلسنام ، (6) اإِلتاَلدُ و كأَِمير ، ، التَِّليدو بالكسر ، ، التِّاَلدُ و ح ، والّضّم ، والتحريك ،، بالفتْ  التَّْلدو ، كصاِحٍب ، التّاِلدُ  : [تلد]

أَنَّ تاَءه ولذلك حَكَم يعقوُب  ما ُوِلَد عنَدك من ماِلَك أَو نُتَِج ، كُمْكَرم ، األَخيرة عن ابن ِجنِّى ، فهذه ثَمان لُغاٍت َذكَرها ابن سيده في المحكم :

يين : هذا كلُّه من الواو. فإِذا كان  بَدٌل من الواو ، وهذا ال يَْقَوى ، ألَنّه لو كان ذلك لُردَّ في بْعِض تَصاريفه إِلى األَْصل. وقال بعض النَّحّوِ

 رِف.: كلُّ ماٍل قديٍم من حيوان وغيره يُوَرث عن اآلباِء ، وهو نَقيض الطا التِّالد ذلك فهو معتلٌّ وقيل :

ُجُل ، إَِذا اتّخَذ ماالً. أَتْلَدَ و ُهَو. أَتْلََدهو كعُقُوِد ، يَتِْلد تُلُوداً و يَتْلُدُ  المالُ  تَلَدَ   الرَّ

،  (8)والصواب أَنّه كُمْكَرم  قَِديٌم ، هكذا في النُّسخ ، وقد سقَط من بعِض النُّسخ : ، كُمعظَّم ، ُمتَلَّدٌ  (7)بضّمتين  وُخلٌُق ، : قديٌم. ُمتْلَدٌ  مالٌ و

 لما أَنشد ابُن األَعرابّي :

بـــــــــــــــد  عـــــــــــــــح نـــــــــــــــا مـــــــــــــــنـــــــــــــــِك أُم  مـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــاَذا ُرزِئـــــــــــــــح

     ٍ لـــــــــــح ِ  وخـــــــــــُ لـــــــــــح ِة اخلـــــــــــُ عـــــــــــَ ن ســــــــــــــــــــــــَ دِ مـــــــــــِ لـــــــــــَ تــــــــــــح  مـــــــــــُ

  
ببِالِد  ، (9)هكذا في النُّسخ بالنُّون ، وفي بعضها بالمثلّثة ثّم بالموّحدة  ، محّرَكةً : َمْن ُوِلد بالعََجِم فُحِمَل َصِغيراً فنَبََت ، التَّلَدُ و التَِّليدُ و

ما َولَْدَت أَنت. قال أَبو  : التِّالدو : ما ُوِلد عند غيرك ثم اشتَرْيتَه صغيراً فثَبَت عنَدك ، التَّليد وُرِوَي عن األَصمعّي أَنّه قال : اإِلسالم.

ٌ  تُلَداءَ  في قوم تَِليدٌ  بمّكة ، أَي ِميالدي ، وقال اللِّْحيَانّي : َرجلٌ  تِاَلِدي منصور : َسمْعت َرجالً من أَهل مّكةَ يقول :  في نِْسَوة تَليدٌ  ، وامرأَة

 .تُلُدِ و تاََلئدَ 

__________________ 
 مالك الزهري.( يف معجم البلدان : عمرو بن 1)
 .«قوله قا  شيخنا هو مكرر مض عزوه له يف صدر العبارة.»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .413/  9( هتذيب اللغة 3)



3705 

 

 . وقد يزاد يف آخرها هاء : ماء لبين ذهر بن ثعلبة ا وقير : ماء أبعل  ا زن... ( يف معجم البلدان : تـَُقيِّد4)
 .413/  9يب اللغة وانظر هتذ 254/  2( اجلمهرة 5)
 ( ابألصر : واألتالد بفتح اهلمزة ا وما أثبت ضبرت القاموس ومثله يف اللسان والصحاح.6)
 وَخلحٌ .ـ  ضبرت قلمـ  ( يف القاموس7)
 ( وهي عبارة اللسان والصحاح.8)
 ( وهي رواية اللسان ا وابلنون عبارة الصحاح.9)
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جُل في بنِي فاُلٍن ، تَِلدَ و ، إِذا َوِرثَها  تَليدةٌ  : أَقام بِه. وجاريةٌ  تُلوداً  بالمكان تَلَدَ و فِيِهم. أَقَامَ  : يَتلَدُ و يَتلُد وهذه عن الفراِء ، ِرَح ،كنََصر وفَ  الرَّ

جُل ، فإِذا ُوِلَدت عنَده فهي َوليدةٌ.  الرَّ

هي الّتي ُوِلَدت ببالِد  التَّليدة ، فَردََّها ُشَريٌح. قال القُتَيبّي : َدةً تَلي وُرِوَي عن ُشريٍح : أَّن َرجالً اشتََرى جاريةً وَشَرط أَنّها ُمَولَّدة فَوجَدها

 العََجم وُحِملْت فنشأَت ببالد العَرب.

: الّذي ُوِلَد عندك ،  التَِّليد الُمَولَّدة : الّتي ُوِلَدت في بالِد اإِلسالم. وعن ابن ُشميٍل : ، وهو الَّذي ُوِلَد عنَدك. وقيل : التِّالد والُمَولََّدة بمْنزلَةِ 

 وهو الُمَولَّد واألُنثَى المولََّدة.

 واحٌد عندنا. َرواه الَمصاحفّي عنه. التَِّليدو والُمَولَُّد والُمَولَّدةُ 

ه وأَبَاهُ.فاُلٌن عندنا  تَلَدَ و الماِل ما تَوالََد عنَدك فتَلَد ِمن َرقيٍق أَو سائمٍة : تِالدُ  وَرَوى َشِمٌر عنه أَنّه قال :  ، أَي َولَْدنَا أُمَّ

 .«أَتاْلده من تِالداً »وفي نُسخة « ، فإِنّه ماَت في َمنَاِمه تِاَلِدَها ِمنْ  تِاَلداً  أَنََّها أَعتقَْت عن أَخيها عبِد الرحمن»في حديث عائشةَ : و

 ألَنّهم َسكنوها قديماً ، كذا في الّصحاح. ُعَماَن ، أَتاْلدُ  يقال لهم ، بالفتْح : بُُطوٌن من َعبِد القَْيِس ، األَتاْلدُ و

 أَي أَّول ما أََخْذتُه وتعلَّْمته بمكَّةَ. (1) «تِاَلِدي آل حم ِمنْ »في حديث ابن مسعود : و

 ، بالّضم : فَْرُخ العُقَاِب. التُّْلدُ و

ُجلُ  تَلَّدَ و  عن ابن األَعرابّي واللِّْحيَانّي. : َجَمَع َوَمنََع ، تَتِْليداً  الرَّ

 َكأَِميِر وُزبَيٍر : اسمان. ، تليدٌ و

 األَزدّي ، عن ابن نصر ، وعنه أَبو محمد بن الخّشاب النّحوّي. تَْلدٍ  ، بفتح فسكون : أَبو الَمَواِهب يحيى بن أَبي نْصر بن تَْلدو

 * ومما يستدرك عليه :

 كأَحَمَد ، وبضّم الميم : َموضٌع ، لغة في أَثمد ، بالمثلّثَة ، كما سيأْتي. أَتَْمدُ  : [تمد]

 ، بالكسر : قَريةٌ بمصر. إِتِميَدىو

َي بهذا الشََّجرِ  التُّودِ  ، بالّضم : َشَجرةٌ. وذُو التُّودُ  : [تود] َر قَوُل أَبي صْخٍر الُهَذلّي : : ع ُسّمِ  وبه فّسِ

نــــــــــَد َأطــــــــــالاًل بــــــــــذي  َت مــــــــــن هــــــــــِ رفــــــــــح ودِ عــــــــــَ   الــــــــــتــــــــــ 
اِويــــــــــِد     يــــــــــِ  الــــــــــر خــــــــــَ ا الــــــــــبــــــــــِ اراهتــــــــــَِ رًا وجــــــــــَ فــــــــــح (2)قـــــــــــَ

 

  
ت لئاّل يَ  تَْوِديَةٌ  فواحدتها التََّواِدي قال األَزهرّي : وأَّما رَضعَها الفَصيُل ، قال : ولم وهي الَخَشبات الّتي تَُشدُّ على أَخالف النّاقِة إِذا ُصرَّ

 بمعنى التَّأَنِّي في األَمر. التُّؤدة أَسمع لها بفْعٍل ، وليَست التاُء بأَصليّة في هذا وال في

 ، بضّم الواو : َموضٌع في المغرب أَو َجبٌل ، فلينظْر. التَّاُودُ و قلت :

 * ومما يستدرك عليه :

باعّي عن ابن [تمرد] : َمحاِضُن الَحمام في  التماِريد ، وقيل : التَّماريد ، وجْمعه التِّمرادُ  يقال لبُْرجِ الَحمام األَعرابّي : : ففي التهذيب في الرُّ

 بُْرجِ الَحماِم ، وهي بُيوٌت ِصغاٌر يُبنَى بعُضها فوق بعٍض.

 .(3)توبد : والتّوباُد : أَبرُق أَسد 

ْفُق. يقال : األَْعَرابّي : هوأَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن  ، التَّْيد : [تيد] ربََّما زيَد فيها الكاف فيقال : و قال : يا هذا ، أَي اتَّئِْد. تَْيَدكَ  الّرِ

إِّما َمصدٌر والكاُف مجرورة ، أو اسُم فِْعٍل والكاُف  ، كُرَويدك. تَُوْيَدكَ  وزاد أَهُل الغريب : َزْيداً ، أَي أَْمِهْله. تَْيَدكَ و ُرَويَدك زيداً ،

 ابُن مالكٍ  َزْيداً وَزيٍد. وقال تَْيدَ و يَْخِفْضَن َويَْنِصْبن : ُرَوْيَد زيداً وَزْيٍد ، وبَْلهَ َزيداً وزيٍد ، تَْيدَ و وقال ابن َكْيسان : بَْلهَ وُرْوْيدَ  لِخَطاب.ل
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:  عزوجلضافَة ، ألَنَّها في تقدير المصدر ، كقوله بالخفض على اإلِ  َزيٍد ، تَْيدَ  ويُقَال : وهو الّراجح ، ال يَُكون إِاّل اسَم فِْعٍل ، وغيره :

 .(4) (َفَضْرَب الّرِقابِ )

 ذكَره ابُن الكلبّي في كتاب افتراق العََرب ، به نَْخٌل وماٌء : َسكنَه ُجَذام ثّم ُجهينة. وبخّط ابن األَعرابّي تَيَدر وفَيَدر ، ع كجعفَِر : ، تَْيَددُ و

 .(5)وهما تصحيٌف. كذا في معجم البكري 

__________________ 
 جاء يف األصر. ( هذه رواية  ديثه ا ومثة رواية أخر  راجض اللسان. واقتصر يف النهاية عل 1)
 واللسان. (.تود)( معجم البلدان 2)
 ( يف معجم البلدان : التوابذ الذا  املعجمة : أُبري  األسد.3)
 .4( سورة  مد اآية 4)
 ( مل ترد يف معجم ما استعجم ا وما ذكر فهو يف معجم البلدان.5)
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 فصر الثاءِ 
 املثّلثة مض الّدا  املهملة

ّمة : والقُرُّ ، : النَّدى ، الثَّأَد : القََذر. وفي الّصحاح : الثَّأَد عن ابن األَعرابّي :و نْفُسه. ، محّرَكةً : الثََّرى والنََّدى الثَّأَد : [ثأد]  قال ذو الرُّ

ئــــــــــــــــزه  اَت ُيشــــــــــــــــــــــــــــــح ره  ََثحدٌ فــــــــــــــــبــــــــــــــــَ  وُيســــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــِ

بُ     ـــــــــــَوســـــــــــــــــــــــــواُس واهِلضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِح وال ـــــــــــرِّي َذُ ُب ال ـــــــــــَ  ت

  
ك.  قال : وقد يُحرَّ

: نَِدَي. قال األَصمعّي : قيل لبعض  ثَئِدٌ  فهو ثَأَداً  كفَِرح ، النَّْبُت ، ثَئِدَ  : َمقُروٌر. ثَئِدٌ  ورُجلٌ  .ثأَد وذاتُ  ثَئَِدةٌ  ولَيلَةٌ  نٍَد ، كَكِتٍف : ، ثَئِدٌ  َمَكانٌ و

 ً َمأٌْد  ثَأْدٌ  زيُد بن ُكثَْوةَ : بَعَثُوا رائداً فَجاَء وقال : ُعْشبٌ َمئِداً. وقال  ثَئِداً  العرب : أَِصْب لنا َمْوِضعاً ، أَي اْطلُْب ، فقال رائُدهم : َوَجدُت مكانا

 .(1)، كأَنّه أَْسُوُق نساِء بني َسْعد 

ُطوبة ، كما في األَساس. : َريَّا ُممتَِلئةٌ. ثَئَِدةٌ  فِخذٌ  من الَمجاز :و  َعبَّر َعن النَّعمة بالرُّ

ه ، كما يقال َحُمقَْت. قال أَبو ُعبَْيد :  ثَئَِدتْ  كالهما بالتحريك لمكان حْرف الَحْلق. ومالَهُ  األََمةُ. والَحمقاُء ، : الدَّأَثَاءُ و الثَّأََداءُ  عن الفّراِء :و أُمُّ

 وَدأْثاُء. قال الُكميت : ثأَْداءُ  ولم أَسَمع أَحداً يقول هذا بالفتح غير الفّراِء ، والمعروف

ا بـــــــــــــــــــــيِن و  ا كـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــّ  ا ملـــــــــــــــــــــ   َثحَداءَ مـــــــــــــــــــــَ

رِ     ة كـــــــــــــر  ِوتـــــــــــــح نـــــــــــــّ ا ابأَلســـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــَ يــــــــــــــح فـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ّكيت : وليس في الكالم فَعاََلُء بالتحريك إِاّل حرٌف واحٌد ، وهو فات. وأَّما األَسماُء فقد جاَء  الثَّأََداءُ  وقال ابن الّسِ ، وقد يُسّكن ، يعني في الّصِ

ّي : قد جاَء على فَعاََلَء ِستَّة أَْمثلة ، وهي ، وَسَحنَاُء ، ونَفََساُء لُغة في  ثَأََداءُ  فيها حرفان : قََرَماُء َوَجنَفَاُء ، وهما موضعان. وقال ابُن بَّرِ

 ، هذه الثالثة أَسَماُء َمواِضَع. (2)َسداُء نُفَساَء ، وَجنَفَاُء ، وقََرماُء ، وحَ 

 قال الشاعر في َجنَفاَء.

اَء حــــــــــــىّت  فــــــــــــَ نـــــــــــــَ ن جــــــــــــَ ُت ِإلــــــــــــيــــــــــــك مــــــــــــِ لــــــــــــح  َرحــــــــــــَ

اد    طـــــــــــــــَ
َ

يـــــــــــــــتـــــــــــــــَك ابملـــــــــــــــ اَء بـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ُت فـــــــــــــــِ  َأَنـــــــــــــــَح

  
 وقال السُّلَْيك بن السُّلََكة في قََرماَء :

واُه  يـــــــــــــــٍة شـــــــــــــــــــــــــــــَ اَء عـــــــــــــــالـــــــــــــــِ َرمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  قـ  عـــــــــــــــَ

ارُ     َ ِه مخــــــــــــــــــــِ رتــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــاَض غــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــــَبن  بــــــــــــــــــــَ

  
 .(3)قاَل لَبِيد في َجَسَداَء و

الَ ً  ا ثــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــح يـ يــــــــــــُث أَمحســــــــــــــــــــــــــَ ا حــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــح تـ  فــــــــــــبــــــــــــِ

البُ     ــــــــــكــــــــــِ ا ال نــــــــــَ نــــــــــبــــــــــحــــــــــُ داَء تــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــ  َجســــــــــــــــــــــــَ

  
 عامَ  عنههللارضيوقيل : أَي لم أَكن بَخيالً لئيماً. وهذا المعَنى أَراد الّذي قال لعَُمر بن الخّطاب  بِعَاِجٍز ، لستُ  ، أَي (4) ما أَنا ابُن تَأََداءَ و

َمادة  .(5)أَي لم تكْن فيها كاْبِن األََمِة لئيماً « ثَأَْداء ابن فيها كْنتَ  وما انَكشْفتَ  لقد» الرَّ

ُجِل قيل : إِنّه البنُ  الثَّأْداءِ  وفي األَساس : قولهم يا ابن ْطبَة. وإِذا استُضِعَف َرأُْي الرَّ  .ثأَْداء ، أَي األََمة ، كيا ابَن الرَّ

. عن أَبي حنيفةَ. البُْسر الَّليِّن ، : الثّأْدو كذا عن ابن األَعرابّي. ، محّرَكةً وتُسّكن : األَْمُر القَِبيُح ، الثَّأَدَ و وثَْعٌد وَمْعٌد  ثَأْدٌ  والنَّباُت الناِعُم الغَضُّ

 إِذا نَِدَي. وقد مرَّ ذلك عن َزيد بن ُكثْوةَ. ثَئِدَ  وقد .(6)

 ؛ ألَنَّ المكان النَِّديَّ ال يَقرُّ عليه. ومنه قول الشاعر : ثأَدٍ  أَقمت فاُلناً علىـ  تقول المكاُن َغيُر الُمَوافِِق. : الثَّأَد من الَمجاز :و
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َو   ــــــــ  اهلــــــــَ ــــــــَم عــــــــل ي قــــــــِ ــــــــُ ســــــــــــــــــــــي َأن ت ــــــــفح ــــــــن  َزجــــــــوٌر ل

ـــــــــــــ      يّن  ََثدٍ عـــــــــــــل ـــــــــــــقـــــــــــــو  هلـــــــــــــا حـــــــــــــِ  َأو َأن ن

  
 َمْبَرَكَك ، كما في األَساس. ألُثْئَدنَّ  ومنه أَيضاً : قولهم :

 أَي كَجهالٍَة ، ثَآدةٌ  وفيها كذا عن ابن ُشَميل. وفي بعض النُّسخ. الُمكتنِزة الَّلْحم. الكثيرةُ اللَّْحِم ، يأَ  بهاِء ، الَخْلق ، لَثَأْدةُ  يقال للمرأَة إِنََّهاو

 ِسَمٌن.

__________________ 
 .«وزاد يف اللسان بعد ذلك : وقا  رائد آخر : سير وبقر وبقير فوجدوا األخري أعقلهما»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 م البلدان : جسداء ابجليم.( يف معج2)
 وما أثبتناه عن معجم البلدان« حسداء»( ابألصر 3)
 ( زيد يف ِإحد  نسخ القاموس :  رّكة ويسكن.4)
 مض أجعر أن  مت لقد الرمادة عام يف قا :  عنههللارضييف اللســان بعد هذا ا ديث : ويف حديث عمر »( هبامش املطبوعة املصــرية : 5)

 .«ه ا َثداة اببن فيها كنت  ما ذلك فعلت لو:  له فقير شبعه نصف عل  يهلك ال اإِلنسان فِإن مثلهم املسلما من بيت أهر كر
 ( يف التكملة : ومبحٌد.6)
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 * ومما يُستدرك عليه :

 .(1)َونَاَعَم  ثَأَدَ و : العُيوب ، عن ابن األَعرابّي. وقال أَبو حنيفةَ : إِذا نَعَتَّ ُغُضوَضةَ النَّباِت قْلَت : َمعَدَ  األَثْآدُ 

فَه َوْسَط القَصعِة  الُخْبَز : فَتَّه ثَردَ  : [ثرد]  ، بالتاءِ  اثَّرَدهو كاتََّرَده ، األَساس ، ، كما في الثُّْرَدةُ و الثَِّريَدةُ و الثَِّريدُ  وهو .(2)ثم بَلَّه بَمَرٍق ثّم َشرَّ

أَي بتشديد التاِء والثَّاِء ، أَي اتّخَذه. كان في أَْصله اثْتَرده على افتَعَل ، فلما اجتَمَع َحرفاِن  على اْفتَعَله ، المثلّثَة والثاءِ  المثنّاة الفوقيّة

لم يَِصحَّ ذلك ، فأَبَدلُوا من األَول  (3)اّل أَن الثّاَء لما كانت مهموسةً ، والتاء مجهورة َمْخرجاهما ُمتقاِرباِن في كلمٍة واحدةٍ َوَجَب اإِلدغام ، إِ 

، فيكون الحرف األَصلّي هو الظاهر ، كما في  اثََّردت تاًء فأَدغموه في مثله. وناٌس من العرب يُبِدلُون من التاِء ثاًء فيُدغمون فيقولون :

 الّصحاح.

ْبغ.الثَّْوَب : َغمَ  ثََردَ و  : َمغموٌس فيه ، عن ابن ُشَميل. َمثُرودٌ  وثَوبٌ  َسه في الّصِ

 ، أَي َصبَغَتْه. «بَزْعفرانٍ  ثََرَدته فأََخَذْت ِخَماراً لها قد» اعنههللارضيفي حديث عائشةَ و

 نقله الصاغانّي. الُخْصيَة : دلََكَها َمَكاَن الِخَصاِء ، ثََردَ و

« يفدي»وذلك إِذا كانت ُمْديَتُه كالَّةً ففَتَّ ولم يَْفِر. وفي بعض النُّسخ  قَتَلََها من غير أَْن يَفِرَي أَْوَداَجها ، إِذا الذَّبيحةَ ، ثََردَ  من الَمجاز :و

َدَها بالُموحدة والدَّاِء ، وكالهما تحريف ،« يبري»بالدال المهملة وفي أُخرى   .تَثريداً  كثَرَّ

د ما أَْفَرى األَوَداَج غير»اٍس عن الذَّبيحِة بالعُود فقال : في الحديث : ُسئَِل ابن عبّ و ٍء اَل : أَن يَذبََح الذَّبِيَحةَ بشيْ  التّثريد وقيل «فَُكلْ  المثَّرِ

دُ  يَْنَهُر الّدَم وال يُِسيله. فهذا د هو َذكيٌّ غيرُ أَو ُعوٍد له حدٌّ ف (4) [أو ُظَررٍ ]. وما أَْفَرى األَوَداَج من حديٍد أَو ِليَطة الُمثّرِ  .ُمثرَّ

 .يَثُْرُدهُ ثَْرداً  الُخْبزَ  ثََردَ  : الَهْشم والَكْسر. الثَّْردو

قال الفّراُء : هو على لْفظ األَمر ثّم ِزيدت عليه أَلٌف ونون ،  كعُْنفُواٍن ، األُثُْرَدانُ و بالفتْح ، وهذه عن الّصاغانّي ، ، الثَُّروَدةو الَمثُْروَدةو

 ، بالّضم. الثُّْردة واالسم ، الثَِّريَدة َء وَخَرَج من َحّدِ لفِظ األَمر ، كلُّ ذلك اسمُ فأَشبهَ األَسما

 وأَنشد الفّراُء :

َة  نـــــــــــــــــَ َز اي ابــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــح ُرَدانٍ َأاَل اي خـــــــــــــــــُ   أُثــــــــــــــــــح
اُم     نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َدِ  ال يـ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ وُم بـ قـــــــــــــُ لـــــــــــــح (5)َأَب ا ـــــــــــــُ

 

  
 : اسٌم كأُسُحالٍن ، وأُْلعُبَاٍن ، فحكمه أَن يَْنَصرَف في النَّكرة وال ينصرف في المعرفة. قال ابن سيده : أُثُْرَدانٌ  قال :

ً  أُثُْردانَ  وأَظنّ  يا »مْعرفةَ ، فإِذا كان كذلك فُحْكمه أَن ال ينصرف ، لكْن َصَرفه للّضرورة. ورواية ابن األَعرابّي  المثرود أَو للثَّريد اسما

َن فصَرَف للضرورة ، والوّجه في مثْل هذا أَن يُْحَكى. يَثُْردانِ  : ُغالماِن كانا يَثُْردان . قال :ُردانٍ يَثْ  ابنةَ   ، فنََسَب الُخبزةَ إِليهما ، ولكنه نَوَّ

 .الثَّريد َدِسمةً ، بالهاِء على معنَى االسم أَو الِقْطعَة من ثَِريَدةً  ويقال : أَكلنا

 وإِنما أَراَد الطَّعَام المتّخَذ من اللَّْحم الثَِّريد قيل : لم يُِرْد َعْينَ  «على سائر الطَّعَام الثَِّريدِ  فَْضُل عائِّشةَ على النَِّساِء كفَْضل»في الحديث : و

 أَحُد اللَّْحَمْين. الثَِّريد غالباً ال يكون إِاّل من لَْحم. ويقال : الثَِّريد معاً ، ألَنَّ  الثَّريدو

َكة فيها ُضُروس ،يل ألَعرابّي : ما َمَطُر أَرِضكعن ابن األَعرابّي. قال : وق : الَمَطُر الضَّعيُف ، ْردالثَّ و يَذُرُّ بَْقلُه وال  ثَْردٌ و ؟ قال : ُمَرّكِ

ُح أَصلُه.  يُقّرِ

 ضعيٌف. نَْبتٌ  : الثَّْردو

 بالتحريك : تَشقٌُّق في شفَتين. ، الثََّرد من المجازو

هات بالتخفيف ، كعَِلَم ـ  الرجلُ  ثَُردَ  األَعرابيّ عن ابن و ًّا ، منها ُحِملَ  ِمَن الَمْعَرَكِة :ـ  ، وهو الصواب (6)بالتَّْشِديد ، وفي بعض األَمَّ  ُمْرتَث

 نقلَه الصاغانِّي.
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 وعّدة ، وعنه أبو داوود ،رَوى عن ابِن ُعيينة وابِن َوْهٍب  عيَسى بن إِبراهيَم الغَافِقّي ، أَبي موَسى : َجدّ  َمثُْرودٌ و

__________________ 
 .«قوله واَنَعم قا  يف التكملة : مثا  َفاَعر مضبوطاً شكاًل بفتح العا»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف األساس : الصحفة.2)
 ح واللسان جمهورة أيضاً.ويف الصحا « قوله والتاء جمهورة سب  قلم ا فِإهنا أيضاً مهموسة»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( زايدة عن التهذيب ا والظرر : ا جر ا اد ا ويف اللسان : طرير ا وهو ا ديد املسنون.4)
ملا فقده  ( قوله أيب ا لقوم يعد  ال ينام ا ألن ا لقوم لي  وحده النائم ا وقد يكون خص ا لقوم ههنا ألن ممر الطعام ِإلا هو عليه ا فكبنه5)

 ِإليه ا فال يكون فيه عل  هذا القو  حذف.حّن 
 ( وهي عبارة التهذيب والتكملة واللسان.6)
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 ا كذا يف الكاشف للذهيّب. 261والنِّسائّي ا وابن ُخَزمية. وثـ ُقوه ا مات سنة 
دةو َمثْرودةٌ  أَْرضٌ و  .الثَّْرد من ِمْن َمَطٍر ، أَي لَْطخٌ  تَثِْريدٌ  : أَصابََها ُمثَرَّ

فهو يَْفَسُخ اللحَم. وهذا عن ابن  أَو َمْن َحديَدتُه َغيُر حادَّة ، أَو ما أَشبَه ذلك ، وقد نُِهَي َعْنه. بَحَجٍر أَو َعْظم َذبيحتَه : َمْن يَْذبَح دُ الُمثَرِّ و

 بالكسر. قال : ، الِمثْرادُ  الَحجِر أَو العْظم واسم ذلك األَعرابّي ، وقد سبق ذلك ،

 ملِثـحرَادِ ابفال ُتَدم وا الَكلحَب 
َحاُن ، عن أَبي حنيفةَ. : كالذَِّريَرةِ تَْعلُو الَخْمَر ، الثَِّريدُ و  وهو القُمُّ

جُل : اثَْرْنَدىو  عن اللِّْحيَانّي. َكثَُر لْحُم َصْدِرِه ، الرَّ

 ْنَظى ، إِذا َسِمَن وَغلَُظ.وُمثَْرْنٍت : ُمخِصٌب. واْبلَْنَدى ، إِذا َكثَُر لْحُم َجْنبَْيه وَعُظَما. واْدلَ  ُمثَْرْندٍ  ورجلٌ 

 رَوى عنه َحْيَوةُ بن ُشَرْيح وغيره. ِمن الّصالحين ، الحجرّي ، َعْوذُ بن غالٍب الِمْصريّ  كَسَحاٍب : ، ثََرادٍ  أَبُوو

 * ومما يستدرك عليه :

 َغّساَن أَجَمعوا على أَنَّها كانت من الُمّخِ ، والُمّحِ وال أَطيَب منهما. ثَِريَدةُ و الِمثَْرَدة : القَْصعَةُ.

 وعلّي بن ثَْرَدعة الواعُظ الواسطّي َوَعَظ بدمشَق ، وسمَع من الذَّهبّي.

عيُف ، عن الّصاغانّي. الثُّْرُدودُ و  بالّضّم : المَطُر الضَّ

َماِد ، ، إِذا ثَرَمَده لم يُْنِضْجه. أَوْ  قيلو أََساَء َعَملَه ، الجوهرّي ، وقال الصاَغانّي : إِذاأَهمله  اللَّْحَم ، ثَْرَمدَ  : [ثرمد] يقال : أَتَانَا  لََطَخه بالرَّ

َماد. ثَْرَمَده بشواٍء قد  بالرَّ

م ، تسمو دو نَبَاٌت من الَحْمِض  : الثَّْرَمد كذا عند أَبي حنيفةَ ، وعند ابن ُدَريد ، الثَّْرَمَدةو راع. قال أَبو حنيفةَ : وهي أَغلُظ من القاُلَّ َن الّذِ

وَصالبتها ، تَْصلُب حتَى تكاَد  وهي أَغصاٌن بال َوَرٍق ، َخْضَراُء شديدةُ الُخْضَرة ، إِذا تقاَدَمْت َسنَتَْين َغلَُظ ساقُها فاتُِّخذت أَْمشاطاً ، لَجْوَدتها

 تقادَمْت ِشْبراً.تُعِجُز الَحديَد ، ويكون طوُل ساقِها ِإذا 

كذا في مجمع األَمثال « ثَرَمداءُ  نِْعَم َمأََوى الِمْعَزى»َخِصيٌب يُضَرب به المثَُل لِخْصبه وكثْرة ُعْشبِه فيقال :  ع بالفتح والمّد : ، ثَْرَمَداءُ و

 ماَمِة. وقال َعْلقَمةُ :وفي معجم البكرّي : هو َموضٌع في ديار بنيِ نَُمْيٍر أَو بني ظالٍم من الَوْشِم بناحيَِة اليَ 

ًة و  ا َربـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــّ ُرهـــــــــــــَ ت أَمح مـــــــــــــا ِذكـــــــــــــح  مـــــــــــــا أَنـــــــــــــَ

رت  هلــــــــــــا مــــــــــــن     َداءَ لــــــــــــَُ رحمــــــــــــَ ــــــــــــَ يــــــــــــُب  ثـ لــــــــــــِ (1)قــــــــــــَ
 

  
تَاَرين. قال أَبو منصور : وقد َوَرْدته ، يُْستَقَى منه بالِعقَال لقُْرب قَْعِره. ماٌء في ِديَاِر بني َسْعد ثَْرَمداءُ  أَو  في وادي الّسِ

َ  كَجْعفَر ، ثَْرَمدُ و  ء ، لبني ثَْعلَبَةَ من بني َساَلَماَن من َطيِّئ. قال حاتُم طيّئ :أَحِد َجبَلَْي طيِّى ِشْعٌب بأََجأ

اٍر  لـــــــَ  َمشـــــــــــــــــــــَ ب مـــــــن َأعـــــــح عـــــــح رح ِإىل الشـــــــــــــــــــــّ ـــــــَ ثـ ـــــــَ دٍ فـ   مـــــــَ
ِر     مـــــــح ِة الـــــــغـــــــَ ٍ  البـــــــنـــــــَ بـــــــِ نـــــــح ىَن ســــــــــــــــــــِ بـــــــح َدَة مـــــــَ لـــــــح (2)فـــــــيــــــــَ

 

  
 * ومما يستدرك عليه :

 ، بالفتْح وضّم الميم : َموضٌع في ِديار بني أَسٍد ، ويُرَوى بالمثنّاة الفوقيّة ، وقد سبق ذلك. ثَْرُمد

َطُب ، أَو بُْسٌر َغلبَه اإِلْرطَ  بالعين المهملة : ، الثَّْعدُ  : [ثعد] قال األَصمعّي : إِذا َدَخَل البُسَرةَ اإِلْرَطاُب وهي ُصْلبَةٌ لم تَنهِضم بْعُد ،  اُب ،الرُّ

 .ثَْعدٌ  وجْمعها ثَْعدةٌ  فهي ُجْمَسةٌ فإِذا النَت فهي

، من  كالثَّْعد َمْعٌد ، أَي َغضٌّ َرْطٌب َرْخٌص ، والمْعُد إِتباٌع ال يُفَرد ، وبعُضُهم يفُِرُده ، وقيل هو ثَْعدٌ  يقال بَْقلٌ  الغَضُّ من البَْقل ، : الثَّْعدُ و

 َمعَدة : َطريَّة. ثَْعَدةٌ  غير إِتباع. وعن ابن األَعرابّي : ُرَطبَة

 ليٌِّن. َجْعٌد ، أَي ثَْعدٌ  ثَرىً و
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 والمْعُد إِتباع. َكثِيرٌ ، أَي قليٌل وال  (3) وال َمْعدٌ  ثَْعدٌ  مالهُ و

 اثْمعَدَّ  هو الُمثَْمِعّد والُمثْمئّد ، كما سيأْتي ، وحَكى بعُضهم : وقال ابن شَميل : المثْعَئِدُّ كالُمْطمئّن : الغاُلم النَّاعُم ،و

__________________ 
 ا.( يريد أن مشرهبا هنا  ا وقير : بر أراد أهنا الزمة لذلك املوضض حىت لرت به قربه1)
 وروايته : 45( ديوانه ص 2)

 ِإىل الشــــــــــــــــــــــــعـــــــــــب مـــــــــــن أعـــــــــــلـــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــتـــــــــــار فـــــــــــثـــــــــــرمـــــــــــد 

 فـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــدة مـــــــــــبـــــــــــىن ســـــــــــــــــــــــــنـــــــــــبـــــــــــ  البـــــــــــنـــــــــــجي عـــــــــــمـــــــــــرِو   

  

 ( ذكره يف التكملة ابعجام الغا فيهما ا وقد أشار الشارح يف مستدركه بعد قلير ِإىل رواية الصاغاين.3)
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 َأصلّية فُيذكر يف الّرابعّي.ُء ا ِإذا الَن وامتّد ا ويقا  ِإن امليم فيه الشيح 
 * وبقي عليه :

بد ، في حديث بَّكار بن داوود قال  الثَّْعد والُحْلقَاِن وأَْشٍل من لَْحم ،  الثَّْعدِ  من يَنالون بقَوم وسلموآلهعليههللاصلىمرَّ رسوُل هللا »بمعنَى الزُّ

َهاتُكم ،ثَكِ »وينالون من أَْسِقيٍَة لهم قد َعاَلَها الطُّْحلُُب فقال  وُح األَميُن وقال : يا أَ  لَتُْكم أُمَّ لهذا ُخِلْقتم أَو بهذا أُِمْرتم ، ثم جاَز َعْنُهم ، فنَزَل الرُّ

د ، ربُّك يُقِرئك السالَم ويقول : إِنََّما بَعثْتُك ُمؤلِّفاً ألُّمتِك ولم أَبعثَْك ُمنفِّراً ، ارِجْع إِلى ِعبادي فقْل  ُروالهم : فْليَعَملوا محمَّ ُدوا وليُيَّسِ  .«وْليَُسّدِ

ْبد ، والُحْلقَاُن : البُْسُر الذي قد أَرطَب بعُضه ، وأَْشٍل من لْحم : الَخروف المشِوّي. قال ابن األَثير : كذا فسَّره  الثَّْعدُ  قال : إِسحاق بن : الزُّ

 إِبراِهيم القُرشّي أَحد ُرواتِه.

 : * ومما يستدرك عليه قولهم : [ثغد]

كذا ضبَطه الصاغانّي بإِْعجام الغين فيهما. والمصنّف أَورده في التركيب الذي قبله وهو وال َمْغٌد ، أَي قليٌل وال كثيٌر ، ه ثَْغدٌ  لَْيس له

 تصحيف.

 عن ابن األَعرابّي. َسَحائُب بِيٌض بعُضَها فوَق بَعٍض ، هي أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن األَعرابّي : ، الثَّفَافِيدُ  : [ثفد]

ناديد ، واحُدَها ، كالَمثَافيدِ  وغيرها ، الثِّيَاب ٍء منكّلِ شيْ  بََطائنُ  : الثَّفافِيدُ و فقط. قال  ُمثْفَدٌ  هكذا هو في اليواقيت ألبي عمٍرو في ياقوتَة الصَّ

ا مثفاداً  ابن سيده : ولم نسمع َخِفيَّةٌ تُوَضع تحَت  هي أَشياءُ  َضْرٌب من الثِّيَاِب ، أَو المثافِيدو المثافِدُ  أَي أو ِهيَ  باليَاِء فشاذّ. َمثَافِيدُ  ، فأَمَّ

 أَنشد ثعلب : ِء ،الشَّيْ 

ي تح ُيضـــــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِّ د بـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَخ قـــــــــــــــَ ارِي  ُء ِشـــــــــــــــَ

ــــــــــدَ     ي ــــــــــِ اف ــــــــــَ ث اانَ  مــــــــــَ خــــــــــَ طــــــــــًا ســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــح يضــــــــــــــــــــــــًا وَري ــــــــــِ  ب

  
 قاله أَبو العبّاس ، وهو هكذا في التهذيب. أَو ِهَي الفثافِيُد ،

 بّي. وفي بعض النُّسخ : بَطَّنَه.عن ابن األَعرا : بطَّنها ، تَثِْفيداً  ِدْرَعه ثَفَّدَ  قدو

، ويُرَوى بضّم  (1)« لبني نُمير»ونَّص التكملة  ماٌء لبنِي تَِميٍم. بفتح فسكون ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانّي : هو ، ثَْكدٌ  : [ثكد]

 فسكون.

 بين الكوفة والشأْم. قال األَخطل : بضمتين : ماٌء آَخرُ  ، ثُُكدٌ و

داِد وقـــــــــــد  ـــــــــــعـــــــــــِ ـــــــــــواَه ال ُة أَم ريح ـــــــــــَ ب ت صـــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــّ  حـــــــــــَ

ا     ر  وأَدَ. دارِهـــــــــــــــَ ت حتـــــــــــــــَُ دُ كـــــــــــــــانـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ  ثـــــــــــــــُ

  
ً  ثَْلداً ، من باب ضرب ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الّصاَغانّي : إِذا يَثِْلد الفيلُ  ثَلَدَ  : [ثلد]  التكملة.بالطاِء ، كما في  لغة في ثَلَط : َسلَح رقيقا

َح غيره بأَنَّه جْمع لثََمٍد  كالثََّمدِ  قال شيخنا : ظاِهُره بل َصريُحه أَنّه ُمفردـ  ككتَاب الثَِّمادو ويَحّرك ، بفتح فسكون ، الثَّمد : [ثمد] ، وَصرَّ

ك ، والقياس ال يُنافيه. قْلت : ويَعُضُده كاَلُم أَئّمِة الغريب :  (2)، الُحفَر يكون فيها الماُء القَليل. ولذلك قال أَبو ُعبَْيدة  الثَِّماد المفتوحِ أَو المحرَّ

رها، إِذا ُمِلئَت من المَطِر. غير أنه لم  الثَِّمادُ  : ُسِجَرت أَو ما  من األَرض قليالً ، ال مادَّةَ لَهُ ، أَو ما يَْبقَى في الَجلَدِ  الذي الماُء القليلُ  :ـ  يُفّسِ

ْيف. تَاِء ويَذهب في الصَّ ن من : قَْلٌت يَجتِمع فيه ماُء السماِء فيَْشَرُب به النّاُس شهَري الثََّمدُ  . وعن ابن األَعرابّي :أَثمادٌ  والجْمع يَْظَهُر في الّشِ

أَن يَعِمد إِلى َموضعٍ يُْلزم َماَء السََّماِء ، يجعله ِصْنعاً  الثََّمد . وقال أَبو مالك :ثَِمادٌ  ، وجْمعه ثََمدٌ  الَمِصيف ، فإِذا َدَخَل أَّوُل القَْيِظ انقَطَع ، فهو

ايَا فيَملؤَها من ذلك الماِء فيَشرب النَّاُس الماَء الظاِهَر حتّى ، وهو المكان يَجتمع فيه الماء ، وله َمسايُِل ِمَن الماِء ، وتُْحفَر في نَواِحيه َرك

َكايَا فهي  .الثِّمادُ  يَِجّف إِذا أَصابَه بَواِرُح القَيِظ ، وتَبقَى تِلك الرَّ

يت حفراً للماِء ، األَخي : ثَْمداً  : اتََّخَذه استَثَْمَدهُ و إِثْماداً ، أَثَْمَدهُ و ، ثََمَدهُ يَثُْمُده ثَْمداً و ّكِ  .(3)ر عن ابن الّسِ

 : نَبََث عنه التَُّراَب ليخُرَج ، استَثَْمَدهُ و أَثَْمَدهو ثََمَدهو

__________________ 
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 ( وهي عبارة معجم البلدان.1)
 ( يف اللسان : أبو عبيد.2)
ََد 3) تَـثحَمَدُه : نبَث .. ابالدغام َأي ورد الّثَمدَ ( عبارة اللســـــان : ابن الســـــكيت : اثتمدت مثداً َأي اختذت مَثَداً ا وامث  ََده واســـــح . ومَثََده يـَثحِمُده مَثحداً وأمث 

 عنه الرتاَب ليخرَج.
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َدَ و  بتقدمي املثّلثة عل  الفوقّية ا اثـحَتَمدَ و   .الث مدَ  َأي عل  افـحتَـَعر : َوَرَده ا ابإِلدغام ا ِكال ا امث 
حام ، نِيَ أَي فَ  : ماٌء نَِفَد ، الَمثُْمودو  عليه إِاّل أَقلَه. أَي من َكثرة الناِس  من الّزِ

 فأَفنَى ما ِعْنَدهُ َعَطاًء. فأُِلحَّ عليه فيه ُسئِلَ  : َمثُْمودٌ  َرُجلٌ  من المجازو

 ماٌء.من كثْرة الِجَماعِ ولم يَْبَق في ُصْلبه  النَِّساُء ، أَي نََزْفَن ماَءه ثََمَدتْهُ  َمنْ  : الَمثمود من الَمجاز :و

 اإِلثْمدُ  وهو أَسوُد إِلى ُحْمَرة ، ومعدنه بأصبهاَن وهو أَْجَوُده ، وبالَمْغِرب وهو أَْصلَُب. وقال الّسيرافّي : (1) ، بالكسر : َحَجُر الُكْحل اإِلثْمدُ و

 َشبِيهٌ بحَجِر الُكْحِل.

 .باإِلثِْمد َعْينَه : َكَحلَها أَثَْمدَ و

 فيه المثنّاة الفوقيّة أَيضاً ، وبهما ُرِوَي قوُل الشاعر :ونقل  كأَْحَمد ، ، أَثَمدُ و

ك  يـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــُ اَوَ  لـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــــَ دِ تـــــــــــــــــــــــَ   ابأَلمثـــــــــــــــــــــــحَ
دِ و     رحقـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــَ ي  ومل تـ لـــــــــــــــــــــــــــِ  اَنَم اخلـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وهذه عن الصاَغانّي فهي ثالُث لغاٍت. ع ، ويُضمُّ الميم ،

جلُ  ثََمدَ و َح به ابن ُشميل وغيره. الُمثَْمئِدُّ  ومنه الغاُلمُ  َسِمَن ، : اثَْمادَّ اثِْميداداً كاثمأَدَّ و ثَْمداً  الرَّ  ، وهنا َموضع ِذْكره كما صرَّ

 : أَعطاه. فثََمَده : َطلََب َمعروفَه ، اْستَثَْمَدهُ  من الَمجاز :و

 إِليهم هللا بعثَه ، السالمعليه ، وهم قَوُم صالحٍ من العرب األَُول ، ويقال إِنُّهم من بَِقيَّة عادٍ  قَبِيلَةٌ  كَصبُور ، ابُن عابََر بِن ِإَرَم بن َسام ، ثَُمودُ و

َي بمَذكَّر ، ومن  يُْصَرف. الو يُصَرف ، عربيّ  نَبيٌّ  وهو ، واختلف القُّراُء فيه ، فَمن َصَرفَه َذهَب به إِلى الَحّي ، ألَنّه اسٌم عربّي ُمذّكر ُسّمِ

 اسٌم. ثَُمودو لم يَصِرْفه َذهَب إِلى القَبِيلَِة ، وهي ُمؤنّثة. وفي المحكم :

يَت لقلّة مائها ، كأَنّه من وقُرئ به أَيضاً ، المثلَّثَة ، لثَّاءُ وتَُضمُّ ا قال سيبويه : يكون اسماً للقبِيلة والَحّي ، وكونه لهما َسواءٌ  . الثّْمد قيل ُسّمِ

 وهو الماُء القَليل. وبَسَطه في العنايَِة.

 * ومما يستدرك عليه :

 بْطن من التَّْيم. (3)هو لبني جويرة موضٌع ، هكذا في الصحاح وغيره. قلت :  (2) الثََّمدِ  من البَْهِم حين قََرَم ، أَي أََكَل. وَرْوَضةُ  الثَّاِمدُ 

جل يَسَهُر لَيلَه ساِرياً أَو عاِمالً : ، ألَنّه  كاإِلثِْمدِ  ، أَي يَسهُر ، فجعََل َسَواَد اللَّْيل لعَْينيهِ  إِثِْمداً  فاُلٌن يَجعُل اللَّيل وقال أَبو َعمرو : يقال للرَّ

 يَسير اللَّْيِل كلَّه في طلَِب المعَالي.

 وأَنشد :

ـــــــــــَر  ي ـــــــــــلـــــــــــ  ر ال عـــــــــــَ ـــــــــــش اإِلزاِر  ـــــــــــَح ي مـــــــــــِ داً كـــــــــــَ   ِإمثـــــــــــِح
مِ و     رِقــــــــــًا غــــــــــرَي َواجــــــــــِ ا ُمشــــــــــــــــــــــــح نــــــــــَ يـــــــــــح لــــــــــَ ُدو عــــــــــَ غــــــــــح  يـــــــــــَ

  
 : َموضع. قال ُرَدْيح بن الحارث التّيمّي : األَثمادِ  أَو بُْرقةُ  الثِّمادِ  : واٍد بيَن قَُديٍد وُعْسفَاَن. وبُْرقةُ  أُثَاِمدُ و

ِة  ــــــــــــــــــــــدِّاَيُر بــــــــــــــــــــــرُبحقــــــــــــــــــــــَ ن ال
َ

ادِ ملــــــــــــــــــــــ   اأَلمثــــــــــــــــــــــح
ـــــــــــــــَواِدي    اَلِت ال ِ ِإىل قـــــــــــــــِ اح ـــــــــــــــَ ت هـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  فـــــــــــــــاجلـــــــــــــــَ

  
 ، أَورَده األَزهرّي عنه ، وأَنشد : (4)أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن األَعرابّي : هو الُممتلُئ الُمْخِصب  ، كُمْضَمِحّلٍ ، الُمثَْمِعدُّ  : [ثمعد]

ؤاَدا  ُف الـــــــــــــفـــــــــــــُ عـــــــــــــَ وحٌد َتشـــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــهـــــــــــــّن خـــــــــــــَ  فـــــــــــــِ

د  قــــــــــــــد     عــــــــــــــَ ا  امثــــــــــــــح هــــــــــــــَ قــــــــــــــُ لــــــــــــــح َداَداخــــــــــــــَ  امثــــــــــــــعــــــــــــــح

  
 أَي اللَّون. الَحَسن السَّْحنَة ، كما في التكملة ، (5)« الظَّاِهُر البَشرة»كذا في النُّسخ ، والّصواب  ِمَن الُوُجوه : الظَّاِهَرةُ البََشَرةِ ، الُمثَْمِعدُّ و



3717 

 

يَّان النّاِهُد السَِّميُن. الُمثَْمِعدّ  كجعفر : َسميٌن. والّذي قالَه النْضُر بن ُشميل هو ، ثَْمعَدٌ  ُغالمٌ و  والُمثَْمئِّد : الغالُم الرَّ

ومن الِغلمان :  ِمَن الِجَداِء : الُمْمتَِلئ َشْحماً ، بالضْبط السابق إِاّل أَّن الغيَن معجمةٌ ، أَهمله الجوهرّي. وقال الفّراُء : هو ِغدُّ ،الُمثْمَ  : [ثمغد]

 َشحماً ، نقله الصغانّي. ُمثَْمِغدٍّ  الممتلئ ِسَمناً يقال : أَتانَا بَجْديٍ 

__________________ 
ِر. ( يف القاموس : حجرٌ 1)  للُكحح
 ( يف الصحاح ابسكان امليم ا وما أثبت ضبرت معجم البلدان.2)
 حويرة. : (تربع)ويف معجم ما استعجم « حويرث»( يف معجم البلدان : 3)
 ( كذا ابألصر وضعت ضمن قوسا ا والعبارة ليست يف القاموس.4)
 ( وهي عبارة القاموس أيضاً.5)
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لَها فقال : ، ويُفتَح أَّولُه : لَْحُم الثَّْديِ  الثُّْنُدَوةُ  : [ثند] ، ومن لم يَهمْز فَتََحها : قاله ابن  ثُْنُدوءة الّذي حولَه ، غير مهموز ، ومن همزها ضمَّ أَوَّ

يت ، ّكِ ُجل ، والثَّْدُي للمرأَة ، هكذا ذَكره أَهُل الغريب ، واختاره ال الثُّْنُدَوة وقيل : أَو أَْصلُه. الّسِ اص. قال شيخنا : للرَّ ة الغَوَّ حريري في ُدرَّ

جال ، وَوقَع في سنن أَبِي َداوود استعمالُ  للنَِّساِء. وماَل كثيٌر من اللُّغَِويِّين إِلى  الثُّْنُدَوة وفيه أَنّه َوَرَد في حديث ُمسِلٍم استعماُل الثَّْدي في الّرِ

 ُعموم الثَّْدي ، انتهى.

 * ومما يستدرك عليه :

يَةُ كاملةً »َعمرو بن العاص  (1) [ابن]حديِث  : َرْوثَةُ األَنِف ، وهي َطَرفُهُ وُمقَدَُّمه ، قاله ابن األَثير في تفسير الثُّْنُدَوة في األَْنف إِذا ُجِدع الّدِ

 «.فنِْصُف العَْقلِ  ثُْنُدَوته ، وإِن ُجِدَعت

يقال  وهي بَِهاٍء ، : َجِسيٌم ، وقيل : َضْخٌم َسميٌن ناعٌم. ثَْوَهدٌ  لْلُحلُم. ُغالمٌ  ُن التَّامُّ الَخْلِق الُمَراِهقُ الغاُلُم السَِّمي والفَْوَهُد : ، الثَّْوَهدُ  : [ثهد]

 فَْوَهَدةٌ ، إِذا كانت ناعمةً. ثَْوَهَدةٌ  جارية

 ، بتَْشِديد الداِل عن يعقوب ، وأَنشد : ثَْوَهدَّةٌ و ثَْوَهَدةٌ  وقال ابن سيده : جاِريةٌ 

حــــــــــــــَ   َت الضــــــــــــــــــــــــــــ  ة َوقــــــــــــــح و امــــــــــــــَ ــــــــــــــَ هح نـ د  وحهــــــــــــــَ ــــــــــــــَ   ثـ
د هح     هـــــــــــَ مـــــــــــح هـــــــــــا الـــــــــــكـــــــــــُ اُ هـــــــــــا مـــــــــــن دائـــــــــــِ فـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــِ

  
 فهو ُمستدَرٌك عليه.

 ع. بال المو من النّساِء. : العَِظيَمةُ السَِّمينَة الثَّْهَمدُ  : [ثهمد]

 عرب لبني داِرٍم ، قال َطَرفةُ :: َمْوضٌع معروف في بالد ال ثَْهَمدٍ  وبُْرقَةُ 

ـــــــــــــــِة  ـــــــــــــــرُبحق ة َأطـــــــــــــــالٌ  ب ـــــــــــــــَ ل وح دِ خلـــــــــــــــَِ مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ   ثـ
دِ     ِر الــــــــيــــــــَ ِم يف  ــــــــاهــــــــِ ي الــــــــَوشــــــــــــــــــــــح لــــــــوُح كــــــــبــــــــاقــــــــِ  تــــــــَ

  
 .(2): جبٌل فاِرٌد من أَْخيِلة الِحمى ، حوله أَباِرُق كثيرةً في ِدياِر َغنِّي  ثَْهَمدٌ  وفي معجم البكرّي :

 َوْزناً ومعنًى ، األَّول فَْعَوٌل والثاني فَْوَعٌل. الثَّْوَهد أَهمله الجوهرّي ، وقال الّصغَانّي : هو مقلوبكَجعفٍَر ،  ، الثَّْهَودُ  : [ثهود]

 فصر اجليم
 مض الدا  املهملة

وقال بعضهم : ال يَتعّدى بالبَاِء إِال يَتعدَّى إِلى المفعول الثاني تارةً بنْفسه وتارةً بحرف الجّر ، ـ  بَحقِّه ، كَمنعَهُ  َجَحَدهُ و َحقَّهُ. َجَحَده : [جحد]

قاله الجوهرّي ، أَي  أَنَكَره مَع ِعْلِمه ، َكقُعُوٍد : ُجُحوداً و بفتح فسكون ، ، يَْجَحُدهُ َجْحداً ـ  بتضمين معنَى َكفََر ، أَو بَحْمِله عليه ، قاله شيخنا

.  فهو أَخصُّ

 ِر ، قاله شيخنا.ويقال له المكابََرة. وقَد يُطلَق على ُمْطلَق اإِلنكا

 وقِلّة الَخْير ، على معنَيين : الشُّّحِ والفَْقر. قَليَل الَخيِر. وفي األَساس : فاُلناً : صاَدفَه بَِخيالً  َجَحدَ و

 النَّبُت : َجِحدَ و ، دعاٌء عليه ، َجْحداً و ، كقولهم نَِكٌد ونَْكد. ونَْكداً له َجْحدٌ و َجِحدٌ  يقاُل رجلٌ  نَِكَد. : َجِحدَ و ءٍ من ُكّل شيْ  كفَِرَح : قَلَّ  ، َجِحدَ و

 لَم يَُطْل.و قَلَّ ونَِكدَ 

يُق في الَمعيشة ، كالُجُحود. ، بالفتح والضّم والتحريك : قِلَّةُ الَخْيرِ  الجحدُ و  والّضِ

 : الجحد ، إَِذا َضاَق واشتَدَّ. وأَنشَد بعض األَعَراب في َجَحداً  كفَِرحَ  َعْيُشهم ، َجِحدَ 

عــــــــــَ  ن بـــــــــــَ ئــــــــــِ راً لــــــــــَ يــــــــــَديــــــــــن مــــــــــائــــــــــِ مــــــــــَ تح أُم  ا ــــــــــُ  ثــــــــــَ

وٍس وال     ريحِ بـــــــــُ تح يف غـــــــــَ يـــــــــَ نـــــــــِ ـــــــــقـــــــــد غـــــــــَ دِ ل حـــــــــح  جـــــــــَ

  
 .أَْجَحدُ و بفتح فسكون ، ، َجْحدٌ و كَكتٍف ، ، َجِحدٌ  فهو
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 نقله الصغانّي. ُء اإِلنزالِل ،البَطي كَشّداِد : الرُجلُ  ، الَجّحادُ و

ْخم من كّلِ شيْ  الُجَحاِديُّ و  كاه يعقوب. قال : والخاُء لُغة.ح ٍء ،بالّضّم : الضَّ

 وأَنشد أَبو ُعبيدةَ : المملوَءةُ تَْمراً أَو ِحْنَطةً. (3) بهاٍء : الِقْربَةُ المملوَءةُ لَبَناً ، والِغَراَرةُ  ، الُجَحاِديَّةُ  قال َشِمٌر :و

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية واللسان.1)
 وسقطت من معجم ما استعجم.( العبارة يف معجم ايقوت ا 2)
 فالغرارة ابلفتح حداثة السن. ( ضبطت يف طبعات اللسان بفتح العا ا وما أثبت هو الصواب.3)
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هــــــــــــــــا و  د  اَلَة متــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ َر  َأن  ال ــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــىّت تـ

ةٌ     اِديـــــــــــّ حـــــــــــَ ـــــــــــر واســـــــــــــــــــــــــُم  جـــــــــــُ ـــــــــــر ائـــــــــــحـــــــــــاُت ال (1)وال
 

  
 نقله الصغانّي. كِكتَاب ، ، ادٌ ِجحَ  كَكِتٍف : َغِليٌظ قَِصيٌر. وهي بهاٍء. ج َجِحدٌ  فََرسٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

جلُ  أَجَحدَ  : قَليُل المَطِر. وعن أَبِي َعمٍرو : َجِحدٌ  ، وعامٌ  َجِحَدت : يابسةٌ ال َخْيَر فيها. وقد َجْحدة أَرضٌ   ، إَِذا أَنفََض وذَهَب مالُه. َجَحدَ و الرَّ

 اسُم َرجٍل. ُجَحاَدةُ و

 فاُلناً : صاَدْفتُه بَخيالً. أَْجَحْدتُ  وقال الّزّجاج :

ْحُن ، التّحتيّة ، أَهمله الجوهرّي وقال الصاغانّي : هو بالّضّم وتشديد الياء الُجَخاديُّ  : [جخد] كذا في النُّسخ ، وفي التكملة : الّصْخر  الصَّ

ْخم من اإِلبل ، أَو : الُجَخاِديّ و يُْحلَُب فيه. (2) ْخم الضَّ  كما حكاه يعقوب في البدل. ٍء ،يْ من كّلِ ش الضَّ

 وهو ُكْنيته. كغَُراٍب : الَجَراُد ، ُجخادٍ  أَبوو

 وهذه عن الصغانّي ، قال هو مثْل األُبُّوة والعُمومة. ، ُجُدوَدةٌ و ُجُدودٌ و أَجدادٌ  ج معروف. : أَبو األَِب وأَبو األُّم ، الَجدّ  : [جدد]

 في الدُّنيا. البَْخُت والَحظّ  ، معناه الَجدّ  فالٌن صاِعدُ و

. َجدٍّ  وفالٌن ذو  في كذا ، أَي ذو َحّظٍ

ال مانَِع لما أَْعَطْيَت ، وال ُمْعِطَي »في الدعاِء : و ، أَي ذوو الَحّظ والِغنَى في الدنيا ، «َمْحبُوُسونَ  الَجدِّ  وإِذا أَصحابُ »في حديث القيامة و

، عن  ُجُدودٌ و أَُجدٌّ و أَْجدادٌ  ، أَي من كان له َحظٌّ في الدُّنيا لم يَنفْعه ذلك منه في اآلخرة. والجْمع «الَجدُّ  ِمنك الَجدِّ  لما َمنَْعَت ، وال يَْنفَُع ذا

 .َجدٍّ  : ذو َمْجُدودٌ  سيبويه. وَرجلٌ 

ْزق ، : الَجدُّ و بهم  يََجدُّون يقال : هم أَبو عبيد. وعن ابِن بُُزْرج : ، إِذا كان َمْرزوقاً منه ، قاله َجدٌّ  ويقال : لفاُلٍن في هذا األَمرِ  الُحْظَوة والّرِ

: محظوٌظ  َمْجُدودٌ و : َحِظيٌظ ، َجِديدٌ  ، فأَنت َجدٍّ  يا فاَُلُن ، أَي ِصْرت ذا َجِدْدتَ  ، أَي يَِصيروَن َذِوي َحّظٍ وِغنًى. وتقول : (3)ويََحظُّوَن بهم 

ّكيت : ا. َجّداً  باألَمرِ  َجِدْدتو ، وعن ابِن الّسِ  : َحِظيَت به ، َخيراً كان أَو َشرًّ

: َجالُل َربِّنا  (َجدُّ رَبِّنا) : َعَظمتُه ، وقيل : ِغنَاه. وقال ُمجاهٌد : َجدُّه قيل : (4) (َوَأنَُّه َتعاىل َجدُّ رَبِّنا)وفي التنزيل ،  العَْظَمة ، : الَجدُّ و

 وقال بعضهم : َعَظمةُ َربِّنا ، وهما قَريباِن من السََّواِء.

 . الَحّظ والسعاَدةُ والِغنَى.الَجدّ و أَي َعاَل َجاللَُك وَعَظمتُك. «َجدُّك في حديث الدَُّعاِء تباَرَك اْسُمَك وتَعَالَىو

ُجُل ِمنّا إِذا َحِفَظ البَ »أَنه  (5)في حِديٍث و  .َجدٍّ  أَي َعُظَم في أَْعيُننا وصار َذا «فينا َجدَّ  قرةَ وآَل ِعمرانَ كاَن الرَّ

 َعظمةَ هللِا عّز وَجّل. بالَجدّ  وَخصَّ بعُضهم

 النّهر ِجّدة وقيل : .(6)، األَخيرتَان عن ابن األَعرابّي  الُجدّ و ، بالّضّم ، الُجدَّةو ، بكسرهما ، الِجدَّةو كالِجدّ  وَضفّته ، شاِطئ النَّْهِر ، : الَجدُّ و

فأُْعِرَب. وقال أَبو َعمٍرو  (7) [ُكدٌّ ]النَّهر ، بالهاِء ، وأَْصله نَبطّي أَعجميٌّ  ُجّدة : ما قَُرَب منه من األَرض. وقال األَصمعّي : كنّا عندَ  ُجدَّتهو

 النّهر. فما ِزْلت أَعِرفها فيه. ُجدَّة النهِر ، فقلت : (8) ُجدِّ  كنّا عند كنَّا عند أَميٍر فقال َجبَلَةُ بن َمْخرَمةَ :

ً  َوْجهُ األَرِض ، ، بالفتح : الَجدُّ و  محّركةً. ، الَجَددِ و كأَِميٍر ، الَجديدِ و بالكسر ، كالِجدَّة ويُرَوى بالكسر أَيضا

 ، أَي ما على َوْجهها. «األَرِض  َجِديدِ  ما على»في الحديث و

 ل الشاعر :وقا
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ِد  َوســــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــُ ّر مل يـ  حــــــــــــــــىّت ِإذا مــــــــــــــــا خــــــــــــــــَ

ديـــــــــــــدَ ِإاّل     دِ  جـــــــــــــَ َر الـــــــــــــيـــــــــــــَ هـــــــــــــح  اأَلرض َأو  ـــــــــــــَ

  
ُجُل العَظيم الَحّظِ ، بالفتح : الَجدُّ و ّيِ و كالُجدِّ  الرَّ  ، الُجّدِ

__________________ 
والعالة صــــخرة  عر هلا ِإطار من اأَلخثاء ومن الل  والرماد ا مث يطبخ  قوله : حىت تر  اخل ا قا  يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)

 «.فيها اأَلقرت ا و مض عاًل َأي : يصب منها يف العالة للتبقيرت : فذلك مدها فيها
 ( يف التكملة املطبوع : الطحن.2)
 تناه ضبرت التهذيب.ا ولطون مبين للمفعو  من حظي املعتر ا وما أثب  دون ( يف اللسان بكسر اجليم يف3)
 .3( سورة اجلن اآية 4)
 .«ويف حديث أن »ويف النهاية واللسان : « ويف ا ديث»( يف التهذيب : 5)
 عن ابن االعرايب. َجد هو  ُجد هو  ( يف اللسان :6)
 ( زايدة عن اللسان والتهذيب.7)
 ( يف التهذيب بكسر اجليم ا يف املوضعا ا وما أثبتناه ضبرت اللسان.8)
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ر ا َجّدونَ  ا ومجحعه َجديف جمدودٌ  قا  سيبويه : َرجرٌ  ضّمهما اب منك ا  َأَجد   ا وهو َجد   وقد .اجملدودِ و  اجَلديدِ و  وال ُيكس 
 َ ظوٌ . جَمُدودٌ و  حِظيٌة ا َجديدٌ و  ا ِإذا َكاَن ذا حةٍّ من الّرِزح . َجديدٌ  َأي َأَحة . قا  أَبو زيد : َرجرٌ 

ز ، ، بالفتْح : الَجدُّ و هكذا في نُسختنا ، وفي غيرها ما نَّصه : َوْكُف البيت ، وهذه َعن الَمطر. وفي نسخة  َوْكُف البَْيت ، وهذه عن المطّرِ

 أُخرى. َوْكف البَْيت من المَطر.

غريٌب من المصنّف ، فإِنَّ « وهِذه عن المطّرز»: ، إِذا َوَكَف ، عن ابن األَعرابِّي. وعلى ما في نُسختنا  يَِجدّ  البيتُ  َجدَّ  والّذي في التكملة :

َد فيما ُعِزَي إِليه.  المطّرز َرواه عن ابن األَعرابّي ، وليس من عادته أَن يَعُزَو إِلى أَحٍد ِإاّل إِذا تَفرَّ

ْل.  ويُْكَسر. وهذا ليس من ذلك ، فتأَمَّ

 : َمقطوٌع. قال : َجِديدٌ  ، قَطْعته. وَحْبلٌ  دًّاجَ  ، بالّضّم ، أَُجدُّه ءَ الشيْ  جَدْدتُ  القَْطُع ، : الَجدّ و

يـــــــــــــَدا  بـــــــــــــِ مـــــــــــــَ  َأن يـــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ يبِّ ســـــــــــــــــــــــــــُ  َأَب حـــــــــــــُ

قـــــــــًا و     ـــــــــَ ل ا خـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــُ ل ـــــــــح بـ ـــــــــَداأَمســـــــــــــــــــــــَ  حـــــــــَ دي  (1) جـــــــــَ
  

 قال شيخنا : وظاهُر هذا البَيِت كالمتناقِض ، وهو في الّصحاحِ والِّلسان. وأَورده أَهل المعانِي ، انتهى.

 ، بال َهاٍء ، ألَنَّها بمعنَى مفعُولَة. َجديدٌ  ِمْلَحفَةٌ ومنه 

الحائُك ، أَي قََطعه.  َجّده ، يَُراد به حين َمجدود وهو في معنى الحائُك ، َجدَّهُ  كما َجديدٌ  ثَْوبٌ و ، َجديدةٌ و َجديدٌ  عن ابن سيده : يقال : ِمْلَحفَةٌ و

بضّمتين ، كقَضيب وقُُضٍب ، قاله ابن قُتَْيبَة ونقله ثَعلب. وَحَكى فتَْح الداِل أَيضاً أَبو زيد  َكُسُرٍر ، دٌ ُجدُ  ج : قُِطَع َحديثاً ، َجِديدٌ  ويقال : ثَوبٌ 

 وأَبو ُعبيد عن بعض العرب ، وحَكى المبّرد الوجهين ، واألَكثرون على الّضّم.

بمهملتين قْطع  (2)بالفتح ، عن اللِّْحيَانّي. وقيل الِحَداد  ، الَجَدادو بالكسر ، ، دكالِجَدا ، َجّده يَُجّده َجّداً  وقد ِصَراُم النَّْخلِ  ، بالفتح : الَجدُّ و

 النّخل خاّصة ، وبمعجمتين قطع جميع الثِّمار على جهة العموم ، وقيل هما َسواٌء.

َراِم. وقال الكسائّي : هو الِجَدادو وفي الِّلسان : .يَُجدَّ  أَن له َحانَ  النّْخُل : أََجدَّ و ، والِحَصاد والَحَصاد ، والِقَطاف  الَجَدادُ و الِجَداد أََواُن الّضِ

رام والصَّرام   .(3)والقََطاف والّصِ

 بالَهاِء. كالُجدَّةِ  زيدت َشرفاً ونَواحيها بمّكةَ  المتّصل بالّضّم : ساِحُل البَْحرِ  ، الُجدُّ و

 أَي من ساحل البحر. يِنِه منه ،لموضعٍ بعَ  بال الم : اسمٌ  ُجّدةُ و

أَيضاً ، وبه  الُجّدةو بالّضّم : شاطئ النّهر ، الُجدّ  قال ابن األثير :«. إِْن قََدَر َعلَْيه الُجدِّ  كان يختار الصَّالةَ على»في حديث ابن سيرين و

يَت المدينةُ التّي عند َمكَّةَ  ى السُّفِن الواردة من ِمْصَر والِهْنِد واليمن والبَْصرة وغيرها. قال . قلت : وهي اآلن مدينةٌ مشهورةٌ َمْرسَ ُجدَّة ُسّمِ

ألَنّه  (4)بن َجْرم بن َريَّان  بُجّدة البحر ، أَي شاطئه. وقيل ُسّميَت ُجدَّة ، فقيل لكونها ُخصَّت من بُجدَّة واختُِلف في سبب تَسميتها شيخنا :

ْوض للُسَهْيلّي ، وقيل غ َي بها ، لوالدته فيها. (5)ير ذلك. وقال البَْكرّي في المعجم نََزلها ، كما في الرَّ  : الصواب أَنّه هو الذي ُسّمِ

َمُن ، والبُْدُن ، أَيضاً ، الُجدّ و ءٍ جانُب كّلِ شيْ  بالّضّم : الُجدُّ و َدادة وهو وثََمٌر كثََمِر الطَّْلح ، نقله الصغانيّ  الّسِ  الُجدّ و ، وسيأْتي قريباً. الجُّ

ل عامراً على َعْلقمة : في َموضعٍ كثيِر الَكإِل ، الّتي تكون البِئر  قال األَعَشى يُفّضِ

ر  عـــــــــــــِ د  مـــــــــــــا جـــــــــــــُ ذي  اجلـــــــــــــُ ـــــــــــــّ وُن ال ـــــــــــــُ ن ـــــــــــــظـــــــــــــ   ال

ر    اطــــــــــــِ
َ

ِب املــــــــــــ جــــــــــــِ وحَب الــــــــــــلــــــــــــ  َب صــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــِّ  جــــــــــــُ

  

مـــــــــــــــــَ   رَايّت ِإذا مـــــــــــــــــاطـــــــــــــــــَ ر الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــِ

اهـــــــــــــــــرِ    
َ

ّي واملـــــــــــــــــ وصـــــــــــــــــــــــــــــــِ ِذف ابلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــح  يــــــــــــــــــَ

  
 القَِليلةُ الماِء ، ِضدٌّ. قيل هيو الُمْغِزَرة ،البِئر  : الُجدّ و

 الماُء في َطَرِف فاََلةٍ. قيل هوو الماُء القَِليل ، : الُجدّ و



3723 

 

__________________ 
 ( ويرو  وأضح  حبلها.1)
 بذالا.« اجلذاذ»ا ومبعجمتا َأي  اجِلداد ( كذا ابألصر ا وأراد ابملهملتا الدالا ا والصواب2)
اخل َأي ابلكسر والفتح يف مجيض هذه الكلمات ا قا  يف الصحاح واللسان عقب هذه العبارة  اجلدادو  اجلداد قوله»املطبوعة املصرية : ( هبامش 3)

 .«: فكبن الَفَعا  والِفَعا  مطردان يف كر ما كان فيه معىن وقت الفعر مشبهان يف معاقبتهما ابألوان واإِلوان
 ويف مجهرة ابن حزم : راّبن ابملوحدة.« زابن»( عن معجم البلدان ا وابألصر 4)
 ( كذا ا ومل ترد العبارة يف معجم ما استعجم ِإلا هي عبارة ايقوت يف معجم البلدان.5)
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ر قول أَبي محّمد الَحْذلمّي : الماُء القديُم ، قال ثعلب : هوو  وبه فّسِ

رحعـــــــــــــــــَ  ِإىل  دٍّ تــــــــــــــــــَ ِا  جـــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــِ  هلـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــَ

ه و      .َأجــــــــــــــدادٌ اجلــــــــــــــمــــــــــــــض مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك كــــــــــــــلــــــــــــــِّ
  

 مجتِهد. جادٌّ  به األَْمُر إِذا اجتهَد. وفاُلنٌ  َجدّ  وقد بالكسر : االجتَهاُد في األَْمِر ، الِجدَّ و

 الَهْزل ، (8) نَِقيضُ  الِجدُّ و ي أَجتهد.، أَ  «أَِجدُّ  ما هللاُ  ليََريَنَّ  المشِركينَ  قَتْلَ  وسلموآلهعليههللاصلىلئن أَْشَهَدني هللاُ مَع النَّبّيِ »في حديث أُُحٍد و

 في الحديث :و

« ً  بالّضّم ، ، يَُجدُّ و بالكسر ، ، يَِجدُّ  في األَمر َجدَّ  وقد .ِجدًّا ، أَي ال يأْخْذه على سبيل الَهزل فيَصير «جادًّا ال يَأُْخذنَّ أَحُدُكم َمتاَع أَخيه العبا

جُل في أَمِره أَجدَّ  ، وهو َمجاز. وقال األَصمعّي : أََجدّ و به األَمرُ  َجدَّ  : اجتهَد وَحقََّق ، وكذا أََجدَّ يُِجدّ و ، َجدًّا  ، ِجدَّه ، إِذا بَلََغ فيه يُِجدّ  الرَّ

 واجتهاد. ِجدٍّ  ، إِذا صاَر ذا أََجدَّ يُِجدّ  ، أَي َمجتهد. وقال : جادٌّ ُمِجدُّ  لغة ، ومنه يُقال فاُلنٌ  َجدَّ وَ 

 وهو َمجاز. أَْمٍر ، أَي َعَجلِة أَْمٍر. ِجدِّ  وفالٌن على العََجلَةُ. : الِجدُّ و

 ، أَي اهتمَّ به وأَسَرَع فيه. «بيَن الصَّالتَينفي السَّْيِر َجَمَع  َجدَّ  إِذا وسلموآلهعليههللاصلىكان رسوُل هللا »في الحديث : و

 إِذا َحقََّق. أََجدَّ و يُجدُّ وَ  َجّد يَِجدّ  وقد التَّْحِقيُق ، : الِجدُّ و

ر الُمحقَُّق المبالَُغ فيه ، الِجدّ و  .«الِجدَّ  ونَْخَشى عذابَك»َدعاُء القُنُوت  وبه فُّسِ

 بالكسر فقط ، وهو نصُّ ابن األَعرابّي ، كما تقّدم. ، َجدَّ يَِجدُّ  وقد َوَكفَاُن البَْيِت ، : الِجدّ و

 .َجّداتٌ  معروفَة ، وجْمعها أُمُّ األُّمِ وأُمُّ األَب ، بالفتح : ، الَجدَّةو

ُجَدد  ): الطَّريقة في السََّماِء والَجبِل. قال هللا تعالى  الُجّدةو ، كُصَرد. ُجَددٌ  ٍء ، وهو َمجاز ، والجْمعمن كّلِ شيْ  بالّضّم : الطَِّريقَةُ  ، الُجدَّةو
 والطُُّرق تكون في الِجبَال بِيٌض وُسوٌد وُحْمر ، واحُدها (2)الِخَطط  الُجَدد أَي َطرائُق تََخاِلف لَوَن الَجبَل. وقال الفّراُء : (1) (بِيض  َوُْحْر  

 .ُجّدة

 في َظْهِر الِحَماِر تُخاِلف لَونَه. التّي الُخطَّةُ  الُجدَّةُ  عن ثعلب. في الّصحاح :وهذه  العاَلَمةُ ، ءٍ من كل شيْ  الُجدَّة

 وأَنشد الفّراُء قَوَل امرئ القيس :

ه و  ــــــــــــــــَ رَات ّدةَ كــــــــــــــــَبن  ســــــــــــــــــــــــــــــَ ه  جــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِ ن ــــــــــــــــح ت  مــــــــــــــــَ

ـــــــــــُص     ي ـــــــــــِ هـــــــــــن  َدل ـــــــــــَ وق ـــــــــــَ رِي ف ـــــــــــُن  ـــــــــــَح ائ ـــــــــــَ ن (3)كـــــــــــَ
 

  
 على السَّاحِل. ع : ُجدَّةُ و

 كذا قاله الّزّجاج. َرأَى فيه َرأْياً ، إِذا األَمِر ، من ُجّدة نٌ َرِكَب فاُل من الَمجاز : يقال :و

 ، حكاه ثعلب وأَنشد : ِجَددٌ  جْمعه بالكسر : قِاَلدةٌ في ُعنُِق الَكْلِب ، ، الِجدَّةو

َت َذا  نــــــــح نــــــــيــــــــص كــــــــُ َب قــــــــَ َت كــــــــلــــــــح نــــــــح َددٍ لــــــــو كــــــــُ   جــــــــِ
َرسِ    

َ
ِر املــــــــــــــــ ه يف آخــــــــــــــــِ تــــــــــــــــُ كــــــــــــــــون أُرحبـــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

  
أَي  أََجدَّهو .ُجَددٌ و ُجُددٌ و أَِجّدةٌ  والجْمع ، َجِديدٌ  فهو بالكسر ، ، يَِجدُّ  ءُ الثَّوُب والشيْ  َجدّ  قال أَبو علّي وغيره : ضدُّ البِلَى ، ، بالكسر : الِجّدةو

ا ما جاَء منه في غير ما يَْقبَل القَْطَع فعلَى المثَل بذلك  ، فتَجدَّدَ  ، َجِديداً  أَو لَبَِسه : َصيََّره استََجدَّهو َجّدَدهو الثَّوبَ  وأَْصُل ذلك ُكلّه القَْطع ، فأَمَّ
(4)  ً جل إِذا لبس ثَوبا  واْحَمِد الكاِسَي. أَِجدَّ و : أَْبلِ  جديداً  ، ويُقال للرَّ

ْت نُصَب على التَّمييز ، كقَ  أَمَرهُ بها ، أََجدَّ  بها أَْمراً ، أَي أََجدَّ  قولهم :و  َعْيني به. (5)ولك ؛ قَِرْرُت به َعيناً ، أَي قَرَّ

 فاُلٌن أَمَره بذلك ، أَي أَْحكَمه. وأَنشد : أََجدّ  وعن األَصمعيّ 
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د   ه  َأجــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  َن أَن قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح رًا وأَيـ ــــــــــــــــــح  هبــــــــــــــــــا أَم

ا     راهبـــــــــــُ حـــــــــــِا تـــــــــــُ َر  كـــــــــــالـــــــــــطـــــــــــ  (6)هلـــــــــــا َأو أُلخـــــــــــح
 

  
 َجدَّ  قال : واألَّول سماِعي منه ، ويقال : (7) [بها]أَْمَره  أََجدَّ  أَمراً ، معناه أََجدَّ  ا أَمراً ، معناهبه أََجدَّ  قال أَبو نَْصر : ُحِكَي لي عنه أَنه قال :

 فالٌن السَّْيَر ، إِذا انكمَش فيه ، كذا في اللسان. أََجدَّ و فاُلن في أَْمِره ، ِإذا كان ذا َحِقيقٍَة وَمضاٍء.

__________________ 
 .( يف القاموس : ضد  8)
 .27( سورة فاطر اآية 1)
 ( هذا ضبرت اللسان ا ويف التهذيب بضم اخلاء.2)
 ( اجلدة : اخلطة السوداء يف مو ا مار. والدليص : الذي يرب .3)
 ..«.. كقوهلم : جدد الوضوء والعهد ا وكساء  دد ا فيه خطوط خمتلفة»( زيد يف اللسان : 4)
 .«قررت»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ونسب أليب ذ يب. 78/  1ديوان اهلذليا ( 6)
 ( زايدة عن التهذيب.7)
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 ُكلُّ ُمتعقٍِّد بعُضه في بعٍض من َخيٍط أَو ُغْصن. : الُجّدادو بالفارسيّة َجَزَم به الجوَهِرّي. (1)معّرب ُكداد  كُرّمان : ُخْلقَاُن الثِّيَاِب ، ، الُجدَّادُ و

ِرّماح :  قال الّطِ

َر  يِن  مـــــــــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــــــــــــــَ   ّداِدهِ جـــــــــــــــــــــــــــــــُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــَح
َؤامِ     َرٍم َأو تــــــــــــــــــــــــُ رَاَد  بــــــــــــــــــــــــَ نح فــــــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــــــــِ

  
غاُر ، : الُجدَّادو ِرّماح السابق ، قال : أَي تَْجتَني الِجبَال الّصِ هذه األَرِض ، وفي بعض النُّسخ ِحبال  ُجّدادَ  عن أَبي َعْمٍرو ، وبه فَّسَر قَوَل الّطِ

 : بالحاِء وهو تصحيٌف.

َذَكَره ابن سيده. وَذكَره األَزهريُّ عن الَّليث. وقال  وُمعَاِلُجَها ، أَي صاحب الحانُوِت الذي يَبِيع الَخْمَر ، بائُع الَخْمِر ،كَكتَّاٍن :  ، الَجّدادُ و

 صوابه بالحاِء.يَدَِّعي المعرفةَ الثاقبةَ و (2)األَزهريُّ : هذا حاقُّ التَّْصِحيِف الّذي يَستَِحي ِمن ِمثله َمْن َضعُفَِت َمعرفتُه ، فكيف بمن 

 قاله أَبو زيد. قال الّشّماخ : لألَتاِن السَِّمينَة ، كِقاَلص وقَلُوص َجُدودٍ  كِكتَاب : جْمع ، الِجَدادو

ر ٍد  طـــــــــــــَ وَ  جـــــــــــــبحب مـــــــــــــُ وِدي فـــــــــــــَ تـــــــــــــُ ـــــــــــــُ  كـــــــــــــَبن  قـ

ه     تــــــــــح ب الحــــــــــَ قــــــــــح َدادُ مــــــــــن ا ــــــــــُ (3)الــــــــــغــــــــــوارُز  اجلــــــــــِ
 

  
 ذلك ألَنّهما ال يَبلَيان أَبداً. ومنه قول ابن ُدريد في المقصورة :و : الَّليُل والنََّهار ، األََجّدانِ و الَجديَدانِ و

نِإن   ِديــــــــــــَديــــــــــــح ا  اجلــــــــــــَ يــــــــــــَ ــــــــــــَ ل وح ــــــــــــَ تـ  ِإذا مــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــح

ِديــــــــــــــــدٍ عــــــــــــــــلــــــــــــــــ      لــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِ  أَد اَيه لــــــــــــــــلــــــــــــــــح

  
ْلبَةُ الُمستِويَة. الملساُء ، والغَليظة ، وفي الّصحاح األَْرضُ  كفَْدفَد : الَجْدَجدُ و  وأَنشد الْبن أَحمَر الباهلّي : الصُّ

ا  ُرهـــــــــــــــَ َداٍد َأســـــــــــــــــــــــــــــح ٍة شـــــــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــين أبَو ـــــــــــــــِ

ي     قــــــــِ ابــــــــِك ال تــــــــَ نــــــــَ مِّ الســــــــــــــــــــــ  دِ صــــــــــــــــــــــُ جــــــــَ دح  (4) ابجلــــــــَ
  

 : الفَْيُف األَملُس. الَجْدَجدُ  وقال أَبو َعمٍرو :

 يَِصرُّ باللَّْيل.تَصغير َطاِئٍر ،  كُهْدُهد : ِطَوْيئٌر ، ، الُجدُجدو

َدى ، والُجْندب :  .الُجْدُجد وقال العََدبَُّس : هو الصَّ

. وقال ابن األَعرابّي : هي ُدَوْيبَّة الَجَداِجد والجْمع الَجَراد ، من ِشْبه والصَّْرَصر : َصيَّاُح اللَّْيِل ، وقيل هو َصّراُر الَّليِل. وهو قَفّاٌز وفيه

وكلُّ بَثَْرةٍ في َجْفِن العَْين تُْدَعى الظَّْبَظاب. قال شيخنا : قالوا : هذا إِطالُق  الَحَدقة. (5) بَثَْرةٌ تَخُرُج في أَْصل : الُجْدُجدو .تَْعلَُق اإِلَهاَب فتأْكلُه

يَها القََمع.  بني تَميم ، وقَول العاّمِة ُكْدُكد غلٌط ، قاِله الَجواليقّي ، قال وَربيعةُ تُسّمِ

الِحرُّ  : الُجْدُجدو إِاّل أَنّها ُسويداُء قصيرة ، ومنها ما يَْضِرُب إِلى البياض ويسمى َصْرَصراً. ُدَوْيبَّةٌ كالُجْنَدبِ  : لُجْدُجدا : (6)عن ابن سيده و

ِرّماح :« الَحرُّ »وهو تَصحيف فاحٌش والّصواب  العَِظيُم ،  ، كذا في ُكتب الغريب. وأَنشد للّطِ

تح  نــــــــــــادِب َود عــــــــــــَ ُب اجلــــــــــــَ هــــــــــــح  حــــــــــــىت  ِإذا صــــــــــــــــــــــــــُ

ن      هــــــــــــــُ وحَر الــــــــــــــر بــــــــــــــيــــــــــــــِض واَلحــــــــــــــَ ــــــــــــــَ دُ نـ جــــــــــــــُ دح  اجلــــــــــــــُ

  
ُ  : الَجدَّاءُ و ِغيرةُ الثَّْدي المرأَة الَمْقُطوَعةُ  من الغَنَم واإِلبِل الَجدَّاءُ و أَي قصيرةُ الثَّْديَيِن. «َجدَّاءُ  قال إِنها»وفي حديث علّيٍ في ِصفة امرأَة  الصَّ

الفاَلةُ  : الَجّداءُ و .ِجدادٌ و جدادُ  : القليلةُ الَّلبَن من َغيِر َعيٍب. والجْمع الَجُدوَدةو عن َعيٍب. الذَّاِهبةُ اللَّبَنِ  من ُكّلِ َحلُوبة : الَجّداءُ  قيل :و ِن.األُذُ 

 : يابسةٌ. قال : َجّداءُ  وَمفَازةٌ  بال ماٍء.

اءَ و  د  ٍة  جــــــــــــــَ ــــــــــــــَ رَاب ــــــــــــــَ رحجــــــــــــــَ  هبــــــــــــــا ذو قـ ــــــــــــــُ  ال يـ

هــــــــا    يــــــــبــــــــُ اَة َربــــــــِ مــــــــَ ٍف وال َلشــــــــــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــ  طــــــــح عــــــــَ  لــــــــِ

  
يَّادون. وَربِيبِها : َوْحُشَها   ، قاله أَبو علّي الفارسّي. (7)السَُّماة : الصَّ

 قال أَبو ُجْنَدٍب الُهَذلّي : ة ، بالِحجاز ، : َجّداءُ و
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م مــــــــــا بــــــــــَا  هــــــــــُ يــــــــــتـــــــــــُ غــــــــــَ ّداءَ بـــــــــــَ  واَ شــــــــــــــــــــــــَ   جــــــــــَ

او     مـــــــــــــَ ِر وعـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ مح مـــــــــــــاَء األُثـ  أوَردحهتـــــــــــــُ

  
َحت في التّهذيب ، وقولهم :و  ، غير (8) ِجّداءُ  َصرَّ

__________________ 
 .«غلرت ا صوابه : كراد ابلراء وزان مراد ا فليحرر قوله كداد ا كتب عليه هبامش املطبوعة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ن ا ويف التهذيب : الذي.( األصر واللسا2)
 ( ا ُقب مجض أحقب ا وضبطت يف اللسان بفتح ا اء ا والحته أضمرته.3)
قوله  ين اخل ا األو فة مجض و يف وهو مســـــــتدّ  الذراع والســـــــا  ا واســـــــرها : شـــــــدة خلقها. وقوله : ال تِ  »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 4)

 .«اللسان ابجلدجد َأي ال تتوقاه وال هتيبه. أفاده يف
 ( التهذيب : وسرت.5)
 ( يف التهذيب : الليث.6)
 ( يريد أنه ال وحش هبا فيخش  القانص ا وقد  وز أن يكون هبا وحش ال لاف القانَص لبعدها وِإخافتها.7)
 ـ ( يف القاموس واللسان : بفتح اهلمزة ا ويف التهذيب : بضم وفتح8)
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د انَ و  من الصرف ا ا ممنوَعةً  ِِبد  و  منصرف ا ا ِِبدٍّ و  منصرف ا ابلدا  املهملة ا وِبّذاَن ا ابملعجمة ا وَأورده محزة  ا ِِبِ
َة.  يف أَمثاله ا وبِقّداَن وبِقّذاَن وِِبلحَداَن وِجلحَدا ا واأَلخريان من جممض اأَلمثا . وبِقرحَدمححََة وبِقرحَذمحح

صحراُء. يَعنِي بََرَز األمُر إِلى الصحراِء  (2)ويقَال ِجْلَذان وِجْلَدان  ٍء َوَضَح بعَد اْلتباِسِه ،يقال في شيْ  ، كّل ذلك (1)وأَْخرَج الَّلبَُن رغوتَه 

اَحة ال َحَجر ، بعد ما كان مكتوماً ، كذا في اللَّسان. قال الصعانّي : كذا في النَّسخ ،  وهو على الجملة اسُم َمْوضعٍ بالطائف لَيِّن ُمستٍو كالرَّ

َحتْ  فيِه يُتَواَرى به. والتاءُ  ، كما هو بخّط الصاغانيّ « َخَمرَ  ال»والصَّواب  ة أَو الُخطَّة ، في َصرَّ كأنّه قِيل : َصّرَحت  ِعبَاَرة عن الِقصَّ

ة أَو الُخّطةُ أَو نحو ذلك مما يَقتضيه المقاُم. قال شيخنا : وهو مأُْخوذٌ من كالم الميدانّي.  الِقصَّ

يت :و ّكِ  .َجُدودٌ  وال يقال (3)من غير بأْس ويقال للعَْنز : َمُصوٌر  قَلَّ لَبنُها الّتي النَّْعَجةُ  بالفتْح : ، ودُ الَجدُ  عن ابن الّسِ

ى الُكاَلب ، وكانْت فيه ع : َجُدودو َوْقعةٌ  بعَْينه من أَرض تَميم ، قَريب من َحْزن بني يَربوع بن َحنَظلَةَ ، على َسْمِت اليَمامة ، فيه ماٌء يُسمَّ

 ، َوهي لتَغِلَب على بَْكِر بن واِئٍل ، قال الشاِعر : َجُدود مّرتين يقال للُكاَلب األَّوِل : يومُ 

تح  افـــــــــــَ لـــــــــــي عـــــــــــَ دُ أََر  ِإبـــــــــــِ ُذ ح  ودَ جـــــــــــَ م تـــــــــــَ لـــــــــــَ  فــــــــــــَ

مِ     قحســـــــــــــــــــــــــــــِ َة مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــّ َرًة ِإاّل حتـــــــــــــــَِ طـــــــــــــــح  هبـــــــــــــــا قـــــــــــــــَ

  
ْرُع : َذَهَب لَبَنُه ، تََجدَّدَ و  .يََجدُّ َجَدداً  الثّدُي والضَّرُع وهو َجدَّ و ، إَِذا يَبِس. أََجدُّ  قال أَبو الهْيثٍَم : ثَْديٌ  الضَّ

ْملِ ما اسْ و َوْجهُ األَرض ، وقد تقّدم ، ، محّركةً : الَجَددُ و : ما استَوى من األَرِض وأَصَحَر.  الَجَددُ  وانحَدَر. وقال ابن ُشميل : تََرقَّ من الرَّ

ْحراءُ   األَرِض. أَْجَدادُ  ال َوْعَث فيه وال َجبََل وال أََكَمةَ ، ويكون واسعاً وقَليَل السَّعَِة ، وهي َجَددٌ  ، والفضاءُ  َجَددٌ  قال : والصَّ

 أَي المستِوي من األَرض. «الَجَددِ  ال يُباِلي أَن يُصلَِّي في المكانِ  َكانَ »في حديث ابن ُعَمَر و

ْلعَة بعُنُِق البَِعير. : الَجَددُ و ْلبَة ، وقيل : األَرُض الغَِليَظةُ  : الَجَددو ِشْبهُ الّسِ أَِمَن  الَجَددَ  َمن َسلَكَ »وفي الَمثل  المْستَِويَة ، وقِيل : األَرُض الصُّ

 .بالَجَدد ، يريد : َمن َسلََك َطريَق اإِلجماعِ. فَكنَى عنه« الِعثَارَ 

 ، أَو صار إِليها. الَجَددَ  أَي : َسلََكها ، أََجدَّ و

ْمل. َجَددَ  األَرِض ، أَو َرِكبوا َجديدَ  القَْوُم َعلَْوا أََجدَّ و  الرَّ

 وأَنشد ابن األَعرابّي.

َددحنَ  ُب  َأجـــــــــــــح هـــــــــــــح َو  هبـــــــــــــن  الســـــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــَ  واســـــــــــــــــــــــــــح

ُب و     عــــــــــــح وٌب نـــــــــــــَ نــــــــــــُ هــــــــــــن  جــــــــــــَ تــــــــــــح (4)عــــــــــــاَرضــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .َجَدداً  َصارَ  إِذا الطَِّريُق ، أََجدَّ و

ٍم ، عالِ  ِجدُّ  عاِلمٌ  العاِلِم ، وهذا ِجدُّ  ، نَصبُه على المصدر ، ألَنّه ليس من اسِم ما قبله وال هو هو. وقالوا : هذا العاِلم ِجّداً  قالوا : هذا عربيٌّ و

 فيما يُوَصُف به من الِخالل. ُمتَنَاٍه باِلُغ الغايَةِ  أَي بالكسر ،

 َحقَُق ، وقد تَقَّدم. أَجدَّ و َحاقَقَه في األَمر ُمجادَّةً  َجادَّهُ و

فوضع الواحَد  ُجُدداً  وُخْلقَانهم . أَراَد :ُجُدداً  وحَكى اللِّْحيَانّي : أَصبََحت ثيابُهم ُخْلقَاناً ، وَخلقُُهم ِخْرقةٌ. أَي ، بالكسر والّضّم ، ُجدَّة ما عليهو

 َموِضع الجْمع.

 تََرْكتَهُ. بالفَتْح ، أَي نَْفسي ، إِذا أَنتَ  قَُرونِي منه ، أََجدَّتْ و

 ، ُهذليّة. قال أَبو ذَُؤيب : بالجديد الَمْوتُ  ما ال َعْهَد لك به ، ولذلك ُوِصفَ  : الَجِديدو

ا  ريحُ ِإلـــــــــــ َ َك اخلـــــــــــَ يب اي لـــــــــــَ لـــــــــــح ُت لـــــــــــقـــــــــــَ لـــــــــــح  فـــــــــــقـــــــــــُ

وحِت     يــــــــــَك لــــــــــلــــــــــمــــــــــَ َدلــــــــــِّ ِديــــــــــدِ يــــــــــُ ا اجلــــــــــَ اهبــــــــــَُ بــــــــــَ  حــــــــــِ

  
__________________ 
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ــــــــــــــ  ويف املثر  اخل وقض يف الشارح هنا خمالفة ملا يف التكملة ونصها : جداء قوله صرحت»اهلمزة. ويف التكملة بضمها. وهبامش املطبوعة املصرية : ـ
اَن وِبذاَن وِبلداَن وِبلذاَن وِبلداَء وِبلذ اَء وبقّداَن وبقذاَن صّرحت ِجداءُ وصّرحت ِبداَء غري منصرفا ا وِبدٍّ منصرفاً وِبد  غري منصرف ا وِبد 

اُء غري منصــرف وصــرحت ِِبّد  غري منصــرف ا وِبد  غري منصــرف ا وِبّداَن وبقردمحَة وبقرذمحَة وبقّذمحَة وعبارة التهذيب :  يقا  : صــرحت ِبد 
اَن وبقرَدمححََة وبقذ مححََة وأخرج الل  أزِغَدَته كر هذا يف الشي اَن وبقذ  اَن وبقد   ء ِإذا وضح بعد التباسه.وِبذ 

 ( يف التهذيب : أَزحِغَدَته.1)
 جّدان وِجلحدان.( يف اللسان : 2)
 (.التهذيب مصر)( املُصور : القليلة الل  أو البطيئة خروج الل  3)
 ( النعب : السريعة املّر ا قاله ابن االعرايب.4)
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 الموِت : أَّولُه. َجديدُ  وقال األَخفش والُمغَافِص الباهلّي :

 أَْحَدثَهُ َمْرَواُن بُن أَبي الجنُوب. نَهٌر باليَمامةِ  : الَجديدو

منك. ونصبهما على  ِجّداً أَ  بفتح الجيم وكسرَها ، والكسر أَفصح ، ولذلك اقتصَر عليه ، معناهما : ما لَك ال تَْفعَُل ، ِجدَّكأَ  عن أَبي َعمٍرو :و

 إِالَّ ُمضافاً. أَي ال يُتكلَّم به وال يِستعَمل ال يُقالو المْصدر. قال الَجوَهِرّي : معناهما واحد ،

هوَ  استحلَفَهُ بَِحِقيقَتهِ  الِجيم إِذا ُكِسرَ  قال اللَّْيث :و هذا منك ، ونصبهما بطْرح الباِء. بِِجدٍّ أَ  ، معناه أَِجدَّك :وقال األَصمعّي  وإِذا فُتَِح  ، (1) ِجّدِ

 وفي حديث قُّسٍ : .(2) َجّدهو استحلفَه بِبَْختِه

ِضَياِن َكرَاُكَما َأِجد كما  ال تـَقح
 قال ثعلب : ما أَتاك في الّشعر من قولكو مصدر ، كأَنّه قال أَِجّداً منك ، ولكنه ال يُستعَمل إاِلَّ مضافاً. أَِجدَّك منكما. وقال سيبويه : بِجدٍّ أَ  أَي

كَ وَ  إَِذا قُْلت بالواو فَتْحت :و فهو بالكسر ، أَِجدَّك هِ  َب الفَتْح ألَنّه صار قََسماً ، فكأَنّه َحلَفوإِنّما َوجَ  ال تفعل. َجّدِ والِد أَبِيه كما يَحِلف  بَجّدِ

ه بأَبِيه. وقد يَُراد القَسمُ  ال تَْفعَْل ، فأَجاَز فيه أَبو علّي  أَِجدَّك الذي هو بَْختُه. وقال الشيخ ابن مالك في شْرح التسهيل : وأَّما قولهم بَجّدِ

أَن ال تَفعل ، ثّم ُحِذفت أَْن وبََطَل َعملُها. وزعم  أَِجّدك ما أَن تكون ال تَفعل َموِضع الحاِل ، والثاني أَن يكون أَصلُهالفارسيُّ تَقديَرين : أَحده

َحقُّه أَن يناسب فاِعَل  ُجدّ  ليهأَبو علّيٍ الشَّلوبِيُن أَنَّ فيه َمْعنَى القَسِم. وفي االرتشاف ألَبي َحيّان : وها ُهنَا نُْكتَة ، وهي أَّن االسَم المضاَف إِ 

د الُجملَة  أَِجدَّهو ال تَفعل ، أَِجدَّك ال أُكِرمك ، أَِجّدي الِفْعل الذي بعَده في التَّكلّم والِخطاب والغَْيبَة ، نحو ال يَزورنا. وعلّة ذلك أَنّه مصدر يُؤّكِ

 في شرحه.الّتي بعده ، فلو أَضْفته لغير فاعِله اختلَّ التَّوكيد. كذا نقلَه شيُخنَا 

 وقيل َسواُؤه ، وقيَل َوَسُطه ، وقيل : هي الّطريق األَعظُم الّذي يَجمع الطُُّرَق وال بُدَّ من الُمرور عليه. وقيل : ُمْعَظُم الطَِّريِق ، الَجادَّةو

 الطريِق : َمسلَُكه وما َوَضَح منه. جاّدة

يَتْ  َجاّدةُ و . وقال األَزهرّي :َجاّدةٌ و ُجّدةٌ  الّزّجاج : كّل طريقَةٍ : الطَّريُق إِلى الماِء. وقال  الَجاّدةُ  وقال أَبو حنيفةَ : ألَنَّها  جاّدةً  الطَّريِق ُسّمِ

 ُخطَّةٌ َمْلُحوبَةٌ.

إَِذا أَخرَجه على فِْعله ، والمشّدد :  الَجَوادِ  فاشتقاقها من (4)يُخفّف ويُثقّل ، أَما التَّْخِفيف  (3) الَجادُّ  بتشديد الدال. وقال الَّليث : َجَوادُّ  ج

ا التّخفيف فما َعلمت أَحداً من أَئّمة الُّلغِة  (5) الَجَدد َمخَرجه من الّطِريق الواِضح. قال أَبو منصور : قد َغلَط الَّليُث في الوجهين معاً ، أَمَّ

د ، فهو من األَرضبمعنَى السَِّخّي. وأَ  الَجواد من (6)أَجاَزه ، وال يجوز أَن يكون فِْعلُه  ، فهو غير صحيح ، إِنَّما  الَجَدد ّما قَوله : إِذا ُشّدِ

ةُ المسلوَكةُ  يَت الَمَحجَّ المخطَّطة في األَرض ، وكذلك قال األَصمعّي ،  (8)، وهي ُطُرقَاتَُها وُشُرُكها  (7) ُجُدودو ُجّدة ألَنَّها َذاتُ  جاّدةً  ُسّمِ

اعي :  وقال في قَول الرَّ

حـــــــَ  بـــــَ َدا فـــــــَبصــــــــــــــــــح اُ  وقـــــــدح بـــــــَ ُب الــــعـــــتـــــــَ هـــــــح  ِت الصــــــــــــــــــ 

اُر و     نـــــــــــــــــَ
َ

ن  املـــــــــــــــــ َوادُ هلـــــــــــــــــَُ َوائـــــــــــــــــحُ  اجلـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ 

  
 .ُجَدد من الطُّرق التي بها الَجاّدة ، وهي جْمع الَجوادَ  قال : أَخطأَ الّراعي حيث خفَّفَ 

 حكاه ابن األَعرابّي ، وهو اسم ماٍء بالَجزيرة. وأَنشد : ، بالّضّم : ع ، ُجدُّ و

ـــــــــــريًة  ث ي كـــــــــــَ احـــــــــــِ قـــــــــــَ ـــــــــــِ تح ل ـــــــــــَ ا كـــــــــــان ـــــــــــو َأهنـــــــــــَّ ـــــــــــل  ف

تح مـــــــــــن مـــــــــــاِء     لـــــــــــَ دٍّ لـــــــــــقـــــــــــدح هنـــــــــــَِ تِ  جـــــــــــُ لـــــــــــ   وعـــــــــــَ

  
 ويُْرَوى : من ماِء ُحّدٍ ، وسيأْتي.

 على صاِحبها أَفَضُل الصَّالة والسَّالم. الَمَواِلي : َمْوِضعَان بعَقيِق الَمدينة ، ُجدُّ و األَثَافِي ُجدُّ و

 .ُجدّ  كأَنّه تَثنية ، ُمشدَّدةً ؛ ع ُجدَّانُ و

 الفََرِس أَبو بْطٍن َكبير ، وهو بخّط الصاَغانّي بفتح الجيم. َربيعَة (9) بُن َجِديلَةَ بِن أََسد بن ُجّدانُ و
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 إِحداهما من الشَّْرقِيّة ، والثاني من المْرتاحيّة. قْريتَان بِمْصَر ، الَجِديَدةو

__________________ 
 ِبّده وحقيقته. ( اللسان1)
 ( اللسان : ِِبّده وهو خبته.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : اجلاّدُة ختفف وتثّقر.3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : املخّفف فاشتقاقه.4)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : اجلديد.5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فعلًة.6)
 وُجّدٍة.( التهذيب : 7)
 ( هذا ضبرت اللسان وضبطت يف التهذيب بفتح الشا والراء.8)
 وما أثبت عن القاموس والتكملة.« من»( ابألصر 9)
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 وفي التكملة : أَعمالُها متَّصلة بأَعمال ِحْصن ِكيفَى. : قَلَعَةٌ َحِصينةٌ قُْرَب ِحْصِن ِكيفَى ، الُجَديِّدةُ  ُمَصغََّرةً :و

 ومناقُع ماٍء ، وهو عامٌر اآلَن بين الَحَرمين. ع بنْجد ، فيه َرْوَضةٌ  : الُجَديِّدةو

 لبنِي َكْلٍب. ماٌء بالسَّماَوةِ  : الُجَديَِّدةو

 لبني ُمّرةَ وأَْشَجَع َوفَزارةَ. قال ُعْرَوةُ بن الَوْرد : ع األَجدادُ  بال الم ، والصواب ، أَْجَدادٌ و

لـــــــــــَك الـــــــــــنـــــــــــ   تح تـــــــــــِ ـــــــــــَ تح فـــــــــــال َوأَل ـــــــــــَ  فـــــــــــوُس وال أَت

ِة     يـــــــــــضُ  اأَلجـــــــــــدادِ عـــــــــــلـــــــــــ  َروحضـــــــــــــــــــــــــَ َي مجـــــــــــَ  وهـــــــــــح

  
ام ، عبُد هللا بن الحارثِ  بالفتح ، ، الَجدَّينِ  ذُوو ْحيَاِء ، بن َعمرو وَعْمُرو بُن َربيعة بن َهمَّ ويقال إِن فارَس الّضحياِء هو بِْسَطام  فارُس الضَّ

  ، وهما قوالن.بَن قَْيِس بن مسعود بن قَْيس بن خالد الشَّيبانيّ 

 ورَوى عن عبد هللا بن َساَلٍم. بن َخّطاٍب الَكلبيُّ ، َشِهَد فَتَْح ِمْصر ، ُجَديدُ  ُكزبَيٍر :و

 * ومما يستدرك عليه :

 لك األَرُض ، إِذا انقَطَع عنك الَخبَاُر وَوَضَحت. أَجّدتْ و الّطريقَْيِن ، أَي أَْوَطُؤهما استواًء وأَقلُّهما ُعَدَواَء. أََجدُّ  هذا الطَّريقُ 

نٍ  ُجْدُجدٍ  فأَتَْينَا َعلَى»قال أَبو ُعبيٍد : وجاَء في الحديث  ّم : البِئُْر الكثيرةُ الماِء. قال أَبو ُعبيد : وهذا ال يُعرف  الُجْدُجد قيل : «ُمتََدّمِ ، بالضَّ

ّف. (2)، وهي البئر الَجيِّدة الموضعِ من الَكإِل. قال أَبو منصور : وهذا ِمثُل الُكْمُكمة للُكّم  (1) الُجدّ  إِنّما المعروف ْفَرفَة للرَّ  ، والرَّ

 : قليلةُ اللّبَن يابَسةُ الضَّْرع ، وكذلك النَّاقة واألَتاُن. َجّداءُ  وشاةٌ . أََجدُّ  : َمْحلَةٌ. وعامٌ  َجّداءُ  وَسنةٌ 

 .َجدائدُ  : الَقليلةُ اللَّبَِن من غير َعْيب ، والجْمع الَجُدوَدةو

مة األَ  الُمَجدَّدةو ٌء يَقَطع أَخالفَها.، إِذا أَصابَها شيْ  (3)أَخالُف النّاقِة  ُجّدتْ  وقال األَصمعّي : الشَّاةُ الّتي  الَجّداءُ  طباِء. وعن َشمٍر :: الُمصرَّ

َراُر قد أََضرَّ بها. ْرعِ ، وقيل هي اليابسةُ األَخالِف إِذا كان الّصِ من الغَنم واإِلبل :  الَجدَّاءُ و انقَطَع أَخالفَُها. وقال خالٌد : هي المقطوعةُ الضَّ

 المقطوعةُ األُذِن.

 ى الَمثَِل.الوضوَء ، والعَْهَد ، عل َجّددَ  وقولهم

 : فيه ُخطوٌط مختِلفة. ُمَجدَّدٌ  وِكساءٌ 

ك ُجدَّ »في حديث أَبي ُسفياَن و ْحل  لَُمِجدَّةٌ  أَي قُِطعَا ، وهو ُدعاٌء عليه بالقَِطيعة ، قاله األَصمعّي. وعنه أَيضاً : يقال للنّاقَة إِنّها «ثَْديَا أُّمِ بالرَّ

 فهي من ُمِجّدة ، ومن قال َجّد يَِجدّ  فهي من ِمَجدَّة : فمن قال (4) ُمِجدَّة أَو ِمَجدَّة ّي : ال أَدِري أَقالفي السَّْير. قال األَزهر جاّدةً  ، إِذا كانت

 .أَجدَّت

 .المجُدود بمعنى الجادُّ و ِمائَِة َوْسٍق ، أَي تُْخِرُج ِمائَةَ َوْسٍق إِذا ُزِرَعْت. وهو كالٌم َعربّي. جادُّ  وعن األَصمعّي : يقال لفاُلن أَرضٌ 

 النَّْخِل وغيِره : ما يُستأَْصل. ُجَداَداةُ  وقال اللَّحيانّي :

ْبُد الّذي يَلِزق بهما من الباِطن. قال الجوهرّي : َجِديَدتَاو ْحِل : اللِّ  وهذا ُمَولّد. السَّْرجِ والرَّ

 .ِجدًّا َعظيٍم. أَي عظيمٌ  ِجدُّ  وقولهم : في هذا َخَطرٌ 

 به األَمُر : اشتَدَّ ، قَال أَبو َسْهم : َجدَّ و

ه أَ  د َربــــــــــ  بــــــــــح رحضــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــن الــــــــــعــــــــــَ ــــــــــَ الــــــــــُد ال يـ  خــــــــــَ

د  ِإَذا     مُ  جـــــــــَ صـــــــــــــــــــــــمـــــــــِّ
ُ
وُ  امل ـــــــــعـــــــــقـــــــــُ ـــــــــخ ال ي  ابلشـــــــــــــــــــــــ 

  
 أَحَكَمه. فاُلٌن أَْمَره بذلك ، أَي أَجدَّ  : (5)وعن األَصمعّي 

 وأَنشد :
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د   ه  َأجــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  َن أَن قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح رًا وأَيـ ــــــــــــــــــح  هبــــــــــــــــــا أَم

ا    رَاهبــــــــــــُ ــــــــــــُ ِا تـ حــــــــــــِ ــــــــــــطــــــــــــ  َر  كــــــــــــال ا َأوح أُلخــــــــــــح  هلــــــــــــََ

  
 بن َجِديلة ، بالّضّم : بطٌن من ربيعة. (6) ُجدَّانو

__________________ 
 املصرية. ويف التهذيب فكاللسان.وما أثبت عن القاموس ا ونبه ِإىل ذلك هبامش املطبوعة « اجلدد هي»( ابألصر 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : للُكم ِه.2)
 ( األخالف مجض خلف بكسر اخلاء وسكون الالم ا وهو الضرع لكر ذات خلف و لف ا وقير هو مقب  يد الطالب من الضرع.3)
 اللسان والتكملة.يف املوضعا عن التهذيب ومثله ضبطت الكلمتان يف « جمدة»( اعتمدان ضبرت 4)
 ( تقدمت عبارته والشاهد ا أثناء املادة.5)
ويف اللباب : جّدان بفتح اجليم « قوله وجدان اخل هو ساقرت من بع  النسخ واملناسب  خريه عند ذكر الرجا »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 وهو جدان بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار.
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 .ُجّدادةٌ  الِعَضاِه. وقال أَبو حنيفة : ِصغَاُر الطَّلحِ ، الواحدةُ  كُرّمان : ِصغارُ  الُجّدادو

، قال ابن األَثير : هي هاهنا الُمسنَّاة ، وهو ما وقَع َحوَل الَمزرعِة كالِجَدار ، وقيل هو  «الَجدَّ  اْحبِِس الماَء َحتَّى يَبلُغَ : » (1)في الحديث و

 سيأْتي.، ويُرَوى بالذّال و (2)لُغَةٌ في الِجدار 

 بُن قَْيٍس له ِذْكر. الَجدُّ و

يّةو  بالكسر : قَْريَة قُْرَب َرشيد. الِجّدِ

هما ِمْلكاُن  َجدُّهماو كغُراب : بطٌن من َخْوالن ، منهم اللَّْيُث بن عاصم ، وأَخوه أَبو َرجب العاََلُء بن عاصم إِمام َجاِمع مصر ، ُجَدادٌ و ألُّمِ

 ، َشِهَد فتَْح مصر وَصِحَب ُعَمر. الُجَداديّ  بن َسْعد الُجَدادّي ، كان شريفاً بمصر. وأُسيد الَخوالنيّ 

، وعبد هللا ابن  الِجّدي ، وأَحمد بن َسعيد بن فَْرقَدٍ  الِجّديّ  ، وَحْفص بن ُعَمر الِجّديّ  ، وقاسم بن محمد (3) الِجّديّ  راِهيمَ وعبد المِلك بن إِب

ثُون. الِجّديّ  ، وعلّي بن محّمٍد القَّطان الِجّدي إِبراهيم  ، كّل هؤالِء بكسِر الجيم ، ُمحّدِ

 ، سمَع من مالٍك. ّديّ الجَ  وبفتح الجيم أَبو سعيد بن َعْبُدوس

 ، من أَهِل بَُخاَرا ، زاهٌد عابٌد حّدَث عنه أَبو منصوٍر النَّسفّي. (4) الَجِديديّ  وأَبو عبد هللا محمد بن ُعمر

 الحربّي ، بِكسر الجيم محّدث ، هكذا ضبطه منصور بن ُسليم. الِجدّ  وعبد الجبار بن عبد هللا بن أحمد بن

 ، كُزبير : بطٌن من العرب. ُجَديد وبنو

 قال أَبو ذَُؤيب يَصف ِحماراً وأَنّه يأْتِي الماَء ويَشَرُب لَْيالً : ، محّرَكةً : فََضاٌء ال نباَت فيه. الَجَردُ  : [جرد]

ر مُث  ِإَذا  يــــــــــــح ه ابلــــــــــــلــــــــــــ  انــــــــــــتــــــــــــَ بــــــــــــَ ي لــــــــــــُ قحضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ  يـ

ه     لــــــــــَ وح زحمــــــــــًا حــــــــــَ َم حــــــــــَ مــــــــــ  يــــــــــَ حــــــــــَ  تـــــــــــَ َردُ َأضـــــــــــــــــــــــح  جــــــــــَ

  
 .َجَرداً  كفَِرحَ  الفََضاءُ  َجِردَ  ككتٍِف : ال نَباَت به. ، َجِردٌ و أَْجَردُ و تَسمية بالمصدر ، ، َجْردٌ  َمَكانٌ  ومن الَمجاز

 .َجِرَدت َجَرداً  كذلك. وقد ، كفَرَحة َجِرَدةٌ و َجْرَداءُ  أَْرضٌ و

،  َجّرَدها تجريداً  ، هكذا ضبَط في سائر النُّسخ ، والصواب َجْرداً  القَْحطُ  َجَرَدَها قدو ، وقد جاَء ِذْكره في الحديث. جاِردُ األَْجرِد األَ  وجْمع

 كما في اللِّسان وغيره.

 .الجاروَدة ُمْقِحطة شديدةُ الَمْحِل ، كأَنََّها تُهِلك النّاَس ، وهو َمَجاٌز. وكذلك : َجاُرودٌ  َسنَةٌ و

َده تَجريداً و يَجُرُده َجْرداً  ءَ أَي الشيْ  ، َجَرَدهو  قََشَره. : َجرَّ

 قال :

َداَءهـــــــــــــــــــــــــا ِإذح  ر ُدوهُ كـــــــــــــــــــــــــَبّن فـــــــــــــــــــــــــَ   جـــــــــــــــــــــــــَ
تـــــــــــــيـــــــــــــمُ و     ٌك يـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ُه ســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــَ ول وا حـــــــــــــَ افـــــــــــــُ  طـــــــــــــَ

  
دوه»ويروى   ، بالحاِء المهملة وسيأْتي.« َحرَّ

ده تَجريداً  وكذلك َشعَره ، عنه نََزعَ  : يَْجُرُده َجْرداً  الِجْلدَ  َجَردَ و  . قال َطرفةُ :َجرَّ

 (5) ُ َر دِ كِسبحِت الَيَماين َشعحرُه مل 
اه ، َجَردَ و سأَلَُهم فََمنعُوه ، أَو أَْعَطْوه كاِرهيَن. يَْجُردهم َجْرداً  القَومَ  َجَردَ و  .كَجّرده تجريدا َزْيداً من ثَْوبِه : َعرَّ

ده وحَكى الفارسّي عن ثعلب : دَ  إِيّاه ، َجّردهو من ثَوبه َجرَّ ى. قال سيبويه : ، اْنَجَردَ و فتَجرَّ ليست للمطاَوعة إِنََّما هي  انَجَردَ  أَي تَعَرَّ

 كفَعَْلُت.
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 نقله الصاغانّي. القُْطَن : َحلََجه ، َجَردَ و

 يد والَخلَق.قد سقَط ِزئِْبُره ، وقيل هو الذي بين الَجدِ  َخلَقٌ  أَي ، َجْردٌ  ثَْوبٌ  من المجازو

 أَي على َجَسِدِه. : ال َشعَر عليه ، أَْجَردُ  َرُجلٌ  من الَمجاز :و

الّذي ليس على بََدنِه َشعٌر ، ولم يكن  األَجَردُ  قال ابن األَثير : «ذُو َمْسَربُة أَْجَردُ »:  أَنه وسلموآلهعليههللاصلىفي ِصفته و

األَشعُر ،  األَجردِ  اعديِن والسَّاقَْين ، فإِنَّ ِضدَّ والسَّ  كالَمْسَربُة بََدنِه من أَماكنَ  في كان الشَّعرَ  أَنَّ  به أَراد وإِنََّما كذلك وسلموآلهعليههللاصلى

 وهو الّذي على جميع بََدنِه َشعٌر.

لون ُجْردٌ »في حديث ِصفة أَهل الَجنّة و  .«ُمْرٌد متَكّحِ

__________________ 
 .. له : احب  قا  وسلموآلهعليههللاصلى( يف اللسان : ويف حديث الزبري أن النيب 1)
 «.ويرو  اجلُُدر ا ابلضم مجض جدار ا ويرو  ابلذا  قوله ويرو  ابلذا  ا ويف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 بليدة بساحر مكة ( يف اللباب : اجلدي بضم اجليم نسبة ِإىل جدة ا3)
 (.اللباب)( هذه النسبة ِإىل سكة اجلديد ببخار  4)
 ووجه كقرطاس الشذمي ومشفرٌ  ( معلقته وصدره :5)
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وذلك من  .انَجَردَ و ، كفَِرَح ، َجِردَ  وقد َرِقيقُه. وزاد بعُضهم : قَصيُر الشَّعَِر ، وكذلك َغيره من الّدواّب : أَْجَردُ  فََرسٌ  من الَمجاز :و

 َشعِر القوائِم ، قال : أَْجَردَ  القوائِِم ، إِنََّما يُريدونَ  أَْجَردُ  عالماِت الِعتْق والكَرِم. وقَولهم

َوتح بــــــــــــه  يــــــــــــاُن هــــــــــــَ ودي والــــــــــــقــــــــــــِ تــــــــــــُ  كــــــــــــَبّن قـــــــــــــُ

ِب     قــــــــــح رداءُ مــــــــــن ا ــــــــــَ يــــــــــُ   جــــــــــَ ن َوثــــــــــِ ديــــــــــح (1)الــــــــــيــــــــــَ
 

  
دَ و اإِلنساُن  : تَقدََّم الَحْلبةَ فخَرَج منها ، ولذلك قيل : نََضا الفَرُس الَخْيَل ، إِذا تقّدَمها ، كأَنَّه أَلقاها عن نَْفِسه كما يَنُضو انَجردَ و الفَرسُ  تَجرَّ

 ثَْوبَهُ عنه.

 عنها لُسْرَعته ، عن ابن جنّي ، وهو َمجاز. يَنجردُ و أَي الّذي يَسبِق الَخيلَ  : السَّبَّاُق ، األَْجَردُ و

ً و د وَسْيفٌ  َسلَّه. : َجّرده تجريداً و من َغمده كنََصَر ، السَّْيفَ  جَردَ  من الَمَجاز أَيضا دَ و : ُعرياُن. ُمَجرَّ لم  : تَجريداً  والُمصحفَ  الِكتَابَ  جرَّ

يادات والفَواتِح. ومنه يَْضبِْطه ،  من الشَّيطان ٌل فقال : أَستعيذ باهللقَوُل عبِد هللا بن مسعوٍد وقد قرأَ عنده َرجأَي َعّراه من الضَّبط والّزِ

ُدوا» الرجيم ، فقال : وكان إِبراِهيم يقول : أَراد  «، وال يَنأَى عنه َكبيُرُكم وال تُْلبُِسوا به شيئاً ليَس منه (2)القُْرآَن ليَْربَُو فيه َصِغيُركم  َجّرِ

ُدوا بقوله  ا.القرآَن من النّْقط واإِلعراب والتعجيم وما أَشبَهه َجّرِ

 أَراد ال تَْقِرنُوا به شيئاً من األَحاديث الّتي يَْرويها أَهُل الِكتَاب ، ليكون وحَده ُمفرداً. (3)وقال أبو عبيد 

دَ  عن ابن ُشميل :و دَ  وكذا أَْفرَده ولم يَْقِرْن ، ، إِذا تَجريداً  الَحجَّ  فاُلنٌ  َجرَّ مخشرّي بالَحّج. قال السُّيُوطي : لم يَْحِك ابُن الَجو تََجرَّ زّي والزَّ

 سواه كما نقله شيخنا.

دَ و جلُ  َجرَّ ةَ :ُجُرودٌ  من الثِّياب ، يقال : أَثوابٌ  للُخْلقَانِ  بالّضّم ، اسمٌ  ، الُجُرودَ  لَبِسَ  : تجِريداً  الرَّ  . قال ُكثَيّر عزَّ

ٌم  ظــــــــــُ رحيــــــــــِة َأعــــــــــح َت الضــــــــــــــــــــــــ  َدنح حتــــــــــَ عــــــــــَ بـــــــــــح  فــــــــــال تـــــــــــَ

ــــــــــــــــــا      ن واٌب هــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــٌم وأَث ي ُرودُ َرمــــــــــــــــــِ  جــــــــــــــــــُ

  
دو ي. ويقال التََجرُّ ةُ  التَّعَّرِ دِ و بضّم الجيم ، ، الُجْرَدة امرأَةٌ بضَّ ِردِ و كمعظَّم ، الُمجرَّ أَي  بفتح الراء المشّددة وكسرها ، والفتح أَكثُر ، ، الُمتجَّ

د بَّضةٌ عند دِ  أَْنَورَ  انك أَنّه» وسلموآلهعليههللاصلىوفي صفته  .التّجرُّ دَ  أَي ما« المتََجرَّ عنه الثِّياُب من َجَسده وُكِشَف ، يريد أَنّه كان  ُجّرِ

دُ و ُمْشِرَق الَجَسِد. وفي التّهذيب : امرأَة  فإِْن َكَسْرَت الّراَء أَرْدَت الِجْسَم. ومثْل هذا َرُجُل َحْرٍب أَي عند الَحْرب ، َمصدٌر. على هذا الُمتَجرَّ

دِ  بَّضةُ  َدت ، إِذا كانَت بَّضةَ البََشَرةِ إَِذا الُمتجرَّ  من ثَوبِها. ُجّرِ

دو ْنبُلَةُ  تَجردَّتِ و العَِصيُر : َسَكَن َغلَيَانُه. تََجرَّ  وكذلك النَّْوُر عن ِكَمامه. َخَرَجْت من لَفَائِِفها ، : اْنَجَرَدتْ و السُّ

دَ  ومنه ، َجدَّ فيه إِذا زيٌد ألَْمره ، تجّردَ  من الَمجاز :و دَ و للِعبادة. تََجرَّ دَ  للِقيَام بكذا. وكذلك َجرَّ َر  انَجردَ و في َسْيِره تجرَّ ، وكذلك قالوا : َشمَّ

 في َسيرِه.

دَ و ُدوا»حديث ُعَمَر  مأُْخوذٌ ذلك من بالَحّج : تََشبّهَ بالحاّج ، تَجرَّ  .«بالحّج وإِْن لم تُْحِرموا تجرَّ

دوا حمَد : ما قَْولُهقال إِسحاق بن منصور : قْلت ألَ   قال : تَشبَُّهوا بالحاّج وإِن لم تكونوا ُحّجاجاً. ؟بالَحجّ  تَجرَّ

ِرّماح : (4)عن  منجِرَدةٌ  : صافِيَةٌ ، َجْرَداءُ  َخْمرٌ  من الَمجازو  ُخثاراتِها وأَثفَاِلَها ، عن أَبِي حنيفةَ. وأَنشد للّطِ

تح  ــــــــــاحــــــــــَ ُا ف ــــــــــطــــــــــِّ ــــــــــهــــــــــا ال ت  عــــــــــن ــــــــــُ ا ف ــــــــــمــــــــــّ ــــــــــل  ف

ر َح و     َردُ صـــــــــــــــــــــــــــــَ ايف  َأجـــــــــــــــح رَاِت صـــــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــَ

  
السَّْير  (5)به  انَجَردَ  هكذا بالاّلم في سائِر النُّسخ ، والصَّواب على ما في األَساس واللَّسان وغيرهما من ُكتب الغريب : بِه السَّْيُل ، اْنَجَردَ و

جُ من غير لَّيٍ على َشي اْمتَدَّ وطالَ  :  في الِقيام بأَْمٍر قيل : (6)فَذَهَب ، وإِذا جدَّ  انَجَردَ  ُل في َسْيِره فمَضى يقال :ٍء. وقالُوا : إِذا َجدَّ الرَّ

د  .تَجرَّ

 وألَن كجَرَد. الثَّْوُب : انَسَحق انَجَردَ و

 ْت.َخْملَُها وَخلَقَ  انَجردَ  أَي الّتي «هذه القَطيفةِ  َجْردُ  ليَس ِعنَدنَا من ماِل الُمْسِلمين ِإالّ »في حديث أَبي بكٍر و
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__________________ 
 والفتان : غشاء الرحر. من الذرو .. وثي . ( يف التهذيب : كبن قتودي والفتان ..1)
ا لينشب عل  ( الالم يف لريبو من صلة جردوا. قاله ابن االثري ا واملعىن اجعلوا القرآن هلذا ا وخصوه به واقصروا عليه دون النسيان اإِلعراض عنه 2)

 .(عن النهاية)تعلمه صغاركم وال يتباعد عن تالوته وتدبّره كباركم. 
 .«لسان : ابن عيينة فليحررقوله أبو عبيد الذي يف ال»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( اللسان : من.4)
 ( األساس والصحاح : بنا.5)
 ( اللسان : وِإذا أجد .6)
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قال شيُخنا : من  والذََّكر. ، بالَخاِء المعجمة ، وهو تحريف« الفرخ»للّذكر واألُنثَى. وفي بعِض النُّسخ  الفَْرُج ، بفتح فسكون : ، الَجْردُ و

 التُّْرُس ، والبَِقيَّةُ ِمَن المال. : الَجْردو عْطف الخاّص على العامّ 

 وفي التَّهذيب : قال الّرياشّي : أَنشدني األَصمعيُّ في النون مع الميم :

ِا  ــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــُ ُر عــــــــــــــــل ــــــــــــــــح ــــــــــــــــَوي ا ال  َأاَل هلــــــــــــــــَ

ِا     بــــــــــــِ َردِ عــــــــــــلــــــــــــَ  مــــــــــــُ يــــــــــــِم  جــــــــــــَ (1)الــــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
والقَِصيُم نَْبٌت ، وقيل َموضٌع بعَينه َمعروف في  ببالِد تَِميٍم ، الّصحاح : اسم َموضعٍ هكذا في سائر النُّسخ. وفي  بالتَّْحِريك : د ، ، الَجَرد

مال المتَّصلة بِجباِل الدَّْهنَاِء.  الّرِ

 . قال ابن ُشميل :َجِرَد َجَرداً  المعجمة ، وقد حكى ذلك. والِفعل منه في الدََّواّبِ ، أَو هو بالذَّال أَي معروف َعْيٌب ، م ، ، محّرَكةً : الَجَردُ و

ر ُعْرقُوِب الفََرِس يَْعُظم حتّى يَمنَعَهُ الَمْشَي والسَّْعَي. وقال أَبو منصور  الَجَردُ   : ولم أَسمْعه لغيره ، وهو ثِقَةٌ مأْموٌن. (2): َوَرٌم في ُمَؤخَّ

 الَخْيَر لُشْؤمه. يَْجُرد ، كأَنّه من الشَّتْم. وهو َمَجاز« المشتوم»بالهمزة ، وفي بعض النّسخ  : المشئوُم ، الَجاُرودُ و

َي المشئومُ  (3)ِء َحْرقاً وَسْحقاً َء عن الشَّيْ أَْخذَُك الشيْ  الَجْردُ  وفي اللِّسان : بن َحنَِش بن  لَقَُب بِْشِر بن َعمرو الجاُرودُ و .جاروداً  ، ولذلك ُسّمِ

 أَبو ، الغَنيّ  عبد وضبَطه ، أَصحُّ  وهو ِغياث أَبو وقيل ، الُمْنذر أَبو ُكْنيته ، عنههللارضي العَْبدّيِ الصحابيّ  الُمعَلَّى ، من بني عبد القيس

ن بفا وقُتِلَ  ، حديث له ، الَحاكم أَحمدَ  أَبو وذكرهما ، عتّابٍ  يِن سنةَ إِحدى وِعشِرين ، وقيل بنَهاَوْنَد مع النُّْعَماِن بن الُمقّرِ ِرَس ، في عقَبَِة الّطِ

َي به  وفيه يقول الشاعر : الدَّاُء في إِبِلِهْم فأَْهلََكَها. ذلك ففََشا من بني َشيبانَ  إِلى أَخواِلهِ  الَجَردُ  أَي الّتي أَصابََها ، الُجْردِ  ألَنَّه فَرَّ بإِبِلهِ  ، ُسّمِ

َر بَن َواِئرِ  اجلاُرودُ  َجَردَ لَقدح   َبكح
 عنَدهم.ومعناهُ ُشئَِم عليهم ، وقيل : استأْصل ما 

ْيديَّة الَجاُروِديَّةو يعَة : فِْرقةٌ من الزَّ  .«ابن أَبي ِزياد»وفي بعض النُّسخ  زياِد بن أَبي ِزياٍد ، الجارودِ  نُِسبَْت إِلى أَبي من الّشِ

اه اإِلَماُم الباقُر ُسرُحوباً  الجارود أَبوو  وفَسَّره بأَنّه شيطاٌن يَسْكن البَْحَر. (4)هو الّذي سمَّ

هم لم وإِنْ  َوَصفَهم وأَنَّه ، وأَوالده علّيٍ  إِمامة على وسلموآلهعليههللاصلىِمن َمذَهبِِهم النصُّ من النّبّيِ   معنههللارضي الصحابَةَ  وأَنَّ  ، يُسّمِ

َرى في ُشو والُحسين الَحسن بعد واإِلمامةُ . وسلموآلهعليههللاصلى النّبيّ  بعد عنههللارضي بعلّيٍ  االقتداءَ  وتَْرِكهم بمخالَفَتِه َكفَروا وَحماهم

 أَوالدهما ، فَمْن َخَرَج منهم بالسَّْيف وهو عالٌم ُشجاٌع فهو إِماُم. نقله شيُخنَا في شْرحه.

 أَو للنّخلة كالقَِصيب للشَّجرة ، الَجريدةُ  قيلو أَو يابَِسة قال الفارسّي : َسعَفةٌ َطِويلَةٌ َرْطبَةٌ ، هي الَجريَدةُ  .بجريدةٍ  من الَمجاز : ضَربَهُ و

، وقيل هي السَّعَفَة ما كانْت ، بلُغِة أَْهل الِحجاز.  جرائدُ و َجِريدٌ  كما يُقَشَّر القَضيُب من َوَرقِه ، والجمعُ  التي تُقَشَُّر من ُخوِصها هي الَجريدةُ 

ى يُْجَرد : الذي الَجريد وفي الّصحاح : ى َسعَفاً. َجريداً  عنه الُخوُص ، وال يُسمَّ  ما َداَم عليه الُخوُص وإِنََّما يَُسمَّ

الَةَ فيها : الَجِريَدة من الَمجاز :و  وال ُسقّاط. َخيٌل ال َرجَّ

ة يَصُف َعْيراً : َجِريَدةً  ويقال : نََدَب القائدُ  مَّ  من الَخيل ، إِذا لم يُْنِهْض معهم راجالً. قال ذو الرُّ

ودًا  اِن قــــــــــــُ مــــــــــــ  ب ابلصــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــِّ قــــــــــــَ رِيــــــــــــدةً يـــــــــــــُ   جــــــــــــَ
هح     بــــــــــــُ اشــــــــــــــــــــــــــِ ه وَأخــــــــــــَ انــــــــــــُ يــــــــــــعــــــــــــَ رَامــــــــــــَ  بــــــــــــِه قــــــــــــِ  تـــــــــــــَ

  
 بالّضّم. كالُجِرد من سائرها لَوْجٍه ، ُجرَدت من الَخْيل للَجماعةِ  َجريدةٌ  ويقال

 ةُ من المال.البَقيَّ  : الَجريدةو

 وهي قَْينَةٌ كانت بمّكةَ ، ذَكُروا أَنها َغنَّْت ِرجاالً بعَثَُهم عاٌد ِإلى البَيت امرأَةٌ ، الَجَراَدةُ  «َجَراَدةَ  أَشأَُم من»من الَمجاز و

__________________ 
 مصبح وأنشد صدره :قوله أال هلا اخل قا  ابن بري : البيت  نظلة بن »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)



3739 

 

 اي رهبا اليوم عل  مبا
 ... : وأنشد ابن السكيت : اي رهبا (قصم)ويف التهذيب « اسم موضض ببالد متيم»مبا اسم بئر ا ويف الصحاح : 

 .10/  11 (جرذ)( هتذيب اللغة 2)
ء عسفاً ء عن الشي. واجلرد أخذ الشي.. ء  رفه جرفاً الشيوجرف  ... : اجلرف األخذ الكثري (جرف)( كذا ابألصر واللسان ا ويف اللسان 3)

 وجرفاً ومنه لي اجلارود ويف التهذيب : جزفاً وسحفاً.
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية.« سرخواب»( ابألصر 4)
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ِبٍر بقوله : تحهم عن ذلك ا وِإاّيَها عىَن ابُن ُمقح  َيستسقون ا فَبهلح
رتح  حـــــــَ رًا كـــــــمـــــــا ســـــــــــــــــــــَ حـــــــح رَادَ ســـــــــــــــــــــِ ا  ةُ جـــــــَ رحهبـــــــَ  شـــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــاِد     ي ـــــــــــــــــــَ ِو ل ُروِر َأاّيٍم وهلـــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــُ (1)ب
 

  
يَت بواِحدِ  بِن ُشَرْحبِيَل ، (2) فَرس َعبِد هللا : اسمُ  الَجَراَدةُ و أَيضاً  الَجَراَدةو ، على التشبيه لها بها ، كما سّماَها بعضهم َخْيفَانَة. الَجَرادِ  ُسّمِ

بن ُحْمَراَن  لَساَلمةَ بن نََهاِر بن أَبي األَْسود فرٌس آَخرُ و السُّلَمّي الّصحابِّي ، تُوفَِّي ، سنة أَربع وخمسين. ألَبِي قَتَاَدةَ الَحاِرِث بن ِرْبِعيِ  فَرسٌ 

كما  (4)األََرِجّي  بُن مالكٍ  (3) َسْرحُ  ْعدُ ب وأََخَذها سيِّد بني عامر في الجاهلّية ، لعَامِر بن الطُّفَْيل آَخرُ و بن َعْمرو بن الحارث بن َسدوس.

 نقلَه الصاغانّي ، كلُّ ذلك على التَّشبيه.

 وأَنكَره بعُضهم. وقال في قول ابن أَدهَم النّعامّي الَكلبّي : العَيَّاِر : فََرٌس ، َجَراَدةُ و

نـــــــــا و  طـــــــــِ َوارســـــــــــــــــــــــًا مـــــــــن َرهـــــــــح ـــــــــَ ت فـ قـــــــــيـــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــقـــــــــدح ل  ل

َة     ـــــــــــــح ن و  غـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ن رَاَدةِ غـــــــــــــَ ارِ  جـــــــــــــَ ـــــــــــــّ ي ـــــــــــــعـــــــــــــَ  ال

  
فصار َمثالً قال  ليأْكلَها فَخَرَجْت من َموِضعِ الثََّرِم بَعَد ُمكابََدةِ العَنَاءِ  َجرادةً  أَثَْرم أََخذَ  اسُم َرجلٍ  أَو العَيّارُ  ما ذَكره المصنّف ، وهو قوله :

 الّصاغانّي : وهو الّصواب.

 للنُّْعَمانِ  أَنّهما كانتا أَو في الجاهليّة مشهورتان بُحْسن الصَّوِت والغنَاِء ، ُمغنِّيتَاِن كانتا بمّكة وهما ، الَجَراَدتانِ  في قِّصة أَبي ِرغاٍل : فغَنَّتْهو

 بن الُمْنذر.

 سنة، و َجِريدٌ و أَْجَردُ  عامٌ  (5)وكذلك الشَّهر ، عن ثعلب. وفي األَساس : ويقال َمَضى عليه  تامٌّ ، أَي ، أَْجردُ و َجريدٌ  يَومٌ  من الَمجاز :و

دة كاملة َجرَداءُ   .(6)من النّقص  متجّرِ

دُ و أَي  ج وقيل هو في اإِلنسان أَْصٌل وفيما سواهُ ُمستعاٌر. عامٌّ ، هو : قَِضيُب َذواِت الحافِر ، أَو األَْجَردُ و بالّضّم ، الُجْردانُ و كمعظَّم المجرَّ

 .الُجرَداِن َجَرادينُ  جْمع

ْين. يَْوَميِن أَو َشْهرينِ  أَْبيضاِن ، يريد وُمذْ  َجِريَدانِ و رَدانِ أَجْ  ما َرأَْيتُه ُمذْ  من الَمجاز :و  تامَّ

ادو ْفر. كَكتّان : ، الَجرَّ ُء آنِيَِة الصُّ  جالَّ

 قال. كإِثِْمٍد : نَبٌت يَدلُّ على الَكْمأَةِ. فيكون وقد يُخفّف أَي مشدَّدة الراِء ، بالكسر كإِْكبِّرٍ ، اإِلْجِردُّ و

وِيـــــــــــــِص  ىًن عـــــــــــــَ تـــــــــــــَ هـــــــــــــا مـــــــــــــن جمـــــــــــــُح تـــــــــــــُ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ نـ  جـــــــــــــَ

ِت     ــــــــــــِ ب ــــــــــــح ن ــــــــــــصِ  اإِلجــــــــــــردِّ مــــــــــــن مــــــــــــَ ــــــــــــقصــــــــــــــــــــــــــي  وال

  
 : بَقٌل له َحبٌّ كأَنّه الفُْلفُل. اإِلجِردُّ  وقال النَّضر :

، وإِنََّما اسٌم للجْنس ،  للَجَرادة بَذَكرٍ  الَجَرادُ  لجوهرّي : وليسقال ا للذَّكر واألُنثَى. ، َجَرادةٌ  أَي معروف ، الواحدة م بالفتح ، ، الَجَرادو

ْفظه ، لئالَّ يَلتَبِس الواحُد المذكَّر كالبَقر والبَقرة ، والَّتْمر والتَّمرة ، والَحَمام والَحَمامة ، وما أَشبهَ ذلك ، فَحقُّ ُمذكَِّره أَن ال يكون ُمَؤنَّثُه من ل

األُنثَى.  الجراَدةو الَذكُر ، الَجرادُ  . وقِيل :َجَرادٌ  د : قيل : هو ِسْرِوةٌ ، ثمَّ َدبَّى ، ثم َغْوَغاُء ، ثم َخيفَاٌن ثّم ُكتْفَاٌن ، ثمّ بالجْمع. قال أَبو ُعبي

 . كقَولهم : رأَْيت نَعَاماً على نَعامة. قال الفارسّي :َجَرادةٍ  على َجَراداً  ومن كالمهم : رأَْيتُ 

يُحافِظون عليه ويَتْركون َغيَره الغالَب إِليه من إِلزام المؤنَّث العاَلمةَ ، الُمشِعرة بالتأْنيث ، وإِن كان أَيضاً غيُر ذلك  وذلك موضوٌع على ما

لَحيّة. قال أَبو َمة وامن كالمهم واسعاً كثيراً ، يعنِي المؤنّث الّذي ال عالمةَ فيه ، كالعَْين والِقْدر ، والمذكَّر الذي فيه عاَلمة التأْنيث كالَحَما

ت الذُّكور واْسوّدت اإِلناُث َذَهَب عنها األَسماُء ، إِالَّ  حنيفة : قال األَصمعّي : ، يعني أَنَّه اسٌم ال يُفاِرقها. وَذَهب أَبو ُعبيٍد  الَجَرادَ  إِذا اْصفَرَّ

 إِلى أَنه آِخُر أَسمائِه. الَجَراد في

َي الموِضع بالَجبَل ، وقيل بالعكس ، وقيل هما ُمتباعداِن ، ومنه قول بعض العرب : قيل :  ع ، وَجبٌَل ،  :(7) َجَرادٌ و  َجَراداً  تَرْكت»ُسّمِ

 أَي كثيَر العُْشب ، هكذا أَورده الميدانّي وغيره.« كأَنَّها نَعاَمةٌ باركة

 نَْبتَها. الَجرادُ  ، إِذا أَكلَ  مجرودة األَرُض فهي ُجِرَدت
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 : اْحتَنََك ما عليها من يَْجُردها جْرداً  األَرضَ  الَجَرادُ َجَرَد و

__________________ 
 وهو ما أثبتناه عنه.« قوله : وهلو ابطر الذي يف اللسان : وهلِو لياد»وهبامش املطبوعة املصرية : « وهلو ابطر»( ابألصر 1)
 ( التكملة : عبيد  .2)
 ( التكملة : سرج.3)
 رحيب.( التكملة : األ4)
 ( األساس : عليهم.5)
 ( األساس : النقصان.6)
 . وقير : جبر... ابلضم بوزن غراب ماء يف داير بين متيم ُجراد ا ويف معجم البلدان : اجلُرادو  ( يف التكملة :7)
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ا لُِّيَ   بذلك. َجرَاداً  النـ َبات فلم يـُبحِ  منه شيئاً ا وقير : ِإل 
. َجَرَدَها الَجرادُ  فالَوْجه عندي أَن يكون َمفعولة ، من (1) [الجراد من] َمجروَدةٌ  أَْرضٌ  أَبو ُعبيد من قَولهم :قال ابن سيده : فأَّما ما حكاه 

، كما قالوا أَْرٌض َموحوَشة : كثيرةُ الَوْحِش ، فيكون على ِصيغة مفعول من غيِر فْعٍل إِاّل  الَجَرادِ  أَي َكثيَرتُه ، أَن يُْعنَى بها (2)واآلَخُر 

 ، أَو كأَنََّها ُرِميَْت بذلك. الَجَرادُ  األَْرُض ، أَي َحَدَث فيها ُجِرَدت بِحَسب التََّوهُِّم ، كأَنه

. كذا َوقَع في الّصحاح واللِّسان وغيرهما ، وفي بعض َجِردٌ  ، فهو الَجَرادِ  أَي أَْكِلِه ، (9) نْ َشِرَي ِجْلُده مِ  ، إِذا َجَرداً  كفَِرَح ، الّرُجُل ، َجِردَ و

 .«عن أَْكله»النُّسخ 

ْرُع : أَصابَ  ُجِردَ و .َمْجُرود فهو َشَكا بَْطنَه َعْن أَْكله ، ف الَجرادَ  أَي مبنيًّا للمجهول ، إِذا أَكلَ  كعُنِيَ  اإِلنساُن ، ُجِردَ و  .الَجرادُ  هُ الزَّ

 َذَهَب به. (3) َعاَره ، أَْي أَيُّ النّاِس  الَجراد هكذا في الّصحاح. وفي األَساس واللّسان : أَيُّ  ، َجَرادٍ  ما أَدِري أَي من الَمجاز قولُهم :و

 اليََمِن ، نقله الصاغانّي. ، كغَُرابّي : ة بَصْنعاء الُجَراِديّ و

 بأَعلى الباِديَِة بيَن البَصرة واليَمامة. َرْملَة اسم ، بالّضّم : الُجَراَدةو

وت. ويقال هو بدياِر بني تَميٍم ، أَو َموضعٌ  ماءٌ  كغَُراٍب : ، ُجَرادٌ و القَصيِم ، وقيل : أَرٌض بين ُعْليَا تَميٍم وُسْفلَى  َجَردُ  بين حائل والَمرُّ

 قَيٍس.

 َظْهِرِه. على أَي َرِدهِ أَجْ و ، محّركةً ، َجَرِدهِ  على فاُلنٌ  ُرِميَ  يقال :و

، باإِلفراد. قال : فأَّما « َموضع»هكذا في سائر النُّسخ ، والّذي في اللِّسان وغيره  َمْوِضعاِن ، بكسر فسكون : ، ِجْردَ ـ  كَسَحابـ  َدَرابُ و

بمنزلِة الهاِء في  ِجْرد ، وإِنّما يُريد أَن ِجْرَدين ناك َدَرابكَدجاجتين فإِنَّه لم يُِرد أَنَّ هُ  ِجْرَدين كَدَجاَجة ، وَدَراب ِجْرد قَول سيبويه : فَدَراب

 ، وإِنََّما هو تَمثيٌل من سيبويه ، ال أَنَّ َدَراب ِجْرد ء بعَلَِم التَّثْنِيَِة بعدُء بعَلَم التثْنيِة بعد الهاِء في قَْولك َدجاَجتَْين كذلك تَِجيَدجاجة ، فكما تجي

 معروٌف. ِجْرَدين

ِلي بَْغَداَد ، بالفتح ، ، ْرَدةَ جَ  ابنُ و  ببغداَد ، نقله الصاغانّي. َجْرَدةَ  وإِليه نُسبْت َخَرابَةُ ابنِ  كان من ُمتَمّوِ

 .(4)عن ابن ُدريد  ع ، «كفَُراَدى»وفي بعض النُّسخ  ، كفُعَالَى ، ُجَراَدىو

 وَواِدي َحبَّاَن من اليََمن ، كما هو نَصُّ التكملة ، وسياُق المصنّف ال يخلو عن قُصور. (5) واٍد بيَن َعْمقَْينِ  كعُثَماَن : ، ُجْرَدانُ و

دةُ و  َمِلِك الِحيَرة. : اسُم امرأَةِ النُّْعَماِن بِن الُمْنِذر الُمتََجّرِ

 من َشْرقيَِّها بالغُوطة. ع بدَمْشقَ  كَصبُوٍر : َجُرودٌ و

هكذا في سائر  وجاِرٌد ، األَلفاظ التسعة الّتي َورَدت على أُفاِعل ، بالّضّم ، على ما قاله ابن القَّطاع ،كأُباتر ، وهي من  بالّضّم ، أُجاِردُ و

 .(6)، بزيادة الهمزة المفتوحة في أَّوله  أَجاِرد وقد َشذّ شيخنا حيث جعلَه َموِضعَاِن ، النُّسخ التي بين أَيدينا ، ومثله في اللِّسان وغيره :

 عليه :* ومما يستدرك 

 ِء أَي قُِشَر.من الشيْ  ُجِردَ  ، بالضّم : اسٌم لما الُجَرادة

 ، وهو َمجاز. (7)الَخيفَة  الُمْنجِردة ، بالفتح : البُْرَدة الَجْرَدةو

 انتفَض ِزئبُرها وامالسَّْت. (8)وفي األَساس ، أَي ألَنَّها إِذا أَخلَقَْت 

 ، وهي الِخْرقَة البالية. َجْرَدة ، تصغير «ُجَرْيَدةٌ  ِجهاوفي يَِدَها َشْحَمةٌ وعلى فَرْ »في الحديث : و
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 إِذا لم يكْن فيها َغْيم. َجْرَداءُ  والسََّماءُ 

 ، محّركةً ، وهي كلُّ أَرض ال نَبَاَت بها. الَجَردِ  قيل. هي منسوبة إِلى «َجَرِديَّة إِنَّكْم في أَرٍض »في الحديث و

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( اللسان : ول خر.2)
 .«من»بد  « عن»( يف القاموس : 9)
 ويف الصحاح واللسان فكاألصر والقاموس.« ءشي»( يف األساس : 3)
 .386/  3( اجلمهرة 4)
 .«خ الشارح بعد قوله عمقا بفتح فسكون تثنية عم يف بع  نس»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( يف معجم البلدان ورد ُأجارد بضم أوله اسم موضض يف بالد عبد القي  ا ويف ترمجة  نية أجارد بفتح أوله موضض يف بالد متيم.6)
 ( اللسان : اخلَلح .7)
(8.  ( األساس : َخُلَقتح
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 .الَجْرَداءِ  عن اللَّْحم ، تصغير (3) المنجردِ  أَي َوَسَطه ، وهو موضع القَفا «(2)بَْطنِه  ُجَرْيَداءِ  لىفََرَمْيتُه ع: » (1)في حديث أَبي َحْدَرٍد و

 : ال نَبَاَت به. أَْجَردُ  ومن الَمجاز : َخدٌّ 

 ، أَي ال َشعَر َعليهما. َجرَداَوانِ  نَْعالنِ  وسلموآلهعليههللاصلىكان للنّبّي و

 : التّشذيب. التّجريدو

ْلك ، وهو َمَجاز ، والَّذي في األَساس  بمْنجِرد ولم يكن بالمنبِسط في الظُّهور : ما أَنتَ  (4)وعن أَبي زيد : يقال للرجل إِذا كان ُمستحيِياً  الّسِ

ْلك بمْنجِرد ما أَنت: »  أَي لست بمشهور.« الّسِ

 اإِلبُل من أَْوبَاِرَها ، إِذا سقََطْت عنها. انجَرَدتو

دَ و  الِحَماُر : تَقّدَم األُتَُن فَخَرَج عنها. تََجرَّ

 ، كُمْكَرم : أُخِرَج من ماله ، عن ابن األَعرابّي. ُمْجَردٌ  وَرجلٌ 

 ، أَي ِخياراً ِشَداداً. َجِريدةً  ويقال : تَنَقَّ إِبالً 

 .ُجَراَدةٌ  : المقشور ، وما قُِشَر عنه : المجرودو

 ، أَي ليس فيه ِغلٌّ وال ِغّش. أَجردُ  ومن الَمجاِز : قَْلبٌ 

 : الصَّخرةُ الملساُء. الَجْرداءُ و

 ، قال األَعشى : (5): ال رْغَوةَ له  أَجَردُ  ومن الَمجاز : لَبنٌ 

نـــــــــــا  جـــــــــــاَزه أَرحمـــــــــــاحـــــــــــُ تح لـــــــــــنـــــــــــا َأعـــــــــــح نـــــــــــَ مـــــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــــَ

رح     ريــــــــــــــَح مــــــــــــــِ رَاجــــــــــــــِر والصــــــــــــــــــــــــــــ 
َ

َرَداَء املــــــــــــــ  اأَلجــــــــــــــح

  
 : أَكوٌل. َجْرداءُ  وناقَةٌ 

يِش أَوالِد : عامُر بن َربيعةَ بن ُخَوْيلد بن َعْوف بن عامِر ، أَخي ُعبَادةَ وُعَمر. َوَوالد َخفاجةَ بن عقيل أَخي قَُشيٍر وَجْعَدة والَحر َجَرادةَ  وأَبو

 بَحلَب. َجَراَدةَ  بني َجدّ  وهو ، عنههللارضيَكْعٍب أَخي ِكالب ابني ربيعَةَ بن َعامر بن َصْعصعة ، صاِحب علّي 

مياطّي قال : عيَسى بن عبد هللا بن أَبي ، نقل من البصرة مع أَبيه سنة إِحدى وخمسين ، في  َجرادةَ  وقرأْت في معجم شيوخ الحافظ الّدِ

 َجّد بني أَبي هللاطاعوِن الجارف ِإلى َحّراَن ثم إِلى َحلَب ، فولَد بها موسى وولَد موسى هاُروَن وعبَد هللا ، فهاُروُن َجّد بني العَِديم ، وعبُد 

 انتهى. .َجَراَدة

 : قَريَة بالفيّوم. جردوو

َرة الِحَمي ثم ِطْخفَة ثم َضِريّة. َجَردُ و  القَِصيم من القَريتين على َمْرَحلٍَة ، وهما دون َراَمةَ بِمْرَحلٍة ، ثم إِمَّ

 .كاألَْجرد كِمْنبَر : ِمْحلَُج القُْطِن. وكُمعَظَّم : الذَّكُر ، الِمْجَردو

 ، محّرَكةً ، من نواِحي اليَماَمة ، وبالفتح نَهٌر بمصر مخرُجه من النّيل. َجَرَدةُ الو

 : فرُس أَبي َعدّي بن عامر بن ُعقَْيل. الَجْرَداءُ و

 السَّفَُر أَو العََمُل. َجَرَده : َمن المجرودو

 من الَخْيل. الَجِريدة : التَّْجِريدةو الَجْرَدةو

 عامٍر : قَْريةٌ بشرقيِّة مصَر. تَجِريدةُ و

 وهو ُمْدِلُج بن ُسَوْيٍد الطائّي.« الَجرادِ  أَْحَمى من ُمِجير»: قَْريَة من ناِحيِة بَْيهَق وبِقَي من األَمثال قَولهم  ِجْردو وُخْسرُ 
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 ، بفتح الهمزة : اسم َموضع كذا عن ابن القّطاع. أََجاِردُ و

 غير الِّذي ذكَره المصنّف ، روى عنه ابن سيرين والَحسُن شيئاً يَسيراً.بن الُمنذر صحابّي ، وهو  الجاُرودو

بن َعْبٍس من أَْعراب البَصرة ، صحابِيَّاِن. وأَبو عاصٍم الَجَراِديُّ الزاِهُد ، كان في عْصِر ماِلِك بن  َجَرادو أَبو عبد هللا العقيلّي ، َجرادٌ و

 ديناٍر ، نُِسَب إِلى َجّدٍ له.

 بالّضّم : ماٌء في ِديار بني تَميم. ، ُجَراَدةُ و

 بين َغْزنَة وكابَُل ، به يَصيف أَْهُل أَلَبَاَن. (6)، كَسْحبَاَن : بلٌد قُْرَب َزابُِلْستاَن  َجْرَدانُ و

 ، َكِكتَاب : بادية بين الكوفة والشام الِجَرادُ و

__________________ 
 ( األصر واللسان ويف النهاية : ابن أيب حدرة.1)
 ( النهاية واللسان : متنه.2)
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : املتجرد.3)
 ( التهذيب : خمتتياً.4)
 ( التهذيب : عليه.5)
 ( معجم البلدان : كابلستان.6)
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جُل في َسْيِره اْجَرَهدَّ  : [جرهد] القَْوُم :  اْجَرَهدَّ و استََمّر. في السَّْيرِ  اْجَرَهدّ و طاَل. اللَّْيُل : اْجَرَهدّ و اْمتَدَّ. الّطريُق : اْجَرَهدّ و أَْسرَع. الرَّ

 السَّنَةُ : اْجَرَهّدتو وال َمْرًعى. األَرُض لم يُوَجد فيها نَْبتٌ  اْجرَهّدتو قََصُدوا القَْصَد.

 قال اأَلخطل : اشتَدَّت وَصعُبَْت.

اِء ِإذا  ـــــــــــَ ت ـــــــــــُح الشـــــــــــــــــــــــــّ ي ّدتح َمســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــِ َرهـــــــــــَ   اجـــــــــــح
زورُ  عـــــــــــــز تح وَ     هـــــــــــــا اجلـــــــــــــَ مـــــــــــــِ قحســـــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــنـــــــــــــَد مـــــــــــــَ

  
 أَي اشتدَّْت وامتَدَّ أَْمُرها.

ةُ الماِء. .الَجْرَهَدةو : الُوَحاُء في السَّْير. َجْرَهَدةُ   َجرَّ

 بكسر الميم. كالِمْرَزبَّة ، ِجْرَهدَّة هي يقالو

 قاله أَبو َعْمرو. ، كجعفَر وُسْنبُل : السَّيَّاُر النَِّشيُط ، الجْرهدُ و

 : الُمْسِرُع في الذََّهاب. قال الشَّاِعُر : الُمْجَرِهدُّ و

لــــــــــــــــَة الــــــــــــــــوا  بح هــــــــــــــــنــــــــــــــــا  انهــــــــــــــــِ راقــــــــــــــــِ  مل تــــــــــــــــُ

ا     َا ملــــــــــــــــّ دّ شــــــــــــــــــــــــــــــِ َرهــــــــــــــــَ ا اجــــــــــــــــح هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ل  انهــــــــــــــــِ

  
يَ و فَّة َشهَد الُحَدْيبِيةَ ،  َصحابيٌّ  مّي أَبو عبد الرحمن ،وقيل ابُن ازاح بن عِدّي األْسلَ  بُن ُخَويِلدٍ  َجْرَهدُ  به ُسّمِ  .عنههللارضيمن أَْهِل الصُّ

كةً : ِجْسُم اإِلنسانِ  الَجَسدُ  : [جسد] كلُّ و من َخْلِق اأَلرض. َجسدٌ  ، وال يقال لغيره من األَجسام الُمْغتَِذيَة ، وال يقال لغَير اإِلنسان (1) ، ُمحرَّ

. وفي كالم ابن سيده ما يَقتِضي أَّن إِطالقَه على َغير اإِلنسان من قبيل َجَسدٌ  ّمما يَعِقل فهو الِجّنِ والَماَلئَكةِ  وال يَْشَرب من نحو َخْلٍق ال يأُْكلُ 

 الَمجاز.

ْعفََرانُ  : الَجَسدو عفران  ، كِكتَاٍب ، كالِجَساد أَو العُْصفُر ، الزَّ ْيُهقَاُن والجاِديّ قال ابن األَعرابّي ويقال للزَّ  الِجَسادُ  . وعن اللَّْيث :الِجَسادُ و الرَّ

ْفرة. وأَنشد : ْبغ األَحَمر واألَصفَر الّشديد الصُّ ْعفََراُن ونحُوه من الّصِ  : الزَّ

 من َلوحَناح َورحٍس وَعنحَدمِ  ِجَساَديحنِ 
 (2) (فََأْخَرَج هَلُْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُه ُخوار  ):  عزوجلَطبِيعَةُ الِجّن. قال  يَصيح ال يَأْكل وال يَشرب ، وكذا َجَسداً  ِعْجُل بني إِْسَرائِيلَ  كانو

 .أَجسادٌ  ، والجْمع َجَسدٍ  ، وإِن شئت َحمْلتَه على الَحذف ، أَي ذا الَجَسد ألَّن الِعجل هاهنا هو (ِعْجالً )بََدٌل من  َجَسداً 

ْعفََراِن والّدم إِذا يَبَِس ، َجَسدٌ  ال لغْيِر الَحيواِن العاقِلِ وفي البارع : اَل يق الدَُّم اليابُِس ، : الَجَسدو  الَجِسيدِ و الَجاِسدِ و ككتٍِف ، ، كالَجِسدِ  إِاّل للزَّ

ِرّماُح يَصُف َجاِسد (3)من الّدماِء : ما قد يَبِس ، فهو جاِمٌد  الَجِسدُ  ، ككتاب ، األخير من َرْوض السَُّهيلّي. وقال اللَّْيث : الِجَسادِ و . قال الّطِ

 ِسَهاماً بنِصاِلها :

ا  اهتـــــــــَُ بـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــَ   ـــــــــُ كح يـــــــــرِت يـــــــــُ َوارِي الـــــــــلـــــــــِّ رَاٌي عـــــــــَ  فـــــــــِ

َب مـــــــــنـــــــــهـــــــــا     ائـــــــــِ بـــــــــَ دٌ ســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــُض  جـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ (4)وجنـــــــــَِ
 

  
 : الدَُّم ، قال النّابغة : الَجَسدُ  وفي الّصحاح :

 (5) َجَسدِ ما ُهرِيَ  عل  األَنصاب من و 
 .َجِسدٌ و جاِسدٌ  به ، فهو لَِصقَ  إِذا الّدُم به ، كفَِرَح ، َجِسدَ  ، محّرَكةً : مصدر الَجَسدُ و

عفََران كمعّظم : ُمَجسَّدٌ و َكُمْكَرم ، ، ُمْجَسدٌ  ثَوبٌ و  : الُمجسد أَو العُْصفُر ، كذا قاله ابن اأَلَثير. وقيل َمْصبوٌغ بالزَّ

ْبغ قيل : قد ْبغ ، وعليه ثَوٌب ُمْفَدٌم. فإِذا قاَم قِيَاماً من الّصِ  .ُمْجَسد فهو إِجساداً  ثَوُب فاُلنٍ  أُْجِسدَ  اأَلحمُر. ويقال على فاُلن ثوٌب ُمْشبَع من الّصِ

 المرأَةِ فتْعَرق فيه. وقال ابن األَعرابّي. َجَسدَ  أَي ، الَجَسدَ  ثَْوٌب يِلي بَر :وأَشهُر منه كِمنْ  كِمْبَرٍد ، ، الِمْجَسدو
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 : هو جمع (6) «الَمَجاسد وال تخرْجَن إِلى الَمَساجد في»

__________________ 
 االنسان. جسد ( التهذيب :1)
 .88( سورة طه اآية 2)
 .دٌ َجَسٌد َجاسِ  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فهو3)
 ( فراي مجض فريغ للعري  ا أي النصا  العريضة.4)
 ( ديوانه وصدره.5)

 فال لعمُر الذي مس حت كعبته
قوله : وقا  ابن االعرايب : وال خترجن اخل ا لعله : وقا  ابن االعرايب يف قوله وال خترجن اخل وعبارة اللسان : ابن »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 وانظر التهذيب.« بكسر امليم وهو القميص اخل اجملسد مجض اجملاسد االعرايب :
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 ا وهو الَقميص اّلذي يَِلي الَبَدَن ا وقا  الفرّاُء : جُمحَسد
ما قالوا للُمْطَرف ِمْطَرف ، إِاّل أَنَّهم استثقَلوا الّضّم فكَسروا الميَم ، ك بالَجَسد أَي أُلِزقَ  أُجِسدَ  واحٌد ، وأَصلُه الّضّم أَلنه من الِمْجَسدو الُمْجَسد

ى بيجيدق  في البَْطنِ  يأْخذُ  كغُراب : َوَجعٌ  ، الُجَسادُ و ، والُمْصَحف ِمْصَحف  معّرب پيچيده. (1)يُسمَّ

« محسنة ونغم َمرقوٌم على» (2)َهكذا في النُّسخ ، وفي بعضها  ، كُمعظَّم : َمْرقُوٌم على نَغَمات وِمْحنَة ، ُمجسَّدٌ  َصْوتٌ  قال الَخليل : يقالو

 وهو خطأٌ.

َكةً ممدوداً : ع ببَْطِن ِجِلذَّان  َجَسَداُء ،و ُجَسَداَء ، بضّم الجيم وفتحها معاً  بكسر الجيم والاّلم وتشديد الذّال المعجمة ، وفي التكملة : (3)محرَّ

 ، مع المّد : َموضع.

 وكشط على قوله ببطن جلذان ، وكأَنّه لم يَثبت عنده ذلك.

ْعفراِن ، بِن َحبِيب ، أَلنَّه َعامر بن ُجَشمَ  لَقبُ  اِسدِ الَمجَ  ذوو  فلُقّب به ، نقله الصاغانّي. أَّوُل َمن َصبََغ ثِيابَه بالزَّ

باعّي ، وتبعَه المصنّف كما سيأْتي فيما بعد. وإِذا كانت الاّلم زائدة كما هو  هنا غيُر َسِديدِ  الجْلَسدَ  ِذْكُر الجوهرّيِ و وقد ذكَره غيره في الرُّ

 رأْي الجوهرّي ، وأكثِر اأَلئّمة فال َوْجهَ لالعتراض وإِيراِده إِيَّاَها فيما بعد بقَلِم الُحمرة ، كما قاله شيخنا.

 * ومما يستدرك عليه :

 ، ثم َجمعوه على هذا. َجَسداً  ، كأنَُّهم َجعلُوا كّل ُجْزٍء منها األَجسادِ  َها لََحسنَةُ حَكى اللِّحيانّي : إِنَّ 

جُل ، مثْل تَجسََّم ، والِجْسم البَدُن. تَجسَّدَ و  الرَّ

 ، بالفتح : َموضٌع في ِشْعٍر. َمْجَسدٌ و

 ورواه أَبو تُراب أَيضاً. َجْلٌد ، يُبِدلُوَن الاّلَم ضاداً ، أَيبفتح فسكون ، أَهملَه الجوهرّي ، وقال الفّراُء :  ، َجْضدٌ  َرُجلٌ  : [جضد]

ْبِط ، أَو الَجْعدُ  : [جعد] عَِر : ِخاَلُف الّسِ  عن ُكَراع. القَِصير مْنه ، هو من الّشِ

 .تجعيداً  صاحبُه َجعَّدهو ، تَجعَّدَ و ألَفعال، كذا في ا َجعَداً  ، بالكسر ، َجِعدَ و بالفتح ، ، َجعَادةً و بالّضّم ، ُجعُودةً  كَكُرَم ، الشَّعُر ، َجعُدَ 

 . قال َمعِقُل بن ُخَويلد :ِجعَادٌ  وجْمعهما وهي بهاٍء ، الُجعُوَدةِ  (4)الشَّْعِر بَيُِّن  َجْعدُ  هوو

وٌد و  عــــــــــــــــــــــــــادٌ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــــــــــّرقــــــــــــــــــــــــــا  جــــــــــــــــــــــــــِ

ُب     ُب الـــــــــــــرّاهـــــــــــــِ رحهـــــــــــــَ ـــــــــــــَ م يـ هـــــــــــــُ ثـــــــــــــلـــــــــــــَ (5)ِب مـــــــــــــِ
 

  
 مثل ثَْعد إِذا كان لَيِّناً. َجْعدٌ  وثًَرى : نَدٍ  َجْعدٌ  تَُرابٌ و

 وتَعقََّد. : تَقَبَّضَ  تََجعَّدو الثََّرى َجِعدَ و

 َغير َسبٍط. أَنشد ابن األَعرابيَّ : َغليظٌ  كُمعَظٍَّم : ، ُمَجعَّدٌ و َجْعدٌ  َحْيسٌ و

َر   ــــــــــــقــــــــــــُ َوُة ال جــــــــــــح ة آَدتح هلــــــــــــا عــــــــــــَ ــــــــــــّ ي  خــــــــــــَذامــــــــــــِ

يحســــــــــــــــــــــــــًا و     وط حــــــــــــَ ــــــــــــُ ــــــــــــرُت ابملــــــــــــبحق ل َداختــــــــــــَح عــــــــــــ   جمــــــــــــَُ

  
 َرَماَها بالقَبِيح ، يقول : هي ُمخلِّطة ال تَختار َمْن يُواصلها.

ًّ ، أَلنَّ العَرَب َموصوفون َكِريمٌ  أَي ، َجْعدٌ  َرُجلٌ  من المجاز :و ًّ َسخيا  ، كذا في األساس. بالُجعودة َجَواٌد ، ِكنَايَةٌ عن َكْونه عَربيا

إَِذا ذُِهَب به َمْذَهَب المْدح فله َمعنياِن ُمستحبَّان : أَحدهما أَن  الَجْعد ْن لم يُنبِّه. وفي اللِّسان :لَئيٌم. فهو من األَضداد وإِ  بَخيلٌ  : َجْعدٌ  َرجلٌ و

َغير َسْبِط ، أَلنَّ ُسبُوَطة الشْعِر  َجْعداً  يكون َمعصوَب الَجواِرح شديَد األَْسِر والخْلق َغيَر ُمستْرخٍ وال ُمضَطرب. والثاني أن يكون َشعَُره

وم والفُْرس ،هي ا ُجلُ  جعودةو لغَالبةُ على ُشعوِر العَجِم من الرُّ لم يَخُرْج عن  بالَجْعد الشَّعَِر هي الغالبة على ُشعور العََرِب. فإِذا ُمِدَح الرَّ

ا ً  الَجْعد هذين الَمعنيَين. وأَمَّ  المذموم فله أَيضا
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__________________ 
 بيجيذ .ويف التكملة : « َِبيحد »( يف التهذيب : 1)
 ( وهي عبارة اللسان ا ويف التهذيب والتكملة فكالقاموس.2)
 ومثلها يف معجم البلدان.« ِجلحَذانَ »( يف القاموس : ِجِلد ان ا هبامشه عن نسخة أخر  3)
 .«من»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 واستكمر الصدر يف املطبوعة الكويتية :« األو  منه انقص فليحرر( هبامش املطبوعة املصرية ا قوله وسود اخل كذا يف اللسان أيضاً ا والشطر 5)

 الرقاب [غال ] جعادسود و 
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 ِإذا كان َقصــــــــــــــرياً ُمرتدَِّد اخلَلح . والثّاين : أن يقا  َرُجرٌ  َجعحدٌ  َمعنيان كال ا َمنحِفييف عمن مُيحَدح ا َأحد ا : َأن يقا  َرجرٌ 
عِر  َجعحدُ  ا ِإذا كان خَبياًل لَئيماً ال يَِب   َحَجرُه. وِإذا قالوا َرجرٌ  َجعحدٌ  بوطة فَمدحٌح ا ِإال  َأن يكون َقَططاً ُمَفلحَفاًل كشـــــَ الســـــ 

 الزّنحِج والن وبَة فهو حينئذ َذميف.
ا ، ولم يْذكر ما أَراَدهُ النّبّي  الَجْعد قال ابن اأَلثير : «َجْعداً  إِن جاَءت به»َعنَة في حديث الُمالو جال يكون َمْدحاً وَذمًّ في ِصفات الّرِ

 اأَلناِمِل ، وهو البَخيُل. َجْعدِ و اليََدْين كَجْعدِ  .الذّمّ  أَو المْدح ِصفة على به جاَءت هل وسلموآلهعليههللاصلى

. قال : وال أَعِرف ذلك ، الجْعدَ   : َزَعُموا أَنَّ قال اأَلصمعيّ  البَخيُل ، وهو معروف ، قال ُكثيِّر في الّسخاِء يمدح بعَض  الَجْعدُ و السَّخيُّ

 الخلفاِء :

دِ ِإىل اأَلبـــــــــيـــــــــِ   عـــــــــح ذي  اجلـــــــــَ كـــــــــَة الـــــــــّ  ابـــــــــِن عـــــــــاتـــــــــِ

بُ     ة غـــــــــــالـــــــــــِ ٍك يف الـــــــــــرَبِيـــــــــــّ لـــــــــــح ُر مـــــــــــُ  لـــــــــــه َفضـــــــــــــــــــــــــح

  
ً  الَجْعدِ  اأَلنصار ِذْكرُ قال اأَلزهرّي : وفي ِشعر   .بالَجْعد ، ُوِضَع َموِضَع المْدح أَبياٌت كثيرة ، وهم من أَكثر الشُّعراِء َمْدحا

ويُقَابِل بَمعنَى الَجواِد والَكريِم والبَخيل واللَّئيم ،  الَجْعدُ  يَِرد (2)وفي المصباح :  .(1) لَئيم الَحَسبِ  إِذا َكانَ  القَفَا ، َجْعدُ  من الَمجاز : َرجلٌ و

 السَّْبط ، ويُوصف بقَطٍط كَجبٍَل وكِتٍف في الُكّل.

 ، للبَخيل. (3)الَجنَان  َجْعدو قَصيرَها ِإذا كان اأَلصابعِ ، َجْعدُ  من الَمَجاز َرجلٌ و

 في الَخّد : ضدُّ األََسالِة ، وهو َذمٌّ أَيضاً. الُجعُودةو

 َغيُر أَِسيل. أَي ، َجْعدٌ  َخدٌّ  يقال

 .الَجْعدِ  وقد يُكنَى البَعيُر بِأَبي : َكثِيُر الَوبَرِ  ْعدٌ جَ  بَِعيرٌ و

ُمتََراكم  بالّضّم ، إِذا َكان اللُّغام ، َجْعدُ  : ُمتراِكٌب ُمجتمٌع ، وذلك إِذا صار بعُضه فوق بْعٍض على َخْطِم البَعير أَو النَّاقَة ، يقال َجْعدٌ  َزبَدٌ و

بَِد ، ّمة : الزَّ  قال ذو الرُّ

هــــــــا  ــــــــُ ت مــــــــَ  َأِخشــــــــــــــــــــــ  دح ــــــــَ ت ت لــــــــَ عــــــــَ و ِإذا جــــــــَ جــــــــُ ــــــــح ن ــــــــَ  تـ

ِد و     ـــــــــــز بـــــــــــَ تـــــــــــم  ابل دِ اعـــــــــــح عـــــــــــح رَاطـــــــــــيـــــــــــُم  اجلـــــــــــَ (4)اخلـــــــــــَ
 

  
ئب ، بفتْح فيهما ويُضّم في اأَلخير أَيضاً : ، َجعَاَدةَ  وأَبو َجْعَدةَ  أَبوو ئب»وفي بعض النُّسخ  ُكْنيَةُ الذِّ ى بذلك ، « ُكْنيتَا الذِّ ، وليس له بْنٌت تُسمَّ

 قال الُكَمْيت يَصفه :

ِه و  نـــــــــــاتـــــــــــِ ري بـــــــــــَ كـــــــــــىَن بـــــــــــغـــــــــــَ م يـــــــــــُ عـــــــــــِ طـــــــــــح  ُمســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــَ

ا مـــــــــــن    ُت لـــــــــــه حـــــــــــظـــــــــــن عـــــــــــلـــــــــــح رَا جـــــــــــَ ـــــــــــَ فـ  الـــــــــــزّاِد َأوح

  
 وقال َعبِيد بن األَبرص :

ال و  كـــــــــــىَن الـــــــــــطـــــــــــِّ ُر تـــــــــــُ مـــــــــــح  قـــــــــــالـــــــــــوا : هـــــــــــي اخلـــــــــــَ

كـــــــــــــىَن َأاب     َدةِ كـــــــــــــمـــــــــــــا الـــــــــــــذِّئـــــــــــــُب يـــــــــــــُ عـــــــــــــح  جـــــــــــــَ

  
ه بهذه الُكْنية فإِّن فْعلَه َغيُر حسن َجْعدةَ  أَي ُكنَْيتُه حسنةٌ وعَملهُ مْنكٌر. أَبو ُعبيد يقول : الذَّئب وإِْن ُكنَِي أَبا ال  ونُّوِ وإِن َكان  (5)، وكذلك الّطِ

اليَدْين ، إِذا كان بَخيالً. نقلَه  َجْعدُ  خاثِراً فإِنَّ فِْعلَهُ فِْعُل الَخمِر إِلسكاِره شاربَه ، أَو كالٌم هذا معناه. وقيل : ُكنَِي بهما لبُْخله من قولهم : فاُلنٌ 

 شيخنا.

الشاعُر  الَجْعديُّ  منهم النّابغةُ  بن َكْعب بن َربيعةَ بن عامر بن َصعصعةَ  َجْعَدةُ  من قَيس ، وهو أَبو َحّي من العرب ، وهو : َحيٌّ  َجْعَدةَ  بَنُوو

 المشهور ، وسيأْتي ِذْكر النَّوابغِ في الغين إِن شاَء هللا تعالى.

 بدل الِمْلح.« اللَّْحم»ي اأُلصول وهو الّصواب ، وفي بعض النَّسخ ، كذا ف (6) ُمستِديٌر قَِليُل الِمْلح أَي ، َجْعدٌ  َوْجهٌ  من الَمجازو
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ْخُل ، الَجْعَدةو أْن ، نقله الّصاَغانّي. قيل : : الّرِ ئب ، ألَنّه  بكسر الراِء وسكون الخاِء المعجمة ، وَكَكتٍِف : األُنثَى من َولَِد الضَّ وبها ُكنَِي الذِّ

 مجمع األَمثال.يَْقِصدها لَضْعِفها وِطيبها. كذا في 

__________________ 
 ... ( األساس وشاهده قوله :1)
 . ِإين أرا  رجــــــــــــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــــــــــــداكــــــــــــــــــــــــــــــا .. 

 الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــفــــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــــــــــــــــرية رجــــــــــــــــــالكــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد   

  

 .«قوله ويف املصباح اخل ا ال وجود لذلك يف املصباح الذي بيدي»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 البنان : للبخير. جعدو  ( األساس :3)
قوله تنجو : أي ُتسـرع السـري ا والنجاء السـرعة ا وأخشـتها مجض ِخشـاش وهي حلقة تكون يف أنف البعري ا كذا »طبوعة املصـرية : ( هبامش امل4)

 .«يف اللسان
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الطِّالء.5)
 .«قلير امللح» وهبامشه عن نسخة أخر  :« قلير اللحم»( يف القاموس املطبوع : 6)



3752 

 

بَإِ  كأَنّه ُجْبٌن ، ٌء أَْصفَُر َغليٌظ يابٌس فيه َرَخاَوةٌ وبَلَلٌ شيْ  (1)والصَّعَارير  الَجعَاِديدُ  النْضر :قال و َل ما يَْنفتُِح باللِّ  يَْخُرج من اإِلْحِليل أَوَّ

غاً  بَأُ أَّوَل ما يَخُرُج ُمَصّمِ  ما بين ِصْمغَيِ الَجْديِ من اللِّبإِ عند الِوالدة.:  الَجْعَدة ، وفي التهذيب : (2)ُمدحرجاً ، وقيل : يَخُرج اللِّ

ْواو  ، بالالم. الُجعَيد وقيل هو ، ُجعَْيداً و َجْعداً  َسمَّ

 * ومما يستدرك عليه :

جال : الُمجتِمُع بعُضه إِلى بَعض. الَجْعد  من الّرِ

جال. وناقةٌ  الَجْعدُ  والسَّبُط : الذي ليس بمجتِمع. وقيل : : قصيرةٌ من لُْؤمها ،  َجْعدةٌ  : ُمجتمعةُ الَخْلق شديدةٌ. وقََدمٌ  َجْعَدةٌ  : الَخفيُف من الّرِ

 وهو َمجاز. قال العجاج :

 الَقَدمح  َجعحدَ ال عاِجَز اهلَوحِء وال 
. وقيل هي َشجرةٌ خَضراُء تَْنبُُت في تَْجعُدو حشيشةٌ تَْنبُُت على شاِطئ األَنهار (3) [َجْعَدةُ ]، بالَغُوا بهم. وال  َجْعَدةٌ  ، وبُْهَمى َجْعدٌ  وِصلِّيَانٌ 

َرْعثَِة الديِك طيِّبَةُ  (4)َخْضَراُء وَغبراُء تَنبُت في الِجبَال ، لها َرْعثةٌ مثْل  الَجْعَدةُ  ِشعَاب الِجبَاِل بنَْجد ، وقيل في الِقيعَان. وقال أَبو حنيفَةَ :

يحِ ، تَ  تاِء ، وهي من البُقول تُحَشى بها الَمرافُِق. قال األَزهرّي :الرَّ بِيع وتَْيبَس في الّشِ يّة ال تَنبُُت على ُشطوط  الَجْعَدة نبُت في الرَّ بْقلةٌ بَّرِ

ْطرافها ثمٌر أَبيُض تُْحَشى بها األَنهاِر ، وليس لَها َرْعثَةٌ. قال : وقال النَّْضر بن ُشَميل : هي َشَجرةٌ طيِّبةُ الريح َخضراُء لها قُُضٌب في أَ 

 .َجْعدةٌ  الوسائُد لِطيِب ِريحها ، إِلى الَمرارة ما هي ، وهي َجِهيدةٌ يَصلُح عليها الماُل ، واحدتُها وَجماَعتُها

بيعِ وتَِجفُّ سريعاً. وكذا الذّئب وإِن شرُ  الَجْعدةُ  وفي حاشية شيخنا : َف بالُكْنية فإِنه يَغِدر َسريعاً وال يَبقَى نَْبتةٌ َطيِّبةُ الرائِحِة تَنبُت في الرَّ

 على حالٍة واحدةٍ.

 : قبيلةٌ. قال جرير : ُجعَاَدةُ و

وحا يف  لــــــــــــَ ــــــــــــح َواِرُس أَبـ ــــــــــــَ اَدةَ فـ عــــــــــــَ َدقــــــــــــاً  جــــــــــــُ  َمصــــــــــــــــــــــــــح

واجـــــــــــمو     مـــــــــــوِع الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــد  ـــــــــــواًن ابل ي وحا عـــــــــــُ ـــــــــــكـــــــــــَ  أَب

  
ّمة الُجَشميّ  َجْعَدةُ و  بن ُهبَْيَرةَ المخزومّي : صحابيّون. َجْعدةُ و بن ُهبَْيرةَ األَشجعّي ، جْعَدةُ و بن هانئ الَحْضرمّي ، َجْعَدةو بُن خالِد بن الّصِ

اه النّبّي  جْعدٌ  كان له َشعرٌ  َجْعَدةُ و  ، في َخبٍر ال يَِصّح. كذا في التجريد. َجْعَدةَ  وسلموآلهعليههللاصلىفَسمَّ

 الذَّهبيّ  يذكره ولم ، البشر أَنسابِ  في النّسابَة الناشريّ  أَورده. َعكٍّ  بني في وسلموآلهعليههللاصلىبُن بِالل الثابتّي وفََد على النّبّي  ُجعَاَدةو

 ُن فَهد.اب وال

، وكان إِذ  الَجْعديّ  ْرَوان الِحَمار ، فيُقال لهبن ِدْرهٍم مولى ُسَوْيد بن َغفلَة ، صاحُب رأْي أََخَذ بِه جماَعةٌ بالجزيرة ، وإِليه نُِسَب مَ  الجْعدو

 ذاك والياً بالجزيرة.

 شيخ نيسابورّي مشهور. الَجْعد فإِلى َجّده الجْعديّ  وأَما يوسف بن يعقوب بن إِسحاق

 * ومما يستدرك عليه :

 نحوت من قولهم : جعلني هللا فِداك.، أَهمله الجماعة ، وَذكَر ابن ِدْحية في التّنوير أَنّه َمصدر مَ  الَجْعفََدة : [جعفد]

 بالالم خطأٌ ، ونقله شيخنا.« َجعفَلة»قال : وقولهم 

كيت ـ  والتَّْحِريك اقتصر عليه َجماهيُر أَهِل اللُّغَة ، بالكسر ، الِجْلدُ  : [جلد] مثل ِشْبه وَشبٍَه ، األَخيرة عن ابن األَعرابّي ، حَكاها ابن الّسِ

 بالمشهورة ، وأَّما قول عبد َمنَاِف بن ِرْبعٍ الُهَذلّي :عنه. قال : وليست 

ُه  ا مـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ وحٌح قـــــــــــــــامـــــــــــــــت ـــــــــــــــَ اوب نـ  ِإَذا  ـــــــــــــــَ

ج     عــــــــَ لــــــــح ــــــــَ ِت يـ رحاًب أَلــــــــيــــــــمــــــــًا بســــــــــــــــــــــبــــــــح َداضــــــــــــــــــــــَ لــــــــِ  اجلــــــــِ

  
ك الّساكَن في القافِية بحركِة ما قَبله ، كما قال :  فإِنما كسر الالِم َضروَرةً ، ألَّن للشاعر أَن يُحّرِ
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ــــــــــــا ِإخــــــــــــوا ن مــــــــــــَ ــــــــــــ  ل رح عــــــــــــَ جــــــــــــِ ــــــــــــو عــــــــــــِ ــــــــــــن ــــــــــــا ب ن ــــــــــــُ  ن

رح     تــــــــــقــــــــــااًل ابلــــــــــّرِجــــــــــِ بــــــــــيــــــــــِذ واعــــــــــح رحَب الــــــــــنــــــــــّ  شــــــــــــــــــــــــُ

  
قال شيخنا : ولو قال هو معروف كان أَظهَر ، ولذلك أَعرَض  ِمن كّلِ َحيَواِن ، بالفتح ، الَمْسُك ،ـ  وكان ابن األَعرابّي يرويه بالفتح

 الِجْلد من الحيوان : ظاِهُر بََشرتِه. وفي التهذيِب : الِجلد . وفي المصباح :لِجْلدا أَخصُّ من الِجْلدةُ و ، ُجلُودٌ و أَْجالدٌ  ج الجوهرّي عن َشْرِحه.

 العَيِن. ِجْلدةُ  ِغشاُء َجَسد الَحيوان. ويقال

__________________ 
 ابلغاء.« الصغارير»( عن التهذيب واللسان والتكملة ا وابألصر 1)
 ( وهو قو  أيب حامت كما يف التهذيب.2)
 زايدة عن اللسان والتهذيب.( 3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : كرعثة الديك.4)



3754 

 

. إِذا كان التَّجاِليدِ و األَْجالدِ  ُمحيٌط بهما. ويقال : فاُلٌن عظيمُ  الِجْلد وبََدنُه ، ألَنَّ  : َجَماعةُ َشْخِصِه ، أَو ِجْسُمهُ  تَجاليُدهو اإِلنسانِ  أَْجاَلدُ و

أَْجالَده  وما أَشبَهَ  األَْجالدِ  وَضئيلُ  األَجالدِ  ، وهي األَجساُم واألَشخاص. ويقال : َعِظيمُ  األَجالِد أَجاِلدُ  قَِويَّ األَعضاِء والِجْسم. وجْمعَضْخماً 

 أَبيه ، أَي َشْخَصه وِجْسَمه. بأَْجالدِ 

 .أَي عليهم أَْنفُِسهم «أَجاِلدهم ُردُّوا األَيماَن على» (1)في الحديث و

 أَي ِجْسُمه ِجْسَمه. «ُعمرَ  تَجاِليُده تَجاليدَ  كان أَبو َمسعوٍد تُْشبِهُ » في حديث ابن ِسيِريَن :و

 قال : ، الِجْلدُ  ، كُمعظٍَّم : لم يَْبَق عليه إِالّ  ُمَجلَّدٌ  َعْظمٌ و

ا  هــــــــــَ رحٍف أَذهــــــــــَب الســــــــــــــــــــــــري ُ حَنحضــــــــــــــــــــــــَ  أَقــــــــــوُ   ــــــــــَ

م     ظـــــــــح َ  مـــــــــنـــــــــهـــــــــا غـــــــــرُي عـــــــــَ بـــــــــح دِ فـــــــــلـــــــــم يــــــــــَ لـــــــــ   جمـــــــــُ

  

وِ  واهلـــــــــــو   تـــــــــــاَل  ُ  ابلشـــــــــــــــــــــــــ  ِدي يب ابـــــــــــح  خـــــــــــِ

اِم املـــــــــــــغـــــــــــــّرِدِ و     مـــــــــــــَ نـــــــــــــاُن ا ـــــــــــــَ ِك حتـــــــــــــَح اقـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
عرابّي َجزوَره ، وقَلََّما يقال َسلََخ. وعن ابن األ َجلَّدَ  يقال ، ِجْلدها الَجُزوِر : نَْزعُ  تَْجليدُ و لإِلبل بَمْنزلة السَّْلخ للّشاِء ، التَّْجليد في التَّهذيب :و

أَْن ، وَحلَْقت الِمْعَزى ، (2): َجَزْزَت   الَجَمَل ، ال تقول العرب غير ذلك. َجلَّْدتو الضَّ

ئَد. وَجاَل  َجْلَدى من نِْسَوةٍ  مجلودةٌ  ، كلتاهَما عن اللِّْحيانّي ، أَي َجليدةٌ و َجِليدٌ  وامرأَة َضربَه بالسَّْوِط ، ، من َحّدِ َضَرَب : َجلَده يَْجِلُده َجْلداً و

 .َجِليدة َجمعُ  َجالئدَ و ، َجليدٍ  جمعُ  جْلَدى قال ابن سيده : وعندي أَنَّ 

 كقَولك : رأََسه وبََطنَه. ، ِجْلَدهُ  أَصابَ و ، أَي َضَربه ، َجْلداً  الَحدَّ  َجلََدهو

 عليه ، نقَله الصاغانّي. على األَْمر : أَْكَرَههُ  َجلََده من الَمجاز :و

 .يَجِلدَها َجْلداً  جاريَتَه : جاَمعَها ، جلَدَ  منه أَيضاً :و

 بذَنَبه. يْجِلدُ  وَخصَّ بعُضُهم به األَْسَوَد من الَحيّاِت ، قالوا : واألَْسودُ  الَحيَّةُ : لََدَغْت ، َجلََدتو

 البعير أَو غيره من الّدواّب فيُْلبَِسه غيَره من الدَّواّبِ ، قال العَّجاج يَصف أَسداً : ِجْلدَ  أَن يَْسلَخ ، محّركةً  الَجلَدُ و

 ُمَرف رِ  َجَلدٍ كبَنّه يف 
مثله في اللِّسان ، وفي و« على َولَد غيرها»وفي بعض النُّسخ  للنَّاقَة فَتَرأَُم بذلك على َغْيِر َولَِدَها ، به البَّوِ يُحَشى ثَُماماً ويَُخيَّلُ  ِجْلدُ  : الَجلَدُ و

ه فتَْرأَمه. ِجْلدُ  : أَن يُْسلَخ الَجلَدُ  : (3)عبارة بعضهم   يُْسلخ ُحوارٍ  ِجْلدُ  أَو الُحَواِر ثّم يُْحَشى ثَُماماً أَو َغْيره من الشَّجر ، وتُعَطف عليه أُمُّ

ه أُمُّ المسلوخ فتَْرأََمه.وعبارة الّصحاح : لتَ  يُْلبَُس ُحَواراً آخَر لتَْرأََمه أُمُّ الَمْسلُوخة.و  .الِجْلدَ  البَوَّ : َجلَّدو ُشمَّ

ْلبَة أَيضاً : الَجلَدُ و  األَْجلَدُ  الغليظةُ ، وكذلك الُمْستَِويةُ الَمتْنِ ـ  «من األَرض َجلَدٍ  وحّل بي فَرِسي وإِني لَِفي»منه حديُث ُسراقَةَ ـ  األَْرُض الصُّ

كةً فيهما ، كالَجلَدةِ  الشَّاةُ يموُت ولُدها ِحيَن تَضعُهُ  : الَجلَدو .األَْجاَلد أََجاِلدُ  وَجمع الَجلَِد أَجالدٌ  ، وجْمع ،  َجلدٌ  قال أَبو حنيفة : أَْرضٌ  ، محرَّ

 .األَجاِلدُ  ، بالهاِء. وقال مّرةً : هي (4) َجلََدةٌ و بفتح الالم ،

 .(5) جلَدٌ  وَمكان لََدتجَ و َجْلدةٌ  وقال اللَّيث : هذه أَرضٌ 

 .َجلََداتٌ و ِجاَلدٌ  ، جْمعها َجلََدةٌ  . وشاةٌ الَجلَدات والجميع

 كأَنّه اسُم جمع. من الغَنِم واإِلبِل : ما ال أَْوالد لها وال أَْلباَن ، الَجلَدُ و الواحدة بهاِء. ال صغاَر فيها ، التي الكبَاُر من اإِلبِل : الَجلَدو

في ذلك األَوالُد الِكبَاُر. وقال  (6)قال محمد بن المكّرم : قوله ال أَوالَد لها ، الظاهر منه أَن غرَضه ال أَوالَد لها ِصغار تَدّر عليها وال تَدُخل 

لّتي ال أَلباَن لها وقد َولَّى عنها أَْوالُدها. ا : الَجلَدُ  من اإِلبل : التي ال أَوالد معها ، فتَصبُِر على الحّرِ والبَْرد. قال األَزَهِرّي : الجلَدُ  الفراءُ 
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ّن ، ويُجمع الَجلَدِ  ويَدُخل في ، ويَدُخل فيها الَمخاُض والعَشاُر والِحيَاُل ، فإِذا َوضعَت  (7) أَجاليدَ و الَجلَُد أَْجالداً  بَناُت اللَّبُون فما فَْوقََها من الّسِ

 : الِعَشاُر واللِّقَاُح. (8) [لها]وقيل  الَجلَدِ  أَوالدَها زاَل عنها اسمُ 

__________________ 
 ..«.. ويف حديث القسامة»( اللسان والتهذيب : 1)
 ( عن التهذيب ا وابألصر : أجرزت ا ويف اللسان : أحرزت. ونبه عل  رواية اللسان هبامش املطبوعة املصرية.2)
 ( وهي عبارة التهذيب.3)
 ( ضبطت يف اللسان ابسكان الالم.4)
 .َجَلدٌ  ومكانٌ  َجَلَدةٌ  ومكانُ  َجلحَدةٌ  عبارة اللسان : الليث : هذه أرض( 5)
 ( اللسان : يدخر.6)
 ( يف اللسان ابلرفض فيهما ا وما أثبت يواف  ضبرت التهذيب.7)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.8)



3756 

 

ة : الَجلَدُ و دَّة والقُوَّ اَلبةُ. الّشِ ْبُر والصَّ ، وربما قالوا َجْضٌد ، يَجعلون الالَم مع الجيم ضاداً إِذا  الجالدةِ و الَجلَدِ  بيِّنُ  َجِليدٌ و َجْلدٌ  وهو والصَّ

: بضّم  (1)لنُّسخ بضّمتين ، وفي بعض ا ، ُجلُدٍ و بالكسر ، ، ِجالدٍ و بالّضّم ففتْح ممدوداً ، ُجلََداءَ و أَْجالدٍ  قَوم ، ِمنْ  سَكنَْت ، وقد تقّدم ،

 فسكون.

 مصدر مثْل الَمحلوف والَمعقول. قال الشاعر : ، َمجلُوداً و محّركةً ، ، َجلَداً و بالّضم ، ، ُجلُودةً و بالفتْح ، ، َجاَلدةً  ، كَكُرَم ، َجلُدَ  وقد

جلودِ فاصحربح فِإن  َأخا 
َ
 َمن صربَا امل

جُل للشامتِين ، تَجلَّدَ و  : تَجلَّدَ و الَجلَد أَي تَكلَّفهُ  الرَّ

 . وقوله :الَجلَد أَْظهرَ 

ـــــــــــــــــف و  دُ كـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــ  ل ـــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــََ ـــــــــــــــــواِم عـــــــــــــــــن  األَق

ــــــــــــــمُ و     ي ــــــــــــــِ ن
ُ

ــــــــــــــبحُر املــــــــــــــ ــــــــــــــث ــــــــــــــه ال رح ب ــــــــــــــَ ت قــــــــــــــح ــــــــــــــُ  مل يـ

  
 عدَّاه بعن ألَنَّ فيه معنَى تََصبّر.

اَلُب الِكبَاُر من النَّْخِل ، ، الِجاَلدُ و  ، وقيل : هي الّتي ال تُباِلي بالَجْدب ، قال ُسَويد بن الصَّامت األَنصارّي : َجْلَدة واحَدتُها كِكتَاب : الّصِ

َرم  غـــــــــــــح يِن عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــمح مبـــــــــــــَ اَديـــــــــــــح  أَِديـــــــــــــُن ومـــــــــــــَ

رحِد و     اَلدِ  (2)لــــــــــكــــــــــنح عــــــــــلــــــــــ  اجلــــــــــُ رَاوِحِ  اجلــــــــــِ  الــــــــــقــــــــــَ

  
من  الِجاَلدُ  أَوْ  .ِمْجالدٍ  جْمع ، َكالَمَجاِليدِ  . ِمْدراٌر ،َجْلَدةٌ  ب : ناقةٌ أَْدسُم اإِلبِل لَبَناً ، وعن ثعل الِجالدُ و من اإِلبِل : الغَِزيراُت اللَّبَِن ، الِجاَلدُ و

 قال : ما ال لَبََن لها وال نِتَاَج ، اإِلبلِ 

ُد وَ  كـــــــــــــح الدُ حـــــــــــــاَرَدِت الـــــــــــــنـــــــــــــ  نح  اجلـــــــــــــِ كـــــــــــــُ  ومل يـــــــــــــَ

بُ     قـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَن مـــــــــُ ُســـــــــــــــــــــــتـــــــــعـــــــــريِي
ر امل دح ِة قـــــــــِ بـــــــــَ قـــــــــح ـــــــــعـــــــــُ  ل

  
، عن ُكراع. قال ابن سيده :  (4) َمَجاليدُ  َخدََّها. جو َوْجَهَها بها أَي تَلِطمُ  وتَْلِدُم ، بيِدها تُمِسُكها النَّائَِحةُ  ِجْلدٍ  قِْطعَةٌ ِمنْ كِمْنبَر :  ، (3) اْلِمجلَدو

 ، ألَنَّ ِمْفعاَلً وِمْفعاالً يَعتقباِن على هذا النَّْحِو كثيراً. ِمْجالدٍ  جْمعُ  الَمجاليد وعندي أَن

 لسَّْيف والسَّْوط.با َجلَْدتهو

 .اْجتَلَُدواو تَجالَدوا وكذا : تََضاَربُوا ، (5) بالّسْيفِ  َجالَُدواو : الُمبالطةُ. الُمجالَدةُ و

 وقال الجوهرّي : هو الضَّريب والسَِّقيط. علَى األَْرِض مَن النََّدى فيَْجُمُد. من السَّماءِ  : ما يَْسقُط الَجِليدُ و

 .«الَجِليد ُحْسُن الُخلُِق يُِذيُب الَخَطايَا كما تُِذيب الشَّْمسُ »في الحديث و

 .الَجليدُ  أَصابَها : َمجلوَدةً  األَْرضُ و

ِقيع والضَّريب مثْله ، البَْقلُ  َجِلدَ و النّاُس. أَجلَدَ و وهذه عن الّزّجاج ، ، أَْجلََدتو كفَِرَح ، األَرُض ، َجِلَدتو  ، أُْجِلُدوا والقَومُ  ، ويقال في الصَّ

 هو الماُء الجامُد من البَرد. ، الَجِليدُ  أَصابَُهم على ما لم يَُسمَّ فَاِعلُه :

 به ، ورواه أَبو حاتم يُجلذ ، بالذّال المعجمة. يَُظنُّ  أَي بكّلِ َخيٍر ، ليُْجلَدُ  إِنَّهُ  من الَمجاز.و

ََّهم ويُْرَمى بالكذب ، فكأَنّه َوَضَع الظَّنَّ َموضع  ، أَي يُكذَّب ، ُمَجاِلٌد يُْجلَدُ  َكانَ  : عنههللارضي الّشافعيّ  ام محّمد بن إِدريسَ اإِلم قَولو أَي يُت

 التُّهَمِة.

 باللَّْيلِ  معَه يُصلِّيَ  أَن وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ َرجالً َطلَب إِلى النّبّي »الحديث : إِلى األَرض من ِشّدة النَّوم ، ومنه بِه ، كعنِي. َسقَطَ  ُجِلدَ و

اَلة في وسلموآلهعليههللاصلى النَّبيُّ  فأََطالَ  ً  فُجِلدَ  الصَّ ُجِل نَوما  ، أَي سقََط من ِشّدة النَّْوم. «بالرَّ

بير في حديث او  أَي يغِلبني النّوُم حتَّى أَقََع. «بي فيُجلَدُ  كنُت أَنَشدَّد»لزُّ

 ما فيه ، إِذا َشِرْبَت ُكلَّ ما فيه. اجتَلَْدتو : فاجتَلَْدته قال أَبو زيد : َحَمْلت اإِلناءَ  ما في اإِلناِء : َشِربَه ُكلَّه. اْجتَلَدو
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وقد تقّدم بيانُه. يُقال ذلك في األَمر إِذا بَان. وقال اللِّحيانّي  بمعنَى ِجدَّاَء ، ممدوداً  ، اءَ ِجْلدَ و بكسر الجيم ، ، بِجْلَدانَ  َصّرَحتْ  قولهمو

 أَي بِجّد. بِجْلَدان َصّرحتْ 

 من َسعد العَشيَرة. َحيٌّ  بفتح فسكون : ، َجْلدٍ  بنوو

فَاِء : هي قَْريَةٌ ببغداَد أَو الشاِم ، أَو وقيل بإِْفريقية ، قاله ابن  كقَبُول : ة باألَندلُس ، ، َجلُودُ و ّكيت وتِلميذه ابُن قُتيبة. وفي ُشروح الّشِ الّسِ

ِميِر َكأَنَّه باعتبار الَموضع منه ، َمحلّة بنَْيَسابُورَ   ، وقد أَنكَر ذلك عليُّ ابُن حمَزةَ ، كما سيأْتي. الَجلُوِديّ  َحْفُص بن عاِصمٍ  هكذا بتذكير الضَّ

ا  مام أَبواإلِ  وأَمَّ

__________________ 
 ( ومثلها يف الصحاح واللسان.1)
(2.  ( رواه ابن قتيبة : عل  الش مِّ
َلَدةو »( ويف اللسان : 3)  ويف الصحاح والتهذيب فكاألصر.« املِجح
 .جَمَاِلدُ  : ومجعه جِمحَلدٌ  ( يف التهذيب :4)
 ( يف القاموس : ابلس يوِف.5)



3758 

 

َرويه بن منصــــورَأمحَد  ّمُد بن عيســــ  بن ع ويف   اجلُُلوديّ  بد الرمحن بن َعمح  صــــحيح اإِلمام رَاِويَةُ  الن يســــابورّي الزّاِهُد الصــــ 
لم يّ  ُمسح بة ِإىل فبالّضّم ال َغرُي ا بن اَ ّجاِج الُقَشريح . وقا  أَبو َعمرو بن ِجلحد مجضح  اجلُُلود قا  أَبو سعيد السمعايّن : ِنسح

بنَـيحسابُوَر الدارِسِة. ويف الت بصري للحافة : وقد اختُلف يف جيم راوي  اجلُُلوِديِّا ِإىل ِسك ة الّصالح : عندي أنه َمنسوب
حيح وكذا َوَقَض يف رِواية َأيب علّي  اطّي : هو ابلفتح عل  الصــــــّ ّم ا وقا  الر شــــــَ لم ا فاألكثر عل  أَنّه ابلضــــــّ صــــــحيح ُمســــــح

ّكيت.املطرّي. وتعق به القاضي عياٌض أَبن  األكث  ر عل  الّضّم ا وَأن  ما قاَله ابلفتح اعتمَد عل  ما قاله ابن السِّ
ّكيت بمّدة  ر عن عْصِر الفّراِء وابن الّسِ ، فكيَف يُضبَط من لم قْلت : وهو َعجيٌب ؛ ألَنَّ أَبا أَحمَد من نَيسابوَر ال من إِفريقية ، وَعصُره متأَّخِ

 .(1)بنَيسابور ، فهو بالّضّم ، انتهى  الُجلُودِ  سوب إِلى ِسكَّةيجئ بعُد. والَحقُّ أَن راِوَي مسلٍم من

ر ، َرَوى عن أَبي بكِر بن مردوْيه وغيره ، قَرأْت حديثَه  الُجلُودي قلت : ومنها أَيضاً أَبو الفّضل أَحمُد بن الَحسن بن محّمد بن علّيٍ  الُمفّسِ

وفي التبصير للحافظ ابن  ، أَي بالضّم. الُجلُوديّ  وَوِهم الجوَهِريُّ في قوله : وال تَقل في الجزِء الثاني من معجم أبي علّي الَحّداد المقري.

 حجر :

ِله َجلُودُ  وقال أَبو ُعبيد البكرّي : ، وال يُقَال بالّضّم إِاّل أَن يُنسب  الَجلُوديّ  ، على وْزن فَعُول قْريَةٌ من قَُرى إِفريقية ، يقال : فاَُلنٌ  ، بفتح أوَّ

،  الَجلُوِدي نحو األَنصار والشعوب. وقال الجوهرّي في الّصحاح : فاُلنٌ  (2): قال : وهذا إِنَّما يَتمُّ إِذا َغلَبَت وصاَرت باالسم  الُجلُودِ  إِلى

ب هذا بأَّن علّي  (3)قْريٍَة من قَُرى إِْفِريقية ، وال  َجلُودَ  ح الجيم ، قال الفّراُء : هو منسوب إِلىبفت يقال بالّضّم. وتَعقَّب أَبو عبِد هللا بُن الجالَّ

 هذه فلم يَعرفُوها. انتهى كالُمه. َجلُودَ  بن حمزةَ قال : سأَلْت أَهَل إِفِريقية عن

 عزوجل، كما قال  بالُجلُود ُكنَِي عنها أَي لفُُروِجِهمْ  قيل : (4) ِلَم َشِهْدتُْم َعلَْينا ِلُجلُوِدِهمْ  َوقالُوا لَه الفّراُء وبه فّسر قوله تعالىقا الذَّكُر ، الِجْلدُ و

وقال ابن سيده : وعندي  .(6)حاجةً  والغائُط : الّصحراُء ، والمراُد من ذلك : أَو قََضى أَحٌد منكم (5) (َأْو جاَء َأَحد  ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئطِ ): 

 هنا ُمُسوُكُهم الَّتي تُبَاِشر الَمعاِصَي. الُجلودَ  أَن

 كأَْدَمغَه وأَْدَغَمه ، قاله أَبو َعْمرو. إِليه ، أَي أَلجأَه وأَْحَوجه أَجلَدهو

مشقّي وقد نُِسَب إِليه جماَعةٌ من  الُكتَُب ، يَُجلِّدُ  : ِمنْ  الُمَجلِّدُ و َواة ، منهم َشيُخ مشايخنا الَوجيهُ عبد الرحمن بن أَحمد الّسليمّي الَحنَفّي الّدِ الرُّ

ر ولد سنَة   .1140وحّدث عن الشيخ عبد الباقي البَعلّي األَثِرّي وغيره وتُوفَِّي بِِدَمشق سنة  1046المعمَّ

 ونَصُّ التكملة : أو الَوزن. ِل والَوْزن ،كمعَظٍَّم : ِمْقداٌر من الِحْمِل َمعلوُم الَكيْ  ، الُمَجلَّدُ و

 وفي بعض النسخ ال يَْجَزع. : ال يْفَزُع. ُمَجلَّدٌ  فََرسٌ و

 أَي من َضْرب السَّوط. مَن الضَّْرب

 الذي يتبع الفُُجوَر. أَورده األَزهرّي في الّربَاعّي وأَنشد : الفاجرُ  بفتحهما : ، الَجلَْنَددو الَجلَْنَدىو

اجـــــــــــِ  نـــــــــــَ تح تــــــــــــُ َدا قـــــــــــامـــــــــــَ  ي عـــــــــــامـــــــــــرًا فـــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــَ

يـــــــــــــــًا و     مـــــــــــــــًا انجـــــــــــــــِ دح َدَداكـــــــــــــــان قـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــَ

  

َلَته حىت  اغَتَد   قد انتَـَه  لَيـح

هكذا نقله الصاَغانّي. ونقل شيُخنَا عن سيِّدي أَبي علّي البوسّي في حواشي الُكْبَرى أَنّه صّرَح بأَنّه  تَْصِحيٌف ، بالعين والزاي العَاجُز ،و

 قال : يُطلَق على كّلٍ منهما ،

 وعندي فيه تَوقُّف ، فتأَّمْل.

ْلبُ  البعير ، كالُمْعَرْنِدى : الُمْجلَْندىو  .(7)الشَّديد  الصُّ
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فَاِء ما يقتِضي أَنّه أَبو ، بضّم أَّوله وفتح ثانيه ممدوَدةً ، وبضّمِ ثانيه مقصوَرةً : اسُم َمِلِك ُعَماَن ، ُجلَْنَداءُ و  وفي كالم الَخفاجّي في شْرح الّشِ

 ، بالُكْنية ، والمشهور ُجلَْنَداءَ 

__________________ 
 (.اللباب)بفتح اجليم ال بضمها  اجللودي ( قا  ابن األثري املعروف أن أاب أمحد1)
 (.جلود)وهذه العبارة سقطت من معجم ما استعجم « قوله وصارت ابالسم لعله : وصارت كاالسم»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .اجلُُلودي ( يف الصحاح : وال تقر3)
 .21( سورة فصلت اآية 4)
 من سورة املائدة. 6واآية  43( سورة النساء اآية 5)
 ( اللسان : حاجته.6)
 : صلب شديد. جملند ( اللسان : وبعري7)
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 ِخالفه ا وقد صرّح الن ووّي وغريه أبَنّه َأسلم ا و  َأعلم.
ل ، ِمن ، كما قاله المعّرّي في بعض  الجاَلدة وفي شرح الُمفصَّل البن الحاجب : األَْولَى أَن ال تَدخل عليه أَل ، ومعناه القَِوّي المتحّمِ

 وَوِهَم الجوهريُّ فقََصَره مع فتح ثانيه. قال األَعشى :  له.رسائ

َداءَ و  نــــــــــــــح لــــــــــــــَ يــــــــــــــمــــــــــــــاً  جــــــــــــــُ قــــــــــــــِ اَن مــــــــــــــُ مــــــــــــــَ  يف عــــــــــــــُ

نــــــــــيــــــــــفِ    
ُ
وحَت املــــــــــ َر مــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــًا يف َحضــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ  مُث  قـ

  
 ويقال أَنَّ بيت األَعشى هذا الذي استدّل به ال دليل فيه ، لجواز كونه ضرورةً. وقد ُرِوَي.

 َلَد  ُعَماَن مقيماً  ُجلُنحَد و 
ْواو  قال : ُمَجاِلداً و بالكسر ، ، ِجْلدةَ و ُمصغَّراً ، ، ُجلَيداً و بفتح فسكون ، ، َجْلداً  َسمَّ

ُت  هـــــــــــــح كـــــــــــــِ ـــــــــــــَ داً ن ـــــــــــــِ ال ـــــــــــــه  جمـــــــــــــَُ ُت مـــــــــــــن مـــــــــــــح  وِشـــــــــــــَ

د    ِب مــــــــــاَت قــــــــــريــــــــــَب عــــــــــهــــــــــح لــــــــــح ــــــــــكــــــــــَ ــــــــــِح ال رِي  كــــــــــَ

  

َت هـــــــــذا  دثـــــــــح حـــــــــح ُت لـــــــــه : مـــــــــىَت اســـــــــــــــــــــــتـــــــــَ لـــــــــح  فـــــــــقـــــــــُ

ِدي    هــــــــــح وحف مــــــــــَ ين يف جــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــقــــــــــا  : َأصــــــــــــــــــــــــاب  ف

  
د بن أَبيو ٌث ، الَجِليدِ  َعْبد هللا بن محمَّ . ُجلَْيد رَوى عن َصفواَن بن صالحٍ الُمؤذّن ، كذا في التبصير للحافظ. وعبّاس بن ، كأَِمير محّدِ

 كُزبَْير ، َرَوى عن ابن ُعَمر.

 شعوة وفَد على ُعَمر. بن الُجلَْيدو

 * ومما يستدرك عليه قولهم :

 ، أَي من أَنفسنا َوعشيرتنا. ِجْلَدتِنا قوٌم من

 ضَربَها. به األَرَض : َجلَدَ و به األَرَض أَي َصَرْعته. َجلْدتُ و

في حديث و ، وهو الضَّرب بالّسيف في القتال. الِجالدِ  أَي إِلى مْوِضع «القَْوم فقال : اآلن َحِمَي الَوِطيسُ  ُمْجتلَد فنََظر إِلى»في الحديث و

  مكتنزة.: ُصْلبَةٌ  َجْلَدةٌ  ، بالفتح والكسر ، هي اليابسة اللِّحاِء الَجيِّدة. وتَْمرة الَِجْلدة «َجْلَدة كْنت أَْدلُوا بتْمَرة أَشتِرُطها»علّي كّرم هللا وجَهه 

 ، أَي فيها َمجلود وذاتُ  لَجْلدةٌ  إِنَّها (1)، وهي القِويَّة على العمل والسَّْير. ويقال للنّاقة النّاِجيَِة  َجْلَدات : ُصْلبة شديدةٌ ، ونُوقٌ  َجْلَدةٌ  وناقةٌ 

 . قال األَسود بن يعفر :جاَلدة

عــــــــــــاً و  ــــــــــــَ ول ــــــــــــز اُد مــــــــــــُ دِّم ال ــــــــــــُ ت ِإذا مــــــــــــا ق ــــــــــــح  كــــــــــــن

ٍت     يـــــــــح مـــــــــَ رِّ كـــــــــُ دةٍ بـــــــــكـــــــــُ لـــــــــح ِف  جـــــــــَ َوســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــُ (2)مل تـ
 

  
 وقال غيره :

هــــــــــــا  ريــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــُ وايت ِإذا النــــــــــــتح عــــــــــــَ ن الــــــــــــلــــــــــــ   مــــــــــــِ

َدهـــــــــــا َأ يف و     ـــــــــــعـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــَ  هلـــــــــــا ب ب ـــــــــــَ ـــــــــــودُ ي ل  (3) جمـــــــــــَ
  

 .جلدها قال أَبو الدُّقيش : يعني بَِقيّة

 .(4)الَمخاض : شددها وصالبها. وقد جاَء في قول العّجاج  َجْلداتو ال تُباِلي البَْرَد. َجْلدةٌ  وناقةٌ 

َغلة ْغلة والرَّ  ، كلُّه الغُْرلة. قال الفرزدق : الُجْلَدةو وقال َسلمة : القُْلفَةُ والقَلَفَة والرُّ

م  وَرهـــــــــــــُ ـــــــــــــُ وحراَن مل مَتحســـــــــــــــــــــــــــَ ح أَي  مـــــــــــــنح آ  حـــــــــــــَ

ـــــــَ      ـــــــهـــــــا ايب ـــــــي ضح عـــــــل ـــــــِ ل طـــــــح ـــــــُ ـــــــت وســـــــــــــــــــــَ  ف دِ مـــــــُ لـــــــَ  اجلـــــــُ

  
 بَقَاِت العَين.من طَ  الَجِليديّةو
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،  (6)اليَْشكريُّ شاعر  ِجْلَدة ، وأَبو (5)، بالكسر : ُمْسِهر بن النُّْعَمان بن َعْمِرو بن َربيعَةَ ، من بني ُخَزْيَمةَ بن لَُؤّي بن غالب  ِجْلَدة وأَبو

 وآَخُر من بني ِعْجل ، ذَكره المستغفرّي.

َز األَمير أَنّه الذي قَْبلَه ، قاله الحا  جيالن بن فَْرَوة األَسدّي ، بْصِريٌّ َرَوى عنه ِعمَراُن الَجْونّي وغيره. : الِجْلد فظ ، وأَبووَجوَّ

دو ياط ، وأَيضاً بائعُ  الَجالَّ  .الُجلود : من يَْضرب بالّسِ

__________________ 
 ( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : الناحية.1)
 وورد البيت الثاين شاهداً عل  الناقة الناجية..« .. مترة جلدة صلبة»( ورد يف التهذيب واللسان شاهداً عل  2)
 .118( البيت للشماخ وهو آخر بيت يف ديوانه ص 3)
 ( يريد قوله كما يف اللسان :4)

 كــــــــــــــــــــــــبن جــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــدات املــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــاض األاب ح 

 يــــــــــــــــــــــنضـــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــن يف محــــــــــــــــــــــبتــــــــــــــــــــــه ابألبــــــــــــــــــــــوا ح    

  

 من صفرة املاء وعهٍد  تا ح 

 ومقاس لقب ا وهو به أشهر.( وهو مقاس العائذي ا 5)
( يف أدب اخلواص : أبو خلدة ابخلاء مفتوحة معجمة من فو  بواحدة ا قا  ابن دريد : من قا  غري ذلك فقد َأخطب ا وانظر معجم الشــعراء 6)

 للمرزابين واملؤتلف واملختلف ل مدي.
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 كالَجلَبة والَجْلفدة. َواتُهاأَصْ  أَهمله الجوهرّي وقال الّصغانّي هي الَخْيِل ، َجْلبََدةُ  : [جلبد]

ْخم ، كالجلْندح ، نقَله األَزهرّي في  الغِليظُ  أَهَمله الجوهريُّ والصاغانّي. وقال المفّضل : هو الّرجلُ  ، كَسفْرَجٍل ، الَجلَْحَمدُ  : [جلحمد] الضَّ

 الُخماِسّي عنه.

 بنَْفسه واْمتَّد ، كذا عن األَصمعّي. قال ابن أَحمر :الِّذي قد َرَمى  كُمْسبَطّرٍ : المستَْلِقي الُمْجلِخدُّ  : [جلخد]

ك  تــــــــــــــِ اَم بــــــــــــــيــــــــــــــح ر  أَمــــــــــــــَ ظــــــــــــــَ ايــــــــــــــَ دن خــــــــــــــِ لــــــــــــــَ   جمــــــــــــــُح
ا    يـــــــــنـــــــــَ َوضـــــــــــــــــــــــِ ِد الـــــــــح نـــــــــَ َت ابلســـــــــــــــــــــــ  قـــــــــيـــــــــح ـــــــــح  كـــــــــمـــــــــا أَل

  
 : المضَطِجع. وأَنشَد يَعقُوُب ألَْعَرابِيّةَ تَهُجو َزْوَجَها : الُمْجلَِخدُّ  وقال اللّيث :

د  ِإذا  خـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ راوُِح  اجـــــــــــــــــح كـــــــــــــــــدح يـــــــــــــــــُ  مل يـــــــــــــــــَ

ادحُ     ٌب ُدحـــــــــــــــَ فـــــــــــــــيحســـــــــــــــــــــــــــــَ ٌة حـــــــــــــــَ اجـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ب  هـــــــــــــــلـــــــــــــــح

  
 أَي ينام إِلى الصُّبح ال يَُراِوُح بين َجْنبَْيه ، أَي ال يَْنقِلب من َجْنٍب إِلى َجْنب.

 وهذه عن الّصاغانّي. َعنَاَء عنَده ، : ال (1) َجلَْخَدى َرُجلٌ  يقالو

كان يُعبَد في الَجاهليّة. وذكره الجوهرّي في ترجمة جسد على أَّن الالم زائدة ،  اسُم َصنمٍ  بالالم : ، الَجْلَسدُ و بال الم ، ، َجْلَسدٌ  : [جلسد]

 قال الشاعر :

اَر  كـــــــــــــمـــــــــــــا  قـــــــــــــَ تـــــــــــــاب شـــــــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــبـــــــــــــاَت  ـــــــــــــَح

ي ِإىل     ن مَيشــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــر مــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ  اجلــــــــــــلحســــــــــــــــــــــــــدِ بـ

  
ّي : البيت للمثقِّب العْبدّي : قال : وذكر أَبو حنيفة أَنّه لعدّي بن َوداع   .(2)قال ابن بَّرِ

ْلُب الشَّديُد. الجْلعَدُ  : [جلعد]  قال ُحميد بن ثَور : الصُّ

 (3) َجلحَعدافحّمَر اهلَم  ِكنازاً 
 الكبيرة. من النَِّساِء : الُمسنّة الَجْلعَدُ و الغليُظ. من الُحُمِر : القَصيرُ  الَجْلعَدو

 ببالد قَْيس. ع : َجْلعَدٌ و

 : السُّْرَعة في الَهَرب. الَجْلعَدةُ و

جُل ، ِإذا اْجلعَدَّ و  أَنا. وقال جندل بن الُمثَنَّى : َجْلعَْدتُهو اْمتدَّ صريعاً. الرَّ

وين  نــــــــــــُ وا ِإذا مــــــــــــا عــــــــــــايـــــــــــــَ ُدواكــــــــــــانــــــــــــُ عــــــــــــِ لــــــــــــح   جــــــــــــُ
دِ و     نــــــــــــح ات صــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــَ قــــــــــــِ م ذو نــــــــــــَ هــــــــــــُ مــــــــــــ   دُ ضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وُمْسلَِحدًّا ، إِذا رأَْيته َمصروعاً ُممتدًّا. ُمْجلَِعدًّاو وفي النَّوادر : يقال : َرأَيتهُ ُمْجَرِعبًّا وُمْجلَِعبًّا (4)

 ، كعاُلبٍِط : الَجَمُل الشَّديُد. الُجالِعدُ و الَجْلعَدو

 وأَنشد الجوهرّي للفَقعسّي :

ِة  ــــــــــــــَ ن َداصــــــــــــــــــــــــــــو   هلــــــــــــــا ذا كــــــــــــــدح العــــــــــــــِ   جــــــــــــــُ
يــــــــــــــــــاف ِإال فــــــــــــــــــارَِدا    رحَع ابأَلصــــــــــــــــــــــــــــــــح  مل يـــــــــــــــــــَ

  
 بالفتح. ، َجالِعدُ  جو وهكذا أَنشده أَبو ُعبيٍد في المصنّف.

ْلُب الشديُد. الُجالِعدو  أَيضاً : الصُّ

 الفاُء مبدلة عن الباِء. الَجلَبَةُ التي ال َغناَء لها ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانّي : هي (5) [بالفاءِ ]الَجْلفََدة : [جلفد]
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ْخر ، الَجْلَمدُ  [جلمد] ْخرة ، : الصَّ أَصغُر من الَجْندل قَْدَر ما يُْرَمى بالقَذَّاِف.  الُجْلمودو الَجلَمدُ  بالّضّم. وقيل : ، كالُجْلُمودِ  وفي المحكم : الصَّ

ٌء تحِمله بيِدك قابضاً على عْرِضه وال تَلتَِقي عليه َكفّاك جميعاً يُدقُّ به النَّوى مثُل رأْس الَجْديِ ودون ذلك ، شيْ  الجلمود وعن ابن ُشميل :

 وغيُره. وقال الفرزدق :

مــــــــــــودٍ فــــــــــــجــــــــــــاَء  لــــــــــــح ه  ِبــــــــــــُ ُر رأحســـــــــــــــــــــــــِ  لــــــــــــه مــــــــــــثــــــــــــح

مِ لـــــــــُيســـــــــــــــــــــــح     رائـــــــــِ ي عـــــــــلـــــــــيـــــــــه املـــــــــاَء بـــــــــَا الصـــــــــــــــــــــــ   قـــــــــِ

  
ُجل الشَِّديدُ  : الَجْلَمدو  وفي بعض نسخ النوادر : هي البَقَرةُ. الَجْلَمَدةُ  عن أَبي َعْمٍرو :و بزيادة الهاِء ، قاله اللَّْيث. ، كالَجْلَمدة الصَّوتِ  الرَّ

 .الجلمدة

ْخُم من اإِلبل ، أَو الَمسانُّ  : الَجْلَمدو  بالّضّم. .كالُجْلمود  منها ،القِطيُع الضَّ

__________________ 
 ويف التكملة فكالقاموس.« َجلحَخِديّ »( يف اللسان : 1)
 .«قوله ابن وداع الذي يف اللسان : ابن الرقاع»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«جعلدا»عن اللسان ا وابألصر « جلعدا( »3)
 والصندد : السيد.« وصمهم»عن التكملة وابألصر « وضمهم( »4)
 ( سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس.5)
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أْن ، : الَجْلَمدو ائُد على ِمائٍَة من الضَّ  ، إِذا كان كذلك. َجْلمدٌ  يقال : َضأْن الزَّ

ْحل ، ، الِجْلِمدُ  عن ابن األَعرابّي :و ْخَرة الّتي تكون في الماِء القليل ،بفتح  ِكْزبِرجٍ : أَتَاُن الضَّ  الَجاَلِمدُ  قيلو فسكون ، وهي الصَّ

 كالَجراِول.

 .(1)ونّص ابن ُدريد : ذات ِحَجارة  : َحِجَرةٌ ، َجْلمدةٌ  أَرضٌ و

 ثِقَلَهُ. أَي ، جالِميَدهُ  أَلقَى عليهِ  عْن ُكَراع : يقال :و

َي بتلك الصُّخوِر  : ع ، الَجالِميدِ  ذاتُ و ُسّمِ
(2). 

 ، َجْمدٌ و جامدٌ  فهو وكذلك غيُره إِذا يَبَِس ، ِضدُّ ذابَ  أَي قام ، وهو ، ُجُموداً و يَْجُمد َجْمداً  الماُء وكلُّ سائٍل ، كنَصَر وَكُرَم ، َجُمدَ  : [جمد]

َي بالمْصدر. األَخير بفتح فسكون ،  ُسّمِ

دو  .يْجُمدَ  : حاول أَن تَجميداً  الماُء والعُصارةُ  (3) َجمَّ

 .الجامد الماءُ  : الَجَمدو مثْل خاِدٍم وَخَدٍم ، ، جامدٍ  جْمعُ  الَجَمدُ و ، محّرَكةً ، الثَّلُج. الَجَمدُ و

 قال الشاعر : األَْرُض ، والسَّنَةُ لم يُِصْبَها َمطٌر ، كَسحاٍب : ، الَجَمادُ  من المجاز :و

نـــــــــــِة و  اديف الســـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــَ ثـــــــــــاً  اجلـــــــــــَ يـــــــــــح  يـــــــــــكـــــــــــوُن غـــــــــــَ

وُب     رِت ِدر هتــــــــــــــا الــــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــح ــــــــــــــُ (4)ِإذا مل تـ
 

  
 َء فيها.: يابِسة لم يُِصْبَها َمطٌر وال شي َجمادٌ  : ال َكألَ فيها وال ِخْصَب وال َمَطَر. وأَْرضٌ  (5) جامدة وفي التهذيب : سنة

 .(6)قال لبيد 

رتح  ــــــــــــقــــــــــــَ حــــــــــــرَت ال ــــــــــــَ َداه ِإذح ق ــــــــــــَ تح يف ن َرعــــــــــــَ ــــــــــــح  أَم

طـــــــــــــــــورَا اُدهـــــــــــــــــامجـــــــــــــــــََ ُر فـــــــــــــــــَبمحســـــــــــــــــــــــــــــــَ       ممـــــــــــــــــَ

  
 : لم تُمَطر ، وقيل هي الغَليظة. َجمادٌ  وأَرض

 الَجَمادُ  . وفي التهذيب :َجَمادٌ  وهو َمجاز. وكذلك شاةٌ  التي ال لبََن لها ، الصحيح أَنََّهاو قال ابن ِسيده : وال يُعجبني النَّاقَةُ البَطيئةُ ، : الَجَمادو

 .َجَمدْت تَجُمد ُجُموداً  : البَِكيئة ، وهي القليلةُ اللّبن ، وذلك من يُبُوَستها.

 قال أَبو ُدواد : ويُكسر. البُُروِد ،و َضْرٌب من الثِّياب الَجَمادُ و

ٍة  يــــــــــــ  بــــــــــــاء هبــــــــــــن  كــــــــــــر  َعشـــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــِ  الــــــــــــكــــــــــــِ  عــــــــــــَ

ريحَ و     َن غــــــــــــَ َبســــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــح ــــــــــــَ رحن مــــــــــــا يـ مــــــــــــَ ادِ غــــــــــــَ َ  مجــــــــــــِ

  
، كقولهم  الجمود الحاِل ، وإِنّما بُنَِي على الكْسر ألَنّه َمعدوٌل عن المْصدر ، أَي جامدَ  أي ال زالَ  كقَطاِم ، َذّماً ، ، (9)له  َجَماد يقال للبخيلو

 وهو َمَجاز. بَِخَل ، ، إِذا َجَمَد يَْجُمد وقد .الجامدو الَكفِّ  َجَمادُ  أَي البخيلُ  هو ، (10) أَو فَجاِر.

..  ، ِإذا بَِخَل بما يَْلَزُمه من الحقّ  جامدٌ  ، حكاه ابن األَعرابّي. وهو «ِعْند الحّقِ ، وال نَتَدفَُّق عنَد الباطلِ  نَْجُمد  ماإِنّا وهللا»الحديث ومنه

س : َجمادِ و  : نقيُض قَولهم َحَماد ، بالحاِء في المْدح ، وسيأْتي. قال المتَلّمِ

ادِ  ادِ هلـــــــــــــــــا  مجـــــــــــــــــََ نح  مجـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــولـــــــــــــــــَ  وال تـــــــــــــــــَ

ادِ هلـــــــــــــــــــا     َرتح : محـــــــــــــــــــََ ـــــــــــــــــــدًا ِإذا ذُكـــــــــــــــــــِ  أَب

  
يَْت  ُمؤنَّثَة ، لكونها َعلماً على الشَّْهر َمْعرفَةٌ  ، (7) الَجْمد العَربِيَّة. وهما ُجَماَدياِن ، فُعَالى من كُحبَاَرى : ِمْن أَْسَماِء الشُُّهورِ  ، ُجَماَدىو ُسّمِ

اُء : الشُُّهور كلّها ُمَذّكرة إِالّ الماِء فيها عند تَسِميِة الشُُّهوِر. قال ال لجُمودِ  بذلك  فإِنّهما ُمؤنّثان. قال بعُض األَنصار : ُجماَديَينِ  فرَّ
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اَد ِإذا  َرهـــــــــــــــــا  مجـــــــــــــــــَُ طـــــــــــــــــح تح قـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــَ

اين     نــــــــــــــَ فُ  (8)زَاَن جــــــــــــــِ غحضــــــــــــــــــــــــــــِ ٌن مــــــــــــــُ طــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

  
اُء : فإِْن سِمعَت تذكيرَ يَعني نَْخالً. يقول : إِذا لم يكن المطُر الّذي به العُشُب يَزين َمواضَع النّاِس   ُجَمادى فِجنَاني ُمزيَّنة بالنَّخل. قال الفرَّ

 فإِنَّما يُذهب به إِلى الشْهر.

 لكان قِياساً. ِجَمادٌ  على القياس ، ولو قيلَ  .ُجَماديَاتٌ  ج

__________________ 
 .323/  3( اجلمهرة 1)
 اير متيم.( يف معجم البلدان : موضض اب زن ا حزن بين يربوع من د2)
 بتخفيف امليم. مَجَدَ و  ( اللسان والصحاح :3)
والعصـــــوب الناقة الجي ال تدر حىت يعصـــــب فخذاها َأي يشـــــدان  حتريف والصـــــواب ما أثبتناه عن التهذيب.« الغضـــــوب»( ابألصـــــر واللســـــان 4)

 عل  ذلك )التهذيب : عصب(.. وانقة عصوب : ال تدر ِإال .. ابلعصابة أو تعصب أداين منخريها خبيرت وال حتر حىت حتلب
 ... جامدة : مجاد ( التهذيب : وسنة5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وقا  الكميت.6)
 كقطام : ذماً له.  مجاد ( يف القاموس : يقا  للبخير9)
 ( يف القاموس : وهو.10)
 ( اعتمدان ضبرت الصحاح ا وضبطت يف اللسان بفتح اجليم وامليم.7)
جنايب ابلباء املوحدة. وهبامش املطبوعة املصـــرية : أقوله عطن كذا ابللســـان ا وكتب  (عصـــف وغضـــف)واللســـان ا ويف اللســـان  ( كذا ابألصـــر8)

 .«هبامشه لعله عطر ابلالم َأي ِشراخ النخر
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ل ُشهور السَّنَة األُولَى ، ُجَماَدى هي َخْمَسٍة ، ُجماَدى ُرِوَي عن أَبي الَهْيثمو  اآلِخَرةُ ، َجماَدى هي ِستٍّة ، ُجَماَدىو ، وهي الخاِمسة من أَوَّ

 وهي تَماُم ِستّة أَْشُهٍر من أَّول السَّنة ، وَرَجب هو الّسابُع ، قال لبيد :

ا  خــــــــــــَ لــــــــــــَ اَد حــــــــــــىت  ِإذا ســــــــــــــــــــــــــَ ٍة  مجــــــــــــَُ تــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــِ

ا     هــــــــَ امــــــــُ ــــــــَ ي ه وصــــــــــــــــــــــِ امــــــــُ ــــــــَ ي اَ  صــــــــــــــــــــــِ ــــــــطــــــــَ َزآ ف (1)جــــــــَ
 

  
تاِء ، وهي  ُجماَدى اآلِخرةُ. وفي شْرح َشْيِخنا ناقالً عن الغَنَوّي عن ابن األَعرابّي بإِضافة ُجماَدى هي إِلى ِستّة وقال : أَراَد ِستَّةَ أَْشهِر الّشِ

« ِستّة». وَرَوى بُْنَدار بنصب بُجماَدى ِستَِّة أَْشُهر ، فعّرف ُجَماَدى أَشُهُر النََّدى. وكان أَبو َعْمٍرو الّشيبانّي يُنشده بخفِض ِستٍَّة ويقول : أَرادَ 

 الماِء فيه. وأَنشد للطَِّرّماح. لُجمود ، ُجَماَدى على الحال ، أَي تتّمة ِستٍَّة ، أَراد اآلِخَرة. وقال أَبو َسعيد : الشتاُء عند العرب

ت  يـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــٌة هـــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــَ ةٌ لـــــــــــــــــــــَ اِديـــــــــــــــــــــّ   مجـــــــــــــــــــــُ
امح     يــــــــــــــــاُء الــــــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــــَ رحبــــــــــــــــِ رٍّ جــــــــــــــــِ  َذاُت صـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ة.أَي ليلة َشتِْويَّ 

 وأَنشد. ال تَْدَمُع ، جاِمَدةً  أَي ، ُجَمادى َظلَّت العينُ  عن الكسائّي :و

َذاًل  تح جـــــــــــَ بـــــــــــِ وم َأو يـــــــــــَ م الـــــــــــنـــــــــــ  عـــــــــــَ طـــــــــــح ن يـــــــــــَ  مـــــــــــَ

مِ     نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ مِّ مل تـ هــــــــــــــَ ُ مــــــــــــــينِّ لــــــــــــــلــــــــــــــح  فــــــــــــــالــــــــــــــعــــــــــــــاح

  

رحعـــــــــــَ   اَد تــــــــــــَ هـــــــــــاَر خـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــًة  مجـــــــــــَُ  الـــــــــــنـــــــــــ 

واِدٍ  و     مِ  (2)الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــُر مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا بـــــــــــَ جـــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 ، فإِذا جاَء الليُل بَكْت. جامدةً  أَي تَرَعى النهار

 كَصبور : ال َدْمَع لها. ، جُمودٌ  َعْينٌ و

 قليُل الدَّمعِ ، وهو َمجاز. العَيِن : جاِمدُ  َرجلٌ و

 بالتحريك : ما اْرتَفَع من األَرِض. ، الَجَمدو مثْل ُعْسر وُعُسر ، ، بالّضّم وبضّمتين الُجُمدُ  في المحكم :و

 األخير بالكسر ، مثْل ُرْمح وأَرَماح وِرَماح. ، ِجمادٌ و أَجمادٌ  ج

 : ُصْلٌب ُمرتَِفع. قال امرؤ القَْيس : ُجُمدٌ  وَمكانٌ 

َوًة  دح دَن غـــــــــــــــُ اهـــــــــــــــِ وار ِإذح  ـــــــــــــــُ  كـــــــــــــــَبن الصــــــــــــــــــــــــــــ 

دٍ عــــــــــــــلــــــــــــــ      ال ِ  مجــــــــــــــُُ وُ  أَبجــــــــــــــح ٌر  ــــــــــــــَ يــــــــــــــح  خــــــــــــــَ

  
قاَرةٌ ليست بطويلة في الّسماِء ، وهي  الُجُمد وقال األَصمعّي : هو المكان المرتفع الغليظ. وقال ابن ُشميل : .(3): َمكاٌن َحْزٌن  الُجُمدو

يتْ   أَصغرُ  الُجُمدو ، أَي من يُْبسها ، ُجمودها من ُجُمداً  غليظةٌ تَغلُظ مّرةً وتَِليُن أُْخَرى ، تُنبت الّشجَر ، وال تكون إِاّل في أَرٍض غليَظة ، ُسّمِ
طويلةٌ في السماِء ، وال يَْنقاداِن في األَرض ، وِكالهما َغليُظ الرأِْس ،  (5) [صغيرة]اآلكاِم ، يكون ُمستديراً صغيراً ، والقَاَرةُ مستديَرةٌ  (4)

يان جميعاً أََكمةً. قال : وجماعة  وأَشدُّ ُمخالطةً للسُُّهول ،  الُجُمدِ  أَْسَهُل منف الُجُمودُ  ، يُْنبت البْقَل والشَّجَر. قال : وأَّما الُجُمِد ِجماد (6)ويُسمَّ

 في ناِحيِة القُّف وناحيَِة السُّهوِل ، كذا في اللسان. الُجُمودُ  ويكون

اب على َوْزن ُسفيان ، بُن ُعَجيَّاَن ، كأَْحمَد ، ، أَْجَمدُ و ة ، وخّطته من بني َهْمَداَن ، له ِوفاد َصحابيٌّ فَْرٌد ، ُمصغَّراً ، وضبطه ابن القَرَّ

 معروفةٌ بِجيزةِ مصر ، قاله ابن يونس ، كذا في التجريد للذهبّي.

 .جامدٌ  واحدها الُحُدود بين األََرِضيَن ، األَُرُف وهي الَجَوامدُ  . وقال ابن األَعرابّي :َجواِمدُ  : الَحدُّ بين الداَرين ، وَجْمعه الجامدو

 ، هي الحدود. «ةَ فال ُشْفع الَجَواِمدُ  إِذا وقَعَت»في الحديث و

 بُن َمعِديَكِرَب ، من ملوك ِكْنَدةَ ، َجْمدُ و لهُ ِذْكر في حديِث ُمْرَسل يَرويه عاصم بن بَْهَدلَةَ عنه ، كذا في التَّجريد. الكنديُّ َصحابيٌّ ، َجْمدٌ و

به ،  وبْنته آِمنَةُ كانَْت َزْوَج األَشعَِث بن قَيٍس. . قال الحافظ :(7)كذا ضبَطه ابن األَثير  أَو هو بالتَّحريك ، كذا ضبَطه ابن ناصٍر وَصوَّ

ثٌ  ، ِجَمادٌ و  بن أَبي أَيُّوب ، شيٌخ لحْفِص بن ِغياٍث. ِجَمادُ  وهو كِكتَاٍب : محّدِ
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 مثََّل به سيبويه ، وفسََّره كعُنُق : َجبٌَل بنَْجد ، ، ُجُمدٌ و

__________________ 
 (.67قاله يف مجهرة أشعار العرب ص ). جزآ َأي استغنيا ابلرطب من الكأل عن املاء مجاد  ( أراد ستة أشهر أوهلا امرم وآخرها1)
 ( التهذيب : بواكٍف.2)
 ( قاله أبو عمرو كما يف التهذيب.3)
 : أضعف. (مجدان)( يف معجم البلدان 4)
 (.مجدان)( زايدة عن معجم البلدان 5)
 .( أي مجض6)
 ( ومثله يف التكملة.7)
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ريَايّف. قا  أُمّية بن َأيب الص لت :  السِّ
وُد لـــــــــه  عـــــــــُ بـــــــــحـــــــــااًن يــــــــــَ ه مث ســـــــــــــــــــــــُ بـــــــــحـــــــــانـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــُ

وِدي  و و     َح اجلــــــــــــُ بــــــــــــ  ا ســـــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ لــــــــــــَ بـــــــــــــح دُ قـــــــــــــَ مــــــــــــُ  اجلــــــــــــُ

  
 ومنهم من ضبَطه محّركةً أَيضاً. ونََسب ابُن األَثير َعُجَز هذا البَيت لَورقَةَ بِن نَْوفل.

 من قَُرى ُدَجْيل وأَنشدوا البيَت السابَق. (7) [وابن معديكرب]َكَجبٍَل : ة ببَْغَداَد  َجَمداً  يقال إِنَّ و

فها هللا تعالى كعُثْمان َجبٌَل بطريِق مّكة هو« ، َسبََق الُمفَّردون ُجْمَدانُ  هذا»َرَوى ُمسلٌم في صحيحه و وقيَل بيَن قَُديد  بَْيَن يَْنبَُع والِعيِص  َشرَّ

فَة ، َمرَّ عليه سيُِّدنا رُسوُل هللا وُعْسفانَ   : حّسان قال ، وسلموآلهعليههللاصلى ، ويقال على لَْيلٍَة من المدينة المشرَّ

يِن اجلــــــــــرحابِء  ــــــــــَ ــــــــــَ  عــــــــــن ب ــــــــــقــــــــــدح أَت ُم  (1)ل وحهلــــــــــُ ــــــــــَ  قـ

مح َدف  و     َدانٍ ُدوهنــــــــــــــــَ وضــــــــــــــــــــــــــــــوعُ  مجــــــــــــــــُح ــــــــــــــــمــــــــــــــــَ  ف

  
 َغَزاٍل.واٍد بين أََمجٍ وثَنيِّة  أَيضاً : ُجْمَدانُ و

 .َجَمدَ  من الَمجاز : ما ِزْلت أَضِربُه حتّىو

ادٌ  َسْيفٌ  منهو : قَطعَه. َجَمَده  قَطاٌع ، عن أَبي َعمٍرو. وأَنشَد : صاِرمٌ  كَكتَّان : ، َجمَّ

عـــــــــــــٍة و لـــــــــــــح ـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  تـ مح أَبعـــــــــــــح ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــو كـــــــــــــُ    ل

اِد     ذ َأو ُرُ وِس صــــــــــــــــــــــــمــــــــــَ نــــــــــفــــــــــُ (2)مــــــــــن رَأحس قــــــــــُ
 

  

رِّ ســـــــــــــــــــــــُ  ِض حـــــــــَ تـــــــــُم مـــــــــن َوقـــــــــح مـــــــــعـــــــــح نـــــــــا لســـــــــــــــــــــــَ  يـــــــــوفـــــــــِ

ٍد     هــــــــــــــــنــــــــــــــــ  رحاًب بــــــــــــــــكــــــــــــــــرِّ مــــــــــــــــُ ادِ ضــــــــــــــــــــــــــــــَ  مجــــــــــــــــَ 

  
اد وفي األَساس : من الَمجاز : َسيفٌ   َمْن يُْضَرُب به. يَْجُمدُ  : جمَّ

 وقيل : َحَجُره وَشَجُره. صاِمتُه وناِطقُه ، منه وما ذاَب ، وقيل : أَي َجَمدَ  أَي ما المال وَذائبُه ، هذا جاِمدُ  من المجاز : لكو

 َوَجَب. وذاَب ، أَي َحقِّي لي عليه َجَمدَ  المجازمن و

 عليه : أَْوَجْبته. أَْجمْدتُهو

 الّشحيح ، قاله خالد. البَِخيلُ  كُمْحِسٍن : ، الُمْجِمدُ و

دُ  : البَخيلُ  الُمْجِمدُ  قال ابن سيده :و ر بيُت طَرفةَ بِن  األَميُن في الِقَماِر ، قيل : هوو الُمتشّدِ  العبد.وبه فُّسِ

ِويـــــــــــَره و  ظـــــــــــرُت حـــــــــــَ بـــــــــــوٍح نـــــــــــَ َر َمضـــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــح

ف      ه كـــــــَ تـــــــُ اِر واســـــــــــــــــــــتـــــــودعـــــــح دِ عـــــــلـــــــ  الـــــــنـــــــّ مـــــــِ  (3) جمـــــــُح
  

وهو الذي ال يَْدُخُل في الَمْيسر ، ولكنَّه يَْدخل بين أَهل الميسر فَيضرب بالِقداح وتُوَضع على يديه ويُؤتََمن  بَْيَن القَوم ، : األَمينُ  المْجِمدُ  أَو

، إِذا  ُمْجِمد فهو أَْجَمد يُْجِمد إِجماداً  ُم الَحقَّ َمن َوجَب عليه ولَِزَمه. وقيل : هو الذي لم يَفُْز قِْدُحه في الميسر. وفي التهذيب :عليها ، فيُْلزِ 

ستوْدعت هذا الِقْدَح أَميٌن مع ُشّحٍ ال يُخَدع. وقال أبو عمٍرو في تفسير بيت طرفة : ا ُمجِمد : رجل (4)كان أَميناً بين القوم. وقال أبو عبيد 

 ٌء.َرُجالً يأُْخذُ بكْلتَا يديه فال يَْخُرُج من يديه شي

 القليُل الَخْيِر. الُمْجِمد قيل :و في ذلك الوْقِت شْهَر بَْردٍ  ُجماَدى وكان ، ُجماَدى الّداخُل في في بيت طرفةَ هو الُمْجِمد كان األَصمعيُّ يقول :و

 إِذا قلَّ َخْيُرُهم وبَِخلُوا ، وهو َمجاز. إِْجَماداً  القَْومُ  أَجَمد وقد

 وُمتَاِخمي. (5)وكذلك ُمصاقبِي وُمَواِرفِي  جاِري بيَت بَْيَت ، أَي ُمجاِمِدي هو يقال :و

، ترجمه الذهبّي  603نة عن الكروخّي ، توفَِّي س الجامديُّ ، زاهٌد ، وله ِروايةـ  وفي التبصير : سعيُد بن أَبي سعدـ  َسعيُد بُن أَبي سعيدٍ و

 قاله الحافظ. 618في التاريخ. وأَبو يَعلَى محمد بن علّي بن الحسين الَجامِدّي الواسطّي ، َحدَث عن الحالبّي باإِلجازة ، ومات سنة 

 * ومما يستدرك عليه :
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 .(6) َجَمدٌ  الِحَجاَرة ، واحدها : الِجَماد ، أَي ُصْلبَة. وعن الفّراِء : جامدةٌ  ُمّخةٌ 

__________________ 
 ( ما با معكوفتا سقرت من املطبوعتا املصرية والكويتية.7)
 وما أثبت عن اللسان.« ا رابء»( ابألصر 1)
 قوله من رأس اخل كذا يف اللسان وأنشد يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 مـــــــــــــــن روس فـــــــــــــــيـــــــــــــــفـــــــــــــــا أو بـــــــــــــــروس صـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــاد 

 لســــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــتـــــــــــــم مـــــــــــــن مث وقـــــــــــــض ســــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــوفـــــــــــــنـــــــــــــا   

  

 ويف التهذيب :...« 
 لسمعتم من حّر وقض سيوفنا

 ( قا  ابن بري : ويرو  هذا البيت لعدي بن زيد ا وهو الصـــحيح. وأراد ابألصـــغر : ســـهماً ا واملضـــبوح الذي غريته النار ا وحويره : رجوعه.3)
 ويف اجلمهرة : لطرفة ويقا  لعدي بن زيد العبادي.

 عبيد. ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أبو4)
 ( يف التهذيب : ُمَؤاريف.5)
 ( اعتمدان ضبرت اللسان ا وضبطت يف التهذيب بضمتا ا وكال ا ضبرت قلم.6)
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 : ما ال يُشتّق منه ، والبَليُد. الجامدو

 .َجَماُدها كجامدهاو العَْينِ  َجميدُ  وَرُجلٌ 

 ، بضّمتين : َموضٌع ، عن ُكَراع ، وسيأْتي في الراِء. الُجُمدِ  وَدارةُ 

 ، محّركةً ، سمَع عبد الوّهاب األَنماطّي. وابنه أَحمُد سمع أَبا المعالي أَحمُد بن علّي بن الّسمين. الَجَمديُّ  ومحمد بن أَحمدَ 

 ، كعُثْمان : أميٌر كان بمْصر في َدْولَة العاِدِل ّكتبغا ، َذكره الحافظ. ُجْمَدانو

صاحِب البحِر  أَو هو تَصحيٌف من ابن عبّادٍ  عن ُكراع ، الحجاَرةُ المجموعة ، هي التكملة :أَهمله الجوهرّي ، وفي  ، الَجْمعدُ  : [جمعد]

 المحيط ، والصحيح الَجْمعَرة ، بالراِء.

، فالياُء للَوْحدة ، مثل ُروم وُرومّي ، كذا  ُجْنِديٌّ  ، والواحدُ  الُجنُودُ و األَْجنَادُ  واألَْنصار ، والجمعُ  ، بالضّم : العَْسَكُر واألَعوانُ  الُجْند : [جند]

 في المصباح.

الشأْم َخْمُس ُكَور : ِدَمشق ، وِحْمص ، وقنَّسريُن ، واألُرُدّن ،  أَجنادُ و . وَخّص أَبو ُعبيدة به ُمُدَن الشَّأْم.أَجنادٌ  وجمعُها الَمدينَةُ ، : الُجْندو

 .ُجْند وفِلَسِطين ، يقال لُكّلِ مدينٍة منها

ى «األَجنادِ  أَنّه َخرَج إِلى الّشأْم فلقيَه أُمراءُ »في حديث ُعمَر و ، أَي المقيمين بها من  ُجْنداً  وهي هذه الخمسةُ أَماكن ، كلُّ واحد منها يُسمَّ

 المسلمين المقاتلين.

 والجمع كالجْمع. على ِحدةٍ  ُجْندٌ  ِصنٍف ِمن الَخْلقِ  كلُّ و

ا قاله ، عنههللارضيإِنّه لمعاويةَ »قال شيخنا في هذا المثَل : « ا العََسلُ منه ُجنُوداً  إِن لَِّلّ »في المثَل و  سمٌّ  فيه َعسال ُسِقيَ  األَشترَ  أن سمع لمَّ

 .فماتَ 

 .«في العََسل ُجْنداً  إِنَّ هلل»يُضَرب عند الشَّماتة بما يُصيب العَدوَّ ، وقاله الميدانّي والزمخشرّي. ووقع في تاريخ المسعودّيِ 

يَن. قيل : هيو بالتَّْحِريك : األَرُض الغِليظة. الَجنَدُ و  (1)بين َعَدَن وتَِعزَّ ، وهو أََحُد َمخاليفها المشهورة  د ، باليمن : الَجنَدُ و حَجارةٌ تُشبِهُ الّطِ

 .عنههللارضي، نَزلها ُمعَاذُ بن جبٍَل 

 منهم شَرُف بن محّمد بن الَحَكم ابن أَخي يَحَي بن الَحَكم الَمعَافِرّي. ، بُن َشْهَراَن : بَطٌن من الَمعَافر الَجنَدُ و

 .548، قِدم ُخواَرْزَم سنة  (2)منه القاضي الشاعر يعقوب بن فاضٍل  َسْيُحوَن ، نَهرِ  كنْجٍم : د. على ، َجْندٌ و

سعيد بن الُمسيّب وغيره ، وعنه ابن أَخيه القاسم بن الفيّاض بن عبد عن  بالّضّم ،ـ  (4)الصاغانّي ـ  ُجْنَدةَ  (3) [بن]عبد الّرحمن  َخاّلد بنو

 الرحمن وغيره.

ثون ، َجنَدٍ  ، ككتّان ، وعليُّ بن َجنّادٍ  الَهْيثَم بنو  األَخير يُعرف بالّطائفّي : عن عْمِرو بن ِدينَار. ، محّركةً ، محّدِ

ن َجراد الغَْياَلنّي األََسدّي ، وابن زيد الحارثّي ، وابن سفيان أخو جابٍر ، وابُن عبد هللا بن بالّضم ، ابن أَبي أَُميَّةَ األْزدّي ، واب ، ُجنَاَدةُ و

 .معنههللارضي صَحابِيُّون ، َعْلقَمة بن عبد المطَّلب ، وابن عوٍف وابُن مالكٍ 

 وُحميٌد أَخوه ، َصحابيَّان. بن عوف بن خالٍد العامريّ  بن عبد الرحمن ُجنْيدُ و

ْفع. قال ابن سيده : وأُرى البِناَء  أَْجنادانُ و أَْجنَاَدْينُ و بفتح األلف ، وفتْح الّدال وكسرها ، وفي اللّسان دْينأَْجنَاو َموضٌع ، النُّوُن ُمْعَربةٌ بِالرَّ

ير وقيَّده ابن إِسحاق. وقال ، وبه جزَم ابن األَث أَجناد ، كأَنّه تثنية (5)قد ُحِكَي فيهما. واألَخير من الوجهين َذكره البكرّي في المعجم 

 ع وفتح الدال :السَُّهيلّي : كذا سمْعت الشيخ الحافظ أَبا بكٍر يَنطق به ، وقيَّدناه عن أَبي بكر بن طاهٍر عن أَبي علّيٍ الغَّسانّي بكسر أَوله 

وم والمسلمين.  مشهوٌر من نواحي ِدَمشق الشأْم ، كانت فيه الوْقعة العظيمةُ بين الرُّ

 ولفُظه في الّرفع والنّصب سواٌء لعُجَمته ، وهو من ُكَوِر األَهواز. آَخُر ، بالّضّم ، موضعٌ  : ْيسابُورُ ُجْندَ و
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از القََواريريّ  الُجنيد بن محّمد بن الُجنْيدُ  وقيل هو أَبي القاسم سعيد بن ُعبَْيدٍ  سيِّد األَقطاب ، كُزبير : لَقَبُ  الُجنْيدُ و ُسلطاُن الطَّائفة  الخرَّ

 وسيُِّدهم ، َصحَب سريًّا الصُّوفيّة ،

__________________ 
 بن شهران. ِبند ( يف معجم البلدان : ليت1)
 .اجلندي ( يف اللباب ومعجم البلدان : يعقوب بن شريين2)
 ( زايدة عن التكملة واللباب.3)
 ويف اللباب : صنعاين.« الصنعاين كملة :قوله الصاغاين الذي يف الت»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ؛ وهي ما أثبته يف معجم ما استعجم واقتصر عليه. أجناَدين ( يريد5)
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ىت الس َقطي  وا اِرَث اماسيبّ ا ولض ا سن بَن َعرفَة ؛ وعنه جعفٌر اخللحِدّي وَتفق ه عل  َأيب َثوٍر صاحِب الشافعي ا وأَفَ 
 ته وَفريَد عصره حااًل وقااًل.يف َحلحقته ا وكان شيخ َوقح 

 وُدفَِن عند شيِخه َسِرّي بالشُّونِيزيّة ببغداَد. 298توفَِّي سنة 

 * ومما يستدرك عليه :

 ُمقَْنَطرةٌ أَي ُمضعَّفة.أَي مجموعة. وهذا كما يقال أَْلٌف ُمَؤلَّفَةٌ ، وقَنَاِطيُر « ُجنوٌد ُمجنَّدةٌ  واألَرواحُ »، أَي مجموٌع.  ُجْنٌد ُمجنَّدٌ 

 ، بفتْح فسكون : ناحيةٌ بَسواِد الِعراق بين فَم النِّيل والنُّعمانيّة. َجْندو

 ، كَكتّان ، الُجهنّي ، ُمحّدث. َجنّادِ  والَهْيثم بن محّمد بن

 : ِجْنٌس من األَنماط أَو الثِّياب يُستُر بها الُجدراُن. الُجنَاِديّ و

 .ُجْنداً  اتخذَ  تَجندَ و

. ُجناَدةو  ، بالّضّم : َحيٌّ

 بالّضّم : َجبٌل باليمن. الُجْندو

 بن سميع الُمزنّي ، ذكَره العقيليُّ في الصحابة. ُجنيدو

 من أَهل اليمن.، َصنعانيٌّ ، يُعّد  ُجْندة والقاسم بن فيّاض بن عبد الرحمن بن

 الَكّشّي الُجرحانّي. وأَبو محمٍد َحْيدر بن محّمد بن أَحمد بن الُجنَيد الُجنيديّ  . ومحّمد بن يوسف بنالُجنَيد الُجنَيديّ  ومحّمد بن عبد هللا بن

هم الُجنَيد  .الُجنْيد البُخارّي. فهؤالِء إِلى َجّدِ

 .الُجنْيد تَكلَّم كثيراً بكالمِ فألَنه كان ي الُجنَْيدي وأَما أَبو عبد هللا محمدٌ 

 .(1)بن محمد بن أَحمد بن عيسى األَسفَراينّي كان واعظاً ُمقيماً بُِطَريثيَث  الُجنَْيدُ  وأَبو نَْصر

دي الَجيِّدُ  : [جود] مَّ أُدِغمت الياُء الزائدة ، قلبت الواو ياًء النكسارها ومجاورتها الياَء ، ث َجْيِود على فَْيعل ، وأَصلُه ِء ،، كَكيِّس : ِضدُّ الرَّ

 جمُع الجمعِ. أَنشد ابُن األَعرابّي : ِجياداتٌ و ، ِجيادٌ  ج فيها.

ب  ن حســــــــــــــــــــــَ يِن الــــــــعــــــــّواِم مــــــــِ نــــــــَد بــــــــَ  كــــــــمح كــــــــاَن عــــــــِ

يـــــــــــــــوٍف و     اداتٍ مـــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــَ  وأَرمـــــــــــــــاحِ  جـــــــــــــــِ

  
 بالهمز على غير قياس. َجيائِدُ  في الصّحاح في جمعهو

 مثْلُه. التجويدُ و .فجادَ  غْيُره أَجاَدهُ و .َجيِّداً  صار بالفتح : ، َجوَدةو بالّضمّ  ، يَُجود ُجودةً  ءُ الّشيْ  جادو

 .َجْودةالو الُجودةِ  ٌء بَيِّنُ كما قالوا : أَطاَل وأَْطوَل ، وأَطاَب وأَْطيََب ، وأاَلَن وأَْليََن ، على النَّْقَصان والتَّمام. ويقال هذا شي ، أَْجَوَدهُ  قد قالواو

 له بالمال ُجْدتو ، يَجوُد جوَدةً  َعملُهُ  َجادَ و ، أَْجَودَ و فاُلٌن في َعمله أَجادَ  من القَول أَو الِفعل. ويقال : بالَجيِّد : أَتَى أَجادو ، جاد جودةً  قدو

،  ِمْجَواداً  ، فقيل : إِنّه كان أَجاد وأَنشَد َرجٌل رجزاً فقيل :. ُمجيدٌ و ِمْجوادٌ  كثيراً. وصانعٌ  يُِجيد ، أَي ُمِجيدٌ و بالكسر ، ، ِمْجوادٌ  فهو ُجوداً 

 وُهم َمَجاويُد.

ده وتَخيََّره ، ، جيِّداً  أَو َطلبه جيِّداً  أَوَعدَّه َجيِّداً  : َوَجَده استجاَدهُ و  بالفتح : ، الَجَوادو : َجيِّداً  . وفي األَساس : وأََجْدتُك ثَْوباً : أَعطْيتُكهكتََجوَّ

 أَي الذَّكر واألُنثَى سواٌء. واستَدلُّوا بقول أَبي ِشهاٍب الُهذلّي : ِخّي والسَِّخيَّة ،السَّ 

رِهـــــــا  كـــــح اٌن بشـــــــــــــــــــَ فـــــــاهـــــــا َحصـــــــــــــــــــــَ اٌع ِ شـــــــــــــــــــح نـــــــَ  صـــــــــــــــــــَ

َوادٌ     رحُ  زاخـــــــــُر  جـــــــــَ ـــــــــعـــــــــِ طـــــــــِن وال ـــــــــبـــــــــَ وت ال (2)بـــــــــقـــــــــُ
 

  
 : هو الّذي يُعطي بال َمسأَلة صيانةً لآلِخذ من ذُّلِ السُّؤال. وقال : الَجَواد وقيل :
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ودُ مــــــــا و  ه  اجلــــــــُ تــــــــَ ــــــــح طــــــــي ِإذا مــــــــا ســــــــــــــــــــــبَل عــــــــح ــــــــُ  مــــــــنح يـ

ؤا ِ و     ريح ســـــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــطـــــــــــي بـــــــــــغـــــــــــَ ن يـــــــــــُ  لـــــــــــكـــــــــــن  مـــــــــــَ

  
 ينبغي ال لعَوٍض.صفَةٌ هي مْبدأُ إِفادة ما يَنبِغي لمن  الُجودُ  : إِعطاُء ما يَنبِغي. وعبارةُ غيِره : الُجود وقال الكرمانّي :

 فهو أَخصُّ من اإِلحسان.

__________________ 
 .«بطرثيث»( عن معجم البلدان ا وابألصر 1)
بقوهتا عند اجلوع وهيجان الدم. والثاين ما قاله أبو عبيدة   ود ( قا  ابن بري يف قوله العر  زاخر عدة أقوا  : أحدها أن يكون املعىن أهنا2)

ِإذا كان له يقا  : عر  فالن زاخر ِإذا كان كرميا. الثالث يكون املعىن يف زاخر أنه بلغ زخاريه. الرابض أن يكون العر  هنا االســــــــم من أعر  الرجر 
 عر  يف الكرم.
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 تَّى كأَنَُّهْم إِنََّما َكسَّروا فَعاَلً.َكسَّروا فَعَاالً على أَْفعاٍل ، ح ، أَْجوادٌ  ج

مثْل نََواٍر ونُوٍر. قال  ُجودٌ  في قََذال. وفي بعض النُّسخ بضّم فسكون. ونِْسَوةٌ  كقُذُل بضّمتين ، ُجُودٌ و على غير قياس ، ، أََجاِودُ  الكثيرُ و

 األَخطُل :

 (1) ُجودُ هن ابلبذح  ال خُبحٌر وال و 
نت   أَلحقوا الهاَء للجمع ، كما ذهَب إِليه سيبويه. ُجودةٌ و بضّمٍ ممدوداً ، ، ُجوَداءُ و الواُو ألنها حْرف ِعلّةوإِنّما ُسّكِ

جلُ  جادَ  قدو  بالّضّم. ، ُجوداً  الرَّ

 دْرَهماً : أَعطاهُ إِيَّاه. فأَجاَدهُ  ؛ ُجوَده : طلَبَ  استجاَدهو

 للذَّكر واألُنثَى. قال : ، َجَوادٌ  فََرسٌ و

 ال يـَُباُع َجنيُنها َجوادٌ ُه َلَتح 
 .أَجاِويدُ و ، أَجيادٌ و ِجيَادٌ  رائٌع. ج أَي ، بالّضّم ، الُجودة بيِّن

راط : و  .«الخْيل كأَجاويد وِمنُهْم من يَُمرُّ »في حديث الّصِ

كها في الواحِد الذي هو ِجَوادٌ  ، وكان الِقيَاس أَن يقال َجوادٍ  جْمع أَْجوادٌ و ، أَْجوادٍ  هي َجْمعُ  ، كحَركتها  َجواد ، فتصّح الواو في الجمع لتحرُّ

، لوقوعها قبل األَلف ، ُمْجَرى الساكِن الِّذي هو واُو ثَْوٍب  َجَوادٍ  في التكسير البتَّةَ ، فأَْجرْوا واو ِجواد في طِويل ، ولم يُسَمع مع هذا عنهم

 كما قالوا قَِوام وِطوال. ِجَواد ياط ولم يقولوا، كما قالوا ِحياض وس جياد وسْوٍط ، فقالوا

َد و بالفتح ، كما في بعض النُّسخ ، َجْودةً و بالّضّم ، وعليه اقتَصر في اللِّسان ، ، يَُجود ُجودةً  صاَر رائعاً ، في َعْدِوه : الفرسُ  جادَ  قدو جوَّ

 كما قالُوا أَطاَل وأَْطوَل ، وقد تقدََّم. ، أَْجَودَ و ، تْجِويداً 

 .َجواداً  َطلَبَه إِذا الفَرَس ، استجادَ و

 . قال األَعشى :َمجاِويدَ  ، من قَوٍم ، ُمِجيدٌ  ، فهو َجَواد فَرٍس  (3)أَو  َجَوادٍ  دابَّةٍ  صار ذا إِذا ، أَْجَودَ و ، (2) جاد يقال :و

وُت هبــــــــــــــا وأَرحض  ك قــــــــــــــد هلــــــــــــــََ لــــــــــــــِ  فــــــــــــــمــــــــــــــثــــــــــــــح

وُد هبـــــــــــــا     قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ َه ال يـ امـــــــــــــِ هـــــــــــــَ جـــــــــــــيـــــــــــــدُ مـــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــ

  
 ٍء ،وفي المحكم : الِّذي يْرِوي كلَّ شيْ  الغِزيُر ، الواِسعُ  : المطرُ  الَجْودُ  «بالَجْود ولم يأِْت أَحٌد من ناِحيٍَة إِال َحّدثَ »االستسقاِء في حديث و

 من المطر : الَجْود أَو

 مثْل صاحٍب وَصْحٍب. جائدٍ  جمعُ  البتة. ال مطر فْوقَهُ  (6) الذي

ا ما حَكى سيبويه من قولهم : أَخذتْنا (4). قال الجْودِ  بَيِّنُ  َمطر َجْودٌ و .يُجودهم َجْوداً  المطرُ  جادهمو وفَْوقَه ، فإِنما  بالَجْود أَبو الحسن : فأَمَّ

 ٌء ، قال ابن سيده : هذا قوُل بعضهم.شيْ  الَجْودِ  هي مبالغةٌ وتشنيع ، وإِاّل فليس فوق

كذلك ، حكاه ابن  َجْودٌ  وكان كذا وكذا وسحابةٌ  ، َجْودٌ  سماءٌ  بنا َهاجتْ  ألوائل :، ُوِصفت بالمصدر. وفي َكالم بْعِض ا َجْودٌ  سماءٌ و

 .َجْودانِ  وَمَطَرتانِ  األَعرابّي.

 : أَن تُْمَطَر األَرُض حتَّى يَْلتِقَي الثََّريَاِن. الَجْود . وقال األَصمعّي :الَجْودُ  َسقاها األَرض : ِجيَدتو .َجْوداً  ، أَي ُمِطُروا َمَطراً  (5) ِجيُدوا وقد

يَح بالعَْصَرْيِن قَْصَطلُهُ.و .َمطٌر َجْودٌ  أَصابَها : َمُجودةٌ  فهي األَرُض كذلك ، وهذه عن الصاغاني. وأُِجيَدتِ   قَوُل صْخِر الغَّي : ياُلِعُب الّرِ

ً  التََّجاِويدِ  والوابِلُوَن وتَْهتَانُ   .تَْجَوادٍ  كالتَّعَاِجيب والتّعَاِشيب والتَّبَاشير ، وقد يكون َجْمعَ  واحَد له ،ال  يكون َجْمعا

 عن اللِّْحيَانّي. َكثَُر َدْمعَُها ، كقُعُوٍد ، : ، ُجُؤوداً و بالفتح ، ، تَُجود َجْوداً  العَْينُ  َجاَدتو
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ياق. والعرب تقول : هو يَُجود يقال هو قَاَرَب أَن يَْقِضَي ، ُجُؤوداً و يَُجود َجْوداً  عند المْوت بِنَْفِسهِ  الَمريضُ  جادَ و  بنَْفِسه ، إِذا َكان في الّسِ

 بنَْفسه ، أَي يُخِرجها ويَْدفعها كما يَْدفَع اإِلنساُن مالَه ، وهو َمجاز. يَُجود

 ش :الَمَطر. قال أَبو ِخرا َجْودِ  وهو َمجاز ، قيل أُِخَذ من حاِضٌر. أَي ، ُمِجيدٌ  َحتْفٌ و

__________________ 
 ( ديوانه ا وصدره :1)

 فهن يشدون مين بع  معرفة
 [.ومثله يف القاموس]. .. الرجر ِإذا كان ذا أجاد ويف التهذيب والصحاح :« أجودو  الرجر أجادو »( اللسان : 2)
 ( اللسان : وفرس.3)
 .«الذين»بد  « ما»( يف القاموس : 6)
 ( اللسان : قا  ا سن.4)
 جيدوا العبارة يف اللسان : ومنه ا ديث : تركت أهر مكة وقد( 5)
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ٍث  يـــــــــــــــح رَات غـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ رحَلُد يف حـــــــــــــــَ َدا يــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــَ

ٌف     تـــــــــــــــــح وحأَه حـــــــــــــــــَ اَدَف نــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــدُ فصــــــــــــــــــــــــــــــَ  جمـــــــــــــــــُِ

  
 قال الباهلّي : ، كغُراٍب : العََطُش أَو ِشدَّتُه ، الُجَوادُ و

يو  طــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ اِذٌ  عــــــــــــــــــينِّ ب ُر  خــــــــــــــــــَ  ٌء َنصــــــــــــــــــــــــــــــــح

ِد     ذح مح ِإىل خــــــــــــــــــَ َواَداكــــــــــــــــــَبن  بــــــــــــــــــكــــــــــــــــــُ  جــــــــــــــــــُ

  
ة : : العَْطَشةُ. الَجْوَدةو مَّ  قال ذو الرُّ

دح  ااًن وقـــــــــــَ يـــــــــــَ يـــــــــــِه َأحـــــــــــح عـــــــــــاطـــــــــــِ يـــــــــــدتـــــــــــُ وحَدةً  جـــــــــــِ   جـــــــــــَ
رِ     َعســـــــــــــــــــــــ 

ُ
ـــــــــِر املـــــــــ ـــــــــي ب ـــــــــزجنـــــــــح ِم ال عـــــــــح ااًب كـــــــــطـــــــــَ  ُرضـــــــــــــــــــــــَ

  
، قال  جاَده كأَّن الهالكَ  أَْشَرَف على الَهاَلِك ، فالٌن إِذا ِجيد َعِطش ، أَوْ  إِذا َمُجودٌ  فهو َجْوَدةً و يَُجاُد ُجَواداً  الّرجلُ  ِجيدَ  : (1)وفي التهذيب 

 ِخَداش بن ُزَهير :

رٍّ  كــــــــــــــَ َد  مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ يب  ل ــــــــــــــَواهــــــــــــــِ ُت ال رَكــــــــــــــح ــــــــــــــَ   (2)تـ
ا     اَدهِإذا مـــــــــــــــَ زحُف اســــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــدارَا جـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــنــــــــــــــــ 

  
الذي يُجَهد من النُّعَاس  : الَمُجودُ و أَي َمَطَره. جاَده ، كأَنَّ النَّومَ  َمجودٌ  فهو َغلَبَه ، النُّعَاُس :و الَهَوى : شاقَهُ ، جاَدهو النُّعَاس. : الُجَوادو

ر قول لَبِيد :  وغيِره ، عن اللِّْحيَانّي ، وبه فُّسِ

ودٍ و  َر   جمــــــــــــــــَُ ااَبِت الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــُ

ُرِ  صـــــــــــــــــــــــَ     مـــــــــح ـــــــــنـــــــــ  ِف ال اطـــــــــِ َذ ح عـــــــــَ تـــــــــَ ـــــــــح بـ ُ
ِ  املـــــــــ (3)دح

 

  
 الَمَطر ، وهو الَكثِير منه. َجْودِ  أَي َشيِّق. وقال األَصمعّي : معناه ُصّب عليه من َمُجود وقيل : معنَى

ً  َجاَودَ و  ماَجده ، من المجد. كما يقال : ، بالُجودِ  َغلَبَهُ  ، إِذا فََجاَده فالٌن فاُلنا

 .(4)ٍء يَُهوله إِلى كّل شيْ  ليُجاد الّشْوُق ، أَي َمَطره. وإِنه جاَده كأَّن َهواه أَْشتَاُق وأَُساُق ، أَي إِلى ِلقائك ، أَي إِلْيكَ  ألَُجادُ  إِنِّي من الَمجاز :و

 ر بن العَْجَوة :أَبو ِخراش الُهذلّي يرثي ُزَهي (5)له وُجوساً له. قال  ُجوداً  كالُجوِس ، لغة ُهذليّة ، يقال ، بالّضّم : الُجوُع ، الُجودُ و

اِن ِإزارَه  مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ ل َداه ُتســـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ اُد ي كـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  ت

ودِ مـــــــن     مـــــــائـــــــرُ  اجلـــــــُ ه الشـــــــــــــــــــــ  تـــــــح ـــــــَ ـــــــل ـــــــقـــــــب ا اســـــــــــــــــــــت  ملـــــــ 

  
 ويُرَوى

لَقتحه» َتدح  ... «من الُقّر مل ا اسح
تاِء ، والشمائل أَيضاً ؛ األَ   ريحيَّة ، أَي َهّزته شمائلُه.أَي استخَرَجته من َحيث كان. والشمائُل جمع الشَّمأَل ، أَي إِذا هاَجت الشَّمال في الّشِ

أَيضاً في البيت بالسَّخاِء ، عن  الُجود وقال : كاد يُعِطي إِزاره ، وَكِره أَن يقول : أَعَطى إِزاَره فيكون قد وصفَه باألَْفن والُجنون. ويفسَّر

 األَصمعّي.

 في َجبَِل َشِطٍب ، نقله الصاغانّي. قَْلعَة : اسمُ  الُجودو

 والصواب : أَنه قَْلٌت في واٍد باليمن ، كذا صّرَح به أَبو ُعبَْيد. واٍد باليََمنِ  بالضّم : ، ُجوَدةُ و

ّجاج : ، الُجوِديُّ و  بالّضّم وتشديد الياِء : موِضع ، وقال الزَّ

 وعلى نبيِّنا أَفضُل الّصالة ليه َسِفينةُ نُوحٍ عليهاْستَوْت ع قُْرَب الَمْوِصِل ، وقِيل بالشأْم ، وقيل بالِهْند ، بالَجِزيرةِ  بآِمَد وقيل َجبَلٌ  َجبَلٌ  هو

 : الُجوِديُّ و بإِرسال الياِء ، وذلك جائز للتخفيف. (6) الُجوِدي وكان ذلك يوَم عاشوراَء من المحّرم. وقرأَ األَعمش واْستََوْت على السَّالم ،و

 الصلت : [أَبي]وقال أُميَّة بن  َجبٌَل بأََجأَ ،
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ه مُثّ ســـــــــــــــــــــــُ  انــــــــــَ حــــــــــَ بــــــــــح  بــــــــــحــــــــــااًن يــــــــــعــــــــــود لـــــــــه ســـــــــــــــــــــــُ

َح و     نــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــبــــــــــــ  لــــــــــــَ بـــــــــــــح وديّ قـــــــــــــَ دُ  اجلــــــــــــُ مــــــــــــُ  واجلــــــــــــُ

  
األَسدّيِ الشامّي ،  الحارث بن ُعميرٍ  : ُكْنية الُجوِديّ  أَبوو وال يُعرف إِاّل بُكْنيتِه ، قاله الصاغانّي. : تابِعيٌّ ال يُعرف اسمه الُجوِديُّ  أَبُوو

 العَتَكّي. َشيُخ ُشْعبَةَ بِن الَحّجاج َسَكَن َواِسَط ، رَوى عن َسعيِد بن الُمهاِجر الِحْمصّي ، قاله الِمّزّي ، قال الصاغانّي : هو متأَّخر ،

ْعفَراُن. الَجاِديُّ و  قال ُكثيِّر عّزةَ : : الزَّ

ٍض  جــــــــَ هــــــــح ك يف كــــــــرِّ مــــــــَ رحن فــــــــَبَر املِســــــــــــــــــــــح بــــــــاشــــــــــــــــــــــِ  يــــــــُ

رُِ  و     يــــــــــــــُد  جــــــــــــــاِدييف ُيشــــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــــِ (7)هبــــــــــــــن مــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .َجوحدةً و  ُ اُد جواداً  فالن من العطش ا جيد ( عبارة التهذيب : وقد1)
 ( صدره يف التهذيب :2)

 قرٍن قد تركت لد  مكرٍ و 
 .«استدارا»بد  « استداان»ورواه األزهري بدون نسبة ا ومثله يف اللسان ا وقافيته فيه 

 عن الديوان والتهذيب.« املبتذ »وما أثبت « املتبذ »ا وابألصر  13/  2وانه ( دي3)
 ( اللسان والتهذيب : يهواه.4)
 وفيه رداءه بد  ِإزاره.« أبو فراس»( يف التهذيب : 5)
 .44( سورة هود اآية 6)
 ( ويرو  : يف كر مشهد.7)
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 أَي َمُدوف ، كذا في الّصحاح.

 به أَبَواهُ. قال الفرزدق : أََجادَ  وكَذا ، َجَواداً  َولَدهُ  إِذا بالَولَد فاُلنٌ  أجادَ  يقال :و

ي  ـــــــــعـــــــــاصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــو ال ـــــــــوهـــــــــمح أَب ادَ قـــــــــوٌم أَب م  َأجـــــــــَ  هبـــــــــِ

يــــــــــــب     اِت مــــــــــــنــــــــــــاجــــــــــــِ د  رحٌم جنــــــــــــيــــــــــــٌب جلــــــــــــَِ ــــــــــــَ (1)قـ
 

  
 . فقْلت له : مايتَجاَوُدونوَ  ِلس إِلَى قَْوم يَتجاوبونَسمْعُت أَعرابِيًّا قال. كْنُت أَج قال أَبو سعيد : ُحّجةً  أَْجَودُ  : نََظُروا أَيُّهمْ  تََجاَوُدواو

 ُحّجةً. أَْجَودُ  فقال : يَنظُرون أَيُّهم ؟يَتجاَودونَ 

 نَبطيّة أَو فارسيّة ، وَعّربه األَعشى فقال : الِكساءُ  بالّضمّ  ، الُجوِدياءُ و

هـــــــــــــــــــــــا و  ُب آرامـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَداَء حتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ي ـــــــــــــــــــــــَ  ب

ارجــــــــــــــــــــــــــــــاَ  ِإايٍد     اِدهــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــــــــَ  أَبجــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 وأَنشد َشِمٌر ألَبي ُزبَيد الطَّائّي في ِصفة األََسِد :

تح  لـــــــــَ فـــــــــَ اَر قـــــــــد غـــــــــَ ا رََأ  األَنحصـــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــىّت ِإذا مـــــــــَ

ه و     لـــــــــــــِّ اَب مـــــــــــــن  ـــــــــــــُ تـــــــــــــَ وِدي  اجـــــــــــــح ورِ  جـــــــــــــُ  لـــــــــــــَ 

  
وٍر. ُجوِديّ  قال :  بالنّبطية هي ُجودياُء ، أَراد ُجبّةَ َسمُّ

 .ِجيَاداً  النَّْقَد : أَعطاهُ  أَجاَدهُ و

 َكثيراً. ُمِجيٌد يُِجيد أَي ، ِمْجَوادٌ  شاِعرٌ و

 وسيأْتي ذكره قريباً. يائيٌّ ، بالكسر ، ، الِجيدُ و

وقد تقّدم في الموّحدة بدل التحتية ِذْكر بَُجودات بلْفظ الجْمع ، وأَنّه َمواِضُع في ِديار  ع ببالِد تميم ، بفتح التّحتيّة وضّم الجيم : يَُجوَدةُ ،و

ْل. بَُجودة ربَّما قالوابني َسْعد ، و  ، وبنو َسْعٍد قوٌم من تميم ، فتأَمَّ

 لبني ثُعََل منهم. ببالِد َطيّئٍ  بفتح الجيمين : موضعٌ  ، َجواَدةَ  َجوُّ و

 عن أَبي زيد وهو ُكْنيَة رجٍل من ُملوك ِحْمير ، وقد تقدَّم بيانه. ، أَي بَاِطٍل ، َجادٍ  َوقَعُوا في أَبي قولهم :و

 يستدرك عليه :* ومما 

 إِليه : ماَل. جادو (2)العرب مذكورون  أَْجَوادو منها. األَجودَ  لك ، أَي تََخيَّرتُ  تَجّوْدتَُها

فه  (3) أَْجياِدين : َجبٌَل بمكَّةَ شّرفَها هللا تعالى ، ويقال أَْجيَادٌ و ، بفتح الهمَزةِ وكسر الدال ، وجاَء ِذكُره في الحديث ، وكثير منهم من يُصّحِ

َي قُعَيِقعَاُن لموِضعِ ِسالحه. َي بذلك لموِضع َخْيِل تُبّع ، كما ُسّمِ  بالنّون ، ُسّمِ

ً  َجَواَدْين ، أَي بَِعيَدةً َحثِيثَةً ، وُعقبتَْينِ  َجَواداً  ، وساَر ُعْقبَةً  َجَواداً  وَعَدا َعْدواً   ، كذلك ، إِذا كانت بعيدةً. أَْجَواداً و ِجياداً  ، وُعقَبا

 : قَتَلَه. أَجادهو ، تَجويداً  في َعْدِوهِ  دَ َجوَّ  ويقال :

 : اسم. َجْوَدانُ و

َق فيها. تَجّودَ و  في َصْنعته : تَنَوَّ

ادٌ و اديّ  بن أَجير بن َجّواد كَكتَّاٍن ابُن َوديعةَ بن َشلخب األَكبر : بْطن من َحضرموت ، منهم َجوَّ  .َجّواد الَجوَّ

 بن َعبد هللا البْصرّي ، عن جريِر بن حاِزٍم. َجْوَدانُ و

 قبيلةٌ من الَجَهاِضم. َجْوَدانُ و
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دفّي ، الذي نُِسَب إِليه َسقيفةُ  َجَوادُ  وكَسَحاٍب : ، ذكره ابن  180بمْصر ، روى عنه ابُن ُعمير ، توفَِّي سنة  َجوادٍ  بُن َعْمِرو بن محّمد الصَّ

 يونس.

 أَي َمَطره ، قال لبيد : َجاَده ، كأَنَّ النَّومَ  َمُجودٌ  ويقال للذي غلبه النَّوُم :

ودٍ و  َر   جمــــــــــــــــَُ اابِت الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــُ

َذ ح     تـــــــــَ ـــــــــح بـ ُ
ِ  املـــــــــ دح رِ  صـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــح ـــــــــنـــــــــ  ِف ال (4)عـــــــــاطـــــــــِ

 

  
 ، قيل فيه :: راجٌز مشهور  الُجوِديّ  وأَبو

ــــــــــــــــو  ن  أَب َداهــــــــــــــــُ ــــــــــــــــو قــــــــــــــــد حــــــــــــــــَ وِديِّ ل   اجلــــــــــــــــُ
ِر الــــــــــــــــــر ِويِّ     فــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــح ٍز ُمســــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــَ َرجــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  بـ

  
د في كتاب ما اتَّفَق لفُظه واختلَف معناه.  أَنشده المبّرِ

 التي َعِشقها عبد الرحمن بن أَبي الُجوِديّ  ولَيلَى بنت

__________________ 
 .«ذي يف التكملة :  ّراث واملؤد  واحدقوله جلدات ال»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 (.جود)( انظر اللسان 2)
 الصغري. أجيادو  الكبري أجياد . قا  و ا أجيادان :أجياد ( يف معجم البلدان : أجياَدين تثنية3)
 .«( هبامش املطبوعة املصرية : قوله ويقا  اخل قد تقدم ذلك يف أو  املادة مض الشاهد فهو تكرار4)
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 الّصدي  وَتزّوجها ا وله فيها ِشعحٌر وخرٌب مشهور.بكر 
ين الُجوديّ  وأَبو البركات محّمد بن عاسر األَجدابيّ  القيمدّي ، أَجاز له الكاشغرّي وطبقتُه ، وهو جّد العاّلمة  ُجوِدي ، نسب لخْدمة بْدر الّدِ

 ُمغُْلطاي ألُّمه ، نقلَه الحافظ.

 ويَُضّم. والُوْسع ، ةُ الطَّاقَ  بالفتح : ، الَجْهدُ  : [جهد]

َر لْفظ الَمَشقَّة. ، بالفتح فقط : الَجْهدو في الحديث ، وهو بالفتح الَمشقَّة ، وقيل : الُمبالغةُ والغاية.  الُجْهدو الَجْهد قال ابن األَثير : قد تكرَّ

 وبالّضّم : الُوْسُع والّطاقَةُ ، وقيل :

 الُهزاَل. ومن المضموم في الشَّاةِ : (1)الَمشقّة والغايِة فالفتُح ال َغيُر ، ويريُد به في حديث أُّم َمْعبد هما لغتاِن في الُوْسع والّطاقَة ، فأَّما في 

َدقة :  َدقة أَفضل»حديُث الصَّ َيَُِدوَن ِإاّل َوالَِّذيَن ال )في التنزيل و أَي قَْدُر ما يَحتمله حاُل القليِل الماِل. «الُمِقلّ  ُجْهدُ  قال : ؟أَيُّ الصَّ
 (َوالَِّذيَن ال َيَُِدوَن ِإاّل ُجْهَدُهمْ )ء ، أَي َطاقَتي. وقُِري ُجْهدي في هذه اآليِة الطاقَةُ ، تقوُل : هَذا الُجْهد قال الفراُء : (2) (ُجْهَدُهمْ 

والكالم في  ابلْغ غايَتَك ، في هذا األَْمِر ، أَي اجَهْد َجْهَدك ، بالفتح ، من قولك الَجْهدو الطَّاقَة ، ، بالّضّم : الُجْهد ، بالّضّم والفتح ، َجْهَدُهمو

 هذا الَمحّل َطويُل الذَّْيِل ، ولكن اقتصرنا على هذا القَْدِر لئالَّ يَُملَّ منه.

وفي الّصحاح  كأَْجَهَدَها. وَحَمَل عليها في السَّْير فوَق طاقتِها ، ، َجْهَدَها بَلَغَ  : َجْهداً  َدابَّتَه َجَهدَ و .كاْجتََهدَ  َجدَّ ، : يَْجَهد َجْهداً  ، كمنََع ، َجَهدَ وَ 

 بمعنًى. قال األَعشى : أَْجَهْدتَهو َجَهْدته : (3)

ٌض  ا أَرحبـــــــــــــــــــَ اَ  هلــــــــــــــــــــََ تح َوجــــــــــــــــــــَ الــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــَ

نَ     دح هـــــــــــــــــَ َض  جـــــــــــــــــَ اهلـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــَ اِدهـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــَ  ِإجـــــــــــــــــح

  
ً  َجَهدَ و عن الَخْير وغيره. بَزْيٍد : امتََحنَه َجَهدَ و  مجهودٌ  فهو اللَّبَنَ  َجَهدَ  من المجاز :و َهَزلَه. : يَْجَهده َجْهداً  وكذا التّعَُب والُحبُّ  الَمرُض فاُلنا

ً  أَْخَرَج ُزْبَده ُكلَّه. ، أَي ْبد أَو أَكثُره ماٌء. يقال : ال َمجهوداً  وفي األَساس : يقال : سقاهُ لبنا  وَمَرقةٌ  .(4)لَبنَك وَمرقَتَك  تَْجَهد ، أي منزوَع الزُّ

 .هودةٌ مج

 : الُمشتََهى من الطَّعَام واللَّبَن. المجهودو كأَْجَهَده الّطعَاَم : اْشتََهاه ، َجَهدَ و

اخ يَصف إِبالً بالغََزارة :  قال الشَّمَّ

َرفـــــــاً  ا غـــــُ رّاهتـــــــَُ تح ضـــــــــــــــــــَ نـــــــَ مـــــِ ي وقـــــــد ضـــــــــــــــــــَ حـــــِ  ُتضـــــــــــــــــــح

ِم     عــــــح ِو الــــــطــــــ  لــــــح لــــــون حــــــُ ض الــــــ  هــــــودِ مــــــن انصــــــــــــــــــــِ  (5) جمــــــَ
  

 فمعناه أَنَّها ِغَزاٌر ال« مجهود ُحْلٍو غيرِ »الُمْشتََهى الّذي يُلَحُّ عليه في ُشْربِِه ِلِطيبِه وَحاَلوتِه ، ومن رواه  بالمجهود فَمن َرواه هكذا أَراد

لَبٍن ُشدَّ َمْذقُه أَي أَنّه ال يُْمَذق ، ألَنّه كثير. قال األَصمعّي : كل « : مجهود غير»الحلَُب فينهك لَبَنَها. وقال األَصمعّي في قوله  يُجهُدَها

 .َمجهود بالماِء فهو

 ، وهو َمجاز. (6)الّطعَاَم ال يَتُرُك منه شيئاً  يَْجَهد : َشْهَوانُ  جاهدٌ  وَغْرثَانُ  أَكثََر ِمْن أَكِلِه ، الطَّعَاَم : َجَهدَ و

 .َمجهود وَعيشٌ  َعْيُشه ، كفَِرح : نَِكَد واشتَدَّ ، َجِهدَ و

تأْتِي على  الّتي الشَّاقَّةُ  الَحالَة قيل إِنّها هي «، وَشَماتِة األَعداءِ وَدْرِك الّشقاِء ، وُسوِء القََضاِء  الباََلِء ، َجْهدِ  نأَعوذُ باهلِل م»في الحديث و

جل  ِء.وقِلَّةُ الشيْ  َكثَْرةُ العَياِل والفَْقرُ  هو يَْختَاُر َعليها الموت ، أَو الرَّ

 كما قالوا ِشْعٌر شاِعٌر ولَيٌل الئٌِل. ، ُمبالغةٌ ، َجْهٌد جاِهدٌ و

ْلبَةُ ، ، الَجَهادُ  ، «َجَهادِ  بأَْرٍض  نَزلَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنّه »في الحديث و وقيل :  ال نَبَاَت بها ، وقيل : هي التي كَسَحاب : األَرُض الصُّ

: أَْظَهُر األَرِض وأَْسَواها ، أَي أَشدَُّها استواًء ،  الَجَهادُ  ، وعن ابِن ُشميل : َجَهادٌ  أَْرضٌ  هي الُمستَِويَة ؛ وقيل الغَليَظة. وتُوَصُف به فيقال :

ْحَراءُ   . وأَنشد :َجَهادٌ  نَبَتَْت أَو لم تَنبُت ، ليس قُْربَه َجبٌَل وال أَكمةٌ. والصَّ
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َر  اأَلرِض  ــــــــَ عــــــــوُد ثـ ــــــــَ ادَ ي هــــــــَ ت ا   (7) اجلــــــــَ ــــــــُ ــــــــب ن ــــــــَ  وي

هــــــــــــــادُ     و  جــــــــــــــَ رُ هبــــــــــــــا والــــــــــــــعــــــــــــــُ ُن َأخضــــــــــــــــــــــــــــَ  ُد َراي 

  
 : األَرُض الَجْدبَة التي الَجَهادُ و وعن أَبي َعْمٍرو : الَجَمادُ 

__________________ 
دُ  ( ولفظه يف النهاية : شاة خل فها1)  عن الغنم. اجلَهح
 .79( سورة التوبة اآية 2)
 أيب عبيد.( األصر واللسان ومل ترد العبارة يف الصحاح ا ويف التهذيب رواها عن 3)
 ما   لبنك ومرقتك.  هد وهو الذي أخرج زبده ا وقير : هو الذي أُكثر ما ه. يقا  : ال جمهوداً  ( عبارة األساس : سقاه لبناً 4)
 ( رواية الديوان تصبح ابجلزم جواابً لشرط ساب  ا بد  تضح  ا وغرقاً ابلقاف بد  غرفاً. وهي مجض غرقة وهي القلير من الل .5)
 يف األساس.( كذا 6)
 ( يف التهذيب : يعود ثر  األرض اجلماد.7)
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 ا قا  الُكميت : ُجُهدٌ و  مُجُدٌ  (1)َء فيها ا واجلماعة ال َشي
رتح  ــــــــــــقــــــــــــَ رَت ال حــــــــــــَ ــــــــــــَ َداه ِإذح ق ــــــــــــَ تح يف ن َرعــــــــــــَ ــــــــــــح  أَم

اُر فـــــــــــــــَبمحســـــــــــــــــــــــــــــَ      اُدهـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ طـــــــــــــــورَا جـــــــــــــــَ  ممـــــــــــــــَ

  
 وفََضاٌء وبََراٌز بمعنًى واحٍد. َجَهادٌ  وقال الفّراُء : أَْرضٌ 

 وهو البَِريُر والَمْرُد ، أَيضاً. ثََمُر األََراِك ، : الَجَهادُ و عن ابن األَعرابّي : الَجَهاضُ و

 : قاتَلَه. ِجَهاداً و ُمجاهدةً  العَدوَّ  َجاَهدَ  يقال (2) (َوجاِهُدوا يف هللاِ )قال هللا تعالى :  ، كالُمَجاَهدة بالكسر : الِقتَاُل مَع العَُدّوِ ، ، الِجَهادُ و

 .«ونِيّةٌ  ِجَهادٌ  ال ِهْجَرةَ بَْعَد الفَتْحِ ولكن»في الحديث و

َمِل هلل تعالى. قال : ُمَحاربةُ األَعداِء ، وهو المبالغةُ واستفراُغ ما في الُوْسعِ والطاقَِة من قَْوٍل أَو فِْعٍل ، والمراد بالنِّيّة إِخالُص العَ  الِجهادُ 

فيما ال  الُجْهدو الُوْسع (3)كما قال الّراغب : استفراُغ  الِجهاد فيه من لْحِن العاّمة كما نَصُّوا عليه. وَحقيقة« مع»شيخنا : واإِلتيان ب 

اِهُدوا يف هللِا َحقَّ ذَوج)العَْدّوِ الظاِهِر ، والشيطاِن ، والنَْفِس. وتدخل الثالثةُ في قوله تعالى :  ُمجاهدةُ  يُْرتََضى وهو ثالثةُ أَْضُرٍب :
 .(ِجهاِدهِ 

 وانتشَر. قال عِديُّ ابن زيد : عَ َكثُر وأَْسرَ و ، إِذا بَدا إِْجَهاداً  الشَّْيبُ  فيه أَْجَهدَ  من الَمجاز :و

وحَت وِإذح َأجح  حـــــــــــــَ يـــــــــــــَك ِإذح صـــــــــــــــــــــــــــَ َواتـــــــــــــِ  ال يــــــــــــــُ

ريُ     ــــــــــــِ ت ــــــــــــَ ــــــــــــك ق ن ِ مــــــــــــِ اح اِرضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــَ َد يف ال  هــــــــــــَ

  
 لك الّطريُق. أَْجَهدَ و األَْرُض : بََرَزتْ  لك أَْجَهَدتْ و

 لك : ُمحتاٌط. قال : ُمْجِهدٌ  وهو في األَْمر : احتَاطَ  أَْجَهدَ و َظَهَر وَوَضَح.و أَي بََرزَ  الَحقُّ ، لك أَجَهدَ و

ر هـــــــــــــــا  اِن وغـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ هـــــــــــــــا ابهلـــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ  انزعـــــــــــــــح

نح لــــــــِك ابلــــــــن صــــــــــــــــــــــيــــــــح     ي ا ومــــــــَ يــــــــلــــــــِ دقــــــــِ هــــــــِ جــــــــح ُ
 املــــــــ

  
 نقلَه الصاغانّي. ُء : اْختَلََط ،الشَّي أَجَهدَ و

قَه. أَجَهدَ و  َمالَه : أَْفنَاه وفَرَّ

قه َجميعَه  يْجهد قال النَّضر : قوله ال «ّرُجُل مالَه ثُمَّ يَْقعُُد يَسأَُل النّاسَ ال (4) يُْجِهد ال»في حديث الحسن و الرجُل مالَه ، أَي يعطيه ويُفّرِ

ُجل (5) يَْجَهد ال»هاهنا ، وهاهنا. ولكن الذي ضبطه الصاَغانّي بخّطه في الحديث  وذَكر المعنَى المذكور عن ـ  ، من َحّد َضَرب« الرَّ

ْل.  النَّْضر ، فتأَمَّ

 لك األَْمرُ  أَجَهدَ  قال أَبو سعيد : يقال :و أَْشَرفُوا. أَي لي القَْوُم ، أَْجَهدَ  يقال عن أَبي َعْمٍرو :و َجدَّ في العَداوة. إِذا العَُدوُّ ، علينا أَْجَهدَ و

 وأَْعَرَض لك. أَمَكنَك فاْرَكْبه ، أَي

 وغايَةُ أَْمِرك. قَُصاَراكَ  أَي : أَْن تَفعَلَ  بالّضّم ، ، ُجَهاَداكَ و

 أَي من العرب. بَْطٌن منهم ، بالّضّم : ، ُجَهاَدةَ  بنوو

 كالعَُهْيَدى من العَْهد ، والعَُجيلَى من العَجلَة. الَجْهد مخفَّفَة : بالّضمّ  ، الُجَهْيَدى في هذا األَمِر ، ُجَهْيَداك قولُهم : ألَبلُغَنَّ و

. وعن أَبي َعْمٍرو : هذه بَْقلَةٌ ال َجِهيدةُ  وأَْرضٌ  المالُ  َجَهَدهُ  : َجِهيدٌ  َمْرعىً  من المجازو  الماُل ، أَي ال يُْكثِر منها. وهذا كألٌ  يَْجَهُدها الَكإَلِ

 يَته.الماُل ، إِذا َكاَن يُِلحُّ على ِرعْ  يَْجَهُده
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 (6) (َجْهَد َأمْياَِّنِمْ ) قوله تعالى المبالغةُ والغاية ، ومنه الَجْهدو ، بالّضّم الُوُسع والّطاقَة ، الُجْهد في المشاِرق لعياٍض نقالً عن ابن َعَرفَة :و

 فيها. اْجتََهُدواو أَي بالَغُوا في اليَِمينِ 

 : الطَّاقِة. الَجْهدِ  افتعاٌل من ، كاالْجتِهادِ  ، الَمْجهودِ و : بَْذُل الُوْسعِ  التَّجاُهدو

 * ومما يستدرك عليه :

 َجَهْدت َجْهدي فيه ، تقول : الَجْهدِ  : بلوغك غايةَ األَمِر الذي ال تَأْلو على الَجْهدُ  ، وقيل ُغمَّ. وفي التَّْهِذيب : ُجْهُده الّرُجل ، كعُِنَي : بُِلغَ  ُجِهدَ 

 على أَْن يَْفعَل كذا وكذا. أَْجَهْدتُهو فاُلناً ، إَِذا بَلَغَت َمشقَّتَه ، َجَهْدتو ، مجهودي ِسي حتَّى بَلَْغتُ ونَفْ  (7)رأْيي  أَْجَهدتُ و

 أَي َدفَعََها وَحفََزها. «َجَهَدها إِذا َجلََس بين ُشعَبَِها األَربعِ ثُمَّ »في حديث الغُْسل : و

 ُء القليلُ الشي الُجْهدو من أَسماِء النِّكاح. الَجْهد وقيل :

__________________ 
 ( أي اجلمض.1)
 .78( سورة ا ج اآية 2)
 استفراي الوسض يف مدافعة العدو. اجملاهدةو  اجلهادو  ( عبارة املفردات للراغب :3)
 بفتح أوله ضبرت قلم. َ حهد ( هذا ضبرت ابن االثري وضبطت يف اللسان والتكملة :4)
 (.انظر) ( كذا ضبطت يف التكملة واللسان ا وقوله عل  حّد ضرب فيه نظر.5)
 .42وسورة فاطر اآية  53وسورة النور اآية  38وسورة النحر اآية  109وسورة األنعام اآية  53( سورة املائدة اآية 6)
 رأيي. اجتهدتو  ( يف التهذيب :7)
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ِقّر عل 
ُ
د يَعيش به امل رو بن العالِء : َحَلف ابهلل الَعيحش. وقا  َجهح َهدَ  أَبو َعمح َهدَ  ا وسارَ  فَبجح  .َفَجَهدَ  ا وال َيكون فَبجح

، إِذا أَجَدبُوا  مجهودون النّاُس فهم ُجِهدَ و كُمْحِسن : الُمْعِسر. الُمْجِهدو
 أَْجَهدَ  وَمَشقٍّة ، أَو هو من َجْهدٍ  فمعناه ذو ُمْجِهدٌ  فهو أَْجَهدَ  وأَما .(1)

 فهو أُْجِهدَ و ، إِذا كان ذا دابٍّة َضعيفٍة من التَّعب ، فاستَعَاره للحاِل في قلّة المال. ُمْجِهدٌ  َدابَّتَه ، إِذا حمَل عليها في السَّْير فوَق طاقَتِها. وَرجلٌ 

 .، أَي الَمشقّة الَجْهد ، كُمْكَرم ، أَي أَنّه أُوقَِع في ُمْجَهد

ِمن َطِريق الِقيَاِس إِلى الِكتَاب  (3)الُوْسع في َطلِب األَمْر ، والمراد به َردُّ القَِضيَّة  (2)االجتهاُد أَي بَْذُل  «َرأْيي أَْجتَِهدُ »في حديِث ُمعاٍذ : و

 وهو َمجاز ، كما في األََساس. .(4)والسُّنَّة 

ْوا أَي الَمشقّة.،  الَجْهدُ  ، كَسْحبَاَن : َمن أَصابَه الَجْهَدانُ و  .ُمَجاِهداً  وَسمَّ

َصفَْعُت ُعنُقَه ، وال تقول  إِنَّما يُستعمل في َمقَام الَمْدح ، والعُنُق في الذّّمِ ، فتقول : الِجيد قال السُّهيلّي : ، بالكسر : العُنُُق ، الِجيدُ  : [جيد]

إِنَّما جاَء على طريق التََّهكُّم والتمليح ، بجعل الَحْبِل كالِعْقد. وتَعقَّبه  (5) (َمَسد  يف ِجيِدها َحْبل  ِمْن ) . قال : وقوله تعالى :ِجيَده َصفَعت

هاُب في شرح الّشفاِء.  وقد َغلَب على ُعنُق المرأَة. أَو ُمقَلَُّده ، أَو ُمقَدَُّمه الّشِ

 .ُجيُودٌ و أَْجيَادٌ  ج  بعد الّضّمة. فأَما األَخفُش فهو عنده فِْعل ال غيره.قال سيبويه : يجوز أَن يكون ِفْعالً وفُْعالً ُكِسَرت فيه الجيم َكراِهيَة الياءِ 

 أَو ِدقَّتُها َمَع ُطوٍل. وُحْسنُها ، بالتَّْحِريك : ُطولُها الَجيَدُ و

 ، فيقال : ُعنُقٌ  بالَجيَد قال : وقد يُوَصف العُنق نْفُسه. يذهب إِلى النّقلة. َجيَِد َجيَداً  ولقد أَْجيَدَ  وحَكى اللِّْحيَانّي : ما كان .أَْجيَدُ  وهو ، َجيَِد َجيَداً 

 ، كما يقال ُعنٌُق أَْوقَُص. أَْجيَدُ 

جُل. : َجْيَداءُ  هيو  وقال العجاج : طِويلةُ العُنُِق َحَسنتُه ، ال يُنعَت به الرَّ

ا  َوســـــــــــــــــــــــَ ا َوســـــــــــــــــــــــح ِي إَذا مـــــــــَ لـــــــــح ُض لـــــــــلـــــــــحـــــــــَ مـــــــــَ  َتســـــــــــــــــــــــح

ج  يف و     اارحتــــــــــــــــَ ادهــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ ا َأجــــــــــــــــح َرســــــــــــــــــــــــــــــَ  وَأجــــــــــــــــح

  
 بما َحْولَهُ. الِجيدَ  َجَمعَ 

 بالّضّم. ، ُجودٌ  ج .الِجيد َحَسنَةُ  : َجْيَدانَةٌ  امرأَةٌ و

اغانّي. : أَيضاً : الِمْدَرَعةُ الصَّغيرةُ ، الِجيدُ و  نقله الصَّ

ٌث ، بن بْشٍر الِكْنديُّ  بُن َعبد هللا أَْجيَدُ و  ير بن كثير ، وغيِرهما ، قاله الحافظ.عن سعيد بن أَيوب ، وأَحمَد بِن ُزه ُمحّدِ

فَها هللا تعالى. قال األَعشى : أَْرٌض بمّكةَ  : أَْجيَادُ و شاة. اسمُ  : أَْجيادُ و  َشرَّ

ك يف الـــــــــــذ رَا و  يـــــــــــتـــــــــــَ ُن بـــــــــــَ َر الـــــــــــر محـــــــــــح عـــــــــــَ  ال جـــــــــــَ

ادَ     يــــــــــــَ ر ِم  أبَِجــــــــــــح حــــــــــــَ
ُ

ا واملــــــــــــ فــــــــــــَ رحيب  الصــــــــــــــــــــــــــ  (6)غــــــــــــَ
 

  
ا خْيل تُبَّعٍ ،أَو َجبٌَل بها ، لَكونه َموِضَع  ، أَي كما تَوهََّمه  (7)الَخْيل  ِجيادِ  من أَْجل بأَجياد فلم تَُسمَّ  أَجيَاد وقال السَُّهْيِلّي في الّروض : وأَمَّ

أَّن ُمَضاَضاً َضَرَب  (8)ر . وَذَكر أَصحاُب الَخبِجيدٍ  جْمع أَجياد ، أَي باألَْلِف ، وِإنّما أَْجياد الَخيِل ال يقال فيها ِجيادِ  َجماعةٌ كالمصنّف ، ألَنّ 

َي الموضعُ  أَجيادَ  في ذلك الموضع ، من غير  ِجيادٌ  . وهكذا ذكر ابُن ِهشاٍم. وَوقََع في النّهاية وغيره أنّهبأَْجيَاد ِمائَِة رجٍل من العَمالقة ، فُسّمِ

 ألف ، وذَكَره غيره بالَوجهين ، وعليه َجَرى في الَمَراصد.

 كون : ناحيَةٌ بالِحجاز.، بفتح فس (9) َجْيَدةُ و

د بن أحمد المستِملي وشيخ مشايخنا  ِجيَدة ومحّمد بن أَحمد بن اإِلمام  (10)، بالكسر سمَع أَبا سعيد بن األَْعَرابّي ، وعنه أَبو َعْمٍرو محمَّ

يين ، أَبو  ردة وغيره.حدَّث عنه محمد بن الطالب بن س 1145الفاسّي ، بالكسر ، مات سنة  ِجيَدةَ  المؤقت بالقرّوِ
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__________________ 
 والناس يف جيش العسرة جُمِهُدون ُمعسرِون. : عنههللارضي( جاءت العبارة يف النهاية تفسرياً  ديث لعثمان 1)
 الطاقة.واالجتهاد هنا افتعا  من اجلُهد َأي .« .. االجتهاد : بذ  الوسض« أجتهد رأيي»( كذا ابألصر ا ولفظه يف النهاية : 2)
 ( زيد يف النهاية : الجي تعرض للحاكم.3)
 ( زيد يف النهاية : ومل يرد الرأي الذي يراه من قبر نفسه من غري محر عل  كتاٍب أو سّنة.4)
 .5( سورة املسد اآية 5)
 .«وامطم»عن معجم البلدان وابألصر « وامرم( »6)
 وأجياد وأجاويد ا وهذا مما مل يبلغه فبنكره. ( فات السهيلي أن اجلوهري قا  يف مجض جواد : جياد7)
 ( يف معجم البلدان : األخبار.8)
 ( قا  ابن السكيت : وقد رواه بعضهم حيدة ا وهو تصحيف.9)
 .«قوله وشيخ مشالنا اخل هو ساقرت من بع  النسخ»( هبامش املطبوعة املصرية : 10)
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 (فصر ا اءِ )
 املهملة مض الدا 

 به وثَبََت. ُمماتَةٌ. أَقَامَ  : َحتْداً  بالَكْسرِ  ، يَْحتِدُ  انِ بالمك َحتَدَ  : [حتد]

أَراَد َعْيَن  وإِنّما هي الجاِرَحةُ ، الّتي تَجِري وليس من ُعيوِن األَرِض  وعليه اقتصر في التهذيب ، بضّمتين : ال يَْنقَطع ماُؤَها ، ُحتُدٌ  َعْينٌ و

بَْيديُّ في مختصر العَيِن ، وقال  وَغِلَط الَجْوَهِرّي َرِحَمه هللا تعالَى (1)الّرأِْس ، كذا حقّقَه األَْزَهِريُّ  ه الزُّ حيُث قيَّدها بعُيوِن األَرِض ، وأَقرَّ

 واالْنسالُق ال يكون لعيُوِن الماِء ، قاله الّصغانّي.،  َحتُودٌ و َحتَدٌ  : العُيُوُن الُمْنَسِلقَةُ واِحدتُها الُحتُدُ  ابُن األَعرابيُّ :

، قال شيخنا نقالً عن الشهاب  الَمْحتِدِ  وكذا الَمْحِفد والَمْحِقد والَمْحِكُد ، يقال : إِنه لَكريمُ  األَْصلُ  كَمْجِلٍس : الَمْحتِدُ  عن ابن األَعرابيّ و

ه : ظاهُر كالِم الثعَالبّي أَن ح به غيُر واحٍد  ْحتِدَ المَ  الَخفاجّيِ ما نَصُّ األَْصُل في النَّسب ال ُمطلقاً ، قال فكأَنّه ُمشتََرٌك ، قال شيُخنَا : وقد َصرَّ

 من األَئّمِة.

 ، إِذا فَعََل شْيئاً من المعروِف ثم َرَجع عنه. َمْحتِِده ويقال َرَجَع إِلى الّطْبُع ، أَيضاً : الَمْحتِدُ و

 : (2)قال الراعي  ٍء.ألَْصِل من ُكّلِ َشيْ ككتٍِف : الخاِلُص ا ، الَحتِدُ و

عــــــــــاً  ريحِ اأَلاَنِم مــــــــــَ َد  خــــــــــَ ــــــــــَ تح ل ــــــــــخــــــــــَ ي ــــــــــِ ىت  أُن  حــــــــــَ

ٌب     نحصـــــــــــــــــــــــــِ اُه مـــــــــــَ رحٍب لـــــــــــََ ن آِ  حـــــــــــَ دُ مـــــــــــِ تـــــــــــِ  حـــــــــــَ

  
 .َحتِدٌ  وهو كفَِرحَ  َحتَِد يَحتَُد َحتَداً  قدو

 الُحتُدَ  وفي بعض النُّسخ الُمتََسلِّقَة ، وقد ذُِكر قَِريباً عن ابن األَعرابّي. وفي المجمل البن فاِرس أَنّ  (3) كعُنٍُق : العُيُوُن الُمْنَسِلقَةُ  الُحتُدُ و

كةً ، َحتَدٌ  الواِحدُ  (4)بضّمتين العَْيُن النَّائِيةُ الماِء   نقله الصاغانّي. ِء وأَصلُهالَشيْ  َجْوَهرُ  : الُحتُدُ و كَصبُوٍر ، ، َحتُودٌ و محرَّ

 نقله الصاغانّي. اْختَْرتُه لُخلُوِصِه وفَْضِله ، أَي ، َحتَّْدتُه تَْحتِيداً و

ّم : الُحتُودُ و  من الطريق ، نقله الصاغانّي. الَمَشاِرعُ  بالضَّ

 : * ومما يستدرك عليه : [حثرد]

 ، هكذا ذكَره الّصاَغانيُّ في التكملة. (5)اُء اليابُِس في أَسفَل الُكّرِ وفي قَْعِر العَْيِن ، كِزْبِرجٍ الثّاُء ُمثَلَّثَةٌ : الغُثَ  الِحثِْردُ 

. وفَْصُل ما بَْيَن ُحُدودٌ  الشيئيِن لئاّل يَختِلط أَحُدهما باآلَخِر ، أَو لئاّل يَتعدَّى أَحُدهما على اآلَخِر ، وجمعُه الَحاِجُز بَْينَ  الفَْصلُ  : الَحدُّ  : [حدد]

 بينهما. َحدٌّ  َشْيئْينِ  ُكلِّ 

قيل :  «َمْطلَعٌ  َحدٍّ  ، ولُكلِّ  َحدٌّ  لُكّل َحْرفٍ »في الحِديث فِي ِصفَة القُرآِن و الَحَرم ، ُحُدودو األَرضينَ  ُحدودِ  ومنه أَحدُ  ِء ،ُمْنتََهى الشَّيْ  : الَحدُّ و

 .(6)أَراَد لُكّلِ ُمْنتًَهى لَه نَهايَةٌ 

 َحدُّ و وبعضهم يَرويه بالجيم من الِجّدِ ِضّد الَهْزِل. «الَحدِّ  ُكْنُت أَُداِري من أَبي بَْكٍر بَْعضَ »حديُث ُعَمر ومنه ، ِحدَّتُه ٍء :ِمن ُكّل َشيْ  الَحدُّ و

 كَحدِّ  ٍء : َطَرُف َشبَاتِه ،كّلِ شيْ 

__________________ 
 ( عبارة التهذيب : مل يرد عَا املاء ولكنه أراد عا الرأس.1)
 من أبيات ميدح هبا عبد   بن يزيد بن معاوية. 67( ديوانه ص 2)
 ( ومثلها يف التهذيب واللسان والتكملة.3)
ِتدُ  ( يف اجملمر عن األصمعي : عا ُحُتد َأي  بتة املاء ومنه4) َحح

 .امل
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 والسيب : الدّر الذي لرجه الغواص.« قعر السيب»التكملة : ( يف 5)
ويف التهذيب فكاللســـــــان وعبارة النهاية : أي هناية ا ومنته  كر « قوله : أراد لكر اخل كذا يف اللســـــــان وحرره»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 6)

 .حّده ءشي



3788 

 

ِم ا وقير : َناِن والس هح ّكِا والس يحِف والسِّ ض اَ د   السِّ َرتِه ا واجلمح  .ُحدودٌ  ِمن ُكرِّ ذلَك : َما َر   منح َشفح
 ، وهو َمجاٌز. َحدٍّ  ونَفَاذَُك في نَْجَدتِك ، يقال : إِنه لَذُو مْنَك : بَأُْسكَ  الحدُّ و

 وَصالبَتُه. قال األَعشى : الشََّراِب : َسْوَرتُهو الَخْمرِ  من الَحدُّ و

ِ الـــــــــــدِّيـــــــــــِك اَبكـــــــــــَ و  اح ارحُت كـــــــــــبحٍس كـــــــــــعـــــــــــَ هــــــــــَ د    حـــــــــــَ
َربُ     ــــــــُ  ُتضــــــــــــــــــــــح ي ــــــــِ واق ــــــــ  ــــــــن ٍ  وال دح اِن صــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ي ــــــــِ ت فــــــــح ــــــــِ  ب

  
ُجَل عن األَْمر َحدَّ و الدَّْفُع والَمْنُع ، : الَحدُّ و  فاُلناً عن الّشّرِ أَي َمنَْعتُه ، ومنه قوُل النابغة : َحَدْدتُ  : َمنَعَهُ وَحبََسهُ ، تقول : يَُحدُّه َحدًّا الرَّ

اَن ِإذح  مـــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ ُه ِإال  ســـــــــــــــــــــــــــُ اَ  اإِللـــــــــــــُه لـــــــــــــَ   قـــــــــــــَ

ِة     مح يف الــــــــرَبِيــــــــ  اقــــــــُ ُددحهــــــــَ ِد  فــــــــاحــــــــح نــــــــَ ِن الــــــــفــــــــَ (1)عــــــــَ
 

  
َكةً ، يقال : ُدوَن ما َسأَْلَت عنه كالَحَدِد ،  عنه ، أَي ال َمْنَع وال َدْفَع ، قال زيُد بُن َعْمرو بن نُفَْيٍل. َحَددَ  ، أَي َمنٌَع. وال َحَددٌ  محرَّ

كــــــــــــمح  قــــــــــــِ الــــــــــــِ ريحَ خــــــــــــَ ُدن  ِإهلــــــــــــًا غــــــــــــَ بــــــــــــُ عــــــــــــح  اَل تـــــــــــــَ

ه و     وا ُدونـــــــــــــَ ولـــــــــــــُ م فـــــــــــــقـــــــــــــُ يـــــــــــــتـــــــــــــُ َددُ ِإنح ُدعـــــــــــــِ  حـــــــــــــَ

  
 أي َمنِيٌع حراٌم ال يَِحلُّ اْرتكابُه. َحَددٌ  وهذا أَْمرٌ 

انِي وغيِرهما تَأِْديُب المْذنِب ، : الَحدُّ و ً و عن الُمعَاَوَدةِ  بما يَْمنَعُه كالساِرق والزَّ  َحَدْدتُ و .ُحُدودٌ  وَجْمعُه الذَّْنِب ، إِتْيَانِ  َغْيَره عن يَْمنَُع أَيضا

ُجَل : أَقَْمُت َعلَْيهِ  للنَّاِس في َمَطاِعِمهم وَمشاِربهم وَمنَاِكِحِهم  ُحُدوٌد حدَّها هللِا َعّز وجّل َضْربَاِن : َضْرٌب منها فَُحُدودُ  . وفي التهذيب :الَحدَّ  الرَّ

م  يَها ، والضَّْرب الثانِي : ُعقوباٌت ُجِعلَْت لمْن َرِكَب ما نََهى (2)وغيرها مّما أََحّل وَحرَّ  ، وأََمَر باالنتَِهاِء عّما نََهى عنه منها ونََهى عن تَعَّدِ

انِي البِْكر ، وهو َجْلُد مائٍة وتَْغِريُب عاٍم ، كَحدِّ و الّساِرق وهو قَْطُع يَِمينِه في ُرْبع ِديناٍر فصاعداً ، كَحدّ  عْنه ، الُمْحَصِن إَِذا َزنَى  كَحدِّ و الزَّ

ْجُم ، يَتْ  كَحدِّ و وهو الرَّ يَت األُولى أَي تَْمنَع تَُحدُّ  ألَنََّها ُحدوداً  القاِذف وهو ثََمانُوَن َجْلَدةً ، ُسّمِ  ُحُدوداً  ِمن إِتياِن ما ُجِعلَْت ُعقوباٍت فيها ، وُسّمِ

يها.  ، ألَنها نِهاياٌت نََهى هللاُ عن تَعّدِ

 ّي.، عن الكسائ َحدَّاو ِحدَّةً  بالكسر ، ، أَِحدُّ  عليه َحَدْدتُ  وقد بالكسر ، كالِحدَّةِ  ما يَْعتَِري اإِلْنساَن من الغََضِب والنََّزِق ، : الَحدُّ و

تي الِحدَّةُ »في الحديث و  بالِحدَّة السَّْيِف ، والُمَراد َحدِّ  ، كالنشاِط والسُّْرَعِة في األُموِر والمَضاِء فيها ، مأْخوذٌ من الِحدَّةُ  ، «تَعتَِري ِخياَر أُمَّ

ين والصَّالبةُ والَمْقِصد إِلى الَخْيِر ، ويقال : هو من  عليه ، وهو مجاٌز. اْحتَدَّ و ، ِحدَّةٌ و َحدٌّ  ، وله (3) الرحال أَحدِّ  هنا الَمَضاُء في الّدِ

ُكّلِ  َحدُّ و : َميََّزه ، َحدََّدهو يَُحدُّه َحدًّا َء من َغْيِرهالشي َحدَّ و مثلُه ، التَّْحِديدُ و ، أَُحدَُّها َحدًّا الدَّارَ  َحَدْدتُ  وقد ءِ ِء َعن الشَّيْ تَْميِيُز الشَّيْ  : الَحدُّ و

ٍء كاَن أَْولَى ، ٍء عن شيْ لو قال : تَْميِيُز شيْ  ، وفي حاشيِة البَْدِر القََرافِّي : الُحُدودُ  ٍء ُمنتهاه ، ألَنّه يَُردُّه ويَمنَعه عن التّماِدي ، والَجْمعشيْ 

 ف النَِّكرةِ ، فإِنها تكون غْيراً. انتهى.ِء عن نَْفِسه ، بخالألَن المعرفةَ إِذا أُِعيدْت كانْت َعْيناً فكأَنّه قال تمييُز الشيْ 

 فاُلٍن ، إِذا كاَن َداُره إِلى جانِب َداِره أَو أَْرُضه إِلى جانِب أَْرِضه. َحِديدُ  يقال : فالنٌ و

َها إِذا كان ، ُمحادَّتَُهاو َداِره َحِديَدةُ  َداِريو  .َحدَُّها كَحّدِ

هكذا في النُّسخ ،  ، َحِديَداتٌ و َحدائدُ  ج : َحديدةٌ  ُر المعروُف ، ألَنه َمنِيٌع ، الِقْطعَةُ منهأَي معروٌف ، وهو هذا الَجْوه ، م ، الَحِديدُ و

 ، وهو جمُع الجمعِ ، قال األَْحَمُر في نَْعِت الَخْيِل. (4) َحَدائِداتٌ  والصواب

َن و   َحَداِئَدهِتَاُهن  يـَعحُلكح
انُ  : الَحدَّادُ  من الَمجاز.و ، أَي يُعالج ما يَْصَطنِعُه ِمن الِحَرِف. الحِديدِ  أَي ُمعَاِلُجه ، كَكتَّان : ، الَحدَّادُ و ألَنّه يَمنَع من الُخُروج ، أَو ألَنّه  السَّجَّ

 ِمن القُيُوِد ، قال : الَحديدَ  يُعَاِلج

وُ  َد  قـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ادُ يـ د  وُدين  ا ـــــــــــــــَ قـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ َو يـ  وهـــــــــــــــح

نح ابَ     َك مــــِ مـــــــا بـــــــِ زَعح فــــَ فــــح ــــَ ِن ال تـ جــــح (5)ِس ِإىل الســــــــــــــــــِّ
 

  
__________________ 



3789 

 

 ( ديوانه : من قصيدة مدح هبا النعمان بن املنذر ا وقبله :1)
ـــــــــــــــهـــــــــــــــه و  ـــــــــــــــاس يشــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــن ـــــــــــــــاعـــــــــــــــال يف ال  ال أر  ف

 أحــــــــــــــــدال أحــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــن األقــــــــــــــــوام مــــــــــــــــن و    

  

 ( عبارة مما أحر وحّرم ليست يف التهذيب ا وهي مثبتة يف اللسان.2)
 الرجا . أحداء ( يف األساس : من3)
 وهي عبارة الصحاح واللسان.( 4)
 ـ قوله : ابس ا قا  ابن سيدة : كذا الرواية»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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اُب ، : الَحدَّادُ و  ألَنّه يَمنَع ِمن الُخروج ، وهو َمجاز أَيضاً. البَوَّ

 بعَْينِه ، قال إِياُس بُن األََرّتِ : نَْهرٌ  قيلو البَْحُر. : الَحدَّادُ و

لــــــــــــَ  و  ادِ لــــــــــــو يــــــــــــكــــــــــــوُن عــــــــــــَ د  ه  ا ــــــــــــَ كــــــــــــُ لــــــــــــِ  ميــــــــــــَح

ارِي    ه اجلـــــــــــَ ائـــــــــــِ ن مـــــــــــَ ٍة مـــــــــــِ لـــــــــــ  ِ  َذا غـــــــــــُ  ملح َيســـــــــــــــــــــــــح

  
 «الُمِغيبَةُ  تَْستَِحدَّ و الشَِّعثَةُ حيَن قَِدَم مْن َسفٍَر فأَراَد النَّاُس أَْن يَْطُرقُوا النِّساَء لَْيالً فقال : أَْمِهلُوا كي تَْمتَِشَط »في الحديث و

 قال أَبو ُعبَْيٍد :

 استعمله على طريِق الِكناية والتَّْوِريَة. بالَحديد االْحتِاَلق ، يعني الَحِديَدةِ  استفعاٌل من االْستِحدادُ 

ينَ  َحدَّ و ّكِ مثْلُه ، قال  ُمَحدَّدٌ  فهو َحدََّدهو َمَسَحَها بَحَجٍر أَو ِمْبَرد ،و َشَحَذها ، َهاَحدَّدَ و أََحدََّها ِإحَداداً و يَُحدُّها َحدًّا والسَّْيَف وُكلَّ َكِليلٍ  الّسِ

باعي باألَلف ، وأَْغفََل الجوَهِريُّ الثالثّي ، واقتَصر ابُن ُدريد على  أََحدَّها اللِّْحيَانّي : الكالم : اُز على الثُّالثّي والرُّ باألَلف ، واقتصر القَزَّ

ي منهما كنََصر ، والالزم كَضَرَب ، ، فَحدَّْت تَِحدُّ ِحدَّةً  الثُّالثّي فقط ،  كما في اللسان. بغير هاٍء ، وبهاءٍ  (1) َحِديدٌ  فهي اْحتَدَّتْ و الُمتَعّدِ

كَظِريف وِظَراف وَكبِيٍر وِكبَار. قال : وما أتى  لَحِديدٍ  َجْمعٌ  الِحَدادَ  نقلَه الجوهرّي عن األَصمعّي. وزعَم ابُن ِهَشاٍم أَنَّ  ، كغَُراب ، ُحَدادٌ و

 ُرّماٍن ، ، مثل ُحدَّادٌ  حكى أَبو َعْمٍرو : َسْيفٌ و اٍب وِلبَاس ،على فَِعيٍل فهذا معناه ، وَضبَطه ابُن ِهشاٍم اللَّْخِميُّ في َشْرح الفَِصيح بالَكْسِر كِكتَ 

، وهو قوُل  حادٌّ  ينٌ وقد حكاهما ابُن سيَدْه في الُمْحَكم وابُن َخالََوْيه في األَفق واللّْبلّي في شرح الفصيح ، قال ابُن خالَوْيه : وال يُقال ِسكِّ 

زه بعض قياساً.  األَكثَر ، قال شْيُخنَا وَجوَّ

 .ِحدادٌ و َحدائدُ و َحديداتٌ  ج

ّكين ، ولم يُْسَمع فيها ، َحِديَدةٌ و َحِديدٌ  ونَابٌ  يَِحدُّ ِحدَّةً  نَابُه َحدَّ و  أَحَدْدتهو ، حادٌّ حديدٌ  فهو احتَدَّ و يَِحّد ِحدَّة السيفُ  حدّ وَ  .ُحدادٌ  كما تقدَّم في الّسِ

َكةً ، يكون في اللَِّسِن ، بالكسر ، ، ِحَدادو أَِحدَّةو أَِحدَّاءَ  قَْومٍ  ِمن كغَُراٍب ، ُحَدادو َحِديدٌ  وَرُجلٌ  ِحدادٌ  وأَلِسنة ِحَدادٌ  وُسيوف والفَْهِم  محرَّ

 ا من بعض النسخمشّدداً ، وقد سقط هذ َحدَّدَ و محّرَكةً ، َحَدداً  َضَربَ  َحدِّ  من ، يَِحدُّ  َعلَْيه َحدَّ و ، حدَّ يَِحدُّ ِحدَّة والِفْعل من ذلك ُكلِّه والغََضِب.

 َغِضَب. إِذا اْستََحدَّ و ، ُمْحتَدٌّ  فهو اْحتَدَّ و

الّذي هو الَحيُِّز والنّاِحيَةُ ،  الَحدّ  ، وكأَّن اشتقاقَه من كتحادَّه وناَزَعه وَمنَع ما يَِجُب َعلَْيه وخالَفَه مثل شاقَّه غاَضبَه وَعاَداه : حادَّه ُمَحادَّةً و

ه. وفي التهذيب :الّذي  الَحدّ  كأَنه صاَر في ّقِ الّذي فيه َعُدوُّ ه ، كما أَن قولَُهم : شاقَّه : صاَر في الّشِ جلُ  اْستَحدَّ  فيه َعُدوُّ  ، فهو اْحتَّد ِحدَّةً و الرَّ

 ، قال : اْحتَدَّ  الّرجِل وَطْيِشه ِحدَّةِ  ، قال األَزهرّي : والمسموع في (2) َحِديدٌ 

 واستَعَان ، إِذا حلَق َعانَتَه. اْستَحدَّ  ، إِنما يقال اْستََحدَّ  ولم أَسمْع فيه

ةِ ، َحِديَدةُ  نَاقَةٌ و ةِ  يُوَجد منها ، بكسر الجيم ، ِإذا كان الِجرَّ على  أَي َذِكيَّةٌ ، ، حادَّةٌ  وذلك مّما يُحَمد. وقولهم : رائحةٌ  ، حادَّةٌ  رائحةٌ  أَي الجرَّ

 الَمثل.

ْرعُ  َحدَّدَ و ِر الَمَطِر ، ذاإِ  تَحِديداً  الزَّ َر ُخروُجه ِلتَأَخُّ ْب ، تَأَخَّ ،  ُحُدوَده فاُلٌن بَلداً ، أَي قََصدَ  َحدَّدَ  ويُقال إِليه وله : قََصدَ  َحدَّدَ و ثم َخرَج ولم يَُشعِّ

 قال القَُطاِمّي :

ــــــــــــنَ  دِِّدي ٍر   ــــــــــــَُ لــــــــــــَ نح خــــــــــــَ رَبح  صــــــــــــــــــــــــــاَب مــــــــــــِ ــــــــــــِ  ل

َرد ادِ و     ِة رَاُدوُه بـــــــــــــــــــــــــــــــِ َريـــــــــــــــــــــــــــــــ   ابلـــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 يَن.أَي قاِصد

 عن َشِمٍر ، وقولهم : َكقََطاِم ، كلمةٌ تُقَاُل لَمْن تُْكَره َطْلعَتُه ، مبنيًّا على الكْسرِ  (3) َحَداِد ُحَديَّةو

 َحَدادِ ُدوَن َشّرَِها  َحَدادِ 
 وقال َمعِقل بُن ُخَويلٍد الُهذلّي :
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ٌر  ابـــــــــــــِ رحُء جـــــــــــــَ َ
ُد ِ  واملـــــــــــــ بـــــــــــــح ٌم وعـــــــــــــَ يـــــــــــــح  ُعصـــــــــــــــــــــــــــَ

دِّيو     َدادِ  حــــــــــُ مِ  حــــــــــَ ة الــــــــــر خــــــــــح نــــــــــحــــــــــَ ر  َأجــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 بغري  ز ابس عل  أن بعده :ـ 
 يرت  عذري وهو أضح  من الشم و 

ن أبس. ولو قلبه قلباً حىت يكون كرجر لكنه خففه ختفيفاً يف قوة التحقي  حىت كبنه قا  : فما بك م« أبسا»وكان ا كم عل  هذا أن يهمز 
ماش مل  ز مض قوله : وهو أضح  من الشم  ألنه كان يكون أحد البيتا بردف وهو ألف ابس والثاين بغري ردف وهذا غري معروف ا كذا يف 

 .«اللسان

 .حديدةو  ( زيد يف نسخة أخر  من القاموس :1)
 ( رواه األزهري عن الليث.2)
 .ُحدِّيه ن القاموس :( يف نسخة  نية م3)
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خِم على ما هي عليه من الضَّ  ْعِف ، واستِْدفاعِ َشّرِ أْجنحة الرَّ َخم ، يَصفُه بالضَّ  ْعِف.أَراد : اْصِرفِي َعنَّا َشرَّ أَْجنحة الرَّ

.الصَّْرُف عن الشَّيْ  الَحدُّ و  ِء ِمن الخيِر والشَّّرِ

وقال  ، بالّضّم ، وعن الشَّّرِ ، َمحدوٌد كالُحدِّ  وغيِره ، وُكلُّ َمْصُروٍف عن خيٍر أَو َشّرٍ : الَخْيرِ الَمْمنُوع من  (1) المحروم و[]المحدودو

 : الَمْحُروُم ، قال : الَمْحُدودُ  األَزهرّي :

 اَغانّي : هو اْزِدَواٌج لقوِلِهم َرجٌل ُجدٌّ.، وهو مثل قولهم َرُجٌل ُجدٌّ ِإذا كان َمجدوداً. وقال الصّ  (2)، لغير اللّْيث  ُحدٌّ  ولم أَسمْع فيه : َرُجلٌ 

ُربَاِعيًّا ، وعلى األَِخيِر اقتصَر األَصمعيُّ ، وتَْجِريُد الَوصفيِن عن َهاِء التأْنيِث هو األَفصُح  أََحدَّتْ  ِمنْ  ، الُمِحدُّ و ثاُلثيًّا ، َحدَّتْ  من ، الَحادُّ و

احُ  ينَةِ  ، بالهاِء أَيضاً : ُمِحدَّةٌ  ه. وفي المصباح : ويقالالّذي اقتصَر عليه في الفَِصيح وأَقّره ُشرَّ يب ، وقال ابن ُدريِد : هي  تَاِرَكةُ الّزِ والّطِ

يَب بعد َزْوِجها ينةَ والّطِ ّم ، تَُحدُّ و بالكسر ، ، َحدَّْت تَِحدُّ  يقال ِلْلِعدَّةِ ، المرأَةُ التي تَترُك الّزِ الكسر ، وفي كتاب ب ، ِحَداداً و بالفتح ، ، َحدًّا بالضَّ

المرأَةُ على َزْوجها بالحاِء المهملة والجيم ، قال :  َحدَّت اقتطاف األََزاِهِر للَشهاب أَحمَد بِن يُوسَف بن مالٍك عن بعض ُشيُوخ األَندلُس : أَنّ 

ينِة وما َكانَْت َعِليه قبل ذلك.َء ، إِذا قََطْعتُه ، فكأَنها أَيوالحاُء أَشهُرهما ، وأَما بالجيم فمأُْخوذٌ من َجَدْدُت الشَّي  ضاً قد انقطعْت عن الّزِ

 .َحدَّتْ  ، ولم يَْعِرف ُمِحدٌّ  فِهي أََحدَّْت تُِحدُّ  ، وأَبَى األَصمِعيُّ إِالّ  أََحدَّْت إِحداداً و

ينِة. وقيل : هو إَِذا  إِحدادُ و قال أَبو ُعبيد : «إاِّل على َزْوج تُِحدُّ  المْرأةُ فوَق ثالٍث وال تُِحدُّ  ال»في الحديث : و المرأَةِ على َزْوجها : تَْرُك الّزِ

ألَنَّهما قد ُمنِعَْت من ذلك ، ومنه  َحِزنَْت عليه ولَبَِسْت ثِيَاَب الُحْزِن وتَرَكِت الّزينةَ والِخَضاَب ، قال أَبو ُعبيِد : ونَُرى أَنّه مأُْخوذٌ من الَمْنعِ ،

باألَلف ، جاَء الحديُث ، قال : وحَكى الكسائيُّ عن  أَحدّ  وقال اللِّحيانّي في نوادره : ومن (3)يَْمنَع النَّاَس من الدُُّخوِل ألَنّه  َحدَّادٌ  قيل للبّوابِ 

 المرأَةُ على َزْوجها باألَلف. أََحدَّتِ  ُعقَْيٍل :

لون مَن النَّْحِويّين يُ  اُء في المصادر ، وكان األَوَّ  ، قال : واألُْخَرى أَكثَُر في كالِم العَرِب. ُمِحدٌّ  فهي أََحدَّت ْؤثِرونقال أَبو جعفٍر : وقال الفَرَّ

ُمغَاالتَهم  الَحِديد كانت الَخَواِرُج قد سبَتَْها فغَالَْوا بها لُحْسنَِها ، فلما رأَى أَبو (4)قَتَل امَرأَةً ِمن اإِلجماِعيّين  َرجٌل من الَحُروِريَّةِ  الَحِديدِ  أَبوو

 ن يَتفاقَم األَْمُر بينهم ، فَوثب عليها فقَتَلََها. ففي ذلك يقوُل بعُض الَحروِريَِّة يَذُكرها :بها َخاَف أَ 

وا  ا وقـــــــــــــــالـــــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــوَن هبـــــــــــــــَ
ُ
اَب امل  َأهـــــــــــــــَ

زِيـــــــدِ ـــــــــــــــــــــــــــــ      ن مــــَ رح مــــِ َو  : هـــــــَ رحط اهلــــَ ــــَ لــــَ  فـ  (5) ؟عــــَ
  

ِديــــــــــدِ فــــــــــزَاَد أَبــــــــــو  ٍف  ا ــــــــــَ ــــــــــح ي ِر ســــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــَنصــــــــــــــــــــــــح

قـــــــــيـــــــــِر     دِّ  (6)صـــــــــــــــــــــــَ ىًت رَ  ا ـــــــــَ َر فـــــــــَ عـــــــــح يـــــــــدِ فـــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــِ

  
 الراجِز كجْعفٍَر ، وإِيّاَها َعنَى بقوله : امرأَةُ َكْهَدلٍ  الَحِديدِ  أُمُّ و

َداَل  هــــــــــــــــح د كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ي َردتح أُم  ا ــــــــــــــــَ دح طــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  ق

اَن اأَلو اَل و     اَب فــــــــــــــــــكــــــــــــــــــَ َدَر الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــَ  ابـــــــــــــــــــح

  
 بِتِهاَمةَ ، حكاه ابُن األَعرابّي ، وأَنشَد : بالّضّم : ع ُحدٌّ و

ـــــــــــريًة  ث ي كـــــــــــَ احـــــــــــِ قـــــــــــَ ـــــــــــِ تح ل ـــــــــــَ ا كـــــــــــان وح َأهنـــــــــــَّ ـــــــــــَ ـــــــــــل  ف

ن مـــــــــــاِء     تح مـــــــــــِ لـــــــــــَ دح هنـــــــــــَِ قـــــــــــَ دٍّ لـــــــــــَ تِ  حـــــــــــُ لـــــــــــ   وعـــــــــــَ

  
بَّةُ. بالّضّم : ، الُحدَّةُ  عن أَبي عمرٍو :و  الُكثْبَةُ والصُّ

َكةً ، َحَددٌ  َدْعَوةٌ  يقالو  . ال يَِحّل أَن يُْرتََكَب.َحَددٌ  ُممتَنٌِع باطٌل ، وأَْمرٌ  : دٌ َحدَ  وأَْمرٌ  باِطلَةٌ. أَي ، محرَّ

 َحكاه َشِمٌر. اْمرأَتُك ، بالفتح ، ، َحَداَدتُكو

 وُمْنتََهى أَْمِرك. قَُصاَراكَ  أَي أَْن تَْفعَل كذا ، بالّضّم ، ، َحداُدكَ و

 بالفتح ، كما هو بخّط الصاغانّي ، ، َمَحدٌّ  ما ِلَي َعْنهو

__________________ 
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 ( زايدة عن القاموس.1)
 عن اخلري كما يف التهذيب واللسان. امدود : الرجر ا ُد   ( عبارة الليث :2)
 .«الدحو »( عن اللسان وابألصر 3)
د ( وهي أم حفص بنت املنذر بن اجلارود امرأة عبد العزيز بن عبد   بن أسيد ا أخي خالد ا وقد وقعت أبيدي اخلوارج ونودي عليها ا فغو 4)

 (.1289/  3الكامر للمربد )هبا 
 ( وقبله يف الكامر للمربد :5)

ت   كــــــــــــــــفــــــــــــــــاان فــــــــــــــــتــــــــــــــــنــــــــــــــــة عــــــــــــــــظــــــــــــــــمــــــــــــــــت وجــــــــــــــــلــــــــــــــــّ

 ا ــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــدحبــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد   ســـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــف أيب    

  

 للمربد : رقي .( يف الكامر 6)
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ِرٌف وَمعحِدٌ  ا كذا عن َأيب زيد وغريِه. َأي بُديف و َِيدٌ  وُملحَتديف ا َحَددٌ  وكذا ا ُ حَتديف و  ويوجد يف بع  الن سخ ابلّضّم ا  وَمصح
قاله  الشاعر ، الَحدَّانِيُّ  ْبُن َمْغَراءَ  منهم أَْوسُ  من بني َسْعدٍ  : بَْطٌن ِمن تَِميمٍ  (1) ككتّانٍ  بن َعْوِف بن َكْعٍب ، جاِهليٌّ  بِن قَُرْيعِ  َحدَّانَ  بَنُوو

ّمِ الَحَسُن بنُ  الّدارقُْطنِّي والحافُظ. ث ُحدَّانَ  وبالضَّ ِريِس. الُمَحّدِ  الّراِوي عن َجْسِر بن فَْرقٍَد ، وعنه ابن الضَّ

الُمعجمة ، ابن َعْمِرو بن غاِلِب بن َعْيَماَن بن نَْصر بن  (2)بضم الّشين  بن َشْمس ُحدَّان األَْزدِ و في نَسب َهْمَدانَ  بُن َشَراِحيلَ  ُحّدانَ  ذُوو

 َزهراَن ، هكذا في النُّسخ وقيََّده الحافُظ وغيُره.

 .عنههللارضييَْرِوي عن علّيٍ  التّابِِعيّ  ُحدَّانَ  َسِعيُد بُن ِذيو

م. قْلُت هو بعَينِهَحيٌّ من األَزد ، وأَدَخل  بُن َعْبِد َشْمس ُحدَّانُ و  أَيضاً في ُحدَّان وذُو بن شْمٍس الّذي تقّدم ِذْكُره ُحدَّان عليه ابُن ُدَريٍد الالَّ

 .الُحدَّانِيُّون وهو بِعَْينِه الّذي تقدَّم ِذْكُره آنِفاً ، قال ابُن حبيب : وإِليه يُْنَسب َهْمَدان ، أَْنَسابِ 

فةِ  ، بالفتح : ع بين َمكَّة َحدَّةُ وَ  ى قَْبلُ  وُجدَّةَ ، وكانَتْ  المَشرَّ  وهو َواٍد فيه ِحْصٌن ونَْخٌل. قال أَبو ُجْنَدب الُهَذِلّي. َحدَّاءَ  تَُسمَّ

 َ اح ُم مــــــــــا بــــــــــَ هــــــــــُ تـــــــــــُ يـــــــــــح غــــــــــَ اءَ بـــــــــــَ د   واَ شــــــــــــــــــــــــَ   حــــــــــَ

ا و     مــــــــــَ اصــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــَ ر فـــــــــــَ يــــــــــح اَء األُثـــــــــــَ مح مــــــــــَ (3)َأوحَردحهتــــــــــُُ
 

  
 اليمِن نقلَه الصاغانّي ، وَواٍد بتَِهاَمةَ. ة قُْرَب َصْنعَاء : َحدَّةو

د بِن حاتِم بن دِ  : ة بين بَْسَطاَم وَداِمغَاَن ، الَحَداَدةُ و  ينَاٍر القُومِسيّ وقيل بين قُوِمَس والّرّي من مناِزل حاّجِ ُخَراساَن ، منها عليُّ بُن محمَّ

صاحب  الَحَداِديّ  ، وعنه ابُن َعِدّيٍ واإِلسماعيلّي ، وأَبو عبِد هللا طاهُر بُن محّمِد بِن أَحمَد بِن نصرٍ  الَحَداِديّ  ، عن َجعفَِر بِن محّمدٍ  الَحَداِديُّ 

، عن يُونس بِن عبِد األَْعلَى  الَحَداِديّ  ن ، والحسُن بن يُوسفكتاِب ُعيون المجالس ، َرَوى عن الفقيه أَبي اللَّْيِث السََّمْرقَْنِدّي ، وعنه كثيرو

 وغير هؤالِء ، وقد استوفاهم الحافُظ في التَّْبِصير.

 العراِق ، وأُْخرى من أَعماِل ِمصر. : ة بَِواِسط الَحدَّاِديَّةُ و

 نقله الصاغانّي. أَْرٌض لكْلٍب ،و ُمْشِرٌف عليها يبتِدُئ به الُمَسافر ، ، محّركةً : َجبٌَل بتَْيَماءَ  َحَددٌ و

، أَي  َحْدَوَداءو َحَدْوَدى وضبطه البَكرّي بدالين مفتوحتين. وفي التكملة : ع ببالِد ُعْذَرة ، بفتح الحاِء والّداِل وتُضّم الّدال أَيضاً : ، َحَدْوَداءُ و

ْل.  بالقصر والَمّد ، والداالُت مفتوحة فيهما ، فتأَمَّ

جاِل أَو الغَِليُظ. ، كفَْرقَد : القَصيرُ  الَحْدَحدُ و  من الّرِ

 * ومما يستدرك عليه :

جُل ، إِذا استََحدّ  : الّزّراُد ، وعن األَصمعّي : الَحدَّادُ  ، األُولَى عن اللِّْحيَانّي ،  أََحدَّهو يَُحدُّه صَره إِليهبَ  َحدَّ و وغيِرَها ، بَحديدةٍ  َشْفَرتَه أََحدَّ  الرَّ

ََّهُم بِريبَة فيكون عليه َغَضاضةٌ فيها فيكون كما قال تعالى  َحِديدُ  كالهما َحدَّقَه إِليه وَرَماه به ، ورجلٌ  يَ ْنظُُروَن )الناِظر ، على الَمثل ، ال يُت
 ، قال األَعشى يصف الخْمر والَخّماَر : الَخّمارُ  الَحّدادُ و (4) (ِمْن َطْرف  َخِفيّ  

ا  نــــــــــــــَ حح ِديــــــــــــــكــــــــــــــُ ا َيصــــــــــــــــــــــــــــِ ا وملــــــــــــــ  نــــــــــــــَ مــــــــــــــح  فــــــــــــــقــــــــــــــُ

د     ـــــــــــــــــــح ٍة عـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــَ ن اِإىل جـــــــــــــــــــوح اِدهـــــــــــــــــــَ د   حـــــــــــــــــــَ

  
ارَ  ى الَخمَّ  ، وذلك لَمنِعه إِيّاَها وِحْفِظه لها وإِْمَساِكِه لها حتّى يُْبذل له ثََمنُها الذي يُْرِضيه. حدَّاداً  فإِنّه سمَّ

 اإِلنساُن : ُمنَِع من الظَّفَِر. ُحدَّ و

 أَي رأْيُك اليوَم نافِذٌ. (5) (فَ َبَصُرَك اْليَ ْوَم َحِديد  )وقوِلِه تعالى 

 ، أَي ال تَُوفِّْقه إِلصابٍَة. وفي اْحُدْدهُ  : َكفَّه وَصَرفَه ، ويُْدَعى علَى الّرُجِل فيُقَال : الّلُهمْ  َحدًّا هللاُ عنَّا شرَّ فاُلنٍ  َحدَّ و

__________________ 
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 .«ابلضم حدان قوله ككتان هو كذلك بضبرت الصاغاين ا والذي يف اللسان : بنو»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 س ا وأشار هبامشه ِإىل رواية الشارح أنه بضم الشا املعجمة.( كذا ا وما أثبت ضبرت القامو 2)
ويف معجم البلدان : عاصــم اســم موضــض يف بالد هذير ا وأورد « قوله األثير فعاصــماً  ا ماءان كما يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 البيت أليب جندب.
 .45( سورة الشور  اآية 4)
 .22( سورة   اآية 5)
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ُددحه هذيب : تقو  للرّاِمي : الّلهمّ الت  ا َأي ال ُتوفِّقحه لإلحِصابِة. احح
ش. تََحدَّدَ  وقال أَبو زيٍد :  بهم ، أَي تََحرَّ

 : ثِياُب المأْتم السُّوُد. الِحَدادُ و

 هللا ذلك َعنَّا. حدَّد أَْن يكون كذا ، كقوِلك : معاَذ هللِا ، وقد َحَدداً  ويقال :

 .(1)« يُْفلَج يُد بالحديدِ الحد»وفي األَمثال 

 قبيلَةً من األنصار. حديدةَ  وبنو

 ، مصغَّراً : قريةٌ على ساحِل بْحِر اليمن ، سمْعُت بها الحديث. الُحديدةُ و

بِيع : فَصلَه ، وهو مجاز. حدَّ  وأَقام  الرَّ

 الَحِديد شيٌخ لعَفّاَن بِن ُمسِلم ، وأَبو بكِر بُن أَحمد بِن عثماَن بن أَبي الَحِديِديّ  بُن ظالم بن ذُْهٍل ، وعبُد الَملِك بن َشّدادٍ  َحدَّادُ  وفي عبد القيس

 األَصبهانّي وآُل بيتِه َمشهوُرون. الَحدَّادُ  وآُل بيتِه بِدمْشق. وأَبو علّيِ 

 كُهَدبٍِد. خاثِرٌ  الجوهِرّي ، وقال ُكَراع : أَيأَهملَه  كعُلَبِط ، ُحَدبِدٌ  لَبَنٌ  : [حدبد]

 عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد لسالِم بِن َداَرةَ : العَجُب ، بفتح الحاِء والّداِل وُسكوِن النون : الحدْنبََدىو

بـــــــــــــَد  َدنـــــــــــــح َدنـــــــــــــبـــــــــــــَد  حـــــــــــــَ بـــــــــــــَدانح  حـــــــــــــَ َدنـــــــــــــح   حـــــــــــــَ
ـــــــــَد     ب ـــــــــح َدن َد  حـــــــــَ ـــــــــَ ب ـــــــــح دنـ ـــــــــانح  حـــــــــَ ي ـــــــــح ب (2)اي صـــــــــــــــــــــــِ

 

  
 وقد تقّدم في ح د ب.

ء فَْعلٌَع بتكِريِر ولم يَِجي وولَُده عبُد هللِا ِصحابيٌّ أَيضاً ، األَْسلَِميُّ َصَحابِيَّ  كَجْعفر ، َسالَمةُ بن ُعميِر بن أَبي َسلََمة ، َحْدَردٍ  أَبُو : [حدرد]

 ليس منه.ولو كان فَْعلاَلً لكان من المضاَعِف. ألَّن العين والاّلَم من ِجنٍس واحد ، و العَْيِن َغيُره ،

 لمصنّفه وألَبِي َحيّان ، فإِنه مذكوٌر فيهما جميعاً ، وأورده ابن القَّطاعِ أَيضاً في تصِريفه. : القَِصيُر ، كذا في َشْرح التَّْسِهيلِ  الَحْدَردُ و

َوَغَدْوا َعلى َحْرد  ) َر بهما قوله تعالى :، وقد فُسِّ كالهما عن ابن األَعرابّي  قَصَدهُ ومنَعَهُ ، : َحْرداً  بالكسر ، ، َحَردهُ يَْحِرُدهُ  : [حرد]
َدهُ  : (3) (قاِدرِينَ   ، قال : تَحريداً  َكحرَّ

ا ِإذ  داَءهــــــــــــــــــــَ ر ُدوهُ كــــــــــــــــــــَبن  فــــــــــــــــــــَ   (4) حــــــــــــــــــــَ
مُ     تـــــــــــــــِ ٌك يـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ُه ســـــــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ وا حـــــــــــــــوح  َأطـــــــــــــــافـــــــــــــــُ

  
جل : وقد أَقبْلُت قِبَلََك ، وقََصدُت قَْصَدك ،  .َحْرَدكحَرْدُت و وقال الفّراُء : تقول للرَّ

دٌ و ، َحِريدٌ و كَكِتٍف ، ، َحِردٌ و ، حاِردٌ و كعَْدٍل ، ، َحْردٌ  ثَقَبَهُ ، ورُجلٌ  : حَرَدهو  َحِردٍ  بالكسر ، جمع ، ِحَرادٍ  من قَْومٍ  ، َحْردانُ و ، (5) ُمتََحّرِ

ُمْعتَزٌل من جماعة القَبِيلِة ، وال  ُمْنفَِردٌ  : َحِريدٌ  وَحيٌّ  ، َحْرَدى ، ولم يقولوا : َحِريدةٌ  وامرأَة َمْعتَِزٌل ُمتَنِّحٍ ، : َحِردٍ  جمع ، ُحَرَداءَ و كَكتٍِف ،

تِِه ، أَو ِلِقلَّتِهِ  يُخاِلطهم في اْرتحاله وُحلُوله ؛ ا ِلِعزَّ  ، قال َجِرير : َحِريدٌ  وِذلَّته. وقالوا : كلُّ قليٍل في كثير إِمَّ

و  يـــــــــُ ـــــــــُ ُدوِّ بـ ـــــــــعـــــــــَ ِن ال لـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــنـــــــــَ يِن عـــــــــَ بـــــــــح ـــــــــَ نـــــــــا نـ  تـــــــــَ

ر      رُي وال حنـــــــــــــــَُ تـــــــــــــــجـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَداال َنســـــــــــــــــــــــــــــح رِي  حـــــــــــــــَ

  
ةِ والَكثْرة.  يعني أَننا ال نَْنِزل في قَْوٍم من َضْعف وِذلّة ، لما نَحن عليه من القُوَّ

ى واْعتزَل عن قَْومه ونَزَل ُمْنفِرداً لم يَُخاِلْطهم ، قال األَعَشى يَِصف َرُجالً  َحَرَد يَْحِرُد ُحُروداً  وقد  َشديد الغَْيرةِ على امرأَته ، فهو إِذا تَنَحَّ

 يَْبعُد بها إِذا نََزل الحيُّ قريباً من ناِحيَتِه :
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يــــــــــــــــش  حــــــــــــــــِ ر  اجلــــــــــــــــَ ي  حــــــــــــــــَ َز  ا ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  ِإذا نـ

وراً  حــــــــــــــــــــرِيــــــــــــــــــــدَ     يــــــــــــــــــــُ ِواين غــــــــــــــــــــَ رِّ غــــــــــــــــــــَ  امــــــــــــــــــــَ

  
ي عن الناِس أَيضاً.  والَجِحيُش : المتنَّحِ

__________________ 
 ابجليم بد  ا اء.« . يفلج.. ِإن ا ديد»للميداين ( يف جممض األمثا  1)
 قوله حد نبد  اخل بعده :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 ِإن بـــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوادة بـــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــالنح 

 قــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــّرقــــــــــــــــــــت انقــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم ابنســـــــــــــــــــــــــــــــــانح    

  

ب اخلــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاىل الــــــــــــــــــرمحــــــــــــــــــنح   مشــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــّ

 ال تـــــــــــــــــقـــــــــــــــــتـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوه واحـــــــــــــــــذروا ابـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــفـــــــــــــــــانح    

  

 .«ولدت انقتهم حواراً نصفه ِإنسان ونصفه مجر ا كذا يف التكملةهكذا أنشده يف الياقوتة وقا  : 

 .25( سورة القلم اآية 3)
 ( ويرو  : جردوه َأي نقوه من الت .4)
 (.الصحاح)( املتحرد املنفرد بلغة هذير 5)
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 عن النّاِس. (1)أَي ُمْنتبِذٌ ُمتْنَّحٍ  «َحِريدٌ  فُرفَع لي بَْيتٌ »في حديِث َصْعَصعَةَ : و

 ، لغتان ، يقاَل : الَحَردُ و ، َجْزٌم ، الَحْرد : (2)وفي التهذيب  َغِضَب ، ، كالهما : َحْرداً و ، محّركةً ، َحَرداً  كَضَرَب وَسِمَع ، َعلَيه ِردَ حَ و

َش بالِّذي غاَظه وَهمَّ به ، َحِرد  وأَنشد : ، حِردٌ وَ  حاِردٌ  فهو الرجُل إِذا اغتاَظ فتحرَّ

ٍة  يـــــــــ  فـــــــــِ وَد خـــــــــَ تح ُأســـــــــــــــــــــــُ ًر  القـــــــــَ وُد شـــــــــــــــــــــــَ  ُأســـــــــــــــــــــــُ

ن      هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ  ل ا كـــــــــــــــُ َ لـــــــــــــــُن اح ـــــــــــــــَ اق واردُ َتســـــــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

  
ا سيبويه ، فقال : قال أَبو العباس ، وقال أَبو زيد ، واألَصمعّي ، وأَبو  (3) [غْضبانُ ] حاردٌ و َحِردٌ  ورجل َحِرَد َحْرداً  قال ابن ِسيَده : فأَمَّ

، بتحريك الّراِء ، قال أَبو العَبّاس : وسأَْلت ابَن األَعرابّي عنها  َحِرَد يَْحَرد َحَرداً  ُعبَْيَدةَ : الذي سِمْعنَا من العرب الفُصحاِء ، في الغضب :

، والتسكين أَكثر ، واألُْخَرى فَصيحةٌ ، قال : وقَلََّما  َحْرداً و َحِرَد َحَرداً  من العَرب من يقول :فقال : َصِحيَحةٌ ، إِاّل أَن الُمفَضَّل َرَوى أَّن 

 يَْلَحن النّاُس في اللُّغَة.

نِّي : الغََضُب ، وقال أَبو ْنَصٍر أَحَمُد بُن حاتٍم ، صاحُب األَصمعّي : هو ُمَخفَّف ، وأَنشد لألَْعَرج الَمغْ  الَحَردُ  وفي الّصحاح :
(4) : 

رحِدي  ـــــــــــــــَ ِر جـــــــــــــــاَءت تـ يـــــــــــــــح يـــــــــــــــاُد اخلـــــــــــــــَ  ِإذا جـــــــــــــــِ

ٍب و     لـــــــــــــــــــوَءًة مـــــــــــــــــــن َغضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ رحدِ ممـــــــــــــــــــَح  حـــــــــــــــــــَ

  
 وقال اآلخر :

 َعَلي  اأُلر ما حرحديـَُلوُ  من 
ك فيقال منه :  .َحواِردُ  ، ولُيوثٌ  حاِردٌ  ومنه قيل : أََسدٌ  ، َحْردانُ و حاِردٌ  ، بالكسر ، فهو َحِردَ  وقال ابن الّسّكيت : وقد يَُحرَّ

ّي : الَِّذي َذَكَره سيبويه : ، بسكوِن الراِء ، إِذا َغِضَب ، قال : وهكذا َذَكَره األَصمعّي وابن دريد وعليُّ بن  َحِرَد يَْحَرُد َحْرداً  وقال ابن بَّرِ

 َحْمَزة ، قال : وشاهده قوُل األَشَهِب بن ُرَمْيلةَ :

فـــــــــِ  وَد خـــــــــَ َت ُأســـــــــــــــــــــــُ ًر  اَلقـــــــــَ ٍة ُأســـــــــــــــــــــــوُد شـــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــ 

وحا عــــــــــلــــــــــ      ــــــــــَ اقـ رحدٍ َتســــــــــــــــــــــــَ اَء اأَلســــــــــــــــــــــــاِودِ  حــــــــــَ  ِدمــــــــــَ

  
 : الِمعَى. الِحْردُ  قال األَزَهِرّي : ولم أَسمْع بهذا لغير اللّْيث ، وهو خطأٌ ، إِنما ، بالكسر : قِْطعَةٌ من السَّنَاِم ، الِحْردُ و

 .ُحُرودٌ  أَيضاً. وهذه نقلها الصاغانّي ، والجمع ر، بالكس كالِحْرَدة َمْبعَُر البَِعيِر والنّاقَِة ، . بالكسر :الِحْردو

 الّتي هي َمبَاِعُرَها ، ألَن الَمبَاِعَر واألَمعاَء متقاِربَةٌ. الُحرودِ  كَواِحدِ  ِحْردا اإِلبل : أَمعاُؤَها ، وَخِليٌق أَن يكون واحُدها أَحرادُ و

: األَمعاُء ، قال : وأَقَرأَنَا البِن  الُحُرود ، قال َشِمٌر : وقال ابُن األَعرابّي : ِحْرَدةٌ و ِحْردٌ  َمباِعُر اإِلبِل ، واِحُدَها الُحُرودُ  وقال األَصمعّي :

قاعِ   : (5)الّرِ

ِرش كـــــــــــَبن   ـــــــــــ  كـــــــــــَ ـــــــــــتح عـــــــــــل ي ـــــــــــِ ن ـــــــــــُ ُروَدهـــــــــــاب   حـــــــــــُ
ا    َواهــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ر  قـ و اٌة أُمــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــَ رٌت مــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــُ

  
 روى عن َسيِّده المذكوِر. ولَى عْمِرو بن العاِص ،، َكَكتِف ، مَ  الَحِرد زياُد بنو

 ، أَنشد ثعلب : (6) انقَطعَْت أَلبانُها أَو قلَّتْ  : ِحَراداً  اإِلبِلُ  حارَدتِ و

ٌة  بــــــــــَ لــــــــــح يبحٍ وعــــــــــُ ُر  ــــــــــَ رَيحِوي عــــــــــقــــــــــيــــــــــاًل رِجــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــَ

تح بــــــــــــه َمصــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــوبــــــــــــٌة مل     طــــــــــــ  ارِدِ متــــــــــــَ  (7) حتــــــــــــُ
  

 واستعاره بعضهم للنساِء فقال :

ا و  قـــــــــــاهتـــــــــــِ رحتـــــــــــفـــــــــــِ َ عـــــــــــلـــــــــــَ  اأَلعضـــــــــــــــــــــــــاِد مـــــــــــُ وح  بـــــــــــِ

ا حـــــــــــاَردحنَ و     مـــــــــــَ مـــــــــــائـــــــــــِ ن ا ـــــــــــَ ـــــــــــح رِب  ِإال  مـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــَ
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نَّهُ ألَنه نَّه فيْشَرْبنَهُ ، وإِنََّما يَُسّخِ مأُْكول َعقََر ّن إِذا َشِرْبنَه باِرداً على غيِر ييقول : انقَطعَْت أَلبانُهّن إِاّل أن يَشَرْبن الَحِميَم ، وهو الماُء يَُسّخِ

 أَجوافَُهّن.

 وَمَطُرَها ، وقد السَّنَةُ : قَلَّ ماُؤها َحاَرَدت من المجاز :و

__________________ 
 .«متنحي»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 لغتان. ا ََرد ( يف التهذيب املطبوع :2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 .251املعين بداًل من املغين انظر املرزابين ص ( واله عدي بن عمرو بن سويد ا وقير فيه 4)
 ( يف اللسان ابن الرقاع بفتح الراء حتريف.5)
 ( التهذيب : وقّلت.6)
 ( مصلوبة : موسومة.7)



3800 

 

 اسُتِعري يف اآنَِية ِإَذا نَِفَذ َشرَاهُبَا ا قا  :
لـــــــــــــــــــــــــوَءٌة و  ٌة ممـــــــــــــــــــــــــَح يـــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــا ابطـــــــــــــــــــــــــِ

ا    هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ــــــــــــــنـ رحزِي ا بــــــــــــــِ هــــــــــــــَ عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــح تـ ــــــــــــــَ ٌة يـ نــــــــــــــَ وح  جــــــــــــــَ

  

َبتح  حــــــــــــــــــارَدتح مــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــِإذا  كــــــــــــــــــَ  َأو بــــــــــــــــــَ

ا    هـــــــــــَ ـــــــــــُ يـــــــــــنـ َر  طـــــــــــِ ِب ُأخـــــــــــح ت  عـــــــــــن حـــــــــــاجـــــــــــِ  فـــــــــــُ

  
اِل ، يُْشَرب به.  البِْرِزيُن : إِنَاٌء يُتََّخذُ ِمن قِْشِر َطْلعِ الفُحَّ

. الِحَراد ، بيّنَةُ  مَحاِرَدةٌ و ، ُمَحاِردٌ و كَصبُور ، ، َحُرودٌ  ناقةٌ  يقال :و  َشِديَدته ، وهي القليلةُ الدَّّرِ

 إِذا َمَشى نَفََض قََوائَِمه فَضَرب بهنَّ األرَض كثيراً. ، محّركةً داٌء في قَوائم اإِلبِلِ  الَحَردُ و

ْجلَْين ، بعيرٌ  في اليََدْينِ  هو داٌء يأُْخذ اإِلبَل من الِعقَالِ  أَو  ، بالتحريك ال غيُر. َحرَد َحَرداً  ، وقد أَحَردُ  ُدون الّرِ

ْدرَ  فيَْخبُِط بِيََدْيه وهو فَصيلٌ  من الِعقال ، أَي إِحدى اليدين يُْبُس َعَصِب إِحداُهما الَحَردُ  أَو : الذي  األَْحَرد وقيل : إِذا َمَشى ، األَرَض أَو الصَّ

 َمْصَدره. الَحَردُ و ِشدَّة قََطافَتِه ، يكون في الدََّواّبِ وغيِرَها ، إِذا َمَشى َرفََع قَوائَمه َرْفعاً َشديداً ووَضعََها مكانََها من

 .(1)في البعير َحاِدٌث ليس بِِخْلقٍة  الَحَرد وفي التهذيب :

راع ، أَن تَْنقَِطَع َعَصبَةُ ِذراعِ البَِعيِر فتَستْرِخَي يُده ، فال يَزال يَْخِفق بها أَبَداً ، وإِنما  الَحَرد وقال ابن ُشميٍل : تَنقِطع العََصبةُ من ظاِهِر الذِّ

 فتَراَها إِذا َمَشى البَعيُر كأَنّها تَُمدُّ مدًّا من ِشدَّة ارتفاعها من اأِلرض وَرَخاَوتَِها.

ُجِل فلَم : الَحَردُ و ْرُع على الرَّ  وقد في الَمْشيِ ـ  وهو الصواب .(2) وفي بعض النُّسخ : االْنبَِساطـ  يَْقِدْر على االْنتَِشاطِ  يستَطع ولم أَن تَثْقَُل الّدِ

 ، وأَنشد األَزَهرّي : أَْحَردُ  ، وَرجلٌ  َحِرَد َحَرداً 

َردِ ِإَذا ما َمَش  يف ِدرحِعه َغرَي   َأحح
 الَوتَُر. َحِردَ  وقد أَن يكون بْعُض قَُوى الَوتَِر أَْطَول من بَعٍض  : الَحَردُ و

 كَكتِف. َحِردٌ  كفَِرَح ، فهو َحِردَ  فِْعُل الُكلّ و

 َعْرضاً ، قال ابُن دريد : هي نَبَطيَّة. تَُشّد على حائِط القََصبِ  التي ، بضّمهما ، ِحيَاَصةُ الَحِظيَرةِ  الُحْرِديَّةُ و الُحْرِديُّ و

ده تَحريداً  وقد  .الَحَراِديُّ  ، والجمع َحرَّ

َوافُِد ، وِلما يُلقَى عليها من أَطياِن وقال ابن األَعرابّي : يقال لَخَشِب السَّْقف : الرَّ 
دةٌ  . وُغْرفَةٌ َحراِديُّ  القَصِب : (3)  َحَراِديُّ  : فيها ُمَحرَّ

 القَصِب َعْرضاً. وال يقال الُهْردّي.

دو د وبَْيت ، كُمعَظَّم : الُكوُخ الُمسنَّم الُمَحرَّ  .ِمَحرَّ

ةٍ ، فِذْكُر الُمَسنَِّم بعد الُكوخ كالتكرار. جمة :ُمَسنَّم. والُكوخ فارسيّته ألنه ذُِكر في الخاِء المع  الُكوخ والَكاخ : بَيٌت ُمَسنَّم من قََصٍب بال ُكوَّ

دو  تَعويجه كَهيئا الطَّاق. ِء :الشيْ  تَْحِريدُ و الُمْعَوجُّ  ٍء :من كّلِ شيْ  الُمَحرَّ

دو دة َعْرضاً. وُغْرفَة القََصبِ  َحراِديُّ  البَْيِت فيه اسم الُمَحرَّ  كذلك ، وقد تقّدم. ُمَحرَّ

دٌ  َحْبلٌ و ، إِذا ُضِفَر فصاَرْت له ُحروٌف  ُمَحرَّ
 الْعِوجاِجه. (4)

دَ و ةً : َحْبلٌ  : أَْدَرج فَتْلَه فجاَء ُمستديراً ، تَحريداً  الَحْبلَ  َحرَّ  قَُوى.: غيُر ُمْستَِوي ال الَحَردِ  ِمن َحِردٌ  حكاه أَبو حنيفةَ. وقال َمرَّ

 .ُحُرودٌ  قَُواهُ َحتَّى تَتَعَقَّد وتَتراَكب : جاَء بَِحْبٍل فيه (5)وقال األَزهريُّ : َسِمْعُت العََرَب تقول ِلْلَحْبِل إِذا اشتدَّْت إِغارة 
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دَ و جهالشَّيْ  َحرَّ  كهيئِة الطَّاق. َء : َعوَّ

دَ و في التهذيب :و  هكذا نَصُّ عبارتِه.  ،آَوى إِلى ُكوخٍ  ، إِذا تَْحريداً  َزْيدٌ  َحرَّ

 وَمرَّ الكالُم عليه آنِفاً. .(6)فليَس في التهذيب ، وال في َغْيره  ُمَسنَّم ، وأَّما قول المصنّف :

دَ و  األِديُم : أُْلِقَي َما َعلَْيِه من الشَّعَر. تََحرَّ

ً  قولُُهم :و  فقد قال األَزهريُّ : هذا ِسَراٌع ، أَي ، ُحْردٌ  قَطا

__________________ 
 حتريف.« ( يف املطبوعة الكويتية : خبلقه1)
 ( وهي عبارة التهذيب واللسان والتكملة.2)
 وهي أصح.« أطنان»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 3)
 ( يف اجملمر : العوجاجه.4)
 ( يف التهذيب : غارة.5)
 .. هو املسنم الذي يقا  له كوخ امّرد ( يف التهذيب والصحاح واللسان عن األصمعي : البيت6)
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 : الِقَصاُر اأَلرحجِر. وهي موصوفٌة بذلك. ا ُرحد َخطاٌ. والَقطَا
 عن ُكراع. : السََّمك الُمقَدَّد ، الَحِريدو

اج. : أَْفَرَدهُ  أَْحَرَدهُ و جَّ اه ، عن الزَّ  ونَحَّ

 أَي أَْسَرَع. في السَّْيِر : أََغذَّ ، أَْحَردَ و

 اللَّئيُم. من الرجال ، : البَِخيلُ  األَْحَردُ  جاز :من المو

 قال رؤبة :

زِّ و  ئــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــح الٍف ومـــــــــــــــــــــــُ ّر خمـــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــــــُ

َردَ     ِز  َأحــــــــــــح بــــــــــــح َديــــــــــــِن جــــــــــــِ ِد الــــــــــــيــــــــــــَ عــــــــــــح (1)َأو جــــــــــــَ
 

  
 اليََدْيِن أَيضاً ، أَي فيهما انِقباٌض عن العَطاِء. كذا في التهذيب. أَْحردُ  : (2)ويقال له 

 زيٌد : كان يُعِطي ثم أَمَسَك. (3) حردَ  وفي األَساس :

 َحْرَداءَ  ل تَجعَل الّدابَّةَ َعَصبَةٌ تكون في َمْوِضع الِعقَا الُحَرْيَداءُ و بن ربيعةَ ، نقله الصاغانّي. : َرْملَةٌ ببالد بني أَبي بَْكِر بِن ِكالبِ  الُحَرْيَداءُ و

 تَْنفُض إِحَدى يََدْيَها إِذا َمَشْت وقد يكون ذلك ِخْلقَةً.

ّم : ، الُحُرود ، ُحُرودٌ  يقال جاَء بَِحْبل فيهو دَ  وقد ، كالَحراِديدِ  ُحُروُف الَحْبِل ، بالضَّ  َحْبلَه. َحرَّ

 نقله الصاغانّي. الَمَحاِرُد : الَمَشاِفر ،و

 : الُمْنفَِرد ، في لُغَة ُهَذيل ، قال أَبو ذَُؤيب : الُمْنَحِردُ و النَّْجُم : اْنقَضَّ ، اْنَحَردَ و

 (4) ُمنَحرِدُ َكبَن ُه َكوحَكٌب ابجلَوِّ 
 ورواه أَبو َعْمٍرو بالجيم ، وفسَّره بمنفرد ، وقال : هو ُسَهْيل.

 ب.: ُمْعتَِزٌل عن الَكَواكِ  َحِريدٌ  وفي الّصحاح : كوكب

. كعُثَْماَن : ة بدَمْشَق ، ُحْرَدانُ و  نقله الصاغانيُّ

ث. قال : ِمن حْيُث يخرجُ و ْهِريَّ عن َرجٍل ، معه ما مع المرأَةِ : كيف يَُورَّ  الماُء الّدافُق ، ُروي أَن بَِريداً من بِعض الُملوِك جاَء يسأَل الزُّ

 فقال في ذلك قائلُهم :

اَة قَ و  ــــــــــُقضــــــــــــــــــــــــَ ا ال ــــــــــَ ي ٍة َأعــــــــــح مــــــــــ  هــــــــــِ ا مــــــــــُ  ضــــــــــــــــــــــــاُ هــــــــــَ

رِ     ك  مــــــــــثــــــــــَر اجلــــــــــاهــــــــــِ يــــــــــَه َيشــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــِ َذُر الــــــــــفــــــــــَ  تــــــــــَ

  

وائـــــــــهـــــــــا  نـــــــــيـــــــــِذهـــــــــا بشـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــَت قـــــــــبـــــــــَر حـــــــــَ جـــــــــ   عـــــــــَ

َت و     طـــــــــــعـــــــــــح اقـــــــــــَ رَِدهـــــــــــَ رِ   ـــــــــــَح ٍم فـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ كـــــــــــح  حبـــــــــــُ

  
ْحِل. الَمْحِرد ْلَت الفَتَْوى فيها  َحْرداً  من َسناِم البَعيرِ  َحَرْدتُ  يقال : كَمْجِلس َمْفِصُل العُنُِق أَو َموِضع الرَّ ، ِإذا قََطْعت منه قِْطعةً ، أَراَد أَنَّك َعجَّ

َل قِراهُ بما قََطَع له ِمن َكبِِد الذَّبِيحة ولَْحِمها ، و واِء ، ولم تَْستَأِْن في الَجواِب ، فشبَّهه بَرُجٍل نَزَل به َضْيٌف فعجَّ لم يَْحبِْسه على الَحنِيِذ والّشِ

 م َمحموٌد ، وصاحبُه َمْمُدوٌح.وتَعِجيُل الِقَرى عندهُ 

 ، وأَنشد للفرْزَدِق : (5)قاله أَبو ُعبَْيد  كَصْحَراَء : لَقَْب بني نَْهَشِل بن الَحاِرِث ، ، الَحْرَداءُ و

ٍر  ُم هَنحشــــــــــــــــــــــــَ ريحِ مــــــــــا َزعــــــــــح ُر أَبــــــــــيــــــــــَك اخلــــــــــَ مــــــــــح عــــــــــَ  لــــــــــَ

ي  وال     لــــــــــــــَ رحَداُ هــــــــــــــاعــــــــــــــَ ريِ  (6) حــــــــــــــَ بــــــــــــــِ كــــــــــــــَ  بــــــــــــــِ

  

تح و  مـــــــَ لـــــــِ ٌر  (7)قـــــــد عـــــــَ اِت هَنحشـــــــــــــــــــــَ بـــــــَ يــــــــح بــــــــَ  يـــــــوَم الـــــــقـــــــُ

رَاُدهـــــــــــــاو     َعســـــــــــــــــــــــــــريِ  َأحـــــــــــــح وا بـــــــــــــِ نـــــــــــــُ  َأن قـــــــــــــد مـــــــــــــُ
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ن ساَرَع إِلى ُمَسْيِلَمةَ الَكذَّاِب. وقيل بِفَتْح الحاِء. ، بالكسر : د ، بساِحِل بَْحِر اليََمِن ، الِحْرَدةو  أَهلُه ممَّ

ا يستدرك عليه :  * وممَّ

وهكذا َوجْدتُه ُمقَيَّداً.  قال : على ِجّدٍ من أَْمِرهم. قال األَزهريُّ : (8) (َعلى َحْرد  قاِدرِينَ )يُث في كتابِه اآلية : الِجدُّ ، وهكذا فَسََّر الل الَحْردُ 

اُء. وُرِوَي في بعض التفاسير أَن قَْريَتهم كان اسُمها : والصَّواُب على َحّدٍ ، أَي َمْنعٍ ، قال :  ومثله في المراصد. .(9) َحْرداً  هكذا قاله الفَرَّ

__________________ 
ورد الشطر  (جبز)ويف اللسان « قوله وكر اخل املكلئز : الضي  اجملتمض ا واجلبز : الغلية اجلايف ا كذا يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 الثاين : أجرد.
 ( يف التهذيب : ومن هذا قير للبخير.2)
 .. فالنٌ  حاَردَ و  ( األساس :3)
 ( الصحاح وصدره فيه :4)

 عي الصيَد منتقالً من وحش حوضي يرا
 ( التهذيب والتكملة : حردائها.6) ( يف التهذيب واللسان والتكملة : أبو عبيدة.5)
 وما ورد يف اللسان :« لقد علمت: » 139( يف ديوانه ص 7)

ـــــــــــــك اخلـــــــــــــري مـــــــــــــا زعـــــــــــــم هنشــــــــــــــــــــــــــٍر  ـــــــــــــي ـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــر أب  ل

 أن مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــعســــــــــــــــــــــــــــــــــــري أحـــــــــــــــــــــــرادهـــــــــــــــــــــــاو    

  

 .25( سورة القلم اآية 8)
 ابلفتح مث السكون والدا  املهملة. حرد ويف معجم البلدان :« َحرحد» ( يف التهذيب واللسان :9)
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عر : طلوعه منفرداً ، وهو عيب ، ألنه بُْعٌد وِخالٌف للنَِّظير. تَْحريدو  الّشِ

دو  ، كُمعَظَّم ، من األَوتاِر : الَحَصُد الّذي يْظَهُر بَْعُض قَُواه على بَْعض ، وهو الُمعَجر. الُمَحرَّ

 ، بالّضّم : واِسُع األَمعاِء. ُحْرِديٌّ  ورجل

 ، أَي الُمْحتاجِ. الَحِردِ  وقال يونُُس : َسِمْعت أعرابيًّا يَْسأَل ويَقُول : َمْن يَتََصدَّق على المسكينِ 

 بن نَداوةَ بن ذُْهٍل ، في ُمَحاِرِب َخَصفَةَ. ِحَرادُ  وكِكتَاب ،

 بن َشلَخب األَكبر في َحْضَرَمْوَت. ِحَرادو

 بُن ماِلِك بن ِكنانة بن ُخَزيمة. ُحَرادُ  وكغُراب.

 بن نَْصر بن َسْعد بن نَْبَهاَن في َطيِّئ. ُحَرادو

 بُن ظاِلم بن ذُهٍل في عبد القَْيس ، قاله الحافُظ. ُحَرادُ و األَْزد. بن َمْعن بن ماِلك في ُحَرادُ و

 : بئٌِر قَِديمةٌ بمكةَ ، احتفََرها بنو عْبِد الدَّاِر ، لها ذْكٌر في الَحِديِث. أَْحراد وأُمُّ  أَْحَرادو

 : الِقلّة والحْقد. الَحْرد وذكر القاليُّ في أَماليه من معانِي

 ة.وزاد غيره : السُّْرعَ 

ِة عن الّشْيبَانِيُّ ، أَنَّه قال : ا : الَحْردُ  قال شيُخنَا : ومن غريب إِطالقاته ما َرَواه بَْعُض األَئِمَّ  : الثَّْوُب ، وأَنشد لتأَبََّط َشرًّ

ــــــــــــًة  ــــــــــــئ اِح َدرِي رمــــــــــــَ ــــــــــــِّ ــــــــــــل دًا ل عــــــــــــح َت ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح ــــــــــــرَك  أَت

َك َأي      َك أُمـــــــــــــ  تـــــــــــــح لـــــــــــــَ بـــــــــــــِ رحدٍ هـــــــــــــَ ضُ  حـــــــــــــَ رحقـــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

  
 في هذا البيِت : الثَّوُب الَخلَُق. ْردُ الحَ  وقال الفََسِويُّ :

 واستَْبعَده غيُرهما وقال : إِنّه في البيت بالِجيم ، قال البكريُّ في شرح األَمالّي : وهو المعروُف في الثَّْوِب الَخلَِق.

ةٌ. َوايَة ُمقدََّمةٌ ، والحافُظ ُحجَّ  قال شيُخنَا : هو كذلك ، إِاّل أَنَّ الّرِ

 أَي ُدْم على َغْيِظَك.« حتى تُْدِرَك َحقَّك بَِحْرِدكَ  تََمسَّكْ »هم : ومن األَمثال قول

 حاِلي ، إِذا تَنَكََّدْت. كذا في األَساس. حاَرَدتْ  ومن المجاز :

 واحدهما ، َحْرفََدةٌ. ِكَراُم اإِلِبل بالفَاِء ، أَهمله الجوهِرّي ، والصاغانّي ، وفي اللسان : هي ، الَحَرافِدُ  : [حرفد]

 .َحَراقِدُ  جْمعه ُعْقَدة الُحْنُجوِر ، بالقاف : الحْرقََدة : [حرقد]

 وهي النُّوق النَِّجيبةُ. : الَحرافُِد ، الَحراقِدُ و قاله ابُن األَعرابّيِ  أَْصُل اللَِّسانِ  : كالِحْرقِدة كِزْبِرج ، الِحْرقِدُ و

 (1)وفي بعض النسخ ـ  الّطيُن األَْسوُد الُمتَغَيُِّر اللَّْونِ  األَخيرةُ عن الصاغانّي : الَحْمأَة ، وقيل : هو (4) ج، كَجْعفَر ، وِزْبرِ  الحْرمد : [حرمد]

 وقيل : الّشديُد السَّواِد منه ، قال أَُميَّةُ : والرائِحِة ،ـ  : والُمتَغَيُِّر اللَّْوِن ، بزيادةِ الواوِ 

ا  مــــــح  عــــــنـــــــَد َمســـــــــــــــــــــائــــــهـــــــَ يـــــــَب الشــــــــــــــــــــ  غــــــِ َرَأ  مــــــَ ــــــَ  فـ

ٍب وََثحٍط     ــــــــــــــُ ل ِ ِذي خــــــــــــــُ اح دِ يف عــــــــــــــَ رحمــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

  
 : الَحْمأَةُ. الَحْرمَدةُ  . وقال أَبو ُعبَْيٍد :َحْرَمدٌ  وعن ابن األَعرابّي : يقال لطين البحر :

 نقله الصاغانّي. يعني َعْيَن الماء ، ، بكسر الميم : َكثِيرةُ الَحْمأَةِ ، ُمحْرِمَدةٌ  َعْينٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

 ، بالكسر : الغَريُن ، وهو التَّْفُن في أَْسفَِل الَحْوض. الِحْرَمَدةُ 
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 في األَمر : اللَّجاُج ، والَمْحُك فيه. الَحْرَمدةُ  وقال األَزهريُّ :

 أَهمله الجوَهِرّي واألَزهرّي والصاغانّي. ، الَحْزدُ  : [حزد]

 كذا في المحكم. الَحْصد. غة فيوقال ابن سيده هي لُ 

بّّيِ يَصف الِجنَّ : (2)وشاِهُد األَول  َء وعليه ،الشي َحَسَدهُ  : [حسد]  قوُل َشِمِر بِن الحاِرِث الضَّ

مح  وَن أَنــــــــــــــتــــــــــــــُ نــــــــــــــُ وحا انرِي فــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــُت مــــــــــــــَ  أَتـــــــــــــــَ

ا    اَلمــــــــَ وا  ــــــــَ ن  ا قــــــــلــــــــُت : عــــــــمــــــــُ وا : اجلــــــــِ  فــــــــقــــــــالــــــــُ

  

مح  هـــــــــُ ـــــــــح نـ ـــــــــقـــــــــا  مـــــــــِ اِم ف عـــــــــَ ـــــــــطـــــــــ  ُت : ِإىل ال ـــــــــح ل ـــــــــقـــــــــُ  ف

يــــــــــٌم :     دَزعــــــــــِ ا  حَنســــــــــــــــــــــــُ امــــــــــَ عــــــــــَ (3)اإِلنــــــــــَ  الــــــــــطــــــــــ 
 

  
__________________ 

 ( يف القاموس : كزِبحرٍِج.4)
 ( يف اللسان : ا َرحَمد : املتغري الريح واللون.1)
 وأورد البيتا.« ء مبعىنالشي حسدتكو  ء اعل  الشي حسدتك»( يف الصحاح : 2)
 ( قا  ابن بري الشعر لشمر بن ا ارث الضيب ا ورمبا روي لتببرت شران.3)
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ز صاحب المصباحٍ ُسكوَن الّسيِن.  ، َحَسداً  بالّضّم ، هو المشهور ، يَْحُسدهو بالكسر ، نقلَه األَخفُش عن البعِض ، يَْحِسُده بالتحريك ، وَجوَّ

َل إِليه ، ، إِذا َحسَّدهُ تَْحِسيداً و بالفتح ، َحَسادةو كقُعُود ، ، ُحُسوداً و واألَوُل أكثُر ، نِْعَمتُه وفَِضيلَتُه أَو  وفي نسخة : عنه تََمنَّى أَن تَتََحوَّ

 هو ، قال : يُْسلَبَُهَما

يـــــــــــــَب وَ  بـــــــــــــِ َر  الـــــــــــــلـــــــــــــ  ـــــــــــــَ داً تـ رَتِمح  ُ َســـــــــــــــــــــــــــ   مل  ـــــــــــــَح

ومُ     ــــــــــُ ت ُه َمشــــــــــــــــــــــــح رحضــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــّرِجــــــــــاِ  وعــــــــــِ َم ال ــــــــــح ت  شــــــــــــــــــــــــَ

  
 إِليَك. الَمْحسود أَن تَتََمنَّى َزواَل نِْعَمةِ  الَحَسدُ  وفي الصحاح :

وال  (1)ها : أَن يَرى الرجُل ألَخيه نِْعَمةً فيَتمنَّى أَن تَُزوَل عنه ، وتكوَن له ُدونَهُ. والغَْبُط ؛ أَن يَتََمنَّى أَن يكوَن له ِمثلُ  الَحَسدُ  وفي النهاية :

 يتمنَّى َزوالََها عنه.

ا ُسئل : هل يَُضرُّ الغَْبطُ » ، وهو أََخفُّ منه ؛ أاََل تَرى الَحَسد ْبُط َضْرٌب منوقال األَزَهِريُّ : الغَ   ؟أَّن النبيَّ ، صلّى هللا َعلَيه وسلّم ، لمَّ

 القَْشُر كما قاله ابن األَعرابّي. الَحَسد وأَصل «فقال : نعم ، كما يَُضرُّ الَخْبطُ 

هاب : أَْقبَحُ « شرح الشفاءِ »وفي   .الَمْحُسودِ  تََمنِّي َزَواِل نِعمةِ  (2) الَحَسدُ  تََمنِّي َزَواِل نِْعَمٍة لغَْيرِه ال تَْحُصل له. وفي األَساس : دِ الَحسَ  للّشِ

 َمْفَسَدةُ. الَمْحَسَدةُ و يأُْكُل الَجَسَد ، الَحَسدُ و ، (3) َمْحُسودٌ  على نِْعَمِة هللِا ، وكلُّ ذي نِْعَمة َحَسَدهو

تَْيِن واألُنثَى بغير هاٍء. ، ُحُسدٍ  قوم ، من َحُسودٌ و مثل حاِمٍل وَحَملَة ، ، َحَسَدةٍ و ، ُحسَّادٍ و ، ُحسَّدٍ  قوم من حاِسدٌ  هوو  بَِضمَّ

هللاُ عليَّ إِن  وهذا َغِريٌب. قال : وهذا كما يقولون : نَِفَسها ، أَْحُسُدكَ  هللا إِْن ُكْنتُ  َحَسدِني قال ابن سيده : وحَكى اللِّْحيَانيُّ عن العرب :و

 يَِجلُّ عن ذلك. عزوجلكنُت أَنفَُسها عليك. وهو كالٌم َشنِيع ، ألَّن هللا 

 .(4) (َوَمَكُروا َوَمَكَر هللاُ )أَو جازاني عليه ، كما قال :  ، الَحَسدِ  أَي َعاقَبَني هللا على والذي يَتَِّجه هذا َعلَْيه أَنَّه أَرادَ 

 بعضاً. بَْعُضُهم َحَسدَ  : تََحاسُدواو

 * ومما يَْستَْدَرك عليه :

 .(5)، بالكسر : القُراد ، والالم زائدة ، حكاه األَزهريُّ عن ابن األَعرابِّي  الِحْسِدلُ 

 .حاِسداً  ، أَي وجدتُه فأَْحَسدتُه وَصِحْبتُه

 َجَمَع. ُهْم ، بالّضَم : يَْحُشدُ و ُهْم ، بالَكْسر يَْحِشدُ  القَْومَ  َحَشد : [حشد]

وفي بعض النسخ أَي ،  في التعاُوِن ، أَو ، ، (7)بالَحاِء المهملة ، وبالخاِء المعجمة  القَْوُم : َحفُّوا ، َحَشدَ و ُكلُّه ، (6) الّزْرُع : نَبَتَ  َحَشدو

 .َحَشد وقلََّما يُقَاُل للواِحِد :هذا فِْعٌل يُستَْعَمُل في الَجِميع ،  ُدُعوا فأََجابُوا مسِرِعيَن ، واألَول أكثر

 .(8) تحاَشدواو ، احتََشدواو عليه ، َحَشدوا وكذلك ، كأَْحَشُدوا اْجتََمعُوا ألَمٍر واحٍد ، : َحْشداً  ، بالكسر ، يَْحِشُدون القَومُ  َحَشد أَو

 أَي اْجتَِمعوا. «فإِنِّي َسأَْقَرأُ عليُكم ثُلَُث القُْرآنِ  اْحِشدوا»في حديِث سورة اإِلخالص : و

عُوا له ، وتأَهَّبوا. احتََشدَ و  القَْوُم لفاُلن ، إِذا أََرْدَت أَنَّهم تََجمَّ

والتي ال تُْخِلُف  في َضْرعها. للَّبَنِ ناقَةٌ َسِريعةُ َجْمعِ ا كَصبوٍر : ، الَحُشود منهو َحفَّلَت اللَّبََن في َضْرِعها ، تَْحُشد حشوداً  النّاقةُ  َحَشَدتو

 ً  نقلهما الصاغانّي. واِحداً أَن تَْحِمَل ، (9) فَْرعا

ك ، بفتح فسكون ، ، الَحْشدُ و  وعند فالنٍ  .«َحْشَده : إِني أَخاف (10)، وفي حديث عثماَن  يَحتشدون الجماعةُ  وهذه عن ابن دريد : ويَحرَّ

 من الناِس ، أَي جماعةٌ. َحْشدٌ 
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 كَكتٍِف : َمْن ال يََدُع عند نَْفِسِه شيئاً من الَجْهد َحِشدُ الو

__________________ 
 مثلها من غري أن تُزو  عنه. ( األصر والنهاية ا وهو قو  أمحد بن حي  نقله يف التهذيب ا وفيه :1)
 ( العبارة ليست يف األساس ا وما بعدها ورد فيه.2)
 ( األساس :  سودها.3)
 .54سورة آ  عمران اآية ( 4)
 ( قا  أبو العباس ومنه أخذ ا سد ألنه يقشر القلب كما يقشر الَقراُد اجللَد فيمتص دمه.5)
 ( يف املطبوعة الكويتية : نـََبُت بضم التاء حتريف.6)
 ( يف القاموس واللسان : خف وا ابخلاء املعجمة.7)
 .حتش دواو  ( الصحاح واللسان :8)
 : قرعاً. ابلقاف.( يف التكملة 9)
 ( كذا ابألصر ا ويف النهاية واللسان : وحديث عمر قا  يف عثمان.10)
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َرة واملاِ  او  َتِشدِ   الن صح  ا قا  أَبو َكِبري اهلَُذِد  : ُحُشدٌ  ا ومجُعه : ا اِشدِ و  كاملححح
ٍة  ابـــــــــَ ِض ُأشـــــــــــــــــــــــَ ي غـــــــــرَي مجـــــــــَح راَء نـــــــــفســـــــــــــــــــــــِ جـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــُ

داً     ز  ِ  ُحشـــــــــــــــــــــــــــُ اِرِش عـــــــــــــُ فـــــــــــــَ
َ

ِك املـــــــــــــ لـــــــــــــح  وال هـــــــــــــُ

  
يت. (1)وكذلك َزَهاٌد وَسَحاٌح  َكَسَحاٍب : األَْرُض تَِسيُل من أَدنى َمَطٍر ، ، الَحَشادو ّكِ  ونَْزلَةٌ ، قاله ابن الّسِ

َحبة الَحَشادُ  وقال النَّْضر :  بَْعُضها بَْعضاً. َحَشدَ و من الَمَسايِِل ، إِذا َكانَْت أَرٌض ُصْلبَةٌ َسِريعَةُ السَّْيِل ، وَكثَُرْت ِشعَابُها في الرَّ

: تَسيل  َحَشادٌ  : أَي مَطٍر كثيٍر ، كما في الّصحاح وهذا يُخاِلف ما َذكره ابُن سيده وغيره ، فإِنه قال أَن ال تَِسيَل إِالَّ عن ِديمٍة ، الَحَشاد أَو

 وهو الذي يُِسيله القَليُل الَهيُِّن من الماِء. ، كَكتِف ، كذلك ، َحِشدٌ  ووادٍ  من أَْدنَى َمطٍر ، كما عَرْفَت.

 قال ابن سيده : وقيل إِنما هي ُحتٌُد. قال : وهو الصحيح. : ال يْنقَطُع ماُؤَها ، (2) َحِشدّ  َعْينٌ و

 قلت : وقد تَقدَّم قريباً.

، بالدال. وسيأْتِي  حاِشدٌ  قال األَزهريُّ : المعروف في َحْلِب اإِلبل : حاِشٌك ، بالكاف ، ال : من ال يُفَتِّر َحْلَب الناقَة والِقيَاَم بذلك ، حاِشدُ الو

 اِل والكاِف في هذا المعنَى.بمعنًى واحٍد ، فجمع بين الدّ  (3)القْوُم ، وَحَشُكوا  َحَشدَ  ِذْكُره في موضعه ، إِالَّ أَن أَبا ُعبْيٍد قال :

 الِعْذُق الكثيَر الَحْمِل. : الحاِشدُ و

 من َهْمَدان ، يُذَكر مع بَِكيٍل ، وُمْعظمهم في اليمن. حيٌّ  ، حاشدٌ و

 عن الصاغانّي. َكَكتَّان : َواٍد ، ، َحشَّادٌ و

 .(4)ويَْجتَمعُوَن إِليه. وقد جاَء ِذْكُره في حديِث أُّمِ َمْعبَد  يَِخفُّون لِخْدَمتِه في قومه ُمطاعٌ  َمْحفوٌد : َمْحُشود َرُجلٌ و

ا يستدرك عليه :  * وِممَّ

 .(5)، جاَء ِذْكُره في حديِث َوْفِد َمْذِحج  حاِشدٍ  : جْمعُ  الُحشَّد

اج : و والخْطب ، على غير قِياس  الَحْشد ، وقيل هما جمع الخْطبو َحْشدال ، أَي َمواِضع «والَمخاِطبِ  الَمَحاشدِ  أَِمَن أَْهلُ »في حديث الَحجَّ

باً ، ورجل ُمحتَِشداً  ، وُمْحتَِفالً  حاِشداً  ، كالَمشابِِه والَمالمح ، ويقال جاَء فاُلٌن حافِالً  من الناِس ؛  َحشدٌ  : عنده َمْحُشودٌ  ، أَي ُمستِعدًّا متأَّهِ

جل إِذا نََزَل بقوٍم فأَْكرَ  اُء : .(7) [له] َحَشُدوا ، وأَْحَسنُوا ِضيافَتَهُ : قد (6)ُموه ويقال للرَّ له وَحفَلُوا له ، إِذا اختَلَُطوا له ،  َحَشدوا وقال الفَرَّ

 وبالغوا في إِلطافه وإِكرامه.

 َعلَيَّ الُهُموَم. كذا في األَساس. تَْحُشدُ  ومن المجاز : بِتُّ في ليلة

ْرعَ  َحَصد : [حصد]  ، ِحَصاداً و بالفتح ، ، َحصاداً و بفتح فسكون ، ، َحْصداً  بالّضّم ، ، يَْحُصُدهو بالكسر ، ، يَْحِصُده النَّبَاتِ  غيَره منو الزَّ

ْحيَانّي :  قََطعَه بالِمْنَجِل. بالكسر ، عن اللِّ

رع ، الَحَصاد وأَصل ِرّماح : كاْحتََصده في الزَّ  قال الّطِ

ِة زَ  امــــــــــــــــــَ ُر خــــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــــح ُن مــــــــــــــــــِ ا حنــــــــــــــــــَح  رحٍع ِإلــــــــــــــــــَّ

ُدهح فــــــــــــــــــمــــــــــــــــــىَت أيحِن أيحِت     َتصــــــــــــــــــــــــــــــــِ  (8)  ــــــــــــــــــُح
  

ادٍ و محّركةً ، ، َحَصَدةٍ  قوم ، من حاصدٌ  هوو  بضّم فتشديد. ، ُحصَّ

 أََوانُه ، ويُْكَسر. بالفتح : ، الَحَصادُ و

اِق على نِْبتَِة الخافُورِ  نْبتٌ  : الَحَصادو  .(9)وفي بعض النُّسخ : يُْخبَُط ِلْلغَنَِم  يَْخبُِط اْلغَنَُم ، يَْنبُُت في البَرَّ
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 يُْشبِه السَّبََط. الَحَصادُ  وقال أَبو حنيفة :

 ِه.: نَْبٌت له قََصٌب يَنبسط في األَرض ، ُوَرْيقُه على َطَرِف قََصبِ  الَحَصادُ  وُرِوَي عن األَصمعّي :

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : شحاح.1)
 ( ضبطت يف اللسان : ُحُشٌد ضبرت قلم.2)
 : حتش القوم وحترتشوا ِإذا حشدوا. (حتش)ويف اللسان : وحترشوا حتريف. وورد يف اللسان « وحترتشوا»( زيد يف التهذيب : 3)
 .«:  فود  شود ا كما يف اللسانولفة ا ديث »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( ولفظه كما يف النهاية : ُحّشٌد رُّفٌد.5)
 ( التهذيب : وأكرموه.6)
 ( زايدة عن التهذيب والتكملة.7)
 .198( روايته يف ديوانه ص 8)

 ِإلـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــر انبـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــزر 

 ع مـــــــــــــــــــــــــــــىت أين أيت  ـــــــــــــــــــــــــــــتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده   

  

 ( وهي العبارة الواردة يف القاموس.9)
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 كالنَِّصّيِ. الَحَصاد الّصحاح :وفي 

ْرعُ  : الَحَصادو  بزيادة الهاِء ، وأَنشد : ، الَحِصيدةِ و كأَِميٍر ، ، الَحصيدِ و محّركةً ، ، كالَحَصدِ  ، المحصودُ  الزَّ

حـــــــــَ   رَُح الـــــــــرِّيـــــــــُح ابلضـــــــــــــــــــــــ  طـــــــــح َداٍت تـــــــــَ عـــــــــَ قـــــــــح  ِإىل مـــــــــُ

ن  َرفحضـــــــــــــــــــــًا مـــــن     ـــــهـــــِ ـــــي ادِ عـــــل ِر  َحصـــــــــــــــــــــَ اَلقـــــــِ ـــــقـــــُ (1)ال
 

  
 القاَُلقِل : ما تَنَاثََر منه بعَد َهْيِجه. دِ بَحصا أَراد

ْرُع : أَْحَصدَ و  : دَعا إِلى ذلك من نفسه. استَْحَصد قاله ابن األَعرابّي. وقيل ، كاْستَْحَصد ، يُْحَصدَ  حان أَن البُرُّ والزَّ

 فَتاْلً ُمْحَكماً. الَحْبَل : فَتَلَهُ  أَْحَصدَ و

ْرعِ الّتي الَحِصيَدةُ و  اَل يَتََمكَُّن منها الِمْنَجُل. تَْبقَى : أَسافُِل الزَّ

 .الَحصائِدُ  ُكلَُّها. والجمعُ  ُحِصَدت الَمْزَرَعةُ إِذا الَحِصيدةُ  . وقال األَزَهِرّي :تُْحَصدُ  ألَنََّها الَمْزَرَعةُ ، : الَحِصيدُ و

ياُح فطاَرْت به. َحَصَدتْه : الّذي الَحِصيدُ و  األَيِدي قالَه أَبو حنيفَةَ. وقيل هو الِّذي انتزعتْه الّرِ

 ، كُمْجَمل : ما َجفَّ وهو قائٌم. الُمْحَصدو

كةً : نَبَاٌت ، الَحَصدُ و  ، أَو َشَجٌر ، قال األَخطل : َحَصَدة واحدتُه ، ُمَحرَّ

ًة  يـــــــــــــَ اُت املـــــــــــــاِء َأجنـــــــــــــِح نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ر  فـــــــــــــيـــــــــــــه بـ ظـــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

وُت و يف و     بــــــــــُ نـــــــــــح ه الــــــــــيـــــــــــَ بــــــــــِ َوانــــــــــِ دُ جــــــــــَ  (2) اَ صــــــــــــــــــــــــَ
  

 ، قال النابغةُ : أَْحَصدَ و َما َجفَّ من النَّبَات : الَحَصدو

ٍب  رتحٍَع جلــــــــــــــــــــــَِ د ه كــــــــــــــــــــــر  واٍد مــــــــــــــــــــــُ  ميــــــــــــــــــــــَُ

وِت و     بـــــــــُ ـــــــــح نـ ـــــــــَ اٌم مـــــــــن الـــــــــيـ طـــــــــَ دِ فـــــــــيـــــــــِه حـــــــــُ  اَ صـــــــــــــــــــــــَ

  
ناعِة في األَوتاِر والحِ  : الَحَصدو  كُمكَرم ، ، ُمْحَصدٌ و كَكتِف ، ، َحِصدٌ و أَْحَصدُ  َحْبلٌ  بقال : بَاِل والدُُّروعِ ،اْشتَِداُد الفَتِْل ، واْستِْحَكاُم الّصِ

، أَي ُمْحَكٌم  ُمْحَصدٌ  ، وهو الُمْحَكُم فَتْلُه وَصْنعَته ، وَحْبلٌ  األَحَصدِ  ءِ مصدُر الشَّيْ  الَحَصدُ  على صيغة اسم الفاعل ، وقال الليث : ُمْستَْحِصدٌ و

 : َشديُد الفَتِْل. أَْحَصدُ  رٌ َمْفتُوٌل ، وَوتَ 

 ُصْلبَةٌ شديدةٌ. : َضيِّقَةُ الَحلَِق ُمحَكَمةٌ  َحْصَداءُ  ِدْرعٌ و

 نقلهما الصاغانّي. : َكثيَرةُ الَوَرِق ، َحْصَداءُ  َشَجَرةٌ و

ُجُل : َحَصدَ و  األَكثِر : َعَصَد ، بالعين المهملة.حكاه اللِّحيانّي عن أَبي َطْيبَةَ ، وقال هي لُغتنا. ولُغَةُ  مات ، الرَّ

 القَْوُم : اجتَمعُوا وتََضافَُروا. استْحَصدو أَو اْشتدَّ َغَضبُه َغِضَب ، الّرجُل : استَْحَصدو

 وكذلك أمُر القَْوِم ، كاستْحَصَف. الَحْبُل استَْحَكم ، استَْحَصدَ و

رع. كِمْنبٍَر : الِمْنَجل الِمْحَصدو  الّذي يَُجزُّ به الزَّ

أْيِ ، كُمْجمٍل : َسديُده ُمْحَصدُ  من المجاز : َرُجلٌ و  : ُمْحَكم. (3) ُمْستَْحِصدٌ  . ورأْيٌ الُمْحَصدِ  ُمْحَكُمه ، على التَّْشبيه بالَحْبل الرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 ُكّلِ شجرة : ثَمرتُها. َحَصادُ 

يَّة : م َحَصادُ و  ا تَناثَر من ِحبَّتها عند َهْيِجها.البُقُوِل البَّرِ

 .(5) الَمْحُصودِ  ِمّما أُِضيَف إِلى نَْفسه ، وقال الليث : أَراد َحبَّ البُرِّ  (4) (َوَحبَّ احلَِْصيدِ )
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رع. َحْصدِ  مأُْخوذٌ ِمنقَتَلَهم ، أَو بالََغ في قَتِْلهْم ، واستأْصلَهم ،  : يَْحُصُدُهم َحْصداً  بالسَّْيفِ  َحَصَدهم من المجاز :  الزَّ

 البَْرَوِق : ِحبَّةٌ َسْوَداُء ، ومنه قوُل ابِن فَْسَوةَ : َحصادُ و وفي التهذيب :

__________________ 
 قوله القالقر ا هي بقلة برية يشـــبه حبها حب الســـمســـم وهلا أكمام كبكمامها كذا يف اللســـان ا ويف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)

 «.ء واحد ا واملقعدات : الفراخ الجي مل تنه  ومل ينبت ريشهاالقلقر والقالقر والقلقالن شي
 ويف التهذيب : واخلضد هو ما تثىن وتكسر وخضد.« ويرو  اخلضد خباء وضاد معجمتا كذا يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 عنه وشاهده فيه قو  لبيد.( ضبطت يف التهذيب : بكسر الصاد. وما أثبت ضبطه 3)
 خصـــــــــــــــــــــــٍم كــــــــــنــــــــــادي اجلــــــــــن أســـــــــــــــــــــــقــــــــــطــــــــــت شـــــــــــــــــــــــبوهــــــــــم و 

دٍ     ــــــــــــــــــــحصـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُروع مبســـــــــــــــــــــــــــــــــت  ذي مــــــــــــــــــــرة وضـــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 .مستحصد وضبطت يف اللسان والشاهد فيه بفتح الصاد يف

ا فجمض بذلك مجيض ما يقتات من حب ا نطة  ا صـــيد َأي وأنبتنا فيها حب ا صـــيد قا  الزجاج : نصـــب قوله : وحب   9( ســـورة   اآية 4)
 .ا صيد ا كبنه قا  : وحب النبت حصد والشعري وكر ما

 أصح ألنه أعم. (انظر ا اشية السابقة)( قا  األزهري : وقو  الزّجاج 5)
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ادَ كـــــــــــَبن   ٌر  َحصـــــــــــــــــــــــــَ ِد جـــــــــــائـــــــــــِ عـــــــــــح  الـــــــــــرَبحَوِ  اجلـــــــــــَ

ِر     ذ  عــــــــــــَ
ُ

الَف املــــــــــــ رحانِة خــــــــــــِ َر  عــــــــــــفــــــــــــَ ــــــــــــح ــــــــــــِذفـ (1)ب
 

  
من  يُْحَصدُ  ، تشبيهاً بما َحصيدةٌ  : أَي ما قالَتْه األَْلِسنَة ، وهو ما يَقتَِطعُونه من الكالِم الّذي ال خيَر فيه ، واِحَدتها (2)األَْلسنة  حصائِدُ و

ْرع إِذا ُجزَّ   به. يُْحَصدُ  من القَْول بَِحّدِ الِمْنَجِل الِّذي، وتَْشبِيهاً للَِّساِن وما يَقتِطعُه  (3)الزَّ

ره. قال ابن سيده : وال أَدري ما هو. َحواِصيدُ و حاُصودٌ  وحكى ابُن ِجنِّي عن أَحمَد بن يْحيى :  ، ولم يُفَّسِ

 .«النَّدامةَ  َحَصدَ  َمن َزَرع الشَّرَّ »ومن المجاز : 

 جوهرّي.أَهمله ال ، بضّمتين ، وَكُصَرد الُحُضدُ  : [حضد]

 وَذَكر اللُّغَتَْين. الُحُضضُ  وقال الفّراُء في نوادِره : هو

ً و بفتح فسكون ، ، َحْفداً  من َحّد َضَرَب ، َحفَد يَْحِفد : [حفد]  َخفَّ في العََمِل وأَْسَرَع. محّركةً : .َحفََدانا

 أَي إِسراَعه في َمْرَضاةِ أَقاِربه.« َحْفَده أَْخَشى»عثماُن للخالفَِة ، قال :  (4) [له]َر وذُكِ  ، عنههللارضيفي حديث ُعَمَر و

 .كاْحتَفَد

 ٍء.: السُّرعةُ في كّلِ شيْ  االْحتِفَادُ  قال الليث :

 .(5)بمعنى اإِلسراع ، من المجاز ، كما في األَساس  اْحتَفَدَ و حفَدو

 في الِخْدمة والعََمِل الِخفَّةُ. الَحْفد قال األَزهرّي : َخَدَم ، : َحْفداً َحفََد يَْحِفد  من المجاز أَيضاً :و

 أَي نُْسرع في العَمل والِخْدَمة. «نَْحِفدو وإِليَك نَْسعَى»في دعاِء القُنُوِت : و

 : الِخْدَمةُ والعََمُل. الَحْفدِ  وقال أَبو ُعبَْيد : أَصلُ 

كةً  الَحفَدُ و عند العرب : األَعواُن ، فكّل من َعِمل َعَمالً أَطاَع فيه  الَحفَدُ  قال ابن َعرفة : ، حافِد َدُم واألعواُن ، جْمعُ الخَ  : الَحفََدةُ و ، محرَّ

 .حافدٌ  وساَرع ، فهو

ك ، كالَحفَدانِ  البَِعيُر والظَِّليُم ، وهو تَداُرُك السَّْيِر ، َحفَدَ  وقد َمْشٌي ُدوَن الَخبَِب ، ، محّركةً  الَحفدُ و  ، بفتح فسكون ، وبعيرٌ  الَحْفدِ و ةً ،محرَّ

 .َحفَّادٌ 

 الظَِّليُم. أَْحفَد وقد ، اإِلحفادُ  لُغَة أُْخَرى ، وهو الَحْفد قال أَبو ُعبَْيد : وفيو

 فْوَق الَمْشيِ كالَخبَِب. الَحفََدانُ  وقيل :

ُجِل : بناتُه أَْو أَوالُد أَوالِده ، َحفََدةُ  من المجاز :و  .ُحفََداءُ  ، وهو َولَُد الَولَِد ، والجمعَ  الَحفََدةِ  وهو واحدُ  كالَحِفيد الرَّ

 : هْل ُرِوَي عن عبد هللا بن مسعود ، أنه قال لِزرٍّ  .(7) أَو األَصهارُ  أَنهم الَخَدمُ  (6) (بَِننَي َوَحَفَدةً )وُرِوَي عن ُمجاِهِد في قوله تعالى : 

 الّرُجِل من َولَِده وَولَِد َولَِده. قال : ال ولكنَّهم األَصهاُر. ُحفَّاد قال : نعم ، ؟الَحفََدةُ  تَدِري ما

ا قد أَصاب. قال ُسفياُن : اُء : قال عاصٌم : وَزَعم الَكْلبِيُّ أَن ِزرًّ ويقال :  (8) [:قال ]: األَْختَاُن ،  الَحفََدةُ  قالوا وَكَذب الَكْلبِّي. وقال الفرَّ

 األَعواُن.
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ٍء ، وَعِمل لك وأَعانك. وروى أَبو حمَزة عن ابن عبّاس في ِمن شيْ  َحفََدك فما الَحفَدة بَنُوك وبنو بَنِيَك ، وأَما (9)« البَنِينَ »وقال الَحَسن. 

ل. وقال ِعْكِرمةُ : الَحفََدةُ  . وقال الّضّحاك :َحفََدك قال : َمن أَعانك فقَدْ  .(بَِننَي َوَحَفَدةً )قوله تعالى :  :  الَحفََدة : بنو المرأَةِ من زْوجها األَوَّ

 .(10)َمْن َخَدمَك من َولَِدَك ، وولَِد َولَِدَك. وقيل : المراد بالبنات في قول المصنِّف ُهنَّ َخَدُم األَبََوْين في البَْيت 

 الَوْشُي. : دالَحفْ و ُصنَّاعُ الَوْشيِ  الَحفََدةُ  عن ابن األَعرابّي :و

كالِمْكتَِل. ومنهم َمْن َخصَّ اإِلبَل ، قال األَعشى ،  ٌء يُْعلَف فيه الدََّوابُّ َشيْ  وعلى هذه اقتصر الصاغانّي : ، كَمْجِلٍس أَو ِمْنبَر ، الَمْحِفدُ و

 يَِصُف ناقَتَه :

__________________ 
 له حصاده ا ألن ذلك العر  يتحبب فيقطر أسود.( شّبه ما يقطر من ذفراها ِإذا عرقت حبب الربو  الذي جع1)
 ( يعين حصائد األلسنة الجي وردت يف ا ديث : وهر يكب الناس عل  مناخرهم يف النار ِإال حصائد ألسنتهم.2)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : ُجذ .3)
 ( زايدة عن النهاية.4)
 ّف يف القيام به.: أسرع فيه ا وخ احتفدو  فالن حفد ( عبارة األساس :5)
 .(َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزواِجُكْم بَِننَي َوَحَفَدةً ) 72( سورة النحر اآية 6)
 هو قو  عبد   بن مسعود كما يف التهذيب واللسان.« األصهار»( قوله 7)
 ( زايدة عن التهذيب.8)
 من قوله تعاىل. «بَِننَي َوَحَفَدةً » ( يريد9)
 كما يف التهذيب.( وهو قو  الليث  10)
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اَل  ض اخلـــــــــَ يـــــــــُخ مـــــــــَ نـــــــــاهـــــــــا الـــــــــغـــــــــوادّي الـــــــــر ضـــــــــــــــــــــــِ  بـــــــــَ

رَي و     عــــــِ ي الشــــــــــــــــــــ  امــــــِ عـــــــَ ي وِإطــــــح يــــــِ قــــــح دِ ســــــــــــــــــــَ فـــــــِ حــــــح  (1) مبــــــَِ
  

 ً الميم َعدَّه  ، فمن كسر الغوادّي : النََّوى ، والّرِضيخ : المرضوخ ، وهو النَِّوي يُبَلُّ بالماِء ثم يُْرَضخ. وقد ُرِوَي بيُت األَعشى بالوْجهْيِن َمعا

مان.  مما يُْعتَمُل به ، ومن فَتَحها فعلَى تَوهُّم المكان أَو الزَّ

 عِن ابن ُشميل. كِمْنبَر : َطرُف الثَّوِب ، الِمْحفَدو

 وهو القَْنقَُل. الِمْحفَد واسمه قََدٌح يُكاُل بِهِ  َروى ابُن األَعرابّي عن أَبي قَيس :و

ةً ، كالَمْحتِد ، والَمْحِكد ، والَمْحِقد ، عن ابن األَعرابّي. كَمْجِلس : األَْصلُ  الَمْحِفدو  عامَّ

 عن يعقوب ، وأَنشد لُزَهْيٍر : أَصُل السَّناِم ، في المحكم :و : السَّنَامُ  المْحِفدُ و

لــــــــــــجي  ِ  ســــــــــــــــــــــــــريحِي ورِحــــــــــــح بــــــــــــح ــــــــــــُ ٌة مل يـ يــــــــــــ  الــــــــــــِ  مجــــــــــــَُ

ا غـــــــــرَي     هـــــــــَ ـــــــــّ يـ نح نـــــــــِ رِهـــــــــا مـــــــــِ دِ عـــــــــلـــــــــ   ـــــــــهـــــــــح فـــــــــِ   ـــــــــَح

  
 .المحافِدُ  جْمعه : َوْشُي الثَّْوِب ، : الَمْحِفدو

 من َمْيفَعة. ة باليمن (2)كمْجِلس  َمْحِفدو

 بأَسفَلها. كَمْقعَد : ة بالسَُّحول الَمْحفَدو

 قال األَعَشى ، يَِصف السَّيَف : : َسِريُع القَْطعِ ، ُمْحتَِفدٌ  َسْيفٌ و

دُ و  فــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ ٍة   ــــــــــــــــــُح بــــــــــــــــــ  ض ُذو هــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــح

ال    رِ َأجــــــــــــــــــاَد جــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح ُد الصـــــــــــــــــــــــــــــــ   ُه يــــــــــــــــــَ

  
 قال األَزهريُّ : وُروي : وُمْحتَِفل الَوقُع ، بالالم ، قال :وهو الّصَواُب.

 قال الراعي : اإِلسَراع وهو الَحْفدِ  : َحَملَهُ على أَْحفََدهُ و

ٍة  يـــــــــــفـــــــــــَ ِن ُمســـــــــــــــــــــــــِ َديـــــــــــح ـــــــــــيـــــــــــَ اِء ال رحقـــــــــــَ ُد خـــــــــــَ زايـــــــــــِ  مـــــــــــَ

اِن و     فــــــــــــَ لــــــــــــِ خــــــــــــح ن  املــــــــــــِ ب  هبــــــــــــِ َداَأخــــــــــــَ  (3) َأحــــــــــــفــــــــــــَ
  

 غيرهما. أَحفَدا ، َخَدَما ، قال : وقد يكون أَحفدا وفي التهذيب :

مونه ، ويُْسِرُعون في طاعته ، يقال : َمْخُدوم ، أَي َمْحفُودٌ  رجل من المجازو . َمْحفُودٌ و حافِدٌ  ، وأَنا أَحفْدتو َحفَْدت يخُدمه أَصحابُه ويعّظِ

 .(4)وقد جاَء ِذْكُره في َحِديِث أُّم َمْعبَد 

ُد بُن عبِد هللا بن يُوسَف ، النَّْيَسابُوريُّ ، ابُن بنت العبَّاس بن َحْمَزة ، الفوممَّ   قيه الواعِظ.ن اشتَهر بالحِفيِد : أَبو بَْكٍر ُمَحمَّ

 كذا في اللَّسان. نَْبٌت ، : الِحْفِردو َحبُّ الَجْوَهر ، أهمله الجوهريُّ والصاغانيُّ ، وعن ُكراع هو : كِزْبِرج الِحْفردُ  : [حفرد]

 : َضْرٌب من الَحيَوان ، حكاه ابن َخُروٍف ، عن اللِّْحيَانّي ، وأَبي حاتم. نقله شيُخنا. وهو مستدرك عليه. الِحْفِردو *

 اإِلبُل. والُمراد بالماِل : صاحب الماِل ، الَحَسُن الِقيَاِم عليه أَهمله الجوهريُّ والجماعة وهو : كَسفَْرجل ، الَحفَْنَدد : [حفند]

 * ومما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

. الَحفَلَّد : [حفلد]  كعََملٍّس هو الَحقَلَُّد ، بالقاف ، عن ابن األَعرابّيِ ، َذَكَره األَزَهريُّ

َكةً  ، حقَداً و (5)بالفَتْح ، وهذه عن الّصاَغانّي  ، َحْقداً و بالكسر ، ِحْقداً  عليه ، كَضرَب ، وفَِرح ، َحقدِ  : [حقد]  كفِرَح ، حِقدَ   مصدرمحرَّ

 أَمسك َعداوتَهُ في قَْلبِه وتربَّص لفُْرَصتِها. : حاقدٌ  فهو ، َحِقيَدةً و

 قال َجِرير : ، كتَحقَّدَ  االسم ، الِحْقدو الفْعل ، الَحْقدُ  وقيل :
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َن  ٌة  !(6)اي عـــــــــــــدح اَلبـــــــــــــَ ن  خـــــــــــــِ  ِإن  ِوصـــــــــــــــــــــــــــاهلـــــــــــــُ

اد و     عـــــــــــَ ـــــــــــِ ـــــــــــب َن مـــــــــــض ال دح مجـــــــــــعـــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــَ َدال قـــــــــــ   حتـــــــــــَ

  
ْرُب من األَمثلة. ، الِحْقدِ  الَكثِيرُ  كصبور : ، الَحقُودو ْغِن ، على ما يُوِجُب هذا الضَّ  ُحقُودٌ و الِحْقد أَْحقادٌ  وجْمعُ  أَي الّضِ

__________________ 
 ( وروي السوادي بد  الغوادي.1)
 ا عل  أهنا من القاموس ا وليست فيه.( كلمة كمجل  وردت يف األصر با قوس2)
 وفيه : مزائد. 88( ديوانه ص 3)
 :  فود  شود. (وقد تقدم يف حشد)( ولفظه 4)
 .َحقحداً  عل  فالن حقد ( وردت يف التهذيب :5)
 ( يف املطبوعة الكويتية : ابعدن حتريف.6)
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ٍر اهلَُذِد  : ا َحَقاِئدُ و   قا  أَبو َصخح
ُدوُرهــــــــــــــمح وَ  يــــــــــــــُش صــــــــــــــــــــــــــــُ وحٍم  ــــــــــــــَِ  عــــــــــــــدِّ ِإىل قـــــــــــــــَ

َر     ون محـــــــــــَح فـــــــــــُ َي ال لـــــــــــُح ِغشـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــِ دِ ب ـــــــــــِ قـــــــــــائ  ا ـــــــــــَ

  
 انقََطع فلم يُْخِرْج َشْيئاً. إِذا الَمْعِدن كذلكو .(1) اْحتَبس : أَْحقَدو ، اْحتَقَدَ و الَمَطُر ، كفَِرَح ، َحِقدَ و غيُره. أَْحقََدهُ و ، حاقِداً  صيََّرهُ  األَمر أَْحقََدهو

 ، إِذا لم يُنِل شيئاً. ُمْحِقدو حاقِدٌ  ٌء ، وذهبَْت َمنَالتُه. وَمعِدنٌ ، إِذا لم يَْخُرج منه شي أَحقَدَ و الَمْعِدُن ، َحِقدَ  قال ابن األَعرابّي :

 نقله الصاغانّي. امتألَت َشْحماً ، َحْقداً  النَّاقةُ  َحقَدتو

 ، ولم أسمعه. (2)قال : وهذا الحرُف نقَْلتُه من كالٍم  : َطلَبُوا من الَمْعِدن َشْيئاً فلم يَِجُدوه ، أَْحقَُدوا قال الجوَهريُّ :و

 والَمْحِفد والمْحِكد. الَمْحتِدُ  كَمْجِلس : األَصُل ، وهو الَمْحِقدُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 السماُء وَحِقبَْت ، إِذا لم يُكْن فيها قَْطٌر. َحِقَدت

. الِمْحقَدو الحقُودو  : النّاقَةُ التي تُْلِقي َولََدَها. وعليه َشعٌَر ، نَقَلَه الصاغانيُّ

يُِّق البِخيُل ، الحقَلَّد : [حقلد] يُِّق الُخلُِق ، قاله أَبو ُعبيد. ونقلَه الصاغانّي في العُبَاب ، َكعََملَّس : الضَّ  كذا في الّصحاح ، وقيل : هو الضَّ

 قال شيُخنَا ، وهو مْعنًى َصحيٌح أَورَده غيُر واحد وتَبِعَُهم المصنُِّف. والضَّعيُف ،

 الشاعر : وفي قَْوِل ُزَهْير قلت : أَورَده الصاَغانّي في التكملة ، وبه فسَّر أَيضاً قوَل ُزهير اآلتي.

يــــــــــــمــــــــــــًة  نــــــــــــِ رح غــــــــــــَ ثــــــــــــِّ كــــــــــــَ ييف ملح يــــــــــــُ قــــــــــــِ ييف نــــــــــــَ قــــــــــــِ  تــــــــــــَ

رحَب وال     ِة ِذي قـــــــــــــــُ كــــــــــــــَ نــــــــــــــهــــــــــــــح دِ بــــــــــــــِ لــــــــــــــ  قــــــــــــــَ  حبــــــــــــــَ

  
 النسخ. بالمد ، اسم فاعل من أَثِم كفَرَح ، ال مْصَدر كما تَوّهمه ابن الُماّل الَحلَبّي في َشْرحه على الُمغنِي. قاله شيخنا وهكذا هو في اآلثُِم ،

 استصوبَه َشِمٌر.قلت : وهو قَْول أَبي ُعبَْيد و

 وبه فَسََّر األَصمعيُّ البيَت المْذكوَر. الِحْقُد والعََداَوة ، هو الحقَلَّدُ  أَو

وهو  إِنه اآلثُم. وقوُل األصمعّيِ ضعيٌف ، قاله َشِمٌر. ورواه ابن األَعرابِّي : وال بَحفَلَّد ، بالفاِء ، وفسَّره بأَنّه البَخيُل ، (3)والقوُل َمْن قَال 

 ال تراه إِاّل وهو يُشارُّ الناَس ويُْفِحُش عليهم.الذي 

 قال أَبو الَهْيثَِم : وهو باِطٌل ، والرواة ُمْجمعُون على القاف.

 ومنهم من قَيَّده بالبَخيِل. ُء الُخلُقِ َكِزْبِرجٍ : السَّيِّى ، الِحْقِلدو

وحِ ، هو أَيضاً :و  مثل : الِحْلِقد. نقله الصاغانّي. الثَّقيُل الرُّ

 * ومما يُْستَْدرُك عليه :

ِغيُر ، كما في اللسان الَحقَلَّد  ، وأَيضاً : الثَِّقيُل. ، كعََملَّس : َعمٌل فيه إِثٌم ، وقيل : هو اآلثُم بِعَْينِِه ، وبه فُّسر قول زهير أَيضاً. وأَيضاً : الصَّ

. وقال  إِلى أَْصِلِه ، َحَكدَ  : [حكد]  َرَجع. من حّد َضَرَب : يَْحِكدُ  إِلى أَْصِله َحَكدَ  الّصاغانّي :أَهمله الجوهريُّ

 راِجٌع للمعنَى األَِخير فقط. ، كَحاَكدَ  واعتََمَد ، كأَْخلََد إِليه ، إِليه : تَقاَعس أَْحَكدَ و

 ِصْدٍق. وقال الَمْيَدانيُّ : لُغَة ُعقَْيل ، وبالتاِء لُغَة ِصْدٍق ، وَمْحتِدِ  َمْحِكدِ  هو في عن ابن األَعرابِّي ، يقال : الَمْحتِد ، كَمْجِلس : الَمْحِكدُ و

 ِكالٍب.

 حكاه ثَْعلٌَب ، وأَنشد لُحَميد األرقِط : الَمْلَجأُ ، : الَمْحِكدو
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ِد  حـــــــــــِ لـــــــــــح ُ
يـــــــــــِح املـــــــــــ حـــــــــــِ  لـــــــــــيـــــــــــ  اإِلمـــــــــــاُم ابلشـــــــــــــــــــــــــ 

رِدِ و     قــــــــــــــــــــح ٍر اب ــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــاِز مــــــــــــــــــــُ َوبــــــــــــــــــــح  ال بــــــــــــــــــــِ

  

ِد  طــــــــــــَ اِء ُيصــــــــــــــــــــــــــح وحمــــــــــــًا ابلــــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــــَ َر يـــــــــــــَ  ِإن يـــــــــــــُ

ر      ُر شــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــح رح فــــــــــاجلــــــــــُ حــــــــــِ جــــــــــَ نــــــــــح دِ َأوح يـــــــــــَ كــــــــــِ   ــــــــــَح

  
__________________ 

. وقد استدركه الشارح بعد يف نسخة املو املطبوع بعد قوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)  «.احتب  : والسماُء مل مُتطرح
 ( الصحاح : كتاب.2)
 قوله : والقو  : من قا  ا كذا ابللسان أيضاً ا وعبارة التكملة : والقو  ما قا  أبو عبيد : أنه اآمث.»املطبوعة املصرية : ( هبامش 3)
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 .َمْحِكِده ومن المجاز : إِذا فَعَل َشْيئاً من المعروِف ثم رجَع عنه يقال : َرَجع إِلى

 .«ُدهَمْحكِ  (1) [َسْوءٍ ]ُحبَِّب إِلى َعْبِد »ومن األَمثال 

 كما في العباب. من اإِلبِل : القَصيُر ، وهي بهاٍء ، أَهمله الجوهرّي ، وصاحب اللسان ، وقال الصاغانّي : هو ، كِزْبِرج ، الِحْلبِدُ  : [حلبد]

 كما في التكملة. َضأٌْن ُحلبَِدة ، كعُلَبِطة : ضْخَمة ، يقالو

وحِ  الجوهرّي ، وقال ابن األَعرابّي : هوأَهمله  كِزْبِرج ، الِحْلِقد : [حلقد] يُِّئ الُخلُِق الثَِّقيُل الرُّ  كالِحْقِلد. كذا في التهذيب ، والتكملة. السَّ

 َولَّت أَلبانُها. أَهمله الجوهرّي ، والجماعة ، أَي ، َمحاِليدُ  إِبلٌ  : [حلد]

واِة فال أَْدِري. قلت : وقد تقدَّم له هذا المعنى بعينه : إِبٌِل َمجاِليُد. فإِن لم  يكن تَصحيفاً من بعض الرُّ

 فلم يُفّرق بينهما. الشُّْكُر ، : الَحْمدُ  نَِقيض الذَّّمِ ، وقال الِّلحيانيُّ : : الَحْمدُ  : [حمد]

 يكون عن يَد ، وعن غير يٍَد ، والشُّْكُر ال يكون إِاّل عن يَد. الَحْمدُ  وقال ثَْعلَبٌ 

 : الثَّنَاُء.هلل  الَحمدُ  وقال األَخفُش :

جل. الحمدُ و وقاَل األَزهريُّ : الشُّْكر ال يكون إِاّل ثَنَاًء ِليد أَولَْيتََها ، هللا : الثَّناُء  فَحمدُ  قد يكون ُشْكراً للصنيعِة ، ويكون ابتداًء للثّناِء على الرَّ

 ر.أَعمُّ من الشُّكْ  الحْمدُ و عليه ، ويكوُن ُشْكراً ِلنِعَمه التي َشِملَت الُكّل.

ما. وقد أَكثَر العلماُء في شرحهما وبما تقدَّم َعَرْفت أَن المصنِّف لم يَُخاِلف الُجمهوَر ، كما قاله شيُخنَا ، فإِنه تَبع اللِّْحيَانِيَّ في عَدِم الفَْرِق بينه

 المدلول ، وغير ذلك ، ليس هذا محلَّه. ، وبيانهما ، وما لَُهما ، وما بينَهما من النَّسب ، وما فيهما من الفَْرق من ِجهة المتعلَّق أَو

ضا ، والجزاُء ، وقََضاُء الحقِّ  : الَحْمدُ و بكسر الميم الثانِية  َمْحِمداً و بفتح فسكون ، َحْمداً  َشَكَره وَجَزاه وقََضى َحقَّه ، كَسِمعَه : َحِمَده وقد الّرِ

 الَمْحِمدةَ  ، بكسرها نادٌر. ونقَل شيُخنَا عن الفنارّي في أوائِل حاشية التّلويحِ أَن َمْحِمَدةٌ و بالَوْجهين ، محمَدةً و َمحِمَدةو بفتحها ، ، مْحَمداً و ،

هات اللُّغَوية  ، حُمودٌ  فهو عليها. يُْحَمد بكسر الميم الثانية مصدر ، وبفتحها َخْصلَة  ، َمحمود فهو : (2)هكذا في نسختنا. والذي في األُمَّ

أَدخلوا فيها الهاَء ، وإِن كانت في المعنَى مفعوالً ، تَشبيهاً لها بَرشيدة ، َشبَّهوا ما هو في معنَى مفعوٍل بما هو في  ، َحِميدةٌ  وهي ، َحِميدٌ و

 معنَى فاِعٍل ، لتقارِب الَمْعنَْييِن.

 ْسنَى.على كّل حال ، وهو من األَسماِء الحُ  الَمْحُمودِ  ، من صفاِت هللا تعالى بمعنى الَحِميدُ و

ُجُل : أَْحَمدَ و  عليه. يُْحَمدُ  فَعََل ما : أَْحَمدَ  ، أَو الَحْمدِ  صار أَْمُرهُ إِلى الرَّ

 موافِقاً ، وذلك إِذا َرِضيت ُسْكناه أَو َمْرَعاه. َمحموداً  ، أَي صاَدْفتُه فأَْحَمْدتُه من المجاز يقال : أَتَْيُت مْوِضَع كذاو

ً  كحِمَدها ، فهذه اللُّغَةُ الفصيحة ، َحِميدةً  األَْرض : صاَدفََها أَْحَمدَ و أَو  محموداً  وأَْذممناه ، أَي َوجْدناه فأَْحَمْدنَاه ثاُلثيّاً. ويقال : أَتْينا فاُلنا

 مْذموماً.

ً  أَْحَمدَ  قال بعضهم :و  .مْحُموداً  أَْمَرهُ : صار عنده دَ أَْحمَ و َرِضَي فِْعلَهُ وَمْذَهبَه ولم يَْنُشْرهُ للنّاِس ، إِذا فاُلنا

 وأَنشد : ، َحْمدٌ  وَمْنِزلٌ  َحْمدٌ  رُجلٌ  عن ابن األَعرابّي :و

ا و  هـــــــــَ بــــــــــُ يــــــــــح ُن غـــــــــَ ؤحمـــــــــَ تح مـــــــــن الـــــــــز وجـــــــــاِت يــــــــــُ  كـــــــــانـــــــــَ

عـــــــــًا و     جـــــــــَ تـــــــــَ ـــــــــح نـ ُ مـــــــــُ اح ـــــــــعـــــــــَ رحَلُد فـــــــــيـــــــــهـــــــــا ال ـــــــــَ َداتـ  محـــــــــح

  
 ُموافِقةٌ. َمْحُمودةٌ  ، عن اللِّْحيَانّي : َحْمدٌ  وَمنِزلةٌ  َحْمَدةٌ و َحْمدٌ  امَرأَةٌ و

ة ، عّز وَجلّ  هللا ك التَّْحِميُد َحْمدُ و ةً بَْعَد َمرَّ  وإِنَّهُ  .الَحْمدِ  الَحَسنة ، وهو أَبلُغ من بالمحامد هللِا سبحانَه َحْمدِ  : َكثَْرةُ  التَّحميد وفي التهذيب : َمرَّ

ادٌ  . لحمَّ  هلِل عزَّ وَجلَّ

د أَي من منهو ةً بَْعَد  ُحِمدَ  كأَنّه وأَشهُرَها أسمائه أَعظم وهو ، وسلموآلهعليههللاصلىهذا االسُم الشريف الواقُع َعلَماً عليه  ، التَّحميد ُمَحمَّ َمرَّ

 أُْخَرى. َمّرة
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__________________ 
 ه عل  ما يهينه ويسو ه.( زايدة عن اللسان. وهو مثر يضرب له ذلك عند حرص1)
 ( مثر اللسان والصحاح واجملمر البن فارس.2)



3820 

 

 .(1)معَك هللا. قلت : وهو قوُل الخليِل  أَحمدُ  عندَك. وفي التهذيب : أَي أَشُكُره أَي إِليَك هللا ، أَْحَمدُ  قول العرب :و

ثُك بها.وقال غيره : أَشُكر إِليَك أَياِديَه ونعََمه. وقال بعُضهم :   أَشُكر إِليك نِعََمه وأُحّدِ

 وشْكراً. له َحْمداً  لَهُ ، كقََطاِم ، أَي َحَمادِ  قولهمو

ُس :  وإِنما بُنَِي على الَكسر ألَنه َمْعدول عن المصدر ، قال الُمتَلّمِ

ود  قـــــــــــــــــــُ اِد وال تــــــــــــــــــــَ ا مجـــــــــــــــــــََ اِد هلـــــــــــــــــــََ  مجـــــــــــــــــــََ

َرتح     ِر مــــــــــــــــا ذُكــــــــــــــــِ هــــــــــــــــح َواَ  الــــــــــــــــد  ادِ طــــــــــــــــَ  محــــــــــــــــَ

  
 أَن تَْفعَل كذا أَي مْبلَغ ُجْهِدك. َحْمُدكَ و بضّمهما ، أن أَْفعََل كذا ُحَماَديَّ و أَن تَْفعََل كذا ، ُحَماداكَ  ّي :قال اللِّحيانو

 غايَتَُك وَغايَتِي. وقيل :

 وعن ابن األَعرابّي : قَُصاراك أَن تَْنُجَو منه َرأْساً برأْس ، أَي قَْصُرك وَغايَتَُك.

 منُهنَّ هذا. يُْحَمدُ  معناه غايةُ ما «النِّساِء َغضُّ الطَّْرفِ  ُحَماَديَاتُ »َسلََمة : قالَت أُمُّ و

 ، وُعنَاناك ِمثْلُه. ُحَماداك وقيل ُغنَاَماك مثل

ت قدو داً و ، أَْحَمدَ  العََربُ  َسمَّ ى َمن يُعَرف ولم ، وسلموآلهعليههللاصلى، وهما ، من أَشرف أَسمائه ،  ُمَحمَّ  وسلموآلهعليههللاصلى قبلَه تََسمَّ

اداً و ، حاِمداً و .كذلك اسُمه السالمعليه، إِاّل ما ُحكَي أَنَّ الَخِضَر  بأَْحَمدَ   بفتح فسكون ، َحْمداً و مصغَّراً  ، ُحَمْيداً و كأَِمير ، َحميداً و َكَكتَّان ، َحمَّ

وداً و (2)َرى كَسكْ  ، َحْمَدىو ، َحْمَدانَ و ، َحْمِدينَ و ، َحْمُدونَ و بفتح الدَّال والواو ، وسكون الياء عند النُّحاة  ، َحْمَدَوْيهِ و ، كتَنُّوٍر ، َحمُّ

ون الّداَل ويسكنون الواو ويفتحون الياَء. ثون يضمُّ  والُمحّدِ

دو  ، قال األَعشى : الَمحموَدةُ  ، كُمعَظَّم : الّذي َكثَُرْت ِخصالُه الُمَحمَّ

ا  اَلهلـــــــــــُ َن كـــــــــــاَن كـــــــــــَ عـــــــــــح َت الـــــــــــلـــــــــــ  يـــــــــــح ـــــــــــَ  ِإلـــــــــــيـــــــــــَك أَبـ

َواِد     رحِم اجلــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــَ ِد ال اجــــــــــــِ
َ

دِ ِإىل املــــــــــــ حــــــــــــمــــــــــــ 
ُ

 املــــــــــــ

  
يَ  ّيٍ : ومن ُسّمِ د في الجاهلية َسبعَةٌ : بمحّمد قال ابُن بَّرِ بن  محّمدو بُن ِعتَْواَرةَ اللَّْيثّي الِكنَانِّي ، محّمدو بُن ُسْفيان بن ُمَجاِشع التَِّميميُّ ، ُمَحمَّ

بن  محّمدو بن ُمْسلَمةَ األَنصارّي ، محّمدو ، (3)بن ُحْمَراَن بِن ماِلٍك الُجْعِفّي المعروف بالشَُّوْيعر  ُمحّمدو أَُحْيحةَ بن الُجاَلح األَْوِسيُّ ،

 بن ِحْرماِز بن ماِلٍك الِتميمّي. محّمدو ُخَزاِعّي ابن َعلقمةَ ،

يرافّي : أَْعلََم ، أَي ُمضاِرعُ  كيُْعِلم آتِي يُْحِمدُ  يقال فيهو كيَْمنَع ، يَْحَمدُ و  .اليَحاِمدُ  ج من األَْزد (4) أَبو قَبِيلَة كذا َضبََطه الّسِ

، فكان يجب أن تلحقه الهاُء عَوضاً عن ياِء النّسب كالمَهالبة ،  اليُْحِمديّينو اليَْحَمديّين في معنَى اليََحامدَ  قال ابن سيَده : والذي عندي أَن

 .يُْحِمد أَو يَْحَمدُ  ولكنّه َشذَّ ، أَو ُجِعَل كلُّ واحٍد منهم

َكةً : َصوُت اْلتَِهابِها َحَمدةُ و  .َحَمَدةٌ  قال الفّراُء : للنّارو كَحَدَمتَها النَّار ، ُمَحرَّ

 الَحرُّ ، قَْلُب : اْحتََدَم. احتََمدَ و َشِديُد الَحّرِ ، وُمْحتَِدم : ُمْحتَِمدٌ  يَْومٌ و

. كَحَماَمة ناحيَةٌ باليَماَمة ، َحَماَدةُ و  نقله الصاغانيُّ

ِديَّةو دٍ  ِعدَّةُ مواِضَع ، نُِسبَْت إِلى اسم الُمَحمَّ  األُرُز. من طريق ُخَراساَن ، أَكثَر َزْرِعَها ة بنََواِحي بَْغَداد ، بانِيها ، منها : ُمَحمَّ

ديّةُ و  نقله الصاَغانّي. بلٌَد ببَْرقَةَ ، من ناحية اإِلسَكْنَدِريِّة ، : الُمحمَّ

ديةُ و ابِ  : المحمَّ . د بنواِحي الزَّ  من أَْرِض المغِرب ، نقله الصاغانيُّ

ديةُ و . بَلٌَد بِكْرَماَن ، : الُمحمَّ  نقله الصاغانيُّ

ِديَّةُ و ديّةو تُونَُس ،ة قُْرَب  : الُمَحمَّ ّيِ ، : الُمَحمَّ  ِعدَّةَ ُكتٍُب بها.« الُمجملِ »وهي التي كتب ابُن فاِرٍس صاحُب  َمَحلَّة بالرَّ
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__________________ 
 ( وهو قو  الليث أيضاً كما يف التهذيب ا وقد رو  أيضاً قو  اخللير عن ِشر.1)
 .مِحديو  ( يف التكملة :2)
 ( لي ابلشويعر لقوله :3)
ه إِ و   ّن الــــــــــــــــــــــذي ميســـــــــــــــــــــــــــــــــــي ودنــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــاُه  ـــــــــــــــــــــ 

 ملســــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــمســــــــــــــــــــــــــــٌك مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا حبـــــــــــــــبـــــــــــــــِر غـــــــــــــــرورِ    

  

 ( اللسان : أبو بطن.4)
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ِديَّةُ و ً   :(1) الُمَحمَّ دُ  اختَطَّها أَبو القاِسمِ  اسُم َمِدينَِة الَمِسيلِة ، بالَمْغِرب أَيضا  بن الَمْهِدّيِ الملقب بالقائم. محمَّ

ِديَّةُ و  ة باليََماَمة. : الُمَحمَّ

دُ  هو : يقالو دُ  ويقال فاُلنٌ  يَْمتَنُّ ، أَي عليَّ ، يَتََحمَّ  .محمودٌ  النّاَس بُجوِده ، أَي يُِريِهم أَنَّه يتحمَّ

دْ  َمْن أَنفَق مالَهُ على نَْفِسه فال»ومن أَمثالهم :  على إِْحَسانِه  ديُْحمَ  على إِْحَسانِه إِلى نْفسه ، إِنما يُْحَمدُ  والمعنى : أَنه ال« به إِلى النّاِس  يَتََحمَّ

 إِلى النّاس.

ادٌ  ورجلٌ  لألَشياِء ، الَحْمدِ  كُهَمَزةٍ : ُمْكثِرُ  ، ُحَمدةٌ  رجلٌ و  ، مثله. َحمَّ

 كَضِمَد له َضَمداً ، وأَِرَم أََرماً. َغِضَب ، إِذا كفَِرح َحَمداً  عليَّ فاُلنٌ  َحِمدَ  في النوادر :و

 قال الشاعر : ، َحْمداً  ، أَي أَْكثَرُ  أَْحَمدُ  العَْودُ  من الَمَجاز : قولهم :و

ريحِ ســـــــــــــــــــــــابـــــــــقـــــــــاً  َت يف اخلـــــــــَ ئـــــــــح ِر ِإاّل جـــــــــِ  فـــــــــلـــــــــم  ـــــــــَح

وحِد و     َت ِإاّل أَنـــــــــــــَت يف الـــــــــــــعـــــــــــــَ دح دُ ال عـــــــــــــُ  َأمحـــــــــــــَ

  
لنْفِسِه  الَحْمدَ  َجلَبَ  (3) : أَنَّه إِذا ابتَدأَ الَمْعُروفَ  (2) ِء غالباً إِاّل بَْعَد خْبَرتِه ، أو معناهألَنََّك ال تَعود إِلى الشَّيْ  كذا في الصحاح : وُكتُب األَمثال

وفي ُكتب األَمثاِل  يَْحَمُدوه ْوُد أَحقُّ بأَن، والعَ  محمودٌ  له ، أَو هو أَْفعَُل ، من المفعول ، أَي االبتداءُ  للَحْمدِ  ، أَي أَْكَسبَ  أَْحَمدَ  ، فإِذا عاَد كان

ا فَتاة من بَنِي ذُْهٍل ثم من بني َسُدوس ، يقال لها في التَِّميميُّ  ِخَداُش ابُن َحابِِس  أَي هذا الَمثَلَ  قاله ، َمنه. وأَوُل من يُْحمدَ  : بأَنّ  بَاب ، لَمَّ  الرَّ

 ً َ و َهام بها َزمانا ً  عنها َزماناً ، ثم أَقبَلَ  أَي أَعرضَ  ْضَرَب ،َخطبها فََردَّهُ أَبواها ، فأ  أَي َمْنِزِلِهمْ  (4) حتّى اْنتََهى إِلى ِحلَّتِِهمْ  ذاَت ليلة راكبا

 هذا البيُت : ُمتَغَنِّياً بأَبيات ، منها

ىَت أََر  أَ  رِي اي َرابُب مـــــــــــَ عـــــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــح  اَل لـــــــــــَ

ي    فــــــِ تــــــَ اًء فـــــــَبشــــــــــــــــــــح حـــــــًا َأو شــــــــــــــــــــفـــــــَ ِك جنــــــُح نـــــــح ا مــــــِ نـــــــَ  لــــــَ

  
 :وبعده 

يِن  تــــــــــــِ يِن َوَرَددح تــــــــــــِ بــــــــــــح يـــــــــــــّ ا غــــــــــــَ مــــــــــــَ الــــــــــــَ  فــــــــــــقــــــــــــد طــــــــــــَ

يو     فـــــِ طـــــَ ُت َأصـــــــــــــــــــح نـــــــح ي ُدوَن مـــــن كـــــُ ـــــِّ ي فـــــِ  أَنـــــــت صـــــــــــــــــــَ

  

ُه  ســــــــــــــــــــــُ فح ــــــــَ وا ِإىل املــــــــاِ  نـ مــــــــُ نح َتســــــــــــــــــــــح   ــــــــََ  ُ  مــــــــَ

ي    فـــــــــِ تـــــــــَ كـــــــــح َ  يـــــــــَ يـــــــــح ٍر بـــــــــه لـــــــــَ  ِإذا كـــــــــاَن ذا َفضـــــــــــــــــــــــح

  

ـــــــــمـــــــــًا  ي ُح ذا مـــــــــاٍ  َذمـــــــــِ كـــــــــِ ـــــــــح ن ـــــــــُ يـ ـــــــــَ و مـــــــــاً  (5)فـ ـــــــــَ ل  مـــــــــُ

رًّا و     ُُ  حــــــــــُ رتح ييــــــــــَ فــــــــــِ طــــــــــَ ه لــــــــــيــــــــــ  َيصــــــــــــــــــــــــح لــــــــــَ ثـــــــــــح  مــــــــــِ

  

عحرَ  وَحِفَظت الر ابُب وَعرفته فســـــــــــــِمَعت بعَثتح ِإليه : َأنح قد َعَرفحُت و  (6)أَرحســـــــــــــلت ِإىل الر كحب اّلذين فيهم ِخَداٌش و  الشـــــــــــــِّ
ها : وَرَجَعتح ِإىل أُمها خاِطباً ا عل  َأيب حاَجَتَك فاغحدُ  َو  ا وأَلحَتِحُف ِإاّل  هر أُنحَكُح ِإال   اي ُأم هح : مث قالت ألُمِّ َمنح َأهح

قالت  ؟مض ِقّلِة مالِه وما يدعو  ِإىل ذلك قالت : فبَنحِكحيين ِخداشاً. قالت :؟ ا فما ذلك (7) قاَلت : بـََل  ؟َمنح أَرَض 
: 

وفي  فأَْصبََح ِخداٌش ،؟ فما بَدا له ؟ن َصَرفناه عنّالْم نكأَ  فأْخبَرت األُمُّ أباَها بذلك ، فقال ؛ ُء الِفعاِل ، فقُْبحاً للمال ،إِذا جمَع الماَل السيِّى

فأَرسلها َمثاَلً.  ، يُْحَمد والِوْردُ  (8) ، والَمْرأَة تُْرَشد ، أَْحَمدُ  وسلَّم عليهم ، وقال : العَْودُ  فلما أَصبحوا َغدا عليهم ِخداشٌ « : مجمع األَمثال»

 وغيرهما.قاله الميدانيُّ ، والّزمْخَشِريُّ ، 

يَِر ُمْستَوفًى في َمَحلّه. اسُم الِفيِل المذكوِر في القرآِن العِزيزِ  محمودٌ و  في قّصة أْبَرهةَ الَحبَِشّي ، لَّما أَتَى لَهْدم الكعبِة ، َذكَره أَرباُب الّسِ

ُدويَهْ  بِن يعقُوب ابن أَحمد بنِ  محّمدِ  بنُ  أَحمدُ  أَبو بكرٍ و ٌث ، وضم الدال وفَتْح الياِء : وفتحها ، بضم الحاِء وَشّدِ الميم ُحمَّ آِخُر من َحدَّث  مَحّدِ

 عن ابن شمعوَن.
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 هكذا ضبَطه أَبو علّي البردانيُّ الحافظ.

ُدوهْ  أَو هو اُز ، من أَهل النَّصِريّة. ُوِلَد في صفر سنة  ، بال ياِء ، ُحمَّ زَّ ثين ، البغدادّي الُمْقِرُئ الرَّ َروى عنه  381كذا َضبَطه بعُض الُمَحّدِ

 .469ابُن السَّمْرقَْندّي واألَنماِطيُّ وتُوفَِّي في ذي الحّجة سنة 

__________________ 
 ببغداد من قر  با النهرين. ومل يرد فيه ذكر للمحمدية الجي بتون  أو للمحمدية من قر  اليمامة. اممديةو  ( ويف معجم البلدان :1)
 .34/  2ج  2543( كما يف جممض األمثا  للميداين حرف العا رقم 2)
 ( امليداين : الُعرحَف.3)
 ( امليداين : فانته  ِإىل  لتهم.4)
 ( امليداين : دميماً ابلدا  املهملة.5)
 زيد يف امليداين : أن انزلوا بنا الليلة ا فنزلوا.( 6)
 ( القاموس : قالت : ال ا ومثله عند امليداين.7)
 ( امليداين : واملرء يرشد.8)
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شيد َحْمُدونةُ و شيد ، يُنسب إِليها حْمدونةُ  العبّاسّي. وكذا ، كَزْيتُونَة : بِنُت الرَّ بن يوسَف بِن  محّمد بنت َغضيٍض ، كأَمير ، أُمُّ ولد الرَّ

 الصباح الغَِضيضّي.

ث َحمُدونُ و َكةً ، كعََربِيَّة : َجدُّ والِد إِبراهيَم بنِ  َحَمديَّةُ و َرَوى عن أَبِيه ، وعنه أَبو جعفر الحبيبيّ  بُن أَبي لَْيلى ُمَحّدِ د ، ُمَحرَّ  بن أحمدَ  بن ُمَحمَّ

بِن عبد  محّمدِ  ِهبَِة هللِا بن عن أَبي الُحصْينِ  روياه كالهما ، هللا عبد أَخوه وكذا ، عنههللارضيبن َحْنبَل  أَحَمدَ  لإِلمام راوي الُمْسنَد َحَمِديَّةَ 

 .592الواحد أَبي القاسم الشَّيبانّي ، وماتَا معاً في صفر سنة 

 * ومما يستدرك عليه :

دَ و .للَحْمد َن أَنه ُمْستَِحقٌّ : استبا أَحَمَده داً  ، تقول َوَجْدتُه الَحْمدَ  تكلَّفَ  فاُلٌن : تَحمَّ راً. ُمتََحّمِ هللاُ إِلى َخْلِقه بإِْحَسانه إِليهم وإِنعامه  اْستَْحَمدَ و ُمتََشّكِ

 عليهم.

 .(1)في يوم القيامة  بالَحْمد انِفراُده وُشْهَرتُه« : الَحْمد ِلواءُ »و 

 كأَْفلٍُس ، وأَنشد : أَْحَمدُ  على الَحْمد . هو : َمقَاُم الشَّفاعِة. وَحَكى ابُن األَعرابّي : جْمعالَمْحُمودُ  والَمقَامُ 

مـــــــــودأَبـــــــــيـــــــــَ  و  ُه   ـــــــــَ تـــــــــُ صـــــــــــــــــــــــح اِء َخصــــــــــــــــَ نـــــــــَ  الـــــــــثــــــــــ 

ِر     ِديأبَفحضــــــــــــــــــــــــــــــِر أَقــــــــــــــــواد وأَفضــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأمحــــــــــــــــحُ

  
 نَقَلَه السَّميُن.

 أَي أَْرضاهُ لكم وأَتقدَّم فيه إِليكم. «إِليُكم َغْسَل اإِلْحِليل أَْحَمدُ »ابِن َعبَّاس : في حديث و

 َصنِيعَه. أَْحَمْدتُ  ومن المجاز :

 الَكألَ. يَتحاَمدون (2)والرعاةُ 

 ِجواَره. (3) َحمْدت وجاورتُه فما

 .َحميدةٌ  وأَْفعَالُه

 آِكلَه ، وهو بكسر الميم الثانية ، كما في المفصَّل. ْحَمُدهيَ  ، أَي ال َمْحِمَدةٌ  وهذا َطعاٌم ليسْت عنده

بيع  عن ابن عبّاس ، وُعتبة بن عبد هللا اليْحمِديّ  بضم الياِء وكسر الميم ، مشهور ، وسعيد بن ِحبَّاَن األَزديّ  اليُْحِمديّ  وزياُد بن الرَّ

بن بَادي ، محّرَكةً : بْطٌن من َغاِفق بمصر ،  َحَمَدىو ، عن ابن أَبي َعدّيٍ ، مشهور ، اليْحمِديّ  ، عن مالك ومالك بن الَجليل الْيحمِديّ 

 ، له ُصْحبَةٌ. الَحَمِديّ  منهم ماِلك بن ُعبَاَدة أَبو موسى الغافقيّ 

. وابنه إِسماعيل ، حدث عن 557ي سنة البغدادّي ، سمع ابن َطْلَحة النقالّي ، تُوفِّ  َحَمَدى بن محّمد وفي األَسماِء : أَبو البركات سعُد هللا بن

بَير 614ابن ناصٍر ، مات سنة  الجمع بين »صاحب  الُحمْيِديّ  ، شيخ البُخارّي. وأَبو عبد هللا الُحَمْيِديّ  قاله الحافظ. وعبد هللا بن الزُّ

ِحيَحْين نهاِجيّ « الصَّ ، من َربِيعِة الفَرِس ،  َحْمدانَ  َعدَن ، ومات بها ، وآل، ولي قضاَء  الحميديّ  ، وبالفَتْح أَبو بكٍر عتِيُق بن علّي الّصِ

 .«التوشيح»بن ُزَهْير بن الحارث بن راشد ، كما في  ُحَمْيد والُحَميداُت من بني أَسِد بن غري ينسبون إِلى

ْيِد. أَي فَْرُخ قطاة يطلُب فَْرُخ القطَ  الَحْمد قال الميدانّي : زعموا أَن .«قَطاةٍ يَْستِمي األَرانبِ  َحْمدُ » (4)ومن أمثالهم  اةِ. واالْستَِماُء : َطلَُب الصَّ

 َصْيَد األَرانِب ، يضرب للّضعيف يَروُم أَن يَِكيَد قَِويّاً.

ادٌ و ّي بن عبد هللا بن إِسرافِيَل بن َحمَّ ادٍ  ، َجدُّ أَبي علّيٍ الحسِن بِن علّيِ بن َمّكِ ةُ فُقَهاءِ  َحمَّ   نَْخشب ، وَروى وحدَّث.النّخشبّي ، تفقَّه عليه عامَّ

ادُ و ادُ و بن َزيِد بن ِدْرَهٍم ، حمَّ ادانِ  بن زيد بن َدينار ، وهما َحمَّ  .الَحمَّ

. وقال الصاغانيُّ : هي الَحْمأَة. وقيل هو ، كِسْلِسلٍة ، (5) الِحْمِرَدةُ  : [حمرد] أَْسفَِل في  وهو بقيَّةُ الماِء الَكِدِر يَْبقَى الِغْريَنُ  أَهمله الجوَهِريُّ

 كالِحْرِمدة. وقد تَقدَّم. الَحْوض

 : * ومما يستدرك عليه : [حمشد]



3825 

 

 النّيسابورّي ، َسِمع أَبا طاهِر بن ُخَزْيمةَ. حمشاد : جّد أَبي علّي الحسن بن أَحمد بن عبد هللا بن محمد بن حمشاد

__________________ 
 .«والعرب تضض اللواء يف موضض الشهرةقا  يف اللسان : »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«والرعاء»( عن األساس ا وابألصر 2)
 «.فبمحدت ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : فما محدت ا الذي يف األساس :3)
 .«قوله : ومن أمثاهلم اخل كان املناسب ذكره قبر ألاء الرجا  أو بعدها»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
رِد»والقاموس والتكملة ا ويف اللسان : ( األصر 5)  بدون اهلاء.« اِ مح
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َكايا ، األَْحَساُء ، أهمله الجوهريُّ ، وقال ابُن األَعرابّيِ : هي ، كعُنُق الُحنُد : [حند]  قال األَزهريّ  كقَبُول. ، َحنُود الواحد وهي األَبياُر والرَّ

 الُحتَُد ، من قولهم : َعْيٌن ُحتٌُد : ال ينقِطُع ماُؤها. (1)وهو حرٌف غريٌب ، وأَحسبها  : رواه أَبو العبّاس عنه. قال :

 قلت : وقد تقّدم ِذْكُره في حشد ، وفي : حتد ، فراِجْعه.

 * ومما يستدرك عليك :

د بن عبد الباقي بنِ  ه بقاُء بن 750، كُسكَّر ، سِمع أَبا طالِب بِن يُوسف ، مات سنة  ُحنَّدٍ  ُمظفَّر بن محمَّ ، َسِمَع من ابن  ُحنَّدٍ  ، وابُن عّمِ

 .600الُحصين ومات سنة 

ْمل الطَّويُل ، أَهمله الجوهرّي وقال أَبو َعْمرو : هو ، كقُْنفُذ الُحْنُجد : [حنجد]  كذا في التكملة. الَحْبل من الرَّ

.كالُحْنجوِر ، بالّراِء ، نقله ال كُزْنبُوٍر : الَحْنَجرةُ  الُحنُجودو  صاغانيُّ

 قاُروَرة َطويلةٌ للذَِّريَرة ووعاٌء كالسَّفَِط الصَّغير.و

 * ومما يستدرك عليه :

 : ُدَوْيبَّةٌ. وليس بثَبت. الُحْنجود

 اسٌم ، أَنشد سيبويه : ُحنجودٌ و

وا أ مـــــــــــُ لـــــــــــِ ِ    قـــــــــــد عـــــــــــَ لـــــــــــح َرَم خـــــــــــَ  لـــــــــــيـــــــــــَ  َأكـــــــــــح

رِو بــــــــِن     مــــــــح و عــــــــَ نــــــــُ ــــــــَ فــــــــاِ  بـ َد ا ــــــــِ نــــــــح ودِ عــــــــِ نــــــــجــــــــُ  حــــــــُ

  
 وسيأْتي قريباً. ، كيَِحيد ، حاد يَُحود : [حود]

 .(2)وقد تقّدم ِذْكره في ح د د  ُحدَّاَن ، بني أَبو قَبِيلٍة من اسٌم ، وهو حاِودٌ و

ى ، تَُحاِوُدهُ  قال يونس : يقال : فاُلنٌ و ُدهُ  أَي الُحمَّ يارة ، أَي يزورنا بين األَيّام ، ومنه يُحاِودنا ، وهو (3) تَتَعَهَّ للتَّأَنِّي في األَمر  حاَوَدةالمُ  بالّزِ

 ، تستعمله العاّمة.

فاً عن الجيم. َكُهوٍد : ع ، ُحودٌ و  إِن لم يكن ُمَصحَّ

ً وَ  بفتح فسكون ، ، يَِحيد َحْيداً  عنه حاد : [حيد]  َمِحيد تقول ما ِلي عليه َمِزيد ، وال عنهـ  َمِحيداً و محّركةً على األَصل في المصادر ، َحيََدانا

وَعَدل ، ونقل ابن  مال ، عن اللِّْحيانّي ، وهو من المصادر القليلِة : (4)كَصْيُرورة  ، َحْيُدودةً و بفتح فسكون ، َحْيدةً و كقُعُود ، ُحيُوداً ـ و

، وصار َصْيُرورة : هو خاصٌّ بذوات الياِء من بين الكالم إِاّل في أَربعة  حاد حْيُدوَدةو القّطاع عن الفّراِء في قول العرب : طار طْيُرورةً ،

لى بناٍء لذوات أَحُرف من ذوات الواو ، وهي : كْينُونة ، وَدْيُمومة ، وَهْيعُوعة وَسْيدودة. وإِنما ُجعلت بالياِء وهي من الواو ، ألَنها جاَءت ع

 الياِء ليس للواو فيه حظٌّ فقيلت بالياِء.

رأْسه وهما  (6) َحْيَديو (5)رأْسه  َحْيَدة ومن الرأِْس : ما َشخَص من نواحيه ، يقال : َضَربَهُ على ِء ،: ما َشخَص من نََواحي الشَّيْ  َحْيدُ الو

 العُْجرتان في جانبيه.

َ  يَخرج منه فيتقدَّم شاِخصٌ  َحْرفٌ  من الَجبَِل : الَحْيدُ  الَجبِل ، َحْيدِ  يقال : قَعََد تَحتو  قاله ابن سيده. نّه َجناٌح ،كأ

 ، إِذا كانت له ُحُروٌف ناتئة في أَْعراِضه ، ال في أَعاليه. أَْحيَادٍ و ُحيُودٍ  : ما شَخَص من الَجبل واعَوجَّ ، يقال َجبٌَل ذو الَحْيد وفي التهذيب :

 . وكذلك من العَْظم.َحْيدٌ  كلُّ ِضلَعٍ َشِديدةِ االْعِوجاجِ و

ى منه. وقال اللَّْيث : ُحيودُ و ، أَي ذو أَنابِيَب ُمْلتَِوية ِحيَدٍ  ويقال : قَْرٌن ذو في قَْرِن الَوِعلِ  العُْقَدة : الَحْيدو : كلُّ َحْرٍف  الَحْيدُ  القَْرن : ما تَلَوَّ

أْس ،  العّجاج يصف َجَمالً :بضّم ، وروي بالكسر أَيضاً ، قال  ، ُحيُود ج وغيرهما وُكلُّ نُتُوٍء في قَْرن أَو َجبَل من الرَّ
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وِر  خــــــــــــــُ ٍ  ميــــــــــــــح نــــــــــــــُ عــــــــــــــان عــــــــــــــُ عحشــــــــــــــــــــــــــــَ  يف شــــــــــــــــــــــــــــَ

ودِ حـــــــــــــــايب     يـــــــــــــــُ ورِ  ا ـــــــــــــــُ جـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  فـــــــــــــــاِرِض ا ـــــــــــــــُ

  
 وبَْدرة وبِدٍر ، قال ماِلُك بُن خاِلٍد الُخناعّي الُهذلّي : ، كِعنَبٍ  ِحيَدٌ وَ  أَْحيَادٌ و

بــــــــــــقــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــ  اأَلاّيِم ذو  دٍ لهلِل يــــــــــــَ يــــــــــــَ   حــــــــــــِ
اُن واآ    يـــــــــــــــ  رٍّ بـــــــــــــــه الـــــــــــــــظـــــــــــــــ  خـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ  سُ مبُشــــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( الضمري يف وأحسبها يعود ِإىل اأَلزهري.1)
 ( كذا ابألصر ا ومل يرد يف حدد.2)
 والتكملة فكالقاموس.« تـََعه ُده»( اللسان : 3)
 بتحريك الياء فسكنت ا ألنه لي  يف الكالم فعلو  غري َصعُفوٍ . َحَيُدودة وأصله .. َحيحُدودةو  ( قا  اجلوهري :4)
 رأسه اليمىن. حيدة ( األساس :5)
 ( األساس : وعل  َحيحَديَتح.6)
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 ، أَي مثلُه. ِحيُدهو َحْيُدهو هذا نِدُّه ونَِديُده ، وبِدُّه وبَِديُده ، ويقال : الِمثُْل والنَِّظير ، ويُْكَسر ، : الَحْيدو أَي ال يَبقَى

وأَورده األَزهريُّ في حدر ، وقال : الَحْيداُر من الَحَصى : ما َصلَُب  من الَحَصى عن قوائِِم الدَّابَِّة في السَّْيرِ  حادَ  ، كسْحبَاَن : ما الَحْيدانُ و

 :واستشهد عليه ببيٍت البن ُمْقبِلواكتَنََز ، 

زًا  مـــــــَ َداِر اَ صـــــــــــــــــــــَ  قـــــــُ يـــــــح جـــــــاَد حبـــــــَ ي الـــــــنـــــــِّ رحمـــــــِ   (1)تــــــــَ
ا    يـــــــــنـــــــــَ طـــــــــًا أَفـــــــــبحنـــــــــِ لـــــــــح رٍُح خـــــــــَ ٍة ســـــــــــــــــــــــُ يـــــــــَ  يف ِمشـــــــــــــــــــــــح

  
 ورواه األَصمعيُّ بالجيم ، وسيذكر ِإن شاَء هللا تعالى.

َكةً ، الَحيَدُ و  وأَنشد : الطَّعَاُم ، : الَحيَاد والذي في اللسان وغيره : ، ُمَحرَّ

َدتح و  تــــــــــــــَ تح مُث  اغــــــــــــــح َرو حــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اُب تـ  ِإذا الــــــــــــــرِّكــــــــــــــَ

جح     عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ادِ بـــــــــــــعـــــــــــــَد الـــــــــــــر واح فـــــــــــــلـــــــــــــم تـ يـــــــــــــَ   ـــــــــــــَِ

  
 نقله الصاغانّي. أَن يَْنَشَب َولُد الشَّاةِ ولم يَْسُهْل َمْخَرُجهُ ، ، وذلك َحيَداً  يقال : اشتََكت الشاةُ و

 عن ِظلِّه نََشاطاً ، يَِحيدُ  وبهما ُرِوَي بيت الُهذلّي اآلتي ِذْكره ، أَي كَكيِّس ، َحيِّدٌ و ، َحيََدى ، كَجَمَزى : مْشيَةُ الُمْختَاِل ، وِحمارٌ  الَحيََدىو

جلُ عن الشيْ  الُحيُودِ  ويقال َكثيرُ  وعبارةُ الّصحاح :  ولم يوَصْف ُمَذكٌَّر على فَعَلَى َغْيُرهُ. ِء إِذا َصدَّ عنه َخْوفاً وأَنَفةً عن الشيْ  يَِحيد ِء ، والرَّ

 ٌء على فَعَلَى غيره ، قال أُميَّة بُن أَبي عائٍِذ الهذليُّ :م يجْئ في نُعوِت المذكَّر شيْ ول

يــــــــــــــــــــَزُه أَ  رامــــــــــــــــــــِ َم حــــــــــــــــــــاٍم جــــــــــــــــــــَ  َواصــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــَ

ٍة     يــــــــــــــــــَ زَابــــــــــــــــــِ َد حــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ ا  حــــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــــدِّحــــــــــــــــــَ

  
، فيجوز أَن يكون  َحيِّدٌ  : َحيََدى  أَنه قد ُرِوَي موضعَرُجٌل َدلََظى ، للشديِد الدَّْفع ، إِالّ  للمَذّكِر وقد َحَكى غيره : بَِحيََدى قال ابن ِجنِّي : جاءَ 

 عن ابن األَعرابّيِ. َحيََدى . وكذلك أَتانٌ َحيََدى هكذا رواه األَصمعيُّ ، ال

 وقال األَصمعيُّ : ال أَسمع فعَلَى إِال في المؤنَّث ، إِاّل في قول الُهذلّي ، وأَنشد :

هــــــــــــــــا  ــــــــــــــــُ ت ي ِإذا ُرعــــــــــــــــح ــــــــــــــــِ ل   (2)كــــــــــــــــَبيّنِ وَرحــــــــــــــــح
ا ِ     َز  جــــــــــــــــــازٍِئ ابلــــــــــــــــــّرِمــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  مجــــــــــــــــــََ

  
ي َجدُّ َجِريٍر الَخَطفي بِبَيت قاله ؛  وُسّمِ

 َعَنقاً بعد الَكالِ  َخَطَف و 
 قاله عبد الباسط البلقينّي.واستدرك شيخنا : َوقََرى ، لراِعي الَوقِيِر ، وهو القَِطيع من الغَنم. ورجل قَفََطى ، أَي كثيُر النّكاح ، 

ْوا :و  كَسْحبان. ، َحْيَدانَ وَ  بالفتح ، َحيَاَدةَ و كأَْحَمد ، ، أَْحيَدَ و ، بالكسر ، ِحيداً و بفتح فسكون ، َحْيَدةَ  َسمَّ

فة ، اعتَلَّت ياُؤه ، ألَنهم َجعلوا الزيادةَ في آخِره َحاَدانُ  قال سيبويه : بمنزلة ما في آخِره الهاُء ، وَجعَلُوه  فَْعالُن منه ، َذَهب به إِلى الّصِ

 معتالًّ كاعتالله ، وال زيادةَ فيه ، وإِال فقد كان ُحْكمه أَن يَِصّح كما صحَّ الَجَواَلُن.

ٍر ، َحْيدُ و رٍ  َحْيدُ  هو أَو بفتح فسكون وضّم العَين المهملة وتشديد الواو ُعوَّ ٍر ، َحْيدُ  أَو بالقاف ، قُوَّ بين  َجبٌَل باليََمنِ  بالحاِء المهملة : ُحوَّ

ْحرُ  َحْضَرَموَت وُعَمانَ   فيما يقال ، نقله الصاغانّي. فِيه َكْهٌف يُتَعَلَُّم فيه الّسِ

 ، بالّضّم. ُحيُوداً  ماَل عنه. وزاد في مصادره : وفي األَساس : جانَبَهُ ، بالكسر : ، ِحياداً و حايََدهُ ُمَحايََدةً و

وهذا قد َضبََطه الصاغانيُّ بالّضّم ، فقال : ويُقَاُل ما  َشْيئاً أَو َشْخباً من اللَّبَِن ، فيهما ، أَي كَسَحابٍ  وال لَيَاداً ، َحيَاداً  له كَما تَرَ  قولهم :و

 ، أَي َشْخباً من اللَّبَن ، ففي سياِق الُمصنّف قُصوٌر ال يَخفَى. ُحيَاداً  رأْيُت بإِبِلِكم

 .َحْيُدودةٌ  فيه (3) نََظُر َسْوءٍ  بفتح فسكون ، أَي الَحْيَدة نََظرَ  ما نََظر إِليَّ إِالَّ و

َوغاِن ، وفي  بالَحْيُدوَدة أَمرٌ  ، ِحيدي َحيَادِ و أَي  كِفيِحي فَيَاحِ ، : وهي كلمة يقولها الهاربُ  (4)البن أَبي الَحِديد « شرح نَْهج البالغة»والرَّ

ي صَماِم أَي اتَِّسعي يا   مبنيّةٌ على الكسر كبََداِد. حيادِ و إِذا اْنَحَرَف ، َحاد من ِحيدي داهيةُ ، وأَصلُ اتّسعي ، وَصّمِ
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َده ، إِذا فَحيََّدهُ  الّسْيرَ  فاُلنٌ  قَدَّ  يقالو  َجعََل فيه وَحرَّ

__________________ 
 ( املعىن أنه حيمي نفسه من الر ماة.1)
 (.عن التهذيب)ابلزاي « زعتها»( رواه يعقوب 2)
 .«يف املو املطبوع بعد قوله : سوء نظر ا وأرٌض. وقد استدركها الشارح بعد»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 «.حيِدي حيادِ  : قلتم القتا  جاء فِإذا»:  عنههللارضي( وقد وردت يف خطبة علي 4)
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 وُحُروٌد ا َأي ُعَجٌز. ُحيودٌ  ويقا  : يف هذا الُعودِ  .ُحُيوداً 
 * ومما يستدرك عليه :

 .«الَميُود الَحيُود د الَكنُودالَجُحو هي» الدْنيَا يذُمّ  ، عنههللارضي، وهو من أَبنية المبالغة ، وقد جاَء في كالم علّيٍ ،  الَحيُود

 البعيِر ، بالّضّم ، مثل الَوِرَكين والّساقَْين ، قال أَبو النّجم يَصف فْحالً : ُحيُودُ و

ايف  ا ضـــــــــــــــــــــــــَ ودِ  (1)يـــــــــــقـــــــــــوُدهـــــــــــَ يـــــــــــُ رَُع  ا ـــــــــــُ جـــــــــــح  هـــــــــــَ

ضُ     نــــــــــــــــ  جــــــــــــــــَ ِِه هــــــــــــــــَ ربح ِدٌ  يف ضــــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  مــــــــــــــــُ

  
فِة.  أَي يَقوُد اإِلبل فْحٌل بهذه الّصِ

 ، أَي ِغلََظه. َحْيدتَه ويقال : اْعلُوا بِنا ذُلَّ الطَّريِق وال تَْعلُوا بنا

 : أَرٌض ، قال ُكثَيِّر : َحْيَدةوَ 

ُه و  وبـــــــــــــَ نـــــــــــــُ عـــــــــــــًا فـــــــــــــجـــــــــــــُ نـــــــــــــبـــــــــــــُ  مـــــــــــــر  فـــــــــــــَبرحَو  يـــــــــــــَ

يـــــــــــدَ قـــــــــــد و     دةٌ مـــــــــــنـــــــــــه  حـــــــــــِ يـــــــــــح اثـــــــــــرُ  حـــــــــــَ بـــــــــــَ  فـــــــــــعـــــــــــَ

  
 .َحْيَدان : بَْطٌن ، قال ابن الكلِبّي : هو أَبو َمهَرة بن َحْيدان وبنو

 بن علّيٍ البَْلخّي ، كان في حدود الثالثمائة. َحْيدو

 ، له ُجْزٌء معروف ، عن األَصّم. َحْيد ومحمد بن علّي بن

 ، حدََّث. َحْيد وابنه أَبو منصور بن

 بن يَْعُرب بن قَحطاَن ، ذكَره األَميُر. حيَادةو

 بن َشالُوم الذي نُِسَب إِليه حديُث النِّيل ، لم يَثْبُْت. حائِدُ و

 خلاءفصر ا
 املعجمة مض الّدا  املهملة

 .ُمْخبَْندٍ  واشتَدَّ ، كاْبَخْنَدى وهو َعُظم وَصلُب أَهمله الجوَهرّي في هذا التركيب. وقال الصاغانّي : أَي البَِعيُر ، اْخبَْنَدى : [خبند]

ةٌ ُمْمتَِلئةٌ ، َخبَْنَداةٌ  جاِريَةٌ  قال األَصمعّي :و ةُ القََصب. أَو تَارَّ ةُ الَخْلِق كلِّه. : تامَّ : فَعَْنلَل ،  َخبَْنَدىو أَو ثَِقيلَةُ الَوِرَكْيِن ، كالبََخْنَداةِ. وقيل تامَّ

 .اْخبَْنَدى وهو واحٌد ، والِفْعل

 عن اللّْيث. َخبَْنَديَاتٌ و َخبَانِدُ  ج وَخبَْنَدٌد ، إِذا تَمَّ قََصبُه ، َخبَْنَدى َرُجلٌ  يقال :و : ُمْستَِديرةُ ُمْمتَِلئةٌ. َخبَْنَداةٌ  ساقٌ و

 عن اللّيث. تَمَّ قََصبُهُ ، (2)واْخبَدَّ :  اْخبَْنَدىو الجاِريةُ ، واْخبَدَّت. اْخبَْندتو : ممتلٌئ َريَّاُن. َخبَْنَدى وقََصبٌ 

 : * ومما يستدرك عليه : [خجد]

 ، منها : أَبو بكٍر محمُد بُن عبد هللا بن ُعاَلثَى التميمّي ، روى له المالينّي. (3)يَةٌ ببَُخاَرى َكثَُمامة : قَرْ  ُخَجادة

ثين. واستدرك األَخيرةَ شيُخنَا في آِخِر الفصل. (4)، بضّم ففتح : مدينة كبيرةٌ ، بطرف َسْيُحون  ُخَجْنَدةو  ، نُسَب إِليها جماعةٌ من الُمَحّدِ

 الَجوَهِريُّ في : بخند ، فال يكون مستدركاً عليه. ولكنه ال يُستَْغنَى عن ذْكره هنا. (5)قلُت : وقد ذكَره 

ْدِق. ، وهو قليل : (6)عن ابن ُدريد  بالضم ، الُخدَّتانِ و بالفتح ، الَخدَّانِ  : [خدد] َر العْينَْيِن إِلى ُمْنتََهى الّشِ  ما جاَوَز ُمَؤخَّ
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ومنه اشتُقَّ  .(7)من الجانِبَْيِن جميعاً  من لَُدِن الَمْحِجِر إِلى اللَّْحي من الَوْجه : الَخدَّانِ  نِفَاِن األَنف عن يَميٍن وِشَماٍل أَواللََّذاِن يَْكتَ  : الَخدَّانِ  أَو

 كما سيأْتي. الِمَخدَّةِ  اسمُ 

 ، ال يَُكسَّر على غير ذلك. ُخُدودٌ  ال غيُر. والجمع : ُمَذكَّر قال اللِّْحيَانيُّ : هو

 جاَء به بفتح الدال. والدَّخُّ : الدَُّخاُن : : الطَِّريقُ  الَخدُّ  عن ابن األَعرابّي :و

 من النّاس ، أَي َخدٌّ  من النّاِس وَمَضى الَجماعةُ  : الَخدُّ و

__________________ 
 .«صايف»( عن التهذيب ويف األصر 1)
 يف اللسان : واخبندد ِإذا مت قصبه.و « واخبندي»( يف التكملة : 2)
 ( ورويت بتقدمي اجليم قاله ايقوت.3)
 ( معجم البلدان : بلدة مشهورة ا مبا وراء النهر عل  شاطئ سيحون.4)
 املستدر .قوله وقد ذكره اخل َأي خبنداة كما يعلم ابلوقوف عل  الصحاح ا وكان األوىل تقدمي هذه العبارة عل  »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .65/  1( اجلمهرة 6)
 ( وهو قو  ابن املظفر كما يف التهذيب.7)
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ا قـَرحٌن. ورأَيت ا من الّناس ا َأي طَبقًة وطائفًة. وقَتَلهم َخدن ا َفَخدن ا َأي طَبَـَقًة بعد طَبقة ا وهو جَماز ا قا  اجَلعحِدي   َخدن
: 

مح  ون ِنســــــــــــــــــــــــاَءهــــــــــُ عــــــــــُ ــــــــــَ نـ يــــــــــُر ِإذح ال ميــــــــــَح راحــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــَ

ُم و     اهــــــــــــــُ نــــــــــــــَ اأَفـــــــــــــــح دن ا خــــــــــــــَ دن اَل  فــــــــــــــخــــــــــــــَ قــــــــــــــ  ــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــَ  تـ

  
 بالّضّم أَيضاً. ، األُْخُدودِ و ، بالّضّم ، كالُخدَّة الُحْفَرةُ الُمْستَطيلةُ في األَْرِض ، : الَخدُّ و

َر قولهُ : بالّضّم ، وقال : بضمهما ، كان أَْولَى.ولو   أَخَّ

 ، قال الفرزدُق : ُخَددٌ  : الُخدَّة وجمع

وٍِّب و  ــــــــــــــَ ثـ رِّ مــــــــــــــُ رحُب كــــــــــــــُ ُض كــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ف دح ــــــــــــــُ ّن ي  هبــــــــــــــِِ

َر  هلــــــــــــــــا و     ــــــــــــــــَ َدداً تـ ا ِ  خــــــــــــــــُ ــــــــــــــــكــــــــــــــــرِّ جمــــــــــــــــَ  ب

  
 ، وأَنشد : أَخاِديدُ  ، والجْمع : دَّ َخدًّاخَ  في األَرض ، تَْحِفُره ُمستطيالً ، يقال ؛ أُخدوداً  : َجْعلُك الَخدّ  وفي التهذيب :

مح  حـــــــــــَ ٍج طـــــــــــريـــــــــــقـــــــــــًا ذا قـــــــــــُ لـــــــــــح َ مـــــــــــن فــــــــــــَ  رَكـــــــــــِ ح

ي     احــــــــــِ ــــــــــدِ ضــــــــــــــــــــــــَ مّ  اأَلخــــــــــادي ُر ادحهلــــــــــََ ــــــــــح ي ــــــــــلــــــــــ   ِإذا ال

  
 : شَرَك الّطريق. باألَخاديدِ  أَراد

 : َشقّاِن في األَرض غاِمَضاِن ُمستطيالِن. األُْخُدودُ و الَخدُّ و

وكانوا قَوماً يعبدون َصنَماً ، وكان معهم قَْوٌم يعبدون هللا  (1) (قُِتَل َأْصحاُب اْْلُْخُدودِ )قال ابن ُدَرْيٍد : وبه فَسََّر أَبو ُعبيد قوله تعالى : 

دونه ويَْكتُمون إِيمانَهم ، فعَِلُموا بهم ، عزوجل موها ولم يَْرتَدُّوا عن  أُخدوداً  لهم فََخدُّوا ويَُوّحِ ، وملؤه ناراً ، وقَذفُوا بهم في تلك النّاِر ، فتقحَّ

ا َرأَت ِدينهم ، ثُبوتاً على اإِلسالم ، ويَِقيناً أَنّهم يصيرون إِلى الَجنّة. فجاَء في التفسير أَن آخَر َمْن أُلْ  ِقَي منهم امرأَةٌ معها َصبِيٌّ َرِضيع ، فَلَمَّ

تَاه ، قِفي ، وال تُنَافِقي وقيل : إِنه قال لها : ما هي إِاّل ُغَمْيضَ   ةٌ. فََصبََرْت فأُْلقيَت في الناِر.النّاَر َصدَّْت بَوجِهَها وأَعرَضت ، فقال لها : يا أُمَّ

َذ باهلل من َجْهد البالِء. األُخدود ذا َذَكَر أَصحابَ إِ  وسلموآلهعليههللاصلىفكان النبيُّ   تَعوَّ

 َخدُّوا األُخدودَ  هو ذو نُواٍس أَحُد أَْذواِء اليََمِن ، وُرِوَي عن ُجبَْيِر بن نُفير ، أَنه قال : الذين األُخدود ونقل شيخنا في َشْرحه : أَن صاحب

ُر ،  ثالثَةٌ : تُبٌَّع صاِحُب اليََمن ، وقُْسَطْنِطينُ  ِليب. وبُْختَنَصَّ وم ، حين َصَرف النََّصاَرى عن التْوحيد وديِن الَمسيحِ إِلى عباَدة الصَّ ، ملُك الرُّ

 ً  .من أَهل بابل ، حين أََمر الناَس بالّسجود إِليه ، فأَبي َدانِياُل وأَصحابُه ، فأَلقاهم في النّار ، فكانت عليهم بَْرداً وسالما

 الَجْدَوُل. : الَخدّ و

 َصِفيَحةُ الَهْوَدجِ. الَخدُّ و

 وقال األَصمعيُّ : (2) [عن يمين وشمالٍ ]الَهَواِدجِ ، وِهي َصفائُح الَخَشِب في َجوانِب الدَّفَّتيِن  ُخُدودَ  وفي األَساس : ومن المَجاز أَْصِلحْ 

 على غير قياٍس ، ، أَِخدَّةٌ  ج َخدٌّ  ، الواحدُ  (3)وهي صفائُح َخَشبِهما  في الغُبُِط والَهَواِدجِ : َجَوانُب الدَّفَّتَْيِن ، عن يَِميٍن وِشماٍل ، الُخُدودُ 

 بالكسر أَيضاً. ، ِخدَّانٌ و بالكسر ، ، ِخَدادٌ  الكثيرو

ه الدَّْمُع في َخدَّ  يقال : ءِ التَّأْثِيُر في الشَّيْ  : الَخدُّ و ََّر  َخدَّ و ، إِذا أَثَّر ، َخّدِ  فيها.الفََرُس األَرَض بَحوافره : أَث

ياِط ، األَخاِديدُ و ياِط في الظَّْهر ما ُشقَّت منه. أَخاِديدُ  ويقال : : آثاُر الّسِ ها فيه. أَخاديدُ و الّسِ  األَْرِشيَِة في البئر : تأْثيُر َجّرِ

َرت الدََّوابُّ ، قال َجريٌر يَصف َخْيالً ُهِزلَْت : تَْخِديد : من التَّْخِديد وقيل : : ُهِزَل ونَقََص ، تََخدَّدَ و لَْحُمهُ  َخدَّدَ  من المجاز :و  اللَّْحم ، إِذا ُضّمِ

َر  قــــــــــــــالئــــــــــــــَدهــــــــــــــا و  د دَأحــــــــــــــح هــــــــــــــا  خــــــــــــــَ مــــــــــــــَ   ــــــــــــــَح

وَدا    ِم عـــــــــــــُ كـــــــــــــائـــــــــــــِ َن مـــــــــــــض الشـــــــــــــــــــــــــــ  ُذقـــــــــــــح  َأاّل يـــــــــــــَ

  
دو دٌ  : الَمْهُزول ، َرجلٌ  الُمتَخّدِ ٌ  ُمتخّدِ دةٌ  وامرأَة ٌ  : ُمتََخّدِ َدة َمهزوٌل قليُل اللَّْحِم ، وامرأَة  ، إِذا نَقََص ِجْسُمَها ، وهي َسمينَةٌ. ُمتَخّدِ
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 إِذا أَْضمَره وأَْضناه. السَّْيُر ، َخدََّدهُ و

. ُسوُء الحاِل. كما في األَساس. وهو مجاز ، َخدََّدهو  الِزٌم ُمتَعَّدٍ

 .(4)عن ابن ُدريد  : ع ، َخدَّاءُ و

__________________ 
 .4( سورة الربوج اآية 1)
 زايدة عن األساس.( 2)
 ( التهذيب واللسان : خشبها.3)
 بفتح أوله مقصور. خدا ( يف معجم البلدان ومعجم ما استعجم4)
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 عن الصاغانّي. ، بالّضّم : ِمْخاَلٌف بالطَّائف ، الُخُدودُ و

 .ِخَدادٌ  وقال البكرّي : وأَظنُّه الُخَدد ، وقيل :

 لُحسنها وبَهجتها. وفي التكملة : لنَزاَهتها وِطيبِها. الُكوفَة ، لَقَبُ  العَْذَراءِ  َخدُّ و

 يُْشِرف عليه ِحْصٌن يُذكر مع ِجْلَذاَن بالطَّائف. كُزفََر : ع ِلبَنِي ُسلَْيمٍ  ، ُخَددُ و

 ذكره البكرّي وغيره. بَِهَجَر ، ماءٍ  َعْين أَيضاً : ُخَددُ و

ه : َموسوٌم في َمْخُدودٌ  قال : بَِعيرٌ ي ، الَخدِّ  ككتاِب : ِميَسٌم في ، الِخَدادو  .ِخَدادٌ  ، وبه َخّدِ

 الّذي تقدَّم. الُخَدد ، ذو نَْخٍل ، أُِريَد به فيما يَُظنُّ : (1)جاَء في الّشعر  ع ، : الِخَدادو

 الصاغانّي.عن  ُدَوْيبَّة ، ، كُسْرُسوٍر : ُخْدُخودٌ  ويقال : كُهْدُهٍد وُعلَبٌِط ، الُخدخدُ و

 : تَعَاَرَضا. تََخادَّاو عن الصاغانّي. َحنَِق َعلَْيِه فعاَرَضهُ في َعَمِلِه ، إِذا خادَّهُ  من المجاز :و

 ، وقد تقدََّم. وهو َمجاز. كَخدَّدَ  تََشنََّج ،و اللَّْحُم : اضَطَرَب من الُهَزال تََخدَّدَ و

 * ومما يستدرك عليه :

 .(2)، َكَدَوابَّ ، كما في المصباح ، واللَّسان  َمَخادُّ  يُوَضُع عليها ، والجمع : الَخدَّ  الِمْصَدغة ، ألن، بالكسِر ، وهي  الِمَخدَّة

 .الَمخادَّ و النَّماِرقَ  (3) [لهم]وفي األَساس : وَطَرحوا 

 السَّْيُل في األَرض ، إِذا َشقََّها بَجْريِه. َخدَّ و (4) [الِمَخّدة وأَْلقَى له]: َدَخَل عليه فأَْظَهَر له المودَّةَ  خددو

. تَُخدُّ  ، بالكسر : َحِديَدةٌ  الِمَخدَّةو  بها األَرُض ، أَي تُشقُّ

 في الِجْلد. وهو َمجاز. َخدَّت ، أَي أُْخدودٌ  وَضْربَةٌ 

 القَْوُم ، إِذا صاُروا ِفَرقاً. تَخدَّدَ  ويقال :

 بو زيد.الطَِّريِق : َشَرُكه ، قاله أَ  َخَددُ و

 : النّاباِن. الِمَخدَّانِ و

 .َخدَّه وإِذا َشقَّ الَجَمُل بنابِه َشْيئاً قيل :

 ، إِذا قََطعَه. أَخدَّه فَخدَّه وعن ابن األَعرابّي :

 من القُّفِ : جانٌِب منه. َخدٌّ  ومن المجاز : عاَرَضه

ث. َخدََّوْيه وَسْهُل بن َحسَّاَن بن أَبي  ، ُمحّدِ

 : قَْريةٌ بَِسَمْرقَْنَد ، منها أَحمُد بُن محّمٍد المطوعّي. خداند

الطَِّويلَةُ  الَحيِيَّةُ  أَو الَخِفَرةُ  قَطُّ ، لم تُْمَسسْ  التي البِْكرُ  كَصبُور ، فهي ثالُث لُغَاٍت ، من النَّساِء : ، الَخُرودُ و بَِهاٍء ، الَخِريدةُ و الَخِريدُ  : [خرد]

ْوِت ، الُمتََستَِّرةُ ، دٌ و بضّمتَْين ، ُخُردٌ و َخرائدُ  ج : قد َجاَوَزِت اإِلعصاَر ولم تَْعنَْس ، السُُّكوِت ، الخاِفضةُ الصَّ بضّم فتشديد ، األَخيرة  ُخرَّ

قال أَْوس يذكر بِْنَت فََضالَةَ التي َوّكلَها أَبوها بإِكرامه ، حين  ، َدتتََخرَّ و ، َخَرداً  كفَِرَح ، َخِرَدتْ  وقد نادرةٌ ، ألن فَِعيلَة ال تُْجَمع على فُعَّل ،

 َوقََع من راِحلَته فانكسر :
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ا  كــــــــالــــــــيــــــــُف ِإهنــــــــ  َك الــــــــتــــــــ  لــــــــح هــــــــا تــــــــِ هــــــــِ لــــــــح  فــــــــلــــــــم تـــــــــُ

رومـــــــــــة و     نح ُأكـــــــــــح ئـــــــــــَت مـــــــــــِ ر دِ كـــــــــــمـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــِ  ختـــــــــــََ

  
 أَنشد ابُن األَعرابِّي : : لَيٌِّن عليه أَثَُر الَحياِء ، َخِريدٌ  صوتٌ و

ٌر  ــــــــكــــــــامــــــــِ ــــــــهــــــــا ف ــــــــد    مــــــــن ــــــــا ال ــــــــِ  أَم ي ــــــــِ ــــــــب  مــــــــَن ال

ا     ا صـــــــــــــــــــــــــوهتـــــــــــُ ـــــــــــّ ـــــــــــٌح وأَم ي ـــــــــــِ ل ـــــــــــدُ مـــــــــــَ رِي ـــــــــــخـــــــــــَ  (5) ف
  

 نقله الصاغانّي. لَقَُب سْعِد بِن َزْيِد َمناةَ ، بفتح فسكون : ، َخْردٌ و

 .كاإِلْخراد بالتحريك : ُطوُل السُُّكوِت ، ، الَخَردُ و

 أَطاَل السُّكوَت. : أَْخَردَ و حياٍء. [من]: الساكُت من ذُّلٍ ال  الُمْخِردو

من َحياٍء. وفي سياق المصنِّف قُصوٌر ال  (6): الساكت من ذُّّلٍ ال  الُمخِردو : الساكُت ِمن حياٍء ال من ذُّل ، الخاِردُ  ونصُّ أَبي عمرو :

 يَْخفَى.

__________________ 
 د اد يصف محوال :( لعله يعين قو  أيب 1)

 تــــــــــــــرقــــــــــــــ  ا ويــــــــــــــرفــــــــــــــعــــــــــــــهــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــراب كــــــــــــــبهنــــــــــــــا 

َدادِ      مــــــــــــــن عــــــــــــــم مــــــــــــــؤثــــــــــــــب ا أو ضـــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــا  خــــــــــــــِ

  

 )عن معجم البلدان(.
 ( زايدة عن األساس.3) ( مل ترد العبارة يف اللسان ا وهي يف الصحاح واملصباح.2)
 ( زايدة عن األساس.4)
 ( زايدة اقتضاها السيا .5)
 ( سقطت من اللسان.6)
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 .أَْخَرَدت إِخراداً  ، وقد خِريَدةٌ  نقله الليُث عن أَعرابّيٍ من َكْلب. وكلُّ عذراَء : : اللُّْؤلَُؤةُ لم تُثْقَْب ، الَخِريَدةُ  المجازمن و

 إِذا استَْحيَا. َخِردَ و ، إِذا َذلَّ ، َخِردَ  والذي قاله ابن األَعرابّي : : اْستَْحيَا ، أَْخَردَ و

 ماَل. إِلى اللْهو : أَْخَردَ و

 والذي في األَساس : َسَكَت من ذُّلٍ ال َحيَاءٍ  : أَْخَردَ و

. (1) [الرجل] أَْخَردو  : َسَكَت حياًء ، وأَْقَرَد : َسَكَت ذُالًّ

 * ومما يستدرك عليه :

 ، بالفتح : جدُّ مالِك بن َصْخٍر الجاهلّي. ذكره ابن ماكوال. َخردٌ 

 : كَكتٍِف لقُب جماعة. الَخِردُ و

 مِلُك العراِق ، فارسيّة ، أَي عبد الحمار. خربندهو

ائُِب الحاِمُض الخاثُِر ، أَهمله الجوَهِرّي ، وصاحب اللسان ، وقال الصاغانّي : هو ، كعُلَبٍِط ، الُخَربِدُ  : [خربد]  كُهَدبٍِد. اللّبَُن الرَّ

 أَيضاً :و في َمْنِزله ، الُمِقيمُ  الثانيِة وضّم الميم األُولى ، أَهمله الجوهريُّ ، والصاغانّي ، وقال ُكراع : هو ، بكسر الميم الُمَخْرِمدُ  : [خرمد]

 عن َحياٍء أَو ذُّلٍ أَو فِْكٍر. الُمْطِرُق السَّاِكتُ 

 أَهمله الجوهريُّ ، والجماعة. ، ُخَوْيِزَمْنَدادُ  : [مدخز]

اي وفتح الميم وفتْحِ الواِو وسكون التّحتيّة بَِضّمِ الخاءِ  وقال أَئّمة األَنساب هو : َدةً ، كالهما عن  وكسر الزَّ وقد تُْكَسر ، وقد تُبَدل باَء موحَّ

 الحافظ أَبي ُعَمَر بِن عبد البَّرِ :

ْرَكشيّ والمشهور ما َذَكرَ   فدالَين مهملتين ، بينهما أَلٌف ، وقيل : وسكون النُّون ه المصنّف ، كما قاله البدُر الزَّ

فَاءِ »ُمعجمتين ، وقيل : األُولَى مهملةٌ ، وقيل : بالعكس. كذا في  جْمع »للشهاِب ، وفي حواشي شيخ اإِلسالم زكريّا على « شْرح الّشِ

الماِلِكّيِ  وقيل أَبي عبد هللا محّمد بن أَحمَد بِن عبد هللا واِلد اإِلماِم أَبي بَْكٍر ، تْح الميِم وَكْسرها : لَقَبُ أَنه بإِسكان الّزايِ وف« : الجوامع

 تلميذ األَْبَهرّي ، تُُوفَِّي في حدود األَربِعِمائَة ، وهو من أَهِل البصَرةِ. كما في التمهيد البن عبد البَّر. األُُصوِليّ 

 ستدرك عليه :: * ومما ي [خشد]

 ، بالكسر : َمِلُك الُملُوِك ، بلُغِة أَهِل فَرغانةَ. اإِلْخِشيد

 .«تاريخ الخلفاءِ »ذكَره السيوطّي في 

 بن طغج. اإِلخشيدِ  ، إِلى اإِلخشيديّ  وكافور

 ، تََخّضدَ و فاْنَخَضدَ  ، َخِضيدٌ و ، َمخضودٌ  فهو َكَسَرهُ ، ولم يَبِْن ، يَْخِضُدهُ َخْضداً  وكذلك الغُصَن ، العُوَد َرْطباً أَو يابِساً ، َخَضدَ  : [خضد]

، واْنعَطَّ اْنِعَطاطاً إِذا تَثَنَّى من غير َكْسٍر  انخضاداً  العُودُ  انَخَضد ، أَي ثَنَْيته فاْنثَنَى من غير َكْسٍر. وعن أَبي زيٍد : فانَخَضدَ  العُودَ  َخَضْدتُ و

 .التَّخضيد . وكذلكَخَضْدتَه وكلُّ َرْطب قََضْبتَه فقد َطعَهُ ،قَ  : َخَضَدهو يَبِيُن ،

 ِء اللَّيِّن من غير إِبانَة له ، وقد يكون بمعنَى القَْطع.: كسُر الشيْ  الَخْضدِ  وأَْصلُ 

 يَْخِضدها البعيُر ُعنَُق صاِحبِه َخَضدَ و َسان :قاتَلَه. كذا قاله اللَّْيث ، ومثلُه في األَساس واللِّ  آَخَر : بعيرٍ  البَِعيُر ُعنُقَ  َخَضدَ  من المجاز :و

 هكذا في النُّسخ ، والصواب : ثَناها. ثَنَاهُ ،و كَسرها :

اُج والفَّراُء : قد  ُخِضد هو الذي (2) (يف ِسْدر  َُمُْضود  ):  عزوجلقال هللا  الشََّجَر : قََطَع َشْوَكهُ ، َخَضدَ و َشْوُكه ، فال َشْوَك فيه. قال الّزجَّ

 نُِزَع َشْوُكه.
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وما أَشبَههما.  َشْيئاً َرْطباً كالِقثَّاِء والَجَزرِ  إِذا أََكلَ  َخَضدَ  أَو : اشتدَّ أَْكلُه ، يَْخِضد َخْضداً  وهو َزْيٌد : أََكَل أَْكالً َشِديداً ، َخَضدَ  من المجازو

  ، وكان ُمْعجباً بالِقثَّاِء :وقيل ألَعرابّيٍ 

 كما في األَساس. (3)أَي َمْكِسُره  َخْضُده قال : ؟ما يُعِجبُك منه

َكةً : ُضُموُر الثِّماِر واْنِزواُؤهُ  الَخَضدُ و  هكذا في سائر النُّسخ التي بأْيِدينا والّصواُب : اْنِزَواُؤَها ، أَي الثماِر ، بتأْنيث الضمير ، يقال ، ُمَحرَّ

 الثَّمرةُ ، إِذا َغبَّْت أَيَّاماً ، فَضَمَرْت واْنَزَوْت. ِضَدتخَ 

__________________ 
 ( زايدة عن األساس.1)
 .28( سورة الواقعة اآية 2)
 ( األساس : أي تَكس ره.3)
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 قال الُكَمْيُت : األَْعضاِء ، ال يَْبلُُغ أَن يكوَن َكْسراً ، اإِلنساَن في َوَجٌع يُصيبُ  : الَخَضدُ و

ُه  عـــــــــــُ بــــــــــــَ تــــــــــــح َدا وُرضـــــــــــــــــــــــــاُب املـــــــــــاِء يــــــــــــَ  حـــــــــــىت  غـــــــــــَ

َبٌم فــــــــــــيــــــــــــه وال     ان ال ســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــ  دُ طــــــــــــَ  َخضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 نقله الصاغانّي. ، بالفتِح ، كالَخَضادِ 

 قال الشاعر : ُكلُّ ما قُِطَع من ُعوٍد َرْطٍب ، : الَخَضدُ و

ه  ـــــــــِ ـــــــــمـــــــــاَ  ب رحصـــــــــــــــــــــــًا ف ـــــــــه خـــــــــِ َرت فـــــــــح رحُت جـــــــــَ  َأوح جـــــــــَ

ىَن     ثــــــَ دٌ كــــــمـــــــا انـــــــح اِ   َخضـــــــــــــــــــــَ ِم الضـــــــــــــــــــــ  (1)مــــــن انعــــــِ
 

  
َي عنه ، تََكسََّر من َشَجرٍ  : اسٌم لما الَخَضدُ  أَو ْطبَة  الَخَضد وفي اللسان : ، كاليَْخْضودِ  ونُّجِ : ما تَكسََّر وتََراَكَم من البَْرِدّي وساِئِر الِعيداِن الرَّ

 ل النّابغة :، قا

ُبوِت و   (2) اخَلَضدِ فيه رَُكاٌم من اليَـنـح
 أَو ُهَو َشَجٌر ِرْخٌو بال َشْوك. نَْبتٌ  : الَخَضدُ و

ْعُف في النَّبَات. : الَخَضدُ و  التََّوهُُّن والضَّ

ع مع الكسِل ، َخَضدٍ  من َكَكتٍِف : العاِجُز عن النُُّهوِض  الَخِضدو  كالَمْخُضود. في بدنِه ، وهو التكسُُّر والتََّوجُّ

َك هذا (3)أَنه قال ِلعَْمِرو بن العاص : »في حديث َمْسلََمةَ بن ُمَخلٍَّد  من المجاز :و الشَِّديُد  ، أي الَخْضد من كِمْنبٍَر ، ، «لَمخَضدٌ  إِّن ابَن َعّمِ

 يأْكل بجفاٍء وُسْرعة. األَْكل ،

 الَجْنبَِة ، وهو مثُْل النَِّصّي ، ولَورقِه ُحُروٌف كُحروِف الَحْلفَاِء. شجر من كَسَحاب ، ادالَخضَ و

د : الُمتَثَنِّي ، األَْخَضدُ و  الغُْصَن ، إِذا ثَنَاه. َخَضد مأُْخوذٌ من ، كالُمتَخّضِ

ِغيُر من الَخْيلـ  الُمْهرُ  أَْخَضدَ و  اْختََضدَ و أَي ِخفَّة. نََشاطاً وَمَرحاً ، بالكسر ، َحديَدةٌ تَُدوُر في اللِّجامـ  الِمْرَوَد ،جاَذَب  :ـ  بالّضّم ، الصَّ

. َخَطَمه ِليَِذلَّ َوَرِكبَهُ ، أَخَذه من اإِلبل ، وهو َصْعٌب لم يَُذلَّْل ف البَِعيَر :  حكاها اللِّْحيَانيُّ

 وقال الفارسيُّ : إِنما هو اختََضر.

طبةُ ، إِذا ُحِملَت من موِضعٍ إِلى َمْوِضعٍ ف الثَِّمارُ  َدتاْنَخضَ  يقال :و َدت تََشدََّخْت ، الرَّ  .كتَخضَّ

أَراد أَنها تأْتيهم بطَراَءتِها لم يُِصْبها  (4) «تُْخَضدْ  تأْتِيهم ثِماُرهم لم»ومنه قوُل األَْحنَِف بِن قَْيٍس ، حين َذَكر الكوفَة ، وثَِماَر أَْهِلَها ، فقال : 

يها إِليهم.ذُ   بوٌل وال انعَصاَر ، ألنها تُْحَمل في األَنهار الجاريَة فتَُؤّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

اد . وبَعيرٌ ُمَخضَّدو َخضيدٌ  ِسْدرٌ  السَّفَِر ، وهو التّعب  َخَضدُ  . ومن المجاز :َخُضودٌ  وهي (5)، مثل قَِضَم  يَْخِضد الفََرسُ  َخَضدو .َخضَّ

 ل لإِلنسان منه.واإِلعياُء الّذي يَحصُ 

ِة ، كأَنّه ُمنكسٌر. َمْخُضودٌ  وَرجل  : ُمْنقَِطُع الُحجَّ

ً و بفتح فسكون َخْفداً و محّركة يَْخفد َخفَداً  ، كنََصر وفَِرَح ، ؟؟؟َخفَدَ  : [خفد]  كحفََد ، بالمهملة ، وقد تقدَّم. (6) أَْسَرَع في َمْشيه محّرَكةً : َخفََدانا

. السَِّريُع ، : الَخفَْيفَدُ و الَخفَْيَددُ و  َمثََّل بهما سيبوْيه ِصفَتَْيِن ، وفسَّرهما الّسيرافيُّ
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َي به لُسْرعته. وفيه لُغَةٌ أُْخَرى : الظَِّليمُ  : الَخفَْيَددُ و ، أُْلِحق  خفد ، وهو ثالثيٌّ من ْيفَدٌ َخفَ  الَخِفيُف ، وقيل : هو الطويُل الساقَْين ، وإِنما ُسّمِ

قد جاَء و ، خفَاِديدو َخفْيَدد (7)قال اللَّْيث : إِذا جاَء اسٌم على بناِء فَعاِلَل ِمّما آِخُره َحرفاِن ِمثاْلِن ، فإِنهم يَُمدُّونه نحو  ، َخفاِددُ  ج : بالرباعيّ 

 أَيضاً. َخفَْيدد َخفَْيَدَداتٌ  في جمع

 بن َعْمٍرو. ْبِن ُحُمرانَ  وفي بعِض األُمهات : األَسود فََرس أَبي األَْسَوِد ، اسمُ  الَخفَْيَددُ و

__________________ 
 ويف الصحاح كاللسان أيضاً.« حفرته حرصا ا فليحرر قوله جفرته خرصاً ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 :( مّر يف مادة حصد ا وصدره 2)

 ميده كر واد مرتٍع جلبٍ 
 ..«.. ( األصر واللسان ويف األساس : رأ  معاوية مسلمة بن عبد امللك بن مروان أيكر ا فقا  لعمرو بن العاص3)
ضد خت( هبامش املطبوعة املصرية : قوله مل ختضد هو ابلبناء للمفعو  وقير صوابه مل ختضد بفتح التاء عل  أن الفعر هلا يقا  : خضدت الثمرة 4)

 (.كذا يف اللسان)ِإذا غب ت أايماً فضمرت وانزوت 
 ( اللسان : مثر خضم.5)
 ( يف القاموس : يف مشيته.6)
 .خفاديدو  خفيددو  ( يف اللسان : حنو قردد وقراديد7)
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َي بذلك ألنه يختَِفيِ بالنهار ويْبُدو باللّْيل ، ويقال َخِفي  كبُْهلُول : الُخفَّاُش ، ، الُخْفُدودو ، بمعنًى ، قاله شيُخنا نَْقالً عن بعض  َخفَدَ و وخفَتُسّمِ

 كُهْدُهد. ، كالُخْفُدد ، «ُخْفُدودٍ  أَبَصُر من» ة االشتقاق. يقال :أَئمّ 

 يُْشبِهه ، عن ابن دريد. طائٌِر آَخُر ، : الُخْفُدودو

ونظيره أَْنتََجْت فهي نَتُوج إِذا َحَملت ؛ وأََعقَّت  ، َخفُودٌ  فهي أن يَستبِيَن َخْلقُهُ أَي أَلقَْت َولدها لغيِر تَماٍم قبل  أَْخَدَجْت ، إِذا النَّاقَةُ  أَْخفََدتو

ْت النّاقَة ، وهي َشُصوٌص ، إِذا قَلَّ لَبَنَُها كذلك  أَْظَهَرْت أَنََّها حاِمٌل ولم تَُكنْ  النَّاقةُ ، إِذا أَْخفََدت أَوْ  الفََرُس فهي َعقُوق ، إِذا لْم تَْحِمل ، وأََشصَّ

 .ُمْخِفدٌ  ، وهي

 .(1)عن ابن ُدريد  كَسَرطاٍن : ع ، َخفََدانٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

 به ، وأَْسَهَدْت به ، وأَْمَهَدت به. أَْخفََدتو َزَكبَت به ، وأَْزلََخت به ، وأَمَصعَْت به ، عن ابن األَعرابّي : إَِذا أَْلقَت المرأَةُ َولََدَها بَِزْحَرة قيل :

 الَجنَّة ، من أَسماءِ  الُخْلدو : اآلِخَرةُ ، لبقاِء أَْهِلها ، الُخْلدِ  ودارُ  ، كالُخلُود في داٍر ال يَْخُرج منها ، ، بالّضّم : البَقَاُء والدََّوامُ  الُخْلدُ  : [خلد]

 وفي التهذيب : من أَسماِء الِجنَان.

بَابَة. الَخْلدو قال ابن األَعرابّي : من اسماِء الفأِْر : الثُّْعبَة ، والفَأْرةُ العَْميَاُء ، ويُْفتَُح ، (2) َضْرٌب ِمَن القُبََّرةِ  الُخْلدُ و  والزَّ

اِث ، فإِْن ُوِضَع على  تُِحبُّ  لها ُعيوٌن ، (3)لم تُْخلَق  تَْحَت األَرض وهي َضْرب من الُجْرَذان دابَّةٌ َعْميَاُء ، الُخْلد أَو رائَحةَ البََصِل والُكرَّ

ْبعِ يَْشِفيِه ، وِدماُغه َمُدوفاً بُِدْهِن الَوْرِد يُْذِهُب البََرَص وال خواّصه ُجْحِره َخَرَج له فاْصطيَد. ومن بََهَق تَْعِليُق َشفَتِِه العُْليَا على الَمْحُموِم بالّرِ

. وفي التهذيب : ِخْلَدانَ  ، بالكسر ، والجمع ِخْلدٌ  قال اللّيث : واحُدَها َخنَاِزيَز وُكلَّ ما يَْخُرُج بالبََدِن طاَلًء ،والقََوابَِي والَجَرَب والَكلََف وال

 ج : عن الخليل ، واستغَربه جداًّ ،« الكفاية»، ونقل الكْسَر شيُخنا عن صاحب  (4)، وهو َغريٌب  ِخْلَدانٌ  ، بالكسر ، والجمع ِخْلَدةٌ  واحدتها

بفتح  جْمُع َخِلفٍَة ، من اإِلبلِ  كالَمَخاِض  أَي الواِحِد ، من َغْيِر لَْفِظه ،ـ  (5)هكذا بالذال المعجمة في آخره. وفي بعض النسخ بالمهملة ـ  َمنَاِجذ

 فكسر.

واُر والقُْرطُ  : الُخْلدو َكةً ، كالَخلََدة الّسِ  ج كِقَردة. وهذه عن الصاغانّي ، ُمَحرَّ

ها َخلَّد َعْمٍرو :وعن أَبي   .(6)، وهي القَرَطة  بالَخلَدة جاِريتَه ، إِذا َحالَّ

ْحمن الِحْمِصّيِ التَّابِِعّيِ ، الُخْلدُ و  هكذا َذَكَره الصاَغانّي. لَقَُب َعْبِد الرَّ

َخِرَب ، فصاَر  وبُنِيْت حوالَيه منازُل ،العبّاسّي ، على شاطئ ِدْجلة ، وكان موضَع المارستاِن العُضِدّي اليوم ،  قَْصٌر للمنصور : الُخْلدُ و

 .بالُخْلد كبيَرةً ُعِرفَتْ  مْوِضعُهُ َمَحلَّةً 

 وغيره. الُخْلِديّ  بن َسِعيد (7)ُصْبح  وقد نُِسب إِليها جماعةٌ منهم : واألصُل فيه القصُر المذكور.

اص ، الُخْلِديٌّ  بُن محّمِد بن نُصير َجْعفَرُ  أَّما أَبو محّمدٍ و  بل لَقٌَب له ، أَي إِلى ذلك القصرِ  َغْيُر َمْنُسوب إِليه أَحد مشايخ الصُّوفية فإِنه الَخوَّ

 فبَِقَي عليه. ؟من أَين لك هذه األَجوبةُ  ُخْلِديّ  قيل ألن الُجنَْيد ُسئَل عن مسأَلٍَة فقال له : أَجب ، فأَجاب. فقال : يا

 ، أَي ُروِعي وقَْلبي. َخلَِدي ، يقال : َوقََع ذلك في أَخالدٌ  وجمعه ُس ،بالتَّْحِريِك : الباُل والقَْلُب والنَّفْ  ، الخلَدُ و

وعُ   البال : النَّْفس ، فإِذاً التفسير متقاِرٌب. ، وقال : الَخلَدُ و وقال أَبو زيد : من أَسماِء النَّْفس الرُّ

 وبَِقَي ، وأَقام. دام ، بالّضّم : َخلََد يَْخلُُد ُخلُوداً و

 بفتح فسكون ، ، خْلداً  ، (8)، من َحّد َضَرب  يَْخِلدَخلََد و
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__________________ 
 .201/  2( يف معجم البلدان والتكملة : ابلتحريك ا وانظر اجلمهرة 1)
 ( يف اللسان : الِفئَـَرة.2)
 ( التهذيب واللسان : لل  ابلياء ا وكال ا صواب.3)
 ذه العبارة يف التهذيب وعبارة التهذيب : واحدها خلد بكسر اخلاء واجلميض ِخلدان.ومل ترد ه .«وهذا غريب جداً »( يف اللسان : 4)
 ويف ِإحد  نسخه : مناجذ ابلذا  املعجمة.« مناجد»( يف القاموس املطبوع : 5)
قوله الِقَرَطة املناســـب و « قوله وعن أيب عمرو اخل هذه اجلملة ســـقطت من بع  النســـخ هنا وثبتت يف آخر املادة»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 6)

 ويف التهذيب : حالها ابخلَلد وهي القرطة. أن يقو  وهي القرط ابإِلفراد عن هامش اللسان.
 ( اللباب ومعجم البلدان : ُصبيح.7)
 .لُلدو  خلد لِلد ( يف اللسان :8)
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ُلد كبلا ُخِل َ   أَبحطََب عنه الش يحُب وقد َأَسن   كُقُعود :  ا ُخُلوداً و   .لَيخح
 . ويقال للّرجل ، إِذا لم تَسقُط أَسنانُه من الهَرِم : إِنهلُمْخِلدٌ  وفي التهذيب : ويقال للّرجِل إِذا بِقَي َسواُد رأِْسه وِلْحيتِه ، على الِكبَِر ، إِنه

 عليها. لَدهأَخْ  . وهو َمجاٌز. وزاد في األَساس : وقيل : هو بفتح الاّلم ، كأَّن هللالُمْخِلدٌ 

 تَْخِليداً  إِليها خلَّدوَ  ُخلُوداً  إِلى األَرض َخلَدَ  قال الصاغانّي : ، فيهما. َخلَّدو ، كأَْخلَدَ  وأَقام إَِذا بَِقيَ  إِليه ، َخلَدَ  كذاو ، يخلُد ُخلُوداً  بالمكانِ  َخلَدَ و

ى الّزّجاج بيإِْخاَلداً  إِليها أَْخلَد ، لُغتاِن قَِليلتاِن في  خاِلدوَن ُمَخلَّدون . وأَهُل الَجنَّةأَخلََده إِخالداً و ، تَْخِليداً  هللاُ  خلََّده ، يقال : أَْخلَدَ و َخلَّدَ  ن. وَسوَّ

 .إِخالداً  هللاُ أَْهَل الجنَّة أَخلَدو ،

 أَي يَْعَمُل َعَمَل َمن ال يَُظنُّ مع يَساِره أَنه يموت. (1) (ََيَْسُب َأنَّ ماَلُه َأْخَلَدهُ )وقوله تعالى : 

 والصُّخوُر ، لطوِل بَقائها بعد ُدُروس األَطالِل ، وقال : الِجبَاُل والِحَجاَرةُ  : الَخَواِلدُ و في مواضعها : األَثَافِيُّ  الَخواِلدُ و

تح  عــــــــــــــــــــــَ دًا َدفـــــــــــــــــــــــَ ادًا هــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــِ  ِإال  َرمــــــــــــــــــــــَ

ُه الــــــــــــــــّرايَح     نــــــــــــــــح دٌ عــــــــــــــــَ والــــــــــــــــِ مُ ســـــــــــــــــــــــــــــُ  خــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــح

  
 بعد ُدروس األَطالِل. (2)لُطوِل بقائِها  َخوالدُ  قال الجوهريُّ : قيل ألَثافَِي الصخور :

جلُ  أَْخلَدَ  عن ابن سيده :و  ، وأَْعَصَم به إِعصاماً ، إَِذا لَِزَمه. إِخالداً  به أَْخلَدَ  وقال أَبو َعمٍرو : بصاحبه : لَِزَمهُ ، الرَّ

 َورِضَي به. إِليه : مالَ  أَخلد من الَمَجاز :و

إِلى األَرِض ، بغير أَلف ، وهي  َخلَدَ  أَي َرَكَن إِليها ولَِزمها. ويقال : «إِليها أَْخلَدَ و َمن داَن لها»في حديث علّيٍ َكّرم هللا َوْجَهه يذُمُّ الدُّنيا : و

 ليلة.إِلى األَرض ، وهي قَ  َخلَّدو ، أَْخلَدَ و ، َخلَدَ  قليلةٌ ، وعن الكسائّي :

ُطون ، أَي (3) (ُُمَلَُّدونَ ) ِوْلدانٌ  (َيُطوُف َعَلْيِهمْ )وقوله تعالى :  اج  بالِخلَدة ُمقَرَّ أَو  ُمَحلَّْون ، : (4)، وهي جماعة الَحْليِ. وقال الّزجَّ

ُرون ، يَمانِيَةٌ ، قاله أَبو ُعبَْيدة  ُمَسوَّ
 :وأَنشد (5)

َداتٌ و  لـــــــــــــــــــ  ا  خمـــــــــــــــــــَُ ِ كـــــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــــ َ اح جـــــــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ 

بـــــــــــــــــانِ     ثـــــــــــــــــح ن  أَقـــــــــــــــــاِوُز الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ اُزهـــــــــــــــــُ جـــــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــــــح

  
 .ُمَخلّدٌ  يقال للّذي أََسنَّ ولم يَِشْب : كأَنه ال يَْهَرُمون أَبداً ، ُمَخلَّدون أَو

 ال يُجاِوُزوَن َحدَّ الَوَصافَة. قيل : معناه : يَخُدمهم ُوصفاءُ و

اُء في قوله :  : إِنهم على ِسّنٍ واحد  (ُُمَلَُّدونَ )وقال الفَرَّ
 ال يتَغيَّرون. (6)

دٌ و ، يَْخلُدُ و ، ُخلَْيدٌ و كَمْسَكٍن ، ، َمْخلَدٌ و َخاِلَدةُ و ُخَوْيِلدٌ و خاِلدٌ و  ُزبَْيٍر ويَْنُصُر وَكتَّاٍن وَحْمَزةَ وُجَهْينَةَ ، أسماُء. مثل ُخلَْيَدةُ و َخْلَدةُ و ، َخالَّ

 .«التجريد»وله ِرواية يَسيرةٌ ، كذا في  صَحابِيٌّ ، ابن الّصاِمت الَخْزَرِجّي الّساِعدّي ، ، كُمعَظَّمٍ  ُمَخلَّدٍ  َمْسلََمةُ بنو

ْنِقذ بن ماِلِك بن األَصغِر بن مُ  بُن قَْيِس ْبِن الُمضلَّلِ  خاِلدُ و بن َجْحَواَن بن فْقعَس ، بُن نْضلة بِن األَْشتَرِ  خالدُ  من بني أَسٍد ، وهما : الخاِلَدانِ و

 بن طِريف بن عْمِرو بن قُعْيٍن ، قال األَسوُد بن يَْعفَُر :

لــــــــــــــَي مــــــــــــــاَت و  ا   اخلــــــــــــــالــــــــــــــدانِ قــــــــــــــبــــــــــــــح ال ــــــــــــــُ  كــــــــــــــِ

ِر     ضــــــــــــــــــــــلــــــــ 
ُ
وان وابــــــــن امل حــــــــح يــــــــُد بــــــــين جــــــــَ مــــــــِ (7)عــــــــَ

 

  
 * ومما يستدرك عليه :

 : ضْرٌب من المكايِيل ، عن ابن األَعرابّي. الخاِلديُّ 

__________________ 
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 .63ية ( سورة اهلمزة اآ1)
 ( يف الصحاح : خوالد لبقائها.2)
 من سورة اإِلنسان. 19واآية  17( سورة الواقعة اآية 3)
 ( اللسان : الّزّجاجي.4)
 ( اللسان : أبو عبيد.5)
مؤنثة كما يف الصحاح ( كذا ابألصر واللسان وأصر التهذيب بتذكري السن وهو الصواب ِإن أراد الّسن عل  ِإرادة العمر. واملعروف أن السّن 6)

ا ويف املصـــباح : الســـن مؤنثة والســـن ِإذا عنيت هبا العمر مؤنثة أيضـــاً ألهنا مبعىن « قا  : الســـن مؤنثة وتصـــغريها ســـنينة وقد يعرب ابلســـن عن العمر
 . مقدار العمر مؤنثة... املدة ويف القاموس : والسن

 بري صواب ِإنشاده : فقبلي ابلفاء ألهنا جواب الشرط يف البيت الذي قبله وهو :قوله وقبلي اخل قا  ابن »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 فـــــــــــــــــِإن بـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــومـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــد دان وِإخـــــــــــــــــالـــــــــــــــــه 

 ِء مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــرِ كـــــــــــــــــــواردة يـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــًا ِإىل  ـــــــــــــــــــم   

  

 .«كذا يف اللسان
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 من بني عقيل. ُخَوْيِلد من اإِلبِِل نُِسبت إِلى الُخوْيِلديّةو

 .«المزهر»: ُكْنية الكْلِب ، والثَّْعلِب ، كما في  خالد وأَبو

وض»وُكْنية البْحِر أَيضاً كما في   للسُّهيلّي.« الرَّ

دُ و بُن ُسويِد بن ثعلبةَ. َخالدو  بُن رافعٍ أَبو يَْحيَى. َخالَّ

دُ و دو (1)بن َعْجاَلَن ،  خالَّ دٌ و بُن َعْمرو بن الَجموِح ، خالَّ بن قيٍس :  ُخلْيدو الحضرميّ  ُخلْيدو األَنصارّي ، ةُ َخْلدو األَنصارّي ، َخالَّ

 صحابيّون.

ى ، منهم ستَّةُ أَنفاٍر ، راِجْعهم في  َخالدٍ  من الصحابة ثاَلثَةٌ وسبعون نْفساً ، ليس هذا َمَحلَّ ِذْكرهم ، وكَذا الُمكنَّى بأَبي بخاِلدٍ  والُمَسمَّ

 .«التجريد»

هما : : الشاعران : أَبو عثمان الخاِلديَّانو بن َعْبِد عْنبََسةَ  خاِلد سعيٌد ، وأَبو بكٍر محّمٌد ، ابنا هاشِم بِن وْعلَةَ الَمْوصِليَّاِن ، َمنسوبان إِلى َجّدِ

 : قْريٍَة بالموصل. الخاِلِديَّة بِن عبد القيس ، وقيل إِلى

الشاعُر ، وأُنَْيف بن منيع بن أَنس ، ارتَدَّ ، ولم يرتَد  خالد بن األَْصَمعِ ، أَخو َسُدوس ، منهم جّواُب بن نَبِيط بن أَنس بن خالدٌ  ٍء :وفي طيّى

 ٍء غيُره ، قاله ابن الكلبّي.من طّيِ 

 بن َسعِد العَشيرةِ ، بالفتح : بَْطٌن. َخْلدو

 يّين.: َجدُّ جماعٍة من البَْدرِ  ُمخلَّدٍ  بن َخْلَدةُ و

ة. ُمَخلّد وثابُِت بنُ   ، قُتِل يوم الحرَّ

 ، عن أَبي ُهريرة. ُمَخلَّدٍ  والحارث بن

 بن الحارِث أَنصاريٌّ بدرّي. ُمخلّدِ  وعاِمُر بن

 المازنّي األَنصارّي ، قُتل يوم أُُحد. ُمَخلَّد وقيس بن

 جْمُرها ، (2) َسَكن لََهبَُها ولم يَْطفَأْ  كقُعُود : ، ُخُموداً و ، َذَكَره ابُن القّطاع ،بفتح فسكون  تْخُمُد َخْمداً  النَّاُر كنَصر وَسِمع ، َخِمَدتِ  : [خمد]

ودو أَنا أَْخَمْدتَُهاو وَهَمَدْت ُهُموداً ، ِإذا َطِفَئ جمُرها البتَّةَ   فِيِه. ِلتَْخَمد كتَنُّور : َمْدفَنُها ، الَخمُّ

 أَو مات. أُْغِمَي َعلَْيهِ  إِذا المِريضُ  (3) َخَمدَ  من الَمجازو

ى : َخمَدتو ً  َسَكَن فَورانُها. َسَكنت أَو الُحمَّ  : ساكٌن قد َوطََّن نَْفَسه على أَمر. ُمْخِمد وهو : َسَكَن وَسَكَت. أَْخمدَ و وهو َمجاٌز أَيضا

ك.وُمْخبِتاً ، وُمْخِلداً ، وُمْخبِطاً ، ومُ  ُمْخِمداً  وفي نوادر األعراب : تقول َرأَْيتُه  ْسبِطاً وُمْهِدياً ، إِذا رأَيته ساكناً ال يتََحرَّ

 : ال تَْسمع لهم ِحسًّا. َخاِمدونَ  وقومٌ 

اج في قوله تعالى :  مادِ  : (4) (فَِإذا ُهْم خاِمُدونَ )وقال الّزجَّ  الهاِمِد ، قال لَبِيد : الخامدِ  فإِذا هم ساكتون ، قد ماتوا ، وصاروا بمنِزلِة الرَّ

ُت َأيب  دح امــــــــــــــَ  َوجــــــــــــــَ تــــــــــــــَ   رِبــــــــــــــيــــــــــــــعــــــــــــــًا لــــــــــــــلــــــــــــــيـــــــــــــــَ

يـــــــــــــفـــــــــــــاِن ِإذا و     دَ لـــــــــــــلضـــــــــــــــــــــــــــِّ ئـــــــــــــيـــــــــــــدُ  مخـــــــــــــَ  الـــــــــــــفـــــــــــــَ

  
 * ومما يستدرك عليه :

َمْخَشِريُّ في األَساس يقال : كيَف يَقُوُم ِخْنِديُد َطّيِ   .(5)ٍء بفَْحِل ُمَضَر ، هو الَخصيُّ من الَخْيِل. أَورَده الزَّ

 ما لم تَِصر نََصفاً. الشَّابَّةُ  بفتح فسكون ، الَحَسنَةُ الَخْلِق ، الفتاةُ  الَخْودُ  : [خود]
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 بالّضّم في األَخير ، مثل : ُرْمح لَْدن وِرماح لُْدن ، وال فِْعل له. ، ُخودٌ و تَخْودا الناِعَمةُ ، ج هي : الجاِريَةُ  أَو

دَ  وقيل : ُسْرَعة َسْيِر البَعيِر ، يقال : : ُسْرعةُ السَّْيِر ، التَّْخِويدو البَِعيُر : أَسَرَع وَزجَّ بقوائمه ، وقيل : هو أَن يَهتَزَّ كأَنَّه يَضطِرب.  َخوَّ

 وقد يُستعَمل في اإِلنسان.وكذلك الظَّليُم. 

فا بين عنههللارضيطاَف ُعَمُر »في الحديث : و د والمْرَوة الصَّ  ، أَي أَسَرَع. «فََخوَّ

 عن اللَّْيث ، وأنشد للبيد : إِرساُل الفَْحِل في اإِلبِل ، : التخويدو

وِّدح و  رٍّ  خـــــــــــــَ ريحِ شـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــا مـــــــــــــن غـــــــــــــَ لـــــــــــــَ حـــــــــــــح  فـــــــــــــَ

ــــــــــــِح     ــــــــــــرِّي داَر ال ــــــــــــِ ــــــــــــدَ ب ِوي ــــــــــــِم  ختــــــــــــَح ي ــــــــــــِ ل ــــــــــــظــــــــــــ  (6)ال
 

  
__________________ 

 ( يف أسد الغابة خالد بن رافض بن العجالن ا يكىن أاب حي . لعله والذي قبله شخص واحد.1)
 ( ضبطت يف اللسان بفتح الياء ضبرت قلم.2)
 ( ضبطت يف اللسان بكسر امليم ضبرت قلم.3)
 .29( سورة ي  اآية 4)
تعاىل فِإنه اخلنذيذ مبعجمتا وقد ذكره  هللارحمهه ومما يستدر  عليه اخل ال استدرا  وهذا سهو من الشارح قول»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 ء.ويف األساس : خنذيذ طي« اجملد يف مادة خ ن ذ وذكر من مجلة معانيه : الفحر واخلصي فراجعه
 ـ . أنه.. ( قا  األزهري يف التهذيب : غلرت الليث يف تفسري التخويد6)
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 ٍء من الطَّعَاِم.نَْيُل َشيْ  : التخويدو

دَ  في األساس ، والتكملة ، يقالو  ومال. تَثَنَّى إِذا الغُْصنُ  تََخوَّ

دُ و َر : ع ، (1) َخوَّ ّمة : كَشمَّ  قال ذو الرُّ

 َخو داَأعحُاَ الِعِا أبَعحَل  و 
ْت نظائُِرهُ ف (2) ّيٍ عن ابن الَجواليقّي. وقد َمرَّ َج.نقله ابن بَّرِ  ي نوَّ

دَ و  وقد ذكَر هذا فهو تكرار. من هذا الطَّعَاِم شيئاً : نال ِمْنهُ ، َخوَّ

دَ  ُحَسْيُن بُن َعِلّيِ بنِ و ثٌ  ، أَو بتشديد الواو ، كذا ُضبط عندنا ،« التبصير»الحْربِّي بفتح فسكون ، كذا َضبطه الحافظ في  (3) َخوَّ  ُمَحّدِ

  وغيِره.يَرِوي عن سعيد بن أَحمد بن البنَّاءِ 

ْطبَةُ ، أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال اللّيث هي : َكِميٍل ، الِخيدُ  : [خيد] بُوَها وَغيَُّروَها فارسية الرَّ لُوا الذَّاَل داالً  َعرَّ خيذ كما هو نَصُّ  وأَصلُها وَحوَّ

.  الليِث ، وتَبِعه األَزهريُّ

ْطبَةِ وقال الصاغانيُّ : الذي أَعرفه من هذه اللُّغِة   بالَكْسر ، والذال المعجمة. (4) ِخويذٌ  للرَّ

 فصر الدا 
 املهملة مض نفسها

. َدأَْددَ  : [دأد]  الرجُل ، أَهمله الجوهريُّ

ْدِر بهْمَزةٍ ، :  َدأَْدَد يَُدأِْدُد َدأَْدَدةً  فيقولون : وقال اللّْيث : إِذا أَراُدوا اشتقاَق الِفْعل من ددد لم يَْنقَْد ، لكثرة الّداالت ، فيفِصلون بين َحْرفَيِ الصَّ

 قال : إِنما اْختَاُروا الهْمَزةَ ألنَّها أَقَوى الحروف. لََها ولَِعَب ،

ا يُذكر هنا.  قال شيُخنَا : َوبَِقي عليه ِممَّ

شرح »َحيَّان في باب العدد من ، وهي الثالثة األَِخيرةُ من الشهر. قاله أَبو  دآد ، بالفتح : اسم آِلِخِر يوٍم من الشَّْهر ، وجمعه : َدأدٌ 

 وأَشار إِليه المصنّف في : ددأَ ، من الهمزة وأَغفله هنا. .«التسهيل

 الدَّواِديّ و ؛ وهي ليالي الُمَحاق ، الدَّآِدي ابَن آدَم أَنَت في الدََّواِدي ، وما بَِقي ِمن ُعُمِرَك إِالَّ  (5) [يا]قلت : ومن سَجعات األَساس : وتقول : 

 وسيأْتي. (6): الَمَراِجح 

،  َدداً و َكيٍَد ، ، َددٌ  هذا : تقول (7)وفيه أَربع لغات  «ِمنِّي الدَّدُ  ، وال َددٍ  وما أَنا ِمن»الحديث : ومنه اللْهُو واللَِّعُب ، مخفّف : ، الدَّدُ  : [دد]

 ً  بثالث داالٍت. كذا في َشْرح التسهيل للّدمامينّي. َدَدٌد ،و  ،بالنُّون ثالثةً  ، َدَدنٌ و ومثَّله الدَّماِميني بعَصاً ، كقَفا

ً  ، َدَدى يُعَاُد في قدو نقله الصاغانّي ، الِحيُن من الدَّْهِر ، : الدُّدُ و اْمَرأَة ، اسمو ع ، : الدَّدُ و إِن شاَء هللا  أَعني المعتّل الاّلم ، وفي النون أَيضا

 َوسنُِلمُّ عليه بالكالم هناك. تَعالَى

اح أهمله الجوَهِرّي ، وهذه هي اللّغة الرابعَة الّتي سبقت اإِلشارةُ إِليها ، وقد جاءَ  ، كَكتٍِف ، الدَِّددُ  : [ددد] ِرمَّ ابن َحِكيٍم الشاِعِر  في قول الّطِ

واة ، قاله اللّْيث.  ، فيما أَنشده بعُض الرُّ

مـــــــ  و  هـــــــمح لـــــــَ نـــــــُ عـــــــح تح  ـــــــُ َرقـــــــَ طـــــــح مح اســـــــــــــــــــــتـــــــَ َزَأ   هبـــــــِِ  ا احـــــــح

ٍب     طـــــــــًا مـــــــــن َداعـــــــــِ حـــــــــَ  انشـــــــــــــــــــــــِ  َدِددِ آُ  الضـــــــــــــــــــــــ 
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ا َجعَلَه نَْعتاً لداِعبٍ  َدِددِ  قال الليث : وإِنَّما قال وإِنما َعبََّر بالَكْسعِ ِإغراباً وإِيماًء إِلى ُوقُوعِ مثِله في  بداٍل ثالثٍة ، أَي أَتبعَه َكَسعَهُ ، ، ألَنّه لَمَّ

ْرفِيّين. قاله شيُخنَا.كالِم بعِض  . انتهى نّص الليث. قال َدِدداً  فما فوقها ، فصار ألن النَّْعَت ال يَتََمكَّن حتى يَتِمَّ ثالثةُ أَْحُرفٍ  األَقدمين من الصَّ

 أَي أَراَد بالنَّاِشِط الشَّْوَق النَازع ،و شيُخنَا : وفيه نَظٌر.

__________________ 
 . والرواية :.. يف قصيدة له ... وغلرت يف تفسري البيت مجلة ا والبيت للبيدمبعىن ِإرسا  الفحر ا ـ 

ُلها من غري شرّ و   خوَد َفحح
 وصف برد الزمان ا وِإسراع الفحر ِإىل مراحه مبادراً هبوب الريح الباردة أصياًل ا كما لود الظليم ِإذا راح ِإىل بيضة وأدحّيه.

 و َد بفتح الدا .( عن معجم البلدان ا ويف القاموس : خَ 1)
 ( وعجزه يف معجم البلدان :2)

 ألفن ضااًل انعماً وغرقدا
 ( يف نسخة أخر  من القاموس : َخوحٍد.3)
وما أثبت يواف  التكملة. ويف معجم اســتينجاس خويد بفتح أوله وبدا   ( يف القاموس : َخِويٌد ويف نســخة أخر  منه : َخِويٌذ ابلذا  املعجمة.4)

 مهملة.
 دة عن األساس.( زاي5)
 ( األساس : األراجيح. قا  : يريد : أنت يف اللعب وقد بلغ عمر  آخره.6)
 ومل يذكر : ددن.. .. «ثالث لغات»( اللسان : 7)
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 اجلاِذَب ا وهذا من مُجحلِة مقالة الل يحث.
 .ددِ  قال الصاغانّي : ويُْرَوى : ِمن َداِعبَات

كةً : ذهاُب األَسناِن ، الدََّردُ  : [درد]  .ُدْردٌ  ، وِرجال دْرَداءُ  ، واألُنثَى الدََّردِ  : ليس في فَمه ِسنٌّ ، بَيِّنُ  أَْدَردُ  ، وَرجلٌ  َدِرَد َدَرداً  ، ُمَحرَّ

واِك حتّى ِخْفتُ »في الحديث : و  ذهب بأَسناني.، أَي يَ  «يُْدِرَدنِي َحتَّى َخِشيُت أَن»في رواية. و «ألَْدَرَدنّ  أُِمْرُت بالّسِ

ْلقَاِء : ِدْلِقم ، وللدَّْقعاِء : ِدْقِعمٌ ـ  وِدْرِدٌم ، بالكسر وزيادة الميمِ  َدْرَداءُ  ناقةٌ و  بُِدْرُدِرها لَِحقَْت أَْسنَانُها هي التي الدَّْرداءُ  ُمِسنَّةٌ. أَو :ـ  كما قالوا للدَّ

 من الِكبَِر.

 قول النابِغَِة الَجْعِدّي :و

ا ابو  نـــــــــــــــــ  راً حنـــــــــــــــــُن َرهـــــــــــــــــَ  ألُفـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــِة عـــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ

اَل  الـــــــــــد رحَداءمبـــــــــــا كـــــــــــان يف     نـــــــــــًا فـــــــــــبُبحســـــــــــــــــــــــــِ  َرهـــــــــــح

  
ى َكتِيبَةٌ كانت لهم قال أَبو ُعبَْيَدة :  .الدَّْرَداءَ  تَُسمَّ

ْيِت ، ُدْرِديُّ و  أَْسفَلَهُ. (1) [في] ما يْبقَى بالّضّم : الزَّ

ْوبَةُ  ؟الدُّْرِديُّ  ماو ؟ قيل :الدُّْرِديَّ  تْجعَلُوَن في النَّبِيذأَ »في حديث الباقر : و الَخِميَرةَ التي تُتَْرُك على العَِصيِر والنَّبِيِذ  بالدُّْرِديّ  أَراد «قال : الرَّ

 ليتخّمر ، وأَصله ما يَْرُكُد في أَسفِل ُكّلِ مائعٍ كاألَشربة واألَْدَهان.

ً  أَْدردَ  ُمَصغَّرُ  اسٌم ، وهو : ُدَرْيدٌ و ما  .، ُمَرخَّ

 ُعَوْيِمُر بن مالٍك من بني الحارث بن الَخْزرج ، نَزَل ِدمشَق. ، الدَّْرَداءِ  أَبو َحِكيُم هذه األُّمة :و

َحابَِة ، الُكْبَرى ، َخْيَرة بنت أَبي َحْدَرٍد األَْسلَمّي ، نََزلَت الّشام ، وتُوفِّيَْت في إِْمَرةِ عثماَن : الدَّْرَداءِ  أُمُّ و  أُم وأَّما ، معنههللارضي ِمَن الصَّ

ْغَرى واسُمها ُهجْيَمةُ فالصحيح أَنه ال ُصْحبَةَ لها ، وِذْكُرها َوَهٌم ، كذا في  الدَّْرَداءِ   .«التجريد»الصُّ

 * ومما يستدرك عليه :

 : َحِرٌد. َدِردٌ  : الَحَرُد. ورجلٌ  الدََّردُ 

 : * ومما يستدرك عليه : [دربد]

 : اسٌم للناقِة الذّلول ، قيل أَصٌل ، وقيل لُغَةٌ في تَْربوٍت نقلَه شيُخنا. َدْربُود

لَِفيُّ في معجم البلَدان. َدَربَْند : * ومما يستدرك عليه أَيضاً : [دربند]  ، وهو َمِدينةُ باِب األَبواِب. وقد َذَكَره الّسِ

بالكسر ، على غير  (2)ل أَبو حاتم عن األَصمعّي : هو منسوب إِلى َدَراْب ِجْرد ، قا الدََّراَوْرديّ  : * ومما يستدرك عليه أَيضاً : [درورد]

. واألَّول أَكثر. وَدراْب ِجْرذ : قد مّر للمصنّف في ج ر د. ولكن ال يُستَْغنَى عن معرفة (3)قياس   .الدَّراَوْرِديّ  وقياسه َدرابِيٌّ أَو ِجْرِديٌّ

ويمنع  معروٌف ، يُصَرف اسُم امرأَةٍ ، : َدْعدو ُحِكَي ذلك عن بعض األَعراب. قال أبو منصور : وال أعرفه ، : لَقَُب أُّم ُحبَْينٍ  َدْعدٌ  : [دعد]

 قال جرير : ، أَْدُعدٌ و ، َدْعَداتٌ و ، ُدُعودٌ  ، ج :

ِب  بــــــــــــــــَ ِب الــــــــــــــــلــــــــــــــــ  َوت ِبــــــــــــــــانــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح  اي داُر أَقـ

بِ     ثــــــــــــُ يــــــــــــِ  فــــــــــــالــــــــــــكــــــــــــُ قــــــــــــِ اَلع الــــــــــــعــــــــــــَ َ تــــــــــــِ اح  بــــــــــــَ

  

وا  قــــــــــُ ُم َفســــــــــــــــــــــــُ َواهــــــــــُ ــــــــــَ ر تح نـ قــــــــــَ ــــــــــَ ُث اســــــــــــــــــــــــتـ يــــــــــح  حــــــــــَ

بِ     ٍر جلــــــــــــــَِ جــــــــــــــِ لــــــــــــــح اٍم جمــــــــــــــَُ مــــــــــــــَ وحَب غــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ا  ئــــــــــــــَزرِهــــــــــــــَ ِر مــــــــــــــِ َفضــــــــــــــــــــــــــــح ضح بــــــــــــــِ فــــــــــــــ  لــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  مل تـــــــــــــــَ

دٌ     َذ  َدعـــــــــــح غـــــــــــح ـــــــــــُ دُ  (4)ومل تـ ِب  َدعـــــــــــح لـــــــــــَ (5)ابلـــــــــــعـــــــــــُ
 

  
من نََشأَ في نْعَمة ، وُكسِ  َدْعد أَي ليستْ   َي أَْحَسَن ُكْسَوةٍ.هذه ّممن تَْشتَمل بثْوبها ، وتَشرب اللّبَن بالعُْلبَة ، كنساِء األَعراب الشَّقيَّات ، ولكنَّها مَّ



3849 

 

 بالّضمّ  أَهمله الجوهرّي والجماعة وهو ُدْنبَاوْندُ  : [دنبد]

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 الضبرت عن معجم البلدان.( 2)
 رحدي.( وهو قو  الزجاجي أيضاً ا ويف اللباب النسبة ِإىل دراِبرد درَاِِبردي ا ِإىل أن قا  : فاستثقلوا أن يقولوا دراِبردي فقالوا درَاو 3)
 ( ويرو  : ومل تس .4)
 الواحد علبة حيلب فيه الل  ويشرب.( قوله : التلفض : االشتما  ابلثوب كلبسة نساء األعراب. والعلب : أقداح من جلود 5)
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 مشهور. َجَبٌر ِبِكرحَمان وسكون الن ونا ا وفتح الواو :
ةُ تقول : َدَماَوْندُ و ب آخرُ  وَجبَلٌ  بفتح الّدال والميم. العامَّ ّيِ َغرَّ  (2) أَبا الُحْنَكةِ  عنههللارضي عثمانُ  أَميُر المؤمنين إِليه (1) شاِهٌق بنواِحي الرَّ

ْحر. النِّيَرْنج ، (3) لُمعَاناةِ   فسكون، بضمّ   بكسر النون ، وهو من أَنواع الّسِ

 .ُدَوْيَدة ، وقياسه ُدَوْيد ، والتصغير : ُدوَدانٌ و (4) ِديَدانٌ و ُدودٌ  : م ، ج : الدُّودة : [دود]

ّي : قاله الجوهرّي ، وهو وَهٌم منه ، وقياسه ، كما صغََّرتْه العرب ، ألنه جنٌس بمنزلِة تَْمر وقَْمح جمع تَْمرة وقَْمحة ،  ُدَويد قال ابن بَّرِ

 .ُدَوْيد : ُدودٍ  فكما تقول في تصغيرهما : تَُمْيٌر وقَُمْيٌح ، كذلك تقول فيي تصغير

َد تَ و ، أََداَد يُِديد إِدادةً و كَخاف يَخاف َخْوفاً ، ، يََداد َدْوداً  الطَّعَامُ  َدادَ  وقد ، بالكسر ، مبنيًّا  ِديدَ  : (5). وفي بعض النّسخ َديََّد تَْديِيداً و ، ْدِويداً َدوَّ

 ، كلّه بمعنَى : إِذا َوقَع فيه السُّوُس. َمُدودٌ  فهو ، الدُّودُ  صاَر ِفيهِ  للمفعول :

نِيَن ال»في الحديث : و  .الدُّودُ  أَي ال يأُْكلُُهم «يَُداُدونَ  إِنَّ الُمؤذِّ

 وضبطه البكرّي بالفتح. ّم : واٍد ،، بالضّ  ُدودانُ و

 من أََسٍد. أَبو قَبِيلةٍ  بِن ُخَزْيمة : بُن أَسدِ  ُدودانُ و

 إِياٍد. بني ، بالّضّم : شاعٌر من ُدَوادٍ  أَبوو

اج   فهو تكرار ، وإِن أراد َغْيره فال أَدري. (6)قلت : إِن أَراد به ُجَوْيِريَة بَن الَحجَّ

 : شاعر. ُدواد بن أَبي ُدَواد والذي ذكره : األَمير :

 وقال الحافظ ابن َحَجر : وال أَدري : ابُن َمن هو من هذه الثالثِة أَي المذكورين فيما بعد ، فليُنَظْر.

اٍن ، هكذا ُضبِط في نُْسَختنا. والصواب كغُرَ  ، الدُّوادُ و قيل :  يَْخُرج من اإِلنسان ، بفتح وسكون (7) الَخْضفُ  هو ، أَو الدُّودِ  ِصغارُ  اب :َكُرمَّ

. كذا في اللسان. ُدَواد وبه ُكنَِي أَبو  اإِلياديُّ

ُجُل السَِّريُع ، .الدَُّوادو  .الدُّود لَعلَّه تشبيهاً بِصغار الرَّ

وأَبو ـ  وقد ذَكره األَمير ، وله ِرَوايَةـ  القاضي اإِليادّي الَجْهِمّي وابناه : جريرمعروف ، وهو  م ، كغَُرابٍ  ُدَوادِ  القاضي أحمُد بُن أَبيو

حمد بن أَبي الوليد الوليد مَحّمد ، له ِذْكر. ومن َولِد األَخيِر ُمكرُم بُن مسعود بن حّماد بن عبد الغفّار بن َسعادةَ بن ُمقبِل بن عبد الحميد بن أ

 اإِليادّي ، يُكنى أَبا الغَنائِم األَْبَهِرّي. ادُدوَ  محّمد بن أَحمَد بن أَبي

 انتَهى. قاله الحافظ.

َواسّي  ي النُّسخ ، والصواب :هكذا ف يَِزيُد الّراِسيُّ  ُدَوادٍ  أَبوو  ، كما في التبصير وهو يزيد بن ُمعَاِويَةَ ، شاِعر فارٌس. (8)الرُّ

اجو  .(9)اإِلياديُّ من قدماِء الشعراِء  ُجَوْيَرية بُن الَحجَّ

قاعِ و  ُشعراُء. من فحول الشعراِء في َدْولة بني أُميّة : (10)العاِمِلّي  َعِديُّ بن الّرِ

ُد بُن َعِلّيِ بِن أَبي أَبو بكرو ثٌ  ياديّ اإلِ  ُدَواد ُمَحمَّ  فَِقيهٌ ثِقَة ، عن زكريَّا بِن يحيَى الساِجّي ، وعنه الدَّاَرقُْطني. ُمَحّدِ

 أَيضاً. ُدَواد الناجي أَبو المتوّكل صاحب أَبي سعيد الُخدِرّي ، فقيل فيه : عليُّ بن دواد وأَما علّي بن

 ليه وعلى نبيّنا وسلّم.وهو اسُم النبّي صلَّى هللا ع أَْعَجِميٌّ ال يُْهَمُز ، اسم َداُوودُ و
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اِء. : الَجلَبَةُ ، الدَّْوَداةُ و  .َدَواِديّ  وقيل هي صوُت األُرجوحِة ، والجمع : واألُْرُجوَحة ، عن الفرَّ

بياِن ، واحدتها الدََّواِديّ  وقال األَصمعّي :  ، وقال : َدْوداةٌ  : آثاُر أَراِجيحِ الّصِ

__________________ 
 القاموس : الري الذي غّرب.( يف ِإحد  نسخ 1)
 ( يف معجم البلدان : ابن ذي ا َبحكة النهدي.2)
 ( يف القاموس : ملعاانته.3)
 ( اللسان والصحاح : ومجض الدود : ديدان.4)
 ( وهي عبارة اللسان.5)
 ب بن مامة اإِلابدي.( ذكره الطيالسي فقا  اله جارية بن ا جاج ؛ وقا  األصمعي : هو حنظلة بن الشرقي وكان يف عصر كع6)
 .«وهبامش القاموس : قوله واخلضف َأي الضراط ا كما يف عاصم اه« واَ َصفَ »( يف ِإحد  نسخ القاموس : 7)
 الر اسي ابهلمزة نسبة ِإىل ر اس كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 115( يف اآمدي ص 8)
 .115واملؤتلف واملختلف ص  120( انظر ا اشية قبر السابقة ا وانظر معجم الشعراء ص 9)
 (.116املؤتلف واملختلف ل مدي ص ). بن ا ارث وهو عاملة. .. ( وهو أبو دواد عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع10)
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َداةٍ َكبَّنين فـَوحَ    تـَُقلُِّبيِن  َدوح
دَ و  .بالدَّْوَداة أَي لَِعَب بها ، الرُجُل : َدوَّ

 وهو ال يَْعِقُل ، وارتَجز ُمْحتَضراً بقوله : ُمِسنًّا عاش أَربَعَِمائَِة َسنٍَة وَخمسيَن سنةً ، وأَدَرك اإِلسالمَ  اً ، من الجاهلية ،ُمَصغَّر بُن َزْيدٍ  ُدَوْيدو

ُتهُ  ِلُدَويحدٍ  اليَـوحَم يـُبحىَن   بـَيـح
 يعني القَبر.

ُتهُ  ِر بًِل  أَبـحَليـح  َلوح َكاَن للد هح
 أَي لكثرةِ ما عاَش.

 َكاَن ِقرحين واحداً َكَفيُتهَأو  
 الِقْرن بالكسر النَِّديُد :

ُه  تـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح َويـ ٍب صـــــــــــــــــــــــــــــــاحٍل حـــــــــــــــــَ  اي ُرب  هنـــــــــــــــــَح

هُ و     تــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح َويـ ٍر حســــــــــــــــــــــــــــــــٍن لــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح  ُرب  غــــــــــــــــــَ

  

ُتهُ و   ِمعحَصٍم خُمحض ب ثـَنَـيـح

ثٌ  ُدَوْيدُ و  روى عنه عليُّ بُن عاصم. بُن طاِرٍق : ُمَحّدِ

ث.: َجدُّ أَبي بكٍر محّمِد بن َسهْ  ُدوْيدٌ و  ِل بن َعْسَكٍر البخارّي ، ُمحّدِ

 فصر الذا 
 املعجمة مض الدا  املهمة

 كذا في المعجم. َجبٌَل ، هو وقال ياقوت : (1)أَهمله الجماعة  َكِدْرَهٍم ، ِذْرَودٌ  : [ذرد]

يادِ  ، َذْوداً  ءِ عن الشَّيْ  َذاَدهو عن كذا ، ذُْدتُه تقول : : السَّْوُق ، والطَّْرُد ، والدَّْفعُ  الذَّْودُ  : [ذود]  بالكسر. ، كالذِّ

. «رجاٌل عن َحْوِضي (2) ليَُذاَدنَّ »في حديث الحوض : و دٍ  قوم ، ِمنْ  َذائِدٌ  وهو مثلُه ، التّذويدو ، أَي ليُْطَرَدنَّ ادٍ و ذُوَّ األَِخير  ، َذاَدةٍ و ذُوَّ

 كقَاَدة.

 الُخْطبة أَن ال يَْذُكر ِمثْلَه ، وجعَل ذلك من قواِعِده.قال شيخنا : هو مستدرك ، ألنه التزم في 

ا إِْخوانُنَا بَنُو أَُميَّةَ فَقَاَدةٌ »قد جاَء في الحديث : و قْلت :  َعِن الَحَرِم. يَذُوُدونَ  قيل : أَراَد أَنَُّهم «ذاَدةٌ  وأَمَّ

 قال أَبو منصور : ونحو ذلك َحِفْظته عن العرب وهو قول األَصمعّي. العََشَرةِ ، التّسعة ، وقيل إِلى ثاَلثةُ أَْبِعَرةٍ إِلى الذَّْودو

 وهو قَوُل ابن ُشَمْيٍل. خْمَس َعْشَرةَ ، إِلى (3)من ثالٍث  أَو

ثاَلثِيَن أَو ما بين الثِّْنتَْيِن  ما بَْيَن الثَّالِث إِلى ال أَو وفَُوْيق ذلك ِعْشِرينَ  إِلى أَو .(4)وقال أَبو الَجّراح : كذلك قال ، والناس يقولون إِلى العَْشر 

 والتِّْسعِ.

عَبَّاس ، واقتصر وأَشهر األَقوال من ذلك هو القَْوُل األَّوُل. وهو الذي َصدََّر به الجوهريُّ وصاحُب الكفَاية ، ونقله ابن األَنبارّيِ عن أَبي ال

.  عليه الفارابِيُّ

 دون الذُُّكور. ُمَؤنٌَّث ، وال يكون إِالَّ من اإِلناث الذَّْود وقال في البارع ،
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 .(5)« من اإِلبل َصَدقةٌ  َذْودٍ  لَْيَس فيما ُدوَن َخْمِس »في الحديث : و

كاةُ ، ذُُكوراً كانت أَو إِناثاً.  قال أَبو ُعبَْيٍد : والحديث عامٌّ ألنَّ َمن َملََك َخْمَسةً من اإِلبل وَجبَْت فيها الرَّ

 كالفُْلك. قاله بعض اللُّغَويين وهو واِحٌد وَجْمٌع ، ُمَؤنَّث ، وتصغيرهُ بغَير هاٍء ، على غير قياس ، تََوهَّموا أَنه المصدر الذَّْود ال ابن ِسيده :ق

 عرابّيِ :أَنشد ابُن األَ  أَْذوادٌ  أَو واِحٌد ج : لفِظه كالنَّعَم. وقد َجَزَم به األَْكثَرُ  أَو َجْمٌع ال َواحَد لَهُ من

َدان و  نــــــــــــــح ِت اأَلايُم ِم املــــــــــــــاِ  عــــــــــــــِ قــــــــــــــَ  مــــــــــــــا أَبـــــــــــــــح

ِم     ذح َو  جـــــــــِ رِ  أَذحوادٍ  (6)ســـــــــــــــــــــــِ ِة الـــــــــن ســـــــــــــــــــــــح فـــــــــَ ذ    ـــــــــَُ

  
 . قال الُحطيئة :أَْذوادٍ  ، فأَضافوا إِليه جميع أَلفاظ أدنَى العَدِد ، جعلوه بَدالً من َذْودٍ  ، وثالثُ  أَذوادٍ  وقالوا : ثالثُ 

الُث  ٍ  وثـــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــح دٍ ثـــــــــــــــــــــالثـــــــــــــــــــــُة أَنـ   َذوح
ــــــــــــاِد     ي ــــــــــــَ  عــــــــــــِ ل اُن عــــــــــــَ ــــــــــــز مــــــــــــَ دح جــــــــــــاَر ال قــــــــــــَ ــــــــــــَ  ل

  
__________________ 

َود اسم واٍد وِخرحَوع اسم نبت.( ورد يف اللسان والصحاح. قا  ابن القطاع : ومل أيت عل  هذا الوزن ِإال 1)  ِذرحَود اسم جبر ا وِعتـح
 .فليذاَدن   ويف النهاية :« ُتذاُدن   فال»( ويرو  : 2)
 ( التهذيب : ثالثة.3)
 ( التهذيب : العشرة.4)
 .ذودٍ  ( زيد يف التهذيب : فبنّثها يف قوله : مخ 5)
ء حيذمه حذماً : قطعه ا وال وجه للقطض يف البيت وهو ما أثبتناه وحذم الشــــيابجليم « جذم»اب اء املهملة خطب وصــــوابه « حذم»( ابألصــــر 6)

 أما اجلذم فهو األصر والبقية وهو املقصود يف البيت.
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َث أَْينٍُق ، يعنون ثال َذْود ونظيره : ثالثةُ َرْحلٍَة ، جعلوه بدالً من أَرحال. قال ابن سيده : هذا كلّه قوُل سيبويه ، وله نظائر. وقد قالوا : ثاَلثُ 
(1). 

يَُدلُّ على أَنَّها في َمْوِضعِ اثْنَتَْيِن ، ألن الثِّْنتَْيِن  ثٌَل مشهور أَورده الزمخشريُّ والميدانيُّ وغيرهما ، وهو« إِبِلٌ  الذَّْودِ  إِلى الذَّْودُ »قولُُهم : و

 قال شيُخنا. إِلى الثِّْنتَْيِن َجْمٌع ،

ح به ِخالفُه. واختلف في : ، فقيل : هي بمعنى مع ، أَي إِذا َجَمْعت القليَل إِلى الكثير صار كثيراً ، « إِلى» وفي هذه الّداللة نََظٌر ، والُمَصرَّ

ح به جماعةٌ ، وأَشار غيُر واحد أَنَّ ُمتعلَّق  ويجوز أَن  (2)مضموم  الذَّْود محذوٌف ، أَي« إِلى»تَبقى على بابِها بإِدخال الّطَرفَْين ، كما َصرَّ

 أَو مجموع ، أَو نحو ذلك. الذود إِلى

 به عن الِعْرض ، قال َعْنتََرةُ : يَُذاد ألَنّه َكِمْنبٍَر : اللّساُن ، الِمْذَودو

يــــــــــَ  ا ســــــــــــــــــــــــَ ينِّ وِإن كــــــــــنــــــــــُت انئــــــــــيــــــــــً ُم مــــــــــِ يــــــــــكــــــــــُ  بحتــــــــــِ

جِيَ     يــــــــــح ــــــــــَ َد  ُدوَن بـ نــــــــــح لــــــــــَ اُن الــــــــــعــــــــــَ َودُ ُدخــــــــــَ ذح  (3) مــــــــــِ
  

 : َشَرفَه. (4): لسانَه. وببَْيتِِه  بِِمْذَوِدهِ  قال األَصمعّي : أَراد

 وقال َحسَّان بن ثابت :

ا  اَل ـــــــــُ اِن كـــــــــِ ـــــــــَ فـــــــــي صـــــــــــــــــــــــارِم يـــــــــح  ِلســـــــــــــــــــــــاين وســـــــــــــــــــــــَ

ُغ الســــــــــــــــــــــيــــــــُف و     لــــــــُ ــــــــح بـ ــــــــَ ُغ مــــــــا ال يـ لــــــــُ ــــــــح بـ ــــــــَ َوِدييـ ذح  مــــــــِ

  
 وهو َمَجاز.

 .(5)هكذا في النّسخ ، وفي بعضها : ِمْعلَف الدَّابّة. وهو نَصُّ التَّكملة  ُمْعتَلَُف الدَّابَِّة ، : الِمْذودو

 عن نْفسه به ، وهو َمجاز. يَذُود وهو من الثَّْوِر : قَْرنُهُ ، الِمْذَودو

 عن الصاغانّي. َجبَلٌ  .الِمْذَودو

 بن بَُطْين بن بَِطاِن بن الَحُرون. الذَّائد قال األَصمعّي : هو ِمن نَْسِل الَحُروِن ، نجيٌب جدًّا : فََرسٌ  الذّائِدُ و

. َسْيف ُخبَْيِب بِن إِساٍف ، : اسم الذَّائِدو  نقله الصاغانيُّ

ادِ  الدَّفَّاُع عن ِعْرضهِ  ُجُل الحاِمي الَحِقيقَةِ الرَّ  : الذَّائِدو  كَشدَّاد. ، كالذَّوَّ

 لقوله :  بن امرئ القيس بن الحارث بن معاويةَ الِكْندّي ، وهو جاهلّي ، لُقِّب به لَقُب اْمِرئ القَْيِس بن بَْكر : الذائدو

يّنِ  أَُذودُ  ـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــَوايفَ عـــــــــــــــــــــــــــــَ   ِذاَيَدا ال
رَاَدا ِذايدَ     ِويٍّ جـــــــــــــــــــــــــــــَ الٍم غـــــــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
.  نقله الصاغانيُّ

ادو  الَحْضَرِمّي. َكَكتَّاٍن : َسْيُف ِذي َمْرَحٍب القَْيلِ  الذَّوَّ

.  نقله الصاغانيُّ

ادو اد وهو الشاِعٍر ، : اسم الذَّوَّ ْقَراق الغََطفَانِّي  الذَّوَّ  .(6)بن أَبي الرَّ

ادُ و ثٌ  َذوَّ  ُكْنيته أَبو الُمْنِذر. وولداه ُمزاِحٌم وإِسماعيُل ، كتب عنهما أَبو ُكَرْيب. بن ُعلَيَّةَ : ُمَحّدِ

ادو ادِ  وأَبو َحَكى عنه العباس الشكلّي ، بُن الُمبَارِك ، له ِذْكرٌ  َذوَّ ر أَِميرٌ  الذَّوَّ  ولَقَبُه : إِقباُل الدَّْولَة. َرَوى ، كبيٌر متأَّخِ

ادُ  وفاتَهُ :  بُن عبد هللا بن الحسين البصرّي ، ذكره ابن مْنده في تاريخِ أَصبَهان. الذَّوَّ
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ادو  بن َمحفوٍظ القَُريعّي َرَوى عن أَخيه َرّواد. ذوَّ

الغَِليظ الّضْخم ، لُقَِّب به ، واسمه  والمجذَّر هو الصَّحابِيُّ ، َكَكتَّان ، واألَول أَكثُر ، البَلَِويُّ  َذيّاد بالكسر ، ويقال : ابن ، ِذيَادٍ  الُمَجذَُّر بنِ و

عَةَ بُعاٍث ، ثم استُشِهد يوم قَتََل يوَم بدٍر أَبا البَْختَِرّي بَن ِهَشاٍم ، والُمجذَّر هو القاتُل ُسَوْيَد بَن الصاِمِت في الجاِهليَِّة فهاَج قتلُه َوقْ  عبُد هللا ،

 ، وارتَدَّ ولَِحقَ  (7) أُُحد ، قتلَه الحارُث بن ُسَويِد بن الصاِمت بأَبيه

__________________ 
 وابألصر : أني . (دار املعارف)( عن اللسان 1)
 .«مضموم أو جمموع كذا يف النسخ والظاهر مضموماً وجمموعاً ألنه حا  ا واخلرب : ِإبر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 قصيدة مرفوعة مطلعها :وما أثبت عن الديوان والبيت من « ومذودي»( ابألصر 3)

 هــــــــــــــــــديــــــــــــــــــكــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــرٌي أاًي مــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــكــــــــــــــــــم 

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــّف وأوىف ابجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوار وأمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    

  

 ( والعلندي : شجر الرمر له دخان شديد.41)ديوانه ص 
 .«وبيته»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( واللسان والتهذيب أيضاً.5)
 ( املؤتلف ا ل مدي : الذواد بن الرقرا .6)
 (.أسد الغابة)( قتله غيلة من خلفه 7)
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ذ ر وسلموآلهعليههللاصلىمبك ة ا مث أَت  ُمســِلماً بعد الَفتحح ا فقَتله النيّب  ُجح
 يف كما  ا (1) َوَردَ  فيَما ِجربيرَ  أبَمرِ  ا ابمل

د ابن ُمعَجم  .فـَهح
 .«َطبَقات الشُّعَراءِ »أَورده أَبو الّطيّب اللُّغَوّي في  الشَّاِعُر ، بالكْسِر ، بن َزْيد بن الُحَويِرث بن مالِك بن واقٍد : ِذيادُ  وقيل : بُن َعِزيزٍ  ِذيَادُ و

بن سعد بن عَدّي بن  بِن ذَُويد ابن عْبد نُْهم بن َعِفيِف بن ُسَخْيم بن َربِيعَةَ بن َعِدّي بن ثَْعلَبَة (2)وفي نسخة ُمغَفَّل  عبُد هللِا بُن َمْعِقل ،و

 جليٌل ، مات أَبوه بمّكةَ سنةَ ثماٍن قْبل الفتْحِ بقليل. صحابيّ  عثماَن بن عمِرو بن أُّدِ بن طابخةَ 

مشقّي. شيٌخ للوِليد بن ُمْسِلمٍ  ذَُوْيدٍ  عبُد هللا بنُ و  الّدِ

. بن مالٍك الُمَراديّ  ذَُوْيدِ  بنِ  بن الحارثِ  فْروةُ بُن ُمَسْيكِ و  َصَحابِيٌّ

 ، قاله ابن األَعرابّي وأَنشد : (3) : الَمْرتَعُ  الَمَذادُ و

َذادِ ال حتحِبَسا ا َوحَساَء يف 
َ
 امل

 قال شيخنا : وفي بعض النسخ ، الُمْرتَبع ، واألَول أَكثر.

جَل إِذا أََعْنتَه على  أَهِلِه ، ِذيَادِ  : أَعْنتُه على (5) أََذْدتُهو  َطِلبَتِه ، وأَْحلَْبتُه : أََعْنتَهُ على َحْلِب ناقتِه.وهذا كقولك : أَْطلَْبُت الرَّ

 ، قال الشاعر : تَذُودُ  : هو الُمِعين لك على ما الُمِذيدو

 ُمِذيَداانديحُت يف القوِم َأاَل 
 * ومما يستدرك عليه :

 . كّل ذلك من المجاز.َمذاويدُ و َمَذاِودُ  ، وهو ِمْطَرُده ، ورجالٌ  بِمْذَوِده عنّي الّهمَّ ، والفارسَ  ذادَ و ، (4)عن ِجْسمه  يَذودُ  فالنٌ 

رين في الجاِهليَّة ، قاله شيُخنا. ذَُوْيدو  بن نَْهٍد أَحُد الُمعَّمِ

 وأَنا أَخَشى أَن يكون هذا هو ُدَويد الذي ذكره المصنّف في المهملة ، فليُْنَظر.

  ِذْكره في شْعر كْعب بن مالك :، كَسحاٍب : موضٌع بالمدينة وقد جاءَ  الَمَذادو

نـــــــــا  يـــــــــوفـــــــــُ َدًة ُتســـــــــــــــــــــــن  ســـــــــــــــــــــــُ بحســـــــــــــــــــــــَ بحت مـــــــــَ يـــــــــَ  فـــــــــلـــــــــح

    َ ـــــــــــــــاح َذادِ ب
َ

َد ِ  املـــــــــــــــ ـــــــــــــــح ن زحِع اخلـــــــــــــــَ َ جـــــــــــــــِ اح ـــــــــــــــَ  وب

  
 .الَخْنَدق وسلموآلهعليههللاصلىهو الموضع الذي حفر فيه رسوُل هللا  المَذادُ  قال البكريُّ في المعجم :

 بالمدينة.وقال السيوطيُّ : هَو أُُطٌم 

ِضّي.  وزاد في المراصد وقال تلميذه الشاميُّ في سيرته : هو لبني َحراٍم غربيَّ مساجِد الفَتْح ، ُسُميَت به الناحيةُ. ونقلَه في شرح شواِهِد الرَّ

 أَنه اسم واٍد بين َسْلع وَخْنَدق الَمدينة. قاله شيخنا.

ادو  البن ِحبَّاَن.« الثِّقات»ي َوقَّاص وعنه َمْعَمُر بن راشٍد. كذا في كتاب العقيلّي ، تابعّي ، يَرِوي عن سعِد بن أَب َذوَّ

 فصر الراءِ 
 مض الدا  املهملة

ئْدُ  : [رأد] ّن ، وهو َمَجاز ، كما في األَساس. التِّْرُب ، مهموزاً : بالكسر الّرِ  تقول : هذا ِرئِْدي ، أَي قِْرني في الّسِ

 وربما لم يُهمز فَذكروه في الياِء.



3857 

 

جل ، تِْربُه وكذلك األُْنثَى ، وأَكثَُر ما يكون في اإِلناث ، قال : ِرئْدو وفي اللسان :  الرَّ

َلًة   ِلرِيِدَهاقالتح ُسَليحم  قـَوح
ْدف ، والجمع :  .أَْرآد أَراد الهمز فخفََّف ، وأَبدَل طلباً للّرِ

 وقال ُكثَيِّر ، فلم يهمز :

ٍد و  َؤصـــــــــــــــــــــــــــ  وهـــــــــــــا وهـــــــــــــي ذاُت مـــــــــــــُ د َدر عـــــــــــــُ  قـــــــــــــَ

ِ  الـــــــــــدِّرحَع     بـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ ا يـ مـــــــــــ  وٍب ولـــــــــــَ اجمـــــــــــَُ ـــــــــــُدهـــــــــــَ  رِي

  
ئْدو يُق ، : الّرِ  ولم أَِجْده فيما لديَّ من أُّمهات اللغة. الّضِ

ئْدو  .ِرئدانٌ  وقيل : هو ما اَلَن من أَغصانِها والجمع فَْرُخ الشََّجَرةِ ، : الّرِ

أْدُ و ْؤدو بالفتح الرَّ مِّ  ب الرُّ أْدةو الضَّ ْؤدةُ و الرَّ السريعة الشَّباب ، مع ُحْسِن غذاٍء.  الَحَسنَةُ  الناعمة الشَّابَّةُ  فهي أَربُع لُغَاٍت : بهاٍء فيهما ، ، الرُّ

ُؤوَدةِ  ، أَْرآد والجمع :  على ، كالرَّ

__________________ 
 .132( انظر املؤتلف واملختلف ل مدي ص 1)
 ( وهي الجي أثبتت يف القاموس.2)
 البلدان : املرتفض.( يف معجم 3)
 ( القاموس : وأذودته.5)
 ( األساس : حسبه.4)
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 ا فهي ست  لَُغاٍت. (1)بتسهير اهلمزة  ا الر اَدةو  فـَُعولة. وهذه عن الصاغايّن ا
ُؤدةو لة عن الهمزة ،  الرودة وأَصل اللَّْحيِ ، بناًء على أَن الرودةو ، كذا في النسخ التي بأَْيِدينا ، وفي بعِضها : (2) : أَصُل اللَّْحيِ  الرَّ مسهَّ

قال شيخنا : وبعُضهم أَوصلها إِلى ثمانية ، بتجريد الُمسهَّل من  .(3)معطوفة على ما قبلَها. وأَصل اللَّْحيِ كالٌم مستِقلٌّ فتكون اللُّغَاُت سبعة 

 الهاِء أَيضاً.

ٌ  َرأَْدةٌ  قْلت : وهو يشير إِلى ما ذكرنا. ثمَّ إِن الذي في األَساس وغيره : أَن قولَهم جاريةٌ  : ناعمةٌ  َرادةٍ  ، غير َراَدة من الَمجاز ، تقول : امرأَة

افة ، تخفيُف   األَّول جائز ، والثاني واجب. (4)غير َطوَّ

يَت الجاريةُرْؤَدة ، والواحدةُ : ُرْؤدٌ  تِه أَْرَطب ما يكون وأَْرَخَصه :وفي اللّسان : الغُصن الذي نَبَت من َسن  ، تَشبيهاً به. ُرْؤداً  . وُسّمِ

أْد ، َرأِْده ومن المجاز : َضَربَه في ْؤدو الرَّ م : أَْصُل اللَّْحيِ الناتئ تحَت األُذن ، وقيل : أَْصُل األَضراِس في اللَّْحيِ. وقيل الرُّ  ، بالفَتح والضَّ

أْدانِ   األُذُنَْين.: َطَرفَا اللَّْحيَْيِن الدَّقيقاِن اللََّذاِن في أَعالهما ، وهما الُمَحدَّداِن األَْحَجناِن الُمعلَّقَاِن في ُخْرتَْيِن دون  الرَّ

 . أَنشَد ثعلب :أَرائِيدُ  ناِدٌر وليس بجمعِ َجْمعٍ ، إِذ لو كان ذلك لقيل : أََرائدُ و ، أَْرآدٌ  والجمع ُرْؤدٌ  : َطَرُف كّلِ ُغصن : وقيل

وارَِدا  ِه الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ئـــــــــــــــوَن رأحســـــــــــــــــــــــــــــِ َر  شـــــــــــــــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــَ

ِ و     اح يــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــح َم والــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  طــــــــــــــــــح  اأَلرَائــــــــــــــــــَدااخلــــــــــــــــــَ

  
ْؤدو ّم : التَُّؤَدة ، الرُّ  قال : بالضَّ

 ُرودِ ٌر مَيحِشي عل  كبَن ه مثَِ 
ْؤد احتاج إِلى الِرْدِف فخفف َهمَزة (5)  ، ومن جعله تكبير ُرَوْيد لم يَجعْل أَصلَه الهمزةَ. الرُّ

 ورواه أَبو ُعبَْيٍد :

ا ِمثحُر َمنح مَيحِشي عل    ُرودِ كَبهن 
 وغيََّر بِناَءه. قال ابُن سيده : وهو َخطأٌ.« ثمل»فقلت 

جلُ  تََرأَدّ  من المجاز :و  وتَثَنَّى. اهتَزَّ نَْعَمةً  .تََرُؤداً  الرَّ

 .تََرُؤداً كارتأََد ارتِئاداً  الَجاِريَةُ  تَرأَّدت وكذا

يُح : اْضَطَربَتْ  تََرأَّدتو  وتََمايَلَْت يَميناً وِشماالً. الّرِ

 وتََميََّل ِعْنَد قِياِمه. َزْيٌد : قام فأََخَذتْه ِرْعَدةٌ ، تََرأّدَ  من المجاز :و

 ُء : َذَهَب وجاَء.والشَّيْ  العُنُُق : اْلتََوى تَرأّدَ و وتَثَنَّى الغُْصُن : تَفَيَّأَ وتََذبَّلَ  تََرأّدَ و

حين يَعلُو النََّهاُر ، األَكثُر يَمِضي من النََّهاِر  : ارتِفاُعهُ  ُدهَرأْ وَ  وهذه عن الصاغانّيِ  الضَُّحى ، رائِدَ و الضَُّحى ، َرأْدَ  من المجاز : لَِقيتُهو

أْدِ  ُخْمُسه ، وفَْوَعةُ النّهاِر بْعدَ   .الرَّ

أْدُ و  .ترأّدَ و تََراَءد : َرْونَُق الضَُّحى وقيل هو بَْعَد اْنبَِساِط الشْمِس ، وارتفاعِ النََّهار. وقد الرَّ

. األَرِض. َرأْدِ  يقال َذَهْبنا في األَرِض : َخاَلُؤَها ، رأْدُ وَ   نقله الصاغانيُّ

 * َومما يستدرك عليه :

ْت في اْنِسيَابَِها ، وأَنشد : تََرأَّدت  الحيَّةُ اهتَزَّ

اٌع  جــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــا َأميحٌ شــــــــــــــــــــــــــــــــُ َبن زِمــــــــــــــــــامــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــَ

َرأّدَ     ـــــــــــــَ هح  تـ ـــــــــــــلـــــــــــــ  ئ غحضـــــــــــــــــــــــــــَ وٍن مـــــــــــــُ (6)يف ُغصـــــــــــــــــــــــــــُ
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 وهو مجاز ، كما في األساس.

 .الِمْربَد فيه ، ومنه أُِخذَ  أَقام بالّضّم ، إِذا ُربُوداً  بالمكانكنصر ،  ، َربَدَ  : [ربد]

 كِمْنبَر : الَمْحبَس. الِمْربَد منه أُخذو عن ابن األَعرابّي. قيل َحبََس ، : َربََد ُربُوداً و

بِن َعْفراَء ، فَجعَلَه للُمْسلمين ، فبناه رسوُل هللا  (7)اِذ ليَتِيَمْيِن في ِحْجر ُمع ِمْربَداً  كان َمْسِجده أَن»:  وسلموآلهعليههللاصلىفي حديث النّبّي و

 .«ِجداً َمسْ  وسلموآلهعليههللاصلى

__________________ 
 ( وهذه عن األصمعي كما يف التهذيب ا قا  : من النساء الجي ترود وتطوف ا وقد رادت ترود روداان. ويف القاموس : والرادة والر ودة.1)
 ومثله يف اللسان.« والرأحد : أصر اللحي والر  حد مثله»ابلقاموس ا ويف الصحاح : ( كذا 2)
 . مثاٍن... ( كذا ا واألصوب : سبعاً 3)
 ( األساس : التخفيف األو .4)
 ( تكاد ال تثلم البطحاء خطوهتا.5)
 اشتد وكثرت غصونه اغضبّ  الشجر : حتريف صوابه ما أثبتناه مغضئلة ابلضاد املعجمة.« مغطئلة»( ابألصر 6)
 ( وقير فيه : معوذ.7)
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الذي يُوَضع فيه التَّْمُر بعد  الَجِرينُ  : الِمْربَدو النَّعَِم الذي بالمدينة. ِمْربَدُ  ٍء ُحبَِسْت به اإِلبُل والغنُم ولهذا قيل: كّل شي الِمْربَد قال األَصمعّي :

 .(1)الَجَداد ِليَْيبََس. قال سيبويِه : هو اسم كالِمْطبخ 

 ، بلُغِة أَهِل الِحجاز. والَجِرين لهم أَيضاً ، واألَْنَذُر ، ألَْهِل الشأْم. والبَْيَدُر ألَهل العراق. الِمْربَد وقال أَبو ُعبيد :

ون المْوِضَع الذي يَُجفَّف فيه التَّْمُر ِليَْنَشف :  ، وهو الِمْسَطح ، والَجِريُن. ِمْربَداً  قال الجوهريُّ : وأَهُل المدينِة يَُسمُّ

 للتَّْمِر كالبَْيَدِر للِحْنطة. الِمْربَدو

يَ و ، يعني َموِضع تَْمِره «بإِزاِره ِمْربَِدهِ  حتَّى يَقُوَم أَبو لُبَابَةَ يَُسدُّ ثَْعلَبَ »في الحديث : و وقيل : ألَنه كان تُْحبَُس  ع بالبَْصَرة ، : ِمْربَدٌ  به ُسّمِ

 به اإِلبُِل.

ْبَدةاو ، كاحَمرَّ ،  اْربَادَّ اْربيداداً و (2) اْربَدَّ اْربَِداداً  وقد وقال أَبو ُعبَْيدةَ : هو لَْوٌن بين السَّواِد والغُْبَرة ، لَوٌن إِلى الغُْبَرةِ ، الغُْبَرة ، أَو بالّضمّ  لرُّ

 .ُمْربَادٌّ و ُمْربَدُّ  واْحَمارَّ ، فهو

ً  دُّ ُمْربَ  وآَخُر أَْسَودُ »الحديث. ومنه يا  .«كالُكوِز ُمَجّخِ

ْبداءُ  .َرْبَداءُ  داِهيَةٌ  من المجاز :و بداءُ و : الُمْنَكَرةُ. الرَّ وهي الُمنقَّطة الَمْوسومةُ َمْوِضَع النِّطاِق منها  السَّْوداُء الُمنَقََّطةُ بُِحْمرةٍ ، من الَمعَِز : الرَّ

ةً ، وشاةٌ   : منقََّطةٌ بُحْمرة ، وبَياٍض ، أَو َسواد. َربداءُ  بحمرة ، وهي من ِشيَاِت الَمعز خاصَّ

 اإِلبَِل. (3)وقيل َضْرٌب من الَحيَّاِت يَعَضُّ  : َحيَّةٌ َخبِيثةٌ ، األَْربَدُ و

 عن الصاغانّي. ، كالُمتََربِّدِ  األََسُد ، : األَْربَدو

 .(4)الكالبِيُّ  بن َضابئٍ  أَْربَدُ و

 الماِزنِّي. بُن ُشَرْيحٍ  أَْربَدُ و

 ُشعَراُء. .(5)وهو أَخو لَبِيٍد الشاعِر  بُن َربِيعَةَ ، بَدُ أَرْ و

ة ، تََربُُّدهو لَْونُه ، تََربَّد قال ابن ُشَميل : لّما رآنيو ةً ، وأَْخَضَر َمرَّ ةً ، وأَصفََر مرَّ نه ، تَراه أَْحَمَر مرَّ لَْونُه من الغََضِب ، أَي  يَتََربَّدُ و : تَلَوُّ

ن. َماِد كاْرَمدَّ. وإِذا َغِضَب اإِلنسانُ  تَغَيََّر ، ْجُهه :وَ  تََربَّدَ و يَتلوَّ  َوْجُهه ، كأَنَّه يَْسَودُّ منه مواِضُع. تَربَّدَ  وقيل : صاَر َكلَْون الرَّ

 ، أَي تَغَيَّر إِلى الغُْبَرة. «َوْجُهه اْربَدَّ  كان إِذا نََزَل عليه الَوْحيُ »في الحديث : و

 .«الَوْجِه في كالٍم أُْسِمعَه ُمْربَدَّ  أَنّه قام من عنِد ُعَمرَ »العاِص : في حديث َعْمِرو بن و

 : ُمتغَيِّمة. ُمتََربِّدة وهي السََّماُء : تَغَيََّمْت ، تََربََّدتو

جلُ  تَربَّدو  تَعَبَّس. الرَّ

بَدُ  ، ُربَدٌ  في َمتْنِهو  َصْخُر الغَّيِ :ُهَذِليَّةٌ. قال  َكُصَرٍد : الِفِرْنُد ، ، الرُّ

ُه و  تـــــــــــــُ ـــــــــــــَ يـــــــــــــبـ تح َخشـــــــــــــــــــــــــــِ ِلصـــــــــــــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــارٌِم ُأخـــــــــــــح

ه     نـــــــــــــــِ تـــــــــــــــح ٌو يف مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح ُ  مـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ دُ أَبــــــــــــــــح  رُبـــــــــــــــَ

  
 إِذا ُكنَت تََرى فيه ِشْبهَ ُغبَاٍر ، أَو َمَدّب نَْمٍل يكون في َجوَهِره. ُربَدٍ  وسْيٌف ذو

بِيدُ و دٌ  كأَِميرٍ  الرَّ   َعلَْيِه الماُء.نُِضحَ  في الِجَراِر أَو في الُحّبِ ، ثم تَْمٌر ُمنَضَّ

هات   : ثم نُِضَح بالماِء. (6)وفي بعض األُمَّ

بِيدةو ُت. بهاٍء : قَِمْطُر الَمَحاِضِر ، الرَّ ِجالَّ  وهي الّسِ
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ابِدُ و ائِد ، وهي الَكَراَحات  َربَدَ  وقد : الخاِزُن ، الرَّ  .(7)الّرجُل إَِذا َكنََز التَّْمَر في الرَّ

، كّل ذلك إِذا احَمرَّ ُحْمَرةً فيها  تََربَّدو ، كاْحَمرَّ واْحَمارَّ ، اْربَادَّ و اْربَدَّ  الُمَولَّع بَسواٍد وبَياٍض ، وقد كُمْحَمّر : : الُمْربَّدُ  قال أَبو عدنان :و

 َسَواٌد.

ر التَِميِميُّ  بحذف الهاِء ، ، أَْربَدُ  أَوْ  بكسر فسكون ، وُمَوّحدة مكسورة ،« : التقريب»بفتح فسكون ، وفي  ، أَْربََدةُ و َصُدوٌق ،  تَاِبِعيٌّ  الُمفَّسِ

 من الثالثة.

__________________ 
 .«املطبخ»( عن اللسان وابألصر : 1)
 .«اربداد»( عن الصحاح وابألصر 2)
 .«بع »وابألصر ( عن اللسان 3)
 : يزيد. (مادة لنان) ولاه يف معجم البلدان :« الكليب: » 26( يف املؤتلف ل مدي ص 4)
 .25( انظر سيا  نسبه يف األغاين واملؤتلف واملختلف ل مدي ص 5)
 ( وهي عبارة اللسان ا ويف الصحاح فكالقاموس.6)
الكراحات ا كذا ابللســان أيضــاً ومل أ فر به فيما بيدي من أصــو  اللغة  قوله :»املطبوعة املصــرية : ( يف التهذيب الكراخات ابخلاء ا وهبامش 7)

 .«البواري كما يف اجملد ا فليحررا ولعله الكراخات ابملعجمة مجض كراخة وهي الشقة من 
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فيه ، أَي تُْحبَس للبَْيع ، وهو ُمْجتََمُع العرب  تُْربَدُ  َسع كانت اإِلبلُ على لَْيلَتين منها ، وهو ُمتَّ  النَّعَِم ، كِمْنبٍَر : ع قُْرب الَمِدينَةِ  ِمْربَدُ و

 وُمتََحدَّثُّهم ، كذا في األساس ، وهو قول األَصمعّي.

 * ومما يستدرك عليه :

ْبدة ْبدو بالّضّم ، الرُّ ،  َرْبَداءُ  ، ونَعَامة أََربَدُ  للِّْحيَانّيِ ، ظليمهو أَن يكون لونُها ُكلُّه َسواداً ، عن ا في النعام : َسواٌد ُمختلط ، وقيل : الرُّ

ماِد والجمُع : ُرْمٌد   .(1)وَرْمَداُء : لونُها كلَْوِن الرَّ

ْبَداءُ  وقال اللّحيانيُّ : ةً : هي التي في َسواِدها نُقٌَط بِيٌض وُحْمٌر  الرَّ  .(2): السَّْوداُء ، وقال مرَّ

دْت ، وذلك إِ  ربََّدتو َضْرُعَها ، إِذا رأَْيت فيه لَُمعاً من سواٍد ببَيَاٍض  تََربَّدَ و ذا أَْضَرَعْت فتََرى في َضْرعها لَُمَع سواٍد وبَياٍض ،الشاةُ وَرمَّ

 َخِفّيٍ.

ْبدةو ٌ  الرُّ  ، ِللَْونِه. األَْربَدُ  ، ويقال للظَِّليم : أَْربَدُ  ، ورجلٌ  َرْبَداءُ  : ُغْبَرةٌ في الشَّفَِة ، يقال : امرأَة

 ، بالكسر : َخشبَةٌ أَو عصاً تَعتِرُض ُصدوَر اإِلبِل ، فتَمنَعَُها عن الخروج ، قال : الِمْربَدو

ُت َورَاَءهــــــــــــا  ــــــــــــح ل عــــــــــــَ َي ِإال  مــــــــــــا جــــــــــــَ َواصــــــــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــَ

ا     دٍ َعصـــــــــــــــــــــــــَ رحبـــــــــــَ ا مـــــــــــِ ورًا وأَذحُرعـــــــــــَ غحشـــــــــــــــــــــــــَ  حنـــــــــــُُ  تــــــــــــَ

  
اها بالِمْربَدِ  قيل يعني  لهذا. ِمْربداً  هنا َعصاً َجعَلَها ُمعتِرَضةً على الباب ، تَمنُع اإِلبَل من الُخروج ، َسمَّ

، ليس  اْلِمْربَد ، فأَضاف العََصا الُمْعتَِرَضة إِلى الِمْربَد ، وقاَل : أَراَد عصاً ُمْعتَِرَضة على بابِ  (3)قال أَبو منصور : وقد أَنكر غيره ما قاَل 

 .ِمْربَدٌ  اأَنَّ العَص

بَدو ين. الرَّ كةً : الّطِ  ، محرَّ

بير أَنَّه كان يَْعَملو بَّادُ ـ و «بَمَكة َربَداً  قد جاَء في حديِث صالحِ بن عبد هللا بن الزُّ ْكِر ـ  الطَّيَّانُ  : الرَّ ، ويُْرَوى  (4)أَي بِنَاًء ِمن ِطين كالّسِ

 بالزاي والنون ، كما سيأْتي.

ل. ُرْبدة بن وأَبو علي الحسن بن محمد  ، بضّم فسكون ، القَْيَرَوانِّي ، َحدَّث عن علّي بن ُمنيٍر الَخالَّ

 بنُت َجِريِر بن الَخَطفي ، الشاِعِر ، لها ِذْكر. َرْبَداءُ و

ْبداءِ  وأَبو ْمداِء ، ب الرَّ واة فقال أَبو الرَّ فه بعُض الرُّ . قال ابن يونس : صحَّ  .(5)الميم البَلَِوّي ، واسمه ياِسٌر ، صحابيُّ

ْبداءِ  ومن ولَِده : ُشعَْيُب بُن ُحَميد بن أَبي  ، كان على ُشْرطة ِمْصر ، وعاش إِلى بعِد المائِة ، قاله الحافظ. الرَّ

 في قَول الفرزدق : الِمْربَدانِ و

َة ســـــــــــــــــــــــــــاَ   يـــــــــــــ  دانِ َعشـــــــــــــــــــــــــــِ رحبـــــــــــــَ ا   املـــــــــــــِ ال ـــــــــــــَُ  كـــــــــــــِ

َوارِم    يــــــــــوِف الصــــــــــــــــــــــــ  وحٍت ابلســــــــــــــــــــــــ  َة مــــــــــَ اجــــــــــَ جــــــــــَ  عــــــــــَ

  
كَّة التي تليها من ناحية بني تميم ، جعلهما الِمْربَد ِسكَّةهما :  ، كما يقال األَْحوصان ، لألَحوِص ، وعوف بن  الِمْربََدْينِ  بالبَْصرة ، والّسِ

 األَحوص.

 كالُحْجَرة في الّدار. : الِمْربَدو أَيضاً : فَضاٌء َوراَء البُيُوِت يَْرتَفَُق به. الِمْربَدُ و

 .أَْربَدُ  َربَْطتُها ، وتَْمرٌ  اإِلبَل : َربَْدتُ وَ  : أَفسَد مالَه وَمتَاَعه ، الرجلُ  أَْربَدَ و

 : ُمْقِحٌط. أَْربَدُ  ومن المجاز : عامٌ 

 بن ِحْميَر من ُمهاِجِري الَحبَشِة. أَْربَدُ و
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 .موسى أَبو استدركه ، وسلموآلهعليههللاصلى، اسُم خاِدِم َرسوِل هللِا  أَْربَدُ و

 بن َمْخشّي ، َذَكَره أَبو معشر في ُشهداِء بَْدٍر. أَْربَدُ و

ه : شاِعٌر مشهور ، وذَكره أَبو ُعبَْيٍد البَكريُّ في شْرحه ألَمالي القالي ، وأَورَده أَربَدُ و  .(6)الَجْوَهِريُّ  بُن قَْيٍس أَخو لَبيِد بن َربِيعةَ ألُّمِ

بَْيَدانُ و  : نَْبٌت. الرُّ

 ووَضَع بَْعَضه فوق نََضَدهُ  : يَْرثُده َرثْداً  َمتاعَ ال َرثَدَ  : [رثد]

__________________ 
 ( اللسان : رُبحد.1)
 ومثله يف التهذيب.« أو مُحرٌ »( اللسان : 2)
 ( القائر هو األصمعي كما يف التهذيب.3)
 .«يف اللسانو وز أن يكون من الربد : ا ب  ألنه حيب  املاء ا كذا »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف أسد الغابة : أبو الرمداء وقير أبو الربداء البلوي. وأكثر أهر ا ديث يقولونه ابمليم وأهر مصر يقولونه ابلباء.5)
 .«قوله أورده اجلوهري ا ال وجود لذلك يف الصحاح الذي بيدي وِإلا فيه : أربد بن ربيعة وقد ذكره اجملد»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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 ويف بع  النسخ : ا كارحتـََثَده  عح  ا َأو ِإىل َجنحب بـَعحِ  اب
كةً. َرثَدٌ وَ  ، َمْرثُودٌ و ، َرثِيدٌ  فهو كأَْرثََده  ، ُمَحرَّ

 .(1)أَي دافَْعَت بحوائِجه  «حاَجتَهُ وطاَل انتظاُره َرثَْدتَ  أَن َرُجالً ناداه فقال : هل لك في َرُجلٍ »في حديث ُعمر : و

 فأَْوقََع الُمْفَرَد َموِقَع الَجْمع.

ثْدُ و ثَْدةو ، بالَكْسر ، الّرِ ثَْدة : الّرِ  أقاموا. : أَْرثَُدوا وقد وال يَظعنون. الُمقيُمونَ  الكثيرةُ من الناس ، وهم الجماَعةُ  ، واللِّ

ثَدُ و لون عليه فهم ُمْرتَثُِدون ،  َرثَداً  ْكنا على الماءِ يقال تَرَ  بالتَّْحريك : َضعَفَةُ النَّاِس ، ، الرَّ ا الذين ليس عندهم ما يَتَحمَّ الً. وأَمَّ ما يُِطيقُون تََحمُّ

 ، كما سيأْتي. بَِرثَد وليسوا

ُجُل ، َرثِدَ و  .َكأَْرثَدَ  َكفَِرَح : َكِدَر ، الرَّ

ُجُل الَكِريُم ، ، َمْرثَدٌ و يت :قال ابن  كَمْسَكن : الرَّ ّكِ  القَْوُم ، إِذا اْحتَفَروا حتى بَلَغوا الثََّرى. أَْرثَدَ  مأْخوذ من الّسِ

 األََسِد. : اسٌم من أَسماءِ  الَمْرثَدو

 رجٍل. اسمُ  : َمْرثَدٌ و

 َمِلٌك لليََمِن َملََكها ِستَِّمائَِة َسنٍَة. َمْرثَدٌ و

لُوا بَْعُد ، أَي ناِضِديَن َمتَاَعُهْم. ُمْرتَثِِدينَ  تََرْكتُهمو  ما تََحمَّ

 .َمْرثَدٌ  ومنه اْشتُقَّ  بَلَغ الثََّرى ، إِذا ، أَْرثَدَ  احتَفَر حتى عن الكسائّي : يقال :و

 ، باألَلف ، قال : أَْرثَدُ  والذي في اللسان : كيَْمنَع : واد ، (2)يَْرثَُد و

نِ  طـــــــــح نح بـــــــــَ اِت مـــــــــِ مـــــــــَ يـــــــــح َبُ  اخلـــــــــَ دٍ  َأاَل َتســـــــــــــــــــــــح   أَرحثـــــــــَ
مُ     عـــــــــح تح نــــــــــُ لـــــــــَ عـــــــــَ ن َود اَن مـــــــــا فــــــــــَ ِر مـــــــــِ خـــــــــح  ِإىل الـــــــــنـــــــــ 

  
 * ومما يستدرك عليه :

َي. والثَِّريد فيها ُرثَِدتو .َرثيدٌ  . والُخْبُز عندهمَمْرثُودٌ و َرثِيدٌ  َطعَامٌ   .َرثِيدٌ  القَْصعَةُ بالثَِّريِد : ُجِمَع بعُضه إِلى بعض وُسّوِ

 بَيَضُهَما في أُْدِحيِّهما ، فأَْسَرَعا ِإليه : (3)وقال ثَْعلَبَةُ بن ُصعَْيٍر الماِزنّي ، وذَكَر الظَِّليَم والنَّعَاَمةَ ، وأَنهما َذَكرا 

اًل  قــــــــــــَ ــــــــــــَ رَا ثـ ذَكــــــــــــ  ــــــــــــَ ــــــــــــت ــــــــــــداً ف ــــــــــــي عــــــــــــح  َرث ــــــــــــَ ا بـ  َد مــــــــــــَ

ِر     هـــــــــــا يف كـــــــــــافـــــــــــِ يـــــــــــنـــــــــــَ اُء ميـــــــــــَِ تح ذُكـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ (4)أَل
 

  
 البَْيِت : َسقَُطه. َرثَدُ وَ 

 الدَّجاجةُ بيَضها : جمعتْه. عن ابن األَعرابّي. َرثََدتو

 ، والماُل في بيته نَضيٌد. َرثيدٌ  ومن المجاز : الَخْير عنده

ْلت الُجْعفّي. ثَدُ َمرْ و بُن َربيعةَ ، َمْرثَدو بَن جابٍر الِكْندّي. َمْرثَدو  َمْرثَد. و(5)بُن عامر الثَّْعلبّي  َمْرثَدو بُن َظْبيَاَن السَُّدوسّي ، َمْرثَدُ و بُن الصَّ

بُن  َمْرثَدُ و الفَزارّي. (6)بُن ُمِحّبٍ  َمْرثَدُ و َكنَّاٍز الغَنَوّي ، َمْرثَدٍ  بُن أَبي َمْرثَدو .َمْرثَدٍ  بن عياٍض ، أَو عياض بنُ  َمْرثَدو بُن َعدّيٍ الكْندّي ،

 .البعض في اختالف مع ، معنههللارضيَوَداَعةَ أَبو قُتَْيلَةَ الحْمصّي الِكندّي : صحابيّون ، 

 الماُء : َكِدَر ، عن الصاغانّي. َرثَدَ وَ 
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دَ و فالسكون ، بالفتح َرْجداً  َكعُنَِي ، َرأُْسه ، ُرِجدَ  : [رجد] دَ  مبنيّا للمفعول ، من ، ُرّجِ : الثالثة عن ابن األَعرابّي بمعنَى  أُْرِجدو تَْرجيداً  ، َرجَّ

 بمعنًى. أُْرِعدو ، أُْرِجَد إِْرجاداً  قدو اْرتَعََش ، :

ادو جَّ ُجلُ  َرَجدَ  وقد وهو الَجِرين ، نَقَّاُل السُّْنبُل إِلى البَْيَدِر ، كَكتَّان : الرَّ  بالفتح. َرَجاداً  الرَّ

ْخَوَدةُ  : [رخد]  بالكسر ، ، ِرْخَودٌّ  هو يقال :و من العَْيش ، َرْخَوَدةٍ  وهم في اللِّيُن ، والنُّعُوَمةُ ، والِخْصُب ، وَسعَةُ العَْيِش ، بالفتح : ، الرَّ

 كإِْرَدّبٍ.

دت ، َمْكُسوعاً ب الرْخَودُّ  قال أَبو الهيثم : ْخُو ، زيَدت فيه داٌل وُشّدِ  ِرْخَودُّ  . ويقال : َرُجلٌ ِرْخَودَّة وهي بِهاٍء : ها ، كما يقال فَْعٌم وفْعَمدٌّ ،: الّرِ

 ٌ ، قال أَبو  َرَخاِويدُ  : ِرْخَودَّة كثيُر اللَّْحِم ، ِرْخٌو. وجمعُ  لَيُِّن الِعَظاِم ، َسِميٌن ، : ِرْخَودٌّ  : ناعمةٌ. وقيل َرجلٌ  ِرْخَودَّةُ  الشَّباب : ناعُمه ، وامَرأَة

 صخر الهذليُّ :

يـــــــــِد  ِذي الـــــــــبـــــــــِ اَلاًل بـــــــــِ َد َأطـــــــــح نـــــــــح ُت مـــــــــن هـــــــــِ َرفـــــــــح  عـــــــــَ

ـــــــــــِ      ي ـــــــــــِ ـــــــــــب ا ال رًا وجـــــــــــاراهتـــــــــــَِ فـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــدِ قـ اوي ـــــــــــر خـــــــــــَ  ال

  
__________________ 

 ( يف النهاية : حبوائجه ومطلحته.1)
 ( قيده يف معجم البلدان ابلفتح مث السكون وفتح الثاء املثلثة.2)
 كرا.( الصحاح واللسان : تذ 3)
 ء.( ذكاء : الشم  ا وابن ذكاء : الصبح ا والكافر : اللير. وِإلا لي كافراً ألنه يغطي بظلمه كر شي4)
 ( أسد الغابة : التغليب.5)
 ( أسد الغابة : جنبة ا أخو املسيب بن جنبة.6)
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من المصادر الواردة على َمْفعول ، كَمْحلوٍف  ، َمْرُدوداً و القياسيّة ،كالهما من المصادر  ، َمَردًّاو يَُردُّه َردًّا عن َوْجهه َردَّهُ  : [ردد]

ْيَدىو وَمعقوٍل ، يَصى ، وِخلِّيفَى ، يُبنَى للمبالغة : ، ِرّدِ عن األَمر ولَدَّه ، أَي َصَرفه عنه  َردَّه َوَرَجعَه ، ويقال َصَرفَهُ  بالكسر مشدَّداً ، َكِخّصِ

 بِرْفق.

 .يَُردُّ  ٌء القال ثعلب : يعنِي يَْوَم الِقيَامِة ، ألنه شيْ  (2) (يَ ْوم  ال َمَردَّ َلهُ )وفيه  (1) (َفال َمَردَّ َلهُ )له. وفي التنزيل :  َمَردَّ  وأَمُر هللِا ال

، إِذا كان ُمَخاِلفاً لما َعليه السُّنَّة ، وهو  َردٌّ  عليه ، يقال أَْمرٌ  َمْرُدودُ  أَي «َردٌّ  نا فهوَ َمن َعِمَل َعَمالً ليس عليه أَْمرُ »في حديث عائشة : و

 َمْصدٌر ُوِصَف به.

َدقَة ِردِّ  ال»ُرِوَي عن ُعَمَر بن عبِد العَِزيز أَنه قال : و تيِن ، «يَدى في الصَّ كَسَحاب  ، ِرَدادٌ و ، َرَدادٌ  واالسمُ  أَي ال تُْؤَخذُ في السَّنَِة َمرَّ

 وبهما َجميعاً ُرِوَي قوُل األَخَطِل : وِكتاٍب ،

ٍة و  قـــــــَ فـــــــح َف صـــــــــــــــــــــَ لـــــــح وٍن ولـــــــو ســـــــــــــــــــــَ بـــــــُ غـــــــح ر  مـــــــَ  مـــــــا كـــــــُ

ُه     ــــــــــــــــَ دح فــــــــــــــــات رَاجــــــــــــــــُض مــــــــــــــــا قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ َرَدادِ يـ ــــــــــــــــِ  ب

  
 َخطَّأَهُ. كذلك إِذاو لَْم يَْقبَْلهُ ، َء ، إِذاالشي عليه َردَّ و

،  يَتَعَدَّى إِلى المفعوِل الثاني بإِلى ، عند إِرادةِ اإِلكراِم ، وبِعَلَى ، لإِلهانة َردَّ  أَن االشتقاِق والتصِريِف :ونقل شيُخنا عن جماعٍة من أَهِل 

هِ ) واستدلُّوا بنحو قوله تعالى : ْله ، فإِن ونقله الَجالُل السُّيُوِطيُّ َوَسلَّم (4) (يَ ُردُّوُكْم َعلى َأْعقاِبُكمْ ) و (3) (فَ َرَدْدانُه ِإىل ُأمِّ ه ، فتأَمَّ

 االستقراَء ُربّما يُنافِيه.

ها الُموَسى الَمْرُدوَدة من المجاز :و  في نِصابها. ِلَرّدِ

دَّى الُمَطلَّقَةُ ، ، وهي : َمْرُدودةٌ  من المجاز أَيضاً : امرأَةٌ و ى ، كالرُّ  األَخيرةُ عن أَبي َعْمٍرو. ، كالُحمَّ

بَْيِر ، في داٍر و  ألَن الُمَطلَّقَةَ ال َمْسَكَن لها على زْوجها. .«أَن تَْسُكنَها (5)من بَنَاتِِه  لْلَمْرُدوَدةِ و»له َوقَفَها فَكتَب : في حديث الزُّ

دُّ و ِدي ءُ بالفتح : الشي ، الرَّ على ناقِِده ، بعَد  فُردَّ  ، وهو ما ِزيفَ  َردٌّ  الدَّراِهِم ، واحُدَها : ُرُدودُ و ال يَُروُج ، : َردٌّ  وهو مجاز ، وِدْرَهمٌ  ءُ الرَّ

 .َردٌّ  بعَد أَْخٍذ : ُردَّ  ما أُِخذ منه. وكلُّ ما

دُّ و  وَعَدُم االنطالِق. في اللَِّساِن : الُحْبَسةُ  الرَّ

دُّ و  ، قال : يَُردُّهو الذي يدفَعُه ءِ بالكسر : ِعَماُد الشَّي ، الّرِ

رحَدااي ربِّ أَدعـــــــــــــــــــــــــوَ  ِإهلـــــــــــــــــــــــــًا    فــــــــــــــــــــــــــَ
الاَي     ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــب ُه مــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــَ نح ل  رد افــــــــــــــــــكــــــــــــــــــُ

  
 عنه الباَلَء. يَُردُّ  أَي َمْعِقال

قُنِي  ِرّداً  وقولُه تعالى : فَأَْرِسْلهُ َمِعيَ  فيَمْن قََرأَ بِه يجوز أَن يكون من االعتماد ، وأَن يكون على اعتقاِد التَّثِْقيل في الَوْقِف ، بعد  (6)يَُصّدِ

 تخِفيِف الهمزةِ.

دَّةُ  ، َردَّة ، أَي ُحْبَسة ، وفي َوُجِههِ  (7) َردَّةٌ  يقال : في لسانهو ،  َرادٌّ  ، وهو دَّةٌ رَ  ٍء من الَجماِل ، يقال : في َوْجِههِ مع شيْ  القُْبحُ  بالفتح : الرَّ

 وقال ابن ُدَريد :

ِهِه قـُبحٌح وفيِه   َرد ةيف َوجح
 أَي َعْيٌب.

 البََصُر عنه من قُْبِحه ، قال : وفيه نَْظرةٌ ، أَي قُْبٌح. يَْرتَدُّ  ، أَي َردَّه وقال أَبو ليلَى : في فاُلن
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دَّة ٌء من قَباَحٍة : هي َجِميلَةٌ ، ولكن في َوْجِهها بَْعضُ ، وفي َوْجِهَها شي (8) ٌء من َخبَالٍ وقال اللَّْيث : يُقَاُل للمرأَةِ إِذا اْعتَراها شي ، وهو  الرَّ

 مجاٌز.

دَّةُ و َل ، ومنه ارتَدَّ و ، اْرتَدَّ  وقد بالكسر : االسُم ِمَن االْرتِدادِ  ، الّرِ دَّة عنه : تَحوَّ عن ِدينِه ، فاُلٌن  ارتَدَّ و عن اإِلسالِم ، أَي الرجوُع عنه ، الّرِ

 إَِذا َكفََر بعد إِسالِمِه.

ّدة في الّصحاح :و  عن األَصمعّي ، وأَْنَشَد ألَبي النَّْجم : اْمتِالُء الضَّْرعِ من اللَّبَِن قَْبَل النِّتَاجِ ، : الّرِ

ي مـــــــــــــن  ِر  الـــــــــــــّرِد ةِ مَتحشـــــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــ  َي ا ـــــــــــــُ  َمشـــــــــــــــــــــــــــح

ِر     قــــــــــــــِ ثــــــــــــــح
ُ

زَاِد املــــــــــــــ
َ

َي الــــــــــــــر َوااَي ابملــــــــــــــ (9)َمشــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 .11( سورة الرعد اآية 1)
 .43( سورة الروم اآية 2)
 .13( سورة القصص اآية 3)
 .149( سورة آ  عمران اآية 4)
 ( يف التهذيب : بنايت.5)
 .34( سورة القصص اآية 6)
 .َردّ  ( اللسان :7)
 ء من اجلما .قبح مض شي وقد مّر قريباً : ويف وجهه ردة :« مجا »واللسان ا ويف التهذيب ( األصر 8)
 ( الصحاح : األثقر.9)



3868 

 

دَّة وفي اللسان :  .أََردَّتْ  : أَن يُْشِرَق َضْرُع النَّاقَِة ، ويَقََع فيه اللَّبَُن. وقد الّرِ

دَّةو  ٌء من الَجَمال ، وهو َمجاز.إِذا كان في الَوْجه بْعُض القباَحة ، ويعتريه شي تَقَاعٌس في الذَّقَنِ  : الّرِ

َدى ، وهو ما ِردَّةَ  من الَمَجاز أَيضاً : َسِمْعتو  أَي َصْوته. َصَدى الَجبَلِ  عليك من يَُردُّ  الصَّ

دَّةو َددُ و الّرِ  في ُضروعها. األَلبانُ  فتَْرتَدَّ  َعلاَلً  الماءَ  أَن تَْشَرب اإِلبِلُ  : الرَّ

بناًء آَخر ،  بالفتح : بناٌء للتَّكثير ، قال ابن سيده : قال سيبويه : هذا باُب ما يَُكثَّر فيه الَمْصَدر من فَعَْلُت فتلِحُق الّزائَد وتبنيه (1) التَّْردادُ و

، والتَّْلعَاب ، والتَّْهَذاِر ،  كالتَّْردادِ  ي جاَءْت على التَّْفعَال :كما أَنّك قلَت في فَعَْلُت : فَعَّْلُت ، حين َكثَّْرَت الِفْعَل. ثم َذَكر المصاِدَر الت

اوالتَّْصفاق ، والتَّْقتال ، والتَّْيَسار ، وأَخواتِها ، قال : وليس شي التكثير بَنيَت الَمصدَر على هذا ،  أََرْدتَ  ٌء من هذا َمْصَدَر أَْفعَْلت ، ولكن لَمَّ

 عَّْلُت. انتهى.كما بَنَْيَت فَعَْلُت على فَ 

َح به غيُر واحٍد. ويقاُل : َردََّده فإِنه قياٌس من التَّْرِديدُ  وأَما  .ُمَردَّدٌ  ، ورجلٌ  ُمَردَّدٌ  فهو (2) تَْرَداداً و ردََّده تَْرِديداً  ، كما َصرَّ

ُجوُع ، : االْرِتدادُ و وهو َمجاز الحائُِر البائُِر ، كُمعَظَّم : ، الُمَردَّدُ و هُ و ، الُمْرتَدُّ  ومنه الرُّ القَْوَل : َراَجعِه ،  رادَّهو عليه ، َردَّهُ  أَي َء ،الشيْ  رادَّ

دِّ  البَْيع ، من يَتََرادَّانِ  وهما  والفَْسخ. الرَّ

 له. أَْنفَعُ  عليه ، أَي أَردُّ  األَْمرُ  هذاو

ةَ  ال هذا األَمرو َضْبَطه الصاغاني ، بضّم الميم وكسر  ، َمَردَّةَ  كاَل  هذا : ما ينفَعُك. وهو َمجاز ، يَُردُّك وما فائَِدةَ له ، ، أَي ال (3) فيه َرادَّ

 الراِء.

اُج ، : الُمِردّ  البَْحرُ و الشَّبُِق. على صيغة اسم الفاِعل : ، الُمِردُّ و  أَي كثيُر الماِء ، قال الشاعر : الَموَّ

ِر ِإىل  حـــــــــــــــح ـــــــــــــــبـــــــــــــــَ َر ِإىل ال حـــــــــــــــح ـــــــــــــــبـــــــــــــــَ َب ال  رَكـــــــــــــــِ

وحج     َ
وحِت ذي املـــــــــــــــــ َ

رَاِت املـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــَ رِدّ غـــــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــــــ

  
 البَْحُر : َكثَُرْت أَمواُجه وَهاَج. أََردَّ و

قال أَبو الحسن : « األَلفاظ»الرُجُل : انفتَخ َغَضبَاً ، حكاها صاِحُب  أََردَّ و الوْجِه ، أَي َغضباَن. ُمِردَّ  يقال جاَء فالنٌ  الغَْضباُن ، : الُمِردُّ و

 وفي بعض النسخ : اْربَدَّ.

الماُء في  يترادُّ  ، ألنه (4)الماُء في َظْهره. قال الصاغانيُّ : واألَول أَصّح  فترادَّ  الغُْربَة ، الطَِّويلُ  الطَِّويُل العُُزوبِة. أَو : الرجل الُمِردّ و

 ، وكّل حامل َدنَْت ِوالدتُها فعَُظَم بْطنُها وَضْرعها : أَردَّت وقد ناقةٌ انتَفََخ َضْرُعها وَحياُؤها لبُروكها على نَدًى ، الُمِردُّ و .كالَمْرُدودِ  ، َظهِره

ا ، ووقَع فيه الَّلبَُن. وقد تقّدم. وقيل هو َوَرُم ، مثال ُمِقّلٍ ، إِذا أَشرَق َضْرُعه ُمِردٌّ و . وقال الكسائّي : ناقةٌ ُمْرِمٌد ، على مثال ُمكِرم ،ُمِردٌّ 

بَعَة ، وقيل :  : َوِرَمْت أَرفاُغها وَحياُؤَها من ُشْرب الماِء. ُمِردُّ  النّاقَةُ وهي أردَّت الحياِء من الضَّ

 .أَردَّتْ  وقد َشاةٌ أَْضرَعْت ، : الُمِردّ و

 .َمرادٌّ  ، وِجَمالٌ  َمرادٌّ  نُوقٌ  ، َمَرادُّ  أَْكثََر من ُشْرب الماِء فثَقَُل ، ج ، إِذا ُمِردٌّ  َجَملٌ  ، وكذا ُمِردٌّ  ناقةٌ و

ُدد وعن ابن األَعرابيّ   . وقد تقّدم.َردٍّ  َجْمع ، كعُنُِق : الِقباُح من النَّاس الرُّ

ديدُ و  ، قال : الَمردود ءُ الشي كأَمير : ، الرَّ

ريــــــــــــبــــــــــــٌة  مٍّ قــــــــــــَ ُت عــــــــــــَ ُه بــــــــــــنــــــــــــح لــــــــــــدح ىًت مل تــــــــــــَ  فــــــــــــَ

َو  فــــــــ    َو  وقــــــــد َيضــــــــــــــــــــــح ب َرديــــــــدُ َيضــــــــــــــــــــــح رَائــــــــِ  الــــــــغــــــــَ

  
ِديدُ و  السَّحاب ُهِريَق ماُؤهُ. : الَجْفُل من الرَّ

 عليه. يَُردَّه أَي أَن ، َردَّهُ  َطلَبَهُ وسأَلَه َء :الشي استََردَّهُ و

 .كارتَدَّه
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 ، لذلك. (5) َردَّاِديٌّ  فيقال لُكّلِ ُمَجبٍِّر : الُمَجبِّرون ، يُنَسب إِليه أَي معروف اسُم ُمَجبٍِّر ، م ، كَكتَّاٍن : ، َردَّادٌ وَ 

 .َردَّادٍ  عليهم ويقول : أَنا أَبو يَُردُّ  وُرئِي َرجٌل يوَم الُكاَلِب يَُشدُّ على قَْوٍم ويقول : أَنا أَبو َشدَّاٍد. ثم

ادَّةُ و ُض بَ  الرَّ  ْيَن النَّْبعَْيِن.: َخَشبَةٌ في ُمقَدَِّم العََجلَة تُعَرَّ

__________________ 
 خطب.« والرتادد»( ابألصر 1)
 حتريف.« وترادادا»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 ويف التكملة فكاألصر. .«فيه»بد  « له»( الصحاح : واللسان : 3)
 .«الغربة»فيهما  ترد ومل« عزبته»( وهذا ما ورد يف التهذيب واللسان ا واقتصرا عل  4)
 ومثلها يف اللسان والتكملة.« رد اد»( يف ِإحد  نسخ القاموس : 5)
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 * ومما يستدرك عليه :

 ، قال ُملَيح : َردَّه َء :الشي ارتَدَّ 

ه  لـــــــــ  قـــــــــِ تـــــــــَ ِف ال َيســـــــــــــــــــــــح يـــــــــح ِض الســـــــــــــــــــــــ  َوقـــــــــح زحٍم كـــــــــَ  بـــــــــعـــــــــَ

يـــــــــــٌف وال     عـــــــــــِ د هُ ضـــــــــــــــــــــــــَ رحتـــــــــــَ ـــــــــــَ َر عـــــــــــاِذ ُ  يـ هـــــــــــح  الـــــــــــد 

  
 ، وأَنشد : (2): ارتََجعَها ، قال الزمخشريُّ : كذا سمعته عن العرب  (1)عن ِهبَتِِه  ارتَدَّ و

ِيــــــــــــــيِن  ربِّ َة خــــــــــــــَ كــــــــــــــ  حــــــــــــــاَء مــــــــــــــَ طــــــــــــــح  فــــــــــــــيــــــــــــــا بــــــــــــــَ

ا     ــــــــــــــــ  د ين أَم ــــــــــــــــَ رحت ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــقــــــــــــــــاعُ  تـ ــــــــــــــــب ك ال لــــــــــــــــح ــــــــــــــــِ  ت

  
ةَ : َردَّه : طلَبَ  (3)َء الشي ارتَدَّ و إِليه َجواباً : َرَجَع ، َردَّ و  عليه ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ

جِي و  حــــــــَ دح ــــــــِز ومــــــــِ زي ــــــــعــــــــَ َد ال ــــــــح ب جِي عــــــــَ ــــــــَ ب حــــــــح  مــــــــا صــــــــــــــــــــــُ

ٍة     ـــــــــــــ  ابـــــــــــــعـــــــــــــارِي هـــــــــــــَ د  رحتـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ا يـ ريُهـــــــــــــَ عـــــــــــــِ ن يـــــــــــــُ  مـــــــــــــَ

  
ره. َردَّدَ و القوِل ، َورديُده. مرُدودُ  وهذا  القوَل : َكرَّ

 .ُمَردَّدو ، َمْرُدود وال َخْيَر في قولٍ 

 القَْوَل : َراَجعه. رادَّهو

 القَْوَل. تَرادَّاو

 البَْيَع : قَايَلَه. رادَّهو

 .(4)عن َمجَراه لحاجٍز  ارتَدَّ  الماُء : تَرادَّ و

دُّ و  .(5) ِردًّا ، بالكسر : الَكْهف ، عن ُكراع. وبه فَسَّر بعُضهم قولَه تعالى : فَأَْرِسْلهُ مِعيَ  الّرِ

 عليه ، أَي أَجابه. فََردَّ  الِحْرَماِن والمْنع ، كقولك : َسلَّمَ  َردَّ  طوه ، ولم يُِردْ أَي أَع .«السَّائِل ولو بِِظْلٍف ُمْحَرقٍ  ُردُّوا»في الحديث : و

 ٍء ، ولو أَنه ظْلٌف.ِحْرَماٍن بال شي تَُردُّوه َردَّ  أَي ال «السَّائَِل ولو بِِظْلف تَُردُّوا ال»في حديٍث آَخر : و

 وقول ُعْرَوةَ بن الَوْرد :

كـــــــــــــــًا و  ًا مـــــــــــــــالـــــــــــــــِ ريح  ِإن  مـــــــــــــــالـــــــــــــــكـــــــــــــــاً َزو َد خـــــــــــــــَ

ُدوا َرد ةٌ لــــــــــــــه     م  َزهــــــــــــــ  يــــــــــــــنــــــــــــــا ِإذا الــــــــــــــعــــــــــــــَ  فــــــــــــــِ

  
دَّة قال َشِمٌر : ْغبَة فيهم الرَّ  .. : العَْطفة عليهم ، والرَّ

 وهو بالفتح ، أَي َعْطفَة قَويَّة. .«َشِديَدةٌ  َردَّةٌ  ويكون عند ذِلُكم الِقتَالِ »وفي حديث الِفتن : 

 ، تََراَجَع. تَرادَّ و تَردَّدَ و

 لسانُه. (6)في الجواب : تعثََّر  تَردَّدَ و

 بالغََدَوات إِلى َمَجالس الِعْلم ، ويَْختَِلُف إِليها. يَتََردَّدُ  وهو

دُّ و يَت ، بالكسر : الَحُمولَةُ من اإِلبل. قال أَبو منصور : الّرِ  ْعن.يوم الظَّ  (7)من َمْرتَِعها إِلى الّدار  تَُردُّ  ألَنها ِردًّا ُسّمِ

دٌ  ورُجلٌ  دِ  القَصير وال البائِنِ  بالطَِّويلِ  ليس»:  وسلموآلهعليههللاصلىفي صفته و : ُمْجتَِمٌع قصير ليس بَسْبِط الَخْلِق. ُمتََرّدِ أَي  «الُمتََرّدِ

 بَْعُض َخْلِقه على بَْعض وتَداَخلَْت أَجزاُؤه. تََردَّدَ  المتناِهي في الِقَصِر ، كأَنَّه
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 : ُمْكتَنٌِز ُمجتِمٌع ، قال أَبو ِخراش : ِديدٌ رَ  وُعْضوٌ 

وحٌن  و  جــــــــــــــَ وُف فــــــــــــــهــــــــــــــُ تــــــــــــــُ ه ا ــــــــــــــُ فــــــــــــــُ اطــــــــــــــَ  ختــــــــــــــَ

ُه     لـــــــــــــــُ ِم فـــــــــــــــائـــــــــــــــِ حـــــــــــــــح اُز الـــــــــــــــلـــــــــــــــ  نـــــــــــــــَ  َرِديـــــــــــــــدُ كـــــــــــــــِ

  
دَّةو  : البَِقيَّة ، قال أَبو َصْخر الُهَذلّي : الّرِ

 ِ اح ـــــــــــــَ ـــــــــــــب ي ـــــــــــــِ ب ـــــــــــــا ا ـــــــــــــَ نح ب كـــــــــــــُ ـــــــــــــَ   رِد ةٌ ِإذا مل ي
يح     ِر شــــــــــــــــَ َو  ِذكــح رُ ٍء قـــــــد َمضــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــِ  َدَرس الـــــــذِّكــح

  
ق الغَّسانّي. َمْردودٌ و  : فرُس ِزياٍد أَِخي ُمحّرِ

ْوَددُ و  ، كَجْوهٍر : العاِطُف ، قال ُرْؤبةُ : الرَّ

َج و  جــــــــــــــــــــَ ا ا ــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــر واِدَداِإنح رَأَيـ   ال
واِدَدا    ِر َأو مـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ رًا ابل َواصـــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ  قـ

  
دِّ  كثيرُ  ، بالكسر : ِمَردٌّ  أورده الصاغانيُّ في تركيب : رود. ورجلٌ   والَكّرِ ، قال أَبو ذَُؤْيب : الرَّ

َرديف  اَن مـــــــــــــــنـــــــــــــــُه  مـــــــــــــــِ َر  مـــــــــــــــا كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــد نـ

يــــــــــــــبُ و     جــــــــــــــِ عــــــــــــــَ  الــــــــــــــنــــــــــــــ  دح ا يــــــــــــــُ كــــــــــــــنح ِإلــــــــــــــَّ  لــــــــــــــَ

  
ة بعَد أُخَرى. تَردَّْدت وفي المصباح :  إِليه : َرَجْعُت َمرَّ

دّ و الَمَردِّ  ومن المجاز : َضْيعَةٌ كثيرةُ  ْيع. الرَّ  ، أَي الرَّ

__________________ 
 ( يف األساس : لعته منهم لاعاً واسعاً.2) هبته. ارتدو  ( األساس :1)
 ( األساس : جمراه ا اجز.4) .ارّتدهو  ءالشي اسرتدو  ( اللسان :3)
 ويفهم منه كبهنا عبارة مستقلة.« ( يف األساس : وتعثر6) .34( سورة القصص اآية 5)
 الدار ِإذا احتمر أهلها.( يف التهذيب : ِإىل 7)
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دَّادُ و  بُن قَْيِس بن ُمعَاويَة بن َحْزٍن : بَْطٌن. الرَّ

دَّاد وأَبو  اللَّْيثّي ، عن أَبي َسلََمةَ بن عبد الرْحمن. الرَّ

ّداد وأَبُو  َعْمُرو بن بِْشٍر القَيسّي ، عن بُْرد بن ِسناِن. الرَّ

 َسعيد األَنصارّي ، ضعيٌف. ، عن يَحيى بن َردَّاد ومحّمد بن عبد الرحمن بن

ْهِرّي وابنُه محمد ، سمع أَباه. َرّدادٍ  وِهالُل بن  الِكنَانّي عن الزُّ

مشقّي ، عن علّي بن َخشرٍم ، وأَبو َردَّاد ومحّمد بن الَخِضِر بن دَّاد الّدِ عبُد هللا بن عبد السالم المصرّي الُمَؤذّن ، صاحب الِمْقيَاس. وفي  الرَّ

 لمْقيَاس إِلى اآلن.ولِده أَمُره ا

 الَمْقدسّي ، من ُشيوخ منصور بن يسلم. َردَّاد ومحمد بُن َطرخاَن بن

 َرَشداً و كنَصر ، َرَشدَ  بضّم فسكون ، مصدر ُرْشداً  فَِرح ، ، مثل َرِشَد يَْرَشدو ، وهو األَشهر ، واألَفصح ، يَْرشد كنََصرَ  َرَشد : [رشد]

َكةً  َشادو .راشدٌ و َرشيدٌ  وأَصاَب َوْجهَ األَمر والطَّريق ، فهو اْهتََدى ، كفَِرَح : َرِشدَ  كَسَحاب ، مصدر َرَشاداً وَ  محرَّ ـ  نَقيُض الضَّالل الرَّ

ْشد ونقل شيُخنا عن بعض أَرباب االشتقاق أَن قُوا بين المضمو الرُّ م والمحّرك يستعمل في ُكّل ما يُْحَمد ، والغَّي في كّل ما يَُذّم. وجماعةٌ فَرَّ

ْشد فقالوا : ة ، قال وهذا ال يوافقه السَّماع  الرُّ ، ، بالّضّم يكون في األُمور الدُّنيوية واألُْخُرويّة ، وبالتحريك إِنما يكون في األُخرويّة خاصَّ

 يقال : تَْرَشدَ كاسْ ـ  فإِنهم استعملوا اللُّغَتين ، ووَرَدت القَراَءات بالَوْجَهْين ، في آيات ُمتَعَّددة. وهللا أَعلم

َشَدىو ، الرشدَ  أَي طلب منه َطلَبَهُ ، هُ : اْستَْرَشدَ و ، يَْستَْرشد فلم أَْرَشْدتُهو فاُلٌن ألَمره ، إِذا اْهتََدى له ، اْستْرَشدَ  كةً كَجَمَزى :  الرَّ ، محرَّ

 غَْيرة ، وَحْيَرى من التَّحيُّر. وأَنشد األَحمر :عن ابن األَنبارّي قال : ومثله امرأَة َغْيَرى من ال .(1) الرْشد أَي من اسم منه ،

داً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َذا أَب َز ح كــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ال نـ

َا يف     مــــــــــــــــــــــــــــِ َد انعــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ال

  
 : َهَداه. َرشََّدهو تعالى هللا أَْرَشَدهُ و

ْشدو  االستقامةُ على َطريق الَحّقِ مع تََصلٍُّب فيه. بالّضم : ، الرُّ

شيدُ و راط الرَّ  فَعيل بمعنى ُمْفِعل. في صفات هللا تعالى : الهاِدي إِلى َسواِء الّصِ

شيدو أَو الذي تَْنَساُق تَدبيراتُه إِلى غاياتِها على َسبيِل السَّداِد من غير إِشارةِ ُمشيٍر وال تَْسِديِد  الذي َحُسَن تَْقديُرهُ فيما قَدََّر ، أَيضاً : هو الرَّ

د.  ُمسّدِ

وقد َدَخْلتَُها ، وهي مدينَةٌ معمورة ، َحسنة الِعَمارةِ ، على بَْحِر النيل. وقد نُسَب إِليَها بعُض المتأَّخِرين من  (2) ْرب اإِلسَكْندريَّةِ : ة قُ  َرِشيدُ و

ثيَن.  المحّدِ

ِشيِديَّةُ و ِشيد كأَنّه منسوٌب إِلى : طعاٌم. م الرَّ بٌ  الرَّ  بفتح الراِء وكسرها. فاِرِسيَّتُه َرْشتَه ، ، في الظاهر ، وليس كذلك ، وإِنما هو ُمعرَّ

 قال أُسامةُ بُن َحبِيٍب الُهذلّي : َمقاِصِد الطُّْرِق ، أَي الَمَراِشد يقال : هو يَْهِدي إِلىو

ُه  ـــــــــــَ نح ل كـــــــــــُ ـــــــــــَ نح مل ي ٍم ومـــــــــــَ هـــــــــــح َو   َأاب ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  تـ

ُه     بـــــــــــــح َن ِ  وا  مل ُتصـــــــــــــــــــــــــــِ دُ مـــــــــــــِ راشـــــــــــــــــــــــــــِ
َ

 املـــــــــــــ

  
 باب : َمَحاِسَن وَمالِمَح.وليس له واِحٌد ، إِنما هو من 

 .(3) ِضدُّ ِلَزْنيَة إِذا َصحَّ نََسبُه ، ويُْكَسر ، بفتح الراِء ، ، ِلَرْشَدةٍ  فاُلنٌ  ُوِلدَ  من المجاز :و

حٍ ، كما يقال في ِضّده : َولَُد إِذا كان لنَِكاح َصحي ِرْشَدةٍ  يقال : هذا َولَدُ  «فال يَِرُث وال يُوَرثُ  ِرْشَدةٍ  َمن ادََّعى َولَداً لغَْير»في الحديث : و

 ِزْنيٍَة ، بالكسر فيهما. ويقال بالفتح ، وهو أَفصح اللُّغَتَْين.

وِزْنيَة ، قال : وهو  لِرْشدة وُوِلَد لغَيٍَّة ولَزْنيٍة كلّها بالفتح. وقال الكسائّي : يجوز َرْشَدة قال الفّراُء في كتاب المصادر : ُوِلَد فاُلٌن لغيرِ 

 ، فأَّما َغيَّة فهو بالفتح.« الفصيح»علب في اختياُر ثَ 
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__________________ 
 وكال ا ضبرت قلم. الر شد :(دار املعارف)( هذا ضبرت التكملة ا وضبطت يف اللسان 1)
 رشـــداو  راشـــدا ولواا وهو مســـتغىن عنه بقوله اآيت : « واســـمٌ »يف نســـخة املو املطبوع بعد قوله االســـكندرية : »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 2)

 .«.. كقفر وأمري
 .«ضد  زنحية»( يف القاموس : 3)
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اُء : هما بالفَتْح. ونحو ذلك قال اللَّْيث. وأَنشد أَبو َزيٍد هذا البيَت بالفتح :  وقال أَبو زيد والفَرَّ

ِه و  ٍة مــــــــــــــن أُمــــــــــــــِّ يــــــــــــــ  ذي غــــــــــــــَ َدةٍ لــــــــــــــِ   لــــــــــــــَرشــــــــــــــــــــــــــــح
ِر     ٌر عـــــلـــــ  الـــــن ســـــــــــــــــــــح حـــــــح ا فـــــَ هـــــــَ بــــــُ لـــــُ غـــــح بُ فـــــيــــــَ جـــــــِ نـــــح  مـــــُ

  
ة : مَّ  وكذلك قول ذي الرُّ

نح و  َر  مــــــــــِ ــــــــــَ نح تـ ــــــــــِ دةِ كــــــــــائ ة  َرشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــهــــــــــَ رِي  يف كــــــــــَ

قــــــَ  و     لــــــح ٍة تـــــــُ يـــــــ  ن غــــــَ رُ  (1)مــــــِ راشــــــــــــــــــــِ  عــــــلــــــيــــــهـــــــا الشــــــــــــــــــــ 

  
 لَِقيتَه فيما تَْكَرهه ، وكم من َغّيٍ فيما تُِحبّه وتَْهَواه ، والّشراشر : النّفس والَمَحبّة. ُرْشد يقول : كم

لإِذا عرفت هذا فقوُل   الفَأْرة. ُكْنيَةُ  : راِشدٍ  وأُمُّ  شيِخنا : والفتُح لُغَةٌ َمْرجوَحة ، محلُّ تأَمُّ

ْواو كقُْفل وأَِمير وُزبَْير وَجبٍَل وَسْحبَاَن  ُمْرِشداً و ، َمْرَشداً و ، رَشاداً و ، (2) َرْشَدانَ و ، َرَشداً و ، ُرَشْيداً و ، َرِشيداً و ، ُرْشداً و راِشداً  َسمَّ

 وَسَحاٍب وَمْسَكن وُمْظِهٍر.

َشاَدةُ و ْخَرةُ. الرَّ  : الصَّ

شاَدةُ  : َسِمعت غير واحد من العرب يقول : (3)قال أَبو منصور و  قال : وهو صحيٌح. َرَشادٌ  الَحَجُر الذي يَْمألُ الَكفَّ ، ج : : الرَّ

ً و َشادِ  َحبُّ  قال أَيضا ْوهُ بِِه تَفاُؤالً ، ألَن الُحْرَف َمْعناه الِحْرَماُن ، كقُْفِل ، عند أَهل العراق ، : الُحْرُف ، الرَّ  وهم يَتطيَّرون به. َسمَّ

اِشِديَّةُ و . : ة ببغداَد ، الرَّ  نقله الصاغانيُّ

ْوَن بَنِ  من العرب ويُْكَسر : بَْطنٌ  بالفتح ، َرْشَدانَ  بَنُوو اهم بني عليه وسلَّم ، تعالى ي َغيَّاَن ، فَغَيََّره النّبيُّ صلَّى هللاكانوا يُسمَّ ،  َرْشَدانَ  وسمَّ

: وهذا واسع  (4)قال ابن سيّده  وفتح الّراِء لتَُحاِكَي َغيَّانَ  «َرْشَدانُ  قال : َغيَّاُن. فقال : بل ؟ورواه قوم بالكسر. وقال لَرجل : ما اْسُمك

العرب ، يحافظون عليه ، ويََدعوَن غيره إِليه ، أَعني أَنهم قد يُْؤثُِرون الُمَحاَكاةَ ، والُمنَاَسبَةَ بين األَلفاظ ، تاركيَن  (6)في كالم  (5) [كثير]

يغتين استجازتُهم تَعليق فِعل على فاعل ال يَ  بَِرْشدان لطِريق القياس. قال : ونَِظير ُمقَابَلة َغيَّان ِليق به ذلك الِفْعُل ، لتقدُِّم ، ليوفَّق بين الّصِ

 تَْعِليِق فِْعل على فاعل يَِليُق به ذلك الِفْعُل.

ا ََنُْن ُمْستَ ْهِزُؤَن. هللاُ َيْستَ ْهِزُئ ِِبِمْ )وكلُّ ذلك على سبيِل الُمحاكاة ، كقوله تعالى  واالستهزاُء من الُكفَّار َحقيقةٌ وتَعليقُه باهلِل  (7) (ِإَّنَّ

.َمجاٌز ، جَ  عزوجل  لَّ ربُّنا وتقدَّس عن االستهزاِء ، بل هو الَحقُّ ، ومنه الحقُّ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 فيه. وقيل : إِنما يُْنَصب على تََوهُِّم : َرِشدَ  أَمَرهُ : َرِشدَ 

 : بَِطْرَت َعْيَشَك وَسِفْهَت نَْفَسك. (8)أَْمَره ، وإِن لم يُستعمل هكذا. ونظيره  َرَشدَ 

ث. ِرْشِدينُ و .راشدُ  ، بمعنى : يا َراشدينُ  نحو األَقصد ويقَال : يا ْرشداألَ  والطريق  بُن سعد ، ُمَحّدِ

شَّادو ْشد ، َككتَّاٍن. كثيرُ  الرَّ شَّاد ، وبه قُرَئ في الشواذِّ إِالَّ َسبيلَ  الرُّ  : بطٌن من العرب. َرْشَدةَ  وبَنُو .. عن ابن جنّى (9) الرَّ

 مصغَرْين : شاِعٌر. (10)بُن ُرَميض  ُرَشْيدو

واِشدُ و  قَريَةٌ بمْصر. ُمْرِشدٍ  : بَْطن من العرب ، وُمْنيَةُ  الرَّ

 : أُْخَرى بها ، وقد َدَخْلُت ُكالًّ منهما. الّراِشِديّةو

ِشيدو  ، من أَلقابِهم. المسترِشدو ، الراشد : لَقَُب َهاُروَن الخِليفِة العَبّاسّي. وكذا الرَّ
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 بن أَدب قبيلةٌ من لَْخم. شَدةُ َراوَ 

َشْيِديّةو  ، ُمصغّراً : طائفةٌ من الخوارج. الرُّ

 ، كأَميٍر ، محّمُد بُن أَحمَد األَدمّي ، شيخ للخطيب. َرِشيدٍ  وأَبو

 أَحمُد بن محّمد الَخفيفّي عن زاهِر بن طاهر. رشيدٍ  وأَبو

__________________ 
 ( اللسان : يُلق .1)
 ر أوله ضبرت قلم.( التكملة بكس2)
 .َرَشادة : ا جر الذي ميأل الكف ا الواحدة الر َشادُ و  ( عبارة التهذيب :3)
 وهو كالم ابن سيده.« قا  ابن منظور»( عن اللسان ا وابألصر : 4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 حتريف.« كالب»( يف املطبوعة الكويتية : 6)
 .15ـ  14( سورة البقرة اآيتان : 7)
 املطبوعة الكويتية : ونظرية.( 8)
 .29( سورة غافر اآية 9)
 .«ربي »( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 10)



3876 

 

 التِّكريتّي ، التاجر ، حدَّث عن النَّجيب الَحّرانّي. َرشيد وعبد اللّطيف بن

َكةً ، عن َعّمه ، وعنه أَبو حاتم وغْيُره ، قاله ابن نقطة. َرَشد وأَحمد بن  بن َخْيثم الكوفّي ، محرَّ

َكةً ، على غير قياس ، كالطَّلَِب ونحوِه : ، َرَصداً وَ  بفتح فسكون ، على القياس ، يَْرُصده َرْصداً  بالخير وغيِره ، َرصَدهُ  : [رصد] َرقَبَهُ  محرَّ

َدهُ  ، راِصدٌ  فهو ،  .اْرتََصَدهو ، َكتََرصَّ

اِصدُ و َي بهبالشيْ  الرَّ  األََسُد. ِء : الراقُِب له ، ولذلك ُسّمِ

ِصيدُ و  أَي يترقَُّب ليَثَِب. الُوثُوَب ، يَْرُصدُ  الِّذي : السَّبُعُ  الرَّ

ُصودُ و  .(1)وفي األساس ، والمحكم : ثم تَْشَرُب هي  ِلتَْشَرَب ِهي ، من اإِلبل ُشْرَب غيِرَها تَْرُصدُ  نَاقَةٌ  َكَصبُور : ، الرَّ

ً  َرَصْدت َرَوى أَبو ُعبَْيد ، عن األَصمعّيِ ، والكسائّي :و  ، إِذا تََرقَّْبته. أَرُصده فاُلنا

 .(2) له : أَْعَدْدتُ  أَْرَصْدتُ و

رين قولَه تعالى  رًا وَُكْفرًا َوتَ ْفرِيقاً َبنْيَ اْلُمْؤِمِننَي َوِإْرصادًا ِلَمْن حاَرَب هللَا َوالَِّذيَن اختََُّذوا َمْسِجدًا ِضرا)قلُت : وبه فَسَّر بعُض الُمفَّسِ
 .(3) (َوَرُسوَلهُ 

 فقال ، المنافقين أََحدَ  وكانَ  ، ِهَرْقلَ  إِلى وَمضى ، وسلموآلهعليههللاصلىقالوا : كان رُجٌل يقال له أَبو عامر الراهُب ، حارَب النبيَّ ، 

َرار المْسجدَ  بَنَوا الّذينَ  المنافقون  ألَبي عامر َمجيئَه من الشام ، أَي نُعّده. نَْرُصُدهو  يُعَاب علينا ، إِذا َخلَْونا ،وال ، حاَجتَنَا فيه نَْقضي:  الّضِ

 قال األَزهريُّ : وهذا صحيح من جهة اللّغَة.

 : االنتظار. ْرصاداإلِ و َء ويَُصلَِّي فيه.وقال الزّجاج : أَي ننتظر أَبا عامر حتى يَجي

 جعلَه بعُضُهم فيه أَيضاً. أَو بالشَّّرِ ، هذا هو األَصل ، كافَأْتُهُ بالَخْير ، له : أَْرَصدتُ  من المجاز :و

 : أَرضها إِلى ، وسلموآلهعليههللاصلىأَنشد لعبد المّطلب حين أَرادت َحليمةُ أَن تَْرحَل بالنّبّي ، و

 
ُ
م  َرب  الــــــــــــــــــر اكــــــــــــــــــِب امل ِر الهــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــِ اف  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِر     واحــــــــــــِ ُاِ الســــــــــــــــــــــــــ  نح َأعــــــــــــح ُه ِد مــــــــــــِ ظــــــــــــح  احــــــــــــفــــــــــــَ

  

ٍة و  يــــــــــــــــــ  دُ حــــــــــــــــــَ رحصــــــــــــــــــــــــــــــــِ ِر  تـــــــــــــــــــُ واجــــــــــــــــــِ  يف اهلــــــــــــــــــَ

ة ال     دفــــــــــــــا ــــــــــــــيــــــــــــــّ رصــــــــــــــــــــــــــــِ رّ  تــــــــــــــُ  ِإاّل ابلشــــــــــــــــــــــــــــّ

  
 بإِحسانك حتّى أُكافئك به. ُمْرصدٌ  ويقال : أنا لك

 .كالُمْرتََصدِ  الطَِّريُق ، كِمْفتَاح الِمْرَصادُ و ، كَمْذَهب ، الَمْرَصدُ و قال الليث :

 .(4) (َواقْ ُعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصد  ). عزوجلقال هللا 

اُء : معناه اقعُدوا لَهم على َطريِقهم إِلى البيِت الَحرام. وقال أَبو منصور : على كّلِ طريق  ِإنَّ رَبََّك ) عزوجلوقال هللا  (5)قال الفَرَّ
اج : (6) (لَِباْلِمْرصادِ  ك عليه. وقال الّزجَّ من َكفَر به وَصدَّ عنه بالعذاب. وقال ابن  يَْرُصد أَي معناه لَبِالطِريق ، أَي بالطريق الذي َمَمرُّ

 كلَّ إِنسان حتى يُجازيَه بفْعله. يَْرُصد أَي َعَرفَةَ :

ر كالمضْ  فيه العَُدوُّ ، يُْرَصدُ  الذي المكان : الِمْرصادُ  عن ابن األَنبارّي :و باق ونْحوه.  (7)َمار ، الَمْوضع الذي يَُضمَّ فيه الخيل من ميدان الّسِ

 .الَمَراصد : الَمْرَصد وجمع
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. الِمْرَصاد وقال األَعمش في تفسير اآلية : بُّ ِحم ، وِجْسٌر عليه الرَّ راط : ِجْسٌر عليه األَمانَة ، وِجْسٌر عليه الرَّ  ثاَلثة ُجسور َخْلَف الّصِ

ْصَدةو ْبيَة.، ب الرُّ  الّضّم : الزُّ

ْصدةو  .ُرْصَدةً  لها َرَصْدت يقال : َحْلقَةٌ مْن ُصْفر أَو فِضَّة في حمائِل السَّْيف ، الرُّ

ْصدة .َرْصدةٌ  قال أَبو ُعبَْيٍد : كان قَْبُل هذا الَمَطُر لهو  .ِرَصادٌ  والجمع : بالفتح : الدُّْفعَة من الَمَطر الرَّ

َصدُ و كةً : الرَّ اصُدونال ، ُمَحرَّ  ، وهو اسٌم للجمع. الُمْرتَِصدون ويقال ، رَّ

 (فَِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفهِ )وفي التنزيل : 

__________________ 
 ( ويف الصحاح أيضاً.1)
 : أعددت له. أرصده له شيئاً  أرصدتو  ( التهذيب :2)
 .107( سورة التوبة اآية 3)
 .5التوبة اآية ( سورة 4)
 .«ا لتبخذوهم يف َأي وجه توجهوا ا كذا يف اللسان رصداً  وقير : معناه كونوا هلم»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .14( سورة الفجر اآية 6)
 ( التهذيب : ُتضم ر.7)
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داً  ر   معه (1) َرصــــَ ي أَرحســــَ َلك ابلَوحح
َ
داً  َأي ِإذ أَنزَ  امل َلكَ  َرصــــَ

َ
َي ا حيفظون امل  من َأن أَيحيَت َأحٌد من اجلّن فَيســــتمَض الَوحح

رَب به الَكَهَنَة وُلحربوا به الن اَس ا فُيساُووا األَنبياَء.  فُيخح
ا َرَصداً  ، كَحَرٍس ، وَخَدم ، وفاُلٌن يَخاف َرَصدٌ  وقَومٌ   .يَْرُصده من قُدَّامه وَطلَباً من َورائه : َعُدوًّ

َصدُ و بيع. الَكإِل ،القليل من  : الرَّ  كما قاله الجوهرّي. وزاد ابن سيده : في أَرض يُْرَجى لها َحيَا الرَّ

َصدو ْصد الَمَطِر ، أَيضاً : القليل من الرَّ الً لما يأْتي بعَده  كالرَّ ، بفتح فسكون ، وقيل : هو المطُر يأْتِي بعد الَمَطِر ، وقيل : هو المطُر يَقَع أَوَّ

ل المَ   َطر.، وقيل : هو أَوَّ

ْصد وقال األَصمعّي : من أَسماِء الَمَطرِ  َصدُ  . وعن ابن األَعرابّي :الرَّ َمَطراً بعَدها ، قال : فإِن أَصابَها َمَطٌر فهو  تَْرُصد : الِعَهادُ  الرَّ

هاِت اللُّغة ، عن أَبي عن أَبي حنيفة وفي بعض  ، أَرصاد ج : ، األَخيرة عن ثعلب َرْصدةو َرَصدة واحدته (2)العُْشب ، واحدتها ِعْهدة  أُمَّ

 ، كِكتَاٍب. ِرَصادٌ  ُعبْيٍد :

 من َحياً. َرَصدٌ  أَي الكإِل ، ويقال : بها ، َرَصدٍ  ٌء ِمن، كُمْحِسنة : بها شي ُمْرِصَدةٌ  أَْرضٌ  يقال :و

 أَصابَتَْها أَيضاً : َمرصودة األَرُض فهي ِصَدترُ  ويقال : .(3)قاله أَبو حنيفةَ  التي ُمِطَرْت ، وتُْرَجى ألَْن تُْنبَِت ، : هي الُمْرِصدة أو

ْصدةُ   .الرَّ

ل الشتاِء فال يقال لها : َمْرٌت ، ألن بها حينئذٍ  ْصدُ و ، َرْصداً  وقال ابن ُشَمْيل : إِذا ُمِطرت األَرض في أَوَّ الّرجاُء لها ، كما  حينئذ : الرَّ

 .(4)تُْرَجى الحاِمل 

 .(5) [َرَصدٌ ]و َرْصد ، إِنما يقال : أَصابَها ُمْرَصَدة وال َمْرصوَدةٌ  يقالوقال بعض أَهِل اللُّغَِة : ال 

دُ و  ة باليمين ، كما هو نصُّ التكملة : (6)هكذا في النُّسخ. والصواب : كسر الصاد الُمَشّددة  ، بضّم الراِء ، وسكون الّصاد المشدَّدة ، ُرّصِ

 من أَعمال بَْعَدان.

ا يستدرك عليه :  * وممَّ

ِصيدال ةَ على الطَِّريِق لتَْلَسَع. تَرُصدُ  : الَحيَّةُ الّتي رَّ  المارَّ

ً  فأَْرَصدَ »في الحديث. و  أَي َوكَّلَه بِِحْفظها. «هللا على َمْدَرَجتِِه َملَكا

دَ و  له : قَعََد له على َطِريقه. تَرصَّ

 : َراقَبَه. راَصَدهو

ْصد : موضع الَمْرَصدو َصدو ، المرتَصدو ، بالَمْرَصد . وقَعَد لهالرَّ  الَحيّات مَكاِمنُها. َمَراِصدُ و .كالِمْرصاد ، الرَّ

ام : صائد وقال عرَّ باع. الرَّ  والوصائد : َمصايُد تُعَدُّ للّسِ

 ومن المجاز قوُل َعِدّي :

َنااي لِلّرِجاِ  و 
َ
 (7) مبَرحَصدِ ِإن  امل

راد ، والماَل ألَدائه  أَرَصدَ  ومن المجاز أَيضاً :  الحقَّ : أَعدَّه لذلك. (8)الَجْيش للِقتَال ، والفَرَس للّطِ

 لك العقوبة. ارتَصدَ و

 الزكاةَ في ِصلَة إِخوانه : يََضعَُها فيها على أَنَّه يَْعتَدُّ بِصلَتِهم من الّزكاة. يَْرُصدو
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ات منَخيٍر أَو َشّرٍ : أَكافئك بما ك َرَصداتُ  وال يُْخِطئك منّي صد ان منك. وهي الَمرَّ ْصدة ، أَو جمع (9)الذي هو مصدر  الرَّ التي هي  الرَّ

ة. كما في األَساس.  الَمرَّ

 الِحَساِب : إِظهاُره وإِحصاُؤه أَو إِحضاُره ، انتهى. إِرصادُ و ونقل شيُخنا عن العناية :

العَْيُن في الدَّيِن. وفسَّره ابُن المبارك فقال : َمن  يُْرَصد الدَّْيِن ، وينبغي أَنالثِّماَر في  يَْرُصدون وُرِوي عن ابن ِسيريَن أَنه قال : كانوا ال

كاةُ ، وتَجب إِذا أَخرجْت أَرُضه ثََمرةً ، ففيها العُْشُر.  عليه َدْين ، وِعْنَده من العَْيِن مثلُه لم تَِجب عليه الزَّ

__________________ 
 .27( سورة اجلن اآية 1)
قوله واحدهتا عهدة اخل يف اللســــــان بعد قوله عهدة : أراد نبت العشــــــب أو كان العشــــــب ا قا  : وينبت البقر »املطبوعة املصــــــرية : ( هبامش 2)

 «حينئذ مقرتحاً صلباً واحدته َرَصدة وَرصحدة اه.
 ( كذا ابألصر واللسان ا ونسبت العبارة يف التهذيب البن ِشير.3)
 .«ا ائر»ويف اللسان « ا املة»( يف التهذيب : 4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ( وهي أيضاً بكسر الصاد املشددة يف نسخة  نية من القاموس.6)
 ( صدره يف ديوانه :7)

 أعاذُ  ِإن اجلهر من ِذلّة الفىت
 ( األساس : ألداء ا قو  ِإذا أعددته لذلك وجعلته يسير منه.8)
 ا و وز أن يكون مجض الر صحدة وهي املطرة. ( األساس : مصدر رصده ابملكافبة9)
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 كَرَضمه فاْرتَضم. فارتََضدَ  َرثََدهُ  الَمتَاَع إِذا َرَضدَ  أَهمله الجوهرّي ، وفي نوادر األعراب : الَمتَاَع ، َرَضدَ  : [رضد]

 نقله األَزهرّي ، والصاغانّي.

ْعدُ  : [رعد]  أَهُل البادية ، هكذا قاله األَخفش.كما َزعمه  السَّحاِب ، يُسَمع من : َصْوتٌ  الرَّ

 قلت : وهو يَِميل إِلى قَْول الُحكماِء.

ْعدُ  أَو اج ، قال : وجائٌز أَن يكون َصْرتُ  اسُم َملٍَك يَُسوقُه كما يَسوُق الحاِدي اإِلبَِل بُِحدائِِه ، : الرَّ عد قاله ابن عباس. ومثلَه قال الزجَّ  الرَّ

عدِ  تَسبيَحه ، ألن َصْوت  من عظيم األَشياِء. الرَّ

عد وُسئل َوهب بن ُمنَبّه عن ْعد وِذْكُر المالئكة بعد فقال : هللا أعلم. قالوا : الرَّ  (َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِبَْمِدِه َواْلَمالِئَكةُ ). عزوجلفي قوله  الرَّ

ْعدَ  يدل على أن (1) ْعدُ  ليس بملَك. وقال الذين قالوا الرَّ عد َملٌَك : ذُِكَر المالئكةُ بعد الرَّ ، وهو من المالئكة ، كما يُْذَكر الِجْنُس بعد  الرَّ

 النَّوع.

عد عن ، عنههللارضيُسئل عليٌّ ، و  يَْرَعد كَمنََع ونََصر َرَعدَ  وقد ، َمَخاِريُق بأَيدي المالئكِة ، من َحِديد قال : َملٌَك ، وعن البرق فقال :ف الرَّ

تَت لإِلمطار. أَْرَعَدتو ُرُعوداً و تَْرَعد َرْعداً و تَْرُعد السََّماءُ  َرَعَدتو ألُولى عن الفّراِء ،، ا يَْرُعدو ،  : َصوَّ

اِعَدةِ  َصلَف تَْحتَ  ُربَّ »وفي المثل :  اِعَدةِ  كم مْن َصلَف تَْحتَ »أَنه حديٌث ولفُظه : ـ  النهاية في مادة : صلف»وفي « الرَّ  يُْضَرب« الرَّ

وَذَكَره ابُن سيده هكذا ، وأَغفلَه األَكثرون. وفي النِّهاية : يُْضَرب لَمن يُكثِر قَْوَل ما لْم يَْفعَل ،  ال َخيَر ِعْنَدهُ.أي الذي يُْكثِر الكالَم و لِمْكثَاٍر ،

 وهو َمجاز ، كما في األَساس. .(2)وال تُْمِطر  تَْرُعدُ  أَي تحَت َسحابٍ 

 قال ابُن أَحَمَر : ْيٌد وبََرَق : تَهدََّد ،زَ  َرَعدَ  من المجاز :و

ـــــــــــالُدان  ك ب ـــــــــــح ـــــــــــي ل َدتح عـــــــــــَ عـــــــــــُ ـــــــــــَ ر  مـــــــــــا بـ  اي جـــــــــــَ

نـــــــــــــا فـــــــــــــابـــــــــــــُر ح أبَرضـــــــــــــــــــــــــــَك و و     اَلبـــــــــــــُ دِ طـــــــــــــِ  ارحعـــــــــــــُ

  
 يد ، وال في السماِء.وال أَْبَرق ، في الوع أَْرَعدَ  له وبََرق له ، إِذا أَْوَعَده. وال يُجيز َرَعدَ و السَّماُء وبََرقَْت ، َرَعَدت وعن األَصمعّي : يقال :

 ، وبَْرقاً وبُُروقاً ، بغير أَلف. ُرُعوداً و ، َرْعداً  الّسَماُء وبََرقت َرَعَدت وقال الفّراُء :

نا ماتْت ِحين»ُمليكة :  (3)في َحديث أَبي و  ، أَي حين جاَء بَوِعيده وتَهدُِّده. «اإِلسالُم وبََرقَ  َرَعدَ  إِنَّ أُمَّ

ضْت ، تَحسَّنْت وتَزيَّنتْ  أَي المرأَة ، وبََرقت ، إِذا هي ، لي رَعَدتْ  من المجاز :و  .كأَْرَعَدتْ  وتَعَرَّ

 وبََرَق وأَْبَرَق ، بمعنًى واحد ، أَْرعدَ و َرَعدَ  وكان أَبو عبيدة يقول : أَْوَعَد ، أَو تََهدََّد ، : أَْرَعدَ و ، يَْرُعد َرْعداً  لي بالقَْول َرَعدَ  من الَمَجاز :و

 ويَْحتجُّ بقول الُكَمْيت :

دح  زي  أَرحعــــــــــــــــــــــــــــــــِ رِ ح اي يــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــح  وأَب

 ُد فــــــــــــــــمــــــــــــــــا َوعــــــــــــــــيــــــــــــــــُد  د بضــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــرح    

  
 ولم يكْن األَصمعيُّ يَحتجُّ بقول الُكميت.

ْعدُ  ويقال للسماِء الُمنتظرة ، إِذا كثُرَ   َوبََرقْت. َرَعَدتْ  وأَْبَرقَْت. ويقال في ذلك كلّه. أَْرَعَدتْ  والبَْرق قبل الَمطر : قد الرَّ

. ويقال ، َرْعدٌ  أصابَهُ  : أَْرَعدَ و ْعدَ  ، إِذا سمع أَْرَعدَ  قاله اللِّْحيَانيُّ ْعدُ  ، َمبنيًّا للمفعول : أصابه ُرِعدَ و .الرَّ  .الرَّ

 اْضطَرَب ، واالسم : أَي ، اْرتعَدَ  ف أَْرَعَده وتقول :

ْعَدة ْعَدة أخَذتْهُ  : تََرْعَددَ و فاْرتعَد ، (4)أَي مبنيًّا للمفعول  بالضّم ، أُْرِعدَ  قدو وهي النافض تكون من الفزع وغيره. لكسر ويفتح ،، با الرَّ  الّرِ

 فََرائُصه عند الفََزع. أُرِعَدتو ،

 . وأَنشد :إِرعاداً  مبنيًّا للمفعول ، أُْرِعدَ  ُمْنهاٌل. وقد أَي ُمْرَعدٌ  َكثيبٌ  من المجاز ، عن ابن األَعرابّيِ :و
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ِد و  ســـــــــــــــــــــــــــــَ جح ُ
َت املـــــــــــــــ ج  حتـــــــــــــــَح رحتـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ٌر يـ فـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَ

َداِت     هــــــــــــَ
ُ

ِن بــــــــــــَا املــــــــــــ دِ كــــــــــــالــــــــــــُغصــــــــــــــــــــــــــح رحعــــــــــــَ ُ
 املــــــــــــ

  
__________________ 

 .13اآية  الرعد ( سورة1)
ا واقتصــــــــــر يف النهاية عل  التاء دون الياء  كذا« وال متطر ا ضــــــــــبطه يف النهاية ابلتاء والياء فيهما ترعد قوله :»( هبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 2)

 فيهما.
 ( يف النهاية : ابينح مليكة.3)
أرعد ابلضم اخل قد أوضحنا غري مرة أهنم ِإذا قالوا يف مثر هذا ابلضم َأي ابلبناء للمجهو  فالضم مصروف ألوله ا و  ( هبامش القاموس : قوله4)

رعد  نف اســتعمر كال منهما كثرياً وقد اســتعمر رعد ثالثياً أيضــاً جمهواًل دائماً كُجن . قالوا :واملعروف يف ضــبرت األفعا  أن يصــرف لعينها ا واملصــ
 .«َأي أصابته رعدة قاله اخلفاجي يف شرح الشفاء. اه جمشي
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ْمل. َد من الرَّ  أَي ما تَمهَّ

ْعديدُ و ْعشيش ، قال أَبو العيال : التَّرعيدو الهاُء للمبالغة ، ، كالّرْعديَدة عند الِقتال ُجْبناً ، يُْرَعد الَجبَانُ  بالكسر : ، الّرِ  والّرِ

ٌة و  لــــــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــــــــــــح ديال ُزمــــــــــــــــــــــــــــــــ    رِعــــــــــــــــــــــــــــــــح
وا    بـــــــــــــــــــــــــــــــــُ ٌش ِإذا رَكـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  َدٌة َرعـــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ويَْرتَِعُش. يَْرتَِعدُ  ، وَرَعاشيُش ، وهو َرعاديدُ  ورجٌل ِرْعشيٌش. وسيأْتي. والجمع

عديد من المجاز :و ْخَصةُ المْرأَةُ  (1) : الّرِ  .َرعاديدُ  يَتََرْجَرُج لَْحُمها من نَْعَمتَِها ، والَجْمع الرَّ

 .ِرْعديدٌ  نعم ، أَْصفَر فقال : ؟(2) الفَالُوذَ  تعرفأَ  من المجاز : قيل ألَعرابّيٍ :و

ةٌ ناعَمةٌ وَجَوارٍ  ِرْعديدةٌ  وجاريةٌ   .َرَعاِديدُ  : تارَّ

عَّادُ و  أَي ُمدَّةَ َحيَاته. ما َحيَّ السََّمُك ، اْرتَعََدتْ و وَعُضُده َمن َمسَّهُ َخِدَرْت يَُدهُ  البحر ، َسَمك َضْرٌب من ، َكَكتَّاٍن : الرَّ

عَّادُ و جلُ  الرَّ عَّادة الَكثيُر الَكاَلِم ، : الرَّ  .كالرَّ

َعْيداءُ و  (3)« الُمَصنَّف»ّراء بالعين المهملة ، وهي في بعض نُسخ كالزؤان ونَْحوه ، هكذا َذَكَره الف من الطَّعام : ما يُْرَمى به إِذا نُقِّيَ  الرُّ

. (4)ُرَغْيَداُء ، والعَْين   أََصحُّ

َعْوَددُ و  عن الصاغانّي. : اسُم ناقٍة ، الرَّ

 ، إِذا كان يُْلِحف في السُّؤال. يَُرعِددُ  وهو : الُمْلِحُف في السُّؤال ، الُمَرْعِددُ و

ْعدِ ا َجاَء بذاتِ  من الَمَجاز قولهم :و ِليِل ، أَي الَحْرِب ، لرَّ  وفي األَساس : أَي الدَّاِهيَة. والصَّ

واِعد ذاتُ و  .(5)وفي األَساس : الدَّواِهي  : الدَّاِهيَةُ ، الرَّ

ْجَرُج كالقَِريس ، ء يَتَرَ ، وهو الصواب. وكذلك كلُّ شي (6) تََرْعَدَدت وفي بعض األَُمهات : األَْليَةُ : تََرْجَرَجْت ، تََرعََّدتِ  من المجازو

 والفالُوِذ ، والَكثيب ، ونحوها.

 * ومما يستدرك عليه :

 : ناعٌم ، عن ابن األَعرابّي. ِرْعديدٌ  نباتٌ 

ْعد : كثيرةُ  َرعَّاَدةٌ  وسحابَةٌ   .َرعَّاَدةٌ  . وقال اللِّْحيَانّي : قال الكسائّي : لم نَسمعهم قالواالرَّ

 .(7) َرواعدُ  َوَسَحابٌ  َراِعدة والذي في األَساس : َسحابةٌ 

 وبُُروق ، أَي كلماُت َوعيد. ُرعودٌ  ومن الَمَجاز : في كتَابهِ 

 .راِعَدةَ  بَْطٌن ، وفي الّصحاح : بنو َراعدٍ  وبنو

َكةً ، قال أَبو بكر : وهما لغتان : ، رَغدٌ وَ  بفتح فسكون : ، َرْغدٌ  ِعيَشةٌ  : [رغد] ،  أَْرَغدُ و راغدٌ و ، َرغيدٌ  يشٌ وكذلك عَ  واسعة َطيِّبَةٌ ، محرَّ

 .َرُغدَ و َعْيُشهم َرِغد تقول : والفْعل كَسِمَع وَكُرَم ، األَخيرة عن اللِّحيانّي ، أَي ُمْخِصب َرفِيهٌ َغزيٌر ،

كتَْين : َرَغدٌ  (9) ونِْسوةٌ  َرَغدُ  قَْومٌ و  ُمْخِصبون ُمْغِزرون. ، ُمَحرَّ

 هللا َعْيَشُهم. أَرَغدو ، َرَغدْ  وأَصابوا َعْيشاً واسعاً ، أَو صاروا في َعْيش أَْخَصبُوا : أَْرَغدواو َمَواشيَُهْم : تَركوها وَسْوَمها ، أَْرَغدواو
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غيدة (8)تقول : األَْمُن في الَمعيشة و غيدة أَْطيَُب من البَْرنّيِ  الرَّ غيدةُ  ، بالرَّ لَْعقاً.  فَيُْلعَقُ  حتى يَختِلط رُّ عليه َدقيقٌ َحليٌب يُْغلَى ويُذَ  لَبَنٌ  : الرَّ

ْبدة ، وَجْمعُهُ :وفّسره الزَّ  اغد ، تقول : هم في العَْيش رَغائدُ  مخشرّي بالزُّ َطب الرَّ غائدو ، في الرُّ : اْختلَط بْعُضه  اْرغْيَداداً  اللَّبَنُ  اْرغادَّ و .الرَّ

 ببْعض ، ولم تتمَّ ُخثُوَرتُه بْعد.

 من الغَْيظ. ال يُجيبُكَ  الُمتَغيُِّر اللَّْوِن َغَضباً ، وقيل : هو الذي ُمشدَّدة الدَّال : الغَْضبانُ  بضّم الميم ، الُمْرَغادُّ و

جلُ  اْرَغادَّ  من ُهزال ، وقال النَّضر : فيه َضْعَضعَةٌ  المريُض ، إِذا ُعِرفَت اْرغادَّ  قيل :و الَمريُض لم يُْجَهْد. أَيضاً : هو الُمْرَغادّ و  الرَّ

 النَّائمُ  أَيضاً : الُمْرغادُّ و ، وهو الذي بََدأَ به الَوَجع فأَْنت تََرى فيه ُخْمصاً ويُْبساً وفَتَْرةً ، ُمْرَغادٌّ  ، فهو اْرغيداداً 

__________________ 
 ( اللسان : الرعديدة.1)
 ( األساس : الفالوذج.2)
 قوله املصنف بفتح النون ا اسم كتاب.»املطبوعة املصرية : ( هبامش 3)

 وهو الغريب املصنف أليب عبيد القاسم بن سالم.« ولي  املراد صاحب القاموس ِإذ هذه العبارة وقعت يف اللسان

 ( يف اللسان : والغا أصح.4)
 . وبذوات الرواعد : ابلدواحي... ( يف األساس :5)
 كملة واألساس.( وهي عبارة اللسان والت6)
 .«راعد»( عن األساس وابألصر 7)
 ( يف القاموس : وِنَساٌء.9)
 ( األساس : العيشة.8)
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َقَة وفيه ثـََقَلٌة. مل يـَقحِ  َكرَاهُ  الذي  فاستَـيـح
 الشَّاكُّ في َرأْيه ال يَْدِري كيف يُْصِدُرهُ. أَيضاً : الُمْرَغادّ و

 .الُمْرغاّدِ االْرِغيَدادُ  من والمصدر بعُضه في بعض (1) لُكّل ُمْختَِلط االْرِغيدادُ  كذلكو

َغْيَداءُ و َعْيداءِ  بالغين ، لغة في ، الرُّ  بالمهملة ، عن أَبي حنيفة وقد تقّدمت اإِلشارة في رعد. الرُّ

 * ومما يستدرك عليه :

 العَْيُش. يُْستَْرَغدُ  انِزْل حيثُ 

ْغدو  : الكثيُر الواسُع الذي ال يُْعيِيك من ماٍل ، أَو ماٍء ، أَو َعيٍش ، أَو َكإٍل. الرَّ

ْوضة. الَمْرَغدةو  : الرَّ

 اللبَُن الذي ال تَتِم ُخثُورتُه. الُمْرغادُّ و

َغد اْفعَلَلَّ من اْرَغلَدَّ  َدة ، وال تُكتب بالُحْمَرة ، كما هو ظاهر ، قال الصاغانّي : الالم زائدة ، انتهى ، فال تُْجعَل حينئذ تَرجمةً على حِ  ، الرَّ

 ولذا أورده الصاغانيُّ في آخر تركيب : ر غ د.

ْفدُ  : [رفد] لَةُ  الّرِ أَي ِصلَةً وَعطيَّةً ، يُريُد أَن الَخَراَج  «ِرْفداً  ءُ من اْقتراب السَّاَعِة أَن يكوَن الفَي» الحديث :ومنه ، بالكسر : العََطاُء والّصِ

ِء يصير ِصاَلٍت وَعَطايا ، ويَُخصُّ به قَْوٌم ُدوَن قَْوم على قَْدر الَهَوى ، ال باالستحقاق َء الذي يَْحُصل وهو لجماَعِة المسلميَن أَْهل الفَيْ والفَيْ 

 ، وال يُوَضُع َمَواضعَه.

ْفدو ْخمُ  العُسُّ ، وهو بالفتح ، ، الرَّ ْفدو عةَ ، والِعدَّةَ وهو أَكبَُر من الغَُمر ،يُْرِوي الثاّلثةَ واألَرب القََدُح الضَّ أَكبُر منه ، وَعّم بعُضهم به  الرَّ

 .(2) ويُكسر القََدَح أَيَّ قَْدٍر كان ،

ْفدو  أَعانَهُ ، واالسم منهما : ْرفََدهأَ و َرفَده وقد : اإِلَعانَةُ واإِلْعَطاُء ، اإِلْرفَادُ و أَْعَطاهُ. ، من َحّد َضَرب : َرفََده يَْرفُِدهُ َرْفداً  َمصدرُ  بالفتح الرَّ

ْفد  .الّرِ

ْفد قاله الّزّجاج ، ، ِرفَاَدةً  أَن تَْجعََل للدَّابَة : اإِلرفادو  ، ِرفاَدةً  ، إِذا َجعَْلت له َرْفداً  عليه أَْرفِد على البعير َرفَْدتُ  بالفتح ، قاله أَبو زيد ، ، كالرَّ

ْحل ، وغيرهما. وهي  ِدَعاَمة السَّْرجِ والرَّ

ً  َرفَْدت وقال اللْيث : (3) ِمثْل َجْديٍَة ، السَّْرج وقال األَزَهرّي : هي  السَّْرج ِمن تحته حتى يَرتفع. ِرفاَدة ، ومن هذا ، أُخذتْ  َمْرفَداً  فالنا

فَادةو ً  الّرِ  وغيُره. بها الُجْرحُ  يُْرفَدُ  : ِخْرقةٌ  (4) أَيضا

ً و طاقَته (5)بقَدر  ماالً  ُكلُّ إِنسان تُْخِرُج فيما بينَها ف به قَُرْيٌش في الَجاهليّة تَتَرافدُ  كانت ءٌ شيْ  : فاَدةالرِّ و  تَشتِري به للَحاّجِ َطعاماً وَزبيبا

فادةُ  للنَّبيذ ، فال يَزالون يُْطِعمون النَّاَس َحتَّى تَنقِضَي أَيَّاُم َمْوِسم الَحّجِ. وكانت دانةُ واللَِّواُء لبنِي عبد الدَّار ، و الّرِ قايةُ لبني هاشٍم ، والّسِ الّسِ

فادة وكان أَّول قائم َي هاشماً لَهْشمه الثَّريَد. بالّرِ  هاشم بن عبد َمناف ، وُسّمِ

يُعاتب يَزيَد بن عبد الَملك في تقديم أَبي لذلك ، قال الفرزدق  ِدْجلة والفُراُت ، : الّرافدانِ و : نَْهَراِن يَُمّدانه َرافدانِ  من المجاز : نَْهٌر لهو

 الُمثَنَّى ُعَمَر بن ُهبَْيَرة الفزارّي على العراق ، ويَْهُجوه :

رَا  و  َت ِإىل الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِ ثـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــَ هبــــــــــــــــــَ َديـــــــــــــــــح   رافـــــــــــــــــِ
ـــــــــــــــــصِ     ي مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ ِد ال ـــــــــــــــــَ زَاراين َأحـــــــــــــــــذ  ي ـــــــــــــــــَ  فـ

  
 ، نَسبَه إِلى الِخيانة. (6)أَراد أَنه َخفيٌف 

اح :الماَل  ارتفدَ و : الَكْسبُ  االْرتفادُ و ِرمَّ  : اكتَسبَه ، قال الّطِ
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ِب املــــــــــا  ن واهــــــــــِ بــــــــــُت مــــــــــِ جــــــــــِ بــــــــــًا مــــــــــا عــــــــــَ جــــــــــَ  عــــــــــَ

ي بـــــــــــــــــــه و     اهـــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــَ ُدهح ِ  يــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــِ رحتـــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــَ

  

ُه  ُ و  بـــــــــــــــَ َد اوجـــــــــــــــَ ِذي قـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُض الـــــــــــــــّ  ُيضـــــــــــــــــــــــــــــِ

ُدهح     تــــــــــــــمــــــــــــــِ عــــــــــــــح ِه فــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــَ  يـــــــــــــــَ لــــــــــــــيــــــــــــــح (7)عــــــــــــــَ
 

  
 .ِرْفده منه : أََصْبت من ارتَفْدت وفي األَساس :

 .اْستَْرفْدته فأَرفَدنِي يقال : االْستعَانة االْستِْرفادو

__________________ 
 ( اللسان : يف كر خمتلرت.1)
َرحِفدُ و  املِرحَفدُ و  الّرِفحدو  الر فحدو »( يف اللسان : 2)

 القدح العظيم. املِرحَفد وسريد قريباً  .«امل
 وعبارة األصر وردت يف الصحاح.« السرج رِفادة مثرهي »( عبارة التهذيب : 3)
 ..«.. وهي أيضاً خرقة»( يف القاموس : 4)
 ( التهذيب : عل  قدر.5)
 ( يريد خفيف اليد ابخليانة.6)
 .«الذي يف األساس يعتهده َأي يتعهده ا وكال ا صحيح»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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 : الُمعَاَونة. دةالُمَرافَ و : التَّعاُون التََّرافُدُ و

م ، ُرفِّدو التَّْسويُد والتَّْعظيم والتَّْرفيل : التَّْرفِيد فالناً وَرفَّلُوه ، َرفَُّدوا من المجاز :و َد وُعّظِ  .(1): َملَُّكوه أَمَرهم  َرفَُّدوهو فالٌن ، ُسّوِ

هات  ِشْبهُ الَهْرَولَِة ، : التَّرفِيدو  : ِشْبهُ الَهْملَجِة ، وقال أَُميَّة بن أَبي عائٍِذ الُهَذِلّي : (2)وفي بعض األُمَّ

ا و  رحهبــــــــــــــــــَ َدتح ِإنح غــــــــــــــــــُ   مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــَ   َرفــــــــــــــــــ 
َوا ِ     ٍ  طــــــــــــــُ لــــــــــــــح َوتح ِبــــــــــــــَ ــــــــــــــح يــــــــــــــجــــــــــــــًا وأَل  َوشــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 أَراد بالَجْلِس أَْصَل َذنَبها.

 تَتعظَّم بها الَمرأَةُ الّرسحاُء. َكِمْنبٍَر : العُظَّاَمةُ  ، الِمْرفَدُ و

ْفدِ  ، تقّدم ِذْكرُ  ِمْرفََدهو ِرْفَده َمألَ و ْخمُ  : الِمْرفَدو هو الرَّ يُف ، ولو قال عند ذكر القََدُح الضَّ ْفد الذي يُْقَرى فيه الضَّ ، كِمْنبٍَر ، لَسِلَم  كِمْرفَدٍ  : الرَّ

 من التّْكَرار.

 صيفاً وال ِشتاًء. ِطُع لَبَنُها: الشَّاُء ال يَْنقَ  الَمرافِيدُ و

فُودو ْفدَ  ناقةٌ تَْمألُ  كَصبوٍر : الرَّ وقيل : هي الدائمةُ على ِمْحلَبِها ، عن ابن األَعرابِّي. وقال  بَحْلبٍة واحدةٍ ، بالكسر والفتح ، أَي القََدحَ  ، الرَّ

ةً : هي الّتي تُتَابِع الَحلََب ، والجْمع  ، وفي حديِث َحْفِر َزْمَزَم : ُرفُدٌ  َمرَّ

نح  يـــــــــــــــــــــَج ونـــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــــِ ِ  ا ـــــــــــــــــــــَ  أملَح َنســـــــــــــــــــــــــــــــــــح

َة     ـــــــــــــــــــــــــــَ اَلق ذح ِر املـــــــــــــــــــــــــــِ َداحـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــر ف  ال

  
 مقتضاه أَن يكون بفتح الفاِء وهو َمْرُجوح ، والكسر هو األَكثر (3) كأَْزفَلَةَ  أَْرفََدةَ  بَنُو «أَْرفَدةَ  أَنه قال ِلْلَحبََشة : ُدونَُكْم يا بني»في الحديث : و

، أَو لَقٌَب لهم ، أَو اسُم أَبِيهم األَكبِر « توشيح الجالل»كما في  ِجْنٌس من الَحبََشةِ  على البخارّي :« شرح الِكْرماني»و ، « النهاية»كما في 

 ، يُْعَرفُون به.

ْفَدةو  َماَءةٌ بالسَّواِرقِيَّة في َسبََخٍة. بفتح فسكون : ، الرَّ

فَْيَداتُ  ويقال لهم من العرب ، َحّيٍ  ُمصغَّراً : أَبو ُرفَْيَدةُ و  كما يقال آلل ُهبَْيَرةَ : الُهبَْيَرات. ، الرُّ

ْوا ،و  َكُزبَْير وُمْظهٍر. ُمْرفِداً و ُرفَْيداً و ، رافِداً  َسمَّ

 َجْفنَتُه.َصِفَرْت وَطابُه ، وُكِفئَْت  أَو قُتِل ، كما يقال : ماتَ  إِذا ، ِرْفُدهُ  ُهِريقَ  من الَمَجاز :و

وافِدُ و  وأَنشد األَحمر : : َخَشُب السَّْقِف ، الرَّ

ُدهُ  داتِ َأكــــــــــــــــــــــــــــَرُم  َرَوافــــــــــــــــــــــــــــِ   الــــــــــــــــــــــــــــر افــــــــــــــــــــــــــــِ
مّ     ٍر ِخضـــــــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــح بـــــــــــــــَ خٍّ لـــــــــــــــِ ٍخ لـــــــــــــــَك بـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــَ

  
 * ومّما يستدرك عليه :

افِدُ   هو الِذي يَِلي الَمِلَك ويَقُوم َمقَاَمه إِذا َغاَب ، أَوَرَده ابُن بَّرّي في َحواِشيه ، وأَنشد قول ُدَكْين : الرَّ

دِِّه  عـــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــرُي امـــــــــــــــــرٍئ جـــــــــــــــــاَء مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــَ

ِه َأو     لـــــــــــِ ـــــــــــح ب ـــــــــــَ نح قـ ِدِه  رافـــــــــــداً مـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــَ ن بـ (4)مـــــــــــِ
 

  
افِدةُ و ْفد : فاِعلة من الرَّ ، أَي إِاّل أَن  ِرْفداً  ال أَقوُم إِالّ » (5) [ال تَروَن أَنيأَ  حديث ُعبادة : منه] أََعْنتُه. و : َرفَْدته ، وهو اإِلعانة ، يقال : الرَّ

 .(6)أُعاَن على الِقيَام 

ْفدو ، رافِدٍ وَ  ، جمع حاِشدٍ  «ُرفَّدٌ  َحيٌّ ُحشَّدٌ »في حديث َوْفد َمْذِحجٍ : و اج : َكلُّ شيْ  : الرَّ جَّ ٍء أَو جعلتَه َعْوناً لشيْ ٍء النَِّصيب. وقال الزَّ

 ، بمعنًى واحٍد ، وهو َمَجاز. َرفَْدتُهو ، يقال َعَمْدُت الحائَِط وأَْسنَْدته ، َرفَْدتَه استَْمَدْدَت به شيئاً فقد
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 ، إِذا َحلَّ به الوافُِد. الرافِدُ  وفاُلٌن نِْعمَ 

افِدةو  : العُْصبَة من النّاس. (7) الرَّ

 اسٌم كالتَّْمتِيِن ، والتَّْنبِيِت ، عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد : : العَِجيزة ، التَّْرفيدو

وُدهـــــــــــــا  قـــــــــــــُ ٌ  عـــــــــــــُ ـــــــــــــِ ل وحٌد ســـــــــــــــــــــــــــَ وُ  خـــــــــــــَ قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  تـ

ٌن     اٍح َحســــــــــــــــــــــــــــَ اَذاُت ِوشــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــُدهــــــــــــــَ رحفــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  تـ

  

 مىَت تـَرَااَن قائٌم َعُموُدَها

 أَي نُقيم فال نَْظعَن ، وإِذا قاُموا قَاَمْت ُعُمُد أَخبِيَتِِهم ،

__________________ 
 ( اللسان ا وانظر األساس.1)
 ( وهي يف التهذيب واللسان والتكملة.2)
 ( نص القاموس : كبرفلة ابلراء ا ويف نسخة  نية من القاموس كبزفلة ابلزاي كاألصر.3)
 .«ن فلعله : قد جاء وليحررقوله خري امرئ اخل كذا يف اللسان ا والشطر األو  غري مستقيم الوز »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( زايدة عن اللسان والنهاية.5)
 ( زيد يف النهاية : ويرو  بفتح الراء وهو املصدر.6)
 . وشاهده قو  الراعي :.. الّرِفحدةو  ( يف اللسان7)

 مســـــــــــــــــــــــــــــــب  يــــــــــــــــــبــــــــــــــــــتــــــــــــــــــغــــــــــــــــــي األقــــــــــــــــــوام انئــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه

دُ مـــــــــــــــن كـــــــــــــــر قـــــــــــــــوم قـــــــــــــــطـــــــــــــــا حـــــــــــــــولـــــــــــــــه      رِفـــــــــــــــَ
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َلَة لِنَـعحَمِتَها ا فسبَلحت مىت تكون اإِلقاَمُة واخلَفحُ .فكَبن  هذه اخلَوحَد َمل ِت   الّرِحح
 : يداه وهو مجاز. َرافَِداه وفاُلٌن يَُمدُّ البَِريَّةَ 

 ِصْدٍق : َعْوٌن. َرفِيَدةُ و ِصْدٍق لي ، ِرفَاَدةُ  وهو

 : نََصَرنِي وأَعانَنِي. وكل ذلك َمجاز. بأَْرفادي وَمدَّ فاُلنٌ 

ْقدُ  : [رقد] قادِ  النَّومُ  بفتح فسكون : ، الرَّ قُودو كالرُّ ْقَدةو ، بضّمهما الرُّ قَادُ  أَو : النَّْومةُ ، الرَّ  عن اللَّْيث. وهو قَْوٌل َضِعيف. خاصٌّ باللَّْيِل ، الرُّ

قُود وفي التهذيب عن اللَّْيث : قَادو النَّْوُم باللَّْيل ، الرُّ قَاد قال األَزَهِرّي : .(1)النَّْوم بالنََّهار  الرُّ قُودو ، الرُّ ، يكون باللَّْيل والنَّهار ، عند  الرُّ

 العرب.

:  داً ُرقَاو ، ُرقُوداً و ، َرْقداً  ، َرقََد يَْرقُدو (2) (َوَِتَْسبُ ُهْم أَْيقاظاً َوُهْم رُُقود  )قلت : ومثله في المصباح وغيره ، ويُدّل على ذلك قوله تعالى 

 بمعنًى واحد. ُرقَّدٌ و ُرقُودٌ  وقَْومٌ  ناَم.

 كثيراً. يَْرقُدُ  على يَْفعول ، يَْرقُودٌ  َرُجلٌ و

ُمه. شاِربَه يُْرقِدُ  بالّضّم : َدواءٌ  وهو ، الُمْرقِد َسقَاهو  ويُنَّوِ

 األَْصمعّي ، ُمَخفَّفاً ، قال ابن سيده : وال أَدري كيف هو.أَي الواضُح ، كذا ُرِوَي عن  البَيُِّن من الطَِّريِق ، : الُمْرقِدو

 .َمراقِدُ  جْمعه كَمْسَكن : الَمْضَجع ، َمْرقَِده بعثه منو ، مشدَّداً ، الُمْرقَدُّ  وقال غيره : هو

 أَن يكون َمصدراً. (4) [يحتمل] ْوت ، ويحتمل أَن يكون الَمْضجع ، والنَّْوم أَخو المَ  (3) (َمْن بَ َعثَنا ِمْن َمْرَقِدان هذا)وقوله تعالى : 

 المرأَةُ َولَدَها : أَناَمتْه. أَْرقََدتو : أَناَمهُ ، أَْرقََدهو

 ، إِذا أَقاَم بها. إِرقَاداً  الّرجُل بأَْرِض كذا أَرقَدَ  وعن ابن األَعرابِّي : : أَقَاَم بِِه ، (5) المكانَ  أَْرقَدَ  من المجازو

قََدانُ و ً  الرَّ َكةً : الظَّْفُر نََشاطا  وَمَرحاً ، ومنه َطْفُر الَجْديِ والَحَمِل ونحِوِهما من النَّشاط. ، ُمَحرَّ

 واالرِمداد : السَّْير ، وكذلك اإِلغذاذ. االْرقَِدادُ و

، وقِيل :  ُمْرقَدًّا أَتيتك . ويقال :يَْرقَدُّ  ٍء فهوقِِز ، كأَنَّه نَفََر من َشيْ : َعْدُو النَّا االْرقَِداد في السَّْيِر ، وقيل : اإِلسراعُ  : االْرقَِداد وقال ابن سيده :

اج يَصف ثَوراً :  هو أَن يَذهْب على َوْجِهه ، قال العجَّ

ر   د  فـــــــــــــــــظـــــــــــــــــَ رقـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــاِط  يـــــــــــــــــَ

رِّي جلَ  يف اَنـــــــــــــــــــــــــراطِ     ـــــــــــــــــــــــــرَبحبـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــــال

  
ى. ِمْرقِدَّى َرُجلٌ و قادِ  : دائم ِمْرقِدَّىو ، َرقُودٌ  وَرجل يُْسِرُع في أُموِرهِ  ، أَي يَْرقَدُّ  َكِمْرِعزَّ  ، وأَنشد ثعلب : الرُّ

َك ابلــــــــــر قــــــــــَ  و  لــــــــــِ اَلَب َأهــــــــــح َت كــــــــــِ يــــــــــح  لــــــــــقــــــــــد َرقـــــــــــَ

ن      وَرهــــــــــــــــُ قــــــــــــــــُ َت عــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ىت تـ وَداحــــــــــــــــَ  َرقــــــــــــــــُ

  
اقُودُ و واقيدُ  والجمع : يَُسيَّع داِخلُه بالقَارِ  َكهيئِة اإِلْرَدبَّةِ  َطِويُل األَْسفَلِ  ُهو : َدنٌّ  : َدنٌّ َكبِيٌر ، أَو الرَّ ب ، وقال ابن ُدَريد : ال أَحسبَه  الرَّ ، ُمعَرَّ

 عربيًّا.

ةٍ  َراقُودٍ  في (6)ال يُْشَرب »في حديث عائشة و اقُود «وال َجرَّ نه كالنَّْهي عن الشُّرب في : إِناٌء من َخَزٍف ُمستطيل ُمقَيَّر ، والنَّْهي ع الرَّ

 الَخنَاتِم ، والِجَراِر الُمقَيَّرةِ.

اقودو  تكوُن في البَْحر. َسَمَكةٌ َصِغيَرةٌ  : الرَّ
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قَْيَداتُ و  بِن َوبَرةَ بالشام. : ماٌء لبني َكْلب الرُّ

َرةَ ، في بالِد بنِي أََسد ، وقيل : هو َجبَلٌ  َجبلٌ  بفتح فسكون : ، َرْقدٌ و ّمة : تُْنَحُت منه األَْرِحيَةُ ، َوَراَء إِمَّ  قال ذو الرُّ

ـــــــــعـــــــــٍة  ي رَاٍت َوقـــــــــِ مـــــــــِ فـــــــــُ   اَ صـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــن جمـــــــــُح ـــــــــَ  تـ

اِء     دٍ كـــــــــــَبرححـــــــــــَ ُر  َرقـــــــــــح اقـــــــــــِ نـــــــــــَ َ
ا املـــــــــــ هـــــــــــَ تــــــــــــح مـــــــــــَ (7)َزلـــــــــــ 

 

  
__________________ 

 : النوم. الرقادو  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب :1)
 .18( سورة الكهف اآية 2)
 .52اآية ( سورة ي  3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 وانظر األساس.« ابملكان أرقد»( يف اللسان : 5)
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : ال تشرب.6)
قوله قا  ذو الرمة اخل قا  يف اللسان تبعاً للجوهري : قا  ذو الرمة يصف كركرة البعري ومنسمه اه. قا  ابن بري »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
وتف  : تفر  ا ص   وعبارة الصحاح : يصف كركرة البعري أو منسمه.« ِإلا وصف ذو الرمة مناسم اإِلبر ال كركرة البعري كما ذكر اجلوهري اه :

 أخذت من حافاهتا. وزملتها املناقر :« وقيعه»عن منالها ا واجملمرات : اجملتمعات الشديدات. ووقيعة عن الصحاح وابألصر 
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 : واٍد في بالِد قَْيس. َرْقدٌ  وقيل :

 وفي األََساس : وهي أَن تَُدوم نِْصَف َشْهر ، أَو أَقَّل. ِمن َحّرٍ ، أَْي قَْدُر َعَشَرةِ أَيّام. َرْقَدةٌ  أَصابَتْنَا من المجاز :و

ْقَدةُ  وفي اللسان :  : أَن يُِصيبََك الَحرُّ بَْعَد أَيّاِم ِريحٍ وانكساٍر من الَوَهجِ. الرَّ

. : َضْرٌب من الَمْشيِ ، قِيدُ التَّرْ و  قال : َكغُراب ، وصاحٍب ، اسمانِ  َراقِدٌ و ، ُرقَادٌ و نقله الصاغانيُّ

اً  ريح زِيــــــــــــــــَت خــــــــــــــــَ ر لــــــــــــــــأَلمــــــــــــــــرِي جــــــــــــــــُ  َأاَل قــــــــــــــــُ

دَة و     ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــَ بـ ادِ َأجـــــــــــــــــرحان مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــَ  ال

  
 : تَنَاَوَم. تََراقَدَ  ومما يستدرك عليه :

قاد فما أَدَرْكُت الجماَعةَ ، ِإَذا َغلَبَكَ  اْستَرقَْدتُ و  .(1) الرُّ

 .َرْقَدةٌ و وبين الّدنيا واآلخرة َهْمدةٌ 

 الَحرُّ : َسَكَن. رقَدَ و

 .(2): أَْخلََق. ولم يَْبَق فيه ُمْستمتَع  ُرقَاداً وَ  َرْقداً  الثَّْوبُ  َرقَدَ  ومن المجاز :

 كَسَدْت ، وهو كقَْولهم في هذا المعنى : ناَمْت. السُّوُق : َرقََدت وحكى الفارسّي ، عن ثعلب :

ْده. رقَدَ و  عن َضْيِفه لم يَتعَهَّ

مة. َرقُودُ  وامرأَةٌ   الضَُّحى : ُمتنَعِّ

َر. وكّل ذلك َمَجاز. َرقَدَ و  عن األَمر : قَعََد وتَأخَّ

ُكودُ  : [ركد]  .َراِكدٌ  فهو (3)وُكّل ثابٍت في المكان  السُُّكوُن ، والثَّبَاُت ، بالّضّم : ، الرُّ

اِكدِ  الَماءِ  في يُبَالَ  أَن نََهى أَنه»:  وسلموآلهعليههللاصلىُرِوَي عن النّبّي ، و أَ منه الرَّ  .«ثم يُتَوضَّ

اِكد قال أَبو ُعبَْيد :  َن.، إِذا َسكَ  ُركوداً  الماءُ  َرَكدَ  هو الدائُم الساكُن. الذي ال يَْجِري ، يقال الرَّ

يح : َسَكَن. وريحٌ  َرَكدَ و : هدأوا َوَسَكنُوا. يَْرُكدون ُرُكوداً  القَْومُ  َرَكدَ و  َرَكدتو السَِّفينةُ : أَْرَسْت. َرَكَدتو ، َرَواِكدُ  ، وِريَاح راكدةٌ  الماُء والّرِ

 الشَّْمُس ، إِذا قاَم قائُِم الظَِّهيرةِ.

 فيها اإِلنساُن وغيُره. يَْرُكد وَمَراِكُزهم ، وهي المواضُع الّتي َمَراِكُدهم وهذه .(4)وفي األَساس : دامْت ِحياَل َرأْسَك ، كأَنََّها ال تَْبَرُح 

 كما في األَساس والتكملة. النّاقَةُ يَُدوُم لَبَنُها وال يَنقَطُع ، وهي َكقَبُول ، ، َرُكودٌ  من المجاز : ناقَةٌ َملُودٌ و

ُكودُ  من المجاز أَيضاً :و  الثقيلةُ ، قال : الَجْفنَةُ الَمألَى هي الرَّ

َة  نـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح َا اجلـــــــــــــــَ عـــــــــــــــمـــــــــــــــِ طـــــــــــــــح
ُ

وَدااملـــــــــــــــ   الـــــــــــــــر كـــــــــــــــُ
وَداوَ     ــــــــــــــــر فــــــــــــــــُ َة ال ــــــــــــــــَ عــــــــــــــــان ــــــــــــــــح ــــــــــــــــر ي وا ال عــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ نـ  مــــــــــــــــَ

  
فُوِد : ناقَ  يعانِة الرَّ ةً فَتِيَّةً يُْرفَد أَْهلَُها يَعنِي بالرَّ

 بكثرةِ لَبنها. (5)

 وأَنشدوا : اْستََوى ، ِإذا الِميَزاُن ، َرَكدَ وَ 

يـــــــــــــــــــزان حـــــــــــــــــــا و  دُ قـــــــــــــــــــّوم املـــــــــــــــــــِ ركـــــــــــــــــــُ   يـــــــــــــــــــَ
 هــــــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــــــريييف وهــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــدُ    

  
 قال : هما ِدْرَهماِن.
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ا يُستدرك عليه :  * وِممَّ

 العَِصيُر من الِعنَِب : سَكَن َغلَيَانُه. رَكد

واِكدُ و يَت لثَباتِها. الرَّ  البَْكَرةُ : ثَبَتَْت َوَداَرْت ، وهو ِضدٌّ. أَنشد ابن األَعرابّي : َرَكَدتو األَثافِّي ، ُسّمِ

ا  َدتح كــــــــــمــــــــــَ ُه  رَكــــــــــَ مــــــــــَ كــــــــــح َي حــــــــــُ طــــــــــِ و اُء أُعــــــــــح  حــــــــــَ

َر     لــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــَ وٍد تـ ُ مــــــــــن عــــــــــُ اح هح هبــــــــــا الــــــــــقــــــــــَ  جــــــــــاِذبــــــــــُ

  
 ويكون بمعنَى : َوقَفَت ، يَعنِي بَْكَرةً من ُعوٍد. والقَْين : العاِمل. (6) َرَكَدت ثم فَسََّره فقال :

وهو يََرى السََّماَء ا ، : َمغَاِمُض األَرِض ، قال أُسامةُ بُن َحبيب الُهَذِليُّ ، يَِصف ِحَماراً َطَردتْه الَخْيُل فلََجأَ إِلى الِجبَال في ِشعَابِهَ  الَمَراِكدُ و

 َطَراِئَق :

__________________ 
 وما أثبت عن األساس.« واسرتقدت فما أدركتهم غلبة الرقاد»( ابألصر : 1)
 .«رقد الثوب مثر انم الثوب ِإذا مل يكن منه مستمتض»( عبارة األساس : 2)

 والشارح خلرت عباريت اللسان واألساس.

 ( الصحاح : مكان.3)
 األساس : ال تريد أن تربح.( 4)
 ( التهذيب : ترفد أهلها.5)
ويكون كذا عبارة اللســــــان أيضــــــاً والواو حتتمر أن تكون زائدة ســــــهواً أو يكون هنا  معطوف عليه  ركدت قوله»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 6)

 .« ذوف
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ٍن  وحطــــــــــــــِ رِّ مــــــــــــــَ رحاَبِء يف كــــــــــــــُ ن اجلــــــــــــــَ ُه مــــــــــــــِ ــــــــــــــح  أََرت

هــــــــــــاَر     واُه الــــــــــــنــــــــــــ  مــــــــــــثــــــــــــح ااًب فــــــــــــَ بــــــــــــَ دُ طــــــــــــِ رَاكــــــــــــِ
َ

 املــــــــــــ

  
 ، كما في األَساس. تَتََراَكدُ  أَمُرهم يَتراَجع ، وَطِفقَت ِريُحهم»ِريُحهم ، أَي زالَْت َدْولَتُهم وأََخَذ  َرَكَدتْ  ومن المجاز :

 ، بضّم ففتح فسكون : قرية بَسَمْرقَْنَد. ُرَكْندُ و : [ركند]

ْمِدَداءُ  : [رمد] َماد ممدوداً : بالكسر ، الّرِ َماد ، كاألَْربِعاِء ، واحدُ  األَرِمداءُ و .الرَّ  .كاألَْرِمَدةِ  ، الرَّ

 اْلبَتَّةَ. إِلْرِمداءَ  ، بكسر الهمزة ، وهو اسٌم للجمع. قال ابن سيده : وال نظير اإِلرِمداءُ  وروي عن ُكراع :

 واألَربَعاِء. قال في األَوزان : وال ثالث لهما. األَرَمداءِ  ونقل شيخنا عن ابن القَّطاع فتَْح العين فيهما ، أَي

َمادو  .َرَمادةٌ  : ُدقاُق الفَْحِم من ُحراقة النار ، وماَهبا من الَجْمر فطاَر ُدقَاقاً ، والطائفة منه : الرَّ

مادِ  َزْوجي َعِظيمُ »وفي حديث أُّمِ َزْرع :  مَ  ، أَي َكثِيُر األَضياِف ، ألَن« الرَّ  يَْكثُر بالطَّْبخ. ادَ الرَّ

َمادِ  أَي : ما على لَْونِِه ، األَْرَمدُ و ماد لما فيها من َسواٍد ُمْنَكِسٍف كلَون ، َرْمَداءُ  وِمْنهُ قِيَل للنَّعاَمِة : ، وهو ُغْبَرةٌ فيها ُكْدرةٌ  الرَّ  وَظِليمٌ  .. الرَّ

 َزةَ ، يِصف الصاِئَد :قال أَبو َوجْ  ، بالّضّم ، ُرْمدٌ  وِلْلبَعُوض : كذلك ، أَْرَمدُ 

رُُه  ُه األَفــــــــــعــــــــــَ  وســــــــــــــــــــــــامــــــــــِ يــــــــــُت جــــــــــاَرتــــــــــَ بــــــــــِ   (1)تــــــــــَ
دٌ     َربِ  ُرمـــــــــــــح  بـــــــــــــه عـــــــــــــاِذٌر مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــن  كـــــــــــــاجلـــــــــــــَ

  
ُمخفّف من األَِخير من الّشواذِّ ، أَو هو  ، َكِزْبِرج وِدْرَهم ، ِرْمددٌ و ، َرَماٌد أَرَمدُ وَ  (2) [في َربَدَ ]وزعَم اللِّْحيَانيُّ أَنَّ الميم بَدٌل عن الباِء 

َح به أَئّمة الصَّرف  َكثِيٌر َدقِيٌق ِجدًّا. بالكسر ، أَي ، َرماٌد ِرْمِديدٌ  كذلكو المكسور ، كما َصرَّ

 .«، ال تََذْر من عاٍد أََحداً  َرَماداً ِرْمِدداً  ُخْذَها»في حديث وافِِد عاد : و

قَّة ، يقال : يَوٌم أَْيَوُم ، بالكسر : المتناهي في االحتراِق وا الِرْمِددُ  قال ابن األَثير : لّدِ
 ، إِذا أَراُدوا المبالغةَ. (3)

ماُد ِرْمدداً  ، ألَنه ُمْلَحٌق بِِزْهِلق. وصار رْمِدد وقال سيبويه : إِنما َظَهر الِمثالِن في  ، ِإذا َهبَا وصاَر أََدقَّ ما يكون. الرَّ

.جعَلُوه ِصفَةً. قال الجوَهرِ  هاِلكٌ  : َرَماٌد ِرْمِددٌ  أَو  يُّ

جلُ  أَْرَمدَ و  من الَجْدب. َهلََكْت َمواِشيِهمو ، إِذا َجِهُدوا أَْرَمُدواو كأَسنَتُوا. القَوُم : أَْمَحلُوا ، أَْرَمدَ و اْفتَقََر. : ِإرماداً  الرَّ

َدْت  ، ُمْرِمدٌ  وكذلك البقرةُ والشَّاةُ ، وهي النَّاقَةُ : أَْضَرَعْت ، أَْرَمَدتو  .تَْرِميداً َكَرمَّ

َدت وعن ابن األَعرابّي : والعرب تقول : أُْن فََربِّْق َربِّْق ، َرمَّ َدتو الضَّ الِمْعَزى فََرنِّْق َرنِّْق ، أَي َهيِّئ لألَْرباق ألَنها إِنما تُْضرُع على  َرمَّ

 رأْس الَولَِد.

ِمدُ و  ، إِذا َكان آِجناً. ُمْرِمدٌ  ساس. ونقل ابن منظور عن اللِّْحيَانّيِ : ماءٌ ومثله في األَ  من المياِه ، الُمتَغَيِّر ، َكَكتِف : اآلِجنُ  الرَّ

َمدُ و أَرَمَد و ، يَْرَمد َرَمداً  كفَِرحَ  َرِمدَ  وقد َوْجُهه ، واربَدَّ. ارَمدَّ و عينُه ، ارمدَّتْ و ، كاالْرِمدادِ  وانتِفَاُخها ، بالتحريك : َهيََجاُن العَْينِ  الرَّ

كُمْكِرم  ُمْرَمدٌّ و أَرَمدُ و ككتِف ، َرِمد وهو ، أَي كاْحَمرَّ ، وهو الصواب ، كما هو بَِخّط الصاَغانّي. اْرَمدَّ و (4)النُّسخ :  . وفي بعضإِرماداً 

 َعْينَه البكاُء. أَرَمدَ و ، َرِمدةٌ  فهي هللا تعالى َعْينَهُ  أَْرَمد قدو .رِمدْت تَْرَمد َرَمداً وَ  ، رِمدةوَ  َرمداءُ  ، وعين َرْمَداءُ  وُمْحَمّرٍ ، واألُنثى

ْمدِ  بَنُوو  من العرب. : بَْطنانِ  الّرْمَداءِ  وبنو وفي بعض النسخ : كَكتِف ، .(5)بفتح فسكون ، عن ابن دريد  ، الرَّ

ْمَداءِ  أَبوو ْبداِء ، كذا في  وسلموآلهعليههللاصلىه النّبيُّ ، َمْولَى امرأَة كان يَرَعى لها ، فَمرَّ ب البَلَِويُّ : َصحابِيٌّ  الرَّ ، ويقال فيه : أَبو الرَّ

 التجريد ، ا ه. وقد تقدَّم في : ربد.
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ْمدو َمادةو : الهالكُ  الرَّ َهلَُكوا ، قال أَبو  : َرْمداً  القْومُ  َرَمدَ و َهلَكْت ِمن بَْرٍد أَو َصقيعٍ  من حّد َضرب : ، تَْرِمد الغَنَمُ  رَمدتو : الَهلَكةُ  (6) الرَّ

 َوْجَزةَ السَّْعِديُّ :

مح  كــــــُ يب فــــــرَتَكــــــتــــــُ م حـــــــاصــــــــــــــــــــِ ُت عــــــلــــــيــــــكــــــُ بـــــــح بـــــــَ  صــــــــــــــــــــَ

ـــــــــهـــــــــا     ل ـــــــــ  ل ا جـــــــــَ راِم عـــــــــاٍد حـــــــــِ دُ كـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــر مـــــــــح  ال

  
__________________ 

 ( أي تبيت األفع  جارة له.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( يف النهاية : كما يقا  لير ألير ا ويوم أيوم.3)
 ورد يف القاموس.( وهو ما 4)
 .256/  2( اجلمهرة 5)
 حتريف.« الرمادو »( يف املطبوعة الكويتية : 6)
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وّي شي  له.« المَصنَّف»ٌء. وقد ذكره أَبو ُعبَْيد في هكذا أَنشَدهُ الجوهريُّ له. وقال الصاغانيُّ : ليس ألَبي َوْجزة على هذا الرَّ

َماَدةِ  منه عامُ و َي به  ، عنههللارضي بِن الخطَّابِ  ُعَمرَ  ينأَميِر المؤمن في أَيامِ  الرَّ وكان ذلك سنةَ سْبَع َعشَرةَ أَو ثماِن َعْشَرة من الِهْجَرةِ ، ُسّمِ

 كثيراً. َهلَكْت فيه الناُس واألَموالُ  ألَنه

َمادِ  وقيل هو لَجْدب تتابََع فَصيََّر األَرَض والشََّجَر مثَل لْونِ   . واألَّول أَْجوُد.الرَّ

 ، عن ابن ُدَرْيد. (1) : الماِضي الجادُّ  ئِدُّ الُمْرمَ و

َماَدةو  ، ونسبه غْيُره إِلى (2)وقد رأَيتُه ، ونُِسب إِليه َجَماَعة من أَهِل الِعْلم ، منهم : أَحمد بن منصور ، كذا نَسبَهُ ابُن األَثير  : ع باليمن الرَّ

 بَْرقةَ. َرماَدةِ 

 .(3)منه عبيد هللا بن ُرَماِحٍس القيسّي الرملّي  بِِفلَْسِطين ، موضع :و

 بَْرقَةَ. َرماَدةُ  وهي بالمغرب آَخرُ و

َمادةو ّمة : د ، بين مكَّةَ والبَْصَرةِ  : الرَّ  ِمن وراِء القَْريَتَْيِن ، وهي َمْنَصٌف بين مّكةَ والبَْصَرةِ ، قال ذو الرُّ

ِر َداٍر أَ  نح َأجـــــــــــح اَدةِ مـــــــــــِ  قـــــــــــد َمضـــــــــــــــــــــــــَ   ابلـــــــــــر مـــــــــــَ

فُ     رحجـــــــــــُ ـــــــــــَ ت بـــــــــــَك اأَلرُض تـ لـــــــــــ  ٌن  ـــــــــــَ  هلـــــــــــا َزمـــــــــــَ

  
َماَدةو  بظاِهِرَها ، كبيرةٌ. َمَحلَّة بَحلََب ، : الرَّ

َماَدةُ و َمادةُ و عن الصاغانّي. ة بِبَْلَخ ، : الرَّ  عن الصاغانّي. ة ، أَو َمَحلَّة بنَْيسابُوَر ، : الرَّ

َماَدةو ء كثيُر الشعر ، َسريع القَْوِل ، كان بعُض منه يُوسُف بُن هاُروَن الِكْندّي أَبو ُعَمر ، شاِعٌر من طيّى د ، بَْيَن بَْرقَةَ واإِلسكندِريَّة : الرَّ

َماَدة أَجداده من  .الرَّ

 قال الراعي : ع ، كَسْحبَان. واألَول أَصوب : َرْمَدانُ  وفي بعض النسخ : ، َرماَدانُ وَ 

ا َأو  ـــــــــــــن ي ـــــــــــــِ ب ـــــــــــــَ ت ن لـــــــــــــ  ادانَ فـــــــــــــحـــــــــــــَ ا  َرمـــــــــــــَ  ُدوهنـــــــــــــَ

لـــــــــــَ ُ رِ     ـــــــــــِد لـــــــــــَح ي ـــــــــــِ ـــــــــــب اٌن مـــــــــــن ال ـــــــــــعـــــــــــَ ي اٌن وقـــــــــــِ  عـــــــــــَ

  
يحِ بَْعَد َحتِِّه ، وَحتَّان بالفتح ، َحتَّاَن ، كِكْسَرة ، ِرْمَدةَ  ما ترُكوا إِالّ  قولهم :و أَي كْسِرِه.  أَْي لم يَْبق منهم إِالَّ ما تَْدلُُك بِِه يََدْيك ثم تَْنفُُخهُ في الّرِ

.  نقله الصاغانيُّ

 : * ومما يستدرك عليه

 .(5)، وهي الغُْبُر فيها الُكدورةُ  ُرْمدٌ  ، وثيابٌ  (4): َوِسٌخ  أَْرَمدُ و َرِمدٌ  ثَْوبٌ 

َماِديُّ و  : َضْرٌب من الِعنَب بالطائف ، أَْسَوُد أَْغبَُر. الرَّ

َدهمو يت : يقال قد َرَمَدهم يَْرِمُدهم : أَْهلَكهم ، وقد أَْرَمَدهمو هللا ، َرمَّ ّكِ ، أَي أَتَْينا عليهم.  نَْرُمُدُهم َرْمداً و نَْرِمُدهم القْومَ  َرَمْدنا ، قال ابن الّسِ

َمادِ  إِذا أَْهلََكهُ وَصيََّره أَرَمَدهو َرَمَده وفي النهايَة :  َرِمدَ  ل أَبو ُعبَْيد :َعيُشُهم ، إِذا َهلَُكوا. وقا (6) أَْرَمدَ  ، ِإذا َهلََك. ويقال أَْرَمدَ و َرِمدَ و .كالرَّ

 .(7) أَْرَمُدواو َرَمُدوا بتشديد الدال ، قال : والصحيُح :،  اْرَمدُّواو القَْوُم بكسر الميم ،

اِمدو َوَهَمَد وباَد. َرَمدَ  َخلوقةً : قد (8) [ِمن الثياب]ِء الهاِلِك وعن ابن ُشَمْيل : يقال للْشي ي َخيٌر وبَِقيّةٌ. : البالي الذي ليس فيه َمَهاةٌ ، أَ  الرَّ

 .َرَمَد يَْرُمد ُرمودةً  وقَد

دتو دٌ  الشَّاةُ والناقَةُ وهي َرمَّ ه. : استَبَاَن َحْملَُها ، وَعُظَم بَْطنُها وَوِرَم َضْرُعَها وَحياُؤها. وقيل : هو إِذا أَنزلَْت شْيئاً عند النَّتاج أَو قُبَْيلَ  ُمَرّمِ

 عند النَّتاج. (9) [من اللبن]ليالً وفي التهذيب : إِذا أَْنزلْت شْيئاً ق
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ِمدِ  ، أَي َعَدا َعْدوَ  اْرَمدَّ  : ُسْرَعةُ السَّْير ، وَخصَّ بعُضُهم به النَّعَاَم. وفي األَساس : ومنه قيل : االْرِمَدادُ و  .الرَّ

 ، وهو ِشدَّة العَْدِو. ارَمدَّ اْرِمَداداً و وعن أَبي عمرو : اْرقدَّ البَعيُر ارقَداداً ،

 ، إِذا َمَضى على َوْجِهِه وأَسَرَع. اْرَمدَّ و وقال األَصمعّي : اْرقَدَّ 

__________________ 
ويف التكملة أيضـــــــاً : اجلاري. وما أثبت يواف  « يف نســـــــخة املو املطبوع : اجلاري ا وما وقض هنا هو الصـــــــواب»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 1)

 .402/  3اجلمهرة 
 .36/  2( اللباب 2)
 الرملة. رمادة ا نسبة ِإىل الرمادي ( اللباب :3)
 .«فاسخ»( عن األساس وابألصر 4)
 .الرماد ( يف التهذيب : فيها ُكُدورة ا مبخوذ من5)
 .َرَمدَ  ( اللسان :6)
 ( وهي رواية ِشر كما يف التهذيب.7)
 ش املطبوعة املصرية ِإىل رواية اللسان.( زايدة عن التهذيب واللسان. ونبه هبام8)
 ( زايدة عن التهذيب.9)
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َماَدة ماٌء يقال له : (1)وبالشََّواِجِن   وَشِرْبُت من مائَِها فَوَجْدتُه َعْذباً فَُراتاً. . قال األَزهريُّ :الرَّ

َمادُ  ومن المجاز : ُسِفيَ   تَغيََّر. (2) [إِذا]في َوْجِهه :  الرَّ

 ُعيونُها : وقَرَحْت ُجفُونُها. َرِمَدتْ  َعلْيه المكاِرُم حتىوبَكْت 

دَ و َواءَ  َرمَّ مادِ  : أَصابَه تَْرِميداً  الّشِ  .بالرَّ

دَ  َشَوى أَُخوَك حتَّى إِذا أَْنَضجَ »وفي المثل :  جل يَعود بالفَساِد على ما كان أَصلَحهُ ، وقد َوَرَد ذلك في حديِث ُعمر ، « َرمَّ يُضَرب للرَّ

 .يَْقَطعه أَو ، بالِمنَّةِ  يُفِسُده ثم الَمْعُروفَ  يَْصنَعُ  للِذي يُضَرب َمثَلٌ  هو:  األَثير ابن قال. عنههللايرض

دَ و واَء : َملَّة في الَجْمر. َرمَّ دو الّشِ  الَمْشِوّي الّذي يَُمّل في الَجْمر. من اللَّْحم : الُمَرمَّ

ْمدُ و  .الحديث في ِذْكرٌ  وله. عليه َوفدَ  حين ، (3) العُْذِريَّ  َجِميالً  وسلموآلهعليههللاصلىالنبيُّ ، بفتح فسكون : ماٌء أَْقَطعَه  الرَّ

ْمد : (4)وفي المراصد  يَحة ، وهي َرْملَةٌ بين َذات العَُشر وبين اليَْنُسوَعة. الرَّ  : ِرَماٌل بأَقبال الّشِ

َمادِ  ودارُ   . قَْريَةٌ بالفَيُّوم.الرَّ

ْندُ  : [رند] ائَِحةِ  بالبادية : َشَجرٌ  الرَّ ى الغَاَر ، واحدته : َطيُِّب الرَّ  .َرْنَدةٌ  يُستاك به ، وليس بالكبير ، وله حبٌّ يَُسمَّ

وا (5)بو ُعبَْيَدة وقال أَ  ر به العُودَ  : ربما َسمَّ ْند د بن يَحيَى أَنه قال :ُرِوي عن أَبي العبَّاس أَحمو ، َرْنداً  الِّذي يُتَبَخَّ عند َجَماَعِة  اآلُس ، : الرَّ

ْند َعْمٍر والشْيبَانيَّ وابَن األَْعَرابّي ، فإِنهما قاال : (6)أَهِل اللُّغَِة إِاّل أَبا  ائحِة. الرَّ  الَحْنَوةُ ، وهو َطيُِّب الرَّ

ْندو قال األَزهرّي : ب  من الُخوص ، (7) [يَُسفُّ ]واسع األَسفِل ، َمْخُروط األَعلى  ِشْبهُ ُجَواِلٍق صغيرٍ  عند أَهل البَْحَرين : الرَّ يَُخيَُّط ويُضرَّ

َطب أَياَم الِخرَ بال ى بِعُراً َوثِيقٍَة ، يُْنقَُل فيه الرُّ على الَجَمِل  َرْنَدانِ  اِف ، يُْحَمل منهشُُّرط المفتولة من اللِّْيف ، حتى يَتََمتَّن فيَقوم قائماً ، ويُعرَّ

 ةُ. أَيضاً.ورأَيت َهَجِريًّا يقول له : النَّْرد ، وكأَنّه َمْقلُوٌب. ويقال له القَْرنَ  لقَِوّي. قال :ا

َجْيج ، : ع. بجادَّةِ حاّجِ البَْصرةِ  َرْندٍ  ذُوو ْنديّ  ُعَمُر بُن إِبراِهيَم بِن َشبِيب أَبو حفص منه بين فَْلَجةَ والزُّ ، عن إِسحاَق بِن إِبراِهيَم بِن  الرَّ

 الَخِليل ، وعنه أَبو ُعَمر بن عبد الوّهاب السُّلَِمّي.

ه تَاُكُرنَّي باألَندلس ، منها َخطيبُها ، بالّضّم : ِحْصٌن من ُرْنَدةو نديّ  القَْيِسيّ  ُعبَْيُد هللِا بُن َعاصم البليُغ الُمفَوَّ ، عاِلي السَّنَِد ، مات سنة  الرُّ

649. 

ْنديّ  ومحّمد بن عاِصِم بن ُعبَْيد هللا بن محّمد بن ُعبَْيِد هللا القَْيِسيّ  بن الُحَسْين بن َعتِيِق بن َرِشيٍق ،  ، َسِمَع محّمداً وأَحمَد ، ابنْي محّمد الرُّ

 وغيرهما.

ْنِديّ  أَحمد بن أَبي العافِيَةِ و  َحدَّث عن التاج الغَّرافي وغيِره. َشْيٌخ لمشايِخنا ، ، الرُّ

ْنِديّ  ويبقى بن َخلَِف بِن ُسليماَن األَندلسيّ  لَِفّيِ. (8) الرُّ  ، َحدََّث عن الّسِ

ً  َسَحقَه . أَهمله الجوَهريُّ ، وفي التكملة : أَييَْرَهُده َرْهداً  كَمنَعَهُ  ءَ الشيْ أَي  ، َرَهَدهُ  : [رهد]  .(9)والكاف أَعرف  َشِديداً ، َسْحقا

َهاَدةو َخاصةُ ، عن اللّيث. النَّْعمةُ  بالفتحِ  ، الرَّ  والرَّ

ِهيدو ْخص. الرَّ  : الناِعُم الرَّ

ِهيَدةُ و ْخَصةُ الناعِ  الرَّ  من النّساِء. َمةُ الشَّابَّةُ الرَّ

ِهيَدةو  فيْؤكل. البُرُّ يَُدقُّ ويَُصبُّ عليه لَبَنٌ  : الرَّ
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هوِديَّةُ و ْفقُ  بفتح وضّم : ، الرَّ وال َرْخَوِديَّة ، أَي ليس عندي فيه ِرْفٌق وال  (10) َرْهَوِدية والسُّكون ، يقال : ما عندي في هذا األَْمرِ  الّرِ

 مَهاَوَدةٌ.

__________________ 
 وهو حتريف والصواب ما أثبت ومثله يف معجم البلدان. .«وابلشواجا»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 ( يف النهاية : العدوي.3)
 .«ذات العشرية»( يف املراصد : 4)
 ( اللسان : أبو عبيد.5)
 ( يف التهذيب املطبوع : ِإال أن.6)
 ف اخلوص : نسجه.( زايدة عن التهذيب ا س7)
 ( معجم البلدان : أبو ا سن سقي بن خلف بن سليمان األسدي الرندي.8)
 ( ومثله يف اللسان.9)
 ( اعتمدان ضبرت التكملة.10)
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 الُمْحَكَمِة. وفي التكملة : إِذا َحُمَق َحَماقَةً ُمْحَكَمةً. : أَتى بالَحَماقَِة العَظيَمةِ  َرهََّد تَْرِهيداً و

 .(1)نقله الصاغانيُّ  : لم يُْحَكْم ، ودٌ َمْرهُ  أَْمرٌ و

 وال جاِزميَن به. نقله الصاَغانّي. َغْيَر عاِزِميَن على أَْمرٍ   :(2) َمْرُهوِدين تَركتُُهمْ و

ْودُ  : [رود] يادِ  ، راَد يَُرود مصدرُ  : الطَّلَُب ، الرَّ  َمْرًعى ، أَو َمنِزالً ، يَُروُدهم أَهلَه رادَ  ، ويقال : االْستَِرادةو االْرتِيَادِ و بالكسر ، ، كالّرِ

مكاناً َدِمثاً ليِّناً منحِدراً لئاّل يَْرتدَّ عليه بَْولُه  يَرتاد أَي «ِلبَْوِلهِ  فْليَْرتَدْ  أََحُدُكْم أَن يَبُول أَرادَ  إِذا» الحديث :. ومنهاْرتِيَاداً  لُهم ارتادَ و ، ِريَاداً 

 ويَْرجع عليه َرشاُشه.

ْودو َوَدانُ  منذُ اليوم ، ومصدره تَُرودُ  ، إِذا جاَء وَذَهَب ولم يَْطمئّن. وما ِلي أَراك راَد يَُرود يقال : ُء ،الذََّهاُب والَمجي : الرَّ  الُمَراَوَدةُ و الرَّ

َوادُ و يدةُ  كذا في النُّسخ. وفي التّكملة : ، بكسرهما ، الِريدُ و ، الّرِ  .ِرْودة . قال : واألَصلالّرِ

 َء : شاَءهُ.الشَّيْ  أَرادَ و : الَمِشيئةُ ، اإِلرادةُ و

 ِء كأَداره.على الشَّيْ  أراَدهو تكون َمحبّةً وغيَر َمحبّة ، اإِلراَدةُ  ، قال ثعلب : أََرْدته ، أَي ِرَواداً و ُمَراوَدةً  على كذا راَوْدتُهو

 .اإِلراَدةِ  ، أَي بكّل نْوع من أَْنَواع اإِلرادةو االرتيادِ  ، وهو اسٌم يُوضع َموِضع ِريدة بكلِّ  أََرْدتُهو

قد تكون ُمضمرةً ال ظاهرةً ، والطَّلب ال يكون إِاّل ِلَما بَدا بِفْعل أو قْول ، كما في شرح أَمالي  اإِلرادة : أَن اإِلرادةو والفْرق بين الطَّلب

 ّي.القالّي ، ألَبي ُعبَْيد البكر

 .«التوشيح»فيه ِخالٌف ، انظره في  ؟الرأُْس أَو القلبُ  اإِلرادة وهل َمحلّ 

على أن يفعل كذا ، إِاّل أن الواو َسكنْت فنُِقلت َحركتُها إِلى  أراَده ، أي َراَوَده : (3): الَمِشيئةُ ، وأَصلُه الواو ، لقولك  اإِلرادةو وفي اللسان :

 اضي أَِلفاً ، وفي المستقبل ياًء ، وسقََطْت في المصدر ، لمجاَورتِها األَلَف الساكنَةَ وُعّوِض منها الهاُء في آخِره.ما قبلَها ، فانقَلَبَْت في المَ 

ائِدُ و َحى ، الرَّ َحى. : يَُد الرَّ  وقال ابن سيده : َمْقبُِض الطاِحن من الرَّ

ادٌ  ومساقط الغَْيث ، والجمُع : َطلَِب الَكإلِ و اْلتَِماس النُّْجعَة الُمْرَسُل في : الرائدُ و  ، مثل زائر وُزّوار. ُروَّ

اداً  يَْدُخلُونَ »:  معنههللارضيفي حديث علّيٍ في ِصفة الصحابة ، و من  (4)أَي يَْدُخلُوَن طاِلبيَن للِعْلم ُمْلتَِمِسيَن للِحْلم  «ويَْخُرُجوَن أَِدلَّةً  ُروَّ

 ِده ، ويَخرجون أَِدلَّةً ُهَداةً للناِس.ِعنْ 

 استََراَدت وقد ، ُمْستَرادٌ و َمَرادٌ  من ذلك : والَمْوِضعُ  . قاله أَبو حنيفةَ.َراَدت تَُرود وقد اإِلبِل : اختالفُها في الَمْرَعى ، ُمْقبِلَةً وُمْدبَِرةً ، ِريادُ و

يح ، وهو ال َمَرادُ  الدََّوابُّ : َرَعْت. وكذلك  مكاُن الذي يُْذَهب فيه ويَُجاُء ، قال َجْنَدٌل :الّرِ

 َهوحَجرِ  َمرادٍ اآُ  يف كّر و 
 وفي حديث قُّسٍ :

َشِر اخلَلحِ  طُر ا مرَاداً وَ   ِلَمحح
 رادٌ  امرأَةو وتَُطوف ، وبالهمزة : السريعةُ الشَّبَاِب. وقد تقدََّم في موضعه تَرودُ  التي ، بال َهْمٍز ، راَدةٌ  امرأَةٌ  عن األَصمعّي : يقال :و

افَةٌ في بُيُوِت جاراتِها ، وقد ، األَخيرةُ عن أَبي علّيٍ : َرُؤدٌ و رائِدةٌ و ، َكثُماَمة ، ُرَوادةٌ و ، بالتخفيف ، غير مهموز َرَوادٌ و َراَدْت تَُرود  َطوَّ

ً و َرْوداً  كَ  َرَوَدانا  ، إِذا أَْكثََرت االختاِلَف إِلي بُيوت جاراتِها. َراَدةٌ  ةَ ، فهيمحرَّ

ا طلََب َعَسالً : راَدهم ، وبَعثوا (5) راَد راُدهم وقد جاَء في شعر ُهذيل ، ، رائِدٌ  أَي ، رادٌ  َرُجلٌ و  ، قال أَبو ذَُؤيب يَصف َرُجالً حاجًّ

ىًن  ض مُث  مَت  ِإىل مـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــح َ ـــــــــــــــــاَت ِبـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــب  ف

َح     ر راداً فــــــــَبصــــــــــــــــــــــبــــــــَ حــــــــح ي املــــــــزحَج ابلســــــــــــــــــــــ  غــــــــِ بــــــــتــــــــَ  يــــــــَ
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وعلى األَخير ، إِنما هو على النََّسب ، ال على  بمعنى فاعٍل ، ُمحّركةً  : فَعَلٌ  َرَودٌ  أَصلَه أَي طالباً ، فإِما أَن يكون فاعالً ذَهبَْت عينُه ، أَو أَنّ 

 الفْعل.

 الذي يُْكتََحُل به. الِميلُ  في الُمْكُحلة. هو بالكسر : الِمْرَودُ  في حديث ماعز : كما يَْدُخلو

__________________ 
َوٌد.ـ  ضبرت قلمـ  ( يف التكملة1)  ُمَرهح
َوِديَن ضبرت قلم.2)  ( يف التكملة : ُمَرهح
 نقاًل عن اجلوهري : كقولك.ـ  ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان3)
 ( يف النهاية : ا كم.4)
 ونبه هبامشه ِإىل رواية الشارح.« .رادهم رائدهم :( يف اللسان 5)
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َسن َحِديدةٌ  ، وهي الِمْرَود دار الُمْهُر والباِزي فيو  اللَِّجاِم. معه في تَُدور َمشدودةٌ بالرَّ

 ِمن َحِديد. إِذا كان ِمْحَوُر البَْكَرةِ  : الِمْرَودو

 قال الَجُموُح الظَّفَِرّي : ، بالّضّم أَْي َمَهٍل ، ُرودٍ  اْمِش َعلى قولهم :و

ا  َبهتــــــــــُ اَء َوطــــــــــح حــــــــــَ طــــــــــح ــــــــــبــــــــــَ ُم ال لــــــــــِ ثــــــــــح ــــــــــَ  تــــــــــكــــــــــاُد ال تـ

لـــــــــــــــَ      ي عـــــــــــــــَ ٌر مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــِ ا مثـــــــــــــــَِ  ُرودِ كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ 

  
 : ُرَوْيد قال أَبو ُعبَْيد عن أَصحابه : تكبير : ُرَوْيد تصغيرهو

 كُمْكَرٍم ، قال امرؤ القَْيس : ُمْرَوداً و إِْرَواداً  في السَّْير أَْرَودَ  قد تقول منهو ، َرْودٌ 

بـــــــــــــــــــــــــًة و  ريحِ َو   َددحت لـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــــــــــــــح

ِة و     ــــــــــــــــــــــ  ث حــــــــــــــــــــــَ
َ

َواَد املــــــــــــــــــــــ رحَودِ جــــــــــــــــــــــَ ُ
 (1) املــــــــــــــــــــــ

  
: اإِلمهاُل  اإِلروادو َرفََق. الصاغانّي ، إِذااألَخيرتان عن  ، ُرَوْيِديَةً و األَخير بالمّد ، ، ُرَوْيداءَ و ، ُرَوْيداً و بفتح الميم ، كالَمْخَرج ، : َمْرَوداً و

وهذا ُحْكم هذا  .. ، فكأَنه تصغيُر التّرخيم بَطْرح جميعِ الزوائد أَْرَودْ  التي بمعنَى إِرواداً  بَدالً من قولهم : ، مهالً  ُرَوْيداً  ، ولذلك قالوا :

 الضْرِب من التحقير.

 ، ألَنها اسم مثل أَْرِودْ  منها إِلى إِروادٍ  أَقَرُب إِلى ُرَوْيداً  ، غير أَن أَْرِود ، ألَنه جعَله بََدالً من ُرَوْيد قال ابن سيده : وهذا مذهب سيبويه في

 .إِرواد

 . كما تقدَّم.ُرود تصغير ُرَويداً  وذَهَب غيُر سيبويه إِلى أَن

 .أَْرِودْ  دليل، ب إِرواد لم يوَضع َمْوِضَع الفْعل ، كما ُوِضعَت ُروداً  قال : وهذا خطأٌ ألَن

 دون غيِره وِإنَّما تَدخله الكاُف إِذا كان بمعنَى أَْفِعلْ  َموضعاً ، وإِنما هي للِخطاب. (2)فلم يَجعلوا للكاف  أَْمِهْلهُ ، أَي َعْمراً ، ُرَوْيَدكَ  قالواو

 أَْمِهله. َزْيداً بمْعنَى أَْرِودْ  أَي َزيداً ، ُرَوْيدَ  تقول اسَم فِْعل ، األَّول : أَن يكون لوجوٍه أَربعة : حينئذٍ  ويكون

 قاله سيبويه. ، ُرَوْيداً  ساُروا َسْيراً  تقول ِصفةً ، الثاني : أَن يكونو

 ، اتَّصل بالمعِرفَة فصار حاالً لها. ُرَوْيداً  ساَر القَومُ  نحو قولك : حاالً ، الثالث : أَن يكونو

ً  اً ُرَوْيد قولُهم : َضْعه (3)قال األَزهريُّ : ومن ذلك  جِل يُعالج الشي ُرَوْيداً  ، أَي َوْضعا أَن يقول  يريد ، إِنما (4) [ُرَوْيداً ]َء ، ومن ذلك قوُل الرَّ

 ً  ، قال : فهذا على َوْجِه الحال إِاّل أَن يَظهر الموصوُف به فيكون على الحاِل ، وعلى غيِر الحال. ُرَوْيداً  : ِعالجا

 .(5) (َفَضْرَب الّرِقابِ )كقوله تعالى :  َعْمٍرو ، باإِلضافة ُرَوْيدَ  نحو قولك : َمصدراً  الرابع : أَن يكونو

 : الَوعيَد ، نَصبتَها بال تَنوين. وأَنشد : أََرْدت بُِرَوْيدَ  ونقَل األَزهريُّ عن اللَّْيث : إِذا

دَ  يـــــــــــــاَدان  ُرَويـــــــــــــح راِ  جـــــــــــــِ رح ابلـــــــــــــعـــــــــــــِ  ُنصـــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــِ

هح     اِ  قــــــــــــد قــــــــــــاَم انِدبــــــــــــُ حــــــــــــ  َك ابلضــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــبَنــــــــــــ 

  
ْن ، تقول : اْمش (6)ِء في الشيْ  اإِلروادَ و المْهلَةَ  بُرويد األَزهريُّ : وِإذا أَرْدتقال  ، في  أَْرِودْ  : وتقول العَرُب : (7). قال ُرَوْيداً  فاْنِصب ونَّوِ

 الَمنصوبة. قال ابن َكيسان. ُرَوْيداً  معنى

، إِذا أَرادوا : َدْعه وَخلِّه ، وإِذا أَرادوا  ُرَوْيداً  من األَضداد ، تقول ُرَوْيداً  : كأَنَّ  ُرَويداً  في باب
َزْيداً.  ُرَوْيداً  أَْمِسْكه قالوا :: ارفُْق به و (8)

 قال : وتَْيَد َزْيداً ، بمعناها.

 ، رَوْيَدُكموني المذكر :في جمع و ، ُرَوْيَدُكمانِي في المثنّى :و بكسر الكاف ، ، ُرَوْيَدِكنِي أَي للمؤنث : ، ولها ، ُرَوْيَدَكنِي للمذكر : يقالو

 ، قال : وإِنما أُلحقت ُرَوْيداً  المخاطِب في (9)قال األَزهريُّ ، عند قوله : فهذه الكاُف الّتي أُلحقت لتَْبيِيِن  ، ُرَوْيَدُكنَّنِي في جمع المؤنث :و
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__________________ 
 استحثثتها يف السري أو رفقت هبا أعطتك ما يرضيك من فعلها.( اجلواد هنا الفرس السريعة. وامثّة من ا ث ا يقو  ِإذا 1)
غري مضــاف  رويدو  ويف الصــحاح : فالكاف للخطاب ا ال موضــض هلا من اإِلعراب ا ألهنا ليســت ابســم ا« الكاف»( عن اللســان وابألصــر 2)

 ِإليها ا وهو متعد ِإىل عمرٍو ألنه اسم لي به الفعر يعمر عمر األفعا .
 ب : ومن ذلك قو  العرب.( يف التهذي3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 .4( سورة  مد اآية 5)
 والشارح ينقر عن اللسان وقد نبه هبامش اللسان ِإىل رواية التهذيب.« املشي»( يف التهذيب : 6)
 .163/  14( القائر هو الليث كما يفهم من عبارة التهذيب 7)
 حتريف.« أردوا»( عن اللسان وابألصر : 8)
 التهذيب : ليتبا.( 9)



3902 

 

ض  ُرَويحداً  املخصــوص أَلن والذَّكر واألُنث  ا فِإلا أُدخر الكاف حيث ِخيَف الحِتَباُس َمن يـُعحىَن  (1)قد يَقض للواحد ا وللَجمح
ُه. وقد يقا  : (2)مم ن ال يـُعحىَن ا وِإلا حذفت يف  ا ملن ال ُلَاف  يحداً ُروَ  اأَلو  اســتغناًء بعلحم املخاطب ا ألَنه ال يـُعحىَن َغريح

َنحِهّيا. (3)الن َجاَءَ   َأن يـَلحَتِب  مبن ِسَواه ا تـَوحِكيداً. وهذه كقوهلم :
 والَوَحاَ  ا تكون هذه الكاف َعَلماً للمبحمورين وامل

يحُ  َرادتو ً و ُرَؤداً و ، تَُرود َرْوداً  الّرِ كاً َخفيفاً. ويقال َرَوَدانا كْت تَحرُّ لَيِّنَةُ الُهبُوب  أَي ، رائَدةٌ و ُرَوادو َرْودٌ  ريحٌ  : جالَْت. وفي التهذيب : تََحرَّ

 قال جرير : ،

َل  أَ   الل يحر ُمطحَلَقُة الِكَمامِ  ُرَوادُ َصعحَصض ِإن  أُم َك بعحَد لَيـح
يح ، حيث تَِجى َمَرادُ و ُء وتَْذَهب ،، إِذا كانت َهْوجاَء ، تَجى َراَدةٌ  وريحُ   ُء وتَذَهب.الّرِ

 الُمتكلِّم. وقد َسبََق في فصل الفوقية. الماتُريديّ  إِليها يُنسب أَبو منصور َمَحلَّةٌ بَسَمْرقَْنُد ، ويقال فيه ماتُريُت : ماتُريُدو

َوْندُ و ينيُّ ، َكِسبَْحل : دو الّرِ ينّي ، ودونه الُخَراسانّي ، ويعرف اٌء ، م ،الّصِ الدَّواّب ، تستعمله  بَراَوْندِ  وهو أَنواٌع أَربعةٌ ، أَعالها الّصِ

ً  البياطرةُ ، وهو َخَشٌب أَسوُد ُمَركَُّب القَُوى ، إِاّل أَن الغالب عليه الَحرُّ واليُْبس  .(4) َراَوْند فيقولون : واألَطبَّاُء يَزيُدونَها أَِلفا

يَوْندُ  : (5)والذي في اللسان  ينّي َدواٌء بارٌد جيِّد للَكبد ، وليس بعربّي َمْحض. الّرِ  الّصِ

 قال رجٌل من بني أَسد اسُمه نَْصُر بن غالب يَرثي أَْوَس بَن خالد وأُنَْيساً : بنَواِحي أَْصبََهاَن ، أَو قَْريةٌ بقَاَشانَ  : ع ، َراَوْندُ وَ 

مـــــــــــا مـــــــــــا ِدَ أَ  لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ دَ ملح تـ ـــــــــــح ـــــــــــرَاَون هـــــــــــا   ب لـــــــــــِّ  كـــــــــــُ

مـــــــــــاو     َواكـــــــــــُ ديـــــــــــٍ  ســـــــــــــــــــــــــِ زاٍ  مـــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــَ  ال خبـــــــــــُ

  
بّّي األََسدّي القاضي بأَصبَهان ، روى عن أَبي  بأَْرَوْند قلت : وهي المشهورة اآلن ، وأَهلَُها شيِعَةٌ ، منها أَبو حيَّاَن بن بْشِر بِن الُمَخاِرق الضَّ

 .(6)، قاله الّسمعاني  338ت سنة يُوسَف القاِضي وغيِره ، وما

يِن فَْضُل هللا بُن علّي بِن ُعبيِد هللا اَوْنِديّ  قلت : ومنها اإِلماُم الُمَحّدِث ضياُء الّدِ ، وولَُده الشريُف العاّلمةُ علي ابُن فَْضِل هللا ، صاحب  الرَّ

 ، وله َعِقٌب.« نثْر الآللي»كتاب 

ا أَبو الفضل وأَبو الُحَسينو اَوْنِديُ  حمُد بُن يَْحيَىأَ  أَمَّ وذِ  فإِنّه الرَّ  المدينِة المشهورة ، قاله الصاغانّي هكذا. من أَهِل َمْرِو الرُّ

 * ومما يستدرك عليه :

 كَحاكة ، جمُع حائِك. وقد جاَء ذلك في حديث َوْفد عبِد القَْيِس. رائد ، جْمعُ  راَدةٌ  إِنَّا قَْومٌ 

 ، أَي َرَجَع واَلَن وانقاَد. «ألَمِر هللاِ  تَرادَ فاسْ »في حديث َمْعِقل بن يَسار : و

 يُْضَرب َمثالً للَِّذي ال يَْكِذب إِذا َحدََّث.« ال يَْكِذُب أَْهلَهُ  الّرائدُ »ومن أَمثالهم 

ائدُ و  : الَِّذي ال َمْنِزل له. الرَّ

ى»و   الكإِل ، وهو مجاز. كرائدِ  ، أَي َرسولُه الّذي يتقدَُّمه« الَمْوتِ  رائدُ  الُحمَّ

 (7)ومنه أيضاً : 

ِد   أُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  ابلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

د    رِّ حــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــــِ رِّ كــــــــــــــــــــُ ن شــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــِ

  

 رَاِئدِ ُكرِّ َخلحٍ  و 

 أَي الذي يتقدَّم بمكروه.
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 ، أَي ِمثْلُه وِمثْلَُها يُْطلَب ويَُشحُّ به ِلنَفَاَسته ، ، لمثِْلها (8) مسترادةٌ  لمثِله ، وفاُلنَةُ  ُمْسترادٌ  ومن المجاز : قولهم : فالنٌ 

__________________ 
 كما يف التهذيب.« واجلميض واملذكر( »1)
 ( التهذيب : من.2)
 .«النجا »( عن التهذيب وابألصر 3)
لرت  ولكنه علم ا فالزجني وهو أســود فاخلراســاين ويقا  أربعة أنواع : الصــيين أجودها ابلقو  املطل  ا فالرتكي ال ألنه ينبت اب (الراوند) الروند (4)

 له الشامي. انظر يف خواصه ومنافعه تذكرة االنطاكي.
 ( انظر اللسان مادة ر ن د.5)
 ( انظر اللباب البن األثري.6)
 ( اللسان : ومنه حديث املولد.7)
 بدون هاء.« مسرتادٌ »( اللسان : 8)
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 ِمثحِلِه َأو ِمثحِلها ا والالم زائدة ا وأَنشد ابُن األعرايّب : ُمسرتادُ  وقير : معناه
رتاداً لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــن  َدالن و  ِه  ُمســــــــــــــــــــــــــــــــح  ملــــــــــــــــــثــــــــــــــــــلــــــــــــــــــِ

رحابَ و     ه ضــــــــــــــــــــــَ َر  مــــــــثــــــــلــــــــَ ــــــــَ لــــــــَ  ال تـ ــــــــح يـ لــــــــَ رحاًب لــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــَ

  
 : سأَلَها ، قال يَِصف الداَر : يَُروُدها الدَّارَ  رادَ و

 أَُروُدَها رائداً وقـَفحُت فيها 
ً وَ  اً َرْود الدَّوابُّ  راَدتو  : َرَعْت ، قال أَبو ذَُؤيب : استراَدتو ، َرَوَدانا

مـــــــــاً و  عـــــــــَ ـــــــــَ وا نـ َرحـــــــــُ ِ َأنح ال َيســـــــــــــــــــــــح اح ـــــــــَ ل ـــــــــح ثـ اَن مـــــــــِ  كـــــــــَ

ُث     يـــــــح رِيـــــــحُ  اســـــــــــــــــــــرَتاَدتح حـــــــَ مح وَتســـــــــــــــــــــح يـــــــهـــــــِ واشـــــــــــــــــــــِ  مـــــــَ

  
 َمحبوس عن الَمْرتَع أَو َمْربُوٌط.الّتي تَرَعى من بَْينَِها ، وسائُِرَها  منها : الّروائدُ  : المختلفةُ من الّدواب ، وقيل : الروائدو

 من الّدواّب : الّتي تَْرتَُع. الّروائدُ و وفي التهذيب :

اُرها الذي رائدُ و  الِوَساِد ، إِذا لم يَطمئنَّ عليه ِلَهّمٍ أَقلَقَه ، وأَنشد : رائدُ  الِوساِد ، ورجلٌ  رائدَ  فيها. ويقال : باتَ  يَُرود العين : ُعوَّ

ِه  لــــــــــــِ َض رِجــــــــــــح ا رَأتح مخــــــــــــَح وُ  لــــــــــــه ملــــــــــــّ قــــــــــــُ ــــــــــــَ   (1)تـ
وحِم     يــــــــــــُ  الــــــــــــقــــــــــــَ اُدهــــــــــــا رادَ َأهــــــــــــذا َرئــــــــــــِ  ِوســــــــــــــــــــــــــَ

  
 دعا عليها بأَْن ال تَنَام فيطَمئّن ِوساُدها.

يَادُ و يَادِ  وَذبُّ  الّرِ َي ب الّرِ  المصدر ، قال ابن ُمْقبل :: الثَّوُر الَوحشّي ، ُسّمِ

ـــــــــــــــــّرايدِ مُيَشـــــــــــــــــــــــــــــــِّ  هبـــــــــــــــــا َذب   ُه   ال ـــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــبَن

رَاِويـــــــــــــَر رامـــــــــــــحُ     ييف يف ســـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــىًت فـــــــــــــارِســـــــــــــــــــــــــــِ

  
 إِلى الكالم ، إِذا أَْلَجأَه إِليه. أَراَدهُ و

َقضَّ فََأقاَمهُ )ومن المجاز : قولُهُ تعالى :  إِنما تكون  اإِلرادةو ،« يُِريد»الَخِضُر. وقال أَي أَقَاَمه  (2) (فَ َوَجدا ِفيها ِجدارًا يُرِيُد َأْن يَ ن ْ

إِذ كانَت  باإِلرادةِ  ، فوَصَف الِجَدارَ  الُمِريدينَ  َحقيقيَّة ، ألّن تََهيَُّؤه للسُّقوط قد َظَهَر كما تَظَهُر أَفعالُ  يُِريد إِرادةً  من الَحيََواِن ، والِجَداُر ال

عر الصُّورتاِن واحدةً ، ومثُل هذا كثيٌر في اللُّ   .(3)غَة والّشِ

، اإِلمهال ، كأَنَّه شبَّه الُمْهلة الّتي ُهْم فيها بالِمْضماِر الّذي  اإِلرواد وهو َمْفعٌَل من «يَْجُرون إِليه َمْرَوداً  إِن ِلبَنِي أَُميَّة»في حديث علّيٍ : و

 يَْجُرون إِليه ، والميم زائدة.

 ، فإِنَّما ُهَو على البَدل. أََهِريُده ِهَراَدةً  ءَ الشيْ  َهَرْدتُ  قال ابن سيده : فأَما ما حكاه اللِّْحيانّي من قولهم :

من صاِحبه الَوطَء والِجماَع ، ومنه قوله تعالى :  (4) [منهما]هي عن نَْفِسه ، إِذا حاوَل كلُّ واحد  راوَدتْهو جاِريَتَه عن نْفسها ، راَودَ و

 فجعََل الِفْعَل لها. (5) (ُتراِوُد فَتاها َعْن نَ ْفِسهِ )

 : الُمَراَجعَةُ والُمَراَدَدةُ. الُمَراَوَدةو

 وعليه : َداَرْيتُه.عن األَْمِر  راَوْدتُهو

وض»: الَوتُِد ، حكاه السَُّهْيليُّ في  الِمْرَودو : الَمْفِصُل. الِمْرَودو  .«الرَّ

 أَي لَيُِّن المعاملِة غاِلٌب على أَْمِره.« ُمْستَبِدٌّ  أَْرَودُ  الدَّْهر»ومن األَمثال : 

 عَُر به.أي يَعَمل َعَملَه في سكون ال يُشْ « ذُو ِغيرَ  أَْرَودُ  والدَّْهرُ »

 .أَْرَود قال األَخفَُش : هذا َمثَل ، وهو مقلوب ، وأَصله :« أَْريَدُ  ، فأَنَا لك تُِريِدينَنِي إِن كْنتِ »وقولهم : 
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ائدو َوْيدةو : الجاسوس : الرَّ  : قرية بالصعيد. الرُّ

ادو اد ، وأَبو َروَّ  : من األَعالم. الّروَّ

يَودي وأبو سعيد بْشُر بن الياس  ، بكسر ، فسكون ، ففتح ، هكذا ضبطه الحافظ ، حدَّث عن حامد بن َشبِيب وغيره. الّرِ

__________________ 
 وما أثبت عن األساس. وانظر ما كتب مصحح اللسان عل  هذا البيت.« مجض رحله»( ابألصر 1)
 .77( سورة الكهف اآية 2)
 ( مثا  قو  الراعي :3)

ـــــــــــــــه هـــــــــــــــامـــــــــــــــاهتـــــــــــــــ ـــــــــــــــقـــــــــــــــت ب ـــــــــــــــل  ا يف مـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــه ق

 قـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــؤوس ِإذا أردن نضــــــــــــــــــــــــــــــــــوال   

  

 وقا  آخر :

 يــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــُح صــــــــــــــــــــــــــــــــــدر أيب بــــــــــــــــــــراء 

 يــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد  عــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــين عــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرو    

  

 ( زايدة عن التهذيب.4)
 .30( سورة يوسف اآية 5)
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ْيدُ  : [ريد]  .ُريُودٌ  ُء ِمن الَجبَِل ، ج :: الَحْرُف الناتِي الرَّ

ْيد وقال ابن سيده :  : الَحْيُد في الجبل كالحائط ، وهو الَحْرُف الناتُِئ منه ، قال أَبو ذَُؤْيب ، يصف ُعقاباً : الرَّ

ــــــــ   ر ت عــــــــل مــــــــَ ــــــــَ دف ــــــــح هــــــــا  َري ــــــــعضــــــــــــــــــــــِ ــــــــب تح ب ــــــــَ ن  وَأعــــــــح

بِ     ــــــــِ َب خــــــــائ ــــــــَ ي ِ َأخــــــــح اح لــــــــَ ــــــــّرِجــــــــح ر ت عــــــــلــــــــ  ال  فــــــــخــــــــَ

  
 ، قال َصْخُر الغَّيِ : أَْريَادٌ  والجمع

هــــــــــــا  ــــــــــــُ ت ــــــــــــ  رًا أَزِم هــــــــــــح َرَدتح شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــا ِإذا اطــــــــــــ  ن ــــــــــــِ  ب

وحٍد و     ـــــــــــــــــــــــــــَ تح مـــــــــــــــــــــــــــن ُذرَافـ  أبَرحاَيدِ واَزنـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .(1) ُريودٌ  والجمع الكثير :

 وأَنشد : ، َرْودٌ  لَيّنةُ الُهبوِب ، مثل : َرْيَدانَةٌ و َراَدةٌ و َرْيَدةٌ  ِريحٌ و

َفرُ  َريحَدانةٌ هاَجتح ِبِه   ُمَعصح
 وأَنشد الليث :

َدةٌ ِإذا  ــــــــــح ــــــــــه  َري تح ل حــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــَ مــــــــــا نـ ــــــــــُ ــــــــــث ي ن حــــــــــَ  مــــــــــِ

هح     ــــــــــــُ ل َواصــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــُ ــــــــــــٌر يـ ي ــــــــــــِ ل هــــــــــــا خــــــــــــَ َراي  ــــــــــــِ ا ب  َأَلهــــــــــــَ

  
 وأَنشد الجوهريُّ ِلِهْميَاَن بِن قُحافةَ :

ـــــــــــــــٍح  ر  ري ـــــــــــــــا كـــــــــــــــُ ر ت عـــــــــــــــلـــــــــــــــي َدهح جـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح   َري
وحَدهح     ؤوِج الــــــــــــعــــــــــــَ واَء نــــــــــــَ فــــــــــــح اَء ســــــــــــــــــــــــــَ (2)هــــــــــــوجــــــــــــَ

 

  
ْيِديّة ذُو ُكروم وُعيوٍن ، بينهما وبين َصْنعَاَء يوٌم ، ومنه البُُردُ  : د ، باليمن َرْيدةُ و  .الرَّ

ِعيدِ  : َرْيَدةُ و  باألَْشُمونِين. ة ، بالصَّ

ْيدانِ  اليََمن ، ويقال لهما : قَْريَتان بَِحْضَرَمْوت : َرْيَدةو  وهما بالقُْرب من َظفَاِر. الرَّ

فه المصنِّف.« التبصير»لحافظ في وَضبطه ا ة بِِقنَّْسِريَن ، : َرْيَدةو  بزاي وموحدة مفتوحتين ، هكذا هو في التكملة أيضاً. وقد صحَّ

 أَي بِِقنَّْسِريَن ، وهو بالفتح ، كما يؤخذُ من إِطالقه. : ِحْصٌن بها ، َرْيدانُ و

 * وّمما يستدرك عليه :

يدُ   : التِّْرب ، قال ُكثَيّر : الّرِ

ٍد و  َؤصـــــــــــــــــــــــــــ  ي َذاُت مـــــــــــــُ ا وهـــــــــــــح وهـــــــــــــَ  قـــــــــــــد َدر عـــــــــــــُ

ِ  الــــــــــــدِّرحَع     بــــــــــــَ لــــــــــــح ا يـــــــــــــَ وٍب وملــــــــــــ  اجمــــــــــــَُ  رِيــــــــــــُدهــــــــــــَ

  
يدُ و فلم يهمز.  وتُزاوله. تُِريده أَيضاً : األَمُر الِّذي الّرِ

ْيَدةو  .اإِلَرادةو االْرتِيَاد اسٌم يُوَضُع َموِضع الرَّ

حاِرثَة بِن َسْهل ، من األَْوِس. وقَْصٌر عِظيٌم بَِظفَاِر من اليمن ، يَْجِري َمْجَرى ُغْمَداَن ،  ، كَسْحباَن : أُُطٌم من آطام المدينة آللِ  َرْيَدانُ و

 وأَشباِهه.

 .350: من قَُرى نَْيَسابُوَر ، منها أَبو سعيد َسْهُل بن أَحمَد بن َسْهل النَّْيسابُورّي ، مات سنة  ِريَوْندو

 لمن َشَرع في أَمٍر َوِخيِم العاقِبَِة. يضرب« ُريُود تَْهِويد على»ومن األَمثال 

لِفيَّ ومات سنة  َرْيدان وعبد الخاِلق بن صالحٍ الَمّكّي ، يُعرف بابن  .614، كَسْحبان ، سمَع الّسِ

 النَّْحوّي الفاِسّي ، من شيوخ أَبي عبد هللا بن النُّعماِن ، قَيّده منصوُر بن ُسلْيم. َرْيدان وعبد العزيز بن



3907 

 

ْيَدانِيّةو  موضٌع خاِرَج ِمصر. الرَّ

 فصر الزاي
 مض الدا  املهملة

 اْستَخفَّه. وقيل : أَْفزَعه ، : زأَداً و يَْزأَُده زأْداً  ، كَمنعَه زأََدهُ  : [زأ د]

ُجل ُزئِدَ  عن الكسائّي :و  إِذا فَِزَع. َمْذعور أَي ، َمْزُؤودٌ  فهو (3) ُزُؤوداً  كعُنِيَ  الرَّ

ْؤدو ، أَي فَِزَع ، وُسئَِف الرجُل َسأْفاً ، مثله. فُزئِدَ  وفي الحديث :  مخفف ، عن اللِّْحيَانيّ  ، بالّضّم ، الزُّ

__________________ 
 ( اقتصر يف التهذيب والصحاح عل  مجض ريد : رُيُود.1)
 قا  علقمة التيمي : 165/  1( قا  يف هتذيب ِإصالح املنط  2)

  ابلــــــــــــــــــــدار ِإذ جــــــــــــــــــــّرت هبــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــّرتِ 
 جــــــــــــــــــّرت عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــر ريــــــــــــــــــح ريــــــــــــــــــدةِ    

  

 هو سفواُء نؤوج الغدوةِ 
 .«علقة التيمي»وانظر التكملة وفيه : 

 .ُز حداً  ( اللسان ا3)
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 وقا  : بضّمتا الَفزَُع ا ا الز ُ دو 
هـــــــا  تـــــــَ كـــــــايــــــــَ نـــــــا نـــــــِ يـــــــُ  أَدحرَكـــــــح  يضـــــــــــــــــــــحـــــــ  ِإذا الـــــــعـــــــِ

وفـــــــــــاُن و     ا الـــــــــــطـــــــــــ  اُدهـــــــــــَ تـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ رحقـــــــــــاَء يـ  الـــــــــــز ُ دُ خـــــــــــَ

  
 : (1)وقال أَبو ِحزام العُْكِلّي 

لـــــــــــَ   ي  ُزُ داً بــــــــــــَ َواصـــــــــــــــــــــــــِ ُض يف الـــــــــــعـــــــــــَ فشـــــــــــــــــــــــــ   تـــــــــــَ

ـــــــرِت     ي طـــــــِ ـــــــَ ـــــــب َو  ال حـــــــح ـــــــَ طـــــــِ  مـــــــنـــــــه ال ف ـــــــح بَف (2)ســـــــــــــــــــــَ
 

  
ْهد ، استْشعَارُ  ْؤد ومن َسَجعَات األَساس : ِشعاُر الزُّ  .الزُّ

 .مزُؤودةٍ  ومن المجاز : بات في ليلةٍ 

بَدُ  : [زبد] كةً ، للماِء وغيِره الزَّ ة ، وغيِرَها. ، مَحرَّ بَدو كالبعيِر ، والِفضَّ الَجمِل الهائِجِ ، وهو لُغَاُمه األَبيُض الّذي تَتلطَّخ به  َزبَدُ  : الزَّ

 إِذا هاج َمْوُجه. َزبَدٌ  َمشافُِره إِذا هاج ، وللبحرِ 

 عن ابن َحبيب. َجبٌَل باليََمن ، : َزبَدٌ و

 ِلبنِي أَسد ، كما في التكملة ، والتبصير. وهي الّتي أَوردها المصنّف في ر ي د. بِِقنَّْسِرينَ ة ،  : َزبَدُ و

َر قَول َصْخِر الغّيِ : اْسُم ِحْمصَ  َزبَدُ و  القديُم ، وبه فُّسِ

ـــــــــــــــــوُخ َأو ا ح  ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــر دُم أو ت ُه ال ـــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــذب

و راَن َأو     دُ اآطـــــــــــــــــــاُم مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َزبـــــــــــــــــــَ

  
 بقُْربها ، ويُْروى بالنون أَيضاً.أَي  ة ، بَها ، : َزبَدُ  أَو

بَدو  ع َغْربِي بَْغَداَد. : الزَّ

بَد ، أَي مائج يَْقِذف ُمْزبِدٌ  ، قاله اللَّْيث ، وبَْحر ُمْزبِدٌ  فهو إِزباداً  البحرُ  أَْزبَدَ  قدو ةِ واللُّعَاِب : زبَدُ و ، بالزَّ ُطفَاَوتُه وقََذاه ، والجْمع  الماِء والِجرَّ

 .أَْزبَادٌ  :

ْدرُ  أَْزبَدَ  من المجاز :و رَ  ، ِإذا إِزباداً  الّسِ بَد أَي َطلَعَْت له ثَمرةٌ بيضاءُ  (3) نَوَّ : نََدَرْت ُخوَصتُه واْشتَدَّ  أَْزبدَ و القَتَادُ  َزبَّدَ و على الماِء ، كالزَّ

 ، وقَتَادة (4)ة كأَنها ُحَوالُء ، بها فَِصيَصةٌ رقطاُء ، وَعْرفَجة خاِضبة تَرْكت األَرَض ُمخَضرَّ  شَرتُه وأَثمَر ، قال أَعرابّي :ُعوُده ، واتَّصلْت بَ 

 ، وَعْوَسٌج كأَنّه النَّعَاُم من َسواده. وكّل ذلك ُمفسٌَّر في مواضعه. كذا في اللسان. ُمْزبَِدةٌ 

ْبدُ و اٍن ، الزُّ  ، وهو ما َخلَُص من الَّلبَن إِذا ُمِخَض. ُزْبَدةٌ  ن يُْسأَلَ والِقْطعَة منهالسَّْمِن قبل أَ  ُزْبدُ  األَخيرة عن الصاغانّي : ، بالّضّم ، وكُرمَّ

 َرْغَوتُه. اللَّبَِن : َزبَدُ و

ْبدُ  وفي المحكم : ْبَدةُ و ُخاَلصة اللَّبَنِ  الزُّ بَدِ  أَخصُّ من الزُّ ْبدَ  أَي إِيَّاهُ ،أَْطعََمه  : َزبدهُ يَْزبُِده َزْبداً و اللَّبَُن. َزبَّدَ  . وقدالزَّ قَاَء :  َزبَدَ و الزُّ الّسِ

ْبدو َرَضَخ له من ماِلِه ، : َزْبداً  (5) يَْزبُِده لهُ  َزبَدَ و :صاِحبُهُ. الُمْزَدبِدُ و .ُزْبُده َمَخَضه ليَْخُرجَ  ْفد والعَطاُء. الزَّ  ، بفتْح فسكون : الّرِ

أَي  .«الُمْشِركين َزْبدَ  نَْقبَل ال إِنّا:  وقال ، فََردَّها َهديَّةً  وسلموآلهعليههللاصلىلى النبّي أَنَّ َرُجالً من الُمْشِرِكين أَْهَدى إِ »في الحديث : و

 ِرْفَدهم.

ً  َزبَْدت وقال األَصمعيُّ : يقال ، أَي  أَْزبُُده ، بضّم الباِء من أَْزبُُدهُ َزْبداً  قلت : ُزْبداً  ، إِذا أَْعَطْيته ، فإِن أَْعَطْيته َزْبداً  ، بالكسر ، أَْزبُِده فالنا

ْبدَ  أَْطعَْمته  .الزُّ

ٍء إِذا أَرْدت أَطعَْمتهم أَو َوَهْبت لهم ، قْلت : فعَْلتهم وقال اللِّْحيَانيُّ : وكّل شيْ 
 وإِذا أَردت أَن ذلك قد َكثُر عندهم قلت : أَْفعَلوا. (6)

 .َزبََدتانِ  ْيهِ اإِلنساُن ، ِإذا َغِضَب وَظَهَر على ِصَماغ تََزبَّدَ و
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 .مزبودٌ  ، وَسِويقٌ  َزبَْدته أَزبُِدهو السَِّويقَ  تََزبَّْدتو ، تََزبَّدَ  : تَْزبِيداً  ِشْدقُهُ  َزبَّدَ و

بَّادو بَّاَدىو الزُّ اَرى : نَْبتٌ  الزُّ ان وُحوَّ ، وهو َطيٌِّب. وقال أَبو حنيفة  ُسْهِليٌّ ، له َوَرٌق ِعراٌض وِسْنفَةٌ ، وقد يَنبُت في الَجلَِد ، يأْكله النّاسُ  كُرمَّ

بَّاد : له َوَرٌق صغيٌر مْنقبٌِض غْبٌر مثْل َوَرِق الَمْرَزْنُجوش ، تَنفِرش أَفنانُه قال : وقال أَبو زيد : بَادِ  من األَحرار ، الزُّ  ، كَسحاب. كالزَّ

ان : اللَّبَِن ، ُزبَّادُ و  ما اَل خْيَر فيه. كُرمَّ

َدة : وقالوا في َموضع  بَّادِ  اْختلط الخاثِرُ »الّشِ ِء ، والّصالُح بالطاِلحِ ، وذلك إِذا ارتََجَن. أَي اختلَط الَخْيُر بالشَّّر ، والَجيُِّد بالردي« بالزُّ

 يُْضرب َمثالً الختالِط الحّقِ بالباِطل.

__________________ 
 .«العلكي»( عن التكملة وابألصر 1)
 .«قوله : تفشغ تفّر . والعواصي : العرو  الجي تنصر ابلدم كذا يف التكملة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 ابلثاء املثلثة حتريف.« ثور»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 ( يف اللسان : خاصبة.4)
 َأي رضخت له من ما . َزبحداً  ابلكسر أَزِبده الرجرَ  زبدتُ  ( يف الصحاح :5)
 ن.( يعين بغري ألف ا كما يف اللسا6)
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ٍث : اسم ، ُمزبِّدٌ و مياطّي ، وقال : إِنه  كُمَحّدِ َرجٍل صاحب النّوادِر ، وضبطه عبُد الغنّي وابن ماكوال : كمعظَّم ، وكذا ُوِجَد بخّط الشَّرف الّدِ

 َوَجَده بخّطِ الوزير المغربّي. قال الحافظ : وُوِجَد بخّط الذََّهبِّي ساكن الّزاي مكسور الموّحدة.

حمن الياِمّي ، نِْسبَة إِلى يَاٍم القبِيلِة  ُزبَْيٍر ، ابن الحاِرثِ ك ُزبَْيدو ِحيَحْيِن َغيُرهُ. وليس في 126، مات سنة  (1)أَبو عبد الرَّ  الصَّ

 غيره. ُزبَْيدٌ  وفي أَسماِء ِرجاِل الصَّحيَحْين للبرماوّي : وليس في الصَّحيح

األَصغُر هو ُمنبّه بن َربِيعة بن  ُزبَْيدو بن َصْعب بن َسْعد العَشيرةِ بن ماِلٍك ، وهو ِجَماع َمْذِحج. وهو ُمنبِّه األَكبر بَْطٌن من َمْذِحجٍ. ُزبَْيدو

بن عبِد هللا بن  َرْهط َعْمِرو بن َمْعِديكِربَ  وهو العَِطيّة. وهم َزْبد تصغيرُ  ُزبَْيد األَكبِر. قال ابن ُدريد : ُزبَْيد َسلََمة بن ماِزن بن َربيعة بن

وأَسلََم سنةَ تِْسع ، وَشِهَد الفُتوَح ، وقُتِل بالقادسيَِّة ، وقيل  ُزبَْيد األَصغر ، ُكْنيَته أَبو ثَْور ، قَِدم في َوْفد ُزبَْيد َعْمِرو بن ُعْصِم بن َعْمِرو بن

 .عنههللارضيبنََهاَوْنَد ، 

ُد  بَْيِديّ  بن عامر بن الَوِليدِ منهم : ُمَحمَّ ْهرّيِ  محّمد بن ِشَهاب صاِحبُ  القاضي أَبو الُهذْيل الِحْمِصيّ  الزُّ قال أَحمد بن عوف : هو من  الزَّ

 عن سبعين سنةً. 148ثِقاِت المسلمين ، مات سنة 

 : َحليُف بنِي ُجَمَح ، وقيل بني َسْهٍم. قال أَبو عمرو : األَصغر. قال الكلبيّ  ُزبيد بن َعمرو بن (2)بن عبد يَغوث بن جريج  َمْحِميَّة بُن َجْزءو

 ، قَِديم اإِلسالِم من مهاجرة الَحبشة. (3)هو عّم عبد هللا بن الحارث بن َجْزٍء 

بَْيِديُّون وفي نسخة وابناهُ اللُّغَِويُونَ  األَندلسّي صاحب القاليّ  محمد بن الُحَسْينو بن َمْذحج بن محمد بن عبد ومنهم محمد بن عبيد هللا  (4) الزُّ

بْيدي هللا بن بشر  األَشبيلّي اللغوّي نزيل قرطبة. الزُّ

العَبّاسّي ، إِذ بعَثَه إِلى اليمن فاختار هذه  (5)مشهور ، اختَّطه محمد بن زياد مولى المهدّي في زمن الّرشيد  كأَِمير : د ، باليمن ، َزبِيدٌ و

َرها ، وجعَل لها أَبواباً ثم مات سنة البُْقعَةَ ، واختَطَّ بها هذه المدينَةَ  . ثم خلَفَه ابنُه إِبراِهيُم بن ِزياٍد ، واستَمّر إِلى سنة 245 المباركةَ ، َوسوَّ

َر له ُحسين بن َسالمة ، وهو بانِ 391. وخلَفَه ابنُه ِزيَاُد بن إِبراِهيَم ، ثم أَخوه إِسحاق ومات سنة 289 ي . ثم ابنُه زياد وهو ِطْفل ، فتوزَّ

 589يّوب في سنة السُّوِر ، ثم أَدار عليها ُسوراً ثانياً الوزيُر أَبو منصور الفاتكّي ، ثم أَدار عليها ُسوراً ثالثاً سيُف اإِلسالم طغتكين بن أَ 

جٍ وَسْبعَةَ أَبراجٍ ، بين كّل بُْرجٍ فوجدتَُها مائةَ بُرْ  َزبِيدَ  وهو الذي ركََّب على السور أَربعةَ أَبواب. قال ابن الُمَجاِور : َعددُت أَبراَج َمدينة

ويَدخل في كّل بُْرج عشرون ِذراعاً ، فيكون دور البلد عشرة آالف ذراعٍ وتِْسعَمائةُ ِذراعٍ. وقد تكفَّل بتفصيل  وبُْرج ثمانون ذراعاً. قال :

ةَ قاضي موَسى بُن طاِرقٍ منه  .َزبِيد وكذا صاحب المفيد في تَاريخ« تاريخ اليمن»أَخبارها ابُن سمرة الجندّي في  ، روى عن  َزبِيدَ  أَبو قُرَّ

 إِسحاق بن راَهَويه ، وابِن ُجَريج ، والثَّْوِرّي.

ةَ  محمُد بن يُوُسفو د بن ُشعَْيب تلميذُه :و ، َرَوى عن موسى بن طارق وغيِره. (6)ُكْنيَتُه أَبو َحمَّ  بن الَحّجاج شيخ للطَّبرانيّ  (7) محمَّ

ثون.  الُمحّدِ

داً ، نَبَّه على ذلك ابُن نقطةَ.  َزبيد وقد بَِقَي عليه ممن نُِسَب ، إِلى : موسى بن عيسى شيٌخ للطبرانّي ، وقد َوِهَم فيه ابن ماكوال فسّماه ُمحمَّ

بِيديّ  اليمِن. ومحّمد بن يحيى بن علّي بن المسلم َزبِيدِ  ومحّمد بن يحيَى بن مهراَن شيُخ ُمْسلم ، ذكَر ابُن طاهر أَنه من الزاهد ، نزيُل  الزَّ

بِيديّ  بغداَد ، وأَوالده إِسماعيُل وعمُر ومبارٌك ، َحّدثوا. والحسن والحسين ابنا المبارك ، سمعَا من أَبي الَوقت صحيَح البخارّي ،  الزَّ

بِيدي الحسين ، وابن أَخيهما عبد العزيز بن يحيَى بن المباركواتصل عنه بالعُلّو بالديار المصرية والشاميّة من طريِق  ، سمَع منه  الزَّ

يم بن أَحمد منصوٌر وذكَره في الذّيل وأَبوه يحيى سمَع أَبا الفُتوح الطائّي ، وأَخواه أَحمد ومحمد ابنَا يحيى ، وإِسماعيل بن محّمد ، وإِبراه

 بن

__________________ 
 (.مجهرة ابن حزم)هد والفضر ( يف غاية الثقة والز 1)
 ( مجهرة ابن حزم : عويج.2)
 ( آخر من مات من الصحابة مبصر.3)
 ( يف نسخة  نية من القاموس : و مد بن ا سا اللغوي وابناه الزبيديون.4)
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 ( يف معجم البلدان : أحدثت يف أايم املبمون.5)
 له. ( يف معجم البلدان : كنيته أبو يوسف وأبو مَحّة كاللقب6)
 ( معجم البلدان :  مد بن سعيد.7)
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ا لَعا ِإلاِعيَر بَن اَ ســــــــــــــن بن  الز ِبيديّ   مد بن حي  ا حّدثوا كّلهم. وَأمحد وِإلاعير ابنا عبد الرمحن بن ِإلاعيرَ 
ا انتشر عنه مذهب الشافعّي ابليمن عل  رأحس  الز بِيديّ  . ذََكَره أَبو العال الَفَرضّي. وأَبو بكر بن املضربالز بِيديّ  املبار 

ليحّي ا وابن َأخيه أَبو الفتوح بن عبد    الز بِيديّ  اأَلربعمائة. وا ســـــن بن  مد بن َأيب َعَقامة قاضـــــي اليمن زمن الصـــــ 
بد   بن عيســــــــ  بن أميَن . وعِبَزبيد بن َأيب َعَقامة َأوحَحُد َعصــــــــرِِه ا نقَر عنه صــــــــاحُب البيان. وآ  بيته وهم َأجر  بيتٍ 

ة فقهــاءِ  ــدَ  اهلرمّي من ِجلــ  صــــــــــــــــاحــب  الز بِيــديّ  وعلي بن القــاســــــــــــــم بن العليف ا كميّ « املهــذب»ا كــان حيفة  َزبِي
ا وتلميذه  مد بن َأيب بكر الز وقرّي  640ا يقا  َخرَج من تالمذته سّتون مدرساً ا تويف سنة « مشكالت املهذب»

ماخ الز بيديّ  ا طّاب عحِدّي ا لَض من ابن اجلُّميزّي ا وكان َحسن  الز بِيديّ  ا وأَبو اخلري بن منصور بن َأيب اخلري الش  الس 
َ سنة 680الض بحرت تويف سنة  « التبصري»كذا يف   729. وابنه َأمحد لض عليه امللك املؤيد داوود ا سنَن َأيب داوود وُتويّفِ

 للحافة.
 قال القرافّي : في قوله بضّم العين ِغنًى عن قوله كفَْيعاُلن ، ألَن الباَء َعْين الكلمة. ، بضّم العين ع ،كفَْيعاَُلن  َزْيبُدانُ و

نَّوِر اآلتي ِذْكُره كَسحاب : ِطيٌب م َزبَادٌ و بَاد وَغِلَط الفقهاُء واللُّغِويُّون في قولهم : مفرد يَتَولّد من الّسِ قال  يب ،منها الطِّ  (1) َدابَّة يُْحلَب الزَّ

وا الدَّابّة باسم ما يَْحصل منها ومثُْل ذلك ال يُعَّد َغلَطاً ، وإِنَّما هو َمَجاز ، عالقَ  مجاورةُ ، كما في قوله تُه الالقَرافّي : ولك أَن تقول إِنما َسمَّ

 انتهى. (2) (فَأَنْ بَ ْتنا ِفيها َحبًّا َوِعَنباً ) تعالى :

« : شرح نهج البالَغة»لثِّقَات ، كالزمخشرّي وأَضرابِه من أَئّمة اللَِّسان ، وقال ابُن أَبي الَحِديد في قلت : وقد وقع التعبير بهذا في كالم ا

َمْخَشِريّ  بَادُ  قال الزَّ ْيلَع ، وهم الّذين يَْحلبون : الزَّ ةٌ. ويقال للزَّ بَاد ِحرَّ بَاَدةُ  : يا َزْيلَع : يا َزْيلَع ، الزَّ نَّْورُ وإِنّمَ  ماتْت. فيْغَضب الزَّ  ا الدَّابَّةُ : الّسِ

ّي ، وهو كاألَهلّي ، لكنه أَطوُل منه وأكبُر ُجثَّةً ، َوَوبَُره أَْميَُل إِلى السَّواد ، ويُْجلَُب من بالد الِهند  طبائع »والَحبشة. وفي كتاب أَي البَّرِ

بَاَدةُ  ومن السَّنانير ما يقال له« : الحيوان  .الزَّ

بَادُ و يُب وه الزَّ عين »، وفي باِطِن أَفخاِذَها أَيضاً. كما في  (3) يَجتَمُع تَْحَت َذنَبِها على الَمْخَرجِ  َشبِيهٌ بالَوَسخ األَسوِد اللَِّزجِ  و َرْشحٌ : الّطِ

أَو ِدْرَهم  (4) أَو ِخْرقَة ِمْلعَقَة ، وهو األَكثرأَو  فَتُْمَسُك الدَّابّةُ وتُْمنَُع االْضِطَراَب ويُْسلَُت ذلك الَوَسُخ الُمْجتَِمُع ُهنَاَك بِِليَطةٍ  للّدمامينيّ « الحياة

ساً. وفي كتاب طبائع الحيوان : وإِذا تُفُقَِّدْت أَرفاُغه « على المخرج»رقيق ، وقد نََظر القََرافيُّ في قوله  بقوله : إِذ لو كان كذلك لكان ُمتنّجِ

 ُز الُوُجوِد.ومغابِنُه وَخواِصُره ُوِجَد فيها ُرُطوبةٌ تَُحكُّ منها فتكون لها رائحةُ الِمْسِك الزكيُّ ، وهو َعِزي

بَاد وفي اللسان : ً  الزَّ نَّور الصغيِر ، يُجلَب من نواِحي الهنِد ، وقد يأْنس فيُْقتَنى ويُحتَلب شيئاً شبيها ْبد : ِمثُْل الّسِ يَْظَهر على َحلََمته  بالزُّ

يب.بالعْصر ، مثْل ما يَظهر على أُنوِف الِغْلَمان المراِهقين ، فيَْجتَمع وله رائحةٌ َطيِّبة ،   وهو يَقَُع في الّطِ

 كّل ذلك عن أَبي حنيفَةَ.

 منه مالك ابن َخْير اإِلسكندرانّي ، قاله أَبو حاتم بن ِحبَّان. : د ، بالَمْغِرب ، َزبَادُ و

. وقال عبد الغنّي بن سعيٍد : بُن َكْعبٍ  َزبَادُ و  جاهليٌّ

بَاِديّ  ، منهم خالُد بن عبد هللا : بْطن ِمن َولِد َكْعِب بن حجر بن األَسود بن الَكاَلعِ  َزبَادٌ   .الزَّ

 وهي امرأَةُ الَوليِد بن عبِد الملك التي قال فيها الشاعر : بْنُت بْسَطام ْبِن قَْيس ، َزبَادو

ه  ونـــــــــَ حـــــــــُ كـــــــــِ نـــــــــح اَن ِإذ يــــــــــُ بـــــــــَ يــــــــــح يِن شـــــــــــــــــــــــَ ُر بـــــــــَ مـــــــــح عـــــــــَ  لـــــــــَ

روا  َزاَبدَ     َزاَبدِ لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا َقصــــــــــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــِ

  
 .«الكامل»ذكره المبّرد في 
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ُد بُن أَحمَد بنِ و ، نقالً عن  (5)« التبصير»وهكذا َذكره الحافظ في  والثاني أَْشَهُر ، .َزْبَداءَ  الَمَذاِرّي ، عن َعْمِرو بن عاصم أَو َزبَادٍ  ُمَحمَّ

 أَبي بكِر بِن ُخزيمةَ. وأَحمد بن يحيَى

__________________ 
 مثر السّنور الصغري  لب من نواحي اهلند. الزابد كاألصر ويف اللسان :« حيلب»ويف نسخة  نية «  لب»( يف القاموس : 1)
 .28ـ  27( سورة عب  اآيتان 2)
 من حلم صغار با فخذيه. الزابد ( تذكرة داود : يسير3)
 ويف تذكرة داود : فتمد له مالع  الفضة أو الذهب ويؤخذ.« أو خبزفٍة.« بليطة»( التكملة : 4)
 أشهر. زبدا ا وهو اببن زابد ا ويقا  ابن زبدا ( يف التكملة : ابن5)
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ثنا  ّمد بن رَتِّي وآَخريَن ا وقد وقض يف ُمسَند البَـز ار : حد  رو بن عاصٍم. َزاَبدٍ  الت سح  عن َعمح
ْبدِ  أَبوو . «التبصير»هكذا ضبَطه الحافظ في  العاِمِريُّ ، بن أَبي الَخير ، بالّضّم : ُمَحّمد بن الُمبَاَركِ  الزُّ  والصاغانيُّ

ْبدةِ  ابتالعَ  اْبتَلَعَهُ  تََزبََّدهو يَانَةَ  (1)َحذََّها َحذَّ العَْيِر »، كقوِلِهم :  الزُّ لِّ ، وإِذا أََخَذ  تُُزبِّد وكّل ما أُِخَذ خاِلُصه فقد أََخذ َصْفَوتَهُ ، : تََزبَّده أَو «الّصِ

جُل َصْفَو الشيْ   .تََزبََّده ِء قيلالرَّ

 وأَنشد : أَسرَع إِليها ،و ، إَِذا َحلََف بها ُمتَزبِّد فهو اليَِمينَ  فاُلنٌ  تََزبَّدَ  َعْمرو :عن أَبي و

َدهــــــــــــــــا ــــــــــــــــ  َزب ــــــــــــــــَ ه  تـ ــــــــــــــــ  م أَن ــــــــــــــــَ ل عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ اَء يـ ذ   حــــــــــــــــَ

ارايَ     جــــــــــــَ وَر الــــــــــــبــــــــــــَ  هــــــــــــو الــــــــــــكــــــــــــاِذُب اآيت األُمــــــــــــُ

  
 الَحذَّاُء : اليميُن الُمْنَكرةُ.

بِدُ و ْعفََران بن فََرس الَحْوفََزانِ  اسم َكَكتِف الزَّ ْعفََران أَيضاً له. وهو الزَّ بِدِ  بن َشِريٍك. واسم الِحْوفََزاِن : الحارث. والزَّ  .الزَّ

ه. (2)أُّم علّيٍ أُخت بِْشر الحافِي  بْنت الحاِرِث ، بالّضّم ، ُزْبَدةو  ، قُّدِس ِسرُّ

ل. ثُمَحدِّ  بالّضّم : ، ُزْبَدة الَحَسن ْبن ُمَحّمد بنو  ُكنيته أَبو علّي القَيَراوانّي ، عن علّي بن ُمنِير الَخالَّ

 فالسكون ، وقال الحافظ : ومنهم من َضبَطه بالتحتية. بُن ِسنَاٍن ، بالفتح َزْبدُ و

 .عنههللارضي أُّم َولَِد َسْعِد بِن أَبي َوقَّاٍص ، اسم بالتحريك : َزبَدٌ و

ِشيدِ  مصغّراً ، لَقَبُ  ، ُزبَْيَدةُ و ِد بن  بِْنُت َجْعفَر بِن الَمْنُصورِ  الخليفِة العباِسّي ، لنَْعَمٍة كانت في بَدنَِها ، وهي امرأَة الرَّ وأُمُّ األَِميِن محمَّ

 هاروَن.

 .628بنت إِسماعيَل بِن الحسِن البغداِديّة ، أَجاَز لها أَبو الَوْقت ، تُوفِّيَْت سنة  ُزبَْيدةو

بَْيِديَّةُ و ّمِ :ب ، الزُّ فة ، بطِريِق َمكَّةَ  ماءٍ  بِْرَكةُ  الضَّ  الُمغيثَة. قُْربَ  المشرَّ

بَْيِديّةو ً و بَواِسَط. أُخَرىو ة ، بالِجبَال ، : الزُّ  المذكورةِ. ُزبَْيَدةَ  ِنْسبَةُ كّلٍ منها إِلى َمَحلَّةٌ بِبَْغَداَد وأُْخَرى أَْسفََل ِمْنَها ، هي أَيضا

 * ومما يستدرك عليه :

َح الَمْحُض عن»مثال : من األَ  بَدِ  قد َصرَّ ْدق يحُصل بعد الَخبَِر المظنون. (3) «الزَّ  في الّصِ

ْبدةُ  اْرتََجنَت»ويقال :  إِذا اختلََطْت باللَّبن ، فلم تَخلُْص منه. يُْضَرب في األَمِر « الزُّ
 الُمْشكل ال يُهتََدى إِلصالحه. (4)

 .َزبََدتانِ  ر على ِصَماَغْيهاإِلنساُن ، ِإذا َغِضَب وَظهَ  تََزبَّدَ و

 .(5)الشَّراُب  أَْزبَدَ و

َدتْه حتّى يَْصلُح ألَن تَْغِزلَهُ ، َزبََّدت ومن المجاز :  العُُمِر. ُزْبَدةَ  لقاُؤك (6): التنفيش. وكان  التَّْزبِيدو المرأَةُ القُْطَن : نَفََشتْه َوجوَّ

لتَُها له ، َكأَنّي أَطعَْمتُه بها َزبَّدتُهو  الكالَم ويواِزُره به. (7)فاُلناً : يُقَاِرُضه  يَُزابِدُ  . وفالنٌ ُزْبدةً  َضْربَةً أَو َرْميَةً : عجَّ

 ، نَْحو يَقٍَق ، وكلُّ ذلك َمَجاز. ُمْزبِدٌ  : اشتدَّ بَيَاُضه ، وأَبيضُ  (8) أَْزبدَ و

 د أَفريقيَّة بساحِل الَمْهِديَّة.، كأَمير : قَْريَةٌ من بال َزبِيدُ و
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ْبَدانِيّ و ، كعُثَْماَن : َمنِزٌل بيَن بَْعلَبَكَّ وِدَمْشَق ، ُزْبَدانو  : نَْهٌر من أَنهار ِدَمْشَق. (9)، بفتح فسكون  الزَّ

 .594، كَسحابَةَ : شيُخ اإِلنشاِء ، مات سنة  َزبَاَدةَ  وأَبو طالٍب يحيَى بن سعيِد بنِ 

بََدانِيّ  وِهبَةُ هللِا بن محّمد بن َجِريرٍ  َكةً ، رَوى عن ابن ُمالعٍب ُحضوراً. الزَّ  ، محرَّ

__________________ 
 ( يف األساس : جّذها جّذ ا وا ذاد واجلذاد : القطض.1)
 هال  املروزي ا نزير بغداد ا أبو نصر ا ايف الزاهد.( وهو بشر بن ا ارث بن عبد الرمحن بن عطاء بن 2)
 .«رغوة الل  ا والصريح : الل  الذي حتته ام  ابلزبد قوله قد صرح ام  ا قا  يف اللسان : يعنون»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( اللسان : لألمر.4)
 .«السراب»( عن الصحاح وابألصر 5)
 لقاء .( األساس : كبن 6)
 .«يعارضه»( عن األساس وابألصر 7)
 ُء.الشي أزبدَ و  ( يف األساس :8)
 ( يف معجم البلدان بفتح أوله و نيه ودا  مهملة.9)
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بيديّ  وإِبراهيُم بُن عبد هللا بن العاََلِء بن َزْيدٍ  ث. الزَّ  ، بفتح فسكون : محّدِ

ْبد والمنسوب إِلى ْبِديّ  ُسلَْيَماَن بنالمأْكول : الشَّْمُس عليُّ بُن  الزُّ  .666البغدادّي ، َسمَع من عبد الّصمد بن أَبي الَجْيش. وتُوفَِّي سنة  الزُّ

ْبديّ  واألَنجب بن أَبي َمنصورٍ   ، رَوى عن أَبي الُحَسيِن بِن يوسَف. الزُّ

ُد بُن علّي بن يُوسفَ  يِن محمَّ ْبديّ  وأَميُن الّدِ يِن الَحلب الزُّ  ّي.، َرَوى عنه قُْطُب الّدِ

ْبِديَّةو باِديُّ  ، بالكسر : َصْحفةٌ من َخَزف ، والجمع. الّزِ  .الزَّ

بَْرَجدُ  : [زبرجد] بَْرَدُج : الزَّ ُمّرد ، َجْوَهٌر ، م ، والزَّ  ِلَجَماِلهِ  بن عمِرو بن َمْرثٍَد ، ولُقِّب به قَْيُس بُن َحّسان أَي معروف ، وهو من أَنواع الزُّ

 وأَنشدوا :

ِد  يــــــــــــــــَ زَاِ  اأَلغــــــــــــــــح ِر الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــح  َ حِوي ِإىل مــــــــــــــــِ

دِ     قـــــــــــــــلـــــــــــــــ 
ُ

ِإ املـــــــــــــــ انـــــــــــــــٌة كـــــــــــــــالـــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــَ  مُخحصـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 الَزبـَرحَجدِ ُدرنا َمَض الَياُقوِت و 
كةً  َزَرداً  اللَّْقمةَ ، َكسِمَع : بَِلعها ، َزِردَ  : [زرد] (1) َدهاو ؛ ابتَلَعَها ، كاْزدَرَدها اْزِدَراداً  ، محرَّ  ، كما في األَساس. تََزرَّ

ً و ، بفتح فسكون ، َزْرداً  ، كَكتَب ، َزَرَدَهاو ، محّركةً ، نقلَه ابُن ُدَريد في الَجْمَهرة ، وابن سيده في المحكم ، وابن القَّطاع في  َزَرَدانا

اُحه إِلى العامة وقالوا : اْزَداَرها بمعنى ، وهي أَْغَربُها ، حكاها أَبو ُعمَر  اْزَدَردَ  األَفعال ، وغيُر واحد. وإِن أَنكره ثعلٌب ونسبَه ُشرَّ

 الَمَطّرز.

 .اْزَدَرْدته اْزِدراداً و َزَرْدتُهوَ  وقال أَبو عبيد : َسَرْطت الطَّعَامَ 

 والبُْلعُوم. الَحْلق بالفتح : الَمْزَردُ و

َرادو الِمْزَردُ و تِهِ  أَي يَْدفَع  ،كِمْنبَر وِكتَاب َخْيٌط يُْخنَُق به البَِعيُر لئالَّ يَْدَسعَ  الّزِ فَيَْمألَ ـ  هو بالكْسر ما يَفيض به البَِعير فيأْكله ثانيةً ـ  بِِجرَّ

 راِكبَه.

دو اخِ  بن ِضَرارٍ  الُمَزّرِ ث : لقُب أَِخي الشَّمَّ  .(2)الشاِعِر  كُمَحّدِ

 : مخنوٌق. َمْزُرودٌ  فهو َخنَقَهُ  : يَْزِرده َزْرداً و يَْزُرُده وَضَربَه كنََصَره َزَرَدهو

ادٌ  َحْلقَه : َعَصَره ، وهو َزَردَ  وفي األَساس : يق  َزرَّ  ، كأَنه يَْخنُق صاِحبَه. َزَرَدانٌ  (3): َخنَّاٌق ، ومنه قيل للَهِن الضَّ

ْرَع : َسَرَدَها ، َزَردَ و رع ، بْعِضها في بْعض.مثل السَّْرد ، وهو تَدَ  الّزْردو وقيل الزاي في ذلك كلِّه بَدٌل من السين ، الّدِ  اُخل َحلَِق الّدِ

َمة ، سمَع منه الحاكُم ، تُوفَِّي سنة  ة بِأَْسِفرايِنَ  بفتح فسكون : ، َزْردُ و منها : أَبو عمرو أَحمُد بن محّمد بن عبد هللا ، اللُّغَِوّي األَديب العالَّ

338. 

 ة ، وكسر الّراِء ، وفتح المثناة الفوقيّة ، وسكون النُّون ، والكاف.بفتح الّدال المهمل بَدِرتَْنكَ  َحصينَةٌ  : قَْلعَةٌ  َزْرَدةُ و

.  هكذا أورده الصاغانيُّ

 بالفارسيّة هو اللَّْوُن األَصفَُر. َزْرد كأَنّه ِلُصْفَرةِ لَْونه ، فإِن َجبٌَل بِشيَراَز ، : َزْرَدةُ و

ِردُ و  كَكتٍِف : السَّريُع االبتالعِ. ، الزَّ

ّبِ : االْزدرادِ  وفي التكملة : جز الذي يُْعَزى إِلى الضَّ  ، ومنه الرَّ

رَِدا  يب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ َح قـ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــَ

رَِدا    ي َأن يــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــــــَ  ال َيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
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رَدا  رَادًا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإاَل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ااًن و     يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  (4) َزرَِداصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
  

__________________ 
 ( زيد يف اللسان :1)

 أحصنها يف ايفٍض ممّرد
 لقوله يصف زبدة : مزرد ( قير له2)

ــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاء هبــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــراء ذات أســـــــــــــــــــــــــــــــرة   ف

ــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــت تــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــدُ      تــــــــــــكــــــــــــاد عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا ربــــــــــــة ال

  

ـــــــــــــــين  ـــــــــــــــد فـــــــــــــــِإن ـــــــــــــــي ـــــــــــــــزردهـــــــــــــــا عـــــــــــــــب ـــــــــــــــت : ت  فـــــــــــــــقـــــــــــــــل

 مـــــــــــــــــزردُ لشــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــت املـــــــــــــــــواد يف الســــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــا    

  

 (.190)املؤتلف واملختلف ل مدي ص 
 املصـــرية ِإىل رواية األســـاس. ويف التهذيب : لي الفلهم( ابألصـــر : ومنه قير للضـــيف زردان وما أثبت عن األســـاس وقد نبه هبامش املطبوعة 3)

 الذكر َأي لنقه لضيقه. يزدرد ألنه َزَرَداانً 
 وبعده يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 عنكثاً ملتبداو 
 «َزِرَدا والرواة يروونه : وصلياان بردا. وهو تصحيف وقض من القدماء فتبعهم اخللف ا والصواب :
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 ، أَي لَيٌِّن ، سريُع االنحداِر. َزِردٌ و ي في نواِدِر األَعَراب : َطعَاٌم َذِمطٌ الّذ

َرَدانُ و كةً : الِحُر ، الزَّ َي به ، ُمَحرَّ  ، من نساِء العَرب : (1)أي يَْستَِرطها ، وقالت ِجْلفَة  األُيُوَر ، يَْزَدردُ  ألَنه قال بعُضهم : ُسّمِ

  ح ُمعحَتدِ  لَزَرَدانٌ ِإّن َهيِن 
. ِلِضيِقه ، كينُصر ، أَي يَْخنُقها ، أَي األُيُورَ  يَْزُرُدَها أَو ألَنّه  نقله الصاغانيُّ

ْردَ  ولَبُِسوا َردو ، بفتح فُسُكون ، تَْسِميَة بالمصدر ، الزَّ ْرع الزَّ َكةً : الّدِ َردِ  فَعٌَل بمعنى مفعول وَجْمعُ  الَمْزُروَدة ، محرَّ ادُ و ، ُزُرودٌ  : الزَّ رَّ  : الزَّ

اِد ، َجيِّدُ  صانِعَُها ، َرادةِ  كالسَّرَّ رادة. الّزِ  والّسِ

َرادو  وقد تقّدم في كالمه قريباً ، فهو تَكرار. كِكتَاب : الِمْخنَقَةُ ، ، الّزِ

للحافظ ابن حجر أَنه من أَعمال « كامنةالدرر ال»وفي  بِكْرماَن ، أَي معروف من أَعيان ُمُدنِها ، وهي بْلَدة قَديمةٌ  َكَمَرْند : د ، م ، َزَرْندُ و

ّي.  الرَّ

بن أَحمَد بن محّمِد بن خالِد بن  محّمُد بُن العَبّاِس  أَبو عبد هللا منها بينها وبين َساَوةِ ، بأَصفَهاَن ، : بُلَْيدةٌ  (2)« المراصد»وفي  ة ، : َزَرْندُ و

يَرازيّ  الَخْرُكوشّي وعنه أَبو محّمد عبد  (3)بن إِبراهيم بن أَحمَد العَْبقَسّي ، وأَبي الحسن رَوى عن أَبي الحسن أَحمَد  النّحويُّ ، يَزيَد الّشِ

 العزيز بن محّمد النَّْخشبّي.

تها نُِسبَْت إِلى ع قرب المدينة : َزَرْندو َرْنديّ  بل َمَحلّة من َمَحالَّ َح به  الزَّ األنصارّي المشهور ، ال أَنه من مواِضع العَرب القديمة ، كما َصرَّ

َراَوْندُ و شيُخنَا. فالّطويل هو الذََّكر ، والُمَدحَرُج هو األُنثَى ، وأَجوُدهما األَحَمُر  وهو نوعاِن : َطِويٌل وُمَدحَرٌج ، عند األَطباءِ  : َدواٌء ، م الزَّ

بِيثَةَ ، وينبُت ألَّوُل يُِدرُّ الحْيَض ويُْخِرج الَجنِيَن ، وإِذا ُطِلَي به البََدُن مع الدُّْهن قَتَل القَْمَل. والثاني يَنفع القُُروَح الخَ ، حارٌّ يابٌس بِقْسَمْيه ، ا

ي السَّْمَع ، ويَنفع من الصَّرع والوْسواس ، وتَْفصيلُه في   .«التَّْذكرة»و « المنهاج»اللَّْحَم ، ويُقَّوِ

 تدرك عليه :* ومما يس

 : أََخَذ ُعنُقَه. َزَرَده

 وقد تقدَّم. (4): الضيق  الَزَرَدانُ و

 .الُمْزَدَرد . ودواٌء َصْعبُ يُْزَدَردُ  ومن سجعات األَساس : قد تبَيَّن فيه الدََّرُد ، فأَْطِعْمهُ ما

 : َضيَّق عليه ، كأَخذ بُمَخنَّقه. (5) بَمْزَرِده ومن المجاز : أَخذ

دَ و َمه. ومعناه َضيَّقََها عليه ال يَْفتَُحَها حتّى يمألَها منه.َعْينَ  زرَّ  ه على صاحبه : َغِضَب عليه وتََجهَّ

ْدَها له ، أَي أُْكلةٌ. وتقول للحاِلف : ُزْرَدةٌ  وَظنَّ فاُلٌن أَنِّي اَء ، وتََزبَّْدها َحذَّاَء. تََزرَّ  َحصَّ

رَّ  وأَبو الطَّيِّب محّمد بن جعفر بن إِسحاقَ  ث. ادالزَّ  ، محّدِ

َرديّ  بن أَبي (6)وأَبو بكر أَحمد بن محّمد بن سفيان  َرِد الزَّ ث. الزَّ ه ، محّدِ  ، إِلى َجّدِ

 كَصبُور : اسم َرْمل ، مؤنَّث ، قال الَكْلحبَةُ اليَْربُوعيُّ : َزُرودُ و

ا  يـــــــــــهـــــــــــا فـــــــــــِإلـــــــــــ َ مـــــــــــِ ُت لـــــــــــكـــــــــــبحس َأ ـــــــــــِح  فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــح

ثــــــــيــــــــَب مــــــــن     ُت الــــــــكــــــــَ لــــــــح لــــــــَ َزعــــــــًا  َزُرودَ حــــــــَ (7)ألَفـــــــــح
 

  
 .(8)وهو في الّصحاح 

ين تُْشبه السُّْعد  ّب. (9)وزرنباد : ُعروق تُْجلَب من الّصِ  ، لكنه أَعظُم وأَقلُّ ِعْطريَّةً ، وله َخواصُّ مذكورة في كتب الّطِ
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 * ومما يستدرك عليه :

__________________ 
 ( يف التهذيب : َخِلعة.1)
 ( ومثلها يف معجم البلدان.2)
 .«أبو ا سن»( يف معجم البلدان : 3)
قريباً ا والصواب : الضي  كما تقدمت اإِلشارة « صحيف كما نبهنا عليه ابهلامشقوله الزردان : الضيف ا هو ت»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 ِإليه.
 ( األساس : مبزدرده.5)
 . سفيان بن يعقوب بن أيب الزرد... ( اللباب :6)
 حتريف.« زورود»( يف املطبوعة الكويتية : 7)
 ( يف الصحاح : زرود : موضض ا ومل يذكر الشاهد.8)
 طاكي : عر  الكافور ا ويسم  كافور الكعك وعر  الطيب.( يف التذكرة لالن9)
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ْعدُ  : [زعد]  ويروى بالغين. كذا في اللسان. .(1)، وهو الفَْدم الغَبّي  الزَّ

ْغدو َهِديراً كأَنّه يَْعِصره أَو يَْقلَعه ، َهَدرَ  : يَْزَغد َزْغداً  البَعيُر ، كمنَعَ  َزَغدَ  : [زغد] َغاِدبُ  : الَهدير ، وهو الزَّ ْغَدبُ و الزُّ ْغد وقيل .الزَّ من  الزَّ

ْغد وقيل شديداً ، : َهَدرَ  َزَغَد َزْغداً  الَهدير : الَّذي ال يَكاد يَنقطع. وقيل : َد في الغَْلَصمة. الزَّ  : ما ُرّدِ

، وقَول  َزَغَد يَْزَغد َزْغداً  الفْحُل بالَهِدير ، قيل : َهَدَر يَْهِدُر َهِديراً ، فإِذا َجعََل يَهِدر َهديراً كأَنّه يَْعِصُرهُ قيل :وقال األَصمعيُّ : إِذا أَفصح 

اج :  العَجَّ

 َزغحَدابَ مَيُد  زأحراً وَهديراً 
 .زْغَدب اعتقَد زياَدةَ الباِء في َزْغَدبٌ و َزْغدٌ  أَنه لّما رآهم يقولون َهديرٌ قال ابن سيده : ذَهب أَحمد بن يحيى إِلى أَن الباَء فيه زائدةٌ ، وذلك 

ث قال : وَسبيُل قال ابن جنّي : وهذا تعَجُرٌف منه ، وسوُء اعتقاد. ويَلزم من هذا أَن تكون الراُء في ِسبَْطر وِدَمثٍر زائدة ، لقولهم َسبِط وَدمِ 

 ما كانت هذه حاله أاَلَّ يُحفَل به.

ْبُد من فَمه : َعَصَرهُ  يَْزُغُده َزْغداً  ِسقَاَءهُ  َزَغدَ و ْبدُ  وقد تَضايَق به ، وكذلك العُّكة ، حتّى يَْخُرج الزُّ ْبدة : ، َزِغيدٌ  وذلك الزُّ ِغيدةُ  ويقال للزُّ  الزَّ

قاِء فعََصَره حتّى يَخرج. َزَغدَ  والنَِّهيدةُ ، ويقال :  كزَرَده. فاُلناً : َعَصَر َحْلقَهُ ، َزَغدو الُزْبَد ، إِذا َعال فََم الّسِ

َشهُ. َزَغَده من المجاز :و  بالكالم : َحرَّ

اٌر َكثيُر الماِء ، كَكتَّان ، أَي ، َزغَّادٌ  نَهرٌ  يقالو  : (2)الصَّْخر  وزَخَر وَزَغَر ، بمعنًى واحد. قال أَبو َزَغدَ  وقد َزخَّ

تــــــــــــه  يــــــــــــاِص َدوححــــــــــــَ ر  يف َأعــــــــــــح نح حــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  مــــــــــــَ

واجلََ     اِص آســــــــــــــــــــــــــــــادِ  (3)ِإذا تــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ  يف َأعــــــــــــــــح

  

ج  لــــــــــــــــَ اَف مَث  َرَوااَيه عــــــــــــــــلــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ  ِإنح خــــــــــــــــَ

خــــــــــــِب اآِذيِّ     ِه صـــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــِ ادِ مــــــــــــن َفضـــــــــــــــــــــــــح  َزغــــــــــــ 

  
 : أَرَضعَهُ. أَْزَغَدهو

 يَتدفَُّق. كأَنّه نَهر : الغَْضبَانُ  الُمْزَغئِدُّ  من المجاز :و

َغدُ و ِغُد العَْيِش ، باإِلضافة والراِء ، أَي العَْيُش ، محّركةً : ، الزَّ ِغُد  الُمْزَغئِدُّ  هكذا في سائر النُّسخ : وفي بعضها : والرَّ هو الرجُل الرَّ

 العَْيِش ، أَي واِسعُه. وهو الصَّواب.

غيُد  الُمْزَغئِدّ و وفي التكملة :  .(4)من النَّْعَمِة : الرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ْقشقَةُ في الفَِم : مأَلته. وقيل : تََزغََّدتو .َزغَّاد َهِديرٌ  غد َذَهبَْت وجاَءْت. واالسم الّشِ  .الزَّ

ْغد وفي التهذيب : ْقِشقة ، وهو تََزغُّد : الزَّ ْغَدبُ  الّشِ  .الزَّ

 .(5): فَْدٌم َغبِيٌّ  َزْغدٌ  ورجل

ْغبَدُ  : [زغبد] ْبُد. كجعفر ، أهمله الجوهرّي. وقال اللَّْيُث هو : ، الزَّ  وفي التهذيب وأَنشد أَبو حاتم : الزُّ

وان  حــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــ  ب دٍ صــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــَزغــــــــــــــــــح جِيٍّ  ب  وحــــــــــــــــــَ

ا ِ     ٍك ومثــــــــــــــــــــــَُ رحٍم وَلمــــــــــــــــــــــِ َد طــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــَ  بـ

  
ْغَرَدةُ  : [زغرد] (6)  أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابن ُدَرْيد : ، الزَّ

ُده  ، وفي اللسان : في َحْلِقِه. (7) في َجْوفِهِ  الفَْحلُ  َهِديٌر لإِلبِل يَُرّدِ
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 النَِّساِء عند األَفراحِ ، وقد استَْخَرج لها بعُض العلماِء أَصالً ِمَن السُّنَّة. َزْغَرَدةٌ  قلت. ومنه

كذا في نوادر  فالٌن فََرَسهُ َشعيراً أَكثََر َعلَْيه ، َزفَدَ و كذلك َزَكتَهُ. َمألَه ، أَهملَه الجوهريُّ ، وفي نوادر األَعراب : إِذا ، َزفََدهُ  : [زفد]

 األَعراب ، أَيضاً.

د : [زمرد] ُمرُّ . وقال أَبو َعْمٍرو  ، الزُّ ُمّرذ ، هو :« فائت الجمهرة»في  (8)بالّضّم ، أهمله الجوهريُّ بالذال المعجمة ، قال : الدال  الزُّ

 .«المنهاج»إِنه يَْنفَع من نَْفث الدَّم وإِسهاله ، إِذا ُعلَِّق على َمن به ذلك ، كذا في  يتعاقبان. قال : ابن ماسويه :ال والذ

__________________ 
 .«( هبامش املطبوعة املصرية : قوله الغيب ا الذي يف اللسان : العيي1)
 ( يف التهذيب : أبو صخر اهلذد.2)
 توجّل.( التهذيب : 3)
 ( التكملة : الر ِغُد.4)
 ( اللسان : عيّي.5)
ومن  والتامك : ما متك من الســـنام وارتفض. والثما  من ا ليب : الرغوة. قا  يف اللســـان : وا جي : قرف املقر.»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 6)

 «.ا ام  : الفال  الذي يبق  يف أسفر اإِلانء
 .333/  2( اجلمهرة 7)
 كملة : أبو ُعَمر.( الت8)
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ماَوْردُ و  فيما بعُد ، إِن شاَء هللاُ تعالَى. في َوَرد بالضم : دواٌء معروٌف ، سيُْذَكر ، الزُّ

ْندُ  : [زند] َراعِ في الَكّفِ ، وهما بالفتح : ، الزَّ ْندِ  الُكوُع ، والُكْرسوُع ، فَطرف : َزْنَدانِ  َمْوِصُل َطَرِف الذِّ الّذي يَِلي اإِلبهاَم هو الُكوُع ،  الزَّ

ْندِ  وَطرفُ  ْسُغ : ُمجتَمع الزَّ ْنَدْينِ  الذي يلي الِخْنَصَر ُكرسوٌع. والرُّ  ، ومن عْندهما تُقَطع يُد السارق. الزَّ

ْنَدْين وفي األَساس : أَنَّ   القَْدح. بَزْنَديِ  بهذا المعنى َمجاز ، تشبيها الزَّ

ْندو َهات : يُستَقَدح  ْقَدُح به النَّاُر ،العُوُد الّذي يُ  : الزَّ بالهاِء ، وفيها الفُْرَضةُ ، وهي  ، َزْندةٌ  والسُّْفلَى ، وهو األَعلَى ، (1)وفي بعض األُمَّ

 .َزْنَدتَانِ  ، (2) وال يُقَال ، َزْنَدانِ  األُنثَى ، وإِذا : اجتمعا قيل :

 ِزنَادٌ  ج لتَّْغليب ، والمعروف فيه تَغليُب المذكَّر على المؤنَّث ال العَْكُس ، كما هو ظاهرٌ قال شيُخنَا : ألَنها من التثنية الواردة على َطريقة ا

ها فشاذٌّ وال نَظيَر له ، إِاّل فَْرٌخ وأَْفَراٌخ ، وَحْمل وأَْحَمال ، ال رابَع ل أَْزنادٌ  أَماو مثلُه في أَوزان الِقلَّة ، كفَْلِس وأَْفلُس. أَْزنُدٌ و بالكسر قياساً ،

 َجْمُع الَجْمع ، قال أَبو ذَُؤْيب : أَزاِندُ و ، ُزنُودٌ و كما قاله ابُن هشام ؛

ا  اَل ـــــــــــُ يضـــــــــــــــــــــــــاِن كـــــــــــِ ـــــــــــح وح أَب ـــــــــــُكشـــــــــــــــــــــــــُ ا ال ـــــــــــبـــــــــــ   أَق

يِّ َوارِي     طـــــــــــــــِّ ة اخلـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ الـــــــــــــــِ دِ كـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  اأَلزانـــــــــــــــِ

  
 ناَر الَحْرِب. َزنَُدواو قَدَحها ، يَْزندها النَّارَ  َزنَدَ  وقد

ْندو وهو َمجاز ، ، ِزنَاِدي أَْنَجَدَك وأَعانَك : َوَرْت ِبكَ تقول ِلَمْن و نَاُد كالزَّ ْندِ  وإِنّه لََواِري»، عن ُكَراع.  الّزِ يُْضَرب في الَكَرِم وغيِره « الزَّ

ْندو من الِخَصاِل المحمودةِ.  : الزَّ

ْندُ و َشَجرةٌ َشاَكةٌ. وغيره « ، هكذا في النُّسخ ، والّذي في التبصير (3) بن َحْمَداَن بِن عاِزمٍ ة ببخاَرى ، منها أبو بكر أَحمُد بُن محّمِد  : الزَّ

ُد بن أَحمُد بُن َحْمَداَن بن عازٍم ، كتََب عنه أَبو عبد هللا الحافُظ ُغْنجار ، وَجّده َحمداُن َرَوى عن َخلف (4) اِر. : أَبو بكٍر محمَّ  بن ِهشام البَزَّ

 تَبِعَه الحافظ.قْلت : هنا ذَكره ابُن ماكوال ، و

ْنَدنِيِجيَّة قيل : الّصواُب أَّن الثيابَ  ، َزْنَدنِيِجيٌّ  ومنه ثَْوب ، َزْنَدنة البَُخاريُّ فإِنه َذَكَره في (5)وأَما أَبو كامل البصيُر   إِنَّما تُْنَسُب إِلى : الزَّ

خين َزْنَدنَة  وأَهِل األَنساب. ، اآلتي ذكرها ، كما صرح به الصاغانّي ، وغيُر واحد من المؤّرِ

ْندو  َجبٌَل بنَْجد. الزَّ

حمن البُخاِرّي ، : ة أُخرى ببُخاَرى. َزنََدْنةو ْنَدنِيّ  منها : أَبو جعفٍر محّمُد بُن سعيِد بن حاتم بن َعطيَّةَ بِن عبد الرَّ ثين مات  الزَّ ، من المحّدِ

ْنَدنيّ  ، حدََّث عن ُعبيد هللا بن واصل. وأحمد بن موسى بن حاتِم 320سنة  مة تاُج الّدين محّمد بن محّمد الزَّ  ، عن َسْهل بن حاتِم. والعالَّ

ْنَدنِيّ  ْندنيّ  بو طاهر نَُصير بن علّي بن إِبراهيمَ ُمقِرُئ ما وراَء النَّْهِر ، َكْهٌل ، أُخَذ َعْنه أَبو العالِء الفََرِضّي وعظَّمه. وأَ  الزَّ ، عن أَبي  الزَّ

 علّيٍ الكشانّي.

 ، وهو الصواب. (6)وقد ُرِوي بالذال المعجمة فِي آِخِره  نَهر أَْصبََهاَن ، بفتح الزاي وضّم الراِء : ، َزْنَدُرودُ و

ْنَدُروذ وقال ابن خلِّكاَن : وقولهم وذ هو النّْهر بالفارسيّة. والظاهر أَنَّ نَهر كبيٌر بباب أَصبَهان : ه الزَّ ندَ  ذه العبارةُ ليست جيِّدة ، فإِن الرُّ  الزَّ

وِذ. (7)اسُم قَْريَة   ، أُضيفت إِليه ، كقولهم : َمْرُو الرُّ

ْندُرود وقد نُِسَب إِلى  .206يوسف بن محّمد ، وَموِلُده سنة  الزَّ

، عنه أَخذ البغداديّون مْذَهب  (8)بِِعَمارة واِسَط ، منه أَبو الحسن َحْيدرةُ بن َعْمٍرو  واِسَط ، َخِربَ د ، قُْرَب  بفتْح الزاي والواو : ، َزْنَدَوْردو

 َداوود.

وم ، َزْنَدةُ و  .عنههللارضيمن فتوح أَبي ُعبْيَدة  : د ، بالرُّ
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 َحْزن بدل الَجْون. وفي بعض النسخ : بُن الَجْوِن أَبو ُداَلَمةَ الشاعرُ  َزْندُ و

__________________ 
 ( وهي عبارة التهذيب واللسان ا والرواية األوىل عبارة الصحاح.1)
 ( الصحاح : ومل يقر.2)
 .«غارم»عار ويف اللباب »( يف نسخة  نية من القاموس : 3)
 ( وقد ورد أيضاً يف معجم البلدان واللباب4)
 ( اللباب : البصريي.5)
 ( وهي عبارة ايقوت.6)
وزان حكمه مبعىن ا ي ورود بزنة جود هي النهر  زنده اســـم قرية اخل فصـــر القو  فيه أن الزند قوله : والظاهر أن»طبوعة املصـــرية : ( هبامش امل7)

 .«يف الفارسي فيكون معناه النهر ا ي مث استعملته العرب زندرود بفتح الزاي اه من هامش املطبوعة
 ( يف معجم البلدان : ا سن بن حيدرة بن عمر.8)
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 في نسب َعْدنَاَن. بن بََرى بِن أَْعَراِق الثََّرى ، َزْندُ و

 وبََرى : هكذا هو بالموّحدة عندنا ، وفي بعضها : بالتحتيّة.

نَدو عن الصاغانّي ، بالتحريك : ع ، ، َزنَدٌ و وفيه  اِء النَّاقَةفي َحي ويُْحَشى بها وتَُدسُّ  بالّضّم ، وهي َحَجٌر تُلَفُّ عليه ِخَرقٌ  الدُّْرَجة : (1) الزَّ

وه فأخَرُجوه ، فتَُظنُّ أَنها َولََدْت ، وذلك فإِذا فُِعَل ذلك بها َعطفَت ، كذا قالَه  إِذا ُظئَِرْت على َولَد غيرَها ، َخْيٌط فإِذا أَخَذَها لذلك َكْرٌب َجرُّ

 ، قال أُوس : َزنََدت َزنداً  أَبو ُعبَْيدةَ وغيره. قد

ُم أَ  كـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــ  ىَن ِإّن أُم ـــــــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــــــــُ يِن ل ـــــــــــــــــــــَ  ب

ا     َرهـــــــــــَ فـــــــــــح ر َ  ثــــــــــــَ خـــــــــــَ ت فـــــــــــَ قـــــــــــَ دُ َدحـــــــــــَ  (2) الـــــــــــز نـــــــــــَ
  

إِذا كان في َحيَائِها قََرٌن ، فثَقَبُوا َحيَاَءَها من ُكّل ناِحية ، ثّم َجعلوا في تلك الثُّقُِب ُسيوراً ، وَعقَدوها َعْقداً  (3)الناقَةُ  ُزنَِّدت وقال ابُن ُشَمْيل :

 .التَّْزنِيد فذلك َشديداً ،

يِّقُ  ، الُمَزنَّدُ و  ٍء.الُمْمِسك ال يَبِضُّ بشيْ  كُمعَظَّم : البَخيُل الضَّ

 في النَّسب. الدَِّعيُّ  أَيضاً : اللَّئيم ، وقيل هو الُمَزنَّدو

يِّقُ  الثَّوبُ  : الُمَزنَّدو  القَِصيف. القليُل العَْرِض  الضَّ

 وفي األُّمهات اللُّغَويِة : فوَق مالَهُ. عاقََب فَْوَق َحقِّه ، ، إِذا َزنَّدو إِذا بَِخَل ، َزنَّدَ و َكَذَب ، إَِذا تَزنيداً  الّرجلُ  َزنَّدَ  عن ابن األَعرابّي :و

قَاءَ  َزنَّدَ و ْند . وكذلك الَحْوُض واإِلناُء ، ومألَ سقاَءهُ حتّى صار مثلَزْنداً  هُ  َكَزنَدَ  ، ه َمألَ  : تَزنيداً  الّسِ  ، أَي امتأَلَ. الزَّ

 .َزْنَده أَْوَرى َزنََّد تَزنيداً و

 .َزْنَده أَْوَرى َزنََّد تَزنيداً و

جُل : أَْزنَدَ و  .(4)وفي التكملة : في َوَجِعه  في َرْجِعه : َرَجع ، أَْزنَدَ و زاد ، الرَّ

 الّرُجُل : تََزنَّدَ و أَي َعْنهُ ، وَحِرَج َصْدُره :  بالَجَواِب ،َضاقَ  إِذا ، تََزنَّدَ  سأْلته مسأَلةً فو كفَِرَح : َعِطَش ، الرجلُ  َزنِدَ و

َق  َغِضبَ   ، قال َعِديٌّ : (5)وتَحرَّ

ضح  لــــــــــَ ــــــــــَ َت الــــــــــّرِجــــــــــاَ  فــــــــــال تـ هــــــــــح ــــــــــَت فــــــــــاكــــــــــَ  ِإذا أَن

وا وال و     َر مــــــــــــا قــــــــــــالــــــــــــُ رح مــــــــــــثــــــــــــح دِ قــــــــــــُ َزنــــــــــــ  ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ  تـ

  
 وقد ُرِوَي بالياِء. وسيأْتي ِذْكُره.

عن ابن ُدريد  َرِحُمَها بْعَد الِوالَدة ، أَي انَدلَقَت أَن تَُخلَّ أَشاِعُر النَّاقَِة بأَِخلَّة صغاٍر ، ثم تَُشدَّ بَشعٍر ، وذلك إِذا اْنَدَحقَْت ، التَّْزنيد أَصلُ و

 بالنون والباِء.

 ما يَزيُدَك. أَي بالتشديد يَُزنُِّدك وما أَي على فَْضل َزْيِد ، أَحٌد عليه ، يُْزنُِدكَ  ما عن أَبي َعمرو :و

منها الحاكم أبو الفوارس عبُد الَملك بن محّمد بن َزَكريّا  ة بنََسَف ، بفتح الّزاي فسكون النُّون وكْسر الدال ، ثم ياٍء تحتيّة ساكنة : ، َزْنِدينَاو

 .495بن يَحيَى النََّسفّي ، توفَِّي سنة 

 من أَعمال َهَراةَ. ة بماِلينَ  كَسْحبان : َزْندانُ و

 َغَزاَها ابن أَبي َسْرح سنة إِحَدى وثالثين. ونَاحيَة بالَمِصيَصة ولم يُنسب إِليها أَحدٌ  ة بَمْرَو ، أَيضاً : َزْنَدانُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 .(6) [ُمَضيَّق]: قليٌل  ُمَزنَّدٌ  َعَطاءٌ 
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 ، أَي َمتين. َزْند وفالن

 َء فيها.: َدقيقَةٌ في ُطوٍل ، بينما تَرى فيها شيئاً إِذ ال شيْ  ُمَزنَّدةُ  وَمَزادةٌ 

 على أَْهله : َشدََّد عليهم. َزنَّدَ و

 فاُلٌن : ضاَق َصْدُرهُ. تَزنَّدَ و

 : َسريُع الغَضب. ُمَزنَّدٌ  وَرجلٌ 

 : لم يَُضيَّق حين ُخلَق. يَُزنَّد وللفرس َمْنَخٌر لم

نَاد وأَبو نَادو ابعين.: من أَتْبَاع الت الّزِ  اسٌم. الّزِ

__________________ 
 ( هذا ضبرت التكملة ا ويف التهذيب ِ سكان النون.1)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان ِ سكان النون ا والضبرت عن التكملة.2)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان بتخفيف النون ضبرت قلم. ويف التكملة فقد ضبطت كاألصر والقاموس.3)
 نسخة  نية من القاموس : وجعه أيضاً.( ويف 4)
 كما يقتضيه سيا  اللسان.« وحتّز »ولعر املناسب « : التحز  والتغضب التزند»( يف اللسان : 5)
 ( عن األساس.6)
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نَدو مخشريُّ بسكون النون ،  الزَّ وجعله َمجازاً ، ويروى بالراِء محّركةً : الُمَسنَّاة من َخَشٍب وِحَجارة ، يَُضمُّ بعُضَها إِلى بعٍض ، وأَثبته الزَّ

 والباِء. وقد تقدَّم.

 ، وكلُّ َخْيٍر عندي من عْنِدك. بَزْنِدك ومن المجاز : أَنا ُمْقتَِدحٌ 

ْندو  وِزْنديٌق. ِزْنديٌّ  ، بالكسر : كتاُب ماني الَمجوسّي ، والنِّسبة إِليه الّزِ

 * ومما يستدرك عليه :

ْرَدة كعلَّْكَدة ، أَهمله الجماعةُ. وقال ابُن  زْنمردة : [زنمرد] ، بفتح الّزاي والميم ، وبكسرهما ، وبَكْسر الميم مع فتح الّزاي ، ويقال : ِزمَّ

جال ، وأَنشد الجوهريُّ ألَبي المغطش الحنفّي ، في : ك د ش : ّي ، وأَبو َسْهل الَهَرويُّ : هي المرأَة الُمشبَّهة بالّرِ  بَّرِ

نــــــــــــــــيــــــــــــــــُت  رحَدةبــــــــــــــــزَ مــــــــــــــــُ ا   لــــــــــــــــحَ  كــــــــــــــــالــــــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُدش    نــــــــــــــــــح  أَلــــــــــــــــــص  وَأخــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَث مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــُ

  
 .(1)فانظر في ك د ش 

وال يُعبَأُ بما ـ  َكُرمَ  ، مثل َزُهدَ  زاد ثعلب :و ، فيهما. يَْزَهدُ  وَسِمَع :ـ  وهو أَعلَى ، خالفاً لما قالَه شيُخنا كَمنََع ، وَعْنهُ ، فيه َزَهدَ  : [زهد]

 جماهيُر.قَالَه شيُخنَا : أَنَكرها ال

 ، الفتح عن سيبويه ، َزَهداً و بالّضّم ، هو المشهور ، ُزْهداً ـ  وتكلَّف حتَّى جعلَه من نَْقل الِفْعل إِلى فَعَُل إِلرادة الَمْدح ، وكمال التوصيف

هادةُ  أَي أَو هي ، ُزهَّاد ، من قَوم زاهدٌ  كَسَحابة ، فهو َزَهاَدةً و ْنيا. : الزَّ  في الدُّ

ْهد ال يقالو ين إِالَّ  الزُّ ةُ اللُّغة عن الخليل ، في الّدِ ةً ، وهذا التفصيل نقله أئمَّ  ضدُّ َرِغَب. خاصَّ

 فيه ، وعنه ، بمعنَى تََرَكه وأَعَرض عنه. َزَهدَ  وفي المصباح :

 .(2) (وَكانُوا ِفيِه ِمَن الّزاِهِدينَ )وقال هللا تعالى 

 فيه. ُزْهد قال ثعلٌب : اشتََرْوه على

ْهرّي ، وُسئَل عنفي و ْهد حديث الزُّ ْنيَا فقال : الزُّ ويَْقُصَر  (3)أَراد أَن ال يَْعجز  «هو أاَلَّ يَْغلَب الَحاَلُل ُشْكَره وال الَحَراُم َصْبَره» في الدُّ

 الَحالل وال َصْبَره عن تَْرك الَحَرام. (4)ُشْكَره على 

 أْخذُ أَقَّلِ الِكفَايَة مّما تُيُقَِّن ِحلُّه ، وتَْرُك الزائد على ذلك هلل تعالى. أَنه : ونقل شيُخنَا عن بعض األَئّمة : أَْصَوب ما قيل فيه

 .زهَّده تَْزهيداً و . وهذا عن الصاغانّي ،كأَْزَهُده ِإزهاداً  َحَزَرهُ ، وَخَرَصهُ ، : يَْزَهُده َزْهداً  كَمنَعَه النَّْخل ، َزَهدَ  من المجاز :و

َهد مالََك تَْمنَعُ من المجاز : و كاةَ ، الزَّ المال  حكاه أَبو سعيد عن ُمبتَكٍر البَدوّي ، قال أَبو َسعيد : وأَصلُه من الِقلَّة ، ألَّن زكاةَ  ، محّركةً : الزَّ

 ألَن ُرْبع العُْشر قليٌل. ٍء فيه. وفي األَساس :أَقلُّ شيْ 

ِهيدُ و  : قليُل الَخْير ، وهو َمجاز. َزِهيدٌ  : قليٌل وَرجل يدٌ َزهِ  وعطاءٌ  القَِليُل ،و كأَمير : الحقيرُ  الزَّ

ِهيدو يُِّق الُخلُقِ  : الزَّ جاِل ، واألُنثَى الضَّ اِهدِ  ، قاله اللِّْحيَانيُّ ، َزِهيدةٌ  من الّرِ هادة ، بَيِّنُ  زاهٌد َزِهيدٌ  وفالن ، كالزَّ ْهدو الزَّ  . أَنشد أَبو َطْيبة :الزُّ

َبِد الَقرحَض لَئيمو   زاهَدااً َتسح
هيدو  القليُل األَكِل. : الزَّ

ٌ  َزِهيدٌ  وفي التهذيب : رَجلٌ  ٌ  َزهيَدةٌ  ، وامرأَة : قليلةُ األَْكل ، وَرغيبة : َكثيرةُ  َزهيَدةٌ  ، وهما القلياَل الطُّْعِم ، وفيه في موضع آَخَر : وامرأَة

 األَكل. َزهيدُ  األَكل ، وَرجلٌ 

هادةُ  ويُفهم من عبارة األَساس أَن مصدرهُ : ْهدُ و الزَّ  .(5) الزُّ



3927 

 

هيدو يِّقُ  : الزَّ  .ُزْهَدانٌ  ه :األَْرض : َضيِّقُها ، ال يَْخُرج منها كثيُر ماٍء ، وَجمع َزهيدُ و القَليُل األَْخِذ للماِء ، الَواِدي الضَّ

ِهيد وقال ابن ُشَمْيل :  من األَْوَدية : القليُل األَْخِذ للماِء النَِّزُل الذي يُِسيله الماُء الَهيّن لو بالَْت فيه َعنَاٌق ساَل ، ألَنه الزَّ

__________________ 
 ( يف التاج ورد يف كندش.1)
 .20( سورة يوسف اآية 2)
 حتريف.« يعجز أن»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 ( يف النهاية : عل  ما رزقه   من ا ال .4)
دو  الزهادة بّا  زاهد زهيد وفالن»( عبارة األساس : 5)  .«وهي قلة الط عحم الز هح
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 قاٌع ُصلحٌب ا وهو ا َاُد والن زُ .
ّكيت : فالن َعدَّهُ قليالً ، أَي العََطاَء : اْستَقَلَّه ، أَي ، اْزَدَهَدهُ و  قليالً. َزهيداً  َعَطاَء َمْن أَعطاه أَي يَعُدُّه يَْزَدِهدُ  قال ابن الّسِ

 .(1)َرغَّبَه  في األَمر : َزهََّدهو ، فيه وعنه ، ِضدُّ التَّرغيب ، التَّزهيدُ و

ُدونَهُ  والناس التَّْبِخيُل ، : التَّزهيد من المجاز :و لُونَ  يَُزّهِ  ه ، قال َعديُّ بن َزْيد :ويُبَّخِ

نح كــــــــــــاَن اَبخــــــــــــالً و  َ
ــــــــــــُة اأُلوىَل ملــــــــــــ خــــــــــــل ــــــــــــَ ب ــــــــــــح ل ــــــــــــَ  ل

مح َأو     لـــــــــَ رح يــــــــــُ خـــــــــَ بـــــــــح نح يــــــــــَ دِ َأعـــــــــف  ومـــــــــَ َزهـــــــــ   (2) يــــــــــُ
  

ل ، ويُْنَسب إِلى أَنه  لَئيٌم. َزهيدٌ  أَي يُبَخَّ

 .َزهيداً  ورأَوه اْحتَقَُروهُ  أَي «الَحدَّ  تََزاَهُدواو الَخْمر في اْنَدفَعُوا قد الناسَ  أَنَّ  عنههللارضيَكتََب إِلى ُعَمَر »في َحديث خالد :  ، تََزاَهُدوهُ و

ثاِن. الَمْوصليُّ : الّزاهد وأَبو بن الَخِصيب ، بُن عبد هللا زاهدُ و  ُمَحّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

فيه ، قال األَعشى ، يمدح قوماً بُحْسن ُمجاورتهم جاَرةً  يُْزَهدُ  ، ألَن ما عنده من قلَّته (3) ُمْزِهدٌ  ن : القليُل الماِل. وهو ُمْؤمنٌ كُمْحسِ  الُمْزِهدُ 

 لهم :

ىَن  غــــــــــــِ ر هــــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــح بــــــــــــوا ســــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــُ طــــــــــــح نح يــــــــــــَ لــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

رتحكــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــــا و     الــــــــــــــــــــــنح يــــــــــــــــــــــَ  إِلزهــــــــــــــــــــــادهــــــــــــــــــــــَ

  
 ، أَي ِقلَِّة مالَها. إِلْزهاِدَها يقول : ال يَتركُونها

ُجلُ  أَْزَهدَ و  ، ال يُْرَغُب في ماله لِقلَّته. ُمْزِهداً  ، إِذا كان إِزَهاداً  الرَّ

 فيما عنده. وأَنشد اللِّْحيَانيُّ : َمزهودٌ  : لَئيمٌ  زاهدٌ و َزهيدٌ  وَرجلٌ 

 اي َدبحُر ما بت  بَليحِلي هاجَدا
اح ســــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــَدا و  تــــــــــــــَ عــــــــــــــَ َدوحُت الــــــــــــــر كــــــــــــــح  ال عــــــــــــــَ

زَاِوَدا   
َ

فـــــــــــــــــــِذي املـــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُ ًة َأن تـ افـــــــــــــــــــَ  خمـــــــــــــــــــََ

  

وقـــــــــــــًا ابرداً و  بـــــــــــــُ ِدي غـــــــــــــَ عـــــــــــــح قـــــــــــــي بــــــــــــــَ بـــــــــــــِ غـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

ئـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــًا و     رحَض لـــــــــــــَ َبد الـــــــــــــقـــــــــــــَ  زاهـــــــــــــداً َتســـــــــــــــــــــــــــح

  
 ما يَْكفيك ، أَي قَْدَر ما يَْكفيك ، وهو َمجاٌز. (4) َزْهدَ  ويقال : ُخذْ 

 َزهيَدةٌ  لعَْيِن : إِذا َكان يُْقنِعه القَليُل ، وَرِغيُب العَْيِن : إِذا َكان ال يُْقنِعُه إِاّل الَكثيُر ، وهو َمجاٌز : وله َعينٌ ا َزهيدُ  وقال األَزَهريُّ : رجل

 وعيٌن َرغيبةٌ.

عَاب ال َزَهادَ  التِّالع ، بالفتح : ِصغَارها ، يقال : أَصابَنَا َمطٌر أََسالَ  َزَهادُ و غار من الواِدي.الغُْرَضاِن ، أَي الّشِ  ّصِ

اُل أَبو بكٍر محّمُد بُن داوود بن ُسليماَن النَّيسابوريُّ ، تُوفِّي سنة  بالّزاهد واشتََهر ُث الرحَّ رين : أَبو العباس أَحمُد  342، الُمَحّدِ ومن المتأَّخِ

 بُن سليماَن القاِدِرّي بمصر ، صاحب الَكرامات.

ْودُ  : [زود] ادِ  : تَأْسيسُ  الزَّ ادُ و الزَّ وقد جاَء في  ، األَخيرةُ على غير قياس. أَْزِوَدةٌ و أَزوادٌ  ميعاً ، والجمع :َطعاُم السَّفَر والَحَضر جَ  الزَّ

 .(5)الحديث 

ْدته ، وهذه عن الصاَغانّي : أََزْدتُه إِزواداً  يقالو ، الزادِ  أَي كِمْنبَر : ِوَعاُؤه ، ، الِمْزَودو دَ  ، َزوَّ  .زاداً  اتََّخذَ  : فتََزوَّ

 قال أَبو ِخراٍش :
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ن ال و  يــــــــــــــــَك ابأَلخــــــــــــــــبــــــــــــــــاِر مــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــد أيحتــــــــــــــــِ

َذاِء وال     ُز اب ــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــــــِّ زِيــــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــــَُ  تــــــــــــــــــــــُ

  
وا به لُطوِل ِرقَابِِهم ، كذا في حاِشيِة القرافّي ، أَو ِلضخاَمتها ، كأَنّها مألَى ، كما في شرح شيِخنا. : لَقٌَب للعََجِم ، الَمزاِودِ  ِرقابُ و  ُسمُّ

 آِل أَبي ُصْفرةَ األَْزِدّي. كُجَهْينَة : امرأَةٌ من الَمهاِلبة ُزَوْيدة «بُِزَوْيَده َهْيَهاَت ، إِنَّ ُزبَْيَده ، ال تَُشبَّهُ »من المجاز قولُهم : و

ادٌ و  وفي بعض النُّسخ ، َكَكتَّان : ابُن َعْلواَن ، ، َزوَّ

__________________ 
 ( اللسان : رّغبه عنه.1)
 ومثله يف التهذيب.« يلم ويزهد قوله : يلم أو يزهد ا الذي يف اللسان :»ة : ( هبامش املطبوعة املصري2)
 .«مزهدٌ  مؤمنٌ  الناس أفضر»:  وسلموآلهعليههللاصلى( وقد وردت يف حديث النيب 3)
 ( هو ضبرت اللسان والتهذيب.4)
 قالوا : نعم. ؟ءشي أزودتكم ( ولفظه كما يف اللسان : قا  لوفد عبد القي  : أمعكم من5)
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 عن َأيب عليِّ بِن الّصّواف. اَ ِديِثي  ا ا وهو الّصواب (1)َعل ون 
ادُ و اد البصريُّ ، عن الِحْرماِزّيِ ، وعنه أَخو بُن َمْحفُوظ القَُرْيعيُّ  َزوَّ ثان. : َذوَّ  ُمَحّدِ

ْكب ، زاد من المجاز هوو ْكبِ  أَْزوادُ و الرَّ بن المطَّلب بن أََسِد  وَزْمعَةُ بُن األَْسودِ  بِن أَُميَّة ، ُمَسافُِر بُن أَبي َعْمرو لقُب ثاَلثة من قُريش : الرَّ

ى بن قَُصّيٍ ،  .اعنههللارضيبِن عبد هللا بِن َعْمرو بن َمخزوم والد أُّمِ المؤمنين أُّمِ َسلََمةَ ،  وأَبو أَُميَّةَ بُن الُمِغيَرةِ  بن عبد العُزَّ

وا بذلك دُ  لم يَُكنْ  وفي نسخة : ألَنهم ، ألَنّه ، ُسمُّ ادَ  َمعَُهم أََحٌد في َسفَر ، يُْطعمونه َويَْكفُونه يَتََزوَّ ويُْغنُونَه ، وذلك ُخلٌُق من أَْخالِق قُريٍش  الزَّ

 ، ولكن لم يَُسمَّ بهذا االسم غيُر هؤالِء الثالثِة.

ْكبِ  دِ َزا أَْقَرى ِمن»وَوَرد في األَمثال :  .« الرَّ  فقيل هو واحٌد منهم ، وقيل : الُكلُّ

ْكِب : فََرسٌ  زادُ و  بالصافِنات الِجيَاد. عزوجلمعروف ، من الخيل التي َوصفََها هللا ،  الرَّ

ْيد ، فكان الَوفُد إِذا نَزلُوا َرِكبه أَحُدهم فصاَد لهم ما يَْكِفيهم ، َي به ، ألَنه كان يَْلَحق الصَّ وسالُمه  ُسليماُن ، َصلََواُت هللا عليه أَعطاهُ  ُسّمِ

ا َوفَُدوا َعلَْيه ، القَبيلة المشهورة لألَْزد وعلى نَبيِّنا ،  قيل : ومنه أَْصُل كّلِ فرس َعربّيٍ. (2)فتنَاسَل عنَدهم وأَنجَب ، قاله أَبو الثدي  لمَّ

دَّة الثانيَة من أَْهل اليََمن ،َكتَ  وهو من أَْقيَال ِحْمير ، ، بالّضّم ، اسُمه َسعيٌد ، ُزودٍ  ذُوو نقله  ب إِليه أَبو بَْكٍر َرضَي هللا َعْنه ، في شأْن الّرِ

.  الصاغانيُّ

 * ومما يستدرك عليه :

 ، على الَمثَل. زادٌ  كلُّ َعمٍل انقُِلَب به من خير أَو َشّرٍ ، َعَمٍل أَو َكْسٍب ،

دَ و (3) (ّزاِد الت َّْقوىَوتَ َزوَُّدوا فَِإنَّ َخْْيَ ال)وفي التنزيل العزيز  ْنيا لآلخرة. تَزوَّ ْدتهو من الدُّ دَ و ، (4) [إِلى فالن]ِكتاباً  زوَّ من األَمير  تَزوَّ

دَ و ِكتاباً لعاِمله ،  منّي َطْعنَةً بين أُذُنَْيه ، وِسَمةً فاضَحةً بيَن َعْينَْيه. تََزوَّ

ْيد قال شيخنا : ولو قال : ، بالفتح ، والكسر ، والتحريك الّزيدُ  : [زيد] يادةُ و ، ويُكسر ويُحّرك ، كان أَخصر ، وأَْوفََق بقواعده ، الزَّ  ، الّزِ

ْيَدانُ و ، الَمَزادُ و ، الَمِزيدُ و بالكسر َكاِء. بمعنًى ، ح فسكون ، كّل ذلكبفت ، الزَّ  أَي بمعنَى النُُّمّوِ والزَّ

 .َزْيَدانُ  : يَزادُ  وذلك قالوا : الشَّْنآن والَّليَّان ، ال ثالَث لهما ، وعلى ما للمصنّف األَخير شاذٌّ كالشَّْنان ،و

 ، بالكسر والفتح ، وبهما ، ُرِوَي قوُل ِذي اإِلْصبَعِ العَْدوانِّيِ : ِزيدٌ و على الِمائة َزْيدٌ  ويقال هم

ٌر و  عحشــــــــــــــــــــــــــَ ُم مــــــــــــَ دٌ أَنــــــــــــتــــــــــــُ ٍة  َزيــــــــــــح ائــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــ  مــــــــــــِ

يـــــــــــــُدوين     رًّا فـــــــــــــكـــــــــــــِ مح طـــــــــــــُ رَكـــــــــــــُ ـــــــــــــح وا أَم عـــــــــــــُ  فـــــــــــــَبمجـــــــــــــِح

  
يادة : َجعَْلت فيه أَِزيده ِزيادةً  أَنا ِزْدتُهو ا الّزِ َواَدة وأَمَّ يارة ، بالراِء ، بال فتَْصحيٌف من ال بالّضّم ، ، الزُّ َواَرة والّزِ َجْوَهرّي ، وإِنما هي الزُّ

نبَّه عليه الصاغانّي في تكملته ، وعبارة الَجْوهرّي إِنما هو نَْقٌل عن يَْعقُوَب ، عن الِكَسائّي ، عن ُشيوخه ، فال أَدري كيف  ِذْكر النُُّمّوِ ،

ْل.  يُْنَسب الغلَُط إِلى الناقل فتأَمَّ

 (5) (َفزاَدُهُم هللاُ َمَرضاً )يتَعَدَّى إِلى َمْفعُولَْين ثانيهَما : َخْيراً ، ومنه قولُه تعالى :  َزاد إِشارةٌ إِلى أَنـ  َخْيراً ، َزيََّدهو ْيراً هللا خَ  زاَدهو

ي الثنين يَتعدَّى لواحٍد نحو ، ازَدادو ، الزماً ، زاد وقد يَتعدَّى لواحد ، ومطاوُعه : ، فَزادَ ـ  وأَمثاله ، وال عبرةَ بمن أَنَكره  وُمَطاوع المتعّدِ

 .ازدادَ و كَذا زادَ 

ياً باتّفاق أَهل الُّلغة ، وقالوا إِن ازدادَ  أَن« الِعنايَة»وفي  يادة أَبلُغ من االزديادَ  يَِرُد في كالمهم الزماً ومتعّدِ ، كاالنتساب والَكْسب ، كذا  الّزِ

 قاله شيخنا.

يادة وَطلَب منه وَشَكاه ، أَي عتب عليه في أَمٍر لم يَْرضه : استقَصَره استزاَدهُ  من المجاز :و  ُمستزادَ  ويقال : ال ، الّزِ

__________________ 
 ( وهي كذلك يف التكملة.1)
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 أاب الند . 1( التكملة : 2)
 .197( سورة البقرة اآية 3)
 عن األساس. زايدة (4)
 .10( سورة البقرة اآية 5)
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 يف َحِديثه. (1) َيستزِيد َعليحه ا وهو َمزِيدَ  عل  ما فَعلحت ا وال
ْعر ، : الغاََلءُ  التَّزيُّدُ و  في الثََّمن حتى بَلَغ ُمنتهاه ، كما في األَساس. (2) تَزايَُدواو ، كالتَّزايُدِ  في الّسِ

ْلعِة ، إِذا بِيعَْت فيَمنْ  تَزايَدَ  وفي اللسان :  في الَحِديث. الَكِذبُ  : التَّزيُّدو ، يَِزيدُ  أَهُل السُّوِق على الّسِ

 .(3)اقَتها إِإِلبُل في َسْيرها : تكلَّفْت فوق ط تَزيََّدت يقال َسْيٌر فوق العَنَِق ، : التَّزيُّدو

 براِكبها. وكذلك الفَرُس. (4)النّاقةُ : َمدَّت بالعُنُق ، وساَرت فوق العَنَِق ، كأَنََّها تَعوم  تَزيََّدت وفي األَساس :

يادةِ  تَكلُّفُ  : التّزيُّدو  في َحِديثِه وكالِمه ، إِذا تَكلَّف ُمجاَوزةَ ما يَْنبَغي. وأَنشد : يَتَزيَّد أَي الفْعِل ، وإِنسانٌ  ، في الَكالِم وغيِره ، الّزِ

ضح  لــــــــــَ ــــــــــَ َت الــــــــــّرِجــــــــــاَ  فــــــــــال تـ هــــــــــح ــــــــــَت فــــــــــاكــــــــــَ  ِإذا أَن

وا وال و     ثــــــــــــَر مــــــــــــا قــــــــــــالــــــــــــُ رح مــــــــــــِ دِ قــــــــــــُ َزيــــــــــــ  ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ  تـ

  
ت اإِلشارةُ إِليه. يقال فِيِهما : كالتَّزايُدِ  .. ويُرَوى بالنون. وقد تقدَّم  .تََزايَدَ و تََزيَّدَ  فيه ، وفي الغالِء ، كما َمرَّ

اِويَةُ. الَمَزاَدةُ و  : الرَّ

يَت َراِويَةً مجازاً ، للُمجاورة ، إِذ ال الَمَزاَدة قال شيُخنا : وإِطالقُ  اِويَة ، وبالعكس ، إِنما هو َمجاٌز في األَصّح. قالوا ُسّمِ اِويَةُ هي على الرَّ رَّ

واٌو ، وأَنََّها من  الَمزاَدةِ  وَزعم طائفةٌ من أَهِل الُّلغَة ، منهم أبو منصور ، أَن َعْينَ « الِمْفتَاح»الدَّابَّةُ التي تَْحِملُها ، وهو الِّذي َجَزَم به في 

ْود ، وبه َجَزَم صاحُب الِمْصباحِ وأَورَده صاحُب اللسان في الواو والياِء ، وهو  الزيادة شرح الشفاِء : هي من»َوَهٌم. قال الَخفَاِجيُّ في  الزَّ

ادِ  فيها ِجْلٌد ثالٌث ، كما قاله أَبو ُعبَْيَدةَ ، ال من يُزادُ  ، ألَنه  بما ُجِعل فيها المزادةَ  ومن فَسَّرَ « : شرح المفتاح»كما تَوهََّم. وقال السيد في  الزَّ

َِّسَع ، ال تكون الَمَزادة أَو فقْد َسَها. الّزادُ  :  (5)قاله أَبو ُعبَيَدةَ  ، َمَزايِدُ و َمَزادٌ  ج : وكذلك السَِّطيحةُ ، إِاّل من ِجْلَدْيِن تُْفأَُم بثالٍث بينهما ِلتَت

حَمل فيها التي يُ  الَمَزاَدةُ و والظاهر من عبارة المصنّف أَنهما قوالِن ، والمعروف أن الثانَِي بياٌن لألَّول ، كما قاله شيُخنا. وفي المحكم :

َي  يادة بذلك لَمَكانِ  (6)الماُء ، وهي ما فُِئَم بِجْلٍد ثالٍث بين الِجْلَدْيِن ، لتتَِّسَع ، سّمِ ، وقيل : هي الَمْشعُوبة من جانٍب واحٍد ، فإِن َخَرَجْت  الّزِ

 من َوْجَهْيِن فِهي َشِعيٌب.

ادَ  وقالوا : البَعيُر يَحِمل  بمنزلِة َراِويٍة ال َعْزالَء لها. الَمزادةُ و ، أَي الطَّعاَم والشََّراَب ، الَمَزادَ و ، أَي الطَّعاَم والشََّراَب ، الَمَزادَ و الزَّ

اكُب بَِرْحِله  الَمَزادُ  قال أَبو منصور :  ، وال عزالَء لها. (7)، بغير هاٍء ، هي الفَْردةُ التي يَْحتَِقبها الرَّ

اِويةُ فإِنها تَ  واِء ، وكّل واحدة منهما (9)تُعَكمان  (8) [اللتين] الَمزادتينِ  ْجَمع بينوأَما الرَّ ى عليهما بالّرِ ،  َمَزادةٌ  على َجْنبَيِ البَِعير ، ويَُروَّ

 .َمَزادٌ  . وربما حَذفُوا الهاَء فقالوا :َمزايِدُ  والجمع

يَْت ألَنهاتكون  الَمَزادةُ و وقال ابن ُشَمْيل : السَِّطيحة ِجْلَدان مقاباََلِن ،  على السَِّطيَحتَْيِن. تَِزيد من ِجْلدين ونِْصف ، وثاَلثِة ُجلود ، ُسّمِ

 فتْح الميم. وقال صاحب المصباح : الِقياُس كسُرها ، ألَنها آلة يُستقَى فيها الماُء. الَمَزادةِ  قال شيُخنا : والمعروُف في

ْل. وهللا أَعلم. ْرٌف للماِء ، وعليه فالِقيَاُس الفتُْح ، ويَؤيِّده قولُه بعُد :إِنها ظَ « : شرح المفتاح»قلت : ويخاِلفُه قوُل السيد في   يُْستَقَى بَِها. فتَأَمَّ

وائِدُ و ْحلِ  الزَّ ِر الرَّ  .لزيادتِها : َزَمعَاٌت في ُمَؤخَّ

َوائد ذوو َي به : األََسُد ، الزَّ  ده ، وأَنشد :في َهِديره وَزئِيره وَصْوتِه ، قاله ابن سي لتَزيُّده ُسّمِ

ه  َزَوائـــــــــــــــدَ َأوح ِذي  طـــــــــــــــاُف أبَرضـــــــــــــــــــــــــــــِ  ال يـــــــــــــــُ

رِ     رحســـــــــــــــــــــَ ُ
وِب املـــــــ نـــــــُ َج كـــــــالـــــــذ  هـــــــِ جـــــــح هـــــــَ ُ

غحشـــــــــــــــــــــَ  املـــــــ  يــــــــَ

  
__________________ 

 .يتزيد ( األساس :1)
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 ( األساس : يف مثن السلعة.2)
 ( اللسان : طوقها.3)
 املصرية.ونبه عل  ذلك هبامش املطبوعة « تقوم»( عن األساس وابألصر 4)
 ( الصحاح واللسان : أبو عبيد.5)
 ( اللسان : ليت.6)
 ( التهذيب : خلف رحله.7)
 عن التهذيب. زايدة (8)
 .«بعكمان»( عن التهذيب وابألصر 9)
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وائد ذوو  َسَكن المدينة. ُجَهنِيٌّ ، َصحابِيٌّ  : الزَّ

 .«واإِلصابة« »واالستيعاب»للذََّهبِّي ، « التَّجِريد»و ا في ُمْعَجم ابن فَْهد ، وعن أَبي أُمامةَ بن َسْهل قال : هو أَّول من َصلَّى الضَُّحى ؛ كذ

ةِ  في وسلموآلهعليههللاصلىولم يذكروا اسمه. وقال ابُن عبد البَّر : له ِروايةٌ عن النبّي   .الوداع َحجَّ

ْوا :و ْوه بالِفْعل المستقبَل ُمَخلًّى من الضمير ، كيَْشُكر ويَْعُصر ، يَِزيدَ و َزْيداً  َسمَّ ككتَّان ،  ، َزيَّاداً و كِكتاب ، ِزيَاداً و كُزبَْير ، ُزيَْيداً وَ  ، سمَّ

ً وَ  (7) [َزيَّادةو ِزيَادة]و  بزيادة الكاف. ، زْيدكا

بزيادة الالم ، كِزيادتِها في َعْبَدل للفْعليَّة.  َزْيَدالً و كَمِصيرٍ  َمِزيداً و افُظ ،خبَراً ، ذكَره الح َزْيَدكٍ  رَوى المدائنيُّ عن أَبي سعيد القَُرشّي عن

بضّم الّدال  ، َزْيَدَويهو ، عن أَنٍس ، َواهٍ  َزْيدلٍ  قال الفارسيُّ : وَصّححوه ، ألَن العَلم يَُجوز فيه ما ال يَُجوز في غْيِره ، ومن ذلك العالُء بن
 .َمْزيُوَدةو : َزْيَدل . وبعدِزيَاَدةو : زيّادو َزيَادٍ  م : َعْمَرَوْيه. وُوِجَد في بعض النُّسخ ، بعداسُم مركَّب ، كقوله (1)

 ال ِزيَادٍ  : ناِحيةٌ بالبصرة وأَما نهر البصرة فنهرُ  ِزيَاَدانِ و الصواب في هذا السياق أَن يقول : نَْهٌر ، وناِحيَةٌ بالبصرةِ ، بالكسر : ، ِزيَاَدانُ و

 .ِزيادان

ْل. (2)َمْولى بني الُهَجيم  ِزيَاد ناحيَةٌ ، ونهٌر بالبصرة ، يُنسب إِلى ِزياَدانُ  وقد أَخذه من ِسياق الصاغانّي ، ونّصه :  ، فتأَمَّ

 .(3)كذا في مْعجم البكرّي  من َعَمِل األَْهَواِز ، ى بِن محّمد الهاشميّ بل ُصْقٌع متَّسٌع متَّصٌل بنْهر موسَ  د ، كَسْحبَاَن : َزْيَدانُ و

 بَِظفاِر من اليََمن. والصواب أَنه بالراِء. قَْصرٌ  َزْيَدانُ و

 وقد استدركنا به في ر ى د.

ُد بُن محّمِد بِن عليّ  َزيدان ويقال فيه َصحراءُ  ع بالُكوفة ، : َزْيَدانُ و  .537بن َجناحٍ الَهْمَدانِّي ، توفِّي سنة  ، منه أَبو الغنائِم محمَّ

، وُعود الّصليب ، وبجزيرة إِقطريش :  (4)أَي معروف ، وهو المشهور عند األَِطبَّاِء بالفَاَوانيا ، وُعود الكهنيا  : َدَواٌء ، م ، َزْيَدانَ  أَبوو

 يرها.وغ« التذكرة»بعبد السالم ، وهو أَْصل شجرة. ولهم في ذلك تفصيٌل ُمودٌع في 

 منها : أَبو يَعقوَب إِسحاُق بُن إِبراِهيم بِن شاَدان السُّوسّي من شيوخ أَبي بكِر ابن الُمْقِري. ة بالسُّوِس  بفتح الّدال : َزْيَدَوانُ و

ُء في ِلْحِف َجبٍل بينه وبين بن ُمعَاِويَة بن أَبي ُسْفيَان ، َمْخَرُجه وَمْخَرُج البََرَدى واحٌد إِاّل أَّن هذا يَِجي يَِزيدَ  يُْنَسب إِلى : نهٌر بِدمشقَ  يَِزيدُ و

 األَرِض نحو ِمائَتَْي ِذراعٍ أَو نحوها ، يَْسِقي ما اَل يَصُل إِليه ِمياهُ بََرَدى وال ماُء ثْوَرا.

 بن َعمٍرو األُسيّدّي ، وكان رُجَل أَهِل البصرة في زمانِه. يزيد إِلىمنسوٌب  نهٌر بالبصرة ، اليَِزيَدانُ و

 في االسم أَلفاً ونوناً ، إِذا نسبوا أَرضاً إِلى َرجل. يَزيدون قال ياقوت : وهذا اصطالُح أَهل البصرة ،

لَفِ  َشَرَوانَ  والية : اسُم مدينة اليَِزيِديَّةُ و  ّي. قاله ياقوت.وهي المشهورة بَشَماِخي أَيضاً عن الّسِ

ْيَدىو  ، وتشديد الياِء. (5)وضبطه الصاغانيُّ : بكسر الدال  ة ، باليََماَمة ، كَسْكَرى ، كذا في النُّسخ : ، الزَّ

ْيِديَّةُ و د الشَّْوكّي ، روى عنه الخطيُب. توفِّي سنة  : ة ، ببغداد الزَّ ُد بُن يحيَى بن محمَّ  .438بالسََّواِد ، منها أَبو بكر محمَّ

ْيِديَّةو  ماٌء لبني نَُمْيٍر. : الزَّ

ْيِديّونو ثين : َجماَعةٌ  الزَّ بن الُحَسين بن علّي بن أَبي طالب ،  بن عليّ  زيدِ  اإِلمام الشهيد صاحب الَمذهب َمنسوبَة إِلى كثيرةُ  من الِمحّدِ

َغلَْوا ، غيَر أَنهم يَرْون الُخروَج مع كّل خارجٍ ، وطائفةٌ منُهم امتحنوه ، وهم أَّوُل خوارج  َمْذَهباً أَو نََسبَاً ، عنا وأرضاهم معنههللارضي

وا رافِضةً.  فرأَوه يَتولَّى أَبا بكِر وُعمر فَرفَضوه ، فسُّمُّ

 بن أحمَد بن علّي بن الُحَسْين (6)فمن الذين َجَمعُوا بين النََّسب والمذهب أَبو البركات ُعمُر بن إِبراهيم بن محّمد 
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__________________ 
 ( ما با معكوفتا سقرت ابملطبوعتا الكويتية واملصرية.7)
 ... ( كذا ا وضبرت القاموس واللسان ا ضبرت قلم ا بفتح الدا 1)
 ( وهو سيا  معجم البلدان أيضاً.2)
 ( كذا ا ومل يرد يف معجم ما استعجم والعبارة هي ما ورد يف معجم ايقوت.3)
 لكهينا.( يف تذكرة االنطاكي : ا4)
 ( ويف معجم البلدان ضبرت قلم بكسر الدا .5)
 ( يف اللباب : ابن  مد بن  مد بن أمحد.6)
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ا َنسباً  الز يحديّ  بن علّي بن اُ َساح بن علّي بن َأيب طالٍب ا الّشرِيف ا اُ َسيحيّن ا زيد ابن مَحزة بن حيَ  بن ا سا بن
َهباً. قا  ابن األَثري : كويف  ح َعايّن وَمذح مح عحد الســّ اح بن الّنقور ا وعنه أَبو ســَ د َث عن اخَلِطيب أيب بكٍر ا افِة وَأيب اُ ســَ

 وأَبوه ا وُعم َر حىت َأ َح  اأَلحفاَد ابأَلجداِد.
حْمد هللا تعالَى متَّصلة إِلى عيسى ُمْؤتِم الشَّهيُد من ثالثةَ : عيَسى ُمْؤتِم األَشباِل والُحَسْيِن صاحب العَْبَرةِ. ويَحيى. ونِْسبَتِي ب زيدٌ  وقد أَعقَب

 األَشباِل وقد بَيَّْنُت ذلك في َشجرة األَنساب.

ْيِديُّ  بن خاِرَجة بُن عبِد هللا َزْيدُ و ِة كاتِِب الَوْحيِ  ِمن َولَدِ  (1)رَوى عنه عبد العزيز اإِلدريسيُّ  الزَّ الصحابّي ،  بن ثابِت َزْيدِ  فَرِضّيِ األُمَّ

 .النَّّجار بن ماِلك بني من ، عنههللارضي

 وقد َسقطت هذه العبارةُ من نُسخ كثيرة ، ولذا استدركه شيُخنا. اليوَم تَْنساهُ  قولك : ويجَمعُها َعَشرةٌ ، الزيادةِ  ُحروفُ و

منفصلَةً لبياِن الَحَرَكِة والتأْنيِث ، وإِن أَْخَرْجَت من هذه »تي ، وقال : إِنّما تأْ  الزيادةِ  وفي اللسان : وأَخَرج أَبو العَبَّاِس الَهاَء من ُحروفِ 

ى : يَن والاّلم ، وضَمْمَت إِليها الّطاَء والثاَء والجيم ، صارت أََحَد َعَشَر حرفاً تَُسمَّ  ُحُروَف البََدِل. الحروف الّسِ

 في تراِكيَب مختلفة ، أَْوَصلُوَها إِلى نحِو مائٍة ونَيّف وثالثين تَركيباً.قال شيُخنا : وقد أَوَرَد هذه الحروَف العُلماُء في ُكتبهم ، وجمعوها 

 ومن أَحسن َضَوابِطها : قوُل أَبي محمد عبِد الَمجيد بن َعبُدوَن الِفْهِرّي :

روَف  ُت ا ـــــــــُ ـــــــــح بَل ـــــــــز ائـــــــــداتِ ســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــا  ال  عـــــــــِن الـــــــــِح

ــــــــرُ     ي هــــــــِ ــــــــاٌن وَتســــــــــــــــــــــح ِذب : أَم كــــــــح ــــــــَ تح ومل ت ــــــــَ ــــــــقــــــــال  ف

  
 ضوابطها : أَْهَوى تِِلْمَساَن ونَظَمه اإِلمام أَبو العباس أَحمد المقري في قوله :قال : ومن 

ُروُف  تح حـــــــــــــُ الـــــــــــــَ ا  زاَِيَداتٍ قـــــــــــــَ هـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  لســـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــِ

اانَ     ســـــــــــــــــــــــَ مح لـــــــــِ َو  تـــــــــِ دٍة : َأهـــــــــح لـــــــــح ِويـــــــــت مـــــــــن بــــــــــَ  هـــــــــَ

  
 ، مع كماِل العُذُوبة ، فقال : قال : وَجمعها الشيُخ ابُن ماِلك أَربَع مّراٍت في أَربعِة أَمثلة بال َحْشو ، في بيٍت واِحد

ِه  وحَم أُنحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ اَل يـ يــــــــــٌم ا تــــــــــَ لــــــــــِ اٌء وَتســــــــــــــــــــــــح نــــــــــَ  هــــــــــَ

يـــــــــــر    هـــــــــــِ ؤوٍ  ا أَمـــــــــــاٌن وَتســـــــــــــــــــــــــح ُة َمشـــــــــــــــــــــــــح ايـــــــــــَ  هنـــــــــــَِ

  
 وُحِكَي أَنَّ أَبا ُعثماَن المازنّي ُسئل عنها فأَْنَشَد :

يِن  نــــــــــــــَ بـــــــــــــــح يـــــــــــــــ  مــــــــــــــاَن َفشــــــــــــــــــــــــــــَ ِويــــــــــــــُت الســــــــــــــــــــــــــــِّ  هــــــــــــــَ

ِويــــــــــُت وَ     مــــــــــًا هــــــــــَ دح ُت قــــــــــِ نــــــــــح دح كــــــــــُ اانقــــــــــَ مــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــِّ

  
تين. ويروى أَنه قال :  َسأَْلتُمونِيها ، فأَعطيتكم ثالثةَ أَجويَة. فقيل له : أَِجْبنَا فقال : أجبتكم َمرَّ

 قال شيُخنَا : ومن ضوابِِطها : اليَوَم تَْنساه. الموُت يَنساه.

 َوسائِله.أسلَمنِي وتَاهَ. هم يتََساَءلُون. التَّنَاِهي ُسُمّو ، تَنِمي 

لََها يُونُس. أَنََمى تَسِهي ل. سأَلَت ما يَُهون. وُسليماُن أَتاه. هو تََهاُوني أَسلَُم. ما سأَلَت يَُهون. نََوْيُت ُسؤالهم. نََويت َمسائِلَه سأَْلتُم َهَوانِي. تأَمَّ

 استََمالَنِي. َوَهيٌّن ما سأَلت.

 ن ضابطاً ، ونَظَمها جماعةٌ. وهذه ُزْبدة ذلك. انتهى.وهي كثيرة ، جمع منها ابُن َخروف نحو اثنين وعشري

 ، ال بأَْس بإِيراِدها ُهنا ، وهي أَحٌد وعشرون تركيباً. الزيادةِ  قْلُت : وقد َخَطَر ببالي في أَثناِء هذا الَمقَاِم بعُض كلمات ُمرّكبة من ُحروف

ن لي وَ  (2)منها   سَها.: تَيََّمني وَساَله. وَمن َساَلتَيّاهٌ. تَيمَّ

ه.  ُهو لي استأَْمن. واستئِمن له. يوم نْلت ساه. ناِوي أَتَسالَّ

 وهي الَمَستْني أَو هي لََمستْنِي. أُْنِسى له يوم. آه لو َمسَّتني.
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ى نوائِلُه. هُ. تسمَّ  السَّنَام َوَهى. َسّمِ وال تَْنهَ. السَّنا يَُؤمُّ

 تسهى نميل. وهي أَسلمتني. هم السوي وأَنت. تَسالِمي أَْهون. ونهي ما تسأَل. وإِني سأَْلتهم. أَو

 وعند إِعماِل الِفكر تَظهر أَلفاظ كثيرة ، ليس هذا محلَّها وفي هذا القدر كفايةٌ.

يَاِديَّةُ و  من إِفريقية. َمَحلَّه بالقَْيَرَوانِ  بالكسر والتخفيف ، الّزِ

 من َمْرج َحّساَن بالجزيرة ، كانت به الَوْقعةُ. ع مصروفاً : َزْيدٌ و

__________________ 
 ( اللباب : األويسي.1)
 .«قوله : منها ا الظاهر أن يقو  : وهي»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)



3938 

 

أَبو قَبِيلَة. ومنه  نُسختنا : بالفوقيّة ، والتحتية :بن اْلَحاِف بن قَُضاعةَ ، هكذا بالمثنّاة الفوقيّة ، وفي  (2)بِن ِعْمَران  (1) بُن ُحْلوانَ  تَِزيدُ و

 قال َعْلقََمةُ : ، التَِّزيِديَّة البُُرود

وا  لــــــــــُ مــــــــــَ يِّ فــــــــــاحــــــــــتــــــــــَ اَ  ا ــــــــــَ اُن مجــــــــــِ يــــــــــَ  َرد  الــــــــــقــــــــــِ

ا     هـــــــــــــَ تفـــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــ  داي  ـــــــــــــِ زِي ـــــــــــــَ ـــــــــــــت ومُ  ابل كـــــــــــــُ عـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  
 يُشبَّه بها َطراِئُق الدَِّم ، قال أَبو ذَُؤْيب : فِيَها ُخطوٌط ُحْمرٌ  هي بُُرودٌ و

ا  َبلــــــــــــ َ ات كــــــــــــَ ــــــــــــَ ب ــــــــــــظــــــــــــ  دِّ ال رحَن يف حــــــــــــَ ــــــــــــُ ثـ عــــــــــــح ــــــــــــَ  يـ

ُروَد بــــــــــــــيِن     تح بـــــــــــــــُ يــــــــــــــَ زِيــــــــــــــدَ ُكســـــــــــــــــــــــــــِ  اأَلذحرُعُ  تــــــــــــــَ

  
 . ولم أَْسمْعها هكذا.تَزيد قال أَبو َسِعيد السُّكَِّريُّ : العاَمةُ تقول : بني

 .«لحن الخاصَّة»ْيَداَن ، كما نَبَّهَ عليه العَسكريُّ في التصحيف في بن حَ  تَزيد قال شيُخنا : قيل : وصوابه

بن ُجَشَم بن الَخْزرجِ ابن حارثَةَ. وسائر العرب  تَِزيدُ  بُن ُحلواَن. وفي األَنصار تَِزيدُ  للوزير الَمْغِربّي : في قُضاعةَ « اإِليناس»وفي كتاب 

 غير هذين فبالياِء المنقوطة من أَسفل.

ْوِض »وقال السَُّهْيلّي في  إِاّل هذا  تزيدُ  بِن ُجَشَم ، بالفَْوقِيّة ، وال يُْعَرُف في العََربِ  تَِزيدَ  بن (3)إِن في بني َسِلَمةَ من األَنصار شاِرَدةَ « : الرَّ

 .التَِّزيِديَّةُ  بن اْلحاِف بن قَُضاَعةَ ، وهم الِّذين تُْنَسب إِليهم الثِّيَابُ  تَِزيدُ و ،

ةُ النََّسب ، كابِن الَكْلبّي ، وأَبي ُعبَْيد ، ومن الم رين األَميُر ابُن ماُكوال ، قلت : وبه قال الدَّار قُطنيُّ ، والَحّق بيده ، ووافَقه على ذلك أَئِمَّ تأَّخِ

 وابن َحبِيب.

 بَْلَدةٌ باليمن ، يُْنَسج بها البُروُد ، منها َعْمُرو بن ماِلٍك الشاِعُر القائُِل : تَِزيدَ  هب الّسمانيُّ وابُن األَثيِر وغيُرهما إِلى أَنَّ وذَ 

هــــــــــــــا و  مــــــــــــــح نــــــــــــــَ َد مل نـــــــــــــــَ نــــــــــــــا  مــــــــــــــِ تــــــــــــــُ لــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  لــــــــــــــَ

ا    يـــــــــــــــنـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ ارِق افـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  ا مبـــــــــــــــَِ نـــــــــــــــَ تـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ  كـــــــــــــــلـــــــــــــــَ

  
اٌر كانوا بمّكةَ ، إِليهم نُِسبَت الَهَواِدجُ  دَ يَزي ونَقََل شيُخنا عن بعض العلماِء أَن بني . وقد َغِلَط الجوهرّي ، وتَبِعَهُ اليَِزيديَّة بالتحتيّة تُجَّ

 المصنّف. قال العسكريُّ في تَصحيف الخاّصة.

يائِد إِبٌِل َكثِيَرةُ و ياَدات كثيرة أَي ، (4) الزَّ  قال : الّزِ

ِد  َا ا ـــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــِ أُل عـــــــــــــــَ ٍة متـــــــــــــــَح مـــــــــــــــَ جـــــــــــــــح  هبـــــــــــــــَِ

ِة     ُروٍج مجــــــــــــــــــَ  دِ َذاِت ســــــــــــــــــــــــــــــــُ  (5) الــــــــــــــــــز ايئــــــــــــــــــِ
  

وائد وإِنما قالوا : الزائدة ، فإِنما هي جماَعةُ  الّزوائِد ومن قال  ، في قََوائم الدَّابَِّة ، كذا في اللسان. (6) الزَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 .زائدةً  . والعَّامة تقول :زيادةً  وتقول : اْفعَْل ذلك على ما أَْعَطْيتُك : ِزيادةً  المعنى هل تَْطلُب ؟تَزدادُ  يقال للرجل يُعَطى شيئاً : هل

 الَكبِد. ِزيادةُ  وتقول : الَولَُد َكبُِد ِذي الَولَد ، َوَولَُد الَولدِ 

 وهو من َسَجعَات األَساس.

الَكبِد : َهنَةٌ متعلِّقَة منها  زيادةو
 .الّزوائِدُ  ، وجمعها الزائدة . وهيَزيائِد على َسْطحها ، وَجمعُها تَزيد ألَنها (7)

 .َزيائِدُ  الكبِِد َجْمعُها زائدةُ  وفي التهذيب :

يَة عنها ، زائدةُ و وقال غيره :  السَّاِق َشِظيَّتُها. زائدةُ و الكبِِد ُهنيَّةٌ منها صغيرةٌ إِلى َجْنبَِها ُمتنّحِ

َوائِِديّ  لقّبوكان َسِعيد بن ُعثمان يُ   ، ألَنه كان له ثالُث بَْيضات َزَعموا. وهو في الّصحاح. بالزَّ
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يادةو  : فَرٌس ألَبي ثَْعلَبَةَ. الّزِ

اه النّبّي ،  َزيدُ و  الَخْيِر. َزْيدَ  ، وسلموآلهعليههللاصلىالَخْيِل بن ُمَهْلِهل الطائِّي ، مشهوٌر ، َسمَّ

 : ُكْنيَةُ الذَّكِر ، قال أَبو حليمةَ : ِزيَادٍ  وأَبو

اِب و  قـــــــــــــــَ ٍة ِإد  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــنـــــــــــــــِّ كـــــــــــــــَ احـــــــــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

رَتابِ     رٍف ُمســــــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــــــَ يِن بــــــــــــــــِ عــــــــــــــــُ الــــــــــــــــِ طــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( مجهرة ابن حزم : َحيحذان.1)
 .تزيد وعمران أخو عمرو ولي  يف أوالد حلوان بن عمران« عمرو»( ابن حزم : 2)
 ساردة. ابلسا.:  358( يف ابن حزم ص 3)
 ( التهذيب واللسان : الزابيد ا بدون  ز.4)
 .«الزائد»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 5)
 .«الزوائدة»( عن التهذيب واللسان وابألصر 6)
 .«قطعة معلقة منها»ويف التهذيب : « قطعة معلقة هبا»( يف األساس : 7)
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ــــــــــــــــــــو  اِوُ  مــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــوُم أَب   زايدحتــــــــــــــــــــُ
او     يـــــــــــــــَ رابِ ُدوَن قـــــــــــــــِ ُب الـــــــــــــــغـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح ِه شـــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

  

ــــــــــــــــِه  ي ــــــــــــــــِ اُ  ف ــــــــــــــــَ ت كــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ا ت راهبــــــــــــــــَِ تح ِبــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  أَت

رابِ     ُة اجلـــــــــــــــــِ ي فـــــــــــــــــارِغـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاَدتح وهـــــــــــــــــح

  
هم : َزْيدَ  واستدرك شيُخنا : بني كعب بن ُعلَيم بن َجنَاب ، يقال له بنو  بنت مالك. َزْيد ، غير مصروٍف ، ُعِرفُوا بأُّمِ

َز في أَْعالِم النساِء قليٌل والجماهيُر على مْنعه من الصرف ، على ما هو األَعرُف في مثْله ، للتَّمييز بينه وبين َعلَم الذَّكر. ول َزْيدُ و كن َجوَّ

 المبّرد فيه وفي أَمثاله الصْرَف أَيضاً ، كما حقَّق في مصنَّفات العربيّة.

 بُن َسْعِد العَِشيرةِ.هللا  زيدُ  قال القَْلقََشْنِديُّ : وفي َمْذحجٍ 

 .(1)قال أَبو ُعبَْيٍد ، وقد َدَخلوا في ُجْعِفّي 

ِت. َزيدُ  وقال أَبو َعمرو : هو  الالَّ

ْيِديّ  وأَبو أَحمَد حامُد بن محّمدٍ   .329بن أَبي أَنيَسةَ ، مات ببغداد سنة  َزْيدِ  ، إِلى الزَّ

يديّ  ٍء ، منهم ُصَهْيب بن عْبد ِرَضا بِن ُحَوْيص بنن من َطيِّيبن َعْمِرو بن ثُماَمةَ بِن ماِلك بن َجدَعاَء بطْ  زيدو  الشاعر الطائّي. زيٍد الزَّ

ياِديّ  بُن َسْلم بن ِزيَادُ  وأَبو المغيرةِ   ابن ُسَميَّة. زياد ابن أَبيه ، وكان يقال له ِزيادِ  ، إِلى ِزياٍد الّزِ

 منهم عبد هللا بن قَُراٍد الصحابّي ، ذكَره خليفةُ.بن الحاِرث بن ماِلك بن َربيعةَ ،  ِزيَادُ  وفي َمْذحجٍ 

 .هللا عبدَ  فسّماه وسلموآلهعليههللاصلى، َوفََد على النّبّي  ِزياد وعبد الحجر بن عبد الَمَدان بن الدَّيّان بن قََطن بنِ 

يَاديّ  وأَبو َحسَّان الحسن بن عثمانَ  ه الّزِ  .ِزيَاد ، إِلى َجّدِ

ياديّ  ليثوجعفَر بن محمد بن ال ياديّ  البصرّي ، وأَبو طاهٍر محمد بن محمد بن َمْحِمش الّزِ ثُون. ، الفَِقيه النَّْيَسابُورّي : الّزِ  ُمَحّدِ

ياِديّ  وأَبو َعْوٍن محّمد بن َعْون  ابن أَبيه. ِزيَاد ، إِلى والءِ  الّزِ

دٍ  ياديّ  وأَبو محمٍد الفْضُل بُن محمَّ تَْين ، توفِّي سنة  الّزِ  بَسَرْخس. 505، إِمام َسَرْخَس في عصِره ، عنه السمعانّي وغيره ، قِدَم بغداَد َمرَّ

يَاديَّةُ و ْفريّة أَيضاً. ِزيادِ  من الخواِرج : فِرقة ، نُِسبوا إِلى الّزِ  بن األَصفَر ، ويقال لهم : الصُّ

بن غالِب بن ُعثماَن بِن نَْصِر بن َزهراَن ، يُنسب إِليه برير بن شمس بن َعمرو  (2)ن غانِِم بن َشْمِس بن َعْمِرو ب ِزيَادُ  وفي قبائل األَزِد :

ياديّ  ، الموصليّ  ِزيَاد بنِ  (3)بن عائد بن عبد هللا بن أََسد بن عائد   ، فارس مشهور. الّزِ

بِيع الَهَروّي البصرّي. َزيدٍ  وأَبو  سعيُد بن الرَّ

 األَنصارّي. زياد وسعيد بن

 عيد بن زبد بن ِدرهم األَزدي.وس

 بن أَيُّوَب أَبو هاشٍم البغدادّي. ِزيادو

 بن ُجبَير بن َحيَّة الثَّقفّي. ِزيادو

 بن َحسَّان األَعلم. ِزيادُ و

بِيع أَبو ِخَداش. زيادو  بن الرَّ

 بن سعد الُخَراسانّي. ِزيادو

 بن عبد هللا البكائّي. ِزيادو
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 ّي.بن عالقة أَبو مالك الكوف ِزيادو

 بن فيروز أَبو العالية. ِزيادو

ابّي ، من رجال الصحيَحْين. ِزيادو  بن نافع األَوَّ

ْيِديَّةو  الِهاللّي. زيدٍ  : طائفةٌ من العرب بِجيزة مصر ، ينتسبون ِإلى أَبي الزَّ

يَّاِديَّةو  كَكتَّان : قريتاِن بمصر. َزيَّاد ، بفتح وتشديد ، وَمَحلّة الزَّ

يدية وبيت الفقيه  مدينة باليمن. الزَّ

ْلُت بن ُزيَْيدو ْلت : تابعيٌّ ، عن ُعَمر. وابنُه الصَّ  شيٌخ لمالك. ُزيَْيد بن الصَّ

ث. ُزيَْيد وعبد هللا بن  ، أَخو علّي بن محمد بن الحسين ، ألُّمه ، محّدِ

 ميُر.الَمِدينّي ، ذكره األَ  ُزيَْيد وفَْرَوة بن

__________________ 
 (.مجهرة ابن حزم)وأمهم كلهم ألاء بنت أيب بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية  .. ( جعفي أخو زيد  1)
 ( اللباب : غنم.2)
 ( اللباب : عائذ.3)
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 فصل السني
 مع الدال املهملتني

 وسيأْتي أَغذّ ، في المعجمة. اإلْغذاذ في السَّْيِر ،:  كاإلكرام اإلسآد:  [سأد]

 فيه ، كما أَن التأْويَب َسْيُر النهاِر ال تعريَج فيه. بال تَْعِريس كلّه َسْيُر اللَّْيلِ :  اإِلسآد أَو

 :  ، وأَنشد قول لَبِيد (1)هو قول المبّرد. قال الجوهرّي وهو أَكثُر ما يُستعَمل :  قلت

دُ  ئــــــــــــِ ٌب  ُيســــــــــــــــــــــــــح ريحَ عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا راكــــــــــــِ  الســــــــــــــــــــــــــ 

رح رابــــــــــــــــِ     رِّ َوجــــــــــــــــَ بحِش عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  كــــــــــــــــُ  رُت اجلــــــــــــــــَ

  
 .إْسآداً  لَيلَتهُ  أَْسأَدَ  أْسعََد يَْوَمهُ إْسعَاداً ، َمنْ :  ومن سجعات األَساس

 وهو قول أَبي َعْمرو.:  َسيُر اإِلبِِل اللَّْيَل َمع النََّهارِ :  اإِلْسآد أو

 عن الصاغانّي. َشِرَب ،:  كفَِرح َسئِدَ و

 :  عن أَبي َعْمرو. وأَنشد ، َسئِدٌ  فهو يَْسأَد سأَداً  انتقََض ،:  ُجْرُحه َسئِدَ و

اهــــــــــــــــرًا أَرِقــــــــــــــــاً  ت  مــــــــــــــــن َذاَ  ســــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــبــــــــــــــــِ

ي مــــــــــــن     قــــــــــــِ اَء الــــــــــــال  قــــــــــــَ قــــــــــــَ  لــــــــــــِ ــــــــــــح َبدِ أَل  الســــــــــــــــــــــــــ 

  
َكةً على غير قياٍس  ، َسأَداً و بفتح فسكون ، على القياس ، َسأْداً  كَمنَعه ، سأََدهو  َخنَقَه.:  محرَّ

 والقُّّوة. الشَّباب من ، بالّضّم ، أَي بَِقيّة ُسْؤَدة أَي فيها بها إِنّ :  للمرأَةيقال و

 ، فإذا ُهِمز فهو ِمْفعٌَل ، وإذا لم يُْهَمز فهو ِفعَاٌل. ِمَسادٌ :  ، يُْهمز وال يُْهَمز ، فيقال (2)والعََسِل  ِنْحُي السَّْمنِ :  ، كِمْنبَرٍ  الِمْسأَدُ :  في الّصحاحو

قَاق أَصغَُر من الحميت. وقال َشِمر الُمْسأَدُ :  وقال األَحمرُ  قُّ العَِظيم.:  الذي َسِمْعنَاه الُمْسأَب ، بالباء:  من الزَّ  الّزِ

هات هكذا في النُّسخ داٌء يأُْخذُ اإِلنساَن ،:  كغَُراب ، ُسَؤادٌ  بَعير بهو  .(3)الناَس ، وهو الصواب :  ، وفي بعض األُمَّ

 إِذا أَصابه ذلك الدَّاُء. ، َمْسُؤودٌ  ، كعُنَِي ، فهو ُسئِدَ  وقد الماِء الِمْلح على:  وفي بعض األُّمهات اإِلبَِل والغنَم ِمْن ُشْربِ و

 : ، وهو الَمْشي. قال ُرؤبة السَّأْد ولم يذكر المصنِّف

ِو َأوحرَامٍ   َسبحَدامَتش تح  من َنضح
 :  وقال الّشّماخُ 

هــــــــا  تــــــــَ فــــــــ  لــــــــَ ــــــــَ َر  ِإال  تـ وُت الســــــــــــــــــــــ  مــــــــُ رحٌف صــــــــــــــــــــــَ  حــــــــَ

ِر يف     يــــــــــــح َبدٍ ابلــــــــــــلــــــــــــ  نــــــــــــهــــــــــــا وِإطــــــــــــرا ِ  ســــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــِ

  
 :  أَْدأَبه. أَنشَد اللِّْحيَانيُّ :  السَّْيرَ  أَسأَدو

تح  يــــــــــَ قــــــــــَ ا مــــــــــا لــــــــــَ هــــــــــَ لــــــــــَ بـــــــــــح ٌر قـــــــــــَ يــــــــــح َ  خــــــــــَ لــــــــــح  مل تـــــــــــَ

ريحٍ     اجـــــــــــــرٍة وســـــــــــــــــــــــــــَ بِّ هـــــــــــــَ ن غـــــــــــــِ َبدِ مـــــــــــــِ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح

  
 .التَّْسبِيدِ و ، كاإِلْسبادِ  واستئصالُه ، َحْلُق الشَّعَرِ :  بفتح فسكون ، السَّْبدُ :  [سبد]

 وَسبَّتَه ، إِذا َحلَقَه. أَْسبََدهو َسبََّدهو َشعَره َسبَدَ :  وقال أَبو َعمٍرو

ْبدو ئْبُ :  بالكسر الّسِ  :  ُمعَذَّل بن عبِد هللاأََخَذه من قول ال الذِّ
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ُه  المــــــــــــــَ و ااًل كــــــــــــــَبن  غــــــــــــــُ حِّ جــــــــــــــَ  مــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــ 

داً ُبصــــــــــــــــــــــرُِّف     ــــــــح ب ر َدا  ســــــــــــــــــــــِ مــــــــَ اِن عــــــــَ ــــــــَ ي ــــــــعــــــــِ (4)يف ال
 

  
 كالسَّْبدة الدَّاِهيَةُ ،:  السَّْبدو ويروى ِسيداً 

__________________ 
 وأكثر ما يستعمر ذلك يف سري اللير.:  ( عبارة الصحاح1)
 العسر.أو :  ( الصحاح2)
 .«وهو الصواب ا انظر ما وجهه ا وهو ساقرت من بع  النسخ:  قوله:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
الطوير. و ن بعضــهم أن :  قوله من الســح يريد من اخلير الجي تســح اجلري أي تصــبه. والعمرد:  قا  يف اللســان»:  ( هبامش املطبوعة املصــرية4)

 :  وبيت جرير هو قولههذا البيت جلرير ولي  له ا 
ه ابلضـــــــــــــــــــــــــحــــــــــــ    عــــــــــــلــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــابــــــــــــح هنــــــــــــٍد يشـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــ 

ر دا    مــــــــــــَ  «إذا عــــــــــــاد فــــــــــــيــــــــــــه الــــــــــــركــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــدا عــــــــــــَ
  

 وقوله العيان بياء مثناة حتتية خطب صوابه العنان ابلنون ا يريد عنان ا صان.
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َبادٍ  هو:  يقا و   يف الل ُصوِصي ِة. َداهٍ :  (1)ويف بع  األُمهات  َداِهَيٌة ا َأي ا ِسبحُد َأسح
كتاِن ، أَي ال قَليٌل وال كثيٌر ، َسبَدٌ  َمالَهُ  فاُلنٌ :  من ذلك قولهمو القليُل من الشَّعَِر ،:  بالتَّْحِريك ، السَّبَدو وهذا قَوُل األَصمعّي.  واَل لَبٌَد ، محرَّ

 َء له.وهو َمجاز ، أَي ال شي

أْن ، وقيل يُْكنَى بِِه عن أي ماله ذو َوبٍَر وال ُصوٍف مُ :  وفي اللسان تلبّد ، يُكنَى بهما عن اإِلبل والغَنَم ، وقيل يُْكنَى بِِه عن الَمعز والضَّ

 اإِلبل والمعز ، فالَوبر لإِلبل والشَّعَر للَمعز.

 .(2)من الشَّعر ، واللَّبَد من الصُّوف  السَّبَد:  وقيل

ي المالُ   .َسبَداً  وبهذا الحديث ُسمَّ

ه ، كما في األَساس. َسبَّدَ  لكونها َمْنبِت الشَّعر ، من العَانةُ ،:  كُصَرد السُّبَدُ و ، السُّبََدةُ و  َرأَْسه ، إِذا َجزَّ

 :  الغَنِويّ يُْفَرش فيه وتُْسقَى اإِلبُل عليه ، وإياه َعنَى ُطفْيٌل  لئاّل يتكدََّر الماُء ، الَمْرُكوُّ  ثَْوٌب يَُسدُّ به الَحْوضُ :  السُّبَدُ و

تـــــــــــِدٌ   عـــــــــــح وحُز مـــــــــــُ َرطـــــــــــَ  واجلـــــــــــَ َ
ا املـــــــــــ هـــــــــــَ رِيـــــــــــبــــــــــــُ قـــــــــــح  تــــــــــــَ

ُه     ــــــــــــــّ دٌ كــــــــــــــبَن بــــــــــــــَ و ُ  ســــــــــــــــــــــــــــُ غســــــــــــــــــــــــــــُ  ابملــــــــــــــاِء مــــــــــــــَ

  
 الَوَسط.:  ضْرٌب من العَْدِو ، والَجْوزُ :  الَمَرَطى

فها هللا تعالى. أَو َجبَْل ، أَو واٍد بها ، كما في معجم البكرّي. ع قُْرَب َمكَّة ُسبَدو  شرَّ

يِش :  في قول ُطفيل السُّبَد:  قال بعُضهمو من  قَْطَرة ،:  (3)وفي بعض األُمهات  قَْطَرتاِن ، أَي على َظْهره َوقَع عليه ، إذا طائٌِر لَيُّن الّرِ

 :  ل الراجزمن فَْوقِه ِلِلينِه ، وأَنشد قو الماِء َجَرى

ي أَ  ـــــــــــــِ ـــــــــــــل ي قـــــــــــــِ هـــــــــــــا مـــــــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــوٍم عـــــــــــــَ ر  ي  كـــــــــــــُ

و ِ     َزَر ذا الــــــــــــــُفضــــــــــــــــــــــــــــُ ئـــــــــــــــح َر  املــــــــــــــِ ىت  تـــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

  

َغحُسو ِ  الس َبدِ مثحَر َجناِح 
 امل

ي   :  بقولهَذَكُر الِعْقبَان ، وإِيّاه َعنَى ساعدةُ :  طائٌر مثُْل العُقاب. وقيل:  السُّبَدُ :  الفَرَس به إِذا َعِرق وقيل (4)والعرب تُسّمِ

ٍن  دح ــــــــــــــــُ اُت ب ــــــــــــــــ  ب ــــــــــــــــَ ُه ل ــــــــــــــــَ ون ــــــــــــــــُ ئ  كــــــــــــــــَبن  شــــــــــــــــــــــــــــــُ

ِر َأو     ــــــــــــح ــــــــــــَوب َداَة ال دٌ غــــــــــــَ ــــــــــــَ ب ــــــــــــرُ  ســــــــــــــــــــــــــُ ي  َغســــــــــــــــــــــــــِ

  
. وقال أَبو نْصر:  السُّبَد:  . وحَكى أَبو َمْنُجوٍف عن األَصمعّي ، قالِسْبَدانٌ :  وَجمعه يُّ هو مثْل الُخطَّاف ، إِذا أَصابَه :  هو الُخطَّاف البَّرِ

 ً  .الماُء َجَرى عنه سريعا

 :  وهكذا في شرح أَبي َسِعيد السُّكَّرّي ألَشعاِر ُهَذْيل عن األَصمعّيِ ، وقبله:  قلت

ـــــــــــــه  اِء َداَن عـــــــــــــلـــــــــــــي مـــــــــــــَ ـــــــــــــعـــــــــــــَ ُر ال ـــــــــــــَ ب  ِإذا ســـــــــــــــــــــــــــَ

و ُ     ِده مــــــــــــــــــــــــاٌء َزلــــــــــــــــــــــــُ َريــــــــــــــــــــــــح زِ   بــــــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَصابَه الَمَطُر.:  وَغِسيلٌ 

 :  أَبي ُدَواد اإلياديّ حكاه اللَّْيُث عن أَبي الدُّقَْيش في قول  الشُّْؤُم ،:  السُّبَدو

يـــــــــــــاً  ولـــــــــــــِ  امـــــــــــــرُ  الـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــِ  بـــــــــــــن أَرحَو  مـــــــــــــُ

وَأنح     ــــــــــــــــــــــــــــُ دح ِإنح َرآين ألَب بــــــــــــــــــــــــــــَ  ِبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

َت قـــــــــــــــواًل كـــــــــــــــاِذابً  لـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ رًا قـ َت ِبـــــــــــــــُح لـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ  قـ

دح     ي ويـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح يِن ســـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ ا ميـــــــــــــــَح  ِإلـــــــــــــــَّ

  
 بن ثَْعلَبةَ بِن ذُْبيَاَن ، في أَنساب قيس. بُن ِرَزاِم بِن ماِزن ُسبَدُ و

 البَِقيَّةُ من الَكإِل.:  كَكتِف ، السَّبِدو
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هانِ و التَّشِعيث:  التَّْسبِيدُ و رَ  (5) تَْرُك االّدِ  .«فيه فاٍش  التَّْسبِيدُ »:  الحديُث في َحّقِ الَخَوارج وبه فُّسِ

وقد يكون األَمراِن َجميعاً. وفي حديٍث :  واستئصال الشَّعَر. وقال أَبو ُعبَْيدٍ  .(6)هو الَحْلق :  حكاه أَبو ُعبيد ، عن أَبي ُعبيدةَ. وقال غيُره

 .«التَّْسبِيدو ِسيماُهم التَّْحِليقُ »:  آَخرَ 

هنا تَْرُك التََّدهُِّن والغَْسِل.  فالتَّْسبِيد:  قال أَبو ُعبيد «َرأَْسهُ ، فأَتَى الَحَجَر فَقَبَّلَهُ  ُمَسبِّداً  َمكَّةَ  قَِدم أَنَّهُ »:  ماعنههللارضيوروى عن ابن عبّاس ، 

 التَّسميد ، بالميم. ومعناهما واحٌد.:  وبعضهم يقول

__________________ 
 داهيا. ويف التهذيب يقا  للرجر الداهي.:  ( وهي عبارة اللسان ا ويف الصحاح1)
 قو  األصمعي. ( وهو2)
 فطرلن.:  ( وهي يف اللسان ا ويف التهذيب والصحاح3)
 تشّبه.:  ( اللسان4)
 تر  التّدهن وغسر الرأس.:  ( يف اللسان عن أيب عبيدة5)
 .«اخلل »( عن اللسان وابألصر 6)
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 :  وتَْشِويُكه ، قال النابغة بُُدوُّ ِريِش الفَْرخِ :  التَّسبيدو

ُه  واِدمــــــــــُ تح قــــــــــَ بــــــــــُ نـــــــــــح ِ  مل تـــــــــــَ دح ِرُت الشــــــــــــــــــــــــِّ هــــــــــَ نـــــــــــح  مــــــــــُ

ن     ِ مــــــِ اح ــــــعــــــَ ِب ال يـــــــِدهِ يف حـــــــاجـــــــِ ــــــِ ب ُب  َتســــــــــــــــــــح (1)َزبـــــــَ
 

  
أِْس ، بُُدوُّ :  التَّسبيدو  َشعرهَ ، استأَْصلَه حتّى أَْلزقَه بالِجْلد ، وأعفاه جميعاً ، فهو ِضدُّ. َسبَّدَ  يقال َشعَِر الرَّ

ده ، إِذا استأَْصلَه حتى أَْلَحقَه بالِجْلد ، قالَشعَره و َسبَّدَ :  وقال أَبو ُعبيد  ُء اليسيُر.َشعَره ، إِذا َحلقَه ثم نَبَت منه الشي َسبَّد: و َسمَّ

 .أَْسبَدَ و ، َسبَّدَ  وقد ، كاإِلسباد نَبَاُت حِديِث النَِّصّيِ في قَديِمه ،:  التَّسبِيدُ و

حَ :  التَّْسبِيدو  قاله أَبو تُراِب عن ُسليماَن بِن الُمِغيرة. َرأْسَك وتَبُلَّهُ ثُمَّ تَتُْرَكهُ ، َشعرَ  أَن تَُسّرِ

َل ما تَْطلُع:  من النَِّصّيِ  األَْسبَادو ، َسبَد جْمع ثِياٌب ُسوٌد ،:  بالفتح ، األَْسبادُ و . قاله أَبو َعمٍرو. وأَنشد قوَل َسبَدٍ  جمع ، (2) ُرُؤوُسها أَوَّ

اح يصف ِقْدحاً فائزاً  ِرمَّ  :  الّطِ

ٌب  لــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــَ ر ٌب ابلــــــــــــــــــــّرِهــــــــــــــــــــاِن ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــح  جمــــــــــــــــــــَُ

ٌف     رَائـــــــــــــِ َوارِي طـــــــــــــَ َر اجلـــــــــــــَ ُدهح َخصـــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَراد أَنه ُمْستَْطَرٌف فَوُزه وَكْسبُه.

 :  يد، كَكتٍِف ، وقال لَبِ  (3) َسبِدٌ :  ، أَي بَقايَا من نَْبٍت ، واحُدَها أَسبادٌ  بأَْرِض بني فاُلنٍ :  ويقال

داً  بــــــــِ َد   (3) ســــــــــــــــــــــَ ُه الــــــــنــــــــ  طــــــــُ بــــــــِ وِم لــــــــَ نــــــــ  ــــــــ   مــــــــن الــــــــتـ

بـــــــــــــــانِ و     طـــــــــــــــح ٍر خـــــــــــــــُ ظـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح واِدرًا مـــــــــــــــن حـــــــــــــــَ  نـــــــــــــــَ

  
 ما يطلع من رُؤوس النَّبَات قبل أَن يَْنتَِشَر.:  السَّبَدُ و

. : قيلو في لُغَة ُهَذْيل. الطَِّويُل ،:  بفتحتين السَّبَْنَدىو  ٍء ، ُهَذِليّة.على كّلِ شيْ  ءٍ من كّلِ َشيْ  ءُ هو الَجري:  (4)وقيل  الَجريُّ

باعّي. وكلُّ َجِري دِر ، وكذلك الَجَمُل :  هي اللَّْبَوةُ الَجِريئةُ. وقيل:  وَسبَْنتَى. وقيل َسبَْنَدى ءٍ وأَورده األَزهريُّ في الرُّ هي النّاقةُ الَجِريئةُ الصَّ

 : ، قال

 طاَلَما اعتَـَل  ِبهح  َسبَـنحَد َعَل  
 السَّبَْنتاةُ النَِّمر ، ويوصف بها السَّبُع.:  وقال أَبو الَهيثم النَِّمُر ،:  السَّبَْنَدىو

بِْنَدىو السَّبَْنَدىو  :  األََسُد ، أَنشَد يَعقُوب:  النَِّمُر ، وقيل:  والسَّبَْنتَى الّسِ

َد   نـــــــــــــــح لـــــــــــــــُ يِن اجلـــــــــــــــُ واٌد مـــــــــــــــن بـــــــــــــــَ رحٌم جـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  قـ

رَاِن      ـــــــــــــح ي ِإىَل األَقـ َد مَيحشـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ بـ  كـــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــ 

  
 .َسبَانَِدةٌ و َسبَانِدُ :  ج

اُغ وأَصحاُب اللْهِو والتَّبَطُِّل ،  كما في نوادر األَعراب. (5)كالسَّناِدرة  أَو هي الفُرَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 الشَّعُر ، نقله ابن ُدَرْيد عن بعض أَهل اللُّغَة ، قال وليس بثَبٍت.:  كَسفُّودٍ  السَّبُّود

 بَْطٌن من قُريش.:  كُزفَرَ  ُسبَدُ و

كةً  َسبَدٌ و  ِحَجاِزيًّا. كذا في المعجم. (6)َجبٌَل أَو واٍد ، أَُظنُّه :  ، محرَّ

 طاَل حتى َسبََغ على الشَّفَة.:  شاِربُهَ  َسبَدَ وَ 
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. َصبِيٌّ َمْسبوٌد.:  لذلك ، يقالداٌء يأُْخذُ الّصبيَّ من ُحموَضِة اللَّبَن واإِلكثَاِر منه ، فيَْضُخم بطنهُ :  ، بالكسر اإِلْسبيدةو  نقلَهُ الصاغانيُّ

 َحلَقُه. أَهمله الجوهرّي. وقال ابن األَعرابّي أَي َشعََرْه ، َسْبَردَ :  [سبرد]

.ُمَسْبَردٌ  وهو ُمَسْبِردٌ  أَْلقَْت َولََدها ال َشعَر عليه ، وهي إِذا النَّاقَةُ ، َسْبَرَدتو  . نقله الصاغانيُّ

غ أَهمله الجماَعةُ وهو ، (7) ساتِيَدا:  [ستد]  : الشاعر في قول يَِزيَد بِن ُمفَّرِ

__________________ 
 الواسض الشد . ( يصف فرح قطاة مّحم ا وعىن بتسبيده : طلوع زغبه. واملنهرت :1)
 ر وسه أو  ما يطلض.:  ( التهذيب واللسان2)
 َسَبد بفتح الباء.:  اللسان ضبرت قلم( األصر والتهذيب والتكملة. وضبطت يف 3)
 تطبيض.« وقر»:  ( املطبوعة الكويتية4)
 كالسبادرة. ابلباء.:   ( عن التكملة ا وابألصر5)
 ( هو قو  نصر.6)
وقد حذف :  ساتيد ما بعد األلف لء مثناة من فو  مكسورة ا وايء مثناة من حتت ا ودا  مهملة مفتوحة مث ميم. قا :  ( يف معجم البلدان7)

 يزيد بن مفري ميمه.
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َو  ُر ســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح َديـ يــــــــــَدا فــــــــــَ اتــــــــــِ َر   َفســــــــــــــــــــــــَ ُبصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ  فـ

ا ُ     ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــاجلـــــــــــــــِ ِة ف ـــــــــــــــَ اف خـــــــــــــــَ
َ

واُن املـــــــــــــــ ـــــــــــــــح ل حـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  ف

  
 بَْيَن َميَّافاِرقِيَن وسعرت ، قاله أَبو ُعبَْيد. اسُم َجبَل:  

 لى أَْصِلِه.َحَذف الشاعُر ِميَمه ، فينبغي أَن يُذَكَر ُهنا ويُنَبَّهَ ع وإنما ما ساتِيدَ :  أَصلهو

 قيل هو َجبٌَل بالِهند ، وقيل هو الجبل الُمِحيُط باألَرِض ، وقيل نَْهٌر بقُرب أَْرزن ، وهذا هو الصحيح.:  وفي المراِصدِ 

وكالمهم صريٌح في  : ِدْجلَةَ. قال شيُخناإِنَّه واٍد يَنصبُّ إِلى نَهٍر بيَن آِمَد وَميَّافاِرقِيَن ، ثم يَُصّب في :  إِنه َجبٌَل بالهند َغلٌط. وقيل:  وقولهم

فاتهم ، ويَحذفون أنه أَعَجِميُّ اللّْفِظ والمكاِن ، فال تُْعَرُف مادَّته وال َوْزنُه. والشعراُء يَتالعبون بالكالِم ، على مقتَضى قرائِِحِهم وتَ  صرُّ

 ٍء من الكلمات العََجِميّة.ون في كالمهم شاهٌد على إِثبات شيْ بحَسب ما يَْعِرض لهم من الضَّراِئر ، كما ُعِرَف ذلك في َمحلّه ، فال يك

ستد. وليس األَمر ، كذلك بل هذه الماّدةُ مهملةٌ في :  ينبغي أَن يذكر هنا إِلى آخره ، بناًء على أَن وزنَه فاعيَل ما ، وأَن ماّدته:  وقوله

وِذكُرَها إِن احتاج إِليها األَمُر ، لُوقوِعَها في كالم العرب ، ينبِغي أَن يكوَن في الميم ، أَو في كالِمِهم ، وهذه اللْفَظةُ َعَجِميَّةٌ ال أَصَل لَها ، 

اج وغيِره من أَ  ح به في كالم ابن السرَّ ُر المصرَّ ِة االشتقاق ، باب المعتَّل ، ألَّن َوْزنََها غيُر معلوم لنا ، كأَْصِلَها ، على ما هو المقرَّ ئِمَّ

 ريف. انتهى. وهللاُ أَعلم.وعلماِء التص

 ، بالكسر. السَّْجدة : الصَّالةِ ، وهو َوْضُع الَجْبهِة على األرض ، وال ُخُضوَع أَعظُم منه ، واالسم ُسُجودُ  ومنه َخَضَع ،:  َسَجدَ :  [سجد]

 ِضدٌّ. وال يُْحفَُظ لغير الليث ،:  ٍء قال األَزهريُّ في لُغَة َطيّى انتََصبَ :  َسَجدَ و

يَّة بين الُخضوع واالنتصاب ، كما ال يَْخفَى. قال ابن سيده:  يخناقال ش  (1)َوَضَع َجْبَهتَه على :  َسَجَد يَسُجد ُسُجوداً :  وقد يقال ال ِضّدِ

دٌ  األَرِض ، وقَْومٌ   ، إِذا اْنَحنى وتََطاَمَن إِلى األَرِض. َسَجدَ :  قال أَبو بكرو .ُسُجودٌ و ُسجَّ

 : (3)وكذلك البَِعيُر ، وهو َمجاز. قال األَسديُّ أَنشده أَبو ُعبيدةَ  (2) [وانحنى]َسهُ َطاَطأَ رأْ :  أَْسَجدَ و

ِجدح قـُلحَن له و  َل   َأسح َجَدالَِليـح  فَبسح
 :  يَعنِي بَعيَرها أَنه طاطأَ رأَْسه ِلتَْرَكبه ، وقال ُحَمْيد بن ثَْور يَصف نساءً 

ٍم  عحصــــــــــــــــــــــــــــَ َن عــــــــــــــلــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ َويــــــــــــــح ا لــــــــــــــَ مــــــــــــــ   فــــــــــــــلــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــٍب وِإســـــــــــــــــــــــــــــــــوارِهـــــــــــــــــــاوَ     ي  كـــــــــــــــــــفٍّ َخضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

هـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــِ ت ـــــــــــــــــ  وَ  أَزِم َدتح ُفضـــــــــــــــــــــــــــــــُ جـــــــــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــــــــــح

ودَ     جــــــــــــــُ ا ســــــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــــارِهــــــــــــــَ ــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــاَر  أَلحــــــــــــــح  ال

  
ِة ِجماِلِهّن على َمعاِصِمِهنّ :  يقول . أَْسَجَدتْ  لّما اْرتََحْلن ولَِوْين فُُضوَل أَِزمَّ  ، إِذا َخفََضْت رأَْسها لتُْرَكَب. َسَجدتْ و لَُهنَّ

هو السَّهُم الذي يَُجاِوُز الَهَذف من أَعاله ، وكانوا يَعُدُّونَه :  أَي يَتََطاَمُن ويَنِحني. والطَّاِلع «للطَّالعِ  يَْسُجدُ  كاَن ِكْسَرى»:  وفي الحديث

معناه أَنه كان :  أَنه كان يُْسِلم لراميه ويَْستَْسِلم. وقال األَزَهِريُّ :  عاِصٌد. والمعنى:  كالُمقَْرِطس ، والذي يقع عن يَمينه وشماله يقال له

َم السَّهُم فيصيب الدَّارةَ. ِميَّة ، ِليَتَقوَّ  يَخِفض رأْسه إِذا شَخص َسْهُمه وارتفَع عن الرَّ

النََّظُر الدَّالُّ على :  ، والمراُد به (4) أَْجفَانـ  بالكسرـ  في إِمراِض  زيادةُ :  مع ُسكون. وفي الّصحاح أَداَم النََّظرَ :  أَسَجدَ :  من المجازو

 :  اإلدالل ، قال ُكثيِّر

نـــــــــــــــــــَداَن  ِك عـــــــــــــــــــِ  َأغـــــــــــــــــــر ِ  مـــــــــــــــــــين َأن  َدلـــــــــــــــــــ 

حُ  (5)عــــــيــــــنــــــيـــــــَك  ِإســــــــــــــــــــجـــــــادَ و     ِن رَابــــــِ وَديــــــح يــــــُ  الصــــــــــــــــــــ 

  
 (َوَأنَّ اْلَمساِجَد لِِلِّ ):  قال هللا تَعالى َمساِجدُ  واآلراُب السَّبعةُ  . وهو َمجاز ،السُّجودِ  حيث يُِصيب الرجَل نََدبُ  الَجْبَهةُ :  ، كَمْسَكن الَمْسَجدو

 السُّجودِ  هي َمَواِضعُ :  وقيل (6)
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__________________ 
 ابألرض.:  ( اللسان1)
 ( زايدة عن القاموس والتهذيب والصحاح.2)
 أبو عبيد.:  ( اللسان3)
 األجفان.وإمراض :  ( يف الصحاح4)
 خطب.« عينك»:  ( املطبوعة الكويتية5)
 .18( سورة اجلن اآية 6)
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الِن.:  من اإِلنسانِ  بتاِن ا والّرِجح َهُة ا واألَنحُف ا والَيَداِن ا والر كح  اجلَبـح
 عليه. سجدَ  اسٌم جامٌع َحيث الَمْسِجد: و ، قال َمْسَجد ، واِحُدَها َمساِجدُ  : ، مواِضعُه من الَجَسِد واألَْرِض  السُّجود:  وقال اللَّْيث

 نَْفسه. السُُّجود أَي َموِضعُ  م ،:  بكسر الِجيم الَمْسِجدو

 َموضع الَجْبَهِة.:  فيه ، وبالفتح يُْسَجد البَْيُت الذي:  الَمْسِجد:  البن بَّريّ « الفروق»وفي كتاب 

اج جَّ  ويُفتح ِجيُمه. ، َمْسِجد كّل َموضع يُتَعَبَّد فيِه فهو:  وقال الزَّ

 ، بفتح الجيم ، ِمْحَراُب البيوِت وُمَصلَّى الَجماعاِت. َمْسَجد:  قال ابن األعرابيّ 

لُه وال يَقَع فيه الفَْرق ، مثل َدَخَل َمْدَخالً ، وهذا َمْدخَ  الَمْفعَل من باب نَصر ، بفتحِ العَْين ، اسماً كان أَو مصدراً ، قال الفّراء:  في الّصحاحو

،  ً أَلزموها  فإِنهم ، وَمْطلع ، وَمْشِرق ، وَمْسِقط ، وَمْفِرق ، وَمْجِزر ، وَمْسكن ، وَمْرفق ، وَمْنبِت ، وَمْنِسك كَمسِجد من األَسماءِ  إِال أَْحُرفا

 وَجعلوا الكسر عالَمةَ االسِم. كْسَر العينِ 

 ، والَمطلَع والَمْطِلع. الَمْسِجدو الَمْسَجد  وَمْسِكن وُسِمعَ فقد ُرِوَي َمْسَكنٌ  جائٌز وإِن لم نَسَمْعه ، في كلّه الفتحُ و

 تقولو أَي نُُزوالً ، بفتح الزاي ، نَزل َمْنَزال. للفرق بينهما ، تقول فالموضع بالكسر ، والمصدر بالفتح ، يَجِلس وما كان من باب َجلَسَ  قال

 هذا َمنِزله ، بالكسر ، ألَنه بمعنى الدَّاِر.

د به هذا الباُب من بين أَخواته ، وذلك أَن المواضع والمصاِدر في غير هذا الباِب يَُردُّ وهو مَ :  قال كلَُّها إِلى فتح العين ، وال  (1)ْذَهٌب تَفَرَّ

 ٌء فيما ِسَوى الَمذكوِر إِاّل األَحرف الّتي ذكرناها ، انتهى نصُّ ِعبَاَرة الفَّراِء.يقع فيها الفرق ، ولم يُْكَسر َشيْ 

ُجلُ  انتفََخْت ، فهو إِذا ِرْجلُه ، كفَِرَح ، َسِجَدتْ :  الَمجاز منو النَّْهَشلّي من ديوانه  في قول األَْسَود بن يَْعفُر (1)بالفتح  األَسجادو .أَْسَجدُ  أَي الرَّ

 :  (2)، رواية المفّضل 

فٍ  طـــــــــــــَ ِر ذي نـــــــــــــُ ن مخـــــــــــــَح طـــــــــــــ    (2) مـــــــــــــِ نـــــــــــــَ ن  مـــــــــــــُ  َأغـــــــــــــَ

مِ َواىَف هبـــــــــــــــــا      َدرَاهـــــــــــــــــِ ادِ  كـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــَ (2)اأَلســـــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 كانَْت عليها ُصَورٌ  هي دراهُم األكاسِرة األَسجادِ  أَو َدراِهم قاله أَبو ُعبَْيَدةَ ، ورواه بالفَتح. اليَُهوُد والنَّصاَرى ، أَو معناه الِجْزيَة ، هم

لها ، أَي َطاَطأَ رأَْسه لَها وأَظَهَر الُخُضوَع ، قاله ابن األَنبارّي ، في  َسَجدَ  كانت عليها ُصوَرةُ كسرى فَمْن أَبصَرها:  وقيل لها ، يَسُجدون

ر ، باليهود تفسير ِشْعِر األَسود بن يَْعفُر  .(3)وهو قول ابن األَعرابّي  وُروي بكسر الهمزة ، وفُّسِ

تْها. أَْسَجَدتْ و ، فاتِرة إِذا كانت ساِجدةٌ  وَعْينٌ  ، فتُوُر الطَّْرف ، اإِلسجاد:  من الَمَجازو  عينَها َغضَّ

ً و مائلةٌ ، عن أَبي :  َسواِجدُ  مالَْت ، ونَخلٌ :  النَّْخلَةُ  َسَجَدتو أَمالََها َحْملَُها ، إِذا ، ساِجدةٌ  ونَْخلةٌ  ، َسواِجدُ و ، ساجدٌ  َشَجرٌ :  من الَمَجاز أَيضا

 :  حنيفةَ ، قال لبيد

ٌة  نــــــــَ ِ ســــــــــــــــــــــاكــــــــِ اح ِج الــــــــعــــــــَ لــــــــيــــــــِ ا وخــــــــَ فــــــــَ َ الصــــــــــــــــــــــ  اح  بــــــــَ

ٌب     لـــــــح دُ غــــُ واجـــــــِ ُر  ســــــــــــــــــَ رح هبـــــــا اَ صــــــــــــــــــَ خـــــــُ دح (4)مل يـــــــَ
 

  
رْت له. (5) (ُسجَّدًا لِِلِّ َوُهْم داِخُرونَ ):  قوله تعالىو رةً لما ُسّخِ  أَي ُخَضعَاَء ُمتسّخِ

اُء في قوله تعالى  ُء.ويَِميالِن َمعَها حتى يَْنَكسَر الفىْ يَستقبالِن الشَّمَس :  معناه (6) (َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجدانِ ):  وقال الفَرَّ

 تَِحيٍَّة ال عبادةٍ. ُسجودَ  (7) (َوَخرُّوا َلُه ُسجَّداً )وقولُه تعالى 

 المروُر ال السُّقوُط والوقوُع.:  وقال األَخفش معنى الُخروِر في هذه اآليةِ 
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__________________ 
 تُرّد.:  ( الصحاح1)
 بذخ بد  نطف. 482/  2هم. ويف الشعر والشعراء لدرا:  ( يف التهذيب والتكملة2)
 اليهود وذكر عجز البيت ابلكسر أيضاً يف االسجاد.:  اإلسجاد بكسر اهلمزة:  ( يف التهذيب عن ابن األعرايب3)
 قا  وزعم ابن األعرايب أن السواجد هنا املتبصلة الثابتة ا وسيبيت بعد.:  ( زيد يف اللسان4)
 .48اآية ( سورة النحر 5)
 .6( سورة الرمحن اآية 6)
 .100( سورة يوسف اآية 7)
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الَمواِت َمْحَملُه في القرآِن َطاَعتُه لما  ُسُجودُ و باب ضيّق.:  ، وقال أَي ُركَّعا (1) (ُسجَّداً ) َواْدُخلُوا اْلبابَ :  وقال ابن عبَّاس في قوله تعالى

َر له ، وليس يفيِّة الَمواِت هلل بأَعجَب من ُهبوِط الِحَجارةِ من َخْشيَِة هللا ، وعلينا التّسليُم هلل ، واإِليماُن بما أَنَزَل من غير تََطلُّب كَ  ُسجودُ  ُسّخِ

 .(2)، وفِْقِهه  السُُّجود ذلك

 : * ومما يستدرك عليه

فهما هللا تعالى ، قال الُكَمْيُت ، يمدح بني أََميَّةَ  مسِجدُ و َمكَّةَ ، َمْسِجدُ :  ْسِجدانِ المَ   :  المدينة ، شرَّ

مح  كــــــــــُ ــــــــــَ َدال جــــــــــِ ُزورَاِن واَ صــــــــــــــــــــــــَ   َمســــــــــــــــــــــــح
َ

   املــــــــــ

رَتا     ـــــــــح َر  وأَق ـــــــــح َ أَثـ اح ـــــــــَ ٌة مـــــــــا ب بحصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ مح قـ كـــــــــُ ـــــــــَ (3)ل
 

  
ادةو ، بالكسر ، الِمْسَجدةو  عليها ، وُسِمع ضّم السين ، كما في األَساس. الَمْسُجود الُخْمَرة:  السَّجَّ

اد ورجلٌ  اَدة ، كَكتَّان ، وعلَى َوْجِههِ  َسجَّ  .السُّجودِ  أَثرُ :  َسجَّ

ر قوُل لبيد وُسورة:  السََّواِجدو لة الثابتة. قاله ابن األَعرابّي وبه فُّسِ  ، بالفتح. السَّْجدة النَِّخيل المتأَّصِ

 بمعنَى التَّْحتِيَّة. السُّجود ويكون

يح ، أَي تَِميل بَمْيله  تَسُجد والسَِّفينة  الَمْنخِر ، إِذا كان َذِليالً خاضعاً. ساِجدُ  ، وهو َمَجاز ، ومنه أَيضاً فالنٌ  (4)للّرِ

ادو  .معنههللارضيبد هللا التَّْيِمّي ، ، وعلّي بن عبد هللا بن عبّاس ، ومحّمد بن َطْلَحةَ بْن ع لَقَُب عليَّ بِن الُحَسين بن عليّ :  السَّجَّ

 من ُمَضافات َهَراةَ. أُْخَرى بِنُوَشْنجَ  قَْريَةو بديار العجم. (5) ة قُْرَب فاشانَ :  أَهمله الجماعةُ ، وهي ، بكسر الجيم ساِجْردُ :  [سجرد]

 : * ومما يستدرك عليه

 بَّسام ، ومحموُد بُن واالن ، من مشاهير األَئّمة ، وغيرهما.قرية بَمْرو ، منها بَّسام بن أَبي :  (6) ساَسْنِجْرد

 من الناس ، كالسُُّخُدِد ، بالمعجمة ، والسُّْختُِت. الشَِّديُد الماِردُ  هو:  أَهمله الجوهرّي وقال الصاغانيُّ  َكقُْنفُذ ، السُّْحُددُ :  [سحد]

 .َسُخدٌ  يَْومٌ :  يقال الحارُّ :  ، بفتح فسكون السَّْخد:  [سخد]

هو للنّاِس :  هو ماٌء يَْخُرج مع الَمِشيمة ، قيل:  كالسُّْخت. قاله ابُن سيده. وقيل يَْخُرج مع الَولَِد ، (7) ماٌء أَْصفَُر غليظٌ :  بالضمّ  السُّْخدو

ةً ، وقيل هو لإِلنساِن والماِشيَِة.  خاصَّ

 .«على َوْجِهه السُّْخدَ  وكأَنَّ  (8)َعشرةَ من َرمضاَن فيُصبِح كاَن يُْحيِي لَْيلَةَ َسْبَع »:  في حديث زيد بن ثابتو

 في ِغلَظِه من السََّهِر. بالسُّْخد شبه ما بَوْجهه من التَّهيُّج

جُل الَحِديُد ،:  ، بالّضم السُّْخُدودو  كالسُّْختُوت والسُّْحُدود. الرَّ

دو  من َمرٍض أَو غيره. الموّرم (9) [الثَِّقيلُ ]والُمْصفَرُّ  الصاغانيّ ، عن  الَخائُِر النَّْفِس  الثقيلُ :  ، كُمعظَّم الُمَسخَّ

دَ و ّم ، ُسّخِ  نَِدَي َوَرِكَب بعُضه بعضاً.:  تَسخيداً  َوَرُق الًشَجِر ، بالضَّ

 نقلَه الصاغانّي. ناِعٌم ،:  َشبَاٌب َسْخَوٌد ، كَجعفر يقالو

 : * ومما يُستدرك عليه

ْبيَان. وقيل:  ، بالّضمّ  السُّْخد َحال ، ُمجتِمعة ، تكون في السَّلَى ، وربما لَِعَب بها الّصِ  هو نَْفُس السَّلَى.:  َهنَةٌ ، كالكبد أَو الّطِ



3955 

 

__________________ 
 .58( سورة البقرة اآية 1)
الطيور والــدواب يلزمنــا اإلميــان بــه ا  مل يفقِّهنــاه ا وحنو ذلــك تســــــــــــــبيح املوات من اجلبــا  وغريهــا من عزوجلألن   :  ( زيــد يف التهــذيــب2)

 واالعرتاف بقصور أَفهامنا عن فقهه.
َأي العدد ا وقوله من با أَثر  وأَقرتا يريد من با رجر أَثر  ورجر أَقرت ا َأي لكم العدد الكثري من :  القبصـــــــة»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــــرية3)

 .«قبصة»بد  « ِقبحُصهُ »:  ويف اللسان والصحاح»مجيض الناس ا املثري منكم واملقرت ا كذا يف اللسان 
 تطيعها ومتير مبيلها.:  والسفينة تسجد للرايح:  ( األساس4)
 و.« .. هكذا يف القاموس ابلقاف»وقا  هبامشه « قاشان»( يف املطبوعة الكويتية وردت 5)
 .«ساسنجرد»( عن معجم البلدان وابألصر 6)
 ثخا.:  ( اللسان7)
 املطبوعة الكويتية.( سقطت من 8)
 ( زايدة عن القاموس.9)
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 بَْوُل الفَِصيل في بَْطن أُّمه.:  السُّْخدو

َهُل ، والصُّفرة في الَوْجِه ، والصاد في كّل ذلك لغةٌ ، على المضاَرَعِة.:  السُّْخدو  الرَّ

ْمحَ  َسدََّده تَسديداً :  [سدد] َمهُ :  أَي الرُّ  كذا في الّصحاح. قَوَّ

َهه.:  َسْهَمه إِلى الَمْرَمى َسدَّدَ :  أَهُل األَفعالوقال   َوجَّ

 وبالشين المعجمة ، لغة فيه.:  «التوشيح»زاد في 

 أَْصلَحه وأَْوثَقَه.:  الثَّْلمَ  َسدَّ و َعلَّمه النَِّضاَل. َسدََّده:  وقالوا

جلُ :  القَْصِد منهما. واإِلصابة في الَمنطقو الصَّواِب من القَْول والعَمل بالفتح أَي ، للسَّدادِ  َوفَّقَه:  َسدََّدهو إِنّه :  . ويقالُمَسدَّداً  أَن يكون الرَّ

 في َمنِطقه وتَْدبِيِره. َسَداد لذُو

ْمي. ومنه ْدني اللُهمّ :  وكذلك في الرَّ  ، أَي َوفِّْقنِي. َسّدِ

محُ  سدَّ وَ  ُجُل والسَّْهُم بنْفسه والرُّ . السََّدادَ  في القَْول ، وهو أَن يُِصيبَ  لَيَِسدُّ  إِنه:  وكذا القَْوُل والعمل ، يقال َسِديداً  صار بالكسر ، إِذا يَِسدُّ  الرَّ

 قاصٌد.:  أََسدُّ و َسِديدٌ  وقَْصِد الّطريِق ، وأَمرٌ  السََّداد ، من أََسدُّ و َسِديدٌ  َء َطْعنَتُه ، وَرُجلٌ قَلَّ أَْن تُْخِطى : َسِديدٌ  ُمِصيٌب ، وُرْمحٌ :  َسِديدٌ  وَسْهمٌ 

كَسدََّدها  أَْوثقَها ، : وفي بعض النُّسخ وأَصلََحها وَوثَّقََها ، َرَدَمَها:  َسداًّ  ، بالّضّم ، يَُسدُّ  كَمدَّ ، بضّم المثلّثَة ، وهي الفُْرَجة ، الثُّْلَمةَ ، َسدَّ و

 :  ، وقال تَسدَّدَ و كأََسدَّ  استقامَ :  ءُ الشَّيْ  استَدَّ و ، بالكسر ، سَداُدها وهذا اْستَدَّتو فاْنَسدَّتْ 

وٍم  َة كـــــــــــــــــر  يـــــــــــــــــَ ايـــــــــــــــــَ ه الـــــــــــــــــّرِمـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــِّ  أُعـــــــــــــــــَ

ا     مـــــــــــــ  لـــــــــــــَ د  فــــــــــــــَ تـــــــــــــَ اين  اســـــــــــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــُدُه َرمـــــــــــــَ

  
 ٍء.اشتَدَّ بالشين المعجمِة ليس بشيْ :  قال األَصمعيُّ 

يّ  هو لمالك بن فَْهم األَزِدي ، وكان اسُم اْبنه :  البيت يُْنَسب إِلى َمْعن بن أَْوس ، قاله في ابن أُخٍت له ، وقال ابن ُدَرْيدهذا :  قال ابن بَّرِ

 ُسلَْيَمة ، َرماه بَِسْهم فقتلَه ، فقال البيت.

يّ   :  َسْهم ؛ وبعدهورأَيته في شعر َعِقيل بن ُعلَّفة يقوله في ابنه ُعَميس ، حيَن رَماه بِ :  قال ابن بَّرِ

ي  رحمــــــــــــِ َك حــــــــــــا تـــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــُ رتح ميــــــــــــَِ فــــــــــــِ  فــــــــــــال  ــــــــــــَ

ـــــــــــانِ و     ن ـــــــــــَ ـــــــــــب ـــــــــــُة ال ـــــــــــَك حـــــــــــامـــــــــــل تح مـــــــــــن ـــــــــــ  ل  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
جلُ  أََسدَّ و جلُ  أََسدَّ  أَو أَي القَْصَد واالستقامةَ ، ، السََّدادَ  أَصابَ :  الرَّ  أَصاَب أَو لم يُصْب. َطلَبَهُ ،:  الرَّ

 :  قال األَسوُد بن يَْعفُرَ  .(1)والقَْصَد ، أََصْبتَهُ أَو لم تُِصْب  السََّدادَ  ما شئَت ، أَي َطلَْبتَ  أَْسَدْدت يا رجُل ، وقد أَسدَّ :  ويقال

دِّي رَيِيٍّ  َأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــــــح ين   ـــــــــــــــــــــــِ  اي مـــــــــــــــــــــــَ

ريُ     نــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــه َزئــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــَ وح وِّف حــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــُ

  
 اْقِصِدي له يا َمنِيَّةُ حتّى يموت.:  يقول

كةً  ، السََّددُ و ، أَي َصواباً  َسِديداً وَ  َسَداداً و َسَدداً  قَوالً  (2) [قل: ] بالفتح ، األَّول مقصوٌر من الثاني ، يقال ، كالسَُّدادِ  االستقَاَمةُ و القَْصد:  محرَّ

 :  ، قال األَعشى

هــــــــا  ُقصــــــــــــــــــــــُ ــــــــح نـ ــــــــَ ا ومــــــــاَذا كــــــــان يـ هــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَ ل ا َذا عــــــــَ  مــــــــَ

وح قــــــــــالــــــــــتح لــــــــــنــــــــــا     ر لــــــــــَ َحــــــــــ  َدَدايــــــــــوَم الــــــــــرت   ســــــــــــــــــــــــَ

  
ْلت. السَّْبِعيُّ ، َحدََّث ، كَسَحاب ، ِعيٍد ،بُن سَ  َسَدادُ و د بن الصَّ  وهو َشْيٌخ لُمَحمَّ

يَ  ِسَدادٌ  به َخلاَلً فهو َسَدْدتَ  ءٍ كلُّ َشيْ :  (3)قال أَبو ُعبيدة و  َرأَْسها. يَُسدُّ  وهو ِصَماُمها ، ألَنه (4) القَاُروَرةِ  ِسَدادُ  ، بِالكسر ، ولهذا ُسّمِ

جال ُسدَّ  إِذا الثَّْغرِ  ِسَدادُ  منهاو  :  ال غير ، وأَنشد للعَْرِجيّ  فبالكسر فقط بالَخْيِل والّرِ
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وا  ىًت َأضــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ وين وَأي  ف  َأضــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــُ

رِيـــــــــــــــهـــــــــــــــة و     وحم كـــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ دادلـــــــــــــــِ رِ  ســـــــــــــــــــــــــــــِ غـــــــــــــــح  ثــــــــــــــــَ

  
 وقد يُْفتَُح ، أَي الَحاَجة ، ويُْرَمُق به العَْيُش ، فيُْكَسر ، بِِه الَخلَّةُ  *تَُسدُّ  َعْيٍش ، لما من ِسَداداً  أََصْبُت بهو ِمن َعَوز ، ِسَدادٌ  فيه:  من المجازو

يت ، والفاَرابيُّ ، وتَبِعَه الجوَهريُّ ، والكسر أَفصُح. وعليه اقتصرَ  ّكِ  وبهما قال ابن الّسِ

__________________ 
 ُتصبه.:  ( التهذيب واللسان1)
 واللسان.( زايدة عن التهذيب 2)
 أَبو عبيد.:  ( التهذيب3)
 .«وأَما سداد اخل:  قوله وسداد القارورة كذا يف النسخ ويف املو املطبوع»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 ُيَسد .:  يف القاموس (*)
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َبة وثـَعحَلٌب ا واأَلزحَهري  ا ألَنّه مستعار من . القاروَرةِ  ِسَدادِ  اأَلكثُرون ا منهم ابن قـُتَـيـح  فال يـَُغري 
ال تَِحلُّ الَمْسأَلَةُ إِالَّ لثالثٍَة ، فَذَكر منهم رجالً أَصابَتْه جائِحةٌ فاجتاَحْت مالَهُ »:  قال أَنَّه السَُّؤال في وسلموآلهعليههللاصلىوفي حديِث النَّبّي ، 

من  سداد الفتُح في أَو ، بالكسر ، ِسَدادٌ  به َخلاََل فهو َسَدْدت ءٍ ين. وكلُّ شيْ ، أَي قَواماً ، هو بكسر السِّ  من َعْيش ِسَداداً  ، فيَْسأَُل َحتَّى يُِصيبَ 

ِة المازنّيِ ، أَورَدَها الَحِريريُّ في  لَْحنٌ  َعَوز اص»ليَس من كالِم العرب. وفيه إِشارةٌ إِلى قِصَّ ة الغَوَّ  .«ُدرَّ

ا ، وال يجوُز فتُْحه. ِسَدادٌ :  وعن النضر بن ُشَمْيل  من َعَوٍز ، إِذا لم يكن تامًّ

 بعَض األَْمر. يَُسدُّ  إِن أَْعَوَز األَمُر كلُّه ففي هذا ما:  من َعَوٍز ، بالكسر ، وال يقال بالفتح. ومعناه سَدادٌ :  عن األَصمعيّ « البارع»ونقل 

َح به الفَيُّوميُّ وغيره. قال ابن الّسّكيت ويَُضمُّ  لتهذيبكذا في ا الحاِجُز ،:  السَّدُّ و الَجبَُل ،:  بالفتح السَّدُّ و  َسدٌّ  يقال لكل َجبَل:  فيهما ، َصرَّ

ّجاج. وعلى ذلك َوْجهُ قِراَءةِ ِمن قََرأَ  (1) ، وبالفَتْح ، من َعمِلنا عزوجلما َكاَن َمْخلُوقاً هلل  : أَو بالضمّ  ، وَصدٌّ وُصدٌّ  ُسدٌّ و َبنْيَ )، حكاه الزَّ
ْينِ السَّ   ، ورواه أَبو عبيدةَ. ونحو ذلك قال األَخفش. السُّدَّْينو (2) (دَّ

ْينِ )وقََرأَ ابن َكثِير وأَبو عمرو  ا) .(َبنْيَ السَّدَّ نَ ُهْم َسدًّ  بفتح السين. (3) (َوبَ ي ْ

ين. (4) ُسدًّا وِمْن َخْلِفِهمْ  ُسدًّا وقرآ في يس ِمن بَْيِن أَيِديِهمْ   بضّم الّسِ

ين في األَربعة المواضع ، وقرأَ حمزةُ والكسائي : نافع وابن عامر ، وأَبوبكر عن عاصم ، ويعقوبوقرأَ  بضّم  السُّدَّْين بين : بضّم الّسِ

ين.  الّسِ

حائُب السُّوُد. وهو َمَجاز ، وهي السَّ  ُسدودٌ  ج من أَّيِ أَقطاِر السَّماِء نَشأَ ، األَسودُ  ءُ النَّشْ :  السََّحاب من بالّضّم ، ، السُّدُّ :  عن أَبي زيدو

 .(5)لألُفُِق  السادُّ  السََّحاب المرتَِفع:  السُّدُّ :  لكونه َحاجزاً بين السماِء واألَرض وفي المحكم

 :  . قالُسُدودٌ :  والَجْمع

اٌ   ين رِجـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  يـ ـــــــــــــــه َوشـــــــــــــــــــــــــــــَ ُت ل دح عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  قـ

ُر و و     ايـــــــــــــــِ خـــــــــــــــَ
َ

َر املـــــــــــــــ ثــــــــــــــــُ دودُ قـــــــــــــــد كـــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــــ 

  
 .أََسدَّ و َعلَْيِهم َسدَّ  وقد

 أَْرٌض بها:  كُجْحٍر وِجَحرة ، كما في الّصحاح. وقيل ، كِقَرَدةٍ  ِسَدَدةٌ :  الواِدي فيه ِحَجارةٌ وُصُخوٌر يَْبقَى الماُء فيه َزماناً ، ج:  بالّضمّ  السُّدُّ و

 .ُسدَّة ، والواحد (6) َسَددة

لُّ ، ، بالّضم السُّدُّ :  من المجازو  :  ألَعَراّبي ، وأَنشدعن ابن ا الّظِ

ُت لـــــــــــه يف  دح عـــــــــــَ دِّ قــــــــــــَ و ٍد  ســـــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــَ ٍ  مـــــــــــُ قـــــــــــح  نـــــــــــِ

هـــــــــا     ـــــــــُ ـــــــــن ٍم َدرِي ذح راَء جـــــــــِ حـــــــــح ـــــــــَك يف صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــذل (7)ل
 

  
 أَي َجعْلته ُستْرةً من أَن يَراني.

هِ  وسلموآلهعليههللاصلىأَمَر َرسول هللا  ُجبَْيٍل ِلغََطفَانَ  َحْزِم بني ُعَوالٍ  ماُء َسماٍء في:  ، بالّضمّ  السُّدُّ و  .بَِسّدِ

 قَْريَةٌ بها.:  وقيل ِحْصٌن باليََمنِ :  ، بالّضمّ  السُّدُّ و

ً  السُّدُّ و  .َسدٌّ و ُسدٌّ  به موضٌع فهو ُسدَّ  ويُْرَدم. وكلُّ بِناءٍ  يَُسدُّ  لَكْونه الواِدي ،:  أَيضا

 األُفَُق من َكثْرته. َسدَّ  ، إِذا ُسدٌّ  من َجراٍد ، وجاَءنا َجرادٌ  ُسدٌّ  جاَءنا:  ويقال َق ،األُفُ  َسدَّ  كثيرٌ  بالّضّم ، أَي ُسدٌّ  َجرادٌ :  من الَمَجازو

إِلى أَبي ِجَراٍب عبِد هللا بِن  أَْسفََل من َعقَبَِة ِمنًى ُدوَن القُبُوِر عن يَميِن الذّاِهِب إِلى ِمنى ، منسوبٌ  موضعٌ :  ، بالّضمّ  (8) أَبي ِجَرابٍ  ُسدُّ و

 بن عبد هللا بن الحارث بن أَُميَّةَ األَصغر.محّمِد 
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 تَصغيراً لُشْعبة. واٍد يَْنَصبُّ في الشُّعَْيبَةِ :  بالّضمّ  قَنَاةٍ ، ُسدُّ و

__________________ 
 من فعلنا.:  ( يف القاموس1)
 .93( سورة الكهف اآية 2)
 .94:  ( سورة الكهف3)
 .9اآية :  ( سورة ي 4)
 األف .:  ( يف اللسان5)
 سد  بدون هاء.:  ِسَدَدة والواحدـ  كما تقدمـ   ( هكذا ضبطت يف التهذيب واللسان ا ويف الصحاح6)
 الذي قد أَت  عليه عام.:  . والدرين من النبات.. َأي قدمي ا ألن اجلذم األصر ا وال أَقدم من األصر وجعله صفة:  جذم درينها:  ( قوله7)
 َأيب جراب. ِسدادُ :  ( يف معجم البلدان8)
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ِحيُح ، المستقيم السَِّديد الَكالمُ :  بالكسر ، السَّدُّ و  عن الصاغانّي. الصَّ

ّم ، أَو ، ُسُدودٌ  : الغالبُ  والِقياسُ  نادٌر على غير قياس ، ، أَِسدَّةٌ  ج كالَوَدس ، قاله الفّراُء ، العَْيبُ :  بالفتح السَّدّ :  من الَمَجازو . أَُسدٌّ  بالضَّ

 .ُسُدوداً  أَو َسدُّ أَُسدًّا القياس أَن يُجَمع:  التهذيبوفي 

ا ُسُدودٌ  . فأَّماُسُدودٌ و أَِسدَّةٌ  به َموِضٌع. والجْمع ُسدَّ  كلُّ بِناءٍ  السُّدُّ :  (1)وفي التهذيب   فشاذٌّ. أَِسّدةٌ  فَعلَى الغاِلِب ، وأَمَّ

 .ِسَدادٍ  وعندي أَنه جمع:  قال ابن سيده

، أَي ال تَُضيِّقَنَّ  األَِسدَّةَ  ال تَْجعَلَنَّ بَجْنبِك:  قولُُهم فَاه عن الكالم ، أَي ما به َعْيٌب ، ومنه يَُسدّ  (2) َسَداَدةٌ  ما بفاُلنٍ :  يقال : عن أَبي َسِعيدو

 :  قال الكميت فَتسُكت عن الجَواِب كَمن به َعيب ، من َصَمٍم أَو بََكٍم. (3) َصْدَركَ 

دٍة و  ٍح وعــــــــــــائــــــــــــِ فــــــــــــح يبَ مــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــح َ  مــــــــــــا ِبــــــــــــِ

َد     نـــــــــح ةِ عـــــــــِ د  بِ  اأَلســـــــــــــــــــــــِ ي  كـــــــــالـــــــــَعضـــــــــــــــــــــــَ  ِإن  الـــــــــعـــــــــِ

  
ْضٍو ، ليس بي ِعيٌّ وال بََكٌم عن َجواِب الكاشح ، ولكنِّي أَصفح عنه ، ألَّن الِعّي عن الجَواب كالعَْضب وهو قَْطُع يٍد أَو َذَهاُب عُ :  يقول

 العَْطُف.:  والعائدة

 هكذا في سائر النسخ. ٌء يُتََّخذُ من قُْضباٍن ،شيْ :  بالفتح السَّدُّ و

اَلل تُتَّخذ من :  السُُّدود وقال اللَّيث .(4) ُسُدودو سَدادٌ :  والجمع له أَْطبَاقٌ  َسلَّة من قُْضباٍن ، كما في سائر أُصول األُمهات:  والصواب الّسِ

لَّة يقال لها:  وقال غيره. َسدَّةٌ  قُْضبان لها أَْطبَاق ، والواحدة  والطَّْبل. السَّدَّة السَّ

مَّ  السُّدَّةُ و  والبيِت كما في التهذيب. باُب الدَّارِ :  ، بالضَّ

 داِره. بُِسدَّةِ و بابِه ، بُِسدَّةِ  رأَيتُه قاِعداً :  يقال

 وقيل هي السَّقيفة.

لم يكونوا أَصحاَب أَْبنِيٍَة وال َمَدٍر ،  بالسُّدَّة لبَْيت الشَّعِر وما أَشبَهه. والَِّذين تَكلَّمواالِفنَاُء ، يقال :  في كالم العرب السُّّدة:  وقال أَبو سعيد

فَّة ، أَو كالسَِّقيفَة ، فإِنما فَسَّره على مْذهب أَهل الَحَضِر. السُّدَّةَ  ومن َجعلَ   كالصُّ

فَِّة تكون بين يََديِ البَيتِ  السُّدَّة:  وقال أَبو عمرو  .كالصُّ

 بضّمتين.:  بضّم ففتْح. وفي بعض النُّسخ ، ُسَددٌ :  ج الدَّاِر ، (5)والظُّلَّة تكون ِلباِب 

ْلَطاِن يَقُْم ويَْقعُدْ  ُسَددَ  َمْن يَْغشَ :  أَنّه أَتى باَب ُمعاِويَةَ فلم يأَْذْن له ، فقال»:  وفي حديث أَبي الدرداءِ   .«السُّ

َي أَبو محمدالَمْسِجِد األَعظِم ما َحوْ  ُسدَّةُ و َواق ، وُسّمِ يّ  بُن عبد الرحمن األَعور الكوفّي التابعي المشهور ، إسماعيلُ  لَه من الرُّ روى  ، السُّّدِ

ي ما يَْبقَى َمْسِجد الكوفَِة ، وه ُسدَّةِ  في:  والُخُمَر على باب َمْسِجد الكوفَِة. وفى الّصحاح ِلبَْيِعِه المقَانِعَ  ، (6)عن أَنٍَس وابِن َعبَّاس وغيرهما 

 .الَمْسُدودِ  من الطَّاقِ 

ا أَرادت الخروَج إِلى البَْصَرةِ :  حديُث أُّمِ َسلََمةَ البَاَب نَْفَسه ، ومنه السُّدَّةُ  وبعُضهم يَْجعَل:  قال أَبو ُعبَْيدٍ  بَْيَن  ُسدَّةٌ  إِنك»أَنها قالت لعائشةَ لَمَّ

تِهِ  وبين وسلموآلهعليههللاصلىَرُسوِل هللا   أَي باٌب. «أُمَّ

يُّ  : لقعُوده في باب جاِمعِ الُكوفَة. وقال اللَّْيث:  وقَال الذََّهبِيُّ  . السُّّدِ  َرُجٌل منسوٌب إِلى قَبِيلَة من اليمن. قال األَزَهِريُّ

يَّ  إن أََراَد إِسماِعيلَ  كان يَْجِلس في المدينِة ، :  . وأَْغَرَب أَبو الفتح اليَْعُمِرّي فقالُسدَّة وال ُسدٌّ :  ، ال يُْعَرف في قبائِِل اليمنِ  (7)فقد َغِلَط  السُّّدِ

 ، فنُِسب إِليه. السُّدّ :  في مكاٍن يقال له
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يُّ و ه أَنّه َصُدوٌق. مات سنة سبعٍ وعشرين ومائة ، ورَوى ل« التَّْقِريب»َضعَّفه ابن ُمعين ووثَّقه اإلماُم أَحمد ، واحتَجَّ به ُمْسلٌم. وفي  السُّّدِ

شاطيّ  . وقال الرُّ ، عن يحيَى بن عبيد  بالسُّّدّيِ  وليس هو صاحَب التفسير ، ذاك محّمُد بن مرواَن الكوفّي ، يُعرف : الجماعةُ إِاّل البخاريَّ

 هو كذَّاب.:  هللا ، والكلبّي ، وعنه ِهَشاُم بُن عبد هللا ، والمحاربّي. وقال جرير

يحِ ، يَُسدُّه داٌء في األَنف:  ، بالضمّ  السُّدَّةو َداع. ، بالّضمّ  كالسَُّدادِ  ، يأْخذ بالَكَظم ، ويَمنَع نَِسيَم الّرِ  أَيضاً ، مثل العَُطاس والصُّ

__________________ 
 ( كذا والعبارة مل ترد يف التهذيب ا وقد أَثبتت يف اللسان.1)
 ويف اللسان فكاألصر.« ِسداد»:  ( التهذيب2)
 ال يضيقّن صدُر .:  القاموس( يف نسخة  نية من 3)
 ِسَداُد وُسُدٌد.:  ( اللسان4)
 بباب الدار.:  ( التهذيب واللسان5)
 وغريهم.:  ( األصر6)
 فهو وهٌم.:  ( التهذيب7)
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 ذَهاُب البَصِر.:  ، بالّضمّ  السُّدُّ و

ََّحةُ :  ، بضمتين السُُّدد:  وعن ابن األَعرابيّ   وهو مجاز. صراً قَِويّاً ،ال تُْبِصُر بَ  (1) العُيُوُن الُمفَت

 قاله أَبو زيد. ء بَْعُد ،الّتي اْبيَضَّت وال يُْبَصر بها ، ولم تَْنفَِقى هي:  وقائمة سادَّةٌ  َعْين ، أَو سادَّةٌ  هي َعينٌ  يقال منهو

 ، وَسِدَرةٌ وَسِدَمةٌ. (2)وَسِلَمة  سادَّةٌ  وهي النّاقَةُ الَهِرَمةُ  هي الّسادَّةُ :  عن ابن األَعرابيّ و

. ذُؤابةُ اإِلنسانِ :  الّسادَّة:  من الَمَجازو ّلِ  تَْشبيهاً بالسََّحاب أَو بالّظِ

 :  وذلك البُْستَاُن َمأَْسدةٌ ، قال أَبو ذُؤيب بُْستَاِن ابِن عامر ، وهو موضٌع بمكةَ عند ، الَمَسدِّ  هو من أُْسدِ :  من الَمَجازو

َب مــــِ  لـــــــَ َت َأغــــح يـــــــح فــــَ ــــح ِد أَل دِّ ن ُأســـــــــــــــــــــح ســـــــــــــــــــــَ
َ
ِديـــــــد  امل  حـــــــَ

ٌر     قـــــــــــح ُه عـــــــــــَ َذتـــــــــــُ اِب َأخـــــــــــح رِيـــــــــــحُ  (3)الـــــــــــنـــــــــــ  طـــــــــــح  فـــــــــــتـــــــــــَ

  
. بُْستان ابن ال  َمْعَمٍر ، َوَوِهَم الَجْوَهِريُّ

عامر. هذا نصُّ عبارة بُستان ابِن :  هو بُْستَاُن ابِن َمْعَمٍر الِّذي يقول فيه الناس : فقال الَمَسدِّ  سأَْلت ابن أَبِي َطرفَةَ عن:  قال األَصمعيّ 

َح البَْكِريُّ وغيُره ، بأَن قَوْ  لَهم بُستاُن ابِن عامٍر ، َغلٌَط ، الجوهرّي ، فال َوَهَم فيه ، حيث بَيَّن األَمرْيِن ، ولم يَُخاِلْفه فيما قاله أَحٌد ، بل صرَّ

ينُ و صوابُه ابن َمْعَمٍر. وسيأْتي في الراِء ، إِن شاَء هللا تعالى. ينٍ َكسِ  ِسّدِ  قريٌب ، يسكنه الفُْرُس. كذا في المعجم. د ، بالسَّاحل:  ّجِ

َدادُ و  اللَّبَن يَْيبَُس في إِْحليِل النّاقة. ُء منالشيْ :  َكِكتَابٍ  ، الّسِ

ٌث ، ِسَدادُ و َرَوى عن جابِر بن  ِسَدادٍ  وابنُه ُحَسْين بنرَوى عن َجدَّتِه أُْرُجوانةَ ، وعنه ابنُه ُحَسْين ، وأَبو نُعَيم ،  بُن َرِشيٍد الُجْعِفيُّ ، ُمحّدِ

 : قولهمو الُحّر.

دادِ  ُضرَِبتح عليه اأَلرضُ   (4) ابأَلسح
 بمعنى َذهاِب البََصِر. وقد تقدَّم. السُّدُّ  ، ومنه أُِخذَ  ُسدٌّ :  األَسدادِ  وواحد عليه الطُُّرُق وَعِميَْت عليه َمَذاِهبُهُ ، ُسدَّتْ  أَي

 بمعنًى واحٍد. ، اْنسدَّتو ُعيوُن الُخَرزِ  به اْستَدَّتْ  ِقْربَِة ماًء فتقول َصبَْبت في الو

ا يستدرك عليه  : * وممَّ

ْوحاءِ  َسدُّ  ْهبَاِء َموضعاِن بيَن مكَّةَ والمدينِة. َسدُّ و الرَّ  الصَّ

ى»:  في الحديثو يَْت به تَفَاُؤالً بإِصابة ما  «السََّدادَ  كان له قَْوٌس يَُسمَّ ناقَتِه ، أَي في  َسدِّ  َرَماه في:  ُرِمَي عنها وعن ابن األَعرابيّ ُسّمِ

يَد ، وأَنشد ألَْوس:  (5)، والدَِّريئة ، والدَِّريعَة  السَّدُّ : و َشْخِصَها ، قال ائُِد ويَْختُِل ليْرِمَي الصَّ  :  النّاقَة التي يَْستَتِر بها الصَّ

وا َأاّن  نــــــــــُ بـــــــــــُ ا جــــــــــَ دّ فــــــــــمــــــــــَ يــــــــــهــــــــــُم  (6) َنســــــــــــــــــــــــُ لــــــــــَ  عــــــــــَ

ضُ و     فـــــــــــــَ وا انرًا حتـــــــــــــَُ   وَتســـــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــُ  لـــــــــــــكـــــــــــــنح لـــــــــــــَ

  
جلُ  َسدَّ  يقال:  قرأْت بخّط َشِمٍر في كتابه:  قال األَزهريُّ   .السََّدادَ  ، إِذا أَتَى يَِسدُّ َسدَّا عليك الرَّ

 كاَلَمه. فأَُسدَّ  ُت عليه ،أَي ما قََطع:  َزَعَم العتِْريِفيُّ :  قال َشِمرٌ  «على َخْصٍم قَطُّ  َسَدْدتُ  ما»:  وفي حديث الشَّْعبِيّ 

دْ :  ويقال:  وقال َشِمرٌ   صاِحبَك ، أَي علَّمه واهِدِه. َسّدِ

دْ و  مالََك ، أَي أَْحِسن العََمَل به. َسّدِ

م.:  الُمَسدَّدُ و ، (8)لكّل َمكاِن َمْرًعى ، وكّل مكاِن لَياٍن ، وكّلِ مكاِن َرقَاق  (7)لإِلبل أَن تَُسيَِّرَها  التسديدو  الُمقَوَّ

 أَي إِصابَةَ القَْصد به. «السَّْهمَ  بالسَّداِد تَْسِديَدكَ  ، واذُكرْ  السَّدادَ  َسِل هللا:  قال لعلّيٍ »:  وفي الحديث
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__________________ 
 املفتوحة.:  ( التهذيب1)
 .«وسّلة»:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب2)
 عفر ابلفاء.:  ( الصحاح ؛ ومعجم البلدان ومعجم ما استعجم3)
 وصدره. 44:  ( البيت لألسود بن يعفر من املعلقة4)

 من ا وادث ال أابلك أنينو 
 يريد أنه سّدت عليه اأَلرض ا ألنه كان أعش  مث عمي.

 والذريعة.:  ( التهذيب5)
 أان نشد ابلشا املعجمة ا وعليه فال شاهد فيه.:  يوان( يف الد6)
رها.:  ( التهذيب واللسان7)  تيسِّ
 .«رفا »( عن التهذيب ا وابألصر 8)
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 الدَّال.أَي الِزَميِ الطَّريقِة الُمْستَِقيمِة. ويُرَوى بكسر  «ُمَسدََّدينِ  يُْغفَُر ألَبََوْيِه إِذا كانا»:  وفي ِصفَة متعلّم القرآن

ً :  قال لي جابِرُ :  وقال أَبو َعْدنَانَ  دُ  وكيف:  ٍء قالوه ، قلتعليهم كلَّ شيْ  َسدَّدَ  البَِذُخ الِّذي إِذا ناَزَع قَوما يَْنقُُض عليهم كلَّ :  قال ؟عليهم يَُسّدِ

 ٍء قالُوه.شيْ 

 وسيأْتِي.« ابُن بَْيٍض الطَِّريقَ  َسدَّ »:  وفي المثل

 أَسالفِهم. َمَسدَّ  (1) يُسدُّونَ و أَبيه ، ُسدُّ َمَسدَّ يَ  هو:  ومن المجاز

 لَقَُب أَبي َعْمرو عبيدةَ بِن عبِد َمنَاٍف ، وهو أَخو هاشٍم والِد عبد المطلب. وقد انقرَض َولَُده.:  البَْطَحاِء ، بالكسر ِسَدادُ و

 ِمن قَْصِدَها. وهو َمَجاٌز.:  أَرِضِهم َسَدادِ  وأَتتْنا ِريٌح من

 أَيضاً. أُْسُدودُ :  قَْريَة بِِفلَْسِطين ، وأُْخَرى بمْصر ، في الُمنُوفِيَِّة. ويقال في األَخيرة:  َسدَّ  ، بالّضّم ، كأَنَّه جْمع ودُ ُسدُ و

 ُمستقيٌم.:  ، كَكتَّان َسدَّادٌ  ورُجل

 قَْريَة بالمغِرب.:  الَمَسدّ و

 بنت أَحمد بن الفَرج الدَّقَّاق. َسِديَدةُ و

 بنت أَحمد بن الفَرج الدَّقَّاق. َسِديَدةُ و

 بنُت أَبي الُمظفَّر الشاشّي. َسِديَدةُ و

 سمع منهما أَبو المحاسن القَُرشّي.

. وهو غير الذي :  ، بالّضمّ  السُّدُّ و  ِلغَطفاَن.ماُء َسماٍء ، َجبَُل َشْوَراَن ُمِطلُّ عليه ، نقلَه الصاغانيُّ

ادو والنَّْعل وغيِرِهَما ، الَخْرُز في األَِديم:  السَّْردُ :  [سرد] از. والَخْرزُ :  السَّرَّ دٌ و َمْسرودٌ  الَحرَّ  .ُمَسرَّ

َراد َخصفَه بالتِدِّ :  َسْرداً  ُخفَّ البَِعيرِ  َسَردَ و يد في  الثَّْقبُ  السَّْردُ و ، بالكسر ، كالّسِ  :  «الفَْرق»وأَنشد ابن الّسِ

حمــــــــــِة  روَج الــــــــــألِّ رحدِ كــــــــــَبن  فــــــــــُ ا  الســــــــــــــــــــــــ  هــــــــــَ د   شــــــــــــــــــــــــَ

ِدرُ     ِ خمــــــــــُح اح ُر الــــــــــذِّرَاعــــــــــَ بــــــــــح ِه عــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــِ فح ــــــــــَ لــــــــــ  نـ  عــــــــــَ

  
َدهو ، َسْرداً  ءَ الشيْ  َسَردَ :  في األَخير فقط ، تقول اإِلسرادِ و ، فيهما كالتَّْسِريد ْرعِ ،:  السَّْردو ، إِذا ثَقَبَه. أَْسَرَدهو َسرَّ تَداُخُل وهو  نَْسُج الّدِ

 الَحلَِق بْعِضها في بْعٍض.

يَ  اسٌم جاِمٌع للدُّروع وساِئِر الَحلَقِ :  السَّْردو فيُثْقَب َطَرفَا ُكّلِ َحْلقَة بالِمسَمار ، فذلك  يُْسَرد ألَنه َسْرداً  وما أَشبَهها من َعَمِل الَحلَق ، وُسّمِ

دُ  الَحلَق  ، بالكسر. َرادالسِّ  هو الِمثْقَب ، وهو الِمْسَردُ و .الُمَسرَّ

ْر يف السَّْردِ ):  عزوجلوقوله  قيل هو أاَلَّ يَْجعَل الِمْسَماَر غليظاً ، والثُّْقَب َدقِيقاً فيْفِصَم الَحلَق ، وال يَْجعَل المسماَر َدقيقاً والثقَب  (2) (َوَقدِّ

  خارجٍ من اللُّغَة ، ألَنالسَّْمُر وهو غيرُ :  السَّْرد : َواِسعاً ، فيتَقَْلقَل أَو يَْنَخِلع أَو يَتقَصَّف ، اْجعَْله على القَْصد ، وقَْدِر الحاجة. وقال الّزّجاج

، إِذا تابَعه  يَسُرُده َسْرداً  الَحديَث ونَْحَوه َسَردَ  َجْوَدةُ ِسيَاق الَحِديِث ، : السَّْرد:  من المجازو تَْقِديُرك َطَرَف الَحْلقَة إِلى َطَرفِها اآلَخر. السَّْرد

َدهو َسْرداً  الَحِديثَ  يَْسُرد ، وفاُلنٌ  يَاِق.، إذا كان َجيِّ  تََسرَّ  تابَع قَِراَءتَه في َحْدر ، منه.:  القرآنَ  َسَردَ و َد الّسِ

ْعِر مع أَبارع  ع ببالد أَْزٍد ،:  السَّْردو  .(3)جاَء ِذْكُره في الّشِ

 ويَُواِليه ويُتابِعُه. َصْوَمهُ  يَْسُردُ  صارَ  : كفَِرحَ  فالٌن ، (4) َسِردَ و وُمواالتُه ُمتَابَعةُ الصَّومِ :  السَّْردو

يَاَم في السَّفَِر ، فقال أَْسُردُ  يا رسوَل هللِا إِني:  أَّن َرجالً قال له»:  في الحديثو  .«إِن ِشئت فَُصْم ، وإِن شئت فأَْفِطرْ :  الّصِ

إِذا أَخذ فيها ، عن ابن ُدَرْيد  السريُع في أُُموِرهِ  ءُ الَجِري:  ، كَسبَْنتَى السََّرْنَدىو
 .َسَرْنداة واألُنثى (6) الشَِّديدُ :  قيلو .(5)
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 ، ومعناه الذي يَمِضي قُُدماً. السَّْرد ُمْشتَقٌّ من َسَرْنَدى َرُجلٌ :  وقال سيبويه

 كان التَّْيمِ  من بني شاِعرٌ  اسُم َرجٍل ، وهو:  السََّرْنَدىو

__________________ 
 وهم يسّددون مساّد أسالفهم.:  ( األساس1)
 .11( سورة سبب اآية 2)
 :  يف معجم البلدان وال يف معجم البكري ا وقد ورد الّسرد يف شعر للشنفر  قا « أابرع»( كذا ومل ترد 3)

ـــــــــــــي  ـــــــــــــغـــــــــــــرر  مـــــــــــــين متـــــــــــــكـــــــــــــث  كـــــــــــــبن قـــــــــــــد ا فـــــــــــــال ي

رحد    ـــــــــــغ فـــــــــــالســــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــرب ـــــــــــا ي ـــــــــــقـــــــــــًا ب ـــــــــــكـــــــــــت طـــــــــــري  ســــــــــــــــــــــــل

  

 َسَرَد فالٌن الصوَم.:  التهذيب واللسان( يف 4)
 .398/  3( اجلمهرة 5)
 .«والشديد وهي هباء»:  ( يف القاموس6)
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 يُِعُا ُعَمَر بن جَلِإ ا قا  ابُن َأمحَر.
ِه  الــــــــــــــِ َ ُر ذاَت ِشــــــــــــــِ هــــــــــــــح

ُ
اَ  املــــــــــــــ ر  وجــــــــــــــَ خــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

ِف     يـــح َد َكســـــــــــــــــَ َرنـــــــح رِ  الســـــــــــــــــ  فِّ صـــــــــــــــــــــاقـــــــِ  الَح يف كـــَ

  
 :  الّذي يَْعلُوك ويَْغِلبك. قال:  الُمْسَرْنديو واْعتاَله َغلَبَه:  ءُ الشَّي اسَرْنَداهُ و

ِديــــــــــــين  َرنــــــــــــح غــــــــــــح اُس يـــــــــــــَ عــــــــــــَ َر الــــــــــــنـــــــــــــ  عــــــــــــَ  قــــــــــــد جــــــــــــَ

ُه عــــــــــــــــــــينِّ و     عــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ فـ ــــــــــــــــــــيِن أَدح ِدي ــــــــــــــــــــح َرن  َيســــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 عاَله بالشَّتْم.:  إِّن اْغرنداه:  نه ال ثالَث لهما ، ويقالمثلُه بمعنَى َعاَله وَغلَبَه وسيأْتي. والياُء فيهما لإِلْلَحاق باْفعَْنلََل. وقد قيل إِ  اْغَرْنَداهُ و

ْلُب ،:  َكَسَحابٍ  السََّرادو :  السََّراد:  ، عن الفّراِء ، وهي البُْسَرةُ تَْحلُو قبل أَن تُْزِهَي وهي بَلََحةٌ. وقال أَبو َحنيفَةَ  َسَراَدةٌ  الواحد الَخاَلُل الصُّ

الصاغانيُّ  فيَبَِس قَبَل يَْنِعه. نقله ما أََضرَّ بِِه العََطُش من الثََّمرِ  السََّرادو النَُّخل ، أَْسَردَ  وقد الذي يَْسقط من البُْسِر قبل أَن يُْدِرَك وهو أَخضر.
(1). 

 مشهوٌر متَّسعٌ  وادٍ :  والمسموع من العرب الَوْجهُ الثَّاني:  األَخيرة عن األَصمعّي. قال الصاغانيُّ  ، (2) ، كقُْنفُذ وُجْنَدب وَجْعفَر ُسْرددو

 :  اليمن ، ُمشتِمل على قًُرى ، وُمُدن ، وِضياع ، قال أَبو َدْهبٍَل الُجَمحيّ  بتَِهامة

قــــــــــَ  ُ   ُه ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ي ــــــــــح ر  َول ــــــــــمــــــــــن حــــــــــَ  جــــــــــازااًن ف

اٍم و     هـــــــــَ يـــــــــٍر مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ ر  َمســـــــــــــــــــــــِ رحُددِ فـــــــــكـــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــُ

  
، بفتح الّدال ،  ُسْرَدد:  وأَما ابن ِجنِّي فقال:  موضع ، هكذا َحكاه سيبويِه متمثِّالً به بضم الداِل وَعَدلَه بُِشْرنُب ، قال:  ُسْرُدد:  قال ابن سيده

 :  يّ قال أَُميَّةُ بن أَبي عائٍِذ الُهَذلِ 

تح  فــــــــــــَ يـــــــــــــ  اَن واصــــــــــــــــــــــــــّ مــــــــــــَ عــــــــــــح ُت نـــــــــــــَ فــــــــــــح يـــــــــــــ   َتصــــــــــــــــــــــــــَ

َروحَر  ِإىل     اَ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــَ رحَددِ جــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ء ، وقد َعِلْمنا أَن اإِلْلحاق إِنما هو َصْنعةٌ لَْفِظيَّة ، ومع هذا لم يظهر ذلك ، ألَنه ُمْلحق بما لم يَِجي ُسْرَدد إِنَّما َظَهر تَْضعيف:  قال ابن ِجنِّي

لم يَفُوهوا  وُسوَدداً بما ُسْرَدداً  الّذي قَدََّره هذا ُملحقاً فيه ، فلو ال أَن ما يقوم الدليُل عليه بما لم يظهر إِلى النُّطق بمنزلِة الَملفوظ به لما أَْلحقوا

 به ، وال تََجشَّموا استعمالَه. انتهى.

من َولِده َسِلمةُ بن َسْعد بن علّي بن  في نَسب األَنصاِر ، بِن الَخْزرج ، ابن ُجَشمَ  بالمثنّاة الفوقيّة والتحتيّة معاً ، نسختان ، بن تَِزيَد ، ساِرَدةُ و

 ، ذكره ابُن َحبِيب. ساِرَدةَ  أَسد بن

عن الصاغانّي ، ألَنها من الَخَواِرِز ، كما  أَي ابُن أََمٍة أَو قَْينَة ، ، ِمْسَردٍ  ابُن أُمِّ :  وفي األَساس ، كِمْنبَرٍ  ِمْسَردٍ  هو ابنُ  ليقا:  من المجازو

 .(3)يتشاتمون به بينهم  َشتٌْم لهم في األَساس ،

 .(4)فه َخْرق وهو الِمْخَصف الِّذي في َطرَ  اإِلْشفَى:  وِمْنبَر (4)كأَميٍر ، وسَحاب  ، السَِّريدُ و

 َسْرد وهي ُمركَّبة من ة ، بَهَمَذاَن ،:  َسْرَدُرودُ و بها قًُرى وَعَمائر ، عن الصاغانّيِ. َجِزيرةٌ كبيرةٌ ببَْحر الَمْغِرب:  بالفتح (5) َسْرَدانِيَّةُ و

 النََّهُر الباِرُد.:  وُرود. ومعناها

 : * ومما يستدرك عليه

 ٍء تأْتِي به ُمتَِّسقاً بْعُضه في إِثِر بْعٍض ُمتتابِعاً.ٍء إِلى َشيْ تَْقِدمةُ شيْ :  السَّْرد

 نعْم.:  فقال ؟تعِرف األَشُهَر الُحُرمَ أَ  وقيل ألَعرابِّيٍ.

ال. والثالثة:  . فالفَْردُ َسْردٌ  واحٌد فَْرٌد وثالثةٌ  ة ، :  السَّْرد َرَجٌب ، ألَنه يأْتِي بعَده شعباُن ، وشهُر رمضاَن ، وَشوَّ ذو القَْعَدة ، وذو الِحجَّ

م. وهو َمَجاز.  والُمَحرَّ

َرادو  الِمثْقَب.:  الِمْسَردو ، الّسِ
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 اللَِّساُن ، يقال فاُلٌن يَْخِرق األَعراَض بِِمْسَرِده ، أَي بِلسانه. وهو َمَجاٌز.:  الِمْسَردو

 النَّْعُل الَمْخصوفَةُ اللساِن.:  الِمْسَردو

دو َمسرود الِمْخَصف ، وما يُْخَرُز به. والَخْرزُ :  الِمْسَردو السََّرادو  .ُمَسرَّ

__________________ 
 ( والعبارة أيضاً يف التهذيب واللسان.1)
رُدد بضـــم أوله وســـكون  نيه ودا  مهملة مكررة األوىل منهما مضـــمومة ا ويروي بضـــم أوله وفتح الدا  األوىل. :  ( يف معجم البلدان2) وذكر ســـُ

 الشاهدين   ا  ضبرت الدا  األوىل وبضم أوله ضبرت قلم.
 :  ( وشاهده يف األساس3)

ـــــــــــــكـــــــــــــ  دمـــــــــــــوعـــــــــــــك إلـــــــــــــا  ـــــــــــــكـــــــــــــت عـــــــــــــا مـــــــــــــن أب  ب

ردِ      وشــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــك واٍش مـــــــــــــــن بـــــــــــــــين أم ِمســــــــــــــــــــــــــــح

  

َرد واملخصف.:  ( يف اللسان4) راد واملِسح  واإلشف  يقا  له السِّ
 ايء مفتوحة خمففة.:  ( يف معجم البلدان5)
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ْرع الَمثقوبة.:  ةالَمسرودو  الّدِ

 الَخّراز ، قاله أَبو َعمرو.:  الساِردو

د ، ولَبُوس (1) مسرود وِدْرعٌ   .َسْردٌ  ، وألَْمةٌ  ُمَسرَّ

 الَحلَُق ، تَْسِميَة بالمْصدر.:  السَّْردُ :  ومن الَمَجاز

دَ و ُمتتابِعَةٌ.:  َسَردٌ  ونُُجومٌ  د ؤتتابَع في النَِّظام ، ولؤل:  الدُّرُّ  تََسرَّ دَ و ، ُمتَسّرِ دُ  َدْمعُه ، كما تََسرَّ د اللُّْؤلُؤ ، وماٍش  يتََسرَّ يُتابع ُخطاه :  (2) ُمتََسّرِ

 في َمْشيِه.

دو قبيلةٌ من العرب.:  السَّرِديَّةو  كوفيٌّ ، َرَوى عن سعِد بِن أَبي وقَّاص.:  ، كُمعَظَّم ُمَسرَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 ال َشعَر عليه ، عن ُكراع. وقد تقدَّم سبرد. ولعّل هذا مقلوبُه ، كما هو ظاهٌر.:  ُمَسْربَدٌ  حاِجبٌ :  ، يقال منه سربد:  [سربد]

اُب ليلٍ »:  قاله الّزجاج. وعليه اقتصر الجوهرّي وغيره وفي حديث لقمانَ  الدائُِم ،:  السَّْرَمدُ :  [سرمد] الِّذي ال الدائم :  السَّْرَمد «َسْرَمد َجوَّ

 يَْنقَِطع. ومثله في النهاية.

َماِن ، واتِّصالُه من لَْيٍل أَو نََهاٍر. قاله المرُزوقيُّ في :  السَّْرَمدُ :  وقال الخليل  ومثله في اللَِّسان. .«شْرح الحماسة»هو َدَواُم الزَّ

 ، أَي طويٌل. َسْرَمدٌ  يقال لَيلٌ  الطَِّويُل ِمَن اللَّيَالي ،:  السَّْرَمدُ و

اج بما تقدَّم. (3) (رَأَيْ ُتْم ِإْن َجَعَل هللاُ َعَلْيُكُم النَّهاَر َسْرَمداً ُقْل أَ ):  وفي التنزيل العزيز  وفسَّره الزجَّ

. ع من َعَمِل َحلََب ،:  َسْرَمدو  نقلَه الصاغانيُّ

 .366الكرابِيسّي النَّيسابورّي ، توفِّي سنة  دَسْرمَ  َجدُّ أَبي الُحَسْين أَحمَد بن عبد هللا بن محّمد بن:  َسْرَمدٌ و

ا كان الزماُن إِنما يَْبقَى بِتعاقُِب أَجزائِه وكان ذلك  السَّْرد من السَّْرمد ونقل شيُخنا عن الفْخر الرازّي أَن اشتقاقَ  ، وهو التَّواِلي والتعاقُب. ولمَّ

ى  فَْعَمٌل ، وموضعه َسَرَد.:  وعليه ، فََوْزنُه:  يَد الُمبالغَةَ في ذلك ، انتهى ، قال، أَْدخلوا عليه الميَم الزائدة ، ليُفِ  بالسَّْرد ُمَسمَّ

 ألَنّ  وهذا َمْوِضعُهُ ، بِناًء على أَن النُّون زائدة. وقد تقّدم النقل فيه عن سيبويه ، في س ر د ُء الشَِّديُد ، قد ذُِكرَ الجري:  السََّرْنَدى:  [سرند]

 .بعد َسْرَمد َسْرنَد

 .(4)ماٍض في الضَّريبة وال يَْنبُو :  َسَرْندى وَسْيفٌ 

 فَعَْنلاَلً َصَرفَه ، ومن َجعَلَه ، فَعَْنلَى لم يَْصِرفه. وقد تقدَّم.:  َسَرْنًدى وَمن َجعَل

بِيَّ  َسْرَهدَ :  [سرهد]  أَحسَن ِغَذاَءهُ.:  َسْرَهَدةً  الّصِ

 ، أَي ُمقَطٌَّع ِقَطعاً. ُمَسْرَهدٌ  َسنَامٌ :  ومنه قيل قََطعَهُ ،:  السَّنَامَ  َسْرَهدَ و

ٌ :  الُمَسْرَهدُ و جُل. ُمَسْرَهَدةٌ  الُمنَعَّم الُمغَذَّى ، وامرأَة  ، َسِمينَةٌ َمْصنوعة ، وكذلك الرَّ

ً  الُمَسْرَهدو  ، أَي كثير. َسْرَهدٌ  ، وماءٌ  َسْرَهدٌ :  السَّنَامِ  ، أَي َسِميٌن ، وُربما قيل لَشْحمِ  ُمَسْرَهدٌ  يقال َسنامٌ  السَِّميُن من األَْسِنَمِة ،:  أَيضا

 (5) بن ُمغَْربَِل بن ُمَرْعبَِل بن ُمَطْربَِل بن أََرْنَدِل بن َسَرْنَدِل بن َعَرْنَدلِ  وقيَل أَْرمل بن ُمَجْرَهِد بن ُمَسربَل ، ُمَسْرَهدِ  ُمَسدٌَّد ، كُمعَظَّم ، ابنُ و

من بني أََسِد بن ُشَرْيك ، بالّضّم ، ابن مالك بن َعْمرو بن ماِلك بن فَْهم بن َدْوس بن ُعْدثاَن بن  ِديُّ البَْصِرّي ،بن ماِسِك بِن الُمْستَْوِرِد األَسَ 

ٌث. قال أَبو ُزْرَعةَ ، قال أَحمد:  عبد هللا بن َزْهَران بن َكْعب بن الحارث بن َكْعب بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن األَْزد ُمَسدٌَّد :  ُمَحّدِ

 مات أَبو الحسن ُمَسدَّد ، ِلِستَّ َعْشَرةَ ليلةً َخلَْت من رمضاَن سنةَ ثََماٍن وعشرين وِمائتين.:  َصُدوٌق. وقال ابن القراب
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احِ الصَّحيحين ، وغيرهما من أَرباب الطبقات ، بأن هذه األَسماَء إِذا ُكتِبَْت وُعلِّقَْت :  قال شيُخنَا ح جماعةٌ من ُشرَّ على َمْحُموم كانت صرَّ

بَت فكانت كذلك. قَى ، وُجّرِ  من أَنفعِ الرُّ

__________________ 
 الدرع مسرودة ومسر دة.:  ويف الصحاح« مسرودة.»:  ( يف التهذيب1)
َرٌد.:  ( األساس2)  وماٍش ِمسح
 .72( سورة القصص اآية 3)
 :  ( وشاهده يف اللسان قو  ابن أمحر يصف رجاًل ُصرع فخّر قتيالً 4)

 فـــــــــــــــــخـــــــــــــــــّر وجـــــــــــــــــا  املـــــــــــــــــهـــــــــــــــــر ذات ميـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه 

 كســـــــــــــــــــــــيــــــــــٍف ســـــــــــــــــــــــرنــــــــــدي الح يف كــــــــــف صـــــــــــــــــــــــيــــــــــقــــــــــر   

  

 غرند .:  ( يف نسخة  نية من القاموس5)
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 ، ويوٌم نَْحٌس. َسْعدٌ  يومٌ :  يقال ُمثَلَّثةً ، ويََمن َويَُمنَ  يَِمنَ :  كقُعُودٍ  ُسعُوداً و بفتح فسكون ، ، يَْسعَد َسْعداً  يَوُمنا ، كنَفَع َسعَدَ :  [سعد]

قاع قريبةً منه ، (1)على ثالثة أَميال  ع قُْرَب المدينةِ :  السَّْعدُ و بينه وبين الَكديد  َجبٌَل بالِحَجاز ،:  السَّْعدو منها ، كانت َغْزَوة ذاِت الّرِ

 ُك من فَْيٍد إِلى الَمدينة.ثالثون ِميالً ، عنده قَْصٌر ، ومناِزُل ، وُسوٌق ، وماٌء عْذٌب ، على جادَّة طريٍق كان يُْسلَ 

 نُِسبَت إِليها الدُّروُع. قَبِيلةٌ :  السَّْعد وقيل ، نِْسبَة إِليه السَّْعِديَّة الدُّروعُ :  فيقال د ، يُْعَمل فيه الدُُّروُع ،:  السَّْعدو

. أَي ُرْبعُها ، : َكُزبَْير السُّعَْيدو لَبِنَِة القَِميِص  ثُلُُث اللَّبِنَِة ، السَّْعدو  تِلك اللَّبِنَة. نقله الصاغانيُّ

 .َسْعداً :  وفي نُسخة َسِعيداً  َعدَّهُ :  بِهِ  استَْسعَدَ و

 َسِليمنقيُض َشِقّيِ ، مثل َسِلَم فهو  ، َسِعيدٌ  فهو َسعَاَدةو َسْعداً  كعَِلم وُعنِي سِعدَ  وقد ِخالُف النُُّحوسة ، السُّعُودةو ِخالُف الشَّقاوةِ ،:  السَّعادةُ و

 واألُنثَى بالهاِء. ُسعَداءُ  والجمع َمْسعُودٌ  ، فهو َسعَادة بالّضمّ  ُسِعدو

 .َسِعيدٌ  ، فهو َسِعد يَْسعَد هللاُ ، ويجوز أَن يكوَن من َسعََده ، من َمسعودٍ  بمعنَى َسِعيدٌ  وجائٌز أَن يكون:  قال األَزهريُّ 

بَاِعّي ،  ألَْسعَدَ  كُمْكَرم ، ُمَجاَراةً  ُمْسعَدٌ  وال يقال أَْنَماه. والَجْمُع َمَساِعيدُ :  أَْسعَدهو َجدُّه ، َسِعدَ و َمْسعُود هللا ، فهو أَْسعَدهو هللاُ ، َسعَده وقد الرُّ

 َمحبوٌب وَمْحُموم ، وَمْجنُون ، ونحوها من أَفعَل ُربَاِعياً.:  ، كما قالوا ُمسْعدَ  ، اكتفاًء به عن َمْسعود بل يُْقتََصر على

ه ، وقالوا:  اقال شيخن  .«باب أَْفعَْلته فهو َمْفعُول»:  وهذا االستعماُل مشهور ، َعقََد له جماعةٌ من األَقدمين باباً يَُخصُّ

أََحبَّه فهو َمْحبُوب وغير ذلك ، وذلك ألَنُّهم يقولون في هذا ُكلِّه قد فُِعل ، بغير :  أَلفاظاً كثيرة ، منها« الغريب المصنَّف»وساَق منه في 

 لف ، فبُنِي مفعوٌل على هذا ، وإِال فال َوْجهَ له.أَ 

ة.  وأَشار إِليه ابُن القَطَّاع في األَبنية ، ويَعقُوُب ، وابن قُتيبةَ ، وغيُر واحٍد من األَئِمَّ

 يقول كان أَنه»:  وسلموآلهعليههللاصلىُرِوَي عن النّبّي أََعانه ، و:  أَْسعَدهو ِسعاداً و ساَعَده ُمساعدةً و الُمعاونة.:  (2) المساعَدةُ و ، اإِلسعادُ و

 .«والشَّرُّ ليس إِليك (3)والَخْيُر بَْيَن يََدْيَك  َسْعَدْيكَ و لَبَْيكَ :  الصالة افتتاح في

 تفسيره ماسَّةٌ. (4) [معرفة]وهو َخبٌَر َصِحيح ، وحاَجةُ أَْهِل الِعْلم إِلى :  قال األَزهريُّ 

ًّ وإِْلباباً ، كأَنَّه يقولفأَّما لَبَّ  طاعتَِك إِقامةً بَْعَد إِقامٍة ، وُمِجيٌب لك  (5)أَنا ُمِقيٌم على :  ْيَك فهو مأْخوذٌ من لَبَّ بالمكان ، وأَلَبَّ ، أَي أَقاَم به ، لَبا

 إِجابةً بَْعَد إِجابَة.

يت في قوله لَبَّْيك ّكِ وقال  إسعاد بعد إِسعاداً  (6) لُُزوماً ِلطاعتك بعد لزوم ، و أَي تأْويلُه إِلباباً لك بعد إِلباٍب ،:  َسْعَدْيكو وُحِكَي عن ابن الّسِ

 بْعدَ  ُمَساعدةً  طاعتَك ساَعْدتُ  . وقال ابن األَثير أَيإسعاد ألَْمرك بعد إسعاداً و ، ُمساعدة لك ، ثم ُمساعدةً  ، أَي َسْعَدْيك:  أَحمد بن يحيى

 َسْعَدْيك ولم يُْسَمع:  ، ولهذا ثُنَِّي ، وهو من الَمصادر المنصوبة بِفْعٍل ال يَْظَهر في االستعمال. قال الَجْرِميّ  إِسعاد بعد إسعاداً و مساعدة

ة. َسْعَديكو ال واحَد ِللَبَّْيك:  قال الفّراءُ  .(7)مفرداً   على ِصحَّ

، غير أَنَّ هذا  اإِلسعادو المساعدة كالُم العرِب على:  عةُ العَْبِد أَْمَر ربِّه وِرَضاه. قال سيبويه، ُمتاب الُمساعِدةو اإِلْسعَادِ  وأَصلُ :  قال الفّراءُ 

 .َسعد ، وال فِْعَل له على َسْعَدْيك الحْرَف جاَء ُمثَنًّى على

 ، أَْسعََدهو هللاُ ، َسعََده:  (9)الَّ ِمن وهذا ال يكون إِ  (8) (َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا)َء قولُه تعالى وقد قُِرى:  قال األَْزَهِريُّ 

__________________ 
واٍد ا واألو  هو الصـــحيح وجعله أوس :  عل  ثالثة أميا  اخل بنجد ا وقير:  يف بع  نســـخ الشـــارح بد  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصـــرية1)

 :  بن حجر الاً للبقعة فقا 
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يــــــــــــــنــــــــــــــين يــــــــــــــوم الــــــــــــــعــــــــــــــجــــــــــــــري مبــــــــــــــنــــــــــــــطــــــــــــــٍ    تــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــّ

ــــــــــــــه وضـــــــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــا     «تــــــــــــــروح أرطــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــد مــــــــــــــن
  

 ويف معجم البلدان فكاألصر وبدون أ  التعريف.

 واإلسعاد اإلعانة ا واملساعدة املعاونة.:  ( يف الصحاح2)
 يف.:  ( يف التهذيب واللسان3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 يف.:  ( التهذيب5)
 األقواس ا وهي ليست يف أصر القاموس.وضعت داخر « الواو»( ابألصر 6)
 ومل نسمض لسعديك مفرداً.:  ( اللسان7)
 .108( سورة هود اآية 8)
 إاّل من َسَعَده   ال من أسعده وبه لي الرجر»:  ( عبارة التهذيب9)
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َعَده َأي َأعانَه َوَوفـ َقه ا ال ِمن   ُ. َأسح
 .إِسعادٍ  بعدَ  إسعاداً  هللاُ  أَْسعََدني ، أَي َسْعَدْيكَ و لَبَّْيكَ معنَى قوله :  وقال أَبو طالب النّحويّ 

يت ، وأَبو العباس ، ألَن العَْبَد يَُخاِطُب َربَّه ، ويَْذُكُر طاَعتَهُ. :  قال األَزهريّ  ّكِ :  ولُُزوَمه أَْمَره ، فيقول (1) [له]والقول ما قاله ابُن الّسِ

 َوفَّقَه هللا لما يُْرِضيه عنه ،:  ، فمعناه َسعََدهو هللاُ العَْبَد ، أَسعَدَ :  . وإِذا قيلُمساعدة ألَْمِرك بعد ُمساَعدةً  لَبَّْيَك ، أَي:  ، كما يقول َسْعَدْيكَ 

 . كذا في اللَِّسان.َسعادةً  بذِلك فيَْسعَدُ 

 َعَشَرة كذا ، وهي َسْعدُ  : وهي الكواكب التي يُقال لكّل واحد منها:  النُُّجومِ  ُسعُودُ  : ، األَخيرةُ أَشهر وأَْقيَس ، كالهما السُّعُودو ، السُّعُدو

 بُلََع. َسْعدُ :  َسْعدٌ  أَنجٍم ، كّل واحد منها

 نَجماِن ُمْعتَِرضاِن َخِفيَّاِن.:  َسْعُد بُلَعَ :  قال ابن ُكنَاسة

يَ :  ويقال (2) (اي َأْرُض ابْ َلِعي ماَءكِ )وَزَعَمت العرُب أَنَّه َطلََع ِحيَن قال هللا تعالى :  قال أَبو يَحيى ً  إِنما ُسّمِ ألَنه كان ِلقُْرب  (3) بُلَعا

 صاِحبِه منه يكاد أَن يَْبلَعَهُ.

يَْت  السُّعود ثاَلثةُ َكواكَب على غيِر َطِريقِ :  األَْخبيَة َسْعدُ و ، مائلةٌ عنها ، وفيها اختالٌف ، وليست بَِخِفيَّة غاِمَضٍة ، وال ُمِضيئة ُمنِيَرة ، ُسّمِ

ها من ِجَحرتَها ، ُجِعلَت ِجَحَراتَُها بذلك ألَنها إِذا َطلَعَْت َخَرَجْت َحشراُت األَرْ  ثالثةُ أَْنُجٍم :  األَْخبِيَةِ  َسْعدُ :  لها كاألَْخبِيَة. وقيل (4)ِض وَهَوامُّ

، كأَنََّها أَثافِيُّ 
 ورابٌع تْحَت واحد منهن. (5)

َي أَحُدهما ذابِح:  ، قال ابن ُكنَاَسةَ  الذَّابحِ  َسْعدُ و اً ألَن معه َكْوَكباً صغيراً غاِمضاً ، يكاد يَْلَزُق به فكأَنَّه ُمِكبٌّ عليه هو كوكبان ُمتَقَارباِن ، ُسّمِ

 يَْذبَُحه ، والذَّابُح أَْنَوُر منه قليال.

هو كوكب نَيٌِّر :  الذَّابحِ في َمْطلَعه. وقال الجوهريّ  َسْعدَ  ، ولذلك أُِضيف إِليها ، وهو يُْشبِه السُّعُودِ  كْوَكباِن ، وهو أَْحَمدُ :  َسْعُد السُّعودِ و

 منفرد.

 يَْنِزل بها ، وهي في بُْرَجيِ الَجْديِ والدَّْلو. من َمنَاِزِل القمرِ  منها هذه األَربعةُ و

تَّةُ ليسْت من المنازل ، ُكلُّ  َسْعدُ و الباِرعِ ، َسْعدُ و الُهَماِم ، َسْعدُ و البَِهاِم ، َسْعدُ و الَمِلِك ، َسْعدُ و ناِشرةَ ، َسْعدُ :  من النُُّجومو  َمَطٍر. وهذه الّسِ

 وهي ُمتَناِسقةٌ. نَْحُو ِذَراعٍ  (6) منها َكْوَكبَاِن ، بينهما في الَمْنَظرِ  َسْعدٍ 

 :  وأَنشد بيت َطَرفة بَْكٍر ، َسْعدُ و ُهَذْيٍل ، َسْعدُ و قَْيس ، َسْعدُ و تَِميٍم ، َسْعدُ  : ، منها َكثِيَرةٌ  قبائٌِل ، ، ُسعُودٌ  في العَرب:  في الّصحاحو

ُت  وداً رَأَيــــــــــح عــــــــــُ ريٍة  ســــــــــــــــــــــــُ ثــــــــــِ وٍب كــــــــــَ عــــــــــُ ن شــــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــِ

َر     ثـــــــح يِن مـــــــِ يـــــــح ر عـــــــَ دِ فـــــــلـــــــم تـــــــَ عـــــــح كِ  ســـــــــــــــــــــَ  بـــــــن مـــــــالـــــــِ

  
يّ  يَ :  يقول:  قال ابن بَّرِ بن  َسْعدِ :  مثل وغيُر ذلك ، بِن ماِلِك بن ُضبَْيعة بن قَْيس بن ثَْعلَبَةَ بن ُعكابَةَ ، َسْعدِ  أَكرَم من َسْعداً  لم أََر فيمن ُسّمِ

بن بْكر بن َهواِزَن ، وهم الِّذين أَْرَضعُوا النّبيَّ ،  َسْعدِ و بن َعِدّيِ بِن فََزارةَ ، َسْعدِ و بن ذُْبيَاَن بن بَِغيض ، َسْعدِ و قَْيِس َعْياَلَن ،

بن مالك بن ثَْعلَبَةَ بن  َسْعد بن الوارِث بن سْعدُ و بن ثَْعلَبَةَ بن ُدوداَن ، َسْعدُ  بن مالك بن زيد مناةَ وفي بني أََسدٍ  َسْعدو .وسلموآلهعليههللاصلى

 ُدودان.

ِهم وَوفائهم.بن مالك ال يُ  سْعد كان بنو:  قال ثابتٌ   َرى ِمثْلهم في بِّرِ

 العَِشيرةِ وهو أَبو أَكثِر قَبَائِل َمْذِحج. َسْعدُ  ُهَذْيٍم ، ومنها َسْعدُ  بن بْكر ، وفي قضاَعةَ  سْعدُ  وفي قيِس َعْيالنَ 

َل األَضبَُط بن قَُرْيعٍ و ا تََحوَّ ا لم يُْحِمْدُهْم َرَجَع إِلى قَْومه وقال قَْوِمِه وانتقَل في القبائِلِ  عن : وفي نسخة من ، السَّْعِديّ  لمَّ بِكّلِ واٍد »:  ، فلَمَّ

 .وسلموآلهعليههللاصلىبَْكٍر فهم أَظآُر سيِّدنا رسوِل هللا  َسْعدُ  َزْيِد َمنَاةَ بِن تَِميم ، وأَما بنَ  َسْعدَ  يعني فَذَهَب َمثاَلً. «َسْعدٍ  بَنو

 َء به َسَماٌع ،لو كان كذلك َحِرَي أَن يَِجى:  وأَنكَره ابن ِجنُي وقال ، ُسْعَدى تَذكيرُ  من العرب وهو بَْطنٌ :  أَْسعَدَ  بنوو

__________________ 
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اخل كذا ابللســان ولعر الظاهر  أســعدهو    ســعده قوله إال من»:  وهبامش املطبوعة املصــرية« أي أعانه ووّفقه أســعدهو    ســعده ا ومعىن مســعوداً 
 .«بدلير بقية العبارة أسعده   أي سعده من إال:  أن يقو 

 ( زايدة عن التهذيب. وقد سقطت أيضاً من اللسان.1)
 .44( سورة هود اآية 2)
 بـَُلض.:  ( التهذيب3)
 حجرهتا.:  ( التهذيب واللسان4)
 أ ٍف.:  ( اللسان5)
 يف رأي العا.:  ( الصحاح واللسان6)
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فوا عحد ومل َنســــَمعحهم َقرّت َوصــــَ ِة ا كما يـََقض هذاِن املِثاالِن يف   ِبســــُ ُت ِفَقِي الل فح
ا وِإلا هذا َتالٍ  َوَقَض با هَذيحِن ا َرحفا امل

َر . َلَم وُبشح َتِلَفة حنو َأسح ُخح
 امل
، وهو  (1)كُزبَْيِر  : اللغَويةكأِمير هكذا هو مضبوط عندنا. وفي سائر األُمهات  ،« سعيدٌ  أَم أََسْعدٌ :  قولهمٌ  وفي المثلِ :  في الصحاحو

 مما يَُحبُّ أَو يُْكَرهُ. هو أَي ءِ الصواب ، إِذا ُسئَِل عن الشَّيْ 

اجِ   ُسعَْيدُ  وفُِقدَ  َسْعدٌ  فََرَجعَ  في َطلب إِبٍِل لهما وأَْصله أَن اْبنَْي َضبَّةَ بِن أُّدٍ َخرَجا هذا َمثٌَل سائِر« ُسعَْيدٌ  فقد قُتِلَ  َسْعدُ  اْنج»:  وفي ُخْطبَة الَحجَّ

وهو يُضَرب  يُتََشاَءُم به ، (2) وصار هذا أَْصل الَمثَِل فأُِخذ ذلك اللَّْفُظ منه ،« ُسعَْيدٌ  أَم َسْعدٌ أَ »:  فَكان َضبَّةُ إِذا َرأَى َسَواداً تَْحَت اللَّْيل قال

ِحِم ، ويُْضَرب في االستخباِر عن األَْمرْينِ   الَخْيِر والشَّّر ، أَيهما َوقَع. وهو َمَجاز. : َمثاَلً في الِعنَايَة بِذي الرَّ

يَت الستدارتها. ِكْرِكَرةُ البَِعيِر ، وهي ، السَّْعَدانَةِ  يقال بََرَك البَِعيُر علىو  ُسّمِ

 :  قال الَحَماَمةُ :  السَّْعَدانَةُ و

ةُ ِإذا  دانــــــــــــَ عــــــــــــح تح  ســــــــــــــــــــــــــَ اِت انحــــــــــــَ فــــــــــــَ عــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــ 

ا     يـــــــــــنـــــــــــَ نـــــــــــِ َت هلـــــــــــا حـــــــــــَ عـــــــــــح ا لـــــــــــَِ هـــــــــــَ لـــــــــــُ زاهـــــــــــِ (3)عـــــــــــَ
 

  
ة ، قاله ابن ُدَرْيد ، وأَنشد البيت المْذكوَر  اسُم َحَماَمة السَّْعدانَةُ  أَو  .(4)خاصَّ

َل المضاُف والمضاُف إِليه ، اللُهمَّ أَن يُْجعَ  (5)َحمامةُ السَّعَفَات :  وليس في اإِلنشاد ما يَُدّل على أَنَّها اسُم حمامٍة ، كأَنَّه قال:  قال الصاغانيّ 

 اسُم َحَماَمة.:  (3)السَّعَفاِت  َسْعدانةُ :  اسماً لَحمامٍة ، فيقال

ْسعِ السُّْفلَى:  النَّْعِل ، وهي َسْعَدانَةَ  َعقَدَ :  يقالو ماِم ، بين اإِلْصبَعِ الُوسَطى والتي تَل ُعْقَدةُ الّشِ ا يَِلي األَْرَض والِقبَاَل ، ِمثْل الّزِ  يها.ِممَّ

 أَي دائِر الدُّبُِر ، وسيأْتي. ِحتَاِرَها ، تَقَبََّض من ما:  من االْستِ  السَّْعَدانةُ و

 .السَّْعداناتُ  وهي ِكفَّتِِه ، في أَْسفَلِ  ُعْقَدةٌ :  من الِميزانِ  السَّْعَدانةو

ً  السَّْعدانَاتو دة ، بالّضّم ، َعَصب  َهنَاٌت أَْسفََل العَُجايَِة ،:  أَيضا ُمَركَّب فيه فُُصوٌص من ِعَظام ، كما سيأْتِي ، ومنهم من َضبََطه بالموحَّ

 َكأَنََّها أَْظفَاٌر. وهو َغلَطٌ 

ْسغِ.:  الساِعدو ِذَراعاَك ، : ساِعَداكَ  ، سواِعِدُكمو ساِعِدكَ  َشدَّ هللاُ َعلَى:  يقالو ْنَدْيِن من لَُدِن الِمْرفَِق إِلى الرُّ األَْعلَى من :  الساِعدُ و ُمْلتَقَى الزَّ

راعُ  ْنَدْين في بْعِض اللغَات ، والذِّ  األَسفُل منهما.:  الزَّ

يَ  ساِعدُ :  السَّاِعدُ : و قال األَزهريّ  ْنَدْيِن والِمْرفَق ، ُسّمِ راع ، وهو ما بَْيَن الزَّ ، أَو تناَولَتْه ،  (6)الَكفَّ إِذا بََطَشْت َشْيئاً  ساِعداً لُمَساعَدته الّذِ

 .َسواِعدُ :  الّساعدِ  جْمعو

 ، أَي القواِدِم ، وهو َمَجاز. السواِعدِ  يَِطير بهما ، وطائٌِر َشِديدُ  َجنَاَحاهُ :  من الطائِرِ  السَّاِعدانِ و

 َمَجاِري الماِء إِلى النَّْهر أَو إِلى البَْحر.:  السََّواِعدُ و

 ، بغير هاٍء. ساِعدٌ  إِليه الماَء ، واحُدَها (7)ّب َمجاِري البَْحِر الّتي تَصُ :  السواِعدُ :  وقال أَبو َعمرو

 َمِسيُل الماِء إِلى الواِدي والبَْحِر. الساِعدُ :  وقال غيُرهُ 

 مَخاِرُج مائِها وَمَجاِري ُعيُونِها.:  البِئرِ  َسَواِعدُ و هو َمْجَرى البَحِر إِلى األَنهار.:  وقيل

ً  ، (8) العَْظمِ َمَجاِري الُمّخِ في :  السَّواِعدُ و  :  قال األَْعلَم يَصف َظِليما
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رِّي ا   ِة َزخمــــــــــــــــحَ تِّ الــــــــــــــــرُبَايــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  حــــــــــــــــَ

دِ     واعـــــــــــــــِ وا ِ  ســـــــــــــــــــــــــــــ  رحٍي طـــــــــــــــِ ر يف شـــــــــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــَ

  
__________________ 

 أي كزبري ضبرت قلم. ومثله يف الصحاح واللسان واألساس.« ُسَعيحدٌ »:  ( يف القاموس1)
 [مضار.:  ويف القاموس]به. وصار مما يُتشاءم :  ( الصحاح واللسان2)
 .«العزاهر مجض ا عزهر كزبرج وجعفر وهو ذكر ا مام كما يف القاموس»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 .262/  2( انظر اجلمهرة 4)
 الشعفات.:  ( يف التكملة5)
 ء.والظاهر بطشت بشي:  وقا ( كذا ابألصر والتهذيب واللسان ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل رواية اللسان ا 6)
 .«يصب»( عن التهذيب وابألصر 7)
 العظام.:  ( التهذيب واللسان8)
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 َمْجَرى الُمّخِ من الِعَظام ، وَزعموا أَن النعَاَم والَكَرى ال ُمخَّ لهما. بالَسواِعدِ  عنَى

ْمَخِرّي في كّلِ شيْ  (2)أَْجنَِحتُه ، ألَن َجناَحْيه ليسا  (1)الظَِّليم  سواِعدُ :  وقال األَزهرّي في َشْرح هذا البيتِ  األَْجَوُف مثْل :  ءٍ كاليََدْيِن ، والزَّ

اْنِحَساِر لَْحِمِه  هو َسِريٌع ِعْنَد َذَهاِب بَُرايَتِِه ، أَي عند:  البَِقيَّةُ. يقول:  السَِّريُع. والبَُرايَة:  القََصِب. وِعَظاُم النَّعَاِم ُجوٌف ال ُمخَّ فيها. والَحتُّ 

 وَشْحِمه.

يِب.:  ، بالّضمّ  السُّْعدُ و  أَي معروف. ِطيٌب م مثّلُه ، وهو كُحبَاَرى ، السُّعَاَدىو من الّطِ

يحِ وهي أَُرومةٌ ُمَدْحَرَجة ، َسوَداُء ُصْلبَة كأَنَّها ُعْقَدةٌ تَقَع :  من العُُروقِ  السُّْعد:  وقال أَبو حنيفة يِّبَةُ الّرِ  في الِعْطر وفي األَْدِويَة ، والجْمعالطَّ

 .ُسعَاَديَات:  ، والَجْمع السُّعَاَدى ويُقَال لنَبَاتِه:  . قالُسْعدٌ 

يحِ.:  السُّْعد:  وقال األَزهريُّ   نَْبت له أَْصٌل تَْحت األَرِض ، أَْسَود َطيُِّب الّرِ

كما هو مذكور في ُكتب  َمنفَعَة َعِجيبة في القُُروحِ التي َعُسَر اْنِدمالَُها ، (3) وفيه .السُّْعدِ  نَْبتُ :  السُّعَاَدى:  نَْبت آَخُر. وقال الليث السُّعَاَدىو

ّب.  الّطِ

 أَي َعلَُم َشْخص عليه. َوَرُجلٌ  معِرفَة ال يَنصرف ، مثل أَُساَمةَ ، األََسد من أَسماءِ  اسم:  ساِعَدةُ و

، رِضَي هللا  الساِعِديَّانِ  ، َسْعدٍ  بن ُعبَاَدةَ ، وَسْهل بن َسْعدُ  ، منهم ساِعدةَ  بن الَخْزَرجِ  ْعِب بناألَنصار من بني كَ  قوٌم من:  ساعدةَ  بنوو

 هكذا في سائِر النُّسخ الُمصّححِة ، واألُصول المقروَءة. وَسِقيفَتُُهم بَِمكَّةَ ، عنهما ،

جاَورتِِه وتردُِّدِه في الَحَرَمْيِن الشَِّريفين. والّصواب أَنها بالَمِدينة. كما وجَد ذلك في وال َشك في أَنه َسْبُق قَلٍَم ، ألَنه أَدَرى بذلك ، لكثرةِ م

يَِر أَنَّها بالمد ةُ الحديِث وأَهُل الّسِ ينة ، ألَنَّها مأَْوى بعض النُّسخ علَى الصواب ، وهو ِإصالُح من التالمذة. وقد أَجمَع أَْهُل الغريِب وأَئمَّ

 كانوا يَجتمعون بها أَحياناً.:  َوَمَحّل اجتماعاتِهم. ويقال بمنِزلَِة داٍر لهم األَنصاِر ، وهي

 :  ، قال أَْوُس بن َحَجر ُسعُدٌ :  الّذي يَسِقي األَرَض بظواِهرها ، إِذا كان ُمْفَرداً لها. وقيل هو النَّهر الصغير ، وجْمعه النَّْهرُ :  كأَمير السَِّعيدو

ٌة و  يـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــِّ قـــــــــــــــــَ ُم مـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ نـ عـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــَبن   ـــــــــــــــــُ

هــــــــــــا     نــــــــــــَ يـــــــــــــح ُر بـــــــــــــَ واقــــــــــــِ ٌر مــــــــــــَ دُ َنــــــــــــَح عــــــــــــُ (4)الســــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 .«السَِّعيدِ  ُكنَّا نَُزاِرُع على»:  نَهُرَها الّذي يَسِقيها. وفي الحديث:  الَمْزَرَعةِ  َسِعيدُ و

ه بِأُُحدٍ  َربيعةُ من بَيت كانَت:  بهاءٍ  ، السَِّعيَدةُ و وكان قريباً من َشدَّاد :  هكذا في النُّسخ. وهو قول ابن ُدريد قالفي الجاهليّة.  العرب تَُحجُّ
(5). 

 َخطاٌ. بأُُحٍد.:  ِء الفُرات ، فقولُهعلى شاطى:  وقال ابن الَكلبيّ 

 .السَِّعيد نُِسبْت إِلى الَمِلك ة بمصر:  السَِّعيِديَّةو

 .َسِعيد كأَنََّها نُِسبَْت إِلى بني َضْرٌب من بُروِد اليََمِن ،:  السَِّعيديّةو السَِّعيدو

ا يَِلي ُجدَّةَ ، قال الشاعر (6) َصنٌَم كان لبَنِي َملََكانَ :  َسْعدٌ و  :  بِن ِكنانةَ بساِحِل البَْحِر ، ِممَّ

دُ هــــــــــر و  عــــــــــح ٍة  ســــــــــــــــــــــــَ وفــــــــــَ نــــــــــُ ــــــــــَ تـ َرٌة بــــــــــِ خــــــــــح  ِإال  صــــــــــــــــــــــــَ

دِ     يٍّ وال ُرشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــغــــــــــَ و ل عــــــــــُ دح ــــــــــَ  مــــــــــن اأَلرحِض ال ت

  
 تَعبده ُهَذْيٌل في الَجاِهِليّة.كانت :  ويقال

 قُْرَب المدينة.:  زَعم قَوٌم أَن الّصوابَ :  قال شيُخنَا ع قُْرَب اليََماَمِة ،:  بالّضمّ  ، ُسْعدٌ و

__________________ 
 حتريف.« الظيم»( عن التهذيب وابألصر 1)
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 له.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب2)
 األصر خارج األقواس ا وهو خطب فهي من أصر القاموس.يف « الواو»( وضعت 3)
 : السعد يف هذا البيت ضرب من التمر ا وإنشاده:  قوله َنر مواقر ا كذا يف التكملة ا وقا  الدينوري»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)

 حتر بزأرة محلها الس ُعدُ 
ك اللسان ا وورد يف التهذيب ابلروايتا شاهداً عل  الس ُعُد أهنا األهنار واحدها سعيد وسيبيت استشهاد الشارح به موافقاً ملا قاله الدينوري ا وكذل

 ا وعل  أن الس ُعُد ضرب من التمر.

 ومثله يف معجم البلدان والتكملة.« سنداد. »262/  2( اجلمهرة 5)
 كان ملالك وملكان ابين كنانة.:   معجم البلدانويف « لبين مالك»:  ( يف اللسان ومعجم البلدان ملكان بكسر فسكون ويف الصحاح6)
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 بَجْنبِه ماٌء وقَْريَةٌ ونَْخٌل ، من جانِب اليَماَمِة العربّي. َجبَلٌ :  ُسْعدٌ و

 :  قال تَْمٌر ،:  بضّمتينِ  .السُّعُدو

َرًة و  بـــــــــــــــــــِ دح يِّ مـــــــــــــــــــُ َن ا ـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــح َبن   ـــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــَ

ُه     لــــــــــــــــــُ ٌر بــــــــــــــــــزَارَة محــــــــــــــــــَ دُ َنــــــــــــــــــَح عــــــــــــــــــُ  الســــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 فسََّره أَبو َحنيفةَ.هكذا 

داً :  وبخّط الصاغانّيِ  بالتحريك ، ، السَّعَدو  وأَجَمةٌ م يَْغِسل فيه القَصَّارون. ماٌء كان يَجِري تَْحَت َجبَِل أَبي قُبَْيس:  (1)بالفتح ، مجوَّ

 معروفة ، نَظٌر.:  معروفة ، وفي قوله

هات َضِل ،من أَفْ  في ُسهوِل األَْرض نَْبتٌ :  بالفتح السَّْعدانُ و  ما َدام َرْطباً. َمَراِعي اإِلبل من أَْطيب:  وفي األُمَّ

 والُحْربَُث. السَّْعدانَ  أَْطيَُب اإِلبِل لَبَناً ما أَكلَ :  والعرب تقول

والنون فيه زائدة ، ألَنه ليس  ، َسْعدانةٌ  أَلبانُها ، واحدتُه (2)، وتَطيب عليها  السَّعدان واإِلبل تَْسَمن على:  وقال األَزهريُّ في تَْرَجَمة صفع

 في الكالم فَْعالن غيُر َخْزَعال وقَْهقَار ، إِال من المضاعف.

 ٍء ، وليسْت بكبيرة ، وهي من أَنَجعِ الَمْرَعى.اللَّْون ، ُحْلوةٌ يأْكلُها كلُّ شيْ  (3)، وهي ُغْبُر  السَّْعَدانُ  من األحرار:  وقال أَبو حنيفة

ِء الذي يُفَضَّل ِء الذي فيه فضٌل وغيُره أَفضُل منه. أَو للشيْ ، يُْضَربان في الشيْ « وماٌء وال َكَصدَّاءَ  كالسَّْعدانِ  والَمْرًعى »:  المثل منهو

 على أَقرانه.

 الَخنساُء ابنةُ َعْمِرو بن الشَِّريد.:  وأَوُل من قَالَه

 فيُْنَظر إِلى َشْوكه كاِلحاً إِذا يَبِس. وقال األَزهريُّ  (4)كأَنَّه فَْلَكةٌ يَْستَْلِقي  وله َشْوكٌ  ء.ىَحَكى المفَضَّل أَن الَمثََل المرأَةٍ من َطيِّ :  وقال أَبو ُعبيد

 ، فَجعََل الَحلََمةَ ثََمرَ  السَّْعَدانِ  وخلََط اللَّْيث في تفسير الثُّْنُدَؤةِ ، َسْعَدانَةُ  َحلََمةُ الثَّْديِ ، فيقال لها *يَُشبَّهُ بهو .السَّْعَدانِ  َحَسَكةُ :  يقال ِلَشْوكه: 

 ، وجعَل له َحَسكاً كالقُْطِب. وهذا كلُّه َغلٌط. السَّْعَدانِ 

 وأَما الَحلََمةُ. فهي َشَجَرةٌ أُخَرى. ولَيسْت من .(6) [مستدير شوكه في وجهه السعدان]و، يُْشبِه الَحَسَك  السَّْعَدان (5)والقُْطُب َشْوٌك غيُر 

 ٍء.في شيْ  السَّْعدان

جلُ  تََسعَّدَ و بِيع ، كما تَقدَّم. السَّْعدانِ  ، أَي يرتاُدون َمْرَعى يَتََسعَّدون َخَرَج القَومُ :  يقال َطلَبَه ،:  الرَّ  ، وهو من َخْير َمراِعيهم أَيَّاَم الرَّ

َي التسبيح بُِسْبَحاَن ، وُهَما َعلََماِن كعُثْماَن  ، أَي أَُسبُِّحهُ وأُِطيعُهُ ، ُسْعَدانَهُ و ُسْبَحانَهُ :  يقالو اسٌم لإِلْسعَاِد ،:  كُسْبَحانَ  ، ُسْعدانو كما ُسّمِ

 ولُْقماَن.

 .السََّواِعد جْمعُها تُْمِسُك البََكَرةَ ، تُْنَصب َخَشبَةٌ :  الساِعَدةُ و

ْواو  ، ُسْعَدىو ُسعَادُ  : وللنِّساءِ  بالضم ، ُسعُوداً و ، أَْسعَدَ و ، َسْعَدانو ، َسْعُدونَ و ، ُمَساِعداً و بالفتح ، ، َمْسعَدةَ و ، َمْسعُوداً و ، َسِعيداً  َسمَّ

ِهما ،  بالضّم. ُسعَيدةو بالفتح ، ، َسِعيَدةُ و َسْعَدةُ و بَضّمِ

 ويَضعُف. ُشقَاٌق كالَجَرِب يَأُْخذ البَِعيَر فيَهَرُم منه:  األَْسعَدُ و

ُث ، الُجْعِفيّ  ، ابُن ُسلَْيَمانَ كَكتَّاٍن  ، َسعَّادٌ و َمد بن النُّْعَمان. الُمَحّدِ بُن راشَدةَ في نَسِب لَْخم ، من َولده حاطُب بن أَبي  َسعَّادُ و َشْيخ لعبِد الصَّ

. َحابيُّ  بَْلتَعَةَ الصَّ

 َكَكتَّان ، قاله الحافُظ. ، الراوي عن أَبي أَيُّوَب ، فالَصواب أَنه كَسَحاب ، وقيل سعاد واختُِلَف في عبد الرحمن بن

 إِحداهما بالمأْمونية ، واألُخَرى في عقاِر الَمْدَرَسة النّظاميّة. َمَحلَّتاِن ببْغداَد ،:  الَمْسعُودةُ و
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 .(7)« االشتقاق»نقله ابن ُدَرْيد في كتاب  والميُم زائدةٌ ، بني تَِميم من ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ من بَْطن:  كَجْعفَر َسْعَدمٍ  بنوو

 بين بالِد َغَطفَاَن والشَّام. ع ،:  َسْعدٍ  َدْيرُ و

امُ و  عن الصاغانّي. ع بطريق حاّجِ ، الكوفِة ،:  َسْعد َحمَّ

__________________ 
 بفتحتا.:  ( يف التكملة بفتح فسكون ا ويف معجم البلدان1)
 عليه.:  ( اللسان2)
 غرباء. : ( اللسان3)
 يسلنق :  ( التهذيب4)
 ُتشب ُه به.:  يف القاموس (*)( 8)
 غري.:  ( عن التهذيب وابالصر5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
 .24( االشتقا  ص 7)



3980 

 

بَيديّة  منزلٌ  َسْعدٍ  َمْسِجدُ و  بن أَبي َوقَّاٍص. َسْعد منسوب إِلى بين الُمِغيثَِة والقَْرَعاِء ، (1)على ِستَِّة أَميال من الزُّ

هكذا في  ، ساِعَدةَ  ع لبني َعْمِرو بنِ :  السَّْعِديَّة: و النَُّزف:  بن ثَْعلَبَةَ ، بَطَرِف َجبٍَل يقال له بِن الحاِرثِ  َسْعدِ  لبني منسوبٌ  منِزلٌ :  السَّْعِديَّةُ و

 ما استْقَطعه ، وسلموآلهعليههللاصلىلَمةَ هذا لّما َوفََد على النّبّي ، أَن َعْمَرو بن سَ »:  وفي الحديث (2)َعْمرو بن َسِلَمة :  النُّسخ. والّصواب

 والشَّقراِء ، وُهما ماَءاِن. السَّْعِديَّة بينَ 

 ع لبنِي ِرفَاَعةَ باليمامة.:  السَّْعِديةو

ةِ الشََّربَّة. بِئٌْر لبني أََسٍد في:  السَّْعِديَّةو وماٌء في دياِر بني ِكاَلًب ، وأُْخَرى لبني  ُملتَقَى داِر ُمَحاِرِب بن َخَصفَةَ ، وداِر َغَطفَاَن ، من ُسرَّ

 من بني أَبي بكِر بِن ِكالب. قَُرْيظٍ 

 قَْريَتَاِن بَحلََب ، ُسْفلَى وُعْليَا. السَّعِديّةو

 ع في ِحلَِّة بني َمْزيٍَد بالِعَراق.و:  ،ة أُْخَرى بَِحلََب :  كَسْكَرى السَّْعَدىو

 :  عنههللارضيبن أَبي طالٍب  عليّ  أَميِر الُمؤمنين قولُ و

ا دٌ  َأوحَرَدهــــــــــَ عــــــــــح دٌ و  ســــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح رح. ســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــِ تــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــــــح

دُ  مــــــــــــــا هــــــــــــــذا اي    عــــــــــــــح رح. ســـــــــــــــــــــــــــَ وَرُد اإِلبــــــــــــــِ  تــــــــــــــُ

  
 في ش ر ع. فسيأْتي

حة. كذا في َسْعَدة ، كأَنَّه تَثنِيةُ  (3) السَّْعَدتَْينِ و قرية. :  وفي نُْسَخِة القََرافي ، موضع ، بدل: ـ  منها بالَمْغِرب ة قُْرَب الَمْهِديَّة:  النُّسخ الُمصحَّ

 أَو أَنَّثَهُ باعتبار السَّْعَدتَْين.« منه»واألَْولَى :  ولذا قال

 .(4) َخلٌَف الشاعرُ ـ  ءٌ وعلَى ما في نسختنا فال يَِرد على الُمَصنِّف شيْ :  قلت

 : ومما يستدرك عليه* 

، بل ِمن قَبيل  السُّْعَدىو األَْسعَد وليسا من بابِ :  . قالَسْعدةٌ  ، ولَْيلَةٌ  َسْعدٌ  يومٌ :  ، ُوِصفَا بالمصدر ، وحَكى ابُن ِجنيّ  َسْعدٌ  وَكُوَكبٌ  َسْعدٌ  يومٌ 

 َسْعدٌ  هذا يومٌ :  كَجْلٍد من َجْلدةٍ ، ونَْدٍب من نَْدبٍَة ، أاََل تََراَك تقول َسْعدةٍ  ِمن فَسْعدٌ  ِصفَتَاِن َمُسوقَتَاِن َعلى ِمْنهاجٍ واستمراٍر ، َسْعَدةً و َسْعداً  أَنَّ 

ةٌ َجْعَدةٌ. َسْعَدةٌ  ، ولَْيلَة  ، كما تقول ، هذا َشعَر َجْعٌد ، وُجمَّ

 َشِظيَّتَُها.:  الساقِ  ساِعَدةُ و

ُء منها اللَّبَُن إِلى اإِلْحِليِل. وقال ُعُروٌق في الضَّْرعِ يجي:  السََّواِعد:  نه اللَّبَْن. وقيلإِْحِليُل ِخْلِف النَّاقِة ، وهو الِذي يَْخُرج م:  الساعدو

ْرعِ وقال أَبو َعْمرو:  السَّواعد:  األَصمعيُّ  يَْت هي العُروق التي يَِجي:  قََصُب الضَّ  البحر ، وهي َمَجاِريه. بسواعدِ  (5)ُء منها اللَّبَُن ، ُسّمِ

ي الدَّرَّ إِلى ثَْديِ المرأَةِ ، يَُسمَّ :  الدَّرِّ  ساِعدُ و  :  ، ومنه قوله ساعداً  ىِعْرٌق يَْنِزل الدَّرُّ منه إِلى الضَّْرع من النَّاقَة ، وكذلك الِعْرُق الِذي يُؤّدِ

ٍد أَ  ي َأن  اأَلحــــــــــــاِديــــــــــــَث يف غــــــــــــَ مــــــــــــِ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  ملَح تـ

ُب و     ــــــــــــح ــــــــــــُ ح أَل د اي ل عــــــــــــَد غــــــــــــَ دِ بــــــــــــَ رائــــــــــــِ ــــــــــــطــــــــــــ   ال

  

هــــــــــــا و  َن ابــــــــــــنــــــــــــُ عــــــــــــَ ٍة  ــــــــــــَ بــــــــــــ  بُمٍّ لــــــــــــَ م كــــــــــــَ تــــــــــــُ نـــــــــــــح  كــــــــــــُ

دِ ِإلـــــــــيـــــــــهـــــــــا فـــــــــمـــــــــا َدر تح عـــــــــلـــــــــيـــــــــه      (6) بســـــــــــــــــــــــاعـــــــــِ
  

 «ذِلكَ  عن ، وسلموآلهعليههللاصلىمن الماِء فيها ، فنهانا رسوُل هللِا ،  َسِعد ُكنَّا نَْكِري األَرَض بما على السَّواقِي وما»:  سعد وفي حديث

 ما جاَء من غير َطلٍَب.:  َسعد ما جاَء من الماِء َسْيحاً ال يحتاج إِلى داليٍة ، يجيئه الماُء َسْيحاً ، ألَن معنَى ما:  من الماِء ، أَي َسِعد ما:  قوله

 الثَّْنُدَوةُ ، وهو ما استداَر من السَّواد َحوَل الَحلَمِة.:  السَّْعَدانةُ و

 ما أَطاَف به كالفَْلَكِة.:  الثَّْديِ  َسْعدانةُ :  وقال بعضهم

 َمْدَخُل الُجْرداِن من َظْبيَِة الفََرِس. السَّعدانةُ و
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 َشْوُك النَّْخِل ، عن أَبي حنيفةَ.:  السَّْعَدانُ و

__________________ 
 .«املزيدية»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 ( وهي يف نسخة  نية من القاموس.2)
 الس عِديِّا قرية قرب املهدية.:  ن( يف معجم البلدا3)
 .414( وهو خلف بن أمحد الشاعر ا شاعر مطبوع ا  دب ابفريقية ودخر مصر وله شعر معروف جيد ا مات بزويلة سنة 4)
 شبهت.:  ( التهذيب5)
 :  وروايته (ألب)( البيتان ملدر  بن حصن ا واألو  يف التكملة 6)
 مل تـــــــــــــــــــــــراي أن األحـــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــث يف غـــــــــــــــــــــــٍد أ

ـــــــــــــــــدو     ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــرائ ـــــــــــــــــب ال ـــــــــــــــــ  أل ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــد أيل  ب

  

 أي يسرعن.

ورواه املفضر طعن ابنها ابلطاء أي شخص برأسه إىل ثديها كما يقا  طعن  ( :سعد)؛ مدر  بن حصا. ويف التهذيب  (طعن)ويف التهذيب 
 هذا ا ائرت يف دار فالن أي شخص فيها.
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 فتقُوُم معها أُخرى من جاراتَِها النِّساِء في الَمنَاَحاِت ، تَقوم الَمرأَةُ. إسعادُ  هو:  «في اإِلسالم (1)وال َعْقَر  إِْسعادَ  ال:  أَنه قال»وفي الحديث 

، فما قال لها النبيُّ  (3) َهاأُْسِعدُ  فأُِريدُ  أَْسعََدتْنِي إِنَّ فاُلنةَ :  قالَْت أُمُّ َعِطيَّةَ »:  وقد َوَرَد في حديٍث آخر .(2)على النِّيَاحة  فتَُساِعُدها

ً  وسلموآلهعليههللاصلى ةٌ في كّلِ َمعُونَة. يقال  الُمَساعدةُ  فخاصٌّ في هذا المعنى ، وأَما اإلسعادُ  أَما:  قال الَخطابيُّ » : وفي روايةٍ  .«َشْيئا فعامَّ

يَ  ُجِل يََده على المساَعدةَ  إِنما ُسّمِ  صاِحبِه ، إِذا تََماَشيَا في حاَجة ، وتعاَونَا على أَْمر. دِ َساع المعاَونَةُ ، من َوْضعِ الرَّ

 : َرئيُسُهم ، قال الشاعر:  القَومِ  ساعدُ و ، أَي ليس لهم َرئِيٌس يَعتمدونَه ساِعدٌ  ليس لبني فاُلنٍ :  ويقال

 بساِعدَ ما َخرُي َكفٍّ ال تنوُء و 
 بَْطنَاِن.:  َسِعيدٍ  وبنو َسْعد وبنو

فَة ، غير أَنَّ َجْمعَ :  . قال ابن ِسيَدهأَساِعدُ و َسِعيُدونَ :  َسِعيدٍ  وَجْمع:  اللِّْحيَانيُّ قال   شاذُّ. أَساِعدَ  على َسِعيد فال أَدري أعنَى االسَم أَم الّصِ

 :  ماٌء لبني فَزارةَ ، قال القَتَّال الِكالبِيُّ :  السَّْعَدانِ و

ن  َن مــــــِ عــــــح ــــــَ نِ َرفـ َديــــــح عـــــــح تح حــــــىت  تــــــفـــــــا الســــــــــــــــــــ  لـــــــَ  ضــــــــــــــــــــَ

ر حُ     ــــــــــــــــُ َوَج قـ ُر مــــــــــــــــن َأوحالِد َأعــــــــــــــــح ــــــــــــــــِ اب ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــَ  قـ

  
 :  موضع بنَْجد. قال َجِرير:  ، بالّضمّ  ُسْعدو

ــــــــــــــــــــدِّايَر  يِّ ال دَ َأاَل حــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــح  ا  ِبســــــــــــــــــــــــــــــــــُ

َة الـــــــــــــــدِّايرَا    مـــــــــــــــَ بِّ فـــــــــــــــاطـــــــــــــــِ ب   ـــــــــــــــُِ  ِإيّنِ ُأحـــــــــــــــِ

  
 د ر.ـ سِمْعت أَعرابِيّاً يقول كذلك. وسيأتي في د ه : القَْيِن. قال األَصمعيّ  َسْعدِ  لُغةٌ في:  القَْينِ  ساِعدُ و

 أَدرَكه هللاُ بَسْعدة وَرْحَمة.:  ويقال

 بْطن من العرب.:  الَمَساِعيدو

 موضع.:  السَّْعَدانو

 .ُمْضِحك النُّْعَمان بن الُمْنِذر:  القَْرقََرةِ  َسْعدُ و من مداِرس بغداد. َسعَادةَ  ومدرسة

 تابِعيٌّ مشهور ، من أَهل المدينة ، يَْرِوي عن أَنٍَس وغيره. : بن عبد هللا بن جابر مولَى بني عامر بن لَُؤيّ  َسْعدانُ و

وسُّل في ُحْسن الت»:  في كتابه (4)، استعملوها في الِكنَايَة عن البََكاَرةِ ، قال أَبو الثَّنَاِء محمود  َسْعدٍ  بِْنتُ :  قولهمْ  : * واستدرك شيُخنَا

ه بالفجور ويَْرِميه بداِء األَسد:  «صناعة الترسُّل  :  ومن أَْحَسِن ِكنَايَات الِهَجاِء قول الشاِعِر يهجو َشْخصاً يَرِمي أُمَّ

تح  ــــــــــــــــــــ  َا زُف َك حــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــ  وَ  أُم ــــــــــــــــــــُ  أَراَ  أَب

ُت     نـــــــــــح َك بـــــــــــِ ـــــــــــِّ دح ألُم وجـــــــــــَ مح تـــــــــــُ لـــــــــــَ ـــــــــــَ دِ فـ عـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

  

وحابً  ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــه ثـ ٍم َأعـــــــــــــــــاَرَ  مـــــــــــــــــن و خلـــــــــــــــــَح  َأخـــــــــــــــــُ

دِّ     جــــــــــــَ تــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
مــــــــــــيــــــــــــص امل يــــــــــــئــــــــــــًا ابلــــــــــــقــــــــــــَ نــــــــــــِ  هــــــــــــَ

  
 ُجَذاماً ، فإِنه أَخوه. : أَخو لَْخم:  ، وبقوله (5)ُعْذرةَ البكارةِ :  َسْعد أَراد ببِْنت

 ، أَي ذو ُوجوه وَمخاِرَج. َسواِعدَ  أَمٌر ذو:  ومن المَجاز

ثاِن.:  السَّْعَدانِيّ  َوْرَداَن ، البَُخاِرّي. وأَبو منصور َعتِيُق بن أَحمَد بِن حامدٍ  (6)وأَبو بكر محمُد بُن أَحمَد بِن   ُمَحّدِ

ث. َسعدونَ  جدُّ أَبي طاهٍر محّمِد بن الحسن بن محمد بن:  َسْعُدونُ و  الموصلّي المحّدِ

ه، إِ  السَِّعيِديّ  وخالُد بن َعمٍرو األُمويّ   بن العاص. َرَوى عن الثَّورّي ، ال يَِحّل االحتجاُج به. َسعيدِ  لى َجّدِ

ة بن ذُْهٍل َجدُّ الغَْضبَاِن بن القَبَْعثََرى. أَْسعَدُ و  بُن هّمام بن ُمرَّ
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ً  د ،:  أَهمله الجوَهرّي ، وقال الصاغانّي هو ، بالكسر إِْسِعْردُ :  [سعرد] ِث :  ِمْنهُ  ، سعْرت:  ويقال فيه أَيضا الُمْسنَِدةُ َزينُب بنُت الُمَحّدِ

حدَّثَْت عن أَبي عبد هللا الُحَسْيِن بن الُمبَاَرك الّزبيِدّي وغيره ، :  قَْريَة بالشَّام َخِطيب بيِت لَْهيَاَء ، ، اإِلْسِعْرِديّ  بِن ِهبَِة هللا بِن إِبراهيمَ  ُسلَْيَمانَ 

 وعنها التِقيُّ السُّْبِكيُّ وغيُره.

__________________ 
 ابلفاء.« عفر»:  ( عن النهاية وابألصر1)
 كان نساء اجلاهلية ُيسعد بعضهن بعضاً عل  ذلك سنة فنها عن ذلك.:   ( زيد يف النهاية2)
 ها.فبريد أن أسعد:  ويف النهاية املطبوع« فبريد أسعدها كذا يف النهاية واللسان بدون أن:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 (.كشف الظنون) ـ. ه 725ا ليب ا نفي املتويف سنة  (فهد)( هو شهاب الدين أيب الثناء  مود بن سليمان بن مهد 4)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.5)
 أمحد بن سعدان بن وردان.:  ( اللباب6)
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 أَبي علّيٍ الحسِن بِن ناِصِر بن علّيٍ الحْضَرِمّي وغيره.حدَّث عن  : اإِلْسِعْرِديّ  وأَبو القاسم ُعبَْيد هللا بن محّمد بن عبّاس

ّم ، السُّْغد:  [سغد] . وقال الصاغانيُّ هي ، بالضَّ  قاله ابُن األَثير. ، (1) بَساتِيُن نَِزَهةٌ وأَماِكُن ُمثِْمرةٌ بَِسَمْرقَْندَ :  أَهمله الجوهريُّ

هاِت الدُّنيا ، على ما َحَكاه ال ُخون ، من فُتُوح قُتَْيبَةَ بن ُمْسِلم.وهو أَحُد ُمتَنَزَّ أَبو العالِء ، نَِزيُل بَُخاَرى ، حدََّث عن  منه كامُل بن ُمْكَرمٍ  مؤّرِ

بِيع الُمَراِدّي. َرَوى عن إِبراهيَم بِن َسلمةَ  461بن محّمد إِماٌم فاضٌل ، سَكَن بَُخاَرى ، مات سنة  عليُّ بُن الُحَسْين القاضي أَبو الحسنو الرَّ

 البخارّي.

ثُوَن. السُّْغِديُّون : 433رَوى عن أَبي حاتٍِم ويَحيَى بِن أَبي طالٍب ، مات بعد سنة :  الحافُظ. قال الذََّهِبيّ  أَحمُد بن حاِجبو  الُمَحّدِ

، شيخ ألَبي َسْعد بن  السُّْغِديّ  َسْين، شيٌخ لإِلدريسّي. وعلّي بن أَحمد بن الحُ  السُّْغِديّ  ِذْكُر أَبي العباس الفَْضل بن محّمد بن نَصر : * وفاتُهُ 

 عن أَبِي اليَمان. السُّْغديّ  أَيُّوب بن سليمانَ :  الّسمعانّي. ومن القدماءِ 

جُل ، ُسِغدَ و  َوِرَم.:  َكعُنِيَ  الرَّ

وكذا  ِرواٌء من اللَّبَِن ِسَماٌن ،:  (2) ُمَساَغَدة:  «النوادر»ونّص  ، بفتح الغين ، ُمْسغََدةٌ و ساِغدةٌ  فَِصالٌ :  «النوادر»في :  في التهذيبو

 .ُمْسَمِغدَّةو ُمْمغَدةٌ ، َوَمَماِغيُد ،

 عن الصاغانّي. ة ببَُخاَرى ،:  كُسْلَطان ، ُسْغَدانُ و

 نَْبٌت.:  كُسَكاَرى ، ُسغَاَدىو

 تأْكيٌد.:  وَمْغد أَي بَمَطر لَيِّن بتسكين الغين ، َمْغٍد ، بَسْغدٍ  أََغضَّه هللا تعالى:  يقالو

 : * ومما يستدرك عليه

هاتِها ، وَمغََدتْها ، إِذا َرَضعَتْها. كذا في  َسغََدت  .«النوادر»الِفَصاُل أُمَّ

ويكون في الماشي  نََزا ، : (3)فيهما جميعاً  بالكسر سافََدَها ِسفَاداً و ، يَْسفَُدَها َسْفداً و يَْسِفُدَها الذََّكُر على األُنَثى ، كَضَرب وَعِلمَ  َسفدَ :  [سفد]

باعِ ُكلَِّها:  في السابح. وقال األَصمعيُّ :  والطائر ، وقد جاَء في الّشعر بَاع  (4)أُنثاه ، والتَّْيس  َسِفدَ :  يقال للّسِ ،  (5)والثَّوِر ، والبَِعير ، والّسِ

 والطَّْيِر.

ْند ، فقال ليُْسِفدَ  عن اللِّْحيَانّي ، أَي أَِعْرنِي إِيَّاهتَْيَسك ،  أَْسِفدنِي ويقال ، أَْسفَْدتُهُ و ْلت للزَّ  :  َعْنِزي. واستعاَره أَُميَّةُ بن أَبي الصَّ

ًة و  ـــــــــــــــــَ ُروق ـــــــــــــــــُه طـــــــــــــــــَ ا اإِلل ـــــــــــــــــَ َه ري   اأَلرحُض صـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِد     ر  َزنـــــــــــــح ىّت كـــــــــــــُ اِء حـــــــــــــَ مـــــــــــــَ دُ لـــــــــــــلـــــــــــــح فـــــــــــــِ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح

  
بَاعُ  تََسافَدَ و  والطُّيُوُر. ويْكنَى به عن الِجَماع. الّسِ

 .َسفَد يَْسِفدُ :  . وأَجاز غيرهَسِفَد يَْسفَدُ و قَعَا وقَاَع ،:  إِذا َضَرَب الَجَمُل النّاقَةَ قيل:  وقال األَصمعيُّ 

بِِه :  وفي بعض النُّسخ يُْشَوى بها ، ذاُت ُشعٍَب ُمعَقَّفَة َحِديدةٌ :  ويُضمّ  َكتَنُّوٍر ، َسفُّودٌ و
 .َسفافِيدُ :  ، اللَّْحُم وَجْمعه (6)

َمْخشريُّ من الَمَجاز ، حيث قال نَْظُمهُ فيها لالْشتَِواِء ،:  اللَّْحمِ  تَْسِفيدُ و ، ألَنه يَْعلَق بما  السَّفُّود ويُْكنَى به عن الِجَماع ، ومنه:  وجعلَه الزَّ

 يُْشَوى عليه ُعلُوَق السَّافِِد.

أَي َرِكبَه  تَعَْرقَبَهُ ،:  ، األَخيرةُ عن الفارسيّ  استَْسفََدهاو أَي فَرَسه ، ، تَسفَّدهو أَتاه من َخْلِفِه فَرِكبَه. إِذا بَِعيَرهُ  اْستَْسفَدَ  : عن ابن األَعرابّيِ و

 من َخْلٍف.

 ْسفَْنط الّذي هو من أَسماِء الَخْمر ، كما سيأْتي.وزعم أَرباُب االشتقاق أَن الدال بََدٌل من الّطاِء في اإلِ  الَخْمرُ :  ، وتُْكَسر الفاءُ  اإِلْسفَْندو

 : * ومما يُستدرك عليه
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فَادُ  الّتي قُِطَع عنها:  من الَخْيل ، كَصبُور السَّفُودُ  ْت ُمْنيَتها ، وُمْنيَتَُها عشرون يوماً ، عن ُكراع. الّسِ  حتى تَمَّ

 َسْفدُ :  لُْعبَةٌ يقال لها:  وفي التَّْهِذيب في ترجمة جعر

__________________ 
 . با خبار  ولرقند... انحية:  ويف معجم البلدان« من نواحي لرقند»:  ( يف اللباب1)
ٌة ومساَغَدٌة.:  ( يف اللسان2) َمِغد   وُمسح
 ( يعين يف َسَفَد وَسِفَد.3)
 وللتي .:  ( األصر والتهذيب ويف اللسان4)
 .«لسباع كذا يف اللسان وهو تكرار مض قوله للسباعقوله وا»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 .«هبا»:  ويف الصحاح« به»:  ( اللسان6)
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زة صاِحِبه من َخلحِفه. بياِن بعِضهم يف ِإثحر بعٍ  ا كر  واِحٍد آِخٌذ حُبجح  اللَِّقاح ا وذلك انتظاُم الصِّ
 : [سفرد]

 : * ومما يستدرك عليه

 قَْريَة ببُخاَرى ، منها أَبو الحسن علّي بن المهدّي البَخاِرّي ، َرَوى وَحدََّث.:  ، بضّم فسُكون (1) ُسْفَردان

ر:  ، أَهمله الجوَهريُّ وقال أَبو َعمرو هو ، َكقُْعُدد السُّْقُدد:  [سقد] ْلِقُد. وفي  الفََرُس الُمَضمَّ باعّي ، وكذلك الّسِ ، كذا في التهذيب في الرُّ

َره.:  وَسْلقَده َسقَّده تَْسِقيداً و َسْقداً  ، (2) [يَْسِقده] َسقَدهو أَْسقََده إِسقاداً و ، بغير تكرار الدال ، السُّْقدُ :  غيره  َضمَّ

بفََرس لي ، فمَررُت على َمْسِجد بني َحنِيفَةَ فَسمعتُهم يَذكرون  أَُسقِّدُ  َخَرْجُت َسَحراً  : قَْوُل عبِد هللا بن ُمعَْيٍز السَّْعِديّ ، ومنه ، بالضم السُّْقَدةو

وقَدََّم  استتابَُهْم فتابُوا ، فَخلَّى عنهم ،ُمَسْيِلمةَ الَكذَّاَب ، ويَزعمون أَنه نَبِيُّ ، فأَتْيت ابَن َمسعُوٍد فأَْخبَرتُه ، فبَعََث إِليهم الشَُّرَط ، فجاُءوا بهم ف

اَحة فَضَرَب ُعنُقَه.  ابَن النَّوَّ

ة« في»بفرس مثل  أَُسقِّد والباُء في مَّ  :  ، قَْول ذي الرُّ

هــــــــا و  ُروعــــــــِ ن ِذي ضــــــــــــــــــــــُ ِر مــــــــِ حــــــــح َ
ِذرح ابملــــــــ تــــــــَ عــــــــح ــــــــَ  ِإنح تـ

ي    لــــــِ هـــــــا َنصــــــــــــــــــــح يــــــبــــــِ راقــــــِ رَحح يف عــــــَ ِف  ــــــَح يــــــح  ِإىل الضــــــــــــــــــــ 

  
 أَْفعَُل التَّْضِميَر بفََرِسي.:  والمعنَى

َرةُ :  َكُجَهْينةو حة. ُسقَدٌ  ج ، طائٌر معروٌف ، الُحمَّ  جْمعُ :  ُسقَْيداتو ، بضم ففتح ، أَو بضمتين ، كما هو مضبوط بهما في النُّسخ الُمصحَّ

 .ُسقَْيدة

 .(3)أَْفِريِقيَّةَ ، كذا في التْكِملِة  د ، بساِحِل بَْحرِ :  ، أَهمله الجوهريُّ ، والجماعة. وقال الصاغانيُّ هو ، كَحْمَزة َسْكَدة:  [سكد]

 .260، منها أَبو يحيَى أَْشعَُث بُن بَُريدةَ ، مات سنة  ة ، بَِمْرو ،:  (4) ، بضمتينِ  ُسُكْندانُ و

، بزيادة  اْسَكلَكْند : من بَْلخ ، وقد يقال ُكورةٌ بُِطخاَرْستانَ :  ، والجماعةُ ، وهو بالفتح ويكسر، أَهمله الجوهريُّ  (5) َسَكْلَكْندُ :  [سكلكند]

َكْلَكْنِديُّ  منها ، عليُّ بن الُحَسْين األَلف ،  ، وغيرهما. السََّكْلَكْنِديّ  ، وأَبو علّي ِعْصمةُ بن عاصٍم ، الحاِفظ الفقيهُ  السَّ

، كذا في  َساَلِخدُ :  الناقَةُ القَِويةُ. ج هي:  أَهمله الجوهريُّ ، والجماعة ، وقال الصاغانيّ  ، كِجْرَدْحٍل َوَخبَْنداةٍ ، لَْخَداةُ السَّ و السَّلَّْخدُ :  [سلخد]

 التكملة.

لَّْغد:  [سلغد]  :  ، قال الُكَميُت ، يهجو بعَض الُوالةِ  األَْحَمقُ :  األَخيرة عن الصاغانّيِ  ، كِجْرَدْحل وِقْرَشبٍّ  الّسِ

ُة  دٍ ِواَليــــــــــــــــَ غــــــــــــــــح لــــــــــــــــ  ُه  ســــــــــــــــــــــــــــــِ ف  كــــــــــــــــبَنــــــــــــــــ   أَلــــــــــــــــَ

َو ُ     ـــــــــــح وِ  أَثـ لـــــــــــوِط ابلـــــــــــنـــــــــــ  خـــــــــــح
َ

ِ  املـــــــــــ  مـــــــــــن الـــــــــــر هـــــــــــَ

  
 كأَنه ِمن ُحْمقه وما يَتَنَاولُه من الَخْمِر تَْيٌس مجنوٌن.:  يقول

ْلغَدُّ :  وهو في الصحاح لَّْغدو ، مثل قِْرَشبٍّ  الّسِ جال.ا : الّسِ ْخو من الّرِ  لّرِ

لَّْغد:  من المجازو  شديُد الُحُمَرة ، عن اللِّْحيانّي.:  ِسلَّْغدٌ  فإِنه إِذا َغِضَب احَمرَّ َوْجُهه ، يقال أَْحَمرُ  الغَْضبانُ  الّسِ

لَّْغد:  يقالو ئُب ، واألَشقَر من الَخْيلِ :  الّسِ  : (6)الذي َخلََصْت ُشْقرتُه. وأَنشد أَبو ُعبَْيدة  الذِّ

َقُر  َو  أَدحَعجُ  ِسل غحدٌ َأشح  وَأحح
لَّْغدُ :  عن ابن األَعرابيّ و جاِل. (7) األَُكوُل الشَُّروبُ :  الّسِ  من الّرِ
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 في الُكّل. وهي بهاءٍ  لَئيٌم ، عن كَراع ، وهو مستدرك عليه ،:  ِسلَّْغدٌ  وَرجل

لْ :  [سلقد] س ق د وكأَنّه عنَى بذلك ، أَي في هذا التركيب :  ، هكذا بصيغة الجمع ، وهو َغريب ، فإِن الصاغانيَّ ذكره في ، أَهملُوه ِقدُ الّسِ

رُ :  كِزْبِرجٍ  ، وهو  عن ، أَبي َعمٍرو. الفََرُس الُمَضمَّ

__________________ 
 ( اعتمدان ضبرت معجم البلدان بفتح الراء.1)
 اللسان.( زايدة عن 2)
 بقرب من قسطنطينية اهلواء.:  ( ومعجم البلدان أيضاً وزيد فيه3)
 بضم أوله وفتح الكاف وسكون النون ضبرت قلم.:  ( القاموس ومعجم البلدان ا ويف اللباب4)
 ِسِكِلَكنحد ضبرت قلم. ( معجم البلدان : بفتح أوله وسكون  نيه والم مفتوحة. ويف اللباب :5)
 أبو عبيد.:  التكملة( 6)
 والشروب.:  ( يف القاموس7)
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ْلِقد:  وفي التهذيب ، في الرباعيّ  اِوي الَمْهُزول.:  الّسِ  الضَّ

َره ،:  َسْلقََدهو ره. أَُسْلِقد َخَرْجتُ :  ومنه قول ابن ُمعَْيز َضمَّ  فََرِسي ، أَي أَُضّمِ

لها في َكْلَصم بمعنى َكَصم ، إِذا فَرَّ ونَفََر. ولعّل الدَّاَل في هذا التركيِب ُمعَاقٌِب للّطاِء ، الالم في َسْلقَد محكوٌم بزياَدتها ، مثْ :  قال الصاغانيُّ 

َمِن ، إِاّل أَن الدَّال ُجِعلَت لها ُخصوِصيَّة بهذا الضَّْرب من اإِلسقاط.  ألَن التضمير إِسقاٌط لبعض الّسِ

 .ساِمدٌ  ، وكلُّ رافعٍ رأَْسهُ فهو  رأْسه تََكبُّراً َرفَعَ :  ، من َحّدِ َكتَبَ  َسَمَد ُسُموداً :  [سمد]

 َعاَل.:  َسَمد يَْسُمد ُسُموداً و

 ولم تَعِرف اإِلعياَء. َجدَّْت في السَّْيرِ :  اإِلبِلُ  َسَمَدتوَ 

 العََمِل.و السَّْيرِ  َدأََب في َسَمَد يَْسُمد ُسُموداً و

 السَّْيُر الدائُم.:  السَّْمدُ و

 قاَم ُمتََحيِّراً.:  ُسُموداً َسَمَد و

 :  القائُِم في تََحيٍُّر ، وأَنشد لُهَزْيلَةَ بنت بَْكٍر تبِكي عاداً :  الّساِمدُ :  قال المبّرد

رُ  ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ــــــــــــــهــــــــــــــمح :  قـ ــــــــــــــي رح ِإل ظــــــــــــــُ ــــــــــــــح ــــــــــــــان مح ف ــــــــــــــُ  ق

ــــــــــــــــــــــــَك     وَدامُث  دَعح عــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــُ  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
رت اآلية  .(1) (َوأَنْ ُتْم ساِمُدونَ ):  وبه فُّسِ

 .ساِمِدينَ  ما ِلي أَراُكمْ :  أَنّه َخَرَج إِلى الَمْسِجِد ، والنّاُس يَنتظرونَه للّصالة قِياماً ، فقال»:  َعلّيٍ في حديث و

 الُمْنتَِصُب إِذا كان رافعاً رأَْسهُ ، ناِصباً َصْدَره. أَنكر عليهم قِياَمهم قبل أَن يََرْوا إَِماَمُهم.:  الساِمد:  قال ابن األَثِير

ده تَْسِميداً و ِء.، وَغفََل ، وَذَهَب عن الشيْ  لََها ، إِذا َسَمَد يَْسُمدُ  اللْهُو ، وقد:  دالسُُّموو أَلَهاه. وبه فَسََّر بعٌض اآليةَ المتقَّدمة. وقال ابُن :  َسمَّ

 ُمستكبِرون.:  ساِمُدونَ :  َعبَّاٍس 

بِير األَسدّيِ  ْزناً وُسُروراً يكون حُ  السُُّمودُ :  قيلو .(2)ساُهون :  ساِمُدونَ :  وقال اللَّْيث  :  ، وأَنشد في الُحزن لعْبِد هللا بن الزَّ

ٍد  عـــــــــــح َوَة آِ  ســـــــــــــــــــــــــَ َد ُن ِنســـــــــــــــــــــــــح   (3)رمـــــــــــ  ا ـــــــــــَ
ٍر قــــــــــــــــــــد     نَ أبَمــــــــــــــــــــح دح وَدالــــــــــــــــــــه  لــــــــــــــــــــََ  لــــــــــــــــــــُُ

  

يضــــــــــــــــــــــــــاً  وَد بــــــــــــِ ن  الســــــــــــــــــــــــــ  وَرهــــــــــــُ عــــــــــــُ َرد  شــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ  فـ

وَداو     يــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــُ ن  الــــــــــــــبــــــــــــــِ هــــــــــــــُ وهــــــــــــــَ  َرد  ُوجــــــــــــــُ

  
الُمتََحيُِّر :  الساِمدُ و القائِم ، : الساِمدو الُمتََكبِّر ،:  الساِمدو السَّاِهي ،:  الساِمدُ و الغافُِل ، : الساِمدُ و الاّلِهي ،:  السامد:  األَعرابيّ وقال ابن 

 أََشراً وبََطراً.

دَ و ْرقِينَ  ، كسحاب ، السَّمادَ  َجعََل فيها:  تَْسِميداً  األَْرضَ  َسمَّ د َرمادٍ بِ  (4) أَي الّسِ  به النَّباُت ليَُجوَد. يَُسمَّ

د أَنَّ َرُجالً كان»وفي حديث ُعَمَر  دَ و .(5) السََّمادُ  «.أََما يَْرَضى أََحُدُكْم حتَّى يُْطِعَم النَّاَس ما يَْخُرُج منه:  أَْرَضه بِعَِذَرِة الناِس فقال يَُسّمِ  َسمَّ

 َسبََّد.:  وأََخَذه ُكلَّهُ ، لُغَةٌ في استأَْصله:  تَْسِميداً  الشَّعرَ 

اج يَصف إِبالً  قَْوُل ُرْؤبَةَ و  :  بْن العَجَّ

ادح  اِم الــــــــــَوخــــــــــ  عــــــــــَ يــــــــــَص الــــــــــنـــــــــــ  لــــــــــِ قــــــــــح َن تـــــــــــَ ل صــــــــــــــــــــــــح  قـــــــــــَ

دُ     وامــــــــــــــِ اُف اأَلزحَوادح  ســــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــَ ِر خــــــــــــــِ يــــــــــــــح  الــــــــــــــلــــــــــــــ 

  
 ، إِذا َكاَن دائِماً في العََمِل. َسَمَد يَسُمد ُسُموداً :  يقال أَي َدوائُِم السَّْيرِ  (6)
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 أَي َدوائُِب.:  وفي اللَِّسان

ِخفَاف :  ، نَبَّهَ عليه الصاغانّي في تكملته. وهو تَفسيُر قوِله َعلَفٌ  ، أَي ليس في بُطونها َغِلَط الَجْوَهِريُّ في تَْفِسيِرِه ، بما في بُطونِهاو

َح به ابُن منظوٍر وغيُره.  ويَلزم من ِخفَِّة العَلَِف أَن يكوَن ذلك أَْدَوَم لها على السَّير ، فيكون تَفسيراً للسََّواِمد ، بطريق األَْزواد. كما صرَّ

حَ   اللُّزوم ، كما َصرَّ

__________________ 
 .61( سورة النجم اآية 1)
 الهون.:  ( يف التهذيب2)
 آ  حرب.:  ( التهذيب3)
 وهو ِسرجا ورماد.:  ( اللسان4)
 السماد الصواب إسقاطها الهبامها أهنا متصلة اب ديث.:  قوله»:  هبامش املطبوعة املصرية( 5)

 .«السماد ما يُطرح يف أصو  الزرع واخلضر من العذرة والزبر ليجود نباته:  وعبارة اللسان يف تفسري ا ديث

 وكر رافض رأسه فهو سامد.:  ( ورد الشطر الثاين يف الصحاح شاهداً عل  قوله6)
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 معىَن ِخفاف اأَلزواد:  به أَرابُب ا واشي ا ونقَله شيُخَنا. فال َغَلرَت حينئذ يـُنحَسُب ِإىل اجلوهريِّ ا كما هو  اهر. وقير
 لي  عل   ُُهورها زاٌد للر اِكِب.: 

 يريد ال زاَد عليها مع ِرَحاِلها.:  وقال الصاغانيُّ 

 ثَبََت في األَرِض ، وداَم عليه.:  َسَمدَ و

 َسْرَمداً.:  َسْمداً  ، عن ثَعلب. وال أَفعَُل ذلك أَبداً  ، أَي َسْرَمداً  َسْمداً  أَبداً  ُهَو لَكَ و

اَري:  كأَِمير السَِّميدَ  هو يأُْكلو  وأَشَهُر. وبالذَّاِل أَفصحُ  هي بالّدال غير مْعجمة:  هو الطَّعَاُم ، وقال:  ، وعن ُكراع الُحوَّ

ي بالفارسيّة اإِلسميدُ و  ، معّرب. (1) السَِّمد:  الّذي يَُسمَّ

 هو هذا الذي حكاه ُكَراع ، أَم ال.أَ  ال أَدري:  قال ابن سيَده

ُث.  وقد نُِسَب إِليه أَبو محّمد عبُد هللا بن محّمد بن علّي بِن ِزياٍد ، العَْدُل الُمَحّدِ

جلُ  اْسَمدَّ و ً  َوِرمَ :  وقيل َوِرمَ :  داداً اْسمادَّ اْسِمي كذاو .(2) اسِمداداً  الرَّ  َوِرَم َوَرماً َشديداً.:  ، وقال أَبو زيد َغَضبا

من  اْسَمادَّ و .اْسمادَّ و اسَمدَّ  ٍء َذَهَب أَو َهلََك فقدانتفََخْت َوَوِرَمت. وكلُّ شيْ « ِرْجلَُها (3) اسمادَّتْ »:  يَُده َورَمْت. وفي الحديث اْسَمادَّتو

 ِحْصٌن باليََمِن عظيٌم.:  ، محّركةً  َسَمَدانُ و َذَهبَ :  ءُ الشيْ  الغََضِب ، واْسَمتادَّ 

 : * ومما يستدرك عليه

 .َسَمدَ  قد:  يقاُل للفَْحل إِذا اغتَلَم

 َمآْلُن ُمْنتَِصٌب. وهو َمجاز.:  ساِمدٌ  وَوْطبٌ 

 وهي قليلةٌ.:  َغنَّى ، قال ثعلب:  َسَمَد ُسُموداً و

ر بالِغناِء. وُرِوي عن ابن َعبّاس أَنه قال (4) (َوأَنْ ُتْم ساِمُدونَ ):  وقوله َعزَّ وَجلَّ   الغنَاُء ، بلُغَة ِحْميَر.:  السُُّمودُ :  فُّسِ

:  ُسُموداً  الّرجلُ  َسَمدَ و ، أَي أَْلِهينا بالِغنَاِء ، وهو َمجاز. أَْسِمدينا:  ألَن الُمغَنَِّي يَرفَُع رأَْسهُ ويَْنِصُب َصْدَره. ويقال ِلْلقَْينَة:  وزاد في األَساس

 بُِهَت.

 قََصَده ، كَصَمَده.:  َسَمَده َسْمداً و

لَها.:  َسْمداً  األَرضَ  َسَمدَ و  َسهَّ

دهاو بِيُل :  الِمْسَمدو َزبَّلَها.:  َسمَّ  عن اللِّْحيَانّي. (5)الزَّ

 َذَهَب.:  ءُ الشيْ  اسَمادَّ و

كةً  َسَمُدونو  ُمنوفِيَِّة.قَْريَةٌ بمصر ، في ال:  ، ُمَحرَّ

جال. كذا في التكملة. الّطِويلُ :  هو:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانيّ  ، بالّضمّ  السُّْمُرود:  [سمرد]  من الّرِ

ً  إِذا امتألَ :  وقال الصاغانيّ  .(6)، أَهمله الجوَهِرّي  اْسِمْعداداً  الرجلُ  اْسَمعَدّ :  [سمغد] و:  [سمعد]  ، كاْسَمعَطَّ واْشَمعَّط. َغَضبا

َمتْ :  أَنَاِملُه اسَمعَدَّتو جُل واليَُد. تََورَّ  ، وكذا الرَّ

َمتَا وانتَفََختَا. «ِرْجاَلهُ  اْسَمغَدَّتْ  أَنَّهُ َصلَّى َحتَّى»:  وفي الحديث فيهما. ، بالمعجمة كاْسَمغَدَّ   ، أَي تََورَّ
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َمْغدو  :  ، قاله أَبو َعمرو ، وأَنشد إِلياس بن َخْيبَِريّ  ديُد األَركانِ الش من الرجال الطويلُ :  كِحَضْجر الّسِ

َزَب  ــــــــــــــعــــــــــــــَ ُت ال ــــــــــــــح َداحــــــــــــــىّت رَأَي غــــــــــــــح مــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــــِّ

داو     غــــــــــــح بــــــــــــااًب مــــــــــــَ ب  شــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــان قــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــَ

  
َمْغدو ً الّسِ ِعيفُ  األَحمقُ :  . أَيضا َمْغدُ و الضَّ ً  الّسِ ْغد : الُمْنتَِفُخ َغَضباً. هكذا في النسخ. والصواب فيه الُمتََكبِّرُ  : أَيضا مَّ ، كِقْرَشّبٍ كما هو  الّسِ

 بخّط الصاغانّي.

 : * ومما يُستَْدرك عليه

ً :  الناِعُم ، وقيل:  ، كُمْقَشِعرٍّ  الُمْسَمِغدُّ  ً  : الذَّاِهب. وأَيضا  تََكبُِّر.المُ :  الشَِّديُد القَْبِض حتَّى تَنتَِفَخ األَناِمُل. وأَيضا

 ً َمْت. واسَمغَّد الُجْرُح ، إِذا َوِرَم.:  أَناِملُه اْسَمغَدَّتو الواِرُم.:  وأَيضا  تََورَّ

يتِ  ّكِ  : ، إِذا َرأَْيتَه وارماً من الغََضب. وقال أَبو ُسَواجٍ  ُمْسَمِغداًّ  َرأَْيتُه ُمِغداًّ :  وعن ابن الّسِ

__________________ 
.:  ( اللسان1)  لَِدح
 الّد الداداً مثر الَبد . ومثله يف اللسان. ويف التكملة :« والَبّد ابهلمز اِلئحداداً »( الصحاح : 2)
 ا ابهلمز.« الَبّدت»:  ( اللسان3)
 .61( سورة النجم اآية 4)
 .«الزبر»( عن اللسان وابألصر 5)
 مة وأ لت ابلعا املهملة.وردت فيه ابلغا املعج .. والَغّد الرجر:  ( يف الصحاح6)
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َر   يِن  ِإذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َ
 ِإن  املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِد اصـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــَح     بـــــــــــــح د ايف الـــــــــــــعـــــــــــــَ غـــــــــــــِ مـــــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح

  
 ، بفتحتين وسكون ، أَهمله الجماعة. السََّمْند:  [سمند]

فقد أصاب المصنِّف في  .«شفاِء الغليل»كذا في  .(1) َسَمْند أَْسب:  فََرٌس له لَْون مخصوٌص ، إِذ يقال:  ، وُردَّ بأَنّه الفََرُس ، فاِرِسيَّةٌ :  وهو

ًّ. وأَخطأَ في تفسيره بالفَرس. كذا قاله بعُضهم. ونقله عنه شيُخنَا. وقال الصاغانيُّ   كلمةُ فارسيّة. ولم يَزد على ذلك.:  السََّمْند : كونه فاِرِسيا

وم:  َسَمْنُدوو  كذا رأَيته في بعض المجاميع. ، وهي المعُروفَة اآلن بِبِلغراد ، (2) قَْلعَة بالرُّ

 َسَمْيَدر ، بالتحتيّة.:  وقالوا .«العناية». كما في َسَمْنَدلو ، َسَمْنَدر:  وطائر أَو ُدَوْيبة ، ويقال فيه

 على البحر. د ، قُْرَب ُمْلتَانَ :  (3) بزيادة راٍء آِخَرهُ و

 : * ومما يستدرك عليه

ًّ ، قرية بَِسَمْرقَ :  (4)، بضم فسكون  أُْسمند ْند ، منها أَبو الفتح محمد بن عبد الَحِميد ، الفَِقيهُ الَحنَِفيُّ ، من فُحول الفقهاِء ، وَرد بغداَد حاجا

 وترَجمه ابن النَّجار ، في تاريخه.

ْلبُ الشي:  أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال اللّيث هو ، كَجْعفٍَر ، السَّْمَهدُ :  [سمهد]  الكثيُر اللَّْحِم ،:  السََّمْهَددُ و ، السَّْمَهدُ : و ، قال ُء اليابُِس الصُّ

 َعُظَم. إِذا َسنَاُمه اْسَمَهدَّ :  يقال من ذلكو ، الَجِسيُم من اإِلبِلِ 

 سمهط.:  يأْتي ِذكُره في:  َسْمهودو

 : [سنجرد]

 : * ومما يستدرك عليه

 .السنجورديّ  البَْلخيّ محلة ببَْلَخ ، منها أَبو جعفٍر محمد بن مانك :  (5) سنجورد

َكةً  السَّنَدُ :  [سند]  ، هذا نصُّ عبارة الّصحاح. ما قابَلََك من الَجبَِل ، وَعاَل عن السَّْفحِ :  ، ُمَحرَّ

 ، ال يَُكسَّر على غير ذلك. أَسنادٌ  والجْمع .(6)ما ارتفَع من األَرض في قُبُِل الَجبَِل ، أَو الوادي :  السَّنَدُ :  وفي التهذيب ، والمحكم

 .َسنَدٌ  َسيِّدٌ  : . وهو َمجاز. ويقالكالُمْستَنَدِ  ُمْعتََمُد اإِلنسانِ :  السَّنَدُ و

اليَمانِية  َضْرٌب من البُُرودِ :  السَّنَد:  عن ابن األَعرابيّ و
:  ج «َسنَدٍ  أَنه رأَى على عائشةَ رضَي هللاُ عنها أَربعةَ أَثَْوابٍ »، وفي الحديث  (7)

 من الثِّيَاب ، وهي من البُروِد ، وأَنشد. األَْسنَادِ  واحدُ :  السَّنَدُ  : ، وقال ابن بُُزْرج أَْسنَاد

ُة  ـــــــــــــ  ب ـــــــــــــادٍ جـــــــــــــُ ا  (8) َأســـــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــوهنـــــــــــــُ ييف ل قـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  ن

ا    يـــــــــــــ  ِرب اخلـــــــــــــَ رح مل َيضـــــــــــــــــــــــــــح  ُط فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا ابإِلبــــــــــــــَ

  
 وهي الَحْمَراُء من ِجبَاِب البُُرود.:  قال

َضْرٌب من الثِّياِب ، قَِميٌص ثم فَْوقَه قَِميٌص أَقصُر منه. وكذلك قُُمٌص قَِصاٌر ِمن ِخَرٍق ُمغَيٍَّب بعُضها تحَت بَْعض. :  السَّنَدُ :  وقال اللْيث

ى ِسْمطاً   .(9)وكلٌّ ما َظَهَر من ذلك يَُسمَّ

 ًّ  :  قال العّجاج يَصف ثَْوراً َوْحِشيا

اِط  ـــــــــــــــ  ي ب اخلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ ائ ـــــــــــــــَ ب  كـــــــــــــــَبن  مـــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــَ

اهنــــــــــــــــــا َأو     تــــــــــــــــــ  دٍ كــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ اطِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ  َألــــــــــــــــــح
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ً و ، قاله ابن األَعرابي. أَو الَجْمُع كالواِحدِ  جلُ  َسنَّدَ  : عنه أَيضا  .السَّنَدَ  ، أَي لَبَِسهُ :  تَْسنيداً  الرَّ

 غيَره. أَسنَدَ و ، استَنَد:  أَْسنَدو تَسانَدو بالضّمِ ، يَْسنُد ُسنُوداً  إِليه َسنَدَ و

 وَرقَِي. َصِعدَ :  يَْسنُد ُسنوداً  في الَجبَلِ  َسنَدَ :  قال الزّجاجو

دن. «في الَجبَلِ  يَْسنُْدنَ  رأَيُت النساءَ »:  وفي حديث أُُحدٍ   ثم»:  ، وفي حديث عبد هللا بن أنيس كأَْسنَد أَي يَُصعِّ

__________________ 
 (.استينجاس)( معناها أشهب داكن 1)
 ( معجم البلدان بلد يف وسرت بالد الروم.2)
 . بينها وبا ُملتان حنو مرحلتا... . ورمبا سقطت الراء بلد بسفالة اهلند.. َلَنحُدور ورمبا سقطت الواو:  ( معجم البلدان3)
 الندوين.:  ابلفتح مث السكون وفتح امليم وسكون النون. ويقا  هلا لند ابسقاط اهلمزة ؛ ويف اللباب:  معجم البلدان( 4)
 . ورمبا قير سنكروذ... َسنحَجُروذ:  ( معجم البلدان5)
 قبر جبٍر أو واٍد.:  ( يف التهذيب6)
 ( مل ترد يف التهذيب وال يف التكملة وال يف اللسان.7)
  جبة من أسناد.( يعين8)
 ِلحطاً ِلحطاً.:  ( يف التهذيب9)
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رُبة َأسَنُدوا َندتُهو  َأي َصِعُدوا. وهو جَمَاز ا «ِإليه يف َمشح  َأي يف الر ِقيِّ واالستناد. َأان ا فيهما َأسح
 الَجبَِل ، أَي َرقَِي. بُِسنودِ  ُمثِّل قَاَرَب لَها الصواُب ، إِذا:  ، واألُولَى (1)في الَخْمِسين :  ، وفي بعض النسخ ِللَخْمسينَ  َسنَدَ :  من المجازو

 نقله الصاغانّي. َخَطَر فَضَرب قََطاتَها يَْمنَةً ويَْسَرةً ،:  َذنَُب الناقَةِ  َسنَدَ و

 .السَّنَدِ  ، وحديث قَِويُّ  ُمْسنَدٌ  َحِديثٌ :  من الَمَجازو

 ، وسلموآلهعليههللاصلىإِلى النّبّي  يُْسنَد َحتَّى إِسناُده أَي اتََّصلَ  إِلى قائِِلهِ  أُْسنِدَ  ما:  من الَحِديثِ  ، كُمْكَرم نَدُ الُمسْ  قوائُِم األَحاِديِث.:  األََسانِيدُ و

بزيادة التحتيّة إِشباعاً ، ـ  يدَمَسانِ و ، على القياس ، َمسانِدُ :  ج َرْفعُه إِلى قائِِله ،:  في الحديث اإِلسنادو .يَتَِّصل لم ما:  والُمنقَِطعُ  والُمْرَسل

 .عنههللارضيالُمطَّلبّي ،  الشَّافِِعّيِ  اإِلمام ُمحمِد بِن إِْدِريسَ  عنـ  وقد قيل إِنه لُغة. وحَكى بعُضهم في مثِله القياَس أَيضاً. كذا قاله شيُخنا

 ، أَي ال آتِيِه أَبداً. الُمْسنَدِ  ال آتِيه يََد الدَّْهِر ، ويَدَ :  ، وعن ابن األَْعرابيّ  الدَّْهرِ  ، أَي الُمْسنَدِ  ال أَْفعَلُه آِخرَ :  يقالو

 :  قال لبيد .(2)، كأَِميٍر ، وهذه عن الصاغانّيِ  كالسَّنِيدِ  الدَِّعيُّ ،:  الُمْسنَدُ و

اِء مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــمح و  دِّي فــــــــــــــارُس الــــــــــــــر عحشــــــــــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

د  وال     ِرمٌي ال َأجــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــدُ كــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــِ ن  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 : ويروى

 َسنيدُ رئيٌ  ال أََلف  وال 
 ً  .َسنِيدُ  ال أََسرُّ وال:  ويُْرَوي أَيضا

نا هذا ، كانوا يَْكتبونَه أَيّاَم ُمْلِكهم فيما بينهم. َخطٌّ بالِحْميَِرّيِ  َمكتوباً َكَذا ، وهو بالُمْسنَد َرأَْيتُ :  يقالو  ُمَخالٌف ِلَخّطِ

هي ِكتابةٌ قَِديمةٌ. :  ، قال «بالُمْسنَدِ  أَنَّ َحَجراً ُوِجَد عليه ِكتَابٌ »:  هو في أَْيِديِهم إِلى اليوِم باليََمِن ؛ وفي حديث عبد الملك:  قال أَبو حاتم

 البن ِجنّي.« ِسّر الصناعة»َكالُم أَوالِد ِشيث. ومثلُه في :  الُمْسنَد:  بو العبَّاسوقيل هو َخطُّ ِحْميَر. قال أَ 

، أَي  الَمَسانِدَ  ِلتَتَبُِّعهِ  الُجْعِفّي البَُخاِرّي ، وهو شيُخ البَُخاِرّي ، إِنَّما لُقِّب به الُمْسنَِديُّ  وعبُد هللا بُن محمدٍ  معروف ، َجبٌَل م:  الُمْسنَدُ و

منها ، في َحَداثَتِِه وأَّوِل أَْمِرِه. ماَت يَوَم الَخِميس ، ِلِسّتِ لياٍل بَِقيَن من ذي القَْعدة ، سنة تِسع  ُدوَن الَمَراِسيِل والَمقَاِطيعِ  ، الُمْسنََدةَ  يثَ األَحادِ 

ثين َمن يكسر النون.  وعشرين ومائتين. ومن الُمَحّدِ

ٌث ، رَوى عنه البَُخاِريُّ ، وله تفسير، لقُب الُحَسْين بن داوو َكُزبَْيرٍ  ُسنَْيدٌ و َحدَّث  ُسنَْيد مشهور ، وولده َجعفَُر بن ُمْسنَد َد الَمِصيِصّي ، ُمَحّدِ

 عن أَبيه.

 َرايةُ أَميٍر واحٍد. ال تَْجَمعُُهم ، إِذا َخَرَج كلُّ بنِي أٍَب على راية ، (3)كلٌّ على ِحيَاله  ، أَي تَحَت راياٍت َشتَّى ، ُمتَسانُِدون ُهم:  من الَمَجازو

نَادُ و ّمة الناقَةُ القَِويَّةُ :  ، بالكسر الّسِ  :  الشَِّديَدةُ الَخْلِق ، قال ذو الرُّ

رحٌف  ٌة حـــــــــــَ ـــــــــــ  ي ـــــــــــِ ال ادٌ مجـــــــــــَُ ـــــــــــَ ن هـــــــــــا  ســـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــ   َيشـــــــــــــــــــــــــُ

َوُ      هــــــــح ذُن ســــــــــــــــــــــَ مــــــــح ِو  ــــــــَ طــــــــح ــــــــٌف أَزَج  اخلــــــــَ ي (4)َو ــــــــِ
 

  
اِمَرةُ. وأَنَكَره َشِمٌر.:  ضاِمرةٌ. وعن أَبي ُعبَْيدة:  السَّنَاِم. وقيل ُمْسنَدةُ  َطِويلةُ القوائِِم ،:  ِسنَادٌ  ناقَةٌ :  قاله أَبو َعْمٍرو. وقيل  هي الَهبِيُط الضَّ

ْعرِ :  قال أَبو ُعبيَدةو نَادُ  من ُعيوب الّشِ ْدفَْينِ  : ، وهو الّسِ هات اختِالُف الّرِ ْعر (5)األَرداف :  ، وفي بعض األُمَّ :  الّدَماِمينِيُّ  قال في الّشِ

، أَي َخرجوا على راياٍت َشتَّى ، فهم ُمْختَِلفُون غيُر  (6) ُمتََسانِدين َخَرَج بنو فالنٍ :  أَنّهم يقولون ِسنَاداً  وأَحَسُن ما قيل في َوْجِه تَسِميتَهِ 

ْعِر الُمْشتَمِل على نادِ  ُمتَِّفِقين. فكذلك قََوافِي الّشِ  ِلف بَحسب َمجاِري العادةِ في اْنتَِظاِم القوافِي.، اختَلَفَْت ولم تأْتَ  الّسِ

__________________ 
 سند اخلمسا.:  ( وهي عبارة اللسان ا ويف التكملة1)
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 .«ال أسرّ »:  ويف الديوان« ال أحد»بد  « ال أحدّ »سنيد. وذكر عجز بيت لبيد وفيه :  ويقا  للدعيّ :  ( ويف التهذيب2)
 حاله.:  ( األساس3)
وا رف : الناقة الضـــــامرة الصـــــلبة ا مشـــــبهة اب رف من اجلبر. وأزج اخلطو :  قوله مجالية : انقة عظيمة اخلل  مشـــــبهة ابجلمر لعظم خلقها.( 4)

 واسعه. والو يف : عظم السا  ا والسهو  : الطوير.
 ( وهي عبارة التهذيب واللسان ا والردفا عبارة الصحاح ونقلها الصاغاين يف التكملة.5)
 .«مساندين»( عن التهذيب والصحاح واللسان ا وابألصر 6)
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نَادِ  هو صادٌق في َجميع ُوُجوهِ  : عن قَُداَمةَ ، وقال« الكافي»وهذا نَقَله في :  قال شيُخنا نَادَ  ، ثم إِن الّسِ كونُه اختالَف األَرداِف فقط هو  الّسِ

ِويّ :  قوُل أَبي ُعبيَدةَ ، وقيل   ، وهذا قول األَكثر.هو كلُّ َعْيٍب قَْبَل الرَّ

نادُ :  «الحاجبية»وفي شرح   أََحُد ُعيوِب القَوافِي. الّسِ

نَاد»:  قيل« الَخزَرِجيّة»وفي شرح الّدَمامينّي علي  هو كلُّ َعْيٍب ِسَوى اإِلقواِء ، :  ُكلُّ َعْيٍب يَلَحق القافِيَةَ ، أَّي عيٍب كان. وقيل:  الّسِ

اُح. وقيلواإِلكفاِء ، واإِليطاِء ، وبه ق جَّ انِيُّ ، : ال الزَّ مَّ ِوّيِ وما بَْعَده ، من َحَرَكٍة أَو حْرٍف ، وبه قال الرُّ وَغِلَط  هو اختالُف ما قَْبَل الرَّ

وايةِ   :  الصحيحِة ، في قول َعبِيِد بن األَبرص الَجْوَهِريُّ في الِمثَاِل والّرِ

َذاَر   ُدوَر عــــــــــــــلــــــــــــــ  الــــــــــــــعــــــــــــــَ  فــــــــــــــقــــــــــــــد َأجُل اخلــــــــــــــُ

اِ     يـــــــــــــــــوُن عـــــــــــــــــِ ن  عـــــــــــــــــُ وهنـــــــــــــــــَُ يـــــــــــــــــُ َبن  عـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــَ

  
 :  ثم قال

ايب  ـــــــــــَ ب فـــــــــــًا شـــــــــــــــــــــــــَ يِن َأســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــات ُك ف ـــــــــــَ ـــــــــــِإن ي  ف

اِ و     جــــــــــــِ ــــــــــــ  ــــــــــــل ــــــــــــَر ال ث ُه مــــــــــــِ َح رَأحســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ ب  َأصــــــــــــــــــــــــــح

  
 الِخطِميُّ الُموَخُف وهو يُْرِغي َويشَهابُّ ِعنَد الَوْخُف.:  هو اللَِّجينو حينئذٍ  ِسنادَ  فال ، كما َضبََطه الَجوَهريُّ  اللَِّجيُن ، بِفتح الالم ، ال بَِضمهّ 

نَادِ  وسيأْتِي الَوْخُف. والذي ذَكَره الُمصنِّف من التصويب ، للُخُروجِ من هو َزعُم جماعة. والعرب ال تَتحاَشى عن ِمثله فال يكون غلطاً  الّسِ

واية ال تُعَاَرُض بالرواية.  منه ، والّرِ

 : وهذا العَُجز األَخير َغيَّره الجوهريُّ فقال:  اللسان ، بعَد ِذْكِر البيتين وفي

ِ و   َأصَبَح رأحُسُه الل َجاح
 : والصحيح الثابت

 (1)َأضحَح  الر أحُس ِميّن كالل ِجِا و 
 والصواب في إِنشاِدهما تَْقِديُم البيت الثاني علي األَّول.

ٍم أَنه قالوقد أَغفَل ذلك المصنُِّف. وُروَي  نَاد : عن ابن َسالَّ :  فالٌن في ِشْعِره. ومن هذا يقال سانَدَ و َشْيٍب وِشيٍب ،:  في القوافي مثل الّسِ

ْعر أَْسنَدَ :  . وقال ابن بُُزْرجُمتََسانِِدينَ  َخَرَج القَْومُ  وعن  نََظم كذلكَ  ، إِذا الشاِعرُ  سانَدَ  يقالو الَخبَِر ، إِْسنادِ  ، مثل َسانَد بمعنى إِسناداً  في الّشِ

 .(2)فيه ، كالهما َخالََف بين الَحَرَكاِت الّتي تَِلي األَْرداَف  سانَدَ و ، ِسنَاداً  ِشْعَره سانَدَ :  ابن سيده

نَادِ  وقد اتَّفَقُوا على أَنَّ أَنواعَ :  قال شيُخنَا  :  ة الدَِّخيل ، كقول أَبي فِراٍس اإِلشباعِ ، وهو اختالُف حَركِ  ِسنَادُ :  أَحُدها : خمسةٌ  الّسِ

ُر  ِة زائــــــــــــــِ رِيـــــــــــــــ  يـــــــــــــــاَ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــامـــــــــــــــِ ر  خـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

رُ     َد هـــــــــاجـــــــــِ عـــــــــَ وٌر وُيســـــــــــــــــــــــح جـــــــــُ هـــــــــح َد مـــــــــَ عـــــــــَ ُيســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ  فـ

  
 :  ثم قال

َلتـــــــاً  يحَف ُمصــــــــــــــح لـــــــِة الســــــــــــــ  يحُف الـــــــد وح ر  ســــــــــــــَ  ِإذا ســـــــــــــــــــــَ

رُ     ي وايمــــــــــــــُ هــــــــــــــَ نـــــــــــــــح َم يف اآجــــــــــــــاِ  يـــــــــــــــَ كــــــــــــــ   حتــــــــــــــََ

  
 َضّمة.:  وفي ياُمرُ كسرة. :  فحركة الدَِّخيل في هاِجر

 وهذا َمنعَه األَخفَُش ، وأَجازه الخليُل ، واختاره ابُن القَطَّاع.

 :  التَّأْسيس ، وهو تَْرُكه في بيٍت دوَن آخَر ، كقول الشاِعِر الَحَماِسيّ  ِسنَادُ :  وثانيها

ىَت  ُدوَن لــــــــــلــــــــــفــــــــــَ بــــــــــح ــــــــــَ ر يـ ُدوَر اأَلمــــــــــح  لــــــــــَو َأن  صــــــــــــــــــــــــُ

نــــــــــــــَ     تـــــــــــــــَ ِه يـــــــــــــــَ فــــــــــــــِ لــــــــــــــح ِه مل تـــــــــــــــُ ابــــــــــــــِ قــــــــــــــَ مُ كــــــــــــــَبعــــــــــــــح  د 

  

هــــــــــــا  ُروجــــــــــــُ ر عــــــــــــلــــــــــــي  فـــــــــــــُ هــــــــــــَ  ِإذا اأَلرحُض مل  ــــــــــــَح

مُ و     رَاغــــــــــــــــــَ َوان مــــــــــــــــــُ  ِإذح ِدَ عــــــــــــــــــن َداِر اهلــــــــــــــــــَ

  
ْدف ، كقوله ِسنَاد:  وثالثها  :  الَحْذِو ، وهو اختالُف َحَركِة ما قبَل الّرِ
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مح  هــــــــــــُ نـــــــــــــح ا ومــــــــــــِ نــــــــــــ  نــــــــــــا مــــــــــــِ يــــــــــــوفــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  ســــــــــــــــــــــــــُ

يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا    بـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــِ ِدي الـــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــٌ  أبَي ارِي  خمـــــــــــــــــََ

  
 :  قولهمع 

ِر  دح تـــــــــــــــــوُن غـــــــــــــــــُ ن  مـــــــــــــــــُ وهنـــــــــــــــــَُ تـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــَبن  مـــــــــــــــــُ

نــــــــــــــا    َريــــــــــــــح هــــــــــــــا الــــــــــــــرايُح ِإذا جــــــــــــــَ قــــــــــــــُ فــــــــــــــِّ  ُتصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( وهي روايته يف اللسان.1)
 :  يف الروّي ا كقوله:  ( زيد يف اللسان2)

 شـــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــين متــــــــــــــــــيــــــــــــــــــم 

 أبطــــــــــــــــــــــراف الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــىت رويــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا   

  

 :  وقوله فيها

 مل تـــــــــــــــــــر أن تـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــّز أ

 ؟جــــــــــــــــبــــــــــــــــا  مــــــــــــــــعــــــــــــــــاقــــــــــــــــٍر مــــــــــــــــا يــــــــــــــــرتــــــــــــــــقــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــا   
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ْدف ، وهو تَْرُكه في بيت ُدوَن آَخَر ، كقوله ِسنَاد:  ورابعها  :  الّرِ

اًل  رحســـــــــــــــــــــــــــــِ ة مـــــــــــــــُ َت يف حـــــــــــــــاجـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح  ِإذا كـــــــــــــــُ

هِ     وصــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــبــــــــــــــًا وال تــــــــــــــُ بــــــــــــــِ رح لــــــــــــــَ  فــــــــــــــَبرحســــــــــــــــــــــــــــِ

  

َو  و  ــــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــــر عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــَك الــــــــــــــــح  ِإنح ابُب أَم

هِ     عحصـــــــــــــــــــــــــــِ  فشـــــــــــــــــــــــــــاِورح حــــــــــــــكــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــًا وال تـــــــــــــــَ

  
ِوّي الُمقَيَِّد ، أَي الّساكن ، بفتحٍة مع غيِرَها ، وهو أَقبُح األنواعِ ع ِسنادُ  وخامسها. ند الَخليل ، كقول التَّْوجيه ، وهو تَغَيُُّر َحَرَكِة ما قَْبَل الرَّ

 :  ء القيسامرى

رّي   فــــــــــــــــال وأَبــــــــــــــــيــــــــــــــــِك ابــــــــــــــــنــــــــــــــــَة الــــــــــــــــعــــــــــــــــامــــــــــــــــِ

رّ     ــــــــــــــــــــِ وحُم َأيّنِ أَف ي الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــِ د   ال يــــــــــــــــــــَ

  

هـــــــــــــــا  رٍّ وَأشـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــاعـــــــــــــــُ  متــــــــــــــــيــــــــــــــــُم بــــــــــــــــُن مــــــــــــــــُ

رُبح و     يــــــــــــــــعــــــــــــــــًا صــــــــــــــــــــــــــــــُ وحد مجــــــــــــــــَ َدُة حــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  كــــــــــــــــِ

  

وا  أَلمـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــَر واســـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــوا اخلـــــــــــــــي ب  ِإذا رَكـــــــــــــــِ

ّر     ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــوُم قـ ـــــــــــــــــي ِت اأَلرُض وال ـــــــــــــــــَ ر ق (1)حتـــــــــــــــــََ
 

  
ً  سانَدَ و قال أَبو زيد.:  إِليه أَْسنَدتُه إِليه ، أَي يَتسانَدُ  ِء ، فهوإِلى الشيْ  سانَدتُه:  يقالو :  الَمِريُض ، وقال ُسونِدَ و ، عاَضَدهُ وكانَفَه:  فالنا

 .سانُِدوني

 وجاَزاه. كافأَه:  على العََملِ  سانََدهو

معروف ، ومنه قوُل األَسوِد  نهٌر ، م:  فتكون النون حينئذ زائدةً ، إِذ ليس في الكالم فَْعاَلل ، بالفتح والفتح على األَصل ، ، بالكسر ِسْنَدادُ وَ 

 :  ْعفُرَ بن يَ 

ّرٍِ   ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَد آِ   ـــــــــــــــــــَُ ُر ب  مـــــــــــــــــــاذا أَُ مـــــــــــــــــــِّ

م َوبــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَد ِإايدِ     وا مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــازهلــــــــــــــــــَُ رَكــــــــــــــــــُ  تـــــــــــــــــــَ

  

ِديـــــــــــــــــِر وابرٍِ   ِ  والســـــــــــــــــــــــــــــــ  َورحنـــــــــــــــــَ ِر اخلـــــــــــــــــَ  َأهـــــــــــــــــح

ن و     ــــــــاِت مــــــــِ رُف ِر ِذي الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــقصــــــــــــــــــــــح دادِ ال ــــــــح ن  ســــــــــــــــــــــِ

  
هي من َمناِزَل إِلياٍد أَسفَل َسواِد :  وقيل .«المراصد»وبه َصدَّر في  قَْصٍر بالعَُذْيبِ  اسمُ  أَو للعَلَم السََّخاِوّي أَنه موضع« سفر السعادة»وفي 

 الُكوفة ، وكان عليه قَْصٌر تَُحجُّ العَرُب إِليه.

 معروف. الَحدَّاِد ، بالفتح َسْنَدانُ و

ِث ،:  َسْندانُ  كذاو  كذا في النُّسخ. َولَُد العَبّاس الُمَحّدِ

ن بَْعَده. : والّصَواب واِلُد العَبّاس ، كما هو نّص الصاغانّي. رَوى العبّاس هذا عن َسلََمةَ بن َوْرَداَن بخبٍَر باطٍل. قال الحافظ  اآلفةُ ممَّ

نَدانو جالِ :  بالكسر الّسِ  َعِظيٌم شديٌد. نقله الصاغاني.أَي  ِسْندانٌ  ، وِذئْب ِسْندانٌ  َرُجلٌ :  ، يقال الذَّئَابِ  منو العظيُم الشَِّديُد من الّرِ

ندانةُ و  نقله الصاغانّي. األَتانُ :  هي بهاءٍ  الّسِ

على أَنَّه بالٌد بين « المراصد»، أَو أَنَّ أَحَدهما أَصٌل لآلَخر. واقتصر في  أَو ناسٌ  معروفة ، وعليه األَكثُر ، بالٌد ، م:  ، بالكسر السَّْندو

 مثل ِزْنِجّيٍ وِزْنجٍ. ِسْندٌ :  وج ِسْنِديٌّ :  الواحد .أَْسنَادٌ و ُسنودٌ  مع.الِهند َوِكْرَمان وِسِجْستان ، والج

ْندو ْند ، وهو غير بالد نَْهٌر كبيٌر بالِهْندِ :  الّسِ ْندو . نقله الصاغانيُّ الّسِ ْندو ناحيةٌ باألَنَدلُِس ،:  الّسِ  بالَمْغرب أَيضاً. ، د:  الّسِ

 من إِقليِمها. نقلَهُ الصاغانّي. بِبَاَجةَ د ، :  بالفتح السَّْندو

ْنِديُّ و  بن َمْرَواَن. فََرِس ِهَشاِم بِن عبِد الَمِلك اسم ، بالكسر الّسِ

ْنِديّ و ِشيِد ، وهو القائل لَقَُب ابِن َشاَهَك صاحِب الَحَرِس  الّسِ  :  ببغداَد أَيّاَم الرَّ
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ِي و  حـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــح رحٌب لـــــــــــــــــــــــِ ُر حـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــــــد 

ُم ِذي الـــــــــــــــوَ     لـــــــــــــــح ِه الـــــــــــــــَوقـــــــــــــــاحِ ّي َوســـــــــــــــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــح

  

ي  َأن َأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــَ  وَد وَ   عـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــَ

احِ     جــــــــــــــــــــــَ ي  ِإدحرَاُ  الــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــَ  َس عــــــــــــــــــــــَ

  
ْنديُّ  أَبو َعطاءٍ :  ومن َولَده  ، ذَكَرهْ  (2)الشَّاِعُر المشهور  الّسِ

__________________ 
 دون األلف والواو أو الياء ا تنبهك عل  ذلك.صحة اجتماع الواو والياء يف الردف ا :  السناد:  574( يف مفتاح العلوم للسكاكي ص 1)

شعر ا وعيب اختالف التوجه مثر حُرم بضم الراء مض حَرم أو ِحرحم بغري ضمها عند التقييد ا ويف األصحاب من ال يعده عيباً لكثرة وروده يف ال
 ر بغري كسرها.واألقرب عّده عيباً. وكذلك عيب اختالف االشباع مثر كامر بكسر امليم مض تكاُمر أو تكامَ 

منز  مض مناز  ا وابلردف ابملّد وغري املّد مثر قو  :  تـَعحصه مض توصه ا أو التبسي  مثر:  ابلتجريد والردف مثر:  وكذلك عيب االختالف
 السناد.:  بضم القاف مض قـَوح  بفتحها ا وهو اختالف ا ذو ا ومجعت هذه العيوب حتت اسم

موىل عمر بن لا  بن حصــا األســدي ا كان أســود دميماً قصــرياً ا  (كما يف الشــعر والشــعراء)ح وقير مرزو  اله أفل:  ( يف معجم املرزابين2)
 كانت فيه عجمة.:   كويف. ويف الشعر والشعراء
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 .«ا ماسة»أَبو مَت ام يف 
ْنِديَّةُ و  ثِة أَمياٍل من َحِفير.على َضْحَوةٍ من الُمِغيثَة ، والُمِغيثَة على ثال ماَءةُ غربيَّ الُمِغيثة:  الّسِ

ْنِديَّةو ْنِديّ  علَى الفُراِت ، نُِسبَت إِلى ة ببغدادَ :  الّسِ ثُ  بن شاَهَك ، الّسِ ْنِدَوانِيُّ  أَبو طاهرٍ  منها الُمَحّدِ ، سَكَن بغداَد  (1) محّمُد بُن عبِد العَِزيِز الّسِ

اِهد  ْند بيِن المنسوب إِلى َغيَُّروا النِّْسبَة ، للفَْرقِ  وإِنما (2) 503، وتُوفِّي سنة ، رَوى عن أَبي الَحَسن علّي بن محّمد القَْزِوينِّيِ الزَّ  ، وإِلى الّسِ

 .السَّْنِديّة

 :  ُصْلبَتُه ، ُمالِحَكتُه ، أَنشد ثَْعلَب:  القََرا ُمَسانَِدةُ  ناقَةٌ :  من المجازو

ا  يــــــــــــَ نـــــــــــــح َرُة الــــــــــــثـــــــــــــ  ذَكــــــــــــ  َدةُ مــــــــــــُ انــــــــــــِ رَا  ُمســــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــقــــــــــــَ

يـــــــــــــــــبُ     نـــــــــــــــــِ ب  مث تـــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــَ ٌة ختـــــــــــــــــَح يـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــِ  مجـــــــــــــــــَُ

  
ْدِر والُمقَدَِّم ، أَو:  َمَسانِدةٌ  ناقةٌ :  وقال األَصمعيُّ   وهو قَول َشِمٍر. بَعُض َخْلِقها بَْعضاً ، يُسانِدُ :  مسانِدةٌ  ناقَةٌ  ُمْشِرفةُ الصَّ

ةَ :  ْحتِيَّةوفتْح الدال وضّم الُمثَنَّاة التَّ  وسكون النُّون ، بكسر السين ِسْنَديُونُ و ، في إِقِليم المزاحمتين على َشّطِ  قَْريتاِن بمصر ، إِحداهما بِفُوَّ

 قَِريبَة من قَْليُوَب. وقد َدخلتُهما. واألُْخَرى بالشَّْرقِيَّةِ  النِّيلِ 

 * ومما يستدرك عليه :

د للَكثَْرةِ. (3) (ُخُشب  ُمَسنََّدة  ) و : إِليه يُسنَد اسٌم لما:  ، كِمْنبر ، ويفتح ِمْسنَد جمع الَمسانِدُ   ُشّدِ

 اشتَدَّ وَجدَّ.:  في العَْدوِ  أَْسنَدَ و

اِحلِة في َسْيِرَها ، وهو َسْيٌر بَْيَن الذَِّميِل والَهْملََجة. إِسناد:  اإِلسنادو  الرَّ

وكذلك قُُمٌص ِصغَاٌر من ِخَرق ُمغَيَّب بعُضها تَْحَت بَْعٍض. وُكلُّ ما :  أَن يَْلبَس قَِميصاً َطِويالً ، تَْحَت قَِميٍص أَْقَصَر منه. قال اللّْيث:  السَّنَدو

ى ِسْمطاً   .(4)َظَهَر من ذلك يَُسمَّ

 يَْستَِعيُن به.على اآلَخر وَ  يُْسنِد أَي ُمتَعَاِونَْيِن ، كأَنَّ ُكلَّ واِحٍد منهما «ُمتََسانَِدْين َخَرَج ثُماَمةُ بُن أُثَاٍل وفاُلنٌ »وفي حديث أَبي ُهَرْيَرة 

 إِليه. ُمْسنَدٌ :  . ورجٌل صاِلحٌ َسندٌ :  عبُد هللا َرُجٌل صاِلٌح ، فعبُد هللاِ :  كقولك (5) فالسَّنَدُ  إِليه ، ُمْسنَدٌ و َسنَدٌ  الكالمُ :  وقال الَخِليل

 إِليه. ُمْسنَدٌ و ُمْسنَدٌ :  وغيِره يقول

َكةً  َسنَدٌ و  َسْعٍد.ماٌء معروٌف لبني :  ، محرَّ

ث ، عن عبد هللا بن أَحمد بن يوسف.:  ، بالفتح السَّْنَدانو (6)قَْلعَةٌ بجبال َهَمذان :  ، بالفتح َسْنَدةو  َجدُّ عبد هللا بن أَبي بكر بن ُطلَْيب المحّدِ

ئبانِ :  ومن المجاز:  وفي األَساس  .ُمتََسانَِدْينِ  النٌ ، وغَزا فاُلٌن وفُ  (7) [متعاضدين: ] ُمتسانَِدْينِ  أَقبَل عليه الذِّ

 وقِْنَدأَْوةٌ ، وهو الخفيف. ِسْنَدأَْوةٌ  َرُجلٌ :  وعن الكسائيّ 

اءُ   ِخْرقَةٌ تكوُن ِوقَايَةً ، تَْحَت الِعَماَمِة ، من الدُّْهِن.:  الِسْنَدأَْوةُ  : الَجِريئةُ. وقال أَبو َسِعيدٍ :  هي من النُّوقِ :  وقال الفرَّ

ْنِديانُ :  والمعروف:  َشَجٌر. قلت:  األَسنادُ و  .الّسِ

اَلَءةُ.:  السَّْنَدانو  الصَّ

 ضْرٌب من الثِّيَاب.:  الِمْسنَِديَّةُ و الُمَسنَّدةُ و

 قريةٌ بمصر ، من أَعمال الُكفُوِر الشَّاِسعة.:  َسنَاِديدُ و
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 :  ، محّرَكةً ، بلٌد معروٌف في البادية ، ومنه قوله السَّنَدُ و

َة ابلـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــاِء  يـــــــــــــ  دِ اي َداَرمـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  فـــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــ 

دِ     ُف اأَلمـــــــــَ ـــــــــِ ـــــــــهـــــــــا ســـــــــــــــــــــــال ـــــــــي َوتح وطـــــــــاَ  عـــــــــل ـــــــــح  أَقـ

  
 قََصبَةُ بالِد الِهند ، مقصوٌد للتجارة.:  ، بالفتح َسْنَدانُ و

__________________ 
 ضبرت قلم. ويف اللباب فكاألصر.« بفتح الدا »( يف معجم البلدان 1)
 باب تويف يف ربيض اآخر سنة ثالثا ومخسمائة.( األصر ومعجم البلدان ا ويف الل2)
 .4اآية « املنافقون»( سورة 3)
 ِلحطاً ِلطاً.:  ( التهذيب4)
ويف التهذيب فكاللســان « فالســند واملســند إليه:  قوله فالســند ا كذا ابللســان أيضــاً والظاهر أن حيذفه ا أو يقو »:  ( هبامش املطبوعة املصــرية5)

 أيضاً.
 ابلدا  املهملة.«  دان»معجم البلدان وابألصر ( عن 6)
 ( زايدة عن األساس.7)
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 .(1)واٍد في ِشْعر أَبي ُدَواد. كذا في معجم البكرّي :  ، بالكسر ِسْندانو

 السُّْؤُددُ و بضم الّسين ، مع فتح الدال وضّمها ، غير مهموز السُّوَددُ و ، وهو غريٌب. نقلَهُ الصاغانّي ، عن الفَّراِء ، ، بالّضمّ  السُّودُ :  [سود]

أَئّمة  ء ، وَكُجْنَدب ، فهي أَربُع لُغَات ، أَغفََل المصنُِّف األَخيَرةَ. وذكرها غير واحٍد منوهي لغة َطيّى:  قال األَزهريُ  ، بالهمز ، َكقُْنفُذٍ 

ِة فَتُح السين يَادةُ و اللُّغَة ، واشتهر عند العامَّ ، وهذِه قد َذَكَرها الجوهريُّ  َسْيُدوَدةً و ، ِسياَدةً و ُسْؤَدداً و ، ساد يَُسود ُسوداً  الشرُف ، يقال:  الّسِ

 وغيره.

 .َسيِّدةٌ  ، واألُنثى َسيِّدٌ  ، فهو، وهو الَمْجُد والشَّرُف  السُّوَدد ، واالسمُ  ساَد يَُسوُد ِسيَاَدةً :  وفي المصباح

يِّدُ :  السائِدُ و  ، أَو ُدونَه. السَّ

اءُ   قَْوِمِه عن قليٍل. سائدُ  هو:  قلتَ  سيَِّدهم قَوِمه اليوَم ، فإِذا أَخبْرَت أَنَّهُ عن قليٍل يكون َسيِّدُ  يقال هذا:  قال الفرَّ

 َره ُكَراع بقَيِّم وقاَمة ، وَعيِّل وعالَة.قائِد وقاَدةٍ ، وَذاَدة. ونظَّ :  مثل ساَدةٌ :  ج َسيِّدٌ و

، على ما يَكثُر في هذا النَّْحو. وأَّما قامةٌ وعالَةٌ فجمُع قائم وعائٍل ، ال َجْمُع قَيٍِّم وَعيٍِّل كما َزَعَم  سائِدٍ  جمعُ  ساَدة وعندي أَنَّ :  قال ابن ِسيَده

َر منه شيال يُجَمع على فَعَلةٍ  (2)هو ، وذلك ألَنَّ فَْيِعالً   ٌء على َغْيِر فَعَلَة ، كأَمواٍت وأَْهِوناَء. إِنََّما بابُه الواو والنُوُن ، وربما ُكّسِ

، على غير قِياس ، ألَن جْمَع فَْيِعل  (3) َسيَايِدُ و على َجيَائِدَ  السَّيِّدو وقالوا إِنما َجَمعَت العرُب الَجيِّد:  في الّصحاح ، نقالً عن أَهل البصرةو

 فَياِعُل ، بال َهْمز.

ئيُس. وقال ابن ُشَميل:  هو السَّيِّدو والمال ، والدَّْفعِ والنَّْفعِ ، الُمْعِطي مالَهُ في ُحقُوقِه ، الُمِعيُن  (4)الِّذي فاق غْيَره بالعَْقل :  السَّيِّد:  الرَّ

 بنَْفسه.

يِّ :  وقال ِعْكِرمةُ   الِّذي ال يَْغِلبُه َغَضبُه. دالسَّ

يَ  : هو العابُِد ، الَوِرُع ، الَحِليُم. وقال أَبو َخْيَرةَ :  وقال قَتَادةُ   .(5) [أَي ُمعَظَمهم]الناِس  يَُسوُد َسَوادَ  ألَنّه َسيِّداً  ُسّمِ

 الكريم.:  دالسيِّ  ُكلُّ مقهوٍر َمْغُموٍر بِحْلِمِه. وقيل السَّيِّد:  العرب تقول:  وعن األَصمعيّ 

تَِك ِمن»:  وفي الحديث  .«بَلَى ، َمن آتاه هللاُ ماالً وُرِزَق َسَماحةً فأَدَّى ُشْكَره وقَلَّْت ِشَكايَتُهُ في النَّاِس  : قال ؟َسيِّدٍ  قالوا فما في أُمَّ

ُ  َسيِّدُ  ، فالرجلُ  َسيِّدٌ  ُكلُّ بَنِي آدمَ »:  وفي الحديث الَجدُّ :  قالوا ؟َسيُِّدُكمْ  َمن»:  وفي َحديثِه لألَنصار قال«. ْهِل بَيتِهاأَ  َسيِّدةُ  أَهِل بيتِه ، والمرأَة

لُهُ. قال يِّدُ و الَمِلك ،:  السَّيِّد:  وعن الفّراءِ «. ؟وأَيُّ داٍء أَْدَوى ِمن البُْخلِ :  بُن قَْيٍس ، على أَنَّا نُبَّخِ .:  السَّ  َسيِّدُ و َمْواله.:  العَْبدِ  َسيِّدُ و السَِّخيُّ

 .(6) (َوأَْلَفيا َسيَِّدها َلَدى اْلبابِ ):  َزْوُجها ، وبذلك فسَّروا قولَه تعالى:  المرأَةِ 

ْكر. ض له المصنِّف ، مع أَنَّ بعَض ذلك واجُب الذِّ  وكلُّ ذلك لم يَتعرَّ

جلُ  أَسادَ و ً :  بمعنَى أَْسَودَ و الرَّ ً  ولدَ  ، أَو َسيِّداً  َولَد ُغالما  ِضدٌّ. اللَّْوِن ، أَْسَودَ  ُغالما

ة التَّحقيق يِّدَ  إِنّه ال تَضادَّ بينَهما إِالَّ بِتََكلٍُّف بَعيٍد. وهو أَنَّ :  قال شيُخنَا ، نْقالً عن بعض أَئِمَّ ،  أَْسَودُ  في الغاِلب أَبيُض ، والعَْبد في الغاِلب السَّ

يِّدِ  والبَيَاِض تَضادٌّ ، كما بين السَّوادِ  وبينَ  ْل.والعَبْ  السَّ  ِد. فتأَمَّ

ْعر أَْسودَ  صار:  كاحَمرَّ واحمارَّ  اسوادَّ اْسِويداداً و ، اسَودَّ اسوَداداً و ، سادَ و ُء ، بالكسر ،الشيْ  َسِودَ  قدو ك  اْسَوأَدّ :  ، ويجوز في الّشِ ، تَُحرَّ

 األَِلُف ، لَئالَّ يُْجَمع بين ساكنين.

َدهو .ُسودانٌ و ُسودٌ :  ، والجمع أَسودُ  ، وهو السَّوادِ  ، إَِذا صاَر َشديدَ  اسوادَّ :  ويقال ، وإِن شئت  اسواِددْ  ، واألَمر منه أَْسَودَ  جعلَه:  َسوَّ

 أَْدغْمت.

__________________ 
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 يف قوله : « سنداد»وقد ورد أليب دواد  كري ا وهو نص ايقوت يف معجم البلدان.( كذا ا ومل ترد يف معجم الب1)
رحف ســـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدا   فـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــالع املـــــــــــــــــــال إىل جـــــــــــــــــــُ

ه     ٍد فـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــّو إىل نـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاف طـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــِّ

  

 )معجم البلدان( : سنداد.
 .«فعيالً »:  ( يف اللسان2)
 وعبارة اللسان فكاألصر.« ابهلمزوسيائد ابهلمز عل  غري قياس ا ألن مجض فيعٍر فياعُر »:  ( عبارة الصحاح3)
 ذو العقر واملا .:  فا  غريه:  ( يف التهذيب4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 .25:  ( سورة يوسف اآية6)
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 ، نادٌر. أَْسَوَدةٌ :  نثى، َغلََب َغلَبَةَ األَسماِء. واألُ  أَساِويدُ و ، (1) أَساِودُ و ، أَْسَوداتٌ  ، والجمع َسوادٌ  وفيها الَحيَّةُ العَِظيمةُ :  األَْسَودُ و

 الِّذي له َخطَّانِ :  وبياٌض. وذُو الطُّْفيَتَْينِ  َسوادٌ  ساِلٌخ ، ألَنه يَْسلُُخ ِجْلَده في ُكّلِ عاٍم. وأَما األَرقَُم فهو الّذي فِيه أَْسَودُ :  لألَْسودِ  وإِنما قيل

 .أَْسودانِ 

فة الغالبة ، حتّى استُْعِمل استعماَل األَسماِء وُجِمَع َجْمعَها ،  (2)ها ، وأَنكاها أَْخبَُث الَحيَّاِت ، وأَعظمُ :  األَسودُ :  قال َشِمرٌ  ، وهي من الّصِ

ْوَت ، وهو الِّذي يَطلُُب بالذَّْحِل ، وال يَنجو َسِليمُ وليس شيْ  ْفقَةَ ، وتَبَِع الصَّ  أَْسودُ  هذا:  ه. ويقالٌء من الَحيَّاِت أَجرأَ منه ، وربما عاَرَض الرُّ

 ، َغْيُر ُمْجًرى.

ين فيهما ، وهو ُطَوْيِئٌر كالعُْصفور ، قَْبَضةَ الَكّفِ ، يأْكل التَّْمَر ، والِعنََب  السُّودانِيَّةو السُّودانَةِ و كالسََّواِديَّةِ  العُْصفُوُر ،:  األَسودُ و ، بضّم الّسِ

 ، والجراَد.

 أََجلُُّهم.:  من القَومِ  األَسودو

كاَن ُعَمُر َخْيراً منه ، :  قال ؟!.وال ُعَمرَ :  ِمن ُمعَاِويَةَ ، قيل أَسودَ  وسلموآلهعليههللاصلىما رأَيُت بْعَد َرسوِل هللا »:  ِن ُعَمرَ وفي حديِث اب

 أَْحلََم منه.:  أَراد أَْسَخى وأَعطى للمال. وقيل:  قيل «!!ِمن ُعَمرَ  أَْسَودَ  وكان هو

التَّْمُر ، دون الماِء ، وهو الغالُب  األَسودُ  قاله األَصمعيُّ واألَحَمُر ؛ وإِنما التَّْمُر والماءُ :  ، وهما األَْسَودانِ  إِالّ ما َطعَاُمُهْم :  من المجازو

يان حِ على تَْمر المدينِة ، فأُِضيَف الماُء إِليه ، ونُِعتَا َجميعاً بِنَعت واحد إِتْبَاعاً. والعَرُب تفعل ذلك في الشَّْيئْيِن يَْصطَ  معاً باالْسِم  (3)باِن ويَُسمَّ

 العُمَراِن ، ألَبي بَْكر وُعَمَر ، والقََمَراِن ، للشَّْمس والقمر.:  األَْشهِر منهما ، كما قالوا

،  َسيَِّدُهم قَتلُوا ، إذا اْستِيَاداً  بَنِي فاُلنٍ  اْستاُدواو ، تْغِليباً. الَحيَّة والعَْقَربَ :  باألَسَودينِ  أَراد:  قال شِمر«. األَْسَوَدْينِ  في الحديث أَنَّهُ أََمَر بقَتْلِ و

ج أَو أََسُروه ، أَو َخطبُوا إِليهِ  كذا قاله أَبو زيد ،  استادَ و القْوَم ، استادَ و من عقائِلهم ، عنه أَيضاً ، سيِّدةً  ، كذا عن ابن األَعرابّيِ ، أَو تَزوَّ

 :  ، قال ةً َسيِّدَ  َخَطب فيهم:  فيهم

ا  هــــــــــَ ُة كــــــــــالــــــــــِح اهــــــــــَ فــــــــــَ وٍز والســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــُن كــــــــــُ ىن  اب  متــــــــــََ

ادَ     ـــــــــَ ت َيســـــــــــــــــــــــح ـــــــــِ ا ل ـــــــــَ ـــــــــي ـــــــــال ي ـــــــــَ وحاَن ل ـــــــــَ تـ ا َأنح شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــ  ن  مـــــــــِ

  
ُج ِمنَّا:  أَراد َج في اْستَادَ  أِلَْن أَصابَتْنَا َسنَةٌ. وقيل َسيِّدةً  يتزوَّ جُل ، إِذا تََزوَّ  .سادةٍ  الرَّ

َح أَبو عبيد أَْسَودَ  ، ألَنه يَُرى ِمن بَعيدٍ  الشَّْخصُ :  السَّوادُ  ، أَي َجماَعتَهم بَشْخصي. بَِسواِدي قَْومِ ال َسَوادَ  َكثَّْرتُ :  يقال:  من المجازو . وصرَّ

 :  َجْمُع الجْمعِ وأَنشد األَعشى أَساِودُ و ، أَْسِوَدةٌ  ٍء من َمتاع وغيِرِه ، والجمعبأَنه َشْخُص ُكّلِ َشيْ 

ُم  ــــــــــكــــــــــُ ي اَن فــــــــــِ ا وقــــــــــد كــــــــــَ ــــــــــ  ن ُم عــــــــــَ ــــــــــُ ت ــــــــــح يـ اهــــــــــَ ــــــــــَ ن ــــــــــَ  تـ

هـــــــا  َأســـــــــــــــــــــاِودُ     يــــــلــــــُ تــــــِ دح قــــــَ وســـــــــــــــــــــ  رحعــــــَ  مل يــــــُ (4)صــــــــــــــــــــَ
 

  
 ُشخوَص القَتْلَى. باألَساِودِ  يعني

:  ب، عند العر السَّوادُ  معناه ال يُزايُِل شْخِصي َشْخَصك.:  بَياضك ، قال األَصمعيّ  َسواِدي ال يَُزايِلُ :  وقال ابُن األَعرابّي في قولهم

 الشَّْخُص ، وكذلك البياُض.

 المالُ :  السَّوادُ :  أَي َشْخصاً وعن أَبي ماِلكٍ  «فإِنَّه يَخافَُك كما تََخافُهُ  السََّواَدْين بِلَْيل فال يَُكْن أَْجبَنَ  َسواداً  إِذا َرأَى أََحُدُكمْ »:  وفي الحديث

 ثَقَلُه.:  رِ األَمي َسوادُ :  ، ويقال الَكثِيرُ  ، المالُ  َسوادٌ  ولفاُلنٍ 

ما حوالَْي قََصبَتِها وفُْسَطاِطَها ، من قَُراَها  (5)، أَي  َسواُدَهاو ُكوَرة كذا وكذا ، : ، وقد يقال قَُراها:  من البَْلَدةِ  السَّوادُ :  من الَمَجازو

 قَُراهما. : البصرةِ والُكوفَة َسوادُ و وَرَساتِيقها.

__________________ 
 ألنه اسم ا ولو كان صفة جلمض عل  فـُعحٍر.:  الصحاح عل  األساود ا قا ( اقتصر يف 1)
 وأمكرها.:  ( التهذيب2)
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 يسميان دون واو.:  ( التهذيب واللسان3)
وما أثبت عن التهذيب والصحاح وهو الوجه املناسب فالقتير ال يسّود أي يصري سيداً ا ويوسد أي توضض حتت « مل يسّود قتيلها»( ابألصر 4)
 سه وسادة ا يريد دفنه ا فصرع  االعداء مل يدفنوا لكنهم تركوا يف اخلالء تنهشهم الطيور وا يوان.رأ
وهو ما « قوله إىل ما حواد كذا يف اللســـــــــان ولعله : أي ما حواد» وما أثبت عن التهذيب. وهبامش املطبوعة املصـــــــــرية :« إىل»( ابألصـــــــــر 5)

 أثبت.
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عَت على طاعِة اإِلمام. العََدُد الكثيرُ :  السََّوادُ  ألَعظم ،ا بالسَّواد عليُكم:  من المجازو  من الُمْسِلمين تَجمَّ

تُُهم:  من النَّاِس  ، السَّوادو  وأَحمُرهم ، أَي َعربُهم وَعَجُمهم. أَْسَوُدهم ، وهم الُجْمُهوُر األَعظم ، يقال أَتانِي القَْومُ  عامَّ

 القَوِم ، أَي ُمْعَظَمهم. َسوادَ  رأَيتُ :  ويقال

 عليه من الَمضاِرِب ، واآلالت ، والّدواّبِ ، وغيرها. (1)ما يَْشتَِمل :  العَْسَكرِ  َسوادُ و

ْت بنا:  ويقال  ، أَي جماعاٌت. أَساِودُ و من الناِس ، أَْسِوَداتٌ  َمرَّ

إِذا و قَْلبِِه ، َسوادَ  َرَمْيتُه فأََصْبتُ :  ، يقال أَْسَوِدهِ و كَسْودائِهِ  َدُمه ،:  ، وقيل تُهُ َحبَّ :  من القَْلبِ  السوادُ  قَْلبَِك ، َسَوادِ  اْجعَْلهم في:  من المجازو

ْيِد َحلَّق الطائُر في َكبِد السَّماِء ، وفي ُكبَ  : قَْلبِه ، كما يقولون َسْوَداءَ  ، وال يقولون ُسَوْيدائِهِ  أَصاب في : ، يقال ُسَوْيَداءَ  َصغَّروه َردُّوه إِلى

 السماِء.

 وغيره. (2)بن قاِرب  كَسوادِ  ، وهو في األَعالم َكثيٌر ، اسمٌ :  السََّوادو

ساتِيِق ، وُعِرف به أَبو القاِسِم ُعبَْيُد هللِا بُن أَبي الفَتْح أَحمد بن  (3)ُكوَرةُ :  ءٍ كّلِ شي َسوادُ و ُرْستَاُق الِعَراقِ :  السََّوادُ و ما حوَل القَُرى والرَّ

 .السََّواديّ  عثمان البَْغَداِدّي اإِلسكافّي األَصل ،

 ع قُْرَب البَْلقَاِء.:  السَّوادو

واد:  من المجازو َراُر.:  بالكسر الّسِ هُ فأَْدنَى ه ِسواداً َساَودَ و َسْوداً  الرجلَ  سادَ  الّسِ فيكون اسماً ، قاله  ويَُضمُّ  ، َسواِدهِ  من َسَواَده ، كالهما سارَّ

 .سيده ابن

 .(4)اسمان :  ، بالَكْسر ، والّضمّ  السَُّواد وعند أَبي ُعبَْيٍد ،

مَّ ، وأَثبته أَبُو ُعبيٍد وغيُره. وقال األَ  ، أَي َشْخِصَك  َسواِده من َسَواِدكَ  هو من إِدناءِ :  حمروقد تقدَّم في ِمَزاح وُمزاح. وأَنكر األَصمعيُّ الضَّ

رار ال يكون إِالَّ من إِدناءِ :  من َشْخِصه. قال أَبو ُعبَْيد َرار ، ألَن الّسِ  .(5) السََّوادِ  فهذا من الّسِ

َواد وُطولُ قُْرُب الِوساد ،  : فقالت ؟قَوِمكِ  َسيَِّدةُ  ِلَم َزنَْيِت وأَنتِ :  وقيل البنِة الُخّسِ  وادُ :  . قال اللِّحيانيّ الّسِ ةُ ، وقيل : هنا الّسِ :  الُمسارَّ

 الِجَماُع ، بعَينه.:  الُمَراَودةُ ، وقيل

 .(6) السَُّؤادُ  يأُْخذُ عليه : َمْسَوَدةٌ  وماءٌ  ، َكعُنَِي ، فهو َمْسئُوٌد. ُسئِدَ :  منه لُحوُمها فتَموُت ، وقد يُهمز فيقال تَْسوادُّ  داٌء للغَنَمِ :  بالّضمّ  ، السَُّوادو

 ، وهو َوَجٌع يَأُْخذ الَكبَِد من أَْكل التَّْمِر ، وربََّما قَتَل. داٌء في اإِلنسانِ :  السَُّوادو ، الَمْسَودةَ  َشِربَ :  ساد يَُسود وقد

 ، وهذا يُْهَمز أَيضاً.يُصيب القَْوَم من الماِء الِمْلحِ  ُصْفرةٌ في اللِّْوِن وُخْضَرة في الظُّفُرِ :  السَُّوادو

يدو  : ، في لُغَة ُهَذْيل ، قال الشاعر األََسدُ :  بالكسر الّسِ

يدِ  تبحِسِد الض ارِي كالسِّ ُسح
 ذي اللِّبحدِة امل

ة الصَّْرف.  وهنا َذَكَره الَجوهريُّ وغيُره ، وهو قوُل أَكثِر أَئِمَّ

وذلَك أَنَّ عيَن الِفْعِل ال يُْنَكُر أَن تكون ياًء ، وقد :  َكذُيَْيل. قال ُسيَْيد:  فقال في تحقيِرهِ وحملَه سيبويه على أَن َعينَه ياٌء ، :  سيده قال ابن

 ، ياٌء ، فهي على ظاِهر أَْمِرَها إِلى أَن يَِرَد ما يَْستَْنِزُل عن بادِئ حاِلها. ِسيدٍ  ُوِجدت في

يد ٍرو أَقبللَكأَنِّي بُِجْنَدِب بِن عم»:  في حديِث مسعوِد بن عمٍروو ئْب أَي «كالّسِ  ُسودان َرْمٍل ، كما في الصحاح ، والجمع ِسيدُ :  يقال الذِّ
يَدانةِ  ، (7) يدانةَ  َجِريئةٌ. ومنهم من َجعلَ :  ِسيَدانةٌ  ، بالكسر. وامرأَة كالّسِ يد أُنثَى الّسِ  ، وهو ظاهُر ِسياِق الصاغانّي. الّسِ

يد القثم إِن ظاِهَر عبارةِ المصنِّف أَنَّ إِط ئب تَبعاً ، والمعروف ِخاَلفه ؛ ففي الّصحاح الّسِ يد:  على األَسد أَصالة ، وعلى الذِّ ئُب :  الّسِ الذِّ

َي به األَسد وهو الّذي َجَزم به غيُره. ِسيَدةٌ :  ، واألُنثَى ِسيَدانٌ  َرْمٍل ، والجمع ِسيدُ :  ويقال  ، عن الكسائِّي. وربما ُسّمِ
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__________________ 
 .«تشتمر»:  ( عن التهذيب واللسان وابألصر1)
 حتريف.« قاوب»( األصر 2)
 .«ء كورة اخل هكذا يف اللسان أيضاً وليحررقوله وسواد كر شي»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 فاجلوِاُر املصدر ا واجلُوار االسم.و وز الرفض ا وهو مبنزلة جواٍر وُجواٍر ا :  ( يف التهذيب عن َأيب عبيد4)
 إدانء السواد من السواد.:  ( التهذيب5)
 السواد بدون  ز.:  ( اللسان6)
 ِسيدان.:  ( يف الصحاح واللسان7)
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ع ، الّسيّدو أِْن َخْيٌر منثَ »:  الَحديثاألُولَى عن الكسائّي ، والثانيةُ عن أَبي علّيٍ ، ومنه الُمِسنُّ من الَمْعِز ،:  كَكيٍِّس وإِمَّ من  الّسيّد نِيُّ الضَّ

 :  قال الشاعر «الَمْعزِ 

ه  تح لــــــــــَ اُة عــــــــــاٍم َدنــــــــــَ َواٌء عــــــــــلــــــــــيــــــــــِه شــــــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

اُة     ِف أَم شــــــــــــــــــــــَ يــــــــح ا لــــــــلضــــــــــــــــــــــ  هــــــــَ حبــــــــََ ذح يــــــــَ دِ لــــــــِ يــــــــِّ  ســــــــــــــــــــــَ

  
َم بعُضهم في اإِلبِل والبَقَِر بماكذا رواه أَبو علّي عنه ، وقيل هو الَجِليل وإِن لم يكن ُمِسنًّا. وقَيَّده بعٌض بالتَّْيِس وهو َذَكر الَمْعز. و جاَء  َعمَّ

أْنِ  من ثَنِيَّة أَن محمدُ  يا اعلَمْ :  لي قال ِجبريلَ  أَن»:  وسلموآلهعليههللاصلىعن النّبّيِ ،  ة :  السَُّوْيَداءُ و «.من اإِلبِِل والبَقَرِ  السَّيِّد من َخْيرٌ  الضَّ

َرضي هللا عنه ، تفَقّه به ،  الغََزاِلّيِ  اإِلماِم أَبي حاِمدٍ  صاِحبُ  بن َدَغش الَحْوَرانِيّ  (1)ابن ِحْصن  عاِمُر بُن َدَغِش  أَبو محمد بَِحْوراَن. منها

 .530سنة  (2) [حدود]وسمَع أَبا الُحَسْيِن بَن الطُّيُورّي ، وعنه ابُن عساكر ، توفَِّي 

 أَفضُل الّصالة والسَّالم. على ساكنها ع قُْرَب المدينةِ :  السَُّوْيداءُ و

اَن.:  السَُّوْيداءُ و  د ، بين آِمَد وَحرَّ

 ة ، بين ِحْمَص َوَحماةَ.:  السَُّوْيداءُ و

 أَيضاً. السَُّوْيَداءُ  ، ويقال فيه الشُّونِيز أَراد به «له شفاٌء إِاّل السَّامَّ  السَّوداءِ  الَحبَّة ما ِمن داٍء إِاّل في»:  في الحديثو

ينِيز قال:  ابن األَعرابّيِ قال  ي:  كذلك تقول العرُب. وقال بعُضهم:  الّصواب الّشِ أَْخَضَر  األَسودَ  َعنَى به الَحبَّةَ الَخْضراَء ، ألَنَّ العََرب تُسّمِ

دو .أَْسَودَ  ، واألَخضرَ  ج:  التََّسوُّ ُدوا أَن قبلَ  تَفَقَُّهوا»:  عنههللارضيوفي حديِث ُعَمَر بِن الَخطَّاِب ،  التّزوُّ معناه تَعلَّموا :  قال َشِمرٌ «. تََسوَّ

واجِ عن الِعْلِم ، من قولهم ُجوا فتَِصيُروا أَرباَب بيوت فتشتغلوا بالزَّ َج في استادَ :  الِفْقه قبَل أَن تََزوَّ جُل ، إِذا تَزوَّ :  ُسَوْيدٍ  وأُمَّ  .(3) سادة الرَّ

 من ُكنَى االْست.

، وقَلََّما يكون إِالَّ  السَّوادِ  َخِشنَُها ، والغاِلُب عليها لَْونُ  السُّودِ  ُمْستَو كثيُر الِحَجارةِ  من الَجبَِل ُمْستَِدقٌّ في األَرض ، حٌ َسفْ :  ، بالفتح السَّْودُ و

 ِعْنَد َجبَل فيه َمْعِدٌن. قاله اللَّْيث.

يَت  (4) الِقْطعَةُ منهو .أَسوادٌ :  والَجْمع ُ بهاٍء ، ومنه ُسّمِ يث بن َعْدنَان َسْوَدةُ :  ، منهن َسْوَدةَ  الَمْرأَة  بن نَِزار ، (5)أُّم ُمَضَر :  بنت َعّكِ بن الّدِ

 .وسلموآلهعليههللاصلىبْنت َزْمعَةَ ، زوُج النَّبّي ،  َسْوَدةُ و

 :  في ِشْعر ِخداُش بِن ُزَهْيٍر العامريّ  السَّْودو

ٌ  و  بــــــــــَ وحدُ هلــــــــــم حــــــــــَ ــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــ  نـ ــــــــــح يـ ــــــــــَ يِن وبـ يــــــــــح ــــــــــَ مح بـ  هــــــــــُ

ا    ــــــــــــَ ب َحصــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

ــــــــــــراِت املــــــــــــ ــــــــــــزّائ ُم وال كــــــــــــُ ــــــــــــَ ِدي ل ــــــــــــَ  ي

  
 يََديَّ لُكْم. : هكذا أَنشده الجوهريُّ ، وفي بعض نَُسخ الّصحاح

واية:  قال الصاغانيُّ   : وكلٌّ تَْصِحيٌف. والّرِ

َحّصَبا
ُ
 ِبِذي ُبُكٍم والَعاِداَيِت امل

ما :  َخَرَج إِلى الُجُمعَِة وفي الّطِريِق َعِذراٌت يابَِسةٌ ، فجعل يَتََخطَّاَها ويقول»:  ، وفي حديث أَبي ِمْجلَز ِجبَاُل قَْيٍس :  هوـ  وبُُكٌم بضمتين

 ابَِسةَ بالِحَجارةِ َخِشنَةٌ ، َشبَّهَ العَِذَرةَ الي ُسودٌ  ، وهي الِقْطعَةُ من األَرض فيها ِحَجارةٌ  َسْودةٍ  َجْمع َسْوداتٌ و .َسْوَدات هي َجْمع «األَْسَوداتُ  هذه

 .السُّودِ 

 :  ، قال الشاعر الّسادةِ  قَتْلُ :  التَّْسِويدُ و الُجْرأَةُ.:  التَّْسِويدُ و

َبُروا و  ثـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ُم مل تـ ـــــــــــــــتـــــــــــــــُ وِّدوافـــــــــــــــِإنح أَن  ُتســـــــــــــــــــــــــــــَ

ا     اهبــــــــــُ يــــــــــَ فِّ عــــــــــِ ااَي يف اأَلكــــــــــُ غــــــــــَ وا بـــــــــــَ ونــــــــــُ (6)فــــــــــكــــــــــُ
 

  
ُدوا:  يعني َعْيبةَ الثِّياِب. وقال األَزهريُّ   تَْقتُلوا.:  تَُسّوِ
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كةً ، قاله أَبو ُعبَْيٍد. وقد ليَُداَوى به أَْدبَاُر اإِلبلِ  من الشَّعرِ  َدقُّ الِمْسحِ الباِلي:  التَّْسِويدُ و د ، جمُع َدبٍَر ، ُمَحرَّ ، إِذا فَعََل بها  تَْسِويداً  اإِلبِلَ  َسوَّ

 ذلك.

__________________ 
 خضر.:  ويف معجم البلدان:  واللباب( كذا ابألصر 1)
 ( زايدة عن ايقوت واللباب.2)
تعلموا العلم ما دمتم صـــغاراً قبر أن تصـــريوا ســـادة ر ســـاء منظوراً إليهم ا فإن مل تعلموا :  يقو :  وقا  أبو عبيد»:  ( هبامش املطبوعة املصـــرية3)

 .«من األصاغر فيزري ذلك بكم. أفاده يف اللسان بعد ما ذكر ما قاله الشارحقبر ذلك استحيتم أن تعلموا بعد الكرب فبقيتم جهااًل  خذونه 
 .«منها»:  ( يف القاموس والتكملة4)
 .«ابن مضر:  قوله أم مضر كذا يف التكملة ولعر الصواب»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 تهذيب فكاألصر.ويف ال« قوله بغااي ا الذي يف اللسان نعااي»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
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ى األَسودِ  َرَمى فالٌن بَِسْهِمه:  من المجازو ُن بِهِ  الّذي الُمبَاَركُ  هو األَسودُ  السَّْهم:  ، وَسْهِمِه الُمَدمَّ ك ، لَكْونه ُرِمَي بِِه فأَصاَب  يُتَيَمَّ ، أَي يُتَبَرَّ

ِميَّةَ ،  ، هكذا في سائر النُّسخ. هُ اليَدُ من َكثْرةِ ما أَصابَ  من الدَّم ، أَو اسَودَّ  (1) كأَنه الرَّ

ْيِد. قال الشاعر:  اليُد. ونَصُّ التكملة (2)أََصابَتْه :  والصواب  :  ما أَصابه من َدِم الصَّ

َرهــــــــــا  ُت زائــــــــــِ ئــــــــــح ا جــــــــــِ مــــــــــ  دُة لــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ  قــــــــــالــــــــــتح خــــــــــُ

ِم     هـــــــُ ِ  اأَلســـــــــــــــــــــح ـــــــعـــــــح ـــــــب َت ب يـــــــح ال  َرمـــــــَ ودِ هـــــــَ (3)الســـــــــــــــــــــ 
 

  
مِ  أَْسَودُ و ، كذا في النُّسخ. والصواب العَُشاَرات العَُشاَريَاتِ  أَْسَودُ و النََّسا ، أَْسَودُ و العَْيِن ، أَْسَودُ و  ِجبَاٌل.:  الِحَمى أَْسَودُ و الّدِ

 :  الدَّم أَسَودِ  العَْيِن في الَجنُوب من ُشعَبَى. وقال النَّابِغةُ الَجْعِديُّ في أَْسَودُ :  قال الَهَجِريُّ 

ي لـــــــيـــــــلـــــــِ ر خـــــــَ َبصـــــــــــــــــــــ  ـــــــَ ن  تـ ائـــــــِ عـــــــَ َر  مـــــــن  ـــــــَ ـــــــَ ر تـ  هـــــــَ

ِر مـــــن     يـــــــح ِف الـــــلـــــ  َن بـــــِنصـــــــــــــــــــح َرجـــــح َودِ خـــــَ  ؟الـــــــد مِ  َأســـــــــــــــــــح
  

 :  العَْين ألَسودِ  ألَبي بكر بن ِكالب. وأَنشد شاهداً  (4) [َجبَلٌ ]النَّسا ،  أَْسَودُ و العَُشاَرات في بالِد بَْكِر بن وائٍِل ، أَْسَودُ :  وقال الصاغانيُّ 

م  ُم  َأســـــــــــــــــــــــودُ ِإذا زاَ  عــــــــــنــــــــــكــــــــــُ تــــــــــُ نـــــــــــح ِ كــــــــــُ اح  الــــــــــعــــــــــَ

ئـــــــــــــاُم     اَم لـــــــــــــِ رامـــــــــــــًا وأَنـــــــــــــتـــــــــــــُم مـــــــــــــا أَقـــــــــــــَ (5)كـــــــــــــِ
 

  
 (6)أَي ال تكونون ِكراماً أَبداً. 

بَابِ :  أَْسَوَدةُ و  ، وهو اسُم َجبٍَل لهم. (7) موِضٌع للّضِ

ّم ، اسم. وبنو ُسودٌ و  بُطوٌن من العَرب. ُسودٍ  ، بالضَّ

 :  ، قال ابن الدَُّمْينة أََكَمة اْسمُ :  بالكسر ِسيَدانُ و

رَا  يـــــــــــــدانِ كـــــــــــــَبن  قــــــــــــــَ َوًة  الســـــــــــــــــــــــــــِّ دح  يف اآِ  غـــــــــــــُ

فِ     ِ واقــــــــــــــِ اح ابــــــــــــــَ يٍّ يف رِكــــــــــــــَ َبشــــــــــــــــــــــــــــِ رَا حــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

  
 ُمَحَدٌث.:  بُن ُمضاِربٍ  ِسيدانُ و

د:  عن ابن األَعرابيّ و ، هذا نّص عبارة ابن  رأُْسها ، وتُْشَوى وتُْؤَكلَ  *النّاقةُ ، ويَُشدَّ فتُْفَصَد فيها  (8) أَن تَأُْخَذ الُمْصَرانَ :  ، كُمعَظَّم الُمَسوَّ

ل بما أَورَدهُ عليه شيُخنا من جْعِل الُمْصراِن هو نَْفس د األَعرابّي ، وقد تَبِعه المصنّف ، فال يُعَوَّ  .المسوَّ

 و راوَده ، وقد تقدَّم.كايََده ، بالتحتية ، أَ :  ، كذا في النُّسخ. وفي التكملة كابََدهُ :  ساَوَدهُ و

 َطَرَدهُ.:  األََسدَ  َساَودَ و

 عالَجتْهُ بأَْفَواِهَها ولم تَتََمكَّْن منه ِلِقَصِرِه وقِلَّتِِه.:  اإِلبُِل النَّبَاتَ  َساَوَدتو

ً  َساَوْدتُ و : . وفي اللسانوَددِ السُّ  َغلَْبتُه في:  ساَوْدتُه فَُسْدتُه:  في األَساس .السَّواد . أَو فيالسُّوَددِ  غالَبَه في:  ساَوَدهو  ، أَي َغلَْبتُه فُسْدتُه فالنا

 َجِميعاً. السُّوَددِ و ، (9) بالسَّوادِ 

 بِن َزْيِد بِن َعدّيٍ. َسَواَدةَ  ، نُِسبْت إِلى ة بالكوفة:  السََّواِديَّةُ و

. ُكورةٌ بِِحْمصَ :  السَّْوداءُ و  ، نقله الصاغانيُّ

. (10) ع:  السَّْوَدتانِ و  ، نقله الصاغانيُّ

 هو تَْصِغير تَْرِخيٍم ، ونَبَّهَ عليه:  قالوا َعلٌَم.:  أَُسْيِود : ، وإِن ِشئْت قُْلتَه األَْسودِ  عن ُمصغَّراً  أَُسيِّدٌ و
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__________________ 
 حىت اسوّد.:  ( التهذيب1)
 .«ته فيه نظر إذ التذكري جائز يف مثلهقوله والصواب أصاب»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
قا  بعضهم أراد ابالسهم :  ونسب للجموح الظفري ا ويقا  إن الشعر لراشد بن عبد ربه. يف التهذيب .. قالت أمامة( : عذر)( يف اللسان 3)

 هي سهام القنا.:  السود هنا النشاب ا وقير
 ( زايدة عن التكملة ومعجم البلدان.4)
 أالئم.:  ويف معجم البلدان أيضاً « أالمث»:  لئام كذا يف التكملة والذي يف اللسان وكتب النحو»:  املطبوعة املصرية( هبامش 5)
 ( يريد أن اجلبر ال يغيب ا يعين أنكم لئام أبداً.6)
 .«سودة ماء للضبابوأسود ا م  مواضض وجبا  وأ»:  ويف نسخة  نية من القاموس« مواضض للضّبات:  وأسودة»:  ( يف القاموس7)
 .«أن تؤخذ املصران»:  ويف التهذيب« أن يؤخذ املصران»:  ( يف القاموس8)
 غلبته ابلسواد ا من سواد اللون والس وَدد مجيعاً. وانظر الصحاح.:  ( يف اللسان9)
 :  ( معجم البلدان بضم السا ضبرت قلم. موضض يف شعر أمية بن أيب عائذ اهلذد10)

 فــــــــــــــــــــاألحــــــــــــــــــــراص  ملــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــداير بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــي

ودتــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــمــــــــــــــــــجــــــــــــــــــمــــــــــــــــــض األبــــــــــــــــــواص.     فــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 ُتَشد .:  يف القاموس (*)
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يِّد هو:  اجلوهري  وغريُه ا قالوا رِو بن مَتِيم ا نقَله الرشـــــاطّي. وذَكر منهم من الصـــــاحبة. َحنحظَلة بن الر بِيض بن  ُأســـــَ بن َعمح
َثَم بِن َصيحِفيّ  َبة ِإىل َجدٍّ َصيحِفيٍّ اأُلَسيِّدّي ا وهو ابن َأِخي َأكح ٍر  مد  (1). وَزَعَمتح مَتِيٌم َأن اجِلن  َرثـَتحه ا وأَم ا النِّسح فبَبُو َبكح

يد بن َأمحد بن ن بن ُأســــــَ يد بن  مد بن اَ ســــــَ ِدييّن ا تويّفِ ســــــنة  ُأســــــَ
َ
اة :  468بن عاصــــــم امل دِّدها امدِّثون والن حح ُيشــــــَ

 ُيسكِّنوهنا.
. عمِرو بن َربَابةَ  (2) ابنةُ  أَُسيَِّدةو  نقلَه الصاغانيُّ

 ، وقد تقدَّم. الَمْسَودةَ  ، أَي َشِربَها:  ساد يَسودُ و ، أَي ِمن شْربِه ، بالضمّ  ، السُّوادُ  ، كَمْفعَلة. يُصاب عليه َمْسَوَدةٌ  ماءٌ :  يقالو

ثٌ :  ، بالفتح َسْوَدةَ  ُعثَْمان بن أَبيو . ُمَحّدِ  ، نقله الصاغانيُّ

 يستدرك عليه :* ومما 

جل ، كما تقول َسِودَ   :  أَنا ، قال نَُصْيب َسِوْدتو َعِوَرْت َعْينه ،:  الرَّ

ِودحتُ  كح  ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــلـــــــــِ مح أَم َواِديفـــــــــلـــــــــَ ه  ســـــــــــــــــــــــَ تـــــــــَ  وحتـــــــــَح

هح     قــــــــُ ائــــــــِ نــــــــَ يــــــــٌ  بـــــــــَ يِّ بــــــــِ وهــــــــِ يــــــــٌص مــــــــن الــــــــقــــــــُ مــــــــِ  قــــــــَ

  
ْدتو  اللَّْيل. َسوادِ  لَِقيَهُ في:  َساَوَده ِسَواداً و .َسَواداً  َء ، إِذا َغيَّْرت بياَضهالشَّيْ  َسوَّ

 وال بيضاَء ، أَي كلمةً قَبِيَحةً وال َحَسنةً ، أَي َردَّ عليَّ شيئاً. وهو َمجاز. َسْوَداءَ  َكلَّْمته فما َردَّ عليَّ :  ويقال

 .السَّوادَ  تقاِربُ إِنما ذلك ألَن الُخْضَرةَ :  ، وقيل اْسِوداِدهو َجماَعةُ النَّْخِل والشََّجِر ، لُخْضرته:  السََّوادُ و

قُوَن.:  األََساِودُ و األَْسِوَداتُ و السََّوادُ و ُروُب الُمتَفّرِ  الضُّ

ّجازِ :  األَْسَوَدانِ و  :  الماَء والفَثَّ ، وهو َضْرٌب من البَْقِل يُْختَبَُز فيُْؤَكل ، قال:  الماُء واللَّبَُن ، وجعَلَهما بعُض الرُّ

َودانِ  ي  اأَلســــــــــــــــــــــــــــــــــــح امــــــــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــــــــَ رَدا عــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــح  أَب

ي    امـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــَ ث  َدَوا َأســـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ  املـــــــــــــــــاُء وال

  
ةُ واللَّيُل ، الْسِوَداِدهما.:  األَسوَدانِ و  الَحرَّ

 ُ  الَجِديدةُ.:  الدَّارسةُ. والَحْمراءُ :  السَّْوَداءُ  والَوْطأَة

 ستعمل كذا إِالَّ في النَّْفيِ.قَْطرةً ، وهو الماُء نَْفُسه ، ال يُ  ُسَوْيدٍ  قَْطَرةً ، وما َسقَاهم من ُسَوْيدٍ  وما ذُْقُت عنَده من

 :  َعُدوٌّ ، قال:  الَكبِدِ  أَْسَودُ  األَكباِد ، وهو ُسودُ :  ويقال لألَعداءِ 

وحٍم  ــــــــــــَ ِت مــــــــــــن ِإتــــــــــــيــــــــــــاِن قـ مــــــــــــح شــــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــمــــــــــــا ُأجح

ُم اأَلعــــــــــــــــداُء فــــــــــــــــاأَلكــــــــــــــــبــــــــــــــــاُد     ودُ هــــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 .(3)البَْطِن فَُشِوَي لَهُ الَكبُِد  بَسَوادِ  فأََمرَ »:  وفي الحديث

دو غيُره ، ساَده الذي:  الَمُسودو يِّدُ :  الُمَسوَّ ُدواو اتَّقُوا هللا»:  . وفي حديث قَْيسالسَّ  .«أَْكبََرُكمْ  َسّوِ

 َمهاِزيل.:  وجاَء بها ُحْمَر الُكلَى ، معناهما البُُطوِن ، ُسودَ  يقال جاَء فاُلٌن بِغَنَِمهِ :  أَشَرفُه وأَرفَعُه. وعن األَصمعيّ :  ءٍ كّلِ شيْ  سيِّدُ و

 التَّْمر. بالسََّوادو . يَْعنُوَن بالبياِض اللَّبَن ،السَّوادُ  إِذا َكثَُر البَياُض قَلَّ :  عانَتِه. والعََرب تقول َسيِّدُ  والِحماُر الَوْحشيُّ 

 أَي اْصبِْر.« َسَواَدكَ  قاَل ِلي الشَّرُّ أَقِمْ »:  وفي الَمثَل

 نِْحُي السَّْمن أَو العََسِل.:  (4)كِكتَاب  الِمَسادو
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 :  علٌَم في رأِْس َجبل ، قال األُعَشى األَْسَودُ و

وا  زِلــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــح ُا ِ  حــــــــــــــــــىت تـــــــــــــــــــُ ال  ميــــــــــــــــــَِ  كــــــــــــــــــَ

ــــــــــا     ــــــــــن ــــــــــي قــــــــــٍة ِإل ن رأحِس شــــــــــــــــــــــــاهــــــــــِ وَدامــــــــــِ  اأَلســــــــــــــــــــــــح

  
باب.اسم َجبٍَل آَخَر. وهو الّذي َذَكَر فيه المصنُِّف أَنه :  أَْسَوَدةُ و  َموِضٌع للّضِ

 موضعان.:  السَّْودُ و ، أَْسَودُ و

__________________ 
يحدي نســـبة إىل اجلد ا « قوله وأما النســـبة إىل جّد اخل كذا ابلنســـخ ولتحرر هذه العبارة»:  ( هبامش املطبوعة املصـــرية1) ويف اللباب فر  با األســـِ

 نسبة إىل اجلد.« األسيدي»األلف يف واأُلَسيِّدي نسبة إىل أسيد. وأ لت فيه ضبرت 
وهبامش املطبوعة الكويتية نبه إىل راببة أهنا ضـــــبطت يف القاموس بكســـــر الراء ويف نســـــخة القاموس الجي بيدي بفتح الراء « بنت»:  ( القاموس2)

 ضبرت قلم.
 أي الكبد. ويف اللسان فكاألصر.« فشوي له:  ( يف النهاية3)
واملساد حني السمن أو العسر يهمز وال يهمز فيقا  مساد فإذا  ز فهو  قوله واملساد ككتاب الذي يف اللسان :» ( هبامش املطبوعة املصرية :4)

 «.مفعر وإذا مل يهمز فهو فعا  اه
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ً  السَُّوْيَداءُ و طائر ،:  السَُّويداءُ و  .السَّْوَداءِ  َحبَّةُ :  ، أَيضا

 نَْبَهاُن.أَبو قَبيلٍة وهو :  أَْسَوَدانُ و

 اسماِن.:  َسَواَدةُ وَ  ُسَوْيدٌ و

 َرُجٌل.:  األَْسَودو

يدِ  وبنو  ماِزُن بُن ماِلِك بن بَْكِر بِن سْعِد بن َضبَّةَ ، منهم الفَْضُل بن محّمد بن يَْعلَى ، وهو ضعيف الَحِديِث.:  . بطٌن من َضبَّةَ ، واسمهالّسِ

 اسم َرجٍل.:  ِسيَدانُ و

ْوض» وقال السَُّهْيليُّ في  هذا الِجيُل من النّاِس ، هم أَْنتَُن النَّاِس آباطاً َوَعَرقاً ، وأَشدُّهم في ذلك الِخْصياُن.:  السُّودانُ :  «الرَّ

ْرَكِشيُّ قال شيخنَا:  لُغَة في:  َمْسيِدو َخلَّفَتُْهّن :  ناقَتِي الَمَطايا ساَدتْ و المْكتَب:  الَمْسيِد الظَّاِهُر أَنه ُمَولَّد. وبلغة المغرب : َمْسِجد ، َذَكَره الزَّ

 ، وهو َمجاز.

 َموِضٌع قريٌب من البَْهنَسا وقد َرأَيته.:  السََّواَدةو

 قَريةٌ بالُمنوفيّة ، وقد دخْلتها.:  ُمَسّود وُمْنيَة

، من الشُّعَراِء. َذَكَره  ُسَويدِ  بن قَْعطل بنبن الحارث بن ِحْصن بن َكْعب بن ُعلَْيم ، منهم األَحمُر بن ُشَجاعِ بن ِدْحيةَ  ُسَوْيدُ :  وفي قُضاعة

ٌث رَحَل إِليه أَبو جعفٍر محّمُد بن النّوشجان البغداديُّ فنسب إِليه.:  بن عبد العزيز الحدثانيّ  ُسَوْيدو. «المؤتلف والمختلف»اآلمدي في   ُمحّدِ

 .(1)بالمنوفيّة  السُّودان قَْرية بأَْصبَهاَن. وُمنية:  ، بالّضمّ  السُّودانو

ا ، وسِمْعنا منه.:  ، بالفتْح َسْوَدة ومحمد بن الطالب بن ث ، الفقيه المغربّي ، َوَرَد علينا حاجًّ  شيُخنَا المحّدِ

يدانُ و  ماٌء لبني تَِميم.:  ، بالكسر الّسِ

ادٍ  َعْمُرو بن:  انٍ صحابّي ، َرَوى عن أَبي بكٍر. قاله ابن شاهين. وكَكتَّ :  الُمْطَرْوريّ  ِسيدان وعبد هللا بن  صاحب ابن َوْهٍب ، وآَخرون. َسوَّ

 بن إِراشة ، من َوِلده جابُِر بن النُّعمان وَكْعب بن ُعْجَرة الّصحابيّان ، وِعداُدهما من األَنصار. (2)بن ُمَرّيِ  ُسَوادُ  وكغَُراٍب.

 الحيَّة والعَْقَرُب.:  األَسوَدانِ و

 :  وأَّما قول طرفة

يــــــــــت  قــــــــــِّ يِن ســــــــــــــــــــــــُ َودَ َأاَل ِإنــــــــــّ كــــــــــاً  َأســــــــــــــــــــــــح  حــــــــــالــــــــــِ

رح     راِب َأاَل ِبــــــــــــــََ ي مــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــِ  َأاَل ِبــــــــــــــََ

  
 .أَْسَودَ  أَراد ُسقِّيت ُسمَّ :  أَراد الماَء. وقيل:  قال أَبو زيد

يِّدُ و َر قوله تعالى:  السَّ وج ، وبه فُّسِ  .ُسودٌ  َغنَُمها:  ، كُمْحِسنة ُمْسِودةٌ  وَكْلبٌ  (3) (َوأَْلَفيا َسيَِّدها َلَدى اْلبابِ ):  الزَّ

 ، من ِحْميَر. ِسيَدانَ  وذو

 فََرٌس لبني َجْعَدة ، وهي أَمُّ َسبٍَل.:  ، كثَُمامة ُسَوادةو

مِّ  السُّْهدُ :  [سهد]  : ، قال األَعشى األََرق:  ، كغُراب كالسُّهادَ  ، ، بالضَّ

َؤّرِ   الس َهادُ أرِقحت وما هذا 
ُ
 (4)امل

 األََرق.:  السُّهاد:  . وفي الّصحاحُسَهادو ُسْهد في َعْينه:  كذا قاله اللَّْيث. يقال

 لم يَنَْم. : ُسَهاداً و ُسْهداً و يَْسَهد َسَهداً  َكفَِرحَ  َسِهد وقد ، مع وجوده في الّصحاح السَُّهادِ  فالعََجُب من المصنّف كيف تَرك ِذْكرَ 
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 :  قَِليل النَّْوِم ، قال أَبو َكبِيٍر الُهَذلي:  ُسُهدٌ  أَو القَِليل من النَّوم ، كما في اللَِّسان. وَرُجلٌ  القليل النَّومِ :  ، بضّمتين السُُّهدُ و

نـــــــــــاً  طـــــــــــ  بـــــــــــَ ؤاِد مـــــــــــُ ـــــــــــفـــــــــــُ وَش ال تح بـــــــــــه حـــــــــــُ ـــــــــــَ  فـــــــــــبَت

داً     هــــــــــــُ رِ  ســــــــــــــــــــــــــُ وحجــــــــــــَ ُر اهلــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ  ِإذا مــــــــــــا اَنَم ل

  
__________________ 

 .«قوله ابملنوفية ا الذي أعلمه أن منية السودان من شرقية املنصورة»:  املصرية( هبامش املطبوعة 1)
 وضبطت إراشة عند ابن حزم بفتح األلف. وما أثبت عن مجهرة ابن حزم واملقتضب واإلصابة.« مرير»( ابألصر 2)
 .25( سورة يوسف اآية 3)
 : 137( عجزه يف الشعر والشعراء ص 4)

 معش ُ ما يب من سقم وما يب و 
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 كذلك. ُسُهدٌ  وعين

د فهو َسهَّدتهو َدهو ، ُمَسهَّ  الَهمُّ والَوَجُع ، وأَسَهَده. سهَّ

دٌ  وهو  قليل النَّْوِم. وهذه عبارة األَساس.:  ُسُهدٌ و (1) ُمَسهَّ

 ُمْقنِع أَمراً يُعتََمُد عليه من كالم أَي:  اللسان ، بالفتح ، أَي نَْبَهةً للَخْير وَرْغبَةً فيه ، كما في األَساس. وفي َسْهَدةً  ما رأَيت منه:  من المجازو

 أَو بََرَكة. أَو َخيرٍ 

. َحَسنٌ  ، أَي َمْهدٌ  َسْهدٌ  ءٌ شيْ  في باب اإِلتباعو  ، نقلَه الصاغانيُّ

دٌ  ورجلٌ  ، أَْحَزم وأَْيقَظ ، وهو َمجاز. رأْياً ِمنك أَسَهدُ  وهو ، يَقََظة ، بالفتح ، أَي ذو َسْهَدة هو ذو:  من المجازو يَِقٌظ وَحِذٌر :  ُسُهدٌ و ُمَسهَّ
(2). 

 :  ، قاله َشِمٌر ، وأَنشد ، َغضٌّ َحَدثٌ  َسْهَودٌ  ُغالمٌ :  يقالو

المــــــــــــــًا و  ه كــــــــــــــان غــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ َوَدال هــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــَ

د دا    ه  ـــــــــــــــــــََ ـــــــــــــــــــُ تح َأغصـــــــــــــــــــــــــــــــــان  ِإذا َعســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .(3)، قاله ابُن ُدَرْيِد  َطِويٌل ، َشِديدٌ :  َسْهودٌ  غالمٌ  أَو

 ، وأَْمَهَدت به ، وَحَطأَت به. (5)، كأَْمصعَْت به ، وأَْخفََدت به  (4) َولََدتْه بَِزْحَرةٍ واحدة:  بالَولَدِ  أَْسَهَدتْ :  عن ابن األَعرابّيِ و

 ْخَرة ، أَو البُْقعَة.كأَنَُّهم يَذهبون به إِلى الصَّ  : ، قاله الليثُ  َجبٌَل ، ال ينصرف:  ، كَجعفر َسْهَددُ و

دُ  فالن:  ويقال  :  ، أَي ال يُتَْرُك أَن يَناَم ، ومنه قوُل النابغةِ  يَُسهَّ

دُ  هـــــــ  هـــــــا  ُيســــــــــــــــــــَ لــــــيــــــمــــــُ اِء ســــــــــــــــــــَ وحِم الــــــِعشـــــــــــــــــــــَ ن نـــــــَ  مــــــِ

ضُ     اقــــــــــِ عــــــــــَ ــــــــــَ هــــــــــا قـ َديــــــــــح اِء يف يــــــــــَ ِي الــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــح   ــــــــــَِ

  
أَبو النَِّجيب :  وَهَمذاَن ، منها (6)مدينة بين ِزْنَجاَر :  ، بضّم الّسين ، وسكون الهاِء ، وفتح الّراءِ  ُسْهَرَوْردُ  : ومّما يستدرك عليه:  [سهرد]

َهاب ُعَمر بن محّمد  ، َحدَّثَا. السُّْهَرَوْرِديَّانِ :  عبد القاهر ، وابن أَخيه الّشِ

كةً ، ة بأَبِيَوْردَ  َسيَدٌ :  [سيد] سبذ ، بالذال المعجمة.  : بََد ، بالموحدة بعد السين. وسيأْتي أَيضاً ِذْكُرَها فيوقد ذكرها المصنِّف ، في سَ  محرَّ

ثين.  ونُِسب إِليها جماعةٌ من المحّدِ

 فصل الشني
 املعجمة مع الدال املهملة

. قال اللَّْيُث هو كُسْرُسور ، الشُّْحُدود:  [شحد] لَعَلَّه َحيُوص ، أَو :  ، قالت أَعرابِيّةٌ وأَرادت أَن تَْرَكب بَْغالً  ُء الُخلُقِ السَّيِّى:  أَهمله الجوهريُّ

 وجاَء به غير اللَّْيث. : . قال األَزهريُّ ُشْحُدودٌ  قَُموص ، أَو

 .(7)هو اسٌم مأَخوذ من السَّواِد :  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن ُدَرْيد ، َكَجْعفَر َشْخَددٌ :  [شخد]

دَّةُ :  [شدد] اَلبةُ تكون في الَجواِهِر واألَعراِض ، والجْمع االْشتِدادِ  ، بالكسر ، اسم من الّشِ جاَء على :  ، عن سيبويه ، قال ِشَددٌ :  وهي الصَّ

دَ و ، ُشدَّ  ، وكلُّ ما أُْحِكَم فقد يَِشدُّه َشّداً فاشتَدَّ و َشّده يَُشدُّه األَصل ألَنه لم يُْشبِه الفعل ، وقد دَّةِ  بَيِّنُ :  َشديدٌ  ءٌ ، وشيْ  تَشادَّ و ،هو  َشدَّدَ و ، ُشّدِ  الّشِ

. ُمْشتَدٌّ :  شديدٌ  ءٌ وشيْ   قِويٌّ

 .(8)، أَي يَْقَوى  «يَْشتَدَّ  ال تَبِيعُوا الَحبَّ حتَّى»:  وفي الحديث

 الَحْمُل.:  الشَّدُّ و الواحدة ، اْلَحْملُة:  بالفتح ، الشَّدَّةو
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، بالكسر ،  يَِشدُّ  في الَحرب ، َشدَّ  ، يقال «َمعَكَ  تَِشدُّ فَنَِشدَّ  أاَلَ »:  َحَمَل. وفي الحديث : ُشُدوداً و يَِشدُّ َشداًّ و يَُشدُّ  في الَحْربِ  على القَْوم شدَّ و

ئُب  َشدَّ و َكثيرةً ، َشدَّ َشدَّاتٍ و واحدة ، َشدَّةً  فاُلٌن على العَُدوِّ  َشدَّ و أَي َحَمَل عليه فقَتَله. «عليه فَكان كأَْمِس الذَّاِهبِ  َشدَّ  ثُمَّ »:  الحديثومنه الذِّ

 ، كذلك. ُشُدوداً و َشداًّ  على الغَنَمٍ 

 على يَِشدُّ  وُرئِي فارٌس يَوَم الُكالب من بِني الحاِرث

__________________ 
 وما أثبت عن األساس.« فهو»( ابألصر 1)
 لليقة ا ذر.:  ( األساس2)
 .365/  3( اجلمهرة 3)
 .«جد  أليب حامت بن َحي ان:  واحدة ا وكَبمريٍ :  بنسخة املو املطبوع بعد قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 وأحفدت به اب اء املهملة.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب5)
 زجنان ابلنون.:  ( معجم البلدان6)
 ( ساقرت من اجلمهرة.7)
 طة والشعري.( أراد اب ّب الطعام كا ن8)
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اد َأان أَبو:  الَقوحم فريُد هم ويقو   َأان أَبو َرد اد.:  . فِإذا َكر وا عليه َرد هم وقا َشد 
 : ، أَي َعَدا ، قال ابُن ُرَمْيض العَْنبَِري اْشتَدَّ  ، والِفْعل العَْدوُ و الُحْضر ،:  بالفتح الشَّدُّ و

َتدِّي الش دِّ هذا َأَواُن   (1)ِزمَيح  فاشح
ُجلِ  َكَشدِّ  كُحْضِر الفََرِس ثم»:  اسُم فََرِسه. وفي حديث الِقيامة:  وِزيَمُ   «َشداًّ  ال يَْقَطُع الواِدَي إِالَّ »:  حديث السَّْعيِ ، ومنه« العَْدوِ  الشَِّديدِ  الرَّ

 ُدون.أَي يَعْ  «في الَجبلِ  يَْشتَِددنَ  حتّى رأَيُت النَّساءَ »:  أَي َعْدواً ، وفي حديث أُُحدٍ 

 : أَسرع وَعَدا ، وقال َعْمٌرو ذو الَكْلب:  اْشتَدَّ و َشداًّ  في العَْدوِ  شدَّ و

ُت ال  َتد  فـَُقمح  ذو َقَدمح  َشدِّي َيشح
 جاَء بالمْصدر على غير الِفعل ، ومثْله كثير.

َهات، هكذا في النُّسخ التي بأيدينا ، وهو غلٌط ، والصواب على  ارتفاُعها:  في النّارِ  الشَّدُّ و  اْرتفاُعه ،:  (2)في النَّهار  الشَّدُّ : و ما في األُمَّ

 َشدَّ  لَِقيتُه:  الضَُّحى. ويقال َشدِّ  الضَُّحى وفي َشدَّ و النََّهاِر ، َشدِّ  النََّهاِر ، وفي شدَّ  الضَُّحى ، يقال ِجئْتُك َشدَّ  ارتفََع ، وكذلك:  النهارُ  َشدَّ و

واِل حين َمَضى من النََّهار َخْمَسةٌ   : . وفي حديث ِعتْبَان بِن مالكٍ النََّهاِر ، وهو حين يَرتفع ، وكذلك اْمتَدَّ ، وأَتانا َمدَّ النََّهاِر ، أَي قْبَل الزَّ

 :  مُسه ، ومنه قول كعبأَي عال وارتفعت شَ  «النََّهارُ  اْشتَدَّ  بْعَد ما وسلموآلهعليههللاصلىفغََدا َعلَيَّ رسوُل هللا »

د   ٍف  شــــــــــــــــــــــَ طــــــــٍر نصــــــــــــــــــــــَ يــــــــح يح عــــــــَ اِر ِذرَاعــــــــَ هــــــــَ  الــــــــنـــــــــ 

يـــــــــــرُ     ثـــــــــــاكـــــــــــِ ٌد مـــــــــــَ كـــــــــــح ا نـــــــــــُ جـــــــــــاوهبـــــــــــَ تح فـــــــــــَ  قـــــــــــامـــــــــــَ

  
ه.  أَي َوْقَت ارتِفاِعِه وُعلُّوِ

اه. وقوله تعالى  شدََّدهو هللاُ ُمْلَكه ، َشدَّ :  تقول التَّْقِويَةُ :  الشَّدُّ و يناه ، (3) (َوَشَدْدان ُمْلَكهُ )، أَي قَوَّ اه وأَعانه ، قال:  على يَِده َشدَّ و أَي قَوَّ  :  قَوَّ

ٍة  ــــــــــــــ  ي م  حــــــــــــــَ ِد ِ  ال ســــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــح َ  فــــــــــــــِإيّن حبــــــــــــــِ

يِن وال     ــــــــح ت قــــــــَ د تح ســــــــــــــــــــــَ حِ  شــــــــــــــــــــــَ ــــــــِ فِّ ذاب  عــــــــلــــــــ  كــــــــَ

  
اه ،:  َعُضَده َشدَّ و دَّة ُء ، منالّشيْ  اشتَدَّ و قَوَّ  .الّشِ

ما كان من الُمَضاَعف على فَعَْلُت غيَر واقِعٍ فإِن يَْفِعُل :  أَيضاً ، وهو من النوادر ؛ قَال الفّراءُ  يِشدُّهوَ  يَُشدُّه أَْوثَقَه.:  َشدَّهُ و اإِليثاقُ :  الشَّدُّ و

:  (4)َمَدْدُت فإِن يَْفعُُل منه مضموٌم إِاّل ثالثةَ أَْحُرٍف :  شبََهه. وما كان واقِعاً مثلَعّف يَِعفُّ وَخفَّ يَِخفُّ ، وما أَ :  منهُ مكسوُر العَْيِن ، مثل

ا لم نَسمْعه ، فهو قليٌل ، وأَصلُه الضّ  (5)، وَعلَّه يَعُلُّه ويَِعلُّه ، من العَلَِل  يَِشدُّهو َشدَّه يَُشدُّه ه. فإِن جاَء مثُْل هذا ِممَّ  ّم.، ونَمَّ الحديَث يَنُمُّ

 فاُلٌن في ُحْضِره. (6) َشدَّ :  وقد جاَء حرٌف واِحد بالكسر ، من غير أَن يَشَركه الضّم ، وهو َحبَّه يَِحبُّه. وقال غيره:  قال

جلُ  اْشتَدَّ و (8) (َأْزِرياْشُدْد ِبِه ):  وقال تعالى:  (7) (َفُشدُّوا اْلَواثقَ ) : وقد حقَّْقنا ذلك في مؤلّفاتنا التصريفيّة. قال هللا تعالى  ، َعَدا:  الرَّ

 . وقد تقّدم.كَشدَّ 

يَن أَحٌد إِاّل َغلَبَهُ  يَُشادَّ  لن: »الحديث  ومنه فيه والمغالبة ، التََّشدُّدُ :  ءِ في الشيْ  الُمشادَّةُ و يُن ، أَي َمْن يقاِوُمه ويُقاِويه  «الّدِ أَراد َغلَبَهَ الّدِ

 دة فوق طاقته.ويَُكلِّف نْفَسه من الِعبَا

يَن َمتِيٌن فأَْوِغْل فيه بِِرْفقٍ »:  الحديث اآلَخرِ  غالَبَه ، وهو ِمثْل:  ِشَداداً و شادَّه ُمشادَّةو  .«إِنَّ هذا الّدِ

دُ و  :  ، قال َطرفَةُ  كالشَِّديدِ  ، البَِخيلُ :  الُمتََشّدِ

ي  فـــــــــِ طـــــــــَ رَاَم وَيصـــــــــــــــــــــــح عـــــــــتـــــــــاُم الـــــــــكـــــــــِ وحَت يـــــــــَ َ
 أََر  املـــــــــ

ِش     احـــــــــــِ َة مـــــــــــاِ  الـــــــــــفـــــــــــَ يـــــــــــلـــــــــــَ قـــــــــــِ دِّدِ عـــــــــــَ َتشــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــ
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ُجِل الُحْنَكةَ والَمعِرفةَ ، قال هللا تعالى األَُشدَّ و هُ ) : َمْبلَُغ الرَّ في كتاِب هللا تعالى على ثالثِة  األَُشدُّ :  وقال األَزهريّ  (9) (َحّّت ِإذا بَ َلَغ َأُشدَّ

هُ  بَ َلغَ  َوَلّما) السالمعليهفأَّما قوله في قّصة يوُسَف :  معاٍن يَقرب اختالفَُها  امرأَةُ  راوَدتْه وحينئذٍ  ، والبُلُوغُ  اإِلدراكُ  فمعناه (10) (َأُشدَّ

 .نْفسه عن العزيزِ 

هُ ) َحتّى يَْبلُغَ  (اْلَيِتيِم ِإاّل اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسنُ َوال تَ ْقَربُوا ماَل ):  وكذلك قوله تعالى لُهُ  بفتْح فَضّم ، (11) (َأُشدَّ  وهي ويَُضمُّ أَوَّ

__________________ 
 «.رميص ابلصاد املهملة وهو مضبوط فيه شكاًل بصيغة التصغري قوله رمي  ا قا  يف اللسان : ويقا  :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«يف»وشد  النهاِر حبذف :  اللسان( 2)
 .20( سورة ص اآية 3)
 جاءت اندرة.:  ( زيد يف الصحاح4)
 الشرب الثاين.:  ( الَعَلر5)
 اشتد.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب6)
 .4( سورة  مد اآية 7)
 .31( سورة طه اآية 8)
 .15( سورة األحقاف اآية 9)
 .33( سورة يوسف اآية 10)
 .15( سورة االنعام اآية 11)
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ريَايف. قا  الز ج اج هُ )معناه احَفظُوا عليه ماَلُه :  قليلٌة ا حَكاها الســـّ دَّ ُلَغ َأش  ُ د ه ا فِإذا بَلغَ  (َحّّت يَ ب ْ فادحَفعوا ِإليه ماَله.  َأشـــُ
د ه وبُلوُغه : قا  ُد مض َأنح يكون ابِلغاً. قا :  َأشــُ هم وق : َأن يـُؤحَنَ  منه الر شــح هُ )ا  بعضــُ دَّ ُلَغ َأش ُ حىت  يَبُلغ مَثاينَ  (َحّّت يَ ب ْ

ُد :  َعشرَة َسنًة ا قا  أَبو ِإسحا َ  ُه ذلك ا ألَنه ِإن أَدحَرَ  قبَر مثاين َعَشرَة َسنًة وقد أُوِن  منه الر شح ُت َأعرف ما َوجح لسح
ح ا وهو قوُ  الشــــــــــاِفِعّي وقوُ  َأكثِر َأهِر الِعلم. ويف وهذا صــــــــــحي:  فطَلَب َدفحض مالِه ِإليه َوَجَب له ذلك. قا  اأَلزهري  

َحاح  هُ )الصـــــّ دَّ ُلَغ َأش    ُ َنًة ا (َحّّت يَ ب ْ َرَة ِإىل َثالِثَا ســـــَ بحَض :  وقا  الز ّجاج َأي قـُو َتُه ا وهو ما بَا مَثَاين َعشـــــح هو من حَنو ســـــَ
رَة ِإىل اأَلربعِا ا وقا  مر ةً  وأما قوُله :  ا ويف التهذيب (1)هو ما بَا الثالثا واأَلربعا ا وهو ُمذك ر وُمَؤّنث :  َعشــــــــــــــح

هُ  بَ َلغَ  َوَلّما):  السالمعليهتعاىل ا يف قّصة موس   ابالستواِء ا وهو َأن َ تمض  اأَلُشدِّ  بـُُلويَ  قـََرنَ  فِإن ه (2) (َواْسَتوى َأُشدَّ
 .(3)َتِهي َشَبابُه أَمرُه وقـُو تُه ا ويكَتِهر َويـَنـح 

ُه َوبَ َلَغ َأْربَِعنَي َسَنةً )وأَّما قولُه تعالَى في سورة األَحقاف.  ، وعند تمامها بُِعَث  األَُشدِّ  فهو أَقَصى نَِهايَِة بُلُوغِ  (4) (َحّّت ِإذا بَ َلَغ َأُشدَّ

ًّ  ، وسلموآلهعليههللاصلىمحّمٌد ،  محصوُر األَوِل ، محصوُر النَِّهايَِة ، غيُر محصوِر ما  األَُشدِّ  فبُلوغُ  ، َعْقِله وتََمام ُحْنَكتُه اجتمعَت وقد. نَبِيا

 وال نَِظير لَُهما. ، وهو األُْسُربُّ  واحٌد جاَء على بِناِء الَجْمعِ ، كآنُكٍ  وهو:  بين ذلك. قال الجوَهِريُّ 

العرُب ، فال يُنافِي ُوُروَد أَْعالٍم على بالٍد ، كَكابُل وآُمل ، وما يُْبديه  من األَسماِء الُمطلقة التي استعملَتْها:  ولعّل مراَده:  قال شيُخنا

. كذا  أَو َجْمٌع ال واحَد له من لَْفظه االستقراُء ، مثل أَبابيَل وَعبابِيَد َومذاِكير ، َذهَب إِليه أَحمُد بن يَحيى ، فيما رواه عن أَبي ُعثماَن المازنيَّ

كنِْعمة وأَْنعٍُم ، نقله الجوهريُّ عن سيبويه ، وهو َحسٌن في المعنَى ، يقال بلَغ  ، بالكسر ِشدَّةٌ  أَو واِحُدهُ  في أَيضاً.في المحكم. وقاله الّسيرا

ال تُجَمع على  بالكسر فِْعلَة ولكنَّ :  ، وفي نّص عبارة سيبوْيه مع أَن .األَُشّد ِشدَّة واِحد األَْنعُم نِْعَمة وواحدة:  . وقال أَبو الَهْيثَمِشدَّتَه الغالمُ 

، قال أَبو  ، كِذئٍْب وأَْذُؤبٍ  ِشدٌّ :  واحده أَو قَدٌّ وأَقُدٌّ ،:  ، كما يقال أَُشدٌّ و َشدٌّ :  الِقيَاس:  ، وقال الّسيرافيّ  ، كَكْلٍب وأَْكلُب َشدٌّ  واحده أَْفعُل ، أَو

دةو وكأَنَّ الهاَء في النِّعمة:  الَهيثم إِذ كانت زائدةً ، وكأَن األَصل لم تكن في الحرف ،  الّشِ
:  ، فُجمعا على أَفعُل ، كما قالُوا ِشدَّ و نِْعمَ :  (5)

 .(5)َرُجٌل ، وأَْرُجٌل ، وِضْرس وأَْضُرس 

 ، في الِقياِس. ولم أَسَمع لها بواحدة. َشدٌّ  واحدها:  وقال أَبو ُعبَْيد

 ، على حذف الزيادة ، قال أََشدٍّ  هو جمع:  نِْعَمة وأَنعٍُم ونقل ابن ِجنّي عن أَبي عبيدجاَء على حذف التّاِء كما كان ذلك في :  وقال ابن ِجنّي

 :  بيت َعْنتََرةَ  أَنشدو ُربما استُْكِرُهوا على حْذف هذه الزيادةِ في الواحد ،:  وقال أَبو عبيدة: 

ِدي بـــــــــــه  هـــــــــــح د  عـــــــــــَ ا  شـــــــــــــــــــــــــَ اِر كـــــــــــَبلـــــــــــ َ هـــــــــــَ  الـــــــــــنــــــــــــ 

ه ابلــــــــــعــــــــــِ     اُن ورأحســــــــــــــــــــــــُ بــــــــــَ َب الــــــــــلــــــــــ  مِ ُخضــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــِ  ظــــــــــح

  
إِبَّْول ، قياساً :  ، كما يقولون في واحد األبابيل بل قياسٌ  عن العرب بمسموَعْين ِشداًّ و َشداًّ  أَي وما ُهَما النَّهاِر ، يعنِي أَعاله وأَْمتَعَه أََشدَّ  أَي

ْول ، وليس هو شيئاً ُسِمع من العرب ، كما سبَقَت اإِلشارة إِليه.  على َعجَّ

اءُ   ولم أَسمع لها بواحد. ومثْله عن أَبي ُعبيد. : ، في الِقياس ، قال َشدٌّ  ، واحُدَها األَُشدُّ :  قال الفرَّ

دةُ و ، عن سيبويه ، قال جاَء على األَصل  ُشُددٌ و ِشَدادٌ و أَِشدَّاءُ :  والقَِويُّ من الرجال ، والجمع الشَُّجاعُ :  الشَِّديدُ و النَّْجدةُ وثَبَاُت القَْلب:  الّشِ

 بالكسر ال غير. َشدَّ يَِشدُّ  ألَنه لم يُْشبه الفعل ، وقد

ْْيِ َلَشِديد  ):  ، وفي التنزيل العزيز البَِخيلُ :  الشَِّديدو  إِنه من أَْجِل ُحّبِ الماِل لَبَِخيٌل. وقال أَبو ذَُؤيب:  قال أَبو إِسحاق (6) (َوِإنَُّه حِلُبِّ اخلَْ

 : 

و ٍة  ِر هــــــــــــــــُ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ َواِب يف قـ ــــــــــــــــح َدرحانُه ابألَثـ  حــــــــــــــــَ

ِديـــــــدٍ     ا شـــــــــــــــــــــَ وهلـــــــَُ ِد جـــــُ حـــــــح م  يف الـــــلـــــ   عـــــلـــــ  مـــــــاضـــــــــــــــــــُ

  
 َشِحيحٍ على ذلك.:  أَراد
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__________________ 
 يذكر ويؤنث.:  ( اللسان1)
 .14( سورة القصص اآية 2)
 «وثالثا سنة ا وحينئٍذ ينتهي شبابه.وذلك ما با مثاين وعشرين سنة إىل ثالث :  ( زيد يف التهذيب3)
 .15( سورة األحقاف اآية 4)
ٌر وأرحُجٌر وِقدحٌح وأَقُدٌح وِضرحٌس وأضحُرٌس.:  . كما قالوا.. وكبن األصر نِعحٌم وِشديف :  ( ضبطت العبارة عن اللسان. ويف التهذيب5)  رِجح
 .8( سورة العادايت اآية 6)
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 ، ِلقُوته وَجالَدتِه. األَسدُ :  الشَِّديدُ و

 مذُكور في حديث إِسماعيَل بن أَبي خالٍد عن قَْيس بن أَبي حاِزٍم. َعْنه [تعالى]َمْولًى ألَبي بكٍر َرِضَي هللا  اسم:  الشَّديدو

ثُ  بن الشَِّديدُ و  ِمصر. البِْرتّي رَوى عنه يَزيُد بن أَبي َحبِيب ، وكان شريفاً بمصر ، َوِلَي بْحرَ  قَْيٍس الُمَحّدِ

 عاِمر بن لَِقيٍط العَاِمرّي ، في َزمن بني أَُميّة. َشدَّاد بن ُشَدْيد وهو شاِعرٌ :  كُزبَْيرٍ  ، ُشَدْيدو

 َجماَعٍة. اسمُ :  َكَكتَّانٍ  ، َشدَّادو

ويجمعها في اللفظ :  كاف. قال ابن ِجنِّيثمانِيةٌ وهي الهمزة ، والجيم ، والدال ، والتاُء ، والطاُء ، والباُء ، والقاف ، وال الشَِّديَدةُ  الُحُروفُ و

خوة ثمانية ، يجمعها في اللفظ قولك الشَّديدة أَِجُدَك َطبَْقَت ، أَو أَِجُدك قَطَّْبَت. والحروف التي بين : ، وقولهم أََجْدَت َطبَقَكَ :  قَْولُك :  والّرِ

 .«لو يَرَعْونا»قلت :  وإِن شئت« لم يَُرّوْعنَا»

، ثم ُرْمت َمدَّ َصْوتَِك في القاف والطاِء  (1)أَنه الحرف الذي يمنَُع الصوت أَن يَْجرَي فيه ، أاََل تََرى أَنََّك لو قْلت الحّق والشَّّط  الشديد ومعنى

 لكان ممتنِعاً.

جلُ  أََشدَّ و :  الِّذي َدَوابُّه قَِويَّةٌ ، والُمْضِعفُ :  الُمِشدُّ  «.على ُمْضِعِفِهمْ  مُمِشدُّه يَُردُّ »:  ، وفي الحديث َشِديَدةٌ  ، إِذا كانَت معه َدابَّةٌ  إِْشداداً  الرَّ

 الِّذي َدَوابُّه ضعيفةٌ ، يريد أَنَّ القَِويَّ من الغَُزاة يَُساِهُم الضَّعيَف فيما يَْكِسبهُ من الغَنيمة.

. وهو َغريب ُمَخفَّفةً ، أَي أَْشَهدُ  أََشدُ و لقد كان كذا ، أََشدُّ :  يقالو  نقَلَه الصاغانيُّ

يِق :  ، على صيغِة أَْفعَل التفضيل أََشدُّ و ّدِ انيُّ في المقّدمة « التبصير»أَورده تلميذه الحافظ في  .السالمعليهأَُخو يُوُسَف الّصِ وَذَكَر الجوَّ

ويَهوذا ، ونفتالي ، وزبولون ، وَشمعون ، وروبين ، ويساخا ، وبِْنياِمين ،  (2)كاد :  الفاِضِليَِّة إِخوةَ سيِِّدنا يوسَف األَحَد َعَشَر األَسباَط هكذا

ٌث ، أَو هو بالّسين:  األََشدِّ  وأَبو *. (3) أََشدَّ  ، والوي ، ودان ، وياشير. فلم يذكر فيهم ، هكذا في النُّسخ. وفي  من األَبطاِل وآَخُر ُمَحّدِ

ث ، أَو هو بالسين ، وهذا هو الصواب ، فإِن الفارَس البطَل هو :  السلَميّ  شدّ األَ  ، من األَبطال. وأَبو األََشدّ  وِسنَاُن بن خالد:  بعضها ُمَحّدِ

، يقال بالشين وبالسين ، وعلى رواية المهملة فبسكونها ، وهو  األَشدّ  ، والمحّدُث هو أَبو األَشدِّ  ، ال بأَبي باألَشدِّ  ِسنان بن خالٍد ، يُْعَرف

 الذي وقع في المسند ، وعلى رواية المعجمة وهو الراجح فبتشديد الدال ، وهو شيٌخ لعُثَْمان بن ُزفََر ، فتأَّمل.

 * ومما يستدرك عليه :

 َحلَْبتُها بالساِعدِ »يقال  :  بمن يَقُوم بأَمِرَك ، ويُْعنَى بحاَجتَِك. وقال أَبو ُعبَْيدأَي استَعَْنتَ « األََشدِّ  حلَْبَت بالّساِعدِ »يقال :  عن ابن األَعرابيّ 

ةِ « األَشدِّ  ْفق أَخْذتُه بالقُوَّ دَّةو أَي حين لم أَْقدِر على الّرِ  .الّشِ

يقال إِنه كان فيما يُْحَكى عن البهائِِم أَنَّ :  طاِلب (4)قال أَبو « أََشدُّه بَِقيَ »:  ومن أَمثالهم في الرجل يُْحِرز بعَض حاجته ويَْعِجُز عن تمامها

ا كان قد أَفنَى الُجْرذاَن ، فاجتمَع بَِقيَّتَُها  وقُْلَن تَعَالَْين نحتاُل بِِحيلٍة لهذا الِهّرِ ، فأَجمع رأَيُُهن على تَْعليق ُجْلُجل في َرقبته ، فإِذا رآُهن  (5)ِهرًّ

وقد  .(6) «أََشدُّه بَِقيَ »:  فقال بعُضهن ؟َمن يُعَلِّقه في ُعنُقه:  في َخْيٍط ، ثم قُْلن َشَدْدنهو ْبن منه فِجئن بُجلُجٍل ،َسِمْعَن صوَت الُجْلُجِل ، فهرَ 

 : قيل في ذلك

ُرويف بـَعحِقُد َخيحرَت اجلُلحُجرِ   َأاَل امح
جل إِذا ُكلِّف َعَمالً   .ُشدَّى أَصابَتْنِي:  ٍء ، وقال أَبو زيدأَْقِدُر على شيْ  أَي ال« وال إِْرَخاءً  َشدَّا ما أَْمِلك»:  ويقال للرَّ

 .ِشدَّةٌ  على فُْعلَى ، أَي

 :  ال يْغِلبه النَّوم ، وقد يُستعار ذلك في النّاقَة قال الّشاعر:  العَْينِ  َشِديدُ  قَِويُّها َذِكيَُّها. ورجل:  الراِئَحةِ  َشِديدُ  وِمْسكٌ 

رِز ٍة  ر  انٍب ضــــــــــــــــــــــــــــِ ي كــــــــــــــُ اســــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  ابَت يـ

ـــــــــدةِ     ِدي رِ  شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــِ رائ ِ ذاِت ضـــــــــــــــــــــــَ اح ـــــــــعـــــــــَ ِن ال فـــــــــح  جـــــــــَ

  



4023 

 

__________________ 
 والشرط.:  ( اللسان1)
 .«كاد اخل بع  كتب التاريخ والتفسري خمالفة لبعضها يف بع  هذه األلفا :   قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 .«نقر عن الكامر أن أشد هو بنياما [كذا ا يريد أنه مل يذكر فيهم أشدّ ]قوله »:  املصرية( هبامش املطبوعة 3)
 زايدة عن القاموس. (*)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية. وأبو طالب هو املفضر بن سلمة بن عاصم صاحب الفاخر.4)
 ذكر.. ومتام العبارة وردت فيه ابمل.. فاجتمض الباقون فقالوا:  ( يف الفاخر5)
 بقي َشد ه.:  179( الفاخر ص 6)
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 أَي اْطبَع على قلوبهم. (1) (َواْشُدْد َعلى قُ ُلوِِبِمْ )وقوله تعالى ، 

دَّةُ و دَّةو الَهزاِهُز. الشََّدائِدُ و الَمَجاَعةُ.:  الّشِ مِن ، وقد:  الّشِ دَّةو عليهم. اْشتَدَّ  ُصعوبَةُ الزَّ ،  شدائِدُ  مكاِرِه الدَّْهر ، وجمعهامن :  (2) الشَِّديَدةو الّشِ

 ، فهو نادر. ِشدَّة فهو على القياس ، وإِذا كان جْمع شديدة فإِذا كان جْمع

 َشَظفُه.:  العَْيش ِشدَّةُ و

ْرٍز بين يََدْيِه ، وهو الُجَواِلق ، وذلك أَن َرجالً َخرَج يَْرُكُض فََرساً له ، فََرَمت بَِسْخلَتِها ، فأَْلقَاَها في كُ « في الُكْرز َشدٍّ  ُربَّ »:  وفي المثل

ه ، يُضَرب للرجِل يُْحتقَر عندك ، وله َخبٌَر  الشَّدِّ  يقول هو َسِريعُ « في الُكْرزِ  َشدٍّ  ُربَّ »:  فقال ؟ما تَصنَع به ؟ِلَم تَْحِملُه:  فقال له إِنسان َكأُّمِ

 قد عِلْمتَه أَنت.

بمنزلِة نْعَم ، كما تقول. نِْعَم العََمُل أَنَّك  َشدَّ  َحقًّا أَنَّك ذاِهٌب ، قال. وإِن ِشئت َجعْلت : ك ذاِهٌب ، كقوِلكما أَنَّ  (3) أََشدَّ :  وقالوا:  قال سيبوْيه

. وقال أَبو زيد  .أَنشدو ، ِشدَّتَه فاُلٍن ، أَي ُشدَّى ِخْفت : تَقوُل الَحقَّ

وحِ   قـــــــــــــــــَ ُا لـــــــــــــــــِ د  فـــــــــــــــــِإيّن ال أَلـــــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــــــتح و     ـــــــــــــو كـــــــــــــان د  ل ـــــــــــــدِ  َأشـــــــــــــــــــــــــــَ ِدي  مـــــــــــــن ا ـــــــــــــَ

  
 لَقَُب َعمرو بن أُْهبَان بن ِدثَار بن فَْقعٍَص األَسدّي ، جاهلّي.:  األََشدُّ و

، هو ِكنايةٌ عن اجتناِب النِّساِء ، أَو عن الِجّد واالجتهاِد في العََمل ، أَو  «اْلِمئَْزرَ  َشدَّ و اللَّْيلَ  (4)أَحيا »:  وفي حديث قِيام شهِر رمضانَ 

ْوِت بالِغنَاِء ، ومنه قول طرفة تَشدَّدتو عنهما معاً.  :  القَْينَة ، إِذا َجَهَدْت نَْفَسها عنْد رْفعِ الصَّ

نــــــــــا  رَبتح لــــــــــَ ا انــــــــــح يــــــــــنــــــــــَ عــــــــــِ ا َألــــــــــِح نــــــــــَ لــــــــــح ُن قـــــــــــُ  ِإذا حنــــــــــَح

ًة مل     روقــــــــــَ طــــــــــح ا مــــــــــَ هــــــــــَ لــــــــــِ لــــــــــَ  رِســــــــــــــــــــــــح د دِ عــــــــــَ  َتشــــــــــــــــــــــــَ

  
 بَْطناِن.:  األَشدِّ  وبنو َشدَّادِ  وبنو

 بَْطٌن من آِل علّي بن أَبي طالٍب.:  األَِشدَّاءُ و

 : * ومما يُستدرك عليه

 :  . وقد جاَء في شعر األَعشىشاِجْرَدى:  [شجرد]

رحَد مـــــــا كــــنـــــــُت و  ين  شـــــــــــــــــــــاجــــِ تــــُ بـــــح نح َحســــــــــــــــــِ   (5)ولــــكــــِ
طـــــــــِ ُ     وحَ  أَنـــــــــح د   َد الـــــــــقـــــــــَ ٌر ســـــــــــــــــــــــَ حـــــــــَ  ِإذا ِمســـــــــــــــــــــــح

  

َواَدٍة  نـــــــــا مـــــــــن هـــــــــَ يـــــــــنـــــــــَ ا بـــــــــَ اِن فـــــــــيـــــــــمـــــــــَ رِيـــــــــكـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــ  ُ     َوف ٌ  مـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح يف وِإن ينِّ اِن جـــــــــــــــِ ـــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــِ ب  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 شاقِْرَدى ، وهو المتعلِّم.:  ورواه أَبو عبيدة:  قال البكريُّ 

 شيطانُه وَحِسْبتُنِي هنا بمعنى اليقين ، أَورده شيُخنا هكذا. واستدركه في آِخِر المادة.:  وِمْسَحلٌ 

ب عن شاِكْرد ، بكسر الكاف ، بالفارسية ، وهو المتعلِّم.وهو :  قلت  معرَّ

، كَصبُوٍر ،  َشُرودٌ و شاِردٌ  نَفََر ، فهو:  ، بالكسر ِشَراداً و ، كغَُراب ، ُشَراداً و ، كقُعُود ، ُشروداً و ، يَشرُد َشْرداً  البعيُر والّدابَّةُ  َشَردَ :  [شرد]

 : ، في خاِدٍم وَزبُور ، قال ، كَخَدٍم َوُزبُر ُشُردٌ و َشَردٌ  ج في المذكَّر والمَؤنَّث

 ال أُِطيُ  الَبَكَراِت الش رَادَ و 
 ، على مثال َعَجٍل وُكتٍُب ، استَْعَصى وَذَهب على َوْجهه.« َشَردا»:  هكذا رواه ابُن ِجنِّي:  قال ابن سيده

 ، مثَْل َزبُور وُزبُر. ُشُردٌ :  الشَُّرود معوج:  وفي الّصحاح

 :  وأَنشد أَبو ُعبَْيدةَ لعبِد َمناف بن ِرْبع الُهَذِليّ 
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َدٍة  ائــــــــــــِ تــــــــــــَ مح يف قـــــــــــــُ وهــــــــــــُ لــــــــــــكــــــــــــُ ىّت ِإذا َأســــــــــــــــــــــــــح  حــــــــــــَ

ُة     ـــــــــَ ال مـــــــــ  ُرُد اجلـــــــــَ طـــــــــح ـــــــــَ اليف كـــــــــمـــــــــا ت ُرَداشـــــــــــــــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
 .الشََّردا:  ويُرَوى

 ، وهو المستعِصي على صاِحبه. َشُرودٌ  وفَرسٌ 

 أَي َخرَج عن طاعته ، وفارَق الَجماَعةَ. «َعلَى هللا َشَردَ  لتَْدُخلُنَّ الَجنَّةَ أَجَمعُون أَْكتَعُوَن إِالَّ َمن»:  وفي الحديث

جلُ  َشَردَ و د  (6) (َمْن َخْلَفُهمْ َفَشرِّْد ِِبِْم ) عزوجل، وقوله  والتَّْفِريقُ  ، الطَّْردُ :  التَّْشِريدُ و َذَهَب َمْطروداً ،:  ُشُروداً  الرَّ ق وبَّدِ أَي فَّرِ

اءُ  ن تََخاُف نَْقَضه للعَْهِد ، :  َجْمعَهم. وقال الفرَّ ل بهم َمْن َخْلفَهم ِممَّ  فال يَْنقُضون العَْهَد. (َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ )نَّكِ

__________________ 
 .88( سورة يون  اآية 1)
 .«والشديد»( عن اللسان وابألصر 2)
 َشّد.:  ( يف اللسان3)
 إحياء.:  ( عن النهاية وابألصر4)
 .«حسبجي»( عن الديوان ا وابألصر 5)
 .57( سورة األنفا  اآية 6)
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ع بهم َمن َخْلفَُهم. وقيل:  وقيل ْع بهم َمْن َخْلفَُهم.:  معناه َسّمِ  فَّزِ

دَ :  يقالو َع الناَس :  تَْشريداً  به َشرَّ  :  قال بعُيُوبِِه ،َسمَّ

وحٍم  ـــــــــــــــــــــــَ ر  يـ ِح كـــــــــــــــــــــــُ وِّف ابأَلابطـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــَ  أُط

َة َأن     افــــــــــــــــَ ّرِدَ خمــــــــــــــــََ يــــــــــــــــمُ  ُيشــــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــِ  يب حــــــــــــــــَ

  
ع بي. وَحِكيمٌ :  معناه  رجل من بني ُسلَْيٍم ، كانت قَُريٌش َولَّتْه األَْخَذ على أَيِدي السُّفََهاِء.:  يَُسّمِ

 ال يُْؤَوى. يداً ، أَي َطرِ  َشِريداً  َجعَلَه:  وأَْطَرَده أَْشَرَدهو

داً  ، فإِذا كان شاِردٌ  ، فهو ُشُروداً  الَجملُ  َشَردَ و دهو ، أَْشردهو َذَهب َمْطروداً.:  ُشروداً  الرجلُ  َشَردو َطِريٌد. َشِريدٌ  فهو ُمَشرَّ ده :  َشرَّ طرَّ

 تَْطِريداً.

البَعيُر  َشَردَ :  أَحُدهما الهاِرب ، ِمن قولهم:  فيه قوالن الشَِّريدُ و فمعناه الَمْطروُد ،أَما الطَِّريُد :  (1) َشِريدٌ  َطِريدٌ :  وقال أَبو بكر ، في قولهم

 :  الُمْفَرد. وأَنشد اليََماِميُّ  الشَِّريدُ  : وغيُره ، إِذا َهَرب. وقال األَصمعيُّ 

ُه  اِت كــــــــــــــــبَنــــــــــــــــ  يــــــــــــــــَ اجــــــــــــــــِ راُه أَمــــــــــــــــاَم الــــــــــــــــنــــــــــــــــ   تــــــــــــــــَ

ــــــــدُ     رِي هح  شــــــــــــــــــــــَ بــــــــُ واحــــــــِ ُه صــــــــــــــــــــــَ نــــــــح ذ  عــــــــَ اٍم شــــــــــــــــــــــَ عــــــــَ ــــــــَ  نـ

  
 :  (2)من ُسلَْيٍم ، منهم َصْخٌر أَخو الَخْنَساِء ، وفيهم قول  بَْطنٌ :  ، كأَِمير الشَِّريد بَنُوو

رِي  َن اِ  الشـــــــــــــــــــــــــ  َد ابـــــــــــِن عـــــــــــمـــــــــــرٍو مـــــــــــِ عـــــــــــح  أَبــــــــــــَ

ا    تح بـــــــــــــــــه اأَلرُض أَثـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاهلـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ   ِد حـــــــــــــــــَ

  
 :  البَعيُر ، قال الشاعر يَْشُرد كما تَْشُرد سائِرةٌ في البالِد ، ، كَصبُوٍر ؛ عاِئرةٌ  َشُرودٌ  قافِيَةٌ :  من المجازو

ُرودٌ  ا  شــــــــــــــــــــــــــَ اهلــــــــــــََ قــــــــــــَ وا عــــــــــــِ لــــــــــــ   ِإذا الــــــــــــر اُ ون حــــــــــــَ

رُ     جــــــــــــــ  الٌم  ــــــــــــــَُ ــــــــــــــهــــــــــــــا كــــــــــــــَ ــــــــــــــي ٌة ف ــــــــــــــَ ل جــــــــــــــ    ــــــــــــــَُ

  
 * ومما يستدرك عليه :

دَ  من أَمواِلِهم ، أَي  َشَرائِدَ  من ماٍء ، أَي بَِقيَّةٌ. وأَْبقَْت السَّنَةُ عليهم َشِريدٌ  في إِداَوتِهم:  ِء. ويقالالبَِقيَّةُ من الشيْ :  الشَِّريدو َذَهبُوا.:  القَْومُ  تََشرَّ

ا أَن يكون  . كما في اللسان.َشِريد لُغَةً في َشِريدةٌ  ، على غير قياِس ، وإِما أَن يكون َشِريدٍ  َجْمعَ  شرائِد بقَايَا ، فإِمَّ

اتٍ  وسلموآلهعليههللاصلىال رسوُل هللِا ، ق»ومن الكناية.   .«ا منذُ قَيََّدهُ اإِلسالُم فالقال أَمَّ  ؟بك بَِعيُرك يَْشُرد أََما:  لَخوَّ

 كما في األَساس.

اٍت غير قِّصِة ذاِت النِّْحيَْيِن. وقد َوِهَم الَهَرِويُّ ، والَجْوَهِريُّ :  قلت  ، ومن فَسَّره بذلك. (3) وهو إِشارة إِلى قِّصة َمْرِويٍَّة لَخوَّ

 .(4)فراِجْعه في لسان العرب  «ذلك الَجمُل منذ أَسلَْمت َشَردَ  والذي بَعَثَك بالحق ما:  فقْلت ؟الَجَمل ِشَرادُ  ما فَعَلَ »:  في آِخرهاو

 .(5) [شرزد]

بن داوود بن  (7)، بالكسر ، جّد أَبي محّمد عبد هللا بن يحيى بن موسى بن داوود بن علّي  (6) ِشيَرزاد ومنه:  شرزد * ومما يستدرك عليه

 .300، قاضي َطبَِرْستاَن. َحدََّث. توفِّي سنة  ِشيرزاد بن (7)علّي بن إِبراِهيم 

 : * ومما يستدرك عليه

 لمعجمة.ُء ، كالُمَشْعِوِذ ، وسيأْتي في الذال االهاِزى:  الُمَشْعبِدُ :  [شعبد]

 ناحيَة كبيرة ُمتَِّسعَة بنَيسابور. وقد نُِسَب إِليها جماعةٌ من أَهل العْلم.:  فسكون ففتح (8)، بضّم  أُْشفَْند: و [شفند]
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ْقَدةُ  [شقد] . وقال اللّيث ، بالكسر الّشِ :  ، كالِقْشَدة ، ِإما مقلوبةٌ وإِّما لغةٌ. قال األَزهريُّ  َحِشيَشةٌ كثيرةُ اإِلَهالِة واللَّبَنِ  هي:  ، أَهمله الجوهريُّ

ْقَدة لم أَسمع  والِقْلدة. الِقْشَدة:  وكأَنّه في األَصل:  لغير اللَّيث ، قال الّشِ

__________________ 
 .«شديد»( عن اللسان وابألصر 1)
 :  من قصيدة ترثي أخاها صخراً مطلعها( كذا ا والبيت للخنساء ا 2)

  ؟أال مـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــك أم مـــــــــــــــــــاهلـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــض ســـــــــــــــــــــــــــــــرابهلــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد أخضـــــــــــــــــــــــــــــــر ال  ل

  

 .«يقو »بد  « تقو »ا فاملناسب.  120ديواهنا ص 

 .«حنا»( انظر الصحاح 3)
 ( وانظر النهاية شرد.4)
 .«شعبد وشفند»( ُأّخرت ابألصر إىل ما بعد ماديت 5)
 شريزاذ ابلذا  العجمة.:  ( يف اللباب6)
 .«بن داود بن علي»بسقوط « علي بن ابراهيم»:  ( اللباب7)
 ( يف معجم البلدان ابلفتح مث السكون وفتح الفاء.8)
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 أَعطاه ، أَو َمنََحه.:  يَْشَكُده َشْكداً و َشَكَده يَْشِكُده اإِلعطاءُ :  ، بالفتح الشَّْكدُ :  [شكد]

مّ  ، الشُّْكدو ُده اإِلنساُن ، من لَبَن أَو أَقِط أَو َسْمٍن أَو تَْمر ، فيْخُرُج به من منازلهم. العََطاءُ :  بالضَّ  وما يَُزوَّ

 إِنه لشاِكٌر شاِكٌد.:  يَمانيَة ، يقال الشُّْكرُ :  الشُّْكدو

:  لُغة ليست بالعاليِة ، قال ثعلب أَْشَكدَ :  ل ابن ِسيدهبالتخفيف. وقا:  ، بالتشديد ، كما في النُّسخ. والصواب أَْعَطى ، كَشكَّدَ :  أَْشَكَد إِشكاداً و

 .أَشكاد:  ، وجمعه الشُّْكد َويَْشُكُم ، واالسم يَْشُكدُ  ِمنَّا َمن:  العََرُب تقول

 َز ، وأَْغَمَز.أَْسَوَك ، وأَْكَوَس ، وأَْقمَ :  وَرِديئَه ، وكذلك اْقتَنَى ُرَذاَل المالِ  الرجُل ، إِذا أَْشَكدَ :  عن ابن األَعرابيّ و

 * ومما يستدرك عليه :

 .الشُّْكدَ  ، أَي يَطلب يَْستَْشِكدُ  جاءَ 

جلَ  أَشَكدَ و  أَطعََمه ، أَو َسقاه من اللَّبَِن بعَد أَن يكون موضوعاً.:  الرَّ

 ما كان َمْوضوعاً في البَْيت من الطَّعاِم والشََّراب.:  الشُّْكدُ و

 التَّْمِر عند ِصَراِمه ، ومن البُّرِ عنَد َحَصاِدِه ، والِفْعُل كالِفْعل.ما يُْعَطى من :  الشُّْكدو

 الجزاُء.:  الشُّْكدُ و

 .يَْستَْشِكُدني فأَْشَكدتُه جاءَ :  يقال (1)ما أَعَطْيت من الُكْدِس عند الَكْيِل ، ومن الُحُزِم عند الَحصاد :  ، عند أَهل اليمن الشُّْكدو

 :  ، أَهمله الجوَهريُّ ، وقال ابن األَعرابّي في قول الشاعر كَحبَْرَكى ، الشََّمْرَدى:  [شمرد]

َدتح انُر  رحَد لـــــــــــــقـــــــــــــد أُوقـــــــــــــِ مـــــــــــــَ  أبَرُ ٍس  الشـــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــهـــــــــازمِ     ـــــــــل ـــــــــاِت ال زِم ـــــــــح َرن عـــــــــح حـــــــــَ  مـــــــــُ ـــــــــ  ـــــــــل اِم ال ظـــــــــَ  عـــــــــِ

  
بََدٌل ، وأَِلفُه لإِللحاِق ، ولذلك لحقَتْه هاُء :  أَصٌل ، وقيل:  ، ويقال فيه الشَّبَْرَدى أَيضاً ، بالباِء الموحّدة ، فقيل نَْبٌت أَو َشَجرٌ :  قيل هو

 .(2)، بالذال المعجمة ، ولم يذكره صاحب اللسان  الناقَةُ السَِّريعَةُ ، كالشََّمْرذاة:  الشََّمْرداةُ و التأْنِيث.

 : * ومما يستدرك عليه

 ، إِذا امتألَ َغَضباً ، وكذلك اْسَمعَّط واشَمعَطَّ. اْشَمعَدَّ و اْسَمعَدَّ الرجُل ،:  قال األَزهريُّ :  من اللسان:  [شمعد]

اح يَِصف الكالبَ :  من الكالم الشَّْمَهدُ : و [شمهد] ِرمَّ  :  الخفيُف ، وقيل الَحِديُد ، قال الّطِ

دٌ  هـــــــــــــــــــــــَ ا  ِشـــــــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاهبـــــــــــــــــــــــَِ  َأطـــــــــــــــــــــــراُف أَن

نـــــــــــــَ     مـــــــــــــَ حـــــــــــــامح كـــــــــــــَ اِة الـــــــــــــلـــــــــــــِّ هـــــــــــــَ يـــــــــــــِر طـــــــــــــُ  اشـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ، أَي خِفيفةٌ َحِديَدةُ أَطراِف األَنياِب. َشْمَهدٌ  َكْلبَةٌ :  وقال أَبو سعيد

 َحِديَدتَهُ ، إِذا َرقَّقََها وَحدَّدها. وسيأْتي في الذال المعجمة. َشْمَهدَ  التَّْحِديُد ، يقال:  الشَّْمَهَدةُ و

 وقد تَُسكَُّن هاُؤهُ  ، َشهادةً و َشَهداً  كعَِلم وَكُرم الرجُل على كذا ، َشُهدَ  وقد .(3)، كذا في اللَِّسان ، واألَساس  َخبٌَر قاطعٌ  الشََّهادةُ :  [شهد]

لثالثي الَحلقيَّ العيِن الذي على فَعُل بالّضّم ، أَو فَِعَل بالكسر ، يجوز تسكيُن عينِه تخفيفاً ُمطلقاً ، ألَن ا:  للتخفيف عن األَخفش. قال شيخنا

زوا في ذلك أَربَع لُغاتٍ « والتسهيل»المالكية « الكافية»كما في  ، بسكون الهاِء مع  َشْهدو ، كفَِرح ، َشِهدَ :  وشروِحهما ، وغيرها ، بل َجوَّ

 :  بكسرتين ، وأَنشدوا ِشِهدَ و ، بكسِرها أَيضاً مع سكون الهاِء ، ْهدَ شِ و فتح الشين ،

نــــــــــا  ــــــــــعــــــــــُ ي ــــــــــِ ا َرب ــــــــــ  ن ا غــــــــــاَب عــــــــــَ ــــــــــ  ن  ِإذا غــــــــــاَب عــــــــــَ

دَ ِإن و     هــــــــــــح هح  شــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــُ ُُه ونــــــــــــوافــــــــــــِ ريح َد  خــــــــــــَ  َأجــــــــــــح

  
دٌ و ، أَي ُحُضوٌر ، وهو في األَصل مصدر ، ُشهودٌ  ج ، شاِهدٌ  َحَضره ، فهو أَي ُشُهوداً  كَسِمعَه َشِهَدهو  أَيضاً ، مثل َراِكعٍ وُركَّعٍ. ُشهَّ
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، مثل صاِحب وَصْحب ، وساِفٍر وَسْفر ،  بالفتح ، َشْهدٌ  ج شاِهدٌ  ، فهو الشََّهاِدة أَدَّى ما ِعنَدهُ من ، أَي َشَهادةً  لزيد بكذا َشِهدَ :  يقالو

 وبعضهم يُنِكره. وهو عند سيبويهِ 

__________________ 
 .«ا صد»:  ( اللسان1)
 ( ورد يف اللسان يف مادة ِشرذ ابلذا  املعجمة.2)
 ( مل ترد العبارة يف األساس. وهي يف اللسان والصحاح.3)
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ض ا وقا  اأَلخفُش هو مَجحٌض ا ض ججو  اســٌم للَجمح ُهودٌ :  ا َأي مجض اجلمح َهادٌ و  ا ابلضــمّ  شــُ لَفتحح ال ا ويقا  ِإن فـَعحاًل اب َأشــح
 ال رابَض هلا ا نقله شيُخَنا. (1)ُ َمض عل  أَفعا  ِإاّل يف األَلفا  الثالثة املعلومة 

 إِقاَمةَ سأَْلته :  فاُلناً على فالنٍ  استشهدتُ و (2) (َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْينِ ):  كاِذباً. وفي القرآن أَْستَْشِهُده ، ومنه ال الشََّهادةَ  سأَله:  استَْشَهَدهُ و

َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ) : ، بمعنًى واحٍد. ومنه قوله تعالى استَشَهْدتهو الرُجَل على إِقراِر الغَِريِم ، أَشَهْدتو احتََملها. َشهادةٍ 
 .أَْشِهُدوا شاِهَدْينِ  أَي (3) (رِجاِلُكمْ 

يم ، وكذا ُكّل فَِعيٍل َحْلِقّيِ العَْيِن ، سواٌء كان وصفاً كهذا ، واسماً جامداً كرِغيف وبِعير. وهي لُغَة بني تم:  قاَل اللّْيثـ  وتُْكَسُر ِشينُه الشَِّهيدُ و

. وقَيس ، وَربِيعَة ، وتَِميم ، :  أَهُل الحجاز وبنو أََسٍد يقولون : «إِعراب القرآن»قال الَهْمدانيُّ في  َرِحيم وَرغيف وبَعير ، بفتح أَوائِِلِهنَّ

الكسر لغةُ تَِميٍم في كّلِ فَِعيٍل َعْيُن فْعله همزةٌ أَو غيُرَها :  «الروض»وِرِغيف وبِِعير ، بكسر أَوائلهّن. وقال السَُّهْيليُّ في  ِرِحيم:  يقولون

 َحْلٍق يجوز فيه كل اسٍم على فَِعيل ثانيه حْرفُ :  البن خالويه« شرح الدَُّرْيِديَّة». وفي ِشِهيدو من ُحُروف الَحْلق ، فيكسرون أَّوله ، كِرِحيم

أَنَّ قْوماً من العرب يقولون ذلك وإِن :  عن الليث« تحريره»إِتباُع الفاِء العَْيَن ، كبِِعير وِشِعير وِرِغيف وِرِحيم. وحكى الشيُخ النّوِويُّ في 

وهو العاِلم الّذي يُبيُِّن ما َعِلَمه. قاله ابن  الشَّاِهدُ ـ  وهم بَنُو تَِميم. كما تقدَّم.:  لم يكن عينُه َحْرَف حْلق ، كِكبِير وِكِريم وِجِليل ونْحِوه. قلت

 سيده.

ً و *. قاله أَبو إِسحاق (4) شهاَدتِه في:  ، ونّص التكملة َشهاَدةٍ  األَميُن في:  ، في أَسماِء هللا تعالى الشَِّهيدُ و ، في  الشَِّهيد:  وقيل : قال أَيضا

الحاِضُر. وفَِعيٌل من أَْبنِيَِة المبالغِة في فاِعل ، فإِذا اعتُبِر الِعلُم ُمْطلَقاً فهو العَِليُم ، :  الشَِّهيدُ و ءٌ ِعْلِمِه َشيْ الذي ال يَِغيُب عن :  أَسمائِِه تعالى

على الَخْلِق يوَم  يَْشَهدَ  ُر مع هذا أَن. وقد يُْعتَبَ الشَِّهيدُ  وإِذا أُِضيَف إِلى األُُموِر الباِطنَِة فهو الَخبِيُر ، وإِذا أُِضيَف إِلى األُموِر الظاِهَرةِ فهو

 القياَمة.

ْحَمةِ :  واختُِلف في سبب تَسميته فقيل القَتِيل في َسبِيِل هللا:  ، في الشَّْرع الشَِّهيدو ، أَي تَْحُضر ُغْسلَه أَو نَْقَل ُروِحِه  تَْشَهُدهُ  ألَنَّ مالئَِكةَ الرَّ

ن ، كما قاله ابن األَنباِرّي. له بالَجنَّةِ  ُشهودٌ  تَهومالئِكَ  *أَو ألَنَّ هللا إِلى الَجنَّة ، مع النّبّيِ ،  يوَم الِقيَاَمةِ  يُْستَْشَهدُ  أَو ألَنّهُ ِممَّ

َيُكوَن لَِتُكونُوا ُشَهداَء َعَلى الّناِس وَ ):  عزوجلالتي َكذَّبت أَنبياَءها في الدُّنيا. قال هللا  على األَُمِم الخاِليَةِ  وسلموآلهعليههللاصلى
اج (5) (الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً  جَّ ُب في اآلخرةِ :  وقال أَبو إِسحاق الزَّ َمن أُرِسَل إِليهم فيَْجَحُدون  (6)جاَء في التفسير أَنَّ أَُمَم األَنبياِء تَُكذِّ

سِل ، ْنيا منهم أَْمَر الرُّ ةُ محّمٍد  فتَْشَهدُ  أَنبياَءُهم ، هذا فيمن َجَحَد في الدُّ  عليهم بتَْكِذيبِهم ، تَْشَهدُ و ، األَنبياءِ  بِصْدق وسلموآلهعليههللاصلىأُمَّ

تكون لألَفضِل فاألَفضِل من األُّمِة ، فأَْفَضلُهم  الشَّهادةُ و : (7) منصور أَبو قال. بِصْدقِِهم ةِ األُمّ  لهذه ، وسلموآلهعليههللاصلىالنَّبيُّ ،  يَشَهدُ و

ِمْن يُ ْرَزُقوَن. َفرِِحنَي ِبا آاتُهُم هللاُ ) (8) ([ِعْنَد َرِبِِّمْ ]َأْحياء  )َمن قُتَِل في سبيِل هللاُ ، ُميُِّزوا عن الَخْلق بالفَْضل ، وبيَّن هللا أَنَُّهم 
ومنهم :  (9)قال  «َشِهيد ، والَمْطعُون َشِهيدٌ  الَمْبُطونُ »:  قال ، فإِنه َشِهيداً  وسلموآلهعليههللاصلىثم يَتْلُوُهم في الفَْضِل َمن َعدَّه النَّبيُّ  (َفْضِلهِ 

اه النَّبيُّ ، :  في األَصل الشَِّهيد : أَن تموَت الَمْرأَةُ بُِجْمع. وقال ابن األُثير من قُتَِل ُمَجاِهداً في َسبِيِل هللِا ، ثّم اتُِّسَع فيه فأُْطِلَق على َمن َسمَّ

، نقله  ، أَي األَرِض  الشَّاِهَدةِ  أَو ِلُسقُوِطِه على .وغيرهم الَجْنب وذاتِ  الَهْدم وصاِحب والَحِرقِ  والغَِرقِ  الَمْبُطون ِمن ، وسلموآلهعليههللاصلى

 ، كذا جاَء عن النَّْضر بن ُشَمْيل. ونقله عنه أَبو داوود. قال أَبو منصور حاِضرٌ  ، أَي شاهدٌ  ِعْنَد َربّهِ  لم يَُمْت ، كأَنّه أَو ألَنّه َحيُّ  الصاغانيُّ 

َل قوَل هللِا َعزَّ وجلُّ  :  َوال َِتَْسَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف ):  أُراه تَأَوَّ

__________________ 
ٌد ومَححٌر عن هامش املطبوعة الكويتية.:  ( هي1)  فـَرحٌخ وَزمح
 .282( سورة البقرة اآية 2)
ء كان  نيه أحد حروف ا ل  ا وكذلك ســفل  مضــر ا لغة متيم شــهيد بكســر الشــا يكســرون فعياًل يف كر شــي:  ( عبارة الليث يف التهذيب3)

 نصب اللغة العالية.ولغٌة شنعاء يكسرون كر فعير ا وال:  فعير. قا :  يقولون
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 ( وه  أيضاً ىف التهذيب واللسان.4)
َهَد بد  الشهادة.:  يف القاموس املتداو  (*)  سبََلُه أن َيشح
 .143( سورة البقرة اآية 5)
 إذا ُسئلوا عمن أرسلوا إليهم.:  ( يف التهذيب6)
 ( يفهم من التهذيب أنه من قو  الّزّجاج. والشارح نقر عبارة اللسان.7)
 زايدة عن التهذيب واللسان.( 8)
 ( القائر هو الّزّجاج ا انظر التهذيب.9)
 ... «تعاىل»ألن   :  يف القاموس املتداو  (*)
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ِبيِل هللِا َأْموااتً َبْل َأْحياء  ِعْنَد َرِبِِّمْ  َرت ِإىل ا  (1) (س   َ الِم َأحياًء ا وأَرواُح غريِهم ُأخِّ َرت داَر الســــ  ضــــِ لبَـعحِث. كَبن  أَرواَحهم ُأحح
َهدُ  َأو ألَن ه وهذا قوٌ  َحَسٌن.:  قا  َلُكوت َمَلُكوَت   وُملحَكهُ  َيشح

َ
ُلحكُ :  ا امل

َتص  أبَرحَواِح النـ ُفوِس. وامل ُخح
:  عامَلُ الَغيحِب امل

َححسوساِت الطّبيعّية. كذا يف تعريفات املناوّي. الش هادةِ  عاملَُ 
 من امل

ما أَعدَّ هللاُ له من الكرامِة  يَْشَهدُ  ألَنّه:  الَحّقِ ، في أَْمِر هللا ، حتَّى قُتِل. وقيل بشهاَدةِ  ِلقيامه:  . وقيلالشَِّهيد فهذه ِستَّةُ أَْوُجٍه في َسبِب تَسِميةِ 

 ، وهو َدُمه. شاِهداً يَْشَهُد بَِشهاَدتِه له باإِليماِن وخاتِمِة الَخْيِر بظاهِر حاِله ، أَو ألَّن عليه ُشِهدَ  اِزَي. أَو ألَنّهالمغَ  َشِهدَ  بالقَتِْل. أَو ألَنّه

ل   لصادق.اوهِذه َخْمَسةُ أَوجٍه أُْخَرى ، فصار المجموع منها أَحَد َعَشَر َوْجهاً. وما عدا ذلك فمرجوٌع إِلى أَحِد هؤالِء عند المتأَّمِ

، أَو هو فَِعيل بمعنَى مفعوٍل ، أَو بمعنى فاعل.  الشُُّهود ، أَو الُمَشاَهدة ، أَو من الشََّهادة وقد اختَلَفُوا في اشتقاقه ، هل هو من:  قال شيُخنا

راً ُمهذباً الشيُخ أَبو القاسم السُّهيلّي في  (2)وذكروا لُكّلٍ أَْوُجهاً. أَكثر   بما ال َمِزيد عليه.« الروض األُنُف»ذلك ُمَحرَّ

 .«من َوَرِق الَجنَّةِ  (3)لُق في َحواِصِل َطْيٍر خْضٍر تَعْ  الشَُّهداءِ  أَْرَواحُ »:  ، وفي الحديث ُشَهداءُ :  ج

 وقد َسبقَت اإِلشارةُ إِلى االختالف فيه تقريباً. الشََّهادةُ :  االسمُ و

 أَْحِلُف.:  بكذا أَْشَهدُ و

:  ، يقال هادةُ الش أَحدهما جاٍر َمْجَرى الِعْلم ، وبِلَْفِظه تُقام:  يُقال على َضْربَْين:  َشِهْدت قولهم« بصائِِر َذِوي التمييز»قال المصنِّف في 

باهلل إِّن  أَْشَهد:  . والثاني يْجِري َمْجَرى القََسِم ، فيقولأَْشهد أَعلَم ، بل يُحتاج أَن يقول:  أَن يَقول الشاِهدِ  من (4)بكذا ، وال يُْرَضى  أَْشَهد

َمْجَراه في القََسم فيَُجاب بجواب القسم ، « َعِلمت»قََسماً ويَْجِري باهلل ، يكون :  ، ولم يَقُل أَْشَهدُ  إِْن قال:  زيداً ُمْنَطِلٌق. ومنهم من يقول

 : كقوله

ُت لَتبحِنَا  َعِشي ةً و   لقد َعِلمح
 .كَشِهده عايَنَهُ :  شاَهَدهُ ُمَشاهدةً و

 تلبس نُعوَت القُُدِس ، وتَْخرس أَلسنة اإِلشاراِت ،معاينٍة  ُمشاَهدةُ  َمنِزلةٌ عاِليَةٌ من مناِزل السَّاِلكيَن وأَْهِل االستِقَاَمِة ، وهي:  الُمَشاَهدةُ و

 جْمعٍ تْجذب إِلى َعْيِن اليَِقين ، وليس هذا َمحلَّ إِشاراتها. ُمَشاهدةو

مذهب  هكذا ُحِفظ عن العرب ، ال على:  غاَب عنها َزْوُجها ، وهذه بالهاءِ  : ، وامرأَةٌ ُمِغيبةٌ  َحَضر َزْوُجها:  ، بغير هاءٍ  ُمْشِهدٌ  امرأَةٌ و

 القياس.

دُ و داً عبُده ورُسولُه. وهو  أَشهدو أَن ال إِلهَ إِاّل هللاُ ، أَْشَهدُ  واشتقاقُه من .«التَِّحيّاُت هللِ »:  ، معروف وهو قراَءة في الصَّالةِ ، م التََّشهُّ أَنَّ محمَّ

 ، وهو من األَْوَضاعِ الّشرعيّة. الشََّهاَدةِ  تَفَعُّل من

سالَة ، وقيل  (5) (ِإاّن َأْرَسْلناَك شاِهداً )، قال هللاُ َعزَّ وجّل  وسلموآلهعليههللاصلىمن أَسماِء النّبّيِ ، :  الشَّاِهدُ و تِك باإِلْبالغِ والّرِ أَي على أُمَّ

 ُمبَيِّناً.

رونقال المُ  (6) (َوشاِهد  َوَمْشُهود  ):  وقال تعالى  .وسلموآلهعليههللاصلىهو النّبِّي :  الشاهد : فّسِ

:  ، معناه« َشاِهدٌ  وال (7)ما ِلفالن ُرَواٌء »:  َحَسٌن ، أَي ِعبارةٌ َجِميلةٌ. وقال أَبو بكر ، في قولهم شاِهدٌ  لفاُلنٍ :  من قولهم اللَِّسانُ :  الشاهدو

 ما لَهُ َمْنَظٌر وال ِلساٌن.

__________________ 
 .169( سورة آ  عمران اآية 1)
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 .«ذكر أكثر ذلك:  قوله أكثر ذلك ا كذا ابلنسخ ولعر املراد»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
علقت اإلبر من الشــــجر علقاً من ابب قتر وعلوقاً أكلت منها :  قوله تعل  كذا يف اللســــان أيضــــاً ويف املصــــباح»:  ( هبامش املطبوعة املصــــرية3)

 لو إذ الوجه وهو األو  من يرو  قير اجلنة ور  من تعل  الشـــهداء أرواح السللالمعليهأبفواهها وعلقت يف الوادي من ابب تعب ســـرحت وقوله 
 .«اه. األكثر وهو:  القرطيب قا  ا الثاين من وقير ور  يف تعل  لقير الثاين من كان

 وهو ما أثبتناه.« قوله أو ال يرض  ا لعر الصواب وال يرض »:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 .45( سورة األحزاب اآية 5)
 .3( سورة الربوج اآية 6)
 .(َأْحَسُن َأاثاثً َورِْءايً ):  املنظر ا وكذلك الرِّئُي ا قا    تعاىل:  ( الرواء7)
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ُلوُه شاِهد  ِمْنهُ ):  ، قال ُمجاهد الَملَكُ :  الشاِهدُ و  :  ، أَي حافٌِظ َملٌَك ، قال األَعَشى (1) (َويَ ت ْ

ًة  مـــــــــــَ عـــــــــــح ينِّ كـــــــــــافـــــــــــرًا لـــــــــــَك نـــــــــــِ بـــــــــــَ  فـــــــــــال حَتحســـــــــــــــــــــــــَ

لــَ      ِديعــَ دَ اي  شـــــــــــــــــــــاهـــــــِ دِ ِ   شـــــــــــــــــــــاهـــــــِ هـــــــَ  فـــــــاشــــــــــــــــح

  
وال َصالةَ بَْعَدها :  أَنّه َذَكَر َصاَلةَ العَْصِر ثم قال»:  أَيُّوَب األَنصاريّ َرَوى َشِمٌر ، في حديث أَبي يَْوُم الُجْمعَِة ، و:  الّشاِهدُ :  قال الفّراءُ و

 ، أَي يَْحُضر ويَْظَهُر. في الليلِ  يَْشَهدُ  كأَنَّه النَّْجمُ :  قال ؟الشَّاِهدُ  ما:  قلنا ألَبي أَيُّوبَ :  . قالالشَّاِهدُ  َحتَّى يَُرى

 :  ، فّسره ابُن األَعرابّي ، وأَنشد لُسَوْيِد بِن ُكَراَع في ِصفَِة ثَْور ِمن َجْريِهِ  وَسْبِقه لفََرِس على َجْوَدةِ ا يَْشَهد ما:  الشَّاِهدو

ِه و  بــــــــــِ ح بــــــــــِ تــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ اُه فــــــــــلــــــــــم يـ اَء جنــــــــــَ   لــــــــــو شــــــــــــــــــــــــَ

ُه و     ِذلــــــــــــح تــــــــــــَ بـــــــــــــح ٌب مل يـــــــــــــَ دُ لــــــــــــه غــــــــــــائــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــِ

  
 َمُصوُن َجْريِِه.:  بَْذلُه َجْريَه ، وغائِبُه:  شاِهُده:  وقال غيره

 :  ، قال ُحَمْيد بن ثَْوٍر الِهالِليّ  ُشُهودٌ  ، وجْمعُه ِشْبهُ ُمَخاٍط يَْخُرج مع الَولَدِ  الشَّاِهدُ و

وا  بــــــــــُ جــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــَ رِيِّ تـ ابــــــــــِ ِر الســــــــــــــــــــــــ  ثــــــــــح  فــــــــــجــــــــــاَءتح مبــــــــــِِ

ُه     نـــــــــح ف  عـــــــــَ َر  مـــــــــا جـــــــــَ الـــــــــه والـــــــــثــــــــــ  وُدهـــــــــَ هـــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــُ

  
 .(2)َوار األَغراُس الّتِي تكون على رأِْس الحُ :  الشُُّهود:  قال ابن ِسيده

 السَِّريُع.:  من األُمورِ  الشَّاِهدو

ى هذه الّصالةُ َصاَلةَ البََصِر ، :  هو راِجٌع إِلى ما فَسََّره أَبو أَيُّوَب أَنَّهُ النَّْجُم. قال َغيره:  ، قال َشِمرٌ  َصاَلةُ الَمْغِربِ :  الشاِهدِ  َصالةُ و وتَُسمَّ

إِنّها صالةُ :  الّشاهد صالةُ البََصِر ، وقيل في صالة:  (3)ألَنّه يُْبَصُر في َوْقته نُجوُم السماِء ، فالبََصُر يُْدِرُك ُرؤيَة النَّْجِم ، ولذلك قيَل له 

 :  ُر منها ، قالاَل يَْقصُ  كالشَّاِهدِ  الفَْجِر ، ألَن الُمَسافَِر يَُصلِّيها

َر أَذاِن اأَلو ِ   ــــــــــــــــــح ب ــــــــــــــــــَ تح قـ حــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  ب  َفصــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رِ     قـــــــَ ـــــــح يـ ِف الصـــــــــــــــــــــ  ـــــــح ي ُح َكســـــــــــــــــــــَ ـــــــح ب اَء والصـــــــــــــــــــــ  مـــــــَ ـــــــح ي ـــــــَ  تـ

  

تَـعحِجرِ  الش اِهدِ قـَبحَر َصاَلِة  ُسح
 امل

ِريِر أَنه قال ى:  وُرِوَي عن أَبي َسِعيد الضَّ :  ، الْستَِواِء الُمِقيِم والُمَسافِِر فيها ، وأَنَّها ال تُْقَصر. قال أَبو منصور شاهداً  َصاَلةُ الَمْغرِب تُسمَّ

 .شاِهداً  ، ألَنَّ صاَلةَ الفَْجر ال تُْقَصُر أَيضاً ، ويَْستَِوي فيها الحاِضُر والمسافُِر ، فلم تَُسمَّ  (4)والقَْوُل األَّوُل 

ُكالَّ منها ، ويَحُضرون بها ،  يَْشَهُدون ، األَخير قاله الفّراُء ، ألَّن الناسَ  الِقيَاَمِة ، أَو يَْوُم َعَرفَةَ يَْوُم الُجُمعَة ، أَو يوُم :  (5) الَمْشُهودو

رين .(6)ويجَمعُون فيها  َشَمِعه ، ما دام لم يُْعَصر من  العََسلُ  : الشَّْهدُ و يَْوُم القيامِة.:  المشهودو يَْوُم الُجُمعِة ،:  الشاهد : وقال بعُض المفّسِ

 .ُشْهدةو َشْهدة ألَْهل العاِليَة ، كما في المصباح ، واحدته ويَُضمُّ  بالفتح لتميم ،

 [.بن أَبي الصلت]، بالكسر ، قال أَُميَّةُ  ِشَهادٌ :  أََخصُّ ، ج الشُّْهدة:  قيلو

اَلٍء  يـــــــــــــــــــَز  مـــــــــــــــــــِ  ِإىل ُرُدٍح مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

ُك     بــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــُ اَب الــــــــــــــرُبِّ يـ بــــــــــــــَ ادِ لــــــــــــــُ هــــــــــــــَ  ابلشــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 .(7)أَي من لُباِب البُّر 

 ، نقله الصاغانّي. ماٌء لبني الُمْصَطِلِق من ُخَزاَعةَ :  الشَّْهدو

 (َشِهَد هللاُ )، وكذا كلُّ ما كاَن  َم هللاأَي َعلِ :  َسأََل الُمْنِذِرّي أَحمَد بَن يحيى عن معناه فقال (8) هللاُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِاّل ُهوَ  َشِهدَ  في التنزيل العزيزو

 معناه بَيَّن هللا أَن ال إِله إِاّل ُهَو.:  ، قاله ابن األعرابّي. وقال ابن األَنباريّ  أو َكتََب هللا يكون معناه َعِلَم هللا ، أَو قاَل هللاُ  ، في الكتاب
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ُ :  (َشِهَد هللاُ )معنى :  وقال أَبو عبيدة  هو العاِلُم الِّذي يُبَيُِّن ما الشاِهدَ  َعِلَم هللا ، وبَيََّن هللا ، ألَنَّ :  هقََضى هللا ، وحقيقَت

__________________ 
 .17( سورة هود اآية 1)
 واحدها شاهد.:  والش هُود ما لرج عل  رأس الولد:  ( كذا ا وقو  ابن سيده كما نقله صاحب اللسان2)
 .«أي املذكور صالة اخل فالتذكري صحيح:  قوله قير له»:  ( كذا يف اللسان وهبامشه3)
 ( يعين قو  ِشر ا وهو ما ورد يف التهذيب.4)
 .(َوشاِهد  َوَمْشُهود  ):  ( يعين يف قوله تعاىل5)
 .«ألن الناس يشهدونه وحيضرونه و تمعون فيه»:  ( عبارة اللسان6)
 ما كان.( وقير الش هد والش هد والش هدة والش هدة العسر 7)
 .18( سورة آ  عمران اآية 8)
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َئ شـــيئاً واحداً مم ا أَ  ِدُر َأَحٌد َأن يـُنحشـــِ هَدتو  نشـــَب اَعِلَمه ا فاهلل قد َد   عل  َتوحيِدِه ِبميض ما َخَلَ  ا فـََبا  أَنه ال يـَقح  شـــَ
َرِته ا َاَلِئَكُة ملا عايـََنتح من َعظيِم ُقدح

ِهدو  امل ِدُر عليه غريُه. أُولو الِعلحِم مبا ثـَبَ  شــــــــــــــَ ت ِعنحَدهم َوتَبا  ِمن َخلحِقه اّلِذي ال يـَقح
 عند ا اِكِم ا َأي َبا  ما يـَعحَلُمه وَأ حَهَره. َشِهَد الشاِهدُ و  َبا    وَأ حَهَر.:  (َشِهَد هللاُ ):  وقا  أَبو الَعب اسِ 

نِ و أَن ال إِلهَ  وأُبَيِّنُ  أَن ال إِلهَ إِاّل هللا أَي أَْعلَمُ :  أَنَّ محمداً رسوُل هللا. قال أَبو بكر بن األَنبارّيِ  أَشَهدُ و أَن ال إِلهَ إِاّل هللا أَْشَهدُ :  في قَوِل المؤذِّ

إِال هللا 
(1). 

دَ  ، أَْمَذى:  أَْشَهدَ و اْشقَرَّ ، واخَضرَّ ِمئَْزُره.:  أَْشَهدَ و بَلََغ ، عن ثَْعلََب.:  فاَُلنٌ  أَْشَهدَ و أَْحَضَرهُ.:  إِْماَلَكه أَْشَهَدهُ و تَْشِهيداً ، وهذه عن  كَشهَّ

 أَْكثََر َمْذيَه. والَمْذُي ُعَسيلةٌ.:  الصاغانّي ، إِال أَنه قال في تفسيره

 :  ، وأَنشد َرَكتْ حاَضْت وأَدْ  إِذا الجاريةُ  أَْشَهَدتو الغاُلُم ، إِذا أَْمَذى وأَدَرَك ، أَْشَهدَ :  عن أَبي عمٍروو

رًا  ي عـــــــــــامـــــــــــِ اجـــــــــــِ نـــــــــــَ تح تــــــــــــُ َداقـــــــــــامـــــــــــَ  فـــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــَ

َد     ـــــــــــَ ت ىت  اغـــــــــــح ُه حـــــــــــَ ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ ل ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ هـــــــــــا ل َداســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  ف

  
جُل ، أُْشِهدَ :  عن الكسائيّ و  : ، كُمْكَرٍم ، وأَنشد ُمْشَهدٌ  فهو الشََّهاَدة ُرِزقَ :  َشِهيداً كاستُْشِهدَ  قُتَِل في سبيِل هللا:  مجهوالً  الرَّ

َهَداأَُقوُ  سَبُموُت  (2)َأان   ُمشح
 وَمْجَمعُهم. َمْحَضُر الناِس  بالفتح في الكّل ، وَضّم الهاِء في األَخير ، األَِخيَرتَان عن الفَّراِء في نوادره الَمْشُهَدةُ و ، الَمْشَهدةُ و ، الَمْشَهدو

 بها ، من هذا. المواِطُن الّتي يَجتمعون:  مكَّةَ  َمَشاِهدُ و

 من سلًى أَو َدٍم.:  وفي بعض النُّسخ من َدٍم أَو َسلًى ، أَي الَمْوِضع الّذي أُْنتَِجت فيه ، آثَاُر َمْوِضعِ َمْنتِجها:  بالّضمّ  النّاقَةِ  ُشُهودُ و

اِهُد ُعَمرُ  الشيخ:  كُزبَْيرٍ و  ، هكذا في النُّسخ. الزَّ

مةُ بْنت َسْعد ، لها ِذْكر.:  صحابِيٌّ وكان يقال له أَميُر ِحْمصَ  بن َعْمٍرو ُشَهْيدِ  بن َسْعِد بنِ  ُعَمْير:  والصواب  نَِسيُج َوْحِده. وأُْختُه َسالَّ

حانُوت »مؤلّف كتاب  األَديبُ  األَْشَجِعيّ  ُشَهْيدٍ  أَحمَد بِن عبد الَمِلك بن عمر بن محّمد بن عيسى بن أَحمُد بُن عبِد الملك بنِ  أَبو عامرو

تْبَةَ والَجاللَةَ عن أَْسالفِه ، وتوفِّي سنة  (3) 372ُوِلَد بِقُْرُطبَة سنة  .«العَطَّار  :  ، وعلى ُرَخامِة قَْبِره من ِشْعِرهِ  (4) 426وَوِرث الرُّ

ـــــــــــــا  ن لـــــــــــــح د َأطـــــــــــــَ مح فـــــــــــــقـــــــــــــَ يب قـــــــــــــُ  اي صـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــِ

ودُ     جـــــــــــــــــــــُ َد  هـــــــــــــــــــــُ
َ

وَ  املـــــــــــــــــــــ ُن طـــــــــــــــــــــُ  َأحنـــــــــــــــــــــَح

  

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــقـــــــــــــــوَم مـــــــــــــــن ـــــــــــــــنح ن ـــــــــــــــقـــــــــــــــا  ِد ل  ف

ن فـــــــــــــــَ     لـــــــــــــــيـــــــــــــــدُ مـــــــــــــــا داَم مـــــــــــــــِ نـــــــــــــــا اجلـــــــــــــــَ  وقـــــــــــــــِ

  

نـــــــــــــــا  مـــــــــــــــح عـــــــــــــــِ يـــــــــــــــلـــــــــــــــٍة نـــــــــــــــَ مح لـــــــــــــــَ ُر كـــــــــــــــَ ذحكـــــــــــــــُ  تـــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــدُ     ي ــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــاُن عــــــــــــــــــِ ا وال هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِّ ل  يف  ــــــــــــــــــِ

  

روٍر  ـــــــــــــــــََ  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا و  مح ســـــــــــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــَ

ود    ر ُه  ـــــــــــــــــــــــــــَُ ُه بـــــــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

َقضــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــَ نح تـ كــــــــــــــــُ ر  كــــــــــــــــَبنح مل يــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــُ

ـــــــــــــــــدُ و     ي ـــــــــــــــــِ ت ه حـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــــٌر عـــــــــــــــــَ ؤحمـــــــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ــــــــــــــــــة  ي فــــــــــــــــــِ ٌب حــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِ ه كــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــَ ل  َحصــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ه صـــــــــــــــــــــــــــــــاِدٌ  و     مـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــدضـــــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ــــــــــــــــا  ن ــــــــــــــــح ت ــــــــــــــــَ بـ كــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــَ ا ِإن تـ ــــــــــــــــَ ن لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  اي َويـ

ِديـــــــــــــــــدُ     ُه شـــــــــــــــــــــــــــــــَ طحشـــــــــــــــــــــــــــــــُ نح بـــــــــــــــــَ ُة مـــــــــــــــــَ  َرمحـــــــــــــــــح

  

وحىَل  وًا فـــــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــــَت مـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــح  اي ربِّ عـــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــدُ     بـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ رَِ  ال ـــــــــــــــــــح َر يف أَم  َقصـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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. وعبُد الملك 393القُْرُطبِّي َرَوى عن قاسم بن أَْصبَغ وغيره ، ومات سنة  ُشَهْيد وأَبوه أَبو َمروان ، عبُد الملك بن أَحمد بن عبد الملك بن

 َذَكرهما ابن بَْشُكوال. 408، أَبو الحسن القُْرطبّي مات سنة  ُشَهْيد بن َمْرَوان بن

 * ومما يستدرك عليه :

ر قولُه تعالى الشَّهادة  .(5) (هادات  اِبهللِ َفَشهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع شَ ):  اليَميُن ، وبه فُّسِ

__________________ 
 أعلم وأبّا أن  مداً رسو   .:  أشهد أن  مداً رسو   :  وقوله:  ( هذه عبارة اللسان وزيد يف التهذيب1)
 إين.:  ( التهذيب2)
 .220/  3( ترجم له يف معجم األدابء 3)
 فكاألصر. 120/  1ألعيان وردت ابألحرف. ويف وفيات ا 312سنة :  ( معجم األدابء4)
 .6( سورة النور اآية 5)
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 يَْحُضره أَهُل السماِء واألَرِض.:  (يَ ْوم  َمْشُهود  ) َصاَلةُ الفَْجِر. و:  الَمْشُهودو

 .(1)هم األَنبياُء :  ، كناِصر وأَنصار ، وقيل شاِهدٍ  المالئَِكةُ ، جْمع:  األَْشَهادو

 منكم الِمْصَر في الشَّْهر. َشِهد أَي َمن (ِمْنُكُم الشَّْهرَ َشِهَد ) (2) (َفَمنْ ) و

 الَمْجَمُع من الناس.:  الشََّهاَدةو

 المالئِكةُ ، ويُْكتَب أَْجُرها للُمَصلِّي. يَْشَهدها هي الَمكتوبةُ ، أَي:  (3) الَمْشهودةُ و

ره ُكراع بأَكثَر من هذا. الشََّهادة من:  الشاِهدُ : و قال ابن سيده  عند السُّلطان ، لم يُفّسِ

دَ و  .الشَّهاَدةَ  َطلَبَ :  تَشهَّ

 قَْريَة بمصر.:  َشَهادةَ  وُمْنيَة

 ُخَزيمةُ بن ثابٍت.:  الشََّهاَدتَْين وذو

 بن غاِفِق بن َعّكٍ من األَْزد. الشاِهدو

وفِّي ، صاحب:  معروفة ، وبالفتح:  ، الكاتبة ، بالّضمّ  ُشْهَدةُ و َحّدث بمصر عن أَحمَد بن َعطاٍء  شْهدة أَبو اللَّْيث َعتِيُق بن أَحمد الصُّ

وَذباِرّي ، وأَحمد بن حسن بن علّيٍ المصرّي ، ُعِرف باْبن شيد العَطَّار. َشْهَدة الرُّ  ، من ُشيوخِ الرَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 ُسْلطاُن الِفتْيَان.:  ، وهو من أَسمائِهم ، ومعناه َشْهَمرد:  [شهمرد]

دِ  ُطلوُع الشَّْمِس وارتفاُعها ، ، أَهمله الجوهرّي ، وقال اللَّيث ، هو التَّْشِويدُ :  [شود] َدت ، يقال كالتََّشوُّ هو  أَو الشَّمس ، إِذا ارتفَعَْت ، َشوَّ

 المعجمة. قاله أَبو منصور. الصواب بالذّالِ و تصحيف ،

يدِ  َطاَله:  هُ َشْيداً يَِشيدُ  الحائِطَ  شادَ :  [شيد] وقوُل  وغيره« الكفاية»، كما في  ما ُطِلَي به حائٌِط من ِجّصٍ ونحِوه:  وهو ، بالكسر بالّشِ

ِحجارةٌ ِماَلط ، بالميم ، ألَنَّ الباَلَط  : َغلٌَط. والصواب الموّحدةِ ، أَو باَلٍط ، بالباءِ  (4)من ِجّص :  ، وفي بعض النسخ من ِطينٍ :  الجوهرّيِ 

يُن.  ال يُْطلَى بها ، وإِنما يُْطلَى بالِماَلِط وهو الّطِ

ا :  وقد يقال:  قال َشيُخنا ، إِن الباَء في باََلٍط بدٌل من الميم ، أَو قََصَد أَن الباََلَط الّذي هو الِحَجارةُ يُْطلَى به بْعد َحْرقِِه وَصيرورته ِجصًّ

 انتهى. ويُْطلَى ، وباب المجاز واسع ، فال غلط حينئذ. بِه يُشادُ  والِجصُّ هو المنصوص على أَنه

 ِء على نْفِسِه ، كما هو ظاهر.فيكون عطُف الباَلط على الجّصِ على النسخة الثانية ، بهذا المعنى ، من باب عطف الشي:  قلت

يِد ، قال هللاُ تعالى المعموُل بِهِ :  ، على وْزن أَِمير الَمِشيدو وقال  .(6) (يف بُ ُروج  ُمَشيََّدة  ):  وقال تعالى .(5) (ر  َمِشيد  َوَقصْ ):  ، أَي بالّشِ

 :  الشاعر

لــــــــــــــح   شــــــــــــــــــــــــــــاَدهُ  ُه كــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــ  ل رًا وجــــــــــــــَ رحمــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

ورُ     ريحِ يف ُذرَاُة وُكــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــ   ًا فــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــِ

  
لُ :  كُمَؤيَّدٍ  الُمَشيَّد البناءُ و  للَواِحِد ، الَمِشيد ، نقالً عن الكسائّي ، فيما رواه عنه أَبو ُعبَْيٍد. في أَن وقول الَجْوَهِريّ  ، قاله أَبو ُعبَْيد ، الُمَطوَّ

 الُمَشيَّد جمعُ  ، بالهاِء مع التشديد ، الُمَشيََّدةَ  الذي قاله الكسائيُّ أَنَّ  وإِنََّما وَوَهٌم من الجوَهِرّيِ على الكسائّيِ. َغلَطُ  (7) للَجْمع بالتشديد الُمَشيَّدو

ا بغير هاءِ  ّي في حواشيه ، قال (8) َمِشيدٌ  ، فأَمَّ وقد َغِلط :  ، كأَِميٍر فهو من ِصفة الواحد ، وليس من صفَة الجْمع. هكذا نصُّ عبارةِ ابن بَّرِ

يد المعمولُ :  الَمِشيد:  الِكسائيُّ في هذا القَْوِل ، فقيل ل. قال الُمَشيَّد ، وأَما بالّشِ قال ابن :  ال ُمَشيَّد َمِشيدٍ  ذا جْمعُ على ه فالُمَشيَّدةُ  فهو الُمَطوَّ

 والكسائيُّ يَِجلُّ عن هذا.:  سيده
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 وهذا الذي ذكَره الرادُّ على الكسائّي هو:  قال األَزهريّ 

__________________ 
 .(يَ ْوَم يَ ُقوُم اْْلَْشهادُ ):  ( يف تفسري قوله تعاىل1)
فمن شـهد منكم يف :  نصـب الشـهر بنزع الصـفة ا ومل ينصـبه بوقوع الفعر عليه واملعىن:  الفراء. قا  185سـورة البقرة اآية « ومن»( األصـر 2)

 الشهر أي كان حاضراً غري غائب يف سفره.
 .«فإهنا مشهودة مكتوبة»:  ( وقد وردت يف حديث الصالة3)
.:  ( يف الصحاح املطبوع4)  من جصٍّ
 .45( سورة ا ج اآية 5)
 .78( سورة النساء اآية 6)
 للجميض.:  ( القاموس والصحاح ا ويف التهذيب7)
 ُمَشي د ضبرت قلم.:  ( يف اللسان8)
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َهِب َمن يَر  َأن  قوهَلُم:  ملعروُف يف الل َغة. قا  ائيِّ عل  َمذح ي دة:  َويـَت ِجه عندي قـَوحُ  الِكســــَ صــــة:  ُمشــــَ يد جُمَصــــ  ا  ابلشــــِّ
ي دٌ  فيكون يدٌ و  ُمشـــــَ يداً  ن  مبعىن ا ِإال  أَ  َمشـــــِ ورُ  (1)ال َتدخُله اهلاُء للجماعِة فيقاَ   َمشـــــِ يدةٌ  ُقصـــــُ َا يقا ُ  َمشـــــِ  ُقصـــــورٌ :  ا وِإل 
ي َدةٌ  تَـغحىَن فيه عن اللفظة بغريِها ا كاســــــتغناِئهم برَتَ  عن َودََع ا وكاســــــتغنائهم عن واِحدِة  ُمشــــــَ ا فيكون من ابب ما ُيســــــح

َخاِض بقوهلم
َ
 ت ِجُه قوُ  الكسائّي.َخِلَفة ا فعَل  هذا يَـ :  امل

ٌق في َجْمعٍ ،  : يشدَّد ما كان في َجْمٍع ، مثل قولك:  وقال الفّراءُ  مررت بثياب ُمَصبَّغة ، وِكباش ُمَذبَّحٍة ، فجاز التشديد ، ألَن الفعل ُمتَفَّرِ

جٍ :  فيه التشديُد والتخفيُف ، مثل قولكفإِذا أَْفردَت الواِحَد من ذِلك ، فإِن كان الفعُل يَتردَّد في الواِحِد ويكثُر ، جاز  ،  (2)مررت برجٍل مَشجَّ

ٍق ، وجاز التشديُد ، ألَن الفعَل قد تَردَّد فيه وَكثَُر ، ويقال ُمَذبَّح. فإِن الذَّْبح ال يَتردَُّد كتََردُّد :  َمرْرت بكْبش َمْذبُوحٍ ، وال تقل:  وبثَوٍب ُمَخرَّ

ِق. وقوله  بِنَاٌء ، والبِنَاُء يَتطاَوُل ويَتََردَُّد. ويُقَاُس على هذا ما ورد. كذا في اللَِّسان. التَّْشيِيد يجوز فيه التشديُد ، ألَن ِشيدمَ  وقَْصر:  التََّخرُّ

بِذْكِره ، في الَخْير والّشّر ،  ادَ أَش:  صاِحبُه ، وهو ِشْبه التَّْنديد ؛ كما قالَهُ اللَّْيُث. ويقال بما يَْكَرهُ  (3) َرْفُع الصَّوتِ :  اإِلشادةُ :  من الَمَجازو

 والمْدح والذَّّم ، إِذا َشهَّره وَرفَعَه.

على ُمْسِلٍم َعْوَرةً يَِشينُه بها بغَْيِر َحّقٍ شانَهُ هللا  أََشادَ  َمن»:  بِِذْكِره ، أَي َرفََع من قَْدِره. وفي الحديث أَشادَ :  وأَفرَد به الجوهريُّ الَخْيَر فقال

ْلته ، فاستُِعير لرْفع َصوتَِك  َشيَّْدتهو ، ُمَشادٌ  البُْنيَاَن فهو أََشْدتُ  بِه ، إِذا أَشاَعه وَرفَع ذْكَره ، من أََشادَ و أَشاَده:  ويقال«. َمةيوَم الِقيَا ، إِذا َطوَّ

 بما يَْكَرُهه صاِحبُك.

ً و الَّةِ :  اإِلشادة:  من المجاز أَيضا َف :  الَّةِ بالضَّ  أَشادَ  : ، يقال تَْعِريُف الضَّ ْفتَُها ، أََشْدتُ . و(4)َعرَّ ْفتُه. وقال :  ءِ بالشَّي أََشدتو بها َعرَّ َعرَّ

 به ، ضالَّةً كانت أَو غير ذلك. أََشْدتَ  ٍء َرفَْعَت به َصْوتَك ، فقداألَصمعيُّ ، ُكلُّ شيْ 

 ، وهو َمجاز مستعاٌر من التَّْنِديِد ، على الُمبَالغة. اإِلهالكُ  اإِلشادةو

يادُ و  ، وهو َرْفُع الصَّْوت بِه ، مأْخوذٌ من كالم األَصمعّي. الدُّعاُء باإِلبلِ  ، بالكسر الّشِ

يَادُ و يِب بالِجْلِد ،:  الّشِ  .(5) كالتَّْشيِيد:  ، وفي بعض النُّسخ كالتََّشيُّد َدْلُك الّطِ

جلُ  َشادَ و اَغانّي. َهلَكَ  ، إِذا يَِشيد َشْيداً  الرَّ  ، نقلَه الصَّ

 فصل الصاد
 املهملة مع الدال

ْخدو ، أَو َحِميَْت عليه. أَحرقَتْهو أَصابَتْه : تَْصَخُده َصْخداً  ، الشَّْمُس ، كنَفَع َصَخَدتْه:  [صخد] َرِد ، وقد:  الصَّ  الهامُ  َصَخدَ  َصْوُت الَهاِم والصُّ

َردُ  تَ :  َصخيداً و يَْصَخد َصْخداً  والصُّ  : ، وأَنشد َصواِخدُ  وهامٌ  صاَح.و َصوَّ

 (6) َصواِخدُ صاَح ِمَن اإِلفراِط َهاٌم و 
 :  ، قال الُهَذليُّ  صاِخدٌ  منه ، ومال إِليه ، فهو استََمعَ :  كقُعودٍ  يَْصَخُد ُصُخوداً  إِليه فاُلنٌ  َصَخدَ و

َت َأاب ِإايٍس  مـــــــــــــح لـــــــــــــِ ال  عـــــــــــــَ ِدي هـــــــــــــَ هـــــــــــــَ  َمشـــــــــــــــــــــــــــح

واِد    
َ

ــــــــــــــــــَت ِإىل املــــــــــــــــــ َم أَن دُ َأاي  خــــــــــــــــــَ  َتصــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
هُ :  صاِخدٌ  ، فهو َصَخداً  ، النََّهاُر ، كفَِرحَ  َصِخدَ و ً  يوُمنا َصَخدَ  َشِديٌد. وكذلك:  صاِخدٌ  ، وَحرٌّ  اشتَدَّ َحرُّ ، على  َصْيُخودٌ  ويومٌ  .يَْصَخد َصَخَدانا

ك ، بفتح فسكون َصْخَدانٌ و ، َصْيَخدٌ و فَْيعُول ، الَحّرِ ، أَي  َصَخَدانِ  أَتيتُه في:  . ويقالَصْخَدانَةٌ  ، ولَْيلة شِديُد الَحرِّ :  (7)، عن ثَْعلب  ويَُحرَّ

 في ِشدَّتِه.

 .َصْيُخودٌ  الهاِجَرةُ ، وهاجرةٌ :  الصاِخدةُ و
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__________________ 
 .«عبارة اللسان ا والصواب فال يقا  كما هو واضح هكذا:  قوله فيقا »:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 مشجمج.:  ( عن التهذيب ا وابألصر2)
مبا :  ء. وما أورده الشارح يواف  سيا  التهذيب وفيهء بد  ابلسيويف نسخة  نية منه ابلشي« ءاإلشادة رفض الصوت ابلسي:  ( يف القاموس3)

 يكره صاحبك.
 عّرفها.:  ( يف األساس4)
 وهي الجي وردت يف القاموس املطبوع.( 5)
 :  ورد البيت منسوابً البن براقة ومتامه (فرط)( يف اللسان 6)

 إذا الــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــر أدجــــــــــــــ  واكــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــرت جنــــــــــــــومــــــــــــــه 

 صـــــــــــــــــــــــــــــاح مــــــــــــــــن األفــــــــــــــــراط هــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــــــــــــواخــــــــــــــــدُ و    

  

 ونسب ابن بري هذا البيت لألجدع اهلمداين.

دان»( قوله عن ثعلب يعين 7)  كما يف اللسان.« َصخح
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 ، والبَْرُد بَصناِديِده. بَِصيَاِخيِده َرماني الَحرُّ :  َسَجعَات األَساسومن 

اُء راِسيةٌ  : ، األَخيرة عن الصاغانّيِ  َصْيخادٌ و ، َصْيُخودٌ  َصْخَرةٌ و ال تَْعَمُل فيها الَمعَاِوُل. :  َصْيُخودٌ  َصْخَرةٌ :  ، وفي األَساس َشِديدةٌ  َصمَّ

ْيُخود:  وفي اللسان ُك من مكانَِها ، وال يَْعَمل فيها الَحِديُد ، وأَنشد:  الصَّ ْلبَةُ ال تحرَّ ْخرة الَمْلَساُء الصُّ  : الصَّ

َرة   الص يحُخودِ مَححرَاُء ِمثحُر الص خح
لُود. (1) ْيُخودو وهي الصَّ ً  الصَّ ْخَرةُ العَِظيمةُ التي ال يَْرفَعُها شي:  أَيضا ّمةوال شيْ ٌء ، وال يأُْخذُ فيها ِمْنقَاٌر الصَّ  : ٌء ، قال ذو الرُّ

رِة  بَـعحَن ِمثحَر الص خح  الص يحُخودِ يـَتـح
َها إِذا َحِميَْت عليها الشَّْمُس. َصْيُخودٌ  َصْخرةٌ :  وقيل ْلبَة الّتي يَْشتَدُّ َحرُّ  ، وهي الصُّ

م هللا وجهه ّمِ من»:  وفي حديِث َعلّيٍ ، كرَّ  .«َصياِخيِدها َذَوات الشَّنَاِخيِب الصُّ

ْيَخدُ و َي به  َعْيُن الشَّْمِس :  الصَّ ُسّمِ
ها ، وأَنشد اللَّيث (2)  : ِلِشدَّةِ َحّرِ

 الص يحَخدُ َوقحَد اهلَِجرِي ِإَذا اسَتذاَب 
ُجلُ  أَْصَخدَ و َخَدانُ و ، اإِلصَخادُ و َصَخَدهمو أَْظَهْرنَا ، وَصَهَدُهم الَحرُّ ،:  ، كما يُقَال أَصَخْدنَا:  ، ويقال َدَخَل في الَحرِّ :  الرَّ .:  الصَّ  ِشدَّةُ الَحّرِ

 واْستَْقبَلََها. تََصلَّى بَِحّرِ الشَّْمِس :  الِحْربَاءُ  أَصَخدَ و

اِخدة ، الهاِجَرةُ :  الَمْصَخَدةو  الَحّرِ وَصيَاِخيِده. َمَصاِخدِ  أَتيتُه في:  يقال َمَصاِخدُ :  ج ، كالصَّ

. د ، : من الصَّْرف وقد يُْمنَع بفتح فسكون ، َمْصروفاً ، َصْخدٌ و  نقله الصاغانيُّ

ْيَخُدونُ و َدة ، قال ابُن ُدَرْيد الصَّالبَةُ :  الصَّ ، أَي فَْرٌد َضِعيف ،  ، أَي ُصْنبُورٌ  صاِخدُ  (3) واحٌد فاِخذٌ :  يقالو هكذا قالوا. وال أَعرفها.:  والّشِ

 أَي ال أََخ له وال َولََد.

 * ومما يستدرك عليه :

 :  الُمْنتَِصُب ، قال َكْعب:  الُمْصَطِخدُ 

رحاَبُء  ر  بــــــــــه ا ــــــــــِ ظــــــــــَ وحمــــــــــًا يــــــــــَ ــــــــــَ داً يـ خــــــــــِ طــــــــــَ  ُمصــــــــــــــــــــــــح

و ُ     لــــــــــــــُ اِر ممــــــــــــــَح ُه ابلــــــــــــــنــــــــــــــ  يــــــــــــــَ احــــــــــــــِ َبن  ضــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

  
.  وكذِلُك الُمْصَطِخُم. يَِصُف انتصاَب الِحْربَاِء إِلى الشَّْمس في ِشدَّة الَحّرِ

ْخدو ْخدو َدٌم. وما في السَّابِياِء ،:  ، بالّضمّ  الصُّ اِد على المضارعة. : الصَّ ين لغةٌ في الصَّ ْفَرةُ في الَوْجِه. والّسِ َهُل ، والصُّ ،  َصْيَخدٌ و الرَّ

 موضع.:  كَحْيدرٍ 

ٌ  ُصدَّاد ، من قَومٍ  صادُّ  ، وَرجلٌ  أَعَرضَ  ، كقُعودٍ  ُصُدوداً و يِصدُّ َصدًّاوَ  يُصدُّ  َعْنه َصدَّ :  [صدد]  ، َصوادَّ  (4)، من نِْسَوةٍ  صادَّةٌ  ، وامرأَة

 :  أَيضاً ، قال القُطاِميُّ  ُصدَّادٍ و

لـــــــــــــٌة  اِن مـــــــــــــائـــــــــــــِ بـــــــــــــ  ن  ِإىل الشـــــــــــــــــــــــــــ   أَبصـــــــــــــــــــــــــــاُرهـــــــــــــُ

مح غــــــــــــرَي و     هــــــــــــُ ــــــــــــح نـ ن  عــــــــــــَ ادِ قــــــــــــد أَراهــــــــــــُ د  (5)صــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 َصدََّها أَي (6) (َوَصدَّها ما كاَنْت تَ ْعُبُد ِمْن ُدوِن هللاِ ):  عنه ، قال هللاُ َعزَّ وجلَّ  َمنَعَهُ وَصَرفَهُ  ، ِإذا َصدًّا فاُلناً عن كذا َصدَّ :  يقالو

ُهْم َعِن السَِّبيلِ ):  كونُها من قَْوٍم كاِفِريَن عن اإِليمان. وفي التنزيل اُء  َصدََّدهو إِْصداداً ، كأََصدَّهُ  (7) (َفَصدَّ ة، وأَنشد الفَرَّ مَّ  :  لذي الرُّ



4043 

 

د واأانٌس  ُم  َأصــــــــــــــــــــــَ هــــــــُ ــــــــح نـ ِف عــــــــَ ــــــــح ي اَس ابلســــــــــــــــــــــ  ــــــــ  ــــــــن  ال

ُدودَ     ِم  صـــــــــــــــــــــُ وائـــــــِ وِف ا ـــــــَ ي عـــــــن أُنـــــــُ َواقـــــــِ (8)الســـــــــــــــــــــ 
 

  
__________________ 

 متِقدة.:  وهاجرة صيخود:  ( يف اللسان1)
الفعر ا ألن الفاعر ضـــمري عائد عل  مؤنث ا إن كان بتبنيث « ليت به»والصـــواب أن يقا  « لي به»( كذا ابألصـــر والتهذيب واللســـان 2)

 املؤنث حقيقياً أو جمازايً وجب  نيث الفعر.
 .«قاحد»:  ( يف التكملة3)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.4)
 اللسان ا وكتب عليه املشهور عين.:  قوله عنهم كذا»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 .43( سورة النمر اآية 6)
 .38وسورة العنكبوت اآية  24ة النمر اآية ( سور 7)
 ( صّوب ابن بري انشاده.8)

 صدود السواقي عن ر وس املخارم
صدوا الناس عنهم ابلسيف كما ُصدت هذه األهنار عن املخارم فلم تستطض أن :  جماري املاء. واملخرم منقطض أنف اجلبر ا يقو :  والسواقي

 ترتفض ِإليها.
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.و َعجَّ :  َصِديداً و َصدًّا ، بالكسر ، يَِصدُّ و ، بالّضّم ، يَُصدُّ َصدَّ و َوَلّما ُضِرَب اْبُن َمْرََيَ َمَثاًل ِإذا قَ ْوُمَك ِمْنُه ):  وفي التنزيل َضجَّ
ون ، وقد قُِرئ (1) (َيِصدُّونَ  ون َويِعجُّ ، مثل َشدَّ يَُشّد ويَِشّد ،  يِصدُّ وَ  َصدَّ يُصدُّ  تقول (2)أَي يُْعِرُضون. قال األَزهرّي  يَُصدُّون : أَي يَِضجُّ

 ، بالكسر. (َيُصدُّونَ ):  واالختيار

، يستِوي فيه  أَُصدُّه َصدًّا فََصدَّ يَُصدُّ  فاُلناً عن أَمِرهِ  َصَدْدتُ  يقال:  وهي قراَءة ابن عباس. وعلى قوله في تفسيره العََمُل. قال أَبو منصور

. َصدَّ يَِصدُّ  لَْفُظ الواقعِ والالِزِم ، فإِذا كان المعنَى يَِضجُّ َويِعجُّ فالَوْجهُ الَجيِّدُ   ، مثل َضجَّ يَِضجُّ

ى الِقيَاس ، والّضّم الالِزَم ، سواٌء كان بمعنى َضجَّ أَو أَعَرَض ، فمضاِرُعهُ بالَوْجَهْين ، الكسر عل َصدَّ  أَن:  ونقل شيخنا عن شروح الالِميَّة

 وكالُم المصنِّف يقتِضي أَن الَوْجَهْين في معنَى َضجَّ فقط. وليس كذلك.:  على الشُّذوذ. قال

َكةً ، داِرهِ  َصَددَ  داِريو هذه ، َصَددِ  يقال هذه الدار على:  عن اللّيثو  ، كذا في النُّْسخ ، بتذكير الضمير والصواب أَي قُبَالَتَهُ وقُْربَهُ  محرَّ

تأْنِيثُه 
يت ، نُِصَب على الظَّْرفِ  ، كما في سائر األُمهات (3) ّكِ َددُ  ، قال أَبو ُعبَْيد ، قال ابن الّسِ ، أَي  َصَدِدهِ  ، هذا ، وبَِصَدِه ، وعلى الصَّ

 قُبَالَتَهُ.

ِديدُ و قِيقُ :  الصَّ  .«أَْهِل النَّارِ  َصِديدِ  يُْسقَى ِمن»:  المختِلُط بالدَِّم قبل أَن تَْغلَُظ الِمدَّة. وفي الحديث ماُء الُجْرحِ الرَّ

 هو الدَُّم والقَْيُح الِّذي يَِسيل من الَجَسِد.:  قال ابن األَثير

ِديدُ :  وقال ابن ِسيده  القَْيُح الِّذي كأَنَّه ماٌء وفيه ُشْكلَةٌ.:  الصَّ

ِديدُ و  الّدُم الُمْختِلط بالقَْيحِ في الُجْرحِ. (4) [الصديد: ] ما يَِسيُل من ُجلوِد أَْهِل النَّار. وقال اللَّْيث:  قرآنفي ال الصَّ

ِديدُ :  قيلو  أَي َغلُظ ، نقله الصاغانّي. أُْغِلَي َحتَّى َخثُرَ  إِذا الَحِميمُ :  الصَّ

ض:  التَّصدُّدُ و التَّْصِفيُق.:  التَّْصِديدُ و ي وتُْبَدُل الداُل ياًء ، فيقال هذا هو األَصل ، ، التَّعَرُّ َوما كاَن ):  عزوجلقال هللا  التَّْصِديَهُ و التََّصّدِ
ْيِت ِإاّل ُمكاًء َوَتْصِديَةً  ِفيُر ،:  فالُمَكاءُ  (5) (َصالهُتُْم ِعْنَد اْلب َ ، ألَن اليََدْين تَتصافَقاِن  تَِصديةٌ :  وقيل للتَّْصِفيق:  التَّْصِفيقُ :  التَّْصِديةُ و الصَّ

 األُخَرى ، وهما َوْجهاها. َصدَّ  هذه َصدُّ و ، فيقابِل َصْفُق هِذه َصْفَق األُخرى

ْيُت أَْظفَاِري. في حروف كثيرة. قالَ :  ونظيره:  التَّْصِفيُق والصَّوُت ، على تحويل التّضعيف. قال:  التَّْصِديَةُ :  وعن ابن سيده قد :  قَصَّ

 ه سيبويه باباً. وقد َذَكَر منه يَعقُوُب وأَبو عبيٍد أَحُرفاً.َعمَل في

ي يقال:  وفي التهذيب  ، إِذا َصفََّق. تَْصِديةً :  صدَّى يَُصّدِ

دُ  (6) َصدَّدَ :  وأَصله ْيُت أَْظفَاِري ، واألَصلُ :  ، فكثَُرت الّداالت ، فقُِلبَت إِحداُهنَّ ياٌء ، كما قالوا يُصّدِ قال ذلك أَبو  : . قالقََصْصتُ :  قَصَّ

ْستُِميُّ ، إِلى أَن يت ، وغيرهما. وذَهَب أَبو جعفر الرُّ ّكِ َدى فِْعٌل.  التَّْصِديَةَ  ُعبَْيٍد ، وابُن الّسِ َدى ، وهو الصَّوُت ، ولم يُستَعمل من الصَّ من الصَّ

 والَحْمل على الُمستعَمل أَْولَى.

ٌش.هو كالٌم ظاهٌر ، وفي كالم المص:  قال شيُخنَا  نِّف لَفٌّ ونَْشٌر ُمَشوَّ

ض له ، وتَِميل إِليه وتُْقبِل عليه ، يقال:  معناه (7) (َأّما َمِن اْستَ ْغىن فَأَْنَت َلُه َتَصّدى):  وقول هللا تعالى فاَلٌن لفاُلن ، إِذا  تََصدَّى تَتَعرَّ

َض له. واألَْصل ب إليه ، من (فَأَْنَت َلُه َتَصّدى):  معنى قولهويجوز أَن يكون :  . وقال األَزهريّ تَصدَّدَ  تَعَرَّ َددِ  أَي تَتَقَرَّ وهو القُْرُب  الصَّ

 ، كما تقدَّم.

دَّادو انٍ  الصُّ ، وقد جاَء في كالِم قَْيس وفَّسره به أَبو زيد ،  أَو سامُّ أَْبَرصَ  من جْنس الُجْرَذاِن ، وُدَوْيبَةٌ  ، عن الصاغانّي ، الَحيَّةُ :  ، َكُرمَّ

 : الَوَزُع ، أَنشد يعقوب:  بِعَه ابُن سيده ، وقيلوتَ 
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ادِ ُمنحَجِحراً ُمنحَجَحَر   الص د 
 ، على غير قياس. َصَدائِدُ :  ج ثم فَسََّره بالَوَزغِ 

دَّادو ً  الصُّ  الطَّريق إِلى الماِء.:  أَيضا

َدادو َداد أَي به المرأَةُ ، وهو اْصَطدَّتْ  ما:  كِكتَابٍ  ، الّصِ تْرُ :  الّصِ  ، كذا في نوادر األَعراب. الّسِ

__________________ 
 .57( سورة الزخرف اآية 1)
 والعرب تقو  ا والقائر كما يفهم من عبارته هو الفراء.:  قا :  ( العبارة يف التهذيب2)
 .«كثرياً يف كالمهمقوله والصواب اخل لعر التذكري ابعتبار أن الدار مكان وهو واقض  »:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 35( سورة األنفا  اآية 5)
 صّد.:  ( األصر واللسان نقال عن األزهري ا ويف التهذيب6)
 .6ا  5( سورة عب  اآيتان 7)
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 :  أَنشد أَبو ُعبَْيدٍ « َكَصدَّاءَ  ماٌء وال»:  ثَلَ وهو اْسم بئٍْر أَو َرِكيٍَّة َعْذبِة الماِء. وَرَوى بعُضهم هذا المَ  لغةٌ في َصْدآءَ :  ، كعَدَّاء َصدَّاءُ و

ِذي و  َب كــــــــــــــالــــــــــــــ  نــــــــــــــَ ــــــــــــــح ي بــــــــــــــَزيـ يــــــــــــــامــــــــــــــِ  ِإيّنِ وهتــــــــــــــَح

ن َأحــــــــــــواِض     اِوُ  مــــــــــــِ اءَ حيــــــــــــَُ د  َرابَ  صــــــــــــــــــــــــــَ  َمشــــــــــــــــــــــــــح

  
 هو فَْعالُء ، من المضاعف.:  وقيل ألَبي علّيٍ النّحويّ 

 :  نعم ، وأَنشد لِضرار بن ُعتْبَةَ العَْبَشِميّ :  فقال

ٌم  ـــــــــــــِ َب هـــــــــــــائ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح َزيـ ـــــــــــــِ ٍد ب ن َوجـــــــــــــح َ مـــــــــــــِ  كـــــــــــــَبيّنِ

ُ  مــــــــــن َأحــــــــــواِض     الــــــــــِ اءَ لــــــــــَُ د  َرابَ  صــــــــــــــــــــــــَ  َمشــــــــــــــــــــــــح

  
سأَْلُت عنه رجالً بالبادية فلم يَْهِمْزه. وقد َمرَّ في الَهْمز ما يقارب ذلك ، :  َصْدآُء بالهمز مثل َصْدَعاَء. قال الَجْوَهِريُّ :  وبعضهم يقول

 فراِجْعه.

دُّ و دُّ و ، وَسدٌّ وُسدٌّ. ُصدٌّ و َصدٌّ :  يقال لكّل َجبلٍ :  ، والسين لغة فيه. قال أَبو َعْمٍرو الَجبَلُ :  ويَُضمُّ  بالفتح الصَّ دُّ و الصَّ  ناِحيةُ الواِدي:  الصُّ

ْعِب ، وهما دَّانِ  والّشِ َدفاِن ، قال ُحَمْيدناِحيَتاه في َمْشعَبِه ، وهما :  الجبلِ  ُصّداو .ُصدودٌ و ، أَصدادٌ  : . والجمعالصَّ  :  الصَّ

ــــَا  دحٌح ب َر قـــــــِ ــــقـــــــَ ل قــــَ ــــَ ــــنِ تـ ي د  تح  صـــــــــــــــــــــُ َخصـــــــــــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــح

ريــــــــــــُدهــــــــــــا     هــــــــــــًة ال يــــــــــــُ ف  راٍم ِوجــــــــــــح (1)لــــــــــــُه كــــــــــــَ
 

  
دَّانِ و  كذا في النُّسخ. َشْرَخا الفَْرقِ :  ، بالّضمّ  الصُّ

 الفُوق. كما هو نّص التكملة ، مجازاً عن جانِبَيِ الواِدي.:  والصواب

ُدودو ُدودو ، نقله الصاَغانيُّ ، ، َكَصبُوٍر الِمْجَولُ  الصَّ ً :  الصَّ  ، وهذا عن ابن بُُزْرج. ما َدلْكتَهُ على ِمْرآةٍ فَكَحْلَت بِِه َعْينا

. َجبٌَل لُهَذْيلٍ :  ، كعاُلبِطٍ  ُصَداِصدٌ و : ، عن الصاغانيّ  امرأَة اسم:  َصْدَصدُ و  ، نقله الصاَغانيُّ

 ، َصار فيه الِمدَّةُ. َصدَّدَ و قَيَّحَ :  إِْصَداداً  الُجْرحُ  أََصدَّ و

استَْغَرب َضِحكاً. قال :  َصدَّ يَِصدُّ َصّداً  : والقياس يقتضيه. قاله شيُخنا. ومما يستدرك عليه .(2)الُجْرُح ، كفَِرَح  َصِدئَ :  وزاد في المصباح

 أَي يَْضحكون. (3) (َيِصدُّونَ ِإذا قَ ْوُمَك ِمْنُه )[ : في قوله تعالى]الليث 

دُّ و دُّ و الِهْجَراُن.:  الصَّ ين أَعلى.:  الصَّ دُّ و المرتِفُع من السََّحاِب ، تَراه كالَجبَِل ، والّسِ .:  الصَّ بِّيُّ  ِشْعٌب َصِغير يَسيل فيه الماُء ، قال الضَّ

دُّ و  الجانُِب. الصَّ

َددُ و َددُ و الناِحيَةُ.:  الصَّ  قاله ابن سيده. القَْصُد.:  الصَّ

 ، إِذا استَْقبَلََك َعقَبَةٌ َصْعبَةٌ فَتَرْكتَها وأََخْذَت َغيَرها. (4)السَّبِيُل  َصدَّ :  ويقال

 أَْقبَلُت عليه.:  له تَصدَّيتُ و

دَّىو  تِيٌن أَبيُض الظاِهِر أَْكَحُل الَجْوِف ، وهو صاِدُق الَحاَلوة. هذا قول أَبي َحنِيفَة.:  ، َمقصور الصَّ

ْدَصَدةو  َضْرُب الُمْنُخِل بِيَِدَك.:  الصَّ

 اسم للمائة من العََدِد.:  بالفارسية َصدّ و

. َصَددَ  ال:  ويقال  لي عن ذلك وال َجَدَد ، أَي ال مانَِع ، نقله الصاغانيُّ

ْردُ :  [صرد] ً  ءٍ الخاِلُص من ُكّلِ َشيْ  ، البَْحتُ  الصَّ  .َصْردٌ  ، أَي خاِلصاً. وَشَرابٌ  َصْرداً  ، قال أَبو زيد يقال أُِحبَُّك ُحبّا

 :  ، أَي ِصْرفاً وأَنشد َصْرداً  وَسقَاه الَخْمرَ 
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يــــــــَذ  بــــــــِ رحدَ فــــــــِإن  الــــــــنــــــــ  َدُه  الصــــــــــــــــــــــ  رحَب َوحــــــــح  ِإنح شــــــــــــــــــــــُ

هـــــــا عـــــلـــــ  غـــــرِي شـــــــــــــــــــيح     وعـــــُ َد جـــــُ بـــــــح َض الـــــكـــــِ (5)ٍء َأوحجـــــَ
 

  
 ، كذلك. َصْردٌ  ِذبٌ خالٌص ، وكَ :  صْردٌ  وَذَهبٌ 

ْرد:  عن أَبي َعْمٍروو  .(6)وهو أَْبَرُدَها  َمَكاٌن ُمْرتَِفٌع من الِجبَالِ :  الصَّ

ْردو ْمحُ  يكون ِمْسَمار:  (7) الصَّ ناِن يَُشكُّ بِِه الرُّ  : ، والتَّْحريك فيه أَْشَهُر ، قال الراِعي في الّسِ

__________________ 
 : وروايته 74( ديوانه ص 1)

 . به.. تغلغر سهم
 .«ء لي  من هذه املادةقوله وزاد اخل مل أجد ذلك يف املصباح الذي بيدي ا مض َأن صد »:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 .57( سورة الزخرف اآية 3)
 إذا اعرتض دونه مانض من عقبة أو غريها فبخذت يف غريه.:  صد السبير:  ( عبارة األساس4)
 ويف نسخة أخر  ضبطت ابلنصب. (دار املعارف)( ضبطنا جوُعها ابلرفض عن اللسان 5)
 أبرزها.:  ( التهذيب6)
 .«الص َردُ »( ضبطت يف اللسان 7)
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ِه  تـــــــــِ رحبـــــــــَ اٍي فـــــــــوَ  حـــــــــَ رِيـــــــــٌض وضـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــنـــــــــهـــــــــا صـــــــــــــــــــــــَ

ِر     دِّ العـــــــامـــــــِ ا حتـــــــَت حـــــــَ غـــــــَ َردُ كمـــــــا صـــــــــــــــَ  (1) الصـــــــــــــــ 
  

ْردُ و ، قاَل  َصْرد َجْيش : وذلك ِلَكثَْرتِِه. وهو َمجاز ، وقد يُوَصف به ، فيقال (2)تَراه ِمن تَُؤَدتِِه كأَنّهُ َسْيُره جاِمٌد  العَِظيمُ :  ِمَن الَجْيِش  الصَّ

 : ُخفَاف بن نَْدبَةَ 

 (3)تـََوق َص ابألَبداِن مُجحهوُر  َصرحدٌ 
كو  :  وهو معنَى قَوِل النابغَة الَجْعِدي يَُحرَّ

ثــــــــــــح  َن مــــــــــــِ مح أبَرحعــــــــــــَ ُب َأهنــــــــــــّ وحِد حَتحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــطــــــــــــ   ِر ال

جُ     لـــــــــــــــِ مـــــــــــــــح اٍج والـــــــــــــــرِّكـــــــــــــــاُب هتـــــــــــــــَُ وٌف  ـــــــــــــــَِ  ُوقـــــــــــــــُ

  
ْردُ و ْردُ و ، الصَّ ِريدُ و ، الصَّ ٌب. ِشدَّتُه ،:  ، وقيل البَْردُ :  الصَّ  فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

ح َجماعةٌ أَنَّه عَربِيُّ ، وأَن الفُْرس أََخذُوه من كالِم العرِب ، :  قال شيخنا  َصِردٌ  فهو يَْصَرد َصَرداً  ، بالكسر ، َصِردَ  فوافَقُوهم عليه.وَصحَّ

َردُ :  . قال الليثَصْرَدى من قوم ِرد مصدر : الصَّ ْرد واالسم .. من البَْرد الصَّ  : ، َمْجزوٌم ، قال ُرْؤبةُ  الصَّ

 َصرحدَ مبََطٍر لَيحَ  بِثـَلحٍج 
ا يَموُت في »:  وفي الحديث  يعني السََّمَك الّذي يَموت فيه من البَْرِد. «ال بَأَْس بِهِ :  ، فقال َصْرداً  البَْحرُسئِل ابن ُعَمَر َعمَّ

 شديدةُ البَْرِد.:  َصِرَدةٌ  ، وليلةٌ  َصِردٌ  ويَومٌ 

هو الّذي يَْشتَدُّ عليه البَْرُد ،  : وفي التَهذيب َعلَْيِه. ال يَْصبِر َضِعيفٌ :  ِمْصَرادٌ  ، نقلَه الصاغانيُّ ورجل قَِويٌّ على البَْردِ :  ِمْصَرادٌ  َرُجلٌ و

 ، يَْشتَدُّ البَْرد عليه. كَكتِفٍ :  كَصِردٍ  ويِقلُّ َصْبُره عليه ، فهو من األَضداد ، وقد أَغفلَه المصنّف ،

ُجل َصِردَ و ً :  َصْرَدى من قَْوم َصِردٌ  فهو يَْصَرد َصَرداً  كفَِرحَ  الرَّ  :  (4)، قال الساجع  َوَجَد البَْرَد َسِريعا

يب  لــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ ح قـ بــــــــــــــــــــــــَ رَِداَأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رِدا    ي َأن يــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــــــَ  ال َيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 َكَكتٍِف. َصِردٌ  فهو ، َدبَِر َمْوِضُع السَّْرجِ منه إِذا الفََرسُ  َصِردَ :  من المجازو

َردُ :  وعن أَبي ُعبَيدة ، وإِيَّاها  ِصْردان:  ، وجمعه ُصَردٌ :  ، فيقال لذلك الموضع أَن يَْخُرَج َوبٌَر أَبيُض في َمْوِضع الدَّبََرةِ إِذا بََرأَتْ :  الصَّ

 :  َعنَى الراعي يصف إِبِالً 

َض  واضـــــــــــــــــــــــــــِ رحَدانِ كـــــــــــــَبن  مـــــــــــــَ  مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا  الصـــــــــــــــــــــــــــِّ

اِر     َ ــــــــــــــ  مخــــــــــــــِ َن عــــــــــــــل ــــــــــــــح ِدئ ــــــــــــــُ ــــــــــــــارَاٌت ب ن (5)مــــــــــــــَ
 

  
َرد: و وفي المحكم  بَياٌض يكون في َسنَاِم البَِعيِر.:  الصُّ

َردِ  ُشبِّه بلَْون:  األَساسوالجْمُع كالَجْمع. وفي   وهو طائر يأْتي ِذْكُره. الصُّ

قَاءُ  َصِردَ و ً :  َصَرداً  الّسِ عا . َخَرَج ُزْبُدهُ ُمتَقَّطِ  ، فيَُداَوى بالماِء الحاّرِ

 : ، كما يُقال اْنتََهى ، إِذا قَْلبِي عنه َصِردَ :  من الَمَجازو

َبَح قـَلحيب   َصرَِداَأصح
 كذا في التهذيب.

َ :  َصْرداً و َصَرداً  السَّْهمُ  َصِردَ و ْمُح ونَحُوهما ، كأَْصَرَد ، قال الراجز أَخطأ  : ، وكذا الرُّ

َوحُت وقد َأَطال   َأصَرَدهُ 
 (6)امل

ْمحُ  َصِردَ و أَي أَخطأَه ، وهذا عن قُْطُرب. اج فهو على هذا نَفََذ َحدَّهُ :  يَْصَرُد َصَرداً  السَّْهُم والرُّ  دٌّ.ِض  ، وهذا عن الّزجَّ
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ِميَِّة ، وأَنا أَْنفََذهُ :  أَْصَرَدهو الراِمي ، َصَرَدهُ وَ   :  . وقال اللَِّعيُن الِمْنقَِرّي يخاطب َجريراً والفرزدقَ أَْصَردتُه من الرَّ

مـــــــــــــاين  ركـــــــــــــتـــــــــــــُ ي  تـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ا عـــــــــــــَ يـــــــــــــَ قـــــــــــــح  فـــــــــــــمـــــــــــــا بــــــــــــــُ

مــــــــــــا و     تــــــــــــُ فــــــــــــح نح خــــــــــــِ َردَ لــــــــــــكــــــــــــِ ا ِ  صــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــَ  الــــــــــــنــــــــــــِّ

  
__________________ 

 .«الص َردُ »اللسان ( ضبطت يف 1)
ويف التهذيب « كبن من تؤدة ســريه حامد وهي  اهرة:   قوله تراه من تؤدته اخل كذا يف اللســان ا وعبارة األســاس»:  ( هبامش املطبوعة املصــرية2)

 فكاألساس.
 ثقر الوطء عل  األرض.:  ( التوقص3)
 ا فهو رجز ال سجض. قا  الراجز:  ( كذا ابألصر والصحاح واللسان ا واملناسب أن يقا 4)
 :  وروايته 77( ديوانه ص 5)

 كــــــــــــــــــــبن مــــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــــــــــــــــــردان مــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــ  محــــــــــــــــــــــاد    ــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــل ن ــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــارات ب  مــــــــــــــــــــــن

  

 ( جاء الرجز يف التهذيب منثوراً ا وفيه وقد أ اّل بد  أطاّل.6)
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َواَب قال:  قال أَبو ُعبَْيَدة  ِخْفتُما إِخطاَء نِباِلُكما.:  َخَطأَ قالنِبالي. وَمن أَراَد ال (1)ِخْفتَُما أَن تُِصيَب :  َمن أَراد الصَّ

ِميَِّة. ونَْبٌل َصَواِرُد.:  صاِردٌ و َخَرج ُكلُّه. : ، َخَرج بَْعُضه ، وماِرقٌ  نافَذٌ :  ِمْصَرادٌ و ، صاِردٌ  َسْهمٌ و  خرجت َشبَاةُ َحّدِه من الرَّ

 قاله قُْطُرب. ءٌ ُمْخِطى:  كُمْكِرم ُمْصِردٌ  َسْهمو

َرد نُِهَي الُمْحِرُم عن قَتْلِ »:  في الحديثو اءِ  وهو «الصُّ :  ، قال األَزهريُّ  َضْخُم الّرأِْس  فوَق العُصفوِر أَْبقَعُ  طائِرٌ :  ِبَضّمِ الصاِد وفتْح الرَّ

 األَْخَطب ، الْختِالف لَْونَْيِه.:  ويقال له، يكون في الشََّجِر ، نِْصفُه أَبيُض ونِْصفُه أَسوُد ، َضْخُم الِمْنقَاِر ، له بُْرثٌُن عظيم.  يَصطاُد العََصافِيرَ 

َردو َرد ُصَردانِ :  قال ُسَكْيٌن النَُّمْيِريُّ  .(2)ال تَراه إِاّل في ُشْعبٍَة أَو َشَجَرةٍ ، ال يَْقِدر عليه أَحٌد  الصُّ يه أَهُل الِعَراقِ  الصُّ :  ، أَحُدهما يَُسّمِ

يُّ فهو الَهْمَهام ْقِر. وُرِوَي عن ُمَجاِهدٍ  العَْقعَُق ، وأَّما البَّرِ َردِ  وُكِره لَْحمُ :  ، يَُصْرِصُر كالصَّ ُل طائٌِر  وهو من ِسبَاعِ الطَّْيِر. الصُّ أَو ُهو أَوَّ

 َصاَم هللا تعالى.

َردُ و أَْقبَلَت السَِّكينَةُ ،:  قال (3) (َسِكيَنة  ِمْن رَبُِّكمْ ):  وُرِوَي عن مجاهٍد في قوله تعالى  ِصْرَدانٌ  ج:  ، وِجْبِريُل مع إِبراِهيَم من الشَّأْم الصُّ

 :  ، بالَكْسر ، قال ُحَمْيد الهالِليُّ 

رحدانِ كـــــــــَبن  َوحـــــــــَ   ٍة  الصـــــــــــــــــــــــِّ وحِف ضـــــــــــــــــــــــالــــــــَ  يف جـــــــــَ

مـــــــــا    جـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــَ ل ـــــــــَ ِه ِإذا مـــــــــا تـ ـــــــــح ي ـــــــــَ يـ َم  ـــــــــَح جـــــــــُ هـــــــــح ـــــــــَ ل ـــــــــَ  تـ

  
دٌ  فََرس : من المجازو  ، وقد تقدَّم قريباً. ِصْرَدانٌ  ، وجْمعُه الفََرِس من أَثَِر الدَّبَرِ بَيَاٌض في َظْهِر :  ، وهو ُصَردٌ  به:  ُمَصّرِ

َرَدانِ و هما :  يَْكتَنِفَانِه وبِهما يَدور اللَِّساُن ، كما قاله اللَّْيث ، عن الِكَسائّي. وقيل يَْستَْبِطناِن اللِّسانَ  أَخضرانِ  ِعْرقَانِ :  ُصَردٍ  تثنية الصُّ

ِعقِ  (4)يَِزيُد َعْظَمان يُقيَمانه ، وقال   :  بن الصَّ

َدُر و  ذٍم  (5)َأي  الــــــــــــــنــــــــــــــاِس َأغــــــــــــــح  مــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــَ

َرَدانِ لــــــــــــه     َ  الــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــانِ  صــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــِ طــــــــــــَ نــــــــــــح  مــــــــــــُ

  
 أَي َذِرباِن.

َردُ :  وفي المحكم  ِعْرٌق في أَسفِل ِلسان الفََرِس.:  الصُّ

َردُ :  وقال األَصمعيّ   :  ِعْرٌق تْحت ِلَسانِه ، وأَنشد:  من الفََرِس  الصُّ

ٍة  عـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ِة ذو مـــــــــــَ امـــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــنـ ـــــــــــُف ال ي فـــــــــــِ   (6)خـــــــــــَ
راشـــــــــــــــــــــــــــِة انيت     ـــــــــــــفـــــــــــــَ يـــــــــــــُف ال ثـــــــــــــِ َردح كـــــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــــــ 

  
ِريدةُ :  عن ابن األَعرابّيِ و  :  ، وأَنشد َصَرائِدُ :  ج وأَْنَحلََها ، كذا في المحكم ، نَْعَجةٌ أََضرَّ بها البَْردُ :  الصَّ

َر وعـــــــــــــــــارِمــــــــــــــــاً  َزبــــــــــــــــــح ُرَ  ِإين واهلـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

وِم و     نـــــــــــا مـــــــــــن  ـــــــــــُُ وحَرَة ِعشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ دِ ثـ رائـــــــــــِ  الصـــــــــــــــــــــــــ 

  
ادو ْيدو ، الُصرَّ رَّ ْرَدىو ، الصُّ اٍن ، وقُبَّْيطٍ  الصَّ قِيُق ال َماَء فِيهِ :  وَسْكَرى َكُرمَّ يح.  الغَْيُم الرَّ ، وهو نَصُّ الّصحاح وقيل َسحاٌب بارٌد تَْسِفُره الّرِ

ادُ :  وقال األَصمعيُّ  رَّ  َسحاٌب باِرٌد نَِديٌّ ، ليس فيها ماٌء. : الصُّ

َردَ  إِنما َكِرهوا:  ، وقيل التَّْقِليل:  التَّْصِريدُ و يََرةِ.، ونُِهي عن قَتِْلِه َرّداً ل التصريد وتََشاَءُموا به من اسمه ، من الصُّ  لّطِ

 ومن الَمَجاز.

دَ   أَي قَليالً. «تَْصِريداً  لن يَْدُخَل الَجنَّةَ إِالَّ »قَلَّلَه. وفي الَحِديث. :  تَْصِريداً  له العََطاءَ  َصرَّ

ّيِ  التَّصريدو ّي. وَشرابٌ :  ، وفي التهذيب في السَّْقي ُدوَن الرَّ د ُشْرٌب ُدوَن الّرِ  ُمقَلِّل.:  ِمَصرَّ

 ، عن الصاغانّي ، كالمصَطّر ، بغير داٍل. الَحنُِق الشَّديُد الغَْيظِ  الرجلُ :  الُمْصَطِردو

__________________ 
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 تصيبكما.:  ( التهذيب1)
( هذا قو  ابن ِشير كما نقله عنه ِشر. ويف املصــــــــباح يســــــــم  اجملّوف لبياض بطنه ا واألخطب خلضــــــــرة  هره واألخير الختالف لونه ا كذا 2)

 اللسان هنا.هبامش 
 .248( سورة البقرة اآية 3)
 يهجو النابغة الذبياين.:  زيد يف الصحاح« زيد»( عن الصحاح ا وابألصر 4)
 .«أعذر»( عن الصحاح والتهذيب ا وابألصر 5)
 ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل رواية اللسان.« منعة»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 6)
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اِردُ و بَِعيّ  عاصم بِن ثابِت بن أَبي األَْقلَحِ  الشَّهيد َسْيف اسم:  الصَّ  َرِضَي هللا تَعَالى عنه. قَْيِس بن ِعْصمة بن النُّْعمان األَْوِسّي ثم الضُّ

ْرداءُ و  كثيُر الثَّْلج والبََرِد. َجبَلٌ :  الصَّ

 اِت.من النَّبَ  ءَ من األَرِض. ما ال َشَجر بها وال شيْ  الِمْصرادُ و

 كفِرح. َصِردَ  إِلصابته البرد ، وقد ، َكَكتٍِف ُمْنتَِفٌش ال يَْلتَئمُ  َصِردٌ  لَبَنٌ و

ْمِردُ و وهو مذكور في الصحاح هنا ، بناًء على أَن الميم زائدة ، على الصحيح ،  ليس هنا َمْوِضُع ِذْكِرهو الناقةُ القليلةُ اللبن:  بالكسر الّصِ

  هللا تعالى.صمرد ، إِن شاءَ :  وسيأْتي في

 : * ومما يستدرك عليه

ِريد ة. وريح ُصرودٌ  باردة ، والجمع:  َصْردٌ  الَجِليد. وأَرضٌ :  الصَّ ادٍ  أَو َصَردٍ  . ذاتُ ِمْصرادٌ  ، وهي خالف الُجُروِم ، وهي الحارَّ ،  ُصرَّ

 :  قال الشاعر

فـــــــــــــــــــًا  رحجـــــــــــــــــــَ ن حـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح راَداِإذا رَأَي   ِمصـــــــــــــــــــــــــــــــــح
داَدا     يـــــــــــــــًة حـــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــا َأكح نـــــــــــــــَ يــــــــــــــــح (1)َولـــــــــــــــ 

 

  
د:  التَّْفِريق والتَّْقطيع ويقال التّصريد:  وفي شرح األَماِلي للقالّي  قَطَّعَه.:  تَْصِريداً  ُشْربَه َصرَّ

دٌ  َسْهمٌ :  وقال قُْطرب  : ٌء. وأَنشد في اإِلصابةأَي ُمخطى:  ُمِصيب ، وبالتخفيف:  ، بالتشديد ُمَصّرِ

رِ  ٍم  َعَل  َ هح ٍن ِبَسهح  (2) ُمَصّرِدِ ِمرانح
دو ٍء عنه.هاني (3)، أَي كلّهم بنو َعّمه ، ال يَُخاِلطهم غيُرهم. نقله أَبو  َصْردٌ  يقال معه َجْيشٌ :  وقال أَبو ُعبَْيدة َطلََع :  الشَِّعيُر والبُرُّ  َصرَّ

.هذه عن ال:  َسفاُهما ، ولم يَْطلُع ُسْنبُلُهما وقد كاد ، قال ابن سيده  َهَجِريَّ

َعَرف ُعَجَره وبَُجَره.  ُصَرَده لَو فَتَحَ :  نَْفُسه. ويقال:  ُصَرُده:  قال« تَْعِرْف ُعَجَرك وبَُجرك (4) ُصَرَدكَ  اْفتَحْ »:  تقول العرب:  قال َشِمرٌ 

 أَي عرف أَسراَر َما يَْكتُم.

صحابّي ، وهو أَبو َجْرُوٍل ، وكان :  الُجَشميّ  َصَردٍ  أَمثال الميدانّي. وُزَهْير بنجاَء ِذْكُره في بعض األَمثال ، فراِجْعه في :  االْنصرادُ و

ةَ بن عوف بن َغَطفاَن ، وهو لَقٌب ، واسمه َسالمة.:  حيٌّ  (5):  شاعَر القَْوم ورئيَسُهم ، له ِذْكر في َوْفِد َهوازن وبنو الصادر  من بني ُمرَّ

ي  َصِردَ  : السَّْهُم ، أَو من دَصرَ :  هو من قولهم:  قال ابن ُدريد ُجُل من البَْرد ، ومنهم قُراُد بن َحنَش بن عمِرو بن عبد هللا بن عبد العُزَّ الرَّ

 .(6)بن ُصبيح بن َسالمة ، الصاِرِدّي الشاعر 

َردِ  قَْرية بالَوجه البحرّي ، من مصر ، منها التاج عبد الغَفّار بن ذي النُّون:  ، كُزفَرَ  ُصَردُ و الدرر ». قاله الحافظ ابُن حَجر في يّ الصُّ

 .«الكامنة

ً :  كغَُرابٍ  ُصَرادٌ و ِريدُ  : َهْضبة في ديار ِكاَلٍب ، َوَعلٌَم بقُْرب َرْحَرحاَن ، لبني ثَْعلَبَةَ بِن َسْعد بن ذُبياَن ، وثَمَّ أَيضا  ، بينهما واٍد. الصَّ

ْرَخدُ :  [صرخد]  : عن الفّراِء ، وأَنشد ِلْلَخْمرِ اسٌم :  بالفتح ، الصَّ

 َصرحَخَداقاَم ُواَلَها َفَسَقوحُه 
 يريد ؛ ُواَلتها.

اِعي يَِصُف النَّْومَ  يُنَسب إِليه الَخْمرُ  موِضع منه ،:  وقيل بال الٍم د ، بالشامِ  ، َصْرَخدُ و  :  في قول الرَّ

ِم وَ  عـــــــــــح ِديّ لـــــــــــذٍّ كـــــــــــطـــــــــــَ رحخـــــــــــَ ُه  الصـــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــُ َرحـــــــــــح  طـــــــــــَ

ح ِ     َة مخـــــِ يـــــــ  هح َعشـــــــــــــــــــِ قـــــــُ ُ عـــــــاشـــــــــــــــــــِ اح ـــــعـــــَ وحِم وال ـــــقـــــَ (7) ال
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__________________ 
 جيادا.:  ( األساس1)
 :  وروايته 28( البيت للنابغة ا ديوانه 2)
 لــــــــــــــــقــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــــــــــاب فــــــــــــــــؤاده مــــــــــــــــن حــــــــــــــــبــــــــــــــــهــــــــــــــــا و 

 عــــــــــــــــن  ــــــــــــــــهــــــــــــــــر مــــــــــــــــرانن بســـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــٍم مصـــــــــــــــــــــــــــــّرد   

  

 : وصدره يف خمتار الشعر والتهذيب

 لقد أصابت قلبه من حبهاو 
 ء.ها.( التهذيب : ابن 3)
 .« امليداين صرر  ابلراء مجض صرّةقوله افتح صدر  هكذا يف اللسان والذي يف»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 حتريف.« وبنو الصياد»:  ويف التهذيب« الصاردة»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 .327( انظر معجم املرزابين ص 6)
 .186( ديوانه ص 7)
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ْرَخِديّ  حمَد بَن هالِل بن سْعدٍ وإِليه نُِسَب الَحَسن بُن أَ  َر. الصَّ  ، المعروف بأَبي ُهبَل ، َسمَع عليَّ بن البخارّي ، وَحدََّث وُعّمِ

 د:  «اللباب»و « المراصد»، على ما في  (1)أَهمله الجوهريُّ والجماعة وهو ، محّرَكة مع سكون النُّون. وآخره هاٌء  َصَرفَْندُ :  [صرفند]

قريبةٌ من ُصور ، يُنسب إِليها التِّين ، ومنها أَبو إِسحاَق إِبراهيُم بن إِسحاق بن أَبي الدَّْرَداِء األَنصارّي ،  الّشام بْحرِ  بساحلِ  أَو قَْريَةٌ 

ث.  الُمَحّدِ

 ، تَْصعيداً  عليه َصعَّدو في الَجبَلِ  َصعَّدو .أَْصعَدَ :  َكقُعُوٍد ، وال يُقَال ُصعُوداً  َكَسِمَع ، ، وفي الدََّرَجة ، وأَشباهه ، في السُّلَمِ  َصِعدَ :  [صعد]

عَّاداً  عََّد اّصِ  فيه َصِعدَ  ولَْم يُْسَمعْ  ُمْشِرفاً ، َرِقيَ :  في األَرِض  َصعَّدو في الَجبَل ، أَْصعَد:  ، بالتشديد فيهما ، وُحِكَي عن أَبي زيٍد أَنه قال كاصَّ

 . وهذا قَْوُل الجمهوِر ، ونقلَهُ الجوهِريُّ عن أَبي َزْيد ، واتّفَقُوا عليه ، كما نَقَلَه شيُخنَا.َصِعَده:  بل يقال ، أَي َكفَِرح.

عُودَ  َجعَلَ  (2) تَْصعَُدونَ  إِذْ :  وقََرأَ الَحَسنُ :  قْلت عُودِ  في الَجبَلِ  الصُّ في  أَْصعَدَ و الَجبَِل ، في َصِعدَ :  يقال:  في السُّلَِّم وقال ابن الّسّكيت كالصُّ

 البالِد.

:  وقد َرَجَع أَبو زيٍد إِلى ذِلَك فقال (3) (ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِّبُ ):  في الَجبَل ، واستشَهَد بقوله تعالى َصِعدَ :  وقال ابن األَعرابيّ 

 في الِجبَال ، َذَكره في الهمز. وقد أَشار في المصباح إِلى بعٍض من ذلك. فََصِعَدت استْوأََرِت اإِلبُِل ، إِذا نَفََرتْ 

، فَمن  (4)يكون النّاُس في َمبَاِديِهم ، فإِذا يَبَِس البَْقُل ، وَدَخَل الَحرُّ أَخذوا إِلى حاِضِرِهم :  ، ِزيَدْت َشَرفاً ، قال أَبو َصْخرٍ  أَتَى َمكَّةَ :  أَْصعَدَ و

وهذا الِّذي قاله أَبو َصْخٍر كالٌم َعَرِبيٌّ فَِصيٌح ، َسِمعُت غيَر واحد من :  ، ومن أَمَّ الِعراَق فهو ُمْنَحِدٌر. قال األَزَهِريُّ  ُمْصِعد هوأَمَّ الِقْبلَةَ ف

 ي َمرِجِعِهْم إِلى الكوفة من مكَّةَ.، أَي في قَْصِدهم َمكَّةَ ، وَعاَرْضنَاُهم في ُمْنَحَدِرِهم أَي ف (5) َمصعَدهم عاَرْضنَا الَحاجَّ في:  العرب يقول

يت ّكِ إِلى نَْجٍد ، والِحَجاِز ، واليََمِن ، واالنحداُر إِلى الِعَراِق ، والشام ، وُعَماَن ، فإِذا َعَرْفَت هذا  اإِلصعادُ :  وقال لي ُعَماَرة:  قال ابن الّسِ

 َظَهَر لك ما في كالم الُمَصنِّف من القصور.

 :  وَذَهَب ، قال األَْعشى َمَضىو سارَ :  في البِالد أَْصعَدَ :  َذَهَب ، قالَهُ أَبو َمْنُصور. ونَصُّ ِعباَرة األَْخفَش:  في األَْرِض  أَْصعَدَ و

ر  ــــــــــِ ــــــــــا ُرب  ســــــــــــــــــــــــائ ي ــــــــــَ ينِّ ف َبِد عــــــــــَ ــــــــــِإنح َتســــــــــــــــــــــــح  ف

ِه حــــــيـــــــُث     يٍّ عــــــن اأَلعحشــــــــــــــــــــَ  بـــــــِ فــــــِ َداحــــــَ عـــــــَ  َأصــــــــــــــــــــح

  
ه. أَْصعَدَ :  ويقال ُء السَّْيُل ، ولم يَْذَهْب فيه ، وَذَهَب من َحْيُث يَِجي انَحَدرَ :  ال غيرُ  الَواِديو األَْرِض  في أَْصعَدَ و الّرُجُل في البِاَلِد حيُث تََوجَّ

اٍم السَّلُوِليّ  .تَْصِعيداً  فيه َكَصعَّد إِلى أَْسفَِل الَواِدي ،  :  وأَنشَد سيبويه لعبد هللا بن َهمَّ

جِي فــــــــــِإمــــــــــ   ــــــــــ  ي طــــــــــِ ي مــــــــــَ زحجــــــــــِ ــــــــــوَم مــــــــــُ ــــــــــي يِن ال ــــــــــح َري ــــــــــَ  ا تـ

دُ     عـــــــــــــِّ رِعُ  ُأصـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح اَلِد وأُف ـــــــــــــِ ـــــــــــــب ًَا يف ال ريح  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
عُودَ  أَراد . قال ابن بالتََّسفُِّل. هذا قَْوُل أَبي َزْيدٍ  التَّْصِعيدَ  أَْنَحِدُر ، ألَن اإِلفراَع من األَضداِد ، فقَابَلَ  : في األََماِكِن العاِليَة ، وأُْفِرُع ، َهاُهنَا الصُّ

ّيٍ  وأُْفِرُع وهذا الِّذي َحَمل األَخفَش على اعتقاِد ذلك ، وليس فيه َدِليٌل ، ألَنَّ :  أَْنَحِدر ، لقوله في آِخِر البيت:  بمعنَى أُْصِعد : إِنَّما َجعَلَ :  بَّرِ

في الَجبَِل ،  َصعَّدَ :  ُء بالَمْعنَيَْيِن ، يقالأَيضاً ، يجي دَ َصعَّ  ، وكذلك اإِلصعادِ  اإِلفراَع من األَضداد ، يكون بمعنَى االْنِحَداِر ، ويكون بمعنَى

دُ :  إِذا َطلََع ، وإِذا انَحَدَر منه ، فمن َجعَل قوله ، كان قوله أُْفِرُع بمعنَى االنحدار ، ومن َجعَلَه  اإِلصعاد ، في البيِت المذكور ، بمعنَى أَُصعِّ

في األَرض ، فعلَى  َصعَّدَ و في الَجبَِل ، (6) أَْصعَدَ :  وُحِكَي عن أَبي َزْيٍد أَنه قال:  . قالاإِلصعادِ  أُْفِرُع بمعنى:  بَمْعنَى االْنِحَداِر َكان قَْولُه

د:  هذا يكون المعنَى في البيتِ   طوراً في األَْرِض ، وَطْوراً أُْفِرُع في الَجبَِل. أَُصعِّ

__________________ 
 آخرها هاء.« َصَرفـَنحُدة»ويف معجم البلدان « َصَرفـَنحد»ا دا  مهملة وآخره:  ( كذا ا ويف اللباب1)
 سورة آ  عمران. 153( من اآية 2)
 .10( سورة فاطر اآية 3)
  اضرهم.:  ( األصر واللسان ويف التهذيب4)
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 ( هذا ضبرت التهذيب.5)
 .«صعد»( عن اللسان ا وابألصر 6)
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 َذَهَب ُمْستَْقبَِل أَرٍض أَرفََع من األُْخَرى.:  في األَرض أَْصعَدَ :  وفي األَساس

، إِذا صار ُمْستَْقبَِل َحُدوٍر أَو  ُمْصِعد ، فهو يُْصِعد إِْصعاداً  (1) أَْصعَدَ و ، إِذا اْرتَقَى ، َصِعدَ :  هو مأُْخوذٌ من ِعبارة اللَّْيِث ، قال اللَّْيثُ :  قلت

 أَرفَع من األُخرى. (2) [أَو أَرٍض ]نََهٍر أَو واٍد 

ريَن في تفِسيِر قوله تعالىو عُودُ :  يقال (3) (َسُأْرِهُقُه َصُعوداً ):  قال بعض الُمفَّسِ َجبٌَل في النَّاِر ، من َجْمَرة واحدةٍ ، يَُكلُِّف الكافُِر :  الصَّ

 (4)ُء ذلك الشيْ  تََصعََّدنِي أَْسفَِل َوِرِكِه ، ثم تَعُوُد مكانَها َصحيحةً ، ومنه اشتُقَّ ارتقاَءهُ ويُضَرب بالَمقاِمع ، فكلّما َوَضَع عليه ِرْجلَهُ َذابَْت إِلى 

. ، أَي تََصاَعَدنِيو ،  َشقَّ َعلَيَّ

تْنِي ، وما بَلَغَْت ِمنّي وما أَي ما تكاَءدَ  «ِخْطبةُ النَِّكاحِ  تََصعََّدتْنِي ما (5)ٌء شي تََصعََّدنِي ما»:  عنههللارضيقول ُعَمر ،  وقال أَبو ُعبَْيٍد في

عُودِ  َجَهَدتْنِي ، وأَصله من إِنََّما تََصعَُّب عليِه ِلقُْرِب الُوُجوه :  األَمُر ، إِذا َشقَّ عليه وَصعَُب ، قيل تََصعََّده:  ، وهي العَقَبَةُ الشَّاقَّةُ ، يقال الصُّ

 من الُوُجوِه ، ونََظِر بعِضهم إِلى بعٍض.

عُّدُ و اُعدُ و ، المشدََّدتين ، ، بالكسر وفتْح الصاد ، وضّم العَْين اإِلصَّ اد ، وبعَد األَلِف عيٌن مضمومةٌ ، نقلهما  اإِلصَّ بالكسر ، وَشّدِ الصَّ

عُود بمعنَى االْصِطعَادُ و الصاغانيُّ  دُ  في الواِدي َصعَّدَ :  ، قال اللَّيث الصُّ عَّادُ : و ، إِذا انَحَدر فيه. قال األَزَهريُّ  أَْصعَدَ و ، يَُصعِّ عندي  االّصِ

عُودِ  مثْلُ  ا َيصَّعَُّد يف السَّماءِ ):  ، قال هللاُ تعالى الصُّ عَّدو ، َصِعد يقال. (6) (َكَأَّنَّ اَعدَ و ، اصَّ  ، بمعنًى واحٍد. اصَّ

عُودُ :  عن اللّيثو  ، مثل َعُجوٍز وَعجائَِز. َصعَائِدُ و ٍر وُزبُر ،، كَزبُو ُصعُدٌ  ، بالفتح ِضدُّ الَهبُوط ، ج الصَّ

هي ناقةٌ يَُموت ُحَواُرَها :  تُلِقي َولََدها بْعَد ما يُْشِعُر ، ثم تَْرأَُم َولََدها األَّوَل ، أَو َولَد غيِرَها ، فَتَِدرُّ عليه. وقال اللَّْيث النّاقَةُ :  الصَّعُودو

 ه. ويقال.فتَْرِجُع إِلى فَِصيِلها فَتَِدرُّ علي

 ً  :  هو أَْطيَُب ِللَبَنِها ، وأَنشَد لخاِلِد بن َجعفٍَر الِكالبِّي ، يصف فََرسا

وهــــــــــــــا  رِمــــــــــــــُ كــــــــــــــح يــــــــــــــُ اَء لــــــــــــــِ رحُت هلــــــــــــــا الــــــــــــــّرِعــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــَ

ِة و     ــــــــــــــــ  ي ــــــــــــــــِ ل َ ُ اخلــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ودِ هلــــــــــــــــا ل عــــــــــــــــُ  الصــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
عُودُ :  قال األَصمعيّ  لَ  ِلستِّة أَشُهٍر أَو سبعة تَْخِدجُ  التي:  (7)من اإِلبِل  الصَّ حتّى تكون خاِدجاً  َصعُوداً  ، وال تكون فَتُْعَطُف على َولَِد عاِم أَوَّ

اِن عليه فيتََخلَّى أَْهُل البيِت بواحدةٍ يَحلُبونها. والجمع:  ، والَخِليَّةُ  ا . ُصعُدٌ و َصعائدُ :  النّاقَةُ تَْعِطُف َمَع أُْخَرى على َولٍَد َواحٍد ، فتَِدرَّ فأَمَّ

عُدَ  سيبويه فأَنكر  .. الصُّ

َر ِذْكَر الُجُموعِ كان أَْسبََك وأَْسلََك لطريقته فإِّن ِذْكَر الَهبُوِط ، وَكونَه ِضّداً :  وبالفتْح:  ولو قال المَصنف عُودِ  النّاقةُ. إِلخ. وأَخَّ ، من  للصَّ

 المستدركات كما ال يَْخفَى.

 ، عن ابن األَعرابّيِ. َصعُوداً  أَيضاً ، َجعَْلتُها َصعَّْدتُهاو باألَلف ، ا أَناوأَْصعَْدتُه النّاقَةُ  أَْصعََدت قدو

فيه الكافُِر َسْبِعين َخِريفاً ثم يَْهِوي فيه كذلك أَبداً. رواه ابن ِحبَّاَن والحاِكُم في  يَتَصعَّد من َجْمَرةٍ واحدةٍ ، (8) َجبٌَل في النّار:  الصَّعُودو

 الّسيوطيُّ في جامعه. ، وأَورده« المستدرك»

عُودُ و  .ُصعُدٌ و أَْصِعَدةٌ :  ، مؤنَّثة ، والجمع صاعداً  الطريقُ :  الصَّ

 :  ، َممدوداً ، قال تَِميُم بن ُمْقبِل كالصَّعُوداءِ  العَقَبَةُ الشَّاقةُ ،:  الصَّعُودو

ٌة و  يـــــــــــــــ  نـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَر ثـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ ُه َأن  الســـــــــــــــــــــــــــــ  ثـــــــــــــــَ د   حـــــــــــــــَ

وداءُ     عـــــــــــُ َرَدا صـــــــــــــــــــــــــَ ٍر وأَمـــــــــــح هـــــــــــح ر  كـــــــــــَ و كـــــــــــُ عـــــــــــُ دح  تـــــــــــَ

  
__________________ 

 . فهو مص ع د... واص ع د يص ع د:  ( اعتمدان ضبرت اللسان يف العبارة ا وضبطت يف التهذيب1)
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والزايدة « املذكورة أو أرٍض ا ويد  لذلك عبارة األســــاس:  قوله أرفض من األخر  كذا ابلنســــخ ولعله ســــقرت منه»:  ( هبامش املطبوعة املصــــرية2)
 املثبتة عن التهذيب.

 .17( سورة املدثر اآية 3)
 األمُر.:  ( التهذيب4)
 ما تصّعدتين خطبة.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب5)
 .125( سورة األنعام اآية 6)
 أشهر أو سبعة عل  ولد عام أو  فهي َصُعوٌد.إذا ولدت الناقة لغري متام ولكنها خدجت لستة :  ( عبارة التهذيب واللسان عن األصمعي7)
 يف جهنم.:  ( يف القاموس8)
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 :  ، على غيِر قياٍس ، قال أَبو ذَُؤْيب صاِعديٌّ  : الَوْحِش ، والنِّْسبَة إِليها (1) ُحُمرُ :  ، بالفتح َصْعَدةَ  بَنَاتُ و

  َ ـــــــــــَب ـــــــــــَح َرمـــــــــــَ  ف ـــــــــــَ ِداين فـ راً  صـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــِ حـــــــــــَ طـــــــــــح  مـــــــــــِ

ِح     ضُ ابلـــــَكشـــــــــــــــــــح لـــــُ تح عـــــلـــــيـــــــه اأَلضـــــــــــــــــــح لـــــــَ مـــــَ تـــــَ  فـــــــاشـــــــــــــــــــح

  
ْعَدةُ و ال تَْحتَاج إِلى التَّثِْقيف. قال َكْعُب بن ُجعَيٍل ، يَصُف امرأَةً ، َشبَّهَ قَدََّها  تَْنبُُت كذلك التي الُمْستَِويَةُ :  هي:  ، وقيل القَنَاةُ :  بالفتح الصَّ

 :  بالقَنَاة

ا   فــــــــــــــــــــــِإذا قــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــتح ِإىل جــــــــــــــــــــــاراهتــــــــــــــــــــــِ

ا ُ     ِت الســـــــــــــــــــــــــــــّ رح  الحـــــــــــــــَ خـــــــــــــــاٍ  َزجـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح  خبـــــــــــــــَ

  

دةٌ  عـــــــــــــــــــح ٍر  صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ائـــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــٌة يف حـــــــــــــــــــَ  انبـــــــــــــــــــِ

رح     هــــــــــــــا متــــــــــــــَِ لــــــــــــــح يــــــــــــــِّ ــــــــــــــُح متــــــــــــــَُ ــــــــــــــرِّي ا ال مــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَيـ

  
 .ِصعَادٌ :  وكذلك القََصبَةُ. والجمع

ْعدة:  قيلو  .«يَتْبَعَُها ُحَذاقِيُّ عليها قَْوَصٌف لم يَْبَق منها إِال قَْرقَُرَها َصْعَدة أَنَّه َخَرَج على»:  وفي الحديث األَتانُ :  الصَّ

ْعَدةُ   َظْهُرها.:  القَِطيفةُ ، وقَْرقَُرَها:  الَجْحُش والقَْوَصفُ :  األَتَاُن الطَِّويلَةُ الظَّْهِر ، والُحَذاقِيُّ :  الصَّ

ْعدةُ و األََكمة ، بدل األَلَّة :  هي أَصغُر من الَحْربَِة ، وقيل هي نَْحٌو من األَلَِّة. وفي بعض النسخ، بفتح الهمزة ، وتشديد الاّلم ، و األَلَّةُ :  الصَّ

 ، وهو تحريف.

. َعْنزٌ  َصْعَدةُ و ْعَدةو ، اسم له ، نقله الصاغانيُّ  بن ُعَوْيِمٍر الُخَزاِعّي. فََرس ذَُؤْيِب بِن ِهاللِ  اسمُ  : الصَّ

م ، بينها وبين َصْنعَاَء ِستُّوَن فَْرَسخاً. باليََمنِ  بل مدينةٌ َكبِيرةٌ  ع:  َصْعدةُ و د بن إِبراِهيَم بِن ُمْسِلمٍ  معِرفة ، ال يَْدُخلها األَلُف والالَّ  منه ُمَحمَّ

ْعِديّ   أَورده ابن األَثير.، يُعَرف بابن البَطَّال ، سَكن الَمِصيصةَ ، عن َسلََمةَ بِن َشبِيٍب ، وعنه َحْمزةُ بُن محّمٍد الِكنَانِّي. كذا  الصَّ

 ع لبني َعْوف.:  َصْعَدةُ و ماٌء َجْوَف َعلََمْي بَنِي َسلُوَل ،:  َصْعَدةُ و

 «فصاِعداً  ال َصاَلةَ لمن لم يَْقَرأْ بفاتحِة الكتاب»:  ، وفي الحديث أَي فما فَوَق ذلك ، فصاِعداً  كذاو بَلََغ كذا َصنََع أَو:  قولهم:  من المجازو

، حَذفُوا الِفْعَل لكثْرةِ استِعماِلهم إِيَّاه ،  فصاِعداً  وقالوا أَخْذتُه بِدْرَهمٍ :  ، قال سيبويه فصاِعداً  اشتريتُه بِدْرَهمٍ :  يها ، كقولهمأَي فما َزاَد عل

أَخْذتُه  : كان قبيحاً ، ألَنه ِصفةٌ ، وال يكون في موضع االسِم ، كأَنه قال بِصاعدٍ  أَخْذتُه:  وألَنَّهم أَِمنُوا أَن يكوَن على الباِء ، ألَنك لو قْلتَ 

رهَم مع صاِعداً : و يَُجوز أَن تَقولوال  صاعداً  ، أَو فََذَهب صاعداً  بدْرهٍم فزاَد الثََّمنُ  ٍء ، ثََمٌن لشيُ  صاعدٍ  ، ألَنَّك ال تُريد أَن تُْخبِر أَنَّ الّدِ

ْرت شيئاً بْعَد َشيْ  الً ، ثم قَرَّ ،  ولم يَُرد فيها هذا المعنى:  ٍء. ألَثماٍن َشتَّى ، قالكقولك بدرهم وزيادة ، ولكنك أخبْرَت بأَْدنَى الثَّمِن فجعَْلته أَوَّ

ْيئَْين   أَن يكون أَحُدهما بَْعد اآلَخِر. (2)ولم يُْلِزم الواُو الشَّ

 الفاَء أَكثُر في كالِمِهم. (4)بدل ِمن زاَد ويَزيد ، وثُمَّ مثُْل الفاِء إِال أَنَّ  (3) صاعداً و

دةٌ ، أاََل تََرى أَن تقديَره:  صاِعداً : و قال ابن جنّي ،  صاِعداً  ، ومعلوٌم أَنَّه إِذا زاَد الثََّمُن لم يكن إِالَّ  صاِعداً  كن إِالَّ فزاَد الثََّمُن لم ي:  حاٌل مؤّكِ

 : ومثله قوله

َاِء كافِ   َكَف  ابلن بحِي ِمنح َألح
ائباً في اللَّْفِظ عن ليس ن : ناَب في اللَّفِظ عن الِفْعل الذي هو زاد ، وكاف صاعداً  ، ألَن فصاِعداً :  غير أَّن للحاِل هنا َمِزيَّةً ، أَْعنِي في قوله

 َكفَى ، ملفوٌظ بِه معه.:  ٍء ، أاََل تََرى أَنَّ الِفْعَل الناِصَب له ، الّذي هوشيْ 

ْعداءُ و ْعُددِ  الَمَشقَّةُ :  ، كالّذي يأْتي بعَده ، واألَّوُل الّصوابُ  (5)، بفتح فسكون ، وضبطه بعُض أَئّمة اللُّغَة بالّضّم  الصَّ بالّضّم ، نقلهما  كالصُّ

 الصاَغانّي.

عَداءُ و ع ، وهو يَتَنَفَّس:  ، ومنهم من قَيََّده َطِويلٌ  ممدودٌ  تَنَفُّسٌ :  كالبَُرحاءِ  الصُّ عََداءَ  إِلى فَْوُق ، وقيل هو التَّنَفُّس بِتَوجُّ  ، ُصعُداً  ، ويتنفَّس الصُّ

 َصعَُب َمْخَرُجه.:  النَّفَسُ  تََصعَّدَ و
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 : قيل (6) (تَ َيمَُّموا َصِعيدًا طَيِّباً ف َ ):  في التنزيلو

__________________ 
 ويف الصحاح فكاألصر والقاموس.« محري الوحش»:  ( اللسان1)
 .«ومل يلزم الواو الجي ألحد الشيئا:  ومل يلزم الواو اخل لعله:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 وصاعٌد.:  ( اللسان3)
 وهو ما أثبتناه.« الصواب أن يقو  : إاّل أن الفاء .. قوله ألن الفاء»ا وهبامش املطبوعة املصرية :  ألن الفاء»( ابألصر 4)
 املشقة.:  والص َعداءُ :  ( يف اللسان5)
 .6واملائدة اآية  43( سورة النساء اآية 6)
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ِعيدُ  يِّبَةُ.األَرُض بِعَْينَِها ، قال ابن األَعرابّيِ ، أَو األَْرُض :  الصَّ  الطَّ

هي األَْرُض الُمْستَِويَة ، :  هو كلُّ تَُراٍب َطيِِّب ، وقال غيره:  ، وقيل التُّرابُ  : الّصِعيد:  (1) (َصِعيدًا ُجُرزاً )وقال الفّراُء في قوله تعالى 

 (فَ ُتْصِبَح َصِعيدًا زََلقاً )، لقوله تعالى  َوْجهُ األَرضأَو  ما لم يُخاِلْطه َرمٌل وال َسبََخةٌ.:  هو الُمْرتَِفُع من األَرِض المنخِفضة ، وقيل:  وقيل

 :  قاله أَبو إِسحاق. وقال َجرير (2)

َوتح  ـــــــــــــــَ ٌم ثـ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ عـــــــــــــــيـــــــــــــــدِ ِإذا تـ  أَرحٍض  بصـــــــــــــــــــــــــــــَ

هــــــــم     ؤحمــــــــِ ِث لــــــــُ بــــــــح تح مــــــــن خــــــــُ كــــــــَ عــــــــيــــــــدُ بــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــ 

  
، وإِن  َصعيدٍ  إِالَّ على تَُراب ذي ُغبَاٍر ، فأَّما البَْطَحاُء الغَليَظةُ ، والَكثيُب الغَليُظ ، فال يَقَُع عليه اسمُ  َصعيدٍ  ال يَقَُع اسمُ :  وقال الشافعيُّ 

ْرنيخ الصَّعيدَ  أَو َمَدٌر يَُكون له ُغباٌر كأَن الّذي خالَطه َصعيدٌ  خالَطهُ تُراٌب أَو ُم بالنُّورة ، وبالُكْحل ، وبالزَّ  ، وكّل هذا حجارة.. وال يُتَيَمَّ

اج جَّ  الصَّعيدَ  يكن ، ألَنّ  (3)وعلى اإِلنسان أَن يَضِرَب بيَدْيه َوْجهَ األَْرض وال يُبَاِلي ، أَكان في الَمْوضع تَُراٌب أَو لم :  قال أَبو إِسحاق الزَّ

 ليس هو التَُّراَب ، إِنََّما هو َوْجهُ األَْرض ، تَُراباً كان أَو غيَره.

 ، أَي أَْرضاً ُمْستَِويَةً ال َشَجَر فيها. َصعيداً  يقال للَحديقة إِذا َخِربَْت وَذَهب َشْجراُؤها ، قد صاَرت:  قال اللّيث

 جْمُع الجْمع ، كَطريٍق ، وُطُرق ، وُطُرقاٍت. ُصعَُداتٌ و ، بضّمتين ، ُصعُدٌ :  ج

يَ  الطَّريق:  الصَّعيدو ً  ُصعَُداتٌ و ، ُصعُدٌ  لتَُّراب ، جْمعُهمن ا بالصَّعيد ، يكون واسعاً وَضيِّقاً ، ُسّمِ :  عنههللارضيحديُث علّيٍ ،  ومنه أَيضا

عَُدات إِيّاُكم والقُعُودَ  ، كُظْلمٍة ، وهي فناُء باِب الدَّاِر َوَممرُّ النّاِس بيَن يََدْيِه  ُصْعَدةٍ  وقيل هي جْمع (4)هي الطُّرقاُت «. إِالَّ َمن أَدَّى َحقَّها بالصُّ

عَُداتِ  لََخَرْجتُم إِلى»:  الحديث، ومنه  .«تَْجأَُروَن إِلى هللاِ  الصُّ

ِعيدُ و ز. (5)، أَورَده أَبو ُعَمَر  القَْبرُ :  الصَّ  الَمَطّرِ

ِعيدو البن « قوانين الديوان»وفي  َمسيَرةَ َخْمَسةَ عشَر يوماً ُطوالً  ، وبالٍد ، وقُرًى عامرةٍ مشتملةٌ على نََواحٍ  بمْصرَ  واسعةٌ  بِالدٌ :  الصَّ

:  الَوْجهُ البَحريُّ ، وِعدَّتُها أَلٌف وِستُّمائٍَة وإِْحَدى وخمسون ناحية والِجَهة الثانِية:  الِجيعان أَنَّ األَقاِليم بالديار المصرية ِجهتاِن ، إِحداهما

اإِلْطِفيِحيَّةُ ، والفَيُّوميَّةُ ، والبَْهنَساِويَّةُ ، واألُْشُمونَْيِن ، واألُْسيُوِطيَّةُ ،  (6)ليُّ ، َوِعدَّتُها َخْمُسَمائٍَة واثْنَتَا َعْشَرةَ ناِحيَةً. وهي الَوْجه الِقبْ 

 واإِلْخِميِميَّة ، والقُوِصيَّة.

ِعيدو  .وسلموآلهعليههللاصلىبِّيِ ع قُْرَب واِدي القَُرى ، به َمْسِجٌد للنَّ :  الصَّ

 :  ، قال لَبيد ع:  ، بالّضمّ  ُصعَائِدُ و

اِء  ُد يف هنــــــــــَِ ــــــــــ  ل ــــــــــَ بـ ــــــــــَ تح تـ هــــــــــَ ــــــــــِ ل دٍ عــــــــــَ ــــــــــِ ائ عــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــُ

هـــــــــــــا    مـــــــــــــُ اًل َأاي  َؤامـــــــــــــًا كـــــــــــــامـــــــــــــِ ـــــــــــــُ عـــــــــــــًا تـ بـــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
كةً  َصعَدٌ  َعَذابٌ و  َوَمَشقٍَّة. َصعَدٍ  ذو َشِديدٌ :  (7) (َيْسُلْكُه َعذاابً َصَعداً ):  ، في قوله تعالى ، محرَّ

ا هو عليه َطْعماً ولَْوناً. ُعوِلَج بالنَّارِ  ، إِذا ُمَصعَّدٌ  َوَشَرابٌ  ، ُمَصعَّدٌ  ، ومنه قيل َخلٌّ  اإِلذابةُ :  التَّْصِعيدُ و  حتى يَُحوَل َعمَّ

. يُْصعَد حابُوُل النَّْخل بالكسر الِمْصعادُ و عَْيداءُ و ، ُصعَاَدىو ، ُصْعُددٌ و فسكون ، بالّضمّ  ُصْعدٌ و به عليه ، عن الصاغانيُّ كُهْدُهٍد ،  ، الصُّ

 مواِضُع.:  وُحبَاَرى ، والُمَرْيطاءِ 

 نقلَُهنَّ الصاغانيُّ ، ما َعَدا الثانَي.

 نقله الصاغانّي. فََرُس بَْلعَاَء بِن قَيٍس الِكنَانِّيِ.:  َصاِعدٌ و

 بن الحاِرث بن الشَِّريد ، نقله الصاغانّي. فََرُس َصْخِر بن َعْمرو صاِعدٌ و
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. َطِويلةٌ.:  ، كغَُرابِيَّةٍ  ُصعاِديَّةٌ  ناقةٌ و  نقله الصاغانيُّ

 * ومما يستدرك عليه :

د َجبَلٌ   : ُمرتَِفٌع عاٍل ، قال ساعدةُ بن ُجَؤيَّةَ :  ُمَصعِّ

__________________ 
 .8( سورة الكهف اآية 1)
 .40( سورة الكهف اآية 2)
 أم مل يكن.:  ( كذا ا واملناسب3)
 الطر .:  ( التهذيب واللسان4)
 حتريف.« أَبو عمرو»( ابألصر 5)
 .«قوله وهي اإلطفيحية هذا حبسب ما كان سابقاً وقد تغري اآن هذا االصطالح»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 .17آية ( سورة اجلن ا7)

  



4062 

 

ر اٍت  خــــــــــــــِ مــــــــــــــَ دةٍ أَيحِوي ِإىل ُمشــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــِّ  ُمصــــــــــــــــــــــــــــَ

مِ     ُروُع الــــــــــــقــــــــــــاِن والــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــَ ن  فـــــــــــــُ مٍّ هبــــــــــــِِ  شــــــــــــــــــــــــــُ

  
اقي ، قال ُصعُوُدها يَْشتَدُّ :  َصْعَداءَ  أََكَمةٌ ذاتُ وَ   :  على الرَّ

َة و  مح  (1)ِإن  ســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  األَقـــــــــــواِم فـــــــــــاعـــــــــــل

َداءُ هلــــــــــــا     عــــــــــــح ِويــــــــــــرُ  صــــــــــــــــــــــــــَ ا طــــــــــــَ هــــــــــــَ عــــــــــــُ لــــــــــــَ طــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
ْلتُه َمَشقَّةً ، ويقال : َصعُوداً  الَمَشقَّةُ ، على الَمثَل ، وأَْرَهْقتُه:  الصَّعُودُ و َمنَّك َمَشقَّةً من األَْمِر ، وإِنََّما  َصعُوداً  ألُْرِهقنَّكَ :  َحمَّ ، أَي ألَُجّشِ

 : وفي الحديث ، في َرَجزٍ  .(2)يعني َمَشقَّةً من العََذاِب :  حداِر في َهبُوٍط ، وقيل فيهأََشقُّ من االن َصعُودٍ  اشتَقُّوا ذلك ، ألَن االرتفاَع في

َو يـَُنمِّي   ُصُعَدافـَهح
بَه فََصعَّدَ :  فيه ، وإِليه ، وعليه ، وفي الحديث َصِعدَ :  وارتفاعاً ، يقال ُصعُوداً  أَي يَزيدُ  أَي نََظر إِلى أَعالَي وأَسفَلي « فيَّ النََّظَر وَصوَّ

ً  «َصعَدٍ  في يَْنَحطُّ  كأَنََّما»:  وسلموآلهعليههللاصلىيَتَأَّملُني. وفي صفَته ،  فيه َويَْنَحطُّ.  يَْصعَدُ  هكذا جاَء في روايٍة ، يعني َمْوِضعاً عاليا

 كأَنَّما يَْنَحطُّ في َصبٍَب.:  والمشهور

عُداو بَب. َصعُودٍ  جْمع:  ، بضّمتَْين لصُّ  ، خالف الَهبوط ، وهو بفتحتين خالف الصَّ

اءُ  (3) (ِإْذ ُتْصِعُدوَن َوال تَ ْلُووَن َعلى َأَحد  ):  وفي التنزيل  من َمكَّةَ ، أَْصعَْدنا : في إِبتداِء األَسفار والَمَخاِرجِ تقول اإِلصعادُ :  قال الفَرَّ

 : ، وهو الَمَكان فيه ارتفاٌع ، وفي ِشعر َحسَّان َصعُودٍ  ما ِزْلنَا في:  من الكوفَة إِلّى ُخَراَساَن ، وأَشباه ذلك. ويقال أَْصعَدناو

 (4) ُمصحِعداتٍ يـَُباريَن اأَلعن َة 
هات نحَوُكم.  أَي ُمقبالٍت ُمتََوّجِ

يحُ  إِصعاداً  السَّفينَةُ  أَْصعََدتو دٌ و ، ُمْصِعدٌ  . وَرَكبٌ َصعَداً  ، إِذا َمدَّت ُشُرَعها فذَهبَت بها الّرِ عِّ  :  ُمرتفٌع في البَْطن ُمْنتَِصٌب ، قال:  ُمصَّ

ِد  َرفـــــــــــــــــــ 
ُ

ب املـــــــــــــــــــ وُ  ذاُت الـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــٍ  جــــــــــــــــدنا وال     دِ ال خــــــــــــــــاف عــــــــــــــــِّ  ُمصــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ْعَدانُ و  :   بُن ثَْور، بمنَى الّطريِق ، قال ُحَمْيدُ  َصعيد َجْمعُ :  الصُّ

ُه  ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــٍه َتشــــــــــــــــــــــــــــــــاب ي ــــــــــــــــــِ هُ ت ــــــــــــــــــُ َدان عــــــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــــــُ

رح و     مــــــــــــــــَ ىَن بــــــــــــــــه املــــــــــــــــاُء ِإال  الســــــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــح  يـــــــــــــــــَ

  
 اْشتَدَّ.:  في العَْدوِ  أَْصعَدو الَمْوضُع العَريض الواسُع.:  الصَّعيدو

 ، أَي يَزداُد ُطوالً. ُصعُداً  هذا النَّبَاُت يَْنِمي:  ويقال

تَبَّع ُصعََداهُ ، أَي يَْرفَُع ، أَي َطويٌل. وفالٌن يَتَ  صاِعدٌ  وُعنُقٌ 
 رأَْسه وال يَُطأِْطئُه. وهو َمَجاز. (5)

ا تَْبُزْل ، وهو َمجاز ، وأَنشد َصعيَدةِ  إِنََّها لفي:  ويقال للنّاقَة  :  باِزلَْيَها ، أَي قد َدنَْت ولَمَّ

ديــــــــــــٌ  يف  يــــــــــــَدةِ ســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــِ ا  صــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ  ابزِل

     ِ اٌة ومل َتســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــ  ن ـــــــــــــَ بـ ا (6)عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــن ـــــــــــــي ن  اجلـــــــــــــَ

  
، للقَنَا ،  َصعَداتٍ  ، بالسكون ، ألَنّه نَْعٌت وثاَلثُ  َصْعَداتٌ  قَنَاةٍ. وَجَوارٍ  َصْعَدةُ  ، أَي ُمْستَقيَمةُ القامِة ، كأَنََّها َصْعَدةٌ  جاريَةٌ :  ومن المجاز

كة ، ألَنه اسٌم.  محرَّ

 ُب منه القاُر.َشَجٌر يَُذا:  ، بضّمتين الصُّعُدو

 .صاِعِده ارتفَاٌع شاقٌّ على:  ُصعََداءُ  . وللسيادةِ الَمصاِعدو الَمْصعَد ، وَجدٌّ ُمَساِعد. وُرتْبَةٌ بَعيَدةُ  صاعد له َشَرفٌ :  ومن المجاز

ة اللُّغَة.« الفُُصوص»اللُّغويُّ صاحُب  صاِعدٌ و  ، مشهور ، من أَئمَّ
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 اسم فَْحل ، عن الصاغانّيِ. َصْعَدةُ و

مّ  ُصْغدٌ :  [صغد] . وقال ، بالضَّ  ، أَهمله الجوهريُّ

__________________ 
 .«سياسة»بد  « سيادة»:  ( يف التهذيب1)
 انظر التهذيب واللسان. .(َسُأْرِهُقُه َصُعوداً ):  ( جاء هذا القو  يف تفسري قوله تعاىل2)
 .153( سورة آ  عمران اآية 3)
 : ( ديوانه ا وعجزه4)

 أكتافها األسر الظماءُ عل  
 فالن يتبض صعداه معناه أنه يرفض رأسه وال يطبطئه.:  وعبارة التهذيب« أي ال يرفض»وابألصر :  ( عن التهذيب5)
 ( تس  اجلنينا أي حتله من الوس .6)
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 تَا. وقد تقد م يف السا.ُمتَـنَـز ُه ذو َأهناٍر َوبسا ع بَسَمرحقـَنحدَ :  هو اسميف لَثاَلثَِة مواضَض ا منها:  الص اَغاين  
 ع ببَُخاَرى.:  ُصْغدو

َدة المكسورة ُصْغُدبِيلُ و  َملُك الفُْرس. د ، بإِْرمينِيَّةَ ، بَنَاَها أَنُو َشْرَواَن العادلُ :  بالباِء الُمَوحَّ

ْغِديُّون: و قال الصاغانيّ  ثين فيهم َكثْرة. الصُّ  من الُمَحّدِ

ْغديُّ  ُسلَْيَمانَ أَيُّوُب بن :  منهم:  قلت اك. والُحَسْين بن َمنصورٍ  الصُّ ْغديُّ  ، شيٌخ البن السَّمَّ ، بغداديٌّ ، روى عنه ابُن ُخَزيمةَ. وعبد هللا  الصُّ

ْغديُّ  بن محّمد بن أَيُّوبَ  ْغِديُّ  ، عن ابن ُعيَْينَة. ومحّمد بن أَحمَد بن الّسكن ، أَبو ُخراسانَ  الصُّ  بيل. وغيُر هؤالِء.، عن أَبي عاصٍم النَّ  الصُّ

 : * ومما يستدرك عليه

وتُعُقِّب.  بن سنان ، أَبو يَحيى العُقَْيلّي البَْصريُّ ، ضعيٌف ، رَوى عن داوود بن أَبي ِهْند ، َذَكَر البرديجيُّ أَنه فَْرد في األَسماءِ  ُصْغِديُّ 

بُن عبد هللا ، آَخُر َذكَره ابن أَبي حاتم.  ُصْغديُّ و ير قد يقال فيه بالّسين أَيضاً.الكوفيُّ ، ثِقةٌ ، َرَوى عنه أَبو نُعَيم. وهذا األَخ ُصْغديٌّ  ومنهم

 .«التبصير»كذا في 

َصفََّده و ، وهذه عن الصاغانّي ، كأَْصفََده في الَحديد وغيره ، وأَْوثَقَه وقَيَّده ، َشدَّه:  ُصفُوداً و َصْفداً  ، بالكسر ، َصفَده يَْصِفُدهُ :  [صفد]

فَادُ  . واالسمداً تَْصفي  ، ُمَخفٌَّف ، وُمثَقَّل. َصفَّْدتهو بالَحديد ، وفي الحديد ، َصفَْدتُهو .الصَّ

جَل فهو َصفَْدت : ُشدَّْت وأُوثِقَْت باألَغالل ، يقال منه:  يعني «الشَّيَاطينُ  ُصفَِّدت إِذا َدَخَل َشْهُر َرمضانَ »:  وفي الحديث  ، َمْصفودٌ  الرَّ

ارٍ »:  . وفي حديث عمرُمَصفَّد فهو َصفَّدتهو  ، أَي ُمقَيَّداً. «َمْصفُوداً  لقد أَرْدُت أَن آتَي به:  قال له عبْد هللا بن أَبي َعمَّ

فَدُ و َكةً  الصَّ ً  ، محرَّ األَعشى في العَطيّة أَعطاهُ وَوَصلَه ، ويُعَدَّى إِلى مفعولين ، قال :  أَْصفََده ، وقد العََطاءُ :  ، وقد روي بالتسكين أَيضا

 : يمدح َرُجالً 

َفَدينو   (1)َعَل  الز مانَة قائَدا  َأصح
 َوَهَب لي قائداً يَقُوُدني.:  يريد

فَدُ و ْلت ، في قّصة الذَّبيح ، وَجَرى على أَنه إِسحاق ، كما َذَهَب  الَوثاقُ :  ، بالتحريك والتسكين الصَّ وعلى التسكين قال أَُميَّةُ بن أَبي الصَّ

 :  يه أَهُل الِكتَابَْينإِل

ُدِد و  دَ اشـــــــــــــــــــــح فـــــــح كِّ  الصـــــــــــــــــــــ   َأن َأحـــــــيـــــــَد مـــــــن الســـــــــــــــــــــِّ

ال ِ     َد اأَلســـــــــــــــــــــــــــــري ذي اأَلغـــــــــــــــح يـــــــــــــــح  يـــــــــــــــن حـــــــــــــــَ

  
 :  وقال ناظم الفصيح

اًل و  تَ َرجــــــــــــُ دح فــــــــــــَ ــــــــــــهــــــــــــو  َأصــــــــــــــــــــــــــح دُ ف فــــــــــــَ  ُمصــــــــــــــــــــــــــح

ه مـــــــــــــــااًل وذاَ      دُ َأعـــــــــــــــطـــــــــــــــيـــــــــــــــتـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــــــــ 

  

هآخــــــــــــــــــــــرًا و  تــــــــــــــــــــــَ دح فــــــــــــــــــــــَ رِّ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــُ

وداً صــــــــــــــــــــــــــــار و     فــــــــــــــُ ر :  َمصــــــــــــــــــــــــــــح رِّ أَلجــــــــــــــح  غــــــــــــــِ

  
ْفد ، ومن الَوثاق اإِلصفادُ  المصَدُر من العَطيَّة:  من األَضداد ويقال اإلصفاد وجعل بعضهم  .الصَّ

ين َخليُل بُن أْيبََك بن عبد هللا د ، بالشام:  باَل المٍ  ، َصفَدُ و ُخ صالُح الّدِ فَديُّ  من َجبَل لُبناَن ، منه الُمَؤّرِ  ، وآخرون. الصَّ

فَادُ و  ، قال ابن سيده القُيُودُ  ، وهي األَصفاد:  الجْمعو من َحديٍد ، أَو ُغّلٍ ، أَو قَْيد ، بكسر القاف ، ما يُوثَُق به األَسيُر من قِدٍّ :  تَابككِ  ، الّصِ

ر على غير ذلك ، قََصروه على بناِء أَْدنَى العََدد.:   ال نعلَمه ُكّسِ

إِْن :  ، وتقول ِصفَادٌ و َصْفدٌ و َصفَدٌ  القُيوُد ، واحُدَها:  هي األَغالُل. وقيل:  قيل (2) (ُمَقرَِّننَي يف اْْلَْصفادِ َوآَخرِيَن ):  وفي التنزيل العزيز

فَُد َصفَدٌ :  أَْلفاً. أَي أَعطيتَني. وتقول أَْصفَدتَني أَفَْدتَنِي َحْرفاً ، فقد هو أَن  «الصافد ةنََهى عن صال»:  ، أَي العَطاُء قَْيٌد. وفي الحديث الصَّ

 يَْقِرن بَْيَن قََدَمْيه َمعاً ، كأَنَُّهَما في قَْيد.

 ، إِذا َغلَْبتَه. تَْصفيداً  بكالمي َصفَّدته:  ومن المجاز
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ْفِرد:  [صفرد] ْعَوة  َجبَانٌ هو طائٌر :  قال ابن األَعرابيّ « ِصْفِرد أَْجبَُن من»في المثل و .(3) أَبو الَمِليح:  ، كِزْبِرجٍ  الّصِ يَفَزع من الصَّ

 هو طائٌر يأْلَُف البُيُوَت ، وهو أَجبَُن طائٍر.:  وَغْيرَها. وقال اللْيث

__________________ 
 : ( صدره يف التهذيب1)

 تضّيفته يوماً فبكرم مقعدي
 ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل رواية اللسان. .«فبكرم»فقّرب بد  :  ويف اللسان

 .38( سورة ص اآية 2)
 ( هو قو  العامة كما يف الصحاح.3)
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 ، أَهمله الجوَهِريُّ ، والجماعةُ. (1) اإِلْصفَِعيدُ :  [صفعد]

، بحذف العين والياِء ، قال الشاعُر ،  األَْصفَدُ :  ، ويقال الَخْمرُ :  بكسر الهْمزةِ ، وفتْحِ الفاِء ، وكْسر العين المهملة هو:  وقال األَزَهِريُّ 

 :  يَصف روضةً 

َر مـــــــــا و  ثـــــــــح يـــــــــٌد مـــــــــِ عـــــــــِ ا ســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ بـــــــــِ وحكـــــــــَ ـــــــــكـــــــــَ َدا ل  بـــــــــَ

دِ     فــــــــَ اَلِب اأَلصــــــــــــــــــــــح
َ
رُي عــــــــلــــــــ  املــــــــ بــــــــِ َ  الــــــــعــــــــَ بــــــــِ  كــــــــُ

  
 إِنما أَراد اإِلْصفَْنط.:  قال األَْزهريّ 

ْلدُ :  [صلد] ْلُب :  ويُْكَسر ، بالفتح ، الصَّ اَلدةِ  ، بَيِّنُ  َصِليدٌ وَ  ، َصلُودٌ و ، َصْلدٌ  َحَجرٌ :  ، يقال األَْملَسُ الصُّ لُودِ و الصَّ ُصْلٌب أَْملَُس. :  الصُّ

 .(2) (َفرَتََكُه َصْلداً ):  . قال هللا َعزَّ وجلّ أَْصالدٌ :  والَجْمع

يتِ :  ، أَي أَْملَُس يابٌِس ، فإِذا قْلتَ  َصْلدٌ  َوَجبِينٌ  َصْلدٌ  َحَجرٌ :  يقال:  قال اللَّْيثُ  ّكِ ْلد : َصْلٌت ، فهو ُمْستٍَو. وقال ابن الّسِ فَا العَريُض :  الصَّ الصَّ

لَْوَددِ  .َصْلدٌ  وُكلُّ َحَجٍر ُصْلٍب فُكلُّ ناِحيٍَة منه:  من الِحَجارةِ األَْملَُس. قال  :  العَْبِديُّ . قال الُمثَقَُّب األَْصلَدِ و ، ، َكَسفَْرَجلِ  كالصَّ

اٍض ِإىل حـــــــــــــــــارٍِ   هـــــــــــــــــ  ي بـــــــــــــــــنــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح  يــــــــــــــــــَ

ِر     جــــــــــــــــــَ ِن ا ــــــــــــــــــَ رُكــــــــــــــــــح دِ مَث  كــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ  اأَلصــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
لُودِ  ، ال يَْعَرقُ  ، إِذا كانَ  َصْلدٌ  فََرسٌ :  من المجازو  عند أَْهل الِفراَسة من العَرب. كذا في التهذيب. َمْذمومٌ  ، وهو ، كَصبُورٍ  كالصَّ

ً بَِطي:  َصلُودٌ  فََرسٌ :  وفي المحكم  ُء العََرق.هو البَطي:  القليُل الماِء ، وقيل:  ُء اإِلْلقَاحِ ، وهو أَيضا

 :  (3). قال ساعدةُ الُهَذِليُّ َصلُودٌ  ، فهو َضَربَت بِيََدْيَها األَْرَض في َعْدِوها َصْلداً  ، بالكسر ، تَْصِلدُ  الدَّابَّةُ  َصلََدتو

ؤاَدُه و  ـــــــــــُ اِة ف ـــــــــــر مـــــــــــَ ـــــــــــُض ال ي قـــــــــــاطـــــــــــِ ت مـــــــــــَ فـــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــح

ّرَِد     غـــــــــَ ُ
وحَت املـــــــــ ُض الصـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــَ دُ ِإذا َيســـــــــــــــــــــــح لـــــــــِ  َيصـــــــــــــــــــــــح

  
َت َصِريفُها ، إِذا أَْنيَابُهُ  َصلََدت:  يقالو َرقَّى.، أَي تَ  َصعَّدَ  : َصلُودٌ  ، فهو يَْصِلُد َصْلداً  في الَجبَلِ  الَوِعلُ  َصلَدَ و  صاِلَدةٌ  فهي فَُسمَع ذلك ، َصوَّ

 :  ، قال الراجز َصواِلدُ :  الجمعو

ٍر هلــــــــــــا  مــــــــــــُض يف ُعصــــــــــــــــــــــــــح َداَتســــــــــــــــــــــــــح َوالــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــــَ

َدا    المـــــــــــِ يـــــــــــَف عـــــــــــلـــــــــــ  جـــــــــــَ اطـــــــــــِ طـــــــــــَ ر  خـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
 .أَْصلَدو َصلَدَ  َشِديٌد. وقد (4) [ُصْلب] َصْلدٌ  ، وَمكانٌ  كأَْصلََدتْ  فلم تُْنبِْت َشيئاً ، األَرُض ، إِذا َصلُبَتْ  َصلََدت:  من المجازو

َكةً ، إِذا َصلَعَتُهُ  َصلََدت:  من المجازو  بََرقَْت. محرَّ

ا أَنَّه»:  عنههللارضيوفي حديِث ُعَمَر  ً  الطَّبيبُ  َسقَاه ُطِعنَ  لَمَّ . «يَْصِلدُ  َمْوضعِ الطَّْعنَِة أَبيضَ  من فَخَرجَ  لَبَنا  أَي يَْبُرق ويَبِصُّ

ْندُ  َصلَدَ :  من الَمجازو َت ولم يُورِ :  (5) يَْصِلُد َصْلداً  الزَّ دٌ و ، صاِلدٌ  فهو َصوَّ أَنا.  أَصلَْدتهو هو ، أَْصلََدهو ، ِمْصالٌد كأَْصلَدو ، َصلُودٌ و ، َصالَّ

 .َصلُودٌ  ال يُوِري ناراً. وَحَجرٌ :  َصْلدٌ  . وَحَجرٌ أَْصلَدَ ف وقََدَح فاُلنٌ 

ْنُد ، بكسر الالم ، (6) َصِلدَ :  وحَكى الَجْوَهريُّ  ت ولم يُْخِرج ناراً. يَْصلَد ُصلُوداً  الزَّ جُل ، أَي أَصلَدو ، إِذا َصوَّ  َزْنُده. َصلَدَ  الرَّ

 أَقواٌم عن أَبي َزيد ، وقد ُوِجَد في بَْعض نُسخ الّصحاح مثُْل ما قَالَه الُمصنُِّف.وما قالَه الَجوهريُّ هذا هو الذي حكاه :  قْلت

 ، َصلُودٌ و ، َصْلدٌ  َوَرُجلٌ  َصْلداً كَصلََّد تَْصِليداً  من َحّدِ َضَرَب ، َصلَد يَْصِلد . وُرِوَي فيهَصاَلدةً  بَِخلَ :  كَكُرم الرجلُ  َصلُد:  من الَمجازو

 بَِخيٌل ِجدًّا.:  أَْصلَدُ و

 :  ِزناُده ، وأَنشد َصلَدت:  ويقال للبخيلِ :  وعن أَبي َعْمٍرو
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َدت لــــــــــــَ مــــــــــــا  صــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ال ــــــــــــُد وطــــــــــــَ زِي  زانُدَ  اي يــــــــــــَ

رِ     رحمــــــــــــِ ُ
ــــــــــــِك املــــــــــــ رِي ــــــــــــلضــــــــــــــــــــــــــ  تح زاَِنُدَ  ل ــــــــــــَ ب قــــــــــــَ ــــــــــــَ  ثـ

  
__________________ 

َفِعنحُد.:  ( يف إحد  نسخ القاموس1)  اإلصح
 .264( سورة البقرة اآية 2)
 أي تنتصب.« تصلد»:  النضا  وقوله:  يصف بقرة وحشية. واملقاطيض:  التهذيب ( يف3)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
 .«ُصلوداً كالصحاح:  قوله َصلحداً كذا ا يف النسخ كاللسان ا ونسخة املو املطبوع»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
قلم. ونقر يف اللسان عن اجلوهري َصِلد بكسر الالم ا ونبه مصححه يف اهلامش إىل عبارة الصحاح ضبرت « َصَلدَ »:  ( عبارة الصحاح املطبوع6)

 بفتح الالم من َصَلد.
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لُودو ً :  ، قاله األَْصَمِعيُّ ، يقال الُمْنفَِردُ :  الصَّ  :  َوْحَده ، وأَنشد لساعدةَ بن ُجَؤيَّةَ الُهَذِليّ  يَْصِلد لَِقيُت فاُلنا

ٍد  ــــــــــــَ ي ــــــــــــ  اأَلاّيِم ُذو حــــــــــــِ قــــــــــــَ  عــــــــــــل ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ  لهلل يـ

ودٌ أَدحىَف     لــــــــــــُ َدمِ  صــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــن اأَلوعــــــــــــاِ  ذو خــــــــــــَ

  
ِليدِ  ُعقََد قَْرنِه ،:  أَراد بالِحيَدِ   ، كأَِميٍر. كالصَّ

لُود:  من المجازو  ، كذا في المحكم ، واألَساس. الِقْدُر البَِطيئةُ الغَْليِ :  الصَّ

لُود:  من المجازو  .الِمْصالدِ و كالمْصالَدةِ  ، (1) قَةُ البَِكيَّةُ النّا:  الصَّ

لُودو ً  الصَّ د في الَجبَِل فََزعا  وَخْوفاً. َمْن يَُصعِّ

يتو ّكِ ْلداءُ :  عن ابن الّسِ ْلداَءةُ و الّصِ ْلبَةُ  : هما بكسر الّصِ  ال تُْنبُِت َشيئاً. األَرُض الغَِليَظةُ الصُّ

ٌد ، كَكتَّانٍ  يقال:  (2)في التهذيب و  منه النار. ال يَْنقَِدحُ :  ُعوٌد َصالَّ

ِليدُ و  ، إِذا بََرَق. َصلَدَ  وقد (3) البَِريقُ :  الصَّ

 ، نقله الصاغانّي. َجْلَدة ، إِذا كانَت َصْلَدة ناقَةٌ :  ومن الَمجازِ 

 أَيضاً.، وهي البَِكيَّةُ  نُتَِجْت وما لََها لَبَنٌ  إِذا ِمْصالدٌ  ناقة:  من الَمَجازو

 :  (4)ويُؤيِّد القَْوَل الثّانَي قَوُل ابن نَُميٍط الَهْمَدانِّيِ :  قال شيُخنا أَو قُْرَب َرْحَرحاَن. فيما يقال ، ع باليََمنِ :  كَجْعفر َصْلَددُ و

ا  ِة الــــــــــد جــــــــــَ مــــــــــَ حــــــــــح وَ  ِ  يف فــــــــــَ رُت َرســــــــــــــــــــــــُ  ذَكــــــــــَ

َرحـــــــــــــاَن و و     لـــــــــــــَ  َرحـــــــــــــح ُن أَبعـــــــــــــح َددِ حنـــــــــــــَح لـــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــَ

  
يَر.« العيون»مبسوط في وفد َهْمدان في وهو   وغيره من ُمصنَّفات الّسِ

 ِجدًّا ، على التَّْشبِيه. البَِخيلُ :  األَْصلَدُ و

 : * ومما يستدرك عليه

،  َصْلدٌ  لَحَجِر األَْملِس. وَجبِينٌ الَمْوِضُع الِّذي ال شعَر عليه ، ُشبِّه با:  الَجبِينِ  أَصالدُ  : أَي أَْملَُس يابٌِس. وعن أَبي الهيثم َصْلدٌ  َجبِينٌ :  يقال

وُصالِدٌم. وسيأْتي في  َصْلد حافِرٌ :  ال يُْخِرج َشعراً ، فُعَاِلٌم عند الخليل ، وفُعَاِلٌل عنَد غيِره. وكذلك:  ُصالِدٌم َكَصْلدٍ  ، وَرأْسٌ  َصْلدٌ  ورأْسٌ 

 الميم.

يت لرؤبةَ  ّكِ  : وأَنشد ابُن الّسِ

َلهِ بـَر اَ  َأصحالِد اجلَِبا   اأَلجح
 :  قَليلةُ الَخْيِر ، قال َجِميلٌ :  َصلُودٌ  وامرأَة (5)

يِن أَ  ي اي أُم  ِذي الـــــــــــــَودحِع أَنـــــــــــــ  مـــــــــــــِ  ملَح تـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــَ

ِت     مح وأَنـــــــــــح رَاكـــــــــــُ ُك ِذكـــــــــــح ودُ ُأضـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ لـــــــــــُ  ؟صـــــــــــــــــــــــــَ
  

 ُصْلبَةٌ ال َرْحَمةَ في فُؤاِدَها.:  هنا َصلُودٌ :  وقيل

 فامتَنَعَت على حافِِرها.َغلََب َجبَلَُها :  َصلُودٌ  وبِئرٌ 

 .ُصلُوداً و ، ُصلُودةً و ، َصلُد َصاَلدةً و ، يَْصِلد َصْلداً  عليه َصلَدَ  وقد

 ، عن ابن األَعرابّيِ. َصْلداً  ، أَي َوَجَده فأَْصلَدَ  وَسأَلَه
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 تُه ، أَي صاَدْفتُه بَِخيالً َوَجبَاناً.أَْبَخْلتُه وأَْجبَنْ :  ، كما قالوا فأَْصلَْدتُه:  وإِنَّما قِياُسه:  هكذا حكاه. قال ابن سيده

 ، إِذا لم يُْعِطِه َشْيئاً. (6)المسئوُل السائَل  َصلَدَ و

 مثل َصفََق ، َسواًء. َصْلداً  الرجُل بيَدْيه َصلَدَ و

لُودو ْلُب ، بِنَاٌء ناِدٌر. الصَّ  الصُّ

 ، بهذا المعنَى. يَْصِلد ولَبٍَن يَْصِلُت ، إِذا كان قليَل الدََّسم ، َكثِيَر الماِء ، ويجوزوجاَء بَِمَرٍق يَْصِلُت ، :  وفي التهذيب ، في ترجمة َصلَت

 اللَّبَن يُْحلَُب في إِناٍء قد:  الُمْصِلدُ :  وقال الصاغانيُّ 

__________________ 
 البكيئة.:  ( يف األساس1)
 ( مل ترد العبارة يف التهذيب.2)
ِلدُ :  يف نسخة املو املطبوع بعد قوله الربي »:  ( هبامش املطبوعة املصرية3) ُصح

َسُم ا فال تكوُن له َرغحوٌة. :  أو امل اللَ ُ حُيَلُب يف إانٍء قد أصابه الد 
 .«وقد استدركه الشارح بعد

م البلدان ا . ومعج113رقم  154. وجمموعة الو ئ  ص 269/  4( هو مالك بن لرت اهلمداين ا ذو املشـــــــــــعار انظر ســـــــــــرية ابن هشـــــــــــام 4)
 والشاهد فيه مض بيتا آخرين.

 .165( وقبله كما يف األراجيز ص 5)
 ملا رأتين خل  املموه

 خطب.« املسائر»:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب6)
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 وَصلحتاً ا مبعىًن واحٍد. َصلحداً  َخرََج الد مُ :  َأصابَه َدَسٌم ا فال َتُكون له َرغوة ا ويقا 
كَجْعفٍَر ، وِحَضْجٍر ، وِجْرَدْحٍل ، وِقْرَطاس ، وَسبَْنتى ،  ُصاَلِخدٌ و ، َصلَْخًدىو ، ِصْلَخادٌ و (1) ِصلَّْخدٌ و ، ِصلَْخدو َصْلَخدٌ  َجَملٌ :  [صلخد]

ْلُب ، القَِويُّ  الُمِسنُّ ،:  كّل ذلك وُعالبٍِط ، ،  َصلَْخًدى:  للفَْحل الشَِّديدِ :  من اإِلبِل ، وقيل الشَّْهُم الماِضي:  هو أَو الشِديُد ، الطويُل. الصُّ

لَْخَدى:  . وفي الّصحاحَصلَْخداة:  بالتنوين ، واألُنثى لَْخَدمِ  القَِويُّ الشَِّديُد ، مثل:  الصَّ ،  َصلَْخًدى َجَملٌ  : ، الياُء والميُم زائدتان. ويقال الصَّ

 : وأَنشد الليث ، َصالِخدُ :  بالضّم ، والجمع ُصاَلِخدٌ  . وَجَملٌ َصلَْخَداةٌ  وناقة

دٌ أَتَلُض و  َدمٌ  ِصل خح م َصَلخح  ِصَلخح
 :  وقال رؤبةُ  (2)

 كـــــــــــــــَبن  ُرابن ســـــــــــــــــــــــــــــاَ  بـــــــــــــــعـــــــــــــــد اإِلعـــــــــــــــقـــــــــــــــادح 

رٍّ     ئـــــــــِ مـــــــــَ ِديـــــــــَد ح ُمصـــــــــــــــــــــــح ادح عـــــــــلـــــــــ  لـــــــــَ خـــــــــَ لـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــِ

  
ً :  اْصلََخدَّ اْصِلْخداداً و  .َصلَْخًدى أُنثَى (3)، وهو  َشِديدةٌ :  َصْيلَُخودٌ  وناقَة ، وهو ُمْصلَِخدٌّ  انتصَب قائِما

لَّْغد:  [صلغد] . وقال الصاغانيُّ  كِجْرَدْحل الّصِ ُر األَنِف ُحْمَرةً :  هو من الرجال:  أَهمله الجوهريُّ قيل هو اللئيُم ، :  (4)، وفي اللسان  الُمتَقَّشِ

 هو الذي يأْكل ما قََدر عليه.:  األَحمُق الُمضطِرُب. وقيل:  الطويُل وقيل:  وقيل

ْمدُ :  [صمد] األَْمِر ، أَي قََصد قَْصَدهُ  َصَمَد َصْمدَ و قََصَده.:  إِليه ، كالهما َصَمدَ و ، َصَمَده يَْصِمُده َصْمداً  القَْصدُ :  ، بفتح فسكون الصَّ

 واعتََمَده.

ةٌ  فََصَمْدتُ »:  وفي حديث ُمعاِذ بِن عمِرو بن الَجُموحِ في قَتِْل أَبي جهل له وقََصْدته ، وانتظْرت  (5)أَي َوثَْبُت  «له حتى أَْمَكنَتْنِي منه ِغرَّ

ْمدو َغْفلَتُه.  َوَصَملَه ، إِذا َضَربه بها ، عن أَبي َزْيٍد. َصْمداً  بالعَصا َصَمَده:  يقال الضَّْربُ  الصَّ

ْمدو  النََّصُب.:  الصَّ

ْمدو بابِ :  الصَّ باب ، وهو في شاِكلٍَة في ِشّقِ َضِريَّةَ الَجنُوبِّيِ وقيل:  وفي اللَّسان ، (6)، كما في التكملة  ماٌء للّضِ هو قريٌب من واٍد :  للّرِ

 بَِحْزن بنِي يَْربُوع.

ْمدُ :  ويقال ِلَما أَشرَف من األَرض  ، بإِسكان الميم. الصَّ

ْمدو  قال أَبو النجم. ِصَمادٌ و ، أَْصمادٌ :   ، وجْمعهمن األَرِض ، ال يَبلُُغ أَن يكون جبالً  المكاُن المرتفُع الغَِليظُ :  الصَّ

دَ يُغاِدُر  َز ِ   الص مح ِر اأَلجح  َكظهح
 والغَِريبَين للَهَرِوّي.« الروض األُنُف»ومثله في 

ْمدُ :  وقال أَبو َخْيرة مادُ و الصَّ ْمدُ :  الشََّجُر. وقال أَبو َعْمٍروما َدقَّ من ِغلَِظ الَجبَِل ، وتَواَضَع واْطَمأَنَّ ، ونَبََت فيه :  الّصِ الشَِّديُد من :  الصَّ

 األَْرِض.

ْمدُ و  َصَمَدته الشَّْمُس ، أَي َصقََرته بِلَْفِحها.:  ، يقال تَأْثِير لَْفح الشَّْمِس في الَوْجهِ :  الصَّ

َمدُ و إِليه األُموُر فلم يَْقض فيها  أُْصِمَدتْ  ألَنَّه تِِه تعالَى وتَقدَّس ،الُمَطاُع الذي ال يُْقَضى ُدونَه أَْمٌر. وهو من ِصفا السَّيِّد:  بالتحريك الصَّ

 :  ، وأَنشد الجوهريُّ  يُْقَصدُ  إِليه في الَحوائِجِ ، أَي يُْصَمد الذي:  َغْيُره. وقيل

هُ  لـــــــــــــُت لـــــــــــــَ اٍم مُث  قـــــــــــــُ ُه حِبُســـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــُ وح لـــــــــــــَ  :  عـــــــــــــَ

ُد     يـــــــِّ َت الســــــــــــــــــ  ُف فـــــــبَنـــــــح َذيــــح هـــــــا حـــــــُ ذح دُ خـــــــُ مـــــــَ  الصــــــــــــــــــ 
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َمدُ :  وقيل َمدُ :  الذي ال يَْطعَُم. وقيل:  الصَّ يُِّد الذي قد انتهى ُسوَدُده :  الصَّ ا هللاُ تعالى فال نِهايَة ِلُسوَدِده :  قال األَزهريُّ  .(7)السَّ أَمَّ
، ألَن  (8)

َمدُ :  قيلو غيُر َمْحُدودٍ  (8)ُسوَدَده  َمدُ :  الذي لَْيَس فَوقَه أََحٌد. وقيل:  الباقي بعد فَنَاِء َخْلِقِه. وهو من الّرجال الدائِمُ  : الصَّ  َصَمدَ  الذي:  الصَّ

 أَيَُّها الناُس ،»:  ٌء ، وُكلُّها َدالٌّ على َوْحَدانِيَّتِِه. وُرِوَي عن ُعَمَر أَنَّه قالٍء ، أَي الذي َخلَق األَْشيَاَء ُكلَّها ، ال يَْستَْغنِي عنه شيإِليه ُكلُّ شيْ 

__________________ 
ر ا ومثله يف التكملة وهو ما اعتمدانه يف ضبطها ا وضبطت يف اللسان1)  ِصلحَخّد.:  ( صلخد ِكجرحَدحح
 ( الضبرت عن التكملة.2)
ًد  ابل ( كذا. ويف الصحاح : ومجٌر َصَلخحد  بتحريك الالم ا ويف اللسان :3)  تنوين.ويقا  للفحر الشديد : َصَلخح
لحَغد .:  ( يف اللسان4)  الصِّ
 .«أي ثبت  »:  ( النهاية5)
 ( ومثله يف معجم البلدان.6)
 ُسؤُدُده ابهلمز.:  ( التهذيب7)
 ( التهذيب ويف املوضعا وردت مهموزة.8)
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كم وتـََعل َم األَنســاِب والط عحَن فيها ا فو الذي نـَفحُ  ُ ّمٍد  َمدٌ  بَيِده لو قـُلحُت ال َلحرُُج من هذا الباِب ِإال   (1)ِإاي  ما َخرََج  صــَ
 .«ِإال  أَقـَل ُكمح 

َمدُ و فيعُ :  الصَّ  ٍء.من كّلِ شيْ  الرَّ

َمدُ :  قيلو  أَيضاً ، عن َمْيَسرة ، وهذا ال يجوز على هللا تعالى. الُمْصَمدُ  وهو ال َجْوَف له ، وهو الذي ُمْصَمتٌ  الصَّ

َمدُ :  قال أَبو َعْمٍروو ُجلُ :  الصَّ جُ  ال يَْعَطُش وال يَُجوُع في الَحْربِ  الذي الرَّ  :  ، وأَنشد الُمؤّرِ

هــــــــــــــــــــا َأســــــــــــــــــــــــــــــــــَوٌد و  ٍة فــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــارِيــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــٍف     ىًت َذفـــــــــــِ نـــــــــــح ـــــــــــَ بـ فِّ ســـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــَ دح بـــــــــــِ مـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
 العَلَم.:  الَجبُل المرتفُع الذَّاِهُب في السماِء كأَنه َعمود ، واألَْسود:  السَّاِريةُ 

َمدُ و  َء يَِعيُشون به.القَْوُم ال ِحْرفَةَ لَُهْم وال َشيْ :  الصَّ

َداُد َغيُر الِعفَاِص ، وقد:  ، قاله ابُن األَعرابِّي قال ِسَداُد القاُروَرةِ :  كِكتَاب ، ِصَمادٌ و  وقد ، قاله الليث أَو ِعفاُصَها ، َصَمْدتُها أَْصمُدَها والّسِ

ِم ، فال ُموِجَب ِلفَتِْحه في :  قال شيُخنا كَمنَعَ  َصَمَدَها يَْصَمُدَها وهذا من الغرائِب التي ال نَِظيَر لها ، ألَنَّ الِفْعَل ليس بحْلِقّيِ العَْيِن ، وال الالَّ

 الُمَضارعِ ، كما هو ظاهر.

داً ، بخّطِ الصاغاِنّيِ قلت. وقد رأَ   هللارحمهبضّم الميم. فالحقُّ في هذا التوقُف َمع َشيِخنا ،  (2) َصَمَدَها يَْصُمدها وقد : يُت في التكملة ، ُمَجوَّ

 .تعالى

َمادُ و َرابُ :  الّصِ  .ُمصاِمدٌ  من صاَمده فهو الِجاَلُد والّضِ

َمادو د ، وقد ُدوَن الِعَمامةِ  أَو ثَوبٍ  من ِخْرقٍة أَو ِمْنِديلٍ  ما يَلُفُّهُ اإِلنساُن على رأِْسهِ :  (3) الّصِ  ، إِذا لَفَّ ، ِمن ذلك. تَْصِميداً  رأَْسه َصمَّ

ْمَدةُ و  :  َشْيئاً ، قالوُربَما اْرتَفَعَْت :  وفي التهذيب أَو ُمْرتَِفعَةٌ. أَي بَمتِْن األَرِض ، َصْخرةٌ راِسيَةً في األَرِض ُمْستَِويَةٌ بها:  (4) الصَّ

ُف  الــــــــــــــِ َدةٍ خمــــــــــــــَُ مــــــــــــــح َر   صــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــُن ُأخــــــــــــــح رِي  وقــــــــــــــَ

ا ُ     مــــــــــَ هــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــَ ر  عــــــــــلــــــــــيــــــــــه حــــــــــاصــــــــــــــــــــــــِ   ــــــــــَُ

  
ْمدة:  ويقال  ، بالّضّم. الصُّ

َمَدةُ و  ، الفتْح عن ُكَراع. لم تَْلقَحْ  ُحِمل َعليها النَّاقَةُ الُمتَعَيَِّطةُ التي:  ، بالفتح ، وبالتحريك الصَّ

 الُمْشِرف. يظُ الغَلِ :  الُمَصْوِمدِ و

دو دٌ  بَيتٌ :  ، يقال المقصودُ :  ، كُمعَظَّمٍ  الُمَصمَّ  .ُمَصمَّ

دو ْلُب ماالشيْ :  الُمَصمَّ  ، بالتحريك نقله الصاغانّي. فِيه َخَورٌ  ، أَي الذي ليس ُء الصُّ

ْسلِ  ، باقِيةٌ على القُّرِ والَجْدبِ  ، أَي ِمْصمادٌ  ناقَة:  يقالو  :  ، قال األَغلب َمصاِميدُ و َمصاِمدُ :  ج ، بكسر الراِء ، وسكون السين دائَِمةُ الّرِ

ِح  ٍك ومــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــِ رِيِّ لــــــــــــــــــــــََ َ طــــــــــــــــــــــَ اح  بــــــــــــــــــــــَ

ٍح و     قـــــــــــــــــ  دٍ  (5)لـــــــــــــــــُ حِ  َمصـــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ الـــــــــــــــــِ  جمـــــــــــــــــَ

  
 * ومما يستدرك عليه :

دَ  د:  قََصَد. وقيل:  له بالعََصا تََصمَّ  َعَمَد ِلُمْعَظِمِه. : رأَْسهُ بالعََصا تََصمَّ

 أَْسنَده.:  إِليه األَْمرَ  أَْصَمدَ و

دٌ  وبِنَاءٌ   ُمعَلًّى.:  ُمَصمَّ
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َمادُ و باُب.:  ، بالكسر الّصِ  َرْوَضاُت بَنِي ُعقَْيٍل ، والرَّ

 َجبٌَل.:  ، َكغَُرابٍ  ُصَمادٌ و

 :  السالمعليهاسُم َصنٍَم كان لعاٍد يَْعبدونه ، قاَل يَِزيد بن َسْعٍد ، وكان آَمن بُِهوٍد :  ، كَزبُورٍ  َصُمودٌ و

وحا  ُم فــــــــــــَبمحســــــــــــــــــــــــــَ وهلــــــــــــَُ تح عــــــــــــاٌد َرســــــــــــــــــــــــــُ  َعصــــــــــــــــــــــــــَ

اءُ     مــــــــــــَ ُم الســــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــُ اشــــــــــــــــــــــــــًا ال مَتَســــــــــــــــــــــــــ  طــــــــــــَ  عــــــــــــِ

  

وٌد  مــــــــــــُ اُ  لــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــَ ــــــــــــُ ٌم يـ نــــــــــــَ مح صــــــــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــَُ

اءُ     غـــــــــــــــــَ َداٌء والـــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ ه صـــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــُ ابـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــُ

  
 :  إِلى أَن قالفي أَبيات ، 

و ِإهلـــــــــــــــــــــــي و  وٍد هـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــَه هـــــــــــــــــــــــُ  ِإن  ِإل

اءُ     ـــــــــــــــــر جـــــــــــــــــَ ر  وال ـــــــــــــــــوكـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــت  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ    ال

  
__________________ 

 ومثلهما يف اللسان طبعة دار املعارف.« نف  ُعَمرَ »:  ( النهاية والتهذيب1)
هُتا أصُمُدها.:  ( عبارة التكملة2)  وقد صمدح
َماَدُة.:  ( يف التكملة3)  الصِّ
َدُة.:  سان( الل4) َدُة والص مح  والص مح
 وِلَقٍح ومجيعه ضبرت قلم.:  ( هذا ضبرت التهذيب واللسان ا ويف التكملة5)
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يَر.  وهو مذكور في ُكتُب الّسِ

 َحيٌّ من العرب بالشام.:  وبنو ُصَماَدةَ بالضمّ 

مادةُ و َشْوَكٍة وَعَدد.قَبيلَةٌ من البَْربَر ، بالَمْغرب ، وهم الَمَصامدةُ ، أَهُل :  وَمْصُمودةُ  ماد هي الّصِ  ، لما يُلَفُّ على الرأْس. الّصِ

ْمد ويَومُ   ، من أَيّامهم. (1) الصَّ

 أَنا على ِصَماَدةٍ من أَْمري ، أَي على َشَرٍف منه.:  ويقال

ه. (2) [على]الماِء ، أَي  ِصَماد وبات على  أَّمِ

يَرافيّ  َجٍل وقَُذْعملٍ ، بالخاِء المعجمة ، كَسفَرْ  الّصَمْخددُ :  [صمخد] اُء ، والّسِ  ٍء.من ُكّلِ شيْ  الخالصُ  هو:  ، أَهمله الجوهرّي. وقال الفرَّ

 وخاِلصهم. أَي في َصميمهم كَسفَْرَجلٍ  قَْوِمكَ  َصَمْخَدد أَنَت في:  يقالو

ُجلُ  اْصَمَخدَّ و ً :  اْصِمْخداداً  الرَّ  وامتألَ منه. انتَفََخ َغَضبا

ْمِردُ :  [صمرد]  النّاقةُ الغَزيَرةُ اللَّبَِن.:  هو من اإِلبل:  ، أَهمله الجوَهريُّ هنا ، وقال ابُن األَعرابّيِ  ، َكِزْبرجٍ  الّصِ

 ضدٌّ. ، فهو القَليلَتُه:  قال غيرهو

َماريدُ و اَلُب.:  الصَّ  األََرُضوَن الّصِ

َماريدُ و ماُن.:  الصَّ ً و الغَنَُم الّسِ . هذه الماّدةَ في دُّ الَمَهازيُل. ض:  أَيضا وأَُرى الميَم زائدةً ، وقال :  ص ر د. قال:  ، وذكَر الجوهريُّ

ْمِردُ  الصاغانيُّ  َماِريدُ و فِْعِلٌل.:  الّصِ  فَعَاِليُل والميماِن أَْصِليَّتان. .الصَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 :  قليلُة الماِء ، قال:  ِصْمِردٌ  بِئْرٌ 

اٍر مــــــــــــــــُ  ئــــــــــــــــَ ٍر مــــــــــــــــن بــــــــــــــــِ ُة بــــــــــــــــئــــــــــــــــح ِح مجــــــــــــــــُ   تــــــــــــــــ 

حِ     بـــــــــاِ  الـــــــــر شـــــــــــــــــــــــ  ٍد لـــــــــلشـــــــــــــــــــــــِّ مـــــــــح تح بـــــــــثـــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــَ  لـــــــــَ

  

 الِبَكاِء البـُل حِ  الص َمارِيدِ ال و 

فَيَانُ  االنطالُق السَّريعُ :  االْصِمْعداد:  [صمعد]  :  قال الزَّ

ُض لـــــــــــــلـــــــــــــرِّيـــــــــــــح ِإذا  مـــــــــــــَ اَتســــــــــــــــــــــــــح د  عـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  اصــــــــــــــــــــــــــح

ا    د  ــــــــــــــُه ِإذا مــــــــــــــا ارقــــــــــــــَ ا مــــــــــــــن طــــــــــــــَ َ اخلــــــــــــــُ اح ــــــــــــــَ  ب

  

امثحَر َعزِيف   اجِلنِّ َهد تح َهد 

يَ :  الُمْصَمِعدُّ و :  أَْصعَد ، فزاُدوا الميَم وقالوا:  اْصَمعَدَّ  أَْصلُ :  ، قال األَزهرّيِ  األََسدُ  الذَّاهُب في األَرض ، الُمْمِعُن فيها ، ومن ذلك ُسّمِ

 ، فَشدَُّدوا. اْصَمعَدّ 

 : الُمْستَقيُم من األَْرض ، قال رؤبة:  الُمْصَمِعدُّ و

َمِعدِّ َعل  َضُحوِ  النـ قحِب   ُمصح
َمْغدُ :  [صمغد] ْلب الشَّديدُ :  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن ُدريد هو كسبَْحلٍ  الّصِ َجال ، والعَْين لُغَة فيه. الصُّ  من الّرِ

ا من الُمنتَفخُ :  َكُمْشَمِعلٍّ  الُمْصَمِغدُّ و  ، عن ابن ُدَرْيد. َشْحم أَو َمَرٍض  الوارُم ، إِمَّ

 ، هكذا بالعين المهملة ، بَخّطِ َمن يُوثَُق به. (3)أَي َوِرَمت  «أَصبََح ، وقد اصَمعَدَّت قََدماه»:  وفي الحديثِ 
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ْنِددُ  [صند] يُِّد الشَّريُف. وقيل:  ، وهذه عن الصاغانيّ  كِزْبرجٍ  الّصِ يِّدُ :  السَّ ْنديد الشَُّجاُع ، السَّ ْنتيت كالّصِ أَو الَحليُم ،  قاله األَصمعّي. .والّصِ

ْخمُ  أَو الَجَواُد ، أَو  الشَّريُف. الَمِلُك الضَّ

نَاديدُ :  قال ابن األَعرابيّ   السَّاَداُت ، وهم األَْجواُد ، وهم الُحلَماُء ، وُهْم ُحَماةُ العَْسَكِر.:  الصَّ

 .ِصْنِديدٌ  . وُكلُّ َعظيٍم غالٍب ،ِصْنِديدٌ  ، الواحدُ قَُرْيٍش ، وهم أَشرافُهم ، وعظماُؤهم  َصنَاديد وفي الحديث ذْكرُ 

ْنبريدُ :  «الكفاية»وفي  ئيس العَظيُم. وقال جماعةٌ :  الّصِ اتِهم ، الَكبيُر الجامُع للواَلية ، وقال آَخرون:  الرَّ :  هو َواِلي القَْوِم ، وُمتَولِّي ُمِهمَّ

 للشَّجاَعة والَحَماَسة والُجود ، الغاِلُب لَمْن عاداه وعاَرَضه.هو الّسيِّد الشَّريُف في قَْومه ، الجامُع 

ّدِ وهو اإِلعراضُ :  قال شيُخنَا ،  هذا حاصُل ما قالُوا فيه. وهل نونه أَصليّةٌ ، كما ماَل إِليه جماعة ، أَو هي زائدةٌ كالياِء ، إِلنّهُ من الصَّ

ة الصَّْرف واالشتقاق.:  ِذْكُره فيوكأَنَّه للمبالغَة. وعليه فكان األَْولَى   صدد ، كما مال إِليه أَكثُر أَئِمَّ

ْنِديدُ و  َحْرٌف ُمْنفَِرٌد في الَجبَِل.:  الصَّ

 ، هكذا في النُّسخ. بتَِهاَمةَ  معروفٍ  َجبَل اسمُ  ِصْنِديدٌ و

__________________ 
 بضم الصاد ا ضبرت قلم.:  ( معجم البلدان1)
 ( زايدة عن التكملة.2)
 أي انتفختا وورمتا.( : صمعد)( يف اللسان 3)
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 .(1)اسُم َجبٍَل معروٍف بتَِهاَمةَ :  ، بالكسر ِصْنِدد:  وفي الجمهرة البن ُدريد

ْنِديدُ و يح والبَْردِ  الّصِ  :  . وهو َمَجاز ، قال ابن ُمْقبلِصْنِديدٌ  ، وريحٌ  ِصْنِديدٌ  أَصابَُهم بَْردٌ :  يقال الشَّديدُ :  من الّرِ

ُه  تـــــــح فــــــَ اديـــــــدُ عــــــَ نـــــــَ تح  صـــــــــــــــــــَ حـــــــَ تــــــَ ِ وانـــــــح اح اكــــــَ مـــــــَ  الســـــــــــــــــــِّ

هح     اِولــــــــــُ رُبًا جمــــــــــََ ِف غــــــــــُ يــــــــــح ا راَيُح الصــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــَ يـــــــــــح لــــــــــَ  عــــــــــَ

  
ْنِديدُ و  ، أَي وابٌِل. وهو َمجاز. ِصْنِديدٌ  َمَطرٌ :  ويقال (2)الَوْقعِ  : ، وفي األَساس العَظيُم القَْطرِ :  من الغَْيثِ  الّصِ

ْنِديدو  العظيُم. الغاِلبُ :  الّصِ

نَاديد من ِصْنِديدٌ  هو:  يُقالو ً  الدََّواِهي ، أَي داِهيَةٌ من الصَّ  َصنَاِديدِ  نَعُوذُ باهلل من»:  الشََّدائُد من األُمور. وكان الَحسن يقول:  وهي أَيضا

 ومن َمْلخِ البَاِطْل ، وهو التَبَْختُُر فيه.»، ، وهو اإِلعجاب « ومن ُجنُوِن العََملِ »، أَي من َدَواِهيه ، ونََوائبِه الِعَظاِم الغََوالِب ، « القََدرِ 

 :  ما َكثَُر َوْبلُه. قال أَبو َوْجَزةَ السَّْعديُّ :  السََّحابِ  َصناديدُ و

ة  يــــــــــ  بــــــــــِ ٍة َرجــــــــــَ لــــــــــَ يـــــــــــح َر  لــــــــــَ ا مبَســــــــــــــــــــــــح نــــــــــَ تـــــــــــح   (3)َدعــــــــــَ
وحَن     هـــــــا جـــــــَ رحقـــــــُ اَل بــــــــَ اديـــــــدِ جـــــــَ نـــــــَ ا الصـــــــــــــــــــــ  مـــــــَ لـــــــِ ظـــــــح  مـــــــُ

  
ناديدُ و  ، كذا في سائر النُّسخ. العَْسَكرَجماَعةُ :  الصَّ

 ُحَماةُ العَْسَكر ، عن ابن األَعرابّي ، كما تقدَّم.:  والصواب

ناديدِ  يَوٌم حاِمي:  ُحِكَي َعن ثَْعلَبٍ و َهاتِ  الصَّ ْنِديدِ :  ، وفي بعض األُمَّ  :  ، وهو َمجاز ، قال َشِديُد الَحرِّ  ، أَي (4) الصَّ

وحمــــــــــاً  َر يـــــــــــَ فــــــــــَ َ مــــــــــن َأعــــــــــح اح ا  ال قــــــــــَ بــــــــــَ هــــــــــَ يـــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــَ

ي     اديـــــــــــدِ حـــــــــــامـــــــــــِ نـــــــــــَ ُدابَ  الصـــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــح ينِّ اجلـــــــــــُ عـــــــــــَ ـــــــــــُ  يـ

  
. ع بالشام:  ، بالفتح ممدوداً ، َصْنُدوَداءُ و  ، نقله الصاغانيُّ

 : * ومما يستدرك عليه

 ، وما اْشتَدَّ منها. (5)َرَمت السماُء بَصنَاديِد البََرِد ، أَي بِكبارها :  من األَساس

َد :  [صود] اَد تَْصويداً َصوَّ  أَحد الْحروف المستْعِليَة التي تَْمنَع اإِلمالَةَ ، قال َكتَبها أَي:  ، أَهمله الجوهريُّ ، والجماعة ، وقال ابن سيده الصَّ

 وأَلفَُها ُمْنقَلبَةٌ عن واٍو ، ألَنَّ عينَها أَلٌف.: 

 أَنها منقلبةٌ عن ياٍء.:  ونقل شيخنا عن ابن جنِّي

 ُمَؤنٌَّث. الصاد حرفُ  : وقال الصاغانيُّ 

ً و ، تَْصَهُدهُ َصْهداً  الشَّْمسُ  َصَهَدتْه:  الشمُس ، أَي َصَخَدتْه. قال ابن سيده َصَهَدتْهُ :  ، يقال َصَخدَ :  ، َكَمنَع َصَهدَ :  [صهد] أََصابَتْه :  َصَهَدانا

 ، وَحِميَْت عليه.

ْيَهدُ و  :  ، كذا في التهذيب ، وأَوَرَد بَْيَت أَُميَّةَ بن أَبي عائٍذ الُهَذلّيِ  الَجاِريالسََّراُب :  (6)، كَصْيقَل  الصَّ

رو  ِم الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــُ ُح جنــــــــــــــــــَح يــــــــــــــــــح ا فـــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَبوَرَدهــــــــــــــــــَ

دِ ِع مــن     هـــــــَ يـــح مـــــــاِ   صــــــــــــــــَ رحَد الشــــــــــــــــِّ ِف بـــَ يـــح (7)الصــــــــــــــــ 
 

  
ْيَهدُ :  قيلو .:  هنا الصَّ  ِشدَّةُ الحّرِ

ْيَهدُ :  وقال أَبو ُعبَْيد ْيَهدُ  وأَنكر َشِمرٌ :  وهو َخطأُ قال األَزهريُّ  : السََّراُب. قال ابن سيده:  هنا الصَّ  السََّراب.:  الصَّ

َهَدانِ  ِشدَّتُهُ ،:  الَحرِّ  َصْيَهدُ :  وقال  ، محّركةً. كالصَّ
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ةٌ.:  َصْيُهودٌ و ، َصْيَهدٌ  وهاِجَرةٌ   حارَّ

ْيَهدُ و ْيُهودِ  الَجِسيُم ، الطَِّويلُ :  الصَّ ْهَودُ :  والّصوابُ :  هكذا َوقَع في تهذيِب األَزَهِرّي. قال الّصاَغانيُّ  (8) كالصَّ  .الصَّ

ْيَهدُ و  :  وأَنشد ُمزاِحٌم العُقَْيليُّ  فاََلةٌ ال يُناُل ماُؤَها:  الصَّ

ٌة  ــــــــــَ هــــــــــول تح جمــــــــــَ َرضــــــــــــــــــــــــَ ةٌ ِإذا عــــــــــَ ــــــــــ  ِدي هــــــــــَ ــــــــــح يـ  صــــــــــــــــــــــــَ

َو ِ     غـــــــــــــح راٍب ومـــــــــــــِ ن ســـــــــــــــــــــــــــَ وٌف َرَداهـــــــــــــا مـــــــــــــِ  خمـــــــــــــَُ

  
ْيهود.  كالصَّ

ْيهدو ْخُم من األُيُورِ :  الصَّ  وفي رأِْسِه َميٌَل. الطَِّويُل ، الضَّ

__________________ 
 ويف معجم البلدان فكاألصر. 349/  3« وِصنِدد اسم جبر معروف»:  ( عبارة اجلمهرة1)
 كاألصر والقاموس.« القطر»:  ( يف األساس2)
 .«رحبية»( عن التهذيب ا وابألصر 3)
 اللسان ا والرواية األوىل يف التهذيب واألساس والتكملة.( وهي عبارة 4)
 ويوم حامي الصناديد وهي ما اشتد منها. جاءت فيها بعد قوله :« وما اشتد منها»وعبارة : « بكباره»( األساس : 5)
 حتريف.« كصقير»:  ( يف املطبوعة الكويتية6)
ابلســـا املهملة املكســـورة ا والســـما  مجض للة وهي بقية املاء يف ا وض ا أي أورد « الســـما »( يف امكم والتهذيب وشـــرح أشـــعار اهلذليا 7)

 العري أتنه برد الشما  يف فيح جنم الفروع ا فروع اجلوزاء ا وهي أشد ما يكون من ا ر.
 .«تغناء عنها ابلثانيةقوله كالصيهود ا ساقطة من املو املطبوع ا وهو الصواب ا لالس»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)



4078 

 

 موِضٌع ما بيَن اليََمِن وَحْضَرَمْوت.:  (2)َصْهيَد :  ، هكذا في النسخ. والذي في التكملة ع بين اليََمِن وَحْضرَمْوتَ :  (1) َصْيهودٌ و

. َمنِيعٌ :  َصْيُهودٌ  ِعزٌّ و  ، نقله الصاغانيُّ

ْهَودُ و به ، ووقََع في نُسخ التهذيب، هكذا أَورَده الصاغانيُّ ، وصَ  الَجِسيمُ :  الصَّ ْيُهودُ :  وَّ  ، بهذا المعنى ، وقد تَقدََّمت اإِلشارةُ إِليه. الصَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 َء فيها. عن الصاغانّيِ.ال شيْ :  َصْيُهودٌ  فاََلةٌ 

َح به ابُن  يََصاُدهو ، كباع يَبِيُع ، صاَدهُ يَِصيُده:  [صيد] ، كَهاَب يََهاب ، بكسِر العَْيِن في الماضي ، وفتِحَها في المضارع ، كما صرَّ

 ، فَسََّره باألَْشَهِر ، أَي أََخَذه من الِحبَالِة ، أَو أَوقَعَه في الشََّرِك. اصطاَده:  األَعرابّيِ وغيُره

 .َصْيَدها الَوْحَش ، أَي يَْطلُب يَتََصيَّدُ  فالنٌ  َخَرجَ و

َر في الحديِث ِذْكرُ :  ، حكاه ابُن األَعَرابّيِ. قال ابن سيده يَُصدْ  أَو لم ِصيدَ  ، َصْيدٌ  كلُّ َوْحٍش و ْيدِ  وهذا قوٌل شاذٌّ. وقد تكرَّ ، اسماً ،  الصَّ

ْيدُ  . وقد يَقَعُ َمِصيدٌ و صائِدٌ  فهو صاَد يَِصيُد َصْيداً :  وفْعالً ، ومصدراً ، يقال ال ):  ِه ، تَسميةً بالمصدر ، كقوله تعالىنْفسِ  الَمِصيد على الصَّ
ً  إِالَّ  َصْيدٌ :  ءِ ال يُقَاُل للشيْ  أو (3) (تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرم    وال ماِلَك لَهُ. َحالالً ، ما كان ُمْمتَنِعا

 بن ِجنِّي أَنهُ ُوِضَع الَمْصَدُر َموِضَع المفعوِل.نقل ابن سيده ، عن ا (4) (ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطعاُمهُ ):  وفي قوله تعالى

. َجبٌَل عاٍل باليََمنِ :  َصْيدو ْيَدانُ و َعقَبَةٌ منسوبةٌ إِلى ذلك الَجبَل.:  َصْيد ومنه نَِقيلُ  ، نقله الصاغانيُّ  :  وقال َكْعبٌ  النَُّحاسُ :  بالفتح الصَّ

يـــــــــــــــــه و  َرُ  اأَلوحصـــــــــــــــــــــــــــــــاُ  فـــــــــــــــــِ غـــــــــــــــــح رًا تــــــــــــــــــَ دح  قـــــــــــــــــِ

َدانِ مـــــــــــــــــن     يـــــــــــــــــح وَدا الصـــــــــــــــــــــــــــــــ  َعـــــــــــــــــًة رَكـــــــــــــــــُ رتح  مـــــــــــــــــُ

  
ِة  الذََّهب كَهْيئِة بَريقِ  (5) [فيها]، يكوُن  َصْيَداءُ و َصْيَدانٌ  ويكون في البُْرَمةِ :  في التّهذيب ، عن أَبي َعْمٍروو ، وأَجَوُده ما كان  (6)والِفضَّ

 كالذََّهِب.

ْيدانُ و  :  ، قال أَبو ذَُؤيب بِراُم الِحَجاَرةِ :  ، بالفتح الصَّ

وٌد مــــــــن و  دانِ ســــــــــــــــــــــُ يــــــــح ٌب  الصــــــــــــــــــــــ  ا مــــــــذانــــــــِ  فــــــــيــــــــهــــــــَ

ا    اُرهــــــــــَ عـــــــــــَ ا نــــــــــــُ هـــــــــــَ دح فـــــــــــِ تـــــــــــَ اٌر ِإَذا مل َنســــــــــــــــــــــــح  ُنضــــــــــــــــــــــــَ

  
ّيٍ  ْيَدانِ  من الصاد يُْرَوى هذا البيُت بفتح:  قال ابن بَّرِ ْيَدانَ  وكسرها ، فَمن فَتََحَها جعَلَ  الصَّ ، فيكون من باِب تَْمٍر وتَْمرة ،  َصْيدانة َجْمعَ  الصَّ

 تاجٍ وتِيَجاٍن. (7)ِمثَْل  ِصيدانٌ و صادٌ  للنُّحاِس ، ويكون صادٍ  وَمن َكَسرها َجعَلََها َجْمعَ 

ْيدانَةُ و يِت. الغُولُ :  الصَّ ّكِ يِّئةُ الُخلُِق ، والكثيرةُ الكالمِ  : اءِ من النّسو ، عن ابن الّسِ  ، عنه أَيضاً. السَّ

ْيَداءُ و ْيداءُ  : ذاُت ِحجارةٍ. وقال النضر األَرُض الغَِليظةُ :  الصَّ  األَرُض التي تُْربَتَُها َحْمَراُء َغِليَظةُ الِحَجارةِ ، مستويةٌ باألَرِض.:  الصَّ

ْيَداءُ  ، (8)وقال أَبو َوْجَزةَ   َصى.الحَ :  الصَّ

ْيَداءُ :  وعن أَبي َعْمرو  األَرُض المستِويَةُ ، وِإذا كان فيها َحًصى فهي قاٌع.:  الصَّ

وأَهلَها يَْقِصُروَن. وال :  «المراصد»من أَعمال ِدَمْشَق ، َشِرقي ُصوٍر ، بينهما ِستَّةُ فراِسَخ. قال في  د ، بساِحل الشامِ :  ، بال المٍ  َصْيَداءُ و

فون. منها  406. وتوفي سنة 305محمد بن أَحمد بن ُجَميع الغَّساِنّي ، صاحب الُمْسنَد ، مولده بَِصْيَداَء سنة  (9)الحافُظ أَبو الُحَسين :  يُعَّرِ

(10). 

 ويقال فيه َصدَّاُء ، بحْذف الياِء.:  «المراصد»وفي  ُر بَِحْوَرانَ آخَ و
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__________________ 
 صيهد.:  ( كذا ابألصر ا ويف معجم البلدان1)
النحويون يف والذي عليه :  صـــهيد بفتح الصـــاد وكســـر اهلاء وايء ســـاكنة ا قا :  ( كذا يف التكملة ا ويف األصـــر صـــيهد ا ويف معجم البلدان2)

 األمثلة أنه َصيـحَهد عل  وزن فيعر.
 .95( سورة املائدة اآية 3)
 فالصيد ما ُتُصيِّد ا و وز أن يكون عىن هبا يف اآية عا املتصيد. 96( سورة املائدة اآية 4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
 .«الذهب»:  كهيئة بري  الفضة ا ومل ترد فيه كلمة:   ( يف التهذيب6)
 مبنزلة.:  ( يف اللسان7)
 أبو خرية.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب8)
 .«أبو ا سن»( األصر واللباب ا ويف معجم البلدان 9)
 .394مات بعد سنة :  ( يف اللباب ومعجم البلدان10)
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 سعد ، قريباً.:  ، َمرَّ ِذْكُرها في الهمز ، وفي اسُم َرِكيَّة:  وصدَّاءَ  لغةٌ في َصْدَءاءَ  َصْيَداءُ و

ةِ  اسمُ :  َصْيَداءُ و مَّ  :  الشاِعُر المشهوُر ، فقال امرأَةٍ َشبََّب بها ذُو الرُّ

َو  و  َداءَ ِإن  هـــــــــــَ يـــــــــــح ِه  صـــــــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــَ  يف َذاِت نـ

حُ     ابــــــــــِة رَاجــــــــــِ بــــــــــَ ِر َأســــــــــــــــــــــــبــــــــــاِب الصــــــــــــــــــــــــ  ائــــــــــِ  ِلســــــــــــــــــــــــَ

  
ْيداءُ و ْيدانِ  ها القُُدوُر ،تُْعَمُل من بِيضٌ  أَحجارٌ :  الصَّ  .كالصَّ

ْيداءِ  بَنُوو ة األَسديُّ ، وَشيُخ  (1)بِن ُخَزْيَمةَ ، وهو َعْمرو بن قُعَْين  بَْطٌن من أََسدِ :  الصَّ بِن الحارث بن ثَْعلَبَة بن ُدوداَن بن أََسٍد ، منهم أَبو قُرَّ

 ابن ُعَمْيَرة بن َحّسان.

، ووزنَهُ في المصباحِ بَِكريمٍة ،  كَمِعيشة الَمِصيَدةُ و .(2)بفتحهما :  ، هكذا في الّصحاح ، وبخّط األَزهريّ  ، بكسرهما الِمْصيََدةُ و الِمْصيَدُ و

 َمعَايَِش.:  ، بال َهْمٍز ، مثل َمَصايِدُ  ، وهي من بنات الياِء الُمْعتَلَِّة ، وجمعها ، به يُصادُ  ما:  وفيه نََظٌر.

ً  ِصْدتُ :  يقالو  ، كقولك بَغَْيتُه حاجةً ، أَي بَغَْيتُه حاجةً ، أَي بَغَْيتَُها له. له ِصْدتَهُ  ، إِذا َصيْداً  فاُلنا

 الِحَجاز وأَهلُ :  ، قال اللَّْيث يَْصيَد َصيَداً  كفَِرحَ  َصيِدَ  أَي ماِئَل العُنُِق ، وقد ، عن الصاغانّي ، أَْصيَدَ  إِذا َجعَْلتَهُ  فاُلناً ، ِصْدت:  من الَمَجازو

تِها في أَْصله ، لتُدلَّ :  قال الجوهريُّ  .(3)، وَعاَد  صادَ :  وَعِوَر وغيُرهم يقول َصيِدَ  يُثْبِتُون الياَء والَواَو ، نحو وإِنََّما صّحت الياُء ِلِصحَّ

:  ا ُحِذفَت منه الّزوائُِد للتَّخفيِف ، ولو ال ذلك لقلتَ ، بالتشديد ، وكذلك اْعَورَّ ، ألَّن َعِور واْعَورَّ معنا هما واحد ، وإِنم اْصيَدَّ  عليه ، وهو

:  ُء أَخواتِه على هذا في األَلوان والعيوب ، نحووالدليل على أَنه اْفعَلَّ ، مجى : وعار ، وقلبَت الواو أَِلفاً ، كما قَلَْبتََها في خاف. قال صاد

ما أَْفعَلَه ، في :  يف ، وكذلك قياُس َعِمَي ، وإِن لم يُْسَمع ، لهذا ال يُقَال من هذا البابِ َعِوَر وَعِرَج للتخف:  اسَودَّ واْحَمرَّ ، وِإنما قالوا

باعّيِ ، وإِنما يُْبنَى الوزُن األَكثرُ  باعّيِ ِمن الرُّ ِب ، ألَنَّ أَصلَه يَِزيُد على الثالثّيِ ، وال يمكن بناُء الرُّ . كذا في اللسان. التعجُّ  من األَقّلِ

الُ :  َصيَّادٍ  ، أَو دٍ صائِ  ابنُ و الُ  َصيَّادٍ  كان يَْحِلف أَن ابنَ »:  ، وفي حديِث جابِر الذي كان يَُظنُّ أَنَّهُ الدَّجَّ وقد اختلَف الناُس فيه كثيراً ، « الدَّجَّ

حر ، وُجْملَةُ أَْمِره أَنه كان فتنةً امتََحن وهو َرجٌل من اليَهوِد ، أَو َدِخيٌل فيهم ، واسمه صاُف فيما قيل ، وكان عنده شيْ  ٌء من الَكَهانة أَو الّسِ

، ثم إِنه مات بالمدينة في األكثر ، وقيل إِنه فُِقَد  (5) (بَ يَِّنة  َوََيْىي َمْن َحيَّ َعْن بَ يَِّنة   لِيَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعنْ )ِعباَدهُ المؤمنين.  (4)هللا بِها 

ةِ فلم يَِجُدوه.  وهللا أَعلم. يوَم الَحرَّ

يُودُ و يَّادُ :  ، كقَبُولٍ  الصَّ وحَكى سيبويه عن  : ال األَزهريُّ . قُصيُدٌ :  ، وكذلك األُنثى ، والجمع َصيُودٌ  ، وَصْقرٌ  َصيُودٌ  ، يقال كلبٌ  الصَّ

 ِلتَْسلَم الياُء. الصادُ  وهي اللُّغَةُ التَِّميِميَّةُ ، وتُْكَسرُ :  ُرْسٌل ، ُمَخفَّفاً ، قال : فيمن قال (6)أَيضاً. وذلك  ِصيدٌ :  يُونُس

يُودو  نَِجيٌب. فََرٌس َمْشُهورٌ :  الصَّ

يُّودو  .(7)بن ُدَرْيٍد ، عن ا َسْهٌم صائِبٌ :  َكتَنُّورٍ  ، الصَّ

ادُ و يدُ و الصَّ ك الّصِ بَدِ  أُنُوفها من فَتَِسيلُ  في ُروُؤسها داٌء يُِصيُب اإِلبِلَ :  ، الثالثةُ عن ابن الّسكيّت ، بالكسر ، ويُحرَّ  عند ذلك فَتَْسُمو مثُل الزَّ

 أَعناقَها.برُؤوسها ، وال تَقدُر أَن تَْلِوَي معه  : (8)، وفي بعض النّسخ  برأِْسها

يت ّكِ ك.:  قال ابُن الّسِ  هما لُغتاِن َجيِّدتان في الُمَحرَّ

 ، بالكسر. قال ابن األَثير َصيِدٌ :  صادٍ  َرُجٌل ماٌل ، ويوم َراٌح ، أَي ذو ماٍل وِريحٍ. وقيل أَْصلُ :  كما يقال صادٍ  ، أَي ذو صادٌ  بَِعيرٌ :  يقالو

َدى ، بالكسر ، على صادٍ :  ويجوز أَن يُْرَوى:  يد: و العََطِش ، قال:  أَنه اسم فاِعٍل من الصَّ  .األَصيَدِ  أَيضاً جمع الّصِ

__________________ 
 .«قعيم»وابألصر  195( عن مجهرة ابن حزم ص 1)
َيَدةٌ :  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب عن الليث2) َيَدةُ :  الجي يصاد هبا ا قا :  ِمصح  .. وهي املِصح
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 صاَد يصاُد وعاَر يَعاُر.:  التهذيب واللسان( يف 3)
 به.:  ( اللسان4)
 .42( سورة األنفا  اآية 5)
 وكذلك.:  ( يف اللسان6)
 ( من فائت اجلمهرة.7)
 ( كما يف التهذيب والتكملة.8)
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ادُ :  قال أَبو ُعبَْيدو ْفِر والنَُّحاِس  قُدورُ  الصَّ ادُ  : ، وقيل الصُّ ْفُر نَْفُسه:  الصَّ  :  . قال َحسَّاُن بُن ثابِتالصُّ

دوَر  ُت قـــــــــــُ ـــــــــــح ادِ رَأَي نـــــــــــا  الصـــــــــــــــــــــــــ  وتـــــــــــِ يـــــــــــُ ـــــــــــُ وحَ  بـ  حـــــــــــَ

ا     مـــــــَ ـــــ  ي ة صـــــــــــــــــــُ لـــــــ  حـــــِ
َ
مـــــــًا يف املـــــ حـــــح َر ســـــــــــــــــــُ ابـــــــِ نـــــــَ ـــــَ (1)قـ

 

  
ْيَدانُ  : ، كتاجٍ وتِيجاٍن ، وقال بعُضهم ِصيدانٌ :  والجْمع  أَو َضْرٌب منه.:  النَُّحاسُ :  الصَّ

يَدُ  ومنه يُِصيبُهُ  وأَْنِفِه ، البَِعيرِ ِعْرٌق بيَن َعْينَيِ :  الّصادُ و ، قال َحْجٌل  (2) أَصايِدُ :  ، أَي جمع وجج أَْصيادٌ :  ج فال يَْستَِطيع االْلتِفَاَت ، الصَّ

 : َمولَى بني فَزارة

امُة اأَلصاِيَداو   حيُث تَلَق  اهلح
يَدِ  َدَواءُ :  ويقال يَدُ  الَكيُّ بيَن َعْينَيه فيذَهب الصَّ  .(3) الصَّ

 ، أَي آَذْيتَنا. إِصادةً  منذُ اليَوم أََصْدتَنا:  يقال:  ، قال أَبو مالك آذاه:  أَصاَدهو

يَدِ  َداَواهُ من:  أَصاَدهو  :  بالَكّيِ فأََزالَهُ ، قالت الخنساءُ  الصَّ

ٌر و  خـــــــــح اَن صـــــــــــــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــاَدهـــــــــاكـــــــــان أَبـــــــــو َحســـــــــــــــــــــــ 

ر تِ و     ِف حـــــــــــــــىت أَقــــــــــــــــَ يـــــــــــــــح هـــــــــــــــا ابلســـــــــــــــــــــــــــــ   دو خـــــــــــــــَ

  
 وفيه نَظٌر ، قُِلبت الياُء فيهما أَِلفاً ، على أَْصِل القاعدة. ِضدُّ.

يَدُ :  قال اللَّْيث وغيرهو ً  األَْصيَدو ال يَْلتَِفُت من َزْهِوه ، يَميناً وال ِشماالً  الَمِلكُ  : وهو األَْصيَدِ  مصدرُ :  الصَّ ، وهو  رافُع رأِْسِه ِكْبراً :  ، أَيضا

 الِّذي ال يَستطيع االلتفاَت.:  األَْصيَدُ و لَكْونه يَرفَُع رأَْسه ِكْبراً. أَْصيَدُ  : َمَجاز ، وإِنما قيل للَمِلكِ 

ادِ و كالُمْصطادِ  ، َصيَدٌ  ، لَكْونه يَْختَاُل في ِمْشيَتِِه وال يَْلتَِفُت ، كأَنّه به األََسدُ :  األَْصيَدو ، ويوجد في بعض  الصادِ  ، على التّمثيل بالبَِعيرِ  الصَّ

يَّادو:  النسخ  ، بتشديد التَّْحتِيَّة ، وهو بعَْينه نصُّ التكملة وهو الّصواُب. الصَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 : فيه ، قال صادَ :  اصطاَدهُ و المَكاَن ، صادَ 

 َمَكاُن خَتحِلَيه اصحطادَ َأَحب  ما 
 الوحُش. يُصطاد ، كما ُمْصطاداً  إِنه جعل المكانَ :  وقيل

غيري ، إِذا َحَمْلته  أََصْدتُ  : اسُم أَْرٍض. ويقال:  َوْحَش قَنََوْين ، وإِنما قَنََوانِ  ِصْدنَا : قَنََوْيِن ، يُِريد ِصْدنَا:  كالِم العربمن :  قال سيبويه

ْيد على ْدنا إِنَّا»:  ، وأَغَرْيته به. وفي الحديث الصَّ فقُلبت ] اصَطْدنا دة ، وأَصلهمشدَّ  بصاد هكذا يُرَوى:  ، قال ابن األَثير «ِحماَر َوْحٍش  اصَّ

بََر في اْصَطبَر ، وأَْصُل التّاِء  (4) [وأُْدِغَمتْ  صاداً  الطاءُ  َكْمأَةً. قال  ِصْدنا:  مبدلةٌ من تاِء افتعل. وحكى ابن األَعرابيّ  (5)، مثل اصَّ

ره. قال ابن سيده:  األَزهريّ   استَثَْرنا كما يُْستَثاُر الَوْحُش.:  نه يريدوعندي أَ :  وهو ِمن َجيِِّد كالِم العََرِب ، ولم يفّسِ

 الَكْمأَةَ. وكلُّ ذلك مجاٌز. نَِصيدُ و بَْيَض النّعَاِم ، نَِصيد والعرُب تقول. َخَرْجنَا:  ماَء السََّماِء ، أَي أَخْذناه. وفي التهذيب ِصْدنا:  وحكى ثعلب

 أَيضاً. الَمِصيُد ُمصطادٌ و ، ُمْصطادٌ  فهو اْصطادو

يُودُ و يِّئةُ الُخلُِق. وفي حديث الحّجاج:  ، من النّساِء ، كَصبُور الصَّ  تَِصيدُ  ، أَراد أَنها «َصيُودٌ  ، (7)، َكفُوٌت  (6)قال المرأَة إِنك َكتُوٌن »:  السَّ

 َشْيئاً من َزْوِجها. وفَعُوٌل من أَبنيِة المبالغِة.

 هللاُ بَِعيَرة. أَْصيَدَ و

ْيَداءُ و  .الَحَصى:  الصَّ

 ِصغَاُرَها.:  الَحَصى َصْيَدانُ و
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 السَّاُق ، بلُغة أَْهل اليمن.:  الّصائِدُ و

 : النّاَس بالمعروِف. وفي المثَل يَِصيدُ  هو:  ومن المجاز

__________________ 
 القيام.:  حسبت بد  رأيت. والقنابر من اخلير ما با الثالثا إىل اخلمسا ا والصّيم:  ( يف الديوان1)
 أصائد ا مهموزة هنا ويف الشاهد.:  ( التكلمة2)
 : ( وشاهده يف التهذيب3)

 أشفي اجملانا وأكوي األصيدا.
 وانظر االساس.

 ( زايدة عن اللسان.4)
 الطاء.:  ( اللسان5)
 للزو  من كو الوســـخ عليه إذا لز  بهوفســـر الكتون اب« .. إنك لكتون ابلتاء»( األصـــر والنهاية ويف اللســـان كنون ابلنون. وفيه يف مادة كو 6)
 أي أهنا لزو  مبن ميّسها أو أهنا دنسة العرض. ..
 واللفوت الكثرية التلّفت. (لفتو ) (كو)لفوت ومثلها يف اللسان :  ( يف النهاية7)
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 .(1)حّث عل  انتهاِز الُفَرص « ال حُتَّرِمحه َصيحد َ »
 ، وألَْقبَِضنَّ يََدك. كذا في األَساس. َصيََدكَ  ألُقِيَمنَّ :  الَحقَّ والعَْدَل تُِصْب حاَجتَك. وتقولأَي تََوخَّ « (2) تَِصدْ  اْقتَِصدْ »ويقال 

 أَعلَى الَجبَِل. نقله شيُخنَا عن أَبي علّي اليُوِسّي.:  المصادو

حاشد ، منهم أَبو ثَُماَمة ِزياُد بن َعْمِرو بن َعِريب بطن من َهْمدان ، وهو َكْعب بن ُشَرحبيل بن َشَراحيل بن َعْمرو بن ُجَشم بن :  الصائِدُ و

 ، قُتِل مع الُحَسين ، رضي هللاُ عنه ، َذَكَره ابُن الكلبّي. الصائد بن َحْنَظلة بن داِرم بن عبد هللا بن َكْعب

هللا بن َعْمرو بن العاص ، وعنه الشَّْعبّي ، ومنهم عبد الرحمن بن عبِد َرّبِ الكعبِة ، مذكور في الطبقة األُولى من أَهل الكوفة ، عن عبد 

 ذكره أَبو علّي الغَّسانّي.

 .«اإِلصابة»بن َسلََمة السُّلَِمّي ، وقّصته في  أَْصيَدُ و

 .«التَّجريد»الِغفَاِريُّ ، له ِذْكُر في حديٍث ُمْنقَِطعٍ ، كذا في :  بن عبد هللا الُهَذلّي. وقيل أَْصيِدُ و

يّادُ و  أَبو بكٍر محمد بن أَحمد بن يوسف بن َوصيٍف ، صدوق ثقة ، روى عنه الخطيب البغدادي. اشتَهر به الصَّ

يَّادُ  وأَبو الَخْيرِ   أَحُد األَولياِء الَمْشُهوِرين في َعْصر المصنِّف.:  اليََمنيُّ  الصَّ

ْيدو ن أَثُِق به من َعَرِب اليََمِن.:  الصَّ  الَسَمُك ، يَمانيةٌ ، سِمْعته ِممَّ

يَّةٌ.:  يَّاديَّةُ الصَّ و  أُرٌز يُْطبَُخ بالسََّمِك ، عاّمِ

 فصل الضاد
 املعجمة مع الدال املهملة

 ، حكاه أَبو زيد. َخَصَمهُ :  َكَمنَعَه ، َضأْداً  َضأََدهُ :  [ضأد]

ْؤدُ و ْؤَدةُ و ، الضُّ ُؤوَدةُ و ، الضُّ ِهنّ  الضُّ كامُ :  ، بَِضّمِ هللا  أَْضأََدهُ و َمْزُكوم.:  َمْضُؤودُ  فهو ُزِكم ،:  (3) ُضُؤوداً و ، ُضَؤاداً  كعُنِيَ  ، ُضئِدَ  وقد الزُّ

 .ُمْضأَدٌ و ، َمْضُؤودٌ  أَْزَكَمه ، فهو:  تَعالى

ائِِد ، أَو َكأَنَّه ُجِعل فيه َمْضُؤوداً  وأُرى:  قال ابن سيده  وأَبَاَها أَبو ُعبَْيد.:  . قالَضأَدَ  على َطْرحِ الزَّ

اِعي:  ، وقيل ماَءةٌ  : َضئِيَدةُ و  :  َمْوضع ، قال الرَّ

تح  ــــــــــَ ب كــــــــــ  ــــــــــَ مــــــــــِا ون ــــــــــَ ــــــــــي ــــــــــان ابل ي ــــــــــَ ب َن حــــــــــُ لــــــــــح عــــــــــَ  جــــــــــَ

ن     ِورحٍد مـــــــــِ ثـــــــــًا لـــــــــِ يـــــــــح ـــــــــَ بـ يـــــــــدةَ كـــــــــُ ئـــــــــِ ِر  ضـــــــــــــــــــــــَ (4)ابكـــــــــِ
 

  
أْدُ و  ، فيما يُقال. نقَله الصاغانّي. فَْرُج الَمْرأَةِ :  الضَّ

بَدُ :  [ضبد] َمِد ، بالميم. الغََضُب والغَْيظُ :  ، محّرَكةً  الّضِ  لُغَةٌ في الضَّ

ْبدُ و َطِب والبُْسِر.:  بفتح فسكون الضَّ  الَخْلُط بين الرُّ

ً  َضبََّده تَْضبِيداً و  .(5)َذكَّره بما يُْغِضبُه :  وفي بعض النسخ أَْذَكَرهُ ما يُْغِضبُهُ :  ، وروى بالتَّْخِفيف أَيضا

دُّ :  [ضدد] ادّ  ءٍ كلُّ شيْ :  ، بالكسر الّضِ  ئاً ِليَْغِلبَه.شي ضَّ

 الَحيَاةِ ، قاله الليث. ِضدُّ  البَياِض ، والَمْوتُ  ِضدُّ  والسَّوادُ 

دُّ و ِديدُ  ، عن ثَْعلٍَب َوْحَده ، الّضِ  َء له.له ، أَي ال نَِظيَر له وال ُكفْ  َضِديدَ  لَهُ وال ِضدَّ  ال:  . ويقالأَْضدادٌ  : وَجْمعُه الِمثْلُ :  والضَّ

 وأَْنَداَدُهم ، أَي أَْقَرانَُهم. أَضداَدهم لَِقَي القومُ :  ويقال



4085 

 

دُّ :  النَّدُ :  وقال األَخفشُ  ْبهُ  الّضِ  وأَْشبَاهاً. أَضداداً  أَي (6) (َوََتَْعُلوَن َلُه َأْنداداً )والّشِ

دُّ و ِديدُ و الّضِ ِديدةُ و الضَّ يت ِضدُّ  الُمَخاِلُف ، : رةُ عن ثَْعلَبٍ ، األَخي الضَّ ّكِ دُّ  : َحَكى لنا أَبو َعْمرو:  قال ابن الّسِ دُّ و ِء ،ِمثُْل الشَّيْ :  الّضِ :  الّضِ

 ِخالفُه. ومثْلُه في المحكم ، والمصباح.

دُّ  يكونُ  قدو ً  الّضِ  ويكوُن للَجْمعِ َجْمعاً.:  ، وفي بعض النسخ َجْمعا

ا)قوله تعالى  ومنه واحٍد ، إِذا اْجتََمعُوا عليه في الُخْصوَمِة ، ِضدٍّ  يكوُن جماعةً ، والقُوم علوقد :  وعبارة اللّسان  (َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ

 يكونُون عليهم:  قال الفّراءُ  (7)

__________________ 
 إذا حثه عل  انتهاز الفرصة.:  ( األساس1)
 .«اقصدي تصيدي»:  ( األساس2)
 ُضَؤاداً.:  نسخة  نية من القاموس( يف 3)
 .«بد  كبيثاً « َكبَـيحساً »وفيه  136( ديوانه ص 4)
 .«أذكرته ما يغضبه»:  ويف التكملة« ذّكرته مبا يغيظه»:  ( يف اللسان5)
 .9( سورة فصلت اآية 6)
 .82( سورة مرمي اآية 7)
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رَِمةَ يعين اأَلصــــناَم اّلجي :  َعوحانً ا قا  أَبو منصــــور  َعَبَدها الُكف اُر ا تكون َأعواانً عل  عاِبِديها يوَم الِقياَمة. وُرِوَي عن ِعكح
 يكونون عليهم َأعداًء. :

دُّ :  وقال األَخفش َصُد يكون للجماَعِة. الّضِ َصِد ، واألَْرصاِد ، والرَّ  يكون واحداً وجماَعةً ، مثل الرَّ

 وَخَصَمه. َغلَبَهُ :  َضداًّ  في الُخُصوَمةِ  ضدَّهُ :  عن أَبي زيدو

 َصَرفَهُ ، وَمنَعَهُ ِبِرْفٍق.:  عنه ضدَّهو َصدَّه عن األَمر ،:  َسِمْعُت زائدةَ يقول:  وقال أَبو تُراب

دُّ :  ّصحاحفي الو  َمألََها.:  يَُضدَُّها َضداًّ  الِقْربَةَ  َضدَّ  ُء ،الَمل:  ، بالفتْح الضَّ

ثيَن ، الختالف معناهما. َغِضبَ :  الرُجلُ  أََضدَّ و  ، وليس هذا من باب َكبَّهُ فأََكبَّ ، كما َزعَمه بعض الُمَحّدِ

 :  َرْيٍد ، وأَنشدِ ، قاله ابن دُ  عادٍ  قَْومِ  قبيلةٌ من:  ، بالكسر ِضدٍّ  بَنُوو

ِد ابــــــــــِن و  هــــــــــح ِ مــــــــــن عــــــــــَ اح ونــــــــــَ دٍّ ُذو الــــــــــنــــــــــ  (1)ضــــــــــــــــــــــــِ
 

وِم عــــــــــــــــــادِ     ىَت مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــَ َه الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ ري   ختــــــــــــــــــََ

  
، وقد يقال إِذا  ُمتَضادَّان وُهَما ، َضِديُدهو ِضدُّهُ  ، فأَراد أَحُدهما ُطوالً ، والثاني قَِصراً ، فهو خالَفَهُ :  ضادَّهو يعني َسْيفاً. كذا في المحكم.

ه خالفَه فأَراد َوْجهاً يَْذَهب فيه ، وناَزَعه في ، وهو  (2)، ونِدُّه ونَِديُده ، للّذي يُريُد ِخاَلَف الَوْجِه الّذي تُريُده  َضِديُدهو ، ُمضادُّه هو:  ضّدِ

 ُمستَِقلٌّ من َذلَك بمثْل ما تَْستَِقلُّ به.

 * ومما يستدرك عليه :

َددٌ :  عن أَبي عمرو  .َضَددٌ و ضاِددٌ  ، ويقال َضادٌّ :  الِّذين يَْملَُؤون للناس اآلنِيَةَ ، إِذا َطلَبُوا الماَء ، واِحُدهم:  (3) الضُّ

 :  قال ، عاِمُر بن الطُّفَْيل َجبَلٌ :  َضْرَغدٌ :  [ضرغد]

َواِرضـــــــــــــــــــــــــًا  نـــــــــــًا وعـــــــــــُ ُم قـــــــــــَ كـــــــــــُ نـــــــــــ  ـــــــــــَ يـ غـــــــــــِ ـــــــــــح ألَب   (4)فـــــــــــَ
َة و     َر البـــــــــــــَ يـــــــــــــح ن  اخلـــــــــــــَ لـــــــــــــَ بـــــــــــــِ دألُقـــــــــــــح رحغـــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
بَةُ :  أَي ألَْطلُبَنَُّكم. َوقناً ، وُعَواِرضٌ  ةُ ، : َمْوِضعَاِن ، والالًّ ةٌ ِلغََطفَاَن ، أَو َمْقبَُرةٌ يُْصَرفَ :  َضْرَغدُ  أَو الَحرَّ ، وفي التهذيب ، في  ويُْمنَعُ  *َحرَّ

ً اسُم َجبٍَل ، وقيل َمْوِض :  َضْرَغطٌ :  ضرغط  :  ، قال َضْرَغدٍ  ذو:  ُع ماٍء ونَْخل ، ويقال له أَيضا

وا ذا  َزلـــــــــــــُ دٍ ِإذا نــــــــــــــَ رحغـــــــــــــَ داً  ضـــــــــــــــــــــــــــَ ائـــــــــــــِ تـــــــــــــَ قـــــــــــــُ  فــــــــــــــَ

فـــــــــادِعِ     يـــــــــُ  الضـــــــــــــــــــــــ  قـــــــــِ يـــــــــهـــــــــُم فـــــــــيـــــــــهـــــــــا نـــــــــَ نـــــــــِّ غـــــــــَ ـــــــــُ  يـ

  
 ، كَزَغَده. َخنَقَهُ أَو َعَصَر َحْلقَهُ  أَي:  أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال الصاغانيُّ  ، بالمعجمة ، كَمنَعه َضغََدهُ :  [ضغد]

. َضفََده يَْضِفُدهُ :  [ضفد]  ، أَهمله الجوَهِريُّ

ِه. إِذا:  وقال الصاغانيُّ   َضَربَهُ بباِطن َكفِّ

ْفدُ و  الَكْسُع ، وهو َضربَُك اْستُه بِباطِن ِرْجلَْيَك.:  الضَّ

فَاِديو فاِدعُ :  بِاليَاءِ  الضَّ ذْكُره هنا :  ، واألََرانِي في األََرانِب ، هكذا في التكملة. قال شيُخنَا كالثَّعَاِلي في الثَّعَاِلبِ  العين ،، الياُء بدٌل عن  الضَّ

 .(5)من الفُُضوِل الِذي ال َمْعنَى له 

جلُ  اْضفادَّ :  قال األَصمعيُّ و  انتفَخ َغَضباً. ، إِذا اْضِفيداداً  الرَّ

 الُمْنَزِوي الِجْلِد ، البَِطيُن الباِدُن. : لناِس واإِلبِلِ من ا الُمْضفَئِدُّ :  وقال ابن ُشَمْيلٍ 

 َكثُر لَْحُمه ، وثَقَُل مع ُحْمق.:  اْضفَأَدَّ و الرُجُل ، َضِفدَ و

 ُربَاِعيًّا. اْضفَأَدَّ  وقال ابُن ِجنّي
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فَنَّدُ :  [ضفند] ْخو البَِطينُ :  ، َكَسفَنَّج الضَّ فَنَُّط. الّرِ ْخم ، قاله اللَّْيث ، وكذلك الضَّ  الضَّ

فَْنَددُ و ْخم األَْحَمقُ :  الضَّ جِل َكثرةُ لَْحم وثِقٌَل قِيلَ :  ، قال الفّراءُ  الضَّ  ِضفَنٌّ ُخَجأَةٌ. َضفَْنَددٌ  َرُجلٌ :  إِذا كان مع الُحْمِق في الرَّ

__________________ 
 .531( صدره يف االشتقا  ص 1)

 ن ذي قيفان عنديسيٍف البو 
 .«اله ذو النون ا فاحتاج يف الشعر إىل تثنية فثناه»:  74/  1ويف اجلمهرة 

 .«يريده»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( هكذا ضبرت اللسان ا وضبطت يف التهذيب الص َدُد ا وكال ا ضبرت قلم.3)
 هما. واُلقبلن : أُقبُر فعر يتعد  إىل مفعولا منقو  من قوهلم :( يريد : بقنا ا فبســـــــقرت الباء فلما ســـــــقرت اخلاف  تعد  الفعر ِإليهما فنصـــــــب4)

 قـََبَر الدابة الوادَي إذا استقبله. )عن اللسان(.
 .«قا  شيخنا اخل هو مسبو  بذلك ا فقد ذكره الصاغاين يف تكملته أيضاً :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 األوليا.وال يعرف ويصرف يف :  هبامش القاموس (*)
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 ٌ  َكثِيُر اللّْحِم ، ثَِقيٌل مع ُحْمٍق.:  َضفَْنَددٌ  َضْخَمةُ الخاِصرةِ ، ُمْستَْرِخيَةُ اللَّْحِم ، ورُجلٌ :  ، بغير هاءٍ  َضفَْنَددٌ  وامرأَة

 هو ُمْلَحٌق بالُخماِسّيِ ، بتكرير آخِره.:  وفي الّصحاح

بَاعي  ِرْخَوةٌ.:  َضفَْنَدَدةٌ  امرأَة:  وفي التهذيب ، في الرُّ

 .َضفَْنَددٌ  والذََّكرُ 

َدهو ، بالّضّم ، يَْضُمُدهُ و بالكسر ، يَْضِمُدهُ  وَغْيَره الُجْرحَ  َضَمدَ :  [ضمد] َماَدةِ  : تَْضِميداً و َضْمداً  بالتَّْشِديد ، َضمَّ وهي  وَعَصبَه ، َشدَّه بالّضِ

َمادِ  الِعَصابةُ   ، كِكتَاٍب. كالّضِ

مادُ :  َمَسْحَت عليه بُِدْهن أَو ماٍء ، ثم لَفَْفَت عليه ِخْرقَةً ، واسم ما يَْلَزُق بهماوكذلك الرأُْس إِذا   .الّضِ

ْدت:  وقال اللَّْيث مادِ  رأَْسهُ  َضمَّ هان والغَْسِل ، ونحو ذلك. وقد يُوَضعُ  بالّضِ َمادُ  ، وهي ِخْرقَةٌ تُلَفُّ على الرأِْس عْنَد االّدِ أِْس  الّضِ على الرَّ

دَ  دُ  اعِ ،للصُّ دَ و ، لُغَة يمانية ، الِمَضدُّ و بِه. يَُضمَّ دَ  ، أَي َشدَّه بِِعصابٍة ، أَو ثَْوٍب ما خال الِعَماَمةَ ، وقد تَضميداً  َرأَْسه َضمَّ دَ  به ُضّمِ  .فَتََضمَّ

بِر وهو ُمْحِرمٌ  َضَمدَ  أَنَّه»وفي حديث َطْلَحةَ  ْمد واُهَما به. وأَْصل، أَي َجعَلَه عليهما ، ودا «َعْينَْيِه بِالصَّ الشَّدُّ ، ثم قِيَل ِلَوْضع الّدواِء :  الضَّ

 على الُجْرح وغيِره وإِن لم يَُشدَّ.

ْدتُه: و قال األَزهريُّ  بِِر ، أَي لََطْخته. َضمَّ ْعفَراِن ، والصَّ  بالزَّ

دُ  ، وهو الدَّواُء الذي ِضَمادٌ  هذا:  ءٍ وقال ابن هانِي  .َضمائِدُ  ْمعُهبه الُجْرُح ، وجَ  يَُضمَّ

مه بالسَّْيف. بالعََصا. َضَربَهُ بها َعلَى رأِْسهِ  َضَمَدهُ و  وَعمَّ

 على ِجْلِدَها. يَبِسَ و فساَل الدَّمُ  كفَِرحَ  الدَُّم على َحْلِق الّشاةِ ، إِذا ذُبَِحتْ  َضِمدَ :  يقال:  (1)قال الَهَرِويُّ و

 :  من الدَِّم ، وهو الذي َجفَّ عليه. وقد ُرِوَي بيُت النَّابغة َضَمداً  رأَْيُت على الدَّابَّةِ :  ويقال

جــــــــــاً  جــــــــــَ ه حــــــــــِ ذي قــــــــــدح ُزرحتــــــــــُ ُر الــــــــــَ مــــــــــح عــــــــــَ  فــــــــــال لــــــــــَ

َك و     رِيــــــــــِّ رِيــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــ  غــــــــــَ دِ مــــــــــا هــــــــــُ مــــــــــِ (2)الضــــــــــــــــــــــــ 
 

  
فها هللاُ تعالىو ْمدُ  ، َضْمدٍ و ِمْن ُخوٍص :  في ِصفَِة َمكَّةَ ، َشرَّ ْطُب واليَبِ :  ، بفتح فسكون الضَّ هو َرْطُب :  ، وقيل ِضدٌّ  من الشََّجر ، يسالرَّ

 النَّْبِت ويابُِسه ، إِذا اْختَلََطا.

، ولَِقَح نَعَُمها.  َضْمِدها تََرْكتُهم في أَرٍض قد َشبِعَت َغنُمها من َسواد نَْبتِها ، وَشبِعَت إِبِلَُها ِمنْ :  قالَ  ؟فِيَم تََرْكَت أَْرَضكَ :  وقال رجل آلَخرَ 

 ليس فيها ُعوٌد إِاّل َوقَد ثَقَبَهُ النَّْبُت ، أَي أَْوَرَق.:  قال األَزهريّ 

 ، أَو َصِغيرتُها وكبِيرتُها ، وصاِلَحتُها وطاِلَحتَُها ، َوَدقِيقُها َوَجِليلُها. ِخيَاُر الغَنَِم وُرَذالُها الغَنَِم ، وهو (3)هذا  َضْمدِ  أُْعِطيَك ِمنْ :  يقالو

ْمدو  الُمداجاةُ.:  الضَّ

ْمدُ و َماد ، أَن تَتَّخَذ المرأَةُ َخِليلَْينِ :  (4) الضَّ  :  ، بالكسر ، وهو َمجاز ، قال ُمْدِركٌ  كالّضِ

رَا  يــــــــــــٌر َعشــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــِ َر خــــــــــــَ هــــــــــــح ُص الــــــــــــد  لــــــــــــِ  ال لــــــــــــُح

ادِ ذاَت     مــــــــــــــــَ ا الضــــــــــــــــــــــــــــــِّ ربح ُزوَر الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  َأو يـ

  

دَ ِإيّن رَأَيُت  َرا الض مح  َشيحئاً ُنكح

 :  ، قال أَبو ذَُؤْيبٍ  تَْضُمُدهو ُدهَضَمَدتْه تَْضمِ  وقد

ا  مـــــــــَ ـــــــــح ي َن كـــــــــَ ـــــــــح ـــــــــَدي رِي ـــــــــُ ـــــــــيِن ت ِدي مـــــــــُ داً  َتضـــــــــــــــــــــــح ـــــــــِ  وخـــــــــال

دِ و     مــــــــح ِك يف غــــــــِ اِن َوحيــــــــحَ فــــــــَ يـــــــــح ُض الســــــــــــــــــــــ  مــــــــَ  ؟هــــــــرح  ــــــــُح
  

ْمدُ :  وعن أَبي َعْمرو وجِ َرُجالً غيَر َزْوجها أَو َرُجلَْين. قال :  الضَّ َمادُ :  الفَّراءُ أَْن تُخالَّ المرأَةُ ذاُت الزَّ أَن تُصادَق المرأَةُ اثْنَْين أَو :  الّضِ

 ثالثةً في القَْحط ، لتأُْكَل عند هذا وهذا لتَْشبََع.
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ْمدو  المرأَةُ ، إَِذا َجَمعَت بين َزْوِجَها وِخلِّها. َضَمَدت ، عن الصاغانّيِ. ومنه الِخلُّ :  بالكسر .الّضِ

ِزقُ :  ما كان. وقيل الِحْقدُ :  بالتحريكو  هو الِحْقُد الالَّ

__________________ 
 الغنوي.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب1)
 :  وروايته 35( ديوانه ص 2)

ــــــــــــتــــــــــــه  ــــــــــــذي مســـــــــــــــــــــــــحــــــــــــت كــــــــــــعــــــــــــب ــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــر ال  فــــــــــــال ل

ريـــــــــ  ا عـــــــــلـــــــــ  األنصـــــــــــــــــــــــاب ا مـــــــــن جو      ســـــــــــــــــــــــدِ مـــــــــا هـــــــــُ

  

 :  اي دارمية ا ومطلعها:  من قصيدة

 اي دارمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة ابلـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــد 

ــــــــــــدِ     ــــــــــــف األب ــــــــــــهــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــال ــــــــــــي  أقــــــــــــوت ا وطــــــــــــا  عــــــــــــل

  

 الض َمُد ابلرفض. والضمد ا يف البيت ا الذي ضّمد ابلدم ا والغرّي مشّبه ابلدابة.:  وقد ضبطت يف التهذيب واللسان

 هذه.:  ( التهذيب واللسان3)
 الض َمُد بفتح امليم.:  التهذيب( ضبطت يف 4)
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 :  ا َأي َأِحَن عليه ا قا  الّنابَغةُ  َضَمداً  كَفرِحَ   َعَليحه َضِمدَ  ابلَقلحب ا وقد
ًة وَ  ـــــــــــَ ب ـــــــــــَ اقـ عـــــــــــَ ُه مـــــــــــُ ـــــــــــح ب ـــــــــــِ ـــــــــــعـــــــــــاق اَ  ف  مـــــــــــنح َعصـــــــــــــــــــــــــَ

دح عــــــلــــــ      عـــــــُ قــــــح وَم وال تـــــــَ لــــــُ هــــــَ  الــــــظــــــ  نـــــــح دتـــــــَ مـــــــَ  الضـــــــــــــــــــ 

  
َمدُ :  وأَبا َمْهِدّيٍ يَقُوالن َسمْعُت ُمْنتَِجعاً الكالبيَّ ،:  قال أَبو يُوُسفَ و ، أَي غابٌِر  َضَمدٌ  ، تقول لنا عنَد بَني فاُلن من الَحقِّ  الباقي الغابرُ :  الضَّ

 من َمْعقُلٍَة أَو َدْين. من َحّقٍ ،

 عن الصاغانّيِ. َجَمعَُهمْ :  أَْضَمَدُهمْ :  من المجازو

فَتْه :  العَْرفَجُ  أَْضَمدَ و  ولم تَْبُدْر منه ، أَي كانَْت في َجْوفه ولم تَْظَهْر. الُخوَصةُ تََجوَّ

ْواو  بن ثَْعلَبَةَ ، صحابيُّ مشهور. ِضَمادُ :  ، منهم ، كِكتَابٍ  ِضَماداً  َسمَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 هذا الِعْدِل. َضْمدَ  َعلَْيَك ثِيَابََك ، أَي ُشدََّها. وأَِجدْ  اْضِمدْ :  قال أَبو مالكٍ 

َكةً  الَضَمدُ و  الُظْلُم.:  ، محرَّ

ق قوٌم بينَ  َضِمَد يَْضَمُد َضَمداً و َمد ، بالتحريك ، إِذا اْشتَدَّ َغْيُظه وَغَضبُه. وفَرَّ َمدُ :  والغَيظ. فقالوا الضَّ َعلَْيه ، أَن يَْغتَاَظ على َمن يَْقدُر :  الضَّ

َمدُ :  عليه ، إِذا َغِضَب َعلَْيه. وقيل َضِمدَ :  أَن يَْغتَاَظ على َمن يَْقِدُر عليه وَمن ال يَْقِدُر عليه ، يقال:  والغَْيظُ   ِشدَّةُ الغَْيِظ.:  الضَّ

 من األَْمر ، أَي أَْشَرْفُت عليه. ِضَماَدةٍ  وأَنا على

منها ثُْقبَةٌ ، بينهما فَْرٌض في َظْهِرَها ، ثم يُْجعَُل في  (1)ناق الثَّْوَرْين ، في َطَرفَها ثَْقبَاِن ، في ُكّلِ واحدةٍ َخَشبَةٌ تُْجعَُل على أَع:  الِمْضَمَدةُ و

 َدْين.، ويُوثَُق في َطَرف ُكّلِ َخْيط ُعوٌد ، يُْجعَُل ُعنُُق الثَّْور بَْيَن العُو الِمْضَمدة الثَّْقبَْين َخْيٌط يَْخُرُج َطَرفاه من باطن

امدُ و  الاّلزُم ، عن أَبي حنيفةَ.:  الضَّ

 َضْخٌم َغليٌظ ، عن الَهَجرّي.:  َضَمَدةٌ  وَعْبدٌ 

كَ  وال هللاَ  اتَّقِ :  فقال ، البََداَوة عن وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ َرُجالً َسأََل َرُسوَل هللا ، »:  وفي الحديث هو  «َضَمدٍ  بجانبِ  تَُكونَ  أَن يَُضرُّ

 موضع باليََمن. كذا في اللسان.:  (2)بالتحريك 

 ، َكثيُر القَُرى والِعَمارات ، قريٌب من َجاَزاَن ، ونُسب إِليه جماعةٌ من أَْهل العْلم. (3)وهو واٍد ُمتَّسٌع ُمْخِصٌب :  قلت

َمه. َضَمدَ :  وفي األَساس ، من المجاز  رأَْسه بالسَّْيف ، مثُْل َعمَّ

للعََرب  ، وهو َحْرٌف َمْجُهوٌر ، وهو أَحُد الُحروف الُمْستَْعليَة ، يكون أَْصالً ، ال بََدالً ، وال زائداً ، وهو حْرُف هَجاءٍ  الّضادُ :  [ضود]

ةً  َحيَّاَن ، َرِحَمه هللاُ  ، أَي يَْختَصُّ بلُغَتهْم فال يُوَجُد في لُغَات العََجم وهو الّصواُب الذي أَْطبََق عليه الَجَماهيُر. ونقل َشْيُخنا عن أَبي خاصَّ

اد انفردت العرُب بكثرةِ استعمال:  تعالى  ، وهي قَليلةٌ في لُغَة بعض العََجم ، ومفقودةٌ في لُغَة الكثير منهم. وذلَك مثُْل العين الُمْهملة. الضَّ

:  َمَحّلٍ آَخَر عن َشْيخه ابن أَبي األَْحوص ، ثُمَّ قال، في  الضاد وَذَكر أَنَّ الحاَء المهملةَ ال تُوَجُد في غير كالم العَرب. ونقل ما نَقله في

ا انفرَدْت به العََرُب ُدوَن العََجم. والذاُل المعجمةُ ليست في الفارسيَّة. والثَّاُء الُمثَلَّثَةُ ليسَ  وميَّة ، وال في الفارسيَّة. والظاُء المشالَةُ ممَّ ْت في الرُّ

 ان التُّْرك.قاله ابن قَُرْيب. والفاُء ليست في لس

 :  في لسان العََجم إِالَّ في القليل ، ولذلك قيل في قول أَبي الطَّيِّبـ  الضادَ  يعنيـ  وال يوجد:  وفي اللسان

ا و  َ  الضـــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــَ نح نـــــــــــَ رِّ مـــــــــــَ ُر كـــــــــــُ خـــــــــــح  هبـــــــــــمح فـــــــــــَ

ريـــــــــــــــدِ     وحُث الـــــــــــــــطـــــــــــــــ   َد َوعـــــــــــــــوحُذ اجلـــــــــــــــاين وغـــــــــــــــَ

  
ةً.  َذَهب به إِلى أَنَّها للعََرب خاصَّ

 وال يُْعتَرُض بمثْل هذا على أَصحابنا.:  ِجنّيقال ابن 
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 وعينُها منقلبةٌ عن واٍو.:  قال

ْلت ما يُتَعَلَُّل به من الَكالمِ :  الضَّواديو  :  وال يَُحقَُّق له فِْعٌل ، قال أَُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

ِدي و  ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــِه وعـــــــــــــــــن ي ـــــــــــــــــِّ ي  مـــــــــــــــــا َد ال ُأحـــــــــــــــــَ

جــــــــــــادِ     ــــــــــــِّ ــــــــــــن ن ال َن مــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــِ ل طــــــــــــ  ــــــــــــَ ُص ي ــــــــــــِ الئ ــــــــــــَ  ق

  
__________________ 

 ويف العبارة اضطراب.« كذا ابللسان ا وحرره»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
د بفتح أوله وسكون  نيه.:  ( يف معجم البلدان2)  الض مح
 .«خمضب»( ابألصر 3)
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ٌي  اِس هنــــــــــــــــــــــــَح ُه لــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــ   ِإد  وِإنــــــــــــــــــــــــ 

ِم و     لــــــــــــــِ ر  ابلــــــــــــــكــــــــــــــَ تــــــــــــــَ عــــــــــــــح واِديال يـــــــــــــــُ  الضــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 وال أَْصَل لها في اللُّغَة.:  وهذه الَكِلُم لم يَْحِكها إِالَّ ابُن ُدُرْستََوْيِه ، قال:  قال ابن ِسيَده

 الفُْحُش.:  الضَّواِدي:  وفي التهذيب ، عن ابن األَعرابِيّ 

 الُمَضادَّة أَخَرجه من التَّْضِعيِف. فالن فاُلناً ، وضادَّه بمعنًى واحٍد ، وإِنَّه لَصاِحُب َضداً ، مثْل قَفاً ، من ضاَدى يقال:  وقال ابن بُُزْرجٍ 

، وأَْلَهْدُت  إِْضهاداً  بالرُجلِ  أَْضَهدتُ :  ، روى ابُن الفََرجِ ألَبي زيد اْضَطَهَدهو كأَْضَهَدهُ  وَظلََمه وأَْكَرهه ، قََهَرهُ :  ، كَمنَعَه َضَهُده:  [ضهد]

 به إِْلَهاداً ، وهو أَن تَُجوَر عليه وتَْستأْثِر.

:  بدٌل من تاِء االفتعال ، المعنَى (1)، والطاُء  اْضَطهدهو َضَهَده:  ، هو الظُّلُم والقَْهُر ، يقال «االضطهادَ  كان ال يُِجيزُ »:  ريحوفي حديث شُ 

 كان ال يُجيُز البَْيَع واليَِميَن وغيَرَها في اإِلكراِه والقَْهِر.

.:  ُمْضَطَهدٌ و ، َمْضهودٌ  واستأْثََر. وكذلك أَْلَهَد به إِْلَهاداً ، ورجل َجاَر عليه:  إِْضهاداً  به أَْضَهدَ و  مقهوٌر َذِليٌل ُمْضَطرُّ

يَ :  الُمْضَطِهدُ و  األََسُد. الُمْضَطِعُف ، وبه ُسّمِ

ْهيَدُ و جلُ  (2):  الضَّ ْلب الشَِّديُد ، وال فَْعيََل سواه الرَّ وهي من األَْبنِيَِة التي :  ه مصنوٌع قال الصاغانِيُّ في كالم العرِب. وَذَكَر الخليُل أَنَّ  الصُّ

َمْديََن وَمْريَم. وسيأْتي الكالُم على كل  : فاتْت ِسيبوْيِه ، قال شيُخنا وقد َورَد منه َضْهيَأُ. وقد مّر في المهموز ، وَعتْيٌَد ، كما سيأِْتي ، وزادوا

 واِحٍد في َمَحلِِّه ، إِن شاَء هللاُ تعالى.

 المهملة ، وقد َمرَّ قريباً. ع ، أَو هو بالصاد:  دٌ َضْهيَ و

ْهَدةُ  فالٌن فاُلناً ، إِذا اْضَطعَفَه وقََسَره ، وهي اْضَطَهدَ :  عن ابن ُشَمْيلو ْهَدةَ  (3)ما نَخاُف بهذه البَْلَدةِ :  ، يقال الضُّ ، أَي الغَلَبَةَ والقَْهَر ،  الضُّ

 يَْقَهُرهُ ُكلُّ َمْن َشاَء. ، أَي ّضمّ لكّلِ أََحٍد ، بال ُضْهَدةٌ  هو:  ويقال

 فصل الطاءِ 
 مع الدال املهملتني

كُ  بفتح فسكون ، الطََّردُ :  [طرد]  .فاطََّردَ  ، َمْطُرودٌ و َطريدٌ  ، والرجلُ  َطَرداً و طَرَده يَْطُرُده َطْرداً  والتَّْنِحيَةُ ، اإِلبعادُ :  ويَُحرَّ

 .(4)اْنفَعل وال اْفتَعَل إِاّل في لغٍة َرديئٍة. ومثله في المصباح :  ال يقال من هذا:  قال الجوهريُّ 

 .(5)فَذَهب ، ال مضارَع له من لفظه ، واقتََصر في األَساس على انفعََل  َطَرْدتُه:  وقال سيبويه

ها. بَطْردَها أََمْرتُ :  أَْطَردتُهاو ، أَي َضَمْمتَُها من نََواحيَها ، َطْرداً  اإِلبلَ  َطَرْدتُ  َضمُّ اإِلبل من نواحيها:  الطََّردو ، الطَّْردو  ، أَي َضّمِ

ِمد »:  وفي حديث قَتَادةَ  أُ بالماِء الرَّ َي  لَما خاَضتْهُ الدَّوابُّ  ، بفتح فسكون ، الماُء الطَّْرقُ  هو َككتِفٍ  «الطَِّرد والماءِ  (6)في الرجل يَتََوضَّ ، ُسّمِ

 فيه وتَْدفَعُه ، أَي تَتَتابَع. تَطَِّردُ  ألَنَّها

ِمدُ  َماد.:  والرَّ  الذي تَغَيَّر لَْونُه حتَّى صار على لَْون الرَّ

ْيد:  بالتحريك ، الطََّردو ْيدَ  َطَرَدت ، ُمزاَولةُ الصَّ تْه وراَهقَتْه.:  َطرداً  الِكالُب الصَّ  نَحَّ

يتو ّكِ  فاْنَطَرَد ، كما سبق.:  اذَهْب ، فَذَهَب وال يُقَال : وقُْلت له نَفَْيتُهُ َعنِّي:  تُهُ َطَردْ :  عن ابن الّسِ

 أَصُل الِعْذِق.:  ، وبالَهاءِ  العُْرُجونُ :  الطَِّريدُ و
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دو ، كالطَّّراد التّامُّ ، الطَّويلُ :  من األَيام الطَّريدُ :  من الَمَجازو  َطِريدٌ  َمرَّ بنا يومٌ :  في نُْسَخة أُخرى ، يقال، كَشدَّاٍد وُمعظَّم ، كما  الُمَطرَّ

ادٌ و د ، أَي َطويٌل ، ويوم َطرَّ ادٌ  ، أَي ُمَطرَّ ٌم ، قال َطرَّ  :  كامٌل ُمتمَّ

َدا  فـــــــــــــَ ـــــــــــــهـــــــــــــا حـــــــــــــَ ر  فـــــــــــــي وُد كـــــــــــــَ عـــــــــــــُ ـــــــــــــقـــــــــــــَ  ِإَذا ال

ه     لــــــــــــــ  ديــــــــــــــدًا كــــــــــــــُ ومــــــــــــــًا حــــــــــــــَ ر َدايــــــــــــــَ طــــــــــــــَ  (7) مــــــــــــــُ
  

__________________ 
 .«والتاء»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( ضبطت يف اللسان بكسر اهلاء ا ضبرت قلم.2)
 هبذا البلد.:  ( اللسان3)
 اّطَرَد وال انحطرد.:  وال يقا :  ( عبارة املصباح4)
 املاُء.واّطَرد :  كذا ا ويف األساس« واقتصر اخل مل يتعرض يف األساس الذي بيدي ملا ذكره الشارح:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 .«رمد»حتريف وورد فيه صواابً يف مادة « الرمر»( األصر والنهاية ا ويف اللسان 6)
 وهو املناسب.« حديداً »بد  ا « جديداً »:  ( اللسان7)
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ً :  الطَّريدُ :  من المجازو  .َطِريُده هو:  األَول ، يقال َطريدُ  ، فالثاني َطِريُدهُ  الذي يُولَُد بَْعَدَك ، وأَنت أَيضا

 :  صاحبِه ، قال الشاعر َطِريدُ  كلُّ واحٍد منهما اللَّْيُل والنَّهارُ :  الطَِّريدانِ :  من المجازو

عــــــــــاً  ا مــــــــــَ ا و ــــــــــَُ ــــــــــَ ي ــــــــــَدان ِد مــــــــــا أَمحضــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــي ــــــــــُ  ي

رِيـــــــــــــدانِ     رَارِي طـــــــــــــَ يـــــــــــــاِن قــــــــــــــَ هـــــــــــــِ لـــــــــــــح تــــــــــــــَ  ال َيســـــــــــــــــــــــــــح

  
َهات وفي بعض  الطَّرائدُ  ، والجمع ِمن َصْيٍد أَو غيِرهِ  َطَرْدتَ  ما:  الطَِّريدةُ و  من َوْحش ونَْحوه. َطَرْدتَ  ما:  (1)األُمَّ

 .فيطُرُدونََها الَوِسيقَةُ من اإِلبِِل يُِغيُر عليها قَومٌ :  الطَِّريُدةو

 ما يُْسَرُق من اإِلبِل. هو:  وفي الصحاح

ةٌ :  الّطريدةُ :  من المجازو وتُْنَحُت  والِقَداحِ ، فتُْبَرى بِها والعُودِ  الَمغَاِزلِ  تُوَضع على بضّم الحاِء المهملة ، وتشديد الّزاي ، قََصبَة فيها ُحزَّ

 ً اُخ يصف قَْوسا  :  عليها ، قال الشَّمَّ

اُف و  قــــــــــــــَ اَم الــــــــــــــثــــــــــــــِّ ــــــــــــــَ ــــــــــــــدةُ أَق رِي  َدرحَأهــــــــــــــا  الــــــــــــــطــــــــــــــ 

تح     و مـــــــَ ـــَ زُ  (2)كـــمـــــــا قـ هـــــــامـــِ
َ
وِس املـــ مـــُ َن الشـــــــــــــــــ  غـــح  ضـــــــــــــــــِ

  
ُف ، ثمَّ يُْنقَُر :  الطَِّريدةُ :  السَّفَن. قال أَبو الَهْيثَموبُِرَي القََدُح بالطَِّريدة ، وهي :  وفي األَساس منها َمواِضُع فَيُتَتَبَُّع  (3)السَّفَُن وهي قََصبَةٌ تَُجوَّ

 فيها َجْذُب السَّْهِم. (4)

 ٍة َسعَتَُها بِقَْدِر ما يَْلَزم القَْوَس أَو السَّْهَم.قِْطعَةُ ُعوٍد َصِغيرةٌ في َهْيئِة الِميَزاب ، كأَنَّها نِْصُف قََصبَ :  الطَِّريَدةُ :  وقال أَبو َحنِيفة

 الطَِّريقَةُ القليلَةُ العَْرِض من الَكإِل. : الطَّريدة من َكالٍء ، طرائِدُ  في األَرِض :  من الَمَجازو

، أَي ُشقَّْت  ُشقَّةٌ ُمْستَِطيلةٌ  من ثَوٍب ، وهي َطِريدةٌ  عْندي:  من المجازو قليلةُ العَْرِض ، إِنما هي َطِريقَة. األَرِض  من (5)بَُحْيَرةٌ :  الطَِّريَدةو

الِخْرقَةُ الطَِّويلةُ من الَحِريِر. حكاه  : ، فسَّره ابُن األَعرابِّي فقال «َطِريدةٌ  أَنَّه َصِعَد الِمْنبََر وبيَِدهِ »وفِي حديث ُمعاويةَ  من الَحِريِر. ُطوالً ،

 .«الغَِريبَْينِ »الَهَرِويُّ في 

َرةُ ، وِإن َكانَت َطويلة ، فهي:  الُجبَّةُ :  وعن أَبي َعْمٍرو  .الطَِّريدةُ  الِخْرقَةُ الُمَدوَّ

ة الَمسَّةَ  ِلصبياِن األَعراب لُْعبَةٌ  الطَّريدةو يَها العامَّ ين المهملة ، ويقال تُسّمِ َوقَعَْت يَُد  والّضْبَطةَ ، فإذا الماَسةُ ،:  ، بفتح الميم وتشديد الّسِ

ِعِب ِمْن آَخَر على بََدنِهِ  ا على الالَّ ْجِل فهي األَْسنُ  إِمَّ  ، بفتح فسكون ، وليست بِثَبت. رأِْسِه أَو َكتِِفِه ، فهي الَمسَّةُ ، وإِذا َوقَعَْت على الّرِ

غاِر واألَحداث اح يصف َجواِرَي أَْدَرْكن فَتَرفَّْعَن عن لَِعب الّصِ رمَّ  :  وقال الّطِ

ـــــــــان و  تح مـــــــــن عـــــــــي ـــــــــدةِ َقضـــــــــــــــــــــــَ رِي ـــــــــطـــــــــ   حـــــــــاجـــــــــًة  ال

وُع     ـــــــــــِث ُخضـــــــــــــــــــــــــُ ِدي ِو ا ـــــــــــَ ن  ِإىل هلـــــــــــَح ـــــــــــهـــــــــــُ (6)ف
 

  
 :  وأَنشد ابن ُدَرْيٍد قوَل الشاعر

َداٍد و  تح مــــــــــن عــــــــــُ ريــــــــــدةِ َقضــــــــــــــــــــــــَ ًة  الــــــــــطــــــــــ   حــــــــــاجــــــــــَ

يــــــــــــــ ُ و     قـــــــــــــِ ِديـــــــــــــِث حـــــــــــــَ ِ  ا ـــــــــــــَ ن  ِإىل أُنـــــــــــــح  هـــــــــــــُ

  
 لُْعبَةٌ معروفَةٌ ، فاعِرف ذلك. الطَِّريَدةَ  الصواُب أَنَّ :  بالمْوضع ، وهو تصحيٌف وتَْغيِير ، نَبَّهَ عليه الصاغانيُّ ، وقال الطَِّريدةَ  وفَسَّرَ 

 ، بالكسر ، نقله الصاغانّي. كالِمْطَرَدةِ  ِخْرقَةٌ تُبَلُّ ويُْمَسُح بها التَّنُّوُر ،:  الطَِّريَدةو

راد:  من المجازو  به ُحُمُر الَوْحِش. (7)يُْطعَن  ُرْمٌح قَِصيرٌ :  كِكتَاب وِمْنبَرٍ  ، الِمْطَردو الّطِ

َرادُ و به الَوْحُش. يُْطَردُ :  به ، وقيل يُْطَردُ  ُرْمٌح قَِصيرٌ :  ، بالكسر الِمْطَردُ :  وقال ابن سيده ْمُح القَِصيُر ، ألَنَّ صاحبَهُ :  الّطِ بِِه ،  يَُطاِردُ  الرُّ

 .الَمَطاِردُ :  الِمْطَردِ  عوجم
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__________________ 
 ( وهي عبارة اللسان ا واألوىل عبارة التهذيب والصحاح.1)
 كما أخرجت.:   ( األصر وديوانه ا ويف التهذيب2)
 يُفَغُر.:  ( اللسان3)
 فيـُّتبض.:  ( اللسان4)
 .«حنيزة»:  ( كذا ابألصر واللسان والقاموس ا ويف التهذيب5)
عنان ا و ا تصحيف ا والصواب : عياف كما يف التكملة ويف القاموس :  قوله عيان كذا ابلنسخ ويف اللسان :»هبامش املطبوعة املصرية : ( 6)

 ويف التهذيب : عياف.« العياف كسحاب ا والطريدة لعبتان هلم أو العياف لعبة الغميصاءاه
 ُتطعن.:  ( اللسان7)
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ادٌ و  تَْطِريَدة.:  السَّْيِر والَجْريِ ، عن الصاغانّي. والعاّمة تقول  صغيرةٌ َسِريعَةُ سفينةٌ :  كَكتَّانٍ  ، َطرَّ

اد:  من المجازو ادٌ  ، يقال فََضاءٌ  من المكاِن الواِسعُ  الطَّرَّ اَدةٌ  ، وبِالدٌ  َطرَّ  فيها السََّراُب. يَطَِّردُ  َواسعَةٌ :  َطرَّ

ادُ :  من المجازو اج تَِوي الُمتَِّسعُ الُمسْ :  من السُُّطوحِ  الطَّرَّ  :  ، ومنه قوُل العَجَّ

ِ  و  اٍف محــــــــــــُح فــــــــــــَ ا مــــــــــــن خــــــــــــِ نــــــــــــَ عــــــــــــح طــــــــــــَ مح قــــــــــــَ  كــــــــــــَ

اٍ  ُدهـــــــــــــــــــــح ِ     اِن ورِمـــــــــــــــــــــَ ربحِ الـــــــــــــــــــــّرِعـــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــــُ

  

َذٍف كـــــــــــــــالـــــــــــــــرت حِس و  حـــــــــــــــاِن قـــــــــــــــَ صـــــــــــــــــــــــــــــَ حح  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

ريحٍ َوهـــــــــــــح ِ     يـــــــــــــهـــــــــــــا ِبســـــــــــــــــــــــــــَ ٍر ُنســـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــِ  وعـــــــــــــح

  

 (1)بـَعحَد الَوعحِ   الط ر ادِ الَوعحِ  و و 

ادُ و ُل على النَّاس الِقَراَءةَ حتَّىَمن :  الطَّرَّ ةِ »:  الحديثُ ومنه يَْطُرَدُهمْ  يَُطّوِ اُدون من األَئِمَّ الناَس بُطوِل قِياِمِهم ، وَكثْرةِ  يَْطُردون أَي «َطرَّ

 ال أَْعلَم إِالَّ ذلك.:  قِراَءتِهم. وقد فَسَّر أَبو داووَد في ُسنَنِه بما قاله المصنِّف وقال

ادٌ و ثيَن ، وهو في األَعالم واِسٌع. َجماَعةاسُم :  َطرَّ  من المحّدِ

ادٌ و انٍ  ، ُطرَّ  .(2)كَشدَّاٍد :  وَضبََطه الصاغانِيُّ  ع:  َكُرمَّ

ْرَدةُ و ةً واحدةً  ُمَطاَرَدةُ :  ، بالكسر الّطِ :  َمْطُرودٍ  ، وبنو َطِريدٍ  وبنو َحْمُل أَحِدهما على اآلَخِر ، كما سيأْتي.:  الُمطاَرَدةُ و ، الفَاِرَسْيِن مرَّ

بُن ماِلِك بِن َعْوِف بِن امِرِئ القَْيِس ، بن بُْهثَةَ بِن ُسلَيٍم ،  َمْطُرودُ  فمن بني ُسلَيٍم ، وهو َمْطُرودٌ  ، بالّضّم ، أَما (3) ُطُرودٍ  وكذلك بنو بَْطنَاِن.

 منهم عبُد هللا بُن ِسيداَن.

. طعاٌم لألَْكرادِ :  ر الّدالفالسُُّكون ، وكسْ  بالّضمّ  الطُّْرِدينُ و  ، نقله الصاغانيُّ

ةُ الطَِّريقِ :  ويُْكَسر بالفتح الَمْطِرَدةُ و  تَْطريدُ و وُجْزتُُهم. ، أَي أَتيُت عليهم ، كما في التهذيب أَتَْيتُُهمْ :  َطَرْدتُُهمْ و فيها ، يُْطَردُ  ، ألَنّه َمَحجَّ

دْ  يقال:  هُ َمدُّ :  (4)الصوت :  ، وفي األَساس السَّْوطِ  . َطّرِ  َسْوَطَك ، أَي ُمدَّه. نقله الصاغانيُّ

يتِ  البَلَدِ  ، وفي بعض النسخ من بإِخراِجِه عن السُّلطاُن ، إِذا أََمرَ  أَْطَرَده أَو وإِْبعَاِده ، بَِطْرِدهِ  أََمرَ  ، ِإذا أَْطَرَدهُ :  يقالو ّكِ :  وقال ابن الّسِ

ُجلَ  أَطَرْدتُ :  . وعن ابن ُشَمْيلٍ َطِريداً  ، إِذا َصيَّرتهُ  أَْطَرْدته ْيتُه ثّم يأَْمُن. : َطَرْدتُهو ال يَأَْمُن ، َطِريداً  جعَْلتُه:  الرَّ  نَحَّ

ب»:  ، وفي الحديث إِْن َسبَْقتَنِي فلََك َعلَيَّ كذا ، وإِن َسبَْقتَُك فَِلي عليَك كذا:  قال له:  الُمَسابُِق صاِحبَهُ  أَْطَردَ و  تُْطِرْدهُ  اِق ما لَمال بَأَْس بالّسِ

 .«يُْطِرْدكَ و

، كما  َطْردٌ  في الَحْرِب وغيِرَها ، أَي ولو لم يكن هناك َحْمُل بَْعِضهم على بَْعٍض  : ِطراُدهمو والفُْرساِن ، األَقرانِ  ُمطاَردةُ :  من المجازو

رادِ  هم فُْرَسانُ :  يقالو ِجالٌد وُمَجالَدةٌ ، وِإن لم يكن ثَمَّ ُمسايَفَةٌ.:  قِيَل للمحاَربةِ  ، أَي ِللِقْرِن ،  له اْستَْطَردَ و ، تَطاَرَداو قِْرنَهُ ، َطاَردَ و ، الّطِ

 ٌع من الَمِكيدةِ َكأَنَّه نَوْ  له ، استَْطَردَ  . وقدلُمطاَرَدتِه إِلى فِئَتِِه ، وهو يَْنتَِهُز الفُْرَصةَ  استطراِدهِ  ِليَْحِمَل عليه ثم يَُكرَّ َعلَْيه ، وذلك أَنّهُ يَتََحيَُّز في
ْيِد. ِطَرادُ  أَي أَْخِدُعَها ألَِصيَدَها. ومنه «َحيَّةً  أُطاِردُ  كنتُ »وفي الحديث  .(5)  الصَّ

هاتِ  األَْمرُ  اطََّردَ و ُمستقيٌم :  ُمطَِّردٌ  وأَمرٌ  استقاَم ،:  األَْمرُ  اطََّردَ و تَبَع بعُضه بَعضاً وَجَرى.:  ، بَدل األَْمر (6)ُء الشَّيْ :  ، وفي بعض األُمَّ

 ً  : تتابََع َسياََلنُه ، قال قيُس بُن الَخِطيمِ :  تتابََع ، والماءُ :  الكالمُ  اطََّردَ و ، أَي ُمْستَِقيماً. ِطَراداً  على ِجَهتِه ، وفاُلٌن يَْمِشي َمْشيا

اً  أَ  َذاِهبِ  كاطِّرادِ تـَعحِرُف َرلح
َ
 امل

 ُمْذَهبَةً ، بُخطوٍط يَُرى بَْعُضها في إِثِْر بَْعٍض فكأَنَّها ُمتَتَابِعَةٌ.أَراد بالَمَذاِهِب ُجلوداً 

__________________ 
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وهسه أي وطئه وطًب شديداً ا يهسه وكذلك :  قوله نساميها أي نغاليها بسري وهٍ  أي ذي وطٍء شديد ا يقا »:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 .«وعسه كذا يف اللسان

 حب معجم البلدان بضم أوله وتشديد  نيه.( قيده صا2)
 َطُرود بفتح الطاء ضبرت قلم. 451( مجهرة ابن حزم ص 3)
وطّرد سوطه :  الصوت ا لعر ذلك يف نسخة وقعت له ا وِإاّل فالذي يف النسخة الجي بيدي:  قوله ويف األساس»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)

 مدده.:  سوطهوطّرد :  يف األساس« كما يف القاموس
 جباٌ  بتهامَة.:  واملطارِدُ :  ( بعدها يف القاموس5)
 وطردت األشياء ِإذا تبض بعضها بعضا.:  ( وهي عبارة الصحاح واللسان ا ويف التهذيب6)
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 : * ومما يُْستَْدَرُك عليه

دهو َطَرَده ، أَي يَُشلُُّهم َويَْكَسُؤُهم ، يَْطُرُدُهمْ  َمرَّ فاُلنٌ   :  ، قال َطرَّ

تح  عـــــــــــَ ابــــــــــــَ تـــــــــــَ اًب تــــــــــــَ دح ُم لـــــــــــوال َأن  حـــــــــــُ  فـــــــــــبُقحســـــــــــــــــــــــــِ

ٍن     َديـــــــــــــــح رَحح بـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ي  ومل أَبـ لـــــــــــــــَ ر َداعـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  
 ً  :  ، قال ُطَريح اطََّرَده يَْعنِي َدواِهَي. وكذلك:  ُحْدبا

تح  حـــــــَ وُب وَأصـــــــــــــــــــبـــــَ نـــــُ هـــــــا اجلـــــَ قـــــُ فـــــِّ تح ُتصـــــــــــــــــــَ  أَمحســـــــــــــــــــــَ

اَء     ــــــــــــــــَ رِدُ َزرحق طــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــابِ  ت ب َذ  حبــــــــــــــــِِ ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  ال

  
:  فَذُِهَب بِها ، وَجْمعها ُطِرَدتْ  ، بغير هاٍء ، َطِريدٌ  . كذا في الُمْحَكم. وناقَةٌ َطَرائِدُ  ، جمعهما ، َطِريَدةٌ و َطِريدٌ :  . واألُنثَىالَمْطُرودُ :  الطَِّريدو

 .َطَرائِدُ 

 ا حالةٌ ِمن شأنها إِبعاُد الداِء.أَي أَنه«. الدَّاِء عن الَجَسدِ  َمْطَرَدةُ و هو قُْربَةٌ إِلى هللاِ »:  وفي حديِث قِيَاِم اللَّيل

 : وهو الُمتَتابُِع في َسْيِره وال يَْكبُو ، قال أَبو النَّْجم:  ُمطَِّردٌ  وبَِعيرٌ 

ُت ِمن  ِديِّ  ُمط رِدٍ فـَُعجح  َمهح
 ُحُمَر الَوْحِش ، أَي يَِصيُدها. يَْطُردُ  َخَرَج فاُلنٌ :  ومن المجاز

يحُ :  وكذلك قولُهم  .َطْرداً  (1)السََّحاَب  تَْطُردُ  َصى. واألَرُض ذاُت اآللِ الحَ  تَْطُردُ  الّرِ

ةَ  يَْطُردُ :  ُمتَطاِردٌ  وَرْملٌ   :  بعُضه بَْعضاً ويَتَتَّبعُه ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ

َد مـــــــا  عـــــــح ـــــــَ َة بـ احـــــــَ مـــــــَ لـــــــَ  والســـــــــــــــــــــ  ـــــــح يـ رحُت ابـــــــَن لـــــــَ  ذَكـــــــَ

ا     قــــــــــَ وُر الــــــــــنـــــــــــ  نــــــــــا مــــــــــُ َر  بــــــــــيــــــــــنــــــــــَ طــــــــــارِدُ جــــــــــَ تــــــــــَ ُ
 املــــــــــ

  
 ، أَي تَْجِري. تَطَِّردُ  َسِريُع الَجْريِة ، واألَْنهارُ :  ُمطَِّردٌ  َجْدَولٌ 

 أَي يَْجِريَاِن ، وهما يَْفتَِعالِن. «يَطَِّردانِ  وإِذا نَْهران»:  وفي حديث اإِلسراءِ 

ُجلُ  (2) اْضِطراد إِذا كان ِعْندَ »:  وفي حديث ُمجاِهدٍ  رادُ  هو:  االضطراد « أَن تكوَن َصالتُه تَْكبِيراً الَخْيِل وِعْنَد َسّلِ السُّيوِف أَْجَزأَ الرَّ ،  الّطِ

 الَخْيِل ، وهو َعْدُوَها وتَتَابُعُها ، فَقُِلبَْت تاُء االْفتِعاِل طاًء ، ثم قُِلبت الطاُء األَصِليَّةُ ضاداً. ِطرادِ  وهو اْفتِعَاٌل من

 ، عن اللِّْحيَانِّي ، أَي َخلٌَق. َطَرائِدُ  وثَْوبٌ 

 .(3)ُشبَاِرق :  َطِريدٌ  ثَْوبٌ :  وفي األَساس

 ، حكاه أَبو حنيفةَ. ُطُردٌ :  فِراُخ النَّْخِل ، والجْمع:  ، محّرَكةً  الطََّردُ و

 :  الُخطَّةُ بيَن العَْجب والكاِهِل ، قال أَبو ِخراش:  الطَِّريدةُ و

حــــــَ   تــــــَ َن وانـــــــح طــــــح ي الــــــبــــــَ لــــــِ ذ َب عــــــنــــــهـــــــا مـــــــا يــــــَ  فــــــهـــــــَ

رِيـــــــــــــَدةَ     رِ  طـــــــــــــَ ٍب كـــــــــــــاهـــــــــــــِ جـــــــــــــح ٍ بـــــــــــــَا عـــــــــــــَ وح  مـــــــــــــَ

  
 أَي أَْرَسْلنا التُّيُوَس في الغَنَِم. (4) أَْطَرْدتُمْ و الغَنََم ، أَْطَرْدنَا:  وعن ابن األَعرابيّ 

ُهوُد ِلَرُجٍل على آَخَر أَن يُْحِضَر الَخْصَم ويَْقَرأَ عليه ما َشِهُدوا َعلَْيه ، ويُْنِسَخه ويَْنبَِغي للحاِكِم إَِذا َشِهَد الشُّ »:  قال الشافِِعيُّ :  ومن المجاز

 .«َجْرَحُهم ، فإِن لم يَأِْت بِِه َحَكَم عليه يُْطِرَدهو أَسماَءُهم وأَْنَسابَُهم ،

َل هؤ : َجْرَحُهْم أَن يقول له يُْطِرده:  معنى قوله:  قَال أَبو منصور الِء الشُُّهوُد فإِْن ِجئَت بَِجْرِحِهم ، وإِالَّ َحَكْمُت عليَك بما َشِهُدوا بِِه قد ُعّدِ

 َعلَْيك.
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 (6) [ُمطَِّردُ ]و ُمطَِّردٌ  الماُء. وَجْدَولٌ  يَطَِّردُ  فيها كما يَطَِّردُ  السَّراَب ، أَي تَْطُردُ  القَْوِم. والِقيعَانُ  (5)بََصِري في أَثَِر  َطَرْدتُ :  ومن المجاز

 في الِقياِس. يَطَِّردُ  ، وذا ال ُمطَِّردٌ  (6) [وَكاَلمٌ ]األَنابِيِب والُكعُوِب. وَحِديٌث 

َجْوَهٍر ٌء ُمْحِرٌق ، وكلُّ كلُّ ناٍر فهو َجْوَهٌر ُمِضي:  ُء َويَْنعَِكَس كقَوِلهم في َحّدِ النّارِ الّشيْ  يَطَِّردَ  والعَْكُس أَن الطَّْردُ : و قال الّصاَغانِيُّ 

 ٍء ُمْحِرٍق فهو ناٌر.ُمِضي

__________________ 
 السراب.:  ويف التهذيب أيضاً « قوله السحاب ا الذي يف اللسان السراب»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 .«عند اطرادِ »:  ( يف اللسان2)
ثوب طريد : شــارف ا كذا يف النســخ وهو تصــحيف وعبارة قوله : » وما أثبت عن األســاس وهبامش املطبوعة املصــرية :« شــارف»( ابألصــر 3)

 «األساس : وثوب طرائد : شبار  اه. والشبار  كعالبرت وعناد  مقطض كله وفيه لغات أخر  انظر القاموس.
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
 .«أمر»( عن األساس وابألصر 5)
 ( زايدة عن األساس.6)
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 َخلِّفاتِها.ُمتَ :  اإِلبِلِ  َطَواِردَ  واتَّبعْ 

ت عليهم ِسنُونَ  ادةٌ  ومرَّ  .َطرَّ

إِلى  اطََّرُدواو
 تَتَابَعُوا.:  الَمِسيرِ  (1)

ْوا َمْطُرودُ و بُن محّمِد بِن علّي بِن ثَُماٍم  ِطَرادُ  ، كِكتَاب منهم أَبو الفواِرِس ، نقيُب النُّقَبَاِء ، ِطَراداً  : بُن َكْعٍب ، من ُشعَراِء الجاِهِليَِّة. وقد َسمَّ

ْينَبِّي ، مشهوٌر ، توفِّي سنة   .491الزَّ

ْوا داً و ُطَرْيداً  وَكثيٌر منهم يضبِطه كَشدَّاِد ، وهو َوَهٌم ، وقد َسمَّ ث. ُمَطّرِ  ، َكُزبَْيٍر وُمَحّدِ

وِم ، مشهورة.:  ةُطَرْندَ : و [طرند]  مدينة بالرُّ

 أَي َجبٌَل عاٍل. «ُمنِيفٌ  َطْودٌ  ذاكَ »:  (2)، المتطاِوُل في السَّماِء. وفي حديِث عائِشةَ ، رضَي هللاُ عنها  الَجبَُل ، أَو َعِظيُمهُ :  الطَّْودُ :  [طود]

 ، بَِكْسر ففَتْح ، وهذه عن الصاغانِّي. ِطَوَدةٌ و ، األَْطَوادِ  من َطْودٌ  هو إِالَّ ما :  تقول أَْطَوادٌ :  ج الَهْضبَةُ ، عن ابن األَْعَراِبّيِ :  الطَّْودُ و

ْملِ :  الطَّْودو  كالَهْضبَِة. الُمْشِرُف من الرَّ

 :  ، قال الشاعر الطَّْودِ  أَعلَى يَقَُع ِمنو الِّذي يَْنَحطُّ َويَتََدْهَدى الُجْلُمودُ  ، هو الطَّْودِ  ابن هو أَْسَرُع من:  يقالو

دًا  ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ل وحت خــــــــــــُ ا  (3)َدعــــــــــــَ ــــــــــــكــــــــــــَبلــــــــــــ َ َوًة ف  َدعــــــــــــح

ِه ابــــــــــَن     وحُت بــــــــــِ وحدِ َدعــــــــــَ رَعُ  الــــــــــطــــــــــ  َو َأســــــــــــــــــــــــح  َأو هــــــــــُ

  
َدى.:  وفي األَساس  أَو الصَّ

 :  ، أَنشد ابن ُدَرْيٍد لألَْعَشى َعلَُم َرُجلٍ :  َطْودٌ و

ِن  يـــــــــــَر بـــــــــــح رَاحـــــــــــِ اُر شـــــــــــــــــــــــــَ وحدٍ هنـــــــــــََ ين  طـــــــــــَ ـــــــــــبـــــــــــُ رِي  يـــــــــــَ

ر  وَأعــــــــــــــلــــــــــــــَ ُ و     ــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  أَم ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ ُر َأيب ل ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ  ل

  
 هذا أَمرُّ ِمن هذا وأَْعلَُق من هذا ، بمعنًى ، وهذا يَدّل على ِزيادةِ الميم في علقم.:  يقال

ِعيد:  الطَّْودو اليمِن. َعلَُم َجبٍَل ُمْشِرٍف على َعَرفَةَ ، يَْنقاُد إِلى َصْنعَاء:  َطْودٌ و ُدوَن أُسواَن ، ذَكَره اإِلْدفَِويُّ  األَعلَى فوَق قُوص د. بالصَّ

 وغيُره.

 ما يَُطاق ، أَي ثَِقيٌل في أَْمِره ال يَْبَرح. َطادٌ  ، يقال هو كالطَّاِدي الثَّابُِت ، الثَِّقيلُ :  الطَّادُ و

 البَِعيُر الهائُج.:  الطَّادُ و

 .الَمَطاِودُ  ما بَْيَن الطََّرفَْين ، جْمعه الَمفَازةُ البَِعيدةُ :  الَمَطاَدةُ و

اءُ و  ، وَداَط إِذا َحُمَق. ثَبَتَ  إِذا ، َطادَ :  قال الفرَّ

ة الَمتَاِلفُ :  الَمَطاِودُ و مَّ  :  ، وهي مثْل الَمَطاِوحِ ، قال ذو الرُّ

ٍة  قــــــــ  ِه  (4)َأخــــــــو شــــــــــــــــــــــُ ســــــــــــــــــــــِ الَد بــــــــنــــــــفح اَب الــــــــبــــــــِ  جــــــــَ

ُه     ـــــــــــح ت و حـــــــــــَ ـــــــــــَ ىت  ل وحِ  حـــــــــــَ ـــــــــــ  اهلـــــــــــَ  عـــــــــــل
َ

 طـــــــــــاِودُ املـــــــــــ

  
دَ و َح به تَْطِويحاً ، تَْطِويداً  فاُلٌن بفالنٍ  َطوَّ دَ و ، وَطوَّ ح بها في الَمَطاِوحِ. الَمَطاِودِ  بنْفِسِه في َطوَّ  ، وَطوَّ

دَ :  وعن ابن األَعرابيّ  فَ  إِذا َطوَّ دَ  بالبِالِد ِلَطلَِب الَمعَاِش ، َطوَّ  التَّْطواُف.:  التَّْطوادو ، َكتََطوَّ

دو ذاِهٌب  ُمْرتَفعٌ  أَي ُمْنطادٌ  بِنَاءٌ  : من ذلك قولُهمو ، بضّمتين ، الذَّهاُب في الَهواِء ُصعُداً  : االْنِطيادُ و من الُطُرِق ، البَِعيدُ :  كُمعَظَّمٍ  ، الُمَطوَّ

 في الَهَواِء.

 * ومما يستدرك عليه :
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َده لَه. كذا في :  تَْطِويداً  هللاُ  َطوَّ  األَساس.َطوَّ

 :  أَنشد ثعلب:  ومن المجاز

َدٍث  و عــــــــــلــــــــــ  جــــــــــَ زحقــــــــــُ ــــــــــَ امــــــــــًة تـ ن رََأ  هــــــــــَ  اي مــــــــــَ

اٌت ذاُت     فــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ل هــــــــــــــا خــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ــــــــــــــب ي وادِ  ــــــــــــــُِ  َأطــــــــــــــح

  
يَِة ، فَعَيَّر  باألَطوادِ  هنا األَْسنَِمةُ ، َشبَّهها في ارتفاِعها األَطوادُ :  فَسَّره ابُن األَعراِبّيِ فقال الّتي هي الِجبَاُل ، يصف إِبِالً أُِخَذت في الّدِ

 َصاِحبَها بَِها.

 من قَُرى أَْصبََهاَن ، منها أَبو محّمد عبُد هللا بنُ :  (5) َطادُ و

__________________ 
 .«إىل»بد  « يف»:  ( يف األساس1)
 تصف أابها.:  ( زيد يف اللسان2)
 ويف التهذيب فكاألصر.« كليباً :   جليداً ا ويف األساس:  قوله خليداً ا يف اللسان»:  ة( هبامش املطبوعة املصري3)
 ونبه إىل رواية اللسان هبامش املطبوعة املصرية.« ثقة»( عن التهذيب والصحاح واللسان ا وابألصر 4)
 طاذ ابلذا  املعجمة.:  ( يف اللباب ومعجم البلدان5)
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َؤدُِّب اأَلصبهاين  ا َرَو  عنه أَبو بكِر بُن َمرحَدَويحه ا اِفُة.عليِّ بن عبِد   ا 
ُ
 امل

 : * ومما يستدرك عليه

 من قَُرى َهَمَذاَن ، وقد نُِسب إِليها أَبو إِسحاَق إِبراهيُِم بن محّمٍد ، الَخِطيُب الَهَمَذانِيُّ ، وغيره.:  (1) طاَسبَْند:  [طسبند]

 فصل العني
 املهملتنيمع الدال ، 

ً :  العَْبدُ :  [عبد] . وقال ابن  اإِلنساُن ، ُحّراً كاَن أَو َرقيقا كذا في الُمْحَكم والُموِعب ، َكأَنَّه يُْذَهُب بذلك إِلى أَنه َمْربُوٌب لباِرئه ، جلَّ وَعزَّ

 يُْطلَُق على الذََّكِر واألُْنثَى. العَْبدُ :  َحْزمٍ 

ّرِ خالُف الحُ  الَمْملُوكُ :  العَْبدُ و
(2). 

ُحوا ، كالعَْبَدلِ  ، ولكنه استُْعِمَل استِْعَماَل األَسماءِ  َعْبدٌ  َرُجلٌ :  هو في األَصل ِصفَةٌ ، قالوا:  قال سيبويه  َعْبُدونَ :  ج ، الالُم زائدة ، كما َصرَّ

َح ب احِ أَي كَجْمعِ المذكَِّر الّسالِم ، نظراً إِلى أَنه َوْصٌف ، كما َمرَّ عن سيبويه ، وَصرَّ ، مثل َكْلٍب وَكِليٍب ،  َعبِيدٌ و «الفَِصيح»ه بعُض ُشرَّ

 َوَمْعز وَمِعيٍز.

ووقَع ِخالٌف فيه بيَن أَْهِل العربيِّة ، هل هو َجْمٌع أَو اسُم َجْمعٍ ، وأَوَضحه الشيُخ ابُن مالٍك ، :  وهو جمٌع َعِزيٌز. قال شيُخنَا:  قال الجوهريُّ 

، وتارةً عاَملُوه معاملةَ أَسماِء الُجموعِ  كالعَبِيدِ  الجموع فَِعيٌل ، إِاّل أَنَُّهم تارةً عاملوه ُمعَاَملةَ الُجُموعِ ، فأَنَّثُوه ،إِنه َورَد في أَوزاِن :  وقال

، بالّضّم ، كتَْمٍر وتُْمَران. وأَنشد  ُعْبَدانٌ و بالكسر ، وال يأْباُهَما الِقيَاُس. ِعبَادةٌ و كفَْلٍس وأَْفلٍُس ، أَْعبُدُ و فذكَُّروه ، كالَحِجيج ، والَكِليب.

 :  اللِّْحيَانِيُّ في النوادر

اَم  ــــــــــ  ت ُدين حــــــــــَ ــــــــــِ ب عــــــــــح ــــــــــُ َرتح  يـ ــــــــــُ ثـ ــــــــــد كــــــــــَ ي وق وحمــــــــــِ ــــــــــَ  قـ

ُر مـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــاُءوا و     دانُ فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــمح َأابعـــــــــــِ بـــــــــــح (3)عـــــــــــُ
 

  
 :  ، وأَْنَشَد للفرزدق َمْعبََدةٌ  : للعَبِيد يقال: و ، قال َشِمرٌ  بكسرتين ، ُمَشدَّدةَ الدَّالِ  ، ِعبِدَّانٌ و بالكسر ، كَجْحش وِجْحَشاٍن ، ِعْبدانٌ و

تح و  ُث كـــــــــــانـــــــــــَ يـــــــــــح ٌم حـــــــــــَ يـــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــُ  مـــــــــــا كـــــــــــانـــــــــــتح فـ

ِرَب غــــــــــــــرَي     ثــــــــــــــح َدةٍ بــــــــــــــيـــــــــــــــَ بــــــــــــــَ عــــــــــــــح ودِ  مــــــــــــــَ عــــــــــــــُ  قـــــــــــــــُ

  
، ومنهم من جعلَه  َمعَابِدُ و اسَم الجْمع.:  جمعِ الشَّْيخِ ، وَمْسيَفٍَة ، جمع السَّْيف. وجعله ابن ِسيده كَمْشيََخةٍ  العَْبدِ  جمع َمْعبَدةٌ : و قال األَزهريّ 

 ، بكسر العين والباِء ، وَشّدِ الدال ، ممدوداً ، نقله صاِحُب الُموِعب ، عن سيبويه ، ِعبِدَّاءُ و ، كَمْشيََخة ، فهو جْمُع الجْمع. َمْعبَدةٍ  جْمعَ 

 .َعْبَدة الّذين ُوِلُدوا في الِمْلك. واألُنثَى العَبِيدَ :  بالِعبِدَّى مقصوراً ، عن سيبويه أَيضاً ، وَخصَّ بعُضهم ِعبِدَّىو

 إِلى آبَائِِه. (5) العُبُوِديَّةِ  ، أَي في تُْعبِيدة ابنَ  تعبيدةٌ  ، (4) العُبُوِديَّةِ  ين ُوِلُدوا فيالذ العَبِيدِ  جماعةُ :  الِعبِدَّى:  وقال اللَّيث

 .(6)« بِفنَاِء َحَرَمكِ  ِعبِدَّاكَ  هؤالء». وفي الحديث الِّذي جاَء في االستِْسقَاِء ِعبَاُده هللِا ، أَي ِعبِدَّى هؤالءِ :  َهَذا َغلٌَط ، يقال:  قال األَزَهِريُّ 

دُ  الِعبِدَّى هِذه ما:  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّه قال للنّبّيِ ، »:  وفي حديث عامِر بن الطُّفَْيل فَِّة ، وكانُوا  «َحْولَك يا ُمَحمَّ ، أَراد فقراَء أَْهِل الصُّ

 :  مثل َسْقٍف وُسقٍُف ، وأَنشد األَخفشُ  بضّمتين ُعبُدٌ و اتَّبَعَهُ األَْرَذلُوَن.:  يَقُولون

ِب  دَ انســـــــــــــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــح ِه  الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــَ  ِإىل آابئـــــــــــــــــــــِ

وحٍم     ــــــــــــــَ َدِة مــــــــــــــن قـ لــــــــــــــح َوَد اجلــــــــــــــِ دح َأســــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــُ  عــــــــــــــُ

  
اءِ  َكنَُدٍس  ، بِفَتْح فضمّ  َعبُدٌ و كذا في الّصحاح. (7)الطَّاُغوِت  ُعبُدَ : و ومنه قَرأَ بعُضُهم تح العين ، الطَّاُغوِت بف َعبُدَ و ، وبه قرأَ بعُض القُرَّ

، واحٌد يَُدلُّ  َعبُدٌ :  وال َوْجهَ له في العََربِيّة ، وقيل : له« كتاب األَبنية»وضم الباِء وفتح الدال ، وخفض الطَّاغوِت. قال ابن القَطَّاع في 

 وخاِدَم الطَّاغوِت ، وقيل:  على جماعة ، كما تقول َحُدٌث ، المعنَى

__________________ 
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 طاسبندي ابسكان السا ا ويف معجم البلدان طاسبندا بفتح السا والباء واسكان النون.:  ( يف اللباب1)
وعبارة األســـاس اخل ا لي  ذلك يف النســـخة الجي بيدي مض أن هذه العبارة غري مســـتقيمة والصـــواب العبد :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصـــرية2)

 اململو  اخل كما يف اللسان.
 ونسبه يف أحد املوضعا للفرزد .« عالم يعبدين»ويف مرة « حتام»فيه يف موضعا يف مرة ( اللسان وورد 3)
 الُعُبوَدة.:  ( األصر واللسان ويف التهذيب4)
 عَبَد ُعُبوَدًة وُعُبوِدية.:  يقا  .«الُعُبوَدة»:  ( يف التهذيب واللسان5)
 ( الِعِبّداء ابملد والقصر ا مجض العبد.6)
 .(َوَعَبَد الطّاُغوتَ )وهي قراءة النخعي كما يف التهذيب. والقراءة اجليدة هي قراءة العامة الجي هبا قرأ القراء  60( سورة املائدة اآية 7)
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ٍض ا أَلن فـَعحاًل ال ُ حَمض عل  فـَُعر ا وِإلا هو اســــــــــــــٌم ُبيِنَ عل  فـَُعٍر م:  وَخَدَم الطّاغوِت ا قا :  معناه ثحر ولي  هو َِبمح
ِس بن َحَجرٍ :  َحُذٍر ا كما قاله اأَلخفش ا قا  اأَلزَهرِي    :  وأَما قو  َأوح

رَتِفـــــــــــــــاً أَ  عـــــــــــــــح ىَن لســـــــــــــــــــــــــــــُت مـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح بــــــــــــــــَ يِن لـــــــــــــــُ  بـــــــــــــــَ

دُ     ُم َأحـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ وَن َأأَلَم مـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــِ

  

ُم أَ  كـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــ  ىَن ِإن  أُم ـــــــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــــــــُ يِن ل ـــــــــــــــــــــَ  ب

ُم     ٌة وِإن  َأابكـــــــــــــــــــــــُ دُ أَمـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــُ  (1) عـــــــــــــــــــــــَ
  

بِنَُدٍس  َعبُداً  فتنظيُر المصنِّفِ :  ؛ ألَن القصيدةَ من الكاِمِل ، وهي َحذَّاُء. قال شيُخنا َعْبدُ   الباَء ضرورةً ، وإِنما أَرادإِنما ضمَّ :  فقال الفّراءُ 

 :  ، قال أَبو ُدَواٍد اإِلياديُّ يصف ناراً  أَْعبُدٍ  جْمع أَعاِبدُ :  ، أَي َجْمع الجْمعِ  جج ،« األَلفاظ»، بالَمّدِ ، عن يعقوَب في  َمْعبوَداءُ و َمَحلُّ نََظٍر.

ٌن  ــــــــــــــــــــــر أحِس اب    (2)هلــــــــــــــــــــــََ اِر ال ــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــن

ا     ــــــــــــــــهــــــــــــــــَ ي ذحكــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــاِء ت ي لــــــــــــــــح ــــــــــــــــدح عــــــــــــــــَ  اأَلعــــــــــــــــاب

  
 خمسةَ َعَشَر َجْمعاً.:  العَْبدِ  فغاية ما ذَكره المصنِّف من جموع

دة  أَعبِدةو ، مقصوراً ، َمْعبُوَدىو ، محّرَكةً ، َعبََدةو ، بضّمتين ممدوداً ، ُعبَُداءَ :  «كتاب األَبنية»وزاد ابن القطَّاع ، في  ، بكْسر الموحَّ

ان ، ُعبَّادو ، بضّم فموّحدة مشدَّدة مفتوَحة ، ُعبَّدو ، ُعبُودو وأَْعبَاد ، ، بكسر العين والباِء  ِعبِدَّهو ، بكسر فتشديد ، ِعبَّادو ، على َوْزِن ُرمَّ

 ال.وتشديد الدّ 

 فهذه عشرةُ أَْوُجه ، صار المجموع خمسةً وعشرين َوْجهاً.

 كَصْقر وُصقُورة. العُبُوَدة:  وزاد بعضٌ 

 :  وقد َجَمَع الشيُخ ابُن مالٍَك هذه الجموَع مختَِصراً في قوله

بـــــــــادٌ  يـــــــــدٌ ا  عـــــــــِ بـــــــــِ ض :  عـــــــــَ دٍ مجـــــــــح بـــــــــح دٌ ا و  عـــــــــَ بـــــــــَ  َأعـــــــــح

دُ     ـــــــــِ وداءُ ا  َأعـــــــــاب ـــــــــُ عـــــــــب َدةٌ ا  مـــــــــَ ـــــــــَ ب عـــــــــح دح ا  مـــــــــَ ـــــــــُ ب  عـــــــــُ

  

ك  َدانٌ كــــــــــــذلــــــــــــِ بــــــــــــح َدانٌ ا و  عــــــــــــُ بــــــــــــح َوح  عــــــــــــِ بــــــــــــِ  اثــــــــــــح

د  كـــــــَذاَ      بـــــــِ دّ  الـــــــعـــــــِ ئـــــــت َأن متـــــــَُ  وامـــــــُدِد انح شـــــــــــــــــــــِ

  
 :  واستَدرَك عليه الجالُل السُّيوطيُّ في أَّول َشْرِحِه لعُقُود الُجَماِن ، فقال

ــــــــــدَ و  اٌد ا :  قــــــــــد زِي بــــــــــَ ودٌ َأعــــــــــح بــــــــــُ د ةٌ ا  عــــــــــُ ــــــــــِ ب   عــــــــــِ
ٍح ا و و     تـــــــــح فـــــــــَ فح بـــــــــِ فـــــــــِّ د انُ خـــــــــَ بـــــــــِ دّ  الـــــــــعـــــــــِ  ِإن َتشـــــــــــــــــــــــُ

  

دةٌ و  بـــــــــــــِ ا  َأعـــــــــــــح َدهـــــــــــــَ عـــــــــــــح َت بــــــــــــــَ ُدون مثـــــــــــــُ  بـــــــــــــح  ا عـــــــــــــَ

يـــــــُدوَن ا     بـــِ وَد عـــَ بـــُ عـــح دح  مـــَ ذح َتســـــــــــــــــــــُ ٍر فـــخـــــــُ َقصـــــــــــــــــح  ا بـــِ

  
 :  قولَه« الدَّالئِل»وزاد الشيُخ َسيِّدي الَمْهِديُّ الفاِسيُّ شاِرُح 

ُدســـــــــــــــــــــــــــًا واَز  كـــــــــــــَذاَ  و  ا نـــــــــــــَ دٌ مـــــــــــــَ ابـــــــــــــِ عـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

ــــــــنَ     رِي ي ِعشــــــــــــــــــــــح فــــــــِ ــــــــَ ِن ت ــــــــح َذي ــــــــِ دّ  ب عــــــــُ ــــــــَ ِ ِإن تـ اح ــــــــَ ن ــــــــح  واثـ

  
 :  وأَْجَمُع ما رأَْيُت في ذلك لبعض الفضالِء في أَبياتٍ :  قال شيُخنا

وُع  دٍ مجـــــــــــُُ بـــــــــــح ودٌ .عـــــــــــَ بـــــــــــُ دٌ ا  عـــــــــــُ بـــــــــــُ دٌ ا  َأعـــــــــــح بـــــــــــُ  عـــــــــــُ

دٌ     دٌ ا  َأعـــــــــــابـــــــــــِ بـــــــــــ  ُدوَن ا  عـــــــــــُ بـــــــــــح َدانُ ا عـــــــــــَ بـــــــــــح  عـــــــــــُ

  

دٌ  ـــــــــح ب د  ا  عـــــــــُ ـــــــــِ ب ـــــــــوَداا و  عـــــــــِ ب عـــــــــح ا  مـــــــــَ  ا ومـــــــــد  ـــــــــُ

ةٌ     د  بــــــــــــِ دٌ ا  عــــــــــــِ بــــــــــــُ ادُ ا  عــــــــــــَ بــــــــــــ  دانُ ا  عــــــــــــُ بــــــــــــح  عــــــــــــِ

  

يــــــــــــدٌ  بــــــــــــِ دةٌ  عــــــــــــَ بــــــــــــِ ادُ  اعــــــــــــح بــــــــــــ  دةٌ ا  عــــــــــــِ بــــــــــــَ عــــــــــــح   مــــــــــــَ
دٌ     ابــــــــــــِ عــــــــــــَ يــــــــــــُدوَن ا  مــــــــــــَ بــــــــــــِ انُ ا وعــــــــــــَ د  بــــــــــــِ  الــــــــــــعــــــــــــِ

  
 .َمعَابِدَ و ، أَو جموٌع لبعِض جموِعِه ، كأَعابَِد ، ِلعَْبدٍ  هل هي جموعٌ :  وللنََّظِر َمَجاٌل في بْعِض األَْلفاظِ :  قال شيخنا
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، فإِن هذا غيُر  (3)، فيبقى النظر في جْمِعِه َجْمَع مذّكٍر سالم  ِلعَْبدٍ  جمع العَبِيدُ و ، لعَبِيد ، فإِن الظاهَر أَنه َجْمعٌ « بيدونَ عَ »ويُْنَظر في 

 ْصُل فيه ِعْنَد ِسيبَوْيِه وغيره.َمْعُروٍف في العربيّة ، جْمع تكسيٍر يُْجَمُع َجْمَع َسالمٍة. والعَْبُدوَن كأَنَّه اعتبر فيه معنَى الَوْصِفيَِّة الّتي هي األَ 

ِهمابِضَ  العُبُوَدةُ و العُبُوِديّةُ و حكاه صاحب الُموِعب ، عن الفَّراءِ  العَْبِديَّةُ و ِة االشتقاقِ  الطَّاعةُ.:  بالكسر الِعبَاَدةُ و ّمِ  أَْصلُ :  وقال بعُض أَئِمَّ

بُّ ،:  العُبُوَدةُ :  الذُّلُّ والُخُضوُع. وقال آَخُرونَ :  العُبُوِديّةِ  ضا بما يَْفعَُل الرَّ  فِْعُل ما:  الِعبَاَدةُ و الّرِ

__________________ 
 َعُبُد. إن أابكم عبد ا فثقله للضرورة ا فقا  :( قا  اأَلزهري : فإنه أراد : و 1)
 ( كذا ا ولعلها حتريف هل  ابلقاف كما يف امكم ا والله  األبي  لي  بذي بري .2)
 .«ساملاً »( كذا ا والصواب 3)
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. واأَلّوُ  أَقَو  وَأَش   ا فلذا ِقيرَ  ُقرتُ :  يـَرحَض  به الر ب  َأن ال يـََر  ُمَتَصّرِفاً  الُعبوَدةَ  ا أَلنّ  الُعُبودةُ  يف اآِخَرِة ال الِعَبادةُ  َتسح
اَريحِن يف ا قيقِة ِإاّل  .  يف الد 

 وهذا َمْلَحٌظ ُصوفِيٌّ ال َدْخَل لألَْوَضاعِ اللُّغَِويَِّة فيه.:  قال شيخنا

 .ُعبَْيد وال فِْعَل له عند أَبي:  وفي اللّسان

 .ُعبُوِديَّةً و َعبُد ُعبُوَدةً :  وحَكى اللِّْحيانيّ  .«الفَِصيح»َزم به أَكثَُر ُشّراحِ وهو الِّذي جَ :  قْلت

 ُعبُودةو ِعبَاَدة:  هللا فََمْصَدُرهُ  َعبَدَ  . وأَماُعبُوِديَّةً و َعبُد العَْبُد ُعبُوَدةً :  ، فقال« كتاب األَفعال»وأَوَضُح منه قوُل ابن القَطَّاعِ في :  قلت

 ، أَي أَطاعه. ُعبُوِديّةو

 تَأَلَّه له.:  َمْعبَدةً و َمْعبَداً و يَعبُده ِعباَدةً  هللا َعبَد: و وفي اللَّسان

ةُ على تَْفِرقَِة ما بين:  وقال األَزهريُّ  وال :  مماليُك. قال َعبِيدٌ  هللِا ، وهؤالءِ  ِعبادِ  من َعْبدٌ  هذا:  هللِا ، والمماِليِك ، فقالوا ِعبادِ  اجتمَع العامَّ

. قال َعبََدهُ :  َخَدَم َمْوالهُ فال يُقَال َعْبدٌ  وأَما:  ُدونِِه إِلهاً فهو من الخاِسِريَن. قال (1) [من] َعبَدَ  هللا ، ومن يَْعبُد إِالَّ لَمن َعبََد يَْعبُُد ِعبادةً  قَاليُ 

أَي  (2) (اْعُبُدوا رَبَُّكمُ ) : هللاَ. وقال هللا َعزَّ وَجلَّ  يَْعبُدونَ  هللاِ  ِعبَادُ :  الطَّاُغوِت ، ويقال للُمْسِلمين َعبََدةُ  هم:  ويقال ِلْلُمْشِرِكينَ :  اللّيث

 أَِطيعُوا َربَُّكْم.

ثِير َمعََها ، قال ابُن األَ  (4)أَي نُِطيُع الّطاَعةَ التي يُْخَضع  (3) (ِإاّيَك نَ ْعُبُد َوِإاّيَك َنْسَتِعنيُ )وقولُه 
الطَّاَعةُ :  في اللُّغة الِعبَاَدةِ  ومعنى:  (5)

 َمَع الُخُضوع.

ُهُم الْ ):  وقوله تعالى ِقَرَدَة َواخْلَنازِيَر َوَعَبَد ُقْل َهْل أُنَ بُِّئُكْم ِبَشرّ  ِمْن ذِلَك َمُثوبًَة ِعْنَد هللِا َمْن َلَعَنُه هللاُ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمن ْ
اءُ  (َوَعَبَد الطّاُغوتَ ):  قرأَ أَبو َجْعفٍَر ، وَشْيبةُ ، ونافٌِع ، وعاِصٌم ، وأَبو َعْمٍرو والِكَسائِيُّ  .(6) (الطّاُغوتَ  وهو َمْعُطوٌف على :  قال الفَرَّ

ُهُم اْلِقَرَدَة َواخْلَنازِيرَ ):  قوله َعزَّ وَجلَّ   الطَّاُغوَت. َعبَدَ  َوَمنْ  (َوَجَعَل ِمن ْ

اجُ  جَّ يَْعنِي ـ  الطَّاُغوَت ِمْن ُدوِن هللِا ، َعزَّ وَجلَّ ، أَي أَطاَعةُ  َعبَدَ  َمن لَعَنَه هللاُ ، وَمن:  ، المعنَى (َمْن َلَعَنُه هللاُ ):  و نََسٌق علىه:  وقال الزَّ

َل له وأَْغواه.ـ  الشَّْيَطانَ   فِيَما َسوَّ

 الطَّاُغوِت وأَضافَهُ. َعبُدَ : و وقرأَ بعُضُهم:  قال الجوَهريُّ 

 صار الطَّاُغوتُ :  الطاُغوُت معناه َعبُدَ و (7) :[ ومن قرأ: ] َخَدُم الطَّاُغوِت. وقد تَقَدَّم فيه الكالُم. وقال الليث:  والَمْعنَى ، فيما يُقَال:  قال

 َظُرف الّرُجُل وفَقُهَ.:  ، كما يُقَالُ  يُْعبَدُ 

َدةِ ، جمعُ  ُعبَّدَ : و بُن َعبَّاٍس وقد َغلَّطه األَْزَهِرّي. وقرأَ ا ٍد وقُِرئ عابِدٍ  الطاغوِت بِضّم العَْيِن ، وتَْشِديد الُمَوحَّ الّطاغوِت  َعبَدَ : وَ  ، كَشاِهٍد وُشهَّ

:  الطَّاُغوِت ، مثل ابِدَ عَ و ، ككافٍِر وَكفََرةٍ ، ُحِذفَْت منه الهاُء وقُِرئَ  َعبََدةٌ :  ، وأَصله عابِدٍ  محركةً وَخْفض الطاُغوِت ، وهو أَيضاً جمع

ُجِل ، وهي قراَءة ابن أَبي زائدة ، وقِرئ اجُ عابِدٍ  الطَّاُغوِت ، جمع ُعبُدَ و ضاِرب الرَّ جَّ ، َكَرِغيٍف وُرُغٍف ، وهي  َعبِيدٍ  هو َجْمع:  . قال الزَّ

 الطَّاُغوِت باسكاِن الباِء ، وفتْح الدَّاِل. (9) ْبدَ عُ : و وُرِوَي عن النََّخِعّي أَنه قََرأَ  .(8)قراَءة يَْحيَى بِن َوثَّاٍب ، وَحمزة 

 َعْضٌد. وجائٌز أَن يكونَ  : في َعُضدٍ :  ، كما يقال َعبُدٍ  أَحُدهما أَن يكوَن ُمَخفَّفاً من : الطَّاُغوِت ، بفتح فسكون ، وفيه َوْجَهانِ  َعْبدَ و وقُِرئَ 

اُء أَنَّ أُبَيَّا َعْبد اسَم الواِحد يَُدلُّ على الِجْنس ، ويجوز في َعْبد ْفُع. وذكر الفَرَّ الطَّاُغوَت. وُرِوَي عن  َعبَُدواو هللِا قرآ عبدَ و النَّْصُب والرَّ

 الطَّاُغوِت. ُعبَّادَ و بَْعِضِهم أَنَّهُ قََرأَ 

 الّطاغوُت َمْبنِيًّا للَمْجُهوِل. ُعبِّدَ و وُرِوَي عن ابن َعبَّاٍس  : ْزَهِريُّ ونسبها ابُن القَطَّاعِ إِلى أَبي واقٍِد. قال األَ :  قلت
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 ً الطَّاُغوُت َمْبنِيًّا للمجهول ، كُضِرب ، وهي  ُعبِدَ : و الطَّاُغوِت. وقُِرئ ُعبَّادُ  الطَّاُغوِت بَِضّمٍ ، فتشديد ، معناه ُعبَّدَ : و وُرِوَي عنه أَيضا

 َعبََدةو قرأَ أَبيُّ بُن َكْعبِ قراَءةُ أَبي َجْعفٍَر. و

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 .21( سورة البقرة اآية 2)
 .5( سورة الفاحتة اآية 3)
 َنضض.:  ( التهذيب4)
 ( كذا ا وهو قو  الزّجاج كما يف التهذيب.5)
 .60( سورة املائدة اآية 6)
 ( زايدة عن التهذيب.7)
 وَعُبد الطاغوِت هي قراءة حي  بن و ب واألعمش ومحزة.:  التهذيب( يف 8)
 وُعُبَد.:  ( يف التهذيب9)
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الط اُغوِت مجاعة ا  عاِبُدواو  وذََكَر الل يحُث أَيضـــــــــــــــاً قراَءًة ُأخر  ا ما قرأَ هبا َأحٌد ا وهي:  الط اُغوِت  رّكة. قا  اأَلزهري  
ِحيٍح ا أَلن    (1)وكان َرمِحَه   قليَر املعرَفِة ابلقراآت ا وهذا دلير َأن  ِإضــــــــــــاَفَة :  قا  كتاِبِه ِإىل اخلَِليِر بِن َأمحَد غرُي صــــــــــــَ

َي ِمثحَر هذه ا روف قراآت يف الُقرآن ا وال تكون  فو ًة لقار  (2) [وَأورع]اخلَِليَر كان َأعحَقَر  مِّ ٍء مشـــــــهوٍر من َأن ُيســـــــَ
 قـُر اِء اأَلمصاِر.من 

ا ذكرناهُ من األَْوُجِه في اآليِة الشَِّريفَِة ِستَّةَ َعَشَر َوْجهاً ، َجَمْعنَاَها من مواِضَع َشتَّى. و أَْوَصلها ابُن القَّطاعِ ، في كتابه ، فصاَر المجموُع ِممَّ

 ب.إِلى تِْسعةَ َعَشَر َوْجهاً. وفيما ذكرنا كفايةٌ. وهللاُ الُمَوفُِّق للصوا

 في الَوْزِن. وأَْرَجحَ  الدََّراِهِم الّتي بأَْيِدينَا َكانَْت أَفضَل ِمن هِذه ، فيما َمَضى ، العَْبِديَّةُ  الدََّراِهمُ و

ائَِحةِ :  ، بفتح فسكون العَْبدُ و َرَعتْه َعِطَشْت فََطلَبَت الماَء. قاله ابُن الِمَزاجِ ، إِذا  (3)تَْكلَُف به اإِلبُِل ، ألَنّه َمْلبَنةٌ َمْسَمنَةٌ حارُّ  نَبَاٌت َطيُِّب الرَّ

 :  األَعرابِّي وأَنشد

هـــــــــــــــا  ر قـــــــــــــــَ دُ حـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح واِن  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ظـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  بـــــــــــــــعـــــــــــــــُ

ا يــــــــــــــــــوُم أَرحَواَننِ     هــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــح وحُم مــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــَ

  
 النَّْصُل القَِصيُر العَِريُض.:  العَْبدُ و

يَاِن الثَُّديَّْيِن. كذا في الُمْعَجم. (4)يَْكتَنِفُه َجباَلِن  َجبٌَل لبني أََسدٍ :  العَْبدُ و  أَصغَُر منه ، يَُسمَّ

 آَخُر ِلغَْيِرِهْم. َجبلٌ :  العَْبدُ و

 بالسَّبُعاِن. ع ببالد َطيِّئٍ :  العَْبدُ و

 َعبِدٌ  فهو َعبَِد َعبَداً  : وقيل .(5). وَعدَّاه الفرزدُق بغير َحْرٍف َغِضب:  عابِدو َعبِدٌ  ، فهو َعبََدةً و َعبَداً  عليه َعبِدَ  ، الغََضبُ :  بالتحريك العَبَدُ و

األَنِِفين. وقد َردَّه ابن  العَبِِدينَ  أَي (6) (فََأاَن َأوَُّل اْلعاِبِدينَ ):  َغِضَب وأَنَِف ، كأَِحَن ، وأَِمَد ، وأَبَِد. وبه فَسََّر أَبو َعْمٍرو قوله تعالى:  عابِدٌ و

 سيأِْتي.َعَرفَة ، كما 

 أَصابَهُ ذِلَك الَجَرُب.:  ُمعَبَّدٌ  . وبَِعيرٌ َعبَِد َعبََداً  الِّذي ال يَْنفَعُه َدَواٌء ، وقد الشَِّديدُ  الَجَربُ :  ، وقيل الَجَربُ :  (7) العَبَدُ و

 ، إِذا نَِدَم على فائٍِت ، أَو اَلَم نَْفَسهُ على تَْقِصيٍر َوقََع منه. َعبِدَ  وقد النََّداَمةُ :  العَبَدُ و

 على تَْقِصيٍر َوقَع منه ، وال يَْخفَى أَنَّ هذا المعنَى مفهوٌم من النَّدامِة. َماَلمةُ النَّْفِس :  العَبَدُ و

 .في الُكلِّ  يَْعبَد َعبَداً  كفَِرحَ  َعبِدَ  الِحْرُص واإِلنكاُر ،:  العَبَدو

كةً  العَبََدةُ و َمُن.:  ، ُمَحرَّ ةُ والّسِ ةٍ وِسَمٍن. َعبَدَ  ناقةٌ ذاتُ :  يقال القُوَّ  أَي قُوَّ

َهاِت ، يقال البَقاءُ :  العَبََدةُ و دةِ ، عن َشِمٍر ، ويقال بالنُّون ، هكذا ُوِجَد مضبوطاً في األُمَّ  ، أَي بَقَاٌء. َعبََدةٌ  ليَس ِلثَْوبِكَ :  ، بالُموحَّ

يبِ :  بََدةُ العَ و  ، عن الصاغانِّي. َصاَلَءةُ الّطِ

ا يُْستَْحيَا منه ، أَو يُْستَْنَكُف. األَنَفَةُ :  العَبََدةُ و  والَحِميَّةُ ِممَّ

 :  ، أَي أَنَِف. ونََسبه الجوَهريُّ إِلى أَبي َزْيٍد ، قال الفرزدقُ  َعبِدَ  وقد

مح  هـــــــــِ ـــــــــِ ل ـــــــــح ث ـــــــــيِن مبـــــــــِ ئ ـــــــــجـــــــــِ ي ف اَلســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــَك َأحـــــــــح ـــــــــئ  أُول

دُ و     دارِِم  َأعـــــــــــبـــــــــــَ بـــــــــــًا بـــــــــــِ يـــــــــــح لـــــــــــَ و كـــــــــــُ (8)َأن َأهـــــــــــجـــــــــــُ
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، من األَنَِف والغَضب. وقيل  (فََأاَن َأوَُّل اْلعاِبِدينَ ):  وقوله تعالى:  ، أَي أَنَفَةٌ َشِديدةٌ ، قال أَبو َعْمٍرو َعبََدةٌ  في أَْنِفهِ  َعْبدٌ : و وفي األَساس

 .عابِدٌ  كفَِرحٍ ، وقَلَّما يقال َعبِدٌ :  بالكسر َعبِد ل منإِنما يُقَا : ، كنََصر ، قال ابن َعَرفَةَ  عبَدَ  من

 والقُْرآُن ال يَأْتِي بالقَِليِل من اللُّغَِة ، وال الشَّاذِّ ، ولكنَّ 

__________________ 
 إضافته.:  ( التهذيب1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 حاّد.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب والتكملة3)
 جبيالن.:  البلدان( معجم 4)
 :  ( يشري إىل قوله ا وقد مّر قريبا5)

ـــــــــــــــرت  ـــــــــــــــدين قـــــــــــــــومـــــــــــــــي وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــث ـــــــــــــــعـــــــــــــــب  عـــــــــــــــالم ي

بــــــــــــــــدان     فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــم أابعــــــــــــــــر مــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــاءوا وعــــــــــــــــُ

  

 .81( سورة الزخرف اآية 6)
 والَعِبد مثا  كتف.:  ( يف التكملة7)
 : ا ويف اللسان أولئك أحالسي اخل ا هكذا يف النسخ كالتكملة:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)

 .«أولئك قوٌم إن هجوين هجوهُتُمح 
 والبيت لي  يف التكملة. وقد ورد يف الصحاح برواية األصر ا ويف التهذيب برواية اللسان.
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َيَة.« التنوير»  تعاىل عل  أَنّه واِحٌد ال َوَلَد َلُه. كذا يف  يـَعحُبدُ  فَبان َأّوُ  َمن:  املعىَن   البن ِدحح
َكة َعبَدانَ  ذُوو  من أَْقيَاِل ِحْميََر ، هو ابُن األُْعبود بن السَّْكَسِك بن أَْشَرَس بن ثَْوِر. قَْيلٌ :  ، ُمَحرَّ

 ُصْقٌع من اليََمِن.:  ، محّركةً  َعبََدانُ و

ْحمن عبد الَحميد بنُ  َعْبدُ  اإِلماُم الفاضلُ  ة بَمْرَو ، منها:  َكَسْحبَانَ  َعْبَدانُ و القاضي ،  (1)أَي ابُن بنت  أَبو القَاسم َخَواَهْر زاَدهْ  بن أَْحَمدَ  الرَّ

ّيِ بن (2)أَبي الُحَسْين  ْهقَانّي ، َرَوى عن َخاله هذا وَمّكِ اق الُكْشِميَهنّي. عبد علّي بن الحسن الّدِ  الّرزَّ

 من جانب الفُرات. ْصَرةبالبَ  أَي معروف ، وله نَْهٌر ، م من أَهل البَْحرين ، َرُجل اسمُ :  َعْبَدانُ و

 :  للعَبَّاس بن ِمْرَداٍس السُّلَمّيِ ، وفيه يقول فََرسٌ :  َكُزبَْير ، العُبَْيدُ و

يَبح أَ  ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ َب ال ي وهنـــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــِ ي ُر هنـــــــــــــــــَح عـــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــَح

رَعِ     ـــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــــَة واألَقـ يـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ يـ َا عـــــــــــــــــــــُ  د بـــــــــــــــــــــَ

  

ٌن وال حـــــــــــــــابـــــــــــــــٌ    فـــــــــــــــمـــــــــــــــا كـــــــــــــــاَن ِحصــــــــــــــــــــــــــــح

ض    مــــــــــــــــَ جــــــــــــــــح
َ

رحَداَس يف املــــــــــــــــ وقــــــــــــــــاَن مــــــــــــــــِ فــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ  يـ

  
يَر  تُه مشهورةٌ في ُكتُب الّسِ  .(3)وقصَّ

فال يُْرَعى وال يُؤتَى. وقيل ماٌء ُمْنقَِطٌع بأَْرض اليََمن ال يَْقَربُهُ أَنيٌس  (5)كان يقال إِنَّ فيه َحيَّةً تَْحميه  وادٍ :  ُعبيدٍ  ، مصغراً تثنية (4) ُعبَْيدانو

 وال َوْحٌش.

 ، في ُهَذْيٍل. ، َكُهَذِلّيٍ  ُعبَِديٌّ  وهو بن قُضاعةَ ، (6)ن بَني َعدّيِ بن َجنَاِب م بَْطنٌ :  ، ُمَصغَّراً  العُبَْيد بَنُوو

اِء ، قال الفاََلة ، أَي ُعبَْيدٍ  أُمِّ  به في (7)ُصكَّ :  يقالو قَاَصةُ أَيضاً. وقيل:  قال ؟ُعبَْيدٌ  ما:  (8)وقْلت للعتَّابّي :  ، عن الفَرَّ  ابُن الفاَلة ، وهي الرَّ

 ، عن الصاغانّي ، وقد يُعَبَّر عنها بالّداهيَة ، العظيمة. أَو ما أَْخطأََها الَمَطرُ  من األَرض ، لَخاِليَةُ ا هي: 

.« تََصايَُح ِجنَّانَُها ُعبَْيدٍ  َوقَعُوا في أُمِّ »:  وجاَء في الَمثَل  أَي في داهيٍة عظيمٍة ، كما قاله الَمْيدانيُّ

 والَحِفث ، وقد تقدَّم ِذكره. (9) الفَِحثُ :  َعْبدة ، تصغير العُبَْيَدةُ و

يِّدِ  أََحِد األَقطاِب األَربعِة ، صاِحِب الكراماِت الظاِهَرةِ  قُْرَب واِسِط العراِق بها قَْبرُ :  ، كَسِفينة َعبيدة أُمُّ و بِن  أَحمدَ  الكبيِر أَبي العَبّاِس  السَّ

فاِعّيِ  علّيِ بِن أَحمَد بن يَْحيَى بن حاِزِم بِن علّيِ بن ِرفاعةَ ، ِه ِرفَاَعةَ ، وهو ابُن أُْخِت السيِد منصوٍر البََطائِِحّيِ ، الُملَقَِّب  الّرِ نسبةً إِلى َجّدِ

 بالباِز األَْشَهِب ، َرِضَي هللاُ َعْنُهم ، ونَفَعَنا بهم.

اٌم ، نامَ  العَبُّوِديَِّة َعبُّودٌ  ، وِمن النَّوَمةِ  العُبُوديَّةِ  من قَْوَمةِ أَعوذُ باهلِل :  في األَساسو ، فُضِرَب  في ُمْحتََطبِِه َسْبَع ِسنِينَ  (10) َكتَنُّوٍر ، رجٌل نَوَّ

أَْسوَد َحطَّاباً ، فَغَبََر في ُمْحتََطبِِه أُسبوعاً  َعْبداً  كان َعبُّوداً  أَنَّ :  وذكر المفضَّل بن َسلََمةَ « َعبُّودٍ  أَْنَوُم من» : به المثُل. وفي أَمثال األَصفَهانيّ 

 وهو أَقرُب من َسْبعِ ِسنيَن ، التي َذَكَر الُمَصنُِّف.:  قال شيُخنَا .(11)لم يَنَْم ، ثم انَصَرَف ، فبَِقَي أُْسبُوعاً نائِماً ، فُضِرَب به المثُل 

َهبُّود ، قال :  على َمَراِحَل يَسيرةٍ بين الّسيالَة وَملَل ، وله قِّصةٌ عجيبةٌ تأْتي في َعبُّودٌ :  ِقيعِ. وقيلأَْسَوُد من جانِِب البَ  ع وَجبَلٌ :  َعبُّودٌ و

 :  الَجُموُح الُهَذِليُّ 

ُه  ــــــــــُ ت ــــــــــقــــــــــَ ي قــــــــــِ ر تح عــــــــــَ ٌب طــــــــــَ يِن خــــــــــاضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــ   كــــــــــبَن

رحُي مـــــــــن َأكـــــــــنـــــــــاِف     ُه الشـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــَ  لـــــــــَ ودِ َأخـــــــــح بـــــــــ   عـــــــــَ

  
َل النَّاِس ُدُخوالً الَجنَّةَ » (12)رواه محّمُد بن َكْعب القَُرِظّي  فيما في َحِديٍث ُمْعِضلٍ  جاءَ و  ، يُقَال« أَْسَودُ  َعْبدٌ  أَنَّ أَوَّ
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__________________ 
 وسريد أنه رو  عن خاله القاضي.« ابن أخت»:  ( كذا ا ويف معجم البلدان1)
 .أيب ا سن:  ( اللباب ومعجم البلدان2)
 ء حنا.يف قسمة يف 136/  4( انظر سرية ابن هشام 3)
 ( ضبطت يف معجم البلدان بضم النون. بلفة تصغري َعبحدان فـَعحالن من العبودية.4)
 منعته.:  ( معجم البلدان5)
 .«خباب»( عن اللسان وابألصر 6)
 ويف اللسان فكاألصر.« ُضرّ »:  ( معجم البلدان7)
 للقناين.:  ( معجم البلدان8)
 الَفِحث.:  ويف نسخة  نية منه« الِفححث»:  ( يف القاموس9)
 .«انما»( عن القاموس ا وابألصر 10)
 ابختالف. 135( انظر خربه يف الفاخر للمفضر ص 11)
 والتكملة. 135( مل نعثر عل  هذا اخلرب يف كتب الصحيح ا ومل جنده يف املوضوعات وقد رواه صاحب الفاخر ص 12)
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ِر قـَرحيٍَة فـََلمح يـُؤحِمنح به َأَحٌد ا ِإاّل ذلَك اأَلســـــــــوُد ا وَأن   َعب ودٌ :  له تَـَفُروا  ؛ وذلَك َأن    َعز  وَجر  بـََعَث نَِبّياً ِإىل َأهح قـَوحَمُه احح
رًة ا فكان ذلَك اأَلسوُد َلحرُ  ُوُه فيها ا وَأطحبَـُقوا َعَليحِه َصخح رَتِي به َطَعاماً وَشرَاابً له بِئراً فصري  َتِطُب فـََيِبيُض اَ َطَب وَيشح ُج فـََيحح

َرِة فريفُعها ويَُددِّ  خح َرَة فُيِعيُنه   تعاىل عل  تلك الصـــــــــ  َز ِ  (1) ا مث أييت تِلحَك ا ُفح رَاَب ا وَأن   َأي يـُنـح له ذلَك الط َعاَم والشـــــــــ 
ود ِسِه اأَلرض ِشق هُ احَتَطَب يوماً ا مث َجلَ  املذكورَ  اأَلسح رَتِيَح ا فَضَرب بِنَـفح َأي  األَيسر فنام سبَض ِسنَا مث  َهب   (2) َ  لَِيسح

ِإال  ســـــــــــــاعًة من هَنَاٍر ا فاحَتَمَر ُحزحَمَتُه فبََت   ال يَر  أَن ه انم:  انَم ويف بعِ  الن ســـــــــــــخ من َنوَمِته وهو ال يـَُر  ِإال  أَنه قام
د الّنيب   عل  عاَدتِهِ  الَقرحيَةَ  َرَة فلم  َِ  ِفيهِ  ِلَقوحِمهِ  َبَدا كان  وقد ا ِفيهاـ  وسلموآلهعليههللاصلىـ  فـََباَع َحطََبُه ا مث أَت  ا ُفح

َرُجوهُ  وِد ا فيَـُقولون ذلك فكان يسَبُ  عن من البئرِ  فَبخح رِي أَيحَن ُهو.:  اأَلسح  ال َندح
 َطويالً.فَُضرَب به الَمثَُل ِلَمن نام 

انُدبُونِي أِلَْعلَم كيف تَْنُدبُونِّي إِذا ِمتُّ ، ثم :  قال لقَْوِمه َعبُّوداً  أَصلُه أَن:  قال الشَّْرقِيُّ :  ألَبي منصوٍر الثَّعَاِلبِيّ « الُمَضاِف والَمْنُسوب»وفي 

اج.  نَاَم فماَت. وقال ابن الَحجَّ

ضح  ِف مــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح ُر الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ ومــــــــــــــــوا فــــــــــــــــَبهــــــــــــــــح  قــــــــــــــــُ

ودَ     بـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــَ رح عـــــــــــــــــِ رَاصـــــــــــــــــــــــــــــــِ ُم صـــــــــــــــــــــــــــــــَ  دَكـــــــــــــــــُ

  
انُدْبنَنِي ألَْعلَم َكْيَف تَْنُدْبنَنِي َميِّتاً ، فَنََدْبنَه ، ومات على الحاِل :  أَنَّه كان َرُجالً تََماَوَت على أَْهِله ، وقال:  وفي التكملة ، عن الشَّْرقِيّ 

(3). 

اِزيُّ وغيُره. ثٌ ُمَحدِّ : بن واقدٍ  َعبُّودِ  بن أَبو عبد هللا أَحمُد بُن عبِد الواِحدِ و  ، َرَوى عنه أَبو حاتٍم الرَّ

 :  ، وهي الَمساِحي والُمُروُر ، قال َعِديُّ بن زيدٍ  الَمعابد:  الجْمعو كِمْنبٍَر الِمْسَحاة ، الِمْعبَدو

تح و  َزلــــــــــَ اَن بــــــــــِن داووَد َزلــــــــــح مــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ َك ســــــــــــــــــــــــُ لــــــــــح  مــــــــــُ

ُه وَ     نـــــــــــــــــَ رُثــــــــــــــــــح َداَن ِإذح حيـــــــــــــــــَح دِ َريـــــــــــــــــح ابـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــَ
َ

 ابملـــــــــــــــــ

  
،  ، بال واحٍد من لَْفِظِهَما العَبَاِديدُ و ، العَبابِيدُ :  . قال الجوهريُّ تَعَْبَدُدواو أَّما بَنُو فاُلن فقد تَبَدَّدوا:  . وتقولَعبَاِديدَ و ، َعبابِيدَ  َذَهبُوا:  ويقال

،  الِفَرُق من النّاِس والَخْيِل ، الذَّاِهبوَن في ُكّلِ َوْجهٍ  ، وهم َعبَاِديِديٌّ و َعبَابِيِديٌّ :  إِنَّ النِّْسبَةَ إِليِهم:  قالَه سيبََوْيه وعليه األَْكثَُر ، ولذا قالوا

يل ، أَو فِْعال  .(4)ٍل والِقيَاُس يَْقتَِضي أَن يكوَن واحُدُهما على فَعُّول ، أَو ِفعِّ

اَغانِّيِ. اآلكامُ  العَبَاِديدُ و  ، عن الصَّ

ِق والذََّهاِب  : األَطراِف ، الُمْختَِلفَةُ. وقيل الطُُّرُق البَِعيدةُ :  العَبابِيدُ و  .(5)ال يُتََكلَّم بها في اإِلقباِل ، إِنَّما في التَّفَرُّ

. ع:  العَبَاِديدُ و  نقله الصاغانيُّ

ً :  يقالو . أَي َمْذَرَوْيه اِديَدهُ َعبَ  َمرَّ راِكبا  ، نقله الصاغانيُّ

ْملَة ونابُلَُس ، موقوٌف على الَحَرَمْيِن الشَِّريفَْيِن ، وَسَكنَتْه بنور زيد  د ، قُْرَب القُْدِس :  َعابُودُ و :  وقيل:  َجبَلٌ  : عابِدٌ و (6)، ما بين الرَّ

 ُصْقٌع بمصر.:  موِضٌع. وقيل

َحابِيُّ  عابِدٍ  ن أبي الّسائِِب َصْيِفّي بنب عبُد هللِا بُن السَّائِبِ :  وِمن َولَِدهِ  القَُرِشيّ  بن ُعَمَر بِن َمْخُزومٍ  بُن عبِد هللا (7) عابِدُ و القَُرِشيُّ  الصَّ

يُّ ، قرأَ عليه ُمَجاِهٌد وابُن َكثِيٍر.المْخُزوِميُّ ، القَارى  ُء الَمّكِ

ْحمِن ، وقيل أَبو السَّائِب ، عابِدٍ  بن عبُد هللا بُن الُمَسيِّبِ  ُث ، ، أَبو عبِد الرَّ  وِميَّاِن.الَمْخزُ  العابِِديَّانِ  الُمَحّدِ

ّىٍ والصاغانِيُّ و ، كذا قاله ابن دريٍد وغيُره ، وكذا ُوِجَد بَخّطِ األَْزَهرّي. ، بالكسر الِعبَادُ و في  وَوِهَم الجوَهِريُّ  ، الفَتُْح َغلَطٌ :  قال ابن بَّرِ

ْوا النَّْصَرانِيَّةِ  ِدينِ  ا علىاجتََمعُو من بُُطوِن العََرِب ، قَبَائَِل َشتَّى ذِلَك ، وتَبَع فيه َغيره. وُهم قوٌم ِمنْ   نحن:  ، وقالوا بالعَبِيد فأَنِفُوا أَن يَتََسمَّ
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ِء القَْيس بِن َزيد َمنَاةَ ، جاِهِليُّ من من بني امرى الِعبَاِديُّ  ، ومنهم َعديُّ بُن َزْيدٍ  بالِحيرةِ  كأَْنَصاِرّيٍ ، نَزلُوا ِعبَاِديٌّ :  . والنََّسُب إِليهالِعبَادُ 

 أَهل

__________________ 
د»:  ( التكملة والفاخر ضبطت1)  ضبرت قلم.« ويُدح
 .«بشقه»:  ( يف الفاخر2)
 .«وهذا قو  بعيد عندي اه:  قا  الشيخ نصر:  ( وحكي يف املستطرف قواًل قريباً ا ورد هبامش القاموس3)
 اِديِدي .الصــحاح : والعباديد : الفر  من الناس الذاهبون يف كر وجه وكذلك العبابيد ا يقا  : صــار القوم َعَباِديَد وَعَبابِيَد. والنســبة َعبَ ( نص 4)

 قا  سيبويه : ألنه ال واحد له ا وواحده عل  ُمعحُلوٍ  أو ِفعحِليٍر أو ِفعحاَلٍ  يف القياس.
 أقبلوا عباديد.:  ذهب القوم عباديد وعبابيد إذا ذهبوا متفرقا ا وال يقا :  يقا :  ( يف التهذيب عن ابن االعرايب5)
 ( كذا.6)
 عائذ.:  ( يف مجهرة ابن حزم7)
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ىَن َأاَب ُعَمريح ا وَجد ه أَي وُب ا َأو ُ  َمن َتَسم   أَي وَب من العرِب ا كما سبقت اإِلشارُة ِإليه يف امل  وح دة.اِ رية ا ُيكح
َي نََصاَرى الِحيَرةِ :  قال أَحمُد بن أَبِي يَْعقُوبَ :  ل شيُخنَاوقا :  قال ؟ما اْسُمكَ :  ، ألَنه َوفَد على َكنُود منهم خمسةٌ ، فقال لألَّولِ  العبَادَ  إِنََّما ُسّمِ

 َعْبدُ :  قال ؟ما اسُمكَ :  َعْمرو. وقال للّرابع عبدُ  قال ؟ما اسُمكَ :  ياِليَل. وقال للثّالث عبدُ :  قال ؟ما اْسُمكَ  : الَمِسيح. وقال للثاني عبدُ 

 ياُسوَع.

وا ِعبادٌ  أَنتُم:  هللِا. فقال عبدُ :  قال ؟ما اسُمكَ :  وقال للخامس  .ِعباداً  ُكلُُّكم. فُسمُّ

ولْسُت :  . قالاستَْعبَْدتُه فاُلناً ، أَي أْعبَْدتُ :  نَد أَهِل اللُّغَةِ والمعُروُف ع:  ، قال األَْزَهِريُّ  فالٌن فالناً ، أَي َملََّكنِي إِيَّاهُ  أَْعبََدنِي قال اللَّْيُث ؛و

ِة ، فإِنَّ السَّماَع في اللُّغَاِت أَْولَى بنا  (1)أَْنِكُر َجَواَز ما قَالَه  ِمن َخْبِط العَْشواِء ، والقَْوِل بالَحْدِس ، وابتداعِ  (2)اللَّْيُث ، إِن َصحَّ ِلثِقٍَة من األَئِمَّ

 يَاَساٍت ال تَطَِّرُد.قِ 

راً  (3) أَْعبَدَ  َرُجلٌ :  ثالثةٌ أَنا َخْصُمُهم»:  . وفي الحديثِ كالعَْبدِ  أَو َصيَّرنِي َعْبداً  اتََّخَذنِي فالنٌ  أَعبَدنِيو ، وهو أَن  َعْبداً  ، أَي اتََّخَذه «ُمَحرَّ

 .َعْبداً  َجعْلتُه:  أَْعبَْدتُه:  والقياُس أَن يكونَ  ويَتَملََّكه. َعْبداً  يَْستَْخِدَمهُ ُكْرهاً ، أَو يَأُْخَذ ُحّراً فيدَِّعيَهُ يُعتِقَه ثم يَْكتَُمهُ إِيّاه ، أَو يَْعتَِقلَه بَْعد الِعتِْق فَ 

ُجلِ  أَْعبَدَ و  َضَربُوه.و اجتََمعُوا عليه:  القَْوِم بالرَّ

َدةً  العَبَّاِديَّةُ و . ة ، بالَمْرجِ.:  ، ُمَشدَّ  نقلَه الصاغانيُّ

وُمْلقَى ِعِصّي النُّسَّاك. ومثله في المصباح ، والَمَشارق. وقال  َمْعبَُد العُبَّادِ  ، َجِزيرة أَحاَط بها ُشْعبَتا ِدْجلَةَ ساِكبَتَْيِن في بَْحر فاِرسَ :  َعبَّاَدانُ و

يَتْ إِنَّهُ ِحْصٌن بِالِعَراِق ، بينَه وبين البَْصَرةِ اثنا عَ :  ابن ُخرداد  ما وراءَ »:  بِن الُحَصْيِن التَِّميِمّيِ الَحْنَظِلّي. وفي المثل بِعَبَّادِ  َشَر فَْرَسخاً ، ُسّمِ

 .«قَْريَةٌ  َعبَّادانَ 

بَْير ، وهي التي قال فيها أَبو العَتاِهيةِ  َجاِريةُ :  بالتشديد َعبَّاَدةُ و ةٌ َذكرها الزُّ  :  الُمَهلَّبِيَّة ، لها قِصَّ

َد َ  نح صـــــــــــــــــــــــــــــــَ ِه مـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــابـــــــــــــــــِ ب  أَلحـــــــــــــــــح   ا ـــــــــــــــــُ

ُرورح     ٍر غـــــــــــــــــُ َريـــــــــــــــــح ب  ابـــــــــــــــــِن غـــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــِإن  حـــــــــــــــــُ

  

اه  اَدةَ أَنحســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــ  َو   عــــــــــــــــــــــَ  ذاَت اهلــــــــــــــــــــــَ

ريح و     مـــــــــــــِ ِه الضـــــــــــــــــــــــــــ  َديـــــــــــــح ب  لـــــــــــــَ َب ا ـــــــــــــُ (4)أَذحهـــــــــــــَ
 

  
 .َعبَّادة وابُن ُغَرْيٍر كاَن يَْهَوى

. ُمَخنَّث اسمُ و ِل ، ذَكره الذََّهبِيُّ  ذي نََواِدَر أَياَم الُمتََوّكِ

 به. أُْغِريتُ  ، أَي بِِه أُوِذيهِ  َعبَْدتُ :  يقالو

هو الذي تَكثُر فيه :  وقيل ، أَي َمْسلُوٌك ُمَذلَّل. ُمعَبَّدٌ  ، أَي ُمَذلٌَّل ، وَطِريقٌ  ُمعَبَّد بَِعيرٌ  : ، يقال الُمَذلَُّل من الطَِّريِق وغيِرهِ :  كُمعَظَّمٍ  الُمعَبَّدُ و

مُ :  الُمعَبَّدُ و .(5)الطَِّريُق الَموُطوُء :  الُمعَبَّدو : الُمْختَِلفةُ. قال األَزهريُّ   :  ، قال حاتم ِضدٌ  ، يُْعبَد الُمعَظَّم ، كأَنّه الُمَكرَّ

و  قــــــــــُ ــــــــــَ ين :  تـ ــــــــــ  ــــــــــِإن ــــــــــَك ف ــــــــــي ي عــــــــــل قــــــــــِ ــــــــــح ب ــــــــــُ  َأال تـ

َا     كــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــِ مح ُ
َد املــــــــــ نــــــــــح َداأَر  املــــــــــاَ  عــــــــــِ بــــــــــ  عــــــــــَ  مــــــــــُ

  
ٌم.:  ُمعَبَّدٌ  أَي ُمعَظَّماً َمْخُدوماً ، وبَِعيرٌ   ُمَكرَّ

 :  قال ابُن ُمْقبِلٍ و

اِد و  يــــــــــَ ُت أَرحســــــــــــــــــــــــاَن اجلــــــــــِ نــــــــــح مــــــــــ  داً ضــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــ  عــــــــــَ  مــــــــــُ

حُ     َرنــــــــــــِّ ه ال يـــــــــــــُ ا رأحســــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ َربـــــــــــــح  ِإَذا مــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 الَوتُِد.:  هنا الُمعَبَّدُ :  قال األَزهريُّ 

. الُمْغتَِلُم من الفُُحولِ :  الُمعَبَّدو  ، نقلَه الصاغانيُّ

 ، أَنشد َشِمٌر. بَلٌَد ما فيه أَثٌَر وال َعلٌَم وال ماءٌ  الُمعَبَّدُ و
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َو  وَ  ي الصــــــــــــــــــــــــــــــ  ٍد انئــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ دِ بـــــــــــــــــَ بــــــــــــــــ  عــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــُ

دِ     عــــــــــــــَ لــــــــــــــح وحٍث جــــــــــــــَ َذاِت لــــــــــــــَ ُه بــــــــــــــِ تــــــــــــــُ عــــــــــــــح  قــــــــــــــطــــــــــــــَ

  
 :  ، قال َطَرفَةُ  الَمْهنوُء بالقَِطَرانِ  البَِعيرُ :  الُمعَبَّدو

ا  هــــــــــــَ لــــــــــــ  ريَُة كــــــــــــُ يِن الــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــح امــــــــــــَ  ِإىَل َأن حتــــــــــــََ

رِي و     عـــــــــــــــِ راَد الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ رِدُت ِإفـــــــــــــــح دِ أُفـــــــــــــــح بـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــــ

  
 قد ُعمَّ ِجْلُده (6)الذي :  من اإِلبل الُمعَبَّدُ :  قال َشِمرٌ 

__________________ 
 ما ذكره.:  ( التهذيب1)
 أوىل بنا من القو  اب دس والظن.:  التهذيب( 2)
 عن اللسان.« اعتبد  ّرراً »:  ( ويف رواية3)
 :  وبعد ا يف التكملة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)

 مخســـــــــــــــــــــــــــــــــــــون ألـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــًا كـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا وازٌن 

 خشــــــــــــــــــــــــــــٌن هلـــــــــــــــا يف كـــــــــــــــر كـــــــــــــــيـــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــر   

  

 «.ر هو إسحا  بن غرير]ويف هامشها أيضاً[ : وقوله وابن غرير اخل عبارة التكملة : وابن غري
 : ( وشاهده قو  لبيد ا كما يف التهذيب5)

 و يفاً و يفاً فو  َموحٍر ُمَعّبدِ 
 الذي قد ُعّم جلده كله ابلقطران من اجلرب.:  ومتام العبارة يف التهذيب« الجي»( عن التهذيب ا وابألصر 6)
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َُعب دُ :  ابلَقطحرَاِن. ويقا 
َرُب اّلذي َقد :  امل َنَب.اأَلجح  َتساَقرَت َوبـَرُُه ا فبُفحرَِد عن اإِلِبِر لِيـُهح

 ومثله عن ُكَراع ، وهو ُمْستَْدَرٌك على المصنِّف.:  قلت

. (1)الَجَرُب  َعبَّده هو الِّذي:  الُمعَبَّدُ :  ويقال  ، أَي َذلَّلَّ

.:  َعبََّد تَْعبِيداً و  َذَهَب شارداً نقله الصاغانيُّ

 ، وكذا ما عتََّم ، وما َكذََّب. ما لَبثَ  ذلك أَي أَن فَعَلَ  َعبَّدَ  ما:  يقالو

. اجتََمعُوا:  به أَْعبَُدواو  َعلَْيه يَْضِربُونَه. نقله الصاغانيُّ

 .َعْبداً  الطََّمُع ، أَي اتََّخَذه استَْعبََده فاُلنٌ :  ، يقال التَّْعبِيدُ :  االْستِْعبادُ و ، االْعتِبَادُ و

ُجَل ، َعبَّدو  له. كالعَْبدِ  أَو َعْبداً  َصيََّره:  اْعتَبََدهو الرَّ

 ، أَي َموِضع نُُسِكه. ُمتَعَبَِّدهِ  ، وقَعََد قي تَنَسَّكَ :  تَعَبَّدَ و

َ  ُمتعبِّد بَِعيرٌ :  َسِمْعت الِكالبِيّيَن يَقُولونَ :  ، وقال أَبو َعْدنَانَ  امتَنََع وَصعُبَ :  البَِعيرُ  تَعَبَّدَ و بِّد ، إِذا اْمتَنَع على النّاِس ُصعُوبَةً ، فصار وُمتَأ

 كآبِدةِ الَوْحِش.

 وَكلَّ فانقُِطَع به. َطَرَدهُ حتَّى أَْعيَا:  البَِعيرَ  تَعَبَّدَ و

ً  تَعَبَّدَ و  : ، عن اللِّْحيَانّي ، قال ُرْؤبَةُ  اْستَْعبََدهو ، َعبَّدهو كاْعتَبََدهُ  ، َعْبداً  اتََّخذَه:  فاُلنا

 والت َبمِّي ابلتـ عحِبيدِ وحَن يـَرحضَ 
راً  اعتَبَدَ  َرُجلٌ :  ثالثةٌ أَنا َخْصُمُهم»:  وفي الحديث  .(2)وقد تقدَّم  «ُمَحرَّ

 أَو الَمْطِليَّةُ بالشَّْحِم أَو الدُّْهِن أَو القَاِر. السفينةُ الُمقَيََّرةُ :  الُمعَبَّدة:  من المجازو

ًّ للَمْجُهول ، أَي بِهِ  أُْعبِدَ :  يقالو  ، َمْقلُوٌب منه. أُْبِدعَ  ، َمْبنِيا

ُجِل ، إِذا أُْعبِدَ :  يقالو  أَو ماتََت ، أَو اعتَلَّْت أَو َذَهبَْت فانقُِطَع به. َكلَّْت راِحلَتُهُ  بالرَّ

 َشْمٍس. َعْبدِ  ِء القَْيس بن َمْرثَد بن ُجَشم بنفالسُّكون واسُم الطَّبِيب زيُد بن ماِلِك بِن اْمرى الطَّبِيِب ، بالفَتْح بنُ  َعْبَدةُ و

 ، وهو َعبََدة وأَخوه َشأُْس بن .(3)بِن ناِشَرةَ بِن قَْيٍس ، يُْعَرُف بِعَْلقمةَ الفَحِل  َعبََدةَ  ، نََسبُه في تَِميٍم ، وهو َعْلقََمةُ بنُ  َعبََدةَ  َعْلقََمةُ بنُ و

 .«اإِليناس»، كذا في  بالتَّْحِريك

 القَبِيلَِة الَمْشُهوَرةِ. القَْيِس  َعْبدِ  نِْسبَةٌ إِلى العَْبِديُّ و

ً :  يقالو  على النَّْحِت ، َكعَْبَشِمّيٍ ، واألَوُل أَْكثَُر. َعْبقَِسيٌّ ، أَيضا

، تصغير لُْبنَى ، وفيهم  وهو األَْعَوُر ، وهو ابُن لُبَْينَى بِن َكْعِب بِن َربِيعَةَ ، القَبِيلِة المشهورةِ ، هللِا بُن قَُشْير عبدُ :  في بني قَُشْيرِ  العَْبَدانِ و

 :  يقول أَْوُس بن َحَجرٍ 

رَتِفـــــــــــــــاً  عـــــــــــــــح ت مـــــــــــــــُ ىَن َلســـــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــح بــــــــــــــــَ يِن لـــــــــــــــُ  أَبـــــــــــــــَ

دُ     م َأحـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــكـــــــــــــــــوَن َأأَلَم مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ

  
بُن فَِراس ، الِّذي نََخس ناقَة النبّيِ ،  (4)بَْيَحرةُ :  َوَولَُد َولَِده وهو َسلََمةُ الَخْيرِ  بن َكْعِب بن َربِيعَةَ ، هللِا بُن َسلََمةَ بِن قَُشْيرِ  عْبدُ و

 .وسلموآلهعليههللاصلى ، النَّبِيُّ  فَلَعَنَه ، فصَرَعتْه ، وسلموآلهعليههللاصلى

 بِن قَُشْيِر بِن َكْعِب بِن َربِيعة. بُن َعْمِرو بِن ُمعاويةَ  َعبِيدةُ و بن َكْعِب بن َربِيعةَ ، بُن ُمعَاِويَةَ بِن قَُشْيرِ  َعبِيَدةُ :  العَبِيَدتَانِ و
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، وإِن كان  هللِا ، على النَّْحِت ، ألَنّه أُِخَذ من الُمَضاِف ، وبعِض الُمَضاِف إِليه ، ال أَنّه جمع ِلعَْبَدٍل ، كما تََوهََّمهُ بعُضهم عبدِ  جمعُ  العَبَاِدلَةُ و

لُهم : أَربعة : َصحيحاً في اللَّْفِظ ، إِالَّ أَنَّ الَمْعنَى يأْباه. وأُْطِلق على هؤالِء للتَّْغِليب. قاله شيُخنا. وهم ثالثة ، وقيل  هللا عبدُ  َسيُِّدنا الَحْبرُ :  أَوَّ

ِلب ، الهاِشِميُّ القَُرشيُّ ، تُْرجماُن القرآِن ، تُُوفَِّي بالطَّائِف. عبدِ  بن بُن َعبَّاِس   الُمّطِ

. بُن ُعَمرَ  هللا عبدُ  َسيُِّدنا:  ثانيهمو  بِن الَخطَّاب ، العََدِويُّ القَُرِشيُّ

__________________ 
 .«ا رث»عن التهذيب واللسان ا وابألصر  (1)
 وقد نبهنا إىل هذه الرواية هنا .« رجر أعبد  رراً »:  ( تقدم برواية2)
 ( قير له الفحر من أجر رجر اخر يقا  له علقمة اخلصي. انظر املؤتلف واملختلف ل مدي.3)
 وما أثبت عن سرية ابن هشام.« حبرة»( ابألصر 4)
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. بُن َعْمِرو بِن العاِص بِن وائلٍ  هللا عبدُ  َسيُِّدنا:  ثالثهمو  السَّْهِمّي القَُرِشيُّ

 .(1)هللا بن ُعَمَر ، سنةَ ثالٍث وِستِّين  عبدُ  فهؤالِء ثالثةٌ قَُرِشيُّوَن. وآِخُرهم َمْوتاً سيُِّدنَا

هللا بن َمْسعوٍد  َعبدِ  أَن ُعْرَف الَحنَِفيَِّة َعدُّ « فَتْح القدير»الُهَذِلّي. وَذَكَر ابُن الهماِم في  بُن َمْسعُودٍ  َسيُِّدنا عبُد هللا العباِدلَةِ  ، أَي من ليس منهمو

بَْيِر :  ِمْنهم ، ُدون ابن َعْمِرو بن العاِص. قال . .(2)وُعْرُف َغيِرنَا بالعَْكِس ومنهم من أَْسقَط ابَن الزُّ ناًء وهذا ب:  قال شيُخنَا وَغِلَط الجوَهِريُّ

صوِل الّصحاحِ الّصحيحِة المقروَءةِ ِذْكٌر له وال أُ  من ءٍ شيْ  في وليس ، عنههللارضيابَن َمْسعُوٍد ،  العباِدلَةِ  منه على أَنَّ الَجْوَهريَّ َذَكر في

ٌض ، بل اقتََصر في الّصحاح على الثالثِة الِّذين َذَكرهم المصنُِّف ، وَكأَنَّ المصنَِّف َوقََع ف فةٌ أَو جاِمعَةٌ بال تَصحيحٍ تَعَرُّ ي نُْسَختِِه زيادةٌ ُمَحرَّ

ض ، فَبَنَى عليها ، فكان األَولَى أَن يَْنُسَب الغَلَط إِليها. وقد راَجْعت أَكثََر من خمسين نُسخةً من الّصحاح فلم أََره َذَكر غ ْيَر الثالثِة ، ولم يَتَعَرَّ

مةَ َسْعدى جلبي أَنَكر هذه لغيِرهم ، نَعَْم رأَيُت في بْعِض النُّسخ الن اِدَرةِ زياَدةَ ابِن َمْسعُوٍد ، في الهاِمش ، كأَنَّها ُمْلَحقَةٌ تَْصِليحاً. ورأَيُت العاَلَّ

 عُدَّه.الزيادةَ ، وَذَكر أَنَّه تَتَبََّع كثيراً من نَُسخِ الّصحاحِ ، فلَم يَجْد فيها هذه الزيادةَ. وَجَزَم بأَن الَجْوَهِريَّ لم يَ 

.؟؟ اسُم َحْضَرَمْوت:  ، بالالم ْبَدلُ عَ و  القديُم ، نقلَه الصاغانيُّ

. ْبِن السَّْكَسكِ  األُْعبُودِ  قَْيٌل من:  كَسْحبانَ  َعْبدانَ  ذوو  بن أَْشَرَس بن ثَْور. وهذا تَقَدََّم بعَْينِه ، فهو تَكراٌر ُمِخلٌّ

 والصَّواُب في َضْبِطه بالتَّْحِريك ، كما مرَّ له.

وْ و  َعبِيداً ، وُ  عابِداً و كَكتَّاٍن ، عبَّاداً وَ  ، كأَْفلُس ، أَعبُداً و بكسر فسكون ، ِعْبِديداً و كَمْسَكٍن ، َمْعبَداً و كغَُراٍب ، ُعبَاداً و كِكتَاب ، ِعبَاداً  اَسمَّ

هما ، ُعبَاَدةَ و ُعْبَدةَ و بفتح فسكون ، َعْبَدةَ و ، بفتح فكسر ، َعبِيَدةَ و بزيادة الهاِء ، ُعبَْيَدةَ و ، ُمَصغَّراً ، ُعبَْيداً و كأَِميٍر ، بزيادة  َعْبَدالً و ، بضّمِ

ً و الاّلم ، ً و ، بزيادة الكاف ، َعْبَدكا  .(3)، بزيادةِ الواِو والسين  َعْبُدوسا

 * ومما يستدرك عليه :

د.:  العابِد  الُموّحِ

 .العُبُوِديَّةُ :  التَّْعبِيدةو

 ما َحبََسك.:  َعنِّي َعبََدكَ  وما

 لَِزَمهُ فلَْم يُفَاِرْقه.:  به َعبَدَ و

 أَي ِحْزبِي. (4) (فَاْدُخِلي يف ِعباِدي) : النّاقَةُ الشَِّديَدةُ. وقولُهُ تعالى:  ، محّرَكةً  العَبََدةُ و

 يَْعُدو ، إِذا أَْسَرَع بعَض إِْسراع. َعبَدَ و

 الُحْزُن والَوْجد.:  العَبَدُ و

ْنَس ِإاّل لِيَ ْعُبُدونِ ):  وقولُه تعالى منهم ، وقد َعِلَم هللا ، قَْبَل  للِعبَاَدةِ  ، وأَنا ُمِريدٌ  ِعباَدتِيِ  أَي إِالَّ ألَْدُعَوُهم إِلى (5) (َوما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

ن يَْكفُُر بِه ، ولو كاَن َخلَقَُهم ِليجبَرهم على يَْعبُُده قَُهم ، َمنأَن يَْخلُ  اج. قال األَزهريُّ  ِعبَاداً  لكانُوا ُكلُُّهم الِعبَادةِ  ِممَّ جَّ  ُمؤِمنِين. كذا في تفسير الزَّ

 وهذا قوُل أَهِل الُسنَِّة والجماعِة.: 

 ُمِلَك هو وآباُؤه من قَْبُل.:  ُعبِّدَ و

 .بالِعبَاَدةِ  الُمْنفَِردُ :  الُمتَعَبِّدو ، وهو الخاِضُع ِلَربِِّه ، الُمْستَْسِلُم الُمْنقَاُد ألَْمِره ، عابِدٌ  نبارّيِ فاُلنٌ وقال ابُن األَ 

 ، وهو الِّذي يُتَْرُك وال يُْرَكُب. ُمعَبَّدٌ  وبَِعيرٌ 

 .العَبِيدِ  َذلَّْلتُه حتَّى َعِمَل َعَملَ :  الرُجلَ  تَعبَّدْ  : وَحَكى صاِحُب الُموِعِب عن أَبي َزْيدٍ :  وقال أَبو َجْعفَرٍ 

اِمِت البَْغداِديُّ ، َسِمَع الحديَث على اإِلماِم أَحمَد بِن َحْنبٍَل. ُعبَادةُ و  بُن الصَّ
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 بَْطٌن من:  قَبِيلةٌ ، وقيل:  بُن السَُّكون ، كَسَحابٍ  َعبَادُ و

__________________ 
واألو   تويف ابن عمر ســــنة أربض وســــبعا ا وقا  الزبري بن بكار وآخرون : تويف ســــنة ثالثة وســــبعا ا قا  ابن كثري :( قا  الواقدي ومجاعة : 1)

 (.9/  9أثبت )البداية والنهاية 
 .«ومنهم من أسقرت ابن الزبري هكذا ابلنسخ ا ومل يتقدم عّدة يف العبارة فليحرر:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 وُعب َدة مثا  ُقرّبة. وَعبحدان مثا  سلمان ا وِعبحدان مثا  عمران ا وعبدون ا وَعَبادة مثر قـََتادة.:  يف التكملة ( وذكر3)
 .29( سورة الفجر اآية 4)
 .56( سورة الذارايت اآية 5)
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 .الت ِجِييي  ا قاضي اأُلرحُدنِّ ا من صا ِِي التاِبِعاَ  (1)بن ُنَسيٍّ  عَباَدةو   ُِيَب.
 .ُمْستَْعبَدٌ و َعْبٌد ُمْعتَبَدٌ :  ويقال

ِث ، قيل:  عابِدٌ و د بِن أَحمَد ، السََّمْرقَْنِدّيِ ، المحّدِ كان أَبُوه ِدْهقاناً َكثِيَر المال ، فَوقَع بَِسَمْرقَْنَد :  لَقَُب أَبي الُمَظفَِّر ناِصِر بن نَْصِر بِن ُمَحمَّ

 . فَبَِقَي َعلَْيِه وعلى َعِقبِِه.عابِدٌ :  ها ، وأَْعَطى الّذين يَْجِلبُوَن الطَّعَاَم ليُْرِخُصوه ، فَحَصل بِه ِرْفٌق ، فقيلقَْحٌط ، فباَع َغلَّتَه بِنِْصِف ثََمنِ 

 .بالضّم ، ابُن َجِذيمةَ بِن الحاِرِث بِن َعْمِرو بن الُهَجْيم بن عمِرو بن تَِميم. َذَكَره الوزيُر الَمْغِربِيُّ  ُعبدةُ  وفي تَِميمٍ 

:  قال ؟، أَيُّ ِحماَرْيَك َشرٌّ  ِلِعبَاِدّيٍ  بالتَّثْنِيَِة ، يُْضَرُب َمثاَلً في التََّردُِّد بَْيَن ما أََحُدُهما أَْمثَُل من اآلِخِر. قيل« الِعبَاِديّ  ِحَماَرا»وفي الّصحاح 

 هذا ثُمَّ هذا.

 الَمْنُحوِس ، ألَنّه لَِقَي النُّْعَماَن في يوِم بُؤِسِه فَقَتلَه.يُْضَرُب َمثاَلً لْليَوِم « َعبِيدٍ  ويَومُ »

 ُخلَفَاُء مصر ، معروفون.:  العُبَيِديّونو

ر ،  َعبََدة الَجَرْنفَش بن:  ، بالتحريك ، في نَسِب كثيٍر من أَهل الجاهليّة ، والّصحابة ، والتّابعين ، فمن المشاهير َعبََدةو الطائِيُّ الُمعَمَّ

اِجُز في أَجداده َعبََدةَ  ، وأَْيفُع بنُ  َعبَدة ير بنوَجرِ  . َعبََدة ، وأَبو النَّْجِم الِعْجليُّ الرَّ  بن الحاِرِث ، َضبََطه أَبو عمٍرو الشَّيبانِيُّ

 بن َعْمٍرو السَّْلمانّي ، وآَخُرون. َعبِيَدة:  وكَسِفينَة

ّم كثير.  وبالضُّ

ٍد ال العبدة وأَبو  قاَلنِِسيُّ الصُّوفِيُّ ، حدََّث.أَْحَمُد بن ُمَحمَّ

هرّي ، وابنه جّد َعْمرو بن قََطِن بن الُمْنِذر الشاِعر ، وَربيعَة بن:  ، بالكسر ِعْبدانُ و  جدُّ َعطاِء بن نُقَادة ، حدَّث عنه يعقوُب بن محّمٍد الزَّ

. وَضبطه ابُن عساكٌر بكسرتين وتشديد الّدال ، حكاه النََّووِ  ِعبدانَ  معروف بالشام ، قال ابن :  َعْبُدون يُّ في شْرح ُمْسِلم. وديرصحابِيٌّ

 :  الُمْعتَزّ 

ِر  جـــــــــَ رِّ والشـــــــــــــــــــــــ  زِيـــــــــرَة ذاَت الـــــــــظـــــــــِّ قـــــــــَ  اجلـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

َر و     ُدونَ َديـــــــــــــح بــــــــــــح رِ  عــــــــــــَ طــــــــــــَ
َ

َن املــــــــــــ اٌ  مــــــــــــِ طــــــــــــ   هــــــــــــَ

  
 صحابِيَّةٌ مشهورة.:  بنُت َصْفَوان َعْبَدةو

 بن َوْهٍب الُمغَنِّي َمْولَى العاِصي بِن وابصةَ الَمْخُزوِمّي. َعبّاد َمْعبَد الخاِدُم ، قيل إِنه مجاز. وأَبو:  العابدو

 من بني ُعقَْيل بِن َكْعٍب. ُعبَاَدة وبنو

 :  اسم بَْيَطاٍر ، َوقَع في ِشعِر األَعشى:  ، مصغّراً  ُعبَْيدو

واٍر  فح عــــــــــــلــــــــــــ  حــــــــــــُ طــــــــــــ  عــــــــــــَ  ومل يــــــــــــ ح  (2)مل يـــــــــــــُ

ض     دٌ طــــــــــــَ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ بـ ا ِ  عــــــــــــُ هــــــــــــا مــــــــــــن مخــــــــــــَُ ــــــــــــَ روق  عــــــــــــُ

  
 وله َخبٌَر طويٌل. (4)راعٍ كان ِلَرُجٍل من عاٍد ، ثم أََحِد بَني ُسَويد :  (3)في بيت الُحَطيئِة  ُعبَْيَدانُ و

ٌث تُُوفَِّي سنة  الِعبَاِديُّ  ، عباد وأَبو عاِصٍم محمُد بُن أَحمَد بِن محمِد بنِ   .458الَهَرِويُّ ، فَِقيهٌ ُمَحّدِ

 ، قرية بمرو. (5) عبادة ، فإلى العباديّ  مير أَبو الحسين أَزد شير بن أَبي منصور الواعظوأَما األَ 

 قبيلة.:  بن ُضبَيعة بن قَيس ، من بني بكر بن وائل ُعبَادو

 وهو مصدر. الِعبادة:  الَمْعبدو

 الَجِرب.:  ، كَكتِف العَبِدو

 :  في قول َحسَّاَن بِن ثابت َعبُّود وأَوالد
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ُه  فــــــــــــَ الــــــــــــَ ؤحَم حــــــــــــَ َر  فــــــــــــِإن  الــــــــــــلــــــــــــ  عــــــــــــح ــــــــــــَ  ِإىل الــــــــــــزِّبـ

ِث مـــــــــــــــــن َأوحالِد     ـــــــــــــــــِ ودِ َأو اأَلخـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــّ ب  عـــــــــــــــــَ

  
 بَن عبِد هللا بن ُعمَر بِن َمْخُزوٍم. عابِدَ  أَراد

 الَحسناُء بْنت ُشعَْيب أُخت َعْمرو بن ُشعيب. عابِدةُ و

وا اِهُد ، فَْرٌد ، وَجزمَ  ُعبََّدةُ  : كقُبَّرة ، منهم ُعبََّدة وَسمَّ  الغني بأَنه كُصَرد. وقال ابن عبد بن ِهاَلِل الثَّقَِفيُّ الزَّ

__________________ 
 بضم النون وفتح السا املهملة. 311/  2( هكذا ضبطها ابن االثري يف اللباب 1)
 .«جوار»:  ( عن الصحاح وابألصر2)
 ( : عبيدان)( يعين قوله يف معجم البلدان 3)
 هـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــت إال انئـــــــــــــــــيـــــــــــــــــًا إذ دعـــــــــــــــــوتـــــــــــــــــين و 

 مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاد  عـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــدان امـــــــــــــــــــــإّلِ ابقـــــــــــــــــــــره   

  

 ُسود بن عاد ا ويقا  له عرت.:  ( يف معجم البلدان4)
 سنج العبادي.:  ( يف اللباب النسبة إىل قرية بوالية مرو يقا  هلا5)
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 ويقا  بضّمتا خُمَف فاً ا وبفتح فسكون ا وبضّم فسكون.:  وهو اأَلشبُه. قا :  ماكوال
يَِر أَنه أَهَدى إِلى رسول هللا :  (1)، كَحبالَى  عبَاَدىو  .وسلموآلهعليههللاصلىاسم نصرانِّيٍ جاَء في الّسِ

 .(2)أَنكره :  ، كعَِلمَ  َعبَِدهُ و

 الَحِريُض.:  ، كَكتِف العَبِدُ و

 بَْطٌن من العََرِب ، نُِسبَْت إِليهم النُّوُق الفاِريقيَّةُ.:  العَبَابَِدةُ و قَْريَةٌ بمْصرَ :  ان، كَكتَّ  َعبَّادٍ  وُمْنيَةُ 

 اسم للُمحصَّب.:  الَمعابَِدةُ و

 بن َحْنَظلةَ بن ياِم بن الحارث ، كان َشِريفاً. َعْبدلُ  ، بالالم ، ابُن الحارث الِعْجِلّي ، وابُن ابِن أَخيه ، َعْبدلُ و

. َعْبَدلٍ  والَحَكُم بنُ   األََسِديُّ ، الشاِعُر ُكوفِيٌّ

 الغفرّي ، له ِذْكٌر في َزمِن ِزياد. َعْبَدل وَمْرثَد بن

 القَْزِوينّي. َعْبَدك وبالكاف يحيى بن

ْوا  كَسحابة وِكتابة وثَُمامة. وُغَراب وَسَحاب وِكتاب. وفي تفصيل ذلك ُطوٌل. عبَاَدةَ :  وَسمَّ

 كان شاِعراً كاتِباً.:  َعْبدٍ  هللا بنِ  عبدِ  وأَبو جعفٍر محّمُد بن

 بها َروى وحدَّث. (3)ُمقَدَّم السبعِة :  الُجْرجانِيُّ  َعْبَدك وأَبو أَحمد محّمد بن علي بنُ 

 ى عبِد هللا بن َغَطفَان وبطن آَخر من َخْوالَن.نِسبةٌ إِل:  العَْبَدِليُّ و

 .«اليتيمة». َذكَره الثعالبي في َعْبُدونَ  وأَبو منصوٍر أَحمُد بن

محّدثاِن.  : . والنَُّحاةُ يفتحون الّدالالعَْبُدويانِ  ، وابن أَِخيه أَبو حاِزم ُعَمر بن أَحمَد بن إِبراهيم َعْبُدَويه وأَبو عبد هللا محّمد بُن إِبراهيَم بنِ 

 بن َعْمرو بن َكثِير بن مالك بن حاشد. ُعبَْيد:  وفي َهْمدانَ 

بن َسالمة بن ُزَوّيِ بن  ُعبَْيد:  بن َعِدّي بن ُعثمان بن َكْعب بن َسِلَمةَ. وفي نَْهد ُعبَْيد:  بن ثَْعلَبَة بن يَْربُوع. وفي األَنصار ُعبَْيد:  وفي تميم

 .ُعبَْيِديٌّ :  بة إِليهمقبائُل. والنِّس:  مالك بن نَْهد

 الُخَزاِعيَِّة. وأَبو َمْعبَدٍ  يُْذَكُر أَنَّه من َولَِد أَمّ :  . قال الَخِطيبالَمْعبَِديُّ  العطشيّ  َمْعبَدٍ  الرحمن بن عبد وأَبو بكٍر محمُد بن فاِرس بِن َحْمَداَن بنِ 

ُد بن أَبِي موسى بن ِعيسى بن أَحمد بن موسى عبدِ  الُمطَِّلب ، انتهت إِليه ِريَاَسةُ  عبد بِن العَبّاس بنِ  َمْعبَدِ  من َولَدِ :  بَِديّ الَمعْ  هللا محمَّ

 العَبَّاِسيّيَن في َوْقته ، َرَويَا وَحدَّثا.

 موضع بالشام.:  يَْعبَُدىو

 .الِعبَاَدةِ  َمْوِضعُ :  الُمتَعَبَّدو الَمْعبَدُ و

. كقُْنفٍُذ وُعلَبٍِط وُعلَِبَطٍة وُعالبِطٍ  ُعبَاِردٌ و ُعبَِرَدةٌ و ُعبَِردٌ و ُعْبُردٌ  جاريةٌ :  [عبرد]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ٌ :  وقال أَبو عمٍرو  الِجْسِم. ناِعمةُ  اللَّونِ  بيضاءُ  ، ِمثاُل ُعْنُجِد ، أَي ُعْبُردٌ  امرأَة

 مثال ُعَجِلٍط. ُعبَِردٌ :  ويقال في هذا التركيب:  ، بفتح النون ، أَي ِلينِها. قال نَْعَمتِها من أَي تَْهتَزُّ  تَْرتَجُّ  (4) ُعبَِرَدةٌ  جاِريَةٌ :  وقال اللِّْحيَانيُّ 

 ٌء.َرقِيٌق َرِدي أَي ُعْبُردٌ  ُعْشبٌ :  يقالو

 أي يَْهتَزُّ ِسَمناً. إِذا كان يَْرتَجُّ  (5) ُعْبرودٌ  ناِعٌم لَيٌِّن. وَشْحمٌ :  ُعبَاِردٌ و ، (5) ُغْصٌن ُعْبُرودٌ :  يقالو
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ُ :  العَتِيدُ :  [عتد]  قَِريٌب.:  حاِضٌر ، وقيل:  قيل (6) (هذا ما َلَديَّ َعِتيد  ):  وقولُه تعالى الحاِضُر الُمَهيَّأ

الَْيِن.إِنََّما هو :  ، فأُْدِغم. وقيل أَْعتََد يُْعتِدُ  إِنََّما هو أََعدَّ يُِعدُّ و ، الُمعَدُّ :  ، َكُمْكَرمٍ  الُمْعتَدُ و  َعْين ودالَْين لقولهم أَْعَدْدنا ، فيُْظِهُروَن الدَّ

__________________ 
 ( الضبرت عن التكملة.1)
 .«قوله وعبده اخل كان املناسب ذكره قبر ألاء الرجا  أو بعدها»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 .312/  2وجاءت صواابً يف اللباب « الشيعةقوله السبعة ا لعر الصواب »:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 ضبرت قلم.« ُعرَبِّدة»:  ( ضبطت يف اللسان4)
ُد»:  ويف التكملة« ُعرَبِّد»:  ( يف اللسان5)  ضبرت قلم.« ُعربح
أنه خرب بعد خرب ا ثالثة أوجه عند النحويا. أحدها أنه عل  إضـــــمار التكرير ا و وز أن ترفعه عل  « عتيدٌ ». ويف رفض 23( ســـــورة   اآية 6)

 (.عن التهذيب)هذا ما لدي هو عتيد :  و وز أن يكون  ضمار هو. كبنه قا 
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َعزَّ َهيَّأْتُه ليوٍم ، ومنه قوله جّل و:  اْعتَْدتُهو ، َعتَّْدتُهُ تَْعتِيداً وَ  َجُسَم.:  َعتِيدٌ  ، بالفتح فيهما ، فهو َعتَاداً و ، َعتَاَدةً  َكَكُرَم ، ُء ،الشي َعتُدَ  قدو

 .(1) (َوَأْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكأً )

كةً وكَكتِفٍ  َعتَدٌ  فََرسٌ و كوِب ، ُمعَدٌّ ِلْلَجْريِ :  ُمَحرَّ أَو َشِديٌد  َشِديُد الَخْلِق ، َسِريُع الَوثْبَِة ، ليس فيه اضطراٌب وال َرَخاوةٌ :  ، لُغَتَان ُمْعتَدٌ  والرُّ

 الحاِضُر ، الذََّكُر واألُْنثى سواٌء. العَتيدُ  هو:  ، وقيل تامُّ الَخْلقِ 

. شاِعرٌ :  بن َساَلماَن ، كأَِميرٍ  بُن ِضَرار َعتِيدُ و  َكْلبِّي ، ذَكره اآلِمِديُّ

. ع:  َكُزبَْيرٍ  ُعتَْيدٌ و  ، نقله الصاغانيُّ

ُجِل والعَُروسالطَّْبلَةُ أَو الُحقَّةُ يك:  العَتِيَدةُ و  وأَْدَهانُهما. ون فيها ِطيُب الرَّ

، بضّمتين ، وهو أَيضاً ما أُِعدَّ من  ُعتُدٌ و أَْعتَِدةٌ و ، كأَْفلٍُس ، أَْعتُدٌ :  ج ألَْمٍر ما تَُهيِّئه له ، التاُء ُمْدَغمةٌ  العُدَّةُ :  كَسحاب وتُْحفَةٍ  العُتَْدةُ و العَتَادُ و

 .ِسالحٍ وَدوابَّ وآلِة َحْربٍ 

وا القََدح .(2)العُسُّ من األَثِْل :  كَسَحابٍ  العَتَادُ و ْحُن. َعتَاداً  الضَّخم وربما َسمَّ  ، وهو العَْسُف والصَّ

دٌ  ع:  ، بالضمّ  ُعتَائِدُ و  :  بالحجاِز ، وفيه ماٌء ِلبَنِي نَْصِر بِن ُمعَاِويةَ ، قال ُمَزّرِ

ٍض  اِر ابــــــــــــِن واقــــــــــــِ ِديــــــــــــٍر محــــــــــــِ هح بــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــح  فــــــــــــبَيــــــــــــِّ

ن     َب  مـــــــــــِ تـــــــــــَ ٍر فـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح دِ رآَ  أبَي ائـــــــــــِ تـــــــــــَ (3)عـــــــــــُ
 

  
 َجبٌَل.:  ِصْح بِِه وأَْير:  أَيَّه

 :  كَصبُور ، في قول أَعرابّي ، من بَْلعَنبر العَتُودُ و

رتح  ــــــــَ ب ن هــــــــذا اخلــــــــَ َت مــــــــِ عــــــــح ــــــــِ ب رح شــــــــــــــــــــــَ َز هــــــــَ  اي محــــــــَح

ذح     فـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــح نـ كٍّ فـــــــــــهـــــــــــذا مـــــــــــُ ـــــــــــت يف شـــــــــــــــــــــــــَ  أَمح أَن

  

دح  مــــــــَ تــــــــَ عــــــــح ُ
ِديــــــــٌد املــــــــ يــــــــٌم وشــــــــــــــــــــــَ ٌب َجســــــــــــــــــــــِ قــــــــح  صــــــــــــــــــــــَ

ر      ِه كــــــــــــــُ و بــــــــــــــِ لــــــــــــــُ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ودٍ يـ تــــــــــــــُ  ذاِت َودح  عــــــــــــــَ

  
ْدَرةَ أَو الطَّْلَحة. أَراد:  قال َشِمر فاَد. وقيل:  ، وقيل الَحْوِليُّ من أَوالِد الَمعزِ  هو:  الَجْدُي الذي اْستَْكَرَش ، وقيل:  العَتُودو الّسِ :  الذّي بَلََغ الّسِ

إِذا أَْجَذع :  ْجَذَع. وقيل َرَعى وقَِوَي ، وهو العَِريُض أَيضاً. وقيلالّذي أَ 
 .فَعَتُودٌ  من أَوالد الِمْعَزى فعَِريٌض. وإِذا أَثْنَى (4)

ً :  وقيل َي َعِريضا  التَّاُء في الدَّال. ِعتْداٌن ، فأُْدِغَمت:  وأَصلُه ، األَِخيُر بالكسر ، ِعدَّانٌ و أَْعتَِدةٌ  : ج ، َعتُوداً و إِذا أَْجَذَع الَجْديُّ والعَنَاُق ُسّمِ

 تَأَنََّق. ، إَِذا في َصْنعَتِهِ  تَعَتَّدَ :  ويقال

. قال الصاغانيُّ  (5) ، كِدْرَهمٍ  ِعتَْودٌ وَ  جاِز ، َمأَْسَدةٌ ، قال أَو َموِضٌع بالح وادٍ :  ، عن َشِمرٍ  ويُْفتَحُ  وهو األَْفصُح ،:  ، كما َضبََطه الجوهريُّ

 :  ابُن ُمْقبِلٍ 

اُف  جـــــــَ م  الــــــعــــــِ لــــــوســـــــــــــــــــــًا بـــــــه الشــــــــــــــــــــ  مح   (6)جــــــُ  كـــــــَبهنــــــ ُ

رَتحٍج َأو ُأســـــــــــــــــــــــــــوٌد     َوَداُأســـــــــــــــــــــــــــوٌد بـــــــــــــِ تــــــــــــــح عـــــــــــــَ  بـــــــــــــِ

  
ْرِف ، ألَن واَوه :  هكذا أَنشده َشِمٌر وضبطه بفتح العَْين. وقال شيخنا زائدةٌ ، فلو َوَزنَه بِِخْرَوعٍ َوْزنُه بِِدْرَهٍم غيُر جاٍر على قواِعِد أَئّمِة الصَّ

حيث ادََّعى أَنه ال  َوَوِهم الجوَهِريُّ  ، سيأْتي (7) وِعتَْورٌ  قد تقدَّم وِذْرَوٌد. سيأْتي ِخْرَوعٌ :  الَّتي َوَرَدت على ِوَزانِه ومن أََخواتِهِ  كان أَْولَى.

العٍ ، وهذا ال يَتِّم ، إِذ ليس بُِمتَّفٍَق على ثُبوِت هذْيِن  : ثاِلَث لَُهَما ، قال شيُخنَا وهذا ال يُقَال فيه َوَهٌم ، بل تقصيٌر ، أَو قُصوٌر وعدم اّطِ

 اللَّْفَظْيِن ، بل ُهناَك من أَْنَكَرُهما. وُهنَاَك من قال بأََصالَِة الواِو.

ةُ االستقراِء.والحَ   ْصُر ادََّعاهُ قَْبَل الَجْوَهرّيِ أَئِمَّ

.« الَجْمَهرةِ »وِمْنُهم صاِحُب :  قلت ا ال يَِصحُّ تُهما فتَرَكُهما تَْنِزيهاً لكتابِه َعمَّ  وهللا أَعلم. ولعلَّه لم يَثْبُْت ِعْنَد الَجْوهرّيِ ِصحَّ
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ا يَِرد على َصْهيَد ، وتََرك:  هو ُمْرتََجٌل. قال شيخنا:  الصاغانيّ  قال (8) [اسمٌ ]وأَو واٍد  ، كَجْعفٍَر ، ع َعتْيَدٌ و  وهو ِممَّ

__________________ 
 .31( سورة يوسف اآية 1)
 ( قو  أيب حنيفة كما يف اللسان.2)
 «.أشرف ونظر. كذا يف التكملة والكندير ا مار الغلية ا واشتب  :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 «.قوله : إذا أجذع من أوالد املعز  ا الظاهر : إذا أجذع اجلدي اخل»هبامش املطبوعة املصرية : ( 4)
 وقا  العمراين : عتود بفتح أوله : واٍد قا  : ويرو  بكسر العا. ( يف معجم البلدان عتود بكسر أوله وسكون  نيه وفتح الواو مث قا  :5)
 بكسر العا.« عتودا»وضبطت فيه « الشعب الطوا »معجم البلدان : ويف « العجان»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( عتور اسم واٍد ا وذرود اسم جبر.7)
 ( زايدة عن القاموس.8)
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رياً. ُنهُ  املصـــــــنُِّف التـ نحِبيَه عليه ا تـَقحصـــــــِ ُر َعيـح ســـــــَ َيدٌ  ا وقير َعتحِيدٌ : و  ا والذي يف التكملة وُتكح فهذا من ِكنانََة ا انته . :  ِعتـح
 َيُد   عل  أَن ه َرُجٌر من ِكَنانََة ألَنه ذََكَره بعد َأن ذََكر املوضَض املذكوَر فتَبم رح.

يرازيّ  ٌث ، مات سنة :  العُتَايديّ  وأَبو عبد هللا محمّد بن يوسف بن يعقوب الّشِ  .354ُمَحّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

 ٍء ، منهم أَبو ُعبَاَدة البُْحتُِريُّ الشاِعُر.بَْطٌن من َطيِّى، بعين وتاٍء مضمومتين ، أَبو بُْحتُر ،  ُعتُود

دة. ُعتَْيدةُ  وقيل هو:  شيٌخ ألَبِي إِسحاَق السَّبِيِعّيِ. قال الحافظ:  بُن َربيعةَ  َعتِيدُ و  ، بهاٍء ، وقيل بموحَّ

بِيُب ، ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال اللّيث هو ، بالضمّ  العُْجدُ :  [عجد] ً  َحبُّ الِعنَبِ  وهو الزَّ ثََمرةٌ  العُْجد أَو العَْنَجدِ و كالعُْنُجدِ  ويُْفتَحُ  أَيضا

بِيب بِيبِ :  بالفتح العَْجدو كالزَّ  أَو أَْرَدُؤهُ. ، كَجْعفٍَر ، وسيأْتي كالعَْنَجد ، َحبُّ الزَّ

 :  ، قال َصْخُر الغَّيِ ، يَِصف َخْيالً  الِغْربَانُ :  بالتحريك ، العََجد:  عن األَصمعيّ و

مح  َن هبـــــــــــــِِ كـــــــــــــح لـــــــــــــِ تـــــــــــــَ هـــــــــــــح ـــــــــــــَ ن  يـ وهـــــــــــــُ لـــــــــــــُ  فـــــــــــــَبرحســـــــــــــــــــــــــــَ

ا     َواٍم كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ  َر ســـــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــح دُ شـــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــَ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

  
 .َعَجَدةٌ :  (1) الواِحدة

دُ : و ، وفي بعض النسخ الُمْنعَِجدو  الطَّْبعِ. وسيأْتي في عنجد ، الكالُم عليه. الغَُضوُب الَحِديدُ :  الُمتَعَّجِ

 ، منه. َعْجَردٌ  وُضبَِط هذا َكعََملٍَّس أَيضاً ، وناقَةٌ  الغَِليُظ الشَِّديدُ :  العَْجَردُ  قيلو من الرجاِل ، كالعَْدَرجِ  الَخِفيُف السَِّريعُ :  العَْجَردُ :  [عجرد]

 رجٍل. اسمُ  َعْجَردٌ و اليََمِن من قَُرى ُزنَّار نقله الصاغانيُّ ، ة بَِذَمارِ :  َعْجَردُ و

 : ، قال (2) الذََّكرُ :  العَْجَردو

َرَدافَشاَم يف َوم اِح َسلحَم    الَعجح
 ا قبلَه.في نُْسَختنا هكذا بالَخْفِض ، على أَنه معطوٌف على م الُمعَْجِردِ و كعاُلبِطٍ  كالعَُجاِرد َصْدُع فَْرِجها.:  َوّماُحها

ً  الُمعَْجَردُ و الُمعَْجِردُ : و البن الصُّوفِيّ « الجمع بين الصحاح والتهذيب والمحكم»والذي في  ،  كالعَْجَردِ  العُْريانُ  : بفتح الراِء وَكِسرها معا

 عاٍر من َوَرقِِه.:  َعْجَردٌ و ، ُمعَْجِردٌ  وَشَجرٌ 

دو جِ. ءُ الَجِرى:  كعََملَّس ، العََجرَّ دُ  كالعََدرَّ  ، أَي العُْرياُن. والُمتََجّرِ

دِ  عبُد الكريِم بنُ و ،  العََجاِرَدةُ :  وأَْصحابُهُ  من أَصحاِب َعِطيَّةَ األَسوِد الَحنَفّي اإِلَمامّي ، الِّذي تُْنَسُب إِليه العََطِويَّةُ ، َرئِيٌس للَخواِرجِ :  العََجرَّ

 .َعْجَردٍ  ُروِريَِّة ، يُْنَسبُون إِلى، ِصْنف من الحَ  العَْجَرِديَّةُ  وقيل

يِّئةُ الُخلُق:  العَْنَجِردُ و  :  البِذيَّة اللَِّساِن ، نقله األَزهريُّ عن الفَّراِء ، وأَنشد المرأَةُ السَِّليَطةُ ، أَو الَخبِيثَةُ ، أَو السَّ

رِدٌ  جــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن ُف  عــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ل َا َأحــــــــــــــح ُف حــــــــــــــِ ــــــــــــــِ ل  حتــــــــــــــَح

اِط َأعـــــــــــ    مـــــــــــَ اِن ا ـــــــــــَ طـــــــــــَ يـــــــــــح ِر شـــــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــح مـــــــــــِ  َرفُ كـــــــــــَ

  
 * ومما يستدرك عليه :

 من َمناِهِل الَحّج الِمْصِرّي ، فيه ماٌء َخبِيٌث ، وَسَكنَتْهُ بَنُو َعطيَّةَ ، استدرَكهُ شيُخنَا.:  ُعْجُرود

 قوٌم من العََرِب.:  العََجاِرَدةُ و

 مشهوٌر.:  َعْجَردٍ  وَحّمادُ 

 عاٍر عن َوِرقِِه.:  َعْجَردٌ  وَشَجرٌ 
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دٌ و َعْجَردٌ  وناقَةٌ   غليظةٌ شِديدةٌ.:  َعَجرَّ

 ِجداًّ المتَكبُِّد. كعَُجِلٍط ، وُعجاِلٍط ، وُعثَِلط ، وُعَكِلٍط. اللَّبَن الخاثِرُ :  ، َكعُلَبِط وُعالبِط العَُجِلدُ :  [عجلد]

 ، نقلَه الصاغُّاني. األَْمُر َعُظَم واْشتَدَّ  تَعَْجلَدَ وَ 

َوَحقه أَن يُْذَكر بعد العُلَِجد كما هو تَْقيِيُد المصنَِّف الذي التََزمه على نَْفِسِه. وقد  َوَهٌم من الَجْوَهِرّيِ  العَُجِلد ، أَي بعد ِذْكر ِذْكُر العُْنُجِد ُهنَاو

مة الُخْطبَِة. ت اإِلشارةُ إِليِه في ُمقَّدِ  َمرَّ

 ، قاَل هللا العَِديدُ و العََددُ :  واالسمُ  ، َعدََّدهو .ِعدَّةً و ، تَعَداداً و ، يَعُدُّه َعدًّا ءَ الشيْ  َعدَّ  ، اإِلحصاءُ :  العَدُّ :  [عدد]

__________________ 
 ويف اللسان فكاألصر.« الواحد»:  ( القاموس1)
 من غري ختصيص.« الذكر»ذكر الرجر ا ويف التهذيب والتكملة فكاألصر والقاموس :  ( يف اللسان2)
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يْ َوَأْحص   ى ُكلَّ ):  تعاىل صــــَ  ُكر  شــــيح :  له َمعحَنيانِ :  قا  ابُن األِثريِ  (1) (ء  َعَدداً ش   َ ُبه  َمعحُدوداً  ءٍ يكوُن َأحح ا فيكوُن َنصــــح
ا الد رَاِهمَ  َعَددحتُ :  عل  ا اِ  ا يقا  َجِر نـَفحضــــــــــاً ا :  ا كما يقا  َعَددٌ وَ  َمعحُدودٌ  فهو ُعد   ا وما َعدن ُت مَثََر الشــــــــــ  نـََفضــــــــــح

َنـحُفوضُ 
 ُمَقاَم اأَلحصاِء ألَن ُه مبَعحَناه. َعَدداً  َمعحىَن قولِِه َأي ِإحصاًء ا فبَقَامَ  (2) نـََفٌ . ويكوُن وامل

اجُ :  وفي المصباح جَّ :  ُهو على بابِِه ، والمعنَى:  وقال جماعة (3) (ِسِننَي َعَدداً ):  بمعنى الَمْصَدِر كقوِلِه تعالى العََددُ  وقد يكونُ :  قال الزَّ

 ، وِإنََّما ذكَّرها على معنَى األَْعَواِم. َمْعُدودةً  ينَ ِسنِ 

يَّةُ الُمتَأَلِّفَة من الَوَحَداِت ، فيَْختَصُّ  العََدد:  (4)َحَسبَهُ. وقالوا :  ءَ الشي َعدَّ و د هو الَكّمِ ، ألَنّه  بِعََددٍ  في ذاتِِه ، وعلى هذا فالواِحُد ليس بالمتعّدِ

د غير  الَكثَْرةُ. التَّعَدُّدُ  ، إِذ متعّدِ

يَّةً في نَْفِسِه فإِنَّه إِذا قِيل، ألَنَّه األَْصُل الَمْبنِيُّ ِمْنهُ ، ويَْبعُُد أَن يكوَن أَصُل الشيْ  العََددِ  الواِحُد من:  وقال النُّحاةُ  َكْم :  ِء ليَس منه ، وألَنَّ له َكّمِ

 ثالثَةٌ وغيُرها. انتهى. : ، كما يقال واحد:  َصحَّ أَْن يُقَاَل في الَجَوابِ  ؟ِعْنَدك

 علينا ِمنَّةً له. نَْعتَدُّه ال:  أَي ال نُْحِصيه لَكثَْرته ، وقيل «فَْضلَه َعلَْينَا نَعُدُّ  وال»:  وفي َحِديِث لُْقَمان:  وفي اللسان

هي عاِميَّةٌ ، وقيل :  اْنعَدَّ ، على اْنفَعََل ، فقيل:  قَاُل في ُمطاِوِعهأَنَّه ال يُ  َعدَّ  إِنَّ المعروَف في:  قال جماعةٌ من ُشيوخنا األَعالمِ :  قال شيُخنَا

 .«شرح الشفاءِ »َرِديئةٌ. وأَشاَر له الَخفَاِجيُّ في 

 الِّذي الِمْلحَ  تَْقَطعَهفاسْ  ، وسلموآلهعليههللاصلىأَن أَبيَض بَن َحَماٍل الماِزنِيَّ قَِدَم على رسوِل هللِا ، »:  في الحديثو الِعّدِ األَعدادُ  وجمع

قال «. فََرَجعَه ِمْنهُ :  . قالالِعدَّ  الماءَ  له (6) أَْقَطْعتَ  إِنما ؟أَْقَطْعتَه ما أَتَْدِري ، هللاِ  رُسولَ  يا:  َرُجلٌ  قال ولَّى فلّما ، إِيَّاهُ  فأَْقَطعَهُ  ، (5) بَِمأِْربَ 

َِّخذُه الناُس يَْجتَِمُع فيه ماٌء َكثِيٌر. والجْمع بالكسر ، الِعدُّ :  اللَّْيث  .األَعدادُ  َمْوِضٌع يَت

 ولم يَْعِرْفهُ. الِعدِّ  َغِلَط اللّيُث في تفسير:  قال األَزهريُّ 

أَي  «ِمياِه الُحَدْيبِيَةِ  أَْعَدادَ  نََزلُوا»حديث والبِئِر. وفي ال الذي له مادَّةٌ ال تَْنقَِطُع ، كماِء العَْينِ  الدائِمُ  الجاِري هو العدُّ  الماءُ :  قال األَصَمِعيّ 

ِة يذكر امرأَةً َحَضَرْت ماءً  مَّ  :  بْعَد ما نَشَّْت ِميَاهُ الغُْدَراِن في القَْيِظ ، فقال ِعدًّا ذواِت المادَّةِ كالعُيُوِن واآلباِر ، قال ذو الرُّ

َة  يـــــــــ  تح مـــــــــَ تح هبـــــــــا  اأَلعـــــــــَدادُ َدعـــــــــَ َدلـــــــــَ بـــــــــح ـــــــــَ تـ  واســـــــــــــــــــــــح

ذ  ِ     ِا خـــــــــــُ اٍ  مـــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــِ يـــــــــــَر آجـــــــــــَ اطـــــــــــِ نـــــــــــَ  خـــــــــــَ

  
 :  المياِه فخالَفَتَْها إِليها الَوحُش وأَقاَمْت في مناِزِلَها ، وهذا استعارةٌ ، كما قال أَعدادَ  اْستَْبَدلَْت بها يَْعني مناِزلَها التي َظعَنَْت عنها حاِضرةً 

ِ وواِدايً و  اح ـــــــــــــــواِديـــــــــــــــَ طـــــــــــــــُت ال بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــقـــــــــــــــد هـــــــــــــــَ  ل

مُ     كــــــــَ ــــــــح يــــــــُ  األَب يــــــــَ  هبــــــــا الــــــــَغضــــــــــــــــــــــِ ــــــــِ و األَن عــــــــُ دح  يــــــــَ

  
الماُء القَِديُم الذي ال يَْنتَِزُح :  الِعدُّ :  ما نََزَل من الّسماِء. وقيل:  الَكَرعُ ما نَبََع من األَرِض ، و:  الِعدُّ :  ماُء األَْرِض الغَِزيُر. وقيل الِعدُّ :  وقيل

اعي  :  ، قال الرَّ

ا  هــــــــــــَ فــــــــــــُ ــــــــــــِ تــــــــــــال يٍّ مــــــــــــَ ربَاَء خَمحشــــــــــــــــــــــــــِ رِّ غــــــــــــَ  يف كــــــــــــُ

ا     ومــــــــــــــٍة مــــــــــــــا هبــــــــــــــَِ ديف َدميــــــــــــــحُ ُد  عــــــــــــــِ (7)وال مثــــــــــــــََ
 

  
 الماُء القليُل. قال:  وهو بِلُغَِة بَْكِر بِن وائِلٍ :  الَكثِيُر. قال:  بلغَِة تَِميمٍ  الِعدُّ  الماءُ :  ، فقاَل لي الِعدِّ  َسأَْلُت أَبا ُعبَْيَدة عن الَماءِ :  وقال أَبو َعْدنَانَ 

. يقال:  الِعدُّ  الماءُ  : مثُْل كاِظَمةَ ، جاِهليٌّ ِإْسالِميٌّ لم يُْنَزْح قَطُّ. وقالت لي الكالبِيَّة الِعدُّ  الماءُ :  بَنُو تَِميٍم يَقُولون:  ِكيُّ هذا أَم  الِعدِّ  أَِمنَ :  الرَّ

 :  من ماِء السَّماِء. وأَْنشدتْنِي

َ  مــــــــــــــــن و  يــــــــــــــــح دِّ مــــــــــــــــاٍء لــــــــــــــــَ ااَي  عــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــر كـــــــــــــــَ

تُ و     يـــــــــح مـــــــــاِء قـــــــــد اســـــــــــــــــــــــتـــــــــقـــــــــَ ِب الســـــــــــــــــــــــّ لـــــــــح  ال جـــــــــَ

  
__________________ 

 .28( سورة اجلن اآية 1)
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 و وز أن يكون.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب2)
 .11( سورة الكهف اآية 3)
 .«وقالوا اخل هو صدر عبارة املصباح الجي نقلها الشارح قريباً :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 وورد صواابً يف التهذيب. 45/  1 مبرب من اليمن. انظر متام نسبة يف أسد الغابة ( كذا وهو حتريف والصواب املبريب ا نسبة إىل5)
 .«أقطعته»( يف النهاية 6)
 : ورواية عجزه فيه 57( ديوانه ص 7)

 جداَء لي  هبا ِعّد وال مثدُ 
لغرباء. ويرو  جداء بد  غرباء. واجلداء الجي ال ماء هبا صوابه خبف  دميومة ألنه نعت :  قوله دميومة ا قا  ابن بري»:  وهبامش املطبوعة املصرية

 .«ا وكذلك الدميومة ا كذا يف اللسان
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 ، قَلَّ أَو َكثَُر. ِعدٌّ  ماُء ُكّلِ َرِكيَّة:  وقالت

 وقِْبص. ِعدٍّ  إِنَّهم لَذُو:  ، يقال ءِ الَكثَْرةُ في الشَّيْ :  الِعدُّ و

ه وأَشدُّه ِعدَّةً  أَي أَكثَُره «أََعدُّهو ءٍ ق آَدى شيْ يَْخُرُج َجْيٌش من الَمْشرِ »وفي الحديث   .استعداداً  َوأَتَمُّ

هات  القَِديمُ :  الِعدُّ و كايا القَديمة:  (1)، وفي بعض األُمَّ  وقد تقدَّم قوُل الكالبِيَِّة. من الرَّ

الذي هو الماُء القَِديُم الذي ال يَْنتَِزُح ، هذا الذي َجَرت  الِعدِّ   منهو ُمْشتَقٌّ :  قَديٌم. قال ابن ُدَرْيد:  ِعدٌّ  َحَسبٌ :  هو من قوِلهم:  وفي المحكم

 العادةُ به في الِعبَارةِ عنه.

قِينَ   :  و عبيدةِ القَِديَم أَْشبَهُ ، وأَنشد أَب الِعدُّ  َكثِيٌر ، تَْشبِيهاً بالماِء الَكثِيِر. وهذا غيُر قَِوّيٍ وأَن يكونَ :  ِعدٌّ  َحَسبٌ :  وقال بعض الُمتََحذِّ

َوَرَدتح  افـــــــــــــــــــــــــَ  اأَلعــــــــــــــــــــــــدادِ مــــــــــــــــــــــــن  عــــــــــــــــــــــــدن

وحٍم عـــــــــــــــــــادِ     ن عـــــــــــــــــــاٍد وقــــــــــــــــــــَ َدَم مـــــــــــــــــــِ  أَقـــــــــــــــــــح

  
 :  وقال الُحَطْيئةُ 

ا  ـــــــــــــــــِن ألحٍي وِإلـــــــــــــــــ  اِس ب تح آَ  ِشـــــــــــــــــَ  ـــــــــــــــــَ  أَت

ُب     اَلُم واَ ســــــــــــــــــــــــَ مح هبــــــــــا اأَلحــــــــــح هــــــــــُ ــــــــــح تـ ــــــــــَ د  أَتـ  الــــــــــعــــــــــِ

  
رت اآليةُ  الَمْعُدودُ :  العََددُ و  تُْحِصيها.:  تَعُدَُّها ِسنُو ُعُمِرَك الّتي:  ِمْنكَ  العََددُ و وقد تقدَّم ، (2) (ء  َعَدداً َوَأْحصى ُكلَّ َشيْ )، وبه فُّسِ

 َمن طاَل أََمُده ، وَكثَُر َولُده ، وَرقَّ :  قالف ؟أَين َشبَابَُك َوَجلَُدك:  قالت امرأَةٌ ، ورأَْت َرُجالً كانَْت َعهَدتْهُ شابًّا َجْلداً :  وعن ابن األَْعَرابِّيِ قال

 ، َذَهَب َجلَُده. َعَدُده

 َذَهَب أَكثَُر ِسنِّه ، وقَلَّ ما بَِقَي فكاَن ِعْنَده َرقِيقاً. (3) يَعُدُّها ، أَي ِسنُوه التي َعَدُده َرقَّ :  قوله

، جاُءوا به على هذا الِمثَال  الِعدَّةِ  هِذه الدراِهِم ، أَي ِمثْلَُها في َعِديدُ  هذه الدَّراِهمُ :  يقال ، بكسرهما الِعَدادِ و ، كالِعدِّ  النِّدُّ والِقْرُن ،:  العَِديدُ و

 نَِّزيعِ.من باب الَكِميعِ وال

، ونِدُّه ونَِديُده ، وبِدُّه وبَِديُدهُ ، وِسيُّه ، وِزنُه وَزنُه ، َوَحْيُده وِحيُده ، وَعْفُره ، َوغْفُره ، وَدنُّه  ِعدُّهو ِعَداُده هذا:  يُقَال:  وعن ابن األَعرابّيِ 
 :  دٍ ، واألَبَداُد ، قال أَبو ُدوا األَْعَداد ، أَي ِمثْلُه وقِْرنُه. والجمع (4)

رَاَوِة اأَلعح و  ر ٍة كـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــــــــــــــِ  طـــــــــــــــــــــــــــــــِ

دح زَاِب لـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــ  هلـــــــــــــــــــا     دائـــــــــــــــــــِ  (5) عـــــــــــــــــــَ
  

الَحَصى والثََّرى ، إِذا كانُوا ال يُْحَصْوَن كثرةً ،  َعِديدُ  بني فالٍن. وبَنُو فالنٍ  َعِديدَ  ما أَْكثَرَ :  ، وهم النَُّظَراُء ، ويقال العََدائِدُ :  العَِديدِ  وَجْمعُ 

 هذيِن الَكثِيرْيِن. بِعََددِ  كما ال يُْحَصى الَحَصى والثََّرى ، أَي هم

 .كالِعَدادِ  وليس معهم ، فِيِهمْ  يُعَدُّ  َمنْ :  من القَْومِ  العَِديدُ و

ةُ :  العَِديدةُ و  :  ، قال لَبِيد َعدائِدُ :  العَِديدة الِحَصُص ، وَجْمعُ  : الِعَدادُ و ، قاله ابُن األَْعَرابِّي. الِحصَّ

رُي  طــــــــــــِ دُ تــــــــــــَ َدائــــــــــــِ عــــــــــــاً  عــــــــــــَ فــــــــــــح رَاِ  شــــــــــــــــــــــــــَ  اأَلشــــــــــــــــــــــــــح

المِ وَ     امــــــــــــــــــــُة لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــُ رًا والــــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــــَ  ِوتــــــــــــــــــــح

  
األَعرابِّي بالشَِّرَكة جْمع َشِريك ، أَي الشَِّرَكةُ ، يَْعنِي ابُن :  الماُل والِميَراُث ، واألَْشَراكُ :  العََدائِدُ :  وقد فَسََّره ابُن األَعرابِّي ، فقال

ياَسة ِللَولَِد.:  يَقتسمونها بينهم ، َشْفعاً َوِوتراً ، َسْهَمْيِن َسْهَمْيِن ، َوسْهماً َسْهماً ، فيقول  تَْذَهُب هذه األَْنِصباُء على الدَّْهِر ، وتَْبقَى الّرِ

 وهي ثالثةٌ بعَد يَوِم النَّْحِر. ، أَيَّاُم التَّْشِريقِ :  الَمْعُدوَداتُ  األَيَّامُ و

فَت هذه بالشُّْهرَ  فَْت تلك بالتَّْقِليِل ، ألَنَّها ثالثةٌ. وُعّرِ ِة ، ُعّرِ ا األَياُم الَمْعلُوماُت فعَْشُر ِذي الِحجَّ  ةِ ، ألَنََّها َعَشرةٌ.وأَمَّ
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ّجاجُ  (6) (َوَشَرْوُه بَِثَمن  ََبْس  َدراِهَم َمْعُدوَدة  )ومنه وإِنما قُلِّل بَِمْعُدودةٍ ألَنََّها نَِقيُض قوِلَك ال تُْحَصى َكثْرةً.  ،  َعَددٍ  ُكلُّ :  أي قليلٍة. قال الّزِ

 . ولكنَّ َمْعُدودٌ  قَلَّ أَو َكثَُر ، فهو

__________________ 
 عبارة التكملة.« القدمي»و ( وهي عبارة التهذيب واللسان ا 1)
 .28( سورة اجلن اآية 2)
 بَعدِّها. : ( اللسان3)
ويف التهذيب : وزن ه وَزن ه « وعفرة وغفرة ودنة كذا ابللســـــــان وليحرر قوله وزنه أي بكســـــــر أوله وفتحه ا وقوله :»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 4)

 بتشديد النون. وفيه أيضاً : وَغفحره وَغَفره. وِدنّه بكسر الدا .
 (.عن اللسان)معناه لي  هلا نظائر :  ملساء ا فكبن العدائد هنا الُعقد ا وقا  األزهريشبهها بعصا املسافر ألهنا :  ( فّسره ثعلب فقا 5)
 .20( سورة يوسف اآية 6)
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ُدوَداتٍ  ر  قِليــٍر  َمعــح ِة ا أَلن  كــُ اٍت. وقــد َ ُوُز َأن تـََقَض  (1)أَد   عل  الِقلــ  ُ حَمُض ابألَِلِف والتــاِء ا حنو ُدَريحِهمــاٍت ا ومحــَ امــَ
ِثري.  األَِلُف والت اُء للت كح

ً  كالعَدِّ  . َمْصَدرٌ الِعدَّةُ و  ُكتٍُب ، أَي َجماعة ُكتٍُب. ةَ ِعدَّ  نِساٍء وأَنفَْذتُ  ِعدَّةَ و ِرجالٍ  ِعدَّةَ  رأَيتُ :  الجماعةُ ، قَلَّْت أَو َكثَُرْت ، تقول:  ، وهي أَيضا

ةٌ  لم تَُكْن للُمَطلَّقَةِ »:  في الحديثو ،  أَيَّاِم أَْقرائِها ِمن تَعُدُّه هي ما:  الُمَطلَّقِة والُمتَوفَّى َزْوُجها الَمْرأَةِ  ِعدَّةُ و «للطَّالقِ  الِعدَّة فأَْنزَل هللاُ تعالى ِعدَّ

ً  ِعدَّتُهاو ُهٍر وَعْشر لياٍل.أَو أَيَّاِم َحْملها ، أَو أَربعة أَشْ  ْوجِ :  أَيضا وِإمساِكها عن الِزينِة ، ُشُهوراً كان أَو قراًء ، أَو  أَياُم إِْحَداِدها على الزَّ

ُ  اعتَدَّت َوْضَع َحْمٍل َحَملَتْه من َزْوِجها ، وقد . وقد العَدِّ  . وأَْصُل ذلك ُكلِّه ِمنِعَددٌ  ِعدَّتِها من َوفَاةِ َزْوِجها أَو َطالقِِه إِيَّاها. وَجْمعُ  ِعدَّتَها المرأَة

 .ِعدَّتُها اْنقََضتْ 

، قال الفََرْزَدُق ، يخاطب ِمْسكيِناً الداِرِميَّ  َزَمانُهُ وَعْهُدهُ :  ِء ، ويُْكَسر كان أَْخَصرالشيْ  َعدَّان: و ، ولو قال ِء ، بالفتح والكسرالشَّيْ  ِعدَّانُ وَ 

 :  ، وكان قد َرثَى ِزيَاَد ابَن أَبِيه

ا  ـــــــــــَك ِإلـــــــــــَّ ـــــــــــن ي ـــــــــــكـــــــــــَ  ُ  عـــــــــــَ ُا أَب كـــــــــــِ  أَِمســـــــــــــــــــــــــح

د را     حـــــــــَ هـــــــــا فـــــــــتـــــــــَ عـــــــــُ اَلٍ  َدمـــــــــح َر  يف ضـــــــــــــــــــــــَ (2)جـــــــــَ
 

  

ُه  يـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــِ ا َألين نـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ   أَقـــــــــــــــــوُ  لـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــَ

را    فــــــــــــــَ رميــــــــــــــِة َأعــــــــــــــح يبحٍ ابلصــــــــــــــــــــــــــــ  ظــــــــــــــَ ِه ال بــــــــــــــِ  بــــــــــــــِ

  

رًا  ـــــــــِ يحســـــــــــــــــــــــاَن كـــــــــاف َرًأ مـــــــــن آِ  مـــــــــَ ي امـــــــــح كـــــــــِ ـــــــــح ب ـــــــــَ  أَتـ

ــــــــ      َر  عــــــــل هكــــــــِكســــــــــــــــــــــح ــــــــِ ان د  رَا عــــــــِ يحصــــــــــــــــــــــَ قــــــــَ  َأوح كــــــــَ

  
 ذلَك أَي ِحينِه وإِبَّانِِه ، عن ابن األَعرابِّي. ِعدَّانِ  وأَنا على

 ِعدَّانِ  كان ذلك في:  معنى قولهم أَو أَي ِحينِه. (3) [تَْفعَل ذلك َعدَّانِ ]وتَْفعَُل َذِلَك  ِعدَّانِ  وأَورَده األَزهريُّ في َعَدَن ، أَيضاً. وِجئُْت على

لُهُ وأَْفَضلُهُ  ُمْلكه ، هو ِعدَّانِ و َشبَابِه ،  ُعدَّته لألَْمرِ  أَْعَددتُ و له ، َهيَّأَهُ :  ألَْمِر كذا أََعدَّهُ :  اشتقاُق ذلك من قوِلِهم: و وأَكثُره. قال األَزهريُّ  أَوَّ

َدهُ وَ  (مَجََع ماالً ):  ومنه قولُه تعالَى:  وَعتَاَده ، بَِمعنًى ، قال األَخفشُ  ُعدَّتَهُ  أََخَذ لألَْمر:  يقالو ، َجعَلَه :  ، ويقال للدَّْهرِ  ُعدَّةً  َجعَلَهُ  أَي (4) َعدَّ

َ :  له استَعَدَّ و .َعَددٍ  ذا  .العُدَّةُ :  . واسم ذلكتَعدَّْدتُ و للَمسائل ، استَْعَددتُ :  الُ يُقَ  : ، قال ثَْعلبٌ  تَعَدَّدَ و ، اْعتَدَّ و ، كأََعدَّ  ، تََهيَّأ

إِذا :  يَتعادُّونَ و ، العََدد يَِزيُدون عليه في:  عليه يَتَعَدَُّدون:  ، وقيل العََددِ  عليه في على أَْلٍف ، أَي يَِزيُدون يَتَعَدَُّدونو ، يَتَعَادُّونَ  ُهم:  يقالو

 به بَْعُضُهم بَعضاً من الَمَكاِرِم. يُعادُّ  اشتَرُكوا فيما

 : ، وأَنشَد اللِّْحيَانِيُّ  َمعَدَّاه َعِرقَ :  على َجْنبَْيِه من الفََرِس ، تقولُ  َمْوِضُع َدفَّتَي السَّْرجِ :  الَمعَدَّانِ و

ِرِف  َ  ُمقح َعدِّ َكزِّ الُقَصريح
َ
 امل

َكّز القَُصْيَرى ، والقَُصْيَرى ُعْضٌو ، فُمقَابَلَةُ العُْضِو بالعُْضِو :  الَجْنُب ، ألَنَّه قد قال : ُهنا الَمعَدُّ :  ل، وفَسََّره ابُن سيده وقا َعدَّه َمعَدًّا:  وقال

 .بالِعدَّةِ  َخْيٌر من ُمقَابَلَتِهِ 

، ِلِقلَِّة تََمْفعََل في الكالم ، وهذا قوُل ِسيبويِه ، وقد ُخوِلَف  ْعَددَ تَمَ :  أَو الِميُم أَْصِليَّةٌ ، لقولهم ، والِميُم زائدةٌ ، أَبو العََربِ :  بُن َعْدنَانَ  َمعَدُّ و

 فيه.

ُجُل ، تََمْعَددَ و أَو تََصبََّر  أَو تكلَّم بَكالِمِهمْ  إِليِهمْ  أَو اْنتََسبَ :  (5)هكذا في النُّسخ. وفي بعضها  ، في تَقَشُِّفِهم ، أَو تَنَسَّبَ  َمعَدٍّ  أَي تََزيَّا بِِزّيِ  الرَّ

ْرُف ، وقد  َمعَدٍّ  أَنَّ األَغلَب على:  له ، عن النُّحاةِ « كتاب التَّْنِوير»، ونقََل ابُن ِدْحيَةَ في  َعلَى َعْيِشِهمْ  ، وقَُرْيٍش ، وثَِقيٍف ، التذكيُر والصَّ

 يَُؤنَُّث وال يُْصَرُف. قاله شيُخنا.

وانتَِضلُوا ،  واْخَشْوِشنُوا تََمْعَدُدوا»:  وسلموآلهعليههللاصلىقاَل رسوُل هللا ،  : الصَّوابُ . عنههللارضيقال ُعَمُر ،  : قوُل الَجْوَهِرّيِ و

 ْم وَدُعوا التَّنَعَُّم وزيَّ األَعاِجِم.في الَمعَاِش ، يقول ُكونُوا ِمثْلَهُ  (7)، وكانُوا أَهَل تَقَشٍُّف وِغْلَظٍة  َمعَدٍّ  تََشبَُّهوا بِعَْيِش  (6)أَي  «وامُشوا ُحفاةً 

ْبَسةِ »:  في حديث آَخرَ  وهكذا هو يَّةِ  َعلَْيُكم باللِّ  .«الَمعَّدِ

 ال يَْبعُُد أَن يكوَن الحديُث جاَء مرفُوعاً عن ُعَمر ، فليس : وشْرحِ َشْيِخنا« حاشية َسْعِدي چلبى»و « الناموس»وفي 
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__________________ 
 حتريف.« تقلير»:  ( يف املطبوعة الكويتية1)
 .«فتحدر»:  ( يف املطبوعة الكويتية2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 .2( سورة اهلمزة اآية 4)
 عبارة الصحاح.« وتنسب»( وهي عبارة اللسان ا 5)
 قير للغالم ِإذا شب وغلة قد متعحَدَد ا وسرتد العبارة مستقلة قريباً.يقا  هو من الغلة ا ومنه :  ( هذا أحد قوّد أيب عبيد ا والقو  اآخر6)
 أهر قشف وغلة.:  ( الصحاح7)
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يوطي  يف  ٌه وا ديُث ذََكَره الســــــ  طئِة َوجح َردٍ  الط رباين  عن َرواه ا« اجلاِمض»للت خح ِخ ا ويف بع ٍ  ابن َحدح  : ا هكذا يف الن ســــــَ
وا َرد. وهو الصـــّ يخ ا وابن شـــاِها ا :  ب وهوابن َأيب َحدح . َأخرَجه الط رباين  ا وأَبو الشـــ  َلِمي  َرٍد اأَلســـح عبُد ِ  بُن َأيب َحدح

قاع ا عن ابن  َقحرُبِّي ا عن أَبيه عن الَقعح
ِعيٍد امل َأيب وأَبو نـَُعيٍم ا ُكل هم ِمن حديِث حَيَ  بِن َأيب زائدَة ا عن ابن َأيب ســــــــــــــَ

َرٍد. قا  اهلَيـح  ِعيٌف. وقا  الِعراقي  :  َثمي  َحدح ِعيٍد ضــــــَ وَرواه أَيضــــــاً البَـَغِوي  ا وفيه اختالف. ورواه ابُن :  عبُد  ُ بُن َأيب ســــــَ
ِعيٌف. وَأورَده ابُن األَِثرِي ا فقا  ُنوا»:  ويف حديث ُعمر:  َعِديٍّ ِمن َحِديِث َأيب ُهَريـحَرَة. والُكر  ضــــَ وحشــــِ شــــَ ابلنون ا « واخح

ُة والُقو ُة.« مَتَع ُزوا»:  ابملوح دِة. ويف رِواية ُأُخَر :  واية املشهورة ا ويف بعضهاكما يف الر   د  َعحِز ا وهو الشِّ
 ابلزاي ا من امل

 .«َشْرحِ الُمفَصَّلِ »وقد بََسَطه ابُن يَِعيَش في 

 : قال الراِجزُ  َشبَّ وَغلُظَ  ، إِذا الغاُلمُ  تََمْعَددَ :  يقالو

ُته حىت  ِإَذا   مَتَعحَدَداَربـ يـح
يّ  تَْصِغيرُ  فيما قالَه أَبو ُعبَْيٍد ، حاِكياً عن الِكَسائّيِ  الُمعَْيِديُّ : و ألَبي َجعفَرٍ « شرح الفصيح»في و . وكاَن َمعَدٍّ  ، هو َرُجٌل َمْنسوٌب إِلى الَمعَّدِ

يّ  : يََرى التَّْشِديَد في الدَّاِل ، فيقُولُ  استثقاالً  الُمعَْيِديّ  من ُخفِّفَت الدَّالُ  وإِنََّما:  ولم أَْسَمْع هذا من َغْيِرِه ، قال سيبويه:  ل أَبو ُعبَْيدٍ . قاالُمعَيِّدِ

ّيٍ َمعَ  وهو أَكثَُر في َكالِمِهْم من تَْحِقيرِ :  قال ِسيبََوْيهِ  مع ياِء التَّْصِغيِر. ، أَي َهَرباً من الَجْمعِ بينَُهَما (1) للتَّْشِديَدْينِ  في غيِر هذا الَمثَِل ، يَْعنِي  ّدِ

يّ »فإِْن َحقَّرَت :  أَنَُّهم يَُحقُِّروَن هذا االسَم إِذا أَراُدوا بِِه الَمثََل. قال سيبويه يّ :  ، ثَقَّْلَت الدَّاَل ، فقلتَ  َمعّدِ  .ُمعَيِّدِ

ٍء ، ألَنَّه إِنََّما ُحِذَف من أَُسْيِدّيٍ ، َكَراَهةَ تَواِلي الَمثََل ، وليس من باب أَُسْيِدّيٍ في شيْ يعني إِذا كان اسَم َرُجٍل ولم تُِرْد به :  قال ابُن التيانِيّ 

يّ  الياآِت ، والَكَسَرات ، فُحِذفَْت باء مكسورةٌ ، وإِنََّما ُحِذفَْت من الِخفَّةُ ، وأَنَّهُ َمثَُل  داٌل ساكنةٌ ال يا وال َكْسرةٌ ، فعُِلَم أَن ال ِعلَّةَ ِلَحْذفِِه إِالَّ  معّدِ

فُكِرهَ إِظهاُر التَّْضِعيِف ،  الُمعَْيِدِدّيِ  األَصُل في الُمعَْيِدّي تشِديُد الدَّاِل ، ألَنَّه في تقديرِ :  ، كذا تُُكلِّم به ، فوَجَب ِحَكايَتُهُ. وقال ابُن ُدُرْستَوْيهِ 

، َوبَِقيَت الياُء ُمَشدَّدةً. وهكذا  الُمعَْيِديّ :  َل تشديُد الدَّاِل ، وتَْشِديُد الياِء بعَدها ، فُخفِّفَت الّداُل ، فقيلفأُْدِغَم الدَّاُل األُولَى في الثانيِة ، ثم استُثْقِ 

يرافِيُّ ، وأَنشَد قوَل النَّابِغَةِ   :  قاله أَبو َسِعيٍد الّسِ

ُم  ر هــــــــــُ مح وغــــــــــَ هــــــــــُ نـــــــــــح ُم عــــــــــَ هــــــــــُ ومــــــــــُ لــــــــــُ تح حــــــــــُ لــــــــــ   ضــــــــــــــــــــــــَ

ن      ـــــــــــبِ ســـــــــــــــــــــــــَ رِي غـــــــــــح ـــــــــــَ ٍي وتـ ِدّي يف َرعـــــــــــح يـــــــــــح عـــــــــــَ ُ
 املـــــــــــ

  
اُح الفَِصيحِ فِيه روايتاِن ، وتَتَولَُّد منهما ِرَوايَاٌت أَُخُر ، كما سيأْتِي بيانُها ، إِحدو بَضّم العيِن ، ـ  تَْسَمعُ  : اُهماهذا الَمثَُل على ما َذكره ُشرَّ

 :  لُه قوُل َجِميلٍ ، قالَه أَبو ُعبَْيٍد. وِمثْ  (2)وحذف أَْن ، وهو األَْشَهُر 

وا  لـــــــــــُ مـــــــــــ  ِ يـــــــــــوَم حتـــــــــــََ اح ـــــــــــبـــــــــــَ ذاَر ال ُت حـــــــــــِ زِعـــــــــــح  جـــــــــــَ

زَعُ و     نـــــــــــــُة  ـــــــــــــَح يـــــــــــــح ثــــــــــــــَ ي اي بــــــــــــــُ لـــــــــــــِ ثـــــــــــــح  حـــــــــــــَ   ملـــــــــــــِ

  
ا َحَذف :  أَراد فُع ارتفَع الِفْعُل ، وِإن كانْت محذوفَةً من اللفِظ فهي ُمرادةٌ ، حتَّى كأَنََّها لم تُْحَذْف. ويدّل على ذلك ر« أَن»أَن يَْجَزَع ، فلَمَّ

 تَْسَمُع باالبتداِء ، على إِرادة أَْن. ولو ال تقديُر أَن لم يَُجْز رفعُه باالبتداِء.

ُخذ اللِّصَّ قبَل يأُْخَذَك ، بالنصب :  وُرِوَي بنْصبِها على إِضماِر أَن ، وهو شاذٌّ يُقتَصر على ما ُسمَع منه ، نحو هذا الَمثَل ، ونحو قوِلهم

 بالنصب في قراَءةٍ. (3)أُْمرونِّي أْعبَُد فَغَْيَر هللِا تَ : أَ  ونحو

ح به ابُن ماِلٍك في مواِضَع من مصنَّفاتِه.:  قال شيُخنا  وكوُن النصِب بعد أَْن ، محذوفةً ، مقصوراً على السَّماع ، َصرَّ

هاب دَخلْت فيه الب:  قال الميدانيُّ وجماعةٌ  بالُمعَْيِديّ ـ  والجواُز َمذهُب الكوفّيين وَمن وافَقَُهم اُء ، ألَنه على معنَى تَُحدَّث به ، وأَشار الّشِ

شيُخنا ، وهو كذلك ، كما تَدلُّ  الَخفاجيُّ وغيُره إِلى أَنَّه غيُر ُمْحتَاجٍ للتأْويِل ، وأَنَّهُ ُمْستَْعَمٌل كذلك. وَسِمْعت بكذا ، من األَمِر المشهوِر. قال

 ، أَي َخبَُرهُ أَعظُم من ُرْؤيتِِه. (4) ِمن أَن تراهُ  أَعظم بالُمعَْيِدّيِ  والتقديُر أَن تَسمَع أَو سماُعكَ َخبَُر تَْسَمع.  َخْيرٌ  له عباراُت الُجْمهوِر ،

__________________ 
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 «.والقصد الدا  املشددة والياء املشددة. ..» وهبامشه :« الشديدتا»( األصر والقاموس والصحاح ا ويف اللسان : 1)
 أن تسمض.:  ويرو  ألن تسمض ا وأن تسمض ا ويرو  تسمض ا واملختار 129/  1امليداين ( يف أمثا  2)
 .64( سورة الزمر اآية 3)
 ويف امليداين والضيب فكاألصر والقاموس.« ال أن تراه»:  ( يف الفاخر4)
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قد جاَء اإِلسناُد إِلى الِفْعل. واستَدلَّ على ذلك :  نَّه بعُضهم. وقالوليس فيه إِسناٌد إِلى الِفْعِل الذي هو تَْسمع ، كما ظَ :  قال أَبو َجْعفٍَر الِفْهريُّ 

 : وقول الشاعر (1) (َوِمْن آايتِِه يُرِيُكُم اْلَْبْقَ ):  بهذا الَمثَِل. وبقوله تباَرَك وتعالَى

َنُة َ حزَعُ و   َح   ِلِمثحلي اي بـُثـَيـح
 و مفعوٌل مسنٌَد إِليه الفعل الذي لَْم يَُسمَّ فاِعلُه.فالفْعُل في ُكّل هذا مبتدأٌ ، مسنٌَد إِليه ، أَ :  قال

لى األَْصِل الِّذي هو اإِلخباُر عن وما قاله هذا القائُِل فاِسٌد ، ألَن الِفْعَل في كالِمهم إِنَّما ُوِضَع لإِلْخباِر بِه ال عنه. وما ذكرهَ يُمِكن أَن يَُردَّ إِ 

َخْيٌر من أَن تََراه. وِمن آيَاتِه أَن يُريَُكم البَْرَق. وَحقَّ  بالُمِعيِدّيِ  أَن تَْسَمعَ :  حذُوفَةً للِعْلم بها ، فتقديُر ذلك ُكلِّهاالْسِم ، بأَن تُقَدَّر في الكالِم أَن م

َل على هذا الَوْجه ، من اإِلخباِر عن ا السِم ، ال من اإِلخبار عن الِفْعِل. ِلِمثِْلي أَن يَْجَزَع. وأَْن وما بعَدَها في تَأْويل اسٍم ، فيكون ذلك إِذا تُُؤّوِ

 كذا في شرح شيِخنا.

، « أَن»بدل « عن»قاله الفّراُء في المصادر ، يعني أَنّه ورد بإِبدال الهمزةِ في أَْن عيناً ، فقيل « ِمن َعْن تََراه»وُرِوَي :  قال أَبو جعفر

 وهي لغةٌ مشهورةٌ ، كما َجَزَم به الجماِهيُر.

مرفوعاً على القياِس ، ومنصوباً على تَقديرها وإِثبات ال العاِطفِة « أَنْ »بتجِريِد تَسمُع ، من « ال أَْن تََراهُ  تَْسَمُع بالُمعَْيدّيِ »:  الَمثَلُ  أَو

حها كثيُرون :  النافيِة وأَْن ، قْبلَ  واية الثّانِية. وقد صحَّ  .(2)تراه. وهي الّرِ

اِء قال  في بَني أََسٍد ، وهي التي يَختاُرها الفصحاُء. وهي:  ونقَل أَبو َجعفٍر عن الفَرَّ

 ال أَْن تراه.:  وأَكثُرهم يقول:  وقال ابُن هشاٍم اللَّْخِميُّ 

يت. ّكِ  وكذلك قاله ابن الّسِ

اءُ   .«الفصيح»وهكذا في « ألَْن تَسمَع بالُمعَْيِدّيِ خيٌر من أَن تَراه»:  وقَْيٌس تقول:  قال الفَرَّ

لَسَماُعَك بالُمعيِدّيِ خيٌر من  : م هنا الُم االبتداِء ، وأَن مع الِفْعِل بتأِْويِل المصدر ، في موضعِ َرْفعٍ باالبتداِء. والتقديرُ قال التّْدمريُّ فالاّل 

 مبتدأٌ.:  ُرؤيَتِِه فَسَماُعكَ 

مصدِر الذي َدلَّ عليه الِفْعُل ، وهو المبتدأٌ ، كما وفي الَخبَِر ضميٌر يعُود على ال : في موضعِ َخْفٍض بِِمْن. قال:  َخبٌَر عنه. وأَن تراه:  وخيرٌ 

 َمن َكَذب َكان َشراًّ له.:  قالوا

يت أَو تأِْويلُهُ أَْمرٌ  ، أَي يُْستَْقبَُح َمْنَظُره ِلَدَماَمتِِه وحقَاَرتِِه. وتُْزَدَرى َمْرآتُهُ  وله ِصيٌت في الناس يُْضَرُب فيَمْن ُشِهَر وذُِكرَ  ّكِ  ، ، قال ابُن الّسِ

 أَي اْسَمْع به وال تََرهُ.

الً.:  وهذا الَمثَُل أَورَدهُ أَهُل األَمثال قاِطبَةً   أَبو ُعبَْيٍد أَوَّ

َمْخَشِرّيِ ، والَمْيدانِي. وأَورده أَبو العَبّاِس ثَْعلٌَب في  ُرون كالزَّ اُحه. وزادوا فيه.« الفَِصيح»والُمتَأّخِ  بروايَتَْيِه. وبَسطه ُشرَّ

 يُْضَرب الَمثَُل لمن تَراه َحِقيراً ، وقَْدُره َخِطيٌر. وَخبَُره أََجلُّ ِمن ُخْبِره.:  قال سيِبيْويه

 وأَّوُل َمن قَالَه النُّْعَماُن بن الُمنِذُر أَو الُمنِذِر بُن ماِء السماِء.

بن َعْمٍرو ، أَو ِشقَّة بن َضْمرةَ ، أَو َضْمَرة التَِّميِمّي ،  (3)هل هو َصْقعَب :  رُجٌل من بني فِْهٍر ، أَو ِكنانةَ ، واختُِلَف في اسِمهِ  الُمعَْيديُّ و

ا قِيل له ذلك ، قال بها األَجسام ، وإِنَّما المرُء  (5)ليُسوا بُجُزٍر ، يَُراُد  (4)أَبَْيَت اللَّْعَن ، إِنَّ الرجاَل :  وكان َصِغيَر الُجثَِّة ، َعِظيم الَهْيئِة. ولَمَّ

 وأَبو ُعبَْيٍد عن ابن الَكْلبِّيِ والمفضَّل. وفي بعِضها زيادات على بعض.« العَْين»بأَْصغََرْيِه. ومثله قال ابن التّيانّي تبعاً لصاحب 

إِنََّما :  أَبيَت اللَّعن:  فقال له ِشقَّة:  وفي رواية المفضَّل
لسانِِه وقَْلبِِه ، إِذا نََطق نََطق ببَيَان ، وإِذا قاتََل قاتل بَِجنان.  : المرُء بِأَْصغََرْيهِ  (6)

اه باسِم أَبِيه ، فقال له مة أَبو علّيٍ اليوسّي في :  فعَُظم في َعْينِه ، وأَجزل َعِطيَّتَه. وَسمَّ « َزهر األَكم»أَنَت َضْمرةُ بُن َضْمَرةَ. وأَورده العالَّ

 بنِ  (7)أَن هذا المثَل أَوَل ما قِيَل ، لَخْيثَم :   الكالَم فيه. وفيهبأَْبَسَط من هذا ، وأَوَضحَ 



4137 

 

__________________ 
 .24( سورة الروم اآية 1)
 ( وهي رواية الفاخر للمفضر.2)
 وما أثبت عن االشتقا . وقد صححت يف كر مواضض اخلرب.« صعقب»( ابألصر 3)
 ِإن القوم.:  ( يف الفاخر وامليداين4)
 يعين الشاء.:  الفاخر وامليداين( 5)
 ِإلا يعيش الرجر أبصغريه.:  ( الفاخر وامليداين6)
 .«جلشم»وابألصر  548( عن االشتقا  ص 7)
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ِرب به املَثُر فقير قَعب الذي ضـــُ دّي ا املعروِف ا ابلصـــّ رٍو النـ هح قحَعب»:  َعمح يحَحِة الصـــ  زَعُموا أَن ه صـــاَح يف « أَقـحَتُر ِمن صـــَ
ه ا وأَنّه صاَح بَقوحٍم فَهَلُكوا عن آِخرِهم.َبطحِن أُ   مِّ

جاَل ال تُكال بالقُْفَزان ، وال تُوَزن :  فقال ِشقّة:  الَمثُل للنُّْعَماِن بن ماِء السماِء ، قاله لِشقَّة بن َضْمرة التّميمّي. وفيه:  وقيل أَيُّها الِملُك إِنَّ الرَّ

فأَْعَجبَهُ ما :  قَْلبِه وِلَسانِه ، إِن قال قال بِبَيان ، وإِن صاَل صاَل بَجنان:  الماُء. وإِنَّما المرُء بأَْصغََرْيهبالِميَزان. وليست بُمسوك ليُْستقَى فيها 

 َسِمَع منه. قال أَنت َضْمَرةُ بُن َضْمَرةَ.

 ه ، ولم يَُر من َزمِن الجاِحِظ إِلى َزَمِن الَحِريرّيِ أَْقبَُح منه.لم يََر الناُس من َزَمِن الُمعَْيِدّيِ إِلى َزَمِن الَجاِحِظ أَقبََح من:  قالوا:  قال شيُخنا

ً  عنه ويأُْخذُ  يَُزوره إِنسان جاَءه ، هللارحمهالبِن خلِّكان أَن أَبا محمٍد القاِسَم بَن علّي الحريريَّ ، « وفَيات األَعيان»وفي   ، األَدب من شيئا

ا ِجّداً  الِخْلقة َدميم الَحِريريُّ  وكان ُجل من الحريرّيِ أَن يُْمِلَي  ، (1) ِخْلقَتَه استنزَرى الّرُجل رآه فلَمَّ ا طلَب الرَّ ففَِهَم الحريريُّ ذلك منه ، فَلَمَّ

 :  اكتُب:  عليه شيئاً من األَدب ، قال له

ٌر  مــــــــــــــَ ر ُه قــــــــــــــَ َت َأوُ  ســــــــــــــــــــــــــــاٍر غــــــــــــــَ ــــــــــــــح  مــــــــــــــا أَن

نِ و     َرُة الـــــــــــــدِّمـــــــــــــَ ُه ُخضـــــــــــــــــــــــــــح  رائـــــــــــــٍد َأعـــــــــــــجـــــــــــــبـــــــــــــتـــــــــــــح

  

رَتح  ٌر فـــــــــــاخـــــــــــح ين َرجـــــــــــُ َك غـــــــــــرِيي ِإنـــــــــــ    لـــــــــــنـــــــــــفســـــــــــــــــــــــــِ

َريب     ـــــــــــَ ضح يب وال تـ ـــــــــــالـــــــــــَ ِديِّ ف ـــــــــــح ي عـــــــــــَ ُ
ُر املـــــــــــ ـــــــــــح ث  مـــــــــــِ

  
 :  وزاد غيُر ابِن خلّكان في هذه القّصِة أَن الرجَل قال

ربان  اِن ختــــــــــــُح ــــــــــــَ ب ــــــــــــر كــــــــــــح ُة ال ــــــــــــَ تح ُمســــــــــــــــــــــــــاَءل ــــــــــــَ  كــــــــــــان

رَبِ     َب اخلــــــــــَ يٍّ َأطــــــــــيــــــــــَ لــــــــــِ ِم بــــــــــِن عــــــــــَ نح قــــــــــاســـــــــــــــــــــــِ  عــــــــــَ

  

عــــــــــتح  ا فــــــــــال و  مــــــــــا لــــــــــَِ نــــــــــَ ــــــــــح يـ قــــــــــَ ــــــــــَ تـ  حــــــــــىت  الــــــــــح

رِي    ا قـــــــــــــد رََأ  َبصـــــــــــــــــــــــــــَ َن ممـــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــَ  أُذحين أَبحح

  
ّيِ  ذُوو  من أَْقيَاِل اليَمن. َكَكِريم ، ابن َمْرثَد ، قَْيلٌ  (2) ْبُن بَِريمٍ  َمعَّدِ

 :  بن الَوْعلِ  (3)يوم العََطاِء ، قال ُعتْبَة :  الِعَدادِ  ، ويومُ  العََطاءُ :  ، بالكسر الِعَدادُ و

ــــــــــــوَم و  ــــــــــــٍة ي ــــــــــــل ــــــــــــائ َدادِ ق ــــــــــــعــــــــــــِ هــــــــــــا  ال ــــــــــــِ ل عــــــــــــح ــــــــــــَ بـ ــــــــــــِ  ل

َا    ري  غــــــــــَ عــــــــــِدي تـــــــــــَ ِر بــــــــــَ بــــــــــَة بــــــــــن الــــــــــَوعــــــــــح تــــــــــح  أَر  عــــــــــُ

  
جل:  يقالو  ، وقيََّده األَْزَهِريُّ فقال هو ِشْبهُ الُجنوِن يأْخذ اإِلنساَن في أَوقاٍت َمعلومٍة. َمسٌّ ِمن ُجنُونٍ  ، أَي ِعَدادٌ  بالرَّ

 :  قال أَبو َكبيٍر الُهَذِليُّ  الُمَشاَهَدةُ وَوْقُت الَمْوتِ :  الِعَدادُ و

ُة  ِت عــــــــــارِفــــــــــَ رح أَنــــــــــح َدادِ هــــــــــَ رِي  الــــــــــعــــــــــِ قحصــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــتـــــــــــُ

رِي    هــــــــــــــَ ر ًة َأن َتســـــــــــــــــــــــــــح ِك مــــــــــــــَ رح أَراحــــــــــــــَ  أَم هــــــــــــــَ

  
 .(4)هل تَعرفين َوْقَت وفاتِي :  معناه

يتِ  ّكِ  لهم. ِعدادٌ  للنِّياحة عليه ، فهو (5)يُجتمع فيه إِذا َكاَن ألَْهِل الَميِِّت يوٌم أَو ليلةٌ :  وقال ابن الّسِ

ِ  (6)وهو َصوُت الَوتَِر  َرنِينَُها:  ِمن القَْوِس  الِعَدادو  :  ، قال َصْخُر الغَّي

م و  يِّ زارَة حـــــــــــــــــَ ٌة مـــــــــــــــــن ِقســـــــــــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَح

وٌف     تـــــــــــــــــــــُ َداُدهـــــــــــــــــــــاراُء هـــــــــــــــــــــَ رِدُ  عـــــــــــــــــــــِ  غـــــــــــــــــــــَ

  
 ، كأَمير. كالعَِديدِ 
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ت له ُمْذ يَْوَم لُِدَغ َهاَج به األَلُم ، َسنَةٍ  تََمام يغِ بَْعدَ اْهتِيَاُج َوَجعِ اللَّدِ :  الِعَدادو مقصوٌر منه. وقد جاَء ذلك في ضرورةِ  ، َكِعنَبٍ  كالِعَددِ  ، فإِذا تَمَّ

ْعر. ويقال . وكذلك السَِّليُم والَمْجنُوُن ، كأَنَّ اشتقاقَه من ِعَداداً و عادَّه ُمعَادَّة ، وهو أَن يََدَعه َزماناً ، ثم يُعَاِوَده ، وقد ِعدادٌ  بِه َمرضٌ :  الّشِ

 ما زالَْت أُْكلَةُ َخْيبَرَ »:  حديُث المشهورال ، ومنه ِلِعدادٍ  أَتَتْهُ  ، إِذا ُمعَادَّةً  اللَّْسعَةُ  عادَّتْهُ :  يقالو الشُُّهوِر واألَيَّاِم ، َعَددِ  الِحَساب ، من قِبَلِ 

َها في أَوقاٍت َمْعلُومة ، وقال الشاعر «، فهذا أَواَن قََطعَْت أَْبَهِري تُعَادُّنِي  : أَي يَُراِجعُني ويُعَاِوُدني أَلَُم سّمِ

__________________ 
 استزر  شكله. 66/  4( يف وفيات األعيان 1)
 يَِرمي.:  القاموس( يف نسخة  نية من 2)
 حتريف.« ُعتيبة»( يف املطبوعة الكويتية 3)
أمل ينز  بك فمات من كنِت حتبا ا فبســـــــــــهر  توّجعك عليه ا مث نســـــــــــيت ذلك ا :  يقو :  قا  يف التكملة»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية4)

 .«وذهب عنك السهر ا فتعزي عن هذه املصيبة الجي أنت فيها أيضاً 
  تمض فيه النساء.:  ان ا ويف التهذيب( األصر واللس5)
 صوهتا ورنينها ا وهو صوت الوتر.:  ( األصر والصحاح ا ويف اللسان6)
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مــــــــــــَ   لــــــــــــح ِر آِ  ســــــــــــــــــــــــــَ ذَكــــــــــــ  ــــــــــــَ نح ت ي مــــــــــــِ القــــــــــــِ ــــــــــــُ  ي

ـــــــــُم مـــــــــن     ي ـــــــــِ ل قـــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــح ل ـــــــــَ َدادِ كـــــــــمـــــــــا يـ ـــــــــعـــــــــِ  ال

  
تُْؤِذيني :  تُعادُّنِي:  . ومعنى الحديثِعَداِده هو في:  له َسْبعَةَ أَيَّاٍم ، فإِن َمَضْت َرَجْوا له البُْرَء ، وما لم تَْمِض قيل تَعُدَّ  السَِّليم أَن ِعَدادُ :  وقيل

ها]وتُراِجعُنِي   : ، في أَوقاٍت معلومٍة كما قال النابِغةُ في َحيٍَّة لَدغت َرُجالً  (1) [ويعاوُدني أَلم ُسّمِ

 (2)اً وِحيناً تـُرَاِجُض ُتطَلُِّقُه ِحين
 من أَلٍم ، أَي يُعَاِوُده في أَوقاٍت َمْعلُومٍة. ِعَدادٌ  به:  ويقال

ي ِعَدادُ و ْبعٍ وكهو الْشي:  فقال بالِعَدادِ  َوْقتُها المعروُف الَّذي ال يَكاد يُْخِطئُه. وَعمَّ بعُضهم:  الُحمَّ ى الِغّبِ والّرِ ذلك ُء يأْتِيك ِلَوْقتِِه مثْل الُحمَّ

 ، كما تقدَّم. العََددِ  الّسمُّ الَّذي يَْقتُُل ِلَوْقتِِه ، وأَْصله من

 .(3) ُجْمعٍَة أَو فِْطٍر أَو أَْضَحى يَْوم ، أَي ِعدادٍ  يَوم أَتيُت فاُلناً في:  يقال:  قال ابُن ُشَميلو

يوانِ  ومعَهم منهم يُعَدُّ  في بَنِي فاُلٍن ، أَي ِعَداُده:  يقالو  منهم. يُعَدُّ  أَْهِل الَخْيِر ، أَي ِعَدادِ  ، وفالٌن في في الّدِ

الثُّريَّا القََمَر وإِالَّ قَِراَن القََمِر الثَُّريَّا. أَي ما يأْتِينا في  ِعَدادَ  وما يأْتِينا فالٌن إِالَّ  أَي مّرةً في الشَّْهرِ  القََمَر ، الثَُّريَّا ِعَدادَ  لَِقيتُهُ :  العرب تقولو

ةً واحدةً ، أَنشَد أَبو الَهْيثَم ، ألَُسْيد بن الُحاَلِحلِ   :  السَّنَِة إِالَّ َمرَّ

َراّي  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــثـ ُر ال مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ اَرَن ال  ِإَذا مــــــــــــــــا قــــــــــــــــَ

اءُ     تـــــــــــــَ ب الشـــــــــــــــــــــــــــِّ ٍة فـــــــــــــقـــــــــــــد َذهـــــــــــــَ ثـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ال ثـــــــــــــَ ـــــــــــــِ  ل

  
تَاِء. ويقال:  مقال أَبو الَهْيثَ  بِيعِ وآِخَر الّشِ َل الرَّ  الثَُّريّا القََمَر ، وإِالّ  ِعدَّةَ  ما أَْلقَاه إِالّ :  وإِنََّما يُقَاِرُن القَمُر الثُّريَّا لَْيلَةً ثالثةً من الِهالل ، وذلك أَوَّ

ةً في السَّنة. وقيلالثُّريَّا من القََمِر ، أَي إِالَّ  ِعدادَ  الثُّريَّا القََمَر وإِالَّ  ِعَدادَ  هي ليلةٌ في كّلِ َشهٍر يلتِقي :  نُُزوِل القََمِر الثَُّريَّا. وقيل ِعدَّةِ  في:   َمرَّ

 فيه الثريّا والقمُر.

ّيٍ :  وفي الّصحاح ةً. قال ابن بَّرِ ةً. ألَنَّ القََمر يُقَ :  صوابُه أَن يقول:  وذلك أَن القََمَر يَنِزل الثُّريَّا في كّلِ َشْهٍر مرَّ اِرُن الثُّريَّا في كّلِ َسنٍَة َمرَّ

 : (4)وذلك في َخْمَسِة أَيّاٍم من آذار ، وعلى ذلك قْول أَُسْيِد بن الُحالِحل 

 ِإذا ما قَاَرَن الَقَمُر الثـ َرايّ 
 :  البَْيت. وقال ُكثَيِّر

َو   ــــ  ُف الــــنـ عــــِ ا ُتســــــــــــــــــح َد  ِإلـــــــّ عـــــــح  فـــــــدَعح عــــنـــــــك ســــــــــــــــــُ

رُ     ــــــــــــــــــــُ رًّة مث َ حف َراي  مــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــثـ رَاَن ال ــــــــــــــــــــِ  ق

  
إِن :  هذا الذي استدركه الشيُخ على الجوهرّيِ ال يَِرُد عليه ، ألَنه قال:  رأَيُت بخّط القاضي شُمِس الدين أَحمد بن خلّكان:  قال ابن منظور

ةً.القََمَر يَْنِزل الثُّريَّا في   كّلِ َشْهٍر مرَّ

ةً ، ويكون كلَّ لَيلٍَة في َمْنِزلٍة ، والثُّريَّا من ُجْملَة الَمنَاِزل ، فيكون القََمُر فيها في  وهذا كالٌم صحيٌح ، ألَن القََمَر يَقَطع الفَلََك في كل شهٍر مرَّ

ةً  ض الجوهريُّ للمقاَرنِة حتَّى يقوَل الشيخُ ، أَي ف الِعدَّةَ  فاُلٌن إِنّما يأْتِي أَْهلَهُ :  ويقالُ :  الشَّْهر مرَّ َصوابُه كذا :  ي الشَّْهر والشَّْهَريِن وما تعرَّ

 وكذا.

 ، عن ابن األَعرابّيِ. العََجلَةُ والسُّْرَعةُ :  العَْدَعَدةُ و

 أَسَرَع.:  َعْدَعَدةً  وَغْيِره في الَمْشيِ  َعْدَعدَ و

 وكأَنََّها ِحكايةٌ.:  قال .(5)، عن أَبي ُعبَْيٍد  َصْوُت القََطا:  العَْدَعدةُ و

 ، قاله أَبو زيٍد ، قال وَعَدْس مثلُه. َزْجٌر للبَْغلِ :  َعْدَعدْ و

 ، كَسِفينٍة ، بْطن من َكْلب. ماٌء ِلعَِميَرةَ :  كأَِميرٍ  َعِديدٌ و
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هما العُدَّةُ و العُدُّ و  ، يقال ُوُجوِه الِماَلحِ  علي : (6)، وفي بعض النُّسخ  يَْخُرج في هما بَثْرٌ :  بَثٌْر يكون في الَوْجه ، عن ابن ِجنِّي ، وقيل بضّمِ

 هكذا فَسَّروه. (8)فاْقبَْحهُ ، أَي ابيضَّ رأُْسه فاْكِسره  العُدُّ  (7)قد اْستَْمَكَت : 

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية.1)
 : ديوانه وصدره (2)

ها  تناذرها الر اُقون من سوء لُِّ
 أو عيد.:  ( يف التهذيب3)
 .«حالحر»( عن اللسان ا وقد مّر قريباً ا وابألصر 4)
 أيب عبيدة.:  ( يف التهذيب5)
 ( هي عبارة اللسان والتكملة.6)
 .«استكت»( عن التكملة وابألصر 7)
وعبارة التكملة : ابيّ  رأسه من القيح فافضخه حىت متسح عنه قيحه. قا  « فاكسره عبارة اللسان فافضحهقوله »( هبامش املطبوعة املصرية 8)
 والقبح : الكسر. :
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 : * ومما يُستدرك عليه

. العُدَّةِ  أَم من العََددِ  منأَ  ال أَدري ،:  لالدََّراِهَم أَفراداً وِوَحاداً ، ثم قا أَْعددتُ و الدَّراِهَم أَفراداً وِوَحاداً ، َعَددتُ :  حكى اللِّْحيَانيُّ عن العرب

 ، وال أَعرفها. َعَدْدتُ  لُغَةٌ في أَعدْدت فَشكُّه في ذلك يَُدلُّ على أَن

يَة إِلى َمْفعُولَْينِ :  َعَدْدتُ و  عددتُكَ :  قال الفارسيّ لَك الماَل.  َعَدْدتو الماَل ، َعَدْدتُكَ :  اعتِقاِد حذِف الَوِسيط ، يقولون بعدَ  من األَفعاِل المتعّدِ

 لك ، ولم يَذكر الماَل. َعدْدتو

فيه بعُضهم بعضاً من َمكاِرَم أَو غيِر ذلك من األَشياِء  يُعادُّ  ، إِذا اشتََرُكَوا فيما يَتعادُّون تَساَهُموه بينهم فَساَواُهم ، وهم:  ءُ الْشي عادَّهمو

 ُكلَِّها.

 راُث.الَماُل الُمْقتَسُم والمي:  العََدائِدُ و

 :  وقول أَبي ُدَواٍد في ِصفَة فََرٍس 

رَاوِة اأَلعح و  ر ٍة كـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــــــــــــــِ  طـــــــــــــــــــــــــــــــِ

ـــــــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــي دح زَاِب ل ـــــــــــــــــــــــِ دائ  عـــــــــــــــــــــــَ

  
رها. العَدائِدَ  َشبَّهها بعَصا الُمَسافِِر ، ألَنها َمْلساُء ، فكأَنَّ :  فسَّره ثَعلٌب فقال  هنا العُقَُد ، وإِن كان هو لم يُفَّسِ

 معناه ليس لها نَظائُِر.:  وقال األَزهريُّ 

ُجِل ، إِذا انقَضى أََجلُه ، وجمعَُها ِعدَّةُ  يقال انقَضتْ :  وعن أَبي زيدٍ   انقضْت ُمدَّتُه. وَجْمعها الُمَدُد.:  . ومثْلهالِعَددُ :  الرَّ

 إِحضاُره.:  تَْعدادهو ، اْستِْعَدادهو ، اعتِداُدهو ِء ،الشيْ  إِْعَدادُ و

الحِ ، يقال أَعدْدتَه ما:  ، بالّضمِّ  العُدَّةُ و تَه أََخَذ لألَْمرِ :  لحواِدِث الدَّْهِر ، من المال والّسِ  وَعتاَده ، بمعنًى ، كاألَْهبة ، قاله األَْخفُش. ُعدَّ

الحِ ما العُدَّة:  وقال ابن ُدَريد الح لفظاً ، فال أَدِري، خَ  اعتََدْدته من الّسِ ه في الَمْعنَى أَم ال.:  صَّ بِِه الّسِ  أََخصَّ

 :  يوُم العَْرِض ، وأَنشد َشِمٌر ، لَجْهم بن َسبَل:  ، بالكسر الِعَدادُ و

رح  َقصــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــُ ِر مل يـ ــــــــــِ ائ قــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ ــــــــــِ  ال ي ــــــــــِ ــــــــــب َن ال  مــــــــــِ

ا اآابُء يف يــــــــــــــــــــــوِم     َدادِ هبــــــــــــــــــــــَِ  الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــِ

  
 بعِضِهم بعضاً. ُمعادَّةِ و الفَخارِ أَراد يوَم :  قال َشِمر

 جمع َعتُوٍد. وقد تقدَّم.:  الِعدَّانُ و

 :  تَباَعَد وَذَهَب في األَرِض ، قال َمْعُن بُن أَْوٍس :  الرجلُ  تََمْعَددَ و

ا  نح هبـــــــــــِ فـــــــــــارًا ومـــــــــــَ تح قـــــــــــِ ا أَمحســـــــــــــــــــــــــَ ا ِإهنـــــــــــ  فـــــــــــَ  قـــــــــــِ

دح و     ن ِذي ُودِّاَن قـــــــــــَ َدداِإن كـــــــــــاَن مـــــــــــِ عـــــــــــح  (1) متـــــــــــََ
  

 َمعََد مستوفًى.:  َمعََد في األَرِض ، إِذا أَْبعََد في الذَّهاِب. وسيذكر في فصل:  وهو من قولهم

ْلُب الشَِّديُد الُمْنتَِصبُ :  العَْردُ :  [عرد] اجمن كّل شيْ  الصُّ  : ٍء ، قال العَجَّ

 َورَأحساً ِمرحَأَسا َعرحداً ُعُنقاً و 
 أَي َغليظاً. َعْرداً :  قال األَصمعيُّ 

َي به ِلِغلَِظ َرقَبَتِِه. الِحَماُر ،:  العَْردو  ُسّمِ

ْلُب الشَِّديُد. وقيل:  مطلقاً. وقيل الذََّكرُ :  العَْردو ْلب ، وج الُمْنتَِشُر الُمْنتَِصبُ  هو الذََّكرُ :  هو الذََّكر الصُّ ، قالت  أَعرادٌ :  ْمعهالُمتَْمِهُل الصُّ

 :  امرأَةٌ من العََرِب ، وقد َضَربت يَدَها على َعُضِد بنٍت لها تُشير بَِرُجٍل إِليها
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رت   ئــــــــــــــِ َداٌة يــــــــــــــَ نــــــــــــــح لــــــــــــــَ رحدُ عــــــــــــــَ ا  الــــــــــــــعــــــــــــــَ يــــــــــــــهــــــــــــــَ  فــــــــــــــِ

ِديــــــــــــدِ     رحِز اجلــــــــــــَ ِر ذي الــــــــــــغــــــــــــَ يــــــــــــرَت الــــــــــــر حــــــــــــح  َأطــــــــــــِ

  
 :  فجعلُت أُِديُم النظَر إِليها فقالتْ :  قال الراوي

هـــــــــــَ  ـــــــــــح نـ َك مـــــــــــِ ٌح فـــــــــــمـــــــــــا لـــــــــــَ َك انكـــــــــــِ ـــــــــــ   ا غـــــــــــرَي أَن

ضُ     رح ذاَ  انفـــــــــِ ا فـــــــــهـــــــــَ هـــــــــَ يــــــــــح نــــــــــَ يــــــــــح َك عـــــــــَ يـــــــــح نــــــــــَ يــــــــــح عـــــــــَ  بـــــــــِ

  
ْلب الُمْنتَِصُب ، يقالمن كّلِ شيْ :  العَْرد:  ، قال اللّيث َمْغَرُز العُنُقِ :  العَْردو اج لَعَْردُ  إِنه:  ٍء الصُّ  : َمْغِرِز العُنُِق ، قال العجَّ

َرابَ  َعرحدَ  َوراً ُمَعقح اِقي َحشح  الرت 
 ، من ِلبَنِي َصْخرٍ  ، أَي قديمٌ  ماٌء ِعدٌّ :  ، َكُهَمَزةٍ  العَُرَدةُ و

__________________ 
وكذا ذكر ســــيبويه قوهلم معد فقا  امليم أصــــلية لقوهلم متعدد. :  صــــوابه أن يذكر متعدد يف فصــــر معد ا ألن امليم أصــــلية. قا :  ( قا  ابن بري1)
   وال حيمر عل  مَتَفحعر ا مثر متسكن لقّلته ونزارته.قا

.:  أنه يقو  لصاحبيه:  ومعىن البيت  قفا عليها ألهنا منز  أحبابنا وإن كانت اآن خالية ا واسّم كان مضمراً فيها يعود عل  َمنح
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ِلَها ماءٌ  هي اسمُ  َأو ء ابين َط ِّ  بٍة يف َأصح  .(1)البِتها ا لَُِّيتح النِتصاهبا َأو صَ  َهضح
وَخَرج عن نَْعَمته  َطلََع وارتَفَع يَْعُرد ُعُروداً  النَّْبتُ  َعَرد:  «كتاب النَّبَات»، ونصُّ عبارة أَبي َحنيفَةَ في  النَّْبُت والنَّاُب وَغْيُره َعَردَ و

ة مَّ  :  وُغُضوَضتِه فاشتَدَّ. قال ذو الرُّ

ا  وٍج كـــــــــــَبهنـــــــــــ  ـــــــــــَا عـــــــــــُ َن رُقحشـــــــــــــــــــــــــًا ب دح عـــــــــــِّ  ُيصـــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــٌم و     ي ـــــــــــهـــــــــــا جنـــــــــــَِ ا مـــــــــــن ـــــــــــَ ن ـــــــــــقـــــــــــَ اُج ال ارِدُ زِجـــــــــــَ  عـــــــــــَ

  
، أَي َطلََع وارتَفَع ،  يَعُرُد ُعُروداً  النَّْبتُ  َعَردَ :  َخَرَج كلُّه واشتَدَّ وانتَصَب ، وكذلك النَّبَاُت. ونصُّ الجوهرّيِ :  يَْعُرد ُعُروداً  النّابُ  َعَردو

 : وكذلك النَّاُب وغيُره ، ومنه قول الراجز

 الَعوارَِداتـََر  ُشُؤون رأحِسها 
ً  رَماه:  يعُرُده َعْرداً  الَحَجرَ  َعَردَ و (2)  بَعيداً. َرْميا

كةً  العََرَداتُ و . واٍد ِلبَِجيلةَ :  (3) ، ُمَحرَّ  القَبِيلِة المشهورةِ ، نقله الصاَغانيُّ

 ُصْلٌب ُمْنتَِصٌب. نَْبتُ :  كَسَحابٍ  ، َعَرادٌ و

يحِ.:  العََراَدةُ و العََرادُ :  ، وفي اللسان من النَّباتِ  الُمْشتَدّ  الغَِليُظ العَاِسي:  العََرادِ و  َحِشيٌش َطيُِّب الّرِ

اِعي وَوصَف إِبلَهَحْمٌض تأُْكلُه اإِلبُل ، :  وقيل ْمِل. وقال الرَّ ْمُل ، وُسُهوُل الرَّ  :  وَمنَابِتُهُ الرَّ

ا  اهلــــــــََ ــــــــِض َوصــــــــــــــــــــــَ ي ــــــــِ ــــــــر ب وحَب ال تح صــــــــــــــــــــــَ فــــــــَ ــــــــَ  ِإذا َأخــــــــل

رَادٌ     ا  عـــــــــــَ َرعـــــــــــَ ر  َأجـــــــــــح ا كـــــــــــُ بســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح اٌذ أَل (4)وحـــــــــــَ
 

  
ُجُل. قال  َعَراَدةٌ :  العََذاة ، واحدتُه (5)هو من نَِجيل :  وقيل َي الرَّ في الباِديَِة ، وهي ُصْلبَةُ العُوِد ،  العََراَدةَ  رأَْيتُ :  األَْزَهِريُّ ، وبه ُسّمِ

 ُمنتِشرةُ األَغصاِن ، ال رائَِحةَ لها.

 التأْنِيِث.وإِنما قَيََّدَها بذلك ألَن التاَء للوْحدةِ ، فال تُدّل على :  قال شيُخنَا .(6)األُنثى ، كذا في الّصَحاح  الَجَرادةُ :  كَسَحابةٍ  ، العََراَدةو

 َخْيٍر ، أَي في حاِل َخْيٍر. َعَراَدةِ  ، وفالٌن في الَحالَةُ :  العََراَدةو

بِيع بِن ِزياٍد الَكْلبِّي ، وِلْلَكْلَحبةِ  من َخْيِل الجاهليِّة ، أَْفَراس اسم:  العََراَدةو ، والَكْلَحبَةُ  العَُرنِّيِ  ُهبَْيَرةَ بِن عبد مناف ألَبي ُدَواٍد اإِلياِدّيِ ، وللرَّ

ه ، قال الَكْلَحبةُ   :  اسُم أُّمِ

رٍ  كـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــِن ب ِم ب ـــــــــو ُجشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــن ين ب ـــــــــُ ل ـــــــــِ ائ  :  ُتســـــــــــــــــــــــَ

ر اُء     رَاَدةُ َأغـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــمُ  الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــَ  ؟أَمح هبـــــــــــــــــــــــَِ
  

ٍة ولــــــــــــــكــــــــــــــنح  فــــــــــــــَ لــــــــــــــِ ريحُ  ــــــــــــــُح ٌت غــــــــــــــَ يــــــــــــــح مــــــــــــــَ  كــــــــــــــُ

ِه اأَلِدميُ     ر  بــــــــــــــــِ رحِف عــــــــــــــــُ وحِن الصــــــــــــــــــــــــــــــِّ لــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

  
ادة:  والصواب في فََرِس أَبي ُدوادٍ   ، بتشديد الراِء ، والتخفيُف َوَهٌم. واقتصر الجوهريُّ على فَرس الَكْلَحبة. العَرَّ

َي باسم النَّبَاتِ  اسُم َرُجلٍ  َعَراَدةُ و  :  بُن الَخَطفَى الشاِعُر ، وِمن قوِلِه فِيه َهجاه َجِرير ُسّمِ

رَاَدةَ َألين عـــــــــــــــــــن  وحٍء  عـــــــــــــــــــَ وحُ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  قـ

اَل وَأيب     رَاَدةَ فــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــا َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــاابَ  عــــــــــــــــــــَ

  

رَاَدةُ  وٍط  عــــــــــــــــَ ِم لــــــــــــــــُ وح ــــــــــــــــَ ِة قـ يــــــــــــــــ  قــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــن بــــــــــــــــَ

اابَ     بـــــــــــــَ ـــــــــــــَ وا تـ نـــــــــــــعـــــــــــــُ ا صـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــَ ا لـــــــــــــِ بـــــــــــــن ـــــــــــــَ  َأاَل تـ

  
اَدةُ و اَداتُ  ، َشِبيُههُ ، والجْمع ٌء أَصغُر من الَمْنَجنِيقِ شيْ :  بالتشديد ، العَرَّ  .العَرَّ

اَدةُ و  ، بينََها وبيَن رأِْس َعْيٍن ، علَى رأِْس تَّلٍ ِشْبه القَْلعَة. نَِصيبِينَ ة قُْرَب :  َعرَّ
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ادٌ و . كَكتَّاٍن فََرُس ماِعِز بِن ُمَجاِلدٍ  ، َعرَّ  البَكَّائِّي ، نقله الصاغانيُّ

ادٌ و اد وقيل ِعيسى بن أَحمَد بِن محّمد بِن موسى أَبي عيَسى َجّدِ والدِ  اسمُ :  َعرَّ ثِ المُ  (7) العَرَّ البغدادّي ، عن أَبي هّمام الَوِليد بن ُشَجاعٍ ،  َحّدِ

 .(8) 352وتُوفِّي سنة  225ويَحيَى بن أَْكثَم ، وعنه أَبو بكٍر الشافعيُّ وغيره ، ُوِلَد سنة 

__________________ 
 َعرحَدة بفتح أوله وسكون  نيه ا وهي غري الجي قبلها.»( ضبطت هذه يف معجم البلدان 1)
 سيبيت الرجز قريباً من ضمن عدة أرجاز يف أثناء املادة.( 2)
 َعُرَدات بدون ألف والم.:  ( يف معجم البلدان3)
 حتريف.« أجوعا»وفيه وص  هلا. ويف املطبوعة الكويتية  164( ديوانه ص 4)
 اب اء املهملة ا حتريف.« حنير»:  ( يف املطبوعة الكويتية5)
 ليث.( ومثله يف التهذيب نقال عن ال6)
 هذا يقا  ملن يعمر العرادة الجي يرمي هبا ا جارة إىل ا صون ومنها. ونسبة أيب عيس  تعود إىل ذلك.« العراّد»( يف اللباب 7)
 تويف سنة اثنتا وثالمثئة.:  ( يف اللباب8)
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يَراه ، عن اللِّْحيَانِّيِ. َعِريَده يقال ما زاَل ذلك العاَدةُ :  العَِريدو يََمانِيَةٌ. البَِعيدُ :  العَِريدو  ، أَي َدأْبَه وِهّجِ

َوْندُ و  عن الصاغانّيِ. ِحْصٌن بَِصنعاِء اليََمنِ :  وسكون النون بعد واٍو مفتوحة ، بضمتين والّراُء ُمَشددة العُرُّ

َح أَهُل االشتقاِق والتصريِف بأَنَّ نونَه زائدةٌ ، لقولهم:  قال شيُخنَا دَ :  َصرَّ  ، إِذا نَزَل ، ولفْقد نحو ُجعُّفَّر. َعرَّ

. ُعُردٌّ  والذي يَْظَهر أَنَّ الواو زائدةٌ والنون بدٌل عن الّدال ، وأَْصله:  قلت  كعُتُّلٍ

 لِغلَِظِه وَضَخاَمتِه. الِفيلُ :  ، بالكسر الِعْردادُ و

ْلبُ :  الِعْرَدادُ و َجال. الشُّجاُع الصُّ  من الّرِ

 َشدُّ بها الفََرُس والَجَمُل.ِهَراَوةٌ يُ :  الِعْرَدادُ و

ْلبُ :  ، والصواب بضمتين ، بالضمّ  (1) العُُرْندُ ـ و كَسفَْرَجٍل ، ُمْلَحق بهـ  العََرْنَددُ و  كالعَِردِ  ٍء ، نونُه بدٌل من الدَّال ،الشَِّديُد ِمن ُكّلِ شيْ  الصُّ

. مثل العُُردّ و ، ، َكَكتِفٍ   ُعتُّلٍ

 َشِديٌد. وأَنشد ِلَحْنَظلةَ بِن َسيَّاٍر يوَم ِذي قاٍر.:  ُعُردٌّ  وَوتَرٌ  ُعُردٌّ  ُرْمح:  قال الفّراءُ 

ُد  لــــــــــــــــــح ؤحٍد جــــــــــــــــــَ جِي وَأان مــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــ  ل  مــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــِ

ٌر و     ــــــــــــــــــَ ُس فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا َوتـ وح ُرد  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــُ

  

 ِمثُر ِجرَان الَعوحِد َأو َأَشد  

 : ويروى

رِ   ... ِمثحُر ِذرَاِع الَبكح
 البَِعيِر في تََوتُِّره.َشبَّه الوتََر بِذراعِ 

اج. ويقال  .ُعُردٌّ  إِنّه لَقِويٌّ َشديدٌ :  ووَرد هذا أَيضاً في ُخْطبَة الَحجَّ

 تُُرْنج.:  ، أَي َغِليٌظ ، ونَِظيُره من الكالم ُعُرْندٌ  َوتَرٌ :  وَحَكى سيبويه

دو ُجلُ  َعرَّ دَ و ْعَرابّيِ ،، عن ابن األ َهَرب ، كعَِرَد ، كَسِمعو فَرَّ :  تَْعِريداً  الرَّ جُل عن قِْرنه ، إِذا أَْحَجَم ونََكَل. َعرَّ  الرَّ

 :  ُسْرَعةُ الذَّهاِب في الَهِزيمِة ، قال الشَّاِعُر ، يَْذُكر َهِزيمةَ أَبي نَعَاَمةَ الَحُروِرّيِ :  التَّْعِريد:  وقيل

َد َربٍّ  بــــــــح وا عــــــــَ احــــــــُ بــــــــَ ا اســــــــــــــــــــــتـــــــــَ مــــــــ  ر َدتح  (2)لــــــــَ   عــــــــَ
فـــــــــــــــــَ ُ أبَِيب     ـــــــــــــــــح يـ َة أُم  رَأحٍ  خـــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  نـ

  
دَ و ِميَّةِ  َعرَّ ِميَِّة ، قال ساعدةُ  نَفََذ ِمْنَها ، إِذا تَْعِريداً  السَّْهُم في الرَّ  :  ، أَي من الرَّ

ا  ضح هبـــــــــــَِ قـــــــــــَ ـــــــــــَ ُه مل يـ تح أَنـــــــــــ  الـــــــــــَ تح وخـــــــــــَ  فـــــــــــجـــــــــــالـــــــــــَ

ِويـــــــــــٌب و     دحٌح صـــــــــــــــــــــــــَ ا قـــــــــــِ هـــــــــــَ لـــــــــــ  ّرِدُ قـــــــــــد خـــــــــــَ عـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
 صائٌِب ، قاِصٌد.:  َدَخَل فيها. وَصِويبٌ أَي نافذٌ. وَخلََّها ، أَي 

 :  وقال لَبِيد

تح عــــــــــــادًة  ــــــــــــَ هــــــــــــا وكــــــــــــان مــــــــــــَ د  ــــــــــــَ ــــــــــــمضــــــــــــــــــــــــــَ  وق  ف

ر َدتح مـــــــــــــــنـــــــــــــــه ِإذا هـــــــــــــــَي     هـــــــــــــــا عـــــــــــــــَ َدامـــــــــــــــُ  ِإقـــــــــــــــح

  
 :  أَنَّث اإِلقدام ِلتَعَلُِّقه بها ، كقوله

تح  هــــــــَ فــــــــ  اٌح َتســــــــــــــــــــــَ ز تح رِمــــــــَ ــــــــَ َ كــــــــمــــــــا اهــــــــتـ اح  َمشــــــــــــــــــــــَ

وَ     ــــــــــــ  ــــــــــــنـ ــــــــــــّرايِح ال ر  ال ا مــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــَ يـ ــــــــــــِ ال مِ َأعــــــــــــَ  اســــــــــــــــــــــــــِ
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دو دَ :  واْنَحرَف عنها ، وانهزَم. ومن ذلك في األَساس الطَّريق القَْصَد من تََركَ :  تَْعريداً  فالنٌ  َعرَّ وَسِمْعُت :  انَحَرَف وبَعَُد. قال:  عنه َعرَّ

دَ  َضَرْبُت البَِعيرَ :  في َطِريِق َمكَّةَ َمن يقول َعنِّي  فعَرَّ
(3). 

دَ و اِعي ارتَفَعَ  إِذا تَعريداً  النَّجمُ  َعرَّ  :  قال الرَّ

ـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا  ِ  حِوي ِإل اح ـــــــــــَ ب وح ـــــــــــَ َب مـــــــــــن ثـ ـــــــــــَ ي  أَبطـــــــــــح

    ِ اح مــــــــــاكــــــــــَ ُم الســــــــــــــــــــــــِّ عــــــــــاُد ِإذا جنــــــــــَح ر َداســــــــــــــــــــــــُ (4)عــــــــــَ
 

  
 أَي ارتَفَع ، هكذا فَسَّره َشِمٌر.

 ً  :  وقال أَيضا

ٍة  بــــــــــــــ  ِر خــــــــــــــُ واٍ  ِإىل َأهــــــــــــــح اَء أَبشــــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــجــــــــــــــَ

ٌر     يـــــــــح هـــــــــَ عـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــح ُروقـــــــــًا وقـــــــــد أَقـ ر َداطـــــــــُ (5)فـــــــــعـــــــــَ
 

  
دَ  يقالو أَقعَى ، أَي ارتفَع ، ثُمَّ لم يَْبَرْح.:  قال  ، هكذا إِذا ماَل ِلْلغُُروِب أَيضاً بعد ما تََكبََّد السَّماءَ  تَعريداً  النَّجمُ  َعرَّ

__________________ 
 الُغرُنحد.:  منهويف نسخة  نية « الُعرحَند»:  ( يف القاموس1)
(2.  ( هذا ضبرت اللسان ا وضبطت يف التهذيب َعبحَد رب 
 .«ضربته فعّرد عين:  لعت يف طري  مكة صبياً من العرب ا وقد انتح  عليه بعري»:  ( عبارة األساس3)
 .200/  2والتهذيب  87( ديوانه ص 4)
 وفيه أانخوا أبشواٍ . 200/  2والتهذيب  89( ديوانه ص 5)
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 : ُيَكب ُد ا َمبحِنينا للمفعو  من الت فعير ا قا  ذو الر م ة:  زحن تـََقب َر ا ويف بع  النسخعل  و 
 ابلتـ عحرِيدِ َ  ِت اجلَوحزاُء و 

ة ، يَصف ثَْوراً  مَّ  :  وقال ذو الرُّ

َا  وُ  حـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ه ال ـــــــــــــــــ  ر داكـــــــــــــــــبَن  عـــــــــــــــــَ

َدا    يــــــــــــــــَ ر اَد ُوحــــــــــــــــوٍش ِمصــــــــــــــــــــــــــــــح ن طــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــايــــــــــــــــَ

  
 ً  :  وقال أَيضا

مِّ و و  ُم بـــــــــــــا الـــــــــــــقـــــــــــــِ جـــــــــــــح ـــــــــــــدِ الـــــــــــــنـــــــــــــ  رِي عـــــــــــــح ـــــــــــــ   الـــــــــــــتـ

ودِ     عـــــــــــــُ وحزَاَء يف صـــــــــــــــــــــــــــَ ُ  اجلـــــــــــــَ حـــــــــــــِ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ تـ  َيســـــــــــــــــــــــــــح

  
أْس ، وبين أَن يكوَن قد ارتفََع.  يَْعنِي الثَُّريَّا بين ِحياِل الرَّ

أِْس ، أَي هو بين ذلك] ِة الرَّ  .(1) [أَي لم يَْستَِو النَّْجُم على قِمَّ

 :  ، قال َعبِيد ع:  كَحْمَزةَ  َعْرَدةُ و

رحَدةٌ  عـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــَ ربٍّ  فـ ا حـــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــَ  ف

رِيـــــــــــــــــبُ     ُم عـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَ  هبـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــِ

  
 : ويُْرَوى

 فـََفرحَدٌة فَقَفا ِعربٍّ 
كما قاله األَصمعيُّ ، وقِيل ِلَرُجٍل من بَني أََسٍد. وفي َحَواِشي  َمْولَى بَنِي فَزاَرةَ  بفتح فسكون الُمْنتَبِذُ. وقوُل َحْجلٍ :  العَاِردُ و بالفَاِء ، والعين ،

ّيٍ أَنه ألَبي محّمد الفَْقعَِسيّ   :  ابِن بَّرِ

نــــــــــــٍة  دح و   هلــــــــــــا ذا كــــــــــــِ َدا  (2)صــــــــــــــــــــــــــَ العــــــــــــِ  جــــــــــــُ

يــــــــــــــــــاِف ِإال  فــــــــــــــــــارِدا    رحَع ابأَلصــــــــــــــــــــــــــــــــح  مل يـــــــــــــــــــَ

  

ه ُؤوَن رأحســـــــــــــــــــــــــــــــِ َر  شـــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ َوارَِدا تـ ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ   ال
َدا     ِ واأَلرَائــــــــــــــــــِ اح يــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــح َم والــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  طــــــــــــــــــح  اخلــــــــــــــــــَ

  

َدا و  ـــــــــــِ ُة األصـــــــــــــــــــــــــائ امـــــــــــَ قـــــــــــَ  اهلـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــُث تـ  حـــــــــــي

دا    ــــــــــــــِ دائ ــــــــــــــًا حــــــــــــــَ ب ــــــــــــــورًة ِإىل شــــــــــــــــــــــــــــَ ب (3)َمضــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 َظةُ.الغَِلي:  أَو الُمَرادُ  ، قاله ابن بُُزْرج أَي ُمْنتَبَِذةً بعُضَها من بَْعٍض  مأْرومة. وَشبَا حدائَِدا بالتنوين ، وغير التنوين ،:  والرواية

ّيٍ  فَْحالً. ومعنى :  وفي الحواشي ألَنه يصف َجَمالً  ، والصواب رأِْسِه ، كما قدَّمنا َغلَطٌ  ، رأِْسها تَرى ُشؤونَ  وإِنشاُد الجوهرّيِ :  قال ابن بَّرِ

ى لها ْلُب.:  الِغلَُظ والُجالِعدُ :  والِكْدنَةُ  اْختَار لها فَْحالً.:  َصوَّ  الشَِّديُد الصُّ

 : يستدرك عليه* ومما 

 َغلَُظْت واْشتَدَّت.:  (4)أَنياُب اإِلبل  َعَرَدت

دَ و  قَِوَي ِجْسُمه بْعَد الَمَرِض.:  تَعريداً  الرجلُ  َعرَّ

ً  تَعُرد ُعُروداً  الّشجرةُ  َعَرَدتو ْت.:  َطلَعَْت ، وقيل:  ، ونََجَمت نُُجوما  اْعَوجَّ

 ، إِذا َغلَُظ وَكبَُر. أَْعَردَ و الشََّجرُ  َعَردَ :  وفي النوادر

 :  ِوْرداً ِوْرداً ، فقال:  تقوُل العرُب قيل للضَّبِّ :  ، على المبالَغَِة ، قال أَبو الَهْيثَم َعَراٌد َعِردٌ و

رَِدا  يب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ َح قـ بــــــــــــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

رَِدا    ي َأن يــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــــــَ  ال َيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
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رَاداً ِإاّل  رَِدا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
رَِداو     ااًن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

 لحَتِبَداَعنحَكثاً مُ و 

ُروَرة. عاِرداً :  وإِنََّما أَراد  وبارداً ، فحَذف للضَّ

دَ :  ويقال  فاُلٌن بَِحاَجتِنا ، إِذا لم يَْقِضها. َعرَّ

دٌ  ونِيقٌ   ُمْرتَِفٌع َطِويٌل ، قال الفََرْزَدُق.:  ُمعَّرِ

مح و  كـــــــــــــــُ بـــــــــــــــالـــــــــــــــِ نح يف حـــــــــــــــِ مح َومـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ  ِإيّنِ وِإاي 

يـــــــــــٍ      ُه يف رَأحِس نـــــــــــِ لـــــــــــُ ـــــــــــح بـ نح حـــــــــــَ ّرِدِ كـــــــــــمـــــــــــَ عـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
 قَِوَي ِجْسُمه بْعد الَمَرِض.:  ، كَسِمعَ  َعِردَ و

ِد بن ُموَسى اد وأَبو ِعيسى أَحمُد بُن محمَّ اد ، َشْيٌخ البِن َعِدّيٍ ، وسِعيُد بُن أَْحَمدَ  العَرَّ  اَرقُْطنّي.، شيٌخ للدَّ  العَرَّ

دة وتُْكَسُر الباءُ  بكسر فسكون ففتح مع تشديد الدال ،:  ، يعني كِقْرَشبٍّ  الِعْربَدُّ :  [عربد]  الشَِّديُد من ُكلِّ :  الموحَّ

__________________ 
 ( زايدة عن التكملة.1)
 .«كدية»( عن اللسان وابألصر 2)
 ترو  ابلصرف وعدمه.« شبا( »3)
 .«اجلمر»:  ( التهذيب واللسان4)
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 : ا َأي َشِديد ا قا  ِعرحِبديف  ا يقا  َغَضبٌ  ءٍ َشيح 
َ َغَضباً  (1)َلَقد و  اَغِض ح  ِعرحِبد 

يَراه. ِعْربِدَّه ، يقال ما زاَل ذاك الدَّأُْب والعادةُ :  ، بكسر الباِء مَع تَْشِديد الدال ، كما هو بخّط الصاغانّيِ  الِعْربِدُّ و  ، أَي َدأْبَه وِهّجِ

ى الذََّكُر من األَفَاِعيّ و  ، بفتح الباِء. ِعْربَدًّا يَُسمَّ

 (2)غَّدٍ إِاّل أَن تُْؤَذى. قالَه أَبو َخْيَرة وابن ُشَمْيل ، وهو على ِمثْل ِسلْ  تَْنفُخ وال تُْؤِذي َحْمَراُء َرْقَشاُء بُكْدرةٍ وَسواد ، َحيَّةٌ :  ، بالَوْجَهْينِ  الِعْربَدُّ و

 :  ، ألَنَّ ابَن األَعرابّيِ قد أَْنَشد أَو َحيَّةٌ َحْمَراُء َخبِيثَةٌ  ُمْلَحق بِِجْرَدْحٍل ،

ا  د   ِإيّن ِإَذا مـــــــــــــــــــا اأَلمـــــــــــــــــــُر كـــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــِ

د او     دح مــــــــــــــــــن اقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاٍم بــــــــــــــــــُ  مل َأجــــــــــــــــــِ

  

 ِعرحَبد االِق  الِعَدا يف َحي ٍة 

 الشَّاِرب. َعْربََدةُ  ويقال من األَخير اشتُقَّتْ  ِضدٌّ  الِعَدا وال يُْؤِذيهم. وهوفَكْيَف يَِصُف نفَسه بأَنَّه َحيَّةٌ يَنفُخ 

ي َرِكْبت:  يقالو جْ  أَي َمَضيُت فلم أَْلوِ  ، بكسر الباِء وفتحها ، ِعْربِّدِ  ، إِذا َرِكَب رأَْسه. ِعْربَدَّهو ويقال َرِكَب ِعْصَودَّه ٍء.على شيْ  ولم أََعّرِ

 الَخِفيفةُ.:  ، عن ابِن األَعرابّيِ. وزاد ثعلب الَحيَّةُ :  َكِزْبِرجٍ  الِعْربِدُ و

 األَْرُض الَخِشنَةُ.:  الِعْربِدو

 ُسوُء الُخلُِق.:  العَْربََدةُ :  وغيِرهما (3)في الّصَحاح ، واألَساس و

. وهو:  ُمعَْربِدٌ و ، ِعْربِيدٌ  ، ورجلٌ  ُمْؤِذي نَِديِمِه في ُسِكرهِ :  الُمعَْربِدُ و كِزْبرج ، الِعْربِدُ و ، ، بالكسر الِعْربِيدُ و يٌر ُمَشارٌّ على  يُعَْربِدُ  ِشّرِ

 السَّْكَران. َعْربَدةَ  أَصحابِهِ 

. وقال ابُن األَعرابّيِ  وُزْنبُورٍ  (4) ، كبُْرقُعٍ وُطْرُطبٍّ  العُْرُجد:  [عرجد]  العََراِجُد.:  والجمع ُعْرُجوُن النَّْخلِ  هو:  ، أَهمله الجوهريُّ

. أَّوُل ما يَخرُج من الِعنَِب كالثَّآِليل ،:  َكُزْنبُورٍ  ، العُْرُجودُ و  عن ابن ُشَمْيٍل. قال األَزهريُّ

 ِب حتَّى يُْقَطفَا.أَْصُل الِعْذِق من التَّْمِر والِعنَ :  العُْرُجود:  وفي المحكم

 رجٍل. عن الصاغانّيِ. اْسم:  َعْرَجَدةُ و

. وقال الصاغانيُّ  ، بالقَاف العَْرقََدةُ :  [عرقد] ةُ الفَتْلِ  هو:  ، أَهمله الَجوَهريُّ ،  والفَتْل بالفَاءِ  ، أَي فَتِْل الَحْبِل ونَْحِوه من األَشياِء ُكلَِّها. ِشدَّ

 وربََّما تَصّحف على بعِضهم ، فلذلك نبَّه عليه.

. وقال األَزَهِريُّ  جاِريَتَهُ  َعَزد:  [عزد] ، وكذلك َدَعَزها َدْعزاً ، وهو  جاَمعََها:  يَعِزُدَها َعْزداً  َكَضَربَ  ، َعَزَدَها : ، أَهمله الجوَهِريُّ

 مقلوٌب.

في األَرِض ، هكذا في سائِر النَُّسخ ، وهو تَْصِحيف قبِيح ، وقع فيه.  سارَ :  ، أَهَملَه الجوهريُّ ، وهو من حّدِ َضَرب َعَسَد يَْعِسدُ :  [عسد]

ً  العَْسد: و وذلك أَنَّ ابَن ُدَرْيٍد قال في الجمهرة فَ :  أَيضا ، إِذا سار. ولم  َعَسد يَْعِسدُ :  ه المصنِّف بالسَّْيِر ، ثم اشتَقَّ منه فِْعالً فقالالبَْبر. فَصحَّ

ِة اللُّغَِة ِذْكرَ  ل ، وأَْنِصْف. العَْسدِ  أََر ألَحٍد من أَئِمَّ  بمعنى السَّْير ، وإِنما هو البَْبر. فتأَمَّ

 .العَْسدِ  وهذا هو األَصُل في:  قال  َشِديداً فَتَلَه فَتاْلً :  يَْعِسُده الَحْبلَ  َعَسدَ :  قال ابُن ُدَرْيدو

 َعَصَدَها وَعَزَدَها.:  َعَزَد ، عن ابن ُدَرْيد. ويقال:  لغةٌ في جاَمعَها:  يَْعِسدها َعْسداً  جاِريَتَهُ  َعَسدَ و

، ولها  من الِعظاءِ  والعَْضَرفوطُ  : ُشَمْيٍل ، قال األَزهريُّ ، قالَه ابن  العَْضَرفُوطُ :  ، أَي بكْسر فسكون ففَتْح فتَْشديد الاّلم ، َكِقثَْولٍّ  الِعْسَودُّ و

 قوائُِم.

 الَحيَّةُ. والِعْربَدِّ  الِعْسَودُّ :  عن ابن األَعرابّيِ و
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جال ، يقال القَِويُّ الشَِّديدُ :  الِعْسَودُّ و ُجل.قَِويٌّ َشِديٌد ، وكذلك :  ِعْسَودٌّ  َجَملٌ  : من األَْجَمال والّرِ  الرَّ

ْملِ  ُدَوْيبَّة بَيضاءُ :  بهاءٍ  الِعْسَودَّةُ و أَي تُلَقَّب  ، وتَُكنَّى بِْنَت النَّقَا ِعْسَودَّاتٌ و َعَساِودُ :  يَُشبَّهُ بها بناُن العَذاَرى ، ج كأَنَّها َشْحمةٌ ، تكون في الرَّ

 به.

__________________ 
 .«وقد»:  ويف التكملة« لقد»:  ( اللسان1)
 هذا ضبرت اللسان والصحاح. (2)
 ( مل ترد العربدة يف االساس هبذا املعىن.3)
.:  مثا :  ( وقيدها يف التكملة4)  الرُبحُجِد والز خُربِّ
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ر بأٍَب أَو أُّمٍ ، أَو ابٍن أَو بِْنت وإِالَّ :  قال شيُخنَا ُجون وهذا بِناًء على ما اْشتََهَر عند المتأََخرين من أَنَّ الُكْنيَةَ ما ُصّدِ  فاألَْكثَُر من األَْقَدِمين يَُخّرِ

تُْشبِه الُحَكأَةَ ، أَصغَُر منها ، وأَدقُّ رأْساً ،  الِعْسَودَّةُ  : بِْنُت النُّقَا غيُر العَْضَرفُوِط ، تُْشبِه السََّمَكةَ. وقيل:  مثَْل هذا على اللَّقَِب. قال األَزَهِريُّ 

 َسْوداُء َغْبراُء.

 :* ومما يستدرك عليه 

 .(1)وأَنا ال أَعِرفه :  هو البَْبر ، نقلَه ابْن ُدَريد. وقال األَزهريُّ :  العَْسد

 في األَنقاِء. (2)َدّساٌس تكون :  الِعْسَودّ و

َق القَْومُ   ، أَي في ُكّلِ َوْجٍه. ُعساَديَاتٍ  وتَفرَّ

ّرِ والياقُوِت. ، يُْطلَُق على (3)هو اسٌم جاِمٌع :  قيلو الذََّهُب ،:  العَْسَجدُ :  [عسجد]  الَجْوَهِر ُكلِّه ، كالدُّ

ْخمُ :  العَْسَجد:  قال الماِزنِيُّ و ِغيُر من اإِلبل. : ، واللَِّطيمُ  البَِعيُر الضَّ  الصَّ

باِعّيِ بِغَْيِر َحْرٍف َذْولَِقيٍ. والحروف الذَّْولَِقيَّةُ :  العَْسَجدُ  وفي الصحاح ، اُء :  ثالثةٌ من َطَرِف اللَِّساِن ، وهي:  ِستَّةٌ أَحُد ما جاَء من الرُّ الرَّ

م والنُّون ، وثالثةٌ َشفَِهيَّةٌ ، وهي الباُء والفَاُء والميم. وال تجد كلمةً ُربَاِعيَّةً وال ُخَماِسيَّةً إِالَّ وفيها حْرٌف أَو حْرفاِن من هذه الستِة  : والالَّ

ناَعة»ومثله في  .(5)أَشبهه. انتهى  وما َعْسجد ، إِاّل ما جاَء نحو (4)أَحرف  مات  .«واالقتراح»البن ِجنّي ، « سّر الّصِ شفاِء »وفي مقّدِ

 .«الغَليل

 باعيُّ والُخَماسيُّ منها إِالَّ وأَحَسُن كالِم العرب ما بُنَِي من الُحُروِف المتباعدةِ المخاِرجِ ، وأََخفُّ الُحروِف ُحروُف الذَّاَلقَِة ، ولذا ال يَخلو الرُّ 

فير بالنون في الغُنَّة ، فإِذا َوَرَدت كلمةٌ ُرباعيّةٌ ، أَو ُخماِسيَّة ليس فيها شيْ  َعْسَجد[ نحو] ين في الصَّ ٌء من ُحروِف الذَّاَلقِة فاعلْم ، ِلَشبَِه الّسِ

 أَنَّها غير أَصِليَّة في العَربِيَّة. انتهى.

أَنَّه ليس بعربّيٍ ، وَغفََل عن االستثناِء ، وَحِفَظ شيئاً وغابَت عنه أَشياُء.  َعْسَجد َكم على، وحَ « الناُموس»قلُت. ومن هنا أَخَذ ُمالَّ علي في 

 .فراِجْعه ، تعالى هللارحمهغلٌط من َوْجَهين ، أَشار له شيُخنَا ، « الناموس»وفي كالمه في 

 :  بِن َكْعب بن َعْمِرو بن َسْعدٍ  (6)، فَرَوى أَبو نَْصٍر عن األَْصَمعّيِ في قول غاماَن  العَْسَجدِ  اختلََف النّاُس في:  قال ثعلبو

َرَلهــــــــــا  جــــــــــح ٍ  حــــــــــَ ــــــــــح ي تح ِبضــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــ  طــــــــــَ  ِإَذا اصــــــــــــــــــــــــح

اَلقــــــــــــَ      ةُ تــــــــــــَ ِديــــــــــــ  جــــــــــــَ ــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــمُ  ال طــــــــــــِ ــــــــــــلــــــــــــ   وال

  
مْنسوبةٌ إِلى  العَْسَجِديَّةُ  : ، وهو الذََّهب ، ورَوى ابُن األَعرابّيِ عن المفضَّل أَنه قال العَْسَجدُ  منسوبةٌ إِلى ُسوٍق يكون فيها العَْسَجِديَّةُ :  قال

 .َعْسَجدٌ :  فَْحٍل َكِريٍم ، يقال له

 ِء إِلى نفِسه.أَيضاً ، كأَنَّهُ من إِضافِة الشيْ  العَْسَجِديُّ  وهو:  وقال غيره

يناِرّيِ  لبني أََسدٍ  فََرسٌ :  العَْسَجِديُّ :  وفي التهذيب ْكب. (7)بن الُهَجْيس  من نِتَاج الّدِ  بن زاد الرَّ

 : في قوِل األَعشى العَْسَجِديَّة:  في الّصحاحو

َجِدي ةُ   فاألَبواُء فالّرَِجرُ  فالَعسح
 .(8) ع: 

 .(9)صغاُرها :  ، واللَِّطيمةُ  ِكبَاُر الفُْصالنِ  العَْسَجِديَّةو

. ُل تَحِمُل الذََّهبَ اإِلبِ :  العَْسَجِديَّةُ و  ، قاله الماِزنيُّ
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__________________ 
َوّد هو البرب ا وأان ال أعرفه.:  ( عبارة التهذيب ا وقا  بعضهم1)  الِعسح
 يكون.:  ( يف اللسان2)
 حتريف.« جاسض»:  ( املطبوعة الكويتية3)
 الستة األحرف.( : دار املعارف)( كذا ا ويف اللسان 4)
ذولقي ا وبقية العبارة من :  قوله انته  ا مقتضــاه أن هذه العبارة كلها يف الصــحاح ا مض أن عبارته انتهت بقوله»:  املطبوعة املصــرية( هبامش 5)

 .«اللسان
 .«قوله غامان ا ضبرت يف التكلمة ابملعجمة واملهملة معاً »:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 .«اهلميس »ويف األصر « اهلَُمي »:  اللسان( عن املطبوعة الكويتية ا ويف 7)
 ( : العسجدية)ومتام بيت األعش  يف معجم البلدان « ماء لبين سعد»:  ( قا  ا فصي8)

 قـــــــــــــــالـــــــــــــــوا لـــــــــــــــاٌر فـــــــــــــــبـــــــــــــــطـــــــــــــــُن اخلـــــــــــــــا  جـــــــــــــــاَد ـــــــــــــــا 

ـــــــــــــــرجـــــــــــــــر    ـــــــــــــــالُء فـــــــــــــــال ـــــــــــــــة فـــــــــــــــاألب ـــــــــــــــعســــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــدي  فـــــــــــــــال

  

:  ســـــّنه فتقبر به ســـــهيال إذا طلض ا مث يلطم خّده ويقا  له ( لي صـــــغري اإلبر لطيماً ألن العرب كانت  خذ الفصـــــير إذا صـــــار له وقت من9)
 (.عن التهذيب)اذهب فال تذو  بعدها قطرة 
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 بن الُمْنِذِر. ِرَكاُب الُملوِك ، وهي إِبٌِل كانَْت تَُزيَُّن للنُّعَمانِ  هي:  ُرِوَي عن المفضَّلِ و

فَْحٌل من فُحول اإِلبل ، :  َعْسَجدٌ  : قَّ الَكثِيَر الثََّمِن ، ليس بَِجاٍف. وقال أَبو زيٍد في نواِدرههي ِركاُب الُملوِك الّتي تَْحِمُل الدِّ :  وقال أَبو ُعبَْيدةَ 

 ، أَي الذََّهِب. العَْسَجد ، وكذلك قاله ابُن األَعرابّيِ في نوادره ، وَزيَّف قوَل من قال إِنها َمنسوبةٌ إِلى (1)وبه فسَّر البيَت المذكور 

تَْين. وقال  األَْحَمق الطَّويُل ، الطَِّويلُ :  هو:  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال أَبو َعمٍرو ، بالضمّ  العُْسقُد:  [عسقد] تَْيِن َمرَّ األَحمق ، كذا قالَُهَما َمرَّ

اِجيُّ في أَماليه  هو الطَُّواُل فيه لَْوثَةٌ.:  الزجَّ

.من الِرج (2) التَّارُّ الجافِي الُخلُقِ :  العُْسقُدو  ال. نقله الصاغانيُّ

 كذا في التَّْكِملة. َجَمعَهُ. وقال ابُن ُدَرْيٍد ، إِذا .(3)، من َحّدِ َضرَب. أَهَملَه الجوهريُّ  َعَشَده يَْعِشُدهُ َعْشداً :  [عشد]

 .كأَْعَصَدهُ  ، العَِصيدة ، ومنه َعِصيدو ، َمْعُصودٌ  ، فهو لََواهُ :  َعَصَدهُ يَْعِصُدهُ َعْصداً :  [عصد]

 فجاَء له بِِفْعٍل. جاَمعََها. : ، وَعَزَدَها َعْزداً  يَْعِصدها َعْصداً  الَمْرأَةَ  الّرجلُ  َعَصدَ  : النِّكاُح ، ال فِْعَل له. وقال ُكَراع:  والعَْزد العَْصدو

ً  َعَصعدو  أَكرَههُ على األَْمِر.:  َعْصداً  فاُلنا

ُجلُ  َعصدَ و  : وأَنشد َشِمرٌ  مات:  ُعُصوداً  كعَِلَم ونََصرَ  الرَّ

ِر مم ا ِمن ُه الس ريحُ   عاِصدُ عَل  الر حح
، َشبَّهَ النَّاِعَس به ِلَخفَقان  بالِمْعَصدة ، أَي يُِديُرَها ويُقَلّبها يَْعِصُد العَِصيدةَ  الَِّذي:  هنا بالعاِصدِ  إِنََّما الُمَرادُ :  أَي َميٌِّت. وأَنكره اللَّيُث ، وقال

 أِْسِه.رَ 

 .يَْعِصده ُعُصوداً  البَِعيُر ُعنُقَه َعَصدَ  وقد َجَمٌل يَْلِوي ُعنُقَهُ ِعْند الَمْوِت نحَو حاِرِكِه ،:  العاِصدُ و

.:  بفتح فسكون العَْصدُ و اه ألُْنِزيَه على أَتانِي ، أَي أَِعْرني إِيَّ  أَْطِرْقنِي:  وَعْزداً ، على الُمَضاَرَعةِ  ِحَماِركَ  من أَْعِصْدني َعْصداً  يقالو الَمنِيُّ

 عن اللِّْحيَانّي.

ٌء ِمْنَها إِاّل اْنقَلَب. كذا قاله بالِمْسَواِط فَتُِمّرَها به ، فَتَْنقَِلب ، ال يَْبقَى في اإِلناِء شيْ  تَْعِصُدها ، أَي معروفةٌ ، وهي الّتي ، م العَِصيدةُ و

. وفي حديث َخْولَةَ  ْبُت له»:  الجوَهِريُّ  ، أَي اتََّخْذتُها. أَْعَصدتُهاو ، َعَصدُت العَِصيَدةَ  وهو َدقيق يُلَتُّ بالسَّْمِن ويُْطبَخ ، يقال «َعِصيدةً  فَقَرَّ

ثين. وأَحمُد بن ُعبَْيد بن ناِصحٍ ، يُْكنَى أَبا ، لَقَُب جماَعٍة من َعِصيدةُ و  . َرَوى عن الَواقِِدّيِ.َعِصيدةَ  الُمَحّدِ

 :  ، وبه فَسََّر بعُضُهم قوَل عنترة المأْبونُ :  َكِحْذيَمٍ  ِعْصيَدٌ و

ٍر  ـــــــــِ ُرو بـــــــــن جـــــــــاب مـــــــــح َواُء عـــــــــَ غـــــــــح ال  َوىَف الـــــــــفـــــــــَ هـــــــــَ  فــــــــــَ

يــــــــــطــــــــــِة     قــــــــــِ ِه وابــــــــــُن الــــــــــلــــــــــ  تــــــــــِ ِذمــــــــــ  دُ بــــــــــِ يــــــــــَ  ِعصــــــــــــــــــــــــح

  
 ، نَْعُت َسْوٍء. َمْعُصود (4) ِعْصيَدٌ  ورُجل

 والِد ُعيَْينَةَ ، وبها فَسََّر ابُن ُدَرْيٍد البيَت المذكور. ِن بِن ُحَذْيفَةَ أَو ِحصْ  الفََزاِرّيِ  لَقَُب ُحَذْيفَةَ بِن بَْدرٍ  ِعْصيَدٌ و

ٌد  يَْومٌ :  في نَوادر األَعرابو دٌ  (5)َعَطرَّ دٌ و وَعَطوَّ  طويٌل. ، أَي كَشَمْرَدلٍ  َعَصوَّ

 الَمْرأَةُ الدَّقِيقةُ.:  َكِقْرَشبٍّ  الِعْصَودُّ و

ج.فلم يَْلِو على شيْ  َرأَْسهُ  وِعْربَدَّهُ إِذا َرِكبَ  ِعْصَودَّهُ  فالنٌ  َرِكبَ  يقالو  ٍء ولم يُعَّرِ

ٌ  ُعْصَوادٌ  َرُجلٌ و ُجِل والمرأَةِ ، أَي ، بالكسر وبالّضمّ  ُعْصوادٌ  وامرأَة ُ  َعِسٌر ِشِديٌد ، صاِحُب َشرٍّ  في الرَّ  :  َكثِيَرةُ الشَّّرِ ، قال ُعْصوادٌ  ، وامرأَة

ي  ذاتَ  اِد اي مـــــــــــــــَ عحضـــــــــــــــــــــــــــــَ وحِ  واملـــــــــــــــِ   الـــــــــــــــطـــــــــــــــ 

ٍر     بـــــــــــــــــَ ر  َرعـــــــــــــــــح ِك كـــــــــــــــــُ َدتـــــــــــــــــح وادِ فـــــــــــــــــَ  ُعصـــــــــــــــــــــــــــــــح
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ِر واأَلوالِد  عـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــٍة لـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــبـ  انفـــــــــــــــــــــــِ

ســـــــــــــــــــــــــــــــــادِ     فح ٍ  مـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ ب عـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ ٍ  َزبـ ـــــــــــــــــــُ ل  خبـــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( يريد بيت غامان بن كعب ا وقد مّر قريباً.1)
 ضبرت قلم.« اخلَلح »:  ( ضبطت يف التكملة2)
داً :  ( ورد يف الصحاح3)  مجض.:  َعَشَد َعشح
 ضبرت قلم ا وما أثبت ضبطه هنا عل  أساس أنه معطوف عل  الذي سبقه.« عصيد»( : دار املعارف)( ضبطت يف اللسان 4)
 ابلواو.« َعطُودٌ »:  ( األصر والتكملة ا ويف اللسان5)
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 :  وال يُفَاِرقُونَُهم ، وأَنشد أَْقَرانَُهمْ  (1) ياُلِزُمونَ :  في الَحْربِ  َعَصاِويدُ  قَْومٌ و

ُم  م ال َدرحَء دوهنـــــــــــــــــَُ هـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ تـ ـــــــــــــــــح ا رَأَيـ مـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ  ل

ٍث     عـــــــــح اَن يف شـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــَ وَن  ـــــــــِح دعـــــــــُ  َعصـــــــــــــــــــــــاِويـــــــــدِ يـــــــــَ

  
ً  ما اْلتََوى ِمْنهُ :  الكالمِ  َعَصاِويدُ و  وكذلَك اإِلبِلُ  ى بْعٍض ،بْعُضه عل الَكثِيُف الُمتََراِكمُ  الُمْختَِلطُ :  من الظَّالمِ  العََصاِويدُ و َوَرِكَب بْعُضه بْعضا

 من اإِلبِِل. الِعَطاشُ :  العََصاِويدُ و ، إَِذا َرِكَب بْعُضها بْعضاً ، َعَصاِويدَ  جاَءت اإِلبِلُ :  ، يقال

 القَْوُم ، إِذا َجلَّبُوا واختَلَُطوا. تَعَْصودَ :  ، ويقال صاُحوا واقتَتَلُوا:  تَعَْصَوُدواو منذُ اليوِم ، َعْصَوُدوا َعْصَوَدةً و

 : وأَنشد األَصمعيُّ  (2) [ُمتْعب] ِعْصوادٌ  َرُجلٌ  : ، الِّذي في اللَّسان ُمتِْعبٌ :  ، بالكسر ِعْصوادٌ  ِوْردٌ و

 لِلحِعيِ  ساِئ ُ  الِعصحوادِ يف الَقَرِب و 
، وهو  ِعْصوادٍ  تَركتُهم في:  ويقال أَْمٍر َعِظيمٍ  ، أَي في ِعْصوادٍ  َوقَعُوا فيبينهم ، يَِعني الباَليَا والُخُصوَماِت ، و ِعْصوادٍ  ُهم في:  يقالو

 الشَّرُّ ، من قَتٍْل أَو ِسبَاٍب ، أَو َصَخٍب.

 :  الَجلَبةُ واالختالُط في َحْرٍب أَو ُخُصومٍة ، قال:  بالكسر ، والّضمّ  العُْصوادُ :  وفي المحكم

زح و  ِر الشــــــــــــــــــــــــــ  ظــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــن اُ  ابل طــــــــــــَ ــــــــــــح رَامــــــــــــَ  األَب ــــــــــــَ  تـ

اُة يف     مـــــــــــــــــَ ر  الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ وادِ ِر و ـــــــــــــــــَ  ُعصـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 أَصابَتْهم بذلك.:  َعَصَدتُْهم العََصاِويدُ و َجلَبَةٌ في بَِليَّةٍ :  الِعْصوادُ :  قال اللَّْيث

ا يستدَرك عليه  : * وممَّ

 به. يُْعَصدُ  ما:  الِمْعَصد

ِه ، ولم يَْقِصد الَهَدَف.:  السَّْهمُ  َعَصدَ و  اْلتََوى في َمّرِ

 لَواها ، مثْل َعَصَدَها.:  أَعَصَد العَصيدةَ و

س ، يهجو َعْمَرو بَن ِهْند:  قال األَزهريُّ   :  وقرأُْت بخّط أَبي الَهْيثَِم في ِشْعر المتلَّمِ

اَوٌة  جِي غــــــــــــــَ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُت وُدوَن بـ لــــــــــــــح لــــــــــــــَ  فــــــــــــــإذا حــــــــــــــَ

كَ     َدا لــــــــــَ َك مــــــــــا بــــــــــَ ُر ح أبَرحضــــــــــــــــــــــــِ دِ فــــــــــابـــــــــــح   وارحعــــــــــُ

  

مح أَ  كـــــــــــــُ اَداتـــــــــــــُ نح عـــــــــــــَ كـــــــــــــُ َة مل تـــــــــــــَ اَلبـــــــــــــَ يِن قـــــــــــــِ  بـــــــــــــَ

ِة     طــــــــــ  ِة قــــــــــبــــــــــر خــــــــــُ يــــــــــ  نــــــــــِ َذ الــــــــــد  دِ َأخــــــــــح عحصــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــِ

  
 والعَْزد ، يَْعنِي منكوحاً. العَْصد عمُرو بن ِهنٍَد ، من ُعِصدَ  يَعنِي:  قال أَبو ُعبَْيَدة

اَغانيُّ  واةِ على أَنَّه ِمْعَضد ، بالضاد ُمْعَجَمةً. (3) [َوِلىَ ]بُن َعْمٍرو الذي  ِمْعَصد ويقال هو:  وقال الصَّ  قَتَْل َطَرفَةَ ، وأَكثُر الرُّ

َوِوّي ، ، رَوى عنه أَبو َسْعٍد الّسمعانِّي. وبَخّطِ النَّ  العَِصيدةَ  وأَبو ُعثَْماَن إِسماِعيُل بُن عبد الرحمن العََصائِِدّي ، لعلَّ بعَض أَجداِده كان يَْعَمل

 .َعَصائِِديّ  قَْريَة ، والنِّْسبَة إِليها:  العََصائِد بأَْقَصى الَجْوِف قَْصرُ :  عن ابن البَنَاءِ 

ْلُب الشَِّديدُ :  ُزْنبُورٍ  ، مثل العُْصلُودو َكَجْعفٍَر ، هو (4)، أَهمله الجوهريُّ وقال ابن ُدَرْيد  العَْصلَدُ :  [عصلد]  ، كذا في التكملة. الصُّ

 ، مثل العَُضد:  الكالم األَْكثرو ، وهذه لُغَة أََسٍد ، وبالّضّم وبالكسر ، وكَكِتفٍ  ، (5)، لُغَة تميم ، كما في المصباح  ، بالفتح العَْضدُ :  [ضدع]

رون  ُعنُقٍ  ، مثْل العُُضد:  أَهُل تَِهاَمةَ يقولون:  قال أَبو زيدو ، بفتح العين والّضاد ، كلٌّ يُْذكَّر ويُؤنَّث. العََضد : وحَكى ثعلبٌ  نَُدٍس  ، ويذُّكِ
(6). 
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 العَُضدانِ  يُر ، وهمامؤنّثةٌ ال غ العَُضد:  وقال اللِّْحيَانيُّ  (7) (َوما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي َعُضداً ):  وقرأَ بها الَحَسُن في قوله تعالى

 ، ال يُكسَّر علَى غيِر ذِلك. فهذه ِستُّ لُغاٍت ، ذَكَرها المصنُِّف ، وأَغفل السابِعةَ ، وهي التَّْحِريُك ، عن ثْعلَب. أَعضادٌ :  وجمعها

__________________ 
 مالزمون.:  ( التكملة1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( زايدة عن التكملة.3)
 .335/  3اجلمهرة ( 4)
د والَعُجز ضـــبطت فيه بضـــم الضـــاد ا ضـــبرت :  ويف التهذيب عن أيب زيد« مثا  فـَلح  يف لغة متيم»:  ( يف املصـــباح يف عضـــد5) ومتيم تقو  الَعضـــُ

 قلم.
والُعُجز فيؤنثوهنما ا ومتيم تقو  الَعُضد أهر هتامة يقولون الُعُضد :  ( يف األصر نقص اختلت معه العبارة ا ومتام قو  أيب زيد كما يف التهذيب6)

 والُعُجز ا ويذكرون.
 .51( سورة الكهف اآية 7)
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ك لكان أَْوفَق لقاعدتِِه ، وأَْميَل لطريقتِه ، وفيه تقديم األَفصحِ المشهورِ  العَُضد:  ولو قال على  ، كنَُدٍس ، وَكتٍِف وُعنٍُق ، ويُثَلَّث ، ويَِحرَّ

ْض ثليث إِنََّما هو تخفيٌف أَو إِتباٌع على قياِس أَمثاِله من المضموِم األَوَسِط ، أَو المكسوِر ، وأَورَده شيُخنَا أَيضاً ولم يَ غيِره ، مع أَنَّ التَّ  تعرَّ

 لقول ثعلٍب ، كما أَغفََل المصباُح السادسةَ.

ةً ،  ما بَْيَن الِمْرفَِق إِلى الَكتِفِ  الّساِعُد وهو:  همن اإِلنسان وغيرِ  العَُضد «َعُضَديَّ  ومألَ ِمن َشْحمٍ »:  وفي حديِث أُّمِ َزْرعٍ  ولم تُِرْده خاصَّ

 َسِمَن سائُِر الَجَسِد. العَُضدُ  ولكنََّها أَراَدت الَجَسَد ُكلَّه ، فإِنه إِذا َسِمنَ 

:  كلُّ ناِحيَةٍ :  ناِحيَتُه ، وقيل:  ٍس ، وَجبَلٍ كنَدُ  َعَضُدهو اإِلبط ، َعُضدُ و ، بالكسر كالِعضادة الناِحيَة:  بفتح فسكون ، من الطريق العَْضدُ و

 .َعَضدٌ و َعُضدٌ 

يُح من هذه (1)نَواِحيه ، ويقال إِذا نََخَرت :  البَيت أَعضادُ و  أَتاَك الغَْيُث ، يَعنِي ناِحيَة اليََمِن. العَُضدِ  الّرِ

 (2) (َوما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي َعُضداً ):  ، وفي التنزيل األَعضاد من بالعَُضد ، على الَمثَلِ  الناِصر والُمِعينُ :  العَُضد:  من المجازو

جلِ  َعُضدُ و ، أَي أَْنَصاراً ، أَْعضاداً  أَي  فاُلنٍ  َعُضدُ  فالنٌ :  أَنصاُره وأَعوانُه ، وإِنَّما أَْفرَد لتَعتَِدَل رُؤوُس اآليِ باإِلفراِد ، ويقال:  الرَّ

 ، إِذا كان يُعاِونه ويُرافِقُه. وهو َمجاز. ُمعاِضُدهو ِعَضاَدتُهو

 :  أَيضاً ، قال األَحرد أَْعضاِديو َعُضِدي هم يقالو

ن كـــــــــــاَن َذا  دٍ مـــــــــــَ ُه  َعضـــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــُ المـــــــــــَ َر ح  ـــــــــــُ دح  تـــــــــــُ

ُه     يـــــــَر الـــــــِذي لـــــيســـــــــــــــــــــتح لـــــــَ لـــــِ دُ ِإن  الـــــــذ   (3) َعضـــــــــــــــــــــُ
  

قَهم عنه ،  أَْعَضادهو َعُضِده ويقال فَتَّ فاُلٌن في ، ويقال قََدَح في ساقِِه ، يْعنِي  (4)« ِمنْ »بمْعنَى « وفي»، أَي َكَسَر من نِيَّاِت أَعوانِِه ، وفَرَّ

 الواحدُ ،  َحَوالَْيِه ِمن البناءِ ـ  بالبناِء للمعلوم والمجهول ، وبالسين المهملة والمعجمةـ  الَحْوِض والطَِّريِق وغيِره ما يَُشدُّ  أَْعَضادُ و نَْفَسه.

 .َعُضدٌ و َعَضدٌ 

فائِحِ المنصوبِة َحْوَل َشِفيِر الَحْوض ، َعُضدُ و ِره ، وِإزاُؤه َعُضدُ و البناِء كالصَّ  َعُضُده َمَصبُّ الماِء فيه. وقيل:  الَحْوِض من ِإزائِِه إِلى ُمَؤخَّ

 :  ، وهو َمجاز ، قال لَبِيٌد يَِصُف الَحْوَض الذي طاَل عهُده بالَواِرَدةِ  األَعضادِ  وَحْوٌض ُمثَلِّمُ  أَعضادٌ  : جانِبَاه ، عن ابن األَعرابّيِ ، والجمع: 

ــــــــــــــ   ِن عــــــــــــــل ــــــــــــــدِّمــــــــــــــح ُخ ال  َأعضــــــــــــــــــــــــــــاِدهِ راســــــــــــــــــــــــــــِ

رح     بـــــــــــــــَ ر  رِيـــــــــــــــٍح وســـــــــــــــــــــــــــــَ ُه كـــــــــــــــُ تـــــــــــــــح مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  ثــــــــــــــــَ

  
 :  ، قال الراجز ُعُضودٍ  ويجمع أَيضاً على

ِض و  وح ُر ا ـــــــــــــَ قـــــــــــــح ت  عـــــــــــــُ ودُ فـــــــــــــارحفـــــــــــــَ ـــــــــــــُعضـــــــــــــــــــــــــــُ  ال

يـــــــــــــــــدُ     ؤحهـــــــــــــــــا َوئـــــــــــــــــِ رَاٍت َوطـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــَ

  
حكاه الَهَرِويُّ  «من نَْخٍل في حائِِط َرُجٍل من األَنصار َعُضدٌ  أَنَّ َسُمرةَ كانت له»:  ، وفي الحديث الطَِّريقَةُ من النَّْخلِ :  العَِضيدُ و العَْضدُ و

النَّْخلَةُ التي لها ِجْذٌع ، يَتَنَاوُل منه :  العَِضيد : من النَّْخِل. وقال غيره َعِضيدٌ  إِنما هو:  أَراد َطريقةً من النْخل ، وقيل« الغَِريبَْين»في 

، فإِذا فاتَت اليََد فهي  (5) العَضيدُ  إِذا صار للنَّْخلَِة ِجْذٌع يَتَنَاَوُل منه الُمتَناِوُل فتِْلك النخلةُ :  ، قال األَصمعيُّ  كِغْربانٍ  ِعْضدانٌ :  ج الُمتَناِوُل ،

 رةُ.َجبَّا

 َعِضيدو معضودٌ  ، فهو َعْضداً  ، من َحّدِ ضرب ، يَْعِضُدهُ  أَي الشََّجرَ  َعَضَدهُ :  ، وال لِسْدرته خاِضد ، يقال عاِضد ما ِلَسُمَرتِهِ :  من المجازو

وعن :  «تُْعَضدُ  لََوِدْدُت أَنِّي شجرةٌ »:  آَخرَ أَي يُْقَطع. وفي حديث  «َشَجُرَها يُْعَضدَ  نََهى أَنْ »:  . وفي حديث تحريِم المدينَةِ بالِمْعَضدِ  قََطعَهُ : 

 .العََضدُ :  نَثََر َوَرقَها إِلبِله ، واسم ذلك الَوَرقِ :  الشََّجَرةَ  َعَضدَ :  ثعلب

إِذا  َعَضَده:  ، وفي كتب األَمثال ما يَْقتَِضي أَنه صاَر ُمتَعاَرفاً كالحقيقة ، قالوا أََعانَهُ ونََصَرهُ :  َعْضداً  كنََصره َعَضَده:  من َمجاز الَمجازو

في اليََدْيِن ، فاستُِعيَر للُمِعيِن ، ثم استَْعَملوا ِمن معناه الِفْعَل ، ثم شاَع حتَّى صاَر َحِقيقَةً  العَُضد ، أَي ُمِعيناً وناِصراً ، وأَصلُ  َعُضداً  صاَر له

 ةً.ُعْرفِيَّ 

__________________ 
 «.حتّرت» اب اء املهملة ا ويف التكملة :« حنرت»( كذا ا ويف التهذيب 1)
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 .51( سورة الكهف اآية 2)
 .«قوله تدر  هو مضبوط يف التكلمة ابلتاء مبنياً للمجهو  وابلياء مبنياً للمعلوم»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 : القي  شاهداً قريباً ء ( سريد قوٌ  المر 4)

 ثالثا حواًل يف ثالثة أحوا 
 العضيدة حتريف.:  ( يف املطبوعة الكويتية5)
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َمْخشرّي في الَمَجاز.:  قْلت  ولذا لم يْذكره الزَّ

 ، يَطَِّرُد على هذا باٌب في جميعِ األَعضاِء. َعُضده ُكعنَِي َشَكا ، ُعِضَد َعْضداً و .َعُضَدهُ  أَصابَ :  عَضَده يَْعِضده َعْضداً و

، نقله  كالعاِضدِ  َضمَّ األُتَُن من َجوانِبِها ،:  َعِضدٌ  . وِحَمارٌ َعُضَدهُ  وَمن اْشتََكى جانِبَْيِه ،:  الَحْوِض  َعُضَديِ  ، كَكتٍِف َمن َدنا ِمن العَِضدُ و

.  الصاغانيُّ

ما قُِطَع من الشََّجِر ، أَي يَضِربُونه ليَْسقَُط َوَرقُه فيتَّخذونه :  ، أَي كالعَِضيد ، الَمْعُضود ، بمنزلة رالشَّجَ  من ُعِضدَ  ما:  بالتحريك ، العََضدُ و

 َعلَفاً إِلبِِلهم.

 .«، ويأُْكلون َحِصيَدها َعضيَدَها وكان بنو َعْمِرو بِن خالٍد من َجِذيمةَ يَْخبُِطون»:  وفي حديث َظْبيَانَ 

 :  . قال النابِغَةُ َعِضدٌ  ، فهو كفَِرحَ  البَِعيُر ، َعِضدَ :  فَتُبَطُّ ، تقول منه اإِلبِلِ  أََعضادِ  يَداٌء ف:  العََضدُ و

ا  َذهـــــــــَ ـــــــــفـــــــــَ ـــــــــبَن َر  ف دح رِيصـــــــــــــــــــــــَة ابملـــــــــِ ـــــــــفـــــــــَ ك  ال  شـــــــــــــــــــــــَ

ي مـــــن     فـــــِ ِر ِإذح َيشـــــــــــــــــــح طـــــِ يـــــح ـــــَ بـ ُ
ك  املـــــ دِ شـــــــــــــــــــــَ  الـــــَعضـــــــــــــــــــــَ

  
 الِمْعَضد:  ، قال ، وقال أَعرابِيُّ  ِمْعَضدٌ  به الشَّجُر فهو ُعِضدَ  ُكلُّ ما:  ، قال أَبو حنيفة كالِمْعَضادِ  ، َما يُْقَطُع بِه الشََّجرُ :  كِمْنبَرٍ  ، الِمْعَضدُ و

 َحِديدةٌ ثَِقيلةٌ ، في َهْيئِة الِمْنَجِل يُْقَطع بها الشََّجُر.:  عندنا

 .َمعاِضدُ :  . حكاه اللِّْحيَانيُّ ، والَجْمعكالِمْعَضَدة يكوُن ، العَُضد ، ألَنَّه على الدُّْملُجُ  هو:  ، وقيل (1)من الِحْرِز  العَُضدِ  ما ُشدَّ في:  الِمْعَضدو

ً  بهاءٍ  ، الِمْعَضَدةو  ، ويَْجعَل فيها نَفَقَتَهُ. َعُضِده هو ما يَُشدُّه الُمَسافُِر على:  ، وقال اللَّْحيَانيُّ  ِهْمياُن الدَّراِهمِ :  أَيضا

ةً عن يَساِرَها ال يُفَاِرقُها. وقد:  يَْعُضدها هو:  عن يَمينِه أَو يَساِره ، وتقول إِلى جانِِب َدابَّةالماِشي :  العَاِضدُ و ةً عن يَمينِها ، وَمرَّ  يكوُن َمرَّ

 :  ، قال الراجز َمْعُضودٌ  والبَعيرُ  (2) َعَضَد يَْعُضُد َعْضداً 

انح  ٌة ابأَلشــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــَ عــــــــــــــَ هــــــــــــــا أَرحبـــــــــــــــَ تــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــَ

ُدهــــــــــا    عحضــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــانح اثــــــــــنــــــــــاِن  يـــــــــــَ وهــــــــــا اثــــــــــح لــــــــــُ تـــــــــــح  َويـــــــــــَ

  
 بَِعيَرك وال تَتْلُه. اعُضدْ :  ويقال

ُخها َعُضدَ  َجَمٌل يَأُْخذُ :  العَاِضدُ و  فَصَرعه. وَضبَعَه ، إِذا أَخذ بَِضْبعَْيِه. بِعَُضِده البَِعيُر البَعيَر ، إِذا أَخذَ  َعَضدَ  : ، يقال النَّاقَِة فَيَتَنَوَّ

 .َعُضُدَها قَُصَرتْ :  َكفَِرَحةٍ  َعِضَدةٌ  قَِصيَرةٌ ، ويَدٌ  َعُضَدْيهِ  ، والِّذي إِحَدى دِ العَضُ  الدَّقِيقُ :  األَْعَضدُ و

 قصيرةٌ.:  َعُضٌد َعِضَدةٌ و

هُ فَعَقََرهُ :  َعْضداً  القَتَُب البَِعيرَ  َعَضدَ و ة َعضَّ مَّ  : ، قال ذو الرُّ

 (3)الّرِحاِ  َصواِبُر  َعضحدِ ُهن  عل  و 
ْت عليها. َعَضَدتْهاو َحاُل ، إِذا أَلَحَّ  الّرِ

َكائِبِ  َعُضدُ و كائِبَ  َعَضدَ :  ما َحَوالَْيَها ، يقال:  الرَّ أَنشَد ابُن :  ، وَضمَّ بعَضَها إِلى بعٍض  أَعضاِدَها أَتَاَها ِمن قِبَلِ  ، إِذا يَعُضُدها َعْضداً  الرَّ

 : األَعرابِّيِ 

 كائَِباالر   (4) يـَعحُضدِ ِإَذا َمَش  مل 
 :  ُمَوثَّقُهُ ، قال قَِصيٌر ُمَكتٌَّل ُمْقتَِدُر الَخْلقِ :  ، وَشنَاحٍ  ، كَربَاعٍ  َعَضادٍ  ُغالمٌ و

د ِد  بــــــــــــــَ ين َأن تـــــــــــــــَ تــــــــــــــِ لــــــــــــــح ِك ِإن زايـــــــــــــــَ  لــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــ 

     َ ريح اَن الـــــــُقصـــــــــــــــــــــَ طـــــــَ بـــــــح وحِم مـــــــِ َن الـــــــقـــــــَ اِدايَ مـــــــِ  َعضـــــــــــــــــــــَ

  
اِء. (6) َسْمَجتُها العَُضدِ  َغِليَظةُ :  ، كَرباعٍ  َعَضادو ، كَسَحاٍب ، (5) ُعَضادٌ  امَرأَةٌ و  كذا في نوادر الفَرَّ
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جالِ :  ، َكَسَحابٍ  العََضادُ و ج ، وأَنشد قَْوَل العَُجير السَّلُوليّ  القَِصيُر من الّرِ  :  ، قاله الُمؤّرِ

تح  نــــــــــَ ــــــــــَ ٌة  (7)ثـ ــــــــــ  َدرِي يــــــــــح ِه جــــــــــَ نــــــــــِ ثــــــــــح ــــــــــَ قــــــــــًا مل تـ نــــــــــُ  عــــــــــُ

ادٌ     مِ  َعضــــــــــــــــــــــَ حـــــــــح وزُة الـــــــــلـــــــــ  نـــــــــُ َزرُ وال مـــــــــكـــــــــح مـــــــــح   ضــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 من اخلرز ابخلاء والراء املفتوحتا.:  ( يف امكم1)
 ُعُضوداً.:  ( التهذيب واللسان2)
 :  وروايته فيه 247( ديوانه ص 3)

 يــــــــــــــــنــــــــــــــــجــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن كــــــــــــــــر أرٍض خمــــــــــــــــوفــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــرُ     ـــــــــــــــــــاٌ  مـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاانٌت وهـــــــــــــــــــّن صــــــــــــــــــــــــــــــــواب  عـــــــــــــــــــن

  

 .«مل يعضدها»( عن اللسان وابألصر 4)
 ُعضاٌد.:  القاموس( يف 5)
 لحتها ا اب اء املهملة.:  ( يف القاموس6)
 هلا عنٌ  مل تـُبحِلِه جيدرية.:  ( يف التهذيب7)
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ً  النساءِ  منو الغليظةُ اللِّئيمةُ :  الَضْمَزر ج أَيضاً. َعَضادٌ :  أَيضا ً  العََضادو ، عن المؤّرِ ه مع ما ِمْنُهّن ، وال يَْخفَى ، أَنَّ  العَُضدِ  الغَليظة:  أَيضا

 قَْبلَه تَكراٌر َمْحٌض.

 .الِمْعَضدو كالِمْعَضادِ  الدُّْملُج ،و (1)من الِحْرز  العَُضدِ  ما ُشدَّ في:  كِكتَابٍ  ، الِعَضادُ و

اِعي فُروعَ  ليس لها أُُشٌر ، يُربَُط نَِصابُها إِلى عصاً أَو قَناةٍ ، ثم َحِديدةٌ كالِمْنَجل الِمْعَضادُ و أَو غنِمه  الشََّجِر على إِبِِله ُغصونِ  يَْهُصُر بها الرَّ

 :  ، قال

اِد  ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــقـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ال ي عـــــــــــــل حـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــُ ا تـ  كـــــــــــــَبلـــــــــــــ 

بحِس و و     ـــــــــــــفـــــــــــــَ د  ال وحِ  حـــــــــــــَ عحضـــــــــــــــــــــــــــادِ الشـــــــــــــــــــــــــــ   املـــــــــــــِ

  
. ، بالّضّم ، قَْلعَةٌ باليََمنِ  (2) ُعْضدانُ و  من قِاَلعِ صنعاَء ، نقله الصاغانيُّ

ً  الِمْعضادو اِب :  أَيضا  ، عن ابن ُشَميٍل. يَْقَطُع به الِعَظامَ َسْيٌف للقَصَّ

 باُزوبَْند.:  ، كالِحْرِز ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، ويقال له بالفارسية ِمْن َسْيٍر ونْحوه العَُضدِ  في َعَضْدتَهُ  ما:  الِمْعَضادو الِمْعَضدُ و

 : ، أَنشد ثعلب َسْيٌف يُْمتََهُن في قَْطعِ الشََّجِر ، كالِمْعَضدِ :  الِمْعضادو

 ِمعحَضاَداَسيحفاً ِبرِنحداً مل َيُكن 
ْهِريُّ ، كُجَهْينَةَ  بُن َعبَّاس ُعَضْيَدةُ و ثٌ :  الّظِ ْهِر بالكسر ، قال ابُن األَثِيرِ  ُمَحّدِ هو بَْطٌن من ِحْميَر ، وسيأْتي ، يَْرِوى عن :  ، منسوٌب إِلى الّظِ

ه ، وعنه ابنُه يَعقوُب بُن ُعَضْيَدةَ.  أَبِيه ، عن َجّدِ

هي من الشََّجِر ، وقيل ؛ من بُقول :  وقيل .(3)َزهُرها أَشدُّ ُصْفرةً من الَوْرِس  بَْقلَةٌ :  كيَْقطين:  ، وفي بعض النسخ ، َكيَْبِرينَ  اليَْعِضيدُ و

بيعِ ، فيها مرارةٌ. كذا في المحكم.  الرَّ

ة ، لها َزهرةٌ َصفرا:  وقال أَبو حنيفة ُء ، تَْشتَِهيها اإِلبُِل والغَنَُم ، والَخْيُل أَيضاً تُعَجب بها وتُْخِصب عليها ، قال هي بَْقلَةٌ من األَحراِر ، ُمرَّ

 :  النابغةُ َووصَف خيالً 

ُب  لــــــــ  حــــــــَ تــــــــَ يــــــــدُ يـــــــــَ عحضــــــــــــــــــــــِ هــــــــا  الــــــــيـــــــــَ َداقــــــــِ  مــــــــن َأشــــــــــــــــــــــح

رحجــــــــــــارِ     ُرهــــــــــــا مــــــــــــن اجلــــــــــــَ نــــــــــــاخــــــــــــِ رًا مــــــــــــَ فــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــُ

  
 التَّْرَخْجقُوق.:  هي الطَّْرَخْشقُوُق ، وفي التهذيب:  وقيل

َد تَعضيداً  َذَهَب يَِميناً وِشَماالً ،:  فأَْعَضدَ  ىَوَرمَ  ا استُدِرك به على اللَِّسان. كعَضَّ  ، وهذا ِممَّ

د ُهنَّ رافالٌت في الَوْشيِ :  من المجازو  .الُمعَضَّ

د   : ِمن البِِسه ، قال ُزَهْير ، يصف بقرةً  العَُضدِ  ثوٌب لَهُ َعلٌَم في َمْوِضعِ :  كُمعَظَّمٍ  ، الُمعَضَّ

ا  هــــــــــا وكــــــــــَبهنــــــــــ  يــــــــــِّ شــــــــــــــــــــــــِ تح عــــــــــلــــــــــ  َوحح  فــــــــــجــــــــــالــــــــــَ

يٍّ     ٌة مــــــــــــــن رازِقــــــــــــــِ لــــــــــــــَ رحبـــــــــــــــَ دِ ُمســــــــــــــــــــــــــــَ َعضــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــُ

  
د ثَوبٌ :  وقيل  هو الّذي َوْشيُه في جوانِبِِه.:  . وقال اللِّْحيَانِيُّ العَُضدِ  ُمَخطَّط على َشْكلِ :  ُمعَضَّ

د ثَوبٌ :  وفي األَساس  .(4)ُمَضلَّع :  ُمعَضَّ

دُ و ِث بُْسٌر يَْبُدو التَّْرِطيُب في أََحِد جانِبَْيهِ  الُمعَضَّ دة وبُْسَرةٌ  َكُمَحّدِ  .ُمعَّضِ

ْدته واحتََضْنته ، َعُضِدي َجعَْلتُه في:  اْعتََضْدتُهو  ِشْكوتَه ، وتَأَبَّط ِهَراَوتَه. اعتَضدَ :  ، ومنه قول الَحِريِريّ  كتَعَضَّ

ي واالستعانةُ ، يقا:  االعتِضادُ و  استَعَْنت بِه. ، أَي به اعتَضدتُ :  لالتَّقَّوِ

 ، عن الَهَرِوّي. بالِمْعَضدِ  ، أَي قََطعَها َعَضَدها الشََّجرةَ ، استعَضدَ و
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 َعَضدَ :  لألَْكل. يقالأَي نَقَطعه ونَْجنِيه ِمن َشَجِرِه  «البَِريرَ  نَْستَْعِضدُ و»:  حديث َطْهفَةَ ومنه:  ، قال الَهَرويّ  اجتَناها:  الثََّمَرةَ  استَْعَضدَ و

. استَْعَضدو  ، وَعاَل واستَْعلَى ، وقَرَّ واستَقَرَّ

 ، َدقِيقُها. وقد تقدَّم. أَْعَضدُ و ، العَُضدِ  َعِظيمُ  : ، الفتح والكْسر عن الِكسائِّيِ  ، ُمثَلَّثَةً  ُعَضاِديُّ  َرُجلٌ وَ 

َكةً ماٌء َشْرقِيَّ فَْيدَ  العََضِديَّةُ و  َغْربِيَّ فَْيَد ، قَريٌب من أََجإِ وَسْلَمى.:  ، وفي التكملة محرَّ

__________________ 
 اخلَرز.:  ( امكم1)
 ( القاموس والتكملة ا وقيدها صاحب معجم البلدان َعُضدان ضبرت قلم.2)
 ( تشبه اهلنداب الربية اه عاصم.3)
 املضل ض.وهّن رافالت يف الوشي املعض د وهو :  ( عبارة األساس4)
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قَُهم َعْنهُ  ، وهم أَْهُل بيتِه ، َكَسر ِمن نِيَّاِت أَعوانِهِ  ، إِذا َعُضِدهِ  في فاُلنٌ  فَتَّ :  العرب تقولو « في»و ، وقََدح في ساقِه يَْعنُون نَْفَسه.  وفَرَّ

 :  ، كقوِل امرِئ القَْيِس « من»:  بمعنى

ِدِه و  هــــــــــح ُر عــــــــــَ اَن آخــــــــــِ ن كــــــــــَ نح مــــــــــَ مــــــــــَ عــــــــــِ ــــــــــَ رح ي  هــــــــــَ

ـــــــــــــــِة َأحـــــــــــــــوا ِ     الث ـــــــــــــــَ وحاًل يف ث َا حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ الث ـــــــــــــــَ  ث

  
 أَي من ثالثِة أَحواٍل.

 تَعَاَونُوا.:  تَعَاَضُدواو

 اِضِده.ُمَرافِقُه ، وُمعَاِونه ، َكع:  ُمعَاِضُده أَعانَنِي ، وهو:  فالٌن على فاُلنٍ  عاَضَدنِيو ، عاَونُوا:  َعاَضُدوا ُمعَاضدةً و

 * ومما يستدرك عليه :

داً  أَبيَضَ  كان» وسلموآلهعليههللاصلىفي ِصفَتِِه  واية  هكذا رواه يَْحيَى بن ُمِعين .«ُمعَضَّ داً »وهو الُمَوثَّق الَخْلِق. والَمْحفوُظ في الّرِ « ُمقَصَّ

 :  للنَّْحل ، فقال األَعضادَ  واستَْعَمل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ 

تح عـــــــــــلـــــــــــ  و  َرســــــــــــــــــــــــَ ا جـــــــــــَ َبلـــــــــــ َ اكـــــــــــَ اِدهــــــــــَ  َأعضــــــــــــــــــــــــَ

بُ     لــــــــَ رَائــــــــُض  ــــــــَح ر  هبــــــــا الشــــــــــــــــــــــ  ُث اســــــــــــــــــــــتــــــــقــــــــَ يــــــــح  حــــــــَ

  
 َشبَّه ما َعلى ُسوقَِها من العََسِل بالَمْحلَب.

دَ و الَمَطرُ  أَعَضدو  .العَُضدَ  بَلََغ ثََراه:  َعضَّ

 لها القَذُوُر. (1)أَبي علّيٍ ، ويقال « تذكرة»َعْرضاً ، عن ابِن حبيب من  العَُضد كِكتَاِب من ِسَماِت اإِلبل َوْسٌم في:  الِعَضادُ و

ةُ ، ألَن اإِلنساَن إِنََّما يَْقَوى:  العَُضدو ةُ به. بِعَُضده القُوَّ يَت القُوَّ  ، فُسّمِ

اج (2) (َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَِِخيكَ ):  وفي التنزيل  على ِجَهِة الَمثَِل ، ألَنَّ اليََد قَِواُمَها العَُضد ولَْفظُ :  َسنُِعينُك بِأَِخيك. قالأَي  : قال الّزجَّ

 .َعُضَدها

ْم َمِسيَرها ، حتَّى ال تَذهَب يميناً وال ِشماالً.:  اإِلبِلِ  أَعضادَ  وامِلكْ   قَّوِ

ْحلِ ا َعُضَداو فاُلٍن ، أَي ال يُفَاِرقه. وهما من الَمَجاز. ِعَضاَدةُ  وفاُلنٌ  بأَْسفَِل واِسَطِته. وقال أَبو  : ، وقيل (3)َخَشبتان تَْلَزقاِن بواِسَطته :  لرَّ

ا يَِلي العََراقِيَ :  زيد ْحِل ِممَّ رةِ.:  ، وأَْسفَِلهما العَُضدانِ :  يقال ألَْعلَى َظِلفَتَيِ الرَّ  الظَِّلفَتاِن ، وهما ما َسفََل من الِحْنَوْيِن ، الواِسِط والُمَؤخَّ

 اللََّذاِن يَقَعَاِن على القََدِم.:  ِعَضاَدتاَهاو النَّْعِل ، ُضدُ عَ و

الَخَشبَتَاِن الَمْنُصوبتاِن عن يَِميِن الداِخِل منه :  البابِ  ِعَضاَدتاو .الِعَضادة ناِحيَتَاه ، وما كان نَْحَو ذلك فهو:  الباِب واإِلْبِزيمِ  ِعضاَدتَاو

 الِّذي يكوُن َوْسَط النِّير.:   اللََّذاِن في النِّير الِّذي يكون على ُعنُِق ثَْوِر العََجلَِة. والَواِسطُ العُودانِ :  الِعضاَدتانِ و وِشَماله.

 َسْطَراِن من النَّْخل على فَلَجٍ.:  العاِضَدانِ و

 قَِصيٌر.:  ، األَخيرةُ عن ُكَراع َعْضدٌ و َعِضدٌ و َعُضدٌ  وَرجلٌ 

 النَّْخِل على جانِبَيِ النَّهِر.ما يَْنبُت من :  العََواِضدو

 ، يعني الحُدوَد الّتي تكون فيما بيَن الجاِر والجاِر كالُجْدَراِن في األََرِضيَن. (4)ُحدوُدَها :  الَمزاِرعِ  أَعضادُ :  وقال النَّْضر

ْبَرةِ  أَْعَضادَ  واْرفَعْ :  وفي األَساس ، في المجاز  الماَء.ُجُدُرَها الّتي تُمِسُك  (5) [وهي]الدَّ

 .ِعضاَدتانِ  وَوقَفا كأَنَُّهما

 من داَراتِهم.:  اليَْعِضيد وَداَرةُ 
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 ، وهي الّتي ال تَِرُد النَِّضيَح حتَّى يَْخلُو لََها ، تَْنَصِرُم عن اإِلبل. َعَضادٌ  ونَاقةٌ 

 ِحيَةَ اليَمِن.أَتاَك الغَْيُث ، يعنِي نا العَُضدِ  الِريُح من هذه (6)يقال إِذا نََخَرت :  وقال أَبو زيد

ْوا  ، كِمْحَراٍب. ِمْعضاداً  وَسمَّ

دُ :  [عطد] دٌ  َسفَرٌ :  ٍء ، يقالمن كّل شيْ  الشَِّديُد الشَّاقُّ :  ، كعََملَّس العََطوَّ  :  بَِعيٌد ، قال:  ، أَي شاقٌّ شديٌد ، وقيل َعَطوَّ

رًا  فـــــــــــــَ ا ســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــنـــــــــــــَ قـــــــــــــِ دح لـــــــــــــَ و َدافـــــــــــــقـــــــــــــَ طـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

وحِن     ُُ  ذا الـــــــــــلـــــــــــ  رتح َوَدايـــــــــــَ يـــــــــــِص َأســـــــــــــــــــــــــح  الـــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

دة موســومة يف أعضــادها. وانقة عضــاد وهي الجي ال ترد النضــيح حىت للو هلا ا :  ( كذا ابألصــر ا وفيه اضــطراب ا وعبارة اللســان1) وإبٌر معضــّ
 تنصرم عن اإلبر ويقا  هلا الَقُذور.

 .35( سورة القصص اآية 2)
 خشبتان لصيقتان أبسفر الواسرت:  ( يف التهذيب3)
 جدورها.:  ( يف التهذيب4)
 ( زايدة عن األساس.5)
 .«حنرت»:  ( يف التهذيب6)
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د أَصُل بناءِ :  العَْطد:  قال ابُن ُدَرْيد د وقوله هذا يُدلُّ على أَن:  . قال الصاغانيُّ العَطوَّ ل ، والواو زائدة ، وهو ثالثيٌّ ذو ِزيادةٍ. العََطوَّ  فَعَوَّ

دو ْيُر السَِّريعُ  العََطوَّ  : قال السَّ

ُكو َعَنقاً   َعَطو َداِإليَك َأشح
 وقد ُحِكَي ذلك بالراِء ، بدل الواو ، وسيأْتي.

 وهو ُمْلَحق بالُخماسّيِ.:  قال األَزهريُّ 

دُ :  عن ابن ُشَمْيلٍ و ِحُب يُْذَهُب فيه حيثُما :  من الطُُّرقِ  العََطوَّ  يُشاُء.البَيُِّن الالَّ

دُ و جالِ  العََطوَّ  النَِّجيُب.:  من الّرِ

دُ و دٌ  َجبَلٌ  : ، الُمْرتَِفُع ، يقال من الِجبَاِل واألَيَّاِم الطَِّويلُ  العََطوَّ ٌد ، أَي َطِويٌل. َعطوَّ ٌد ، وَعَطرَّ  ، وَعَصوَّ

دُ و نَانِ  العََطوَّ  الُمَذلَُّق.:  من الّسِ

دُ و نِيَن الَكِريُت. العََطوَّ ً  يقالو من الّسِ داً  ذهب يَوما ا ، وقال األَْزَهِريُّ  َعَطوَّ ً :  تامًّ  :  وأَنشد أَْجَمعَ  يوما

ا  هــــــــــــــــــــَ ومــــــــــــــــــــِ مح أَِدمَي يــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــِ و َداأَق طــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــَ

دا    عـــــــــــَ ـــــــــــح ا َأو أَبـ هـــــــــــَ تـــــــــــِ لـــــــــــَ ـــــــــــح يـ َر  لـــــــــــَ َر ســـــــــــــــــــــــــُ ثـــــــــــح  مـــــــــــِ

  
دُ :  [عطرد] د في معانِيهِ  العََطرَّ دٌ  َرُجلٌ  : ، يقال ، كعََملٍَّس ، العََطوَّ دٌ  ، ويومٌ  َعَطرَّ دٌ  ، وَجبَلٌ  َعَطرَّ دٌ  ، وَطِريقٌ  َعَطرَّ مْمتَدٌّ َطِويٌل ،  : َعَطرَّ

دٌ  وِسنَانٌ  دٌ  ، وَشأْوٌ  َعَطرَّ  .َعَطرَّ

 هو َكْوَكُب الُكتَّاب.و:  َكْوَكٌب ال يُفارُق الشَّْمَس. قال األَزهريُّ :  ، بالّضمّ  ُعطاِردُ و

هذا غلٌط ، والمشهور أَنّه في :  قال الشيخ عليٌّ الَمْقِدِسّي في حواشيه في الّسَماِء الساِدَسِة ،:  قيل نَْجٌم من الُخنِّس  هو:  وقال الَجْوهريُّ 

 مع العَلَِميَّة. يحتاج إِلى نََظٍر في ُموِجب الَمْنعِ :  ، قال شيُخنا يُْصَرُف ويُْمنَعُ  (1)السماِء الثانية 

أَصلُه من اليََمِن :  ، وقيل العَُطاِرِديّ  َرُجٍل من بَنِي تَِميٍم ، َرْهُط أَبي َرَجاٍء ِعْمراَن بِن ِمْلَحانَ  حيٌّ من َسْعٍد ، وهو اْسمُ :  بُن َعْوفٍ  ُعَطاِردُ و

 ، فنُِسب إِليهم. ُعَطاِردٍ  ، َسبَاه بَنو

تُبَاُع في السُّوِق  ، عنههللارضيبُن الَخطَّاِب ،  صاِحُب الُحلَِّة التي رآَها ُعَمرُ  بن َعْمرو بن َسْعد (2)بن ُعَدَس  بُن حاِجِب بِن ُزَراَرةَ  ُعَطاِردُ و

، وهذه الُحلَّة جاَء بها من ِكْسرى ، وأَْهَداَها ِلرُسوِل هللِا ،  ا يوَم الُجْمعَةِ تَْلبَُسه اْشتَِرَها:  وسلموآلهعليههللاصلى، فقال للنَّبّيِ 

ً :  ، كما سيأْتي في وسلموآلهعليههللاصلى ذُو القَْوِس ، ومن َولَِدِه أَبو ُعَمَر أَحمُد بن عبِد الَجبَّار بِن محمد بن ُعَميِر :  قوس. ويقال له أَيضا

 .، ُكوفيٌّ ، َحدَّث ببغدادَ  ُعَطاِرد بنِ 

ةُ الغَِريِب ،:  ، مصدر َصيِّْره لنا ِعْنَدَك كالِعَدةِ  ، أَي بالّضمّ  ، ُعْطروداً  اْجعَْله لنا كذلكو عْنَدك لَنَا َعْطِرْده يقالو أَو  َوَعَد. وعليه اقتَصَر أَئِمَّ

 البن َعبَّاد.« الُمِحيط»، كما هو نَصُّ  كالعُدَّةِ والعَتَادِ 

َدةٌ  ونَاقَةٌ   ِفعةً.ُمْرتَ :  َعَطرَّ

 ، َضعَّفَه يَحيى القَطَّاُن. العَُطاِرِديُّ  وأَبو ُسْفيَان َطِريُف بُن ُسْفيَانَ 

 ، َرَوى وَحدََّث. العَُطاِرِديُّ  وَعْرفََجة بن َسْعدٍ 

ً و َعفََد يَْعِفُد َعْفداً :  [عفد]  َصفَّ ِرْجلَْيِه فََوثََب من غيِر َعْدٍو. هو إِذا:  إِذا َطفَر ، يََمانِيَةٌ. وقيل:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال أَبو َخْيَرةَ  َعفََدانا

 .ُعْفدانٌ :  والجمع أَو طائٌِر يُشبُِههُ ، بعَْينِه ، الَحَمامُ :  ، بفتح فسكون العَْفدُ و

ُجلُ  أَن يُْغِلقَ :  االْعتفادُ :  عن أَبي َعْمٍروو ً  الرَّ  :  وأَنشد بَابَهُ على نَْفِسِه فال يَسأََل أَحداً حتَّى يَُموَت ُجوعا
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(3)اعـــــــــــــــــتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــادح قـــــــــــــــــائـــــــــــــــــلـــــــــــــــــٍة ذا زمـــــــــــــــــاُن و 
 

قـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــ  و     ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ نح َذا  يـ فـــــــــــادح مـــــــــــَ تـــــــــــِ  ؟االعـــــــــــح
  

 وكانُوا يَْفعَلُون ذلَك في ، اعتَفََد يَْعتَِفد اعتفاداً  وقد

__________________ 
الظاهر أن هذا خالف لفظي ا فإن املصــنف اعترب االبتداء من األعل  ا كما :  يف الســماء الثانية ا أقو :  قوله»:  املطبوعة املصــرية( هبامش 1)

 :  يشعر به هذا البيت
ر شـــــــــــــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــّرلــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ِشســـــــــــــــــــــــــــــــه   ُزحــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــارُ     ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــارُد األق ـــــــــــــــــــــزاهـــــــــــــــــــــرت ل ـــــــــــــــــــــت  ف

  

يعين نسخة التاج « من هامش املطبوعة»عترب االبتداء من األسفر فال غلرت ا ا ه فعليه يكون عطارد يف السماء السادسة ا وأما املقدسي فإنه ا
 الناقصة.

 .411/  3وأسد الغابة  232( انظر يف عامود نسبه مجهرة ابن حزم ص 2)
 ( هكذا ضبطت الدا  ا ابلسكون ا وضبطت يف التكملة واألساس ابلكسر.3)
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بِ  رٌ  اجَلدح َتد  هبم اجلُوُع ا وخاُفوا َأن مَيُوُتوا ا َأغَلُقوا عليهم ابابً ا وَجَعُلوا :   أَن قا   ّمد بن :  ا وقا  ِشَِ كانوا ِإذا اشــــــــــــح
َجَرٍة  ُخلون فيها لَِيُموُتوا ُجوعاً. قا  (1)َحِظريًَة من شــَ نُرِيُد :  فقاَلتح  ؟ماَلكِ :  هلا َلِقَي َرُجر جارِيًَة تـَبحِكي ا فقا و  : ا َيدح

 :  وقا  الن ظ ار بُن هاشٍم اأَلَسِديّ :  قا  نـَعحَتِفدَ  َأن
ادٍ صــــــــــــــــــــــــــاَح هبــــــــــــمح عــــــــــــلــــــــــــ   فــــــــــــَ تــــــــــــِ  َزمــــــــــــانح  اعــــــــــــح

دٌ     فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ تـ عـــــــــــــــح رانح  مـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ِ األَق ـــــــــــــــاح اُع ب طـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ  ق

  
 ى يَُموَت.، وذلك أَن يُْغِلَق عليه باباً ، إِذا احتاَج ، َحتَّ  (2)اعتَقَد الرُجُل ، بالقاف :  َوجدتُه في كتاب ابن بُُزْرج:  قال َشِمر

 ، وسيأْتي. اعتَقََدهُ :  كذا اعتَفَدَ و

 َشدَّةُ. : يَْعِقُدهُ َعْقداً فانعَقَدَ  الَحْبَل والبَْيَع والعَْهدَ  َعقَدَ :  [عقد]

ةُ االشتِقَاقِ  َح به أَئِمَّ  ، ثم اْستُْعِمل في أَْنَواعِ  تَعَقَّدَ و ، اْنعَقد ، وقد َعقَّدهو ، تَْعقَاداً و َعقََده يَْعِقده َعْقداً  نَِقيض الَحّلِ ، العَْقدِ  أَنَّ أَصلَ :  والذي َصرَّ

،  َمْعقُود الَحْبَل فهو َعقَْدتُ :  ويقال:  وغيرها ، ثم استُْعِمل في التصميم واالعتقاِد الَجاِزِم. وفي اللَِّسان (3) العُقُودو من البُيوعاِت ، العُقُودِ 

العَْهَد ،  َعقَدَ و .الَمعَاقِدُ  : ، وَجْمعُه َمْعِقد:  من الَحْبل العَْقدِ  . وَمْوِضعُ انعقاداً  الَحْبلِ  (4) [َعْقدُ ] انعقَدو النَِّكاح ، ةُ ُعْقد وكذلك العَْهد ، ومنه

:  ءأَيمانُُكم. وقد قُِرى َعاقََدتو (5) (اُنُكمْ َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأميْ )أَكََّدهما. قال أَبو َزْيٍد في قوِله تَعالى  : َعقَّدهماو يَْعِقُدهما َعْقداً  واليَِميَن ،

ُقُضوا اْْلَمْياَن بَ ْعَد تَ وِْكيِدها)، بالتَّْشِديد ، معناه التَّوِكيُد والتَّْغِليُظ ، كقوِلِه تعالَى  َعقَّدت َسِمعت  : قال إِسحاُق بن فَرجو (6) (َوال تَ ن ْ

َ  ، أَي إِلى فاُلن ، ِإذا ُعنُقَهُ إِليه فاُلنٌ  َعقَدَ :  أَعرابِيًّا يقول :  بفَتح فسكونٍ  العَْقدُ و َحَسَب. : يَْعِقد َعْقداً  الحاِسبُ  َعقَدَ و إِليه َوعَكَدها كذلك. لََجأ

َماُن والعَْهدُ   .العُقُود:  جْمعُه الضَّ

اج :  العُُهوُد ، وقيلهي :  قيل (7) (اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا اِبْلُعُقودِ )وقوله تعالى  جَّ َأْوُفوا )هي الفَرائُِض الّتي أُْلِزُموها. وقال الزَّ
بعُضهم على بعٍض ، على ما يُوِجبُه  يَْعِقُدَها الّتي العُقُودِ و هللا تعالى عليهم ، َعقََدَها الّتي بالعُقُودِ  ، خاَطَب هللا المؤِمنين بالَوفَاءِ  (اِبْلُعُقودِ 

يُن.  الّدِ

 :  ، قال النابِغَة الَجَمُل الُمَوثَُّق الظَّْهرِ :  العَْقدُ و

ا ِإال   زَاُرهــــــــــــــــَ دٍ فــــــــــــــــكــــــــــــــــيــــــــــــــــَف مــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح  بــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

ُؤونُ     ه اخلــــــــــــــــَ ُقضــــــــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــح رٍّ لــــــــــــــــيــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــَ  ممــــــــــــــــَُ

  
 وأَبو عامٍر عبُد الَمِلك بُن َعْمرو .العَقَِديّ  منها بِْشُر بُن ُمعَاذٍ  ، يَْعنِي قيساً ، َذَكَرَها ابُن األَثِير ، بالتَّْحِريِك ، قَبيلةٌ ِمن بَِجيلَةَ أَو اليََمنِ  ، العَقَدُ و

قال ابُن عبد البَّرِ بن ُعبَاِد بن قَْيِس بن ثَْعلَبةَ ابِن بَْكِر بن وائٍل ، ومثله  (8)َمولَى الحاِرث  العَقَد يُْنَسب إِلى : بِن قَْيٍس البَْصِريُّ قال الحاكم

َل من أَقواِلهِم تَْرِجيُح القَْوِل األَِخيِر. وهللا أَعلم. َعقَِديٌّ  والّرشاطّي ، وأَبو علّي الغَسَّانّي ، وكلُّهم اتَّفَقُوا على أَنه  ، وأَنَّه ِمن قَْيٍس فتحصَّ

تَُج. في الِّلَسانِ  ُعْقَدةٌ :  العقَدو  وهو االْلتِواُء والرَّ

جلُ  َعِقدَ و  .يَْعقَُد َعقَداً  لسانُه عِقدَ و ، ُعْقَدة في ِلَسانِه:  َعِقدٌ و أَْعقَدُ  كفَِرَح فهو الرَّ

:  ه المصنِّف بقوله، هكذا أَوَرَده في نواِدِره. وقد فَسََّره الصاغانيُّ ، وقلَّدَ  تََشبُُّث َظْبيَِة الَّلْعَوةِ بِبُْسَرةِ قَِضيِب الثَّْمثَمِ  العَقَد:  قال ابُن األَعرابّيِ و

ْيِد ، واللَّْعوة أَي تََشبُُّث َحيَاِء الَكْلبِة بِرأِْس قَِضيِب الَكْلبِ   َحياُؤَها.:  األُنثَى وَظْبيَتُها : فإِنَّ الثَّْمثَم كْلُب الصَّ

 وهو ما َغلَُظ منه. وكذلك العََكَدةُ. أَْصُل الِّلسانِ :  بهاءٍ  العَقََدةو

ْمِل وتََراَكمَ  تَعَقَّدَ  ما:  كَكِتٍف وَجبَلٍ  ، العَِقدُ و ْمِل من كثْرةِ الَمَطِر. العَقَدُ :  . وقيلأَعقادٌ  ، والجمع واحُدهما بهاءٍ  ، من الرَّ  تََرطُّب الرَّ

__________________ 
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 من شجٍر.:  ( التكملة1)
 .«.. تقد الرجر ا ابلقاف ا وآَطَم وذلكاع»:  ( يف اللسان2)
 .«قوله والعقود هو تكرار والصواب حذفه»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 .33( سورة النساء اآية 5)
 .91( سورة النحر اآية 6)
 .1( سورة املائدة اآية 7)
 .319( انظر مجهرة ابن حزم ص 8)



4170 

 

بُوُر على العََملِ :  َكَكتِفٍ  (1) العَِقدو .:  َعِقدٌ  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. وقال غيره. َجَملٌ  الَجَمُل القَِصيُر الصَّ  قَويٌّ

يٍَّة فيه. َشَجٌر َوَرقُهُ يُْلِحم الِجَراحَ :  العَِقدُ و  لخاّصِ

، قال َعِديُّ بن  ِعْقداً  الدُّرَّ والَخَرَز وغيَره ، ِإذا اتََّخَذ منه اعتَقَدَ  ، وقد ودٌ ُعقُ :  ج ، وهي الَخْيُط يُْنَظُم فيه الَخَرُز ، الِقالَدةُ :  ، بالكسر الِعْقدُ و

قاعِ   :  الّرِ

نـــــــــــا و  َودِّعـــــــــــُ تح تــــــــــــُ ُة ِإذح قـــــــــــامـــــــــــَ نـــــــــــَ يــــــــــــح  مـــــــــــا ُحســـــــــــــــــــــــــَ

ِ و     اح بـــــــــــَ لـــــــــــح َدتح لـــــــــــِ قـــــــــــَ اانَ  اعـــــــــــتــــــــــــَ رحجـــــــــــَ ُذرًا ومـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
أَي بتْلَك الَمْنِزلِة في القُْرِب ،  أَي قَِريُب الَمْنِزلَةِ  القَابِلَِة ، َمْقعَدَ و ، اإِلزارِ  َمْعِقدَ  (2)ِهَي ِمنّي :  ، وفي األَساس هو منِّي يقال:  عن سيبويهو

ِة ، كالمكاِن وإِن لم يكن َمكاناً  ِة الّتي أُْجِريَْت ُمْجَرى َغْيِر الُمْختَصَّ  ، وإِنََّما هو كالَمثَِل.فَحَذف وأَْوَصَل ، ومن الظُُّروِف الُمْختَصَّ

 وما َحْولَه ، أَي الَحريِم ، وهو الّصواُب.:  أَي البئِر ، وفي المحكم َحِريُم البِئِر وما َحْولََها.:  العَاقِدُ و

 :  ، قال ساِعدةُ بن ُجَؤيَّةَ  أَو َوَضَع ُعنُقَهُ على َعُجِزهِ  للنَّْوِم ، ثَنَى ُعنُقَهُ :  عاقدٌ  َظْبيٌ وَ 

هـــــــــــــــا و  يـــــــــــــــتـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ وَم لـــــــــــــــَ اَ  يـــــــــــــــَ ا وافـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ َ

َة     كـــــــــــــ  ِش مـــــــــــــَ نح َوحـــــــــــــح دٌ مـــــــــــــِ بُ  عـــــــــــــاقـــــــــــــِ رَتَبـــــــــــــِّ  مـــــــــــــُ

  
 : ، قال النَّابِغَةُ الذُّبيانِيُّ  العََواقِدُ :  والجْمع

َباِء   (3) الَعَواِقدِ ِحساِن الُوُجوِه كالظِّ
ْت بالِّلقَاحِ و بَِذنَبِها فَيُْعلَُم أَنَّها قد َحَملَت ، تَْعِقدُ  أَْرتََجْت على ماِء الفَْحِل ، وذلك ِحينَ  الناقَةُ الّتي:  العاقِدةُ :  ، وفي التكملة العاقِدُ و أَنشد ابُن  أَقَرَّ

 :  األَعرابّيِ 

زحٌ   ــــــــــــــــــُ ٍة وبـ مــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح اٌ  ذاُت مــــــــــــــــــَ َ  مجــــــــــــــــــِ

دُ     َواقــــــــــــِ و ُ  عــــــــــــَ حــــــــــــًا وحــــــــــــُ قــــــــــــَ ــــــــــــَ تح ل كــــــــــــَ  أَمحســــــــــــــــــــــــــَ

  
ى، وذلك االلتواُء في َمْعقُودٌ  األََمةُ ، والّشاةُ الّتي َذنَبَُها كأَنَّه:  العَْقَداءُ و :  الِواليةُ على البَلَِد ، ج:  ، بالّضمّ  العُْقَدةُ و ، محّركةً. العَقَدَ :  ه يَُسّمِ

 عمرُ  إِليَّ  وأََحبُّهم ، وسلموآلهعليههللاصلىكْنُت آتِي المدينَةَ فأَلقَى أَصحاَب رسوِل هللِا ، »:  ، وفي َحِديِث قَْيِس بن َعبَّاٍد ، قال َكُصَردٍ  العُقَدُ 

ْبحِ فخَرَج ُعَمُر ، وبيَن يََدْيِه َرُجٌل ، فنَظَر في ُوُجوِه القَوم فعَرفَهم َغْيِري ، فدفَعَنِي من  بِ الخّطا بنُ  ّفِ وقام َمقَاِمي ، وأُقِيَمْت صالة الصُّ الصَّ

هة إِليه ، فقال جاَل َمدَّت أَعناقَها ُمتَوّجِ ثنا ، فما رأَيُت الّرِ وَرّبِ الَكْعبَِة ، قالها ثالثاً ، وال آَسى عليهم إِنما  (4) قَدِ العُ  َهلََك أَْهلُ :  ، ثم قَعَد يَُحّدِ

 .(5)وفسَّره أَبو منصوٍر بما قالَه المصنُِّف «. آَسى علَى َمن يَْهِلكون من الناِس 

ْيعَةُ والعَقَاُر الذي:  العُْقَدةو ً  اعتَقََدهُ  الضَّ  :  ، وأَنشد أَبو علّيٍ  صاِحبُهُ ِمْلكا

ُه و  ُروفـــــــــــُ تح صـــــــــــــــــــــــــُ َر َأحنـــــــــــحَ هـــــــــــح ا رأَيـــــــــــُت الـــــــــــد  مـــــــــــ   لـــــــــــَ

ِر و     ائـــــــــــــِ لـــــــــــــي  وَأوحَدتح ابلـــــــــــــذ خـــــــــــــَ دح عـــــــــــــَ قـــــــــــــَ  الـــــــــــــعـــــــــــــُ

  

ا  ِش حـــــــــىّت َرَددحهتـــــــــَُ يـــــــــح وَ  الـــــــــعـــــــــَ ُت ُفضـــــــــــــــــــــــُ َذفـــــــــح  حـــــــــَ

دح     وفـــــــــــًا َأن ُأجـــــــــــاَء ِإىَل َأحـــــــــــَ وِت خـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــُ  ِإىل ال

  
ً  [ها] اعتَقَدَ و َّْلتُه»:  ، ويروى «قَدتُهاعتَ  فإِنّه ألَّوُل مال»اْشتََراَها. وفي الحديث :  أَيضا  .«تَأَث

 ، أَي ِلواَليتِهم. لهم الَمْعقُوَدة البَْيعة يُِريد «َوَرّبِ الَكْعبَةِ  العُْقَدةِ  َهلََك أَْهلُ »:  في حديث أُبَيّ عليه ، و ُعِقدَ  ، وهو ما العَْقدِ  َمْوِضعُ :  العُْقدةو

ْمث والعَْرفَجِ. وأَنَكَرها بعُضهم في العَْرفَجِ. المكان الَكثِيُر الشََّجرِ  تَْكِفيِهم َسنَتَهم ، أَي ُعْقَدةٌ  في أَْرِض بَني فاُلنٍ :  يقالو  يَْرَعْونَه من الّرِ

. وكأَنَّ ُعْقَدةٌ :  ة الكثيرةِ النَّْخلِ يقَاُل ِللقَْريو النَّْخِل. الحائُط الَكثِيرُ :  عند العََربِ  العُْقَدةُ :  ُعْقَدةٌ  (6)ِلفاُلٍن :  قال ابُن األَْنبَارّيِ ، في قولهمو

ُجَل إِذا اتََّخَذ ذلك فقد أَْحَكَم أَْمَره ِعْنَد نَْفِسِه ، واْستَْوثََق منه ، ثم َصيَُّروا ُكلَّ َشيْ   .ُعْقدة:  ٍء يَْستَوثُِق الرُجُل بِه ِلنَْفِسِه ، ويَْعتَِمُد عليهالرَّ

ً  العُْقَدةُ و  الماِشية.:  ، وفي األُّمَهات اللُّغَوية الَكإِل ، الكافِي لإِلبِلِ  المكاُن الَكثِير:  أَيضا
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__________________ 
 ( ضبطت يف التهذيب ابسكان القاف ا ضبرت قلم.1)
 كاألصر والقاموس واللسان.« هو ميّن »:  ( يف األساس املطبوع2)
 : وصدره 33( ديوانه ص 3)

 يضربن ابأليدي وراء براغزٍ و 
 العقد بفتح العا وسكون القاف.:  النهاية( يف 4)
 ( يعين أن الُعَقد هي الوالايت عل  األمصار.5)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.6)
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ُجِل وِكفَايَتُهُ :  العُْقَدةُ و  .ُعقَدٌ :  ، وَجْمعُه ما فيه باََلُغ الرَّ

 عليه الَكْلبَةُ فاْنتَفََخ َطَرفُه ، عن ابِن األَعرابّيِ. َعقََدت ، إِذا ُعْقَدةٌ  وإِنََّما قِيَل له قَِضيبُهُ :  من الَكْلبِ :  العُقََدةُ و

 .ُعْقَدةٌ  كثيرةِ الشََّجِر ، فهي ُكلُّ أَرٍض ُمْخِصبةٍ و

ْبِط ، ولذلك قا:  ، قال الفارسيُّ  ُوُجوبُهُ  : ، كالبَْيعِ ونْحوه ءٍ من النِّكاِح ، وُكّلِ َشيْ  العُْقَدةُ و إِمالُك الَمْرأَةِ ، ألَنَّ أَْصل  : لواهو من الشَّّدِ والرَّ

 ً  النَِّكاُح بَْيَن الَزْوَجْيِن ، والبَْيُع بيَن الُمتَبايِعَْيِن. انعَقَدَ و النَِّكاحِ  ُعْقَدةُ :  إِْمالُك المرأَةِ ، كما قيل : ، فقيل العَْقدُ :  هذه الَكِلَمِة أَيضا

ى ُعْرَوةً أَيضاً. (1) [َمرَعى]يها من ما َكاَن فِ  الَجْنبَةُ من الَمْرَعى:  العُْقَدةو َل ، وتَُسمَّ ، هكذا في  والماُل الُمْضَطرُّ إِلى أَْكِل الشََّجرِ  عاٍم أَوَّ

ى:  سائر النَُّسخ. والذي في اللسان وال ُعْرَوةٌ ،  ُعْقَدةٌ :  وُعْرَوةً ، فإِذا كانَت الَجْنبَةُ لم يُقَل للشَّجر ُعْقَدةً  وقد يُْضَطرُّ الماُل إِلى الشََّجِر ، ويَُسمَّ

بِيَع فَحُسَن لَْونَُها قاعِ ، يَِصُف َظْبيَةً أَكلَت الرَّ  :  قال َعِديُّ بُن الّرِ

تح هلـــــــــا  بـــــــــَ دُ َخضـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــَ هـــــــــا  عـــــــــُ يـــــــــنـــــــــَ بـــــــــِ  الـــــــــربَاِ  جـــــــــَ

ا     هـــــــــَ كـــــــــِ لـــــــــح ا (2)مـــــــــن عـــــــــَ رَاَدهـــــــــَ ا وعـــــــــَ اهنـــــــــََ جـــــــــَ لـــــــــَ  عـــــــــَ

  
 ، وهو شْبهُ الَكْسِر. العَثُْم في اليَدِ  ْقَدةالعُ و

. د ، قُْرَب يَْزدَ :  ُعْقدةُ و  في َطَرِف الَمفَازةِ. نَقَلَه الصاَغانِيُّ

بن ثُعََل بن  (4)بن َعمِرو بن الغَْوِث بن َطيٍِّئ ، كانت تحَت َعْمِرو بن ِسْنبِِس بن ُمعَاوية بن َجْرَول  بن بُوالنَ  (3) بِْنُت ُمْعتَزِّ  ُعْقَدةُ  في َطيّئٍ و

احُ :  ومنهم ، وهم َولَد َعْمِرو بن ِسْنبِس ، وإِليها نُِسَب العُْقِديُّون َعْمِرو بن الغَْوث. ِرمَّ نبِِسّيِ  العُْقِديُّ  بُن الَجْهم الّطِ . الشاِعُر الّسِ  ، ذكره اآلِمِديُّ

 ، الحافظ ، الكوفّي. ُعْقَدةَ  ، بل هو لَقُب واِلِد أَبي العبّاس أَحمد بن محّمد بن َسِعيِد بن عبِد الرحمن ، المعروف بابنِ  اسُم َرُجلٍ :  ُعْقَدةُ و

ألَنَّهُ ال يَُطيَُّر ُغَرابُها ِلكثرةِ :  يَِطيُر ُغَرابُها. وفي الّصحاحهي أَرٌض كثيرةُ النَِّخيِل ال :  ، قال ابُن َحبِيب ُعْقدة آلَُف من ُغَرابِ  قولهمو

 كما قَالَهُ ابُن َحبِيب. وتُْمنَُع ألَنََّها َعلَُم أَرٍض بِعَْينِها ، ، كما تقدَّم ، ألَنَّها اسُم ُكّلِ أَرٌض ُمْخِصبَةٍ  ُعْقَدةٌ  َشَجِرَها. وتُْصَرفُ 

 َمْوِضعَاِن.:  (6)األَنصاِف  : وبخّطِ الصاغانّيِ  األَنصابِ  َدةُ ُعقْ و ، (5) الَجْوفِ  ُعْقَدةُ و

 من قَُرْيش. قَبِيلَةٌ :  ، َكُجَهْينَةَ  ُعقَْيدةَ  وبَنُو .(7)، نقله الصاعانيُّ  ع بين البَْصَرةِ وَضِريَّةَ :  َكُصَرٍد ، أَو َكتِفٍ  العقدو

 .عَقَدِ كال ، أَي َضْرٌب منه ، تَْمرٌ :  ، محّرَكةً  العَقَدانُ و

 .كالعُْقدة الذي في قَِضيبِه:  أَْعقَدُ  الْلتَِواٍء في َذنَبِه ، َجعَلُوه اسماً له َمْعُروفاً ، وقيل َكْلبٌ  الَكْلبُ :  األَْعقَدو

ئُْب الُمْلتَِوي الذَّنَبِ :  األَعقَدو  .أَْعقَدُ  وُكلُّ ُمْلتَِوي الذَّنَبِ  الذِّ

 :  وقال َجِريرٌ 

ٍم  يـــــــــــح ـــــــــــَ نـــــــــــاُت تـ اِد بـــــــــــَ تـــــــــــَ  تـــــــــــبـــــــــــوُ  عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــقـــــــــــَ

دِ مـــــــــــــض     قـــــــــــــح ِح يف الـــــــــــــدِّايرِ  الـــــــــــــعـــــــــــــُ وابـــــــــــــِ  الـــــــــــــنـــــــــــــ 

  
 ٌء أََحبَّ إِلى الَكْلِب من أَن يَبُوَل على قَتَادةٍ ، أَو على ُشَجْيَرةٍ ، َصِغيرةٍ غيِرَها.وليس شيْ 

 ُعِطفَت كاألَْبواب. عقودٌ  لهُ  هو البناُء الّذي ُجِعلَت الَمْعقودُ  البِناءُ و

 .أَْعقَادٌ و ُعقُودٌ :  العَْقدِ  أَْلَزقَهُ. وَجْمعُ :  يَْعِقُدهُ َعْقداً  البِناَء بالِجّصِ  َعقَدَ و طاِق البناِء ، العَْقُد َعْقدُ و

 وَزَعَم بعُض أَْهلِ :  (8)، قال ابُن ُدَرْيٍد  بالعََسلِ  يُْعقَدُ  َطعامٌ  : اليَْعِقيدُ :  قيلو حتَّى يَْخثَُر ، بالنَّارِ  يُْعقَدُ  َعَسلٌ :  اليَْعِقيدُ و

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
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 عركها.:  ( التهذيب2)
 «.مغرت»ويف اللباب :  «.ِمعحرَت بن َبوالن»ويف التكملة : « ُمعحرَتِّ »( يف نسخة  نية من القاموس : 3)
. وراجض فيه متام 402وما أثبت عن مجهرة ابن حزم ص « ابلنســــخ وليحررقوله حزو  كذا »:  وهبامش املطبوعة املصــــرية« حزو »( ابألصــــر 4)

 .«ِسنحِب »عامود نسب 
 عقدة اجلوف موضض يف لاوة كلب با الشام والعرا .:  ( يف معجم البلدان5)
يكن هبا شجر فليست ( ومثله يف معجم البلدان ا وهو اسم موضض ا واالنصاف مجض انصفة ا وهو كر أرض رحبة يكون هبا شجر ا فإن مل 6)

 بناصفة.
 ( وذكره ايقوت أيضاً يف معجمه.7)
 .279/  3( اجلمهرة 8)
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ِعيٌر ا ِإاّل   وهذا َمرحُدوٌد عليه.:  ا ويـَعحِضيد ا قا  يـَعحِقيد الل غِة َأن ليَ  يف كالم الَعرِب يـَفح
 :  وهو الَحِليُف ، قال أَبو ِخَراٍش الُهَذِليُّ  الُمعاقِدُ :  كأَمير العَِقيدُ و

ن  مح مـــــــــِ يـــــــــدٍ كـــــــــَ قـــــــــِ ُم  عـــــــــَ َدهـــــــــُ نـــــــــح ر  عـــــــــِ  وجـــــــــاٍر حـــــــــَ

وا    لـــــــــــُ تــــــــــــَ ِد   قـــــــــــد قــــــــــــَ هـــــــــــح اٍر بـــــــــــعـــــــــــَ ُن جمـــــــــــَُ  َومـــــــــــِ

  
 : ، أَي معروف ، واألَّول لُغَةٌ في الثَّانِي ، قال الراجز م:  ، من الِعنَِب واألَراِك والبُْطِم ونَْحِوهِ  العُْنقُودُ و ، بالكسر ، الِعْنقادُ و

َداُء    كالِعنحقادِ ِإذح ِلم جِي َسوح
 .ُمْعقَد فهو كأَْعقَدتُهُ  رواه بعُضهم ، أَغلَْيتُه حتّى َغلُظَ  تَْعِقيداً  ، أَي العسلَ  َعقَّْدتهو .َعنَاقِيدُ :  العُْنقُودِ  وجمعُ 

ّبِ ، ونْحِوه ويقال للقَِطران:  قال الِكسائيّ  بُّ ونحُوهما َعقَدَ :  وفي المحكم تَعَقَّدَ  حتَّى أَعقَْدتُه:  والرُّ  فهو أَعقَْدتُهو ، انعَقَدَ و ، يَْعِقدُ  العََسُل والرُّ

 َغلَُظ.:  َعِقيدٌ و ُمْعقَدٌ 

 كاألَبواِب. َمْعقُودةً  ، أَي طاقاتٍ  ُعقُوداً  َجعْلُت له:  تَعقيداً  البِنَاءَ  َعقَّْدتو

 الِخْنِزيَرةُ اْستَْحَرَمْت. استَْعقََدتو

ثٍ  (1) [، الُمعَقِّدُ ] الُمعَقِّدِ  أَعوذُ باهلِل منو  الساِحُر.:  كُمَحّدِ

اه.:  كالَمه َعقَّدَ و ، الغاِمُض من الَكالمِ :  كُمعَظَّمٍ  ُمعَقَّد ، وهو تَْعِقيدٌ  في كالِمهِ و  أَْعَوَصه وَعمَّ

بْ  تَعَقَّدَ و  الَمْبنِّيِ. كالعَْقدِ  السََّحاُب ، إِذا صارَ  تَعَقَّدَ  وكذا َمْبنِّيٍ  َكعَْقدٍ  صاَرتْ :  في الّسماءِ  قَْوُس قَُزحَ  تَعَقََّدتو .أَْعقََده ، وقد َغلُظَ :  سُ الّدِ

ُجُل ، مثل اعتَقَدَ و  .(2) اْقتَنَاهما : َضْيعَةً ، وماالً  اعتَقَدَ و بالفاِء. هكذا َرواه ابُن بُُزْرج بالقاف ، وقد تقّدم قريباً ، اعتَفَدَ  الرَّ

 ، وهو العَْهُد. دِ العَقْ  ، من تَعَاَهُدوا:  تَعَاقَُدواو اشتَرى َضْيعَةً أَو اتََّخَذ ماالً ، من َعقَاٍر أَو َغْيِره. (3) [إِذا] ُعْقدةً  فاُلنٌ  اعتقَدَ :  وفي األَساس

أَي في َرأْيِِه  «َضْعفٌ  ُعقَُدتِهِ  أَنَّ َرُجالً كان يُبايُع وفي»:  َرأْيٍ ، وفي الحديث َعْقدُ  ، أَي َمْعقُودٌ  مالَهُ :  يقالو تَعَاَظلَْت.:  الِكالبُ  تعاقََدتو

 ونََظِره في َمصاِلحِ نَْفِسِه.

،  عاقَْدتُه:  أَْلَزْمتُه ذِلَك ، فإِذا قُْلت:  َعِهْدت إِلى فاُلٍن في كذا وكذا ، وتأِْويلُه:  ، إِذا عاَهده ، ويقال عاقََده ، وقد الُمعَاِهدُ :  الُمعَاقِدُ و ، العَِقيدُ و

المعاَهدةُ :  الُمعَاقدة:  (4)أَيمانُُكْم  َعاقََدتْ  والَِّذينَ :  عليه ، فتأِْويله أَنَّك أَْلزْمتَه ذلك باستيثاٍق. وفي حديِث ابِن َعبَّاٍس في قوله تعالى َعقَّْدت أَو

 والِميثاُق واألَْيماُن َجْمُع يَِميِن القََسِم أَو اليَِد.

 ْؤِم.اللُّ  َعِقيدُ و الَكَرِم ، ِعِقيدُ  ُهو:  يقالو

 ، وهو َمجاٌز. َسَكَن َغَضبُهُ  ، إِذا ُعقَُدهُ  تََحلَّلَتْ :  يقالو

بِّيِ  يُْنَظمُ  َخْيطٌ :  الِمْعقَادُ و  ، بالكسر. كالِعْقدِ  ، نقله الصاغانيُّ ، فِيِه َخَرَزاٌت تُعَلَُّق في ُعنُِق الصَّ

مّ  ُعْقَدانُ و ا علَى التَّْشبِيِه له بالَكْلبِ الشاِعِر ، لَقَّبه به  لَقَُب الفََرْزَدقِ :  بالضَّ َمع الَكْلبَِة  الُمتَعَقِّد الذَّْنِب وإِما على التَّْشبِيِه بالَكْلبِ  األَْعقَدِ  َجِريٌر إِمَّ

 :  إِذا عاَظلَها ، فقال

َت اي و  َدانُ مـــــــــا زِلـــــــــح قـــــــــح وحَءٍة  عـــــــــُ َب ســـــــــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ

ريُهـــــــا    مــــــِ ئــــــيــــــمـــــــًا ضــــــــــــــــــــَ ــــــَ ســـــــــــــــــــــًا ل فح ــــــَ ي هبـــــــا نـ اجــــــِ نـــــــَ ــــــُ  يـ

  
 :  ، وفيه يقول لِقَصِرهِ  ُعْقَدان لَقَّبه:  منصوروقال أَبو 

ٌض  اشــــــــــــــــــــــــِ ىن  جمــــــــــُ رِي مــــــــــا متــــــــــََ عــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح  اي لــــــــــَ

رت ِ ح و     َدانُ مل يــــــــــــَ قــــــــــــح ا عــــــــــــُ َزعــــــــــــَ نـــــــــــــح ِس مــــــــــــَ وح  لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــَ

  
ْلحِ َمْوِضعاً.  أَي أَْعَرق في النَّْزعِ ، ولم يََدع للصُّ
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 ، قاله األَحمَر. اتَِّساعِ البِئْرِ  ِجَرابَِها ، أَي ويَْدُخَل أَعاله إِلىأَن يَْخُرَج أَْسفَُل الطَّّيِ :  في البِئْرِ  التَّعَقُّدُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 :  ، وأَنشد ثَعلبٌ  العَْقدُ :  التَّْعقادُ 

غــــــــــــــــــــا  نح بــــــــــــــــــــُ َك مــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــَ  ال ميــــــــــــــــــــَح

قـــــــــــــــــادُ ِء اخلـــــــــــــــــري     عـــــــــــــــــح مح  تــــــــــــــــــَ ائـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــ 

  
__________________ 

 اموس.( سقطت من األصر ا وزدانها من الق1)
 اقتناها.:  ( يف الصحاح2)
 ( زايدة عن األساس.3)
من ســــــــــــــورة النســــــــــــــاء. ومثة قراءة أخر  عّقدت ابلتشــــــــــــــديد معناه التوكيد  33اآية  (َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأمْياُنُكمْ ):  ( قراءة ابن عباس لقوله تعاىل4)

 والتغلية.
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 :  ، قال َجِرير اْعتَقَده كعَقََدهو

يـــــــــلـــــــــُة  دِ َأســـــــــــــــــــــــِ قـــــــــِ عـــــــــح نـــــــــهـــــــــا  مـــــــــَ ِ مـــــــــِ اح طـــــــــَ مـــــــــح  الســـــــــــــــــــــــِّ

ُث و     ـــــــــــــــح ي دُ َراي  حـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ عـــــــــــــــت ـــــــــــــــَ اابَ  ت قـــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــِ

  
 .تَعَقَّدَ و ، اْنعَقَد وقد

 .دِ العَقْ  َمواِضعُ :  الَمعَاقِدُ و

ُجِل ، إِذا لم يَكن عنده َغناءٌ   :  الَحْبَل ، أَي أَنَّه يَْعِجُز عن هذا ، على َهوانِِه وِخفَّتِه ، قال يَْعِقدُ  فاُلٌن ال:  وقالوا للرَّ

ال   الن حـــــــــــــــَ يبحُ حـــــــــــــــَ رح اي  ـــــــــــــــَ قـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــِإن تـ

لــــــــــَ ح و     عــــــــــح ــــــــــَ دح تـ قــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــَ ال   تـ حــــــــــَ نــــــــــح ُ
هــــــــــا املــــــــــ لــــــــــَ ــــــــــح بـ  حــــــــــَ

  
ْر إِلغضابِه وإِرغاِمِه ، حتَّى كأَنََّهاأَي تُِجدَّ   على نَْفِسه الَحْبل. تَْعِقدُ  وتَتََشمَّ

د للَكثَْرةِ. ُمعَقَّدة . وُخيوطُعقَدٌ :  ، والَجْمع العَْقدِ  َحْجمُ :  العُْقدةُ و  ، ُشّدِ

منه. وَحِقيقَةُ  انعقاِدَها ، أَي بالِخصال التي استَحقَّ بها العَْرُش الِعزَّ ، أَو بَمواِضعِ  «الِعّزِ ِمن َعْرِشكَ  بَِمعَاقِدِ  أَسأَلُكَ »وفي حديِث الدُّعاِء. 

 وأَصحاُب أَبي َحنِيفَةَ يَْكَرُهون هذا اللَّْفَظ من الدُّعاِء. : بِِعّزِ َعْرِشَك ، قال ابُن األَثيرِ :  معناه

قَيّاتِ :  اعتَقَدهو التَّاَج فَْوَق َرأِْسهِ  َعقَدَ و ، إِذا لم يَْستَِو. ْقدةٍ عُ  َجبََر َعْظُمهُ على:  ويقال به بِه ، أَنَشد ثَعلٌب البِن قَيٍس الرُّ  :  َعصَّ

دُ  قـــــــــــــِ تـــــــــــــَ عـــــــــــــح ِه  يــــــــــــــَ رِقـــــــــــــِ فـــــــــــــح اَج فـــــــــــــوَ  مـــــــــــــَ  الـــــــــــــتـــــــــــــ 

بُ     هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــذ  ُه ال ـــــــــــــــ  ٍا كـــــــــــــــبَن ـــــــــــــــِ ب ـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــل

  
:  من التُّيوِس  األَعقَدُ و الَمْفِصُل. : الَمْعِقدُ و .َعْقدٌ :  منه ، واحُدَها تَعَقَّد ما:  السََّحابِ  أَعقادُ و .داً ِعقْ  الدُّرَّ والَخَرَز وغيَره ، اتََّخَذ منه اعتَقَدَ و

 رفَعَْت رأَْسها َحَذراً على نْفِسها وعلى َولِدها.:  عاِقدٌ  وَظْبيَةٌ  ، إِذا َرفََع َذنَبَه ، وإِنَّما يَْفعَل ذلك من النََّشاِط. أَْعقَدُ  وفَْحلٌ  .ُعْقدةٌ  الِّذي في قَْرنِهِ 

 ُعنُقَه ، أَي الِوياً لها من الِكْبِر. عاقِداً  وجاءَ 

داً بَِري َعقَدَ  َمن»:  وفي الحديث في الُحروب ، فأََمرهم  يَْعِقُدونها وتَتََجعََّد. وقيل كانُوا تَْنعَِقدَ  هو ُمعَالََجتُها حتَّى قيل ، «ٌء منهِلْحيَتَهُ فإِنَّ ُمَحمَّ

 بإِرساِلها ، كانوا يَْفعَلُون ذلك تكبُّراً وُعْجباً.

 :  شَّّرِ ، وقال ابن ُمْقِبلٍ فاُلٌن ناِصيَتَه ، إِذا َغِضَب وتََهيَّأَ لل َعقَدَ :  لَِزَمه. والعَرُب تقول:  ءِ قَْلبَه على الشيْ  َعقَدَ و

ُه  مح ِإذح أَراُدوا زاَِيلــــــــــــــــــــَ وا َأخــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــُ  َأ بــــــــــــــــــــُ

دٍّ     واِط قــــــــــِ ــــــــــنَ أَبســــــــــــــــــــــــح ِدي ا عــــــــــاقــــــــــِ ــــــــــَ ي واصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــ  ــــــــــن  ال

  
 فيها. َمْعقُود أَي مالِزٌم لها ، َكأَنَّه «في نواِصيها الَخْيرُ  معقودٌ  الَخْيلُ »:  وفي حديثٍ 

 ٍء. إْبَراُمه.ُكّلِ شيْ  ُعْقدةُ و العَْزِم على النََّداَمِة ، وهو تَْحِقيُق التَّْوبِة. َعْقدَ  يُريد «النََّدمِ  ُعْقَدةُ  قُلوبِنَالََك من »وفي حديث الدُّعاِء 

ا جاَء بِِه رسوُل هللِا الِجْزيَةَ في ُعنُِقه فقد بَِري َعقَدَ  َمن»:  وفي الحديث ْزيِة ِكنَايةٌ عن تَقِريرها على الجِ  َعْقدُ  «وسلموآلهعليههللاصلىَء ِممَّ

ةُ للكتابِّيِ عليها. تُْعقَدُ  نْفِسه ، َكما مَّ  الذِّ

 َصَدَق وثَبََت. (2) [إِذا]بينَهما اإِلخاُء  اعتَقَدَ :  َصلَُب واْشتَدَّ ، ومنه:  (1)ُء الشيْ  اعتَقَدَ و

 الثََّرى َجعَُد. تَعَقَّدو استَْحَكم ،:  اإِلخاءُ  تَعَقَّدَ و

ٌد.:  ، على النََّسبِ  َعِقدٌ  وثًرى  ُمتََجعِّ

 اْنبَنَى وَظَهَر.:  يَعُِقدُ  الشَّْحمُ  َعقَدَ و

ْمِل من َكثْرةِ الَمَطِر.:  محّرَكةً  العَقَدُ و  تَرطُُّب الرَّ

 َعِسُر الُخلُِق ليس بَِسْهٍل.:  أَْعقَدُ  ولَئيمٌ 
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 كالقاِدح. (3)في األَْسناِن  العَقَدُ و

 الظَّْهِر. (4)ُمَوثَّقَةُ :  القََرا َمْعقُوَدةُ  وناقَةٌ 

 .ِعقادٌ و ُعقَدٌ :  بَِقيَّةُ الَمْرَعى ، والجمع:  العُْقدةو

 كذا بِقَْلبِه. اعتَقدو

باُع ، يعنِي ُمنِعَْت أَن تَُضرَّ البهائَِم ، أَي ُعوِلَجت باألَُخِذ  ُعِقَدتو لَّْسَماِت. (5)الّسِ  والّطِ

__________________ 
 َصُلب.:  واعتقد النو :  ( يف األساس1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 .«اإلنسان»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 وثيقة الظهر.:  ( يف األساس4)
 .«ابأُلَخذ بضم ففتح مجض ُأخذة ابلضم وهي رقية كالسحر أو خرزة يؤخذ هبا قاله اجملد:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
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ً »:  وسىوفي حديث أَبي م  َضْرٌب من بُُروِد َهَجَر. الُمعَقَّدُ  ، «ُمعَقَّداً و أَنه َكَسا في َكفَّارةِ اليميِن ثَْوبَْين َظْهَرانِيّا

ه :  وفي األَساس  ، فقيل له. (1)َمَسَح كاتٌِب قَلََمه بُِكّمِ

 ذا بَِذا. اعتَقَْدنا إِنَّما:  فقال

 السَّواِحُر.:  العَاقَِداتُ و

 قَْريَة بمصر.:  ُعْقَدةو

ر قَْوُل عاِصِم بن ثابِِت بن أَبي األَْقلح األَنصارّيِ حين قَتَله المشركو:  ، كُمْكَرمٍ  الُمْعقَدو َهاَم ، وبه فُّسِ  : ناسُم رجٍل نَبَّاٍل كان يَِريش الّسِ

ُعحَقدِ أَبو ُسَليماَن ورِيُش 
 امل

 ق ع د.:  هكذا يُرَوى ويُرَوى بتقديم القاف. وسياتي في

ّبِ.:  العُْكَدةُ  : في التكملةو العُْصعُُص.:  بالّضمّ  العُكَدةُ :  [كدع] ةُ ، وُجْحُر الضَّ  القُوَّ

 وَسُطه.:  ُمْعَظُمه وقيل : اللَِّسانِ  َعَكَدة:  . وقيلَعَكدٌ و .ُعَكدٌ :  والذَّنَِب وُعْقَدتُه ، والجْمع أَْصُل اللِّسانِ :  بالتَّْحريكو بالّضمّ  اْلعُْكَدةو

ئَتَيِن. أَْصُل القَْلبِ :  العََكَدةو  بين الّرِ

. ِريٌش يُنَقَُّط بِِه الُخْبزُ :  العََكَدةو  ، نقله الصاغانيُّ

 َوَسُطهُ.:  ءِ الشَّيْ  َعْكدُ وَ 

 :  ، قال َرجل من بَْلحاِرِث بِن َكْعب أَمكنَنِي:  ، من َحّدِ َضَرب يَْعِكُدني:  األَْمرُ  َعَكدنِيو

لِـــ  ُنصـــــــــــــــــح وحا هبـــــــا ســـــــــــــــــَ لـــَ ِذيـــن اصـــــــــــــــــطـــَ وحَم الـــــــّ  ي هبـــــــا الـــقـــَ

ودٌ ِإال  و     كـــــــــــــُ عـــــــــــــح مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َدبِ  ف ـــــــــــــح ن ـــــــــــــا أُم  جـــــــــــــُ ـــــــــــــن  ل

  
 نَْقتُل غيَر قاتِله.:  ُمْمِكٌن يقول:  َمْعُكودو ، (2)الظُّْلم :  أُم ُجْنَدب

َ :  إِليه فالٌن ُعنُقَه َعَكدَ و  األعراِب.كذا رواه إِسحاُق بُن فَرجٍ عن بعِض :  (3)، كعَقَد  لََجأ

ِزُم ،:  الَمْعُكودُ و الَمْلَجأُ.:  ، كَمْجِلٍس  الَمْعِكدو اِهُن الدائِمُ :  من الطَّعَامِ  ، المعكودُ و ، عن يَْعقُوب. الَمْحبُوسُ :  الَمْعُكودو الُمِقيُم الالَّ ،  الُمعَدُّ الرَّ

 ، أَي َعتِيٌد. َمْعُكودٌ  هذا:  ويقال

َسِمينَةٌ ، كلُّ ذلك بناًء َعلى :  َعِكَدةٌ  ناقةٌ و .َعِكدٌ :  منه ؛ والنَّْعتُ  كاستَْعَكدَ  وَصلُب لَْحُمه ، َسِمنَ :  يَْعَكُد َعَكداً  ، الضَّبُّ والبَِعيُر ، كفَِرحَ  َعِكدَ و

 ما أَوَرَده في ِسيَاقه.

بيُّ ، إِذا َسِمَن ، وأَّما اْستَْعَكدَ :  والِّذي في التكملة بَِشَجٍر أَو َحَجٍر ، َمخافةَ ُعقَاٍب ، كما سيأْتِي ، فال  (4)الضَّبُّ فهو إِذا تَعَصَّر  ْستَْعَكدا الصَّ

ْل.:  إِخال قَولَه ّب ، إِاّل تحريفاً ، فتأَمَّ  الضَّ

 ولََجأَ. لَِزقَ :  به َعِكدَ و

 اليابُِس من الشََّجِر ، بَْعُضها فَْوَق بَْعٍض.:  ، كَكِتفٍ  العَِكدُ و

إِلى اآلَن ، وال  أَهلُها باقِيَةٌ على اللُّغَِة الفَِصيَحةِ  َحرسها هللاُ ، وسائَر بِالِد اإِلْسالِم ، َزبِيدَ  َمِدينةِ  قُْربَ  باليََمِن ، َجبَلُ :  (5) كَسَحابٍ  ، دٌ َعَكاو

 لياٍل ، خوفاً على ِلسانِهم. (6)يُِقيم الغَِريُب عندهم أَكثَر من ثالث 

 .كعََكده ، لَِزَمه:  اعتََكَدهو



4179 

 

 َمَخافَةَ الَجواِرحِ من الطُّيوِر. ٍء ،إِلى شيْ :  ، وفي نُسخة ءِ اْنَضمَّ إِلى الشَّيْ :  الطائِرُ  اْستَْعَكدو

، مخافةَ ُعقَاب أَو بَاٍز ، وأَنشد ابُن األَعرابّيِ  (6)الضَّبُّ بَِحَجٍر ، أَو َشَجٍر ، إِذا تَعَصَّر بِِه  استَْعَكد وكذلك:  وعبارةُ المحَكم ، والتهذيب

احِ ، يَصف الضَّبَّ  ِرمَّ  :  للّطِ

َدتح ِإذا  كـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ ٍة  اســـــــــــــــــــــــتـ ـــــــــَ َداي رِّ كـــــــــُ ـــــــــكـــــــــُ ـــــــــه ب  مـــــــــن

رَحِ     رِّ َمســــــــــــــــــــــح َد  كــــــــُ ا لــــــــَ اهــــــــَ ِر وافــــــــَ خــــــــح ن الصــــــــــــــــــــــ   مــــــــِ

  
 * ومما يستدرك عليه :

 :  ِء القَيساجتمَع ، ويُْرَوى بَْيُت امرى:  الماءُ  ْعَكدَ استَ 

بحَر يف  َر  الــــــــفــــــــَ ــــــــَ دِ تـ كــــــــِ عــــــــح ــــــــَ تـ بــــــــاً  ُمســــــــــــــــــــــح اِء الحــــــــِ
َ
 املــــــــ

بِ     هـــــــَ لـــــح دِّ مـــــَ ن شـــــــــــــــــــــَ حـــــراِء مـــــِ َدِد الصـــــــــــــــــــ   عـــــلـــــ  جـــــــَ

  
__________________ 

 .«بلمته»( عن األساس وابألصر 1)
 الغدر والداهية.:  ( فسرها ابن األعرايب هنا2)
 جلب كبعكد ا واملعكد.:  يف القاموس( 3)
 .«تعصم به»:  ويف التهذيب« الذ»:  ( يف امكم4)
 ضبرت قلم.« ُعّكاد»( يف معجم البلدان 5)
 .«ثالثة»( ابألصر 6)
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غايتَُك وآِخُر أَْمِرَك ، أَي قَُصاَراك ، أَنشد ابُن :  أَن تَْفعََل كذا ، معناه كلِّه َمْعُكوُدكَ و هذا األَْمُر ، وَحبَابُك ، وَشبَابُك ، وَمْجُهوُدك ، َعْكُدكَ و

 :  األَعرابِّيِ 

وحا هبـــــــا  لـــَ وحَم الـــــــذيـــن اصـــــــــــــــــطـــَ ي هبـــــــا الـــقـــَ لـــِ ُنصـــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــَ

ودٌ ِإال  و     كـــــــــــــُ عـــــــــــــح مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َدبِ  ف ـــــــــــــح ن ـــــــــــــا أُم  جـــــــــــــُ ـــــــــــــن  ل

  
 ، أَن نَْظِلَم فَنَْقتَُل غيَر قاتِِلنا. وأُمُّ ُجْنَدٍب هنا الغَْدُر والدَّاِهيَةُ.لنا ، أَي قَُصاَرى أَْمِرنا وآِخُره  َمْعُكودٌ :  ثم فَسَّره فقال

. وقال ابُن ُشَمْيلٍ  َعْكَردَ :  [عكرد]  .َعْكَردةً  وَغلَُظ واشتَدَّ. وكذلك البَِعيُر ، َسِمَن وقَِويَ  إِذا:  الغاُلُم. أَهمله الجوهريُّ

فِها ، بكسر ففتح ، َرَجعَْت بي قِبَلَ و ، إِذا أَرْدُت أَن أَرَكَب بها َوْجهاً ، ناقَتِي َعْكَرَدتْ و . وأَنا كاِرهٌ  ، بضّمٍ فتَْشِديد ، أاُلَّ  ، نقله الصاغانيُّ

يكوُن ذلك في غيِر اإِلنسان. األُولَى واألَخيرةُ  َغليٌظ ُمْشتَدٌّ. وقد ُمتَقَاِرُب الُحلُِم ، أَو َسِمينٌ :  ، كَجْعفٍَر وبُْرقُعٍ وُعلَِبٍط وُعُصفُورٍ  َعكَردٌ  ُغالمٌ و

 عن ابِن ُشَمْيٍل.

الغَِليُظ الشَِّديُد العُنُِق والظَّْهِر ، من :  (1) العَُكِلدُ و العَُكِلدُ و ، الُمهُ زائِدةٌ :  وقيل كعَُكِلٍط ، خاثِرٌ :  كعُلَِبٍط وُعالبِطٍ  ، ُعَكاِلدٌ و ُعَكِلدٌ  لَبَنٌ :  [عكلد]

ةً ، الذََّكُر فيه واألُنثَى سواٌء. واالسماإِلبِل وغ  .العَْكلَدة:  يِرَها. وقيل الشَِّديُد َعامَّ

 : أَعاَلٌد ، قال ُرؤبة ، يصف فَْحالً  : ، وجمعُه َعَصُب العُنُقِ :  ، بفتح فسكون العَْلدُ :  [علد]

ِب الَعاَليبِّ ُجرَاِز اأَلعحاَلدح   َقسح
ْلُب الشَِّديدُ :  العَْلدُ و يُريد َعَصَب ُعنُِقِه.:  قال ابن األَعرابّيِ  (2) َعِلَد يَْعلَُد  ، الصَّالبَةُ واالشتِداُد ، والِفْعُل كَسِمعَ :  العَْلدُ و ءٍ من كّلِ شيْ  الصُّ

 .َعْلداً 

 أَيضاً اسم ع. (3)، بالكسر ويروى بالفتح  الِعْلَدةُ و

 موضع.:  العَْلَداةُ : و التَّْكِملةوالّذي في 

ْخُم الطَِّويُل الشَِّديُد ، وكذلك الفََرُس ، وقيل:  العَلَْنَدىو  ٍء ، ويَُضُم.الغَِليُظ من ُكّلِ َشيْ  هو:  البَِعيُر الضَّ

ْمِل ، وليس بَحْمٍض ، يَِهيج له ُدخاٌن َشِديٌد ، قال عنترة َشَجر َضْرٌب من:  العَلَْنَدىو  :  الرَّ

يــــــــــاً  ينِّ وِإنح كــــــــــنــــــــــُت انئــــــــــِ ُم مــــــــــِ يــــــــــكــــــــــُ بحتــــــــــِ يــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

َد ُدخــــــــــــاُن     نــــــــــــح لــــــــــــَ َودُ  الــــــــــــعــــــــــــَ ذح جِيَ مــــــــــــِ يــــــــــــح  ُدوَن بـــــــــــــَ

  
بينِي وبينَُكم. قال األَزهِريُّ  العَلَْنَدى ُدوَن بيتي ، أَي َمنَابِتُ  العَلَْنَدى ُدَخانُ :  أَي سيأْتِي ِمْذَوٌد يَذُوُدكم ، يعني الِهَجاَء. وقوله

:  قال اللَّْيثُ :  (4)

 ِمن الِعضاِه. َشَجرةٌ َطِويلةٌ ال َشْوَك لها:  العَلَْنداةُ 

ليست من الِعَضاِه ، شجرةٌ ُصْلبَةُ الِعيَداِن جاِسيَةٌ ال يَْجَهُدها الماُل ، و العَلَْنداةَ  ، ألَنَّ  العَلَْنداةِ  (5)لم يُصب اللَّيُث في َوْصف :  قال األَزهريُّ 

 وكيَف تكون من الِعضاِه وال َشْوك لها.

ُجِل ، وهي ، مع  العَلَْنداةُ و َصِغيراً كان أَو كبيراً ، لَهُ َشْوكٌ  من كان:  والِعضاهُ من الشََّجرِ  ليسْت بَِطويلٍة ، وأَْطَولُها على قَْدِر قِْعَدة الرَّ

. وحَكى :  ، على تقدير قاََلِنس ، كذا في التَّْهذيب. ويقال عالنِدُ :  بهاٍء ، ج علَْنداةٌ :  واِحُدهُ  ؛َكثِيفَةُ األَغصاِن ُمْجتَِمعَةٌ :  قِصِرَها َعالِديٌّ

 .َعلْدنَى:  سيبويه

 العَِظيمةُ الطَِّويلةُ.:  من اإِلبِل العَلَْنَداةُ :  وقال النَّْضر

الشَِّديُد :  كفَُراَدى العاَُلَدىو ، بضّمتين ُعلُْنَدى َجَملٌ :  ُربََّما قالواو َجَمٌل َعفَْرنَى ، : والعَفَْرنَاةُ مثلَُها ، وال يقال. قال َعلَْنَدى َجَملٌ :  وال يقال

ْخُم الطَِّويُل منها. وكذلك الفََرُس.:  وقيل من اإِلبِلِ   الضَّ

ما جاَء من المقصوِر على مثال فُعَالَى من األَسماِء ، وال يكون َوْصفاً إِالَّ أَن هذا باُب :  «المقصور والممدود»وقال أَبو علّيٍ القاِليُّ في 

جدُت في هاِمِشه بَِخّطِ يَُكسَّر على الواِحِد للجْمع ، نحو ُعَجالَى وُكَسالَى وُسَكاَرى. وهذا الضرُب يَْنقاُس فيَمن نَْستَْغنِي عن ِذْكِره. انتهى. وو
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فةَ في المفرِد نحو َجَملٍ :  بْعِض الفَُضالِء ما نَصُّه ا قَولُهم:  ، للقَِوّي ، وقال بعُض الَمغَاربةِ  ُعاَلَدى وقد أَثبَت بعُضهم الّصِ  َجَملٌ :  فأَمَّ

بع َحضَ  َعلَْنَدى فيمكن أَن يكون جْمعَ  ُعاَلَدى :  اِجُر. قالعلى غيِر قِيَاٍس ، وُوِصف به الَمفرد ، وإِن كان َجْمعاً تَْعِظيماً له ، كما قالوا للضَّ

 وهذا تأْويٌل َضِعيٌف ِجدًّا.

__________________ 
د.:  ( زيد يف امكم1)  والَعلحَكد ا والِعلحِكُد ا والِعلحكد والُعالِكد والِعل كح
 شديد بد  جراز.:  الشديد الياب . ويف جمموع أشعار العرب:  ( القسحب2)
 ( اقتصر يف معجم البلدان عل  الفتح.3)
 .218/  2 (علند)( التهذيب 4)
 صفة.:  ( التهذيب5)
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جاِل ، وفي شرح شيِخنَا الَكبِيرُ  : ، أَي بكسر فسكون فتشديد آِخره ، كِقتَْولٍّ  الِعْلَودُّ و وَحَكى جماعةٌ فَتَْح أَّوِله ، عن ابِن :  الَهِرُم من الّرِ

 َحبِيب.

ه:  قلت يرافِيُّ أَنََّها لُغةٌ. الِعْلَودُ :  نُسخِ الِكتابووقَع في بعِض :  وفي اللَِّسان ما نصُّ  ، بالتخفيف ، فَزَعَم الّسِ

ِزينُ :  الِعْلَودُّ و جاِل ، وقيل:  (1)، وقيل  الَوقُورُ  الثَِّخين ، السَّيِّد الرَّ  الغَِليُظ ، قال الدُّبَْيِريُّ يَِصف الضَّبَّ :  هو الُمِسنُّ الشَِّديُد ، من اإِلبِِل والّرِ

 : 

راَدٍة  ا عـــــــــــــَ بـــــــــــــ  اِن ضــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــ  مـــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ 

ريَاِن     بـــــــــِ َود انِ كـــــــــَ لـــــــــح ا  عـــــــــِ ا ـــــــــَُ رًا ُكشـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــح (2)صـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 :  ، فقال بالِعْلَودّ  َوَصَف الفرزدُق بَْظَر أُّمِ َجِريرٍ وَ 

ُم  كــــــــــــُ نــــــــــــح دافــــــــــــُض عــــــــــــَ
ُ

َ  املــــــــــــ ئــــــــــــح َود هــــــــــــابــــــــــــِ لــــــــــــح  عــــــــــــِ

ريِ و     ر  جمـــــــــــــــُِ راغـــــــــــــــِة كـــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

 ابـــــــــــــــُن املـــــــــــــــ

  
 ِعَظَمه وَصالبَتَه.وإِنََّما َعنَى به 

من َورائِها غيَر  حتى تُساقَ  بل يَْجِذب بِعُنُِقها القائُِد َجْذباً شديداً ، وقَلََّما يَقُوُدها التي ال تُقادُ  هيو الُمتَأبِّيَةُ ،:  بهاٍء ، من الَخْيلِ  ، الِعْلَودَّةُ و

 قاله ابُن ُشَمْيٍل. .(3)َطيِّعِة الِقيَاِد ، وال َسِلَستِه 

 َشِديدةٌ ، ذاُت قَْسَوةٍ ، وكذلك الّرجُل.:  ِعْلَودَّة ، وامرأَة الَهِرمةُ :  من اإِلبلِ  الِعْلَودَّةٌ و

لزيادة الِمِه ،  ع ن د:  في بكسر الدال األُولى وفتِحَها ، وسيأْتي والُمْعلَْنِدُد. دَّ.واْشتَ  َغلُظ واْكلَْنَدى إِذا الَجَملُ  اْعلَْنَدى:  قال أَبو السََّمْيَدعِ و

 ، أَي بُدٌّ. ُمْعلَْنَددٌ  يقال ما ِلي َعْنهُ 

. ما َوجدُت إِلى ذلك ً  (4)، بالَوْجَهْين  ُمْعلَْنَدداً  وقال اللِّْحيَانِيُّ ، بضم الميم والالم  ُمعُلَْنَددو ، ُددُمْعلُنْ  ما ِلي عن ذلك:  ، أَي سبيالً. وحَكى أَيضا

 ، وفتح األَخيرة ، أَي َمحيٌص.

دَ  ، لَِزَم مكانَه فلم يَْقِدْر أََحٌد على تَْحِريِكهِ  ُء ، إِذاالشَّيْ  َعْلَودَ و  :  ، قال ُرؤبة كاْعلَوَّ

َدا و  وحـــــــــــــــــــــــــــ  زيف ِإذا تـــــــــــــــــــــــــــَ ز ان عـــــــــــــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــــــــــــِ

ُه و     انـــــــــــــــــُ تح أَرحكـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ اقــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــَ و َداتــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ  اعـــــــــــــــــح

  
دَ و ُجلُ  اْعلَوَّ جالِ  الِعْلَودُّ :  العُنُِق ، قال أَبو َعْمرو ِعْلَودَّ  كان ُمَجاِشُع بُن َداِرمٍ  : ، قال أَبو عبيدةَ  َغلَُظ واشتَدَّ ، وَرُزنَ :  الرَّ الغَِليُظ :  من الّرِ

قَبِة. وأَما قوُل األَسود بن يَْعفُرَ   :  الرَّ

وِدَر و  َوديف غـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــح ا عـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــاِوٌ   هلـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــُ

رُ     راَدِة انشــــــــــــــــــــــــــِ اِن اجلــــــــــــُ مــــــــــــَ ثــــــــــــح يــــــــــــٌر كــــــــــــجــــــــــــُ بــــــــــــِ  نــــــــــــَ

  
 :  اسُم َرْملٍَة بعينِها ، وقال الراجز:  ُعنُقَها ، أَراد النّاقَةَ. والُجَرادة:  بِعْلَوّدَها فإِنَّه أَراد

َش  الٍم لـــــــــــــَ َودِّ َأي  غـــــــــــــُ لـــــــــــــح نـــــــــــــُ ح  (5) عـــــــــــــِ  الـــــــــــــعـــــــــــــُ

دٍّ محـــــــــــــــَِ ح     اٍس وال جـــــــــــــــَ بـــــــــــــــ  كـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــيـــــــــــــــ  بـــــــــــــــِ

  
 لََك ، لغةٌ لبعِض العرب ، كذا في اللسان.:  لََش ، أَراد:  قوله

ا يستدرك عليه  : * وِممَّ

اِسي ال يَْنقَاد وال يَْنعَِطف.:  (6) المعلد  الرَّ

 الفََرُس الشَِّديُد.:  العَلَْنَددو

 : البَلَُد الذي ليس به ماٌء وال َمْرًعى ، وسيأْتي:  الُمْعلَْنِددو

. وقال أَبو الَهْيثَم الكسر، ب الِعْلِكدُ :  [علكد]  :  ، وأَنشد العَُجوُز الدَّاِهيَةُ  هي:  ، أَهمله الجوهريُّ
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دٍ و  كــــــــــــــِ لــــــــــــــح فِّ  عــــــــــــــِ ا كــــــــــــــاجلــــــــــــــُ هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ تـ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ ثـ  خــــــــــــــَ

فِّ     ُدين ابلـــــــــــــكـــــــــــــَ وعـــــــــــــِ ي تـــــــــــــُ  :  قـــــــــــــالـــــــــــــتح َوهـــــــــــــِ

  

 َأاَل امحأَلن  َوطحبَـَنا وُكفِّ 

ُ :  قيلو  القَِصيرةُ اللَِّحيمةُ الَحِقيَرةُ القَِليلَةُ الَخْيِر. هي المرأَة

 ، كذا في النُّسخِ ، الشَّْحمُ :  ، َكِقْرَشبٍّ  العْلَكدُّ و

__________________ 
 الِعل وحُد والِعلحَود .:  وضبطا يف امكم« والِعلحَود  والَعلحَود  »:  ( يف اللسان1)
 ( علودان أي ضخمان.2)
الجي تنقاد بقوائمها و ذُب القائَد جذابً شـــــــديداً ا وقلما :  العلودة من اخلير:  غري طيعة القيادة ا وال ســـــــلســـــــة. وعبارة التهذيب:  اللســـــــان( 3)

 يقودها حىت يسوقها سائ  من ورائها وهي غري طيعة القياد وال سلسة. وانظر التكملة.
عن هامش املطبوعة )عحَلنحَدداً أي بفتح امليم وضمها ا ونر  أن املراد ابلوجها فتح الدا  وكسرها ما وجدت إىل ذلك َمعحَلنحَدداً ومُ :  ( يف اللسان4)

 (.الكويتية
 ( علود ا اعتمدان ضبرت التهذيب ا وضبطت يف اللسان بفتح الالم وكال ا ضبرت قلم.5)
 الَعلحُد.:  ( يف اللسان6)



4184 

 

 : الضخم ا وأَنشد الليثُ :  والّصواب
ُبوَر الَقرَا  (1)َأعحَيَ    ِعلحَكد اَمضح

د الاّلم.:  َشدَّد الّداَل اضطراراً ، قال:  قال  ومنهم َمن يُشّدِ

 ، كعُلَِكٍط وُعَكِلٍد. اللَّبَُن الخاثِرُ :  َكعُلَِبط ، ُعلَِكدٌ و

الشديُد العُنُِق والظَّْهِر ، من اإِلبِل وغيِرَها عن اللِّحيانّيِ.  الغَِليظُ :  لُّه، وبتشديد الاّلم أَيضاً ، كُ  كَجْعفٍَر وِزْبِرج وقُْنفٍُذ وُعلَبٍِط وُعالبِطٍ  علكدٌ و

ةً ، الذََّكر واألُنثى سواٌء ، واالسم:  وقيل  .العَْلَكَدةُ  هو الشِديد عامَّ

 في َخْلِقِه ، أَي ِغلٌَظ. (2)وُجْسأَةٌ  َعْلَكدةٌ  في فالنٍ :  وقال النَّْضرُ 

َداُد ، قال ُدَكين:  ِكدُ العاََل :  وفي التهذيب  :  اإِلبُِل الّشِ

َدا  ٍر جـــــــــــــاهـــــــــــــِ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ ت  بـــــــــــــِ  اي ِديـــــــــــــُر مـــــــــــــا بـــــــــــــِ

َ  و     نــــــــــــــــُ َت األَيـــــــــــــــــح لــــــــــــــــح َداال َرحــــــــــــــــَ اَلكــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

  
ْلُب الشَِّديدُ :  ، كَسفَْرَجلٍ  العَلَْنَكدُ و جاِل. الصُّ  من الّرِ

 كذا في التَّْهِذيب.

 * ومما يستدرك عليه :

 الِغْلَظةُ ، عن ابن ُشَمْيل.:  العَْلَكَدةُ 

 أَهمله الجْوَهريُّ ، والجماَعةُ. ، بكسرهما الِعْلَمادُ و الِعْلَماَدةُ :  [علمد]

 .(3) َعالِميدُ و َعاَلِمَدةٌ :  ما يَُكبُّ عليه الغَْزُل ، ج الِعْلَماَدةُ :  وفي التكملة

بِيَّ  َعْلَهْدتُ :  [علهد]  ومثله في الصحاح ، والتهذيب. أَحسْنُت ِغذاَءهُ :  الصَّ

تين ، وبضّم  ُعُمدٌ و ، محّرَكةً ، َعَمدٌ و ، في الِقلَِّة ، أَْعِمَدةٌ :  ج وهو الَخَشبَةُ القائَِمةُ في َوسط الِخبَاءِ  م ، كَصبُوٍر ، العَُمودُ :  [عمد] ، بضمَّ

 فسكون ، تخفيفاً ، الثالثةُ في الِقلَّة.

دٌ  كلُّ ِخبَاءٍ :  لَجْمع ، ويقالاسٌم ل:  العََمدُ :  وفي اللسان كثيرةٍ ، فيقال  أَْعِمدةٍ  كلُّ ِخبَاٍء كان طويالً في األَرِض ، يُْضَرب على:  . وقيلُمعَمَّ

 :  ، وأَنشد العََمدِ  أَْهل:  ، وال يقال العَُمودِ  عليُكم بأَْهل ذلك:  ألَْهله

ُر و  ودِ مــــــــــــــا َأهــــــــــــــح مــــــــــــــُ ــــــــــــــعــــــــــــــَ ٍر  ال ــــــــــــــنــــــــــــــا أَبهــــــــــــــح  ل

ســـــــــــــــــــــــــــــَ و    
ُ
ُم امل عـــــــــــــــَ  اُم لـــــــــــــــنـــــــــــــــا مبـــــــــــــــا ِ ال الـــــــــــــــنــــــــــــــــ 

  
 : وقال في قول النابغة

ُمَر ابلص ف اِح و  ُنون َتدح  (4) الَعَمدِ يـَبـح
خاِم.:  العََمد:  قال  أَساِطيُن الرُّ

َدة  ):  وأَما قوله تعالى ا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدة . يف َعَمد  ممَُدَّ إِهاٌب :  كما قالوا ُعُمدٌ و َعَمدٌ و ، ِعمادٍ  ، وهو جْمع« ُعُمدٍ  في»قُِرئَْت  .(5) (ِإَّنَّ

اءُ  ُعُمدٍ  أَنََّها في:  وأََهٌب وأُُهٌب. ومعناه اجِ. وقال الفرَّ جَّ ً  العُُمدو العََمدُ :  من النّاِر ، نَسب األَزَهريُّ هذا القَوَل إِلى الزَّ  للعَُمودِ  َجْمعَانِ :  جميعا

 ، مثل أَِديٍم وأََدٍم وأَُدٍم ، وقَِضيٍم وقََضٍم وقُُضٍم.

 ، بفتحتين. قال شيُخنَا َعَمدٌ  ما يُْسنَد بِه ، والَجْمع الِعَمادُ و ، بضّمتين ، وبفتحتين ، ُعُمدٌ و ، أَْعِمَدةٌ :  معروٌف ، والجمع العَُمود المصباح وفي

ً  فالعََمد:   . وهذا لم يُنَبُِّهوا عليه.ِلِعَمادٍ و ، ِلعَُمودٍ  ، محّرَكةً ، يكون جْمعا
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، وال تَْحتَاُجون مع  َعَمدٍ  أَحُدهما أَنَّه َخلَقَها َمرفُوعةً بال:  فيه قوالن:  قال الفَّراءُ  (6) (َخَلَق السَّماواِت ِبَغْْيِ َعَمد  تَ َرْوََّنا):  وقولُه تعالى

 بأَنَّ  (8)قُْدَرتُه. واحتَجَّ اللَّْيُث :  (7) [له]تَُرى  التي ال العََمدُ :  ، وقيل العََمدَ  ال تََرْوَن تِلك بِعََمدٍ  الرْؤية إِلى َخبٍَر. والقوُل الثاني أَنه َخلَقَها

ْنيا ، والسَّماُء مثُْل القُبَِّة أَطَرافُها على قاٍف  َعَمَدَها إِنَّ ُخْضرةَ الّسَماِء من :  ِمن زبَْرَجدةٍ َخضراَء ، ويقال (7) [وهو]َجبَُل قاف المحيُط بالدُّ

 ذلك الَجبَِل.

يِّدُ :  العَُمودو  الَمْعُمودُ  عليه في األُموِر ، أَو لُمْعتََمدا السَّ

__________________ 
 .«أعيث»( عن التكلمة وابألصر 1)
 .«وَجساة»( عن التكملة وابألصر 2)
 عالميد.:  ما تكب عليه كبة الغز  ا واجلمض:  العلمادة:  ( نص التكملة3)
 : ( صدره4)

 َخيِّ  اجِلّن إين َقدح أِذنحُت هَلُمح و 
 .9و  8( سورة اهلمزة اآيتان 5)
 .10( سورة لقمان اآية 6)
 : ( زايدة عن التهذيب7)
وهي عبارة « معناه أنكم ال ترون الَعَمد ا وهلا َعَمد:  قوله واحتج الليث اخل ذكر قبله يف اللســـــان ؛ وقا  الليث»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــرية8)

 التهذيب أيضاً.
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 :  قو  األعش ا ومنه  كالَعِميدِ   ِإليه ا
رَي  ـــــــــدُ حـــــــــىت  َيصـــــــــــــــــــــــِ ي مـــــــــِ ئـــــــــاً  عـــــــــَ كـــــــــِ ـــــــــ  ت ـــــــــقـــــــــوم مـــــــــُ  ال

رُ     جــــــــــــُ َوٌة عــــــــــــُ ُض عــــــــــــنــــــــــــه ِنســــــــــــــــــــــــــح دفــــــــــــَ  ابلــــــــــــر اِح يــــــــــــَ

  
عليِهم ،  يُْعتََمدُ  الِّذين ُعْمَدتُنا أَنتُم:  ، الواحد واالثناِن ، والجْمُع ، والمذكَّر والمؤنث فيه سواٌء ، ويقال للقَوم العُْمَدةُ  . وكذلكُعَمَداءُ  والجْمعُ 

 َحيِّه. َعُمودُ و قَوِمه ، َعِميدُ  وهو

في َظْهِره ، وهي الشَُّطُب ،  أَعمدةٍ  إِلى أَْسفَِله ، وربََّما كان للّسيِف ثالثةُ  (1) َشِطيبَتُهُ الّتي في َمتْنِهِ :  من السَّْيفِ  العَمود:  قال النَّضرو

 والشََّطائُِب.

هما العُْمدانِ و العُْمَدةِ و بالكسر ، ، كالِعَمادِ  العَْسَكِر ، َرِسيلُ :  وفي التكملة .(2)، كذا في النسخ  رئِيسُ :  العَُمودُ :  عن ابن األَعرابّيِ و  ، بضّمِ

َوْيُر.وهو ا  لزُّ

 العَُمود:  قال اللّيث .(3) «بَْطنِه فإِنه يَبِيع كيف شاَء وَمتَى شاءَ  َعُمودِ  على َجلَبَ  جالبٍ  أَيَُّما»:  عنههللارضيوفي حديِث ُعَمَر بِن الَخطَّاِب ، 

هابَةِ  ِشْبه:  من البَْطنِ   في َوَسِطه ، يَُشقُّ ِمن بَْطن الشَّاة. إِلى ُدَوْيِن السَُّرةِ  بالضّمِ ، ِعْرق يَْمتَدُّ من لَُدِن الرُّ

يه ، فصارَ  الظَّْهرُ :  البَْطن َعُمودُ  أَو م. كالعَُمود ، ألَنه يُْمِسُك البَْطَن ويُقَّوِ  له. وبه فََسرَّ أَبو عمٍرو الَحديَث المتقّدِ

على  (4) [ذلك]بَْطنه عن الَمَشقّة والتَّعَِب ، أَي أَنَّه يأْتي به على تَعٍَب َوَمَشقٍَّة وإِن لم يكْن  بعَُمود عندي أَنَّه َكنَى (4) [والذي: ] ُعبَْيد وقال أَبو

ُض له ، َحتَّى يَبيَع سْلعَته كما َشاَء ، فإِنَّه قد يُتَْرك وبيعَه ال يُ :  الّذي يَْجِلُب الَمتَاَع إِلى البالد ، يقول : َظْهره ، إِنََّما هو َمثٌَل. والجالب تَعَرَّ

 اْحتََمل الَمَشقَّةَ والتَّعََب في اْجتالبه ، وقاَسى السَّفََر والنََّصَب.

ةِ :  الَكبد َعُمودُ  : ، وقيل ِعْرٌق يُْسِقيها:  من الَكبد العَُمود: و قال اللَّْيث إِنَّ فاُلناً :  ، يَميناً وِشَماالً ، ويقالِعْرقاِن َضْخمان َجنَابَتَيِ السُّرَّ

نان ، العَُمودو عن ابن ُشَمْيٍل.:  من َكبِده من الُجوع َعُموُده لَخارجٌ   ء في وَسطه.الناتي (5) ما تََوسََّط َشْفرتَْيه من َعْيره:  مَن الّسِ

 ما استداَر فوَق الشَّْحمة.:  األُذُن َعُمودُ  التي ثَبَتَت عليه ، وقيل ُمْعَظُمها وقَِواُمَها:  من األُذُن ، العَُمودو

 ، أَي ما أَْحَزنك. َعَمَدك ما:  ، يقال الَحزيُن الشَّديُد الُحْزنِ :  (6) العَُمودو

 .َعُموداه وهما ِرْجاَلهُ :  من الظَّليم ، العَمودُ و

 الةُ.عليهما الَمحَ  تكون قائَمتاهُ :  من البئْرِ  العَُمودُ و

ر قولُُهم الَوتِينُ :  السَّْحرِ  َعُمودُ و  من َكبده من الُجوع. َعُموُده إِن فاَُلناً لَخارجٌ :  ، وبه فُّسِ

فيعَةُ ، َجْمعُ :  ، بالكسر الِعَمادُ و  :  ، قال الشاعر ويَُؤنَّثُ  ، يذّكر ِعَماَدةٍ  األَبنيَةُ الرَّ

ُن ِإذا و  ادُ حنــــــــــــــــــَح مــــــــــــــــــَ ر تح  عــــــــــــــــــِ يِّ خــــــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــــــَ

ــــــــــا    ــــــــــن لــــــــــي ــــــــــَ ن ي ُض مــــــــــَ ــــــــــَ ن  عــــــــــلــــــــــَ  اأَلحــــــــــفــــــــــاض لــــــــــَح

  
فيع:  قيل (7) (ِإَرَم ذاِت اْلِعمادِ ):  وقوله تعالى  .ُعُمدٌ :  . وجمعهالُمْعَمد معناه ذات الطُّول ، وقيل ذاُت البِناِء الرَّ

 يَْنتَقلُون إِلى الَكإَلِ ، حيُث كان ، ثم يَْرِجعُون إِلى َمنازلهم. َعَمدٍ  أَنهم كانوا أَْهلَ :  العَماد ذاتُ :  وقال الفّراءُ 

 .ِعَمادٍ  ، وأَهلُ  َعْمودٍ  ُهم أَهلُ :  يقال ألَصحاب األَْخبِيَة الّذين ال يَْنِزلُون غيَرَها:  وقال اللَّْيثُ 

دو َزْوِجي »وفي حديث أُّمِ َزْرع.  َمْنِزلُهُ ُمْعلٌَم لزائِِريه:  الِعَمادِ  َطويلُ  ، أَي َطويالً ، وفاُلن ُمْعَمداً  ، إِذا كان الِعَماد هو َطِويلُ :  عن المبّرِ

 بَْيِت َشَرفِِه. والعَرب تََضُع البَْيَت َموِضَع الشََّرِف في النََّسِب والَحَسِب. ِعَمادَ  ، أَرادتْ « الِعَماد َرفِيعُ 
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سر ، َذَكَره يَْعقُوُب في البََدِل ، وهو ُمَطاِوُع الثُّالثّيِ ، كاْنكَ  كأَْعَمَدهُ فاْنعََمدَ  ما أُقِيم به ، الِعَمادُ و ، بِِعمادٍ  أَقاَمهو َدَعَمه:  َعَمده يَْعِمُده َعْمداً و

باعّيِ ، على ما ُعِرف من اصطالحه ، قاله شيُخنا.  واْنَجبر ، ال الرُّ

__________________ 
 الجي يف وسرت متنه إىل أسفله.:  ( اللسان1)
 ( وهي أيضاً يف اللسان والتهذيب.2)
 ( انظر التهذيب واللسان.3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 .«غريه»( عن التهذيب ا وابلقاموس واألصر 5)
 وما يف األصر عطف عل  الذي قبله.« العميدُ »:  ( يف اللسان6)
 .7( سورة الفجر اآية 7)



4188 

 

 باألَساطين الَمنصوبة. يُْعَمد (1)الّذي تَحاَمَل الثِّْقُل عليه من فَوِق كالسَّْقِف  العَُمودو

 (2)َح به أَرباُب األَفعال. وال ِعبرةَ بإِطالِق المصنِّف على ما اْصَطلحه كما صرَّ ـ  ، من حّدِ َضَرب َعَمَده يَْعِمُدهو إِليه ، َعَمدو ءِ ِللشَّيْ  َعَمدَ و

، بالّضّمِ ،  ُعْمَدةً و ، بالكسر ، ِعماداً و ، محّركةً ، َعَمداً و ، بالفتح ، َعْمداً  «المصباح»والفيُّوميُّ في « المشارق»، وبه َجَزم ِعيَاٌض في 

ز. وزاُدوا« شرح الفصيح»ُكلُّها في  ، مصدر ميمّي ، األَّول من نوادر ابن األَعرابّيِ ،  َمْعَمداً و ، بالّضّم ، على القياس ، ُعُموداً :  للمطّرِ

ْزناً ومعنًى وتَصريفاً ، في كونه يَتعدَّى ، وَ  قََصَدهُ ـ :  «الفصيح»والثاني من َشْرح ابِن َعرفة لِشْعر ديواِن ُسَحيم ، كذا في شْرح اللِّبلّي على 

َدهُ  بنْفِسه ، وبالالم ، وبإِلى. دو كتَعَمَّ  .اْعتََمدهو له ، تَعَمَّ

 الَخَطإِ في القَتِْل وسائِر الِجنَايَاِت. (3)ِضدُّ  العَْمدُ :  قال األَزَهِريُّ 

 .(4) العَْمد الَمْحِض ، وِشْبهِ  العَْمدِ و قَتُْل الَخطإِ الَمْحِض ،:  والقَتُْل على ثالثِة أَْوجةٍ 

ً  الَمَرضُ  َعَمدَ و  : ، قال الشاعر أَْضنَاهُ وأَوَجعَهُ :  فاُلنا

 عاِمدِ َأال َمنح هِلَمٍّ آِخَر الل يحِر 
 ُموِجع.:  معناه

 :  روى ثعلٌب أَنَّ ابَن األَعرابّيِ أَنشُده لِسَماٍك العاِملّيِ 

ٌة  لــــــــــــَ يـــــــــــــح تح لــــــــــــَ جــــــــــــَ نح شــــــــــــــــــــــــــَ َدهح َأاَل مــــــــــــَ  عــــــــــــامــــــــــــِ

ٌة واحــــــــــــــــَدهح     لــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح مــــــــــــــــا أَبــــــــــــــــدًا لــــــــــــــــَ (5)كــــــــــــــــَ
 

  
ة ُموجعة.:  قال األَزهريُّ   .العَِميدُ  ، عن ابن األَعرابّيِ ، ومنه اشتُقَّ القَْلبُ  فََدَحهُ :  يَْعِمده الَمرضُ  َعَمَدهو أَي ُمِمضَّ

ا الِّذي : فقال ؟كيَف تَِجُدك:  وَدَخَل أَعرابيٌّ على بَْعِض العََرِب ، وهو مريض ، فقال له:  ، قال أَْسقََطهُ :  َعَمَدهُ يَْعِمدهو فَُحْصٌر  يَْعِمُدني أَمَّ

 .َمْعُمودٌ :  وأُْسٌر. ويقال للمريِض 

 الذي قبلَه من َحّدِ نََصر.، وهذا ، و أَْحَزنَهُ :  َعَمدهو بَْطنِِه. َعُمودَ  َضَربَ :  َعَمَده يَْعمدهو .بالعَُمود َضَربَهُ  َعَمَدهو

 كعَبَِد ، حكاه يعقُوُب في الُمْبدِل. َغِضبَ :  كفَِرحَ  عليه ، َعِمدَ و

 .(6)واألََمُد  العََمدُ  هو:  وقال األَزَهِريُّ 

َمدُ  العََمدُ :  وقال الغَنَِويُّ   الغََضُب.:  والضَّ

 لَِزَمهُ. ، ولَِزَب به ، إِذا بِهِ  َعِمدَ و َحِلَس به ، وَعِرَس به ،:  يقال:  عن ابن بُُزْرجو

ُكوبِ :  البَِعيرُ  َعِمدَ و البَِعيُر ، إِذا َوِرَم َسنَاُمه ِمن  َعِمدَ  ، وهي بهاٍء. وقيل َعِمدٌ  فهو بَِعيرٌ  وظاِهُرهُ َصِحيحٌ  ، انفََضَخ داِخُل َسنَاِمِه من الرُّ

 .َمْعُمودٌ و َعِميدٌ  لٌ َرجُ :  َعّضِ القَتَِب والِحْلِس واْنَشَدَخ ، ومنه قيل

ٍء تَعقََّد تَقَبََّض ، وتََجعََّد ، ونَِدَي ، وتََراكَب بعُضه على بْعٍض ، فإِذا قَبَْضَت منه على شيْ  : َعِمدٌ  ، فهو بَلَّلَهُ الَمَطرُ :  يَْعَمُد َعَمَداً  الثََّرى َعِمدَ و

تِه ، قال الراِعي يَصف بقرةً َوحشيّةً    : واْجتََمَع من نُُدوَّ

ًة  بــــــــَ يــــــــِّ ِح طــــــــَ بــــــــح اِض الصــــــــــــــــــــــ  يــــــــَ َدتح يف بـــــــــَ  حــــــــىت  غــــــــَ

َر      ــــــــــــ  ــــــــــــثـ ِدي وال بــــــــــــاَءِة ختــــــــــــَح
َ

ــــــــــــَح املــــــــــــ دُ رِي مــــــــــــِ  عــــــــــــَ

  
 وَجعُد تَعَقَّدَ  في َكفِّكَ  َحتَّى إِذا قَبَْضَت عليه ، إِذا َرَسَخ فيها الَمَطُر إِلى الثََّرى َعَمداً  األَرضُ  َعِمَدت:  َطيّبَةَ ِريحِ الَمبَاَءةِ ، وقال أَبو زيد:  أَراد

تِِه.  ِلنُُدوَّ

ُكوبِ  َعِمَدت:  قال النَّْضرو الثََّرى ، كَكتٍِف ، أَي َكثِيُر  َعِمدُ  ُهو:  يقالو خلَجتا:  ، وفي بعض األُمهات َوِرَمتَا واْختَلََجتا:  أَْليَتاهُ من الرُّ

 ٍر.، عن أَبي زيٍد وَشمِ  الَمْعُروفِ 
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بُ  أَْعَمدُ  أَناو  معناه:  عليه ، إِذا َغِضَب. وقيل َعِمدَ  بمعنَى أَْغَضُب ، من قولهم أَْعَمدُ :  ، وقيل منه ، أَي أَتَعَجَّ

__________________ 
 تطبيض.« السقف»:  ( املطبوعة الكويتية1)
 .«يتعد  بنفسه بر اب رفاصطلحه ا كذا ابلنسخ ا واصطلح ال :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 نقي .:  ( التهذيب3)
. وأما شــــــبه العمد فبن يضــــــرب .. ( اخلطب ام  أن يرمي الرجر حبجر يريد تنحيته عن موضــــــعه وال يقصــــــد به أحداً فيصــــــيب إنســــــاانً فيقتله4)

 (.عن التهذيب)اإلنسان بعمود ال يقتر مثله ا أو حبجر ال يكاد ميوت من أصابه ا فيموت منه. 
املعرفة ا ولو خف  كان « َمنح »عل  خروجه « أبداً »ما معرفة فنصـــب :  كما ا قا  يف التكملة واللســـان:   قوله»:  هبامش املطبوعة املصـــرية (5)

 .«جائزاً 
 الَعَبُد واألبُُد.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب6)
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َتِكي ا من قوهلم رُ  َعَمَدين:  أَتـََوج ُض وَأشح تُ  اأَلمح  َأوحَجَعيِن فـََوِجعحُت. : فـََعِمدح
دٌ و ، َعِميدٌ و َمْعُمودٌ  رجلٌ و الِّذي بَلَغ بِه الُحبُّ َمْبلَغاً ، ُشبِّهَ بالسَّناِم الذي اْنَشَدَخ :  ، وقيل َهدَّهُ الِعْشُق وَكَسَره الَمْشغوُف الِّذي:  كُمعَظَّمٍ  ُمعَمَّ

 اْنشداخاً.

 ؟.أَي ما يُوِجعُك ؟يَْعِمُدك ما:  ، ويقال له َمْعُمودٌ :  ويقال للمريض

ََّكأُ ويُتََّكلُ  يُْعتََمدُ  ما:  ، بالّضمِّ  العُْمَدةُ و  عليه في كذا ، أَي اتََّكْلت عليه. اْعتَمْدتُ و اتَّكأُْت عليه ،:  ءِ على الشيْ  اعتَمْدتُ و ، عليه أَي يُت

انِيُّ و ، العُُمدَّانُ و ، ، كعُتُلٍّ  العُُمدُّ و ً الشَّابُّ الممتِلي:  ، كُمْكَرمٍ  َمدُ الُمعْ و ، العُُمدَّ ْخُم الطَِّويُل.:  ، وقيل ُء َشبَابا أَي األُنثَى من كّلِ  وهي هو الضَّ

 بهاٍء. واحٍد منها

 .«العنايَة»، هكذا في سائر النُّسخ ، بتشديد الياِء التّْحتيّة ، ومثله في التكملة. والصواب تخفيفُها ، كما في  الَمْعُموِديَّةو

 ماءٌ :  الطََّهاَرة وهو : َمْعُموذيت ، بالذال المعجمة ، ومعناَها:  ُمعَّرب َمْعُمودية إِن لفظَ :  «شرح ديوان أَبي نَُواس»الصُّوليُّ في  وقال

 تَان لغَْيرهْم.كالخِ  ، يَْغِمُسوَن فيه َولََدُهْم ُمْعتَقديَن أَنه تَطهيٌر لَهُ  يُقَدَّس بما يُتْلَى عليه من اإِلْنِجيل للنَّصاَرى أَصفرُ 

َغَة هللاِ )وإِن :  في أَثناء البقرةِ « العناية»وفي  هناك في مقابلة ما كانت النََّصاَرى تَفعَلُه في أَوالِدَها ، على أَحِد الوجوه. أَشار له  (1) (ِصب ْ

 شيُخنا.

 وهو َمجاز. عليه. يَعتَِمُدون َرأْيِِهْم أَي َعلَى َوْجهٍ  َعُمودِ  استقاُموا على يقالو

 :  ل ُخفَاف بن نَْدبة، قا َعْيٍن ، أَي بِِجّدٍ َويَقينٍ  َعْمدَ و على َعْيٍن ، َعْمداً  فَعَْلتُهُ و

ا و  هـــــــَ يــــمــــُ مــــِ يـــــــَب صــــــــــــــــــَ د ُأصــــــــــــــــــِ ي قـــــــَ لــــِ يــــح ُك خــــَ  ِإنح تـــــــَ

داً     مــــــــح عــــــــَ ــــــــَ ا فـ كــــــــَ ــــــــِ ُت مــــــــال مــــــــح مــــــــ  ــــــــَ ي ــــــــَ ٍ تـ اح ــــــــ  عــــــــَ  عــــــــل

  
ى:  قَال الصاَغانيُّ  ن يَرى َشبَحاً ، فيَُظنُّه َصْيداً فَيَْرِميه ، فإِنَّه ال يَُسمَّ دَ  َعْيٍن ، ألَنَّه َعْمدَ  وَهَذا فيه احتِراز ِممَّ  َصْيداً على َظنِّه. قال شيُخنا تَعَمَّ

 وهذه دقيقةٌ.: 

 اليََمِن. بَِحْضَرَمْوت ، بفتح فسكون َعْمدٍ  واِديو

ْدتُ و . َحتَّى يَجتِمَع في َمْوضعٍ. كالِحَجارةِ  ِجْريَته بِتُراٍب ونحْوهِ  َوْجهَ  َسَدْدتُ :  تَْعِميداً  السَّْيلَ  َعمَّ  نقله الصاغانيُّ

. َرِكَب يَْسِري فيها ، إِذا لَْيلَتَهُ  فالنٌ  اعتََمدَ  يقالو  ، نقله الصاغانيُّ

د ، الطَّويلُ :  ، كُمْكَرمٍ  الُمْعَمدُ و ٌ ُعُمدَّانِيُّونَ :  ، والَجْمع َكُجلُبَّانٍ  ، كالعُُمدَّانِ  ، عن المبّرِ  َذاُت ِجْسٍم وَعبَالٍَة.:  (2) ةٌ ُعُمدَّانِيَّ  . وامرأَة

د ِخبَاء يقال كلُّ و دٌ  َوْشيٌ :  يقالو .بالِعَمادِ  َمْنُصوب ، بمعنَى كُمعَظَّمٍ  ، وهو ُمعَمَّ  .العُْمَدانِ  على َهْيئَة َضْرٌب منه ، وهو ُمعَمَّ

 وهم الذين ال يَْنِزلُون غيَرَها. أَهُل األَْخبِيَةِ :  الِعَمادِ  أَهلُ و

فِيعَةِ  أَهُل األَْبنِيَةِ  : الِعَماد أَهلُ  أَو أَيضاً. قاله اللَّْيُث. العَُمودِ  أَْهل:  مويقال له  ، وقد تقدَّم. العاِليَِة الرَّ

 في دياِرِهم. ع ِلبَنِي ُسلَْيمٍ :  الِعَمادِ  َغْورُ و

. ع بِمْصرَ :  ، بكسر العين ، وفتح الشين المعجمة ، والموّحدة وأَلف مقصورة الشَّبَى ِعَمادُ و  ، هكذا نقله الصاغانيُّ

 َحِصينة ، يسُكنُها األَكراُد. قَْلعَةٌ َشماِليَّ الَمْوِصلِ :  ، بالكسر الِعَماِديَّةُ و

 بن يَْعُصر. َجبٌَل في أَْرِض َغنِيّ :  ة والفاءِ وسكون الّراِء وفتْح التّْحتِيّ  (3)، بكسر الغين وفتحها  َغْريَفَةَ  َعُمودُ و

 بن َخَصفة. ماٌء لُمَحاِرب:  على صيغَة اسم مفعُول (4) الُمَحدَّثِ  َعُمودُ و
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 .(6)ببالِد العََرب :  ، هكذا في النسخ. وفي التكملة أَْطَوُل َجبٍَل بالَمْغِربِ  (5) َسَواِدَمةَ  َعُمودُ و

 آخر. ع:  الَحِفيَرةِ  َعُمودُ و

__________________ 
 .138( سورة البقرة اآية 1)
انة.:  ( يف التكملة2) انية وُعُمد   وامرأة ُعُمد 
 ( قيدها صاحب معجم البلدان بكسر الغا فقرت.3)
 ( قيدها يف معجم البلدان بفتح الدا  املخففة ضبرت قلم.4)
 بضم السا وفتح الواو ضبرت قلم. (عمود)( قيدت يف معجم البلدان 5)
 .«بالد العرب»( وهي أيضاً يف معجم البلدان 6)
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هما. ومن ذلك قولهم ال يَْرقَاُهَما إِالَّ طائِرٌ  ، َجبَالِن َطِويالنِ :  السَّْفحِ  َعُمودُ و ، اْلبَانِ  َعُمودُ و والُمراُد « َعُمودٍ  العُقَاُب يَبِيُض في رأِْس »:  ِلعُلُّوِ

 الُمْستَِدقُّ الُمْصِعُد في الّسماِء. به الَحبَلُ 

 ، وهو َجُروٌر أَنَكُد. ماٌء ِلبَنِي َجْعفَرٍ :  الَكْودِ  َعُمودُ و

ا يستدرك عليه  : * وممَّ

 .َعَمداً  َجعََل تحتَه:  ءَ الشيْ  أَْعَمدَ 

 نِبِِه بالَوَسائِِد ، أَي يُقَام.من َجَوا يُْعَمدَ  الَمِريُض ال يَْستَِطيُع الُجلُوَس ، ِمن َمَرِضِه ، حتّى:  العَِميدُ و

. وهو على لُغَِة من قال أََكلُوني البراغيُث. وهي لغةُ َعِميداً  ، أَي َصيَّرتاه ِرْجاَلهُ  أَْعَمَدتَاهُ و»:  وفي حديث الَحَسن ، وَذَكَر طاِلَب الِعْلم

 ٍء.َطيِّي

 :  العَصا ، قال أَبو َكبِيٍر الُهَذليّ :  العَُمودو

ِدي  هــــــــــح ودُ يـــــــــــَ مــــــــــُ ُم  الــــــــــعــــــــــَ رِيــــــــــَ  ِإذا هــــــــــُ  لــــــــــه الــــــــــطــــــــــ 

وا و     نـــــــــُ عـــــــــَ دُ  ـــــــــَ مـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَ رِ  يـ هـــــــــَ رِيـــــــــِ  اأَلســـــــــــــــــــــــح  لـــــــــلـــــــــطـــــــــ 

  
َك ، على الَمثَل.:  عليه في األَمر اعتَمدو  اسٌم لكّل َسبٍب زاَحْفته.:  االْعتَِمادو تََورَّ

 أَساِطيُن الّرخاِم.:  ، محّرَكةً  العََمدو

ه :  الكتاب َعُمودِ  قَْلبَِك. وهو مذكوٌر في َعُمودَ  اجعَلْ :  القَْلِب كذلك ومن ذلك قولُهم َعُمودُ و َوَسُطه ُطوالً.:  اللَّسانِ  َعُمودُ و  (1)في فَّصِ

ْبحِ  َعُمودُ و يَْستَِقيُم إِاّل به.قَِواُمه الّذي ال :  األَْمرِ  َعُمودُ و الّتي في مواِضع الِقالدة ، والعرُب تَْستَِحبُّها.:  في الفرِس  العَُمودِ  ودائرةُ  ما :  الصُّ

ْبحِ ، على التَّْشبيه بذلك. َعُمودُ  تَبَلََّج من َضْوئِِه ، وهو الُمْستَْظِهُر ِمْنه ، وَسَطعَ  ،  (2)ما استقاَمت عليه السَّيَّارةُ من نِيَّتِها :  النََّوى َعُمودُ و الصُّ

 ع منه في السماِء ، أَو يَْستَِطيل على وْجِه األَرض.ما يَْسطَ :  اإِلعصارِ  َعُمودو على الَمثَل.

 قَِواَمه.:  األَمرِ  َعِميدُ و

 قَْصَدك.:  ُعْمَدتَك واْلَزمْ 

 مكانُه.:  الَوَجعِ  َعِميدُ و َمْصُموٌد ، أَي مقصوٌد بالَحوائِجِ. َمْعُمودٌ  وفالنٌ 

أَراَدْت به «. العََمد أَقام األََود ، وَشفَى:  وا ُعَمراه:  أَنَّ ناِدبَتَه قالت»:  يث ُعَمرَوَرٌم وَدبٌَر ، يكون في الظَّْهِر. وفي حد:  ، محركةً  العََمدُ و

يَاَسةَ.  أَنه أَْحَسَن الّسِ

 . كَسَرَها ثِقَُل ِحْمِلها.َعِمَدةٌ  وناقَةٌ 

 الموضُع الذي يَْنتَِفُخ من سنَاِم البَعير وغاِربِه.:  ، بالكسر الِعْمَدةُ و

ا َعِمدَ و  .العَِمد ، إِذا ُعِصَر قَْبَل أَن يَْنَضَج فََوِرَم ولم تَخْرج بَيَضته. وهو الُجْرح َعَمداً  ُج ، كفَِرَح ،الُخرَّ

 قَِضيُب الَحِديد.:  العَُمودو

َق ، بالتشديد :  ِمن َكْيٍل ُمِحَق ، وُرِوَي عن أَبي ُعبيد أَْعَمدُ :  وفي كالمهم  معناه هل أَِزيُد على أَن ُمِحَق َكْيِلي. .(3)ُمّحِ

أَي هل كان إِاّل هذا ، أَي أَنَّ هذا ليس بعاٍر ، وُمراده بذلك  ؟، أَي هل زاد على هذا« ِمن َسيٍِّد قَتَلَه قَوُمه أَْعَمدُ »:  وقول أَبي َجْهٍل في بَْدرٍ 

ن على نَْفِسه ما َحلَّ به من الَهاَلِك   ميَّادةَ ، ونسبه األَزهريُّ البن ُمْقبِل ، قال ابنُ  (4)أَن يَُهّوِ
(5)  : 

ٍة  رِيـــــــــــــهـــــــــــــَ وحِم كـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ر  يـ ٌ  كـــــــــــــُ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُم قـ د  قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ  تـ

ىَن و     ثــــــــــح ا (6)يـــــــــــُ وهبــــــــــُ اِء ُذنــــــــــُ  عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا يف الــــــــــر خــــــــــَ
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دُ و  مـــــــــــَ ُم  َأعـــــــــــح وهـــــــــــُ مح َأخـــــــــــُ اهـــــــــــُ فـــــــــــَ  مـــــــــــن قـــــــــــوٍم كـــــــــــَ

ا    يـــــــــوهبـــــــــُ تح نـــــــــُ لـــــــــ  ـــــــــُ ُث فـ يـــــــــح اِدي حـــــــــَ َدام اأَلعـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــِ

  
 :  اسم َموِضع ، قال حاتِم الطائِيُّ :  َعُمودانُ و َكفَْينَا إِْخَوتَنَاِزْدنَا على أَن :  يقول

ِر  فــــــــح ٍة قـــــــــَ نــــــــَ ن ِدمــــــــح يــــــــَك مــــــــِ كــــــــِ بــــــــح َت ومــــــــا يـــــــــُ يــــــــح كــــــــَ  بــــــــَ

ٍف ِإىل واِدي     قــــــــــح وَدانَ ِبســــــــــــــــــــــــُ مــــــــــُ رِ  عــــــــــَ مــــــــــح  فــــــــــالــــــــــغــــــــــَ

  
فه كتَْصِحيِفه يوم بُعاث.ُغْمَداَن ، :  أُراه أَراد:  اسُم َجبَل أَو موضعٍ قال األَزهريُّ :  ُعْمَدانُ  وعن اللَّْيث ؛  بالغين فَصحَّ

__________________ 
 ومتنه.:  وزيد يف األساس« نصه»( عن األساس ا وابألصر 1)
 بيتها.:  ( اللسان2)
 أيب عبيد. أما اللسان أيب عبيد كاألصر.:  ويف التهذيب أيب عبيدة ويف موضض آخر«  ُِ ّ »:  ( يف التهذيب واللسان3)
:  قا  األزهري:  هذا استفهام أي أعجب من رجر قتله قومه:  وزاد يف اللسان بعد ما ذكره الشارح ا وقا  ِشر»:  وعة املصرية( هبامش املطب4)

 .«أعمد من سيد ا فحذفت إحد  اهلمزتاأ كان األصر
 وقا  ابن ميادة ا وذكر الببتا.:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب5)
 وينث .:  ( التهذيب6)
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كان بها بطَّال بُن أَحَمَد  : كيَْضِرب قَْريَةٌ باليََمِن. هكذا َضبََطَها التقيُّ الفاِسّي ، قال يَْعِمدَ  موِضٌع ، َذكره ابُن ُدَرْيد. وذو:  ، بالكسر ْمَدانُ عِ و

. ثِي اليََمن ، وشاِرُح البَُخاريَّ  الركبّي أَحُد محّدِ

دُ :  [عمرد] دٌ  َسْبَسبٌ :  ، بالّضّم ، يقال كالعُْمُرودِ  ، ءٍ الّطِويُل ِمن كّلِ شيْ :  ، كعََملَّسَ  العََمرَّ  :  عن ابن األَعرابّيِ ، وأَنشد (1) [َطِويلٌ ]:  َعَمرَّ

ِد  َوســـــــــــــــــــــــــــــــ  اَن ومل يــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــَ اَم َوســـــــــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ

دِ     ِر اأَلرحمــــــــــــَ عــــــــــــح ِه كــــــــــــفــــــــــــِ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ نـ ــــــــــــح يـ ُح عــــــــــــَ  مَيحســــــــــــــــــــــــــَ

  

ِد  اِء الــــــــــــيــــــــــــَ رحقــــــــــــَ ِر خــــــــــــَ اِع الــــــــــــّرِجــــــــــــح نــــــــــــَ  ِإىل صــــــــــــــــــــــــــَ

ِب     بحســـــــــــــــــــــــــــــَ ارٍة ابلســـــــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــــــ  ّرِدِ خـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

  
دُ :  يقالو ٌد.:  ، يقال الشَِّرُس الُخلُِق القَِويُّ :  العََمرَّ  فََرٌس َعَمزَّ

دُ و ً :  العََمرَّ ئُْب الَخبِيُث ، قال َجِريٌر يَِصُف فََرسا  :  الذِّ

ُه اب بــــــــ  ٍد ُيشــــــــــــــــــــــَ ٍح هنــــــــَح حــــــــَ  عــــــــلــــــــ  ســــــــــــــــــــــابــــــــِ  لضــــــــــــــــــــــ 

يـــــــــدًا     ُ  ســـــــــــــــــــــــِ اد فـــــــــيـــــــــه الـــــــــر كـــــــــح ر داِإذا عـــــــــَ مـــــــــَ  عـــــــــَ

  
دُ و  وَكأَنَّه أََخَذه من قَْوِل الُمعذَّل بِن عبِد هللا. الَخبِيُث الدَّاِهيَةُ :  العََمرَّ

ُه  المــــــــــــــَ و ااًل كــــــــــــــَبن  غــــــــــــــُ حِّ جــــــــــــــَ ن الســــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــِ

اِن     نــــــــــَ دًا يف الــــــــــعــــــــــِ بــــــــــح رُِّف ســــــــــــــــــــــــِ ر داُيصــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ  عــــــــــَ

  
 من الَخْيِل الّتي تَُصبُّ الَجْرَي.:  السُّّحِ. يُِريدُ من :  قوله

ْبد  هو سْبُد أَْسباٍد.:  الدَّاِهيَةُ ، يقال:  والّسِ

 :  أَنشدتْنِي امرأَةُ َشدَّاٍد الِكالبِيَّة ألَبيها:  وقال أَبو عدنانَ 

َوِد  وٍ  أَقــــــــــــــــــح رٍّ ذي ُفضــــــــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــَ  رِفـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــَ

دِ     وفـــــــــــــِ وحٍز مـــــــــــــُ َ ِه ِبـــــــــــــِ يـــــــــــــح عـــــــــــــَ اُ  ِنســـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــَ غـــــــــــــح ـــــــــــــَ  يـ

  

 َعَمر دِ الس ِبيِب َسِلٍب  (2)َصايف 

د فسأَلتَُها عن ِحيُل من اإِلبلِ  النَِّجيبةُ ،:  (3)، وفي بعض الروايات  النَِّجيبُ :  ، فقالت العََمرَّ ِحيُل الذي يَْرتَِحلُه الّرُجُل :  ، وقالت الرَّ الرَّ

دُ و فيَرَكبُه. ئْب. بنِ  فََرُس َوْعلَةَ بِن َشَراِحيلَ :  العََمرَّ  َزْيٍد ، على التَّْشبِيه بالذِّ

َدةُ و دة ، كلٌّ منهم مذكور  وأَْبَضعَةَ  محّركةً ، وَجَمدٍ  ، كالهما كِمْنبٍَر ، أُْخُت ِمْشَرحٍ وِمْخَوٍس :  بَِهاءِ  ، العََمرَّ ، بفتح الهمزة ، وسكون الموحَّ

تُهم في كتب السيَِر.:  وسلموآلهعليههللاصلىالذين لَعَنَُهُم النَّبِيُّ  في َمَحلِّه ، وهم  وقِصَّ

 * ومما يستدرك عليه :

دٌ  شأْوٌ :  عن أَبي َعمرو  :  ، قال َعوُف بُن األَحوص َعَمرَّ

يـــــــــــفـــــــــــَ  نـــــــــــِ لـــــــــــَ  حـــــــــــَ تــــــــــــح تح َثَرحُت هبـــــــــــم قــــــــــــَ  َة ِإذح أَبـــــــــــَ

اَء     جــــــــــــَ ِم ِإال  الــــــــــــنــــــــــــ  َوهتــــــــــــِِ ِنســــــــــــــــــــــــــح ر َدابــــــــــــِ مــــــــــــَ  الــــــــــــعــــــــــــَ

  
دُ و  :  السَّْيُر السَِّريُع الشَِّديُد ، وأَنشد:  العََمرَّ

يــــــــــِخ  نــــــــــِ
ُ
مِّ املــــــــــ هــــــــــَ لــــــــــح مح أََر لــــــــــِ لــــــــــَ ــــــــــَ ٍة   (4)فـ لــــــــــَ رِحــــــــــح  كــــــــــَ

جـــــــــــاَء     وحُم الـــــــــــنـــــــــــ  ث  هبـــــــــــا الـــــــــــقـــــــــــَ ر َداحيـــــــــــَُ مـــــــــــَ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
بِيبُ :  ، ذكر هذه الُّلغَاِت الثالثةَ اإِلماُم أَبو َزيٍد ، وهو ، كَجْعفٍَر ، وقُْنفٍُذ ، وُجْنَدبٍ  العْنجدُ :  [عنجد] واقتََصَر أَبو حنيفَةَ على األَِخيرتين ،  الزَّ

بِيبِ :  وَزَعَم ، عن ابِن األَعرابّيِ  واةِ في قوِل الشاعر نهاألَسوُد م:  كقُْنفُذٍ  العُْنُجدُ  أَو َضْرٌب منه. أَو أَنَّه َحبُّ الزَّ  :  كذا نُِقَل عن بعِض الرُّ

ٍة  لـــــــــــــــَ دح ِ  يف خـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  مـــــــــــــــَ َدا كـــــــــــــــالـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  غـــــــــــــــَ

ارِيِّ      ظــــــــــــــَ دِ ُرُ وُس الــــــــــــــعــــــــــــــَ جــــــــــــــُ نــــــــــــــح  (5) كــــــــــــــالــــــــــــــعــــــــــــــُ
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 : ، كَجْعفَر ، قال الخليلُ  العَْنَجد هو:  وقال غيُره:  قال األَْزَهِريُّ 

 كالَعنحَجدِ ُرُ وُس الَعَناِ ِب  
 بِيب.شبّه ُرُؤوَس الَجراِد بالزَّ 

ِدي:  كَجْعفَِر ، وقُْنفُذ العْنجد أَو  َحبُّ الِعنَب.:  نََواهُ ، وقيل:  ، وقيل ُء منهالرَّ

 .(6) َعْنَجداً  صار:  الِعنَبُ  َعْنَجدَ و

 ُعْنُجداً  بِْعُث به:  حاَكَم أَعرابيٌّ َرُجالً إِلى القاضي ، فقال

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ضايف.:  التكملة( 2)
 ( وهي رواية اللسان ا والنجيب عبارة التكملة.3)
 .«املنيح»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 خافة.:  ويف الصحاح« حدلة»وخدله عن اللسان وابألصر « ذكور اجلراد»:  ( العظاري5)
 ضبرت قلم.« ُعنحُجداً » (.عجد)( ضبطت يف التكملة 6)
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. قا  ا ٍر ا فغاَب َعينِّ رُ :  بُن اأَلعرايبِّ ُمذح َجهح ِر.:  اجلَهح  ِقطحَعٌة من الد هح
 الطَّْبعِ وهذا قد َمرَّ له في عجد. الغَُضوُب الَحِديدُ :  الُمنَْعِجد:  ، وفي التكملة الُمعَْنِجدُ و

ح زياَدةَ النُّوِن ، ألَنَّه ليس في كالِم العََربِ  وَوِهَم  َعْجٌد وال َعَجٌد ، إِال أَن يكوَن فِْعالً مماتاً ،:  وقال ابُن ُدَرْيد ليس له اشتِقَاٌق يُوّضِ

باعّيِ.  الجوهريُّ فََذَكَرهُ ال في الثُّالثّيِ وال في الرُّ

باِعّيِ ترجمةً ُمْستَِقلَّةً ، بعد ترجمة:  قال شيُخنَا بِيب ، عجلد. وفَّسره بأَنَّه ضَ :  هو كالٌم ال معنَى له ، فَإِنَّ الجوَهِريَّ َذكره في الرُّ ْرٌب من الزَّ

 واستََدلَّ به بما أَنشده الَخِليُل.

باعّيِ فنظراً إِلى قولهم إِنَّ النون ال تُزاد ثانيةً  .. وقد َذَكَره المصنُِّف في الَمَحلَّين ، أَّما في الثاّلثّيِ فالْحتمال زيادةِ النُّونِ :  قلت وأَّما في الرُّ

 إِالَّ بِثَبٍت.

 :  ، قال الشاعر اسمانِ :  ، بزيادة الهاءِ  َعْنَجَدةُ و ،، كَجْعفَر  َعْنَجدٌ و

ب   وحِم مــــــــــــــاد ال ُأحــــــــــــــِ َدهح اي قـــــــــــــــَ جــــــــــــــَ نــــــــــــــح   ؟عــــــــــــــَ
َدهح و     ب  َولـــــــــــــــــــــــَ ر  ِإنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍن حيـــــــــــــــــــــــُِ  كـــــــــــــــــــــــُ

  

 (1)ُحب  ا َُباَر  وَيُذب  َعَنَدهح 

ه ، وأَبوهُ عبُد الحاِرث َعْنجَدةُ و ، صحاِبيٌّ بَْدِريٌّ  َعْنَجَدةَ  ورافُع بنُ  : وسيأْتي  .. أُمَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 :  َخبِيثَةٌ َسيِّئةُ الُخلُِق ، وأَنشد:  َعْنَجِردٌ  امرأَة:  . في التهذيب ، عن الفّراءِ َعْنَجِرد:  [عنجرد]

رِدٌ  جــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن ُف  عــــــــــــــَ ــــــــــــــِ َا َأحــــــــــــــل فح حــــــــــــــِ ــــــــــــــِ ل  حتــــــــــــــَح

اِط َأعـــــــــــَرفُ     مـــــــــــَ اِن ا ـــــــــــَ طـــــــــــَ يـــــــــــح ِر شـــــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــح مـــــــــــِ  كـــــــــــَ

  
ُ :  وقال غيره  عجرد. وال يُْستَْغنَى عن ِذْكره هنا.:  َسِليطةٌ. وقد َذكره المصنِّف في:  َعْنَجِردٌ  امرأَة

اِء في نواِدِره ، فإِنه  .. وَضَرب:  هكذا في النُّسخ. والّصوابـ  الطَّريِق ، كنَصر وَسِمعو ِء ،الَحّقِ ، والشيْ  َعن َعنَدَ :  [عند] وهِذه عن الفَرَّ

لْ  يعنُد ، بالكسر ، لغة في يَْعنِد لطَِّريقِ َعِن ا َعنَدَ  قال كةً  َعنَداً و َكقُعُوٍد ، يَْعنِد ُعنُوداً و ، يَْعنَدو ، يَْعنُد ، وَكُرمـ  بالّضّم ، فتأَمَّ  تَبَاَعدَ :  ، محرَّ

 أَْي جانٍِب. َعنَدٍ  وَعَدَل وانحَرَف إِلى مالَ و

اءِ  يَْعنِدو يَعنَدو يَْعنُد الِعْرقُ  َعنَدَ :  من الَمَجازو ،  َكأَْعنَدَ  ساَل فَلَْم يَْرقَأْ ، : ، هو من األَبواب الثالثِة ، نَصر وَضَرَب وَكُرَم ، الثانية عن الفَرَّ

 :  ، قال َعْمُرو بن ِمْلقَطٍ  عانِدٌ  وهذه عن الصاغانّيِ ، وهو ِعْرقٌ 

رِي هلــــــــــــــــا  ٍة  ــــــــــــــــَح نــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح طــــــــــــــــَ دٌ بــــــــــــــــَ (2)عــــــــــــــــانــــــــــــــــِ
 

هح     يــــــــــــــَ ِة اجلــــــــــــــابــــــــــــــِ لــــــــــــــَ اِء مــــــــــــــن غــــــــــــــائــــــــــــــِ
َ

 كــــــــــــــاملــــــــــــــ

  
 َكثُر َسياََلُن الدَِّم منه.:  أَْنفُه أَْعنَدَ و

وبَغَى ،  َعنَدَ  الَّذي : العانِدُ  الِعْرقُ :  قال أَبو ُعبَْيد «، أَو َرْكَضة ِمن الشَّيطانِ  عانِدٌ  إِنَّه ِعْرقٌ »:  وُسئَِل ابُن َعبَّاٍس عن الُمْستَحاَضِة ، فقال

اِعي .(3)فهذا الِعْرُق في َكثْرِة ما يَْخُرج ِمْنهُ بمنِزلَتِِه ، ُشبِّهَ به لَكثْرةِ ما يَْخُرج منه على ِخالِف عاَدتِه  يُعَانِدُ  كاإِلنسان  :  وقال الرَّ

ًة و  نـــــــــــــَ عـــــــــــــح اِدِّ طـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ا ابلـــــــــــــفـــــــــــــَ نـــــــــــــَ رَكـــــــــــــح  حنـــــــــــــُن تــــــــــــــَ

دٌ هلـــــــــــا     ـــــــــــِ ان رُ  عـــــــــــَ ـــــــــــِ ب ِ ُمســـــــــــــــــــــــــح اح ـــــــــــذِّراعـــــــــــَ ـــــــــــوحَ  ال  ف

  
ً :  عانِدٌ  َدمٌ :  وقيل  الدَّمُ  َعنَدَ و .عانَِدةٌ  ، إِذا ساَل َدُمها بعيداً من صاِحبِها ، وهي َطْعنَةٌ  تَْعنُدو تَْعنِد الطَّْعنَةُ  َعنََدت:  . وقال الِكَسائِيُّ يَِسيُل جانبا

 ، إِذا ساَل في جانٍِب. يَْعنُدُ 

 ِخيَاَر الَمْرتَعِ ، وبْعُض اإِلبِل يَْرتَُع ما َوَجَد.وأَنِفَْت أَن تَْرَعى مع اإِلبِِل ، فهي تَْطلُُب  َرَعْت َوْحَدها:  النّاقَةُ  َعنَدتو

ُجلُ  َعنَدَ و  ، عانِدٌ و َعنِيدٌ  فهو ، ُمعَانَدةً  ، كعانَدَ  َخالََف الَحقَّ ، وَردَّهُ عاِرفاً بِهِ و َعتَا ، وَطغَى ، وجاَوَز قَْدَره ،:  ُعنُوداً و يَْعنِد َعْنداً و يَعْند الرَّ

. وكان:  بالّضمّ  العُنُودو فاعٍل أَو ُمفاِعل ، (4)بمعنى :  العَنِيدُ و العَنُودو  الَجْوُر والَمْيُل عن الَحّقِ
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__________________ 
 وتدف ابلتاء والدا  والفاء.:  ويزف ابلزاي والفاء. ويف التهذيب( : عند)( يف اللسان 1)
 .«االعرايب العاند هنا ابملائر ا وعس  أن يكون السائر فصحفه الناقر عنهوفسر ابن »:  قا  يف اللسان»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 «.وقير العائد : الذي ال يرقب ا وقا  اخل قوله : وقا  الراعي : قبله يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«أو مفاعر»فعيٌر وفعوٌ  مبعىن فاعر :  ( يف اللسان4)
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ُر َأيب   .(1)تَِبض ابَن َأِخيه ا فصاَر بذلك كافراً :  ا ألَنه َعرَف اَ    وأَقـَر  وأَِنَف َأن يـَُقا َ  ُمَعاَندةً  طَاِلبٍ ُكفح
ً  ، إِذا في قَْيئِه أَْعنَدَ و  اً ، كما سيأْتي.ُء أَيضالقَيْ  استْعنََده:  ، وذلك إَِذا َغلَب عليه ، وَكثَُر ُخُروُجه. وهو َمجاز. ويقال أَتْبََع بَعَضهُ بَْعضا

:  ال تَُخاِلُط اإِلبَِل ، تَبَاَعُد َعْنُهنَّ فتَْرَعى نَاِحيَةً أَبداً. والَجْمع:  َعنُودٌ  عن القَْصِد. ونَاقَةٌ  عن الطَِّريِق ، ويَْعِدلُ  (2) يَُحورُ  الِّذي البَِعيرُ :  العانِدُ و

ً  جو ، عانَِدةٌ و عانِدٌ  ، وناقَةٌ  ُعنُدٌ   :  قال كُركَّع ُعنَّدٌ و ، َعَوانِدُ  أَي َجْمعَُها َجِميعا

ا  طـــــــــــــَ وين َوســـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــُ عـــــــــــــَ ُت فـــــــــــــاجـــــــــــــُ لـــــــــــــح  ِإذا َرحـــــــــــــَ

يــــــــــــــــُ      رٌي ال َأطــــــــــــــــِ بــــــــــــــــِ َداِإين كــــــــــــــــَ نــــــــــــــــ  ــــــــــــــــعــــــــــــــــُ  ال

  
 َجَمَع بيَن الطَّاِء والدَّاِل ، وهو إِكفاٌء.

إِنِّي أَْنَهُر »:  وفي حديث ُعَمَر يَْذُكر ِسيَرتَه ، يَِصف نْفَسه بالسياسِة ، فقال
، وأُلِحُق القَُطوَف ، وأَْزُجر  العَنُودَ  اللَّفُوَت وأَُضمُّ  (3)

 .«العَُروضَ 

 ا.َمن َخَرج عن الجماعة أََعْدتُه إِليها ، وَعَطْفتُه َعلَْيه:  الّذي ال يَُخاِلُطَها وال يَزاُل ُمْنفَِرداً عنها. وأَرادَ :  من اإِلبِلِ  العَنُود:  قال ابُن األَثير

 هي التي تكون في َطائِفَِة اإِلبِل ، أَي في ناِحيَتِها.:  وقال ابُن األَْعَراِبّيِ وأَبو نَْصرٍ 

 فتُعَاِرُضها. تُعانِدُ  التي:  من اإِلبل العَنُود:  وقال القَْيِسيُّ 

 فإِذا قاَدتُْهنَّ قُُدماً أَماَمُهنَّ فتِلَك السَّلُوُف.:  قال

مةُ في السَّْيِر.:  الدََّوابِّ من  العَنُودُ :  وفي المحَكم  الُمتَقَّدِ

تِها. والجْمع (4)تَْنُكُب :  َعنُودٌ  وكذلك ِهَي من ُحُمِر الَوْحِش. ونَاقَةٌ   ُعنَّداً  أَنَّ  ِعْنِديو : . قال ابن سيدهُعنَّدٌ و ُعنُدٌ :  الطَِّريَق من نََشاِطها وقُوَّ

 المصنُِّف ، على عادتِه. (5). وإِيَّاه تَبَِع عانِدٍ  على فُعٍَّل ، وإِنما هي جْمع، ألَنَّ فَعُوالً ال يَُكسَّر  َعنُودٍ  ليَس جْمع

ُجُل أَصحابَه َعنَدَ  ، إِذا َجانَبَه ، وهو ِمن َعانََده ، وقد الُمفَاَرقَةُ والُمَجانَبَةُ :  الُمعَانََدةُ و  َعنَدَ و ، إِذا ما تََركهم واْجتَاَز عليهم ، يَعنُد ُعنُوداً  الرَّ

كأَنَّه الِخالُف والتَّبَاُعُد والتَّْرُك ، لو رأَْيُت  العُنُودو َعْنُهم ، إِذا ما تََرَكُهم في َسفٍَر ، وأََخَذ في َغْيِر َطِريِقهم ، أَو تََخلَّف عنهم. قاله ابُن ُشَمْيٍل.

 عن قَوِمَك ، أَي تَبَاعْدت َعْنُهم. َعنَْدتَ  َشدَّ ما:  قُْلتُ ل (6)َرُجالً بالبَْصرةِ من الِحَجاِز 

 ال بالِوفاِق. وهذا الذي يَْعِرفُه العََوامُّ. الُمعاَرَضةُ بالِخالفِ :  الُمعانََدةُ و

ً  عانَدَ :  وفي التهذيب ة :  َل فِْعِله ، وهو يُعاِرضه ويُبَاِريه. قالفالناً ، أَي يَْفعَل ِمثْ  يُعَانِدُ  فالنٌ  : فَعََل ِمثَْل فِْعِله ، يقال:  فالٌن فالنا والعامَّ

ُرونَه ُمعاَرضةً لغيِر الِخالِف ، كما  الِعنَادُ  وقد يكونُ :  وفي اللَِّسان .كالِعنَادِ  وال أَْعِرُف ذلك وال أُثْبِتُه.:  يَْفعَُل ِخاَلَف فِْعِله. قال:  يُعَانُِده:  يُفَّسِ

َل ما يَْنَهُض ، كأَنَّه يُعَلُِّمه  عانَدَ  الُحبَاَرى ، َجعَلَه اسماً ِمن َعنَد من قال األَصمعيُّ ، واستَْخَرَجهُ  الُحباَرى فَْرَخه ، إِذا عاَرَضهُ في الطَّيََراِن أَوَّ

 الطَّيََراَن ، شفَقَةً عليه.

 .ِعنَاداً و ُمعَانََدةً  عاَرَضهُ ،:  البَِعيُر ِخَطاَمه َعانَدَ و

 فهو ِضدٌّ مع معنَى المفاَرقَِة ، ولم يُنَبِّْه عليه المصنِّف. المالَزَمةُ :  ءِ في الشيْ  الُمعَانََدةُ و

َح به جماِهيُر أَهِل اللُّغَِة. وفي  ُمثَلَّثَةَ األَّولِ  عْندَ و  «التسهيل»هي اللُّغَةُ الفُْصَحى. وفي :  وبالكسر أَكثر ، وفي المصباح:  «المغني»، َصرَّ

ت.وُربََّما فُتَِحت :   عينَُها أَو ُضمَّ

ه ، وهيومعناها ُحُضوُر الشيْ  َمان ِء وُدنُوُّ  بَِحَسِب ما تُضاُف إِليه ، فإِن أُِضيفَْت إِلى الَمَكاِن كانت َظْرَف مكاٍن ،ـ  َظْرٌف في المكاِن والزَّ

ماِن فكذلَك ، نحو عندَ و البَْيِت ، كِعْندَ  ْبحِ ، ِعْندَ :  الدَّاِر ونْحِوه ، وإِن أُِضيفَْت إِلى الزَّ َغْيُر ـ  الغُُروِب ، ونْحِو ذلك ِعْندَ و الفَْجِر ، ِعْندَ و الصُّ

نٍ  ف ، أَي الِزٌم للظَّْرفِيَِّة ، ال يَْخُرج عنها أَْصالً.:  ، ومثْلُه في الّصحاح. وفي اصطالح النَُّحاة ُمتََمّكِ ويَْدُخلُهُ من ُحُروِف الَجّرِ  غيُر ُمتََصّرِ

 .(8) (ِمْن َلُدانّ ):  وقال تعالى (7) (َرْْحًَة ِمْن ِعْنِدان):  ما أَدخلوها على لَُدن ، قال تعالىَوْحَدها ، ك ِمنْ 
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ه بِِمْن ِمن قَبِيِل الظَّْرفِيَِّة ، فال يَُردُّ ، كما:  قال شيُخنَا  وَجرُّ

__________________ 
 .«الشيعةيف إميان أيب طالب خالف با السنة و »( هبامش املطبوعة الكويتية 1)
  ور.:  ( يف الصحاح واللسان2)
 دفعه وضربه كنكره ووكزه.:  أهنز اللفوت. وهنزه:  ( يف التهذيب3)
باً ونَكباً ونكوابً »:  ( قوله تنكب الطري  ا يف القاموس4)  عن هامش اللسان.« عد  كنّكب وتنّكب:  نكب عنه كنصر وفرح نكح
 حتريف.« نبض»( ابألصر 5)
 من أهر ا جاز.:  التهذيب واللسان( 6)
 .65( سورة الكهف اآية 7)
 .13وسورة مرمي اآية  67وسورة النساء اآية  65( سورة الكهف اآية 8)
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 َصر ُحوا به ا َأي ِإلا ُ َر  مبن خاص ًة.
ر ، وهو َظرٌف ُمْبَهم ، ولذلك لم يَتََمكَّن إِالَّ في موضعٍ واحٍد ، هي بلُغَاتِها الثَّالِث أَْقَصى نِهايات القُْرب ، ولذلك لم تَُصغَّ :  (1)في التهذيب و

، ألَنَّه  استُْعِمَل َغْيَر َظْرفٍ  َخبَُرهُ ،:  ُمبتدأٌ ، ولَك فِعْندٌ :  قال شيُخنا .ِعْندٌ  فَيُقَال أَو لَكَ  وكذا ، كذا ِعْنِدي هذا : ٍء بال ِعْلملشيْ  يُقَال وهو أَن

 : تُِضيفُه إِليَك ، نَِظير قوِل اآلخر ِعْندٌ  ي هل لكقُِصَد لَْفُظه ، أَ 

 ِعنحدُ َمنح أَنُتُم َحىت  يكوَن َلُكمح و 
 :  وقول اآلخر

ر   دٍ كـــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــــح َك  عـــــــــــــــــــــِ ِديلـــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــــِ

َف     اِوي ِنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــح دِ ال ُيســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــــِ

  
:  قال (2)واللُّبُّ  الَمْعقُولُ  ما فيهو يُراُد بِِه القَْلبُ  هذا الموِضعِ زعموا أَنه في :  قال األَزهريُّ و فهذا ُكلُّه قُِصَد الُحْكُم على لَْفِظه ُدوَن َمْعنَاه.

 وهذا غيُر قَِوّيٍ.

اءِ :  قْلت  ذاِهٌب ، أَي في َظنِّي. ِعْنِدي أَنت:  قالوا:  وَحَكى ثَْعلٌَب عن الفَرَّ

الَّ منصوباً ، ألَنه ال يكون إِالَّ صفةً معموالً فيها ، أَو ُمْضَمراً فيها ُء في الكالِم إِ وهو في التقريِب ِشْبه اللِّْزِق ، وال يَكاُد يَِجي:  وقال الليث

 . كما تقدَّم.ِعْندٌ  أَولَك:  قولهم (3)فِْعٌل ، إِالَّ في 

 لإِلغراِء هو مجموُع ، أَي حالَة كونِها ُمَضافَةً ال وحَدَها ، كما فَِهَمه غيُر واحٍد من ظاِهِر عبارةِ المصنِّف ، ألَن الموضوعَ  قد يُْغَرى بَهاو

َح به شيُخنا. ويدّل لذلك قوله ُره َشْيئاً بيَن يََدْيِه  ِعْنَدكَ :  وقالوا:  ، وقال سيبويهِ  َزيداً ، أَي ُخْذهُ  عْنَدكَ :  المضاِف والمضاِف إِليه. َصرَّ ، تَُحذِّ

فاِت بِعَلَْيَك ، : ، أَو تأُْمره أَن يَتَقَدَّم ، وهو من أَسماِء الِفْعِل ال يَتَعَدَّى. وقال الفّراءُ   ، وُدونَك ، وإِلَْيك ، يقولون ِعْنَدكَ و العََرُب تأُْمر من الّصِ

ك ، فهذه الحروُف كثيرة. وَزَعم الكساِئيُّ أَنَّه َسِمَع ، بَْينَُكما البَعيَر فَُخَذاه. فنََصب البَِعيَر. وراَءك َوراءَ :  إِليَك إِليَك َعنِّي ، كما يَقُولون: 

فاِت التي تُْفَرد ، ولم يُِجْزه في الالم ، وال الباِء ، وال الكاِف ، وَسِمَع الكسائيُّ العََرب تقولُ  َكما أَْنَت وزيداً ، :  وأَجاز ذلك في كّلِ الّصِ

 انتَِظْرنِي في مكانَِك. : َكَما أَْنتَنِي ، يقول:  وَسِمْعُت بعَض بني ُسلَْيٍم يقول : مكانَك وزيداً. قال األَزهريُّ و

د الُحْكم من غيِر نََظٍر لَظْرفيٍّة أَو غيِرَها ، كقوِلهم ِعْند وبَِقَي عليهم أَنهم استَْعملوا:  قال شيُخنا َحْضرتك ، ماٌل ، لما هو بِ  عْنِدي في ُمَجرَّ

َن معنَى الِمْلك والسُّلطاِن على الشيْ  َشرٌّ ، ألَنَّ  ِعْنَده َخْيٌر ، وما ِعْنَده:  ِء ، ومن ُهنا استُْعِمل في الَمعَانِي ، فيقالوِلما غاَب َعْنك ، ُضّمِ

أَفضُل من  ِعْنِدي هذا:  فَْضِلَك. ويكون بمعنى الُحْكم ، يقالأَي ِمن  (4) (فَِإْن َأَْتَْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدكَ )الَمعَانَِي ليس لها ِجَهاٌت. ومنه 

 للحريرّيِ.« درة الغّواص»هذا ، أَي في ُحْكِمي. وأَصلُه في 

استعمالُه ،  لَْحٌن ال يَُجوز ِعْنِده َذَهبُت إِلى:  قولُهم:  «درة الغّواص»وهكذا في الّصحاح. وفي  ، وال إِلى لَُدْنهُ  ِعْنِدهِ  َمَضى إِلى:  ال تَقُلْ و

ِة.  ونَسبَه للعامَّ

يُّ من اتِّحاِدهما ، وَمَحلُّ بَْسطِ  ق الدَّمامينِيُّ بينَها وبين لَُدن ، من ُوجوٍه ِستٍَّة ، وَردَّ ما َزَعَمه الَمعَّرِ الُت.وفَرَّ  ه الُمَطوَّ

 : يَِسيل جانباً. وبِه فّسر قول الراجز:  عانِدٌ  فاُلٌن فاُلناً ، إِذا َجانَبه ، وَدمٌ  عانَد ، وقد الجانبُ :  النّاِحيَةُ. وبالتَّْحِريكِ :  ُمثَلَّثَةً  الِعْندُ و

 َعَنَدهح ُحب  ا َُباَر  ويَِزف  
ُم العُصفوُر َولََده ، وأَنشد  :  وقال ثعلب الُمَراُد بالَجانِِب هنا االعتراُض. والمعنى يُعَلِّمه الطَّيَراَن ، كما يُعَلِّ

زِ و  نــــــــــــــــــــح ر  خــــــــــــــــــــِ َده كــــــــــــــــــــُ ب  َولــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــٍر حيــــــــــــــــــــُِ

اَر     بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ّب ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ... حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

 .(5)الخ 

 : ، قال الراعي ُعنُدٌ :  ال تَكاد تُْقِلع ، وَجْمعُه َكثِيرةُ الَمَطرِ :  ، َكَصبُورٍ  َعنُودٌ  َسَحابَةٌ :  من المجازو
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__________________ 
 فالعبارة منقولة عنه.ويف امكم ا :  ( كذا ا ومل تذكر يف التهذيب ا والصواب1)
 .«وما فيه من اللبّ »:  ويف امكم« وما فيه من معقو  اللّب.»:  ( التهذيب2)
 َأَولك عنٌد فريفض.:  هذا عندي كذا وكذا ا فيقا :  ء بال علمإاّل يف حرف واحد. وذلك أن يقو  القائر لشي:  ( يف التهذيب3)
 .27( سورة القصص اآية 4)
 :  التهذيب( رواية 5)

 ء ولــــــــــــــــــــــده قــــــــــــــــــــــد حيــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــيو 

 حــــــــــــــــــــــىت ا ــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــار  وتــــــــــــــــــــــدّف عــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــده   
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تح ِإىل ِدفح  َرًة ابتـــــــــــــــَ بـــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــِ اٍة مـــــــــــــــُ  ِء أَرحطـــــــــــــــَ

ر ٌ      ـــــــــــــُ دُ ِدعحصـــــــــــــــــــــــــــًا أََرذ  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه فـ نـــــــــــــُ (1)عـــــــــــــُ
 

  
.  نقله الصاغانيُّ

. يَْخُرُج فائِزاً على غيِر ِجَهِة سائِر الِقَداح ، وهو الذي َعنُودٌ  قِْدحٌ و  ، نقله الصاغانيُّ

 وبالِخالِف ، ِضدٌّ. ، نقله الصاغانيُّ  عاَرَضهُ بالِوفَاقِ :  الّرجلُ  أَْعنََدهُ و

الِخالف. وقد  (2)ُمعارضةً لغيِر  الِعنادُ  هو الُمعَاِرُض بالِخالِف ، ال بالِوفاق. وهذا الذي يَعِرفُه العَوامُّ. وقد يكونُ  الُمعَانِدُ :  وقال األَزَهريّ 

 تقدَّم.

يِّة َكبِيُر َمْعنًى. ّدِ ةً فال يَظهر للّضِ  قلت. فإِذا كانْت عامَّ

 أَشار له شيُخنا ، َرِحَمه هللا تعالى.

يقَتِكَ »:  يقال:  ، قال أَبو زيد في باب الَهْمزِ  ، والهمز ، قد َمرَّ ِذْكُرهبالكسر  الِعْنَدأََوةُ و أَي تحَت ُسكونِك لَنَْزوةً  (3) «لَِعْنَدأَْوةً  إِنَّ تَْحَت ِطّرِ

 ْزنه فِْنعَْلَوة أَو فِْعلَْلَوة.وِطَماحاً. ومنهم من َجعَل الَهْمزةَ زائدةً ، فذَكَرها هنا ، ومنهم من قال بأَصالِة الواو فَذكرها في الُمْعتَّل ، فو

 :  قال أَي بُدٌّ ، (4)ما ِلي عنه احتيال :  الدَّال وتُْفتح ، وكذا ، وتكسر ُمْعلَْنَددٌ  ما لي عنه : كذاو َكُجنَدٍب وقُْنفٍُذ. ُعْنُددٌ و ُعْنَددٌ  ما ِلي َعْنهُ  يقالو

ُدوا  ــــــــَبصــــــــــــــــــــــعــــــــَ ــــــــُض ف ي مــــــــِ ي  اجلــــــــَ ن ا ــــــــَ عــــــــَ دح  ــــــــَ قــــــــَ ــــــــَ  ل

يــــــــــح َ     مح لــــــــــَ عــــــــــَ فــــــــــعــــــــــُر ُ  نـــــــــــَ ا يــــــــــَ مــــــــــ  د دُ  عــــــــــَ نــــــــــح  عــــــــــُ

  
يادةِ ، إِاّل أَن يَجي َء ثَبٌَت. وإِنََّما قُِضَي على النُوِن هاهنا أَنََّها أَصٌل ، وإِنَّما لم يُْقَض علَْيَها أَنََّها فُْنعٌَل ألَنَّ التَّْكِرير إِذا َوقَع ، َوَجَب القََضاُء بالّزِ

 والنُّوُن ال تُزاُد ثانيةً إاِلَّ بِثَبٍت.ألَنََّها ثانِيَةٌ ، 

، أَي  ُمْعلَْنَدداً  ، وما َوجْدُت إِلى كذا ، َسبِيلٌ  ُمْعلَْنَددٌ  ما ِلي إِليه:  في المحكمو ، أَي َمِحيٌص. ُعْنُددٌ و ُعْنَددٌ  ما ِلي عن ذلك:  وقال اللِّْحيَانيُّ 

 َسبِيالً.

 ، أَي َسبِيالً. وال ثَبََت ُهنا. ُعْنَدداً و ُعْنُدداً  لى ذلكما َوَجْدُت إِ :  وقال اللِّْحيَانِيُّ مّرة

ال ماَء بها  (6) البَلَدُ  : (5) الُمْعلَْنَددُ و ، أَي ليس ُدونَه ُمنَاٌخ وال َمِقيٌل إِاّل القَْصد نَْحَوه. ُمْعلَْنِددٌ  ما ِلي عنه:  ويُقَال:  علند:  وفي اللَِّسان ، مادَّة

 : عر، قال الشا وال َمرَعى

ِدي َة ِمنح   ُمعحَلنحَددِ َكمح ُدوَن َمهح
قاً في (6) ةُ اللغَِة ُمفَرَّ  .عندو علد ، وعلند ،:  وذكره أَئِمَّ

 وَكثُر ُخُروُجه ، كعَنََده. َغلَبَ  ، وكَذا الدَُّم ، إِذا ءُ القَيْ  استَْعنََدهُ :  من المجازو

َسنِ :  الفََرسُ  كذاو البَِعيُر ، استَْعنَدَ و ماِم والرَّ . َغلَبَا على الّزِ اه. نقلَه الصاغانيُّ  وعاَرَضا وأَبَيَا االنِقياَد فَجرَّ

. َضَرَب بها في النَّاِس :  َعَصاهُ  استَْعنَدَ و  ، نقله الصاغانيُّ

 .َزنَى في النَّاِس :  َذَكَره اْستَْعنَدو : ، ونصُّ التكملة َزنَى بِِه فِيِهم:  (7) الذََّكرُ  استَْعنَدَ و

قاءَ  استَْعنَدَ و  ، أَي من فَِمه. فََشِرَب من فِيهِ  ، أَي أَمالَه ، اْختَنَثَهُ :  الّسِ

ً  استعنَدَ و  قََصَدهُ. من بيِن القَْوم فاُلنا

ً  العُْنَددُ و ُعْنَددٌ  ما لي عنه:  والمحيص ، يقال الِحيلَةُ :  َكُجْنَدب العُْنَددُ و  القَِديُم.:  أَيضا
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ْوا و  ، َكَسَحاٍب وَسحابة ، وِكتَاٍب وِكتَابَة. ِعنَادةو ِعتَاداً َسمَّ

 بِن ماِلِك بن الحاِرث بن ُمعَاويةَ األَكرميَن ، وهو ابن أُمُّ َعْلقََمةَ بِن َسلََمةَ  بن َحْيداَن ، وهي َمْهَرةَ  بني اْمَرأَةٍ ِمن اسمُ :  ، بفتح فسكون َعْنَدةُ و

َوْير. َعْنَدةَ   ، ولَقبه الزُّ

 لبَنِي نَُمْيٍر. آَخرُ  ماٌء لبني َعْمِرو بن ِكالٍب ، وماءٌ :  العَُوْينِدُ و ة لبنِي َخِديجٍ.:  ، كُدَرْيِهم َوْينِدُ العُ و

__________________ 
 : وصدره فيه 62( ديوانه ص 1)

 ابتت بشرقّي ميؤوٍد مباشرة
 بغري.:  ( التهذيب2)
 حتريف.« لعندوأة»( عن اللسان وابألصر 3)
 حتا .:  وابألصر (علند)( عن اللسان 4)
 ( ضبطت يف اللسان بكسر الدا  ضبرت قلم.5)
 .«البلد»بد  « األرض»:  البلد ا كذا ابللسان ويف نسخة املو املطبوع:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 ( هذا ضبرت القاموس ا وسيا  العبارة يقتضي نصبه.7)
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 * ومما يستدرك عليه :

 تََجاَداَل.:  الَخْصمانِ  تَعَانَدَ 

 :  ، أَنَشَد ابُن األَعرابّيِ  فَعَنَدَ  ما ُعِدَل عنه:  الطَِّريقِ  عانَِدةُ و

رٍو  مـــــــــــح ـــــــــــِن عـــــــــــَ َد اب عـــــــــــح ـــــــــــَ ا بـ كـــــــــــَ ـــــــــــُ ـــــــــــب َك وال ـــــــــــ  ـــــــــــِإن  ف

ارِي     ـــــــــــــكـــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــ  َدةِ ل ـــــــــــــِ ان ـــــــــــــعـــــــــــــَ ـــــــــــــ ِ  ب رِي ـــــــــــــطـــــــــــــ   ال

  
 ال يَْنبَِغي لَك أَن تَْبِكي على أَحٍد بْعَده.يقول ُرِزئَْت َعِظيماً ، فبُكاُؤَك على هاِلٍك بْعَده َضالٌل ، أَي 

 االعتراُض.:  ، محّركةً  العَنَدو

 َصْعبَةُ الُمْرتَقَى.:  َعنُودٌ  وَعقَبَةٌ 

 المائُِل.:  العاندو

 واٍد ، قبل السُّْقيَا بِميٍل.:  (1) عانِدٌ و

 : ، قال (2)واِدياِن معروفاِن :  عانَِدانِ و

 من ِإَضمح  عاِنَديحنِ ُشب تح أَبعحَل  
، حكاه ُكراع. ومثَّلَه بِقَاِصِريَن ، وخانِِقين ، وماِرِديَن ، وماِكِسيَن  عانِِدينَ :  اسم واٍد أَيضاً ، وفي النّْصب وفي الَخفض:  عانِِدينَ و عانُِدونَ و

 :  ، وناِعتِيَن. وُكلُّ هذه أَسماُء مواِضَع ، وقول سالم بن قحفان

ِ  يـــــــــــــَ  وحهــــــــــــَ وحِن الــــــــــــعــــــــــــَ لــــــــــــَ َن َورقــــــــــــاَء كــــــــــــَ عــــــــــــح بـــــــــــــَ  تـــــــــــــح

ِر     َة الــــــــــــّرِجــــــــــــح قــــــــــــَ ودَ ال حــــــــــــِ نــــــــــــُ ِ   عــــــــــــَ رحفــــــــــــَ (3)املــــــــــــِ
 

  
ْوِر.  يعني بعيدةَ الِمْرفَِق من الزَّ

 ِمثلُه. العانِدُ و أََخفُّ الطَّْعِن الَوْلُق ،:  ، كَكِتٍف ، إِذا كان يَْمنَةً ويَْسَرةً. وقال أَبو َعْمٍرو َعنِدٌ  وَطْعنٌ 

 بِن ماِلِك بِن بَْكٍر ، جاِهلّي. عانِدةَ  بُن قَْيِس بنِ  وِعْلباءُ 

 : قال َعلَُم ثَْورٍ  بالّضّم ، أَهمله الجوهريُّ هنا ، وهو ُعْنقُودٌ :  [عنقد]

ُقودح اي َربِّ َسلِّمح َقَصباِت   ُعنـح
 :  ، قال الِعْنقَادُ  : ومن لُغَاتَِها في ع ق د فقد َمّر ِذْكره الِعنَبِ  ُعْنقُودُ  أَماو

وحداُء   جِي ســــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــ  ــــــــــــــِ قــــــــــــــادِ ِإذح ل ــــــــــــــح ن ــــــــــــــعــــــــــــــِ  كــــــــــــــال

ادِ     ٍة كــــــــــــــانــــــــــــــتح عــــــــــــــلــــــــــــــ  َمصــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــ  لــــــــــــــِ  كــــــــــــــَ

  
الِعنَب فيما َمرَّ فأَْوَهم الفتَح ، بناًء على أَصالَِة النُّوِن ، وال قائَِل به ، بل ال يُْعَرف فيه إِاّل الّضمُّ  ُعْنقُودِ  قال شيُخنا أَطلَقه ، كما أَطلَق في

َح الجماِهيُر بأَنََّها زائدةٌ ، هنا وهناك ، فإِفراُده بترجمٍة وتَمييُزَها بالُحْمرةِ بناًء على أَنه من التراِجِم  ّصحاح ، من الزائدةِ على الونونُه صرَّ

 العجائِب الدَّاِعيَة ِلالْفتضاح.

ْلُب ، واألَْحَمقُ :  هو:  ، كَجْعفٍَر ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال الّصاغانيُّ  العَْنَكدُ :  [عنكد]  الصُّ

ا يستدرك عليه  : * وممَّ

 َضْرٌب من السََّمِك البَحرّيِ ، كما في اللسان ، وغيره.:  العَْنَكدُ 

ُجوُع ،:  العَْودُ :  [عود] فيه ، بمعنًى. وبعُضُهم  عادَ و لَهُ  عادَ و ءِ إِلى الشيْ  عادَ :  َرَجَع. وقالوا:  َعْوداً و يَعُود َعْوَدةً  إِليه عاد ، كالعَْوَدةِ  الرُّ

َق بين استعماله بفي وغيِرها. قاله شيُخنا.  فَرَّ
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 :  ك بن نَُوْيرةَ وأَنشد الجوَهِريُّ لمالِ « أَْحَمدُ  العَْودُ »:  وفي الَمثَلِ 

مح  هـــــــِ رحضـــــــــــــــــــــِ ِ  بـــــــقـــــــَ اَن أَمـــــــح بـــــــَ ـــــــح يـ ا بـــــــين شـــــــــــــــــــــَ نـــــــَ ـــــــح َزيـ  جـــــــَ

ِء و و     دح ِر الـــــــــــبـــــــــــَ ثـــــــــــح ا مبـــــــــــِِ ئـــــــــــنـــــــــــَ وحدُ جـــــــــــِ دُ  الـــــــــــعـــــــــــَ  َأمحـــــــــــحَ

  
ّيٍ صواب إِنشاده له  عاد أَْحَمُد. وقد العَْودُ و : وكذلك هو في ِشْعِرِه ، أاَل تََرى ِإلى قوِله في آخر البيت : بِمثِْل البَْدِء. قال ُعْدنا: و قال ابْن بَّرِ

ةٍ واحدةٍ. العَْوَدةُ َعْوَدةُ و ، عادَ  بََدأَ ثُمَّ :  بعَد بَْدٍء ، يقال َعْوداً  تَثْنِيةُ األَمرِ  العَْودُ :  قال بعضهم:  بعَد ما كان أَعرَض. قال األَزهريُّ   َمرَّ

َمْخَشِريُّ ، وغيُر واحٍد من أَه:  قال شيُخنَا اِغُب. والزَّ ، ويُراد به االبتداُء ، في نحو قوله  العَْودُ  ِل تَْحقيقاِت األَلفاِظ ، أَنه يُْطلَقوَحقَّق الرَّ

 أَي (4) (َأْو لَتَ ُعوُدنَّ يف ِملَِّتنا):  تعالى

__________________ 
 ( ويرو  عايذ ابلياء والذا  كما معجم البلدان.1)
 :  قّلة يف جبر إضم ا وذكر الشاهد. وقبلهعاِنَدين بلفة تثنية عاند ا هو :  ( يف معجم البلدان2)

 نـــــــــــــــظـــــــــــــــرت والـــــــــــــــعـــــــــــــــا مـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــة الـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــم 

 إىل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا انٍر وقـــــــــــــــــــــــودهـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــرمت   

  

 الثور األسود.:  اخلطّاف اجلبلي ا وقير الغراب األسود ا وقير:  ( العوه 3)
 .88( سورة األعراف اآية 4)
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انَ   : يف ِمل ِتُكم َأي َدَخلحنا. وَأشار ِإليه اجلاَر بردّي ا وغريُه ا وأَنشُدوا قو  الشاعر (1) ُعدح
 الرأحُس ِميّن كالثـ َغامِ  عادو 

َح به في المصباح ، وأَشار إِليه ابُن ماِلٍك وغيُره من النَُّحاةِ ، العَْود ويُْحتَمل أَنَّه يُراد من:  قال ْيُروَرةُ ، كما صرَّ واستََدلُّوا بقوله  ُهنا الصَّ

 أَي صاُروا ، كما للفيُّوِمّيِ وِشيِخه أَبي َحيَّان.:  قيل (2) (َوَلْو ُردُّوا َلعاُدوا ِلما َُّنُوا َعْنهُ ):  تعالى

َّاناً يا أَُعْدتَ »:  وسلموآلهعليههللاصلىحديُث ُمعَاٍذ ، قال له النّبيُّ ومنه:  قْلت  ، أَي ِصْرَت. «ُمعَادُ  فَت

ً  عادَ »حديُث ُخَزْيَمة. ومنه  ، أَي صاَر. «لها النِّقَاُد ُمْجَرْنثِما

ً  يَعُودُ  َوِدْدُت أَنَّ هذا اللَّبَنَ »وفي حديِث َكْعٍب  تتَبَّعَْت قَُرْيٌش أَذناَب اإِلبِِل ، وتركوا :  قال:  ِلَم ذِلك:  فِقيل له»أَي يَِصير. « قَِطَرانا

 وسيأْتي. «الَجَماَعاتِ 

 .َعْوَدةً و َمعاداً  اللُهمَّ ارُزْقنا إِلى البيتِ :  ، وهو مصدٌر ِميِميٌّ ، ومنه قولهم الَمعَادِ  ، مثل يعوُد َعْوداً  ءُ الشي َعاد تقولو

 أَن أَِجيئك ، أَي َصَرفنِي ، مقلوٌب من َعَدانِي ، حكاه يَعقُوُب. عاَدنِي:  ، يقال الصَّْرفُ :  العَْودُ و

دُّ :  العَْودُ و  ، إِذا َردَّ ونَقََض ِلَما فَعَل. عادَ :  ، يقال الرَّ

 ، بكسرهما. الِعيَاَدةِ و كالِعيَادِ  ِزيَاَرةُ المريِض ،:  العَْودُ و

 :  َزاَره ، قال أَبو ذَُؤْيب : اَده يَعُودهعَ  وهذه عن اللِّْحيَانِّيِ. وقد ، بالّضمّ  العَُواَدةِ و

ٌد  َر خـــــــــالـــــــــِ ظـــــــــ  نـــــــــَ رِي هـــــــــر تــــــــــَ عـــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــح  َأاَل لـــــــــَ

اِدي    ــــــــــَ ي ــــــــــِ ُ  عــــــــــِ راِن أَمح هــــــــــو ايئ جــــــــــح ــــــــــ  اهلــــــــــِ  عــــــــــل

  
الَمِريِض ، لم يَِزد على  عيادةِ  من العَُوادةُ :  ، فحَذف الهاَء ألَجل اإِلضافَِة. وقال اللِّْحيَانِيُّ  ِعيَاَدتِي وقد يَُجوز أَن يكون أَرادَ :  قال ابُن ِجنِّي

 ذلك.

 :  وذكر شيُخنَا هنا قول الّسراج الَوّراق ، وهو في غايٍة من اللُّْطفِ 

ومــــــــــــــــــــــــــاً  ُت ا هلِل قــــــــــــــــــــــــــَ ِرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــــــــــَ

اين     فـــــــــــــــــــَ نح جـــــــــــــــــــَ ُم مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــُ ي ـــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــا ف

  

اُدواو  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُدواو  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُدوا  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

اين     عــــــــــــــــــــــَ
َ

الِف املــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــِ ت  عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــ  اخــــــــــــــــــــــح

  
ادِ  استُعمل اسم جْمع ، كصاِحٍب وَصْحٍب ، العائِدِ  جْمعُ  العَْودُ و اءُ  .كالعُوَّ اُدهو فالنٍ  َعْودُ  يقال هؤالءِ :  قال الفَرَّ اِره ،  ُعوَّ ، مثل َزْوِره وُزوَّ

. يَعوُدونَه وهم الِّذين  إِذا اْعتَلَّ

اُدها فإِنها امرأَةٌ يَْكثُر»قَْيٍس وفي حديِث فاطمةَ بنت  اُرَها «ُعوَّ ةً بعَد أُخَرى فهو« ، أَي ُزوَّ  ، وإِن اشتَهر ذلك في عائِدٌ  ، وكلُّ َمن أَتاَك مرَّ

 الَمِريِض ، حتَّى صار كأَنَّه ُمْختَصٌّ به. ِعيَاَدةِ 

ا د وأَمَّ ِحيح أَنه جْمٌع لإِلناِث ، يقال العُوَّ دٌ و َعَوائِدُ  نِْسَوةٌ :  فالصَّ تي ُعوَّ  .عائَِدةٌ :  الَمِريَض ، الواحدة يَعُْدنَ  ، وُهنَّ الالَّ

 كذا في اللسان والمصباح.

 ، األَخيرةُ شاذَّةٌ وهي تَِميميَّةٌ. َمْعُوودٌ و َمعُودٌ :  الَمِريضُ و

 َهمٌّ وَحَزٌن. اعتاَدنيو انتَابَنِي ،:  اعتاَدنِيو َعْوداً  ءُ الشيْ  عاَدني يقال كاالْعتِيَادِ  ِء ،اْنتِياُب الشيْ :  العَْودُ و

د في معنى االعتيادُ : و قال األَزَهِريُّ  دتُه فاعتادَ :  ، يقال العَاَدة ، وهو من التَّعَوُّ دو َعوَّ  .تَعَوَّ

 :  قال ثانِي البَْدءِ  العَْودُ و
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داً  ُت جـــــــــاهـــــــــِ يـــــــــح ـــــــــَ نـ ـــــــــح م فـــــــــبَثـ تـــــــــُ ـــــــــح نـ ســـــــــــــــــــــــَ َدأحمُتح فـــــــــَبحح  بـــــــــَ

متُُ فــــــــــــِإنح     دح ُت و  عــــــــــــُ يــــــــــــح نـــــــــــــَ وحدُ أَثـــــــــــــح دُ  الــــــــــــعــــــــــــَ  َأمحــــــــــــحَ

  
 ، من ذلك. يُعيده هو ، وهللاُ يُْبِدُئ الَخْلَق ثُمَّ  أََعاَدهو ، ِعيَاداً و َعْوداً  إِليه ، وعليه ، عاد بالكسر ، وقد كالِعيَادِ 

ب ، فََشبَّهَ  «العَْودِ  هذاقد آن لكم أَن تَْبعَثُوا إِلى »َحديث َحسَّان  الُمِسنُّ من اإِلبِِل والشَّاِء ، وفي:  العَْودُ و ، وهو الَجَمل الكبيُر الُمِسنُّ الُمدرَّ

:  السالمعليه فقال ، فَثَغَتْ  ألَذبََحَها لي َعْنزٍ  إِلى فعََمدت:  قال ، َمْنِزلَه هللا عبدِ  بنِ  جابِرِ  على َدَخلَ  السالمعليهأَنَّه »:  نْفَسه به. وفي الحديث

َطَب فََسِمنَتْ  َعْوَدةٌ  هي إِنََّما هللاِ  رسولَ  يا:  فقلتُ . نَْسالً  وال َدّراً  تَْقَطعْ  ال ، جابِرُ  يا «. الغَريبين»حكاه الَهَرِويُّ ، في « َعلَْفناها البَلََح ، والرُّ

دَ : و قال ابُن األَثيرِ   الَجَملُ :  العَْود:  ي اللسان، وف َعْوَدةٌ  ، وشاةٌ  َعْودٌ  البَِعيُر والّشاةُ ، إِذا أََسنَّا ، وبَِعيرٌ  َعوَّ

__________________ 
:  َأي لتدخلن يف مّلتنا ا وقوله تعاىل:  قوله أي عدان هكذا ابلنســخ ا ولعر أصــر العبارة هكذا»:  ( كذا ابألصــر ا وهبامش املطبوعة املصــرية1)
 .«ا أي دخلنا (ِإْن ُعْدان يف ِملَِّتُكمْ )
 .28( سورة االنعام اآية 2)
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ن  وفيه بَِقي ٌة  ســـــــــــِ
ُ
ِلَف. ويف املَثر:  وقا  اجلَوحَهرِي   .(1)امل ُخح

نِّ البازَِ  وامل فزِدحه  الَعوحدُ  ِإنح َجرحَجرَ »:  هو الذي َجاَوَز يف الســـــــــــِّ
 ا َكِفيَلةٍ  ِعَوَدةٍ و  رٌ وهو مجٌض اندِ :  من اإِلبر. كذا يف النوادر ا قا  الصاغاين   الَعوحد ا كِعَنبٍة ا وهو مجحض ِعَيَدةٌ  ج (2)« ِوقحراً 
 ا وهي قَِبيَحٌة. ِعَيَدة:  ويقا  يف لَُغةٍ :  ا قا  اأَلزهري   فيِهما ا

دَ  وقد:  قال األَزهريُّ  َدتْ  ، وال َعْوَدةٌ  وال يُقَال للنّاقَةِ :  ، إِذا َمَضْت له ثاَلُث ِسنِيَن بْعَد بُزوِلِه أَو أَربٌع ، قال تَْعِويداً  البَِعيرُ  َعوَّ . وقال في عوَّ

د . قال وناقَةٌ َعْوَدةٌ  : ، وال يقال للنَّْعجةِ  َعْوَدةٌ :  ِلبَعيٍر أَو شاةٍ ، ويقاُل للشاةِ  (3) [إِالّ ] َعْودٌ  وال يقال:  َمَحّلٍ آَخَر من ِكتَابِه . وقال ُمعَّوِ

ةٍ وِهَرٍر ،  العَْوَدةِ  في َجْمع (4) ِعَودٌ  ، ثمّ  َعْوَدتانِ  ، وناقتانِ  َعْوَدةٌ  ، وناقَةٌ  َعْودٌ  َجَمل:  األَصمعيُّ  مثْل ِهّرٍ  ِعَوَدةو (5) [َعْودٌ ]و، مثل ِهرَّ

 وِهَررة.

 :  ، قال بَِشير بن النِّْكث العاديُّ  الطَِّريُق القَِديمُ :  العَْودُ و

وحدٌ  لـــــــــــــــ   عـــــــــــــــَ وحدٍ عـــــــــــــــَ واٍم أَُو ح  عـــــــــــــــَ   (6)ألَقـــــــــــــــح
رح     مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ ا ابل ــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــرت حِ  وحيــــــــــــــــَح  ميــــــــــــــــوُت ابل

  
 الطَِّريَق ، أَي على طريٍق قَِديٍم ، وهكذا الطَِّريُق يموت إِذا تُِرَك ويَْحيَا إَِذا ُسِلَك.:  الَجَمَل الُمِسنَّ ، وبالثَّاني:  األَّول بالعَْودِ  يديُرِ 

 فََرس أَبي َربِيعَةَ بِن ذُْهٍل. اسمو فََرس أُبَّيِ بِن َخلٍَف ، اسم العَْودُ :  من المجازو

د:  قال األَزَهِريُّ   .َعْودةٌ :  البَِعيُر وال يُقَال للنّاقَة َعوَّ

 .َعْودةٌ :  وَسِمْعُت بعَض العََرب يقول لفََرٍس له أُنثَى

احُ  القَِديُم من السُّوَددِ  العَْودُ :  من المجازو ِرمَّ  :  قال الّطِ

وَدُد  ُد ِإاّل الســـــــــــــــــــــــ  جـــــــــح َ
ر املـــــــــ وحدُ اهـــــــــَ َد   لـــــــــعـــــــــَ  والـــــــــنـــــــــ 

نِ وَ     واطـــــــــــِ
َ

ربحُ عـــــــــــنـــــــــــد املـــــــــــ َب  والصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــثـــــــــــ   رَأحُب ال

  
مِّ  ، العُودُ و .العَْودُ  الَكَرُم الِعدُّ ، والسؤَدد:  ويقال له:  وفي األََساس َخَشبَةُ  العُودُ :  هو كلُّ َخَشبٍَة َدقَّْت وقيل:  ، وقال الليثُ  الَخَشبُ :  بالضَّ

ْطِب واليابِِس :  ، وقيل (7)ُكّلِ َشجَرةٍ ، َدقَّ أَو َغلُُظ   :  ، قال األَعشى أَعوادٌ و ِعيدانٌ :  ج هو ما َجَرى فيه الماُء من الشََّجِر ، وهو يكوُن للرَّ

َروحا عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــا  وُِّدوافــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــُ

رِّ و     كـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَدانٍ ل ي اَرهح  عـــــــــــــــــــِ (8)ُعصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  العُودُ و ادٌ :  وضاِربَُها ، ذو األَوتاِر ، مشهورةٌ  الَمعَاِزفِ آلةٌ من :  أَيضا  .الِعيَدانِ  ، أَو هو ُمتَِّخذُ  َعوَّ

 ، وقيل هو القُْسُط البَْحِرّي. «الِهْنِديّ  بالعُودِ  َعليكم»، وفي الحديث  (9) الِّذي للبُُخورِ  العُودُ و

ن بها ، ويُس:  العُودُ :  وفي اللسان اة يَُدخَّ  تَْجمر بها ، َغلَب عليها االسُم لَكَرِمِه.الخَشبةُ الُمَطرَّ

 :  ومما اتّفَق لَْفُظه واختلََف َمعناه فلم يكن إِيطاًء ، قوُل بعِض الُمولَِّدين

تح  فـــــــــــَ ـــــــــــَ ل ـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــن ٍم ل ِة َأاي  ذ  ـــــــــــَ ـــــــــــَب ل ي  اي طـــــــــــِ

ا و     ـــــــــــَ ب جـــــــــــِة َأايِم الصـــــــــــــــــــــــــِّ َن هبـــــــــــَح وِديُحســـــــــــــــــــــــــح  عـــــــــــُ

  

هــــــــــــا  فــــــــــــارِقــــــــــــِ اًل يف مــــــــــــَ ُب َذيــــــــــــح  َأايَم َأســــــــــــــــــــــــــحــــــــــــَ

اِي و     ــــــــــــــ  ــــــــــــــن وُت ال َرمن َ صــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ودِ ِإَذا تـ ــــــــــــــعــــــــــــــُ  ال

  

ٍة و  يــــــــــَ الِف الــــــــــد نِّ صــــــــــــــــــــــــافــــــــــِ َوٍة مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــُ هــــــــــح  قـــــــــــَ

ِدّي و     نــــــــــح رَبِ اهلــــــــــِ نــــــــــح ِك والــــــــــعــــــــــَ ودِ كــــــــــاملِســــــــــــــــــــــــح  الــــــــــعــــــــــُ

  

ٍف  طــــــــــــَ ــــــــــــَ رٍّ ويف ل ــــــــــــِ َك يف ب ر  ُروحــــــــــــَ ــــــــــــَ ت  َتســــــــــــــــــــــــــح

َر  املـــــــــاِء يف     َرتح مـــــــــنـــــــــَك جمـــــــــَح ودِ ِإذا جـــــــــَ (10)الـــــــــعـــــــــُ
 

  
 كذا في المحكم.
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ً  العُودُ و  قال َشِمٌر فيو العَْظُم في أَصِل اللَِّساِن ،:  أَيضا

__________________ 
 فيه بقية قوة.:  ( يف التهذيب1)
ا مر الثقير ا والوقر ا :  ها. فالوقر بكســــر الواوبكســــر الواو هو ضــــبرت الصــــحاح ا وهو ما اعتمدانه ا وضــــبطت يف اللســــان بفتح« وقراً ( »2)

 بفتحها ا فهو ثقر السمض.
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 حتريف.« ِعَوَدة»:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
 : ( الشطر يف التهذيب6)

م األو   عوٌد عل  عوٍد من الُقدح
 التهذيب : غُلة أو رّ .( اأَلصر واللسان ا ويف 7)
 :  ابسقاط عجز وصدر ويف ديوانهـ  كذا ابألصر»:  ( هبامش املطبوعة الكويتية8)

 فــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــروا عــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــودوا 

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهو    

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــا ه و  ــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــود ي  ال

 «لـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــدان عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهو    
  

 ما يتبخر به.والَبخور كصبور :  ( كذا ضبطت يف القاموس بضم الباء ا ويف القاموس مادة خبر9)
:  املنـد  وهو العود الـذي يتطيـب بـه ا والعود الرابض:  عود الغنـاء ا والعود الثـالـث:  طلـٌب هلـا يف العودة ا والعـدد الثـاين:  عودي:  ( قولـه10)

 (.وهذا من قعاقض ابن سيدة:  عن اللسان ا قا )الشجر 
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 :  قو  الَفَرزَدِ  مَيَدح ِهَشاَم بَن عبِد امللك
ن َوِرَث و  نِ مــــــــــــــَ وَديــــــــــــــح ِذي  الــــــــــــــعــــــــــــــُ امِتَ الــــــــــــــّ  واخلــــــــــــــَ

هـــــــــا    ـــــــــُ ـــــــــب ي اَء َرحـــــــــِ ـــــــــَفضـــــــــــــــــــــــَ ُك واأَلرحَض ال ـــــــــح ل ُ
ه املـــــــــ ـــــــــَ  ل

  
را بذلك. العُوَدْينِ  ، وقد َوَرَد ِذْكرُ  وَعَصاهُ  وسلموآلهعليههللاصلىِمْنبَُر النّبّيِ :  العُوَدانِ :  قال  وفُّسِ

هاتُ :  ع، وهي الفَِحُث ، والجمْ  الِقبَةُ :  العُودِ  أُمُّ و  :  ، وقول ساِعَدةَ ْبِن ُجَؤيَّةَ  صارَ  فِْعٌل بمنزلةِ :  كذا َعادَ و .العُودِ  أُمَّ

ٍة  لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ يــــــــــــــبـ اُه مبــــــــــــــِ فــــــــــــــ  ُد كــــــــــــــَ رحعــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  فــــــــــــــقــــــــــــــام تـ

َدمِ  عـــــــــــادَ قـــــــــــد     َش الـــــــــــقـــــــــــَ بـــــــــــًا َرِذايًّ طـــــــــــائـــــــــــِ  َرهـــــــــــح

  
 :  حاالً كان عليها قَْبُل ، وقد جاَء عنهم هذا مجيئاً واِسعاً ، أَنشد أَبو علّيٍ للعّجاج عاَودَ  هنا ِإاّل بمعنَى صاَر ، وليس يريد أَنَّه َعادَ  ال يكون

َ حـــــــــــــــــــــىت  كـــــــــــــــــــــاَدا و  ينِّ بـــــــــــــــــــــًا حـــــــــــــــــــــُ  َقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ودُ     عــــــــــــــــــُ ٍم  يـــــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــــُ َد َأعــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــح  َأعــــــــــــــــــَواَدابـــــــــــــــــــَ

  
 أَي يصير.

 ِعيدٌ  أماو. د ى ع:  الكالم في ليس وأَنَّه ، للكثرة واوٌ  أَنََّها أَِلفها على قَضْينَا:  سيده ابن قال ، السالمعليه، وهم قَْوُم ُهوٍد ،  قَبِيلةٌ :  َعادٌ و

 :  فبَدٌل الِزٌم ، وأَنشد سيبويه أَعيادٌ و

ٍر  ِا وَأِشــــــــــــــــحُ ن ميــــــــــــــــَِ د  عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــِه مــــــــــــــــِ  متــــــــــــــــَُ

ِد     هــــــــــــح وٌر لــــــــــــه مــــــــــــن عــــــــــــَ ا عــــــــــــادٍ حبــــــــــــُُ عــــــــــــَ بـــــــــــــ   وتـــــــــــــُ

  
 : بِن ساِم بن نُوحٍ ، الِّذين أَهلَكهم هللاُ ، قال ُزَهْير عاديَا بن عادُ :  األُولى هم عادٌ و من الصرف. قال اللَّْيثُ  يُْمنَعُ و

َماَن بَن و  َلَك لُقح  (1) عاِدايَ و  عادٍ َأهح
. (2)األَخيرة فهم بَنُو تميم  عادٌ  أَّماو  ، يَنِزلون ِرماَل عاِلجٍ ، َعَصُوا هللا فَُمِسُخوا نَْسنَاساً ، لكّل إِنساٍن منهم يٌَد وِرْجل من شّقٍ

إِنه رأَى من ُصْلبه وأَوالد أَوالد أَوالده أَربعة آالف ، وإِنه :  هو ابن ِإَرَم بن سام بن نُوح ، كان يَْعبُد القََمر. ويقال عادٌ :  وفي كتب األَنساب

 أَْلَف جاريٍة ، وكانت بالُدُهم إِرم المذكورة في القرآن ، وهي من ُعَماَن إِلى َحْضَرَمْوت. نَكحَ 

 ، صاحُب المدينِة المذكورة. عادٍ  من أَوالده َشدَّاُد بنُ و

 :  ، قال ُكثَير عادٍ  نُسب إِلى ُء القَِديمُ الشيْ :  العاديُّ و ، عاِديَّة بئرٌ و

يــــــــــــِّ و  امــــــــــــَة طــــــــــــَ اَ  واٍد مــــــــــــن هتــــــــــــِ  ٌب مــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــَ

ٌب     لـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ ِه قـ ـــــــــــــــــِ ةٌ ب ـــــــــــــــــ  ُروُر  عـــــــــــــــــاِدي (3)وكـــــــــــــــــُ
 

  
:  األَرِض  عاِديُّ و ، لتقدُّمه ، لعَادٍ  ، كأَنه نِْسبة عاِديٌّ :  يقال للُمْلك القَِديم:  قديماِن. وفي المصباح:  عاِديٌّ  وبِئْرٌ  عاِديٌّ  َمْجدٌ :  وفي األَساس

 .عادٍ  البِنَاَء الَوثِيَق ، والبِئَر الُمْحَكَمةَ الطَّّيِ ، الكثيرة الماِء إِلىما تقاَدَم ِمْلُكه. والعََرب تنُسُب 

 ، هو. أَْي أَيُّ َخْلقٍ  َغْيَر َمْصُروف ، ُهوَ  (4) عادٍ  ما أَدِري أَيُّ و

 : من نَْوٍب وَشْوٍق ، قال الشاعر ِمْن َهّمٍ أَو َمَرٍض أَو ُحْزن ونْحِوه اعتاَدكَ  ما:  ، بالكسر الِعيدُ و

 ِعيدُ من ُحبِّها  يَعتاُدهالَقلحُب و 
 :  وقال يَِزيُد بُن الَحَكم الثَّقَِفّي ، يمَدح ُسليَماَن بَن عبِد الَمِلك

وَدا  مـــــــــُ عـــــــــح ُب مـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــقـــــــــَ اَء هـــــــــذا ال  أَمســـــــــــــــــــــــَ  أَبلـــــــــح

ا :  ِإذا أَقـــــــــــو ُ     حـــــــــــَ تـــــــــــاُدهصـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ يـــــــــــَدا يـ  عـــــــــــِ

  
 :  وقال تأَبَّط َشراًّ 
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ـــــــــــدُ اي  ي ـــــــــــراِ   عـــــــــــِ وحٍ  وِإي ن شـــــــــــــــــــــــــَ َك مـــــــــــِ ـــــــــــَ  مـــــــــــال

ر اِ  و     ٍف عـــــــــــلـــــــــــ  اأَلهـــــــــــواِ  طـــــــــــَ يـــــــــــح رِّ طـــــــــــَ (5)مـــــــــــَ
 

  
__________________ 

 : ( ديوانه ا وصدره1)
 مل تر أن   أهلك تّبعاأ

 أُميم.:  ( التهذيب2)
 :  وما سا  اخل كذا يف اللسان هنا ا وأَنشد يف مادة كرر:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 مــــــــــــــــا دام غــــــــــــــــيــــــــــــــــث مــــــــــــــــن هتــــــــــــــــامــــــــــــــــة طــــــــــــــــيــــــــــــــــب و 

 بــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــــــــرار   

  

 :  وذكر قبله بيتاً وهو

 أحـــــــــــــبـــــــــــــك مـــــــــــــا دامـــــــــــــت بـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــد وشــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــجـــــــــــــة 

ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــارو     ـــــــــــــــــه وت ـــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــت أُب ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــب  مـــــــــــــــــا ث

  

ولو أريد بعاد القبيلة ال :  وهبامش اللسان .«غري مصروف« َأي عادَ »:  مصروف ا ويف الصحاح واللسان« »عاد»:  ( ضبطت يف القاموس4)
 يتعا منعه من الصرف ا ولذا ضبرت يف القاموس ابلصرف.

 .«عل  األهوا »بد  « من األهوا »:  ( من قصيدة يف أو  املفضليات. ويف التهذيب5)
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ْوِق. وقوله يَْعتَاُده ما:  العيد:  مالك ِعيدُ  يا:  قال ابُن األَنبارّيِ ، في قوله ْعَظَمَك ِمن َشْوٍق ، مالََك ِمن َشْوٍق ، أَي أَ :  من الُحْزِن والّشِ

مالك من فارٍس ، وأَنت :  ما حالُك وما شأْنُك. أَراَد يا أَيَُّها الُمْعتَاِدي مالََك ِمن َشْوق ، كقولك:  يا َهْيَد مالََك. ومعنى يا َهْيَد مالَكَ :  ويُْرَوى

ُب من فُُروِسيَّتِِه وتَْمَدُحه ، ومنه   قاتَلَه هللاُ من شاِعر.:  (1)تَتعجَّ

، لزَم  أَعيادٌ :  ، والَجْمع اعتاُدوه ألَنَُّهم العاَدةِ  اشتقاقُه من:  إِليه. وقيل عاُدوا ، كأَنَّهم عاَد يَعودُ  ، واشتِقَاقُه من (2) ُكلُّ يَْوٍم فِيه َجْمعٌ :  الِعيدُ و

 .َعاَد يَعُود كِريحٍ وأَرواحٍ ، ألَنه من أَعوادٌ :  البََدَل ، ولو لم يلزم لَِقيل

ًّ  الِعيدَ  أَي َشِهُدوه إِذا َعيَُّدواو اُج ، يصف ثَْوراً َوْحِشيا  :  ، قال العَجَّ

ـــــــــــــــــــــــادَ و   أَرحابضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا هلـــــــــــــــــــــــا آرِي   اعـــــــــــــــــــــــت

ودُ كــــــــــــــمــــــــــــــا     عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ــــــــــــــدَ  يـ ي ــــــــــــــعــــــــــــــِ راين   ال  َنصــــــــــــــــــــــــــــح

  
 .عاَد يَعُود من الِعيدَ  فَجعَل

لَت الواُو في:  قال  ياًء لكسرةِ العَْيِن. العيدِ  وتَحوَّ

 الوْقُت الِّذي:  عنَد العَرب العيِد: و . قال األَزهريُّ أَعواداً :  ، ولم يقولوا أعياداً  ، تََرُكوه على التَّْغيِيِر ، كما أَنَُّهم َجَمعُوه ُعيَْيدٌ :  عيد وتصغير

ا َسكنت الواُو ، واْنَكَسر ما قَبلَها صارت ياًء وقال  الِعْود:  فيه الفََرُح والُحْزُن. وكان في األَصل يَعُود ، فلمَّ
قوا بيَن  (3) قُِلبَت الواُو ياًء ليُفّرِ

 وبينَ  ، ِللُزوِمَها في الواِحِد. ويُقَاُل للفَْرِق بينَه (4) [وأَصله الواو]بالياِء  أَعيادٌ  إِنَّما ُجِمعَ :  االسم الَحِقيِقّي ، وبيَن الَمْصَدرّي. قال الجوهريُّ 

 الَخَشِب. أَعوادِ 

يَ :  وقال ابُن األَعراِبّيِ   كلَّ َسنٍَة بِفََرحٍ ُمَجدٍَّد. يَعُودُ  ، ألَنَّه الِعيُد ِعيداً  ُسّمِ

ً  يُْنبِتُ  َشَجٌر َجبَِليٌّ :  الِعيدُ و َراعِ ، أَغبَُر ال وَرَق له وال نَْور ، َكثِير اللَِّحاِء والعُقَِد ، يَُضمَّ  ِعيَدانا  د بِلَحائِِه الُجْرُح الطَِّريُّ فَيَْلتَئُِم.، نحو الذِّ

اٍت ، (5) [كأَنَّه]، أَي معروف ، ُمْنِجب  فَْحل م اسم:  ِعيدُ و وهذا ليس بِقَِوّيٍ. :  ، قال ابن سيده الِعيِديَّةُ  ومنه النََّجائِبُ  ، َضَرَب في اإِلبِِل َمرَّ

 :  وأَنشد الجوَهِريُّ لرذاذ الكلبيّ 

وبُ  تح  ـــــــــــَ لـــــــــــ  يـــــــــــٌة   ـــــــــــَ َداَن انجـــــــــــِ لـــــــــــح ـــــــــــُ ـــــــــــبـ  هبـــــــــــا ال

ةٌ     يـــــــــــِديـــــــــــ  رُي  عـــــــــــِ تح فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــد اننـــــــــــِ نـــــــــــَ (6)أُرحهـــــــــــِ
 

  
َكةً ، ابن النََّدِغيَّ  الِعيِدّيِ  أَو نِْسبَةٌ إِلى .(7)هي نُوٌق من ِكَراِم النََّجائِِب ، منسوبةٌ إِلى فَْحٍل ُمْنِجِب :  وقال وعلَْيِه  ابِن َمْهَرةَ بِن َحْيَدانَ  ، محرَّ

ْبِن  ِعيدِ  أَو إِلى بَنِي ، إِالَّ أَنَّه على هَذْيِن األُِخيَريِن نََسٌب شاذٌ ، عاد بنِ  عاِدّيِ  ، أَو ِإلى عادٍ  بن عادِ  أَو إِلى ،« اقتصَر صاِحُب الِكفَايَة

 ، كعَاِمِرّيٍ. اآلِمِري

 .(8)وال يُْعَرُف لهم َعْجل ، كما قَالُوه :  قال شيُخنَا

 (9)والذََّكُر َخُروٌف ، فال يَزال اسَمه حتى يُعَقَّ :  َضْرٌب من الغَنَِم ، وهي األُنثَى من البُْرقَان ، قال:  الِعيِديَّةُ : و قال َشِمرٌ :  انوفي اللس

 َعِقيقَتُه.

 ٍء نُِسبَْت.وال أَدري إِلى أَّيِ شيْ :  . قالالِعيِديَّةُ :  ال لهافي الغَنَِم ، وأَعِرف ِجْنساً من اإِلبِل العُقَْيِليَِّة ، يق الِعيِديَّةَ  ال أَعِرف:  قال األَزهريُّ 

واُل من النّْخلِ :  ، بالفتح العَْيَدانُ :  في الّصحاحو  (10)، هذا إِن كان فَْعالن فهو من هذا الباب ، وإِن كان فَْيعَاالً  بَِهاءٍ  ، َعْيَدانَةٌ  َواِحَدتُها ، الّطِ

 ر في موِضِعِه.فهو من باب النُّون. وسيُْذكَ 

 : قال لَبِيد العَْيَدان النَّخلَةُ الطَِّويلةُ ، والجْمع:  العَْيَدانةُ :  وحَكى األَزَهِريُّ عن األَصمعيّ 

__________________ 
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 ومثله.:  ( التهذيب1)
 كر يوم جممض.:   ( األصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب2)
وأصــــر العيد ِعوحد فقلبت :  قا  ثعلب»:  ويف التهذيب« وقير ا ولعله الصــــواب:  وقا  ا عبارة اللســــان:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصــــرية3)

 ..«.. الواو
 ( زايدة عن الصحاح.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ( روايته يف الصحاح.6)

داً  عـــــــــَ  يـــــــــطـــــــــوي ابـــــــــن ســـــــــــــــــــــــلـــــــــمـــــــــ  هبـــــــــا عـــــــــن راكـــــــــٍب بــــــــــَ

 عــــــــــــــــيــــــــــــــــديــــــــــــــــة أرهــــــــــــــــنــــــــــــــــت فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا الــــــــــــــــداننــــــــــــــــريُ    

  

 منحب اب اء املهملة ا تطبيض.:  ويتية( املطبوعة الك7)
 .«ولعر كلمة عجر  رفة عن فحر»:  وهبامش املطبوعة الكويتية« قوله قا  شيخنا اخل هكذا ابلنسخ وجرره»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
.:  ( التهذيب واللسان9)  تُع  
 .«فعا »( عن الصحاح وابألصر 10)
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 (1)واجلَب اُر  الَعيحَدانِ أَبيُ  و 
 :  ، وقال المسيّب بن َعلٍَس  َعْيدانةً  إِذا صاَرت (2) [النخلةُ ] َعْيَدنَت:  يُقَال:  قال أَبو ُعدنان

دانِ األُدحُم  و  يـــــــــــــــــــــــــح ا  كـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــَ  آَزَرهـــــــــــــــــــــــــَ

رُ     عـــــــــــــــح ٌم جـــــــــــــــَ مـــــــــــــــ  كـــــــــــــــَ َت اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــاِء مـــــــــــــــُ  حتـــــــــــــــَح

  
:  النُّْخلَةُ. وَمْن َجعَلَه فَْعاَلَن مثْل َعْيَدنَت:  فَْيعَاالً َجعََل النُّوَن أَْصِليَّةً ، والياَء زائِدةً وَدِليلُه على ذلك قولُهم العَْيَدانَ  َمْن َجعَل:  قال األَزهريُّ 

 بَةٌ قَِديمةٌ ، لها ُعُروٌق نافَِذةٌ إِلى الماِء ، قالَشَجَرةٌ ُصلْ  : العَْيَدانَةُ :  َسْيَحان ، ِمن ساَح يَِسيُح ، جعلَها أَْصِليَّةً ، والنوَن زائَدةً ، قال األَصَمِعيُّ 

 :  ومنه َهْيَمان وَعْيالن ، وأَْنَشد: 

َن يف  ـــــــــــــح اَوب ةٍ  ـــــــــــــََ ـــــــــــــَ َدان ـــــــــــــح ي ٍة  عـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ن حـــــــــــــِ رحجـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

يـــــــــرُ     يـــــــــَف َمســــــــــــــــــــــِ صــــــــــــــــــــــِ
َ
ا امل ِر َرو اهـــــــــَ دح  مـــــــــن الســــــــــــــــــــــِّ

  
 : (3)وقال 

ِر أَبحكاراً و   َعيحَداانَ َبواِس  الن خح
، وَضبَُطوه بالفَتْح  باللَّْيِل ، كما َرَواه أَْهُل الحديِث ، وهو في ُسنَِن اإِلماِم أَبي َداُوودَ  وسلموآلهعليههللاصلىِمْنها كاَن قََدٌح يَبُوُل فِيِه النَّبيُّ ، و

ح الكْسَر.  ، ومنهم من يُرّجِ

ْوح العَْود ، من ، ع َعْيدانُ و َجْيشاُن ، وابن أَخيه  : بن ُحْجر بن ذي ُرَعْيٍن ، جاهلُّي ، واسمه َعْيَدانُ  ، وهو َعلَمٌ  : َعْيَدانُ و ، كَرْيَحان من الرَّ

مته إِلى َطْسم وَجِديس ، ونقل ابُن ماكوال ، عن خّطِ ابن سعيد ، بالغين المعجمة.  وأَبو بكر محّمد بن َعْبُد َكاَلل هو الّذي بعثه تُبٌَّع على ُمقّدِ

 األَهواِزيُّ ، سِمَع الحاكَم. لعَْيدانِيّ ا ، َعْيدان علّي بن

 .له يْفتََحها أَن وسلموآلهعليههللاصلىللنَّبّيِ ،  ِعَدةً  ِزيَدت َشَرفاً ، َمكَّةُ :  الَمعَاد:  قيلو الَحجُّ ،:  الَمعادُ : و اآلِخَرةُ :  الَمعَادُ :  في المحكمو

 .«َمعَاِدي وأَْصِلح لي آِخَرتِي التي فيها»:  وفي الحِديث الَجنَِّة. أَي إِلى (ِإىل َمعاد  )ـ  وعليه العملُ ـ  قالت طائفةو

إِليه يَوم الِقيَاَمِة  يَعُود أَي ما
َر قولُه تعالى .(4) اءُ  (5) َمعادٍ  لَرادَُّك ِإلى (ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيَك اْلُقْرآنَ ) : وبِِكلَْيِهَما فُّسِ  إِلى:  وقال الفرَّ

 .(6)يَُردُّك إِلى َوَطنَِك َوبَلَِدك :  معناه:  حيُث ُوِلدت. وقال ثعلبٌ  َمعَادٍ 

دُ »َذَكُروا أَنَّ ِجْبِريَل قَال و ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلرادَُّك ِإىل ):  نعم. فقال له:  قال ؟اشتْقَت إِلى َمْولدَك وَوِطنكَ  : يا ُمَحمَّ
 .(َمعاد  

أَي إِلى َمْعِدنَِك من  : يُْحيِيه يْوَم البَْعِث. وقال ابُن َعبَّاس:  . وقال ُمَجاِهدٌ العَْودِ  ، حيُث ُوِلْدَت ، وليس من عاَدتِك إِلى:  هنا الَمعَادُ : و قال

 الَجنَّة.

اج. وقال  ادَ الَمع اذُكر:  لَبَاِعثُك ، وعلى هذا كالُم النّاِس  (َلرادَُّك ِإىل َمعاد  )وأَكثر التفسير في قوله  ، أَي اذُكْر َمْبعَثَك في اآلِخِرةَ. قاله الزجَّ

 إِلى أَْصِلَك من بَنِي هاِشٍم. : بعضهم

على  ْعَودُ المَ  هكذا جاءَ :  . قال ابُن األَثِيرالَمعَادُ  أَي «ِإليه يَوَم الِقيَاَمةِ  الَمْعَودُ و والَحَكُم هللاُ »:  وفي حديِث علّيٍ  الَمْرِجُع والَمِصيرُ :  الَمعَادُ و

 عادَ  واُوه أَِلفاً كالَمقَام والَمَراحِ ، ولِكنَّه استَْعَملَه على األَْصِل ، تقول (7)، ومن َحّقِ أَمثاِله أَن يُقلَب  عاَد يَعُودُ  األَصل ، وهو َمْفعٌَل من

 ، أَي َرَجَع. وقد يَِرُد بمعنى َصاَر ، كما تقدَّم. َمعَاداً و يَعوُد َعْوداً  ءُ الشي

 ، من غير إِضافٍة. على بَْدءٍ  َعْوداً  َرَجعَ  ى بعُضهمَحكَ و
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، إِنما أَردَت أَنَّه َرَجع في حافَِرتِه ، أَي  لم يَْقَطع َذهابَهُ حتى َوَصلَهُ برجوِعه (8)أَنه  على بَْدئِِه ، أَي َعْوُدهُ  تقول رجعَ :  الذي قاله سيبويهو

ُء موصوٌل به على بَدئِي ، أَي َرَجْعُت كما ِجئُت ، فالَمجى َعْوِدي:  نَقََض َمِجيئُه بُرجوعه ، وقد يكوُن أَن يقطَع َمِجيئَه ، ثم يَْرِجَع فيقول

 . انتهى كالُم سيبويه.َعْودٌ  الرجوُع فهو بدٌء ، والُرُجوعُ 

 باب الهمزة.:  وقد َمرَّ إِيماٌء إِلى ذلك في:  قلت

 في هذا األَمِر. تَعودَ  أَي لك أَن ، كلُّ هذه الثالثِة عن اللِّْحيَانِّيِ ، العَْوَدةُ و بالّضّم ، العَُواَدةُ و العَْودُ  لَكَ و

__________________ 
 : ( ديوانه ا وصدره1)

 قاصرات ضروعها يف ذراها
 أدر .:  انض بد  وأبي  ا أانض محر النخلة إانضة وإانضاً ا كبقام ِإقامة وإقاماً وأ (جرب ونوض)ويف اللسان 

 ( زايدة عن التهذيب واللسان.2)
 وقا  آخر.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب3)
 وهو ِإما مصدر وإما  رف.:  ( زيد يف اللسان4)
 .85( سورة القصص اآية 5)
 (.التهذيب)املوعد :  املعاد:  ( ونقر عنه قوله أَيضاً 6)
 تقلب.:  ( اللسان7)
 تريد أَنه مل يقطض.:  ( اللسان8)
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لَة ، والعَْطُف ، والَمْنفَعَةُ :  العائَِدةُ و بِه عليَك  عادَ  اسم ما:  العائِدةُ :  به على اإِلنسان ، قاله ابُن سيده. وقال غيره يُعادُ  الَمْعُروُف ، والّصِ

 ، كقال ، أَي أَْفَضَل. َعْوداً  فالٌن بمعرِوفِه عادَ :  . وفي المصباحالعََوائِدُ  : و فَْضٍل ، وَجْمعهالُمْفِضُل من ِصلٍَة ، أَ 

 عليَك بِرْفٍق ويُْسٍر. يَعُودُ  ، ألَنَّهُ  أَْنفَعُ و عليِك ، أَي أَْرفَُق بَِك من َغْيِره أَْعَودُ  األَْمرُ  هذا تقول:  قال اللَّْيثُ و

ُجِل ِمن َطعَاِم يَُخصُّ بِِه بَْعَد ما يَْفُرُغ القَْومُ  أُِعيدَ  ما : بالّضمّ  العَُواَدةُ و ، كما قالوا أَكاٌم  ُعَوادٌ :  إِذا َحذْفَت الهاَء قلت:  قال األَزهريُّ :  على الرَّ
ةً ، أُِعيدَ  ما:  ، بالّضمّ  (2) العَُواد: و ولََماٌظ وقََضاٌم. وقال الجوَهِريُّ  (1) دَ :  يقالو من الطَّعَاِم بعَد ما أُِكَل منه َمرَّ ، نقله  أََكلَهُ  ، إِذا َعوَّ

.  الصاغانيُّ

ْيَدنُ :  العادةُ و يَْت بذلك ألَنَّ صاِحبَها:  إِليه ، معروفَةٌ ، وهو نّص عبارة الُمْحَكم. وفي الصباح يُعاد الدَّ ةً  يُعَاِوُدَها ُسّمِ ، أَي يرِجع إِليها ، مرَّ

بالكسر ، األَخيرة عن ُكَراعِ ،  ِعيدٌ و ، وهو جْمع المؤنِّث السالم. عاداتٌ :  ، بغير هاٍء ، فهو اسُم ِجْنٍس َجْمِعّي. وقالوا َعادٌ :  ج  أُْخَرىبعدَ 

،  َعَوائِدُ :  العادة شيِخنا له. ومن ُجموعإِليَك من الشَّْوِق والَمَرِض ونَْحِوه ، كذا في اللسان. وال َوْجهَ إِلنكار  َعاد ما:  الِعيدُ  وليس بقوّيٍ إِنََّما

 َذَكَره في المصباح وغيِره ، وهو نَِظيُر حوائَِج ، في جْمعِ حاجٍة ، نقله شيُخنا.

ْمَخَشِريُّ وغيُره أَنَّ :  قلتُ  َح به الزَّ و غاِلباً على نَْهجٍ واِحٍد ِء دائِماً أَ تكريُر الشيْ  العادةُ :  . وقال جماعةٌ عادةٍ  ال عائدةٍ  جمعُ  العََوائِدَ  الذي َصرَّ

باع السَِّليمة.:  بال عالقٍة َعْقِليّة. وقيل َرة الَمْعقُولِة عند الّطِ  ما يستَِقرُّ في النُّفوِس من األُمور المتكّرِ

باألَفعال ، والعُْرُف باألَقوال ، كما أَشار إِليه في  العادةُ  وقد تَْختَصُّ :  والعُرَف بمعنًى. وقال قوم العاَدةَ  ونقَل شيُخنَا عن جماعٍة أَنَّ 

 البُدَّ للمجاِز من قَرينة.:  أَثناء الكالِم على مسأَلةِ « التلويح»

َدهُ و أَي :  ، وفي اللسان َعادتِهِ  َجعَلَهُ ِمن:  ، كلُّ ذلك بمعنَى اْستَعَاَدهُ و ، أَعاَدهُ و ، اْعتَاَدهُ و ، بالكسر ، ِعَواداً و َعاَوَدهُ ُمعاَوَدةً و ، عاَدهو ، تَعَوَّ

 :  له ، أَنشد ابُن األَعرابّيِ  عادةً  صار

َز ح  كَ مل تــــــــــــــــَ لـــــــــــــــح نـــــــــــــــِدي  عـــــــــــــــاَدةَ  تـــــــــــــــِ  ِ  عـــــــــــــــِ

ا و     مـــــــــــــَ ٌف لـــــــــــــِ ىَت آلـــــــــــــِ يـــــــــــــدُ الـــــــــــــفـــــــــــــَ عـــــــــــــِ تـــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــــح

  
 :  وقال

و دح  عــــــــــــــــــَ َح اأَلخــــــــــــــــــالِ  ِإيّنِ  تـــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــِ

ُف مـــــــــــــا     ـــــــــــــُت املـــــــــــــرحَء أيحلـــــــــــــَ  عـــــــــــــاَدااســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــَ رأَي

  
ئابَ   :  وقال أَبو َكبيٍر الُهَذليُّ ، يصف الذِّ

ُر  رَاِط   (3)ِإاّل عـــــــــــــواســــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــَدةٌ كـــــــــــــاملـــــــــــــِ عـــــــــــــِ  مـــــــــــــُ

فِ     َغضـــــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــَ تـ وحَرَد َأميٍِّ مـــــــــــــــُ ِر مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــل  ابل

  
اٍت ، فليس تُْنِكر الُوُروَد.  أَي َوَرَدْت َمرَّ

ُدوا»:  وفي الحديث  .«، والشَّرَّ لََجاَجةٌ  عادةٌ  الَخْيَر فإِن الَخْيرَ  تَعوَّ

دَ  أَي ُدْربَةٌ ، وهو أَن  نْفَسه عليه حتى يَصيَر َسِجيَّةً له. يُعّوِ

َدهُ و دته:  ، وفي المصباح يَْعتَاُدهُ  إِيَّاهُ َجعَلَهُ  َعوَّ دَ :  اللسان. وفي عادةً  أَي َصيَّْرتُه له (4) [تعّوده]و،  فاعتاَده كذا عوَّ ْيدَ  عوَّ َده كْلبَه الصَّ  .فتعوَّ

 ُمعَاِودٌ  فاُلٌن ما كاَن فِيه ، فهو عاَودَ  : . ويقالُمعَاِودٌ :  يقال للرُجل الُمَواِظِب على أَْمرٍ :  ، وهو منه ، قال الليث الُمواِظبُ :  الُمعَاِودُ و

ى ، َعاَوَدتْهُ و ةً بعد أُْخَرى. َعاَوَدهو الُحمَّ  بالَمسأَلَِة ، أَي سأَلَه مرَّ

 .ُمعاِودٌ :  ويقال للماِهر في َعَمِله:  وفي األَساس

ِل ، ويقال للشَُّجاع:  الُمعَاَوَدةُ و جوُع إِلى األَمر األَوَّ  ، ألَنه ال يََملُّ الِمَراَس. (5) الُمعَاِودُ  البََطلُ :  الرُّ

ُدوَها ، أَي استَِعيُدوهاو ى هللِا ،اْلَزُموا تُقَ :  في كالِم بْعِضهمو  .تَعوَّ

ً  ، إِذا فأََعاَده ءَ الشيْ  استَعَاَدهُ و  .يَعُودَ  أَن ، إِذا سأَلَهُ  استعادهو َسأَلَه أَن يَْفعَلَه ثانِيا

 َرجعَهُ. ، إِذا إِلى َمَكانِهِ  أََعاَدهُ و



4217 

 

َرهُ :  الكالمَ  أََعادَ و  ، قال شيُخنَا هو المشهوُر عند َكرَّ

__________________ 
 أكاٌ .:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب1)
 والُعوادة.:  ( األصر واللسان ا ويف الصحاح2)
 عوابُ .( : مرط)ويف اللسان « عواسرُ »:  ( يف التهذيب3)
 ( زايدة عن املصباح.4)
 حتريف.« بطر العاود»:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب5)



4218 

 

َكرِيّ « فُرو ِ »اجلمهور. ووَقض يف   َمر اٍت ا ِإعادتِهِ  ِء مر ًة ا وعل الشـــــــــــــيح  ِإعادة َأن  التكرار يقض عل :  َأيب هالٍ  الَعســـــــــــــح
ر َمر ًة َأو َأكَثر ا خبالفِ  اإِلعــادةو  َدِة ا فكر رت كــذا ا حَيحَتمــِ دحت للمر ِة الواحــِ مرّاٍت ا ِإال  من  َأعــاَدهُ :  ا فال يُقــا  َأعــَ

 العام ِة.
 :  ، قال يُعَاِوُده ءِ للشيْ  الُمطيقُ :  ُمِعيدالو

  ُ ر ُه الــــــــــــــغــــــــــــــوامـــــــــــــِ يــــــــــــــُض جــــــــــــــَ طــــــــــــــِ تــــــــــــــَ  ال َيســـــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــــــَداتُ ِإاّل     عــــــــــــــــِ
ُ

واهــــــــــــــــِ ُ  املــــــــــــــــ  بــــــــــــــــه الــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

  
 ِء ، أَي ُمِطيٌق له ، وألَنّه قدلهذا الشيْ  ُمِعيدٌ  هو:  بالدَّْلو ، ويقال (1)للنَّْهض  استعاَدت يَعنِي النُّوَق الّتي:  وحَكى األَزهريُّ في تفسيره قال

 .اعتاَده

ا قَْوُل األَخطل  :  وأَمَّ

وِن ِإَذا رآين  بـــــــــــــــــُ و  ابـــــــــــــــــُن الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ   َيشـــــــــــــــــــــــــــــــُ

ُة و     يـــــــــــــَ َواضـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــدُ َلشـــــــــــــــــــــــــــاين الضـــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــِ
ُ

 املـــــــــــــ

  
:  الذي ال يَحتاج إِلى ذلك. قال ابُن سيده:  ِعيدالمُ و وهو الِّذي ال يَْضِرب حتّى يُْخلََط له ، (2)الَجمُل الِّذي ليس بعَيَاٍء  الُمِعيدِ  أَصلُ :  قال

اتٍ  الُمِعيدو ةً بعَد أُخرى. أَعادَ  ، كأَنَّهُ  الفَْحُل الذي قد َضَرَب في اإِلبِل َمرَّ  ذلك َمرَّ

 إِلى الفَِريَسة مّرةً بعَد أُْخَرى. إِلعادتِهِ  األََسدُ :  الُمِعيدُ و

َجال الُمِعيد:  قال َشِمرٌ و  : الذي ليس بِغُْمٍر ، وأَنشد العاِلُم باألُُمورِ :  من الّرِ

َبض  ِعيدَ  الَعوحدَ كما يـَتـح
ُ
 الس الئبُ  امل

ً و ب ، قال ُكثَيّر الحاِذقُ  هو الُمِعيدُ :  قال أَيضا  :  المجّرِ

وحدُ  يـــــــــــدِ  عـــــــــــَ عـــــــــــِ
ُ

ِه  املـــــــــــ تح بـــــــــــِ َذفـــــــــــَ ا قـــــــــــَ  ِإىل الـــــــــــر جـــــــــــَ

وُم     اِن مجــــــــــــــَُ كــــــــــــــَ
َ

ُة املــــــــــــــ جِّ داِويــــــــــــــَ (3)يف الــــــــــــــلــــــــــــــ 
 

  
 :  ، قاله َشِمٌر ، وأَنشد ابُن األَعرابِّيِ ِلَطرفةَ  . الظَّلُومُ يِّدالُمتَعَ و

اِرٍب :  فــــــــــــــقــــــــــــــا َ  َن ِلشــــــــــــــــــــــــــــَ َروح ــــــــــــــَ  َأاَل مــــــــــــــاَذا تـ

ُه     طـــــــُ خـــــــح ا ســـــــــــــــــــــُ نـــــــَ يــــــــح لـــــــَ ِديـــــــٍد عـــــــَ دِ شـــــــــــــــــــــَ يـــــــِّ عـــــــَ تــــــــَ  (4) مـــــــُ
  

.  أَي َظلوٍم ، كأَنَّه قَْلب ُمتَعَّدٍ

 :  وقال َربِيعَةُ بن َمْقروم

َر   ــــــــــــــــَ دونَ يـ ــــــــــــــــِّ ي عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ تـ
ُ

ي  ُدوين  املــــــــــــــــ ــــــــــــــــَ ل  عــــــــــــــــَ

ااَب     َب الـــــــــــّرِقـــــــــــَ لـــــــــــح َة الـــــــــــغـــــــــــُ يـــــــــــ  فـــــــــــِ وَد خـــــــــــَ (5)ُأســـــــــــــــــــــــــُ
 

  
ً و  :  قال َربِيعةُ بُن َمقروٍم أَيضا

زيف َأيبيف و  ا عـــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــَ  أَرســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــــــــــح

اِ  و     هــــــــــــــ  ــــــــــــــَ  اجلــــــــــــــُ ــــــــــــــاعــــــــــــــل ــــــــــــــن ِدي ــــــــــــــِّ ي عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ
ُ

 املــــــــــــــ

  
 .(6)، في بيِت ربيعةَ  الُمتََجنِّي:  يِّدالُمتع : قال أَبو عبِد الرحمنو الغَْضبَاُن ،:  الُمتَعَيِّدُ :  قال

 عليه بَِوْعِده ، نقلَه َشِمٌر عن غير ابن األَعرابّيِ. يُتَعيَّد ، أَي الذي يُوِعدُ :  الُمتَعَيِّدو

. َربِيعَةُ بُن ُمخاِشنٍ  هو ُغَويُّ بُن َسالَمةَ األَُسْيِديُّ أَو:  الِّذي قُِرَعْت له العََصا:  األَعوادِ  ذوو َساَلَمةُ بُن  هو أَو األَُسيِِّديُّ ، نقَلها الصاغانيُّ

كاَن لَهُ َخْرٌج على ُمَضَر يَُؤدُّونَهُ إِليه ُكلَّ عاٍم ، فشاَخ حتّى كان يُْحَمُل على َسِريٍر يُطاُف بِِه في ِميَاِه :  ، على اختالٍف في ذلك. قيل ُغَوّيٍ 
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الُمختلَِف في ُصْحبَته ، وهو  أَو هو َجدٌّ ألَْكثََم بِن َصْيِفّيٍ  .ُعودٍ  هو َرجٌل أََسنَّ فكان يُْحَمُل على ِمَحفٍَّة من:  قيل:  وفي اللسان العََرِب فيَْجبيها.

 يَأْتِي َسريَرهُ خائٌف إِالَّ أَِمَن ، وال َذِليٌل ولم يَُكنْ  فاتُِّخذْت له قُبَّةٌ على َسِرير ، من أََعّزِ أَْهِل َزمانِهِ  من بني أَُسيِّد بِن َعْمِرو بن تَِميم ، وكان

ر قوُل األَسَوِد بن يَْعفَُر النَّْهِشليّ  إِالَّ َعزَّ ، وال جاِئٌع إِال َشبِعَ   :  وهو قوُل أَبي ُعبيدةَ ، وبه فُّسِ

يِن و  بحتـــــــــِ بـــــــــ  ـــــــــَ ِذي نـ َو  الـــــــــّ ُت ســـــــــــــــــــــــِ مـــــــــح لـــــــــِ  لـــــــــقـــــــــد عـــــــــَ

بـــــــــــيـــــــــــُر ِذي     بـــــــــــيـــــــــــَر ســـــــــــــــــــــــــَ وادِ َأن  الســـــــــــــــــــــــــ   اأَلعـــــــــــح

  
 ، وأَنا ميِّت إِذا َماَت ِمثلُه. األَعوادِ  لو أَغفََل الَموُت أَحداً ألَْغفََل ذا:  يقول

 المضروب (7) َجدُّ السََّمْوأَل بن جيار َرجٌل ، وهو:  عاِديَاءُ و

__________________ 
 النه .:  ( التهذيب1)
 ا والعياء وعياايء مبعىن واحد.« بعياايء»:  واللسان( التهذيب 2)
 «.عوم كما يف التكملة واللسان قوله عود املعيد كذا ابلنسخ والصواب :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 :  ( رواية املعلقة4)
 أال مــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــرون بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــارب :  قــــــــــــــــــــــا و 

 شــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــد عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــم بـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــه مـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــد   

  

 «.فإن املوعدّي يدون دوين ويرو  :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 نسبه إىل جرير. ونسبه له أَيضاً يف التهذيب.ـ  املذكور هنا لربيعةـ  يف بيت جرير ا وقد نسب صاحب اللسان البيت األو :  ( ويف اللسان6)
 قوله جيار كذا يف نسخ الشارح ا ويف»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
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َثر يف الوفاِء ا قا  
َ
 :  الن ِمُر بن تـَوحلببه امل

ِت  ال  ســــــــــــــــــــــــــــبَلــــــــــــــح اِداَيءَ هــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ِه  بــــــــــــــِ تــــــــــــــِ يــــــــــــــح  َوبـــــــــــــــَ

ضِ و     ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــذي مل ميــــــــــــــــُح ِر ال مــــــــــــــــح رِّ واخلــــــــــــــــَ  اخلــــــــــــــــَ

  
 وإِن كان تقديُره فاعالَء فهو من باب المعتَّل ، يُذَكر في موضِعه.:  واختُلف في َوْزنه ، قال الجوهريُّ 

َي بقوله شاِعرٌ :  العَْودِ  ِجَرانُ و  : ُعقَْيِليٌّ ، ُسّمِ

 (1)قد كاَد َيصُلُح  الَعوحدِ فِإن  ِجرَاَن 
 : أَو لقوله

ُت   فالحتَحيحُت ِجرَانَه ِلَعوحدٍ َعَمدح
ِحيُح أَن اسَمه عاِمر بن الحارث. .«المزهر»كما في   واختُِلف في اسمه ، فقيل المستوِرد ، وقيل غيُر ذلك. والصَّ

 ، وَمثَّله في اللسان بنََزاِل وتََراِك. ُعدْ :  ، بمعنى ، كقََطامِ  َعَوادِ و

 ُكلُّ فَِريٍق إِلى صاِحبِه. عادَ  وغيِرَها ، إِذا في الَحْربِ  تَعَاَوُدوا يقالو

ً و  ، وقيل أَي البِرُّ واللُّْطف. أَي لَك ما تُِحبُّ  العين ، َحَسٌن ، ُمثَلَّثَةَ  ُعَوادٌ  عندنا فَلَكَ  إِلينا ُعدْ :  يقال أَيضا

دَ  بن َجْعفَر بن ِكاَلٍب. لُقَِّب ُمعَاِويةُ بُن ماِلكِ و دو ، جمع َحكيٍم ، كذا في غالب النُّْسخ ، (2) الُحَكَماءِ  ُمعَّوِ ث ، وفي بعضها ُمعّوِ :  كُمَحّدِ

دُمع نقالً عن ابن ُدريد أَنّه« المزهر»الُحلََماِء ، جمع َحليم بالالم ، وفي  طبقات »الُحكَّاِم ، جمع حاِكم ، وكذلك أَنشد البيت ومثله في  ّوِ

 أَي معاويةَ بن ماِلك. لقوله قاله شيُخنا« الشعراءِ 

وِّدُ  ِدي  أُعــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ اَء بـ مــــــــــــَ كــــــــــــَ هــــــــــــا ا ــــــــــــُ لــــــــــــَ ــــــــــــح ثـ  مــــــــــــِ

 ِإذا مـــــــــــــــــا ا ـــــــــــــــــَ   يف اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــاِع انابَ    

  
إِذا :  بانَا ، بتقديم الموّحدة على النون ، أَي ظهَر ، وفي أُخرى:  وفي بعض النسخهكذا بالنون والموحدة ، من نابَه األَمُر ، إِذا َعَراهُ ،  (3)

 .«التوشيح»وهكذا في :  الحقّ :  ما األَمر ، بدلَ 

 : وفي بعض الروايات

 ِإذا ما ُمعحِضُر اَ َدَ ِن اَنابَ 
ّيٍ هذا البْيَت هكذا وقال فيه ذ ، بالذال المعجمة :  وأَنشَد ابُن بَّرِ  .(4)ك س د ، فلينظر :  ، كذا نقله عنه ابُن منظوٍر فيمعّوِ

دَ  ناِجيَةُ الَجْرِميّ  إِنما لُقِّبو َق نَْجَدةَ الخاِرِجّيِ فََخرَق بناِجيَةَ ، فضَربَهُ بالسْيِف وقَتَلَهُ ، وقال (5) ُمعَّوِ  :  في أَبياتٍ  الِفتْيَاِن ، ألَنّه َضَرَب ُمَصّدِ

ا وُِّدهــــــــَ وا (6) أُعــــــــَ لــــــــُ عــــــــَ فــــــــح يـــــــــَ ِدي لــــــــِ عــــــــح اَن بـــــــــَ يــــــــَ تـــــــــح  الــــــــفــــــــِ

ـــــــــضُ     ِم َلب كـــــــــح اَر يف ا ـــــــــُ ي ِإذا مـــــــــا جـــــــــَ لـــــــــِ عـــــــــح  كـــــــــفـــــــــِ

  
.  نقله الصاغانيُّ

 وقّصتُه مشهورةٌ. وفي كالم المصنِّف إِيهاٌم ظاِهٌر. فتأْمْله.:  قال شيُخنا

بَ  ، وهو الّذي قد ُمِعيدٌ  ءٌ فََرٌس ُمْبِدي:  يقالو فه كيف شاَء لطَواِعيَتِه وذُلِّه ، وإِنه ال  ِريَض وذُلَِّل وأُّدِ فهو َطْوُع راِكبه وفاِرِسه ، يُصّرِ

 يَستصِعب عليه ال يَْمنَعُه ِرَكابَه ، وال يَْجَمُع به.
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ةٍ :  ِمنَّا الُمِعيدُ  ءُ الُمْبِدىو رَ  َمْن َغزا مّرةً بعَد َمرَّ ُجُل :  قال ؟وما النََّكُل على النََّكلِ :  يُِحبُّ النََّكَل على النََّكِل. قِيلَ إِنَّ هللا »:  الَحِديث وبه فُّسِ الرَّ

ب الُمبِدى ب  الُمِعيدُ  ءُ القَِويُّ الُمَجّرِ  َوههو الذي قد أَبدأَ َغزْ :  الُمِعيدُ  ءُ والُمْبِدى:  قال أَبو ُعبَْيدٍ  «الُمِعيد ءِ الُمْبِدى (7)على الفََرِس القَوّيِ الُمَجرَّ

ةٍ ، أَعاَدهو ةً بعد مرَّ ب األُمورَ  ، أَي َغزا َمرَّ  َطْوراً بعدَ  وَجرَّ

__________________ 
 .«فليحرر عاداي هو ابن عري  بن:  حّيا ا وقا  يف شواهد التلخيص:  املو املطبوع

 :  إلا لي جران العود لقوله المرأتيه 450( الشعر والشعراء ص 1)
 خـــــــــــــــــــــذوا حـــــــــــــــــــــذرا اي حـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــىّت فـــــــــــــــــــــإنـــــــــــــــــــــين 

 رأيــــــــــــــت جــــــــــــــران الــــــــــــــعــــــــــــــود قــــــــــــــد كــــــــــــــاد يصـــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــحُ    

  

 معوِّذ ابلذا  املعجمة.:  ( يف املؤتلف واملختلف ل مدي2)
 ء كان جر  با بين عقير وبين قشري فبصلح بينهم ا وهو غالم حديث السن.قا  قاله يف شي« أعّوذ»:  ( يف اآمدي3)
 .«أن الناس كالنبات فمنهم كرمي املنبت وغري كرميه:  يف األزمان اناب ا ومعىن البيت:  وروي:  هنا  قا »:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 معّوذ الفتيان ا ابلذا .:  ( يف اآمدي5)
 :  من أبيات مطلعها« .. أعوذ الفتيان»:  ( يف اآمدي6)

 وســــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة مل تـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــاد وســــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــر 

 بـــــــــــــــنـــــــــــــــاجـــــــــــــــيـــــــــــــــة اجلـــــــــــــــرمـــــــــــــــي كـــــــــــــــيـــــــــــــــف متـــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــض   

  

 جرم بين رابن.وهو من 

 ( ضبطت بفتح الراء املشددة عن التكلمة.7)
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بِد :  َطوحٍر ا ومثُله للّزخمشــــــريِّ ا وابِن األَثرِي. وقير
ُ
ِعيد ءُ الفرس امل

ُ
الذي قد َغزَا عليه صــــــاِحُبه َمر ًة بعد ُأخَر  ا وهذا  امل

 ليٌر انئٌم ِإذا نِيَم فيه ا وِسريف كامِتٌ ا قد َكَتُموُه.:  كقوهلم
َعحُيونِ ــــــــــ  ِمن عانَُه ا ِإذا َأصابَه ابلَعاح ــــــــــ  العاِئنُ  تـََعي دَ  قا  أَبو سعيدو 

ا  (1)عل  ما يـَتَـَعا  :  ا ويف بع  اأُلصو  عل  امل
ابَِته ِبَعيحِنه وهو نص  عبارة ابن اأَلعرايبِّ ا ِإذا َد ليـَُباِلَغ يف ِإصـــــــــَ د  ه َ  عليه وَتشـــــــــَ هو ال  (2)ايبِّ ا وُحِكَي عن ابِن اأَلعحرَ  َتشـــــــــَ

ُ َعَليحه وال  .يـُتَـَعي دُ  يـُتَـَعا 
ُ  تَعَيََّدتو َكْت يََدْيَها:  المرأَة اتِها وَحرَّ يت انَدَرأَْت بِلسانِها على َضرَّ ّكِ  :  ، وأَنشد ابُن الّسِ

ُد  لــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــَ
ُ

هــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــَ وح ــــــــــــــــــَ ا وفـ  كــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــ َ

زحَودُ و     ٌة ومــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــــــ  رحفــــــــــــــــــــــــِ ٌة غــــــــــــــــــــــــَ رحبــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــــِ

  

َ  عل  جاراهِتَا   تـََعي دُ َغريح

ك يََدْيَها. تَعَيّدُ  امرأَةٌ َغْيَرى:  ِحْمل ثَِقيٌل ، فكأَنَّها وفَوقَها هذا الِحْمُل وقِْربَةٌ وِمْزَودٌ :  الُمَجلَّدُ :  قال اتِها وتَُحّرِ  أَْي تَْنَدِرُئ بلسانِها على َضرَّ

َمدِ  أَحَمد بِن الُحَسْينِ  اإِلماِم أَبي الطَّيّب لَقَُب َواِلدِ :  ، بالكسر (3) السَّقَّاء ِعيَدانُ و الكوفّيِ الشاعِر المشهوِر ، هكذا  ءِ الُمتَنَبِّى بن عبد الصَّ

. وقال وهكذا َضبطه ابُن ماكوال أَيضاً. وقال أَبو القاسم بن :  بوه يُعَرُف بِعيَدان السَّقّاِء ، بالكسر ، قال الحافِظُ كان أَ :  ضبَطه الصاَغانيُّ

ْل. َعْيَدان برماَن هو أَْحَمُد بن  ، بالفتح ، وأَْخَطأَ من قال بالكسر ، فتأَمَّ

دَ  قد:  في التهذيبو  [وال َعْوَدةٌ ]وال يقال للنّاقة :  ذا َمَضْت له ثاَلُث ِسنيَن بْعَد بُزوِله ، أَو أَربٌع. قالوذلك إِ  َعْوداً  َصار:  تَْعويداً  البَِعيرُ  َعوَّ
َدتْ  (4)  .َعوَّ

ب ، فشبَّه نْفَسه به. «العَْودِ  قَد آَن لَُكم أَن تَْبعَثُوا إِلى هذا»:  وفي حديث حسَّان أَْو  بِعَْودٍ  مْ زاحِ »:  في الَمثَلو هو الَجَمُل الَكبِيُر الُمِسنُّ الُمَدرَّ

لِ « َدعْ  ّنِ والَمْعرفة. فإِنَّ رأَي الشيخِ خيٌر من َمْشَهد الغاَُلم. أَي استَِعْن على َحْربَِك بالمشايخِ الُكمَّ  ، وهم أَْهُل الّسِ

 : * ومما يستدرك عليه

ْنيا ، وبعد الَمَماِت إِلى الحياةِ يوَم الِقيَاَمة. يُعيد من ِصفاِت هللا تعالَى ، أَي:  الُمِعيدُ  ءُ الُمْبِدى  الَخْلَق بعَد الحياةِ إِلى الَمَماِت في الدُّ

 :  ا ومنه قوُ  ابِن ُمقبٍر ا يصف اإِلبَر السائرة ُمِعيدٌ :  (5)فيه الّسفر وأَبدأَ  َأعادَ  ويقا  للط رِيِ  اّلِذي
ــــــَ  ل عـــــــاَف عــــــَ ــــــِّ ــــــن َ ال ــــــَ ح ت ِت  ــــــَح بـــــــح َن ابخلــــــَ حــــــح ــــــِ ب    ُيصــــــــــــــــــــح

الِب هــــــــــاٍد     يــــــــــدٍ َأصــــــــــــــــــــــــح عــــــــــِ مِ  مــــــــــُ تــــــــــَ ِ  الــــــــــقــــــــــَ  البــــــــــِ

  
 الذي لُِحَب. : بالُمِعيدو الطَِّريَق الذي يُْهتََدى إِليه ،:  أَراد بالهاِدي

 َح أَو غيِرَها ، تَتََكلَّم به النِّساُء.، أَي ُمِصيبَةٌ يَْغَشاهم الناُس في َمنَاوِ  َمعَاَدةٌ  آلِل فاُلنٍ  : إِليه ، تقول يُعَاد المأْتَم:  الَمعَادةو الَمعَاد:  وقال الليث

ى.:  الَمعَاَدة:  وفي األَساس  الَمنَاحةُ والُمعَزَّ

 .يُِعيُدَها فالٌن الّصالةَ  أَعادَ و

ِحيلةٌ ، عن ابن  ُء ، إِذا لم تَكن لهوما يُْبِدى يُِعيدُ  ، وفالٌن ما عائدةٍ  ، أَي ما يَتََكلَّم بباِدئٍة وال يُِعيد ُء ومارأَيُت فالناً ما يُْبِدى:  (6)وقال اللّيث 

 :  األَعرابِّيِ وأَنشد

ٌة و  انــــــــــَ مـــــــــــَ ينِّ ضــــــــــــــــــــــــَ وحِر مـــــــــــِ  كـــــــــــنـــــــــــُت امـــــــــــَرًأ ابلـــــــــــغـــــــــــَ

ٍد مـــــــــا و     جـــــــــح نـــــــــَ يـــــــــدُ ُأخـــــــــَر  بـــــــــِ عـــــــــِ ِدي تـــــــــُ بـــــــــح ـــــــــُ  ومـــــــــا تـ

  
 ليس ِلما أَنا فيه من الَوْجد ِحيلةٌ وال ِجَهةٌ.:  يقول

 : ، وأَنشد يعاَدتِ  ، أَي عاَدني ِعيِدي:  وقال المفضَّل
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 ِعيدُ قَليب من الط ِويلِة  عادَ 
اِن ، تكون ثالثةَ أَمياٍل في ِمثْلها :  أَراد بالطَِّويلة مَّ  .(7)َرْوَضةً بالصَّ

__________________ 
 عل  من يتعا له.:  ( يف التهذيب1)
 وحكي عن اعرايب. وضبطت العبارة منه ابلبناء للمجهو .:  ( يف التهذيب2)
قاِء وهبامش املطبوعة الكويتية»هذا ضــبرت التكلمة ا وضــبطت يف القاموس ( 3) وأما قوله ابلكســر املقصــود به كلمة عيدان ويؤيد ذلك »:  «الســِّ

 .«ما جاء عن رواية عيدان ابلفتح فيما سيبيت
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 وأبدءوا.:  ( التهذيب5)
 .. رأيت:  يقا :  وقا  الليث:  ( يف التهذيب6)
 عرضها قدر مير يف طو  ثالثة أميا .:  ( يف معجم البلدان7)
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 من َشجرةٍ صالحٍة. : ِصْدٍق وَسْوٍء ، على الَمثل ، كقولهم ُعودِ  هو من:  ويقال

 .«َعْوداً َعْوداً  تُْعَرُض الِفتَُن على القُلوب َعْرَض الَحصيرِ »وفي حديِث ُحذيفةَ. 

َوايَةُ  ة ، ويُْرَوى بالّضّم ، وهو واِحد قال ابُن األَثير هكذا الّرِ ة بعد مرَّ يعني ما يُْنَسُج به الحِصيُر من طاقَاته ،  الِعيدانِ  ، بالفَتْح ، أَي مرَّ

 ويُرَوى بالفتْح مع ذال معجمة ، َكأَنَّه استعاَذ من الِفتَن.

 .ِعيدانٌ  والجمع:  لَكَرِمه ، قال ابن ِجنِّي ذو األَوتار األَربعِة الِّذي يُْضَرب به ، َغلَب عليه االسم:  ، بالّضمّ  العُودُ و

الشَّاِهَدْيِن ، يريد اتَِّق الناَر بِِهما واجعَْلهما ُجنَّتََك ، :  بالعُوَدْين ، أَراد «بِعُوَدْينِ  إِنَّما القَضاُء َجْمٌر فاْدفَع الَجْمَر عنك»:  وفي حديث ُشريح

أَراد :  أَو غيِره ، لئاّل يَْحتَِرق ، فمثََّل الشاِهَديِن بهما ، ألَنه يَدفَع بهما اإِلثَم والَوبَاَل عنه ، وقيل بُعودٍ  كما يَْدفَع الُمصطِلي الَجْمَر ، عن مكانه

 تَثَبَّْت في الُحْكِم واْجتَِهْد فيما يَْدفُع عنَك النّاَر ما استطْعَت.

 :  وقال األَْسَوُد بن يَْعفُرَ 

يِن و  بحتـــــــــِ بـــــــــ  ـــــــــَ ِذي نـ َو  الـــــــــّ ُت ســـــــــــــــــــــــِ مـــــــــح لـــــــــِ د عـــــــــَ  لـــــــــقـــــــــَ

يـــــــــــُر ذي     بـــــــــــِ يـــــــــــَر ســـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــِ  اأَلعـــــــــــوادَأن  الســـــــــــــــــــــــــ 

  
ل. َسبِيُل ِذي وذلك أَن البَواِدَي ال َجنَائَِز لهم ، :  ما يُْحَمل عليه الَميُت. قال األَزَهِريُّ :  باألَْعَوادِ  ، يريد الَمْوَت ، وَعنَى األَعوادِ  قال المفّضِ

ون  ، ويَْحِملُون الَميَت عليها إِلى القَْبر. ُعودٍ  إِلى ُعوداً  فهم يَُضمُّ

دُ  هذا أَمرٌ :  وقال أَبو عدنان يهم بُِظْلمي. وقال يُعّوِ دَ  أَكَرهُ :  النّاَس عليَّ ، أَي يَُضّرِ  .(1) يَْعتَاُدوه النَّاِس عليَّ فيَْضُروا بُِظْلِمي. أَي تَعوُّ

دَ و أَي بَِرِحٍم قديمٍة بعيِدة النَّسِب. «بُلََّها بِعََطائِك حتَّى تَْقُربَ :  ، فقال َعودةٍ  إِنََّك لَتَُمتُّ بَِرِحمٍ :  فقالَ  َسأَله رجٌل ،»:  وفي حديِث معاِويَةَ   عوَّ

جلُ   : إِذا أََسنَّ ، قاله ابن األَعرابّي ، وأَنشد تَعويداً  الرَّ

 َعو َدافُقلحَن قد أَقحَصَر َأو َقدح 
 ِلبعيٍر أَو شاةٍ. وقد تقدَّم. َعْود:  وال يقال:  قال األَزهريُّ  .(2) [كبيراً ] َعْوداً  أَي صار

 :  وقال أَبو النّْجم

هح  مـــــــــــُ لـــــــــــ   َأصـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــَ ُر  ـــــــــــََ يـــــــــــح  حـــــــــــىت  ِإذا الـــــــــــلـــــــــــ 

هح و     ر  أَدح ــــــــــــــــــَُ ٍه َأغــــــــــــــــــَ اَب عــــــــــــــــــن َوجــــــــــــــــــح  اجنــــــــــــــــــحَ

  

 (3)يـَرحمُجُهح  َعوحدٌ تَِبَض اأَلمَحَر و 

 الشَّْمَس.:  بالعَْود ْبَح ، وأَرادأَراد باألَْحَمِر الصُّ 

يّ   : وقول الّشاِعر:  قال ابن بَّرِ

 َخَل ح  َعوحدٍ عل   َعوحدٍ عل   َعوحدٌ 
 َطِريٌق قَِديم.:  َجَمٌل ُمِسنٌّ ، والثاِلث:  َرُجٌل ُمِسنٌّ ، والثاني:  األَّول العَْود

 اسم فََرِس ماِلك بِن ُجَشم.:  العَْودو

ياُح واألَمطاُر على الدَّاِر حتى َدَرَسْت. عادتو (4) [عليهم]أَتى. :  عليهم الّدْهرُ  عادَ :  وفي األَساس  الرَّ

ْميِ. (5) عود على عودا ركب هللا:  ويقال  ، إِذا هاَجت الفتنةُ ، وَرِكَب السهُم القَوَس للرَّ

ا و[ ]سماً ، وفعالً له ستّةُ أَمكنٍة ، فيكون ا:  عاد وبَِقي عليه من َمباِحث:  وفي شرح شيخنا تامًّ
ً ]ناقصاً  (6) بمعنى إِنَّ ، وحرفا  [وحرفا

 بمنزلَة هل وجواب الجملِة المتضّمنَِة معنى النَّْفيِ ، َمْبنِيًّا على الكسر ، متصالً بالمضَمرات.
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ناً جارياً بتصاريف اإِلعراب ، نحو:  األول  وثموداً. عاداً : و يكون هذا اللفظ اسماً متمّكِ

ًّ بمعنَى : الثاني  َرَجَع أَو زاَر.:  فِْعالً تاما

__________________ 
. أي يعتادونه ا وعبارة التهذيب .. . يعتادوه ال وجه فيه  ذف نون الرفض من يضـــــروا ويعتادوا ا فصـــــواب العبارة فيضـــــرون.. فيضـــــروا:  ( قوله1)

 منصوب.. فيضروا معطوف عل  يتعود ا وهو .. أكره أن يتعودَ :  أوضح وفيه
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.2)
 يزمحه ابلزاي.:  ( يف التهذيب3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 ركب و  عود عوداً.:  ركب   اخل كذا ابلنسخ والذي يف األساس الذي بيدي:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 .«يقتضيها السيا  ا ويد  عليه تفصير الشارح فيما بعدزايدة »:  ( زايدة عن املطبوعة الكويتية ا وهبامشها6)
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 :  فْعالً ناقصاً مفتقراً إِلى الَخبِر ، بمنزلِة كاَن ، بَشْرط أَن يَتَقَدَّمها َحْرُف َعْطٍف. وعليه قوُل َحسَّان:  الثالث

رَبحت هبــــــــــا و و  ا  عــــــــــادَ لــــــــــقــــــــــد صــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــاهبــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــَ

ا و     ادَ َغضــــــــــــــــــــــــــن ا عــــــــــــَ َرفــــــــــــَ طــــــــــــح تــــــــــــَ ا ُمســــــــــــــــــــــــــح  َزمــــــــــــاهنــــــــــــُ

  
 ان شبابُها.أَي وك

شرط أَن يتقدَّمها حرفاً عاِمالً نصباً بمنزلة إِنَّ ، مبنيًّا على أَْصِل الَحْرفِيَّة ، محّركاً اللتقاِء الساِكنَْيِن مكسوراً على األَصل فيه ، ب:  الرابع

 :  ُطور َحسَّانأَبَاَك ساِهٌر ، أَي وإِّن أَباك ، ومنه َمشْ  عادِ و َرقَْدت : جملةٌ فعليةٌ وحرُف عطف ، كقَولك

هـــــــــــــا و  تـــــــــــــُ قـــــــــــــح لـــــــــــــِّ ا  عـــــــــــــادِ عـــــــــــــُ لـــــــــــــيب هلـــــــــــــََ  يف قـــــــــــــَ

ه عــــــــــــادِ و     لــــــــــــَ بــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــبـــــــــــــَ  َأاّيَم الصــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 :  وقال آَخرُ 

َونح زيــــــــــــــدًا  لــــــــــــــُ عــــــــــــــح رواً  فــــــــــــــعــــــــــــــادِ َأنح تـــــــــــــــَ مــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

ادِ و     رَا عـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــح َده وأَم عـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــَ رًا بـ ـــــــــــــــــــــــح  أَم

  
 أَي ، فإِنَّ َعْمرواً موجوٌد.

ًّ على الَكْسر للِعلَّة المذكورة آنفاً ، مفتقراً إِلى الجواِب ، كقولكأَن يكوَن حرَف استفهاٍم بمنزلة َهْل :  الخامس :  مثل ؟أَبُوك ُمقيمٌ  عادِ :  مبنيا

 َهْل أَبوك ُمِقيٌم.

ًّ على الكسِر أَيضاً وهذا إِن اتّص:  السادس نَة لمعنَى النَّْفيِ بِلَم ، أَو بما فقط ، مبنيا لت بالُمضَمرات ، أَن يكوَن جواباً بمعنى الجملِة الُمتََضّمِ

 ، أَي إِنّي لم أَُصّلِ أَو إِنّني ما َصلَّيُت. عاِدني:  فيقول ؟يقول المستفهُم. هل َصلَّيت

 عاد بمعنَى إِّن ، وال يمتنع أَن تقول إِني وإِنني. هذا إِذا اتَّصلت عاد وبعُض الحجازيّين يحذُف نُوَن الوقايِة ، واللغتان فصيحتاِن ، إِذا كان

 ٍء.ْفس خاصةً ، فإِن اتََّصلت بغيِرها من المضَمرات كقول المجيب لمن سأَله عن شيْ بياِء النَّ 

،  عادِ :  قول المستفهمأَو عاِدنا. وكذا باقي المضَمرات ، فإِثباُت نوِن الوقاية ُمْمتَنٌِع تَشبيهاً بإِن ، وُربَّما فاهَ بها المستفِهُم والُمِجيب ، ي عاِده

لين  عادْ :  ُمِجيب لهفيقول ال ؟َخَرَج زيدٌ  أَي إِنَّه لم يخرج أُو إِنه ما َخَرج. قال وهذه فائدة غريبة لم يُورْدها أَحٌد من أَئّمِة العََربيّة من المطّوِ

 والمختِصرين.

ض لهذه المعاني ، وال رين في الغََرائِِب ، ومع ذلك فلم يتعرَّ  نتهى.في هِذه المبانِي. ا َعدَّها والمصنِّف أَجمُع المتأَّخِ

ادو َِّخذُ ذا األَوتاِر.:  العَوَّ  الّذي يَت

 موضع.:  َعْيدانو قَْلعَة بنواِحي َحلَب ،:  ، بالكسر (1)وِعيُدو 

اِء ، لُغَتَان في َعَوادو َحَسٌن ، ُعَوادٌ  وله عندنا اُء الفَتَْح ، واقتصر  َعواد ، بالضّم والكسر ، كالهما عن الفرَّ ، بالفَتْح ، ولم يَْذُكر الفرَّ

 الجوَهِريُّ على الفتح.

د في  عائِدُ و بير ، ذكره المبّرِ  .«الكامل»الَكْلِب ، لقُب عبد هللا بن ُمصعَب بن ثابِت بن عبد هللا بن الزُّ

 قَبِيلتَاِن.:  عائِدٍ  ، وآلُ  عائِدٍ  وبنو

اد وِهَشام بن أَحمَد بنِ   الفَِقيه القُْرُطبِيُّ ، عن أَبي علّيٍ الغَّسانِّي. العَوَّ

، فنُِسب إِليه ، من شيوخ أَبي العاَلِء الفرِضّي ، مات سنة  الِعيدِ  ، في آبائه من ُوِلَد في الِعيِديّ  والَجالل محّمد بُن أَحمَد بِن ُعَمَر البَُخاِريّ 

لَِفّي ، وَذْهبَن  الِعيِديّ  . وأَبو الُحَسْين يَحيى بن علّي بن القاسم668 . الِعيديّ  القُضاعيّ  (3)بن ِقْرِضٍم  (2)من مشايخ الّسِ  ، صحابِيٌّ

ال ، وَعِريب بن حاتم بن َعيَّادو بن ُعمر  عيّاد بن َخفاجةَ ، وسعود بن َعيّاد البَْعلَبكّي ، وَسلمان بن محّمد بن عيَّاد بن َكرٍم الَحربّي الغَزَّ

يباِجيّ  عيَّاد نالّرصافّي ، وعلّي ب  محّدثون.:  بن يُوسَف الّدِ
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َوَعِهْدان ِإىل ِإْبراِهيَم )، وكذا قولُه تعالى  (4) (ََلْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم اي َبِ  آَدمَ أَ ): عزوجلواألَمر ، قال هللاُ  الَوِصيَّةُ :  العَْهدُ :  [عهد]
بمعنَى الَمْوثِِق ، إِاّل  العَْهدَ  وجعل بعُضُهم:  ، وقال البيضاويُّ ، أَي أََمرناُهما ، لكوِن التوصيِة بطريِق األَمِر. وقال شيُخنَا (5) (َوِإْْساِعيلَ 

َي بإِلى ، فهو حينئٍذ بمعنَى الَوِصيَّة.  ُعّدِ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان ا ابلذا  املعجمة.1)
 .«ذها»وابألصر ( عن أسد الغابة ا 2)
 قا  الدار قطين قرضم ابلقاف ا وهو ابلفاء.:  ( قا  ابن ماكوال3)
 .60( سورة ي  اآية 4)
 .125( سورة البقرة اآية 5)
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 ، أَي أَوَصى. «وسلموآلهعليههللاصلىإِليَّ النبيُّ األُّميُّ  َعِهدَ »وفي حديث علّيٍ ، كّرَم هللا َوجَهه. :  قلت

هللِا وِميثاقُه ألَْفعلَنَّ  َعْهدُ  عليَّ :  ، تقول ُعُهودٌ :  يَْحِلُف بها الرُجُل ، والجمع الَمْوثُِق. واليَِمينُ  العَْهدُ و ِء.تَّقَدُُّم إِلى الَمْرِء في الشيْ ال:  العَْهدُ و

َوَأْوُفوا ِبَعْهِد هللِا ِإذا ):  ومنه قوُل هللا تعالى .عاَهَدهُ  وقد ، ألَنَّهُ َوِلَي الِميثَاَق الِّذي يُؤَخذُ على َمن بايع الَخِليفَةَ ، العَْهدِ  وِليُّ :  كذا ، وقِيلَ 
رين .(1) (عاَهْدُتُْ  . وقال العَْهدِ  . وأَْمُر اليَتِيِم منَعْهدٌ  فهو هللاُ عليِه ، وكّل ما بيَن الِعبَاِد من الَمَواثِيقِ  ُعوِهد ُكلُّ ما العَْهد:  وقال بعض المفّسِ

ن العَْهَدةِ  جْمع العَْهدُ :  أَبو الَهْيثم  َعْهداً  إِليه َعِهدَ  ِمن ُمْشتَقٌّ :  الّذي يُْكتَُب ِللُوالةِ :  العَْهدُ و .يُعاِهُدكَ  ، وهو الميثَاُق واليَِميُن التي تَْستَوثُِق بها ممَّ

 وسلموآلهعليههللاصلىأَّن َعُجوزاً َدَخلَت على النبّي »:  ، وفي الحديث الِحفَاُظ وِرَعايَةُ الُحْرَمةِ :  العَْهدو الَجْمع.، والجمع ك أَوَصاهُ  ، إِذا

 .«(2)من اإِليمان  العَْهدِ  ُحْسنَ  وإِنَّ  ، َخِديَجةَ  أَيَّامَ  تأْتِينَا كانَتْ  إِنها:  وقال ، وأَْحفَى بها فسأَل

ة كذلكو األََماُن ،:  العَْهد:  قال َشِمرٌ و مَّ َي اليَهوُد والنََّصاَرى أَهلَ  (3) (ال يَناُل َعْهِدي الظّاِلِمنيَ )وفي التنزيل العزيز  الذِّ  العَْهدِ  وإِنََّما ُسّمِ

ّمة الّتي أُعُطوَها ، فإِذا أَْسلموا َسقََط عنهم اسمُ   .العَْهد للذِّ

ٍة ، ما دام على «َعْهِده في َعْهدٍ  ٍر ، وال ذوال يُْقتَُل ُمْؤِمٌن بكافِ »:  وفي الحديث عليه ، ولهذا الحديِث  ُعوِهدَ  الذي َعْهده ، أَي ذو أَماٍن وِذمَّ

 .(4)البن األَثير « النهاية»تأِْويالِن بمقتَضى َمْذَهبَيِ الشَّافِِعّي وأَبي حنيفةَ ، راِجْعه في 

جَل على حاٍل أَو في مكاٍن. تَْعَهد أَن العَْهد ، َعَرفَه. ومن َعْهداً  ءَ الشيْ  َعِهدَ و ، االْلتِقَاُء ، والَمْعِرفَةُ :  العَْهدُ و  الرَّ

ا ذُِكر من الَمْعنَيَين قولُهمومِ   ، وفي حاِل كذا ، أَي لَِقيتُهُ وأَْدَرْكتُهُ  بَمْوضع كذا به َعْهِدي ْنهُ ، أَي من َمْعنَى المعرفِة ، كما هو الظاهر ، أَو ِممَّ

 به قَِريٌب. َعْهِديو

 :  وقوُل أَبي ِخَراش الُهَذِليّ 

   َ يـــــــــــح لـــــــــــَ ـــــــــــَ دِ فـ هـــــــــــح عـــــــــــَ ٍك  كـــــــــــَ اِر اي أُم  مـــــــــــالـــــــــــِ  الـــــــــــد 

ُر و     الســـــــــــــــــــــِ اِب الســــــــــــــــــــ  ــــــّرِقـــــــَ تح ابل نح َأحـــــــاطـــــــَ كــــــِ ــــــَ (5)ل
 

  
 ، ولكن جاَء اإِلسالُم فَهَدَم ذلك. َعِهْدت أَي ليس األَمر كما

ا»:  وفي حديث أُّمِ َزْرع ا كان يَْعِرفُه في البَْيِت من َطعَاٍم وَشَراٍب ونْحِوهما ، ِلَسخائِِه « َعِهدَ  وال يَسأَُل َعمَّ  وَسعَِة نَْفِسه.أَي َعمَّ

 بفالٍن ، أَي متَى ُرؤيتُك إِيّاه. َعْهُدكَ  متَى:  ويقال

ة ءُ بِِه الشيْ  الَمْعُهودُ  الَمْنِزلُ :  العَْهدو مَّ َي بالَمْصَدِر ، قال ذو الرُّ  : ُسّمِ

دَ َهرح تـَعحِرُف  ُهُ  الَعهح ُِحيَر َرلح
 امل

استوقََف :  به َهًوى لك ، ويقال تَْعَهدُ  ، وهو الَمْنزُل الِّذي ال يََزاُل القَْوم إِذا تَنَاَءْوا عنه َرَجعُوا إِليه ، وهو أَيضاً المنِزل الذي كْنتَ  كالَمْعَهدِ 

 .َمعاِهُدهم األَِحبَِّة وَمْعَهِدهم ، وهذه َعْهدِ  الّرْكَب على

ُل َمَطرِ :  العَْهدو ، عن ابن األَعرابّيِ  الَوْسِميّ ـ  أَّوُل الَمطرِ  العَْهد:  وفي المحكم .(6)من األَمطاِر ، أَي يَتَِّصُل بها  (2)ي يَليها والَوليُّ الّذِ ـ  أَوَّ

 ، بحْذف الهاِء. الِعهاد : ، وفي بعض النّسخ ، بكسرهما الِعَهاَدةِ و الِعْهَدةِ و ، بالفتح ، كالعَْهَدةِ  ، الِعَهاد ، والجْمع

ه الَمَطُر ، وكذا:  َمْعُهودٌ   َكعُنَِي فهوالمكانُ  ُعِهدَ  وضةُ  ُعِهَدت َعمَّ  .َمْعُهوَدةٌ  ، وأَرضٌ  َمْعُهوَدةٌ  ، فهي العَْهَدةُ  َسقَتْها:  الرَّ

ِله:  الِعْهدةو العَْهَدةُ و العَْهدُ و الً ِلما :  َمَطٍر ، وقيلهو كلُّ َمَطٍر بَْعَد :  ، وقيل َمَطٌر بَْعَد َمَطٍر يُْدِرُك آِخُرهُ بَلََل أَوَّ هو الَمْطرة الّتي تكون أَوَّ

 :  ، قال ُعُهودو ِعهادٌ :  يأْتي بَْعَدَها ، وجْمعها

ا  اهلـــــــَ جــــــــَ ِف فــــــــيــــــــهــــــــا ســـــــــــــــــــــِ يــــــــح وُم الصـــــــــــــــــــــ  تح جنــــــــُ  أَراقــــــــَ

اداً     هـــــــــــــَ دِّمِ  عـــــــــــــِ قـــــــــــــَ تــــــــــــــَ
ُ

ِض املـــــــــــــ رحبـــــــــــــَ َ
ِم املـــــــــــــ جـــــــــــــح نـــــــــــــَ  لـــــــــــــِ

  
 ٍر ، ونََدىإِذا أَصاَب األَْرَض َمَطٌر بَْعَد َمطَ :  قال أَبو َحنِيفَةَ 
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__________________ 
 .91( سورة النحر اآية 1)
 ( انظر نصه يف التهذيب.2)
 .124( سورة البقرة اآية 3)
 (.عهد)( انظر النهاية واللسان 4)
 ( أراد ابلسالسر اإلسالم ا وأنه أحاط برقابنا ا فال نستطيض أن نعمر شيئاً مكروهاً.5)
 .«. به.. يليه:  ( اللسان6)
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دُ  اأَلّوِ  ابٍ  ا فذلك هم : ابلثاين ا قا  ُعِهدَ  ا أَلن اأَلّو  الَعهح :  اَ ِديثُة من اأَلمطاِر ا قا :  الِعَهادُ :  وقا  بعضــــــــــــــُ
اِجض يف وصـــف الَغيحثِ  به َذَهَب فيه ِإىل قـَوح  الســـ  ســـَ َنا ِدميٌة بعَد َدميٍَة ا عل :  وَأحح :  غرِي َقِدميٍة. وقا  ثعلبٌ  ِعَهادٍ  َأصـــابـَتـح

َبض منها الّناُب قـَبحَر الَفِطيمة  ِعَهادٍ  عل   .(1)َقِدمية ا َتشح
ةً  وضةُ  ُعِهَدتو َضِعيُف َمَطِر الَوْسِمّيِ وِرَكاُكه.:  الِعَهادُ :  وقال ابُن األَْعَرابّيِ مرَّ  .َمْعُهودةٌ  ، فهي العَْهَدةُ  َسقَتْها:  الرَّ

 لَِّة ُغبَاِر اآلفاِق.أَحَسُن ما يكون ِلقِ  العُُهودِ  َمَطرُ :  ويقال

 عاُم قِلَِّة األَمطار. العُُهودِ  عامُ :  وقيل

ِبيع بعَد الَوْسِمّي ، ونَزْلنا في دماثة محمودة :  الِعَهاد: و وفي األَساس  .معهودة ورياٍض  (2)أَْمطار الرَّ

َمانُ :  العَْهدُ و  ، بالكسر. كالِعْهَدان الزَّ

 ، أَي َوْقتُهُ. ِعْهَدانُهُ و وهذا ِحيُن ذلك:  وفي األَساس

قوله جّل  تَْوِحيُد هللا تَعالى ، ومنه:  العَْهدو أَي من َوفَاءٍ  (3) (َوما َوَجْدان ِْلَْكَثرِِهْم ِمْن َعْهد  ):  والِحفاُظ ، قال هللا تعالى الَوفاءُ :  العَْهدو

ْحمنِ  وعزّ  ً  (4) َعْهداً  إِاّل َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّ  أَي أَنا ُمِقيٌم على ما (5) «وَوْعِدَك ما اْستََطْعتُ  َعْهِدكَ  وأَنَا على»:  ديُث الدَُّعاءِ ح ومنه أَيضا

 عليه من اإِليمان بك واإِلقرار بَوْحدانِيَّتِك ال أَزول عنه. عاَهْدتُك

ماُن ،:  العَْهدُ و ْيَدى الضَّ ْيَهى الِعْهَدانِ و كالعُهَّ ين الُمهملة ، وت ، َكُسمَّ ، أَي بالكسر ، وفي حديث أُّم  وِعْمَران شديد الميم المفتوحةبَضّم الّسِ

ْيَدى وتََرْكتِ :  قالت لعائِشةَ »َسلََمة  ْيلَى من العََجلَة ،  العَْهد فُعَّْيلَى من:  ، وهو بالتشديد ، والقصر (6) «ُعهَّ ْيَدى من الَجْهد ، والعُجَّ كالُجهَّ

 والعَُجْيلَى والُجَهْيَدى. العَُهْيَدى وهو بخّط الصاغانّيِ بالتخفيف في الكّل ، أَي في

َده:  يقالو دٌ :  العَْهد ، ويقال للمحافِظ على بِهِ  العَْهدَ  تَفَقََّده وأَحَدثَ  إِذا اْعتََهَدهُ و تَعاَهَدهو تَعَهَّ ْندّي ، وكان  ُمتَعَّهِ ، ومنه قول أَبي َعطاٍء الّسِ

 :  فصيحاً ، يَْرثِي ابَن ُهبَْيرةَ 

ا و  اِء فــــــــــــُرمبــــــــــــ  نــــــــــــَ وَر الــــــــــــفــــــــــــِ جــــــــــــُ هــــــــــــح ِ  مــــــــــــَ  ِإنح متــــــــــــُح

ودُ     وِد ُوفــــــــــــــــُ َد الــــــــــــــــُوفــــــــــــــــُ ِه بــــــــــــــــعــــــــــــــــح اَم بــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  أَق

  

دح عـــــــــــلـــــــــــَ   عـــــــــــُ ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ َك مل تـ دٍ فـــــــــــِإنـــــــــــ  هـــــــــــِّ عـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ  مـــــــــــُ

َت     نح حتـــــــــــَح ر  مـــــــــــَ لـــــــــــَ  كـــــــــــُ يـــــــــــدُ بــــــــــــَ عـــــــــــِ َاِب بـــــــــــَ  الـــــــــــرت 

  
 .(7)بِذْكِره إِيَّاي  َعْهِدكَ  ُمَحافٌِظ على:  أَراد

دو التَّعاُهدو ، االْعتهادو ، الُمعَاَهدة: و وفي اللسان احُ  َعِهْدته بما العَْهدِ  ، واحٌد ، وهو ِإحداث التَّعَهُّ ِرمَّ  :  ، قال الّطِ

ـــــــــــــّر و  ُه ال ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــَد اوجـــــــــــــَ ـــــــــــــذي ق ـــــــــــــض ال ي  ُيضـــــــــــــــــــــــــــِ

ُدهح ُه عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــه ولـــــــــــــــيـــــــــــــــ      هـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  يـ

  
. قال تعاَهْدته وال يقال : إِنما يكون بين اثنيِن. وفي التهذيب التَّعَاُهدَ  ، ألَنّ  تَعَاَهْدته ٍء ، وهو أَفصُح من قَولكَضْيعَتي ، وكلَّ شيْ  تعهَّدتو

اُء. انتهى. وفي  دُ :  . يقالثعلب« فصيح»وأَجازهما الفَرَّ  .يَتعَاَهد يُقَال:  َضْيعَته ، وال يَتَعَهَّ

ُد بها:  قال ابن ُدُرْستَُوْيهِ   ، ويَتَفَقَّد َمْصلَحتها. َعْهَده أَي يَُجّدِ

 ، أَي يُْكثُِر التََّردَُّد عليها. العَْهد هو تَفَعُّل من:  وقال التَّْدُمريّ 

شرح »َء ، أَي َعَرْفتَه. وقال ابن التّيانّي في به الشي َعِهْدت ، وهو الَمْنِزل الذي العَْهد طِر ، أَو منالذي هو الَمَطُر بعَد المَ  العَْهد وأَصلُه من

:  َسأَلَني الَحَكم بن قْنبَر عن هذا ، فقُلتُ  : . وقال لي أَبو َزْيدتَعَاَهْدتُ :  َضْيعتِي ، وال يُقَال تَعَهَّْدت : تقوُل العربُ :  عن أَبي حاتِمٍ « الفصيح

ا اجتمْعنا ِعند يُونُس قال الَحَكم تَعاَهْدت : أَثْبِت لي على هذا ، ألَني سأَْلت يونُس فقال:  ، فقال لي تَعاَهدت ال يُقَال إِن أَبا زيد يَْزُعم :  ، فلمَّ

 .تَعهَّْدت َضْيعَتي ، إِنَّما يقال تَعاَهْدت:  أَنه ال يُقَال
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 َسْل هؤالِء ، فبَدأَ باألَْقِرَب فاألَْقَرب ، فَسأَلهم ، واِحداً واحداً ،:  األَعراِب الفُصحاِء فقلتواتَّفق ِعْنَد يُونَُس ِستَّةٌ من 

__________________ 
تشبض  قوله :»دميت ا قدميت ا العظيمت. وهبامش املطبوعة املصرية :  ( قوله : دمية ا قدمية ا العظيمة قيدت مجيعها يف امكم بتاء مفتوحة :1)

اله يف منها الناب قبر العظيمة : فســــــره ثعلب فقا  : معناه هذا النبت قد عال ا فال تدركه صــــــغرية لطوله ا وبقي منه أســــــافله فنالته الصــــــغرية ا ق
 «.اللسان

 دماٍث جمودة.:  ( األساس2)
 .102( سورة األعراف اآية 3)
 .102( سورة األعراف اآية 3)
 .87( سورة مرمي اآية 4)
أي إن كان قد جر  القضـــــاء أن انق  :  ما اســـــتطعت موضـــــض القدر الســـــاب  يف أمره:  واســـــتثىن بقوله:  ما اســـــتطعت قا  ابن األثري( قوله 5)

 العهد يوماً ما ا فِإين أخلد عند ذلك ِإىل التنصر واالعتذار لعدم االستطاعة يف دفض ما قضيته علّي.
 «.وتركت عهيداه يف النهاية والتكملة :قوله عهيدي ا الذي »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«بذكره ِإايه فليتبمر:  بذكره إايي ا لعر الصواب:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
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بَـَبه. َأو شــــيئاً حنحَو هذا. :  . وقا  يُون تـََعه دت:  فكّلُهم قا  تَـَفدانه كنَت ســــَ وَأجاَز ا ابُن اي َأاب زيٍد ا َكمح ِمن ِعلحٍم اســــح
 .«اإِلصالح»الّسّكيت يف 

َل عليِه ، ألَنَّ الِقيَاَس ال يَْدُخل اللُّغَةَ ،:  قال شيُخنا  كما هو مشُهور. وما في الفَِصيح هو الفَِصيُح ، وتغليُط ابن ُدُرستُوْيه لثَْعلٍَب ال ُمعَوَّ

راِء.:  بالّضمّ  العُْهَدةُ و  ِكتَاُب الِحْلِف ، وِكتَاُب الّشِ

ْعُف في الَخطِّ :  العُْهَدةو َداَءةُ ، وفي اللسان:  ، وفي األَساس الضَّ  ِإذا لم يُِقْم ُحروفَه.:  الرَّ

ً  العُْهَدةو  في العَْقِل. الضَّعفُ :  أَيضا

 ً  إِذا لم يُْحَكم بَْعُد. ُعْهدةٌ  ، إِذا لم يُْحَكْم ، أَي عيٌب ، وفي األَمر ُعْهَدة فيه:  ويقال أَيضا

ْجعَةُ  العُْهَدةو قِيِق ثاَلثَةُ أَيّامٍ  ُعْهَدةُ »:  ، وفي حديث ُعْقبَةَ بِن عامرٍ  لي ، أَي ال َرْجعَةَ  ُعْهَدةَ  ال:  تقول ، ومنه الرَّ قيَق  «الرَّ هو أَن يَْشتَِرَي الرَّ

لثَّالثِة فهو من ماِل البائع ، َويَُردُّ إِن شاَء بال بَيِّنٍة ، فإِن ، وال يَْشتَِرَط الباِئُع البَراَءةَ من العَْيب ، فما أََصاَب الُمْشتَِري من َعْيٍب في األَيّاِم ا

 َوَجَد به َعْيباً بعد الثَّالثِة فال يَُردُّ إِاّل بِبَيِّنٍَة.

ا يُْدِرُكك فيه من َعْيٍب كان ُعْهدةِ  بَِرئْت إِليك من:  واحد ، تقول العُْهَدةو العَْهدُ و على  ُعْهَدتُه:  فيه ِعنِدي. ويقال اً َمْعُهود هذا العَْبِد ، أَي ِممَّ

 فإِصالُحهُ َعلَْيِه. ، أَي َعْيبٍ  فاُلٍن ، أَي ما أُدِرَك فيه من َدَركٍ 

اه من صاِحبِهِ  استَْعَهدَ :  يقالو في الَحِقيقَِة ، قال  َعْهدٌ  ، ألَن الشَّْرط العُْهدةو العَْهد ، وهو من باب ُعْهَدةً  اشتَرَط عليه وَكتََب عليهو ، إِذا َوصَّ

 :  َجِرير يهُجو الفرزدقَ 

دَ مــــــــا و  هــــــــَ عــــــــح تـــــــــَ ٍة  اســــــــــــــــــــــح ونــــــــَ تــــــــُ ن ذي خــــــــُ  األَقــــــــواُم مــــــــِ

اِربِ     ن  ـــــــــــَُ َك َأو مـــــــــــِ نـــــــــــح اِس ِإال  مـــــــــــِ َن الـــــــــــنـــــــــــ   مـــــــــــِ

  
نَهُ حَواِدَث نَْفِسِه. استعهدَ و  فاُلناً من نَْفِسِه ، َضمَّ

 :  ، قال الُكَمْيُت يَمدُح قُتَْيبَةَ بن ُمْسِلٍم الباِهلّي ويَْذُكر فُتُوَحه العُهودَ و الِوالياتِ  يُِحبُّ و األُمورَ  يَتَعَاَهدُ  َمنْ :  كَكتِفٍ  العَِهدُ و

ِه  ب عــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا يف ِإمــــــــــــــاَرتــــــــــــــِ لــــــــــــــ  هــــــــــــــَ
ُ

 انَم املــــــــــــــ

هـــــــا     قحضـــــــــــــــــــِ ٌة مل يــــــَ نـــــــَ تح ســـــــــــــــــــَ دُ حـــــىت  َمضـــــــــــــــــــــَ هـــــــِ  الـــــعـــــَ

  
 .العُهودَ  وكان المهلَّب يُِحبّ 

 :  ، قال عاَهَده ، وقد تُعَاِهُدهو يُعاِهُدك لَك ، الُمعَاِهدُ :  العَِهيدُ و

زَاٍر و  نح نـــــــــــــِ لـــــــــــــرت حُ  َأوىَف مـــــــــــــِ لـــــــــــــَ افــــــــــــــَ ِدهـــــــــــــَ هـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

ـــــــــومـــــــــًا     َر ي دح ـــــــــغـــــــــَ ن  ال ـــــــــَ ن ـــــــــال أَيحمـــــــــَ ـــــــــُدهـــــــــاف ي هـــــــــِ (1)عـــــــــَ
 

  
ِة ، وق َعْهدٌ  َمن كان بينَك وبينَه الُمعَاَهدو مَّ د يُْطلَق على َغْيِرهم من الُكفَّار ، إِذا ُصوِلحوا على ، وأَكثَُر ما يُْطلَق في الحديِث على أَْهِل الذِّ

، أَي ال يجوز أَن تُتََملَّك لُقََطتُهُ الموجوَدةُ من ماِله ، ألَنه  «ُمعَاَهدٍ  ال يَِحلُّ لُكْم كذا وكذا وال لُقََطةُ »:  الحديثتَْرك الَحْرب ُمدَّةً َما. ومنه

ي. كذا في اللسان.معصوُم الماِل ، يَْجِري ُحْكُمه َمْجَرى  ّمِ  ُحْكم الذِّ

 .العَْهدُ  الّذي َمرَّ عليه القَِديُم العَتِيقُ :  العَِهيدُ و

مّ  ُعَهاَدةَ  بَنُوو  صغيٌر من العرب. بَْطنٌ :  ، بالضَّ

ة ، تقول:  العَْهد:  قال َشِمرٌ و مَّ نُك منه ، وكذلك إِذا اشتََرى َغالماً فقال أُْعِهُدكَ  أَنا:  األَمان والذِّ  من إِباقِهِ  أُْعِهُدك أَنا:  من هذا األَمِر أَي أَُؤّمِ

ئُكَ :  ، فمعناه إِعهاداً  نُكَ  من إِباقِهِ  أُبَّرِ  .العُْهَدة منه. ومنه اشتقاق (2) وأَُؤّمِ

ً و  ا َكِفيلُك ، كما ِلَشِمٍر.، أَو أَن أَْكفُلُكَ  ، أَي األَْمرِ  هذا ِمن أُْعِهُدكَ :  يقال أَيضا

َدةٌ  أَْرضٌ و  المْطرةُ تُِصيب الِقْطعَةَ من األَرِض ، وتُْخطُئ القْطعَةَ.:  ، عن أَبي َزيٍد ، والنُّْفَضةُ  أَصابَتَْها النُّْفَضةُ من الَمَطرِ :  ، َكُمعَظَّمةٍ  ُمعَهَّ

ما يستدرك عليه  : * ومَّ
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 :  الَوْسِميَّ من األَرض ، وأَنشد أَبو زيدَمواقُِع :  ، بالكسر الِعَهاد

ًة  َن زِيـــــــــــــنـــــــــــــَ لـــــــــــــح لـــــــــــــ  اٌت  ـــــــــــــَُ اخـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ن  مـــــــــــــُ هـــــــــــــُ  فــــــــــــــَ

ِت     بــــــــح ــــــــ  اَن ابلــــــــنـ تــــــــَ ــــــــح ادُ كــــــــمــــــــا اقـ هــــــــَ و فُ  الــــــــعــــــــِ حــــــــَ ُ
 املــــــــ

  
__________________ 

 لنصر بن سيار.ويف األساس فكاللسان ا ونسبه « بعهدها»الذي يف اللسان « وعهدها»قوله »:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 .«أومنك»:  ( يف إحد  نسخ القاموس2)
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ف  ، واستََداَر به النَّبَاُت. (1)الذي قد نَبَتَت حافَتَاه :  والُمَحوَّ

 يَُكون غداً.ما  : ما كاَن أَمِس ، والَمْوُعودُ :  الَمعُهودو هو الساَعةَ ،:  مشهودٌ  : قل .(2)وَمْشُهوٌد وَموعوٌد  َمْعُهودٌ  فِْعٌل لهُ :  وقال الخليل

عنه  (3)َذَهاٌب في خْفيٍة ، ومعناه أَنه َخَرَج من األَمِر سالماً فانقََضى :  ، والَملََسى« له ُعْهَدةَ  الَملََسى ال»:  ومن أَمثاِلهم في َكَراَهة الَمعايِب

جُل ِسْلعَةً يكوُن قد َسَرقََها :  الَملََسى:  ، ال له وال َعلَْيه. وقيل ِلُس ويَِغيُب بَْعَد قَْبِض الثََّمِن ، وإِْن استُِحقَّت في يََديِ المشتَِري أَن يَبِيَع الرَّ فَيَمَّ

لم يَتََهيَّأْ له أَن يَبِيَع 
لَس هارباً. ُعْهدتِها البائُِع بَضمانِ  (4) أَبِيعُك  : أَن يَبِيعََها وبها َعْيب ، أَو فيها استحقاُق لماِلكها ، تقول : ُعْهدتُهاو ، ألَنه امَّ

. ويقال ُعْهدةَ  الَملََسى ال  ال تَتفصَّى منها ، أَي تَبِعَةٌ. ُعْهَدةٌ  عليَك في هذه:  ، أَي تَْنَمِلُس وتَْنفَِلُت ، فال تَْرِجُع إِليَّ

 له به. عْهدَ  وذلك إِذا سأَْلته عن أَْمٍر قَِديٍم ال .«بأَسفَِل فِيك َعْهُدكَ  متى»:  ويقال في المثلِ 

 يُضرُب مثالً لألَمِر الّذي قد فَاَت ، وال يُْطَمُع فيه.« بالفَاليَات قَِديمٌ  ْهُدكعَ »:  ومثْله

 :  وأَنشد أَبو الهيثم .«َهْيَهاَت َطار ُغرابُها بَِجَراَدتِك»ومثله. 

ا و  ِر اَ شــــــــــــــــــــــَ مــــــــَ ر  يف ُمضــــــــــــــــــــــح ِوي الســــــــــــــــــــــِّ  ِإيّنِ أَلطــــــــح

َر  يف     وَن الــــــــــثـــــــــــ  مــــــــــُ َدةٍ كــــــــــُ هــــــــــح هــــــــــا عــــــــــَ رميــــــــــُ  مــــــــــا يــــــــــَ

  
 َمْقنوَءةً ال تَْطلُع عليها الشَّمُس ، فال يَِريُمها الثََّرى.:  بالعَْهدة أَراد

 طويٌل. َعْهدٌ  ، أَي قديمةٌ أَتى عليها َعِهيدةٌ  وقَْريَةٌ 

حتَّى يَسقُط َكَربُها ُكلُّه ، ويَِصير ِجْذُعها أَْجَرَد ، من أَعاله إِلى أَسفَِله ، عن  َعْيَدانَةً  ، وال تكون أَطوُل ما يكون من النَّْخلِ :  العَْيدانَةُ :  [عيد]

ْقلِة ،:  أَبي حنيفَةَ. كذا في المحكم. وقال أَبو عبيدة ، وَذكره المصنَّف أَيضاً في عدن ، تبعاً للخليل وغيره ، كما  يائِيَّةٌ واِويَّةٌ  هي كالرَّ

 سيأْتي.

فيها. وهو خطأٌ ، ألَن القََدح إِنما :  وفي بعض النسخـ  يبوُل فيه َعْيدانَةٍ  ِمن قََدحٌ  وسلموآلهعليههللاصلىكان للنّبّي »ي الحديث فو .َعْيدانٌ :  ج

يَِر ،« بالَّليلِ ـ  فيه التذكير  ع ود.:  االختالُف في أَْصله في وتقدَّم ، وهذا القََدُح معروف في ُكتب الّسِ

. رواه َعْيَدانَةً  النَّْخلَةُ إِذا صاَرت َعْيَدنَت:  َجعَل العَْيَدان فَْيعَاالً جعَل النون أَصِليّة ، والياَء زائدة ، ودليلُه على ذلك قولُهمقال األَزهريُّ من 

 أَبو َعدناَن. ومن َجعَلَه فَعالَن ، مثل َسْيَحان ، من ساح يَِسيُح ، جعَل الياَء أَصليَّةً والنون زائدة. وسيأْتي.

 صل الغنيف
 املعجمة مع الدال املهملة

 : [غجد]

 : * مما يُستَْدرك عليه

 قَْريَة من قَُرى بَُخاَرى ، نُِسب إِليها َجماعةٌ من المحدَّثين.:  ، بالفتح ، وضّم الدال (5) َغْجُدَوان

ة ، بضّمهما الغَدَدةُ و الغُدَّةُ :  [غدد] ، أَي َجَسِد  ُكلُّ ُعْقَدةٍ في الَجَسدِ  ، األَّول كغُْرفة ، والثاني كُرَطبٍَة ، وعلى األَّول اقتصر بعُض األَئِمَّ

ك بال (6)لَْحم يَْحُدث عن  الغُدَّة:  ، ومثْلُه في المحكم. وفي المصباح أَطاف بها َشْحمٌ  اإِلْنَسان ،  تَّْحِريك.َداٍء بيَن الِجْلِد واللَّْحم ، يتََحرَّ

 ، َكُرَطٍب. ُغَددٌ :  ذلك كلِّه جو كلُّ قِْطعٍَة ُصْلبٍَة بَْيَن العََصِب.:  الغَدَدةُ و الغُدَّةُ و

َكةً  الغََددُ و ح  طاُعوُن اإِلبِلِ :  بالّضم أَيضاً كما في اللسان ، والّصحاح ، والمصباح ، الغُدَّةو ، ، محرَّ مالزٌم لها ، قلَّما تَْسلَُم ِمنه ، كما َصرَّ

ة. قال األَصمعيُّ  دَ و مبنيًّا للمفعول ، أُِغدَّ و مبنيًّا للفاِعل ، أََغدَّ و البَعيرُ  ُغدَّ و ، وهو طاُعونُها. الغُدَّةُ  من أَْدواِء اإِلبلِ :  به بعُض األَئِمَّ  ُغّدِ

 : (7)وفي التهذيب  ُمِغدٌّ و ، غادٌّ و ، َمْغُدودٌ  فَُهو بالّضّم مع التضعيف ،
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__________________ 
 حافاته.:  ( التهذيب1)
 ولي  له موعود.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب2)
 خلص منه. ( يف التهذيب : وانفص  عنه ا ابلفاء والصاد املهملة. وانفص  عنه :3)
 يتبض.:  ( التهذيب4)
 دان بضم أوله وسكون  نيه وضم الدا .( قيدها يف معجم البل5)
 من.:  ( املصباح6)
 وقا  األزهري. وهي عبارته كما يف التهذيب.:  ( يف اللسان7)
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 .(1) ُمَغد دة اإِلِبُر فهي ُغد تو  ا الُغد ة ا من َمغحُدودة اإِلبُر فهي ُغد ت لَِعُت الَعَرَب تقو 
ا َمثَّل بِه سيبويه قولهم َمغَادُّ  ، وإِبل ُمغَدّ و ، ُمِغدّ و ، غادّ و ، َمْغُدودٌ  بَِعيرٌ :  ، ويقال أُِغدَّتو النّاقةُ  اَغدَّت:  وقال ابن بُُزْرج  أَُغدَّةً َكغُدَّةِ :  ، ولَمَّ

 : ، بين اللَّْحم والِجْلد من داٍء ، وأَنشد الليثُ  دٌ ُغدَ  صاَرت لها:  اإِلبِلُ  أََغدَّتو ، فجاَء به على صيغَِة فِْعِل المفعوِل. أَُغدُّ ُغدَّةً :  قال ؟«البَِعيرِ 

اَمن  ُغد ةُ ال بَرَِئتح   (2) َأَغد 
 .ُغدَّةِ  ذاتَ :  يعني النّاقَةَ ، ولم يَْدخْلها تاُء التأنيِث ، ألَنّه أَرادَ  «(3)فَيَْستْحِجَي لَْحُمها  بُِمِغدٍّ  ما هي»:  وفي حديِث ُعمر

 :  أَنشد ابن بُُزْرج ِغَدادٌ :  الغادِّ  ، ونُِسَب هذا اإِلنكاُر لألَصمعّيِ ، وج َمْغُدودٌ :  أَو ال يُقَال

ا  نـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ مح ِإل كـــــــــــــُ َرتـــــــــــــَ ظـــــــــــــح ُم ونـــــــــــــَ كـــــــــــــُ تـــــــــــــُ ِدمـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

ِر     اَ  كــــــــــــــاإِلبــــــــــــــِ كــــــــــــــَ نــــــــــــــِب عــــــــــــــُ َدادِ ِبــــــــــــــَ  الــــــــــــــغــــــــــــــِ

  
ْلعَةُ يَْرَكبُها الشَّْحُم. : الغُدَّةُ و ، قاله ابُن األَعرابّيِ. (4)بَِعيٌر دابٌِر :  ، فإِذا َمَضت إِلى نَْحره وُرْفِغه قيل إِالَّ في البَْطنِ  الغُدَّةُ  أَو ال تَُكون  الّسِ

 ما بَْيَن الشَّْحِم والسَّناِم. الغُدَّةُ و

ة وَحَرائَِر. وفي بعض النُّسخ َغَدائدُ  هذه جو من ماٍل ، أَي قِْطعَةٌ. ُغدَّةٌ  عليه:  ، يقال الِقْطعَةُ من المالِ :  الغُدَّةو ويُْرَوى بيُت :  ِغَداد:  َكُحرَّ

 :  لبيد

رُي  طــــــــــــِ دُ تــــــــــــَ دائــــــــــــِ عــــــــــــاً  غــــــــــــَ فــــــــــــح رَاِ  شــــــــــــــــــــــــــَ  اأَلشــــــــــــــــــــــــــح

المِ وَ     امــــــــــــــــــــُة لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــُ رًا والــــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــــَ  ِوتــــــــــــــــــــح

  
 واألَْعَرُف َعدائُد.

اءُ و  ، ُغدَّةٌ  كأَنَّه بَِعيٌر به َغِضبَ و إِذا انتَفََخ. عليه أََغدَّ :  من المجازو ، في بَيِت لَبِيٍد المذكوِر قَِريباً. األَنِصباءُ :  الِغَدادُ و ، الغََدائِدُ :  قال الفرَّ

ً :  الُمِغدّ و جُل ،  أََغدَّ :  ، إِذا رأْيتَهُ وارماً من الغََضِب ، وقال األَصمِعيُّ  ُمْسَمِغدًّاو ، ُمِغدًّا الغَْضباُن. ورأَيُت فالنا ، أَي َغِضب ،  ُمِغدٌّ  فهوالرَّ

 وأَضدَّ فهو ُمِضدٌّ ، أَي َغْضباُن.

 .ُمِغدُّون . وبنو فالنالغُدَّةُ  ، أَي أَصابَتَْها إِبِلُُهمْ  ُغدَّتْ :  القَْومُ  أََغدَّ و

 :  ، أَو إِذا كاَن من ُخلُِقه ذلك ، قال الشاعر ، أَي كثيُر الغََضِب أَو دائُِمهُ  ِمْغَدادٌ  وامرأَةٌ  ، ِمْغَدادٌ  َرُجلٌ :  من المجازو

اَدا  عـــــــــــــَ يِن الصـــــــــــــــــــــــــــِّ مـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ت كـــــــــــــح ـــــــــــــَ ن ي  اي َربِّ مـــــــــــــَ

يـــــــــــــــلـــــــــــــــًة     لـــــــــــــــِ بح لـــــــــــــــه حـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ َداَدافــــــــــــــــَ غـــــــــــــــح  مـــــــــــــــِ

  
ِجْستَانِّي  َداَوِديّ الغَ  على فَْرَسخٍ ، منها أَبو بكر محّمد بن يعقوبَ  بفتح الواو َمَحلَّةٌ بَِسَمْرقَْندَ  (5) َغَداَودُ و ،  (6)، عن ِعمراَن بن موسى الّسِ

د   الُمْستَملي ، قاله ابُن األَثير. (7)وعنه وجادة محمد بن عبد هللا بن محمَّ

 : هي األَنصباُء في بَيِت لبيد الغدائِد إِنَّ  : ، أَخذاً من قول الفّراِء السابِقِ  أََخَذ نَِصيبَهُ  َغدََّد تَْغِديداً و

 : ومما يستدرك عليه* 

َمِن ، وما كان من فُُضول َوبٍَر َحَسٍن ، وأَنشد أَبو الهيثم لألَعشى:  الغَُدَداتُ   :  فُُضول الّسِ

رحمــــــــــــًة و  ِ  صــــــــــــــــــــــــــِ َت ابأَلمــــــــــــح يــــــــــــح َت ِإذ جنــــــــــــَ  دح  َأمحــــــــــــحَ

َدَداتٌ هلــــــــــــــا     حــــــــــــــَ ُ  غــــــــــــــُ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ َ  تـ واحــــــــــــــِ  والــــــــــــــلــــــــــــــ 

  
 عليه ، إِذا انتَفََخ ، كما قيل. أََغدَّ :  ومنه قولهم

 الفُُضول. وبه فَسَّر األَزهريُّ بَيَت لبيٍد السابَق.:  الغَدائِدُ و

دَ و كفَِرَح ، واإِلنساُن ، الطائِرُ  َغِردَ :  [غرد] دَ و ، أَغَردَ و ، تَْغِريداً  ، َغرَّ َب بِهِ  ، إِذا تَغَرَّ ْوِت والغناِء ، َرفََع َصْوتَهُ وَطرَّ داو في الصَّ  لتَّغرُّ

 : َصوٌت معه بََحٌح ، وقد جمعَُهَما امرُؤ القيِس في قوِلِه يَِصُف ِحَماراً :  التَّْغِريدو
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__________________ 
قوله فهي مغددة كذا ابللســـــــــان أيضـــــــــاً ومقتضـــــــــ  جراينه عل  الفعر أن يكون »:  وهبامش املطبوعة املصـــــــــرية« وغّددحت االبرُ »:  ( التهذيب1)

 .«مغدودة
 .. يف مديح متيم وسعد 42:  الرجز لر بة ا الديوان( 2)
 .«قوله فيستحجي أي يتغري كما يف النهاية»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 متخلف عن اإلبر يف مربكة وكذلك الشاة.:  وبعري داري( : دار)ويف اللسان « داري»:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب4)
 دان ا ويف اللباب غذاوذ بضم أوله وذالا.( األصر والقاموس ومعجم البل5)
 السختياين.:  ( اللباب6)
 ابن إبراهيم.:  ( اللباب7)
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ّرِدُ  غـــــــــــَ ـــــــــــُ ٍة  يـ فـــــــــــَ دح رِّ ســـــــــــــــــــــــــُ اِر يف كـــــــــــُ حـــــــــــَ  ابأَلســـــــــــــــــــــــــح

ر دَ     غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رِّبِ  تـ طـــــــــــــَ
ُ

َدامـــــــــــــ  املـــــــــــــ ـــــــــــــِح الـــــــــــــنـــــــــــــ  رِّي  مـــــــــــــِ

  
ْوُت ، : التَّْغريدُ :  قال األَصمعيُّ و ، بالكسر ، ِغْردٌ  فهو دَ و الصَّ أَُراه ُمتَغَيِّراً :  ِغْردٌ : و على النََّسِب ، قال ابُن سيده َغِردٌ  الطائُِر ، فهو َغرَّ

َب الصَّوَت فهو:  . وقال اللَّيثُ َغِردٍ  من  :  مثْلُه ، قال ُسَوْيُد بن ُكَراع العُْكِليّ  التَّْغِريدُ و ، َغِردٌ  ُكلُّ صائٍِت َطرَّ

ٌة  مـــــــــــــــــ  هلـــــــــــــــــَِ دح ٌة مـــــــــــــــــُ تح َداِويـــــــــــــــــ  َرضـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا عـــــــــــــــــَ

ر دَ و     ا غــــــــــــَ لــــــــــــقــــــــــــَ ا فــــــــــــَ َن هبــــــــــــِ َريــــــــــــح اِديــــــــــــهــــــــــــا فـــــــــــــَ  حــــــــــــَ

  
ٍب بصوتِه:  ، وقيل بتَْغِريده ، أَي أَْطَربِني فأَْغَردنِي سمْعت قُْمِريًّا:  حَكى الَهَجِريُّ و ٍت ُمَطّرِ دٌ :  كلُّ ُمَصّوِ يدٌ و ُمغَّرِ يتٍ  ، ِغّرِ ،  غريدٌ و ، كِسّكِ

 :  كأَمير أَو ِحْذيَم ، وقال الُهَذِليُّ 

ّرِدُ  غـــــــــــَ ـــــــــــُ م  يـ َواهـــــــــــِ وٍص ســـــــــــــــــــــــــَ وحَ  حـــــــــــُ ـــــــــــَ ـــــــــــًا فـ ب ـــــــــــح  رَك

رحَد ِ     يــــــــــِص ِشــــــــــََ مــــــــــِ نــــــــــجــــــــــاِب الــــــــــقــــــــــَ ر  مــــــــــُ ا كــــــــــُ  هبــــــــــِ

  
دُ  وفيه داللةٌ على أَن ي يُغَنِّي. وقد يَُجوز أَن يكوَن عل يُغَّرِ  ى حذِف الجاّرِ وِإيصاِل الِفْعِل.يَتَعَدَّى َكتَعَّدِ

وُض الذُّبابَ  اْستَْغردَ و ، أَي  (1)بالعيِن المهملة :  ، هكذا بالنون والغَْين ، عندنا في النُّْسخة. وفي غيِرَها من النُّسخ َدَعاهُ بنَْغَمتِهِ :  الرَّ

دَ و يُغَنِّي إِلى أَنْ  نضارته  : ناِعٌم ، قال أَبو نَُخْيلَة:  ُمْستَْغِرد فيه. وَرْوضٌ  يُغَّرِ

تَـغحَردَ و  ُض الذ اَبَب اأَلزحَرقَا اسح  الر وح
 بالّضّم. الُخصُّ :  ، بفتح فسكون الغَْردُ و

لِ :  الغَْردُ و  بُِسرَّ َمْن َرأَى. على هللا العَبَّاسّيِ  بِنَاٌء للُمتََوّكِ

غاُر منها.:  ، قيل َضْرٌب من الَكْمأَةِ  الغَْردُ و  هي الّصِ

ِديئةُ منها ،:  وقيل ً  كالغَْرَدةِ  هي الرَّ كةً  الغََردِ و ، بكسِرهما ، الِغْردِ و ، الِغْرَدةِ و ، بالفتح أَيضا  :  ، وأَنشد أَبو الَهْيثم الغََرَدةِ و ، محرَّ

َرَدا  ــــــــــَ مح قـ ــــــــــُ ت ــــــــــح نـ ــــــــــكــــــــــُ ــــــــــًا ل وف ُم صــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــُ ت ــــــــــح نـ ــــــــــو كــــــــــُ  ل

مح     ــــــــــــُ ــــــــــــت ــــــــــــكــــــــــــن مــــــــــــًا ل ُم  ــــــــــــَح ــــــــــــُ ــــــــــــت َرداَأو كــــــــــــن  غــــــــــــَ

  
ليس في كالِم العرب ُمْفعُول ، مَضموَم :  وهو ُمْفعوٌل ناِدٌر ، وقال الفَّراءُ :  قال أَبو الهيثم ، بالضم. الُمْغُرودِ و ، بفتحهما ، الغََراَدةِ و الغََرادِ و

ُمْغثُوٌر ، :  ُحْلٌو كالنَّاِطف ، ويقال ٌء يَْنَضحه العُْرفُُط ،وهي َشيْ  (2)واِحُد الَمغافير :  ، لَضْرٍب من الَكْمأَةِ ، وُمْغفورٌ  ُمْغرودٌ  الميم ، إِالّ 

أَن ُمْفعُوالً ، أَي بالّضّم ، َغريٌب شاذُّ « األَبنية»البن ُعْصفُور في « الممتع»وُمْنُخوٌر للُمْنُخِر ، ُمْعلُوق ، لواِحد الَمعَاليق. ونقل شيُخنَا عن 

 أَْصٌل ِلفَْقد ُمْفعول دون فُعلول. ُمْغُرودٍ  يم، وُمْعلوٍق. وذكر في أَحكاِم زيادةِ الميم أَّن مِ  ُمْغرودٍ  ، نحو

 :  ، قال ُمْغرود َمغَاِريدُ  جمعو ، الغََراَدةِ َغَرادٌ  ، بالكسر ، وَجْمع ِغَرادٌ و ، كِعنَبٍة ، ِغَرَدةٌ  ج

ٌف  ـــــــــــــا جلـــــــــــــََ رِه عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ًة يف قـ ومـــــــــــــَ بحمـــــــــــــُ ج  مـــــــــــــَ  حيـــــــــــــَُ

ا      َذاهــــــــَ ــــــــَ ــــــــِب ق ي ــــــــِ ب ــــــــطــــــــ  ُت ال اســــــــــــــــــــــح ــــــــَ ــــــــدِ ف ارِي غــــــــَ َ
 كــــــــاملــــــــ

  
 من الَكْمأَة بفتح الميم. كذا في اللساِن. الَمْغُرود ، ورواه األَصمعيُّ  الُمْغرود إِنما هو : ، فُردَّ ذلك عليه ، وقيل الُمْغرودةُ  هي:  ْيدوقال أَبو ُعبَ 

 .الَمغَاِريدِ  أَي َكثِيرتُها:  َمْغُروداءُ  أَرضٌ و

الً ،:  ، كاْسَرْنداهُ واْعَرْنَداه. وقال أَبو ُعبَيد والقَْهِر ، وَغلَبَهُ  ، َعاَله بالشَّتِْم ، والضَّْربِ  إِذا عليه اغَرْنَدىو اغَرْنداهُ و ل على القَوم تَثَوُّ  تَثَوَّ

ْرِب والقَْهر. (3)، واْغلَْنتَى اْغِلْنتَاًء  اْغِرنداءً  عليهم اْغَرْنَدىو  ، وإِذا َغلَبَهم وَعاَلهم بالشَّتِْم والضَّ

 :  الِّذي يَْغِلبُك ويَْعلُوك ، قال:  الُمْغَرْنِديو

اُس  عــــــــــــَ َر الــــــــــــنـــــــــــــ  عــــــــــــَ د جــــــــــــَ ديــــــــــــيِن قــــــــــــَ َرنــــــــــــح غــــــــــــح  يـــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــين    ِدي ــــــــــــــــــــح َرن ه عــــــــــــــــــــيّن وَيســــــــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ فـ  أَدح

  
 إِن ِشئَْت جعَْلت َرِويَّه النوَن ، وهو الوجهُ.:  قال ابُن ِجنّي
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هو من باب اْسلَْنقَى ، ومذَهُب سيبويه أَنَّه ال يَتَعَدَّى. :  علماُء الصَّرفِ قال  : وإِن ِشئَت جعلتَه الياَء ، وليس بالَوْجِه. وفي شرح شيِخنا

 وخالَفه أَبو ُعبَيٍد وأَبو الفَتْحِ ، وأَنشُدوا البيَت.

بَْيِديّ   هو مصنوٌع وأَثبتَه ابُن ُدَرْيٍد وغيُره.:  وقال الزُّ

 : * ومما يستدرك عليه

 .األَغاريدِ  طائٌِر ُمْستَْملَحُ :  قولهم

__________________ 
 ( وهي عبارة اللسان.1)
 .«املغافر»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
 (.غرند)وما أثبت عن اللسان « واعلنىت اعلنتاء»:  ( ابألصر3)
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ادو  من يَْعَمل األَخصاَص وَحراِديَّ القََصِب. ِعَراقِيَّةٌ.:  ، كَكتّانٍ  الغَرَّ

ادا وأَبو بكر أََسُد بن ُعَمر .لغَرَّ  . بغداِديٌّ َرَوى َعْنهُ الّسمعانيُّ

بََذة :  ، كَكتِف الغَِردُ و  ِء الَجِريب األَقَصى لُمحارب وفَزارةَ. كذا في المعجم.بشاطى (1)َجبٌَل بين َضِريَّةَ والرَّ

 ناِعٌم. : ، كِحْذيَمٍ  ِغْريَدٌ  قرية بما وراَء النهر. وُغْصنٌ :  َغْرِديانُ و

َواةِ  َشَجٌر ِعَظامٌ :  الغَْرقَدُ :  [غرقد] ، قال أَبو  َغْرقََدةٌ  واِحُدهُ  ، أَو هي العَْوَسُج إِذا َعُظم من نبات القُّفِ ، الغَْرقَدُ :  من الِعضاه. وقال بعُض الرُّ

 «الغَْرقََدةَ  إِالّ »:  وفي روايةٍ « نَّهُ ِمن َشَجِر اليَُهودِ فإِ  الغَْرقَدَ  إِالَّ »:  . وفي حديِث أَشراِط الساَعةالغَْرقََدةُ  إِذا َعُظَمت العَْوَسَجةُ فهي:  َحنيفة

ْوا وهو َضْرٌب من شجر الشَّوك ،  رُجالً. وبها َسمَّ

فِة ، َمْقبَُرةِ الَمدينةِ  اسمُ :  الغَْرقَدِ  بَقيعُ و َي به الصَّالة والسَّالم أَفضلُ  على ساِكنِها الُمشرَّ  ع.وقُطِ  ألَنَّهُ كان َمْنبِتََها ، ُسّمِ

، ألَنَّه ُمَذكَّر ، والتأِْويل بالشََّجَرةِ بَِعيٌد ، إِالَّ أَن يقال إِنه بِنَاًء على أَنهُ اسُم ِجْنٍس َجْمِعّي ، وهو  الغَْرقَدِ  وكان األَْولَى َمْنبِتَهُ ، أَي:  قال شيُخنا

 يَُذكَّر ويَُؤنَّث. انتهى.

 :  ، قال ُزهير الغَْرقَد:  دينِة ، وُربََّما قيل لهَمقَاِبُر بالم:  الغَْرقَدِ  وبَِقيعُ :  وفي المحكم

هـــــــــــا  يـــــــــــتـــــــــــُ ِن الـــــــــــدِّايُر َغشـــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــَ دِ لـــــــــــِ رحقـــــــــــَ  ابلـــــــــــغـــــــــــَ

دِ     لـــــــــَ خـــــــــح ُ
يـــــــــِر املـــــــــ ســـــــــــــــــــــــِ

َ
ِر امل جـــــــــَ ِي يف حـــــــــَ  كـــــــــالـــــــــَوحـــــــــح

  
. فَْوَق الُمّحِ  الّذي بَياُض البَْيِض  الغَْرقَدُ و  ، نقله الصاغانيُّ

 : * ومما يستدرك عليه

 بن نَْصر بن قُعَْين. كذا في المعجم. (2). ماَءةٌ لنَفٍر من بني نَُمْير الغَْرقدة

. وقال اللَّيث كِحْذيَم ، بالزاي بعد الغين ، الِغْزيَدُ :  [غزد] يدٍ  هو:  ، أَهمله الجوهريُّ اِء ، قال  الشَِّديُد الصَّوِت ، أَو هو تَصحيُف ِغّرِ ، بالرَّ

ْوِت. قال دَ الِغْزيَ  ال أَعِرفُ :  األَزَهِريُّ  د تَْغِريداً. (3)وأَحَسبُه ِغْريَداً :  الشَِّديَد الصَّ يداً بالراِء ، من َغرَّ  ، أَو ِغّرِ

ْطب الناِعمُ :  الِغْزيَدو  : ، عن الليِث أَيضاً ، قال من النَّبَاتِ  اللَّيُِّن الرَّ

 ِغزحَيَداَهز  الص َبا انِعَم َضاٍ  
 ً اي ليس بمعروف ، وقال الصاغانيُّ ، هو بالّراِء. وقد َذَكَره :  ، أَي لنعوَمتِه يَْدُعو إِلى التَّْغِريد ، قال األَزهريُّ  أَو هو بالّراِء أَيضا هو بالزَّ

جَز بعينه.  أَبو حنيفة هكذا ، وأَنشد الرَّ

 ناِعٌم.:  ، وُخْرُعوب ِغْزيَدٌ و ُغْصٌن َسَرْعَرعٌ :  وقد نَقَل األَزهريُّ عن بعض:  قلت

 :  ، قال َعبِيُد بن األَبرِص  غيُر ُمْلبٍِث لصاِحبِه ، وقيل ُمتَعَتِّقٌ  ، أَي ُمتَغَلِّدٌ  َسمٌّ :  [غلد]

ُه و  د  عــــــــُ ــــــــَ مــــــــًا تـ قــــــــح ِب ســــــــــــــــــــــُ لــــــــح تح يف الــــــــقــــــــَ دح َأوحَرثــــــــَ  قــــــــَ

ِة     يــــــــــــــ  مِّ ا ــــــــــــــَ َدادًا كســــــــــــــــــــــــــــَ دِ عــــــــــــــِ لــــــــــــــِّ غــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ
ُ

 املــــــــــــــ

  
ّم. ُغمودٌ و ِغْمٍد أَغمادٌ  جو ليس بِثَبٍت ،:  ، قال ابُن ُدَرْيدِ  بضمتين ، والشَّدِّ  ، كالغُُمدَّانِ  َجْفُن السَّْيِف ،:  بالكسر الِغْمدُ :  [غمد]  ، بالضَّ

 فهو َدهُ كأَْغمَ  ، ِغْمِده ، أَو أَدَخله في الِغْمدِ  جعَلَه في:  َغْمداً  ، بالّضّم ، يَْغُمُدهو ، بالكسر ، يَْغِمُده ، أَي السَّْيفَ  َغَمَدهُ  بالفَتْح ، مْصَدرُ  الغَْمدو

 .(4)بَمعنًى واِحٍد ، وهما لغتاِن فَِصيحتاِن  أَْغمْدتُهو السَّْيفَ  َغَمْدتُ :  ، قال أَبو ُعبَْيٍد ، في باب فَعَلُت وأَْفعلتُ  َمْغُمودٌ و ، ُمْغَمدٌ 

ً  (5) استَوفََرتْ  ، إِذا ُغموداً  العُْرفُطُ  َغَمدَ و  .أُْغِمد ه قدكأَنَّ  حتَّى ال يَُرى َشْوُكَها ، ُخْصلَتُهُ َوَرقا
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ِكيَّةُ  َغَمَدت من الَمَجازو َرِكيٌّ ُمْبٍد ، وهو من باب :  ماُؤه ُمغَطًّى بالتَُّراب ، وَعْكُسه:  غاِمدٌ  وَرِكيٌّ  َذَهب ماؤَها ، من حّد نََصر ، إِذا الرَّ

 كما في األَساس. (6) (ِعيَشة  راِضَية  )

__________________ 
 .«الرندة»وابألصر ( عن معجم البلدان ا 1)
 بين ُعمري.:  ( يف معجم البلدان2)
 ( سقطت من التهذيب ا واقتصر عل  ِغرِّيد ا وما أثبت يواف  ما نقله صاحب التكملة عن األزهري.3)
 ( هو قو  أيب عبيدة كما يف الصحاح.4)
 استوقرت.:  ( يف نسخة  نية من القاموس5)
 .7:  من اآية:  ( سورة القارعة6)
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 ِضدٌّ. ماُؤَها ، قاله أَبو ُعبَْيٍد ، فهو قَلَّ  ، إِذا [ت] َغِمدَ  أَو ، عن األَصمعّيِ ، َكثُر ماُؤَها:  كفَِرحَ  ، َغَمداً  (1)البئُر  دَ َغمِ و

َدهُ :  من المجازو ما أََحٌد يَْدُخُل الَجنَّةَ بِعََمِلِه ، »:  قال وسلموآلهعليههللاصلىوفي الحديِث أَنَّ النبيَّ  َغَمَره بِها.و فيها. َغَمَده هللا بَِرْحَمتِهِ  تَغَمَّ

دني وال أَنا ، إِالَّ أَنْ :  قال ؟وال أَنتَ :  قالوا  .«هللاُ برْحَمتِه يَتَغَمَّ

دني:  َمْعنَى قَْوِله:  قال أَبو ُعبَْيدٍ  ةُ الغريبِ  يُْلبِسني ، ويتغشَّاني ،:  يَتَغَمَّ السَّْيِف ، وهو ِغالفُه ،  ِغْمد مأْخوذٌ من:  ويَستُرني بها ، قال أَئِمَّ

 فقد أَلبَْستَه إِيَّاه وَغشَّْيتَهُ به. أَغمْدتَه ألَنَّك إِذا

دَ :  من المجازو جلُ  تَغَمَّ ً  الرَّ َده تَْغِميداً  وَغطَّاه ، َستََر ما كاَن منه إِذا فالنا  .َكغَمَّ

دَ  َدهو جلَ الرَّ  تَغمَّ اجُ  َغمَّ يَه ، قال العجَّ  : ، إِذا أََخَذه بَختٍْل حتَّى يُغَّطِ

دُ   اأَلعداَء ُجوانً ِمرحَدَسا يـَُغمِّ
َده (2) [عليه]وُدِخل :  وفي األَساس يَه عن العُيوِن. : وبيَن يََدْيه ثَْوٌب فتغَمَّ  َجعَلَه تَْحتَهُ ِليُغَّطِ

دَ  من المجازو  َمألَهُ. ، كالِميكال ، إِذا اإِلناءَ  تغمَّ

له ، كما يقال ادََّرَع اللَّْيَل  كالِغْمدِ  كأَنَّه صار:  ، كما في األَساس. وعبارة اللسان ِغْمداً  جعَلَه لنفِسهِ  َدَخَل فيه:  اللَّْيلَ  فاُلنٌ  اْغتََمدَ  من المجازو

 : ، ويُْنَشد

 فاغحَتِمدح لَيحَ  لِولحداِنَك لَيحٌر 
 ْيَل واْطلُب لهم القُوَت.أَي اْرَكب اللَّ 

 له. ِغْمداً  كأَنَّه صار أَْدَخَل بعَضها في بَْعٍض :  األَشياءَ  أَغَمدَ :  من المجازو

ح بالغَْين ، وإِن كانت المادَّةُ كالنَّّص في الُمراد ، َدفعاً ِلما َعَسى أَن يَْخُطر بالباِل من اإلِ  ، مثلَّثَةَ الغَْينِ  الغَماد بَْركُ و يراد ، وبَْرك ، ، وَصرَّ

ّم ، ونسبه صاِحُب الغماد بالفتح ، ويكسر ، وسيأْتي في الكاف وقد اختُلف في َضْبط إِلى ابن ُدَرْيد ، وحكاه « المراصد». فََرَواه قوٌم بالضَّ

ازِ و جماعةٌ عن ابن فاِرٍس ، وآخرون بالكسر.  الفَّراِء.:  وفي بعض النُّسخ .«جاِمعه»في  الفتُْح َعن القزَّ

 قال ابن َخالََوْيه.

ر قالُوا للنَبّيِ حَضرُت َمْجِلَس أَبي عبد هللا محّمِد بِن إِسماعيَل القاِضي الَمَحاِملّي ، وفيه ُزهاُء أَْلٍف ، فأَْملَى عليهم ، أَنَّ األَنصا

بل نَْفِديك  (3) (رَبَُّك َفقاِتال ِإاّن هاُهنا قاِعُدونَ أَْنَت وَ )اذهب  : لموَسى موَسى قَْومُ  قالَ  ما لكَ  نَقُول ما وهللاِ »:  وسلموآلهعليههللاصلى

 بكسر الغين. «الِغَمادِ  بآبائِنا وأَبنائِنا ، ولو َدَعْوتَنا إِلى بَْركِ 

هو بُْقعَةٌ في َجَهنََّم ، :  فقال سأَلُت ابَن ُدَرْيد عنه ،:  قال ؟الغَُماد وما بَْرك:  بالّضّم أَيَّها القاِضي. قال الغُماد:  قال النحويُّ :  فقلُت للُمْستَْمِلي

ةٌ. قال ابن خالويه:  فقال القاضي  .(4):  وأَنشدني ابن دريٍد لنفسه:  وكذا في كتابِي ، على الغين َضمَّ

ال و  َرِت الــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا تـــــــــــــــــــــــــــــَ

عـــــــــــــــــــادِ     َف الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــَ ا كـــــــــــــــــــَ بحوهلـــــــــــــــــــِ  ُد فـــــــــــــــــــَ

  

َت ابـــــــــــــــــَن أُمِّ  ين  (4)َلســـــــــــــــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاطـــــــــــــــــِ

مٍّ     َن عــــــــــــــــــَ الدِ  (4)َن وال ابــــــــــــــــــح  لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــبــــــــــــــــــِ

  

َ  و  ك َأو مــــــــــــــــــــَ امــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــَ رح مــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــَ  اجــــــــــــــــــــح

رحِ      ــــــــــــــــــــَ يَبح بـ انــــــــــــــــــــِ ادِ ر َ  جــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــُ

  
اِء ، مكسورةَ الغين ، وقد  الغَُمادِ و بالكسر ، الِغَمادِ  بَْركُ  : يُْرَوى:  وسأَْلت أَبا ُعَمَر عن ذلك فقال:  قال ابُن خالََوْيه بالضم ، والِغَمار ، بالرَّ

 أَنَّ أَرواح الكاِفِرين تكوُن فيه.:  جاَء في الحديث باليمن ، وهو بََرُهوت الذي ع:  الِغَماد إِن:  قيل

ا يَِلي البَْحر:  هو موِضع وراَء َمكَّةَ بخْمِس لياٍل. زاد البكريّ :  وقيل:  وزاَد في النهاية عن ابن  ، وهذا أَو هو أَقَصى َمْعُمور األَرض ِممَّ

 ورد في الحديِث ذْكرو وقيل هو أَقَصى َحْجٍر باليمن.:  ، وهو غير الباهر البن ُعَديس ونصُّ البكرّيِ  الباِهرِ  كتابه في ، بالتصغير ، ُعلَْيمٍ 
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َهَدَمه ُعثَْماُن بن  ، في َمقَّرِ َملِكها ، وهو َصنعاُء ، ولم يَزل قائِماً حتى باليََمنِ  مشهوٌر من مضاِرب األَمثالِ  قصرٌ  : كعُثَْمان ، (5) ُغْمَدان

 ، ومال إِليه َكثيرٌ  َزْوجتِه لبِْلِقيسَ  بناه ، السالمعليهماهو ُسليماُن بُن داووَد ، :  َعفّاَن ، رضَي هللا عنه. واختِلف في بانيه ، فقيل

__________________ 
 يف التهذيب َغَمدت الركية.َغَمدت البئر وضبطت غمدا بسكون امليم ا ويف التكملة ابلتحريك ا و :  ( يف اللسان1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 .24( سورة املائدة اآية 3)
 .«وال ابن أمٍ . .. «ابن عمِّ »:  ( يف معجم البلدان4)
 ( صحفه الليث فقا  عمدان ابلعا املهملة ا كما صحف بُعاث ابلعا املهملة فجعله ابلغا املعجمة.5)
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رين. ويف  دان «(1)الروض األُنف »من املفســــــــ  ٌن كان هِلَوَذَة بِن عليٍّ َمِلِك الَيَماَمِة ا وفيه أَيضــــــــاً :  ُغمح ذََكَر ابُن :  ِحصــــــــح
اٍم َأن طَاَن ا وَأكمَله بعَده واِئر بن مِححرَي  ُغمدانَ  ِهشـــــــــــَ بَب ا وكان َمِلكاً ُمتَـو جاً ا كبَبِ  (2)أَنشـــــــــــَبه يـَعحُرُب بن َقحح يه بن ســـــــــــَ

ر يف حديِث َسيِف بن ذي يَزن.  وَجّده. وله ِذكح
حه َجماعةٌ واعتََمَده المصنِّف أَنه :  بالمهمالت ، وفي بعضها : هكذا بالشين والخاء المعجمتين ، وفي بعض النسخ بَنَاهُ يَْشُرخُ  والذي رجَّ

بأَْربَعِة ُوُجوٍه ،  ُرُخ بن الحاِرث بن َصْيِفّي بن َسبأَ َجْد بْلِقيس ، بناه، وهو لقٌب ، واألَكثر أَنه اسُمه ، وهو يَشْ  (3)بزيادة الالم على التّحتيّة 

 بين كل َسقٍف ، باإِلفراد ،:  ، وفي بعض النَُّسخ أَحمَر ، وأَبيَض ، وأَصفََر ، وأَخَضر ، وبَنَى َداِخلَه قْصراً بَسْبعَِة ُسقُوٍف ، بين ُكّلِ َسْقفَْينِ 

 ً  قيل كان ارتفاُع سْقِفه ِمائَتَْي ِذَراعٍ.:  ض التواريخ، وفي بع أَربَعوَن ِذراعا

 : من المجازو

 ماُؤها بالتُّراِب. أُْغِمدَ  كأَنَّهُ  البِئُْر الُمْنَدفِنَةُ :  الغاِمدةُ 

بحذف  واآلِمدِ  كالغاِمدِ  (5)الَحفَّانةُ الفاِرَغةُ من السُّفن. وكذلك  (4):  قال األَزهرّي والِخنُّ  السَِّفينَةُ المشحونةُ.:  أَيضاً ، واآلِمَدة الغاِمَدةُ و

 :  من اليَمن ومثله في الّصحاح ، قال:  من ُجَهْينَةَ على ما قيل. وقِيل أَبو قبيلةٍ :  التعريفيِّة علٌَم أَصالَةً  بالالمٍ  ، غاِمَدةو هائِهما.

ا  هـــــــــــــــــَ ا عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  أَنحيــــــــــــــــــِ رح َألهــــــــــــــــــَ  َأاَل هــــــــــــــــــَ

ا     هـــــــــــــَ وحمـــــــــــــَ تح قــــــــــــــَ حـــــــــــــَ َدهح مبـــــــــــــا َفضـــــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــامـــــــــــــِ

  
ثين وغيِرهم ، الغاِمِديُّونَ  يُْنَسُب إِليها َحَملَه على القَبِيلِة ، ، وفي بعض النسخ ُعَمُر ، وهو  عمُرو:  بال هاٍء ، واسمه غاِمدٌ  أَو هو من المحّدِ

قد اختُِلف في اشتقاقِه ، فقيل و هللا بن ماِلك بن نْصر بن األَزد. َعْبد بن كْعِب بن الحارث بن َكْعِب بن عبدِ :  ، وقيل ابُن عبِد هللا الصواب

دَ  ألَنّه : ، وهو قوُل ابِن الَكْلبِّي. ونّص عبارته لُقَِّب بِِه ، إِلصالِحِه أَمراً كان بْيَن قَْوِمهِ  إِنما اه  تَغَمَّ أَْمراً كان بينَه وبين َعشيرتِه فَستََره ، فسمَّ

 :  لغاِمد ، وأَنشد غاِمداً  َملٌك من ُملوك ِحْميَر

تُ  دح مــــــــــــ  غــــــــــــَ ــــــــــــَ رَييت  تـ َ َعشــــــــــــــــــــــــــِ اح رًا كــــــــــــان بــــــــــــَ  أَمــــــــــــح

ورِي      ُر اَ ضـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــح اينَ الـــــــــقـــــــــَ مـــــــــ  َداَفســـــــــــــــــــــــَ امـــــــــِ (6)غـــــــــَ
 

  
ا قال ابُن الكلبّيِ ، إِنََّما هو من قَْوِلِهم غاِمدٍ  البِئِْر ، قال األَصمعيُّ ليس اشتقاقُ  ُغُمودِ  هو من:  قَبِيلَةٌ من ِحْميَر. وقيل:  والَحُضور :  ممَّ

 :  بالهاِء ، وأَنشد غاِمَدةُ :  القَبِيلَة:  ، إِذا َكثَُر ماُؤها. وقال ابن األَْعَرابّيِ  (7) َغْمداً  البِئْرُ  غَمَدت

ا  هـــــــــــــــــَ رح َألهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  أَنحيــــــــــــــــــِ  َأال هــــــــــــــــــَ

ا     هـــــــــــــَ وحمـــــــــــــَ تح قــــــــــــــَ حـــــــــــــَ َدهح مبـــــــــــــا َفضـــــــــــــــــــــــــــَ امـــــــــــــِ  غـــــــــــــَ

  
ا يستد  : رك عليه* وِممَّ

ْحِل ، وأَنشد إِْغَماداً  الِحْلسَ  أَغَمْدتُ :  قال األَخفشُ  ْحل تَِقي به البَِعيَر من َعْقر الرَّ  :  ، وهو أَن تَْجعَلَه تحت الرَّ

ِه وَ  ائــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــَ اٍء وِإخــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــَ ِض ســــــــــــــــــــــــــــــــِ  َوضــــــــــــــــــــــــــــــــح

وٍس و و     لـــــــــــــــــــُ رِّ حـــــــــــــــــــُ احـــــــــــــــــــَ اِدهـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــَ (8)ِإغـــــــــــــــــــح
 

  
جمُع ُمْغُروٍد بالّضم ، وقد  الَمغَاِريدِ  ِجْنٌس من الَكْمأَةِ ، وهو مقلوب:  ، بالّضمّ  ُغمرودٍ  ع، أَهمله الجوهريُّ ، وهو َجم الغَماِريدُ :  [غمرد]

 كالَمغَاِريِد. ولم يَزد على ذلك. الغََماِريدُ  : تقدَّم أَنه شاذٌّ. وفي التكملة

ةُ النََّسِب ، هو َكقُْنفَُذة ُغْنُجَدةُ :  [غنجد]  الصَّحابِّيِ  عبد الحارث : ، ويقال اسُم أُّمِ رافِعِ بن الَحاِرثِ  ، أَهمله الجوهريُّ والجماعةُ ، وقال أَئِمَّ

، بالمثنَّاة  ْنتَرةُ وعَ  بالعين المفتوحِة ، وسكون النون ، وبعَد الجيم راٌء. َعْنَجَرةُ :  لها:  وفي بعض النُّسخ ويُقَال فيها البَْدرّي ، رضي هللا َعْنه.

 عجد.:  الفوقيّة بدل الجيم ، وَوِهَم شيُخنَا فاْستَْدركه في

__________________ 
 .58/  1( الروض األنف 1)
 حتريف.« محيد»( ابألصر 2)
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 لِيَشرحَح بن حيصب.:  ( يف معجم البلدان3)
 وا ن الفارغة.:  ( عن اللسان ا وابألصر4)
 قوله ا فانة كذا ابألصر.:  وهبامش اللسان« قوله ا فانة كذا ابلنسخ كاللسان وليحرر»:  املصرية( هبامش املطبوعة 5)
 وا ضوري نسبة إىل ا ضور قبيلة من محري..« .. . فبلاين.. تغمدت شرّاً »( الصحاح : 6)
 الر كي ة غمداً.َغَمدت  ( هذا ضبرت اللسان ا وضبطت يف التكملة ابلتحريك ا ويف التهذيب :7)
 «.وأحقابه قوله واخفائه ا الذي يف األساس :»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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ا يستدرك عليه  : * وممَّ

. ويُْرَوى إِعجام الدال الثانية. (1)غندرود   قرية بَِهَراة ، منها أَبو عمٍر والفتْح بن نُعَم الَهرويُّ

 .(2)لذلك  أَْغيَدُ  اْستَْرَخْت ُعنُقُه ، وَظْبيٌ :  وقيل والنَْت أَعطافُهُ  ، مالَْت ُعنُقُه:  أَْغيَدُ  ، وهو َغيَداً  ، ، كفَِرحَ  َغيِدَ :  [غيد]

 النُّعومة.:  الغَيَدو تَمايَلَتْ  : في ِمْشيَتها تَغايََدتْ  الَمْرأَةُ الُمتَثَنِّيَةُ ِليناً ، وقد:  الغَْيداءُ و

 :  ، وهو مجاٌز ، وِمثُْل ذلك ما أَنشَده ابن األَعرابّيِ من قوله المكاُن الكثير النَّباتِ  : األَْغيَدُ و النَّاِعُم الُمتَثَنَّى.:  من النَّباتِ  األَغيَدُ و

ـــــــــــــــــًة و  ي ـــــــــــــــــح ت ـــــــــــــــــِه فـــــــــــــــــِ ُت ب ـــــــــــــــــح َدي ٍر هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــَ  ل

َر      اِب الـــــــــــكـــــــــــَ بـــــــــــَ وا ِبصـــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــُ دِ ســـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــَ  اأَلغـــــــــــح

  
ْكبُ فإِنَّه أَراَد الَكَرى الِّذي يَعُود منه  حاِل من نَْشَوة الَكَرى ، َطْوراً كذا ، وَطْوراً كذا ، ال ألَّن الَكَرى نَْفَسه ِغيداً  الرَّ  ، وذلك لَمياَلنِهم على الّرِ

ٍم ، والَكَرى ليس بِِجْسٍم. الغَيَدَ  ، ألَنَّ  أَْغيَدُ   إِنََّما يكون في متََجّسِ

،  ِغيدٌ  ، يَْوُم لقَائِِهنَّ ِعيٌد. وُهم من النُّعَاِس  غيدٌ  نساٌء ِجيدٌ :  . ومن سجعات األَساسِغيدٌ  داُء ، وُهنَّ وهي َغيْ  الَوْسنَاُن المائُِل العُنُقِ :  األَغيَدُ و

 أَي ِميل األَعناِق.

َي باسم ع باليََمنِ :  ، بفتْح فسكون َغْيَدانُ و  بن ُحْجر بن ذي ُرَعْيٍن ، أَحِد ُملوكهم. َغْيدانَ  ُسّمِ

لُهُ :  من الشَّبَابِ  الغَْيَدانُ و ُ  : الغاَدةُ و ، وهو العُْنفُواُن. أَوَّ  البَيِّنَة ، وهي الغَْيَداءُ  األَعطاِف ، وكذلك الناِعَمةُ اللَّيِّنَةُ  الفَتَاةُ :  ، وفي اللَِّسان الَمرأَة

كةً. الغَيَدِ   ، محرَّ

ةُ  الغاَدةُ و ةً ، وكلُّ ُخوٍط ناعم مادَ ، إِذا كانَ  غاَدةٌ  َشَجَرةٌ :  ، يقال الشََّجرةُ الغَضَّ ْطبَةُ الشَّْطبَةُ ، قالَغادٌ :  ت َريَّا َغضَّ  :  . وكذلك الَجاِريَةُ لرَّ

ا و  الهلـــــــــــــَُ ُذوٌ  خـــــــــــــِ َر  خـــــــــــــَ دح ابـــــــــــــُة املـــــــــــــِ  مـــــــــــــا جـــــــــــــَ

ِن     ِذي الــــــــــــــر اي  ادٌ أَراٌ  بــــــــــــــِ هــــــــــــــا غــــــــــــــَ رميــــــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  ، قال ساعدةُ بُن ُجَؤيَّةَ الُهَذِليّ  ع:  غاَدةُ و

مح ِإاّل  هــــــــــــــُ ُه فــــــــــــــمــــــــــــــا راعــــــــــــــَ مح كــــــــــــــبَنــــــــــــــ  وهــــــــــــــُ   َأخــــــــــــــُ

اَدةَ     غــــــــــــَ وُم  بــــــــــــِ اِم حتــــــــــــَُ ظــــــــــــَ اُء الــــــــــــعــــــــــــِ خــــــــــــَ تــــــــــــح ــــــــــــَ (3)فـ
 

  
 غ ود. : وهو بالياِء ، ألَنَّا لم نَِجْد في الكالم:  قال ابن سيده

ْحر ، يَقولون: و قال  ، وهللا أَعلم. ، أَي اْعَجلْ  ِغيِد ِغيدِ :  َكِلَمةٌ ألَْهل الّشِ

ا يستدرك عليه  : * وممَّ

ةٌ. وذو : َغْيَدانَةٌ  في مْشيَتِه ، أَي يَتََمايَُل. وبَْرِديَّةٌ  يَتغايَدُ  فاُلنٌ   بُن ُحْجٍر من األَقياِل ، ويُْرَوى بالمهملة. َغْيَدانَ  ُغضَّ

َدة ، بدل التَّحتيّة.قَْريَة بنَسَف ، منها أَحمُد بُن ِعْمَراَن بِن موسى بن ُجبَْير ، عن أَبي عبد هللا :  (4) الغويِدينُ و  الَهروّيِ. ويرَوى بالُمَوحَّ

 فصل الفاءِ 
 مع الدال املهملة

َماُد الَحارُّ ليَْنضَج. وفي التهذيب َجعَلَه في الَملَّةِ :  يَْفأَُده فَأْداً  الُخْبَز ، كمنَعَ  فَأَدَ :  [فأد] َملَْلتَها وَخبَْزتَها في  (5)الُخْبَزةَ ، إِذا  فأَْدتُ :  ، وهي الرَّ

 فيه. ه كأْفتَأَد َشَواه ، يَْفأَُده فَأْداً  اللَّْحَم في النَّارِ  فأَدَ و الَملَّة.

ْيدَ  فأَْدتُ  : وفي التهذيب .فُؤاَدهُ  أَصاب:  يَْفأَُده فَأْداً  َزْيداً  فأَدو  .فُؤاَده ، إِذا أََصْبتَ  فأْداً  الصَّ

ً  فأَدَ و  ، كما سيأْتي. َمْفُؤودٌ  ، وهو هُ َجبَّنَ :  الَخوُف فاُلنا
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مّ  األَْفُؤودو ،  أُْفُؤودٌ و ، واالسم أُْفحوصٌ  أَْفأَُد فَأْداً  لها فأَْدتُ و فََحْصُت للُخْبَزةِ في األَرض ،:  ، يقال كالُمْفتَأَدِ  ، الَمْفُؤود الُخْبزُ :  والمدِّ  ، بالضَّ

ً  األُْفؤود أَي وهو ، أَفَائِيدُ و على أُْفعُوٍل ، والجمع أَفَاِحيصُ   فيه. يُْفأَدُ  الذي َمْوِضعُهُ :  أَيضا

 َمْوِضُع الَوقُوِد.:  الُمْفتَأَد: و وفي اللسان

__________________ 
 ُغنحُدوذ.:  ( يف معجم البلدان1)
 كذلك.:   ( اللسان2)
 اللسان حو  رواية ايقوت.فتخاء اجلناح ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل ما ورد هبامش :  ( يف معجم البلدان3)
 «.ُغوحبحدين» ابلضم مث السكون ا ويف اللباب :« ُغوَبذِين»( يف معجم البلدان : 4)
 ومل تذكر مللتها.« إذا خبزهتا»:  يف التهذيب( »5)
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، إِذا َشَوْيته ، قال  افتأَْدتهو اللَّْحمَ  فأَْدتُ  ، وهو من فُّودُ السَّ :  الثانيةُ عن الصاغانّيِ  وِمْكنََسةٍ  ، كِمْنبٍَر ، وِمْصباحٍ  ، الِمْفأَدةُ و ، الِمْفآدو ، الِمْفأَدو

 :  الشاعر

عـــــــــًا  ِ رافـــــــــِ اح َوُر الـــــــــعـــــــــَ راُب اأَلعـــــــــح ر  الـــــــــغـــــــــُ ظـــــــــَ   (1)يـــــــــَ
اِن انرِي و     َتســـــــــــــــــــــــ  عــــــــــح ِب يـــــــــــَ َبِديمــــــــــض الــــــــــذِّئــــــــــح فــــــــــح  مــــــــــِ

  
 وهو ما يُْختَبَُز ويُْشَوى به.

ُك بها :  الِمْفآدو  .َمفَائِدُ :  ، وفي اللَِّسان َمفَائِيدُ :  التَّنُّوُر ، جَخَشبَةٌ يَُحرَّ

 :  نَْفُسها ، قال لبيد النَّارُ :  الفَئِيدُ و

امــــــــــــــَ   تــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ يــــــــــــــعــــــــــــــًا لــــــــــــــلــــــــــــــح ُت َأيب َربــــــــــــــِ دح  َوجــــــــــــــَ

ب  و     يــــــــــــفــــــــــــاِن ِإذح حــــــــــــُ ئــــــــــــيـــــــــــــدُ لــــــــــــلضــــــــــــــــــــــــــِّ  الــــــــــــفــــــــــــَ

  
 .فَِئيدٌ و ُمْفأَدٌ  ْحم فوَق الَجْمِر فهوإِذا ُشِوَي اللَّ :  ، وكذا الُخْبُز ، ويقال الَمْشِويُّ  اللَّْحمُ :  الفَئِيدُ و

، مثْل  الفؤادِ  جباٌن َضِعيفُ :  َمْفؤودٌ  ، وفي الثاني ، رُجلٌ  َمْفؤود ، ولَْحمٌ  َمْفُؤود ُخْبزٌ  : ، يقال في األَول ، فيهما كالَمْفُؤودِ  الَجبَاُن ، الفَئِيدو

 له. فؤادَ  ال:  فَئِيدٌ و َمْفُؤودٌ  الَمْنُخوِب ، وْرجلٌ 

فة :  وال فِْعَل له ، قال ابُن ِجنِّي فُوا منه فِْعالً ، ومفعوٌل للصَّ  إِنََّما يَأْتِي على الِفْعل ، نحو مْضُروٍب من ُضِرب وَمْقتوٍل من قُتِل. (2)لم يَُصرَّ

 ِليَْشتَُووا. أَوقَُدوا ناراً :  افتَأَُدواو

دُ و قُ :  التَّفَؤُّ ك ، بالكاف ، ويَُؤيِّد األُولَى قولُه فيما بْعدُ :  كذا هو بخّطِ الصاَغانّيِ. وفي نُْسَخِة شيخنَا، هكذا بالقَاف في نسختنا ، و التََحرُّ  التََّحرُّ

يَ  والتَّوقُُّد ، ومنه ّم مهموزاً ، لتََوقُِّده ، وقيل أَْصُل الفأْدِ  الفَُؤادُ  أَي من مْعنى التَّوقُِّد ، ُسّمِ ،  الفُؤادُ  منه اشتُقَّ الَحَرَكةُ والتَّْحريُك ، و:  ، بالضَّ

ك كثيراً ، قال شيُخنَا  كما َصدَّر به ، وهو الذي عليه األَكثر. للقَْلب وهذا أَظَهُر لعَدِم تَخلُّفه وُمرادفتِه:  ألَنَّه يَْنبُِض ويَتََحرَّ

دِ التَّف ، إِذا اعتُبَِر فيه معنَى الفَُؤادُ  : وقيل إِنما يقال للقَْلبِ :  للمصنِّف« البصائر»وفي  َح بذلك اللِّْحيَانيُّ  ُمَذكَّرٌ  ، أَي التَِّوقُّد ، ؤُّ ال غيُر ، صرَّ

 :  ، يكون ذلك لنَْوعِ اإِلنسان وغيِره من أَنواعِ الَحيَواِن الِّذي له قَْلٌب ، قال يَصُف ناقةً 

ا  ــــــــــــ  ِش أَم ــــــــــــَوحــــــــــــح ِر َألِن ال ثــــــــــــح مــــــــــــِ ؤاُدهــــــــــــاكــــــــــــَ  فــــــــــــُ

وبُ     ُرهـــــــــــــا فـــــــــــــرَكـــــــــــــُ هـــــــــــــح ا  ـــــــــــــَ ٌب َوأَمـــــــــــــ  عـــــــــــــح  َفصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ِء من َكبٍِد وِرئٍَة وقَْلٍب.ما يتَعَلَّق بالَمِرى:  الفُؤادُ  ، أَي أَو هو

 والقَْلَب ُمتَراِدفاِن ، كما صدََّر به المصنُّف ، وعليه اقتصَر في المصباح. واألَكثُر على التَّْفرقة. الفُؤادَ  ما يقتِضي أَن« الكفاية»وفي 

 ، ُمعَلَّقَةٌ بالنِّيَاِط. لفَُؤادِ ا القَْلُب ُمْضغَةٌ في:  فقال األَزَهِريُّ 

 وبهذا َجَزَم الواِحديُّ وغيُره.

 ِوعاُء القَْلِب ، أَو داِخلُه ، أَو ِغشاُؤه ، والقَْلُب َحبَّتُه. كما قاله ِعياٌض وغيُره. وأَشار إِليه ابُن األَثير.:  الفُؤادُ :  وقيل

فوَصَف القُلُوَب  «أَْفئَِدةً  أَتاُكم أَهُل اليََمِن هم أََرقُّ قُلوباً ، وأَْليَنُ »:  حديث، ومنه فُؤادِ ال القَْلب أََخصُّ من:  وقيل:  للمصنِّف« البصائر»وفي 

قَِّة ،  باللِّين. األَفئدةَ و بالّرِ

رين ُزوا أَن يكون منه  الفُؤادُ  يُطلَقُ :  وقال جماعةٌ من الُمفَّسِ وال :  ، قال سيبويهِ  أَْفئَِدةٌ  ج (3) (ما َكَذَب اْلُفؤاُد ما رَأى)على العَْقِل ، وَجوَّ

ر على غيِر ذلك.  نَْعلَمه ُكّسِ

اح العُقَْيلّي. وقالوا ، بالفَتْح والواو ، غريبٌ  الفََوادُ و ٍة :  ، وقد قُِرَئ به. وهو قِراَءة الَجرَّ تَوِجيُهها أَنَّه أَْبَدل الَهْمَزة واواً ، لُوقوِعها بْعَد ضمَّ

هاب ، تَبعاً لغيره في المشهور ثم فتح الفاءَ   وهي لُغَةٌ فيه ، وال ِعْبَرةَ بإِنكار أَبي حاتٍِم لها.:  تخفيفاً. قال الّشِ

إِنَك :  عاد َسْعداً وقال». وفي الحديث أَنه َمْفُؤودٌ  فهو فُؤاُدهُ  أَو َوِجعَ  ، فؤاَده أَي َشَكا َشَكاهُ  فأَداً  ، وهِذه عن الصاغانّيِ  ، كعُنََي وفَِرحَ  فُئِدَ و

 .«َمفؤود لٌ رجُ 
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 الفََزُع. فأََدهُ و ، فُئِدَ  ، وقد الفُؤادِ  ُمَصابُ :  َمْفُؤودٌ  وَرجل:  البن ماِلِك. وفي األَساس« التوضيح»بَِوَجع ، وِمثْلُه في  فُؤاُده وهو الِّذي أُِصيبَ 

__________________ 
 واقعا.:  ( يف التهذيب1)
 مفعو  الصفة.:  ( يف اللسان2)
 .11النجم اآية ( سورة 3)
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 : * ومّما يستدرك عليه

 للِّْحيَانّيِ.« النوادر»فاُلٌن ِلفاُلٍن إِذا َعِمَل في أَْمِره بالغيِب َجِميالً. كذا في  فأَدَ 

 ِدْرَعهُ  فَثَّدَ  وقد وغيرها. ثِّيابِ ال ٍء ، منُكّلِ ْشي بَطائِنُ  هي:  قال األَزهريُّ و فوَق بَْعٍض. ُمتََراِكمٌ  َسَحائُِب بِيٌض بَْعُضها:  الفَثَاثيدُ :  [فثد]

 ، كثَفََّد ، إِذا بَطَّنَه به. تَْفثِيداً  بالَحِريرِ 

 بمعنًى واحد. كالثَّفافيد الفَثَاثِيد ، ، أَهمله الجوهريُّ والصاغانيُّ ، وقال أَبو العباس عن بعضهم ، هي الفَثافِيدُ :  [فثفد]

 : * ومما يستدرك عليه

قرأُْت بخّط :  ، هكذا َرَواه أَبو َعْمٍر وبالفاِء ، وقال فاِحدٌ  واِحدٌ :  له الجوهريُّ أَيضاً وقال األَزهريُّ ، عن ابن األَعرابّيِ ، أَهم فََحدَ :  [فحد]

اد:  َشِمرٍ  ْنبُوُر ، قال األَزهريُّ :  الرُجُل الفَْرد الذي ال أََخ له وال َولَد ، يقال:  القَحَّ أَنا واقٌِف في هذا الَحْرِف. :  واِحٌد قاِحٌد صاِخٌد. وهو الصُّ

 وَخطُّ َشِمٍر أَْقَربُهما إِلى الصَّواِب كأَنَّه مأْخوذٌ من قََحدةِ السَّنَاِم ، وهي أَصلُه ، وسيأْتي في القاف.

تُهُ :  الفَِديدُ :  [فدد] ْوِت أَو ِشدَّ َّةِ ، أَو  أَو الّصوُت بنْفِسه ، َرْفُع الصَّ وفي حديث أَبي  َصوُت َعْدِوها مع ُرَعاتِها وُحَداتِها.أَو َصْوُت َعْدِو الشا

أَرْدنَا الصَّالةَ. :  قُلنا ؟الَجَملِ  تَِفدَّاِن فَِديدَ  ما لَُكَما:  فأَْدَرْكنَا أَبا ُهَرْيَرةَ ، وهو أََماَمنَا ، فقال:  َخَرَج َرُجالِن يُريَداِن الصَّالةَ ، قاال»ُهَرْيرة. 

 .«ا كالقَائِِم فيهالَْلعَاِمُد إِليه:  قال

، بالحاِء المهملة  َصْوُت كالَحِفيفِ  الفَِديدُ  أَو اإِلنساُن والَجَمُل* ، ِإذا َعاَل َصْوتُه. أَراَد أَنَّهما كانا يَْعُدَواِن فَيُْسَمُع ِلعَْدِوِهما َصوٌت. (1) فَْدفَدَ  يقال

ا تقدَّم من المعانِي المذكورةِ ، ي الُكلِّ ف ، من َحّدِ َضَرَب ، فَدَّ يَِفدُّ  وقد ، الفَْدفََدةُ  وكذا ،  .فَْدفَدةً و فَِديداً و ، فَدًّا ، أَي ِممَّ

جلُ :  ، كَكتَّانٍ  الفَدَّادُ و يِّتُ  الرَّ ، وهذه حكاها  ُعلَبِطٍ  ، مثل الفَُدفِدِ و ، َكُهْدُهٍد ، كالفُْدفُدِ  ، الغَِليُظهُ ، الجافِي الكالمِ  ، أَي َشِديُد الصَّْوتِ  الصَّ

.  اللِّْحيَانيُّ

وقد ُكْنَت »:  اشتَدَّ َوْطُؤه فَوَق األَرِض ، َمَرحاً ونَشاطاً. وفي الحديث ، حكايةً عن األَرض:  فَْدفَدَ و فَدَّ يَِفدُّ فَدًّا ، الشَِّديُد الَوْطءِ :  الفَدَّادُ و

، ذا ماٍل َكثِيٍر ، وَذا أَمٍل  فَدَّاداً  ُربََّما َمَشْيَت عليَّ :  (2)َذا ُدفَِن فيها اإِلنساُن قالت له أَنَّ األَرَض ، إِ »:  وفي حديٍث آخرَ  «فَدَّاداً  تَْمِشي فَْوقِي

 .«َكبيٍر ، وذا ُخْياَلَء ، وَسْعيٍ دائِم

 األَْرِض ِكْبراً وبََطراً. (3) [وجه]الّرجُل ، إِذا َمَشى على  فَدَّدَ :  ثم قال ابُن األَْعَرابِيّ 

وفي بعض النُّسخ الِمائَتَْيَن ، تثْنِيَة الِمائَِة  .(4)، هكذا بصيغِة الجْمع في نُسختنا ، وفي غالب األُّمَهات اللُّغويّة  ماِلُك الِمئِيَن ِمن اإِلبلِ  : الفَدَّادو

حه شيُخنَا وليس بشيْ « النهاية»وهو الِّذي في  ،  فَدَّادٌ  يقال له إِلى األَْلفِ   من اإِلبلوكان أَحُدُهْم إِذا ملك الِميئِنَ :  ِء. قال الصاغانيُّ ، ورجَّ

اجٍ وبَتَّات. اجٍ وَعوَّ  وهو في معنَى النَّسب كَسرَّ

ً  الفَدَّادو ْعيَاُن والبَقَّارون ،  الفَدَّاُدونَ :  ج البَِطُر ، مأُْخوذٌ من قَول ابن األَعرابّيِ المتقدم الُمتََكبِّرُ :  أَيضا الُون والرُّ ، وهم أَيضاً الَجمَّ

اُرون  ، قاله أَبو العبَّاس في تفسيرِ  والَحمَّ

 .الفدَّاِدين في والقَْسَوةُ  الَجفَاءُ :  وسلموآلهعليههللاصلىقوله 

ُحون:  الفَدَّاُدون:  قيلو مْخشريُّ  الفاَلَّ ، فال ُدْنيَا نال وال  الفَدَّاِدين (5)و[  الفَدادين]َمن َصِحَب :  ُحُروثِهم ، وتقولِلصياِحهم في  : ، قال الزَّ

 وهم الَِّذين يَسكنون:  ، ِلِغلَِظ أَصواتِِهم وَجفَائِِهم ، وهم أَصحاُب الباِديَِة. وفي شرحِ شيِخنَا أَصحاُب الَوبَرِ :  الفَدَّادون:  قال ثعلبو ِدين.

 بالتشديد ، وهي البَقَر الّتي يُْحَرث بها وأَهلُها أَْهُل َجفَاٍء وِغْلَظٍة. فَدَّانٌ :  مخفّفَة ، واحُدَها الفََداِدينُ  هي:  عمٍروقال أَبو و .الفََدافِدَ 

وِم وأَْهِل الّشاِم ، وإِنمن هذا في شيْ  الفَداِدينُ  ليس:  وقال أَبو ُعبَْيدٍ  ما افتُتَِحت الّشاُم بعَد النَّبّي ٍء ، وال كانت العَرُب تَعِرفها ، إِنَما هذه للرُّ

 وأَمواِلهم الّذين تَْعلُو أَصواتُهم في ُحروِثِهمْ  وهم:  . قال األَصمعيُّ فَدَّادٌ  ، بتشديد الدَّاِل ، واحدهم الفَدَّادونَ  ولكنهم ، وسلموآلهعليههللاصلى

وما يُعَاِلُجون منها  وَمواِشيهم
 ، وكذلك قال األَحمر. (6)

__________________ 
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 «.تفدفدان»أن لفة ا ديث :  قوله يقا  اخل كذا يف اللسان ومقتضاه :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 الش اِء.:  املتداو :  القاموس (*)
اداً.:  قالت له:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب2)  مشيت عل   هري َفد 
 هذيب.( زايدة عن الت3)
 مئتا.:  ( يف التهذيب واللسان4)
 ( زايدة عن األساس.5)
 .«هبا»:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب6)
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 وهم مع ذلك ُجفَاةٌ ، أَهل ُخياَلَء. الُمْكثُِروَن من اإِلبِل هم:  قيلو

ْفِدعُ :  بهاءٍ  ، الفَدَّاَدةو  :  في األَِخير ، عن ابن األَْعرابّيِ ، وأَنشد الَجبَاُن ، ويَُخفَّف:  الفَدَّاَدةو وهو الَجلَبَة. الفَِديد لنَِقيِقها ، مأُْخوذٌ من الّضِ

َداَدةٌ أَ  ــــــــــــــَ ٌة  ف ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ اِء وقـ قــــــــــــــَ ــــــــــــــِّ ــــــــــــــل َد ال ــــــــــــــح  عــــــــــــــن

ُدودِ     ٍة وصــــــــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح يـ َ نــــــــــــــــد اإِلايِب خبــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــِ

  
 أَختاُره.هذا الذي  : . وقالفَدَّادةٌ  أَي هو« .. عند اللقاءِ  فَدَّادةٌ »واختار ثعلب 

باعيّ  الُهَدبِدُ :  الفَُدفِدُ و  الحاِمُض الخائُِر. وعن ابن األَْعَرابّيِ :  ، وهو فَُدفِدٌ و لَبٌَن ُهَدبِدٌ :  َوْزناً وَمْعنًى ، عن ابن ُشَمْيٍل. وفي التهذيب ، في الرُّ

 .فَُدفِدٌ :  يقال ِللَّبَِن الثَِّخين: 

 .فَُدادٌ  : ، واِحَدته (1)ُدَرْيٍد  ، عن ابن طائِرٌ :  كُساللَةِ  ، الفَُداَدةو

ْلُب الغَليظ:  قيلو هي األَرض الغَليظة ذات الَحَصى.:  َء بها ، وقيلالّتي ال ْشي الفاَلةُ :  الفَْدفَدُ و  :  ، قال الَمَكان الصُّ

ا  وحهنــــــــــــُ ــــــــــــَ ر  ل مــــــــــــَ َداَء حيــــــــــــَح وح ر َة الســــــــــــــــــــــــــ  َر  ا ــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

رَب  مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا كـــــــــــــر  رِيـــــــــــــٍض و و     غـــــــــــــح دِ يــــــــــــــَ فـــــــــــــَ دح  فـــــــــــــَ

  
 األَْرض الُمْستَِويَةُ. الفَْدفَد:  قيلو فيه َصالبةٌ. الُمْرتَفع المكان:  الفَْدفَدو

 :  امرأَة ، قال األَخطل اسم فَْدفَدُ و

ن  و  ُت  ــــــــــــاِديــــــــــــهــــــــــــِ لــــــــــــح ا :  قـــــــــــــُ نــــــــــــَ نــــــــــــِّ َك غــــــــــــَ  َوحيــــــــــــحَ

ايّنِ     نـــــــــــَ ِت الـــــــــــكـــــــــــِ نـــــــــــح داَء َأو بـــــــــــِ لـــــــــــح َداجلـــــــــــَ فـــــــــــَ دح  فـــــــــــَ

  
ينُ و يّة سيِِّدنا ُعثماَن رضي هللا َعْنه ، وهو  ع بَِحْوَراَن ، منه َسِعيُد بُن َخاِلٍد العُثَْمانِيُّ :  (2)، بفتح ، وتشديد الدَّال المكسورة  الفَّدِ ، من ذُّرِ

شيِد ، وفي بعض النُّسخ ادَّعى الِخالفَةَ أَيَّاَم هاُرونَ  الذي  هاِرباً. َعَدا ، إِذا فَْدفَدَ و فَدَّ يَِفدُّ فَِديداً و .(3)زمَن المأْموِن :  الرَّ

ُدنِي. أَي يُوِعُدني،  (4) ويَِعدُّ  ، من َحّدِ َضَرَب ، لي يَِفدُّ  هو:  يقالو  ويَُهّدِ

جلُ  فَدَّدَ :  عن ابن األَْعَرابِّيِ و َرى من  ِشَراهُ و بَْيِعهِ  صاَح في:  البائِعُ  فَدَّدَ و ِكْبراً وبََطراً ، على األَرض َمَشى ، إِذا تَْفِديداً  الرَّ ، ولْفظ الّشِ

 األَضداد.

ُجُل ، إِذا فَْدفَدَ و  :  ، قال النَّابِغةُ  َعَدا هاِرباً من َسبُعٍ أَو َعُدوٍّ  الرَّ

ر تح  مــــــــــــــَ الِم ِإذا اســــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــَ َد كــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــِّ  َأوابــــــــــــــِ

ُرد      ـــــــــــَ يـــــــــــح  يـ افـــــــــــلـــــــــــَ َدهـــــــــــَ فـــــــــــَ دح ينِّ  فـــــــــــَ ظـــــــــــَ (5)الـــــــــــتـــــــــــ 
 

  
ا يستدرك عليه  : وممَّ

 :  ُط الّسْعديّ َشَدَخت األَرَض بِِخفَافِها ، من ِشدَّةِ َوْطئها ، قال الَمْعلو:  فَِديداً  اإِلبِلُ  فَدَّت

ٍة  مــــــــــــَ جــــــــــــح رِيــــــــــــِك َأنح ُرب  هــــــــــــَ دح  َأعــــــــــــاِذَ  مــــــــــــا يــــــــــــُ

اِن     ـــــــــــــَ ت وحَ  املـــــــــــــِ ـــــــــــــَ هـــــــــــــا فـ افـــــــــــــِ فـــــــــــــَ ـــــــــــــدُ أَلخـــــــــــــح ِدي  فـــــــــــــَ

  
 َوئِيُد.:  ويروي:  . قالفَديد فوق الفاَلةِ :  ورواه ابُن ُدَرْيد

 .(6)الَمعنَياِن متقاِرباِن :  قال

 طاً وقَْبضاً.َحثَّ َجنَاَحْيه بَسْ :  يَِفدُّ فَِديداً  الطائِرُ  فَدَّ و

 بضّم الّدال المشّددة ، َجدُّ أَبي الَحسن محّمد بن إِسحاَق بن محّمٍد الكوفّي ، ثِقَة ، َحدََّث. فَدُّويهو

 ، بالكسِر ، على الِقيَاِس في َجْمع فَْعل بالفتح. فَِرادٌ :  ج ، (7) الُمتَِّحدُ :  الفَْرد؟؟ ونِْصفُ :  الفَْردُ :  [فرد]
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 وال ِمثَْل وال ثانَِي. َمن ال نِظيَر لَهُ :  في ِصفاِت هللا تعالى الفَْردُ :  عن اللّيثِ و

َصَف به نْفَسه ، أَو وَصفَه به وال يُوَصف هللاُ تعالى إِال بما وَ :  ولم أَِجْده في صفاِت هللا تعالى التي َوَرَدت في السُّنَِّة ، قال:  قال األَزهريُّ 

 : قال ، وسلموآلهعليههللاصلىالنّبيُّ 

__________________ 
 الُفداُد ضرب من الطري واحدته ُفدادة.:  ويف اللسان 75/  1( اجلمهرة 1)
 الَفد يحن ضبرت قلم.:  ( يف معجم البلدان2)
 ( ومثلها يف معجم البلدان.3)
 ويف التكملة فكاألصر.« ويـَُفد  ويـَُعد  »:  ( يف القاموس4)
فدفدها وروي : مذهبها ا أشــــار له يف التكملة ا وقوله كالســــالم ا ضــــبرت  قوله أوابد ا ويرو  : قوايف ا وقوله :»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 5)

 وهو ما اعتمدانه.« فيها شكال بكسر السا
 .75/  1( اجلمهرة 6)
 ه هبامشه إىل عبارة القاموس.ونب« املنحر»:  ( اللسان7)
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َر    فـَرحَدانَ  ا عل  غرِي قيــاٍس ا كــبَنــ ه مجض فـُرَاَد و  أَفرادٌ  جو  الِوتحر ا:  الَفرحدُ و  وال أَدري من أَين جــاَء بــه الليــُث. كح كســــــــــــــَ
رَان ا وُسَكاَر . وبعُضهم َأ َقه ابألَلفا  الّثالثِة اّلجي ذكرت يف  .(1)فرخ :  وَسكح

،  أَفرادٍ و فَْردٍ  نحو:  وهو الّذي َعنَاه سيبويِه بقوله:  ، قال ابن سيده أَفرادٌ  ، والَجْمع ُمْفَرداً  ، كأَنَّهُ يُتََوهَّم ُب الَواِحُد من اللَّْحيِ الجانِ :  الفَْردو

وِج ، ألَن ذلك ال يكاد يُْجَمع. الفَْردَ  ولم يَْعنِ   الِّذي هو ِضّد الزَّ

ْمُط التي لم تُْخَصفْ :  النِّعَالِ  من الفَْردو ه ، فقال»:  ، وفي الحديث ولم تُطاَرقْ  طاقاً على طاقٍ  الّسِ  جاَء َرُجٌل يشكو َرُجالً من األَنصاِر َشجَّ

 : 

ٍر  عـــــــــــــح نــــــــــــــَ ي بـــــــــــــِ ن مَيحشـــــــــــــــــــــــــــِ ريحَ مـــــــــــــَ رحدِ اي خـــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

ُه     ــــــــــــــــــــــــَ ب دِ َأوحهــــــــــــــــــــــــَ َدٍة وهنــــــــــــــــــــــــَح هــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــــــــــِ  ل

  
يا َخْيَر األَكابِِر من العََرب ، ألَنَّ :  أَراد .(2)أَراد النَّْعَل الّتي هي طاٌق واحٌد ، وهم يُمَدُحون بِِرقَِّة النِّعَال ، وإِنما يَْلبَُسَها ُملوُكهم وسادتُهم 

 لُْبس النِّعَال لهم دون العََجم. كذا في اللَِّسان.

دٌ :  وَكتٍِف ، ونَُدٍس وُعنٍُق وَسْحبَاَن وَحِليٍم وقَبُولٍ  ، كَجبَلٍ  ، فردٌ و ، بفتْح فسكون فَْردٌ و فاِردٌ  ءٌ ْشي:  ويقال  :  ، ويُْنَشد بيُت النابغة (3) ُمتَفَّرِ

ُه  يٍّ َأكــــــــــــارِعـــــــــــُ وحشـــــــــــــــــــــــــِ َرَة مــــــــــــَ ِش وجــــــــــــح نح َوحــــــــــــح  مــــــــــــِ

ِر     قـــــــَ ـــح يـ ِف الصـــــــــــــــــ  ـــح ي رِي َكســـــــــــــــــَ صـــــــــــــــــِ
َ
َردِ طـــــــاِو  امل ـــفـــَ (4)ال

 

  
 .ُمنفردٍ  بمعنَى فَِريدو فَِردٌ و فَُردٌ و فََردٌ و فاِردٌ  ثَْور:  بفتح الّراِء ، وضّمها ، وكسرها مع فتح الفاِء ، وبضمتين ، وكذلك

يَةٌ :  فاِرَدةٌ و فاِردٌ  َشَجرةٌ و  : عن سائِر األَشجاِر ، قال المسيَّب بن َعلٍَس  انفرَدت ُمتَنَّحِ

ِر  فارَِدةٍ يف ِ رِّ  دح  (5)ِمَن السِّ
ْدِر. انفرَدت:  فاِرَدةٌ  وِسْدَرةٌ   كَصبُوٍر ، إِذا كانت فَُرودٌ و ، ِمْفَرادٌ و ، فاِردةٌ  عن القِطيعِ ، وناقَةُ  ، اْنقََطعَتْ  ُمْنفَِردةٌ  : فاِردٌ  وَظْبيَةٌ  عن سائر الّسِ

ى تَْنفَِردُ   والَمْشُروب. (6) في الَمْرَعى وتَتَنَحَّ

 ال َغْيُر. فاِردٌ  والذََّكر

يها الّتي تَْطلُع في آفاِق السَّماءِ :  فُُروُدهاو النُّجومِ  أَفرادُ و يَت بذلك لتَنَّحِ  من سائِر النُّجوِم. انفراِدَهاو ، وهي الدََّراِريُّ ، ُسمَّ

دَ :  عن ابن األَعرابّيِ و جلُ  فَرَّ ِدينَ  ُطوبَى»:  الحديثُ  َراَعاة األَْمِر والنَّْهيِ ، ومنهواعتَزَل النَّاَس ، وَخاَل ِلمُ  ، تَفَقَّهَ  ، إِذا تَْفِريداً  الرَّ  «للُمفَّرِ

 َجبَلٍ  على مكَّةَ  َطِريقِ  في كان ، وسلموآلهعليههللاصلى ، هللا َرُسولَ  أَنَّ »:  عنههللارضيالحديث المروّيِ عن أَبي ُهريرة ،  هي روايةٌ منو

ُدون َسبَقَ  ، بُْجَدانُ  هذا ، ِسيُروا:  فقال بُْجَدانُ :  له يقال ، ُدون يا رسوَل هللا ، ومن:  ، قالوا الُمفَّرِ الذَّاِكُرون هللا كثيراً :  قال ؟الُمفَّرِ

 هكذا رواه ُمْسِلٌم في َصِحيِحه. .«والذاكرات

ً و ْكُر :  قال»:  جاَء ذلك في روايٍة أُْخَرى ، ونصُّها كما بِِذْكِر هللا تعالى (7) ُهم الُمْهتَُرون : يقال أَيضا الذين أُْهتُِروا في ِذكر هللا. يََضُع الذِّ

 ً دون أَي همو «عنهم أَثقالَُهْم ، فيأْتُون يَوَم الِقيَاَمِة ِخفَافا ً  الُمفَّرِ ، كذا في  الذين قد َهلََكتْ  الَهْرَمى : على قول القُتَْيبِّيِ في تفسير الحديث أَيضا

. وفي بعض  َوبقواهم ، بالكسِر ، أَي من الناِس ، وَذَهب القَْرُن الّذي كانوا فيه ، ِلداتُُهمْ  َهلَكَ  : النسخ ، وفي بعضها يَْذُكرون هللا َعزَّ وَجلَّ

 قول القُتَْيبِّي.عندي أَْصَوُب من  التَّْفِريد وقوُل ابِن األَعَرابِّيِ في:  َهلَكت لَذّاتُهم. قال أَبو منصور:  النسخ

دٌ  راِكبٌ و ً :  وفي األَساس ما َمعَهُ َغْيُر بَِعيِرِه.:  ُمفَّرِ داً  بَعَثُوا في حاَجتِِهم راِكبا  ال ثانَِي َمعَه.:  ُمفَّرِ

دَ  ، إِذا استَْفَردَ و ، انفََردَ و ، أَْفَردَ وَ  مَّ.وأُرى اللِّْحيَانيَّ حَكى الَكْسَر والضّ :  ، الفتُح هو المشهور ، قال ابُن ِسيَده باألَمِر ، مثلّثَةَ الّراءِ  فَِردَ و  تَفَرَّ

 .(9)به  انفَرْدت ، إِذا فُُروداً  به أَفُردُ  بهذا األَْمرِ  فََرْدتُ :  ، وقال أَبو َزْيدٍ  (8) بِهِ 

__________________ 
 وأفراخ.محر وأمحا  ا وزند وأزاند ا وفرخ :  عن هامش املطبوعة الكويتية)( هي 1)
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 وساداهُتم.:  ( اللسان2)
 .«منفرد»:  ( يف إحد  نسخ القاموس3)
 ( أي هو منقطض القرين ال مثر له يف جودته.4)
 : وصدره 252/  2( اجلمهرة 5)

 نظرت إليك بعا جازئةٍ 
 املراعي.:  ( اللسان6)
ويف نسخة « املهتزون ولعلها رواية أو تصحيف:  املو املطبوعة قوله املهرتون كذا يف نسخ الشارح ووقض يف نسخة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)

 املستهرتون.:   نية من القاموس
 انفرد به.:  ( اللسان8)
 تفّردت به.:  ( التهذيب9)
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 ، بالفتح ، َغْيَر منصرفَْيِن ، ادَ فَرَ و ، كثاُلَث وُربَاَع ، فَُرادَ و كُسَكاَرى ، فُراَدىو بالّضّم والكسر مع التنوين ، فَِراداً و فَُراداً  جاُءوا قولُهمو

نوا قال فَُرادٌ  ، وهم فَُرادى ِجئْتُمونا:  ، قال أَبو َزْيٍد عن الِكالبِيِّين كَسْكَرى ، أَي واِحداً بَْعَد واِحدٍ  فَْرَدىو :  وأَما قوله تعالى:  وأَزواٌج ، نَوَّ

ُتُموان ُفرادى) اَء قال (1) (َوَلَقْد ِجئ ْ ، ُشبَِّهْت بثاَُلَث  (2)، فال يُْجُرونها  فَُرادَ و ، فَُراَدى قَْومٌ :  والعرب تقول:  جْمٌع ، قال فَُراَدى:  فإِنَّ الفَرَّ

، أَي بفتْح  في هذا المعنى ْردٌ فَ  وال يَُجوزُ  كَسْكَراَن ، فَْرَدانُ و ، كأَِمير ، فَِريدو كَكِتٍف ، فَِردٌ و ، بالتحريك ، فََردٌ :  الَواِحدُ و : وُربَاَع ، قال

اءُ   :  وأَنشدني بعُضهم:  فسكون ، قال الفرَّ

ِه  ـــــــــــِ ان ـــــــــــَ ب ـــــــــــَ َت ل ـــــــــــز رحَ  حتـــــــــــَح رَاِت ال عـــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــنـ َر  ال ـــــــــــَ  تـ

رَاَد     ــــــُ هح  فـ لـــــــُ َواهــــــِ ا صــــــــــــــــــــَ هـــــــَ ــــــح تـ فــــــَ عــــــَ ــــــىَن َأضــــــــــــــــــــح (3)َومــــــث
 

  
ً هو قَوُل تَِميِم بِن أُبّيِ بن ُمْقبل ، يصف :  للمصنِّف« بصائر ذوي التمييز»وفي   وجاءَ :  ثم قال« أَُحاَد وَمثْنَى»:  فرساً. ويروى أَيضا

 .فَْرَدى ، مثال َسْكَرى ، ومنه قِراَءة األَعرجِ ونافِعٍ ، وأَبي َعْمٍرو ولقد ِجئْتُُمونا فَْرَدى

ً  استَْفَردو  .فَْرداً  هُ َجعَلَ :  أَْفَرَدهو أَخَرَجهُ من بين أَصحابِهِ :  ءَ الْشي استَْفَردو بِهِ  انفََردَ :  فاُلنا

ا (5)استَْطَرَد للقَْوِم :  ال ثانَِي َمعَه. ويقال فرداً  أَي َوجدتُه (4) [بُشقورى]فحدَّثْته  استَْفرْدته: و وفي األَساس منهم َرُجالً َكرَّ عليه  استَْفَردَ  فلمَّ

 فَجدَّلَهُ.

تَْينِ  ، األِخير الفُُرداتُ و ، فاِردٌ و ، (6) ، َكَجَمَزى فََرَدىوَ  كتَْمَرة ،،  فَْرَدةُ و ، بالّضّم ، فُْردٌ و ، بالكسر ، فِْردٌ و بفتح فسكون ، فَْردٌ و ،  بَِضمَّ

ا بِفَتْحٍ فُسكوٍن ، فَجبٌَل بَْيَن َجبَلَْين ، يقال لهما .(7)جاَء ِذْكُر آخِرَها في قول َعْمِرو بِن قَميئةَ  مواضع ُكّل ذلَك أَسماءُ  ا  الفَْرَدانِ :  وأَمَّ ، وأَمَّ

 كذا في المعجم. .(8)بكسر فسكون فَمْوضٌع ِعْنَد بَْطِن اإِلياِد ، من بالد يَْربُوع بن َحْنَظلَة ، ثَمَّ َوْقعَةٌ 

 : وَرْملَةٌ َمْعُروفَةٌ ، قال الراعي ةِ َجبٌَل بالباِديَ :  فَْرَدةُ و َجبَل بَنَْجٍد ،:  فَاِردٌ و

 (9)والر َح   فـَرحَدةَ ِإىَل َضوحِء انٍر با 
ا بَعَثَه النّبيُّ  : وقيل ، وُرِوَي قوُل  ِعيِر قَُرْيش العتراض ، وسلموآلهعليههللاصلىموضٌع بيَن المدينِة والشاِم انتهى إِليه َزْيُد بُن حاِرثةَ لَمَّ

 :  َعبِيدٍ 

رحَدةٌ  فـــــــــــــــــــــــــَ ربٍّ  فــــــــــــــــــــــــــَ ا عـــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــَ

رِيـــــــــــــــــبُ     ُم عـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــ  هبـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــِ

  
 ع ر د.:  وقد تقدم في

 :  وقال لبيد

ٍر  جــــــــــــــ  حــــــــــــــَ ِ َأو مبــــــــــــــُِ اح لــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ  مبَشــــــــــــــــــــــــــــارِِ  اجلــــــــــــــَ

ا     هـــــــــــَ تــــــــــــح نــــــــــــَ مـــــــــــ  َتضـــــــــــــــــــــــــَ رحَدةٌ فــــــــــــَ هـــــــــــا فــــــــــــَ امـــــــــــُ  فـــــــــــُرخـــــــــــَ

  
 الّشموس. فَْرَدةُ :  يقال له ءٍ آَخُر ِلَطيِّى َجبَلٌ :  فَْرَدةُ و

 ، وسيأَتي. أَو هو بالقاف ، وُهنَاَك قْبُر زيِد الَخْيِل ، ماٌء ِلَجْرمٍ  فَْرَدةو

 :  وفي قول الشاعر

اَءٍة  بـــــــــــــــَ ٌة يف عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  رَابـــــــــــــــِ رِي أَلعـــــــــــــــح مـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ل

َة َأو     قـــــــــَ َويــــــــــح يـــــــــَب مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــُ ثـــــــــِ ر  الـــــــــكـــــــــَ رحَداحتـــــــــَُ  فــــــــــَ

  
م من:  فقيل مه في غيِر النداِء اضطراراً. فَْرَدة إِنَّه ُمَرخَّ  ، رخَّ

ل كالَمه تَْفِصيلَ :  قولُهمو  الَجاَوْرَسُق ، بلسان العََجم ، : ، ويقال له (10) يَْفِصُل بين اللُّْؤلُِؤ والذََّهبِ  الذي الشَّْذرُ  : الفَريدُ  ، الفَِريدِ  فاُلٌن يُفَّصِ

 ، الفَِريد:  قيلو ، فََرائِدُ :  ج
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__________________ 
 .94( سورة االنعام اآية 1)
 يصرفوهنا.( أي 2)
 أصعقتها.:  قوله أضعفتها ا يف التكملة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 القوم.:  ( عن االساس ا وابألصر5)
 فـَرحَد  ا بسكون الراء.:  ( يف معجم البلدان6)
 :  ( يعين قوله كما ورد يف اللسان7)

 نــــــــــــــــــــــــــوازع لــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــا  إن ِشــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــه 

جـــــــــــــــــاالعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ      ُردات يســــــــــــــــــــــــــــــَح الســــــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــُ  ال

  

 كان مث وقعة.  قوله : مت وقعة ا كذا يف النسخ ولعله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 .1بريوت ص :  ( ديوانه ط9)

 عجبُت من السارين والريُح قرّةٌ 
ب يف القالدة املفصــــّلة ا فالدّر فيها ( عبارة األســــاس : وفالن يفصــــر كالمه تفصــــير كالمه تفصــــير الفريد وهو الدّر الذي يفصــــر با الذه10)

 الفرّاد. فريد ا والذهب مفّرد ا والواحدة : فريدة ا وقير الفريد : الشذر ا ويقا  لبائعه :
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ةُ  بغري هاءٍ  َا اجلَوحَهَرُة الن ِفيســـــــــَ َرَدةٌ  ا كَبهن  َر ِبغريِهالد ر  ا ِإذا  أَيضـــــــــاً  الَفرِيدُ و  ا ابهلَاِء. كالَفرِيَدةِ   يف نـَوحِعها ا ُمفح ا  نُِظَم وُفصـــــــــِّ
 ابلد ر ِة الث ِميَنِة الجي حُتحَفُة يف َ رحٍف عل  ِحَدٍة ا وال خُتحَلرُت ابل لِئ ا ِلَشَرِفها. الَفرَِدةَ  وَفس ر الِعَصامُ 

 وهذه القُيُوُد تَفَقُّهاٌت منه ، على َعاَدتِه.:  قال شيُخنَا

ادٌ :  بائِعَُها ، وصانِعُهاو  .فَرَّ

ٍة كاللُّْؤلُؤ ، لفَِريدةٍ  جْمع الفَِريدُ :  براِهيُم الَحْربيّ وقال إِ   كبَاُرها.:  الدُّرِّ  فَرائدُ و ، وهي الشَّْذُر من فِضَّ

ً  الفَِريدو ّتِ الّتي بيَن العَْجِب وبَْين هذه ، انفرَدتْ  الَمَحاُل الّتي ، أَيضا ّتِ الّتي تَِلي َدأَْي العُنُِق ، وبيَن الّسِ  فَوقَعَْت بين آِخِر الَمَحاالِت الّسِ

يَْت بِه النِفَراِدَها ، وقيل كالفََرائِدِ  ْهَوةِ الّتي تَِلي الَمعَاقَِم ، وإِ :  الفَِريَدةُ  : ، ُسّمِ إِلنََّها َوقَعَْت بيَن  فَِريَدةً  نََّما ُدِعيَتْ الَمَحالَةُ الّتي تَْخُرج من الصَّ

 ُمْلتَقَى أَْطَراِف الِعَظاِم.:  ، والَمعَاقِمُ  (1)فَقَاِر الظَّْهِر وَمعَاِقِم العَُجِز 

 َحْولَ :  ، وفي بعض النُّسخ ُمْصَطفَّةٌ َخْلفَ  زاِهرةٌ ، َكَواِكبُ :  الفُُرودُ :  ، كُسْرُسوٍر ، كما هو نصُّ التكملة ، وفي بعض النُّسخ الفُْرُدودُ و

 :  ْيِن ، أَنَشَد ثَْعلَبٌ أَحِد الُمْحِلفَ  .(2)هذه نُجوٌم حوَل َحَضاِر  الفُُرودُ :  ، وهي النََّسُق أَيضاً ، قاله ابُن األَعرابّيِ. ويقال الثَُّريَّا

ا  ــــــــــــِ  كــــــــــــَبهنــــــــــــ َ ي قــــــــــــِ ــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــَ  ابل ل ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ  أََر  انَر ل

تح و     َرضـــــــــــــــــــــــــَ اِر ِإذا مـــــــــــا َأعـــــــــــح ُروُدهـــــــــــاَحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ  فـ

  
 كذا في اللسان.

وذلك أَنَّهما يَْطلُعان قَْبلَه ،  (3)َحَضاِر والَوْزُن ُمْحِلفَان :  وثانِي الُمْحِلفَْيِن الَوْزن ، وهما َكوَكباِن يَْطلُعاِن قَْبَل ُسَهْيٍل ، تقول العرب:  قْلت

:  ويكوُن مع َحضاِر كواِكُب ِصغاٌر ، يقاُل لها:  «أَنواء العرب»فيَظنُّ النَّاُس بكّلِ واحٍد منهما أَنَّه ُسَهْيٌل ، فيتَحالفون على ذلك. وفي كتاب 

يَْت بذلك النِفراِدَها عنه  الفُُرودُ  دٌ  وَذَهبٌ  من جانب.، ُسّمِ د ، ِمن :  ومن َسَجعَاِت األَساس .بالفَِريدِ  ُمفَصَّلٌ  كُمعَظَّمٍ  ُمفَرَّ َكم في تَفَاِصيِل الُمبَرَّ

دو فَِريدٍ  تَْفِصيلٍ   .ُمْفرَّ

ةِ و:  قاله ابُن سيده َشَجرٌ :  بالكسر (4) الِفِرْنَدادُ و مَّ لَةٌ ُمْشِرفَةٌ في بالِد بَنِي تَِميٍم ، ويزُعمون أَنَّ َرمْ :  الشاعِر المشهوِر. وقيل ع به قَْبُر ذي الرُّ

ة مَّ ة في ِذْرَوتَِها قال ذو الرُّ مَّ  : قَبر ذي الرُّ

 َملحُمومُ  ِفرِنحَداَديحنِ ايِفٌض من و 
 ثَنَّاه ضرورةً.

ً َجبٌَل بناحيِة الدَّْهنَاِء ، وبِِحذائِِه َجبٌَل آَخُر ، ويقال :  فِِرْنَدادٌ :  وفي التهذيب باعّيِ.الِفِرْنَداَدانِ :  لهما معا مة ، ذَكره في الرُّ  . وأَنشَد بيَت ذي الرُّ

 الَّتي ال تُْشبُِهَها فُُحوٌل.:  ِمن اإِلبلِ  الفَواِردُ و

 .، إِذا لم يكن معكما أَحدٌ  فَْرَدْينِ  ، وعبارة اللسان لَِقيُت زيداً  ، أَي لم يكن َمعَنَا أََحدٌ  فَْرَدْينِ  لَِقيتُه:  يقالو

 .(5) قناةٌ :  ، بصيغة التَّثْنِية الفَْرَدْينِ و

َحابَة. َصحابِيٌّ :  القْرد ، بالقاف:  ، ويقال الفَْردِ  أَو ابُن أَبِي الفَْردِ  زياُد بنُ و  لم يَِصحَّ َحِديثُه. كذا في معجم الصَّ

.مشهوٌر ، من المتكلِّ  ِمَن الَجْبِريَّةِ  ، أَبو حفٍص  الِمْصِريُّ  الفَْردُ  حْفصٌ وَ   مين. وكان قد تَلمَذ أَبا يُوُسَف ، وناظَر الشاِفِعيَّ

ٍد النّقيِب البَْدرّيِ ،  َسْيِف عبِد هللِا بِن َرَواَحةَ  اسم:  الفَْردُ و  .عنههللارضيبن ثَْعلَبَةَ األَنصارّي ، أَبي محمَّ

 أَْجَوُدهُ وأَْبيَُضهُ.:  من السُّكَّرِ  الفاِردُ و

 ، تقدََّم ِذْكره. َجبٌَل بِنَْجدٍ  الفاِردو

ْفقَة ،:  َكُهَمَزةٍ  ، الفَُرَدةُ و  يَْذَهُب َوْحَده.و َمن يَتُْرك الرُّ
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 اآلكاُم. (6)وسكون الراِء  بضّم الفاءِ  الفُْرَداتُ و

 ، وِفِرْندٌ  ، كجعفٍر ، فَْرَددٌ و ، محّرَكة ، فََردٌ و كأَِميٍر ، فَريدٌ و ، كَكتٍِف ، فَِردٌ وَ  ، بفتح فسكون ، فَْردٌ  َسْيفٌ :  يقالو

__________________ 
فقار الظهر هي عا قوله  ا  »:  وهبامش اللســـــــــــــان« ألهنا وقعت با الفقار وبا  ا  الظهر ومعاقم العجز.»:  ( يف التهذيب واللســـــــــــــان1)

 .«الظهر فاألحسن حذف أحد ا كما صنض شارح القاموس
 والفرود جنوم حو  حضار ا وحضار هذا جنم ا وهو أحد املفا.:  ( عبارة اللسان2)
 .«خمتلفان»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 3)
 فرانداذ.:  ( يف معجم البلدان4)
 كاألصر.« فتاة»وهبامشه عن نسخة أخر  « فتاة»:  ( يف القاموس5)
 ضبرت قلم.« الُفَرَدات»( ضبطت يف التكملة 6)
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ّكيت يف قوله ال َنظرَي له ابلكسر ا َأي َقِطُض الَقرِيِن ا هكذا َفس ر ابن السِّ  : من َجوحدتِه ا فهو ُمنـح
َقِر  َِصرِي كَسيحِف الص يـح

 الفردِ طاِوي امل
ْل ذلك.:  ِريدٌ فَ  (1) فَِردٌ  سيف:  إِالَّ في هذا البيِت. والذي في التكملة بالفََرد ، بالفتح والّضّمِ ، ولم أَسمعْ  الفُُردُ و الفََردُ :  قال  ذو فِِرْند. فتأَمَّ

 َعَزلَهُ.:  أَْفَرَدهُ و

َزهُ.:  َرُسوالَ  إِليه أَْفَردَ و  َجهَّ

ُ  أَفرَدتو وأَتْأََمت ، إِذا :  ، وُموِحٌد ، وُمِفذٌّ. وزاد في األَساس ُمْفِردٌ  فهي واحداً ،:  وفي بْعضها : ، هكذا في النُّْسَخة وَضعَْت واحدةً :  الَمْرأَة

 ، كذا في اللسان. في الناقَِة ، ألَنَّها ال تَِلُد إِالَّ واِحداً  ذلك وال يُقالُ  عَت اثْنَْيِن. قال األَزهريُّ َوضَ 

 ، منها أَبو إِسحاَق إِبراهيُم ابن منصوِر بِن ُشَرْيحٍ ، عن محّمد بن أَيّوَب الرازّي. ة بَِسَمْرقَْندَ :  ، كجعفر فَْرَددُ و

ا يستدرك عليه  : * وِممَّ

 : ثَْوُر الَوْحِش. وفي قصيدة َكْعب:  الُمْفَرد

َردٍ تـَرحِمي الغُُيوَب ِبَعيحيَنح   (2)هَلٍَ   ُمفح
 َشبَّهَ به النّاقَةَ.

:  يعني الزائدةَ على الفَِريضِة ، أَي ال تَُضمُّ إِلى َغيِرَها فَتُعَّد معها وتُْحَسب. وقال الّزمخشريُّ في األَساس «فاِرَدتُكم تُعَدُّ ال »:  وفي الحديث

 في بَْيتِك. (3)عن الغَنَِم تَْحلبُها  أَفَرْدتَها هنا. هي التي الفاردةُ 

 إِنَّما قِيل لَه ذلك ، ألَنّه كان إِذا َرِكَب لم يَْعتَمَّ معه َغْيُره إِجالالً له. «الفَْرَدةِ  ِحُب الِعَماَمةِ فَِمْنُكْم الُمْزَدِلُف صا»:  وفي حديث أَبي بَْكرٍ 

الَجَماَعِة ،  ِمْنُكم ، مثْل واحٍد أَو اثنين ، فأَصاب َغنِيَمةً فْليَُردَّها على انفَردَ  معناه َمن : فَسََّره ثعلٌب فقال «فاِرَدتُكم ال يَغُلَّ »:  وفي الحديث

 وال يَغُلَّها. أَي ال يَأْخْذها َوْحَده.

اُح يْذُكر قِْدحاً من قَِداحِ الَمْيِسرِ  فَْرداً  َء ، إِذا أَخْذتهالشي اْستَْفَرْدتُ و ِرمَّ  :  ال ثانِي له وال ِمثْل ، قال الّطِ

ًة  اِ  ابرِحـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ تح ابلشـــــــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  ِإَذا انــــــــــــــــح

رحيــــــــــــــًا و     هُ جــــــــــــــاَ  بــــــــــــــَ ُدهح  اســــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــَرَدتــــــــــــــح  يــــــــــــــَ

  
 الثَّْوُر.:  الفََردُ و الفاِردُ 

 حداً.، أَي واحداً وا أَفراداً  وَعَدْدُت الَجْوَز ، أَو الدََّراِهمَ 

 .الفَْرد فيه األَلُف والاّلم حتّى ُجِعَل ذلك اسماً له كَزْيٍد ، ولم يُسَمع فيه (4) [ليس] عن الُكثْبَاِن ، َغلََب عليه ذلك ، و ُمْنفَِردٌ  َكثيبٌ :  فَْردٌ و

 تَْنفَِردُ  عن الَمْوِت ، ألَنََّها ال بانِفَراِدَها َصْفحةُ العُنُِق وَكنَى : أَي حتَّى أَموَت. الساِلفةُ  «ساِلفَتِي تَْنفَِردَ  ألُقاتِلَنّهم حتى»:  وفي حديِث الُحَدْيبِيَة

ا يَِليها إِاّل به.  َعمَّ

ةَ  استفَردَ و اُص الدُّرَّ  لم يَِجْد معَها أُخَرى. كذا في األَساس.:  الغَوَّ

 .أَفراِدَها النُّجوِم ، مثل فُُرودُ و

. إِذا َوْجُههُ  فَْرثَدَ :  [فرثد]  ، كَذا في التكملة. َكثَُر لَْحُمهُ واْمتأَلَ  ، بالثاِء المثلّثَة بعد الّراِء ، أَهمله الجوهريُّ وصاِحُب اللسان. وقال الصاغانيُّ

جُل. أَهمله الجوهريُّ وصاِحُب اللساِن. وقال الصاغانيُّ  فَْرَشدَ :  [فرشد]  .فَْرشطَ :  مثل بَاَعَد بين ِرْجلَْيهِ  إِذا:  الرَّ

 كذا في التكملة.
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بِيِب وَعْجُم الِعنَبِ  الِفْرِصيدُ و ، الِفْرِصدُ :  [فرصد] ، بالكسر أَيضاً. وكان  كالِفْرصادِ  ، وهو العُْنُجد أَيضاً ، وقد تقدَّم ، ، بكسرهما ، َعْجُم الزَّ

 يَنبِغي التَّْنبِيهُ ، فإِّن اإِلطالَق يقتِضي الفتح.

ون:  الِفْرَصادُ :  ، وقال اللَّْيثُ  (5) التُّوُت ، أَو َحْملُه ، أَو أَْحَمُرهُ :  الِفْرصاد أَي هوو  َشَجٌر معروف. وأَهُل البَصرةِ يَُسمُّ

__________________ 
 بكسر الراء. ضبرت قلم.« َفرِد»( هذا ضبرت التكملة 1)
 : ( ديوانه ا وعجزه2)

 إذا توقدت ا ُزّان واملِيرُ 
 حتتلبها.( األساس : 3)
 وهذا ما اعتمدانه بزايدة لي .« ولي  فيه اخل فليتبمر:  وفيه األلف والالم هكذا يف اللسان ا ولعله:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 التوت ا وقير محله ا وهو األمحر منه. ويف اللسان :« الفرصاد : التوت وهو األمحر منه»( يف الصحاح : 5)
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 :  ا ومَححَله الت وَث ا وأَنشد اً ِفرحصاد الش َجرَ 
ًة  َ  اأَلمحــــــــــــــــــاَ  َذاِويــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ ا نـــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــ 

ه     بــــــــــِ َوانــــــــــِ رحصــــــــــــــــــــــــادُ عــــــــــلــــــــــ  جــــــــــَ بُ  الــــــــــفــــــــــِ نــــــــــَ  والــــــــــعــــــــــِ

  
ِعنَُب كذلك ، َشبَّه أَْبعَاَر والـ  نصب على الَحالِ ـ  أَحَمالَه َذاِويَةً  الِفْرَصادُ  كأَنَما نَفَضَ :  والِعنَِب الشََّجَرتَْيِن ال َحْملَُهَما ، أَرادَ  بالِفْرَصادِ  أَرادَ 

 والِعنَِب. الِفرَصادِ  البَقَِر بَِحبِّ 

 :  ، قال األَسوُد بن يَْعفُرَ  ِصْبغ أَْحَمرُ :  الِفْرَصادو

ٌة و  اشـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــاِب َبشـــــــــــــــــــــــَ وحُت ولـــــــــلشـــــــــــــــــــــــ   لـــــــــقـــــــــد هلـــــــــََ

واِدي    تح مبــــــــــــــــاِء غــــــــــــــــَ زِجــــــــــــــــَ ٍة مــــــــــــــــُ الفــــــــــــــــَ  ِبســـــــــــــــــــــــــــــُ

  

  ٌ طـــــــــــ  ـــــــــــَ ن ِ مـــــــــــُ اح ـــــــــــَ ت ومـــــــــــَ ـــــــــــُ عـــــــــــَ  هبـــــــــــا ُذو ت  َيســـــــــــــــــــــــــح

ُه مــــــــــــن     لــــــــــــُ َبتح َأانمــــــــــــِ نــــــــــــَ ادِ قـــــــــــــَ رحصــــــــــــــــــــــــــَ  (1) الــــــــــــفــــــــــــِ
  

 أَّوُل الَخْمِر.:  الَحبَّةُ من الدُّّرِ ، والسُّالفَةُ :  التُّوَمة

 السَحائُِب تأْتي ُغْدَوةً.:  والغََواِدي

 :  ، قال َطَرفَةُ ، يَِصُف َعْينَْي ناقةٍ  فَْرقَدةٌ  : األُنثَىمنها ، و َولَُد البَقَرةِ أَو الوْحِشيَّة:  الفَْرقَدُ :  [فرقد]

ا  َذ  فـــــــــــــــرَتا ـــــــــــــــُ و اَر الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ورَاِن عـــــــــــــــُ حـــــــــــــــُ  طـــــــــــــــَ

عــــــــــــورٍة أُمِّ     ذح جَيح مــــــــــــَ حــــــــــــولــــــــــــَ كــــــــــــح مــــــــــــَ دِ كــــــــــــَ رحقــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

  
اُر القََذى:  َطَحورانِ   ما أَفَسَد العَْيَن.:  َراِميَتاِن. وُعوَّ

َولَِد البقرةِ ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ :  ، بمعنَى الفُْرقُود:  ، أَي في َولَِد البقرةِ والنَّْجم ، وُرِويَ  ، فِيِهما كالفُْرقُودِ  يُْهتََدى به ،النَّْجُم الّذي :  الفَْرقدو

 ، واستََدلَّ بقَوِل الراجِز ، فيما أَنشَده عنه ثَعلٌب.

وَدا و   لـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــٍة خـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــدٍة مخـــــــــــــــــــــــُُ

ي     عحشــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــُ ــــــــــاَء تـ ي خــــــــــح َي و طــــــــــَ دح وَدااجلــــــــــَ ــــــــــُ رحق ــــــــــفــــــــــُ  ال

  

 ِإذا ُعَمريحٌ َهم  َأن يـَرحُقوَدا

ةَ ، قال الصاغانيُّ  مَّ اللَّذْين بهما  الفَْرقدَ و الِّذي هو النْجُم ال ولََد البقرةِ ، يعني أَنَّ الَجْديَ  الفَْرقَدَ :  بالفُْرقُودِ  أَرادَ :  قلتُ :  وأَراد يَْرقُد فأَْشبََع الضَّ

ك فقوُل ، وهما َدِلياَل السَّفَِر يَْعَشياِن في هذه اللَّيلِة ِلشدَّة ُظْلمتها ، فيَْعِجزاِن عن أَن يَْهِديَا أَحداً. فإِذا َعرفَت ذل (2)لُماِت يُْهتَدى في الظُّ 

 المصنِّف فيهما َمَحلُّ نََظٍر.

ل. هما َكوكباِن قَِريباِن من القُْطب. وقيل هما :  َما يَُطوفاِن بالَجْديِ ، وقيل، نَْجَماِن في السََّماِء ، ال يَْغُرباِن ، ولكنَّهُ  فَْرقََدانِ  وُهَما فتَأَمَّ

ْغَرى. داً  قدو َكْوَكبَاِن في بنات نَْعٍش الصُّ ْعِر ُمثَنًّى وُمَوحَّ الً فقول الشاعر جاَء في الّشِ ا أَوَّ  :  ومجموعاً ، أَمَّ

وُه و  ُه َأخـــــــــــــــــــــــُ ارِقـــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــــر  َأٍخ يـ

يــــــــــــــــَك ِإال     ُر أَبــــــــــــــــِ مــــــــــــــــح َدانِ لــــــــــــــــعــــــــــــــــَ رحقــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــفــــــــــــــــَ

  
ا ثانِياً ففي اللَِّسان  :  ، قال لبيد الفَْرقَد : وُربَّما قالت العرُب لهما:  وأَمَّ

َف  دُ حــــــــــــالــــــــــــَ رحقــــــــــــَ َد   الــــــــــــفــــــــــــَ رحاًب يف اهلــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــَ

رح     لـــــــــــــــــَ ًة ُدوَن اخلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ي ًة ابقـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــ  (3)خـــــــــــــــــُ
 

  
 :  ، قال فَْرقَداً  ، كأَنَُّهم َجعَلُوا ُكلَّ ُجْزٍء منهما الفََراقِدُ :  وا فيهماوأَما ثالثاً فقد قال

ُد  َواعــــــــــِ
َ
ِك املــــــــــ نــــــــــح َداُء مــــــــــِ وح دح طــــــــــاَ  اي ســــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ  لــــــــــَ

ِك و     نـــــــــــح بحمـــــــــــوِ  مـــــــــــِ
َ

َدا املـــــــــــ دُ ُدوَن اجلـــــــــــَ راقـــــــــــِ  الـــــــــــفـــــــــــَ

  
دِ  شيخٌ  ، ِمْهَرانَ  بن (4) الَحَسنُ  رآه ، وسلموآلهعليههللاصلى، أَكَل على مائِدةِ النّبّيِ ،  ، غيَر َمْنُسوبٍ  فَْرقَدٌ و مٍ  بنِ  لمحمَّ  فهو ، الُجَمِحىّ  سالَّ

 .الذَّهبّيِ  تجريد في كذا ، تاريخه في للبخاريّ  ثاُلثيّ 
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:  َي الَموِصَل ِلعَُمر ، وكان شريفاً ، وَشِهَد َخْيبََر ، وابتَنَى بالَموِصِل داراً وَمْسِجداً بِن يَْربُوعٍ السُّلَِمّي ، أَبو عبد هللا ، َولِ  فَْرقَد ُعتْبَةُ بنُ و

 صحابِيَّاِن.

ه إِلى النّبّي :  الِعْجِليُّ ، ويقال فَْرقَدٌ  : وفاتَهُ   .له فَدعا وسلموآلهعليههللاصلىالتَِّميِميُّ ، َذَهبْت به أُمُّ

. ببَُخاَرىع :  فَْرقَدٌ و  ، نقله الصاغانيُّ

ْفَراِء. من ِشّقِ َغْيقَةَ ، ُشْعبَةٌ :  َكعاُلبِطٍ  ، فَُراقِدٌ و  تَْدفَُع في واِدي الصَّ

ا يستدرك عليه ْلب.:  من األَرِض  الفَْرقَدُ  : وِممَّ  الُمْستَِوي الصُّ

__________________ 
 ( يف املفضليات والصحاح ابختالف الرواية.1)
 يف  لمات الرب والبحر.:  ملة( يف التك2)
 .«شرايً »بد  « شركاً »ويف التهذيب « قوله اهلد  ا كذا ابللسان وليحرر لئال يكون مصحفاً عن اهلو »:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 ا سا.:  ( أسد الغابة4)
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 .307َي سنة الدَّاَركّي األَصبهانّي ، تُوفِّ  الفَْرقَديّ  وأَبو َجْعفَر محمُد بن علّي بن مخلد

بِّيّ  فَْرقَِديّ  ومحّمد بن َجْعفَر بن الَهيثم بن ه ، أَصبهانيٌّ ، َرَوى. الفَْرقَِديّ  الضَّ  ، إِلى َجّدِ

 :  نَْفُسه ، قال َجِرير السَّْيفُ :  ، بكسر الفاِء والّراءِ  الِفِرْندُ :  [فرند]

اُروا و  ِديـــــــــــــــَد فـــــــــــــــال متـــــــــــــــُ َض ا ـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــد قـــــــــــــــَ

دٌ     رِنــــــــــــــــــــح ُذوبُ  فــــــــــــــــــــِ ر  وال يــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــَ  ال يـــــــــــــــــــــُ

  
 .كاإِلْفِرْندِ  وُربَُده ، َوْشيُهُ  : السَّْيفِ  ِفِرْندُ :  وماُؤه الِّذي يَْجِري فيه ، وَطَرائِقُه. وقال الجوهريّ  َجْوَهُرهُ :  السَّْيفِ  فِِرْندُ :  قال أَبو منصورو

 ، وهو الَوْرُد األَحمُر. مُ الَحْوجَ :  الِفِرْندُ و

بٌ  معروٌف ، واللفظ َدِخيٌل ، م من َحِريٍر ، ثَْوبٌ :  فِِرْندٌ و َح به الَجواِليِقيُّ واللَّْيُث وغيُرهما. ُمعَرَّ  ، َصرَّ

اِن. الِفِرْندو مَّ  َحبُّ الرُّ

 .فََرانِدُ  ج ، األَْبزارُ :  َكِفْسِكلٍ  الِفْرنِد:  عن ابِن األَعرابِّيِ و

. القََطاةُ :  بالكسر (1) الِفِرْنَداةُ و  ، نقله الصاغانيُّ

ِة بِِذْروتِها. وفي التهذيب:  موضع ويقال:  ، َكِجِحْنبارٍ  فِِرْنَدادُ و مَّ َجبٌَل بالدَّْهنَاِء :  اسُم َرْملَة ُمْشِرفٍَة في بِالِد تَِميٍم ، ويَزُعمون أَنَّ قبَر ذي الرُّ

ً  ، ويقال لهما (2) آَخرُ  بَلٌ جَ  ، وبِِحَذائِهِ  ة فِِرْنداَدنِ :  معا مَّ  : ، قال ذو الرُّ

 َملحُمومُ  ِفرِنحَداَديحنِ ايفٌض من و 
ق بينَهما المصنُِّف ، وهما واِحٌد ، كما هو ظاِهٌر.:  قلت  وقد تقدَّم ذلك بعينِه. وقد فَرَّ

 : * ويستدرك عليه

اٍد النَّْيَسابُوِرّي ، ويُْرَوى إِْعجاُم دالِه الثانية.قريةٌ بنَْيَسابُور ، منها أَ :  (3)آباد  فِرْند  بو الفَْضِل العَبَّاس بن َمْنُصور بن العَبَّاِس بن َشدَّ

ً :  [فرنكد] السُّْغِديُّ ، ومحّمد بن َمْعبد ، قريَةٌ قُْرَب َسَمْرقَْنَد ، منها الفَْضُل بُن محمد بن نَصر :  ، َكقَلَْنَدر فََرْنَكدُ  : * ويُستدرك عليه أَيضا

 .إِْفَرْنَكد ويقال:  والحسن بن أَحمد ، ذكره األَمير. وقال ابُن األَثير

ً  الفُْرُهود:  زاَد ابن سيدهو ، بالّضّم ، الفُْرُهدُ :  [فرهد] لناِعُم التّارُّ ا:  القُْرُهدُ :  ، وقيل النّاِعُم التَّارُّ  هوو من الِغْلَماِن. الحاِدُر الغَِليظُ :  أَيضا

ْخُص. وقال  بالفاِء ، وضّم الهاِء والقاُف فيه تصحيٌف. الفُْرُهد ِإنما هو:  الرَّ

 َجْرُو األََسِد ، بلُغة ُعماَن. : قال ؟فََراِهيدُ  وما:  ، ُعَمانِيَّةٌ. وسيأْتي في كالم الخليِل ، حين سأَله األصمعيُّ  َولُد األََسدِ :  الفُْرُهودو ، الفُْرُهدو

وال يُْؤَمُن ُكَراع على مثِْل هذا ، إِنَّما :  ، كما ُجِمَع ُهْدُهٌد على َهداِهيَد. قال ابن سيده فََراِهيدُ :  الفُْرُهدِ  وَزعَم ُكَراع أَنَّ َجْمعَ :  وفي اللسان

 يُْؤَمن عليه سيبويِه وِشْبُهه.

، وهذا عن الصاغانّيِ ، والقاُف  ويُْفتَحـ  الممتلُئ الُحْسِن باإِلضافة:  وفي بعض النُّسخـ  الَوْجهِ  الَحَسنُ  الجسِم ، الغاُلُم الُمْمتِلئُ :  الفُْرُهدُ و

 ً  غالٌم فُْلُهٌد ، بالالم ، وسيأْتي.:  تصحيٌف ، كما تقدََّم. ويقال أَيضا

مّ  الفُْرُهودو  َولَُد الَوِعِل.:  ، بالضَّ

ْنعَةِ  منهم ْطٌن من األَْزِد ،يَْحَمَد ، وهم بَ  أَبو بَْطٍن من فُْرُهودٌ و بالّضّمِ ، هكذا كان يَقولُه  فُْرُهوِديٌّ  وهو العَُروِضيُّ ، الَخِليُل بن أَْحَمدَ  إِمام الصَّ

:  ِمّمن هو ، فقال:  سأَْلُت الَخِليَل بَن أَحمدَ :  ، كما هو المشهوُر ، واألَكثُر في االستعمال. ُرِوَي عن األَصمعّيِ ، أَنّه قال فَراِهيِديٌّ و يُونُُس ،

بن شبابة بن ماِلك  الفََراِهيدُ  في األَزدِ :  َجْرُو األََسِد ، بلُغَة ، ُعَماَن. وقال الّرشاطيّ :  قال ؟فََراِهيدُ  وما:  . قُْلتُ فََراِهيدَ  من أَْزِد ُعَماَن ، من

بُن ماِلِك بِن فَْهِم بِن عبِد هللا بن مالك  فَراِهيدُ  هو:  بُن َشبابةَ. وفي البغية ودُ فُْرهُ :  بن فَْهم بن َغْنِم بن َدْوس. كذا البِن الَكْلبِّيِ. وقال ابُن دريد

 وبَِقَي على المصنّف من هذه:  بن نَْصر بن األَزِد. قلت
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__________________ 
 وما أثبت عن القاموس.« الفرندات»( ابألصر 1)
 يف متنه.« جبر»ابدخا  يعين « وحبذائه حبر آخر»:  ( يف إحد  نسخ القاموس2)
 فرنداابذ ابلكسر مث الفتح مث نون ودا  بعدها ألف مث ابء موحدة وآخرها ذا .:  ( يف معجم البلدان3)
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لم بن ِإبراِهيَم اأَلزحِديّ :  الَقِبيَلةِ  عَبة الَفرَاِهيِديّ  أَبو عمرٍو ُمســح ُتوائّي ا وشــُ رِييف ثَِقٌة. رَو  عن ِهشــام الد ســح اب ا َبصــح ا  الَقصــّ
 وعنه الُبَخاري  وغريُه. ذكره ابُن األَثري.

 ، على قوِل ُكَراع. فُْرُهودٍ  كأَنَّه َجْمعُ  ِصغَاُر الغَنَمِ :  الفََراِهيدُ و

ً  ، بالكسر فِْرَهادُ و تُهما مشهورةٌ وِشيِرين ، قِ  ِفْرَهادُ و لبعِض الُملُوك ، اْسٌم أَْعَجِميٌّ :  ، والمشهوُر الفتح ، هكذا هو بخّطِ الصاغانّيِ أَيضا صَّ

 ِعنَدُهم.

ح ابُن األَثير بأَنَّ داَل فِْرَهاد معجمةٌ ، فال يُْذَكر هنا.:  قال شيُخنا ، بكسر الفاِء على حسب ضْبِطه السابِق ، والصَّواب  ِجْردْ  فِْرهادْ و وصرَّ

اَءيِن ، والدَّالينِ  أَبو يَْحيَى :  منها .(1)بُن األَثِير بفتْح الفاِء أَيضاً وإِْعَجام الدال ، وضبطها ا ة بَِمْروَ :  بفتح الفاِء ، وكسر الجيم ، وسكون الرَّ

اِهُد ، قال الصاغانيُّ   بالكسر وِجْردْ  هو ُمَركٌَّب ،:  زكريّا بن دلشاد بُن ُمسِلم ، عن محّمد بن رافعٍ ، وعلّي بن َخْشَرم ، وعنه أَبو ُعَمر الزَّ

ُب ِكْرد ، أَي َعِملَ   َكْرد ، بفتح الكاف العربية.:  مضبوط بالكسر ، والذي يُعَرف من قواعد اللسان أَنَّ الذي بمعنَى َعِمل ، هكذا هو ُمعَرَّ

 : * ويستدرك عليه

 .ُمفَْرَهدٌ  الغاُلُم ، إِذا َسِمَن ، وال يُوَصف به الّرُجُل ، وُغالمُ  تَفَْرَهدَ 

 بِنَْيَسابُوَر منها أَبو الفْضل صالح بُن نُوحِ بن منصوٍر النَّْيَسابُوِرّي.قَْريَة أُْخَرى :  (2)ِجْرْد  فَْرَهادْ و

 قَْريَةٌ أُْخَرى ، نُِسب إِليها عبُد هللا بن محمّد بن َسيّار.:  (3) فَْرهاَدانُ و

 ويُْرَوى إِعجاُم الدَّال في الُكّل.

 ا ضاقَْت.نَْفُسه ، إِذ فَْرَهَدتْ و ، أَي انتفََخ ، فَْرَهد وَعَدا َحتَّى

تقولُه العرب لمن يَِصل إِلى َطَرٍف من حاَجتِِه ، وهو يَْطلُب نَِهايَتَها :  ، أَهَمله الجوهريُّ هنا ، وقال األَصمعيُّ  لَهُ  فُْزدَ  لَم يُْحَرْم َمنْ :  [فزد]

 ما ُرِزْقَت منها ، فإِنَّك غيُر َمْحُروٍم.قريباً ، أَي اقنَْع بِ  وسيأْتِي ، بالصاد ، بدَل الّزاي ، وهو األَصلُ  أَي َمْن فُِصَد لَهُ  ،

األُولَى هي المشهورةُ المعروفَةُ ، وعليها اقتََصَر جماعةٌ ، كصاِحب الِمْصباح ـ  وَكُرمَ  ، كنََصر ، وَعقَدَ  فَُسدَ و .يفِسدُ وَ  يَْفُسد ، فََسدَ :  [فسد]

وأَغَرَب في َوْزن :  ، مثل َعقََد يَْعِقد ، لُغَة ضعيفة ، قال شيُخنَا فَسَد يَْفِسد : عن ابن ُدَريد« البصائر»، وابِن القوِطيَّة ، ونقَل المصنِّف في 

بالّضّمِ ، مصدر الباب  فُُسوداً و ، مصدر الباِب الثَّالثِ  فَساداً ـ  الثانيِة بعَقَد ، فإِنَّه ليس من أَوزانه المشهورة ، ولو َوَزنَه بَِضرب كان أَقربَ 

بََطَل واْضَمَحّل ، ويكون بمعنَى تَغَيََّر ، ومن األَّوِل :  ءُ الشي فََسد:  وقد اْختَلَفت عباراتُهم في معناه ، فقيل:  ، قال شيُخنا ِضدُّ َصلَحَ :  األَول

 .(4) (َلْو كاَن ِفيِهما آهِلَة  ِإالَّ هللاُ َلَفَسَدات)عند األَكثَر 

ولم  َجَمعُوه جْمَع َهْلَكى ، لتقاُربِِهَما في الَمعنَى ،:  ساقٌِط وَسْقَطى. قال سيبويه:  ، كَسْكَرى ، كما قالوا فَْسَدى قَْومٍ  من فيهما فَسيدٌ و فاِسدٌ  فهو

 ، وإِالَّ فالِقيَاُس ال يأْباه. فََسدَ  في ُمَطاِوع اْنفََسدَ  عنهم يُْسَمع

ً أَْخذُ الماِل :  الفََسادُ و  .(5) (ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوًّا يف اْْلَْرِض َوال َفساداً ):  بغير َحّقٍ ، هَكذا فَسَّر ُمْسِلٌم البطيُن قولَه تعالى ُظْلما

 .(6) (َوهللاُ ال َيُِبُّ اْلَفسادَ ). فََساداً و يُْفِسُده إِفَساداً  المالَ  أَْفَسدَ :  ويقال

في البّرِ ، والقَْحُط في البَْحِر ، أَي في الُمُدِن الّتي على األَنهاِر  الَجْدبُ :  هنا الفسادُ  (7) (َظَهَر اْلَفساُد يف اْلَْبِّ َواْلَبْحرِ ):  قولُه َعزَّ وَجلَّ و

ّجاج   .(8)، وهذا قوُل الزَّ

 َمْفَسدةٌ  هذا األَْمرُ :  ، وقالوا ِضدُّ الَمْصلََحةِ  الَمْفَسدةُ و

__________________ 
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 ِفرحهاذح ِجرحد.:  فرحهاُد ِجرحُد ويف معجم البلدان:  ويف التكملة« فرحهاذح جردح »:  ( يف اللباب1)
 وأ ر ضبطها ا واقتصر يف معجم البلدان عل  أهنا قرية مبرو.« فرهاذ جرد»:  ( يف اللباب2)
 أ نها من قر  نسا خبراسان.:  قا « فـَرحهاَذان»:  ( يف معجم البلدان3)
 .22نبياء اآية ( سورة األ4)
 .83( سورة القصص اآية 5)
 .205( سورة البقرة اآية 6)
 .41( سورة الروم اآية 7)
 الّزّجاجي.:  ( اللسان8)
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 :  ا قا  الشاعر َفسادٌ  ِلَكذا ا َأي فيه
َدهح  رَاَي واجلــــــــــــــــــِ اَب والــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ  ِإن  الشــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دةٌ     ســــــــــــــــــــــــــَ فح ِر َأي   مــــــــــــَ قــــــــــــح دهح لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــَ فح  مــــــــــــَ

  
إِيهاً عن ِذْكِر ُعَمَر ، فإِنه » : الَخبَِر أَنَّ عْبَد الَمِلِك بَن َمْرواَن أَْشَرف على أَصحابه ، وهم يَذُكرون سيَرةَ ُعَمَر ، فغاَظهُ ذلك ، فقالوفي 

ِعيَّة َمْفَسدةٌ  إِزراٌء على الُوالةِ ،  .«للرَّ

 انتُهوا.:  وعدَّى إِيهاً بِعَْن ألَْن فيه معنَى

 :  وأَباَرهُ ، قال أَبو ُجْنَدٍب الُهَذليُّ  ِسيداً أَْفَسَدهُ فَسََّده تَفْ و

ٌة و  يـــــــــــبـــــــــــَ تـــــــــــِ مح كـــــــــــَ كـــــــــــُ تـــــــــــح مح قـــــــــــدح أَدحرَكـــــــــــَ  قـــــــــــلـــــــــــُت هلـــــــــــَُ

َدةُ     ســـــــــــــــــــــــــــــــِّ فح رِ  مـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــ   اأَلدابِر مـــــــــــــــــا ملح ختـــــــــــــــــَُ

  
 أَي إِذا َشدَّت على قَوٍم قََطعَْت أَْدبَاَرهم ، ما لم تَُخفَِّر األَْدبَاُر ، أَي ما لم تُْمنَع.

 :  وتََدابَُروا ، قال قََطعُوا األَْرَحامَ :  واتفاَسدُ و

د  اســــــــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــــــــَ
َ

ِديِّ يف املــــــــــــــــ ُددحَن ابلــــــــــــــــثــــــــــــــــ   ميــــــــــــــــَح

َة  (1)ِإىل     يــــــــــَ اِ  َخشــــــــــــــــــــــــح دِ الــــــــــّرِجــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــُ فــــــــــَ ــــــــــ   الــــــــــتـ

  
ْضَن بذلَك :  يُْخِرْجَن ثُِديَُّهنَّ ، يَقُْلن:  يقول جاَل.نَْنُشُدُكم هللاَ إِالَّ َحَمْيتُُمونَا ، يَُحّرِ  الّرِ

 ، َحتِّى استَْعَصى عليه. (2)السُّلطاُن قائَِده ، إِذا أَساَء إِليه  استَْفَسدَ و ، ِضدُّ استْصلَحَ :  فالٌن إِلى فالنٍ  اْستْفَسدَ و

ِمهِ  إِفسادُ  َكِره َعْشَر ِخالٍل ، منها»:  وفي الحديث بِّيِ ، َغْيَر ُمَحّرِ  لَبَنَُها ، وكان من ذلك فََسدَ  فإِذا َحَملَتْ هو أَن يطأَ الَمْرأَةَ الُمْرِضَع  «الصَّ

ى الِغيلَة وقوله فَسادُ  بِّيِ ، وتُسمَّ ِمِه ، أَي أَنه َكِرَههُ ولم يَْبلُْغ به َحدَّ التَّْحِريم. : الصَّ  غير ُمَحّرِ

يَت بذلك ألَن هؤالِء َخَصفُوا نِعَالَُهم وَغْوث من ط (3)، وهي َحْرٌب كانت بين بني شك  الفََسادِ  َحْربُ :  وبَِقَي من األُموِر المشهورةِ  يّئ ، ُسّمِ

 .(4)، َظَهَرْت َمَسافُِده  َمفَاِسُده من َكثُرتْ :  بآذان هؤالِء ، وهؤالِء َشِربُوا الشََّراَب بأَْقحاِف هؤالِء. ومن َسَجعَات األَساس

 َرْهَطهُ. يُفَاِسدُ  وفالنٌ 

 الِفَصاَدة:  وقوُل العاّمةِ :  قال شيُخنَاـ  ، وهذه عن الصاغانيّ  ، بالكسر فَِصاداً و ، بفتح فسكون ، فَْصداً  ، بالكسر ، فََصد يَْفِصد:  [فصد]

 بَه.َشقَّ َعْرقَها ليَْستَْخِرَج َدَمهُ فَيَْشرَ :  النَّاقَةَ  فََصدو ، فَِصيدٌ و َمْفُصودٌ  َشقَّ الِعْرَق ، وهو : اْفتََصدَ ـ و بالهاِء ، ليَس من كالِم العرب

 .افتََصَدتْ و فََصَدتْ  ، وقد فَفََصدَ  فالٌن ، إِذا قََطَع ِعْرقَه افتََصدو قطُع العُروِق ، الفَْصد:  وقال الليثُ 

 .يَْفِصده فَْصداً  قََطع له وأَْمَضاهُ  ، أَي له َعَطاءً  فََصدَ :  يقالو

ُجلُ  لي ، فقال فُِصدَ  ما قُِريُت ، وإِنََّما:  ، فسأََل أَحُدهما صاِحبَهُ عن الِقَرى ، فقالباَت َرُجالِن ِعْنَد أَْعَرابِّيٍ فاْلتَقَيَا َصباحاً  يُْحَكى أَنهو :  الرَّ

ً  ، بسكون الصاد ، فَجَرى ذلك َمثاَلً  له فُْصدَ  لم يُْحَرْم َمنْ  قُتَْل ، كقول أَبي :  ُضْرب ، وفي قُتِلَ :  ، كما قالوا في ُضِرب وَسكََّن الصاَد تَْخِفيفا

 : النَّْجم

ُك انَعَصرح  َر منه الَباُن واملِسح  َلوح ُعصح
ايِ و ا َسَكنَْت َضعُفَْت ، فضاَرُعوا بها الدَّال الّتي بعَدَها بأَن قَلَبُوها إِلى أَْشبَِه الُحُروف بالدَّال يرَوى َمْن فُْزَد لَه ، بالزَّ اَد لَمَّ من  ، بدَل الصَّ

اِد ، وهو الّزاي ، ألَنَّه كت الّصاُد ُهنا لم يَُجز البدُل فيها ، وذلك نحومْخَرج الصَّ َصَدر :  ا مجهورةٌ ، كما أَّن الدَّال مجهورةٌ ، فإِن تََحرَّ

نَتْه فأَْبعََدتْه من االْنِقالب ، بل ت الَحْرَف وَحصَّ كْت قد يجوز فيها إِذا تََحرَّ  وَصَدف ، ال تقوُل فيه َزَدَر ، وال َزَدَف ، وذلك أَنَّ الَحَرَكةَ قَوَّ

كةٌ ، كما تَخلُص ، وهي ساكنة فال. وإِنََّما تُْقلَب الّصادُ  زاياً ، وتَُشمُّ رائِحتَها إِذا  أَشماُمها رائحةَ الّزايِ ، فأَّما أَْن تَْخلَُس زاياً ، وهي متحّرِ

كت ، وقَعَْت قبَل الدَّاِل ، فإِن َوقَعَْت قبَل غيِرَها لم يَُجْز ذلك فيها ، وكلُّ صاٍد َوقَعَْت  ها رائحةَ الّزايِ ِإذا تََحرَّ قبَل الدَّال فإِنه يَُجوز أَن تُِشمَّ

 وأَن تقِلبََها زاياً َمْحضاً إِذا َسَكنَْت.
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__________________ 
 وهو ما أثبتناه.« إىل:  اّ  الرجا  كذا ابلنسخ والذي يف اللسان:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 .«عليه»( عن اللسان وابألصر 2)
ء ا وكانت للغوث عل  وهو أيضـــــاً يوم اليحاميم ا با جديلة والغوث من قبائر طي .«كذا ابلنســـــخ ا وليحرر»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــرية3)

 (.وجممض امليداين حرف الياء 636/  1ابن االثري )جديلة حيث مل تب  جلديلة بقية بعد ا رب ا فدخلوا بالد كلب فحالفوهم 
 من كثرت مسافده  هرت مفاسده. ونبه إىل رواية األساس هبامش املطبوعة املصرية.:  األساس( عبارة 4)
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اِحلةُ  فُِصَدتْ  أَي لَم يُْحَرم الِقَرى َمنْ  وكالُم العَرِب بالفاِء ، أُعِطَي قَْصداً ، أَي قَليالً. َمنْ  قُِصَد له ، بالقاف ، أَي:  بْعُضهم يقولو له الرَّ

لم يُْحَرم َمْن أَصاَب بْعَض حاَجتِِه ، وإِْن لم يَنَْلها :  والمْعنى:  ، وقال يعقوب ناَل بْعَض الَمقِصدِ و َطلَبَ  فِيَمن َمثاَلً  . يْضَربفَحِظَي بَِدِمَها

َماِن ، فال يكوُن عنَده ما يَْقِريه ، َويَ :  ُكلَّها. وتأْويُل هَذا جَل في ِشدَّةِ الزَّ ُجَل كاَن يُِضيف الرَّ ِشحُّ أَن يَْنَحَر راِحلَتَه ، فَيَْفِصُدها ، فإِذا أَنَّ الرَّ

ْيِف ، إِلى أَن يَْجُمَد َويَْقَوى ، فيُْطِعمه إِيَّاه ، فَجرى الَمثَُل في هذا. وفي اللَِّسان نَه للّضِ وِمْن أَمثاِلهم في الّذي يُقَضى له بْعُض :  َخَرَج الدَُّم َسخَّ

 بالفَِصيدِ  كما يَتَبَلَُّغ الُمْضطرُّ :  الذي كان يُْصنَُع في الجاِهليَِّة ويُْؤَكل. يَقُول الفَِصيدِ  مأْخوذٌ من« لَهُ  فُصدَ  َمنْ  لم يُْحَرمْ »:  حاَجتِه ُدوَن تَماِمها

 .(1)، فاْقنَْع أَنَت بما ارتَفَع من قََضاِء حاَجتَِك ، وإِْن لم تُْقَض كلُّها 

يَف في  (2) ويُشَوى ِعْرِق البَعير ، فَْصدِ  ، ِمن في ِمعًى في الجاِهِليّة َدٌم كان يُوَضعُ :  الفَِصيدُ و ، وكان أَهُل الجاِهليِّة يأْكلُونه وتُْطِعُمه الضَّ

 األَْزمِة.

ْبياُن ، قاله في تفسير قولهم بَِدمٍ  ، أَي يُْخلَطُ  تَْمٌر يُْعَجُن ويُشابُ :  بالَهاءِ  الفَِصيدةُ :  (3)َوة عن ابن َكثْ و ما ُحِرَم »:  ، وهو َدواٌء يَُداَوى به الّصِ

 بالّضّم. كالفُْصدة ،« له فُِصدَ  َمنْ 

 َدْت أَطرافُه.َوبَ  ُعيُوُن َوَرقِهِ  (4) اْنَشقَّتْ :  انفََصدَ و الشََّجرُ  أَْفَصدَ و

دُ و ، الُمْنفَِصدُ و دَ وَ  ءُ الْشي اْنفصدَ و ، السائِل الجاِري:  الُمتَفَّصِ  نََزل إِذا كان وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النّبّي »:  سال ، وفي الحديث:  تَفَصَّ

د الَوْحيُ  عليه ً  تَفَصَّ  .«َعَرقا

دُ  هو:  يقال ً بالِفصاد أَي ساَل َعَرقُه ، تشبيهاً في َكثَْرتِه:  َعَرقاً ، أَي يَِسيُل َعَرقاً ، معناه يَتَفَصَّ  منصوب على التمييِز.:  . وَعَرقا

 آلَةُ :  ، بالكسر الِمْفَصدو ِليٍل.. النَّْقُع بماٍء قَ التَّْفِصيدُ :  قال أَبو الدُّقَْيِش و تََشقٌُّق وتَخدٌُّد. من السَّْيِل ، أَي تَْفِصيدٌ  في األَرض:  قال ابن ُشَميلٍ و

 ، كالِمْبَضعِ. الِفَصادِ 

ا يُْستَْدرك عليه  : * وِممَّ

 َمْوِضُع َمْجَرى الدُّموعِ على الوْجِه.:  الفاِصدانِ 

لَِفّي ، ذَكَره الُمْنِذريُّ في التكملة.:  ، كُزبَْيرٍ  فَُصْيدٍ  وأَبو ث ، رَوى عن أَبي طاهٍر الّسِ  ُمَحّدِ

 : [فغد]

 : ومما يستدرك عليه *

قَْريَة بِبُخاَرى ، منها أَبو يحيَى يوسف بن يعقوب اللَّْيثِّي ، مولَى :  الفاِء ، وسكون الغين المعجمة ، وكسر الّدال المهَملة (5)بفتح  فَْغِدين

 نَْصر بن َسيَّار.

ً و ، بفتح فسكون ، فَقََدهُ يَْفِقُده فَْقداً :  [فقد] ً و بالكسر ،ـ  فِْقدانا له ، وَذَكره شيُخنا ِعَوَض « البصائر»، بالّضّم ، زاده المصنِّف في  فُْقَدانا

 :  وأَنشَد لعَْنتََرةَ العَْبِسّيِ « البصائر»بالَضّمِ ، وهذه عن ابِن ُدَرْيٍد. كذا في  فُقُوداً و الَكْسِر اعتماداً على الشُّْهَرة ، وقاِعدةِ المصاِدر ،

ثح عــــــــــــــَ  فــــــــــــــُ مح أَنـــــــــــــــح ربأح فــــــــــــــلــــــــــــــَ ِه فــــــــــــــِإن يــــــــــــــَ يــــــــــــــح  لــــــــــــــَ

دح ِإن و     قـــــــــــــَ فـــــــــــــح ـــــــــــــُ ودُ  يـ قـــــــــــــُ حـــــــــــــُ   لـــــــــــــه الـــــــــــــفـــــــــــــُ  فـــــــــــــَ

  
 ٍء وَضياعِه.، والفاُء ، والقاف ، والدال ، تَُدلُّ على َذَهاِب ْشي َعِدَمهُ ـ  

، وعلى  َمْفقُودٌ و فَِقيدٌ  هوف أَي فهو أََعمُّ ، كما قاله شيُخنَا. .(6)أَخصُّ من العََدِم ، ألَنَّ العََدم بْعَد الُوُجوِد  الفَْقدُ :  للراغب« المفردات»وفي 

 الثاني اقتََصر صاِحُب اللِّساِن.

 ، على القيَاس ، ولذا لم يحتَْج لِذْكره. فاقِدٌ :  والفاِعل:  قال شيُخنا

 أَنا ُمْنذُ فاَرْقتَنِي كالفاقِد ، أُّمِ الواِحد.:  ومن َسَجعَاِت األَساس:  قلتُ 
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 أَو َحِميُمها. (7) التي ماَت زوُجها أَو َولَُدَها من النَِّساءِ  الفاقِدُ و هللاُ ُكلَّ َحِميٍم. أَفقَدهو ، هللا إِياهُ  أَفقَدهُ و

__________________ 
 يضرب يف القناعة ابليسري.:  ( يف جممض األمثا 1)
 مث يشو .:  ( جممض امليداين2)
 ( ابن كثوة ا وكثوة أمه. هو زيد بن كثوة انظر اللسان مادة كثا.3)
 تشققت.:  ( يف إحد  نسخ القاموس4)
 ( يف معجم البلدان بكسر الفاء ا ويف اللباب فكاألصر.5)
 ء بعد وجوده ا وهو أخص من العدم ألن العدم يقا  فيه وفيما مل يوجد بعد.الفقد عدم الشي:  ( عبارة الراغب يف املفردات6)
 ولداها.:  ( يف التهذيب7)
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 :  الثَُّكول ، وأَنشد الليثُ :  الفاقِدُ :  وقال أَبو ُعبَْيدٍ 

ا  دٌ كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ  ٌة  فــــــــــــــاقــــــــــــــِ ِولــــــــــــــَ عــــــــــــــح اُء مــــــــــــــُ طــــــــــــــَ  ِشــــــــــــــَح

يـــــــــــُد     اكـــــــــــِ نـــــــــــَ ٌد مـــــــــــَ كـــــــــــح ا نـــــــــــُ اَوهبـــــــــــَ تح وجـــــــــــَ (1)انحـــــــــــَ
 

  
َجةُ بعَد َموِت َزْوِجَها هي:  أَو َجنَّ :  والعرُب تقول:  ، قاله اللِّْحيَانيُّ ، وقال الُمتََزّوِ ْج ُمَطلَّقَة. فاقداً  ال تتزوَّ  ، وتََزوَّ

 :  ، وأَنشد الفاِرسيّ  فاقِدٌ  َحمامةٌ :  ، وكذلك (2) ُسبَِع َولَُدَها:  فاقِدٌ  بَقََرةٌ و ، فاقِدٌ  َظْبيَةٌ و

دٌ ِإذا  تح  فـــــــــــاقـــــــــــِ عـــــــــــَ ِ َرجـــــــــــ  اح رحخـــــــــــَ ـــــــــــَ اُء فـ بـــــــــــَ طـــــــــــح  خـــــــــــَ

نِ     ــــــــِ اي ــــــــَ ب ُ
ــــــــرِت املــــــــ ي ــــــــِ ل مــــــــَ  يف اخلــــــــَ ــــــــح ي ــــــــَ ل رحُت ســــــــــــــــــــــُ  ذَكــــــــَ

  
ياً بذلَك أَنَّ اسَم الفاِعِل إِذا ُوِصَف قَُرب من االسِم وفارَق َشبَهَ « فَْرَخْينِ »على « خطباءَ »يبويِه ، بتقديم هَكذا أَنشَده س:  قال ابن سيده ُمقَّوِ

 الِفْعِل.

 :  قال َطلَبَهُ ِعْنَد َغْيبَتِهِ :  تَفَقُّدهو افتَقََدهُ و

يــــــــــــــــــــــه  بــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــح ٌت فـــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــال ُأخــــــــــــــــــــــح

ُدهح ال أُميف و     قـــــــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــــــــــــــــَ  فـ

  
 .(3) (َوتَ َفقََّد الطَّْْيَ َفقاَل ما ِلَ ال َأَرى اهْلُْدُهدَ )وفي التنزيل 

فُ :  التّفَقُّد:  للراغب« المفردات»وفي  دالْشي فِْقَدانِ  تَعرُّ ُف العَْهد المتقّدم. ووافقَه كثيٌر من أَهل اللُّغَة. ومنهم من استعَمَل :  ِء ، والتعَهُّ تَعرُّ

  اآلَخِر.ُكالًّ منهما في َمَحلِّ 

،  اْفتَقَْدتُه ُمْنذُ  اْفتَقَْدتُه ما:  ويقال .(4)أَي لم أَِجْده « لَْيلةً  ، وسلموآلهعليههللاصلىرسوَل هللا ،  افتقْدتُ »:  وفي حديِث عائشةَ ، رضَي هللاُ عنها

 .«البصائر». كذا في فَقَدتُه منذُ  تَفَقَّدتُه أَي ما

ْبَر ِلفََواجع األُموِر يَْعِجْز ، أَْقِرْض ِمن َعَرِضَك ليوم فَْقِرك يَتَفَقَّْد يَْفِقدْ  من»:  قالوُروَي عن أَبي الدرداِء أَنه  قال ابُن  «، ومن ال يُِعدَّ الصَّ

 ِس ، ولم يَِجْده فاِشياً موجوداً.ولم ْيِجْده ، وذلك أَنَّه رأَى الَخْيَر في الناِدِر من النَّا فَقََده الَخْيَر وَطلَبَه في النّاِس  تَفَقَّدَ  أَي من:  منظور

ضا ، فإِن ثَلَبَك أَحٌد فال تَْشتَِغْل بمعارَضتِه ، ودْع ذلك قَْرضاً عليه  يَتَفَقَّدْ  أَي َمن:  للمصنّف« البصائر»وفي  ْفها َعِدَم الرَّ أَحواَل الناِس ويَتَعَرَّ

 ليوم الَجَزاِء. انتهى.

 :  وقد أَنشَدنَا بعُض األَصحاب

دُ  قـــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ٌن  تـ ســـــــــــــــــــــــــــــَ حح ـــــــــــــــَ ت ِن ُمســـــــــــــــــــــــــــــح ال   اخلـــــــــــــــِ

َدا    ـــــــــــــــــَ ا ب مـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــن َداُه ف ـــــــــــــــــَ نح ب مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  ف

  

ًة  نــــــــــــ  اُن لــــــــــــنــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــَ ن  ســــــــــــــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــَ

َد     تــــــــــــَ قــــــــــــح
ُ

ُه املــــــــــــ نــــــــــــ   فــــــــــــكــــــــــــان فــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــَ

  

دَ  قـــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ِه  تـ ريحَ عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  رأحســـــــــــــــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــطـــــــــــــــ 

َدا    هــــــــــــــــُ دح ــــــــــــــــقــــــــــــــــا  مــــــــــــــــا ِد ال أََر  اهلــــــــــــــــُ  ف

  
َمْخَشريُّ  وال َحِميدٍ  فَِقيدٍ  ماَت غْيرَ :  يقالو  .ِلِفْقَدانِهِ  غيَر ُمْكتََرثٍ  وال محموٍد ، أَي َمْفقُودٍ  وغيرَ  (5)، وزاد الزَّ

ك ، وَوهَم األَزَهِريُّ  بفتح فسكون الفَْقدُ و ، بالتَْحِريك ،  الفَقَد : وقع في نسخ األَزهرّيِ :  قال الصاغانيُّ « التهذيب»صاِحُب  وال يَُحرَّ

ََّخذُ  وَشَرابٌ  يُْشبِه الَكُشوثَى ، قاله اللَّْيث ، اتٌ نَب:  والصواب سكوُن القَاف يُْنبَذُ في  (6) أَو ُكُشوثٍ  ، عن ابن األَْعَرابِّيِ ، من َزبِيٍب أَو َعَسلٍ  يُت

يه ويُِجيُد إِسكاَره ، وكونُه اسماً للنّباِت والّشَراِب المتَّخِذ منه ، َذَكره أَبو حنيفَة ، في كتاب   .«لنباتا»العََسِل فيُقَّوِ

ده ، الفَْقدُ  ويُقَال إِن العََسَل يُْنبَذُ ثم يُْلقَى فيه : الَكُشوُث. وقال الليث:  الفَْقَدةُ :  (7)وعن ابن األَعرابّي  في التهذيب ، في  بالّضمّ  كالفُْقُددِ  فَيَُشّدِ

نَبِيذُ الَكُشوِث  : الفُْقُدد:  الرباعّي ، عن أَبي َعْمٍرو
(7). 
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 : بَعُضُهم بْعضاً. وقال ابن َميَّادةَ  يَْفِقد ، هو أَن «تَفاقَُدوا أَُغْيِلَمةٌ َحيَاَرى»وفي حديِث الَحَسِن  بعُضهم بَعضاً. فَقَدَ :  تَفاقَدواو

__________________ 
المية كعب بن زهري والبيت من « مثاكير وهو الصـــــــواب:  قوله مناكيد ا كذا يف اللســـــــان والذي يف األســـــــاس»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــــرية1)

 :  71املشهور ابلربدة وروايته يف ديوانه ص 
 شــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــار ذراعـــــــــــــا عـــــــــــــيـــــــــــــطـــــــــــــر نصــــــــــــــــــــــــــف 

 قــــــــــــــامــــــــــــــت فــــــــــــــجــــــــــــــاوهبــــــــــــــا نــــــــــــــكــــــــــــــد مــــــــــــــثــــــــــــــاكــــــــــــــيــــــــــــــرُ    

  

 بقرة فاقدة هباء.:  حتريف. ويف التهذيب« ُشَبض ولدها»( يف امكم واللسان 2)
 .20( سورة النمر اآية 3)
 أفقده إذا غاب عنك قاله يف اللسان.ء ( هو افتعلُت من فقدُت الشي4)
 ( يعين يف أساس البالغة.5)
يعين ابلفتح والضــــم. وضــــبطت يف التهذيب بضــــم الكاف « الكشــــوت ويضــــم»:  ( كذا يف القاموس هنا بضــــم الكاف ا وفيه يف مادة كشــــت6)

 والشا ضبرت قلم.
 تهذيب نصاً وضبطاً. وكله ضبرت قلم.( ضبطت العبارة عن التكملة ا وانظر ا اشية السابقة املنقولة عن ال7)
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دَ  اقـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــَ جِي  تـ جـــــــــَ هـــــــــح ون مـــــــــُ يـــــــــعـــــــــُ بـــــــــِ ي ِإذح يـــــــــَ وحمـــــــــِ ـــــــــَ  قـ

َرا    ا هبــــــــــــــَح َدهــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ مح بـ رًا هلــــــــــــــَُ ٍة هبــــــــــــــَح ــــــــــــــَ ارِي  ِبــــــــــــــَ

  
 * ومما يستدرك عليه.

. فَقَّدَ   ، إِذا أََكَل الَكُشوَث. نقله الصاغانيُّ

 تارٌّ  ناِعمٌ  َشْطبٌ :  ونَصُّ ابِن األَْعَرابّيِ  ُمْحتَِلٌم َسْبٌط. الَخْلقِ  تَامُّ  أَي:  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابن األَعرابّيِ  ، بالّضمّ  أُْفلودٌ  ُغالمٌ :  [فلد]

 .(1)َرْخص  َسِمينٌ 

، بضّمهما  الفُْلُهودُ و ، مثال ُهْدُهٍد ، عن الخليل دُ الفُْلهُ و ، ِمثاُل َجْعفٍَر ، الفَْلَهد:  ، بالفتح ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال أَبو عمرو الفَْلَهدُ :  [فلهد]

 (2) فُْلُهدٌ  ُغالمٌ :  ، ويقال راَهَق الُحلُمَ  الذي قدو:  زاَد أَبو َعمرٍ  الغالُم الحاِدُر السَِّمينُ :  ، نقلهما الصاغانيُّ عن غيرهما ، كلُّ ذلك الُمفَْلَهدُ و ،

 يَْمألُ الَمْهَد.:  (2) فُْلُهدٌ  ، إِذا كان ُمْمتَِلئاً. وعن ُكَراع. ُغالمٌ 

أُْس العَِظيُم منه ،:  وقِيل الَجبَُل العَِظيمُ :  ، بالكسر الِفْندُ :  [فند] ، هكذا َوقََع التّعبيُر به في الّصحاح وغيره  ُطوالً :  وقولُه أَو قِْطعَةٌ منه. الرَّ

 في ِدقٍّة.:  ، وزاد بعٌض بعَده

 واألَْظَهُر فيه أَنه مفعوٌل ُمْطلَق ، أَي تَطوُل ُطوالً.:  قال شيُخنا

قال ابُن أَبي الَحديِد في شْرح  «ال يَْرتَِقيه الحافُِر ، وال يُوفِي عليه الطَّائرُ  فِْنداً  لو كاَن َجبَالً لكان»:  لألَْشتَرِ  عنههللارضيقوِل علّيٍ  وفي

 ، وهذه عن الصاغانّيِ. ويُْفتَحُ  .أَفنادٌ  ن الِجبَاِل. والَجْمعهو الُمْنفَِرد م:  الِفْند:  «نَْهج الباَلغة»

ان ، لَقَُب َشْهلٍ :  ، بالكسر الِفْندُ و انِّيِ  ، بفتْح الشين المعجمة وسكون الهاِء ، وهو ابن َشْيبَاَن بن َربِيعَةَ بن ِزمَّ مَّ ، بكسر الّزاي وتشديد  الّزِ

ان:  َعِديُد األَْلف. وفي بعض النسخ:  الميم ، أَحد فُرساِنهم ، وكان يقال له انّي ، بضّم الراِء ، وهو غلط. وبنو ِزمَّ مَّ بيعةَ بِن قبيلةٌ من رَ :  الرُّ

ان بن مالِك بن َصْعب بن علّي بن بْكر بن وائِل بن قاِسط بن ِهْنب بن أَفَصى بن ُدْعِمّي بن َجِديلة بن أَ  سد بن َربيعة. نَِزاٍر ، وهم بنو ِزمَّ

 اسُمه ، والذي هنا هو الصواب. الِفْندو وسيأْتي في الالم للمصنِّف أَنَّ َشْهالً هو اللَّقَُب ،

استَنُِدوا :  من َجبٍَل ، أَي ُرْكٌن منه. كذا في اللسان. أَو لقَْوِله في بعِض الوقائع فِْندٌ  بَِب تَلِقيبه به ، فقيل ِلِعَظِم َشْخصه ، كأَنَّهواختُِلف في سَ 

َي به َمن قِيَل فيه فِْندٌ  إِليَّ فإِنّي بمعنَى ُغْصِن الشََّجرةِ ،  الِفْند من:  اس. وقيللتَثَاقُِله في الحاجاِت ، كما في األَس« فِْندٍ  أَْبَطأُ ِمن»:  لكم. وُسّمِ

 على ِحَدةٍ ، أَي فِئَةٌ. وقيل غير ذلك. فِْندٌ  ُهم:  من قولهم:  بمعنَى الطائفِة من اللَّْيل. وقيل الِفْندِ  من : وقيل

ً  الِفْندو  .الِفْنِديَّةُ  ، وهي أَْرٌض لَْم يُِصْبها َمَطرٌ :  ، بالكسر أَيضا

 :  من أَغصاِن الشََّجَرة ، قال الغُْصنُ :  الِفْندو

ٌر  ُرو هلـــــــــــــا مثـــــــــــــََ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ ٌة تـ نـــــــــــــ  ا جـــــــــــــَ ن ِدوهنـــــــــــــِ  مـــــــــــــِ

ر      ه كـــــــــــُ لـــــــــــ  ظـــــــــــِ دٍ يـــــــــــُ نـــــــــــح ِر  فـــــــــــِ (3)انعـــــــــــٍم َخضـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ، أَي أَنواعاً مختلفة. أَْفنَاداً  جاُءوا:  ، يقال النَّْوعُ :  ، بالكسر الِفْندو

ً  الِفْندُ و قةٌ ، كما في  فِْندٌ  من النّاس ، أَي قوماً ُمْجتَِمِعين ، وهم فِْنداً  نالَِقي:  ، يقال القَْوُم مجتِمعةً :  أَيضا على ِحَدةٍ ، أَي فِئَةٌ أَو جماعةٌ متفّرِ

 النَِّهاية. وسيأْتي.

 ، وقد يُستعَمل في غير الِكبَِر ، وأَْصلُه في الِكبَر. الَخَرف ، وإِنكاُر العَْقل لَهَرٍم أَو َمَرٍض :  بالتحريك الفَنَدُ و

أْيِ ،:  الفَنَدُ و  : وقول الشاِعر .كاإِلْفنَادِ  ، الَكِذبُ :  الفَنَدو الَخَطأُ في القوِل والرَّ

 ِإفـحَنادح َقد َعر َضتح أَرحَو  ِبَقوح  
 ضعُف َرأْيه من الَهَرم. فَنَداً  الرجلُ  فَنِدَ : و َكَذب:  أَْفنَدَ و فَنََد فُنُوداً : و عال البن القَطَّاع. وفي األَفإِفنادٌ  ، وقَْوٍل فيه إِفناد إِنََّما أَراد بقَْوٍل ِذي

ق بين المصَدَرْيِن.:  قلت  فقد فَرَّ
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ِف من الكالم عن َسنَِن  ْفنَدَ أَ  قد:  . ثم قالوا للشَّْيخِ ، إِذا َهُرمَ بالفَنَدِ  تكلَّمَ :  أَْفنَدَ و الَكِذُب ،:  في األَصل الفَنَدُ :  وفي اللسان ، ألَنّه يتََكلَّم بالُمْحرَّ

ة. حَّ جلُ  أَفنَدَ و الّصِ  البن القطَّاع.« األَفعال»أُْهتَِر. كذا في  : الرَّ

 ذاتَ  في َشبِبيبَتِها ، ألَنها لم تَكن ُمفَنَّدةٌ  ال تَقُْل ، َعُجوزٌ و

__________________ 
 إذا كان لّما  تلماً شطحباً.:  عالم أُفحلود:  االعرايب( نص عبارة التكملة عن ابن 1)
 ( ضبطت عن اللسان.2)
 أريد أن أضمر فرساً حىت يصري يف ضمره كغصن الشجرة ا ويصلح للغزو والّسبا .:  ( كبنه قا 3)
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ا ال رَأحي هلا حىت  َيضحُعف.ا  ُمَفن َدة:  ولذا مل يـَُقرح للمرأَةِ :  يف ِكرَبَِها. ويف الَكش اف فتَفن دُ  رأحٍي أَبداً   أَلهن 
ولعلَّ َوْجَهه أَنَّ لَها َعْقالً ، وإِن كان ناقصاً يَْشتَدُّ :  إِنَّهُ غريٌب ، فإِنه َمنقوٌل عن أَْهِل اللُّغَة ، ثمَّ قال:  وال َوْجهَ ِلقَْوِل السَِّمين:  قال شيخنا

ْل انتهى. . فتأَمَّ ّنِ  نقُصه بِِكبَِر الّسِ

َزهُ وَخطَّأَ َرأْيَهُ :  تَْفنِيداً  فَنََّدهو  قال (1) (تُ َفنُِّدونِ  َأنْ  ال َلوْ ):  السالمعليهوَضعَّفَهُ. وفي التنزيل العَِزيز ، حكاية عن يعقُوَب ،  َكذَّبَهُ وَعجَّ

اءُ  بُونِي أَن لوال:  يقول:  الفرَّ ُزوني ، تَُكذِّ فوني وتُعَّجِ أْيِ :  التَّْفنِيدو رأْيَه ، إِذا َضعَّفَه ، فَنَّدَ  األَعرابيّ  ابنُ  وقال ، وتُضعِّ اللَّْوُم ، وتَْضِعيُف الرَّ

 .َكأَْفنََدهُ إِفناداً  ،

ً »:  . وفي الحديثالُمْفنَدو الُمْفنِد إِذا َكثُر كالُم الرجِل من َخَرٍف فهو:  وقال األَصمعيُّ   «َرضاً ُمْفِسداً أَو مَ  ُمْفنِداً  ما يَنتِظر أَحُدكم إِال َهَرما

، وهو الذي ال فائدةَ في كالمه ِلِكبٍَر ، أَصابَه. فهي تَِصفُه  «ُمْفنَدٌ  ال عابٌِس وال»:  . وفي حديث أُّمِ َمْعبَدالفَنَدِ  أَوقَعَه في:  الِكبَرُ  أَْفندهو

، إِذا أُنِكَر َعْقلُه ِلَهَرٍم  ُمفَنَّدٌ و ُمْفنَدٌ  وفاُلن:  ُكن كذلك. وفي األَساسيَ  لم:  وتقول وسلموآلهعليههللاصلى
:  الَهَرمُ  أَفنََدهو أَو َخلََّط في كالمه ، (2)

 .«الَكشَّاف»إِذا َضعََّف رأْيَه واَلَمهُ على ما فَعََل. كذا في  فَنََّده:  ثم تَوسَّعُوا فيه فقالوا:  كالَحَجِر. قال شيُخنَا (3)جعَلَه في قِلَّة فَْهٍم 

ره ، إِذا تَْفنِيداً  الفََرسَ  فَنَّدَ :  ن المجازمو باق.  كالِفْند ، أَي َصيَّره في التَّضمير َضمَّ ، وهو الغُْصُن من أَغصاِن الشََّجَرة ، ويَْصلُح للغَْزو والّسِ

اِمر من الَخْيل َمخْ :  وقولهم للضَّ قه. قاله الصاغانيُّ ، وبه فَسَّر هو والزَّ أَن رجالً قال للنَّبّيِ ، » شِريُّ الحديثَشْطبَة ، ِمّما يَُصّدِ

الً َطْلَق اليُْمنَى أُفَنِّدَ  أَن أُِريد إِنّي»:  وسلموآلهعليههللاصلى ، كما نقَله عنه صاِحُب  «فَرساً ، فقال عليَك به ُكَمْيتاً أَو أَْدهَم أَْقَرَح أَْرثَم ُمَحجَّ

َء َجْمعُك له إِلى نْفِسه أَي أَْقتَنَِي فََرساً ، ألَن اْفتناَدَك الَشيْ « أُفَنِّدَ »:   ومنه كان ُسِمَع هذا الحديثاللَِّساِن. وقال َشِمٌر ، قال هاُروُن بن عبد هللا

ً  أُفَنِّدَ »قوله :  وقال أَبو منصور .(4)وُرِوَي أَيضاً من طريق آَخَر :  ، قال فِْندٌ :  ، من قولهم للَجماعة المجتِمعة َِّخَذه « فََرسا ، أَي أَْرتَبَِطه وأَت

. (5)ِحْصناً أَلَجأُ إِليه   وَماَلذاً إِذا َدَهَمني َعُدوٌّ

ْمراُخ العَِظيُم منه ، قال فِْندِ  مأْخوذٌ من  بمعنى أَْقتَنِي. أُفَنِّد ولَْست أَعرف:  الَجبَِل ، وهو الّشِ

 وهذا المعنَى ذكَره الزمخشريُّ في األَساس.:  قلت

 أَو غيره من ُمَؤلَّفَاته ، فليُْنَظر.« الفائق»لَّ الَوْجهَ األَّوَل الِّذي نقلَه عنه صاِحُب اللسان يكون في ولع

. تَفَنََّدهو ، ُمفَانَدةً  في األَمر كفانََده أَراَدهُ منه ،:  فاُلناً على األَمرِ  فَنِّدَ و  ، إِذا َطلَبَه منه ، نقله الصاغانيُّ

 ، وهذه عن أَبي حنيفةَ. َعَكَف عليه:  تَفنيداً  بِ في الشََّرا فَنَّدَ و

ْخم الثقيلِ  ِشْمراخٍ من الَجبَلِ  ، وهو (6)، بالفتح  الفَْند َجلَس على:  تَفنيداً  فاُلنٌ  فَنَّدَ و ،  فَْندٌ  كأَنَّه:  وهو أَْنفُه الخاِرُج منه ، ومن ذلك يقال للضَّ

 كما في األَساس.

 زاَدُهما هللا شرفاً ، قُْرَب البحِر ، كما في المعجم. ن الَحَرَمْيِن الشَِّريفَْينَجبٌَل بي:  (7) بالكسر فِْندٌ و

 ماِلِك بن ُوَهيب بن عْبِد مناف بن ُزْهَرة. اسُم أَبي َزْيٍد مولَى عائِشةَ بنَت سْعِد بن أَبي َوقَّاص:  فِْندٌ و

جال والنِّساِء ، وله يقوُل عبُد هللا و قَيَّاتِ  (8)كان أَحَد الُمغَنِّين الُمحِسنين ، وكان يَْجَمع بين الّرِ  :  بُن قيس الرُّ

ر  دٍ قــــــــــــــُ نــــــــــــــح فــــــــــــــِ ااَن  لــــــــــــــِ عــــــــــــــَ ض اأَل ــــــــــــــح يــــــــــــــِّ  ُيشــــــــــــــــــــــــــــَ

اانَ     فــــــــــــــــَ نــــــــــــــــا وكــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ر  عــــــــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــــــــَ  ُرمبــــــــــــــــ َ

  
،  فأََخَذ ناراً وجاَء يَْعُدو فَعَثَرَ  إِلى المدينِة ، أَْرَسلَتْه يأْتِيها بناٍر فَوَجَد قَْوماً يَْخُرُجون إِلى ِمْصَر فَتَبِعَُهم ، وأَقاَم بها َسنَةً ثم قَِدمَ  وكانت عائشةُ 

َي به َمن قِيل فيه.  : وفي األَساس .«فِْندٍ  أَْبَطأُ ِمن»:  تَِعَست العََجلَةُ ، فِقيل : وتَبَدََّد الَجْمُر فقال أَي َسقََط ، لتثاقُِله في « فِْندِ  أَبطأُ ِمن»وُسّمِ

 الحاجاِت.
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َمْخَشريُّ واليوسيُّ في  فِْند أَبُْطءَ :  ومن سجعات الحريريّ  « َزْهر األَكم»، وُصلُوَد َزْند. وهو من األَمثال المشهورة ، ذكره الميدانيُّ والزَّ

 وحمزةُ وغيُرُهم.

__________________ 
 .94( سورة يوسف اآية 1)
 من هرٍم وخّلرت يف كالمه.:  ( يف األساس2)
 فهمه.:  ( األساس3)
 ... جاء رجر:  ( رواه ابن املبار  عن موس  بن علي بن رابح عن أبيه قا 4)
 أجلب إليه كما أجلب إىل الفند من اجلبر.:  ( عبارة التهذيب5)
 ابلفتح والكسر ضبرت قلم.فـَنحد وِفنحد :  ( يف األساس6)
 ( يف معجم البلدان ابلفتح مث السكون.7)
 ( ابألصر عبد  .8)
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َمْخَشريُّ في :  قال شيُخنا َواةِ حكاه بالقَاف ، وهو ضعيٌف ال يُْعتَدُّ به. قلتُ « المستقَصى»وحَكى الزَّ هكذا قيَّده الذَّهبيُّ بالقاف  : أَنَّ بْعَض الرُّ

ح األَول. : الحافَظ قالساِكتاً عليه ، ولكّن   ِإن ابَن ماكوال َرجَّ

ّمانِيُّ :  ، قيل أَْركانُه:  اللَّْيلِ  أَفنادُ و الطائِفَةُ من اللَّْيِل.:  الِفْندُ و َي الّزِ  كما تقدََّم. فِْنداً  وبه ُسّمِ

 ، هكذا فَسَّروه فَُراَدى بال إِمامٍ  فِْرقاً بعد فِْرٍق ، أَي:  ال ثعلبٌ ق «أَفناداً أَْفناداً  وسلموآلهعليههللاصلىَصلَّى الناُس على النَّبِّيِ ، »في الحديث و

ِقين ، قوماً بعَد قَْوم. قال ثعلب جماعاتٍ  بْعدَ  َجَماعاتٍ :  وقيل ثالثِين أَْلفاً ، ومن المالئكِة ِستِّيَن أَْلفاً ،  ، أَي الُمصلُّون فكانوا وُحِزُروا:  ُمتَفَّرِ

 .(1)، نقله الصاغانيُّ  َملََكْينِ  مؤمنٍ  ألَن مع ُكل

يَرِ :  قال شيُخنا  انتهى. وحديُث عائشةَ يَْشَهُد له. .يَْنَحِصُرون يكادون ال وسلموآلهعليههللاصلىإِنَّ الُمَصلِّين عليه :  وقد قال بعُض أَْهِل الّسِ

الغُْصِن من :  الِفْندو الَجبَل ، أَفنادِ  من الِفْند ، أَي فُراَدى ، ال أَْعلَمه ِإاّل من أَفناداً  َصلَّْوا عليه:  تفسير أَبي العبَّاس لقوله:  ل أَبو منصورقا

 الَجبَِل ، وهي شماِريُخه. إِفنادِ  من بِِفْندِ  أَغصاِن الشجر ، ُشبَّه كلَّ َرجٍل منهم

 أَتزُعمونَ :  فقال وسلموآلهعليههللاصلىَخَرَج َرُسوُل هللا ، »:  رواه َشِمٌر عن واثِلَةَ بن األَْسقَع أَنه قال ، فيما وسلموآلهعليههللاصلىقولُه و

ِلُكم ِمن إِني أاَلَ  ؟َوفَاةً  آِخِرُكم (2) [من] أَنِّي َّبِعُونِّي َوفَاةً  أَوَّ ً  أَفناداً  تَت أَي  «يَْضِرب بْعُضكم ِرقَاَب بَْعٍض »:  وفي رواية« يُْهِلُك بعُضكم بعضا

َّبِعُونِّي َذِوي  ، أَي َذِوي َعْجٍز وُكْفِر للنِّْعمِة. أفَنَدٍ  تَت

قيَن ، قْوماً بعَد قوٍم ، واحدهم:  «النهاية»وفي  أَن النَّبيَّ ، ». وفي حديِث عائَِشةَ ، َرِضَي هللاُ عنها فِْندٌ  أَي َجماعاٍت ُمتفّرِ

ً  بي الناس أَْسَرعُ :  قال وسلموآلهعليههللاصلى تُُهم عليهم وتَتنافَسُ  ، الَمنَايَا تَستَْجِلبهم ، قَْوِمي لُُحوقا يَْقتُُل بْعُضهم  أَفناداً  بَْعَدهم النّاسُ  َويِعيشُ  أُمَّ

 ً في و على ِحَدةٍ ، أَي فِْرقَة على ِحَدةٍ. فِْندٌ  هم:  (3)معناه أَنهم يَصيرون ِفَرقاً ُمختِلِفيَن ، يَقتُُل بعُضهم بعضاً ، قال :  قال أَبو منصور«. بعضا

 ، على غيِر قياٍس. فَنَاِديدُ :  ، وجْمعه حادَّةٌ :  فِْنَدأَْوةٌ  قَُدومٌ :  الّصحاح

أِْس. في الَهْمز ، َمرَّ ِذْكُره َدأْيَةُ الِفنْ و  ، وهو الفأُْس العَِريضةُ الرَّ

 له ، والصاغانيُّ في التكملة.« البصائر»، وَذكره المصنِّف في كتاب  التَّنَدُّمُ :  التَّفَنُّدُ و

ا يستدرك عليه  : * وممَّ

 .(4) [ونَْوع]، بالكسر ، أَي من كّلِ فَّنٍ ،  فِْندٍ  ا من كلِّ العُوُد التّاّم تُْصنَع منه القَْوس ، وجاُءو:  ، بالكسر الِفْنَدةُ 

يُِّد الَكبِيُر :  روميّةٌ ، معناه:  ومنه اشتقاُق لَْفِظ األَفَْنِدي لصاِحِب الفُنُون ، زاُدوا أَِلفاً عند َكثْرة االستعماِل ، ِإن كانت عربيٍّة. وقيل:  قلت السَّ

 ، كما َسِمعُت من بَْعٍض.

 :  في قَْول ُحَصْيب الُهَذِليّ  ديَْفتَنِ و

هــــــــا  فــــــــِ ُم بــــــــُن عــــــــمــــــــٍر ويف طــــــــوائــــــــِ يــــــــح ــــــــَ ثـ عــــــــَ  خــــــــُ دح  تــــــــُ

يـــــــــــــٌر مث     ٍه َرعـــــــــــــِ رِّ َوجـــــــــــــح دُ يف كـــــــــــــُ نـــــــــــــِ تـــــــــــــَ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ  يـ

  
 يُْقتَثَُد ، أَي يُْقَطع كما يُْقَطع القَثَُد.:  وهو الَهَرم ، ويُرَوى الفَنَد معناهُ يَْفنَى ، من

 الَحْلواِء يُْعَمل بالنََّشا وَكأَنَّها أَعجميّةٌ ِلفَْقد فاِعيل من الكالم العربّيِ. ولهذا لم يذكْرها أَكثَُر أَْهل اللُّغَة.نَْوٌع من :  وفانِيد

 إِنَّه بالمهملة أَْليَق.:  وسيأْتي في المعجمة. ولكن قال شيُخنا:  قلت

 براهيُم بن الَحسن الرازّي.من قَُرى َمْرَو ، منها أَبو إِسحاَق إِ :  ، بالّضمّ  فُْنِدينُ و

 : * ومما يستدرك عليه

 .(6)قريةٌ من نَْيَسابُوَر ، منها أَبو الحسن علّي بن أَحمَد األَديُب :  (5) فَْنَجِكْرد:  [فنجكرد]

__________________ 
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 ( وورد قوله يف التهذيب واللسان.1)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.2)
 .«يقا :  قا  ا كذا يف اللسان ا ولعله:  قوله»:  وهبامش املطبوعة املصرية« يقا »:  ( يف التهذيب3)
 ( زايدة عن التكملة.4)
 ( يف اللباب بضم اجليم ا أو سكوهنا. وما أثبت ضبطه عن معجم البلدان.5)
 ويف اللباب فكاألصر.« أبو علي ا سن بن  مد بن ا سن»:  ( يف معجم البلدان6)
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 قَْريَةٌ بِنََسَف.:  ْنَكدفَ : و [فنكد]

 من قَُرى أَْستراباَذ.:  بالّضمّ  فُْدُكْرد: و [فدكرد]

ا يَِلي األُذُنَ :  الفَْودُ :  [فود] ، وعليه َمَشى صاِحُب  فَْوَدانِ  ، وهما ناحيَةُ الرأِْس :  الفَْودُ و ، قاله ابُن فاِرٍس وغيُره. ُمْعَظُم َشعِر الرأْس ِممَّ

 : ، وكذلك الَحْيُد ، قال األَغلب أَفوادٌ :  ، والجمع فَْودٌ  إِن كلَّ ِشقٍّ :  البارع عن األَصمعّيِ وقالونقَله في « الكفاية»

 رَأحِسِه اأَلركاانَ  ِبَفوحَديح فَانحَطحح 
يتأَي  «َرأِْسهِ  فَْوَديْ  كان أَكثَُر َشْيبِِه في». وفي الحديث. بِفَْوَدْيهِ  بََدا الشَّيبُ :  ويقال ّكِ ُجِل َضِفيَرتَاِن يقال:  ناِحيَتَْيه. وقال ابُن الّسِ  إِذا كان للرَّ

 .فَْودانِ  للّرُجلِ : 

 ٍء.من كّلِ ْشي النّاِحيَةُ :  الفَْودُ و

 ما باُل الِعاَلَوةِ بينَ :  فاِن وَخْمُسِمائٍَة. قالأَلْ :  قال ؟، أَي بيَن الِعْدلَْيِن. وقال ُمعاويةُ ِللَبِيٍد. َكم َعطاُؤكَ  الفَْوَدْينِ  ، وقَعََد بين الِعْدلُ :  الفَْودُ و

 وهو مجاز. .الفَْوَدْينِ 

 .فَْوَدانِ  ، وهما الُجَواِلقُ  الفَْودُ و

 ، كأَْفواجٍ. أَفوادٌ :  ، والجمع الفَْوجُ :  الفَْودُ و

ْعفَراَن ، إِذا َخلَْطته ، مقلوٌب عن ُدْفُت ،  فُْدتُ :  ، يقال الَخْلطُ :  الفَْودو َدافَه يَُدوفُه ، وأَنشد األَزهريُّ :  ، مثل فاَده يَفودهو حكاه يَعقوب ،الزَّ

 :  لُكثَيِّر ، يَِصُف الَجَواِريَ 

ٍض  جــــــــَ هــــــــح رِّ مــــــــَ ِك يف كــــــــُ بحَر املِســــــــــــــــــــــح رحَن فــــــــَ بــــــــاشــــــــــــــــــــــِ  يــــــــُ

ن  و     ودُ ُيشـــــــــــــــــــــــــــــــــرُِ  جـــــــــــــــــــاِدييف هبـــــــــــــــــــِِ فـــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــــَ

  
 أَي َمُدوٌف.

ماَت ، ومنه قوُل لَبِيِد بن َربِيعَةَ يَْذُكر الحاِرَث بن أَبي َشِمر الغَسَّانّي ، وكان كلُّ َمِلٍك منهم ُكلََّما :  (1) فاَد يَفُود فَْوداً  ، الَمْوتُ :  الفَْودو

ر حتَّى صاَر في تاِجه َخَرَزاٌت كثيرةٌ   :  َمَضت عليه َسنةٌ زاَد في تاِجِه َخَرزةً ، فأَراد أَنه ُعّمِ

َا  تـــــــــِّ ِك ســـــــــــــــــــــــِ لـــــــــح ُ
َرزَاِت املـــــــــ جـــــــــَ  (2)َرعـــــــــَ  خـــــــــَ  ًة حـــــــــِ

ىت  و     ـــــــَن حـــــــَ رِي رُ  فـــــــادَ ِعشـــــــــــــــــــــح ُب شـــــــــــــــــــــامـــــــِ يـــــــح  والشـــــــــــــــــــــ 

  
 : وفي حديث َسِطيح

 فَازحملَ  به َشبحُو الَعَننح  فادَ أَمح 
َوايَات ، كالفَْيدِ  اي ، كذا في بْعِض الّرِ  ، بالَواو والياِء ، لُغَتَان َصِحيحتان. يَِفيدو يَفُود بالياِء ، وسيأْتي. والفَْوِز بالزَّ

 ، فهي واِويَّة ويائِيَّة ، ألَنَّ المصنِّف َذَكَرَها في المادَّتين. الفائِدةُ  واالسم ، وسيأْتي قريباً. َذَهاُب الماِل أَو ثَباتُه ، كالفَْيد فِيِهَما:  الفَْودو

  ذلك في فَيَد ، ألَن الكلمةَ يائِيَّة وواِويَّة.، وسيأْتي بعضُ  أَعطيتُه إِيَّاهُ :  أَنا أَفْدتُهو اْقتنَاه ،:  تَفَيََّدهو اْستفاَدهُ و أَفَاَدهُ و

ً  أَفَْدتو ُجلُ  فادَ :  ، هو من قَْولك أَهلكتُه َوأََمتُّهُ :  فاُلنا  :  بمعنى اإِلهالك اإِلفادةِ  ، إِذا مات ، قال َعْمرو بن َشأٍْس في يَِفيدُ  الرَّ

ٍ  قــــــــــد و  دح اِن صــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــَ ــــــــــح تـ تُ فــــــــــِ دح ــــــــــَ مح  أَف ُزوَرهــــــــــُ  جــــــــــَ

يــــــــــح     ِر بــــــــــِذي َأَوٍد جــــــــــَ بــــــــــِ ِد ُمســــــــــــــــــــــــح اقــــــــــِ نــــــــــَ َ
(3)ِش املــــــــــ

 

  
 نََحرتُها وأَْهلكتُها.:  أَفْدتها

، بالّضّم والهْمز ، وقد تقّدم أَنه قَِراَءةٌ لبعٍض ، وَحَملُوها على اإِلبدال ، وَذكره المصنُِّف أَيضاً في كتاب  الفَُؤادِ  لُغَةٌ في:  ، كَسَحابٍ  الفََوادُ و

 له.« البصائر»

دَ و  أَْشَرَف. ، إِذا الَوِعُل فوَق الَجبَلِ  تَفَوَّ
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 :  ، وأَنشد أَبو زيٍد للقَتَّال ُمِفيدٌ  أَي ُمتِْلفٌ  ، بالياِء ، ِمْفيادٌ و ، بالواو ، ِمْفوادٌ  َرُجٌل ِمتاَْلفٌ :  يقالو

قــــــــــــــــــاِ   ُر يف الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــِّ رحمــــــــــــــــــُ ُه تـــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــُ  انقـــــــــــــــــــَ

ُك مــــــــــــــاٍ  و     لــــــــــــــِ هــــــــــــــح يــــــــــــــدُ مــــــــــــــُ فــــــــــــــِ اِ   مــــــــــــــُ (4)مــــــــــــــَ
 

  
هكذا قالَهُ  بَهُ.صاحِ  واحٍد منهما ُكلُّ  يُِفيد أَي بالمال بينَهما ، يَتفايَدانِ  أَنَّهما:  والّصوابُ  ، هكذا قَوُل عاّمِة النّاِس  الِعْلمَ  يَتفاَودانَ  ُهما:  يقالو

 ابُن ُشَمْيٍل ، وهو نصُّ عبارتِه.

 ، ولو نََظرَ  وتَوقَّف شيُخنا في َوْجهِه الّصواِب ، ظانًّا أَنه من اختياراِت المصنِّف ، وأَنها َورَدْت واويَّةً ويائِيَّةً ، من غير إِنكارٍ 

__________________ 
 فاد الرجر يفيد إذا مات.املوت ا :  الفيد:  ( وسيبيت يف مادة فيد1)
 عشرين.:  ( يف التهذيب2)
 مسبر ا وجيش املناقد:  أراد بقوله بذي أود قدحاً من قداح امليسر ا يقا  له:  بذي أود ا قا  يف اللسان:  قوله:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 وهي أيضاً عبارة التهذيب.« خفيف التوقان إىل الفوز: 
 إذا ثبت له ماله.:  وفاد املا  نفسه يفيد:  يف التهذيب ا قا ( أي مستفيد ماٍ  كما 4)
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 ابملاِ  بيَنهما ا لزا  اإِلشكاُ . فَتَبم ر.:  ِإىل بَِقي ِة قوِ  ابن ُِشَيحٍر وهو
ا يستدرك عليه  : * وِممَّ

 الِخبَاِء ، أَي جانِبَه وناِحيَتَه. فَْودَ  اْرفَعْ :  من المجاز

 :  على الَهْيثَم ، أَي َجناَحْيَها ، وقال ُخفَاف فَْوَدْيَها وأَْلقَت العُقَابُ 

  ِ ــــــــح ل ــــــــُ ىَت تـ امــــــــَ هــــــــَ ــــــــح َديـ وح ــــــــَ ٍ   فـ ر انهــــــــِ هــــــــح ــــــــ   ــــــــَ  عــــــــل

ــــــــــــــــــــا و     ــــــــــــــــــــوا ب َزل ــــــــــــــــــــَ وحَديِ نـ ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَواِدي. فـ  ال

  
 ُرْكنَه.:  البَيتِ  فَْودَ  (1)واستلْمُت 

 أَْسفَِله ، حتَّى صار نِْصفَْيِن. كلُّ ذلك في األَساس. (2)َطَوْيُت أَعاله على :  فَْوَدْينِ  الِكتَابَ وجعلُت 

 أَي معروف ، يُصاُد به ، واألُنثى. َسبٌُع م:  الفَْهد:  [فهد]

ادو في ثِقَِل نَْومِه ، بالفَْهدِ  هيَُشبَّ :  فَْهدٌ  ، ورُجلٌ  أَْفُهدٌ وَ  فُُهودٌ :  ج .«فَْهدٍ  أَْنَوُم من». وفي الَمثَِل. فَْهَدةٌ   صاِحبَُها. الفَهَّ

ْيدَ : و في التهذيبو ادٌ :  ُمعَلُِّمهُ الصَّ ب في الَكْلب. فَهَّ  كالَكالَّ

ْحلِ  يُْسَمُر بِهِ  الِمْسمارُ :  الفَْهدو ى الَكْلَب ، قال الشاِعُر ، يَِصُف َصِريف نابَيِ الفَْحلِ  في واِسِط الرَّ  :   بَِصِرير هذا الِمْسَمارِ ، وهو الذي يَُسمَّ

ريُُه  ا َزئـــــــــــــــــــــــــــــــِ رب ٌ كـــــــــــــــــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــــــــــــــــ َ  ُمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رِيـــــــــــــُر     دٍ صـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــح رِيـــــــــــــرُهُ  فــــــــــــــَ  واســـــــــــــــــــــــــــرٍت صـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْحِل. الفَْهدِ  واِسطُ :  وقال خاِلدُ   ِمْسَماٌر يُْجعَُل في َواِسِط الرَّ

. االْستُ :  بهاءٍ  ، الفَْهَدةو  ، نقله الصاغانيُّ

. فََرُس ُعبَْيِد بِن مالٍك النَّْهَشِلّيِ  الفَْهَدةو  ، وهما الُخَشَشاواِن. َعْظَماِن ناتِئَان َخْلَف األُذُنَْينِ :  البَِعيرِ  فَْهدتَاو ، نقَله الصاغانيُّ

ُء في َصْدِره اللَّْحُم الناتِي:  الفَرِس  فَْهَدتَا: و انمثْل الِفْهَرْيِن. وهذا قوُل الجوهرّيِ. وفي اللس لَْحَمتَاِن ناتِئَتَاِن في َزْوِرهِ :  من الفََرِس  الفَْهدتانِ و

 :  عن يَِمينِه وِشَماله ، قال أَبو ُدَواد

وَن مـــــــــــــن  ِ كـــــــــــــَبن  الـــــــــــــُغضـــــــــــــــــــــــــــُ اح َدتـــــــــــــَ هـــــــــــــح  الـــــــــــــفـــــــــــــَ

ُك الــــــــــــــــض    بــــــــــــــــح َرِف الــــــــــــــــز وحِر حــــــــــــــــُ  ؟؟؟ِإىل طــــــــــــــــَ

  
 تَْكتَنِفانِه.لَْحَمتَاِن :  َصْدِر الفََرِس  فَْهَدتَا:  وعن أَبي ُعبيدة

ا يَِجبُ :  كفَِرحَ  الرُجُل ، فَِهدَ و ا يَْلَزُمه:  البن القطاع« األَفعال»وفي  ناَم وتَغَافََل َعمَّ ُدهُ. َعمَّ  تَعَهُّ

، وإِْن  فَِهدَ  إِن َدَخلَ  : َجَها فقالتْ وَصفَت اْمَرأَةٌ َزوْ »، وفي حديِث أُّمِ َزْرع  (4) في تََمدُِّده ونَْوِمهِ  الفَْهدَ  أَشبَهَ :  الرجلُ  فَِهدَ :  (3)في األَساس و

ا َعِهدَ  يِن والسُُّكوِن ، إِذا كان معها في البَْيت ، ويُوَصفُ :  قال األَزهريُّ « َخَرَج أَِسَد ، وال يَسأَُل َعمَّ بكثَْرةِ النَّْوِم ،  الفَْهدُ  َوصفْت َزْوَجَها باللِّ

ه. قال ابُن األَثير َشبََّهته به إِذا َخال بها ، وباألَسد إِذا رأَى وَغفََل عن َمعايِِب البَْيِت التي يَْلَزُمني إِصالُحها ، فهي تَِصفُه  (5)أَي نام :  َعُدوَّ

أَ ب :  اِئُر تأْتِي في، واألَخيِر نظ كَكتٍِف وإِبِلٍ  فِِهدٌ و فَِهدٌ  فهو بالَكَرِم وُحْسِن الُخلُِق ، فكأَنَّه نائٌم عن ذلك أَو ساٍه ، وإِنما هو ُمتَغافٌِل وُمتناِوٌم ،

 ل.

 فَأََد وَمَهَد.:  ، وكذلك َعِمَل في أَمِرِه بالغَيِب َجِميالً  ، إِذا له ، كَمنَع فاُلنٌ  فََهدَ :  ويقال:  للِّحيانّيِ « النوادر»في التّهذيب نقال عن و

أَو بعْكِس ذلك.  الثَّْوَهد ، بدٌل عن ثاءِ  الفَْوَهدِ  َعمٍرو. وزعَم يعقُوُب أَنَّ فاءَ  الغاُلُم السَِّميُن الِّذي َراَهق الُحلَُم ، كالفَْلَهِد ، قاله أَبو:  الفَْوَهدُ و

ّم ، وهذه عن الصاغانّيِ. كاألُْفُهودِ  تامُّ الَخْلِق ، وقيل ، هو النّاِعُم الُمْمتَلُئ ،:  فَْوَهدٌ و وغالم ثَْوَهدٌ  ةٌ :  وثَْوَهَدةٌ  فَْوَهَدةٌ  وهي ، بالضَّ ةٌ تامَّ تارَّ

 :  ناِعَمةٌ ، قال الراِجزُ 
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ا  فــــــــــــــن َرهــــــــــــــِ طــــــــــــــح ا مــــــــــــــُ ــــــــــــــ  ن ب  مــــــــــــــِ َداحتــــــــــــــُِ وحهــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  فـ

َردا    ـــــــــــــح اَلمـــــــــــــًا أَم ِ غـــــــــــــُ اح خـــــــــــــَ يـــــــــــــح َزَة شـــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــح  عـــــــــــــِ

  
 قُنَْينَاٌت بُْلٌق بقَفَا:  وفي التكملةـ  ع في:  األَفاِهيدُ و

__________________ 
واستلمت كاألصر ا ولعر نسخة :  ويف األساس« واشتملت:  ابلنسخ والذي يف األساسواستلمت كذا :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)

 أخر  من األساس وقعت با يدي الشارح.
 طويت أعاله وأسفله.:  ( األساس2)
 ( كذا ا ومل ترد العبارة يف األساس ا إلا وردت يف اللسان.3)
 يف كثرة نومه ومتدده.:  ( اللسان4)
 .«أي انم»الكويتية عبارة ( سقطت من املطبوعة 5)
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َرَحاَن   .أُفـحُهودٍ  ا كبَن ه مجحض َطرِيِ  الر َبَذةِ  ءِ عل  َموحِط  (1)َرحح
 : * َوبَِقَي عليه

بن َحكيم الساِجّي ، حدَّث عن ُشْعبَةَ.  فَْهد ، من فُقهاِء المدينة. ومحّمد بن إِبراِهيَم بنِ  الفَْهِديّ  األَنصاريّ  (2) فَْهدٍ  يحيى بُن َسِعيد بِن قَْيس بن

ثُو الحجاِز ، وأَبو َربيعةَ يَِزُد بُن َعْوٍف ، يُلَقَّب بِفَْهٍد. فَْهد وبَنُو  ُمَحّدِ

 الماِلكّي. كذا َذَكَره ابن أَبي الدم. فَْهدٍ  ٍر محّمُد بن القاسم بنبن ُسليماَن ، سَكَن ِمصَر وحدََّث عنه الطََّحاِويُّ وغيُره. وأَبو بك فَْهدُ و

 .فَيَّاَدةٌ و ُمتَفَيِّدٌ و ، فَيَّادٌ  ، وَرجلٌ  تَبَْختَر ، َكتفَيَّدَ :  فاد يَِفيُد فَْيداً :  [فيد]

جلُ  فَادَ :  الَمْوت ، يقال:  الفَْيدو  ، إِذا ماَت ، كفاَز وفاَظ. يَِفيد الرَّ

 ومات. َذَهب ، إِذا يَِفيُد فَْيداً  الماُل نْفُسه فادَ  أَو .الفائدة َكثَُر ، واالسم:  «األَفعال»له ، وفي كتاب  ثَبَتَ  ، إِذا يَِفيُد فَْيداً  نفُسه ِلفالنٍ  المالُ  فادَ و

ْعفََرانَ  فادَ و المرأَةُ  فاَدتو ، إِذا َدقَّه ثم أََمّسه ماًء. فَْيداً  الّزْعفََراَن والَوْرسَ  فادَ :  ، وهو مقلوٌب ، حكاه يعقوُب ، ويقال َدافَه:  يَِفيُده فَْيداً  الزَّ

يبَ  ةَ :  فَْيداً  الّطِ  :  َدلََكتْه في الماِء ِليَذُوَب ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ

ٍد  هـــــــَ رِّ َمشــــــــــــــــــــح ِك يف كـــــــُ بحَر املِســـــــــــــــــــــح رحَن فـــــــَ اشــــــــــــــــــــِ بـــــــَ ــــــُ  يـ

رِ ُ و     ن  ُيشـــــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــدُ  جـــــــــــــــاِدييف هبـــــــــــــــِِ فـــــــــــــــِ (3)مـــــــــــــــَ
 

  
 أَي َمُدوٌف.

ْعفََراُن والَوْرسُ  فَادَ و:  «األَفعال»وفي  .:  الزَّ  اْنَسحقَا عند الدَّّقِ

 َحِذَر شيئاً فَعََدَل عنه جانِباً. ، إِذا فاَد يَِفيدُ :  قيلو

عفراُن :  الفَْيدُ و أَتَتَْك. فائدةٌ فَْيداً  لك فاَدتْ : و البن القطَّاع« األَفعال»، واألَساس. وفي  (4)، كذا في الّصحاح  َحَصلَتْ :  الفائدةُ  له فاَدتو الزَّ

ْعفََراِن ، وقيل:  ، وقيل الَمُدوفُ   َوْرُده.:  َوَرُق الزَّ

 على َجْحفَلَِة الفََرِس. الذي الشَّعَرُ :  الفَْيدُ و

في نِْصِفها من الكوفَِة ، في َوَسِطَها ِحْصٌن َعلَْيه  بطريِق َمكَّةَ  بُلَْيدةٌ :  «المراصد»، وفي  قَْلعَةٌ :  ِة وقيلَموِضٌع بالباِديَ :  ماٌء ، وقيل:  فَْيدٌ و

َب أَجإِ وَسْلَمى تِِهم ، وهي قُرْ باُب َحِديٍد ، وعليها ُسوٌر دائٌِر ، كان الناُس يُوِدُعون فيها فََواِضَل أَْزَواِدهم إِلى حين ُرُجوِعِهم وما ثَقََل من أَمتِع

 ٍء.، َجبَلَْي َطيِّى

بَْلدةٌ بِنَْجٍد على طريق حاّجِ الِعَراِق :  فَْيدٌ :  وفي المصباح
 :  ، وأَنشد في اللسان لُزَهْير (5)

ر وا وقـــــــــالـــــــــوا مـــــــــَ مح :  مُث  اســـــــــــــــــــــــتـــــــــَ كـــــــــُ َربـــــــــَ  ِإن  َمشـــــــــــــــــــــــح

مـــــــَ     لـــــــح دُ :  مـــــــاٌء بشـــــــــــــــــــــرقـــــــّي ســـــــــــــــــــــَ يـــــــح كُ  فــــــــَ  َأوح رَكـــــــَ

  
 :  قَْريةٌ بيَن مكَّةَ والُكوفَِة ، وأَنشد : فَْيدٌ :  «شرح الفصيح»ِهشاٍم اللَّْخِمّي في وقال ابُن 

َر  تح يب َأهــــــــــح تــــــــــَ دَ لــــــــــقــــــــــد َأِشــــــــــحَ يــــــــــح  وغــــــــــاَدَرتح  فـــــــــــَ

اَن ابِدايَ     ُت َمصــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــح ًا بــــــــــِ ربح َي صــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــح  ِِبِ

  
ٍء في الجاِهليّة ، فلما قَِدَم َزْيُد الَخْيِل على َرُسوِل هللا ، ض بين أََسٍد وَطّيِ فاَلةً في األَر فَْيدٌ  كان:  قال الّسُكونيُّ :  قال أَبو ُعبَْيد في المعجمو

 .فَْيدَ  أَقَطعَه وسلموآلهعليههللاصلى

ى ى ، فقال:  هكذا في نسختِنَا. ووقََع في نُْسَخة شيِخنا بِن فاُلنٍ  بِفَْيدِ  تَُسمَّ َي ، بالمبنّي للَمْجُهول ، من َسمَّ يَْت.:  ُسّمِ  والصواب ُسّمِ

 وتأْويل القَْلعَة بالِحْصِن ال يَْخفَى بُْعُده.

ّجاجيَّ قد َرفََع اإِلبهاَم ، فقال:  قْلت يَتْ :  ووجْدت الزَّ التأْنيُث ، قاله ابُن  فَْيد والغالب على:  بن حاٍم ، أَّوِل َمْن نََزلََها ، قال شيُخنا بفَْيدِ  ُسّمِ

 :  االختياُر فيها عند سيبويِه َعَدم االنصراِف ، كما قال لَبِيد بُن ربيعة:  األَنبارّيِ ، قال التّدمريُّ 
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تح  لـــــــــــــــ  ٌة حـــــــــــــــَ رِّيـــــــــــــــ  دَ مـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح فـــــــــــــــَ اَوَرتح  بـــــــــــــــِ  وجـــــــــــــــَ

اِز     جـــــــــَ هـــــــــا (6)أَرحَض ا ـــــــــِ رَامـــــــــُ نـــــــــَك مـــــــــَ َن مـــــــــِ  ؟فـــــــــبَيـــــــــح
  

 «شرح الفصيح»وَصْرفُها جائز ، وقال ابُن ُدُرْستويه في 

__________________ 
 بل  بقفار ُخرحجان.:  ( يف معجم البلدان1)
 ابلقاف ال ابلفاء.« قهد»( صححه يف اللباب 2)
 .«مفيد»بد  « مفود»و « يف كر مشهد»بد  « يف كر مهجض»( مّر يف فود 3)
 مل ترد يف الصحاح. وهي عبارة األساس.« حصلت( »4)
وفـَيحد مثا  بـَيحض منز  بطري  مكة اه فلعر ما وقض للشــارح يف :  املصــباح اخل عبارة املصــباح الذي بيدي ويف:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصــرية5)

 .«نسخة أخر 
 أهر ا جاز.:  ويف املعلقات بشرحي الزوزين والتربيزي« أهر العرا »:  ( يف معجم ما استعجم6)
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ُخر يف:  يقو  ثعلب  .فائد حرُف التعرِيِف ا وال يقا  فـَيحد ال َيدح
ل في نظِمه للفصيحِ :  ثم قال شيُخنا  :  ورأَيُت في كتب األَمثاِل أَنَّه يوجد فيها َكْعٌك يُْضَرُب به الَمثَل ، ونَظمه شيُخ األُدباِء مالك بن المرحَّ

لـــــــــــــــــَك و  دُ تـــــــــــــــــِ ُر  فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــح ثـــــــــــــــــَ
َ

ٌة واملـــــــــــــــــ رحيـــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــَ

ِك     عـــــــــــح دَ يف كـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ رُ  فـ هـــــــــــَ ٌر ال  ـــــــــــُح ـــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــائ

  
َماُد الَحارُّ  بيَِدَك الَملَّةَ  تَِفيد أَن:  الفَْيدو . عن الُخْبَزةِ  ، وهي الرَّ  ، نقله الصاغانيُّ

. وقد َوِهَم الَمقْ  ع:  القَُريَّاتِ  فَْيدُ وَ  م ِذْكُره ، نَبَّه عليه الصاغانيُّ ِدِسيُّ في حواشيه ، فجعَلهما بَيَن الَحَرَمْين الشَِّريفَْين ، وهو غير فَْيد المتقّدِ

 واحداً.

 :  ، وأَنشد ابُن األَعرابيّ  فَْيد المذكور ِحَمى:  آَخُر ، قال الَمْقِدِسيُّ  ع:  فَْيدةَ  َحْزمُ و

مـــــــــَ   اَرَة وا ـــــــــِ ا بـــــــــَا صـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــن قـــــــــَ  ُ  حـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

     َ دِ محــــــــِ يــــــــح رِ  الــــــــفــــــــَ واطــــــــِ
َ
اِت املــــــــ نــــــــَ جــــــــِ دح ُ

وحَب املــــــــ  صــــــــــــــــــــــَ

  
 قال شيُخنا وهو َوَهٌم.

َدى. َذَكُر البُومِ :  يَّادُ الفَ و  ، ويقال الصَّ

 الّذي يَلُفُّ ما قََدر عليه فيأُْكلُه ،:  الفَيَّادو َميَّاداً ، أَي ُمْختاالً َميَّاالً. فَيَّاداً  فاُلٌن يَْمِشي على األَرِض :  ، يقال كالُمتَفَيِّدِ  ، الُمتَبَْختِرُ :  الفَيَّادو

 :  ، وأَنشد ابن األَعرابّيِ ألَبي النَّْجم ، فيهما كالفَيَّاَدةِ 

ِر  ــــــــــــــَ ث ــــــــــــــح يـ مــــــــــــــَ اٍث وال عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح ل ُ ــــــــــــــَ  مبــــــــــــــِ ــــــــــــــي  ل

ـــــــــــــــيـــــــــــــــَ  و     اَدةِ ل يـــــــــــــــ  ـــــــــــــــفـــــــــــــــَ رِ  ابل مـــــــــــــــِ َقصـــــــــــــــــــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــــ

  
فة. يَِفيدُ  الذي : الفَيَّادةُ و أَي هذا الّراِعي ليس بالُمتََجبِِّر الشَِّديِد العََصا.  في ِمْشيَتِه ، والهاُء َدَخلَت في نَْعِت الُمَذكَّر ، مبالغةً في الّصِ

 فائدةٌ  له فاَدت:  ، تقول منه من ِعْلم أَو مالٍ  استفْدتَ  ما هي:  ويَْستحِدثُه ، وقال الجوهريُّ  يَْستَِفيُده هللاُ تعالى العَْبَد من َخْيرٍ  أَفادَ  ما:  الفائدةُ و

 .فََوائِدُ :  ج ، وهي واويَّة يائيّة

ف ، فقال:  قال شيُخنا هاُب وتظرَّ  :  وزاد بعُض أَرباِب االشتقاق أَنها من الفُؤاِد حتّى اغترَّ بذلك شيُخ شيوِخنا الّشِ

ت  قــــــــــــ  ــــــــــــُ ؤاِد اشــــــــــــــــــــــــــتـ َن الــــــــــــفــــــــــــُ َدهح مــــــــــــِ   الــــــــــــفــــــــــــائــــــــــــِ
َدهح و     ُ  اي صـــــــــــــــــــــــــاِح بـــــــــــَذا شـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــِ فـــــــــــح  الـــــــــــنــــــــــــ 

  

َر   ــــــــــــــــَ َذا تـ اِس قــــــــــــــــ أَفــــــــــــــــئــــــــــــــــدةَ لــــــــــــــــِ  د الــــــــــــــــنــــــــــــــــَ

ِه     رحبــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ نح يف قـ َ
تح ملــــــــــــــــ دهح مــــــــــــــــالــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــائــــــــــــــــِ

  
 :  ، أَي َذَكِر البُوم ، قال األَعشى الفَيَّادِ  تََطيَّر من َصْوت:  فَيََّد تَْفييداً وَ 

ال  طحشـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــفـــــــــــَ ِر عـــــــــــَ يـــــــــــح اَء ابلـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــَ هـــــــــــَ  َويــــــــــــح

وحُت     ين صـــــــــــــــــــــــــــَ ؤحِنســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــُ اِة يـ اِدهـــــــــــــَ يـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  (1) فـ
  

َّاِل السابِِق  الُمِفيدُ :  ، ويقال ِضدٌّ  غيِري ، قاله الكسائيُّ ، وهو أَعَطْيتُه المالَ  أَفدتُ و ، استفْدتُه:  المالَ  أَفَْدتُ و  .المستِفيدُ  هو:  (2)في قول القَت

ْبحِ أَو غيِره ، قال يَْستَِفيد وفي حديِث ابِن َعبَّاٍس ، في الرُجلِ  يه يومَ :  الَماَل بطِريِق الّرِ وهذا :  ُكه. قال ابُن األَثيرأَي يوَم يَْملِ  يَْستِفيُدهُ  يَُزّكِ

جِل ماٌل قد حاَل عليه الَحْوُل ، قْبَل ُوجوِب الّزكاةِ فيه ماالً ، فيُِضيفُه  استفادو لَعَلَّه َمذهٌب له ، وإِالَّ فال قائَِل به من الفقهاِء ، إِالَّ أَن يكون للرَّ

ي الجميع. وهو َمذهُب   أَبي حنيفةَ وغيِره.إِليه ، ويَْجعَُل حولَهما واحداً ، ويُزّكِ

كلُّ واحٍد  يُِفيدُ  الِعْلَم ، أَي يتفاَودانِ  هما (3) صاِحبَهُ. وال تَقُلْ  واحٍد منها ُكلُّ  يُِفيد بينَهما ، أَي بالمالِ  يَتَفايدانِ  هما يقال:  قال ابُن ُشَمْيلٍ و

ِة ، هذا نصُّ عبارةِ ابِن ُشَمْيٍل. وقد تحامَ   قُل:  ل شيُخنا على المصنِّف ، هنا وهناِلَك ، وغلَّطه وأَطلَق القَْيَد ، وقالمنهما ، فإِنَّه قوُل العَامُّ

 ، ويتفادَّان ، ويتفاَدَداِن ، فأَغَرَب ، وزاَد في الطُّْنبُوِر نَْغَمةً وأَْطَرَب. يَتَفَايَدان

 واسٌم. َجبَلٌ :  فائِدٌ و
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__________________ 
 التهذيب ا ويهماء ابلياء املثناة التحتية املفازة ال ماء فيها ا وال يهتدي لطرفها.وما أثبت عن « وهبماء»:  ( ابألصر1)

 : قا « غطش»ابلغا املعجمة ا وفالة غطش  مظلمة ا ويف اللسان « غطش »كذا ابألصر والتهذيب واللسان والصواب « عطش »وقوله 
 اليهماء األرض الجي ال يهتدي فيها لطري  ا والغطش  مثله.

 : ين قوله( يع2)
 مهلك ماٍ  ومفيد ما ِ 

 والناس يقولون.:  يف التهذيب ا وبدهلا« وال تقر»( مل ترد كلمة 3)
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 : * ومما يستدرك عليه

 :  ، عن ثَعلٍب ، وأَنَشدَ  (1)َضَرَب :  من قِْرنِه فَيَّدَ 

ُدوراَِن  ا بصـــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ ُر َأطـــــــــــراَف ال اشـــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــَ ـــــــــــُ  نـ

وحِت     َ
َة املـــــــــ يـــــــــَ ٍ  َخشـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح ُض قــــــــــَ ُدواِإذا مجـــــــــَح يـــــــــ   فــــــــــَ

  
ة اللُّغَة.:  فَْيدٍ  وأَبو جِ بِن َعْمٍرو السَُّدوِسّيِ ، من أَئِمَّ  ُكْنيَةُ الُمَؤرَّ

لَِفيُّ  واةِ َسِميًّا. وتعقَّ  فَْيدُ  أَجاَزني من َهْمدانَ :  وقال الّسِ بَه الذََّهبِيُّ بأَن ابَن ماكوال ذَكَر ُحَمْيد بن عبِد الرحمن الشَّْعَرانِّي. وال أَعرُف له من الرُّ

ن :  السَُّدوسيَّ الذي ذكرناه. قال الحافظ فَْيدٍ  الَحسَّاب البغدادّي ، َرَوى عنه اإِلسماعيليُّ ، وذَكر أَبا فَْيد بن لَِفّي. وِممَّ ال يَِرُد على عبارة الّسِ

لِفيّ  ّيِ بن محّمد الَهْمَدانِّي ، من مشايِخ ابن نُْقَطةَ. فَيدُ :  أَتى بْعَد الّسِ  بن َمّكِ

 لَقَُب أَبي بكٍر محّمد بن َجْعفَر بن الَحسن بن محّمد ُغْندر الحاِفظ ، كذا في اللُّباب.:  الُمِفيدُ و

ة الشَّيعة. الُمفيِد والشيخ  ، من أَئِمَّ

 :  موضع ، وأَنشَد ابن األَعرابّيِ :  (2) أَْفيَادو

رح  ــــــــــَ قــــــــــاً بـ فــــــــــِ رحتــــــــــَ ِر مــــــــــُ يــــــــــح ُت لــــــــــه ابلــــــــــلــــــــــ  دح عــــــــــَ ــــــــــَ  قــــــــــًا قـ

اِء وَأصـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــايب     ادِ َذاَت الـــــــــــــِعشـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــَ ـــــــــــــح  أبَفـ

  
 َجبٌل بَِصِعيد مْصَر على النِّيل.:  فَْيَدةَ  وأَبو

 فصل القاف
 مع الدال املهملة

ِمَن :  . وقال أَبو زيادٍ قَتَاَدةٌ  كَجنَاةِ السَُّمِر يَْنبُُت بِنَْجٍد وتَِهاَمةَ ، واِحَدتُه (3)وَجنَاةٌ  َشَجٌر ُصْلٌب له َشْوَكةٌ كاإِلبَرِ :  ، كَسَحابِ  القَتَادُ :  [قتد]

ا القَتَادُ  الِعَضاهِ  خاُم فإِنه يَْخُرُج له َخَشٌب ِعظاٌم وَشْوَكةٌ َحْجنَاُء قصيرةٌ ، وأَّما القَتَادُ  ، وهو َضْرباِن ، فأَمَّ بُُت ُصعُداً ال اآلَخُر فإِنه يَنْ  القَتَادُ  الّضِ

، « القَتَادِ  ِمْن ُدوِن ذلَك َخْرطُ »ٌء ، وهو قُْضبَاٌن ُمْجتَِمعةٌ ، كلُّ قَضيٍب منها َمآْلٌن ما بَْيَن أَْعاَله وأَْسفَِله َشْوكاً. وفي الَمثل. يَْنفَِرُش منه شيْ 

أَي  تأُْكلها:  قَتَاِديَّةٌ  إِبلٌ :  عن أَبي َحنيفةَ و نَفَّاَخةٌ كنَفَّاَخِة العَُشر. (4) وهو ِصْنفاِن ، فاألَعَظُم هو الشَجُر الذي له َشْوٌك ، واألَصغَُر هو الذي له

ن عليه ، وذلك فتَْسمَ  فَتَْعِلفَه اإِلبلَ  أَي َشْوَكه فتُْحِرقَه القَتَادَ  أَي أَْن تَْقَطعَه:  التَّْقتِيدُ و .القَتَادَ  تَأُْكله ، أَي:  الشَّْوَكة. والذي في األُّمهات اللُّغِويّة

 : عند الَجْدب قال

يِن ِمَن  ِتيدِ اَي َربِّ َسلِّمح  التـ قح
َشْوَكه ثم يُْرِعيه إِبلَه  (5)ُء الرُجُل ويُْضِرم فيه النَّاَر حتى يُْحِرق َشَجٌر ذو َشْوٍك ال تَأُْكله اإِلبُل إاِلَّ في عام َجْدٍب فَيجي القَتَادُ : و قال األَزهريّ 

ى ذلك َِّد القَتَادُ  . وقدالتَّْقتِيدَ  ، ويَُسمَّ َح أَطرافُه بالنَّار. قال الشاِعُر يَِصف إِبلَه وَسقْ  قُت  :  يَه للناِس أَلبانَها في َسنَِة الَمْحلإَِذا لُّوِ

َن وَ  ا َزمــــــــَ ادِ تــــــــَر  هلــــــــََ تــــــــَ َر   الــــــــقــــــــَ لــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــ    (6)عــــــــَ
رُ     ا ُفصـــــــــــــــــــــــــــــــــُ ا هلـــــــــــــــــــََ يـــــــــــــــــــَ ًا َواَل حيـــــــــــــــــــَح  َرمخـــــــــــــــــــَ

  
خم ، وهو طيٌر بِيٌض. وقوله:  قوله ْغَوةَ ، َشبَّهها في بَياِضها بالرَّ يَْحيَا لها فُُصل ، ألَنَّه يُْؤثِر ال :  وترى لها َرَخماً على الشََّرى ، يعني الرَّ

 بأَلبانِها أَضيافَه ويَْنَحر فُْصاَلنَها وال يَْقتَنِيها إِلى أَْن يَحيا الناُس.

 أَقتادٌ  ج ل َرِمثَةٌ وَرَماثَى.، كما يُقَا القَتادِ  أَي من أَْكِله بُطونَها اْشتَكتْ :  وفَِرَحة كَسَكارى ، قَتَاَدىو قَتَِدةٌ  فهي إِبلُ  قَتَداً  ، كفَِرح اإِلبُل ، قَتَدتو

َحةَ فوجْدتُها هكذا ، وهو َصِريٌح في أَن  قُتُودٌ و أَْقتُدٌ و هذه ، هكذا في سائِر النُّسخ التي بأَيدينا ، بل راَجْعت األُصوَل منها المقروَءةَ الُمصحَّ

هاِت ،  الجموَع ِلقَتاٍد بمعنى الشَجِر ، وهذا ال قائَل به ، وال يَْعُضُده َسماٌع وال قِياٌس ، وراجعُت في الصحاح واللساِن وغيِرهما من األُمَّ

ْحِل ، وقيل القَتَدُ : و فَظَهَر لي من المراجعِة أَّن في ِعبَاَرةِ الُمَصنِّف َسقطاً ، وهو أَن يُقَال كةً ويُكسر َخَشُب الرَّ  أَْقتَادٌ  َجِميع أَداتِه. ج:  ُمَحرَّ
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ستقيُم الِعبَاَرةُ ويَْرتفع اإِلشكاُل ، وكان ذلك قْبَل ُمَراَجعتي لحاشيِة شيِخنا المرحوِم ، َظنّاً مني أَنَّ ِمثَْل هِذه ال وحينئذ ت .(7) قُتُودٌ و أَْقتُدٌ و

ُض لها ، ثم رأَْيتُه َذهَب إِلى ما َذَهبُت إِليه ، وراَجَع األُصوَل والنَُّسخَ   يتعرَّ

__________________ 
ونبه مصــحح اللســان « قوله ضــرب هكذا ابللســان أيضــاً ولعله مصــحف عن هرب ويد  له البيت املســتشــهد به»:  املصــرية( هبامش املطبوعة 1)

 هبامشه إىل ذلك ا واحتما  تصحيفها عن هرب.
 موضض ا عن ابن االعرايب ا وذكر البيت. ومل يرد يف معجم البلدان.:  «أفناد»:  ( يف اللسان2)
 ة.له ِسنفة وجنا:  ( اللسان3)
 .«مثرهتا»:  ويف الصحاح« له»بد  « مثرته»:  ( اللسان4)
 حيرت .:  ( التهذيب5)
 يف البيت ويف شرحه.« الثر »( التهذيب 6)
 .«وقتودة»( عن اللسان ا وابألصر 7)
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د فيها ِإال  الِعباَرَة املذكورة ِبَعيحِنها فقا  ح حَة فلم  َِ ُصـــــــَ
ُروَءَة امل َقح

بحُ  قـََلٍم ا كبَن ه َقد م وَأخ ر يف والظاهر :  امل ٌو وســـــــَ هح أَن ه ســـــــَ
ِر ا ال ُب الر حح َرُد هذه اجلموِع فِإهنا مُجوٌع ِلَقَتٍد ُ َر َكًة ا وهو َخشـــَ ها ا وهو ُمفح الذي  للَقَتادِ  ِعبارة اجلوَهريِّ وَأســـَقرَت بعضـــَ

ِر ا ومَجحُعه:  ا َأي ُ َر كةً  الَقَتدُ :  هو الشــــــَجُر الشــــــائُك ا ففي الصــــــحاح ُب الر حح ا ومثُله يف كثرٍي من  قـُُتودٌ و  أَقتادٌ  َخشــــــَ
واُب َلاعاً وِقياســـاً. قلت ها:  وِعبارُة الّلســـاِن بعَد قولِه : أُم هاِت الل َغِة ا وهذا هو الصـــ   الَقَتدُ : و  اشـــتكت بُطُوهَنا ما َنصـــ 

ِر ا وق:  اأَلِخريُة عن ُكرَاع الِقتحدُ و  ُب الر حح ِر ا وقير : الَقَتد:  يرَخشــَ ضُ :  ِمن أََدواِت الر حح يُض أَداتِه ا واجَلمح  أَقـحُتدٌ و  أَقـحَتادٌ  مجَِ
 :  ا قا  الطِّرِم احُ  قـُُتودٌ و 

هـــــــــا  مـــــــــ  يـــــــــُف وضـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــا الـــــــــَوجـــــــــِ َرتح َوأَدحَرجـــــــــَ طـــــــــِ  قـــــــــُ

وِر     جــــــــُ وِع ِإىل شــــــــــــــــــــــُ د  الــــــــن ســــــــــــــــــــــُ دشــــــــــــــــــــــَ تــــــــُ (1)األَقـــــــــح
 

  
 : وقال النابِغةُ 

َانٍَة ُأُجدِ  الُقُتودَ امنِح وَ   َعَل  َعريح
 :  وقال الراجز

ا  قـــــــــــَ وحهـــــــــــَ اًل عـــــــــــَ قـــــــــــح ُت هـــــــــــِ نـــــــــــح مـــــــــــ  يِن ضـــــــــــــــــــــــــَ بَنـــــــــــ   كـــــــــــَ

ادَ     تــــــــــــــَ ــــــــــــــح ا أَقـ قــــــــــــــَ نــــــــــــــِ ُدرنا  ــــــــــــــُح ي َأوح كــــــــــــــُ لــــــــــــــِ  َرحــــــــــــــح

  
 اسُمه النَّْعَماُن. وقال بعضهم : إِسحاقَ  ، رضي هللاُ عنه ، وقال ابُن الكلبّي وابنُ  َصَحابِيُّ  السُّلَِميُّ األَْنَصاريُّ  الحاِرُث بُن ِرْبِعّيٍ :  قَتاَدة أَبوو

بن  قَتَاَدةَ  بن بن ِدَعاَمةَ  قَتَاَدة أَبو الَخطَّابِ و َشِهَد بَْدراً ، ولم يذكره ابُن إِسحاَق وال اْبُن ُعْقبَةَ في البَْدِريِّيَن ، توفَِّي سنةَ أَربعٍ وخمسين.: 

 ، سمع أَنَساً وَسعيَد بن اْلمَسيّب وَغْيَر واِحٍد. تابِعيُّ  عزيِز ابن عمِرو بن ربيعةَ بن الحارِث بن َسُدوٍس السَّدوِسيُّ األَعَمى البَْصِريُّ 

بن َزْيٍد الظَّفَِرّي األَنصاِرّي  بُن النُّْعَمان اَدةُ قَتَ  أَبو َعْبِد هللا:  ؛ ويقال (2)أَبو ُعَمَر و تُُوفَِّي سنةَ ثمان َعْشَرةَ ومائة:  قال إِسماعيل بن ُعلَيَّةَ 

ه ، َشِهَد بَْدراً ، َسِمع النبيَّ  :  بَُكْير بن يحيى قال ، الُخْدِريّ  َسِعيد أَبو عنه روى ، وسلموآلهعليههللاصلىالَمَدنِّي ، أَخو أَبي َسعيٍد الُخْدِرّي ألُّمِ

 في كذا ، معنههللارضييه ُعَمُر ، ونزل في قبره أَبو سعيٍد ومحمُد بن َمْسلَمة ، والَحاِرث بن َخَزَمةَ ، اَت سنَة ثاَلٍث وعشِرين ، وصلَّى علم

جال أَسماءِ   عبد (3) ابنُ  عنه روى ، وَوْجَهه رأْسه وسلموآلهعليههللاصلىالقَْيِسّي ، قَْيس بن ثَْعلَبَةَ ، َمسَح النبيُّ  بن ِمْلَحانَ  قَتَاَدةو للَمْقِدسيّ  الّرِ

دفِّي ، قَتَادة غير هؤالِء ، قَتَاَدةُ  ، رضي هللاُ عنهما. وفي الصحابة من اسُمه َصَحابيَّانِ  ، الملكِ  بن  قَتَاَدةو بُن القَائِف ، قَتَادةو بن قَْيٍس الصَّ

والُد  قَتَاَدةو اللَّْيثِّي ، قَتَادةُ و األَنصارّي أَخو ُعْرفَُطةَ ، قتادةُ و ، (4)بن أَْوفَى  قتادةو بن َعيَّاٍش أَبو ِهشام الُجَرِشّي. قَتَاَدةو األَْعَوِر بِن ساِعَدةَ ،

ولهم قَتَاَداٌت غيُر :  بن َمْسلََمة الَحنَِفّي من ُشعََراِء الَحَماَسِة. قال قَتَادة يَِزيَد ، راِجْع تَْجِريد الذََّهبِّي وُمْعَجم ابن فَْهد ، واْستَْدَرك شيُخنا

 َمْعُروفين.

 :  ، قال عبُد َمنَاِف بُن ِرْبعٍ الُهَذِليُّ  َعقَبَةٍ  اسمُ  أَو معروفة ثَنِيَّةٌ :  ، بالّضمّ  قُتَائِدةُ و

مح  وهــــــــــُ كــــــــــُ لــــــــــَ ىت  ِإَذا َأســــــــــــــــــــــــح َدةٍ يف  (5)حــــــــــَ ائــــــــــِ تــــــــــَ ــــــــــُ  قـ

ُرَدا    ُة الشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ ال مـــــــــ  ُرُد اجلـــــــــَ طـــــــــح ـــــــــَ ا ت مـــــــــَ الن كـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــَ

  
 .قُتَائَِدةٌ  أَو ُكلُّ ثَنِيَّةٍ  َمْوِضٌع بِعَْينِه ، قُتَائِدةُ :  ، وقيل قُتائَِدةَ  أَي أَْسلَكوهم في َطريقِ 

بِعَْينِها ، أَو اسُم ماٍء ، حكاها الفاِرسيُّ بالقاف والكاف ، وكذلك ُرِوي بيُت الِكتَاِب بالَوْجَهْيِن ،  ة بالحجاِز ، أَو َرِكيَّةٌ :  (6) ، َكتَْنُصر تَْقتُدُ و

 : قال

ُتدَ َتذَك َرتح   َد َماِئَهابـَرح  تـَقح
 : ِلَجْبِر بن عبِد الرحمن ، وقبله:  الرجز ألَبي َوْجَزة الفقعَِسّي ، وقيل : ، قال الصاغانيّ  تَْقتُدَ  ونََصَب بَْرَد ألَنه جعَلَه بَدالً من
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 َجاَبتح َعَليحِه اِ ربحَ من رَِداِئها
 : وبعده

 (7)َعَتَك البَـوحُ  َعَل  أَنحَساِئَها و 
تين قُتُْنَدةُ و  َوْقعَتُه مشهورة ، ويقال فيه بالكاف أَيضاً. د ، باألَندلس:  ، بضمَّ

 ، هكذا في َعلَُم بَنِي ُسلَْيم:  كَسَحاٍب وُغَرابٍ  قتَادٌ و

__________________ 
 : ( ديوانه ا وصدره1)

 فعّد عما تر  إذ ال ار اع له
 عبد  .أبو عمرو وقير أبو عمر وقير أبو :  ( يف أسد الغابة2)
 وانظر أسد الغابة.« إبنه عبد امللك»( كذا ا ولعله 3)
 قتادة بن أوىف وقير قتادة بن أيب أوىف.:  ( يف أسد الغابة4)
 أسلكوها.:  ( معجم البلدان5)
 تقتد ابلفتح مث السكون ولء أخر  مفتوحة. وضبطه الزخمشري بضم الثانية.:  ( معجم البلدان6)
 .وبعده :.. تذكرت»جم البلدان ا وفيه : هذا الشطر قبر من مع« البو ُ »( ضبرت 7)

 فبّدت ا اجز من رعائها
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 َعَلٌم لَِبيِن ُسَليم. : الن سخ ا والّصواب ا َعَلٌم يف ِداير بين ُسَليحم ا ويف التكملة
 من ناِحية اليَمامِة. ع ، َوراَء الفَْلجِ :  القَتَادِ  َذاتُ و

 َجبٌَل.:  ، بالضم القُتُودُ و

 ، بَِكْسِر الّزاي وفتح التّحتيّة. فََرٌس ِلبَْكِر بِن َوائٍل ، وهي أُمُّ ِزيَمٍ :  القَتَاَدةُ و

لِ :  القَتَاِديُّ و . القَتَاَدة ، أَي فَرٌس كان للَخْزَرجِ ، ولَْيس َمنسوباً إِلى األَوَّ  المذكورة ، قاله الصاغانيُّ

 نُه وأَقُِطه.َكثَُر لَبَ :  الرُجلُ  قَتَْردَ :  [قترد]

ِدى : القَتَْردُ و ما تََرَك القَْوُم في َداِرِهم من الَوبَر والشَّعر والصُّوف.:  القَتَْردُ و ، َماٍل ، بالكسر ، أَي ماٌل َكثِيرٌ  قِتِْرَدةُ  َعلَْيهِ و ُء ِمن َمتَاع الرَّ

 البَْيِت.

، وهو الكالم األَخير ، نقالً  هكذا ذكَره الجوهريُّ  وِسَخاٍل ، ذو َغنٍَم َكثِيرٍ :  ر الراءِ ، بكس ُمْقتَِردٌ و ، بالضم ، قُتَاِردٌ و ، بالكسر ، قِتِْردٌ  هوو

 بالثَّاِء الُمثَلَّثَة ، كما َذَكْرنَاه بَْعدُ  فيه والُكّل تَصِحيٌف ، والصَّوابُ  كابِن َمنظوٍر في ِلسان العرب ، فإِنه أَورده كما ترى وَغْيرهُ  عن أَبي عبيد ،

 ً ح به أَبو عمٍرو قريبا كأَبي ُعبَْيٍد الَهروّي في الغَِريب الُمَصنّف نَْقالً عن شيِخه أَبي أُسامة  وَغْيُرهما في نواِدِره وابُن األَعرابّيِ  الشيبانيُّ  َصرَّ

 يُّ في الُمْزِهِر وتَْصِحيفات الّصحاح.، وعن أَبي ُموسى الحاِمِض وغيِر واحٍد ، ونقلَه السيوط

َكةً  القَثَدُ :  [قثد] ر ،:  ، وقال ابُن ُدريد نَْبٌت يُْشبه الِقثَّاَء ، أَو َضْرٌب منه:  ، ُمَحرَّ ، وفي  بهاءٍ  القَثََدة الِخيَاُر ، واحَدتُه هو أَو وهو الِقثَّاُء الُمَدوَّ

. القَثَدِ  ، أَي أَْكلُه:  ، بفَتْح فُسكون القَثْدُ و .(1) «بالُمَجاجِ  القَثَدَ  ُكليأْ  كان وسلموآلهعليههللاصلىأَنه »الحديث  كة ، نقله الصاغانيُّ  ُمَحرَّ

 :  ، قال ُحَصْيٌب الُهَذِليُّ  القَْطعُ :  ااْلْقتِثَادُ و

ا  هــــــــَ فــــــــِ َوائــــــــِ رٍو يف طــــــــَ مــــــــح ُم بــــــــُن عــــــــَ يــــــــح ــــــــَ ثـ عــــــــَ  خــــــــُ دح  تــــــــُ

يـــــــــــــٌر مُث      ٍه َرعـــــــــــــِ رِّ َوجـــــــــــــح دُ يف كـــــــــــــُ ثـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ قـــــــــــــح ـــــــــــــُ  يـ

  
 ، وقد أَشْرنا إِليه في َف َن د.« يُْفتَنَدُ »ويُْرَوى  : ، كما في اللسان. قلت القَثَدُ  أَي يُْقَطع َكَما يُْقَطع

، واقتصر أَبو عمٍرو على  قَُماُش البَْيتِ :  كبُْرقُعٍ وِزْبِرجٍ وَجْعفٍَر وُعاَلبطٍ  هو:  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال أَبو عمرو وغيره القَثَْرد:  [قثرد]

 ، بالضم. القُثَاِردُ و ، بالكسر ، الِقثِْردُ  هو:  األُولى ، وفسَّره بما قال المصنّف ، وقال ابُن األَعرابيّ 

َخالِ  هو:  َكَجْعفٍَر وُعلَبٍِط وُعاَلبِطٍ  القثردُ و (2)هو القربشوش :  وقال ُجُل الَكثِيُر الغَنَِم والّسِ ، وهو ولُد الضأِْن ،  (3)جمُع َسْخِل ، بالكسر  الرَّ

جُل ، إِذا كثَُر لَبَنُه وأَقُِطه.  ، فيهما. كالُمقَثِْرد ء من متاعه ،والردى أَو َكثِيُر قَُماِش البَْيتِ  وقد قَثَْرَد الرَّ

 من الناس. قِثِْرداً  رأَيتُ  : ، يقال َرةُ من النَّاِس والَكثْ  وفي قَْعِر العَْيِن ، نقَله الصاغانيُّ ، الغُثَاُء اليابُِس في أَْصِل الَكْرمِ :  كِزْبِرجٍ  ، الِقثِْردو

:  ، كما في التكملة (4)، بضم السين الُمهملة ، كذا هو مضبوط ، وهو َوْزٌن َغريب ، أَو أَنه بالفتح ، وهو الصواُب  كُسفَاِرجِ  القُثَاِردُ و

 َذاَلِذُل القَِميِص ونَْحُوها.

ِحيل والشَّعَر والَوبر قَِطُع الصُّوفِ :  كَجعفرٍ  الثَْقَردُ و  مما يَتُْركه القَْوُم في دارهم. وما ال يُْحَمل ِمن الَمتَاعِ ِعْنَد الرَّ

ْقلَه على أَبي عمٍرو ثم إِن هذه المادةَ َمْكتُوبةٌ بالُحْمَرةِ بناًء على أَنها من ِزيادات الُمَصنّف على الجوهرّي وأَنّها هي الصواُب ، كما أَحاَل ن

 بّي ، وأَن الُمثَنَّاةَ تصحيٌف ، مع أَّن الجوهريَّ نقَل بعضاً مما تَقدَّم في الُمثنَّاة عن أَبي ُعبيٍد ، وعليه العُْهَدة.وابِن األَعرا

كةً  القََحَدةُ :  [قحد] ، أَي ِمن َشْحِم  لَمأْنتَْيِن منهما بَْيَن ا هي أَو نفُسه ، السَّنَامُ  القََحَدةُ  أَو ، وهذه عن الصاغانيّ  كالَمْقَحَدةِ  أَصُل السَّنامِ :  ، محرَّ

ح به غيُر واحٍد ، َسنَاٌم  قََحَدةٌ  َصاَر له:  كذلك أَْقَحدَ و ، َكَمنَعَ  البعيُر ، قََحدَ و كأَْفلٍُس. أَْقُحدٌ و مثل ثََمرة وثَِماٍر ، قَِحادٌ  ج السَّنَام ، كما صرَّ

غَِر ، وقيل قََحَدتُه أَو َعُظَمتْ  كالقُبَِّة ، قاله ابُن ِسيده ، وإِْن ُهِزلَْت ، وكلُّ ذلك قريٌب بعُضه من  قََحَدةٌ  أَن ال يََزاَل لها:  إِْقَحاُد النّاقةِ :  بعد الّصِ

 بعٍض.

.كأَْقَحَدتْ  الناقَةُ  اْستَْقَحَدتِ و مخشريُّ  . أَورده الزَّ

 َعُظَم َسنَاُمها.:  ، أَي بالكسر ، لغة قَِحَدتْ و أَْقَحَدتو قُُحوداً  النّاقةُ  قََحَدت: و بن القَّطاعوفي األَفعال ال
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نَْت تَخفيفاً ، كفَْخٍذ وفَِخٍذ وَعْشَرة قَِحَدةٌ  ، وأَصله قَْحَدةٌ  بَْكَرةٌ :  والسكون ، وفي الصحاح ، بالفتح قَْحَدةٌ  ناقَةٌ و  فُسّكِ

__________________ 
 العسر.:  اجملاج( 1)
 القرنشوش.:  ( اللسان2)
خا :  يريد« »قوله ابلكسر( »3)  .«السِّ
 والقثارد كسفارٍِج.:  ( يف إحد  نسخ القاموس4)
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َرةٍ :  وَعِشَرٍة ا ويف حديث َأيب ُسفيانَ  ُت ِإىل َبكح  أُريد َأن أَُعرحِقَبها. َقِحَدةٍ  فُقمح
،  ِمْقَحاداً  صاَرتْ :  استَْقَحَدتْ و ، أَْقَحَدتْ و الناقةُ ، قََحَدتو ، َمقَاِحيدُ  ج ، أَي َضْخَمة السَّناِم ، القََحَدةِ  ، أَي َكبِيَرتُها:  ، بالكسر ِمْقَحادٌ  ناقةو

 :  قال

اِف اأَلزحَوادح  فـــــــــــــــَ وحِم اخلـــــــــــــــِ م الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ عـــــــــــــــِ طـــــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــــ

وٍط     طــــــــــُ اَء شــــــــــــــــــــــــَ وحمــــــــــَ رِّ كــــــــــَ نح كــــــــــُ ادح مــــــــــِ حــــــــــَ قــــــــــح  مــــــــــِ

  
 العَظيمةُ َجْنبَتَيِ السَّناِم.:  النَّاقَةُ العَِظيمةُ السَّناِم. والَشُطوطُ :  الِمقحاد:  هذا البيت قال األَزهريُّ في تفسير

:  واِحٌد فاِحٌد ، قال : وروى أَبو عمٍرو عن أَبي العَبَّاِس هذا الَحْرَف بالفاِء فقال : ، كذا في الُمحكم. وفي التهذيب ، إِتْبَاعٌ  قاِحدٌ  واِحدٌ و

ْنبُوُر. قَاِحدٌ  والصواُب ما رواه َشِمٌر عن ابِن األَعرابِّي ، يقال واِحدٌ   وَصاِخٌد ، وهو الصُّ

 .ِمن َزْيِد َمناةَ بن تَميم فُْرَساِن بَنِي يَْربُوعٍ  ، بدل من يَِزيد ، أََحد القَُحاِديَّة بن منهم أُمُّ يَِزيدَ  من العرب ، كثَُماَمةَ ، قَبِيلَةٌ  قَُحاَدةَ  بنوو

 ، رواه َشِمٌر عن ابِن األَعرابِّي. الفَْرُد الذي ال أََخ لَه وال ولَدَ  الرجل:  َكَكتَّانٍ و

َح غيُر واحدٍ  القََمْحُدَوةُ و والميم أَصِليّة ، وسيأْتي ِذكُرها  ُرباِعيَّةٌ  الكلمة:  ، وقيل قََماِحدُ  ما َخْلَف الرأِْس ، والجمع:  ، بِزيادة الميم ، وبه َصرَّ

 حد إِن شاَء هللا تعالى.في قم

 الُمْستَِطيل هو القَْطع الُمْستَأِْصل ، أَو هو القَْطعُ :  القَدُّ :  قََطعَه ، وهو مجاٌز ، وقيل : يَقُدُّه قَدًّا الطريقَ  قَدَّ  مطلقاً ، ومنه القَْطعُ :  القَدُّ :  [قدد]

.:  القَدُّ :  وفي بعض ُكتب الغَريب الشَّقُّ ُطوالً  هو أَو ، وهو قوُل ابِن ُدريد ،  القَْطُع ُطوالً كالشَّّقِ

أَي كَشّقِ الُخوصِة ِنْصفَْيِن ، وهو على الَمثَِل. وفي  «األُْبلَُمةِ  كقَدِّ  األَْمُر بَينَنا وبينكم»:  وفي حديث أَبي بكٍر رضي هللاُ عنه يوم السَِّقيفة

 كاالْقتَِدادِ  وقَطَُّك فقد استَوى َخطَُّك ، قَدُّك إِذا َجادَ :  وتقول .(1)قََطعَهُ َعْرضاً :  الشَّقُّ ُطوالً ، وقَطَّه:  (1) القَدُّ  القَلََم ، وقَطَّه ، قَدَّ :  األَساس

 بنصفيِن. فقَدَّه وَضَربه بالسَّْيفِ  في الُكلّ  التَّْقِديدِ و

أَي قََطَع  «، وإِذا تَقَاَصَر قَطَّ  قَدَّ  كان إِذا تََطاَولَ »:  وفي رواية .«اْعتََرَض قَطَّ  . وإِذاقَدَّ  في الحديث أَّن َعِليًّا رِضي هللاُ عنه كان إِذا اعتَلَىو

 ُطوالً وقََطَع َعْرضاً.

 .تَقَدَّدَ و ، اْنقَدَّ  وقد . كذلكقَدََّدهو اْقتَدَّهو

أَّن امرأَةً أَرَسلَْت إِلى »هو الَمْسُك الصغيُر ، فلم يُعَيِّن السَّْخلَة. وفي الحديث :  السَّْخلَةُ الماِعَزةُ. وقال ابُن ُدَرْيد:  ، وقيل ِجْلُد السَّْخلة:  القَدُّ و

أَراَد ِسقاًء َصِغيراً ُمتََّخذاً من ِجْلد السَّْخلِة فيه لَبٌَن ، وهو بفتْحِ القاف. وفاُلٌن ما  «قَدٍّ و َمْرُضوفَْينِ  بَِجْديَْينِ  وسلموآلهعليههللاصلىَرُسوِل هللا 

َء الصغيَر إِلى الكبيِر ، أَي ما يَْجعَُل الشي« إِلى أَِديمكِ  قَدَّكَ  ما يَْجعَلُ »، المثل  ومنه ، أَي السَّْيَر ِمن َمْسِك السَّْخلَة ، القَدِّ  ِمنَ  الِقدَّ  ْعِرفُ يَ 

ي  (2) يُْضَرب ن تَجعل أَْمَرك الصغيَر َعظيماً ،ء يَْحِملك أَ ، أَْي أَّي شي ٍء يُِضيف َصغيَرك إِلى َكبِيِركأَْي أَيُّ َشيْ  ومعنى هذا المثل للُمتَعَّدِ

 الِجْلُد الصغير.:  ُهنا القَدُّ :  أَي ما يَْجعَُل َمْسَك السَّْخلَة إِلى األَِديم ، وهو الِجْلُد الكاِمُل ، وقال ثعلب َطْوَرهُ ، ولَمن يَقيس الَحِقيَر بالَخطيِر.

ه لَقَاُب قَْوِس أَحِدكم وَمْوِضع»حديُث ال السَّْوُط ، ومنه:  (3) القَدُّ و ْنيَا وما فيها قَّدِ أَي « لَِقيُد قَْوِس أََحِدكم»وفي أُخَرى « في الَجنَِّة َخْيٌر ِمَن الدُّ

 قَْدُر َسْوِط أََحدِكم وقَْدر الَموِضع الذي يََسُع َسْوَطه من الَجنّة خيٌر من الدُّنيا وما فيها.

ُجِل.:  القَدُّ و ءِ أَي قَْدُر الشي القَْدرُ :  القَدُّ و  قَاَمةُ الرَّ

ُجل واألَْولَى إِرجاعه إِلى الشي تَْقِطيعُه:  القَدُّ و ُجل ، ولو قال اْعتِدالُه:  القَدُّ و ءِ أَي الرَّ ُجِل وقَْدُر الشي:  ، أَي الرَّ ِء وتَْقِطيعُه وقَاَمةُ الرَّ

 السَّْبِك.واعتدالُه ، كان أَْحَسَن في 

ً  وسلموآلهعليههللاصلىأُتِي بالعَبَّاِس يوَم بَْدٍر أَسيراً ولم يَُكْن عليه ثَْوٌب ، فنَظر له النبيُّ »وفي حديث جابٍر   هللا عبدِ  قَميصَ  فَوَجُدوا ، قميصا

ٍ  بن]  ، أَي االعتداِل والِجْسِم. القَدِّ   َحَسنُ أَي كان الثوُب َعلى قَْدِره وُطوِله. وُغالمٌ  «عليه ، فكساه إِيّاه يقَدَّد (4) [أُبَّي

 جاِريَةٌ َحَسنَةُ :  (5)ومن الَمَجاِز :  السَّْيِف ، أَي ُجِعل َحسَن التْقِطيع ، وفي األَساس قَدَّ  فاُلنٌ  قُدَّ :  ، أَي َحَسُن التقِطيع ، يقال القَدِّ  ٌء َحَسنُ وشي

 ، أَي القاَمِة والتقِطيع ، وهي القَدِّ 
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__________________ 
 قّده طواًل ا وقطّه عرضاً.:  ( عبارة األساس1)
 يضرب يف إخطاء القياس.:  ( يف جممض األمثا 2)
( اعتمدان ضـــــبطها ابلفتح عل  أهنا عطف عل  الذي ســـــبقها ا وقد وردت يف ا ديث ا وضـــــبطت يف القاموس أيضـــــاً ابلفتح ا وضـــــبطت يف 3)

 ابلكسر ضبرت قلم.اللسان ابلكسر. وضبطت يف التهذيب 
 وهو ما أثبتنا زايدته.« عبد   ا أي ابن أيّب كما يف اللسان:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 حسنة التقطيض ا وهي مقدودة.:  جارية حسنة القّد وهو القوام ا كما يقا :  ( نص األساس5)
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ُض الَقليُر يف  أَُقديف  ج ا َمقحُدودةٌ  دٍّ ا وهو اجَلمح َلة والقامِة ا الَقدِّ  كَبشــــــُ خح  أَِقد ةٌ و  ابلكســــــر ا ِقَدادٌ  يف الكثريو  مبعىن ِجلحِد الســــــ 
ِر. الَقدِّ  ا ابلضم ا يف ُقُدودٌ و  اندر ا  مبعىن القاَمِة والَقدح

 عَهما ، وهو َمجاز.َخَرقَُهما وقَطَ :  قَدًّا (1)الفاََلةَ  قَدَّ و المسافُِر المفاَزة ، قَدَّ :  ، يقال َخْرُق الفَاَلةِ :  القَدُّ و

أَي يُقَطع ويَُشّق لئالَّ يَْعِقَر  «السَّْيُر بين إِْصبعينِ  يُقَدَّ  نََهى أَن»:  قََطعَه وَشقَّه. وفي حديِث َسُمَرةَ :  قَدًّا الكالمَ  قَدَّ :  ، يقال قَْطُع الَكالمِ :  القَدُّ و

 يُتَعَاَطى السَّْيُف َمْسلُوالً.الَحِديُد يََدهُ ، وهو َشبِيهٌ بَنَْهيِه أَن 

 أَن أَْكلَه يَِزيد في الِجَماعِ فيما يقال.:  ، وفي التكملة َسَمٌك بَْحِريٌّ :  بالضم ، القُدُّ و

وفي حديث ُعَمر إِناٌء من ِجلد ، والِقْحُف إِناٌء من خشب ، :  الِقدُّ  وال قِْحٌف ، (2) قِدٌّ  مالَه:  يقولون ِإناٌء من ِجْلدٍ :  بالكسر ، الِقدُّ و

من  يُقَدُّ  الذي السَّْيرُ :  الِقدُّ و ، (3)، وكالهما لُغَة في الفتح  السَّْوطُ :  الِقدُّ و يريد ِجْلَد السَّْخلَة في الَجْدب. «الِقدَّ  يَأْكلون كانوا» عنههللارضي

 غير فَِطيٍر فيُْخَصف به النِّعاُل ، وتَُشدُّ به األَقتاُب والَمَحاِمُل. ِجْلٍد غيِر َمْدبُوغٍ 

ِعقِ  واِحُده الِقدَّةُ و  :  أَخصُّ منه ، وقال يَزيد بن الصَّ

ُم  تـــــــــُ نــــــــــح اِط وكـــــــــُ يـــــــــَ رِيـــــــــِن الســـــــــــــــــــــــِّ مـــــــــح تـــــــــَ مح لـــــــــِ تـــــــــُ َرغـــــــــح  فــــــــــَ

  
ضِ    رحبـــــــــَ ر  مـــــــــَ ا كـــــــــُ نـــــــــَ مح اِبلـــــــــقـــــــــَ كـــــــــُ يـــــــــح لـــــــــَ ب  عـــــــــَ  ُيصــــــــــــــــــــــَ

  
 :  أََسدٍ فأَجابه بْعُض بني 

ّرَِن  ا َأنح لـــــــــــــَُ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ ل م عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح بـ د انَ َأعـــــــــــــِ ـــــــــــــِ  ق

ّرِنح و     نح ملَح ميــــــــــــــَُ هُ مــــــــــــــَ د  ِض  قــــــــــــــِ طــــــــــــــ  قــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ (4)يـــــــــــــــَ
 

  
 .أَقُدٌّ  والجمع

 من الناس. الطَِّريقَةو الِفْرقَة:  الِقدَّةُ و

دة ، وأَنه اسُم ماٍء لهم ، ، هكذا في النُّسخ ، وهو غلٌط ، والصواب اسُم ماِء الُكاَلِب ، وا ماٌء ِلِكالبٍ :  الِقدَّةو لُكاَلب بالضّم ، تَقدَّم في الموحَّ

ى الُكاَلب ،:  ونصُّ التكملة  في األَخير ، عن الصاغانّي. ويَُخفَّفُ  ماٌء يُسمَّ

اءُ  (5) قَِدداً  َطراِئقَ  (ُكّنا) عزوجلقوله  َهَوى ُكّلِ واحٍد َعلَى ِحَدةٍ ، ومنه إِذا كان الِفْرقَةُ ِمن الناِس :  الِقدَّةُ و  يقول حكاية عن الِجنّ  : قال الفرَّ

قيَن ُمسِلميَن وغيَر ُمسلميَن ، قال:  قَِدداً :  ، وقال الّزّجاج (6) فَِرقاً ُمْختَِلفَةً أَْهَواُؤَها كنا أَي َوَأاّن ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا )وقولُه :  ُمتفّرِ
قَْت حاالتُهم وأَهواُؤهم:  قَِدداً  . وصار القَْومُ قِدَّة جمع قَِدداً :  وقال غيُره (ُكّنا َطراِئَق ِقَدداً )م هذا تفسير قوله (7) (اْلقاِسُطونَ   وقد تَفرَّ

قُوا  تَقَدَُّدوا  وتَقَطَّعُوا. قَِدداً  (8)تَفَرَّ

ين ، ومثلُه في التكملة بخّط الصاغانّي ،  ، كِمَدقٍّ  الِمقَدُّ و ، هكذا بالكسر مضبوٌط في سائر النُّسخ التي بأَيدينا ، وَضبَطه هكذا بعُض الُمَحّشِ

الّصواُب أَنه بالضّم ، ألَن ذاك هو المشهور المعروف فيه ، ألَنه ُمْستَثْنًى من المكسور كمحل وما معه ، فَضْبُط بعِض :  وَشذَّ شيُخنا فقال

 الِجلد. بها يُقَدُّ  َحِديَدةٌ  الِمقَدَّةُ : و أَرباِب الَحواِشي له بالَكْسِر ألَنَّه آلَةٌ َوَهٌم ظاِهٌر ، انتهى ، والذي في اللسان

 قََطعَها ، وَمفاَزةٌ ُمستِقيَمةُ  : المفاَزةَ  قَدَّ و قََطعَتْه ،:  الَطِريقُ  قَدَّتْهو ، أَي القَْطع ، القَدِّ  ، لَكْونِه َموِضعَ  الطَِّريقُ :  ، أَي بالفتح كَمَردٍّ  الَمقَدُّ و

 ، وهو َمجاٌز كما في األَساس. (9)أَي الطريق  الَمقَدِّ 

 قُْرَب أَْذِرَعاٍت ، كما هي في َطَرف َحْوَرانَ :  وقيل ة باألُرُدّنِ يُْنَسب إِليها الَخْمرُ :  (10) الَمقَدُّ و ، الَمَكاُن الُمْستَِوي القاُع وهو:  بالفتح الَمقَدُّ و

 :  في الَمراِصد والُمْعَجم ، قال َعْمُرو بن َمْعِديَكِربَ 
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ا وَ  بـــــــــن حـــــــــِ لـــــــــَ َة ُمســـــــــــــــــــــــح بحشـــــــــــــــــــــــَ َن كـــــــــَ وا ابـــــــــح رَكـــــــــُ ـــــــــَ مح تـ  هـــــــــُ

وُه و     عـــــــــُ ـــــــــَ نـ مح مـــــــــَ رحِب  (11)هـــــــــُ نح شـــــــــــــــــــــــُ دِّيمـــــــــِ قـــــــــَ َ
 املـــــــــ

  
__________________ 

 وقّد الفالة واللير قّداً.:  ( اللسان1)
 اللسان ابلفتح.( ضبطت يف 2)
 السوط ابلفتح فيهما.:  جلد السخلة ا والَقدّ :  ( مّر قريباً الَقدّ 3)
 :  وبعده« .. ومن ال ميرن»:  ( يف التهذيب4)

ـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــرمي ولـــــــــــــــــــرتي  ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا اجلـــــــــــــــــــار ال ـــــــــــــــــــب  جنـــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــض    ـــــــــــــــر يف أطـــــــــــــــراف ســــــــــــــــــــــــــــرب ممـــــــــــــــن  هبـــــــــــــــا اخلـــــــــــــــي

  

 .11( سورة اجلن اآية 5)
 أهوا ان.:  ( التهذيب6)
 .14اآية ( سورة اجلن 7)
 داخر األقواس عل  أهنا من مو القاموس ا وهي ليست فيه.« تفرقوا»( يف املطبوعة املصرية وضعت 8)
 وقّد املفازة قطعها ا وهو مستقيم الَقد  أي الطري .:  ( األساس9)
 َمَقُد ابلتحريك ا وحك  فيها رواايت حو  تشديد الدا  وختفيفها.:  ( يف معجم البلدان10)
 شغلوه.:  التهذيب ومعجم البلدان ( يف11)
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ََّخذُ ِمن العََسِل ، :  ُمخفّفة الدالِ  الَمقَِديّ :  ونّصه هناك َغِلَط الَجْوَهِريُّ في تَْخِفيِف َداِلَها ، وَذَكرها في َمقَدو شراٌب َمنسوٌب إِلى قَْريٍَة بالشاِم يُت

 :  قال الشاِعرُ 

يــــــــــــــــــــــاًل  لــــــــــــــــــــــِ وَم قــــــــــــــــــــــَ ِر الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــِّ  عــــــــــــــــــــــَ

هح     ـــــــــــــــــ  ي ارِســـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ ِت ال ـــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــــِ َن ب ـــــــــــــــــح  اَي اب

  

وح  ـــــــــــــــــــــَ يـ ـــــــــــــــــــــح ُروا ال ـــــــــــــــــــــَ اقـ دح عـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ مح ق  ِإهنـــــــــــــــــــــ ُ

رَااًب     هح َم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِدي قــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 قَْريَةٌ بالشام.:  وقد غِلط في قوله:  انتهى ، قال الصاغانيّ 

 القريَةُ بتشديد الداِل.

ّيِ  بالتخفيف غير الَمقَِديُّ  الشََّرابُ و قَيَّات الَمقَّدِ  :  بالتشديد ، يُتَّخذُ من العََسِل ، وهو غير ُمْسِكٍر ، قال ابُن قَْيِس الرُّ

ِداي   قـــــــــــــــــــَ ا  مـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــِ ه   ل  َأحـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ 

و ُ     مـــــــــــــــُ ر  الشـــــــــــــــــــــــــــــ  رَااًب ومـــــــــــــــا حتـــــــــــــــَِ  ِس شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ي:  وسمْعُت َرجاَء بن َسلمة يقول:  وقال َشِمرٌ  :  بِنِْصفَْيِن. انتهى نصُّ الصاغانّيِ وفي النهاية والغَِريبَينَ  قُدَّ  بما (1)ٌف يَُشبَّه ِطاَلٌء ُمنَصَّ  الَمقَّدِ

ي  بِنِْصفَْيِن ، وقد تَُخفَُّف دالُه ، وهكذا رواه األَزهريُّ عن أَبي عمٍرو أَيضاً. قُدَّ  ءٍ ِطاَلٌء ُمنَصٌَّف ُطبَِخ حتى َذَهب نِْصفُه ، تشبيهاً بشي الَمقَّدِ

أَيضاً ، وهو داٌء يصيب  قَدَّ و القَُدادِ  علَْيه الطَّعَاُم من أَقدَّ : و وفي األَفعال البن القطَّاع ، *[بالضم]قُدَّ  َوَجٌع في البَْطِن ، وقدْ :  كغَُرابِ  ، ادُ القُدَ و

بير . القَُدادِ  هو من «َعلَْيه وشاِرِب َصْفٍو َسيَعَضُّ به َسيُقَدُّ  ُربَّ آِكِل َعبِيطٍ »قال لمعاويةَ في جواٍب :  اإِلنساَن في َجْوفِه ، وفي حديث ابِن الزُّ

ً :  ويدُعو الرُجُل على صاِحبه فيقول ً فََجعَلَه هللاُ »:  . وفي الحديثقَُداداً  َحبَنا  .(2)االستسقاُء :  والَحبَنُ «. قَُداداً و  َحبَنا

 قالَه ابُن حبيب. ِمن بَِجيلَةَ  بَْطنٌ  : بِن َزيد بن الغَْوث بن أَْنَمار بُن ثَْعلَبَةَ بِن ُمعَاويةَ  قَُدادُ و

 ِذ واليَرابيعِ.من أَسماِء القَنَافِ :  القََدادُ  : وفي التكملة القُْنفُذُ واليَْربَوُع.:  كَسَحابٍ  ، قََدادٌ و

تصغيُر ِمْسحٍ ،  ُمَسْيٌح صغيرٌ  (4) [كُزبَْير] القَُدْيدو ، بالكسر ، جمع بُْرَمٍة ، وهي الِقْدُر من الِحَجارة. َجبٌَل به َمْعِدُن البَِرامِ :  (3) َكفُْلفُلٍ  قُْدقُدٌ و

ماٌء بالحجاِز ، وهو مصغَّر ، وقد وَرَد :  قَُدْيدٌ : و اسم َواٍد بعَْينِه ، وفي الّصحاح القَُدْيدو َرُجل. اسمُ :  القَُدْيدو بالكسر ، يَْلبَسه أَطراُف الناِس.

َمْوِضٌع ، وبعضهم ال يَصِرفه ، يجعله اسماً للبُْقعَة :  قَُدْيدٌ و:  بين مَكةَ والمدينِة ، وقال ابُن ِسيَده ع هو:  ِذكُره في الحديث. وقال ابن األَثير

 قَُدْيدَ  من (5)كان رُجالً ِمنَّا ، وكان ظريفاً شاعراً وكان يكون بمكَّةَ وَذِويها :  ، ومنه قوُل عيسى بن َجْهَمةَ الليثّيِ وَذكَر قَْيَس بن َذِريح فقال

 َها.َوَسرَف وَحْوَل َمكَّةَ في بواِديها ُكلِّ 

 الوائلّي. : ، إِلى غاِضرةَ بَطٍن من قَْيٍس ، وقيل الغاِضِريّ  بن عبد هللا ، وفي اللسان َعْبس بن ِجدَّان فَرُس قَْيس:  قَُدْيدو

 : من البالد اليََمانِية ، قال ع:  يُْفتَح قدو ممدوٌد ، عن الفارسّي ، ، بالضمّ  قُْدقَُداءُ و

َهٍر ِمنح  ُقَداءَ َعَل  َمنـح  وَموحرِدِ  ُقدح
رُ :  القَِديدُ و َر ، اللَّْحُم الُمَشرَّ  ما قُِطَع منه ِطَواالً. هو أَو ، أَي الَمْملُوح ، الُمَجفَُّف في الشمس ، الُمقَدَّد الذي قُِطَع وُشّرِ

دُ »وفي حديث ُعْرَوةَ  بَاِء ، وهو ُمْحِرٌم. قَِديدَ  كان يَتََزوَّ  الّظِ

 .القديد فِْعلُ  : التَّقِديدو الثَّْوُب الَخلَُق.:  القَِديدو فَِعيل بمعنى مفعول.

تُبَّاُع  هم:  َضمُّ وال يُ  ، بالفتح القَِديديُّونَ  «للقَِديِديِّينَ  ال يُْقَسم ِمَن الغَنِيَمِة للعَْبِد وال لألَِجيِر وال»ُروَي عن األَْوَزاِعّيِ في الحديث أَنه قال و

نَّاعِ ، كالشَّعَّابِ  هكذا يُْرَوى بالقاف وكسر الدال ، وقيل :  ، معروٌف في كالم أَهِل الشام ، قال ابُن األَثير والبَْيَطارِ  والَحدَّاد العَْسَكِر ِمن الصُّ

قُون في  التقَدُّدِ  هو من:  و ِمْسٌح َصغيٌر ، وقيل، وه (7) القَِديدَ  (6)بضّم القاِف وفَتْح الدَّاِل ، كأَنَّهم لِخسَّتِهم يَكتَُسون  ِق ، ألَنهم يَتفرَّ والتَّفَرُّ

ِق ثِيَابِِهم ، وتَْصِغيُرهم تَْحقيٌر لشأْنِهم ، ويُْشتَم الرجُل فيقال وهو ُمْبتََذٌل في :  ، قال الصاغاني قَُدْيِديّ  ، ويا قَِديِديُّ  يا:  البالِد للحاَجِة وتََمزُّ

 أَيضاً. كالم الفُْرس
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__________________ 
 مشّبه.:  ( التهذيب ومعجم البلدان1)
 ما با معكوفتا سقرت ابملصرية والكويتية. (*)
قي.:  ( ا  2)  مصدر األح  ا وهو الذي به السِّ
 ِقدِقد ابلكسر والتكرير ا ومثله يف التكملة.:  ( يف معجم البلدان3)
 ( زايدة عن القاموس.4)
 ودوهنا.:  اللسان( يف 5)
 .«يكتسبون»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 لوا بذلك بتقدد ثياهبم.:  ( ضبطت يف اللسان هنا بفتح القاف وقد مّرت قريباً كزبري ا ُمسيح صغري. ويف التكملة7)
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الِكْنِدّي ، وَعْمٌرو هو أَبوه األَصليُّ الحقيقيُّ الذي َولََده ،  دِ بُن َعْمٍرو ، ابُن األَْسوَ  ِمْقَدادُ  (1)أَبو َعْمرو ، وقيل أَبو َسِعيٍد :  أَبو األَسود ، وقيلو

ا َوفََد َمكَّةَ ، فنُِسب إِليه نِْسبَة َوالٍء َوتَِريبٍَة ، ال نِْسبَةَ ِوالَدةٍ  بن َعْمِرو بن ثَْعلَبَةَ بن ماِلِك بن  الِمْقدادُ  ، وهو وأَما األُسوُد فكان حالَفَه َوتَبَنَّاه لمَّ

أَصاَب دماً في قَْوِمه فلَِحق :  الَحْضَرِمّي ، قال ابن الَكْلبّي ؛ كان َعمرو بن ثَْعلَبةَ :  البَْهَرانِّي وقيل (2) بِن عامِر ابن َمْطُروٍد ربيعةَ 

َج هناَك امرأَةً ، فََولََدْت له َوقََع بينه وبين أَبي ِشْمِر بن  المقدادُ  َكبِرَ  ، فلما الِمْقَدادَ  بَحضَرموَت ، فحالََف ِكْنَدةَ ، فكان يقال له الِكْنِدّي ، وتزوَّ

ْهِريَّ ، وكتبَ   إِلى أَبيه فقِدَم عليه ، فتَبَنَّى ُحْجِر الِكندّي ُمنَافََرةٌ ، فَضَرب ِرْجلَه بالّسيف وَهَرب إِلى َمّكةَ ، فحالََف األَسوَد بن عبِد يَغوَث الزُّ

بن  المقداد:  قيل له (3) (اْدُعوُهْم آِلابِئِهمْ )بُن األَسوِد ، وغلََب ِعليه ، واشتهَر به ، فلما نََزلَْت  قدادُ المِ :  ، وصاَر يقاُل له الِمْقَدادَ  األَْسَودُ 

بَْيِر بن َعْبِد المطَِّلب ابنةَ عّمِ النّبّيِ  َصَحابِيٌّ  عمٍرو ، َج ُضبَاَعةَ بنَت الزُّ َد بَْدراً وَشهِ  ، الِهْجرتينِ  وَهاَجرَ  ، وسلموآلهعليههللاصلىتََزوَّ

ْهِريُّ  واألَْسَودُ  والَمَشاِهَد بعَدَها. اُء الَحِديث َظنًّا قدو إِليه آنفاً ،كما أَشرنا  َربَّاهُ أَو تَبَنَّاه فنُِسَب إِليه بن َعْبِد يَغُوَث الزُّ أَي  أَنَّه منهم يَْلَحن فيه قُرَّ

، وهو َغلٌَط ، كما  ، أَي إِذا ذُِكَر في َعمود نَسبِه بعَد أَبيه َعمٍرو ، كما َذَكَره المصنُِّف ، كأَنَُّهم يَْجعَلُون ابَن األَسود نْعتاً لعمٍرو َجدُّه األَسودَ 

ةُ ِوالدةٍ ، كما هو مشهور. للمقدادِ  ِد نعتٌ قال ، إِنما ابُن األَسوَ  ةُ تَْربِيَة وِحْلٍف ال بُنُوَّ  ، بُنُوَّ

اشتقاقُه من القَْوِد مثل الَكْينُونة من الَكْوِن ، كأَنََّها في ِميَزاِن فَْيعُوٍل ، وهي في اللَّفظ  : ، يقال قَيَاِديدُ  الناقَةُ الطَِّويلةُ الظَّْهِر. ج:  القَْيُدودُ و

بل :  إِنما أَراَد تَثِْقيل فَْيعُوٍل ، بمنزلَِة َحْيٍد وَحْيُدوٍد ، وقال آخرون:  زائدةٌ ، وقال بعُض أَهِل التصريف القَْيُدودِ  لُوٌل ، وإِحَدى الدالَْيِن منفَعْ 

لوا الواَو األُولَى ياءً  (4)تُِرك على لَْفِظ ُكونُونَة  ات َحوَّ مَّ  ِليَُشبُِّهوها بِفَْيعُوٍل ، وألَنه ليس في كالم العرِب بناٌء فلما قَبَُح دُخوُل الواويِن والضَّ

 يَبَِس.:  ءُ الشيْ  تَقَدَّدَ و على فُوُعوٍل َحتّى أَنهم قالوا في إِعراب نَْوُروز نَْيُروز فِراراً من الواِو ، كذا في اللسان.

قُوا:  القَْومُ  تَقَدَّدَ و  .قَِدداً  تَفَرَّ

 وبَِلَي. تَقَطَّعَ :  الثَّْوبُ  تَقَدَّدَ و

َدة ناقَةٌ :  فَسِمنَْت ، وعن ابن ُشَميل كانَْت َمهُزولةً  : تَقدََّدتْ  ُهِزلَْت بْعَض الُهَزاِل ، أَو:  النَّاقَةُ  تَقَدََّدتِ و َمِن والُهَزاِل ، :  ُمتَقَّدِ إِذا كانْت بين الّسِ

َمِن. َمهزولةً  ، أَو كانت (5)وهي التي كانت َسِمينَةً فََخفَّْت   فابتََدأَْت في الّسِ

هاتِ  َدبََّرهاو اشتقَّها:  األُمورَ  اْقتَدَّ :  من الَمجازو  وَميََّزها. تََدبََّرَها:  ، وفي بعض األُمَّ

.:  له اْستَقَدَّ :  من الَمجازو  اْستََمرَّ

 اْستََوى.:  األَْمرُ  اْستَقَدَّ و

ْت على حاِلها. ٍه واِحدٍ استقَاَمْت على َوجْ :  اإِلبلُ  اْستَقَدَّتِ و  واستََمرَّ

فهي بمنِزلة :  قال شيخنا اسُم فِْعٍل ُمَراِدفَةٌ ِليَْكِفي األَّولُ  : على َوْجَهْينِ  أَي االسميّة َحْرفِيَّة واْسِميَّة ، وهي كلمةٌ معناها التَّوقُّع ، ، ُمَخفَّفة قَدْ و

، فاالسُم بعَدها يْلَزم نَْصبُه  (8) َزْيداً ِدْرَهٌم ، أَي يَْكِفي قَدْ و ِدْرَهٌم ، (7) قَْدكَ  : تَنوب عنه ، فتْلَزُمها نُون الِوقَايَة نحو قولك (6)الِفْعل الذي 

 مفعوالً ، كما في يَكِفي.

ً  الثانيو من  (9)الَحرفيّة في لفظها ، وبكثير  بقَد ، أَي عند البصريّين ، على السُّكون ، لَشبهها اْسٌم ُمَراِدٌف ِلَحْسُب ، وتُْستَْعَمل َمْبنِيَّةً َغاِلبا

أَي  ُمْعَربَةً  تُستعملو ه َمْحِكيًّاأَي بسكون الّداِل على أَصلِ  َزْيٍد ِدْرَهٌم ، بالسكون قَدْ  الحروف الموضوعة على َحرفيِن كعَْن وبَْل ونحوهما مثل

 .(10)أَي برفع الدال  بالرفع ِدْرَهٌم ، َزْيدٍ  قَدُ  عند الكوفيّين نحو

ة بالِفْعل فإِنها الَحْرفِيَّةُ  قَدْ  أَّماو  ، أَعّم من أَن ُمْختَصَّ

__________________ 
 كنيته أبو معبد وقير أبو األسود.:   ( يف أسد الغابة1)
 سد الغابة ا وفيه البهراوي بد  البهراين. نسبة إىل هبراء بن عمرو بن ا اف بن قضاعة.( انظر أ2)
 5( سورة األحزاب اآية 3)
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 .«كينونة»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 فخسفت.:  ( األصر واللسان ا ويف التكملة5)
 .«الجي»( ابألصر 6)
 (.226ط بريوت دار الفكر ص )ومثلها يف املغين البن هشام « قدين»:  ( يف احد  نسخ القاموس7)
 يكفي زيداً درهم ا ويكفيين درهم.:  كما يقا :   ( يف املغين8)
 ولكثري من ا روف يف وضعها.:  ( يف املغين9)
 حسيب.:  رفض ا وقدي درهٌم بغري نون كما يقا حسبه درهٌم ابل:  قد زيٍد درهٌم ابلرفض ا كما يقا :  ومعربة وهو قلير ا يقا :  ( عبارة املغين10)
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َتَصرِّفِ  يكون ماضياً َأو مضارعاً ا
ُ
 :  ا فال َتدخر عل  ِفعحٍر جامٍد ا وأَما قوُ  الشاعر امل

َي  اُء وَأن  رَأحســــــــــــــــــــــــِ يــــــــــَ وح اَل ا ــــــــــَ دح لــــــــــَ  َعســــــــــــــــــــــــَ   قــــــــــَ

ِم     اســـــــــــــــــــــــِ ُزرحُت أُم  الـــــــــقـــــــــَ يـــــــــُب لـــــــــَ شـــــــــــــــــــــــِ
َ
يـــــــــِه امل (1)فـــــــــِ

 

  
ٌف معناه اشتَدَّ وظهَر وانتََشر ، كما سيأْتي ،فعََسى فيه ليست  ، خرَج بذلك األَمُر ، فإِنه إِنشاٌء ، فال  الَخبَِرّيِ  الجاِمَدة ، بل هي فِْعٌل متصّرِ

ِد ِمن َجاِزٍم وناِصٍب ، وَحْرِف تَْنِفيٍس  ، اشترطه الجماهيُر ، الُمثْبَتِ  تَدخل عليه ، وٌط في ُدخولها على هذه كلُّها ُشرُ :  قال شيُخنا الُمَجرَّ

و[ قد موضوعة للحال كما بُيّن في ]المضاِرع ، ألَن غاِلَب النواصِب والجوازم تَقتضي االستقباَل الَمْحَض ، وكذلك َحْرفَا التنفيِس 

الت.  الُمَطوَّ

، فتُدّل على أَن  قد يَْقَدُم الغائبُ  دخل على الماضي والمضارع. نحو، أَي كون الِفْعِل ُمْنتََظراً ُمتََوقَّعاً ، فتَ  التََّوقُّعُ  األَّول : (2) لها ِستَّةُ َمعَانٍ و

عِ مع الماض
ي ، ألَن التوقَُّع هو قُدوَم الغائب منتَظٌر ، وقد أَْجَحف الُمصنِّف فلم يأِْت بمثاِل الماضي ، بناًء على َزْعِمه أَنََّها ال تكون للتوقُّ

عِ مع الماضي أَنها تَُدلُّ :  د َذَهَب إِلى هذا القوِل جماَعةٌ من النُّحاةِ ، وقال الذين أَثبتوهانتظاُر الُوقُوعِ ، والماضي قد َوقََع ، وق
معنَى التوقُّ

 .(3)قد َرِكَب األَميُر. ِلقوٍم كانوا يَنتظرون هذا الخبر ويَتوقَّعُون ثُبوَت الِفْعل ، كما قاله ابُن ِهشام :  على أَنه كان ُمْنتََظراً ، تقول

أَنها مع الماضي تُِفيد التقريَب ، كما جزَم به ابُن ُعصفوٍر ، وأَن :  ، وهو ُمْقتََضى كالِم الشيخِ ابِن مالك تَْقِريُب الماِضي ِمن الَحالِ  يالثانو

لتَّوقُّع في قَْد ، مع دخوله على ال يَتحقَّق ا : ، وقال أَبو حيّان في شْرح التَّسهيل قد قام َزْيدٌ  من َشْرِط ُدخوِلها َكْوَن الِفْعل ُمتَوقَّعاً ، نحو

وهو أَنها ال تُفيد :  (4)والذي يَظهر لي قوٌل ثاِلٌث :  الماضي ، ألَنه ال يُتََوقَّع إِال الُمنتََظُر ، وهذا قد َوقَع ، وأَنكَره ابُن ِهشاٍم في الُمغنِي فقال

أَفواِه الشيوخِ باألَنَدلس أَنها َحْرُف تَحقيٍق إِذا دخلَْت على الماِضي ، وحْرُف تَوقُّعٍ إِذا والذي تَلقَّْينَاه من :  التَّوقَُّع أَْصالً ، فراجْعِه ، قال شيخنا

ه صاحب َهْمع الهواِمع ، وعليه ُمْعتََمُد الشيوخ.  دخلَْت على المستقبَل ، وأَقرَّ

:  وزاد ابُن ِهَشام في المغني (5) أَْفلََح َمْن َزّكاها قَدْ :  الى، وذلك إِذا دخلَْت على الماضي ، كما ذُكر قريباً ، نحو قوله تع التَّْحِقيقُ  الثالثو

 .(6) (َقْد يَ ْعَلُم ما أَنْ ُتْم َعَلْيهِ ):  وعلى المضارع ، كقوله تعالى

ُكْنَت فِي َخْيٍر فَتَْعِرفَه  قد:  الفصحاِء يقولوتكون قَْد بمنزلِة ما ، فيُْنفَى بها ، ُسِمَع بعض :  ، فِي اللسان نقالً عن ابِن سيَده (7) النَّْفيُ  الرابعو

 وُربََّما نُِفَي بقد فنُِصب الجواُب بعدها.:  وهذا غِريٌب ، وإِليه أَشار في التسهيل بقوله : ، قال في المغنى ، بنصف تَْعِرف

وقد يَُجوُد  يَْصُدق الَكذُوبُ  قَدْ  تَقِليُل ُوقُوعِ الفعِل ، نحو:  هو َضْربَانِ :  ، ذكره الجماهيُر ، وأَنكره جماعةٌ ، قال في المغنى التَّْقِليل الخامسو

وزعَم :  (9)أَي ما هم عليه هو أَقلُّ معلوماتِه ، قال شيخنا  (َقْد يَ ْعَلُم ما أَنْ ُتْم َعَلْيهِ )[ : قوله تعالى]نحو  (8)البَِخيُل ، وتَْقِليُل ُمتَعَلَِّقِه 

البخيل يجود ، والكذوب :  ها للتحقيق ، وأَن التقليَل في الِمثَاليِن األَّوليِن لم يُْستَفَْد ِمن قَْد ، بل من قوِلكَ بعُضهم أَنها في هذه األَمثلة ونحوِ 

لَه.  يصدق ، فإِنه إِن لم يُْحَمل على أَّن ُصُدوَر ذلك منهما قليٌل كان فاسداً ، إِذ آِخُر الكالِم يُناقِض أَوَّ

ا أَناِملُه : وتكون قَْد مع األَفعال اآلتِيَِة بمْنِزلَة ُربَّما ، قال الهذليُّ :  ان، في اللس التَّْكثِيرُ  السادسو ْت  قَْد أَتُْرُك الِقْرَن ُمْصفَرًّ َكأَنَّ أَثَْوابَهُ ُمجَّ

 (10)بِِفْرَصاِد 

__________________ 
 (.229املغين ص )( البيت لعدي بن الرقاع 1)
 معاٍن.وهلا مخسة :  ( يف املغين2)
َع هللاُ قَ ْوَل الَِِّت ):  . ويف التنزير.. قد قامت الصـــــــــالة ا ألن اجلماعة منتظرون لذلك:  ومنه قو  املؤذن:  228( ويف املغين أيضـــــــــاً ص 3) َقْد ْسَِ

 ض.التوقض انتظار الوقوع ا واملاضي قد وق:  وأنكر بعضهم كوهنا للتوقض مض املاضي ا وقا :  قا  ابن هشام .(َُتاِدُلكَ 
 .228الذين أنكروا ذلك. انظر املغين ص :  معىن التوقض مض املاضي ا والقو  الثاين« قد»ألذين أثبتوا   :  ( القو  األو 4)
 .9( سورة الشم  اآية 5)
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 .64( سورة النور اآية 6)
 ظنا ا قريباً.مخسة معاٍن ا انظر ما ال ح« قد»إن   :  ( ابن هشام ينكر هذا املعىن ا ومل يعتربه ولذلك قا 7)
 متعلقة حتريف.:  ( يف املطبوعة الكويتية8)
قا  :  وزعم اخل هذه العبارة إىل آخرها هي بقية كالم املغين ا فكان األوىل اســـــــــــقاط قوله:  قوله قا  شـــــــــــيخنا»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية9)

 .231انظر املغين ص « شيخنا
 لشماس اهلذد. 307/  2نسب يف حاشية سيبويه :  وهبامشه قا   ققه( صدره يف املغين ا ونسب للهذد ا 10)
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ماءِ ):  البيُت لَعبيد بن األَبرص ا انته  ا وقا  الز خمشري  يف قوله تعاىل:  قا  ابن بـَّرِيّ   (َقْد َنرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف السَّ
َا نَر  ا ومعناه َتكثرُي الر  حية ا مث اســــــــتشــــــــهد ببيت اهلُذّد. قا  شــــــــيخنا :  قا  (1) واســــــــتشــــــــهد مَجَاَعٌة من :  (2)َأي ُرمب 

 :  (3)الن حويا عل  ذلك ببيت الَعروِض 
ين  لــــــــُ مــــــــِ َواَء حتــــــــَح عــــــــح اَرَة الشــــــــــــــــــــــ  ُد الــــــــغــــــــَ هــــــــَ دح َأشــــــــــــــــــــــح  قــــــــَ

وبُ     رححـــــــــُ ِ ســـــــــــــــــــــــُ اح ـــــــــَ ي حـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــل ُة ال ـــــــــَ ُروق عـــــــــح رحَداُء مـــــــــَ  جـــــــــَ

  
كان كذا وكذا فأُْدِخَل قَْد توكيداً لتصديق ذلك ، :  ُء كقولك ، قد كان كذا وكذا ، والخبر أَن تقولوقد َحْرٌف يُوَجُب به الشي:  تهذيبوفي ال

ألَلف في الِفْعل ، والنون وا (4) [والتاءِ ]إِلى الشَّّك ، وذلك إِذا كانت مع الياِء  قَدْ  في موضعٍ تُشبِه ُربَّما ، وعندها تَِميلُ  قدْ  وتكون:  قال

 قدو وهللِا أَْحَسْنت ، قد:  ويجوُز الفَْصل بينه وبين الِفْعل بالقََسِم ، كقولك:  يكون الذي تقول. انتهى. وفي البصائر للمصنِّف قد:  كقولك

 :  لَعَْمِري بّت ساِهراً. ويجوز َطْرُح الِفْعل بَْعَدَها إَِذا فُِهم ، كقوِل النابغة

َحـــــــــــــــ   َد الـــــــــــــــرت  ا أَفـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــَ ابـ ريحَ َأن  رِكـــــــــــــــَ  ُر غـــــــــــــــَ

َبنح     ا وكـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــن ال رِحـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ُز ح ب ـــــــــــــَ ا تـ مـــــــــــــ  ـــــــــــــَ دِ ل  قـــــــــــــَ

  
، أَي فَقَْط ، حكاه يَعقوُب ،  فَقَدْ  ما لَك عندي إِالَّ هذا:  مثل قَْط بِمنزلة َحْسب ، تقول قَدْ  وتكون:  َزالَْت ، انتهى. وفي اللسان قَدْ  أَي كأَن

ْدتَهو : وقَْوُل الَجْوَهِرّيِ  وزعم أَنه بََدٌل. ال َدِليَل  (5)َحَسنَةً ، وكذلك َكْي وُهو ولَْو ، ألَن هذه الحروف  قَدًّا ، فتقول كتَْبتُ  إِْن َجعَْلتَهُ اْسماً َشدَّ

ْيَت َرُجالً بال ، أَو ما ،  (6)و من على ما نَقَص منها ، فيَِجُب أَن يَُزاَد في أَواِخِرَها ما ه ِجْنسها وتُْدَغم إِالَّ في األَلف فإِنك تَْهِمُزها ، ولو سمَّ

َكْت صاَرْت َهمزةً ، هذا نصُّ عبارةِ الج ك الثانِيةَ ، واألَِلف إِذا تََحرَّ وهرّيِ ، وهو َمْذَهب األَخفِش ثم ِزْدت في آِخره أَِلفاً َهَمْزَت ، ألَنك تَُحّرِ

ّيٍ وجَ  ه ، وقال ابُن بَّرِ وإِنَّما يَُشدَُّد ما كاَن آِخُره َحْرَف  منه غلطُ  وهذا:  َماَعٍة من نَُحاةِ البَْصَرةِ ، ونَقلَه الُمصنِّف في البصائر ، له ، وأَقرَّ

ّيٍ  ِعلٍَّة. َد  هذا لَّو ، وفي في هذا ِفّي ،:  وفي لَوْ  ُهوّ  هذا:  اسم رجل تَقُوُل في ُهو إِنما يكون التَّْضِعيُف في الُمْعتَلِّ :  وعبارةُ ابِن بَّرِ وإِنََّما ُشّدِ

ا ْيَت بها تَقولُ  قَدْ  لئالَّ يَْبقَى االسُم على َحْرف واحد ، لسكون َحْرِف الِعلَِّة مع التَّْنِويِن ، وأَمَّ  في َمنْ و ، بِقَدٍ  ومررتُ  قَداً  ورأَيتُ  قَدٌ  هذا إِذا َسمَّ

تَحاَمَل  قدو هذه يٌَد ورأَيُت يَداً ومرْرت بِيٍَد ، : تقول وَدٌم وِشْبُههُ. يَدٌ  ال َغْيُر ، ونظيُره في الُكلِّ  بالتخفيفِ  ، َعنٌ  هذا َعنْ  فيو َمٌن ، هذا: 

العِ على َحِقيقِة َمْعنَى كالم الجوهرّي ما يقضي به العََجب ، سا حه هللاُ تعالى ، مَ شيُخنَا هنا على الُمَصنِّف ، ونَسبه ِإلى القُصور وَعدِم االّطِ

 وتجاوز عن تَحاُمله.

 : * ومما يستدرك عليه

د من الشَّعَر ، ذكرهما الُمصنّف في البصائر ، له. قلت:  الِقدُّ و بِعَْينِه. الَمْقُدودُ  ءُ الشيْ :  ، بالكسر الِقدُّ  وفي اللسان بعد إِيراد  : النَّْعُل لم يَُجرَّ

يت الِقدُّ  يجوز أَن يكون:  وقال بعُضهم:  إِلى آخره« أََحِدكملَقَاُب قَْوِس »الَحِديث   ِمن الِجْلِد ، وروى ابُن األَعرابيّ  تُقَدُّ  ألَنها قِدًّا النَّْعَل ، ُسّمِ

: 

 ملَح ُ َر دِ  ِقد هُ كِسبحِت الَيَماين 
د من الشَّعَِر ، فيكون أَْليََن له ، ومن رَوى د ، بالحاِء  قَدُّه:  بالجيم ، أَي لم يَُجرَّ ج ، والتْحِريد:  ، أَراد (7)بالفتح ، ولم يَُحرَّ أَن :  ِمثَالُه لم يُعَوَّ

 تَْجعََل بعَض السَّْيِر َعريضاً وبعَضه َدقيقاً ، وقد تَقدَّم في موضعه.

 َمَشقُّ القُبُل. وقوُل النابِغَِة.:  والَمعقدُّ بالفتح

ر اٍب و و  رِت حـــــــــــــــــــَ َرهـــــــــــــــــــح دٍّ لـــــــــــــــــــِ وحرٌَة  قـــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ارِ     طـــــــــــــَ ا مبـــــــــــــُِ رَاهبـــــــــــــَُ َ  غـــــــــــــُ يـــــــــــــح ِد لـــــــــــــَ جـــــــــــــح
َ

 يف املـــــــــــــ

  
 إِن ُرِوَي بالَكسر فيريد به «القَدِّ  كان أَبو َطْلَحةَ َشِديدَ »:  هما َرجالِن من بني أََسٍد. وفي حديث أُُحدٍ :  قال أَبو ُعبيد

__________________ 
 .144( سورة البقرة اآية 1)
 فالعبارة التالية ا من تتمة عبارة املغين.« قا  شيخنا»:  ( قوله2)
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 البيت الذي يستشهد به يف علم العروض.« بيت العروض»( يريد بقوله 3)
 والزايدة عن التهذيب.« قوله مض الياء اخل يف اللسان مض الياء والتاء اخل»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 ( أي الكلمات.5)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.6)
 :  87البيت لطرفة ا من معلقته ومتامه كما يف مجهرة أشعار العرب للقرشي ص ( 7)
 خـــــــــــــــّد كـــــــــــــــقـــــــــــــــرطـــــــــــــــاس الشــــــــــــــــــــــــــــذمـــــــــــــــي ومشــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــر و 

ّده مل حيــــــــــــــــــّرد     كســـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاين قــــــــــــــــــَ

  

الناقة والفرس شبه خدها ابلقرطاس وهو الور  من جهة الشام ا وشبه مشفرها ابجللد املدبوي بدابي القرط اللينة وذلك  مود يف :  قا  أبو زيد
 ا وقّده يعين قطعته ا مل حيرد أي مل يعّوج.
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ِس ا وقو  َجريرٍ  َد  والنـ زحُع يف الَقوح
ِس ا وِإن ُرِوَي ابلفتح فهو امل  :  َوتـََر الَقوح

َرزحَدَ  اَي  َدادُ ِإن  الــــــــــــــــفــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح مح  مــــــــــــــــِ رُكــــــــــــــــُ  زَائــــــــــــــــِ

َر     ــــــــــح دٍّ اي َوي ارُ  قــــــــــَ ــــــــــد  ُ  ال لــــــــــَ غــــــــــح ــــــــــُ نح تـ لــــــــــَ  مــــــــــَ  عــــــــــَ

  
 ، فاقتصر على بَْعِض ُحروفِه ، وله نظائُر َكثيرةٌ. ِمْقَدادٍ  يا ويل قَدٍّ  يا َوْيلَ »أَراد بقوله 

ْره.:  . قال ابُن سيَدهبِِقدَّان وَذهبِت الَخْيلُ   حكاه يعقوُب ولم يُفَّسِ

 الهاشمّي ، كَكتَّان ، عن أَبي محّمد الجوهرّي. قَدَّادٍ  والشريف أَبو البركات أَحمد بن الحسن بن الحسين بن أَبي

. قَُدادُ  وكغَُراب  بُن ثَعلبَةَ األَنماِريُّ جاِهليٌّ

از ، مات سنة :  ، كَسفينة قَِديدةُ و  .295لقُب أَبي الحسن موسى بن جعفر بن محمد البَزَّ

 الِمصِرّي ، روى عنه ابُن يُونس فأَْكثََر. قَُدْيدِ  وبالتصغير ، َعِليُّ بن الَحَسن بن

، قََرأَ على الِعّزِ بن َجَماَعةَ وغيِره ، مولده سنة  قَِديد القلمطاي ، أَحد أُمراِء ِمصَر ، َحجَّ أَِميراً ، وولُده ُركُن الديِن ُعمُر بن قَِديدُ  وكأَِميٍر ،

785. 

َكةً  القََردُ :  [قرد] ْوض الَوبَِر والصُّوفِ ما تََمعََّط ِمَن :  ، ُمحرَّ هو ما يكون من :  ُء الصَّوِف. وفي النّهايةوهو َرِدي:  وتَلَبََّد ، وفي الرَّ

 :  الصُّوِف والَوبَِر وما لُِقَط منهما ، وأَنشدوا

مح  ــــــــــُ ت ــــــــــح نـ كــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــًا ل وف ُم صــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــُ ت ــــــــــح نـ وح كــــــــــُ ــــــــــَ َرَدال ــــــــــَ  قـ

َدا    مح َزبــــــــــــــَ تــــــــــــــُ نـــــــــــــــح كــــــــــــــُ اًء لــــــــــــــَ ُم مــــــــــــــَ تــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  َأوح كــــــــــــــُ

  

َدَدا  مح غــــــــــــُ تــــــــــــُ ــــــــــــح نـ كــــــــــــُ مــــــــــــًا لــــــــــــَ ُم  ــــــــــــَح تــــــــــــُ ــــــــــــح نـ  َأوح كــــــــــــُ

َدا    قـــــــــــَ ـــــــــــَ مح نـ ـــــــــــُ ت ـــــــــــح نـ كـــــــــــُ ـــــــــــَ اًء ل ُم شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ ت ـــــــــــح نـ  َأو كـــــــــــُ

  

ُتُم فـََنَدا ُتُم قـَوحاًل َلُكنـح  َأو ُكنـح

 :  أَي الصُّوف ، ثم استُْعِمل فيما ِسواه من الَوبَِر والشَّعِر والَكتَّاِن ، وقال الفرزَدقُ  أَو نُفَايَتُه

ِي  َوحـــــــــــح ـــــــــــِ مح ب ـــــــــــهـــــــــــِ ي ـــــــــــِ بحت ـــــــــــَ ي ينِّ ســـــــــــــــــــــــــَ وحِ  عـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ  ال

َت و     ه حتـــــــــــــــــَح ُر رَأحســـــــــــــــــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــِ دح رَامِ يـــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ

  

اراً  ٍة هنـــــــــــــــــــََ طـــــــــــــــــــَ َريـــــــــــــــــــِّ ُد ُذو خـــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــِّ  ُأســــــــــــــــــــــــــــــــَ

ي     طـــــــــــــِ قـــــــــــــِّ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ
ُ

ن املـــــــــــــ َردِ مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ امِ  قـ مـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــُ  ال

  
 القَُماِم إِاّل النساُء. قََردَ  من الُمتَلَقِِّطي ، ليُثبِت أَنََّها امرأَةً ، ألَنّه ال يَتَتَبَّعُ :  يعني باألَُسيِّد هنا ُسَوْيَداَء. وقال

 بهاٍء. القََرَدةُ  السَّعَُف ُسلَّ ُخوُصها ، واحَدتُه:  القََردُ و

ً  القََردُ و . ٌء الِزٌق بالطُّْرثُوِث كأَنَّه َزَغبٌ َشيْ :  أَيضا  ، نقلَه الصاغانيُّ

،  َعلَى الغَْزِل بِأََخَرة ح ، وأَورده أَهُل األَمثال بالوجيهِن ،َعَكَرْت ، أَي َعَطفَت ، كما في الّصحا:  ، وفي بعض الروايات َعثََرتْ  قولهمو

كةً ، أَن تَتُْرَك المرأَةُ  أَي المثل ِلَمْن تََرَك الَحاَجةَ ُمْمِكنَةً وَطلَبََها فائِتَةً ، وأَصلُه من أَمثالهم يَْضِربونه َمثَلٌ  هذا قََرَدةً  بِنَْجدٍ  (1) فَلَْم تََدعْ  ُمَحرَّ

هي المزابُل ُمْلتَِقَطةً ، فما وجَدتْه فيها و في القَُماَماتِ  القََردَ  َحتَّى إَِذا فَاتََها تَتَبَّعَتِ  من قُْطن أَو َكتَّان أَو غيِرهما الغَْزَل وهي تَِجُد ما تَْغِزلُه

 تَلتِقُطه فتَْغِزلُه.

دَ  وانعقدت أَطرافُه ، تََجعَّدَ :  يَْقَرد قََرداً  ، كفَِرحَ  والصوُف ، الَشعرُ  قَردَ و ع. َكتَقَرَّ  ، إِذا تجمَّ

 ، أَي فََسَد. َحِلمَ :  يَْقَرد قََرداً  األَِديمُ  قَِردَ و

ُجلُ  قَِردَ و ً :  الرَّ دَ و كأَْقَردَ  ،َذلَّ وَخَضع :  ، وقيل َسَكَت ِعيّا . أَقَردَ :  ، قال ابُن األَعرابيّ  قَرَّ  الرجُل إِذا َسَكَت ذاُلًّ
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فَيَِقرَّ  الِقْرَدانَ  وأَصله أَن يَقََع الغَُراُب على البَِعيِر فيَْلتَِقطَ  .(3) «اإِلْقَرادَ و إِيَّاكم»الَحديث ، إِذا َسَكَت َحياًء ، وهو َمجاز ، ومنه (2)وأَْخَرَد 

اَحِة. وفي حديث عائشةَ  أَْسعََرنَا قَْفزاً ،  وسلموآلهعليههللاصلى هللا رسولُ  َخَرج فإِذا َوْحشٌ  لَنَا كان»:  اعنههللارضيَويَْسُكَن ِلَما يَِجُده ِمن الرَّ

. .«أَْقَردَ  فإَِذا َحَضر َمِجيئُه  أَي َسَكَن وَذلَّ

 .(4)الفَِم  قَِردُ  ولَِحقَْت بالدُّرُدِر. وإِنّه َصغَُرتْ :  َرداً قَ  أَْسنَانُه قَِرَدتْ  من المجاز.و

 َمْمَضغَتُهُ.:  وفي األَساس فََسَد َطْعُمه.:  قََرداً  الِعْلكُ  قَِردَ :  من الَمجازو

__________________ 
 فلم ترت .:  ( يف القاموس1)
 .«أحرر»( عن التهذيب وابألصر 2)
 اللســـــــــان : قالوا : اي رســـــــــو    ا وما اإلقراد؟ قا  : الرجر يكون منكم أمرياً أو عاماًل فيبتيه املســـــــــكا واألرملة فيقو  هلم :( متام لفظه عن 3)

 مكانكم ا وأيتيه الشريف والغين فيدنيه ويقو  : عجلوا قضاء حاجته ا ويرت  اآخرون مقردين.
 صغاراً.إذا كانت أسنانه :  وانه لقرد الفم:  ( يف األساس4)
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قَاءِ  قََردَ و َجَمَع وَكَسَب.:  قَْرداً  ، َكَضَربَ  ِلِعيَاِله ، قََردَ و قاءِ :  ، وفي األَفعال البن القَطَّاع يَقِرد قَْرداً  ِفي الّسِ  َجَمَع َسْمناً.:  في اإِلناِء ، بدل الّسِ

ةُ الغَريب ، ً  وعليه اقتَصر أَئمَّ ِء من َء على الشيَجْمعُك الشي:  ال أَعرفه ولم أَسمعه ِإالَّ ألَبي ُعبَيٍد. والقَْلدُ :  رٌ ، كقَلََد ، بالم ، وقال َشمِ  أَْو لَبَنا

 لَبٍَن وَغْيِره.

:  من الّسحابِ  القَِردُ :  ، كذا في المحكم ، وفي التهذيب القَِردِ  بَْعُضه على بَْعٍض ، ُشبِّه بالَوبَرِ  الُمتَلَبِّدُ  (1) السَّحاُب الُمْنعَِقدُ :  كَكتِفِ  القَِردُ و

إِذا رأَيَت السََّحاَب ُمتَلَبِّداً وال :  أَبو حنيفةَ :  الذي انعَقَدْت أَطرافُه ؛ وقال القَِردِ  بالشَّعرِ  (2)الذي تَراه في َوْجِهه ِشْبهُ اْنِعقَاٍد في الَوهِم ، يَُشبَّه 

دُ و القَِردُ  يَْماَلّس فهو ع في أَْقَطار السَّماِء يَْرَكب بعُضه بَْعضاً. قَِردٌ  . وسحابٌ الُمتَقَّرِ  وهو الُمتَقَّطِ

ً و  : وأَنشد َغْيَر ْمْستَْرخٍ  ، إِذا كان الَخِصيلِ  قَِردُ  فََرسٌ :  من الَمجاز أَيضا

 اخَلِصير ويف الِعظَاِم بَِقي ةٌ  َقرِد
دِ  بْعُد ، تَئِمْ َهنَاٌت ِصغَاٌر تَُكوُن ُدوَن السََّحاِب لم تَلْ :  بالتحريك ، القََردُ و دة : ، هكذا في النسخ ، وفي بعضها كالُمتَقَّرِ وقد تَقّدم قَوُل  كالُمتَقَّرِ

 .الُمتَقَّرد أَبي حنيفةَ في

َكةً  القََردُ و ، إِذا َسَكَت ، ألَن  َردَ أَقْ  في ِلَسانِك. وهو من قََردٌ  نِْعَم الَخبَُر َخبَُرك لوال:  ، عن الَهَجِرّي ، وَحَكى لَْجلََجةٌ في اللَِّسانِ :  ُمَحرَّ

 الُمتَلَْجِلَج ِلَسانُه يَْسُكت عن بعِض ما يُريد الَكالَم به.

ْدِر ، وقَبِيحُ  قَُرادِ  هو َحَسنُ :  من الَمجازو ْدِر. قَُرادِ  الصَّ قَاعِ يمَدح ُعَمَر بَن  كغَُراٍب َحلََمةُ الثَّْديِ  القَُرادُ  الصَّ ، وهما قُراَداِن ، قال َعِديُّ بُن الّرِ

 :  ُهبَْيرةَ ، وقيل هو ِلِمْلَحةَ الَجْرِميّ 

َبن   رَاَديح كــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ا  قـ مــــــــــــــَ هــــــــــــــُ ــــــــــــــح تـ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بـ  َزوحرِه طــــــــــــــَ

ِم     جــــــــــَ اُب َأعــــــــــح تــــــــــ  وحاَلِن كــــــــــُ َن اجلــــــــــَ ٍا مــــــــــِ طــــــــــِ (3)بــــــــــِ
 

  

َد   بحِس والــــــنـــــــ  ىَت الــــــبـــــــَ قــــــَ  فــــــَ لــــــح ــــــَ َت َأنح تـ ئـــــــح  ِإَذا شــــــــــــــــــــِ

د مِ و     قــــــــــَ ُ
يــــــــــِد املــــــــــ لــــــــــِ ي الــــــــــتــــــــــ  ِب الــــــــــز اكــــــــــِ  ذا اَ ســـــــــــــــــــــــَ

  

ه  ُدَونـــــــــــــــ  عـــــــــــــــح رًا َ حيت َواَل تــــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ نح عـــــــــــــــُ كـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــَ

مِ     هـــــــــــَ ـــــــــــح اَس َوافـ ربِ الـــــــــــنـــــــــــ  خـــــــــــح تـــــــــــَ ِِه واســـــــــــــــــــــــــح ريح  ِإىل غـــــــــــَ

  
إِنهما منه لَِطيفاِن كأَنهما في َصْدِره أَثَُر ِطيِن َخاتٍَم َختََمه :  من الرُجل أَْسفَل الثُّْنُدَوة ، يقال القَُراَدانِ :  َعنَى به َحلََمتَيِ الثَّْديِ. وقال أَبو الَهْيثَم

ُهم ألَنهم كانوا أَْهَل َدَواِويَن وِكتَابٍة.  بعُض ُكتَّاب العََجِم ، وَخصَّ

ً  َحلََمةُ إِْحِليِل الفََرِس :  القَُرادُ و  :  معروفةٌ تَعَضُّ اإِلبَل ، وقال ُدَوْيبَّةٌ :  القُرادو متاِن عن جانِبْي إِْحِليِله.، َحل قَُرادانِ  ، وهما أَيضا

  ِ لـــــــــــــــَ  َأاَينـــــــــــــــِ ُت عـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح لـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ دح تــــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

يــــــــــالِت     لــــــــــِ ٍب قــــــــــَ هــــــــــح رادِ صــــــــــــــــــــــــُ زِ   الــــــــــقــــــــــُ  .(4)الــــــــــال 
  

 :  كأَنَّه أَخَذه من قَْوِل َجريرٍ  ، بالضمِّ  كالقُْردِ  إِالَّ َزِلَق أِلَنها ِسَماٌن ُمْمتِلئة قَُرادٌ  أَي أَن ُجلوَدها ُمْلٌس ال يَثْبُت عليها

رزحَدِ  اَنِخســــــــــــــــــــــــــــاً وَ  ن أُمِّ الــــــــــــــفــــــــــــــَ َرأحُت مــــــــــــــِ  أَبـــــــــــــــح

رحدُ و     ا قـــــــــــُ ريُهــــــــــَ ثــــــــــِ اِم يــــــــــُ نــــــــــَ َ
َد املــــــــــ عــــــــــح ا بـــــــــــَ هــــــــــَ تــــــــــِ  اســــــــــــــــــــــــح

  
 ، في الِقلَّة ، كما في اللسان. أَْقِرَدةو ، بالكسر ، جمع الَكثَْرةِ ، ِقْرَدانٌ  ج «قُرادٍ  ِمنْ أَْسفَُل »و « قَُرادٍ  أََذلُّ ِمن»:  ويُْضَرب بِه الَمثَُل فيقال

ر بن ُهَذيِل بن َزاِخٍر الفَزاِرّيِ  الِقْرَدانِ  أَي َكثِيُرَها:  ، كفَِرحٍ  قَِردٌ  بَِعيرٌ و  : ، وبه فَسَّر ابُن ِسيَدْه قَْوَل ُمبَّشِ

 ُلَكاِلكا َقرِداً أَرحَسلحُت ِفيها 
ُع الشَّعَِر. قال ابن منظور:  وأَما ثَعلٌب فقال َع َوبَُره َكثَُرْت فيه : هو الُمتَجّمِ  .الِقْرَدانُ  والقَْوالِن ُمتَقَارباِن ، ألَنه إِذا تََجمَّ

َده تَْقِريداً  من المجازو دْ :  ، وفيه َمعنى السَّْلِب. وتقول منه قِْرَدانَه اْنتََزع:  قَرَّ  .(5) الِقْرَدانَ  بَعيَرك ، أَي اْنِزْع منه قَّرِ

َدهو  .الِقْرَدانَ  َوقََع عليه يَْلتَِقط:  الغَُرابُ  قَرَّ

َد تَْقِريداً و دَ  ألَنّه إِذا، وهو من ذلك ،  َذلَّلَ :  قَرَّ  :  ومنه قول الشاِعر وَذلَّ وَخَضعَ  َسَكَن لذلك قُّرِ
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ا ـــــــــــــاً  كـــــــــــــَ ٍث عـــــــــــــُ يـــــــــــــح و لـــــــــــــَ نـــــــــــــُ تح بــــــــــــــَ َزلـــــــــــــَ  ِإَذا نــــــــــــــَ

رَاابَ     ُم الـــــــــــــــغـــــــــــــــُ هـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  ُرُ وســــــــــــــــــــــــــــِ َت عـــــــــــــــَ  رَأَيـــــــــــــــح

  
__________________ 

 املتعقِّد.:  ( اللسان1)
 يشبه ابلوبر الَقرِد ا والشعر الَقرِد.:  ( التهذيب2)
 مفتوح الروي.« كتاب أعجما»األو  يف التهذيب منسوب إىل ابن ميادة ميدح بع  اخللفاء وفيه ( 3)
 ( عىن ابلقراد هنا اجلن  ا فلذلك أفرد نعتها وذّكره.4)
 ألق  عنه القراد.:  قّرد بعريه:  ( ويف األساس5)



4310 

 

َد تَْقِريداً :  من الَمجازو َده وهو ُمْشتَقٌّ من ذلك ، ألَن الرجَل إِذا أَراَد أَن يَأُْخَذ البَعيَر الصَّْعبَ  َخَدعَ :  قَرَّ الً ، كأَنَّه يَْنِزع قَرَّ . وفي قِْرَدانَه أَوَّ

د فاُلنٌ :  ويقال:  اللسان فاً ، وأَصلُه الرجُل يَجي يُقَّرِ نها بَِعيراً ، فَيََخاُف أَن يَْرُغَو ، فَيَْنزُع ُء إِلى اإِلبل لَيالً ِليَْرَكب مِ فاُلناً ، ِإذا خاَدَعه ُمتَلَّطِ

 حتّى يَستأْنِس إِليه ثم يَْخِطُمه. القُرادَ  منه

ب بن َغْزَوانَ  لَقٌَب عبِد الرحمنِ  القَُرادو بُن صاِلحٍ ، القَُرادُ و ٌد وعبُد هللا الُخَزاعّي الُمَؤّدِ  ، وَحِفيده أَبو بكر عبد هللا بن محمد ، وابناه ُمحمَّ

ثُونَ مُ   كان أَبو بكر هذا وأَبوه يَضعَاِن الَحِديث.:  ، قيل َحّدِ

هات  التَّْقِريدِ  بَِعيٌر ال يْنِفُر عن:  ، كَصبور القَُرودُ و  .التقريد عند:  (1)، وفي بعض األُمَّ

بٌ  كقولك بُِصوفِه ، (2) العُنُقُ :  القَْردُ  ، بِقَْرِده أَخَذه:  يقالو لُغَةٌ في الَكْرِد ، وهو  : القَْردُ :  فاِرسيّة. وفي التهذيب:  قال ابُن األَعرابيّ  ُمعَرَّ

 :  العُنُق ، وهو َمْجثَُم الَهاَمِة على َساِلفَة العُنُِق ، وأَنشد

ارِمــــــــاً  ِة صــــــــــــــــــــــَ ريــــــــبــــــــَ َب الضــــــــــــــــــــــ  ُه َعضــــــــــــــــــــــح لــــــــَ لــــــــ  جــــــــَ  فــــــــَ

ِة     ريـــــــــبـــــــــَ َ الضـــــــــــــــــــــــ  اح ا بـــــــــَ َ  مـــــــــَ بـــــــــ  طـــــــــَ رحدِ و  (3)فـــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ

  
 القَِصير. القَْردِ  وأَنشد َشِمٌر في:  في التهذيبو

هـــــــــا  اَرضـــــــــــــــــــــــَ وِّ عـــــــــَ اِم اجلـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــَ نح نـ ٌة مـــــــــِ لـــــــــَ قـــــــــح  َأوح هـــــــــِ

رحدُ     ضُ  قـــــــــــــَ قــــــــــــَ وخــــــــــــِه صــــــــــــــــــــــــــَ اِء ويف اَيفــــــــــــُ فــــــــــــَ  الــــــــــــعــــــــــــِ

  
قَعُ :  قال يش ،:  القََرُع. والِعفَاءُ :  الصَّ  القَصير. : القْردُ و الّرِ

، كِعنٍَب ، وقد أَغفله الُمَصنِّف ، قاله شيُخنَا وكان األَْولَى تَمثيلهُ بِِقْربٍَة  ِقَردٌ  ، وجمعها قِْرَدةٌ  أَي معروف ، واحدته م حيوانٌ :  بالكسر الِقْردُ و

وهذا الوزُن ال :  قال شيخنا لراِء.، بفتحِ القاِف وَكْسِر ا قَِرَدةٌ و كِفيَلَةٍ  قَِرَدةٌ و كِعنَبٍ  قَِردٌ و قُُرودٌ و أَْقُردٌ و كِحْمِل وأَحمالٍ  أَْقَرادٌ  ج وقَِرب ،

ادُ و يُْعَرف في الُجموع إِاّل إِذا كانت اسَم ِجْنٍس َجْمِعّيٍ كاللَّبِِن واللَّبِنَِة. ،  ُهَذِليٌّ  بن تَميِم بن َسْعد بن ُهَذيلٍ  بُن ُمعَاِوية (4) قِْردُ و سائُِسهُ. القَرَّ

 وهو قوُل الجمهور ، أَْزنَى الَحيََواِن. الِقْردَ  أَو ألَنَّ  قاله أَبو ُعبَيد.« قِْردٍ  أَْزنَى ِمنْ »لَمثَُل ا ومنه منهم أَبو ذُؤيب ُخَوْيلد بن خالٍد الشاعُر ،

 ذكروه في تَرجمة َعمِرو بن َمْيُموٍن أَحِد رجال البَِخاِرّي. .القُُرودُ  في الجاِهليَِّة فَرَجَمتْهُ  قِْردٌ  َزنَى أَنه وَزَعُموا

ِل َوْهلٍَة ، ولو كان:  قال سيبويه َجبٌَل. : كَمْهَددٍ  قَْرَددُ و كَمعَّدٍ لم  قَْرَددٌ  دالُه ُمْلِحقَةٌ له بَجْعفَر ، وليس كَمعَّدٍ ، ألَن ذلك َمْبنِيٌّ على فَعَّلٍ من أَوَّ

ج على   األَصِل إاِل في َضُروِرة ِشْعٍر. (5)يظهر فيه الِمثاْلِن ، ألَن ما أَُصله اإِلدغاُم ال يَُخرَّ

ألَنه ُمْلَحق  (6) [التضعيف]المكاُن الغليُظ الُمرتِفُع ، وإِنما أُْظِهر :  القَْرَددُ :  وَغلَُظ. وفي الّصحاح:  وقيل ما ارتَفََع من األَْرٍض :  القَْرَددُ و

 بِفَْعلٍَل ، والُمْلَحق ال يُْدَغم.

ً :  انتهى ، وفي اللسان  .قَْرَددٌ :  ويقال لألَْرِض الُمْستَِوية إِيضا

 :  قُْرنَةٌ إِلى جْنِب َوْهَدةٍ ، وأَنشد:  من األَْرِض  القَْرَددُ :  وفي المحكم«. قَْرَدداً  قََطْعتُ »:  بن الَجاُرودِ  (7)حديُث قَْيِس ومنه

ا  ــــــــــَ ن قــــــــــَ ــــــــــح ل ــــــــــَ ِر تـ هــــــــــح ــــــــــد  َر ال ُزرحاَن آخــــــــــِ ــــــــــَ ا تـ ىت مــــــــــَ  مــــــــــَ

تح     يحســـــــــــــــــــــــــَ اَء لـــــــــــَ لحســـــــــــــــــــــــــَ َرٍة مـــــــــــَ رحقــــــــــــَ قـــــــــــَ رحَددِ بـــــــــــِ قـــــــــــَ  بـــــــــــِ

  
. قال الجوهريُّ :  القَْرَددُ :  وقال األصمعيُّ  ،  القُْرُدودو ، بالضّم. كالقُْرُدوَدةِ  َكراِهيَةَ الدَّالْيِن ، قََراِديدُ :  قد قالوا: و قال قََراِددُ  ج:  نْحُو القُّفِ

. وقال ابُن قَْرَدد َجْمعُ  القَراديدَ  يبويِه إِنفَعَلَى هذا ال َمْعنَى لقوِل سِ :  بغير هاٍء أَيضاً ، وهو ما ارتفَع من األَرض وَغلَُظ ، قال ابُن ِسيَدهْ 

 ٍء منها َحَدبٌ ، ال يُْنبُِت إِالَّ قَليالً ، وُكلُّ شي (8)ما أَشرَف منها وَغلُظ :  القُْرُدودةُ :  ُشَمْيلٍ 

__________________ 
 ( وهي عبارة اللسان.1)
 وأخذه بقردة عنقه.:  ( يف اللسان2)
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 .«الضريبة»بد  « الذ ابة»:  ( يف التهذيب3)
 فكالقاموس. 466قرد بفتح القاف والراء. ويف مجهرة ابن حزم ص :  ( القاموس والصحاح بكسر القاف وسكون الراء ا ويف اللسان4)
 .«ال لرج عن ا كما هو  اهر:  ال لرج عل  كذا يف اللسان ولعر الصواب:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 ن الصحاح.( زايدة ع6)
 قّ  اجلارود ونبه إىل عبارة اللسان هبامش املطبوعة املصرية.:  قّ  واجلارود ا ويف اللسان:  ( يف النهاية7)
وقلما تكون القراديد إال يف بســـــطة من األرض وفيما اتســـــض منها ا فرت  هلا متناً مشـــــرفاً :  ( يف كالم ابن ِشير ســـــقرت نســـــتدركه من التهذيب8)

ء منها جدب  هرها وبعدها يف األرض عقبتا وأقر وأكثر ا وكر شــــــــــــــي:  غليظاً ال ينبت إال قلياًل ويكون  هرها ســــــــــــــعته دعوة. قا عليها 
 وأسنادها.
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رٌ  َقاَدةٌ :  الُقرحُدودةُ :  وقا  ِشَِ ِر. كُقرحُدوَدةِ   َطرِيَقٌة ُمنـح رِ  الُقرحُدودةو  اســـــُم ع بَعيِنه.:  الُقردودة َأي وهي الظ هح  َأعاَله:  ِمَن الظ هح
َرف منه ا وقا  اأَلصـــمعي  :  من ُكرِّ داب ٍة ا ومن الثـََبج اءُ  : ما َأشـــح يســـَ ِر ا عن َأيب عمرٍو قـُرحُدوَدةُ :  الســـِّ اُء :  الظ هح يســـَ الســـِّ

ُر ا قا  الَفرزَد ُ :  ا ارُِ . ومن اِ َمار:  ِمن الَفَرسِ   :  الظ هح
ُدوَن ا ـــــــــــــــَ و  هـــــــــــــــِ كـــــــــــــــح مح يـــــــــــــــُ هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ  نـ رَي لـــــــــــــــكـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــِ

ِب و     جــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ رحَددِ ُرَداىَف عــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ

  
تاءِ  القُْرُدوَدةو  الشتاِء َعنَّا ، وهي َجْدبَتُه وِشدَّتُه. قُرُدودةُ  تَْمِضي : ، وقال أَبو مالك ِشدَّتُه وِحدَّتُه:  من الّشِ

 ِه.َوْجهِ  جاَء به على أَي وعلى َسْمتِه ، قَْرَدِده َجاَء بالَحِديِث َعلَى:  يقالو

منه ، فَرِكْبتُه  قِْرِديَدةً  استَْوقََع الكالُم فلَْم يَْسُهْل ، فأََخْذتُ :  ، وحكى عن أَعرابّيٍ أَنه قال ُصْلُب الَكالمِ :  ، بالكسر الِقْرِديَدةُ :  عن أَبي َسعيدو

من التَّْمِر  الِقْرِديَدةو هي الفَقَاَرةُ نَْفُسَها.:  وقال أَبو مالكٍ  الَخطُّ الذي َوَسَط الظَّْهِر.:  الِقْرِديدة:  عن أَبي زيدو ولم أَُزْغ عنه يَميناً وال ِشَماالً.

ُجلِ :  الِقْرِديدةو ، وسيأْتي في الكاف. الِكْرِديَدةُ  هي  .كالقُْرُدوَدةِ  ، أَْعلَى الَجبَلِ :  الِقْرِديَدةو الرتفاِعه. ، َرأُْس الرَّ

 ، عن الصاغانّي. ع:  كُزفَرَ  ، قَُردُ و

جلُ  أَْقَردَ و  :  ، أَي أَْظَهر الَمْوَت وليس كذلك ، وأَنشد األَحمرُ  َسَكن وَذلَّ وتََماَوتَ  : أَْقَردَ و َعْن ِعّيٍ ، وقد تقدََّم. َسَكتَ :  قَِردَ و الرَّ

قــــــــــُ  ــــــــــَ ا و تـ هــــــــــَ ــــــــــح يـ لــــــــــَ وحىَل عــــــــــَ لــــــــــَ ــــــــــح َرَدتح وُ  ِإَذا اقـ ــــــــــح   : أَقـ
َدائــــــــــــمِ     ِذيــــــــــــٍذ بــــــــــــِ ٍش لــــــــــــَ يــــــــــــح و عــــــــــــَ رح َأخــــــــــــُ  َأاَل هــــــــــــَ

  
ّيٍ   وَسَكنَْت وطلَبَْت منه أَن يكوَن فِْعلُه دائماً ُمتَِّصالً. أَْقَرَدت البيت للفرْزَدق يَْذُكر امرأَةً إِذا َعاَلَها الفَْحلُ :  قال ابن بَّرِ

 وبقُْربها قَْريَةُ ثََمانِيَن. ع بالَجِزيَرة:  كَسْكَرى ، القَْرَدىو

َكةً  القََرِديَّةُ و  ، نقله الصاغانّي. َماَءةٌ بَْيَن الَحاِجِر وَمْعِدِن النُّْقَرةِ :  ، ُمَحرَّ

كةً ، ويقال ذو قََردٍ  ذوو ً  القََردِ  ، ُمحرَّ على ساكنها أَفضُل  ع قُْرَب الَمِدينة:  ، وحكى السَُّهْيِلّي فيه عن أَبي علّيٍ ضمَّ القاِف والراِء معا

 فَغََزاُهمْ  وسلموآلهعليههللاصلى هللِا أََغاُروا بِِه َعلَى لقَاحِ َرُسولِ  ماٌء ، على لَيلتيِن منها بينها وبين َخْيبَر ،:  الّصالةِ والّسالِم ، وقال ابُن األثير

 .قََردٍ  َغْزَوةُ ِذي:  ، ويقال لتلك الغَْزَوةِ 

يَر.  َمذكورة في كتب الّسِ

 : * ومما يستدرك عليه

دَ   .(1)َرِكَب بعُضه بعضاً ، قد جاَء ِذْكُره في حديِث ُعَمَر :  الدَّقيقُ  تَقَرَّ

 الَمْوِضُع بين الثُّنَِّة والحافِِر.:  الِقْرَدانِ  وأُمُّ 

 تَقَطََّع ، كذا في أَفعال ابِن القَطَّاع.:  الُكْحُل في العَْيِن ، كفَِرحَ  قَِردَ و

ك راِكبَ :  البَعيرُ  أَْقَردَ . و(2)لَِصَق باألَرض :  الرجلُ  أَْقَردَ و ساِكٌن.:  قَُرودٌ  رجلٌ :  ومن المجاز  ه.ساَر َسْيراً لَيِّناً ال يَُحّرِ

 َخَدْعتُه ، كذا في األَساس. (3)فاُلٍن ، أَي  قَُرادَ  ونََزْعتُ 

ة. تِْقِردةٌ  هي َجميُع األَْبزاِر ، واِحَدتها:  الَكَرْويَاُء ، وقيل:  ، بالكسر التِّْقِردُ و  ، وقد َمرَّ ِذْكره في التاِء. وهنا ذكره غيُر واِحٍد من األَئمَّ

كةً  القََرَدةو ة لبني نَعَاَمةَ.ماَءةٌ أَسْ :  ، محرَّ مَّ  فََل ِمياِه الثَّلَبُوِت بنَْجِد الرُّ

مّ  (4) القَُراَدةو بََذةِ ، أَُظنُّها لُمَحاِرٍب. كذا في الُمعجم.:  ، بالضَّ  ماَءةٌ قَريبةٌ من الرَّ

ٌث. قَُرادٌ و بَْطٌن من بني فِْهِر بن َماِلك. قَُرادٍ  وبنو  أَبو نُوح ، ُمَحّدِ
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 من قَُرى اليَمِن.:  كعاَُلبِط قَُراِددُ و

 الفَِم ، كَكتٍِف ، إِذا كانَْت أَسنانُه ِصغاراً ِخْلقَةً. لقَِردُ  وإِنه

ذَكَره لي بعُض من ال يُوثَق :  وقال .(5) الِقْصِريُّ ، فارِسيَّتُه َكفَهْ  هو:  ، كجعفَر ، أَهمله الجوهرّي وقال األَزهريّ  القَْرَصدُ :  [قرصد]

تُه.بعَربيَّته ، وال   أَدِري ما ِصحَّ

 ، زاد ما ُطِلَي به كلُّ :  ، بالفتح القَْرَمدُ :  [قرمد]

__________________ 
 أي لئال يركب بعضه بعضاً. ونبه إليه هبامش املطبوعة املصرية.« ذّري الدقي  وأان أحّر  لك لئال يتقّرد»:  ( ولفظه كما يف اللسان1)
 من ذّ .:  ( زيد يف األساس2)
 خدعته.:  ونزعت قراد فالن وقّردته:  س( األسا3)
 ( كذا ا ومل أعثر عليها يف معجم ايقوت.4)
 .«استينجاس»( كذا ا ومل ترد يف 5)
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:  كاجِلّص والزعفراِن ا ويف بع  الن ســــــــــــــخ من القاموس:   ا ويف بع  األُّمهات كالز عحَفراِن واجِلصِّ   للزّينِة ا:  اأَلزهريّ 
يح  : الَقرحَمدُ :  اجِلّص. وقير الَقرحَمدو  واجِلص  ا َأي ِحَجاَرٌة هلا ُخروٌ   الِقرحِميدو  الَقرحَمد:  قيرو  ٌء كاجِلصِّ يُطحَل  به.شــــــــــــــَ

 وكذا يف َشرحح اَ َماَسة.:  هو ُروِمييف تكل مت به الَعرُب قدمياً. قلت:  قا  ابُن ُدريد يـُبحىَن هِبا (1) و[]تـُنحَضُج 
وميّة َكَراِميد. قال العََدبَُّس الِكنانيُّ :  وفي ِشفَاِء الغَِليلِ  ِحَجاَرةٌ لَها نََخاِريُب ، وهي ُخُروٌق يُوقَُد عليها ، حتى إِذا :  القَْرَمدُ :  أَن أَصلَه بالرُّ

اح، وأَنشد ابُن ال الَخَزُف الَمْطبُوخُ :  القَْرَمدو (2)بها الِحيَاُض والبَِرك ، أَي ُطِليَْت  قُْرِمَدتْ  نَِضَجتْ  ِرمَّ يت قول الّطِ ّكِ  :  ّسِ

ز ُه  رِيٍّ لــــــــــــــَ اجــــــــــــــِ َدِ  هــــــــــــــَ جــــــــــــــح مــــــــــــــِ َرجــــــــــــــًا كــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

دُ     مـــــــــــــَ ٍة اَل ختـــــــــــــُح يـــــــــــــمـــــــــــــَ ِخ َأطـــــــــــــِ بـــــــــــــح َواُب طـــــــــــــَ ذح  تـــــــــــــَ

  

ٌم  ــــــــــــِ َوائ ــــــــــــَ ن  تـ هــــــــــــُ ــــــــــــَ ٍر فـ ــــــــــــُ ث لــــــــــــَ  مــــــــــــُ ِدَرتح عــــــــــــَ  قــــــــــــُ

ن      هــــــــــــُ ــــــــــــَ نـ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ُم بـ الئــــــــــــِ ىت  يــــــــــــُ دُ شــــــــــــــــــــــــــَ رحمــــــــــــَ  الــــــــــــقــــــــــــَ

  
 الطَِّويلة.:  َخَزٌف يُْطبَُخ. والَحَرجُ :  القَْرَمدُ :  قال

.:  األَتُون. وأَراد:  واألَطيَِمةُ  ٌء هي شي:  اآلُجرُّ ، كالِقْرِميِد بالكسر ، والمشهور على أَلسنتهم قََراِميُد ، وقيل : القَْرَمدُ و تَْذَواَب َطْبخِ اآلُجّرِ

.  َشبيهُ اآلُجّرِ

 ع.:  قَْرَمدُ و

 القََراميدُ : و قال األزهريُّ  َذَكُر الُوُعولِ :  القُْرُمودو ، كالقُْرموط ، كذا في التهذيب. أَو َضْرٌب منه ثََمُر الغََضى:  ، بالضمّ  القُْرُمودُ و

 :  . وأَنشد البن أَحمرَ قُْرُمودٌ  أَوالُد الُوُعوِل ، واحدها:  والقَراهيدُ 

لـــــــــَ   اِء ِذي عـــــــــَ جـــــــــَ لـــــــــَ  َدعـــــــــح ٍر عـــــــــَ فـــــــــح ا أُم  غـــــــــُ  مـــــــــَ

ي     فــــــِ ــــــح ن ــــــَ يـــــــدَ يـ رَامــــــِ ــــــقــــــَ ــــــوَ  ال ُم ال ا اأَلعحصــــــــــــــــــــَ هـــــــَ ــــــح نـ رُ عــــــَ  قـــــــِ

  
أَو  ، وهي أُنثَى الُوُعوِل ، وسيأْتي ، األُْرويَّةُ :  الِقْرِميدُ و وهي البالُوَعة الواسعَةُ من الَخَزف ، وقد تَقدَّم.:  ، عن الليث اإِلْرَدبَّةُ :  الِقْرِميدُ و

اِء. قَْرَمطَ  ، كالهما لغةٌ في فِي الَمْشيِ  قَْرَمدَ و الِكتَاَب ، قَْرَمدَ و من اإِلْرَدبَّة. تَْصِحيفٌ  أَو هو:  وفي بعض النُّسخ (3) هي  ، األَخيرة عن الفَرَّ

ْعفََرانِ  أَي ُمقَْرَمدٌ  ثَْوبٌ :  يقالو يب ونَْحِوه. قال النابغَة يَصف َرَكَب امرأَةٍ  َمْطِليٌّ بِِشْبِه الزَّ  :  ، كالّطِ

ِدٍف و  هـــــــــح ـــــــــَ تـ َت يف ُمســـــــــــــــــــــــح ـــــــــح ن عـــــــــَ َت طـــــــــَ ـــــــــح ن عـــــــــَ  ِإَذ طـــــــــَ

رِي رَا    ــــــــــــِ ب ــــــــــــعــــــــــــَ ِة ابل َجســــــــــــــــــــــــــ 
َ

دِ يب املــــــــــــ رحمــــــــــــَ قــــــــــــَ (4)مــــــــــــُ
 

  
 ُمَضيَّق.:  ، وقيل بالقَْرَمدِ  أَي َمْطِلّي كما يُْطلَى الَحْوضُ 

ْفغَْيِن. قال البُْشتِيُّ  ُمقَْرَمَدةَ  ُخْذَها َمِليَسةَ القََدَمْيِن ،:  ِصْف لي النِّساَء. فقال:  وذكر البُْشتِيُّ أَن عبَد الملك بَن َمْرَواَن قال لشيخٍ من َغَطفَانَ   الرُّ

ْفغَْينِ  الُمقَْرمدة وهذا باِطٌل. َمْعنَى:  قََصبُها. قال أَبو منصور (5)الُمْجتَِمعَة :  الُمقَْرَمَدة:  يِّقَتُها ، وذلك الْلتفاِف فَِخَذْيَها واْكتِنَاِز :  الرُّ الضَّ

ْيَها.  بَادَّ

اماِت :  في كالِم أَْهِل الشام القََراِميد:  أَو الِحجارة. وقال األَصمعيُّ :  وفي بعض األُمهات بِاآلُجّرِ والِحَجاَرةِ. َمْبنِيٌّ :  ُمقَْرَمدٌ  بِنَاءٌ و آُجرُّ الَحمَّ

وبه  ُمْشِرٌف َعاٍل.:  ُمقَْرَمدٌ  بِناءٌ  وأَ  ، قِْرِميدٌ  ، واحُدَها القََراِميدُ :  يقال ِلَطوابِيق الدَّارِ :  ، وعن ابِن األَعرابيّ  قِْرِميَدى هي بالروميّةِ :  ، وقيل

 فَسَّر بَْعُضهم قوَل النابغِة.

 : ومما يستدرك عليه

يُِّق الناتِي:  الُمقَْرَمدو الصُّخور.:  القَْرَمدُ  ٌ الضَّ ر البيت أَيضاً وامَرأَة ْفغَْينِ  ُمقَْرَمَدةُ  ٌء. وبه فُّسِ يِّقَ :  الرُّ  تُها.الُمْجتَِمعَةُ قََصبُها أَو هي الضَّ

ْخصُ  الغاُلم:  ، بالضمّ  القُْرُهدُ :  [قرهد] باِعّي ، عن اللَّيث ، وقال التَّارُّ النَّاِعُم الرَّ هو تَصحيٌف ، والصواب :  ، أَورده األَزهرّي في الرُّ

 الفُْرُهد بالفاِء.

 ، وهي ِصغَاُر الغَنَم. الفََراهيد:  القََراِهيدُ و
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 : * ومما يستدرك عليه

.:  أَْوالُد الُوُعولِ :  القَراِهيدُ   رواه األَزهريُّ

 ، أَهمله الجماعةُ ، وهو بفتح (6) قَاَرَوْنَداءَ  َكثِيُر بن:  [قرند]

__________________ 
 يوقد عليها حىت إذا نضجت بين هبا.:  ( زايدة عن القاموس. وعبارة اللسان1)
 .«طل »( عن اللسان ا وابألصر 2)
 .«أو هو»:  القاموس( يف 3)
 والرايب : املرتفض ا من راب يربو ا ومنه الربوة. ء إذا ارتفض.( املستهدف : املرتفض ا يقا  : استهدف لك الشي4)
 اجملتمض قصبها.:  ( يف اللسان5)
 َقاَونحد.:  ( يف تقريب التهذيب6)



4316 

 

َرَة ا قا   أَتـحَباِع التاِبِعاَ ِمنح  الراِء والواو وســــــــــــــكون النون مث دا  مهملة ممدوداً ا ا ُكنحيته أَبو ِإلاعيَر ا ُكويفّ نـََز  البصــــــــــــــح
ُبوٌ  ا من السابعة.:  ا افةُ   وهو من رِجا  الن َسائّي ا َمقح

 :  شده ِلُمزاِحٍم العُقَْيِليّ ، وحكى أَبو حاتٍم عن األَصمعي أَنه أَن القَْصدُ  هو:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال أَبو زيد وابُن ُدريدٍ  القَْزدُ :  [قزد]

ا  ر هبـــــــــــــِ نح  ـــــــــــــَُ ٍة مـــــــــــــَ اعـــــــــــــَ مـــــــــــــ  اًل لـــــــــــــَ  فـــــــــــــاَلِة فـــــــــــــَ

ِن     زحدِ عــــــــــَ فُ  الــــــــــقــــــــــَ َواحــــــــــِ ااَي اجلــــــــــَ نــــــــــَ َ
ه املــــــــــ فــــــــــح حــــــــــَ   ــــــــــَح

  
حوا بأَنه إِبداٌل  : وأَكثُر ما يفعلون ذلك إِذا كانت الزاُي ساكنةً ، نقله الصاغانّي. وقال شيُخنَا:  (1)هكذا رواه بالزاي ، قال ابُن دريد  َصرَّ

 وليسْت لُغَةً ُمستِقلّة.

قَبَِة القَِويُّ  هو:  أَهمله الجوهرّي ، وقال اللَّيث (2) كِقثَْولٍّ  الِقْسَودُّ :  [قسد]  : من الرجاِل وأَنشد الغَِليُظ الرَّ

فَارِي قَاِسياً  َم الذ  َود اَضخح  ِقسح
روه هكذا:  ، بضّم فسكون ففتح ، أَهمله الجماعة ، قال الُمصنّف ، مثال فُْعلَلٍّ  قُْسبَْندٌ :  [قسبد]  لكونه فاِرِسيّة َذَكُروه في األَْبنِيَِة ولم يُفَّسِ

ُب ُكْسبَْندٍ  إِّما وِعندي أَنه ْبط. اسمالهن ، وبَْند بالفتح هو  : ، فيكوُن ُمَركَّباً من كس بالكاف العربي وسكون السين المهملة ُمعَرَّ ِلَما يَُشدُّ  الرَّ

ُكوسفَند ، بالفَاِء بدل الباِء ، وقد تَْسقط الواو ، ُكّل ذلك بالكاف :  ، فيكون ُمفَرداً ، ويقال ُكوْسبَْندَ  معرب أَو َشبِيهاً ِبِحَزاِم الِقيِليَطةِ  في الَوَسطِ 

وعندي هو من الَجَراَءة :  الفاِرِسيّة ، فال ِعْبَرة بقول شيِخنا عند قولهوهذا الذي ذكره المصنِّف هو الموافِق لقواِعد  ِللشَّاةِ. العجمي ، اسم

روه. قلت باً ، ولم يكن من لسانهم ، :  على الَوْضعِ وتَْقِويلهم مالْم يَقُولُوه ، وال سيما بعَد اعتِرافه بأَنهم لم يُفَّسِ أَما َعدُم تَفسيِرهم فِلَكْوِنه ُمعَرَّ

على أَن قَْولَه لم :  عندي. ويختار ما اقتَضتْه القواِعُد ويَُرّد ما تَُخاِلفه ، ثم قال:  ِرس في اللَِّسانيِن ، فله أَن يَقُولوأَما الُمصنّف فإِنه الفا

 يُفَّسروه كالٌم ال أَْصَل له.

كفانَا الُمَصنِّف ُمْؤنَة الَجواِب ، فإِنه َذَكره في التي تَِليها. قد :  بأَنّه الطويُل العَِظيُم العُنُِق. قلت:  فقد ذكره أَبو َحيّان وفَّسره في َشْرح التَّسهيل

ب ، وهو ظاهر. وهللا أَعلُم.  وأَما قُْسبَْند فال َشكَّ أَنه ُمعَرَّ

، وهذا  يُل العَِظيُم العُنُقِ الطَّوِ  هو:  كاألَول إِاّل أَن الشين ُمعَجَمةٌ. أَهمله الجماَعة ، وقال أَبو َحيَّان في شرح التسهيل (3) القُْشبَْندُ :  [قشبد]

 وهي بِهاٍء. الذي ذكر َشْيُخنا أَنه ذكره أَبو َحيَّان في شرح التسهيل وفَسَّره ، فاشتبهَ عليه ،

ْبِد إَِذا ُطبَخ َمَع السَِّويِق والتَّْمِر.:  ، بالكسر الِقْشَدةُ :  [قشد] مِّ  كالقَُشاَدةِ  ليتَّخذ َسْمناً ، مع السَّويق:  وفي المحكم الثُّْفُل يَْبقَى أَْسفََل الزُّ ،  ، بالضَّ

قِيقَةُ :  الِقْشَدةو واإِلَهالَِة. َكثِيرةُ اللَّبَنِ  (4) ُعْشبَةٌ :  الِقْشَدةُ و هي ثُْفُل السَّْمِن ،:  وقيل ْبَدةُ الرَّ الدَّقيقةُ ، :  ، هكذا بالراِء ، وفي بعض األُمهات الزُّ

:  . قالالِقْشَدةُ  إِذا َطلَعَِت البَْلَدةُ أُِكلت:  لَمعروف عند العاّمة اآلَن ، والطاُء لُغةٌ فيه. وقال أَبو الَهْيثَموهذا الذي َذكره هو ا:  بالدال. قلت

ى  والُكَداَدة. الِقْشَدةو الِقْلَدة:  يقال ِلثُْفِل السَّْمنِ :  اإِلثَْر والُخاَلَصةَ واألاَُلقَةُ ، وعن الكسائيّ  الِقْشَدةُ  وتُسمَّ

 قََشَطهُ. لغة في قََشَدهو

 : * ومما يستدرك عليه

 َجَمعَهُ.:  السَّْمنَ  اْقتََشدَ 

 (َوَعَلى هللِا َقْصُد السَِّبيلِ ) : ، وهكذا في الُمحكم والُمْفَردات للراغب. قال هللا تعالى في كتابه العزيز استقاَمةُ الطَِّريقِ :  القَْصدُ :  [قصد]

 . وَطِريقٌ قاِصدٍ  ، أَي وِمنها َطِريٌق غيرُ  (َوِمْنها جاِئر  )تَْبيِيُن الطريِق المستقيِم والدَُّعاُء إِليه بالُحَججِ والبََراهيِن الَواِضَحِة ،  أَي على هللا (5)

ه الساِلُك ال يَْعِدل عنه ، فهو كنَهٍر الَوْجهَ الذي يَُؤمُّ  يَْقصد كأَنه:  (6)وزاد في المفرداِت :  َسْهٌل ُمستقيٌم ، وسيأْتي. ومثلُه في البصائرِ  قاِصدٌ 

 يَْقِصُده ، بمعنًى ، إِلَْيهِ  قََصدَ و لَهُ  قََصدَ و قََصَده:  تقول االْعتَِماُد ، واألَمُّ  القَْصدُ و .(7)جاٍر ، وأَورده الزمخشريُّ في األَساس من المجاز 

 له يَْقِصد بالكسر ، وكذا
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__________________ 
 .261/  2( اجلمهرة 1)
.:   ( يف احد  نسخ القاموس2)  كِعثـحَو ٍّ
 الُقَسنحُد.:  ( عل  هامش القاموس من نسخة أخر 3)
 حشيشة.:  ( اللسان4)
 .9( سورة النحر اآية 5)
 ( مل ترد العبارة التالية يف املفردات.6)
 وله طري  قصد وقاصدة.:  ( نص األساس7)
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تُ :  ِء ا يقا ِإتـحَياُن الشيح :  صحدُ القَ :  ِإليه. ويف اللساِن واأَلساسِ  يـَقحِصدو   .َقصحِدي ِإليه. وِإليكَ  َقَصدحتو  له َقَصدح
أَن ال :  في الَمِعيَشة القَْصدُ و ، وهو ما بين اإِلسراِف والتَّْقتِير ، ِضدُّ اإِلْفراطِ  : ءِ في الشيْ  القَْصدُ :  إِليك األَْمُر. ومن المجاز أَْقَصَدنيو

 ُمْقتَِصدٌ  فاُلنٌ :  ، يقال كاالْقتِصادِ  األََسدَّ ، يَْقِصدُ  في األَْمِر لم يَتجاَوْز فيه الَحدَّ ، َوَرِضَي بالتََّوسُِّط ، ألَنه في ذلك قََصدَ و يُقَتَِّر ،يُْسِرف وال 

تََوسََّط بين التَّْقتيِر :  في النَّفَقَةِ  اْقتََصدَ و : استقاَم. وفي البصائر للمصنِّف:  في أَمِره اْقتََصدَ و .اْقتََصد في الَمِعيشة وفي النَّفَقَة ، وقد

 .«اْقتََصدَ  َمن َعالَ  وال»:  وسلموآلهعليههللاصلىواإِلسراف ، قال 

شَّجاَعة ، فإِنها بين إِفراٌط وتَْفِريٌط ، كالُجوِد ، فإِنه بين اإِلسراِف والبُْخِل ، وكال:  ومن االقتصاد ما هو َمْحُموٌد ُمْطلَقاً ، وذلك فيما له َطرفانِ 

ِر والُجْبِن. وإِليه اإِلشارةُ بقوِله ٌد بين الَمْحُموِد والَمذموِم ، وهو  (1) (َوالَِّذيَن ِإذا َأنْ َفُقوا ََلْ ُيْسرُِفوا َوََلْ يَ ْقرُتُوا):  التََّهوُّ ومنه ما هو ُمتََرّدِ

ُهْم ُمْقَتِصد  ):  ِر ، وعلى ذلك قولُه تعالىفيما يقع بين محموٍد وَمذموٍم ، كالَواقِع بين العَْدِل والَجوْ  ُهْم ظاَل  لِنَ ْفِسِه َوِمن ْ انتهى.  (2) (َفِمن ْ

ه والنُُّهوُد والنُُّهوُض نحَو الشيْ :  أَصُل ق ص د وَمواِقعها في كالِم العرب:  وفي سّر الصناعة البن ِجنّي ِء ، على اْعتَِداٍل االعتِزاُم والتََّوجُّ

الَجْوَر  تَْقِصدُ  االستقاَمة ُدوَن الَمْيِل ، أاََل تََرى أَنَّكَ  بقَْصدِ  َجْوٍر ، هذا أَصلُه في الحقيقة ، وإِن كان قد يَُخصُّ في بْعِض المواضعكاَن ذلك أَو 

ً  ؟العَْدَل أُْخَرى تَْقِصد تاَرةً كما ه شاِمٌل لهما َجميعا  وإِطالَتُه ، القَصائدِ  َواَصلَةُ الشاِعِر َعَملَ مُ  : القَْصد:  عن ابن بُُزْرجِ و فاالعتزاُم والتََّوجُّ

 :  ، قال كاإِلْقَصادِ :  ، هكذا في النُّسخ التي بأَيدينا ، والصواب كاالْقتَِصادِ 

ازح  زحهــــــــــــَ مــــــــــــاين اهلــــــــــــَ َر الــــــــــــيــــــــــــَ ثــــــــــــح دح َوَرَدتح مــــــــــــِ  قــــــــــــَ

ازح     جـــــــــــــَ هـــــــــــــا اِبأَلعـــــــــــــح اقـــــــــــــِ نـــــــــــــَ نح َأعـــــــــــــح ُض عـــــــــــــَ فـــــــــــــَ دح  تـــــــــــــَ

  

 والر ج ازح  ُمقحِصِدانَأعحَيتح َعَل  

َجز. القَِصيد الشاعُر ، وأَْرَمل ، وأَْهَزج ، وأَْرَجَز ، من أَْقَصدَ :  قال ابن بُُزْرج َمل والَهَزج والرَّ َرُجٌل لَْيَس بالَجِسيِم وال :  القَْصدُ و والرَّ

ئِيل دِ و دِ كالُمْقتَِص  ، قَْصدٌ  ، وُكلُّ ما بَْيَن ُمْستٍَو غيِر ُمْشِرٍف وال ناقٍِص فهو بالضَّ ، والثاني هو المعروف وفي الحديث عن  ، كُمعَظَّم الُمقَصَّ

:  له قلتُ :  قال ، غيري وسلموآلهعليههللاصلىما بقي أَحٌد رأَى رسوَل هللا :  كنت أَطوُف بالبَْيِت مع أَبي الطُّفَيل ، فقال»:  الَجِريِرّي قال

ً :  قال ؟ِصفَتُهفكيف كاَن  : قلتُ  ، نعم:  قال ؟َوَرأَْيتَه داً  كان أَبيَض َمِليحا دِ  أَراد : قال«. ُمقَصَّ :  أَنه كان َرْبعَةً. وقال ابُن ُشَمْيلٍ  بالُمقَصَّ

دُ  ْبعَةُ. وقال الليث القَْصدِ  من الرجاِل يكون بمعنَى الُمقَصَّ د : وهو الرَّ هذا  الذي ليَس بَِجسيٍم وال قَصيٍر. وقد يُْستَْعَمل:  من الرجال الُمقَصَّ

جال أَيضاً. وقال ابُن األَثير في تفسير د النْعُت في غير الّرِ هو الذي ليس بَطويٍل وال قَصيٍر وال َجسيم ، كأَّن َخْلقَه نُِحَي :  في الحديث الُمقصَّ

 من األُموِر ، والُمْعتَِدل الذي ال يَِميل إِلى أَحِد َطَرفَيِ التفريِط واإِلفراط. القَْصدُ  به

 بِالنِّْصِف ، هو الَكْسرُ  أَو َكَسْرتُه:  قَْصداً  العُودَ  قََصْدتُ :  ، تقول َكانَ  في أَّي َوْجهٍ :  وفي بعض األُمهات الَكْسُر بأَّيِ َوْجٍه.:  القَْصدُ و

ْدتُه تَْقصيداً و ، كالتَّْقِصيد قََصْدتُه أَْقِصُده دَ و اْنقََصدَ و قَصَّ  :  ، أَنشد ثعلب تَقَصَّ

ا  اهتــــــــــــَِ نــــــــــــَ فــــــــــــِ لــــــــــــَ  ثــــــــــــَ و تح عــــــــــــَ تح خــــــــــــَ رَكــــــــــــَ  ِإذا بـــــــــــــَ

ِر الــــــــــرَيَاِع     ثــــــــــح ٍب مــــــــــِ لــــــــــَ  َقصــــــــــــــــــــــــَ دِ عــــــــــَ َقصــــــــــــــــــــــــ 
ُ
 املــــــــــ

  
ْمحُ  انقََصدَ  َشبَّه صْوَت الناقَِة بالَمزاميِر. وقد ماحِ حتى (3)كانت الُمَداَعَسةُ »:  انَكَسر بِنِْصفَْيِن حتى يَبِيَن ، وفي الحديث:  الرُّ َدتْ  بالّرِ  .«تَقَصَّ

 :  التَّْغلبيّ  (4)قال أَبو اللحام  العَْدلُ :  القَْصدُ و ، أَي ِقَطعاً. قَِصداً  َكسََّرْت وصاَرتأَي تَ 

وحمــــــــــًا ِإَذا َقضــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــَ بحيتِّ يـ َ
ِم املــــــــــ كــــــــــَ لــــــــــَ  ا ــــــــــَ  عــــــــــَ

وَر و     ه َأنح اَل  ـــــــــــــَُ تـــــــــــــَ يــــــــــــــ  دُ َقضـــــــــــــــــــــــــــِ قحصـــــــــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــــَ

  
 َموِقَع يَْنبَِغي رفَعه ، لوقوعه موقع الَمْرفُوع. يَْقِصد ، فلما َحَذفه وأَْوقَع يَْقِصد ويَْنبَِغي أَن:  أَراد:  قال األَخفش

يّ :  وقال الفَّراءُ  على الَحَكِم الَمْرِضّيِ بُِحْكمِه :  معناه:  َرفعه للمخالفِة ، ألَن معناه ُمَخاِلٌف لما قَْبلَه فُخوِلف بينهما في اإِلعراب. قال ابن بَّرِ

، لفساد المعنى ،  (5)أَي يَْعِدل ، ولهذا رفعه ولم يَنصبه َعطفاً على قوله أَن ال يَُجوَر  يَْقِصد يَُجوَر في ُحْكِمه ، بلالَمأْتِّيِ إِليه ِليَْحُكَم أَن ال 

 : ألَنه يَصيُر التقديرُ 

__________________ 
 .67( سورة الفرقان اآية 1)
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 .32( سورة فاطر اآية 2)
واملداعسة  كانت املداعبة كذا يف النسخ وهو تصحيف ا والصواب : املداعسة ا كما يف النهاية واللسان.قوله :  »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 : املطاعنة.
 .«أبو اللجام»( عن معجم املرزابين ا وابألصر 4)
 .« وز»( عن اللسان وابألصر 5)
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د ال (1)عليه َأن  َعحىَن  يـَقحصـــــــــــــــِ
َعحىَن عل  ذلك ا بر امل

بَ  : ا ولي  امل د ِغي له َأنويـَنـح ِر ا َأي يـَقحصـــــــــــــــِ  ا وهو َخرَبٌ مبعىَن اأَلمح
 .لحيَـقحِصدح و 
في األُمور ، في القول والِفعل ، وهو الَوَسُط بين الَطرفَيِن ، وهو منصوٌب على  بالقَْصدِ  أَي عليكم «تَْبلُغُوا القَْصَد القَْصدَ »:  في الحديثو

، هكذا في نسختنا ، وفي  (2) التَّْقتِيرُ  القَْصدُ و والقول ، بدل ، والعدل ، وهو غلط.:  عض النسخالَمْصَدِر الُمَؤكَّد ، وتَكراره للتأْكيد. وفي ب

َحة التفسير ، وكلٌّ منهما غير مالئٍم للمقاِم ، والذي يقتضيه كالُم أَئمة الغَِريب القَْسُر ، بالقاف والسين ، ففي :  القَْصدُ : و أُخرى ُمصحَّ

 قََسَره ، أَي قََهره ، وهو الصواُب. وهللا أَعلم.:  قََصَده قَْصداً  : اللسان

دَ  وَعبَلُه ، وقد أَْغَصانُه النَّاِعَمةُ  : ، كاألَْرَطى والطَّْلحِ  العَْوَسجِ ونَْحِوهِ  قََصدُ و ، يَمانية ، عن أَبي حنيفة ، العَوَسجُ :  حِريكِ بالتَّ  ، القََصدُ و  قَصَّ

، وهي بََراِعيُمها وما اَلَن قَْبَل أَْن يَْعثَُو ،  َضاهِ َمْشَرةُ العِ :  القََصدو ، الُجوعُ :  القََصدُ و العَْوَسُج إِذا أَخرَج ذلك ، كذا في األَفعال البن القَطَّاع.

َدتْ و الِعَضاهُ  أَْقَصَدت وقد  :  ، كالقَِصيد ، األَخيرةُ عن أَبي حنيفة ، وأَنشد قَصَّ

ا وَ  يــــــــــــَ مــــــــــــِ اِ  َوحتــــــــــــَح بــــــــــــَ اهــــــــــــا اِبجلــــــــــــِ فــــــــــــَ عــــــــــــَ  اَل َتشــــــــــــــــــــــــــح

ِرف      ـــــــــَ ـــــــــاَلٍت ي ي ـــــــــِ ل ا  ـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــَ ل اعـــــــــَ ـــــــــُدهـــــــــَ ي  َقصـــــــــــــــــــــــِ

  
ى ُكلُّ واحدةٍ  أَيَّاَم الَخِريف َمْشَرةُ الِعَضاه:  القََصدُ :  وعن الليث ةٌ ِرَخاٌص ، تَُسمَّ ، تُْخِرج بْعَد القَْيِظ الَورُق في الِعَضاِه أَغصاٌن َرْطبَةٌ َغضَّ

لَ :  أَي ذات َشْوك ِمْن ُكّلِ َشجرةٍ شائَِكةٍ  القََصَدةُ  أَو .قََصَدةً :  منها  وهذا عن ابِن األَعرابّي.  ما تَْنبُُت.أَْن يَْظَهَر نَبَاتَُها أَوَّ

 . نقَلَه الصاغانّي.قَِصيدٌ  ، فهو َسِمنَ :  ، بالفتح قََصاَدةً  كَكُرَم ، البَِعيُر ، قَُصدَ و

ا يُْكَسُر ، ج:  ، بالكسر الِقْصَدةُ و  أَْقَصادٌ  ُرْمحٌ و القََصدِ  كأَِميٍر ، بَيِّنُ  قَِصيدٌ و ، كَكتٍِف ، قَِصدٌ  وُرْمحٌ  ِقْصَدة وكلُّ قِْطعَةٍ  كِعنَبٍ  ِقَصدٌ  الِقْطعَةُ ِممَّ

رٌ  أَي ، إِالَّ  قَِصدَ  ، وقَلََّما يَقولون اْنقََصد:  وإِذا اْشتَقُّوا له فِْعالً قالوا:  َسريع االنكساِر ؛ وفي التهذيب:  (3) قَِصيدٌ  ُرْمحٌ :  وفي األَساس ُمتََكّسِ

 :  ُصُدوُره من اْنفَعََل. وأَنشد أَبو ُعبَيٍد لقَْيس بِن الَخِطيمِ  (4)أَنَّ ُكلَّ نَْعٍت على فَِعٍل ال يْمنع 

َر   ــــــــــــَ دَ تـ ا  ِقصــــــــــــــــــــــــــَ َبهنــــــــــــ َ قــــــــــــَ  كــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــُ ر اِن تـ ُ
 املــــــــــــ

بِ     َواطــــــــــــِ ِدي الشــــــــــــــــــــــــــ  اٍن أِبَيــــــــــــح رحصــــــــــــــــــــــــــَ َذر ُع خــــــــــــُ  تــــــــــــَ

  
 : وقال آخر

 ِقَصداَنا أَقـحُرو ِإلَيحِهم َأاَنبِيَب القَ 
ماح ؛ وقال األَخفش في ُرْمحٍ :  يريد  قِْصَدةً  له قََصدَ : و هذا أََحُد ما جاَء على بِنَاِء الَجْمعِ. وفي اللسان:  أَْقَصادٍ  أَمشي إِليهم على ِكَسِر الّرِ

راعِ أَو السَّاِق أَو الَكِتف ؛ و بُع من الفَِخذ أَو الذِّ دون :  ِقْصَدةً  ِمن العَْظمِ  قََصدَ : و الذي في أَفعال ابن القَطَّاعِمْن َعْظٍم ، وهي الثُّلُث أَو الرُّ

بع.  نِْصِفه إِلى الثُّلُث أَو الرُّ

ْعرِ  القَِصيدُ و َي  : وفي التهذيب ما تَمَّ َشْطُر أَْبيَاتِِه.:  ِمن الّشِ ِة َوْزنه  (5)َشْطُر أَْبنِيَتِِه ، ُسّمِ يَ :  ، وقال ابُن ِجنِّي (5)بذلك لَكماله وِصحَّ  ُسّمِ

َجز ِشْعراً ُمَراداً  قُِصدَ  ألَنه قَِصيداً  َمل والرَّ عر  َمقصوداً  واْعتُِمَد ، وإِن كاَن ما قَُصَر منه واْضَطَرب بِنَاُؤه نحو الرَّ ، وذلك أَن ما تَمَّ من الّشِ

ْوا ما طاَل وَوفَرَ وتََوفَّر آثَُر عنَدهم وأََشدُّ تَقَدُّماً في أَْنفُِسهم مما قَُصَر  َجز  َمقصوداً  ، أَي ُمَراداً  قَِصيداً  واْختَلَّ ، فَسمُّ مُل والرَّ ، وإِن كان الرَّ

ِفينٍة كَسِفيٍن جمُع سَ  .(6) [من الشعر] القَِصيَدة َجْمعُ  القَِصيدُ :  . وفي الصحاحقَِصيَدةٌ :  ، وربَّما قالوا قََصائِدُ  . والَجْمعُ َمْقُصوَدْينِ  أَيضاً ُمَراَدْينِ 

، بال هاٍء ، فإِنما ذلك ألَنه ُوِضَع على  القَِصيدُ  الَواِحَدةَ قد َوقََع عليها القصيَدةَ  فإِذا رأَْيتَ  : . قال ابن جنِّيِ قَِصيدٌ و قَصائدُ  الَجْمعُ :  ، وقيل

ئْبَ :  الواِحد اسُم الِجْنِس اتِّساعاً ، كقوِلك ولَْيَس إِالَّ ثاََلثَةَ أَْبيَاٍت   ، وأََكْلُت الُخْبَز ، وَشِربُت الماَء.َخرْجُت فإِذا السَّبُع ، وقتَْلُت اليوَم الذِّ

ْعر البَْيتَاِن الُموَطآِن ليس بينهما بيٌت ، والبَْيتَان :  قال أَبو الَحَسن األَْخفَشُ  فََصاِعداً أَو ِستَّةَ َعَشَر فََصاِعداً. ا ال يَكاد يُوَجد في الّشِ وممَّ

 وفي هذا القول من:  علَى ثالثِة أَبياٍت ؛ قال ابُن ِجنّي (7) القصيَدة إِالَّ ثالثَة أَبياٍت ، فجعلَ  صيدةُ الق الُموَطآن وليست

__________________ 
 ألنه يصري التقدير عليه أن ال  وز وعليه أن ال يقصد.:  أن ال يقصد ا كذا ابلنسخ ا وعبارة اللسان:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
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 والتفسري.:  ( عل  هامش القاموس من نسخة أخر 2)
 ورمٌح َقِصٌد.:  ( األساس3)
 ال ميتنض.:  ( التهذيب واللسان4)
 ( سقطت العبارة من التهذيب ا وهي يف اللسان.5)
 ( زايدة عن الصحاح.6)
 ما كان عل  ثالثة أبيات. ونبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.:  ( يف اللسان7)
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َفش َجَواٌز ا وذلك لِتســــــــميته ما كان عل  َثالثَِة أَبياتٍ  يدةً  اأَلخح م   ما كاَن عل  :  . قا َقصــــــــِ والذي يف العادة َأنح ُيســــــــَ
 : ا وقا  اأَلخفش َمر ة َقِصيدةً  ِقطحَعًة. فَبم ا ما زاد عل  ذلك فِإلا ُتسميه الَعَرب:  ثالثِة أَبياٍت َأو َعَشَرٍة َأو مَخحَسَة َعَشرَ 

َِديد التام  ا والواِفُر التام  ا والرَجز التام  ا واخلَ  الَقِصيدُ 
ِفيف التام  ا من الشعر هو الط ِويُر والَبِسيرُت الت ام  والكاِمُر التام  وامل

َباُن. قا  ِديُد ا:  ومل نسمعهم يتَـَغنـ وحن ابخلَِفيف. ومعىَن قولِه:  وهو كر  ما تـََغىن  به الر كح
َ
لتام  ا والواِفُر التام  ا َأمَت  ما جاَء امل

ِعهما يف دائِرتـَيحهِ  ِر َوضــــــح يئا عل  َأصــــــح ُهَما ا فَبم ا َأن  َِ ِ ِمنـح ِ اأَلّوَلاح رحَباح ُهَما يف االســــــتعماِ  َأعحيِن الضــــــ  ما فذلك َمرحفُوض ِمنـح
يداً  لُِّيَ :  قيرو  ُمط رٌَح ا كذا يف اللســــان. ِة أَلّن قَائَله احح  َقصــــِ ُله من (1)تَـَفر له فنَـق حه ابللفح َتار ا وَأصــــح ُخح

َعحىَن امل
 اجلَيِّد وامل

ُخ   وهو الَقصـــيد
ِماُ  الغليةُ  امل د الذي الســـ  ر  يـَتَـَقصـــ  د ه الر اُر  (2) [ِإذا اســـتخرج من قصـــبه]َأي يـََتَكســـ  َمِنِه ا وضـــِ ا  (3)ِلســـِ

ُخ  السائُر الذي مَيِيُض كاملاِء وال
 .يـَتَـَقص دُ  وهو امل

َمَن في الكالِم الفصيحِ ، فتقولُ  ب ، وقيل (4) قَِصيدٌ  ِشْعرٌ :  هذا َكاَلٌم َسِميٌن ، أَي َجيِّد وقالوا:  والعرُب تَستعيُر الّسِ َد وُهّذِ :  ، إِذا نُقَِّح وُجّوِ

ْعُر التامُّ  َي الّشِ ى فيه  قَْصداً  له فَقََصدَ  ألَن قائلَه َجعَلَه ِمن بَاِله قَصيداً  ُسّمِ ولم يَْحتَِسه َحْسياً على ما َخَطر بِبَاِله وَجَرى َعلى ِلَسانِه ، بل َروَّ

 :  ، وهو األَمُّ ، ومنه قوُل النابِغَةِ  القَْصدِ  ِمن (6) [بمعنى مفعولٍ ]واْجتََهد في تَْجِويده ، ولم يَْقتَِضْبهُ اْقتَِضاباً ، فهو فَِعيٌل  .(5)خاِطُره 

هــــــــــــَ و  ــــــــــــ  نح أَم ة مــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــل ائ ــــــــــــَ ا ق َد  هلــــــــــــََ ــــــــــــَ ت  ا َواهــــــــــــح

ا    َد  هلـــــــــــََ ـــــــــــَ ت ا َواهـــــــــــح هـــــــــــَ ـــــــــــ  رٍو أَم مـــــــــــح ُن عـــــــــــَ ـــــــــــح  زاَِيُد ب

  
 : التي يقول فيها قَِصيَدته أَرادَ 

 (7)اي َداَرمي َة اِبلَعلحياِء فَالس َنِد 
ةُ إِذا َخَرَجْت ِمَن العَْظِم ، وإِذا اْنفَصلَْت ِمن َمْوضِعها أَو َخرجْت ، قيل:  القَِصيدةُ و َدتْ و اْنقََصَدتْ :  الُمخَّ  ، قََصَدَها قَْصداً  ، وقد تَقَصَّ

َدَهاو  َكَسَرَها.:  قَصَّ

 ، وَعْظمٌ  العَْظُم الُمِمخُّ  : القَِصيدو ، وهو دوَن السَِّمين وفوَق الَمْهُزوِل ، قَُصودٌ و قَِصيدٌ  ُمخٌّ :  قال أَبو ُعبَْيدة« ، بالفتح كالقَُصودِ  أَو ُدونَهُ ،

 :  ُمِمخٌّ ، أَنشد ثعلبٌ :  قَِصيدٌ 

مح و  كــــــــــُ مــــــــــُ ظــــــــــح ُم عــــــــــَ عــــــــــ  طــــــــــَ مح ال يــــــــــُ وكــــــــــُ رَكــــــــــُ ــــــــــَ مح تـ  هــــــــــُ

ُر     بــــــــــح ُم قـــــــــــَ ظــــــــــح زَااًل وكــــــــــاَن الــــــــــعــــــــــَ يــــــــــَداهــــــــــُ  َقصــــــــــــــــــــــــِ

  
ا ، وإِن ِشئَت قُلتَ   ، أَي ُمّخٍ. قَِصيدٍ  أَراَد َذا:  أَي ُمِمخًّ

 :  ، وأَنشد قوَل أَبي ُزبَْيدِ  اللَّْحُم اليَابِسُ :  القَِصيدُ :  عن الليثو

حح و  ــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ُم ال اَن زَاُدهــــــــــــــــُ وحُم كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  ِإَذا ال

يـــــــــــــداً َم     ريحَ  َقصـــــــــــــــــــــــــــِ ُه وغـــــــــــــَ نـــــــــــــح يـــــــــــــدِ مـــــــــــــِ  َقصـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 :  وأَنشَد غيُره لألَْخَطل ؟؟السَِّمين هاُهنَا:  القَِصيدُ :  وقيل

ُم وَ  ــــــــــُ ت مــــــــــح لــــــــــِ دح عــــــــــَ ــــــــــجي قــــــــــَ ريُوا ِإىَل اأَلرحِض ال  ســــــــــــــــــــــــِ

يــــــــــهــــــــــا     مح فــــــــــِ نح زَادُكــــــــــُ كــــــــــُ يــــــــــدَ يــــــــــَ رِ  َقصــــــــــــــــــــــــِ  اأَلابعــــــــــِ

  
 :  ، بالكسر ، أَي ُمخٌّ ، أَنشد ابُن األَعرابيّ  بَِها نِْقيٌ  الُمْمتَِلئةُ الَجِسيَمةُ التي النَّاقَةُ السَِّمينةُ :  من اإِلبل القَِصيدُ و

قــــــــــح و  ااَي الــــــــــنــــــــــِّ قــــــــــَ تح بـــــــــــَ فــــــــــ  ًة خــــــــــَ يــــــــــبــــــــــَ  ِي ِإال  َقصــــــــــــــــــــــــِ

ــــــدَ     ي اُمهــــــا  َقصــــــــــــــِ ــــــَ ن اَلَم  َأوح َلُموســــــــــــــــــــًا ســــــــــــــَ (8)الســــــــــــــ 
 

  
 :  وقال األَعشى
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اٌز  نـــــــــــَ رٌُح كـــــــــــِ يب ســـــــــــــــــــــــــُ احـــــــــــِ ُت وصـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح طـــــــــــَ  قـــــــــــَ

ٌة     بــــــــــــَ لــــــــــــِ ِن ِذعــــــــــــح ِن الــــــــــــر عــــــــــــح رُكــــــــــــح يــــــــــــدُ كــــــــــــَ  َقصــــــــــــــــــــــــــِ

  
 :  ، قال ُحَمْيد بن ثَْورٍ  القََصائِدُ  ، والَجْمعُ  العََصا:  القَِصيدو

فــــــــاً  رحســــــــــــــــــــــُ وَن كــــــــُ يِّ حَيحشــــــــــــــــــــــُ اُء ا ــــــــَ ر  ِنســــــــــــــــــــــَ ظــــــــَ ــــــــَ  ف

ا     هـــــــــَ تــــــــــح حـــــــــَ اٍم َأوحضـــــــــــــــــــــــَ ظـــــــــَ ائـــــــــدُ ُرُ وَس عـــــــــِ  الـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــَ

  
َي بِذلك ألَن بها:  وفي اللسان ه ، كقوِل األَْعَشى يُْقَصدُ  ُسّمِ  :  اإِلْنساُن ، وهي تَْهِديه وتَُؤمُّ

اَل  ــــــــــــــِ ــــــــــــــب ىَت يف ال ــــــــــــــفــــــــــــــَ اِدي ال اَن هــــــــــــــَ  ِإَذا كــــــــــــــَ

ريَا    اَع اأَلمـــــــــــــــِ اِة َأطـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ َر الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ دح  ِد صـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ابلكالم اجليد.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 وضده الرير والرار.:  ( يف اللسان3)
د»:  ( األصر والتهذيب ويف اللسان4)  ويف التهذيب إذا كان منقحاً جمّوداً.« ُقصِّ
 ذهنه.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب5)
 ( زايدة عن التهذيب ا وقد سقطت من األصر واللسان.6)
 : وعجزه 23( ديوانه 7)

 أفوت وطا  عليها سالُف األبدِ 
 .«وحّقت»ألصر ( عن اللسان ا واب8)
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 .قَِصيَدةٌ و قَِصيدٌ  ناقَةٌ :  ، أَي في الناقَِة والعََصا ، أَما في الناقَِة فقد جاَء ذلك عِن ابِن ُشَمْيٍل ، يقال ، فِيِهَما كالقَِصيَدة

 .القَِصيد وأَما في العََصا فلم يُْسَمع إِالَّ 

 :  ، قال الُمثَقُِّب العَْبِديُّ  السَِّميُن ِمَن األَْسنَِمةِ :  القَِصيدو

ه و  ـــــــــــــــ  ُت ِإنح شـــــــــــــــــــــــــــــاَء اإِللـــــــــــــــُه أِبَن نـــــــــــــــح قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  أَيـ

ا و     اَلُدهـــــــــَ يِن َأجـــــــــح غـــــــــُ لـــــــــِ بـــــــــح ـــــــــُ يـ اســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــُدهـــــــــَ (1)َقصـــــــــــــــــــــــِ
 

  
ْعرِ  القَِصيدو دُ :  ِمَن الّشِ  ، كما تقدََّم. قَِصيدةكال الُمَهذَّب ، الذي قد أَْعَمَل فيه الشاعُر فِْكرتَه ولم يَْقتَِضْبه اْقتِضاباً ، الُمنَقَُّح الُمَجوَّ

 أََصاَب فَقَتََل َمَكانَه.:  السَّْهمُ  أَْقَصدَ :  في األَفعال البن القطاعو

ً  الرجلُ  أَْقَصدَ و  :  ، وفي شعر ُحَميِد بن ثَورٍ  ُمْقَصدٌ  ء َمقَاتِلَه ، فهو، أَي لم يُْخِطى فلْم يُْخِطئْهُ  أَو َرماه بَسْهمٍ  َطعَنَه:  فاُلنا

مــــــَ   ــــــح ي ــــــَ ل نح ســــــــــــــــــــُ يب مــــــِ ــــــح ل ــــــَ ح قـ ــــــَ ب َداَأصــــــــــــــــــــح قحصـــــــــــــــــــــَ  مــــــُ

َدا    مــــــــــــــ  عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ا وِإنح تـ هــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ ًب مــــــــــــــِ طــــــــــــــَ  ِإنح خــــــــــــــَ

  
 :  األَْخَطلُ َء أَو تَْرِميَه فيَُموَت َمَكانَه ، وقال أَْن تَْضِرَب الشَّيْ :  اإِلقصادُ  : ، قال األَصمعيُّ  لََدَغْت فقَتَلَتْ :  الَحيَّةُ  أَْقَصَدتهو

دح  نـــــــــِت قـــــــــَ ينفـــــــــِإنح كـــــــــُ تـــــــــِ دح يِن  أَقحصـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــِ يـــــــــح  ِإذح َرمـــــــــَ

رِي    دح يـــــــُد وال يـــــــَ ي َيصــــــــــــــــــــِ الـــــــر امـــــــِ ِك فـــــــَ يـــــــح مـــــــَ هـــــــح  ِبســــــــــــــــــــَ

  
 .«بأَْسُهِمها أَْقَصَدتْ و»:  أَي وال يَْختُِل. وفي حديِث َعِلّيٍ 

تْه َحيَّةٌ :  هو القَتُْل علَى الَمَكاِن ، يقال اإِلقصادُ :  وقال الليث َ  َعضَّ  .ْقَصَدتْهفأ

َدةُ و  ، نقَلَه الصاغانّي. ِسَمةٌ لإِلبِِل في آَذانَِها:  ، كُمعَظََّمةٍ  الُمقَصَّ

ً :  (2) ، كُمْكَرمٍ  الُمْقَصدو  ثمَّ يَموت.:  ، وفي بعض األُمهات َمْن يَْمَرُض ويَُموُت َسِريعا

ةُ الَمْرأَةُ العَظيمةُ :  (3) كالَمْحَمَدةِ  الَمْقَصَدةُ و تُْعِجُب  العَِظيمةُ الهاَمِة التي : ، هكذا في سائر النسخ التي بأَيدينا ، والذي في اللسان وغيِره التَّامَّ

 يََراها. ُكلَّ أََحدٍ 

 إِلى الِقَصر. تَِميل التي ، وهذه َضبََطَها بعُضُهم كُمعَظََّمٍة ، وهي المرأَة الَمْقَصَدةُ و

قال  (4) (َلْو كاَن َعَرضاً َقرِيباً َوَسَفرًا قاِصدًا اَلت َّبَ ُعوكَ ):  ، أَي سْهل قَِريٌب. وفي التنزيِل العزيزِ  قاِصدٌ  فَرٌ سَ :  ، يقال القَِريبُ :  القَاِصدُ و

ً »، أَي َغْيَر َشاّقٍ وال ُمتَنَاِهي البُْعِد ؛ كذا في البََصائِر ، وفي الحديث  قاِصداً  َسفََراً :  ابن َعَرفَة  (5) [ُمْعتَِدالً ]أَي َطِريقاً  «داً قَاِص  َعلَْيُكْم َهْديا

 قَُرَب معتدالً.:  ءُ الشي قََصدَ و وفي األَفعال البن القَطَّاع.

 .قَواِصدُ  ال تَعََب وال بُطَء ، وكذلك لَيَالٍ  َهيِّنَةُ السَّْيرِ  ، أَي قاِصَدةٌ  بَْينَنَا وبَْيَن الماِء لَْيلَةٌ :  من المجاز ، يقالو

 : * ومما يستدرك عليه

 أَتَى.:  قَُصَد قََصاَدةً 

 إِليه األَْمُر. أَْقَصَدنيو

 .(6)، نَْحَوه  قََصْدُت قَْصَدهو أَي تَُجاَهَك ، وكونُه اسماً أَْكثَُر في كالِمهم ، قَْصَدكَ و قَْصُدك وهو

 إِذا َمَشى ُمْستَِوياً. فاَُلٌن في َمْشيِه ، قََصدَ و

َجِز  القَِصيدِ  الشاِعُر ، وأَْرَمَل ، وأَْهَزج وأَْرَجَز من أَْقَصدَ :  استَقَاَم. وقال ابُن بُُزْرج:  في أَْمِره اْقتََصدو ْمِل والَهَزجِ والرَّ  .(7)والرَّ
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 الجاِمُس الُمّخِ.:  من اإِلبِل القَُصودُ :  وعن ابن ُشَمْيلٍ 

 ْحُم اليابُِس ، كالقَِصيد.اللَّ :  القَْصدُ و

َكةً  القََصَدةُ و أَْعنِي أَن يَكون أَْفعَاٌل َجْمَع فَعَلٍَة إِالَّ َعلَى َطْرحِ الزائِد :  ، عن ُكراع ، وهذا ناِدٌر قال ابُن ِسيَده أَْقَصادٌ  العُنُق ، والجْمع:  ، ُمَحرَّ

 ، والَمعروف القََصَرةُ.

 ُت في الَخِريف إِذا بََرَد اللْيُل من َغْيِر َمَطٍر.يَْنبُ  القَْصدُ :  وعن أَبي َحنيفة

__________________ 
 سنامها.:  ( يريد1)
رَجٍ »( عل  هامش القاموس من نسخة أخر  2)  .«َكُمخح
َدُة من النساء ا ونبه مصححه هبامشه إىل عبارة القاموس.:  ( يف اللسان3)  والَقصح
 .42( سورة التوبة اآية 4)
 النهاية.( زايدة عن 5)
 حنوت حنوه.:  وقصدت قصده:  ( يف الصحاح واللسان6)
 ( مكرر ا وقد تقدم قوله.7)
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دَ :  وفي األَفعال البن القَطَّاع دَ :  ُء ، إِذا ماَت ، وفي اللسانالْشي تَقَصَّ  :  الَكْلُب وغيُره ، أَي َماَت ، قال لَبِيدٌ  تَقَصَّ

َدت َقصـــــــــــــــــــــ  ــــــَ تـ ــــــَ تح  فـ ّرِجـــــــَ اِب َوضــــــــــــــــــــُ ا َكســـــــــــــــــــــَ هـــــــَ ــــــح نـ  مــــــِ

ا     هـــــــــَ امـــــــــُ حـــــــــَ رِّ ســـــــــــــــــــــــُ كـــــــــَ َ
وِدَر يف املـــــــــ َدٍم وغـــــــــُ (1)بـــــــــِ

 

  
ِميَِّة ، ومثلُه في األَساس.:  قََواِصدُ  ، وِسَهامٌ  قاِصدٌ  َسْهمٌ :  وفي البصائر  ُمْستَِويَةٌ نَْحَو الرَّ

 .قَِصيَدهو الواِدي قَْصدَ  . وأََخْذتَمْقِصِدي وبابُك

 الَمنِيَّةُ. أَْقَصَدتْهو

د وِشْعرٌ  ام ، وال في (2)وُمقَطَّع ، ولم يُْجَمع في الُمقَطَّعَات كما  ُمقَصَّ َدات َجَمَع أَبو تَمَّ  َجَمع الُمفَضَّل. (2)كما  الُمقَصَّ

 ، ُكل ذلك في األَساِس. (3)وأَْقَسُط  أَْقَصدُ  َعلَْيَك بما هو:  ومن المجاز

 لُجلُوُس.ا:  ، بالفتح الَمْقعَدُ و ، بالّضم ، القُعُودُ :  [قعد]

مة ابُن ظفَر ونقلَه عن ُعْرَوةَ بِن  القُعودو ، وَكْوُن الُجلُوس َمْقعَداً و قَعَد يَْقعُد قُعُوداً  حه العالَّ ُمتراِدفَْيِن اقتَصر عليه الجوهريُّ وغيُره ، وَرجَّ

بيِر ، وال شكَّ أَنَّه ِمن فُْرَساِن الَكاَلِم ، كما قالَه شيُخنَا. ْجعَِة وِمَن السُّجودِ  لقُعُودا أَي أَو ُهوَ  الزُّ ، وهذا قد  ِمَن الِقيَاِم ، والُجلُوُس ِمَن الضَّ

ة ، ونََسبَه إِلى الَخليل بن أَحمَد ،  ة االشتقاِق ، وَجَزم به الَحِريريُّ في الدُّرَّ َح به ابُن َخالََوْيِه وبعُض أَئمَّ وهناك قوٌل آَخُر ، :  قال شيُخناَصرَّ

ِمين ، وهو أَنوهو َعْكُس قوِل الخَ  يكون من اْضِطَجاع وُسجوٍد ، والُجلوس يكون ِمن  القُعُودَ  ِليل ، حكاه الشَّنَوانيُّ ، ونقلَه عن بعض الُمتَقّدِ

تُوَجُد في النَّْقِليَّاِت. فالعُْمَدة  تَكاد قِياٍم ، وهو أَْضعَفَُها ، ولسُت منه َعلى ثِقٍَة ، وال رأَْيتُه ِلَمن أَعتمدهُ ، وكثيراً ما يَْنقُل الشَّنََوانيُّ َغَرائَب ال

البَْيِت  قََواِعدُ  ولذا يُقَال:  ما يكون فيه لُْبٌث وإِقامةٌ َما ، قال صاِحبُه القُعُودَ  على نَْحِوه وآرائِه النََّظِريَّة أَكثُر. وهناك قوٌل آخُر رابٌع ، وهو أَن

 ، وال يُقَال َجَواِلُسه. وهللا أَعلم.

 .القُعودِ  أَي َمَكانُه:  الَمْقعََدةُ و الَمْقعَدُ و .ْقعََدهأَ :  بِه قَعَدَ و

قُُصوٌر ، فإِن الَمْفعَل ِمن الثالثّيِ الذي ُمَضاِرعه غيُر مكسوٍر بالفَتْحِ في الَمْصَدِر ، والمكاِن ، « َمَكانُه»واْقتِصاُره على قَْوِله :  قال شيُخنا

َماِن ، على ما ُعِرف في  ْرِف.والزَّ  الصَّ

القَابِلَة  َمْقعَدَ  هو ِمنّي:  وقالوا:  ، قال سيبويهِ  َمْقعََدتِكو َمْقعَِدك اْرُزْن في:  وَحكى اللِّحيانيُّ :  انتهى. وفي اللسان
، أَي في القُْرِب ، وذلك  (4)

 َدَخْلت البيَت ، أَي في البْيِت.:  َصَل ، كما قالوابِتِْلَك الَمْنِزلَة ، ولكنه حذف وأَوْ  : إِذا َدنَا فَلَِزَق ِمن بَْيِن يَدْيَك ، يِريد

ُجِل. قَعََد قِْعَدةَ :  ، كالِجْلَسِة ، يُقَال القُعُودِ  ، أَي نَْوٌع منه:  ، بالكسر الِقْعَدةُ و ُجل قِْعَدةُ و الدُّّبِ ، وثَِريَدةٌ كِقْعَدةِ الرَّ  القَاِعدُ  ِمْقَداُر ما أََخَذه:  الرَّ

 .(5) هقعود ِمن الَمَكانِ 

ةُ الواِحَدةُ. قال اللِّحيانيُّ :  ، وفي اللسان يُْفتَحو  .الِقْعَدةِ  واِحَدةً وهو َحَسنُ  قَعََد قَْعَدةً :  ولها نَظائُر. وقال اليَزيِديُّ :  وبالفَتْحِ الَمرَّ

 واألُْنثَى والَجْمعِ ، نقلَه الصاغانّي. للذََّكرِ :  ، يقال آِخُر َولَِدكَ :  الِقْعَدةُ و

،  قِْعَدةٌ  بِئْرٌ :  وقال األَصمعيُّ  (6) تََرَكَها َعلَى َوْجِه األَْرِض ولَْم يَْنتَِه بها الَماءِ  ، إِذا أَْقعََدها أَوْ  بالكسر ، قِْعَدةٍ  َحفََرَها قَْدرَ :  البِئرَ  أَْقعَدَ :  يقالو

والَجرُّ :  َرُجٍل ، حكاه ِسيبويِه ، قال قِْعَدةَ  ، أَي قَْدُر ذلك ، ومَرْرُت بماءٍ  قَْعَدةٌ و قِْعَدةٌ  ُعْمُق بِئِْرنا:  ؛ وقال غيره قاِعدٍ  أَي ُطولُها ُطوُل إِنسانٍ 

ْحيَانيُّ   .قَْعَدةً و قِْعَدةً  ما َحفَْرُت في األَْرِض إِالَّ :  الَوْجهُ ، وحكى اللِّ

 قُصوٌر ، ولم يُنَبّه على ذلك َشْيُخنَا.:  تصاُر المصنِّف على الَكْسرِ فظهر بذلك أَن الفَتَْح لُغَةٌ فيه. فاق

َي به ألَن العَربَ  َشْهرٌ :  ويُْكَسر ، بالفتح القَْعَدةِ  ذوو االً ، ُسّمِ ون  فِيه َعِن األَْسفَارِ  يَْقعُُدونَ  كانوا يَِلي َشوَّ والغَْزِو والِميَرةِ وَطلَِب الَكإِل ويَُحجُّ

ةِ  وفي التهذيب :  . قلتالقَعََداتِ  وَذَوات:  ، وهو األَكثر ، وزاد في الِمْصباح القَْعَدة بجْمع ذي وإِفراد:  يعني القَْعَدةِ  ج َذَواتُ   ،في ذي الِحجَّ

 .القَْعَدة َذَواتُ :  والِقيَاس أَن يقول : ، ثم قال القَعََداتِ  َذَوات:  في ترجمة شعب ، قال يونس

َكةً  القَعَدُ و  ، كما قالوا َحاِرٌس وَحَرٌس ، قاعدٍ  ، جمعُ  ، ُمَحرَّ
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__________________ 
 .«كساب كقطام ا هو الذئب كما يف القاموس:   قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 .«مثر ما»( يف األساس ا يف املوضعا ا 2)
 عليك مبا أقسرت وأقصد.:  ( يف األساس3)
َمٌض. العرب من يرفعه ا  عله هو األو  عل  قوهلم :( ويف اللسان : ومن 4)  أنت مين مرأ  وَمسح
 .«لقعوده:  قعوده ا الظاهر:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 هبا إىل املاء.:  ( اللسان6)
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 اخلََوارِج قـَوحٍم من الَقَعَدةِ  وهو من:  . بزايدة اهلاِء ومثله يف اأَلســــــاس ا وعبارتهالَقَعَدةُ :  وخاِدٌم وَخَدٌم. ويف بع  النســــــخ
َهه  قـََعُدوا َرِة َعِليٍّ َكر َم  ُ َوجح ا ُ َر َكًة َكَعَريبٍّ  قـََعِدي   َأي اخلوارِجِ  وَمنح يـََر  رَأحيـَُهمح  ا وهو جَماز. ُمَقاتـََلِته (1) [عنو ]عن ُنصح

اً  ِكيَم َحقـــّ َن الت حح ُدوا ا غرَي َأهّنُمح  وَعَرٍب ا وَعَجِميٍّ وَعَجٍم ا وهم يـََروح ان  قـَعـــَ َعن اخلُُروِج عل  النـــاِس ؛ وقـــا  بعُ  جمـــُ 
ِكيَم وقد ِه ا فَشب هه ابلذي يـََر  الت حح ِسن ُشرحهَبا ِلَغريح َتحح َر وهو يسح رَب اخَلمح َدِثَا فيَمن أَيحَب َأنح َيشح ُحح

 :  عنه فقا  قـََعد امل
ا  هــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح ن مــــــــــــــــِ ا ُأَحســــــــــــــــــــــــــــــِّ َبيّنِ َومــــــــــــــــَ كــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

دِ     عــــــــــــــَ ا ييف قـــــــــــــــَ يــــــــــــــمـــــــــــــــَ كــــــــــــــِ حــــــــــــــح ُن الــــــــــــــتــــــــــــــ  َزيــــــــــــــِّ  يـــــــــــــــُ

  
يَ  الذين ال يَْمُضوَن إِلى الِقتَالِ :  القَعَدُ :  قيلو الذيَن ال ِديواَن لَُهْم ،:  القَعَدُ و  قاِعدٌ  َرُجلٌ :  الَحُروِريَّة ، ويقال قَعَدُ  ، وهو اسٌم للَجْمع ، وبه ُسّمِ

ُموَن وال يَُحاِربُون ، وهو جمعُ  (2)الشَُّراةُ الذين :  القَعَدُ :  رابيّ ، وعن ابِن األَع قاِعُدونو قُعَّادٌ  عن الغَْزِو وقَْومٌ  ، كما قالُوا َحَرٌس  قاعدٍ  يَُحّكِ

 وحاِرٌس.

 والطَّْوُف. العَِذرةُ :  القَعَدُ :  قال النْضرُ و

، هكذا في سائر النُّسخ  َمْرَكٌب للنِّساءِ :  (4) بَِهاءٍ  ، القَعََدةو ، من ذلك ، أَْقعَدُ  ، وجملٌ  (3) أَن يَكوَن بَِوِظيِف البَِعير تََطاُمٌن واْستِْرَخاءٌ :  القَعَدُ و

 ، وسيأْتي في كالم المصنف قريباً. القَِعيدةُ  َمْرَكب اإِلنسان ، وأَّما َمْرَكب النِّساِء فهو:  التي عندنا ، والصواب على ما في اللسان والتكملة

ً  (5) القَعََدةُ و ْنِفَسةُ ال أَيضا  التي يُْجلَس عليها وما أَشبَهها. ّطِ

وقِيَاِمها في ِخْدَمة َمواِليها ، ألَنها تُْؤَمر بذلك ، وهو نَصُّ كالِم  ِلقُعوِدَها ، وذلك األََمة أَي َضْربَ  وقُوِمي اْقعُِدي اْبنَة َضَربَه َضْربَةَ :  قالواو

 ابِن األَعرابّي.

ُجلُ  أُْقِعدو ، إِذا أَْزَمنَه داٌء في َجَسِده  ُمْقعَدٌ  ، فهو يُْقِعُده َداءٌ  أَي ، إِْقعَادٌ و ، بالضّم ، قُعَادٌ  بهو ُمنَِع الِقيَاَم ،:  وقال ابُن القَطَّاع لم يَْنَهْض ،:  الرَّ

نْ »:  حتى ال َحَراك به ، وهو َمَجاٌز. وفي حديث الُحُدودِ  ، قال ابُن  «الذي في حائِِط َسْعدٍ  الُمْقعَد من:  قالت ؟أُتَِي بامرأَةٍ قد َزنَْت ، فقال ِممَّ

الذي هو الدَّاُء يأُُخذُ اإِلبَل في أَْوَراِكها  القُعَادِ  هو من:  ، وقيل القُعُودَ  الذي ال يَْقِدر على الِقيَاِم ِلَزَمانٍَة به ، كأَنَّه قد أَْلِزم:  الُمْقعَد:  األَثير

 فيُِميلُها إِلى األَرض.

فَاِدعُ  وهي الُمْقعََداتُ  أَْسَهَرتْنِي:  الَمجازمن و اخُ  الضَّ  : ، قال الشَّمَّ

َقن  َأنح لَيحَ  َحاِضراً  تَـيـح َن َواسح  تـََوج سح
ةِ و مَّ  :  فقال ُمْقعََداتٍ  للطَّيَرانِ  ِفَراخ القََطا قَْبَل أَْن تَْنَهضَ  َجعل ذُو الرُّ

َداتٍ ِإىل  عـــــــــَ قـــــــــح حـــــــــَ  مـــــــــُ رَُح الـــــــــرِّيـــــــــُح اِبلضـــــــــــــــــــــــ  طـــــــــح    تـــــــــَ

رِ     اَلقــــــــِ اِد الــــــــقــــــــَ نح َحصــــــــــــــــــــــَ ن  َرفحضــــــــــــــــــــــًا مــــــــِ هــــــــِ يــــــــح لــــــــَ  عــــــــَ

  
 َأنْ  يُرِيدُ  ِجداراً  ِفيها فَ َوَجدا):  قََرأَ  أَنّه وسلموآلهعليههللاصلىعن النبّي » : ، وروى أُبَيُّ بُن كْعبٍ  قَامَ :  الرجلُ  قَعَدَ  قال أَبو زيدٍ و

َقضَّ   :  ، ويُكنى أَبا األَُكْيدرِ  (7)وقال الَّلِعين الِمْنقَِرّي واسُمه ُمنَاِزٌل « معناه ثُمَّ قاَم يَبنيه:  ، قال أَبو بكرٍ  يَْبنِيه قَعَدَ  ثُمَّ  فهَدمه (6) (يَ ن ْ

اُب  عــــــــــــــــَ ِت اي كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــبـ ال  َوَربِّ ال  كــــــــــــــــَ

ابُ     َة اخِلضـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ارِي ُض اجلـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــنـــــــــــــــــِ  اَل يـــــــــــــــــُ

  

اُب و  بــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح اِن َواَل اجلــــــــــــــــِ احــــــــــــــــَ  اَل الــــــــــــــــِوشــــــــــــــــــــــــــــــَ

نح ُدونِ     ابُ مــــــــــــــــِ َي اأَلرحكــــــــــــــــَ قــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح   َأنح تـــــــــــــــــَ

  

ُعدَ و   األَيـحُر َلُه لَُعابُ  يـَقح

اغانيُّ وغيُره. ِضدٌّ. َجلَس ، فهو:  قَعَدو أَي يَقُوم. ح به ابُن القَطَّاع في كتابِه ، والصَّ  َصرَّ



4329 

 

َخَمةُ  قَعَدت:  من المجازو ، كذا في األَساس  (8) قاِعَدةٌ  ، فهي َحَملَْت َسنَةً ولْم تَْحِمْل أُْخَرى:  النَّْخلَةُ  قعََدَدت:  من الَمَجازِ و َجثََمْت ، ، إِذا الرَّ

 لم تَْحِمل َعاَمَها.:  ، وفي األَفعال

__________________ 
 ( زايدة عن األساس.1)
 .«الذي»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 اسرتخاء وتطامن.:  ( يف القاموس3)
 عل  اعتبار أهنا معطوفة عل  ما سبقها ا ومثلها يف التكملة ا وضبطت يف اللسان ا ضبرت قلم ا بسكون العا.( اعتمدان ضبطها  ركة 4)
 ( انظر ا اشية السابقة.5)
 .77( سورة الكهف اآية 6)
 .314( انظر الشعر والشعراء ص 7)
 مل حتمر.:  وَنلة قاعدة:  ( عبارة األساس8)
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 أَطاقُوُهم وَجاُءوهم بأَْعَداِدِهم.:  يَْقعُُدون بَنُو فاُلٍن لبَنِي فاُلنٍ  (1) [قَعَدو ] أََطاقَهُ :  بِِقْرنةِ  فاُلنٌ  قَعَدَ و

 :  ، قال َهيَّأَ لََها أَْقَرانَها:  للَحْربِ  قَعَدَ :  من الَمجازو

ًة  ـــــــــــَ ي رحاًب َراَبعـــــــــــِ مـــــــــــًا حـــــــــــَ الـــــــــــِ نح  ـــــــــــَ حـــــــــــَ بـــــــــــِ  أُلصـــــــــــــــــــــــــح

دح     عــــــــــُ اقـــــــــــح يــــــــــنــــــــــَ  فــــــــــَ انــــــــــِ َك اأَل ــــــــــَ نــــــــــح نح عــــــــــَ ا َوَدعــــــــــَ  اهلــــــــــََ
  

 : وقوله

ُعدُ  َشرٍ  َستَـقح  َعبحُد ِ  َعن ا بِنَـهح
 أَي َستُِطيقُها بأَْقَراِنَها فتَْكِفينا نحن الَحْرَب.

 َعلَْيه. تَْقعُد َصاَر لََها ِجْذعٌ :  الفَِسيلَةُ  قَعََدت:  من المجازو

قال ابُن و التي تَنَالَُها اليَُد ،:  من النَّْخلِ  القاِعدُ  أَو كذا وكذا أَْصالً ، َذَهبُوا به إِلى الِجْنِس ، القاِعدِ  في أَْرض فاُلٍن ِمن:  ، يقال هي القَاِعدُ و

 : األَعرابّي في قول الراجز

 الَقاِعدِ تـُعحِجُر ِإضحَجاَع اجَلِشرِي 
ً الُجَواِلُق الُمْمتَِلي:  القاِعدُ :  قال  الُجَواِلق.:  . والَجِشيرقاِعدٌ  كأَنَّه من امتالئه ُء َحبّا

ْوجِ  (2) [عنو ]الَحيض  (2) [َعنو ]َعِن الَولَِد  قَعََدتْ  التي:  من النساءِ  القَاِعدُ :  من المجازو  قَعَدت:  . وفي األَفعالقََواِعدُ  ، والجْمعُ  الزَّ

اجُ  (3) (َواْلَقواِعُد ِمَن النِّساءِ ):  بَرْت ، وفي التنزيلصَ :  انقََطَع عنَها ، وعن األَزواج:  المرأَةُ عن الَحْيِض   هن اللواتي:  ، قال الزجَّ

ٌ :  عن األَزواِج ، وقال ابن الّسّكيت قَعَْدنَ  امرأَةٌ :  ويقولون:  . قالقاِعَدةٌ :  قلت القُعُودَ  عن الَمحيِض ، فإِذا أََرْدتَ  قَعََدتْ  . إِذاقاِعدٌ  امرأَة

 .قواعدُ  ِرَجالٌ :  اإِلناث ، ال يقال:  (4) [ِصفات]من  القواِعدُ  : إِذا لم يكن عليها ِخَماٌر ، وأَتَاٌن جاِمٌع إِذا َحَملَت ، وقال أَبو الهيثمواِضٌع ، 

إِنَّا َمعاِشَر النَِّساِء َمْحصوراٌت مقصوراٌت »:  في حديث أَسماَء األَْشَهِليَّةِ و
:  القواِعدُ :  قال ابن األَثير «ِمُل أَْوالِدكمبُيُوتِكم ، وَحَوا قََواِعدُ  (5)

ا قُعُودٍ  ، وهي المرأَةُ الكبيرةُ الُمِسنَّةُ ، هكذا يقال بغير هاٍء ، أَي أَنها ذاتُ  قاِعدٍ  جمع ،  قَعََدْت قُعُوداً  قَدْ  فهي فاِعلَة من قوِلك قاِعدةٌ  ، فأَمَّ

ب فِيِهنَّ  (6) تَْحتَه ُمْعتِرَضة َشبَاٌت أَْربَعُ خَ :  الَهْوَدجِ  قََواِعدُ و أَيضاً. قواِعدَ  ويجمع على  الَهْوَدُج. ُرّكِ

 ، وكذلك ُضْجِعيٌّ وِضْجِعّي ، إِذا كان كثير االْضِطَجاعِ. القُعُودَ  ، كأَنه يُْؤثِر عاِجزٌ :  ، بالضّم والكسر قُْعِديٌّ  َرُجلٌ و

 ، أَْقعَدُ و بضم األَّول وفتح الثالث أَثبتَه األَْخفَُش ولم يُثْبِته سيبويه قُْعَددٌ و بضّم األَّول والثالث قُْعُددٌ  رجلو قُْعَددٍ  ذو النََّسبِ  قَِعيدُ  فالنٌ :  يقالو

ُمْلَحق بُِجْعُشٍم ، ولذلك  قُْعُددٌ :  ، وهو أَْملَُك القََرابَِة في النَّسِب ، قال سيبويه قَِريُب اآلباِء ِمَن الَجّدِ األَْكبَرِ  : بالضّم ، وهذه طائِيَّةٌ  قُْعُدودٌ و

 َظهر فيه الِمثاَْلن.

ه األَكبر ، وقال اللِّْحيَانيُّ ؛ رجٌل ذو أَْقعَدُ  وفالن ، إِذا كان قريباً ِمن القبيلِة والعََدُد فيه  قُْعدُّدٍ  من فاَُلٍن ، أَي أَْقَرُب منه إِلى َجّدِ
:  قِلَّةٌ. يقال (7)

فالٌن َطريٌف بَيُِّن الطََّرافَِة إَِذا َكان كثيَر :  الَجّدِ األَْكبَِر. وأَْطَرفُُهم وأَْفَسلُهم ، أَي أَْبعَُدهم من الَجّدِ األَكبِر ، ويقال، أَي أَقَربُُهم إِلى  أَْقعَُدهم هو

 قِلَّةُ اآلباِء واألَجداِد.:  اإِلقعادُ و ، من فاُلٍن أَي أَقل آباءً  أَْقعَدُ  فالنٌ :  ، وقال ابُن األَعرابيّ  قُْعُددٍ  اآلباِء إِلى الَجّدِ األَكبِر ، ليس بذي

:  كالُهَما َمْدٌح. قال الجوهريّ :  ، أَي من الَجّدِ األَكبِر وهو َمذموٌم ، واإِلْطَراُف َكثَْرتُهم ، وهو محموٌد ، وقيل البَِعيُد اآلباِء ِمْنه:  القُْعُددُ و

مِد بُن َعِلّي بن عبد هللِا   بني هاشم ، قُْعدُّدُ :  بني العَبَّاِس نََسباً في َزمانِه ، وليس هذا َذّماً عندهم ، وكان يقال له أَْقعَدَ  الهاشميُّ وكان عبُد الصَّ

ْعِف ، قال  ويُْمَدح به ِمْن َوْجٍه ألَّن الَواَلَء ِلْلُكْبِر ، ويُذمُّ به ِمن َوْجٍه ألَنه من أَوالِد الَهْرَمى ، ويُْنَسب إِلى:  ، قال الجوهريُّ  ِضدُّ  الضَّ

 :  األَعشى

اَرٍ   ــــــــــــــــــــَ ب ر  مــــــــــــــــــــُ ُدوَن كــــــــــــــــــــُ وَن َوال  ــــــــــــــــــــُ رِف  طــــــــــــــــــــَ

َم     هـــــــــــح وَن ســـــــــــــــــــــــــَ رِثـــــــــــُ ُروَن اَل يـــــــــــَ ُددِ أَمـــــــــــِ عـــــــــــح (8)الـــــــــــقـــــــــــُ
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__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( زايدة عن القاموس.2)
 .60( سورة النور اآية 3)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
 املطبوعة الكويتية.( سقطت من 5)
 يف أسفله يركب عيدان اهلودج فيها.:  ( يف التهذيب6)
 .«يف»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 :  ( أنشده ابن بري8)

 . .. أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون واّلدون

 ... طـــــــــــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــون ال يـــــــــــــــــــــــــــــــــرثـــــــــــــــــــــــــــــــــون   
  

 وقا  أمرون أي كثريون ا والطرف نقي  القعدد.
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بَْيِر. وَرُجلٌ أَْنَشَده الَمْرُزبانيُّ في ُمْعَجم  كيِت :  النَّسبِ  ُمْقعَدُ  الشعراِء ألَبِي َوْجَزة السَّْعِدّي في آِل الزُّ قَِصيُره ، من الفُْعُدِد ، وبه فَسَّر ابُن الّسِ

 : قَْوَل البَِعيثِ 

َعدُ َلًق   َقَطٌض ِبِه  ُمقح  (1)األَنحَساِب ُمنـح
ةُ بُْلغٍَة ، أَي َشيْ ُمْلقًى ، أَي ال َسْعَي له :  ُمْنقََطٌع به:  وقوله الَحَسِب  ُمْقعَدُ  فاُلنٌ :  ء يَتَبَلَُّغ به ، ويقالإِن أَراَد أَْن يَْسعَى لم يَُكْن به َعلَى ذلك قُوَّ

اح يَهجو رُجالً  تَقَعَُّدوهو آباُؤه أَْقعََده ، إِذا لْم يَكن له َشَرٌف ، وقد ِرمَّ  :  ، وقال الّطِ

ٌد و  ـــــــــــــــح ب ه عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ن ـــــــــــــــكـــــــــــــــِ دَ ل عـــــــــــــــ  قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  تـ  ُه رَأحي

حِ     اكــــــــــــِ نــــــــــــَ َ
اُص املــــــــــــ َ وِ  وارحختــــــــــــِ حــــــــــــُ اُم الــــــــــــفــــــــــــُ ئــــــــــــَ  لــــــــــــِ

  
َهاتِه ، يقال أَْقعَدَ  أَي  .بالقُعودِ  (2)َوِرَث :  ، وال يُقَال باإِلْقعَادِ  َوِرَث فالنٌ  : َحَسبَه َعن المكارِم لُْؤُم آباِئه وأُمَّ

إِذا كان :  قُْعَددٌ و قُْعُددٌ  َرجلٌ  : قال األَزهريُّ  الَخاِملُ :  القُْعُددُ و وهو َمذمومٌ  الَمكاِرمو الَحْربِ  َعن القَاِعدُ  في َحَسبِه الَجبَاُن اللَّئيمُ :  القُْعُددُ و

 .الُمْقعَد لئيماً ، ِمَن الَحَسبِ 

 :  به أَْنَسابُه. وأَنشد يَْقعُد الذي:  القُْعُددُ و

ِرٍف  قـــــــــــــــح ا مـــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ وُف قـ َّب َتســـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــح َرن ـــــــــــــــَ  قـ

رُُه     ذثــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــــٍم مــــــــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــــــــِ دُ لــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــح  دِ قـــــــــــــــــــــــُ
  

 :  فاُلناً عن السَّخاِء لُْؤُم ِجْنثِه ، ومنه قوُل الشاعرِ  اقتَعَدَ :  ويقال

يبِّ و  ـــــــــــح ل كـــــــــــَ ـــــــــــح دحُح ال ـــــــــــِ اَز ق ـــــــــــَ َدتح ف عـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــح ضح  اقـ  مـــــــــــَ

ـــــــــــِم     ي ـــــــــــِ ئ ـــــــــــَ ُروُ  ل ِه عـــــــــــُ ـــــــــــِ ي عـــــــــــح نح ســـــــــــــــــــــــــَ (3)زَاَء عـــــــــــَ
 

  
هما ، ويُْكَسرانِ  قُْعِديَّةٌ و قُْعِديٌّ  ورجل ُضَجعَةٌ  قُعََدةٌ و ويُْكَسُر ، وال تَْدُخلُه الهاُء ، بالضمّ  ُضْجِعيٌّ  األَخيرة عن الصاغانّي وكذلك رجل ، بضّمِ

 ، وسيأْتي في العين إِن شاَء هللا تعالى. واالْضِطَجاعِ  القُعُودِ  َكثِيرُ  أَي ، كُهَمَزةٍ.

ِت المرأَةُ أَْيَمةً ، وهي أَيٌِّم ، كَكيِّس ، من ال َزْوَج لها ، بِْكراً كانت أَو ثَيِّباً ، كما ، نَقَلَه الصاغانّي ، مصدر آمَ  األَْيَمةُ :  ، بالضمّ  القُعُودُ و

 سيأْتي.

اِد والَمتَاع. وقال أَبو عبيدةَ ما:  بالفتح ، القَعُودُ و كوب وَحْمِل الزَّ اِعي في الرَّ  يَْقتَِعُده من اإِلبل هو الذي القَعُودُ :  وقيل:  * اتَّخذه الراِعي للرُّ

من  القَعُوَدةُ :  وقال الخليلُ :  ولم أَْسَمْعه لغيِره. قلت:  ، بالَهاِء ، قاله الليُث ، قال األَزهريّ  كالقَعُوَدةِ  وهو بالفَاِرِسيّة َرْختْ :  ، قال ُكّلِ حاَجةٍ 

 .الُمْقتَعَدُ  بالضمّ  هذا ، وهو القُْعَدة نِْعمَ :  يقالو الراعي لَحْمِل َمتاِعه. والهاُء للمبالَغَِة ، يَْقتَِعُده ما:  اإِلبل

:  االْقتِعَادُ و احداً ،شيئاً و القَعُودَ و القُْعَدةَ  ِمن إِبِله فيَْرَكبه ، فَجعَل قَعُوداً  الراِعي يَْقتَِعدَ  أَن:  القُْعَدة:  ، وقال النْضر قُْعَدةً  اتََّخَذه:  اْقتَعََدهُ و

كوُب ، ويقول الرُجُل للراعي  قُعُدٌ و أَْقِعَدةٌ  ج . أَي َعلَْينا َمْرَكبُك ، تَْرَكُب من اإِلبل ما ِشئَْت ومتَى ِشئْت.قُْعَدتُك نَْستَأِْجُرك بكذا ، وعلينا : الرُّ

 َجْمُع الَجْمعِ. قَعَاِدينُ و ، قعاِئدُ و ، بالكسر ، قِْعَدانٌ و ، بضمتين

ً  القَعودو ، من الذُّكور ، والقَلُوص ، من اإِلناث ، القَعُودُ :  ، وقال ابن ُشَمْيل القَلُوصُ :  القَعُودو ، أَي يَدخل في  يُثْنِيَ  أَن البَْكُر ِإلى أَيضا

 السَّنَة الثانية.

ً  القَعُودو ُكوب والَحْمِل ، وال يَُكوُن إِالَّ َذَكراً ، وقيل يَْقتَِعده ما:  من الدََّوابِّ  القَعُود:  ، وقال ابُن األَثير الفَِصيلُ :  أَيضا  القَعُودُ :  الرُجُل للرُّ

 إِلى أَن يُثْنَِي فيَْدُخل في السَّنَةِ  قَعُودٌ  ما أَْمَكن أَْن يُْرَكَب ، وأَْدنَاه أَن يَُكون له َسنَتَاِن ، ثم هو:  من اإِلبل القَعُودو .قَعُوَدةٌ  َذَكٌر ، واألُنثَى

وهذا عند الكسائّي ِمن نواِدِر :  . قال األَزهريّ قَعُودٌ  للقَلُوِص ، وللذَّكر قَعُوَدةٌ :  السَّاِدَسة ، ثم هو َجَمٌل. وذكر الِكَسائيُّ أَنه َسِمَع َمن يقول

ِمثْل  قَعُودٌ  هي قَلُوٌص للبَْكَرة األُْنثَى ، وللبَْكرِ :  من بعضهم. وكالُم أَكثِر العََرِب َعلَى َغيِره ، وقال ابُن األَْعَرابِيّ  (4)الَكاَلِم الذي َسِمْعتُه 

إِالَّ البَْكر الذََّكر ،  القَعُودُ  ال يَكون:  وعلى هذا التفسيِر قوُل َمن شاَهْدُت من العَربِ :  القَلُوِص إِلى أَن يُثْنِيَا ، ثم هو َجَمٌل ، قال األَزَهِريّ 

كيِت وقد أَجاَب عنه األَزهريُّ وَخطَّأَه فيما نَسبَه إِليه. جَ  القَعَاِدينُ  ، ثم قِْعَدانٌ  وَجْمعُه ْمُع الجْمعِ. وللبُْشتِّي اعتراٌض لَِطيٌف على كالِم ابِن الّسِ

 .(5)راِجْعه في اللسان 

 ، هكذا في سائر لَْم يَْستَِو َجنَاُحه الذي الَجَرادُ :  القَِعيدُ و
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__________________ 
 .«كذا يف اللسان» ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 ورثه.:  ( اللسان2)
 مغراء.:  ( يف التهذيب3)
 ... وابلفتح من اإلبر ما:  القاموس املتداو  (*)( 6)
 لعه.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب4)
 وفيه ما نقله البشجي عن يعقوب بن السكيت واعرتاضه عليه ورد األزهري عل  البشجي. (.قعد)( انظر اللسان 5)
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 بـَعحُد. َجناَحاه:  (1)الن سخ ابإِلفراد ا ويف بع  األُمهات 
، كَحْمِله في القََسم على ذلك ، فإِنه لم  هو ِمن َغرائِبه انفَرَد بَِها:  قال شيخنا أَي بِأَبِيكَ  كذا ، لَتَْفعَلَنَّ  قَِعيَدكَ  قولهم األَُب ، ومنه:  القَِعيدو

وهذا الذي قاله المصنّف قوُل أَبي ُعبَْيٍد. ونََسبَه إِلى :  يَْذُكره أَحٌد في معنى القََسِم وما يتعلّق به ، وإِنما قالوا إِنه َمْصَدر كعَْمِر هللِا. قلت

ْمه ، فإِنه قاَل بعد قوله َعْلياء َعْليَاِء ُمَضَر وفسَّره هكذا. وتََحاُمُل شيِخنا عليه في غيِر  َمحلّه ، مع أَنه نقل قول أَبي ُعبَْيٍد فيما بْعُد ، ولم يُتَّمِ

. قَِعيَدك تقولُ :  ُمَضر ، ويقال  هللا ، بالَكْسرِ  قِْعَدكو ال أَفعل ذلك هللا قَِعيَدك قولهمو األَُب ، فحذف آِخَر كالِمه. وهذا عجيٌب.:  القَِعيدُ  لتَْفعَلَنَّ

م بُن نَُوْيرةَ با ِضيُّ وغيُره ، قال ُمتَّمِ  :  لفتح أَيضاً ، كما َضبََطه الرَّ

يـــــــــــَد ِ  عـــــــــــِ ًة  قـــــــــــَ اَلمـــــــــــَ يـــــــــــين مـــــــــــَ عـــــــــــِ مـــــــــــِ  َأنح ال ُتســــــــــــــــــــــــح

او     عـــــــــَ يـــــــــجـــــــــَ يـــــــــَ َؤاد فــــــــــَ رحَح الـــــــــفـــــــــُ ي قــــــــــَ ئـــــــــِ كـــــــــَ نـــــــــح  ال تــــــــــَ

  
ّيٍ في الحواِشي في تَْرَجَمِة وجع في بَيت ُمتَّمم السابِق ، وقال استعطاٌف ال قََسمٌ  بِدليل أَنّه لم :  كذا قالَه أَبو علّيٍ ، ثم قال:  ، قال ابُن بَّرِ

َمْصَدٌر واقٌِع َمْوقَِع  هللا قَعيَدك أَي وهو والدليُل على أَنه ليس بقَسم َكْونُه لم يَُجْب بَِجواِب القََسِم.:  ونصُّ عباَرة أَبي َعِلّيٍ  يَِجْئ َجواُب القََسِم.

 سأَْلُت هللا تَْعِميَرَك ، وكذلك:  أَي َعَمْرتَُك هللا ، ومعناه في كونِه يَْنتَِصب انتصاَب الَمَصاِدِر الواقِعَِة َمْوقَِع الِفْعلِ  الِفْعل بمنزلَة َعْمَرَك هللا

:  أَي سأَلُت هللا ِحفَظك ، من قوله تعالى هللاَ  قَعَّْدتُك:  سائر النّسخ. ونّص عبارة أَبي َعلّيٍ  هكذا في هللا ، (2) قِْعدك تَْقديره بالكسر هللا قِْعُدكَ 

مالِ  ّي نقالً عن أَبي َعِلّي. فإِذا َعَرْفَت ذلك فقوُل شيِخنا (3) قَِعيدٌ  َعِن اْليَِميِن َوَعِن الّشِ وقولُه استعطاف ال :  أَي حفيظ ، انتهت عباَرةُ اْبِن بَّرِ

 َسٌم ُمَخاِلٌف للجمهور ، تَعَصٌُّب على المصنّف وقُُصور.قَ 

 :  معه ، وأَنشد للفرزدق قَعَدَ :  الرُجلَ  قَاَعدَ و ، فَِعيل بمعنى ُمفَاِعل ، قُعُوِدك الذي يُصاِحبك في الُمقَاِعدُ :  القَِعيدُ :  قال أَبو الَهْيثمو

مــــــــــــا يــــــــــــدَكــــــــــــُ عــــــــــــِ ه  قــــــــــــَ ا لــــــــــــَ مــــــــــــَ تــــــــــــُ  َ  الــــــــــــذي أَنـــــــــــــح

اداَي أَ     نـــــــــَ ُ
ِ املـــــــــ اح تـــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ا اِبلـــــــــبـ عـــــــــَ مـــــــــَ (4)ملَح َتســـــــــــــــــــــــح

 

  
ا يَستِوي فيه الواِحُد واالثناِن والجمُع ،  قَِعيَدانِ  بلفٍظ واِحٍد ، وهما الَحافِظ ، للواِحِد والَجْمعِ والُمذّكر والُمؤنَّث:  القَِعيدو وفَِعيٌل وفَعُول ممَّ

ر قولُه تَعالَى (6) (َواْلَمالِئَكُة بَ ْعَد ذِلَك َظِهْي  ):  وكقوله تعالى (5) (ِإاّن َرُسوُل َربِّ اْلعاَلِمنيَ ):  كقوله تعالى َعِن اْلَيِمنِي ):  وبه فّسِ
ماِل َقِعيد   مالِ  قَِعيدٌ  عن اليَِمين:  معناه:  وقال النحويّون (7) (َوَعِن الشِّ ، وله أَمثِلَةٌ  (8)الواحِد عن صاِحبِه ، فاْكتُِفى بِذْكِر  قَِعيدٌ  وعن الّشِ

 .(9)وأَنشد الكسائيُّ ِلقَُرْيبَةَ األَعرابيّة  (8)وشواهُد. راجع في اللسان 

يـــــــــــَد ِ  عـــــــــــِ ٍك  قـــــــــــَ الـــــــــــِ َت مـــــــــــَ نـــــــــــح َر ِ  اي بـــــــــــِ مـــــــــــح  عـــــــــــَ

بِ     َعصـــــــــــــــــــــــِّ
ُ
بحَو  املـــــــــ َم مـــــــــَ عـــــــــح ا نـــــــــِ يـــــــــنـــــــــَ مـــــــــِ لـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ  أملَح تـ

  
 إِاّل هذا. القَِعيدو العَْمرُ ولم أَْسَمْع بيتاً اْجتََمع فيه :  قال

وأَنشد قَْوَل الفَرزدِق  ؟لَْم يَكْن َكذا وكذاأَ  هللاَ  قَِعيَدُكما:  هللاَ. جاَء َمعه االستفهاُم واليمين ، فاالستفهاُم كقوله قَِعيَدُكما إِذا قُْلتَ :  وقال ثعلبٌ 

ا قَْعَدكَ و هللاَ ال تَْفعَْل كذا ، قِعيَدكَ :  هللاَ ألُْكِرَمنََّك ، ويقال قَِعيَدكَ  السابَِق ِذْكُره. والقَسمُ  قَعََد :  فال أَْعرفه ، ويقال قِْعَدكَ  هللاَ بفتح القاِف ، وأَمَّ

 : ، وأَنشد قُعُوداً و قَْعداً 

ِمِعيين َماَلَمةً  فـََقعحَد ِ   َأنح اَل ُتسح
 بفْعٍل ُمضَمٍر.هي يَِميٌن للعرِب وهي مصادُر استُْعِملت َمنصوبةً :  وقال الجوهريّ 

__________________ 
 رواية الصحاح.« جناحه»و ( وهي عبارة ا 1)
 وكذلك ِقعَد    ضبطت عن اللسان. .«وكذلك ِقعُدَ    تقديره قـََعَدُتَك  »:  ( يف القاموس2)
 .17( سورة   اآية 3)
 أينما قعدت فبنت مقاعد هلل ا أي هو معك.:  ( يقو 4)
 .16الشعراء اآية ( سورة 5)
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 .4( سورة التحرمي اآية 6)
 .16( سورة   اآية 7)
 :  ومنه قو  الشاعر:  ( قا  يف اللسان8)

 حنـــــــــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــدان وأنـــــــــــــــــــــــت مبـــــــــــــــــــــــا 

 عـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــد  راض والـــــــــــــــــــــــرأي خمـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــف   

  

 :  ومل يقر راضيان وال راضون ا أراد حنن مبا عندان راضوان وأنت مبا عند  راٍض ا ومثله قو  الفرزد 

 إين ضـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــنـــــــــــــــــت ملـــــــــــــــــن ألين مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــىن 

 أتــــــــــــــــــــ  وكــــــــــــــــــــان وكــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــري غــــــــــــــــــــدورو    

  

 ومل يقر غدورين.

 وأنشد غريه عن قريبة األعرابية.:  ( يف التهذيب واللسان9)
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 :  يُتََطيَُّر منه ، بخالِف النَِّطيح ، ومنه قول َعبِيد بن األْبَرِص  ما أَتَاَك مْن َوَرائَِك ِمْن َظْبيٍ أَو طائرٍ :  القَِعيدُ و

وا و  فـــــــــــــُ يــــــــــــــ  عـــــــــــــَ تــــــــــــــَ ُم وملَح يــــــــــــــَ َر  هلـــــــــــــَُ دح جـــــــــــــَ قـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

     ٌ ــــــــح ي ــــــــَ ــــــــدٌ تـ ي عــــــــِ ــــــــَ بُ   ق ِة َأعحضــــــــــــــــــــــَ ــــــــجــــــــَ ي ــــــــَوشــــــــــــــــــــــِ  كــــــــال

  
 في باِب السَّانِح والبَاِرح. (1)ذكره أَبو ُعبَْيد 

ُ :  بهاءٍ  القَِعيَدةو  :  الُجْعِفيُّ  (2)بَْيتِه ، قال األَْسعَُر  قَِعيَدةُ و الّرجلِ  قَِعيَدةُ  ، وهي المرأَة

نح  يـــــــــــــَدةُ لـــــــــــــكـــــــــــــِ عـــــــــــــِ و ٌة  قـــــــــــــَ فـــــــــــــُ ا جمـــــــــــــَح نـــــــــــــَ تـــــــــــــِ يـــــــــــــح  بــــــــــــــَ

ىَن     ا غـــــــــــــِ ا وهلـــــــــــــََ رِهـــــــــــــَ دح ُن صــــــــــــــــــــــــــَ اجـــــــــــــِ نـــــــــــــَ  اَبٍد جـــــــــــــَ

  
 :  امرأَتُه ، قال:  الرُجلِ  قَِعيدةُ و ، قَعَائدُ  والجمعُ 

وُِّف مُث  آِوي  وُِّف مــــــــــــــــــــــــا أُطــــــــــــــــــــــــَ  أُطــــــــــــــــــــــــَ

اعِ     كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ه ل ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَدت ي عــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ٍت ق ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ  ِإىل بـ

  
 :  ، قال عبُد هللا بن أَْوفَى الُخَزاِعّي في امرأَتِه قِعَاُده وكذلكِ 

رَاِش  ِب اهلـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح ُر كـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــح َدٌة مـــــــــــــــِ جـــــــــــــــ  نـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

ضِ     جـــــــــــــــــَ اُس ملَح هتـــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــن َض ال جـــــــــــــــــَ  ِإَذا هـــــــــــــــــَ

  

َرمـــــــــــــــــاً  ٍة  ـــــــــــــــــَح ارِكـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ تح بـــــــــــــــــِ يحســـــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  فـ

رَعوَ     شـــــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
ِر امل ف  ابأَلســـــــــــــــــــــــــــــــــَ وح حـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ  ل

  

تح  ئحســــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــِ ادُ فــــــــــــَ عــــــــــــَ ا  قــــــــــــِ َدهــــــــــــَ ىَت َوحــــــــــــح  الــــــــــــفــــــــــــَ

ِض و     ُة اأَلرحبـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَ َوفـــــــــــــــــِّ تح مـــــــــــــــــُ ئحســـــــــــــــــــــــــــــــَ (3)بـــــــــــــــــِ
 

  
ً  القَعيَدةو ُؤ القَْيس قَعَائدُ  ، جْمعُها اْقتَعََدها ، وقد كالعَْيبَِة يُْجلَُس عليه تَْنُسُجه النساءُ  ءٌ شيْ  أَيضا  :  ، قال امرُّ

َوااَي و  َن حـــــــــــــَ عـــــــــــــح نَ َرفــــــــــــــَ دح عـــــــــــــَ تــــــــــــــَ داً  اقــــــــــــــح ائـــــــــــــِ عـــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

مــــــــــ  ِ و     نــــــــــَ ُ
رَاِ  املــــــــــ ــــــــــعــــــــــِ وحِ  ال نح حــــــــــَ َن مــــــــــِ فــــــــــح فــــــــــ   حــــــــــَ

  
ً  القَِعيدةو  :  ، قال أَبو ذَُؤْيب يَصف صائداً  قَعائدُ  وَجمعُها الِغَراَرةُ أَو ِشْبُهها يكوُن فيها القَِديُد والَكْعكُ :  أَيضا

اٌت  جلــــــــــــــََ ذح عــــــــــــــَ ن  مــــــــــــــُ هــــــــــــــِ بــــــــــــــِ نح َكســــــــــــــــــــــــــــح ُه مــــــــــــــِ  لــــــــــــــَ

دُ     عــــــــــائــــــــــِ يــــــــــ ِ  قــــــــــَ َن الــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــِ َن مــــــــــِ ئــــــــــح لــــــــــِ دح مــــــــــُ  قــــــــــَ

  
 ما َجفَّ ِمن اللّْحِم ، وهو القَِديُد.:  َمْملُوآت. والَوِشيق:  والضمير في َكْسِبهّن يَعود َعلَى ِسهاٍم َذَكرها قَْبَل البيِت. وُمعَْذلََجاتٌ 

ْملِ  القَِعيَدةُ و دة ، وقيل هو ما اْرتكَم  ْرِض الَحْبل الالِطُئ باألَ  هي التي ليَسْت بُمْستطيلٍة ، أَو:  من الرَّ ، بفتح الحاِء الُمهملة وسكون الُمَوحَّ

 منه.

 ، حكاه ثعلب وابن األَعرابّي. قَاَم بأَْمِره:  تَقَعََّدهُ و

 وَعاقَه. َريَّثَه َعْن َحاَجتِه:  تَقَعََّدهو

، كما تقّدم ، وبهما ضبَط الرضيُّ وغيره ، وزعم شيُخنا أَن  ويُْكَسر بالفتح (4) هللا قَْعُدك : قال ثعلبو لم يَْطلُْبهُ ، إِذا عن األَْمرِ  فاُلنٌ  تَقَعَّدَ و

 هللاَ  قَِعيُدكو المصنف لم يذكر الكسر فنسبه إِلى القصور
 كأَنَّه هللا أَي قَِعيَدكو هللا قَْعَدك هللا ، وقيل (6) نَاَشْدتُك ال آتيك ، كالُهما بمعنى (5)

َهاِت يحفظ، كذا ف َمعَك بِحْفِظهِ  قاِعدٌ  :  قال الكَسائيُّ :  وليس بِقَِوّيٍ ، قال أَبو ُعبَْيدٍ :  قَْولَك قال ابن منظور َعلَْيكَ  ي النُّسخ ، وفي بعض األُمَّ

ال  قَْعَدكو ال آتيكَ  قَِعيَدك كما يقال ، نََشْدتُك هللا ، وكذا قولهم أَو َمْعنَاهُ بَِصاِحبِك الذي هو صاِحُب كّلِ نَْجَوى هللا أَي هللا َمعَك قِْعدك يقال

ح المازنيُّ وغيره بأَنَّه ال فِْعَل لقَعيٍد ، بخالف َعْمَرك :  آتيك ، وكّل ذلك في الّصحاح. وقد تقّدم بعُض ِعبارته ، قال شيُخنَا هللا ، فإِنهم وَصرَّ

ا:  بَنَْوا منه فِْعالً ، وظاهُر الُمَصنِّف بل َصِريُحه كَجماعٍة أَنه يُْبنَى ِمن ُكّلٍ منهما الفْعُل. وفي ُشُروحِ الشواِهد  هللا فقيل قَعيَدكو هللا قَْعَدك وأَمَّ

قيب والحفيظ ، فالمْعنِيُّ بهما هللا  قَِعيدو قَْعد:   ، وقيلهما َمصدراِن بمعنى الُمَراقَبَِة ، وانتصابُهما بتقديِر أُْقِسم بُِمراقَبتِك هللا:  بمعنى الرَّ

 تعالى ، ونَصبهما بتقدير أُْقِسم ، ُمعَدًّى بالباِء. ثم ُحذف الِفعل والباُء وانتصبا وأُْبِدل منهما هللا.
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ْعرِ  الُمْقعَدُ  عن الخليل بن أَحمدو ةٌ  ولم يَِرد به إِالَّ نُقصاُن الَحْرِف من الفاصلة ُكلُّ بيٍت فيه ِزَحافٌ :  ِمن الّشِ  أَو ما نُِقَصْت ِمْن َعروِضه قُوَّ

بيع بن ِزياٍد العَْبِسيّ   :  كقول الرَّ

ريح أَ  ِن ُزهـــــــــــَ ِك بــــــــــــح الــــــــــــِ ِر مــــــــــــَ تــــــــــــَ قــــــــــــح َد مــــــــــــَ عــــــــــــح بـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

ارِ     هــــــــــــَ َب اأَلطــــــــــــح َواقــــــــــــِ اُء عــــــــــــَ و الــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــَ رحجــــــــــــُ ــــــــــــَ  تـ

  
__________________ 

 .«أبو عبيدة»:  اللسان( يف التهذيب والصحاح و 1)
 .«األشعر»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 الرماح.:   ّكمة جمرّبة وهو ما يذم به النساء ومتدح به الرجا . واألسر:  منجده:  ( قا  ابن بري3)
 وما أثبت عن الصحاح واللسان وابلقاموس.« َقِعُد   »( ضبطت يف القاموس 4)
 وما أثبت عن الصحاح واللسان.« َقعيُدَ   »( ضبطت يف القاموس 5)
ُتك.:  ( يف القاموس والصحاح واللسان6)  َنَشدح
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اإِلقواُء نُْقَصاُن الُحُروِف من الفاصلة فَتَْنقُص ِمن :  (1)والقول األَخير قاله ابُن القَطَّاع في األَفعال له ، وأَنشد البيت ، قال أَبو عبيدة 

ةٌ ، و ي هذاَعُروض البيت قُوَّ حاِف ، وهو َعْيٌب في :  ، قال أَبو منصورٍ  الُمْقعَدَ :  كان الخليُل يَُسّمِ هذا صحيٌح عن الخليل ، وهذا غيُر الّزِ

َحاُف ليس بعَْيب. ونقَل شيُخنا عن علماِء القوافي أَنّ  ْعر ، والّزِ وه به لكثرةِ ِعبَاَرةٌ عن اختالِف العَُروض ِمن بَْحِر الكاِمل ، وَخصُّ  اإِلْقعَادَ  الّشِ

ْح به أَحٌد من األَئّمة ، وأَنه أَْدخَ  ياَدة الُمْفِسدة َحَركاِت أَجزائه ، ثم أَقاَم النَِّكير على الُمَصنِّف بأَن الذي َذَهَب إِليه لم يَُصّرِ ل في ِكتابه ِمن الّزِ

ا مع ما أَْسبَْقنَا النَّْقَل عن أَبي ُعبَْيَدة والَخليِل وُهَما ُهَما ِمَما يَْقِضي به التي يَْنبَِغي اجتنابُها ، إِذ لم يَْعِرْف َمعناها ، وال فَتََح لهم بابَها ، وهذ

 العََجُب ، وهللا تعالَى يُساِمح الجميَع بفَْضِله وَكَرِمه آِمين.

َهامَ  اسم الُمْقعَدُ و  وَرَمْوه الُمْشِركون لَِقيَه حين ، عنههللارضيريُّ ، قال عاِصم بُن ثابٍِت األَنصا ُمْقعَداً  بالَمدينة ، وكان َرُجل كاَن يَِريُش الّسِ

 :  بالنَّْبل

اَن َورِيـــــــــــــُش  مـــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ و ســـــــــــــــــــــــــــُ دِ أَبـــــــــــــُ عـــــــــــــَ قـــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــ

َرِد وَ     وحٍر َأجـــــــــــــح ِك ثــــــــــــــَ نح َمســـــــــــــــــــــــــــح ٌب مـــــــــــــِ نـــــــــــــَ (2)جمـــــــــــــُح
 

  

ِد وَ  وقــــــــــــَ
ُ

يــــــــــــِم املــــــــــــ حــــــــــــِ ُر اجلــــــــــــَ ثــــــــــــح ٌة مــــــــــــِ الــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــَ

دِ و     نــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــَ ٍ  مــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــَ ارٌِم ُذو َروح  صــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
وإِنما ُخِفض ُمَهنَّد على الِجوار أَو اإِلقواِء 
:  قال الصاغانيّ  ؟. فما ُعْذِري أَن ال أُقاتلالُمْقعَدُ  ، أَي أَنا أَبو سليمان ، ومعي ِسهاٌم َراَشَها (3)

يِش ، قا فَْرُخ النَّْسرِ :  الُمْقعَدُ :  قيلو ويُْرَوى الُمْعقَد ، بتقديم العين :  الُمْقعَد:  له أَبو العباس ، نقالً عن ابِن األَعرابّي وقيل، وِريُشه أَْجَوُد الّرِ

أَي في النَّْسِر وفَْرِخِه ، والذي ثَبَت عن  ، فيهما كالُمقَْعِددِ  فَْرُخ ُكّلِ طائر لَْم يَْستَِقلَّ ،:  الُمْقعَدُ :  وقيل الذي قُِشَب له فِصيَد وأُِخَذ ِريُشه النَّْسرُ 

 فَْرخ النَّسِر.:  (4) الُمقَْعَددُ :  ُكراع

 :  ، قال النابِغَة (5)بَْعُد ولم يَتََكسَّْر  النَّاِهُد الذي لم يَْنثَنِ  َء الَكّفِ ،الناتُئ على النَّْحِر ِملْ :  ِمن الثَّْديِ  الُمْقعَدُ :  من الَمجازو

ُه و  يـــــــــــ  يـــــــــــٌف طـــــــــــَ طـــــــــــِ ٍن لـــــــــــَ كـــــــــــَ ُن ُذو عـــــــــــُ طـــــــــــح  الـــــــــــبـــــــــــَ

ٍي و     دح ثــــــــــــَ ه بــــــــــــِ جــــــــــــُ فــــــــــــُ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ ُب تـ دِ اإِلتــــــــــــح عــــــــــــَ قــــــــــــح  مــــــــــــُ

  
 وقَِصٌر. في َمْنِخَرْيِه َسعَةٌ  إِذا كان األَْنفِ  ُمْقعَدُ  َرُجلٌ  من المجازو

 الُمْسَهبَةُ عندهم. ، وهي ُحِفَرْت فَلَْم يَْنبَْط َماُؤها وتُِرَكتْ  (6) بئر:  الُمْقعََدةو ، نقله الصاغانّي. الدَّْوَخلَّةُ ِمَن الُخوِص :  بهاءٍ  الُمْقعََدةُ و

تَْنبُُت نَبَاَت الَمِقِر وال َمرارةَ لها ، يَخُرُج في َوَسِطها قَضيٌب يَطوُل قاَمةً ، وفي رأِْسَها مثْل ثََمَرة العَْرَعرةِ  َشجرةٌ :  ، بالضمّ  (7) الُمْقعََدانُ و

بيَانُ   ال تُْرَعى.و ُصْلبَةٌ حمراُء يتَراَمى بها الّصِ

 حنيفة.قاله أَبو 

وهو َمجاٌز. ولما غفَل عنه شيُخنَا جعَلَه في آخِر الماّدة من  كأَنََّها َحْربَةٌ ، أَي َصاَرتْ  قَعََدتْ  َحدََّد َشْفَرتَه َحتَّى:  عن ابن األَعرابيّ و

 الُمْستَْدَرَكات.

ً و يُح ، أَي ال تَِص  تَْقعُدْ  ثَْوبََك ال قال ابن األَْعَرابّي أَيضا يُح طائَرةً بهِ تَِطيُر به الّرِ ونَصب ثوبََك بفعٍل ُمْضَمر ، أَي احفْظ ثوبَك وقال  يُر الّرِ

 ً ره ، فإِن عنَى به صاَر فقد تَقدَّم لها هذه النظائر ، واْستَْغنى بتفسير تل قعَدَ :  أَيضا َك النظائِر عن ال يْسأَله أَحٌد حاَجةً إِالَّ قََضاَها. ولم يُفَّسِ

ال يَُمرُّ به أََحٌد إِالَّ يَسبُّه  قَعَدَ :  ليست حاٌل أَْولَى به ِمن حاٍل ، أاََل تَرى أَنك تقول القُعُود فال معنَى له ، ألَن القُعُودَ  تفسيِر هذه ، وِإن كان عنَى

يُْسأَُل حاَجةً إِالَّ قَضاها. قلت. قَاَم ال :  ، وإِنما هو كقوِلك القاعد ال يَْسأَلُه سائٌل إِالَّ َحَرَمه ، وغير ذلك مما يُْخبَر به من أَحوالِ  قَعَدَ و ،

 وسيأْتي في المستدركات ما يتعلَّق به.

 :  ، بضّم فسكون ، قال ُعْرَوة بن َمعِديكربَ  قُْعَداتٌ  الِحَماُر ، ج:  ، بالضمّ  القُْعَدةُ و

لـــــــَ   بـــــــًا عـــــــَ يـــــــح َداتِ ســـــــــــــــــــــَ عـــــــح ـــــــقـــــــُ مح  ال هـــــــُ ـــــــَ قـ وح ـــــــَ ُ  فـ فـــــــِ  ختـــــــَح

يــــــــــــِ      نــــــــــــِ َ  كــــــــــــالــــــــــــفــــــــــــَ يــــــــــــَ انِ رَااَيُت أَبـــــــــــــح جــــــــــــَ  هــــــــــــِ

  
__________________ 
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 قا  أبو عبيدة.:  قا  أبو عبيد:  والصواب ما أثبت ففي التهذيب« أبو عبيد»:  ( يف اللسان1)
 .«ووتر:  يف التكملة« وجمنب»قوله »:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
  اهر.أو اإلقواء ا الصواب وال إقواء كما هو :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
َُقعحَدُد بفتح الدا  األوىل ا هكذا خطبت يف اللسان.4)

 ( امل
 ء الكف انهد ال ينكسر.مر:  ثدي مقعد:  ( يف األساس5)
 والبئر.:  ( القاموس6)
َعداُت.:  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر 7) ُقح

 وامل
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ْحلُ :  القُْعَدةُ و َحاُل والسُُّروُج ، وقال غيره:  القُْعَدات:  ْيدعليهما ، وقال ابُن ُدرَ  يُْقعَد السَّْرُج والرَّ  .القُعَْيَدات : الّرِ

دو له ُمْقِعدٌ  ، وهو َخَدَمه ، إِذا أَْقعََدهو  :  ، قاله ابُن األَعرابّي وأَنشد ُمقَعِّ

يحســـــــــــــــــــــت ِد و  دٌ لـــــــَ عـــــــِ قـــــــح ِت  مـــــــُ يـــــــح ـــــــَ ُدين يف الـــــــبـ عـــــــِ  يـــــــقـــــــح

يـــــــــــــ ُ و     ٍة كـــــــــــــِ نح ِفضـــــــــــــــــــــــــــ  َواٌم واَل مـــــــــــــِ  اَل ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
 : لآلَخروأَنشد 

 تـَُقعُِّدهح ختََِذَها ُسرِّي ًة 
ٌ :  وفي األَساس دهو تُْقِعده ما لفالن امرأَة  .تُقَعِّ

 ، وقد تقدََّم شاهده. ، فيهما َكقَعََّده تَْقِعيداً  وأَعانَه ، َكفَاهُ الَكْسبَ :  أَباهُ  أَْقعَدَ :  من الَمجازو

 :  أَقَاَم ، وأَنشد:  بِذلك المكاِن ، كما يُقالُ  أَْقعَدَ :  ج يقال، وقال ابُن بُُزرْ  أَقاَم به:  بالمكانِ  اْقعَْنَددَ و

دَ  عــــــــــــــَ ــــــــــــــح دح  أَقـ ىت  ملَح  ــــــــــــــَِ َدَداحــــــــــــــَ نــــــــــــــح عــــــــــــــَ قــــــــــــــح  مــــــــــــــُ

َداو     ي غــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ ِذي يــــــــــــــــَ دًا واَل الــــــــــــــــ   اَل غــــــــــــــــَ

  
وهو :  وفي نّص ِعبارة ابِن األَعرابيّ  فَيُميلُها إِلى األَْرِض. والنََّجائبِ  َداٌء يأُْخذُ في أَْوَراِك اإِلبلِ :  ، بالضمّ  القُعَادُ و ، بالفَتْح ، (1) األَْقعَادُ و

، وهو اْسِتْرخاُء  القُعَاد أَصابَه:  الَجَملُ  أُْقِعدو : ، وفي كتاب األَفعال البن القّطاع ُمْقعَد البَِعيُر فهو أُْقِعدَ  ِشْبهُ َمْيِل العَُجِز إِلى األَرض ، وقد

 الَوِرَكْيِن.

 : مما يستدرك عليه* و

 السَّافِلة.:  الَمْقعََدة

 النَّاِس في األَْسَواِق وغيِرَها. قُعود موِضع:  الَمقَاِعدُ و

ّكيت  عن ذلك األَْمِر إِالَّ ُشغٌُل ، أَي ما َحبََسني. تَقَعََّدنِي ما:  يقال:  وعن ابِن الّسِ

ر. وبي َعْنك ُشغٌل َحبََسني. انتهى.:  عن األَْمرِ  قَعَد:  وفي األَفعال البن القَطَّاع  تَأَخَّ

وال َملَْكَت إِبالً تَْحلُبُها  قُعُودٍ  ال َملَْكت غيَر الشَّاِء التي تُْحلَُب ِمن:  وَشِرْبَت قائماً ، تقول قاِعداً  َحلَْبتَ :  والعرب تدعو على الّرجل فتقول

عفاِء  (2)َذهبَْت إِبلُك فِصْرَت تَْحلُُب الغَنَم :  قائماً ، معناه ِء. واإِلبُل ماُل األَشراِف واألَقِويَاِء. .(3)والشَّاُء َماُل الضُّ  واألَذالَّ

 .قاعُدونَ و قُعَّادٌ  عن الغَْزِو ، وقَْومٌ  قاعدٌ  رجلٌ :  ويقال

 ٌن ، إِذا لم يَْخُرج إِليه مْن َحقَّه.به فاُل تقَاَعدَ و

 ما َحبََسك.:  اْقتَعَدكو قَعََّدك وما

 ، كخادٍم وَخَدٍم. قاِعدٍ  ِصغَاُر النَّْخِل ، وهو جمع:  النَّْخُل ، وقيل:  القَعَدُ و

ُجَل في َحوائجهم القَعُود تصغير« الحاجات قُعَيِّدَ  اتَّخذوه»:  وفي المثل  .، إِذا اْمتَهنُوا الرَّ

 معه. قَعَدَ :  الَرُجلَ  قاَعدَ و

 السَّريُر ، يَمانِيَة.:  الِقعَاَدةُ و

. القاِعَدةو ّجاج قََواِعدُ و اإِلَساسُ  القََواِعدُ و أَْصُل األُّسِ بَنَى أَْمَره :  أَساِطيُن البِنَاِء التي تَْعِمُده ، وقولُهم:  القََواِعد:  البيت إَِساُسه ، وقال الزَّ

أُصولُها الُمْعتَِرضة في آفاق :  السَّحاب قواِعدُ و َمَراِكَزهم ، وهو َمجاٌز ،:  مقاِعَدهم أَْمِرك َواِهيَةٌ ، وتَركوا قاِعَدةُ و ، قََواِعدَ و ، قَاِعَدةٍ  على

البِنَاِء ، قاله أَبو ُعبَْيٍد  بقواِعدِ  السماِء ، ُشبَِّهتْ 
ً ما اعترَ  بالقواِعدِ  الُمَراد:  ، وقال ابُن األَثير (4)  البِنَاِء. بقََواِعد َض منها وَسفََل ، تَْشبِيها

 .فاْقعُدْ  وقوله .«قام»بدل « إِذا نََزل بك الشرُّ »:  قال ابُن القَطَّاع في األَفعال« فاْقعُدْ  إِذا قام بك الشَّرُّ »:  ومن األَمثَال
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ذا اْنتََصب لك الّشرُّ ولم تَِجْد منه بُدًّا فاْنتَِصْب له وجاِهْده ، وهذا مما ومعناه ِذلَّ له وال تَْضَطِرْب ، وله معنًى ثَاٍن ، أَي إِ :  أَي اْحلُم. قلت

اُء.  َذَكَره الفَرَّ

 أَن تُْفَرَش جدًّا فال تَْنتَِصب.:  في ِرْجِل الفَرس اإِلْقعَادُ :  وفي اللسان واألَْفعَالِ 

جلُ  قعَدَ و  األَْعَرُج.:  الُمْقعَدو ، (5)َعَرَج :  الرَّ

اءُ :  أَْقبََل. انتهى. والذي في اللسان:  يَْشتُُمني قَعَدو تََرَكه.:  عن األَْمرِ  قَعَدَ :  من الَمجازِ :  اسوفي األَس  العََربُ :  الفَرَّ

__________________ 
 ( ضبطت يف التهذيب بكسر اهلمزة ضبرت قلم.1)
 ألن حالَب الغنم ال يكون إاّل قاعداً.:  ( بعده يف اللسان2)
 الض عحَف .:  التهذيب واللسان( يف 3)
 قواعدها ترون كيف:   فقا  ا مّرت سحابة عن سب  حا وسلموآلهعليههللاصلى( جاء قو  أيب عبيد وابن األثري يف تفسري حديث النيب 4)

 .وبواسقها
 أُقعَد الرجر.:  األعرج ا تقو  منه:  واملقعد:  ( يف الصحاح5)
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ُتمين قـََعدَ :  تقو   :  ا مبعىن َطِفَ  وَجَعر ا وأَنشد لبع  بين عامر ُفالٌن َيشح
اُب  َة اخِلضـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ارِي ُض اجلـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ  اَل يـ

ابُ وَ     بــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح اِن وال اجلــــــــــــــــِ احــــــــــــــــَ  اَل الــــــــــــــــِوشــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

اُب  َي اأَلرحكــــــــــــــــَ قــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح نح ُدوِن َأنح تـــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــِ

دَ وَ     عــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ابُ  يـ عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ُه ل ــــــــــــــــــَ ُر ل ــــــــــــــــــح  األَيـ

  
ائِِد بِيَِده.يَْطَحن الطاِحُن بها :  قاِعَدةٌ  وَرحىً   بالرَّ

 إِالَّ لُْؤُم ُعْنُصِره. (1) اْقتَعَده وما تقَعََّده ما:  ومن الَمجاز

 . َجبَاٌن.قُْعُدَدةٌ  ورُجلُ 

 : . والنون زائدة قالالقُعود موِضعُ :  الُمْقعَْنَددُ و

َعنحَدَدا أَقـحَعدَ  دح ُمقح  َحىت  ملَح  َِ
 .أُْقِعدو بالمكان أَْقعَدَ  وقد

 ل بالقُْعَدى ، كبُْشَرى ، أَي بالقُْعُدد.ووِرَث الما

ِليب.:  ، كَصبور القَعُودو ى الصَّ  الُمْستَِوي أَعاله.:  من الَجبَل القُْعُددو أَربعَةُ َكواِكَب َخْلَف النَّْسِر الطائِِر تَُسمَّ

 :  فاُلناً عن السََّخاِء لُْؤُم ِجْنثِه ، قال اْقتَعَد:  ويقال

يبِّ وَ  ـــــــــــح ل ـــــــــــكـــــــــــَ دحُح ال ـــــــــــِ اَز ق ـــــــــــَ َدتح ف عـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــح ضح  اقـ  مـــــــــــَ

ـــــــــــِم     ي ـــــــــــِ ئ ـــــــــــَ ُروُ  ل ـــــــــــِه عـــــــــــُ ي عـــــــــــح نح ســـــــــــــــــــــــــَ (2)زَاَء عـــــــــــَ
 

  
 له. قَعُوداً  جعلَه:  َمْهِريًّا اْقتَعَدَ و

 ، أَو أَراَد تَْهِويَل األَْمِر ، ألَن في (4)لإلْحداِد  القُعودَ  ، أَو (3)للتََّخلِّي واإِلْحَداِث  القُعودَ  أَرادَ :  قيل«. على القَْبر يُْقعَد نََهى أَنْ »وفي الحديث 

 عليه تَهاُوناً بالَميت والَمْوِت. القُعُودِ 

ْوا قِْعَداناً ، بالكسر.  وَسمَّ

 .الُمْقِعد وأََخَذه الُمِقيمُ 

 به عليك العَُدوُّ ويَقوُم. يَْقعُدُ  ءٌ وهذا َشي

 : ومما استْدَركه شيُخنا* 

اُحه.:  التَّقَْعُددُ  ه ُشرَّ  َضْرٌب من البُُرود يُْجلَب ِمن َهَجَر.:  ، كُمعَظَّم الُمقَعَّدو التَّثَبُُّت والتََّمكُّن ، استعمله القاضي عياٌض في الشفاِء ، وأَقَرَّ

قُْلُت :  قال ابُن الُمثَنَّى»في حديث ُمعَاويةَ و بِبَاِطِن ، َكفِّه َضَرب رأَْسه:  ، وفي األَْفعَال البن القّطاع َصفَع قَفَاه:  ، كَضَربَه قَفََده:  [قفد]

أِْس ببَسِط الَكّفِ ِمن قِبَِل القفا.:  القَْفدُ  «قَفََدنِي قَْفَدةً :  ما َحَطأَنِي َحْطأَةً ، فقال:  ألَُميَّةَ   أَْقِفُدكَ  ما ِزْلتُ :  ، يقال ِمَل العََملَ عَ  قَفََد قَْفداً و َصْفُع الرَّ

 أَي أَْعَمل لك العََمل ، نقله الصاغانّي. منذُ اليوِم.

 أَو  ،والنِّعَامِ :  من الناس الُمْستَْرِخي العُنُقِ  وهو األَْقفَدُ  استَْرَخى ُعنُقُه ، ومنه:  قَفَداً  ، كفَِرح ، كلُّ ذي ُعنُقٍ  قَِفدَ :  في األَْفعَال البن القّطاعو

 َمْن يَْمِشي على ُصُدور قََدَمْيِه ِمْن قِبَِل األَصابعِ وال تَْبلُُغ َعِقبَاهُ األَْرَض.:  من الناس األَْقفَد:  قِيلو أَي العُنُِق. الغَِليُظهُ  هو

ْجليِن القَصيُر األََصابعِ  (5) َكزُّ :  أَْقفَدُ  َعْبدٌ و  أَْقفَدُ  الذي في َعِقبِه استِْرخاٌء من الناِس ، والظَّليمُ :  من الّرجال األَْقفَدُ :  ، وقال الليث اليَدْيِن والّرِ

جال األَْقفَدو .قَْفَداءُ  ، وامرأَة ْخُو الَمفَاِصل.:  من الّرِ  الضَّعيف الّرِ

ً  القَفَدُ و .قَفَداً  كفَِرحَ  قَِفدَ  ْجلِمن اليَِد أَ  أَن يَِميَل ُخفُّ البَِعيرِ :  ، أَي محركة أَيضا ، فإِن ماَل إِلى الَوْحِشّيِ فهو َصَدٌف  إِلى الجانِب اإِلْنِسّيِ  و الّرِ

 :  والبعير أَْصَدُف ، قال الراعي
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هــــــــمح  نــــــــُ يـــــــــُ ؤحِم َأعــــــــح تح اِبلــــــــلــــــــ  لــــــــَ حــــــــِ ٍر كــــــــُ عحشــــــــــــــــــــــَ نح مــــــــَ  مــــــــِ

دِ     فــــــــــح اِب  قـــــــــــُ يــــــــــ  ريحِ صــــــــــــــــــــــــُ اٍم غــــــــــَ ئــــــــــَ فِّ لــــــــــِ (6)اأَلكــــــــــُ
 

  
أَْن يَُرى ُمقَدَُّم ِرْجلَْيِه من :  فِينَا ، محرَكةً ، القَفَدُ و الَكّفِ والقََدِم مائالً إِلى الجانِب الَوْحِشّي. هذا في البََهائِم.أَْن يُْخلََق َرأُْس :  القَفَدُ :  وقيل

ِرهما مْن َخْلٍف.  :  أَنشد ابُن األَعرابيّ  ُمَؤخَّ

دُ  فـــــــــــــِ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ اَءٌة  أُقـ ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــِه عـــــــــــــَ ـــــــــــــي اٌد عـــــــــــــل فـــــــــــــ   حـــــــــــــَ

ةُ     لــــــــــَ ــــــــــَ اتـ قــــــــــَ ِه مــــــــــُ يــــــــــح د  عــــــــــَ ا مــــــــــَ اهــــــــــَ رِ َكســــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح   الــــــــــد 

  
ْجلَْيِن من ِخْلقٍة ، وفي الخيل:  في اإِلبل القَفَدُ و ً  القَفَدو ارتفاٌع من العَُجايَِة وإِليَِة الحافِِر ، : يُْبُس الّرِ ْسغِ وِإْقبَالُه على :  أَيضا اْنتَِصاُب الرُّ

ْجِل ، الَحافِرِ   وال يَكون ذلك إِالَّ في الّرِ

__________________ 
 ( تقدم ا أثناء املادة.2) وما أقعده.:  ( األساس1)
 أراد القعود لقضاء ا اجة من ا دث.:  ( يف النهاية3)
 أراد لإلحداد وا زن ا وهو أن يالزمه وال يرجض عنه.:  ( يف النهاية4)
 .«يحنِ والَكز  اليدَ »:  ( يف القاموس5)
 من أبيات يهجو هبا جرير بن عطية ا وقير يهجو عدي بن الرقاع. 11( ديوانه ص 6)
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يـُبحٌ   : الَقَفدُ :  يف اأَليحِدي. وقا  ابُن ُِشَيحرٍ  (1)كالُقَواِم :   ا وهو َعيحٌب يف اخلَيحر ا وزاد يف األَفـحَعا  أَقـحَفدُ  وهو َقِفَد قـََفداً 
ِغه كبَن ه َيطَبُ  ُبِكه.يكون يف ُرســح نـح هو َأن :  وقا  ثعلب َأن يـَُلف  ِعَماَمَتُه وال ُيســِدُ  َعَذبـََته.:  أَيضــاً  الَقَفدُ و  عل  ُمَقد م ســُ

دِ  يـَعحَتم  َعَل  ر قـَفح َداءُ  وكذا .الَقفحدَ  رَأحِسِه ا ومل يـَُفسِّ َداءَ  تـََعم مَ :  الر ُجرُ  َقِفدَ : و  ا ويف األَفعا  الَقفح ُد  ُذَ ابًَة  الَقفح ا ِإذا مل َيسح
َداءُ  الِعم ة:  ويف التهذيب .(2) َيحالِء. قا   الَقفح

َعب بُن الز بري يـَعحَتم  :  (3)َمعروفٌة ا وهي غرُي امل َداءَ  وكان ُمصــــــــــــــح ا وكان  الَقفح
َيحاَلَء.

  ّمد بن َسعحد بن َأيب َوق اٍص الذي قـََتله اَ ّجاُج يـَعحَتم  امل
َكةً  القَفََدانَةُ و  أَي يُتَّخذ ُمَخطَّطاً بُحْمَرةٍ وُخْضرة وُصْفرة ، وربّما اتُِّخذ من أَِديٍم. (4)يُتََّخذُ ِمن َمَشاِوَب  ِغالُف الُمْكُحلَةِ :  ، ُمَحرَّ

ب ، وقال ابُن ُدَريد للِعْطِر وَغْيِره تُتََّخذ َخِريَطةٌ ِمْن أََدمٍ :  القَفَدانُ و القَفَدانَةُ و  : هي َخريطة العَطَّاِر. قال يَِصُف ِشْقِشقَةَ البَِعير:  فارسّي ُمعَرَّ

 الَعط ارح  َكَقَفدانِ يف َجوحنَِة  
 َعنَى بالَجْونَة هاهنا الَحمراَء.

 ، مثََّل به سيبويِه وفسَّره السيرافيُّ ، كذا في اللسان والتكملة. القَِصيرُ  هو:  ، أَهمله الَجْوَهريُّ ، وفي األَْبنِيَّةِ  ، كَسفَْرَجلٍ  القَفَْعَددُ :  [قفعد]

. وقال الليثُ  ، كعََملٍَّس  القَفَنَّدُ :  [قفند]  ، أَي الرأِْس. أَو العَِظيُمه ، كذا في التهذيب في الرباعيّ  الشَِّديُد الرأِْس  هو:  ، أَهمله الجوهريُّ

جال ، العَِظيُم األَْلَواحِ ِمنَّا:  ، بقلب إِحدى النونين داالً  القَفَْنَددُ و  ، جمع سالمة. قَفَْنَدُدونَ و ، جمع تكسير ، قَفَانِدُ  ج ، أَي من الّرِ

قَاءِ  قَلَدَ :  [قلد] ، قال ابن  َجَمعَه فيه:  قَْلداً  ، بالكسر ، يَْقِلُده َراَب في البَْطِن ،والشَّ  ، والسَّْمَن في النِّْحيِ ، الماَء في الَحْوِض ، واللَّبََن في الّسِ

قَاِء ، قَلَْدتُ و الماَء في الَحْوض ، قَلَْدتُ :  َجَمْعتُه فيه ، وعن أَبي زيد:  اللَّبََن في الّسقاِء وقََرْيتُه قَلَْدت:  األَْعرابيّ  ، إِذا  أَْقِلده قَْلداً  اللَّبََن في الّسِ

قَاِء.قََدحْ   َت بِقََدِحك ِمن الماِء ثم َصبَْبتَه في الَحْوِض أَو في الّسِ

كإَِداَرة القُْلِب علَى القُْلِب ِمن الُحِلّيِ. وُكلُّ  لَواهُ :  ءِ َء على الشَّيْ الشَّيْ  قلَدَ و ِمن الشَّراِب في َجْوفِه ، إِذا َشِرب منه ، كذا في األَفعال. قَلَدَ و

َحْبلُه ، أَي فُتَِل فال يُْلتَفُت إِلى َرأْيِه. وُكلُّ  (5) قُلِّدَ  يقال للشيخ إِذا أَْفنََد قد:  وعن ابن األَعرابيّ  فَتَلَه:  الَحْبلَ  قَلَدَ و .قُِلدَ  ٍء فقدمالُِوَي على شيْ 

ةٍ اْنَطَوْت ِمن ال ةٍ فهوقُوَّ  .َمْقلُودٌ و قَِليدٌ  أَي الحبل فهو حكاه أَبو َحنِيفَة:  ، قال ابُن ِسيده قُلُودٍ و أَْقالدٌ  . والجمعقَْلدٌ  َحْبِل َعلَى قُوَّ

ً  قَلََدت:  يقالو ى فاُلنا ْرعَ  قَلَدَ و .تَْقِلُده قَْلداً  ، أَخَذتْه ُكلَّ يَْومٍ :  الُحمَّ االسم ،  الِقْلدُ و الَمْصَدُر ، القَْلدُ  : ، قال األَزهريُّ  يَْقِلُده قَْلداً  ، َسقَاهُ :  الزَّ

 ، وهو ذو قُْلبَْيِن َمْلِويَّْيِن. َمْقلُودٌ  ِسَوارٌ  من ذلكو ٍء ،َعلَى َشيْ  على ِمثِْلَها أَو َرقَّقََها ولََواَها : الَحِديَدةَ  قَلَدَ و وسيأْتي.

. ، أَي ، بالفَتْحِ  قَْلدٌ  ِسوارٌ و  َمْلِويٌّ

الَمناِويَّ بالكسر ، واعتمد الشُّْهرة فلم يَْضبِطه كما هو َسنَنُه المأْلوف ، إِذ ال أَفعيل بالفتح ، على األَصح ، قاله شيُخنَا ، ثم رأَيت ـ  اإِلْقِليدُ و

، قاله أَبو  الِمْفتَاحُ :  اإِلْقليدو يُْلَوى َطرفاها. (6) َرةُ النَّاقَةِ بُ ـ :  الِمْفتَاح ، فليُنَظر:  وفَتح الباَب باألَْقِليد ، بفتح الهمزة:  قال في أَحكام األَساس

ب وأَْصلهُ ِكِليد. وفي حديث قَتْل ابِن أَبي الُحقَيق اإِلْقِليد:  الَهْيثَم ، وقيل ، وهي الَمفَاتِيُح ،  إِْقِليدٍ  ِهي جْمع «فأََخْذتُها األَقَاِليدِ  فَقُْمُت إِلى»:  ُمعَرَّ

 :  هو الِمْفتاُح. ولم يَْعُزها إِلى اليَمن. وقال تُبَّع حيَن َحجَّ البيتَ :  يَمانِيَة ، وقال اللِّْحيَانيُّ  إِلقليدا:  وقيل

ـــــــــــاً و  ت ـــــــــــح ب ِر ســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــد  َن ال ِه مـــــــــــِ ـــــــــــِ ا ب ـــــــــــَ ن مـــــــــــح ـــــــــــَ  أَق

ِه و     ابــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ ا لــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَداجــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ  ِإقــــــــــــــــح

  
__________________ 

 قوائم الشاة ا كما يف القاموس.( قوله كالقوام ابلضم ا داء أيخذ يف 1)
 اعتّم الَقفحداء ا إذا مل يسد  طرفها.:  جن  من الِعم ة. يقا :  الَقَفدُ :  ( يف الصحاح2)
 .. وكان مصعب:  قا  أبو عمرو:  ( يف اللسان3)
 وكال ا حتريف ا واملشاوب غالف القارورة.« مشادب»:  ويف التكملة« مشارب»:  ( يف اللسان4)
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 ضبطت يف التهذيب بتشديد الالم ضبرت قلم. ( هكذا5)
وســـريد هبذا املعىن  (عن التهذيب)( الرُبَُة الجي يشـــد فيها زمام الناقة هلا إقليد ا وهو طرفها يثىن عل  الطرف اآخر ويلو  لينا حىت يســـتمســـك. 6)

 قريباً.
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 ً . الِمْقِليدو الِمْقلَدِ و أَقاليد كالِمْقاَلدِ  وقيل لُغة ُروِميَّة ُمعَّرب إِْقِليِدس ، وَجْمعه:  ِستّاً ، أَي ِستَّ ِسنين. وفي شْرح شيخنا:  َدْهَراً ، وُرِويَ :  َسْبتا

 .اإِلْقالدو عن أَبي الَهْيثَم.

، كما  الَمقَاِليدُ  الِمْفتَاُح ، وَجْمعه:  اإِلقِليد: و ِمْفتَاٌح كالِمْنَجل ؛ وفي كتاب البصائر : الِمْقلَدُ و وهذه في اللسان ، كّل ذلك بالكسر. وفي اللسان

 قالوا َماَلِمح وَمَحاِسن وَمَشابِه وَمَذاِكير.

 ِوعاء من ُخوٍص كما سيأْتي. : ، بضّم الجيم َشِريٌط يَُشدُّ به َرأُْس الُجلَّةِ :  اإِلقليدو

ْفرِ َشيْ :  اإِلقليدو ُل ِمثَْل الَخْيِط من الصُّ ويُْلَوى لَيّاً َحتَّى  [يُثْنَى على طَرفيها]التي يَُشدُّ بها ِزَماُم الناقِة ، وهو َطَرفُها  ةِ على البُرَ  يُْقلَدُ  ٌء يَُطوَّ

ً  يُْقلَدو يَْستَْمِسَك ،  بالكسر ، وبعضهم يقول له ذلك ، كالِقاَلدِ  ، (1)َخْرق القُْرِط :  أَي َحْلقَتِه وِشْنِفه ، وفي بعض النُّسخ َعلَى َخْوِق القُْرطِ  أَيضا

ى  ْقلَديُ   ، كما في اللسان. (2)أَي يُقَوَّ

ر قوُل ُرْؤبَة أَْقاَلدٌ  العُنُُق ، وَجْمعُه:  اإِلقليدو  : ، وهو نادٌر ، وبه فُّسِ

ِ  أَيحدينا ُخُيوَط   األَقحاَلدح خِبَفح
 .الِقاَلَدة وهي ُمْستَعَاَرة من:  أَي األَعناق ، قال الصاغانيّ 

 ، أَي العُنُِق. َطِويلَتَُها:  قَْلَداءُ  نَاقَةٌ  من ذلك قولهمو

يٍت وِمْصبَاحٍ  ، الِمْقاَلدُ و الِقلِّيدُ و يجوز أَن تكون  (3) (َلُه َمقاِليُد السَّماواِت َواْْلَْرضِ ):  ، وقولُه تَعالى َمقاِليدُ  ، وَجمعه الِخَزانَةُ :  كِسّكِ

اجُ ، وي إِْقِليدٌ  الَمفَاتِيَح ، وهو قوُل ُمجاهٍد ، واِحدها ّي ، كذا في البصائر ؛ وقال الزجَّ معناه أَن كلَّ :  جوز أَن تكوَن الَخَزائَن ، وهو قَْول الّسّدِ

هاب في الِعنَايةِ  الَمقَاِليدُ :  ٍء من السَّموات واألَرض فاهللُ خاِلقُه وفاتُِح بابِه ؛ وقال األَصمعيُّ شيْ  أَو :  وال واحَد لها ؛ ونَقَل شيُخنا عن الّشِ

 .ِمْقلَدِ  أَو ِمْقالدٍ  أَو ْقِليدٍ مِ  جمع

:  الَحْبل الَمْفتُوُل. ومنه:  الِمْقلَدُ : و وقال الشهاب ضاقَْت عليه أُموُره.:  َمقَاِليُدهو َمقَاِلُدهُ  َضاقَتْ و األُموِر ، َمقَاِليدُ  أُْلِقيَْت إِليه:  من الَمجازو

 بمعنى القاَلئِد ، ولم يَثْبُت استعمالُه ، فليُْنَظر. الَمقَاِليدَ  لى أَنوهذا نَظراً إِ  : ، أَي أُُموُره. قلت َمقَاِليُده ضاقَتْ 

القَتُّ إِذا ُجِعل ِحباالً ،  (4) يُْقتَلَد بها الَكألُ ، كما يُْقلَد َعصاً في رأِْسَها اْعِوَجاجٌ :  الِمْقلَدُ و ، الِوَعاُء ، والِمْخاَلةُ ، والِمْكيَالُ :  كِمْنبَرٍ  ، الِمْقلَدُ و

 .الَمقاِليدُ  أَي يُْفتَل ، والجْمع

 :  أَو هو الِمْنَجُل بِنَْفِسه يُْقَطع به القَتُّ ، قال األَعشى ِمْفتَاٌح كالِمْنَجلِ :  الِمْقلَدُ و

رٍِّف  عــــــــــَ ِن مــــــــــُ َد  ابــــــــــح ــــــــــٍد َأو لــــــــــَ زِي َد  ابــــــــــِن يــــــــــَ  لــــــــــَ

وحرًا     وحرًا وطــــــــــــــَ ا طــــــــــــــَ ت  هلــــــــــــــََ قــــــــــــــَ دِ يـــــــــــــــُ لــــــــــــــَ قــــــــــــــح  مبــــــــــــــِِ

  
فةِ  قََوافُِل َمكَّةَ :  ، بالكسر الِقْلدُ  من المجازو يَت إِلى ُجدَّةَ  الُمْشرَّ ْبعِ  الِقْلدُ  هو أَيو بما بعَده ، قِْلداً  ، ُسّمِ ى الّرِ ى أَو ُحمَّ ، وهو  يَْوُم إِتْيَان الُحمَّ

ْبُع.:  الِقْلدُ :  . وقال األَصمعيّ أَْقاَلدٌ  ُء ، والجمعالَوْقت الَمْعُروف الذي ال يَكاد يُْخِطي  الَمْحُموُم يوَم تأْتِيه الّرِ

 . كذا في األَساس.بِِقْلِده إِذا َسقَى أَْرَضه (5) إِْقِليدي ، وأَقَْمت أَقالَدهم ِشْربَهُ ، واستَوفَوا : من الماءِ  قِْلَدهُ  واستَوفَى الَحظُّ ِمن الَماِء.:  الِقْلدُ و

ْفقَةُ من القَوِم ، وهي:  الِقْلدُ و  منهم. الَجَماَعةُ  الرُّ

اُء. ويقالقِْلداً  َسقَى إِبلَه:  يقال َسْقُي الماِء ُكلَّ أُسبوع:  الِقْلدُ و قَِضيُب الدَّابَِة ،:  الِقْلدُ و تَشَرب :  فيقال ؟نَْخِل بني فاُلنٍ  دُ قِلْ  َكْيفَ :  . قاله الفَرَّ

ةً. وما بَْين ِمن الماِء فاْسِق  قِْلَدك إِذا أَقَْمتَ :  (6)أَنه قال ِلقَيِّمه على الَوْهط »ٌء. وفي حديث عبد هللا بن َعْمٍرو ِظمْ  الِقْلَدْينِ  في ُكّلِ َعْشر َمرَّ

 .«األَْقَرَب فاألَْقَربَ 

 الَه ، أَي إِذا َسقْيَت أَْرَضَك فأَْعِط َمْن يَِليَك.يوَم َسْقيِه مَ  بِقْلِده أَراد

 ، عن أَبي حنيفةَ. ِشْبهُ القَْعبِ :  الِقْلدُ و
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ْضتُه إِليه:  أَْمِري قِْلدَ  أَْعَطْيتُه:  من الَمجازو التَّْمُر :  الِقْلَدةُ و ، وهي ثُْفل السَّْمِن وهي الُكَداَدة. الِقْشَدةُ :  بهاءٍ  ، الِقْلَدةُ و ، كذا في األَساس. فَوَّ

 والسَِّويُق يَُخلَُّص به السَّْمُن.

__________________ 
 ( وهي عبارة اللسان والتهذيب.1)
 اللّي والعطف. ونراه الصواب.:  والعي« يعوي»:  ( يف التهذيب2)
 .12وسورة الشور  اآية  63( سورة الزمر اآية 3)
 كما يُقَلد.:   ( التهذيب4)
 إقحِلِدي.:  ( يف األساس5)
 قوله الوهرت ا هو بستان وما  كان لعمرو بن العاص ابلطائف.»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
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 ، َعْبِديَّة ، أَي لغة عبد القيس. الشَِّريطُ :  كأَِميرٍ  القَِليدُ و

، يكون لإِلنسان والفََرس والَكْلِب والبََدنَة  ما ُجِعَل في العُنُقِ :  على الشُّْهرةِ خالفاً لمن َوِهَم فيه ، بالكسر ، وإِنما لم يَْضبِطه اعتماداً  الِقاَلَدةُ و

َهاُب في العناية تَكن َذهب بعُض ُعلََماِء اللغِة إِلى أَّن َهْيئة الكلمِة قد تَُدلُّ على َمعاٍن َمْخُصوصٍة ، وإِن لم :  التي تُْهَدى ونَْحوَها. وقال الّشِ

ُء كاآللة ، كإِمام وِرَكاب وِحَزام ، لما يُْؤتَمُّ به ، ولما يُْرَكب بِه ُمْشتَقَّة نحو فِعَال ، أَي بالكسر إِْن لم تلحقه الهاُء فهي اسم لما يُْجعَل به الشي

 كاللِّفافة والِعَماَمة والِقالَدة. ِء ويُِحيط به ،ولما يُْحَزم ويَُشدُّ بِه ، فإِن لحقته الهاُء فهو اسٌم لما يَْشتَِمل على الشيْ 

ة في سورة الكهف ُء لما فِعَالَةٌ ، بالكسر. في المصادر ، يَجي:  وهذا في غير الَمصاِدر ، وأَما فيها فقال أَبو علّيٍ الفارسيُّ في كتابه الُحجَّ

َحْسبُك ِمَن الِقاَلدةِ »ة ، وما أَشبهَ ذلك ، وبالفَتْح في غيِره. ومن أَشهِر األَمثال ، كالِكتَابة واإِلمارة والِخاَلفَة والِواَليَ  ُمتَقَلَّداً  كان َصْنعَةً وَمْعنًى

 وهو في َمجمع األَمثاِل والُمْستَْقَصى وغيِرهما. .(1)« ما أَحاَط بالعُنُقِ 

ما :  قيل ألَعرابّيٍ :  قال ابُن األَعرابيّ :  ، وفي اللسان فتَقَلَّده ِحمالَتَهُ في ُعنُِقهأَْلقَيت  : السَّيفَ  قَلَّْدتُه:  ، وفي األَساس لَبَِسَها:  الرُجلُ  تَقَلَّدَ و

 قَلُِّدوا»ِمن الَخْيِل إِالَّ سابٌق َكريم ، كذا في البصائر ؛ وفي الَحِديث  يُقَلَّد قاَلئُد الَخْيِل ، أَي ُهنَّ ِكَراٌم ، وال : قال ؟تَقُول في نِساِء بني فاَُلنٍ 

فَاَع عن الُمْسِلمين ، وال قَلُِّدوَها أَي «األَْوتَارَ  تُقَلِّدوَها ْيَل والالخَ  ين والّدِ  الجاِهِليَّة. وقيل غير ذلك. (2)طلََب أَْوتَاِر  تُقَلُِّدوها طلََب أَعداِء الّدِ

 أَي الِقاَلَدة. ، كُمعَظٍَّم موِضعُها الُمقَلَّدُ و هو ابُن نِزاٍر ،:  ر، قال شيُخنا هو ابُن َربيعةَ ، وزاد في البصائ الحاِرُث بُن ُضبَْيعَةَ :  الِقاَلَدةِ  ذُوو

 َمْوِضُع نَِجاِد السَّْيِف علَى الَمْنِكبَْيِن.:  الُمقَلَّدو َشْيئاً ِليُْعَرف أَنه قد َسبََق. يُقَلَّدُ  ، كان السابُِق من الَخْيلِ :  الُمقَلَّدو

 من العرب نقلَه الصاغانّي. بَْطنٌ :  ُمقَلَّدٍ  وبنو يُْعَرف بذلك ، نَقَلَه الصاغانّي. العََربِ ِمْن َساَداِت :  الذََّهبِ  ُمقَلَّدُ و

ْعِر ، ُمقَلََّداتو  البََواقِي على الدَّْهِر.:  قالئُِدهو الّشِ

 ، وكذلك يَتفاَرطون ويَتَرقَُّطون. يَتَنَاَوبُونَه َويتهاَجُرون ويَتَفَاَرُصون ويَتََرافَُصون أَي الَماءَ  يَتَقَالَُدونَ  هم:  عن أَبي عمٍروو

ى البَْحُر عل أَْقلَدَ : و كأَنه أُْغِلَق َعليهم وَجعَلهم في َجْوفه ، وِعبَارة األَساس (3) أَْغَرقَُهمْ و ، أَي ُضمَّ عليهم البَْحُر عليهمْ  أَْقلَدَ :  من الَمجازو

ْلتِ :  َخْلٍق كثير ا َغِرقُوا فيه ، قال أَُميّة بُن أَبي الصَّ  :  أُْرِتَج عليهم وأَْطبََق لَمَّ

راً  ُر زاخــــــــــِ حــــــــــح اُن والــــــــــبــــــــــَ يــــــــــنــــــــــَ ه الــــــــــنــــــــــِّ حــــــــــُ بــــــــــِّ  ُتســــــــــــــــــــــــَ

يح وَ     نح شــــــــــــــــــــــَ م  مــــــــِ ا ضــــــــــــــــــــــَ و مــــــــَ ا هــــــــُ دُ ٍء ومــــــــَ لــــــــِ قــــــــح  مــــــــُ

  
َدهو  : زوَغلَبَه ، قال الراج َغِشيَهُ :  اْقِليَداداً  النُّعَاسُ  اْقلَوَّ

َلوِّدِ الَقوحُم َصرحَع  ِمنح َكًر  و   ُمقح
 ، نقله الصاغانّي. الغَْرفُ :  االْقتِاَلدُ و

ين ، التّْقِليد ومنه ، فتَقَلََّدت َجعَْلتَُها في ُعنُِقها:  ، بالكسر ، وقِالداً ، بحذف الهاءِ  قَلَّْدتُها قِاَلَدةً و  وهو َمجاز ، الُوالةِ األَعمالَ  تَْقِليدُ و في الّدِ

ً و ً  أَن يَْجعََل في ُعنِقها:  (4) البََدنَةِ  تَْقِليدُ  منه أَيضا  :  ، قال الفرزدق يُْعلَُم به أَنََّها َهْديٌ  (5) َشْيئا

لـــــــــــــ    صـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
َة وامل كـــــــــــــ  َربِّ مـــــــــــــَ ُت بـــــــــــــِ فـــــــــــــح لـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

ِديِّ و     اِ  اهلـــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــَ َداتِ َأعـــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــُ

  
 (َواَل اهْلَْدَي َواَل اْلَقالِئدَ ):  في ُعنُِقها ُعْرَوةُ َمَزاَدةٍ أَو َخلَُق نَْعٍل فيُْعلَم أَنها َهْدٌي ، قال هللاُ تعالى (6)البََدنِة أَن يُْجعَل  تَقليدُ : و وفي التهذيب

اجُ  (7) جَّ اإِلبَل بِِلَحاِء َشَجِر الَحَرِم ، ويَْعتَِصُمون بذلك من أَعدائهم ، وكان الُمْشِرُكون يَفعَلُون ذلك ، فأُِمَر الُمْسِلُموَن  يُقَلِّدونَ  كانُوا:  قال الزَّ

ب بها الُمْشِركون إِلى هللا تعالى ، ثم نُِسَخ ذلك.  بأَن ال يُِحلُّوا هذه األَشياَء التي يَتَقَرَّ

 : * ومما يستدرك عليه

__________________ 



4349 

 

 (.امليداين)( أي اكتِف ابلقلير من الكثري 1)
 ( األولر مجض وتر ابلكسر ا وهو الدم وطلب الثبر.2)
 َغّرقـَُهمح.:  ( عل  هامش القاموس من نسخة أخر 3)
 البدن.:  ( اللسان4)
 ـ. وضبرت ُ عر ابلبناء للمجهو « شعار»:  ( اللسان5)
 يُعل .:  ( التهذيب6)
 .2اآية ( سورة املائدة 7)
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 : ، كِمْنبٍر ، أَي َمْجَمع ، عن ابِن األَعرابّي وأَنشد ِمْقلَدٌ  رُجٌل ،

َلَداَجاين َجرَاٍد يف ِوَعاٍء   ِمقح
 :  وأَّما قوُل الشاعر:  ، وهو َمجاٌز ، قال ابُن ِسيَده تَقليداً فتَقَلََّده فاُلناً َعمالً  قَلَّدَ و

يــــــــــــُب  ثــــــــــــِ ه كــــــــــــَ تــــــــــــَ لــــــــــــَ  َقضــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــٌب حتــــــــــــَح ــــــــــــح يـ  لــــــــــــَ

اَلدِ يف و     يـــــــــــــــــــــبُ  الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــِ ٌب َربـــــــــــــــــــــِ  َرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا أَن يكون َجعَل وِدَجاج  من الَجْمع الذي ال يُفَاِرق واِحَده إِالَّ بالَهاِء ، كتَْمَرةٍ وتَْمٍر ، وإِما أَن يكون َجَمع فِعَالَة على فِعَال ، كِدَجاجة قِاَلَداً  فإِمَّ

 .تَقَلَّدهاو قَلََّدها ْسَرة التي في الجمع غيُر الَكْسرة التي في الواحد ، واألَلف غير األَلف. وقد، فإِذا كان ذلك فالكَ 

 أَْلَزمه إِيَّاه ، وهو َمَجاٌز.:  األَْمرَ  قَلَّدهو

 :  السَّْيَف ، وقوله تقلَّد اْحتََملَه ، وكذلك:  األَْمرَ  تَقَلَّدو

َدا  دح غــــــــــــــــــــَ ِك قــــــــــــــــــــَ َت َزوحجــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــح  اَي لــــــــــــــــــــَ

تـــــــــــــــــــَ     داً مــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــِّ ا قــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــًا وُر ــــــــــــــــــحَ يــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي وحاِمالً ُرْمحاً.

 البئُر الكثيرةُ الماِء.:  الِقلَّْودُ و

 فَقَلََدتْنَا:  أَنّه اْستَْسقَى ، قال»:  في ُكّلِ أُسبوع ، أَي َمَطَرتْنَا ِلَوْقٍت ، وفي َحديث ُعَمر قَْلداً  وَسقَتْنَا السََّماءُ  قَلََدتْنَا َسْقُي السَّماِء ، وقد:  الِقْلدو

ى ، وهو يَْوُم نَْوبَتِها. قِْلدِ  أَي َمَطَرتْنَا ِلَوْقٍت َمْعلُوٍم ، مأُْخوذٌ ِمنْ  «كّل َخْمَس َعَشرةَ ليلةً  قَْلَداً  السََّماءُ   الُحمَّ

َحتْ :  ويقال  ، أَي بِِجّدٍ ، عن اللِّحيانّي. بِِقِلْنَدانٍ  َصرَّ

 يرة.من بالِد الَجز:  (1) قُلُوِديَّةُ : و قال

 ، والَهْرثََمةُ. القَْلَدةُ و هي الُخْنعُبَةُ ، والنُّونَةُ ، والثُّوَمةُ ، والَهْزَمةُ ، والَوْهَدةُ ،:  قال ابُن األَعرابيّ :  وفي التهذيب

 َمَشقُّ ما بَْيَن الَشاِربَْيِن بِحياِل الَوتََرةِ.:  الُخْنعُبَةُ :  والِحثَْرَمةُ ، والعَْرتََمةُ. قال الليث

 َطْوَق الَحَمامِة. تَقَلََّدهاو نْعَمةً ، قَلََّدهُ و ُهِجي بما بَِقي عليه َوْسُمه.:  َسْوءٍ  قِالَدةَ  فاُلنٌ  قُلِّدَ :  من الَمجاز:  وفي األساس

 في ُعنُقي ال يَفُكَُّها الَملََواِن. قِالَدةٌ  نِعٌَم َراِهنَة. ونِْعَمتُك:  قالئِدُ  ولي في أَعناقهم

 َمَضى َعلَى َوْجِهِه في البِالِد. إِذا:  الرُجُل. أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابُن ُدريد عَدَّ اْقلَ :  [قلعد]

 ، إِذا كان َجْعداً. اْقلَعَدَّ و اْقلَعَطَّ الشَّعرُ :  كاْقلَعَطَّ ، وسيأْتي ، وفي األَفعال اشتَدَّْت ُجعُوَدتُه:  الشَّعَرُ  اْقلَعَدَّ و

من أَعمال قَْليُوَب ، وفيها ُوِلَد  ة بِِمْصرَ :  أَهمله الجماعة ، وهو بفتح فسكون ، وقد تُْبدل الالُم راًء ، وهو المشهور (2) قَْلقََشْنَدةُ :  [قلقشند]

ثين ، منهم العََشَرةُ من أَصحاِب الحاأَكَ  منها وَخرج ، عنههللارضياإِلماُم الليُث بن َسْعٍد  فِظ ابِن َحَجٍر ، وهذه القريةُ قد ابُِر العلماِء والُمَحّدِ

ها أُمراُء الَحاّجِ.  وَرْدُت عليها َمّراٍت ، يتوالَّ

 ، وهي بين الذَُّؤابَِة والقَفَا ، ُمْنَحِدَرةٌ عن الهاَمة ، إِذا استلقَى الرُجُل أََصابَت األَرَض ِمن رأْسه. الَهنَةُ الناِشَزةُ فْوَق القَفَا:  القََمْحُدَوةُ :  [قمحد]

ً  القََمْحُدَوةُ و ما أَْشَرَف َعلَى القَفَا ِمن َعْظِم الرأُِس ، والَهاَمةُ فَْوقََها ، والقََذاُل :  القََمْحُدَوةُ :  وقال أَبو زيد أَْعلَى القََذاِل َخْلَف األُذُنَْينِ :  أَيضا

ا يَِلي الَمقَذَّ. ُر القَذَ :  القََمْحُدَوةُ :  في التهذيبو ُدونََها ِممَّ  :  ، قال الشاعر قََماِحدُ  ج وهي َصْفَحةُ ما بَْين الذَُؤابَِة وفَاِس القَفَا. الِ ُمَؤخَّ

مح  ـــــــــِ ورِه وَر حنـــــــــُُ غـــــــــُ ـــــــــُ نح ثـ عـــــــــَ طـــــــــح ـــــــــَ وا ن ـــــــــُ ل ـــــــــِ ب قـــــــــح ـــــــــُ ِإنح يـ ـــــــــَ  ف

اِد و     ِربح َأعــــــــــَ ُروا َنضـــــــــــــــــــــــح بــــــــــِ دح دِ ِإنح يــــــــــُ احـــــــــِ مــــــــــَ  الــــــــــقــــــــــَ

  
، أَي والصواُب ِذْكُرها هنا ، فإِن  نََظرٌ  بناًء على أَنَّ الميم زائدة وفي ِذْكِر الَجْوَهِرّيِ إِيَّاَها في قََحدَ  قََمْحُدَواتو قََماِحيدَ  ويُْجَمع أَيضاً على

ْل.  الميم أَْصِليَّة ، وذهَب أَبو َحيَّان إِلى زياَدتها ، فليتأَمَّ
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 : ومما يستدرك عليه:  *

 ، عن الصاغانّي. القََمْحُدَوةِ  ، كِسبَْحلٍَة ، لُغة في الِقَمْحَدة

 اإِلبَاءِ  من شدَّةِ  (3)ِشْبهُ العُُسّوِ :  القُُمودو القَْمدُ :  [قمد]

__________________ 
 قـََلوحِديَُة ضبرت قلم.:  ( يف معجم البلدان1)
 قـَلحَفَشنحَدة ابلفاء.:  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر 2)
 التكملة فكاألصر.ويف « القسو»( عن اللسان ا وابألصر 3)
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داً :  ا يقا  الت َمن ضو  ُمُد َقمح دُ و  ا قاله ابُن ِسيده. ُقُموداً و  َقَمَد يـَقح  اإِلقَاَمُة يف َخريح َأو َشرٍّ.:  الَقمح
ةً ، الطُّولُ  ، وهو قَِمَد يَْقَمدُ  مصدر بالتَّْحِريكِ  القََمدُ و ،  قُُمدَّةٌ و كعُتُّلٍ ، قُُمدٌّ و ، قَْمَداءُ  ، وهي دُ أَْقمَ  أَو هو ِضَخُم العُنُِق في ُطوٍل ، والنْعتُ  عامَّ

 .قُُمدَّانِيَّةٌ و بزيادة الهاِء ،

 قُْمُددٌ و قُْمُدودٌ و كغُراب ، ، قَُمادٌ و كعُتُلٍّ  قُُمدٌّ و ، مَخفَّفَةً ، (1) قُُمدٌ  وَرُجلٌ  اسٌم له. القُُمدُّ  ُصْلٌب. وقيل َشِديُد اإِلْنعَاظِ :  ، كعُتُلٍّ  قُُمدٌّ  َذَكرٌ  ويقال

،  َغلَيظٌ  ُصْلبٌ  أَو ، قُُمدَّةٌ  ، وامرأَة لَقُُمدٌّ قُْمُددٌ  ويقال إِنه:  ، كما فّسره الليث ، وقال َشِديدٌ  قَِويٌّ :  بالضّم في الُكلِّ  قُُمدَّانِيٌّ و قُُمدَّانٌ و قََماِديٌّ و

 .قُُمدَّانِيَّةُ و قُُمدَّانَةٌ  واألُنثى

 كّل ذلك عن الّصاغانّي. أَساَل. : أَْقَمدَ و أَْنعََظ ،:  أَْقَمدَ و َمَح بعُنُِقه.طَ :  الرجلُ  أَْقَمدَ و

 في ذكره هنا ، والصواب ذكره في قمهد وسيأْتي. ، ليس من قََمَد ، وَوِهَم الجوهريُّ  اْقَمَهدَّ و

 : * ومما يستدرك عليه

ْلُب من :  الذََّكر ، وقيل:  ، كعُتُلٍّ  القُُمدُّ  قَاِب ، وقد :  قُْمُد األَْقَمادو ٍء.جامع في كّلِ شيْ :  قُُموداً  (2) قََمَد يَْقُمدُ و األُيور ،الغليُظ الصُّ ُغْلُب الّرِ

 .(3)جاَء في قوِل ُرْؤبَةَ 

 َصلَُب ، كما في األَفعال البن القطاع.:  قُُموداً  ءُ الشي قََمدَ و

 .307قَرية بالقَْيَرَواِن على مسافِة يومين ؛ مات بإِفريقية سنة :  ، قال اليَعقوبيّ  قَُموَدةَ  إِلى القَُموِديّ  والقاضي ُمحّمد بن محفوظ

فاْقَمعَدَّ  وقد كلَّْمتُه تَُكلِّمه بَِجْهِدَك وال يَِليُن لك وال يَنقادُ  (4) هو الذي:  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال األَزهريّ  ، كُمْشَمِعلٍّ  اْلُمْقَمِعدُّ :  [قمعد]

ً  الُمْقَمِعدُّ و .اْقِمْعَداداً  َعُظَم أَسفَُل بَْطنِه :  اْقَمعَدَّ و اْقَمعَطَّ الرجلُ :  وعبارة ابِن القّطاع في األَفعال من َعُظَم أَعلَى بَْطنِه واْستَْرَخى أَْسفَلُه.:  أَيضا

 ً ل.:  وَخُمَص أَعاَله ، وأَيضا  َعُسَر ، فليتأَمَّ

مِّ  من الرجال ، قاله األُموّي ، اللَّئيُم األَْصِل القبيُح الَوْجهِ  : ، بتقديم الميم على الهاءِ ، كَجْعفَر  القَْمَهدُ :  [قمهد]  في مكان واحد الُمِقيمُ :  وبالضَّ

. الذي ال يَْبَرحُ   ، نقله الصاغانيُّ

 : فلم يَْبَرْح ، أَنشد أَبو عمرو أَقامَ :  بالمكانِ  اْقَمَهدَّ و ، وكذلك البعيُر. َرفََع َرأَْسه:  اْقِمْهَداداً  الرجلُ  اْقَمَهدَّ و

َمِهدِّيفِإنح   َمَكانَِيا أَقحَمِهد   تـَقح
 نحَوهما. يَْقَمِهدُّ و ، أَي َزقَّه أَبواهُ ، فتراه يَْكَوِهّد إِليهما ِشْبهُ اْرتِعَاٍد في الفَْرخِ إَِذا ُزقَّ :  اْقَمَهدّ  المفهوم من االْقِمْهَدادُ  أَي هوو

 : ما يستدرك عليه* وم

ر قوُل الشاعر اْقَمَهدَّ   : الرجُل ، إِذا مات ، وبه فُّسِ

َمِهدِّيفَِإنح   َمكانَِيا أَقحَمِهد   تـَقح
 أَورده ابُن القّطاع في األَفعال ، وابن منظور في اللسان.

في الرباعّي يَُردُّ ما قاله الجوهرّي من زيادة الهاِء  اقمهدّ  ُدريٍد َعلى إِيرادأَسَرَع. قال الصاغانّي ، وإِطباُق الخليِل واألَزهرّيِ وابِن :  اْقَمَهدَّ و

 فيه.

دَ :  ُعَصاَرةُ ، وقيل:  ، بالكسر ، وإِنما أَطلقَه اعتماداً على الشُّهرة الِقْنديدُ و ، بالفتح فيهما ، القَْنَدةُ و القَْندُ :  [قند]  َعَسُل قََصِب السُّكَِّر إِذا ُجّمِ

ََّخذُ الفَانِيذُ ،ُجُموداً  َد تَجميداً ، ومنه يُت ب  ، أَو ُجّمِ . بالِقْنِديد ، إِذا كان َمْعُموالً  ُمقَْنًدىو َمْقنُودٌ و ، كُمعَّظم ، ُمقَنَّدٌ  َسِويقٌ :  يقالو َكْند ، وهو ُمعَرَّ

 :  قال ابُن ُمْقبِل

َوٍة  نــــــــــــاٍت وِنســــــــــــــــــــــــــح ٌب ُذو بــــــــــــَ َك رَكــــــــــــح اقــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــــَ

ِويــــــــَ      َن الســــــــــــــــــــــ  فــــــــح ــــــــَ تـ عــــــــح ــــــــَ اَن يـ رحمــــــــَ كــــــــِ َدابــــــــِ نــــــــ  قــــــــَ ُ
(5)املــــــــ
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 : هو مثل اإِلْسِفْنِط ، وأَنشد:  ، قال األَصمعيُّ  الَخْمرُ :  الِقْنِديدو الَجيُِّد. الَوْرسُ :  ، بالكسر الِقْنِديدُ و

َا يف َسَياِع الد نِّ   ِقنحِديدُ كَبهن 
يبِ  ويُْجعَُل فِيه أَفواهٌ  ِعنَب يُْطبَخ َعِصير هوو  ثم ِمن الّطِ

__________________ 
 ( ضبطت يف اللسان بسكون امليم ضبرت قلم.1)
داً وُقُموداً.:  ( يف اللسان والتكملة2)  يقمد َقمح
 : كما يف اللسان:   ( يعين قوله3)

د األقمادسواعد القوم   وُقمح
 وقد نبه إليه هبامش املطبوعة املصرية.

 .«َمنح »( يف القاموس 4)
 .«يسقا»:  ويف األساس« يغبقن»:  يف امكم« يعتفن»( قوله 5)
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َتُ . نقلــَه اأَلزهرّي يف الر ابعّي عن ابن ِجيّن ا ويقــا  ٍر وقــا  أَبو َعمرو:  يـُفح ِديــدُ  هي:  ِإنــه لي  خبمح ا والطــ ابـَـُة ا  الِقنــح
ُد ا وأُم  َزنـحَب  ا وأُم  لَيل  ا والز رحقـَـاُء ا للخمر ا وعن ابِن اأَلعرايبّ  ي  ا والَفقــح  اخلُموُر.:  الَقنــاديــد:  والط لــ ُة ا والَكســــــــــــــِ

ر قوُ  اأَلعش ا وبقو  كُ  الَكاُفوُر ا واملِسحكُ :  زاد غريهو  ا عن ُكرَاع ا الَعنحرَبُ :  أَيضاً  الِقنحديدو   :  راع ُفسِّ
ٌة  اَلفــــــــَ تح ســــــــــــــــــــــُ ــــــــَ رح َفســــــــــــــــــــــال عحصــــــــــــــــــــــَ ــــــــُ َر ملَح تـ ــــــــِ اب ــــــــَ ب ــــــــِ  ب

رُت     الـــــــــــِ ِديـــــــــــداً ختـــــــــــَُ نـــــــــــح ا قـــــــــــِ مـــــــــــَ تـــــــــــ  كـــــــــــًا خمـــــــــــَُ  وِمســـــــــــــــــــــــــح

  
ْعفََرانِ :  الِقْنِديدو ُجِل َحَسنَةً :  (1) الِقْنِديدو أَو الَوْرِس  ِطيٌب يُْعَمُل بالزَّ ،  كالِقْنِددِ  ، عن ابن األَعرابّي ، دُ القَنَاِدي َجْمعه أَو قَبِيَحةً. كانت حاُل الرَّ

 كِزْبِرجٍ.

اءُ  في الَهْمزِ  ، َمرَّ ِذْكره الِقْنَدأْوُ و  الَجِريئةُ ، يُهَمز وال يُهمز ، وقد تقدَّم االختالف فيه.:  هي من النُّوق:  ، قال الفرَّ

، بفتح السين والميم وسكون الراِء ، هذا هو الصواب ، وسِمْعنَا بعَض مشايَخنا المغاربة يَنطق بسكون الميم ، ويستند إِلى  (2) َسَمْرقَْندُ و

وفصل الشين  الراءِ  باب في وقد أُوِلع أَهل بغداَد بإِسكان الميم وفتح الراِء ، وسيأْتي البحث عنه : الشُّهرة عندهم بذلك ، قال الصاغانيُّ 

، أَي حفرها َشِمُر ، اسٌم لملك َغسَّان ، وحيث إِنها أَعجميّة كان ينبغي أَن يُنَبّه عليها في  (3)ة ، ألَن الكلمة ُمَرّكبة من شمر وكند المعجم

ِلَب من ال َمْعرفَة السين المهملة مع الدال المهملة ، كما هو عاَدته في ِذْكر البالد األَعجميّة ، تقريباً على المبتِدي وتسهيالً ، فإِني أَسَمع غا

 له بَضوابِط هذا الكتاب يقول إِن المصنِّف لم يَذْكر سمرقند في كتابه ، وهللا أَعلم.

 الِعَراق. ع َشْرقِيَّ َواِسط:  ، كسحابٍ  قَنَادٌ و

ثٌ  قَْندٍ  ُمَحّمد بُن َسعيِد بنو  اسُمه بَابِي. قَْندٍ  والدُ بُخاِريٌّ ، رَوى عن ابن السَُّكْين زكِريّا بن يحيَى الطائّي ، و ، ُمَحّدِ

قَاعِ  قَْنَدةُ و  ، وهو َضْرٌب منه ، عن أَبي حنيفةَ. تَْمرٌ :  الّرِ

َك لم يُحْ :  قال ابن ِسيده ، أَي ُخْصيَْيهِ  قُْنَدْيهِ  ُكنَِي به ِلِعَظم:  عبد الَمِلك بن قَُرْيب اإِلمام المشهور ، قالوا األَْصَمِعيّ  ُكنية بالضمِّ  القُْنَدْينِ  أَبُوو

 الُخْصيَةُ الَكبِيَرةُ.:  القُْندَ  لنا في أَكثر من ذلك ، والقَِضيَّةُ تُؤِذن أَنّ 

 َوْجِهِه. على ، أَي قَنَاِديِده جاَء باألَْمِر على:  يقالو

 : * ومما يستدرك عليه

 الَكالِم ، وهو َمجاز. َمْقنُودُ  ، ورُجلٌ  ُمقَنَّدٌ  بَْيَن فَكَّْيِه ُحساٌم ُمَهنَّد ، يَْقُطر منه َكاَلمٌ :  قولهم

اد طْلحة بن َعْمرو : 537المتوفي سنة  (5)، تأْليف اإِلمام أَبي حفص عمر بن أَحمد  (4)في تاريخ َسَمْرقَند  القَْندو ، كَكتَّان ،  القَنَّاد وأَبو َحمَّ

 ُكوفِيٌّ ، عن الشَّْعِبّي وِعْكِرمةَ وابن ُجبَْيِر.

 ، بَصِريُّ ، عنه أَيُّوب السَّْختِيانِّي. القَنَّادُ  وَحبِيبٌ 

 الواِعظ ، إِلى بَْيِعه ، َصُدوٌق ثَبٌت. القَْنِديّ  وأَبو القاسم عبُد الملك بن محّمد بن عبد هللا

 ، كذا في األَفعال البن القطاع. القَْندَ  فيه أَلقْيت:  السَِّويقَ  أَْقنَْدتُ و

 .(6)موضٌع َشْرقِيَّ واِسَط قُْرَب الَحْوِز :  كَسحابٍ  قَنَادٌ و

، بالذال المعجمة ، ولذا أَطلقَه ولم يَْضبِطه ، حكى ذلك عن  القُْنفُذ هي لغة في:  ، أَهمله الجوهرّي والصاغانّي ، وقال كراع القُْنفُدُ :  [قنفد]

 .قُْطُرب

 : * وبقي عليه

 ناحيةٌ من بَْحِر َعَدَن بين َجبليِن ، وقريةٌ بِسواِحِل َمكَّةَ ، وماٌء من ِمياه بني نَُمْيٍر. كذا في الَمَراِصد.:  (7) القُْنفَُدة
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ه ُعَمُر َمكَّةَ ثم َعَزله ، ورَوى عنه َسِعيُد بن أَ  قُْنفُدُ و  .(8)بي ِهْند ، وهو تَْيِميٌّ ، كذا في المعجم بُن ُعَمْيِر بِن ُجْدَعان ، له ُصْحبَةٌ ، َوالَّ

 الدَّابّة ِمن أَمامها ، يَقود ، نَِقيُض السَّْوقِ :  القَْودُ :  [قود]

__________________ 
 واقتصر يف اللسان عل  الِقنِدد.« والِقنِدد والِقنِديد»:  ( يف التكملة1)
 ُلحران.يقا  هلا ابلعربية :  ( يف معجم البلدان2)
 ِشر كند أي ِشر هدمها.:  ويف موضض آخر« ِشر كنت»:  ( يف معجم البلدان3)
 القند يف لريخ علماء لرقند ا وهو عشرين جملداً. 783/  5( يف كشف الظنون 4)
 ( هو أبو حفص السمرقندي عمر بن  مد بن أمحد بن الاعير بن  مد بن لقمان النسفي.5)
 قريباً.« قناد»وقد تقدمت « اخلوز»ابألصر ( عن معجم البلدان ا و 6)
 القنفذة ابلذا  املعجمة.:  ( يف معجم البلدان7)
 ( كذا ا ومل نصر إليه.8)
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َقاَدةِ و  ا ابلكسر ا كالِقَياَدةِ   ِمنح َخلحٍف ا َأي الس وح ُ  ِمن أََماٍم ا وذا  الَقوحدُ  َأي فهو وَيسوقها من َخلحِفها ا
َ
 ا ابلفتح ا امل

َوادِ و  وقد َمر  الكاُلم فيه يف حاد ا وقّد ا وســـــــــيبحيت يف طار ا وكان ا ِإن شـــــــــاَء   تعاىل ا .َدةِ الَقيحُدو و  ابلفتح ا قا   التـ قح
 :  َحّساُن بن  بت

ا و وَرهــــــــــــــَ ا َأصــــــــــــــــــــــــــــاَب ُنســــــــــــــــــــــــــــُ واَل مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ِ  ل

     ِ َة أَمـــــــــــــح ايـــــــــــــَ وِب ســـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــُ ُ َوادِ ِبـــــــــــــِ قـــــــــــــح ـــــــــــــ   ابلـــــــــــــتـ

  
ه َخْلفَه. وفي حديث الصالة:  اْقتَاَدهو البعيرَ  قادَ و ، أَقُوُده قَْوداً  الفََرس وغيَره قُْدتُ  .التَّْقِويدِ و االْقتِيَادِ و واٍد قُْرَب قَُديٍد.:  َسايَةُ   اْقتَاُدوا»:  َجرَّ

دهو بمعنًى ، قَاَدهو اْقتَاَدهو واحٌد ، القَْودُ و االقتيادُ و «َرَواِحلَُهم َد للكثرةِ. ففي األَساس قَوَّ دَ قَ  : ، ُشّدِ ، وإَِذا نََزْلَت َعن  قِيَاَده أَْكثَرَ :  فََرَسه وَّ

ْدهُ  فَرِسك  .فَقَّوِ

، وتكوُن ُموَدَعةً ُمعَدَّةً لوْقِت  وال تُْرَكب (1) تُقَاُد بَِمقَاِوِدَها أَو التي ِمن َخْيٍل ، قَْودٌ  َمرَّ بنا:  أَو َجماعةٌ من الخْيِل ، يقال الَخْيلُ :  القَْودُ و

اْقتَاَدها و باإِلعالل وبغيره ، واألَخيرة ناِدرة ، وهي تَميميّة. َمْقُووَدةٌ و َمقُوَدةٌ  والدَّابَّةُ  .القائدِ  فاُلنٍ  قَْودُ  (2) [الخيلُ ]هذه :  الَحاَجة إِليها ، يقال

دٍ  ِمن قائِدٌ  وَرُجلٌ  .األَخيرةُ من األَساس استقَاَدتْ و انقاَدتْ و فاْقتَاَدتْ  ادٍ و قُوَّ ادٌ و قَاَدةٌ  الخيلِ  قائد جمع:  وفي اللسان قَاَدةو قُوَّ  بَيِّنُ  قائدٌ  ، وهو قُوَّ

ادِ  ، وهو من الِقيَاَدةِ  ي حديث َعِلّيٍ . وفقَاَدتُهاو وهي ُملُوك النَّْحل:  في اليَعَاِسيِب فقال في ِصفاتَِها الِقيَادَ  الَخْيِل ، واستعَمل أَبو حنيفَة قُوَّ

ًّ قََسَم َمَكاِرَمه ، فَأَْعَطى يَقُودون أَي «َذاَدةٌ  قَاَدةٌ  قَُرْيشٌ » الُجيُِوش َعْبَد َمنَاٍف ، ثم َوليَِها َعْبُد َشْمٍس ثم أَُميَّةُ ثم  قَْودَ  الُجيُوَش ، وُرِوَي أَن قَُصيا
 َحْرٌب ثم أَبو ُسفياَن. (3)

 ماالً. أَقاَده ، وكذا ِليَقُوَدَها أَعطاهُ :  َخْيالً  أَقَاَدهوَ 

 .يُِقيده إِقاَدةً  قَتَلَه به:  القاتَِل بالقَتِيلِ  أَقادَ و

 :  الّريُح ، قال تَِميُم بُن ُمْقبٍِل يصف الغَْيثَ  قَاَدتْه ، وقد ُمِقيدٌ  ، فهو اتََّسعَ  ا، إِذ الغَْيثُ  أَقادَ :  من الَمجازو

ًة  يـــــــــلـــــــــَ ا خبـــــــــَِ نـــــــــَ يــــــــــح لـــــــــَ تح عـــــــــَ انـــــــــَ ا وِإنح كـــــــــَ اهـــــــــَ قـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

ي      اكـــــــــــــــــــِ َ ر  لـــــــــــــــــــِ ادَ َأغـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ رَا أَق طـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح  وأَم

  
ً ِمن السحاِب  قائدٌ  صاَر له:  أَقَاد:  اتََّسَع ، وقيل:  أَقادَ  قيل في تفِسيرِ   : بْين يَدْيِه ، كما قال ابُن ُمْقبٍِل أَيضا

ُه  ـــــــــــــَ ـــــــــــــدٌ ل ائ ه  قـــــــــــــَ فـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــر اَبِب وخـــــــــــــَ ُم ال  ُدهـــــــــــــح

َورَا    هــــــــــح ــــــــــَ نـ اَم الــــــــــكــــــــــَ مــــــــــَ َن الــــــــــغــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــح جِّ بــــــــــَ ــــــــــُ  َرَوااَي يـ

  
 األَْرَض فأََخَذْت منها َحاَجتَها. َمقَاَدتَه ، وهو مّما ذُِكر ، كأَنّه أَْعَطى تَقَدَّمَ  إِذا فاُلنٌ  أَقادَ  من الَمجازو

مام أَو اللَِّجامِ :  الِمْقَودُ :  ، بالكسر أَْيضاً ، وفي الّصحاح به ، كالِقيادِ  يُقَادُ  ما:  ، بالكسر الِمْقَودُ و :  الِمْقَودُ و به الدَّابَّةُ. تُقَادُ  الَحْبُل يَُشدُّ في الّزِ

 بِه. يُقَادُ   أَو الدَّابَّةِ َخْيٌط أَو َسْيٌر يُْجعَل في ُعنُِق الَكْلبِ 

 .َمقَاَدتَه لي ، إِذا أَعطاكَ  اْستَقَادَ و ، قُْدتُه فاْنقَادَ :  الُخضوُع ، تقول:  االْنِقيَادو له. اْنقَادَ :  َمقَاَدتَه أَْعَطاهُ و

،  الِقيَاَدةُ  واالسُم من ذلك كلِّه ُمْنقَادٌ  (5) َذلُولٌ  ، أَي َسِلسٌ  أَْقَودُ  كذلك فرسٌ و ، كَميٍِّت وَمْيت ، قَْيدٌ و قَيِّدٌ و ، كَصبُور ، قَُؤودٌ  (4) [وبَِعيرٌ ]فََرٌس و

ل قَِطاِرك بَعيراً :  ويقال  الُمْهر ، أَي عن ادَ َمقَ  وَجعَْلتُه ، والبعيُر مثلُه. يَْنقَادُ  الذي:  ، بال َهمزٍ  قَُوودٌ  فرسٌ :  . وقال الكسائيُّ قَيِّداً  اْجعَْل في أَّوِ

ّمة يُقَادُ  ، ألَن الُمْهَر أَكثُر ما اليَِمينِ  على:  ، وفي بعض األُّمهات  :  َعلَى اليمين ، قال ذو الرُّ

ٍا و  نح ميـــــــــــَِ َة عـــــــــــَ يـــــــــــ  بـــــــــــِ وا الســـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــُ عـــــــــــَ دح جـــــــــــَ  قـــــــــــَ

ادَ     قــــــــــــَ اال مــــــــــــَ وا الــــــــــــّرِمــــــــــــَ فــــــــــــُ َتســــــــــــــــــــــــــَ ِر َواعــــــــــــح هــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــ

  
،  القائِدِ  مصدرُ  الِقياَدةُ و:  ، وهو َمجاز. وفي التهذيب قائِدٌ  ُمْستَِطيل ِمْن أَرٍض أَو َجبٍَل على َوْجه األَْرِض أَْنفُه ، وُكلُّ :  ِمن الَجبَلِ  القائدُ و

 .قائدٌ  أَو ُمَسنَّاةٍ كان ُمستطيالً على َوْجِه األَرض فهو (6)ٍء ِمن َحْبل وُكلُّ شيْ 
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ْغَرى:  القائدو وإِنما حملناه على الواو ألَنها أَكثُر من الياِء فيه.:  قال ابن ِسيده أَْعَظُم فُْلَجاِن الَحْرثِ :  القائدو ُل ِمن بَنَاِت نَْعٍش الصُّ  األَوَّ

ْعٍش الُكْبَرى ، إِال  بَنَاِت نَ وهي من الكواكب الشَّاِميّة ، وهي أَقرُب َمشاهيِر الَكَواكِب من القُْطِب الشََّمالّيِ ، وَعَدُد َكواِكبها َسْبعَةٌ ، على ِشْبهِ 

 أَنها أَصغَُر قَْدراً 

__________________ 
 ( املقاود هي ا بر يف العن  للقياد.1)
 ( زايدة عن اللسان والتهذيب.2)
 خطب وما اثبت عن النهاية. وانظر سرية ابن هشام.« مث أمية بن حرب»( ابألصر 3)
 ( زايدة عن القاموس.4)
 ذلير.:  ( يف اللسان5)
 َجَبٍر.:  يف التهذيب واللسان( 6)
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ُر ِذرَاٍع ا واآخرَاِن الل ذَ  ُضــــــــيئاِن ا بينهما َقدح
تَـَقدِّماِن امل

ُ
اِن ورَاَء ا َخِفي اِن. وأَلحَطُف جُنوماً ا فمن اأَلربَعِة الَفرحَقدان ا و ا امل

ضـــــــــــــي
ُ
ُي ا وهو امل ُي ابلَفرحَقَديحِن ا هذا  ُء الذي يف آخرَِها ا واالثناِن اآخرانِ ومن البَـَناِت اجَلدح َا يـُعحَرف اجَلدح َخِفي اِن ا وِإل 

ّنف َأن  اأَلو   من البنات ُصــَ
ا  ا والث اين َعَنا ٌ  قاِئدٌ  الذي ُهَو آِخُرَها هو املعروُف عند أَئّمِة الَفَلِك ا والذي ذهَب ِإليه امل

َ  ا وهي يف جانٍب من الصــــــــ   َعٌة ُمضــــــــيئٌة ا أَربعٌة منها النعحُش ا فِإلا هو يف بناِت نـَعحٍش الُكربح بـح غحَر  ا وعَدُد جُنومها ســــــــَ
غرٌي ا و نِيه َعَنا ٌ  قائدٌ  وِإىل َجانِِبه وثالثٌَة الَبناُت. وهي الجي ذكرت آنِفاً ا مث قا  ا يحَد ُ  ا ابلفتح ا صـــَ  وِإىل َجانِبه الصـــ 

َه  وهو كوكٌب َخِفييف يف َوســرت البناتِ   القوائد:  وهو يلي النـ عحَش ا ويقا  والثالُث ا ََورُ  نـَعحٌش أَيضــاً ويقا  له  وهو الســ 
ِر الواقِض فيما بينه وبا بَناِت نـَعحٍش ا وهّن أَربعُة كواِكَب عل  َتربِيٍض خُمَتِلٍف ا وفيها تـَفَ  اُوٌت من الشـــامّية عن يســـار الن ســـح

َن أبَيـحُنٍ  مض رَُبٍض.  ا ويف الَوَسرت جنم َخِفييف شبيه ابلل طحَخِة وُيَسم   الر َبَض ا ُشبِّهح
َواُل :  القَيَاِديدُ و وال يُوَصف به الُمَذكَّر ، :  طويلةُ العُنِق في اْنِحنَاٍء ، قال ابُن ِسيَده:  قَْيُدودٌ  ، وفَرسٌ  قَْيُدودٌ  من األُتُِن وغيِرها ، الواِحَدةُ الّطِ

ة مَّ  :  وأَنشد لذي الرُّ

تح  قـــــــــَ ٍر َوســـــــــــــــــــــــَ ا ُذو أَزحمـــــــــَ هـــــــــَ مـــــــــُ حـــــــــِّ قـــــــــَ ـــــــــُ تح يـ  رَاحـــــــــَ

ب      ـــــــــــقـــــــــــُ ُ  وال ـــــــــــِ رَائ ـــــــــــفـــــــــــَ ه ال ـــــــــــَ ـــــــــــدُ ل اِدي ـــــــــــَ ي ـــــــــــقـــــــــــَ (1)ال
 

  
، وهذا َمذهب  قَاَد يقود على فَْيعَلُول ، ألَنه من قَْيوُدودٌ  ، أَصلها الِقيَادِ  َسْهلُ :  قَْيُدودٌ  فََرسٌ :  وفي أَبنِية ابِن القطَّاع:  هي األُتُن ، قال شيخناو

ٌء من هذا في قّد ، وسيأْتي في طار ِإن شاَء هللا وقد تقّدم شيْ :  البصريّيَن ، وأَما الكوفيّون فوْزنه عندهم فَْعلُول والياُء ُمْبَدلةٌ من الواو. قلت

 تعالى.

َراكِ  قِيدَ  حيَن َمالِت الشْمسُ »ُرْمحٍ أَي قَْدَره ، وفي حديث الصالةِ  قَادَ و ُرْمحٍ  قِيدَ  تقول هو ِمني القَْدرُ :  القَادُ و ، بالكسر ، الِقيدُ و وأَراد  «الّشِ

َراِك لِدقَّتِه ، وهو أَقلُّ ما تَبِيُن به زِ به الوْقَت الذي ال يَجوز ألََحٍد أَْن  واِل ، فَقَدََّره بالّشِ ّلِ يَتَقَدَّمه في َصاَلةِ الظُّْهِر ، يَعنِي فوق ِظّلِ الزَّ ياَدةُ الّظِ

لَقَاُب قَْوِس »في حديٍث آخٍر و «ُرْمح قِيدَ  حتَّى تَْرتَِفع الشمسُ »حتّى يُْعَرف ِمنه َمْيُل الشْمِس عن َوَسط السماِء ، وفي الحديث ِرواية أُخرى 

ْنيَا وَما فِيها قِيدُ  أََحِدُكم ِمن الَجنَِّة أَوْ  ،  القََودِ  بَيِّنُ  أَْقَودُ  ، وفََرسٌ  (2)الطَِّويُل العنق والظَّهِر من اإِلبل والدََّواّبِ :  األَْقَودُ و «.َسْوِطه َخْيٌر ِمن الدُّ

 : وفي قَِصيِد َكْعبٍ  قَْوَداءُ  ونَاقَةٌ 

 (3)ِِشحِليرُ  قـَوحَداءُ َعم ها َخاهُلا و 
ِمن  األَْقَودُ و الطويُل العُنِق العَِظيُمه.:  من الخْيلِ  األَْقَودُ :  . وقال ابُن ُشَمْيلٍ قَِوَد قََوداً  ، وقَدْ  قُودٌ  ، أَي ُمستَِطيٌل. وَخْيٌل قُبٌّ  ُمْنقَادٌ  ومنه ، َرْملٌ 

جال ي بذ الشَِّديُد العُنُقِ :  الّرِ يَ و لك ِلِقلَِّة اْلتِفَاتِه.، ُسّمِ ادِ  من ذلك ُسّمِ عند األَْكل لئالَّ يََرى إِْنساناً  (4)، ألَنه ال يَْلتَِفُت  أَْقَود البَخيُل علَى الزَّ

 فيَْحتاَج أَن يَْدُعَوه.

دِ  في السَّماءِ  الَجبَُل الطويلُ :  األَقَودُ و ال يَْلتَِفت.:  أَْقَودُ  ورُجلٌ   في التهذيبو ، وَضبطه الصاغانيُّ كُمْكَرٍم ، وهو الصواب. ، كُمعَظَّمٍ  كالُمقَوَّ

 :  ، وأَنشد عنه (5) لَْم يََكْد يَْنَصِرفُ  بَِوْجِهه ءٍ أَْقبََل على َشيْ  إِذا َمنْ :  من الناس األَْقَودُ : و

ُه  لــــــــــــــَ وح َت حــــــــــــــَ فــــــــــــــ  لــــــــــــــَ نح تـــــــــــــــَ ِرمَي مــــــــــــــَ  ِإن  الــــــــــــــكــــــــــــــَ

يـــــــــــــَم دَ و     ئـــــــــــــِ رحِف ِإن  الـــــــــــــلـــــــــــــ  َودُ ائـــــــــــــُم الـــــــــــــطـــــــــــــ  ـــــــــــــح  أَقـ

  
َكةً  القََودُ و َمْن :  ، وفي الحديث الِقَصاصُ  ، وفي الصحاح ، هو اْستَقْدتُه فأَقادني قَتُْل النَّْفس بالنَّْفِس ، شاذٌّ كالَحَوَكِة والَخَونَِة ، وقد:  ، ُمحرَّ

، كَحِوَر َحَوراً ، َصحَّ في الِفْعل  قَِوَد قََوداً  ، وقَدْ  أَْقَودُ  وَجَملٌ  قَْوَداءُ  نَاقَةٌ :  نه قالوا، وم ُطوُل الظَّْهِر والعُنُقِ :  القََودُ و «.قََودٌ  قَتََل َعْمداً فهو

فَِة ، قال الخليلُ  وِض :  قَْوَداءُ  ناقَةٌ :  والّصِ  ، وهو قَْيدٍ  الطويلةُ ، بالهي :  طويلةُ العُنُِق. وقيل:  قَْوَداءُ  نَاقَةٌ :  َطويلةُ الظَّْهِر والعُنُِق ، وفي الرَّ

 ، وقد تقدَّم قريباً. قُودٌ  ، وُهنُّ  أَْقَودُ 

ْملُ  اْنقَادَ و .قُْدتُه فاْنقَاد ، َخَضَع وَذلَّ :  الرجلُ  اْنقَادَ و  َسُهَل واستَقَاَم.:  الطَِّريقُ  اْنقَادَ و اْستطاَل ،:  الرَّ

ة في ماٍء َوَرَدهو َوَضحَ :  ِلَي الطَِّريُق إِلَْيه اْنقَادَ  من الَمجازو مَّ  : اْستَباَن. قال ذُو الرُّ
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__________________ 
 الصوت املختلرت.:  ا واألزمر« له الفرائش»:  ويف الديوان والصحاح« والسلب القياديد»:  ( يف التهذيب1)
 ويف التهذيب فكاألصر.« يف االبر والناس والدواب»:  ( يف اللسان2)
 : ( ديوانه وصدره3)

 أخوها أبوها من مهج نةٍ حرف 
 ال يتلّفت.:  ( يف الصحاح4)
 يصرف وجهه عنه.:  ( التهذيب واللسان5)
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نح زِيـــــــــــزَاَءِة  ز َ  عـــــــــــَ نــــــــــــَ قـــــــــــَ   (1)تــــــــــــَ فِّ َوارحتــــــــــــَ  الـــــــــــقـــــــــــُ

ِر     ـــــــــــر مـــــــــــح َن ال اَدتح مـــــــــــِ قـــــــــــَ ـــــــــــح انـ ـــــــــــَ َوارِدُ  ف
َ

ِه املـــــــــــ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ  ِإل

  
 تتابعت إِليه الطُُّرُق.:  إِليه الموارد ، قال اْنقَاَدتْ :  سأَلت األَصمعيَّ عن معنَى:  (2)قال أَبو منصور 

 َطِويلةٌ ، وهو َمجاز. : قَْوَداءُ  الطويلةُ في السَّماِء. وقُلَّةٌ  الثَّنِيَّةُ العَاِلية:  القَْوَداءُ و

ادُ و  : أَي لغةُ بني ِحْميََر ، قال ُرْؤبة األَْنُف ، ِحْميَِريَّةٌ :  ، َكَكتَّانٍ  القَوَّ

ُمو بَِتِليٍر أَتـحلَ   قـَو ادح ض َيسح
ٌم.:  ويقال في تفسيره  ُمتَقَّدِ

 أَي معروف. م ، قََودٍ  ، كأَنه تصغير ، كُزبَْيرٍ  قَُوْيدٍ  األَْحَمُر بنُ و

انِ :  ، بالفتح الَمقَادُ و مَّ  ، نقلَه الصاغانّي. َجبٌَل بالصَّ

 ، وقد تقّدَم. أَْقَودُ  والَجبَلُ  األَْرِض  َوْجه األََكَمةُ تَمتَدُّ على:  القائَِدةُ و

 ، فليُراجع. القََود وذكر الُمصنِّف إِيّاه هنا يُدّل على أَنه واِويٌّ من ُطبَِخ َوتََكتََّل وتََكبََّب. إِذا الدَّقِيقُ  قِيدَ :  يقالو

 : * ومما يستدرك عليه

 فََمن»:  عنههللارضيابِعُك على َهواَك ، كما في األَساس ، وفي حديث علّيٍ ، وَصْعبُه ، وهو على الَمثَل ، أَي يُتَ  الِقيَادِ  فالٌن َسِلسُ :  يقال

 .(3) «الِقيَادِ   بالَّلذَّة السَِّلسُ اللِهجُ 

 اآلَخَر ِلُسْرَعته. يَقُودُ  منهماأَي يَذَهبَاِن ُمْسِرَعْيِن كأَنَّ ُكلَّ واحٍد  .«َحتَّى أَتَْوُهم يَتَقَاَوَدانِ  فاْنَطلَق أَبو بْكٍر وُعَمرُ »:  وفي حديث السقيفة

يُح السَّحاَب ، على الَمثَِل. قالت أُمُّ خالٍد الَخثْعَِميَّةُ  قاَدتو  :  الّرِ

ه  اُر َراَببــــــــــــــــــُ ا حيــــــــــــــــــََ يــــــــــــــــــٍّ اكــــــــــــــــــِ َ َت لــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــح  لــــــــــــــــــَ

ادُ     قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ امِ  يـ ـــــــــــــَ زِم ـــــــــــــِ ـــــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــــَ  ب ر ال  ِإىَل َأهـــــــــــــح

  
ادُ و م ، كما تَقَدََّم في تفسير قوِل ُرْؤبَ :  القَوَّ ادُ و ةَ.الُمتَقَّدِ  ، كما في األَساس. قِيَاَدةً  على الفاِجَرةِ  قَادَ و الدَّيُّوُث. القَوَّ

 من اإِلبل التي تَقَدَُّم اإِلبَل وتَأْلَفَُها األَْفتَاُء. القائَِدةُ و

ْيِد يُْختَُل  تُقادُ  التي:  من اإِلبل القَيَِّدةُ و ِميَّة بها ، وهي الدَِّريئَة ، وأَْصلَُها قَْيِوَدة.  (4)للصَّ وحكى ابُن سيده عن ثعلب هي التي يُْستَتَُر بها من الرَّ

 ثم تُْرَمى.

 يُساِوقُه.:  يُقَاِوُده وَمرَّ وفاُلنٌ 

ُجلُ  استَقادَ و  َذلَّ وَخَضَع.:  الرَّ

 كذا وكَذا ِميالً. يَتقاَودُ و يَْنقَادُ و يَقودُ  وَظْهٌر ِمن األَْرِض 

 القَاتَِل بالقَتيِل. يُِقيدَ  ، أَي َسأَْلته أَن نيفأَقادَ  اإِلماَم ِمن القاتِل اْستَقَْدتو

 منه. استَقَاَدها:  وإِذا أَتى إِنساٌن إِلى آَخَر أَْمراً فاْنتَقََم منه بِِمثْلها قيل:  وقال الليث

 ، أَي يُحاِذيه. يَْقتَاُدهو ِمن األَْرِض كذا وكذا ، يَقُودُ  وهذا َمكانٌ 

 َوَجَد ِريَحه فَهجَم عليه.:  النَّْبُت الثَّْورَ  اْقتَادَ :  ومن الَمجاز

 ِشْخُت وَهِرْمُت.:  بَِي البَعيرُ  يُقَادُ  وأَْصبَْحتُ 
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 اْستََوى ، كما في األَساس.:  الَمَكانُ  تَقَاَودَ و

بَاِء والبَقَِر ، كالقَْهِب ، وقولهالبِيَض ِمن  (5) [به]، وَخصَّ بعُضهم  األَْبيَضُ :  القَْهدُ و النَِّقيُّ اللَّْوِن ،:  القَْهدُ :  [قهد] ، في  األَْكَدرُ  أوالِد الّظِ

 :  ، بمعنًى واحٍد ، وقال لَبِيدٌ  قَْهدٌ و أَْبيَُض ، وقَْهٌب ،:  وقال أَبو ُعبيد .(6)ِمثُْل القَْهِب ، وهو األَْبيَُض الَكِدُر  القَْهدُ :  الصحاح

ٍر  فــــــــــــ  عــــــــــــَ مــــــــــــُ ــــــــــــِ دٍ ل هــــــــــــح ــــــــــــَ َوُه  قـ ــــــــــــح ل ازََع شــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ  تـ

هــــــــــا    امــــــــــُ عــــــــــَ ن  طــــــــــَ ُب ال ميــــــــــَُ َواســــــــــــــــــــــــِ ٌ  كــــــــــَ بــــــــــح  غــــــــــُ

  
بَاُع َولََدَها ، فجعَلَه أِْن تَْعلُوه ُحْمَرةٌ وتَْصغُُر آذانُه ، أَو:  القَْهدُ :  قيلو ِلبَيَاِضِه. قَْهداً  َوَصَف بَقَرةً َوْحِشيَّةً أََكَل الّسِ من  القَْهدُ  َضْرٌب ِمن الضَّ

 هكذا في سائر النُّسخ بالباِء الموّحدة ، وصوابه األَُكْيِلفُ  َحْيِمُر األَُكْيِلُب.األُ :  الضأْنِ 

__________________ 
 زيزائه.:  ( يف التهذيب1)
 .«قا  أبو نصر»:  ( كذا ابألصر ا ويف التهذيب2)
 السل  القياد للشهوة.:  ( اللسان3)
 .«حيتر»( عن اللسان وابألصر 4)
 اللسان.( زايدة عن 5)
 األكدر.:  ( يف الصحاح6)
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هِ  َئة:  ابلَفاِء ا كما يف اللسان وغريِه ا وزاد فيه الَوجح  :  وهو ِمن شاِء اِ جاِز ُسك  اأَلذحانِب ا أَنشَد اأَلصمِعي  للُحطَيـح
اَ   ي َأنح ُيســــــــــــــــــــــــَ كــــــــــِ بــــــــــح ــــــــــَ دُ أَتـ هــــــــــح مح  الــــــــــقــــــــــَ يــــــــــكــــــــــُ  فــــــــــِ

يِّ     اِجســـــــــــــــــــــــِ ِر الســـــــــــــــــــــــ  ي أِلَهـــــــــح كـــــــــِ بـــــــــح ـــــــــَ نح يـ مـــــــــَ (1)فـــــــــَ
 

  
 :  ، عن أَبي عبيدة ، قال الّراِعي الُجْؤَذرُ :  القَْهدُ و ، قاله ابُن َجبَلَة ، الذي ال قُُروَن له:  القَْهدُ  أَو ، بالكسر ، قَِهادٌ  ج

ا وَ  هــــــــَ نـــــــــَ يـــــــــح يِن َوبـــــــــَ يــــــــح َ  بـــــــــَ نــــــــح اَج اخلــــــــُ عــــــــَ اَ  الــــــــنــــــــِّ  ســــــــــــــــــــــَ

ر  ذِ     اٍء كــــــــــُ ِن َأشــــــــــــــــــــــــَ َرعــــــــــح ــــــــــِ َدٍد ب دِ ي جــــــــــُ هــــــــــح ــــــــــَ (2)قـ
 

  
بفتح الخاِء وسكون الذال المعجمتين وآخره  (3) الَخْذفُ  َغنٌَم ُسوٌد باليََمن ، وهي:  القَْهدُ  : قيلو َولَُد الضأِْن إِذا كان كذلك ،:  القَْهدُ :  وقيل

ليس بَِوْجٍه ، والصواب الَحَذُف ، بالمهملة ثم  فاٌء ، هكذا في النسخ ، وفي بعضها الَخْرف بالراِء بدل الذال ، ومثله في اللسان ، وكل ذلك

َكةً ، كما هو نصُّ الصاغانّي. ِغيُر اللَِّطيفُ :  القَْهدُ :  قيلو القَِصيُر الذَّنَِب. : القَْهدُ :  يقالو المعجمة ُمحرَّ ، ويقال لَولَِد  ِمَن البَقَرِ  الِجْسمِ  الصَّ

 ، وال َوْجهَ ِلتخصيِص الُمصنّف ببعٍض دوَن بَْعٍض. ِقَهادٌ  ، أَيضاً. وَجْمع الُكلِّ  قَْهدٌ :  البَقَرةِ 

 والعُيُوُن. (5)، فإِذا تَفَتَّح فهي التَّفَاتِيُح والتَّفَاقِيُح  لْم يَتَفَتَّحْ  كان ُجْنبُذاً  إِذا (4) النَّْرِجسُ :  القَْهدُ و

 ، عن الصاغانّي. ع:  بالتَّْحِريك ، قََهدٌ و

فٍ :  َكُزبَْيرٍ  ، قَُهْيدٌ و فٍ  ابُن ُمَطّرِ ، فإِنه ُرِوَي له َحِديٌث في ُمسنَد  اْختُِلَف في ُصْحبَتِهِ  ، كان يَْسكن بباِديَِة الِحَجاز الِغفَاِريُّ  أَو ابُن أَبي ُمَطّرِ

 في معَجم ابِن فهد.أَحَمد ، وله ِعلَّةٌ ، فإِنه ُرِوَي عنه أَيضاً عن أَبي هريَرة ، فكأَنَّه تابعيٌّ ، كذا 

 ، وهو من َمْشيِ الِقَصاِر. قَاَرَب في َخْطِوه ولْم يَْنبَِسْط في َمْشيِهِ  ، إِذا ، كَمنَعَ  (6) في ِمْشيَتِه قََهدَ :  في التهذيبو

 : * ومما يستدرك عليه

اج بن عمِرو بن ُغَزيَّة أَنه كان جاِلساً عند َزْيِد بن ثابٍِت ، َرُجٌل من أَهِل اليََمن ، قرأُْت في الُموطَّإِ في باب العَْزِل ، عن :  قَْهدٍ  ابن الَحجَّ

 ، رجٌل من اليمن. قَْهد فجاَءه ابنُ 

ز أَن يكون قَيَس بنَ   وفيه بُْعٌد. : ، وله ُصْحبةٌ. قال الحافظ قَْهدٍ  ويروى بالفاِء ، كذا رأَيته ، هكذا َضبطه ابُن الَحذَّاِء بالقاف ، وَجوَّ

 الَمْذِحِجّي الَمالَقِّي ، مات بعد الثالثين وَخمسمائة ، روى عن أَبي َمرواَن بن ِسراج. قَْهدٍ  بد الرحمن بن َسْعد بن غالب بنومحمد بن ع

 موضٌع.:  الِقَهادُ و

 .كالقَْمَهد الدَِّميُم الَوْجه قيل هوو ُء ،اللَّئيُم األَْصِل الدَّنِي ، وهو الرُجلُ  (7)كَجْعفٍَر ، أَهمله الجوَهريُّ والجماَعةُ  القَْهَمدُ :  [قهمد]

:  ، وفي بعض األُّمهات ما َضمَّ العَُضَدْينِ :  القيدو األَْقيَادُ و القُيُودُ  ُظوِهَرْت َعلَْيهِ  : وتقول .قُيُودٌ و أَْقيَادٌ  ج ، أَي معروف ، ، م القَْيدُ :  [قيد]

َرتَْينِ  العَُضَدتَْين . ِمَن الُمَؤخَّ  يَُضمُّ َعْرقَُوتَيِ القَتَِب. ، بالكسر ، قِدٌّ  : القَْيدُ و ، وفي بعض النّسخ بإِسقاِط من ، أَي من أَعالهما ِمن الِقّدِ

 بِن وائل القبيلة المشهورة ، وهذا عن األَصمعّي ، ونقله الجوهرّي. لبني تَْغِلبَ  كان فََرسٌ :  قَْيدٌ و

كةً. وُد في أُصوِل الَحَمائِِل يُْمِسُكه البََكَراتُ ذاك الَمْمدُ :  من السَّْيف القَْيدُ و  ، محرَّ

 :  ، قال الشاعر اللِّثَةُ :  األَْسنَانِ  قَْيدُ و

ا  رَاِف هـــــــــــيـــــــــــٍف ُخصـــــــــــــــــــــــــوُرهـــــــــــَ ِة اأَلطـــــــــــح رح ـــــــــــَ  مـــــــــــُ  لـــــــــــِ

اٍف     جــــــــــَ ا عــــــــــِ ااَيهــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــَ َذاٍب ثـ اعــــــــــِ وُدهــــــــــَ يــــــــــُ ــــــــــُ  (8) قـ
  

الُحْمِر ِمن ِسَمات  بالقُيُودِ  ُعُموُرَها ، وهي الشُُّرُف السَّابِلَةُ بين األَسناِن ، ُشبَِّهتْ :  األَْسنَان يُودُ قُ : و يعني اللِّثَاِت وقِلَّةَ لَْحِمَها ، وقال ابن ِسيده

 ِسَمةٌ :  الفََرِس  قَْيدُ وَ  اإِلبل

__________________ 
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 .«غنم بين تغلب:  والساجسية غنم تكون ابجلزيرة ا وقير:  قا  يف التكملة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 .75( ديوانه ص 2)
 .«اَ َذفُ »:  ( عل  هامش القاموس من نسخة أخر 3)
 ( ضبطت يف التكملة بفتح أوهلا وكسره.4)
 والتفاتح.:  ( يف التكملة5)
 مشيه.:  ( يف اللسان6)
 .«واجلماعة ا هو مذكور يف اللسان وفسره مبا يف املصنف:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
 ملر ة األرداف بد  األطراف.:  ونسبه للحسا بن مطري. ويف التهذيب 165/  1( البيت يف أماد القاد 8)
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 :  ا كذا يف الّصحاح وأَنشد اأَلمحرُ  الَقيحدِ  عَل  ُصوَرة يف ُعُنِ  الَبِعريِ 
ا  هــــــــــَ اقــــــــــِ نــــــــــَ لــــــــــَ  َأعــــــــــح وٌم عــــــــــَ دُ كــــــــــُ يــــــــــح ــــــــــَ َرسح  قـ ــــــــــفــــــــــَ  ال

ُر     يـــــــــــح و ِإَذا الـــــــــــلـــــــــــ  جـــــــــــُ نـــــــــــح ـــــــــــَ بـــــــــــَ ح تـ ـــــــــــَ تـ َداَ. َوالـــــــــــح  تـــــــــــَ

  
، وُصوَرتُها َحْلقَتَاِن بينهما َمدَّةٌ ، كذا في النهاية ،  «الفَرس قَْيدَ  أَنه أَمر أَْوَس بَن عبد هللا األَْسلَِميَّ أَن يَِسَم إِبلَه في أَْعنَاقَها»وفي الحديث 

 في ُعنُِقه وَوْجِهه وفَخِذه ، عن ابن َحِبيب من تَذكرة أَبِي َعِلّيٍ. القَْيد من ِسَماِت اإِلبِل َوْسٌم ُمستطيٌل ِمثلُ :  القَْيدُ : و وقال ابُن سيده

هو نَِكَرة وإِن :  الُحُمُر الَوْحِشيَّة ، قال سيبويهِ :  ، واألََوابِدُ  (1) ألَنَّه يَْلَحق الُوحوَش بُِسْرَعتِه ، أَي األََوابِدِ  قَْيدُ :  يُقال للفََرِس :  من الَمجازو

 :  ِظ الَمْعِرفة ، وأَنشد قَْوَل امِرئ القَْيِس كان بِلَفْ 

ا و  اهتــــــــــــَِ نـــــــــــــَ ريحُ يف وُكـــــــــــــُ ِدي والـــــــــــــطـــــــــــــ  تـــــــــــــَ دح َأغـــــــــــــح  قـــــــــــــَ

رٍِد     جــــــــــــَ نــــــــــــح ُ دِ مبــــــــــــِ يــــــــــــح ِر  قـــــــــــــَ كــــــــــــَ يــــــــــــح ِد هــــــــــــَ (2)اأَلَوابــــــــــــِ
 

  
 ً  :  وأَنشد له أَيضا

رٍِد  جـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح ُ دِ مبـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح ُه  قــــــــــــــــــَ ِد اَلحـــــــــــــــــَ  اأَلَوابـــــــــــــــــِ

رِّبِ     غـــــــــــــَ َواِدي كـــــــــــــر  شـــــــــــــــــــــــــــبحو مـــــــــــــُ رَاُد اهلـــــــــــــَ  طـــــــــــــِ

  
 :  األََوابِد ثم حذف ِزيَاَدتَيه ، فجاَء على الِفْعِل ، وإِن شئت قُْلَت َوْصٌف بالَجْوهر لما فيه من معنى الِفْعل نحو قوله تَْقيِيدُ  أَصلُه:  ابُن جنّيقال 

فـــــــــــــــــــد   
ُ

ُر املـــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــح
ُ

وحاَل ُ  واملـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــــــَ  فـ

ابِ     رحاَبُ  اإِلهـــــــــــــــــــَ َت غـــــــــــــــــــِ َت وأَنـــــــــــــــــــح ُرحـــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــــَ

  
ق. وفي التهذيبَمْوِضع « ِغْربَال»وَضَع  األََوابِِد ، معناه أَنه يَْلَحُق  قَْيدُ :  يقال للفَرِس الَجَواد الذي يَْلَحق الطرائَد من الَوحش:  الُمَخرَّ

 .(4)له اَل تَْعُدو  ُمقَيَّدة ِمن الفََواِت بُسْرَعتِه ، فكأَنَّها (4)، ويَْمنَعُه  (3)الَوْحَش ِلَجْوَدته 

 الدَّابَّةَ. قَيَّْدتو ، قَيََّده ، وقد قُيَِّد تَقييداً  بالكسر ، مبنيًّا للمجهول قِيَد قَْيداً و بالكسر. الِقيدِ و كالقَادِ  الِمْقَداُر ،:  القَْيدو

:  الُمقَيَّدُ و َمْوضُع الَخْلَخاِل ِمن المرأَةِ. : الُمقَيَّدُ و ِمن ِرْجِل الفََرِس ، القَْيدِ  َمْوِضع:  كُمعَظَّم ، الُمقَيَّد َطِويل الُمقَلَّد ، الُمقَيَّدِ  فََرٌس َعْبلُ :  يقالو

ألَنّه  ٍء ،. حكاه يعقوب وليس بشيْ ُمقَيََّدةٌ :  َمقايِيدُ  . قال ابُن ِسيَده إِبِلٌ ُمقَيََّداتٌ  ، أَي َمقَايِيدُ  ، وهؤالِء أَْجَمالٌ  َمقَايِيدُ  ِمن بعيٍر ونَْحِوه ، ج قُيِّدَ  ما

 هنا الُمقَيَّدو أَي أَنََّها ُمْخصبَةٌ ُمْمِرَعةٌ ، والَجَمُل ال يَتَعَدَّى َمْرتَعَه ، «الَجَملِ  ُمقَيَّدُ  الدَّْهنَاءُ »في حديث قَْيلَةَ و .َمقَايِيدُ  فقَد ثَبَتَتْ  ُمقَيََّدةٌ  إِذا ثَبَتَتْ 

 .قَْيدِ  نه َمكاٌن يَكون الَجَمُل فيه ذا، أَي أَ  فيه الَجَمُل ويَُخلّى يُقَيَّدُ  الَمْوضُع الذي

 :  ، قال َمْن َساَهلََك إِذا قُْدتَه:  كَكيِِّس  ، القَيِّدُ و

اَءُه و  ُت خصــــــــــــــــــــــَ مــــــــح دح َحســــــــــــــــــــــَ وحٍم قــــــــَ ــــــــَ اعــــــــِر قـ  شــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــتُ و     تــــــــــــِ اِء كــــــــــــَ َر اخِلصــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــح ــــــــــــَ ُه قـ ــــــــــــَ اَن ل  كــــــــــــَ

  

ٍب  عـــــــــَ رَاســـــــــــــــــــــــِن ُمصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــفـــــــــَ وٍط اَبل ـــــــــُ ب م  خـــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــَ

َح مــــــــــــــينِّ     بــــــــــــــَ َبصــــــــــــــــــــــــــــح داً فــــــــــــــَ يــــــــــــــِّ ــــــــــــــَ وتُ  قـ َربــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  تـ

  
 الدابَّةُ ، وقد تقدََّم. به يُقادُ  َحْبلٌ :  كِكتَابٍ  الِقيَادُ و

أَرادت بذلك تَأِْخيَذها إِيَّاهُ من النساِء ِسَواَها. فقالت لها « ؟َجَمِليّ  أُقَيِّدُ أَ »:  اعنههللارضي، وهو َمَجاٌز ، وقالت امرأَةٌ لعائشةَ  التَّأِْخيذُ :  التَّْقيِيدُ و

 َوْجِهي من َوْجِهك َحراٌم. : عائشةُ بعد ما فَِهَمْت ُمَراَدها

 من إِتياِن َغْيِرَها. تُقَيُِّدهو َها تَْرِبُطهأَراَدْت أَنها تَْعَمل ِلَزْوِجَها شيئاً يَْمنَعُهُ عن غيِرَها من النساِء ، فكأَنَّ  : كذا في التكملة. قال ابُن األَثير

يْت ألَنَّها أَْرٌض َحِميَضةٌ :  قَيَّْدتَ  كُمَضاِرعِ :  تُقَيِّدُ :  عن ابن بُُزْرجو  اإِلبل ، تَْرتَِعيَها ِلَكثَْرةِ َحْمِضَها وُخلَّتَِها. (5)ما كان بها من  تُقَيِّد ُسّمِ

 َشْكلَةٌ.:  قَْيدٌ  َمْشُكوٌل ، وما على هذا الَحْرفِ :  ُمقَيَّدٌ  الِعْلِم بالكتاِب َضْبُطه ، وِكتابٌ  تَْقيِيدُ و ، شْكلُه:  الكتَابِ  تَْقيِيدُ  من المجازو

ةُ :  الِخَمارِ  ُمقَيََّدةُ و  لها ، والذي في قَْيدٌ  ئر النسخ بكسر الخاِء المعجمة ، والمعنى أَّن الِخَمارهكذا في سا:  الُحرَّ

__________________ 
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 ِبودته.:  ( التهذيب1)
 العظيم اخلل . ( الوكنات مجض وكنة لوكر الطائر ا واملنجرد : القصري الشعر. واهليكر :2)
 .«ِبودته»( األصر واللسان ا ويف التهذيب 3)
 .«فكبهنا مقيده له»:  العبارة يف اللسان نقاًل عن التهذيب ا وما يف التهذيب( 4)
 .«من املا  يرب ض فيها ا خمصبة لكثرة خّلتها ومحضها»:  ( يف التهذيب5)
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َمَلة ا وقا  ُهح
ر ا اِء امل ا:  لسان العرب ِبَكسح َا تـَعحِقُله فكَبهن   له. قـَيحدٌ  أَلهن 

 :  العَقاِرُب ، وقال بعد إِنشاد قول الشاعر:  الِحَمارِ  ُمقَيَِّدةِ  وبنو:  كذا في سائر النُّسخ الموجودة ، والذي في اللسان العَقَاِربُ :  ُمقَيَِّدةَ  بنوو

ِديٍّ  ــــــــــَ  عــــــــــَ ل ــــــــــُت عــــــــــَ ي ا َخشــــــــــــــــــــــــِ ُر  مــــــــــَ مــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ  ل

يِن     وَف بــــــــــــــَ يــــــــــــــُ َدةِ ســــــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــِّ قــــــــــــــَ ارِ  مــــــــــــــُ مــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــِ

  

ِديٍّ و  ــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ ل ــــــــــــــُت عــــــــــــــَ ي ينِّ َخشــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــكــــــــــــــِ   ل
ارِ     َ  حــــــــــــــــَ وحِم َأوح ِإاي  وَف الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ يــــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 الِحَماِر العَقَاِرَب ، ألَنَّها هناَك تكون. ُمقَيَِّدةِ  َعنَى بِبَنِي

 وهو أَقرُب إِلى الصَّواِب ، وقد ذُِهَب على المصنِّف َسْهواً ، وهللا أَعلم.:  قلت

به. وفي عبارة  قُيِّدَ  الذي قَْيُده الفَتِْك بالُمْؤِمِن كما يَْمنَُع ذا العَْيث ِمن الفََسادِ  (1) يَمنَُع من أَّن اإِليمان أَي «اإِليماُن الفَتْكَ  قَيَّدَ » في الحديثو

ف ، فكأَنّه َجعََل الفَتْكَ  القَْيدُ  كما يَْمنَعُ :  ابن األَثير  فهو َمجاز.:  . قلتُمقَيَّداً  عن التََّصرُّ

 ، وقد تقدَّم شاِهُده في الحديث. القَْيدِ و كالقَادِ  القَْدرُ :  ، بالَكْسر الِقيدُ و

 : * ومما يستدرك عليه

ْحل قَْيدُ و ِكنايَةُ عن المرأَةِ ، كالغُّل.:  القَْيدُ  أُِسَر ٍء كذلك ، وكذلك ُكلُّ شيْ  قَْيدٌ  قِدٌّ َمضفوٌر بين ِحْنَوْيِه من فَْوق ، وُربََّما ُجِعل للسَّْرجِ :  الرَّ

 َضْبُطه وإِعجاُمه وَشْكلُه.:  الَخطِّ  تَقييدو بعُضه إِلى بَْعٍض ،

ْعر ِخالُف الُمْطلَق ، قال األَْخفَش الُمقَيَّدُ و  : قد تَمَّ ، نحو قوله ُمقَيَّدٌ  إِما:  على َوْجَهْينِ  الُمقَيَّدُ  : ِمن الّشِ

رَتَ ح و  ُخح
 قَامتِِ اأَلعحَماِ  َخاِوي امل

افإِن :  قال قَْد ُمدَّ َعلَى ما ُهو أَْقَصُر ِمنه ، نحو فَعُوْل في آخِر الُمتَقَاِرِب ، ُمدَّ َعْن فَعُْل  ُمقَيَّد ِزْدَت فيه َحَرَكةً كان فَْضالً على البَْيت ، وإِمَّ

ِميَّة ، حك:  القَيَِّدةو فَِزيَاَدتُه على فَعُل ِعَوٌض له من الَوْصِل.  اه ابُن سيَده عن ثعلٍب.التي يُْستَتَر بها ِمن الرَّ

اِزهم ، عن ابن األَعرابّي.:  قَْيدٍ  وابنُ   من ُرجَّ

 السَّْوُط الُمتََّخذ ِمن الِجْلِد ، وهذا األَخير من َشْرح َشْيخنا.:  ، بالكسر الِقيدو

 ، أَي َكالَّةٌ ال تَْنبَِعُث. (2) ُمقَيَّدة نَاقَةٌ شكلة:  ومن الَمجاز

 باإِلْحساِن. يََّدهقَ و الَكاَلُل. قَيََّدهاو

 ، كما في األَساس. األَْقيَادِ  األَيَاد ، أَْوثَقُ  قُيُودَ  إِن:  وتَقُول

 الفَزاِريُّ والُد أَبي صالحٍ َمسعوِد الشاِعِر اسُمه ُعثَْماُن. قَْيدٌ و

 فصل الكاف
 مع الدال املهملة

عُوبَة. َكأَدَ :  ، هكذا في النُّسخ ، والذي في النوادر َكئِبَ :  كَمنَع الرجُل ، َكأَدَ :  [كأد] دَّةِ والصُّ  ، وكأََب ، وَكأََن ، ثالثتها في َمعنَى الّشِ

دَّةُ ،:  الَكأَْداءُ :  عن ابن األَْعَرابيّ و ي في نَّصِ هكذا في النسخ ، والذ الُحْزنُ و ، وهذا ليس في نّص ابِن األَْعَرابّي ، الظُّْلمُ  : الَكأَْداءُ  ،و الّشِ

 واللَّْيُل الُمْظِلُم. الَهْوُل ،:  ، ويقال والِحَذارُ  والَخْوف ،:  ابن األَعرابيّ 

عََداُء.:  الَكُؤوَداءُ و  يأْتي بَيانُه في َشْرحِ َحِديث أَبي الدَّْرَداِء قريباً. الصُّ

 ، عن ابِن األَْعَرابّي. بِهِ  (3) َكابََده ، وَصلَّىَ :  األَْمرَ  تََكأّدَ و تََكلَّفَه.:  ءَ الشَّيْ  تََكأَدَ وَ 
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، أَي ال يَصعُُب  «َعْفٌو عن مْذنِب يَتَكاَءُدكَ  وال»تَفاَعَل وتَفَعَّل بمعنًى واحد ، وفي حديِث الدُّعاِء  كتََكاَءَدنِي َشقَّ َعلَيَّ ،:  األَْمرُ  تََكأّدنيو

.  عليك وال يَُشقُّ

 : قال ُسفَياُن بن ُعيَْينَةَ  (5)أَي َصعُب عليَّ وثَقَُل  «!!ُخْطبَةُ النِّكاح (4) تََكأَّدنِي ٌء َماشي تََكأَّدنِي ما». عنههللارضيقال ُعَمر بُن الَخطَّاب 

__________________ 
ألصــــــــــر منض وما يف القاموس الذي بيدي فكا« ويف القاموس»:  ويف املطبوعة الكويتية ذكر  ققه هبامشــــــــــه« مينض عن»:  ( التهذيب والنهاية1)
 ولعله وقعت بيده نسخة أخر .« مينض»
هنا مقحمة « شكلة»وكلمة .« .. كالّة ال تنبعث:   وانقة مقيدة:  انقة شكلة مقيدة اخل الذي يف األساس:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)

 ا ال معىن هلا.
 وَصِلَي.:  ( كذا ضبطت يف القاموس ا ويف اللسان3)
 َتَكب َدتحين.:  ( يف النهاية4)
 وذا :  قا  ابن سيده:  قا  يف اللسان»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
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َعااَي خِبُطحَبِة النِّكاح (1)ُعَمر َرمحه ُ  َلحُطب يف َجرَاَدٍة  ولكنه َكرِه الَكِذَب. وعن َأيب  ؟هَناراً َطِوياًل ا فكيحَف يَُظن  َأنه يـَتَـ
َهاَب إِ  َتَكّبدحتُ :  زيد  :  ا ِإذا ما َذَهبحَت ِإليه عل  َمَشق ِة ا وأَنشد ابُن اأَلعرايبّ  َتَكو داً  ىل ُفالنالذ 
اِس و  مـــــــــــــــــــَ وحُم عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ه (2)يـ تـــــــــــــــــــُ ّبدح كـــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــَ

د    ــــــــــــــغــــــــــــــَ اِر َقصــــــــــــــــــــــــــــرَي ال هــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ــــــــــــــنـ ــــــــــــــَر ال وي  طــــــــــــــَ

  
 :  الُمْرتَقَى ، قال ُرْؤبَةُ  َصْعبَة َشاقَّةُ الَمْصعَد َكأَْداءُ و َكُؤودٌ  َعقَبَةٌ و

َبدح ملَح وَ  كــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ جِي  ت ــــــــــــــــــَ ل بحَداُ هُ   (3)ُرجــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــَ

اُ هُ     تح أَدحجـــــــــــــــــَ ٌر َدجـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــَ وحٌ  وال ل  هـــــــــــــــــَ

  

َهاَت ِمنح َجوحِز الَفاَلِة َماُ هُ   َهيـح

جُل الُمِخفُّ  َكُؤوداً  أَنَّ بَْيَن أَْيدينَا َعقَبَةً »وفي َحديث أَبي الدَّْرَداِء  عََداُء ، الُكَؤَداءُ  هي:  ، ويقال «اَل يَُجوُزَها إِالَّ الرَّ :  الَكُؤودُ و ، وهي الصُّ

عُوُد. ْعُب ، وهو الصَّ  الُمْرتَقَى الصَّ

 وَضْعفاً ، كاْكَوَهدَّ ، واْكَمَهدَّ. ِكبَراً  (4) أُْرِعدَ :  الشَّْيخُ  اْكَوأَدَّ و

 ِمَن الِكبَِر ، وكذلك الفَْرُخ ، وسيأْتي. الشْيُخ الُمْرتَِعشُ :  الُمْكَوئِدُّ و

ِكْذِب مع السكون ، وهو أَيضاً ُمَخفَّف من الذي بَْعَده ، كال والكسر كالفَْخِذ والفَِخذ. الَكبِد مع السكون ُمَخفّف من بالفتح (5) الَكْبدُ :  [كبد]

ِة اللُّغَِة. بل أَْغفاََل اللُّغَةَ األُولَى ، وإِنما  َكَكتف ، الَكبِدُ  اللُّغَة المستعملة المشهورةُ و والَكِذب ، ، وبه َصدََّر الجوَهريُّ والفَيُّوميُّ وسائُر أَئمَّ

م اللُّغَةَ الفُْصَحى المَ  أَي َمْعُروفَة ، وهي من السَّْحِر في الجانب  م ْشُهورةَ على َغْيِرَها ،ذَكَره صاحُب اللَِّساِن ، فكان ينبِغي للمصنّف أَن يُقَّدِ

قَِليالً ،  ُكبُودٌ و ، أَكبَادٌ  ج هي ُمَؤنَّثَةٌ فقط.:  وقال اللِّْحيَانيُّ :  * ، قال ذلك الفّراُء وغيُرهُ. قال ابُن ِسيدهوقد تُذَكَّر األَْيَمن لَْحَمةٌ َسوَداُء ، أُْنثَى

 .أَْكبَاَدَهاو الدََّجاج ُكبُودَ  ُكلُ هو يأْ :  تقول

 .َكبَِده أَصابَ :  ، وفي األَفعال البن القّطاع َضَربَ :  ، من َحّدِ نََصرَ  َكبََده يَْكبُُدهُ و ، من َحّدِ َضَرَب ، َكبََدهَ يَْكبُِدهو

 وُكْليَتَه. َكبَِده ، وَكلَْيتُه أَْكليه ، إِذا أََصْبتَ  َكبَْدتُه أَْكبُِدهُ :  وقال أَبو زيد

 .َكتََكبََّده ، قََصَده:  َكبََده يَْكبُِدهُ َكْبداً و

:  وسلموآلهيهعلهللاصلىأَذَّْنُت في ليلٍة باردةٍ فلْم يَأِْت أََحٌد ، فقال رسوُل هللا »:  ، وفي حديث بِاللٍ  َشقَّ عليهم َوضيَّقَ :  البَْرُد القَْومَ  َكبَدَ و

يُق ، أَو أَصابَ  الَكبَدِ  أَي َشقَّ عليهم وَضيََّق ، من «البَْردُ  َكبََدهم:  قلت ؟بِاَللُ  يا َمالَهمْ  ، وذلك أَشَُّد َما يَُكون ِمن  أَْكبَاَدهم وهي الّشدَّة والّضِ

ُحون في »:  تََمام الَحِديث في البصائرو : الَّ أََشدُّ البَْرِد. قلتَمْعِدُن الَحَراَرةِ والدَِّم ، وال يَْخلُص إِليها إِ  الَكبِدَ  البَْرِد ، ألَن فَلَقَْد َرأَْيتُهم يَتََروَّ

حِ  «الضَُّحى  .(6)يريد أَنه َدَعا لَُهم َحتَّى اْحتَاُجوا إِلى التََّروُّ

ِمن النََّكِف  (7)والنَُّكاُف  الَكبِدِ  من الُكبَادُ  اْشتَُق من اْسِم العُْضِو إِالّ وال يُْعَرف َداٌء :  أَو داٌء ، قال ُكَراع الَكبِدِ  َوَجعُ :  كغَُرابٍ  ، الُكبَادو

. «ِمَن العَبِّ  الُكبَادُ »والقاَُلُب ِمَن القَْلِب. وفي الحديث   وهو ُشْرُب الماِء من غير َمّصٍ

 من َوَجِعها. أَِلمَ :  َكبَداً  ، َكفَِرحَ  ، َكبِدَ و

 .َمْكبُودٌ  فهو َكِبَده أَي َشَكاَها:  ُكبَاداً  ، كعُنِيَ  ، ُكبِدَ و

يَ و د ، وأَنشد َكبِداً  (8) الَجْوُف بَِكَماِله ربَّما ُسّمِ  :  ، حكاه ابن ِسيده عن ُكراع أَنه َذكَره في الُمنَجَّ

ي مح اَنشــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــُ نـــــــــــح اَء مــــــــــِ ُه ِإَذا شــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــ  د  كــــــــــَ  ٌء مــــــــــَ

دٍ ِإىَل      بــــــــــــِ دِ  كــــــــــــَ ٍر هنــــــــــــَح فــــــــــــَ اَء َأوح كــــــــــــَ لحســــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
__________________ 
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 .«فيما  ن بع  الفقهاء أن اخلاطب حيتاج إىل أن ميدح املخطوب له مبا لي  فيه ا فكره عمر الكذب لذلك
ويف اللســــان نســــخة دار :  قلت« قوله ا يف جرادة كذا ابلنســــخ كاللســــان وحرره لئال يكون مصــــحفاً عن جراءة»:  ( هبامش املطبوعة املصــــرية1)

 جراءة.املعارف 
العماس كســحاب :  قوله عماس ضــبرت يف األصــر بفتح العا ا ويف القاموس:  ( كذا ضــبطت يف اللســان بفتح العا وهبامشــه قا  مصــححه2)

 عماس بكسر العا ا اليوم الثالث من أايم القادسية ا ولعله األنسب.:  ا رب الشديدة. ولياقوت يف معجمه
 رحلجي.:  ( يف التهذيب3)
 أرعش من الكرب.:  سان( يف الل4)
 عن الصحاح.« الَكبحدُ »وما أثبّته « الَكِبدُ »:  ( يف القاموس5)
العود إىل بيوهتم ا أو من طلب :  أي احتاجوا إىل الرتوح من ا ر ابملروحة أو يكون من الرواح:  قا  ابن األثري»:  ( هبامش املطبوعة املصــــــــرية6)

 .«الراحة
 و ا الغدلن اللتان تكتنفان ا لقوم يف أصر اللحي. ( وهو داء أيخذ يف النكفتا ا7)
 .«والكبد ككتٍف اجلَوُف بكماله»:  ( يف القاموس8)
 يُذَّكُر.:  يف القاموس (*)( 9)
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َت ذلك فقوُ  شـــيَخنا بحُ  قَلٍم و :  وِإَذا َعِلمح َلٌة  اِهَرٌة وســـَ َعحُروف َأو َ  املاَدَة ا فهو َغفح
ٌح ا قلُت هو مســـتدر  ا ألَنه امل اضـــِ

ِبي ٌة  ا َمِة الســوداِء وبا اجلَوحِف ِبكمالِه ا ولكن ها َعصــَ عحرِي كيف ملح يـََر فـَرحقاً با ال لحح ديٍد ا ولَيَت شــِ ِهَرٌة ا و  ليَ  ِبســَ
 ُيَساِمح اجَلِميَض مبَنِّه وَكَرِمه.

أَي في َجْوفِه ِمْن َكْهٍف أَو ِشْعب. وفي حديث موسى والَخِضِر عليهما وعلى  «َجبَلٍ  َكبِدِ  في»، وفي الحديث  ِء وُمْعَظُمهَوَسُط الشَّيْ :  الَكبِدُ و

 َكبِدُ  اِس. وَداُرهالِقْرطَ  َكبِدِ  ، أَي على أَْوَسِط َمْوِضعٍ ِمْن شاِطئِه. واْنتََزَع َسْهماً فوَضعَه في «البَْحرِ  َكبِدِ  فَوَجْدتُه َعلَى»:  نَبِيِّنا الصالة والسالمُ 

هو فَُوْيَق َمْقبِِضها حيُث يَقَُع السَّْهُم ، :  وفي التهذيب ما بَْيَن َطَرفَْي ِعاَلقَتَِها.:  ِمَن القَْوِس  الَكبِدُ :  من الَمجازو َوَسُطها ، ُكلُّ ذلك َمجازٌ :  نَْجدٍ 

 َمْقبِِضها وَمْجَرى السَّْهِم منها. القَْوِس ، وهي ما بَْيَن َطَرفَيْ  َكبِدِ  َضع السَّْهَم على:  يقال

يَةُ ، وهو َكبُِدَها في القَْوِس :  قال األَصمعيُّ  ما  ، وهو ما بين َطَرفَيِ الِعاَلقَِة ، ثّم الُكْليَةُ تَِلي ذلك ، ثم األَْبَهُر يَِلي ذلك ، ثّم الطَّائُِف ، ثّم الّسِ

 َمْعِقَدا َسْيِر ِعاَلقَتَِها.:  َكبَِداَها:  ، وقيل بِِضَهاأَو قَْدُر ِذَراعٍ ِمن َمقْ  ُعِطَف ِمن َطَرفَْيَها ،

 :  ، قال الراعي َجبٌَل أَحَمُر ِلبَني ِكاَلبٍ :  َكبِدٌ و

ُه  اجلـــــــــــــُِ عـــــــــــــَ ديف يــــــــــــــُ ٍج خـــــــــــــَ الـــــــــــــِ نح عـــــــــــــَ َدا َومـــــــــــــِ  غـــــــــــــَ

ه      يـــــــــِّ رحقـــــــــِ نح شـــــــــــــــــــــــَ اِ  وعـــــــــَ مـــــــــَ ِن الشـــــــــــــــــــــــِّ دُ عـــــــــَ بـــــــــِ (1)كـــــــــَ
 

  
 «َكبِِدي فَوَضع يََده َعلَى»، وفي الحديث  الَجْنبُ :  الَكبِدُ :  من المجازو (2)وفي ُمْعَجم البَْكِرّي أَنَّه َهْضبَةٌ حْمَراُء بالَمْضَجع ِمن ِديَاِر ِكاَلٍب 

 الَكبِدَ  على ما يُقَابِلُ :  َكبِده وَوَضع يََده َعلَى : ساس. وفي األَ الَكبِدَ  أَي ظاِهر َجْنبِي ّمما يَِلي:  ، وإِنما وَضعَها على َجْنبِه ِمَن الظَّاِهر ، وقيل

ث بن الُمِغيرة َمْولَى أَْشَجع َعْبِد الَحميد بن الَوليد أَبي زيد لَقَبُ  الَكبِدُ و ، ِمن َجْنبِه األَْيَسِر.  ، رَوى عن َماِلِك والَهْيثَِم بِن َعِدّيٍ. الُمَحّدِ

مةً ، قا ًّ َعالَّ يَ :  ل ابن يُونسوكان أَْخبَاِريا  ِلثِقَِلِه. َكبِداً  ُسّمِ

 ألَبي بَْكِر بن ِكالٍب ، وهي الَهْضبَة الَحْمَراُء المذكورة. لبني ِكاَلبٍ  َكبِدٍ  َداَرةُ و

 .(3)َكْلِب ، وضبطه الصاغانِيُّ بكسر الكاِف وسكون الباِء  ع بَِسَماَوة:  الِوَهاد َكبِدُ و

 ْعُصٍر.بن أَ  ِلغَنِّيِ  موضع قُنَّةَ  َكبِدُ و

 شاِعر. لَقُب الَحَصاةِ  َكبِدُ و

 .أَْكبَدُ  وهو َكبَِد َكبَداً  ِعَظُم َوَسِطه وِغلَُظه ،:  ءٍ ُكّلِ َشيْ  َكبَدُ و من أَْعاَله. ِعَظُم البَْطنِ :  بالتحريك ، الَكبَدُ و

 .(4) الَكبَدُ و والسَُّكاكُ هو الَهَواُء واللُّوُح :  ، وقال اللِّْحيَانيُّ  الَهَواءُ :  الَكبَدُ و

دَّةُ والَمَشقَّةُ :  الَكبَدُ و ر قولُه تعالى  الّشِ ْنساَن يف َكَبد  )، وهو َمجاٌز ، وبه فُّسِ َخلَْقنَاه ُمْنتَِصباً  : يقول:  وقال الفَّراءُ  (5) (َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

ْنيا وأَْمَر اآلِخَرةِ  كابِدُ يو أَي أَنه ُخِلَق يُعَاِلجُ  (يف َكَبد  ):  ويقال]ُمْعتَدالً.  ُخِلق ُمْنتَِصباً يَْمِشي على ِرْجلَْيه ، وغيُره ِمن :  وقيل (6) [أَْمَر الدُّ

ه وَرأُْسه قِبََل َرأِْسها ، فإِذا أََراَدِت الِواَلَدةَ اْنقَلََب الَولَُد :  (يف َكَبد  ) : سائِر الَحيََواِن غيُر ُمنتِصٍب ، وقيل إِلى أَْسفَل ، قال  (7)ُخِلَق في بَْطِن أُّمِ

اجُ :  الَكبَدُ :  سِمْعت أَبَا َطاِلٍب يقول:  الُمْنِذِريّ  جَّ  (8)ْقِسُم بهذه األَشياِء أَْمَر أُ :  هذا َجواُب القََسِم ، الَمْعنَى : االستواُء واالستِقَاَمةُ. وقال الزَّ

ْنيَا واآلِخَرةِ.  الدُّ

ْمِل َوَوَسُط السََّماءِ :  الَكبَدُ و لَة كما  الُكبَْيَداةِ و كالُكبَْيَداءِ  وُمْعَظُمَها ، َوَسُط الرَّ َرة ، كما في سائر النُّسخ ، والصواب بالُمَطوَّ ، هكذا بالهاِء الُمَدوَّ

 في الصحاح وغيره.

 بفتح فسكون فيهما ، كذا هو مضبوط ، الَكْبدِ و الَكْبَداءِ و

__________________ 
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  قوله يعاجله الذي يف اللسان : يعارضه. ونقر هبامشه عن ايقوت :»وهبامش املطبوعة املصرية :  68( ديوانه ص 1)
ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــارضــــــــــــــــــــــــــــــه  عـــــــــــــــــدا ومـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــاجل ركـــــــــــــــــن ي

 «.اخل .. عـــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  
 حتريف. ويف الديوان يعارضه بد  يعاجله.« شرقية»ويف املطبوعة الكويتية 

 .«من»بد  « يف»( مل ترد العبارة يف معجم ما استعجم ا لكنها وردت يف معجم البلدان ا وفيه 2)
 بفتح الكاف وكسر الباء ضبرت قلم.« كِبدَ »( ضبطت يف التكملة 3)
 ( ضبطناه من اللسان ا وضبطت يف التهذيب بكسر الباء ا وكال ا ضبرت قلم.4)
 .4( سورة البلد اآية 5)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.6)
 الرأس.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب7)
 .«يكابد أمره يف»:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب8)
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غ ُروها ُكبَـيحَداتُ : و  كَكِتف ا ويف الصـــحاح  الَكِبدو  والصـــواب م صـــَ طها :  الســـماءِ  َكَبدُ و  مث مَجَعوا. ُكبَـيحَدة  الســـماِء كَبهن  وســـَ
طاطها . قلت : الذي تقوم فيه الشــــــــــــــمُ  عند الز واِ  ا فيقا  عند احنح َماءِ  َكِبدَ   بـََلَغتح :  وقوهلم:  زاَلتح وَماَلتح  الســــــــــــــ 

َبلَك ِمن َوَسِطها ا يقا  : السماءِ  َكَبدُ :   السماِء جَمَاٌز ا كما يف اأَلساس. وقا  الليث ُكبَـيحَداتِ و  َحل   الطائُر :  ما استقح
 كالنـ عحِت ا وكذلك يقولون يف ُسَويحَداِء الَقلحِب ا قا   (1)السماِء ا ِإذا َصغ ُروا جَعلوها  ُكبَـيحَداءِ و  السماءِ  َكَبدِ   حىت صار يف

ريٌح يف َأنّ :  و ا انِدَرلِن ُحِفظَتا عن العرب هكذا. قلت:  كَكِتٍف ا وهذا الســــماِء   َكِبدو  الّرمر َكِبد  وكالم األَئم ة ا صــــَ
رحُت  صــّنف ا فلينظر ذلك مض  َم ٍر ا وَأشــار ِإليه شــيخنا كذلك يف شــرحه ا وَذهَب ِإىل ما َأشــَ

ُ
خالُف ما مشــَ  عليه امل
 بفتح فكسر ا كما ال لَف  ا و  الَكِبدو  : السماِء ُ َر كة اللهم ِإاّل َأن  عَر قوله فيما بعد َكبدِ   ِإليه ا وَتوق ف يف كونِ 

ِر الباِء. َكَبدَ   َأعلم ا مث رأَيُت الصاغاين  ذَكَر يف تكملته َأن  السماِء ا ابلتحريك ا لغٌة يف كسح
 ها.النَّْجُم السََّماَء ، أَي تَوسَّطَ  َكبَّدَ :  في التهذيب .َكبِِدَها َكَكبََّدْت تَْكبِيداً  في : وفي الصحاح َصاَرْت في ُكبَْيَدائِها.:  الشَّْمسُ  تََكبََّدتِ و

 : ، ومنه قولُه قََصَدهُ :  األَْمرَ  تََكبَّدَ و

 يـََتَكب دُ يـَُروُم الِبالَد أَيـ َها 
 يَتَرْجَرُج. َكبِدٌ  الذي يَْخثُر حتَّى يَصيَر كأَنَّه:  الُمتََكبِّدُ  ، واللَّبَنُ  َخثُرَ و َغلُظَ :  وغيُره من الشَّراب اللَّبَنُ  تَكبَّدَ  من الَمجازو

 :  ، قال األَعشى األَْعَداءُ :  األَكبادِ  ُسودُ و

وحٍم  اِن قـــــــــــــَ يــــــــــــَ نح ِإتـــــــــــــح ُت مــــــــــــِ مــــــــــــح شــــــــــــــــــــــــــِ ا ُأجح مــــــــــــَ  فــــــــــــَ

َداُء     ُم اأَلعــــــــــــــــح ادُ هــــــــــــــــُ بــــــــــــــــَ ودُ  فــــــــــــــــاأَلكــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــــُ

  
بَاِل وإِن لم يَُكونوا كذلك ، أَْكبَاَدُهم يَْذهبون إِلى أَنَّ آثاَر الِحْقِد أَْحَرقَتْ   َمْعِدُن العََداَوةِ. الَكبِدُ و حتى اْسَودَّت ، كما يُقَال لهم ُصْهُب الّسِ

يَت َرَحى اليَدِ :  الَكْبَداءُ و  :  لما في إَِداَرتِها ِمن الَمَشقَِّة ، قال َكْبَداءَ  ، وهي التي تَُداُر باليَِد ، ُسّمِ

َواين  ِر الــــــــغــــــــَ نح َوصــــــــــــــــــــــح ُت مــــــــِ دِّلــــــــح يــــــــِ   (2)بــــــــُ  الــــــــبــــــــِ

َداءَ     بـــــــــح يـــــــــِ   كـــــــــَ ـــــــــر مـــــــــِ لـــــــــَ  ال احـــــــــًا عـــــــــَ حـــــــــَ لـــــــــح (3)مـــــــــِ
 

  

 (4)خَتحألُ ِإال  بَِيِد الَقِبيِ  

 يَْعنِي َرَحى اليَِد ، أَي في يَِد َرُجٍل قَبِيِض اليَِد َخِفيِفها.

 :  وقال اآلخر ، وهو راجُز بني قَْيٍس 

ِب  احـــــــــِ الِم الشـــــــــــــــــــــــ  غـــــــــُ لـــــــــح َذاُء لـــــــــِ َ  الـــــــــغـــــــــِ ئـــــــــح   (5)بـــــــــِ
َداءُ     ـــــــــــح ب تح  كـــــــــــَ طـــــــــــ  بِ  (6)حـــــــــــُ َواكـــــــــــِ نح ُذرَا كـــــــــــَ  مـــــــــــِ

  

 أََداَرَها النـ ق اُش ُكر  َجاِنبِ 

 .(7)ِجبَاٌل ِطَواٌل :  يَْعنِي َرًحى. والَكَواِكبُ 

يَْمألُ ِعْجُسها :  َكْبَداءُ  قَْوسٌ  : َشِديَدتُها. وفي األَساس الَكبِدِ  َغِليَظةُ :  َكْبَداءُ  قَْوسٌ :  ، وهو َمجاز ، وقيل القَْوُس يَْمألُ الَكفَّ َمْقبُِضها:  الَكْبَداءُ و
ْخَمةُ الَوَسِط البَِطيئةُ السَّْير:  الَكْبَداءُ و الَكفَّ  (8) ٌ :  ، وقيل الَمْرأَةُ الضَّ  ، بالتحريك. الَكبَدِ  بَيِّنةُ  َكْبَداءُ  امرأَة

ُجلُ و ْخُم الَوَسِط ، وال يكون إِالَّ بَِطى أَْكبَدُ  الرَّ  َء السَّْيِر.، وهو الضَّ

ْملَةُ العَظيمةُ الَوَسطِ :  الَكْبَداءُ و ة َكْبَداءُ  ، وناقَةٌ  الرَّ مَّ  :  ، كذلك ، قال ذو الرُّ
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َدٍة  عــــــــــح ريحِ جــــــــــَ نح غــــــــــَ اَء مــــــــــِ َبٍة َد ــــــــــحَ َو  َوطــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــِ

ىَن     رحِز   (9)ثـــــــَ نح غـــــــَ ا عـــــــَ هـــــــَ ـــــــَ تـ َداءَ ُأخـــــــح بـــــــح رِ  كـــــــَ  ضـــــــــــــــــــــامـــــــِ

  
أَْعنِي به أَنّه غيُر جاٍر على :  كالكاِهل والغارب ، قال ابُن ِسيده الكابِدُ  واالسم ، قَاَساهُ :  ، األَخير بالكسر ِكبَاداً و كابََدهُ ُمَكابََدةً  من الَمجازو

اج  : الِفْعِل ، قال العَجَّ

__________________ 
 محلوها.:  ( اللسان1)
 ا سان.:  ( التهذيب2)
 .«الرضي »:  التهذيب( 3)
 إاّل يف يد.:  ( يف التهذيب4)

 : مشطور ونصه يف التكملة« سقرت قبر قوله كبداء اخل»:  وهبامش املطبوعة املصرية

 ابلرداح اجلسرة النهوضو 
 ( يف التهذيب والتكملة بئ  طعام الصبية السواغب ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل رواية املشطور يف التكملة.5)
 جاءت.:  يف التهذيب (6)
 جبر معروف ابلبادية.:  وكواكب:  ( يف التهذيب7)
 .«عجيسها»:  ( عن األساس ا وابألصر8)
 .«تين»والتهذيب ا وابألصر  293( عن الديوان ص 9)
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ر ِت وَ  َن الــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــاِد مــــــــــــــــَ ٍة مــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  لــــــــــــــــَ

دٍ     ابــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــــَ ا  بــــــــــــــــــــِ هتــــــــــــــــــــُ دح ابــــــــــــــــــــَ ر تِ  كــــــــــــــــــــَ  َوجــــــــــــــــــــَ

  
 َشِديدةً ، وهو َمجاز. ُمَكابََدةً  ُظْلَمةَ هذه اللَّْيلَةِ  كابَْدتُ  اللّيَل ، إِذا َرِكَب َهْولَه وُصعُوبَتَه. ويقال ، يَُكابِد الرُجلُ :  أي َطالَْت. وقال الليثُ 

 : ، قال ُرؤبةُ يَِصف َجَمالً ُمْنتَِفَخ األَْقَرابِ  الَكبِدِ  هو الزائُد َمْوِضعِ :  ، وفي اللسان َكبِِدهِ  َمْن نََهَض َمْوِضعُ :  األَْكبَدُ و طائٌر.:  األَْكبَدُ و

َبدَ   (1)َزف اراً مَيُد  األَنحُسعا  َأكح
 ، نقله الصاغانّي. َخَرَزةُ الُحبِّ  فالسكون ، بالفتح الَكْبَدةُ و

 اإِلبِل ، أَي يُْرَحُل إِليه في َطلَِب الِعْلِم وَغْيِره. أَكبادُ  تُْضَرُب إِليه فاُلنٌ :  قولهمو

 : * ومما يستدرك عليه

رةٍ ، لها َوَرٌق صغيٌر ِجدًّا أَ :  الَكبِدِ  أُمُّ َوَجعِ  أُْن ، لها َزْهَرةٌ َغبراُء في بُْرُعوَمٍة ُمَدوَّ يَْت أُمَّ َوَجعِ بَْقلَةٌ ِمن ِدّقِ البَْقِل يُِحبُّها الضَّ  الَكبدِ  غبَُر ، ُسّمِ

 ه عن أَبي حنيفة.. نقله ابُن سيدالَكبِدِ  ألَنها ِشفاٌء من َوَجعِ 

ِة ونحِو ذلك ، قال ابُن سيده:  األَْرِض  َكبِدُ و أَُراه على التَّشبِيه ، والَجْمُع كالَجْمعِ. وفي حديٍث َمرفوعٍ :  ما في َمعاِدنها من الَذَهِب والِفضَّ

 .الَكبِدَ  عَادِن ، فَاْستَعَاَر لهاَء في بَْطنَها من الُكنُوِز والمَ أَي تُْلِقي ما ُخبِي «َكبِدها وتُْلِقي األَرُض أَْفالذَ »

ْلبَةُ من األَرض ، والمعروف  «َشِديَدةٌ  َكْبَدةٌ  فَعََرَضتْ »وفي حديث الَخْنَدق   باليَاِء ، قاله ابُن األَثير. (2) [ُكْديَةٌ ]هي الِقْطعَة الصُّ

 االْستواُء واالستقاَمةُ.:  الَكبَدُ و

 .(3)، في قوِل العجاج ، َمْوِضٌع بِِشّقِ بَنِي تَميم  َكابِدٌ و الفاَلةَ ، إِذا قََصَد َوَسَطها وُمْعَظَمَها. تََكبَّدو

 :  اسُم أَْرٍض ، قال أَبو َحيَّةَ النَُّمْيِريّ  أَْكبَادُ و

زاًِل  نــــــــــح َت مــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــ  يـ َت حــــــــــَ ــــــــــح َو  ِإنح أَن ر  اهلــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــَ  ل

ادَ     ـــــــــــَ ب قـــــــــــَ  أبَِكـــــــــــح َك عـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل ا عـــــــــــَ دن ـــــــــــَ رحت هح مـــــــــــُ ـــــــــــُ ل ـــــــــــِ  اب

  
 نوٌع من اللَّْيُموِن.:  ، كَكتَّانٍ  الَكبَّادُ و

 قَبِيلَةٌ باليمن.:  ، كَصبُورٍ  الَكبُودو

بِّيُّ ، عن أَبي ُعبَْيٍد  : ، بفتح الكاف وكسر الموّحدة وسكون النون (4) َكبِْنَدةُ و من قَُرى نََسَف ، منها أَبو إِسحاق إِبراهيُم بن األَْشِرس الضَّ

ٍم وغيِره.  القاِسِم بن َسالَّ

 :  ، وهو كاهُل األََسد ، أَنشَد ثعلب نَْجمٌ :  ، ُمحرَكةً  الَكتَدُ :  [كتد]

دح  َن اأَلســـــــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــِ َت َأجنـــــــــــــــــحُ  ِإَذا رَأَيـــــــــــــــــح

رَاِة و     ِه َأو اخلــــــــــــــــَ تــــــــــــــــِ هــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح دح جــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ

  

دح  َفســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ يـــــــــِخ فـ ٌر يف الـــــــــَفضـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــح هـــــــــَ  اَبَ  ســـــــــــــــــــــــُ

رَبَدح و     اِح فـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ اُن الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــِّ بـــــــــــــــــَ اَب أَلـــــــــــــــــح  طـــــــــــــــــَ

  
ِس :  الَكتَدُ و  ، نقله الصاغانّي. َجبٌَل بَِمكَّةَ ، َحرسها هللا تعالى بَطَرِف الُمغَمَّ

، وعليه اقتصر صاِحُب الِكفَايَة  الكاهلُ  (5) أَو ُهما و أَعلَى الَكتف ،ه:  كَكتٍِف ، وقيل كالَكتِد ُمْجتََمُع الَكتِفَْيِن من اإِلنساِن والفَرِس ،:  الَكتَدُ و

ِمن أَْصِل العُنُِق إِلى أَْسفَِل الَكتِفْيِن ، وهو يَْجَمع الَكاثِبَةَ والثَّبََج والكاِهَل ،  الَكتَدُ :  ، والثَّبَُج ِمثلُه ، وقيل َما بَْيَن الَكاِهِل إِلى الظَّْهرِ  (5)هما  أَو ،

ما بين الثَّبَجِ إِلى ُمنَصَِّف الكاِهِل ، وقد يكون من األََسِد الذي هو السَّبُع ، ومن األََسِد الذي هو النَّْجم ، على :  الَكتَدُ :  ، وقيل كتَدٌ  كلُّ هذا

اِل  «أَْكتَاِدنَا ُكنَّا يَْوَم الَخْنَدِق نَْنقُُل التَّراَب َعلَى»:  حديث، ومنه ُكتُودٌ و أَْكتَادٌ  ج ه.التشبي  .«الَكتَد ُمْشِرفُ »وفي حديث ُحَذْيفَةَ في ِصفَة الدَّجَّ
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 .«الَكتَدِ و الُمَشاِش  َجِليلُ »:  وسلموآلهعليههللاصلىوفي صفته 

 . َوولَّوُهماألَْكتَاد له على األَْكبَاد ، فَْضالً عننَْحمِ :  ومن َسجعات األَساس

__________________ 
 : وقبله 89/  3والبيت يف جمموع أشعار العرب ج « يُقدّ :  ميد ا الذي يف األساس:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)

 عري  ألواح العظام أتلعا
 ( زايدة عن النهاية.2)
 : تقدم قريباً وقد ـ  ( يعين قوله3)

 بكابد كابدهتا وجّرت
 ( يف معجم البلدان بفتح أوله و نيه مث نون ساكنة.4)
 يف املوضعا.« هو»:  ( اللسان5)
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تاَدهمو  َأكتاَفهم ََزَموا.:  َأكح  أَدحبَروا عنهم واهنح
 .الَكتَدِ  أَي الُمْشِرفُهُ :  األَْكتَدُ و

 ْيٍم ، ويقال تَْقتُُد ، بالقاف ، وتَقَدَّم.في ديَاِر بني ُسلَ  كتَْنُصُر ؛ ع:  تَْكتُدُ وَ 

ة ، أَي َجَماَعاٌت. أَْكتَادٌ  ُهمْ و مَّ ر قوُل ذي الرُّ  :  وبه فُّسِ

ن  و  ادٌ ِإذح هـــــــــــــُ تـــــــــــــَ ا  َأكـــــــــــــح َبلـــــــــــــ َ وحضـــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــَ َ  حبـــــــــــــِ

َواســـــــــــــــــــــــِ ِ     يـــــــــِر الـــــــــبــــــــــَ خـــــــــِ َداَن الـــــــــنـــــــــ  يـــــــــح ا اآُ  عـــــــــَ  َزهـــــــــَ

  
ة أَْكتَادٌ  أَو مَّ إِثِْر  (1) [في]أَْو ِسَراٌع بَْعُضها  ، أَْكتَادٍ  َمرْرُت بِجماَعةٍ :  ، ال اْختِالف بينهم ، ولم يَْذكر الواِحَد. يقال أَْشبَاهٌ :  في قَول ذي الرُّ

أَصلُه بالدال :  ، أَي فَِرقاً وأَْرَساالً ، وقيل أَْكداداً و أَْكتَاداً  َخَرُجوا َعلَْينَا:  يقال:  ، وفي نوادر األَعرابِ  ال واِحَد لَها ، قاله أَبو َعمرو ، بَْعٍض 

 ، والتاُء لُثْغَةٌ أَو لُغة ، ولذلك أَورَده ، الجوهريُّ هناك ، فتأَّمْل ، قاله شيُخنا.

 : * ومما يستدرك عليه

 لُغَةٌ في قُتُْنَدةَ ، باألَندلس. ُكتُْنَدة

دَّةُ :  الَكدُّ :  [كدد] ك ال»في العَمل ، ومنه الَمثَل  الّشِ ك بَِجّدِ  .«بَِكّدِ

 ِء.في ُمَحاولة الشيْ  اإِلْلَحاحُ :  الَكدُّ و

زق. (2) الطَّلَبُ :  الَكدُّ و  أَي َطلَُب الّرِ

 :  ، وأَنشد للُكَمْيت يَُكدُّ َكدًّا هو:  ، يقال اإِلَشاَرةُ باإِلْصبَعِ :  الَكدُّ و

ٍة  يــــــــــَ غــــــــــح َد بـــــــــــُ نــــــــــح ُم عــــــــــِ مح أَرحُددحكــــــــــُ لــــــــــَ يــــــــــُت فـــــــــــَ نــــــــــِ  غــــــــــَ

مح و     لـــــــــــَ ـــــــــــَ ُت فـ جـــــــــــح مُ حـــــــــــُ ُددحكـــــــــــُ  اِبأَلصـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــضِ  َأكـــــــــــح

  
أِْس :  الَكدُّ و  َرأْسي. َكَدْدت ، وقد َمْشُط الرَّ

َمْغلُوب ، قال :  َمْكُدودٌ  وأَتعَبَه ، ورجل كاستََكدَّه ، الَكدَّ  َطلَب ِمنه:  اْكتَدَّهو .َكدَّه يَُكدُّه َكدَّا قدو كالَهاُوِن ، األَشياءُ  ما يَُدقُّ فِيه:  الَكدُّ و

نََّك َكدَّ :  سمعُت أَعرابيًّا يقول لعبٍد له:  األَزهريّ  الدَّبِِر ، أَراد أَنهُ يُِلحُّ عليه فِيَما يَُكلِّفه ِمن العَمِل الواِصِب إِلحاحاً يُتِْعبه. كما أَنَّ الدَّبَِر  ألَُكدَّ

ُجُل َوْجَهه َكدُّ يَُكدُّ  أَنَّ الَمَسائِلَ »:  َب أَتْعَب البَِعيَر. وفي الحديثإِذا ُحِمَل عليه وُركِ   وال تَْجعَْل َعْيَشُهَما»:  وفي حديث ُجلَْيبِيب «بها الرَّ

 .«َكدًّا

 :  ، وأَنشد ثعلبٌ  في الَجاِمِد والسائِلِ  ذلك يكون ، كاْكتَدُّه ، يَُكدُّه َء بِيَِدهنََزَع الشيْ :  َكدَّ و

ريٌَة  ثـــــــــــــــــــِ اُه كـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــَ اِدي واملـــــــــــــــــــِ ص  مثـــــــــــــــــــَِ  أَمـــــــــــــــــــُ

َرهـــــــــــا و     فـــــــــــح ا حـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ اِوُ  مـــــــــــِ اُأحـــــــــــَ َداَدهـــــــــــَ تـــــــــــِ  اكـــــــــــح

  
 أَْرَضى بالقليِل وأَْقنَُع به.:  يقول

َكةً ، الَكَدَدةُ و إِذا لَِصَق :  ُمْلتَِزقاً به بعَد الغَْرِف منها ، قال األَزهريُّ  أَْسفَل الِقْدرِ  في ما يَْبقَى:  ُساَللَةٍ  ، مثل الُكَداَدةُ و كُهَمَزةٍ ، الُكَدَدةُ و ، ُمَحرَّ

 الُكَداَدةو ، وما يَْبقَى في أَسفِل الِقْدِر من الَمرِق ، الِقْشَدةُ :  َكُساَللةٍ  ، الُكَداَدة:  في الّصحاحو الُكَداَدةُ  باألَصابع فهي فُكدَّ  الطَّبيُخ بأَسفِل البُْرَمة

 ثُْفُل السَّْمِن.: 

وِت لبني يَْربُوعِ :  الُكَداَدةُ و  بن َحنَظلَةَ ، كذا في الَمراصد. ع بالَمرُّ

ً  الَكِديدُ و الِمْلُح الَجِريُش ،:  الَكِديدُ و  بَْعَضه على بَْعٍض. الَكِديدَ  الرجُل ، إِذا أَْلقَى َكدَّدَ  بعُضه على بعٍض ، وقد َصْوتُه إَِذا ُصبَّ :  أَيضا

فهما هللا تعالَى الشَّريفينِ  الَحَرَمينِ ماٌء بَْيَن :  الَكِديدُ و َموِضٌع بالِحَجاِز على اثنيِن وأَربعين ِميالً من َمكَّةَ بين ُعْسفَاَن :  ، وفي الَمراصد َشرَّ

الشَُّراح أَنه  وَرابغٍ ، وهو الذي َجَزم به ِعياٌض في الَمشاِرق وتلميذُه ابن قَرقول في الَمَطالع ، وله ِذْكر في صِحيح البخارّي ، وذكر بعضُ 

، هكذا  (3)، ُمصغَّراً  الُكَدْيد:  والذي في ُمعَجم البكِريّ :  بين ُعْسفَاَن وقَُدْيد ، بينه وبين َمكَّةَ ثالُث َمراِحَل أَو اثناِن ، كذا نقَلَه شيُخنا. قلت
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ا بفتح الكا (4)ضبطه ، بين مكَّة والَمِدينة بَْيَن  ف وَكسر الدال ، ماٌء لبني ثَْعلَبَةَ بِن سْعِد بن ذُْبيَاَن بَِرْحَرَحاَن ، فليُْنَظر ثَنِيَِّة َغَزاٍل وأََمَج ، وأَمَّ

 هذا مع ما قبله.

 ُخِلَق َخْلَق األَْوِديَةِ  البَْطُن الَواِسُع من األَْرِض :  الَكِديدُ و

__________________ 
 ( زايدة عن القاموس.1)
 واإل اح يف الطلب.:  ( عل  هامش القاموس من نسخة  نية2)
 بفتح أوله وكسر  نيه بعده دا  وايء مهملة ا وعليها اقتصر.:  ( يف معجم ما استعجم3)
َفان.:  ( معجم ما استعجم4)  با منزلجي أُمحج وُعسح
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َسُض منها ا عن َأيب ُعبَـيحدة. (1)ِإال  أَن ه   َأوح
ً  الَكِديدُ و ى تَُكدُّ  ، ألَنها ، بالكسر كالِكدَّةِ  األَْرُض الغَِليَظةُ ،:  أَيضا بِيَده فاْنبََجس  الِكدَّةَ  فََحصَ » : الماِشَي فيها ؛ وفي حديث خالد بن عبد العُزَّ

 هي من ذلك. «الماءُ 

 أَي معروٌف من أَيامهم. ، م الَكِديدِ  يَْومُ و

لِّيَانِ :  كثَُمامٍ  الُكَدادُ و قَةُ يُؤَكل حين يَْظَهر وال  ُحَساُف الّصِ  يُتَْرك حتى يَتِمَّ.، وهو الّرِ

 :  ، وأَنشد الجوهريُّ  ُكَدادٍ  بَنَاتُ :  ، يقال فَْحٍل تُْنَسب إِليه الُحُمرُ  اسم الُكَدادُ و

اِت و  نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نح بـ ا مـــــــــــــــِ ريحٌ هلـــــــــــــــَ َدادِ عـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــكـــــــــــــــُ

زحَودِ     ِب واملــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــَوطــــــــــــــــــــــــح ُج ابل َد ــــــــــــــــــــــــِح ــــــــــــــــــــــــُ  ي

  
َوايَة:  قال الصاغانيّ   ِحَصاٌن ، والبيت للفََرْزَدق.:  ِحماٌر لهم ، على الجمع ، ويروى:  والّرِ

 ُء القليُل.، وهو الشي ُكَداَدةٌ  بَِقيَْت ِمن الَكإلِ :  ، يقال بَقَايَا الَمْرتَعِ الذي قد أُِكلَ :  األَِكدَّةُ و

 ، أَي ِسَراع. أَْكَدادٌ  قَْومٌ :  ، ال واِحَد لها ، وحَكى األَصمعيُّ  (2) فَِرقاً وأَْرَساالً :  أََكاِديدَ و أَْكَداداً  رأَيتُهمو

 :  ، وأَنشد الليث الَكْدَكَدة ، وهو ُمطاِوع ، بالكسرِ  كالِكْدَكادِ  كالَكتَْكتَِة والَكْرَكَرة والطَّْخَطَخة والطَّْهَطَهة ، اإِلفراُط في الضَِّحك.:  الَكْدَكَدةُ و

ا  و  هــــــــــــَ كــــــــــــُ حــــــــــــح ديــــــــــــٍد ضــــــــــــــــــــــــــِ ادِ اَل شــــــــــــــــــــــــــَ دحكــــــــــــَ  كــــــــــــِ

َداِد     ا حــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ّرِه َداِد ُدوَن شــــــــــــــــــــــــــــــــَ (3)حــــــــــــــــــَ
 

  
ْيقَِل الِمْدَوَس َعلَى السَّْيِف إِذا َجاَلهُ.:  الَكْدَكَدةُ و ُء ، كما في األَفعال البن القّطاع ، وهو العَْدُو البَِطي التَّثَاقُُل في الَمْشيِ :  الَكْدَكَدةُ و َضْرُب الصَّ
(4). 

 َك.أَْمسَ  ، إِذا اْكتَدَّ و الرجلُ  أََكدَّ و

ه وَخْيُره إِالَّ بِعُْسٍر :  َكُدودٌ  هو من الَمجازو  ، أَي َسلُوني فإِني أُعِطي على السُّؤال. ُمِكدٌّ  فَإِنّي ُكدُّونِي:  وكان ابُن ُهبَيَرة يقول .(5)ال يُنَاُل َدرُّ

 قَّة.وَمش لم يُنَْل َماُؤها إِالَّ بَِجْهدٍ  ، إِذا َكُدودٌ  بِئْرٌ  من الَمجاز أَيضاً ، يقالو

 ماَءاِن ِمْلَحاِن َخِشنَاِن بالَهْرَدةِ لهم. كذا في المعجم. (6)، وهي والضمة  ماٌء لبني أَبي بَْكِر بن ِكالبٍ :  كُجَهْينَةَ  الُكَدْيَدةُ و

 على أَياٍم يَسيرةٍ منها. ع قُْرَب البَْصَرة:  ، كُصَردٍ  ُكَددٌ و

 ُسلَْيٍم. في ِدياِر بني أَو واد أَو َجبَلٌ  ع:  كَجبَلٍ  ، َكَددٌ و

 أَو لُثْغَة. لغَةٌ في الَكتَد الَكَددُ و

. الُمْشطُ :  بالكسر الِمَكدُّ و  والِمَحكُّ

َدني ، أَي َطَردني َطْرداً شديداً. تََكدََّدنيو ، َكْدَكَدنِيو ، َكدَّنِي: و ، وعبارة النوادرِ  َطَرَده َطْرداً َشديداً :  تََكْدَكَدهُ و َكْدَكَدهُ و َكدََّدهو  ، وتََكرَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 بالحوافِِر. الَمْكُدودةُ  األَرضُ :  الَكِديدُ 

قُّ :  الَكديدو  :  الُمَركَّل بالقوائِم ، قال امُرؤ القَْيس الَمكدودُ  (7)التُّراُب الّدِ

لـــــــــ  الـــــــــَوَ.  اُت عـــــــــَ َ احبـــــــــِ ا الســـــــــــــــــــــــ  حٍّ ِإَذا مـــــــــَ  ِمســـــــــــــــــــــــَ

اَر     بـــــــــــَ رحَن الـــــــــــغـــــــــــُ ِديـــــــــــدِ أَثــــــــــــَ ِر  اِبلـــــــــــكـــــــــــَ رَكـــــــــــ 
ُ

(8)املـــــــــــ
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 تَُراب الَحْلبَِة.:  الَكِديدو

 عليه ، أَي َعَدا َعليه. َكْدَكدَ و

.:  َكدَّ و تَِعَب ،:  َكدَّ و  أَتْعََب ، الِزٌم ومتعّدٍ

 ِلسانَه بالكالِم وقَْلبَه بالِفْكر ، وهو مجاٌز. َكدَّ و

. «وسلموآلهعليههللاصلىِمن ثَْوِب َرسول هللِا  أَُكدُّه ُكْنتُ »:  اعنههللارضييث عائشةَ الَحكُّ ، وفي َحدِ :  الَكدُّ و  تَْعنِي الَمنِيَّ

 َحَكْكُت بها َحكَّا بإِلحاح ، وهو َمجاز.:  رأْسي وِجْلدي باألَظفار كَدْدتُ و

__________________ 
 .«إاّل أنه»بد  « أو»:  ( يف معجم البلدان1)
 أي منهزما.:  يف التكملة( 2)
 وضبطت فيه كدكاد بفتح أوله وسكون  نيه ضبرت قلم.« دون سّرها»:  ( يف التهذيب3)
 ( ويف الصحاح أيضاً.4)
 إاّل بعد عسر.:  ( يف األساس5)
 ( كذا ومل نعثر عليها.6)
 الدِّقا .:  ( يف التهذيب7)
 الذي أثرت فيه ا وافر.:  الفتور ا واملركر:  ديد ا اء كثري اجلري ا والو.قوله مسح بكسر امليم وتش:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
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 الَمغلُوب.:  الَمْكُدودو

 السَّْعُي واالجتهاُد.:  الَكدُّ و

 ، على الَمثَل. َكُدودٌ  َشغََل نَْفَسه في تَعٍَب ، وناقَةٌ :  َكدودٌ  وَرُجلٌ 

 القَِليُل منه.:  الَكإلِ  ُكَداَدةُ و

 الُمجاهدون في سبيل هللا تعالى.:  (1) الُكدَّدُ :  رووعن أَبي َعم

 ، وهذا من كتاب األَفعال. (2)ٍء ُصْلٍب ٍء يُْضَرب على َشيْ ِحَكايَةُ َصْوِت َشيْ :  الَكْدَكَدةُ و

ص إِلى مْصر يُْمألُ فيه :  الَكدُّ و ، يمانِيَة ، ولقد استظرف  الِكدَّانُ  الماُء ، والَجْمعُ إِناٌء من الَخَزف على هْيئِة األَوانِي الَمْجلُوبة من َدْيِر الباَلَّ

مامينيُّ حيث قال  :  البَْدُر الّدِ

ا  اَلهلـــــــــــــِ ا يف  ـــــــــــــِ نـــــــــــــَ ـــــــــــــ  رًا ِإنـ  َرعـــــــــــــَ  ُ  مصـــــــــــــــــــــــــــح

َن     مــــــــــَا مــــــــــِ الــــــــــِ ُدو ســــــــــــــــــــــــَ غــــــــــح ــــــــــَ ُروح ونـ ــــــــــَ دِّ نـ  الــــــــــكــــــــــَ

  

يـــــــاً و  افــــــــِ بحِس صـــــــــــــــــــــَ يــــــــِر ابلــــــــكــــــــَ اَء الــــــــنــــــــِّ َرُب مــــــــَ  َنشـــــــــــــــــــــح

َن و     وَن مــــــــــــِ َربــــــــــــُ يــــــــــــِد َيشــــــــــــــــــــــــــح ُر َزبــــــــــــِ دِّ َأهــــــــــــح  الــــــــــــكــــــــــــَ

  
 َغالَبَه.:  كادَّه ُمَكادَّةً و

.:  ، قاله أَبو ُعَمر ، وابن األَثير ، ويقال كدادة وَظْبيَاُن بن  ابن كرادة له ِوفَاَدةٌ وَخبٌَر ال يَِصحُّ

ج بن ناِجيَة بن ُمَراِد واسم كدادة وبْطن من ُمراٍد ، وه:  كدادةو ج بن  كدادة بن ُمفّرِ الحارث ، ويقال إِنه من األَزد ، وهو الحارث بن ُمفّرِ

 مالك بن َزهراَن بن َكْعب بن الحارث بن َكْعب بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن األَزد ، قاله ابُن الكلبّي.

ة بن َسلََمة  الُمَكدَّدو  :  الِكْنِدّي الصحابّي ، لُقِّب به لقولهلقُب ُشَريح بن ُمرَّ

وين و  ــــــــــــــــُ ل د وينســــــــــــــــــــــــــــــَ اِذٌ   كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِإين ل  ف

رِ     ِر والــــُيســــــــــــــــــح اَي يف الــــُعســــــــــــــــــح فـــــــ  َوتح كــــَ ا حــــَ مح مـــــــَ كــــُ  لــــَ

  
 األَْرُض الغليظةُ.:  الِكدَّةُ و ، أَي ُمنَهِزمين. أَكاِديدَ و أَكداداً  وَرأَْيُت القَْومَ 

ثان. َكْدَكَدة . وُدلَُف بن أَبي نَْصر بنَكْدَكَدة وسعُد هللا بن بَِقيَّة هللا بن  ، ُمحّدِ

ب ، قال الشاعر العُنُقُ :  الَكْردُ :  [كرد]  :  ، لُغَة في القَْرِد ، فاِرِسّي ُمعَرَّ

ارٍِم  ِديــــــــــــَدِة صــــــــــــــــــــــــــَ وِذ ا ــــــــــــَ حــــــــــــُ اَر مبَشــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــَ  فــــــــــــَ

ِة و     ــــــــــــَ َ اب ــــــــــــذ  َ ال اح ــــــــــــَ ا ب َ  مــــــــــــَ ــــــــــــ  ب طــــــــــــَ رحدِ فــــــــــــَ ــــــــــــكــــــــــــَ  ال

  
 :  وقال آخر

د ه و  َر خــــــــــــــَ عــــــــــــــ  اُر صــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــ  ا ِإَذا اجلــــــــــــــَ نــــــــــــــ   كــــــــــــــُ

لــــــــَ      ِ عــــــــَ اح يــــــــَ ــــــــَ ثـ ــــــــح اُه ُدون األُنـ نــــــــَ ــــــــح َربـ رحدِ ضــــــــــــــــــــــَ (3)الــــــــكــــــــَ
 

  
ةٌ ، قاله ، وهو َمْجثَُم الّرأِْس على العُنق ، وتأْنيُث الضَّمير على لُغِة بعِض أَهِل الِحجاز ، فإِنهم يُؤنِّثون العُنَُق ، وهي َمرُجوح أَْو أَْصلُها

 أَنه أَْصُل العُنُِق. الَكْرد والَحقيقة في:  شيُخنَا. وفي اللسان

َسْوَق العَُدّوِ في الَحْملَِة. وفي حديِث  بالَكْردِ  ساقَهم وَطَرَدهم وَدفَعَهم ، وَخصَّ بعُضهم : ُدهم َكْرداً َكَرَدهم يَْكرُ  السَّْوُق وَطْرُد العَُدوِّ :  الَكْردُ و

ا أَرادوا الدُّخول عليه لقتله  فُّهم ويَْطُرُدهم.أَي يَكُ  «بَِسْيِفه يَْكُرُدهموَ  َجعََل الُمِغيَرةُ بُن األَْخنَِس يَْحِمل َعلَْيِهم»:  ُعثَْماَن َرضي هللاُ عنه لمَّ

 ، أَي مقطوع. َمْكُرودٌ  َشاِربٌ :  القَْطُع ، ومنه:  الَكْردُ و
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وهو لَقٌَب  بن َعْمٍر وُمَزْيقَاءَ  ُكْردُ  َجدُّهم:  اختُِلف في نَسبهم ، فقيلو كقُفل وأَْقفَاٍل ، أَْكَرادٌ  ج معروف وقبائُل َشتَّى ، ِجيٌل م:  بالضمِّ :  الَكْردُ و

قها لئال تُْلبَس بعَده ،ِلعَْمٍر و، ألن ، هكذا في سائر النُّسخ  ابِن عاِمِر بِن ماِء السَّماءِ  ه كان كلَّ يوم يَْلبَس ُحلَّةً ، فإِذا كان آخر النهار َمزَّ

 : ، ويَُدلُّ له قوُل الشاِعرِ  (4)والصواب أَّن ماَء السماِء لَقٌَب لعامر 

__________________ 
 وكال ا ضبرت قلم.« الُكُدد»:  يف التهذيب( اعتمدان ضبرت اللسان ا و 1)
 ( العبارة يف الصحاح واللسان.2)
 :  وقد روي هذا البيت:  وكنا اخل قا  يف اللسان:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 كــــــــــــــــنــــــــــــــــا إذا الــــــــــــــــعــــــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــّب عــــــــــــــــتــــــــــــــــوده و 

رحدِ     ــــــــــــكــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــربــــــــــــنــــــــــــاه بــــــــــــا االنــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــا عــــــــــــلــــــــــــ  ال

  

 .«وكنا إذا القيسي ابلقاف:  وصواب إنشادهالبيت للفرزد  ا :  قا  ابن بري

 .331( مجهرة ابن حزم ص 4)
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دِّي  رٍو وجـــــــــــــَ مـــــــــــــح ا عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ي قـــــــــــــِ ـــــــــــــح َزي ـــــــــــــُن مـــــــــــــُ  َأاَن اب

مــــــــــــــــــاءِ     ٌر مــــــــــــــــــاُء الســــــــــــــــــــــــــــــــ   أَبــــــــــــــــــوه عــــــــــــــــــامــــــــــــــــــِ

  
وهو َغلٌَط ، قاله شيُخنا ، وإِنما « عامر»هكذا رواه أَهُل األَْنَساب ، كابن َحْزٍم وابن َرِشيق والسَُّهيلّي ، ويرويه النحويّون أَبُوه ُمْنِذٌر ، بدل 

وعامٌر :  ماُء السماِء. قلت:  قالوا لهلُقِّب به ألَنه كان إِذا أَْجَدب القَْوُم وَحلَّ بهم الَمْحُل َمانَهم وقاَم بَِطعَاِمِهم وشرابِهم حتى يَأْتِيَهم الَمَطُر ، ف

 ُمَزْيِقياَء ، فهما ابنا عامٍر ماِء السماِء بن حاِرثةَ الِغْطِريِف بِن امِرئ القيس الِغطريِف بن بن عاِمر وَعْمرواً  (1)ماُء السماِء أَْعقَب ِعْمَراَن 

راج بن األَزد ، والعَِقب من عمٍر وُمزيقياَء في ِسّتِ أَْبُطنٍ  ثَْعلَبَة العَْنقَاء ، وحاِرثَة ، وَجْفنَة ، وِعْمَران ، :  ثَْعلَبة البُْهلول بن مازن الّسِ

ق وُمحَ  ّرِ
األَْوُس والَخْزَرُج ، كما َحقّقناه في ُمؤلّفاتنا في هذا الفن ، وهذا الذي ذهب إِليه :  ، ومن ثَعلبةَ العنقاءِ  (3)، وَكْعب. أَوالد َعْمرو  (2)

من نَْسل َعْمٍرو ُمزيقياَء ،  ْكَراداألَ  إِن:  الُمصنّف هو الذي َجزم به ابُن ِخلِّكان في َوفَيات األَعيان ، في ترجمة الُمهلَّب بن أَبي ُصْفرة. قال

وا  :  ، قال بعُض الشعراءِ  األَكرادَ  َوقَعوا إِلى أَْرض العََجم فتَنَاَسلُوا بها وَكثُر َولَُدهم ، فَُسمُّ

ا  ُرَ  مــــــــــــَ مــــــــــــح عــــــــــــَ رَادُ لــــــــــــَ اِرٍس  اأَلكــــــــــــح اُء فــــــــــــَ نــــــــــــَ  أَبـــــــــــــح

ُه  و     ــــــــــ  ن ــــــــــكــــــــــِ رحدُ ل رِ  كــــــــــُ امــــــــــِ ــــــــــِن عــــــــــَ رِو ب مــــــــــح ــــــــــُن عــــــــــَ  ب

  
 بِيوَراسَف. (4)فَْضُل طعام  األَْكَرادَ  تَْذُكر العََجُم أَنَّ :  النّسابون. وقال ابُن قُتَيبة في كتاِب الَمعَاِرفهكذا َزَعَم 

ِقي ذبَح واحداً ويُبْ وذلك أَنه كان يَأُْمر أَن يُْذبَح له ُكلَّ يوم إِنساناِن ويتّخذ طعاَمه من لُحوِمهما ، وكان له وزيٌر يقال له أَرياييل ، فكان ي

:  وقد َضعََّف هذا القوَل كثيٌر من أَهِل األَنساِب. قلت:  واحداً يَْستَْحيِيه ويَبعُث بِه إِلى جبَِل فَاِرس ، فتوالَدوا في الِجبال وَكثُروا. قال شيخنا

اك الماِري ، َملََك العََجَم بعَد جم بن ُسلَْيمان أَلَف َسنٍَة ، وفي مفاتيحِ ال ب َدْه آك ، أَي ذو َعْشِر آفاٍت وبيوراسف هذا هو الَضحَّ عُلوِم هو ُمعَرَّ

ب أَزدها ، أَي التّنِّيُن ، للسَّلَعَتَْيِن اللَّتيِن كانَتَا له ، وقال أَبو اليقظان بن  (5) [بن عامر]بن عمِرو بن عاِمِر بن َربِيعَةَ  ُكْردُ  هو:  ، وقيل معرَّ

َمةُ محّمد أَفنديفاض األَْكَرادِ  َصْعَصعَةَ ، وقد أَلََّف في نََسب ، وذكر فيه أَقوالً مختِلفَةً بعُضها ُمصاِدٌم للبَْعِض ،  الُكْرِديّ  ُل عصِره العالَّ

ح فيه أَنه بن َكْنعَاَن بن كوش بن حام بن نوح ، وهم قبائُل كثيرةٌ ، ولكنهم يَرِجعُون إِلى أَربعِة قبائَل ،  ُكْرد وَخبََط فيه َخْبَط َعْشَواَء ، وَرجَّ

 الُهم.ن والكوران والكلهر واللّر. ثم أَنّهم يتَشعَّبون إِلى ُشعوٍب وبُطوٍن وقَبَائَل كثيرةٍ ال تُْحَصى ، ُمتغايَِرةٌ أَلِسنتهم وأَحوالسورا

ه ا:  ثم نَقََل عن مناهج الفكر ومباهج العبر للُكتْبِّي ما نَصُّ ْوَن أَ  الُكْردُ :  (6)فقال ابُن ُدَريٍد في الجمهرة  األَكرادُ  أَمَّ بو هذا الِجيِل الذين يُسمَّ

بن عمرو  ُكْرد هو:  الكلبِّيِ  [ابن]بن َصْعَصعَةَ. وقال  [ربيعةَ بِن عامر:  بن]بن عمِرو بن عامر  ُكْردُ  بِاألَكراد ، فزعَم أَبو اليَقظاِن أَنَّه

َق أَهُل اليَمن أَْيِدي َسبَا. ا كان َسْيُل العَِرم ، وتَفَرَّ  مزيقياَء. وقعوا في نَاِحيَِة الشََّمال لَمَّ

ن من ولَد َربيعةَ بِن نِزاٍر ، ومنهم َمن يزعم أَنهم من َولَِد ُمَضَر بن نِزاٍر ، ومنهم م األَكراد ومن الناس َمن يَزعم أَن:  (7)وقال المسعوديُّ 

بن َكْنعَاَن بن ُكوش بن حام. والظاهر أَن يكونوا من نَْسِل ساٍم ، كالفُْرِس ، لما َمرَّ من األَْصل ، وهم طوائف َشتَّى ،  ُكْردِ  زعم أَنهم من ولد

نية والجاوانية والمعروف منهم السورانية والكورانية والعمادية والحكارية والمحمودية والبختية والبشوية والجوبية والزرزائية والمهرا

َجم والرضائية والسروجية والهارونية واللرية ، إِلى غير ذلك من القبائل التي ال تُْحَصى َكثَْرةً ، وبالدهم أَرُض الفاِرس وعراُق العَ 

والذي نقل البُلبيسّي  : لتفي كتابه. ق الُكرديّ  ، انتهى كالُم المسعودّي ونقله هكذا العالمة محمد أَفندي (8)واألَذربيجان واإِلربل والَمْوِصل 

بن وائل ، انفردوا  (9)، فمنهم من رأَى أَنهم من ربيعة بن نزار بن بكر  األَكراد هكذا تنازَع الناس في بدءِ :  عن المسعودّي نّص عبارته

 ً  في الجبال قديما

__________________ 
 (.ابن حزم)( هو عمران الكاهن ا مل يعقب 1)
 قاله ابن حزم.( واله ا ارث 2)
 ذهر وهو وائر ا ووادعة ا وأبو حارثة ا ومالك.:  ( وذكر ابن حزم أيضاً يف أوالده3)
 .«طعم»( ابألصر 4)
 ( زايدة عن التكملة.5)
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 ا والزايدة املستدركة عنها. 255/  2( اجلمهرة 6)
 ا.. وسرتد عبارته الجي نقلها البلبيسي أكثر دقة مما ورد هن133/  2( مروج الذهب 7)
 من املذكورات إذ هي أعالم.« ا »الفارس واألذربيجان واألربر هكذا يف النسخ والصواب إسقاط :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
 ومثله يف مجهرة ابن حزم.« معد بن عدانن» 133/  2( يف مروج الذهب 9)
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ا ومنهم من  ُكردية  مة ا وولَد كّر نوع منهم لغة هلما فجاوروا الُفرس فحالت لغتهم ِإىل الُعج (1) اٍ  دعتهم ِإىل ذلك 
انفردوا قدمياً لدماٍء كانت  (2) [بن هوازن]بن مرد بن صــــــــعصــــــــعة  ُكرد  رَأ  َأهنم من ولد مضــــــــر بن نزار ا وَأهنم من ولد

اَن ا ومنهم من رَأ  َأهنم من ولد ربيعة بن مضــــر  ا فحالوا  (4)اعتصــــموا ابجلبا  طلباً للمياه واملرع   (3)بينهم وبا غســــّ
بن ِإســــــــــــفنداير بن منوجهر ا ومنهم من َأ قهم ِ ماِء  كرد  عن العربية ملن جاورهم من األُمم ا وهم عند الُفرس من ولد

مَ  منه فعِلقن املنافقات عل  ابجَلســــد املعروف الشــــيطانُ  وقض حا السللالمعليهان ســــليم  فلما ا املؤمنات منهن وُعصــــِ
قاله الرشاطي عن أَبيه ا انته  مث قا   الكردي منهم ميمون بن جاابن أَبو بصري .(5)ِإىل اجلبا   اكردوهن:  قا  وضعحن

عل  وجه اأَلرض يكون رُبعه ِجنّياً ا وذلك أَلهنم من  كرديّ   ّن ا وكرمن اجل الكرد وقير َأصــــــــــر:   مد أَفندي املذكور
 ا العجم ِإىل وهربوا السالمعليهعصــ  قوم من العرب ســليماَن :  نســر بِلحقي  ا وبلقي  ابالتفا  أُمها ِجنّية ا وقير

ا وقا  أَبو املعا النســـفّي يف حبر  اأَلكراد منها فتناســـلت ا السللالمعليه لســـليمان رجر اشـــرتاها كان  َجَوارٍ  يف فوقعوا
ابطٌر ال َأصر له ا  اأَلكراد نهام وحصر فيها وتصرف السالمعليهما قير ِإن اجليّنّ وصر ِإىل حرم سليمان :  الكالم

ه : انته . قلت ابة يف آخر املقدمة الفاضــلّية عند ِذكر ولد شــاخل بن أَرفخشــذ ما نصــ  والعقب  : وذكر ابن اجلواين النســّ
ا هذا عل  َأحد األَقوا  ا  ابأَلكراد بن فارســـــــــان جد القبيلة املعروفة َأكراد من فارســـــــــان بن َأهلو بن أَرم بن أَرفخشـــــــــذ

بن مرد بن عمرو بن صـــــعصـــــعة بن معاوية بن بكر بن َهَوازن بن منصـــــور بن  ُكرد  وَأكثر من يَنســـــبهم ِإىل قي  ا فيقو 
فة بن قي  َعيالن بن راً جُمَر  ابســر بن ضــّبة جّد الد يلم  ِعكرمة بن َخصــَ ُمضــر بن نِزار بن معّد بن عدانن ا وُ رِي َعمح

لد. قا  لد فيها ما َأوح باً أَلهله ا فَبوح وعليه اعتمد اأَلرقطي  النســـابة يف شـــجرته. ومن :  يف خروجه ِإىل بالد العجم مغاضـــِ
بائر والبطون البن اجلواين املذكور ا وفيما ذكران كفاية ا و  أَراد الزايدة عل  ذلك فعليه بكتاب اجلوهر املكنون يف الق

 َأعلم.
ْبَرةُ ِمن الَمَزارعِ :  الُكْردُ و وهو مما وافق  : ، قال الصاغانيّ  (6) ُكُرودٌ  والجمع الواحدةُ بهاءٍ  معرب ، وهي الَمَشارات ، أَي َسواقيها ، الدَّ

 كالدَّْشِت والسَّْخت.كالَم العرب من كالم العجم ، 

 .الُكْرِديّ  بن عبد هللا (7)بفارَس ، منها أَبو الحسن علّي بن الحسن  ة بالبيضاءِ :  الُكْردُ و

ٌث ، وكذا محّمد بن بن القاسم ُكْرِدين ، وأَظُّن هذا تصحيفاً من بُن القاِسم ُكْردُ و . ُكْردِ  ُمَحّدِ  اإِلْسفََرايِنِيُّ

 بالتّصغير. الُكَرْيِدّيِ  ابنَعقيل المعروف ب ُمَحمد بنو

ُمَحّدث ، هكذا ساق هذه األَسماَء الصاغانيُّ في تَكملته ، وقلَّده المصنف ، والذي في التبصير  واسمه عبُد هللا بُن القاِسمِ  لقب ُكْرِدينُ و

ى بعبد هللا بن القاسم يعرف بُكوِرين ، ويكنى أَبا عبيدة ، وأَما ابن  فاسمه ِمْسمع ، فتنبَّْه لذلك. ينُكْردِ  للحافظ أَن الُمَسمَّ

ً و القْطعَةُ العَِظيمةُ من التَّْمِر ،:  ، بالكسر الِكْرِديَدةُ و  :  ، أَي التَّمِر ، عن السيرافّي ، قال الشاعر ُجلَّتُه هي أَيضا

تح لــــــــــــــه   نح كــــــــــــــانــــــــــــــَ َح مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ رحِديــــــــــــــَدهح أَفـــــــــــــــح  كــــــــــــــِ

يـــــــــــــــَدهح     َو َ ٍن جـــــــــــــــِ ا وهـــــــــــــــح هـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ُر مـــــــــــــــِ  أيحكـــــــــــــــُ

  
 :  الهيثمأَنشد أَبو 
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َرهح  ـــــــــــــح ا أِبُط رًا هلـــــــــــــََ دح ـــــــــــــِ تح ق حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ل دح َأصـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــَ  ق

تح  و     غــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــَ رحِديــــــــــــــــــــــَدةً أَبـــــــــــــــــــــــح رَهح  كــــــــــــــــــــــِ دح  وفــــــــــــــــــــــِ

  
 : ، األَخير بالكسر ، قال الشاعر ِكَرادٌ و َكَراِديدُ  ج ، كذا في الصحاح ، ِمْن َجانِبَْيَها ِمن التَّْمرِ  أَي الُجلَّةِ  ما يَْبقَى في أَْسفَِلها:  الِكْرِديَدةُ  أَو

__________________ 
 دعتهم إىل ذلك األنفة.:  ( مروج الذهب1)
 ( زايدة عن مروج الذهب.2)
 ربيعة ومضر.:  ( مروج الذهب3)
 واملراعي.:  ( مروج الذهب4)
 اكردوهن إىل اجلبا  واألودية ا فربتهم أمهاهتم وتناكحوا ا وتناسلوا ا فذلك بدء نسب األكراد.:  ( يف مروج الذهب5)

 أخر  وردت يف مروج الذهب ا أحجمنا عن ذكرها طلباً لالختصار ا ارجض إليها هنا . ومثة آراء

 .«. و مض ُكرحداً .. الُكرحدةُ »:  ويف التهذيب« املشارة من املزارع و مض ُكرحداً :  الُكرحد»:  ( يف اللسان6)
 .«ا سا بن عبيد   الكردي»:  ( اللباب7)
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َدات  ُم  (1)لـــــــلـــــــقـــــــاعـــــــِ كـــــــُ فـــــــَ يــــــــح َن ضـــــــــــــــــــــَ عـــــــح فـــــــَ نــــــــح  فـــــــال يــــــــَ

اِت و     يـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــِ اَلت بـــــــــــــــــَ رَاِديـــــــــــــــــدِ اآكـــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ

  
ٌث ثِقَةٌ  َكْرِديدٍ  وعبُد الَحِميِد بنُ  ، بالكسر ، عن الصاغانّي. كالِكْرِديَةِ  يَاِدّي. ُمَحّدِ  ، وهو صاحب الّزِ

 هورة.الطائِفَِة المش الُكْردِ  ومنه اشتقاق:  ، قيل َطاَرَدهُ وَدافَعَه:  كاَرَدهُ و

 * ومما يستدرك عليه.

 ، أَي بقَفَاه ، أَورده األَزهري في رباعّي التهذيب. َكْرَدنِهو ُخْذ بِقَْرَدنِه:  يقال

 ، بفتح الكاف ، هكذا ضبطه حمزة بن يوسف السهمّي ، ُمحّدث ، رَوى عن أَبي بكر اإِلسماعيلّي. الَكْرِديّ  وأَبو علّي أحمد بن محمد

 الواِسطّي ، بالّضم ، ثِقَةٌ ، عن يَزيَد بن هاروَن. ُكْرِديّ  وجابر بن

 ماٌء لبني ِكالب في َوضحِ َحِمى َضِريَّة.:  ، بالفتح الَكْردو

ث. كردان ومحّمد بن أَحمد بن  ، محّدِ

 ، بالكسر ، َولَي قضاَء أَصبهاَن ، وحّدث عن حّماد بن َمْسعَدة ، ذكره أَبو نُعيم في تاريخه. ِكْرِدينِ  مر بن الخليل أَبووعُ 

 ّدثون.، ُمحَ  الِكْرِديديّ  ، وُعمر بن عبد هللا بن إِسحاق الِكْرِديِديّ  ، وأَبو بكر أَحمد بن بدران الِكْرِديديّ  وأَبو الفضل أَحمد بن عبد المنعم بن

 وأَْسَرَع ، أَو قاَرَب الَخْطَو ، كَدْربََك. َجدَّ فِيه إِذا:  ، أَهمله الجوهريُّ وصاحُب اللسان ، وقال الصاغانيّ  َكْربََدةً  في َعْدِوه َكْربَدَ :  [كربد]

 الميُم ُمنقبلة عن الباِء كَدْرَمك.:  ت، قل َعَدا إِذا:  ، أَهمله الجوهرّي وصاحب اللسان ، وقال الصاغانيّ  في آثاِرِهم َكْرَمدَ :  [كرمد]

وهي  الِكْرِديَدةُ  إِنها لغة في:  ، أَهمله الجوهرّي والجماعةُ ، وقال الصاغانيُّ استطراداً في تركيب ك ر د ، بالكسر الِكْرِكيَدةُ :  [كركد]

 الِقْطعَةُ العظيمةُ ِمن التَّْمِر ، كما تَقدََّم.

 وال أَدري ما َحِقيقَةُ َعربِيَّتِه.:  قال (2) ع:  أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن ُدَريد هو ، بالفتح َكْزدٌ :  [كزد]

لم :  ، بالضم ُكُسوداً و ، بالفتح ، َكَساداً  ، يَْكُسد فعل، اللغة األُولى هي المتداولَة المشهورة وال كنََصر وَكُرم المتَاُع وغيُره ، َكَسدَ :  [كسد]

لَعِ واألَْسواِق ، الَكَساد أَصل معنَى:  ، وفي التهذيب يَْنفُقْ   َكَسدتو كاِسَدةٌ  وِسْلعَةٌ  َكِسيدٌ و كاِسدٌ  فهو هو الفَساد ، ثم استعملوه في َعَدم نَفَاق الّسِ

في سائر النُّسخ بالرفع ، بناًء على أَنه  (3) أَْكَسدَ و ، َكَسادٍ  ، بال هاٍء ، وكأَنهم قَصدوا النَّسَب ، أَي ذات كاِسدٌ  ُسوقٌ و ، تَْكُسد َكَساداً  السُّوقُ 

:  ُسوقهم ، كذا في اللسان ، وعبارة ابن القطاع َكَسَدتْ :  القَْومُ  أَكسدَ و معطوف على ما قبله ، والصواب أَنه ُجملةٌ مستقِّلة مستأْنَفة ، أَي

حوا (4) ُسوقُهم أَْكَسَدتْ  كذا قولهمو ، الَكساد صاروا إِلى:  القومُ  أَْكَسد  القوم رباعيّاً ، أَكسدَ :  وهذا خالف ما عليه األَئمة ، فإِنهم صرَّ

 سوقهم ثاُلثيّاً. كَسَدتْ و

 :  ، وبه فُّسر قول الشاعر الدُّونُ :  الَكِسيدُ و

ٍة  ٌت أِبُُرومـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــِ يٍّ اَنب ر  حـــــــــــــــــــــَ  ِإذح كـــــــــــــــــــــُ

ٌد و     اجــــــــــِ مــــــــــَ اِه فــــــــــَ ــــــــــِعضــــــــــــــــــــــــَ َت ال ــــــــــح ب ــــــــــَ ــــــــــدٌ نـ ي  َكســــــــــــــــــــــــِ

  
ذ :  قال ابن بَّريّ   الُحَكماِء. (5)البيت لُمعَّوِ

 ، لغة فيه ، عن الصاغانّي. القُْسطُ :  بالّضم الُكْسدُ و

 ، عن الصاغانّي. رَجعَْت إِليها:  الغَنَُم إِلى الغَنَمِ  اْنَكَسَدتِ و

 فسكون ففتح المثناة الفوقيّة وسكون الغين بالضمِّ  الّصيرفّي أَبو محمد ، الَخطَّابِيُّ  بن عبد هللا ُكْشتَْغَدى:  [كشتغد]

__________________ 
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 القاعدات.:  ويف الصحاح« قوله للقاعدات الذي يف اللسان القاعدات فليحرر»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 .260/  2ض. وانظر اجلمهرة ( قيده صاحب معجم البلدان ابلفتح مث السكون ا اسم موض2)
 .«وأكسدوا»:  ( يف القاموس3)
 ا كبهنا شرح لقوله وأكسدوا ا أي أكسد القوم.« وأكسدوا كسدت سوقهم»:  ( يف القاموس4)
 ( كذا ابألصر ا وهو معاوية بن مالك ا ويرو  معّود ابلدا  املهملة ا وقد تقدم يف عود.5)
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ر ا والن ِجيب  َرَوايَ   مد ا وابـحُنه اجلماعة ا وهو ُ َدِّث اوفتح الدا  املهملة ا َأ له  ا رو  عن ِإلاعير بن َأيب الُيســــــــــــــح
َ ابلقاهرة ســـنة  يوخه ا 717ا َرّايّن ا وغري ا وتـُُويّفِ بحكّي يف ُمعجم شـــُ ا رو  عن  َرَويـحَنا عن َأصـــحاهِبما ذكره الّتقّي الســـ 

تَـغحَد    ّمد بن اُج الدين ُعَمُر البَـلحِقييّن ا وهو شـــيخ املصـــّنف ا كما َأشـــار ِإليه يف بـَلحِقا ا وكذا شـــيُخ اإِلســـالم ســـر  ُكشـــح
بحكي  ا وهو شــــــــــيخه أَيضــــــــــاً ا وأَبو العباس َأمحد بن تَـغحَد   الســــــــــ  . َحد ث عن الن جيب ا كَبخيه ا وعنه أَبو املعاد ُكشــــــــــح

َنة عن  ّمد وَأمح حح تَـغحَد   د ابينّ اَ الِوّي ا ورو  أَبو الفرج بن الشــِّ ا و ا عن الن جيب ا مث ِإن هذه اللفظة تُركّية ا  ُكشــح
 وح   تركيبها قوش دوغدي َأي ُوِلد يف الّصباح ا مثّ صارت ِإىل ما َتر .

ً  قََطعَه بأَْسنَانِهِ :  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن ُدريد أَي َكَشَده يَْكِشُده َكْشداً :  [كشد]  والِقثَّاِء ونحِوهما. َزرِ كقَْطعِ الجَ  قْطعا

 ، والفَْطُر ، والَمْصُر ، سواٌء ، وهو الَحْلُب بالّسبَّابة واإِلبهام. الَكْشدُ :  ، قاله الليُث ، وقال ابُن ُشَميل َحلَبَها بِثالث أَصابِعَ :  الناقَةَ  َكَشدَ و

 ، عن ابن ُدريد. َحبٌّ يُْؤَكلُ :  ، بفتح فسكون الَكْشدُ و

 اللَّبََن. فَتَُدرُّ  َكْشداً  ، أَي تُْحلَب ، تُْكَشدُ  ناقَةٌ :  ، كَصبور الَكُشودُ و

ً  الَكُشودُ و يِّقَةُ اإِلْحِليلِ :  أَيضا  ، قاله ابُن ُشَميل. القَِصيَرةُ الِخْلفِ :  من النُّوق الضَّ

الَواِصلُوَن  ، وقد سقطت الواو من بعض النُّسخ ،  علَى ِعيَاِلهمالَكثِيُر والَكْسِب ، والكادُّونَ :  ، بضمتين الُكُشدُ :  عن ابِن األَعرابّيِ و

َكة. َكَشدٌ و َكُشودٌ و كاِشدٌ  أَْرَحاَمهم ، الواِحدُ   ، األَخير ُمَحرَّ

ْبَدة ، وهي الِكْشَطة ، أَي الِكْشَدة أَْخلَصَ :  أَْكَشدَ و  .(1) الزُّ

 : * ومما يستدرك عليه

 َمْنده بن قاسم َجدُّ :  الشين وكسر بالضمّ  ، وُكوِشيد. تعالى هللارحمهةٌ من َعبَدة الَكواكِب ، استدركه شيُخنا طائف:  ، بالضمّ  الُكْشَدانِيُّونَ 

 .الُمَحّدث األَصبهانيّ 

 ، وهذه َضبطها الصاغانيُّ بالضّم. القَاُروَرةِ َطبَُق :  بهاءٍ  الَكْعَدةو الُجَواِلُق ،:  (2)، بالفتح ، أَهمله الجوهرّي ، وفي اللسان  الَكْعدُ :  [كعد]

ب فارسيٌّ  الِقْرَطاسُ :  هو:  ، بفتح الغين ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانيّ  الَكاَغدُ :  [كغد]  ، وسيأْتي الكالُم عليه إن شاَء هللا تعالى. ُمعَرَّ

 :  أَنشد ابَن األَعرابيّ  كالتَّْكِليدِ  بَْعٍض ، وفي بعض النُّسخ إِلى ِء بَْعِضه َعلَىَجْمُع الشي:  الَكْلدُ :  [كلد]

مح  اَرهـــــــــُ يـــــــــَ ا خـــــــــِ نـــــــــَ ـــــــــح رَتَيـ وا واشـــــــــــــــــــــــح نـــــــــ  عـــــــــَ ا ارحجـــــــــَ  فـــــــــلـــــــــمـــــــــ 

ِديــــــــــِد و     اَر  يف ا ــــــــــَ اُروا ُأســــــــــــــــــــــــَ َداســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــ  كــــــــــَ  مــــــــــُ

  
ْلُب بال:  الَكلَْنَدىو بالتَّْحِريك الَكلَدُ و ، ألَنََّها ال تَْحِفر ُجْحَرَها إِال في األَْرض  َكلََدةٍ  َضبُّ :  ، والعرب تقول كالَكلََدةِ  ، َحًصى (3) الَمَكاُن الصُّ

ْلبَةِ   بهاٍء. ، َكلََدة واِحُدها أَو قِْطعَةٌ منها َغِليَظة ، األََراِضي الغَِليَظةُ  هو اآلَكاُم ، أَو:  الَكلَدو ، وهي بهاءٍ  النَِّمرُ :  الَكلَدُ و الصُّ

ْبعَانِ  ، بالتحريك ، َدةَ َكلَ  أَبُوو  ، َجمع َضبُعٍ ، الحيوان المعروف. ُكْنيَةُ الّضِ

ِه وكان أَسوَد ، خَدَم صفواَن وأَسلَم بُعَْيَده ، له حديث في ج ْبُن َحْنبَلٍ  َكلََدةُ و امع التِّرمذّي الغَسَّانّي ، وقيل األَسلمّي ، أَخو َصْفَوان بن أَُميَّة ألُمَّ

 وغيره.

ني ، وهو المشهور بالطّب ، ألَنَّه سافََر ، واختُلف في الثا َصحابِيَّانِ  بن َعمرو بن ِعاَلجٍ الثّقفّي مولَى أَبي بَكرةَ الثقفّي ، َكلََدة الَحاِرث بنو

بَّ ، واشتهر فيه ، ونال به ماالً ، وأَدرَك اإِلسالَم  إِلى فارَس ، وتَعلّم هناك الّطِ
(4). 
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من أَشراف ، وهو من الُمَؤلَّفَة قُلوبُهم ، وكان  َكلََدة ، وفي مختصر االستيعاب هو الحارث بن الحارث بن َطبِيٌب للعَربِ  َكلََدة الحارث بنو

.  قَومه ، وهو أَيضاً صحابيُّ

__________________ 
 إخالص الز بحدة.:  اإلكشاد:  ( يف التكملة1)
 ( مل ترد املادة يف اللسان.2)
 من غري حص .:  ( الصحاح واللسان3)
 وهو والد ا ارث اآيت ذكره. (أسد الغابة)( مل يصح إسالمه ا وقد مات أو  اإلسالم 4)
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بَِعّي الذُّْهِلّي ، نزَل الُكوفَةَ ، له ُصْحبةٌ ، رَوى عنه أَبو وائٍِل وِسَماك بن َحْرب. َكلََدة لحارث بن حّسان بنا : * وفاته  البَْكِرّي الرَّ

 .(1)، هو وأَبوه وَجدُّه  ، ثاَلثَتُهم ُشعراءُ  َكلََدةَ  ِضَراُر بُن فَُضالَةَ بنو

ب ع:  الَكلَْنَدىو ، كالَكلََدةِ. األََكَمةُ :  الَكلَْنَدىو اُر بن الُمَضرَّ  :  بعَُماَن قال َسوَّ

اِدَ  ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــَ ـــــــــــــال أَنحســـــــــــــــــــــــــــَ  ل َد ف ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــكـــــــــــــَ  اِبل

انِ     ِش فــــــــــــــَ يــــــــــــــح ر  هــــــــــــــذا الــــــــــــــعــــــــــــــَ َا وكــــــــــــــُ نــــــــــــــِ  فــــــــــــــَ

  
 ، بالياِء بدل الدال. ، كالُمْكلَْنِدي (2) العَِظيمُ  الَخْلقِ  الشَِّديدُ :  الُمْكلَْنِددُ و

 ، إِذا َغلَُظ ، كاْعلَْنَدى. اْكلَْنَددَ و البعيرُ  اْكلَْنَدىو (3) [َكتََكلَّدَ َغلَُظ واْشتَدَّ ] ، إِذا اْكلَْنَددو الرُجلُ  اْكلَْنَدى عن اللِّْحيَانيّ و

م به بعُضهم فقال ُمْكلَْنِددٌ و ُمْكلَْندٍ  واْشتَدَّ ، وبَعيرٌ  َصلُبَ  : اْكلَْنَدىو اْكلَْنَددَ و أَْلقَى عليه بِنَْفِسه ،:  علَيه اْكلَْنَددَ و  الشديد.:  الُمْكلَْنِدي:  وَعمَّ

 ، َذكَرهُ األَزهرّي في الرباعّي أَيضاً. تَقَبََّض واْمتَنَعَ :  الرجلُ  اْكلَْنَددَ و

 هكذا ذكروه. قَِديمٌ :  َكالدٌ  ِذيخٌ و

 : * ومما يستدرك عليه

جلُ  تََكلَّدَ  َر.:  الرَّ  َغلَُظ لَحُمه وتَغَزَّ

 الِمْفتَاح أَو الِخَزانَةُ ، كاإِلْقِليد ، وقد تقّدَم.:  ، بالكسر اإِلْكِليدو

، منها أَبو  َكلُودا:  ويقال : داُر َمملكة الفُْرس بِالعراق ، قال الّرشاطيّ :  ، بالفتح ، ومنهم من ضبطه بإِعجام الذال ، قال المسعوديُّ  َكْلَواَداو

كة ،  الَكلَِديّ  يُّوس بن ِرْزق هللا بن بَيَّان ، ُوِلد بمصر ، ثِقَةٌ ، عن عبد هللا بن صالح كاتِب اللْيث وغيره. وزياد بن أَبي سفيانمحمد حَ  ، محرَّ

ه ُسَميَّةَ ، وكانت جاريةَ َطبيِب العَرب الَمْذُكور ، وكذلك أَبو بكرةَ   خو زياٍد ألُّمه ُسَميَّة ، ويقال لهنُفَْيع بن الحارث أَ  (4)نْسبة إِلى َمْولَى أُّمِ

 أَيضاً لذلك. الَكلَديّ 

 طائفةٌ من َعبََدة الكواكب.:  ، بالضمّ  الُكْلَدانِيُّونو

 قرية بِبَُخاَرا ، وبالّضّم محلَّة بمدينة َكْرمينِيَةَ قُْرَب َسَمْرقَْند.:  (5) َكاَلبَادَ و

 اسُم َرجٍل. َكْلهَدةو ، ِمن ُكنَاُهمْ  هو : ، أَهمله الجوهرّي ، وقال األَزهريّ  َكْلَهَدةَ  أَبو:  [كلهد]

:  اعنههللارضيوبقاُء أَثَِره ، وفي حديث عائشةَ  تَغَيُُّر اللَّْوِن وَذَهاُب َصفَائه:  بالتَّْحِريك الَكَمدُ و ، بالفتح ، الَكْمدُ و ، بالضمّ  الُكْمَدةُ :  [كمد]

 .«ِشقَّها األَْيَمن فتُْكِمدُ  يََدْيَها بِإِحَدى رأِْسها على فتَُصبُّ  بيَدَها الماءَ  تَأُْخذُ  اإِْحَدانَ  كانَتْ »

َكةً  الَكَمدُ و  ال يُستطاُع إِْمَضاُؤه. الُحْزُن الشديدُ :  ، ُمَحرَّ

،  َكِمدَ  أَي من الُحْزن الشديد ، َمَرُض القَْلب ِمْنهُ :  الَكَمدُ و هو أَشدُّ الُحْزِن. : الُحْزن الَمْكتوم ، وفي المحكم:  (6)وفي الصحاح واألَساس 

 .َكِميدٌ :  زاد ابن ِسيَدهو عاِبٌس َمْهُموم ، َكِمدٌ و كاِمدٌ  فهو َكَمداً  ، كفَِرحَ 

هُ :  الُحْزنُ  أَْكَمَدهو  اللوِن. أَْكَمدُ  ءٌ ، ناِدٌر ، وشيْ  َمْكمودٌ  فهو َغمَّ

 فتغيََّر لَْونُه. الثَّْوُب أَْخلََق واْماَلسَّ  َكِمدَ :  في األَساسو

اُر ، َكَمدَ و ُن وتُوَضُع  َدِسَمةٌ  أَيضاً ِخْرقَةٌ َوِسَخةٌ  الِكَمادُ  أَي ، كِكتَاب ، وهي الِكَمادُ  واالسم ، َدقَّ الثَّْوبَ :  ُكُموداً و َكْمداً  ، كنََصرَ  القَصَّ تَُسخَّ

يح وَوَجعِ البَْطن ِشّدةِ  من ، أَي بتلك الِخْرقةِ  يَْشتَِفي بها ، أَي َعلَى َمْوِضع َوَجِعه على الَمْوُجوعِ  ، ناِدر ، هذا  َمكمودٌ  فهو أَكَمَده ، وقد الّرِ

 ، أَي بالِكَماَدةِ ونْحِوها ، يقال تَْسِخينُه بها:  العُْضوِ  تَْكِميدُ و ِء ،، بزيادة الها كالِكَماَدةِ  محلّه ، واْستَْعمله الُمصنّف بمعنى الَمْهُموم ، كما سبق

ْدتُ  ْنتَ  َكمَّ  فاُلناً إِذا َوجَع بعُض أَعضاِئه فَسخَّ
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__________________ 
 .172( املؤتلف واملختلف ل مدي ص 1)
 ويف اللسان فكاألصر.« الغلية»:  ( يف القاموس2)
 ( زايدة عن القاموس.3)
 انظر مروج الذهب.« بكر»ابألصر  (4)
 ابلفتح والباء املوحدة وآخره ذا  معجمة.:  ( يف معجم البلدان5)
 (.كمد)( مل يرد هذا املعىن يف األساس 6)
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َه ولبـَعحَت عل  َموحِضض الَوَجض فَيِجد له راَحًة.  له ثـَوحابً َأو َغريح
َده العاِص  بن َسعيدَ  عادَ  وسلموآلهعليههللاصلى َرأَْيُت َرُسوَل هللاِ »وفي حديِث ُجبَْيٍر بن ُمْطِعم  أََحبُّ إِليَّ  الِكَمادُ »:  وفي الحديث «بِخْرقَةٍ  فَكمَّ

 أَن تُْؤَخَذ ِخْرقَةٌ فَتُْحَمى بالنّاِر وتُوَضع على َمْوِضع الَوَرِم ، وهو َكيٌّ من غيِر إِْحَراٍق.:  الِكَمادُ  وقال َشِمٌر. «ِمن الَكّيِ 

 الذََّكُر.:  كغُلُبَّةٍ  الُكُمدَّةُ و

 َغليظ.:  ُكُمدٌّ  َذَكرٌ وَ 

اُر الثَّْوَب ، إِذا لم يُنَقِِّه ، كذا في اللسان واألَساس  أَْكَمدَ و  .(1)الغَسَّاُل والقَصَّ

، عن  الَكْمَرِديّ  ، منها أَبو َجعفر ْندَ ة بَِسَمْرقَ :  هي:  ، أَهمله الجوهرّي وصاحب اللساِن ، وقال الصاغانيّ  (2) ، كَجْعفَر َكْمَردُ :  [كمرد]

 السََّمْرقَْنِدّي. (3)ِحبّان بن ُموسى ، وعنه أَبو نَْصر الفَتُْح بن عبد هللا الواعظي 

ْهَدةِ  الكبير الغَليُظ العَِظيمُ :  هو:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال أَبو َعمرو ، كقُْنفُذٍ  الُكْمُهدُ :  [كمهد] بالضّم وتَشديد الِميم المفتوحة  (4) الُكمَّ

 :  ، وهي الَحَشفَة ، وتشديُد الدال لُغَةٌ فيه قال الشاعر أَو الفَْيَشلَة ، وهي الَكْوَسلَةُ ، عن كراع ، أَي الَكَمَرة وسكون الهاِء وفتح الدال ،

د هح  وحهــــــــــــــَ ــــــــــــــَ حــــــــــــــَ  ثـ َت الضــــــــــــــــــــــــــــ  ٌة َوقــــــــــــــح و امــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  نـ

نح َدائـــــــــــهـــــــــــا     ا مـــــــــــِ اُ هـــــــــــَ فـــــــــــَ د هح شـــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــَ مـــــــــــح  الـــــــــــكـــــــــــُ

  
 .(5)واْكَوَهدَّ ، وذلك إِذا أَصابَه مثُل االْرتِعاِد إَِذا َزقَّه أَبوه  اْقَمَهدَّ  : الفَْرخُ  اْكَمَهدَّ و وقد يجوز أَن يكون ُغيِّر للضرورة.

 : * ومما يستدرك عليه

 اْرتَعََش ِكبَراً.:  الرُجلُ  اْكَمَهدَّ 

 َمْنَظُره ، وذكره األَزهريُّ في الذال المعجمة ، وسيأْتي. قَبِيحٌ  ، أَهمله الجوهريُّ والَجماَعة ، أَي ، بالضمّ  ُكنَابِدٌ  َوْجهٌ :  [كنبد]

، كَدَخل ، كما في األَساس ، وضبطه في البصائر بالَكْسر ، من َحّدِ َضَرب ،  َكنََدها يَْكنُُدها َمْصَدر ُكْفَراُن النِّْعَمةِ :  ، بالضمّ  الُكنُودُ :  [كند]

ْنساَن ِلَربِِّه َلَكُنود  )قال هللا تعالى في كتابه العزيز و .َكنَّادٌ و لَكنُودٌ  . وإِنهَكنَد فالن إِن سأَْلته نََكد ، وإِن أَْعَطْيته:  قولوت  هو (6) (ِإنَّ اإْلِ

لََكفُوُر ، :  ، معناه لََكنُودٌ  قال الّزّجاج ،و ، كالَكنَّادِ  بالنِّْعَمة الَكفُورُ  معناه:  وهو أَحسن ، وقال الكلبيّ :  ، أَي لََجُحوٌد ، قال ابُن منظور بالفتح

اُم ِلَربِّه تعالى هو:  قال الَحَسنُ و الَكافِر ، يعنِي بذلك ،  هو ِكْنَدة في لغةو البَِخيُل ، في لغة بني مالك هوو يَعُدُّ الُمِصيبات ويَْنَسى النِّعَم. اللَّوَّ

رين. العاِصي  ، كما نقلَه البَيضاِويُّ وغيُره من المفّسِ

كما  يَأُْكُل َوْحَده ، ويَْمنَُع ِرْفَده ، ويَْضِرب َعْبَده (7) الذي:  في اآلية الَكنُودُ :  قال الخليلو األَْرُض ال تُْنبُِت شيئاً ،:  الَكنُودُ :  من الَمجازو

 ه في اللغة أَْصالً ، وال يَسوغ أَيضاً مع قوله ِلَربِّه.وال أَْعِرف ل : َعزاه في البصائر ، قال ابُن ِسيده

 :  ، بضّمتين ، قاله األَصمعّي ، قال النَِّمُر بن تَْولَب يَصف امرأَتَه كالُكنُدِ  ، الَمْرأَةُ الَكفُوُر ِلْلَمَودَّة والُمَواَصلَة:  الَكنُودُ و

مــــــــَ   ــــــــح ي ــــــــَ ل ين ســــــــــــــــــــــُ ــــــــح اَدت َف صــــــــــــــــــــــَ ــــــــح ي ُت وكــــــــَ ــــــــح ل قــــــــُ ــــــــَ  فـ

هــــــــــــــــــَ و     ا أَرحمــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــ  يِن لــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح ىت  َرمــــــــــــــــــَ  ا حــــــــــــــــــَ

  

ودٌ  نـــــــــــــــــــُ اِدي  كـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــَ ن  وال تــــــــــــــــــــُ  ال متـــــــــــــــــــَُ

نِ     َرهـــــــــــــح هـــــــــــــا بـــــــــــــِ بـــــــــــــائـــــــــــــلـــــــــــــُ تح حـــــــــــــَ قـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  ِإذا عـــــــــــــَ

  
 .ُكنَاَدةُ و َكنَّادٌ  وكذلك َعلَمٌ :  َكنُودٌ و

، فقيهُ فاِضل ، روى عنه أَبو سعد  الُكْنِديّ  محّمد بن عبد الخالق بن عبد الوّهاب (9)منها ، أَبو المجاهد  ة بَِسَمْرقَْندَ :  (8) ، بالضمّ  ُكْنَدةُ و

 السمعانّي.
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 إِبراهيم [أبو]والجمال ، وإِليها نُِسب  تُوَصف ِنَساُؤَها بالُحْسنِ  من فَْرَغانَةَ  ناِحيَةٌ بُِخَجْندَ :  بالفتح (10) َكْنَدةو

__________________ 
 وأكمد القصار الثوب إذا مل ينّ  غسله ومل يبيضه.:  اللسان ا ويف األساس( هذه عبارة 1)
 ( قيدها يف معجم البلدان بفتح أوله و نيه وسكون الراء.2)
 ويف اللباب فكاألصر.« الواعة»:  ( معجم البلدان3)
ُهَدةُ »:  ( األصر واللسان والتكملة ا ويف القاموس4)  «الُكمح
 أبواه.:  ( اللسان5)
 .6ورة العادايت اآية ( س6)
 .«هو الذي أيكر»:  ويف اللسان« ومن أيكر»:  ( يف القاموس7)
 .«ُكنحِدي»ويف اللباب « ُكنحدُ »( يف معجم البلدان والتكملة 8)
 أبو امامد.:  ( معجم البلدان واللباب9)
 َكنحُد بدون هاء.:   ( معجم البلدان والتكملة10)
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 الَفرحَغايّن رو  له املالييّن عن أَن . الَكنحِديّ  ِإبراهيم بن حيَ  ِإلاعير بن ِإسحا  بن 
 الِقْطعَةُ من الَجبَل.:  بالكسر الِكْنَدةو

في  ، هكذا في سائر النُّسخ ، ومثله في التكملة. والصواب على ما وسلموآلهعليههللاصلىابن أَْوَدَع الغافِِقيُّ ، َوفَد على النبّي :  كَكتَّان َكنَّادو

، ويقال فيه مالك بن عبد هللا ، ُكنيته أَبو موسى  َكنَّاد بن ُعبَاَدة بن مالكُ  َحِفيُده وسلموآلهعليههللاصلىُكتب األَنساب أَن الذي وفَد على النبّيِ 

ً :  ، وهو من بني الَجَمِد بَْطن من العَتَاقَِة من غاِفق ، له ُصْحبة ، ويقال فيه شامّي ، شهد فَتَْح :  ، ِمصِريٌّ ، ويقال عبُد هللا بن مالك أَيضا

بن أَْوَدَع الغَافِِقيُّ ، ِمصريٌّ له  َكنَّاد مالك بن ُعبَادة بن:  مصر ، وحديثه عند المصريين ، مات سنة ثمان وخمسين. وقال الذّهبّي وابن فهد

 ، ويَحيى بن َمْيُمون. الَكنُود ُصْحبَة ، روى عنه َوَداعة بن ُحَمْيد الَجَمِدّي ، وثَعلبةُ بن أَبي

 ورأَيت َمْن َضبََطه بالفتح أَيضاً في ُكتب األَنساب.:  ، هذا هو المشهور الُمتََداول ، وعليه اقتصر الجمهوُر ، قال شيخنا ، بالكسر ِكْنَدةُ و

بن  لَقَُب ثَْوِر بِن ُعفَْيرِ  أَيضاً ، أَي بياِء النَّسبة ، وهو ِكْنِديٌّ :  ويقال ، بالضمّ  ُكْنَدة : وسمعت أَهل ُعَمان والبَْحَرْيِن والِكْنِديِّين يقولون:  قلت

ة بن أَُدد :  وهو ثَْوُر بن ُمَرتِّعِ بن معاوية ، وقيل:  ، كذا البن الكلبّي والّرشاطّي ، وقال الَهْمَدانِيّ  أَبو َحّيٍ من اليَمنِ  َعِدّي بن الحارث بن ُمرَّ

ة ، وفي شرح الشفاِء للخفاجّي نقالً عن العُبابثور بن ُعبَيد بن الحارث بن مُ   ِكْندة ثَْور بن َعْنبَس بن َعِدّيٍ ، وفي َرْوِض السَُّهيلّي أَن:  رَّ

ة بن أََدَد بِن َزْيد ، ويقال إِنهم بنو ُمَرتِّع بن ثَْور ، وقد قيل إِن ثَْوراً هو ُمَرتِّع ، إِّن ُمَرتِّعا ، :  انأَبوه ، وقال ابن خلِّك كندةو بنو ثَْور بن ُمرَّ

ث ، هو والد ثَور ، وإِن  اح :  بن ثَْور ، قال شيخنا ِكْنَدة هو:  ، وفي الصحاح ِكْندة ثَْور بن ُمَرتِّع هو (1)كُمَحّدِ والذي َجزم به أَكثُر ُشرَّ

ي به:  ُدَرْيد ال لَقَبُه ، وهللا أَْعلم. قال ابنُ  ِكْنَدةَ  الحَماَسة وديوان امرِئ القيس أَن ثَْوراً َولَدُ   ولَِحَق بأَْخَواِله. أَي َكفََرَها أَبَاه النِّْعَمةَ  َكنَدَ  ألَنّه ُسّمِ

 أَباه ، أَي َعقَّه. َكنَدَ  ألَنّه:  لكونه كان بَِخياَل ، وقيل:  ، أَي ال تُْنبِت شيئاً ، وقيل َكنُودٌ  أَصلُهُ ِمن قولهم أَْرضٌ :  وقال أَبو جعفر

 .َكنََده وقد،  القَْطعُ :  الَكْندُ و

 : * ومما يستدرك عليه

 :  قال األعشى

َؤاِد  ِب الـــــــــــفـــــــــــُ لـــــــــــح ي ِبصـــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــطـــــــــــِ ي متـــــــــــُِ يـــــــــــطـــــــــــِ  أَمـــــــــــِ

اٍ  و     بــــــــــــــــــــَ وِ  حــــــــــــــــــــِ اَوصــــــــــــــــــــــــــــــــــُ اِدهــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــَ

  
 أَي قَطَّاعها.

ث. الَكنُود وثَْعلَبَة بن أَبي  ُمَحّدِ

.َمْجثٌَم يَُهيَّأُ له من :  البَاِزي ، كقُْنفُذٍ  (2) ُكْنُددُ :  وقال الليث  َخَشٍب أَو َمَدٍر ، وهو َدِخيل ليس بعربّيٍ ، نقله الصاغانيُّ

 :  كالَكْنعَت ، وأُرى تاَءه بدالً ، وأَنشد َسَمٌك بَْحِريٌّ :  الَكْنعَدُ :  [كنعد]

ُروا  طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ب ـــــــــــــــَ اِم اأَلزِد ال تـ غـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ رح ل ـــــــــــــــُ  ق

رِّيـــــــــــــــِث و     يـــــــــــــــِم واجلـــــــــــــــِ دِ اِبلشـــــــــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ

  
 :  وقال جرير

لـــــــــُ  عـــــــــَ وا ِإَذا جـــــــــَ انـــــــــُ اًل كـــــــــَ مح َبصــــــــــــــــــــــَ ريِهـــــــــِ  وا يف صــــــــــــــــــــــِ

وحوا      تـــــــــَ داً مُث  اشــــــــــــــــــــــح عــــــــَ نـــــــــح وا كــــــــَ َدفــــــــُ ح جــــــــَ الــــــــِ نح مــــــــَ  مــــــــِ

  
 ، قال ثعلب أَي َمنَعََها. «َخاِلقَُها َكاَدَها ولكْن ما قَْولَُك في ُعقُولٍ »حديث عمرو بن العاص ، ومنه الَمْنعُ :  الَكْودُ :  [كود]

وَزاَل ، وقد  َكادَ  َزْيٌد يَْفعَل كذا ، وما ِزيَل يَْفعَل كذا ، يريدون ِكيدَ  الَخّطاب أَن ناساً من العرب يقولونحكى أَبو و كذا. يَْفعَل َزْيدٌ  َكادَ  يقالو

 :  ُرِوَي بَْيُت أَبي ِخَراش

ـــــــــدَ و  ي جِي  كـــــــــِ ـــــــــ  ث َن جـــــــــُ ـــــــــح ل فِّ أَيحكـــــــــُ ـــــــــقـــــــــُ اُع ال ـــــــــَ ي  ضـــــــــــــــــــــــِ

يـــــــــــــدَ و     مُ  كـــــــــــــِ تـــــــــــــَ يــــــــــــــح َك يــــــــــــــَ وحَم ذلـــــــــــــِ رَاٌش يــــــــــــــَ  خـــــــــــــِ
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 الَكْودُ :  ، وقال الليث وقَاَرَب ولْم يَْفعَل هَكَذا َسَرَد ابُن ِسيده مصاِدَره ، أَي َهمَّ  ، َمَكاَدةً و َمَكاداً و ، باألَلف ، وِكيداً بالياءُ  كاداً و بالواو ، َكْوداً 

 ، َمَكاَدةً و َمَكاداً و َكْوداً  (3) كاَد يَُكودُ  مصدرُ 

__________________ 
 وفيات األعيان.وما أثبت عن « ثورا ان ثور»( ابألصر 1)
 ُكنحُدَدة.:   ( يف التكملة2)
 قوله الكود مصدر كاد يكود كذا ابألصر:  ( األصر واللسان ا وهبامشه3)
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ّم ا وحكاه سيبويه عن بعِ  العرِب. ويف األَفعا  البن الَقط اع ِكدحتو  ُت ا ولغة بين َعِديٍّ ابلض  :  أَفـحَعر كذا ا َأي َ َمح
تُ   ا َأي ابلكســــــــر ا ومنهم من يقو  ِكدحت  ا هّم وَأكثُر الَعَرب عل  وحداً كَ و  كاَد َيَكاُد َكاداً  ا َأي ابلضــــــــّم ا وَأمجعوا  ُكدح

َعر ابلفتح ا عل  لغة  َيَكادُ  عل  ا يف املســتقبر ا ونقر شــيخنا عن تصــريف امليدايّن أَنه قد جاَء فيه فـَُعَر َأي ابلضــم يـَفح
َت َتكادُ   من قا  ذ  يف ابب فـَُعَر ابلضــّم ا :  وقالوا:  وذكر غريُه:  ي قا  شــيُخناا بضــم الكاف يف املاضــ ُكدح هو مما شــَ

ذ  ا َلب  وما َمَعُه ا وهذا مما زادوه ا كما يف شـــروح الالِمّية.  ُعُر ابلضـــّم ا وقد ســـب  أَنه شـــَ فِإن مضـــارعه ال يكون ِإاّل يـَفح
ر من الواو ِإىل فـَُعر ا ومن الياِء ِإىل َفِعر ا مث نقلت الضـــّمة قد َحو ُلوا عند اتصـــا  ضـــمرِي الَفاِعر فـَعَ :  وقا  الزخمشـــريّ 

 ِكيدَ   والكســرة ِإىل الفاِء ا فيقا  قُلتح وقـُلحن ا وِبعحت وِبعحَن ومل حيوِّلوا يف غري الضــمري ِإال  ما جاَء يف قو  انٍس من العرب
َعر وَما زِيَر.  يـَفح

فراجعه. وفي « التعريف بضرورّي اللغة والتصريف»في بُْغية اآلمال ، وأَْلَممنا ببعضه في وأَورد هذا البحَث أَبو جعفٍر اللّْبِلّي :  قلت

َدةً تُْنبِي ِء. فُِعَل أَو لم يُْفعَلُوِضعْت لُمقَاَربة الشيْ :  كاد:  اللسان أَي الفعل ، وفي  ُء عن وقُوعهِ ُء عن نَْفيِ الِفْعِل ، وَمْقُرونَةً بالَجْحِد تُْنبِيُمَجرَّ

د من أَْن ، ومعناها كادَ :  اإِلتقان للسيوطيّ  قاَرَب ، :  فِْعٌل ناقٌِص أَتى منه الماضي والمضارع فقط ، له اسٌم َمرفوع وخبٌر ُمَضارع ُمَجرَّ

زيٌد يَْفعَل ، معناه لم يَْفعل  كاد:  ْفٌي للُمقَاَربَة ، وإِثباتها إِثباٌت للُمقَاَربة ، واشتهر على أَلسنة كثيٍر أَن نَْفيَها إِثباٌت وإِثباتَها نَْفٌي ، فقولكفَنَْفيَُها نَ 

أَخرَج ابُن أَبي حاتٍم من طريق  (2) (يَ ْفَعُلونَ َوما كاُدوا )يفعل ، معناه فَعَل ، بدليل  كاد وما .(1) (َوِإْن كاُدوا َليَ ْفِتُنوَنكَ )، بدليل ، 

اك ، عن ابِن عبَّاس قال إِنها تُفيد الّداللة على ُوقوعِ :  ، فإِنه ال يَكون أَبداً ، وقيل (َيكادُ ) و أَكادُ و (كادَ )ٍء في القرآن ُكّل شيْ :  الضَّحَّ

 مع أَنه لم يََر شيئاً. (3) (ََلْ َيَكْد َيراها)ونفي المضارع نَفٌي بدليل  (كاُدوا يَ ْفَعُلونَ   َوما)نَْفُي الماضي إِثباٌت ، بدليل :  الِفْعل بِعُُسٍر ، وقيل

ما قَاَرب الِفْعل فَْضالً  : يَْفعَل كادَ  قاَرَب الِفْعل ولْم يَْفعَل. وما:  يَفعل كادَ  والصحيح األَّول ، أَنها كغيرها ، نَْفيها نَفٌي وإِثباتَُها إِثباٌت ، فمعنى

فهو إِخبار عن حالهم في أَّوِل األَمر ،  (4) (َفَذَِبُوها َوما كاُدوا يَ ْفَعُلونَ )عْن أَْن يَْفعَل ، فنَْفُي الِفْعِل الِزٌم ِمن نَْفيِ الُمقَاَربَة َعْقالً. وأَما آية 

الً بُعَداَء ِمن َذْبِحَها ، وإِثبات الِفْعل إِنما فُِهم من َدِليل آخَر ، وهو قوله تعالى  َلَقْد ِكْدَت تَ رَْكُن )وأَما قوله  (َفَذَِبُوها)فإِنهم كانُوا أَوَّ
 اَل قَليالً وال كثيراً ، فإِنه َمفهوٌم ِمن ِجَهِة أَّن لَْواَل االمتناِعيَّةَ تقتِضي ذلك ، انتهى. وفي نْ يَْركَ  لم وسلموآلهعليههللاصلىمع أَنّه  (5) (ِإلَْيِهمْ 

قاَم بعد :  فاُلٌن يَقُوم ، فمعناه َكادَ  قد قَاَرَب الَهاَلَك ولم يَْهِلك ، فإِذا قُلَت ما:  معناه:  فاَُلٌن يَْهِلك َكادَ  قَدْ :  وقال أَبو بكر في قولهم:  اللسان

، أَجاز ذلك األَْخفَُش  ِصلَةً للكالمِ  كاد قَد تَكونو : وهذا َوْجهُ الكالم ، ثم قال:  يَقوم معناه قارَب الِقيَاَم ولم يَقُْم. قال كاد إِبطاٍء وكذلك ،

 :  وقُْطُرٌب وأَبو حاتٍم ، واحتّج قُطرٌب بقوِل زيِد الَخْيلِ 

الحــــــــُ  اٍ  ســــــــــــــــــــــِ اِء شــــــــــــــــــــــَ جــــــــَ ــــــــح ب ــــــــٍض ِإىل اهلــــــــَ رِي  ُه ســــــــــــــــــــــَ

مــــــــــــا ِإنح     كــــــــــــادُ فــــــــــــَ فــــــــــــ  ُ  يــــــــــــَ ــــــــــــَ نـ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ ه يـ رحنــــــــــــُ  قــــــــــــِ

  
 :  معناهُ ما يَتَنَفَُّس قِْرنُه. وقال َحسَّان

ادُ وَ  كــــــــــَ ي تــــــــــَ ُر َأنح  ــــــــــَِ ســــــــــــــــــــــــَ كح ا تــــــــــَ هـــــــــَ رَاشــــــــــــــــــــــــَ  َء فــــــــــِ

َوامِ     ِن قــــــــــــــــَ ٍة وُحســـــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــَ رحعـــــــــــــــَ ِا خـــــــــــــــَ  يف لـــــــــــــــِ

  
يَراَها ِمن ِشدَّةِ الظُّْلَمة.  يََكدْ  َرآَها ِمن بَْعِد أَن لم:  ولم يقارب ذلك ، وقال بعُضهم يَراها أَي لْم يََرها يََكدْ  لَمْ  قوله تعالى ومنه معناه وتَكسل ،

رين ، تََحاُمٌل على الُمصنِّف وقُُصو كاد َكْون : فاتََّضح بذلك أَن قوَل شيِخنَا ٌر ال يَْخفَى. ِصلَةٌ للكالم ال قائَل به إِال ما َوَرد عن َضعَفَِة الُمفّسِ

يَْفعَل إِنما تَِعني قَاَرب الِفْعل  كاد َحْمٌل على الَمعَنى ، وذلك أَنه ال يراها ، وذلك أَنك إِذا قلت (ََلْ َيَكْد َيراها)وقال األَْخفَُش في قوله تعالى 

ِة الَكاَلِم ، وهكذا (6)  ، على ِصحَّ
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__________________ 
أي ابلكســر  كدت  أكثر العرب عل :  كيد  مبعىن قارب ا ويف شــرح القاموس يف كاد  طقت بيكود مضــارعوشــرح القاموس ا ومقتضــاه أن العرب ن

 .«يف املستقبر يكاد أي ابلضم ا وأمجعوا عل  ُكدت  ومنهم من يقو 
 .73( سورة االسراء اآية 1)
 .71( سورة البقرة اآية 2)
 .40( سورة النور اآية 3)
 .71( سورة البقرة اآية 4)
 .74( سورة االسراء اآية 5)
 ومل يفعر.:  ( زيد يف التهذيب6)
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َعر وقد فَعر بـَعحَد ِشد ة ا ولي  هذا ِصح َة الكالِم ا ألَنه ِإذا قا  َيَكدح  مل:  معىن هذه اآية ا ِإاّل َأن  اللغة قد َأجاَزتح   يـَفح
َعر ا فِإلا يِعين قاَرَب الِفعحر ا وِإذا قا  كادَ :   َعر ا يقو  كديَ  مل:  يـَفح مل يـَُقاِرب الِفعحَر ا ِإال  َأن الل َغة جاَءت عل  :  يـَفح

َر  د ة الظ لَمِة ا أَلن أََقر  ِمن هذه الظ لمِة ال تـَُر  الَيُد فيه  (َأْخَرَج َيَدُه ََلْ َيَكْد َيراها)ُكل َما :   وقا  الَفر اءُ  .(1)ما ُفســِّ ِمن شــِ
َثر الل َغة.يـَُقوم ا فقَ  َيَكد ا وأَما مل  دح قَام ا هذا َأكح

وأَنشد أَبو  أُِريدُ و أَي أَردنا ، (3) أُْخِفيها أَكادُ :  وقوله تعالى (2) (َكذِلَك ِكْدان لُِيوُسفَ ):  ، ومنه قوله تَعالى بمعنى أَرادَ  كاد تكون قدو

 :  بَْكٍر لألَْفَوه

َدٌة  مـــــــــــــــــــــِ َلٌد وَأعـــــــــــــــــــــح َض َأوح مـــــــــــــــــــــ  ِإنح  ـــــــــــــــــــــََ  فـــــــــــــــــــــَ

َر الــــــــــذي  و     وا اأَلمــــــــــح غــــــــــُ لــــــــــَ ٌن بـــــــــــَ اكــــــــــِ اُدواســــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــَ

  
 :  الذي أَرادوا ، وأَنشد األَخفشُ :  أَراد

اَدتح  تُ و  كـــــــــــــــَ دح ريحُ ِإرَاَدٍة  كـــــــــــــــِ َك خـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ل ـــــــــــــــِ  وت

ا َمضــــــــــــــــــــــَ     ِة مــــــــَ ابــــــــَ بــــــــَ ِو الصــــــــــــــــــــــ  نح هلــــــــَح اَن مــــــــِ وح كــــــــَ  لــــــــَ

  
َأكاُد ):  أُْخِفيَها. وفي تَذكرةِ أَبي َعِلّيٍ أَن بعَض أَهِل التأِْويل قالوا:  َمعناه:  ل األَخفش في تفسير اآليةمعناه أَراَدْت وأَرْدت ، وقا:  قال

والسَّفاقِسّي ، فال حاجةَ واألَكثر على بقائها على أَْصِلها ، كما في البْحر والنَّْهِر وِإْعَراِب أَبي البقاِء  : أُظِهُرها ، قال َشْيُخنَا:  َمْعنَاه (ُأْخِفيها

َقضَّ ) : وعكسه كقوله تعالى:  إِلى الُخروج عن الظاهر ، وهللا أعلم ، قال السيوطيّ  قال :  وفي اللسان:  قلت يكاد أَي (4) (يُرِيُد َأْن يَ ن ْ

َقضَّ )في قوله  دأَكا أُريد أُخفيها ، فكما جاز أَن تُوَضع أُريد َمْوِضعَ  (َأكاُد ُأْخِفيها):  بعضهم في قوله تعالى  فكذلك (ِجدارًا يُرِيُد َأْن يَ ن ْ

ام  أَكادُ  ْل. وقال ابُن العَوَّ ، فتأَمَّ
وَكاُدوا ):  ، قال هللا تعالى (6)وال مع ما تَصّرف ِمنها  كادَ  ال تَدخل َمع« وأَن»َزْيٌد أَن يَُموَت.  كاد:  (5)

 : يُْدِخلون عليها أَْن ، تَْشبِيهاً بِعََسى ، قال رؤبة وقد:  وكذلك جميع ما في القُرآن ، قال (7) (يَ ْقتُ ُلوَنِ  

 ِمنح طُوِ  الِبَل  َأنح مَيحَصَحا َكادَ َقدح  
وفي روايٍة « َخاِلقُها َكاَدها َما قَْولُك في ُعقُولٍ »:  ، وفي حديث َعْمِرو بن العاِص  يَُرادَ  ما ِمْنه ، أَي يَُكادُ  َما فالن َعَرفَ :  من ذلك قولهمو

 أَي أَراَدها بُِسوٍء. «بَاِرئُها كاَدَها تِْلَك ُعقولٌ »

ةَ والو ال:  ، تقول ِلَمن يَطلُب إِليك شيئاً وال تُريد أَن تُْعِطيَه تقول َمَكاَدةً و َمَكاداً و كاَد يَُكود َكْوداً  مْصدر الَكْودُ :  قال الليثو  .َمكاَدةَ  اَل َمَهمَّ

ا ، والو َكْوداً  وال ا ، َمَكاداً  ال َهمًّ  .أَكادُ  أَي ال أَُهمُّ وال وال َمَهّمٍ

 عن الصاغانّي ، ولم أَجده في معجم ياقوٍت ، مع استيعابه. ع:  على ِصيغة المضارع يَُكودُ و

 الُب اللغويين في الياِء ، وسيأْتي.بها ويسوق ، وذكره غ يَُجود ، أَي َكْيداً  ، عن الصاغانّي ، لُغَة في يَِكيد َكْوداً  بِنَْفِسه يَُكودُ  هوو

 ، كاْكَوَهدَّ. َشاَخ واْرتَعَشَ :  الفَْرُخ والشَّْيخُ  اْكَوأَدَّ و

 .أَْكَوادٌ  ج وَجعَْلتَه ُكثَباً ، ونَْحِوه وطعام ما َجَمْعَت من تَُرابٍ  كلّ  (8):  الَكْوَدةُ و

َدهو  ، يمانية. واِحدةً َجَمعَه وجعَله ُكثْبَةً :  أَي الترابَ  َكوَّ

 اسماِن.:  ، كغَُراِب وُزبَْيرٍ  ُكَويُدٌ و ، ُكَوادٌ و

__________________ 
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 ولي  هو عل  صحة الكلمة.:  ( زيد يف التهذيب1)
 .76( سورة يوسف اآية 2)
 .15( سورة طه اآية 3)
 .77( سورة الكهف اآية 4)
 .وقالت العوامّ :  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب5)
هذا ادعاء األصـــمعي وأشـــياعه واملبثور عن العرب نظماً ونثراً ينقضـــه ويفنده ا وقد تعرض ا ريري هلذا ا ورّد »:  ( هبامش التهذيب قا   ققه6)

« كاد ا سد أن يغلب القدر»و « كاد الفقر أن يكون كفراً »:  قا  أفصح الفصحاء ص:  بقوله 133عليه اخلفاجي يف شرح درة الغواص ص 
 :  هذا معروف يف كالم العرب كقو  ذي الرمةو 

 وجــــــــــــــــدت فــــــــــــــــؤادي كــــــــــــــــاد أن يســـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــخــــــــــــــــفــــــــــــــــه 

ـــــــــــــذكـــــــــــــر    ـــــــــــــت ـــــــــــــض اهلـــــــــــــو  مـــــــــــــن أجـــــــــــــر مـــــــــــــا ي ـــــــــــــي  خـــــــــــــل

  

 : اخل. ومنه قو  العجاج

 لقد كاد من طو  البل  أن ميحصا
 .«كاد العروس أن يكون ملكاً »:  ومن أمثاهلم

 .150( سورة األعراف اآية 7)
 والكود.:  ( اللسان8)
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ً و َكْهداً  كَمنَع ، في الَمْشيِ ، َكَهدَ :  [كهد]  الِحَمارُ  َكَهدَ :  ، هكذا في النّسخ ثاُلثِيًّا ، وفي الّصحاح َكَهْدتُهو أَْسَرَع.:  ، األَخير محّركة ، َكَهَدانا

 ً  :  ، وهو الصواب ومنه قوُل الفَرزدق يهجو َجِريراً وبني ُكلَْيبٍ  أَنا أَْكَهدتهو ، أَي َعَدا ، َكَهَدانا

هـــــــــــــــم و  نـــــــــــــــ  ُدونَ لـــــــــــــــكـــــــــــــــِ هـــــــــــــــِ كـــــــــــــــح رَي  يـــــــــــــــُ مـــــــــــــــِ  ا ـــــــــــــــَ

رحَددِ     ِب والــــــــــــــــقــــــــــــــــَ جــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  ُرَداىَف عــــــــــــــــَ

  
 وأَْعيَا. بنفسه تَِعبَ  إِذا َكَهدَ و أَلَحَّ في الطَّلَِب ، ، إِذا َكَهدَ و

َر قوُل الفرزدق َسِريعَةٌ :  اليََدْينِ  َكُهودُ  أَتانٌ و  :  ، وبه فُّسِ

وِد  ــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــُ اِض ال ــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــــــِ ٍة ب عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  َوقـ  مــــــــــــــــــُ

ودِ     هــــــــــــــُ َض  كــــــــــــــَ ِن مــــــــــــــَ َديــــــــــــــح دِ الــــــــــــــيــــــــــــــَ هــــــــــــــِ كــــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــــ

  
 اليََدْيِن األَتاَن السَِّريعَة. بَِكُهودِ  أَرادَ 

 .َكْوَهدٌ  َشيخٌ :  ، يقال الُمْرتَِعُش ِكبَراً :  ، كَجْوَهرٍ  الَكْوَهدُ و

 .أَْكَهدَ و َكَهدَ  ، ِلُسْرَعتها في الِخْدَمِة ، وقد األََمةُ :  الَكْهَداءُ و

 ، وَكَده وأَْكَدهَ ، كّل ذلك إِذا أَْجَهَده الدُُّؤوُب. َكَهدَ و أَْكَهدَ و ، ُمْكِهداً و قد أَْعيَا كاِهداً  ، ولَِقيَني تَِعَب وأَتْعَبَ :  أَْكَهدَ و

 أَي الُمتِْعب وأَراد به العَْيَر. الُمْكِهد وقد تقدم الشاهد في قول الفرزدق ، وهو

ه ِلتَُزقَّه. : الفَْرخِ  اْكِوْهَدادُ و (1) كاْقَمَهدَّ  الشْيُخ والفَْرخُ  اْكَوَهدَّ و  اْرتِعَاُده إِلى أُّمِ

 بمعنًى واحٍد. َكْهدٌ و أَصابَهُ َجْهدٌ  يقالو

 وظاِهُر كالِمِهم أَنْ :  . قال شيُخناَمِكيَدةً و َكاَده يَِكيُده َكْيداً  ، وقد الَمِكيدة ِمن ْيدُ الكَ  : ، قال الليث الَمْكُر والُخْبُث ، كالَمِكيَدةِ :  الَكْيدُ :  [كيد]

ق بينهما بعُض فُقََهاِء اللُّغَة ، فقال الَكْيدَ  ة ، والَمْكرُ  : الَكْيدُ :  والَمْكَر ُمترادفاِن ، وهو الظاهر ، وقد فَرَّ وإِيصاُل  الَكْيدِ  إِخفاءُ :  الَمَضرَّ

ة ، وقيل  األَْخذُ على َخفَاٍء ، وال يُْعتَبر فيه إِظهاُر ِخاَلِف ما أَْبَطنَه ، ويُْعتَبر ذلك في الَمْكِر. وهللا أَعلم.:  الَكْيدُ  : الَمَضرَّ

ر قَولُه تعالى  الِحيلَةُ :  الَكْيدُ و  يَِكيدُ  أَي فَيْحتَالوا احتِيَاالً. وفالنٌ  (3) (وا َلَك َكْيداً فَ َيِكيدُ )وقوله تعالى  (2) (َفَجَمَع َكْيَدُه ُثَّ أَتى)، وبه فُّسِ

 .تَِكيُده ٍء تُعاِلجه فأَنتأَْمراً ما أَْدِري ما هو ، إِذا كان يُِريغُه ويَحتال له ، ويَْسعَى له ويَْختِله ، وكّل شيْ 

يت:  الَكْيدو  َكْيداً  َغَزا فَلَْم يَْلقَ :  ومن المجاز:  الناِس فيها ، وهو َمجاز ، وفي األَساس ، الحتيالِ  َكْيداً  الَحْربُ  االحتياُل واالجتهاد ، وبه ُسّمِ

أَي َحْرٌب ، ولذلك  «َذاُت َغْدرٍ  َكْيدٌ  ِإْن كاَن باليََمنِ »وفي حديث ُصْلحِ نََجراَن  .(4)في حديث ابن عمر  وهو : ، أَي لم يُقَاتْل ، انتهى. قلت

 أَنَّثَها.

ْنِد النَّاَر ؛إِخَراجُ :  الَكْيدُ و  حكاه الَهَروّي في الغَريبيِن وابُن ِسيده. «أَْفَطر الَكْيدَ  إِذا بَلَغ الصائمُ »َحديث قَتَاَدة ، ومنه ءُ القَيْ :  الَكْيدُ و  الزَّ

 قَاَء. الرُجُل إِذا َكادَ  قدو اْجتَِهاُد الغَُراِب في ِصياِحه ،:  الَكْيدُ :  عن ابن األَعرابيّ و

أَن »يُقَاِسي الَمَشقَّةَ في ِسيَاقه. وفي الحديِث :  بِنَْفِسه يَِكيد رأَيتُه:  بها َجْوداً ، وَساَق ِسياقاً. وفي األَساس َجادَ :  َكْيداً  بِنَْفِسه كادَ :  المجازِ من و

 يريد النَّْزَع.«. َك هللاُ ِمْن َسيِِّد قَْومٍ َجَزا:  بَنَْفِسه فقال يَِكيدُ  وهو ُمعَاذٍ  بن َسْعدِ  على َدَخلَ  وسلموآلهعليههللاصلىالنبّي 

ُ  كاَدتو ْينَ  ِكْدنَ  أَنه نََظر ِإلى َجَواٍر قَدْ »َحديث ابِن عبَّاس ، ومنه َحاَضتْ :  تَِكيد َكْيداً  الَمْرأَة  ِحْضَن.:  معناه «في الطَّريِق ، فأَمَر أَن يَتَنَحَّ

 الَحْيُض.:  الَكْيدُ و

اءُ  قَاَرَب وَهمَّ :  يَْفعَُل كذا َكادَ و وهذا هو وجه العََربِيَّة ، ومن العرب َمْن :  أَْبلُغ إِليَك وأَنت قد بَلَْغَت. قال ِكْدت العَرب تَقوُل َما:  قال الفَرَّ

ِض العَرب ، كما تَقدَّم ، وهو على َوْجِه ، في لُغة بع َكِكيدَ  في اليَِقيِن ، وهو بمنزلة الظَّّنِ ، أَْصلُه الشَّكُّ ، ثُمَّ يُْجعَل يَقيناً. يكادُ وَ  كاد يُدِخل

الً في كود إِشارةً إِلى أَنه واوّي ويائّي ، وهو َصنيع غاِلِب أَئّمة اللُّ  غَة ، ومنهم من اقتصر على الشُّذُوِذ ، وإِنما اْستَْطَرده هنا مع ِذْكِره أَوَّ

 أَحدهما.
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__________________ 
 اقمهد .:  واكوَهد  :  ( القاموس1)
 .60( سورة طه اآية 2)
 .5( سورة يوسف اآية 3)
 .«كيداً   يل  ومل فرجض كذا  غزوة غزا ا وسلموآلهعليههللاصلىأن رسو    »:  ( ولفظه كما يف اللسان4)
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 :  ، وبه فَسَّر السكَِّريُّ قوَل أَبي َضبَّةَ الُهَذِليّ  تََشدُّدٌ  ، أَي تََكايُدٌ  فيهو

ه  ـــــــــــ  ب كـــــــــــَ ـــــــــــَ اَن ف ـــــــــــَ ن ه الســـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــَ ت ـــــــــــ  بـ ـــــــــــَ ُت ل ـــــــــــح ي قـــــــــــ  ـــــــــــَ  ل

ينِّ     دُ مــــــــــــــــِ ايــــــــــــــــُ كــــــــــــــــَ دُ  تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ٍة وَ َي نــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  طــــــــــــــــَ

  
ا َكْيداً  الو ال أَفعل ذلك:  قولهمو ةَ ، وقد تَقَدَّم ، وهذه قِْطعَة ِمن ِعبارة ابِن بُُزْرج ،  َمَكاَدةَ  ال:  ، كقولهم وال أَُهمُّ  أَكادُ  ال ، أَي وال َهمًّ وال َمَهمَّ

َرها فيما بَْعُد كان أَْليََق بالسَّْبِك وأَْنَسَب.  كما سيأْتي بَيانُها ، فلو أَخَّ

، أَي بالَواو ، فإِنه  يَتََكاَوَدانِ  : أَي أَيَُّها النحويّ  وال تَقُلْ  الياءِ ، أَي ب يَتََكايََدانِ  ُهَما:  َكادَ  يقال ِمنْ :  قال ابُن بُُزْرجو ، الَكْيدِ  ، اْفتَعََل من اْكتَادَ و

ا ، يريد َكْيداً  ال وهللاَ وال:  َخَطأٌ ، ألَنهم يقولون إِذا ُحِمَل أَحُدُهْم على ما يَْكرهُ   وال أَُهمُّ ، وحَكى ابُن ُمجاهٍد عن أَهل اللغةِ  أَُكادُ  ال:  وال َهمًّ

 .َكيَِد يَْكيَدُ  كان في األَصلِ  ، َكاَد يََكادُ 

 : * ومما يستدرك عليه

َر قولُه تعالى  الَكْيدَ  َعلََّمه:  كاَده  على إِْخَوتِه. الَكْيدَ  أَي َعلَّْمنَاه (1) (َكذِلَك ِكْدان لُِيوُسفَ )، وبه فُّسِ

َر قولُه تعالى :  كاَدهو  .(2) (َْلَِكيَدنَّ َأْصناَمُكمْ )أَراَده بُِسوٍء. وبه فُّسِ

 .(يَ ْعَلُمونَ  ِمْن َحْيُث ال)هللِا للُكفَّار هو استِدَراُجهم  َكْيدو

 الُمَخاتَلَة.:  الُمَكايََدةُ و

 قَْريَةٌ بِفَاِرَس.:  ، بالفتح َكْيَدانُ و

ىِمْن قَُرى ِمْصَر ، وتَُضاف إِ  أَْكيَادُ و  العَتَاِوَرةِ. بأَْكيَادِ  ليها ِدْجَوة ، وقَْريَة أُخرى تَُسمَّ

 (فصل الالم)
 مع الدال املهملة

، ُرباِعيًّا ،  كأَْلبَدَ  ولَِزَق ، به أَقَامَ :  ، ُمَحّركةً ، مصدر الثاني لَبَداً و ، بالضّم مصدر األَّول ، يَْلبَُد لُبُوداً و يَْلبُدُ  كنََصر وفَِرحَ  بالمكان لَبَدَ :  [لبد]

 «بِاألَْرِض َحتَّى تَْفَهما أَْلبَِدا» يَسأاََلنِه َجاَءا لرجلينِ  عنههللارضيَحديث َعِلّيٍ بها ، إِذا لَِزَمها فأَقَام ، ومنه أَْلبَدو باألَرض لَبِدَ و به. ُمْلبِدٌ  فهو

اِعي َعلَى َعصاهُ َخْلَف َغنَِمِه ال يَْذَهُب بكم السَّْيلُ  فاْلبُُدوا لُبُودَ  ن كان ذلكفإِ »:  قوُل ُحذيفة حين َذَكر الِفتْنَة قالأَي أَقِيَما ، ومنه أَي  «الرَّ

 َهَب به السَّْيل.فَتَْهِلُكوا وتَُكونوا كَمْن ذَ اثْبُتُوا واْلَزُموا َمنَاِزلَكم كما يَْعتَِمُد الراِعي َعَصاهُ ثابتاً ال يَْبَرح ، واْقعُدوا في بُيُوتِكم ال تَْخُرجوا منها 

ً  يُسافر وال ال (3) من:  كُصَرٍد وَكِتفٍ  ِمن الرجال ، اللَّبِدُ و اللُّبَدُ :  من المجازو  :  ، وهو األَْليَُس ، قال الراعي يَْبَرُح َمْنِزلَهُ وال يَْطلُُب َمعاشا

ُه  زَاُ  لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َدَواٍت اَل تـ ِر ِذي بــــــــــــــَ نح أَمــــــــــــــح  مــــــــــــــِ

ُة     امــــــــــَ ثــــــــــ  ا اجلــــــــــَ ا هبــــــــــَِ يــــــــــَ عــــــــــح زحاَلُء يـــــــــــَ دُ بـــــــــــَ بــــــــــَ  (4) الــــــــــلــــــــــ 
  

فال  لَبِدَ  أَنه بن عاٍد ، ِلَظنِّه آِخر نُُسوِر لُْقَمانَ  اسمُ  َكُصَردٍ  وهو« لُبَد أَتَى أَبٌَد َعلى»منه و قال أَبو ُعبَيد ، والَكْسر أَْجَوُد ، .(5)ويُْرَوى بالكسِر 

اه بذلك ألَنه:  يَُموت. كذا في األَساس. وفي اللسان جال الالِزم ِلَرْحِله ال يُفَاِرقه. كاللَّبِدِ  فبَِقَي ال يَْذَهب وال يَُموت ، لَبِدَ  َسمَّ  لُبَدٌ و ِمن الّرِ

حْ  كاَن ِمن قَْوِم عاٍد َشْخٌص اسُمه لُْقَماُن غيُر لُْقَماَن الَحِكيِم الذي كان على :  نَةيَْنَصِرف ألَنه ليس بمعُدوٍل ، وفي روض المناظرة البِن الّشِ

ْحنَة لها (6) إِلى الَحَرِم يَْستَْسِقي في َوْفِدَها بَعَثَتْهُ َعادٌ  ْقَماَن هو الذيلُ  أَنَّ  العَربُ  تَْزُعم:  الّصحاح وفي. السالمعليهَعْهِد َداووَد   ، زاد ابُن الّشِ

ا وِصْدقاً ، واختار قَْبَل :  قد أَْعَطْيتُكم ُمنَاُكم ، فاْختَاُروا ألَنفُِسكم ، فقال َمْرثَد:  مع َمْرثَد بن َسْعد ، وكان ُمْؤِمناً ، فلّما َدَعْوا قيل:  أَْعِطنِي بِرًّ

ا أُْهِلُكوا أَْن يُِصيبَه ما أَصاَب قَْوَمه. ، أَي قال له هللاُ تَعالى اْختَْر وال َسبِيَل  ُخيَِّر لُْقَمانُ  سائر النُّسخ ، وفي بعض منها فلما َهلَُكواهَكَذا في  فَلَمَّ

 ِمن أَْظبٍ  ِصفَة لبِعرات ُسْمرٍ  ، هكذا في نُسختنا بالعين ، ويوجد في بعض نسخ الصحاح بَقَرات بالقاف بَْيَن بَقَاِء َسْبعِ بَعََراتٍ  إِلى الُخلُود

بَاِء ، وال تكون منها ،:  ِصفة لها ، قال شيُخنَا ُعْفرٍ  (7)باٍء جمع ظِ   في والذي في نُسخ القاُموس هو األَْشبَه ، إِذ ال تَتََولَّد البَقَُر من الّظِ

__________________ 
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 .76( سورة يوسف اآية 1)
 .57( سورة األنبياء اآية 2)
 اللبيد من الرجا  الذي ال يربح منزله وهو األلي .:  أيب زيدويف التهذيب عن « الذي ال يسافر»:  ( اللسان3)
 ا اجة الجي أحكم أمرها. واجلثامة واجلثم أيضاً الذي ال يربح من  له وبلدته.:  واللسان. والبزالء 60( ديوانه ص 4)
 ( يعين الل ِبد بكسر الباء.5)
 ليستقي.:  ( الصحاح6)
 مجض  يب.:  ( كذا ا والصواب7)
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رِ  َعِة أَنحســـُ بـح َها الَقطحُر ا َأو بـََقاَء ســـَ ا وســـيبحيت للُمصـــّنف يف العا املهملة مض الفاِء َأهنا مَثَانِية وَعد  منها  َجَبٍر َوعحٍر ا ال مَيَســـ 
ٌر َخَلَف بـَعحَده  وهو َغلرٌت ا كما سيبحيت« هو َأحُد األَنساِر الثمانَِية:  وقا  (1)فـُرحزَُع  ٌر ا فاختار ُكل َما َهَلَك َنسح َمانُ  َنسح  لُقح

ورَ  ٍر مثانَا ســـــَنةً  الن ســـــُ ة حىت ِإذا ماَت َأخَذ غريَه ا وكان يَِعيُش كر  َنســـــح وكان  ا فَكاَن أيحُخُذ الَفرحَخ ِحَا َلحرُج ِمن البَـيحضـــــَ
ِر ا ارث الراِئش َأحِد ُملوِ  اليَ  لَُبداً  آِخُرها َماُن ا وذلك يف َعصــــــــــح َعراُء ا قا  ا فلما ماَت ماَت لُقح من ا وقد ذََكَره الشــــــــــ 
 :  الناِبَغةُ 

وا  لــــُ مــــَ تــــَ هـــــــا احــــح لــــُ حــــَ  َأهــــح اَلًء وَأضــــــــــــــــــح تح خــــَ حـــــــَ  َأضــــــــــــــــــح

لـــــــــَ      ىَن عـــــــــَ ا الـــــــــِذي َأخـــــــــح هـــــــــَ يــــــــــح لـــــــــَ ىَن عـــــــــَ دِ َأخـــــــــح بـــــــــَ  لـــــــــُ

  
فلم يََكْد يَِطير حتى يَُطاَر ،  لَبِدَ  على َشْكِل السَُّمانَى إِذا أََسفَّ على األَْرِض  طائِرٌ  : ، عن ُكراع ويَُخفَّفُ  ، بالضّم والتشديد ، لُبَّاَدىو لُبََّدىو

ُر حتَّى يَْلتَِزَق باألَْرض فيُْؤَخَذ. ال تَِطيري ، لُبَاَدى اْلبُِدى:  يُقَاُل له طائر:  لُبَّاَدى:  وقيل وتقول ِصْبيَاُن :  قال الليثُ :  وفي التكملة ويَُكرَّ

ال تَُرى. فال تزال تَقوُل ذلك ، وهي البَِدةٌ باألَْرِض أَي الِصقَة وهو يُِطيُف بها حتى  لُبَاَدى اْلبُِدي ُسَمانَى:  األَْعَراِب إِذا َرأَوا السَُّمانَى

 ومثلُه في األَساس ، وأَورَده في الَمجاز.:  قلت .(2)يَأُْخَذَها 

البَِعيُر ،  أَْلبَدَ : و وبَْعُره ، وَخصََّصه في التهذيب بالفَْحِل من اإِلبِل. وفي الصحاح (3)فيَْلَزق بهما ثَْلُطه  ه بَِذنَبِهالبَعيُر الضاِرُب فَِخَذيْ :  الُمْلبِدُ و

 ِمن ثَْلِطه وبَْوِله. لُْبَدةٌ  إِذا َضَرب بَِذنَبِه على َعُجِزه وقد ثَلََط عليه وبَاَل فيَِصير على َعُجِزه

َجثََم َعلَْيَها ، وُكلُّ  أَي الطائر باألَْرِض  تَلَبَّدَ  ؛ (4)في التهذيب و تََداَخَل ولَِزَق بَعُضه ببْعٍض ،:  كاْلتَبَدَ  كالَوبرِ  الصُّوُف ونَْحُوهو الشَّعَرُ  تَلَبَّدَ وَ 

م ، لُْبَدةٌ و ، بزيادة الهاءِ  ةٌ ِلْبدَ و ، بالكسر ، ِلْبدٌ  أَي بعُضه على بْعٍض ، فهو مْلتَبِد وفي بعض النسخ (5) ُمتَلَبِّدٍ  َشعٍَر أَو ُصوفٍ   أَْلبَادٌ  ج ، بالضَّ

 .اللُّْبَدةِ  ، أَي عاِملُها كَكتَّان اللَّبَّادُ و ، على تَوهُِّم َطْرحِ الهاءِ  لُبُودٌ و

ْبَدةُ  ، قالوا ِلبَدٍ  وذي ِلْبَدة هو أَْجَرأُ من ذي:  من الَمجازو ، وفي الّصحاح الشَّعر الُمتَراِكب بين  ُزْبَرةِ األََسدِ  ُمْجتَِمٌع علَى َشعَرٌ :  بالكسر اللِّ

ْبَدةُ و ، ِلبَدٍ  وذُو ِلْبَدةٍ  ذو أَي لَقَبُه وُكْنيَتُهُ  كِقْربٍَة وقَِرب ، ِلبَدٌ  والجمعُ « األََسدِ  ِلْبَدةِ  هو أَْمنَُع من»َكتِفَْيه ، وفي المثل  لِّيَانِ  ؛ اللِّ  نَُساُل الّصِ

يُح فتَْجَمعُه حتّى يَصيَر كأَنّه قَِطع (6)ِريفَة ، وهو َسفاً والطَّ  البِيِض إِلى أُصوِل الشَّعَر  األَْلبَادِ  أَبيُض يَسقُط منهما في أُصوِلهما وتَستَْقبِلُه الّرِ

يَاِن والطَِّريفَة ، فيَْرَعاه الَماُل ويَْسَمُن عليه ، وهو ِمن َخْيِر ما يُْرَعى ِمن يَبِ  لِّ قيقُ :  يس الِعيَداِن ، وقيلوالّصِ إِذا أَْنَسَل  يَْلتَبِد هو الَكأَلُ الرَّ

ْبَدةو فيَْختَِلط بالِحبَِّة.  َداِخُل الفَِخِذ.:  اللِّ

ْبَدةو ْبَدةو كما سيأْتي. وعندي أَنه على التَّْشبِيه ، أَي بالجماعة مِن الناِس ، يُِقيُمون وسائُرهم يَْظعَنُون ،:  ، قال ابُن ِسيَده الَجَراَدةُ :  اللِّ :  اللِّ

ويقال : ] ، أَي القَِميِص ، وعبارة اللسان القَبِيلَةُ يُْرقَُع بها قَبُّهُ  هي أَو ، أَْلبُُده القَِميصَ  لَبَْدت:  يقال يُْرقَُع بها َصْدُر القَِميِص. التي الِخْرقَةُ 

ْبَدة:  ِللِخْرقَة التي يُْرقَع بها َصْدُر القميص ْبَدة القَبِيلَةُ. وفي سياق الُمَصنِّف نََظٌر ظاِهٌر ، فإِنه فسَّر : التي يُْرقَع بها قَبُّهُ  (7)، و[  اللِّ بما  اللِّ

 فَسَّر به غيُرهُ القَبِيلَة.

ْبَدةو خوَن ، وأَطالوا في َمْدِحها. د ، بين بَْرقَةَ وأَْفِريِقيَّة:  (8) اللِّ  ، وهي َمِدينَة َعِجيبةٌ من بالِد أَْفِريِقيَّةَ ، وقد بالََغ في َوْصِفها الُمَؤّرِ

ْبدُ و :  اللِّْبدو (10)أَْمُرك ثَبََت ِلْبُدك ، أَي :  ، إِذا كان يَتََردَُّد ، ويقال ِلْبُده (9)فاُلٌن ال يَِجفُّ :  ، وهو مجاز ، ومنه قولُُهم األَْمرُ :  بال َهاءٍ  اللِّ

ْبدُ و ، أَي معروف ، بَِساٌط م ً  اللِّ  ، ضبطه الصاغانّي بكسر فَفَتْحٍ. ع ببالِد ُهَذْيلٍ :  ِلْبدٍ  ما تَْحَت السَّْرِج. وذُو:  أَيضا

__________________ 
 .«فرزع هو كقنفذ كما يف القاموس:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 .«. حىت تؤخذ.. يدورون حوهلا»:  ويف األساس«  خذها .. وهي تطيف»:  ذيب واللسان ا ويف التكملة( األصر والته2)
 السلح.:  ( الثلرت3)
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 ( مل ترد العبارة يف التهذيب ا وهي مذكورة يف الصحاح.4)
 يـََتلب د.:  ( يف التهذيب5)
لِّيان وُنساله كهيئة السنبر أزغب ينسر :  اللسان ا وعبارة التكملةوهو سفا اخل هكذا يف :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6) وهي ُنسا  الصِّ

 إذا يب  مث  تمض بعضه إىل بع  فيتداخ  فيصري كاللبد قطعاً وكر قطعة منه لبدة.
 ( زايدة عن اللسان.7)
 وبفتح الالم.« ا »لَبحدة بدون :  لدان( ضبطت عن التكملة ا ومقتض  السيا  أهنا عطف عل  ما سبقها ا وقيدها صاحب معجم الب8)
 ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل رواية األساس.« حي »( عن األساس ا وابألصر 9)
 وأثبت   لِبحد  ا وثبت لِبحد  ا ومحر   لِبحدتك.:  ( عبارة األساس10)
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،  لتَلَبُِّده من الصوِف ، اللَّبَدُ و وهو َمجاز ، والسَّبَُد من الشَّعر ، وقد تَقَدَّم ،« بَدٌ لَ  ما لَه َسبٌَد وال»، ومنه قولهم  الصُّوفُ :  بالتَّْحِريك ، اللَّبَدو

ال قَِليٌل وال كثيٌر ، وكان ماُل العَرب الَخْيَل واإِلبَل والغَنََم والبقََر ، فََدَخلَْت ُكلَُّها في هذا :  َمْعنَاه : أَي مالَه ذُو َشعٍَر وال ذُو ُصوٍف ، وقيل

لِّيَانِ  (1) َدَغصُ  ، وهو تَْلبَد اإِلبُل بالكسر لَبَِدت مصدر اللَّبَدو الَمثَِل. وهو اْلتَِواٌء في َحيَاِزيِمها وفي َغاَلِصِمها ، وذلك إِذا  اإِلبِل من الّصِ

يت. ّكِ  أَْكثََرْت ِمْنهُ فتَغَصُّ به وال تَْمِضي ، قاله ابُن الّسِ

 .ِلْبداً  َجعَْلُت لهما:  أَْلبَْدتُهماو لَْبداً  السَّْرَج والُخفَّ  لَبَْدت : وفي األَفعال .ِلْبَدهُ  له لَ َعمِ  إِذا السَّْرجَ  أَْلبَدَ  يقالو

:  ، وفي الّصحاح ُجَواِلقٍ  ، أَي لَبِيدٍ  في وَصيََّرَها َجعَلََها:  الِقْربَةَ  أَْلبَدَ و ، أَي وضعَه على َظْهِره ، كما في األَساس ، َشدَّه عليه:  الفََرسَ  أَلبَدَ و

 : في ُجواِلٍق َصغيٍر ، قال الشاعر

 الل ِبيدِ قـُلحُت َضِض اأَلدحَسَم يف 
 يَُخاُط عليه. اللَّبِيُد ِلْبدٌ و يريد باألَْدَسِم نِْحَي َسْمٍن ،:  قال

 َك ، كما في األَساس.َرأْسَ  أَْلبِدْ  بالباِب ، يقال َطأَْطأَهُ عنَد الدخولِ :  َرأَْسه أَْلبَد:  من المَجازو

، أَي من  َخَرَجتْ :  اإِلبلُ  أَلبََدتو التي تُْفَرش ، كما في اللسان. اللُّبُودِ  ، ومن هذا اشتقاقُ  َكلَبََدهُ لَْبداً  (2) أَْلَصْقتُه:  ءِ َء بالشَّيْ الشيْ  أَلبَْدتو

بيع َمنِ  وأَلوانَُها وَحُسنَْت َشاَرتَُها أَْو بَاُرَها الرَّ  .أَْلبَاداً  ، فكأَنها أُْلبَِسْت ِمن أَْوباِرَها وتََهيَّأَْت للّسِ

 : وقد يكون مثُل ذلك على َسناِم البَِعير ، وأَنشد : على ُزْبَرتِه ، قال يَْلبُد ولألَسد َشعٌَر كثيٌر قد:  وفي التهذيب

 َدهَلحَم ُ  لَِبدٍ َكبَن ه ُذو 
:  قال (3) (الَِّذيَن ُهْم يف َصالهِتِْم خاِشُعونَ ):  َحديث قَتَاَدةَ في تفسير قوِله تَعَالى، ومنه لَِزَم َمْوِضَع السُُّجودِ :  بََصُر الُمَصلِّي ْلبَدَ أَ و

انَةٍ  اللُّبَّاَدةُ و إِلَزاُمه َمْوِضَع السُّجوِد من األَرض.:  ؛ أَي البَصِر في الصالةِ  إِْلبَادُ و الُخُشوع في القَْلِب ،  ما يُْلبَُس منو ، لُبُودٍ  قَبَاٌء من:  ، كُرمَّ

 ، أَي للِوقَايَة منه. للَمَطرِ  اللُّبُودِ 

 الُجَواِلق الصغير. : ، وفي الصحاح وكتاِب األَفعال الُجَواِلقُ :  اللَّبِيدُ و

 ، اسٌم ، عن ُكراع. الِمْخاَلةُ :  اللَّبِيَدةو

ل قوُل  ُشعَراءُ  ، بن أَْزنََم الغََطفَانِيّ  لبيدو بن ُزَراَرةَ التَِّميميُّ ، بُن ُعَطاِرِد بن َحاِجب لبيدو العَاِمريُّ ، بُن َربِيعَةَ بن ماِلكٍ  لَبِيدو ، وفي األَوَّ

 :  اإِلَمام الشافعيّ 

زحرِي وَ  ـــــــــــــُ مـــــــــــــاِء يـ لـــــــــــــَ ُر ابلـــــــــــــعـــــــــــــُ عـــــــــــــح وحاَل الشـــــــــــــــــــــــــــِّ  لـــــــــــــَ

نح     َر مــــــــــِ عــــــــــَ وحَم َأشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ ُت الــــــــــيـ نــــــــــح كــــــــــُ يــــــــــدِ  لــــــــــَ بــــــــــِ  لــــــــــَ

  
 ، وعلى األَّول ، اقتصَر ابُن َمْنظور. طائرٌ :  كُزبَْيٍر وَكِريمٍ  لبيدو

 شاعٌر فاِرٌس. ، بضم الالم ، وفتح الباِء في عبََدة بن َعبََدةَ  لُبَْيدِ  أَبوو

ث. لَبِيدٍ  وأَبو  كأَِميٍر ، هشاُم بن عبد الملك الطَّيَاِلسيُّ ُمَحّدِ

، وكلُّ هذا  كلَبَّده تَْلبِيداً  ِوقَايَةً ِللبِجاِد أَْن يَْخِرقَهُ ، ليكون نَفََشه وبَلَّه بماٍء ثمَّ َخاَطه وَجعَلَه في َرأِْس العََمدِ :  يَْلبُِد لَْبداً  الصوَف ، كَضَربَ  لَبَدَ و

 من اللُزوِق.

َكثِيٌر ال :  لُبَدٌ  مال:  ، كثيٌر. وفي األَساس واللسان البِدٌ و كُصَرٍد ، لُبَدٌ  ، وفي بعض النُّسخ مال َكثِيرٌ :  لُبَّدٌ و اَلبِدٌ و لُبَدٌ  مالٌ :  لَمجازمن او

اءُ  (6) (َلْكُت مااًل لَُبداً يَ ُقوُل َأهْ )وفي التنزيل العَِزيز  .(5)بعُضه على بعٍض  اْلتَبَدَ  ، كأَنَّه (4)يُخاُف فَنَاُؤه ِلَكثَْرِته  ا ، قال الفَرَّ :  أَي َجمَّ

في الوجهين  (7)وجعلَه بعُضهم على ِجَهة قُثٍَم ، وُحَطٍم ، واِحداً ، وهو :  ِجَماٌع ، قال لُبَدٌ و ، لُْبَدةٌ  واحَدته:  الَكثِيُر ، وقال بعُضهم:  اللُّبَدُ 

 ً ، واألَْمَواُل والماُل قد يَُكوناِن في  لُبَّدٌ  ، وأَْمَوالٌ  اَلبَِدانِ  ، وماالنِ  البِداً  ُمشدََّدا ، فكأَنه أَراَد ماالً « لُبَّداً  َماالً »َجْعفٍَر الكثيُر. وقرأَ أَبو :  َجِميعا

 . وقرأَ ُمَجاِهدٌ البدٍ  ، بضمتين َجْمع لُبُداً :  وقرأَ الحسن وُمَجاِهد:  َمْعنًى واحٍد. وفي البصائر
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__________________ 
ّليان.:  ابلعا املهملة ا وما أثبت يواف  ما جاء يف التهذيب وفيه« دعص»( يف القاموس 1)  إذا َدِغَصت ابلصِّ
 ألصقه.:  ( القاموس2)
 .2اآية « املؤمنون»( سورة 3)
 من كثرته.:  ( يف األساس4)
 لََبد بعضه ببع .:  ( يف التهذيب5)
 .6( سورة البلد اآية 6)
 من.:  ( التهذيب7)
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َأي  لِبحَدة ِمثا  ِعَنٍب مَجحض لَِبداً :  أَيضاً بسكون الباِء ا َكَفارٍِه وفـُرحٍه وشاِرٍف وُشرحٍف. وقرأَ زيُد بن َعلّي وابُن ُعَمريحٍ وعاِصمٌ 
 جُمَتِمعاً.

ْبَدة القَْوُم الُمْجتَِمعُ :  اللُّبََّديو ، أَي ُمجتِمعون ، وفي التنزيل  لُبَدٌ  النَّاسُ :  ، ويقال تَلَبَُّدوا ، بالضّم ، كأنهم بَِجْمِعهم اللُّْبَدةو ، بالكسر ، كاللِّ

أَنَّ النبّي  المعنى (لَِبداً )وقُرئ :  قال األَزهريُّ  (1) (َوَأنَُّه َلّما قاَم َعْبُد هللِا َيْدُعوُه كاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيِه لَُبداً )العزيز 

ا وسلموآلهعليههللاصلى ْبح صلَّى لمَّ بُوا منه أَن يَْسقُُطوا عليه ، أَي كالَجَرادِ  (2) كادَ  نَْخلَةَ  بِبَْطنِ  الصُّ ا َسِمعُوا القرآَن وتَعَجَّ ، وفي  الِجنُّ لمَّ

 يَركُب بعُضهم بعضاً.:  ِلبَدٍ  ، ومعنى ِلْبَدةٌ  ، واحدتها أَي ُمْجتَِمِعيَن بَْعضهم على بعٍض  (كاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيِه لَِبداً )حديث ابن عبّاٍس 

 .لَبَّْدتَه ٍء إِلصاقاً شديداً فقدٍء أَْلَصْقتَه بشيوكلُّ َشي

إِذا َرقَعَه ، وهو مما تَقَدَّم ، ألَن الُمَرقَّع  لَبَده ، وقَدْ  َمْلبُودٌ  . َوثَْوبٌ ُمْلبَدٌ و ُملَبَّدٌ  وِكَساءٌ  كاإِلْلبَادِ  التَّْرقِيُع ،:  التَّْلبِيدُ و
يَجتمُع بعُضه إِلى بَْعٍض  (3)

ْبدَ  الذي ثَُخَن َوَسُطه وَصِفَق حتى صاَر يُْشبِه الُملَبَّد ويَْلتَِزق بعُضه ببعٍض ، وقيل  .اللِّ

بُْقيَا َعلَْيه لئال يَشعََث في اإِلحرام ، ويَْقَمَل ، إِْبقَاًء على  َشعُرهُ  ِليَتَلبَّدَ  ْمغٍ أَْن يَْجعََل الُمْحِرُم في رأِْسِه َشْيئاً ِمن صَ :  التَّْلبِيدُ :  في الّصحاحو

أَبو  قال «أَْو َعقََص أَو َضفَر فعلَْيه الَحْلقُ  لَبَّدَ  َمنْ »هُ قال أَنَّ  عنههللارضيَمْن يَُطوُل ُمْكثُه في اإِلحرام. وفي َحِديث ُعَمر  يُلَبِّد الشَّعِر ، وإِنما

 هكذا قال يَحيى بن َسِعيد ، قال:  َشعُره وال يَْقَمَل ، قال األَزهريُّ  ِليَتَلَبَّدَ  (5)َجعَل في َرأْسِه َشْيئاً ِمن َصْمغٍ أَو َعَسٍل  (4)، أَي  لَبَّدَ  قوله:  عبيد

قال ذلك ُسْفيَاُن بن ُعيَْينَةَ :  ذلك أَْوَجَب عليه الَحْلَق كالعُقَوبَِة له ، قالبُْقيَا علَى الشَّعر لئال يَْشعََث في اإِلحرام ، ول التَّْلبِيدُ  إِنما:  وقال غيُره: 

 ، وقد تَقدَّم. ِلْبَدةٌ  ومنه قيل ِلُزْبَرةِ األَسدِ :  ، قيل

َي بذلك ألَنه القَُرادُ :  ، كَصبوٍر ، وفي نسختنا بالتَّْشِديد اللَّبُودُ و بعُضه على  تَلَبَّدَ  ، أَي ، تَلَبََّدتْ  الَوَرقُ  اْلتَبَدَ و باألَرض أَي يَْلَصق. يَْلبَدُ  ، ُسّمِ

 بعٍض.

 : ، قال الساجع َكثَُرْت أَْوَراقُها:  الشََّجَرةُ  التَبََدتو

 ُملحَتِبَداَعنحَكثَا و 
بِدُ و  األََسُد.:  كُصَرٍد وِعنَبٍ  لُبَد وأَبو الُمْلبِدو ، الالَّ

 : * ومما يستدرك عليه

يعني لَِصقُوا باألَْرض وأَْخَملُوا أَْنفَُسُهم ، وهو من حديث أَبي بَْرَزةَ وهو َمجاز ، وفي األَساس « ُمْلبَِدةٍ  ما أََرى اليَْوَم َخْيراً ِمن ِعَصابَة»

 أَْلبِدْ :  فإِن قالوا ؟أَْم أُْرِغي أُْلبِدُ أَ  أَنه كان يَْحلُب فيقول» ُمْدقٌِع وفي حديث أَبي بَْكرٍ :  ُمْلبِدٌ  ال ِصقَةٌ باألَرض من الفَْقِر ، وفاُلنٌ :  ُمْلبَِدةٌ  ِعَصابَةٌ 

ْرعِ فَحلََب ، وال يَكون لذلك الَحلَِب َرْغَوةٌ ، فإِن أَبَاَن العُْلبَةَ َرَغا الشَّْخُب بِِشدَّة  .«ُوقُوِعه في العُْلبَةِ  أَْلَزَق العُْلبَةَ بِالضَّ

شُّ وقد:  من الَمَطرِ  الُملَبِّدُ و َماثَ  فَلَبََّدتِ »في ِصفَة الغَْيِث »:  األَْرُض بالمطِر. وفي الحديث تَلَبََّدتو ، تَْلبِيداً  األَْرضَ  لَبَّدَ  الرَّ أَي َجعَلَتَْها  «الّدِ

َماثُ  ل بِلَبِدٍ  لَْيسَ »:  األََرُضوَن السَّْهلَةُ. وفي حديث أُّم َزْرعٍ :  قَِويَّةً ال تَسوخ فيها األَقداُم ، والّدِ أَي لَْيس « فَيُتََوقَّل ، وال لَه ِعْنِدي ُمعَوَّ

 فَيُْسَرع الَمْشُي فِيه ويُْعتَلَى. ُمتَلَبِّد بُِمْستَْمِسكٍ 

أَي الُمْكتَنِز اللَّْحم  «الَمْلبُودِ  التَّْيس (6)َوة إِّن هللا تعالى يَْجعَل َمَكاَن ُكّلِ َشْوَكٍة ِمْنَها ِمثَْل ُخصْ »:  النََّدى األَْرَض. وفي ِصفَة َطْلحِ الَجنَّة لَبَّدَ و

 ً  .فتَلَبَّد الذي لَِزَم بَْعُضه بَْعضا

 :  وقوُل الشاِعِر أَنَشَده ابُن األَعرابيّ :  وفي التهذيب في تَرجمة بلد

ٍة وَ  لـــــــــــــكـــــــــــــَ هـــــــــــــح اٍة ومـــــــــــــَ وحمـــــــــــــَ َ مـــــــــــــَ اح ٍد بـــــــــــــَ لـــــــــــــِ بـــــــــــــح  مـــــــــــــُ

انِ     يـــــــــــــَ لـــــــــــــح ِ  عـــــــــــــِ لـــــــــــــح اَلِة اخلـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ه بـــــــــــــِ اَوزحتـــــــــــــُ  جـــــــــــــَ

  
ِصُق باألَرض. ُمْلبِد وأَراد:  الَحْوُض القَديم ُهنا ، قال:  الُمْبِلدُ :  قال  فقَلَب ، وهو الالَّ

 .لَبَِدةٌ  تََشكَّى بُُطونََها عن القَتَاِد. وناقَةٌ :  لَبَاَدىو لَبَِدةٌ  إِبِلٌ :  وقال أَبو َحنيفة
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__________________ 
 .19( سورة اجلن اآية 1)
 كادت.:   التهذيب( 2)
 الر قحض.:  ( اللسان3)
 .«.. يعين أن  عر امرم يف رأسه»( اللسان 4)
ٍر.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب5)  أو ِغسح
 .«خصوة هو كذلك يف النهاية واللسان بال ضبرت:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)

 تسمض يف واحد اخلص  إال خصية ابلياء ا ألن أصله من الياء. وما أثبت ضبطه عن قا  ِشر مل:  جاء اللسان مادة خص :  وهبامش النهاية
 اللسان مادة خص  ا وقد وردت خصوة يف ا ديث فيه هنا .
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ل  ِلْبَدكَ  أَثْبَت هللا:  ومن المجاز  .ِلْبَدتكَ  هللا (1)، وَجمَّ

َس :  فاُلنٌ  تَلَبَّدَ :  ومنه قيل (2)« عَ ُمْخرْنبٌِق ِليَْنبَا»كقولهم « تََصيَِّدي تَلَبَِّدي»وفي المثل   ، كما في األَساس. (3)تَفَرَّ

 ، وهي األَْرُض السابِعَةُ.« لُبَْيَداء»وفي الحديِث ِذْكُر 

 أَسماٌء. لُبَْيدٌ و والبِدٌ  لَبِيدٌ و

بَدُ و بَدُ :  بطوٌن من بني تَميٍم ، وقال ابُن األَْعَرابيّ :  اللِّ  بنو الحارث بن َكْعب أَجمعوَن ما َخاَل ِمْنقَراً. اللِّ

ثَان. اللَّبَّاد ، وأَبو َعلّيٍ الحسن بن الُحَسْيِن بن َمسعُود بن اللَّبّاد ومحّمد بن إِسحاق بن نَْصٍر النَّْيَسابُوِريّ   الُمَؤّدب البَُخاِرّي ، محّدِ

القاضي محمد بن طاِهِر بن عبد الرحمن بن الحسن بن محّمد الّسعيدّي السََّمْرقَْنِدّي ، عن أَبي  ، منها (4)وِسكَّة اللَّبَّادين َمَحلَّةٌّ بَِسَمْرقَنَد 

م ، وهم :  بن َعِلّي بن ِهبَة بن َجْعفَر بن ِكالب لَبِيدو البَْزَدِوّي وغيِره. (5) [محمد بن محمد بن الحسين]اليُْسِر  بَْطٌن ، ومن َولِده فائٌد وَسالَّ

ة بن ِعياٍض.:  لَبِيدو بَْطٌن من َحْرٍب ولهم ِشْرِذَمةٌ بالصعيد ،:  لَبِيدو بمصر.  بَْطٌن ِمن ُسلَْيم ، منهم قُرَّ

 ، من فقهاِء القَْيَرَوان. اللَّبِيِديّ  قَْريَة بالقَْيَرَواِن ، منها أَبو القاسم عبد الرحمن بن محّمد بن محّمد بن عبد الرحمن الَحْضَرِميّ :  لَبِيدةو

 قَْرية من قَُرى تُونِس ، ويقال بالذّال الُمعجمة أَيضاً ، فتُعاد ُهنَاك ، انتهى.:  لَبِيَدة : َرك شيُخنا* واستَدْ 

 قَْريَة من قَُرى نَابُلَس.:  ، َكُصَرد اللُّبَدُ و

:  ، وفي اللسان والتكملِة وأَفعاِل ابن القَطَّاع لََكزه أَي:  ، من حّدِ ضَرب ، أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال أَبو مالكٍ  يَْلتُِده لَتْداً  بِيَِده لَتََده:  [لتد]

 َوَكَزه.

 إِلى:  وفي بعض النّسخ علىَجَمَع بَْعَضه  ، من حّدِ َضَرب ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال األَزهريُّ إِذا يَْلثُِدَها لَثْداً  القَْصعَةَ بالثَِّريدِ  لَثَدَ :  [لثد]

اهُ   :  َوَرثِيٌد ، ومثلُه في األَْفعَال ، وقال ُرؤبة لَثِيدٌ  ، فهو َرثََدهُ  ، مثل يَْلثُِده لَثْداً  الَمتَاعَ  لَثَدَ و مثل َرثََد ، بَْعٍض وَسوَّ

َدا و  بـــــــــــــــًا َأوح َعضـــــــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح َت مـــــــــــــــَ  ِإنح رَأَيـــــــــــــــح

يــــــــــِك     كــــــــــِ ــــــــــلــــــــــ  رحمــــــــــَ  اِبل ــــــــــُ ن  تـ هــــــــــُ ــــــــــح نـ َدامــــــــــِ ثــــــــــح ــــــــــَ  (6) ل
  

ثَْدةُ و ثَْدة ، وقد تقدَّم. (7) اَل يَْظعَنُونَ و في َمحلِّهم الجماَعةُ الُمقيمونَ :  ، بالكسر اللِّ ْبَدة ، كالّرِ  واللِّ

 : * ومما يستدرك عليه

ثِيد.  اللَّثِيُد هو الرَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 في اللسان في تركيب لسد عن أَبي خالٍد في كتاب األَبواب. (8)إِذا لَحسه ، أَهملَه الجماعةُ وأَورده  لَْجداً  الكلب اإِلناءَ  لجد:  [لجد]

َمْوِضع الَميِت ، ألَنه قد أُِميَل عن وَسِطه إِلى  يَكوُن في ُعْرِض القَْبرِ  الذي الشَّقُّ  : ويَُحّرك كذا في البصائر ويَُضمُّ  ، بالفتح اللَّْحدُ :  [لحد]

ِريَحةُ جانِبهِ  ِريُح والضَّ َمْخَشِرّي أَنه فيه َحِقيقَةٌ ،:   ، والضَّ ،  كالَمْلُحودِ  ما كان في َوَسِطه ، وهو َمجاز ، كما َحقَّقه َشْيُخنا ، وظاهُر كالِم الزَّ

 : ِصفَةٌ غالبةٌ ، قال

 َملحُحودِ َحىت  أَُغي َب يف أَثـحَناِء 
 .لُُحودٌ و أَْلَحادٌ  ج .ُمْلَحدٌ و َمْلُحودٌ  وقَْبرٌ 

، وفي حديث  َدفَنَه:  الَميتَ  لََحدَ  : قيلو ، يَْلَحُده لَْحداً  الَميتَ  لََحدَ  ، وكذلك لَْحداً  َعِمَل له : لَه لََحدَ و أَْلَحَدهو ، يَْلَحُده لَْحداً  القَْبَر ، كمنَع لََحدَ و

ً « ْحدالَ  ِلي أَْلِحُدوا»:  وسلموآلهعليههللاصلىَدْفِن النَّبِّي   اللَّْحد أَي الذي يَْعَمل «والَضاِرح الَّالِحدِ  فَأَْرَسلُوا إِلى»:  وفي حديث َدْفنه أَيضا

ِريح.  والضَّ
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 : قيلو .كاْلتََحَد اْلتَِحاداً  َمالَ :  إِليه لََحدَ :  من الَمجازو

__________________ 
 لبدتك.أثبت   لبد  ا وثبت لبد  ا ومحر   :  ( عبارة األساس1)
 .«أي ساكت لداهية يريدها كما يف القاموس»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 إذا رأ  وتفرس.:  ( يف األساس3)
 ( يقا  هلا لذكران ا كما يف اللباب.4)
 ( زايدة عن اللباب.5)
 اللحم.:  اللكيك:  قا  يف التكملة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 ويظعنون.:  ( يف املطبوعة الكويتية7)
يف الرتكيب املذكور جلذ ابلذا  املعجمة وقد ذكره اجملد فيما أييت فال :  وأورده اخل الذي يف اللســــــــــــــان:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية8)

 استدرا .
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دَ و  ا يـَلحَحد يف الدِّين  ََدَ  ّكيت:   ََدَ  وقير َماَ  وَعَد َ :  َأ َح ُلحِحدُ :  َماَ  وَجاَر ا وقا  ابُن الســــــــــــــِّ
ا العاِدُ  عن اَ  ِّ  امل

ِخُر فيه ما لي  فيه ا يقا  ُدح
دَ  قد:  امل  الحَتَحدو  (1)ِإليه  يـَلحَحُدونَ  َء ِلَساُن ال ِذيا َأي َحاَد عنه ا وقُرِ   ََدَ و  يف الدِّين َأ َح

تُ :  ُرِوَي عن اأَلمححَرِ و  ِمثـحُله ا  ُجرحُت وِملحُت.:   ََدح
 بُِظْلٍم ، وقد إِلحاداً  والباُء زائدة ، أَي (2) (َوَمْن يُِرْد ِفيِه ِبِِحْلاد  ِبظُْلم  ):  قوله تعالىو َماَرى وَجاَدَل ،:  أَْلَحدَ و َماَرْيُت وَجاَدْلُت.:  أَْلَحْدتُ و

 :  وماَل إِلى الظُّْلِم ، وأَْنَشد تََرَك القَْصَد فيما أُِمَر به:  في الَحَرمِ  أَْلَحد

ا رََأ   مـــــــــــــ  دُ لـــــــــــــَ حـــــــــــــِ لـــــــــــــح
ُ

ا  املـــــــــــــ مـــــــــــــَ َا َأ ـــــــــــــَح  حـــــــــــــِ

ا     مــــــــــَ ــــــــــد  رحَن ال طــــــــــُ اِج ميــــــــــَح جــــــــــ  َ  ا ــــــــــَ َواعــــــــــِ (3)صــــــــــــــــــــــــَ
 

  
تعالى ، هكذا في سائِر النُّسخ التي بأَيدينا ، ونقَلَه المصنِّف في البصائِر  أَْشَرَك باهلل : في الَحَرم أَْلَحدَ  *أَو كذا في التهذيب ، وهو َمجاٌز ،

هات اللغةِ  اج ، والذي في أُمَّ جَّ اُج ، هكذا نقلَه في اللسان ، فْليُْنَظر ،:  فيه اإِلْلَحادُ :  وقيل : عن الزَّ جَّ في  أَْلَحدَ  أَو الشَّكُّ في هللِا ، قاله الزَّ

اج، و َظلَمَ :  الَحَرمِ  جَّ  اْحتَِكارُ »:  عنههللارضيالَحِديث عن ُعَمر  فيه ، وهو مأُْخوذ من اْحتََكَر الطَّعَامَ :  في الَحَرمِ  أَْلَحدَ  أَو هو أَيضاً قوُل الزَّ

 .«فِيه إِْلَحادٌ  الَحَرمِ  في الطَّعَامِ 

وال يَْخفَى أَنه َراجٌع إِلى معنَى الظُّْلِم ، فال يكون َوجهاً :  ِء. قْلتوُل عن الشيْ الَمْيُل والعُدُ  اإِللحادِ  أَي ُظْلٌم وُعْدَواٌن. وأَْصلُ :  وفَسَُّروه وقالوا

اُء. اإِلْلَحاد ُمْستَِقالًّ وبَقَي عليه من معنَى  في الَحَرِم االْعتَِراُض ، قاله الفَرَّ

قَال عليِه :  به أَْلَحدَ و أَْزَرى بِِحْلِمه ، كأَْلَهَد.:  بَِزْيدٍ  أَْلَحدَ :  به ، وفي اللسانأُْزَرْيُت :  الرُجلَ  أَْلَحْدتُ :  ، وفي التكملة أَْزَرى به:  بَِزْيدٍ  أَلَحدَ و

 ، وهو من ذلك. بَاِطالً 

مة لَْحدٍ  ذو ، أَي َمْلُحودٌ و الِحدٌ  قَْبرٌ و  :  وأَنشد لذي الرُّ

ا  تح هلـــــــََ بحَنســـــــــــــــــــــَ تـــــــَ ا اســــــــــــــح تح آَذاهنـــــــُ تَـوحَحشـــــــــــــــــــــَ  ِإَذا اســــــــــــــح

ي      ودٍ َأاَنســــــــــــــــــــــــــِ حــــــــــــُ لــــــــــــح بِ  مــــــــــــَ َواجــــــــــــِ ا يف ا ــــــــــــَ  هلــــــــــــََ

  
َشبَّه إِنساَن العَْيِن 
 ، وذلك حين َغاَرْت ُعيُوُن اإِلبِِل ِمن تَعَِب السَّْيِر. باللَّْحدِ  تَْحَت الحاِجب (4)

فهو :  من اآلباِر ، كالدَُّحوِل أَُراه َمْقلُوباً. قلت اللَُّحودُ :  مائِلَةٌ عنه ، وقال ابن سيده ُمَخاِلفَةٌ عن القَْصدِ  ي، أَ  َزْوَراءُ :  ، كَصبور لَُحودٌ  َرِكيَّةً وَ 

 بِصيغَِة الَجْمعِ. اللُّحود يَُدّل أَنَّ 

ٌء ِمن اللَّْحِم لَْحٍم وال ُمْزَعةُ لَْحم ، أي ما عليه شيْ  لَُحاَدةُ  َوْجِه فاُلنٍ ما على :  ، يقال والُمْزَعةُ من اللَّْحمِ  بالتاءِ  اللَُّحاتَةُ :  ، بالضمّ  اللَُّحاَدةُ و

وما أُراَها إِالَّ لَُحاتَةً ، بالتاِء ، ِمن اللَّْحِت :  أَي قِْطعَةٌ. قال الزمخشريُّ  «ِمْن لَْحمٍ  لَُحاَدةٌ  َحتَّى يَْلقَى هللا وما َعلَى َوْجِهه»ِلُهَزاِلِه. وفي الحديث 

ت الّروايَة بالدَّال فتكون ُمْبَدلَة من التاِء. كَدْولَجٍ في تَْولَجٍ. : ، وهو أَن ال يََدَع شيئاً عند اإِلنسان إِالَّ أََخَذه ، وقال ابُن األَثير  وإِن َصحَّ

ً  فاُلنٌ  اَلَحدَ و  وَماال عن القَْصِد. اْعَوجَّ ُكلٌّ منهما على َصاِحبِهِ :  فاُلنا

ُ ال:  الُمْلتََحدُ و اُء في قَْوله، أَي ألَن الالجى (5)، وفي بعض النُّسخ الَمْلَجأُ  ُمْلتََجأ َوَلْن َأِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحدًا. ):  َء ، يَميل إِليه ، قال الفَرَّ
 أَي َمْلَجأً وال َسَرباً أَْلَجأُ إِليه. (6) (ِإاّل َبالغاً ِمَن هللِا َوِرساالتِهِ 

 : وُعْرَشاهُ قال رؤبة (7)، وقيل َمِضيغَتاهُ  َصْفَحتَا العُنُِق ُدوَن األُذُنَْينِ و جانِبَا الواِدي. : اللَِّديَدانِ :  [لدد]

َمئرٍّ ِصلحَخادح  َلِديَديح َعَل    ُمصح
قَبة ، وأَنشد:  اللَِّديدُ :  ، وعن أَبي َعْمروٍ  أَِلدَّةٌ  ج ، ءٍ جانِبَا ُكّلِ َشيْ  هما:  قيلو نَاِحيَتَاه ،:  الذََّكرِ  لَِديَداو  :  ظاِهُر الرَّ

ـــــــــــــِد  ي ـــــــــــــِ ب هـــــــــــــح ـــــــــــــ  ـــــــــــــتـ ُم ال لـــــــــــــَ اٍم عـــــــــــــَ  كـــــــــــــر  ُحســـــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــدِ     رِي حـــــــــــــــــح زِّ واِبلـــــــــــــــــتـــــــــــــــــ  ُب اِبهلـــــــــــــــــَ قحضـــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ  يـ
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 الل ِديدِ َساِلَفَة اهلَاَمِة و 

 تَلفََّت يَميناً وِشماالً وتََحيَّر فاُلٌن ، إِذا تَلَدَّدَ :  من الَمجازو

__________________ 
 يعرتضون.:  (يُ ْلِحُدونَ ) فمن قرأ يلَحدون أراد مييلون إليه ا و (نَ يُ ْلِحُدو ) يـَلحَحُدون و:  قا  الفراء يقرأ 103( سورة النحر اآية 1)
 .25( سورة ا ج اآية 2)
 .«الدما»بد  « دما»:  ( التهذيب3)
 .«أو»بد  « و»:  يف القاموس (*)
 .«واملناسب شبه املوضض الذي يغيب فيه إنسان العا حتت ا اجب من تعب السري ابللحد»:  ( األصر والتهذيب واللسان وهبامشه4)
 امللتجب.:  ا ويف نسخة  نية منه« امللجب»:  ( يف القاموس5)
 .23و  22( سورة اجلن اآيتان 6)
 وانظر فيها ما الحظه  ققه ابهلامش. وما أثبت عن املطبوعة الكويتية والضبرت عنها. «مضيعتاه»( ابألصر : 7)
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َطرِّ  فـََتلد دحُت تـََلد دَ »:  الَواِدي َأي جانِبَـيحِه ا ويف حديث ُعثحَمانَ  َلِديَدي مبحخوٌذ من ُمتَـبَـلِّداً  ُضح
 ا َأي حَتَري حُت. «امل

 ، أَي يَتَلَبَّثُون. «يَتَلَدَُّدونَ  أََمْرُت النَّاَس فإَِذا ُهمْ »:  ، وفي الحديث حين ُصدَّ عن البَْيتِ  تَلَبَّثَ :  الرُجلُ  تَلدَّدَ و

 : قال الشاعُر يَِصُف ناقَةً  العُنُقُ :  ، بفتح الدالِ  الُمتَلَدَّدُ  .ُمتَلَدَِّده َضَربَه على:  يقال:  ِمن الَمجازِ و

ِب و  ِ الَعجح تَـلَ بَِعيَدُة َباح
ُ
 (1) د دِ امل

 أَي أَنَّها بَِعيدةُ ما بين الذَّنَِب والعُنُِق.

 ، أَي بُدٌّ. ُمْلتَدٌّ  ُمْحتَدٌّ ، وال َمالَه عنه:  قولهمو

َخْيُر ما »:  ، وفي الحديث أَنه قال أَِلدَّةً  ، ج كاللَِّديدِ  الدَّواِء ، في أََحِد ِشقَّيِ الفَِم ،و السَّْقيِ  َما يَُصبُّ بالُمْسعُِط ِمن اسم ، كَصبُورٍ  اللَُّدودُ و

بالضّم عن ُكراع ، إِذا َسقَاه  لُُدوداً و ، بالفتح ، لَدَّه يَلُدُّه لَدًّا وقد الَواِدي. لَِديَديِ  ِمن اللَُّدودُ  أُِخذ:  ويقال (2) والِحَجاَمةُ والَمِشيُّ  اللَُّدودُ  تََداَوْيتُْم به

اءُ  بِّي فَيَُمدَّ إِلى إِْحَدى لَّدُّ ال:  كذلك ، وقال الفَرَّ ْدِق. (3). أَن يُْؤَخذَ بِِلساِن الصَّ  ِشقَّْيه ويُوَجر في اآلَخِر الدََّواُء في الصََّدف بين اللساِن وبين الّشِ

ا أَفاَق قالَ في َمَرِضه فلَ  لُدَّ  أَنّه»:  ، وفي الحديث َمْلُدودٌ  فهو الرُجلُ  لُدَّ  قدو ، أَلَدَّه إِلداداً و إِيَّاه لَدَّهو فَعََل ذلك  «لُدَّ  ال يَْبقَى في البيِت أََحٌد إاِلَّ :  مَّ

 :  قال« اللَُّدودِ  َجَرى ِمْنه َمْجَرى»بغير إِْذنِه. وفي المثل  لَدُّوه ُعقوبةً لهم ألَنهم

مح  َددحهتــــــــــــــُُ ــــــــــــــَ ر   ل َة كــــــــــــــُ ــــــــــــــحــــــــــــــَ ي ــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــِ دٍّ ال ــــــــــــــَ   ل
وحا     ـــــــــــَ نـ ـــــــــــَ َح مُث  ثـ وا الـــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــ  مـــــــــــَ اُءوافـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــَ  فـ

  
 استعمله في األَْعَراِض ، وإِنما هو في األَْجَسام ، كالدََّواِء والماِء.

 اِجز، قال الر لَُدودٌ و الدٌّ  َخَصَمهُ ، فهو:  لَدَّه يَلُدُّهُ لَدًّاو فيُْجعَل عليه َدَواٌء ويُوضع على الَجْبَهة ِمْن َدِمِه. َوَجٌع يَأُْخذُ في الفَِم والَحْلقِ :  اللَُّدودو

: 

 الل دِّ أَقـحرَاَن اخُلُصوِم  أَُلد  
ً  لََدْدتُ و .تَلُدُّ لََدداً  يا هذا لََدْدتَ  وقد  إِذا جاَدْلتَه فغَلَْبتَه. أَلُدُّه فاُلنا

 ، ُهَذِليّة. َحبََسه:  لَدًّا عن األَْمرِ  لَدَّهو

 الطَِّويُل األَْخَدعِ من اإِلبِل.:  األَلَدُّ و

 َمْعنَى الَخصمِ :  ، وقال أَبو إِسحاق إِلى الَحقِّ  (5) الشَِّحيُح الذي ال يَزيغُ  الَجِدلُ  الَخْصمُ  األَلَدُّ  (4) (َوُهَو أََلدُّ اخلِْصامِ )في التنزيل العَِزيز و

العُنُق ، وهما َصْفَحتَاه ، وتأْويله أَن َخْصَمه أَيَّ َوْجٍه أََخَذ ِمْن ُوُجوِه  لَِديَدي الشَِّديد الُخُصوَمة الَجِدل ، واشتقاقُه ِمن:  في اللغة األَلَدِّ 

اح يَِصُف  (6) اليَلَْنَددِ و كاألَلَْنَددِ  ، َشِديُد الُخُصومة ، اللََّددِ  بَيِّنُ  أَلَدُّ  َرُجلٌ :  الُخُصوَمِة َغلَبَه في ذلك ، يقال ِرمَّ أَي الشَِّديد الُخُصومة ، قال الّطِ

 :  الِحْربَاءَ 

ُه  ـــــــــ  بَن ُذوِ  كـــــــــَ وِ  اجلـــــــــُ لـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــُ ي عـــــــــَ حـــــــــِ  ُيضـــــــــــــــــــــــح

وِم     لــــــــــَ  اخُلصــــــــــــــــــــــــُ ر  عــــــــــَ ــــــــــَ ٌم أَبـ َددُ َخصــــــــــــــــــــــــح نــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــَ  يـ

  
الً لم يكن لإِللحاق ، فكيف أَْلحَ :  ِكْلتاهما لإِلْلَحاِق ، فإِن قلتَ  يَلَْنَدد وياءُ  أَلَْنَدد َهْمَزة:  قال ابُن ِجنّي قُوا الهمزةَ فإِذا كان الزائد إِذا وقَع أَوَّ

ِة اإِلْلحاِق ُظهوُر التَّضعيِف ؛ قيل يَلَْنَددوَ  أَلَْنَدد والياَء في ِل الكلمة إِالَّ أَن يكون معه زائٌد :  ، والدليُل على ِصحَّ إِنهم ال يُْلِحقون بالزائد من أَوَّ

فََزاُدوا  أَلد ، ألَن أَصلَه أَلَْنَدٍد أُلَْيدٌ  َضّم إِلى الهمزةِ والياِء من النون. وتصِغيرلما انْ  يَلَْنددوَ  أَلَْنَدد آَخُر ، فلذلك جاز اإِللحاُق بالَهْمَزةِ والياِء في

 فيه النوَن ِليُْلِحقُوه ببناِء َسفَْرَجٍل ، فلما َذهبت النوُن َعاد إِلى أَصِله.

 هو العَِسُر الُخُصوَمِة الشَِّديُد الَحْرِب.:  ، قال ابُن القَطَّاع أَلَدَّ  ِصْرتَ :  لََدداً  هكذا في النُّسخ ، وفي اللسان وكتاب األَفعال لَدًّا يا رجل لََدْدتَ و

م هللاُ َوْجَههالُخصومة الشديدةُ ، ومنه:  اللََّددُ و  ماَذا ، هللاِ  رسولَ  يا:  فقلت النَّوم في وسلموآلهعليههللاصلىَرأَْيُت النبيَّ »:  حديث َعِلّيٍ كرَّ

 ِمن بَْعَدك لَِقيتُ 



4415 

 

__________________ 
 :  ( متامه يف األساس1)
 لــــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــئــــــــــــت جنــــــــــــتــــــــــــين مــــــــــــن الــــــــــــقــــــــــــوم جســـــــــــــــــــــــــرة و 

 بـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــدة مـــــــــــــا بـــــــــــــا الـــــــــــــعـــــــــــــجـــــــــــــب واملـــــــــــــتـــــــــــــلـــــــــــــد د   

  

 .«املسهرالدواء :  املشو ابلفتح وكعدو وغين ولاء:  قا  اجملد»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 إىل أحد شقيه.:  ( التهذيب3)
 .204( سورة البقرة اآية 4)
 ال يَرِيُض.:  ( عل  هامش القاموس من نسخة  نية5)
 .«.. كاأللندد واليلندد ج ُلديف وِلداٌد وَلَددحت لّداً صرت ألد  والل ِديد»:  ( بّد  الشارح هنا عبارة القاموس ا والذي ورد فيه6)
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 .«َددِ الل  و  اأَلَودِ 
ا):  األَول بالضّم ، والثاني بالكسر ، ومن األَول قوله تعالى ِلَدادٌ و لُدٌّ  ج :  قيل معناه ُخَصَماُء ُعوٌج عن الَحّقِ وقيل (1) (َوتُ ْنِذَر ِبِه قَ ْوماً ُلدًّ

اَوتُ ْنِذَر ِبِه قَ ْوماً ):  قوله:  قلت للحسن:  ُصمٌّ عنه ، وقال َمْهِدّي بن َميمونٍ  ا. ومن الثاني:  قال (ُلدًّ  َسلََمة ألُمِّ  عنههللارضيقوُل ُعَمر  ُصمًّ

 .«وقُلُوٍب ِشَداٍد وُسيُوٍف ِحَدادٍ  ِلَدادٍ  أَْلِسنَةٍ  بين ِمْنُهم فأَنَا»: 

 بن ُخَزْيَمةَ بن ُمْدِرَكة بن الياس بن ُمضر. ماٌء لبني أََسد:  اللَِّديدُ و

وْ :  بهاءٍ  .(2)اللَِّديَدةُ  ْهَراءُ  الَخضراءُ  َضةُ الرَّ  ، عن ابن األَعرابّي. الزَّ

 القرشّي. َسْيف َعْمِرو بِن َعْبِدُودٍّ  اسمو اسم رجل ،:  ، بالكسر الِملَدُّ و

 : كاللَّبِيِد ، وقد تقدَّم ، قال الراجز الُجواِلقُ :  ، بالفتح اللَّدُّ و

يحهِ َكَبن    َعَل  َصفحح َجَبرح  َلد 
مّ  لُدُّ و بالقُْرِب من  ة بِِفلَْسِطينَ  : ، وقيل (3)اسُم َرْملٍَة بالشاِم :  َمْوِضٌع بالشَّاِم. وفي التهذيب : ، والمشهور على أَْلِسنَِة أَهلها الكسر ، بالضَّ

ْملَِة ، وأَنشد ابُن األَعرابيّ   :  الرَّ

والً  قــــــــــــــــَ  ِشــــــــــــــــَُ يِن ُأســــــــــــــــــــــــــــــح بَنــــــــــــــــ  ت  كــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــَ

نح مخـــــــــــــــَح     ًة مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــب رِي ر  غـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ دِّ ِر ت ـــــــــــــــُ  ل

  
اَل ِعْنَد بَابَِها السالمعليهيَْقتُُل ِعيَسى »:  وفي الحديث ، وهو الذي َجَزَم به أَْقَواٌم كثيُروَن ِمّمن أَلََّف في أَحواِل اآلِخَرة وُشُروِط الساعِة  «الدَّجَّ

 ، واعتمده القاِري في النَّاموس. كذا قاله شيُخنَا. ُمَحاَصَرتِه الَمْهِديَّ في القُْدِس ادَّعى قوٌم أَن الوارَد في بعِض األَحاِديث أَنه يَْقتُله عند و ،

ً :  قلت  :  ، أَي بالالم قال َجِميلٌ  اللدّ  ويقال فيها أَيضا

َر   ــــــــُ تح قـ حــــــــَ نح َأضــــــــــــــــــــــح رحُت مــــــــَ ذَكــــــــ  دِّ تــــــــَ ه  الــــــــلــــــــ   ُدونــــــــَ

ورُ و     اُب ُوعـــــــــــُ ا واهِلضـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ تـ ـــــــــــِ ٌب ل  َهضـــــــــــــــــــــــــح

  
ث.وقد نُِسَب  َع به. نَدَّدَ و بِه لَدَّدَ :  يقال:  عن ابِن األَْعَرابيّ و إِليها أَبو يَعقُوَب إِسحاق بُن َسيَّاٍر ، ُمَحّدِ  به ، إِذا َسمَّ

 :  ، قال ابُن أَْحمر اللَُّدودَ  اْبتَلَعَ :  اْلتَِداداً  هو اْلتَدَّ و

اعـــــــــَ  وَ  كـــــــــَ ُت الشـــــــــــــــــــــــ  رِبـــــــــح َددحتُ شـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــَ د ةً  الـــــــــح  أَلـــــــــِ

تُ وَ     ـــــــــــــح ل ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــح اِوايَ  أَقـ كـــــــــــــَ
َ

ُروِ  املـــــــــــــ ـــــــــــــعـــــــــــــُ َواَه ال ـــــــــــــح  أَفـ

  
 ومال. َزاغَ :  عنه اْلتَدَّ و

 : * ومما يستدرك عليه

 .أَلَدَّ  َصاَدْفتُه:  أَلَدْدتُه

 َعُسْرُت عليه في الُخُصوِمة.:  به أَْلَدْدتُ و

 عن الصاغانّي. أَلَدَّ أُلَْيدُّونَ  َجْمعُ  اللُّدِّ  وتَْصِغير

 الُخصومةُ.:  الُماَلدَّةو

 َعْنك ، أَي أُدافِع. أاَُلدُّ  ماِزْلت:  ويقال

 َمَطْلتُه ، كذا في األَْفعَال البن القّطاع.:  به أَْلَدْدتُ و

 .لَِديدٌ  هو َشِديدٌ :  وفي األَساس
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 بَُطْيٌن من العرب.:  ، كأَِميرٍ  اللَِّديد وبنو

 : * واستدرك شيخنا هنا

َزَوْرد:  [لزورد] ه.الحجر المَ :  الالَّ  ْعُروف ، وَذَكَر َخَواصَّ

ه كفَِرحَ  لََسدَ :  [لسد]  : . بالتَّْحريكلََسداً  الطَّلَى أُمَّ

 لَِسدَ  كذا في اللسان ، والذي في كتاب األَفعال البن القطاع (5)في ِكتَاِب األَبواب ، مثل لَِجَذ الكلُب اإِلناَء لََجذاً  (4)َرِضعها ، حكاه أَبو خالٍد 

ح به غيُر واحٍد من األَئّمة ، فكان  َضَربَ  من َحدّ  لََسَدَها يَْلِسُدَها المشهور فيهو ، في الطَّلَى ، إِذا َرِضع ، انتهى. داً لَسَ  ، أَي بالكسر ، َصرَّ

 لَِحَسه:  اإِلنَاءَ  الَكْلبُ  لََسدَ و َرِضَع َجميَع لَبنَِها:  ، وعبارة األَفعال َرِضَع ما في َضْرِعها ُكلَّه لََسَدها:  ينبِغي تَقديُمها ، لكونَِها الفُْصَحى. وقيل

 لَِعْقتُه وُكلُّ لَْحٍس :  العََسلَ  لََسْدتو ما في اإِلناءِ  اإِلنساُن ، لَِحسَ  لََسدَ و ، وقال ابن القَطَّاع ،

__________________ 
 .97( سورة مرمي اآية 1)
 بدون هاء.« اللديد»:  ( التهذيب واللسان2)
 ا وذكرت يف اللسان نقال عن التهذيب. (لدد)( مل ترد يف التهذيب 3)
 أبو حامت.:  ( األصر واللسان ا ويف الصحاح4)
قوله مثر جلد ا هذا تصحيف فإن الذي يف اللسان هنا ويف مادة   ج ذ ا هو ابلذا  »:  وهبامش املطبوعة املصرية« جلداً  .. جلد»ألصر ( اب5)

 وهو ما أثبتناه.« املعجمة ا وكذلك يف التكملة والقاموس وقد نبهنا عليه ابهلامش قريباً 
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دٌ  َدتو  َلســح ي ُة َوَلَدها َلســَ شــِ يرٌ  َلِعَقتحه:  الَوحح دٌ  وَفصــِ دِ  َكثريُ :   كِمنحرَبٍ   ا ِملحســَ ا بفتح فســكون ا وابلتحريك أَيضــاً ا َأي  الل ســَ
ِض ا وأَنشد الن ضحرُ   :  الر ضح

َرٍة  كــــــــــــــح ِة بــــــــــــــَ اَللــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  عــــــــــــــُ ن  عــــــــــــــَ َزعــــــــــــــَ  اَل  ــــــــــــــَح

يـــــــٌر     هـــــــا َفصــــــــــــــــــِ اِرضــــــــــــــــــُ عـــــــَ رٍت يـــــُ دُ ِنشــــــــــــــــــح لحســـــــــــــــــــــَ  (1) مــــِ
  

 الفُْصالِن كذا في اللسان.الذي يَْرَضُع من :  الِمْلَسدُ و

َواِئِد من اللَّْحم هي أَو ، أَو التي بين الَحنَِك وَصْفَحِة العُنُق ، لَْحَمةٌ في الَحْلقِ  : ، بالكسر اللِّْغِديدو ، بضّمهما ، اللُّْغُدودُ و اللُّْغدُ :  [لغد]  كالزَّ

 (2) [في]، أَو هي  ما أََطاَف بِأَْقَصى الفَِم إِلى الَحْلِق من اللَّْحمِ  هي أَو ْيِن ،األُذُنَ :  ِمن داخٍل ، وفي بعض األُمهات في باِطِن األُذُنِ  تَكون

أُصوُل :  اللَّغَاِديدُ و األَْلغَادُ :  ، وقيل اللُّْغِديد لَغَاِديدُ و اللُّغُدودِ  جمعو كقُْفٍل وأَْقفَاٍل ، اللُّْغِد أَْلغَادٌ  أَي جمع ج موضع النََّكفَتَْيِن عند أْصل العُنق ،

 :  اللَّْحيَْيِن ، وقال الشاعر

ٍة  ـــــــــــَ ي افـــــــــــِ قـــــــــــَ ـــــــــــِ رحَداٍس ب ـــــــــــَن مـــــــــــِ َك اب ـــــــــــح ي ـــــــــــَ هـــــــــــًا ِإل ـــــــــــح  أَي

ُه     نـــــــح تح مـــــِ نـــــــَ كـــــَ دح ســـــــــــــــــــَ اَء قـــــــَ عـــــــَ ـــــح نـ اِديـــــــَداشـــــــــــــــــــَ غـــــــَ ـــــلـــــ   ال

  
 :  وقال آخرُ 

ي و  َدمــــــــــــــِ ٌض قــــــــــــــَ َت فــــــــــــــِإيّنِ واضــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ِإنح أَبـ

اخ     فـــــــــــــ  ِم نــــــــــــــَ رَاغـــــــــــــِ لـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ اِديـــــــــــــدِ عـــــــــــــَ غـــــــــــــَ  الـــــــــــــلـــــــــــــ 

  
 اللَّغاِديدِ  ِعْلٌج َضْخمُ :  ، وهي اللَّغَانِيُن ، واحدها لُْغنُون. وفي األَساس لُْغدٌ  لَْحَماٌت تكون عند اللَهواِت ، واحدها:  األَْلغَادُ :  ُعبَْيدقال أَبو 

، إِذا اْحَمرَّ َغَضباً  لُْغَده َسبَّني حتى أَْحَمى:  . وتقولُ األَْلغَاد هو من األَْوَغاد ، َضْخمُ :  ، وتقول األَْلغَادِ و
(3). 

 :  وأَنَشَدنا شيُخنَا:  قلت

َم أَ  خــــــــــح ُم اَي ضــــــــــــــــــــــــَ زحعــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــدِ تـ اِدي غــــــــــَ ــــــــــلــــــــــ  ا  ال ــــــــــَ ن ــــــــــ   أَنـ

رحابَ و     ِرُف ا ـــــــــــَ عـــــــــــح رحِب ال نــــــــــــَ ُن ُأســـــــــــــــــــــــــوُد ا ـــــــــــَ  حنـــــــــــَح

  
لَْحٌم بين النََّكفَتَْيِن واللَِّساِن من باطٍن ، :  واللَّغانِينُ :  ، وهي النََّكفَةُ ، قاله أَبو زيد. قال ُمْنتََهى َشْحَمِة األُذُِن من أَْسفَِلها:  ، بالضمّ  اللُّْغدُ  أَو

 .لَغَاِديد:  ويقال لها ِمن ظاِهرٍ 

 اإِلبَل ، وَجاَد ما لَغَدَ  قد : إِلبَل علَى الطِريِق ، يقالأَن تُِقيَم ا:  اللَّْغدُ :  وفي التهذيب َردَّها إِلى القَْصِد والطَِّريقِ :  كَمنَعَ  العََوانَِد ، اإِلبِلَ  لَغَدَ و

 :  ، قال الراجز (4)ِمْنذُ الليِل ، أَي يُِقيُمها للقَْصِد  يَْلغَُدَها

وحَم مــــــــــــــــــاًء اَبرَِدا  ورَِدن  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ رح يــــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــــَ

يــــــــــِم     ي الــــــــــن ســــــــــــــــــــــــِ دُ ابقــــــــــِ غــــــــــَ لــــــــــح َدا يـــــــــــَ َواغــــــــــِ  (5) الــــــــــلــــــــــ 
  

داً  جاءَ و ، نقلَه الصاغانيُّ ، َحبََسه:  فاُلناً عن حاَجتِهِ  لَغَدَ و ، عن الصاغانّي. َمدََّها ِلتَستقيم ، إِذا أُذُنَه لَغَدَ :  من المجازو دُ  ، ُمتَلَغِّ ،  الُمتَلَغِّ

ب الَحنِق. الُمتَغَيِّظُ   الُمتَغَّضِ

 ، نقله الصاغانّي. أََخَذ على يَِده ُدوَن ما يِريده:  اْلتَغََدهو اَلَغَدهو

ينََوِرّي ، وتََصدَّر بِمْصر  أَِديٌب نَْحِويٌّ أَْصبََهانِيٌّ :  ويقال لُْكَدةُ ، بالكاف بدل الغين بالضمّ  بن عبِد هللا ، ةُ لُْغدَ و ، أَخذ عن مشايخِ أَبي َحنيفةَ الّدِ

 صنّف.، وأَفَاَد ، وله كتاُب نَْقِض ِعلَِل النَّْحِو والرّد على الشعراِء ، كذا في البُْلغَة في تراجم أَئّمة النْحِو واللُّغَة ، للم

 : * ومما يستدرك عليه

 عن ابِن القَطَّاع.،  لُْغُدوَده أََصابَ :  لَغَدهَ لَْغداً 

 : * ومما يستدرك عليه

 :  أَصِليَّةٌ ، فأَْدَخل عليها اَلماً أُْخَرى فقال لَقَدْ  ظنَّ بعُض العرب أَّن الالم في:  ، قال الفَّراءُ  لَقَدْ :  [لقد]
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دح  قــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ا   لــــــــــــــَ نــــــــــــــَ انــــــــــــــِ لــــــــــــــَ  أَزحمــــــــــــــَ وا عــــــــــــــَ انــــــــــــــُ  كــــــــــــــَ

قـــــــــــــــَ     اٍس َوتــــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ ِ لـــــــــــــــِ اح يـــــــــــــــعـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ لصـــــــــــــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــِ

  
فَه النحويّوَن ، والروايةوهو :  قال الصاغانيّ   فَلَقَْد.:  مما َصحَّ

إِذا أَكَل َشْيئاً لَِزجاً فَلَِزَق بِفيه ِمن  لََكداً  ُء بِِفيهِ الشي لَِكدَ :  ، قاله األَصمعّي ، وقال غيُره لَِزَمه ولَِصَق به:  عليه الَوَسُخ كفَِرحَ  لَِكدَ :  [لكد]

 إذا»:  َجْوَهِره أَو لَْونِه ، وفي حديث عطاءٍ 

__________________ 
 .«بسرت مضبوطاً بكسر أوله فليحرر:  قوله نشرت كذا ابلنسخ والذي يف التكملة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 احتم  غضباً.أي :  ( عبارة األساس3)
 للقصد والصواب.:  ( التهذيب4)
 اللواغدا.:  ويروي:  قا « املالغدا»:  ( التهذيب5)
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 الد ُم ابجلِلحِد ا ِإذا َلِصَ . َلِكدَ :  يقا  .«فبَتحِبعحُه ِبُصوَفٍة فيها ماٌء فاغحِسلحه َلِكدَ وَ  كان َحوحَ  اجلُرحِح قـَيححٌ 
ة تقولُ  هُ بيِده أَو َدفَعَهَضَربَ :  َكنََصَرهُ  ، لََكَده لَْكداً و  ، بِِرْجِله. لََكَده:  ، والعَامَّ

 ِشْبهُ ِمَدّقٍ يَُدقُّ به.:  كِمْنبَرٍ  ، الِمْلَكدُ و

 :  بالقَْوم ، وأَْنَشد الليث:  وفي اللسان اللَّئيُم الُمْلَصُق بِقَْوِمِه.:  األَْلَكدُ و

يــــــــهــــــــُم  َب فــــــــِ ســــــــــــــــــــــَ حح يــــــــُ َوامــــــــًا لــــــــِ ُب أَقـــــــــح اســــــــــــــــــــــِ نــــــــَ  يـــــــــُ

ِم و     ذح نح جــــــــــِ اًل كــــــــــاَن مــــــــــِ ُُ  َأصــــــــــــــــــــــــح رتح ــــــــــَ َداي كــــــــــَ ــــــــــح  أَل

  
 :  العَِسيُر ، قال َصْخُر الغَّيِ  اللَِّحزُ  وهو كَكتِفٍ  نَِكٌد ، لَِكدٌ  َرُجلٌ و رجل ، اْسم:  َكَكتَّانٍ  ، لَكَّادٌ و

هــــــــــــــــا و تــــــــــــــــَ الــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ تح مــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ وح َألــــــــــــــــحَ  ِ  لــــــــــــــــَ

دُ     بــــــــــــِ ُه لــــــــــــَ َن الــــــــــــز بِّ رَأحســــــــــــــــــــــــــُ خــــــــــــًا مــــــــــــِ يــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــَ

  

هــــــــــــــا  تــــــــــــــِ وحَم ُر يــــــــــــــَ َض يـــــــــــــــَ يــــــــــــــح َح الــــــــــــــبـــــــــــــــَ اتــــــــــــــَ فــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

ه و     اعـــــــــــــــُ يـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ ُر انـــــــــــــــح بـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اَن قـ دُ كـــــــــــــــَ كـــــــــــــــِ  لـــــــــــــــَ

  
ناً ياَُلِكد الغُلَّ لَْيلَتَه ، أَي يُعَاِلُجه ، قال أَُساَمةُ الُهَذِليُّ إِن فاَُل :  ، ويقال فهو يُعاِلُجه ُخَطاه ، َمْن إِذا َمَشى في القَْيِد ناَزَعه القَْيدُ :  الُماَلِكدُ و

 ً  :  يَِصُف َراِميا

ُه  بـــــــــــــَ لـــــــــــــح َب صـــــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــَ ِه َوَأجـــــــــــــح يـــــــــــــح د  ِذرَاعـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

رٍّ و     فـــــــــــَ  ممـــــــــــَُ طـــــــــــح ا عـــــــــــَ هـــــــــــَ ر جـــــــــــَ دِ فــــــــــــَ اَلكـــــــــــِ  (1) مـــــــــــُ
  

 رجل. اْسم ُماَلِكدٌ و

 اْعتَنَقَه.:  تَلَكََّده تَلَكُّداً :  عن األَصمعيّ و

 واْكتَنََز. َغلَُظ لَْحُمه:  فاُلنٌ  تَلَكَّدَ و

 لَِزم بَْعُضه بَْعضاً.:  ءُ الشَّيْ  تَلَكَّدَ و

 : * ومما يستدرك عليه

نِي لَْم أُبَاِل أَنْ  اْلتََكَدتْ  إِذا:  ٍء في امرأَته فقاللَِزَمه فلم يُفَاِرْقه. وُعوتَِب َرُجٌل من طيِّي:  اْلتََكَدهُ  بما يَُسوُءَها ، حكاه ابُن سيَده  أَْلتَِكدَ  بَِما يَُسرُّ

 ً  ، أَي ُمالزماً. ُماَلِكداً  عن ابِن األَعرابّي. َوَرأَْيُت فاُلنا

 .(2)َشعَُره ، إِذا تَلَبََّد  لَِكدَ و

 اسم رُجٍل ، وهو الذي تقدَّم ، لغد.:  ، بالضمّ  لُْكَدةو

ما :  الخاضُع يقال الذَِّليلُ :  كَسْحبَانَ  اللَّْمَدانُ  من ذلكو التََّواُضع بالذُّّلِ ،:  اللَّْمدُ :  ، أَهملَه الليُث والجْوَهِرّي ورَوى أَبو َعْمرو اللُّْمدُ :  [لمد]

 .لَْمَدانُ  َحْمَداُن إِال

 ، يَعني َضَربَه ، كأَنه ُمقلوب منه. لََدَمهُ :  لََمَدهُ و

 : عليه* ومما يستدرك 

 الذَِّليُل.:  األَْلَمدُ 

 ، كفَِرحَ  لَِودَ  وقد وال إِلى َحّق ، إِلى عْدٍل وال يَْنقَاُد ألَْمرٍ  (3) َمْن ال يَِميلُ :  هو من الرجال:  ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال الليث األَْلَودُ :  [لود]

 :  هذه كلمة نادرةٌ ، وقال رؤبة : ، قال األَزَهِريُّ  أَْلَوادٌ  ج ، يَْلَود لََوداً 

ُروِم  رَاَس الــــــــــــــقــــــــــــــُ َت َأجــــــــــــــح كــــــــــــــَ َوادح َأســــــــــــــــــــــــــــح  األَلــــــــــــــح

َدادح     اِم األَلــــــــــح ظــــــــــَ اِت الــــــــــعــــــــــِ يــــــــــ  مــــــــــِ غــــــــــَ يـــــــــــح (4)الضــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 : ، وأَنشد أَْلَوادٌ  ، وقَْومٌ  ال يُْعِطي َطاَعتَه الذي الشَِّديدُ :  األَْلَود:  قال أَبو َعمرو



4421 

 

ابً   أَلحَوَدا أََلد  َأغحَلَب َغال 
 .أَْلَودُ  ُعنُق:  ، يقال العُنُق الغَِليظُ :  األَْلَودُ و

 : * ومما يستدرك عليه

 ، على غيِر قِياٍس ، نقله ابُن القَطَّاع. أَْلَوادٌ  . والَجْمعأَْلَودُ  لم يَتَفَقَِّد األَْمَر ، فهو:  لَِوَد لََوداً 

 وَضغََطه. أَثْقَلَه:  لَِهيدٌ و َمْلُهود فهو يَْلَهُده لَْهداً  الِحْمُل ، كمنَعَه لََهَده:  [لهد]

 :  ، قال الُكَمْيتُ  َمْلُهودٌ  الذي أَصاَب َجْنبَه َضْغَطةٌ ِمْن ِحْمٍل ثَِقيٍل فأَْوَرثَه داًء أَْفَسد َعليه ِرئَتَه ، فهو:  اللِهيدُ  والبَِعيرُ 

َبَ   يــــــــــح ُم اجلــــــــــَ عــــــــــِ طــــــــــح يــــــــــدَ نــــــــــُ و  الــــــــــلــــــــــهــــــــــِ َن الــــــــــكــــــــــُ  مــــــــــِ

ُزورَا    يـــــــــــــــرُت اجلـــــــــــــــَ نح ُيشـــــــــــــــــــــــــــــِ دحُع مـــــــــــــــَ  ِم َوملَح نـــــــــــــــَ

  
__________________ 

( كذا ابألصـــــر واللســـــان هنا ضـــــبطت مالكِد ابلكســـــر ا وهو خطب فالبيت من قصـــــيدة مرفوعة الروي وقد ورد البيت صـــــواابً يف اللســـــان مادة 1)
 جي عل  هذا الروي وهذه القافية.والبيت مل يرد يف أبيات أسامة ال« مريٌر مالكدُ »:  عطف وفيه

 ولكد شعره من الوُسخ.:  ( األصر واللسان ا ويف األساس2)
 .«.. ال يكاد ميير إىل عد »:  ( اللسان والتكملة3)
 ( األلداد مجض لديد ا وهو صفحة العن .4)
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 فصاَرْت َدبََرةً. اللْهَدةُ  (1)تََّحت البَِعيُر أُْخِلَي ذلك الموضُع ِمْن بَِداَديِ القَتَب َكْيالً يَْضغََطه الِحْمُل فَيَْزَداد فَساداً ، وإِذا لم يُْخَل عنه تَفَ  لُِهدَ  وإِذا

 :  ، قال َجِرير لَِهيدٌ  فهي َجَهَدَها وأَْحَرثََها:  َدابَّتَه لََهدَ و

َك و  تــــــــــُ رَكــــــــــح دح تـــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــاً لــــــــــَ ئ اســــــــــــــــــــــــِ َرزحَدُ  خــــــــــَ  اَي فـــــــــــَ

اِن     َد  الــــــــــــّرِهــــــــــــَ وحَت لــــــــــــَ ــــــــــــَ بـ ا كــــــــــــَ مــــــــــــ  يــــــــــــَدالــــــــــــَ  هلــــــــــــَِ

  
 أَي َحِسيراً.

 :  لَِحَسه وأَكله ، قال َعِديّ :  يَْلَهُده لَْهداً  َما في اإِلناءِ  لََهدَ : و ، وعبارة اللّحيانِّي في النواِدر أََكلَه أَو لَِحَسه:  ءَ الشيْ  لََهدو

نَ وَ  دح هــــــــــَ لــــــــــح تح  يـــــــــــَ لــــــــــِ مح يــــــــــَ لــــــــــَ ىَن الــــــــــَوِد  فـــــــــــَ ا َأغــــــــــح  مــــــــــَ

ا    ــــــــــــــَ زَارِع
َ

اِء املــــــــــــــ هــــــــــــــَ ــــــــــــــِّ ــــــــــــــن اِت ال افــــــــــــــَ َ َبن  حبــــــــــــــِ  كــــــــــــــَ

  
ً  لََهدَ و َدهُ و لَْهداً  فاُلنا  .َمْلُهود فهو َدفَعَه َدْفعَةً ، ِلذُلِّه ، األَخير عن ابن القّطاع ، أَي (2) لَهَّ

ْدِر. وفي حديِث ابِن ُعَمر :  اللْهدُ :  وقال الليث ْدمة الشديدةُ في الصَّ أَي َما  «لََهْدتُه ما الَحَرمِ  في أَبِي قاتِلَ  لَِقيتُ  لَوْ »:  عنههللارضيالصَّ

ْكتُه.« ماِهْدتُه»َدفَْعتُه ، ويروى  َده تَْلِهيداً  َغَمَزه ،:  لَْهداً  لََهَده أَو ، َضَربَه في أُُصوِل ثَْديَْيِه أَو أُُصوِل َكتِفَْيهِ :  لََهَده أَو أَي َحرَّ ، أَي  فيهما َكلَهَّ

 :  في الغَْمِز والدَّْفعِ قال طرفة

ي طــــــــــِ ىَن بــــــــــَ رِيــــــــــٍض ِإىَل اخلــــــــــَ لــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــَ ِن اجلــــــــــُ  ٍء عــــــــــَ

اِع الـــــــــــــــّرِجـــــــــــــــاِ      يـــــــــــــــٍر  ِِمجـــــــــــــــحَ دِ َذلـــــــــــــــِ هـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  
 : ، كَضْغِط ِحْمٍل ، قال ونَحِوَهايُِصيب اإِلبَل في ُصدوِرَها ِمن َصْدَمٍة  (3) اْنِفَراجٌ :  اللْهدُ و

 هَلحدِ هِبَا و  هَلحدٍ َتظحَلُض ِمنح 
 : ِمْن ِوَعاٍء يَِلٌح على َظْهِر البَِعيِر فَيَِرُم ، وأَنشد األَزهريّ  َوَرٌم في الفَِريَصةِ :  اللْهدُ :  قيلو

 هَلحدِ هبا و  هَلحدٍ َتظحَلُض ِمنح 
ل الداُء والثاني اإِلجهاُد في  ً  اللْهدُ و الَحْرِث.األَوَّ  كاالْنِفراجِ. وهو في أَْرُجِل النَّاِس وأَْفَخاِذِهمِ  يُِصيب َداءٌ  أَيضا

ُجُل الثَِّقيُل الِجْبسُ :  اللْهدُ :  من الَمجازو  الذَِّليُل. الرَّ

 :  ، قال أَْزَرى:  إِلهاداً  به أَْلَهدَ و َظلََم وَجاَر.:  الرجلُ  أَْلَهدَ و

ٍر  ـــــــــــــَ ف وح ـــــــــــــَ َن نـ ـــــــــــــح َدا    َأن  اب مح هـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ل عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  تـ

ا     نـــــــَ دٌ بـــــــِ هـــــــِ لـــــــح الـــــــضُ  مـــــــُ َض ضـــــــــــــــــــــَ لـــــــح ُك الضـــــــــــــــــــــ  لـــــــِ وح ميـــــــَح  لـــــــَ

  
ُجلَْيِن وَخلَّى اآلَخَر عليه ، إِذا إِلهاداً  بفاُلن أَلَهدَ و تثَاقََل إِليها.:  إِلى األَْرِض  أَْلَهدو َت َرُجالً فإِن فَطَّنْ  : ، قال يُقَاتِلُه وهو أَْمَسَك أََحَد الرَّ

تَه فقَد (4)بُِمَخاَصَمِة   وهللِا ما قُْلتَها إِالَّ أَنْ :  به ، وإَِذا فَطَّْنتَه بَِما َصاِحبُه يَُكلِّمه قال أَْلَهْدتَ  صاِحبِه أَو بَِما َصاِحبُه يَُكلُِّمه ولََحْنَت له ولَقَّْنَت ُحجَّ

. كذا في اللسان. تُْلِهدَ   َعلَيَّ ، أَي تُعَين َعلَيَّ

ْخَوةُ  َصنَعََها ِمن أَْطِعمة العََرِب ، وهي:  أَْلَهَد اللِهيَدة:  قال ابُن القَطَّاعو ، وهي التي  (5)ليست بِِحَساٍء فتُْحَسى وال َغِليَظة فتُْلتَقَم  العَِصيَدةُ الّرِ

 تَُجاِوز َحدَّ الَحِريقَِة والسَِّخينِة وتَْقُصُر عن العَِصيدة ، كذا في الّصحاح.

 ، عن الصاغانّي. الفَُواقُ :  كغَُرابٍ  ، اللَُّهادُ و

 : * ومما يستدرك عليه

 .(6)ُمْستَْضعٌَف َذِليٌل ُمَدفَّع عن األَبواب :  ، أَي كُمعَظَّم ُملَهَّد َرُجلٌ :  قال الَهَواِزنِيُّ 
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 .(7) [عن اللحياني]َغَمَزَها ِحْملَُها فَوثَأََها :  لَِهيدٌ  وناقَة

 قَصَّْرُت به ، قاله ابن القَطَّاع. : به أَْلَهْدتُ و

 األَْوَرام ، عن الصاغانّي.:  األَْلَهادو

ً  أَي:  ، كَسَحاب ، أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال الصاغانيُّ  ، بالفتح لَيَاداً  ما تََرْكُت له:  [ليد]  ، وكذلك َحيَاداً ، وهو َحْرٌف َغِريٌب. َشْيئا

__________________ 
 تقّيحت.:  واللسان ا ويف التهذيب( األصر 1)
 وما أثبت عن الصحاح.« وهلدة»( ابألصر 2)
 كاألصر.« انفراج يصيب» ويف اللسان يف موضض آخر :« داٌء أيخُذ االبرَ »( التهذيب واللسان : 3)
 ويف اللسان فكاألصر.« املخاصمة»:  ( التهذيب4)
 ويف اللسان فكاألصر.« تُلقم»:  ( الصحاح5)
 يعين أنه إذا استذ  يدفض تدفيعاً وينحين عن جمال  ذوي الفضر ا كر ذلك من ُذلّه.( 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
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 فصل امليم
 مع الدال املهملة

ى وَجَرى فيه الماءُ :  يَْمأَُد َمأْداً  ، النَّبَاُت ، كَمنَع َمأَدَ :  [مأد] :  قيلو َحَسناً. يَْمأَُد َمأْداً  هو:  تَزّ ، ويقال للغُْصن إِذا كان نَاِعماً يَهْ  اْهتَزَّ وتََروَّ

يُّ  أَْمأََدهُ  قدو ، تَنَعََّم واَلنَ :  النبَاُت والشَّجرُ  َمأَدَ  بِيُع ، الّرِ ل ما يَْجِري الماُء في العُوِد ،  يَْمأَُد َمأْداً  العُودُ  َمأَدَ و والرَّ ّيِ في أَوَّ ، إِذا امتأَلَ ِمَن الّرِ

 ما كان َرْطباً. مائِداً  فال يَزال

 يَْمُؤودٌ  وهي ابِ إِنها الَمأَْدةُ الشَّبَ :  َشابَّةً ناِعَمةٌ. ويقال للجاِرية:  يَْمُؤوَدةٌ و َمأَْدةٌ  ناِعٌم ، وهي:  يَْمُؤودٌ و َمأْدٌ  وُغْصنٌ  يَْمُؤودٌ و َمأْدٌ  َرُجلٌ و

 : ، وأَنشد أَبو ُعبَْيدٍ  ءٍ الناِعُم من ُكّلِ شيْ :  الَمأْدُ :  قيلو .يَْمُؤودةو

َُخرحَفَجا َمادُ 
 الش َباِب َعيحَشها امل

 ، شاِميَّةٌ. قَْبَل أَْن يَْنبَع الذي يَْظَهُر في األَْرض النَّزُّ :  الَمأْدُ و غير مهموزٍ 

اخ، قال ا بئرٌ :  (1) يَْمؤودوَ   :  لشَّمَّ

َدتح  ا غـــــــــَ مـــــــــَ ُدوِد كـــــــــَ َر اخلـــــــــُ عـــــــــح ا صـــــــــــــــــــــــُ َن هلـــــــــََ َدوح  غـــــــــَ

اِء     لـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ ؤودَ عـــــــــــــَ زُ  ميـــــــــــــَح َواهـــــــــــــِ  الـــــــــــــدِّالُء الـــــــــــــنــــــــــــــ 

  
اخ ع هو اسم أَو  :  ، قاله الجوَهِرّي ، وأَنشد للشَّمَّ

ت  لــــــــــــ  ظــــــــــــَ ُؤودٍ فــــــــــــَ مــــــــــــح يــــــــــــَ ا   بــــــــــــِ وهنــــــــــــَ يــــــــــــُ َبن  عــــــــــــُ  كــــــــــــَ

ُز     َواكــــــــِ ــــــــَ ييف نـ و رُكــــــــِ نــــــــُ دح رح يــــــــَ ِ  هــــــــَ مــــــــح (2)ِإىل الشــــــــــــــــــــــ 
 

  
 :  وقال ُزَهْير

ٍر  جـــــــــــــح رِّ فـــــــــــــَ ُه يف كـــــــــــــُ يـــــــــــــلـــــــــــــَ حـــــــــــــِ َبن  ســـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

اِء     ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  َأحح ل ؤودٍ عـــــــــــــــــــَ اءُ  ميـــــــــــــــــــَح  ُدعـــــــــــــــــــَ

  
اخ  : قال ابِن ِسيَده في قوِل الَشمَّ

 الدِّاَلُء الن واِهزُ  مَيحؤودَ َعَل  َماِء 
أَْعنِي بالشَّبََكِة :  وقد يجوز أَن يُريد الموِضَع وتَرَك َصْرفَه ، ألَنه عنَى به البُْقعَةَ أَو الشَّبََكةَ ، قال:  ْصِرْفه ، قالجعلَه اْسماً للبِئِر فلم يَ :  قال

 اآلباَر الُمْقتَِربَةَ بَْعُضَها من بعٍض.

 َكَسبَهُ. أَي فالٌن َخْيراً  اْمتَأَدَ و

 ، َكيَْمُؤوَدٍة. ناِعَمةٌ  َشابَّة َمأَْدة َجاِريَةٌ و

 من األَغصاِن كالمائِِد. الناِعمُ :  كأَميرٍ  الَمئِيدُ و

 .َمأْداً  َوجْدُت مكاناً ثَأْداً  : أَِصْب لنَا َمْوِضعاً. فقال رائُدُهم:  قيل لبْعِض العَربِ  : لَيٌِّن ناعٌم ، وكذلك النَّبَاُت ، قال األَصمعيُّ :  َمأْدٌ  وُغْصن

 نَْعَمتُه.:  الشَّبابِ  َمأْدُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 ُغُصوٌن ِميٌد.

 الُمْرتَِوي من النَّبَاِت.:  . كُمْكَرمٍ الُمْمأَدُ و

 :  وأَنشد ابُن األَعرابيّ 

ٍد و  اكـــــــــــــــــــــــِ َبُدهمـــــــــــــــــــــــَ رِه  ميـــــــــــــــــــــــَح نح حبـــــــــــــــــــــــَح  مـــــــــــــــــــــــِ

رِهِ     عـــــــــــــح ـــــــــــــَ نح قـ ِدي َلَرًة عـــــــــــــَ بـــــــــــــح ـــــــــــــُ و ويـ فـــــــــــــُ  َيضـــــــــــــــــــــــــــح
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 في ذلك الَوْقت.يَأُْخذُه :  يَْمأَُده:  فسَُّروه وقالوا

 :  هو َموِضع. قال أَبو ذَُؤيب:  ، وقال الباهليُّ  (3)َجبَُل السََّراةِ :  ، وفي المعجم د ، بالسََّراةِ :  ، كَمْنِزل َمأْبِد:  [مبد]

ا  ا هلــــــــــــََ يــــــــــــَ ٍة َأحــــــــــــح يــــــــــــَ انــــــــــــِ ة   (4)ميــــــــــــََ دٍ مــــــــــــَ بحبــــــــــــِ  مــــــــــــَ

رِ و     حـــــــــــح ٍة كـــــــــــُ يـــــــــــَ قـــــــــــِ وحُب َأســــــــــــــــــــــــح رَاٍس صــــــــــــــــــــــــَ  آَ  قــــــــــــَ

  
ِذْكُره هنا َصِريح في أَّن الميم أَْصِليَّة ووزنُه بمنِزل َصِريٌح في ِخالفه ، وفي المراصد أَنه :  قال شيخنا« َمّظ َمأَيدٍ »البيت ويُرَوى هذا 

دة بالتحتيّة ، ووجد هنا في بعض النُّسخ بعد قوِله بالسََّراة  :  وفي شعِر أَبي ذَُؤيب:  بالُمَوحَّ

ا  ا هلــــــــــــََ يــــــــــــَ ٍة َأحــــــــــــح يــــــــــــَ انــــــــــــِ دٍ ة  مــــــــــــَ  (5)ميــــــــــــََ  مــــــــــــبحبــــــــــــِ

ِر و     حـــــــــــح ٍة كـــــــــــُ ـــــــــــَ ي وحُب أَرحمـــــــــــِ رَاٍس صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ (6)آ  قـ
 

  
فه الجوهريُّ فََرواهُ بالُمثَنَّاة تَْحت بدون  اسم َجبٍَل َصحَّ

__________________ 
 ( قيده يف معجم البلدان ابلفتح مث السكون ا والواو األوىل مضمومة والثانية ساكنة. واٍد بغطفان.1)
 .«رُكي  النواكزِ »:  ( يف الصحاح2)

 مجض انكز وهي الجي فين ما ها. شّبه عيون هذه األتن بعيون ركي قّر ما ها.:  والر كي مجض ركية وهي البئر ا والنواكز

 .«أجىن هلا»ويف معجم ما استعجم « أجباهلا»( عن معجم البلدان ا وابألصر 4) ( مل ترد يف معجم البلدان وال يف معجم ما استعجم.3)
مجض رمي وهو سـحاب عظيم ا واألسـقية :  يف بالد أزد السـراة. وأرمية:  ما بد وآ  قراس:  ( قا  السـكري6) ذا ابألصـر ومعجم البلدان.( ك5)

 مثله.
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 وقد سقطتح هذه الِعبارة من غاِلب الن سخ.:   حزة. قلحت
 : * ومما يستدرك عليه

فَه الِعْمَرانّي ، كما سيأْتي.بلد بفاِرَس مشه:  بالفتح وضّم الموّحدة .(1)َمْيبٌُد   وٌر ، َصحَّ

 ، بالضّم ، أَهمله الجوهرّي. ُمتُوداً  بالمكانِ  َمتَدَ :  [متد]

 وال أَْحفَُظه لغيِره. : ، وقال أَبو منصور ماتِدٌ  به ، فهو أَقام إِذا:  (2)وقال ابُن ُدَرْيد 

على  من ِخاللها إِلى العَُدّوِ يَْربَأُ للقَْومِ  (3) اْستَتََر بها ونََظَر بِعَْينَْيهِ  إِذا:  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال األَزهريّ  يَْمثُدُ  بين الِحَجاَرةِ  َمثَدَ :  [مثد]

 :  هذه الحاِل ، أَنشد ثعلب

ا  َدتح مـــــــــــَ ثـــــــــــَ هـــــــــــا  مـــــــــــَ مـــــــــــِّ عـــــــــــَ اُن ِإال  لـــــــــــِ وصـــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــُ

ضُ     نـــــــَ َف َتصــــــــــــــــــــح يـــــــح ٍم يف الـــــــَوغـــــــَ  كـــــــَ يـــــــح لـــــــَ ِر ســــــــــــــــــــُ يـــــــح َ  خبـــــــِ

  
 ، والبِداً ، عن أَبي عمرو. (4)وَدْيَدبَاناً  أَي َربِيئةً  ماثِداً  َجعَْلتُه أَي أَنا مثَْدتُهوَ 

أَو ال :  قال ابُن ِسيَده الَكَرُم.و الُمروَءةُ والسََّخاءُ :  الَمْجدُ و هو األَْخذ ِمن الشَّرف والسُّوَدِد ما يَْكِفي.:  ، وقيل نَْيُل الشََّرفِ :  الَمْجدُ :  [مجد]

ّكيت يَُكون إِالَّ باآلباءِ  مون في الشََّرف ، قال:  ماِجدٌ  َرُجٌل َشِريف:  يَُكونَان باآلباِء ، يقال الَمْجدو الشََّرفُ :  ، قال ابُن الّسِ :  له آباٌء متقّدِ

 والَحَسُب والَكَرُم يكونان في الرُجِل وإِن لم يكن له آباٌء لهم َشَرٌف.

ةً :  المْجد:  وقيل:  في المحكم (5) و يَ :  َكَرُم الِفعَال ، وقيل الَمْجدُ :  ، وقيل َكَرُم اآلباِء خاصَّ ،  َمْجداً  إَِذا قَاَرَن َشَرُف الذَّاِت ُحْسَن الِفعَاِل ُسّمِ

  فِعَاَل إِالَّ بَِماٍل ، اللهّم ال يُْصِلُحني إِالَّ هو ، وال أَصلُح إِالَّ َعلَْيه.إِالَّ بِِفعَاٍل وال َمْجدَ  ال َمْجداً و اللُهمَّ َهْب ِلي َحْمداً  : وكان َسْعُد بن ُعبَاَدة يقول

 مصدر الثاني َمَجاَدةً و َمْصَدُر األَّول ، َمْجداً  (6) يَْمُجدوَ  يَْمُجد ، وَكُرمَ  وهذه عن الصاغانيّ  كنََصر الرُجلُ  َمَجدَ  ومن الَمَجاز:  وفي األَساس

 من الثاني. َمِجيدٌ و من األَول ، ماِجدٌ  فهو

َدهو أَْمَجَده:  من الَمجازو  َعظََّمه وأَثْنَى عليه.:  ، ِكالهما َمجَّ

ً  أَْمجدو َدهو هللاُ فاُلنا َم فِعَالَه.:  َمجَّ  َكرَّ

َدهو العََطاءَ  فالنٌ  أَْمَجدَ :  يقالو  :  ، وقال َعِديُّ بُن َزْيدٍ  َكثَّرهَ  ، إِذا َمجَّ

رَتَاين  اشـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــَ ًة  ف مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــِ اين ن فـــــــــــــَ طـــــــــــــَ  واصـــــــــــــــــــــــــــح

دَ     نح  جمــــــــــــــــَ  نح اهلــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــث اين ال طــــــــــــــــَ  َء َوَأعــــــــــــــــح

  
 َء.الَهنْ  أَْمَجدَ :  ويروى

 أَي ُحْسَن فِعَاِله أَو َشَرَف آبائِه. َمْجَده َذَكرَ :  الرجلُ  تََماَجدَ و

 .بالَمْجدِ  َعارَضهُ :  ، بالكسر َماَجَده ِمجاداً و

 ، وهو َمجاز. بالَمْجدِ  ، َغلَبَه ماَجدهُ فََمَجَدهُ و

 (7) (ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيدُ ) : للمبالَغِة ، وهو في أَسمائه تَعالى يَْجَمع َمْعنَى الَجِليل والَوهَّاِب. وفي التنزيل العزيز الَمْجدِ  فَِعيٌل ِمن الَمِجيدُ و

دَ  ، الَمِجيد هللا تعالى هو:  قال األَزهريّ  َدهو بِِفعَالَه ، تََمجَّ َخفَضهُ :  قال الفَّراءُ  (ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيدُ ) : َخْلقُه لعَظمته. وقوله تعالى َمجَّ

 ، أَي قُرآُن َربٍّ  َمِجيدٍ  بل هو قُرآنُ :  يُْقَرأُ :  ، وقِيل بالَمجاَدة فوصف القرآنَ  (8) (َبْل ُهَو قُ ْرآن  َمَِيد  )[ : تعالى]يَحيَى وأَصحابُه ، كما قال 
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فيُع.:  الَمجيدُ :  . قال ابن األَعرابيّ َمجيدٍ  فِيع بالَمِجيدِ  يريد (9) (ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيدِ ) : وقوله تعالى الرَّ :  قال أَبو إِسحاقو العاِلي. الرَّ

الَكِريُم الِمْفَضاُل ، في :  الَمِجيد : يلقو .(10)فِمْن ِصفَة العَْرِش ، ومن َرفع فِمْن ِصفَة ذو  الَمِجيد ، فمن َخفَض الَكِريمُ  (اْلَمِجيدِ )معنى 

 صفات هللا تعالى.

ً  الَمِجيدُ و  الِفعَاِل. الذاِت الَحَسن الشَِّريفُ :  أَيضا

دٌ و َمواِجدُ  ، األَخير بالضّم ، وهي ُمُجوداً و تَْمُجُد َمْجداً  اإِلبلُ  َمَجَدتِ و  َوقَعَْت في َمْرًعى ، إِذا أَْمَجَدتْ و ، ُمُجدٌ و ُمجَّ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان ابلذا  املعجمة.1)
 .9/  2( اجلمهرة 2)
 بعينه.:  ( اللسان3)
 ء والش يِّفة.واملختّب:  وزيد فيه« الدبدابن»:  ( األصر والتكملة ا ويف اللسان4)
 .«وكرم»بد  « أو كرم»:  ( يف القاموس5)
 وجُمَد ابلضم. .. د ميُجدُ جمََ :  ( كذا ويف اللسان6)
 .15( سورة الربوج اآية 7)
 .21( سورة الربوج اآية 8)
 ( سورة   اآية األوىل.9)
 ( ابلرفض عل  ا كاية.10)
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هُتاو  الراِعي ا َأجمحََدَهاو  واســــٍض. َكثريٍ  ا بفتح  ِمن اخلََل اَنَلتح  ا ِإذا َأجمحََدتو  جَمََدتح  َأو َأان ا وهذا قوُ  ابِن اأَلعرايّب ا َأجمحَدح
ُعحَجَمة والالِم ا ويف بع  الن ســــخ

:  من ا ِّلي ا بكســــر ا اِء املهملة والالم وتشــــديد الياِء ا ويف غريه من األُم َهات:  امل
َبضِ  ِمن الَكإلِ  َسامها. َقرِيباً من الشِّ بَـَعها:  جَم َدها مَتِجيداً و  راعيها ا َأجمحََدهاو  جَمََدها جَمحداً  قدو  وُعِرَف ذلك يف َأجح وذلك  َأشح

ِلئٍة  َء َبطحِنهاَعَلَفها ِمرح  : اإِلبرَ  َأجمحَدَ  َأو يف َأو ِ  الربيض ا بَـَعَها ا وال ِفعحر هلا هي يف ذلك ا فِإن أَرحَعاها يف أَرحٍض ُمكح وَأشـــــــــــــح
 . قاله اإِلمام أَبو زيد.ا وال ِفعحر لك يف هذا جُمُوداً و  َفَمَجدت مَتحُجد جَمحداً  فَرَعتح وَشِبَعت

َدها  وأَهُل نَْجٍد يَقولُون:  ، رواه أَبو ُعبَْيٍد عن أَبي ُعبَْيَدة عن أَهِل العَاِليَِة ، وقال (1)َء بُطونِها النَّاقَةَ ، ُمَخفَّفاً ، إِذا َعلَفََها ِملْ  َمَجدَ  أَو َمجَّ

بَعِ. الَمْجدُ :  وقال ابُن ُشَمْيل ، نِْصَف بَْطنِها ، ُمَشدَّداً ، إِذا َعلَفها تَْمِجيداً   نَْحٌو ِمن نِْصِف الّشِ

ْن أََخلَّْت به النُّسَّاُب من قَُضاعةَ :  ، وقال الَهْمَدانِيّ  (2) أَبو بَْطٍن من األَْشعَِريِّينَ  بن َعْدنَان ابُن َحْيَدةَ بن َمعَدّ  ، كأَميٍر ، َمِجيدو بن  َمِجيدُ  وممَّ

 َخلُوهم في بُُطوِن األَْشعَِر ِلقُْرِب الدَّاِر من الّداِر.َحْيداَن ، وَوِهُموا فأَدْ 

وهي من غرائبه :  ، أَوَرَدَها الفيوميُّ في الِمصباح. قال شيُخنَا الُمَجْيِديَّة رجل أَو اسم فَْحٍل ، إِلى أََحِدهما نُِسبَت اإِلبلُ  اسم:  َكُزبَْيرٍ  ، ُمَجْيدو

 وهي من إِبل اليمن.:  ، قال األَزهريُّ 

وقَْد تُْصَرف ،  بِْنُت تَِميِم بن عاِمِر بن لَُؤّيٍ :  ، والذي في اللسانِ  بِن غاِلِب بن فِْهرٍ  (3) بْنت تَِميمِ  ، ممنوعاً من الصَّْرف ، َعلٌَم على َمْجدو

هم  وهم ِكاَلٌب وَكْعٌب وعاِمٌر وُكلَْيٌب ، بنو َربِيعَةَ بِن عامر بن َصْعَصعَةَ ، ِنْسبَة َمْجدٍ  ومنه بنو إِلى أُّمِ
 :  ، وقد َذَكَرَها لَبِيٌد فقال يفتخُر بها (4)

يِن  ي بـــــــــــَ وحمـــــــــــِ دٍ ســـــــــــــــــــــــــقـــــــــــَ  قــــــــــــَ قـــــــــــَ   جمـــــــــــَح  وَأســـــــــــــــــــــــــح

اَل ِ     نح هـــــــــــــــــِ ائـــــــــــــــــَر مـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ ًا والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ ريح  لـــــــــــــــــَُ

  
ب الزاهُد أَديٌب ، سِمع غريَب الحِديث  (5)، منها أَبو جعفر محّمد بن النّْضر بن رَمَضاَن  ة بِنََسفَ :  ، بفتح الميم وضّم الدال َمْجُدوانُ و المؤّدِ

 ألَبي ُعبَْيد من أَبي الحسين محمد بن طاِلِب بن َعِلّيٍ النَّسِفّي وغيِره ، وعنه أَبو العَبَّاس الُمْستَْغِفِرّي.

لَُها َمْجُدونُ و ن ، رَوى عنه الغُْنَجاُر  ىة بِبَُخارَ :  (6) ، ويكسر أَوَّ  وغيُره. (7)منها أَبو محّمد عبد هللا بن محّمد األَزديُّ الُمَؤذِّ

 من قُرى َذَماِر. ة باليمن:  ماِجدٍ  ذوو

، إِذا كان كريماً ِمْعَطاًء.  َمِجيدٌ وَ  ماِجدٌ  ، ورُجل الَحسُن الُخلُِق السَّْمحُ :  الماِجدُ :  قال ابُن ُشَمْيلو الَخْيِر الشريُف الِمْفَضال ، الَكثِيرُ :  الماِجدُ و

ا» عنههللارضيوفي حديث َعِلّيٍ   ، كأَْشَهاٍد في َشِهيٍد أَو شاِهٍد. ماِجدٍ  أَو َمِجيدٍ  أَي أَشراٌف ِكَراٌم ، جمع «أَْمَجادٌ  نو هاشٍم فأَْنَجادٌ ب نَْحنُ  وأَمَّ

 اْسٌم. ماِجدٌ و

كأَنّهما أََخَذا ِمن الناِر ما  استَْكثََرا من النَّارِ  اْستَْفَضَل ، أَي:  اْستَْمَجد «الَمْرُخ والعَفَارُ  اْستَْمَجدَ و َجِر نَاٌر.في ُكّلِ شَ »:  من الَمجاز في المثَلو

ً :  هو حْسبُُهَما فَصلََحا لالقتداحِ بهما ، ويقال  .لَمْجدِ ل ألَنهما يُْسِرَعاِن الَوْرَي ، فُشبَِّها بمن يُْكثِر من العََطاِء َطلَبا

،  (9)اسمه عائذُ بُن نَْضلَةَ ، عن أَبي مسعوٍد :  الِعْجِلّي الُكوفِّي ، قال أَبو حاتمٍ  : ، ويقال (8) ماجدٍ  ، ويقال أَبو الحنَِفّي تابِِعيُّ  ماِجدةَ  أَبوو

ّي.  وعنه يحيى بن عبد هللا الجابر ، قاله الِمّزِ

 فيما بَْينَهم ، وهو َمجاز. َمْجَدُهمْ  أَْظَهُروا:  تَماَجدواو تَفَاَخُروا.:  تََماَجُدواو

 : * ومما يستدرك عليه

ُجُل إِلى:  التَّْمِجيد  الشََّرُف الواِسُع. : الَمْجدُ و ، الَمْجد أَن يُْنَسب الرَّ

__________________ 
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 بطنها.:  ( التهذيب واللسان1)
 األشعرين.:  ( التكملة2)
 .486تـَيحٍم ومثلها يف مجهرة ابن حزم ص :  س عن نسخة أخر ( عل  هامش القامو 3)
 .486( انظر مجهرة ابن حزم ص 4)
 .«ريضان»( عن اللباب ومعجم البلدان وابألصر 5)
 ( اقتصر يف اللباب عل  الكسر.6)
 رو  عنه أبو عبد    مد بن أمحد ا افة غنجار.:  ( يف اللباب7)
 أبو ماجد.:  وتقريب التهذيب( يف ميزان االعتدا  8)
 ابن مسعود.:  ( يف املصدرين9)
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 أَي الُمْصحف. «الَمِجيدَ  نَاِوِليني» اعنههللارضيوفي حديث عائشةَ 

 أََكلت البَْقَل َحتَّى هَجَع َغَرثُها.:  ُمُجوداً  الغَنَمُ  َمَجَدت:  أَْكُل الغَنَِم البَْقَل ، يقال:  المْجدُ  وفي األَساس

دَ :  المجازِ ومن  ُدونَه هللاُ بَِكَرِمه. وِعبَاُده تََمجَّ  .يَُمّجِ

 .بالمْجدِ  ، أَي الثَّنَاءِ  التََّماِجيدِ  وهو أَهلُ 

 .(1) [قِرىً ] فأَْمَجُدوهم نََزلوا بهموَ 

هاِت ، :  فاُلٌن َولََده وِلَولَِده أَْمَجدو  : ، كما في األَساس ، وقال أَبو َحيَّة يَِصف امرأَةً  أَبوهم أَْمَجَدُهم قَومٌ  (2) [هؤالءِ و ]تََخيََّر له األُمَّ

 (3)للط َعاِم وال للش رَاب  مبَاجدةٍ لَيحَستح و 
 فاُلٌن قًِرى ، إَِذا آتَى ما َكفَى وفََضَل. أَْمَجَدنا:  ويقال:  أَي ليست بكثيرةِ الطعاِم وال الشرابِ 

 من قُرى َسَمْرقَْند.:  (4)وماجندن 

ا ، إِذا أَكثَر له منهما. أَْمَجد: و القَطَّاع في األَفعالوقال ابُن   الرُجَل َسبًّا وَذمًّ

 آباد. من قَُرى َهَمَذان. َمْجدو

 ، تابِِعّي ، عن ُعَمر ، وعنه العالُء بن عبد الرحمن. ماِجَدةَ  عِلّي بنُ :  ، وقيلَ  ماِجَدة ابن:  السَّْهِميُّ ، وقيل ماِجَدةَ  وأَبو

 ، كذا في التكملة. الَمعُونَةُ  ، أَهمله الجوهريُّ وصاحُب اللسان ، وقال ابُن األَعرابّي ، هي ، بالتحريك َدةُ الَمخَ :  [مخد]

 :  نَْهٌر آَخُر ، قال العّجاج َمدَّهو النَّْهرُ  َمدّ  ، يقال السَّْيلُ :  الَمدّ :  [مدد]

ٌر َأيتيف  يـــــــــــــــــــــــــــــــح د هُ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأيت   مـــــــــــــــــــــــــــــــَ

َو     هــــــــــــــــــــح اٍء فـــــــــــــــــــــَ ب  لــــــــــــــــــــَ ي  غــــــــــــــــــــِ رَاقــــــــــــــــــــِ  َرقـــــــــــــــــــــح

  
ّل ، وقد اْرتفَاُع النَّهارِ :  الَمدُّ :  من الَمجازو الضُّحى ، يَضعون  َمدَّ  النهاِر ، وكذلك َمدِّ  النََّهاِر وفي َمدَّ  ِجئْتُك:  ، ويقال امتَدَّ و َمدَّ  والّظِ

 الَمْصَدر في ُكّلِ ذلك موضَع الظَّْرف.

 واِحدةً. َمدَّةً  منها يَْستَِمدَّ  منها أَن االستمدادِ  ، ومعنى ِمن الدََّواةِ  الَمدُّ االْستِْمَدادُ و

 .تَدَّ امْ و يَُمدُّ َمدًّا الماءُ  َمدَّ  ، وقد ُمُدودٌ  ، وجمعه الُمُدودِ  أَيّامَ  َكثَْرةُ الماءِ :  الَمدُّ و

اها. وقوله تعالى : َمدًّا هللاُ األَْرضَ  َمدَّ :  قال اللِّحيانيُّ  البَْسُط.:  الَمدُّ و يت. (5) (َوِإَذا اْْلَْرُض ُمدَّتْ ):  بَسَطها وَسوَّ  أَي بُِسَطْت وُسّوِ

نََظْرتُه :  َعيني إِلى كذا َمَدْدت:  ِء ، إِذا َطَمح به إِليه. وفي البصائر واألَفعالِ بصَره إِلى الشي مدَّ :  ، يقال ءِ ُطموُح البََصِر إِلى الشي:  الَمدُّ و

نَ ْيَك ِإىل ما َمت َّْعنا ِبهِ )َراِغباً فيه ، ومنه قولُه تعالَى   يَُمدُّه َمدًّا الضَّاللِ في الغَّيِ و َمدَّه:  يقال كاإِلْمَدادِ  اإِلْمَهاُل ،:  الَمدُّ و (6) (َوال ََتُدَّنَّ َعي ْ

هم ويُِطيل لهم الُمْهلَة ، وكذلك ، (7) (َومَيُدُُّهْم يف طُْغياَِّنِْم يَ ْعَمُهونَ ):  أَْملَى له وتََركه ، وقوله تعالى:  له َمدَّ و ، هللاُ  َمدَّ  أَي يُْمِلي لهم ويُِلجُّ

 قراَءة أَهل الكوفة والبَْصرة (8) (َوِإْخواَُّنُْم مَيُدُّوََّنُْم يف الَغيِّ ):  ةٌ قليلةٌ ، وقوله تعالىفي الغَّيِ ، لغ أََمدَّهو ، وهو َمجاز. َمدًّا له في العََذابِ 

 .يُِمدُّونَهم ، وقرأَ أَهُل الَمدينة يَُمدُّونَهم

 َجَذْبتُه ، قاله ابُن القَطَّاع.:  َمدَّا ءَ الشي َمَدْدتو ، الَجْذبُ :  الَمدُّ و

 به ، َمدَّ و ، َمدَّهُ يَُمدُّه َمّداً  ٍء في استطالَة ،ٍء بشيٍء في ُطوٍل ، واتِّصاُل شيَجرُّ شي الَمدّ  أَْصلُ :  وقال الُمصنّف في البصائر الَمْطلُ :  الَمدُّ و

قَاِء ، وكذلك كلُّ شي تََمدََّده كتََمدُّدِ و َمدََّده فتََمدَّدَ و ، فاْمتَدَّ   .دِّ المَ  ٍء يَْبقَى فيه َسعَةُ الّسِ
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 .َمَدْدنَاهُ :  بيننا تََمدَّْدنَاهو

 ، ِمَداداً فَتََمدَّدَ و ُمَمادَّةً  (9) َمادَّه:  وفي بعض النسخ ماَدَدهو

__________________ 
 ( زايدة عن األساس.1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 الشراب.مباجدة الطعام وال :  ( كذا ابألصر والتهذيب واللسان ا ووزن الشعر يقضي أن يقا 3)
 ماجنحَداُن.:  ( يف معجم البلدان4)
 .3( سورة االنشقا  اآية 5)
 .131( سورة طه اآية 6)
 .15( سورة البقرة اآية 7)
 .202( سورة األعراف اآية 8)
 .«ماّدة»:  ( يف املطبوعة الكويتية9)
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َياين    ُفالانً ا َأي مُيَاِطُله وُ َاِذبُه. مُيَاد   ا وفالنٌ  َمد ينو  َمَددحتُه:  وقا  اللِّحح
ُجُل ، أَي تََمطَّى. تََمدَّدو  الرَّ

 أَنا. أَْمَدْدته ، وقد َمدَّ  ٍء امتألَ واْرتَفَع فقدكلُّ شيْ :  ، وهو َمجاز ، وقال َشِمرٌ  اْرتَفعَ  إِذا النََّهارُ  َمدَّ و

 بغيره. أََمدَّهو ، َمَدداً  صاَر لَُهمْ  أَي َزْيٌد القَْومَ  َمدَّ :  زيدٍ  (1)عن أَبي و

البََصِر ، ُمَضعَّفاً وإِنما يقال َمَداه ، معتالًّ ،  َمدُّ  وقد يأْتي له في المعتّل أَنه ال يقال البََصِر ، أَي َمَداهُ  َمدِّ  قَْدرُ  هناك قطعةٌ من األَرض:  يقالو

ة الغواِص وانتقدوه بأَنه َورد  ن ، َكَمَداه ، كما َحقَّقه شيُخنَا ، قلت َمدُّ  في الحديثِ وأَصله للحريرّيِ في ُدرَّ والحديث الُمَشار :  َصْوِت الُمَؤذِّ

ن يُْغفَر له»إِليه  ، ويُرَوى َصْوتِه ، وهو تَمثيٌل ِلَسعَِة الَمْغِفَرة  َمدِّ  ، يريد به قَْدَر الذُّنُوِب ، أَي يُْغفَر له ذلك إِلى ُمْنتََهى «َصْوتِه َمدَّ  أَنَّ الُمَؤذِّ

 .«َمَدى َصْوتِهِ »

ِهمو من أَْجَمِل الناِس  (2)، وهو  َمِديدٌ  َطِويل ، وأَصله في الِقيَاِم. َوقَدٌّ :  الِجْسمِ  َمِديدُ  ، ورُجلُ  الطَِّويلُ :  الَمِديدو ، الَمْمُدودُ :  الَمِديدُ و  (2) أََمّدِ

. وفي حديث ُعثَْماَن قال َمديَدةٌ  جاَء على األَْصل ، ألَنه لم يُْشبِه الِفْعَل. واألُنثى:  قال سيبويهِ  .ُمُددٌ  ج قَاَمةً ، وهو َمجاز ، كما في األَساس ،

اله ْجَت امرأَةً »:  لبعض ُعمَّ  أَي َطِويلة.«. َمِديدةً  بَلَغَنِي أَنك تََزوَّ

 َطِويلَُها.:  القامةِ  َمِديدُ  وَرُجلٌ 

َي بذلك المتداد أَْسبَابِه وأَْوتَاده وقال أَبو إِسحاق البَْحُر الثاني من العَُروض:  الَمديدو ُل الطويُل ، ُسّمِ يَ :  ، واألَوَّ َسبَباهُ  امتد ألَنه َمِديداً  ُسّمِ

له وَسبٌَب بعد الَوتِد ، ووزنه فاعاَلتُْن فاعلُْن   .(3)فصاَر َسبٌَب في أَوَّ

 معناه في َعَمٍد ِطَواٍل. : لفّسره ثعلب فقا (4) (يف َعَمد  ممَُدََّدة  ):  وقوله تعالى

 هو الذي ليس بَِحاّرٍ ، أَو َخبٌَط كما قاله ابن القطاع.:  ، قال ابُن األَعرابيّ  (5)َجٌش  أَو َشِعيرٌ  أَو َسِويقٌ  ما ذُرَّ عليه َدقِيٌق أَو ِسْمِسمٌ :  الَمِديدو

، وهو أَن تَْسِقيََها الَماَء بالبِْزِر أَو الدَّقِيِق أَو  أَُمدَُّها َمدًّا اإِلبِلَ  َمَدْدتُ :  ، وقال أَبو زيد إِيَّاهَسقَاَها  ، إِذا َمدََّها يَُمدَُّها َمدًّا قدو ِليُْسقَى اإِلبَِل ،

ْمِسم. وقال في موضع آَخرَ  لها على  (6)نًى ، وهو أَن يَْنثُر بَِمعْ  أَْمَدْدتَُهاو اإِلبل َمَدْدتُ و : َشِعيٌر يَُجشُّ ثُمَّ يُبَّل فَيُْضفَُر البَِعيرُ :  الَمِديدُ :  الّسِ

 .الَمِديدُ  ، واالسم (6)الماِء شيئاً من الدَّقيِق ونحِوه فَيَْسِقيََها 

 َشّرفها هللاُ تعالى ، عن الصاغانّي. ع قُْرَب َمكَّةَ :  الَمديدو

 .يَُمدُّه َمدًّا به (7) َمدَّهُ  ، وقد العَلَفُ :  الَمِديد:  قيلو

 ، عن الصاغانّي. َظْهر َعاِرِض اليََماَمةِ  في َظْهِر الَخاِل وهو َجباََلنِ :  الَمِديَدانِ و

، بكسر النون وسكون القاف وسين مهملة ، هكذا َعبَّروا به في ُكتب اللغة ، وهو ِمن َشْرحِ الَمْعلُوِم الَمْشُهور  النِّْقسُ :  ، بالكسر الِمَدادُ و

يَ :  ، وهو الذي يُْكتَب به. قال ابُن األَنباِريّ  بالغَِريب الذي فيه َخفَاءٌ   .بَِمَدد الَجْيشَ  أَْمَدْدتُ  الكاتَِب ، من قوِلِهم الِمَداُد ِمَداداً إِلْمَداِده ُسّمِ

ْرقِينُ :  الِمَدادُ و ْرُع ، الّسِ من غيِرَها ليكون أَْعَمَر لها وأَْكثََر َرْيعاً  ، إَِذا َزاد فيها تَُراباً أَو َسَماداً  َمدًّا األَْرضَ  َمدَّ  وقد الذي يُْصلَح به الزَّ

َمال ، والسََّمادُ   لها. ِمَدادٌ  ِلَزْرِعَها ، وكذلك الّرِ

َراَج ِمَن َزْيٍت ونَْحِوه َمَدْدتَ  ما:  الِمَدادُ و  :  ، كالسَِّليِط ، قال األَخطل به الّسِ

ا  َبهنــــــــــــــــــــــ َ فِّ كــــــــــــــــــــــَ اٍت اِبأَلكــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــَ  رََأوحا اَبرِق

َدتح     رحٌج أُوقــــــــــــــِ يــــــــــــــُح ســــــــــــــــــــــــــــُ ابــــــــــــــِ َدادِ َمصــــــــــــــــــــــــــــَ  مبــــــــــــــِِ

  
ِة اللغِة أَنَّ يُِمدَُّها أَي بَِزْيتٍ  ه ُء أَي يَُزاُد فيهبه الشي يَُمدُّ  هو كلُّ ما:  ، بالكسر الِمَدادَ  . ونقل شيُخنَا عن قَُدَماِء أَئمَّ واالنتفاعِ بِه كِحْبِر الدَّواةِ  ِلَمّدِ

راجِ وما يُوقَد به من ُدْهٍن ونَْحِوه ، ألَن وْضَع فِعَاٍل ، بالكسر ، لما يُْفعَل به  وَسِليِط الّسِ
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__________________ 
 .«ابن»( عن اللسان وابألصر 1)
 .«. وأمّده قامة.. وهي»:  ( األساس2)
 .«عالتن فاعلن أي أربض مرات جمزّو وجواب كما يف الكايففا:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 .9( سورة اهلمزة اآية 4)
( : دار املعارف)هذا ويف اللسان  .«كما فيما بعده« جش»قوله جشم كذا ابللسان ا ولعله »:  وهبامش املطبوعة املصرية« جشم»( ابألصر 5)
 وهو ما أثبتناه.« جش»
 .«.. . فتسقيها.. تنثر»:  ( يف اللسان والصحاح6)
 .«مد به»( عن اللسان وابألصر 7)
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 يف ُعرحِف اللغِة ابِ ربحِ. املَِدادُ  كاآلِة ا مث ُخص  
 :  واحٍد ، أَي على ِمثَاٍل واحٍد ، وقال َجْنَدلٌ  ِمَدادٍ  جاَء هذا على:  ، يقال الِمثَالُ :  الِمدادو

ِد  انـــــــــــــــــِ ن  َوملَح ُأســـــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــِ ِو فـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح  ملَح أُق

دِ و     امـــــــــــــــــــــِ رِمٍّ هـــــــــــــــــــــَ ن  بـــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــــــُ  ملَح أَرِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

 َوَرِويٍّ َواِحدِ  ِمَدادٍ َعَل  

 واحٍد ، أَي على َطِريقٍَة واِحَدة. ِمَدادٍ  بَنَْوا بُيُوتَهم على:  ، يقال الطَِّريقَةُ :  الِمَدادو

 أَي ِلصبياِن العَرب. (1)لهم  لُْعبَةٌ :  قَْيٍس  ِمَدادُ :  في التهذيبو

 .تَُمدَُّها َمدًّا َرِكيَّةٌ أُْخَرى فهي فََمدَّتَْها قَلَّ ماُء َرِكيَّتِنا:  في نهر كذا ، أَي يَِزيد فيه. ويقال منه يَُمدُّ  واِدي كذا:  ويقال

ُه ِمْن ):  . وفي التنزيل العزيزَمدَّه يَُمدُّه َمدًّا ٍء َدَخل فيه ِمثْلُه فَكثََّرهُ يقال لكّل شيْ :  النَّْهُر النَّْهَر ِإذا َجَرى فيه. وقال اللِّحيانيّ  َمدَّ و َواْلَبْحُر مَيُدُّ
َعُة َأِْبُر   ه إِليه َوتُ  (2) (بَ ْعِدِه َسب ْ  الَجنّة ، أَي أَنهارُ  ِمَداُدُهما ِميَزابَانِ  يَْنبَِعث فيه الَحْوض حديث وفي َكثِّرهُ.أَي يَِزيد فيه ماء ِمن َخْلِفه تَُجرُّ

اُء في قوله تعالى أَْنَهاُرها. تَُمدُّهما َعُة َأِْبُر  ):  وقال الفَرَّ ُه ِمْن بَ ْعِدِه َسب ْ ُء الذي يُْكتَُب به ، والشي ِمَداداً كالِمَدادِ  يكون:  قال (َواْلَبْحُر مَيُدُّ

نَا أَْنَهاَرنَا ، وهللا (3) بِثاَرنَا و] تَُمدُّ  ِدْجلَة:  . تقوليَُمدُّه َء فكان ِزيَاَدةً فيه فهوالشي َمدَّ  إَِذا  بها. يَُمدُّ

ل الصواُب. الَحْبلُ :  الَمْدَمدُ و النَّْهُر ،:  كَجْعفَر الَمْدَمدُ و  ، قاله األَصمعّي ، وفي بعض النُّسخ الَجبَُل ، واألَوَّ

ُجُل  يَُمدَّ  أَن الَمدّ و الَحْبلِ  َمدُّ :  الَمدُّ و النَّْهِر ، َمدُّ :  الَمدُّ : و ونَصُّ ِعبَاَرة األَصمعيّ  ُجلَ ]الرَّ ُهنا  الَمدَّ  فهي تَُدلُّ َصِريحاً أَنّ :  في َغيِّه. قلت [الرَّ

 ثاُلثيٌّ ال ُربَاعيٌّ ُمَضاَعٌف كما توهََّمه المصنِّف.

هو ُرْبُع َصاعٍ ، :  عند أَهِل الِحَجاِز والشافعّيِ ، وقيل أَو ِرْطٌل وثُلُثٌ  عند أَهل الِعَراق وأَبي َحنيفةَ  ِمْكيَاٌل ، وهو ِرْطالنِ :  ، بالضمّ  الُمدُّ و

اعُ  ، وسلمهوآلعليههللاصلىالنبّي  ُمدِّ  وهو قَْدرُ   :  قال أْمَدادٍ  وأَْربَعَةُ  أَرَطالٍ  َخْمَسةُ  والصَّ

ا  ُذهــــــــــــــــَ غــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ديف ملَح يـ يــــــــــــــــُف  مــــــــــــــــُ  َواَل َنصــــــــــــــــــــــــــــــِ

يـــــــــــــــــــــفُ وَ     جـــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــح َاٌت َواَل تــــــــــــــــــــــَ ريح  اَل متـــــــــــــــــــــَُ

  
َحابَةِ  وإِنَّما قَدََّره به  (4) «أََحِدِهم واَل نَِصيفَهُ  ُمدَّ  َما أَْدَركَ »:  وفي حديِث فَْضِل الصَّ

ُء أَو ِملْ  ألَنّه أَقَلُّ ما كانُوا يَتََصدَّقُون به في العَاَدة. (5)

يَ  َمدَّ و َكفَّيِ اإِلنساِن الُمْعتَِدِل إِذا َمألَُهَما اً  يََده بهما ، وبه ُسّمِ  ، هكذا قَدَُّروه ، وأَشار له في اللَِّسان. ُمدَّ

ْبُت ذِلَك فََوَجْدتُه صَ و  :  ، بالكسر في الكثير ، قال ِمَدادٌ و وِعنٍَب ، في القليل ، كِعنَبةٍ  ، ِمَددٌ و ِمَدَدةٌ و ، َكقُْفٍل وأَْقفَاٍل ، أَْمَدادٌ  ِحيحاً ، جقد َجرَّ

وِ   بـــــــــــــــــــــــُ ُدحَن اِبلـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــَ ربح ا يـــــــــــــــــــــــَ َبلـــــــــــــــــــــــ َ  كـــــــــــــــــــــــَ

َر     ـــــــــــــح ي َدادٍ كـــــــــــــَ و ِ  مـــــــــــــِ ـــــــــــــُ ق دح حـــــــــــــًا مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ نح ف  مـــــــــــــِ

  
، أَي قَْدَر ما يُواِزيها في الَكثَْرة ِعيَاَر َكْيٍل أَو َوْزٍن أَو َعَدٍد أَو ما أَْشبَهه  (6) َمَدَدهاو السَّمواتِ  ِمَدادَ و ، َكِلَماتِه مَدادَ  ُسْبَحاَن هللا:  ومنه:  قِيل

 وهذا تَْمثِيٌل يَُراُد به التقديُر ، ألَن الكالم ال يَْدُخل في الَكْيِل والَوْزِن ، وإِنما يَْدُخل في العَدِد ،:  ِمن ُوُجوه الَحْصِر والتقديِر ، قال ابُن األَثير

 ، وهو ما يُْكثَّر به ويَُزاد. ِمَداداً و َمّداً  ءَ الشي َمدْدت:  ، يقال كالَمَددِ  َمْصَدرٌ  الِمَدادو

م الُمدَّةُ و ماِن والَمَكانِ :  ، بالضَّ ةِ  : ، ويقال الغايَةُ من الزَّ وفي الحديِث  البُْرَهةُ من الدَّْهِر.:  الُمدَّةو في بَقَائِها ، (7)أَي غايَةٌ  ُمدَّةٌ  لهذه األُمَّ

َماِن تَقَُع على القَليِل والَكثِير.:  الُمدَّة:  قال ابن األَثير «فيها أَبا ُسْفيَانَ  َمادَّ  التي الُمدَّة»  فيها أَي أََطالَها. َمادَّ و طائفةٌ ِمن الزَّ

ة تقول بالفتح  َعلَى القَلَمِ  الِمَداد بِه ِمن استَْمَدْدتَ  اْسُم ما:  الُمدَّةو أَْمِدْدني :  مِن الدََّواة. وإِن قلتَ  ُمدَّةً  يا ُغالمُ  ُمدَّني والكسر ، ويقال، والعَامَّ

ج على َمْجَرى ُمدَّةً  يادة. الَمَدد ، كان جائزاً ، وُخّرِ  بها والّزِ

 الُمْجتَِمع في الُجْرح. القَْيحُ :  بالكسر الِمدَّةُ و
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__________________ 
 وهي يف اللسان فكاألصر.ليست يف القاموس ا « هلم»( كلمة 1)
 .27( سورة لقمان اآية 2)
 تياران وأهناران.:  ( زايدة عن التهذيب ا ويف اللسان3)
 .«ويرو  بفتح امليم وهو الغاية ا نقله يف اللسان عن ابن األثري»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 ( أي قدر املّد بربض الصاع.5)
 داد كلماته ومددها.مداد السموات ا م:  ( عبارة اللسان6)
 من.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب7)
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 العَاَدة.:  ، بالضمّ  األُْمُدودُ و

ه  ِمَداد َجْمعِ  ، كاألَِسنَّةِ  األَِمدَّةُ و هي و سَدى الغَْزِل ،:  ، فليس تَنظيُره باألَِسنَّة بصحيح (1)، كِسنَاٍن ، وضبطه الصاغانيُّ بكسر الهمزةِ بَِخّطِ

 ً  ، كذا في اللسان. الثَّْوِب إِذا ابتُِدَئ بِعََمِله (2) َساُك في َجانِبَيِ المِ  أَيضا

هو الشديُد الُملُوَحِة ،  : ، وهذه عن الصاغانّي ، وقيل ، بالكسر كالِمدَّانِ  الماُء الِمْلُح ،:  كِعِفتَّانٍ :  ، وفي بعض النسخ (3) بِكسرتينِ  اإِلِمدَّانُ و

بَاخِ ، قالِميَاهُ :  وقيل  هو ألَبي الطََّمَحاِن.:  وهو إِْفِعاَلٌن ، بكسر الهمزة ، وقال زيُد الَخْيِل ، وقيل:  الّسِ

تح  ا أَبــــــــَ مــــــــَ ينِّ كــــــــَ َ عــــــــَ اح هــــــــَ دح أَقـــــــــح َن قــــــــَ حــــــــح بــــــــَ َبصـــــــــــــــــــــح  فــــــــَ

اَض     يـــــــــــَ د انِ حـــــــــــِ حُ  اإِلمـــــــــــِ وامـــــــــــِ اُء الـــــــــــقـــــــــــَ بـــــــــــَ  الـــــــــــظـــــــــــِّ

  
 ، وهو قوٌل آخُر أَورَده صاحُب اللسان ، وموضعه أَم د. ف الدالُ النَّزُّ ، وقد تَُشدَّد الِميُم وتَُخفَّ :  اإِلِمدَّانُ و

 ذكره ابُن األَثير في النّهايَة. أَي َعَدَدَها وَكثَْرتَها َمَدَدَهاو كلماتِه ِمَدادَ و السَّمَواتِ  ِمَدادَ  ُسبَحاَن هللا:  من الَمجاز قولهمو

 أَْنَسأَه. : له فيه دَّ أَمَ  واإِلمهاُل ، وقد تأِْخير األََجلِ :  اإِلْمَدادُ و

 أَن تصير لهم ناِصراً بنْفِسك.:  الَمَددُ و ، أَْن تَْنُصَر األَْجنَاَد بَِجَماعٍة َغْيَركَ :  اإِلمدادو

جاِل وأَعانهم أََمدَّ :  أَعطاه ، وحكى اللِّْحيَانيُّ  : أََمدَّهو َمدَّه ِمَداداً :  ، يقال اإِلعطاُء واإِلغاثَةُ :  اإِلمدادُ و بماٍل  أََمدَّهمو األَميُر ُجْنَده بالخيِل والّرِ

 في الشَّرِّ  ما كان أَو (4) (َوَأْمَدْدانُكْم ِبَِْموال  َوبَِننيَ )أَْعَطاهم ، واألَّول أَْكثَُر ، وفي التنزيل العزيز  : وقال بعضهم:  كثيٍر وأََغاثَُهم ، قال

هو على العَْكس في َوَعَد وأَْوَعَد ، ونقََل الزمخشريُّ :  باألَلف ، قاله يُونُس ، قال شيُخنا أَْمَدْدتُه تقول َخْيرِ في ال ما كانو ، َمَدْدتُه فإِنك تقول

ال فهو عكس ما قاله يُونُس. وق:  ، باألَلف. قلت أَْمَدْدت:  ، وما كان ِمن َشّرٍ يقال فيه َمَدْدتُ :  ُكلُّ ما كان من َخْيٍر يقال فيه:  عن األَخفش

َوَأْمَدْدانُهْم ِبفاِكَهة  َوحَلْم  ممّا ):  في الَمْكُروه ، نحو قوله تعالى الَمَددو في الَمْحبُوب ، اإِلمداد وأَكثَُر ما جاءَ :  الُمَصنّف في البصائر
 .(5) (َيْشتَ ُهونَ 

ا)  .(6) (َوََّنُدُّ َلُه ِمَن اْلَعذاِب َمدًّ

هاِت ، يقال (7)بقلم  ُمدَّةً  أَو قَلَمٍ  َمدَّةَ  الكاتِبَ أَن تُعُِطَي :  اإِلمدادو  ، كما تقّدم. أَْمِدْدنِيو يا غالمُ  ُمدَّني:  ، كما في بعض األُمَّ

قيقةُ  ِمدَّةٌ  أَن تَْحُصَل فيه:  في الُجْرحِ  اإِلمدادو الُجْرُح.  أََمدَّ :  َصِديٌد ، كما في األَساس ، قال الزمخشريّ :  ، وهي َغثِيثَتُه الغَِليَظة ، والرَّ

 ُربَاِعيّاً ال غيُر ، ونقلَه غير واحٍد.

لِّيَان والطَِّريفة. أَن يَْجِرَي الماُء في ُعوِدهِ :  في العَْرفَجِ  اإِلمدادُ و  ، وكذا الّصِ

ياَدةُ الُمتَِّصلَةُ.:  الَمادَّةُ و َدْع في :  لغيِرِه ، ويقال َمَدداً  ٍء يكونُ ُكلُّ َشيْ :  الَمادَّةُ و ، َدخلْت فيه الهاُء للمبالغة. يَُمدُّه ما:  ءِ الشيْ  َمادَّةُ وَ  الّزِ

 .الَمادَّة اللَّبِن. فالَمتُْروك في الضَّْرع هو الدَّاِعيَةُ ، وما اجتمع إِليه فهو َمادَّةَ  الضَّْرع

 .«َماَدْدنَاُهم إِن َشاُؤوا»فاُلناً ، أَي يَُماِطله ويَُجاِذبه. وفي الحديث  يَُمادُّ  وفاُلنٌ  الُمَماَطلَةُ :  الُمَمادَّةُ و

 .الُمدَّةِ و الَمَددِ  َطلَبُ :  االْستِْمدادُ و

 ، عن ابِن األَعرابّي. َهَربَ  إِذا َمْدَمدَ و َدْمَدَم إِذا َعذََّب َعَذاباً َشِديداً ،:  في التهذيب في ترجمة دممو

 : عليه* ومما يستدرك 

لَه. قال ثعلب :  يَُمدُّه َمّداً  الَحْرفَ  َمدَّ   هكذا تقول العرب.:  الَحْبُل ، قال الليث اْمتَدَّ و البَْحرُ  َمدَّ  َغْيُره فهو بأَلٍف ، يقال َمدَّه ءٍ ُكلُّ شيْ :  (8)َطوَّ

ها. «َخَواِصرَ  فَأََمدُّها»وفي الحديث   أَي أَْوَسعُها وأَتَمُّ
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__________________ 
 اأَلمّدة بفتح اهلمزة ضبرت قلم.:  ( يف التكملة1)
 حافجي.:  ( األصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب2)
:  ( ضـــبطت يف التهذيب بفتح اهلمزة ا مض إ ا  ابقي ا روف ا ضـــبرت قلم ا املاء امللح الشـــديد ا ويف موضـــض آخر بكســـر اهلمزة وا ا  امليم3)

 املاء املاحل الشديد امللوحة.
 .6( سورة اإلسراء اآية 4)
 .22( سورة الطور اآية 5)
 .79( سورة مرمي اآية 6)
 ( وهي عبارة اللسان ا ويف األساس كالقاموس بفتح امليم.7)
 «ء إخل كذا يف اللسان لتحرر فإهنا غري  اهرةقوله كر شي»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
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ى بِزكاةِ أَْمَواِلهم.اإِلسال َمادَّةُ و واألَعراُب أَْصُل العَربِ   ِم ، وهو َمَجاٌز ، أَي ِلَكْونِهم يُِعينُوَن ويَُكثُِّروَن الُجيُوَش ويُتَقَوَّ

 .عنههللارضيوقد جاَء ذلك في حديث سيّدنا ُعَمر 

:  لم يَُجاِوُزوا به هذا البِنَاَء ، ومن ذلك الَحديثُ و:  ، قال أَْمَدادٌ  والَجْمع:  العساكر التي تَْلَحق بالَمغَاِزي في َسبِيِل هللا ، قال سيبويهِ :  الَمَددُ و

من  َمَدِديّ  َورافَقَني»:  وفي حديث َعْوِف بن مالكٍ «. أَفِيُكْم أَُوْيُس بُن َعاِمرٍ :  أَْهِل اليََمِن سأَلَهم أَْمَدادُ  أَتى إِذا عنههللارضيكان ُعَمُر »

 .الَمَددِ  هو َمْنسوٌب إِلى «اليََمنٍ 

 لَهم. مادَّة وُكلُّ ما أََعْنَت به قَْوماً في َحْرٍب أَو غيِره فهو

ْميِ  اِمي فيُنَاِولُه َسْهماً بعد َسْهم أَو يَُردُّ َعلَْيه النَّْبَل من الَهَدِف ، يقال «به (1) الُمِمدُّ و ُمْنبِلُه»:  وفي َحِديِث الرَّ أََمدَّه :  أَي الذي يَقُوم عند الرَّ

 .ِمدٌّ مُ  فهو يُِمدُّه

َم هللاُ َوْجَهه وِر والذي»:  وفي حديث علّيٍ َكرَّ ْلَو في أَْسفَِل البِئِر ،  «بَِحْبِلَها في اإِلثِْم َسَواءٌ  يَُمدُّ  قائُل َكِلَمِة الزُّ َمثََّل قائِلَها بالَمائحِ الذي يَْمألُ الدَّ

اِويَةُ أََحُد الَكاِذبَْيِن.:  ، ولهذا يقال دُّهيَمُ و وحاِكيََها بالماتِح الذي يَْجِذب الَحْبَل على َرأِْس البِئرِ   الرَّ

 أََخَذ منها:  ِمن الدَّواة اْستََمدَّ و ، أََمدَّهو القَلَمَ  َمدَّ  ، وكذلك ِمَداداً  َجعََل فيها:  أََمدَّهاو َمدََّهاو زاد في مائِها ونِْقِسَها ،:  أََمدَّهاو الدََّواةَ ، َمدَّ و

 َء.الشيْ  َمَدْدتُ  الفتحِ ، الَواِحَدةُ ، ِمن قَْوِلك، ب الَمدَّةو .ِمَداداً 

لَّ ، َمدَّ و ُعمُره ، اْمتَدَّ و ءٍ في ُعْمِره بشيْ  َمدَّ و َطِويلَةً ، ُمدَّةً  هللاُ في ُعمِرك ، أَي جعَل ِلعُْمِرك َمدَّ :  ومن الَمجاز لُّ والنَّهاُر ،  اْمتَدَّ و هللاُ الّظِ الّظِ

 . كل ذلك في األَساس.ُمدَّةً َمِديَدةً  (3) [عنده]الِعلَّة. وأَقْمُت  اْمتَدَّتِ . و(2) َمْمُدودٌ  وِظلٌّ 

ْزقِ :  هللاُ تعالى في العُْمرِ  (4) َمدَّ :  وقال ابُن القطاع في األَفعال َغْيُرهما. وفي  َمدَُّهَماو اَد ،زَ :  والنَّْهرُ  (5)َوسَّعَه. والبَْحُر :  أَطالَه ، وفي الّرِ

 َمَضى.:  في السَّْيرِ  َمدَّ و َطاَل ، : بهم السَّْيرُ  اْمتَدَّ و تَنَفَّس ،:  النهارُ  اْمتَدَّ  اللسان

 أَْكثََره. : هللاُ تعالى في الَخْيرِ  أََمدَّ : و وفي األَفعال البن القَطَّاع

ُجُل في ِمْشيتِه (6) َمدَّ و  تَبَْختَر.:  الرَّ

 َحبَِن بَْطنُه.:  َمّداً  اإِلنسانُ  ُمدَّ و

 .ُمَمدَّد (7)الَحْبِل. وِطَراٌز  َمَمدُّ  وهذا:  وفي األَساس

د للمبالَغة. َممدود أَي:  قلت  كثير.:  َمْمدودٌ  فاُلٌن فِي ُوُجوِه الَمْجِد ُغَرراً ، وله مالٌ  َمدَّ :  ، ومن الَمجازِ  تََمادَّاهُ و الثَّوبَ  مادَّهُ و باألَْطنَاب ، ُشّدِ

تََمادى به األَْمر أَصلُه تَماَدَد ، بدالَْيِن ُمَضعَّفاً ، ووقَع اإِلبدال ، كتَقَضَّى ونَْحِوه ،  : واستدرك شيخنا هنا نَْقالً عن بعض أَرباِب الحواشي

. قلتوقيل ، من الَمَدى ، وعليه   :  وفي اللسان ، قال الفرزدق:  األَْكثَر ، فال إِبداَل ، وموِضعه المعتلُّ

تح  حــــــــــَ تــــــــــ  ــــــــــَ يــــــــــِد فـ اَلمــــــــــِ َر اجلــــــــــَ ثــــــــــح رًا مــــــــــِ مــــــــــَ  رََأتح كــــــــــَ

ا     مـــــــــــ  ـــــــــــَ هـــــــــــا ل ـــــــــــَ ـــــــــــل ي ـــــــــــِ ال َبد تح َأحـــــــــــَ ُذوُرهـــــــــــا امتـــــــــــحَ  جـــــــــــُ

  
 فَسكََّن التَّاَء واْجتَلَب للساِكن أَِلَف الَوْصِل كما قالوا تََمادَّتْ  ن يريدوال أَدِري كيف هذا ، اللُهمَّ ِإاّل أَ :  ، قال ابُن ِسيده اتمأَدَّتْ :  قيل في تفسيره

 وَهَمز األَلف الزائدة كما َهمز بعُضهم أَِلف َدابَّة فقال َدأَبَّة. (9) (ِفيها (فَاّدارَْأُتُْ )وادارأتم  (8) (ادََّكرَ ): 

 :  ُمدٍّ  ، بالضّم ، اسُم رُجٍل من داِرٍم ، قال خالُد بن َعْلقََمة الدَّاِرِمّي يَهجو ُخْنُشوَش بن ُمدٌّ و

وَش بــــــــــَن  نحشــــــــــــــــــــــــُ َز  ُ  خــــــــــُ دٍّ جــــــــــَ ًة  مــــــــــُ اَلمــــــــــَ  مــــــــــَ

اِس مـــــــــُ     اَء لـــــــــلـــــــــنـــــــــ  شـــــــــــــــــــــــَ حح َن الـــــــــفـــــــــَ هـــــــــاِإَذا َزيـــــــــ   وقـــــــــُ

  
 ، للِميَاه الِمْلَحِة. ِمدَّانٍ  َجْمع الَمَداِدينُ و .بالِمَدادِ  أُْصِلَحتْ  َمْمُدوَدةٌ  وأَْرضٌ 

 أَيضاً ، الَمدَّاِديُّ  الَحبَّاُر ، وهو:  ، كَكتَّانٍ  الَمدَّادُ و
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__________________ 
 .«املمدد به»:  ( عن النهاية ا وابألصر1)
 ممدوٌد وممتُد.و ر :  ( األساس2)
 ( زايدة عن األساس.3)
 .«وأمدّ »( عن كتاب األفعا  البن القطاع ا وابألصر 4)
 وما أثبت عن ابن القطّاع.« ويف البحر»( ابألصر 5)
 .«وأمدّ »( عن كتاب األفعا  البن القطاع ا وابألصر 6)
 وِطراف.:  ( األساس7)
 .(ُأمَّة  َوادََّكَر بَ ْعَد ):  ( هي يف قوله تعاىل8)
 .(َفاّدارَْأُُتْ ِفيها):  ( يف قوله تعاىل9)
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ِلم اِديّ  والولِيُد بن ُمسح د 
َ
 من ُشَعرَاِء األَندل  يف الد وَلِة العاِمرِيّة. امل

ْوا  .َمْمُدوداً  وقد َسمَّ

 : [مذد]

 : * ومما يستدرك عليه

 ِذْكٌر في الحديث ، هنا َذَكَره غيُر واحٍد من أَئّمة الغريِب ، وقد أَشرنا له في ذود آنفاً فراِجْعه.واٍد بين َسْلعٍ والَخْنَدِق ، وله :  ، كَسحابٍ  َمَذادٌ 

 .ُمُروَدةً و يَْمُرد ُمُروداً  َكنََصَر وَكُرم على األَْمر َمرد:  [مرد]

دَ و ، َمِريدٌ و ماِردٌ  فهو ، بالفتح. َمَراَدةً و بضّمهما دٌ  فهو تََمرَّ :  ُعتُّواً ، وقال ابُن القَطَّاع في األَفعال وَعتَا أَْقبَلَ :  ، وفي اللسان أَْقَدمَ :  ُمتََمّرِ

ادِ  من َماِردٌ  وهو (1)هو العاتِي :  الماِرد : أَيضاً كذلك ، وفي األَساس َمُردَ و َعتَا وَعَصى ،:  َمَراَدةً  اإِلنساُن والسلَطاُن أَي كنصر َمَردَ   الُمرَّ

دَ و ، يدٌ و ِريدٌ مَ  ، وَشْيَطانٌ  تََمرَّ أَن يَْبلَُغ الغَايَةَ :  تَأِْويلُه الُمُرودُ  أَي أَو ُهوَ  ، كَخبَُث َوْزناً وَمْعنًى ، َمُردَ  ونقَل َشْيُخنا عن بعِض أَئّمة اللُّغَةِ  ِمّرِ

ْنُف ، ج ادٌ  التي يَْخُرُج بها ِمن ُجْملَِة َما َعلَْيِه ذلك الّصِ كةً ، جمع َمَرَدةٌ و ، (2)، كما في األَساس  ُمرَّ  َمِريدٍ  جمع ُمَرَداءُ و ، ماِردٍ  ، ُمَحرَّ

دُ  واِحٌد ، وهو الَخبِيثُ  ماِردٌ و َمِريد كُحْنفَاَء ، وَشْيَطانٌ  ير ، وفي حديث رمضان الُمتََمّرِ ّرِ  .«الشَّيَاِطينِ  َمَرَدةُ  وتَُصفَُّد فيه»:  الّشِ

دَ تَ و على الشَّرِّ  َمَردَ و َق ِعْرَضهُ  : َهَرطهو قََطعَه ، وَهَرَده ، إِذا َمَرَده:  سمْعت الُخَصْيبِيَّ يقول : قال أَبو تُرابو َعتَا وَطغَا ،:  َمرَّ ،  َمزَّ

 َكَهَرَده.

دِ  معنَى على الكالِم ، أَي َمَرن عليه ال يَْعبَأُ به ، وأَصلُ  َمَردَ و ، َمَرَن واستََمرَّ :  ُمُروداً  ءِ على الشيْ  َمَردَ و ُن ، أَي االْعتِيَاُد ، كما  التَّمرُّ التََّمرُّ

اءُ  (3) (َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النِّفاقِ )نقلَه بعضهم ، قال هللا تعالى  بوا]َمَرنُوا عليه :  يُريد:  قال الفَرَّ :  ، كقولك (4) [وُجّرِ

ُدوا ، أَي تََطاَولُوا. وفي الُمْفَردات  (َمَرُدوا َعَلى النِّفاقِ ):  التََّطاُوُل بالِكْبِر والَمعَاِصي ومنه قوله تعالى:  الَمْردُ :  . وقال ابُن األَعرابيّ تََمرَّ

اِغب  عن الَخْيِر. (5)، أَي ال َوَرَق عليها ، أَي أَنَُّهم َخلَْوا  َمْرَداءُ  َشَجَرةٌ :  هو ِمن قَْوِلهم:  للرَّ

بيُّ  َمَردَ و ه لثَّْديَ ا الصَّ ه.:  ، وفي األَفعال البن القّطاع َمَرَسه:  َمْرداً  ، أَي ثَْدَي أُّمِ  َمصَّ

َمَرَذ فاُلٌن الُخْبَز في  : ، وقال األَْصَمِعيُّ  الَمِريدُ  أَْنقَعَهُ ، وهو:  وفي المحكم َماثَه حتى يَِليَن. ، أَي يَْمُرُده َمْرداً  التَّْمَر في الماءِ و الُخْبزَ  َمَردَ و

َّتَه.  الماِء ، أَيضاً ، بالذال المعجمة ، وَمَرثَه ، إِذا لَيَّنَه وفَت

وفي بعض  َطرَّ َشاِربُه ولْم تَْنبُتْ  الذي الشابُّ :  األَْمَردُ و نَقَاُء الَخدَّْيِن ِمن الشَّعر ، ونَقَاُء الغُْصِن ِمن الَوَرِق ،:  الَمَردُ :  عن ابن األَعرابيّ و

دَ و .ُمُروَدةً و َمَرداً  كفَِرحَ  َمِردَ  بَْعُد ، وقد ِلْحيَتُه ولم تَْبدُ :  األُمهات بعد ذلك وَخَرَج َوْجُهه ، وفي حديث ُمعَاِويَة  بَِقَي َزماناً ثم اْلتََحى:  تََمرَّ

ْدتُ » عشريَن َسنَةً ثم ِصْرُت  أَْمَردَ  أَي َمَكثْتُ  «ِعْشِرين ، وأَنا ابُن ثََمانينَ ِعْشِريَن َسنَةً ، وَجَمْعُت ِعشِريَن ، ونَتَْفُت ِعشِرين وَخَضْبُت  تََمرَّ

 ُمْجتَِمَع اللِّْحيَِة عشِريَن سنَةً.

ْملَةُ :  الَمْرَداءُ :  من الَمجازو َحةُ  الرَّ  :  ل أَبو النَّْجمِ ال تُْنبُِت شيئاً ، قا َرْملَةٌ بَِهَجر ، بِعَْينَِها الَمْرَداءُ و ال تُْنبُِت. (6)الُمتََسّطِ

وحَم  ــــــــــــَ مح يـ ــــــــــــُ ت ــــــــــــح بَل رحَداءِ هــــــــــــال  ســــــــــــــــــــــــــَ رح  مــــــــــــَ جــــــــــــَ  هــــــــــــَ

رح و     اَس الــــــــــَبشــــــــــــــــــــــــَ نح ســــــــــــــــــــــــَ ِة مــــــــــَ نــــــــــَ تـــــــــــح َن الــــــــــفــــــــــِ  َزمــــــــــَ

  

 ُ َم داً َعن ا وَعنحُكمح وُعَمرح 

ّكيت يت بِذلك ِلِقلَّة نَبَاتِها ، قال الراِعي:  ، قال ابُن ِسيَده َمْرَداءُ  ِرَماٌل بَِهَجَر َمعروفَةٌ ، واحدتها:  الَمَراِدي:  وقال ابُن الّسِ  :  وأَُراَها ُسّمِ

ه  لــــــــــ  َك كــــــــــُ ُر ُدونــــــــــَ هــــــــــح اَ  الــــــــــد  َك حــــــــــَ تــــــــــَ يـــــــــــح لــــــــــَ  فـــــــــــَ

نح و     رَاِديمــــــــَ
َ
ا  اِبملــــــــ مــــــــَ جــــــــَ ــــــــٍح وَأعــــــــح ي نح َفصــــــــــــــــــــــِ (7)مــــــــِ

 

  
__________________ 
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 للسان والصحاح.( كذا ا ومل ترد يف األساس هبذا املعىن ا والعبارة وردت يف ا1)
 مارد من املرّاد ومتمرد وشيطان َمريد وِمرَيد ا وقد َمَرَد ميُرُد ُمُروداً ومُرَد مرادًة.:  ( الذي يف األساس2)
 .101( سورة التوبة اآية 3)
 .«جرنوا»:  ( زايدة عن اللسان ا ويف التهذيب4)
 ارتكسوا.:  ( يف املفردات5)
 .«املنسطحة»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ومثله يف معجم البلدان ا بدون نسبة.« وأعجما»حا  البحر بد  حا  الدهر ا وأعجِم بد  :  وفيه 311( ملح  ديوانه ص 7)
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، وقال األَزهريُّ مثَل  أَْمَردُ  ال يُْنبَُت فيها ، ومنها قيل للغالمِ  (2)وهي ِرَماٌل ُمْنبَِطَحة  (1) َمراَدى وَجْمعُها َمْرَداءُ  أَْرضٌ :  وقال األَصمعيّ 

كَّيت.  قوِل ابن الّسِ

، هكذا بالهمزة والسين المهملة والتاِء المثنّاة الفوقيّة في نُسختنا ، ويَُؤيّده أَيضاً قوُل الزمخشرّيِ  الَمْرأَةُ ال اْسَت لََها:  الَمْرَداءُ :  من الَمجازو

ٌ :  سفي األَسا ٌ :  وهو تصحيف ، والذي في اللسان والتكملة .(3)لم يُخلَق لها اْسٌت  : َمْرَداءُ  وامرأَة ال إِْسَب لَها. بالبَاِء :  َمْرَداءُ  وامرأَة

 .«ُمْردٌ  أَْهُل الَجنَِّة ُجْردٌ »:  وهي ِشْعَرتُها. وفي الحديث:  الموّحدة. ثم قال

 أَمردُ  َذَهَب َوَرقُها أَْجَمُع ، وُغالمٌ :  َمْرَداءُ  شَجرةٌ :  ، كذلك ، وقال أَبو حنيفة أَْمَردُ  وُغْصنٌ  ال َوَرَق َعلَْيَهاالشََّجَرةُ :  الَمْرَداءُ :  من المجازو

 ، وُغصنٌ  َمرداءُ  َشَجرةٌ :  ، وقال الكسائيُّ  أَْمَردُ  ، وال يُقال ُغْضنٌ  َمْرَداءُ  َشَجَرة:  ، ويقال َمْرَداءُ  جاِريَةٌ :  ، بالتحريك ، وال يقال الَمَردِ  بَيِّنُ 

 ال َوَرَق عليهما.:  أَْمَردُ 

 ُرِوي عن ابِن األَعرابّي. أَْمَرد وإِنكاُر ُغصن:  قلت

مة قاضي القَُضاةِ َجَماُل  (4) ة بِنَابُلَُس ، ويُْقَصرُ :  َمْرَداءُ و ثون ، منهم العاَلَّ ، كما هو المشهور على األَْلِسنة ، خرج منها الفُقََهاُء والُمَحّدِ

ن بن سالِم بن َسْلَما الديِن يوسُف بن محّمد بن عبد هللا الَمْرَداِويُّ الَحْنبَِليُّ ُمَؤلِّف األَحكام ، وأَبو عبد هللا ُموسى بن محّمد بن أَبي بْكر

ثين. 719الَمْرَداِوّي الفقيهُ الحنبليُّ ، ِمن شيوخِ التَِّقّيِ السُّْبكّيِ ، تُوفَّي بَِمْرَداَء سنة   ، وكذلك أَبو بكر كان من المحّدِ

ا ممدوداً  ُمَرْيَداءُ و  ة بالبَْحَريِن.:  ، ُمَصغَّرَّ

 ُن.والتَّْطيِي التَّْمليُِس والتَّْسِويَةُ :  في البِنَاءِ  التَّْمِريدُ و

دٌ  بِنَاءٌ و لٌ :  ، كُمعَظَّمٍ  ُمَمرَّ د:  ، وقال أَبُو ُعبَْيدٍ  ُمَطوَّ  (5) (َصْرح  مُمَرَّد  ِمْن َقوارِيرَ )ومنه قوله تعالى :  بِنَاٌء َطِويٌل. قال أَبو منصور : الُمَمرَّ

د:  وقيل ْيِه ، كذا في زوائد  األَْمَرد الُمَملَّس ، ومنه:  الُمَمرَّ ، وفي  العَاتِي:  الماِردو من األَْبنِيَِة. الُمْرتَِفعُ :  الماِردُ و : األََماِلي للقالي، ِلِليِن َخدَّ

 الِجّنِ والشياطيِن. َمَرَدةِ  َشديداً. وأَصله من (6)، أَي عاتِياً  «ُمْنَكراً  ماِرداً  وكاَن َصاِحُب َخْيبََر َرُجالً »حديِث الِعْريَاِض 

 َمْوِضٌع باليمامة.:  ماِردٌ :  باليََماَمِة ، وفي الَمَراصد ُمْشِرفَةٌ ِمن أَْطَراِف َخيَاِشيِم الَجبَِل الَمْعُروِف بالعَاِرضقَُوْيَرةٌ :  ماِردٌ و

ْصنَاِن في ِبالِد العَرِب ، وهما حِ :  ِكالهما بالشَّام ، كذا في المحكم ، وفي التهذيبِ  ِحْصٌن بِتَْيَماءَ :  ِحْصٌن بُِدوَمِة الَجْنَدِل ، واألَْبلَقُ :  َماِردٌ و

بَّاُء فعََجَزتْ :  قال الُمفَضَّلُ  َد َماِردٌ »:  فقالَتْ  عن قِتَاِلِهما قََصَدتُْهما الزَّ وَذَهَب َمثاَلً ِلُكّلِ َعِزيٍز ُمْمتَنِعٍ ، وهو َمَجاٌز ، « وَعزَّ األَْبلَقُ  تََمرَّ

ُوِصف باألَْبلَق ألَنه :  ِحْصٌن للسََّمْوأَِل بن َعاِديَا ، قيل:  ِحْصُن ُدوَمِة الَجْنَدِل ، واألَْبلَقُ :  ِردٌ ما:  وأَورده الَمْيَدانيُّ في َمجَمعِ األَمثاِل وقال

بَّاُء َمِلَكةُ العََرِب فلم تَ  ْت ذلك ، فصاَر َمثاَلً لُكّلِ ْقِدر عليهما فقالَ بُنَِي ِمن ِحجارةٍ ُمْختَِلفَة بأَْرِض تَْيَماَء ، وهما ِحْصناِن َعِظيماِن قََصَدتُْهَما الزَّ

ةً أُخَرى في بلق.  ما يَِعزُّ ويْمتَنُِع على طاِلبه ، وقد أَعاَده الُمَصنّف مرَّ

َده وقد ، التََّماِريدُ  ِلَمْبيَِضِه ، فإِذا نََسقَه بَْعضاً فَْوَق بَْعٍض فهو بالتخفيف في بَْيِت الَحَمامِ  يُْجعَل بَْيٌت َصِغيرٌ :  ، بالكسر التَّْمَرادُ و  صاِحبُه َمرَّ

 ، بالكسر االسم. التَّْمَرادو بفتح التاِء ، (7) تَمَراداً و تَْمِريداً 

 :  َهنََواٌت منه ُحْمٌر َضْخَمةٌ ، أَنشد أبو حنيفةَ :  ، وقيل الغَضُّ ِمن ثََمِر األَراِك ، أَو نَِضيُجه:  ، بفتح فسكونٍ  الَمْردُ و

هـــــــــــــا  تـــــــــــــِ يـــــــــــــح اِب بــــــــــــــَ نـــــــــــــَ َلُد َأطـــــــــــــح ٌة َأوح يـــــــــــــ  انـــــــــــــِ نـــــــــــــَ  كـــــــــــــِ

ه     تح بــــــــــِ افــــــــــَ رحدُ أَراٌ  ِإذا صــــــــــــــــــــــــَ َ
ا املــــــــــ حــــــــــَ قــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، والنَِّضيُج الَكبَاُث. الَمْردُ  ثََمُر األَراِك ، فالغَضُّ منه:  البَِريرُ :  . وفي التهذيبَمْرَدةٌ  الواِحدة

حِ السفينةَ َدْفُع المَ :  الَمْردُ و السَّْوُق الشديُد ،:  الَمْردُ و  ، والِفْعل للدَّْفعِ  أُِعدَّت ِلَخَشبَةٍ  اسم بالضمِّ  ، (8) بالُمْرِدّيِ  الَّ

__________________ 
 مراٍد.:  ( األصر والتهذيب ومعجم البلدان ا ويف اللسان1)
 متسطحة.:  ( يف التهذيب2)
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 إسُب.:  ( يف األساس3)
 ابلقصر.هذه ال يتلفة هبا إال :  ( يف معجم البلدان4)
 .44( سورة النمر اآية 5)
 وما أثبت يناسب سيا  العبارة يف اللسان.« عاتباً »( ابألصر 6)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان وبكسر التاء ا ضبرت قلم.7)
 ابلواو حتريف.« ابملروي» ( كذا يف األصر والقاموس واللسان والتكملة ا ويف التهذيب :8)
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َداُف ا قا  ر بةا ويف األَفـحَعا  ا وه مَيحُرد  :  ي املِجح
ا  د  تــــــــــــــــَ اُه ابـــــــــــــــــح َدعــــــــــــــــَ َب   َأخــــــــــــــــح مــــــــــــــــَ  ِإَذا َأصــــــــــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــــــَف     لـــــــــــــــِ رحِديٍّ صـــــــــــــــــــــــــــــَ ا مـــــــــــــــُ د  خـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  وُمصـــــــــــــــــــــــــــــح

  
يَ  ُمَراد من اليمن ، وهو أَبو قَبِيلَةٍ :  كغَُرابٍ  ُمَرادٌ و دَ تَمَ  ألَنّه ُمَراداً  بن ماِلِك بن زيَد بن َكْهاَلن بن َسبَإِ وكان اْسُمه يََحابُِر فَُسّمِ ، وقال ابُن  رَّ

يَ :  ُدَرْيد ل َمن ُمَراداً  يََحابِر جْمع يَْحبُوَرة ، وُسّمِ وَمْذِحج هو مالك بن :  قَبِيلةٌ ِمن َمْذِحج. قلت ُمَراد:  باليََمن. وفي المصباح َمَردَ  ألَنّه أَوَّ

 نِزار.من :  َزْيد الُمتَقّدم ِذْكُره في التهذيب ، وقيل إِن نَسبهم في األَصل

 .َمراِريدُ  ج ، وعلى األَّول اقتصَر الَجْوَهِرّي ، العُنُقُ  (1) كَسَحاٍب وَكتَّانٍ  الَمرادُ و

وُربٌُط  أَي معروفة على قُنَِّة َجبَِل الَجِزيرة ُمْشِرفَة على بالٍد كثيرةٍ وفضاٍء واسعٍ تَْحتََها َربٌَض َعِظيم فيه أَسواٌق وَمداِرسُ  قَْلعَةٌ م:  َماِرُدونَ و

ريج التي يُِعدُّونها في ، وُدوُرهم كالدََّرِج ، وكلُّ َدْرٍب يُْشِرف على ما تَْحتَه من الدُّوِر ، والماُء عندهم قليٌل ، وأَكثُر ُشْربِهم من الصها

، كِصفِّيَن وفِلَْسِطيَن  (2)، أَي إِنه ُمْلَحق بجمع الُمذّكر السالم في اإِلعراب  َماِرِدينَ  في النَّْصِب والَخْفِض  تقولو بُيوتهم ، كذا في المراصد.

 ونَحِوهما.

 َو وفتح النون.ومنهم من يُْلِزُمها اليَاَء ، كِحيٍن ، ومنهم من يُْلِزمها الوا:  قال شيخنا

 ٍء ُدِلَك حتّى اْستَْرَخيويقال ِلُكّلِ شيْ :  ، وقال األَصمعيُّ  َداَم على أَْكِله:  كفَِرحَ  َمِردَ  قدو التَّْمُر يُْنقَُع في اللَّبَِن حتى يَِليَن ،:  ، كأَمير الَمِريدُ و

ً  الَمِريدُ و .َمريدٌ :  ليَدِ با يُْمَردُ  ، والتْمُر يُْلقَى في اللَّبَن َحتَّى يَِليَن ثم َمِريدٌ :  َر قوُل النابِغَة الَجْعِديّ  الماُء بِاللَّبَنِ :  أَيضا  :  وبه فُّسِ

ه  مـــــــــــَ وحُد  ـــــــــــَح ـــــــــــقـــــــــــَ زَِع ال ـــــــــــح ن ـــــــــــَ ا َأَب َأنح يـ مـــــــــــ  ـــــــــــَ ل ـــــــــــَ  فـ

ِديــــــــــــَد و    
َ

ُت املــــــــــــ َزعــــــــــــح رِيــــــــــــدَ نـــــــــــــَ
َ

رَا املــــــــــــ مــــــــــــُ َيضــــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــِ

  
يدو يتٍ  الِمّرِ ير. الَمَراَدةِ  الشديدُ :  كِسّكِ ّكِ يِر والّسِ فها هللاُ تعالى ، وهي أََطَمةٌ بها ِلبَنِي  ع بالمدينةِ :  كُزبَْيرٍ  ، ُمَرْيدٌ و ، أَي العُتُّوِ ، مثل الِخّمِ شرَّ

 َخْطَمةَ ، وقد جاَء ِذْكُره في الحديث.

لُ  ُمَرْيدٌ و ْختِيَانّي ، وعنه ابنُه حاتِم بن الدَّالَّ ِل بنُ  .ُمَرْيد أَبو حاتم ، روى عن أَيُّوَب الّسِ من بني أَْنِف النَّاقَِة ، روَى عنه محّمد  ُمَرْيدٍ  وَعْبُد األَوَّ

ْلت ُمَرْيدٍ  َوَربِيعَةُ بْنتُ  بن الحسن بن ُدَريد. ثُوَن. الُجَهنِيّ  ُمرادٍ  وأَْحَمُد بن رَوى عنها الُمْنتَِجُع بن الصَّ  ُمَحّدِ

َخاِم َعاِليَة البِْنيَاِن ، بَينها وبين قُْرُطبَة ِستَّةُ أَيّام.م (3) بالَمْغِرب واِسعَة ُكوَرةٌ :  َماِرَدةُ وَ   ن أَعماِل قُْرُطبة ، وهي َمِدينة رائعةٌ كثيرةُ الرُّ

 .وسلموآلهعليههللاصلىوبها َمْسِجٌد للنبّيِ  بيَن تَبُوَك والَمِدينةِ  ، بفتح فسكون ، وهي َمْرَدانَ  ثَنِيَّة في الحديث ذكرو

 : يستدرك عليه* ومما 

 :  ُء ويَْذَهب نَشاطاً ، قال أَبو ُزبَْيدالذي يَِجى:  الماِردُ و ، كَصبُوٍر ، الَمُرود

نح  ا اهلــــــــــــــِ نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ن  قـ َبهنــــــــــــــ ُ اٌت كــــــــــــــَ فــــــــــــــَ نــــــــــــــِ  ُمســــــــــــــــــــــــــــح

َب     غـــــــــح يـــــــــُف شـــــــــــــــــــــــَ ُرودِ د َوَنســـــــــــــــــــــــ   الـــــــــَوجـــــــــِ
َ
 (4) املـــــــــ

  
 كنَصر ، عن الصاغانّي. َمَردَ  تََطاَول في الَمعَاِصي لُغَة في:  ، كفِرحَ  َمِردَ و

لَقَُب ُمقَاتِل بن َرْوحٍ الَمْرَوِزّي والد محمٍد شيخِ  َمْرَدانو َشْيٌخ لغُْنَجار ، َمْرَدان ِحْصن قريٌب من قُْرُطبة ، وعبُد هللا بن بكر بن:  ُمَرادو

ّيٍ المعروُف بابنِ  ه ، مات ببغداد سنة  اِرِديُّ ماِرَدةَ المَ  البخاِرّي ، وأَبو محّمٍد عبُد هللا بن محّمد بن َمّكِ  .444نُسب إِلى َجّدِ

ْدتهو ءَ الشي َمَرْدتوَ   لَيَّْنتُه وَصقَْلتُه.:  َمرَّ

 الثَّْرُد.:  (5) الَمَردُ و

 َعَرَكه.:  َء في الماءِ الشي َمَردَ و

__________________ 
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 كاألصر.« وكت ان»:  ويف نسخة  نية« وكتاب»:  ( يف القاموس1)
هذه ماردين :  ورأ  حصــــانة قلعته وعظمها قا « مترد مارد وعّز األبل »معجم البلدان ليت مباردين ألن مســــتحدثها ملا بلغه قو  الزابء ( يف 2)

 كثرية ال مارد واحد.
 من نواحي األندل .:  ( معجم البلدان3)
وإذا لعت مســنفة بفتح النون ا فهي  ..»:  امش اللســانوهب« قوله مســنفات من أســنف الفرس إذا تقدم اخلير»:  ( هبامش املطبوعة املصــرية4)

 .«الناقة من السناف ا أي شد عليها ذلك
َرد:  ( التهذيب5)

َ
َرد ابلتحريك منهما. وضبطت يف املطبوعة الكويتية:  الثريد:  امل

َ
 بفتح فسكون.:  ومثله يف اللسان ا وضبطت امل
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 َده.أَْلقَى عنه ِلَحاَءه ، كَمرَّ :  الغُْصنَ  َمَردَ و

 الفََرُس ، لم يَْنبُْت على ثُنَّتِه َشْعٌر. كذا في األَفعال. َمِردَ و ، لم تُْنبِْت إِالَّ نَْبذاً. َمَرداً  األَرضُ  َمِرَدتو

ْوض.:  ، كِكتَابٍ  الِمَرادُ و  ثَنِيَّةٌ في َجبٍل تُْشِرف علي الُحَدْيبِيَة ، كما في الرَّ

اد وَعشائُر بن محّمد بن ميمون بن  التميميُّ ، كَكتَّاٍن ، أَبو المعالي الِحْمِصّي ، من شيوخ الَسْمعَانّي. َمرَّ

يرة. (1)قَبيلة من بَِلّيٍ ، وهم ُحلفاُء بني أَُميَّةَ بن زيد ، ويقال لهم الَجعَاِدَرة  ُمَرْيدو  ، منهم امرأَةٌ ُمْسِلَمةٌ لها ِشْعٌر في الّسِ

لُمْستَِغِفِريُّ ، ، ُمَخفَّفاً ، َجدُّ أَبي الفضل محّمد بن عثمان بن إِسحاق بن ُشعَيِب بن الفضل بن عاصم النََّسِفّي الَمُروِدّي ، أَثْنَى عليه ا َمُروَدةو

 وَرَوى عنه.

 .فصاَر َمثاَلً « أَُمْيِردٌ  لك (2) [لي]ِمْن أَْيَن :  يا شيُخ ، فقال لها»:  وقالت امرأَةٌ ِلَزْوِجَها

د َجبَلٌ :  ومن المجاز َداتٌ  . وِجبَالٌ ُمتََمّرِ  .ُمتََمّرِ

 من قَُرى أَْصفََهان ، نَزلََها أَبو الحسن محّمد بن أَحمد بن محّمد بن الحسين األَصفهانّي ، سمع أَبا الشيخِ وغيره.:  (3) ميردةُ و

،  (4)على َعْشَرةِ فراِسَخ من تِْبِريَز  د ، بِأَْذَربِيجانَ  هو:  انيُّ ، بفتحتين وسكون النون ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغ َمَرْندُ :  [مرند]

يراِزّي ، وسمع  الَمَرْنِديّ  بن محّمد (5)تُْجلَب منه الطَّنَافُِس ، ومنه أَبو الوفاِء الَخِليُل بن الحسن  الشافِِعّي ، تَفَقَّه ببغداَد على أَبي إِسحاق الّشِ

 .512ّي ومات ، ببغداد سنة ابَن النَّقُور وابَن النَّْرسِ 

. ءُ الشيْ  اْمَرَخدَّ :  [مرخد]  ، أَهمله الجوَهِريُّ والصاغانيُّ

 اْستَْرَخى. إِذا:  وفي اللسان

 ما َوَجْدنَا لََها العَامَ :  ، أَبدل الزاَي من الصاِد ، وعبارة اللسانِ  أَي بَْرداً :  أَهمله الجوَهِرّي ، وقال اللَّْيثُ  في هذا العامِ  َمْزداً  ما َرأَْينَا:  [مزد]

 .(6)، كَمْصَدةٍ ، أَي لم نَِجْد لها بَْرداً  َمْزوَدةً 

 ، لغة في المْصد كما سيأْتي. َضْرٌب من النِّكاح:  الَمْزدُ و

يتفَتَ  : يَْمُسُده َمْسداً  الَحْبلَ  َمَسدَ  ، الفَتْلُ :  الَمْسدُ :  [مسد] ّكِ  أََجاَد فَتْلَه.:  َمَسَده َمْسداً :  له ، وقال ابُن الّسِ

 : في اللَّْيِل ، وأَنشد الليثُ  أْدآُب السَّْيرِ  الَمْسدُ و

َها  َداُيكاِبُد الل يحَر َعَليـح  َمسح
 :  َشبَّهها بثوٍر َوْحِشيّ وقيل هو السَّْيُر الّدائُِم ، لَْيالً كان أَو نََهاراً ، قال العَْبِديُّ يَْذُكر ناقَةً 

ٍة  د  ُض ُذو جـــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــــَ ا َأســـــــــــــــــــــــــــــــــــح َبهنـــــــــــــــــــــ َ  كـــــــــــــــــــــَ

ُده    ِدي مَيحســــــــــــــــــــــــــــُ ٌر ســــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــح ُر ولــــــــــــــَ فــــــــــــــح  الــــــــــــــقــــــــــــــَ

  

ٍض  رحقـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ ُر مـــــــــــــــــن بـ ظـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ا يـ َبلـــــــــــــــــ َ  كـــــــــــــــــَ

َوِد     ذح ٍب مـــــــــــــِ لـــــــــــــِ ِت َروحٍ  ســـــــــــــــــــــــــــَ نح حتـــــــــــــَح (7)مـــــــــــــِ
 

  
ره. يَْمُسد ألَنَّه َمْسداً  ، وجعل الليث الدَّأَبَ  (8)أَي نٍَد :  ، أَي يَْطِويه ، يَِعني الثَّْوَر. لَْيٌل َسِديّ  يَْمُسده قوله  َخْلَق َمْن يَْدأَُب فَيَْطِويه ويَُضّمِ

َكةً  الَمَسدُ و  من الَحِديِد. يكون الِمْحَورُ :  ُمَحرَّ
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ر قوله تعالى :  الَمَسدُ و اج ، أَو ِليِف الُمْقلِ  النَّْخل َحْبٌل ِمن ِليف:  الَمَسدُ و في قول. (9) (ْبل  ِمْن َمَسد  حَ )اللِّيف ، وبه فُّسِ من  أَو قاله الزجَّ

 ُخوٍص أَو َشْعٍر أَو َوبٍَر أَو ُصوفٍ 

__________________ 
 وولدهم. (عامرة وسعيد:  ويف املقتضب)عامر وسعد :  اجلعادر ا هم ولد مرة بن مالك بن األوس بن حارثة:  ( اجلعادرة ا ويف املقتضب1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 ميزده.:  ( يف معجم البلدان3)
 بينها وبا تربيز يومان.:  ( يف معجم البلدان4)
ة اثنجي عشـــــرة تويف ســـــن»ويف اللباب « 612. تويف ســـــنة .. أبو الوفاء خلير بن أمحد املرندي»:  ويف معجم البلدان« امســـــن»:  ( يف اللباب5)

 كاألصر.« ومخسمئة
 ( ويف التكملة فكاللسان.6)
 ابلزاي ا وما أثبت عن التهذيب والتكملة واللسان.« سلب مزود»( ابألصر 7)
 ليٌر سٍد أي نٍد.:  ( يف التهذيب ليٌر َسِدّي أي ندّي. ويف التكملة8)

ا أراد أنه أيكر البقر فيجزأ به عن املاء فيطويه ذلك. وشبه السفعة الجي  وال يزا  البقر يف متام ما سقرت من الند  عليه:  زيد يف التهذيب هنا
 يف وجه الثور بربقض.

 .5( سورة املسد اآية 9)
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 :  قاله ابُن ِسيَده وأَنشد ٍء كانَ ِمن َأيِّ َشيح  َأو ُجُلوِد اإِلبر َأو
دَ اَي  ينِّ  َمســـــــــــــــــــــــــــــــَ و ذح مـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــَ وِص تــــــــــــــــــَ  اخلـــــــــــــــــُ

ُك     ِإينّ  (1)ِإنح تــــــــــــــــَ نــــــــــــــــًا فــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِّ اًن لــــــــــــــــَ دح  لــــــــــــــــَ

  

َسِئنِّ   َما ِشئحَت ِمنح َأِشحَرَت ُمقح

 :  (2)وقد يَكون ِمن ُجلُود اإِلبل ال ِمْن أَْوبَاِرها ، وأَنشَد األَْصمعيُّ لعَُماَرةَ بِن طاِرٍق :  قَال

ارِِ   رحِب طـــــــــــَ ِر غـــــــــــَ ثـــــــــــح رحٍب مـــــــــــِ غـــــــــــَ رح بـــــــــــِ جـــــــــــَ اعـــــــــــح  فـــــــــــَ

دٍ و     نح َأاَينــــــــــــــــــــــــِ ِ  َمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ر  مــــــــــــــــــــــــِ  أُمــــــــــــــــــــــــِ

  

 لَيحَ  أِبَنـحَياٍب َواَل َحَقاِئ ِ 

فُتَِل ِمن نُوٍق  َمَسدٍ و اْعَجْل بَِدْلٍو ِمثِْل َدْلِو طاِرق:  يقول
ابِعَِة وليس ِجْلُدها  (3) ليسْت بَِهِرَمٍة وال َحقَائَِق ، جمع ِحقٍَّة وهي التي َدَخلَْت في الرَّ

بيد الَحْبل من ليس ِجْلُدها من الصغيِر وال الكبيِر. بل هو من ِجْلِد ثَنِيَّة أَو َربَاِعية أَو َسِديٍس أَو باِزل ، وخّص به أَبو ع:  بالقَِوّي ، يريد

:  نَفَْضُت الشجرةَ نَْفضاً وما نُِفَض فهو نَفٌَض. وفي الحديث (4):  ، من جميعِ ذلك ، كما تقول الَمْضفُوُر الُمْحَكُم الفَتْلِ  هو الَحْبل أَو اللّيف ،

ْمُت َشَجَر الَمدينِة إِالّ » اُج في قوله عزَّ وَجلَّ الَحْبُل الَمْفتُول من نَبَاتٍ :  الَمَسدُ  «َمَحالَةٍ  َمَسدَ  َحرَّ جَّ يف ِجيِدها ):   أَو ِلَحاِء َشَجٍر ، وقال الزَّ
هي :  وفي التهذيب .أَْمَسادٌ و ، بالكسر ، ِمَسادٌ  ج ، جاَء في التفسير أَنََّها ِسْلِسلَة ُطولُها َسْبعُوَن ِذَراعاً يُْسلَك بها في النَّارِ  (َحْبل  ِمْن َمَسد  

ْلِسلَة التي ذكرها هللاُ َعزَّ وجلَّ في ِكتابه فقال ُعوَن ِذراعاً ) : الّسِ ، أَْي فُتَِل  َمْسدٍ  أَيَّ  ُمِسدَ  ، أَي َحْبلٌ  (َحْبل  ِمْن َمَسد  ) ، و (5) (َذْرُعها َسب ْ

في ِجيِدَها َحْبُل َحِديٍد قد لُِوَي لَيًّا :  فَتاْلً ُمْحَكماً ، كأَنّه قِيلوفُتلْت من الحديد  (6) َمْمسودةٍ  فَلُِوَي ، أَي أَنَّها تُْسلَك في الناِر ، أَي في ِسْلِسلَة

:  َمْمُسوَدةٌ  َجاِريَةٌ :  ، يقال وهي بهاءٍ  ، أَي َمْمُشوقاً ، كأَنَّه ُجِدَل ، أَي فُتِل ، َمْجُدول الَخْلقِ  ، إِذا كان َمْمُسودٌ  َرُجلٌ :  من الَمجازو شديداً.

ٌ  َمْطِويّة َممشوقَةٌ  والعَْصِب والَجْدِل واألَْرِم  الَمْسدِ  الَخْلِق ، إِذا كانَْت ُمْلتَفَّةَ الَخْلِق ليس في َخْلِقها اْضِطَراٌب ، وجاِريَةٌ َحَسنَةُ  َممسودةُ  ، وامرأَة

 ، وَمْعصوبة ، وَمْجُدولة ، وَمأُْرومة. َمْمُسودة ، وهي

 :  ، كِمْنبٍَر ، وهو نِْحُي السَّْمن ، وِسقَاُء العََسِل ، ومنه قوُل أَبي ذَُؤيب (7) الِمْسأَب لغة في ، كِكتَابٍ  الِمَسادُ و

ُه  عــــــــــــــــَ ٍة مــــــــــــــــَ افــــــــــــــــَ َدا يف خــــــــــــــــَ ادٌ غــــــــــــــــَ  ِمســــــــــــــــــــــــــــــَ

رَتِي     قــــــــح ــــــــَ حــــــــَ  يـ َبضــــــــــــــــــــــح داً فــــــــَ يــــــــِ   َمســــــــــــــــــــــَ (8)ِبشــــــــــــــــــــــِ
 

  
قُّ األَْسَود.:  َغْيُر َمْهموزٍ  الِمَسادُ :  قال أَبو عمٍرو  الّزِ

 أَْحَسُن قَِواَم ِشْعٍر.:  يُِريد ِشْعٍر ِمْنَك. ادَ ِمسَ  هو أَْحَسنُ :  في النواِدرو

 : * ومما يستدرك عليه

 .(9)الشَِّديُد الفَتِْل :  الُمغَارُ  الَمَسدُ 

 لَيٌَّن لَطيٌف ُمْستٍَو ال قُْبَح فيه.:  َمْمُسودٌ  وبَْطنٌ 

 ُمستَِويَةٌ َحَسنَةٌ.:  َمْسَداءُ  وساقٌ 

 البََكَرةِ الذي تَُدور عليه.ِمْرَوُد :  الَمَسدو

 َطَواه وأَْضَمَره.:  الِمْضمارُ  َمَسَدهو

 : ، كأَِميٍر ، لغةٌ في الَمْسِجد في لُغَة ِمصر ، وفي لغة الغَْرِب هو الِكتَاب ، أَشار له شيخنا في س ج د. وفي قول رؤبة الَمِسيدو
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 َأعحَل   َحِمه وأَيحرُِمهح  مَيحُسدُ 
__________________ 

 إن كنت.:  ( الصحاح1)
 ( قا  أبو عبيد هو لعقبة اهلجيمي.2)
   مجض انقة. واألنياب مجض انب وهي اهلرمة.( األاين  مجض أين  وأين3)
ُد املصدر :  كما تقو  اخل عبارة اللسان:   قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4) داً ا فاملسح وقير حبر َمَسٌد أي ممسود قد ُمِسَد أي أجيد فتله مسح

َسد أي ابلتحريك مبنزلة املمسود. كما تقو 
َ
 «نفضت اخل:  ا وامل

 .32آية ( سورة ا اقة ا5)
 ممسود.:  ( اللسان6)
 بدون  ز.« املَِساب»:  ( يف الصحاح واللسان7)
 87/  1( يف أشعار اهلذليا 8)

  برت خافة فيها مساب
 مساب خمفف.:  اراد

 هذيب أيضاً.والعبارة يف الت« هي خريطة يتقلدها املشتار ليجعر فيها العسر ا كذا يف اللسان:  خافة:  قوله»:  وهبامش املطبوعة املصرية

 :  ( جاء يف تفسري البيت الذي أنشده ابن األعرايب9)
ــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــروة أعــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــيٍّ   أقــــــــــــــــــــــــــّر هبــــــــــــــــــــــــــا ل

ارُ     غــــــــــــــــــــــَ ٌد مــــــــــــــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــــداًة هلــــــــــــــــــــــا َمســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
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يه ، يقول (1)أَي اللَّبن  ي َظْهَر هذا الِحَماِر ويَُشدُّه.:  يَُشدُّ لَْحَمه ويُقَّوِ  البَْقُل يُقَّوِ

َضاع َضْرٌب من:  الَمْصدُ :  [مصد]  ، قاله الليُث. الرَّ

 :  الرُجُل َجاِريَتَه وَعَصَدَها ، إِذا نََكَحَها ، وأَنشد َمَصدَ :  ، يقال الِجماعُ :  الَمْصدُ و

ي  فــــــــــِ تــــــــــَ وَر وأَنـــــــــــح غــــــــــُ ُ  الــــــــــثـــــــــــ  نــــــــــِ تــــــــــَ يــــــــــُت َأعــــــــــح بَبــــــــــِ  فــــــــــَ

نح     اعـــــــــــَ ِدهـــــــــــَ اُ هـــــــــــا  َمصـــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــَ دُ َوشـــــــــــــــــــــــــِ صـــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

  
َها وَرَشفََها ، بمعنًى واحٍد. دَ َمصَ  ، قال ابُن األَعرابّي ، الَمصُّ :  الَمْصدُ و  جاِريَتَه وَمصَّ

ْعدُ :  الَمْصدُ و  والَمَطر. (2) الرَّ

ياشيُّ ، وقال ُكراع:  الَمْصدُ و ك:  البَْرُد ، قاله الّرِ :  ، وقال أَبو زيد ِضدٌّ  ، الَحرّ  أَيضاً ِشدَّةو ، وهذه عن الصاغانّي ، ِشدَّةُ البَْرِد ، ويَُحرَّ

. َمْصَدةٌ  مالََهايُقال ،   ، أَي ما لألَرِض قُرٌّ وال َحرٌّ

َكةً ، كالَمَصدِ  الَحْمَراُء ، الَهْضبَةُ العَاِليَةُ :  الَمْزدُ و الَمْصدُ و التَّْذِليل.:  الَمْصدُ و بالضّم ، قال  ُمْصَدانٌ و أَْمِصَدةٌ  ج كَسحاٍب ، الَمَصادِ و ، ُمَحرَّ

 ، كما قالوا َمصيٌر وُمْصَراٌن ، على تََوهُّم أن الميَم فاُء الِفْعِل. ُمْصَدانٍ  ُجِمع علىميم َمْفعَل ، و َمصاد ميم:  األَزهريّ 

 َمَطَرةٌ. وَمْزَدةٌ ، على البََدل ، أَي َمْصَدةٌ  العَامَ  ما أََصابَتْنَا:  قولهمو

 :  ، قال الشاعر أَْعلَى الَجبَلِ :  كَسحابٍ  ، الَمَصادُ و

مح  ِإهنــــــــــــــ ُ اَب فــــــــــــــَ عــــــــــــــَ َرَز الــــــــــــــر وحُع الــــــــــــــكــــــــــــــَ ــــــــــــــح  ِإَذا أَبـ

ادٌ     رُ  َمصــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــِ عــــــــــح هــــــــــمح ومــــــــــَ نح أَيحِوي ِإلــــــــــيــــــــــح مــــــــــَ  لــــــــــِ

  
أَْصِليَّة ، ولعلّه أَخَذه من ِكتَاب ابِن فارس ، والبيت  َمَصادٍ  تَوّهم أَنَّ ميمَ :  ، كما في الّصحاح ، قال الصاغانيُّ  ُمْصَدانٌ و أَْمِصَدةٌ  والجمع

 َجبَل اسمُ  َمَصادٌ و ، َمَصادٌ  أََعاِلي الِجبَاِل ، واحُدَها:  الُمْصَدانُ :  . وقال األَصمعيُّ َمَصادٌ و هو لقوِمه َمْعِقلٌ  : ر. انتهى ، ويقالألَْوِس بن حج

 بِعَْينِه.

 نقله الصاغانّي. فََرس نُبَْيَشةَ بِن َحبِيبٍ  اسمُ  َمَصادٌ و

 بُن ُعْقبَة ، عن محّمد بن َعْمرٍو ، وعنه ُعَمر بن أَيّوب الَمْوِصِلّي وبالضّم بْشُر بن ِعْصَمةَ بن ادُ َمصَ  فبالفَتح ويَُضمُّ. رُجٍل ، اْسم:  َمَصادٌ و

 الُمَزنِّي ، كان مع َعِلّيٍ بِِصفِّيَن. ُمَصاد

أِْس  لغة في : ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن ُدريد الَمْضدُ :  [مضد]  ، يََمانِيَة. َضْمد الرَّ

َمد. الِحْقدُ :  بالتحريك الَمَضدُ و  ، كالضَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 ، إِذا َجَمَع ، كنََضَد ، عن الليث. َمَضدَ 

 :  اْختَطفَه فَذَهَب به ، قال:  وقيل اْختَلََسه:  كَمنعَه ، َمْعداً  َء ،، أَي الشيْ  َمعََده:  [معد]

َدا  ـــــــــــًا وَأســـــــــــــــــــــــــَ ئ ـــــــــــِّ ي ا طـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ل شـــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــَ  َأخح

ِ و     اح ارِبـــــــــــــــــــــــَ َراَب خـــــــــــــــــــــــَ َدا خـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــَ

  

 ال حَيحِسَباِن َ  ِإاّل َرَقَدا

 أَي اْختَلََساَها واْختََطفَاَها.

:  َمْعدٌ  ونَْزعٌ  ، فيهما. كاْمتَعَد َجَذبََها ،:  نََزَعها وأَْخَرَجها من البئِر ، وقيل:  بِها َمعَدَ و َمْعداً  الدَّْلوَ  َمعَدَ و ، َجَذبَه بُِسْرَعةٍ :  َمْعداً  ءَ الشي َمعَدَ و

 :  ابن َجْنَدٍل السَّعديُّ  (3)يَُمدُّ فيه بالبَكَرةِ ، قال أَحَمد 
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ُد  عـــــــــــح ٍر اَي ســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــَ َن عـــــــــــُ ُد اَي ابـــــــــــح عـــــــــــح  اَي ســـــــــــــــــــــــــَ

زحٌع     ــــــــــــــــَ َدَ  نـ نح َذوح ــــــــــــــــَ رحِوي ــــــــــــــــُ رح يـ دُ هــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  مــــــــــــــــَ

  

 َساِقَياٍن َسِبرٌت وَجعحدُ و 

ِكيَِّة. : وبعٌض يقولَسِريٌع ، :  َمْعدٌ  نَْزعٌ :  وقال ابن األَْعَرابيّ   َشديٌد ، وكأَنَّه نَْزٌع من أَْسفَِل قَْعِر الرَّ

 .(4)، نقلَه ابن التيانّي في َشْرح الفصيح  َمِعَدتَه أَصابَ :  َمعََدهو

__________________ 
وأيرمه يقو  إن البقر يقوي  هر هذا ا مار ميســــــــد أعل   مه  قوله أي الل  إخل عبارة اجلوهري : قا  ر بة :»( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 1)

 «.فلنتبمر عبارة الشارح إن البقر يقوي هذا ا مار ويشده.»ويشّده. قا  ابن بري : ولي  يصف محاراً كما زعم اجلوهري فإنه قا  : 
 .«الر غحدُ »:  ( عل  هامش القاموس من نسخة أخر 2)
 وسلللموآلهعليههللاصللللىابلراء ا فالعرب مل تســــّم قبر النيب « أمحر»وهو خطب صــــوابه « أمحد»( كذا ابألصــــر واللســــان والتهذيب وامكم 3)
 .36املختلف ل مدي ص  املؤتلف انظر جند  بن سالمة أخو جند  بن أمحر وهو «أمحد»
 ( وردت العبارة يف اللسان.4)
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 عن اللِّْحيَانّيِ. ، األَخيرة َذَهبَ  ، إِذا ُمعُوداً و يَْمعَُد َمْعداً  في األَرِض  َمعَدَ و

 اْنتََهَسه.:  لَْحَمه َمعَدَ و

 فََسَد.:  ءُ الشَّيْ  َمعَدَ و

 (1)أَخَذ فاُلٌن بُِخْصيَتَْي  : َمدَُّهما ، وقال اللِّحيانيُّ :  َذَهَب بهما ، وقيل:  َمْعداً  بُِخْصيَْيهِ  َمعَدَ  ، ومن ذلك ُمعُوداً و َمْعداً  َذَهَب ،:  ءِ بالشيْ  َمعَدَ و

 بهما ، أَي َمدَّهما واْجتََذبهما. َمعَدَ و ، فََمعَدَهما فاُلنٍ 

 َغِليٌظ.:  َمْعدٌ  ءٌ ، وشي الضخُم الغَِليظُ :  الَمْعدُ و

 ، كما سيأْتي. تََمْعَدُدوا ومنه أُِخذ:  ، قيل الغَِلظُ :  الَمْعدُ و

ْخُص.:  الَمْعدُ و  البَْقُل الرَّ

 من الثِّمار.:  ، وفي اللسان (2) الغَضُّ من الثََّمرِ :  الَمْعدُ و

فَيَانُ  َمْعدٌ  بَِعيرٌ :  ، يقال السَِّريُع من اإِلبِلِ :  الَمْعدُ و  :  ، أَي َسريٌع ، قال الزَّ

َد   تح حتــــــــــُح الــــــــــَ َن شــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح ُت الــــــــــظــــــــــ  ــــــــــح ا رَأَي مــــــــــ   لــــــــــَ

ا     يـــــــــــــــن بـــــــــــــــِ ن  أَرححـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ تـ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــح َداأَتـ عـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

  
 ، كذا في النُّسخ ، والصواب الَخثْعَِميُّ ، كذا في التَّْكِملَة. بن الحارث الُجَشِميُّ  َمْعدُ و بن ماِلٍك الطائيُّ ، َمْعدُ و

َطب ، يقال:  الَمْعدُ و َدةٌ و َمْعَدةٌ  ُرَطبَةٌ :  َضْرٌب من الرُّ ، أَي  َمْعدٌ  ْعدٌ ثَ  بُْسرٌ :  ، وفي اللسان وُرَطبٌ  ، عن ابِن األَعرابّي ، َطِريَّةُ :  ُمتََمعِّ

 ال يُْفَرد. إِتْبَاٌع. َرْخٌص ، وبَعضهم يقول هو

يت عن بعض  بالكسر الِمْعَدةُ :  يقال فيهاو ، وهي اللُّغَة األَصِليَّة ، ، كَكِلَمةٍ  الَمِعَدةُ و ّكِ ، والفتح ، كالهما للتخفيف ، والَكْسر نَقَلَه ابُن الّسِ

 ً اُح الفَِصيِح وغيُرُهم، بكس الِمِعَدة العَرِب ، ويقال أَيضا  َموِضُع الطَّعاِم قَْبَل اْنِحَداره إِلى األَْمعَاءِ :  ر الميم والعين ، فهي أَربُع لُغَاٍت نقلها ُشرَّ

 بمنزلِة الَكِرِش  : ِلُكّلِ ُمْجتَّرٍ ، كما في الصحاح ، وفي المحكم وهو لنا بمنِزلَِة الَكِرِش  التي تَستَْوَعِب الطَّعاَم من اإِلنسان:  ، وقال الليث

َمْت فيه فِعَلَةُ ، وأَما ابن ِجنِّي فقال في جمع كَكِتٍف وِعنَبٍ  ِمعَدٌ و َمِعدٌ  ج أَي ِلَذَواتَِها ِلألَْظاَلِف واألَْخفَافِ  وكان :  ، قال ِمعَدٌ :  َمِعَدةٍ  ، تُوّهِ

ِلَمٍة َكِلٌم ، فلم يقولوا ذلك وَعَدلُوا عنه إِلى أَن فَتحوا الَمْكُسور وَكَسروا ، كما قالوا في َجمع نَبِقٍَة نَبٌِق ، وفي جمع كَ  َمِعدٌ :  القياُس أَن يقولوا

ٌء وال يُزاد على َطْرحِ الهاِء ، وقد علمنا أَنَّ ِمن َشْرِط الَجْمعِ بَِخْلعِ الهاِء أَن ال يُغَيِّر ِمن صيغة الُحُروِف والَحركاِت شي:  المفتوح ، قال

ونِْقَمٍة. وقياسه  ِمْعَدةٍ  ونَِقٌم في جمع َمِعدٌ  ِء الواِحد. لَما قالُوالَة ونَْخل ، فلوال أَن الَكْسَرة والفَتَْحة عندهم تَْجِريَاِن كالشيْ نحو تَْمَرة وتَْمر ونَخْ 

 ئُوا بِمَكانه ِلَما َوراَءه. كذا في اللسان.، ولكنهم فعلوا هذا ِلقُْرِب الحالَْيِن عليهم ، وِليُْعِلُموا َرأْيَهم في ذلك فيُْؤنُِسوا به ويَُوطِّ  ِمْعدٌ و نِْقمٌ 

الرُجُل ، على ما لم يَُسمَّ  ُمِعدَ  ، وحكى ابُن َطِريٍف. ء ما يَأْكلُه من الطَّعَامفلم تَستَْمِرى َمِعَدتُه (3) َزِربَتْ :  َممعودٌ  فهو بالضمِّ  الرجُل ، ُمِعدَ و

من  الَمِعَدةِ  اشتقاقُ :  . وقال ابن سيده في العَِويصَمْعداً و َمعَداً  ، كفَِرَح ، َمِعدَ  طَّاع في األَفعال، وحكى ابُن القَ  َمِعَدتُه فاِعلَه ، إِذا َوِجعَتْه

اُز أَيضاً ، قال َمْعدٌ  ءٌ قولهم شي يَْت  َدةَ الَمعِ  بُِخْصيَْيِه إِذا َمدَّهما ، فكأَن َمعَدَ  إِن اشتقاقَها من قولهم:  وقيل:  ، أَي قَِويٌّ َغِليظ ، وحكاه القَزَّ ُسّمِ

 بذلك المتِداِدها. نقله شيخنا.

 :  من اإِلنسان الَمعَدِّ  ، وأَفرَده اللِّْحيَانيُّ ، وأَنشد َشِمٌر في الَمعَدَّانِ  من اإِلنسان وغيِره ، وهما الَجْنبُ :  ، َكَمَردِّ  الَمعَدُّ و

َت وَ  ا حتـــــــــــــَح َبلـــــــــــــ َ دِّ كـــــــــــــَ عـــــــــــــَ
َ

ٌة  املـــــــــــــ ـــــــــــــلـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ئ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

ي     فـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ هـــــــــــــايـ اعـــــــــــــُ هـــــــــــــا ولـــــــــــــََ اَدَ  لـــــــــــــَ  ـــــــــــــَ  رُق

  
 :  ، عن أَبي َعِلّيٍ ، وأَنشد البَْطنُ :  الَمعَدُّ و يَعنِي الَحيَّة ،

ِدي  لـــــــــــــــــح َرصـــــــــــــــــــــــــــــــًا ِبـــــــــــــــــِِ ـــــــــــــــــَ ينِّ بـ َرأحَت مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح  أَبـ

َت يف     ـــــــــــح ن عـــــــــــَ ا طـــــــــــَ ِد مـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ نح بـ دِّيمـــــــــــِ عـــــــــــَ  مـــــــــــَ

  
وتقول العرُب في مثٍل يَْضِربونَه :  ، وهو من أَْطيَِب لَْحم الَجْنِب ، قال األَزَهِريُّ أَو أَْسفََل منها قليالً  تَْحَت الَكتِفِ  الذي اللَّْحمُ :  الَمعَدُّ  قيلو

يُّ  قَْد يَأُْكلُ »  «أَْكَل السُّوءِ  (4) الَمعَّدِ
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__________________ 
.:  ( اللسان1)  خبصحَييح
 الغّ  من البقر والثمر.:  املعد:  ( يف الصحاح2)
 دويت.:  ويف التهذيب« ذربت»:  ( اللسان والتكملة3)
 وهو تثنية املعّد.« املعّدين»:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب4)
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َعٍر ولرج عل  فـََعرٍّ ا عل  مثا  َعَلدٍّ ا ومل ُيَش   منه ِفعحٌر.:  قا   هو يف االشتقاِ  لرج َعَل  َمفح
ُجِل مثلُه. (1):  ، وقال اللِّحيانيّ  َمْوِضُع َعِقِب الفَاِرس:  الَمعَدُّ و  هو َمْوِضع ِرْجِل الفاِرس من الدَّابّة ، فلم يَُحضَّ َعِقباً من غيِرها ، ومن الرَّ

ِر َمتْنِهِ :  ِمن الفََرِس  الَمعَدَّانِ و ِعْرٌق في َمْنِسجِ الفَرِس.:  الَمعَدُّ و  :  ر يَُخاِطُب امرأَتَه، قال ابُن أَْحمَ  ما بَْين ُرُؤوس َكتِفَْيه إِلى ُمَؤخَّ

نح  ي عــــــــــــــَ رحجــــــــــــــِ ا زَاَ  ســــــــــــــــــــــــــــَ ِإمــــــــــــــ  دٍّ فــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

وانَ و     كــــــــــــــــــــــُ َواِدِث َأنح تــــــــــــــــــــــَ ِدرح اِب ــــــــــــــــــــــَ  َأجــــــــــــــــــــــح

  

ا  ُروٍ  ِإَذا مـــــــــــــــَ طـــــــــــــــح ي مبـــــــــــــــَِ لـــــــــــــــِ اَل َتصـــــــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــَ

ا    ـــــــنـــــــَ ي كـــــــِ ـــــــَ ت َح ُمســـــــــــــــــــــح ـــــــَ ب وحِم َأصـــــــــــــــــــــح ـــــــقـــــــَ َر  يف ال  ســـــــــــــــــــــَ

  
ِجي بْعِدي هذا المطروَق ، وقال ابُن األَعرابيّ إِذا زاَل َعْنِك َسْرِجي فَبِْنِت بَِطالٍق أَو :  يقول َي فََرِسي ِمن :  بَِمْوٍت فال تَتََزوَّ معناه إِن ُعّرِ

 :  َسْرِجي وِمتُّ 

ي  كـــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــــَ يٍّ  (2)فـ يِن  أِبَرححيـــــــــــــــــــَِ  اَي غـــــــــــــــــــَ

ا    يـــــــــــنـــــــــــَ طـــــــــــِ ي بـــــــــــَ اِن ال مُيحســـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــَ ـــــــــــح تـ َن الـــــــــــفـــــــــــِ  مـــــــــــِ

  
تِِف إِلى ُمْنقََطعِ األَضالع ، وهما اللَّْحُم الغَِليُظ ، الُمْجتَمع َخْلَف َكتِفَْيِه ، ويُستََحبُّ نُتُوُءُهما ، ما بَْيَن أَْسفَِل الكَ :  من الفرس الَمعَدَّانِ :  وقيل

ه. كذا في اللسان.  ألَن ذلك الَمْوِضَع إِذا َضاَق َضغََط القَْلَب فغَمَّ

َي بأََحِد هذه األَشياِء. َحيٌّ :  َمعَدٌّ و من بني فاُلٍن ، وما كان على هذه الصُّوَرةِ :  ليه التَّْذِكيُر ، وهو مما ال يُقَال فيه، وَغلَب ع ويَُؤنَّثُ  ُسّمِ

 :  فالتذكيُر فيه أَْغلَب ، وقد يكون اْسماً للقبيلِة ، أَنشد ِسيبََوْيهِ 

ِه و  لـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ د  اَ صـــــــــــــــــــــــــــَ  أِبَقـ ا ِإَذا عـــــــــــــُ نـــــــــــــَ  َلســـــــــــــــــــــــــــح

د  ِإن  و     عـــــــــــــَ هـــــــــــــا مـــــــــــــَ يـــــــــــــلـــــــــــــُ ؤحٍذ َذلـــــــــــــِ وحَم مـــــــــــــُ يــــــــــــــَ  الـــــــــــــح

  
يٌّ  هوو يّ :  وكان الكسائّي يََرى التَّْشِديَد في الدال فيقول .«َخْيٌر من أَن تَراه بالُمعَْيِديّ  تَْسَمع»المثل  ومنه ، في النسب ، َمعَّدِ  ، فيقول الُمعَْيّدِ

د ياَء النِّسبة ، . يُْضَرب َمثالً َمعَدٍّ  إِنما هو تَْصِغير َرُجٍل َمنسوٍب إِلى:  ِلَمن َخبَُره َخْيٌر ِمن َمْرآتِه ، وكان غيُر الكسائّي يَُخفِّف الداَل ويَُشّدِ

ّكيت يّ  هو تصغير:  وقال ابُن الّسِ :  يقال:  ، إِاّل أَنّه إِذا اجتمعت تَْشِديَدة الحرف ، وتشديدة ياِء النِّسبة ُخفِّفَت ياُء النِّْسبَة ، قال الحافظ َمعَّدِ

ْقعَِب بن ُزَهْيٍر النَّْهِدّي ،أَوَّ   ، فراجعه واْستَِفد. في ع د د المثل والحي وذُِكر ل من قالَه النُّْعَمان ِللصَّ

الطَّبرانيُّ في ، هكذا ُرِوَي من كالم ُعَمر ، وقد َرفَعه « تََمْعَدُدواو اْخَشْوِشنُوا» عنههللارضيحديُث ُعَمر ، ومنه تََزيَّا بِِزيِِّهمْ :  الرجلُ  تََمْعَددَ و

بن  َمعَدِّ  بِعَْيِش  (3)تََشبَُّهوا  : «تََمْعَدُدوا»يقال في قوله :  ، قال بعُضهم وسلموآلهعليههللاصلىالُمْعَجم عن أَبي َحْدَرٍد األَْسلَِمّي ، عن النبّي 

في َحِديثِه اآلَخِر َعلَْيُكْم  وا التَّْنِعيَم وِزيَّ العََجِم ، وهكذا هوفُكونُوا ِمثْلَهم وَدعُ :  َعْدنَان ، وكانوا أَْهَل قََشٍف وِغلٍَظ في الَمعَاش ، يقول

ْبَسةِ » يَّةِ  بِاللِّ ْبُر َعلَى َعْيِش :  التََّمْعُددُ :  ، أَي ُخُشونَِة اللِّبَاس. ويقال «الَمعَّدِ .التَّشظُُّف ، ُمْرتََجٌل غيُر :  التََّمْعُدد:  ، وقيل (4) َمعَدٍّ  الصَّ  ُمْشتَّقٍ

 .َمعَدٍّ  َصاَر ِفي:  تََمْعَددَ و

َمِن.:  الَمْهُزولُ  تََمْعَددَ و بََرأَ ،:  الَمِريضُ  تََمْعَددَ و  أََخَذ في الّسِ

ً  ، إِذا كان يَْجِذبُ  ماِعدٌ و ، ، كِمْنبَرٍ  ِمْمعَدٌ  ِذئْبٌ :  يُقَالو ّمة يَذكر صائداً َشبَّهه في ُسرْ  العَْدَو َجْذبا ئْب، قال ذُو الرُّ  :  َعته بالذِّ

َدا  ارُه ِإَذا عـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــــَ ا َأطـــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــــــــ َ

اَلٍة     اَن فــــــــــــــَ رححــــــــــــــَ َن ســــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــح لــــــــــــــِّ َداجــــــــــــــُ عــــــــــــــَ ح  ممــــــــــــــِ

  
 : * ومما يستدرك عليه

 : َغلَُظ َوَسِمَن ، عن اللّحيانّي قال:  تََمْعَددَ 

ُته َحىت  ِإَذا   مَتَعحَدَداَربـ يـح
بِيُّ  تََمْعَددَ :  وهو َمجاٌز ، وفي األَساس بَا ، قال أَبو عبيد (5)َغلَُظ وَصلَُب وَذَهَب :  الصَّ  : ومنه الحديث:  عنه ُرطوبةُ الّصِ

__________________ 
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 وقا  ِشر.:  ( يف التهذيب1)
 فبلِّ .:  ( يف التهذيب2)
 : قد متعدد قا  الراجز:  للغالم إذا شّب وغلةهو من الغلة ا ومنه قير :  يقا :  ( هذا أحد قود أيب عبيد يف تفسريه. وقوله اآخر3)

 ربيته حىت إذا متعددا
 وسريد قو  أيب عبيد قريباً.

 يف ا ضر والسفر. وهو قو  الليث ا وسريد قريباً.:  ( زيد يف التهذيب واللسان4)
 وذهبت.:  ( األساس5)
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 وِإذا ذََكرحت َأن قـَوحماً حَتَو ُلوا عن:  يف الس َفر واَ َضِر ا قا  َمَعدٍّ  الص ربحُ عل  َعيحشِ :  الت َمعحُددُ :  ا وقا  الليث« مَتَعحَدُدوا»
 .مَتَعحَدُدوا:  ِإىل الَيَمن مث َرَجُعوا قلحت َمَعدٍّ 

 اْستَلَّه واْختََرَطه.:  َسْيفَه من ِغْمِده اْمتَعَدَ و

ْمحَ  َمعَدَ و ثم َحَمَل ، أَي  فاْمتَعََده َمرَّ بُِرْمِحه وهو َمركوزٌ :  َمْرَكِزه ، وهو من االْجتَِذاب ، وقال اللِّحيانيُّ اْنتََزعه ِمن :  اْمتَعََدهو َمْعداً  الرُّ

 اقتلَعَه.

 نََهَسه.:  لَْحَمه اْمتَعَدو

 :  تَباَعَد ، قال َمْعُن بن أَْوٍس :  تََمْعَددَ و البَِعيد ،:  الُمتََمْعِددُ و

اراً  فـــــــــــَ تح قـــــــــــِ ا أَمحســـــــــــــــــــــــــَ ا ِإهنـــــــــــ  فـــــــــــَ ا قـــــــــــِ نح هبـــــــــــَِ   ومـــــــــــَ

دح وَ     نح ِذي ُودِّاَن قـــــــــــــَ اَن مـــــــــــــِ َدَداِإنح كـــــــــــــَ عـــــــــــــح  متـــــــــــــََ

  
 في األَْرض ، إِذا َذهب فيها ، ثم َصيََّره تَفَْعلَل منه. َمعَدَ  البَِعيُد ، ال أَْعلَْمه إِالَّ ِمن:  الُمتََمْعِددُ :  أَي تَبَاَعَد ، قال َشِمرٌ 

 النَّتُْف ، كالَمْغِد ، بالغين المعجمة.:  الَمْعدُ و

 ، اْسَماِن. َمْعَدانُ و َمْعِديٌّ و

من َركَّبه ولم يُِضْف َصْدَره إِلى َعُجِزه يُْكتَب ُمتَِّصالً ، فإِذا كان يُْكتَب كذلك مع كونه اسماً :  ، اسٌم ُمَرّكب ، قال ابُن ِجنِّي َمْعِدي َكِربُ و

تها وتََمكُّنها في الَوْضع ، فالِفْعُل في قَلََّما وَطالََما التِّ  ع بما بَْعَده َصاِله في َكثِيٍر من الَمَواِض ومن حكم األَْسَماِء أَْن تُْفَرد وال تُوَصل بغيِرها ِلقُوَّ

َلُونَّ ) نحو ضربت وضربنا و] ،  (1) [وهما يقومان وهم يَقعدون وأَنت تذهبين ونحو ذلك مما يَُدّل على شّدة اتصال الفعل بفاعله (لَتُ ب ْ

 أَْحَجى بَِجواِز َخْلِطه بَِما ُوِصَل به في َطالََما وقَلََّما. كذا في اللسان.

 حب تاِريخ الَمَراِوَزة.صا َمْعَدانَ  وأَحمد بن َسعيد بن أَبي

ث ، وأَبو ُمعَْيٍد أَحمد بن َحمزة بن بَِريٍم الَهْمَدانِيُّ ، في َهْمَدان ، ومن َولده أَبو جعفر أَحمد بن ُمحّمد بن الض ّحاك بن العباس بن سعيد ُمَحّدِ

 .الُمعَْيِديّ  بن قيس بن أَبي ُمعَْيدٍ 

 :  ألُّمه ، وفيه يقوُل الشاِعُر يَُخاِطب َجِريراً َجدُّ َجريٍر الشاِعِر  (2)وُمعَْيد بن ُعثَْيم 

ِرٌض  عــــــــح ٌد ومـــــــــُ يـــــــــح عـــــــــَ يِن مـــــــــُ غـــــــــح ا يــــــــــُ ُم مـــــــــَ لـــــــــَ عـــــــــح يــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

ا    وُرهـــــــــــَ َك حبـــــــــــُُ تـــــــــــح ـــــــــــَ ر قـ يـــــــــــرٌت غـــــــــــَ لـــــــــــِ ا ســـــــــــــــــــــــــَ  ِإَذا مـــــــــــَ

  
ثَاِن.  وأَبو ُمعَْيد َحْفُص بن َغْياَلَن ، وعبُد هللا بن ُمعَْيٍد ، ُمَحّدِ

ه ، كَمنَعَ  َمغَدَ :  [مغد] ْرعَ  يَْمغَدُ  وكذلك السَّْخلَةُ ، وهو َرِضعَهاو لَهَزها:  يَْمغَُدَها َمْغداً  ، الفَِصيُل أُمَّ يَتَنَاَولُه ، كَمعَذ ، بالعين :  َمْغداً  الضَّ

ه:  ءَ الشَّيْ  َمغَدَ و (3)المهملة والذال المعجمة ، كذا في األَفعال  ألَنّه قد يكون  (4)تُه ، َجْوفَها ، أَي َمِصصْ  فََمغَْدت وَجْدت َصَربَةً :  ، يقال َمصَّ

َربَِة شي َربَةُ في َجْوِف الصَّ ى الصَّ َربَةُ َصْمُغ الطَّْلحِ ، وتَُسمَّ ْبُس. والصَّ  .َمْغداً  ٌء كأَنه الِغَراُء والّدِ

َكة ، َمغَداً  ، كفَِرح ، َمِغدَ و ، بفتح فسكون ، َمْغداً  َسِمَن وامتألَ :  البََدنُ  َمغَدَ و :  قال أَبو مالكو َغَداهُ ونَعََّمه ،:  الناعمُ  ْيشُ العَ  َمغََدهُ و ، ُمَحرَّ

ُجِل وكّل شيْ  النَّبَاُت وغيُرهُ ، َمغَدَ  ُجُل في ناِعِم َعْيٍش  َمغَدَ و َطاَل ، ٍء ، إِذاكالرَّ ، قاله أبو زيد وابُن  َعاَش وتَنَعَّمَ :  يَْمغَُد َمْغداً  (5) الرَّ

 : الشَّبَاِب ، وأَنشد َمْغدِ  بَاُب ، وذلك حين استقاَم فيه الشَّبَاُب ولم يَتَنَاهَ َشبَابُه ُكلُّه. وإِنه لِفيالشَّ  َمغََده:  األَعرابّي ، وقال النَّْضرُ 

ُلجِ  َمغحدِ أَراُه يف   الش َباِب الُعسح
جلُ  َمغَدَ و  َجاَمعََها.:  يَْمغَُدَها جاِريَتَه الرَّ

 :  ناِعٌم ، قال إِياٌس الَخْيبَِريُّ :  َمْغدٌ  ، وَشبَابٌ  النَّاِعمُ :  الَمْغدُ و
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َدا  غــــــــــــــح مــــــــــــــَ َزَب الســــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــعــــــــــــــَ ــــــــــــــُت ال ىت  رأَي  حــــــــــــــَ

ااًب و     بــــــــــــَ ب  شــــــــــــــــــــــــــَ دح شــــــــــــــــــــــــــَ اَن قــــــــــــَ َداكــــــــــــَ غــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
 الطويُل.:  والسََّمْغدُ 

ْخُم الطَِّويُل من كُ  هو:  قيلو البَِعيُر التَّارُّ اللَِّحيُم ، الِجْسِم هو الَمْغدُ و ناِعٌم ،:  َمْغدٌ  وَعْيشٌ   كالَمْعِد ، وقد تقّدم. ٍء ،ّلِ َشيْ الضَّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية.« غنم»( ابألصر 2)
 .169/  3( مل ترد هبذا املعىن يف األفعا  انظر ج 3)
 يف املصباح ا عن هامش اللسان.( قوله مصصته من ابب قتر ا ومن ابب تعب لغة ا ومنهم من يقتصر عل  األخرية قاله 4)
 يف عيٍش انعٍم.:  ( اللسان5)
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ةِ من الفََرِس َحتّى تَْشَمَط. في النَّاِصيَة ، كالَخْرِق ، وهو الَمْغدُ و  اْنتِتَاُف َمْوِضعِ الغُرَّ

 :  نَتَفَه ، كَمعََده َوَمعَذه ، قال:  يَْمغَُده َمْغداً  َشعَره َمغَدَ و

َر  ثـــــــــــــــــــــح ًة مـــــــــــــــــــــِ رححـــــــــــــــــــــَ ارِي قــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــَ  ا ح يــــــــــــــــــــــُ

نح     كـــــــــــــــــــــُ ريَِة ملَح تـــــــــــــــــــــَ َداَوتـــــــــــــــــــــِ غـــــــــــــــــــــح  (1) مـــــــــــــــــــــَ
  

ةِ الفََرِس كأَنَّها َواِرَمةٌ ، ألَن الشَّْعر يُْنتَتَف  الَمْغَدةُ و وأَُراهُ وَضَع الَمْصَدر َمْوِضَع الَمْفعُول.  ِليَْنبَُت أَبيَض. (2)في ُغرَّ

تََها ِجبِلَّةٌ لَْم تَْحُدْث عن ِعالجِ نَتٍْف.الَوْرَدةُ البيضاُء ، أَخبَر أَن :  والَوتِيَرةُ   ُغرَّ

 ثََمُره.:  َكقُْنفٍُذ ، َشَجٌر ، وقد َمرَّ ِذْكُره ، وَجنَاه َجنَى التُّْنُضبِ :  الَمْغدُ و

ْلُو العَِظيمةُ :  الَمْغدُ و  عن الصاغانّي ، وكأَنه لُغة في المهملة. الدَّ

ّي ، اللُّفَّاحُ  هو الَمْغدُ و كُ  هو َشبِيهٌ به ، يَْنبُُت في أَْصِل الِعَضِه ،:  ، وقيل البَاِذْنَجانُ  هو:  الَمْغدُ :  قيلو البَّرِ  في األَخير ، قال ابُن ُدَرْيد ويَُحرَّ

، باإِلسكان ، فتكون  َمْغَدة لفَتْح اسماً ِلَجْمعِ با الَمغَدُ  وعسى أَن يكون:  . قالَمغََدةً  ولْم أَْسَمع:  والتَّْحِريك أَْعلَى ، وأَْنَكره ابُن ِسيَده حيث قال: 

ى على الشََّجِر أََرقُّ من الَكْرِم :  الَمْغدُ :  ، وعن أَبي حنيفة ثََمٌر يُْشبِه الِخيَارَ  الَمْغدُ  : ، عن أَبي سعيدٍ و كَحْلقٍَة وَحلٍَق ، وفَْلَكة وفَلَك َشَجٌر يَتَلَوَّ

 (3) [وله َحبٌّ كَحّبِ التُّفَّاح]ةٌ ويُْخِرُج ِجَراًء ِمثَْل ِجَراِء الَمْوِز إِاّل أَنّه أََرقُّ قِْشراً وأَْكثَُر َماًء ، ُحْلٌو ال يُْقَشُر ، ، َوَوَرقَه ِطَواٌل ِدقَاٌق نَاِعمَ 

 :  َهى ، قال راجٌز من بني ُسَواَءةَ والناُس يَْنتَابُونَه ويَْنِزلُون عليه فَيأُْكلُونَه ، ويَْبدأُ أَْخَضَر ثّم يَْصفَرُّ ثم يَْخَضرُّ إِذا اْنتَ 

ِر  امــــــــــــــــِ واَءَة بــــــــــــــــِن عــــــــــــــــَ يِن ســــــــــــــــــــــــــــــُ ُن بــــــــــــــــَ  حنــــــــــــــــَح

ثــــــــــــــَ  و     ُر الــــــــــــــلــــــــــــــ  دِ َأهــــــــــــــح غــــــــــــــح
َ

رِ  املــــــــــــــ افــــــــــــــِ غــــــــــــــَ
َ

 واملــــــــــــــ

  
جلُ  أَْمغَدَ و بِيَّ  أَْمغَدَ و أَطاَل الشُّْرَب.:  الرجلُ  أَْمغَدَ  : ، وقال أَبو َحنِيفة أَْكثََر ِمن الشُّْربِ :  إِْمغَاداً  الرَّ وكذلك الفَِصيَل ،  (4) أَْرَضعَه:  الصَّ

بِيَّ  أَْمغَْدتُ :  وتقوُل المرأَةُ   .فََمغََدنِي هذا الصَّ

 عن ابِن ِجنِّي ، قال ابُن ِسيَده ، وإِن كاَن بَدالً فالَكِلَمة ُربَاِعيَّة. بَْغَدادو لُغَة في بَْغَدان َمْغَدانُ و

 : * ومما يستدرك عليه

 بَةُ ، وَصْمُغ ِسْدِر البَاِديَِة ، قاله أَبو سعيد ، قال َجْزُء بن الحارث.الصَّرَ :  الَمْغدُ 

مح  و  ــــــــُ ت ــــــــح دِ أَنـ غــــــــح مــــــــَ ُر  كــــــــَ ظــــــــَ ــــــــح ن ــــــــُ ِر يـ دح َوه  (5)الســــــــــــــــــــــِّ  حنــــــــَح

نِ و     جــــــــــــــــَ بحٍس و ــــــــــــــــِح فــــــــــــــــَ ىَن ِإال  بــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ  ال  ــــــــــــــــُح

  
، كانت الَخلفاُء من بني أَُميَّة تَْشَربُه ، وهو غير ُمَسِكر ، وَرَوى األَزهريُّ بسنده  من العَسلِ  يُتَّخذ َشرابٌ :  ، مخفَّفَةَ الدَّالِ  الَمقَِديُّ :  [مقد]

اَلءَ :  عن ُمْنِذٍر الثورّيِ قال الَء  الَمقَِديَّ  رأَيُت محّمد بن علّيٍ يشرب الّطِ األَْصفَر ، كان يَرُزقُه إِيّاه عبُد المِلك ، وكان في ِضيَافَته يَرزقُه الّطِ

سمْعت أَبا ُعبَْيٍد :  ، قال َشِمرٌ  وَوِهَم الجوَهِريُّ ، ألَنَّ القَْريَةَ بالتَّْشِديدِ  ، قَْريٍَة بالشَّامِ  اسم الَمقَدِ  وهو َغْيُر َمنسوٍب إِلى « من لَْحمٍ وأَْرَطاالً 

وَسِمعُت َرَجاَء بن :  الداَل ُمَشدََّدة ، قالوالصحيح عندي أَن :  َضْرٌب من الشَّراب ، بتخفيف الدال ، قال:  الَمقَِديّ :  يَرِوي عن أَبي عمٍرو

ي:  َسلََمة يقول اَلُء الُمنَصَّف ، ُمَشبَّه بما قُدَّ بِنِْصفَْيِن :  ، بتشديد الدال الَمقَّدِ قه قوُل َعْمرو بن َمْعِديَكِربَ :  قال (6)الّطِ  :  ويَُصّدِ

ا وَ  بـــــــــن حـــــــــِ لـــــــــَ َة ُمســـــــــــــــــــــــح بحشـــــــــــــــــــــــَ َن كـــــــــَ وا ابـــــــــح رَكـــــــــُ ـــــــــَ مح تـ  هـــــــــُ

غـــــــــــَ وَ     مح شـــــــــــــــــــــــــَ رحِب هـــــــــــُ نح شـــــــــــــــــــــــــُ وُه عـــــــــــَ دِّ لـــــــــــُ قـــــــــــَ َ
 املـــــــــــ

  
ي وقد يجوز أَن يكون أَراد:  قال]أُْنِشد بغيِر ياٍء :  قال ابن ِسيده ّيِ  (7) [، فحذف الياءَ  المقَّدِ ، مخفَّفاً  الَمقَِدي وجعل الجوهريّ : ] قال ابن بَّرِ

ته ببيت َعْمِرو بن  (7) [، وهو المشهور عند أَهل اللغة َد الدَّاِل ، رواه ابُن األَْنبَاِرّي ، واستْشهَد على ِصحَّ ، وقد حكاه أَبو ُعبَْيٍد وغيُره ُمَشدَّ

يَّ  َمْعِديكرَب ، حَكى ذلك عن أَبيه عن أَْحَمَد بِن ُعبَْيٍد ، وأَنَّ   ، وهي قَْريَةٌ بِِدَمْشق في الَجبَل َمقَدّ  َمْنُسوٌب إِلى الَمقَّدِ

__________________ 
 والتهذيب أيضاً.« تباري:  يباري ا يف اللسان:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
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 يُنتف.:  ( األصر واللسان ا ويف الصحاح2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 أي رضعين.:  ( زيد يف الصحاح4)
 .«ننظر»( عن الصحاح واللسان ا وابألصر 5)
 حتريف.« بنفصا»ألصر ( عن التهذيب واللسان ا واب6)
 ( زايدة عن اللسان ا وورد يف التهذيب ابثبات ايء املقدِّي.7)
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ِرف عل  الَغوحِر ا فهؤالِء مُجحلُة َمن ذهب ِإىل الت شـــــــــديد ا وقا  أبو الط يُِّب اللَغويّ  ُشـــــــــح
هو بتخفيف الداِ  ال غرُي ا :  امل

وٌب ِإىل رورة ا قا وِإلا شـــد ده :  ا قا  َمَقدَ  َمنحســـُ ي َأن يكون عنده قوُ  َعِديِّ :  َعمُرو بن َمعديكرَب للضـــّ َتضـــِ وكذا يـَقح
 :  بن الّرِقاع يف َتشديد الدا  أَنه للضرورة ا وهو

ِه  تح بـــــــــــِ بـــــــــــَ عـــــــــــِ ُت كـــــــــــَبيّنِ شـــــــــــــــــــــــــاِرٌب لـــــــــــَ لـــــــــــح ظـــــــــــَ  فـــــــــــَ

ا    عـــــــَ جــــجـــــــًا ِتســــــــــــــــــح هـــــــا حــــِ نــــِ جــــح وتح يف ســــــــــــــــــِ اٌر ثــــَ قـــــــَ  عــــُ

  

ةٌ  ــــــــــ  دِّي قــــــــــَ رحهبــــــــــََ  مــــــــــَ رحُت شــــــــــــــــــــــــُ اُء اَبكــــــــــَ ــــــــــَ ب هــــــــــح  ا صــــــــــــــــــــــــَ

رحعــــــــــَ     ا صــــــــــــــــــــــــَ وا هبــــــــــَِ ُروحــــــــــُ ــــــــــَ ا أَرَاُدوا َأنح يـ  ِإَذا مــــــــــَ

  
ة قول أَبي الطَّْيِب قول أَبي األَْحَوص :  قال  :  (1)والذي يَْشَهد بِِصحَّ

ا  ًة ممــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  َدامــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َبن  مــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

نح     وُت مـــــــــــــــــــِ انـــــــــــــــــــُ َو  ا ـــــــــــــــــــَ دِ حـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــَ

  

 ح 
ا اِبملـــــــــــــــــــِ ُوهـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــح ُ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــ   ُيصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

دِ     هــــــــــــــــــــــــَ وِر والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  افــــــــــــــــــــــــُ  ِ  والــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  وكذلك قَْوُل العَْرِجيّ 

فــــــــــــــًا  ــــــــــــــَ رحق ــــــــــــــَ ارًا قـ قــــــــــــــَ َبن  عــــــــــــــُ ةً كــــــــــــــَ ِديــــــــــــــ  قــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

ادِعُ     ِر خـــــــــَ جـــــــــح َن الـــــــــتـــــــــ  بيف مـــــــــِ هـــــــــا خـــــــــَ عـــــــــَ يــــــــــح  َأَب بــــــــــَ

  
 :  وأَنشد الليث

ِداين  قـــــــــــــــــــَ ا  مـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــِ ُه ُ  ل لـــــــــــــــــــ   َأحـــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    و ُ ـ مــــــــــُ ر  الشــــــــــــــــــــــــ  ا حتــــــــــَِ رَااًب َومــــــــــَ  ِ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  وقال آخر

يــــــــــــــــــــــاًل  لــــــــــــــــــــــِ وحَم قــــــــــــــــــــــَ ِر الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــِّ  عــــــــــــــــــــــَ

هح     ـــــــــــــــــ  ي ارِســـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ ِت ال ـــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــــِ َن ب ـــــــــــــــــح  اَي اب

  

وح  ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــيـ ُروا ال ـــــــــــــــــــــَ اقـ دح عـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ مح ق  ِإهنـــــــــــــــــــــ ُ

رَااًب     هح َم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِدي قــــــــــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 فراِجْعه. في ق د د البحث فيه قد تقدَّمَ و

 ة:  الَمقَِديَّةُ و .َمقَِديٌّ  الثِّيَاِب ، وال أَدِري إِلى ما يُْنَسب ، ويقال ثْوبٌ َضْرٌب من  : (2)معروفة ، قال ابُن ُدريد  ثِيَاٌب م:  بالتخفيف الَمقَِديَّةُ و

 ، وقد جاَء ِذْكُرَها في األَْشعَار. َمقَدٌ  بالشام ِمن َعَمل األُْرُدّنِ ، وإِليها نُِسب الشََّراب ، ويقال إِنها

الناقَةُ إِذا نَقََص لَبَنَُها من  َمَكَدت : عن الليثو ، وثََكم يَثُْكم ِمثْلُه ، وَرَكَد ُرُكوداً وَمَكَت ُمُكوتاً. أَقاَم به:  ُمُكوداً و َمْكداً  بالمكانِ  َمَكدَ :  [مكد]

 :  وأَنشد ُطوِل العَْهدِ 

ارُِد  ا حتـــــــــــــــــــَُ وُر َومـــــــــــــــــــَ اَرَد اخلـــــــــــــــــــُ دح حـــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــــَ

ن      اَلُد َدر هـــــــــــــــــــــُ ىت  اجلـــــــــــــــــــــِ دُ حـــــــــــــــــــــَ اكـــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــــَ

  
وإِنما اْعتَبََر الليُث قوَل  : ، قال أَبو منصور القَِليلَةُ اللَّبَِن ، ِضدٌّ ، أَو هذه من أَغاليِط اللَّْيثِ  الناقَةُ و َمةُ الغُْزِر ،الناقَةُ الدائِ :  الَمُكودُ  من ذلكو

 : الشاعرِ 

 ماِكدُ َحىت  اجِلاَلُد َدر ُهن  
ُهنّ َحتَّى الِجالُد اللَّوَ :  فَظنَّ أَنه بمعنى الناقِِص ، وهو َغلٌَط ، والمعنى أَْدَسُم اإِلبِل لَبَناً ، :  ، أَي دائٌِم قد َحاَرْدَن أَيضاً ، والِجاَلدُ  ماِكدٌ  اتِي َدرُّ

الذي  (3)ة. ومثُل هذا التفسير الُمَحال فلْيَسْت في الغََزاَرةِ كالُخوِر ، ولكنّها دائمةُ الدَّّرِ ، واحدتُها َجْلَدةٌ. والُخوُر في أَْلبَانِِهنَّ ِرقَّةٌ مع الَكثْرَ 
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ظ اللُّغَةَ تَْقِليداً الناقَة ِمّما يَِجُب على َذِوي الَمعِرفة تَْنبِيهُ َطلَبَِة هذا الباِب ِمن ِعْلم اللُّغَة عليه لئال يتعثَّر فيه َمن ال يَْحفَ  َمَكَدتِ  فّسره الليُث في

 :  ، وأَنشد َمَكائِدُ  ، وإِبل ُمُكدٌ  ، والَجْمعُ  الَكثِيَرتُهُ  هي الدَّائمةُ الغُْزرِ ،  الَمُكودو الَماِكَدةُ و ، الَمْكَداءُ  الصحيح أَن يقال: و ِللَّْيِث ، قال

زحُر  ر َ  الـــــــــــــغـــــــــــــُ ودُ ِإنح ســـــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــُ
َ

ُم  املـــــــــــــ ائـــــــــــــِ  الـــــــــــــد 

مُ     ا الــــــــــــر اهــــــــــــِ وهــــــــــــَ يــــــــــــَ  أَبــــــــــــُ رَاعــــــــــــِ ــــــــــــَ دح بـ مــــــــــــِ اعــــــــــــح  فــــــــــــَ

  
 وناقَة بِْرِعيٌس ، إِذا كانْت َغِزيَرةً.

 :  ، قال الدائُم الذي ال يَْنقَِطعُ  الماءُ :  الماِكدُ و

دٍ و  اكـــــــــــــــــــــــِ رِِه  مـــــــــــــــــــــــَ نح حبـــــــــــــــــــــــَح َبُده مـــــــــــــــــــــــِ  متـــــــــــــــــــــــَح

رِِه     عـــــــــــح ـــــــــــَ نح قـ ِدي َلَرًة عـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــُ و َويـ فـــــــــــُ (4)َيضـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 تَأُْخذُه في ذلك الَوْقِت ، وقد تَقَدَّم.:  تَْمأَُده

__________________ 
 «.األحوص ا بدون أيب اللسان :قوله أيب األحوص ا الذي يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .284/  2( اجلمهرة 2)
 .«اخلطب:  اما  ا كذا يف التكملة ا ويف اللسان:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
ا ويضــــــفو : يفي  ا ويبدي لرة عن قعره أي يبدي لك قعره من صــــــفائه  قوله : متبده  خذه يف ذلك الوقت.»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 4)

 كذا يف اللسان.
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د الُمَراِدّي ، يكنى أَبا ُعثَْمان ، وأَخوه د ، باألَْندلُِس :  كَجبَّانَةٍ  َمكَّاَدةُ و  ِمن نََواِحي ُطلَْيِطلَة ، وهي اآلَن ِللِفِرْنج ، منه َسِعيُد بن يُْمِن بن ُمَحمَّ

د بن يُْمن ، دَخل الَمْشِرق ، َرَويَا ، كذا في ُمعجم ياقوت.  ُمَحمَّ

 الُمْشُط.:  ، بالكسرِ  ْلِمْكدُ او

ّم ، َجْمعُ :  الُمُكدُ و اج ، ألَنَّه من َمَكائِدُ و ُمُكدٌ  كَصبُوٍر ، نُوقٌ  َمُكودٍ  بالضَّ ْوِض ، وقال ابُن السَّرَّ بالمَكاِن  َمَكد ، وهي الغُْزُر اللَّبَِن ، كذا في الرَّ

الذي هو  الَماِكدِ  لَمَجاِز ، فإِن في داللِة اإِلقاَمة على الَكثَْرة ما ال يَْخفَى ، ولو جعله ِمن الماءِ وفي التَّْعِليل نوٌع ِمن ا:  ، إِذا أَقاَم ، قال شيُخنَا

 الدائم ال يَنقطع كاَن أَْظَهر في الداللة.

يَاتِ :  األََماِكيدُ و  ، نقله الصاغانيُّ ، كأَنّه َجْمع أُْمُكوٍد ، بالضّم. بَقَايَا الّدِ

 : * ومما يستدرك عليه

 قَْرُن القَاَمة. : ، إِذا ثَبََت ماُؤَها ال يَْنقُص ، على قَْرٍن واِحٍد ال يَتَغَيَّر ، والقَْرن َماِكَدةٌ  دائمةٌ ال تَْنقَطعِ مادَّتُها. َوَرِكيَّةٌ :  َمُكودٌ و ماِكَدةٌ  بئر

ا ُخْذهَ :  َهواِزنَ ال يَْنقَطع ، على التَّْشبِيه بذلك ، ومنه قوُل أَبي ُصَرَد لَعُيَْينَة بن ِحْصٍن ، وقد َوقَع في ُسْهَمتِه َعُجوٌز ِمن َسبِْي :  َماِكدٌ  وَدرٌّ 

َها  ، وال بَْطنُها بَِواِلد ، وال َشْعُرَها بَِواِرد ، وال الطاِلُب لها بَِواِجد. بَِماِكد إِلَْيَك ، فوهللِا ما فُوَها بِبَارد ، وال ثَْديُها بِنَاِهد ، وال َدرُّ

وِدّي شاِرح األَْلِفيَّة وصاحُب البَْسط والتَّْعِريف قبيلةٌ من البَْربَر ، منهم الشيخ عبد الرحمن الَمكُ :  ، كَصبُورٍ  َمُكودٍ  بني : واستدرك شيخنا

 ، به ونَفَعَ  تعالى هللارحمه، والَمْقُصورة وغيِرها من المصنّفات ، وُشْهَرته كافِيَةٌ ، وقَْبُرهُ يَُزار بِفَاس في ِجهِة الَحاَرة الَمْشُهورة بالَحفَّاِرين 

 .آمين

 ألَِديِم تَْمِرينُه.ا تَْمِليدُ و َمدَّهُ.:  َملََدهُ :  [ملد]

كتينِ  الَملََدانُ و الَملَدُ و .:  الغُْصُن َملَداً  َمِلدَ  ، أَي اهتزاُز الغُْصِن ، وقد واالْهتَِزازُ  بفتح النون ، الشَّبَاُب والنَّْعَمةُ :  ، ُمَحرَّ  اْهتَزَّ

:  كقُْنفُذٍ  األُْملُدُ و كأَْحَمر األَْملَدُ و ، بياِء النِّسبةِ  األُْملَُداِنيُّ و كأُْقُحوانٍ  األُْملَُدانُ و بالكسر اإِلْمِليدُ و ، بالضم ، األُْملُودو ، بفتح فسكون ، الَمْلدُ و

 : وأَنشد الناِعُم اللَّيُِّن ِمنَّا ومن الغُصونِ 

َلدِ بـَعحَد الت َصايب والش َباِب   اأَلمح
 وأُْفلُود ، إِذا كاَن تَماماً ُمْحتَِلماً َشْطباً ، وقال غيره أُْملُودٌ  ُغالمٌ :  ، وقال َشبَانَةُ األَعرابيُّ  اِليداإِلْمِليد أَمو األُْملُود وجمع أَْماَلد (1) الَمْلدِ  وجمع

يُّ  َملََّده ناعٌم ، وقد:  ِإْمِليدٌ و أُْملودٌ  اهتزاُز الغُْصِن ونَْعَمتُه ، وُغْصنٌ :  الَملََدانُ :  ة االشتقاق تَمِليداً  الّرِ  األُْملُود إِن:  ، وقال شيُخنَا نقالً عن أَئِمَّ

َحه بعٌض. قلت (2)أَْصٌل في األَْغَصاِن  مخشريُّ بذلك في األَساس فقال:  َمجاٌز في بني آَدَم ، وَرجَّ ح الزَّ  أُْملُود ومن المجاِز َشابٌّ :  وقد صرَّ

ُ  وُشبَّاٌن أَماِليُد ، كحمراَء  َمْلَداءُ و ، كأُْحُدوثِة ، أُْملُوَدةٌ و أُْملَُدانِيَّة بحذف األَلف وفتح الميم ، وفي اللسان َمْلَدانِيَّةٌ و َدانِيَّةٌ أُْملُوو أُْملُودٌ  والَمْرأَة

ُمْلَحقَةٌ ببناِء ُعْسلُوجٍ وِقْطِميِر ، بدليل ما  ِليدإِمْ و أُْملُودٍ  َهمَزة:  ، قال ابُن ِجنِّي الَملَدِ  بَيِّنَا َمْلَداءُ  وجاِريَةٌ  أَْملَدُ  ناِعَمةٌ ُمْستَِويَةُ القَاَمِة ، وشابٌّ 

 انضاَف إِليها من زياَدةِ الواو والياء َمعََها.

ْعاَلةُ ، أَو ساحَرة الِجّنِ ، كما سيأْتي. الغُولُ :  بفتح فسكون الَمْلدُ و  بالضّم ، الّسِ

 بتْرُكستان مما وراَء النهر. دَ بِأُوْزَجنْ  ، ة:  (3)المعجمة  بالذال هو ، كَصبُوٍر ، أَو َملُودٌ و

َحاِرى بالكسر اإِلْمِليدُ :  قال أَبو الهيثَمو  :  َء فيه ، وبه فّسر قول أَبي ُزبَْيد، واحد ، وهو الذي ال شيْ  اإِلْمِليسُ  : من الصَّ

اَد الــــــــــن   تح َرمــــــــــَ قــــــــــ  وُن شــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــُ ا الــــــــــلــــــــــ  ِإذا مــــــــــَ  فــــــــــَ

     ِ لــــــــــــــَ مــــــــــــــح رًا اِبلســــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــح ــــــــــــــَ يــــــــــــــدِ اِر قـ لــــــــــــــِ  اإِلمــــــــــــــح

  
 : * ومما يستدرك عليه

 ال يَْلتَِحي ، أَورده الزمخشرّي.:  أَْملَدُ  رُجلٌ 

__________________ 
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 ( ضبطت  سكان الالم ا معطوفة عل  ما سبقها ا ومثلها يف التكملة ا وضبطت يف اللسان ابلتحريك ضبرت قلم.1)
 انعم ا وغصون أماليد ا وانظر ما سريد عن األساس يف الكالم التاد.:  أملودغصن :  ( يف األساس2)
 ( اقتصر يف معجم البلدان عل  الدا  املهملة.3)
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 ِحْصٌن بَِسَرقُْسَطة باألَْنَدلس. : ُملُوْنَدة وفي معجم ياقوت

دانُ :  [ممد] َدةِ كإِْفِعالنٍ  هو : ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال الصاغانيُّ  (1) إِّمِ هذا هو الموضع :  ، قال شيُخنَا ع:  بَِكْسر الَهمزةِ والِميِم المشدَّ

 الثالث الذي ذكره فيه المصنف ، وقد َمرَّ البحث فيه في أَ م د ، و، م د د ، فراِجْعه.

مّ  ُمْندُ :  [مند]  في ِمْخاَلف ُصَداَء ، كذا في ُمعجم ياقوت. نِ ة من َصْنعَاِء اليَمَ :  أَهمله الجوَهِرّي ، وقال الّصاغانيّ  (2) ، بالضَّ

 :  ذكره تَِميم بن أُبَّي بن ُمْقبِل فقال ع:  وفتح الثالث (3)، بضّم األَّول  ُمْنَددٌ و

ٍة  امـــــــــــَ َد ِإقـــــــــــَ عـــــــــــح اَء بــــــــــــَ نح َد ـــــــــــحَ اَر مـــــــــــِ ا الـــــــــــد  فـــــــــــَ  عـــــــــــَ

ازِحُ     نــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ َدٍد مــــــــــــُ يح مــــــــــــنــــــــــــح فــــــــــــَ لــــــــــــح َ اٌج خبــــــــــــِ جــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
 كذا في التهذيب.

 الُمْعجمة ، وَمرَّ الكالم عليه. في فصل الخاءِ  َمّر ِذْكره ادُ َمْندَ  ُخَوْيزَ و

ُرْستَاٌق :  ، قال ياقوت ة قُْرَب فَْيُروَزابَادَ :  ، بفتح الميَمين ، والمشهور ضّم الثانية ، وضبطه ياقوت بكسر األُولَى وفتْح الثانية َمْيَمْندُ و

السلطاِن الغاِزي  َوِزيرُ  الَمْيَمْنِديّ  أَْحَمدَ  َعِليُّ بن الكاتب الماهر الُمَدبِّر أَبو الحسن منها ، (4)، بَين بَاِميَاَن والغَْور  وأُْخَرى بِغَْزنَةَ  بفاِرَس ،

 :  يهجوه (5)ُسبَْكتَِكيَن ، أَنار هللا بُرهانَه ، وأَْخبَاُره في التاريخ اليَِمينّي ، قال أَبو بكر بن العَِميد  بنِ  َمحمودِ 

ا  اقــــــــــــَ يــــــــــــَ تــــــــــــِ ٍد ال اشــــــــــــــــــــــــــح ّي بــــــــــــَن َأمحــــــــــــحَ لــــــــــــِ  اَي عــــــــــــَ

او     اقـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــِّ ب  ال رحُء اَل ُأحـــــــــــــــــِ َ
 َأاَن املـــــــــــــــــ

  

رَاَ  ِإىَل َأنح  ـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــِ َرُه ال  ملَح أََز ح َأكـــــــــــــــــــــح

ا    ــــــــــَ رَاق ُت الــــــــــفــــــــــِ يــــــــــح ارحَتضــــــــــــــــــــــــَ َك فــــــــــَ نــــــــــح ُه مــــــــــِ تــــــــــُ لــــــــــح  نــــــــــِ

  

احــــــــــــاً  َك جنــــــــــــََ نــــــــــــح اَلِص مــــــــــــِ ا اِبخلــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــُ بـ  َحســــــــــــــــــــــــــح

ك و     ـــــــــــــح اِة مـــــــــــــن جـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــن فـــــــــــــَ  اِبل اكـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اَلق  خـــــــــــــَ

  
 : * ومما يستدرك عليه

 هو تصحيف َمْيبَُد.:  موضٌع بفاِرَس عن الِعمرانّي ، قال ياقوت:  ، كأَِمير (6) َمنِيدُ 

ُ :  الَمْهدُ :  [مهد] ِبّيِ ويَُوطَّأ ،  كالِمَهادِ  األَْرُض ، : الَمْهدُ و (7) (َمْن كاَن يف اْلَمْهِد َصِبيًّا):  ِلينَام فيه ، وفي التنزيل الَمْوِضُع يَُهيَّأُ للصَّ

، ونقََل شيُخنا  الَمْهِد ُمُهودٌ  أَي جمع ج لِلعبَاد ، ِمَهاداً  ، كاألَْرِض جعلََها هللاُ تَعَالَى الَمْهدِ  أَْجَمُع من (8) [اسم] الِمَهاد:  بالكسر ، قال األَزهريّ 

َجْمٌع كفَْرٍخ وأَْفَراخٍ. قاله  الِمَهادو ُمْفَرد الَمْهدُ  االْسُم ، أَو الِمَهادُ و الفَْعلُ  الَمْهدُ  بمعنًى ، أَو َمصدَرانِ  الِمَهادَ و الَمْهدَ  عن بعِض أَْهِل التحقيق أَنَّ 

 السَّمين أَثناَء طه.

مِّ  ، الُمْهدُ و  :  ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وأَنشد النََّشُز من األَْرِض :  بالضَّ

ِد  هـــــــــــــــــح نح جـــــــــــــــــَ ٌ  مـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــح  ِإن َأاَبَ  مـــــــــــــــــُ

وَر     تـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ رحَت قـ ـــــــــــــــ  ثـ َت كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح دِ ِإنح أَن هـــــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــــ

  
،  أَْمَهادٌ و ِمَهَدةٌ  جِ  أَيضاً ، وهذه عن ابن ُشَمْيٍل ، ، بالّضم كالُمْهَدةِ  في ُسهولٍَة واْستَِواٍء ، ، أَي من األَْرض ، ما اْنَخفََض منها:  الُمْهدُ  أَو

ٍل وإِيهام ، وقد أَشار لذلك شيخنا. قلت بالضّم ، كقُْفٍل  ُمْهدٍ  الجمع الثاني ال إِيهام فيه ، فإِنه َجْمعُ :  األَول كِعنَبٍِة ، وهذه الُجموع فيها َمَحلُّ تأمُّ

 وأَْقفَاٍل.

َده تَْمِهيداً  وَوّطأَه ، بََسَطه:  كَمنَعَه أَي الِفَراشَ  َمَهَدهو ، أَي جعلُت لي مكاناً َوطيئاً  َمهَّْدتو ِلنْفِسي َمَهْدتُ :  التّْوثِيُر ، يقال لَمْهدِ ا ، وأَصل َكَمهَّ

 َسْهالً.
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َفِِلَنْ ُفِسِهْم ) : َهيَّأَه وتََوطَّأَه ، ومنه قوله تعالى:  اْمتََهَدهو ِلنَْفِسه َخْيراً  َمَهدَ  : ، يقال كاْمتََهدَ  َكَسب وَعِمَل ،:  يَْمَهد َمْهداً  ِلنَْفِسه َمَهدَ و
ئوَن ، قال أَبو النّجم (9) (مَيَْهُدونَ   : أَي يَُوّطِ

تَـَهدَ و   الَغاِرُب ِفعحَر الد م رِ  امح
__________________ 

 اسم موضض.:  ( قيده صاحب معجم البلدان بكسر اهلمزة وامليم وتشديدها1)
 ضبرت قلم.« َمنحد»( قيدها يف معجم البلدان 2)
 البلدان ابلفتح مث السكون وفتح الدا .( قيدها يف معجم 3)
 وأ نها امليمند الذي قبله.:  قا  ايقوت« ِميَمَنة»( الذي با ابميان والغور هي 4)
 أبو بكر العيدي.:  ( معجم البلدان5)
 منيذ ابلذا  املعجمة.:  ( يف معجم البلدان6)
 .29( سورة مرمي اآية 7)
 ( زايدة عن التهذيب.8)
 .44آية ( سورة الروم ا9)
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هيدُ و 
َ
 هي أَزحَكاه ِعنحد اإِلَذابَة وأَقـَل ه لََبناً.:  ا وقير الز بحُد اخلَاِلصُ :  ا كَبِمريٍ  امل
ْفُل ، وقد يُْطلَق على األَْرِض ، ويقال للِفراش كِكتَاٍب ، الِفَراشُ  ، الِمَهادُ و ، ِلَوثَاَرتِه ، وقال هللا  ِمَهادٌ :  َوْزناً ومْعنًى ، وقد يَُخصُّ به الّطِ

تين ، ُمُهدٌ و أَْمِهَدةٌ  ج (1) (هَلُْم ِمْن َجَهنََّم ِمهاد  َوِمْن فَ ْوِقِهْم َغواش  ):  تعالى  ْم نَْجعَِل اأْلَْرضَ لَ أَ :  قوله تعالىو ، بضّم فسكون وبضمَّ

ً  (2) ِمهاداً  دَ  أَي بِئَْس ما:  قيل في معناه (3) اْلِمهادُ  َولَبِئْسَ :  في ُطُرقها ، وقوله تعالى للسُّلُوكِ  َسْهالً  أَي بَِساطاً ُمَمكَّنا قال  ِلنَْفِسه في َمعَاِده. َمهَّ

ألَْنفُسهم لكان أَْولَى ، قاله عبد الباسط ، ثم  َمَهُدوا بِئَْس ما:  فلو قال (4) (َس اْلِمهادُ َوَمْأواُهْم َجَهنَُّم َوبِئْ ):  لم يَْلتَِفت للفظ اآلية:  شيخنا

والجواب كذلك :  قلت .(5) (َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمهادُ )لم يَْقِصد الُمَصنِّف إِلى هذه ، بل لعلَّه قَصد آيةَ البقرة :  وقد يُقال:  قُْلت:  قال

 بالالم.« لَبِئس»وقد اشتَبهَ َعلى البَْلِقينّي ويَُدّل على ذلك أَن سائر النُّسخ الموجودة فيها ، 

أَنها أَْصٌل ألَنها لو كانت زائدةً لم تَكن الَكِلمة َمْفُكوَكة ، وكانت  َمْهَدد وإِنما قضيُت على ِميمٍ :  ، قال ابُن ِسيده من أَسمائِِهنَّ  ، كَجْعفَرٍ  َمْهَددُ وَ 

الميم من نَْفس الكلمة ، ولو كانت زائدةً ألُْدِغم الَحْرُف ِمثل َمفَّر وَمَرّد ، فثبت أَن الداَل :  ْدَغَمةً ، كَمَسّد وَمَرّد ، وهو فَْعلٌَل ، قال سيبويهِ مُ 

 ُمْلَحقة ، والُمْلَحق ال يُْدَغم.

ْيِد وِلْلَخْبزِ :  ، بالضمِّ  األُْمُهودُ و يِّقةُ الرأِْس ، يَْستَْدفِي، وهو الحُ  القُْرُموُص للصَّ َرُد ، كما سيأْتي للمصنِّف ْفَرةُ الواِسعَةُ الَجْوِف الضَّ ُء فيها الصُّ

ل.  ، ولكن لم يذكر القُرُموص بالضّم ، فتأَمَّ

دَ  ، وقد تَْسِويَتُه وإِْصالُحه:  األَْمرِ  تَْمِهيدُ :  من الَمجازو اه ، قال الر:  األَْمرَ  َمهَّ ُز به عن بَْسَطِة الماِل والَجاِه ،:  (6)اغب َوطَّأَه وَسوَّ  ويُتََجوَّ

ً و دَ  ، وقد بَْسُطهُ وقَبُولُه:  العُْذرِ  تَْمِهيدُ  منه أَيضا ً و قَبِلَه.:  تَْمِهيداً  له العُْذرَ  َمهَّ دٌ  َماءٌ  منه أَيضا ، بل فاتٌِر ،  ال َحارٌّ وال بَاِردٌ :  ، كُمعَظَّمٍ  ُمَمهَّ

 ملة.كما في األَساِس والتك

 تََمكََّن.:  الرجلُ  تََمهَّدو

 اْنبََسَط في ارتفاعٍ.:  السَّنَامُ  اْمتََهدَ و

 : * ومما يستدرك عليه

 َحَسٌن. إِتباع.:  َمْهدٌ  َسْهدٌ 

 اْمتََهدَ  ما:  يقال : ء عنهفاُلٌن عندي يَداً ، إِذا لم يُوِلَك نِْعَمةً وال َمعروفاً ، وهو َمجاز ، ورَوى ابُن هانى اْمتََهدَ  ما:  يقال:  وعن أَبي زيد

ْطلُب َمْعُروفه ، أَو ِء إِليه حين يَ ذلك ، يقولها الرجُل حين يُْطلَب إِليه الَمعروُف بِاَل يٍَد َسلَفَْت منه إِليه ، ويقولها أَيضاً للُمِسي َمْهدَ  فالٌن ِعْنِدي

 يَْطلُب له إِليه.

 فِراشاً ، واْستَْمَهْدتُه. تََمهَّْدتو

دَ :  ومن الَمَجاز  له عندي َحاٌل لَِطيفَةٌ. كما في األَساس. تََمهََّدتْ و له َمْنِزلَةً َسنِيَّةً. َمهَّ

ً و يَِميُد َمْيداً  ءُ الشي َمادَ :  [ميد] َكةً  َميََدانا كَ :  محرَّ أَي تَْضَطِرب بكم وتَُدور بكم  (7) (َأْن ََتِيَد ِبُكمْ ):  دَّة ، ومنه قوله تعالىبِشِ  تََحرَّ

ككم َحَرَكةً شديدةً ، كذا في البصائر.  وتَُحّرِ

ا َخلَق هللاُ األَْرَض َجعَلَتْ »:  ، وفي الحديث َزاَغ وَزَكاو َمالَ :  يَِميُد َمْيداً  ءُ الشيْ  مادو :  وفي َحِديِث ابن َعبَّاٍس «. فَأَْرَساَها بِالِجبَالِ  تَِميدُ  لَمَّ

 .«بُِرُسوِب الِجبَالِ  الَميََدانِ  فََسَكنَت ِمنَ »:  وفي حِديِث َعِلّيٍ «. فََماَدتْ  فََدَحا هللاُ األَْرَض ِمْن تَْحتَِها»

 اْضَطَرَب.:  َمْيداً  السَّرابُ  َمادَ و

ُجلُ  مادَ و ، إِذا اْنثَنَى  يَِميدُ  الرَّ
 وتَبَْختََر. (8)

يَت:  ، قيل (9)ُهْم  َزارَ  ، ِإذا ماَدُهم يَِميُدهمو  َعلَْيَها. (9)، ألَنه يَُزار  المائدةُ  وبه ُسّمِ
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يَت:  ، ُمْفتَعٌَل منه ، وهو مجاز ، قيل الُمْمتَادو من الِميَرةِ ، َماَرهم ، لغةٌ في َماَدهم يَِميُدهمو َغاَرُهم ، قَْوَمه َمادَ و  .المائدةُ  ومنه ُسّمِ

__________________ 
 .41( سورة األعراف اآية 1)
 .6( سورة النبب اآية 2)
 .206( سورة البقرة اآية 3)
 .18( سورة الرعد اآية 4)
 .206( سورة البقرة اآية 5)
 ( مل ترد هذه العبارة يف املفردات.6)
 .10وسورة لقمان اآية  15( سورة النمر اآية 7)
 تثىن.:  واللسان ( يف التهذيب8)
 .«. يُزاد.. زادهم»:  ( يف التهذيب9)
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، كَرائٍِب وَرْوبَى ، وفي  َمْيَدى ، ِمن قَْومٍ  ُدَواٌر ِمن ُسْكٍر أَو ُركوِب بَْحرٍ و َحْيَرةٌ و أََصابَه َغثَيَانٌ :  مائِدٌ  فهو يَِميدُ  الرجلُ  َمادَ :  من الَمجازو

 كَحْيَرى. َمْيَدى:  البصائر

ُجلُ  مادَ و  تََحيََّر.:  الرَّ

 يَِميدُ  به البَْحرُ  مادَ :  الذي يَْرَكُب البَْحَر فتَْغثَى نَْفُسه من نَتِْن ماِء البَْحِر حتى يَُداَر به ، ويََكاد يُْغَشى عليه ، فيقال:  المائدُ :  وروى أَبو الهيثم

اءُ  َمْيداً  به في البَْحِر له أَْجُر  المائدُ »:  ِمن الدَُّواِر ، وفي حديِث أُّمِ َحرامٍ  الَمْيدُ  الذين أَصابَُهم:  الَمْيَدى:  َسِمعُت العََرَب تَقُول:  ، وقال الفَرَّ

 ألَْمواجِ.، هو الذي يَُداُر بَِرأِْسه ِمن ِريحِ البَْحِر واْضطراِب السَِّفينِة با «َشِهيدٍ 

 ، وكذلك التَّْمُر. فتَغَيََّرتْ  أَو بَلَلٌ  أََصابَها نًَدى:  تَِميدُ  الَحْنَظلَةُ  َماَدتِ و

إِذا أَْفَضل ، كما في اللسان ، وهذا القوُل َجزَم به األَْخفَُش وأَبو حاتٍم ، أَي وإِن لم يكن َمعه ِخَواٌن ، كما  َمادَ  نَْفُسه ، من الطَّعَامُ :  المائدةُ و

ح به ابُن ِسيَده في المحكم ، ونقَلَه في فَتْح الباِري ، قال شيُخنا واآليةُ َصِريَحةٌ فيه ، قالَه أَرباُب التفسيِر  : في التقريِب واللساِن ، وصرَّ

ى:  ، قال الفارسيُّ  الِخَواُن عليه الّطعامُ :  المائدة : قيلو والغَِريِب ، وقد :  ٌم ، وإِالَّ فهي ِخَواٌن. قلتحتى يَكون عليها َطعَا مائدةً  ال تَُسمَّ

اص ، وزعم أَن غيَره ِمن ة الغَوَّ ح به فقهاء اللُّغَِة ، وجزَم به الثَّعاِلبيُّ وابُن فارس ، واقتصر عليه الحريريُّ في ُدرَّ أَْوَهاِم الَخَواّص ،  صرَّ

ثَبَت لَها :  داً عن الطعاِم ، باعتبار أَنه ُوِضَع أَو َسيُوَضع. وقال ابُن َظفَرٍ على الِخَواِن ُمَجرَّ  المائدةِ  وذكر شيُخنا في َشْرِحها أَنه يجوز إِطالقُ 

 (رَبَّنا أَْنِزْل َعَلْينا ماِئَدًة ِمَن السَّماءِ ):  وفي التنزيل : (1)بعَد إِزالِة الّطعام َعْنَها ، كما قيل ِلْقَحةٌ بعد الِواَلدة ، قال أَبو ْعبَْيد  المائدة اسمُ 

َزْيٌد َعْمراً ، إِذا  مادَ  إِذا أَْعَطى ، يقال ، َمادَ  من:  وقيل (4) (ِعيَشة  راِضَية  ) : ، وهي مثل (3)في المعنَى َمْفعُولَةٌ ولفُظها فاعلَة  المائدة ، (2)

ك ، فكأَنََّها َماد يَِميد أَنها فَاِعلَة من مائدة أَعطاه ، وقال أَبو إِسحاق ، األَصل عندي في ُك ، وقال أَبو ُعبيدة تَِميدُ  إَِذا تََحرَّ  بما َعلَْيَها ، أَي تَتَحرَّ

يتْ :  ل عليه بها ، وفي الِعنَاية ِميَدَ  ألَنها مائدةً  ُسّمِ ا َحَضَر عليها ، وفي  : بِها صاِحبُها ، أَي أُْعِطيَها وتُفُّضِ كأَنَّها تُْعِطي َمْن َحْولََها ِممَّ

، أَي في الطَّعام والِخَواِن ،  ، ِفيهما كالَمْيَدةِ  ، أَي أَعطاهم إِيَّاها ، ومثلُه في كتاب األَْبنية البن القّطاع ،للناِس  َماَدَها ألَن المالكَ :  المصباح

 :  قاله الَجْرِميُّ وأَنشد

َدةٍ و  يـــــــــــــــــــــــــــح َواِن   مـــــــــــــــــــــــــــَ ريَِة األَلـــــــــــــــــــــــــــح ثـــــــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــــــــــَ

ريَانِ     َواِن واجلــــــــــــــــــــــِ إِلخــــــــــــــــــــــح ُض لــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــــَ  ُتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 ، على التشبيِه بالِخوان. األَْرِض الدائَِرةُ من :  المائدةو

بمعنَى غيٍر أَيضاً ، وقيل هي  َمْيدٌ و ذلك ، َمْيَدى ِمنْ :  ولم يُْسَمع:  ذلك ، قال َمْيدَ  والذي في اللسان من أَْجِله. ، أَي ذلك (5) َمْيَدى فَعَلَهو

 ِميُمه بََدالً من باِء بَْيد ، ألَنها أَشهر.وعَسى أَن يكون :  قال ابُن ِسيَده« بَْيدَ »كَما تَقَدَّم في « َعلَى»بمعنَى 

ذلك ، أَي لم أَْدِر ما َمْبلَغُه  ِميَداءُ  لم أَْدِر ما:  وَسنَنُه ، يقال َجانِبَاهُ وبُْعُدهُ :  َمْبلَغُه وقِيَاُسه. ومن الطَِّريقِ :  ِء ، بالكسر والَمدّ الشيْ  ِميَداءُ و

 :  ِر ما قَْدُر َجانِبَْيِه وبُْعده ، وأَنشدوقِيَاُسه ، وكذلك ِميتَاُؤه ، أَي لم أَدْ 

م   طــــــــَ يــــــــَداءُ ِإَذا اضــــــــــــــــــــــح ا  مــــــــِ مــــــــَ هــــــــِ يــــــــح لــــــــَ ــــــــِ  عــــــــَ رِي  الــــــــطــــــــ 

و ُ     اِ  َزهــــــــــــُ بــــــــــــَ وحَج اجلــــــــــــِ ُدمــــــــــــًا مــــــــــــَ تح قــــــــــــُ  َمضــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُهوق .«ِميتَاُء الطَِّريق»ويُرَوى  مة من النُّوق ، قال ابُن ِسيده:  والزَّ وقََضْينَا بأَنََّها يَاٌء على ظاهِر اللْفِظ مع َعَدِم م  ِميَداءَ  وإِنما حمْلنا : الُمتَقَّدِ

 ود.

الطَِّريِق ، على َطِريِق االْعتِقَاِب  ِميَداءُ :  إِن كان ُسِمع:  واِحٍد ، أَي على َطِريقٍَة واِحَدةٍ ، وقال الصاغانيُّ  ِميَداءٍ  بَنَْوا بُيوتَهم على:  ويقال

المعتّل كَمْوِضع الِمئتَاِء ، وإِن كان بناًء ُمْستِقالًّ فهو فِْعاَلٌل ، وهذا  (6) [أَبواب]ْفعَاٌل من أَدَّاه كذا إِلى كذا ، وموضعه ِلِمئْتَائِه فهو َمْهُموٌز مِ 

 َمْوِضعُه.

 ، ، وبِِميَداهُ ، أَي بِِحَذائِه بِِميَدائِهو ، ِميَداُؤهُ  هذا:  يقالو

__________________ 
 أبو عبيدة.:  ( اللسان والتهذيب1)
 .114( سورة املائدة اآية 2)
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 مفعوله ولفظها فاعلة.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب3)
 .21( سورة ا اقة اآية 4)
 ميداء.:  ( عل  هامش القاموس من نسخة أخر 5)
 ( زايدة عن التكملة.6)
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 َدارِه. مفتوح امليم مقصور ا َأي حِبَِذاِئها عن يعقوب. مبَيحَد  ويُرَو 
َدةً  َميَّاَدةُ و اح ، اسم ، ُمشدَّ مَّ ، فيقال  الشاِعِر ، نُِسَب إِليها (1)، وفي بعض النسخ الثَّْربَان  ْبِن أَْبَرَد بِن ثَْوبَانَ  ، كَكتَّانٍ  أََمة َسْوَداء ، وهي أُمُّ الرَّ

ه ويقول، وَزعمَ  َميَّاَدة ابنُ :  له  : وا أَنه كان يَْضِرب َخْصَري أُّمِ

 لِلحَقَوايف  َمي ادَ اعحَرنحزِِمي 
اْختُِلف في َوْزنِه ، فقيل  : ، قال ابُن القَطَّاع في كتاب األَبنية الَميَاِدينُ  ج أَي معروف ، م ، وهذه عن ابن َعبَّاد ، ويُْكَسر ، بالفتح الَمْيَدانُ و

فَةً وتَْضَطِرُب في َجَواَلنِها ، وقيل وزنه فَ  َماد يَِميدُ  فَْعاَلن ، من ى واضَطَرَب ، ومعناه أَّن الَخْيَل تَجوُل فيه وتَتَثَنَّى ُمتَعَّطِ ْلعَاُن من إِذا تَلَوَّ

َمت  ً  الالم إِلى َمْوِضع العَْيِن فصارالَمَدى وهو الغايةُ ، ألَن الَخْيَل تَْنتَِهي فيه إِلى َغاياتِها من الَجْريِ والَجَواَلِن وأَْصلُه َمْديَاٌن فقُّدِ ، كما  َمْيَدانا

ُدُن إِذا أَقاَم ، فتكون الياُء واألَلف قيل في َجْمعِ بَاٍز بِيَزاٌن ، واألَصل ِبْزيَاٌن ، ووزن باٍز فَْعٌل وبِيَزاٌن فِْلعَاٌن ، وقيل وْزنُه فَْيعَاٌل من َمَدَن يَمْ 

 الَجَواَلَن فيه والتَّعَطَُّف ُدوَن َغْيِره.فيه زائدتيِن ، ومعناه أَن الَخيل لِزَمت 

أَبو :  ، هكذا في النَُّسخ ، والذي قاله ابُن األَثير الَمْيَدانِيُّ  منها أَبو الفَْضِل محّمُد بن أَحمدَ  ِزيَاٍد ، بَِمْيَدانِ  وتُْعَرف َمَحلَّةٌ بِنَْيسابُورَ :  الَمْيَدانُ و

، والظاهر أَن  518براهيم النَّْيَسابُوري ، أَديٌب فاِضل ، َصنَّف في اللُّغَة ، وسِمع الحديَث ، ومات سنة الفَْضل أَحمُد بن محّمد بن أَحمد بن إِ 

واُب كما في التّبصير للحافِظ وغيِره ر شيخ العََربِيَّة بِنَْيَسابُو الَمْيَدانيُّ  منها أَبو الفَْضل أَحمد بن محّمد:  في ِعبَارة الُمَصنِّف َسْقطاً ، والصَّ

بن أَحمد األَديب ، له تَصانِيُف ، كتََب عنه ابُن َعساِكَر.  (2)وابنه أَبو سعيد سعد  518وغيره ، مات سنة « َمْجَمع األَْمثَال»وُمَؤلّف ِكتَاب 

فكأَنَّ أَصَل  وأَبو َعِلّيٍ محّمد بن أَحمد بن محّمد بن َمْعِقل النَّْسابورّي ، سمَع محّمد بن يحيى الذُّهلّي ، وهكذا ذكَره ياقوت في المعجم ،

ل ، قال ياقوتمنها أَبو الفضل أَحمد بن محّمد ، وأَبو َعلِ :  الِعبَارةِ  ومنها أَيضاً اإِلمام أَبو الحسن عليُّ بن محّمد :  ّيٍ محّمد بن أَحمد ، فتأَمَّ

ج من أَْهِلَها ، وكان يُعَدُّ من الُحفَّاظ العاِرفيَن بعِ  الميدانيّ  بن أَحمد بن َحْمَدان يِث ْلم الَحدِ ، انتقل ِمن نَْيَسابُوَر فأَقام بَِهَمَذاَن واْستَْوَطنََها وتََزوَّ

ومنها أَيضاً محّمد بن َطْلحة بن :  . قلت471لم يََر ِمثَْل نَْفِسه ، توفَِّي ببغداد سنة :  لم تََر َعيناَي ِمثْلَه. وقال غيُره:  والَوَرع ، قال ِشيَرَوْيه

 ، عن إِبراهيم بن الحارث البغدادّي ، وعنه الحاِكُم. الَمْيَدانيّ  منصور

ً  الَمْيَدانُ و ُر بُن أَْحَمد أَبو الفَتْح:  هكذا في النُّسخ ، والصَّواب كما في معجم ياقوت لَّةٌ بأَْصفََهاَن. منها أَبو الفَْضلِ َمحَ :  ، أَيضا الُمِفيد ،  الُمَطهَّ

بأَْصفهاَن ، منها محّمد بن محّمد أَْسِفِريَس َمَحلَّةٌ  َمْيَدانو : ال أَعلم أَحداً نََسبُه بهذا النََّسب. قال أَبو ُموسى:  وَردَّ ذلك عليه أَبو موسى وقال

ونسبه ابُن األَثير إِلى َمَحلَِّة :  ، حدثني عنه والدي وغيُره ، وجعله أَبو موسى ثالثاً. قلت الَمْيَدانِيّ  بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب المدينيّ 

 بي نُعَْيم الحافظ وغيِره.ومنها أَبو الفتح الُمَطهَّر بن أَحمد بن جعفر الُمفيد عن أَ :  وقال (3)نَْيَسابُور 

ً  الَمْيَدانُ و ، وكان يكتب  الَمْيَدانيّ  بن ُغنَْيَمة منها عبُد الرْحمِن بن جامع .الَمْيَدان ِمن ناِحيَة باِب األََزجِ ، ويُعَرف بشارع َمَحلَّةٌ بِبغَدادَ  أَيضا

، سمع أَبا  الَميدانيّ  وَصَدقَةُ بُن أَبي الُحَسْينِ  .582ما ، وتوفَّي سنة وأَبا القاسم بن الُحَصين وغيَره (4)اسمه ُغنَْيَمة سمع أَبا طالٍب يُوسف 

ل ، وتوفَّي سنة  عن القَْنبِّي ويحيى بن  الَمْيَدانيّ  آَخرون ، مثل أَبي عبد هللا محّمد بن إِسماعيل بن إِبراهيم وَجَماَعةٌ  .608الَوْقت عبَد األَوَّ

ار ، َذَكَره األَمير. يحيى ، وعنه أَبو ُعَصيَّةَ اليَشكريُّ   وأَبو الحسن البزَّ

ً  الَمْيَدانُ و  ، َخِربَْت. َمَحلَّةٌ َعِظيَمة بُِخَواَرْزمَ :  أَيضا

 مدينةٌ في أَقَصى بالِد ماوراَء النَّْهِر قُْرب ِإْسبِيَجاَب.:  َمْيَدانِ و

 هي هذه التي َشْرقِّي بغداَد ناحيةَ باب األََزج.:  ، وقال ياقوت َمَحلَّةٌ كبيرة بِبْغَداَد ، َخِربَتْ :  الَمْيَدانِ  َشارعُ و

__________________ 
 ثراين.:  319( يف معجم املرزابين ص 1)
 أبو سعد سعيد بن أمحد. ومثله يف معجم البلدان.:  ( يف اللباب2)
 امليدان.( األصر ومعجم البلدان ا ويف اللباب ينسب إىل  لة بنيسابور يقا  هلا 3)
 أاب طالب بن يوسف.:  ( يف معجم البلدان4)
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 .(1)، في بني أََسِد بن ُخَزْيَمةَ  شاِعٌر فَْقعَِسيٌّ :  الَمْيَدانُ و

ً  الُمْمتَادُ و ، امتَاَدهَ فََماَده:  يقال الُمْستَْعِطي. ، إِذا أَعطاهم ، وهو َماَدُهم يَِميُدهم ، ُمْفتَِعل ، من الُمْمتَادُ و ، وهو المسئول  ُمْستَْعَطىال : أَيضا

ل على الناِس ، قال ُرؤبَة  :  المطلوب منه العََطاُء الُمتَفّضِ

َدادح  ـــــــــــــــــــــح َا األَن ـــــــــــــــــــــِ َف رتح ُ
ِدي ُرُ وس املـــــــــــــــــــــ  هتـــــــــــــــــــــُح

َا     ـــــــــــــــــِ ن ؤحمـــــــــــــــــِ ُ
رِي املـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــِ ادح ِإىَل أَم ـــــــــــــــــَ ت مـــــــــــــــــح

ُ
 املـــــــــــــــــ

  
وايةُ   :  هكذا أَنشده األَْخفَش ، قاله الجوهريُّ ، قال الصاغانيُّ والّرِ

ادح  د  َا الصـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــِ َف رتح ُ
ِدي ُر وَس املـــــــــــــــ   (2)هنـــــــــــــــُح

ادح     قـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــنـ رحِج ال َر خـــــــــــَ ـــــــــــح ب ـــــــــــَ وحم قـ ـــــــــــَ رِّ قـ نح كـــــــــــُ  مـــــــــــِ

  

ُؤحِمنا 
َتادح ِإىَل أَمرِي امل ُمح

 امل

 :  في شعر أَبي ذَُؤْيب مائدٌ  قوُل الجوَهِرّيِ و

ة   ا مــــــــــــــَ ا هلــــــــــــــََ يــــــــــــــَ ٍة َأحــــــــــــــح يــــــــــــــَ انــــــــــــــِ دٍ ميــــــــــــــََ  مــــــــــــــائــــــــــــــِ

ِر و     حـــــــــــح ٍة كـــــــــــُ ـــــــــــَ ي وحُب أَرحمـــــــــــِ رَاٍس صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ (3)آَ  قـ
 

  
ّيٍ ونقله الصاغانيُّ في التكملة. اسُم َجبٍَل ، َغلٌَط َصِريحٌ  َوابُ  ، كما نَبَّهَ عليه ابُن بَّرِ دةِ كَمْنِزلٍ  َمظّ  والصَّ في اللُّغَة  ، (4) َمأْبِد ، بالباِء الُمَوحَّ

ذا ال يُعَدُّ َغلَطاً ، وإِنما هو تَْصِحيف ، وهكذا قالَه الصاغانيُّ في التكملة أَيضاً ، وقد تقدَّم الكالم المذكوِر ، وال يخفَى أَّن مثَل ه وفي البَْيتِ 

 عليه في م ب د.

 : * ومما يستدرك عليه

 أَْعَطْيتُه.:  أََمْدتُهو ِمْدتُه

 .يَِميَده َطلََب أَن:  اْمتَاَدهو

 . إِذا تَِجَر.َمادَ و

. يَِميُدني فاُلنٌ  َماَدنِيو أَْفَضَل.:  َمادَ و  ، إِذا أَْحَسن إِليَّ

 .«الَميُودُ  فَِهَي الَحيُودُ »وفي حديث َعِلّيٍ رضي هللاُ عنه يَذُمُّ الدُّنيا 

 .ِميدٌ   ، وُغصونٌ ماثلٌ :  َميَّادٌ و مائدٌ  تََمايَلَْت. وُغصنٌ :  األَغصانُ  ماَدتو تََمايََل ،:  ماَد َمْيداً و إَِذا َمال. َمادَ  فَعُوٌل من

 :  الدََّواِهي ، وقال ابُن أَْحَمر : الَمآِودو الَموائد:  ومن المقلوب:  قال األَزهريُّ 

تح ..  اَدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  . َوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــمــــــــًا و     ي عــــــــِ ــــــــَ َداانً ن ــــــــح ي رَا مــــــــَ ضــــــــــــــــــــــَ ــــــــِش َأخح ــــــــعــــــــي َن ال  مــــــــِ

  
والقَافِيَة َداِليَّة وقَْبلَه « أَْغيََدا»وهو َغلٌَط وتَْحِريف ، والرواية :  يَْعنِي ناِعماً ، هكذا أَنَشده الجوهريُّ ، قال الصاغانيُّ :  قالوا

(5) : 

 َأنح َخَضَمتح رِيَ  الش َباِب وَصاَدَفتح 
أَنِّي ِمن قَُرْيش ونََشأُْت في بني َسْعِد بن  َمْيدَ  أَنَا أَْفَصُح العََربِ »:  ، وفي الحديث« َعلَى أَنَّ »معناهما :  لُغة في بَْيٍد بمعنى َغْيٍر ، وقيل َمْيدٌ وَ 

 .«أَنَّا أُوتِينَا الِكتَاَب ِمْن بَْعِدهم َمْيدَ  نَْحُن اآلِخُروَن السابقونَ »:  وفَسََّره بعضهم ، من أَجِل أَنِّي ، وفي الحديث «بَْكر

 المرأَةُ ، وماَسْت وتََميََّدت ، وتََميََّسْت. ماَدت:  ومن الَمجاز

 يَُداُر به.:  مائِدٌ  َداَرْت. ورجلٌ :  به األَْرضُ  ماَدتْ و

ْمحِ ، كما في األَساس. يَِميدُ  والَمْطعُون  في الرُّ
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الُخلَفاِء ، وهو في المضاِف والَمنسوِب للثعالبَّي ، وهو عند أَهل األَخبار من عشرين إِلى أَربعٍ وِعْشِريَن َسنَةَ ،  َمْيَدان : * واستَْدَرَك شيُخنَا

 ِكنَايَة عن اسم ُمدَّةِ الِخالفة. كأَنّه

__________________ 
 . بن جحوان بن فقع  األسدي شاعر إسالمي. عن معجم املرزابين... ( واله امليدان بن صخر بن الكميت بن ثعلبة1)
 .40/  1( وهي رواية جمموع أشعار العرب 2)
ما حوله ا وهي أجبر ابردة. وأرمية :  جبر ابرد مبخوذ من القرس وهو الربد ا وآله:  وقراسرمان الرب ا :  املة»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــــرية3)

 .«صوب أسقية. مجض سقّي ا وهي مبعىن أرمية ا كذا يف اللسان:  مجض رميٍّ وهي السحابة العظيمة القطر ا ويرو 
 .42/  1( وهي رواية ديوان اهلذليا 4)
 :  وقبر البيت:  ( يف التكملة5)

 اتــــــــــــــلــــــــــــــجي خــــــــــــــنســــــــــــــــــــــــــــاء أن حــــــــــــــّر أهــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــا أقــــــــــــــ

 بــــــــــــــــــرتج وأن جــــــــــــــــــّرت لــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــًا وجمســــــــــــــــــــــــــــــــداً    

  

 أن ســــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــرت عـــــــــــــــن وجـــــــــــــــه أدمـــــــــــــــاء ابكـــــــــــــــرت و 

 هبــــــــــــــرجــــــــــــــاب مضـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــ  مــــــــــــــن غــــــــــــــزا  ومــــــــــــــرقــــــــــــــدا   

  

 أن خضـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــت ريـــــــــــ  الشـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــاب وصـــــــــــــــــــــــــادفـــــــــــت و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا] .. ..      [أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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 َمَحلَّةٌ بِمصَر.:  الغَلَّةِ  َمْيَدانو : قلت

 َمَحلَّتَاِن بِبُخاَرى.:  الَمْيَدانانِ و

 بِدَمْشَق اثناِن. الَمْيَدانُ و

 فصل النون
 مع الدال املهملة

اِهيَة ، كَصبُوٍر ، اسم النَُّؤودُ و ، عن كراع ، ، كَحبَالَى النَّآَدى ، كَسَحاٍب ، النَّأَدُ :  [نأد]  :  ، قال الُكَميت الدَّ

ًة  يــــــــــــــــــــــــــــــَ مح وَداهــــــــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــــــــــــــُ ِإاي   آنَد فــــــــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــرِ     خــــــــــــِ
ُ

هــــــــــــا املــــــــــــ اِرضــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــَ مح بــــــــــــِ كــــــــــــُ تــــــــــــح لــــــــــــ   َأ ــــــــــــَ

  
 :  نَعََت به الدَّاِهيَة ، وقد يكون بََدالً ، وأَنشد

ًة  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ (1)آَنداً َأَلين َأن  َداهــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

ونُ     يـــــــــــــُ رٍت مـــــــــــــَ حـــــــــــــح لـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ ا عـــــــــــــَ  َأَلَ  هبـــــــــــــَِ

  
 .نَآَدى أَنَّ َداِهيَةً :  ورواها غيُر الليثِ :  قال أَبو منصور

 الَحَسُد ،:  النَّأْدُ و لُثْغَة ، قاله ابُن ُدريدٍ :  ، وقيل النَّزُّ ـ :  ِذكُر الفَتْحِ ُمستدرك:  قال شيخناـ  ، ، بالفَتْحِ  النَّأْدُ و أَبو ُعبَْيدٍ على ، فَعَالى كما رواه 

ْت.:  األَْرضُ  نَأََدتِ و َحَسَده.:  ، َكَمنَعَه نَأََده ً  نَأََدتِ و نَزَّ وبَلَغَْت منه. وفي حديث ُعَمر  (2)فََدَحتْه :  في األَساس، و َدَهتْهُ :  الدَّاِهيَةُ فاَُلنا

، إِلى اْستِيَشاِء  النَّآئِدُ  أََجاَءتْنِي»والَمْرأَةِ العَُجوِز 
تها الّدواهي إِلى مسأَلة  نَآَدى الدَّواِهي ، َجْمعُ  : النَّآئد «األَبَاِعدِ  (3) ، تريد أَنََّها اْضَطرَّ

 : األَباِعد

 : ه* ومما يستدرك علي

يَّة.:  النِّبَاِديَّةُ و : َسَكَن ، عن الّزمخشرّي ، وبه َرَوى حديث ُعَمر اآلتي:  (4)ُء ، كفَِرَح الشيْ  نَبِدَ :  [نبد] ةُ الَخْمِر والَخّل ، َعاّمِ  َجرَّ

َسكَّْنتُهُ ، هكذا :  ونَثَْصتُه نَثَْدتُهو َسَكَن َوَرَكدَ  أَي:  ، َكنَثَط نُثُوطاً ، أَْهَملَه الجوهرّي ، وقال الصاغانيُّ  نُثُوداً  ، َكفَِرحَ  ُء ،الشيْ  (5) نَثِدَ :  [نثد]

 وَحَضر طعَاُمه فجاَءتْه جاِريَةٌ »:  وفي حديث ُعَمر (6)في األَفعال البن القطَّاع ، وكالمه يقتضي أَن يكون من َحّد نََصر ، وفي النهاية 

ْكتُه ثَاَر له قَُشاٌر وإِذا تََرْكته:  بَِسِويٍق فناَولَتْه إِيّاه. قال رجلٌ  أَي َسَكَن وَرَكَد :  ، قال الزَمْخَشريُّ  (7)الِقْشُر :  القَُشارُ  «نَثِدَ  فَجعَْلُت إِذا أَنَا َحرَّ

َدة ، وقال الَخطَّابِيُّ  راه َرثَد ، بالراِء ، أَي اْجتََمَع في قَْعِر القََدحِ ، ويجوز أَن يكون نَثََط فأَْبدَل ال أَْدِري ما ُهو ، وأُ :  ، ويُرَوى بالبَاِء الُمَوحَّ

 الطاَء داالً للَمْخَرج.

ُ  نَثَِدتو  عن الصاغانّي. نَبَتَْت.:  الَكْمأَة

 : * ومما يستدرك عليه

 َغَمَزهُ ، عن ابِن القَطَّاع.:  َء بيِدهالشَّي نَثَدَ 

وقد أَْسلَْفنا :  ، قال شيخنا أَْنَجادٌ و جمع قِلّة كفَْلٍس وأَْفلٍُس ، أَْنُجدٌ  ج وارتَفََع واْستََوى وَصلُب وَغلَُظ ، ما أَْشَرَف من األَرِض :  النَّْجدُ :  [نجد]

ت ليس هذا منها ، ةٍ أَن فَْعالً بالفتح ال يُْجَمع على أَْفعَاٍل إِالَّ في ثالثِة أَْفعَاٍل َمرَّ بضمهما ، األَخيرة عن  نُُجدٌ و نُُجودو بالكسر ، ِنَجادٌ و غيَر َمرَّ

 :  ابن األَعرابّي وأَنشد

تح  حـــــــَ دح َوضـــــــــــــــــــــَ يـــــــِد قـــــــَ ـــــــبـــــــِ اَج ال جـــــــَ ُت فـــــــِ ا رَأَيـــــــح مـــــــ  ـــــــَ  ل

نح     دٍ َواَلَح مــــــــــــــــِ رُ  جنــــــــــــــــُُ ٌة ُحصــــــــــــــــــــــــــــــُ اِديــــــــــــــــ   عــــــــــــــــَ

  
ا وراَءه ، ويقا النَِّجادُ  وال يكون  النِّجادَ  اْعُل هاتِيكَ :  لإِالَّ قُفًّا أَْو َصاَلبَةً من األَرِض في ارِتفاعٍ مثل الَجبِل ُمْعتَِرضاً بين يََدْيَك يَُردُّ َطْرفَك َعمَّ

 : ، يَُوّحد وأَنشد النِّجادَ  وهاذاك
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َ اِبلط رحِف   (8)األَبـحَعَدا  النَِّجادَ َرَماح
__________________ 

 وما أثبت عن اللسان.« آند »( ابألصر 1)
 قدحته.:  ( يف األساس2)
 .«استنشاء»( عن النهاية ا وابألصر 3)
 .185/  3انظر الفائ  « نثد»وذكره الزخمشري يف « نثد»وأعاده يف « نبد»وقد ذكره يف « نـََبدَ »( يف النهاية 4)
 ضبرت قلم.« نـََثدَ »( يف النهاية واللسان 5)
 .«ويف النهاية اخل ما ذكره الشارح نقله من التكملة والذي يف النهاية فيه بع  مغايرة ملا فيها:  قوله»:  املطبوعة املصرية( هبامش 6)
و « نبد»جعر القشـــــار من أصـــــر ا ديث ا ويف النهاية يف ماديت :  ]القشـــــار :[ القشـــــر.« وإذا تركته نثد القشـــــار»( يف املطبوعة الكويتية : 7)
 فال ضرورة تقتضي الزايدة.« وإذا تركته نثد« »إذا تركته نبد»ا ديث يف : ينتهي « نثد»
 : ( للفرزد  من أرجوزة ا وقبله8)

 قالئص إذا علون فدفدا
 : ويرو 

 يرما ابلطرف النجاء األبعدا
 فال شاهد فيه.
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يّ  أَْنِجَدةٌ  ، بالضم ، النُُّجودِ  وَجْمعُ  وليس بالشِديِد االرتفاع ،:  قال وهو َوَهٌم ، :  أَي أَنه َجْمُع الَجْمعِ ، وهكذا قول الجوهرّي ، وقال ابن بَّرِ

هو من :  وال يُْجَمع فُعُول على أَْفِعلَة ، وقال:  ، ألَن فِعَاالً يُجمع على أَْفِعلة ، نحو ِحَمار وأَْحِمَرة ، قال نَِجادٍ  َجْمع:  وصوابه أَن يقول

 .نَِجادٌ  قياُسها أَْنِجَدة نًَدى وأَْنِديَة وَرحاً وأَْرِحيَة ، وقياسهما نَِداٌء وِرَحاٌء ، وكذلكالجموع الشاذَّة ومثله 

 من األَْرض. الُمْرتَِفعُ  البَيِّنُ  الطَِّريُق الواِضحُ :  النَّْجدُ و

 ما َخالَف الغَْوَر ، أَي تَِهاَمةَ.:  النَّْجدُ و

قال  وتَُضمُّ ِجيُمه ، نَْجدٌ  إِلى أَرض تَِهاَمةَ إِلى ما َوَراَء َمكَّةَ فما ُدوَن ذلك إِلى أَْرِض الِعَراِق فهو ْجدٍ نَ  (1)من بِالد العرِب ما كان فوق  نَْجدٌ و

 :  أَبو ذَُؤْيب

ا  َرهبـــــــــــَُ يِّ َمشـــــــــــــــــــــــــح وِب الســـــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــُ ُ ٍة ِبـــــــــــِ انـــــــــــَ  يف عـــــــــــَ

ا     هـــــــــــَ ـــــــــــِ ائ نح مـــــــــــَ ا عـــــــــــَ َدُرهـــــــــــَ وحٌر وَمصـــــــــــــــــــــــــح دُ غـــــــــــَ  جنـــــــــــُُ

  
ة ، يريد، لغة ُهذَ  نُُجدٌ :  قال األَخفش العَلَمي ،  نَْجداً  هذا إِذا َعنَى:  ، قال نَْجداً  بضّمتين ، َجعََل ُكلَّ ُجْزٍء ِمْنه نُُجدٍ  ، ويروى نَْجداً  ْيل خاصَّ

 :  أَنشد ثعلب ُمَذكٌَّر. أَيضاً ، وهو نَْجدٍ  فَغَْورُ  األَْنَجاد ِمن نَْجداً  وإِن َعنَى

نح  دٍ َذرَاينَ مــــــــــــــِ ُه  جنــــــــــــــَح ــــــــــــــَ يــــــــــــــن نــــــــــــــِ ِإن  ســــــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــَ

رحَدا    ا مــــــــُ نــــــــَ ــــــــَ نـ ــــــــح بـ ــــــــ  يـ يــــــــبــــــــًا وشــــــــــــــــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــِ نــــــــَ َ  بــــــــِ عــــــــِ  لــــــــَ

  
، والغَْوُر هو تَِهاَمة ، وما ارتَفََع عن تَِهاَمةَ إِلى  أَْعاَلهُ تَِهاَمةُ واليََمُن ، وأَسفَلَهُ الِعَراُق والشَّامُ  هو اسٌم لألَرض األَِريضة التي نَْجدٍ  َحدُّ :  وقيل

لُه وتَْشَرُب بِتِهاَمة ، نَْجدٌ  أَْرِض الِعَراق فهو  ِمْن ِجَهِة الِحَجاز َذاُت ِعْرٍق. النَّْجد أَي وأَوَّ

. أَْنَجْدتَ  فقدـ  (2)وَعْجلٌَز فوق القَْريَتَْيِن ـ  ُمْصِعداً إِذا َخلَّْفَت َعْجلزاً :  سِمعُت األَعراب يقولون:  وروى األَزهريُّ بسنده عن األَصمعّيِ قال

ّكيت قال:  قيل ِبنَْجدٍ  عن ثَنَايا ذاِت ِعْرٍق فقد أَتَْهْمَت ، فإِذا َعَرَضْت لك الِحَرارُ  أَْنَجْدتَ  فإِذا ما ارتفََع ِمن :  ذلك الِحَجاُز. وُروَي عن ابِن الّسِ

ة مَّ ةُّ ـ ] بَْطِن الرُّ مَّ ُكلُّ ما وراَء الَخْنَدِق الذي َخْنَدقَه :  وسمعُت الباِهِلّي يقول:  إِلى ثَنَايَا ذاِت ِعْرق ، قال نَْجدٌ  فهوـ  (3) [واٍد معلوم والرُّ

ةِ ، فإِذا ِمْلَت إِليها فأَْنَت بالِحَجاِز. نَْجدٌ  ِكْسَرى على َسَواِد الِعَراِق فهو  إِلى أَن تَِميَل إِلى الَحرَّ

ةَ ، وذاُت ما بَْيَن العَُذْيِب إِلى ذاِت ِعْرٍق ، وإِلى اليََماَمِة وإِلى اليََمِن ، وإِلى َجبَلَْي َطيٍِّئ ، ومن الِمْربَِد إِلى َوْجرَ  نَْجدٌ  عرابيّ وعن ابن األَ 

 ِعْرٍق أَْوُل تَِهاَمةَ إِلى البَْحِر وُجدَّةَ.

ُكلُّ ما َوَراَء الَخْنَدِق :  ، وِإنها َجْلٌس الْرتِفَاِعها عن الغَْوِر. وقال الباهليُّ  نَْجد ِحَجاٌز فوَق الغَْوِر وُدونَ . وإِنها نَْجِديَّة والمدينةُ ال تَِهاِميَّةٌ وال

ما بَْيَن ذاِت ِعْرٍق إِلى :  وتَِهاَمةُ ،  نَْجدٌ  ُكلُّ ما اْنَحَدَر َسْيلُه َمْغِربِيًّا ، وما أَْسفَل منها َمْشِرقِيًّا فهو:  ، والغَْورُ  نَْجدٌ  َعلى َسواِد الِعَراِق فَهو

اةُ إِلى تُُخوِم اليََمِن. وفي الَمثَل َمْرَحلَتَْيِن ِمن َوَراِء َمكَّةَ ، وما َوراَء ذلك ِمن الَمْغِرب فهو َغْوٌر ، وما وراَء ذلك من َمَهّبِ الَجنُوِب فهو السَّرَ 

ً  أَْنَجدَ »  ن الغَْوِر ، وَحَضٌن اسُم َجبٍَل.مِ  (4)وذلك إِذا َعاَل « َمْن َرأَى َحَضنا

دُ  ما النَّْجدُ و ُد به البَْيتُ  به البَْيتُ  ، أَي يَُزيَّن يُنَجَّ ، بالكسر ،  نَِجادٌ و ، بالضم ، نُجودٌ  وفُُرٍش وَوَسائَد ، ج (5) ِمن بُْسطٍ  ، وفي اللسان ما يُنَضَّ

ادُ :  األَّول عن أَبي ُعبَْيٍد ، وقال أَبو الَهْيثَم دُ  الذي:  النَّجَّ دُ  هي الثِّياُب التي:  النُُّجود:  البُيُوَت والفُُرَش والبُُسَط. وفي الصحاح يُنَّجِ بها  يُنَجَّ

ْدت: و البُيُوُت فتُْلبَُس ِحيَطانُها وتُْبَسط ، قال دٌ  بَْيتٌ :  البْيَت ، بََسْطتُه بِثياٍب َمْوِشيٍَّة ، وفي األََساس والمحكم نَجَّ ن ُمَزيَّناً بالثّياِب ، إِذا كا ُمنَجَّ

 ُستُوُره التي تَْعلُو على ِحيَطانِه يَُزيَُّن بها.:  نُُجوُدهو والفُُرِش 

ِليُل الماِهرُ :  النَّْجدُ و  َهاٍد ماِهٌر.:  نَْجدٌ  َدِليلٌ :  يقال الدَّ

 العُْلبَةُ.:  النَّْجدُ و الَمَكاُن ال َشَجَر فيِه ، النَّْجدُ و

، وهو ُصْقٌع واِسٌع ِمن َوراِء ُعَماَن ، عن  أَْرٌض بِبالِد َمْهَرةَ في أَْقَصى اليََمنِ  النَّْجدُ و في لَْوِنه ونَْبتِه وَشْوِكه. َشَجٌر كالشُّْبُرمِ :  النَّْجدُ  (6) و

 أَبي ُموَسى ، كذا في ُمْعَجم ياقوت.

 : وقيل (7) َغْيُره عنه الشَُّجاُع الماِضي فيما يَْعَجزُ :  النَّْجدُ و
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__________________ 
 .. ما كان فو  العالية ا والعالية ما كان فو  جند:  ( يف اللسان1)
 ( يعين مكة والطائف.2)
 والرّمة فضاء يدفض فيه أودية كثرية.:  ( زايدة عن التهذيب واللسان. ويف معجم البلدان3)
 عاد.:  ( الصحاح4)
 .بضم السا ضبرت قلم« ُبُسرت»( كذا ا وضبطت يف اللسان 5)
 غلبه.:  وجَنََد الرجَر ينُجُده جَنحداً :  ولعله املعىن املناسب« الَغَلَبة»( عل  هامش القاموس من نسخة أخر  6)
َه:  ( يف القاموس7)  وما أثبتناه ما ضبرت يف اللسان.« يـُعحِجُز َغريح
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رِيُض اإِلجابَِة ِإىل ما ُدِعَي ِإليه ا :  هو الشــــــــديُد الببحِس ا وقير رنا اهو الســــــــ  اً كان َأو شــــــــَ ا كَكِتٍف  الن ُجدِ و  ا كالن ِجدِ   َخريح
يَده َأجنحَادٌ  ا واجلمض الن ِجيدِ و  ا وَرُجرٍ  ن  :  ا قا  ابُن ســــِ يدٍ  مَجحضُ  َأجنحَادٌ  وال يـُتَـَو َ  اٍر ِقياســــاً عل  َأّن فـَعحاًل  جنَِ رٍي وأَنحصــــَ ا كَنصــــِ

فة ا وِإلا ِقَياُسهما الواو والنون ا فال حَتحَسَ   ذلك ا أَلن سيبويِه قد َنص  عل  َأنّ وِفَعااًل ال ُيَكس رَاِن ِلقل تهما يف ا (1)  لصِّ
دٍ و  جَنُدٍ  مَجحضُ  َأجنحَاداً  يٍد جُنُدٌ  ا ابلفتح فيهما ا ومَجحضُ  جَنحَدةً و  جَنَاَدةً  ا كَكُرَم ا جَنُدَ  وقد .جنَِ  .جُنََداءُ و  جنَِ

الَمْكُروب ، قال أَبو ُزبَْيد يرثِي ابَن أُْختِه وكان :  الَمْنُجودو ، ُكِربَ :  نَِجيدٌ و َمْنُجودٌ  فهو نَْجداً  ، ، كعُنِيَ  نُِجدَ  وقد ، الَكْرُب والغَمُّ :  النَّْجدُ و

 :  ماَت َعَطشاً في طريِق مكَّةَ 

اٍث  غــــــــــــَ ريحَ مــــــــــــُ يــــــــــــُث غــــــــــــَ غــــــــــــِ تــــــــــــَ اِداًي َيســـــــــــــــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــَ

َرَة وَ     اَن ُعصـــــــــــــــــــــــــــــح دح كـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ودِ ل جـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ن
َ

 املـــــــــــــــ

  
 .الَمْنُجود ِعْنده نُْصَرةُ الَمْجُهوِد وُعْصَرةُ :  وتقول:  الهاِلك. وفي األَساس:  الَمْنُجودو الَمْغلُوب الُمْعيَا ،يُريد 

ً  نُِجدَ و  :  َعِرٌق ، فأَّما قوله:  ِكتفٍ ، ك نَِجدٌ و نَِجيدو َمنجود األَخيرةُ ناِدَرةٌ ، إِذا َعِرق من َعَمٍل أَو َكْرٍب فهو يَْنُجدُ و يَْنَجدُ  َسالَ  إِذا البََدُن َعَرقا

ا  وحُرهــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تح اِبملــــــــــــــاِء َوازحَداَد فـ خــــــــــــــَ  ِإذا َنضــــــــــــــــــــــــــــَ

مِّ     َن الـــــــــــغـــــــــــَ ُروٌب مـــــــــــِ كـــــــــــح َو مـــــــــــَ ا وهـــــــــــح دُ جنـــــــــــََ  اَنجـــــــــــِ

  
 :  فإِنه أَْشبََع الفَتَْحةَ اضطراراً ، كقوله

ي  رحمــــــــــــِ َا تـــــــــــــَ َوائــــــــــــِر حــــــــــــِ َن الــــــــــــغــــــــــــَ َت مــــــــــــِ بَنــــــــــــح  فــــــــــــَ

زَاحِ و     ـــــــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــــــح نـ ُ ـــــــــــــــــــّرِجـــــــــــــــــــاِ  مبـــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــنح َذمِّ ال

  
 : هو على فَِعٍل كعَِمٍل فهو عاِمٌل ، وفي ِشعر ُحميد بن ثَور:  لوقي

دَ و  َاُء الذي تـََور َدا جنَِ
 امل

ُده نُه.:  أَي َساَل العََرُق ، وتََورُّ  تَلَوُّ

ر قولُه تعالى الثَّْديُ :  النَّْجدُ و أَي َطِريَق الَخْيِر وَطِريَق الشَّّرِ :  أَي الثَّْديَْيِن ، وقيل (2) (َوَهَديْناُه النَّْجَدْينِ ):  والبَْطُن تَْحتَه كالغَْوِر ، وبه فُّسِ

ْفه َطِريقَيِ الَخْيِر والشَّّرِ بَيِّنَْيِن كبَيَاِن الطَِّريقَْيِن الُمْرتَفع من األَْرِض ، والمعنَى :  النَّْجدُ و الطَِّريقَْيِن الواِضَحيِن ،:  النَّْجَدْينِ :  ، وقيل أَلَْم نُعَّرِ

 العَاِليَْيِن.

 :  من َعَمٍل أَو َكْرٍب أَو غيِره ، قال النابغةُ  العََرق:  بالتَّْحِريك النََّجدَ  ِذْفَراهُ تَْنَضخُ :  تقولو

مـــــــــاً  َتصـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــح ُح مـــــــــُ ال 
َ
ِه املـــــــــ ـــــــــِ ف وح نح خـــــــــَ ر  مـــــــــِ ظـــــــــَ ـــــــــَ  ي

ِن و     َد األَيـــــــــــــح عـــــــــــــح ُزرانـــــــــــــِة بــــــــــــــَ يــــــــــــــح دِ اِبخلـــــــــــــَ جـــــــــــــَ  الـــــــــــــنـــــــــــــ 

  
ً و  .َمْنُجودو ناِجدٌ  ، إِذا بَلُد وأَْعيَا ، فهو يَْنَجد ، كفَِرَح ، نَِجدَ  وقد الباََلَدةُ واإِلعياءُ  هو أَيضا

عُ :  من الَمجاز قولهمو عُ و أَْنُجدٍ  هو َطالَّ عُ و أَْنِجَدةٍ  َطالَّ عو ، نَِجادٍ  َطالَّ :  لها ، وفي األَساس (4)غالٌب  ضابٌِط لألُمورِ  (3) [أَي] النِّجادِ  َطالَّ

عُ :  َركَّاٌب ِلِصعَاِب األُموِر. قال الجوهريُّ يقال ُع الثَّنَايَا ، إِذا كان ساِمياً لَمعَاِلي األُُموِر ، وأَْنَشدَ :  أَْنُجدٍ  َطالَّ  بَْيَت ُحَمْيِد بِن أَبي ِشَحاٍذ وَطالَّ

بِّّي ، وقيل هو ِلَخاِلِد بن َعْلقََمةَ الّداِرِميّ   :  الضَّ

ِه  ىَت ُدوَن  ـــــــــَِّ ُر الـــــــــفـــــــــَ قـــــــــح ُر الـــــــــفـــــــــَ قحصـــــــــــــــــــــــُ دح يــــــــــَ قـــــــــَ  فــــــــــَ

َع و     ال  ر  طــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــُ وحاَل ال ــــــــــــَ اَن ل دح كــــــــــــَ ــــــــــــَ دِ ق  َأجنــــــــــــحُ

  
عُ قد يَْقُصر الفَْقُر الفَتَى عن َسِجيَّتِه من :  يقول ، الذي هو  نَِجادٍ  ، َجْمع أَْنِجَدةٍ  السََّخاِء فال يَِجُد ما يَْسُخو به ، ولو ال فَْقُره لََسَما واْرتَفََع. وَطالَّ

 :  يَِصُف أَصحاباً له كان يَْصَحبُُهم َمْسُروراً  (5) [أَْنُجدٍ  بمعنى] أَْنِجَدةٍ  ، قال ِزيَاُد بن ُمْنِقٍذ في معنَى نَْجدٍ  َجْمعُ 

مح فــــــــــِ  ُه كــــــــــَ لــــــــــُ ائــــــــــِ ٍو ِشــــــــــََ لــــــــــح ىًت حــــــــــُ نح فــــــــــَ ُم مــــــــــِ  يــــــــــهــــــــــِ

َد الـــــــــــــــرَبِمُ     ا َأمخـــــــــــــــحَ اِد ِإذا مـــــــــــــــَ مِّ الـــــــــــــــر مـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــَ
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ُدُه  مـــــــــُ ثـــــــــح يـــــــــُت ا ـــــــــَ   يــــــــــَ بـــــــــِ َد  اَل يـــــــــَ ِر الـــــــــنـــــــــ  مـــــــــح  غـــــــــَ

مُ     َتســـــــــــــــــــــِ ـــــــح بـ رحِف مـــــــُ ـــــــطـــــــ  ي ال امـــــــِ َو ســـــــــــــــــــــَ َدا َوهـــــــح  ِإال  غـــــــَ

  

أَبٍَة  رح رِّ مـــــــــــــــَ ُم يف كـــــــــــــــُ هـــــــــــــــُ امـــــــــــــــَ ُدو أَمـــــــــــــــَ غـــــــــــــــح  يــــــــــــــــَ

ِع     ال  َدةٍ طـــــــــــــَ مُ  َأجنـــــــــــــِح ِة َهضـــــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــِ  يف َكشـــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

ولعر املناســــــــب عل  أن فعال وفعال كرجر وكتٍف ال يكســــــــران ا أي عل  أفعا . وقوله : لقلتهما يف الصــــــــفة ا لعر  ..»( هبامش اللســــــــان : 1)
ونبه هبامش املطبوعة املصــــــرية إىل عبارة اللســــــان ا ومل يشــــــر إىل ما جاء  «.يف الصــــــفة ا ألنه إلا ينقاس يف االســــــماملناســــــب : لقلته ا أي أفعا  

 هبامشه.
 .10( سورة البلد اآية 2)
 ( سقطت من األصر واستدركت عن القاموس.3)
 وردت يف احد  نسخ القاموس.« غالب»( كلمة 4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
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يّ ومعنى   من الُجُموع الّشاذَّة ، كما تقدَّم. أَْنِجَدة: و يَثُْمُده يُِلحُّ عليه فيُْبِرُزه ، قال ابن بَّرِ

جلُ  أَْنَجدَ و ً  أَْنَجدَ »، وفي المثل  نَْجدٍ  ، أَو أََخَذ في بالد نَْجداً  أَتَى:  الرَّ  وقد تَقَدَّم.« َمْن َرأَى َحَضنا

 :  ذََهبُوا ، قال َجِريرٌ :  نَْجد القَْوُم من تَِهاَمةَ إِلى أَْنَجدَ و

مح  كـــــــــــــُ لـــــــــــــَ ـــــــــــــح ثـ ا مـــــــــــــِ نـــــــــــــَ ـــــــــــــح ا رَأَيـ زحَرَة مـــــــــــــَ  اَي أُم  حـــــــــــــَ

ِديــــــــــــنَ يف     جــــــــــــِ نــــــــــــح
ُ

رِ  املــــــــــــ ائــــــــــــِ ــــــــــــغــــــــــــَ وحِر ال غــــــــــــَ  وال بــــــــــــِ

  
 ، رواها ابُن ِسيَده عن اللِّْحيَانّي. َخَرَج إِليه:  أَنَجدَ  أَو

 ، كنَِجَد ، مثل فَِرَح. َعِرقَ :  الرجلُ  أَنَجدَ و

 عليه ، كذلك. أَْنَجَدهو استَعانه فأََعانَه ، وكذلك اْستَغَاثه فأَغاثَه ،:  استَْنَجَده فأَْنَجَده:  ، يقال أََعانَ :  أَْنَجدَ و

هَ الفاِرِسيُّ ِروايةَ َمْن َرَوى قوَل األَ :  ، قال ابُن ِسيَده اْرتَفَعَ :  ءُ الشيْ  أَْنَجدَ و  :  عشىوعليه َوجَّ

رُُه  َن َوِذكـــــــــــــــــح َروح ا اَل تــــــــــــــــــَ َر  مـــــــــــــــــَ يبيف يــــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــــَ

الِد و     رِي يف الــــــــــــــبــــــــــــــِ مــــــــــــــح عــــــــــــــَ اَر لــــــــــــــَ َداَأغــــــــــــــَ  َأجنــــــــــــــحَ

  
واية أََخَذ في أَْنَجدَ  وال يكون : اْرتَفََع. قال:  أَْنَجدَ و َذَهَب في األَْرض ،:  أََغارَ :  فقال باألَْخذ إِنما يُعاَدُل  نَْجدٍ  ، ألَن األَْخذ في نَْجدٍ  في هذه الّرِ

وإِنما يكون التقابل في قَْوِل :  ، قال (1)في الغَْوِر ، وذلك لتقابُلِهَما ، وليسْت أََغاَر من الغَْوِر ، ألَن ذلك إِنما يُقَال فيه َغاَر ، أَي أَتَى الغَْوَر 

 : َجرير

ُنحِجِدينَ يف 
 َواَل ِبَغوحِر الَغائِرِ  امل

. أَْصَحتْ :  السماءُ  أَْنَجَدتو  ، حَكاها الصاغانيُّ

 ، َحَكاَها ابُن ِسيَده عن اللِّْحيَانّيِ. قَُرَب من أَْهِله:  الرُجلُ  أَْنَجدَ و

 ، كذا في المحكم. أََجابَها:  الدَّْعَوةَ  فاُلنٌ  أَْنَجدَ و

ةً  الطَّويلةُ العُنُِق ، أَو:  من اإِلبل واألُتُنِ  ، كصبور ، النَُّجودُ و هذا ُمْنَكر ، والصواب ما :  قال َشِمرٌ  تي ال تَْحِملُ ال:  هي من األُتُن خاصَّ

:  يقالو ، أَي هي ُمْرتَفعة عظيمةٌ ، النَّْجدِ  من النَُّجودُ  أُِخَذت:  الطويلةُ من الُحُمِر ، وُروَي عن األَصمعيّ :  النَُّجودُ :  (2)ُرِوَي في األجناس 

 : ، قال أَبو ذَُؤْيب النَّاقَةُ الماضيَةُ  هي

 (3)َعاِئرٍت  جَنُودٍ فَبَنـحَفَذ ِمنح فـََرَم  
مةُ  : النَُّجود:  قيلو َصِحيٌح. والذي ُرِوَي في باب ُحُمِر الَوْحِش َوَهٌم ، النَّجودِ  وهذا التفسيُر في:  قال َشِمرٌ  ْوض الُمتَقَّدِ  النَُّجودُ :  ، وفي الرَّ

 هي الشَِّديَدة النَّْفِس ،:  ، وقيل الِمْغَزارُ :  من اإِلبل النَُّجودو .نُُجدٌ  الطَّويلة الُمْشِرفَة ، والجمعهي :  القَِويَّةُ ، نقلَه شيُخنَا ، وقيل:  من اإِلبل

. على الَمَكاِن الُمْرتَِفعِ  إِالَّ  ال تَْبُركُ  (4) التي:  من اإِلبل النَُّجود:  قيلو  التي:  ُجودالنَّ :  قيلو الطريُق المرتِفُع ،:  النَّْجدُ و ، نقله الصاغانيُّ

، إِذا َغُزَرْت وَكثَُر لَبنُها ، واإِلبل حينئٍذ بَِكاٌء َغَواِرُز  نَاَجَدتْ  ، وقد اإِلبَِل فتَْغُزُر إِذا َغُزْرنَ  تُنَاِجدُ 
هي نحو :  وعبَّر الفارسيُّ عنها فقال (5)

:  يريد «نَُجوداً  وكانَت اْمَرأَةً »جاَء في َحِديث الشُّوَرى  ما النَُّجود أَغرُب ما جاَء في:  َشِمرٌ :  ، قال المرأَةُ العَاقِلَةُ النَّبِيلة : النَُّجودُ و الُمَمانِح.

وض نََجَد نَْجداً  َذاَت َرأْي كأَنََّها التي تَْجَهد َرأْيَها في األُموِر ، يقال  ، نُُجدٌ  ج وهي الَمْكُروبة ،:  ، أَي َجَهَد َجْهداً. وزاد السُّهيلّي في الرَّ

 كُكتُب.

َصُدوٌق ، له  ءٌ قاِري إِنه لَقَُب أَبيه ، وقد أَعاَده الُمصنِّف في الالم:  ، وقيل أُّمه أَي بَهَدلَة اسم ابُن بَْهَدلَةَ وهي النَُّجودِ  عاِصُم بُن أَبِي أَبو بكرو

ةٌ في الِقَراَءة ، وَحديثه في الصَّحيحيِن ، وهو من مواِلي بني أََسٍد ، مات   .128سنة أَْوَهاٌم ، ُحجَّ

ح به الجوهريُّ  النَّْجَدةِ  قَِضيَّتُه تََراُدفُ :  ، قال شيُخنَا الِقتَاُل والشََّجاَعةُ :  ، بالفتح النَّْجَدةو والشََّجاَعِة ، وأَنهما بمعنًى واحٍد ، وهو الذي َصرَّ

احِ الشَّفاِء ،  وجزَم الشهاُب في شْرحه والفيُّوميُّ وغيُرهما من أَْهِل الغَِريِب ، وَمَشى عليه أَكثُر ُشرَّ
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__________________ 
 حتريف.« الغرر»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ما رواه أبو عبيد عنه يف أبواب األجناس.:  ( التهذيب2)
 : ( ديوان اهلذليا والتكملة وعجزه3)

ضُ   سهماً فخّر وريشه متصمِّ
يطرقها الفحر فهي عائرت وحائر ا فإذا مل حتمر السنة املقبلة أيضاً فهي عائرت. إذا مل حتمر الناقة أو  سنة ( : عوط)قوله عائرت ا يف اللسان 

 يقا  للناقة الجي مل حتمر سنوات من غري عقر قد اعتاطت.:  وقا  الليث

 الجي ترب  عل  املكان املرتفض.:  ( يف التهذيب والتكملة4)
 .«غرازر»( عن اللسان وابألصر 5)
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َنهما وقا  َهاِلَك اال:  ابلَفرحِ  بـَيـح
َ
بحِح  اِهٌر ا فِإن الشــــــــــــجاعة َجرَاَءٌة وِإقَداٌم َلوض به امل َدةو  َفرحُ  مثُر الصــــــــــــ  ثـََباتُه :  الن جح

 ِ نَـَياح َد  اُ ســح َوحُت عليه حىت يـُقحضــَ  له  ِِحح
ِر أَو :  عل  ذلك ُمطحَمِئننا من غري َخوحِف َأنح يـََقض عل  َموحٍت َأو يـََقض امل الظ فح

َيا َسِعيداً َأو مَيوت َشِهيداً ا فتلَك ُمَقدِّمة وهذه نَِتيَجُتها. مث قا  شيُخَناالش هادَ  ويبق  الن َظُر يف تفِسريَِها ابلِقَتا  :  ِة فَيحح
َجاعِة وهلا ا فتَبمر. ويف بع  الكتب اللغوية َدة:  ا وهر هو ُمرَاِدٌف للشــــ  البالُء يف ا ُُروِب ا ونقله :  ا ابلكســــر النِّجح

ِر ا تقو  منهال هاب يف الِعناية أَثناَء الن مح دٌ  الرُجُر ابلضـــــــــّم فهو جَنُدَ :  شـــــــــِّ يدٌ و  (1) جَنُدٌ و  جنَِ مثر يـَُقٍة  جَنٍُد َأجنحَاد ا ومجحض جنَِ
يد جُنُدٌ  وأَيـحَقا  ا ومجض  .جُنََداءُ و  جنَِ

دَّةُ :  النَّْجَدةو  : نما يَعنى به ِشدَّة األَْمِر عليه ، قال َطَرفَةُ والثِّقَُل ، ال يُْعنَى بِه ِشدَّة النَّْفِس ، إِ  الّشِ

َها   جَنحَدةً حَتحَسُب الط رحَف َعَليـح
ا»:  عنههللارضي، أَي ِشدَّة. وفي حديِث َعِلّيٍ  نَْجَدةً  ، أَي ذو بَأٍْس ، والقى فاَُلنٌ  نَْجَدةٍ  ويقال َرُجٌل ذو أَِشدَّاُء أَي  «أَْمَجادٌ  فأَْنَجادٌ  َهاِشمٍ  بَنُو أَمَّ

وال حاجةَ إِلى :  . قاله أَبو موسى. وقال ابن األَثيرأَْنَجادٍ  ثم نُُجدٍ  ثم نُُجودٍ  أَو نَِجادٍ  على نَُجداً  َجْمُع الَجْمعِ ، كأَنَّه َجمعَ  أَْنَجادٌ  ُشْجعَاٌن ، وقيل

ا هذا الَحيُّ من َهْمَدانَ »حديُث َخْيفَان وأَْكتَاٍف ، ومنهذلك ، ألَّن أَْفعَاالً في فَعٍُل وفَِعٍل ُمطَِّرٌد نحو َعُضٍد وأَْعَضاد وَكتٍِف  ،  «بُْسلٌ  فأَْنَجادٌ  وأَمَّ

الشَُّجاع. :  النَِّجيدو الشَِّريُف.:  ، والَمِجيدُ  نَِجيدٍ و ، جمع َمِجيٍد ، «النَُّجَداءُ و َمَحاِسُن األُمور التي تَفَاَضَل فيها الُمَجَداءُ »وفي حديث َعِلّيٍ 

 معنى فاِعٍل.فَِعيٌل ب

 .نَُجدَ  ، وقد الَهْوُل والفََزعُ :  النَّْجَدةُ و

 ، لشجاعته َوَجَراَءِته ، فَِعيل بمعنى فاعٍل. األََسدُ :  النَِّجيدُ و

م. الهاِلكُ :  الَمْنُجودو  والَمْغلُوب ، وأَنشدوا قوَل أَبي ُزبَْيٍد المتقّدِ

ْص ، وفي حديث أُّمِ َزْرعٍ :  ، وفي الّصحاح َحَمائِل السَّْيفِ  ما َوقََع على العاتِق ِمن:  كِكتَابٍ  ، النَِّجادو َزْوِجي »:  َحَمائُِل السَّْيِف ، ولم يَُخّصِ

 ، وهو من أَحسن الكنايات. نَِجاُده ا إِذا َطالَْت طالَ تُريد ُطول قَاَمتِه ، فإِنه« النِّجادِ  َطِويلُ 

ادُ و اد:  ويَِخيُطهما ، وقال أَبو الهيثم (2)والِوَساد :  ، وعباَرة الّصحاح َمْن يُعَاِلج الفُُرَش والَوسائَد ويَخيُطهما:  كَكتَّانِ  النَّجَّ د الذي:  النَّجَّ  يُنَّجِ

 في َشْرحِ ابِن أَبي الَحِديد في نَْهجِ الباَلغة. البُيُوَت والفُُرَش والبُُسَط ، ومثلُه

ُل ما يَْخُرُج من:  النَّاُجودُ :  قال األَصمعيُّ و  :  إِذا بُِزَل َعْنها الدَّنُّ ، واحتَجَّ بقول األَْخَطل الَخْمر أَوَّ

ا  نــــــــــــَ لــــــــــــِ َ أَرححــــــــــــُ اح َّب بــــــــــــَ ُك هنــــــــــــُح ا املِســــــــــــــــــــــــــح َبلــــــــــــ َ  كــــــــــــَ

نح     و َع مـــــــــــــِ ا َتضـــــــــــــــــــــــــــَ اممـــــــــــــِ  وِدهـــــــــــــَ ارِي اَنجـــــــــــــُ  اجلـــــــــــــَ

  
ً  النَّاُجودو الَخْمُر الَجيِّد ، وهو ُمَذكَّر.:  وقيل أَو َجْفنَة أَو غيِرها  (3)ُكلُّ إِناٍء يُْجعَل فيه الَخْمُر من بَاِطيَة :  وهي البَاِطيَةُ ، وقيل إِنَاُؤَها:  أَيضا

هو :  النَّاُجود:  ُكلُّ إِناٍء يُْجعَل فيه الشَّراُب ِمن َجْفنٍَة أَو غيِرَها ، وعن الليثِ :  النَّاُجود:  هي الَكأُْس بِعَْينَِها ، وعن أَبي ُعبَْيد:  ، وقيل

اُووُق نَْفُسه ، وفي ِ  الرَّ  :  ، أَْي َراُووٌق ، واْحتَجَّ على األَصمعّيِ بقوِل َعْلقََمةَ « َخْمرٍ  نَاُجودُ  وبَْيَن أَْيِديِهم»:  حديث الشَّْعبِّي

َرُ  يف  ــــــــح َرقـ ــــــــَ تح تـ لــــــــ  ودِ  ــــــــَ اجــــــــُ ا  الــــــــنــــــــ  هــــــــَ قــــــــُ فــــــــِ  ُيصــــــــــــــــــــــح

ومُ     ثــــــــــــُ لــــــــــــح اِن مــــــــــــَ تــــــــــــ  َم اِبلــــــــــــكــــــــــــَ جــــــــــــَ يــــــــــــُد َأعــــــــــــح  َولــــــــــــِ

  
لُها من إِنَاٍء إِلى إِ :  يُْصِفقُها عِ « أَو»أَو إِناُؤَها ، بلفظ :  والقوُل األَخير هو األَكثر ، وفي بعض النُّسخ:  ناٍء لتَْصفَُو. قلتيَُحّوِ الدالَّة على تَنَوُّ

ْعفََراُن ، : النَّاُجودُ :  عن األَصمعيّ و الِخالِف ،  الدَُّم. النَّاُجودو الزَّ

ْحلِ و يُْنفَش به الصُّوفّ  ُعود اسمو تَُحثُّ بها الدَّابَّةُ َعلَى السَّْيِر ،و تُساق َعصاً َخِفيفَةٌ :  (4) كِمْكنََسةٍ  الِمْنَجَدةُ و وبُكّلٍ منهما  يُْحَشى به َحِقيبَةُ الرَّ

َر الحديث ْفق وال تَُضرُّ  يعني ِمن َشَجِر الَحَرِم لما الِمْنَجَدةِ و والقائمتَْينِ  الَمَسدِ  قَْطعِ  في وسلموآلهعليههللاصلىأَِذَن النبيُّ » فُّسِ فيها من الّرِ

 : ، كِمْنبَرٍ  الِمْنَجدُ و بأُصوِل الشَّجر.
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__________________ 
د وجَنُد أي ككتف ورجر.1)  ( قوله جنَِ
 والوسادة.:  ( الصحاح2)
ية من الزجاج عظيمة متأل من الباط:  الباطية هي إانء قير هو مّعرب وهو الناجود. ونقر عن التهذيب:  ابطية ا يف اللســــان مادة بطا:  ( قوله3)

 الشراب وتوضض با الشرب يغرفون منها ويشربون.
ُنحِجَدة»:  ( ضبطت يف التكملة4)

 ضبرت قلم.« امل
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ِرف عل  الواِدي ا ُهَذلِي ة ا اجلُبَـيحُر الصـــغريُ  ُشـــح
وصِ  املِنحَجدُ و  امل ُله من َحلحٌي ُمَكل ٌر ابلُفصـــُ  ِقاَلَدةٌ  وهو البَـيحتِ  تـَنحِجيد ا وَأصـــح

ض ِ يـََقُض َعَل  َموحضـــِ َياح َفِر الث دح ربحٍ أيحُخُذ من الُعُنِ  ِإىل َأســـح ُلٍؤ وَذَهٍب َأو قـََرنـحُفٍر يف َعرحِض شـــِ يحِف  جِنَادِ  أي النَِّجادِ  من ُلؤح الســـ 
 ا قاله أَبو سعيٍد الض ريُر. َمَناِجدُ  ج من الرُجِر وهي مَحَائُِله ا

 وفسََّره أَبو ُعبَْيد بما ذكْرنا.«. ِمن َذَهب فَنََهاها عن ذلك َمنَاِجدُ  (1)ى امَرأَةً تَُطوف بالبيِت عليها أَنّه َرأَ »:  وفي الحديث

دُ و بُ :  كُمعَظَّمٍ  ، الُمنَجَّ َب األُموَر وقاَسَها  الُمَجرَّ ِذ ، (2)، أَي الذي َجرَّ َدهو فعَقَلَها ، لُغَة في الُمنَجَّ  وَعلََّمه ، قال أَبو منصور َعَجَمهُ :  الدَّْهرُ  نَجَّ

دٌ  والذاُل الُمعجمة أَْعلَى. وَرُجلٌ :  ٌب ، وقد ُمنَجَّ َده ، بالداِل والذاِل َجِميعاً ، أَي ُمَجرَّ َب وَعَرَف ، وقد نَجَّ َدتْه الدْهُر إِذا َجرَّ  بَعِدي أُموٌر. نَجَّ

  وأََغاَث.أََعانَ :  فأَْنَجدَ  واستَغَاَث ، استَعَانَ :  الرجلُ  اْستَْنَجدَ و

 أَو َمَرٍض. قَوَي بَْعَد َضْعفٍ  الرجُل إِذا استنَجدَ و

 به. كاْستَْنَجدَ  وَضِرَي به ، اْجتََرأَ بْعَد َهْيبَةٍ :  َعلَْيهِ  استَْنَجدَ و

ِعدَّةٌ ، وذكَر منها  نُُجودٌ  ، قال األَصمعيُّ ، هي َمواِضعُ :  َكْبَكبٍ  نَْجدُ و ، بفتح فسكون ، َعْفرٍ  نَْجدُ و َخاٍل ، نَْجدُ و ، كأَِميٍر ، َمِريعٍ  نَْجدُ و

امرؤ :  في َظْهِرك إِذا َوقَْفَت بِعََرفَةَ ، قال (3)َطِريٌق بَِكْبَكٍب ، وهو الَجبَُل األَْحَمُر الذي تَْجعَلُه :  َكْبَكبٍ  نَْجدُ : و َعْفٍر ، قال نَْجدَ  الثالثةَ ما عدا

 :  القَْيِس 

مح قــــــــــَ  هــــــــــُ نـــــــــــح اِن مــــــــــِ رِيــــــــــقــــــــــَ ٍة فــــــــــَ لــــــــــَ َن َنــــــــــَح طــــــــــح ٌض بــــــــــَ  اطــــــــــِ

ازٌِع و     مح جـــــــــــَ هـــــــــــُ ـــــــــــح نـ ُر مـــــــــــِ دَ آخـــــــــــَ بِ   جنـــــــــــَح كـــــــــــَ ـــــــــــح ب  كـــــــــــَ

  
 :  َمِريعٍ  نَْجدِ  اسُم َعَشَرةِ َمواِضَع. وقال ابُن ُمْقبِل في نَْجدٌ :  ونقل شيُخنا عن التوشيحِ للَجالل

تح  عــــــــــَ لــــــــــَ دح طــــــــــَ اَء قــــــــــَ نح َد ــــــــــحَ ُر مــــــــــِ ذَكــــــــــ  ا تــــــــــَ  أَمح مــــــــــَ

َديح       جنــــــــــــَح
َ

اَب املــــــــــــ دح شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــٍض وقــــــــــــَ رِي اِدميُ مــــــــــــَ  قــــــــــــَ

  
 :  (4)وسيأْتِي في الُمْستدَرَكات. وأَنَشَد ابُن ُدَرْيٍد في ِكتاب الُمْجتَنَى :  قلت

يِن  ــــــِ ائ عـــــــَ تح  ــــــَ ابـــــــَ دح َأصـــــــــــــــــــــَ وا قـــــــَ ــــــُ ال قـــــــَ ــــــَ ُت فـ بَلـــــــح  ســـــــــــــــــــــَ

َن     رِيــــــــــــعــــــــــــًا وأَيــــــــــــح دُ مــــــــــــَ جــــــــــــح دُ  الــــــــــــنــــــــــــ  رِيــــــــــــضِ  جنــــــــــــَح  مــــــــــــَ

  

ا َدَر  ا   مــــــــــَ اَلٍ  فــــــــــَ نح هــــــــــِ ا مــــــــــِ ُن أَمــــــــــ  ائــــــــــِ عــــــــــَ   ــــــــــَ

ــــــــــــــضِ     ي ــــــــــــــِ ــــــــــــــن َرب ِر ب نح عــــــــــــــامــــــــــــــِ ُ َأوح مــــــــــــــِ ربِّ  خمــــــــــــــَُ

  
 :  بِِدَمْشقَ  وهو موضع العُقَابِ  نَْجد قال األَخَطل في:  في ُمْعَجم ياقوتو

ن و  ن  عـــــــــــَ دِ اَيمـــــــــــَ َرتح  جنـــــــــــَح اِب واَيســـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــَ  الـــــــــــعـــــــــــُ

بِ     جـــــــح رَاَء َداِر بـــين الشـــــــــــــــــ  ذح يـــُ  عـــن عـــــــَ ا الـــعـــِ نـــــــَ  (5) بـــِ
  

 في خبر أَبي ُجْنَدب الُهذلّي. ببالِد ُهَذْيلٍ  (6) الُودِّ  نَْجدُ و أَراد ثَنِيَّةَ العُقَاِب الُمِطلَّة على ِدَمْشق وَعْذَراء للقَْريَة التي تَْحت العَقَبَِة.:  قالوا

 بين َسْعد وَمَهّبِ الَجنُوِب. بِاليََماَمةِ  ، بفتح فسكون ، وادٍ  بَْرقٍ  نَْجدُ و

َ  نَْجدُ و  ٍء.بأَجأَ أَحِد َجْبلَْي َطيِّى ءٍ َجبٌَل أَسَوُد ِلَطيِّى:  أََجأ

 :  في ِشْعِر ساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّةَ الُهَذِليّ  ع:  الشََّرى نَْجدُ و

ًة  مـــــــــــــَ مـــــــــــــِّ يـــــــــــــَ دَ مـــــــــــــُ ُه  جنـــــــــــــَح رميــــــــــــُ َر  ال تـــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــ 

زَاُ  و     رِيـــــــــــقـــــــــــًا ال تــــــــــــَ تح طـــــــــــَ انـــــــــــَ اكـــــــــــَ ريُهـــــــــــَ  َتســـــــــــــــــــــــــِ
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يَّةٌ  النَّْجَدْينِ  اليََمِن ، وبَْين نَْجدِ  الِحجاز ُمتَِّصٌل بَِشماِلّيِ  نَْجدِ  الِحَجاز ، غيَر أَنَّ َجنُوبِيَّ  نَْجدِ  اليَمن غيرُ  نَْجدُ : و (7)وقال أَبو زيد  وُعَماَن بَّرِ

 :  ُمْمتَنِعَةَ ، وإِياه أَراَد َعْمُرو بن َمْعِد يَكِرَب بقوِله

ٍج هـــــــــــــــُ  وحَم  ـــــــــــــــَح زِيـــــــــــــــزًا يــــــــــــــــَ وا عـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ  ُم قــــــــــــــــَ

وحَم و     ٍد يـــــــــــــَ عــــــــــــح َن ســــــــــــــــــــــــــَ َة بــــــــــــح قــــــــــــمــــــــــــَ لــــــــــــح دِ عــــــــــــَ  جنــــــــــــَح

  
 :  وقال أَُميَّةُ  َوَضَح واْستَبَانَ :  نَاِجدٌ و نَْجدٌ  وهو يَْنُجد نُُجوداً  األَْمرُ  نََجدَ و

تح  ُروِن الـــــــــجي َمضـــــــــــــــــــــــَ اَء الـــــــــقـــــــــُ بـــــــــَ ـــــــــح َر  فـــــــــيـــــــــِه أَنـ ـــــــــَ  تـ

ِة و     امـــــــــــَ يـــــــــــَ ٍب ابلـــــــــــقـــــــــــِ يـــــــــــح اَر غـــــــــــَ بـــــــــــَ دُ َأخـــــــــــح جـــــــــــُ نـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

  
__________________ 

َة وعليها مناجدٌ »:  ( يف النهاية1)  واللسان فكاألصر. شرّية أي حسنة الشارة واهليئة.« رأ  امرأة َشريِّ
 وقاساها.:  ( التهذيب2)
  عله خلف  هر .:  ( معجم البلدان3)
 .«اجملتّب»( ابألصر 4)
 وما أثبت عن ديوانه ومعجم البلدان.« الشحب»( ابألصر 5)
 .«أَلحَوذَ »:  ( يف معجم البلدان6)
 قا  أبو زايد.( : جند اليمن)( يف معجم البلدان 7)
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 ، كذلك. يَْنُجُد نُُجوداً  الطريقُ  نََجدَ و

 معروف. الَوْرِد ، شاِعرٌ ُعْرَوةُ بُن :  نَْجدٍ  أَبوو

َكةً  النََّجَداتُ  وأَصحابُه من اليََماَمة َخاِرِجيُّ  من بني َحنِيفَة الَحنَِفيُّ  الَحُروِريّ  بُن عاِمرٍ  نَْجَدةُ و ، وهم قَْوُم من الَحُروِريَّة ، ويقال لهم  ، ُمَحرَّ

 ً  .النََّجِديَّةُ  أَيضا

 .(1) ُمنَاِجدٌ و نَِجيدٌ و نَِجدٌ و نَُجدٌ  رجل:  فاُلناً إِذا باَرْزتَه ِلقتَاٍل. وفي األََساِس  ناَجْدتُ :  ، ويقال الُمقَاتِل:  الُمنَاِجدُ و

 ال إِبِلٍ  َصاِحبِ  ِمنْ  ما»:  اإِلبلِ  زكاة في عنههللارضيفي حديث أَبي ُهريَرةَ و ، إِذا أَعانَه ، نَاَجَدهو أَْنَجَدهو نََجَده ، وقد الُمِعينُ :  الُمنَاِجدُ و

ي َواِدفَ  النََّواِجد أَْمثَالُ  أَْكتَافِها على ، َكانَتْ  ما أَْسَمنَ  الِقيَاَمةِ  يَْومَ  له بُِعثَتْ  إِال َحقَّها يَُؤّدِ ،  َطَراِئق الشَّْحم ، هي «َشْحماً تَْدُعونَه أَنتم الرَّ

يَْت بذلك الرتفاِعَها. نَاِجَدةٌ  واِحدتها  ، ُسّمِ

دَ  ، وقد العَْدوُ :  التَّْنِجيدو  ، نقلَه الصاغانّي. نَجَّ

ة التَّْزيِينُ :  التَّْنِجيدُ و مَّ  :  ، قال ذو الرُّ

ا  هــــــــــــَ َبســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح فِّ أَل َبن  راَِيَض الــــــــــــقــــــــــــُ ىت  كــــــــــــَ  حــــــــــــَ

يــــــــٌر و     لــــــــِ َر  ــــــــَح قــــــــَ بـــــــــح ِي عــــــــَ نح َوشــــــــــــــــــــــح يــــــــدُ مــــــــِ جــــــــِ نــــــــح  تـــــــــَ

  
دَ و ُزْخِرفَ »وفي حديث قُّسٍ   أَي ُزيِِّن. «نُّجِ

َده والتَّْجِريب في األُمور ، وقد التَّْحنِيكُ :  التَّْنِجيدُ و بَه. نَجَّ  الدْهُر إِذا َحنََّكه وَجرَّ

دُ و  في ِمثِْل الَجبَِل ، كاإِلنجاد. االرتفاعُ :  التَّنَجُّ

 : * ومما يستدرك عليه

 ً  ُشَجاعاً. نَِجيداً  صار:  فاْستَْنَجدَ  َكاَن َجبَانا

 .األَْنَجادِ و ْغَوارِ ساَر ِذْكُره في األَ :  أَْنَجدَ و وَغارَ 

 :  ، َمْوِضٌع في قول الشماخ نَْجَدانِ و

هــــــــــــــا  لــــــــــــــُ اِب وَأهــــــــــــــح نــــــــــــــَ ي اِبجلــــــــــــــَ لــــــــــــــِ وُ  وَأهــــــــــــــح  أَقــــــــــــــُ

نِ     َديـــــــــح جـــــــــح نـــــــــَ رَجِ  بـــــــــِ َو  أُمِّ َحشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ دح نـ عـــــــــَ ـــــــــح بـ ـــــــــَ  ال تـ

  
 َمِريعٍ. نَْجَدا:  ويقال له

، بالتحِريك  نََجدٍ  ، وهو َجْمع من ِعْنده بِأَْنَجادٍ  منها ، أَي بما َخَرَج ، وفي حديث عبد الملك أَنّه بَعََث إِلى أُّمِ الدَّْرَداءِ  نََجدَ  وأَْعطاه األَْرَض بما

 ، لمتَاعِ البَْيت من فُُرٍش ونَماِرَق وُستُوٍر.

 ْسِط والتَّْنِضيد.بالنَّْفِض والبَ  النُُّجود ، أَي كَصبور ، الذي يعالج النَُّجود:  وفي المحكم

ر النَّْجَدةو َمن ، وبه فُّسِ أَن :  نَْجَدتُها:  (2)قال أَبو عبيد  «وِرْسِلها نَْجَدتِها إاِلَّ َمْن أَْعَطى فِي»:  حديُث الزكاة حيَن ذَكر اإِلبلَ  ، بالفتح الّسِ

الحِ لها ِمن َربِّها تَْمتَنع به ، قال (3) [بها]تَْكثُر ُشحوُمها حتى يَْمنَع ذلك صاِحبَها أَن يَْنَحَرَها نَفَاَسةً  أَن ال :  وِرْسلُها:  ، فذلك بمنزِلة الّسِ

ار يَِصف اإِلبل ، وفَ   :  سََّره أَبو َعْمرويَكون لها ِسَمٌن فَيَُهوَن عليه إِعطاُؤها ، فهو يُْعِطيها على ِرْسِله أَي ُمْستَِهيناً بها ، وقال الَمرَّ

نح ِدايَ  ٌر اَل مــــــــــــــِ ــــــــــــــِ مح ِإب نح هلــــــــــــــَُ كــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  ٍت وملَح ت

ر    ائــــــــــِ ٍب غــــــــــرِي طــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــَ كح نح مــــــــــَ ورًا وال مــــــــــِ هــــــــــُ  مــــــــــُ

  

ٌة  ي ســـــــــــــــــــــــــــَ ٍر و  (4)خمـــــــــــــَُ رِّ رِســـــــــــــــــــــــــــح َدةٍ يف كـــــــــــــُ  جنـــــــــــــَح

رِ و     اقـــــــــــــِ عـــــــــــــَ
َ

ا يف املـــــــــــــ َواهنـــــــــــــُ ـــــــــــــح تح أَل ـــــــــــــَ رِف دح عـــــــــــــُ  قـــــــــــــَ
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ْسل:  قال دَّة ، وقال أَبو سعيد في قوله:  النَّْجَدةو الِخْصب.:  الّرِ من الَمغاِرم  (5)ما يَنُوُب أَْهلََها ِمّما يَُشقُّ عليهم :  «نَْجَدتَِها في»:  الّشِ

ياِت ، فَهِذه ْسل نَْجَدةٌ  والّدِ  (7) [النَّْجَدة ُدونَ ]هذا َويَْمنَح هذا وما أَْشبََهه  (6)، وهو أَن يْعِقَر  النَّْجَدةِ  ماُدوَن ذلَك من:  على َصاِحبها ، والّرِ

 :  ف جاِريَةً وأَنشَد ِلَطَرفَةَ يص

ا  هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ لـــــــــــــَ رحَف عـــــــــــــَ ُب الـــــــــــــطـــــــــــــ  َدةً حَتحســـــــــــــــــــــــــــَ  جنـــــــــــــَح

رّ     كـــــــــــِ بـــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــح
ُ
اِب امل بـــــــــــَ لشـــــــــــــــــــــــــ  ي لـــــــــــِ وحمـــــــــــِ قـــــــــــَ  اَي لـــــــــــَ

  
 :  َشقَّ عليها النََّظُر ِلنَْعَمتِها فهي َساِجيَةُ الطَّْرِف ، وقال َصْخُر الغَّيِ :  يقول

اَل  َرميٍح َرجـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ نح قـ ي مـــــــــــــــِ وحمـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ وح َأن  قـ  لـــــــــــــــَ

وين     عــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ نـ مــــــــــــــــــَ دةً لــــــــــــــــــَ اَل أَ  جنــــــــــــــــــَح  وح رِســــــــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 والعبارة أثبتت عن األساس.« رجر جند وجندة وجنود مناجد»:  ( ابألصر1)
 قا  أبو عبيدة.:  قا  أبو عبيد:  ( يف التهذيب2)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.3)
 ( املخّيسة هي املعّقلة يف معاقلها لتُنحر وُتطعم.4)
 عليه.:  ( التهذيب واللسان5)
ِقرَ »:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب6)  .«أعاره إايه للحمر أو للركوب:  أفقره بعريه أو انقته أو  هره»:  وهبامشه« يـُفح
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.7)
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 بِأَْمٍر َهيٍِّن. (1)أَي بأَْمر َشديٍد أَو 

.:  ِمْنَجادٌ  ورُجلٌ   نَُصوٌر ، هذه عن اللّحيانيَّ

ُجلَ  نََجدَ و الثِّقَُل ، ةالنَّْجدَ و  َغلَبَه.:  يَْنُجده نَْجداً  الرَّ

دَ و  :  َحلََف يَِميناً َغِليظةً ، قال ُمَهْلِهل:  تَنَجَّ

دَ  جــــــــــــ  نــــــــــــَ ُه  تـــــــــــــَ تــــــــــــُ نـــــــــــــح نــــــــــــًا فــــــــــــَبمــــــــــــِ فــــــــــــًا آمــــــــــــِ لــــــــــــح  حــــــــــــِ

ِذابَ و     كـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ وَن وي كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــرًا َأنح ي ِدي  ِإن  جـــــــــــــــَ

  
الثَّْدُي ، والبَْطُن تَْحتَه كالغَْوِر ، قاله في :  النَّْجدُ :  من ُجْملَة أَْيَماِن العََرب وأَْقَساِمَها ، قالواأََما ونَْجَدْيَها ما فَعَْلُت ذلك ، :  واستدرك شيُخنا

 الِعنَايَة في ُسوَرة البَلَد.

 الِحْلم. بِنَِجادِ  هو ُمْحتَبٍ :  ومن الَمجاز:  وفي األَساس

 الَحُروِرّي. نَْجَدة هو ابُن بَْجَدتَِها ، َذَهاباً إِلى اْبنِ :  ، أَي الَجاِهُل بها ، بخالف قوِلِهم نَْجَدتَِها ويقال ، هو ابنُ 

 أَسماٌء. نَْجَدةُ و ُمنَاِجدٌ و نَُجيدو ناِجدُ و

 يُْكنَي به عن الشَّيطاِن. النَّْجِديُّ  والشَّيخ

اد بن الَحَسن (2)وأَبو بكر أَحمد بن ُسلَْيَمان  ادٌ و يه َحْنبَليٌّ ُمْكثٌِر ، عن أَبي داوود وعبد هللا بن أَحمد بن حنبل وغيِرهما ،فَقِ  النَّجَّ َجدُّ أَبي  نَجَّ

اِديّ  بن إِبراهيم بن َسعد بن إِبراهيم بن (3)طالٍب ُعَمْير  اد النَّجَّ ْهِرّي ، فقيهٌ شافعيٌّ بَغداديٌّ ، رَوى عنه الَخِطيب. وبالتخفيف َعبَّاس  نَجَّ الزُّ

بن السائِب  نََجادو الِحْمِصّي ، نََجادٍ  األَْيِلّي ، ومحمد بن َغسَّان بن َعاقل بن النََّجادِ  الطََّرُسوِسّي ، ويونس بن يزيد بن أَبي ادٍ نَجَ  بن

، َرَوى أَبوه  ناِجدٍ  يعَةُ بنُ الفقيه ، َسِمع من أَصحاِب أَبي البَطّي ببغداد ، َوَربِ  نََجادٍ  الَمْخزوميُّ ، يقال له ُصْحبة ، وَداوود بن عبد الوهاب بن

 عن َعِلّيٍ.

ُدونَنَا ، أَي يُنَاِحُدونَنَا ُهمْ :  يقالو فيما يقال ، َعاَهَده أَي:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانيُّ  نَاَحَده:  [نحد] د  يَتَعَهَّ ، وقد َمّر ِذْكُر التَّعَهُّ

 واختالُف أَثِّمة اللغِة فيه وفي التعاهد في ع ه د.

ّم ، نُُدوداً و نَِديداً و ، بالفتح ، نَداًّ  ، من حّد َضَرب ، يَنِدُّ  البَِعيرُ  نَدَّ :  [ندد] وَذَهب على َوْجِهه  َشَرَد ونَفَرَ  ، إِذا نَادُّ  بالكسر ، وهو نَِداداً و ، بالضَّ

َذَهبَْت ُشُروداً فََمَضْت على ُوجوِهها ، وقال :  تَنَادَّتْ و اإِلبلُ  نَدَّت:  ، كقائٍم وقِيَاٍم ، وفي اللسان النَّاّدِ نَِدادٌ  داً ، كما في المصباح ، وجمعُ َشارِ 

 :  الشاعر

رًا ال  اِس أَمـــــــــح لـــــــــَ  الـــــــــنـــــــــ  َدادَ َقضـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــَ ُه  نـــــــــِ ـــــــــَ  ل

تـــــــــــَ     اَ  َواعــــــــــح يــــــــــثــــــــــَ َذ املــــــــــِ دح َأخــــــــــَ مح وقــــــــــَ هــــــــــُ نـــــــــــح َداعــــــــــَ  قــــــــــَ

  
، كما في المحكم وغيِره ، وهو َضْرٌب  ويكسر أَي معروف ، وعلى الفَتْح اقتصر الجوهريُّ والفَيُّوميُّ وغيُرهما ، ِطيٌب م:  ، بالفتح النَّدُّ و

ن به ، وفي الّصحاح يِب يَُدخَّ ُر به :  من الّطِ هو َضْرٌب من الدُّْخنَة ، وقال :  هو الغَاِليَةُ ، وقال اللّيث:  ، وقال جماعةٌ  (4)أَنه ُعوٌد يُتَبَخَّ

مخشريُّ في ربيع األَبرار ي بالِمْسك والعَْنبَِر والبَاِن ،َمصنُوٌع ، وهو العُوُد الُمطَ  : النَّدُّ :  الزَّ :  ، قال أَبو عمرو بن العالءِ  العَْنبَرُ  هو أَو رَّ

ًّ َصِحيحاً ، ق النَّدَّ  ال أَْحَسب:  أَنه ليس بِعَربِّيٍ ، وقال ابُن ُدريد:  الفَتِيُق. وفي الّصحاح:  العَْنَدُم ، وللِمْسك : ، وللبَقَّمِ  النَّدُّ  يقال للعَْنبَرِ  ال َعَربيا

ِة اللُّغَِة َصِريٌح في أَنه عربيٌّ ، وقد جاَء في كالم العَرب القَُدَماِء ، وأَنشد لألَْحَوص  :  شيُخنَا ، وكالُم كثيٍر من أَئمَّ

اُر  ـــــــــنـــــــــ  ِت ال ـــــــــ  ب ـــــــــًا شـــــــــــــــــــــــَ ن َدَة َوهـــــــــح ـــــــــح ي لـــــــــَ نح جـــــــــُ  أَمح مـــــــــِ

ارُ و     تــــــــــــَ ِر َأســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــح الِم الــــــــــــلــــــــــــ  نح  ــــــــــــَ ا مــــــــــــِ  ُدوهنــــــــــــََ

  

دِّ  َدتح ابلــــــــــنــــــــــ  تح أُوقــــــــــِ بــــــــــَ رتح ِإذا خــــــــــَ عــــــــــَ تـــــــــــَ   واســــــــــــــــــــــــح

ارُ و     فـــــــــــَ رٌت وَأ ـــــــــــح َرهـــــــــــا ُقســـــــــــــــــــــــــح طـــــــــــح نح عـــــــــــِ كـــــــــــُ ـــــــــــَ  ملَح ي

  
 :  وقال العَْرِجيّ 
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ِر  مـــــــــــــح وُن اجلـــــــــــــَ تـــــــــــــُ ب  مـــــــــــــُ دِّ ُتشـــــــــــــــــــــــــــَ  َلرًَة  اِبلـــــــــــــنـــــــــــــ 

ضُ و     اطــــــــــِ رحُف ســــــــــــــــــــــــَ ِديِّ فــــــــــالــــــــــعــــــــــَ نــــــــــح رَبِ اهلــــــــــِ نــــــــــح  اِبلــــــــــعــــــــــَ

  
ب ، :  قلت:  ثم قال ب الُمَولَّد ، وهو الذي ووجوُده في كالِم الفُصحاِء ال يُنَافِي أَنّه ُمعَرَّ وكأَّن الُمْعتَِرضين على الَجْوَهِرّي فَِهُموا ِمن الُمعَرَّ

 ال يُوَجد في كالم العََرِب ألَنه استعَملَه الُمَولَّدوَن بعَد العَرِب.

. ينٍ األََكَمةُ العَظيمةُ من طِ  النَّدُّ و في السََّماِء لُغَةٌ يَمانِيَة. التَّلُّ الُمْرتَِفع:  النَّدُّ و  ، وهذا أََخصُّ من التَّّلِ

__________________ 
 .«وأبمرٍ »:  ( يف التهذيب1)
 سلمان.:  ( اللباب2)
 .«عمر»:  ( يف اللباب3)
 ( مل ترد العبارة يف الصحاح ؛ وهي مثبتة يف املصباح.4)
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 أَظنُّه من َعَمِل َصْنعَاَء ، قاله ياقوت. ِحْصٌن باليََمنِ :  نَدٌّ و

:  ءِ الشيْ  نِدُّ :  والِمثِْل ، ونقََل شيُخنَا عن القاِضي زكِريّا َعلَى البيضاِويّ  النِّدِّ  ، وظاِهُره تََراُدفُ  أَْنَدادٌ  ج والنَِّظيُر ، الِمثْلُ :  كسربال النِّدُّ و

 النِّدُّ :  ما يَُسدُّ َمَسدَّه. وفي المصباح:  ءالشي نِدُّ  : غيرهٍء كان. فالنِّدُّ أَخصُّ ُمطلقاً ، وقال ُمشاِرُكه في أَّيِ شيْ  : ُمَشاِرُكه في الَجْوَهر ، وِمثْلُه

 :  ، قال لَبِيدٌ  نَدائِدُ  ج ، النَِّديد مثلُ  النَِّديَدةُ و .النَِّديد نَُدَداءُ  جو ، كِحْمل وأَْحَماٍل ، أَْنَدادٌ  إاِل ُمَخاِلفاً ، وجمعُه النِّدُّ  ، وال يكون كالنَِّديدِ  الِمثُْل ،: 

يـــــــــح  كـــــــــَ َدرِي  لـــــــــِ نـــــــــح وَن الســـــــــــــــــــــــ  كـــــــــُ ِديـــــــــَديت  (1)اَل يـــــــــَ  نـــــــــَ

او     مــــــــــَ اعــــــــــِ مــــــــــَ ومــــــــــًا عــــــــــَ مــــــــــُ َوامــــــــــًا عــــــــــُ َر أَقـــــــــــح عــــــــــَ  َأجــــــــــح

  
 ِء الذي يَُضادُّه في أُموِره، بالكسر ، وهو ِمثُْل الشيْ  نِدٍّ  هو َجْمعُ :  قال ابُن األَثِير« (3)واألَْصنَاَم  األَْنَدادَ  وَخلَعَ » (2)وفي كتابه ألَُكْيِدَر 

ْبه ، وقوله:  النِّدُّ  : ، تَعَالى هللاُ عن ذلك. وقال األَخفشُ  (ِمْن ُدوِن هللِا آهِلَةً )، أَي يَُخاِلفُه ، ويُريد بها ما كانوا يَتَّخذونه  يُنَادُّهو دُّ والّشِ :  الّضِ

يقال للرجل إِذا َخالَفََك فأََرْدت َوْجهاً :  ، أَي ِمثْلُه وِشْبُههُ ، وقال أَبو الَهْيثم نَِديَدتُهو نَِديُدهو فالنٍ  نِدُّ  وأَْشبَاهاً ، ويقال أَي أَْضَداداً  (4) (أَْنداداً )

ه ي فاَُلنٌ :  تَْذَهُب به ونَاَزعك في ِضّدِ ُمْستَِقلٌّ من ذلك بِِمثِْل ما تَْستَِقلُّ به. قال  (5)، للذي يُِريُد ِخاَلَف الَوْجِه الذي تُِريُد وهو  نَِديِديو نِّدِ

 :  َحسَّان

ُه  َت لــــــــــــــــــَ وُه وَلســــــــــــــــــــــــــــــــح جــــــــــــــــــُ دٍّ َأهتــــــــــــــــــَح نــــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــــِ

َداءُ     ا الــــــــــــــــفــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ ريحِكــــــــــــــــُ ا خلــــــــــــــــَِ مــــــــــــــــَ ر كــــــــــــــــُ  َفشــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
:  يُقَال:  واألُولَى الصواُب وهو مأْخوذ من قَْوِل ابن ُشَمْيٍل قال« هو»، وفي بعض النسخ  وهي ٍء ِمن َمعانيه ،أَي لَْسَت له بِِمثْل في شيْ 

 وال َختَُن فاُلٍن فَتَُشبِّهَها به. فاُلنٍ  نِدُّ  (6) وال يُقَال:  ، وَختَنُها ، وتِْربُها. قال فاُلنَةَ  نِدُّ  فاُلنَةُ 

ح بِعُيُوبِهِ :  تَْنِديداً  به نَدَّدَ و ُجلِ  نَدَّْدت:  ، قال أَبو َزيدٍ  أَْسَمعَه القَبِيحَ :  به نَدَّدَ و ون في النَّْظِم والنَّثْر، يك َصرَّ ْعُت به تَْسِميعاً ،  تَْنِديداً  بالرَّ ، وَسمَّ

ْعَت به. ْرتَه وَسمَّ  إِذا أَْسَمْعتَه القَبِيَح وَشتَْمتَه وَشهَّ

 .نَِدادٌ  ، وَجْمعُه نَادٌّ  البَِعيُر فهو نَدَّ  اِطَق ِمن الماِل ، إِذ تَقدَّمكأَنه يَْعنِي النَّ  ، أَي ِرْزقٌ  نَادٌّ  ليس له يقالو

َكةً  نََددٌ  إِبلٌ و قَةٌ  كَرفٍَض ، اسٌم للَجميعِ ، أَي ، ُمَحرَّ  .نَدََّدَهاو أَنَدَّها قدو ، ُمتَفَّرِ

قُوا في ُكّلِ َوْجهٍ  ، إِذا (7)وفي بعض النُّسخ بالياِء التحتيِة بدل الُمثَنَّاة  تَنَاديدَ و أَنَاديدَ  َذَهبُوا يقالو  :  ، قال يَنَاِديدُ و أَنَاِديدُ  وكذلك َطْيرٌ  تَفَرَّ

ىَت  ُروَن مــــــــــــَ ظــــــــــــُ نــــــــــــح ٍر يـــــــــــــَ جــــــــــــح ُر حــــــــــــُ ا َأهــــــــــــح َبلــــــــــــ َ  كــــــــــــَ

ريحٌ     ارِجـــــــــــــــًا طـــــــــــــــَ يِن خـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ َروح اِديـــــــــــــــدُ يــــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ

  
ُق والتَّ :  التَّنَادُّ و َي يوم القيامة نَافُُر ، ومنهالتَّفَرُّ يَ ْوَم التَّناِد. يَ ْوَم تُ َولُّوَن ):  ، لما فيه من االنِزَعاجِ إِلى الَحْشِر وفي التنزيل التَّنادِ  يَْومَ  ُسّمِ

اُء على تَْخِفيف الدالِ :  قال األَزهريُّ  (8) (ُمْدِبرِينَ  ّحاُك وحده :  ، وفي التهذيب ابُن َعبَّاٍس وَجَماَعةٌ  أَي بالتشديد َوقََرأَ به القُرَّ وقََرأَ الضَّ

 ، إِذا َشَرَد ، قال. نَِداداً  البعيرُ  نَدَّ  هو من:  بالتشديد ، قال أَبو الَهيثم« التّنَادِّ  يَْومَ »

ِة قَِراَءةِ َمن قََرأَ بالتشديِد  إِذا  نََدا:  ونقل شيُخنَا عن العناية أَثناَء ُسوَرةِ َغاِفر أَنه يقال (يَ ْوَم تُ َولُّوَن ُمْدِبرِينَ ):  قوله (9)والدليُل على ِصحَّ

به  التَّنَادِ  ويوم النَّاِدي اْجتََمع ، ومنه ق ، وَصوَّ ّدِ مما َذَكَره الُمَصنِّف. إِذ يكون الَمْعنَى على ذلك. يوم االْجتَِماعِ ال التَّفَرُّ ، فَجعَلَه على الّضِ

ِل هذا  (يَ ْوَم التَّنادِ ) : وأَما قَِراَءة من قََرأَ :  هذا من غرائِِب التفسيِر ، وقال ابُن ِسيدهو:  َجماَعةٌ. انتهى. قلت فيجوز أَن يَُكوَن ِمن ُمَحوَّ

ل للياِء ِلتَْعتَِدَل ُرُءوس اآلِى   .(10)الباِب فحوَّ

__________________ 
 ( السندرّي اسم شاعر.1)
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ممنوع من الصرف ا وكتب هبامشه يف املصباح وتصغري األكدر :  وله ألكيدر قا  الزرقاين عل  املواهبق»( كذا ضبطت يف اللسان ا وهبامشه 2)
 أكيدر ا وبه لي ا ومنه لي أكيدر صاحب دومة اجلند .

 وَخلحِض االنداِد واألصناِم.:  ( ضبطت العبارة عن النهاية ا ويف اللسان3)
 .(9)( وسورة فصلت 8)( وسورة الزمر 22)( وسورة سبب 20)ابراهيم  ( وسورة165و )( 22)( وردت يف سورة البقرة 4)
 حتريف ا ويف التهذيب يستقر بد  مستقر.« تريدر هو»:  ( عن التهذيب ا وابألصر5)
 فالنة نّد فالن.:  وال يقا :  ( يف التهذيب6)
 ( وهي رواية اللسان والتكملة والتهذيب.7)
 .33و  32( سورة غافر اآيتان 8)
 ( يعين بتشديد الدا .9)
و وز أن يكون من النداء فحذف الياء أيضــــــــاً ملثر ذلك ا ه وهو بقية عبارة ابن ســــــــيده :  قا  يف اللســــــــان»:  ( هبامش املطبوعة املصــــــــرية10)

 .«املذكورة يف الشارح
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 .وسلموآلهعليههللاصلىَمِدينَة النَّبّيِ  مهي اس:  قيلو ، نقله الصاغانيُّ ، ع:  كَجْعفَرٍ  يَْنَددُ و

 ، كما قاله أَبو الَهْيثَِم ، وتقدََّم. النِّدُّ  ، ومنه أُِخذ َخالَْفتُه:  نَاَدْدتُهو

 : * ومما يستدرك عليه

 َشُروٌد.:  نَُدودٌ  نَاقَةٌ 

 .نَدَّ :  َشذَّ هذا ، وال يقول : ٍة في االستعماِل ، أاَل تََرى أَن ِسيبوْيِه يقولَشذَّْت ، وليسْت بِقَِويَّ :  الَكِلَمةُ  نَدَّتِ :  قال بعُضهم:  وقال الفارسيُّ 

 َرْفُع الصَّوِت.:  التَّْنِديدو

 : الُمبَالَُغ في النَِّداِء ، قاَل َطَرفة:  من األَصواتِ  الُمنَدَّدو

ٍ  َخِفيٍّ أَوح ِلَصوحٍت   (1) ُمَند دِ هِلَجح
قال « م ن د»ولم أَجعْله من باب َمْهَدٍد لعَدِم :  وأَُراه َجَرى في فَّكِ التضِعيِف َمْجَرى َمْحبٍَب ِللعَلَميَّة ، قال:  بَلٌَد ، قال ابُن ِسيَده (2) َمْنَددُ و

 :  ابُن أَْحَمر

ا و  َبلــــــــــ َ وٌم كــــــــــَ ــــــــــِه ُرســــــــــــــــــــــــُ ي كــــــــــِ ــــــــــح ب ــــــــــَ خ تـ ــــــــــح ي ــــــــــلشــــــــــــــــــــــــ   ل

ا     هــــــــــَ رَاَوحــــــــــَ ــــــــــَ ِن أَرحَواُح  (3)تـ َريــــــــــح َددِ الــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــح نــــــــــح  مــــــــــَ

  
. وقال الصاغانيُّ  النَّْردُ :  [نرد] بٌ  فارسي ،:  ٌء يُْلعَب به ، قال ابُن ُدَرْيد، معروف ، شي مِ  هو:  ، أَهمله الجوهريُّ ، واْختُِلف في  ُمعَرَّ

ْطَرْنج ، فقيل إِضافَةً له إِلى  النَّْرَدشير ولهذا يُقَاُل له من ُملوِك الفُْرِس ، وَضعَه أَْرَدِشيُر بُن بَابَكَ :  واِضعه ، كما اْختُِلف في واِضع الّشِ

اسٌم أَعجميٌّ  النَّْردُ :  ، وقال ابُن األَثير «لَْحِم اْلخْنِزير وَدِمه فكأَنََّما َغَمَس يََده في بالنَّْرَدِشيرِ  َمن لَِعبَ »في الَحديث  واِضِعه ، وقد ورد هكذا

ب ، وِشير بمعنى ُحْلو ِشير بمعنى ُحْلٍو َوَهٌم ، بل ِشير هو األََسد إِذا َكانَت الَكْسَرةُ :  وهكذا نقلَه ابُن َمْنُظوٍر وَشْيُخنا ، وقوله:  قْلت:  ُمعَرَّ

خون في َسببِ ُمَمالَةً ، وإِذا كانت خاِلصَ   ةً فمعناه اللَّبَن ، وأَما الذي َمعناه الُحْلُو فإِنما هو ِشيرين ، كما هو َمْعُروٌف ِعْنَدهم ، وقد َذَكر الُمؤّرِ

ه وهو َصِغيٌر وتََركه ولم يَأُْكْله ، وقيل  الت.ِلشجاعتِه ، فََراِجع الُمَطوَّ :  تَْسميَتِه أَْرَد شيَر ُوُجوهاً ، منها أَن األََسَد َشمَّ

ْنُد عند أَْهِل البَْحَريِن ِشْبه:  في التهذيب في ترجمة رندو ِمن ُخوِص النَّْخِل ثم يَُخيَُّط  (4) ُجَواِلق واِسع األَْسفَِل َمْخُروط األَْعلَى يَُسفُّ  الرَّ

بُ  ً  ويَُضرَّ ً م ، جمع َشِريٍط كقُُضٍب وقَِضيب ، أَي َمْفتُولَة (5)، بضّمتين  بُِشُرطٍ  تَْضِريبا ى بعًُرى  ن اللِّيِف حتَّى يَتََمتَّن ، فيقُوم قَائما ، ويُعَرَّ

َطب أَيَّاَم الِخَرافِ  َوثِيقةٍ  ، وكأَنَّه َمقلُوٌب ،  النَّْرد:  ورأَيُت َهَجِريًّا يقول:  ، بالكسر ، يُْحَمُل منه َرْنَداِن على الَجَمِل القَِوّيِ ، قال يُْنقَُل فيه الرُّ

  أَيضاً.القَْرنَةُ :  ويقال له

 ِطاَلٌء ُمَركٌَّب يُتََداَوى بِِه.:  النَّْردُ و

ً  َرَوى ، كأَنّه ِللَِعبِه به ، النَّْرد ، نُِسب إِلى النَّْرِديُّ  َعبَّاسٌ و شيدِ  َخِليفَِة المؤمنينَ  عن حديثا تَه ، هكذا َذكَره  هاُروَن الرَّ العَبَّاِسّيِ ، أَناَر هللا ُحجَّ

 الحافِظ في التَّْبِصيِر.

الَّةَ  نََشدَ :  [نشد] ً و نِْشَدةً و ، بفتح فسكون ، نَْشداً  الضَّ فَها ، إِذا ، بكسرهما نِْشَدانا د  َطلَبََها وَعرَّ ، هكذا في الُمحكم ، وقال ُكَراع في الُمَجرَّ

الَّةَ  نََشْدتُ :  يقال : وابُن القَطَّاع في األَفعال ْفتَُها ، ِضدٌّ ، وقاله أَبو ُعبَْيٍد في الغَِريب الُمَصنّف ،:  الضَّ  :  بَيت أَبي ُدَوادٍ  أَنشدو َطلَْبتَُها ، وَعرَّ

ا اسح و  مــــــــــــــــــَ ااًن كــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــُخ َأحــــــــــــــــــح  ُيصــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ضَ     وحِت متــــــــــــــــــََ ر  ِلصــــــــــــــــــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــــــِ
ُ
دح  امل  اَنشــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ف ، قال األَصمعيُّ  النَّاِشدِ  ويقال في:  ، قال يَْنُشُده ٌء فهو، أَي َضلَّ له َشيْ  (6)أََضلَّ  ب :  إِنَّه الُمعَّرِ ِمن  (7)وكان أَبو َعمِرو بُن العاََلِء يَتَعَجَّ

 : قَْوِل أَبي ُدَوادٍ 

 اَنِشدح ِلَصوحِت  (8) [كما استمض املِضر  ]
__________________ 
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 : ( ديوانه وصدره1)
 صادقتا لِض التوج ِ  للس َر و 

َمنحَدٌد وهو من ِنّد يِنّد بكســر النون ألنه الزم فاســم املكان منِدد بكســر الدا  قياســاً ا إال أننا هكذا وجدانه مضــبوطاً يف :  ( يف معجم البلدان2)
 ابليمن كثري الرايح شديدها.النسخ. وهو اسم مكان 

 وما أثبت عن اللسان والضبرت منه.« ترواحها»( ابألصر 3)
 نسجه.:  ( سف اخلوص4)
 بسكون الراء ا ضبرت قلم. (رند)( كذا ابألصر واللسان والتكملة والقاموس ا وضبطت يف التهذيب 5)
 .«املضّر من أضر:  أن يقو قوله أضر إخل كذا يف اللسان ا والظاهر »:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 يعَجُب.:  ( التهذيب واللسان7)
 لقو  انشد.:  ( زايدة عن التهذيب واللسان ا ويف التهذيب8)
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ى بذلك ، وأَ  يَْنُشُدها أَيضاً َرُجالً قد َضلَّْت َدابَّتُه فهو بالنَّاِشدِ  هذا ، وغيُره أَرادَ  (1)أَْحَسبُه قال :  قال ا لَْيُث أَي يَْطلُبها ِليَتَعَزَّ الُمَظفّر  (2) [بن]مَّ

َف في هذا البَيِت ، قال:  الناِشدَ  فإِنه َجعل ف َجميعاً ، وقال ابُن ِسيده : الناشدُ  وهذا ِمن َعِجيب كالِمهم أَْن يَكون:  الُمعَّرِ :  الطالُب والُمعَّرِ

ف وقيل الطَّاِلب ، ألَن :  في بَْيِت أَبي ُدَوادٍ  الناِشد ى به ، وهذا كقَولهمالُمعَّرِ  الثْكلَى تُِحبُّ الثَّْكلَى.:  الُمِضلَّ يَْشتَِهي أَن يَِجَد ُمِضالًّ ِمثْلَه ِليَتَعَزَّ

ً  نََشدَ و بِّّيِ أَنه قال َمْعِرفَةً  ، بتخفيف الراِء ، َعَرفَه:  فاَُلنا ن الا : َزَعُموا أَّن امرأَةً قالْت البنَتِها:  ، وُرِوَي ، عن الُمفَضَّل الضَّ  ْحفَِظي بَْيتَِك ممَّ

 أَي ال تَعِرفين. تَْنُشِدين

ً  نََشدَ و وقد أَطلَقَه المصنُِّف ، وقَيََّده األَْكثَُر من النحاةِ واللُّغَِويِّين بأَن فيه مع اليَميِن استعطافاً.:  ، قال شيُخنَا اْستَْحلَفَ :  باهللِ  نََشدَ و :  نَْشداً  فاَُلنا

ِحم ، وتقول نََشْدتُك:  فاُلٌن فاُلناً إِذا قال نََشد يَْنُشد:  قال الليثُ :  في التهذيب أَْي سأَْلتُك باهلِل. ، هللا نََشْدتُكَ :  قال له  هللا. ناَشْدتُك:  باهلل والرَّ

ً و نَْشَدةً  هللاَ  نََشْدتُك:  وفي المحكم  أَْستَْحِلفُك باهلل.:  باهلل إِالَّ فَعَْلتَ  أَْنُشُدكو استَْحلَْفتُك باهلل. : نِْشَدةً نِْشَدانا

 هللا وباهلل ، أَْنُشُدكو هللا نََشْدتُك:  ، يقال َحلَّفَه:  ، بالكسر نَِشاداً و نَاَشَده ُمنَاَشَدةً  باهلل ، وقد أَْنُشُدكَ  أَي ، أَي بفتح الدال هللا ، بالفتح نَْشَدكَ و

ً و نََشْدتُه نِْشَدةً و ْقَسْمُت عليك ،هللا وباهلل ، أَي سأَْلتُك ، وأَ  ناَشْدتكو ا ألَنّه بمنزلِة َدَعْوُت ، حيث  ُمنَاَشَدةً و نِْشَدانا ، وتَْعِديَتُه إِلى َمْفعوليِن إِمَّ

نُوه َمْعنَى َذكَّْرت ، قال:  هللا ، وباهلِل ، كما قالوا نََشْدتُكَ :  قالوا باهلل فَخَطأٌ ، وقال ابُن األَثير  أَْنَشْدتُك فأَّما:  َدَعْوتُه زيداً وبَِزيٍد ، إِال أَنهم َضمَّ
ا النِّْشَدة:  (3)  ، فقيل إِنه َحَذَف منها التاَء وأَقاَمَها ُمقَاَم الِفْعِل ، وقيل هو بِناٌء ُمْرتََجٌل ، كِقْعَدك هللا ، وَعْمَرَك هللا ، قال نِْشَدك َمْصَدٌر ، وأَمَّ

:  به ، قال (5)، ولكن زَعم الَخليُل أَن هَذا تَْمثِيٌل تُمثَِّل  (4) بِنِْشَدكَ  هللا ، وإِن لم يُتََكلَّم نِْشَدكَ  َك هللا ، بمنزلةِ قولُهم َعْمَرَك هللاَ وقِْعدَ :  ِسيبويهِ 

َوايَة عن َف الّرِ اِوَي قد َحرَّ هللا ، وُوِضَع الَمْصَدُر َمْوِضعَه ُمَضافاً ِإلى الكاف الذي  أَْنُشُدك فُحِذف الِفْعُل الذي هو (7)هللا  (6) نَْنُشُدكَ  ولعلَّ الرَّ

ل ، كذا في اللساِن. وفي التوشيح ن َمْعنى  نََشْدتُك : كان مفعوالً أَوَّ هللا ، ثاُلثِيًّا ، وَغلَط َمن ادََّعى فيه أَنه ُربَاِعيٌّ ، أَي أَسأَلُك باهلل ، فُضّمِ

ُرك ، بحذف الباِء ، أَي أَُذكِّ   ُرك رافِعاً نِْشَدتي ، أَي َصْوتِي ، هذا أَْصلُه ، ثم اْستُْعِمل في ُكّلِ َمطلوٍب ُمَؤكٍَّد ولو بال َرْفٍع. ونقل شيُخنَا عنأَُذّكِ

بِّيِ ، كقولهم في الباُء هي أَْصُل الُحُروف الخافِضة للقََسم ، ولها على َغْيِرَها َمَزايَا ، منها استعمالَُها في القََسِم الطَّلَ :  َشْرحِ الكافِيَة

ٍن عن الباِء ، هللا أَو باهلِل ، بمعنى َذكَّْرتُك هللاَ ُمْستَْحِلفاً ، ومثله َعَمْرتَُك هللاَ معنًى واستعماالً ، إِال أَن َعَمْرتُك ُمْستَغْ  نََشْدتُك:  االستعطاف

نا َمعنَى استَْحلَْفت َمْخُصوَصْيِن بالطَّلِب ،  (8) [هللا]أَْلت سَ :  طلَْبُت ِمْنَك باهلِل ، وأَصُل َعَمْرتُك هللا:  هللاَ  نََشْدتُك وأَْصلُ  تَْعِميَرك ، ثُّم ُضّمِ

ٌء هللا َطلَْبُت ، إِيما نَشْدتُك في قوله وأَْصلُ :  والُمْستَْحلَف عليه بَْعَدهما ُمَصدٌَّر بِإاِلَّ أَو بَِما بمعناها ، أَو باستفهاٍم أَو أَْمٍر أَو نَْهيٍ ، قال شيُخنَا

ح به غيُره ، وفي المشارِق للقَاِضي ِعيَاض نََشدَ  إِلى أَنّه مأُْخوذٌ من ْوِت ، ومنه اإِلنشاد أَْصلُ :  الضالَّةَ إِذا َطلَبََها ، وَصرَّ  إِنشاد َرْفُع الصَّ

ْعر ، ا تقدَّم ، أَي سأَْلُت هللا بَِرْفعِ َصْوِتي ، ومثل هذا هم:  َذكَّْرتُك باهلل ، وقيل:  معناه سأَْلتُك باهلل ، وقيل (9) ناَشْدتُكو هللا ناَشْدتكو الّشِ ا ِممَّ

الَّةَ  أَْنَشدَ  في المحكمو اآلِخِر قوُل الَهَرِوّي ُمْقتَِصراً عليه فََها:  الضَّ ال يُْختَلَى »:  وفي الحديث في َحَرم َمّكة واْستَْرَشَد َعْنَها ، ِضدٌّ  ، َعرَّ

 .«ِلُمْنِشدٍ  إِالَّ َخاَلَها ، وال تَِحلُّ لُقََطتُها 

ف ، قال:  الُمْنِشد : قال أَبو ُعبَْيد الّةَ إِذا َطلَْبتُها ، نََشْدتُ :  ، وحَكى اللِّحيانيُّ في النوادر الناِشدُ  والطاِلُب هو:  الُمعَّرِ ،  نََشْدتُهاو أَْنَشْدتُهاو الضَّ

ْفتها ، قال  أََشْدت:  ويقال:  بغير أَِلٍف ، إِذا َعرَّ

__________________ 
 : أحسبه قا  ا هو أو غريه ا أنه قا :  ( يف التهذيب1)
 منه.« ليث»( زايدة عن التهذيب ا وسقطت كلمة 2)
َدَ  ويف حديث أيب قوله : وقا  ابن األثري اخل عبارة اللسـان :»( هبامش املطبوعة املصـرية : 3)  سـعيد أن األعضـاء كلها تكّفر اللسـان تقو  : ِنشـح

 «.َ  فينا. قا  ابن األثري اخل
 .«بفتح الدا  عل  ا كاية»:  ( هذا ضبرت اللسان ا بفتح الدا  ا هبامش املطبوعة الكويتية4)
 مَتث ر.:  وضبطت يف النهاية« ميثر»( عن اللسان وابألصر 5)
 .«د   نش»( عن النهاية ا وابألصر 6)
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أو أراد سيبويه واخللير قّلة جميئه يف الكالم ال عدمه أو مل يبلغهما جميئه يف ا ديث :  ويف اللسان بعد هذه العبارة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
 ويف النهاية فكاللسان.« .. ا فحذف الفعر

 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.8)
 «وانشدتك   ونشدتك قوله وانشدتك   وانشدتك ا لعله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
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يُدها ِإشـــاَدًة ِإَذا َعر فحتَها ا وقا  اأَلصـــمعيّ  الَّة ُأشـــِ َت به ا ضـــال ًة كانتح أَو ُكر  شـــيح :   الضـــ  دح وحَتك فقد َأشـــَ ٍء َرفـَعحَت به صـــَ
َُجر د ا وابُن الَقط اع يف 

َها ا وقا  ُكراع يف امل هُتَاو  : األَفـحَعا َغريح  َعر فـحُتها ال َغريحُ.:  ا ابألَلف أَنحَشدح
ْعرَ  أَْنَشدَ و  ورفَعه وأََشاَد بِذْكِره ، كنََشَده. قََرأَه:  الّشِ

 بنا ، أَي يَْهُجونا. يُْنِشدُ  هذا َجِريرٌ :  وفي الَخبَر أَّن السَِّليِطيِّين قالوا ِلغَسَّان َهَجاُهْم.:  بِِهم أَْنَشدَ و

ً  أَْنَشدَ :  اَشُدواتَنَ و  :  ، وأَّما قوُل األَعشى بعُضهم بعضا

ًة  مــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح دُِّر نــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــَ ِرمٌي ال يــــــــــــــــــُ  َريبِّ كــــــــــــــــــَ

دَ ِإَذا و     وشــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــُ ــــــــــــُ ارِِ   تـ هــــــــــــَ
َ

َدايف املــــــــــــ  أَنحشــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، بالَكْسرِ  النَّشَدةُ ]و، أَي ُسئل ،  نُِشدَ  ي َمْوِضعف« تُنُوِشدَ »و يعني النُّْعماَن بن الُمْنِذر ، إِذا ُسئل بَِكتِْب الَجَوائِز أَْعَطى ، :  (1)قال أَبو ُعبَْيَدة 

َف يَْرفَُع َصوتَه  (3)ِلَرْفعِ  ناِشدٌ  وإِنما قيل للطَّاِلب:  قال أَبو منصور َرْفُع الصْوتِ :  النَِّشيدو (2) [الصَّْوت:  َصْوتِه بالطَّلَِب ، وكذلك الُمعَّرِ

ى  ْوِت ، وقولهم إِنشادُ  ، ومن هذا ُمْنِشداً  (4)بالتعِريف يَُسمَّ ْعِر ِإنما هو َرْفُع الصَّ ِحم معناه نََشْدتُك الّشِ َطلَْبُت إِليك باهلل وبَِحّقِ :  باهلِل وبالرَّ

ِحِم بَِرْفعِ  تِي ، قال ، أَي َصوْ  نَِشيِدي الرَّ
 ، أَي َصْوتِي بَِطلَبِها. نَِشيدي الضالَّةَ ، أَي رفَْعتُ  نََشْدت:  وقولهم : (5)

ْعرُ :  النَِّشيد:  من الَمجازو  النََّشائُد. النَِّشيدِ  ، وَجْمعُ  أَنَاِشيدُ  ج ، بالضّمِ ، كاألُْنُشوَدةِ  بعُضهم بْعضاً ، يُْنِشُده بيَن القَْوم الُمتَنَاَشدُ  الّشِ

ً  ْستَْنَشدَ او ْعرَ  فاُلنا  ، وهو َمجاٌز. إِْنَشاَده منه َطلَبَ :  فأَْنَشَده الّشِ

ً و  ، قال الراعي والساِحلِ  َجبَِل ُجَهْينَة ع بَْيَن َرْضَوى:  كُمْحِسنٍ  ُمْنِشدٌ و ِمن َحْيُث ال يَْعلَُمها الناُس. أََراَغها ِليَْعلََمَها:  األَْخبَارَ  تَنَشَّدَ :  منه أَيضا

 : 

ٌة  ابــــــــــَ بــــــــــَ َداًة ضــــــــــــــــــــــــَ ُه غــــــــــَ نــــــــــح تح عــــــــــَ لــــــــــَ  ِإذا مــــــــــا اجنــــــــــحَ

َدا     ِ   (6)غـــــــــَ رَانـــــــــِ ٍد خـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــَ َو يف بـ دِ َوهـــــــــح نحشـــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــُ

  
 :  ولهَجبٌَل ِمن َحْمَراِء الَمِدينِة على ثََمانِيَِة أَْميَاٍل من َطِريق الفُْرعِ ، وإِيّاه أَراَد َمْعُن بْن أَْوٍس الُمَزنِّي بقوَ 

ِب  ــــــــح ن نح جــــــــَ اّلِن مــــــــِ ــــــــغــــــــُ ُض ال ــــــــَ َدف ــــــــح ن مــــــــُ ــــــــَ دٍ ف نحشــــــــــــــــــــــِ  مــــــــُ

اِوُدهح     ه وَأســـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــُ طـــــــــــح رَاِب خـــــــــــُ ُف الـــــــــــغـــــــــــُ عـــــــــــح نــــــــــــَ  فــــــــــــَ

  
قَهُ وقد حَضَرتْه الَوفاةُ  ءٍ آَخُر في ِجبَال َطيِّي ع:  ُمْنِشدٌ و  :  ، قال َزْيُد الَخْيِل يَتََشوَّ

ٍة  ابـــــــــَ طـــــــــَ ِر فـــــــــَ يـــــــــح فـــــــــَ َ الـــــــــقـــــــــُ اح ا بـــــــــَ قـــــــــَ    مـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

ا ُدوَن أَرحمــــــــــَ     مــــــــــَ ــــــــــَ وحَ  ف ــــــــــَ ا فـ مــــــــــَ ــــــــــَ دِ اٍم ف نحشــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــُ

  
 : * ومما يستدرك عليه

َوالَّ فيأُْخذُونها ويَْحبُِسونََها على أَْربَابَِها. يَْنُشُدونَ  الذين:  الناِشُدون  اإِلبَل ويَْطلُبُوَن الضَّ

ً  نََشْدتُ و نََشْدتُه :  أَي أََجابُوه ، يقال« له ِرجالٌ  فأَْنَشدَ »، أَي سأَْلتُه باهلل ، كأَنّك َذكَّْرتَه إِيَّاه فتََذكَّر. وفي حديِث ُعثَْماَن  أَْنُشُده نَْشداً فَنََشدَ  فاُلنا

ى أَِلَف اإِلزالَِة. يقال أَْنَشدَ و فأَْنَشَدنِي ذا َجاَر ، وأَْقَسط ، إِذا َعَدَل ، كأَنَّه أََزاَل قََسَط الرجُل ، إِ :  ِلي. أَي سأَْلتُه فأََجابَنِي ، وهذه األَلف تَُسمَّ

 .نَِشيَده َجْوره وأَزالَ 

َي بِِفي ، ألَن في فناَشَدتْه أَْبغََضت لُْبنَى (7)فيه ، وفي الَخبَر أَّن أُمَّ قْيِس بِن َذِريحٍ  ناَشَدهو األَْمرَ  نَاَشَدهو  في َطالقِها. وقد يَُجوز أَن يَُكون ُعّدِ

 نَى َطلَْبت وَرِغْبت وتََكلَّْمت.َمعْ  نَاَشْدت

 :  َطلََب ، قال األُقَْيِشُر األََسِديُّ :  نََشدَ و

وٍِّف و  دَ ُمســـــــــــــــــــــَ ه  َنشـــــــــــــــــــــَ تـــــــُ حـــــــح بـــــــَ وَح صـــــــــــــــــــــَ بـــــــُ  الصـــــــــــــــــــــ 

َداءِ     ــــــــــــِ رِّ ن َر كــــــــــــُ ــــــــــــح ب ــــــــــــَ اِح وقـ ــــــــــــَ ب َر الصــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــح ب ــــــــــــَ  قـ
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 : الجاِئُع يَْنُظر يَْمنَةً ويَْسرةً ، وقال الجعِديُّ :  والُمسّوِف

__________________ 
 أبو عبيد.:  ( اللسان1)
 ( زايدة عن القاموس ا ونبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية ا وقد وضــــــــــــــعت العبارة كلها خارج األقواس يف املطبوعة الكويتية ا عل  أهنا2)

 ليست يف القاموس ا وهو خطب.
 لرفعه صوته.:  ( التهذيب3)
 فُسمّي.:  ( يف التهذيب4)
 هو أبو العباس كما يف اللسان.:  القائر( 5)
 وضبطت فيه خران  بفتح القاف ا وما أثبتناه عن اللسان.« غدا»بد  « رأ »وفيه  85( ديوانه ص 6)
 ابلدا  ا خطب.« دريح»( األصر 7)
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دُ  اَس واَل  أَنحشـــــــــــــــــــــــــــــــُ مح الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ  ُدهـــــــــــــــــُ  أُنحشـــــــــــــــــــــــــــــــِ

ا     دُ ِإلــــــــــــــ  نحشــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــَ رُ  يـ اَن َأضــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــنح كــــــــــــــَ

  
 يْطلُب.:  يَْنُشدُ و ، أَي ال أَُدلُّ عليهم ، أُْنِشدهم ال

 بلٌَد لبني سْعِد بن َزْيِد منَاةَ بن تَِميٍم ، عن ياقوت ، وهو غير الذي ذكره المصنّف.:  ُمْنِشدو

ُمتَِّسقاً :  بَعَضه إِلى بعٍض ، وزاد في األَساسَضمَّ :  وفي التهذيب جعَل بْعَضه فوَق بَعٍض.:  ، من حّد َضَربَ  يَْنِضُده متَاَعه نََضدَ :  [نضد]

 ً ده تَنضيداً  أَو مْرُكوما د للمبالغة في َوْضِعه ُمتَراِصفاً ، كنَضَّ دٌ و نَِضيدٌ و مْنُضود فهو ، ُشّدِ  .ُمنَضَّ

اءُ  مْنُضود أَي (1) (هَلا طَْلع  َنِضيد  ):  وفي التنزيل ى ما داَم في أَْكَماِمه فهويعني الُكفُ  (َطْلع  َنِضيد  ):  ، وقال الفَرَّ :  ، وقيل نَِضيدٌ  رَّ

َدتْ  ِشْبهُ ِمْشَجبٍ :  النَِّضيد  أَي بعُضه فوق بعٍض ، فإِذا َخَرَج ِمن أَكمامه فليس (2) (َوطَْلح  َمْنُضود  ):  عليه الثياُب ، وقوله تعالى نُّضِ

د هو الذي : الَمْنُضود:  ، وقال غيره بِنَِضيدٍ  له إِلى آخِره أَو بالَوَرِق ليس ُدونَه ُسوٌق باِرَزةٌ ، وفي حديث مسروق  بِالَحْمِل من نُّضِ أَوَّ

 بالَوَرِق والثَِّماِر ِمن أَْسفَِلَها إِلى أَعالها. َمنضوَدةٌ  أَي ليس لها ُسوٌق باِرَزةٌ ولِكنَّها «ِمن أَْصِلها إِلى فَْرِعها نَِضيدٌ  َشَجُر الَجنَّةِ »

َكةً  النََّضدُ و تُه ، أَو أَو بَْعُضه فوق بعٍض ، كذا في الصحاح ، الَمْنضودِ  البيتِ  ِمن َمتاع نُِضدَ  ما:  ، ُمحرَّ ل أَْولَى ،  ِخيَاُرهُ  َعامَّ ه ، واألَوَّ وُحرُّ

 :  قال النابِغة

ِبســـــــــــــــــــــــــه  اَن حيـــــــــــح يـــــــــــَر َأيتٍّ كـــــــــــَ بـــــــــــِ تح ســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــ   خـــــــــــَ

ِ وَ     اح فــــــــــَ جــــــــــح ه ِإىل الســــــــــــــــــــــــِّ تــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــ  دِ َرفـ الــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــَ

  
قال  «لهم نََضدٍ  تَْحتَ  ِلَكْلب كانَ  اْحتِبَاَسه أَنَّ  فَذَكر ، وسلموآلهعليههللاصلىواْحتَبَس جْبِريُل أَيَّاماً ، فلما نََزَل اْستَْبَطأَهُ النبيُّ »:  ي الحديثفو

دُ  السَِّريرُ :  النََّضدُ :  ابن األَثير وغيُره يَ  َعليه يُنَضَّ :  في بيت النابغةِ  النََّضد:  عليه ، وقال الليثُ  النَّضدَ  ، ألَن نََضداً  الَمتَاُع والثِّياُب ، ُسّمِ

يِت  النََّضد السَِّريُر ، قال األَزهرّي وهو َغلٌَط ، إِنما ّكِ ألَْخَوال األَْعَمام وا:  النََّضدُ :  من الَمَجازِ و .الَمْنُضود ، وهو بمعنى (3)ما فَسَّره ابُن الّسِ

ُموَن في  :  ، قال األَعشى أَْنَضادٌ  ، والَجْمعُ  الشََّرف الُمتَقَّدِ

ارًَة و  وا جـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــَ ِك ِإنح َيضـــــــــــــــــــــــــــــــح وحمـــــــــــــــــُ  قــــــــــــــــــَ

ِض     وحضـــــــــــــــــــــــــــــِ وا مبــــــــــــــــَِ ونــــــــــــــــُ كــــــــــــــــُ ايــــــــــــــــَ اِدهــــــــــــــــَ  أَنحضـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَْنَضادٌ  من الّرجال ، والجْمع والشَِّريفُ  ، أَي ِعزٌّ وَشَرٌف. نََضدٌ  ولبنِي فاُلنٍ :  أَراَد أَنهم كانُوا بَمْوِضعِ َذِوي َشَرفِها وأَحسابِها. وفي األَساس

 :  ، وأَنشَد الجوهريُّ قوَل ُرؤبَةَ 

َديّنِ  وعـــــــــــــــِ ِز  (4)ال تـــــــــــــــُ كـــــــــــــــح ًة ابلـــــــــــــــنـــــــــــــــ  يـــــــــــــــ   حـــــــــــــــَ

ُن     ـــــــــــــــــح ادٍ َأاَن اب ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا أَرحزِي أَنحضـــــــــــــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــَ  ِإل

  
 من ُكّلِ ذلك. الَجْمعُ  األَْنَضادُ و ، كَصبُوٍر ، كالنَُّضودِ  ، نََضدٌ  ، تَْشبِيهاً بالسَّرير عليه الناقَةُ السَِّمينةُ :  النََّضد:  من الَمجازو

 ، لعَِديده وأَنصاِره ، وهو َمجاز. أَْنَضاُدهو هم أَْعَضاُده:  ، ويقال َجَماَعتُهم وَعَدُدهم:  من القَْومِ  األَْنَضادُ و

ً  بَعُضها فوق بعٍض  َجنَاِدلُ :  ِمن الِجبَالِ  األَْنَضادُ و  :  ، وقال ُرؤبَةُ يِصف جيشا

هح  ر جح َأمجـــــــــــــــــــــــَُ فـــــــــــــــــــــــَ َداَ. ملَح يــــــــــــــــــــــــُ  ِإذا تـــــــــــــــــــــــَ

ُف     رحجــــــــــــــِ ــــــــــــــُ ادَ يـ ه أَنحضــــــــــــــــــــــــــــَ َزمــــــــــــــُ اِ  هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ب  اجلــــــــــــــِ

  
 أَراد ما تَراصَف ِمن ِحجارتها بعضها فوق بْعٍض.

 :  بُن األَعرابيّ منه ، وأَنشد ا وتَراَكبَ  واتَّسق ما تَراَكمَ :  من السَّحاب األَْنَضاد من المجازو

ِر أَ  فـــــــــــــح رَِع الـــــــــــــعـــــــــــــُ اَلَ  اِبجلـــــــــــــَ ُر اأَلطـــــــــــــح  اَل َتســـــــــــــــــــــــــــَ

وحَب ِذي     ن  ريبِّ صـــــــــــــــــَ اهـــُ قـــــــَ دٍ ســـــــــــــــــَ رِ  َنضـــــــــــــــــــــَ مـــح  ضـــــــــــــــــُ

  
يباجِ وُستُوَر الحريِر  نََضائدَ  لَتَتَِّخذُنَّ »:  فّسر حديث أَبي بْكٍر رضي هللاُ عنه ، عن الُمبّرد ، وبه النَّضاِئدُ  ، جْمعُها الِوسادةُ :  النَِّضيدةُ و الّدِ

يباج أَي الوسائد. نَضائدُ :  ، قال المبّرد «َكما يأْلَُم النَّوَم أَحُدكم على َحَسِك السَّْعدانِ  (5)ولَتَأْلَُمنَّ النَّْوَم على الصُّوِف األَْذربِّيِ   الّدِ
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__________________ 
 .10( سورة   اآية 1)
 .29( سورة الواقعة اآية 2)
 متاع البيت.:  الن َضد مصدر نضدُت املتاع أنِضده نضحداً والن َضد:  نقر ا راين عن ابن السكيت قا ( 3)
 .«ال توعديين»( عن اللسان ا وابألصر 4)
عندهم مركب النســـبة إليه أذري ا ابلتحريك ا وقير أذري بســـكون الذا  ا ألنه :  نســـبة إىل أذربيجان. قا  النحويون« أذري»:  ( يف اللســـان5)

 (.عن معجم البلدان)أذري. كر  قد جاء ا :  من أذر وبيجان فالنسبة إىل الشطر األو  ا وقير
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ً  النَِّضيدةو  :  وأَنشد ما ُحِشَي ِمن الَمتَاعِ :  أَيضا

َدا و  هـــــــــــــــا الـــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــِ امـــــــــــــــُ د  ر بـــــــــــــــتح خـــــــــــــــُ  قــــــــــــــــَ

ُوا     لــــــــــــــ  َداحــــــــــــــىت  ِإذا مــــــــــــــا عــــــــــــــَ ائــــــــــــــِ  الــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .النََّضدُ :  لجماعة ذلكوالعرب تقول :  قال

، قال  ويَُؤنَّثُ  بالِحجاز ، يَُذكَّر:  بالطَّائف. وفي اللسان:  ، وفي بعض النُّسخ َجبٌل بالعاِليةِ :  كقََطامِ  «نََضادِ  أَثْقَُل ِمن»:  في المثَلو

 لغاِضَرةِ قَْيٍس.:  لنِّيِر ، والنِّيرُ في َجْوِف ا نََضادِ  وثَمَّ َجبٌَل ِلغَنِّيٍ أَيضاً يقال له:  األَصمعيُّ وَذكَر النِّيرَ 

 :  ، قال وتَِميٌم تُْجِريِه ُمْجَرى ما ال يَْنصِرفُ  الَجثْجاثَةُ ، ويُبنَى عند أَهِل الِحجاز على الَكْسر نََضادِ  وبَشْرقِيّ 

ه  نـــــــــُ ـــــــــح تـ اَءَ  مـــــــــَ ٍن َتضـــــــــــــــــــــــَ نح حضـــــــــــــــــــــــَ اَن مـــــــــِ وح كـــــــــَ  لـــــــــَ

نح     ادِ َأوح مــــــــــِ ِه  َنضــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح كــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــَ ادُ بــــــــــَ  َنضــــــــــــــــــــــــَ

  
ةَ يْصِرفه  :  وقال ُكثَيِّر َعزَّ

ٍة  نح ُزابنـــــــــــــَ ي مـــــــــــــِ قـــــــــــــِ تـــــــــــــ  ااي تــــــــــــــَ َبن  املـــــــــــــطـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

نح     ٍن مــــــــــِ َب رُكــــــــــح اكــــــــــِ ادٍ مــــــــــنــــــــــَ مِ  َنضــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــَ مــــــــــح لــــــــــَ  مــــــــــُ

  
 :  وقال قَْيُس بُن ُزهْيٍر العْبِسيُّ 

رحٍط  ِن قـــــــــــــــــــُ ُت ِإىل ابــــــــــــــــــح َبيّنِ ِإذ َأَنــــــــــــــــــَح  كــــــــــــــــــَ

َم َأوح     لـــــــــــــَ مـــــــــــــح ُت ِإىل يـــــــــــــلـــــــــــــَ ادِ عـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــح  َنضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  ، قال ابُن دارةَ  (1) [وأَعظمه]أَْطوُل مْوِضعٍ فيه  نََضادو َجبٌل ،:  النِّيِر ، والنِّير دُ نََضا:  ويقال له

ٍر و  ــــــــــِ هــــــــــو  يــــــــــوحَم عــــــــــاق لــــــــــح يــــــــــٌب لــــــــــِ َت جــــــــــنــــــــــِ  أَنــــــــــح

ادِ يــــــــــــوحَم و     يــــــــــــبُ  َنضــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــِ رِي أَنــــــــــــت جــــــــــــَ  الــــــــــــنــــــــــــِّ

  
. أَقامَ :  بالمَكانِ  اْنتََضدَ :  من الَمجازو  به ، نقله الصاَغانيُّ

 * ومما يستدرك عليه :

دٌ  دارٌ   ُمرصَّف.:  (2) ُمنَضَّ

 .(3) تَْنِضيَدها األَسناُن. وما أَْحسنَ  تَنَضََّدتو

 اْجتَمَع.:  ءُ الشي انتَضدَ و اللَّبَِن على الَميِت. نََضْدتُ و

كةً  داً نَفَ و ، بالفتح ، يَْنفَُد نَفَاداً  ، كسِمعَ  ُء ،الشي نَِفدَ :  [نفد] ، ونقََل شيُخنَا عن الزمخشرّي في الَكشَّاف أَنه لو استَْقرأَ  فَنَِي وَذهبَ :  ، ُمحرَّ

ما نَِفَدْت ):  العزيزأَحٌد األَلفاَظ التي فاُؤها نوٌن وعْينُها فاٌء لوَجدها دالَّةٌ على معنَى الذّهاِب والُخُروجِ وقاله غيره ، انتهى. وفي التنزيل 
ّجاج (4) (َكِلماُت هللاِ  ويَْنقَِطع ، فأَْعلََم هللاُ  سيَْنفَد هذا َكاَلمٌ :  معناه ما اْنقَطعْت وال فَنِيَْت ، ويُْرَوى أَن المشركيَن قالوا في القرآنِ :  قال الزَّ

 .تَْنفَد تعالى أَنَّ كالمه وِحْكمتَه ال

 .أَْنفَُدوهو القَوُم ما ِعندهم ، اْستَْنفَدَ و .كاْستَْنفََده أَْفنَاهُ ،:  هو أَْنفَدهو

 ، إِذا أَْذَهبه. اْنتَفَده كذلكو

 فَنَِي َزاُدُهْم.:  القَْومُ  أَْنفَدَ و

 :  قال ابُن َهْرمةَ  مالُُهم نَِفدَ وأَ 
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َد   ُر الــــــــنــــــــ  طــــــــِ مــــــــح تــــــــَ ِر يســــــــــــــــــــــح ِر الــــــــبــــــــدح ثــــــــح مــــــــِ ّر كــــــــَ  َأغــــــــَ

و و     رحَلحـــــــــــــًا ِإَذا هـــــــــــــُ ز  مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ تـ هـــــــــــــح ـــــــــــــَ َدايـ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح  أَنـ

  
ِكيَّةُ  أَْنفَدتِ و  َذهَب ماُؤها.:  الرَّ

تَه ُمنَافِدٌ  ، فهو حاَكَمه وَخاصَمه:  ُمنَافَدةً  أَي الَخْصمَ  نَافََدهو . وفي ُمنَافِدٌ  ليس له رافٌِد وال:  ، ويقال يُْنِفَدهاو يُحاجُّ الَخْصَم حتَّى يَْقَطَع ُحجَّ

تَه ، وَخْصمٌ إِذا حاَجْجتَه  ُمنَافَدةً  الَخْصمَ  نافَْدت:  اللسان  :  يْستَْفِرغ ُجْهَده في الُخُصومِة ، قال بعُض الدُّبْيِريِّينَ :  ُمنَافِدٌ  حتى تَْقَطَع ُحجَّ

دِ و  نح وافــــــــــــِ رح مــــــــــــِ يــــــــــــَر هــــــــــــَ َو ِإَذا مــــــــــــا قــــــــــــِ   ؟هــــــــــــح
مح     كـــــــــــــُ ٍر عـــــــــــــنح حـــــــــــــقـــــــــــــِّ دِ َأوح َرجـــــــــــــُ ـــــــــــــِ اف ـــــــــــــَ ن  ؟مـــــــــــــُ

  

 يُكوُن لِلحَغاِئِب ِمثحَر الش اِهدِ 

« نَافَذُوك»:  ويرَوى بالقاف ، وقيل« نَافَْدتَُهم نَافَُدوك إِنْ »:  فيْغِلبَه. وفي الحديث يُْنِفَدها الستفراغِ ِلُحججِ َخْصِمه حتىَجيُِّد ا:  ُمنَافِدٌ  وَرُجلٌ 

 بالذال المعجمة ، وقال ابُن األَثير

 حاَكْمته ، أَي إِن قُْلَت لُهم قالوا لك. (5)الرُجَل ، أَي  نافَْدتُ  «نافَْدتَهم نَافَُدوك إِنْ »:  في حديث أَبي الدَّْرداءِ 

__________________ 
 ( زايدة عن معجم البلدان.1)
 ورأي منضد : مرّصف. قوله : دار منضد ا الذي يف األساس :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 تنّضدها.:  ( يف األساس3)
 .27اآية :  ( سورة لقمان4)
 إذا حاكمته.:  للسان( النهاية وا5)
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 :  (1)قال أَبو ِخراٍش يِصَف ِحماراً  اْستَْوفَاهُ :  من عْدِوه اْنتَفَدهو

ِه  يــــــــــــح هــــــــــــا عــــــــــــلــــــــــــَ َبرحســــــــــــــــــــــــــلــــــــــــَ مــــــــــــهــــــــــــا فــــــــــــَ َبجلــــــــــــح  فــــــــــــَ

َو و     دٌ َوىل  وهــــــــــــــــح فــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح يــــــــــــــــدُ  مــــــــــــــــُ عــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــَ

  
 ً  َحلَبَه. إِذا اللَّبنَ  اْنتَفَد من ذلكو أَي ولَّى الحماُر ذاهبا

ً  وُمْعتَنِزاً ، أَي ُمْنتَِفداً  قَعدَ  يقالو يا  ، هذه عن ابِن األَعرابّي. ُمتَنَّحِ

 :  وسعةٌ ، قال األَخَطل َمْنُدوحةٌ  ، كقولك عن َغْيِره ُمْنتَفَدٌ  فيه:  يقالو

ًة  ــــــــــــَ زِل ِد ِ  مــــــــــــنــــــــــــح بــــــــــــح عــــــــــــَ ُت بــــــــــــِ َزلــــــــــــح دح نـــــــــــــَ قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

جــــــــاٌة و     ِب مــــــــنــــــــح قــــــــح يــــــــهــــــــا عــــــــن الــــــــعــــــــَ دُ فــــــــِ فــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــح نـ  مــــــــُ

  
 ُمراَغماً وُمْضَطرباً. ، أَي ُمْنتَفَداً  تَِجُد في البالدِ :  يقالو َسعة ، ، أَي ْنتَفَداً لمُ  إن في ماِله:  يقالو

 : * ومما يستدرك عليه

 اْستَْفرَغه.:  ُوْسعَه اْستَْنفَدَ 

تَهم ، وتَنَافَذُوا ، بالذال معجمةً ، إِذا َخلَصوا إِليه. أَْنفَُدوا إِلى الحاِكم ، إِذا تَنَافَُدوا:  تََخاصُموا ، ويقال:  تَنَافَُدواو  ُحجَّ

، بال أَلف  نَفَْدتُهم:  القَوَم ، إِذا َخرْقتَهم وَمَشْيت في َوسِطِهم ، فإِن ُجْزتَهم حتى تَُخلِّفَهم قلت أَْنفَْدتُ و بَصُره إِذا بلَغَنِي وجاَوَزنِي ، (2) نَفََدنيو

بََصُر  يَْنفُُدُهمْ  المراُد به:  وقيل «البَصرُ  يَْنفُُدُكمْ  إِنكم مْجموعوَن في َصعيٍد واحدٍ »:  حديث ابِن مسعودٍ ، ومنه يقال فيها باألَلف:  ، وقيل

ِعيِد ، قال أَبو حاتمٍ  يْنفُُدهم أَراد:  الرحمِن حتى يأْتَِي عليهم ُكلِّهم ، وقيل ه بالذال أَصحاب الحِديِث يرُوون:  بََصُر الناِظِر الستواِء الصَّ

لَهم وآِخَرهم حتَّى يراهم ُكلَّهم ويَْستَْوِعبَهم ، من ، وَحْمُل الحديِث على بََصِر  أَْنفَْدتُهو ءُ الشي نَفَدَ  المعجمة ، وإِنما هو بالمهملة ، أَي يْبلُُغ أَوَّ

حمِن ، ألَن هللا  ِقيامِة في أَْرٍض يَْشهُد جميُع الخالئِق فيها ُمحاسبةَ العبِد يَجمع الناَس يوَم ال عزوجلالُمْبِصر أَْولَى من حْمِله على بََصِر الرَّ

 ما عنَده أَمدَّه بنفَقٍَة ، عن الصاغانّي. أَْنفَدَ  فالٍن ، أَي إِذا ُمْنتَفَدُ  فاُلنٌ :  الواِحِد على انفراِدِه ويَرْوَن ما يِصيُر إِليه. كذا في اللسان. ويقال

 .«عند الحافِرة النَّْقدُ »، ومن أَمثاِلهم  ئَةِ ِخاَلُف النَِّسي:  النَّْقدُ :  [نقد]

ْيِف منها ، تَْميِيُز الدَّراِهمِ :  النَّْقدُ و ،  تَنَقَّدهاو ، اْنتَقَدهاو ، نَقَدها يْنقُُدها نَْقداً  ، وقد التَّنَقُّدِ و االْنتِقَادِ و كالتَّْنقَادِ  َغْيِرها ، كذا تَمييزُ و وإِخراُج الزَّ

 :  إِذا َميََّز َجيِّدها ِمن َرِديئها ، وأَنشد سيبويهِ 

رٍة  رِّ هـــــــــاجـــــــــِ َداهـــــــــا اَ صـــــــــــــــــــــــَ  يف كـــــــــُ ي يـــــــــَ فـــــــــِ نـــــــــح  تــــــــــَ

رِي     اَننــــــــــِ َي الــــــــــد  فــــــــــح ــــــــــَ ادُ نـ قــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ ــــــــــفِ  تـ يــــــــــارِي  الصــــــــــــــــــــــــ 

  
 «الثََّمنَ  فَنَقَدنِي»:  . وفي حديث جابٍر وَجمِلهِ االْنتِقَادُ :  وأَْخذُها تَْميِيُز الدَّراِهم وإِْعَطاُؤَكها إِنساناً.:  النَّْقدُ :  ، قال الليثُ  النَّْقدِ  إِْعَطاءُ :  النَّْقدُ و
الً. نَْقداً  أَي أَعطانِيهِ  (3)  ُمعجَّ

بِّيِ َجْوَزةً :  النَّْقَدةو الَجْوَزةُ ، (4) تُْنقَدُ  ، إِذا نَقََره بإِْصبَِعه ، كما يَْنقُُده نَْقداً  ءِ الشيْ  نَقَدَ و ، النَّْقُر باإِلْصبَعِ في الَجْوزِ :  النَّْقدُ و َضْربةُ الصَّ

 بإِْصبَِعه إِذا َضرَب.

، إِذا كان يَْلقُُطه واحداً  يَْنقُُده طائُر الَحبَّ ال نَقَدَ  الدراهِم وكذا كنَْقدِ  إِذا نَقََره نَقَده ، وقد ، أَي بِمْنقَاِره في الفَّخِ  بِِمْنقَاِده أَْن يَْضِرَب الطائرُ  النَّْقدُ و

ا فََرُغوا َجعلَ »:  واحداً ، وهو ِمثُْل النَّْقِر ، وفي حديث أَبي َذرٍّ  :  أَي يأَُكُل شيئاً يَسيراً. وفي حديث أَبي ُهرْيرةَ  «َشْيئاً ِمن َطعاِمِهمْ  يَْنقُدُ  فَلَمَّ

ْنيَا »  أَي نَقََر. «بإِْصبَِعه نَقَد. و(5)وقد أَْصبْحتُم تَْهِذُروَن الدُّ

 .(6) نَْقدٌ  وِدْرهمٌ  الواِزُن من الدَّراِهِم. الَجيِّدُ :  النَّْقدُ و

 ِجياٌد. نُقُودٌ و
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 اْختَلَس النََظَر نَْحَوه ، وما زال فاُلنٌ :  إِليه نَقَدو ، يَْنقُده نَْقداً  َء بنََظِرهالرُجُل الشيُ  نَقَدَ  ِء ، وقداْختِالُس النََّظِر نَْحَو الشيُ :  النَّْقدُ  من المجازو

َء بِعَْينِه ، وهو ُمَخالَسةُ الشيْ  يَْنقُدُ  ِء ، وإِذا لم يََزْل يَْنُظر إِليه ، واإِلنسانبَصَره إِلى الشيْ  يَْنقُد
(7) 

__________________ 
 .«يصف فرساً :  نقوله يصف محاراً كذا يف التكملة ا ويف اللسا»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 .«نفذين»( عن اللسان وابألصر 2)
 مثنه.:  ( يف النهاية3)
 تُنقر.:  ( يف اللسان4)
 ويرو  هتُذ ون الدنيا وهو أشبه ابلصواب ا يعين تقتطعوهنا إىل أنفسكم و معوهنا أو تسرعون إنفاقها.( : هذر)( يف النهاية 5)
 ونقد جيد.:  ( يف األساس6)
 يدمي النظر إليه ابختالس.:  حتريف ا ويف األساس« خمالفة النظر»:  واللسان ويف التهذيب( األصر 7)
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َطَن له ا وزاد يف اأَلساس ا ُشبِّه بنَظرِ :   الن ظِر لئال  يـُفح ُقُده ِإىل ما الناِقدِ  كَبل   .يـَنـح
 الحيَّةُ ، إِذا لََدَغتْه. نَقََدتْه ، وقد لَْدُغ الَحيَّةِ :  النَّْقدُ و

 في هذه. ويَُضمُّ  «الَّلحم»بدل « الجْسم»وفي بعض األُمهات  ُء الشَّبَاِب القليُل اللَّْحمِ البِطي:  بالكسر النُّْقدُ و

 (1)ْكثَُر ما سمعُت من العرب وبتحريك القاِف أَ :  ، التحريُك عن اللِّْحيانّي ، وقال األَزهِريُّ  َضْرٌب من الشَّجرِ :  بضمتين وبالتحريك النّقدُ و

بالضّم فيما َذكر أَبو عمرو من الُخوَصةَ ، ونَْوُرها  النُّْقدةُ :  ، وقال أَبو حنيفة نَقَدٌ و نَقََدةٌ  ، واِحَدتُه بهاءٍ  هو ثَمُر نَْبٍت يُشبِه البَْهَرمانَ :  ، وقال

 :  (3)في َوْصِف القَطاةِ وفَْرَخْيها  (2)ٍن ، وأَنشد ِلْلُخْضِرّي بضّم فسكو النُّْقدُ  يُْشبِه البَْهَرَمان ، وهو العُْصفُر ، ويروى

ا  َبلـــــــــــــ  هـــــــــــــا كـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ـــــــــــــًا ِإل داق اِن َأشـــــــــــــــــــــــــــح د   ميـــــــــــــُ

  
و اِر    ر َ  عــــــــــــنح نـــــــــــــُ فــــــــــــَ دٍ تـــــــــــــَ قــــــــــــح بِ  نـــــــــــــُ قــــــــــــ  ثـــــــــــــَ  مــــــــــــُ

  
 :  يكون بالبَْحَرْين ، وأَنشدوا (4) قَبِيُح الشَّْكلِ  األَْرُجلِ  (4)قَِصيُر  ِجْنٌس من الغَنَم : بالتَّْحِريك ، وهو« النَّقَدِ  هو أََذلُّ ِمنَ »:  في المثلو

ِد  نح َأســــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُرب  عــــــــــــــــــــِدمٍي َأعــــــــــــــــــــز  مــــــــــــــــــــِ

نح و     ِر أََذ   مــــــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــــــح دِ ُرب  مــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  نـ

  
أَْجلُبُه إِلى  بِنَقَد ِجئْتُ :  ُمَكاتَباً ِلبَنِي أَسٍد قالأَنَّ »َغنٌَم ِصغاٌر ِحَجاِزيَّة ، وفي حديث عِلّيٍ :  النَّقَدُ :  الذَكر واألُنثى في ذلك سواٌء ، وقيل

 :  وقال أَبو ُزبَْيد«. ُمْجَرْنثِما (5) النِّقَاد وعاد»:  حديث ُخَزْيَمةَ ومنه .نَقَّادٌ  وراِعيه «المِدينة

واَب  َبن  أَثـــــــــــــــــح ادٍ كـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــ  ُه  نــــــــــــــــــَ ِدرحَن لــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــُ

اابَ     د  بـــــــــــاَء هـــــــــــُ هـــــــــــح هـــــــــــا كـــــــــــَ تـــــــــــِ لـــــــــــَ مـــــــــــح َ و خبـــــــــــِ لـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ  يـ

  
،  نِقَاَدةٌ و نِقَادٌ  ج ، النَّقَدِ  أَْجَوُد الصُّوِف ُصوفُ :  ، كأَنّه جعَل عليه َخْملَتَهُ. وقال األَصمعيّ  النَّقَدِ  صاِحُب ُمُسوكِ :  النَّقَّادُ :  فّسره ثَْعلٌَب فقالو

 :  ، قال عْلقَمةُ  بكسِرِهما

ِه و  وَن بــــــــــــِ عــــــــــــبــــــــــــُ لــــــــــــح رَاٍر يـــــــــــــَ وُف قـــــــــــــَ  املــــــــــــاُ  صــــــــــــــــــــــــــُ

هعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــَ      ادتـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــَ ومُ  نـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــُ  َواٍف وجمـــــــــــــــــح

  
ْرِس :  النَّقَدُ و ْرُس والقَْرنُ  نَِقدَ و اْنتَِكاله ، بالنون ، واألُولَى الصَواُب ،:  ، وفي بعض النُّسخ وائْتَِكالُه وكذلك القَْرن ، تََكسُُّر الّضِ  فهو نَقَداً  الّضِ

ْرِس ، ويكون في القَْرِن أَيضاً ، قال الهذليُّ  النَّقَدُ :  وتََكسَّر ، وفي التهذيب ائْتََكلَ  نَِقدٌ   :  أََكُل الّضِ

ا  َد مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ اَلمـــــــــــــًا بـ ا ُ  غـــــــــــــُ هـــــــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

رحُس     َداُي والضـــــــــــــــــــــــــِّ ِت اأَلصـــــــــــــــــــــــــح ابـــــــــــَ دح شـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــِ  نـــــــــــَ

  
 ِ  :  ويروى بالكسر أَيضاً ، وقال َصْخُر الغَّي

ا  هــــــــــــــَ حــــــــــــــُ اطــــــــــــــِ نــــــــــــــَ ــــــــــــــُ وٍس ِإَذا يـ يــــــــــــــُ ــــــــــــــُ ُ  تـ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ  تـ

ه     رحاًن أُرحومـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــَ دُ أَيحملَُ قـ قـــــــــــــــــــــــِ  (6) نـــــــــــــــــــــــَ
  

 أَي أَصلُه ُمْؤتَِكٌل.

 الحافُِر ، إِذا اْنتَقََر وتَقَشَّر. نَِقدَ  َوتَأَكُّلُه ، وقد تَقَشُُّر الَحافِرِ :  النَّقَدُ و

ْبيَانِ  من النَّقَدُ و  وُربََّما قيل له ذلك.:  ، وفي اللسان يَكاُد يَِشبُّ ُء الذي ال القَِمي:  الّصِ

 :  ، قال القُْنفُذُ :  للتعريف وقد تَْدُخل عليه أَل ، وبإِعجام الدال ، كأَْحَمدَ  أَْنقَدُ و

َر  يـــــــــح ي لـــــــــَ اســـــــــــــــــــــــِ قـــــــــَ اَت يــــــــــُ بـــــــــَ دَ فــــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــاً  أَنــــــــــح ب  َدائـــــــــِ

نِ وَ     اهـــــــــــِ جـــــــــــَ الَف الـــــــــــعـــــــــــُ تـــــــــــِ فِّ اخـــــــــــح ُدُر اِبلـــــــــــقـــــــــــُ  حيـــــــــــَح
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 فالنٌ  بَاتَ  منه المثَلُ و معرفة ، كما قيل لألَسد أَُسامة ، (7)ال تَْدُخله األَلف والالم ، وهو  أَْنقَدَ  إِن» : ريُّ والميدانيُّ وقال الجوهريُّ والزمخش

إِن َجعَْلتُم :  ومن سَجعات األَساس« أَْنقَدَ  أَْسَرى ِمنْ »:  ويقال ال يَناُم اللْيَل ُكلَّه يَْسِري لَْيلَه أَْجَمعَ  ألَنَّه إِذا باَت ساِهراً ، وذلك« أَْنقَدَ  (8) بِلَْيلِ 

 ، فَقَْد َوَصْلتُم وَكأَْن قَد. أَْنقَد لَيَلَتَكم ليلَةَ 

 ن.، بالنو الَكَرْويَا:  بالَكْسر ، النِّْقَدةُ و الُكْزبَِرة ، بالتَّاِء ،:  التِّْقَدة:  عن ابن األَعرابيّ و

 ، وقيَّده السُّلَْحفَاةُ :  ، بالكسر اإِلْنِقَدانُ و ، بالفتح ، األَْنقَدُ و

__________________ 
 ومل ألعه من العرب إال نقداً  ر  القاف.:  ( التهذيب1)
 .«الشاعرواملراد و  أعلم ا كم اخلضري »:  وهبامش املطبوعة الكويتية .«وأنشد ا صري»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 .«وفرختها»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 قصار األرجر ا قباح الوجوه.:  ( الصحاح واللسان4)
 ( ضبطت عن النهاية. والنَِّقاد مجض نـََقد ا مبعىن صغار الغنم.5)
 عن التهذيب.« نَِقدُ »( ضبطت 6)
 .«وهي»( عن اللسان ا ويف األصر 7)
 ومثله يف التهذيب ا ويف الصحاح فكاألصر.« بليلِة أنـََقدَ »:  ( اللسان8)
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 الليُث ابلذ َكر ا ويُرَو  فيهما ِإعجاُم الداِ  أَيضاً كما سيبحيت.
 وهو َمجاز. أَْوَرقَ :  الشََّجرُ  أَْنقَدَ و

 أَْخذُها.:  الدراِهم اْنتِقَادُ :  ليثوقال ال فاْنتَقََدها أَعطاه:  يَْنقُُدها نَْقداً  الدراِهمَ  نَقَدَ :  ، يقال قَبََضها:  الدَراِهمَ  اْنتَقَدَ و

 وَغلَُظ. َشبَّ :  الولَدُ  اْنتَقَدَ و

 (1)بن عبد الرحمن بن القاسم  عبُد القاِدر بن عبد الخاِلق أَبو الفضل منها اإِلمامُ  بينها وبين نََسَف ِستَّةُ فَراِسخَ  بِنََسفَ  َكبِيرةٌ  ة:  قُرْيش نَْوقَدُ و

بن علّيٍ الطَّبَِريَّ ،  (3)الَجْعفَِرّي ، وبمّكةَ أَبا عبد هللا الحسَن  (2)بن الفضل النَّْوقَِدّي ، سمَع ببَخاَرى السيَد أَبا بكٍر محّمَد بن علّي بن َحْيَدرةَ 

ُد بن  أُْخَرى بِنََسَف ، ة:  ، بضّم الخاِء المعجمة وسكون الراِء وبعد األَلف خاٌء أُخَرى مضمومة ُخْرداُخنَ  نَْوقَدُ و وغيَرهما منها أَبو بكٍر محمَّ

عن أَبي عيسى التِّّرِمِذّي كتاَب  (5)، رَوى عن محمد بن محمود بن َعْنتَر  النَّْوقَِديّ  الُمعدَّل بن أَحمد بن الَحكم (4)بن الُحصين  ُسليَمانَ 

أَبو  منها أُْخَرى ة:  ، في النُّسخ بالراِء والصواب بالزاي كما في المعجم سارةَ  أَيضاً تَُضاُف إِلى نَْوقَدُ و .407الصَّحيحِ له ، توفَِّي سنة 

، يَرِوي عن أَبي بكٍر األَْستَراباِذّي وأَبي َجعفر  الفَِقيهُ  النَّوِحيّ  النَّْوقَِديّ  بن محّمد بن زيد بن النُّْعمان إِبراهيُم بن ُمحّمد بن نُوح إِسحاق

 وقد ذكر في ن وح. 425الُمْستَْغِفِرّي ، ومات سنة  النَّْوقَاني ، وعنه أَبو العباس

 ويروى بالفاِء ، وقد تقّدم.« نَاقَْدتَهم نَاقَُدوكَ  إِنْ »:  ، ومنه الحديث نَاقََشه:  في األَْمر نَاقَدهو

 بها الجْوُز.:  وفي اللسان (6)علَْيها  يُْنقَدُ  ْيَرهُحرَ :  ، تصغير ُخْرفَه بضّم الخاِء المعجمة وفتْح الفاِء ، وفي اللسان ُخرْيفَةٌ :  ، بالكسر الِمْنقَدةُ و

 : * ومما يستدرك عليه

فَةُ في ذلك أَكثُر ، وقوله أَنشده ثَْعلَبٌ  نَْقدٌ  هذه مائَة:  وقالوا:  قال ِسيبويهِ   : ، النَّاُس ، على ِإرادة حْذِف الالم ، والّصِ

َتَجن  َوَلداً َأوح  َدالَتـُنـح  نـَقح
 لَتُْنتََجنَّ ناقَةً فَتُْقتَنَى ، أَو َذَكراً فيُباع ، ألَنهم قَلَّما يُْمِسُكوَن الذكوَر.:  فّسَره فقال

 :  بَِعه ، إِذا َضَربَها ، قال َخلَفٌ أَْرنَبَتَه بِإِصْ  نَقَدَ و

ر ٌة و  مــــــــــــــــــــــــــــَ َك  ــــــــــــــــــــــــــــُح ٌة لــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــــــــَ  أَرحنـــــــــــــــــــــــــــــَ

ا     ُرهــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــِّ قــــــــــــــــــَ اُد يـــــــــــــــــــُ كــــــــــــــــــَ َدهح يــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــح (7)نـــــــــــــــــــَ
 

  
، أَي ِعْبتَهم واْغتَْبتَهم  نَقَْدتَهم معنى «، وِإن تََرْكتَهم تَرُكوك نَقَُدوكَ  النَّاس نَقَْدتَ  إِن»:  أَي يُشقُّها عن دِمها ، وفي حديث أَبي الدَّْرَداِء أَنه قَال

 َرأَْسه بإِْصبَعي ، أَي َضَرْبتُه ، ويُرَوى بالفَاِء وبالذال المعجمة أَيضاً ، وهو مذكور في موضعه. نَقَْدتُ  : قابلُوك بِمثله ، وهو من قولهم

 َف.أََكْلته فَتََرَكتْه أَْجوَ :  األََرَضه اْنتَقََدتْهو أَِرَض.:  نَقَداً  الِجْذعُ  نَِقدَ و

 السُّفَُّل من الناس.:  النَّقَدُ و

 .النُّْقدِ  َشجرةُ :  النَّْيقََدانُ و

 الَوِرُق. تُنُوقِدَ و

 .نَْقَدةً  رأَْسه بإِصبَعي نَقَْدتُ و

 ِخيَاِرِهم. (8) [من: ] قَْوِمه نُقَاَدةِ  هو من:  ومن الَمجاز

ْعرِ  نَقَدةِ  ناقََشه ، وهو من:  الَكاَلمَ  نَقَدَ و  .النَّْقدِ و النَّقَدِ  هو أَْشبهُ بالنَّقَّاِد منه بالنَّقَّاِد. من:  ، وتقول نُقَّاِدهو الّشِ

ْعر على قائِِله. اْنتَقَدو  الّشِ

 :  َموِضٌع في ِدياِر بني عاِمٍر ، قال لَبِيُد بُن َربِيعَة:  ، بالفتح ، وقد تَُضمُّ نُونُه نَْقدةُ و



4506 

 

ِك جـــــــــِ  لـــــــــُ تـــــــــًا وَأهـــــــــح بـــــــــح ي ســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــِ رحتـــــــــَ ـــــــــَ دح نـ قـــــــــَ ـــــــــَ  ريٌَة فـ

وِ      لــــــــــــُ ُ
ر  املــــــــــــ َدةً  ــــــــــــََ قــــــــــــح ــــــــــــَ اَل  نـ اســــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــاملــــــــــــغــــــــــــَ

  
 :  بضّم النّون في قَْوِل لَبِيدٍ  نُْقدة:  قرأُْت بخّط ابِن نُباتَة السعديّ :  ، بالتعريف ، وقال ياقوت النُّْقدة:  ويقال فيه

ًة  بــــــــــَ قــــــــــح ك حــــــــــِ َر ذلــــــــــِ بــــــــــح رَع فــــــــــيــــــــــهــــــــــا قـــــــــــَ  فــــــــــَبســــــــــــــــــــــــح

ا     ــــــــــَ ب ــــــــــح نـ جــــــــــَ ــــــــــَ اح ف دةٍ رَكــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــُ رُ  نـ اســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــاملــــــــــغــــــــــَ  ف

  
__________________ 

 كاسم.:   ( األصر ومعجم البلدان ا ويف اللباب1)
 حيدر.:  ( األصر واللباب ا ويف معجم البلدان2)
 ا سا.:  ( األصر ومعجم البلدان ا ويف اللباب3)
 اخلضر.:  ( اللباب ومعجم البلدان4)
 عنرب.:  ( اللباب5)
 .«هبا»بد  « عليها»ويف اللسان « هاعلي»بد  « هبا»:  ( يف القاموس6)
 .«خلف األمحر»:  ( يف التهذيب7)
 ( زايدة عن األساس.8)
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 .نُقَْيَدتانِ  : ، وهي من نَواحي اليمامة ، وفي الشعر نَْقدة ، تَصغير نُقَْيدة:  من قَُرى اليَمامة ، ويقال:  ، كأَمير (1) نَِقيدو

 بالصَّعيد األَْعلى.قَْريةٌ :  ، كَسَحابة نَقَادةُ و

، أَي  (2) ُمْنقَِرداً  ما لَكَ و ، أَي اإِلقامة به ، اإِلْرباُب بالمكانِ  هو:  ، أَهمله الجوهريُّ وصاحُب اللسان ، وقال الصاغانيُّ  النَّْقَرَدةُ :  [نقرد]

 ً كون من قرد ، إِذا سَكن وَذلَّ وأَقاَم ، كما تقدَّم ، ، هكذا في النُّسخ على وْزن ُمْنفَِطر ، وال يخفَى أَنه ليس من هذا الباب ، بل ي ُمِقيما

 ، على وْزن ْمدْحِرجٍ كما هو ظاِهٌر. ُمنَْقِرداً :  فالصواب

أَي  نُْكدٌ  َكِزْت ، وماءٌ كنَ  قَلَّ َماُؤها:  البِئْرُ  نَِكَدتو (3) نََكادةٌ  َعِسٌر وفيه:  نَِكدٌ  ، ورُجلٌ  يَْنَكد نََكداً  اشتَدَّ وَعُسرَ :  َعْيُشه ، كفَِرحَ  نَِكد:  [نكد]

 قَِليل.

:  ، وعبارةُ اللسان منَعه إِيَّاها : َزْيٌد حاَجةَ عْمِرو نََكدَ و ، كما في األَساس َكتَنَكَّد ُء ،كأَنَّه يَِقى اْستَْقَصى في َشِحيِجه:  الغَُراُب ، كنََصر نََكدو

ً  نََكدو منَعه إِيَّاها ،:  حاَجتَه نَكدهوَ   :  أَنشد ابُن األَعرابيّ  لَْم يُْعِطه منه إِالَّ أَقَلَّهُ  : يَْنُكُده نَْكداً  ما سأَله نََكده منَعَه ما سأَلَه ، أَو:  فاُلنا

هـــــــا  ــــــِ ــــــث اَط حـــــــِدي قـــــــَ ا ســــــــــــــــــــُ ــــــنـــــــَ ي رحغــــــِ ــــــُ ــــــِ  تـ ي ــــــِ ــــــب َن ال  مــــــِ

ُدانَ و     كـــــــــــــُ نـــــــــــــح ـــــــــــــَ ضِ  تـ مـــــــــــــنـــــــــــــ 
ُ

ِديـــــــــــــِث املـــــــــــــ َو ا ـــــــــــــَ  هلـــــــــــــَُ

  
 تَْمنَعُنَا.:  تَْنُكُدناو .تُْرِغينَا أَي تُْعِطينَا منه ما لَْيَس بَِصِريحٍ 

نائِلُه  َكثَُر ُسّؤالُه وقَلَّ :  َمْنُكود ، فهو كعُِنيَ  الرُجُل ، نُِكدَ و
أُِلحَّ َعلَْيه في  : وَمْعُروٌك َوَمْشفُوه وَمْعُجوزٌ  َمْنُكودٌ  َرُجلٌ :  ، وفي اللسان (4)

 المسأَلَة ، عن ابن األَْعَرابّي.

 نََكدٌ  ٍء َجرَّ على صاِحبِه َشّراً فهولئيٌم ، وكلُّ شيْ  ُشْؤٌم َعِسرٌ :  أَْنَكدُ و ، بفتح فسكون ، نَْكدٌ و ، بفتحتين ، نََكدٌ و ، بالكسر ، نَِكدٌ  َرُجلٌ و

 َمنَاِحيُس قَِليلُو الَخْيِر.:  (5) نكدو نُْكدٌ و َمنَاِكيدُ وَ  أَْنَكادٌ  وقَْومٌ  أَْنَكُد نَِكدٌ  وصاِحبُه

 :  ، وأَنشد (6)وأَن ال يَْهنَأَه َمْن يُْعَطاهُ  قِلَّةُ العََطاءِ :  بالضمّ ،  النُّْكدُ و

بـــــــــــــــاً و  يـــــــــــــــِّ ُه طـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ طـــــــــــــــَ ا َأعـــــــــــــــح رِت مـــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــــح

ريحَ يف     ودِ اَل خـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح
َ

دِ و  املـــــــــــــــ اكـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــنـــــــــــــــ 

  
ُجل ، نَِكدَ و ، يُْفتَحو  :  ثعلبٌ قَلََّل العََطاَء ، أَو لْم يُْعِط البَتَّةَ ، أَنشد :  نََكداً  الرَّ

تَ  دح كـــــــــــــِ ا  نـــــــــــــَ نـــــــــــــَ بَلـــــــــــــح َة ِإذح ســـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ  َأاَب زُبـ

دح ملَح و     كـــــــــــــَ نـــــــــــــح ابُ  يــــــــــــــَ بـــــــــــــَ ا ضـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــَ تـــــــــــــِ اجـــــــــــــَ َ  حبـــــــــــــِ

  
 بَِخلَْت بحاَجتِنَا.:  َعدَّاه بالباِء ألَنه في معنَى بَِخَل ، حتّى كأَنّه قال

ال لَبََن :  نَْكَداءُ  ناقَةٌ :  ، قال (7)صاحب الُمْجَمل  عن ابِن فاِرٍس  ، وهذه ِضدُّ الغَِزيراُت اللَّبَِن من اإِلبِل ، والتي ال لَبََن لََها ، :  ، بالضمّ  النُّْكدُ و

ْوض:  لها ، قال الصاغانيُّ  د بها ابُن فَاِرٍس ، وقد خالَفَه الناُس ، وقال السَُّهْيلّي في الرَّ وأَْحَسبه من األَضداد ، ألَنه اْستُْعِمل في  : تَفَرَّ

دَّْيِن ، ألَنه قد   :  قال الُكَمْيت ال تُْرِضع. حينئذٍ  التي ال يَْبقَى لها َولٌَد ، فيَْكثُُر لَبَنُها ألَنّها هنا هي:  قيلو لَبَنُها إِذا نَقََص ، نَِكدَ  يقالالّضِ

ا وَ  هـــــــَ ـــــــعـــــــُ ي جـــــــِ اِة ضـــــــــــــــــــــَ تـــــــَ ـــــــفـــــــَ ِن ال َوَح يف ِحضـــــــــــــــــــــح  َوحـــــــح

ُك يف و     دِ ملَح يـــــــَ كـــــــح ــــ  ــــن ُب  ال خـــــــَ يـــــــِت َمشــــــــــــــــــح ــــِ ال قـــــــَ َ
(8)املــــ

 

  

اَرَدِت و  دُ حـــــــــــــَ كـــــــــــــح نح  الـــــــــــــنـــــــــــــ  كـــــــــــــُ اَلُد وملَح يـــــــــــــَ  اجلـــــــــــــِ

بُ     قـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَن مـــــــــُ ريِي عـــــــــِ تـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح
ُ
ِر امل دح ِة قـــــــــِ بـــــــــَ قـــــــــح عـــــــــُ ـــــــــِ  ل

  
 :  لشاعرُ وإِيّاها َعنَى ا:  نَْكَداءُ :  ، ويقال للناقَة التي ماَت َولَُدها نَْكَداءُ  الواِحَدةُ  ولم يَُك في الُمْكِد ، وهما بمعنًى ،:  ويروى

ًة وَ  اًء وِذلـــــــــــــــ  تـــــــــــــــَ تـــــــــــــــِ َم اخـــــــــــــــح يـــــــــــــــح  ملح أَرحأَِم الضـــــــــــــــــــــــــــــِّ

ِت     ا ِشــــــــــــَ  مــــــــــــَ َداءُ كــــــــــــَ كــــــــــــح َدا الــــــــــــنــــــــــــ  لــــــــــــ  ونا جمــــــــــــَُ ــــــــــــَ  بـ
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__________________ 
 .«نـَُقيحدُ »( قيدت يف معجم البلدان 1)
َقرِداً »( هذا ضبرت القاموس. ويف التكملة 2) َفِطر»الشارح عل  اهنا بوزن وهو ما يواف  احد  النسخ الجي جاء تعلي  « منـح وقد صححها كما « منـح

 هو مثبت يف نسخة القاموس املطبوع.
 .«نكاد»( عن األساس وابألصر 3)
 يف التهذيب بدون تشديد.« سؤاله»ومثله يف التهذيب ا وضبطت « وقّر خريه»:  ( اللسان4)
دٌ »:  ساسويف األ« انكاٌد ومناكيدُ »:  يف الصحاح واللسان:  ( كذا ا وما وجدته5)  ولعر هذه الكلمة مقحمة سهواً.« انكاٌد وُنكح
 من يعطاه أيضاً.:  ويف التهذيب« ما يعطاه»من يعطاه كذا يف اللسان ا ولعر الصواب :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 .476/  5( انظر مقايي  اللغة 7)
ا وكر مقالت نكداء لكثرة لبنها  (ابنت ســــــعاد)هشــــــام يف شــــــرح قصــــــيدة كعب ( املقاليت مجض مقالت وهي الجي ال يعيش هلا ولد. قا  ابن 8)

 ألهنا ال ترضض إذ ال ولد هلا.
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َها بَِماِكٍد وال»ِمْقاَلٌت ال يَِعيش لها َولٌد ، فتَْكثُر أَْلبَانُها ، وفي حديِث َهواِزَن :  نَْكَداءُ  ونَاقَةٌ  إِن :  بِيّ قال القُتَيْ :  قال ابُن األَثير «نَاِكدٍ  وال َدرُّ

ها بِغَزيٍر.:  الناقةُ الكثيرةُ اللبِن ، فقال:  النَّاِكدَ  ، فإِنه أَراد القليَل ، ألَن ناِكد كان المحفوظ ً  النَّاِكدُ و ما َدرُّ  النَّْكَداءُ  القليلةُ اللَّبَِن ، وكذلك:  أَيضا

 : ، وفي قَصيِد َكْعبٍ 

دٌ قَاَمتح ُ َاِوهُبَا   (1)َمثَاِكيُر  ُنكح
 ، وهي التي ال يَِعيش لها َولٌَد. نَاِكدٍ  َجْمع

 :  ، قال َربِيعَةُ بن َمْقُروٍم يَمَدح َمْسعُوَد بن سالمٍ  نَْزٌر قَليلٌ  ، أَي َمْنُكودٌ  َعَطاءٌ :  يقالو

ِه َواَل  ـــــــــح ي لـــــــــَ ودًا عـــــــــَ وحجـــــــــُ ُم مـــــــــَ لـــــــــح َك ا ـــــــــِ مـــــــــُ لـــــــــح  ال حـــــــــِ

َواِم     اُ   يف األَقـــــــــــح طــــــــــَ فــــــــــً  عــــــــــَ لــــــــــح وَدامــــــــــُ كــــــــــُ نــــــــــح  مــــــــــَ

  
 .كُمنَكَّدٍ  ، غير ُمَهنَّإِ ، َمْنُكودٌ  َعَطاءٌ :  األَساسوفي 

ومِ  فالكسر ، اسم ، بالفتح نَِكيَدىو بَْينََها وبين :  ، وفي الَمَراِصد والُمْعَجم نيكَدهْ  والشاِئع على أَْلِسنة أَهِل الروم َمِدينَة أَبُْقَراَط الَحِكيِم بالرُّ

 إِن أُبُْقَراَط الَحِكيَم كاَن بَِها ، وبينها وبين ِهَرْقلَةَ ثالثةُ أَيّاٍم ، ونَقَل شيُخنَا عن الَمْولَى أَحَمد أَفنِدي:  ثَةُ أَيَّام ، قيلقَْيَساِريَّة من ِجهة الشََّماِل ثاََل 

باً ِمن نِيَك َده ، أَي قَرية َحَسنَةٌ. :  أَُظنُّه فَاِرسيًّا ُمعَرَّ

 .ُمنَاِكدٌ  ، وهو َعاَسَره فالٌن ، إِذا ناَكَدهو يَتَنَاَكدانِ  ، وهما تَعَاَسَرا:  تَنَاَكَداو

 : * ومما يستدرك عليه

 وُجْحداً. نُْكداً و له وَجْحداً ، نَْكداً :  قَِليلَة الَخْيِر. وفي الدعاءِ :  نَِكادٌ  أَرُضونَ 

 لم يَِجد عندهَ إِالَّ نَْزراً قَليالً.:  ، أَي َوَجَده َعِسراً ُمقَلِّالً ، وقيل فَأَْنَكَده وَسأَلَه

 ، أَي أَْكَدى. فأَْنَكدَ  َطلََب فاُلٌن حاَجةً وَ 

ةُ  نََكداً  قرأَ أَهُل المدينة (2) (َوالَِّذي َخُبَث ال َُيُْرُج ِإاّل َنِكداً ):  وقوله تعالى اج نَِكداً  بفتح الكاف ، وقرأَت العامَّ :  ، بكسرها ، قال الزجَّ

اءُ  نُْكداً و ، نَْكداً  ِإالَّ  : وفيه َوجهاِن آخراِن لم يُْقَرأْ بهما  وِشدَّةٍ. نََكدٍ  معناه ال يَْخُرج إِالَّ في:  ، وقال الفَرَّ

. نَكَّدَ و  َعَطاَءه بالَمّنِ

 .(3)اْستُْنِفَد ما ِعنَده :  فاُلنٌ  نُِكدَ و

 نُِزَف.:  الماءُ  نُِكدَ و

ةً ، أَي غيَر َمْحُموِد الَمِجي ُمْنِكداً  وجاَءه إِنما هو ُمْنِكزاً ، وسيأْتي ، من نََكَزت البِئُر ، إَِذا قَلَّ ماُؤَها :  أَي فَاِرغاً ، وقال ثَْعلَب:  ِء ، وقال َمرَّ

 ، وهو أَْحَسُن وِإْن لم يُْسَمع أَْنَكَز الرُجُل إِذا نَِكَزْت ِميَاهُ آباِره.

 ، أَي قَِليٌل. نُْكدٌ  ماءٌ و

 :  ماِزُن بُن ماِلك بن َعمرو بن تميم ، ويَْربُوُع بن َحْنَظلَةَ ، قال بَُجْير بُن َعْبِد هللا بن َسلََمةَ القَُشْيِريّ :  األَْنَكدانِ و

َدانِ  كـــــــــــــــــــــَ وعح :  األَنـــــــــــــــــــــح رحبـــــــــــــــــــــُ ازٌِن ويــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــَ

وعُ     مــــــــــــــُ ريف جمــــــــــــــَح وحَم َلشــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ يـ ا ِإن  َذا الــــــــــــــح  هــــــــــــــَ

  
فكيف :  هي عندي ، قال:  قال ؟يا قَْعنَُب ، ما فَعَلَِت البيضاُء فََرُسكَ :  بَُجْير هذا قد اْلتَقَى هو وقَْعنَُب بن الحارث اليَربوعّي فقال بَُجْيروكان 

تَْك ِمنّي:  قال ؟وَما َعَسْيُت أَن أَْشُكَرها:  قال ؟ُشْكُرك لها  :  حيث أَقول:  قال ؟ومتى ذلك:  قال قَْعنَبٌ  ؟وكيف ال تَْشُكُرَها وقد نَجَّ

ه  اَلســـــــــــــــــــــِ ـــــــِ ت َد اخـــــــح عـــــــح ـــــــَ اُء بـ يحضـــــــــــــــــــــَ ـــــــَ ـــــــبـ ِه ال تح بـــــــِ طـــــــ   متـــــــََ

ذ بِ     يِن ملَح ُأكــــــــــــــَ تــــــــــــــُ لــــــــــــــح ٍش َوخــــــــــــــِ لــــــــــــــَ  َدهــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ
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نَِم وَمَضى ، وأَتْبَعَتْه قبائُل ِمن بَِر فغَ فَأَْنَكَر قَْعنٌَب ذلك ، وتاََلَعنا وتََداَعيَا أَن يَْقتَُل الصاِدُق منهما الكاِذَب ، ثم إِن بَُجْيراً أَغاَر على بني العَنْ 

َجَز ، ثم إِنهم اْحتََربُوا قليالً ، فَحَمَل قَعْ  نَُب بن ِعْصَمةَ بِن عاصٍم تَميٍم ، ولحَق به بنو ماِزٍن وبنو يَْربُوعٍ ، فلما نََظر إِليهم قال هذا الرَّ

 ب عليه َكدَّاُم بن بَِجيلَة الماِزنِيُّ فأَسَره ، فجاَءه قَْعنٌَب اليَْربُوعيُّ ِليَْقتُلَه ، فمنََع منهعن فرسه ، فََوثَ  (4)اليَْربُوعيُّ على بَُجْيٍر فطعَنَه فأَْذَراهُ 

__________________ 
 : ( من قصيدته ابنت سعاد ا شرح ابن هشام ا وصدره1)

 شد النهار ذراعاً عيطر نصف
 .58( سورة األعراف اآية 2)
 استُنِفد ما عنده بكثرة السؤا .:  فالن وُشِفهونُكد :  ( عبارة األساس3)
 ابلدا  املهملة.« فبدراه»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
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اٌم املازين  ا فقا  له قـَعحَنبٌ   .(1)َماِز رَأحَسك والس يحَف :  َكد 
اهُ ماِزناً ألَنه  فَخلَّى عنه َكدَّاٌم ، فَضَربَه قَْعنٌَب فأََطاَر َرأَْسه. وماِز تَْرِخيم ماِزٍن ، ولم يُكن اْسُمه ماِزناً ، وإِنما كان اْسُمه َكدَّاماً ، وإِنما َسمَّ

 من بني ماِزٍن ، وقد يَْفعَُل العََرُب ِمثَْل هذا في بعِض المواِضع كذا في اللسان.

 قَريةٌ من قَُرى َسَمْرقَْنَد ، وتفسيره َحفَر َجديداً.:  نُوَكْندُ و

ح الِعَصاُم وغيُره بأَنَّه بالُمْعَجمة ، قال شيُخنَا ، بالضمّ  نُْمُرودُ :  [نمرد] ويَُؤيّده :  وإِهمال الداِل وإِعجامها ، وفي المزهر بالَوجهيِن ، وَصرَّ

َراِز البِن َرِشيٍق من قَْوِله (2)ما أَنشده الخفاِجيُّ في المجلس الثاني   :  ِمن الّطِ

ــــــــــــــَ  دَ  ل َو  عــــــــــــــَ ــــــــــــــح ِض اأَلَذ  اَي َربِّ اَل أَقـ ــــــــــــــح  ف

وِذيوَ    
ُ
اِن املــــــــ ــــــــز مــــــــَ ــــــــَ  ال ل ُت عــــــــَ ــــــــح ن عــــــــَ ــــــــَ تـ َك اســــــــــــــــــــــح ــــــــِ  ب

  

ٍة  وضـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــُ ـــــــــــَ َف بـ َت ِإَد  أَلـــــــــــح ثـــــــــــح عـــــــــــَ ـــــــــــَ ا ِد بـ  مـــــــــــَ

ُروذِ وَ     ــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــُح ل َدًة عــــــــــــــــَ َت َواحــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح ث عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  بـ

  
ابِط الذي نََظَمه الفَاَرابيُّ فَْرقاً بين الدَّاِل والذاِل في لُغَِة :  قال  :  الفُْرس حيث قالوهو المواِفق للضَّ

َ َداٍ  وَذاٍ   اح رحَ  بـــــــــــــــــَ ِة الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ  احـــــــــــــــــح

مح     ظــــــــــَ عــــــــــح ِة مــــــــــُ ــــــــــ  ي ــــــــــفــــــــــارِســــــــــــــــــــــــِ ٌن يف ال َو رُكــــــــــح هــــــــــح ــــــــــَ  فـ

  

اَل َوا  وٌن بــــــــــــِ كــــــــــــُ ه ســــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــَ ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ ر  مــــــــــــا قـ  كــــــــــــُ

مح     جــــــــــــــَ عــــــــــــــح مــــــــــــــُ َواُه فــــــــــــــَ َداٌ  ومــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــِ  ٍو فــــــــــــــَ

  
ُزوا الَوجهيِن ،  نُْمرود نُْمروذُ ، بالذال الُمعجمة ، وأَهل البصرة يقولون:  وفي أَمالي ثَْعلَبٍ  َل َكثيروَن فَجوَّ ، بالدال المهملة ، وعلى هذا َعوَّ

ِد ، فهو على هذا ثاُلثِيٌّ ، قال شيُخنا:  معروٌف ، قالَه ابُن ِسيده في المحكم ِمَن الَجبَابَِرةِ ، م اسُم َمِلكٍ   وكأَنَّ ثَْعلَباً َذَهَب إِلى اشتقاقِه من التََّمرُّ

 األَكبر بن ُكوش بن َحام بن نُوح ، قالَهُ ابُن ِدْحيَةَ في التنوير. نُْمُرود ن َكْنعَان بن ِسْنَجاِريب بنب نُمرود وهو: 

 : * ومما يستدرك عليه

 أَبي العبَّاس بن ُسَرْيجٍ.الُجْرَجانّي ، شافعيٌّ تَفَقَّه على  نَْوَمودْ  َجدُّ أَبي بكٍر أَحمَد بن إِبراِهيم بن:  ، بفتح األَول والثاِلثِ  نَْوَمْود:  [نومد]

ً و ، بالضّم ، نَُواداً و نَاَد نَْوداً :  الرجُل ، أَهَمله الجوهرّي ، وقال الليثُ  نَادَ :  [نود]  تََمايََل ِمن النُّعَاِس.:  ، ُمحّرَكةً  نََوَدانا

ً و يَنُوُد نَْوداً  اإِلنسانُ  نَادَ :  وفي التهذيب  ، مثل نَاَس يَنُوُس. ونَاَع يَنُوع. نََوَدانا

 وهي من أَعمال البَْعَدانِيَّة. السالمعليهقْبُر ساِم بِن نُوحٍ  *ة ، باليمن ، بها:  ، كقَتاَدةَ  نََواَدةُ و

دَ و ع إِذا الغُْصنُ  تَنَوَّ َك ، ومنه وتَنَوَّ :  يقال «نَاُدوا ونُوا مثَْل اليَُهوِد إِذا نََشُروا التَّْوَراةَ اَل تَكُ »، وفي الَحِديث  اليَُهوِد في َمَداِرِسِهم نََوَدانُ  تََحرَّ

ك َرأَْسه وأَْكتَافَه. نَاَد يَنُودُ   ، إِذا َحرَّ

 : * ومما يستدرك عليه

محمد أَحمد بن الُمبَارك اسُم قََصبٍَة من نواِحي َكاَزُروَن بفَاِرَس ، منها أَبو  : ، بضم أَّوله وفتح ثانيه وسكون الثالث (3) نَُوْرد:  [نورد]

َهاِوّي صاحب أَبي القاِسِم الطَّبََرانّي.  الصوفِّي ، عن ُمَحمد بن أَحمد الرُّ

حمن َمَحلَّةٌ بِنَْيَسابُوَر ، منها:  وَضبطه ياقوت بفتح أَّوله بالضّم ، ويَْلتَِقي فيها َساِكنَانِ  ، أَهمله الجماعةُ ، وهي نُوْندُ :  [نوند] بُد ع أَبو عبد الرَّ

َد بن يزيَد السُّلَِمّي وغيَرهما. النُّوْنِديّ  بن َجْندِل بن ِعمراَن الُمطوعيّ  (4) هللِا بُن َحْمَشادَ  قَاِشّي ، ومحمَّ  النَّْيَسابُوِرّي ، سمع أَبا قِاَلبَة الرَّ

ُث ، َحدَّث عن أَحمَد بن عبد هللا السََّمْرقَْنِدّيِ ، وعنه إِبراهيم السََّمرْ  النُّوْنِديُّ  أَحمدُ  أَبو العباس َمَحلَّةٌ بَِسَمْرقَْنَد ، منها:  نُوْندَ  بَابُ و قَْنِدّي الُمَحّدِ

 .(5)بن َحْمَدَوْيه اإِلْشتِيَخنِّي 

ُ  نََهَدتو َر وأَْشَرَف ،واْنتَبَ  َكعَبَ  ، بالضّم ، إِذا نُُهوداً  ، وعلى الثاني اقتصر كثيٌر من األَئّمة ، َكَمنََع ونََصرَ  ، يَْنُهدُ  الثَّّديُ  نََهدَ :  [نهد]  الَمْرأَة

َدْت تَنهيداً  وارتفَع ، َكعََب ثَْديَُها ، بالفتح والضم تَْنُهدُ و تَْنَهدُ  دٌ  فهي كنَهَّ  .نَاِهَدةٌ و ، ناِهدٌ و (6) ُمنَّهِ
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 ، ناِهدٌ  هي:  ثَْدُي الَجاِريَِة قيل نََهدَ  إِذا:  قال أَبو عبيد

__________________ 
هذا املثر ذكره ســـــيبويه يف ابب ما جر  عل  األمر والتحذير فذكره مض قوهلم رأســـــك واجلدار ا وكذلك تقدر يف املثر أبِ  اي :  ( قا  ابن بري1)

 مازن رأسك والسيف ا فحذف الفعر لداللة ا ا  عليه.
 ( كذا ا وهو موجود يف الثامن ومل يرد يف الثاين.2)
 ر ومعجم البلدان ا ويف اللباب ابسكان الواء والراء.( األص3)
 ابجليم.« مجشاد»:  ( يف معجم البلدان4)
 األستخين.:  ( عن اللباب معجم البلدان ا وابألصر5)
 وما أثبت عن القاموس ومثله يف اللسان.« منهدة»( ابألصر 6)
 .«فيها»:  يف القاموس (*)( 7)



4513 

 

ُيها»:  . ويف حديث َهَوازِنَ النـ َواِهد الَفَواِلُك ُدونَ والث ِدي   ُي ا ِإذا ارَتفَض عن  هَنَدَ  ا َأي ُمرحَتِفض ا يقا  ِبَناِهدٍ  واَل َثدح الث دح
ٌم. ِر وصاَر له َحجح  الص دح

جلُ  نََهدَ و  نُهوٌض على ُكّلِ حاٍل. النُّهودُ و (1)والنُّْهوِض أَن النُّهوَض قِيَاٌم غيُر قُعُوٍد  النُُّهودِ  ، والفرق بَْينَ  نََهضَ  نُُهوداً  ، بالفَتْح. يَْنَهد الرَّ

ه فالنٌ  نََهدَ :  عن أَبي ُعبَْيدٍ و  .نََهداً و نَْهداً  َصَمَد لَُهْم ،:  ِلعَُدّوِ

هم ، إِذا َصَمُدوا له وَشَرُعوا في قِتَ  نََهدَ :  ونَصُّ عبارة أَبي ُعبَْيد ِه حين تَُزوُل الشَّْمسُ  يَْنَهدُ  أَنَّه كان»:  اِله. وفي الحديثالقَْوُم ِلعَدّوِ  «إِلى َعُدّوِ

 أَي نََهُضوا. «النَّاُس يَْسأَلُونه فَنََهدَ  أَنَّه َدَخَل الَمسِجَد الَحَرامَ »:  أَي يَْنَهُض. وفي حديث ابن ُعَمر

اج. كأَْنَهَدَها وأَْضَخَهما ظََّمَهاعَ  نَْهداً  الَهِديَّةَ  نََهدَ :  في كتاب األَفعال البن القَّطاعو جَّ  ونقله الصاَغانّي عن الزَّ

 .نَْهدٌ  وَمْنِكبٌ  نَْهدٌ  ، فَرسٌ  ُء الُمْرتَِفعُ الشَّيْ :  النَّْهدُ و

ة ، يقال النُُّهودِ  مأُْخوذٌ من كالنَّاِهدِ  األََسُد ،:  النَّْهدُ و َح به في  أَْنَهدُ  هو:  بمعنى النُّهوِض ، والقُوَّ القَْوِم ، أَي أَْقَواُهم وأَْجلَُدهم ، كما َصرَّ

ْوض.  الرَّ

 يَْنَهُض إِلى َمعَاِلي األُمور. الَكِريمُ :  النَّْهدُ و

 :  القَُصْيَري ، وفي حديث ابِن األَعرابّيِ  نَْهدُ و القََذالِ  نَْهدُ  َرسٌ فَ :  ، يقال الفََرُس الَحَسُن الَجميُل الَجِسيُم اللَِّحيُم الُمْشِرفُ :  النَّْهدُ و

رحِد  ٍر فــــــــــــــَ عـــــــــــــح نــــــــــــــَ ي بـــــــــــــِ نح مَيحشـــــــــــــــــــــــــــِ ريحَ مـــــــــــــَ  اَي خـــــــــــــَ

ُه     بـــــــــــــــــــــــــَ َدةٍ َوهـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــــــــــَ دِ و  لـــــــــــــــــــــــــِ  هنـــــــــــــــــــــــــَح

  
. واألُنثى:  النَّْهدُ   ، بالضّم. نُُهوَدةً  كَكُرَم ، الفرُس ، نَُهدَ  وقد ، نَْهَدةٌ  الفرس الضْخُم القَِويُّ

بن ُمْرِهبَةَ بن ُدَعاِم بن ماِلِك بن ُمعَاِويَةَ  نَْهدُ :  بن َزْيِد بن لَْيِث بن أَسلََم بن اْلَحاِف بن قَُضاَعةَ. وفي َهْمَدانَ  نَْهدِ  وهم بنو قَبيلَةٌ باليَمنِ :  نَْهدٌ و

ْفقَةُ من :  بالكسرِ  ، النِّْهدُ و بن َصْعب.  ، بالكسر. نِْهَدكَ  هاتِ :  والعََرب تقول النَّفقَِة بالسَِّويَِّة في السَّفرِ ما تُْخِرُجه الرُّ

. النِّْهد:  قال ابُن األَثير«. فإِنه أَعظُم للبََرَكِة وأَْحَسُن ألَْخالقِكم وأَْطيَُب ِلنُفُوِسكم نِْهَدكم أَْخِرُجوا»:  حكى َعْمُرو بُن ُعبَْيٍد عن الَحسن أَنه قالو

ْفقَةُ ِعْندما :  بالكسر إِلى العَُدّوِ وهو أَن يَْقِسُموا نَفَقَتَهم بينهم بالسَِّويَّة حتى ال يَتَغَابَنُوا وال يكون ألَحِدهم فَْضٌل على  الُمنَاَهَدةِ  يُْخِرجه الرُّ

 :  قَاَل ُرْؤبَةُ  (2)اآلَخِر ومنّة 

وحٍم  رِّ قــــــــــــــــــَ نح كـــــــــــــــــُ ا مـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــَ َداِإن  لـــــــــــــــــَ  هنـــــــــــــــــِح

بــــــــــــــــــــًا     لــــــــــــــــــــَ َن الــــــــــــــــــــّراَِبِب حــــــــــــــــــــَ َدامــــــــــــــــــــِ  َورِفــــــــــــــــــــح

  
َل :  ، وقال ابْن ِسيده نَاَهُدوا وكذلك أَخرجوه:  تَنَاَهُدواو قد يُْفتَح ،و يكون في الطَّعَاِم والشََّراِب ، وذكَر محّمد بن عبد الملك التاِريخي أَنَّ أَوَّ

قَاِشّي.  من أَْحَدثه ُحَضْيٌن الرَّ

:  نَْهَدانَةٌ و نَْهَدى وقَْصعَةٌ  (3) [أَي َمآْلنَ ]نَْهَدانُ  أَو ِإنَاءٌ  نَْهَدانُ  َحْوضٌ  ، وهو أَو قَاَرَب ِمألَهُ  يضحتى يَفِ  َمأَله:  ، وكذلك الَحْوضَ  اإِلنَاءَ  أَْنَهدَ و

ْلُو الَملْ :  (4)قد بَلََغ ِحفَافَْيِه ، قال أَبو ُعبَْيد :  الذي قد َعاَل وأَْشَرف ، َوَحفَّانٌ  فإِذا :  َء ، قالالَملْ  نََهَدتِ :  ، يقال نَْهُدَها َء فهوإِذا قاَربَِت الدَّ

ْضُت في الدَّْلو ، وأَنشد:  كانَْت ُدوَن ِمْلئَِها قِيلَ   :  َغرَّ

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا  ي ـــــــــــــــِ رِّضح ف َو وغـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ل ـــــــــــــــد  إِل ال  اَل متـــــــــــــــَح

ا    يـــــــــــــهــــــــــــــَ فـــــــــــــِ كـــــــــــــح هـــــــــــــا يـــــــــــــَ ئـــــــــــــِ لـــــــــــــح  فـــــــــــــِإن  ُدوَن مـــــــــــــَ

  
، نقله أَبو زيٍد عن  لَْم يَِفْض بَْعُد أَو بَلََغ ثُْلثَْيهِ و ، إِذا امتألَ  نَْهَدانُ  ، وقََدحٌ  انُ نَْهدَ  َمألْتُه ، وهو َحوضٌ :  الَحْوضَ  أَْنَهْدتُ :  وفي الصحاح

 الكسائّيِ.

لنُّهوض بعَض إِلى بَْعض ، وهو في معنى نََهَض ، إِالَّ أَن ا يَْنَهد في الَحْرِب أَن الُمنَاَهَدةُ  : وفي المحكم الُمنَاَهَضة في الَحْربِ :  الُمنَاَهَدةُ و

قِياٌم غير قُعُوٍد 
 الُمَساَهَمةُ باألَصابِعِ و الُمَخاَرَجةُ ،:  الُمنَاَهَدةُ و ، إِذا نََهض ، يَْنَهدُ  إِلى العَُدوِّ  نََهدَ و على ُكّلِ حاٍل ، (6)نُهوٌض  : النُّهودُ و (5)
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__________________ 
 قيام عل  قعود.:  ويف التهذيب .«قيام عن قعود:  ابللسان أيضاً ا ولعر الصوابقيام غري قعود كذا :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 تطبيض.« ومنه»:  ( يف املطبوعة الكويتية2)
 ( زايدة عن القاموس.3)
 .«أبو عبيدة»:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب والتكملة4)
 ام عل  قعود.قي:  ( انظر ما الحظناه قريباً ا والعبارة يف التهذيب وفيه5)
 وسريد هذا املعىن قريباً.« ُمضيّ »:  ( التهذيب6)
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ْملَةُ الُمْشِرفَة:  النَّْهَداءُ و ابِيَِة الُمتَلَبَِّدة َكريمة تُْنبِت الشََّجَر وال يُْنعَت الذََّكر على الرَّ  .أَْنَهدَ  كالرَّ

 (1) النَِّهيَدةُ و النَّْهدُ و ٌء منه فيُْؤَكل ،بأَن يَُذرَّ عليه َشيْ  يُعَالَُج بَِدقِيقٍ  وهو َحبُّ الَحْنَظِل ، فإِذا بَلَغ النُّْضَج والَكثَافَةَ  لُبَاُب الَهبِيدِ  أَن يُْغلَى النَِّهيَدةُ و

ْبدُ :  النَِّهيدُ و يها ِإذا َكانَت َضْخَمةً  الزُّ ْبدُ  النَِّهيدُ  : ، وقيل ، وإِذا َكانَت َصِغيَرةً فَْهَدة نَْهَدةً  ، وبعُضهم يَُسّمِ قِيقُ  الزُّ الذي لم يَتِمَّ َذْوُب لَبَنِه ،  الرَّ

ْبدِ  النَِّهيَدة وقال أَبو حاتمٍ   ُزْبُد اللبِن الذي لم يَُرْب ولم يُْدِرك فَيُْمَخُض اللَّبَُن فتَُكون ُزْبَدتُه قَِليلَةً ُحْلَوةً.:  من الزُّ

ّم ، ِمائَةٍ  نَُهادُ  هذا:  يقالو . نَُهاُؤَها أَي بالضَّ  ، أَي قَِريٌب منها ، نقله الصاغانيُّ

ق بينه وبين النُّهوض ، كما  .(2)َمَضى ، كما في األَفعال البن القَطَّاع  : ءُ الشَّيْ  نََهدَ  وقد الُمِضيُّ َعلَى ُكّلِ حالٍ :  بالّضم النُُّهودُ و وبه فُّرِ

 تقدَّم.

 : * ومما يستدرك عليه

 أَنَا. أَْنَهْدتُهو َشَخَص ،:  اً نََهَد يَْنَهُد نَْهد

 قاَم ، عن ثَْعلٍَب.:  إِليه نََهدَ و

 العَْوُن.:  النَّْهدُ و

 أَعانَُهم وَخاَرَجُهم.:  مع القْومِ  نَْهَده وَطرحَ 

 الُمَخاَصَمةُ ُمطلقاً.:  الُمنَاَهَدةو

 تناَولُوه بينهم.:  ءَ القَْوُم الشيْ  تَنَاَهدَ و

 ، إِذا كان ناتِئاً ُمْرتَِفعاً ، وإِن كان الِصقاً فهو َهْيَدٌب. نَْهدٌ  وَكْعثبٌ 

 أَي قَِويًّا َضْخماً. «نَْهداً  فَأََخَذ ِمْن ُكّلِ قَبِيلٍَة َشابًّا»:  وفي حديث داِر النَّْدَوةِ 

 تَنَفَّْسُت ُصعََداَء.:  تَنَهَّْدتو

 ُمَراِهٌق.:  نَاِهدٌ  وُغالمٌ 

 ، أَسماٌء. ِهدٌ ُمنَاو نَُهْيدٌ و نَْهَدانُ و

َهَرةِ ، وسيأْتي في الذال المعجمة ، وهو بالَوجَهين. أَناِهيدُ و .:  النَّاِهدُ و النَّْهدُ و اسٌم للزُّ  األََسُد ، عن الصاغانيُّ

اَغانِّي اإِلمام ُمثلّثةُ النوِن ، الفتُح والكسُر عن ، أَهمله الجوهريُّ وصاحُب اللسان ، وهو نَهاَوْندُ :  [نهند] صاِحِب العُبَاِب والمشاِرق ،  الصَّ

البن األَثير ، والواو  والضمُّ عن اللُّبَابِ  نِيَهاَوْندُ  إِن أَْصلَها:  والكسُر أَْجَوُد ، لقول بَْعِضهم:  وَسبَقَه ياقوت في الُمْعَجم ، زاد الصاغانيُّ 

 أَْصله نُوْح آَوْندَ  ، بينهما ثالثةُ أَيام ، يقال إِن من بِالِد الَجبَِل َجنُوبِيَّ َهَمَذانَ  عظيم د:  َمْفتوَحة ال غيُر ، وكذلك النون الثانية ساكنة ال غير
ي (3)  أَصلَُها:  ألَنهم َوَجُدوها كما هي ، قاله أَبو المنِذر هشام ، وقال حمزةُ  اَوْندُ إِينَه (4) أَو أَصله ، َصوابه بَنَاهُ ، فخفِّفَتْ  ألَنَّه بَنَاَها ُسّمِ

وهي أَعتُق َمدينة في الَجبَِل ، وكان فَتُْحها سنَةَ تِْسَع َعَشَرةَ في أَيّاِم َسيِّدنا :  فاْختصر ، ومعناه الخيُر الُمضاَعف ، قال ياقوت (5) نيوَهاَوْند

وَرةِ وفي َوَسِطها ِحْصٌن َعِجيٌب البِنَاِء َعاِلي السَّْمك ، وبها قُبُوُر ُعَمَر رضي هللا تعالى ع قَْوٍم نه ، وبها ثَْوٌر وَسَمَكةٌ من َحَجٍر َحَسنَا الصُّ

َواِلَجة ، وقََصٌب يُتََّخذ منه َذِريَرةٌ  ، وعلى َحافاِت نَْهِرَها ِطيٌن اْستُْشِهُدوا ِمن العرب في َصْدِر اإِلسالم ، وبها َشَجُر ِخاَلٍف تُْعَمل منه الصَّ

 ، كذا في المعجم. (6)أََشدُّ ما يكون في السََّواِد والتَّعَلُِّك يُْختَم به 

 (فصل الواو)
 مع الدال املهملة
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:  (8)في القَْبِر ، وزاد في األَساس  َدفَنَها:  َوأََد المْوُءوَدة يَئُِدها َوأْداً :  ، وفي التهذيب والمحكم (7)، هكذا في الصحاح  بِْنتَه َوأَدَ :  [وأد]

 :  أَنشد ابن األَْعَرابّيِ  َمْوُءوَدةو َوئِيَدةٌ وَ  َوئِيدٌ  وهي ، َوائِد ، وهو َحيَّة وأَثْقَلَها بالتُّراِب وهي

َي و  قــــــــــــِ ــــــــــــَ ا ل ه  املــــــــــــوحُءودُ مــــــــــــَ ــــــــــــِّ ِم أُم لــــــــــــح نح  ــــــــــــُ  مــــــــــــِ

رُ     يــــــــــعــــــــــًا وعــــــــــامــــــــــِ ٌر مجــــــــــَِ تح ُذهــــــــــح يــــــــــَ قــــــــــِ  كــــــــــمــــــــــا لــــــــــَ

  
__________________ 

 تطبيض.« والنهديدة»:  ( يف املطبوعة الكويتية1)
 ( ووردت العبارة هبذا املعىن يف التهذيب.2)
 نوح أَونحد.:  ( يف معجم البلدان3)
 داخر األقواس يف األصر ا وهي ليست يف القاموس.« أصله»( وضعت 4)
 بنو هاوند.:  ( يف معجم البلدان5)
 اب اء املهملة حتريف.« حيتم به»من سيا  املعىن يف معجم البلدان ا ويف األصر ( ما أثبتناه مقتب  6)
 ابنته.:  ( يف الصحاح7)
 أثقلها ابلرتاب.:  وأد ابنته:  ( كذا ا وعبارة األساس8)
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كان الرُجُل في الَجاِهِليَّة إَِذا ُوِلَدْت له بِْنٌت َدفَنَها حين :  المفّسُرونقال  (1) (َوِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِئَلتْ ):  البَنَاِت. قال هللا تعالى تَئدُ  وكانت ِكْنَدةُ 

وفي  (2) (َوال تَ ْقتُ ُلوا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالق  ََنُْن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإاّيُكمْ ):  تََضعُها واِلَدتُها َحيَّةً مخافَةَ العَاِر والَحاَجِة ، فأَْنزل هللا تعالى

البَنيَن في الَمَجاَعِة. وقال الفَرزدُق يَْعنِي َجدَّه  يَئد ، فَِعيل بمعنى َمْفعُول ، ومنهم من كان الَمْوُءود أَي «فِي الَجنَّة الَوئِيدُ »:  الحديث

 :  َصْعصعَةَ بن نَاِجيَةَ 

َداِت وَ  َض الــــــــــــــــَوئــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ ي الــــــــــــــــذي مــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِّ  عــــــــــــــــَ

ا وَ     يـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــدَ َأحـــــــــــــــــح مح  الـــــــــــــــــَوئـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ وأَدِ فــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــُ

  
 المْوُءوَدةُ  تلك»:  ، وفي حديث آخر« الَخِفيُّ  الَوأْدُ  ذِلكَ »:  أَي قَتِْلِهّن ، وفي حديث العَْزلِ  «البَنَاتِ  َوأْدِ  نّه نََهى عنأَ »:  وفي الحديث

ْغَرى  ، كما تََرى لئال يَْجَمع بين ساكنين. (4)َمْوَدة :  قال الَمْوُءودة من َخفَّف َهْمَزةَ :  قال أَبو العَبّاس .(3) «الصُّ

 :  كَصْوِت الحائِط إِذا َسقََط ونَْحِوه ، قال الَمْعلُوطُ  أَو العَاِلي الشَِّديدُ  ُمْطلقاً ، الصَّْوتُ :  الَوئِيدُ و الَوأْدُ و

ٍة  مــــــــــــَ جــــــــــــح رِيــــــــــــك َأنح ُرب  هــــــــــــَ دح ا يــــــــــــُ اِذ  مــــــــــــَ  َأعــــــــــــَ

اِن     تـــــــــــــَ وحَ  املـــــــــــــِ ا فــــــــــــــَ هـــــــــــــَ افـــــــــــــِ فـــــــــــــَ يـــــــــــــدُ أِلَخـــــــــــــح  َوئـــــــــــــِ

  
األَْرِض  َوئِيدَ  َخَرْجُت أَْقفُو آثَار الناِس يَْوَم الَخْنَدِق فَسِمْعتُ »فَِديُد. وفي حديث عائشة  : كذا أَنَشده اللِّْحيَانيُّ ، ورواه يعقوب:  ابن سيده قال

 ِشدَّةُ الَوْطِء على األَْرِض يُْسَمُع كالدَِّوّي ِمن بُْعد.:  الَوئِيدُ  «َخْلِفي

فَوئِيَدهاو قََوائِِم اإِلبلِ  َوأْدَ  َسِمْعت:  ، عن اللّْحيَانّي ، ويقال البَِعيرِ  َهِديرُ :  الَوأْدُ و ْعِلِب الَوْجنَاءِ  َوأْدَ »:  . وفي حديث َسَواِد بن ُمَطّرِ أَي  «الذِّ

 َصْوَت َوْطئِها على األَْرِض.

هو و ، تُوَدةو تُْؤَدةو تَُؤَدة وبِغيِر َهْمٍز ، تقول بفتْحِ الَهْمَزةِ وُسكونَِها ، أَي بضّم التاِء تُثَقَُّل وتَُخفَّف ، أَي التَُّؤَدةُ :  قال أَبو ِمْسَحٍل في نََواِدرهو

َزانَةُ والتَّأَنِّ  : ، وعلى األَّول اقتََصَر كثير من أَئّمة اللّغِة ، ومعنَى الُكلِّ  التَّْوآدُ  كذلكو ، الَوئِيد فُْعلَةٌ من  :  والتََّمهُّل ، قالت الَخْنَساءُ  يالرَّ

ــــــــــــٍن  ٍم َرزِي ــــــــــــح ل اَن َذا حــــــــــــِ ىًت كــــــــــــَ ــــــــــــَ ؤحَدةٍ و  (5)ف ــــــــــــُ  تـ

تِ     لــــــــ  ِر حــــــــُ هــــــــح ِف اجلــــــــَ نح طــــــــائــــــــِ ا مــــــــِ بــــــــَ ا ا ــــــــُ  ِإَذا مــــــــَ

  
، مثل التَُّكأَةِ أَصلها ُوَكأَةٌ فقُِلبت الواو تاًء ،  ُوأََدةٌ  بمعنى التَّأَنِّي في األَْمِر فأَْصلَُها التَُّؤَدة وأَما:  منه ، قال األَزهريُّ  التَّْوآدُ و ، تََوأّدَ وَ  اتَّأَدَ  قدو

َّئُِد اتِّئَاداً  يَا فَتَى ، وقد اتَّئِدْ  ومنه يقال :  ، وقال الليثُ  اتَّأَدَ  بمعنَى َوأََد يَئِد وثاُلثِيُّه غير ُمستعمٍل ، ال يقولون:  ، إِذا تَأَنَّى في األَْمِر ، قال اتَّأََد يَت

، إِاّل أَن يكون َمْقلُوباً من األَْود وهو اإِلثقال ، فيقال آَدنِي  الَوأْدُ  (6)على تَفَعََّل ، واألَصل فيه  تََوأّدَ و على اْفتَعَل فاتَّأَدَ  ، تََوأّدَ و اتَّأَدَ  يقال

ُد منه ، ويقال َدِت الَمْرأَةُ في قِياِمها إِذا تَثَنَّْت ِلتَثَاقُِلَها ، ثم قالوا:  يَُؤوُدنِي أَي أَثقَلَنِي ، والتَّأَوُّ َن وتََمهَّل ، والَمقلوباُت  اتَّأَدَ و تََوأّدَ :  تَأَوَّ إِذا تََرزَّ

ٌط في المادَّتَْيِن ، ولم في كالِم العرِب َكثيرةٌ ، قال شيُخنتا ، وهذا قد َحكاه الُمْرتََضى عن بعِض اللُّغويّيَن. ومن هنا وقَع في المصباح تَْخِلي

ق بين األَْجَوف والِمثَال.  يُفَّرِ

 وقد تقّدمت اإِلشارة إِليه. الدََّواِهي:  ، وأَصلُها الَمآِوُد بمعنى الَموائِدُ  من المقلوبو

عَْت. : ، قال أَبو منصور َغيَّبَتْه وَذَهبَْت به إِذا تَودَّأَت على القَْلبِ  عليه األَْرضُ  (7) تََوأَّدتْ  يقالو أَْت وتَلَمَّ  هما لُغتَاِن على القَْلب ، كتََكمَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 .اتَّئِدْ  تَْيَدَك بمعنى:  وَحَكى أَبو عليًّ « َمْوُءوَدةٍ  ُهو أََضلُّ ِمنْ »المثل 

 تَثَبَّْت.:  في أَْمرك اتَّئِدْ و

 ً بَّاءُ  تُؤَدةٍ  ، أَي َعلَى َوئِيداً  وَمَشى َمْشيا  :  ، قالت الزَّ

ا  هــــــــــــَ ــــــــــــُ يـ اِ  َمشــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــَ جــــــــــــِ لــــــــــــح ا لــــــــــــِ يــــــــــــَدامــــــــــــَ  َوئــــــــــــِ

ِديـــــــــــــــــَدا    َن أَمح حـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــِ داًل حيـــــــــــــــــَح نـــــــــــــــــح  َأجـــــــــــــــــَ

  
__________________ 
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 .8( سورة التكوير اآية 1)
 .31( سورة اإلسراء اآية 2)
لاها املؤودة الصـــــــــــــغر . ألن وأد البنات األحياء املؤودة  ( جعر العز  عن املرأة مبنزلة الوأد إاّل أنه خفي ألن من يعز  هرابً من الولد ا ولذلك3)

 الكرب .
 .«مؤودة»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 .«وزين»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 فيهما.:  ( يف التهذيب6)
 تودأت عليه األرض عل  القلب من توأدت.:  ( عن القاموس والتهذيب ا وابألصر7)
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كةً  الَوبَدُ :  [وبد]  ُمَحّرَكةً ، أَي َوبَدٌ  َرُجلٌ  فيقال وُسوُء الحاِل ، َمصَدٌر يُوَصُف به والفَْقُر والَحاَجةُ إِلى الناِس والبُْؤسُ  ِشدَّةُ العَْيِش :  ، محرَّ

ُعُدوٌل ، على تََوهُِّم النَّْعِت الصحيحِ ، وأَنشد أَبُو َزْيٍد :  ، كان يقال أَْوبَاداً  وقَد يُْجَمعُ  * ، كقولك َرُجٌل َعْدٌل ،َسيُِّئ الحاِل ، للواِحد والَجِميعِ 

 :  العَدَّاِء الَكْلبِيّ  (1)قَْوَل َعْمِرو 

ي   َح ا ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ب اَبداً أَلصـــــــــــــــــــــــــــــــح ُدوا  َأوح  وملَح  ـــــــــــــــــَِ

    ِ اح الـــــــــَ َ ا مجـــــــــِ جـــــــــَ يـــــــــح ر ِ  يف اهلـــــــــَ فـــــــــَ َد الـــــــــتــــــــــ  نـــــــــح (2)عـــــــــِ
 

  
 ، أَي فقيٌر ، من قومٍ  َوبَدٌ  ، الحاصل منهما سوُء الحاِل ، َرُجلٌ  َكثَْرةُ الِعيَال وقِلَّةُ المالِ  : الَوبَدُ  أَو .أَْوبَادٍ  وهو على َحذِف الُمَضاِف ، أَي َذِوي

يح ، كالَوَمِد ، الَحرُّ :  الَوبَدُ و ، مثل الَوَمِد ، الغََضبُ  : الَوبَدُ و َمَحاِويَج.:  أَْوبَادٍ   وإِْخاَلقُه ، بِلَى الثَّْوبِ :  بَدُ الوَ و العَْيُب ،:  الَوبَدُ و مع ُسكوِن الّرِ

،  َوبِدَ  وقد مع السكون ، وهي أَظَهُر من الَوْقِر ، والَوْقُر أَْظَهر من الَوْقِب ، بالفتح ، كالَوْبدِ  يَْستَْنِقع فيها الَماءُ  الَجبَلِ  َصفَاةِ  النُّْقَرةُ في:  الَوبَدُ و

 .َوبَداً  حالُه [َوبَِدت]و يَْوبَد َوبَداً  ، كفَِرَح ، في الُكلِّ 

 .كالُمتََوبِّدِ  ، عن اللِّْحيَانّي ، الجائُع ، والشَِّديُد اإِلصابَِة بالعَْينِ :  كَكتِفٍ  الَوبِدُ و

 أَْمواَل الناِس ، أَي يُِصيبَُها بِعَْينِه فيُْسِقُطها. لَيَتََوبَّدُ  ِليُِصيبَها بالعَْيِن ، عنه أَيضاً ، وإِنه (3)أَْمَوالَهم بِعَْينِه  دَ تََوبَّ و

 :  ، وأَنشَد األَصمعيُّ  أَْفَرُدوه:  أَْوبَُدوهُ و

اَلب  يِن كــــــــــــــِ ــــــــــــــَ رَاَة ب ا ســــــــــــــــــــــــــــَ ُت هبــــــــــــــَِ دح هــــــــــــــِ  عــــــــــــــَ

م     هــــــــــــــــُ ــــــــــــــــُ تـ ــــــــــــــــح ا (4)َورِثـ يــــــــــــــــَ ُدوين َة ا ــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ َبوح  فــــــــــــــــَ

  
 ِمن َكثَْرةِ الِعيَاِل وقِلِّة المال. ُء الحالِ السَّّيِ  ، الَوبَدِ  مثْل الُمْستَْوِبدُ و الجاِهُل بالَمَكاِن.:  الُمْستَْوبِدُ و ع ،:  األَْوبَدُ و

في لغة الحجاز وهي الفُْصَحى ، كما  كَكتِفٍ و لغة فيه بالتحريكِ  الَوتَدُ  يقالو والسكون على التخفيف في لغَِة نَْجٍد ، ، بالفتح الَوتْدُ :  [وتد]

ما ُرزَّ :  التاِء داالً وإِْدَغامها في الالم ، كما حكاه الجوهرّي والفيّومّي ، وهي لغةُ نَْجٍد ، فهي أَربُع لُغاتٍ  (5)، بِقَْلب  الَودُّ و في المصباح ،

 :  وأَنشد الُمَصنّف في البَصائرِ  في األَْرِض أَو الحائِط من َخَشٍب.

هـــــــــــــا و  رِفـــــــــــــُ عـــــــــــــح َداِر الـــــــــــــذ  ِّ يــــــــــــــَ يـــــــــــــُم بـــــــــــــِ قـــــــــــــِ  ال يـــــــــــــُ

ِر و     ريحُ اأَلهـــــــــــــــــــح ِن عـــــــــــــــــــَ دُ ِإال  اأَلَذال   الـــــــــــــــــــَوتـــــــــــــــــــِ

  
 ألَنّه يَُدقُّ أَبَداً.« بِقَاعٍ  َوتِدٍ  أََذلُّ ِمن»:  وفي المثل

ً  الَوتِدُ و َكاِن ، والثالُث ساكن ما كاَن في العَُروِض على ثاََلثَِة أَْحُرفٍ :  أَيضا وفَعُو ،  (6) كعَلُنْ  ، وهو على َضْربَْيِن ، أَحُدهما حرفاِن ُمتحّرِ

ك ، ثم ساكن ، ثم متحّرك ، وذلك اَلُت ، من المقرون ، ألَن الحركةَ قد قََرنَت الحرفيِن ، واآلخر ث الَوتِدُ  وهذا هو الثة أَْحُرف ، ُمتََحّرِ

كيِن ، وال يَقَُع في الوتِدُ  ، وهو« َمْفعُواَلتُ » ِزَحاٌف ، ألَن اعتماَد الُجْزِء إِنما هو َعلَْيَها ،  األَوتاد الَمْفُروُق ، ألَن الحرف قد فَرق بين الُمتََحّرِ

 ّن الُجْزَء غيُر ُمْعتَِمٍد عليها.إِنما يَقَُع في األَسباِب ، ألَ 

ْدَغ ، وهو :  مثل الثُّْؤلُوِل تَِلي أَْعلَى العاِرض ِمن اللِّْحيَِة ، وقيل الُهنَيَّةُ الناِشَزةُ في ُمقَدَِّم األُذُنِ :  الَوتَِدةُ و الَوتِدُ و ا يَِلي الصُّ هو الُمْنتَبُِر ممَّ

 ، وهما العَْيَراِن أَيضاً. َوتِدٌ  ذُنَْيِن اللذاِن في باِطنهما كأَنَُّهَمافي األُ  الَوتَِدانِ : و َمجاٌز ، وفي الّصحاح

 .أَْوتَادٌ  الُكلّ  ج

 على النََّسب.« ِشْعٌر َشاِعرٌ »هو من باِب :  أَي ثابٌت َرأْس ُمْنتَِصٌب ، قال أَبو ُعبَْيد ، تأْكيدٌ  َوتٌِد واتِدٌ و

 .أَْوتََدهاو هللاُ األَْرَض بالِجبَالِ  َوتَدَ  وقد (7) (َواجْلِباَل َأْواتداً ):  نها تُثَبِّتُها ، قال هللا تعالى، ألَ  ِجبَالُها:  األَْرِض  أَوتَادُ  من الَمجازو

 ُرَؤَساُؤَها.:  من البِاَلدِ  األَْوتَادُ و

 : ، على التشبيه قال أَْسنَانُه:  من الفَمِ  األَْوتَادُ و

َلُدَهاالَفّر َحىت  نَِقَدتح و   (8) َأوح
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__________________ 
 عمرو بن العداء.:  ( يف اللسان1)
 ( قوله مجالا يريد قطيعا من اجلما  ا وأراد مجااًل ههنا ومجااًل ههنا وذلك أن أصحاب اإلبر يعزلون اإلانث عن الذكور.2)
 تعّينها.:  ( يف اللسان3)
 قوله ورثتهم ا كذا ابألصر ولعله ورشتهم.»( هبامش اللسان 4)
 واجلمِض.:  يف القاموس (*)
 وهو ما أثبتناه.« قوله ابدغام التاء الصواب بقلب التاء»:  وهبامش املطبوعة املصرية« ابدغام»( ابألصر 5)
 كعل .:   ( يف القاموس6)
 .7( سورة النبب اآية 7)
 .«والفّر ا كذا ابللسان وحرره:  بقوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية8)
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 استَعَاَر النَّقََد للَموِت ، وإِنما هو لألَسناِن ، كما في اللسان.

 :  ف أََسداً ، قال ساعدةُ بن ُجَؤيَّةَ يص َوتََّده تَْوتِيداً و ، وهذه عن الصاغانّي ، كأَْوتََده ، ثَبَّتَه:  كِعَدة وتَِدةً  ، بفتح فسكون ، َوتََد الَوتَِد يَتُِدهُ َوتْداً و

ا  اِض كـــــــــــــَبلـــــــــــــ َ خـــــــــــــَ
َ

اَ  املـــــــــــــ نـــــــــــــَ ُم َأعـــــــــــــح َقضـــــــــــــــــــــــــــِّ  يــــــــــــــُ

ـــــــــــــــّرَِلُج     ِه ال ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ يـ رَِج  ـــــــــــــــَح فـــــــــــــــح دُ مبـــــــــــــــَِ ـــــــــــــــ  َوت
ُ

 املـــــــــــــــ

  
 .الَوتُِد َمْوتُودٌ و ، أَْوتِْدهُ و ، َواتِدُ  يا تِِد الَوتِدَ :  ، كِعْد ، ويقال تِدْ :  واألَْمُر منه ثَبََت ،:  كالهما َوتَّدَ و هو َوتَدَ وَ 

 على التشبيهِ  إِْنعَاُظه : الذََّكرِ  تَْوتِيدُ :  ، وبِال هاٍء ُمْستَْدَرك على الجوَهرّيِ ، ومن المجاز الَوتِدُ  يُْضَرب بها التي الِمْرَزبَّةُ :  الِميتََدةُ و الِميتَدو

 حالَةَ تََصلُّبِه. بالَوتِد

أَبَاِرُق إِلى َسنَِدَها  الَوتَِداتِ  ، وبأََعاِليه أَْسفََل من ِجباٌل لبني عبِد هللا بِن َغَطفَانَ  وهي الَوتَِداتُ  الُمَجيِمرِ  (1)وبأَْعلَى ُمْبِهِل :  عن األَصمعيّ و

ى األَثَْواَر ، (2) [رمل]  بن عامر. (3)أَي معروٌف ، بين نَْهَشٍل وهالل  ويَْوُمَها م يَُسمَّ

 ماءة.:  واتَِداةُ و

، قَتَلُوا ثمانِيَن رُجالً  وهي لبني تَِميٍم على بني عامِر بن َصْعَصعَةَ  َمعروفَةٌ ، ولَْيلَتَُها ، م منها ، ع بنَْجٍد أَو بالدَّْهنَاءِ :  الَوتَِدات واحدةُ  الَوتَِدةُ و

 وما أَظنّها إِاّل التي قْبلَها ، وإِنما تلك ُجِمعَْت. : من بني ِهاَلٍل ، قال ياقوت

 : * ومما يستدرك عليه

:  يُْلعَُب له بها ، ونقَل شيُخنَا عن الثعاِلبِّي في الُمَضاف والمنسوب أَْوتَادٌ و لَقَُب فِْرَعْوَن ، وقد جاَء في التفسير أَنه كانت له ِحبَالٌ  األَْوتَادِ  ذُو

 .أَْوتَادٍ  في األَرِض بأَْربَعَةِ  فيُوتَدُ  أَنه كاَن ِلُظْلِمه وبَْغيِه يَأُْمر بمن يَْغَضب عليه

ٍد الفَْقعَِسيُّ :  اتِدُ الوو  :  الثابُِت ، قال أَبو ُمَحمَّ

اًل  َذيــــــــــــــح اِء جــــــــــــــُ
َ

لــــــــــــــَ  املــــــــــــــ تح عــــــــــــــَ َدااَلقــــــــــــــَ  َواتــــــــــــــِ

َدا وَ     َواعـــــــــــــِ
َ

ا املـــــــــــــ هـــــــــــــَ فـــــــــــــُ لـــــــــــــِ نح لـــــــــــــُح كـــــــــــــُ (4)ملَح يـــــــــــــَ
 

  
 :  فاُلٌن ِرْجلَه في األَْرِض إِذا ثَبَّتََها ، قال بَشَّارٌ  َوتَّدَ :  ويقال

َا و  ُت حــــــــــــــِ ــــــــــــــح ل ــــــــــــــُ دح قـ قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ دَ ل ــــــــــــــ   أَلرح يف ا َوت

اَلنِ     هـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ  ثــــــــــــــــــَ رٌي أَرحَب عـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــِ  ِض ثـــــــــــــــــَ

  
 أَقَاَم وثَبََت.:  الرُجُل في بَْيتِه َوتَّدَ وَ 

ْرعُ  َوتَّدَ و  َطلََع نَبَاتُه فثَبََت وقَِوَي.:  الزَّ

 ُء ِمْن أُذُنِها.النَّاتِي:  النَّْعلِ  َوتَدُ و

 .َوتِدٌ  واْنتََصَب كأَنَّه

 .الَوتَدِ  وهو أََذلُّ ِمن

 ٌء نَتُِد به َكاَلَمنَا ، كما في األَساس.َشيْ :  يَُؤتُِّد العَْطَشان ، وُرِويَ :  قال ؟ما النَّْطَشانُ :  ُمْنتَِصٌب ، وقيل ألَْعَرابّيٍ :  َواتِدٌ  قَْرنٌ :  وِمَن الَمجاز

غير مشهورة ، وال تُعَرف في الدواوين ،  َوِرمَ  مثل َوِجَدهو ليهاوهَذه هي اللغة المشهورة المتّفق ع كَوَعدَ  ءِ والشيْ  الَمطلوبَ  َوَجدَ :  [وجد]

، بالكسر ، لُغَةٌ ، وأَورده الصاغانّي في  َوِجدَ و : المصنَِّف ذَكَرها في البصائر فقال بعد أَن َذَكر المفتوحَ  َوَجْدت كذا قاله شيُخنَا ، وقد

ظاهره أَنه ُمضارٌع في اللغتيِن السابِقَتيِن ، مع :  ، قاَل شيخنا ، بضّم الجيم يَُجُدهُ و ه يَِجُدهَوَجدَ  َء ، بالكسر ، لغة فيالَشي َوِجد : التكملة فقال

الضالَّة ونَْحوها ، الَمْفتوح ، فالكسر فيه على القياس لُغَةٌ لجميعِ العََرب ، والضمُّ مع  َوَجدَ  أَنه ال قائَل به ، بل هاتاِن اللغتاِن في ُمضاِرعِ 

:  في باب الِمثَال ، كذا في ديوان األَدب للفَارابّي ، والمصباح ، وزاد الفيُّوميُّ  وال نَِظيَر لََها حذِف الواو لُغَة لبني عامِر بن َصْعَصعَةَ ،

ت الجيم بعد ُسقوط الواِو من غير ِإعادتها ، لعدِم وَوْجه ُسقُوِط الواو عل ى هذه اللغِة ُوقوُعها في األَصل بين ياٍء مفتوحٍة وكسرةٍ ، ثم ُضمَّ

ّم ، ُوْجداً و ، كِعَدة ، وِجَدةً  ، بفتح فسكون َوْجداً  االعتداد بالعاِرض ،  ، كقُعُود ، ُوُجوداً و ، بالضَّ
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__________________ 
 .«منهر»ن وابألصر ( عن معجم البلدا1)
 .«يسم »بد  « تسم »( زايدة عن معجم البلدان ا وابألصر 2)
 .«صال »( عن معجم البلدان ا وابألصر 3)
 قوله : جذيال ا تصـــــغري جذ  ا وهو الراعي املصـــــلح ا ســـــن الرعية ا وقد قير إن جذيال اســـــم رجر. والواتد :»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 4)

 القت ضمري اإلبر ا وإن مل يتقدم هلا ذكر ألن البيت أو  القصيدة. أفاده يف اللسان.الثابت. والضمري يف 
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َداانً و  َداانً و  ِوجح رِ ا ِإجح  :  ا وأَنشد أَدحرََكه : ا اأَلِخرية عن ابن اأَلعحرايبّ  ا ِبَكسح
ر  ِكســـــــــــــــــــــــــــــــاَءه و  اث  ـــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح ر مـــــــــــــــــُ  آخـــــــــــــــــَ

ه     نــــــــــــح فــــــــــــَ  عــــــــــــَ ــــــــــــَ َدانُ نـ اَلِوايَ  ِإجــــــــــــح
َ

َا املــــــــــــ ــــــــــــِ  الــــــــــــّرِق

  
، بالكسر ، كما قالوا في  الِوْجَدان وهذا يَُدّل على بََدِل الهمزة من الواِو المكسورِة ، كما قالوا إِْلَدة في ِوْلَدة. واقتصر في الفَصيح على:  قال

أَيضاً ، بالضّم ، لُغَة عاِمريّة ال نظير لََها في باب الِمثال  يَُجْدهو وداً يَِجُده ُوجُ  َمْطلوبَه َوَجدَ :  نِْشَدان ، وفي كتاب األَبنيَة البن القّطاع:  أَنَشدَ 

 :  ، قال لَبِيٌد وهو عاِمِريٌّ 

ــــــــــــــاَل  ي ــــــــــــــِ ل اَم خــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ِك اَي أُم ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــح ثـ  ملَح أََر مــــــــــــــِ

يـــــــــــــاَل  (1)آَب     َن قـــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــَ ا َوَأحح نـــــــــــــَ تـــــــــــــِ اجـــــــــــــَ َ  حبـــــــــــــِ

  

ٍة  رحبـــــــَ َؤاُد ِبشـــــــــــــــــــــَ َض الـــــــفـــــــُ قـــــــَ دح نــــــــَ ِت قـــــــَ ئـــــــح وح شـــــــــــــــــــــِ   (2)لـــــــَ
واِدَي اَل     دَُع الصـــــــــــــــــــــــــــ  نَ تــــــــــــــَ دح يــــــــــــــالً   ــــــــــــــَُ لــــــــــــــِ  غــــــــــــــَ

  

ًة  ــــــــَ ــــــــل ي قــــــــِ اَلِت مــــــــَ ــــــــقــــــــِ ِف ال نح َرضــــــــــــــــــــــَ ِب مــــــــِ ذح ــــــــعــــــــَ  اِبل

ـــــــــــــاَل     ي ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــزاُ   ـــــــــــــَ ِح اَل ي ـــــــــــــَ   اأَلابطـــــــــــــِ (3)ق
 

  
ْعُر ِلَجِريٍر وليس للبيٍد ، كما زعم الجوَهرِ :  وقال اْبُن بَّريّ  . قلتالّشِ هذه لُغَة بني عامٍر :  ومثله في البصائر للُمَصنِّف وقال ابن ُعَدْيس:  يُّ

از في الجامع عنه ، وحكاها السيرافيُّ أَيضاً في كتاب اإِلق اُء ، ونقله القَزَّ ناع ، واللِّْحيَانيُّ ، والبيُت للبيد ، وهو عاِمريٌّ ، وصّرَح به الفرَّ

اءُ  في نواِدِره ، وُكلُّهم أَنشدوا ، بالكسر ، وهو القياس ، قال  يَِجْدن:  ويُرَوى:  ولم نسمع لها بنَِظيٍر ، زاد السيَرافيّ :  البَْيَت ، وقال الفَرَّ

سيبويه ويفهم من كالم  : وهذا ال يكاُد يُوجد في الكالم. قلت:  ، قال يَوُجدُ  ، كأَنهم َحَذفوها ِمن َوَجد يَُجد وقد قال ناٌس من العرب:  ِسيبويهِ 

اح الكتاِب ، ونقلَه ابُن ِهَشاٍم اللَّخميُّ في َشْرح الفَِصيح ، وهو ظاهُر كالِم األَكثر ،  َوَجد هذا أَنها لُغَة في بجميع معانِيه ، كما َجَزم به ُشرَّ

ي ، ووافقَه أَبو َجعفر اللَّْبِلّي في َشْرح عليه إِذا َغِضب ، كما سيأْت َوَجدو الَمطلوَب ، َوَجدَ  ومقتَضى كالم المصنّف أَنها مقصورةٌ على َمْعنَى

ةً هو الصواب ، ويدلُّ له البيُت الذي أَنشُدوه ، فإِن قوله:  الفصيحِ ، قال شيُخنَا ٍء مما قَيَُّدوه به ، ليس بشيْ « َغِليالً  يَُجْدن ال» : وَجعلُها عامَّ

ه، أَو من معنَى اإِلصابة ، كما هو ظاهر ،  الِوْجَدانِ  بل هو من الرابع ، :  ومن الغريب ما نَقَلَه شيُخنَا في آخِر الماّدة في التنبيهات ما نَصُّ

ون ُمَضاِرَعه مُ  ة في اللسان ُمْطلقاً ، وأَنَُّهم يَُضمُّ  بَِوَجدَ  ْطلَقاً من غيِر قَْيدٍ وقََع في التسهيل للشيخ ابِن مالٍك ما يقتضي أَن لُغَة بني عاِمٍر عامَّ

 أَئّمة بين المعروف فإِن ، هللارحمهوَوَعَد يَعُُد ، وَولَد يَلُُد ، ونَْحوها ، بضّم المضارع ، وهو عجيٌب منه  َوَجد يَُجد أَو غيِره ، فيقولون

ةٌ  العامريَّةَ  اللغةَ  هذه أَن العَربيَّةِ  وُعلماءِ  الصَّْرف ه ببعِض َمعَانِيه ، كما هو َوَجدَ  هو الذي اللفظ بهذا خاصَّ َصنِيُع أَبي  ، بل بعُضهم َخصَّ

اُح التسهيل إِطالقَه وتَعَقَّبُوه ، قال أَبو َحيَّان بنو عامٍر إِنما ُرِوَي عنهم َضمُّ :  ُعبيٍد في الُمَصنَّف ، واقتضاه كالُم الُمَصنِّف ، ولذلك َرّد ُشرَّ

ةً ، فقالوا فيه َوَجدَ  َعْيِن ُمَضارعِ   : ، بالّضّم ، وأَنشدوا يَُجدُ  خاصَّ

نَ اِدَي اَل َيدَُع الص وَ   َغِلياَل  َ ُدح
ح الفاَرابِيُّ وغيُره بِقَْصِر لُغَِة بني عامِر بن :  على خالٍف في ِرَوايَِة البيِت ، فإِن السيرافّي قال في شرح الكتاب ويُْرَوى بالكسر ، وقد صرَّ

َشذَّ عن فَعَل الذي فاؤه واٌو لفظةٌ واحدةٌ ، فجاَءت وقد :  وكذا َجَرى عليه أَبو الحسن بن عصفور فقال : َصْعَصعَة على هذه اللفظِة ، قال

ة هنا شاذَّةً ، واألَصل الكْسر. قلت يَْوُجد وأَصلُه:  ، قال َوَجد يَُجد بالضّم ، وهي مَّ َح به :  فُحِذفت الواو ، لَكون الضَّ ومثل هذا التعليل َصرَّ

فيه يَْفِعل ويَْفعُُل كأَنَّهم تَوهَّموا أَنه يَْفعُل ، ولما كان  يُْوَجدُ  يَْوُطُؤ ، لكنه لما كان فِْعلٌ  ، مثل يَْوُجد كاَن أَصلُه يَُجد: و أَبو علّيٍ الفارسيُّ قال

 فيه إاِلَّ يَْفِعل لم يَِصّح فيه هذا. يُوَجد فِْعٌل ال

 (4) َوْجداً و ُوْجداً  في المال َوَجْدتُ :  الُمْحَكم ، وفي التهذيب يقال، هذه عبارةُ  اْستَْغنَى : ، كِعَدةٍ  وِجَدةً  ، مثلَّثَةً  يَِجُده وْجداً  الماَل وَغْيَره َوَجدَ و

ً و ِوْجداً و  ، ومنه قولُ  الُوْجدِ  في الِوْجَدانُ  وقد يُستعمل:  ، أَي صْرُت ذا ماٍل ، قال ِجَدةً و ِوْجَدانا

__________________ 
 .«التكملة أأن قوله آب ا الذي يف »:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 ـ واألبيات جلرير يهجو هبا الفرزد  ا ولي  للبيدـ  ( يف ديوان جرير2)

 مبشرب بدع ا وائم ..
 العطشان.:  نقض املاء العطش ا اذهبه نقعاً ونقوعاً فيهما. والصادي:  نقض الفؤاد أي روي ا يقا :  وقوله

 يريد أهنا خصبة.:  لسماء. وق  األابطح( القالت مجض قلت وهو نقرة يف اجلبر يستنقض فيها ماء ا3)
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 ويف اللسان فكاألصر.:  ( سقطت من التهذيب املطبوع4)



4525 

 

َدانُ »:  الَعَرب  .«الّرِِقَا يـَُغطِّي أََفَن األَِفاِ  ِوجح
،  ِجَدةً و ِوْجداً و ُوْجداً و أَِجُده َوْجداً  ءٍ الماَل وُكّل شيْ  َوَجْدتُ :  وجرى ثعلٌب في الفصيح بمثِْل عبارةِ التهذيِب ، وفي نواِدر اللِّْحيَانّيِ :  قلت

فكالم المصنّف تَبَعاً البِن :  . قْلتَوْجدٍ  بعد فَْقٍر ، وافتقََر بَْعدَ  َوَجدَ  ويُقَال:  ، قال ُوُجوداً و وزاد اليزيديُّ في نواِدره:  قال أَبو جعفٍر اللَّْبليُّ 

إِذ كان  َوَجْدتُ  وال منافاةَ بينهما ، ألَن المقصود:   وثَْعلٍب أَنه يتعدَّى بِفي ، قال شيُخناسيَده يقتِضي أَنه يَتَعَدَّى بنفِسه. وكالم األَزهريّ 

 َمْفعُولُه الماَل بكون تَصريفُه ومصَدُره على هذا الَوْضعِ ، وهللا أَعلَم.

اُحه وِجَدةً  ، أَي بالضمّ  ُوْجداً  المالَ  َوَجْدت : فتأَّمل ، انتهى ، وأَبو العباِس اقتصَر في الفصيح على قَْوِله استَْغنَْيُت  : معناه:  ، قال ُشرَّ

ً  وزاد غيُره:  وَكَسْبُت. قلت ً و ُوْجداً  في الِغنَى واليََسارِ  َوَجْدت وتقول : ، ففي اللسانِ  ِوْجَدانا  .ُوْجَدانا

، واقتصر في الفصيحِ  يَِجدُ  لُغَة في يَُجدُ  عليه َوَجدَ :  َده ، وفي التكملة، بالوجهيِن ، هكذا قاله ابُن ِسي يَُجدُ و يَِجدُ  في الغََضب َعلَْيهِ  َوَجدَ و

ل ً و ، وعليه اقتصر ثعلٌب ، وذكر الثالثةَ صاحُب الواِعي ، َمْوِجَدةً و ، كِعَدةٍ ، وِجَدةً  بفتح فسكون َوْجداً  على األَوَّ ، ذكَره اللحيانيُّ  ِوْجَدانا

إِنِّي »:  وفي حديِث اإِليمان َغِضَب.ـ :  والعََجب من الُمَصنِّف كيف أَْسقََطه مع اقتفائِه كالَمهـ  بارته ،في النوادر وابُن ِسيَده في نَّصِ عِ 

ر ِذْكُره في الحديث  «الصائُم على الُمْفِطرِ  يَِجدِ  لم» : الحديث ، أَي ال تَْغَضْب ِمن ُسَؤالي ، ومنه «َعلَيَّ  تَِجدْ  سائِلَُك فال اْسماً وفِْعالً وقد تََكرَّ

 ِ  :  وَمصَدراً ، وأَنشَد اللِّحيانيُّ قوَل َصْخِر الغَّي

بحٍس  يــــــــــــــــــَ ُه بــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــَ احــــــــــــــــــِ اَلاَن رد  صــــــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــِ

يــــــــــــــــــــــٍب وَ و    َدانٍ َ حنــــــــــــــــــــــِ ِديــــــــــــــــــــــدِ  ِوجــــــــــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
اح فهذا في الغََضب ، ألَن َصْخَر الغَّيِ أَْيأََس الَحَماَمةَ ِمن َولَِدَها فَغَِضبَْت عليه ، وألَن الحمامةَ  أَيأََستْه من َولَده فغَِضَب عليها ، وقال ُشرَّ

ُجلِ  َوَجْدتُ :  الفصيحِ  اُز في الجاِمع وأَبو غالٍب التِّيّانِّي في  واِجدٌ  ، أَي َغِضْبُت عليه ، وأَنا َمْوِجَدةً  على الرَّ عليه ، أَي َغْضبَاُن ، وحَكى القَزَّ

اِء أَنه قال  : ، بكسر الجيم ، واألَكثر فَتُْحَها ، إِذا َغَضَب ، وقال الزمخشريُّ عن الفراءِ  َوِجدَ  قد:  يقولَسِمْعت بعَضهم :  الُموعب عن الفَرَّ

اُز في :  ، بفتح الجيم ، قال شيُخنَا َمْوَجَدةً  َسِمْعت فيه ض لها ابُن مالٍك في الشَّواذِّ ، على َكثَْرةِ ما َجَمع ، وزاَد القَزَّ وهي َغِريبَةٌ ، ولم يَتَعَرَّ

اءِ ال  ِمن َوَجد يَِجدُ :  َغِضَب ؛ وفي الغريب الُمَصنَّف ألَبي ُعبَيد أَنه يقال:  َوَجدَ  ، من ُوُجوداً  جاِمع وصاِحُب الُموعب ِكالُهَما عن الفَرَّ

 َجِميعاً. الِوْجَدانِ و الَمْوِجَدة

اِء ، وأَنشد البيَت ، وعن السيرافّي أَنه َرَواه ب اُز عن الفَرَّ وإِنما كاَن الِقيَاَس ألَنه :  هو القياُس ، قال شيُخنَا:  الَكْسِر ، وقالوحكى ذلك القَزَّ

 إِذا انَضمَّ الجيُم َوَجَب َردُّ الواِو ، كقوِلهم َوجهُ يَْوُجه ، ِمن الَوَجاهة ، ونَْحوه.

َشِديداً ، إِذا كاَن يَْهَواها ويُِحبَُّها ُحبّاً شديداً ، وفي حديث َوْفد َهَواِزَن  َوْجداً  بِفاَُلنَةَ  لَيَِجد ، وإِنه فِي الُحّبِ فَقَطْ  ، بفتح فسكون ، َوْجداً  به َوَجدو

:  أَي أَنه ال يُِحبَُّها ، أَورَده أَبو َجْعفَر اللبلّي ، وهو في النهاية ، وفي المحكم «بَِواِجد ما بَْطنُها بَِواِلد ، وال َزْوُجها»:  (1)قَْوُل أَبي ُصَرد 

َجَها رُجٌل ِمن َغْيِر بَلَِدَها فَعُنَِّن َعْنَها وقالتْ   :  شاِعَرةٌ ِمن العرب وَكاَن تََزوَّ

ًة وَ  رحبــــــــَ اَء شــــــــــــــــــــــَ عــــــــَ قــــــــح ــــــــَ اِء بـ نح مــــــــَ ِد ِد مــــــــِ هــــــــُ ــــــــَ نح يـ  مــــــــَ

ا    عـــــــــــــَ َة أَرحبــــــــــــــَ يـــــــــــــنـــــــــــــَ اِء لـــــــــــــَ نح مـــــــــــــَ ُه مـــــــــــــِ ِإن  لـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

  

دح زَاَداَن  قـــــــــــــَ داً لـــــــــــــَ ا  َوجـــــــــــــح نـــــــــــــَ اَء أَنــــــــــــــ  عـــــــــــــَ قـــــــــــــح بــــــــــــــَ  بـــــــــــــِ

انَ     دح ااَياَن بـــــــــــِ  َوجـــــــــــَ ا مـــــــــــطـــــــــــَ عـــــــــــَ لـــــــــــ  َة  ـــــــــــُ يـــــــــــنـــــــــــَ (2)لـــــــــــِ
 

  

يِن  ِر أَنـــــــــــــ  رحيَب  اِبلـــــــــــــر مـــــــــــــح ٌغ تـــــــــــــِ لـــــــــــــِ بـــــــــــــح نح مـــــــــــــُ مـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

ا    عــــــــــَ مــــــــــَ دح يَن  مــــــــــَ يــــــــــح عــــــــــَ ُر ح لــــــــــِ مح أَتـــــــــــح لــــــــــَ ُت فـــــــــــَ يــــــــــح كــــــــــَ  بــــــــــَ

  
ِمن العُذُوبَِة أَْربََع َشَربَاٍت ، من أَْهَدى ِلي َشْربَةَ ماٍء ِمن بَْقعَاَء على ما ُهَو به ِمْن َمَراَرةِ الطَّْعِم فإِن له ِمن ماِء ِلينَةَ على ما ُهَو به :  تقول

َجني ِمن أَْهِلها غي يها ألَن بَْقعَاَء َحبِيبَةٌ إِليَّ إِْذ ِهي بَلَدي وَمْوِلِدي ، وِلينَةُ بَِغيَضةٌ إِليَّ ، ألَن الذي تَزوَّ . وإِنما تلك ِكنايةٌ َعْن تََشّكِ ُر َمأَُموٍن َعلَيَّ

ُجِل حين ُعنِّن َعْنَها. وق َجني من أَهِل ِلينَةَ ُعنَِّن َعنِّي ، فكاَن كالَم:  ولُهالهذا الرَّ ِطيَِّة لقد َزاَدني ُحبّاً ِلبَْلَدتِي بَْقعَاَء هِذِه أَن هذا الرُجَل الذي تََزوَّ

 : الظَّاِلعَِة ال تَْحِمُل صاِحبَها ، وقولها

 ... َفَمنح ُمبحِلٌغ تِرحيَب  
ْمِل أَنَّ بَْعِلي َضعَُف َعنِّي وُعنَِّن فأَْوَحَشني ذلك إِلى أَْن بََكْيُت َحتّى قَِرَحْت أَجفانِ َهْل ِمن َرُجٍل :  البيت ، تقول  ييُْبِلُغ صاِحبَتَيَّ بالرَّ

__________________ 
 ويف النهاية فكاللسان.« حديث ابن عمرو عبينة بن حصن:  ويف ا ديث»:  ( يف اللسان1)
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 «.. لقد زادين وجداً ببقعاء أنين وجدت قوله : لقد زادان اخل الذي يف اللسان :»املصرية : ( هبامش املطبوعة 2)
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يَده ا وهذه األَبياُت قـََرأحهُتا عل  َأيب الَعالِء صـــا اِمُض ا قا  ابُن ســـِ ُن الد  ََداِمُض ا ومل يـَُز ح ذلك اجلَفح
ن فزَاَلِت امل ِعُد بِن اَ ســـَ

َوحُسوم ابلفُ 
 ُصوِص.يف الِكَتاب امل

، وإِنما  الَوْجدُ  في الُحّبِ ، أَي ليس له إِالَّ َمْصَدٌر واِحٌد ، وهو َوَجدَ  في الُحْزن ِمثْل َوِجدَ  ، ُمَراده أَن بَِكْسِر ماِضيه (1) َكَذا في الُحْزِن ولكنوَ 

والذي في الفصيح :  لكن بكسِر ماِضيه. قال شيُخناو:  يخالفه في فِْعِله ، فِفعل الُحّبِ مفتوح ، وفِْعل الُحْزن َمكسوٌر ، وهو المراد بقوله

هات القديمِة كالّصحاحِ والعَْيِن وُمْختَصر العيِن اقتََصُروا فيه على الفَتْح فقط ، وكالُم المصنّف َصِريٌح في أَنه إِنما يُقال  وغيِره من األُمَّ

ُروه مع الفَتْح الذي َوقَعَْت عليه َكِلَمةُ الجماهيِر ، نَعْم َحَكى اللَّْحيَانيُّ فيه الكْسَر بالَكْسِر فقْط ، وهو َغِريٌب ، فإِن الذين َحَكْوا فيه الَكْسَر َذكَ 

مَّ في كتابِه النواِدر ، فَظنَّ ابُن ِسيَده أَن الفَتَْح الذي هو اللغةُ المشهورةُ غير َمسُموعٍ فيه ، واقتصر في الُمحكمِ  على ِذْكِرهما فقط ،  والضَّ

ُجُل في الُحْزنِ  َوَجدَ : وَ  والذي في اللسانِ :  مشهورةِ في الدََّواِوين ، وهو َوَهٌم ، انتهى. قلتدون اللغَِة ال ، ِكاَلُهَما  َوِجدَ وَ  ، بالفتح ، َوْجداً  الرَّ

وابُن سيده خالََف الُجْمُهوَر :  ل ، ثم قال شيُخنَاَحِزَن. فهو ُمَخاِلٌف لما نَقَلَه َشْيُخنَا عن اللِّْحيانّيِ من الَكْسِر والّضّمِ ، فليتأَمَّ :  عن اللِّْحيَانّيِ 

أَنَّه ُمَراعاةً ِلَرِديفه الذي هو فَأَْسقََط اللُّغَةَ المشهوَرةَ ، والُمَصنِّف خالَف ابَن ِسيَده الذي هو ُمْقتََداه في هذه المادَّةِ فاقتََصر على الَكْسِر ، ك

 :  ، والَكْسر الذي َذَكَره قد حكاه الَهَجِريُّ وأَنَشدَ  حاٍل فهو قُُصوٌر وإِخاللٌ  َحِزَن ، وعلى ِكلِّ 

ا  َدا ممــــــــــــِ  بــــــــــــِ َواكــــــــــــَ تُ فـــــــــــــَ دح ن اأَلســــــــــــــــــــــــــَ   َوجــــــــــــِ  مــــــــــــِ

ذ ب    شـــــــــــــــــــــــَ
ُ
يـــــــــِر امل طـــــــــِ َ الـــــــــقـــــــــَ اح ه بـــــــــَ َد  َرمحســـــــــــــــــــــــِ  لـــــــــَ

  
بمعنى َحِزن فيه ثالُث لُغَاٍت ، الفتْح الذي هو المشهور ، وعليه  َوَجدَ  وكأَنَّ َكْسر الِجيِم ِمن لُغَتِه ، فتَحصَّل ِمن مجموعِ َكالِمهم أَنَّ :  قال

ُن ِسيده في الُمْحَكم الجمهور ، والكْسر الذي عليه اقتصر الُمَصنِّف والَهَجِرّي وغيُرهما ، والضمُّ الذي حكاه الِّلحيانّي في نََواِدِره ، ونقلَهما اب

 مقتَِصراً عليهما.

ُتْم ِمْن ُوْجدُِكمْ ):  اليََسار والسَّعَةُ ، وفي التنزيِل العزيز:  ، وفي المحكم لَّثالِغنَى ، ويُثَ :  الُوْجدُ و وقد  (2) (َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكن ْ

 ويَْحيَى بن يَْعُمر قََرأَ األَْعَرُج وناِفعٌ :  وفي البصائر:  ِمن َمَساِكنُِكم. قلت:  وما َملَْكتُم ، وقال بعُضهم (3)قُِرئ بالثالث ، أَي في َسعَتِكم 

« ِوْجِدكم من»:  ، بالفتح ، وقرأَ أَبو الَحسن َرْوُح بن عبد الُمْؤمن« َوْجِدُكم ِمنْ »:  وَسِعيد بن ُجبَير وَطاُووس وابُن أَبي َعْبلَة وأَبو َحْيَوةَ 

ّم ، انتهى ، قال شيُخنَا من َطاقَتُِكم وُوْسِعُكم ، وحَكى هذا أَيضاً :  ومعناه:  ه ، قالوالضمُّ أَْفَصح ، عن ابِن َخالََويْ :  بالكسر ، والباقُون بالضَّ

 اللّحيانيُّ في نََواِدِره.

 ، بالكسر. ِوَجادٌ  ج ، عن الصاغانّيِ ، وإِعجام الدال لغةٌ فيه ، كما سيأْتي َمْنقَُع الماءِ :  ، بالفتح الَوْجدُ و

 أَْغنَاهُ.:  أَْوَجَدهو

 .يَِجُده َجعَلَه:  إِيَّاه أَْوَجَده:  وقال اللِّحيانيُّ 

 أَْظفََرهُ به. ، أَي فاُلناً مطلُوبَهُ  هللاُ  أَْوَجدَ و

 وأَْلَجأَه ، وإِعجام الدَّاِل لُغَةٌ فيه. أَْكَرَههُ :  َعلى األَْمرِ  أَْوَجَدهو

اهُ ، كآَجَده:  بَْعَد ُضْعفٍ  أَْوَجَدهُ و بَْعَد َضْعف ، أَي  آَجَدنِيو ، أَي أَْغنَاني ، (4)بَْعَد فَْقر  أَْوَجَدني هلِل الذيالَحْمُد :  وقالُوا : والذي في اللسان قَوَّ

انِي.  قَوَّ

دَ :  عن أَبي سعيدٍ و ُدونَ  ، وهم الَ  َشَكاهُ :  السََّهَر وَغْيَره فالنٌ  تََوجَّ  َسَهَر لَْيِلهم وال يَْشُكوَن ما َمسَّهم ِمْن َمَشقَّتِه. يَتََوجَّ

مّ  ُوْجَدانٌ  ا اْستََوى من األَْرِض ، جمَ :  الَوِجيدُ و  ، وسيأْتي في الُمْعَجَمة. ، بالضَّ

 وال يُقَال ُحمَّ ، فهو َمْحُموٌم ، : (5) [مثل] َموجودٌ  كعُنَِى ، فهو عن َعَدٍم ، ومثلُه في الصَّحاح:  ، وفي بعِض األُّمهات ِمن العََدمِ  ءُ الشيْ  ُوِجدَ و

ه هللاُ ،:  ، كما ال يُقَال هللا تَعالى َوَجَده:  ه ، قال الفيّوِميّ  هللا تَعَالى أَْوَجَده:  وإِنما يقال َحمَّ هللاُ  أَْوَجدو ، (6)ِخالُف الَمْعُدوِم  الموجود:  وأََحمَّ

 ، من النَّواِدر ، مثْل أََجنَّه هللاُ  َمْوُجود فهو فُوِجدَ  َء من العََدمِ الشيْ 

__________________ 
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ُعوٌ  ا وقد :  فُجن  فهو جَمحُنوٌن ا قا  شـــــيُخنا رحِف والَعربي ِة ابَب أَفـحَعلحُته فهو َمفح يه أَئّمُة الصـــــ  مِّ وهذا الباُب من النوادِر ُيســـــَ
ن ف وذكر فيه أَلفا اً منها ُصـــــَ

وقد ســـــب  :  َ حُبوٌب. قلت َأَحب ه فهو:  َعَقَد له أَبو ُعبَـيحٍد اَبابً ُمســـــتِقالن يف كتاِبه الَغرِيب امل
ُث فيه يف مواِضَض ُمتَـَعدِّدٍة يف ح ب ب. وس ع د ا ون ب ت ا فراِجعحه ا وسيبحيت أَيضاً.  الَبحح

 : * ومما يستدرك عليه

 : الغَنِيُّ قال الشاِعر:  الواِجدُ 

ُد هلِل الَغيِنِّ   الَواِجدِ اَ مح
 الذي ال يَْفتَِقر. ، هو الغَنِيُّ  الواِجدُ :  وفي أَسماِء هللا تعالى

أَي القاِدر على  «يُِحلُّ ُعقُوبَتَهُ وِعْرَضهُ  الَواِجدِ  لَيُّ »:  ، أَي استَْغنَى ِغنًى ال فَْقَر بَْعَده ، قاله ابُن األَثير ، وفي الحديث َوَجَد يَِجُد ِجَدةً  وقد

 .يَِجُدَها الّضالَّةَ  َوَجدَ  ِمنْ  «ِجدُ الَوا أَيَُّها النَّاِشُد ، َغْيُرك» : قََضاِء َدْينِه ، وفي حديٍث آَخرَ 

ْدتُ و  َحِزْنُت له.:  ِلفاُلنٍ  تََوجَّ

ثين اسٌم لما أُِخَذ من الِعْلِم ِمن َصِحيفٍَة ِمن َغْيِر َسَماعٍ وال إَِجاَزةٍ وال ُمنَاوَ  الِوَجاَدة : واستَْدَرك شيُخنَا لٍَة ، بالكسر ، وهي في اْصِطالح الُمَحّدِ

 غيُر َمسموعٍ ، كذا في التقريِب للنووي.، وهو ُمَولٌَّد 

از واِجد ، بضمتين ، َجْمعُ  الُوُجدُ و ِمن ذلك بُّداً ، بسكون الجيم  أَْجدِ  لم:  يقولون:  ، كما في التَّوشيحِ ، وهو َغِريٌب ، وفي الجامع للقَزَّ

 :  وكْسِر الدال ، وأَنشد

مح  كـــــــُ ـــــــُ ت ـــــــح بـ ـــــــَ بـ مح مـــــــا ســـــــــــــــــــــَ كـــــــُ غحضـــــــــــــــــــــُ ـــــــُ وحاَل بـ ـــــــَ َو ِ  ل ـــــــَ  فـ

يِن ملَح و     نــــــــــ  دِ لــــــــــكــــــــــِ ّداً  َأجــــــــــح مح بــــــــــُ كــــــــــُ بــــــــــِّ نح ســــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــِ

  
َمْخَشِريُّ وغيُره.:  هللاُ  َوَجدَ :  وفي الُمْفَردات للراغب  َعِلم ، َحْيثَُما َوقََع ، يعنِي في القُرآِن ، ووافقَه على ذلك الزَّ

الَّ  َوَجْدت:  وفي األَساس دٌ وَ  بِفاُلنَةَ ، وَعلَْيَها ، واِجدٌ  هللاُ ، وهو أَْوَجَدنِيهو ةَ ،الضَّ  .ُمتََوّجِ

 .الَوْجدَ  أََرى ِمن نَْفِسه:  فاُلنٌ  تََواَجدَ وَ 

 َعِلْمُت.:  َزْيداً َذا الِحفَاظِ  َوَجْدتُ و

 اإِلنشاُء من غير َسبِق ِمثَاٍل.:  اإِليجادُ و

 أُوثَِق َخْلقَُها.:  النّاقَةُ  أُْوِجَدتِ و : وفي ِكتَاب األَْفعَال البِن القطَّاع

:  له َخْمَسةُ َمعَاٍن ، َذكَر منها أَْربَعَةً ولم يَذكر الَخاِمس ، وهو َوجدَ  : قال شيخنا نقالً عن َشْرحِ الفصيح البِن هشاٍم اللَّخمّيِ  : تكميل وتذنيب

 : وهو في األَّول ُمتَعَّدٍ إِلى مفعوليِن ، كقوله تعالى : الِعْلُم واإِلصابَةُ والغََضب واإِليساُر وهو االستْغنَاُء ، واالهتمام وهو الُحْزن ، قال

 .(1) (عاِئاًل فََأْغىنَوَوَجَدَك َضاالًّ فَ َهدى. َوَوَجَدَك )

 .(2) (َوََلْ َيَُِدوا َعْنها َمْصرِفاً ):  وفي الثاني ُمتَعّدٍ إِلى واِحٍد ، كقوِله تعالى

ُجِل ، إِذا َغِضْبَت عليه. َوَجْدت وفي الثالِث متَعّدٍ بحْرف الَجّرِ ، كقوِله  على الرَّ

 في الُحْزن ، أَي اْغتََمْمُت. َوَجْدتُ و في الماِل ، أَي أَْيَسْرت ، َوَجْدت:  وفي الوجهين األَِخيَرين ال يَتَعَدَّى ، كقوِلك

، كما َمرَّ عن الُمصنِّف ، وقد استدَركه الِفْهِريُّ وغيُره على أَبي العَبَّاِس في َشْرحِ  َوْجداً  به ، إَِذا أََحبَّه َوَجدَ :  وبقَي عليه:  قال شيُخنَا

التي هي أُْخُت َظنَّ ،  َوَجدَ  الذي قال اللّخمّي إِنه بَِقَي على صاِحِب الفصيح لم يَْذُكر له ِمثَاالً ، وكأَنّه قََصدَ بمعنى َعِلَم  َوَجدَ  الفصيحِ ، ثم إِن

ِل في َهْمعِ بمعنَى َعِلم الذي يتعدَّى لمفعوٍل واِحٍد ، ذكَره جَماَعةٌ ، وقَِريٌب من ذلك كالُم الَجاَل  َوَجدَ  ولذلك قال يَتَعَدَّى ِلَمْفعُوليِن ، فيبقى
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، عن السيرافّي ، وبمعنى أََصاَب يتعدَّى لواِحٍد ،  ُوُجودو ، عن األَْخفَش ، ِوْجَدانٌ  بمعنَى َعِلَم يتعَدَّى لمفعوليِن وَمْصَدُره َوَجدَ  الَهَواِمعِ ،

ل ِوْجَدانٌ  وَمْصدُره  .الَمْوِجَدة ، بالفتح ، والثالث الَوْجدُ  ، مثلّثه ، والثاني دالَوجْ  ، وبمعنى اْستَْغنَى أَو َحِزَن أَو َغِضب الِزَمةٌ ، ومصدر األَوَّ

ً  ءَ الشيْ  َوَجْدتُ  : وأَْخَصُر من هذا قوُل ابِن القَّطاعِ في األَفعال:  قلت  َمْوِجَدةً  ، وفي الغََضب ِجَدةً  بعد َذَهابِه وفي الِغنَى بَْعَد الفَْقرِ  ِوْجَدانا

 َحِزَن. َوْجداً  وفي الُحْزن

__________________ 
 .8و  7( سورة الضح  اآيتان 1)
 .53( سورة الكهف اآية 2)
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 َوَجْدتُ وَ  َزْيداً  َوَجْدتُ  بِإِْحدى الَحَواّسِ الَخْمِس ، نحو ُوُجودٌ  أَْضُرٌب ، الُوُجودُ  : وقال الُمَصنّف في البصائِر نقالً عن أَبي القاسم األَصبهانيّ 

ةِ الشَّْهَوةِ نحو وُجودٌ و َطْعَمه ورائحتَه وَصوتَه وُخُشونَتَه ، بَع ، َوَجْدتُ  بِقُوَّ  ُوُجودٌ و الَحْرِب والسََّخِط ، كُوُجودِ  أََمدَّه الغََضُب ، ُوُجودٌ و الّشِ

ةِ. وما نُِسب  ِد ، إِذ كان هللاُ تعالَى  الُوُجود إِلى هللا تعالى ِمنبالعَْقل أَو بِوَساَطة العَْقِل ، كَمْعِرفَة هللا تعالى ، وَمْعِرفَة النُّبُوَّ فبَِمْعنَى الِعْلِم الُمَجرَّ

ًها عن الَوْصِف بالَجَواِرحِ واآلالِت ، نحو قولِه تَعالى وكذا  (1) (َوما َوَجْدان ِْلَْكَثرِِهْم ِمْن َعْهد  َوِإْن َوَجْدان َأْكثَ َرُهْم َلفاِسِقنيَ ):  ُمنَزَّ

أَي  (2) (فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدَُتُوُهمْ ) : نحو بالُوُجودِ  ءِ ل على ِضّد هذه األَْوُجِه. ويَعبَّر عن التََمكُِّن من الشيالمعدوم ، يقا

 : وقوله (4) (َوقَ ْوَمها َيْسُجُدوَن ِللشَّْمسِ َوَجْدهُتا ):  ، وقوله (3) (ِإيّنِ َوَجْدُت اْمَرَأًة ََتِْلُكُهمْ ):  َحْيُث َرأَْيتُُموُهم ، وقوله تعالى

ْم َتَُِدوا ماًء فَ لَ ):  وقوله (7) (َوَجْدان ما َوَعَدان رَبُّنا َحقًّا):  قوله (6)بالبصيرة ، وكذا  وجودو (5) (َوَوَجَد هللَا ِعْنَدُه فَ َوفّاُه ِحسابَهُ )
 أَي إِن لم تَْقِدروا على الماِء. (8) (فَ تَ َيمَُّموا

له َمْبَدأٌ وُمْنتًَهى ،  َمْوُجودٌ و َء تَعالَى ،ال َمْبَدأَ له وال ُمْنتََهى ، وليس ذلك ِإالَّ الباِرى َموُجودٌ :  ثالثةُ أَْضُربٍ  الَمْوُجوَدات:  ل بعضهموقا

ْنيَِويَّة ،  ة ، انتهى.له َمْبَدأٌ وليس له ُمْنتًَهى ، كالنَّاِس في النّْشأَةِ اآلِخرِ  موجودٌ و كالَجَواِهِر الدُّ

ه الواحد ، وفي آخر هذا الجزِء َعِقَب :  وهذا آِخُر الجزِء الذي بخّط الُمَصنّف ، وفي أَّول الذي بَْعَده:  قال شْيخنا في آِخر هذه المادة ما نصُّ

ه أَوَجَده وإِنما يقال:  قَوله ل من نُْسَخِة الُمَصنِّف الثانِيَة ِمن ِكتَاِب هذا آِخُر الُجزِء األَوَّ :  هللاُ ، بخط الُمَصنّف َرحمه هللا تعالى ما نَصُّ

ب بن ُمحّمد الفَْيُروَزابادّي القَاُموِس الُمِحيط والقَابُوس الَوِسيط في َجمع لُغَاِت العَرب التي َذَهبَْت َشماِطيَط ، فَرَغ منه ُمَؤلِّفه ُمحمد بن يَْعقُو

ة سنةَ ثماٍن وِستّيَن وَسْبعَمائٍة.  في ِذي الِحجَّ

 انتهى من خّطه ، وانتهى كالم َشْيِخنَا.

يل في تمامه وإِكماله وهو آِخر الجزِء الثاني من الشَّْرحِ وبه يَْكُمل ُرْبُع الِكتَاِب ما عَدا الكالَم على الُخْطبَة ، وعلى هللا التيسيُر والتَّْسهِ :  قلت

بيِديُّ ،  ٍء قدير ، وبُكّلِ فَْضلعلى الَوْجِه األَتَمَّ ، إِنّه بُكّل شيْ  َجدير ، َعلَّقَه بِيَِده الفَانِيَِة الفقيُر إِلى مواله َعزَّ َشأْنُه ُمحّمد ُمْرتََضى الُحَسيني الزَّ

 ، وذلك بِوكالة ُختَِمْت بَِخْيرٍ  1181ُعِفَي َعنه ، تَحِريراً في التاِسعَة ِمن لَْيلَِة االثْنَْيِن الُمبَاَرِك عاِشر شهِر ِذي الِقْعَدةِ الَحَراِم من شهور سنة 

اَغِة بمصر.  الصَّ

، وكتبه ُمَؤلِّفه محمد  1192سنة  (9)بلَغ ِعَراُضهُ على التَّْكِملَة للصاغانّي في َمجاِلَس آِخُرها يوم االثنين حاِدي َعَشَر ُجَماَدى :  قال ُمَؤلِّفه

 مرتضى ، َغفَر له بَمنِّه.

ُل َعَدِد الِحَساِب.:  الَواِحدُ :  [وحد]  أَنَشد ابُن األَْعَرابِّي. وقد يُثَنَّى. ُمْفتَتَُح العََدِد ،:  الَواِحدُ  : ي المصباحوف أَوَّ

ا  نــــــــــَ ــــــــــح يـ قــــــــــَ ــــــــــَ تـ ا الــــــــــح مــــــــــ  لــــــــــَ ــــــــــَ نِ فـ َديــــــــــح ُه  َواحــــــــــِ تــــــــــُ وح لــــــــــَ  عــــــــــَ

ُروبُ     اِة ضــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ كــــــــــُ ــــــــــح ل ــــــــــِ فِّ ِإيّنِ ل ــــــــــكــــــــــَ ِذي ال ــــــــــِ  ب

  
، ونَقََل الَجوهِريُّ عن  واِحُدونَ  ج يباً ، وَمرَّ للمصنِّف بِعَْينِه في أَ ح د ،وسيأْتي قر : وقد أَنَكر أَبو العباس تَثْنِيَتَه ، كما نَقلَه عنه شيُخنا. قلت

اِء يقال  :  ، كما يُقَال ِشْرِذَمةٌ قَليلوَن ، وأَنشد للكميت واِحُدونَ  وَحيُّ  واِحدٌ  أَنتم َحيٌّ :  الفَرَّ

مح  هـــــــــــُ نــــــــــــح يـــــــــــاِء مـــــــــــِ َي اأَلحـــــــــــح َواصـــــــــــــــــــــــــِ م  قــــــــــــَ  َفضـــــــــــــــــــــــــَ

يٍّ     حـــــــــــــَ وا كـــــــــــــَ عـــــــــــــُ دح َرجـــــــــــــَ قـــــــــــــَ افــــــــــــــَ ِديـــــــــــــنـــــــــــــَ  َواحـــــــــــــِ

  
م في ِعْلِم أَو بَأٍْس :  الواحدو  :  لذلك ، قال أَبو ِخَراٍش  َوْحَده أَو َغْيِر ذلك ، كأَنه ال ِمثَْل له ، فهو الُمتَقَّدِ

دِّي  د  شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ت ُت اَل َيشـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــح ـــــــــــَ بـ ـــــــــــح دٌ أَقـ  َواحـــــــــــِ

َرابِ     ري ُ األَقــــــــــــــــــــح ب  ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــَ ٌج أَقـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــِ

  
 ، واألَْصل الواحد أُْحَدانٌ  يقال في َجْمعِ :  ، كَراكٍب وُرْكبَان ، وَراعٍ وُرْعيَاٍن ، قال األَزهريُّ  أُْحدانٌ و ُوْحَدانٌ  ج

__________________ 
 .102( سورة األعراف اآية 1)
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َدانٌ   :  ا فُقِلبت الواُو َ زًة النحِضماِمها ا قا  اهلَُذِد   ُوحح
َة  رميــــــــــَ ي الصــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــِ َدانُ حيــــــــــَح ُه  ُأحــــــــــح اِ  لــــــــــَ  الــــــــــّرِجــــــــــَ

رَتِ     ٌد وجمــــــــــــــُح يــــــــــــــح اسُ صــــــــــــــــــــــــــــَ ِر  ــــــــــــــَ  يــــــــــــــح ــــــــــــــلــــــــــــــ   ٌء اِبل

  
ا قَوْ :  قال ابن ِسيده  : لُهفأَمَّ

َداانَ طَاُروا ِإلَيحِه ُزرَافَاٍت وَ   ُأحح
 ُزَرافَات ، وقد يَُجوز أَن يَْعنَِي به الشُّْجعَاَن الذين ال نَِظيَر لهم في البَأِْس. : أَْفَراداً ، وهو أَْجَوُد ، لقوله:  فقد يجوز أَن يَْعِنيَ 

معاَذ :  فقال ؟األََحدِ  أَِهي َجْمعُ  اآلحاد َوى األَزَهِريُّ عن أَبي العبّاِس أَنه ُسئِل عن، همزتُه أَيضاً بََدٌل من الواو ، ور األََحدِ  بَمعنَى الواِحدُ و

ِمن ِجْنِسه  واِحدٌ  تَثْنِيَة وال لالثْنينِ  للواِحدِ  وليس : فهو ُمْحتََمٌل مثُل َشاِهٍد وأَْشَهاٍد ، قال الواِحد َجْمٌع ، ولكن إِن ُجِعلَْت َجْمعَ  لألََحدِ  هللِا ، ليس

 ٌء بُنَِي ِلنَْفيِ ما يُْذَكر َمعَه ِمن العََدِد ،شيْ  األََحدَ  أَن األََحدِ و الَواِحد الفَْرُق بين:  ، وقال غيُره الَوَحدُ  أَصلُه األََحدُ :  ، وقال أَبو إِسحاَق النحويُّ 

،  أََحدٌ  ما أَتاني منهم:  (2)في موِضع اإِلثباِت ، يقال  واحدٌ و ، (1)يَْصلُح في الكالِم في َمْوِضع الُجُحوِد  َحدٌ أَ و اسٌم ِلُمْفتَتَحِ العَدِد ، الواِحدُ و

، فمعناه أَنه لم يَأْتِنِي منهم اثناِن  واِحدٌ  أَتَانِي وال اثناِن ، وإِذا قلَت جاَءني منهم َواِحدٌ  ال:  فمعناه
لم يَُضْف ، فإِذا ، ما  األََحدِ  ، فهذا َحدُّ  (2)

بُنَِي على اْنِقَطاعِ  الواِحدُ و من الثالثِة ، واِحداً  الثالثِة َكَذا وَكَذا ، وأَنت تُِريد أََحدُ  قال:  ، وذلك أَنك تقولُ  الواِحدِ  أُِضيف قَُرَب من َمْعنَى

 ألَْصحاِب ِمْن َطِريِق بَْينُونَتِه عْنهْم.واالْنِفَراِد عن ا الَوْحَدةِ  بُنَِي َعلَى الَوِحيدُ و النَِّظير وَعَوِز الِمثِْل ،

ْرِف فإِن:  قال شيُخنَا ، فيهما يَِحدُ  ، كعَِلم وَكُرَم ، َوُحدَ  ةُ اللغة والصَّ كعَِلم يَلَحُق بباب َوِرث ،  َوِحدَ  ِكاَلهما مما اَل نَِظيَر له ، ولم يَْذُكْرهُ أَئمَّ

الِميَِّة األَفعال الثمانِيةَ ، واْستَْدَرك  ويُْستَْدَرك به على األَلفاِظ التي أَْوَرَدَها الشيُخ ابُن مالٍك في ُمَصنَّفاتِه الكافِيَِة والتَّْسِهيِل ، وأَشاَر إِليها في

وأَْغفََل هذا اللْفَظ ، مع أَنَّه أَْوَضُح ما استْدَركه عليه لْو َصحَّ ، ألَن تلك فيها لُغاٌت  الشيُخ بَْحَرٌق في َشْرِحها عليه أَلفاظاً ِمن القَاموِس ،

نَاَعِة ، وأَجْ  ُج على التَّداُخِل ، وأَما هذا فهو من بابِها نَّصاً على ما قاله ، ولو َوَزنَه بَِوِرث لكان أَْقَرب للّصِ ا اللُّ تَُخرَّ غَةُ َرى َعلى قََواِعِده ، وأَمَّ

ّم ، وش َر أَّن ُمَضاِرعه إِنما يكون على يَْفعُل بالضَّ ذَّ منه لَبَُب ، بالضم ، يَْلبَُب ، الثانِيةُ فال تُْعَرف ، وال نَِظير لَها ، ألَن فَعَُل بالضّم قد تَقَرَّ

ا فَعُلَ   بالضّم يَكوُن ُمضاِرعه يَْفِعل ، بالكسر ، فهذا من الغرائب بالفتح ، ومع ذلك أَْنَكُروه وقالوا هو من التََّداُخِل ، كما َذَكْرنَا هنالك ، أَمَّ

كسر ، يَْفُضل ، بالضّم ، ونَِعَم التي لم يَقُْلَها قائٌِل ، وال نقَلََها ناقٌِل ، نعم َوَرَد َعْكُسه ، وهو فَِعل ، بالكسر ، يَْفعُُل بِالضم ، في فَِضَل ، بِال

رنَاه يُْعلَم أَن كالَم الُمصنِّف فيه ُمَخالَفَةٌ يَْنعُُم ال ثالث لهما ، كما قاله ابُن  َب األَكثروَن أَنه من التََّداُخل ، وبما قَرَّ  القُوِطيَِّة ، وغيُره ، فََصوَّ

ْل ، وفي المحكم  كرهما ابُن ِسيَده ،، بضمهما ، ولم يذ ُوُحوداً و ُوُحوَدةً و ، كَسَحابَةٍ  َوُحَد َوَحاَدةً و َوِحدَ  لكالِم الُجمهوِر ِمن ُوجوه ، فتَأَمَّ

دَ  بَِقَي ُمْفَرداً ،:  كِعَدةٍ ، ذكره ابُن ِسيده ِحَدةً و بالضّم ، لم يذكره ابُن سيده ، ُوْحَدةً و ، بفتح فسكون ، ذكَره ابُن سيده ، َوْحداً و والذي  .كتََوحَّ

صوَل والقواِعَد ، وذلك ألَن اللغتيِن ثابِتتاِن في الُمْحكم ، وفي يَِجب إِسقاُطها فيعتَِدُل كالُم المصنِّف ويُوافُِق األُ « فيهما»يَظهر لي أَن لفظة 

وهو نصُّ اللِّحيانّي في  : وكذلك فَِرَد َوفَُرَد ، َوفَِقهَ وفَقُهَ ، وَسِقَم وَسقَُم ، وَسِفهَ وَسفُهَ. قلت:  ، ونَظََّره الصاغانيُّ فقال َوُحدَ و َوِحدَ  التكملةِ 

ْل ، وفي حديث ابِن الَحْنَظِليَّةِ  َوْحَده أَي بَِقيَ :  َع وَحِرَض وَحُرَض ، وقال في تفسيرهفَرَع وفَرُ :  نواِدِره ، وزاد وكان »:  ، انتهى ، فتامَّ

داً  َرُجالً   أَي ُمْنفَِرداً ال يَُخاِلط الناَس وال يَُجاِلسهم. «ُمتََوّحِ

َده تَْوِحيداً و َدهُ  ، وكذا َواِحداً  جعَلَه:  َوحَّ  عن الشيبانّي. ويطَِّرُد إِلى العََشرةِ :  ل ثَنَّاهُ وثَلَّثَه ، قال ابُن ِسيده، كما يُقَا أَحَّ

كتيِن ، أََحدٌ و َوَحدٌ  رُجلٌ و دٌ و ، كعَْدٍل ، َوْحدٌ و ، كأَميٍر ، َوِحيدٌ و ، كَكتٍِف ، َوِحدٌ و ُمَحرَّ َمعَه يُْؤنُِسه ،  أََحدَ  ال:  َوِحيدٌ  وَرُجلُ  ُمْنفَِرٌد. ، أَي ُمتََوّحِ

ِمن صفاِت هللا  أََحداً  ، أَي فَْرٌد ، ألَن (3) واِحدٌ  ، كما يقال َرُجلٌ  أََحدٌ  وال ِدْرَهمٌ  أََحدٌ  ال يُقَال َرُجلٌ :  ، فقال أََحدٌ  وأَنكر األَزهريُّ قولهم َرُجلٌ 

 َعزَّ وَجلَّ 

__________________ 
 اجلحد.:  ( األصر واللسان ويف التهذيب1)
 جاءين منهم أحد ا ألنك إذا قلت:  ما ألين منهم أحد ا وجاءين منهم واحد ا وال يقا :  تقو :  ( كذا ابألصر واللسان ا وعبارة التهذيب2)
 جاءين منهم واحد فمعناه أنه مل أيتين منهم اثنان.:  ما ألين منهم أحد فمعناه ا ال واحد ألين وال اثنان وإذا قلت: 
 رجٌر َوَحٌد.:  ذيب( الته3)
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رَُكه فيها شــي (1)الجي  َلصــها لِنَـفحســه وال َيشــح يح  واِحدٌ  ءٌ وهذا شــي َواِحدٌ   ُ :  ٌء ا ولي  كقولكاســَتخح  َأَحدٌ  ءٌ ا وال يقاُ  شــَ
 .اأَلَحِد َوَحدٌ  ِإن اأَلصحر يف:  وِإن كاَن بعُ  اللغويَِّا قا 

، بفتح فكسر فقط ، ولذا َعَدَل عن اصطالِحه وهو قولُه وهي بِهاٍء ، ألَنه لو قال ذلك الْحتََمل أَو تَعَيَّن أَن يَْرِجَع  َوِحَدةٌ  ، أَي األُْنثى هيو

 : وهذا حكاه أَبو َعِلّيٍ في التَّْذِكَرةِ ، وأَنشد:  لألَلفاظ التي تُْطلَق على الُمَذكَّر ُمْطلَقاً ، قاله شيُخنا ، قلت

 لَوِحَدهح اَكالبَـيحَدانَِة 
 وكذلك فَِريٌد وفََرٌد وفَِرٌد.:  قال األَزهريُّ 

ً  هللا أَْوَحدَ :  في األَساسو ، َوْحَده هللا تَعَالَى جانِبَه ، أَي بَِقيَ  أَْوَحدَ و تََرَكه ،:  لألَْعَداءِ  أَْوحَدهو ، أَي بِال نَِظيٍر ،  َزَمانِه واِحدَ  َجعَلَه:  فالنا

 أَهِل َزمانِه. أَْوَحدُ  ي ال نَِظيَر له ، وكذاَدْهِره ، أَ  واِحدُ  وفاُلنٌ 

حديُث عائشةَ تَِصف ُعَمر ، ، ومنه واِحداً  وُمِفذٌّ وُمْفِرٌد ، إِذا كانت تَِلدُ  ُموِحدٌ  وهي ، ِمثْل أَفَذَّْت وأَْفَرَدْت ، َواِحَدةً  وَضعَتْ :  الشَّاةُ  أَْوَحَدتِ و

تْ  عليه حفَلَتْ  (2) أُمٌّ  هللِ »:  ماعنههللارضي  فِريداً ال نَِظيَر له. َوِحيداً  ، أَي ولََدتْه «به أَْوَحَدتْ  لقدْ  ، وَدرَّ

اختصاراً ، قال  واِحٍد واِحدٍ  ، أَي عن ، َمعدوٌل عنه واِحداً واِحداً  فَُراَدى ، أَي أَُحاَد أُحادَ و ، بفتح الميِم والحاِء ، َمْوَحَد َمْوَحدَ  َدَخلُوا يقالو

 ، وكذلك جاُءوا ثاُلَث وثُنَاءَ  َمْوَحَد َمْوَحدَ و جاُءوا َمثْنَى َمثْنَى:  إِذا كاَن اْسماً موضوعاً ليس بمْصَدٍر وال َمَكاٍن ، ويقال َمْوَحد فَتَُحواسيبويِه. 

 َث.، غيُر َمصُروفاٍت ، للتْعِليِل المذكوِر في ثاُل َمْوَحدَ و ُوَحادَ و أَُحادَ  وقولُهم:  ، وفي الّصحاح أَُحادَ و

وال يُغَيَُّر عن المصَدِر ، وهو بمنزلة قوِلك إِْفَراداً. وإِن لم يُتََكلَّْم  ، َمْصَدٌر ال يُثَنَّى وال يُْجَمع َوْحَده ومَرْرت به:  ، والذي في المحكم َرأَْيتُهوَ 

ْرتُك هللا تَْعِميراً.:  ومثلُه قولُهم ، ثم ُحِذفَْت ِزيَاَداتُه فجاَء على الِفْعل ، إِيحاداً  بِمُروري أَْوَحْدتُه به ، وأَصلُه  َعْمَرَك هللا إِالَّ فَعَْلَت ، أَي َعمَّ

 ال َشِريَك له ، ومرْرُت بزيدٍ  َوْحَده ال إِله إِالَّ هللا:  ، تقول (3)َمْنُصوٌب في َجِميع كالِم العَرِب إِالَّ في ثالثِة َمواِضَع  َوْحَده:  قال أَبو بكرو

، قال شيُخنا المدابِِغّي في َحاِشيَِة  عند البَْصِريِّينَ  ، وهذا نَْصبُه على الَحالِ :  ثالثةُ أَقوالٍ  َوْحَده وفي نَْصبِ :  ، قال (4) َوْحِدي وبالقَْوم َوْحَده

ال  أَي أَْفَرْدتُه. أَْوَحْدتُه إِيحاداً  في األَْصِل َمْصَدٌر َمحذُوٌف الزوائِد ، يقال َمْنُصوٌب على الحاِل ، أَي ُمْنفَِرداً بذلك ، وهو َوْحَده:  التحرير

، أَي  إِيحاداً  بُِرْؤيتِي أَوَحْدتُه:  وعند أَهِل البَْصَرةِ على الَمْصَدِر في ُكّلِ حاٍل ، كأَنك قُْلتَ :  ، أَي في قوِله َعلَى الَمْصَدِر ، وأَْخَطأَ الَجْوَهِريُّ 

ّيٍ كما يأْتي النَّْقُل عنه ، لمْ  عنده بمنِزلَة  فوْحَده ، ويُونُُس ِمْنُهم يَْنِصبُهُ على الظَّْرف بإِْسقاِط علَى أََر غيَره. وهذه التَّْخِطئَةُ سبقَه بها ابُن بَّرِ

ّيٍ عند قَوِل الجوَهِريّ أَنه َمْنُصوٌب على الَمْصَدِر ، وهو قَْوُل هِ :  ، وهو القوُل الثاني ، والقوُل الثالث« ِعْنَده»  رأَْيتُه:  َشاٍم ، قال ابُن بَّرِ

ا أَْهُل البَْصَرة فيَْنِصبُونَه على الَحاِل ، وهو ِعْنَدهم :  َمْنُصوب على الظَّْرِف عنَد أَْهِل الُكوفَِة وِعْند أَْهِل البَْصَرةِ على الَمْصَدِر ، قال َوْحَده أَمَّ

 ومن البصريِّيَن َمن يَْنِصبه على الظَّْرِف ، قال:  ُمْنتَِصب على الحاِل ، مثل َجاَء َزْيٌد َرْكضاً ، أَي راِكضاً ، قالاسٌم واقٌِع َمْوِقَع الَمصَدر ال

ا بالُكوفِيِّيَن كما َزَعَم الجوَهِريُّ ، قال:  وهو َمْذَهب يُونَُس ، قال:  يَن ُمْستَوفًى فيه وهذا الفَْصُل له باٌب في ُكتُب النَّحِويِّ :  فليس ذلك ُمْختَصًّ

 َوْحِدِهَما َعلى ، وجلَسا َوْحِده ، وعلى َوْحَده فيقال َجلَسَ  اسماً ومكَّنَه ، وحده ، وهو قول ابن األَعرابّي ، جعل أَْو ُهو اْسٌم ُمَمكَّنٌ  بيَاُن ذلك ،

ٍء ، وكلُّ شيْ  يَِحُد ِحَدةً  ُء فهوالشي َوَحدَ :  ٍء ، يقالُكّلِ َشيْ  ِحَدةُ :  ، َخِفيفٌ  الَوْحدُ : و وفي التهذيب .َوْحِدِهم َجلسوا علىو ، َوْحَدْيِهَما علىو ،

ِدهِ  أَي َوْحِده وَعلى .ِحَدتِِهم ، وهم على ِحَدتِهما ، وهما على ِحَدتِه هذا على:  يقال (5) ِحَدةٍ  على فََجعَلَه  (6)وفي حديث جابٍر وَدْفِن اْبنِه  .تََوحُّ

 ، َوْحَده أَي ُمْنفَِرداً  «ِحَدةٍ  َعلَىفي قَْبٍر 

__________________ 
 الجي استبثر هبا.:  ( التهذيب1)
هلل أم حفلت له ودّرت عليه ا أي :  هلل أم ا كذا يف النهاية يف مادة وح د والذي يف مادة ح ف   منها:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصــــــرية2)

 .«مجعت الل  يف ثديها له
إال يف ثالثة مواضـــض وهي نســـيج وحِده وُعيري وحِده وُجحيش وحِده ا كما يف اللســـان ا وســـتبيت يف املو :  قوله»:  املطبوعة املصـــرية ( هبامش3)

 .«والشارح
 وحَدهم.:  ( يف التهذيب واللسان4)
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 عل  حدٍة ابئن من آخر.:  ( يف التهذيب5)
 .«كذا يف النسخ والذي يف اللسان ا ودفن أبيه ا وهو الصوابودفن ابنه ا  :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
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ُلها من الواو فُحِذَفت من َأو هلا وُعوَِّضتح منها اهلاُء يف آِخرِها ا كِعَدة وزِنٍَة ا من الَوعحد والَوزحِن.  وَأصح
ُده:  ءِ الشيْ  ِحَدةُ و  .َوْحَدْيِهَما ، وقَالَتَاه وْحِدينا ْمرَ قُْلنَا هذا األَ  : ، قالَه ابُن سيَده ، وحَكى أَبو زيد تََوحُّ

دُ :  ِمن الَوْحِش  (1) الَوْحدُ و  .الُمتََوّحِ

 َرُجٌل ال يُْعَرُف نََسبُه وأَْصلُه.:  الَوَحدُ و

ُد ، َرُجلٌ :  الَوَحدُ :  وقال الليثُ   : أَن ال يُْعَرف لهُ أَْصٌل ، قال النابِغَةُ  الَوَحدِ  ، وتَْفِسيُر الرُجلِ  َوَحدٌ  ، وثَْورٌ  َوَحدٌ  الُمتَفَّرِ

َتبحِنٍ    َوَحدِ ِبِذي اجلَِليِر َعَل  ُمسح
دُ و الَواِحُد األَْوَحُد األََحدُ  وهللا ال َشِريَك له. َوْحَده اإِليماُن باهلل:  التَّْوِحيدُ و (2) دِ و الَوْحَدانِيَّةِ  ذُو:  الُمتََوّحِ  لواِحدُ ا:  ، قال أَبو منصورٍ  التََّوحُّ

أُ وال يُثنَّى وال يَْقبَُل االْنِقَسام ، وال نِظيَر :  الَواِحدُ :  ُمْنفَِرٌد بالمعنَى ، وقيل األََحدُ و ُمْنفَِرٌد بالذّات في َعَدِم الِمثِْل والنَِّظيِر ، هو الذي ال يَتََجزَّ

 هو الفَْرُد الذي لم يََزلْ :  ، قال (اْلواِحدُ ) وفي أَْسَماِء هللِا تعالى:  . وقال ابُن األَثيرُ له وال ِمثَْل وال يْجَمُع هَذْيِن الَوْصفَْيِن إِالَّ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ 

 ُء بأَنَّهِمن صفاِت هللا تَعَالى َمْعنَاه أَنَّه ال ثَانَِي له ، ويَجوز أَن يُْنعََت الشيْ  (3) (اْلواِحدُ ) و:  ، ولم يَُكْن َمعَه آَخُر ، وقال األَزهريُّ  َوْحَده

ا واِحدٌ  ْدتُ  : فال يُْنعَُت به َغْيُر هللِا تَعالى ، ِلُخلُوِص هذا االسِم الشِريِف له ، َجلَّ ثَنَاؤه. وتقول أََحدٌ  ، فأَمَّ ْدتُهو هللا أَحَّ  األََحدُ الَواِحُد  ، وهو َوحَّ

تِي بِالَوْحَدانِيَِّة أِلََحدٍ  أَن هللا تَعَالَى لَْم يَْرضَ » : ، وفي الحديث  بالَوْحَدانِّيِ  يريد «الُمْعِجُب بِِدينِه ، الُمرائِي بِعََمِله الَوْحَدانِيُّ  َغْيِرهُ ، َشرُّ أُمَّ

َد بِنَْفِسِه ، وهو منسوب إِل (4)الُمفَاِرَق الَجَماَعِة   االْنِفَراِد ، بزيادة األَلَِف والنُّون للمبالغَِة.:  الَوْحَدةِ  ىالُمتَفَّرِ

،  ِميَحادٌ  عن األُْخَرى فتِْلكَ  نائِيَةٌ. بالنون والياِء التَّْحتِيَّة ،:  ، كذا في النسخ ، وفي بعضها بائِنَةٌ  واِحدةٍ  إَِذا َرأَْيَت أََكَماٍت ُمْنفَِرَداِت ، ُكلُّ و

:  ، هذا ِخاَلُف نَّصِ ِعبارته ، فإِنه قال كالِمْعَشاِر ِمن العََشَرةِ  الَواِحدِ  ِمن الِميَحادُ :  َزلَّْت قََدُم الَجوهِرّي فقال قدو ، ِحيدُ َمَوا الجمعُ و بالكسر ،

 ألَنَّه إِن أَراَد االشتقاقَ :  ثُمَّ بيََّن الُمَصنِّف َوْجهَ الغَلَِط فقال .(5)، كما أَنَّ الِمْعَشاَر ُعْشٌر  واِحدٌ  كالِمْعَشاِر ، وهو ُجْزءٌ  الواِحدِ  من الِميَحادُ و

ْهنِ  ا يُؤاَخذُ :  ، وقد يقال فََما أَقَلَّ َجْدَواهُ  وبَيَاَن الَمأَْخِذ ، كما هو المتباِدُر إِلى الذِّ ح  إِن اإِلشاَرةَ ِلبَيَاِن ِمثِْله ليس ممَّ عليه ، ُخُصوصاً وقد َصرَّ

ألَنَّ الِمْعَشاَر  فقد َزلَّ ،:  ، وفي التكملة فَْرٌد فَْرٌد ، فَغَلَطٌ  الِميَحادَ  وإِن أَراَد أَنَّ الِمْعَشاَر َعَشَرةٌ َعَشَرةٌ ، كما أَنَّ  به األَْقَدُموَن في ُكتبهم ،

، هكذا أَْوَرَده الصاغانيُّ في تَْكِملَته ، وقَلََّده الُمصنِّف في عاَدتِه ، وأَنت  الواِحدِ  ِمن َواِحدٌ  الِميَحادِ  ِمن العََشرةِ ، وال يُقال في واِحدٌ  والعُْشرَ 

 ألَعالم.ماِم الُمْقتََدى به عند اَخبِيٌر بأَنَّ ما َذكره الُمصنِّف ليس َمْفُهوَم ِعبَاَرتِه التي ُسْقنَاَها عنه ، وال يَقُوُل به قائٌل فَْضالً عن مثْل هذا اإلِ 

ة فقال ع:  الَوِحيدُ و مَّ  :  بِعَْينِه ، عن ُكَراع ، وذكره ذُو الرُّ

يــــــــــــــــــــِد  ــــــــــــــــــــَوحــــــــــــــــــــِ َة اِبل يــــــــــــــــــــ   َأاَل اَي َداَر مــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــرُبُودِ     ُض ال طـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا قـــــــــــــــِ ومـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَبن  ُرســـــــــــــــــــــــــــــُ

  
 :  نَقاً بالدَّْهنَاِء لبنِي َضبَّةَ ، قاله في َشْرِح قوِل َجريرٍ :  وقال السُّكَِّريّ 

َت  اَءلـــــــــــح يـــــــــــدَ ا (6)َأســـــــــــــــــــــــــَ ِه  لـــــــــــَوحـــــــــــِ يــــــــــــح بــــــــــــَ انـــــــــــِ  وجـــــــــــَ

َك     مـــــــــــُ لـــــــــــِّ كـــــــــــَ َك اَل يـــــــــــُ ا لـــــــــــَ مـــــــــــَ يـــــــــــدُ فـــــــــــَ  الـــــــــــَوحـــــــــــِ

  
ُل َجبٍَل بالدَّْهنَاِء يُقَال له:  وَذَكر الَحْفِصيُّ َمسافَةَ بَْيَن اليََماَمِة والدَّْهنَاِء ثم قال ماٌء من ِميَاه ُعقَْيٍل يُقَاِرب بالَد بَنِي الحارث بن :  الَوِحيدُ  وأَوَّ

 َكْعٍب.

 :  َمْعُروفَاِن ، قاله أَبو منصوٍر ، وأَنشد غيُره البِن ُمْقبِلٍ  َماَءاِن بِبالِد قْيٍس :  الَوِحيَدانِ و

اِء  نح مـــــــَ َن مــــــِ حــــــح بــــــَ َبصــــــــــــــــــــح نِ فـــــــَ يـــــــَديــــــح َرًة  الــــــَوحــــــِ قــــــح ــــــُ   (7)نـ
َدَوانِ     َدا صـــــــــــــــــــــــــــــــَ ٍم ِإذح بـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــزَاِن َرغـــــــــــــــــح  مبـــــــــــــــــِِ

  
 قاله األَْزِديُّ عن خاِلٍد.ويُْرَوى الَوِجيَداِن ، بالجيم والحاِء ، 

__________________ 
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 ( هكذا ضبطت يف القاموس ابسكان ا اء. ويف اللسان ابلتحريك ا وهو ما ضبطناه يف العبارة التالية ومثله يف التهذيب.1)
 : ( شعراء النصرانية ا وصدره2)

 كبن رحلي وقد زا  النهار بنا
 ويف اللسان فكاألصر.« هوالواحد يف صفة   معنا»:  ( التهذيب3)
 للجماعة.:  ( يف النهاية واللسان4)
 ( عبارة الصحاح كما نقلها عنه صاحب القاموس يف املو ا ولي  كما نقلها الشارح.5)
 .«أسادات»( عن الديوان ومعجم البلدان ا وابألصر 6)
 .«قفرة»( عن معجم البلدان ا وابألصر 7)
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فها أَفْضُل الصالةِ والسالِم ، أَْعَراِض الَمِدينَةمن :  الَوِحيَدةُ و  :  ِزيَدْت َشَرفاً ، قال ابُن َهْرَمةَ  بَْينَها وبيَن َمكَّة ، على ُمْشّرِ

ِر  مـــــــــح الـــــــــغـــــــــَ يـــــــــَدِة فـــــــــَ مـــــــــَ  اِبلـــــــــَوحـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ  أََداَر ســـــــــــــــــــــــُ

رِ     فــــــــح زٍِ  قـــــــــَ نــــــــح نح مــــــــَ ُر مــــــــِ طــــــــح اِ  الــــــــقــــــــَ قــــــــَ يــــــــيِن ســــــــــــــــــــــَ  أَبــــــــِ

  
لَْسُت  ذلك أَْمرٌ :  تقولو ، قاله أَبو زيد ، َرأْيِه ذاتِ و ، أَي ِمن ذاِت نَْفِسه ِحَدتِه ، ومن ِذي ِحَدتِه ، وعلى ذاتِ  ِحَدتِه فَعَلَه ِمْن ذاتِ :  يقالو

 ، وال يُقَال لألُْنثَى دَ بأَْوحَ  لَْسُت في هذا األَْمرِ  : ويقال:  ، وفي الصحاح ِحَدةٍ  أَي لَْسُت َعلَى:  ، وفي التهذيب ، أَي ال أَُخصُّ به بِأَْوَحدَ  فيه

أَْنشَدنَا أَبو عبد هللا ُمَحّمد بن :  أَي لَْسُت بِعَاِدٍم فيه ِمثاْلً أَو ِعْدالً ، وأَْنَشَدنا شيُخنَا الَمرحوم ُمحّمد بن الطيِّب قال:  وقيل:  ، انتهى َوْحَداءُ 

ً  عنههللارضيمما قَالَه اإِلمام الشَّافِِعيُّ :  المسناوّي قال ضا  :  َمْوتَه يَتََمنَّى هللارحمه أَْشَهبَ  اإِلَمامَ  بأَنّ  ُمعَّرِ

تح  ِإنح أَمـــــــــــــــُ وَت فـــــــــــــــَ اٌ  َأنح أَمـــــــــــــــُ ىن  رِجـــــــــــــــَ  متـــــــــــــــََ

يــــــــهــــــــا     ُت فــــــــِ يــــــــٌر َلســــــــــــــــــــــح بــــــــِ َك ســــــــــــــــــــــَ لــــــــح تــــــــِ دِ فــــــــَ  أِبَوححــــــــَ

  

ِذي َمضــــــــــــــــــــَ   اَلَف الـــــــ  ي خــــــِ غــــــِ ــــــح ب ــــــَ ِذي يـ لـــــــ  ــــــِ رح ل قـــــــُ ــــــَ  فـ

دِ     ـــــــــــَ َبنح ق كـــــــــــَ ـــــــــــَ ا ف هـــــــــــَ ـــــــــــِ ل ـــــــــــح ث َر  مـــــــــــِ بح أِلُخـــــــــــح ـــــــــــ  ي  هتـــــــــــََ

  
 :  ، مثل أَْسَوَد وُسوَداٍن ، قال الُكَمْيت أُْحَدانٍ  على األَْوَحدُ  ويُْجَمع:  قلتُ 

ا  رحهنـــــــــــَُ ـــــــــــَ ُد قـ بـــــــــــح ـــــــــــَ ُ  ملَح يـ مـــــــــــح َرُه والشـــــــــــــــــــــــــ  اكـــــــــــَ بـــــــــــَ ـــــــــــَ  فـ

ه    َدانــــــــــــِ بُ  أِبُحــــــــــــح لــــــــــــِّ كــــــــــــَ
ُ

اِت املــــــــــــ غــــــــــــَ لــــــــــــِ وح تـــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
 الِكالِب. واِحَدةُ  يَْعنِي ِكاَلبه التي ال ِمثْلَُها ِكاَلٌب ، أَي هي

 له ، أَي ال نَِظيَر له. َواِحدَ  وفاَُلٌن ال:  المحكمفي و

َجالِ  ِإْحَداَها هو ابنُ :  ، يقال إِْحَداها وال يَقُوم لهذا األَْمِر إِالَّ اْبنُ  َهاِت ِمن الّرِ ال يَقُوُم :  ، وقال أَبو زيد واإِلبِلِ  ، إِذا كان َكِريم اآلباِء واألُمَّ

َجاِل. وفي النوادر إِْحَداها بهذا األَْمِر إِالَّ ابنُ   منها. َواِحَدة ، يعني إِالَّ اْبنُ  إِْحَداتِها ال يَستِطيعُها إِالَّ ابنُ :  ، أَي الَكِريُم ِمن الّرِ

واختار الُمصنِّف  في أَ ح د ْكُرهَمرَّ ذِ  إِْحَدى أَُحْيَدى ، وتَْصِغير أَُحْيد تَصغيره أََحداً  ، وأَن واحد األََحِدينَ و ، ِإحدى اإِلَحدِ و ، َواِحُد اآلَحادِ وَ 

َره ، وأَن التفِرقَة إِنما هي في الَمعاني ، وَجَزم أَقواٌم بأَن الَوْحَدة ِمن مادة األََحد تَبعاً لشيِخه أَبي َحيَّان أَن من مادَّة الَهمزة ،  األََحدَ  كما َحرَّ

 وأَنه ال بََدَل ، قاله شيُخنا.

ل كأَِميٍر ، واالثناِن بْعَده تَْصِغيُر َعْيٍر وَجْحش ، وكذلك ُرَجْيلُ  َذمٌّ  ، كالهما َوْحِده وُجَحْيشُ  َوْحِده يَْيرُ ، َمْدٌح. وعُ  َوْحِده نَِسيجُ وَ  ،  َوْحِده ، األَوَّ

َح به الزمخشريُّ وغيُره ، قال الليثُ وقد َذكَر الُكلَّ أَْهُل األَْمثَال ، وكذلك المصنِّف ، فقد َذَكَر ُكلَّ َكِلَمٍة في بَابِها ، وُكلَُّها َمَجاٌز ، كما   : َصرَّ

َجَرى َمْجَرى الَمْصَدِر خاِرجاً ِمن الَوْصِف ليس بِنَْعٍت فيَتْبَع االْسَم ، وال بَِخبٍَر فيُْقَصد إِليه ، فكاَن  (1) [ألنه]ٍء َمنصوٌب في ُكّلِ َشيْ  الَوْحدُ 

ً  َوْحِده هو نَِسيجُ :  يه فقالَتْ النَّْصب أَْولَى به ، إِاّل أَّن العََرب أَضافَْت إِل  ، وهي نَِسيَجةُ  َوْحِدهم (2)، وُهْم نَِسيُجو  َوْحِدهما ، وهما نَِسيجا

أْيِ ، قال َوْحِدِهنَّ  ، وُهنَّ نََسائِجُ  َوْحِدَها ُجُل الُمِصيُب الرَّ . وقال ِهَشاٌم أَحدٌ  ، وهو الذي ال يُقَاِرُعه في الفَْضلِ  َوْحِده وكذلك قَِريعُ :  ، وهو الرَّ

اءُ  ِه ، نَِكَراٌت ، الدَّليُل على هذا أَنَّ العََرب تقولُ  َواِحدُ و ، َوْحِده ، وُعيَْيرُ  َوْحِده نَِسيجُ :  والفَرَّ  َواِحدِ  قد رأَْيُت ، وُربَّ  َوْحِده ُربَّ نَِسيجِ :  أُّمِ

ه قَْد أََسْرت ، قال  :  حاتِمٌ  أُّمِ

دِ أَمــــــــــــــــــــــــاِوي  ِإيّنِ ُرب   ِه  َواحــــــــــــــــــــــــِ  أُمــــــــــــــــــــــــِّ

رُ     ِه وال َأســـــــــــــــــــــــــح يــــــــــــح لــــــــــــَ ٌر عــــــــــــَ تــــــــــــح ُت َواَل قـــــــــــــَ ذح  َأخــــــــــــَ

  
ِميعِ تَْعنِي أَنَّه ليس له ِشْبهٌ في َرأْيِه وجَ  «َوْحِده نَِسيجَ  أَْحَوِذيًّا َوهللاِ  َكان»:  ماعنههللارضيقوِل عائشةَ َوَوْصِفها ُعَمَر ،  وقال أَبو ُعبَْيٍد في

 ، وُجَحْيشُ  َوْحِده ، وُعيَْيرُ  َوْحِده نَِسيجُ  : في الكالم ُكلِّه ال تَْرفَعُه وال تَْخِفُضه إِال في ثاََلثَِة أَْحُرفٍ  َوْحده والعرب تَْنِصبُ :  قال .(3)أُموِره 

ا نَِسيجُ :  ، قال َشِمرٌ  َوْحِده  أََحداً  فَمْوضوعاِن َمْوِضَع الذَّّمِ ، وهما اللذاِن ال يَُشاِوَرانِ  َوْحِده وُعيَْيرُ  َوْحِده ، وأَّما ُجَحْيشُ  (4)فََمْدٌح  َوْحِده أَمَّ

ذي ال يُْسَدى على أَنَّه ال ثَانَِي له ، وأَْصلُه الثَّْوُب ال َوْحِده نَِسيجُ :  معنَى قَْوِله:  وال يَُخاِلَطاِن ، وفيهما مع ذِلك مَهانَةٌ وَضْعٌف ، وقال غيُره

 َغْيُرهُ ِمن الثِّيَاِب ، وعن ابنِ  (5)َسَداه ِلِرقَّتِه 

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب ا والنص فيه.1)
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 نسجاء.:  ( يف التهذيب واللسان2)
 أمره.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب3)
 فمحموٌد.:  ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب4)
 كذا.« ال يسد  عل  سداه غريُه من الثياب لدقته»:  لتهذيب( يف ا5)
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ِده هو َنِسيجُ :  يقا :  اأَلعحرَايبّ  ِده وُعَيريحُ  َوحح ِده (1)وُرَجيحُر  َوحح كِّيت َوحح له  َواِحدَ  هذا َرُجٌر ال:  تقو :  ا وعن ابِن السِّ
ِده هو َنِسيجُ :  ا كما تقو  ِده َمنح َيُدل يِن َعَل  َنِسيجِ »:  ا ويف َحِديث ُعَمرَ  َوحح  .«َوحح

يها حتى تَِصيَر كالطَّبَِق. الَحيَّةُ :  قيلو الدَّاِهيَةُ :  بَنَاِت َطبَقٍ  إِْحَدىو يَْت بذلك ِلتَلَّوِ  ُسّمِ

 ةَ.بن َربيعةَ بن عاِمِر بن َصْعَصعَ  قَْوٌم من بني ِكاَلب:  الَوِحيدِ  بنُو:  في الّصحاحو

 :  ، وقيل ِرَماٌل ُمْنقَِطعَةٌ ، قال الراعي أَْرضٌ :  ، بالضمِّ  الُوْحَدانُ و

رَت  بـــــــــَ ىت  ِإَذا هـــــــــَ َدانُ حـــــــــَ تح  الـــــــــُوحـــــــــح فـــــــــَ َكشـــــــــــــــــــــــَ  َوانـــــــــح

ُد     ــــــــَ هــــــــا رُب نــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَ ٍر بـ ُر َرمــــــــح اَلســــــــــــــــــــــِ ُه ســــــــــــــــــــــَ نــــــــح (2)عــــــــَ
 

  
َدهو دَ  وأَما قوُل الناِس :  وفي التهذيب َعَصَمه ولم يَِكْلهُ إِلى َغْيِره. ، أَي هللا تَعالى بِِعْصَمتِه تََوحَّ َد ، فإِنه وإِن كان  تََوحَّ هللاُ باألَْمِر وتَفَرَّ

دَ  ِة ، ولم أَِجدالسُّنَّ  صحيحاً فإِني ال أُِحّب أَن أَْلِفَظ به في ِصفَِة هللا تعالى في الَمْعنَى إِالَّ بما َوَصَف بِه نَْفَسه في التَّْنِزيِل أَو في في  الُمتََوّحِ

َد ، وإِنَّما نَْنتَِهي في ِصفَاته إِلى ما َوَصَف به نَفَسه  ِصفَاتِه وال الُمتَفَّرِ
 في العََربِيَِّة. (4)وال نَُجاِوُزهُ إِلى غيِره لَمَجاِزه  (3)

 : * ومما يستدرك عليه

مّ  األُْحَدانُ  َهاُم األَْفَراُد التي ال :  ، بالضَّ  :  نَظائَر لها ، وبه فّسر قول الشاِعرالّسِ

يِن  هــــــــــــح ــــــــــــَ يـ ــــــــــــِ رِيل ي اِلمــــــــــــح ــــــــــــِ رَاث ــــــــــــُ ٍة ءح تـ ــــــــــــ  ريحِ ِذل  ٍء غــــــــــــَ

ُر     ـــــــــــــِ اب ـــــــــــــَ ن دانٌ صـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــفُ  ُأحـــــــــــــح ي فـــــــــــــِ ن  حـــــــــــــَ  هلـــــــــــــَُ

  

ٍة  اقـــــــــــــَ اُت ِإفـــــــــــــَ ثـــــــــــــَ وحٍت َريـــــــــــــِّ اُت مـــــــــــــَ رِيـــــــــــــعـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــفُ     ي فــــــــــــِ ن  خــــــــــــَ هــــــــــــُ ــــــــــــُ ل َن محــــــــــــَح ــــــــــــح ل ا محــــــــــــُِ  ِإَذا مــــــــــــَ

  
نابِر قَاق :  والصَّ َهام الّرِ :  ، ثم قال ِوَحاداً وَ  أَْعَدْدت الدَّراِهَم أَفَراداً :  وقال بعُضهم:  ، قال ِوَحاداً و َعَدْدُت الدََّراِهَم أَْفراداً :  وحَكى اللحيانيُّ الّسِ

 ال أَْدِري أَْعَدْدُت ، أَِمَن العََدِد أَم من العُدَّةِ.

 (5)ُء ، وأَنت تُريُد فَْرداً ، وكالُم العََرِب يَِجي أَْوَحدَ  بقيتُ :  ، وال يُقَال واحدٍ  فَِريداً َحِريداً ، بمعنًى َوِحيداً  بَِقيتُ :  وتقول:  وقال أَبو َمْنُصور

ن أََخذُوه عن العََرِب أَو َن فيه ، الذيعلى َما بُنَِي عليه وأُِخَذ َعْنُهْم ، وال يُْعدَّى به َمْوِضعُه ، وال يَُجوز أَن يَتََكلََّم به غيُر أَهِل الَمعِرفة الراسخي

 َذِوي التَّْمييِز والثِّقَة. (6)عّمن أََخَذ عنهم من 

د في معنى الَوْحَدةُ :  وحكى سيبويهِ   .التََّوحُّ

دَ و َد به.:  بَِرأَيِهِ  تََوحَّ  تَفَرَّ

 :  ، أَي من الناِس ، وأَنشد األََحدِ  ِمن (7)ما أَْنَت :  قال الكسائيُّ :  ، وقال اللِّْحيَانيُّ  َوْحَدهُ  تََرُكوه:  النَّاسُ  أَْوَحَدهو

ٍة وَ  يــــــــــــَ انــــــــــــِ ِر غــــــــــــَ يِن يف أَمــــــــــــح بــــــــــــُ لــــــــــــُ طــــــــــــح َ  يــــــــــــَ يــــــــــــح  لــــــــــــَ

َن     ٌرو مـــــــــــِ مـــــــــــح ا عـــــــــــَ رٍو َومـــــــــــَ مـــــــــــح دِ ِإال  كـــــــــــعـــــــــــَ  اأَلحـــــــــــَ

  
 ما ُهو ِمَن اإِلنساِن ، تُِريد ما ُهو ِمن النَّاِس ، أَْصبََت.:  ولو قَْلتَ :  قال

 :  قَْوٌم من تَْغِلَب ، حكاه ابُن األَْعَرابّي ، وبه فّسر قوله الَوَحدِ  وبنو

مح  ذِكــــــــــُ اَن أبَِخــــــــــح ذح ا َأخــــــــــَ نــــــــــ  ُم مــــــــــِ تــــــــــُ نـــــــــــح وح كــــــــــُ لــــــــــَ   (8)فـــــــــــَ
ا وَ     هــــــــــَ ــــــــــ  نـ ادُ لــــــــــكــــــــــِ رِ  اأَلوححــــــــــَ افــــــــــِ ُر ســــــــــــــــــــــــَ فــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــح

  
 .أََحداً  منهم واِحدٍ  جعل ُكلَّ :  من بني تَْغِلبَ  الَوَحدِ  أَراد بني

فَِديُّ في الوافي بالوَ  الَوِحيدِ  وابنُ   فَيَاِت.الكاتُب صاِحُب الَخّطِ الَمْنُسوِب ، هو َشَرُف الديِن محمد بن َشِريف بن يوسف ، تَْرَجمه الصَّاَلح الصَّ

ة الماِلِكيّةَ ، توفَِّي سنة َوِلَي قََضاَء بَلَْنِسيَةَ ، وكان من أَئِ  الَوْحديّ  ، من َعَمِل تِِلْمَساَن ، منها أَبو محّمد عبد هللا بن سعيد َوْحَدةُ و  .510مَّ
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__________________ 
 ورجٌر.:  ( التهذيب واللسان1)
 : وفيه 69( ديوانه ص 2)

 بينها ُعَقدُ  .. الوحدان وانقطعت
 والبيت من قصيدة ميدح عبد   بن يزيد بن معاوية.

 .«وصف بنفسه»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 3)
 جلوازه.:  واللسان ا ويف التهذيب( األصر 4)
 ُ ر .:  ( التهذيب5)
 من األئمة املبمونا وذوي التمييز املربِّزين.:  ( يف التهذيب6)
 ما أنت إاّل من األحد.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب7)
 أي أدركنا إبلكم فرددانها عليكم.:  أخذان أبخذكم:  ( قوله8)
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ِرين.، معروف ، من  الواِحِديُّ و  الُمفَّسِ

 : ، وقيل هو الُمَراد من قَْوِل الُمتَنَبِّي التَّْوِحيد ، نِسبة ِلنَْوعٍ من التَّْمِر يقال له التَّْوِحيِديّ  وأَبو َحيَّان علّي بن محّمد بن العبَّاس

َل  ِمَن   (1) التـ وحِحيدِ ُهَو ِعنحِدي َأحح
ْشفَةِ :  وقيل ببغَداَد ، وهو نَْوٌع  التَّْوِحيدَ  ، ألَن أَباه كان يَبِيع التَّْوِحيديُّ :  ابُن قاِضي َشْهبَةَ ، وإِنما قيل ألَبي َحيَّانَ  ، وقال الَواِحَدةِ  أَْحلَى ِمن الرَّ

 من التَّْمر بالِعراِق.

 :  َجبٌَل ِلَكْلٍب ، قال َعْمُرو بُن العَدَّاِء األَْجَداِريُّ ثم الَكْلبِيُّ :  واِحدٌ و

رِي عـــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ ًة  َأاَل ل ـــــــــَ ل ـــــــــح يـ ـــــــــَ ـــــــــَو  ل ي ـــــــــِ رح أَب  هـــــــــَ

ي      رحقـــــــــــــِ ِض شـــــــــــــــــــــــــــَ رَت َأوح اِبلـــــــــــــر وح بـــــــــــــِ دِ  ِِنـــــــــــــح  َواحـــــــــــــِ

  

ا  هـــــــــــــَ يـــــــــــــُض راَِيضـــــــــــــــــــــــــــَ اَد الـــــــــــــر بـــــــــــــِ ٍة جـــــــــــــَ ـــــــــــــَ زِل نـــــــــــــح  مبـــــــــــــَِ

دِ     ـــــــــــِ ـــــــــــر َواف َذاَر  ال ـــــــــــعـــــــــــَ ُر ال ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ا ل رٌي هبـــــــــــَِ  َقصـــــــــــــــــــــــــِ

  

نــــــــــاً و  َوافــــــــــِ اِد صــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــَ رحَد اجلــــــــــِ َر  جــــــــــُ ــــــــــَ ُث تـ يــــــــــح  حــــــــــَ

ا     نـــــــــــــَ انــــــــــــــُ مـــــــــــــَ لـــــــــــــح ا غـــــــــــــِ وُِّدهـــــــــــــَ قـــــــــــــَ دِ يــــــــــــــُ الئـــــــــــــِ  اِبلـــــــــــــقـــــــــــــَ

  
 كذا في المعجم.

َّةَ ، ثم يُْطلَُق على ُكّلِ موجوٍد حتى أَنَّه ما في الَحِقيقَة هو الشي الواِحد:  تَذيِيل. قال الّراِغُب األَْصبهانّي في الُمْفَرَدات ُء الذي ال ُجْزَء له البَت

 واِحداً  ما كان:  األَّول : لَْفٌظ ُمْشتََرٌك يُْستَْعَمل على ِستَِّة أَْوُجهٍ  فالَواِحدُ  ، واِحَدةٌ  ومائةٌ  ، واِحَدةٌ  ِمن َعَدٍد إِالَّ ويَِصحُّ َوْصفُه به ، فيقال َعَشَرةٌ 

 في النَّْوعِ. واِحدٌ  في الِجْنس وَزْيٌد وَعْمٌرو واِحدٌ  (2)في الِجْنِس أَو في النَّْوعِ ، كقوِلنا اإِلنسان والقَوس 

، وِإما  واِحَدةٌ  الشَّْمسُ  .(3)، وإِما من حيُث الّصنَاَعةُ ، كقولك  واِحدٌ  ل ، إِما من َحْيُث الِخْلقَةُ ، كقولك َشْخصٌ باالتّصا واِحداً  ما كان:  الثاني

 .َوْحِده (4)َدْهِره ونَِسيُج  واِحدُ  في َدْعَوى الفَِضيلَة ، كقَولك فاُلنٌ 

ا ِلِصغَِره ، كالَهبَاِء ، وإِما ِلَصاَلبَتِه ، كالَماِس  واِحداً  ما كانَ :  الرابع ي فيه ، إِمَّ اِلْمتِنَاع التََّجّزِ
(5). 

 .الواِحَدة النُّْقَطة:  وإِما لمبدإِ الَخّطِ ، كقوِلك (6)اثناِن  واِحد الَخاِمس للَمْبَدإِ ، ِإّما ِلَمْبَدإ العََدِد ، كقوِلك

ي ، وال التكثُّر. بالَواِحدِ   ، وإِذا ُوِصف هللاُ َعزَّ وَجلَّ في ُكلَِّها َعاِرَضةٌ  الَوْحَدةو  فَمْعنَاهُ هو الذي ال يَِصحُّ َعلَْيه التََّجّزِ

قََط ِذْكَر اآلية ، هكذا نقلَه الُمَصنِّف في البصائر ، وقد أَسْ  (7) (.. َوِإذا ذُِكَر هللاُ َوْحَدُه اِْشََأزَّتْ ):  قال هللا تعالى الَوْحَدةِ  ولُصعوبِة هذه

 فليُْنَظْر. (8)الثاِلث والساِدس فلعلَّه َسقََط من الناِسخ 

 .التَّْوِحيُد تَْوِحيَدانِ  : تَكميل

بُوبِيَّة ، تَْوِحيد  اإِللهيّة. تَْوِحيدُ و الرُّ

ِب فَْوَق َعْرِشه يَُدبُِّر أَْمَر ِعبَاِده تَْوِحيد فصاِحبُ  بَّانِيَِّة يَْشَهد قَيُّوِميَّةَ الرَّ ، فال خاِلَق وال َراِزَق وال ُمْعِطَي وال َمانَِع وال ُمْحيَِي وال  َوْحَده الرَّ

ةٌ إِالَّ بإِْذنِه ، وال يَُجوز حاِدٌث إِالَّ ُمِميَت وال ُمَدبَِّر ألَْمِر الَمْملََكِة َظاِهراً وباِطناً غيُره ، فما شاَء كاَن ، وما لم  ُك َذرَّ يََشأْ لم يَُكْن ، وال تَتََحرَّ

ةٍ في السَّمواِت وال في األَْرِض وال أَ  ْصغَُر ِمن ذلك وال أَْكبَُر إِالَّ وقد بَِمِشيئَتِه ، وال تَْسقُط َوَرقَةٌ إِالَّ بِِعْلِمه ، وال يَْعُزب عنه ِمثُقَاُل َذرَّ

 اها ِعْلُمه ، وأَحاطْت بها قُْدَرتُه ، ونَفََذْت فيها َمِشيئَتُه ، واْقتََضتَْها ِحْكَمتُه.أَْحصَ 

تَه وقَْلبَه وَعْزَمه وإِراَدتَه وَحَركاِته على أَداِء َحقِّه ، والقياِم بِعُبُوِديَّتِهِ  تَْوِحيدُ  وأَّما اِزل أَبياتاً . وأَنَشَد صاِحُب المنَ اإِللِهيَّة ، فهو أَن يُْجِمَع ِهمَّ

 :  ثالثَةً ختَم بها ِكتَابَه



4543 

 

ا  دَ مـــــــــــــــــَ دَ  َوحـــــــــــــــــ  نح  الـــــــــــــــــَواحـــــــــــــــــِ دٍ مـــــــــــــــــِ   َواحـــــــــــــــــِ
نح     ر  مـــــــــــــــــــَ َدهِإذح كـــــــــــــــــــُ دُ  َوحـــــــــــــــــــ  احـــــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 :  ( ديوانه ا ومتامه1)
 يـــــــــــــــــرتشــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــمـــــــــــــــــي رشــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــات 

 هـــــــــــــــّن فـــــــــــــــيـــــــــــــــه أحـــــــــــــــلـــــــــــــــ  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــتـــــــــــــــوحـــــــــــــــيـــــــــــــــد   

  

 والفرس.اإلنسان :  ( يف املفردات للراغب2)
 «.ما كان واحداً لعدم نظريه إما يف اخللقة كقولك الشم  واحدة كقولك : حرفة واحدة. الثالث :»( كذا ابألصر ا والعبارة يف املفردات : 3)
 وكقولك نسيج.:  ( يف املفردات4)
 كاألملاس.:   ( يف املفردات5)
 .«اثنا»( عن املفردات وابألصر 6)
 .45( سورة الزمر اآية 7)
 ( الحظنا أن الوجه الثالث وارد يف املفردات ا وقد أشران إليه ا أما الوجه السادس فقد سقرت منها.8)
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يــــــــــدُ  وححــــــــــِ ِه  تـــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــِ فح نح نـــــــــــَ ُ  عــــــــــَ طــــــــــِ نــــــــــح نح يـــــــــــَ  مــــــــــَ

ا     هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ل طــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ٌة أَب ــــــــــــــــــَ ارِي دُ عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَواحــــــــــــــــــِ  ال

  

يـــــــــــــــــــــــُدهُ  وححـــــــــــــــــــــــِ ُه  تــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــُدهُ ِإاي  وححـــــــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــــــــــَ

دُ و     ه اَلحــــــــــــــــِ تــــــــــــــــُ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح نـ ــــــــــــــــَ نح يـ ُت مــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  نـ

  
اتِه فَْضالً عن ُشُهوِد َغْيِره ، فال كالِمه وأَْحَسُن ما يُْحَمُل عليه أَن الفَنَاَء في ُشُهوِد األََزِليَِّة ، والُحْكِم يَْمُحو ُشُهوَد العَْبِد ِلنَْفِسه وِصفَ وحاِصل 

رُسوُم ُكلَُّها ، فَيَْمَحُق هذا الشُُّهوُد ِمن القَْلِب ُكلَّ َما ِسَوى الَحّقِ ، إِالَّ ، وفي هذا الشُّهوِد تَْفنَى ال َوْحَده يَْشَهُد َمْوُجوداً فاِعالً على الَحِقيقَِة إِال هللاَ 

ّبِ تَعَالَى نَْفِسه ، تَْوِحيدُ  الَحِقيقيَّ غيَر الُمْستَعَاِر هو التَّْوِحيدَ  أَنه يَْمَحقُه ِمن الُوُجوِد ، وحينئٍذ يَْشَهد أَنَّ  ةٌ مْحَضةٌ َغْيِره له عاِريَ  تَْوِحيدُ و الرَّ

 .(1) (ُثَّ رُدُّوا ِإىَل هللِا َمْوالُهُم احْلَقِّ )أََعاَرهُ إِيَّاها ماِلُك الُملُوِك ، والعََواِري َمْرُدوَدةٌ إِلى َمن تَُردُّ إِليه األُُموُر ُكلَُّها. 

كاً به لئالً يَْخلَُو ِكتَابُنَا ِمن بََرَكاِت أَسْ   َوُهَو يَْهِدي َسَواَء السَّبِيل. (َوهللاُ يَ ُقوُل احْلَقَّ )،  التَّْوِحيد َراِر آثارِ وقد استَْطَرْدنَا هذا الكالَم تَبرُّ

 [وخد]

، لُغَتَاِن ، أَقواٌل ثاََلثَةٌ ،  الَخْديُ  في الَمْشيِ ، وِمثْلُه َسعَةُ الَخْطوِ  هو أَْن يَِرِمَي بِقَوائِِمه كَمْشيِ النَّعَاِم ، أَو هو اإِلسراُع ، أَو:  للبَعيرِ  الَوْخدُ 

َكة  كالَوخَدانِ  وأَْوَسُطَها أَْوَسُطها ، وهو الذي اقتصَر عليه الجوَهِريُّ وغيُره ،  (2)بفتح فسكون كما في النَُّسخ الموجوَدة والصواب ُمَحرَّ

 :  قةُ قال النابِغَةُ النَّا َوَخَدتِ و ، يَِخدُ  ، كَوَعدَ  البَِعيُر والظَِّليمُ  َوَخدَ  ، وقد الَوِخيدِ و

ا  مـــــــــــــَ َدتح فـــــــــــــَ رحٍب  َوخـــــــــــــَ َك َذاُت غـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ـــــــــــــح ث  مبـــــــــــــِِ

وٌط     طـــــــــــــــُ ونُ  (3)حـــــــــــــــَ  يف الـــــــــــــــّزِمـــــــــــــــاِم َواَل جلـــــــــــــــَُ

  
ادٌ و واِخدٌ  ، أَي البَعيُر ، فهو ادٌ  ، وكذلك َظِليمٌ  َوخَّ  :  وأَنَشَد أَبو ُعبَْيَدةَ :  كَصبُورٍ  َوُخودٌ  ناقَةٌ و ، َوخَّ

ودٌ  مـــــــ   َوخـــــــُ ي َتســـــــــــــــــــــَ ـــــــِ ئ ـــــــال  ن ال حـــــــَ  مـــــــِ َن اِبلضـــــــــــــــــــــ   عـــــــح

وِّدِ     هــــــــــــــَ
ُ

اِء املــــــــــــــ ــــــــــــــغــــــــــــــنــــــــــــــَ ــــــــــــــر َداىَف اِبل ــــــــــــــَ  ال رِي  قــــــــــــــَ

  
 َذَكْرت ُهنا أَْبيَاتاً َكتََب بها الَوِزيُر ابُن َعبَّاٍد لإِلمام أَبي أَْحَمَد العَْسَكِرّيِ. الَوَخَدانِ و قال شيُخنَا ،

ُم وَ  تـــــــــــــُ لـــــــــــــح ُزوُروا وقــــــــــــــُ مح َأنح تــــــــــــــَ تـــــــــــــُ يــــــــــــــح ا أَبــــــــــــــَ مـــــــــــــ   لـــــــــــــَ

ِدرح     قـــــــح ــــــَ مح نـ ــــــَ ل ــــــَ ا فـ نـــــــَ فــــــح عــــــُ ــــــَ   (4)ضــــــــــــــــــــَ ل َدانِ عــــــَ ــــــَوخـــــــَ  ال

  

مح  ُزورُكـــــــــــُ ِد أَرحٍض نـــــــــــــَ عــــــــــــح نح بـــــــــــــُ ُم مــــــــــــِ اكــــــــــــُ نــــــــــــَ يـــــــــــــح  أَتـــــــــــــَ

َواِن وَ     ا وعــــــــــــَ ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ ٍر ل كــــــــــــح ــــــــــــِ زٍِ  ب ــــــــــــح ن مح مــــــــــــَ (5)كــــــــــــَ
 

  

مح  كــــــــُ ــــــــِ ــــــــل زِي ــــــــَ ن ــــــــِ رً  ل ــــــــِ نح ق رح مــــــــِ مح هــــــــَ كــــــــُ ــــــــُ ل ــــــــِ ائ  ُنســــــــــــــــــــــَ

رح     رح مبــــــــــــــــِِ وٍن ال مبــــــــــــــــِِ فــــــــــــــــُ انِ ِء جــــــــــــــــُ فــــــــــــــــَ  ِء جــــــــــــــــِ

  
 :  فََكتََب إِليه أَبو أَْحمَد البَْيَت الَمْشُهوَر ِلَصْخٍر في أَْبيَاتِه

ه  يـــــــــــعـــــــــــُ طـــــــــــِ تـــــــــــَ وح َأســـــــــــــــــــــــــح زحِم لـــــــــــَ ِر ا ـــــــــــَ م  أبَمـــــــــــح  َأهـــــــــــُ

َزَواِن و     ـــــــــــ  ـــــــــــنـ ريحِ وال ـــــــــــعـــــــــــَ َ ال اح ـــــــــــَ ـــــــــــَر ب ي دح حـــــــــــِ ـــــــــــَ (6)ق
 

  
 انُظْره في تاريخ ابن خلِّكان.

 : * ومما يستدرك عليه

 َضْرٌب ِمن َسْيِره ، حكاه ُكَراع ، ولم يَُحدَّه.:  الفََرِس  َوْخدُ 

 نَْخٌل. ، بفتح فسكون ، قَْريَة من قَُرى َخْيبَر الَحِصينة ، بها َوْخَدةَ  وفي حديث َخْيبَر ، َذَكرَ 

َداقة ، ثم استُِعير للتََّمنِّي ، وقال ابُن ِسيَده الُحبُّ :  الِوَدادُ و الُودُّ :  [ودد]  الُحبُّ يكون في َجِميعِ َمَداِخل الَخْيِر ، عن أَبي َزْيد ،:  الُودُّ :  والصَّ

اءُ  أََودُّ  ءَ الشي َوِدْدتُ و  ال َغْيُر ، ذَكر هذا في قوله يََودُّ  ، ويَْفعَُل منه َوَدْدتُ  : هذا أَْفَضُل الكالِم ، وقال بعضهم:  ، وهو من األُْمنِيَّة ، قال الفَرَّ

نِه ، ويُْستَْعَمل ُكّل من الَمْعنييِن ِء وتََمنِّي َكوْ َمَحبَّةُ الّشي:  الُودُّ :  أَي يَتََمنَّى. وفي المفردات (7) (يَ َودُّ َأَحُدُهْم َلْو يُ َعمَّرُ ): 
(8). 
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اُز في الجامع ، وابُن ماِلٍك  ويُثَلَّثَانِ  وَعَدُم تَْعِريجِ الُمَصنِّف عليه مع ِذْكره في الدََّواِوين الَمْشُهورةِ َغِريبٌ  ، َذَكَره ابُن السيد في الُمثلّث والقزَّ

 كالَوَداَدةِ  ، وغيُر واحد

__________________ 
 .62( سورة األنعام اآية 1)
 وخدان ابلتحريك.:  ( يف القاموس واللسان والصحاح2)
 ابلراء ا حتريف.« حطرط»:  ( يف املطبوعة الكويتية3)
 فما نقو . 249/  8( يف معجم األدابء 4)
ويقدرها قدميها وجديدها فإنه آثر زايرة أيب أمحد ا والنزو  إليه من أرض ( يريد الصــــــــــــــاحب بن عباد أنه عل  كثرة ماله من املناز  الجي  لها 5)

 بعيدة.
 ( وقد حير با العري والنزوان ا مثر ا يضرب ملن قصد أمراً فعجز عنه ومل ينر مبربه منه بدون اختياره.6)
 .96( سورة البقرة اآية 7)
 ويستعمر يف كرِّ واحٍد من املعنيا.:  ( يف املفردات8)
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َدر  (1)لفتح اب ِإذا َأَحب ه ا ألَن ه مل َيذحُكرح غري هذا املعىن ا و اهر الصـــحاح أَنه  َود ه كما يقتضـــيه اإِلطال  و اِهره أَنه َمصـــح
َعَر كذا ا ِإذا مَتَن اه ا ألَنه ِإلا ذََكَره يف َمصـــــــــــاِدرِه كالفيومّي يف املصـــــــــــباح ا وكالم غريِهم يف أَنه يقا َود   مصـــــــــــدر   َأن يـَفح

ر ح به أُبو زيٍد يف َنواِدرِه ا  ابملعنيِا ا وهو  اهر ابن الســــــيد وغريِه ا والَفتحح كما قاله هؤالِء هو اأَلكثُر ا وهو الذي صــــــَ
َر وقاُلوا أَيضاً ا بكسر الواو ا كما صر ح به ابُن السيد يف املثّلث ا وحك  غريُهم  ِوَداَدةٌ :  ِإنّه يقا :  ونقر غريُُهم الَكسح

 ا قاله شيُخَنا. كالودِّ الودادِ   الض م  أَيضاً ا فيكون ُمثـَل ثاً  فيه.
ً  َوادَّ و ، أَي تَمنَّْيتُه ، هذا كالُم العَرب وَداَدةً  ءَ أَحبَْبتُه ، ولو فَعل الشي : َودًّاو ُودًّا ءَ الشي َوِدْدتُ :  وفي األَفعال البِن القّطاع:  قلت  فاُلٌن فاُلنا

 فِْعُل االثنيِن. َداَدةً وَ و وَداَدةً و وَداداً 

 ، أَي باب الُمفاَعلة أَيضاً ، فليُنَظْر. َوادَّه بالفتح والكسر مصدرُ  الِوَدادةو الَوَداَدةَ و ، بالكسر ، الِوَداد فظهَر منه أَن

، بالفتح ، كما يقتضيه اإِلطالق ، وفي بعض النُّسخ بالكسر ، فيكون من أَسماِء اآلالِت ، فاستعمالُه في المصاِدر َشاذٌّ ، وفي  (2) الَمَودَّةِ و

بُن ِسيده بفّك اإِلدغام ، بكسر الدال وبفتحها ، حكاه ا الَمْوَدَدةِ و بعِضَها بَِكْسر الواو كَمِظنَّة ، وهو في الظُُّروِف أَْعرُف منه في المصاِدرَ 

 :  ، وأَنشد الفَّراءُ  الودّ  والقَّزاُز في معنى

َدهح  ئـــــــــــــــــــــــــاٌم َزهـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــــَ يِن  لـــــــــــــــــــــــــِ  ِإن  بـــــــــــــــــــــــــَ

ِديــــــــــــــــــــٍ      ُدوَن ِلصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وحَدَدهح اَل  ــــــــــــــــــــَِ (3)مــــــــــــــــــــَ
 

  
از َمة عبد الدائم :  قال القَزَّ ا يَجوُز في الكالم ، وقال العاَلَّ ْعِر ، ليس ممَّ ،  َوِدْدتُه َمِوْدَدةً :  القَْيروانيُّ بَِسنده إِلى الُمطّرزوهذا من َضُروَرةِ الّشِ

ولم يأْت على هذا الِمثَال إِالَّ هذا وقولُهم َحِميُت عليه َمْحِميَةً ، أَي َغِضْبُت عليه :  بكسر الداِل ، هو أَحد ما جاَء على ِمثَال فَِعْلتُه َمْفِعلَة ، قال

الَكْسر في الَمْفعَلة ، والفَّك ، وهو من الضرائِر وال يَجوُز في النَّثِْر والسَّعَِة ، كما نَصُّوا :  وذٌ من َوْجَهْينِ ففيها ُشذ:  ، كذا نقلَه شيُخنا ، وقال

ةُ الغِريِب. الَمْوُدوَدةِ و عليه. ض لها أَئمَّ  ، هكذا في النُّسخة الموثوق بها ، وقد َسقََطْت في بعِضها ، ولم يتعرَّ

َجاجيُّ عن ا  َوّداً و أََودُّ ُوّداً  لو أَنَّك تَْفعَل ذلك َوِدْدتُ و لو تَْفعَل ذلك َوِدْدتُ :  تقولَ :  ، بالفتح. وقال الجوَهِريُّ  َوَدْدتُه:  لكسائيّ وحَكى الزَّ

 :  ، تَمنَّْيُت ، قال الشاعرُ  ِوَداداً و ، َوَداَدةً و

ي  َوَداَدةً  َوِددحتُ  ظـــــــــــــــــــــــِّ وح َأن  حـــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــَ

ِن َأنح     ال  َن اخلــــــــــــــــــُ وين مــــــــــــــــــِ رِمــــــــــــــــــُ  اَل َيصــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ا في الَمْكُسور فعلى الِقيَاس ، وأَما في المفتوح فعَلَى ِخاَلفَِه ،  فيهما ، أَي بالفتح في المضارع أََودُّه ، أَي بالكسر ، َوِدْدتُهو *[َوَدْدتُهُ ]و ، أَمَّ

وأَنَكر :  ُمْنتٍَف ُهنَا ، فال َوْجهَ للفتْحِ ، وهكذا في المصباح ، قال أَبو منصورحكاه الكسائيُّ ، إِذ ال يُْفتَح إِالَّ الَحْلِقيُّ الِعيِن أَو الالِم ، وِكالهما 

َجاجَ :  ، قال َوَدْدتُ  البَِصريُّون إِالَّ وقد َسِمعَه ولكنّه َسِمعَه ممن ال يَُكوُن  َوَدْدتُ  قد َعِلْمنَا أَّن الكسائيَّ لم يَْحكِ  : وهو لَْحٌن عندهم ، وقال الزَّ

ةً ، ق اُحه ، وقال اليَزيديُّ في نَوادره:  ال شيُخنَاُحجَّ ه على ذلك ُشرَّ وليس في :  أَْوَرَد المعنييِن في الفصيحِ على أَنهما أَْصاَلِن َحِقيقَةً ، وأَقَرَّ

 ، ولم يَْرِو الفتَح غيُره. قْلت َوَدْدتُهو تَه ،الرُجَل ، إِذا أَْحبَبْ  َوِدْدتُ :  قال الكسائيُّ َوْحَده:  مفتوحةً ، وقال الزمخشريُّ  َوَدْدتُ  ًء من العَربيّةَشيْ 

ا:  از في الجامع ، والصاغانّي في التّْكملة ، كلهم عن الفَرَّ  ُء.ونقَل الفَتَْح أَيضاً أَبو َجْعفَر اللّبلّي في شرح الفصيح ، والقَزَّ

دّ و ً  الوُّ قال  «ِلعَُمر ُوّداً  أَّن أَبَا هَذا َكانَ »:  ، وفي حديث ابِن ُعَمرَ  ِودٌّ و ، َودٌّ و ، ُودٌّ  ، الفتُح عن ابن ِجنِّي ، يقال َرُجلٌ  الُمِحبُّ ، ويثَلَّثُ :  أَيضا

 بالكسرِ  الودَّ  ِلعَُمَر ، أَي َصِديقاً ، وإِن كانَت الواو مكسورةً فال يُْحتَاج إِلى َحْذٍف ، فإِن ُودٍّ  هو َعلَى َحْذِف ُمَضاٍف تَْقِديُره كاَن ذا:  ابُن األَثير

 .وِديُدكَ وَ  ُودَّك فَِعيٌل بمعنى فاِعٍل ، وفالنٌ  كالَوِديدِ  الصِديقُ : 

ً  الُودُّ و ل ، بل هو كُمَراِدفِه ،وهذا ال يُنَافِي ا : قال شيُخنَا الَكثِيُر الُحبِّ :  الرجلُ :  ، بالضّم أَيضا في  الَوُدودُ : و ، قال ابُن األَثير كالَوُدودِ  ألَوَّ

، أَي َمْحبُوٌب فى قُلُوب  َمْوُدودٌ  الرُجَل ، اذا أَْحبَْبتَه ، فاهلل تعالَى َوِدْدتُ :  الَمَحبَِّة ، يقال:  الُودِّ  أَسماِء هللا تَعالَى فَعُوٌل بمعنَى َمْفعُوٍل من

 أَو هو فَعُولٌ  أَْوِليَائِه ،

__________________ 
 ( يف القاموس بكسر الواو ضبرت قلم. ويف اللسان والصحاح فكاألصر.1)
 .«املَِود ة»:  ( عل  هامش القاموس ا من نسخة أخر 2)
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 : وأنشد وأَنشده يف اللسان»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
 «ما د يف صدورهم من مودده

 زايدة عن القاموس. (*)
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 مبعىن فاِعٍر ا َأي حيُِب  ِعَباَده الصا َا ا مبعىَن يـَرحَض  عنهم.
 ِمَودٌّ و ُودٌّ  يقال َرُجلٌ :  وفي اللسان:  ُضبِط بالكسر كاسم اآللة ، وبالفَتْح كاْسِم الَمْصَدر ، قال شيُخنَا ، وكالهما يَْحتَاُج إِلى تَأِْويل (1) الَمَودِّ و

.:  الَوُدودُ و أَيضاً ، َوُدودٌ  ، واألُنثَى َوُدودٌ و (2) ً  الُودُّ و الُمِحبُّ ، فهو َمصدٌر يُراُد به الَجْمع ، كما  ُودٌّ  قَومٌ  : ، يقال الُمِحبُّونَ :  بالضّم أَيضا

ةِ َجمع َغِزيٍز ، َوِديدٍ  ، جمع كاألَِودَّةِ  يَُراُد به الُمْفَرد ،  ، بَدالَْيِن جمع األَْوَدادِ و ، كاألَِحبَّاِء جمع َحبِيٍب ، َوِديدٍ  كذلك َجْمعُ  األَِودَّاءِ و ، كاألَِعزَّ

فَيَْحتَاج :  ، هكذا في سائر النُّسخ ، واستعمالُه في الَجْمعِ غيُر معروٍف ، وأَنكَرهُ شيُخنَا كذلك ، وقال الَوِديدِ و ٍب ،، بالكسر ، كِحّبِ وأَْحبَا ِودٍّ 

 إِلى ثَبٍت.

فلم  الَوِديدُ  فهو كُجّلٍ وِجاَلٍل ، وأَما أَِودَّاءُ و ، ِوَدادٌ و ، ُودُّ  ، بالكسر ، قَْومٌ  ِوَدادٌ  والذي في اللسان وغيِره من دواوين اللُّغَِة الَمْوثُوِق بها:  قْلت

ها األَُودِّ و يَْذُكره أََحٌد ، ولعلَّه َسْبُق قَلٍَم من الكاتِب ، ، قال  (3)معاً ، أَي مع فتح الهمزة كقُْفٍل وأَْقفٍُل وقيل ِذئٌْب وأَْذْؤٍب  ، بكسر الواو وَضّمِ

 :  النابغة

رب َ  اَن خــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح َبيّنِ أََر  الــــــــــــــــنـــــــــــــــــ   ُه ِإيّن كــــــــــــــــَ

     ُ ـــــــــــعـــــــــــح ُذوبِ  اأَلُودِّ ب كـــــــــــح ريحَ مـــــــــــَ ـــــــــــًا غـــــــــــَ ـــــــــــث ِدي  حـــــــــــَ

  
، بفتح  األََودِّ  بَْعضُ  : ورواه بعُضهم:  َجْمٌع َدلَّ على واِحِده ، أَي أَنه ال َواِحَد له ، قال أَُوّداً  وذهَب أَبو ُعثَْماَن إِلى أَنَّ :  قال أَبو منصور

ينَ  أَراد:  َعِلّيٍ ، قال أَبو  ُوّداً  الذي هو أََشدُّ :  الواو ، يريد  الَجَماَعةَ.:  األََوّدِ

، يَْستَِوي فيه الُمَذكَّر والُمَؤنّث لكونِه َوْصفاً داِخالً على َوْصِف  ُوَدَداءُ  ِرَجالٌ :  ، كعُلََماَء ، قال الجوهريُّ  ُوَدَداءُ  : * وبقي على المصنف

ارُ   .دٌ ِوَدا ، وقومٌ  َوادٌّ  ورُجلٌ :  الُمبَالَغَِة ، وقال القَزَّ

، ومنهم من  ُوّداً  ، وكان بُِدوَمِة الَجْنَدِل ، وكان ِلقَُرْيٍش َصنٌَم يَْدُعونه (4)، كان ِلقَْوِم نُوحٍ ، ثم صاَر ِلَكْلٍب  َصنٌَم ، ويَُضمُّ :  ، بالفتح َودٌّ و

يَ  َي أُدُّ بُن طابَخةَ. ُودٍّ  َعْبدُ :  يهمز فيقول أُدٌّ ، ومنه ُسّمِ  ومنه ُسّمِ

اءُ  اِء قََرُؤوا:  بضّم الواو ، قال أَبو منصور (5) ُوّداً  اَل تََذُرنَّ وَ  : قََرأَ أَْهُل الَمِدينَة:  وأَُدُد َجدُّ َمعَّدِ بن َعْدنَاَن ، وقال الفَرَّ ،  «َودًّا» وأَكثَُر القُرَّ

بضّم الواو ، وفي « ُوّداً »عاِمٍر وَحْمَزةُ والكسائيُّ وعاِصٌم ويَْعقُوٌب الَحْضَرِميُّ ، وقرأَ نافٌِع بالفتح ، منهم أَبو عمٍرو وابُن َكثِير وابُن 

نَُم وأَ :  ، بالفتح الَودُّ :  يَْعنُونَه به وفي التهذيب ُودٍّ  عْبدُ :  َصنٌَم ، وَحَكاهُ ابُن ُدَرْيٍد مفتوحاً ال غيُر ، وقالوا:  ُودُّ و َودٌّ و المحكم  :  ْنَشدَ الصَّ

َودِّ ِ  م  بـــــــــِ هـــــــــُ تـــــــــِ رَكـــــــــح ا تــــــــــَ لـــــــــَ  مـــــــــَ ي عـــــــــَ وحمـــــــــِ  مـــــــــا قــــــــــَ

هـــــــــا     اٌ  ورحيـــــــــُ تح ِشـــــــــََ بـــــــــ  مـــــــــَ  ِإَذا هـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ (6)ســـــــــــــــــــــــُ
 

  
 بيني وبينك. بِالَمَودَّةِ :  بَِحّقٍ َصنَِمِك عليك. ومن َضمَّ أَراد:  أََرادَ 

ال أَْدِري هل أَراد أَنه ال يُغَيُِّرها :  َزَعَم ابُن ُدَريٍد أَنَّها لُغَة تَِميِميَّة ، قال:  بلُغَة تَميم ، فإِذا َزاُدوا الياَء قالوا َوتِيٌد ، قال ابُن ِسيَده الَوتِدُ :  الَودُّ و

الَوتُِد في لغِة أَْهل نَْجٍد ، كأَنهم َسكَّنُوا التَّاَء  : ، بالفتح الَودُّ :  في الّصحاح. وَوتِدٍ  هذا التَّْغيِيَر إِالَّ بَنُو تَِميم ، أَم هي لُغَةٌ ِلتَِميم غيُر ُمغَيََّرٍة عن

 فَأَْدَغُموَها في الّدال.

 :  ، وبه فسر قَول امرٌى القَْيس َجبَل اسم:  الَودّ و

ُر  هـــــــــــــِ ظـــــــــــــح ـــــــــــــُ ـــــــــــــَود  ت َذتح  ال جـــــــــــــَ ا َأشـــــــــــــــــــــــــــح  ِإَذا مـــــــــــــَ

رح وَ     كــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ا تـ َوارِيــــــــــــــــِه ِإَذا مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ (7)تـ
 

  
 قُْرَب ُجفَاِف الثَّْعلَبِيَّة.:  هو اسُم َجبٍَل ، وقال ياقوت:  بُن ُدَرْيدقال ا

والُجْحفَِة من نواِحي الفُْرعِ ، بينها وبين َهْرَشى ستَّةُ أْميَاٍل وبينها وبين  قُْرَب األَْبَواءِ  جاِمعَةٌ  ة:  الودّ  ، بالفتح ، كأَنَّه فَْعاَلن من َودَّانُ و

 :  األَبواِء نْحٌو من ثمانيِة أَمياٍل ، وهي لَضْمَرةَ وِغفَاٍر وِكنَانَةَ وقد أَكثَر نَُصْيٌب ِمن ِذْكِرَها في شعِره ، فقال

ًة  يــــــــــــــ  َا َعشــــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــِ افــــــــــــــِ ٍب قــــــــــــــَ رَكــــــــــــــح وُ  لــــــــــــــِ  أَقــــــــــــــُ

ا َذا    فــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اِربُ قـ وحاَلَ  قــــــــــــــَ اٍ  ومــــــــــــــَ  ِت َأوحشــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 
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 ( ضبرت القاموس بفتح امليم.1)
 ( وأشار هبامش اللسان إىل عبارة الشارح.2)
 ( انظر الصحاح.3)
 لكالب.:  ( الصحاح4)
 .23( سورة نوح اآية 5)
 بقولك وإن كنت لركة هلم فاصدقي وقود ا  .ء وجدت من قومي اي سليم  عل  تركك إايهم. إين قد رضيت أي شي:  ( معناه6)
 كفت وأقلعت.:   إذا جاءت ابلغبار. وأشجذت:  يقا  اعتكر املطر إذا اشتد ا واعتكرت« تشتكر»( ويرو  7)
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يِن  ــــــــــ  اَن ِإن مــــــــــَ ــــــــــح ي ــــــــــَ ل نح ســــــــــــــــــــــــُ ربُوين عــــــــــَ وا َأخــــــــــح فــــــــــُ ــــــــــِ  ق

نح آِ      ِه مــــــــــــــــِ ُروفــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح مــــــــــــــــَ بُ  َود انَ لــــــــــــــــِ  رَاغــــــــــــــــِ

  

وحا ابِ  ــــــــــَ ثـ ــــــــــح بَنـ ــــــــــَ وا ف اجــــــــــُ عــــــــــَ ــــــــــَ ُه فـ لــــــــــُ َت َأهــــــــــح ــــــــــح ِذي أَن ــــــــــ   ل

بُ وَ     ائــــــــِ قــــــــَ َك ا ــــــــَ يــــــــح لــــــــَ تح عــــــــَ نــــــــَ وا أَثـــــــــح تــــــــُ كــــــــَ وح ســـــــــــــــــــــَ  لــــــــَ

  
د من تَْصنِيفه:  قال ياقوت ا ِجْزُت :  قال بعُضهم:  قََرأُْت بخّط ُكَراع الُهنَائِّي على َظْهِر ِكتَاِب الُمنَضَّ  :  أَْنَشْدتُ  بَِودَّانَ  (1)َخرْجُت حاّجاً فلمَّ

ٍد  ِد أَرحثـــــــَ عـــــــح ــــــَ نح بـ اِت مــــــِ مـــــــَ يــــــح َب اخلــــــَ احـــــــِ   (2)َأاَي صـــــــــــــــــــــَ
نح     ِر مـــــــــِ خـــــــــح مُ  َود انَ ِإىل الـــــــــنـــــــــ  عـــــــــح تح نــــــــــُ لـــــــــَ عـــــــــَ ا فــــــــــَ  مـــــــــَ

  
ْعُب بن  جانِبُه. : هذا َخَطأٌ ، وإِنما هو النَّْحُل ونْحُل الَواِدي:  ال ، فقال : فقلت ؟اْنُظر هل تََرى نَْخالً :  فقال لي َرُجٌل من أَْهِلها َسَكنَها الصَّ

، كاَن يَنِزلَُها فَنُِسَب إِلَْيَها ، هاَجَر  الَودَّانِيُّ  بن قَْيس بن عبد هللا بن َوْهب بن يَْعُمر بن َعوف بن َكْعب بن عامر بن لَْيث بن بَْكٍر اللَّْيثِيّ  ُجثَّاَمةَ 

ّي ، ومات في ِخالفة أَبي الَحْضَرمِ  ُعبَْيدٍ  بن وُشَرْيحُ  عبَّاس بن هللا عبدُ  عنهُ  روى ، الِحَجاز أَهلِ  في َحِديثُه ، وسلموآلهعليههللاصلىإِلى النبّيِ 

 .ماعنههللارضيبكٍر ، 

ةٌ َحِصينَةٌ ، وللمِدينِة ُدُروٌب ، في َجنُوبِيّها ، بينها وبين زويلَةَ َعْشَرةُ أَيام من ِجَهة إِْفِريِقيَّة ، ولها قَْلعَ  د بإِْفِريِقيَّةَ :  َودَّانُ :  (3)قال البَكرّي و

فتسمى مدينة السهميين دلباك ومدينة الحضرميين بوصى وجامعهما ]قبِيلَتَاِن من العََرب َسْهِميُّوَن وَحْضَرِميُّوَن  (4)وهي َمِدينَتَاِن فيهما 

ي بهم ذلك إِلى الحَ  (5) [واحد بين الموضعين وُشعََراُء ، وأَكثَُر َمعيشتهم  (6)ْرِب ِمراراً ، وعنَدُهم فُقََهاُء وقّراُء ، وبين القَبِيلَتَْيِن تَنَاُزٌع يَُؤّدِ

 َعِليُّ بن إِسحاقَ  أَبو الَحَسن منها ة ،من التَّْمر ، ولهم َزْرٌع يَسيٌر يَْسقُونَهُ بالنَّْضحِ ، افتتحها ُعْقبَةُ بُن عاِمٍر في سنة ِسّتٍ وأَربعيَن أَيَّام ُمعَاِويَ 

 :  صاِحُب الّديوان بِصِقلّيَةَ ذكره ابُن القطاع وأَنشَد له األَِديُب الشاِعرُ  الَوّدانيّ  بن

ٍة  ــــــــــَ ل ــــــــــح يـ ــــــــــَ ل ــــــــــِ اَر ب هــــــــــَ ــــــــــ  ــــــــــنـ ينِّ ال رَتِي مــــــــــِ نح َيشــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــَ

ايب     حـــــــــــــَ ا َوصـــــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــَ ومـــــــــــــِ َ جنـــــــــــــُُ اح رحَ  بـــــــــــــَ  اَل فــــــــــــــَ

  

دح  ُن قـــــــــَ اِء وحنـــــــــَح مـــــــــَ ِك الســـــــــــــــــــــــ  لـــــــــَ ـــــــــَ لـــــــــَ  فـ  َداَرتح عـــــــــَ

َن اآَدابِ     ٍك مــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــَ  ُدرحاَن عــــــــــــــــــَ

  

ُه و  بَنـــــــــــــــ  اُح وال أَتـــــــــــــــَ  وكـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ  أَتـــــــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــــــــ 

ابِ     بـــــــــَ َواِد شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ ر  عـــــــــَ ٌب َأ ـــــــــَ يـــــــــح  شـــــــــــــــــــــــَ

  
ً  َودَّانو ً  َوّدانو بَينها وبين الَجبَلَْيِن ، َجبٌَل طويٌل قُْرَب فَْيدَ :  أَيضا . ُرْستَاٌق بِنَواِحي َسَمْرقَْندَ :  أَيضا  لم يَْذُكره ياقوت ، وذكره الصاغانيُّ

ٌ  َعلْيه األَْرُض فهي تََودَّأَتْ  (7) :[ قولهم]يجوز أَن يكوَن ِمن :  ، بتشديِد الداِل َمْمدوداً ، قال ياقوت الَودَّاءُ و أَة ، إِذا َغيَّبَتْه ، كما قيل  ُمَودَّ

 أَْحَصن فهو ُمْحَصٌن وأَْسَهب فهو ُمْسَهٌب ، وليس في الكالم مثلُه يعني أَنَّ الالزم ال يُْبنَى منه اسُم َمْفعوٍل.

 َمواِضُع. ، ويُرَوى بفتح الواو ، َوُدودٍ  ، كأَنَّه َجْمعُ  الُوَدَداءِ  بَْطنُ  ، وكذا َودَّاءَ  بُْرقَةُ و

 :  ، عن ابِن األَعرابّي ، وأَنشد ُودَّهُ  اْجتَلَبَ :  هتََودَّدَ وَ 

وُ   ـــــــــــــــُ َود دحين أَق ـــــــــــــــَ تـــــــــــــــيِن  تـ يـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ ا لـــــــــــــــَ  ِإذا مـــــــــــــــَ

ضِ     وحِ  اَنصـــــــــــــــــــــــــِ َن الـــــــــــقـــــــــــَ ُروٍف مـــــــــــِ عـــــــــــح ٍ  ومـــــــــــَ رِفـــــــــــح  بـــــــــــِ

  
 أَي يَتََحابَّاِن. يَتََوادَّانِ  ، وقََع فيه إِدغاُم الِمثْلَْيِن ، وهما الِودادِ  تَفَاُعٌل ِمن التََّحابُّ  التََّوادُّ و تََحبََّب.:  إِليه تََودَّدَ و

ٌ  َمَودَّةُ و ، تََودُّدُ و  :  ، عن ابِن األَعرابّي ، وأَنشد امَرأَة

َود ةُ  ر ُه  مــــــــــــَ ٍخ َيســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــح َر شــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــح َو  عــــــــــــُ  هتــــــــــــَح

رِي    دح ا تـــــــــَ وح َأهنـــــــــ َ ِر لـــــــــَ يـــــــــح َر الـــــــــلـــــــــ  بـــــــــح ـــــــــَ وحُت قـ َ
ا املـــــــــ  هلـــــــــََ

  

يـــــــــــح  لــــــــــَ اُف عــــــــــَ َدُه لــــــــــََ عــــــــــح اِس بـــــــــــَ َوَة الــــــــــنــــــــــ  فــــــــــح ا جــــــــــَ  هــــــــــَ

رحجــــــــــــــَ  وَ     ــــــــــــــُ َوٌ يـ ربحِ  َأَود  اَل خــــــــــــــَ ــــــــــــــقــــــــــــــَ َن ال  مــــــــــــــِ

  
يَت  التي هي الَمَحبَّة. بِالَمَودَّةِ  قيل إِنها ُسّمِ
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ر:  الَمَودَّةُ  عن ابن األَْعَرابيّ و  ، وهو من غرائب التفسير. أَي بالُكتُبِ  (8) بِاْلَمَودَّةِ  تُْلقُوَن إِلَْيِهمْ :  قوله تَعَالى الِكتَاُب ، وبه فُّسِ

__________________ 
 .«صرت»( عن معجم البلدان ا وابألصر 1)
 .«أربد»:  ( عن معجم البلدان ا وابألصر2)
 ( قو  البكري مل يرد يف معجم ما استعجم ا إلا نقله عنه ايقوت يف معجم البلدان.3)
 ( عن معجم البلدان.4)
 وابهبما واحد.:  ( ما با معقوفا زايدة عن معجم البلدان ا وبدهلا يف األصر5)
 .«وأدابء»( عن معجم البلدان ا وابألصر 6)
 ( زايدة عن معجم البلدان.7)
 .1( سورة املمتحنة اآية 8)
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 : * ومما يستدرك عليه

ي قولهم  :  أَن يكون كذا ، وأَما قول الشاعر بُِوّدِ

دُ  ائـــــــــــــِ هـــــــــــــا الـــــــــــــعـــــــــــــَ ا  أَيـــــــــــــ  نـــــــــــــ  ُر عـــــــــــــَ ائـــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 امل

ودِّيـــــــــــــــــــكَ وَ     اين  بـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــَ َر  َأكـــــــــــــــــــح وح تــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــَ

  
 فإِنما أَْشبََع كْسرةَ الَداِل ِليستقيَم له البَْيُت فصاَرْت يَاًء ، كذا في الّصحاح.

، فاستُْعِمل في الِزم َمعنَاه َمَجازاً أَو ِكنَايَةً قال  يََودُّهوَ  يُِحبُّهوفي ِشفَاِء الغَِليل أَنه استُعِمل للتَّمنِّي قديماً وحديثاً ، ألَن المرَء ال يَتََمنَّى إِالَّ َما 

 :  النَّطَّاحُ 

ودِّيَ  مح  بــــــــــِ وَدهــــــــــُ لــــــــــُ َك جــــــــــُ يــــــــــح لــــــــــَ وا عــــــــــَ اطــــــــــُ وح خــــــــــَ  لــــــــــَ

حُ و     ائـــــــــِ حـــــــــَ وُس الشـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــُ ـــــــــ  وحَت الـــــــــنـ َ
ُض املـــــــــ فـــــــــَ دح  ال تـــــــــَ

  
 :  وقال آخر

ودِّيَ  ــــــــــِ ُ   ب عحشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ُذوُ  ويـ ــــــــــعــــــــــَ َو  ال هــــــــــح ــــــــــَ وح يـ ــــــــــَ  ل

مَ     لــــــــَ عــــــــح يـــــــــَ لــــــــَ ُ  فـــــــــَ عــــــــح َف تـــــــــَ يــــــــح اَب الــــــــر َد  كــــــــَ بــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــح

  
أَي أَْحبِْبهُ وَصاِدْقه. فأَْظَهَر اإِلْدَغاَم لألَْمِر على لُغَِة الِحَجاِز ، وأَّما قوُل الشَّاِعِر  «أَْوِدْدهُ و فإِن َوافََق قَْوٌل َعَمالً فآِخهِ »وفي حديث الَحَسن 

 :  أَنَشَده ابُن األَْعَرابيّ 

حــــــــــــــــَ و  لــــــــــــــــح َددحُت لــــــــــــــــِ ًة َأعــــــــــــــــح انــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح يـ  رحِب خــــــــــــــــَ

احــــــــــــــــــــــــًا     رَاِء َوقــــــــــــــــــــــــَ وَم اجلــــــــــــــــــــــــِ  َوُدوَدامجــــــــــــــــــــــــَُ

  
 ُودَّ  إِالَّ على ذلك ، ألَن الَخْيَل بَهائُم ، والبهائُِم ال َودوداً  أَنَها باِذلَةٌ ما ِعْنَدَها من الَجْريِ ، ال يَِصحُّ قولُه« َوُدوَدا»معنى قوِله :  قال ابُن سيَده

 لها في َغْيِر نَْوِعَها.

، وفي المصباح أَنه  َوْرَدة وهو األَحمُر المعروف الذي يَُشمُّ واحدته الَحْوَجمِ  نوعِ  َغلََب على قدو نَْوُرَها ،:  ِمْن ُكّلِ َشَجَرةٍ  الَوْردُ :  [دور]

ٌب   .(1)ُمعَرَّ

َي به ِللَْونِِه ، ويَقرب منه قوُل ُمْختَصر العَْينِ  بَْيَن الُكَمْيِت واألَْشقَرِ :  من الَخْيلِ  الَوْردُ  من المجازو ُحْمَرةٌ تَْضِرب إِلى  : الُوُروَدةُ :  ، ُسّمِ

،  ْردٌ وُ  جو ، َوْردٌ  ٍء ، فََرسٌ لَْوٌن أَْحَمُر يَْضِرب إِلى ُصْفَرةٍ َحَسنٍَة في ُكّلِ شيْ :  الَوْردُ :  ، وفي المحكم َوْرَدةٌ  ، واألُْنثَى َوْردٌ  ُصْفَرةٍ ، فَرسٌ 

، هكذا وقََع في سائِر النسخ ، وهو غيُر  أَْوَرادٌ و ، بالكسر ، كما في المحكم ومختصر العين ، ِوَرادٌ و بضّم فسكون مثل َجْوٍن وُجوٍن ،

، بالَكْسر ، كما سيَأْتي أَو ِمثْل  ِوْردٍ  ولم أَِجْدهُ في َدَواِوين الغَِريب ، واألَْشبَه أَن يكون جمع:  َمْعُروٍف ، والقياس يأْبَاهُ ، قاله شيُخنَا. قلت

. اْوَرادَّ و َوُرَد ُوُروَدةً  وقد:  ، وفي المحكم َوْرداً  ، أَي صار يَْوُرُد ُوُروَدةً  الفََرسُ  َوُردَ  : ، يقال وفِْعلُه كَكُرمَ  فَْرٍد وأَْفَراٍد وَحْمٍل وأَْحَماٍل ،

 الغََرائِب في األَلواِن ، فإِن األَكثر فيها الَكْسر ، كالعَاهاِت.وهو من :  ، وقال شيُخنَا اْوَرادَّ  وسيأْتي:  قْلت

جالِ  ءُ الَجِري:  الَوْردُ و  ِء.ُء الُمْقبِل على الشيْ وهو الَجِري كالَواِردِ  من الّرِ

ْعفََرانُ :  الَوْردُ و دٌ  ، ومنه ثَْوبٌ  الزَّ دٌ  قَِميصٌ :  ، أَي ُمَزْعفٌَر ، وفي اللسان ُمَورَّ جِ ، وبلَون الَوْردِ  بَِغ على لَْونِ صُ :  ُمَورَّ  ، وهو ُدوَن الُمَضرَّ

يَ  الَوْردِ  دِ  .َوْرداً  األََسدُ  ُسّمِ  وهو َمجاٌز ، كما في األَساس. .كالُمتََوّرِ

 ِحْصٌن من ِحَجاَرةٍ ُحْمٍر وبُْلٍق.:  ِحَجاَرتُهُ ُحْمٌر ، قاله ياقوت ، وفي التكملةِ  ِحْصنٌ :  بِاَل اَلمٍ  ، َوْردٌ و

 شاِعر. اسمُ :  َوْردٌ و

 لُحْمَرةِ لْونِه. الذََّكرُ :  الَوْردِ  أَبو:  من المجازو

ادٌ  بِن ُشْعبَةَ ، والذي في التبصيِر للحافظ أَن اْسَمه َكاتِب الُمِغيَرةِ  اسم:  الَوْردِ  أَبوو شاِعٌر ، الوْرد أَبوو ، أَو  الَوْردِ  ، كَكتَّاٍن ، وُكْنيَتُه أَبو َورَّ

 ، كوفِيٌّ من َمواِلي الُمِغيَرِة بن ُشْعبَةَ ، َرَوى له الَجَماَعةُ. أَبو َسعيدٍ 

، وأُْخَرى لمالِك بن ُشَرْحبِيَل ، وله يقول  ِلْلُهَذْيِل بِن ُهبَْيَرةَ  أُخرىو األَعرج. ِلعَِدّيِ بن َعْمٍرو الطائيّ  ِعدَّة ، منها فََرسٌ  أَْفَراس أَسماءُ  الَوْردُ و

 :  الُجْعِفيُّ  (2)األَْسعَُر 
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ُ  الــــــــــــــَورح  يِن َأ ــــــــــــــَح ُت ِإنــــــــــــــ  لــــــــــــــح ــــــــــــــُ ا قـ مــــــــــــــَ لــــــــــــــ   كــــــــــــــُ

وبُ     وٌح َذنـــــــــــــــُ بـــــــــــــــُ ِه ســـــــــــــــــــــــــــــَ تح بـــــــــــــــِ طـــــــــــــــ   َد متـــــــــــــــََ

  
ٍت العَنبِريّ  أُْخَرىو  ، كذا في النّسخ ، ِلَحاِرثَةَ بِن ُمَشّمِ

__________________ 
 .«معّرب:  ويقا :  ويف املصباح اخل عبارته ال تفيد القطض بذلك ا ونصها:  قوله»:  عة املصرية( هبامش املطبو 1)
 :  لي األسعر لقوله« األشعر»( عن املؤتلف واملختلف ل مدي ا وابألصر 2)

 فــــــــــــال يــــــــــــدعــــــــــــين قــــــــــــومــــــــــــي لســـــــــــــــــــــــــعــــــــــــد بــــــــــــن مــــــــــــالــــــــــــك 

 إذا أان مل أســــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــر عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــم وأثـــــــــــــــقـــــــــــــــب   
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َر و  والصواب َجارِيَة. َباَن الَعبحِسي ة يوَم الر قحمِ  لعامِر بن الط َفيحِر بن َماِلكٍ  ُأخح  :  ا وله َتقُو  مَتيمُة بنُت أُهح
اُء وَ  وح اَل جنـــــــــــــََ ي الـــــــــــــَورحدِ لـــــــــــــَ ُه اَل شــــــــــــــــــــــــــَ ريح  َء غــــــــــــَ

بُ و     الـــــــــــــــــِ َ  هلِل غـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ُر اإِللـــــــــــــــــِه لـــــــــــــــــَ  أَمـــــــــــــــــح

  

عـــــــجـــــــًا  نـــــــح بـــــــًا ومـــــــِ قـــــــح اَم نــــــــَ َت الـــــــعـــــــَ نـــــــح كـــــــَ   (1)ِإذًا َلســـــــــــــــــــــَ
ائـــــــــــبُ     بـــــــــــَ َك ا ـــــــــــَ تـــــــــــح كـــــــــــَ اِدي َأوح بـــــــــــَ اَلَد اأَلعـــــــــــَ  بـــــــــــِ

  
من ولد أَعوَج ، وفيه  (2)هو من بَنَاِت ذي العُقَّاِل : و وفاتَه اسُم فَرِس َسيِِّدنا َحْمَزةَ بن عبِد الُمطَّلِب رضَي هللاُ عنه ، استدركه شيُخنَا. قلت

 :  عنههللارضيزة يقول َحمْ 

اَلٌح وَ  ِدي ِإال  ســــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــح َ  عــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح  َورحدٌ لــــــــــــــــَ

اِ      قــــــــــــ  اِت ِذي الــــــــــــعــــــــــــُ نــــــــــــَ نح بـــــــــــــَ ارٌِح مــــــــــــِ (2)قــــــــــــَ
 

  

ي  ســــــــــــــــــــــــــــِ فح ــــــــــــــَ نـ ااَي بــــــــــــــِ نــــــــــــــَ
َ

ه املــــــــــــــ ي ُدونــــــــــــــَ قــــــــــــــِ ــــــــــــــ   أَت

َواِد     ُدوَر الـــــــــــعـــــــــــَ غحشـــــــــــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ ُو ُدوين يـ  َوهـــــــــــح

  
 :  أَيضاً فََرُس فََضالَةَ بِن َكلََدة المالكّيِ ، وله يقول فََضالَةُ بُن ِهْنِد بن َشِريكٍ  الَوْردُ : و قلت

َدتح  ــــــــــــــــَ دح َول ــــــــــــــــَ ا ق ي َومــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِّ َد  أُم فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  فـ

دح     لـــــــــــــَ َن كـــــــــــــَ اَ  بـــــــــــــح وٍد َفضـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــُ فـــــــــــــح ريحَ مـــــــــــــَ  غـــــــــــــَ

  

َر  مح  الـــــــــــــــــــــَورحدَ محـــــــــــــــــــــََ ـــــــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  أَدحاَبرِه

دح     لـــــــــــــــَ ِف جـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ا أَدحَرَ  ابلســـــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ   كـــــــــــــــُ

  
 الَوْردو ْبِن الكلبِّي.أَيضاً فَرُس أَْحَمَر بِن َجْنَدِل بن نَْهَشٍل ، وله يقول بعُض بني قَُشْيٍر يوم َرْحَرَحاَن. راِجْعه في أَْنَساِب الَخْيِل ال الَوْردُ و

 :  فَرُس َزْيِد الَخْيِل الطَّائِّيِ ، قال فيهأَيضاً فََرُس بَْلعَاَء بِن قَْيٍس الِكنَانِّي ، واسمه َخِميَصةُ ، وفرس َصْخٍر أَخي الَخْنَساِء. و

اِرٍس و  ـــــــــــَ ِة ف كـــــــــــ  مح ِبشـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــهـــــــــــِ ي ُت أَرحمـــــــــــِ ـــــــــــح ا زِل  مـــــــــــَ

َورحدِ و     َدا اِبلــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ وُه وبـ َرقــــــــــــــــــُ ىت  َأحــــــــــــــــــح  حــــــــــــــــــَ

  
َدائِّي وُعْصٍم قاتِل ُشَرْحبِيَل المَ  راُج البَْلقينِّي في قَْطِر السَّْيل ، وأَيضاً ِلَكْرَدٍم الصُّ ب هذه الثالثة ذكَرَها الّسِ يةَ بِن الُمْضرَّ ِلِك الِكْنِدّي ، وُحجَّ

بِّّي ، وَصْخرِ  بِّّي ، وَحِكيِم بن قَبِيَصةَ بن ِضَراٍر الضَّ بن َعْمِرو بن الحارث بن الشَِّريد السُّلَِمّي وَمْعبَِد بن َسْعنَةَ  وُسَمْيِر بِن الحارث الضَّ

بِّّي ، وَعْمِرو بن َواِزعٍ الَحنَِفّي ، وقَْيِس بن ثَُماَمةَ األَْرَحبِّي ، واألَْسعَرِ  (3)الّضبِّّي ، وخالِد بن ُصَرْيٍم   الُجْعِفّي ، السُّلَِمّي وبَْدِر بن َحْمَراَء الضَّ

. (4) َعاِديَةَ األَْسلَِمّي ، وَعْمِرو بن ثَْعلَبَةَ العَْبِسّي وأُْهبَان بنِ   وُمَهْلِهل بن َربِيعَةَ التَّْغلبِّي. ذكَرُهنَّ الصاغانيُّ

ى:  بالَكْسرِ  ، الوْردو صمعّيِ ، وعليه اقتََصَر إَِذا أَخَذْت صاِحبَها الَوْقَت ، والثَّانِي هو أََصحُّ األَقواِل عن األَ  أَو هو يَْوُمها ، من أَسماِء الُحمَّ

ى فهو َوَرَدتْه الجوهريُّ والفَيّوميُّ ، وقد ، وهو َمجاٌز ، كما في  الِوْردِ  ، على ِصيغة ما لم يَُسمَّ فاعلُه ، وَذا يَْومُ  ُوِردَ  ، وقد َمْوُرودٌ  الُحمَّ

 األَساس.

 :  ، وأَنشد ابُن ِسيَده قول ُزَهْيرٍ  ُوُروداً و (5) ِوْرداً  الماَء وَعلَْيهِ  َوَردَ  ، وقد ْلهاإِلْشَراُف َعلَى الماِء وغيِره ، َدَخلَه أَو لَْم يَْدخُ :  الِوْردُ و

ا  مـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ُه  َوَردحنَ فـ امـــــــــــــــُ َ اَء ُزرحقـــــــــــــــًا مجـــــــــــــــِ
َ

 املـــــــــــــــ

مِ وَ     يـــــــــِّ خـــــــــَ تـــــــــَ ُ
ِر املـــــــــ اضـــــــــــــــــــــــِ ي  ا ـــــــــَ َن ِعصـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــَ

  
 (6) (َوِإْن ِمْنُكْم ِإاّل واِرُدها)، ومن الَمجاز قولُه تَعالى  َوَرَده َمَكاناً َمْنَهالً أَو َغْيَره فقدلما بَلَْغَن الماَء أَقَْمَن عليه ، وُكلُّ َمن أَتَى :  معناه

ِذيَن َسبَ َقْت هَلُْم ِإنَّ الَّ )مع الُكفَّاِر فيَْدُخلَُها الُكفَّاُر وال يَْدُخلَُها الُمْسِلموَن ، والدليُل على ذلك قوُل هللِا عّز وَجلَّ  يَِرُدونََها:  فّسره ثعلٌب فقال
َعُدوَن. ال َيْسَمُعوَن َحِسيَسها ّجاجُ  (7) (ِمنَّا احْلُْسىن ُأولِئَك َعْنها ُمب ْ تُهم في ذلك قَِويَّة ، ونقل عن ابِن َمسعوٍد :  وقال الزَّ وُحجَّ

ماَء َكَذا ، ولم يَْدُخلُوه ، وقال هللا عّز وَجّل  وَرْدنَا:  تقولُ  ليس ُدخولَها. وهو قَِويٌّ ، ألَن العربَ  ُوُروَدها إِنّ :  والَحسِن وقَتَاَدةَ أَنهم قالوا

باإِلجماع ليس  فالُوُرودُ  : بَلََد َكَذا ، وماَء َكَذا ، إِذا أَْشَرَف عليه ، َدَخلَه أَو لم يَْدُخْله ، قال َوَرْدتُ :  وفي اللُّغَةِ  (8) (َوَلّما َوَرَد ماَء َمْدَينَ )

دِ  بُِدُخوٍل ،  ، قال االْستِيَرادِ و كالتََّورُّ
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__________________ 
 .«وبيعجا»( عن املطبوعة الكويتيه وابالصر 1)
 .«ذي الفعا »( عن املطبوعة الكويتية ا وقد وردت هنا ويف بيت الشعر 2)
 ونبه إىل عبارة التكملة هبامش املطبوعة املصرية.« ضرار»( عن التكملة ا وابألصر 3)
 .«العيسي»التكملة وابألصر ( عن 4)
 ( ضبطت ابلكسر ا عطفاً عل  ما قبلها ا وضبرت اللسان ابلفتح ا ضبرت قلم.5)
 .71( سورة مرمي اآية 6)
 .102و  101( سورة األنبياء اآية 7)
 .22( سورة القصص اآية 8)
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تَـوحَرَده كَوَرَدهو  تـََور َده:  ابُن ِسيَده تَـعحاَلُه. وقا  اجلوهري   َعاَل ِقرحنَهُ :  ا كما قالوا اسح  َأوحَرَدهو  َحَضَر ا:  ُوُورداً  ُفاَلنٌ  َوَردَ :  واسح
تَـوحَرَدهو  غريُه َضَرُه ا اسح  .َور ادينَ  ا كَكت اٍن من قوم (1) َور ادٌ و  َوارِدينَ  من َقومو  ا ُور ادٍ  من َقومٍ  وارِدٌ  وُهو ا َأي َأحح

ا ُسْبع  ِوْردٌ  لفاُلٍن ُكلَّ ليلةٍ :  ويقال الُجْزُء من القرآنِ :  ، بالكسر الِوْرد .ِوْرِدي قََرأْتُ :  من المجازو ِمن القُرآِن يَْقَرُؤه ، أَي ِمْقَداٌر َمعلُوٌم إِمَّ

 وِحْزبَه بمعنًى واِحٍد. ِوْرَده أَو نِصف السُّْبعِ أَو ما أَْشبَه ذلك ، قََرأَ 

 : ، وأَنشد أَْوَراداً وَ  ِوْرداً  الطَّْيُر الَماءَ  َوَردَ :  يقال القَِطيع من الطَّْيرِ :  الِوْردُ و

َر الِبطَاحِ  فََبوحرَادُ   الَقطَا َسهح
َي النَِّصيُب ِمن قَِراَءة القُْرآنِ   ِمن هذا. ِوْرداً  وإِنّما ُسّمِ

 : ، على التَّْشبِيِه بِقَِطيعِ الطَّْيِر ، قال رؤبة الَجْيش:  الِوْردُ و

َمهِ  ِورحدٍ ِ  َكمح َد   ِمنح َأعحَنا  ُمكح
 :  وقوُل َجِريٍر أَنشَده ابُن َحبِيبٍ 

ـــــــــــَ  َأن   ل وعـــــــــــًا عـــــــــــَ ـــــــــــُ رحب ـــــــــــَ ُد يـ َبمحـــــــــــحَ اســـــــــــــــــــــــــَ  ِورحَدهـــــــــــَ

ا    مــــــــــــَ كــــــــــــِّ بــــــــــــَ ح وِإن َذاَد حــــــــــــُ  ِإَذا ِذيــــــــــــَد ملَح حيــــــــــــُح

  
 من اإِلبل بِعَْينِها. بالِوْردِ  الَجْيُش ، َشبَّهه:  ُهنَا الِوْردُ :  قال

 .يَِرُدهُ  َجعَلَه:  الماءَ  أَوَرَدهو النَِّصيُب من الماِء.:  الِوْردُ و

ّجاج (2) (َوَنُسوُق اْلُمْجرِِمنَي ِإىل َجَهنََّم ِوْرداً ) : ، وفي التنزيل قوله تعالى الماءَ  يَِرُدونَ  القَْومُ :  الِوْردُ و  أَي ُمَشاةً ِعَطاشاً ،:  قال الزَّ

ادُ  وهم كالَواِرَدةِ  ً الماِء ، قال  ُورَّ  :  يَِصُف قَِليبا

ا  كـــــــ  يــــــبـــــــًا ســــــــــــــــــــُ لــــــِ كــــــ  قــــــَ نح َوشــــــــــــــــــــح َن مــــــِ حــــــح بــــــ   صــــــــــــــــــــَ

و ِإَذا     مــــــــــُ طــــــــــح ا  الــــــــــِورحدُ يــــــــــَ كــــــــــ  تــــــــــَ ِه الــــــــــح يــــــــــح لــــــــــَ (3)عــــــــــَ
 

  
 : وكذلك اإِلبل

اُء وَ 
َ
َنانح  ِبوِرحدٍ ُصبَِّح امل  َعكح

 :  ، وأَنشد تََواَرَدهو ، ُمَواَرَدةً  َمعَه.:  َوَردَ :  َواَرَدهُ  في المحكمو

ا و  اًل ِإلــــــــــــــــــــــــ َ لــــــــــــــــــــــــَ ينِّ هــــــــــــــــــــــــَ ت  مــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــــــــُ

وح     ــــــــــــــــــــــــَ َك ل ــــــــــــــــــــــــُ ت وح هح  َواَردحتُ مــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ  ُور اِدي

  
 :  ، قال َطَرفَةُ  الَجادَّةُ :  قيلو َمأْتَاهُ الماِء ،:  الَمْوِرَدةُ و

ا  ِض يف َدَأاَيهتــــــــــــــَِ وَب الــــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــُ َبن  عــــــــــــــُ  كــــــــــــــَ

َوارِدُ     رحَددِ  مـــــــــــَ ِر قــــــــــــَ هـــــــــــح اَء يف  ـــــــــــَ قـــــــــــَ لـــــــــــح نح خـــــــــــَ  مـــــــــــِ

  
،  الَواِرَدة َواِرَداتٌ  ، أَي الَمَجاِري والطُُّرق إِلى الماِء ، وجْمع «الَمَواِردِ  اتَّقُوا البََراَز في»:  الحديث، ومنه الَمْوِرَدةِ َمَواِردُ  ، وَجْمعُ  كالَواِرَدةِ 

 ، كما في األَساس. الَواِرِدينَ  ، يعِني الطُُّرق ، وأَْصلَُها ُطُرق َواِردُ المَ و الَواِرَداتُ  (4)استَقَاَمِت :  ومن الَمجاز

راع :  الَوِريد:  قال أَهُل اللغَةِ  (5) (َوََنُْن َأقْ َرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ )قوله تعالى و ِعْرٌق تَْحَت اللَِّساِن ، وهو في العَُضِد فَِليٌق ، وفي الذِّ

َواِهُش ، ويقال ِإنها أَربعةُ ُعروٍق في الرأِْس ، فمنهاألَْكَحُل ، وفي راعِ الرَّ ق ِمن َظْهِر الَكّفِ األََشاِجُع ، وفي بَْطِن الذِّ ا اثناِن يَنَحِدَراِن ما تَفَرَّ

ِعْرقَاِن َغِليَظاِن َعن يميِن ثُْغَرةِ النَّْحِر :  ِن ، والَوَدَجانِ الَوَدَجيْ  (6)تَْحَت  الَوِريَدانِ :  في العُنُِق ، وقال أَبو الهيثم الَوِريَدانِ  قُدَّاَم األُذُنَْيِن ، ومنها

يَْنبَِضاِن أَبداً ِمن اإِلنسان  الَوِريَدانِ : و ويََساِرَها. قال
 ما َجَرى فيه النَّفَُس ولم يَْجِر فيه الدَُّم.:  من العُروق الَوِريدُ و (7)
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 أَْوِرَدةٌ  ج ما قَالَه أَبو الَهْيثَم ، الَوِريدينِ  والقوُل في:  بَْيَن األَْوَداجِ َوبَْيَن اللَّبَّتَْيِن ، قال األَزهريُّ  ِعْرقَاِن في العُنُقِ  الَوِريَدانِ  وقال أَبو زيد

 .ُوُرودٌ و

 ها ، وذلك عالَمةُ الَجْدِب.عند ُغُروِب الشْمِس ، وكذلك عنَد ُطلُوعِ  اْحَمرَّ أُفُقَُها ، إِذا َوْرَدةٌ  َعِشيَّةٌ :  من الَمجازو

__________________ 
 .«وهو وارٌد وَور اد من ُورّاد وواردين:  وهو وارد اخل نسخة املو املطبوع:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 .86( سورة مرمي اآية 2)
و تصـــحيف )يف اللســـان دار املعارف : وشـــح  اب اء( يف قوله وشـــك  ا وقض يف اللســـان هنا وشـــج  ابجليم وه»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

مادة       وشــــح  اب اء املهملة وهو الصــــواب ا قا  هنا  : وشــــح  اســــم بئر ا والك الضــــيقة ا وعســــكر لكيك مقضــــام متداخر ا ه ويف 
 ووشـــحاء ا وعن أيب زايد :ويف معجم البلدان : وشـــج  كســـكر  : ركي معروف. «. القاموس ا أن وشـــح  كســـكر  ماء لبين عمرو بن كالب

 وشح  من مياه عمرو بن كالب.
 استقامت املوارد أي الطر .:  ( يف األساس4)
 .16( سورة   اآية 5)
 ِبنب الودجا.:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب6)
 .«.. وكر عر  ينب  فهو من األوردة الجي فيها جمر  ا ياة ا والوريد»:  ( زيد يف التهذيب واللسان7)
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 َحمراُء الطََّرفَْيِن ، وذلك في الَجْدِب.:  َوْرَدةٌ  لَْيلَةٌ :  وفي اللسان

 كَوْرَطٍة ، والطاُء أَْعلَى. َهلََكةٍ  ، أَي َوْرَدةٍ  ، وكذا أَلقاه في َوْرَدةٍ  َوقََع في:  من الَمجازو

 . َرأُْس َعْيٍن.الَوْرَدةِ  َعْينُ و

 :  عند ُحنَْيٍن ، قال ع:  ِوْرد كأَنَّه َجْمعُ  األَْوَرادُ و

َ بــــــــــــُ ٍّ  اح ا بــــــــــــَ يــــــــــــهــــــــــــَ َر فــــــــــــِ يــــــــــــح َن اخلــــــــــــَ  رََكضــــــــــــــــــــــــــح

ابِ  اأَلوحرَادِ ِإىَل     هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــن رُت اِبل حـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــــَ  تـ

  
ادٌ و ، َوْردٌ وَ   أَسماٌء. َوْرَدانُ و ، َورَّ

 أَي معُروفَة ، وهي هذه الَخنَافُِس. َدَوابُّ م:  َوْرَدانَ  بَنَاتُ و

َدهُ و كاستَْوَرَده ، الَمْوِردَ  أَْحَضَرهُ :  غيُره أَْوَرَدهو حضَر ،:  ُوُروداً  فالنٌ  َوَردَ :  الماِء ، وفي الّصحاح يَِردُ  َجعَلَه:  أَْوَرَدهوَ  ، األَخير عن  تََورَّ

 ابِن ِسيده.

دَ و  ، كاْستَْوَرَد ، عن ابِن سيده. الِوْردَ  َطلَبَ  تََورَّ

َدتِ و ِد بمعنَى اإِلشراِف دَخَل أَو لم يَْدُخْل ، وقد َسبَق  َدَخلََها قَِليالً :  (1) البَْلَدةَ  الَخْيلُ  تَورَّ قليالً ، قِْطعَةً ِقْطعَةً ، وهو َمجاز وهو غيُر التََّورُّ

 فليَس بِتكراٍر مع ما قَبلَه كما تَوهََّمه بَْعٌض.

َدتِ و َرتْ :  تَْوِريداً  الشََّجَرةُ  َورَّ  قاله أَبو َحنيفةَ.أَي َخَرَج نَْوُرَها ،  نَوَّ

دٌ  َخدٌّ :  من الَمجازِ و َدت ، ويقال ُمَورَّ ُ  َورَّ َرْت َخدََّها إِذا الَمْرأَة  وعالََجتْه بِِصْبغِ القُْطنَِة الَمْصبُوغة. َحمَّ

 أَي َسابِقَهْم. (2) (فََأْرَسُلوا واِرَدُهمْ )وبه فّسر قوله تعالى  السابِقُ :  الَواِردُ و

م في األُموِر ، قال الصاغانيُّ الَجِرى الشَُّجاعُ  الواِردو  يقال ذلك وفيه نََظٌر.:  ُء الُمتَقَّدِ

 :  الَكفََل بُِطوِله ، كما في األَساس ، قال َطَرفَةُ  يَِردُ  أَي َواِردٌ  ، يُقَال َشعَرٌ  الطويُل الُمْستَْرِسل:  ِمن الشَّعَرِ  الَواِردُ :  من المجازو

ِ وَ  اح نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح تـ
َ

لــــــــــــــــَ  املــــــــــــــــ ا عــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح نـ  َوارِدٌ  مــــــــــــــــِ

رح     كــــــــــُ بــــــــــَ يــــــــــٌث ُمســــــــــــــــــــــــح ِت أَثــــــــــِ بــــــــــح ُن الــــــــــنـــــــــــ   َحســــــــــــــــــــــــَ

  
 َكفَلََها. يَِردُ  والشَّعُر ِمن الَمْرأَةِ 

 ، عن الصاغانّي. د:  َواِرَدةُ و

 َمْوِضٌع يُْنَسب إِليه الواِدي.:  ، وقيل َوادٍ :  ، بالفتح َوْرَدانُ و

بن إِسماَعيل  َوْرَدانُ  ، وكَذا وسلموآلهعليههللاصلى، وقََع ِمْن ِعْذٍق فماَت في َحياته  علَيه وسلَّمَ  تعالى َمْولًى ِلرسوِل هللاَ صلَّى هللاُ  َوْرَدانُ و

م  َوْرَدانُ و التَِّميِميُّ ، له ِوفَاَدةٌ ،  الِجنِّيُّ له ِذْكٌر في ليلِة الِجّن. َوْرَدانُ و التميميُّ العَْنبَِرّي ، أَخو َحْيَدة ، لهما ِوفَاَدةٌ. (3)بن ُمَخّرِ

 ، وهي قَْريَةٌ عاِمرةٌ اآلَن. بِمْصرَ  َوْرَدانَ  َمْولًى لعَْمِرو بن العاِص. ولَهُ ُسوقُ  َوْرَدانُ و

، يَرِوي عن عيسى بن  الَوْرَدانِيّ  يُْنَسب إِليها إِْدِريس بن عبد العَِزيز:  يُّ َوَحقَّقَه ، قال أَبو سعد، كذا َضبطه الِعْمَرانِ  ة ببَُخاَرى:  َوْرَدانَةُ وَ 

 ُغْنَجار ، وعنه ابنه أَبو عمرو. (4)موسى 

 .َوْرَدان َمْنُسوبة إِلى رُجل اسمه ة:  الَوْرَدانِيَّةُ و

 الظَّفَِريَّة. (5)َرز من الجانب الشرقّي قَِريبَة من قَُرى بعد باب أَبْ  َمْقبَُرةٌ بِبَْغَدادَ :  الَوْرِديَّةُ و
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 :  لَها ِذْكٌر ، قال َطَرفَةُ  الشاِعرِ  بن العَْبد أُّم َطَرفَةَ  اسم َوْرَدةُ وَ 

 ِّ َ ُروَن حبــــــــــــــِ ظــــــــــــــُ نــــــــــــــح ا يـــــــــــــــَ ُم  َورحَدةَ مــــــــــــــَ يــــــــــــــكــــــــــــــُ  فــــــــــــــِ

رُت     وَن وَرهـــــــــــح نـــــــــــُ ـــــــــــَ َر الـــــــــــبـ غـــــــــــُ بُ  َورحَدةَ صـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــ   غـــــــــــُ

  
بَائُِع عن يَساِر َسِميَراَء ، (6) :[ أَبو عبيد السكوني]عن يَساِر َطِريِق َمكَّةَ وأَنت قاِصُدَها ، وقال  ع:  واِرَدة ، جمع واِرَداتُ و  َواِرَداتَ و الرَّ

يَْت َسِميَراَء.  عن يَِمينَِها َسُمٌر ُكلُّها وبذلك ُسّمِ

 يَوٌم معروٌف بين بَْكر وتَْغِلب قُتَِل فيه َواِرَداتٍ  ويَْومُ 

__________________ 
 .«البلد»:  ( يف األساس1)
 .19( سورة يوسف اآية 2)
 .« رز»:  ( ذكره ابن منده وأبو نعيم3)
 كما يف اللباب ومعجم البلدان.« بن»ا حذفتا « موس  بن غنجار:  ( ابألصر4)
 ابب الظفرية.:  ( معجم البلدان5)
 .«ا  السكريوق»( ما با معقوفا عن معجم البلدان ا وابألصر 6)
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 :  ُِبَريح بن ا ارث بن ُعَباد بِن ُمر ة ا فقا  ُمَهلحِهر
رِيي  ــــــــــــــِ ٍم أَن ِذي ُحشــــــــــــــــــــــــــــُ ا بــــــــــــــِ نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ لــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ  ِإلــــــــــــــَ

ورِي وَ     اَل  ـــــــــــَُ ِت فـــــــــــَ يـــــــــــح َقضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح ِت انـ ـــــــــــح (1)ِإنح أَن
 

  

ي  لـــــــــــــِ يـــــــــــــح اَ  لـــــــــــــَ ِب طـــــــــــــَ اَنئـــــــــــــِ ُك اِبلـــــــــــــذ   فـــــــــــــِإنح يـــــــــــــَ

ريِ     ــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــِ ِر ال ــــــــــح ي ــــــــــلــــــــــ  َن ال كــــــــــِي مــــــــــِ ــــــــــح دح أَب قــــــــــَ ــــــــــَ  فـ

  

َوارَِداٍت  ُت بـــــــــــــــــــــِ رَكـــــــــــــــــــــح دح تــــــــــــــــــــــَ ِإيّن قـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَ

ريِ     بــــــــــــــــــِ ِر الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــــح ًا يف َدٍم مــــــــــــــــــِ ريح  ِبــــــــــــــــــَُ

  

اٍد  بـــــــــــــَ يِن عـــــــــــــُ وَت بـــــــــــــَ يـــــــــــــُ ِه بــــــــــــــُ ُت بـــــــــــــِ كـــــــــــــح تـــــــــــــَ  هـــــــــــــَ

ُدورِ و     ـــــــــلصـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــَ  ل ِم َأشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَغشـــــــــــــــــــــــح ُ  ال عـــــــــح ـــــــــَ  بـ

  
 :  وقال ابُن ُمْقبِل

ُدوَن و  ائــــــــــــــــــــــــِ ُن الــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــَ َوارَِداتٍ حنــــــــــــــــــــــــَح  بــــــــــــــــــــــــِ

ا    يـــــــــــنـــــــــــَ لـــــــــــِ جـــــــــــَ نـــــــــــح ـــــــــــَ ىت  يـ وحِت حـــــــــــَ َ
اَب املـــــــــــ بـــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  قال امُرؤ القَْيسو

قـــــــــَ   عـــــــــاً  َوارَِداتٍ ســـــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ لـــــــــعـــــــــح يـــــــــَب فـــــــــَ لـــــــــِ  فـــــــــالـــــــــقـــــــــَ

ا    ـــــــــــَ ب هـــــــــــَ ـــــــــــح َة أَيـ ـــــــــــَ ب ـــــــــــَهضـــــــــــــــــــــــــح ييف ف اكـــــــــــِ َ ثيف لـــــــــــِ ـــــــــــِ ل  مـــــــــــُ

  
 .َواِردٌ  ، وكلُّ َطِويلٍ  األَْرنَبَِة ، أَي َطِويلَُها َواِردُ  فاُلنٌ :  ، إِذا كانَْت ُمْقبِلَةً على السَّبَلَة ، ويقال واِرَدةٌ  أَْرنَبَةٌ :  من المجازو

ما  ةِ  ياًء لكْسر ت الواوُ  صارَ  بالواو اْوَرادَّ  وأَصلَُها ، َوْرداً  صارَ :  َعلى قِياِس اْدَهامَّ واْكَماتَّ  يَْوَرادُّ  الفَرسُ  ايَرادَّ :  ويقال:  قال األَزهريُّ و

ة التَّصِريف في قَْبلَها  اإِلبدال. ، ذَكره أَئمَّ

 نََزَل الُكوفَة ثم ِمْصَر ، رَوى عنه َجماَعةٌ. َصَحابِيٌّ  بن َعْمٍرو القَُرشيّ  بُن َشدَّاد الُمْستَْوِردُ و

 العَْبِدّي ، له ِذْكٌر في َحِديٍث ألَبي أَُماَمة في الِفتَِن. (2)بن َحْباَلَن  الُمْستَْوِردُ  : * وفَاتَه

هو َصَحابِيٌّ شِهَد فَتَْح ِمْصَر واْختَطَّ بَِها ، تُِوفَِّي باإِلْسَكْنَدِريَّة :  بن َعْمِرو بن ُحَسْيٍل الِفْهِرّي ، قال ابُن يُونُس (3) بن َساَلَمةَ  الُمْستَْوِردُ  وكذا

ْنفٍُذ القَُضاِعّي ، له ُصْحبَة ، وهكذا بن ِمْنَهاِل بن قُ  الُمْستَوِردُ  سنةَ َخْمٍس وأَْربَِعيَن ، روى عنه َعِليُّ بن َربَاح وأَبو عبد الرحمن الحبلّي. وكذا

 نَسبَه الّطبرّي.

َماَوْردُ و مّ  الزُّ بٌ :  ، وفي حَواِشي الَكشَّاِف بالفتح ، بالضَّ  ومثلُه في ِشفَاِء الغَِليل. َطعَاٌم من البَْيِض واللَّْحِم ، ُمعَرَّ

ةُ يقولونو قَاُق الَمْلفُوف باللَّ  بَْزَماَوْردُ  العَامَّ لُْقَمةُ القَاِضي ، ولُْقَمةُ الَخِليفَة :  هو َطعَام يُقَال له:  وفي ُكتب األََدبِ :  ْحِم ، قال شيُخنَا، وهو الّرِ

ى بُخَراَساَن نََوالَه  ى نَْرِجَس المائِدة وميسراً ومهنأً. (4)، ويَُسمَّ  ، ويَُسمَّ

 : * ومما يستدرك عليه

َطبِ :  يقال ة ، عن ثعلَب ، وقوله تعالى َمْوِرَدةٌ  أَْكُل الرُّ  .َوْرَدةٍ  َكلَْوِن فََرٍس :  قيل (5) (َفكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّهانِ ). أَي َمَحمَّ

 : ، قال ُرْؤبة الواِرَدة اإِلبلُ :  الِوْردُ و .يُوَردُ  الماُء الذي:  ، بالكْسر الِوْردو

 َحوحَضه ملَح يـَنحَدهِ  ِورحِديَلوح َد   
 :  في الماءِ وأَْنَشَد قول جريٍر 

َرَد   ِورحدَ ال  وا بـــــــــــــَ رِفــــــــــــُ عــــــــــــح وحِم ِإنح ملَح يـــــــــــــَ قــــــــــــَ لــــــــــــح  لــــــــــــِ

َدفُ     ا الســـــــــــــــــــــــ  هـــــــــَ اقـــــــــِ نـــــــــَ نح َأعـــــــــح َف عـــــــــَ َكشـــــــــــــــــــــــ   ِإَذا تـــــــــَ

  
 نَْهُر ِدَمْشق.:  بََرَدى
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 العََطُش.:  الِوْردو

 الَمنَاِهُل.:  الَمَواِردُ و

 .ُوُروداً  ، أَي َوَرَد َمْوِرداً و

 الّطِريُق إِلى الماِء.:  (6) الَمْوِرَدةُ و

ْمأَْيِن. الِوْردِ  َوْقُت يَْومِ :  الِوْردُ و  بيَن الّظِ

 مْن َجَماَعِة الطَّْيِر واإِلبِل. َوَردَ  ، وَما الِوْردِ  يَْومِ  ِوْردِ  اسٌم من الِوْردُ و

َدِر. ويقال:  الِوْردُ و ُدني َما لَك:  ِخاَلُف الصَّ . تََورَّ  ، أَي تَقَدَُّم َعلَيَّ

دُ المُ و م على قِْرنِه الذي ال يَْدفَعُه َشيْ :  تَوّرِ  ٌء ،هو الُمتَقَّدِ

__________________ 
 .«فال حتوري .. .. .. بذي ُحُسم:  ( يف معجم البلدان1)
 جيالن.:  ( يف أسد الغابة2)
 شداد بن عمرو بن حسر.:  ( يف أسد الغابة وتقريب التهذيب3)
 ابلقاف.« قواله»:  الشارح( عل  هامش القاموس عن 4)
 .37( سورة الرمحن اآية 5)
 ويف اللسان فكاألصر.« واملورد»:  ( يف التهذيب6)
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ر قوُ  َطَرَفة ُمتَـَوّرِدٌ :  ومنه قير لأَلَسد  : ا وبه ُفسِّ
َته  تَـَوّرِدِ َكِسيِد الَغَض  نـَبـ هح

ُ
 (1) امل

 .أَْوَرَدنِي الَمَواِردَ  هذا الِّذي:  وقال أََخَذ بِلسانِه:  فُّسر حديث أَبي بكٍر رضَي هللا عنه ، وبه الَمَواِردِ  َجْمعَُها (2)المْهِلَكةُ :  الَمْوِرَدةُ و

ه ، وهو َمجاز.:  َعلَْيِه الَخبَرَ  أَْوَردَ وَ   قَصَّ

 اإِلبُل بعَْينِها.:  الِوْردُ و

ُجل :  الِوْردُ و  يَُصلِّيه.الُجْزُء من اللَّْيِل يكون على الرَّ

 ، أَي ُمْستَْرِسلَة ، وهو َمجاٌز ، واألَصل في ذلك أَن األَْنَف إِذا َطاَل يَِصُل إِلى الماِء إِذا َشِرَب بِِفيه. َواِردةٌ  ، وِلثَةٌ  َواِرَدةٌ  وَشفَةٌ 

ً األَْغصاِن ، إِذا تََدلَّْت أَغصانُها ، وهو َمجاز ، وقال الراعي يَِصف نَْخالً  واِرَدةُ  وَشَجَرةٌ   :   أَو َكْرما

ٍة  بـــــــــــــَ رحقــــــــــــــَ رِّ مـــــــــــــَ ريُه يف كـــــــــــــُ َواطـــــــــــــِ قـــــــــــــَ  نــــــــــــــَ لـــــــــــــح  يــــــــــــــُ

نح     وَن عـــــــــَ رحمـــــــــُ ـــــــــَ ِر  َوارِدِ يـ َهصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح نـ اِن مـــــــــُ نـــــــــَ ـــــــــح (3)األَفـ
 

  
 أَي يَْرُموَن الطَّْيَر عنه.

 َء الُخلُِق َغضوباً.، إِذا كاَن َسيِّى الَوِريدِ  ورُجٌل ُمْنتَِفخُ 

 :  الطريق ، قال لَبيدٌ :  الَواِردُ و

ا يف  َدرحاَن  ــــــــــــــــــــــــــــَُ  َوارِدمُث  َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

رح     ثــــــــــــــــُ
ُ

َواُه كــــــــــــــــاملــــــــــــــــ ٍم صــــــــــــــــــــــــــــــُ اِدٍر َوهــــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 :  ، قال جرير الَمْوِردُ  أَْصَدْرنا بَِعيَرْينَا في طريٍق صاِدٍر ، وكذلك:  يقول

رَاٍط  ـــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــَا عـــــــــــــــَ ؤمـــــــــــــــن
ُ

ـــــــــــــــرُي املـــــــــــــــ  أَم

َوج      وارِدُ ِإَذا اعـــــــــــــــــح
َ

ـــــــــــــــــمِ  املـــــــــــــــــ ي قـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ت  ُمســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
ني َوَردَ وَ  لََد ،البَ  َوَرْدتُ :  ومن المجاز  .َمْوِرُده َعلَيَّ ِكتَاٌب َسرَّ

دُ  َء ، إِذا ذَكَره. وهوالشي أَْوَرد:  ، قالوا اإِليرادِ  وهو َحسنُ   الَمَهاِلَك. يَتََورَّ

 عليه أَْمٌر لَْم يُِطْقهُ. َوردَ و

اَللَةَ  اْستَْوَردَ و إِيّاَها  أَْوَرَدهو َوَرَدَهاو الضَّ
(4). 

 الَخاِطِر على الَخاِطِر. تََواُردُ  ، ومنه تََواُردٌ  ، ومنه تََواُردٌ و ُمَواَرَدةٌ  الشاعَرينِ وبين 

دَ  وَرَجع  َمْصفُوعاً. كّل ذلك في األَساس.:  القََذالِ  ُمَورَّ

 بَْطٌن من َجْعَدة.:  َوْردٌ و

 ما ُدون الَجْريِ.:  من َسْيِر الَخْيلِ  اإِليرادُ و

ائْتََمنَنِي به :  بكذافاُلٌن  اْستَْوَرَدنِيو
 .ِوْرُدَها:  الضَُّحى ِوْرَدةُ . و(5)

له إِلى آِخِره ويَْكرهانِ »وفي حديث الَحسن وابِن ِسيريَن   .«األَْوَرادَ  كانَا يَْقرآِن القُْرآَن ِمن أَوَّ

 ُمْختَِلفَةٌ على َغْير التأِْليِف ، وَجعلُوا السُّوَرةَ الطويلةَ مع أُْخَرى معناه أَنهم كانوا قد أَْحَدثُوا أَن َجعَلُوا القرآن أَْجَزاًء ، ُكلُّ ُجْزٍء منها فيه ُسَورٌ 

ونََها  .األَْوَرادَ  ُدونَها في الطُّول ، ثم يَِزيدوَن كذلك حتى يَتِمَّ الُجْزُء ، وكانُوا يَُسمُّ
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ُ :  ، بالكسر الِوَسادُ :  [وسد] ََّكأُ عليه. وفي اللسان الُمتََّكأ كلُّ ما يُوَضع تْحت الرأِْس :  الِوَسادُ :  ، قاله ابُن سيده ، وهو بِصيغِة الَمْفعُول ما يُت

 :  وإِن كان من تُراٍب أَو ِحَجارةٍ ، وقال عبُد بنِي الَحْسَحاِس 

ا  نـــــــــــــَ تــــــــــــــح اَداانَ فـــــــــــــبـــــــــــــِ ٍة  ِوســـــــــــــــــــــــــــَ انـــــــــــــَ جـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  ِإىَل عـــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــّراَِيُح هتـــــــــــــــــــََ وَ     اَداُه ال ٍف هتـــــــــــــــــــََ قـــــــــــــــــــح  اِدايَ حـــــــــــــــــــِ

  
، أَي فيهما ، كما نَقَلَه  ويُثَلَّثُ  ، بالَكْسِر ، قاله الجوَهِريُّ ، كالِوَساَدةِ  ما يُوَضع تَْحَت الَخّدِ ،:  ، بكسر الميم كِصيغَِة اآللَة الِمَخدَّةُ :  الِوَسادو

اُح الشََّمائِل ، وأَْنَكَره َجماعةٌ ، واقتََصروا على الَكْسِر في هو القياُس في ِمثِْله ، كاللِّبَاس واللَِّحاِف والِفَراِش ونَْحِوها. :  ، وقالُوا الِوساَدةِ  ُشرَّ

حَ  الِوَساَدةِ  والذي يَْظَهر من ِسياِق الُمصنِّف أَن التثليَث في  فقط ، وقد َصرَّ

__________________ 
 : ( ديوانه ا وصدره1)

 كّرِي إذا اند  املضاف ُ َن باو 
هِلكة»ومل نعثر هبا هبذا املعىن يف األمهات وقد وردت ( كذا ابألصر ا 2)

ُ
 نعتاً يف اللسان يف تفسري حديث أيب بكر.« امل

 تَلَق  نواطريَه.:  وفيه 125( ديوانه ص 3)
 «.إايها واستورد الضاللة : وردها. ويقا  : استورد الضاللة : أورده قوله : واستورد اخل عبارة األساس :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«ائتمين به ولزمين:  قوله ائتمين به ا يف التكملة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
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م  ا وقا  اَدةِ  لَُغَتاِن يف:  به الصــاغاين  ا ونَقَر فيها الفتحَح والضــ  دٌ  ج ا ابلكســر ا الِوســَ بضــّمتا ا وبضــّم فســكون ا  ُوســُ
ِ ا َهاح ِبرت ابلَوجح اَداتو  صــاِحُب املصــباح ا وزاد َوســاِئدُ و  هكذا ضــُ دَ  قدو  ا ِوســَ َدهو  ا تـََوســ  دَ  ِإايهُ  َوســ  يداً فتَـَوســ  ا ِإذا  تـَوحســِ

 :  َجَعَله حَتحَت رأحِسه ا قا  أَبو ُذَ يحٍب اهلَُذد  
تح  لــــــــَ َوشــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ ا تـ مــــــــ  ِر لــــــــَ ئــــــــح وَب الــــــــبــــــــِ ُت َذنــــــــُ نــــــــح كــــــــُ  فــــــــَ

اين وَ و     فـــــــَ ُت َأكـــــح لـــــــح رحبـــــِ تُ ســـــــــــــــــــُ دح ِدي ُوســـــــــــــــــــــِّ اعـــــــِ  ســـــــــــــــــــــَ

  
 ، بالغَْين والذال المعجَمتين ، أَي أَْسَرَع. أََغذَّ :  في السَّْيرِ  أَْوَسدَ و

ْيِد ، كآَسَده:  الَكْلبَ  أَْوَسدَ و  ، وقد تقدَّم. أَْغراهُ بالصَّ

َراَن ما بَْين يرقع وقَُراقِر ، مات في آخِر ِجبَال َحوْ  ِمن الشَّامِ  ، على ساِكنها أَفضُل الصالةِ والسالم ، ع بطِريِق الَمِدينَة:  ، بالكسر ِوَساَدةُ و

اج إِمام جاِمع ِدَمشق الّدمشقّي ، وكان سمع أَبا طالٍب ال ّي بن يُوُسف الحارثّي الشافعّي أَبو الَحجَّ ْينَبِّي وَغْيَره ، به الفقيهُ يُوسُف بن َمّكِ زَّ

ُم بُن نَُوْيَرةَ  ع بأَْرِض نَْجدٍ :  الَوسائِد وَذاتُ  .قاله ابُن عساِكر 555وكانَْت وفاتُه بهذا الموِضع راِجعاً ِمن الَحّجِ سنة   :  في بالد تَِميم ، قال ُمتَّمِ

ٍك  الـــــــــــــِ ٍ  ومــــــــــــــَ يــــــــــــــح َد قـــــــــــــــَ عــــــــــــــح َر َأيّنِ بـــــــــــــــَ  أملَح تـــــــــــــــَ

ُد و     ابــــــــــــــِ ــــــــــــــذيــــــــــــــِن َأكــــــــــــــَ اِط ال يــــــــــــــ  َم عــــــــــــــُ (1)أَرحقــــــــــــــَ
 

  

ُه و  نـــــــــــــ  ٍج ِإذح ُأجـــــــــــــِ عـــــــــــــِ نـــــــــــــح َواِدي مـــــــــــــَ روًا بـــــــــــــِ مـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

د َذاِت و     نـــــــــــح ًا عـــــــــــِ ربح َ  قـــــــــــَ ـــــــــــح دِ ملَح أَن ائـــــــــــِ  الـــــــــــَوســـــــــــــــــــــــــَ

  
 قال ، وسلموآلهعليههللاصلى، وُهو من ِكنَاياتِه البَِليغَِة  «لَعَِريضٌ  ِوَساَدكَ  إِنَّ »:  ِلعَِدّي بن حاتِم وسلموآلهعليههللاصلىقولُه :  في الحديثو

أَْو ِكنَايَةٌ َعْن  وَطاَل ، أَراد إِن نَْوَمَك إِذاً لََكثِيٌر. طاَب نَْوُمه وَوثََره (2) ِوَساُده أِلَنَّ َمْن َعُرضَ  وهو َمِظنَّتُه ، ِكنَايَةٌ َعْن َكثَْرةِ النَّْومِ :  األَثير ابنُ 

 :  ، أاََل تََرى إِلى قَول َطَرفَة ِليُل الغَبَاَوةِ ِعَرِض قَفَاهُ وِعَظِم َرأِْسه ، وذلك دَ 

ه  ونــــــــــَ رِفــــــــــُ عــــــــــح رحُب الــــــــــِذي تـــــــــــَ ُر الضــــــــــــــــــــــــ   َأاَن الــــــــــر جــــــــــُ

دِ     َوقــــــــــــــِّ ــــــــــــــَ تـ
ُ

ِة املــــــــــــــ يــــــــــــــ  َرأحس ا ــــــــــــــَ اٌش كــــــــــــــَ  َخشــــــــــــــــــــــــــــَ

  
وايةُ األُْخَرى  وتَْشَهد له إِنك لَعَِريُض القَفَا إِن :  قال ؟هما الَخْيطانِ أَ  ؛ (اخْلَْيُط اْْلَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اْْلَْسَودِ )قُْلُت يا َرُسوَل هللِا ، ما »الّرِ

:  وسلموآلهعليههللاصلى قولُه كذلكو .الِوَسادِ  الَخْيطيِن الَمْكنِّي بهما عن الليِل والنهاِر لَعِريضُ  تََوسَّدَ  أَراد أَن من:  وقيل«. أَْبَصْرَت الَخْيَطْينِ 

يَْحتَِمُل  قال ابُن األَْعَرابيّ  «القُْرآنَ  يَتََوسَّدُ  َذاَك َرُجٌل ال:  فقال وسلموآلهعليههللاصلىذُكَر عند النبّيِ »في َخبٍَر ُمْرَسل  في ُشَرْيح الَحْضَرِمّيِ 

ُمه معه ، بل هو  ُمتَوسَّداً  القُرآنُ  (3)د به ، وال يكون يَتََهجَّ  (3)، أَي ال يَنَاُم عنه ولكن  َكْونَه َمْدحاً ، أَي ال يَْمتَِهنُه وال يَْطَرُحه ، بل يُِجلّهُ ويُعَّظِ

َراح له ونِْسيَانِه ، تَوسَُّدهُ  يَُداِوُم قَِراَءتَه ويَُحافِظ عليها ، ال َكَمَن يَتََهاَوُن به ويُِخّل بالَواِجِب ِمن تِالَوتِه. وَضَربَ   َمثالً للجْمعِ بيَن اْمتَِهانِه واالّطِ

ً  يَحتَِمل كونَهو ، فإِن كان َحِمَدهُ فالَمْعنَى  ِوَساِده إِْكبَاب النائِم َعلَى ٌء مثل، وإِذا ناَم لم يَُكْن َمعه من القرآن شي أَي ال يُِكبُّ علَى تِاَلَوتِه ، َذّما

ه فالَمْعنى هو اآلِخر ، قال أَبو منصور ل ، وإِن كان َذمَّ َمْن قََرأَ » : ُرِوَي في حديث آَخر دوأَْشبُهُهما أَنه أَثْنَى عليه وَحِمَده ، وق : هو األَوَّ

داً  (5)من القُرآِن لم يَُكْن  (4)ثاََلَث آيَات   .«ِلْلقُْرآنِ  ُمتََوّسِ

ِل قولُه و ً  القُْرآنَ  تََوسَُّدوا الَ »في حديٍث آَخر  وسلموآلهعليههللاصلىِمْن األَوَّ  .«واتْلُوه َحقَّ ِتاَلَوتِه واَل تَْستَْعِجلُوا ثََوابَهُ ، فإِنَّ لَهُ ثََوابا

أَْن  ، (6)، وفي بعض النسخ ، بالواو  إِنّي أُِريد أَن أَْطلَُب الِعْلَم فأَْخَشى:  رضي هللاُ عنه أَنَّ َرُجالً قال ألَبي الدَّْرَداءِ  يُْرَوى ما من الثانيو

:  له ، وقال الليث كالِوَساَدة فاُلٌن ِذَراَعه ، إِذا نَاَم عليه وَجعلَه تََوسَّدَ :  يقال الَجْهلَ  تَتَوسَّدَ  الِعْلَم َخْيٌر لََك ِمْن أَنْ  تَتََوسَّدَ  ألَنْ :  أَُضيِّعَه. فقال

ً  َوسَّدَ :  يقال َصه ابُن األَثير ، إِذا َوَضَع َرأَْسه عليها ، وقد أَ  تََوسََّد ِوَساَدةً و ، ِوَساَدةً  فاُلٌن فاُلنا اُح البخارّي في َشْرحِ الَحديثيِن ، ولَخَّ طاَل ُشرَّ

ى مثلُه عند أَهل البديع اإِليهاَم والتَّْوِريَةَ والُمَوارَ :  في النَِّهاية ، قال شيُخنَا بَةَ ، أَي وما كان من األَلفاظ والتَّراِكيب ُمْحتَِمالً كهذا التركيِب يَُسمَّ

 ُمَصنَّفَاِت البديع. الُمَخاتَلَةَ كما في

__________________ 
 : ( يف معجم البلدان1)
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 أرقم غّيا  الذين أكايدو 
 وط به.:  ء وثراً ووث رهوثَر الشي( : وثر)ويف اللسان  .. ألن من عّرض وساَده ووث ره:  ( هذا ضبرت القاموس ا وضبطت العبارة يف التكملة2)
 والشارح خلرت يف نقله با عباريت النهاية والتكملة.« فيكون القرآن. .. ومل يتهجد»:  ( يف النهاية3)
 .«من القرآن»:  وسقطت فيها« يف ليلة»:  ( يف النهاية واللسان والتكملة زيد4)
.:  ( يف التكملة5)  مل يَِبتح
 ( وهي عبارة النهاية واللسان ا وابلفاء عبارة التكملة.6)
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 : * ومما يستدرك عليه

 ، كما قالوا في الِوَشاحِ إَِشاٌح. الِوَساَدة ة فيلُغَ  اإِلساَدةُ 

دَ  إِذا»:  وفي الحديث ف غيُر الُمْستَِحّقِ  «األَْمُر إِلى َغْيِر أَْهِله فاْنتَِظر السَّاَعةَ  ُوّسِ َد وُشّرِ ، أَي أُْسنِد وُجِعَل في َغْيِر أَْهِله ، يَعنِي إَِذا ُسّوِ

ياَدةِ والشََّرِف. وقيل  .«الالم»بمعنى « إِلى»الُمْلِك واألَمِر والنَّْهيِ لغيِر ُمستِحقِِّهما ، ويكون  ِوَساَدةُ  ِضعَتْ إِذا وُ :  للّسِ

 ُطوالً َحْيُث تَْبلُغُه البَقُر. (1)أَْن تمدَّ الثالم :  التَّْوِسيدو

الَهمَّ  يَتََوسَّدُ  ويقال لألَْبله هو
(2). 

 قيلو وَوَصائُِد ، ُوُصدٌ  ، والَجْمعُ  الِفنَاءُ :  واألَِصيُد لغَتَاِن ِمثْل الِوَكاف واإِلكاف ، نقله الفَّراُء عن يونس واألَخفش ، وهما الَوِصيدُ :  [وصد]

ََّخذُ  بَْيٌت كالَحظيرةِ ِمن الِحَجارةِ  الوصيدو ِلْلبَاب العَتَبةُ :  الَوِصيد:   َغنََمُهم في:  ، يقال كالَوِصيَدةِ  ِرَها ،أَي للغَنَِم وغي في الِجبَاِل ، للمالِ  يُت

 .الوَصائِد

ر قولُه تَعَالَى َكْهُف أَصَحاِب الَكْهفِ :  الَوصيدُ و كذا في  (3) (وََكْلبُ ُهْم ابِسط  ِذراَعْيِه اِبْلَوِصيدِ ):  في بَْعِض األَْقَواِل ، وبالُوُجوِه الثالثَِة فُّسِ

 يِخنا عليه.البصائر للمصنّف ، فال َوْجهَ إِلنكار ش

ً  الَوِصيدُ و  ، أَوَرَده الُمصنِّف في البصائر. (4) الَجبَلُ :  أَيضا

 النَّبَاُت الُمتقاِرُب األُصوِل.:  الَوِصيدُ و

يِّقُ :  الَوِصيدُ  ِمن المجازو  َضيَّقُوا عليه وأَْرهقُوه ، كما في األَساس.:  ، كالُموَصِد عليه وقد أَْوَصُدوا على فاُلنٍ  الضَّ

تَْينِ :  الَوِصيدو .كالِوَصادِ  ، الُمْطبَقُ :  الَوِصيدو  ، أَوَرَده الُمَصنِّف في البصائر. الذي يُْختَُن َمرَّ

، بكسر الغين المعجمة وفتح الصاد المهملة ، جمع َغْصٍن كما َسيَأْتِي ، هكذا في سائِر النَُّسخ ، وهو َغلٌَط  الَحِظيرةُ ِمن الِغَصنَةِ :  الَوِصيدو

ا الَوِصيَدةو (5)ن األَِصيَدة ، فإِ  ى الَحِظيَرة ، وقد بَيَّن هذا الفَْرَق ابُن َمنظوٍر وغيُره. ولمَّ  ال تكون إِالَّ ِمن الِحَجاَرة ، والذي من الِغَصنَِة تَُسمَّ

َظنَّ أَنه َمْعُطوٌف على ما قَْبلَه ، وليس « اَرةإِالَّ أَنََّها من الِحجَ :  بعد قوله« والَحِظيَرة ِمن الِغَصنَةِ »رأَى الُمَصنِّف في عبارةِ األَْزهرّي 

ْل.  كذلك فتأَمَّ

َوابُ  (6)، وَضبَطه الصاَغانيُّ بالفتح  ، محّركةً  الَوَصدُ و ادُ و النَّْسُج.:  ، وهو الصَّ  :  قال رؤبة النَّسَّاجُ :  الَوصَّ

اين الــــــــــــــرَب ادح  مــــــــــــــَ رُي الــــــــــــــيــــــــــــــَ بــــــــــــــِ اَن حتــــــــــــــَح ا كــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

َر      و َوِإنح َداخــــــــــــــــَ رحجــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ادح يـ ر  َوصــــــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــُ

  

ادح  ِجي جُمحَرِهد  اجلُد  ِجي وَنسح  َنسح

َدهوَ  ، َوْصداً  النَسَّاُج بَْعَض الَخْيِط في بَْعٍض  َوَصدَ :  يقال  أَدَخَل اللُّْحَمةَ في السََّدى.:  َوصَّ

دو  أَنشد ثَعلٌب. الِخْدرُ :  ، كُمعَظَّم الُمَوصَّ

َي َذاُت وَ  لــــــــــَ  َوهــــــــــح يـــــــــــح ُت لــــــــــَ قــــــــــح لــــــــــِّ دٍ عــــــــــُ َوصــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــُ

مُ وَ     جـــــــــح ا حـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــِ ي دح ـــــــــَ نح ث رَاِب مـــــــــِ ـــــــــح ألَتـ ـــــــــِ ُد ل ـــــــــح ب ـــــــــَ  ملَح يـ

  
ُجل أَْوَصدَ و  .كاْستَْوَصدَ  في الَجبَِل لِحْفِظ الماِل ، اتََّخَذ َحِظيَرةً :  الرَّ

ْيدِ  الَكْلَب وَغْيَره أَْوَصدَ و َده تَْوِصيداً  أَغَراه:  بالصَّ  .كَوصَّ
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 فََوقََع الَجبَُل َعلَى باِب الَكْهفِ »:  ، مثل أَْوَجع فهو ُموَجٌع ، وفي حديِث أَصحاِب الغَارِ  ُموَصدٌ  فهو أَْطبَقَه وأَْغلَقه ، َكآَصَده:  البَابَ  دَ أَوصَ و

ً :  الِقْدرَ  أَْوَصدَ و البَاَب إِذا أَْغلَْقتَه. أَْوَصْدتُ  أَي َسدَّهُ ، من «فأَْوَصَده . وقوله  الِوَصادُ  أَْطبَقََها ، واالسم منهما َجِميعا  عزوجل، حكاه اللِّحيانيُّ

ا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدة  ):   ُمْطبَقَةٌ :  (ُمْؤَصَدة  )، إِذا أَْطبَْقت ، ومعنى  أَْوَصْدتو آَصْدتُ  : ، بغير َهْمٍز ، قال أَبو ُعبَْيدة ُموَصَدة ءوقرى (7) (ِإَّنَّ

__________________ 
 .«قوله الثالم ا كذا ابلنسخ كاللسان وحرره»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
إن وساد  لعري  ا :  وقد مّر يف تفسري قوله ص لعدي .«لألبله وهو يتوسد اهلمّ :  هو عري  الوساد:  ( كذا ابألصر ا والعبارة يف األساس2)

رد يف األســـــاس معناه أقرب مما ورد هنا ا فاجلملتان فيها مســـــتقلتان مبعنيهما األوىل قير كناية عن عرض قفاه وعظم رأســـــه فهو دلير الغباوة. وما و 
 عن الثانية.

 .18( سورة الكهف اآية 3)
قوله واجلبر كذا ا يف النســــــــــخ ابجليم ويف عاصــــــــــم ونســــــــــخة الشــــــــــارح ا بر اب اء املهملة »:  وعل  هامش القاموس« ا بر»:  ( يف التكملة4)

 .«الساكنة. ا هواملوحدة 
 .«األصدة»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( يف التكملة بفتح الواو وسكون الصاد.6)
 .8( سورة اهلمزة اآية 7)
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رٍو ومَححَزُة وَخَلٌف َوَحفحٌص واختلف عل  يَعُقوب ا والَباُقون بغري َ حٍز.:  َعليهم ا ويف البصائر  َ ََزَها أَبو َعمح
 ، أَي ثَبََت ، فهو (1)َوَصَب  : ءُ الشي َوَصدَ :  ، وَوتَْدُت أَتُِد ، إِذا ثَبَتُّ ، ويقال أَِصدُ  بالمكانِ  َوَصْدت:  ، وفي النوادر ثَبَتَ :  ، كَوَعد َوَصدَ و

ْيَهُب للَحّرِ الشديِد ، واِصدٌ  ْيَهُد والصَّ  ذٌ من ِعبَاَرة النواِدِر ، ِمثْل َوَطَد.وهو مأْخو أَقَاَم.:  بالمكان َوَصدَ وَ  وَواِصٌب ، ومثْلهُ الصَّ

َده ، يقال التَّْحِذيرُ :  التَّْوِصيدُ و  ، إِذا أَْغَراهُ وَحذََّره. أَْوَصَدهو ، َوصَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ُجلِ  الَوْصَدةُ   :  َسَراِويِله ، وأَنشد يعقوب (2)ُخْبتَةُ :  ِمن الرَّ

اعـــــــــًا و  تـــــــــَ اَ  ِإمـــــــــح ٍ  ســـــــــــــــــــــــَ رحهـــــــــَ هِ مـــــــــُ َدتـــــــــِ َوصـــــــــــــــــــــــح (3)بـــــــــِ
 

اهُ     غحشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ وحِت تـ َ
ي املـــــــــ َوامـــــــــِ نح َوحـــــــــَ عـــــــــِ ـــــــــَ ت  ملَح َيســـــــــــــــــــــــح

  
 َمْعنَى لم يَْستَِعن ، أَي لَْم يَْحِلْق َعانَتُه.:  فّسَره ابُن ِسيَده بما تقدَّم وقال

ثَبََت ، وقال :  فتََوطَّدَ  ، كَوطََّده تَْوِطيداً  أَثْبَتَه وثَقَّلَه ،:  َمْوُطودٌ و َوِطيدٌ  فهو ، كِعَدةٍ ، ِطَدةً و ، بفتح فسكون ، يَِطُده َوْطداً  ءَ الشيْ  َوَطدَ :  [وطد]

 :  يَِصُف قَْوماً بكثَْرِة العََددِ 

مح وَ  ُدونَ هـــــــــــــُ طـــــــــــــِ تح  يـــــــــــــَ ُم ارحمتـــــــــــــََ وحاَلهـــــــــــــُ  اأَلرحَض لـــــــــــــَ

ا    مـــــــــَ جـــــــــَ اٍن وَأعـــــــــح يـــــــــَ نح ِذي بــــــــــَ هـــــــــا مـــــــــِ قـــــــــَ وح نح فــــــــــَ  مبـــــــــَِ

  
 :  وأَْحَسبه ِلَكذَّاِب بَنِي الِحْرَمازِ :  مْقلُوٌب منه ، وسيأْتي ، وأَنشد ابُن ُدَرْيد ، قال الطَّاِدي: و الثابِتُ :  الواِطدُ و

ٌت و  ٍد َ بــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــــــــدُ ُأس  جمــــــــــــــــــــــــــَح  َوطــــــــــــــــــــــــــِ

ِديـــــــــــــــــدُ    
َ

ا املـــــــــــــــــ هـــــــــــــــــَ اَء ِدرحعـــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــَ  اَنَ  الســـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 .اتََّطدَ  وقد

ه:  إِليه َوَطَدهو نِي إِليك واْغِمْزِني. وعن أَبِي « إِليك ِطْدنِي»:  اِلك ، قاَل يوَم اليََماَمِة لخاِلِد بن الَوِليد، ومنه َحِديث البََراِء بن م َضمَّ أَي ُضمَّ

لى األَْرِض. وكان إِ  فَوَطَده أَن ِزيَاَد بَن َعِدّيٍ أَتَاهَ »:  َحِديث ابِن َمسعودٍ  ِء وإِثْبَاتُك إِيَّاه. وبه فّسرِء إِلى الشيْ َغْمُزك الشيْ :  الَوْطدُ :  َعْمٍرو

إِذا َكاَن عليِه إِماٌم ، إِن أَطاَعه :  ال ، َحتّى تُْخبَِرني َمتَى يَْهِلُك الرجُل وهو يَْعلَم ، قال:  اْعُل َعنِّي. فقال:  ، فقال عبُد هللا (4)َرُجالً َمْجبُوالً 

 ِض ، أَي َغَمَزه فِيها ، وأَثْبَتَه عليها ، وَمنَعَه من الَحَرَكِة.إِلى األَرْ  فَوَطَده : وقال ابُن األَثير «أَْكفََره ، وِإن َعصاه قَتَلَه

َدها ، إِذا َمْنِزلَةً  ِعْنَده له َوطَّدَ  من الَمجازو  وتَْشتَدَّ. ِلتَْصلُبَ  وَداَسها َرَدَمها:  األَْرضَ  َوطَّدَ وَ  ، كَوَطَدَها َمهَّ

،  َوَطدَ وَ  َطاَد ، إِذا ثَبََت ، وَداطَ :  قال الفراءُ و وَرَسا. َدامَ :  َوْطداً  ءُ الشي َوَطدَ و وَواِصٌد ، واِطدٌ  ، مثل َوَصَد فهو َداَم وثَبَتَ :  ءُ الشَّيْ  َوَطدَ و

 َساَر ، ِضدُّ. ، إِذا َوَطدَ و إِذا َحُمَق ،

 وبين َساَر وَرَساِجنَاٌس كما ال يَْخفي.

ً « َعلَى ُمَضرَ  َوْطَدتَك اللهمَّ اْشُددْ »:  في ِرَوايَة ءَ ما جا ومنه (5) ءَ لُغَةٌ في َوِطي َوَطدَ و اح البَُخاِرّي ، ومنه ايضا َحِديُث  أَي َوْطأَتَك ، قاله ُشرَّ

ولعَلَّه لُغَةٌ ، وقد :  ، قال َوَطَده:  هَكَذا ُرِوَي ، وإِنما يقال:  أَي َسدَّه بِالَهْدِم ، قال ابُن األَثِير «فأَْوَطَده فََوقَع الَجبَُل َعلَى الَكْهفِ »:  الغَارِ 

 فأَْوَصَده ، بالصاد ، وقد تَقَدَّم. : ُرِويَ 

هي َخَشبَةٌ يُْمَسك بها الِمثْقَُب ، :  ، إِذا َضَربَه بالِميَطَدةِ ، وقيل َوَطَده ، وقد بها أََساُس بِنَاٍء وَغْيِره ِليَْصلُب يُوَطد خشبَةُ :  ، بالكسر الِميَطَدةُ و

 كما في اللسان.

 .َوِطيَدةٍ  ، كأَنَّه َجْمع أَثَافِيُّ الِقْدرِ :  الَوَطائِدُ  من الَمجازو

ً  الوطائِدُ و  قََواِعُد البُْنيَاِن.:  ، أَيضا

 بي َعْمٍرو.، عن أَ  الشَِّديدُ :  الُمتََواِطد:  من الَمجازو .(6)والطَّاِدي  كالواِطدِ  ، الدائُم الثابُِت الذي بَْعُضه في إِثِْر بَْعٍض :  الُمتَواِطدُ و
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 : * ومما يستدرك عليه

__________________ 
 ء ووصب.وصد الشي:  ( يف اللسان1)
 ( كذا ابألصر ا وهو خطب صوابه خبنة ابلباء والنون ا واخلبنة معقد السراوير وحجزهتا.2)
 ( ويرو  أبصدته.3)
 .«النهايةجمبوال ا أي جمتمض اخلل  كما يف :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 .«وطب»:  ( كذا يف القاموس ا ويف األصر5)
 ( الطادي أراد به الواطد فبخر الواو وقلبها ايء ا قلبت من فاعر إىل عالف.6)
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 ، أَي َمْنِزلَةٌ ثابِتَةٌ ، عن يعقوب. َوِطيَدةٌ  وله ِعْنَده

 ذا ثَبَّتَه.، إِ  (1) أَطََّدهُ و هللاُ للسُّلطاِن ُمْلَكه َوطَّدَ :  ومن الَمجاِز يقال

 ثابٌِت.:  َواِطدٌ و َموُطودٌ و ُمَوطَّدٌ  وِعزٌّ 

 اإِلْسالم. َوَطائِدِ  أَساِطينُه. وفاُلٌن ِمن:  الَمْسِجد وَطائدُ و

 كما في األَساس.

ياً بنفسه ، األَْمرَ  وَعَده:  [وعد]  بِِه. وَعَدهو ، ُمتَعّدِ

ياً بالباِء وهو رأُْي َكثيٍر ، وقيل باعّي ،:  الباُء زائدةٌ وَمنَع َجماَعةٌ ُدُخولَها مع الثالثّيِ ، قالوا:  ُمتَعّدِ ، بالكسر ،  يَِعُد ِعَدةً  وإِنما تكون مع الرُّ

:  عالى، حكاها ابُن ِجنِّي ، وقوله ت الُوُعودُ  ، وهو من المصادر الَمْجموعة ، قالوا َوْعداً و وهو القياس في ُكّلِ ِمثَاٍل ، وُربََّما فُتِح كَسعٍَة ،

ُتْم صاِدِقنيَ ) ا الِعَدةُ و الَوْعدُ :  ، أَُرونَا ذلك. وفي التهذيب الَوْعد أَي إِنجاز هذا (2) (َمّت هَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكن ْ  يَُكونَاِن َمْصَدراً واْسماً ، فأَمَّ

 :  ن الهاَء إِذا أََضافُوا ، وأَنشد، ويَحِذفو َوَعْدُت ِعَدةً  ال يُْجَمع ، وقال الفراءُ  الَوْعدو ، ِعَدات فتُْجَمع الِعَدةُ 

َرُدوا  اجنــــــــــــحَ َ فــــــــــــَ اح د وا الــــــــــــبــــــــــــَ يــــــــــــرَت َأجــــــــــــَ لــــــــــــِ  ِإن  اخلــــــــــــَ

وَ  و     فـــــــــــُ ـــــــــــَ ل َد َأخـــــــــــح ـــــــــــِذي  عـــــــــــِ ِر ال ُدوااأَلمـــــــــــح  َوعـــــــــــَ

  
اُء يقول:  وقال ابن األَنباِرّي وغيُره ، والهاُء ، ِعَوٌض من الواو ،  الَوْعدُ :  الِعَدةُ و ويُْكتَب بالياِء. وفي الّصحاح:  ، قال ِعًدىو ِعَدةٌ :  الفَرَّ

 ِعَدِويٌّ :  ، وإِلى ِزنٍَة ِزنِيٌّ ، فال تَُردُّ الواَو كما تَُردَُّها في ِشيٍَة. والفراُء يقول ِعَدةٍ ِعِديٌّ  ، والنِّْسبَةُ إِلى الَوْعد ، وال يُْجَمع ِعَداتٍ  ويُْجَمع على

. قلت وال يُْجَمع ، أَي لَكْونِه َمصَدراً ، والمصاِدُر ال تُْجَمع إِالَّ ما َشذَّ ، كاألَْشغَاِل والُحلُوِم ، كما قاله  : وقوله:  وِزنَِوٌي كما يقال ِشيَِويٌّ

وما َجاَء هو أَيضاً ِمن الَمِقيس في باب الِمثَاِل ، فيقال فيه َمْفِعلَة بفتح الميم وكسر العين ، :  ، قال شيُخنَا َمْوِعَدةً و َمْوِعداً و سيبويِه وغيُره ،

ِة الصْرِف ، وهنا بالفَتْح فهو عِلى ِخالِف الِقياِس كَمْوَحد ، وما َمعَه من األَلفاظ التي جاَء بها الجوهريُّ وذَكَرها ابُن ماِلٍك وغيُره من أَئ مَّ

.  للجوهرّيِ مباحُث وقواِعُد َصْرفِيَّة أَغفلَها الُمصنُِّف لعَدِم إِْلمامه بذلك الفَّنِ

 الَمْوِعد ، ويكون َوَعْدتُه مصدرَ  الَمْوِعدُ  ويَُكون:  ُسوُق ِعبَاَرةَ الَجْوَهِرّيِ وَسبَب ُعدوِل الُمَصنِّف عنها قريباً. وفي لسان العربوَسنَ :  قْلتُ 

 ً اسٌم يُوَضع َموِضَع الَمْصَدر  الِعَدةُ و مصَدٌر َحقيقيٌّ ، الَوْعدُ و ال يكون إِالَّ َوْقتاً أَو َمْوِضعاً ، الِميعادُ و .ِلْلِعَدةِ  أَيضاً اسمٌ  الَمْوِعَدةُ و ، ِلْلِعَدةِ  َوْقتا

، ألَن ما َكاَن فاُء الِفْعل منه  الَمْوِعدُ  وكذلك:  وفي الّصحاح (3) (ِإاّل َعْن َمْوِعَدة  َوَعَدها ِإاّيهُ ):  ، قال هللا عّز وَجلّ  الَمْوِعَدةُ  ، وكذلك

فإِن الَمْفِعُل منه َمْكُسوٌر في االسِم والَمصدِر جميعاً ، وال تُبَاِل  (4)ويَِزُن ويََهُب ويََضُع ويَئُِل  يَِعدُ  ل نحوَواواً أَو ياًء ثم َسقََطتَا في الُمْستَْقبَ 

 َمْوَحَد ، وفالٌن ابن َمْوَرٍق َدَخلُوا َمْوَحدَ :  أَمنصوباً كاَن يَْفعل منه أَو َمْكسوراً بَْعَد أَن تكون الواُو منه ذاِهبةً ، إِالَّ أَحُرفاً جاَءْت نََواِدَر ، قالوا

 (5)انت الواُو ِمْن يَْفعَُل منه ، وَمْوَكٌل اسُم رُجٍل أَو َمْوِضعٍ ، وَمْوَهٌب اسُم رُجٍل َوَمْوَزٌن َمْوِضع ، هذا َسَماٌع ، والِقيَاس فيه الَكْسُر ، فإِن ك

أَرَدت به الَمَكاَن واالسَم َكَسْرتَه وِإن أَردت به الَمْصَدَر نََصْبتَه ، فقُلت َمْوِجٌل وَمْوَجٌل ثابِتَةً ، نحو يَْوَجل ويَْوَجُع ويَْوَسُن ففيه الَوْجَهان ، فان 

ويَِفي الَمْولَى والَمْوفَى والَمْوَعى ، من يَِلي :  فإِن كان مع ذلك ُمْعتَلَّ اآلِخر فالَمْفعَل منه منصوٌب ، ذَهبَت الواُو في يَفعل أَو ثَبَتَْت ، كقوِلك

ّيٍ  د ابن بَّرِ َمْوَحد ليس من هذا :  َدَخلُوا َمْوَحَد َمْوَحَد. قال:  إِاّل أَْحُرفاً جاَءَت نََواِدَر ، قالوا:  قوله في استثنائه:  ويَِعي ، قال اإِلمام أَبو ُمَحمَّ

 ُ فَِة كأ :  َحاَد ، ومثلُه ، َمثْنَى وثُنَاَء وَمثْلَث وثاَُلث وَمْربَع وُربَاع ، قالالباب ، وإِنما هو َمْعُدوٌل عن واِحٍد ، فيمتَنِع من الصَّْرف للعَْدِل والّصِ

:  َمْوَحد فتَحوه ألَنّه ليس بمْصَدٍر وال مكاٍن ، وإِنما هو َمعدوٌل عن واِحٍد ، كما أَّن ُعَمَر معُدوٌل عن عاِمٍر ، انتهى. قلت:  وقال سيبويهِ 

ا كان األَْمُر فيه ما َذَكَره ابنُ  ّيٍ ، وأَن بَْعَض ما استثْنَاهُ ُمنَاقٌَش فيه وَمْرُدوٌد عليه لم يَْلتَِفْت إِليه الُمصنِّف ، وَزَعم شيُخنَا سامحه هللاُ  ولمَّ  بَّرِ

ْرفِيَّة ، وهو تََحاُمٌل منه َعِجيٌب ، لمصادر التي جاَءت على هو من ا:  ، قال ابُن ِسيَده َمْوُعوَدةً و َمْوُعوداً وَ  تعالى أَنه ِلَجْهِله بالقَواِعد الصَّ

 : ومما جاَء ِمن المصاِدر مْجُموعاً ُمْعَمالً قولُهم:  َمْفعُوٍل وَمْفعولٍَة كالَمْحلُوف والَمْرُجوعِ والَمْصُدوقَة والَمْكذُوبَِة ، قال ابُن ِجنِّي

__________________ 
 .«فبطد»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 .29وسورة سبب اآية  48ن  اآية وسورة يو  38( سورة األنبياء اآية 2)
 .114( سورة التوبة اآية 3)
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 ( يِئُر ماضيه وأَ .4)
 فيه.:  ( الصحاح5)
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 (1)ُعرحُقوٍب َأَخاُه بِيَـثحِرِب  َمَواِعيدَ 
وأَبو الَخطَّاِب األَخفُش الكبيُر في  وُوُرود َمْفعُوٍل َمْصَدراً من الثالثّي الُجْمُهوُر َحَصُروه في السََّماعِ ، َوقَْصروه على الواِرد ،:  قال شيخنا

 َجَماَعٍة قاُسوه في الثُّالثّيِ ، كما قاس الكل اْسَم َمفعوٍل َمْصَدراً في غيِر الثالثّيِ ، على ما ُعِرف في الصَّْرف.

ا َوَعَدهو  لصواُب األَّول ، كما َحقَّقَه شيُخنَا ، وعباَرة الفَِصيح، فَيُْنَصبَاِن على المفعوليَّة الُمطلقَة ، وقيل ، على إِسقَاط الَجاّرِ ، وا َخْيراً وَشرًّ

اُحه َوَعْدت:  ا. قال ُشرَّ ُهْم ):  أَي َمنَّْيتُه بهما ، قال هللا تعالى في الخير:  الرُجَل خيراً وَشرًّ َوَعَد هللاُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاحِلاِت ِمن ْ
فَأُنَ بُِّئُكْم ِبَشرّ  ِمْن ذِلُكُم الّناُر َوَعَدَها هللاُ الَِّذيَن َكَفُروا َوبِْئَس ْل أَ قُ ):  ومثلُه َكثِيٌر ، وقال في الشَّرِّ  (2) (َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيماً 

 :  وأَْنَشُدوا (3) (اْلَمِصْيُ 

َدتح ِإَذا  ِه  َوعــــــــــــَ تــــــــــــِ َر َوقــــــــــــَ بــــــــــــح رًّا أَتــــــــــــَ  قـــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

َدتح ِإنح وَ     ا َوعــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ت ًا أَرَاَث وعــــــــــــــــَ ريح  خــــــــــــــــَ

  
ح الزمخشرّي في األَساس بأَن قولَهم:  قلت ا ، وكذا قول هللا تعالى َوَعْدتُه : وَصرَّ فَإِذا  من الَمجاز ، (4) (الشَّْيطاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقرَ ):  َشرًّ

اِء ، وقال اللَّْبِلّي  أَْوَعدَ  وفي الشَّرِّ  ، بال أَلف ، َوَعدَ  قِيَل في الَخْيرِ  أَي الخير والشَّرّ  أُْسِقَطا ، باألَلف ، قاله الُمطّرز ، وحكاه القُتَْيبِّي عن الفرَّ

ِة اللغِة. وفي التهذيب:  في َشْرح الفَِصيح ا ، وَعْدتُهو الرُجَل َخْيراً ، َوَعْدتُ :  كالُم العََرب : وهذا هو الَمْشُهوُر عند أَئِمَّ  َخْيراً ، أَْوَعْدتُهو َشرًّ

ا ، فإِذا لم يَْذُكُروا الَخْيَر قالُواشَ  أَْوَعْدتُهو ولم يُْسِقُطوا األَلف ، وأَْنَشَد ِلعَاِمِر  أَْوَعْدتُه ، ولم يُْدِخلُوا أَِلفاً ، وإِذا لم يَْذكروا الّشرَّ قَالُوا َوَعْدتُه رًّ

 :  بِن الطفَْيل

هِإيّنِ َوِإنح وَ  تــــــــــــــــــــُ دح عــــــــــــــــــــَ هُ َأوح  َأوح تــــــــــــــــــــُ دح  َوعــــــــــــــــــــَ

ُف     لــــــــــــــِ اِديأَلخــــــــــــــح ُز وأُ  ِإيــــــــــــــعــــــــــــــَ ِديجنــــــــــــــِح وحعــــــــــــــِ  مــــــــــــــَ

  
 :  ، حكاه ابُن ِسيَده عن ابِن األَعراِبّيِ ، وهو ناِدٌر ، وأَنشد الَخْيرَ  أَْوَعدَ :  قالواو

ر ًة و  يِن مــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــُ بحســــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ ُدين يـ وعــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــُ  ي

ــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــًا ِإىل َأاَيِدي رِي اًل طــــــــــــــــــــَ  َفضــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ْرِب ، وعبارةُ الفَِصيحِ  أَْوَعْدتُه:  الباَء لم يكن إِالَّ في الشَّّرِ ، كقولك (5)، أَي إِذا أدخلوا  بالشَّرِّ  أَْوَعَدهو  أَْوَعْدتُه:  فإِذا أَْدَخْلَت الباَء قُْلتَ :  بالضَّ

اُحه الَوِعيد بَِكذا وَكَذا ، تَْعنِي ِمن  َوَعدَ  بَِكَذا ، وال تَْدُخُل البَاُء في:  أَْوَعْدتُه ، معناه أَنهم إِذا أَْدَخلوا الباَء أَتَْوا باألَلِف َمعََها ، فقالوا:  ، قال ُشرَّ

 اإِليعادُ  ، وفي الشرِّ  الِعَدةُ و الَوْعدُ  وفي الَخْيرِ :  وفي المحكم:  بَِخْيٍر وبَِشّرٍ وعلى هذا القوِل أَكثَُر أَهِل اللغِة. قلت َوَعْدتُه بغيِر أَِلٍف ، فال تَقُلْ 

ازِ  تُهأَْوَعدْ  ، فإِذا قالوا الَوِعيدُ و جَّ  :  بالشّر أَثبتُوا األَِلَف مع الباِء ، وأَْنَشد لبْعِض الرُّ

َدين  عـــــــــــــــــــــــَ ِم  َأوح ِن واأَلَداهـــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــــــــــــــح  اِبلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

مِ     اســــــــــــــــــــــــِ نــــــــــَ َ
ُة املــــــــــ نــــــــــَ ــــــــــح ثـ ي شــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــِ ي َورِجــــــــــح لــــــــــِ  رِجــــــــــح

  
ْجِن ، أَْوَعَدني تقديُره:  قال الجوهريُّ   َوَعْدتُهُ  ي قَِويَّة على القَْيِد. قلت ، وحَكى ابُن القُوِطيَّة ،ِرْجِلي باألََداِهم ، وِرْجلي َشثْنَةٌ ، أَ  أَْوَعدَ و بالّسِ

ا ، وبَِخْير وبَِشّرٍ ، فعلى هذا ال تَْختَصُّ الباُء بأَْوَعَد ، بل تكون َمعََها ومع بَِخْيٍر ، لكن  وَعْدتهو بِشّرٍ ، أَْوَعْدته:  ، فتقول َوَعدَ  َخْيراً وَشرًّ

.  األَْكثَر ما َمرَّ

ُجَل َخْيراً ، َوَعْدت:  قُْطُرب في ِكتاب فَعَْلت وأَفعْلتوحكى  ا ، َوَعْدتُهو َخْيراً ، أَْوَعْدتهو الرَّ ا. أَْوَعْدتُهو َشرًّ  َشرًّ

:  ، أَي يكون َوْفتاً وَمْوِضعاً وفي األساس الَمْوِعدُ  يكون وقتاً وَمْوِضعاً ، قال الجوَهِريُّ ، وكذلك الُمواَعَدةُ  وكذا َوْقتُه وَمْوِضعُه:  الِميعَادُ و

 .َمْوِعُدُهمو ِميعَاُدهم وهذا الَوْقُت والَمَكانُ 

:  ُق هو الَمْشهوُر الذي عليه الُجمُهوُر ، ففي اللَّسانِ ، وهذا الفَرْ  والثانِيةُ في الشَّرِّ  ، أَو األُولَى في الَخْيرِ  بمعنًى واحٍد ، اتَّعَُدواو تََواَعُدواو

ُجَل ، إِذا اتَّعَْدت  : ، قال األَْعشي أَْوَعْدتَه الرَّ

ين فَِإنح   (6)مبِثحِلَها  أَت ِعدح َ  تـَت ِعدح
 َكاَن أَْكثَرَ :  واَعَده فََوَعَدهو الَوْقَت والَمْوِضَع. َواَعَدهو ، اتَّعَْدت اتِّعَاداً و .تََوعَّْدتُه تََوعُّداً و ، أُوِعُده إِيعَاداً  الرُجلَ  أَْوَعْدت:  وقال أَبو الهيثم

 َزْيداً ، َواَعْدتُ :  ، وقال أَبو ُمعاذٍ  ِمنه َوْعداً 
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__________________ 
 : وصدره (يرتب)( البيت يف معجم البلدان 1)

 وعدِت وكان اخللف منك سجيةً 
 .29( سورة الفتح اآية 2)
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َتهوَ  َوَعَد  ِإذا تُ و  ا َوَعدح  منك خاص ًة. الَوعحدُ  َزيحداً ا ِإذا كان َوَعدح
ً و الَجْرَي. (1) يَِعدُ :  ، وعباَرةُ األَساس َجْرياً بْعَد َجْريٍ  يَِعُدكَ :  َواِعدٌ  فََرسٌ  من الَمجازو  (2) َوَعدَ  كأَنَّهُ  ، واِعدٌ  َسَحابٌ  من الَمجاز أَيضا

ً و ، بالَمَطرِ  لُ  يَِعُدك:  واِعدٌ  يَْومٌ  أَو ، واِعدٌ  وكذا َعامٌ  بالَحرِّ  يَِعدُ :  واِعدٌ  يَْومٌ  من الَمجاز أَيضا  واِعدٌ  بَْرداً ، ويَْومٌ  يَِعدُ  يَْوُمنَا:  ، ويقال هبالبَْرِد أَوَّ

لُه بَِحّرٍ أَو بَْرٍد ، كذا في اللسان. َوَعدَ  ، إِذا  أَوَّ

ً و ،  َواِعَدةً  أَْيتَُهاَمَرْرُت بأَْرِض بني فاُلٍن ِغبَّ َمَطٍر َوقََع بها فر:  ، قال األَصمعيُّ  ُرِجَي َخْيُرَها ِمن النَّْبتِ :  واِعَدةٌ  أَْرضٌ :  من الَمجاز أَيضا

ِل ما يَْظَهُر النَّْبُت ، قال ُسَوْيُد بن ُكّراع  :  إِذا ُرِجَي َخْيُرَها وتََماُم نَْبتِها في أَوَّ

ُه  ن  ورَاقــــــــــــــــَ وٍر هبــــــــــــــــِِ عــــــــــــــــُ ذح ريحَ مــــــــــــــــَ  َرعــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــَ

اِدُ      اَداُه الــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــَ اٌع هتــــــــــــــــــََ عــــــــــــــــــَ دُ لــــــــــــــــــُ  َواعــــــــــــــــــِ

  
اءِ  أَْوَعَده ، وقد التَّْهِديد وهو الَوِعيدُ  اشتدّ و ، وحكاه أَيضاً  الَوِعيدُ و اإِليعادُ  ، وفي الشَّرّ  الِعَدةُ و الَوْعدُ  وفي الَخْيرِ :  ، وقال يَعقُوُب عن الفَرَّ

 هللِا ، كسروا الواو. ِوِعيدَ  الَجنَّةُ ِلَمن َخافَ :  وقالوا:  صاِحُب الُموعب ، قال

 َهمَّ أَن يَُصوَل.إِذا  َهِديُر الفَْحلِ :  الَوِعيدُ :  من الَمجازو

 .أَْوَعَد يُوِعُد إِيعاداً  ، أَي يَْهِدَراِن ، وقد «يُوِعَدانِ و َدَخَل َحائِطاً ِمْن ِحيَطاِن الَمِدينَِة فإِذا فيه َجَماَلِن يَْصِرفَانِ »وفي الحديث 

، ونقَل  اتَّعَْدت اتِّعَاداً و ، تََوعُّداً  .تََوعَّْدتُهو ، أُوِعُده إِيعَاداً  الرُجلَ  أَْوَعْدتُ :  . وقال أَبو الهيثمتََوعََّدهُ و أَْوَعَده ، وقد التَّْهدُّد ، كاإِليعادِ :  التََّوعُّدو

اجِ  جَّ ة تُْخِطي:  ابُن َمْنُظوٍر عن الزَّ  أَقُِف َعلَْيه. َمْوِعداً  فاَُلنٌ  أَْوَعَدنِي ء وتقولأَنَّ العَامَّ

:  ، كما قالوا بالَهْمز ، ُمْؤتَِعدٌ  فهو ائْتَعَد يَأْتَِعد ائْتِعَاداً :  وأَصلُه االوتِعَاُد ، قَلَبُوا الَواَو تَاًء وأَْدَغُموا ، وناٌس يَقُولون ، (3) الِعَدةِ  قَبُولُ :  االتِّعَادُ و

ي همٍز ، وكذلك ايتََسَر ، يَاتَِسُر ، فهو ُموتَِسٌر ، بغير ، من غير  ُموتَِعدٌ  ، فهو يَاتَِعدُ  ، ايتَعَدَ  َصَوابُه:  يَأْتَِسُر في ائْتِساِر الَجُزوِر ، قال ابُن بَّرِ

اْنَكَسَر َما قَْبلَها ، وأَِلفاٌ إِن انفتح ما  َهْمٍز ، وكذلك َذَكَره ِسيبويِه ، وأَْصَحابُه يُِعلُّونَه على َحَرَكِة ما قَْبَل الَحْرِف الُمْعتَّلِ ، فيجعَلُونَه يَاًء إِن

، واليْسِر ، وعلى ذلك نَصَّ ِسيبويِه وجميُع  الَوْعد وال يَُجوز بالهمز ، ألَنه ال أْْصَل له في باب (4) [قال]ما قَْبلَها ،  قَبلَها ، وواواً إِن انضمّ 

 النحويِّيَن البصِريِّيَن ، كذا في اللسان.

 : * ومما يستدرك عليه

 َعْهِدي.:  قال (6) (فََأْخَلْفُتْم َمْوِعِدي):  وكذلك قوله (5) (نا َمْوِعَدَك ِبَْلِكناما َأْخَلفْ ):  العَْهُد ، وبه فّسَر ُمَجاِهٌد قولَه تعالى:  الَمْوِعدُ 

 ، وهو َمجاٌز. واِعدٌ :  ويقال للّدابَّة والماِشيَِة إِذا ُرِجَي َخْيُرَها وإِْقبَالُها

َِّعدُ  فاُلن:  َجلَداً وَصَراَمةً ، وهو َمَجاٌز ، وقال بعُضهم تَِعدُ  َمخايِلُه َكَرماً ، وِشيَُمه تَِعدُ  هذا ُغالمٌ :  ويقال  :  ، وقال بِِعَدتِك إِذا َوثِقَ  يَت

اِح  بـــــــــ  ُت َأاَب الصـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــح مـــــــــَ تـــــــــَ ِديِإيّنِ ائــــــــــح عـــــــــِ اتـــــــــ   فـــــــــَ

ُزورِ وَ     ـــــــــــح نـ ريحٍ مـــــــــــَ َواٍ  غـــــــــــَ ـــــــــــَ نـ ـــــــــــِ رِي ب بحشـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ تـ  اســـــــــــــــــــــــــح

  
لَها أَو يَْقبُح إِْخاَلفَُها  تُِعدُّ  أَي« َعِطيَّةٌ  الِعَدةُ »:  وفي األَْمثَال (8) (ِميقاِت يَ ْوم  َمْعُلوم  ) : يوِم القيامة ، كقوله تعالى (7) (َواْليَ ْوِم اْلَمْوُعودِ )

.« الثَُّريَّا بالقََمرِ  َوَعَده ِعَدةَ »:  كاستِْرَجاعِ العَِطيَِّة ، وقولهم ةً ، قاله الميدانيُّ  ، ألَنهما يَْلتَِقيَاِن في ُكّلِ َشْهٍر َمرَّ

 فقالوا بُِخلوِد الفُسَّاق في النّار. الَوِعيدِ  ، فِْرقَةٌ من الَخَواِرج أَْفَرطوا في الَوِعيِديَّةُ  والطَّائِفَةُ 

َلةً َوِإْذ واَعْدان ُموسى َأرْ ) : قال هللا تعالى : تذييل . بغيِر أَلٍف ، وقرأَ ابُن َكثِيٍر ونَافٌِع وابُن عاِمٍر َوَعْدنَا:  قرأَ أَبو َعْمٍرو (9) (بَِعنَي لَي ْ

 ، باألَلِف ، قال أَبو (واَعْدان) : وعاِصٌم وَحْمَزةُ والِكَسائيُّ 

__________________ 
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َتاَر مَجَاَعٌة ِمن َأهِر اللغةِ  انَ  وِإذا»:  ِإســــــــــــــَحاَ  ا اخح رَتحاَن هذا أَلن:  وقالوابغري أَلٍف « َوَعدح َواَعَدة ِإلا اخح
ُ
ِإلا َتُكوُن ِمن  امل

ان»اآدِمّيَا ا فاختاُروا  وهذا :  وما َأشـــــــبَـَهه ا قا  (1) (ِإنَّ هللَا َوَعدَُكْم َوْعَد احْلَقِّ ) : دليلنا قوُ    تعاىل:  وقاُلوا« َوَعدح
ا َدةِ  ذا َفجيـٌِّد ا أَلن الطـ اعـََة يف الَقُبوِ  مبَنحزِلـةِ هـ (واَعْدان) الـذي ذََكُروه لي  ِمثـحَر هـذا. وأَمـّ َُواعـَ

دٌ  فهو من   امل وِمن  َوعـح
واَعَدة ُموس  قـَُبوٌ  واتَِّباٌع ا َفَجَر  جَمحَر 

ُ
حكم ا ونُِقر مثُر ذلك عن ثـَعحَلٍب. امل

ُ
 ا وقد َأشاَر له يف التهذيِب وامل

ولم يَْفعَْل فذلك عندهم العَْفُو والَكَرُم ، وال  أَْوَعدَ  أَْخلََف فاُلٌن ، وهو العَْيُب الفاِحش ، وإِذا:  َخْيراً فلم يَْفعَْله قالوا َوَعد إِذا:  قالوا : تكميل

ون هذا ُخْلفاً ، فإِن فَعََل فهو َحقُّه ، قال ثَعلبٌ  ب.  أَْوَعدَ  َوفَى وإِذا َوَعدَ  إِذاما َرأَْينَا أََحداً إِالَّ وقولُه إِن هللاَ جلَّ َوَعاَل :  يَُسمُّ َعفَا ، وله أن يُعَذِّ

  العََرب ، إِنهم القاله الُمطّرز في الياقُوت ، وَحَكى صاحُب الُموعب عن أَبي عمِرو بِن العاََلِء أَنه قال لعَْمِرو بن ُعبَْيٍد إِنّك جاِهٌل بلُغةِ 

ا فعَفَا ُمْخِلفاً ، أََما َسِمْعت قوَل الشاعرِ  َوَعدَ  َمن يَعُدُّونَ  َخْيراً فلم يَْفعَْل ُمْخِلفاً ، وال َوَعدَ  َمن يَعُدُّون العَافَِي ُمْخِلفاً ، إِنما يَعُدُّونَ   :  َشرًّ

جِي وَ  لـــــــــَ وح ُد صـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــح وحىَل واَل الـــــــــعـــــــــَ َ
ُب املـــــــــ رحهـــــــــَ  اَل يــــــــــَ

دِّدِ وَ     هــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ
ُ

ِة املــــــــــــ لــــــــــــَ وح نح صــــــــــــــــــــــــــَ جِي مــــــــــــِ تــــــــــــَ  اَل اخــــــــــــح

  

هَأيّنِ وِإنح و  تــــــــــــــــــــُ دح عــــــــــــــــــــَ هَأوح  َأوح تــــــــــــــــــــُ دح  َوعــــــــــــــــــــَ

ف     ـــــــــِ ل خـــــــــح مـــــــــُ ـــــــــَ اِديل ـــــــــعـــــــــَ ُز  ِإي جـــــــــِ ـــــــــح ن ِديَومـــــــــُ وحعـــــــــِ  مـــــــــَ

  
ٍة بالفَْرق بين  ، فراِجْعَها. الَوِعيدو الَوْعد وقد أَْوَسع فيه صاحُب الُمْجمل في ِرَسالٍة ُمْختَصَّ

 ؟، هل هو واِجٌب أَو ُسنَّة بالَوْعد واختُِلف في ُحْكم الوفَاءِ 

 إِْخالفُ :  وتَْحِريِم الُخْلِف فيه ، وكانَت العَرُب تَستَِعيبه وتَْستْقبِحه ، وقالوا بالَوْعدِ  وأَكثُر العلماِء على ُوجوِب الوفَاءِ :  اأَقواٌل. قال شيُخنَ 

كر بن العََربّي بعد َسْرِد الَوفَاُء ُسنَّة ، واإِلخالف مكروهٌ ، واستَْشَكلَه بعُض العلماِء ، وقال القاضي أَبو ب:  من أَخالق الَوْغد ، وقيل الَوْعد

اَها  الَوعدِ  وُخْلفُ :  كالمٍ  اْلتَِماس السَّْعد في »َكِذٌب ونِفاٌق ، وإِن قَلَّ فهو َمْعِصيَةٌ ، وقد أَلَّف الحافُِظ السََّخاويُّ في ذلك ِرَسالَةً مستِقلَّة سمَّ

ّي أَلَمَّ على هذا البَْحِث في « بالَوْعد الَوفَاءِ  واحر»جمَع فيها فأَْوَعى ، وكَذا الفقيه أَحمد بن َحَجر الَمّكِ ، ونَقَل حاِصَل كالِم السَّخاِوّي  «الزَّ

تِه ، فراِجْعه ، ثم قال شيُخنَا ا اإِلْخالُف في:  بُِرمَّ  الذي هو َكَرٌم وَعْفٌو فُمتَّفٌَق على تََخلُِّفه والتَمدُّحِ بِتْركه ، وإِنما اختَلَفوا في تََخلُّفِ  اإِليعاد وأَمَّ

هو َكِذٌب ومَخاِلٌف :  هو من العَْفِو والَكَرِم الالئِق به ُسْبَحانَه. وَمنَعَه آَخُروَن ، وقالوا:  َجماَعة وقالُوا بالنِّْسبَة إِليه تَعَالَى ، فأََجاَزه الَوِعيدِ 

ُل وقد أَوَرَدَها مْبُسوَطةً أَبو ا (2) (ما يُ َبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ ):  ِلقَْولِه تَعالى ح األَوَّ لُمِعين النَّسفّي في وفيه نَْسُخ الَخبَِر ، وغير ذلك ، وُصّحِ

 التَّْبِصَرة ، فراِجْعَها ، وهللا أَعلَُم.

ِعيفُ :  الَوْغدُ :  [وغد] ْذُل الدَّنِي الَخفيُف العْقلِ  األَحمُق الضَّ ِعيُف ِجْسماً ، وقد هو أَو الَخِسيس ، ءُ الرَّ  .َوْغدٌ  فهو َوَغاَدةً  ، كَكُرَم ، َوُغدَ  الضَّ

.:  الَوْغدُ و بِيُّ  الصَّ

واللسان ، وفي َشْرحِ الِميَّة  (3)هو الذي يَْخُدم بَِطعَاِم بَْطنِه. كذا في األَساس :  َخَدَمهم ، وقيل : َوَغَدهم يَِغُدُهم َوْغداً  وقد خاِدُم القَْومِ :  دُ الَوغْ و

 :  الطْغرائِّي عند قَْوله

يِن  د  يب َزمــــــــــــَ ــــــــــــَ ت ُر َأنح ميــــــــــــَح ــــــــــــِ ُت أُوث ــــــــــــح ن ا كــــــــــــُ  مــــــــــــَ

َة     لــــــــــــــَ ىت  أََر  َدوح ادِ حــــــــــــــَ غــــــــــــــَ رِ  اأَلوح فــــــــــــــَ  والســــــــــــــــــــــــــــ 

  
هو الذي يأُْكُل ويَْحِمل ، وأَّما الَوْغُل ، بالالم ، فهو الضعيُف :  ُء الذي يَْخُدم بَِطعَاِم بَْطنِه. وقيل، وهو الدَّنِي َوْغدٍ  َجْمعُ :  األَْوَغاد:  قال

 ُوْغَدانِهمو القَْومِ  أَْوَغادِ  هو من:  بالَكْسر ، يقال ِوْغَدانٌ و بالضّم ، وهذه عن الصاغانّي ، ُوْغَدانٌ و أَْوَغادٌ  ج َخاِمُل الذي ال ِذْكَر لَه ،ال

ئِهم وُضعَفائهم. ِوْغدانِهمو  ، أَي من أَِذالَّ

ٌل. كالَمْغِد ، وقد تقدَّم ِمراراً  ثَمُر البَاِذنَجانِ :  الَوْغدُ و  أَن الُمصنِّف لم يَْذكر الباِذْنَجان في َمْوِضعه ، كأَنّه لُشْهَرته ، وفيه تَأَمُّ

ِء والَخِسيِس ، وُمْقتََضى ِعبَاَرةِ األَساس أَنه األَصل وما َعَداه ِمن المعاني َراِجعَةٌ إِليه ، كالدَّنِي ال نَِصيَب له ِمن ِسَهام الَمْيِسر قِْدحٌ  الَوْغدُ و

بِّيِ.والذَِّلي  ِل والصَّ

 قلت ألُمِّ :  ، قال أَبو حاتمٍ  العَْبدُ :  الَوْغدُ  من ذلكو
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__________________ 
 .22( سورة ابراهيم اآية 1)
 .29( سورة   اآية 2)
 .«يف الصحاح واللسان»( كذا ا والعبارة ليست يف األساس ا ولعله يريد 3)
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َثمِ  َغدُ  وَمن:  قالت ؟َوغحدٌ :  َأَو يـَُقاُ  للَعبحدِ :  اهلَيـح  منه. َأوح
 لهم ، نقله الصاغانيُّ ، يَفعَل فيها الالِعُب كِفْعِل صاِحبه. لُْعبَةٌ :  الُمَواَغَدةُ و

ً  الُمَواَغَدةو  والُمَواَضَحةُ ، َراةُ الُمَجا ، وَخصَّ بعُضهم به السَّْيَر ، وذلك أَن تَسيَر مثَْل َسْيِر صاِحبك ، وهي أَْن تَْفعََل كِفْعِل َصاِحبِكَ :  أَيضا

 : ساَرْت ِمثَْل َسْيِرها ، أَنشَد ثعلَبٌ :  النَّاقَةُ األُْخَرى َواَغَدتو ، األُْخَرى تَُواِغدُ  ألَنَّ إِْحَدى يَدْيَها وِرْجلَْيَها ، ِلنَاقٍَة واِحَدةٍ  الُمَواَغَدة وقد تَُكون

 (1)َجاَء له طََباِ ُب  ُمَواِغدٌ 
ّم ، ُوفُوداً و ، بفتح فسكون ، يَِفُد َوْفداً  إِليه وَعلَْيه َوفَدَ :  [وفد] :  ، قال ِسيبويهِ  وافِدٌ  ، فهو قَِدمَ  : ، على البََدلِ  إِفَاَدةً و ، بالكسر ، ِوفَاَدةً و ، بالضَّ

 وسمعناهم يُْنِشُدوَن بيت ابِن ُمْقبٍِل.

اَدةَ ِإال   ا  اإِلفــــــــــــَ نـــــــــــَ بـــــــــــــُ تح رَكــــــــــــائــــــــــــِ لــــــــــــَ وح تـــــــــــــَ اســـــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــَ

َد اجلــــــــــَ     نــــــــــح مِ عــــــــــِ عــــــــــَ اِء والــــــــــنــــــــــِّ اســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ رِي ابلــــــــــح ابــــــــــِ  بــــــــــَ

  
 فاُلٌن علَى األَِميِر ، أَي َوفَدَ :  في الّصحاح واألَساسو ، إَِذا َخَرج إِلى َمِلٍك أَو أَميٍر. يَِفُد ِوفَاَدةً  فاَُلنٌ  َوفَدَ :  كذا نَّص الُمْحَكم ، وقال األَْصَمِعيُّ 

 إِلَْيه. أَْوفََدهو ، وهي بَِقيَّةُ ِعبَاَرةِ الُمْحَكم ، ومثلُه في األَساس ، علَْيه أَْوفََدهو ، وهكذا أَوَرَده الُمَصنِّف في البصائر ، َوافِدٌ  َرُسوالً ، فهو َوَردَ 

ها الُمَصنُِّف في البََصائِر ، وأَْوَرَده ابُن ِسيَده أَيضاً بَْعَد أَْرَسْلتُه ، واْقتََصَر على هِذه  : أَنا إِلى األَِميرِ  أَْوفَْدتُه: و من عبارة الجوَهِرّيِ ، ونَصُّ

:  ، قال شيُخنَا أَْوفَادٌ و ، كَصْحٍب وَصاِحٍب ، وافِدٍ  ، هو اسٌم للَجْمعِ ، وقيل جْمع َوْفدٌ و ، َوافِدٍ  ، بالضّمِ ، َجْمعُ  ُوفُودٌ  (2) فَُهمْ  ِسياِق الكالِم ،

ِل ،تََساَمُحوا فيه ألَنه ُمْعتَلُّ  مخشريُّ فقال ُوفَّدٌ و األَوَّ  .ُوفَّادٌ و : ، كُركَّع ، وزاد الزَّ

وهو الذي :  الطَّْيِر ، قال : ، وفي األَساس والقََطا:  ، وعليه اقتصَر في اللساِن ، وزاد غيُره السابُق من اإِلبل:  هو الَواِفدُ  من الَمجازو

 في السَّْيِر والُوُروِد. سائَِرها يتقَدَّم

 :  في قَْوِل األَْعَشى الوافَِدانِ : و وفي البصائر ِمن الخّدِ عنَد الَمْضغِ. الناِشزُ  الُمْرتَِفع هو:  الوافِد:  َمجازِ من الو

َب  ائـــــــــــــــــِ اًل غـــــــــــــــــَ نِ رَأحتح َرجـــــــــــــــــُ َديـــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــَوافـــــــــــــــــِ

رِيــــــــــــرَا    ِ  َأعحشــــــــــــــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــح َف اخلــــــــــــَ لــــــــــــِ تــــــــــــَ  خمــــــــــــُح

  
 .وافَِداهُ  َمْن َشاَب َغاب:  ذلك قولهممن و ُهَما النَّاِشَزاِن ِمن الَخدَّْيِن عند الَمْضغِ ،

 من العََرب. َحيٌّ :  وافِدٌ و

 :  عنههللارضيِء ، وأَنشد في البصائر ِلُحَمْيِد بن ثَْوٍر الهاللّيِ على الشيْ  اإِلشَرافُ :  اإِليفادُ و

ا  هــــــــــــــَ يـــــــــــــــح لــــــــــــــَ اَليف  عــــــــــــــَ َر  الــــــــــــــعــــــــــــــِ َداتـــــــــــــــَ وفــــــــــــــِ  مــــــــــــــُ

َدا    يــــــــــــــ  ا ُمشــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ قـ وح ــــــــــــــَ رحجــــــــــــــًا فـ ــــــــــــــُ َبن  بـ  كــــــــــــــَ

  
ً  اإِليفادُ و .كالتَّوفُّدِ  ، أَي أَْشَرَف ، وهو َمجاز ، (3)َحاِرُكه  أَْوفَدَ  ما أَْحَسَن ما:  ُمْشرفاً ، ويقال للفرِس أَي  عليه  أَْوفَده ، وقد اإِلْرسالُ  : أَيضا

 األَِميُر إِلى األَِميِر الذي فَْوقَه ، إِذا أَْرَسلَه. وفََّده:  ، يقال كالتَّْوفِيدِ  وإِليه ، كما تَقدَّم ،

يِم َرأَْسه ونَْصبُه أُذُنَْيهِ :  اإِليفادو  :  ، قال تَِميُم بن ُمْقبِل َرْفُع الّرِ

ِم  احـــــــــــِ فـــــــــــَ اِر بـــــــــــِ يـــــــــــَ وحَم الســـــــــــــــــــــــــِّ ا يــــــــــــَ نـــــــــــَ رَاَءتح لـــــــــــَ  تــــــــــــَ

عـــــــــــــًا و     اَف لـــــــــــــَح ِة ِرمٍي خـــــــــــــَ نـــــــــــــ  َداســـــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــَ َبوح  فـــــــــــــَ

  
ُء ، إِذا ارتَفََع ، كما في األَساس ، الشي أَْوفَدَ :  ، يقال االْرتِفَاعُ :  اإِليفاد:  من المجازو (4)، وهو في شعر ابِن أَْحَمر  اإِلسراعُ :  اإِليفادو

 ارتفع.:  هو أَْوفَدَ و َرفَعَه ،:  ءَ الشي أَْوفَدَ  وفي اللسانِ 

دةبالحاِء المهملة ـ  ِذْروةُ الَحْبلِ :  الَوْفدُ و ْمِل الُمْشِرفِ ـ  وُسكون الموحَّ  (5)، هكذا في نُْسختنا ، ومثله في اللسان ، وفي بعض النُّسخ  من الرَّ

ْمل:   الُمْشِرف.:  ِذْرَوة الَجبَِل ، ومن الرَّ

 ُمْطَمئِّنِ ، كُمْستَْوفٍِز وفيفي قِْعَدتِه ، أَي ُمْنتَِصٌب غيُر  ُمْستَْوفِدٌ  فاُلنٌ :  ، يقال الُمْستَْوفِزُ :  الُمْستَْوفِدُ  من المجازو
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__________________ 
 فال شاهد فيه.« جاء هلا  با بُ « موا باً »:  ( ويرو 1)
 وهم.:  ( يف القاموس2)
 ( مت ضبطها ابلرفض عن الصحاح.3)
 :  ( وهو قوله4)

 فـــــــــــــدحـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــر مجـــــــــــــض وهـــــــــــــي مـــــــــــــوفـــــــــــــدٌة 

 قــــــــــد خــــــــــالــــــــــرت الــــــــــعــــــــــرض مــــــــــن إيــــــــــفــــــــــادهــــــــــا ا ــــــــــفــــــــــنــــــــــا   

  

 الصحاح.( وهي عبارة 5)
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تَـوحَفد:  اأَلَساس تَـوحِفداً.:  يف ِقعحَدتِه اسح  ارحتـََفض وانـحَتَصَب ا ورأَيـحُته ُمسح
 :  من العرب ، أَنشد ابُن األَْعَرابِيّ  َحيٌّ :  ، بالفَتْح َوْفَدانَ  بَنُوو

يِن  َدانَ ِإن  بــــــــــــــــــــَ ك   َوفــــــــــــــــــــح وحٌم ســــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ  قـ

ك      اُم صـــــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــَ ـــــــــــــ  اِم والـــــــــــــنـ عـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ُر الـــــــــــــنـ ثـــــــــــــح  مـــــــــــــِ

  
 .(1) [قومٌ :  األَْوفَاد]و

 قد أَْشَخَصنَا ، أَي أَْقلَقَنَا ، كأَْوفَاٍز. على َسفَرٍ  ، أَي أَْوفَادٍ  ُهْم على يقالو

 : * ومما يستدرك عليه

 عليه. تََوافَْدنَاو ، اْستَْوفََدنيو َعلَْينَا ، أَْوفََدكَ  على الُملُوك. وما الِوفَادِ  هو كثير

 فأَْخَرَجني منه. بمعنَى جاَءني به. (2)هللاُ َعلَيَّ بَِرُجٍل  أَْوفَد هللِا. َوبَْينَا أَنا في ِضيٍق إِذْ  دُ َوفْ  الَحاجُّ :  ومن الَمجاز

 .ُموفِدٌ  ُمْرتَِفع ، وكذا َسنَامٌ :  ُموفِد َرَكبٌ وَ 

 .(3)أَْشَرفَت :  األَْوَعاُل فوَق الَجبَلِ  تََوفََّدت:  تَسابَقَت ، كذا في اللِّساِن ، وِعبَارة األَساس:  اإِلبُل والطَّْيرُ  تََوفَّدتو

فَْت. وكّل ذلك َمَجاٌز.:  وفي التكملة  تََشوَّ

 :  قَْوٌم ِمن العَرِب ، أَْنَشد ابُن األَْعَرابِيّ :  األَْوفَادو

ِذاَن  مُتح أبَِخــــــــــــح ذح ا َأخــــــــــــَ ــــــــــــ  ن ُم مــــــــــــِ ــــــــــــُ ت ــــــــــــح نـ وح كــــــــــــُ لــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

ا و     مـــــــــَ نـــــــــ  ادُ لـــــــــكـــــــــِ فـــــــــَ ِر  اأَلوح افـــــــــِ َر ســـــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ (4)َأســـــــــــــــــــــــح
 

  
 بُن ُموَسى الذَّاِرع ، يقال فيه بالقاف أَيضاً. وافِدُ و بُن َساَلَمةَ ، َرَوى َحِديثَه َضْمَرةُ بن َربِيعَةَ. َوافِدُ وَ 

بِّّي ، ومحّمد بن يوسف بن َوافِدٍ  وأَبُو اللَّْخِمّي قَاِضي  وافِدٍ  رحمن بن، وأَبو بكر يحيى بن عبد ال وافِد ، روى عنه عبُد الجبَّار بن نافِعٍ الضَّ

ا ساِلُم بن ثَِماِل بن َعفَّاَن بن  ، كذا في التبصير للحافظ. وافِدٍ  قُْرَطبَةَ ، وأَبو الُمَرجَّ

ر لَْفظُ  : تكميل يَْقِصُدوَن األُمراَء ِلزياَرةٍ  (5) [الذين]، وكذلك  وافِدٌ  في الحديِث ، وهم القَْوُم يَْجتَِمعُون فَيَِرُدون البالَد ، واِحُدُهم الَوْفدِ  قد تََكرَّ

 أَِجيُزوا»:  وقوله«. همِلَسْبِعيَن يَْشَهُد ل وافِدٌ  فهو»:  وفي حديث الشهيد «هللِا ثاََلثَةٌ  َوْفدُ »:  واْستِْرفاٍد واْنتِجاعٍ وغيِر ذلك ، وفي الحديث

 .«بِنَْحِو ما ُكْنُت أُِجيُزهم الَوْفدَ 

اج في تَْفِسير قوِله تعالى:  الَوْفدُ :  وقال النََّوِويُّ  يَ ْوَم ََنُْشُر اْلُمتَِّقنَي ِإىَل الرَّْْحِن ):  َجماَعةٌ ُمْختَاَرةٌ للتقَدُّم في ِلقَاِء العُظماِء. وقال الّزجَّ
ُموَن. وفي تفسير ابِن َكثِير ، ومنه أََخَذ أََحُد الَجاللَْيِن ، أَنَّ :  َوْفدُ ال قيل (6) (َوْفداً  ْكبَاُن الُمَكرَّ القَاِدُموَن ُرْكبَاناً. وفي الِعنَايَِة للَخفَاِجّي  الَوْفدَ  الرُّ

 اإِلْشَراُف. الَوْفدِ  أَْصُل َمْعنَى:  ثْنَاَء إِعجاِز القرآنِ القُُدوُم على العظماِء للعََطايَا واالْستِْرفَاِد. وفي شْرحِه للشفاِء أَ  الُوفودِ  أَّن أَْصلَ 

ِة أَن هم القَْوُم القاِدُمون ُمطلَقاً ، ُمشاةً أَو ُرْكبَاناً ، ُمْختَاِرين للقاِء العَُظماِء  الُوفُودَ و الَوْفد هذه أَقوالهم ، وظاهُر كالِم المصنف كغيِره من األَئمَّ

 ويمكن أَن يقال إِن كالَم النََّوِوّي وغيِره استعماٌل ُعْرفِيٌّ ، وكالَم الُمَصنِّف وغيرِه استعماٌل لُغَِوّي ، وهللا أَعلم. أَْواَل ، كما هو ظاِهٌر ،

ً  الَوقَدُ و .الَوقَدَ  ما أَْعَظَم هذا:  نَْفُسها ، قاله ابُن فاِرس ، ومنه قولهم النَّارُ :  ، محّركةً  الَوقَدُ :  [وقد]  ، أَي فهو َمصدر أَيضاً ، اتِّقاُدَها:  أَيضا

وهذا َشاذٌّ ، واألَكثر أَن الضمَّ للمصدِر :  ، بالفتح ، األَخير عن ِسيبويه ، وفي البصائر الَوقُودِ و ، بالضم ، الُوقودِ و ، بفتح فسكون ، كالَوْقدِ 

اجُ  َء قَبُوالً ، وقد جاَء في ، مثل قَبِْلُت الشيْ  َوقُوداً  وقََدِت النَّارُ :  وقد َرَووا الَمْصَدر َمضموٌم ويجوز فيه الفَتْح ،:  والفَتَْح للَحَطِب. وقال الّزجَّ

مُّ ،  كالِعَدة الِقَدةِ و المصدر فَعُوٌل والباُب الضَّ

__________________ 
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واألوفاد قوم ا وقد اســــــتدركه الشــــــارح هي :  يف نســــــخة املو املطبوع ا بعد قوله»:  ( زايدة عن القاموس ا ونبه هبامش املطبوعة املصــــــرية وفيه1)
 .«بعد
 ..«.. وبينما أان يف املضي  إذ وفد   علّي برجر»:  ( عبارة األساس2)
 تشّرفت.:  ( يف األساس3)
 :  فلو كنتم اخل كذا يف اللسان هنا ا وتقدم يف مادة وح د من الشارح واللسان إنشاده:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)

 فـــــــــــــــلـــــــــــــــو كـــــــــــــــنـــــــــــــــتـــــــــــــــم مـــــــــــــــنـــــــــــــــا أخـــــــــــــــذان أبخـــــــــــــــذكـــــــــــــــم 

ــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا األوحــــــــــــــــــــــــــــادو      .. .. ل

  

أخذان أيخذكم أي أدركنا إبلكم :  وقوله:  هنا  أراد بين الوحد من بين تغلب جعر كر واحد منهم احداً وفسره يف اللسان فقا :  قا  الشارح
 .«فرددانها عليكم

 ( زايدة عن النهاية.5)
 .85( سورة مرمي اآية 6)
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حاخ الَوَقَدانِ و  ِتيَقادِ و  التـ َوق دِ و  .(1) الَوِقيد: و  ا ُ َر كة ا وزاد يف الصــــــّ  َوَقَدت:  ا قا  اجلَوحَهرِي   كَوَعدَ   ا َوَقدَ  . والِفعحرُ االســــــح
ّم ا َتِقُد ُوُقوداً  النارُ  هُتَا ِإيقاداً  قدو  ا ابلضــــــــّ َقدح ِتيقاداً :  يف عبارة الليثو  .َأوح هُتا اســــــــح تَـوحَقدح هُتَاو  ا اســــــــح  هي َوَقَدت ا وقد تـََوق دح
تَـوحَقَدتح و  اتـ َقَدتح و  تـََوق َدتو  َقَدهاو  ا َأي هاَجتح ا اســـــــــح هُتَا ا فهو الزٌِم ُمتَعدٍّ. ويف اأَلســـــــــاس َوق َدَهاو  هو َأوح َقدح َرفـَعحُتها :  َأوح

 .(2)ابلَوُقوِد 
، فيكون َمصَدراً ، أَْحَسُن من أَن  التََّوقُّدِ  معناه ذات (3) (الّناِر ذاِت اْلَوُقودِ ) : قَولُه تعالى:  قال األَزهريُّ ،  الَحَطبُ :  ، كَصبورٍ  الَوقُودُ و

 الَحَطَب. (4) [بمعنى] الَوقُودُ  يكون

اسٌم ُوِضَع َمْوِضَع المصَدِر ، وعن  الَوقُودَ  كأَنّ :  وقيل (5) (َوُقوُدَها الّناُس َواحلِْجارَةُ ) : ، وقال تَعَالى الُوقُودِ  قال يعقوُب ، وقُرَئ َذاتُ 

. الَوقِيدِ و ، بالكسر ، كالِوقَادِ  ، َوقُودٌ  به فهو أَْوقَْدتَ  وُكلُّ ما:  الَمْصَدر ، وقال غيره الُوقُودو ما تََرى ِمْن لََهبَِها ، ألَنّه اسٌم ،:  الَوقُودُ :  الليث

 غاِت الثالثة.، يَْعنِي اللُّ  وقُِرَئ بِِهنَّ 

 وأَْغفَلَ « الناُس والِحَجاَرة َوقِيُدَها»:  وقرأَ ُعبَْيد بن ُعَمْيرِ  «النَّارِ  ِوقَادُ  ُهمْ  وأُولئك»:  وسلموآلهعليههللاصلىوقََرأَ النبيُّ :  وفي البصائر

ً  الُوقودَ  أَْسلَْفنَاه عن يَْعقُوب ، وعَزاها في البصائِر إِلى الَحَسن وأَبي َرَجاِء العََطاِرِدّي كما « الُوقُودِ  النَّاِر ذاتِ »:  ، بالضّم ، وقد قُِرَئ أَيضا

 وَزْيٍد النَّْحوّي.

 .كالُمتَوقِّدِ  ، وهو َمجاز ، الظَِّريُف الماِضي الرجلُ :  ، وفي بعض النُّسخ كَشدَّادٍ  ، كَكتَّانٍ  الَوقَّادُ و

 ُء.الُمِضي:  الَوقَّادُ  والَكْوَكبُ 

، بفتح  الَوْقَدةُ و وهو َمجاٌز أَيضاً ، ومنهم من َجعَل األَّول َمَجاَز الَمَجاِز. (6) في النََّشاِط والَمَضاِء الَحادُّ  التََّوقُّدِ  السَِّريعُ :  من القُلُوب لَوقَّادُ او

 وهي َعَشَرةُ أَيّاٍم أَو نِْصُف َشْهٍر. أََشدُّ الَحرِّ :  فسكون

ْيِف. َوْقَدةُ  َطبََختْهم:  ومن الَمجازِ   الصَّ

 الَحَصى. َوقَدَ و

 :  ِضَخاٌم ُحْمٌر ، قال َجرير ِجْنٌس من الِمْعَزى:  الَوقِيِديَّةُ و

ّرٍِ  و  ِش  ــــــــــــَُ يــــــــــــح وحَم جــــــــــــَ ا يـــــــــــــَ نــــــــــــَ َدتـــــــــــــح هــــــــــــِ  اَل شــــــــــــــــــــــــــَ

اُن     رحســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ ُة فـ يـــــــــ  هـــــــــَ ةِ طـــــــــُ يـــــــــِديـــــــــ  رِ  الـــــــــَوقـــــــــِ قـــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
قَْيِديَّة   .(7)واألَْعَرُف الرُّ

 أَسماٌء. ، كناِصر وَشدَّاد وَسْحبَانَ  َوْقَدانُ و َوقَّادٌ و َواقِدٌ و

بَا نَاراً ، أَي تََرْكتُهُ  أَْوقَْدتُ :  يقالو  :  وَودَّْعتُه ، قال الشاعر ِللّصِ

وحُت و  حـــــــــــــــَ تُ صـــــــــــــــــــــــــــــَ دح قـــــــــــــــَ ِو اَنرَا  َأوح هـــــــــــــــح لـــــــــــــــ   لـــــــــــــــِ

ارَا     عــــــــــَ تـــــــــــَ ا اســــــــــــــــــــــــح ا مــــــــــَ بــــــــــَ ي  الصــــــــــــــــــــــــِّ لــــــــــَ (8)َورد  عــــــــــَ
 

  
:  ، وُرِوَي عِن ابن األَْعَرابيّ  نَاراً إِثَْره ، أَي ال َرَجعَه هللا وال َردَّه أَْوقَدَ و ، (9) أَْبعََد هللا َداَره:  َض العرِب يقولوسمْعت بع:  قال األَْزَهريّ و

ه :  وقالت العُقَْيِليّة : نَاراً أَثََره ، قال أَْوقَدَ و أَْبعََده هللا وأَْسَحقَه َل عنّاكان الرجُل إِذا ِخْفنَا َشرَّ  قالت ؟ولَم ذلك:  َخْلفَه ناراً. فقلت لها أَْوقَْدنَا فتََحوَّ

ِل َضبُِعهْم َمعَهم:  ُهْم.« لتحوُّ  ، أَي َشرُّ

 كذا في اللسان.:  بك ِزنَاِدي ، وهو ُدَعاٌء ، مثْل َوِريَتْ  َوقََدتْ :  ، ويقال َسِريُع الَوْريِ :  ِميقَادٌ  َزْندٌ و
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 وابنُه .68إِنه شِهد بَْدراً ونََزل بمّكة وتوفَِّي بها سنة :  ، قيل (10)َعْوِف بن الحارث  : ، وقيل الحارُث بُن َعْوٍف ، َصَحابِيٌّ اللَّْيثِيُّ  َواقِدٍ  أَبوو

ِغير اللَّيثيُّ  واقِدٍ  أَبو كذلكو له ُصْحبَة ، رَوى له أَبو داُوود.:  يقال َواقِدٌ  ،  تَابِِعيّانِ  ى له األَْربَعَة ،بن زائدةَ ، الذي روَ  صالُح بُن ُمَحّمد الصَّ

ثٌ  الواقِِديُّ  بُن أَبي ُمْسِلم واقِدُ و َضِعيٌف مات بعد األَربعين ه ، ُمَحّدِ  هو ُمَحّمد بن ُعَمر بن:  ، ووالُده أَبو ُمْسِلم قيل َواقِدٍ  ، َمْنُسوب إِلى َجّدِ

 ه ُمَؤلّفبُن الَخِليل الَخِليلّي ، أَبو َواقدُ  ، وكذا أَبو َزْيدٍ  َواقِدٍ 

__________________ 
اً وِقَدة ووَقَداً ووقداانً.:  ( كذا ابألصر واللسان عن اجلوهري ا ومل ترد يف الصحاح املطبوع ا وعبارته1)  وقدت النار تقد وقوداً ابلضم ا ووقدح
 وأوقدهتا ووقدهتا واستوقدهتا ا ورفعتها ابلوقود.:  ( عبارة األساس2)
 .5اآية ( سورة الربوج 3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 .24( سورة البقرة اآية 5)
 .«املضاد ا اء»:  ( كذا يف القاموس والتكملة ا وابألصر6)
 .«قوله الرقيدية كذا ابللسان أيضاً وحرره»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
 .474/  4( البيت لبشار بن برد كما يف ا يوان 8)
 ويف اللسان عن األزهري فكاألصر.«  فالانً أبعد  »:  ( يف التهذيب9)
 ا ارث بن مالك ا أسد الغابة.:  ( وقير10)
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 اإِلرشاد ا وابنه هذا رَو  عنه حي  بن َمنحَده.
 : * ومما يستدرك عليه

 .ُمْستَْوقَُدهاو النارِ  َمْوقِدُ  هذا:  َمْوِضُع الناِر ، يقال:  ، كَمْجِلس الَمْوقِد

 :  ، قال الَوقََدى تأَلأْلَ ، وهي:  ءُ الشيْ  تََوقَّدَ وَ  ، كذا في األَساس. (1)َمَحّل قَريب من الَمْشعَر الَحَرام :  َدةِ بِالِميقَ  وَوقَْفنَا

ِإ  مــــــــَ لــــــــَ   ــــــــَ وٍد عــــــــَ ا جــــــــُ نــــــــَ قــــــــَ  لــــــــِ اَن َأســــــــــــــــــــــح ا كــــــــَ  مــــــــَ

َرَدا    ــــــــــــــــَ ا بـ وُدهــــــــــــــــَ ٍر ِإَذا اَنجــــــــــــــــُ مــــــــــــــــح َ اٌء خبــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــَ

  

ِه  ي  بـــــــــــِ ٍب مُث  عـــــــــــَ عـــــــــــح َة كـــــــــــَ امـــــــــــَ ِن مـــــــــــَ ن ابـــــــــــح  مـــــــــــِ

ر ًة     ِة ِإال  حــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــِ
َ

َداَزو  املــــــــــــــــــــ  َوقــــــــــــــــــــَ

  
 .الَواقَِدْينِ  هو غائرُ :  يقال لألَْعَمى:  ، حتَّى الحافُر إِذا تأَلأْلَ بَِصيُصه. ومن الَمجاز يَِقدُ  ٍء يَتأَلأُْل فهووُكلُّ شيْ 

أَبو ُعَمَر ،  َواقِدو ، (2)بن عبد الرحمن بن ُمعَاٍذ  َواقدُ و .صحابيّانِ  ، وسلموآلهعليههللاصلىَمولَى رسوِل هللا  اقِدٍ وَ  النَُّميرّي ، وأَبو َواقِدٍ  وأَبو

الُختَِّلّي الُمَؤّدب  ٍد الواقِِديُّ َواقِ  األَْسلَِمّي مولَى بنِي َسْهٍم ، تُُكلِّم فيه. وعبُد الرحمن بن َواقٍِد الَواقِِديّ  تابعيَّاِن ، وأَبو عبد هللا محّمد بن ُعَمر بن

 ٌء.، ُمْقِري

قََصَد قَْصَده :  َوَكَد َوْكَدهُ و وَطلَبَهُ ، ه قََصدَ  ، إِذا يَِكُده َوْكداً  فالٌن أَْمراً  َوَكدَ :  يقالو به ، أَقَامَ  ، بالضّم ، إِذا يَِكُد ُوُكوداً  بالمكانِ  َوَكدَ :  [وكد]

 أََصاَب. ، أَي َوَكَد يَِكُد َوْكداً و فِْعِله.وفَعَل ِمثَْل 

ْحلَ  َوكَّدَ و ، الهمُز لغةٌ فيه ، أَْوثَقَه ، كأَكََّده توكيداً  والعَْهدَ  العَْقدَ  َوّكدَ و  ، وبالواو أَفصح. أَكَّْدتُهو أَْوَكْدتُه إِيكاداً  ، يقال فيه َشدَّه:  الرَّ

ْحُل  ُسيوٌر يَُشدُّ بها:  الَوَكائدُ و السُّيُوُر التي يَُشدُّ بها  : الوكائدُ :  لُغَةٌ فيه ، كِوشاحٍ ، وقال ابُن ُدَرْيد ِإَكادٍ و ، بالكسر ، ِوَكادٍ  َجْمعُ  والسَّْرجُ الرَّ

 .إِكادٌ و ِوَكادٌ  القََربُوُس إِلى َدفَّتَيِ السَّْرجِ ، الواِحدُ 

:  ، يقال الُمراُد والَهمُّ والقَْصدُ :  بالفتح ، الَوْكدُ و وَدأْبِي وقَْصِدي. ، أَي فِْعِلي ُوْكِدي ذلكما َزاَل :  يقالو السَّْعُي والُجْهُد ،:  بِالضمّ  الُوْكدُ و

احَ  َوَكدَ  ِرمَّ  :  فاُلٌن أَْمراً ، ِإذا َماَرَسه وقََصَده ، قال الّطِ

وَزُه و  جــــــــــــُ َ َز.  عــــــــــــَ اح ــــــــــــقــــــــــــَ ُت َأن  ال ئــــــــــــح بــــــــــــِّ ــــــــــــُ   (3)نـ
وحِء َأنح     ََة أُم  الســـــــــــــــــــــــــ  ريح فـــــــــــَ دح ملَح قــــــــــــُ كـــــــــــِ ِدي يـــــــــــَ  وَكـــــــــــح

  
 أَي أَْن لم يَْعَمل َعَملي ولم يَْقِصد قَْصِدي ولم يُْغِن َغنَائِي.

 يَْنُظر إِلى َجْمَرةَ ، كذا في معجم البلدان. ُمْشِرٌف علَى ُخاَلَطى ِمن ِجباِل َمكَّةَ  (4) أَو ُجبَْيلٌ  الشَّريفيِن ، ع بيَن الَحَرَمْينِ :  بال اَلمٍ  ، َوْكدٌ و

دْ  إِذا َعقَْدتَ :  اليَميَن ، والَهْمُز في العَْقِد أَْجَوُد ، وتقول وكَّْدتُ  : ، بالَهْمِز ، ويقال التَّأِْكيدِ  أَفصُح من ، بالواو ، التَّْوِكيدُ و  ، وإِذا َحلَْفتَ  فَأَّكِ

دْ  . وفي ا التَّوكيدُ :  . وقال أَبو العبّاسفََوّكِ  ألَعداِد إِلحاَطة األَْجَزاِء.َدَخل في الكالِم إِلْخَراجِ الشَّّكِ

رأَْيت َزْيداً َزْيداً ، وغير :  تَْكرير صِريح ، وَغْير َصريٍح ، فالصَّريُح نحو قوِلكَ  : َدَخل في الَكاَلِم على َوْجَهْينِ  التوكيدُ :  وقال الصاغانيّ 

أَنفُُسهم وأَعيَانُهم ، والّرُجالِن ِكالُهما ، والمرأَتاِن ِكْلتَاهما ، والقْوُم ُكلُّهم ، والّرجاُل فَعََل َزْيٌد نَْفُسه وَعْينُه ، والقَْوُم :  الصريح نحو قَولك

 أَْجَمعُوَن ، والنَِّساُء ُجَمُع.

ْرَت الُمَؤكَّد وَما ُعلَِّق  التْوِكيدِ  وَجْدَوى بِه ، وأََمْطَت ُشْبَهةً ُربََّما َخالَجتْه ، أَو به في نَْفِس الساِمع وَمكَّْنتَه في قَلْ  (5)أَنك إِذا َكّرْرَت فقد قَرَّ

ا أَنَت بَِصدِده فأََزْلتَه  ٌز أَو َسْهٌو ، فإِذا قلتَ :  ، فإِّن ِلَظاّنٍ أَْن يَُظنَّ ِحين قُْلتَ  (6)تََوهَّْمَت َغْفلَةً وَذَهاباً َعمَّ :  فَعََل َزْيٌد ، أَن إِسناَد الِفْعِل إِليه تََجوُّ

 كلََّمني أَخوك تَْكِليماً. لم يَُجْز أَن يَُكون الُمَكلِّم لك إِاّل هو. : ، فيجوز أَن يَُكوَن َكلََّمك هو أَو أََمر ُغالَمه أَْن يَُكلَِّمَك ، فإِذا قْلتَ  َكلَّمني أَُخوك

 واحٍد. ، بمعنىً  تَأَكَّدَ و األَْمرُ  تََوكَّدَ و

 .الناقَةُ الَدائِبَةُ في السَّْيرِ :  (7) الُمَواِكَدةُ و



4585 

 

دُ و داً  ، يقال َظلَّ  القائُم الُمْستَِعدُّ لألَْمرِ :  الُمتََوّكِ  بأَْمرِ  ُمتََوّكِ

__________________ 
 .«وهي ابملشعر ا رام عل  قـُزٍَح كان أهر اجلاهلية يوقدون عليها النار:  قا  يف األساس»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 سعد.:  ( يف تقريب التهذيب2)
 وما أثبت عن الديوان.« عجوزة فقرية»ابألصر ( 3)
 جبر.:  ( يف معجم البلدان4)
 ( هذا ضبرت التكملة.5)
 .«.. وكذلك إذا جئت ابلنف  والعا فإن:  يف التكملة بعد قوله فبزلته»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 ( يف التكملة ضبطت بفتح وكسر الكاف ا ضبرت قلم.7)



4586 

 

ا. (1) [َحرِّكاً وُمتَ ]كذا وُمَتوكِّزاً  َتعدن َياِكيدُ و  َأي قائماً ُمســـح
َ
د  هبا الَقَربُوسُ :  الت واِكيدو  التذِكيدُ و  ا امل ُيوُر الجي ُيشـــَ ِإىل َدف جيَِ  الســـ 

َياِكيدُ  هي:  الس رحِج وقير
َ
َرد هلا. الت واِكيد وال ُتَسم   امل  ا وهي من اجلُموع الجي ال ُمفح

 : * وبقى عليه

 َحْبٌل يَُشدُّ به البَقَُر عند الَحْلِب.:  ، بالكسر الِوَكادُ 

 أَْعلََمتاه.:  أَْوَكَدتَاه «يََداهُ وأَْعَمدتَاه ِرْجاَلهُ  أَْوَكَدتَاه قَدْ »:  وفي حديث الَحَسن وذَكَر طاِلَب الِعْلم

اءُ ، واِحٌد ، ِمثْل العََرِب والعُْرب وا بالضمّ  ، الُوْلدو ، محركةً ، الَولَدُ :  [ولد] اج ، وأَْنَشَد الفَرَّ  :  لعََجِم والعُْجم ونحو ذلك قاله الّزجَّ

راً وَ  اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــــَ ُت مــــــــــــــــــــــَ دح رَأَيــــــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــَ

ااًل وَ     ُروا مــــــــــــــــــــــــــــَ دح مثــــــــــــــــــــــــــــَ  َداقــــــــــــــــــــــــــــَ  ُولــــــــــــــــــــــــــــح

  
 وقد يُْجَمع والَجِميع والذَّكِر واألُْنثَىوهو يَقَع على الَواِحد :  ، قاله ابُن ِسيده واحٌد وَجمعٌ  مع السكون ، الفتح كذاو لُغَة ، الَكْسرِ  ، ب الِوْلدو

ح به غيُر واحد ، الَولَدُ  أَي م ُوْلدٍ و * ، بِقَْلب الواِو َهمزةً ،إِْلَدةٍ و ، بالكسر ، ِوْلَدةٍ و ، كَسبٍَب وأَْسبَاٍب ، أَْواَلدٍ  على ، محركةً كما َصرَّ ،  ، بالضَّ

كُوثٍْن وَوثٍَن ، فإِن هَذا مما يَُكسَُّر على هذا الِمثَال ،  َولَدٍ  َجْمعَ  الُوْلد وقد يَُجوز أَن يَُكون:  وهَذا األَخيُر نَقَلَهُ ابُن ِسيَده بِصيغَِة التَّْمِريض فقال

 الِوْلَدةُ : و ةٌ وليس بَِجْمعٍ ، ألَن فَعاَلً ليس مما يَُكسَّر على فِْعٍل. وفي اللسانلُغَ  كالُوْلدِ  بالَكْسر الِوْلدُ : و الْعتِقاب الِمثَالَْيِن َعلَى الَكلَمِة ، ثم قَال

 : . قال ُرْؤبَةاألَْواَلدِ  َجْمعُ 

 (2)َزَعاِباَل  ِولحَدةً ِلحطاً يـَُريبِّ 
اءُ   .(4). أَيضاً ُوْلُده: وَ  ُن َكثِير وَحْمَزةُ ، وروى خاِرجةُ عن نافِعٍ وهو اْختِيَار أَبي َعْمٍرو وكذلك قَرأَ اب (3) ُوْلُدهو قرأَ إِبراِهيُم َمالُه:  قال الفَرَّ

من أَمثاِل بني أََسٍد :  ومن أَمثال العرب ، وفي الصحاح:  في التهذيبو ، ِوْلدو ُوْلد هما لغتاِن ،:  ، وقال ِوْلُدهو مالُه:  (5)وقرأً ابُن إِسحاَق 

ى َعِقيبَْيكِ  ُوْلُدكِ » وَصيَّر َعِقيبَْيِك ُملَطََّخْيِن  أَي َمْن نُِفْسِت به وكسر الكاف فيهما بناًء َعلَى أَنه ِخطاٌب لألُنثى ، (6)هكذا ُمَحَركَّة « َمْن َدمَّ

، بالّضّم وفَتح  ُوْلُدكَ  لَمضبوِط في نُسخ الصحاحَحِقيقةً ال َمن اتََّخْذتِه َوتَبَنَّْيتِه وهو ِمن َغيِرك ، كذا في سائر النُّسخ ، وا فهو ابنُكِ  بالدَّمِ 

 (7):  والتَّْدِميَةُ للذََّكر. على الَمَجاز ، ثم أَنشَد الَجْوَهِريّ :  الكاِف ، قال َشْيُخنا

ِه  ــــــــــــِّ ِن أُم طــــــــــــح اَن يف بــــــــــــَ اَلاًن كــــــــــــَ َت فــــــــــــُ يــــــــــــح لــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

اَن وَ     الاًن كــــــــــــــــَ َت فــــــــــــــــُ يــــــــــــــــح دَ لــــــــــــــــَ ارِ  ُولــــــــــــــــح َ  محــــــــــــــــِ

  
ً  الُوْلدَ  وقَْيٌس تَْجعَل:  فهذا واِحٌد. قال:  ثم قال ّكيت الَولَدَ و َجْمعا واِحداً  الُوْلدُ  ويكون:  ، قال الُوْلدُ و الَولَِد الِوْلدُ  يقال في:  َواِحداً. وقال ابُن الّسِ

 مثْل أََسٍد وأُْسٍد. الَولَدِ  جْمعَ  الُوْلدُ  وقد يكون:  وَجْمعاً ، قال

:  الَوِليدُ و ، فهو فَِعيٌل بمعنى المْفعُوِل. وَصِريُح َكاَلِمه أَنه ال يَُؤنَّث ، وقال بَْعُضهم بل هو للذََّكر ُدوَن األُْنثَى. يُولَد ِحين الَمْولُود:  الَوِليدُ و

بِيُّ  ،  (8)لَبٌَن َحِليٌب وُجْبٌن َطِريٌّ :  كما يقال، وال يقال ذلك للَكبِيِر ، ِلبُْعِد َعْهِده ِمنها ، وهذا  الِواَلَدة ما َداَم َصِغيراً ، ِلقُْرِب َعْهِده ِمن الصَّ

قّ  يُولَدُ  ، َوقَيََّده بعُضهم بمن العْبدُ :  الَوِليدو : للطَِّرّي منهما دون الذي بَعَُد عن الطََّراَوةِ ، كذا في الِمْصبَاح  ج َوِليَدة وأُْنثاهما بهاءٍ  في الّرِ

 الَمْولُود:  الَوِليد: و كما في األَساس. وفي التهذيب (9) َوليد ، كما أَن األَول جْمع (9) َوِليدةٍ  ر َجْمعبالَكسْ  الِوْلَدانُ و َمِقيٌس َمشهور ، الَوالئِدُ 

، وهي من  يدالَولِ  ، كأَنَّه بَنَاهُ على لَْفظِ  الَوِليِديَّة األَصل:  ، عن ابن األَعرابّي. قال ثعلبٌ  الُولُوِديَّةو ، واالسُم الِواَلَدة ِوْلَدانٌ  والَجْمع (10)

فل ، أَي ِكاَلَءةً  «الَوِليدِ  َواقِيَةً كَواقِيَةِ »:  وَوالئُد. وفي الَحِديث ِوْلَدانٌ  ، والَجْمعُ  َوِليَدة المصادر التي ال أَْفعَاَل لها ، واألُْنثَى  هو الّطِ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ِشطاً.:  ( يف التهذيب2)
 .21اآية ( سورة نوح 3)
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 .(َوَوَلُدهُ ) : وقرأ الباقون:  ( زيد يف التهذيب4)
 ابن أيب إسحا .:  ( يف التهذيب5)
 وِولحَدٍة وإلحدٍة بكسر ا.:  القاموس (*)
 هو ضبرت القاموس والتهذيب والصحاح واللسان.« ُولحُد »( كذا ابألصر وما أثبت 6)
 ( كذا ا ومل يرد البيت يف الصحاح هنا.7)
 .«وُرَطٌب جىنّ :  وج  طري ا الذي يف املصباح الذي بيدي:  قوله»:  هبامش املطبوعة املصرية( 8)
الصــــبية  ويف الصــــحاح : الوليد : الصــــيب والعبد واجلمض ولدان وِولدة ا والوليد :« وهو وليد من الولدان ووليدة من الوالئد»( عبارة األســــاس : 9)

 واألمة ا واجلمض الوالئد.
 الصيب حا يولد.:  الوليد:  هذيب( يف الت10)
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اَلُة والســــالُم. ويف ا ديث ابلَوليد أَرادَ :  الطِّفحر ا وقير (1)وِحفحظاً كما حُيحَفة   الَولِيدُ »:  ُموســــَ  ا َعَل  نَِبيِّنا وَعَليحه الصــــ 
قحرٌت ا قا  «يف اجلَن ةِ  ٌر َأو ســــــــِ عل  اجلارِيَِة واأَلَمة وِإن كاَنتح َكبريًة ا ويف  الَولِيَدةُ  وقد ُتطحَل ُ :  ا َأي الذي ماَت وهو ِطفح
د َقتح أُمِّي َعَلي  »:  ا ديث جازِ :  يعين َجارِيًَة. ويف األســــــــــــــاس (2) «ِبَولِيَدةٍ  َتصــــــــــــــَ

َ
ا غالماً  َولِيَدةً و  َولِيداً  رأَيحتُ :  من امل

َفا  ُتوصـــــــــِ حكم والتهذيبقـَبحَر َأن حَيحَتِلَما ا ويف النِّ  (3)وَجارِيًَة اســـــــــح
ُ
َوحُلوَدة:  الَولِيَدةُ :  َهايَة وامل

ا  َولِيدٌ  با الَعَرِب ا وُغالمٌ  امل
ضُ :  الَولِيدو  كذلك ا ف قَبر َأنح حَيحَتِلم ا واجَلمح تَـوحصـــَ ن ة  َولِيَدةٌ  ا ويقا  لأَلمةِ  ِولحَدةو  ِولحَدانٌ  الُغاَلُم حا ُيســـح وِإن كاَنتح ُمســـِ

َثم .:  لَولِيدا:  ا قا  أَبو اهلَيـح اب  َواب  مِن اجلََوارِي ا:  الَوالِئدُ و  الش   ِمن ِحاِ  َولِيداً  اخلاِدُم الشاب  ا ُيَسم  :  الولِيدو  الش 
ُلغ ا قا  يُوَلد َلُح اخَلَدِم الُوَصَفاُء والَوصَ  َولِيَدةٌ  واخلَاِدُم ِإذا َكان شاابن َوِصيٌف ا والَوِصيَفةُ :  ِإىل َأنح يـَبـح اِئُف ا وخاِدُم ا وأَمح

ِر اجلَن ةِ   أََبداً ا ال يـَتَـَغري  عن ِسنِّه ا كذا يف اللسان. َولِيدٌ  َأهح
 ، عن الصاغانّي. الدََّجاَجة ُكْنيةَ  الَوِليد أُمُّ و

 الَوِليد في الَخْيِر والشَّّرِ ، أَي اْشتَغَلُوا به حتَّى لَْو َمدَّ  ، يُْضَرب« َوِليُده ال يُنَاَدى ُهْم في أَْمرٍ »:  ، وفي كتب األَْمثَال أَْمرٌ :  في المثَل يقالو

فهو في َمْوِضعِ الَكثَْرةِ والسَّعَِة ، وقال ابُن :  ِء ِعْندهم. قلتأَي لَم يُْزَجر َعْنه ِلَكثَْرةِ الشيْ  يََده إِلى أََعّزِ األَْشيَاِء ال يُنَاَدى عليِه َزْجراً ،

ّكيت في قول مزَ  ٍد الثَّعلَبِيّ الّسِ  :  ّرِ

ٍة  بـــــــــــَ وح ـــــــــــَ تـ اِ  بـــــــــــِ ِم الـــــــــــّرِجـــــــــــَ تـــــــــــح نح شـــــــــــــــــــــــــَ رَب أحُت مـــــــــــِ  تـــــــــــَ

اَد      ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــُ ينِّ اَل يـ اِإىَل ِ  مــــــــــــــِ ــــــــــــــُدهــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ  َول

  
الَمثَُل ، وقال األَصمعّي ِء الذي يُْضَرب له فيه في الشيْ  الِوِليدُ  وال أَُكلَّم فيها ، كما ال يَُكلَّم (4)هذا َمثٌَل َضَربَه ، َمْعنَاه ، أَي اَل أَُراَجُع :  قال

فيه الجلَّةُ ،  (6)، ولكن يُنَاَدى  الَوِليدُ  أَْي هو أَْمٌر َجِليٌل شِديٌد ال يُنَاَدى فيه:  . قال أَحُدهماَوِليُده هو أَْمٌر ال يُنَاَدى:  في قولهم (5)وأَبو ُعبَْيَدةَ 

ه ، ولِكنََّها تَْهُرُب عنه ، ويقالأَصلُه من الغَاَرة ، أَي تَْذَهُل األُمُّ عِن ابْ :  وقال آخرُ  أَْصلُه ِمن َجْريِ الَخْيِل ، ألَن :  نِها أَْن تُنَاِديَه وتَُضمَّ

 ً  :  الفََرس إَِذا كاَن َجَواداً أَْعَطى ِمْن َغْيِر أَن يُصاَح به اِلْستَِزاَدتِه ، كما قال النَّابِغَةُ الَجْعِديُّ يَِصُف فَرسا

رَُه وَ  دح ِة صــــــــــــــــــــــــَ اجــــــــــَ جــــــــــَ ِت الــــــــــعــــــــــَ نح حتــــــــــَح رََج مــــــــــِ  َأخــــــــــح

اَل وَ     لحصــــــــــــــــــــــــَ َتصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ه فـ اَم رَأحســــــــــــــــــــــــُ جــــــــــَ ز  الــــــــــلــــــــــِّ  هــــــــــَ

  

اَد   ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــُ ِويٍّ ال يـ اَم هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُدهأَم ي ــــــــــــــــِ  َول

اَل و     رُيحســـــــــــــــــــــــــــَ اِن لــــــــــــــِ نــــــــــــــَ ٍر اِبلــــــــــــــعــــــــــــــِ دٍّ َوأَمــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
،  َوِليُده . وفي األَْرض ُعْشٌب ال يُنَاَدىَوليُده جاُءوا بطعاٍم ال يُنَاَدى:  ويقال:  ٍء كثيٍر ، قال ابُن الّسّكيتثم قِيل ذلك لُكّل أَمٍر عظيٍم ولُكّلِ َشيْ 

ه أَْيَن َصَرفََها ألَنها في ُعْشب ، فال يُقَاُل له الَوِليدُ  أَي إِن كان اْصِرْفَها إِلى َمْوِضعِ كذا ، ألَن األَْرَض ُكلََّها ُمْخِصبَةٌ ، :  في ماِشيٍَة لم يَُضرَّ

 ، وال َمتَى َشِرَب ، وال في أَّيِ نََواِحيه أَْهَوى. (7)ان َطعَاٌم أَو لَبٌَن فمعناه أَنه ال يُبَالَي كْيف أَْفَسَد فيه وإِن ك

ُ  َولََدتو أَْفَصُح ِمن فَتِْحهما ، ، بكْسِرهما ، وإِنما أَْطلقَهما اعتماداً على الشُّْهرةِ ، ولكن في الِمْصباح أَن َكْسَرهما  ِواَلَدةً و تَِلُد ِواَلداً  المرأَة

، أُبِدلِت الواُو همزةً ، وهو قِيَاٌس عند َجَماَعٍة في الَهْمَزةِ الَمْكُسورة ، كإَِشاحٍ وإِكاٍف ، قاله  إِاَلَدةً و وهذا يَُدلُّ على أَن الفتَح قَْوٌل فيهما ،

ل فهو القيا َمْوِلداً و وِلَدةً  شيُخنَا. ا األَوَّ ُس في ُكّلِ ِمثَاٍل ، كما سبق ، وأَما الثاني فهو أَيضاً َمِقيٌس في باِب الِمثَال ، وما جاَء كِعَدةً وَمْوِعٍد ، أَمَّ

ه َولََدتْه:  في المحكمو بالفَتْح فهو على ِخالِف الِقياِس كَمْوَحٍد ، وقد سبق البَْحُث فيه. ، على  واِلدٌ  هي ، على البََدِل ، ف إِالَدةً و ِواَلَدةً  أُمُّ

 فأَْعَطى َشاةً »:  في الحديثو ، واِلَدةٌ  هذه:  ، ويقال أِلُّمِ الرُجلِ  تَِلدُ  ، على الِفْعل ، حكاه ثَْعلٌَب في المْرأَةِ ، وُكّل حاِملٍ  َواِلَدةٌ و النَّسب ،

 هي الحاِمُل ، وإِنها لَبَيِّنَةُ الِواَلِد. َواِلدٌ  َشاةٌ :  ، قال الليث« َواِلداً 

ّكيت ، وزاد في المصباح ومعنَى الحديِث ، أَي ُعِرفَ  والِواَلُد :  منها َكثَْرةُ النِّتَاجِ ، كما في النهاية. ومثل ذلك في الصحاح نَْقالً عن ابِن الّسِ

 وهو الَمِقيس في ، بَضّم فتشديد ، كُسكَّر ، ُولَّدٌ  جو ، األَخير كَصبُوٍر ، َولُودٌ و َواِلَدةٌ  وشاةٌ :  في اللسانو ، بغير هاٍء ، يُْستَْعَمل في الَحْمِل ،

__________________ 
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 كما ُيكأل الطفر.:   ( يف النهاية1)
 .«تصّدقُت عل  أمي بوليدةٍ »:  ( لفظه يف النهاية2)
 ( أ ر ضبطها يف األساس.3)
 أرجض.:  ( األصر والتهذيب ويف اللسان4)
 أبو عبيد.:  ( ألصر واللسان ا ويف التهذيب5)
 تناد .:  ( التهذيب واللسان6)
 وال مىت أكر.:  ( التهذيب واللسان ا وزيد فيهما7)
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كوٍن ا  فاِعٍر كرَاكٍض ورُك ض ا وهكذا هو مضـــبوط عندان يف ســـائِر الن ســـخ ا ووحِجد يف ُنســـخ الصـــحاح واللســـان بضـــّم َفســـُ
َلَدتح  قدو  وكال ا  ِبٌت.:  ومثُله يف َأكثر الد واوين ا قا  شــــــــيُخَنا هَتا تـَوحلِيداً فَبوح ن  ُموِلدٌ  وهي هي َول دح ســــــــِ  َغنمٍ  من كُمحح

ِليداً  الرُجُر َغَنَمهُ  َول دَ :  ا ويقا  َمَواِلدَ وَ  َمَواِليدَ  تَ  ما»:  نـَت َج ِإبَله. ويف حديِث لقيرتٍ  : ا كما يقا  تـَوح ا  «اي رَاعي َول دح
اةَ  َول دحت : يقا   َما:  ِمنها ا وَأصـــــــــــحاُب اَ ِديث يقولون الَوَلدُ  رحت ِوالَدهَتا فـََعاجلَحتها َحىت  يَِباَ . ِإذ َحضـــــــــــَ تـَوحلِيداً  الشـــــــــــ 
ِديد الالم عَل  اخِلطَاِب للر اِعي ا ومنه ؟َوَلَدتح  اَة ا وامفوُ  بَِتشــح  (1)فَبَنحِتَج هَذاِن »:  حديُث األَبرص واألَقـحرَعيـَعحُنوَن الشــ 

هُتا قد:  الَغَنُم بـَعحُضها بعد بـَعحٍ  قير َوَلَدتِ  ِإذا:  مويّ وقا  األُ  «َهَذا َول دَ وَ  هُتاو  الر َجيحاَلَء ا ممدوٌد ا َول دح طََبقاً وطَبَـَقًة  َول دح
 :  ا وقو  الشاعر
ا  ُدواِإَذا مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  اَدوحا  َول نــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ اًة تـ  شــــــــــــــــــــــــــــــــَ

اَلمُ     ك أَمح غـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِ ات َت شـــــــــــــــــــــــــــــَ ٌي حتـــــــــــــــَح دح  َأجـــــــــــــــَ

  
،  َولََدت َولََدها نَتَّج فالٌن ناقَتَه إِذا:  والعَرب تَقول:  َرَماُهم بأَنَُّهم يَأْتُوَن البََهائَم ، قال أَبو منصور:  شاةً  َولَُّدوا األَْعَرابّي في قوِلهقال ابُن 

، أَي َوِلينا ِواَلَدتَها ، ويقال  َولَّْدنَاها : ، ويقال في الشاءِ  َولَدتْ  وهو يَِلي ذلك ِمْنَها ، فهي َمْنتُوَجة ، والناتِج لإِلبل بمنزلة القابِلَة للمْرأَةِ إِذا

ً  ُولِّدت:  ِلَذواِت األَظالف والشاِء والبقرِ  ،  ُولَِّدت َوَضعَْت ، في موضع:  الشَّاةُ والبَقََرةُ ، مضمومة الواِو َمْكُسورة الالم مشدََّدة ، ويقال أَيضا

 ائر والِمصباح واألَفعاِل البن القَطَّاع.كذا في اللسان ، وبعٌض من ذلك في البص

َدةُ و ، وهو القياس في ُكّل َكلمة فيها هاُء تأْنيٍث ، كما جزم به النَُّحاةُ ،  ِلَداتٌ  ج َمعَك في َوْقٍت واِحد ، يُولَد ، وهو الذي التِّْربُ :  ، بالكسر اللِّ

اح التَّسهيل،  ِلُدونَ و وحَكى الشاِطبيُّ عليه اإِلجماَع ، قاله شيُخنَا ، ِإن مثْل هذه :  نقله الجوهريُّ وغيُره ، قال أَبو َحيّان وغيُره من ُشرَّ

، وسيأْتي الكالُم عليه في الُمْعتّل إِن شاَء هللا  ولد ال من لدى ِمن ِلَدةً  األَلفاِظ إِذا صاَرْت َعلَماً صحَّ َجْمعَُها بالواو والنُّوِن ، وزعَم بعٌض أَن

 :  تعالى ، قال الفرزدق

َؤز رَاِت  ن  مــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــــُ ُروخــــــــــــــــــــــَ َن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــح  رَأَي

رحَخ وَ     ِدي  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ رَامِ  لـــــــــــــــــِ اَن اهلـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــَ  أســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
ُجلِ  وِلَدةُ :  وفي الصحاح ِله ، ألَنَّه من الِواَلَدة ، وهما:  الرَّ  ُولَْيَداتٌ  والتَّصغيرُ  ، (2) ِلَدانِ  تِْربُه ، والهاُء ِعَوٌض من الواو الذاِهبِة من أَوَّ

كما َغِلَط فيه بعُض  ، نظراً إِلى ظاِهِر اللْفظِ  لَُديُّونَ و لَُديَّاتٌ  ال إِن التصغيَر والتَّْكِسيَر يَُردَّاِن األَشياَء إِلى أُصوِلها ،:  ، ألَنهم قالوا ُولَْيُدونَ و

ِة الصَّْرف ، وقالوا العَرِب. ُمَراَعاةُ األَصِل وَردُّه إِليه يُْخِرجه عن َمْعنَاه الُمراد :  وهذا الذي غلَّطه هو الذي َمشى عليه الجوهريُّ وأَكثُر أَئمَّ

ه َسْعِدي  َولَدٍ  يَْبقَى ال فَْرَق بينه وبين تصغير ُولَْيد إِذا ُصغّر ِلَدة ، ألَن جْلبِي في حاِشيتِه أَنه شاذٌّ ُمَخاِلف للِقيَاِس ،  (3)، كما ال يَْخفَي ، وَوجَّ

 سيأْتي البحث في آخر الكتاب إِن شاَء هللا تعالى.ومثلُه ال يُعَدُّ َغلَطاً ، و

َدة بمعناهما الو كالَمْوِلد َوْقُت الِواَلَدةِ ،:  اللََّدةو يََكاد يُوَجد في  الِميالِد ، أَما الَمْولد والِميالد فقد َذكَرهما غيُر واحٍد من أَئّمِة اللُّغَة ، وأَما اللِّ

ي والُمَراَجعَة َحتَّى يَْظَهَر ِمن أَْيَن َمأَْخذُه. ففي اللساِن والُمْحَكم والتهذيِب واألَساسالدواويِن ، وال نَقَلَه أََحٌد غيُر ا :  لُمَصنّف فينبِغي التََّحّرِ

ُجلِ  َمْوِلدُ  ُجل ِميالدُ و فيه ، ُوِلدَ  الَمْوِضع الذي:  َمْوِلدهو َوْقُت ِواَلَدتِه.:  الرَّ فيه ، ومثله في الصحاح. وفي  ُوِلدَ  اسُم الَوْقِت الذي:  الرَّ

 الَوْقُت ال َغْيُر. الِميالدُ و الَمْوِضع والَوْقُت ،:  الَمْوِلد:  الِمْصباح

ًّ غيَر  ، إِذا كان ُمَولَّد ، ورُجلٌ  ُمَولََّدة َعَربِيَّةٌ :  ، ومثله في المحكم ، وقال غيُره كالَوِليدة بين العرب ، الَمولُودةُ  الجارية:  الُمَولََّدةُ و َعَربِيا

ها. ُوِلَدتْ  التي:  الُمَولََّدة:  َمْحٍض ، وقال ابُن ُشَميل التي أَبوَها وأَْهُل بَْيتِها وَجِميُع َمن هو بَِسبِيل :  التَِّليَدةُ و بأَْرٍض وليس بها إِالَّ أَبُوها أَو أُمُّ

بين العََرِب وتَْنَشأُ مع أَوالِدهم  تُولَد:  ُمَولََّدةٌ  عنَدك. وجاِريَةٌ  ُوِلدَ  الذي:  ِليدُ التَّ  والِقنُّ ِمن العَبيد:  منها بِأَْرٍض وهي بأَْرٍض أُْخَرى. قال

ومثلُه في بين العََرِب ،  الَمْولُوَدة:  الَوِليدةو من العَبِيِد. الُمَولَّد ويُعَلِّمونَها ِمن األََدب مثْل ما يُعَلِّمون أَْوالَدهم ، وكذلك الَولَدِ  ويَْغذُونَها ِغَذاءَ 

 األَساس.

__________________ 
 .«هذا»:  ( األصر والنهاية ا ويف اللسان1)
 ( كذا ابألصر والصحاح واللسان ا ولعر الصواب ا كما نراه ا لدلن مثىن لدة.2)
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 سعد بن جليب.:  ( عل  هامش القاموس عن الشارح3)
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وا بذلك من الشُّعراءِ  الُمَولَُّدون منهو ٍء ،الُمْحَدثَة ِمن ُكّلِ شيْ :  الُمَولََّدةو  وقُْرِب َزَمانِهم ، وهو َمجاٌز. ِلُحدوثِِهم ، وإِنما ُسمُّ

َحدَّثَتْنِي امرأَةٌ ِمْن »:  وفي َحِديث ُمسافِعٍ  القابِلَةُ :  بَِكسِر الالمِ  المولِّدةو
ةَ أَْهِل ِدياِرنَا َولَّْدتُ  أَنَا:  ُسلَْيم (1)  ابِلَةً.أَي ُكْنُت لهم ق «َعامَّ

م الُولُوِديَّةُ و غَرُ :  ، بالضَّ ، وهي من المصاِدر التي  الَوِليدِ  ، كأَنَّه بَنَاه على لْفظِ  الَوِليِديَّة ، قال ثعلٌب األَْصل ويُْفتَح ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، الّصِ

، أَي في الحالة  َوِليِديَّتِه فَعَل ذلك في:  أَي في ِصغَره ، وفي اللَّسان يقال فعَل ذلك فِي ُولُوِديَّتِه وَولُوِديَّتِه ،:  ال أَْفعَال لَها. وفي البصائر

ً  الُولُوِديَّة:  قال ابن بُُزْرجو ، َوِليداً  التي كان فيها ْفقِ  ، الَجفَاءُ :  ، أَيضا يَّة. وقِلَّةُ الّرِ  والِعْلِم باألُموِر ، وهي األُّمِ

فقالت  َربَّْيتُك ، ، أَي« َولَّْدتكُ  أَْنَت نَبِيِّي وأَنَا»:  وَسلَّم هللا عليه وعلى نَبِيِّنَا قوُل هللا َعزَّ وَجلَّ لعيسى صلَّىالتَّْربِيَةُ ، ومنه :  التَّْوِليدُ و

فَتْهُ في اإِلنجيل النَّصارى ، هكذا حكاه أَبو عمٍرو  ك ُعلُواًّ َكبِيراً تَعالَى هللا عن ذل ، َولَداً  ، وَخفَّفُوه وَجعَلُوه له َولْدتُك أَنت بُنَيِّي وأَنَا:  وقد َحرَّ

 .(2)عن ثَْعلٍَب ، وأَورده المَصنِّف في البصائر 

 من العََرب. بَْطنٌ :  ، كِكتَابَة ِواَلَدةَ  بنوو

ْواو داً و َوِليداً  َسمَّ ون َوالَّ ْعه في التَّْجِريد ، ومن التابِِعين ثاََلثَةٌ ، من الصحابَة أََحد َعَشَر َرُجالً ، راجِ  بالَوِليدِ  ، األَخير كَكتَّاٍن ، والُمَسمَّ

 وِعْشُروَن َرُجالً ، راِجْعه في الثِّقَات البِن حبَّان.

 ، وَحِديث َولَّدُ مُ  َكاَلمٌ :  ، وهو َمجاٌز ، وكذا قولُهم ُمْفتَعَلٌ  ، أَي ُمَولَّد ِكتَابٌ :  كذلك قَْولُهمو َغْير ُمَحقَّقٍة ، إذا كانتْ  .ُمَولََّدةٌ  بَيِّنَةٌ  هذه:  يقالو

ّكيتو إِذا اْستَْحَدثُوه ولم يَُكْن ِمن كالِمهم فيما َمَضى.:  ، أَي ليس من أَْصِل لُغَتِِهم. وفي اللسان ُمَولَّد  َولَدِ  ما أَْدِري أَيّ :  ويقال:  قال ابُن الّسِ

ُجِل ُهَو ، أَْي أَّي الناِس   نف أَيضاً في البصائر هكذا.هو ، وأَورده الَجْوَهِرّي في الصحاح ، والُمص الرَّ

 : * ومما يستدرك عليه

، أَي تَغليباً ، كما هو َرأُْي الجوهِرّي وغيِره ، وكالُم الُمَصنِّف فيما تقَدَّم َصِريٌح في أَن األُّم  الَواِلَدانِ  األُمُّ ، وهما:  الَواِلَدةو األَُب ،:  الوالد

ً  الَواِلَدانِ  ، بالهاِء على األَْصل ، فعَلَى قوِل الُمَصنّف ، واِلَدةٌ و ، بغيِر َهاٍء ، على ِخالِف األَْصل ، الَواِلدُ  يقال لها ُجل َولَدُ و تحقيقا  َولَُده الرَّ

ر قوله تَعالى َولَُدهو في َمْعنًى ،  .(3) (مالُُه َوَوَلُدُه ِإاّل َخساراً ) : َرْهُطه في َمْعنًى ، وبه فُّسِ

يَْعنِي إِْبِليَس  «َولَدَ  َوَما َواِلدٍ  وِمن َشرِّ »:  َجاِريَةً. وفي حديِث االستِعَاَذة اْستَْولَدو ، اتَّلَُدوا بَْعُضُهم بَْعضاً ، وكذا َولَدَ و ، أَي َكثُُروا تََوالَُدواو

ر ، وفي البصائرِ  يٍق ونَبِّيٍ وَشِهيٍد وُمْؤِمن ، َولَدَ  يْعنِي آَدَم وما : والشَّيَاِطيَن ، هكذا فُّسِ ُحُصوله بَِسبٍب من :  ءِ ِء من الشيْ الشَّيْ  تََولُّدُ و من ِصّدِ

 األَسباب.

ًّ غيَر َمْحٍض. ُمَولَّد ورُجلٌ   ، إِذا كان َعَربِيا

 ِعْنَدك. ُوِلد الذي:  ِمن العَبِيد التَِّليدُ و

 في ِمْلِك قَْوٍم وِعْنَدُهم أَبََواَها. تُولَد هي التي:  ِمن الَجَواِري التَِّليَدةُ و

 .تَِلدَ  حان أَن:  لماِشيَةُ ا أَْولََدتو صاُروا في َزَمِن األَْواَلد.:  القَْومُ  أَْولَد:  وفي األَفعال البن القطاع

 العََصبِيَّةُ بَْينَهم. تََولََّدتِ :  ومن الَمجاز

ْعفََراَن. تَِلدُ  وأَْرُض البَْلقاءِ   الزَّ

 .(4) يَِلْدنَ  واللَّيَاِلي ُحبَالَى لَْيس يُْدَرى ما

 للخيِر. ِواَلَدةٌ  وُصْحبَةُ فاُلنٍ 

َدة : واستدرك شيُخنَا  األَِديبة الشاِعَر.بِْنت الُمْستَْكِفي  َوالَّ

ار البَُخاِرّي ، رَوى عن أَبي  الَوِليد َجدُّ الحافِظ أَبي الحسن علّي بن محّمد بن علّي بن محّمد بن داوود بن الَوِليدُ : و قلت بن عبِد هللا البَزَّ

 العَبّاس الُمْستَْغِفِرّي ، وعنه قُتَْيبة بن محّمد العُثَْمانّي وغيُره.
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__________________ 
 .«أان:  من بين ُسليم ا قالت»:  ( يف النهاية واللسان1)
 ( والعبارة يف التهذيب واللسان والتكملة.2)
 .21( سورة نوح اآية 3)
 واللير حبل  لي  يُدر  ما تَِلد.:  ( ويف األساس4)
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ثِيَن.من قَُرى َهَمَذاَن ، نُِسب إِليها َجماعةٌ من :  (1)أَبَاد  َوِليدُ و  الُمَحّدِ

َكةً  الَوَمدُ :  [ومد] يحِ :  ، ُمَحرَّ يحِ ،:  وقيل:  ، قاله الكسائيُّ  الَحرُّ الشديُد مع ُسُكوِن الّرِ ًّ َكاَن َمَع ُسُكوِن الّرِ ُء نًَدى يَِجى:  الَوَمدُ  أَو هو الَحرُّ أَيا

ُء ِمن وهو لَثٌْق ونًَدى يَجى:  أَيَّاَم الَخِريِف أَيضاً ، قال الَوَمدُ  وقد يَقَعُ :  صورمع ُسكون الريح ، قال أَبو من في َصِميم الَحّرِ ِمْن قِبَِل البَْحرِ 

اِء  بَا فيقَُع على البالِد الُمتَاِخَمِة له ِمثٍْل نََدى السمَّ يُح الصَّ :  ه ، يقالوهو يُْؤِذي الناَس ِجداًّ ِلنَتِْن رائحتِ ِجَهِم البَْحِر إَِذا ثَاَر بَُخاُره وَهبَّت به الرَّ

 ، وأَكثَُر ما يُقَال في الليِل ، َوِمدٌ  ، فهو َوَمداً  اليَْومُ  َوِمدَ  ، األَخير من األَساس ، وقَد َوَمدٍ  ، وهو األَْكثَُر ، وذُاتُ  َوِمَدةٌ و ، بغير هاٍء ، َومدٌ  لَْيلَةٌ 

اِعي يصف امرأَةً  تَْوَمُد َوَمداً  الليلةُ  َوِمَدت  :  ، وقال الرَّ

ا  هــــــــــــَ فــــــــــــِ الحــــــــــــِ اٍم يف مــــــــــــَ عــــــــــــَ َ  نـــــــــــــَ يــــــــــــح  كــــــــــــَبن  بـــــــــــــَ

ٌة     لــــــــــَ يـــــــــــح ظــــــــــًا لــــــــــَ يــــــــــح ن  قـــــــــــَ اَلهــــــــــُ تــــــــــَ دُ ِإذا اجــــــــــح (2)َومــــــــــِ
 

  
َكةً  كالَوَمَدةِ  ، ِشدَّةُ َحّرِ الليلِ :  الَوَمدُ  أَو ، قال  أَنه لَِقَي الُمْشركيَن في يَْوِم َوَمَدةٍ وِعَكاكٍ :  فيهما ، وقد جاَء في َحِديث ُعتْبَةَ بِن َغْزَوانَ  ، ُمَحرَّ

، بالكسر  َوِمدَ  وفِْعُل الُكلِّ  ، الغََضبُ :  الَوَمدُ :  من الَمجاز: و ُء في َصِميِم الَحّرِ ِمن قِبَِل البْحِر حتى تَقَع على الناِس لَْيالً تَِجى الَوَمَدةُ :  الليثُ 

 َغْضبَاُن.:  َوِمدٌ  وهو عليهَغِضَب وَحِمَي ، كَوبَِد ، وقد تقَدَّم ، :  َوَمداً  عليه َوِمدَ :  ، يقال كَوِجلَ  ،

 : * ومما يستدرك عليه

ّيِ ، وُكوَرةٌ في ِجبَاِل َطبَِرْستَاَن نُِسبَْت إِلى ُهْرُمز:  ، بالفتح َوْنَدادُ :  [وند]  من قَُرى بِبَُخارى.:  (3) َونَْنُدونُ و من قَُرى الرَّ

 كّل ذلك من المعجم.

الُمْطَمئنُّ من األَْرض ، والمكاُن الُمْنَخِفض :  الَوْهَدةُ و الَوْهدُ :  ، وأَحسُن من ذلك قوُل غيِره كالَوْهدِ  ، الُمْنَخِفَضةاألَْرُض :  الَوْهَدةُ :  [وهد]

م ، ووَ  ُوْهَدانٌ و ، بالكسر ، ِوَهادٌ و ، َكفَْلٍس وأَْفلٍُس ، أَْوُهدٌ  ج يكون اسماً للُحْفَرةِ  الَوْهدُ و كأَنَّه ُحْفَرةٌ ، ِوَهاٍد  قَع في لسان العرب بدل، بالضَّ

بَِضّم فسكون  ُوْهدٌ 
 فليُْنَظر. (4)

ةُ :  الَوْهَدةُ و النُّْقَرةُ الُمْنتَقَرةُ فِي األَْرِض ، أََشّد ُدُخوالً في األَْرض من :  الَوْهَدةُ و كذلك ، َوْهَدةٌ  ، وأَْرضٌ  َوْهدٌ  ، َوَمَكانٌ  في األَْرِض  تكون الُهوَّ

 َحْرٌف ، وَعْرُضها ُرْمَحاِن وثاََلثَةٌ ، ال تُْنبِت َشيئاً.الغائِط ، وليس لها 

 .أََواِهدُ  ج ، من األَْسَماِء العَاِديَّة ، وَعدَّه ُكَراع فَْوَعالً ، وقِيَاُس قوِل ِسيبَوْيِه أَن تكون الهمزةُ فيه زائدةً  يوُم االثْنَْينِ :  ، كأَْحَمدَ  أَْوَهدُ و

َده ،:  تَْوِهيداً  الِفَراشَ  َوهَّدَ و  ، كأَنّه اْفتََرَشها ، وهو َمجاز. َجاَمعََها إِذا المرأَةَ  تََوهَّدَ  من ذلك قَولُهمو َمهَّ

 : ومما يستدرك عليه* 

 َمَشقُّ ما بيَن الشاِربَْيِن بِِحيَاِل الَوتََرةِ.:  الُخْنعُبَة:  عن ابِن األَعرابِّي ، وقال الليث (5)هي الُخْنعُبَة ، والنُّونَةُ  الَوْهَدةُ 

 .َوْهَدةٍ  وفي األََساس. بِتْنَا في

 .(6)تََسفََّل :  تََوهَّدَ و

 :  وضعٍ في قوِل َرُجٍل من فَزاَرةَ اسم م َوْهدٌ :  وفي معجم ياقُوت

جَيح  ــــــــَ ل ــــــــح دٍ َأاَي أَثـ َد   َوهــــــــح ــــــــ  ــــــــن ُر ال قــــــــَ  َخضــــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــَ

ا     مـــــــَ كـــــــُ ىَن بـــــــِ ُث احنـــــــحَ يـــــــح يـــــــَر الـــــــّراب حـــــــَ دُ َمســـــــــــــــــــــِ  الـــــــَوهـــــــح

  

 فصل اهلاء
 مع الدال املهملة

 فََخَرْجُت ال أَتلَفَُّع بَِوِصيَدة ، وال:  ، ومنه قول بعِض األَْعَرابِ  َهبِيَدةٌ  ، واحدتُه الَحْنَظُل أَو َحبُّهُ :  الَهبِيدُ و الَهْبدُ :  [هبد]

__________________ 
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 .«وليداابذ»:  ( معجم البلدان1)
 :  والبيت من قصيدة ميدح عبد امللك بن مروان ويشكو السعاة ومطلعها« قيٌة ليُلُه وِمدُ »:  وفيه 55( ديوانه ص 2)

 ابن األحــــــــــــــــبــــــــــــــــة ابلــــــــــــــــعــــــــــــــــهــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي عــــــــــــــــهــــــــــــــــدوا 

 فــــــــــــــــال متــــــــــــــــالــــــــــــــــك عــــــــــــــــن أرض هلــــــــــــــــا عــــــــــــــــمــــــــــــــــُدوا   

  

 .«ونبدون»( عن معجم البلدان ا وابألصر 3)
ٌد وِوَهادٌ »:  ( كذا ابألصر ويف لسان العرب4) دٌ »فكلمة « واجلمض أوهد وَوهح ونبه إىل ذلك هبامش « وهاد»ولي  « وهدان»وردت بدالً من « َوهح

 املطبوعة املصرية.
 .«والث وَمُة واهلَزحَمُة والِقلحَدُة واهلَرحمَتَُة الَعرحمَتَُة وا َثـحَرَمةُ :  زاد يف اللسان»:  هبامش املطبوعة املصرية (5)
 .«شغر»( عن األساس وابألصر 6)
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ههِبَِبيَدة أَتـََقو تُ   .«اهلَِبيد فـََزو َدتـحَنا من»:  . ويف حديث ُعَمَر وأُمِّ
:  الَهبِيد:  َعْمٍروالَحْنَظُل يُْكَسر ويُْستَْخرُج َحبُّه ويُْنقَع ِلتَْذَهَب َمراَرتُه ويُتََّخذ منه َطبِيٌخ يُْؤَكل عنَد الضَّرورة. وقال أَبو :  الَهبِيدُ :  النَِّهايَةفي 

 الَحْنَظلِ  َهبِيدُ :  ْجعَل فيه َدقِيٌق ، وربما ُجِعَل منه َعِصيَدةٌ. وقال أَبو الَهيثمهو أَن يُْنقَع الَحْنَظُل أَيَّاماً ثم يُْغَسل ويُْطَرح ِقْشُره األَعلى فيُْطبَخ ويُ 

قال و ، قاله الليث ، َكَسَره ، من َحّدِ َضَرَب ، إِذا يَْهبِدُ  الَحْنَظلَ  َهبَدَ  قدو .الَهبِيد ُصْحبَةُ العَبِيد أََمرُّ ِمن َطْعم:  تَقول:  َشْحُمه ، وفي األَساس: 

 اْجتناُء الَحْنَظِل ونَْقعُه ، وقيل : التََّهبُّدو ِمن َشَجِره. الَهبِيدَ  الظَِّليُم ، إِذا أََخَذا (1)الرُجُل أَو  تََهبَّدَ  ، يقال كتََهبََّده َطبََخه ، وَجنَاهُ ،:  َهبََده:  غيره

،  َهبِيَده فأَكلَ  (2) [بمنقاره]الظَِّليُم ، إِذا نَقََر الَحْنَظَل  اْهتَبَد : إِذا أَخَذه من َشَجرتِه أَو استْخَرجه لألَْكِل. وفي التهذيب اْهتَبََدهو أَْخذُه وَكْسُره.: 

وتَْدلَُكه ثم تَُصبَّ عنه الماَء ، وتَْفعَل أَن تَأُْخَذ َحبَّ الَحْنَظِل وهو يابٌِس وتَْجعَلَه في موِضعٍ وتَُصبَّ عليه الماَء :  االْهتِبادُ :  وقال الجوَهِريُّ 

ً  َهبَدَ و .الَهبِيدَ  الرُجُل ، إِذا َعالَجَ  اْهتَبَدَ :  ذلك أَيَّاماً حتى تَْذَهب َمرارتُه ، ثم يَُدّق ويُْطبَخ. وقال أَبو الهيثم ،  الَهبِيدَ  ، أَي أَطعَمه إِيَّاهُ :  فاُلنا

 الالئي يَْجتَنينَهُ.:  الَهَوابِدُ و .هاِبدٌ  رُجلٌ و والذي في التكملة َمْضبُوطاً من َحّدِ َضَرب ُمْقتََضى ِسيَاقِه أَنه من َحّدِ نَصر ،

اسم فََرٍس سابٍق لبنِي قَُرْيعٍ ، قالت امرأَةٌ من :  الُمَرادّي. وفي التهذيب ِلعَْمِرو بن الُجعَْيدِ  سابق فََرس اسمو َرُجل ، ، اسم ، َكتَنورٍ  َهبُّودٌ و

 :  اليَمنِ 

ٍد  يــــــــــِّ رَُع ســــــــــــــــــــــــَ َذاَ  الــــــــــر أحِس َمصــــــــــــــــــــــــح اَب قــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــَ

اِرُس و     ودٍ فـــــــــــَ بـــــــــــ  ا هـــــــــــَ يـــــــــــَ َواصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــ  اَب الـــــــــــنـ  َأشـــــــــــــــــــــــــَ

  
ال :  ، قال شيُخنَا َوَوِهَم الَجْوَهريُّ :  بدل تميم« نَُمْير»، وفي بعضها  (3)في بِالد تَميٍم ، كما في أَكثَِر نَُسخ الصحاح  َماٌء ال َمْوِضعٌ :  َهبُّودٌ و

، فغايَتُه أَن يكون  َوَهَم ، فإِن الموِضع قد يُْطلَق على ماٍء بالموِضع ، والماُء يُْطلَق على ماٍء بالموِضع ، والماُء يُطلق على َمْوِضعٍ ُهَو بِهِ 

لغيِر ذلك ، كما قاله الكبريُّ في فيه ِخالٌف ، هل هو اْسٌم لماٍء أَو لموضعٍ أو  َهبُّوداً  َمجازاً ، من إِطالق الَمَحّلِ على الَحاّلِ ، على أَنَّ 

ً  الَهبَابِيدُ  وقد يُقَال له الُمْعَجم ، وما فيه ِخالٌف ال يُْنَسب حاكيه إِلى َوَهٍم ، كما ال يَْخفَى ، ه ، أَْيضا قال :  ، قرأْت في الُمْعَجم لياقوت ما نَصُّ

  : أَي ِلُطفَْيٍل الغَنَِوّيِ ـ  أَنشَدنا أَبو الهيثم:  أَبو َمْنصورٍ 

اِش  كـــــــــ  عـــــــــُ َن بـــــــــِ ـــــــــح رِب يـــــــــدِ شـــــــــــــــــــــــَ ابـــــــــِ بـــــــــَ ًة  اهلـــــــــَ رحبـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــَ

هوَ     لــــــــــُ زايــــــــــِ يــــــــــطــــــــــًا تــــــــــُ لــــــــــِ فــــــــــَ  خــــــــــَ ا اأَلحــــــــــح اَن هلــــــــــََ  كــــــــــَ

  
 :  اسُم َجبٍَل ، وقال ابُن ُمقُبِل:  (4) َهبُّودٌ :  اسُم َمْوِضعٍ ، وقيل:  ، فَجَمعَه بما َحْولَه. وأَْحفَى َهبُّود ماٌء يقال له الَهبَابِيدِ  ُعكَّاشُ :  قال

َز  ًة  جـــــــــــــَ مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ِر نـــــــــــــِ بـــــــــــــًا اِبأَلاَبتـــــــــــــِ عـــــــــــــح  ُ  كـــــــــــــَ

َدا    عـــــــــــــَ َز  ُ  َأســـــــــــــــــــــــــــح وٍد جـــــــــــــَ بـــــــــــــ  ًا هبـــــــــــــَِ يـــــــــــــ   َوحـــــــــــــَ

  
 :  قَِصيَدته الَداِليّة ، فلّما بَلََغ إِلى قَْوِله (5)أَنشَدني ابُن ُمنَاِذٍر :  وَحدَّث ُعَمُر بُن َكْرَكرة قال

َو   ارِيــــــــــــِخ َرضــــــــــــــــــــــــــح ُر يف ِشــــــــــــََ هــــــــــــح َدُح الــــــــــــد  قــــــــــــح  يـــــــــــــَ

نح و     وَر مـــــــــــــــــِ خـــــــــــــــــُ رت  الصـــــــــــــــــــــــــــــــ  ودِ حيـــــــــــــــــَُ بـــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــَ

  
ٌء َخلَقَه هللاُ ، وقد وهللِا عيٌن باليََمامة ماُؤها ِمْلٌح ال يَْشَرُب منه شي:  َهبّودٌ  َسِخنَْت َعْينُك ، : َجبٌَل. فقُْلت:  ؛ فقال َهبُّود ٍء هوأَي شيْ :  قلت له

 : في َمسِجد البَْصَرة وهو يُْنِشد ، فلما بَلََغ هذا البيَت أَنشد (7)فيه َمّراٍت. فلما كان بَْعد ُمدَّةٍ َوقَفَُت عليه  (6)َخِريت 

 حُيرت  الص ُخوَر ِمن َعب ودِ وَ 
انِية َخِريت :  قال ؟ٍء هوَعبُّوٌد أَيُّ شيُ :  فقُْلت له فيه وال رأَْيتُه.  (8)ما َخِريُت :  فيه أَيضاً. فضِحكُت وقُْلت (8)َجبٌَل بالشاِم فلَعلَّك يا ابَن الزَّ

 فانصرْفُت وأَنا أَضحك من قوله.

ً  َهبُّودٌ و  .(9)فََرٌس لعُْقبَةَ بن سياج :  أَيضا

 ، وهكذا تَقولُه العََرُب بكسِر األَولِ  أَي باِرَدةٌ :  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال األَزهريّ  ِمبِْرَدانَةٌ  ِهْبِرَدانَةٌ  ثَِريَدةٌ :  [هربد]

__________________ 
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 .«والظليمُ »:  ( يف التهذيب واللسان1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 اسم موضض ببالد بين ُلري.:  ( يف الصحاح املطبوع3)
 اير بين فقع .َهب ود جبر يف د:  ( يف معجم البكري4)
 .«منادر»( عن معجم البلدان ا وابألصر 5)
 خرئت.:  ( معجم البلدان6)
 وقعت.:  ( معجم البلدان7)
 يف املوضعا ابهلمز.« خرئت»( معجم البلدان 8)
 علقمة بن سياج.:  ( اللسان9)
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َلَمةٌ :  والثاِلث وُسكون الثاين ا وقير َِدانَة ا ِإتـحَباٌع.:  ا وهذه عن الصاغايّن ا وَكَبنّ  ُمَصعحنَـَبٌة ُمَسو اٌة ُمَلمح  ِمربح
دِ  النائم ،:  الهاِجدُ و نَاُموا ، : ُهُجوداً  القَْومُ  َهَجدَ  النَّْوُم. ، بالّضّم ، الُهُجودُ :  [هجد] دو ، َهَجدَ :  ، وفي الصحاح كالتهجُّ  ، أَي نَاَم لَْيالً ، تََهجَّ

دَ و َهَجدَ و مِّ  ، ُهُجودٌ  جو الُمَصلِّي باللْيلِ :  بالفَتْح .الَهُجودو ، الهاِجدُ و وهو من األَضداد. أَي َسِهَر ، تََهجَّ كواقٍِف  هاِجدٍ  ، هو َجْمعُ  بالضَّ

دٌ و وُوقُوٍف ، ةُ بُن َشيبانَ  ُهجَّ  :  كُركَّعٍ ، قال ُمرَّ

ِه  يــــــــــــــح لــــــــــــــَ تح عــــــــــــــَ امــــــــــــــَ ُرٌ  قــــــــــــــَ َك امــــــــــــــح لــــــــــــــَ  َأاَل هــــــــــــــَ

ُر     قـــــــــــــَ َزَة الـــــــــــــبــــــــــــــَ يــــــــــــــح نــــــــــــــَ ِب عـــــــــــــُ نـــــــــــــح َ ودُ ِبـــــــــــــِ جـــــــــــــُ  اهلـــــــــــــُ

  
 :  وقال الُحَطْيئَةُ 

ٍة  يـــــــــــــَ ـــــــــــــح تـ فـــــــــــــِ َداِ  لـــــــــــــِ اِ  ُوديف مـــــــــــــا هـــــــــــــَ يـــــــــــــ  حـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

َة و     َوالـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  ِذي طـــــــــــــُ وٍص أبَِعـــــــــــــح دِ خـــــــــــــُ جـــــــــــــ   هـــــــــــــُ

  
دَ و أَي تَيَقَّْظ بالقُْرآَن ، وهو َحثٌّ له في  (1) (انِفَلًة َلكَ َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّْد ِبِه ) : للصالةِ أَو غيِرَها ، وفي التنزيل العزيز استَْيقَظَ :  تََهجَّ

َد تَْهجيداً  كذا في البصائر ، (2) (ُقِم اللَّْيَل ِإاّل َقِليالً ) : إِقامِة صالةِ الليِل الَمْذكور في قوِله تَعَالَى دَ :  ، قال ابُن األَعرابيّ  ِضدٌّ  ، َكَهجَّ  َهجَّ

دَ و الرُجُل ، إِذا َصلَّى بالليِل ، د: و ، إَِذا نَاَم بالليِل ، وقال غيُره َهجَّ والمعروف في :  ، إِذا نَاَم ، وذلك ُكلُّه في آِخِر اللْيِل. قال األَزهريّ  َهجَّ

د وأَما (3) [ِإذا نَامَ :  َهَجَد ُهُجوداً  وقد]هو النائم  الهاِجدَ  كالِم العَرِب أَن ، وكأَنَّه قيَل  (4) [آخر الليل]و القائُم إِلى الصالةِ من النَّوِم فه الُمتَهّجِ

دٌ :  له :  السالمعليهماعن نَْفِسه ، كما يُقَال للعابِد ُمتََحنٌِّث ، إِللقائه الِحْنَث عن نَْفِسه. وفي حديث يَحيى بن َزَكِريّا  الُهُجودَ  إِللقائه ُمتََهّجِ

ِدي إِلى فَنََظرَ » ْدت : أَي الُمصلِّين باللَّْيل ، يقال « الَمْقِدسبَْيتِ  ُمتََهّجِ  ، إِذا َسِهْرَت ، وإِذا نِْمت ، وهو من األَضداد. تَهجَّ

اج ، َهَجد بنْفِسه ، مثل نَامَ :  الرجل أَْهَجدَ و جَّ ْدتهو أَنَْمتُه ،:  الرُجلَ  أَْهجْدتُ :  َغْيَره ، قال ابُن بُُزْرج أَنَامَ  أَْهَجدَ و ، عن الزَّ  أَْيقَْظتُه ،:  َهجَّ

ُجلَ  أَْهَجدَ :  قال غيرهو ً :  الرَّ َدهو ، َوَجَده نائما  أَناَمه.:  َهجَّ

َد تَهجيداً  أَلقَى ِجَرانَه َعلَى األَْرِض ،:  البَِعيرُ  أَْهَجدَ و  وهكذا. أورَده الُمَصنِّف في البصائِِر وابُن القطَّاع في األَفعال. كَهجَّ

َده تَهِجيداً و َمه ، ضدٌّ :  َهجَّ  :  بمعنَى التنويِم يَِصف َرفِيقاً له في السَّفَر َغلَبَه النُّعَاسُ  التَّْهِجيد ، قال لَبِيٌد في أَْيقََظه ، ونَوَّ

َر  و  ااَبِت الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ نح صــــــــــــــــــــــــــــــُ وٍد مــــــــــــــــِ  جمــــــــــــــــَُ

َذ ح     تـــــــــــَ ـــــــــــح بـ
ُ

ِ  املـــــــــــ دح ُرِ  صـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــح ِف الـــــــــــنـــــــــــ  اطـــــــــــِ  عـــــــــــَ

  

تُ  لــــــــــح انَ :  قـــــــــــُ دح جــــــــــِّ َر   هــــــــــَ اَ  الســـــــــــــــــــــــ  دح طــــــــــَ قــــــــــَ  فـــــــــــَ

رح وَ     فـــــــــــــــَ ِر غـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح ا الـــــــــــــــد  نـــــــــــــــَ َدرحاَن ِإن خـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

  
ْمنَا فإِن السَُّرى َطاَل َحتَّى َغلَبَنَا النَّوُم.:  كأَنَّه قال  نَّوِ

 الذي أَصابَه الَجْوُد ِمن النُّعَاِس.:  والَمُجودُ 

 ، مثْل إِِجْد ، وهو بكسرتين وسكون الثالث ، وإِنما لم يَْضبِطه اْعتَِماداً على الشُّْهَرةِ. َزْجٌر للفَرِس :  ِهِجدْ و

ةٍ  يَُهدُّ  كحائِطٍ  الَكْسرُ :  الَهدُّ و ، وهو نَْقُض البِنَاِء وإِْسقَاُطه ، الَهْدُم الشَِّديدُ :  الَهدُّ :  [هدد]  َهدَّه َهدًّا ، بالضّم ، وقد كالُهُدودِ  فيَْنَهِدُم ، (5)بَمرَّ

ةَ  ُهُدوداً و  :  ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ

اِ   بـــــــــــــَ ايب اِبجلـــــــــــــِ اَن مـــــــــــــَ وح كـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ افـ هـــــــــــــَ د   هلـــــــــــــََ

ِديـــــــــدًا و     ا شـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــَ ـــــــــح نـ اَن يف الـــــــــد  اِإنح كـــــــــَ ُدوُدهـــــــــَ  هـــــــــُ

  
هذا هو المعروف في هذا الباِب ، :  َكَسَره. قلتما :  كَذا َهدَّهُ  ما:  ، إِذا َكَسره وَضْعَضعَه ، وقولهم يَُهدُّه َهدًّا البِنَاءَ  َهدَّ :  وقال األَصمعيُّ 

يه ، ونقل شيُخنَا عن أَبي حيَّاَن في أَثناِء تفسيِر َمريم أَنه يُقَالُ   ، إِذا َسقََط ، الِزماً ، ونقلَه السميُن وَسلََّمه. يَُهدُّ  الحائطُ  َهدَّ :  أَعنِي تَعَّدِ

كةً ، وهو أَْقَصى ال الَهَرمُ  ، الَهدُّ و ُجُل الكريمُ :  الَهدُّ :  قال ابُن األَعرابيّ و ِكبَِر ،، ُمَحرَّ . الرَّ ، عن اللِّْحيَانِّي  َهِديُر البَِعيرِ  : الَهدُّ و الَجَواُد القَِويُّ

ْوُت الغَِليظُ :  الَهدُّ و ، َكةً  كالَهَددِ  ، الصَّ ِعيفُ :  الَهدُّ و ، ُمَحرَّ ُجُل الضَّ في  ويُْكَسر لفتْح عن ابِن األَعرابّي ،البَدِن ، قاله األَصمعّي ، ونقََل ا الرَّ

 هذه
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__________________ 
 .79( سورة اإلسراء اآية 1)
 .2( سورة املزمر اآية 2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 .«مرة»( عن اللسان ا وابألصر 5)
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َعَده (1)اأَلخريِة  َسر ا ابلَفتحح ا َهد ونَ  ج ا َأي غرُي َضِعيٍف وال َجَبان ا َهدٍّ  ِإين َلَغريحُ :  ا ويقو  الرُجُر للرُجِر ِإذا َأوح  وُيكح
ط لب رضي  ُ عنه

ُ
 :  ا قا  العّباس بُن َعبحد امل

وا  يحســــــــــــــــــــــــــــــُ دِّيــــــــــــــــنلــــــــــــــــَ ُروِب ِإَذا  هبــــــــــــــــَِ  يف ا ــــــــــــــــُ

طـــــــــــــُ ُ     ـــــــــــــ  ـــــــــــــن ِف ال ـــــــــــــِ رَاق وحَ  ا ـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ُد فـ قـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــُ  تـ

  
 ، َمصَدرهما. َهدًّا ، أَي بالفَتْح والكسر ، كيََملُّ ويَِقلُّ  ، يَِهدُّ و َهدَّ يََهدُّ  وقد ومنَع بعُضهم الَكْسَر ،

ْلَزلةُ في األرض ، وُربََّما ك َدِويٌّ  له:  (2)، وفي بعض األُمهات  فيه يَْسَمعُه أَهُل السواِحِل ، البَْحرِ  قِبَلِ  ِمن يأْتِي َصْوتٌ :  الَهادُّ و انَْت منه الزَّ

. َهدَّ يََهدُّ  ، وقد (3) َهِديُده:  َودِويُّه:  َدِويُّه ، وفي التهذيب:  َهِديُدهُ و ،  ، كَملَّ يََملُّ

ْعدُ  .الَهادَّةُ و  ، أَي َرْعداً. َهادَّةً  ما َسِمْعنَا العَامَ :  ، تقوُل العَربُ  بالَهاِء ، الرَّ

 يقال.:  ، قال َشِمرٌ  كالَهَداَدةِ  الضعيُف ، الَجبانُ :  األََهدُّ و

ْلِت يَْمَدح عبَد هللا بن ُجْدَعانَ :  َهَدادٌ  ، َوقَْومٌ  َهَداَدةٌ و َهدٌّ  َرُجلٌ   :  ُجبَنَاُء ، وأَنشد قَْوَل أَُميَّةَ بِن أَبي الصَّ

َداُه  ٍذ يــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  َربــــــــــــــــِ مح عــــــــــــــــَ هــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ َبدحخــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

ن     َ  مــــــــــــــِ يــــــــــــــح ريحِ لــــــــــــــَ ِر اخلــــــــــــــَ عــــــــــــــح فــــــــــــــِ َدادِ بــــــــــــــِ  اهلــــــــــــــَ

  
ةً ثانِيةً تَْكراٌر ُمِخلٌّ لالختصاِر  أَي َحْسبَُك ِمْن َرُجلٍ  ، ِمْن َرُجٍل ، وتُْكسُر الدَّالُ  َهدَّك َمَرْرُت بَِرُجلٍ  قولهمو ، وال يَْخفَى أَن قولَه ِمن رُجٍل مرَّ

أَثْقَلَك َوْصُف َمحاِسنِه ، وفيه لُغَتَاِن ، منهم من  : َمْعنَاه:  انتهى. وقيليقال ذلك إِذا ُوِصَف بَِجلٍَد وِشدَّةٍ ،  : ، وهو َمْدٌح ، قال الزمخشريُّ 

ِمن َرُجٍل  َهدَّك برجلٍ  َمَرْرتُ :  يقال منهم َمن يَْجعَله فِْعالً فَيُثَنِّي ويَْجَمع ،و الَواِحُد والَجْمع واألُْنثَى َسواٌء ، يُْجِريه ُمْجَرى الَمْصَدِر ، فحينئذٍ 

في مثنَّى و ، َهدُّوكَ  بِرجالٍ  في الجمع َمَرْرتُ و .َهدَّاك بَرجلينِ  مرْرت:  في التَّثنيةو ، كقوِلك ، َكفَاَك وَكفَتَْك ، ِمن امرأَةٍ  َهدَّتْكَ  باْمَرأةٍ و ،

 : ابِيّ ، وأَنشد ابُن األَْعرَ  َهَدْدنَكَ  بنساءٍ  في جمع الُمؤنّث مرْرتُ و .َهدَّتَاكَ  باْمَرأَتَينِ  َمَرْرتُ :  الُمَؤنَّث

 َصاِحباً  َهد  َ وِد َصاِحٌب يف الَغاِر 
 .(5)أَي ما أََجلَّه ، ما أَْنبَلَه ، ما أَْعلََمه ، يَِصُف ِذئْباً :  قال (4)

 ما َسَحَرُكم صاحبكم. لََهدَّ :  وفي الحديث أَّن أَبا لََهٍب قال

ُب بها ، يقال  الرُجُل ، أَي ما أَْجلََده. لََهدَّ :  وهي َكِلَمة يُتَعَجَّ

ً  ، فيهما ، اسمُ  كُزفَرَ  ، (6) بُن بَُددَ  ُهَددُ و  اإِلمام أَبي عبد هللا محمد بن إِسماعيل عن ، جاَء ذلك الَمِلك الذي َكاَن يَأُْخذُ ُكلَّ َسفينٍة َغْصبا

 في صحيِحه ، في كتاب التفسير ، وقيل غيُر ذلك. البَُخاِرّيِ 

:  الَهُدودُ و َصْعبَةُ الُمْنَحَدِر.:  َهُدودٌ  ، عن ابِن األَعرابّيِ ، وأََكَمةٌ  العَقَبَة الشَّاقَّةُ  : الَهُدودُ و اللَّيِّنة ، األَْرُض السَّْهلَة:  ورٍ ، كَصبُ  الَهُدودُ و

 ، كَصبُوٍر ، مكاٌن يُْنَحَدر منه ، كاألُْحُدوِر. الَحُدورُ 

 ّي.نقله الصاغان الرجُل الطَِّويلُ :  الَهِديدُ و

ْبَط اعتماداً على الشُّْهرة الُهْدُهدُ و ة ، من الطَّْيرِ  (7) ُكلُّ َما يُقَْرقِرُ :  ، كقُْنفُذ ، وإِنما تََرَك الضَّ ح به غيُر واِحٍد من األَئمَّ :  الطائرُ  َهْدَهدَ و ، َصرَّ

 الُهَداِهدِ و كالُهَدِهدِ  أَي معروف طائٌِر م وهو:  قال المفسرون (8) (اهْلُْدُهدَ َوتَ َفقََّد الطَّْْيَ َفقاَل ما ِلَ ال َأَرى ) : قوله تعالىو قَْرقََر ،

ْوِت ، وقال أَبو َحنِيفَة الَهْدَهَدةِ  الَحَماُم الكثيرُ :  الُهَداِهدُ و الُهْدُهد:  قال ابُن ُدَرْيد في تفسير اآليةِ و كعُلَبٍِط وُعاَلِبٍط ،  الُهْدُهد:  ، أَي الصَّ

 :  طائٌِر يُْشبِه الَحَماَم ، قال الراِعي يَِصُف نْفَسه وَحاله:  الُهَداِهدُ :  الَكثيُر الَهِديِر من الَحَماِم ، وقال الليثُ  : الُهَداِهدو

دٍ  َداهـــــــــــِ ـــــــــــاحـــــــــــُه   كـــــــــــهـــــــــــُ اُة جـــــــــــن ـــــــــــر مـــــــــــَ َر ال  كســـــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــاَل     ــــــــــِ  هــــــــــِدي رِي ــــــــــطــــــــــ  ِة ال ــــــــــَ قــــــــــارِع ــــــــــِ و ب عــــــــــُ دح ــــــــــَ (9)ي
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 إِنما:  قال الِكَسائيُّ :  وقال اللِّْحيَانيّ  (10)أَو الدُّخُل  الُهْدُهدْ  لدُّْبِسيُّ أَو الَوَرَشاُن أَويُْعنَى به الفاِختَةُ أَو ا:  وقال األَصمعيُّ 

__________________ 
 وإذا أردت ذّمه ابلصف  قلت اهِلّد ابلكسر.:  ( أنكر ابن األعرايب ما قاله األصمعي ا قا 1)
 والتهذيب.( وهي عبارة الصحاح واللسان 2)
 ( ومثله يف الصحاح.3)
 : ( األساس وعجزه فيه4)

 أخو اجلون إال أنه ال يُعّلرُ 
 ( كذا والذئب ال يكون يف الغار ا ويفهم من األساس أنه يصف أسداً.5)
 هدد بن  ّا .:  ( يف اللسان6)
 يـَُفرِفُر.:  ( عل  هامش القاموس من نسخة أخر 7)
 .20( سورة النمر اآية 8)
 من قصيدة ميدح عبد امللك بن مروان ويشكو السعاة. وانظر فيه ختر ه. 238ديوانه ص ( 9)
أو :  وزيد يف اللســـــــــان بعد الدخر« قوله أو الدخر كســـــــــكر طائر أغرب كالدخلر كجندب وقنفذ أفاده اجملد»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــــــرية10)

 األيك.
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عحرِه ِغريَ  هِبَُداِهدٍ  أَراَد الراِعي يف شــِ ُهدٍ  َتصــح غ راً :  ا فبَنحَكر اأَلصــمعي  ذلك ا قا  ُهدح ِإلا يقا  يف :  ا قا  (1)وال َأعحرِفه ُمصــَ
يَده مل :  وقا  الُقتَـيحيب  :  وهو الصـــحيُح ا ألَنه لي  فيه ايُء التصـــغرِي. قا  الصـــاغاين  :  ُكرِّ ما َهَدَ  وَهَدَر ا قا  ابُن ســـِ

هُ  يُرِد الراِعي ابهلَُداِهد ِهدُ  ا وِإلا أَراَد مَحاَمًة ذََكراً  دَ اهلُدح وحتِه ا والذي حَيحَتج  للكســـــــائيِّ يقو  َتصـــــــِغري يـَُهدح ُهدٍ  يف صـــــــَ ا  ُهدح
ا اأَلخري عن ُكراع ا  هَداِهيدُ و  ا ابلفتح ا َهَداِهدُ  مَجحض الكرِّ  قـََلبوا اَيَء التصــــــغرِي أَِلفاً ا كما قاُلوا ُدَواب ٌة يف َتصــــــغري َداب ٍة ا
هاً ِإال  َأن يكون الواحدُ  َهاداً  قا  ابُن ِسيَده ا وال َأعحرف هلا َوجح  .َهدح

 :  ، وأَنشد ابُن ِسيَده البِن أَحمر الِجّنِ ، بال َواِحدٍ  أَصواتُ :  بِفَتْحتينِ  ، الَهْدَهدو

ه  تــــــــــــُ ــــــــــــح ــــــــــــزِم دًا َول اجــــــــــــِ نــــــــــــَ ُت مــــــــــــُ مــــــــــــح حــــــــــــَ تــــــــــــَ ــــــــــــح  مث  اقـ

زحِف وَ     عـــــــــــــــــَ ٌر كـــــــــــــــــَ َؤاُده َزجـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــُ دِ فـ هـــــــــــــــــَ دح  اهلـــــــــــــــــَ

  
فَه:  َهدََّده تَهديداً و ُف. التَّْهدادِ و كالتََّهدُّدِ  ، َخوَّ  ، وهو الَوِعيُد والتََّخوُّ

فَه:  تَهديداً َهدََّده و ُف. التَّْهدادِ و كالتََّهدُّدِ  ، َخوَّ  ، وهو الَوِعيُد والتََّخوُّ

 هي القَْرقََرةُ. الَهْدَهَدةُ و ، (2) قَْرقَرَ :  الطَّائرُ  َهْدَهدَ و َدِويُّ َهِديِره.:  الَحَمامِ  َهَدَهَدةُ و وَهَدَل ، َهَدرَ :  الحمامُ  َهْدَهدَ و

بِيَّ  َهْدَهدَ و َكه ِلينامَ :  َهْدَهَدةً  في َمْهِده الصَّ  فََجعَلَ  ِباَلالً  فََحَملَ  َشْيَطانٌ  َجاءَ »:  قال أَنه وسلموآلهعليههللاصلىفي الحديث عن النبّي و ، َحرَّ

بِيُّ  يَُهْدَهدُ  كما يَُهْدِهُده  .«الصَّ

 وذلك حين ناَم عن إِيقاِظه القَْوَم للصَّالةِ.

 .َكَدْهَدهَ  َء ِمْن ُعْلٍو إِلى ُسْفلٍ َر الشيْ َحدَ :  َهْدَهدَ و

 من اليمن ، وهو بالضّم ، بدليل ما بَْعده. َحيٌّ :  ُهَداِهدٌ و

ْفقُ  ، َهَداِهدُ و  ، يَْكِفَك. أَي َمْهالً  ، َهَداَدْيكَ :  ، ومن ذلك قولُهم بالفَتْحِ الّرِ

ل إِليَّ كذا ، إِليَّ  يَُهْدَهدُ :  في النوادرو إِليَّ وِلي ، ويَُخاُل ِلي َكذا. تَْفِسيُره إِذا َشبَّهَ اإِلنساُن في نَْفِسه  أَي يَُخيَّلُ  كذا ، ويَُهدَّى إِليَّ كذا ، ويَُسوَّ

 بالظَّّن ما لم يُثْبِتْهُ ولم يَْعِقد عليه إِال التَّْشبِيه.

ُجلُ  (3) لََهدَّ  إِنَّه يقالو ُجُل ، كما تقول َهدَّ :  ، وذلك إِذا أُثْنَِي عليه بَِجلٍَد وِشدَّةٍ ، والالُم للتأْكيِد ، قال ابن ِسيده الرُجلُ أَي لَنِْعَم  ، الرَّ نِْعَم :  الرَّ

 الرُجُل.

ةِ. إِذا أُثْنَِي عليه بالَجلَدِ  ، على ما لْم يَُسمَّ فاِعلُه ، يَُهدٌّ  فاَُلنٌ و  والقُوَّ

َدةِ  َهدِّ و  ، نقلَه الصاَغانّي. كلمةٌ تُقَال عند ُشْرِب الِحَمارِ :  أَي مع فَتْح األَّول ، بكسِر الداِل المشدَّ

، وهو َموضع  (5)بين َمكَّة والطائِِف والنسبَةُ إِليه َهَدِوّي :  وفي معجم ياقوت (4) [أَو هي من الطائف]ع ، بين ُعْسفَاَن وَمكَّةَ :  الَهدَّةُ و

ُزلَْيفَةَ ، وُزلَْيفَةُ بَْطٌن ِمن  َهَدةُ :  بالتَّخفيف موِضٌع آَخُر عند َمّرِ الظَّْهراِن ، وهو َمْمَدَرةُ أَهِل َمكَّة ، ويقال لَهاويقال  (6) يَُخفَّف القُروِد َوقَدْ 

َواب بالهمز ، ُهَذْيٍل ،  في بابِه فراِجْعه ، وهكذا َضبََطه أَبو ُعبيٍد البَكريُّ األَنَدلُِسّي. تَقَدَّمَ  (7) [قد] و أَو الصَّ

 بن عمرو بن ُهَصْيص بن َكْعب بن لُؤّي بن غاِلٍب ، أَخو َسْعٍد وُحَذافَةَ. ، كُزبَْيٍر ، ابُن ُجَمحَ  ُهَدْيدٌ و

 .أَي يَتتابَعُون واحداً بعَد واِحدٍ  (8) يَتََساتَلُون ، أَي يَتََهادُّونَ  همو

هِ  يقال ،و  وِرْفق. لُْطف بالفتح أَي (9) َهَداِهدُ  ما فِي ُوّدِ
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 ، عن ابِن األَعرابّي. صاِحُب َمسائِل القاِضي اسُم رجل ، وهو:  ، بالفتح الَهْدَهادُ و

 بُن ُشَرْحبِيل أَبو بِْلِقيس َملَك بَْعَد إِفِريِقش. الَهْدَهادو

 : * ومما يستدرك عليه

 ي اْنكسَر.الَجبَُل ، أَ  اْنَهدَّ 

 ُرْكنِي ، إِذا بَلََغ ِمْنه وَكَسَره. وُرِويَ  َهدَّ و األَْمُر ، َهدَّنيو

__________________ 
 تصغرياً.:  ( التهذيب واللسان1)
 فرفر.:  ( عل  هامش القاموس من نسخة أخر 2)
 ( ضبطت يف التكملة بضم اهلاء ا ضبرت قلم ا ويف اللسان فكالقاموس.3)
 القاموس.( زايدة 4)
 ( ضبطت عن معجم البلدان.5)
 وقد خفف بعضهم داله.:  ويف معجم البلدان« وقد ختفف»:  ( يف القاموس6)
 ليست يف القاموس.« قد»( كلمة 7)
ويف وهذا « يتســـــاتلون هكذا بنســـــخة الشـــــارح كالتكملة ووقض يف املو املطبوع يتســـــاءلون وهو تصـــــحيف:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــرية8)

 التكملة املطبوع يتساءلون كالقاموس. ومل يشر يف املطبوعة الكويتية إىل رواية التكملة بر اقتصر عل  عباريت القاموس والشارح.
 ضبرت قلم.« ُهَداِهدٌ »:  ( يف القاموس9)
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 َموحُت األَقراِن. َهد ين َموحُت َأَحٍد ما َهد ين  ما:  عن بعِضهم أَنه قا 
 أَي أَْوَهنَْت ُرْكنَه ، وهذا َمجاٌز ، كما في األَساس.:  الُمصيبة َهدَّتْهو

اللهمَّ » : يقول كان أَنه وسلموآلهعليههللاصلىَصْوٌت َشِديٌد تَسَمعُه ِمن ُسقُوِط ُرْكٍن أَو حائٍط أَو نَاِحيَِة َجبٍَل. وفي الحديث عن النبّي :  الَهدَّةُ و

 َصْوُت َما يَقَُع من السماِء. الَهدَّةُ :  الُخُسوف ، ويقال:  الَهدَّةُ و الَهْدُم ،:  الَهدّ :  قال أَحمد ابن َغيَاٍث الَمروزيّ  «الَهدَّةِ و الَهدِّ  إِنِّي أَعوذُ بِك ِمنَ 

ْوِت ، كالفَِديد.:  الَهِديدُ و  َدِويُّ الصَّ

 :  فاَُلناً ، أَي استْضعَْفتُه ، وقال َعِديُّ بُن َزْيدٍ  اْستَْهَدْدتُ و

َة اِب  ملَح  يـــــــــــــلـــــــــــــَ بـــــــــــــِ َة الـــــــــــــنـــــــــــــ  طـــــــــــــ  ِب اخلـــــــــــــُ لـــــــــــــُ   َأطـــــــــــــح

و ِة َأنح     ـــــــــــــــُ د  قـ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ تـ ا ُيســـــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ بـ الـــــــــــــــِ  طـــــــــــــــَ

  
 .الَهِديدُ و الفَِديدُ :  يقاُل للَوعيد ِمْن َوَراُء َوَراءُ :  وقال األَصمعيُّ 

كةً ، اسٌم ِلَمِلٍك ِمن ُملُوك ِحْميَر ، وهو ُهَددُ و ال ، ويُْرَوى أَّن سَ  ُهَددُ  ، ُمَحرَّ  َزّوَجه بَْلقَه بنت بَْلبَْشَرح. السالمعليهيِّدنا ُسلَْيَماَن بن َهمَّ

 يَْهِدر في اإِلبِل وال يَْقَرُعها. الَهْدَهَدةِ  َكثِيرُ :  ُهَداِهدٌ  وفَْحلٌ 

اج الَهْدَهَدةِ َهَداِهدُ  وَجْمعُ   :  ، قال العجَّ

َن َذا  عـــــــــــح بــــــــــــَ تــــــــــــح دٍ يــــــــــــَ َداهـــــــــــِ ا  هـــــــــــَ ن ســـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــَ   (1)عـــــــــــَ
اًل     َواصـــــــــــــــــــــــــــــِ امـــــــــــــــُ اًل أَدحَهســـــــــــــــــــــــــــــَ ا وَرمـــــــــــــــح فـــــــــــــــن ـــــــــــــــُ  قـ

  
ةَ الِكالبِّي.:  إِنما هو ِلِعْلقَةَ التَّْيِمّيِ ، قال:  هكذا ، أَنَشَده الجوهريُّ ، قال الصاغانيُّ   وأَنشَده أَبو ِزيَاٍد الكالبيُّ في نواِدِره لِسَراجِ بِن قُرَّ

 اةَ.حيٌّ من اليَمن ، ويقال إِنه ابن َزْيِد َمن:  ، كَسَحابٍ  َهَدادٌ و

ّيِ يُْستَدلُّ به :  ، بالكسر الِهَدانُ و  أَيضاً َمْوِضٌع بِِحَمى َضِريَّةَ ، عن أَبي موسى. الِهَدانُ و (2)الرجل الجافِي األَْحمق ، وتُلَْيٌل بِالّسِ

، كعاُلبٍِط ،  كالُهَدابِدِ  ها اسماً وِصفَةً وال فِْعَل لهوهو من األَلفاظ التي استْعَملو:  ، قال شيُخنا اللَّبَُن الخاثِر ِجدًّا:  ، كعُلَبِطٍ  الُهَدبِدُ :  [هدبد]

« العين»بدل « البََصرِ »، وفي غيِر القاموس  َضْعُف العْينِ  هو:  ، وقيل الَخفَشُ :  الُهَدبِدُ :  قيلو وفَُدفٌِد ، وهو الحاِمُض الخائُِر ، ُهَدبِدٌ  ولَبَنٌ 

الشَّْبَكَرةُ :  الُهَدبِدُ :  قال المفضَّلو ، يُستَعمل اْسماً وِصفَةً ، كما تقدََّم ، الضَّعيُف البََصرِ  : الُهَدبِدُ و يَِسيل من الشََّجر ، َصْمٌغ أَْسودُ :  الُهَدبِدُ و ،
 :  وأَنشد ال العََمُش ، وَغِلَط الَجْوهريُّ  ، ُهَدبِدٌ  بِعَْينِه:  يَُكون في العَْيِن ، يقال العََشا ، وهو (3)

ربحُِئ َداَء ِإنـــــــــــــــــــــــ   دح ُه ال يـــــــــــــــــــــــُ َدبـــــــــــــــــــــــِ  اهلـــــــــــــــــــــــُ

دح     بــــــــــِ اٍم وَكــــــــــَ نــــــــــَ نح ســــــــــــــــــــــــَ اَلاَي مــــــــــِ ُر الــــــــــقــــــــــَ ثــــــــــح (4)مــــــــــِ
 

  
:  ه َغاِلطاً ، وقال شيُخنَاوهذا الذي َذَهب إِليه الجوهريُّ هو قَْوٌل لبعِض أَهِل اللُّغة ، والَخْطُب في ذلك َسْهٌل ، ومثُْل هذا ال يُعَدُّ الذاِهُب إِلي

 صيب العَْيَن.وقيل إِنه ُكلُّ ما يُ 

 فيِصحُّ على ِجَهِة العُُموِم ، ويَُدّل له أَّن الُمَصنِّف نَْفَسه فسََّره أَّوالً بَِضْعِف العْيِن ، وهللا أَعلم ، فتأَّمْل.

قَه : َهْرداً  ، من حّد َضَرب ، يَْهِرُده ، أَي الثوبَ  َهَرَده:  [هرد] اُر الثَّْوَب وَهَرتَه َهَردَ و ، كَهَرتَه. َمزَّ قَه:  القَصَّ  َهِريدٌ  وَضَربَه ، فهو َخرَّ

. وقال ابُن سيده : يَْهِرُده َهْرداً  اللَّْحمَ  َهَردَ و وَهِريٌت ، قاله أَبو زيد. :  َهَرَده أَْنعََم إِنضاَجه ، أَو : أَْنَضجه إِنضاجاً شديداً ، قاله األَصمعيُّ

أَ  دَ و َطبََخه حتى تََهرَّ َده تَْهِريداً  ، تََهرَّ د فهو كَهرَّ د للمبالغة ، وقال أَبو زيد ُمَهرَّ دٌ  فإِن أَدخْلت اللَّْحَم النَّاَر وأَْنَضْجتَه فهو:  ، ُشّدِ  ، وقد ُمَهرَّ

ْدته فَهِردَ  أُ مثْلُه.:  هو َكعِلَم ، قال َهرَّ  والُمَهرَّ

__________________ 
 .«عجلسا»( عن اللسان والتكملة ا وابألصر 1)
 و خر مثله.:  ( زيد يف معجم البلدان2)
 ( األصر والتكملة.3)
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 فبيناه بشري رحلة قا  قائر : قا  اجلوهري : قوله : إنه بضمة خمتلسة كما قا  آخر :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ملن مجر رخو املالط جنيب

 :  وهي للعجري السلود ا وأوهلاوالقطعة المية ا « ذلو »:  والرواية:  اه قا  يف التكملة

ــــــــــــــذي ضـــــــــــــــــــــــــــر نضـــــــــــــــــــــــــــوه   وجــــــــــــــدت هبــــــــــــــا وجــــــــــــــد ال

 «مبـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــًا والـــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــــــزو ُ    
  

 تزو .:  ويف التكملة
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 :  قال ابُن َميَّاَدة قََدَر عليه:  ءَ الشَّيْ  َهَردَ و

وُد وَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
ُد وامل يــــــــــــــــــــــــــِّ َرَز الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــَ  بـ

رت اهلـــــــــــــــــــــارُِد و و     ـــــــــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــــــــَ تـ ُرودُ اخـــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــــــــــ

  
 ، أَي يَُموُجون كيَْهِرُجون. يَْهِرُدون ، وتَرْكتُهم الَهْرج االختالُط ، ك:  الَهْردُ و

 .يَْهِرُده َهْرداً  ِعْرَضه وَهَرتَه َهَردَ  ، الطَّْعُن في الِعْرِض :  الَهْردو

 واإِلخراِق ال لإِلصالح ، كما سيأْتي. الشَّقُّ لإِلْفَسادِ :  الَهْردُ و

 األُنثَى. ةالنَّعَام:  بِالَكْسرِ  ، الِهْردو

ُجُل الساقِطُ :  الِهْردُ و  الضعيف. الرَّ

مِّ  الُهْردو  األَصفُر. الُكْرُكم:  بالضَّ

ً  الُهْردُ و  يُْصبَغ به. ِطيٌن أَحمرُ :  أَيضا

ً  الُهْردُ و ٌم ِلِصْبعٍ أَصفر ، ، كذا في النُّسخ ، على أَن الضمير راجٌع إِلى العروق ، والصحيح أَن العروق اس يُصبَُغ بها ُصْفرٌ  ُعروقٌ :  أَيضا

:  بالضّم العُُروق ، والعُُروق:  الُهْردُ  ، قال (1)كما هو نصُّ التكملة « يُْصبَُغ به»كما هو في نَّص الصاغاني ، فحينئذ الصواُب في الِعبَاَرةِ 

 ِصْبٌغ أَصفَُر يُْصبَغ به ، فتأَمل.

 .بالُهْردِ  أَي الَمْصبوُغ به الثوب:  الُهْرِديُّ و

والذي حفظناه عن أَئّمتنا الِحْرَدي :  وهي قَصبَاٌت تَُضمُّ َمْلِويَّة بَِطاقاِت الَكْرم تُْحَمل عليها قُْضبَانُه. قال األَزهريُّ  (2) الُحْرِديَّةُ :  الُهْرِديَّةُ و

 .(3)يَقُْله بالهاِء غيُر الليِث  (3)بالحاِء ، ولم 

 موضع ببالد أَبي بْكر.:  َهْردٌ :  ، نَقله ياقوت عن أَبي ِزياد ، وفي التكملة بي بَْكِر بن ِكالبٍ ع ببالَد أَ :  ، بالفتح الَهْرَدةُ و الَهْردَ و

ُمَذكَّرةٌ أَم ُمَؤنَّثَة ، أَ  وال أَدري:  ُعْشبَة لم يَْبلُغني لها ِصفَة ، قال:  ، َمقصورٌ  الِهْرَدى : وقال أَبو حنيفة نَْبتٌ :  ، بالكسر ، ويَُمدُّ  الِهْرَدىو

نَْبٌت ، وال أَدري أَيَُذكَّر أَم يَُؤنَّث ، كذا في كتاب المقصور ألَبي َعِلّيٍ القالي وكذلك قاله ابُن :  اقتصر األَصمِعيُّ أَيضاً على القَْصِر ، وقالو

 األَنبارّي ، وجعلها ُمَؤنَّثَة.

 وليس بثبت. : ، قال األَزهريُّ  اللِّصُّ  ، بفتح فسكون فضّم ، الَهْيُرَدانُ و

ً  الَهْيُرَدانُ و  َرُجل. اسم َهْيُرَدانٌ و بالكسر. (4) الِهْرَدانُ  ، وقيل هو كالِهْرَدى ، نَْبتٌ :  أَيضا

 َرُجل. اسم ُهْرَدانُ و ع ،:  ، بالضمّ  ُهْرَدانُ و

 ، َكَهَراقَه يَُهِريقُه. أََرْدتُه أُِريده:  أَُهِريُده ءَ الشيْ  َهَرْدتو

د ، بالُهْردِ  ، وهو الثَّْوُب األَْصفَُر الَمْصبُوغ الَمهرود ، ولم يْذكر معنَى الَمهُرودِ  لُْبسُ :  التَّْهِريدو يَْنِزل ِعيسى ابُن »، وفي الحديث  كالُمَهرَّ

اءُ «. َمْهُروَدانِ  وعليه ثَْوبانِ  (5) [إِلى األرض]يَنِزل عيسى »:  وفي التهذيب «َمْهُروَدْينِ  ثَْوبَْينِ  في السالمعليهَمريَم  :  الَهْردُ :  قال الفَرَّ

. وفي رواية أُخرى  أَْخبَرني العاِلم من :  قرأُْت بخّطِ َشِمٍر ألَبي َعدنانَ  : أَي في ُشقَّتَْيِن أَو ُحلَّتَْيِن ، قال األَزهريّ « َمْهُروَدتَْينِ  في»الشَّقُّ

ْعفََراِن. فيجُئ لَْونُه مثَل لْوِن َزْهَرةِ الَحْوَذانَِة :  الَمْهُرودَ  أَعراِب باِهلَةَ أَن الثَّوبَ  . الَمْهُرودُ  ، فذلك الثوبُ  (6)الذي يُْصبَُغ بالَوْرِس ، ثم بالزَّ

َرتَْينِ »ويُرَوى  ْفَرةِ ِمن َزْعفََراٍن أَو غيِره ، وقال القُتَْيبِيّ  (7)وهي « في ُمَمصَّ تَْين هو عندي َخَطاٌ من ال:  الَمْصبُوَغة بالصُّ نَّقَلَِة ، وأَُراه َمْهُووَّ

ْيُت الِعَماَمةَ ، إَِذا لَبِْستََها َصْفَراَء ، وفَعَْلُت منه:  ، أَي َصفراَوين ، يقال الشَّّقِ :  الَهْردِ  فإِن كان محفوظاً بالدال فهو من : َهَرْوُت ، قال:  َهرَّ

َئ ابُن قُتَْيبَة في استدراِكه واشتِقاقه ، قال ابنُ  يُْرَوى بالدَّال وبالذّال ، أَي بين  «َمْهُروَدتَْينِ  بَْينَ »:  في الَحِديث القَول عندنا:   األَنباريّ ، وُخّطِ
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َرتَْيِن ، على ما جاَء في الحديث ، قال َرةُ من الثِّياب:  ُمَمصَّ ال تقول :  التي فيها ُصْفَرةٌ َخِفيفة ، قال أَبو بكر:  ولْم نَسمعه إِاّل فيه ، والُمَمصَّ

ْبُت ، فلو بُنَِي  اةٌ  (8)العََرُب َهَرْوُت الثوَب ، ولكنهم يَقولون َهرَّ  وبعُد فإِن العََرب .(8)على هِذا لِقيل ُمَهرَّ

__________________ 
 ( ومثله يف اللسان والتهذيب.1)
 ابجليم.« اجلردية»:  ( يف القاموس2)
 دهم ابهلاء.وال  وز عن:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب املطبوع3)
 نبت.:  واهلُرداُن واهِلرحداءُ :  ( كذا ابألصر ا ويف اللسان4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 ( ا وذان ابلذا  ا نبت كما يف القاموس.6)
 «.و ا املصبوغتان:  وهي اخل كذا ابللسان والظاهر:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية7)
ّم فاعله« ُمَهر اتا:  هذا لقيرفلو ُثينِّ عل  »:  ( يف التهذيب8) فلو بين عل  هذا لقير مهر اة يف ُكرحُكم :  والعبارة يف اللســـــــان« يف اســـــــم ما مل ُيســـــــَ

 عل  ما مل ُيسّم فاعله.
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ق ة عل  الِعَماَمة ا أَلن الل َغة ا رَِوايٌَة ا  ًة ا فلي  له َأن يَِقي  الشـــــــ   (1)با :  وقولُهال تقو  َهر يحُت ِإال يف الِعَمامة خاصـــــــ 
ُروَدَتاح  َ  َمهح ِ ا ُأِخَذَل من (1)َأي َباح ق َتاح مِّي الشـــ    لإِلصـــالح اهلَرحدِ  شـــُ ا بر  َهرحداً  ا وهو الشـــ    َخطًَب ا أَلن العرب ال ُتســـَ

 ا فالصواب ما قّدمناه. َهرحداً  واإِلفسادَ  (2)ُيَسم وَن اإِلخراَ  
ْدقِ  أَْهَردُ  هوو  ، وقد تقدَّم في َمحلَّه. أَْهَرته ةٌ في، لُغَ  الّشِ

 : ومما يستدرك عليه:  [هرند]

 َمدينة من نواِحي أَصفهاَن ، على ثالثة أَيام.:  ، كَمَرْند َهَرْند

 : ومما يستدرك عليه:  [هزار مرد]

ث وله ُجْزٌء. ِهَزاْرَمْردَ  ، وَمْعنَاه أَْلف رجل ، وهو اسم ، وابن ِهَزاْرَمْردُ  ِريِفينّي ، ُمحّدِ  الصَّ

 : [هرشد]

 : * ومما يستدرك عليه

 العَُجوز ، استدرَكه صاحُب اللسان.:  ، بالكسر وشّد الدال الِهْرَشدَّةُ 

الّصين ، وفيه جزيرةُ َسَرْنِديَب ، وهي آخر جزيرِة الِهْند مما يِلي الَمْشِرق ، فيما بَْحٌر في أَقَصى بالِد الِهْند و:  ، بالفتح َهْرَكْندُ : و [هركند]

 يَزعم بعضهم.

كةً  الَهَسدُ :  [هسد] ج السَُّدوِسيّ  ، ُمَحرَّ  :  ، رواه األَزهرّي عنه ، وأَنشد األََسد لُغَة في:  ، أَهمله الَجوَهِرّي ، وقال الُمَؤّرِ

اِوَي عـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ ا مـــــــــــــُ يـــــــــــــَ عـــــــــــــح اَل تــــــــــــــَ َوايب فـــــــــــــَ  نح جـــــــــــــَ

ز َز     عــــــــــــــَ َك الــــــــــــــتـــــــــــــــ  نــــــــــــــح ادِ ودَعح عــــــــــــــَ هســــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــح  لــــــــــــــِ

  
يَ  ْز لألَْسِد فإِنها ال تَِذلُّ لك ، ومنه ُسّمِ  ولم أَسْمع هذا لغيِره.:  ، بالكسر ، قال األَزهريُّ  ِهَسادٌ  الشَُّجاُع ، ج أَي ال تَتَعَزَّ

 تشدََّد عليه.:  ، وفي التكملة َشدََّد عليه إَِذا:  ، أهمله الجوهريُّ ، وقال ابُن األَعرابيّ  تَْهِكيداً  َغِريمه *عليه الرجلُ  َهكَّدَ :  [هكد]

ُهم. إِذا:  ، أَهمله الجوَهِرّي وصاِحُب اللسان ، وقال الصاغانيُّ  الَوْعُك الناسَ  َهلَدَ :  [هلد]  أََخَذهم َوعمَّ

مّ  الُهُمودُ :  [همد]  َهَمَد يَْهُمد ُهُموداً :  ثَموُد ، قاله الليُث ، وهو َمجاز ، كما في األَساس ، وفي المحكم َهَمَدتْ  كما والَهاَلُك ، الَمْوتُ :  ، بالضَّ

َهَمَدت  ، وقد ُطفُوُء النارِ :  الُهُمودو أَي يَْهِلَك ، «ِمن الُجوع يَْهُمدَ  َحتَّى كاد أَنْ »:  ماَت. وفي حديث ُمْصعَب بن ُعَمْيرٍ :  َهِميدٌ و هاِمدٌ  فهو

 َذَهاُب َحَراَرتِها.:  ُهُموُدَها أَو َذَهبَِت البَتَّةَ فلم يَبِْن لها أَثٌَر. : تَْهُمدُ 

من و َهبَا يَْهبُو ، وهو َهاِب.:  إَِذا ُطِفئت البَتَّةَ ، فإِذا صاَرْت َرَماداً قيل َهَمَدْت ُهُموداً و َخَمَدت الناُر ، إِذا َسَكَن لََهبَُها ،:  وقال األَصمعيّ 

، بفتح  كالَهْمدِ  ، تَْنُظر إِليه فتَحَسبُه َصِحيحاً ، فإِذا َمِسْستَهُ تَنَاثَر ِمن البِلَى ، ِمن ُطوِل الطَّّيِ  وبِاَلهُ ، وهو تَقَطُُّع الثَّْوبِ :  الُهُمودُ :  الَمجاز

دٌ  ، وثِيَابٌ  هاِمدٌ  سكون ، ثَْوبٌ ف  َحياةٌ وال ُعوٌد وال نَْبٌت ، وال فيها:  (3)، وفي بعض النسخ  أَن ال يَكون بها:  في األَْرِض  الُهُمودُ و .ُهمَّ

ة ال نَبَاَت  : هاِمَدةٌ  راٍب. وأَرضٌ أَي َجافَّةً ذاَت تُ  (4) (َوتَ َرى اْْلَْرَض هاِمَدةً )َشَجُر األَْرِض ، أَي بَِلَي وَذَهب.  َهَمدَ و َمَطرٌ  أَصابها ُمْقَشِعرَّ

م ، وقد  .«األَْرِض النَّبَاتَ  (5) َهَواِمدِ  أَْخَرَج ِمنْ »:  القَْحُط ، وهو َمجاٌز ، وفي حديث َعِلّيٍ  أَهمَدَها فيها ، إِاّل اليابِس الُمتَحّطِ

اجأَقاَم ، قال :  في المكانِ  أَْهَمدَ و اإِلقاَمةُ :  اإِلهمادُ و  :  ُرْؤبَة بن العَجَّ

ًا  ـــــــــــــــــَ يِن راضـــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــح ا رَأحت مـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ ادح ل  ابإِل ـــــــــــــــــحَ

َلدح     َ اأَلوح اح وِط بـــــــــــــــــَ رحبـــــــــــــــــُ َ
ر ِز املـــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــالـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ

  
َز ، أَي أُْسِقَط ِريُشه ،:  يقول ، وقال  ةُ السُّْرعَ :  اإِلهماد:  قال ابن سيدهو لّما رأَتْنِي َراِضياً بالُجلُوس ال أَْخُرج وال أَْطلُب ، كالباِزي الذي ُكّرِ

 السُّْرَعة في السَّْيِر ،:  غيره
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__________________ 
 ويف اللسان فكاألصر.« من»:  ( يف التهذيب1)
 اخلر .:  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب2)
 ( وهي عبارة التهذيب واللسان.3)
 .5( سورة ا ج اآية 4)
 .«أخرج به من:  ابللسان أيضاً ا والذي يف النهايةأخرج من كذا :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 .«عليه»بد  « عل »يف القاموس.  (*)
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رَع قا  ر بة:  يف الس ريحِ  َأ حَدَ :  ا يقا  ِضديف  وهو  :  َأسح
  ُ لـــــــــــــــــــَ اَن ِإال  طـــــــــــــــــــَ ا كـــــــــــــــــــَ ادِ مـــــــــــــــــــَ  اإِل ـــــــــــــــــــح

يـــــــــــــــــــــــــــــادِ و     ُرِب اجلـــــــــــــــــــــــــــــِ ر اَن اِبأَلغـــــــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ِن الــــــــــــــــــــــر و اِد  زحَن عــــــــــــــــــــــَ اجــــــــــــــــــــــَ ىت  حتــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــــــَ

اِد     كـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــّرِيِّ وملَح تـــــــــــــــــــَ َز ال اجـــــــــــــــــــُ (1)حتـــــــــــــــــــََ
 

  
:  اإِلهمادو اْنَدفَعُوا. : فيه أَْهَمُدوا ، وقد االْنِدفاُع في الطَّعَامِ :  اإِلهماد:  (2)عن ابن بُُزْرج و الَكْلُب ، أَي أَْحضَر ، أَْهَمدَ  ومن ذلك:  قْلت

ً و ، وهو أَن ال يَْبَرح ، السُّكون السُُّكوت على :  اإِلهمادُ و أَصواتُهم ، أَي َسَكنَْت ، َهَمَدتْ :  السَّْكتَة ، يقال:  الَهْمَدةُ  ، وقالوا التَّْسِكينُ  : أَيضا

 :  ، قال الراعي ما يُْكَره

جِي وَ  َف مـــــــــــــــنح ُدوِن ِذمـــــــــــــــ  ي األَنـــــــــــــــح  ِإيّن أَلمحـــــــــــــــِح

ِة     انـــــــــــَ ي اأَلمـــــــــــَ ُ  الـــــــــــَواهـــــــــــِ نـــــــــــِ َداِإذا الـــــــــــد   (3) َأ ـــــــــــحَ
  

 ، إِذا اْسَودَّت وَعفَنْت ، وهو َمجاز ، وُرَطبَةٌ  َهاِمَدة ، إِذا اْسَودَّْت وبَِليَْت ، وثََمَرةٌ  َهاِمَدة َشَجَرةٌ :  ، يقال الباِلي الُمْسَودُّ الُمتَغَيِّرُ :  الهاِمدُ و

 الهاِمدُ و ٍء.الباِلي من ُكّلِ شيْ :  الهاِمدُ  : باٍل ُمتَلَبٌِّد بعُضه على بعض ، وقيل:  َهاِمدٌ  وَصِقَرةً ، وهو َمجاز. ورَمادٌ إَِذا َصاَرْت قَِشَرةً  هاِمَدة

 .الَهَواِمدُ  القَْحُط ، جْمعه أَْهَمَده ، قد ما ال نَبَاَت به:  ِمن الَمَكانِ  الهامدو ومن الشََّجر ، اليابِس من النَّبَات

من ِحْميََر ، واسمه أَْوَسلَة بن مالك بن َزيد بن أَوَسلَةَ بن ربيعة بن الِخيَار بن مالك بن زيد بن َكهالن  قَبِيلةٌ باليََمنِ  ، بفتح فسكون ، َهْمَدانُ و

بَِكيٍل :  ، والعَِقب من ُجَشم في فَِخَذْيِن لُصْلبِهِ  َهْمَدان نَْوف بن، على لفِظَها ، والعَِقُب منه في ُجَشَم بِن َخيراَن بن  َهْمَدانِيٌّ  بن َسبَأَ ، والنِّْسبَة

د وَحاِشٍد ، فمن بَِكيٍل في َدومان وسوران وَخيران ، ومن حاشد في َسبيع بن َسبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن ُجَشم بن حاشِ 

 ، ولهم بُُطون ُمتَِّسعة باليمن.

يوانِ الماُل الَمكْ :  الَهِميدُ و ، قاله ابُن ُشَمْيل ، أَي بَِما  بالَهِميد أََخَذنَا السَّاِعي:  هاتُوا َصَدقَتَه وقد ذهَب الماُل ، يقال:  ، فيقال تُوُب َعلَْيَك في الّدِ

 َماَت من الغَنَم واإِلبل.

. ماٌء ِلَضبَّةَ :  ، ُمحّركةً  َهَمدٌ و  هكذا أَورده ياقوت في المعجم والصاغانيُّ

 : تدرك عليه* ومما يس

 ، أَي أََماتُوهم. فأَْهَمُدوُهمْ  أَماتَه. وأَتَْوا على قَومٍ :  فاُلٌن األَمر أَْهَمدَ 

ةً ، اسٌم للِمائَِة من اإِلبل:  ، بالكسر ِهْندٌ :  [هند]  :  ، بالتصغير ، قال َجِريرٌ  كُهنَْيَدةَ  خاصَّ

وحا  طــــــــــــَ َدةَ َأعــــــــــــح ــــــــــــح ي ــــــــــــَ نـ ٌة  هــــــــــــُ ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ان ا مثــــــــــــََ ُدوهــــــــــــَ  حتــــــــــــَح

َرفُ     نيف واَل ســــــــــــــــــــــــــَ ُم مــــــــــــَ هــــــــــــِ ائــــــــــــِ طــــــــــــَ ا يف عــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
 :  هي اسٌم لكّل مائٍة من اإِلبل وغيِرَها ، وأَنشَد ِلَسلَمةَ بِن الُخْرُشِب األَنماِريّ :  وقال أَبو ُعبَْيَدة

اَن و  ُر بـــــــــُن ُد ـــــــــحَ َدةَ َنصـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح نــــــــــَ ا  اهلـــــــــُ هـــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــَ

وِّ و     ـــــــــــُ امـــــــــــًا مُث  قـ َا عـــــــــــَ عـــــــــــِ الَ ِتســـــــــــــــــــــــــح انحصـــــــــــــــــــــــــَ  َم فـــــــــــَ

  
:  ، ونصُّ عبارةِ الُمحكمِ  ِلَما فَْوقَها وُدونَها ، أَو للِمائتَْينِ  اسم أَو أَراَد مائَةَ سنٍة ، وهو مجاٌز ،:  وأَنشده الزمخشريُّ ، وَخمسين عاماً. وقال

يَاِدّي ، قالهي المائتاِن ، حكاه :  وقيل هي اسٌم للمائِة ولما ُدَوْينَها ولما فَُوْيقَها ، وقيل :  ولم أَسمعه من غيِره ، قال:  ابُن ِجنِّي عن الّزِ

مائةٌ من اإِلبل ، َمْعِرفَةٌ ال تَْنَصِرف ، :  ُهنَْيَدةُ :  ، مائِتاِن ، ُحِكَي عن ثَْعلٍَب ، ومثلُه في األَساس ، وفي التهذيبِ  الِهْندُ و مائةُ َسنٍَة ،:  الُهنَْيَدةو

 :  م ، وال تُْجَمع ، وال واحَد لها ِمن ِجْنسها ، قال أَبو َوْجَزةَ وال تَْدُخلها األَلف والال

ٌة  لـــــــــــــَ َؤبــــــــــــــ  اٌر مـــــــــــــُ طـــــــــــــَ اٌد وَأخـــــــــــــح يـــــــــــــَ يـــــــــــــهـــــــــــــمح جـــــــــــــِ  فـــــــــــــِ

نح     دَ مـــــــــِ نـــــــــح دَ  هـــــــــِ نـــــــــح لـــــــــَ   هـــــــــِ دِ َوأَزحاَيٌد عـــــــــَ نـــــــــَ  (4) اهلـــــــــِ
  

،  ِهْنَدات ، وإِن شئت جمعته جمع السالمة فقلت ُهنُودٌ  يُْصَرف وال يُْصَرف ، إِن ِشئَت َجَمْعتَه جمع التكسيِر فقلت اسُم امَرأَةٍ :  بالكسر ِهْندو

 : ، وأَنشد ِسيبويِه لجريرٍ  ُهنُودٌ و أَْهنَادٌ و أَْهنُدٌ  ج كذا في الصحاح ، وقال ابُن سيَده

__________________ 
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الشـــــــوط ا واألغرب مجض غرب وهي الدلو الكبرية أي لبعوا االســـــــتقاء  كان اخل قا  يف اللســـــــان : والطل  :ما  »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 1)
 «.ابلدالء حىت رويناه ا ه ابختصار

 خطب.« برزج»( ابألصر 2)
 .89( ديوانه ص 3)
 كذا يف التكملة أيضاً ويف اللسان : وِإرابء.مؤثلة ا وقوله : وأزايد   مؤبلة كذا يف التكملة ا ويف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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َد  عـــــــــــح ـــــــــــَ َك بـ تـــــــــــُ قـــــــــــح لـــــــــــِ دح عـــــــــــَ َد قـــــــــــَ الـــــــــــِ دٍ َأخـــــــــــَ نـــــــــــح  هـــــــــــِ

ُد و     َوالــــــــــــــــــِ يِن اخلــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  يـ ودُ َفشــــــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــُ  اهلــــــــــــــــــُ

  
 :  ، قال َرُجل أَيضاً اسم ِهْندو

َريب  ـــــــــــــح ثـ ـــــــــــــَ ـــــــــــــيـ ُن ال ـــــــــــــح َرين اب كـــــــــــــَ ـــــــــــــح نح أَن مـــــــــــــَ ـــــــــــــِ  ِإيّن ل

اَء و     بــــــــــَ لــــــــــح ُت عــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــَ تـ ــــــــــَ دَ قـ نــــــــــح ي  هــــــــــِ لــــــــــِ مــــــــــَ (1)اجلــــــــــَ
 

  
 من أَسماِء الرجال والنساِء. ِهْند: و وفي التهذيب

 من بَْكِر بن وائٍل. بَْطنٌ :  ِهْندٍ  بنوو

كِزْنِجّيٍ وُزنُوجٍ ، وقوُل َعِدّي  ُهنُودٌ  ، ج ِهْنِديٌّ  والنِّْسبةُ  اسُم بالٍد ،:  ِهْند: و معروف ، قاله ابُن ِسيَده ، وقال غيره ِجيٌل م:  ، بالكسر الِهْندُ و

قاع  :  بن الّرِ

ا  هـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــــــُ ت  أَرحمـــــــــــــــــــــــــــُ  ُرب  اَنٍر بـــــــــــــــــــــــــــِ

ُم     قحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ِدي  تــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــح ارَا اهلـــــــــــــــــــــِ  والـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــَ

  
 :  قال رؤبة األََهانِد يُجمع أَيضاً علىو ، الِهْند إِنما َعنَى العُوَد الطَّيَِّب الذي ِمن بالدِ 

َدا  اشـــــــــــــــــــــــــِ امـــــــــــًا حـــــــــــَ ِد هلـــــــــــَُ نـــــــــــح َد  ِإىَل الســـــــــــــــــــــــــِّ  َأهـــــــــــح

د و     نـــــــــــح اح الســـــــــــــــــــــــــِّ بـــــــــــَ تــــــــــــَ ىت  اســـــــــــــــــــــــــح َداحـــــــــــَ انـــــــــــِ  اأَلهـــــــــــَ

  
 :  ، وبه فَّسر محمُد بن حبيب قوَل ُكثَيِّر الِهْندِ  ِرَجالُ :  ، بالكاف في آخره الَهنَاِدكو

ا و  ٌت كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ َ مـــــــــــــــح ٌم وكـــــــــــــــُ ٌة ُدهـــــــــــــــح َربـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

ادِ     نـــــــــــــَ وَر هـــــــــــــَ وَن الـــــــــــــُوفـــــــــــــُ وفـــــــــــــُ ُم يـــــــــــــُ اطـــــــــــــِ مـــــــــــــَ   ُ طـــــــــــــَ
  

 ولو قيل إِن الَكاَف أَْصٌل وإِن:  ، قال ِهْنِدِكيٌّ و ِهْنِديّ  ويقال رجلٌ :  فظاهُر هَذا القَوِل منه يَْقتَِضي أَن تكون الكاُف زائَِدةً قال:  قال ابن ِجنّي

إِتباعاً للّداِل ، قاله  ويَُضمُّ  بالكسر الُهْنُدَوانِيُّ  والسَّْيفُ  أَْصاَلِن بمنزلِة َسْبٍط وِسبَْطٍر لكان قَْوالً قِويًّا ، كذا في اللسان (2) ِهْنِدِكيٌّ و ِهْنِديٌّ 

:  ، يقال (4) الِهْندِ  َعَملُ  ْهنِيدالتَّ  واألَصل في:  . وفي التهذيبالِهْندِ  ، وهو المطبوع من َحِديد الُمَهنَّد ، وكذلك (3) َمْنُسوٌب إِليهم الزمخشريُّ 

، إِذا  ُهْنُدَوانِيٌّ و ِهْنِديّ و ُمَهنَّدٌ  سيف
 .الِهند ُعِمل ببالد (5)

َر في األَْمرِ  إِذا َهنََّد تَهنِيداً :  عن ابن األَعرابيّ و ً و ، عن أَبي َعمٍرو ، َصاَح ِصياَح البُوَمةِ  إِذا َهنَّدَ و َهنَدَ و ، قَصَّ  الرجُل ، إِذا دَ َهنَّ :  عنه أَيضا

ً  َشتَمَ  ً  إِْنَسانا :  التَّْهنِيدُ و ، َشَحَذه:  السَّْيفَ  َهنَّدَ و ، كّل ذلك عن أَبي عمٍرو. ُشتَِم فَاْحتَملَه وأَْمَسَك عن َشتِْم الشَّاتِمِ  ، إِذا َهنَّدَ و ، َشتْماً قَبِيحا

 :  التَّْشِحيذُ ، قال

ِم  كـــــــــــــَ اٍم  ـــــــــــــُح ّر ُحســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــدِ كـــــــــــــُ نـــــــــــــِ هـــــــــــــح  الـــــــــــــتــــــــــــــ 

ــــــــــــدِ     رِي جــــــــــــح ــــــــــــتــــــــــــ  زِّ وال َد اهلــــــــــــَ نــــــــــــح ُب عــــــــــــِ قحضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ  يـ

  

 ساِلَفَة اهلَاَمِة والل ِديدِ 

 .الِهْندِ  َعَملُ  التَّهنيدِ  واألَصل في:  وقال األَزهريّ 

َر. َكذَّب وال ما:  عن َشتِْمي َهنَّدَ  ما ما َكذََّب ، أَو ، أَي َهنَّدَ  ما َحَمَل عليه ف:  يقالو  تَأَخَّ

ُ  َهنََّدتْهو  : والُمغَاَزلة ، قال أَْوَرثَتْهُ ِعْشقاً بالُمالَطفَةِ :  الَمْرأَة

َن َمنح  نَ يَِعدح ُتَـي َما َهن دح
 وامل

ُجلَ  هنَّْدتُ  : فالنةُ ، أَي تَْيَمتْنِي بالمغاَزلة ، وقال ابُن ُدَرْيد َهنََّدتْنيو فاُلنَةُ بقَْلبِه  َهنََّدتْ :  تَه ، وقال ابُن الُمْستَنِير، إِذا ال يَْنتَه وال َطفْ  تَهنيداً  الرَّ

 إِذا َذَهبَْت به.

م ، ُهْندَوانُ و َجاَن ، عليه ِواَليَةٌ تُْنَسب إِليه كبيرةٌ  نَْهٌر بُِخوِزْستَانَ :  (6) بالضَّ  ع.:  ُهْنُدَوانُ . و(7)بينها وبين أَرَّ
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، وقال ابُن األَثير في  الُهنُود ، أَي باب ُهْنُدَوانَ  ، بفتح الدال وكسِر الراِء ، وهو عالَمةُ اإِلضافة عند الفُْرس ، معناه بابُ  َدِرُهْنُدَوانَ و

يَْت به ألَنه يَنِزل فيها الِغْلَماُن والَجَواِري الَمْجلُوبَةُ ِمن:  األَنساب أبو  اإِلمام الفاضل منها قِديمة ، بَْلخَ َمَحلَّة بِ  للبَْيعِ ، وهو اسم الِهند وإِنما ُسّمِ

الَحنَِفّي ، يقال له أَبو حنيفةَ الصغيُر ، لكثَْرةِ فِْقِهه ، روى عن محمد بن ُعقَْيل  الفَِقيه اْلُهْنُدَوانِيُّ  محمد بن عبد هللا بن محمد بُن ُعمر َجْعفَرٍ 

 سالم بن محّمد البَُخاِرّي ، (8)وعليه تَفَقَّه ، وعنه أَبو إِسحاَق إِبراِهيُم بن  البَْلِخّي ، وأُستاِذه أَبي بكر محمد بن أَبي َسعيٍد الفقيه ،

__________________ 
 ( أراد وهنداً اجلملّي فحذف إحد  ايءي النسب للقافية ا وحذف التنوين من هنداً لسكون وسكون اللالم من اجلملي.1)
 هو ما أثبت.وروايته يف ديوانه ابلرفض ا و « هنادكا»( ابألصر 2)
اهلندواين صــنيعه يقتضــي الضــم فيه ا ويف املنســوب إليه. ونقر امشــي عن ابن األثري الكســر فيهما وإن املة :  قوله»:  ( عل  هامش القاموس3)

 .«يقا  هلا ابب هندوان بكسر اهلاء وضم الدا  ا ه نصر
 هلند ا وحيكم عمر شحذه حىت ال ينبو عن الضريبة.وأصر التهنيد يف السيف أن يطبض ببالد ا:  ( يف التهذيب املطبوع4)
 إذا َسوي وطبض ابهلند.:  ( التهذيب5)
 (.وأ ر ضبطها)ِهنحُدوان بضم الدا  وآخره نون :  ( يف معجم البلدان6)
 ينسب إليه كثري.:  ( معجم البلدان7)
 ابن مسلم بن  مد بن  مد البخاري.:  ( يف اللباب8)
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 .362طاهر بن  مد ا داِدّي ا مات بُبَخاَر  سنة وأَبو عبد   
ياَدةُ ،  مياهُ  يَْنَصبٌّ إِليه يَزعمون أَنه نَْهٌر بِِسِجْستَانَ :  ، بكسر الهاِء وسكون النون وفتح الدال والميم ِهْنَدَمْندُ و أَْلف نَْهٍر ، فال تَْظَهُر فيه الّزِ

أَعظُم أَنهاِر ِسِجْستَاَن نَْهُر ِهْنَدمْنَد ، َمخَرجه ِمن َظْهِر الغَوِر حتى يَْنَصّب :  قال اإِلصطخريّ  النُّْقَصانُ ويَْنَشقُّ منه أَْلُف نَْهٍر فال يَْظَهُر فيه 

ج حتى يَنتهي إِلى بُْست ، ويْمتَّد منها إِلى ناحية  ه َمقَاِسُم الماِء ، ِسِجْستان ، وإِذا انتَهى إِلى َمْرَحلٍَة من ِسِجستاَن تََشعَّبَْت من (1)على َظْهر ُرخَّ

 :  وقال أَبو بَْكٍر الُخَواَرْزِميّ 

ِر  رت  هنــــــــــــــَح اَن شــــــــــــــــــــــــــــَ َدوح دَ غــــــــــــــَ نــــــــــــــح ِد  اهلــــــــــــــِ نــــــــــــــح  مــــــــــــــَ

دِ     ــــــــــــح ن ــــــــــــَ بـ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــح ِذي اِبل اَر  آخــــــــــــِ كــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــُ

  
 هذا النهُر ِمثَاُل البَْحِر العَلَم عند أَهِل الِعْرفَان.:  إِلى آخره ، وفي الناُموس

ثٌ  التّميمّي أَبو السَِّرّي الُكوفِّي ،بن السَِّرّي بن ُمْصعٍب  َهنَّادُ و اٍد ، ُمَحّدِ عن إِحدى  (2)ثِقَةٌ ، ِمن العاشرة مات سنة ثالث وأَربعين  كَحمَّ

 بُن السَِّرّي بن يَْحيَى بن السَِّرّي ، ثِقَةٌ ، من الثانيةَ َعشَرةَ. َهنَّادُ  وتسعين ، وقَِريبه

 :  ، قال أَْعَرابِيُّ  أَعالِمِهنَّ من  ، بهاءٍ  َهنَّاَدةو

نح  ر َ  مـــــــــــــــِ اَدةَ غـــــــــــــــَ نـــــــــــــــ  يـــــــــــــــدُ  هـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ هـــــــــــــــح   الـــــــــــــــتــــــــــــــــ 
ودُ     وحعــــــــــــــــُ َ

ُر املــــــــــــــــ اطــــــــــــــــِ ا والــــــــــــــــبــــــــــــــــَ وُدهــــــــــــــــَ وحعــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــَ

  
 :  ، وألَحِد هذه المواِضع َعنى جِريٌر بقوله (3) َمْوِضعَاِن بالِحيَرةِ  ِهْندَ  َدْيرُ و ة بِِدَمْشَق.:  ِهْندَ  َدْيرُ و

رِ  َديــــــــــــــح َررحُت بــــــــــــــِ ا مــــــــــــــَ مــــــــــــــ  دِ  لــــــــــــــَ نــــــــــــــح يِن  اهلــــــــــــــِ  أَر قــــــــــــــَ

يـــــــــ ِ     َواقـــــــــِ رحٌب اِبلـــــــــنــــــــــ  اِج وضـــــــــــــــــــــــَ وحُت الـــــــــد جـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــَ

  
ْيَرْينِ »:  ويرَوى ا تََذكَّْرُت بالّدِ  .«لمَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 .ُمَهنّدٌ و ِهْنِديٌّ  األََحاِمِس ، إِذا َماَت. نَقله ابُن سيده. ومن أسمائهم ِهْندَ  لَِقيَ 

 بَْطٌن ِمن العََرب. َهنَّادٍ  وبنو

 .ِهْنَداِويّ  بَْطٌن آَخُر يَْنِزلُون البَُحْيَرةَ من ِمْصَر ، يقال لواِحِدِهم الَهنَاِديّ و

. ِهْندٌ و .شاِهُده وتقّدم ، السَّنَةِ  للمائةِ  واسمٌ  ، السالمعليهِحْصٌن بناه ُسليماُن :  ، بالتصغير (4) الُهنَْيَدةو  للمائتين منها ، قاله الزمخشريُّ

ث. ُهنَْيَدةُ و  بن خالٍد الُخَزاِعّي ، ُمَحّدِ

 .وسلموآلهعليههللاصلىبن أَبي َهالَةَ ، َربِيُب النبّيِ  ِهْندُ و

جوُع إِلى الَحقِّ التَّوْ :  الَهْودُ :  [هود] دَ و ، هاَد يَُهوُد َهْوداً  بَةُ والرُّ  : ، مثل حائِك وُحوٍك وباِزٍل وبُْزٍل قال أَعرابيٌّ  ُهودٌ  وقَْومٌ  هائِدٌ  ، فهو تََهوَّ

ِحِه  ُرٌء ِمنح َمدح  َهاِئدُ ِإيّن امح
َعّداه بإِلى ألَن :  ، قال ابُن ِسيده (6)أَي تُْبنَا إِليك ، وهو قوُل ُمَجاِهٍد وسعيِد بن ُجبَْير وإِبراِهيَم  (5) (ِإاّن ُهْدان ِإَلْيكَ ):  وفي التنزيل العزيز

 فيه معنَى َرَجْعنا.

،  (8) َهَودٌ  ُع السَّناِم وقََحَدتُه والَجْمعُ ُمْجتَمَ  (8) الَهَوَدةُ :  ، وقال َشِمرٌ  (7) َهْوَدة َجْمعُ  أَْصُل السَّسنامِ :  ، وقيل األَْسنَِمةُ :  بالتَّْحِريكِ  ، الَهَودُ و

 : وقال

َها   أَنحَضادُ  َهَودٌ ُكوٌم َعَليـح
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 .َهْوَدة وتسكَّن الواو فيقال

مّ  ، الُهودُ و ب بقلب الذاِل داالً ، كما سيأْتي :  ، اسُم قَبِيلٍَة ، وقيل اليَُهودُ :  بالضَّ للمصنّف أَيضاً ، قال ابُن إِنما اسُم هذه القبيلِة يَُهوذ ، فعُّرِ

َوقاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة ِإاّل ):  ، فأَدخلوا األَلف والالَم فيها على إِراَدةِ النََّسب ، قال هللا تعالى اليَهود : وليس هذا بِقَِوّيٍ ، وقالوا:  ِسيَده
اءُ  (9) (َمْن كاَن ُهودًا َأْو َنصارى  ف الياَء الزائدةَ ،، فحذ يَُهوداً  يريد:  قال الفَرَّ

__________________ 
 .«إىل حية»( عن معجم البلدان ا وابألصر 1)
 .243سنة :  ( كذا ويف الكاشف للذهيب2)
 ( و ا دير هند الصغر  بنته هند الصغر  بنت النعمان بن املنذر املعروفة اب رقة ا ودير هند الكرب  بنته هند أم عمرو بن هند.3)
 ُهنَـيحَدة بدون الف والم.:  ( معجم البلدان4)
 .156( سورة األعراف اآية 5)
 وابن عباس.:  ( زيد يف التهذيب6)
 ( هذا ضبرت القاموس ا وضبطت يف الصحاح واللسان ا ابلنص ا ابلتحريك.7)
 ( يف التهذيب بسكون الواو يف الواحد واجلمض.8)
 .111( سورة البقرة اآية 9)
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رَانِينا يـَُهوِداين  ا ويف قراَءة ُأيبٍَّ ا ِإال  َمنح َكانَ  اليَـُهوِديّة ورَجض ِإىل الِفعحر ِمن مَجحعاً  ُهوداً  وقد  وز َأن َ عر:  قا « َأو َنصـــــــــــــح
ّي  اليَـُهوِدّي َيهودٌ  ا مثر حائٍر وعائرٍت من الن وِ  ا واجلمض ُحوٌ  وُعوٌط ا ومجحض هائدٌ  واِحُده جوســــــــــــــِ

َ
ا كما يقا  يف امل

ا  ابليَـُهوِد اليَـُهوِديِّاَ  ا َأي لبُوا ا وأَرادوا َهاُدوا اشـــــتقاقاً ِمن الَيهود يف الَعَجِمّي والَعَريبّ َعَجٌم وَعَرٌب ا ولَُِّيتجَمُوٌس ا و 
ّي وزِنحج.  ولكنهم َحَذُفوا ايَء اإِلضاَفة كما قالوا زجنِح

يه وسلََّم ، َعَربِيٌّ ، ولهذا يَْنَصِرف ، وكذلك كلُّ اسٍم أَعجِمّيٍ ثالثّيٍ فإِنه ُمْنَصِرف ، َمْعُروف ، صلَّى هللا على نبيّنا محّمٍد وعل اسُم نَبِّيٍ  ُهودٌ و

:  هو ابن شارخ بن أَرفخشد بن سام ، وقيل : بن إِرَم بن َساِم بن نُوحٍ ، وفي شْرح القَْسَطالنيّ  (1)قال ابُن هشاٍم وابُن الَكْلبّي ، هو عابِر 

اَك بن  يُْهَدانٍ  َعلى (2) يَهودُ  قد يُْجَمعُ و ِريَاح ، أَقواٌل ،بن عبد هللا بن  هود هو ، بّضم فُسكون ، قال َحسَّان َرِضي هللا عنه يَهجو الّضحَّ

اكِ  أَبو وكان ، قَُرْيَظةَ  بَنِي شأْنِ  في ، عنههللارضيَخِليفَةَ ،  ً  الضَّحَّ  : ُمنِافِقا

َدانَ حتُِب  أَ   اِ َجاِز َوِدينَـُهمح  يـُهح
َدا   .وسلموآلهعليههللاصلىَعْبَد الِحَماِر وال تُِحبُّ ُمَحمَّ

َده تَهِويداً و لَه إِلى ِملَّةِ :  َهوَّ َدانِه ُكلُّ َمْولُوٍد يُولَُد على الِفْطَرةِ حتّى يَكوَن أَبواه»:  في الحديثو : ، قال سيبويهِ  يَُهودَ  َحوَّ ،  «هأَو يُْنَصَرانِ  يَُهّوِ

َمانِه ِدينَ   والنََّصاَرى ويُْدِخالنِه فيه. اليَُهوِديَّة معناه أَنهما يُعَلِّ

َمْخشِرّي. اللِّينُ :  الَهَواَدةُ و ْفُق ، عن الزَّ ِعْنَد أَي ال يَْسُكُن  «َهَواَدةٌ  َواَل تَأُْخذُه في هللاِ »:  بيَن القَْوِم ، وفي الحديث وَما يُْرَجى به الصَّاَلحُ  والّرِ

 َحّدِ هللِا وال يَُحابِي فيه أََحداً.

ْخَصةُ :  الَهَواَدةو :  التَّْهِويدو «.َهَواَدةٌ  فِيك تَأُْخذُه ال َرُجلٍ  إِلى ألَْبعَثَنَّك:  فقالَ  بَِشاِربٍ  أُتِيَ »:  عنههللارضيوالُمَحابَاةُ ، وفي حديث ُعَمَر  الرُّ

اعي، ِلِليِن أَْصَواتَِها  تََجاُوُب الِجنِّ   :  وَضْعِفَها ، قال الرَّ

وَم  اِوُب الــــــــــــبــــــــــــُ ِويــــــــــــدُ  ــــــــــــَُ ِه  هتــــــــــــَح زِيــــــــــــِف بــــــــــــِ  الــــــــــــعــــــــــــَ

وُر     ٌة خـــــــــــُ لـــــــــــ  ٍث جـــــــــــِ يـــــــــــح غـــــــــــَ ن  لـــــــــــِ ا حيـــــــــــَِ مـــــــــــَ (3)كـــــــــــَ
 

  
ْوِت في ِلينٍ :  التَّْهِويد:  قال ابن َجبَلَةَ و دَّةِ. الَهَواَدةُ  ، ومنه أُِخذَ  التَّْرِجيُع بالصَّ ْخَصة ، ألَن األَْخَذ بها أَْليَُن ِمن األَْخذ بالّشِ  بمعنى الرُّ

دٌ  وهو التَّْطريُب واإِلْلَهاءُ :  التَّْهِويدو ٌب.:  ُمَهّوِ  ُمْلٍه ُمَطّرِ

َوْيدُ :  التَّْهِويدو بِيِب ونَْحِوه ، وأَصلُه من الَمْشُي الرُّ  :  وأَنشد الَهَواَدةِ  ، مثل الدَّ

رَا ًا يــــــــــــــــُ ريح يـــــــــــــــِد ســـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ َة اجلـــــــــــــــَ نـــــــــــــــ  ي مـــــــــــــــُ  خـــــــــــــــِ

     َ يــــــــــــــــح ٍم ولــــــــــــــــَ حــــــــــــــــَ ِويــــــــــــــــدِ َذا قــــــــــــــــُ هــــــــــــــــح  اِبلــــــــــــــــتـــــــــــــــــ 

  
 أَي ليس بالسَّْيِر اللَّيِِّن.

َدهو ، إِْسكاُر الشَّرابِ :  التَّْهِويدو ََّرهُ فأَنَاَمه ، وقال األَْخَطل َهوَّ  :  الشََّراُب إِذا فَت

َرًة و  مـــــــــــــح َ  غـــــــــــــَ لـــــــــــــ  وحَم جـــــــــــــِ ينِّ يــــــــــــــَ َض عـــــــــــــَ   (4)َدافـــــــــــــَ
اَء تــــــــــُ وَ     مـــــــــ  رَاَب صـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــيِن الشـــــــــــــــــــــــ  وَِّدانحســـــــــــــــــــــــِ هـــــــــَ ُ

 املـــــــــ

  
ِعيُف اللَّيِّنُ :  التَّْهِويدُ و ْوُت الضَّ دِ و بالفتح ، كالتَّْهَوادِ  ، الفاتُِر ، الصَّ فِيق وفي حديث ِعْمَران  اإِلبطاُء في السَّْيرِ :  التَّْهِويدْ و .التََّهوُّ وهو السَّْير الرَّ

ُدوا فَخَرْجتُم بي فأَْسِرُعوا الَمْشَي وال ُمتّ  إِذا»:  عنههللارضيبِن ُحَصْيٍن  د اليَهودُ  كما تَُهّوِ  .«والنََّصاَرى تَُهّوِ

د ِغنَاءٌ :  ، يقال السُُّكوُن في الَمْنِطقِ  التَّْهِويدُ و  :  قةً ، وقال الراعي يَِصف نا ُمَهّوِ

حـــــــَ   َن اِبلضـــــــــــــــــــــ  عـــــــح مـــــــ  ي َتســـــــــــــــــــــَ ـــــــِ ـــــــالئ ن ال وٌد مـــــــِ  َوخـــــــُ

اِء     نــــــــــــَ ــــــــــــَ  الــــــــــــر َداىَف اِبلــــــــــــغــــــــــــِ رِي وِّدِ قــــــــــــَ هــــــــــــَ
ُ

 (5) املــــــــــــ
  

دَ : و وقال أَبو ماِلكٍ  ُجُل ، إِذا َسَكَن ، َهوَّ دَ وَ  الرَّ  ، إِذا َهوَّ
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__________________ 
 .«ولعله هو ابن عابر. ..»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 .«ويهود  مض»:  يف القاموس( 2)
 والبيت من قصيدة ميدح سعيد بن عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد بن العيص بن أمية.« كما حتن  .. هتواد»وفيه  99( ديوانه ص 3)
 .«غمزة وصماء»( عن الديوان والتهذيب ا وابألصر 4)
وخود الواو أصلية ليست بواو عطف وهو من وخد لد إذا أسرع كذا  قوله :»وهبامش املطبوعة املصرية : « ُيسّمعن»وفيه :  85( ديوانه ص 5)

 «.يف اللسان
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َوادِ و  كالتـ َهو دِ   ا ِإذا اعحَتَمَد عل  الس ريحِ ا َهو دَ و  َغىن  ا  ا ابلفتح. التـ هح
، كما في األَساس ، ويوجد في النسخ كلها المواعدة ،  ُمَهاَوَدةٌ  ، إِذا َواَدَعه ، وبَينهم َهاَوَده هذا هو الصواب ، يقال (1) الُمَواَدَعةُ :  الُمَهاَوَدةُ و

،  الَهَواَدةِ  ، وهذا نَصُّ الصاَغانّي ، وهو َمْقلُوب الُمَواَدَعة ، كل ذلك من والُمَمايَلَةُ والُمعَاَوَدةُ  والُمَهاَونة الُمَصالَحة:  الُمهاَودةُ و وهو تحريف

 ْلح والَمْيُل.وهو الصُّ 

 من العرب. قَبِيلَة اسمُ  أَهودُ و وأَْهَوَن ، أَْوَهدُ  في الجاهِليَّة ، وكذلك يَْوم االثْنينِ  ، اسم ، كأَْحَمدَ  أَْهَودُ و

دَ و دَ و .يَُهوِديًّا كَهادَ  صارَ :  الرُجلُ  تََهوَّ تهم عند الِقراَءة. قال الُمَصنّف في البصائر في َحَركَ  باليهودِ  َمَشى َمْشيًا َرفِيقاً تََشبًُّها:  في َمْشيِه تََهوَّ

ل.:  وهذا يُعَدُّ من األَْضَداِد. قْلت:  بعد ِسيَاق هذه العبارة  وهو َمَحلُّ تأَمُّ

دَ و َل بَِرِحٍم أَو ُحْرَمةٍ  . إِذاتََهوَّ َب بِإِحْ :  ، وهي الُحْرَمةُ والسَّبَُب. وزاد في البصائر الَهَواَدة ، من تََوصَّ  :  َداُهَما ، وأَنشد قول ُزهيروتَقَرَّ

ٍض ملَح أَيحِت فــــــــــــيــــــــــــه  َو  رُبــــــــــــَ ًة  (2)ســــــــــــــــــــــــــِ افــــــــــــَ  خمــــــــــــََ

ٍد و     انــــــــــــــِ نح عــــــــــــــَ قــــــــــــــًا مــــــــــــــِ وِّدِ اَل َرهــــــــــــــَ هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ  مــــــــــــــُ

  
د:  قال ابن سيده:  قلت ب ، وقال َشِمرٌ :  الُمتََهّوِ دُ  : الُمتَقَّرِ لُ :  الُمتََهّوِ  األَعرابّي.قاله ابُن :  إِليه ، قال بَِهواَدةٍ  الُمتََوّصِ

َد تَْهِويداً و  وُمْجتََمعُه ، كما تقَدَّم. السَّنَام ، وهي أَصلُ  الَهَوَدةَ  أََكلَ :  َهوَّ

يقِ :  يَُهوَداو ّدِ ب يَُهوذا ، بذال معجمٍة  يَُهوَدا:  هو بالذال المعجمة. وفي شفاِء الغَليل:  ، قيل السالمعليهما من أَبيه ، أَخو يُوُسَف الّصِ ، ُمعَرَّ

ب بالدال المهملة. ُهودٍ  في قالوا وكذا:  قْلت ، السالمعليهبُن يَعقوَب ، ا  إِن أَصلَه بالذال الُمعجمة ، ثم ُعّرِ

 : * ومما يستدرك عليه

د دُ و التَّْهَوادُ و التَّْهِويدو ، إِذا َرَجع ِمن َخْيٍر إِلى َشّرٍ ، أَو ِمن َشّرٍ إِلى َخْيٍر. هادَ  : التَّْوبَة والعََمُل الصاِلُح ، وعن ابن األَعرابيّ :  التََّهوُّ :  التََّهوُّ

.  اللِّيُن والتََّرفُقُّ

 النَّْوُم.:  التَّْهِويدو

ْمل وِليُن َصْوتِها فيه.:  التَّْهِويدو يح في الرَّ  َهْدَهَدةُ الّرِ

ْلُح.:  الَهَواَدةو  الصُّ

 الُمَراَجعَة.:  اَوَدةالُمهَ و

 الُحْرَمة والسَّبَُب.:  الَهَواَدةُ و

بضبط القلَم  (3)، هكذا بالموّحدة في سائر النسخ. وفي األَساس واللسان بالثاِء المثلّثة  أَفَزَعه وَكَربَه:  َهاداً و يَِهيُده َهْيداً  ءُ الشَّيْ  َهاَدهُ :  [هيد]

 ، أَي َكَربَني. َهاَدنِي َهْيداً :  َكَرثَه الغَمُّ ، إِذا اشتدَّ عليه ، واألُولَى هي األَكثر ، يقال:  ، وقد تَقدَّم

َكه وأَْصلََحه:  هاَده يَِهيُده َهْيداً و  ما:  وقولُهم أَزالَه وَصَرفَه وأَْزَعَجه.:  َهاَدهُ َهْيداً و في الُكّلِ ، ، َكَهيََّده تَْهيِيداً  الَحَرَكةُ ، الَهْيدِ  ، وأَْصلُ  َحرَّ

ُكلُوا َواْشَربُوا »:  ديثذلك ، أَي ما يُْزِعُجني وال أَْكتَِرُث له وال أُباِليه وفي الحَ  يَهيُدني ما:  ذلك ، أَي ما يَْكتَِرُث له وال يُْزِعُجه ، تقول يَِهيُده

ْبُح الَكذَّاُب :  قال ابن األَثير «الطَّاِلُع الُمْصِعدُ  يَِهيَدنَُّكمُ  والَ  وفي  .(4)أَي ال تَْنَزِعُجوا للفَْجِر الُمْستَِطيل فتَْمتَنِعُوا به عن السَُّحوِر ، فإِنه الصُّ

َكنَّه وال  «اآلِخَرةُ  تَِهيَدنَّه اَر في قَْلبِه َسْوَرتَاِن ، فإِذا كانَِت األُولَى ِمْنهما هلل فالما ِمْن أََحٍد َعِمَل هلل َعَمالً إِالَّ س»:  حديث الَحَسن أَي ال تَُحّرِ

كان ابُن «. َكعَْرِش ُموَسىبَْل َعْرٌش :  . فقالِهْدهُ  هللا َرُسولَ  يا:  َمسجده في وسلموآلهعليههللاصلىأَنه قيل للنّبّي »:  وفي الحديث .(5)تُِزيلَنَّه 

 «ِهْدتُه لو لَِقيُت قاتَِل أَبِي في الَحَرِم َما»:  معناه أَْصِلْحه ، فكأَنَّ الَمْعنَى أَنَّه يُْهَدُم ويُْستَأْنَُف بِناُؤهُ ويُْصلَح. وفي حديث ابِن ُعَمر:  ُعيَْينَةَ يقول

ْكتُه وال أَْزَعْجتُه. وما َكه. كذا َهاَده ، يُِريد ما َحرَّ  وكذا ، أَي ما َحرَّ

__________________ 
 .«املواعدة»:  ( يف القاموس1)
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 .«مل أيت فيها»( يف التهذيب واللسان 2)
 هادين هيداً أي كرثين.»:  أفزعه وكربه كالقاموس. ويف التهذيب:  ( كذا ا ويف اللسان3)
 الكاذب.:  ( يف النهاية4)
إنك تريد :  إذا صــــــحت نيته يف أو  ما يريد األمر من الرب فعرض له الشــــــيطان فقا :  يقو :  التكملةقا  يف »:  ( هبامش املطبوعة املصــــــرية5)

إنك :  إذا أل  الشــــــــيطان وأنت تصــــــــلي ا فقا :  هبذا الرايء فال مينعنه ذلك من األمر الذي قد تقدمت فيه نيته ا وهذا تشــــــــبيه اب ديث اآخر
 .«ترائي فزدها طوالً 



4620 

 

ُجلَ  َهادَ و  ال:  ، قاله يَْعقُوُب في اإِلصالح ، يقال إِالَّ بَِحْرِف َجْحدٍ  بِيَِهيدُ  ال يُْنَطقُ :  وقيل ِء وَصَرفهَ عنه ،عن الشيْ  َزَجَرهُ :  َهاداً و َهْيَدا الرَّ

 هذا عن َرأْيِك ، أَي ال يُِزيلَنَّك. يَِهيَدنَّكَ 

ًّ على الَكْسرِ  َهادِ و ِهيدِ  ، وكذلك َهادٌ و بالكسر ِهيدٌ و بفتح فسكون َهْيدٌ و  :  واْستِْحثَاثها ، وأَنشد أَبو َعمرو َزْجٌر لإِلبِلِ :  ، كالهما َمبنِيا

ا و  اَنهـــــــــــــــــــَ َدوح دح حـــــــــــــــــــَ دٍ قـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح اَل  هبـــــــــــــــــــَِ  َوهـــــــــــــــــــَ

اَل     اَر عـــــــــــَ ا صـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ لـــــــــــَ فـــــــــــَ َر  َأســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ  حـــــــــــىت  تـ

  
ُجلَ  َمالََك ، إِذا اْستَْفَهُموا َهْيدَ :  والعََرُب تقول:  في التهذيبو يا هذا َمالََك ، وبهذه اللُّغَِة رَوى األَْصَمِعيُّ قَْوُل تأَبََّط :  كما تَقُولُ  عن َشأْنهِ  الرَّ

 :  َشّراً 

دَ اَي  ـــــــــــح ي ـــــــــــرَاِ   هـــــــــــَ وحٍ  َوِإي نح شـــــــــــــــــــــــــَ َك مـــــــــــِ ـــــــــــَ ال  مـــــــــــَ

ر ا ِ و     َواِ  طـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  اأَلهـــــــــــــح ٍف عـــــــــــــَ يـــــــــــــح رِّ طـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
جائزاِن ، وقال  َهْيدَ و ِهيدَ  : َمالََك. وقال َشِمرٌ  َهْيدَ  َمالَك ، ولَِقيتُه فما قال لي َهْيدَ  لَِقيَه فقاَل له:  يقال:  يَاِعيُد َمالََك. وقال اللِّْحيَانيُّ :  ويروى

أَْمُرك.  َما لََك. أَي ما َهْيدَ :  َحَكى لي ِعيسى بُن ُعَمرَ :  وقال األَصمعيُّ :  ما أِلَْصَحابِك. قال َهْيدَ  ما أَصَحابُك ويا َهْيدَ  يقال يا:  الكسائيُّ 

مالََك ، فنصبوا ، وذلك أَن يَُمرَّ بالرُجِل  َهْيدَ  ما قَاَل لَهْ :  تقول:  َما لََك. ونقل األَزهريُّ عن أَبي زيٍد قالوا َهْيدَ  ويقال لو َشتَْمتَنِي ما قُْلتُ 

الُّ فال يَعُوُجه وال يَْلتَِفُت إِليه. وَمرَّ بَِعيٌر فما قَاَل له  ، وأَنشد لَكْعِب بن ُزَهْير (2)الْداَل ِحَكايَةً عن أَعرابِّيٍ  (1)َمالََك ، فَجرَّ  َهْيدِ :  البَعيُر الضَّ

 : 

ا ُت هلــــــــــََ ــــــــــح ل قــــــــــُ ــــــــــَ رًا ل كــــــــــح ــــــــــِ تح ب ــــــــــَ ا آَذن وح َأهنــــــــــ َ ــــــــــَ  :  ل

دِ اَي     يـــــــــح ا هـــــــــَ فـــــــــَ تح َنصـــــــــــــــــــــــَ وح آَذنـــــــــَ ِك َأوح لـــــــــَ الـــــــــَ  مـــــــــَ

  
ْيَداَن ، أَي الَهْيَدانَ  يُْعِطي فاُلنٌ و  ، قالَه يُونس. َمْن َعَرف َومن لْم يَْعِرف يُْعِطي والزَّ

 :  ، قال ابُن َهْرَمةَ  َهادٌ  وال َهْيدٌ  ، أَي ما يُقَال لَهُ  َهادٌ  وال َهْيدٌ  َمْعنَى قَْوِلِهم ال:  ، وقيل ، أَي َحَرَكةٌ  َهادٌ و َهْيدٌ  ما لهو

ًة  عـــــــــَ ـــــــــِ ائ اُ  طـــــــــَ ـــــــــَ ن ُه اأَلعـــــــــح ـــــــــَ تح ل امـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَ تـ  مُث  اســـــــــــــــــــــــح

اُ  لــــــــــــه     قــــــــــــَ ا يـــــــــــــُ مــــــــــــَ دٌ هــــــــــــَ فــــــــــــَ ادُ وال  يــــــــــــح (3)هــــــــــــَ
 

  
ك وال يُْمنَع من شيْ  َهادٌ  وال َهْيدٌ  معنى ما يُقَال له:  وقيل ُجَل ، ِهْدتُ :  ٍء وال يُْزَجر عنه ، تقول، أَي ال يَُحرَّ  ، عن يعقوب. َهيَّْدتُهو الرَّ

 في السَّْيِر ، كالتَّْهِويد. اإِلْسَراعُ :  التَّْهيِيدُ و

 فيه ِحْصٌن لبني ُزبَْيٍد باليََمِن. َجبَلٌ :  ، كَصبُوِر ، كذا ُضبِط في نُْسَختنا ، ومنهم من َضبََطه كتَنُّورٍ  َهيُودٌ و

ِل ، قيل أَيَّاُم ُموتَاٍن كانَْت في الَجاِهليَّةِ :  ، بفتح فسكون َهْيدٍ  أَيَّامُ و ً :  في الدَّْهِر األَوَّ َكَره الِعْمَرانِّي في أَْسَماِء هكذا ذَ :  مات فيها اثْنَا َعَشَر أَْلفا

 الُمْضَطِرُب. ءُ الشيْ ـ :  ِذْكُر الفَتْح ُمستَْدَركٌ ـ  ، بالفَتْحِ  الَهْيدُ و وال أَْدِري ما معناه.:  األَماِكن ، قال ياقُوت

، وهي التي يُقَال لها الَمضاِجُع ، لبنِي أَبي  لَى الَمْضَجعِ بأَعْ  (4)َرْدَهة :  وفي بعض النسخـ  َوْهَدةٌ ـ :  ِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَْدَركٌ ـ  ، بالفتح َهْيَدةُ و

 :  بكِر بن ِكاَلٍب. قالَْت لَْيلَى األَْخيَِليَّةُ 

َوىل   رحٍب تــــــــــــــــــــَ نح َأيب حـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــــَ  ختـــــــــــــــــــََ

َدةَ     يــــــــــــح اِ   هبــــــــــــَِ تــــــــــــَ َر الــــــــــــقــــــــــــِ ٌ  قــــــــــــبــــــــــــح ابــــــــــــِ (5)قــــــــــــَ
 

  
ما ِهي حتى  َهْيَدةَ  لم يَِقْف ُعلماُؤنا على:  قال« (6)الَمقَاتِل »َهْضبَةٌ في بالِد بَنِي ُعقَْيل. ونقل ياقُوت عن أَبي ُعبَْيَدة في :  وفي ُمعجم البكريّ 

ْت لَْيلَى بِقَْبِره فَعَقََرْت بَِعيَر َزْوِجَها على  (7) َهْيَدةَ  بِْنتَا:  جاَء الَحَسُن فأَْخبََرهم أَنه َمْوِضٌع قُِتَل فيه تَْوبَةُ. وُهَما َهْضبَتَاِن ، يقال لهما ، وَمرَّ

 :  قَْبِره وقالت

رِمـــــــــاً  قـــــــــح َة مـــــــــُ بـــــــــَ وح ـــــــــَ اِب تـ لـــــــــَ  أَنحصـــــــــــــــــــــــَ رحُت عـــــــــَ  عـــــــــقـــــــــَ

هح     رحُه أَقــــــــــــــــارِبــــــــــــــــُ َتضــــــــــــــــــــــــــــــِ َدَة ِإذح ملَح حتــــــــــــــــَح يــــــــــــــــح  هبــــــــــــــــَِ

  
 : * ومما يستدرك عليه
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__________________ 
  رِّ.:  ( يف التهذيب1)
 األعرايب. ابن:  ( التهذيب2)
هيد وال هاد ا مبنيا :  هيد وال هاد  ا مضبوطان ابلرفض يف اللسان. وتعقبه ابن بري أبن صواب إنشاده:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)

 .«عل  الكسر ا وذكر أو  القصيدة ا انظر اللسان
 ( ومثلها يف معجم البلدان والتكملة.4)
 تعين قاب  بن عبد  .« فوىّل »:  ( يف معجم البلدان5)
 َمقاتر الُفرسان.:  ( اله6)
 .«بنت َهيحَذة»:  ويف شعر توبة الها« بنت هند»:  اهلضبة الجي قتر فيها توبة الها:  ( كذا ابألصر ومعجم البلدان ا ويف معجم ما استعجم7)
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َر وال َكذََّب. وقد ذُِكر ذلك ف َهيَّدَ  َما  .َهيَّدَ و ي النُّون ألَنهما لُغَتَاِن َهنَّدَ َعْن َشتِْمي ، أَي ما تَأَخَّ

 ثَقيٌل َجبَاٌن كِهَداٍن.:  َهْيَدانٌ  ورجل

الَكثِيُر :  الَهْيدُ و
 : ، عن ثعلٍب ، َوأَْنَشد (1)

َدابَ  َهيحداً أََذاَ  أَمح أُعحِطيَت   َأهح
ُل الُحَداِء ، وذلك أَّن الَحاِدَي إَِذا أَراَد الُحَداَء قال الِهيدُ و َما ِلي ال أََزاُل أَْسَمُع الليَل » : َحديُث َزْينَبَ ، ثم َزِجَل بَِصْوتِِه ، ومنه ِهيدْ  ، ِهيدْ :  أَوَّ

ْحمن بن َعْوفٍ :  قيل ؟ِهيْد ِهيدْ  أَْجَمعَ   : ِرُب قالالُمْضطَ :  الَهْيدُ و .«هذه ِعيٌر ِلعَْبِد الرَّ

 (2)َهيحَداَب  َهيحداً أََذاَ  أَم يـُعحِطيَك 
 فصل الياءِ 

 مع الدال املهملة
 وهي خاتَِمة الباِب ، لم يذكر منه الجوهريُّ وال صاِحُب اللساِن شيئاً.

اِعيَةَ ، قْلت نَبَاٌت َزْرُعهُ كالشَِّعيِر َمْسَمنَةٌ ِلْلَمالِ  ، أَهمله الجَماَعةُ ، وهو األَْيبَدُ :  [يبد] تقدَّم في أَ ب د أَن هذا النباَت اسُمه :  ، أَي يُْسِمُن الرَّ

ْل. األَْيبَدو أَبِيد كأَِمير ، وهكذا ضبَطه األَزهريُّ وغيُره من األَئّمة ،  هنا تَْصِحيٌف ال معنى الستداركه ، فتأَمَّ

 ، وسيأْتي في المعتّل ما يتعَلَُّق به. لُغَةٌ في اليَِد الُمَخفَّفَةِ  ، بالتشديد ، أَهمله الجماَعةُ هنا ، وهي دُّ اليَ :  [يدد]

 جدُّ ال وهو ، السالمعليه، أَهمله الجوهريُّ وصاحُب اللساِن ، وهو ابُن َمهالئيَل بِن قَْينَاَن بِن أَنوش بن ِشيَث بِن آدَم  ، بالفَتْح يَْردُ :  [يرد]

، ومعناه ضاِبٌط ، هكذا في اإلنجيل ، قاله  اليَردْ و ، يَاْرد:  فيه يقال وقد ، وسلموآلهعليههللاصلىْربعوَن لسيَّدنا رسوِل هللِا واألَ  الخاُمس

. وقال الصاغانيّ   نُوخ.إِن اسمه أُخْ :  ، وقال غيره وسلموآلهعليههللاصلىأَبو إِْدِريَس النَّبِّيِ  وهو:  البرماويُّ

 ِشيَراَز وُخَراَسانَ  ، بين (3) َكنَّةُ  يقال لها وقََصبَتُه من أَعماِل فاِرَس ، إِقليمٌ  ، بالفتح ، أَهمله الجوهريُّ وصاحُب اللسان ، وهو يَْزدُ :  [يزد]

َطة بين نَْيَساْبوَر وِشيَراَز وأَصفهاَن.:  ، بينها وبين ِشيَراَز َسبعُوَن فَْرَسخاً ، وفي التكملة  َمِدينَةٌ ُمتََوّسِ

ثِيَن َجَماَعةٌ  اليَْزِديُّونَ و د بن أَحمَد بن َجْعفَرٍ  (4)، منهم أَبو الحسين  من الُمَحّدِ د بن نجْ  اليَْزِديّ  محمَّ  عبد الواحد (5)م بن ، وأَبو عبد هللا محمَّ

ًّ ، وَحدَّث بها في َصفر سنةَ  اليَْزِديّ  بباب الَمَراتِب عن أَبي العاَلِء ِغياِث بن ُمَحّمد العُقَْيِلّي ، سمع منه  560، األَخير قَِدَم بغداَد حاجا

ْيِدّي ، والحافظ أَبو بَكٍر  بن  (6) [عبد العزيز]البَاقداِرّي ، وأَبو محمد  (6) [محمد بن أبي غالب]الشَِّريُف أَبو الحسن علّي بن أَحمد الزَّ

 األَخضر ، ثم عاد إِلى بَلَده ، وكان آِخر العهِد به.

 أُْخَرى. أَي مدينة د اسم:  ، كما في المْعَجِم وُكتُِب األَنساب يَْزُدود ، هكذا في النُّسخ ، والصواب بتكرار الدال في آِخره ، يَْزُدووَ 

ّيِ  ة:  (7) يَْزَدابَادُ و  .يَْزد على َطِريق أَْبَهَر ، ومعناه ِعَماَرة بالرَّ

 وذُِكر األَقواُل فيه. في ن د د ، أَهمله الجماَعةُ هنا ، وهو اسم موضٍع ، وقد ذُِكر يَْنَددُ :  [يندد]

قُْرَب َعَزاَز ، وكانت فيها امرأَةٌ تَْزُعم أَن الَوْحَي يأتِيَها ، وكان أَبوَها  ة بَِحلَبَ :  ، أَهمله الجوَهِريُّ ، وهي ، بالقَاف ، كصاِحب يَاقِد:  [يقد]

 :  بن ِسنَاٍن الَخفَاِجّي يَُخاِطبه (8)قال محمد ـ  وَحّقِ بِْنتِي النَّبِيَّةِ :  يُؤِمن بها ويقول في أَْيَمانِه

ِد  ِد الـــــــــــَواحـــــــــــِ بـــــــــــح َن عـــــــــــَ َب اَي ابـــــــــــح نـــــــــــَ اِة َزيــــــــــــح يـــــــــــَ َ  حبـــــــــــِ

رِّ و     ٍة يف حبــــــــــــــــــَ ِّ كــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ  دِ  نــــــــــــــــــَ  اَيقــــــــــــــــــِ

  

ٍن  ُن بــــــــُن ُ َســــــــــــــــــــــِّ َدَ  َروحشــــــــــــــــــــــَ نــــــــح اَر عــــــــِ ا صــــــــــــــــــــــَ  مــــــــَ

دِ     اهـــــــــِ َدَ  شـــــــــــــــــــــــَ وُ  الـــــــــنـــــــــاُس َأعـــــــــح قـــــــــُ ا يــــــــــَ يـــــــــمـــــــــَ  فـــــــــِ

  
 كذا في المعجم لياقُوت.



4623 

 

 : * ومما يستدرك عليه

 قرية بإِفِريِقيةَ.:  يَُكوَده:  [يكد]

__________________ 
 الكبري.:  ( يف اللسان1)
 :  مادة هدب( متامه يف 2)

 أرأيــــــــــــــــت أن أعــــــــــــــــطــــــــــــــــيــــــــــــــــت هنــــــــــــــــدًا كــــــــــــــــعــــــــــــــــثــــــــــــــــبــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــدابأ    ـــــــــــــــــدا هـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــطـــــــــــــــــي  ذا  أم ي

  

 َكَثه.:   ( يف معجم البلدان3)
 ( يف معجم البلدان أبو ا سن.4)
 ابن جنم بن  مد بن عبد الواحد.:  ( معجم البلدان5)
 ( زايدة عن معجم البلدان.6)
 يف معجم البلدان.« يـَزحَداابذ( »7)
 عبد   بن  مد بن سنان.:  معجم البلدان( يف 8)
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 اَبُب الّذال
ثَِويَِّة ، هي والثاُء المثلّثة والظاء الُمَشالة في َحيٍِّز واِحٍد. قلت [الذَّال] ولذا أُْبِدلَت من الُمثلَّثة في تَلَْعَذم :  الُمْعَجَمة ِمن الُحُروف المْجهورة واللِّ

 وسيأْتي في محلّه. (1) (َفَشرِّْد ِِبِمْ ):  أُْبِدلْت أَيضاً من الداِل الُمْهَملة في قوله تعالى : الرُجُل إِذا تَلَْعثَم. وقالوا

 (فصل اهلمزة)
 مع الذال املعجمة

 ، وقد تَقدَّم. (2)بُلَْيَدةٌ باألَْنَدلُس. هكذا ضبطه الذهنيُّ وابُن رافع وغيُرُهما ، والُمَصنِّف َذكَره بالدَّاِل الُمْهَملَة :  َكقُبََّرة أُبََّذةُ  *:  [أ بذ]

ء. وقال شيْ َحْوُز ال : األَْخذُ :  ِخالف العََطاِء ، وهو أَيضاً التَّنَاوُل ، كما في الصحاح والمصباح واألَساس ، وقال بعُضهم:  األَْخذ:  [أخذ]

، بالكسر ، االْسُم ،  اإِلْخذُ و تناَولَه.:  أَخَذه يَأُْخذُه أَْخذاً  هو في األَْصِل بمعنَى القَْهِر والغَلَبِة ، واشتََهر في اإِلهالِك واالستِئصاِل.:  آخرون

ا اْجتََمعَْت َهمزتاِن ، وَكثَُر :  وهما تخفيفاً ، وقال ابُن ِسيَده، إِاّل أَنهم استَثْقَلُوا الهمزتين فَحَذفُ  اْوُخذْ  ، وأَْصلُه ُخذْ  : وإِذا أَمْرَت قُلتَ  فلَمَّ

، وكذلك  اْؤُخذْ  : فقيل:  األَْصلِ استعماُل الَكلمِة ، ُحِذفَت الهمَزةُ األَْصِليَّةُ ، فََزاَل الساِكُن ، فاْستُْغنَِي عن الَهْمَزةِ الَزائَِدةِ ، وقد جاء على 

، وأَنشد الَجْوَهِريُّ  األَْخذ ، تَْفعَاٌل من كالتَّأَْخاذِ  بِالِخَطاِم ، بَِمْعنًى ، ُخذْ و الِخَطاَم ، ُخذِ :  َكل وأََمَر وأَْشبَاٍه ذلك ، ويقالالقوُل في األَْمِر من أَ 

 لألَْعَشى

َرًة  كــــــــــــــــــح دٍّ عـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــَ وَدنح لـــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــَ

ِر و    ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــل اذُ َدجلَُ ال حح  َ حخــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ن (3)املــــــــــــــــِ
 

  
يَرةُ :  األَْخذُ و ،  اإِليقاُع بالشَّْخِص :  األَْخذُ  من الَمجازِ و ، أَي ِسيَرتَهم ، وسيأْتي قريباً ، أََخَذ أَْخَذُهمْ  َذَهَب بنو فاُلٍن وَمنْ :  والَهْدُي ، يقال الّسِ

ً و واألَصُل بمعنَى القَْهِر والغَلَبَِة ، كما تقدََّم. ُعقُوبَةٌ بِال :  الُمَؤاَخَذةُ و استِئَصاٌل ،:  األَْخذُ  : ، وقيل العُقُوبَةُ :  األَْخذُ :  من الَمجاز أَيضا

َوَأَخْذُُتْ )األَّول بمعنَى القَبُول.  : في القُْرآِن على َخْمَسِة أَْوُجهٍ  األَْخذُ  قد َوَرد:  استئصاٍل ، وأَْجَمُع من ذلك ِعبَاَرةُ الُمصنِّف في البَصائر
 أَي قَبِْلتم. (4) (َعلى ذِلُكْم ِإْصِري

 أَي اْحبِس. (5) (َفُخْذ َأَحَدان َمكانَهُ )الثاني ، بمعنى الَحْبس 

 أَي َعَذابه. (6) (وََكذِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإذا َأَخَذ اْلُقرى َوِهَي ظاِلَمة  ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيم  َشِديد  )الثالث بمعنى العَذاِب والعُقُوبة 

 أَي يَقتلوه. (7) ( ُكلُّ ُأمَّة  ِبَرُسوهلِِْم لَِيْأُخُذوهُ َومَهَّتْ )الرابِع بمعنى القَتْل 

__________________ 
 .57( سورة األنفا  اآية 1)
 (.أُبّدة)( انظر معجم البلدان 2)
 :  والذي يف شعر األعشي:  قا  ابن بري:  ليعودن اخل قا  يف اللسان:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)

 كـــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــدن ملـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدٍّ عـــــــــــــــــــــ

 دجل الـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــر و خـــــــــــــــــــــــــاذ املـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــح   

  

 .«رجض فالن إىل عكره ا أي إىل ما كان عليه ا انظر بقيته فيه»:  أي عطفها ا يقا 

 .81( سورة ا  عمران اآية 4)
 .78( سورة يوسف اآية 5)
 .102( سورة هود اآية 6)
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 .5( سورة غافر اآية 7)
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 .(1) (فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدَُتُوُهْم َوُخُذوُهمْ )الخامس بمعنى األَْسِر 

ال ََتُْخُذُه ِسَنة  )الَماَل ، وتَاَرةً بالقَْهِر ، نحو قوله تعالى  أَخْذنَا:  ِء وتَْحِصيلُه ، وذلك تَاَرةً يكون بالتَّنَاُوِل. كقوِلكواألَْصل فيه َحْوُز الشيْ 
 ا ه. (2) (َوال نَ ْوم  

 إَِذا َخيَف به َمَرٌض. ، يفعلون ذلك َعلى َجْنِب البَِعيرِ  ، أَي َعالمة ِسَمةٌ :  بالَكْسرِ  ، ْخذُ اإلِ و

تَْينِ  ، أُُخذٌ  بِعَْينِه:  ، كَكتِفٍ  أَِخذٌ  َرُجلٌ :  يقالو َمدُ :  ، وهو بَضمَّ ، بالكسر فيهما ،  إِخاَذةٍ و إَِخاذٍ  الغُْدَراُن ، َجْمع هي األُُخذُ و ، أَِخذٌ  والِقيَاس الرَّ

ٍد »:  ناِدٌر ، وفي َحديث َمسروِق بِن األَْجَدع قال آَخاذٌ  َواِحٌد ، والجْمع اإِلخاذُ :  كِكتَاب وُكتُب ، وقيل ما َشبَّْهُت بأَصحاِب ُمحمَّ

اِكَب ، وتَْكِفي اإِلَخاَذةُ  ، تَْكِفي (3) اإِلَخاذَ  إِالّ  وسلموآلهعليههللاصلى اِكبَْين وتكِفي اَذةُ اإِلخَ  الرَّ  هو:  وقال أَبو ُعبَْيدٍ  «الِفئاَم ِمن الناِس  اإِلَخاَذةُ  الرَّ

ا:  ، وقاله أَيضاً أَبو َعْمرو ، وزاد أُُخذٌ  ، بغيِر َهاٍء ، وهو ُمْجتََمُع الماِء َشبِيهٌ بالغَِديِر ، وَجمعُه اإِلخاذُ   ، بالهاِء ، فإِنها األَْرضُ  اإِلَخاَذةُ  وأَمَّ

ً  اإِلخاَذةِ  جمعُ  اإِلخاذُ :  الرُجُل فيَحوُزها لنْفِسه ، وقيل ُخذهايَأْ  ال َجْمعاً ،  لإِلخاَذةِ  ، وهو َمْصنٌَع للماِء يَُجتِمع فيه ، واألَْولَى أَن يكون ِجْنسا

اجِ في ِصفَِة الغَْيثِ  . وَذَهب الُمصنِّف إِلى ما ِإَخاذٍ  َجْمعُ  أُُخذُ و ، إَِخاَذةٍ  جْمعُ  إَِخاذٌ :  قال أَبو َعْدنَان «اإِلَخاذُ  واْمتأَلَتِ »:  وفي َحِديث الَحجَّ

 إَِخاَذاتٌ  وكانَْت فِيها»:  وفي حديث أَبي موسى .(5) إِْخذٍ  ، بهاٍء وبغير هاٍء ، جمع اإِلخاذُ و اإِلخاَذة:  ، فإِنه قال (4)َذَهَب إِليه أَبو ُعبَْيٍد 

 .إِخاَذةٌ  ماَء السماِء فتَْحبُِسه على الشَّاِربَة ، الواِحدةُ  تَأُْخذُ  الغُْدَراُن التي:  اإِلخاَذاتُ  : قال ابُن األَثيرِ  «أَْمَسَكِت الَماَء فنَفََع هللاُ بها الناسَ 

إِنَّه :  أَْكثََر ِمن اللبَن حتَّى فََسَد بَطنُه وبَِشَم واتََّخَم ، وعن أَبي َزْيدٍ :  أَِخذٌ  فهو أَِخَذ ياَخذُ أََخذاً  وقد تَُخَمةُ الفَِصيِل من اللَّبَنِ :  بالتَّْحِريك ، األََخذُ و

ْبَحاِن  األَِخيذِ  ألَْكَذُب ِمنَ   .(6)الصَّ

اِء أَنه قال ْبَحاِن  األَِخذِ  ِمنَ :  وُرِوَي عن الفَرَّ أَو  ُجنُوُن البَِعيرِ  : األََخذُ و من اللَّبَِن ، اتُِّخذَ  هو الفَصيُل الذي:  ، بال ياِء ، قال أَبو زيدٍ  (6)الصَّ

َمدُ :  (7) األََخذُ و مثُل الُجنُوِن يَْعتِريه وكذلك الشَّاةُ. أََخَذه : أَِخذٌ  فهو أَِخَذ أََخذاً  ِشْبهُ الُجنوِن ، وقد عن ابِن  ، وهذا أََخذاً  َعْينُه أَِخَذت وقد الرَّ

يدِ   ، كما َعرفت. فِْعلُهما ، كفَِرحَ  مؤلّف كتِاب الفُُروق ، الّسِ

ْحرِ  العَْيَن ونَْحَوَها تأُْخذُ  ُرْقيَةٌ :  بالضمّ  األُْخَذةُ و بَاَط والعَْقَد ،  كالّسِ يِه الّرِ تَْحبِس بها السَّواِحُر أَزواَجُهنَّ عن غيِرهّن من النساِء ، والعّاَمة تَُسّمِ

 عَلنه.وكان نساُء الجاهليّة يَفْ 

ذٌ  وَرُجلٌ  ذُ :  وفي أُْخَرىـ  أُقَيِّد َجَملي:  جاَءت امرأَةٌ إِلى عائَِشةَ رضي هللاُ َعنها فقالَت»:  َمْحبُوٌس ، وفي الحديث:  عن النساءِ  ُمَؤخَّ  أَُؤّخِ

نَْت ، فأَمرْت بإِْخَراِجها:  قالتـ  َجَمِلي  .«نَعْم ، فلم تَْفُطْن لها حتى فُّطِ

 ، فلذلك أَِذنَْت لها فيه. اعنههللارضيعن َزْوِجها ولم تَعلم عائشةُ  َكنَْت بالَجَملِ 

ْحِر ،:  التأَِخيذُ و ذُ  َخَرَزةٌ  هي أو أَن تَحتاَل المرأَةُ بِِحيٍَل في َمْنعِ َزْوِجها عن ِجماع َغْيِرَها ، وذلك نَْوٌع من الّسِ جاَل ، وقد بها يَُؤخَّ  النساُء الّرِ

َذتْه ذُه]الساحرةُ  أَخَّ َرقَتْه ، وقالْت أُْخُت ُصْبحٍ العاِدّيِ تَبِكي أَخاَها ُصْبحاً ، وقد قَتلَه رجٌل ِسيَق إِليه على َسِريٍر ، :  آَخَذتْهو تأْخيذاً  (8) [تَُؤّخِ

َعْنك الراكَب والساعَي والماشَي والقاعَد والقائَم ، ولم آُخْد عنك  أََخْذتُ »الراِكَب عنه القائَم والقاِعَد والساِعَي والماشَي و أََخَذتْ  ألَنها كانَتْ 

 :  وفي ُصْبحٍ هذا يَقول لَبِيدٌ « النائمَ 

ِه و  يــــــــــلــــــــــِ لــــــــــِ َواَد خــــــــــَ ٌح ســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــح دح رََأ  صــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــَ  لــــــــــَ

رِ     مـــــــــــَ حـــــــــــح ِه واملـــــــــــِ فـــــــــــِ يـــــــــــح ِم ســـــــــــــــــــــــــَ ائـــــــــــِ َ قـــــــــــَ اح ا بـــــــــــَ  مـــــــــــَ

  
 يُْرَوى أَنَّ األََسَد بقََر بَْطنَه وهو َحيٌّ فنََظر إِلى َسَواِد َكبِِده. كذا في اللسان.َعنَى بَِخِليله َكبَِده ، ألَنه 

ر قولُه تعالى  أُِخذَ  ، وقد األَِسيرُ  وهو األَِخيذُ  منهو معناه  (9) (فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدَُتُوُهْم َوُخُذوُهمْ )فاُلٌن إِذا أُِسَر ، وبه فُّسِ

 أَعلم ائِْسُروهم. وهللا

__________________ 
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 .5( سورة التوبة اآية 1)
 .255( سورة البقرة اآية 2)
 وجدهتم كاإلخاذ.ف وسلموآلهعليههللاصلىجالست أصحاب رسو    :  ( ا ديث وارد هبذا النص يف التهذيب واللسان ا ويف النهاية3)
 أبو عبيدة.:  ( التهذيب واللسان4)
 َصَنُض املاِء.:  واإلخذ:  ضبطت عن التهذيب ا وزيد فيه( 5)
 الذي شرب الصبوح.:  وما أثبت عن جممض ا والصبحان« الصيحان»( يف األصر 6)
 ( ضبطت عل  أهنا عطف عل  الجي قبلها ا وضبطت يف اللسان بضم اهلمزة واخلاء.7)
 ( زايدة عن التهذيب.8)
 .5( سورة التوبة اآية 9)



4629 

 

ً  األَِخيذُ و اءُ  الشَّْيُخ الغَِريبُ :  أَيضا ، فَيَْستَِدلُّونَه على قَْوِمه ، فهو يَْكِذبُهم  (1)أَعداُؤه  يأُْخذُه الَجْيِش ، وهو الذي أَِخيذُ  أَْكَذُب من:  ، وقال الفرَّ

ُ :  األَِخيَذةُ و بُِجْهِده.  .، أَي َخْيَر آِسر «آِخذٍ  ُكْن َخْيرَ »:  تُْسبَى ، وفي الحديث:  المرأَة

وتُْحيِيها ،  تَتَِّخذهاو أَْرٌض تَُحوُزَها ِلنَْفِسكَ :  في قول أَبي عمٍرو اإِلَخاذةُ و ، وهي ثِقَافُها ، َمْقبُِض الَحَجفَةِ :  ، َكِكتَابةٍ  اإِلَخاَذةُ :  في النواِدرو

ْيعَةُ :  وفي قول غيره ً  اإِلخاَذةُ و ، بال هاٍء ، كاإِلخاذِ  اإِلنساُن لنْفِسه ، يتَِّخذها هي الضَّ  أَْرٌض يُعِطيَكها اإِلَماُم ليَسُت ِمْلكاً آِلَخَر.:  أَيضا

َمنُ  أََخذَ  ما:  على فاعل ِمن اإِلبلِ  اآلِخذُ و نُّ  ، نقله الصاغانيّ  أََواِخذُ  ، والجمع فيه الّسِ :  من اللَّبَنِ  اآلِخذو ، نقله الصاَغانيُّ أَيضاً ، أَو الّسِ

ما جاَء فَعَُل فهو فاِعٌل :  ، فيُْستَدرك على الجوهرّي حيث قال َحُمضَ :  أُُخوَذةً  اللبَُن ، كَكُرَم ، أَُخذَ  قدو اإِلنساَن عند ُشْربِه. ْخِذهألَ  ، القَاِرصُ 

ْذتُه تَأِْخيذاً و إِالَّ َحُمض اللبُن فهو حاِمٌض وِفْعٌل آَخُر ،  كذلك. اتَخْذتُه:  أَخَّ

 منها. تُْؤَخذُ  ، أَي َمواِضعُها التي يُِدَهاَمَصا:  الطَّْيرِ  مآِخذُ و

ً  أُُخذٌ  الذي به .الُمْستَأِْخذُ و َمِد ، وهو أَيضا  :  ، كَكِتف ، قال أَبو ذَُؤيب كاألَِخذِ  أَو غيِره ، َوَجعٍ  َرَمٍد أَو الُمَطأِْطُئ َرأَْسه ِمنْ  من الرَّ

ُه  رِفـــــــــُ طــــــــــح ِه ومــــــــــَ يــــــــــح نـــــــــــَ يـــــــــــح عــــــــــَ وَب بــــــــــِ يــــــــــُ ي الــــــــــغــــــــــُ رحمــــــــــِ  يـــــــــــَ

َف     ا َكســــــــــــــــــَ مـــــــَ ٍ  كــــَ غــــح ذُ مــــُ بحخـــــــِ تـــــــَ ســــــــــــــــــح
ُ
ُد  امل (2)الــــر مـــــــِ

 

  
ومن  ، إِذا أَصبََح ُمْستَِكيناً ، ُمْستَأِْخذاً و لَمرِضه ُمْؤتَِخذاً  أَصبََح فالنٌ :  يقال:  ، قال أَبو َعمرو كالُمْؤتَِخذِ  الُمْستَِكيُن الَخاِضُع ،:  المستأْخذو

 .يُْؤَخذَ  الذي احتاَج إِلى أَنْ  الطَِّويلُ  : ِمن الشَّعَرِ  الُمستَأِْخذُ :  الَمجاز

، أَي بالواو بدل الهمزة ، ونسبََها  َواَخَذه وال تَقُلْ  (3) (َوَلْو يُؤاِخُذ هللاُ الّناَس ِبا َكَسُبوا)قال هللا تعالى :  به أََخَذه:  ُمَؤاَخَذةً  بَِذْنبِه آَخَذهو

ِة ، وفي الِمْصبَاح ، وتُْبَدُل واواً في لُغَة اليََمِن ،  آِخذْ  ، واألَْمُر منه موأَخذةً  ، بالمّدِ ، آَخَذهو ، (4) [عليه]عاقَبَه :  بَِذْنبِه أَخَذه:  غيُره للعامَّ

 ، فكيف تُْنَكُر أَو يُْنَهى عنها.، وقُرئ بها في الُمتََواتِر  َواَخَذه ُمواَخَذةً :  فيقال

ً  أََخذَ  ، أَي ، بهمزتين ائْتََخذُوا:  يُقَالُ و ُكلٌّ منهم على  فأََخذَ  ، وذلك إِذا تَصاَرعوا يَأْتَِخذوَن ائْتِخاذاً  القَْومُ  ائْتَخذَ :  ، وفي اللسان بَعُضهم بَْعضا

ة ، وقيََّدها بالِقتَال ، وزاد في المصباح أَنه تُلَيَُّن وتُْدَغم ونسب:  يَْعتَِقلُه بها ، قال شيخنا (5) أُْخَذةً  ُمَصاِرِعه  كما سيأْتي. (6)ها الجوهريُّ للعامَّ

 :  ُكلَّ ليلٍة في َمْنِزٍل منها ، قال يأُْخذُ  ، ألَن القَمرَ  َمنَاِزُل القََمرِ  : األَْخذِ  ونُُجومُ 

وُم وَ  وتح جنــــــــــــــــُُ ذِ َأخــــــــــــــــح ًة  اأَلخــــــــــــــــح  ِإال  أَِنضــــــــــــــــــــــــــــــ 

رِي    ثـــــــــــح ا يــــــــــــُ ُرهـــــــــــَ اطـــــــــــِ َ  قـــــــــــَ يـــــــــــح ٍر لـــــــــــَ َة  ـــــــــــَح  أَِنضـــــــــــــــــــــــــ 

  
،  التي يَُرَمى بها ُمْستَِرقُو السَّمعِ  هي األَْخذِ  نُُجومُ  أَو كلَّ يوٍم في نَْوٍء ، تَأْخذُ  ألَنها األَْخذِ  إِنما قيل لها نُُجومُ :  وهي نُجوُم األَْنَواِء ، وقيل

ُل أَصحُّ ، وفي   ُمْستِرق السَّْمعِ.:  (7)بعض األُصول العتيقِة واألَوَّ

، أَي ما يَِليَها وما هو في نَاحيَتَِها ،  أََخَذ إِْخَذَها ، وَوِلَي فالٌن َمكَّةَ وما أََخَذ إِْخَذه ، وذهب الِحَجاَز وما أََخَذ إِْخَذه أَتى الِعَراَق وما:  ويقال

يَرةِ ، وال تَقُلْ  يَأُْخذْ  ، بالكسر ، أَي لم أََخذ إِْخَذه اِم ومااستُْعِمل فاُلٌن على الش:  وحَكى أَبو َعمٍرو ، وقال  أَْخَذه ما َوَجب عليه ِمن ُحْسن الّسِ

اءُ  يت ، وفي الوجهاِن عن ابن ال ، بكسِر الهمزةِ وفَتْحها وَرْفع الذاِل ونَْصبَِها أََخَذ ِإْخَذُهمْ  وَذَهبُوا وَمنْ  ما َواالهُ وكان في ناِحيَتِه.:  الفرَّ ّكِ ّسِ

ون الذاَل ، وإِن شئَت فتْحَت األَِلَف وَضمْمَت الذَّالَ :  اللسان  أََخَذ أَْخذُهم َذَهب بنو فاُلٍن وَمنْ :  (8)في الصحاح ـ و يَْكِسُروَن األَلَف ويَُضمُّ

نقلُت من َخّط صاحِب :  ، وقال التّْدُمِرّي في َشْرحِ الفصيح ويُْكَسر بفتح الهمزة إِْخذُهُ إِْخذُهم َمنْ و بكسر الهمزة إِْخذُهمو برفع الذال ،

، بكسر الهمزةِ وفتحها وضمها ، مع َضّمِ الذاِل في األَحوال الثالثِة.  أُْخذُةو أَْخذُهو أََخَذ إِْخذُه استُْعِمل فاُلٌن على الشاِم وما:  يقال:  الواعي

، يفتحون األَلف وينصبون الذال ، وحَكى هذا أَيضاً  أَْخَذهم:  قوٌم يقولون:   في اإِلصالح وقالوزاد يَعقُوبُ :  وقال اللَّْبِلّي في َشْرح الفصيح

 : يونُس في نواِدِره فقال

__________________ 
 العدو.:  ( التهذيب1)
بفتح اخلاء والذا  وامليم يف :  يي ويرو  املستبخذ الرمد بفتح اخلاء وضم الدا . وضبرت يف املقا:  ( شرح أشعار اهلذليا للسكري ا وهبامشه2)

 الرمد.



4630 

 

 .45( سورة فاطر اآية 3)
 ( زايدة عن املصباح.4)
 .«مصارعته أخذه»( عن اللسان ا وابألصر 5)
وهذا ما « وأدغموامث لينوا اهلمزة :  وعبارة املصباح« أهنا تلا وتدغم»قوله تلا وتدغم ا لعله »:  وهبامش املطبوعة املصرية« تليا»( ابألصر 6)

 أثبتناه.
 مسرت  السمض من الشياطا.:  ( ومثلها يف التهذيب وفيه7)
 ( انظر العبارة يف الصحاح.8)
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َذهم ما:  َأهُر اِ جاز يقولون َذهم:  ا ومتيمٌ  َأَخَذ ِإخح َهم ا ومن قا ـ  َأي َمنح َسارَ  َأخح ُذهم ومن:  َسريح  َأي وَمنح  َأَخَذ ِإخح
ُذهم ِذان لو ُكنحَت من ا : والعرب تقو  وِسريهََتُم وخَتَل َ  خِبَالئِقِهمــــــــــــــ  َأَخَذه ِإخح َت ِ خح ا بكسر األَلف ا َأي خبالئِقنا  أَلخذح

يَِنا ا وقولُه ا أَنشده ابُن اأَلعرايبّ  ِلَنا وَهدح  :  وزِيِّنا وَشكح
ا  نـــــــــــ  ُم مـــــــــــِ تـــــــــــُ ـــــــــــح نـ وح كـــــــــــُ لـــــــــــَ ـــــــــــَ انَ فـ ذح مح  َأخـــــــــــَ ذِكـــــــــــُ   أبَِخـــــــــــح

ــــــــوَ     رِ ل ــــــــِ اف َر ســــــــــــــــــــــَ فــــــــَ اُد َأســــــــــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــَ ا اأَلجح هــــــــَ ــــــــ  نـ  كــــــــِ

  
ّم ، وهي بُعَْيدَ  ، النارِ  أُْخَذةَ  بَاِدْر بَِزْنِدكَ  يقالو ، أي أَْدَرْكنَا إِبِلَكم فرَدْدنَاَها عليُكْم ، لم يَقل ذلك غيُره ، أََخْذنا بأَْخِذكم:  فسََّره فقال  (1) بالضَّ

ً  فالنٌ  اْستََخذَ  أَن بعض العرب يقول:  ، نقله الصاغانّي ، وحكى الُمبّرد  ساعٍة يُْقتََدُح فِيَهاَصاَلةِ الَمْغِرب ، يَْزُعُمون أَنها َشرُّ  :  ، يريد أَْرضا

ين في قوِلهم ِستٌّ ، ويجوز أَن يكون أَراد استَْفعََل  اتََّخَذها فحذَف  ذ يَتَْخذتَخِ  ِمن، فيُْبِدل من إِْحَدى التاَءْيِن ِسيناً ، كما أَبدلوا التاَء مكاَن الّسِ

 إِحدى التاَءْيِن تخفيفاً ، كما قالوا َظْلُت ِمن َظِلْلُت.

 : * ومما يستدرك عليه

 .فأُِخذَ  ءٍ ما اْغتُِصَب ِمن َشيْ :  األَِخيَذةُ 

 فاُلٌن بَِذْنبِه ، إِذا ُحبَِس. أُِخذَ و

ا يُِريد أَْن يَْفعَله ، كأَنَّك أَْمَسْكَت على يَِده. وفي الحديث أََخْذتُ و ، فقال ابُن  (2)، أَي َمنَاِزلَهم  أََخذُوا أََخَذاتِِهم قد:  على يَِد فاُلٍن ، إَِذا َمنَْعتَه عمَّ

 هو بفتح الهمزةِ والخاِء.:  األَثير

ا َكثُر االستعماُل على لفِظ االفتعاِل تََوهَُّموا أَنَّ  األَْخذِ  افتعَاٌل من االتَِّخاذُ و  التاَء أَْصليَّةٌ ، إِاّل أَنه أُْدِغم بعد تَْليِيِن الهمَزةِ وإِْبَداِل التاِء ، ثم لمَّ

 .اتََّخْذتُ  ُهم ، َسَواٌء ، أَيعليهم يَداً ، وِعْندَ  اْستََخْذتُ :  . وقال ابُن ُشَمْيلٍ تَِخَذ يَتَْخذُ  فبَنَْوا ِمْنهُ فَِعَل يَْفعَُل ، قالوا

 يَْفعَُل كذا ، أَي َجعََل ، وهي عند ِسيبويِه من األَفعاِل التي ال يُوَضُع اسُم الفاِعِل في َمْوِضع الِفْعل الذي هو َخبَُرَها. أَخذو

 بََدأَ.:  في كَذا أََخذَ و

 َكَسْبتُه.:  ماالً  تَِخْذتُ :  وقال الليثَ 

اذٌ  وما أَْنَت ِإالَّ :  ما أَقُوُل وَدْع َعْنَك الشَّكَّ والِمَراَء. وفي األَساس ُخذْ  ، أَي َعْنكَ  ُخذْ :  وقَولُهمْ  َء َحِريصاً عليه ثم الشيْ  يَأُْخذُ  لمن:  نَبَّاذٌ  أَخَّ

 يَْنبِذُه َسِريعاً.

ْبيَةُ.:  ، كالُجْرَعةِ  األُْخَذةُ و  الزُّ

 .إَِخاذٌ و أُْخذٌ  كَهْيئَِة الَحْوِض ، والَجْمعُ ما َحفَْرتَه :  اإِلْخَذةُ و ، اإِلْخذَ و

صليُّ وتاُء االفتعال فأُْدِغَما ، وهذا قوٌل َحَسٌن ، لكِن األَْكثَُرون  تَِخَذ يَتَْخذُ  ِمن اتََّخذ:  قال المصنّف في البصائر : فائدة ، اجتمع فيه التاُء االَّ

بهمزتين ، على قياِس  ائْتََخذَ  وال يَْخلُو هذا من َخلٍَل ، ألَنه لو كان كذلك لقالوا في ماضيه، وأَن الكلمةَ مهموَزةٌ.  األَْخذِ  على أَّن أَصله من

 ائْتََمر وائْتََمَن.

وهو في القرآِن يُعَدَّى إِلى مفعوليِن ويُْجَرى ُمْجَرى الَجْعِل ،  االتِّخاذُ : و ِء وتَْحِصيلُه ، ثم قالوالتَّْخِذ واحٌد ، وهو َحْوُز الشيْ  األَْخذِ  وَمْعنَى

 على ثالثةَ عشَر َوْجهاً. فراِجْعهُ.

اءُ  : تَكميلٌ  ت هذه القراَءةُ عن ابِن عبَّاٍس ، وبها قَرأَ أَبو :  قال أَبو منصور (3)َعلَْيِه أَْجراً  لَتَِخْذتَ  لَْو ِشئْتَ :  قََرأَ ُمَجاِهدٌ :  قال الفَرَّ وَصحَّ

اُء ، ومن قََرأَ  (4)وكذلك هو َمْكتُوٌب في اإِلمام :  َعلَْيه أَْجراً ، قال تََخْذتَ لَ  : عمِرو بُن العالِء ، وقرأَ أَبو َزْيدٍ  ،  (اَلختََّْذتَ )، وبه يَْقَرأُ القُرَّ

تَاِن فُصيَِّرْت إِحداُهَما ياًء فقد أَْدَغَم التاَء في اليَاِء ، فاجتَمَع َهْمزَ  (اَلختََّْذتَ )َمن قََرأَ :  باألَلف وفتح الخاِء فإِنه يَُخاِلف الِكتَاَب. وقال الليثُ 

 وأُْدِغَمت كراَهةَ التقائِهما.



4632 

 

 :  بدٌل من هاِء َهذَّ ، قال أَذَّ  ، وزعم ابُن ُدريٍد أَن همزة القَْطعُ :  األَذُّ :  [أذذ]

ُؤذ   َرِة َأي   يــــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــــــــــح  أَذِّ اِبلشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ذِ     لـــــــــــــــــــح ٍة وفـــــــــــــــــــِ بحنـــــــــــــــــــَ ٍض ومـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــَ نح قـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــِ

  
ين:  ، يقال القَطَّاعُ :  ، كَصبُور األَذُوذُ و  قاِطعَةٌ.:  َكَهذُوذٍ  ، بال هاءٍ  أَذُوذٌ  وَشْفَرةٌ  أَذُوذٌ  ِسّكِ

ماِن ، وهو اسمٌ  تَُدلُّ َعلَى الماضي ، بالكسر ، كلمة إِذْ   إِذو قام زيٌد ، إِذْ  ِجئْتُك:  ، تقول َمْبنِيٌّ َعلى السُُّكوِن ، وَحقُّه إَِضافَتُه إِلى ُجْملَةٍ  من الزَّ

نَْت ، قال أَبو ذَُؤيب إِذو قائٌم ، زيدٌ   : زيٌد يَقُوُم ، فإِذا لم تَُضْف نُّوِ

__________________ 
 بعد.:  ( يف التكملة1)
 أي نزلوا منازهلم.:  ( يف النهاية2)
 .77( سورة الكهف اآية 3)
 .عنههللارضي( اإلمام هو مصحف عثمان 4)
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رٍو  مـــــــــــــح َك أُم  عـــــــــــــَ اَلبـــــــــــــِ نح طـــــــــــــِ َك عـــــــــــــَ تـــــــــــــُ ـــــــــــــح يـ  هنـــــــــــــََ

َت     ٍة وأَنــــــــــــــح يــــــــــــــَ افــــــــــــــِ عــــــــــــــَ يــــــــــــــحُ  ِإذٍ بــــــــــــــِ حــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  يَْومئٍذ.:  حينئٍذ ، كمال تقول:  أَراد مِن الماضي ، وحينئٍِذ تكون َظْرفاً غاِلبا  (1) أَْخَرَجهُ  إِذْ  فَقَْد نََصَرهُ هللاُ :  ، كقوله تعالى وتَُكوُن اْسماً للزَّ

 اْنتَبََذتْ  إِذِ  َواْذُكْر فِي اْلِكتاِب َمْريَمَ :  ، كقوله تعالى بََدالً من المفعول تكونو ، (2) ُكْنتُْم قَِليالً  إِذْ  اْذُكُرواوَ  : ، كقوله تعالى  بهَمْفعُوالً  وتكون

مثل  ُمَضافاً إِليها اسُم زماٍن صاِلٌح لالْستِغناِء عنه تكونو ُمفعول اْذُكر. بََدل اشتماٍل من َمريمَ  إِذْ :  قالوا (3) (ِمْن َأْهِلها َمكاانً َشْرِقيًّا)

 .(4) َهَدْيتَنا إِذْ  بَْعدَ :  لالستغناِء عنه ، كقوله تعالى غيُر صالحٍ  اسم زمان أَو ولَْيلَتَئذٍ  يَْوَمئذٍ :  قولهم

مِن الُمْستَْقبَلِ و ُث أَْخباَرهايَْوَمئٍِذ تُحَ :  كقوله تعالى تكون اْسماً للزَّ  .(5) ّدِ

يَْفَزعوَن يوَم القيامِة ، قال  إِذ معناه (6) (َوَلْو َترى ِإْذ َفزُِعوا):  للمستقبل ، وإَِذا للماضي ، قال تعالى إِذْ  العرُب تََضع:  وفي التهذيب

اءُ   .(7) (ِإَذا السَّماُء اْنَشقَّتْ ):  كقوله تعالى« إِذا» إِنما جاَز ذلك ألَنّه كالَواِجب ، إِذ كان ال يَُشكُّ في َمِجيئه ، والوجه فيه:  الفَرَّ

 في هللارحمهطاَوْلُت أَبا َعِلّيٍ  : وقال ابُن ِجنِّي (8) (أَنَُّكْم يف اْلَعذاِب ُمْشرَتُِكونَ ) َظلَْمتُمْ  إِذْ  َولَْن يَْنفَعَُكُم اْليَْومَ :  كقوله تعالى للتَّْعِليلِ  تكونو

ْنيَا الدارَ  تَِلي اآلِخَرةُ  الدارُ  كانت لما أَنَّه اليَدِ  في ِمْنه بََردَ  ما أَْكثَرَ  فكانَ  ، بَْدءٍ  على َعْوداً  وراَجْعتُهُ  هذا َما ، إِنما هي هذه فهذه بَْينَهُ  فَاصلَ  ال الدُّ

ْنيَا ، فلذلك أُْجِرَي اليَْوُم وهو ِلآلِخَرةِ ُمْجَرى َوْقِت الظُّْلِم ، و وَوْقُت الظُّْلِم  (ِإْذ ظََلْمُتمْ )هو قوله ، صار ما يَقَُع في اآلِخرة كأَنَّه واقٌِع في الدُّ

ِإْذ » ٍء ، فيَصير ما قَالَهُ أَبو َعِلّيٍ إِلى أَنَّه كأَنَّه أَْبَدلَغْيَر ُمتَعَلِّق بشيْ  (ِإْذ ظََلْمُتمْ ) إِنما كاَن في الدُّنيا ، فإِن لم تَْفعَل هذا وتَْرتَِكْبه بَِقيَ 
ْومَ )من  (ظََلْمُتمْ   أَو كرره عليه ، كذا في اللسان. (اْلي َ

 :  كقول ، الشاعر للُمفَاَجأَِة ، وهي الَواقِعَةُ بعَد بَْينَا َوبَْينََما قد تكونو

ِه  اح  بـــــــــــــِ ًا َوارحضـــــــــــــــــــــــــــَ ريح ِدِر َ  خـــــــــــــَ قـــــــــــــح تــــــــــــــَ  اســـــــــــــــــــــــــــح

ُر     ا الـــــــُعســـــــــــــــــــــح مـــــــَ نـــــــَ ـــــــح يـ ـــــــَ بـ ـــــــَ رُي  ِإذح فـ اســـــــــــــــــــــِ يـــــــَ (9)َداَرتح مـــــــَ
 

  
لَُها  :  وهو من قصيدة أَوَّ

ُروُر  غـــــــــــــح اَء مـــــــــــــَ نح َألـــــــــــــحَ ك مـــــــــــــِ ُب ِإنـــــــــــــ  لـــــــــــــح  اَي قــــــــــــــَ

ريُ     ذحكـــــــــِ وحَم تـــــــــَ َك الـــــــــيــــــــــَ نـــــــــح عـــــــــَ فـــــــــَ نــــــــــح رح يــــــــــَ رح وهـــــــــَ اذحكـــــــــُ  فـــــــــَ

  
 وُشُروحه ، فراِجْعها. (10)ْغنى اللبيِب َمبسوٌط في مُ « إِذ»وتفصيل مباحث 

اُج واختاره أَبو َحيَّان ، َمَكانٍ  ظرف أَو ، كما ذهَب إِليه المبرد ، َظْرُف َزَمانٍ  إِذ ، أَي لفظ َهْل ُهوَ و جَّ أَو َحْرٌف بمعنى  ، كما ذهَب إِليه الزَّ

ٌد ، أَي زائِدٌ  ، كما ذهب إِليه ابُن بَّرّي واختاره ابُن مالك ، الُمفَاَجأَةِ  ِضّي ، أَو َحْرٌف ُمَؤّكِ  أَْقَوالٌ  ، كما ذهب إِليه ابُن يَعيش وماَل إِليه الرَّ

ِت ، فراِجْعَها. وفي البصائِر واللسانِ   تقول« َما»اّل أَنه ال يَُجاَزى به إاِلَّ َمَع وهو من ُحروِف الَجَزاِء إِ  : أَربعةٌ َمْبُسوطة بأَِدلَّتَِها في الُمَطوالَّ

 إِْن تَأْتِنِي َوْقتاً آتَِك.:  َما تَأْتِني آتَِك ، كما تقول إِذْ : 

 :  وسلموآلهعليههللاصلىقال العبَّاُس بُن ِمْرداٍس يَمَدح النّبيَّ 

ي  َومـــــــــنح َمشـــــــــــــــــــــــَ   طـــــــــِ
َ
َب املـــــــــ نح رَكـــــــــِ ريحَ مـــــــــَ  اَي خـــــــــَ

َاِب إِ     ـــــــــــــــرت  وحَ  ال ـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ ُ فـ ـــــــــــــــح د  األَنـ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  َذا تـ

  

َد   َض اهلـــــــــُ ـــــــــِ ب ـــــــــ  وُت َوات اغـــــــــُ ـــــــــطـــــــــ  َم ال ـــــــــَ ل َك َأســـــــــــــــــــــــح ـــــــــِ  ب

ِدسُ وَ     نـــــــــــح اَلُم ا ـــــــــــِ ا الـــــــــــظـــــــــــ  نـــــــــــ  لـــــــــــَ  عـــــــــــَ َك اجنـــــــــــحَ  بـــــــــــِ

  

هُ  ِإذح  رح لـــــــَ قـــــــُ وِ  فــــــــَ لـــــــَ  الـــــــر ســـــــــــــــــــــُ َت عـــــــَ يـــــــح ا أَتــــــــَ  :  مـــــــَ

ــــــــــِ ُ     ل جــــــــــح
َ

َبن  املــــــــــ مــــــــــَ َك ِإَذا اطــــــــــح ــــــــــح ي ــــــــــَ ل ا عــــــــــَ قــــــــــن  حــــــــــَ
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َوِإْذ قاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإيّنِ جاِعل  يف اْْلَْرِض ):  عزوجلَكاَن َكَذا ، وقوله  إِذْ  ظْرٌف ِلما َمَضى ِمن الزماِن ، تقول إِذ:  وفي المحكم
 هنا زائدةٌ ، إِذْ :  قال أَبو عبيدة (11) (َخِليَفةً 

__________________ 
 .40( سورة التوبة اآية 1)
 .87اآية ( سورة األعراف 2)
 .16( سورة مرمي اآية 3)
 .8( سورة ا  عمران اآية 4)
 .4( سورة الزلزلة اآية 5)
 .51( سورة سبب اآية 6)
 .1( سورة االنشقا  اآية 7)
 .39( سورة الزخرف اآية 8)
 ريث بن جبلة ونويفض بن لقيرت وينســـــــب  305/  2وهو من قصـــــــيدة هلا قصـــــــة انظر عيون األخبار  158/  2( البيت يف كتاب ســـــــيبويه 9)

 الفقعسي وعتري بن لبيد العذري.
 وما بعدها. 111دار الفكر ا ص ـ  ( انظر مغين اللبيب طبعة بريوت10)
 .30( سورة البقرة اآية 11)

 وبع  املعربا يقو  يف ذلك إنه:  قا  ابن هشام يف مغين اللبيب
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َحا  يحَدَة ا أَلن الُقرحآَن الَعزيَز يَنَبِغي َأن ال يـَُتَكل َم فيه ِإال  ِبَغاَيِة حَتَّرِي اَ  ِّ اهذا ِإقحَداٌم من َأيب :  قا  أَبو ِإســــــــــــــح  ِإذو  ُعبَـ
َهم ا فكبَن ه  ِإذ َمعناها الوقحُت ا وهي اسم ا فكيف تكون َلغحواً وَمعناه الَوقحُت ا واُ ج ة يف َأن    تعاىل َخَل  الناَس وَغريح

 ا َأي يف ذلك الوقحِت. كما يف اللسان. (ِإْذ قاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإيّنِ جاِعل  يف اْْلَْرِض َخِليَفةً )ُء َخلحِقكم ابِتَدا:  قا 
اَغانِيُّ  األََزاذُ :  [أزذ] ب ، قال ابُن ِجنِّي ، نَْوٌع من التَّْمرِ  هو:  ، كَسحاٍب ، أهمله الجوهِريُّ ، وقال الصَّ وقد جاَء عنهم في  ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

 الشعر.

 يـَغحِرُس فيها الز اَذ واأَلعحرَافَا
 .األََزاذَ  وأَحسبه يَعنِي به

، قَْريَةٌ بِدَمْشق ، يَْرِوي عن َعْمِرو البَِكاِلّي :  ، وَمْقَراءُ  (1)الَمْقَرائِّي  أََزاذ ابنُ :  وفي كتاب الثِّقات البن ِحبَّان ، بالتَّْحِريك. أََزذَ  َجابُِر بنُ و

ه عنه ،  كالهما من تابعي الشاِم. : ، وقال الحافظ ، من ُرَواةِ الَحِديث أََزذَ  وأُمُّ بَْكٍر بنتُ  روى َصْفَواُن بُن بَكَّاٍر عن أُّمِ

 : [أسبذ]

 : * ومما يستدرك عليه

:  أَْسبَذْ :  ، وكذا ذَكره الرَشاِطّي ، وقال ابن الَكلبيّ  (3)بالفتح ، وهي نِسبة ُملوِك ُعَماَن بالبَْحَريِن ، فاِرسيَّة معناه ُعبَّاُد الفََرِس  (2) األَْسبَِذينَ 

 وسيأْتي في سبذ.:  أْْسبَذ اسُم َرُجٍل بالفارسية. قلت:  قَْريَةٌ بَهَجَر كانوا يَْنِزلُونها. وقال الُخشنيّ 

 اسٌم أَعجِميٌّ ، وسيأْتي أَيضاً.:  إِْصبَْهبَذُ :  وفي التهذيب في الخماسي:  [بذأصبه]

 : واستدرك شيخنا هنا

ثين ، قال (4)، بالكسر  إِْستَرابَاذ:  [إستراباذ] ويجوز أَن :  ، مدينة بين َساِرية وُجْرَجان ، ولها تاريٌخ ، وقد نُِسب إِليها جماَعةٌ من الُمَحّدِ

 : لفصلِ يكون من هذا ا

 ، بالضّم ، بناًء على أََصالة األَلف ، وهو الرئيس. األُستاذُ :  [أستذ]

 .340وهو لقب أَبي محّمد عبد هللا بن محّمد بن يعقوب البَُخاِرّي السيذُمونِّي ، توفِّي سنة :  قْلت

 فصل الباءِ 
 املوّحَدة مع الذال املعجمة

ً  بَذَّ :  ، والعرُب تقول بَاذٌّ  َسبَقهم وَغلَبَهم ، وكلُّ غالبٍ  : يَبُذُّهم بَذًّا القَْومَ  بَذَّ  والسَّْبُق ، الغَلبَةُ :  البَذُّ :  [بذذ] ، إِذا ما َعاله  يَبُذُّه بَذًّا فاُلٌن فالنا

 .«القائِلين بَذَّ »:  وفَاقَه في ُحْسٍن أَو َعَمٍل كائناً ما كان ، وفي الحديث

وهذه  (5) كالبَْذبََذةِ  القَْوَم إَِذا ساَرع إِلى َخْيٍر أَْو َمَشى إِليه يَبُذُّ  الُهَوْينَى يْمِشي»:  وسلموآلهعليههللاصلىِصفَةُ َمْشِيِه ، ومنهأَي َسبَقَهم وَغلَبَهم 

 عن الصاغانّي.

ق ال :  بَذٌّ  تَْمرٌ :  ، يقال الُمْنتَثِرُ :  من التَّْمرِ  البَذُّ و  يَْلتَِزق بَعُضه ببعٍض ، كفَذٍّ ، عن ابن األَعرابّي.ْمتَفَّرِ

اَن وأَْذَربِيَجانَ  بَذّ و ا ُكوَرةٌ بين أَرَّ حَّ ِمّيِ في أَيَّاِم الُمْعتَِصِم ، ويقال في البَذَّاِن ، بالتثنية ، قال الُحَسْين بُن الضَّ  :  ككان بها َمْخَرُج بَابََك الُخرَّ

ٍة  نـــــــــــــــَ اكـــــــــــــــِ نح ســـــــــــــــــــــــــــــَ ذِّ مـــــــــــــــِ دَعح اِبلـــــــــــــــبـــــــــــــــَ  ملَح تـــــــــــــــَ

اِ  ِإَرمح     ثـــــــــــــــــَ َبمـــــــــــــــــح اٍ  كـــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــَ ريحَ أَمـــــــــــــــــح (6)غـــــــــــــــــَ
 

  
ام  :  وقال أَبو تَمَّ
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ذ   الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــَ رَبُ دَ  فــــــــــــــــــــَ الِ  َأغــــــــــــــــــــح  اِرُس اأَلطــــــــــــــــــــح

ا َ     َن اآكــــــــــــــــَ ٌر مــــــــــــــــِ ِد الــــــــــــــــر َد  ُأكــــــــــــــــح يــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 ذوفاً وهذا وهم فاحش ا القتضـــائه حينئذ األمر ابلذكر يف ذلك الوقت ا مض أن األمر لالســـتقبا  ا وذلك الوقت مضـــ  قبر « اذكر» رف   
 سه ال الذكر فيه.تعل  اخلطاب ابملكلفا منا. وإلا املراد ذكر الوقت نف

 ابلتحريك ؛ ويف اللباب املقرائي كاألصر نسبة إىل مقراء.« أرذ»املقحرِّي هذه نسبة إىل مقر  ألف مقصورة ا وفيه :  ( يف معجم البلدان1)
 األسبذّيا.( : أسبذ)( يف معجم البلدان 2)
الَفَرس ابلفارســية اله أســب زادوا فيه ذا  :  ومعجم البلدان. وفيهخطب وما أثبتنا ضــبطه عن اللســان « الُفرحس»( ضــبطت يف املطبوعة الكويتية 3)

 تعريباً.
 ( يف معجم البلدان ابلفتح مث السكون.4)
 كالبذيذة.:   ( يف القاموس5)
 (.بذ)( انظر روايته يف معجم البلدان 6)
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كائناً ما كان ،  فيه َمْوقُِف َرُجٍل َمْن َدَعا فيه اْستُِجيَب له: ـ  َجْمُع َجِريٍب ، يقالـ  فيه َمْوِضٌع تَْكِسيُره ثاََلثَةُ أَْجِربَةٍ :  وقال ِمْسعٌَر الشاِعرُ 

ِميَّة ، ومنه َخَرج بابٌَك ، وفيه يتَوقَّعُوَن المهِديَّ  رة الَمْعُروفين بالُخرَّ وتَْحتَه نَْهٌر َعِظيٌم إِن اْغتََسَل فيه صاِحُب  وفيه تُْعقَد أَْعاَلم الُمَحّمِ

يَاِت العَتِيقَِة قَلَعََهاالحُ  وس  مَّ وإِلى جانبه نَهُر الرُّ
بَاِب ،  (1) ، وبها تِيٌن َعِجيٌب وَزبِيبَُها يَُجفَُّف في التَّنَانير ، ألَنه ال َشْمَس ِعنَدهم لكثَرةِ الضَّ

 ولم تَْصُح السماُء عنَدهم قَّط ، كذا في الُمْعجم ِلياقوت.

 نقله الصاغانّي. أَبَذُّ  وكذا أََحذُّ  م عن ابن األَعرابيّ ، وقد تَقدَّ  فَْردٌ :  بَذٌّ  فَذٌّ و

 وَرثَّْت َهْيئَتُك ، ساَءْت َحالُك:  ، بالضمّ  بُذُوَذةً و ، بالكسر ، بَِذاذاً و بالفتح فيهما ، (2) بََذاذاً و تَبَذُّ بََذاَذةً  ، كعَِلْمتَ  بْعِدي يا رجُل ، بَِذْذتَ  قدو

الً َرثَّ الَهْيئَِة ، يقال منه:  هي َرثَاثَةُ الَهْيئَِة ، قال الِكَسائيُّ  «يمانمن اإلِ  البََذاَذةُ »في الحديث و ُجُل ُمتَقَّهِ  الَهْيئَةِ  بَاذُّ  َرُجلٌ :  هو أَن يكون الرَّ

ْبَسِة ، أَراد التواُضَع ف:  ، قال ابُن األَثير البُذُوَذةِ و البَذاَذةِ  بَيِّنُ  َرثَُّها:  بَذُّهاو حِ به ، وقال ابُن األَعرابيّ أَي َرثُّ اللِّ  البَذُّ  : ي اللِّبَاِس وتَْرَك التبجُّ

ُل الفقيُر ، قال:  ينة. وحالَةٌ :  أَن يكوَن يَْوماً ُمتََزيِّناً ويَْوماً َشِعثاً ، ويقال:  البَذاَذةُ : و الرُجُل الُمتَقَّهِ  بَذُّ  َسيِّئةٌ ، ورُجلٌ :  بَذَّةٌ  هو تَْرُك ُمداَومِة الّزِ

. النَِّصيب.:  (3) البَذبََذةُ و والبِذَّةُ ، بالكسر ، َسيِّئُه َرِديئُه ، عن ُكَراعَ :  البَْختِ  اغانيُّ  ، (4)بالكسر  البِذُّ و لُغَتَان في الدَّال الُمْهَملة ، قاله الصَّ

 ، وسيأْتي في هذ. ها هنا وها ُهنَا أَي اِذيكَ بَذَ وَ  النَّاُس َهَذاِذيكَ :  يقالو لغتاِن في الُمْهملة ، الِمثْلُ :  بالفتح (5) البَذبذُ و

 وسابَْقتُه وفاَخْرتُه. بَاَدْرتُه:  ءَ الشيْ  بَاَذْذتُهو

 ، مضاعفاً ، (6) البَْذبََذة : على فَِعيلة ، هكذا في النّسخ ، وفي بعض األُصول البَِذيَذةُ  : عن أَبي َعْمٍروو منه ، أََخْذتُه منه ، أَي َحقِّي اْبتََذْذتُ و

 واستَقَلَّ ، لغة في الُمهملة. استَبَدَّ :  باألَْمر اْستَبَذَّ و ، نقله الصاغانّي. التَّقَشُّفُ  وهو الصوابُ 

 : واستدرك شيخنا هنا

يّ  ، كَحتَّى. قريةٌ بقُْرب الساِحِل ، منها ُعمر بن عثمان بَذَّى الَمقِدسّي الَحْنبَلّي الُمَؤّدب أَحد شيوخ الذهبّي والبْرزالّي ، ذكرها ابُن َحَجٍر  البَذِّ

 في الدُّرر الكامنة ، وفي مراصد االطالع بإِهمال الدال ، وإِخالها َغْيَرها أَو تحريفاً ، قاله شيُخنا.

ال الدال ، وهو َصحيٌح ، َذكَرَها غيُر واحٍد ، وهي قريةٌ بَِواِدي وإِهم (7)الذي َذكره صاحُب الَمراِصد فإِنما هو بََدا بالفتح والقصر :  قلت

َف :  واٍد قُْرَب أَْيلَةَ من ساِحل البَْحِر ، وقيل:  ُعْذَرةَ قُْرَب الشاِم ، وقيل بواِدي القَُرى ، وقد َذَكَرَها الشُّعََراُء في أَقواِلِهم ، وما ِإخاُل الُمَحّرِ

 .عالىتَ  هللارحمهإِالَّ َشْيخنَا 

أُْهِملت السيُن مع التاِء والذال  : قال األَزهريُّ في التَّهذيب الَمْرَجانُ :  هو:  أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانيّ :  ، كُسكَّرٍ  البُسَّذُ :  [بسذ]

ا قولُُهم هذا قََضاُء َسذُوَم ، ٌء في ُمَصاِص كالِم العَروالظاِء إِلى آخر ُحروفها على تَْرتِيبه ، فلم يُْستَْعَمل من جميعِ وُجوِهها شيْ  ِب ، فأَمَّ

ب ، لهذا الَجْوَهِر ، ليس بَعربّيٍ ، بل فارسيُّ  البُسَّذُ  بالذال فإِنه أَعجميٌّ ، وكذلك  ، وكذلك السَّبََذةُ فاِرسيُّ ، قاله األَزهرّي. ُمعَرَّ

، وبَْغَذاذُ ، وبَْغَذاُد ،  بَْغَداذُ و بَْغَداُد ،:  مشهورة وفِيه َسْبُع لُغَاتٍ  الُمهملة الِ في الدَّ  وقد مرَّ ِذْكُره (8)، أَهمله الَجَماعةُ هنا  بَْغَداذُ :  [بغدذ]

 اسم َمدينِة السَّالِم.:  وبَْغَداُن ، وَمْغَداُن ، وبَْغَداُم ، يَُذكَّر ويَُؤنَّث

 ، إِذا بَاَذ يَبُوذُ و ، عن الفّراءِ  اْفتَقَرَ  ، إِذا بَاَذ يَبوذُ و تَعَدَّى َعلَى الناِس. إِذا:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن األَعرابيّ  بَْوذاً  بَاَذ يَبُوذُ :  [بوذ]

 الحِديَث. َرُجٌل َرَوى ، بالفتح ، بَْوَذَوْيهِ  واْبنُ  ، عن أَبي َعمرو ، ُكلُّ ذلك من التهذيب. تََواَضعَ 

 فصل التاءِ 
 ثناة الفوقية مع الذال املعجمةامل

 ، يَعنِي أَّن التاَء أَْصِليَّة ، كعَِلم يَْعلَم تَِخَذ يَتَْخذُ :  [تخذ]

__________________ 
 الرِّّس.:  ( معجم البلدان1)
 .«وبذذاً »( عل  هامش القاموس من نسخة أخر . 2)
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 .«البذيذة»( يف القاموس 3)
 بفتح الباء.:  ( ضبطت يف القاموس4)
 .«والَبِذيذ»:  ( يف القاموس5)
 البذيذة.:  ( يف القاموس املطبوع6)
 َبداً ابلفتح والقصر.:  ( ويف معجم البلدان7)
 ( كذا ابألصر ا وقد ورد يف اللسان ا ويف الصحاح أيضاً.8)
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َتِقل ة ا ولو قا  رَاد ا ختَِذَ :  وَأهنا َكِلَمٌة ُمســــــــــــح
ُ
َر وأََد   عل  امل صــــــــــــَ ا  خَتحذاً و  ا ُ َر َكًة ا خَتَذاً  ا مبعحىَن َأَخذَ  ا كعِلَم ا لكان َأخح

ئحتَ :  وقُرِئَ  اأَلخرية عن ُكراعَ  تَ  َلوح شـــــــِ راً  لََتِخذح تَ  بكســـــــر اخلاء (1)َعَليحِه َأجح تَ  قـََرأَ جُمَاِهدٌ :  ا قا  الفر اءُ  واَلخت َذح ا  لََتِخذح
رِو بُن العالء ا وقا  أَبو َزيحٍد ا وكذلك هو ا :  و منصـــــورقا  أَب ح ت هذه الَقرَاَءُة عن ابِن عب اس ا وهبا قرأَ أَبو َعمح وصـــــَ

ام  ُتوٌب يف اإِلمــَ َرأُ الُقر اُء ا ومن َقرأَ  (2)مكح  َأي وهو ا ابألَلف وفتح اخلــاِء فــِإنــه لــَُاِلف الِكتـَـاب ا (اَلختََّْذتَ ):  ا وبــه يـَقح
َر  ختَِذَ  افـحتَـَعَر ِمنح  ذَ اخت َ  صّنف يف البصائر ا فبُدحِغم ِإحَد  التاَءيحِن يف اأُلخح

ُ
ِلي  ولُء االفِتَعاِ  ا قا  امل :  ا و ا التاُء اأَلصح

ٌن ا وَدلِيله ما قاله ه ابُن األَثريِ  وهذا قوٌ  َحســَ رحِح جاِمض اأُلصــو  ا ومل يـَتَـَعر ض له يف النِّهاية ا ما َنصــ  ولَيحَ  من :  يف شــَ
يح  ِذ يف شـــَ ِذ ائـحَتَخَذ.اأَلخح َغم  هبمزتِا عل  ِقَياس ائـحَتَمَر وائـحَتَمَن ا ٍء ا فِإن االفِتَعاَ  ِمن اأُلخح َزُة ال ُتدح أَلن  فَاَءه َ حَزٌة ا واهلَمح

ه لقوِ  اجلَوحَهرِيِّ يف التاِء ا خالفاً  ِذ ِإال  أَنّه أُدحِغَم بعد تـَلحِيِا اهلمزِة وِإبحَداِ  الياِء :  ا وهو ما َنصــــــــــ  َاُذ افحِتَعا  من اأَلخح االختِّ
َعُر. ِة االفتعاِ  تـََو  ُوا َأصـــــــاَلة التاِء. فـَبَـنَـوحا منه َفِعَر يـَفح :  ا قا  ابُن األَِثري َذ يـَتحَخذُ ختَِ  قاُلوا لًء ا مث مل ا َكثـَُر اســـــــتعمالُه بَِلفح

ُر العربِي ِة عل  ِخالِفه َأي ِخالِف ما قاله اجلوهرِي  ا وهذه العباَرُة هكذا يف ُنسحختنا ا ويف غريَِها كذلك ا ويوجد يف  وَأهح
أَلن االفتعا  منه ائـحَتَخذ  فَبدحَغم ِإحد  التاَءين يف اأُلخر  ولي  هو َأَخذ ا ختَِذَ  وهو افـحتَـَعر ِمنح :  بعحِ  الن ســــــخ هكذا

وهذا ما َعليه َأهُر الَعَرِبي ِة ِخالفاً ملا قاله اجلوَهرِي  ا وهي َقريبٌة :  ا أَلن فاَءه  زة ا وهي ال تدغم يف التاِء. ابُن األَثري
ثـَرُ :  من اأُلوىل ا قا  شيُخنا  أَئم ِة الل غة ا بر َكالُمه ُحج ٌة عليهم ا وابُن األَثري لي  مم ن يـَُرد  به َكاَلُم اجلوهريِّ ا بر وَأكح

 
َ
َوُب من ماد ٍة غرِي  بتٍة يف الد واويِن امل ُه َأوحىَل وَأصــــــــــــــح ُهورِة ا أَلنه َأعحرف ا وَدعحَو  تـَلحِيِا اهلمزِة كما اختاره هو وَغريح شــــــــــــــح

تَ  ي  ا واســــــتد   بقراَءةِ وأَنَكَرها الز ج اِجي  ابلُكلِّّية ا وِإن أَثبَتها أَبو عليٍّ الفارِســــــ خُمَف فاً ا وغري ذلك ا فقد اَنزعوه ا  ختَِذح
رِيٌح يف َأن  ِمثَله شـــــــــــاذيف ا وأَثبتوا منه ِر ا وغري :  وكالٌم ابِن مالٍك صـــــــــــَ َر من اأَلهح َن من اأَلمن ا واهت  اتـ َزَر من اإِلزار ا وامت 
ح ِة ثُبوتِه :  بُن أُمِّ قاســــٍم يف شــــرح اخُلالصــــة ا مث قا ذلك مما هو مبســــوط يف شــــروح التســــهير ا وَأشــــار ِإليه ا وبعحَد صــــِ

اللِه ابآيِة. وقـَوح  الشاِعر ِتدح َده وقـَُبوِ  اسح  :  وَتسليِم َدعحَو  َأيب َعِليٍّ الفارِسّي َوحح
دح و  َذتح قــــــــــَ ا  ختــــــــــَِ رحزِهــــــــــَ ِب غــــــــــَ نــــــــــح ي ِإىَل جــــــــــَ لــــــــــِ  رِجــــــــــح

وِِّ      طـــــــَ ُ
اِة املـــــــ طـــــــَ ـــــــقـــــــَ وِص ال ـــــــحـــــــُ بُف ـــــــفـــــــًا كـــــــَ ي (3)َنســـــــــــــــــــــِ

 

  
 َ ُحوا بأ َرَها من التَّْليِيِن ، بل َصرَّ نَّه واِرٌد في هذا اللفِظ نفِسه ، كاتََّزَر فاَل يَْلَزم الجوَهِريَّ َوَمْن وافقه اتِّبَاُعه ، بل يَْجِري على قاِعَدته التي َحرَّ

 اتَّخذَ  أَْصلُ :  علم ، ثم قال َشْيُخنَا نقالً عن بعِض حواِشيهوما ذُِكَر معه ، وِإن كان شاذًّا ، فال يَقَدح ذلك في ثُبُوتِه واستعماله ، وهللا أَ 

أُبِدلَْت :  يل، فأُبِدلت الَهْمزةُ الثانيةُ تاًء ، كما قالوا في ائْتمن وائْتزر ، والقياس إِبدالُها ياًء ، وورد هذا مع أَلفاٍظ ُشذُوذاً ، وق (4)بهمزتَْيِن 

َوَخَذ ، بالَواو ،  : صل اْوتََخذ ، أُبِدلت الواُو تاًء ، على اللغَِة الفُْصَحى ، ألَن فيه لُغَةً قَِليلَةً أَنه يقالاألَ :  واواً ثم تاًء ، على القياس ، وقيل

 انتهى.،  تَِخذَ  منكما حكاه ابُن أَّمِ قاسٍم وغيُره تَبعاً ألَبي َحيَّان ، وقد أَغفَلَه صاِحُب القاُموس ، مع أَنه َوارٌد مذكوٌر مشهوٌر أَْعَرُف 

، وإِنما يعَبَّر بالقَْرية عن  ة بِبُخاَرى:  األَْولَى التمثيُل بِِزْبِرج ، ألَن التاَء أَصليّةٌ ، ولذلك ذُِكَرْت في بابها:  ، قال شيخنا كإِثِْمد تِْرِمذُ :  [ترمذ]

:  في األَنساب ابُن السَّْمعَانيّ  بَبْلخ ، على َطَرف َجْيُحوَن ، قال:  مدينةٌ عظيمة واسعة بُخراساَن ، وقال ابُن األَثير ِتْرمذُ و ِصغَار البالد ،

ون التاَء والميمَ  ولُكّلٍ :  قال ابُن األَثير،  والُمتََداوُل َعلى لسان أَْهِلها فَتُْح التاِء وَكْسُر الميمِ  ، وهكذا قاله ابُن األَثير ، وأَْهُل الَمعِرفَة يَُضمُّ

ها ، وبعضهم يَْكِسُرَها َمْعنًى مثلّث األَول والثالث لكان أَخصَر ، وفيها لغةٌ :  ، وال يَْخفَى أَنه لو قال وبَْعُضهم يَْفتَح التاَء وبعُضهم يَُضمُّ

سَب إِليها كما هو عادته ، مع أَنهُ آَكُد ، منها اإِلمام أَبو رابعة ، فتْح األَول وكْسر الثالث ، وخامسة فتح األَّول وضّم الثالث ، ولم يَذكر من نُ 

اك السُّلَمّي الضرير الحافظ ، صاحب كتَاب الجاِمع ، تَْلَمَذ للبخارّي ، وشارك ه في عيسى محّمد بن عيسى بن َسْوَرةَ بن موسى بن الّضحَّ

 شيوخ ،
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 .77( سورة الكهف اآية 1)
 .عنههللارضيصحف عثمان م:  ( اإلمام2)
 (.نسف)( نسب للمز  العبدي يف اللسان 3)
 أصر اختذ هبمزتا لعله أصر اختذ ائتخذ هبمزتا.:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
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َثم بن ُكليب الشــــــاشــــــي  َ بُِبوي من قـَُر  (1)رَو  عنه أَبو العباس امبويّب ا واهلَيـح ا  (2) 276ســــــنة  تِرحمذ ا وغري ا ا وتويّفِ
ر الفقيه (3)وأَبو جعفر  ّمد  مذيّ  بن  ّمد بن َأمحد بن نصــــــــــــح ا رو  ببغداَد عن حي  بن بكٍر املِصــــــــــــرّي ا وغريِه ا  الرتِّ

 .350وتويف سنة 
 : * ومما استدركه صاحب اللسان في هذا الباب

، وهم الَخَدم واألَتباع ، ونقل شيخنا عن عبد القادر البغدادّي في شرحه على شواهد المغني وحاشيته على  التَّالِميذ ، جمعه التَّْلِميذ:  [تلمذ]

وقد أَلّف فيه رسالة مستقلّة ، جزاه هللا خيراً ، انتهى ، وسيأْتي له ذكر :  الكعبية أَن المراد منه المتعلّم ، أَو الخادم الخاّص للمعلِّم ، ثّم قال

 شاَء هللا تعالى.في ت ل م إِن 

 فصل اجليم
 مع الذال املعجمة

، إِذا َشِرب ، وعن أَبي عَمٍرو نَْحُو ذلك ،  َجأَذ يَْجأَذُ َجأْذًا العَبَّاُب في الشَّراِب ، وقد هو:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الليث الجائِذُ :  [جأذ]

 :  وأَنشد ألَبي الغَِريب النَّْصِريّ 

لـــــــــــــَ   وحِم عـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــَ ُ  ال اَلهـــــــــــــِ اِم مـــــــــــــُ عـــــــــــــَ ـــــــــــــطـــــــــــــ   ال

ذٌ وَ     ائــــــــــــــــــــــِ َدامِ  جــــــــــــــــــــــَ
ُ

ِف املــــــــــــــــــــــ رحقــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ  يف قـ

  

 (4)ُشرحَب اهِلَجاِن الُول ِه اهلَِياِم 

كَمنََع  جأَذَ  وقد:  صريح اصطالحه أَن المضارع بالكسر ، كيضِرب ، والمصّرح به في األَفعال وغيرها أَنه بالفتح ، فلو قال:  وقال شيخنا

 ألَصاَب واختصَر ودفَع اإِليهاَم.

بل لُغَةٌ  ، كما ظنَّه أَبو عبيد ، وليس َمْقلُوبَه رُجٌل من َخْلفي. فَجبََذني:  ، وفي الحديث َجبََذ َجْبذاً  ، لغة فيه ، وقد الَجْذبُ :  الَجْبذُ :  [جبذ]

:  قال ابُن جنِّي:  ٍء ، وقالوليس ذلك بشيْ :  نه مقلوب منه ، وقال ابُن ِسيده، يعني أَبا ُعبَْيد في دعواهم أَ  صحيحةٌ وَوِهَم الجوهريُّ وغيُره

فاً واحداً ، تقوُل جَذَب يَْجِذب َجْذباً فهو جاِذٌب ، فان َجميعاً تََصرُّ  فهو َجبَذ يَْجبِذ َجْبذاً و ليس أََحُدهما َمْقلوباً عن صاحبه ، وذلك أَنهما يتصّرِ

أَحَدهما أَصالً لصاحبه فََسَد ذلك ألَنك لو فعْلته لم يكن أَحُدهما أَْسعََد بهذه الحاِل من اآلَخِر ، فإِذا َوقَْفَت الَحاَل ، فإِن جعلت مع هذا  جابِذٌ 

ف صاحبِه فلم يُساِوه ر أَحُدهما عن تَصرُّ فاً  فيه كان بهما ولم تُْؤثِْر بالَمِزيَّة أَحَدهما. وَجَب أَن يَتَواَزيَا فيتساَويَا ، فإِن قَصَّ أَْوَسعُهما تََصرُّ

 َمدَّه.:  ءَ لُغَةُ تَِميٍم في َجَذَب الشي الَجْبذُ :  (5)، وفي التهذيب  َجبََذ يَْجبِذُ وَ  ، َجَذب يَْجِذب ، والِفْعُل كَضَربَ  كاالْجتِباذِ  أَصالً لصاحبه.

َكةً  الَجبََذةُ و اَرةُ :  ، ُمَحرَّ  ْكَشُط عنها اللِّيُف فتُْؤَكُل ، كالَجَذبَة.يُ  فيها ُخشونَةٌ  وهي َشْحَمةُ النْخلَة الُجمَّ

 .(6)كَجَذاِب ، قال َعْمُرو بن حميل  الَمنِيَّةُ :  ، كقََطامِ  َجبَاذِ و

َذتح  بـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ تـ اِذ  فـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ مح جـــــــــــــــــَ رَاهنـــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــح  أَقـ

ا     رََح مـــــــــــــَ ا أَبــــــــــــــح بـــــــــــــَ ِدي ســـــــــــــــــــــــــــَ اذِ أَيـــــــــــــح بـــــــــــــَ تـــــــــــــِ  اجـــــــــــــح

  
 الجابذة لهم.:  ، وفي التكملة الجابَِذةُ  أَو النِّيَّةُ 

وقد حَكى الَجوْهِريُّ الفتح من العاّمة ، ونقله عن يعقوب ،  (7) [أَو ُهو لَْحنٌ ]، أَي مع ضّم الجيم على كّل حال  ، وقد تُْفتَح الباءُ  الُجْنبَُذةو

 كالقُبَِّة. ِء واستدارما ارتفع من الشيْ :  وهو

ب ، وأَصله كنبد :  قْلت  ٍء ، وما عال من األَرض واستدار ، ومكانالُمْرتِفُع من ُكّلِ شيْ :  ْنبَُذةالجُ : و ، وفي المحكم (8)وهو فارسيُّ ُمعَرَّ

ٍة يَسُكنها قوٌم من أَهِل الجنَّة كاألَْعَراِب في البَاِديَة َجنَابِذُ  َوَسَطها» : ُمْرتِفٌع ، وفي صفة الجنّة:  ُمَجْنبَذٌ  حكاه الهرَويُّ في  «ِمن َذَهٍب وفِضَّ

قاتَْلُت رسوَل هللا »:  ، يُْرَوى عن عبد هللا بن َعْوف َصَحابيٌّ  ، اْبُن َسبُعٍ  ُجْنبُذُ و د ، بفارس ،:  ُجْنبُذو بنَيسابوَر.ة :  ُجْنبُذُ و الغريبين

لَ  وسلموآلهعليههللاصلى ً  النهار آِخرَ  معه وقاتلتُ  ، كافراً  النهارِ  أَوَّ  .«ُمْؤِمنا
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__________________ 
 واللباب ومعجم البلدان.( كذا ابألصر 1)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان سنة نيف وسبعا ومائتا.2)
 ... أبو جعفر  مد بن أمحد:  ( اللباب3)
 الش رحب.:  ( يف اللسان4)
 مادة جذب. 15/  11( التهذيب 5)
 «محير مضبوطاً كبمري:  عن األصمعي قوله ابن محير ا هو مضبوط يف التكملة مصغراً ا ونقر صاحبها»:  ( هبامش املطبوعة املصرية6)
 ( زايدة عن القاموس ا وقد نبه إىل هذا السقرت هبامش املطبوعة املصرية.7)
 ُكنبد ابلكاف ا ومعناه عندهم األزج املدور كالقبة وحنوها.:   ( يف معجم البلدان8)



4643 

 

 نقله الّصاغانّي. بالَمِدينَةِ  الُجْنبُذِ  قَْصرُ و

 :  ، بمعنًى واحٍد ، قال َعْمُرو بن ُحَمْيل االْنِجذَابُ :  االْنِجبَاذُ و

اِذ  بــــــــــــَ ِب ِذي اجنــــــــــــِح ٍة ا ابلــــــــــــر كــــــــــــح مــــــــــــَ هــــــــــــح رح مــــــــــــَ  بــــــــــــَ

و اذِ و     لــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَح وِذي اجــــــــــــــــــــح ارِي ــــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــــَ  ِذي تـ

  
.:  يَْجبِذُ  العنَبُ  َجبَذَ :  وزاد في اللسان  َصغَُر وقَفَّ

 .(1) َجْنبََذهُ  ُمْنتَهى إِْصبَاِره ، وقد:  الَكْيلِ  ُجْنبَُذةُ و

 السَِّريُع. العَْدوُ  هو:  ، أَهمله الجوهرّي وصاحب اللسان ، وقال الصاغانيّ  الَجْخَوَذةُ :  [جخذ]

يَانَة (2)البَِعيِر  َجذََّها َجذَّ »، وقد جاَء فِي أَمثاِلهم السائرة في الذي يُْقِدم على اليَميِن الكاِذبَة  اإِلْسَراعُ :  الَجذُّ :  [جذذ] لِّ ، أَراد أَنه أَسرَع « الّصِ

 إِليها.

 ، َجِذيذٌ و َمْجذُوذٌ  فهو َجذَّه يَُجذُّه «، وهم َجذاًّ ُجذُّ :  أَنه قال يوم ُحنَْينٍ »:  الحديث، ومنهم من قيََّده بالَوِحّيِ ، ومنه القَْطُع الُمستَأِْصل:  الَجذُّ و

 وهذه عن الصاغانّي. كالَجْذَجَذةِ  ، تََجذَّذَ و َجذََّذة فاْنَجذَّ و

ْلِب.كسُر الشيْ :  ، وفي المحكم الَكْسرُ :  الَجذُّ و  ِء الصُّ

أَي ُحطاماً  (3) (َفَجَعَلُهْم ُجذاذاً )هو الُمقَطَّع الُمَكسَّر ، وضّمه أَفصُح ِمن فتِْحه ، و ، ُمثَلَّثَةً  الَُجَذاذُ  واالسمُ  كَسْرتُه وقَطْعتُه:  ءَ الشيْ  َجَذْذتُ 

اءُ  َجِذيذ هو َجْمعُ :  ، وقيل فَاِت ، ومن قرأَها:  ، وهو من الَجْمع العَِزيِز ، وقال الفرَّ مثْل  َجِذيذٍ  ، فهو جَمع ِجَذاذاً :  هو مثُْل الُحطاِم والرُّ

 .ُجذاَذةٌ  قَِطُع ما ُكِسر ، الواِحَدةُ :  الُجَذاذُ :  وهو قِراَءةَ يَحى بن َوثَّاب ، وقال الليث:  ِخفَاٍف وَخِفيف ، قْلت

 .(4)، بالهاِء  كالَجَذاَذةِ  ءِ ِء عن الشَّيْ فَْصُل الشيْ :  ، بالفتْحِ  الَجَذاذُ و

غَاُر.، ألَن ِحَجاَرةُ الذََّهبِ :  بالضمِّ  ، الُجَذاذو ِة الّصِ  ها تَُكسَّر وتُْسَحل ، وقَِطُع الِفضَّ

ة ُجَذاذاتُ و ، القَُراَضاتُ :  الُجَذاَذاتُ و  َجذَّانَة الواحدةُ  ، وهي الَكذَّان ، ِحجاَرةٌ ِرْخَوةٌ :  ، بالفتح الَجذَّانُ :  عن األَصمعيّ و قَِطعُها.:  الِفضَّ

 بَِهاٍء. وَكذَّانَة

 ببالد تَِهامةَ ، ويقال فيه بإِهمال الدال أَيضاً. ع:  َجذَّاءُ و

اءُ و أَي  «َجذَّاءَ  بِيَدٍ  أَُصولُ »:  عنههللارضيوفي حديث َعِلّيٍ  لَْم تُوَصْل. ، وَحذَّاُء ، بالجيم والحاِء ممدوداِن ، وذلك إِذا َجذَّاءُ  َرِحمٌ :  قال الفرَّ

 ِدهم عن الغَْزِو ، فإِن الُجْنَد لألَِميِر كاليَِد ، ويرَوى بالحاِء المهملة.َمقطوعة ، َكنَى به عن قُُصوِر أَصحابِه وتَقَاعُ 

رة. ُمتََهتَِّمةٌ :  َجذَّاءُ  ِسنٌّ و  ، أَي ُمتَكّسِ

 من الثِّيَاِب. ءٌ َشيْ  ما عليه أَي:  ، وكذا ما عليِه قِزاٌع ، أَي ما عليه ثَْوٌب يستُره. وفي الصحاح ، بالضمّ  ُجذَّةٌ  َما َعلَْيهِ :  يقالو

 ان يَأُْكل، أَي تُقطَّع ِقَطعاً وتَُجشُّ ، وُرِوَى عن أَنس أَنه ك تَُجذَّ  هي َجِشيشة تُْعَمل من السَِّويق الغَلِيظ ، ألَنهاو ، كالَجِذيَذةِ  السَِّويُق ،:  الَجِذيذُ و

 قبل أَن يَْغُدَو في حاجته. َجذيذةً 

يَت ألَنها رأَْيُت »:  ، أَي تَُكسَّر وتَُدقُّ وتُْطَحن وتَُجّش ِإذا ُطِحنَْت ، وفي حديث نَْوٍف البَِكاِلّيِ  تَُجذُّ  أَراد َشْربَةً من َسِويق أَو نحو ذلك ، ُسّمِ

ًّ يَشَرب  .«حين أَْفَطرَ  َجِذيذاً  َعليا

 .(5)، ومثْله في معجم أَبي ُعبَْيٍد البْكِرّي  ع قُْرَب َمكَّةَ :  بال المٍ  ، َجِذيذُ و

َّبِعََك أََحدٌ :  التَّْجِذيذُ و . أَن تَْستَتْبَِع القَْوَم فال يَت  ، نَقَلَهُ الصاغانيُّ

 .فاْنَجذَّ  ، أَي قََطعتُه ، َجذاً  الَحْبلَ  َجَذْذتُ :  يقال اْنقََطعَ :  اْنَجذَّ و



4644 

 

 : عليه * ومما يستدرك

 غيَر مقطوعٍ.:  فَسره أَبو عبيد (6) (َعطاًء َغْْيَ ََمُْذوذ  )

 .َجذٍّ  قَِطعاً وِكَسراً ، َجْمعُ :  أَْجَذاذاً  وَكسْرتُه

 الِفَرُق.:  (7) الُجَذاذُ و

 َصَرَمه ، عن اللَّْحيَانّيِ.:  ِجَذاذاً و َجَذاذاً و يَُجذُّه َجذاًّ  النَّْخلَ  َجذَّ و

__________________ 
 جنبذ.:  ا ويف األصر (جنبذ)( عن اللسان 1)
 .«العري»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
 .58( سورة األنبياء اآية 3)
.ء عل  الشيفضر الشي:  ( يف التكملة4)  ء كالر ميح
 ( كذا ومل ترد يف معجم ما استعجم ا بر وردت يف معجم ايقوت.5)
 .108( سورة هود اآية 6)
 .«واجلذذ»صر ( عن اللسان ا وابأل7)
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 :  َطَرُف الِمْرَوِد ، وهو الِميُل ، وأَنشد (1) الَمَجذُّ :  وعن ابِن األَعرابيّ 

اَف  دح ســــــــــــــــــــــــــــَ تح وقــــــــــــــَ الــــــــــــــَ ذ  قــــــــــــــَ رحَوِد  جمــــــــــــــََ  املــــــــــــــِ

دِ و     لــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــَ
ُ

ِ اِبملــــــــــــــــــ اح فــــــــــــــــــ  َد الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــَ

  

 َأهَكَذا خَتحرُُج ملَح تـَُزو دِ 

ةً ، كالِجذّ ، بالكسر ، قال الَجعِديُّ يذكر نساءً معناه أَّن الَحسناَء إِذا اْكتََحلَْت   :  َمَسَحْت بَِطَرِف الِميِل َشفتَْيَها ِلتَْزَداَد ُحمَّ

َن  ذح ًة وَأخــــــــــــــــَ الــــــــــــــــَ طــــــــــــــــَ َن بــــــــــــــــِ رَكــــــــــــــــح ذان تـــــــــــــــــَ   جــــــــــــــــِ
يــــــــــــــجِ و     ئــــــــــــــِ َر لــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــ  احــــــــــــــِ كــــــــــــــَ

َ
َ املــــــــــــــ اح قــــــــــــــَ  أَلــــــــــــــح

  
َكةً  الَجَرذُ :  [جرذ] (2) مٌ :  ، وفي بعض النُّسخ ُكلُّ َوَرمٍ :  ، ُمَحرَّ وهو ُكلَّ ما :  كذا في الصحاح ، وقال أَبو ُعبَيد في ُعْرقُوِب الدَّابَّةِ  تََورُّ

َوَرٌم يأْخذَُها في ُعْرِض حافِرِه :  حَدث في ُعْرقُوِب الفََرِس من تََزيٍُّد وانتفاخِ َعَصٍب ، ويكون في ُعْرِض الَكْعِب ِمن ظاهٍر أَو باطٍن ، وقيل

ِفنَتِه من ِرْجله حتى يَْعِقَره َوَرٌم غليٌظ يتعقّر وفي ثَ 
ر ُعْرقُوِب الفََرس يَْعُظم حتَّى يَْمنَعَه :  ، والبعير يأْخذه أَيضاً ، وبالمهملة (3) َوَرٌم في ُمَؤخَّ

وٌن ، وقد ذكره في غيِر ُعيوِب الخيِل بمعنيَين ُمختلفَْيِن. الَمْشَي والسَّْعَي ، ولم أَْسَمْعه بالُمْهملة في ُعيُوِب الَخيل لغيِر ابِن ُشَمْيٍل وهو ثِقَةٌ مأْمُ 

ْجلَْيِن ، كذا في الُمْحكم ، وفي األَساس أَنه  َجِرذُ  َرُجلٌ :  وحَكى بعُضهم َجِرذٌ  كذا في التهذيب ، وقد َمرَّ في الدال ، واألَصل الذال ، وَدابَّةٌ  الّرِ

 .انِ بالُجْرذَ  َمجاٌز ، قال ُشبِّهْت تِلك النُّفَخُ 

هو أَعظُم ِمن اليَْربُوعِ أَْكَدُر ، في :  هو َذَكُر الفأِْر ، وقيل:  ، كذا في الصحاح ، وفي التهذيب والمحكم َضْرٌب من الفَأْرِ :  كُصَردٍ  الُجَرذُ و

 ، وفي األَساس َكثِيَرتُها فَئَِرةٌ أَي:  تقول، كما  َجرَذةٌ  وأَْرضٌ  (4)، بالضم ، وضبطه الزمخشريُّ بالَكْسر  ُجْرَذانٌ  ج َذنَبِه َسَواٌد ، وَصّوبُوه ،

 َضْربَاِن من التَّْمرِ :  ِجْرَذانَةٌ  ، والواِحَدةُ  الَجَراِذينُ  كذلكو بالكسر ، ِجْرَذانٍ  وأُمُّ  بَْيتِك ، أَي َمألَه َطعاماً. ُجْرَذانَ  أَْكثََر هللاُ :  ومن الِكناية: 

إِذا َطلَعَت :  ولذلك قال الساجع:  نَْخلٍَة بالِحَجاِز إِدَراكاً ، حكاها أَبو حنيفةَ ، وَعَزاَها إِلى األَْصَمِعّيِ ، قالآِخُر :  ِجْرَذانَ  وأمُّ :  وفي الُمحكم

 ألُمِّ  َدَعا وسلموآلهعليههللاصلى. وُطلُوُع الَخَراتَْيِن في أُْخَرياِت القَْيِظ بعد ُطلُوعِ ُسَهْيٍل ، وَزعموا أَن رسوَل هللا ِجْرَذان الَخَراتَان ، أُِكلَْت أُمُّ 

تَْيِن ، رواه األَصمعيُّ عن نافعِ بن أَبي نُعَْيٍم قاِرى ِجْرَذانٍ   ِجْرَذانٍ  وهي أُمُّ :  ، قال ِء أَهِل المدينة ، عن َربيعةَ بن أَبي عبِد الرحمن فَِقيِهِهمَمرَّ

 ُرَطباً ، فإِذا َجفَّت فهي الَكبِيس.

 : (5)بنَْجٍد قال َعْمُرو بن ُحَمْيل  ع:  بالفتح أَْجَراذٍ  ذوو

ـــــــــــــــِذي  اَر ب ـــــــــــــــد  ِرُف ال عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ رح تـ راذِ هـــــــــــــــَ  َأجـــــــــــــــح

اذِ     عـــــــــــــــــــــَ جَيح مـــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــــَ ٍد َوابــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــــح  َدارًا هلـــــــــــــــــــــِِ

  
ُج بين ِرْجلَْيه إَِذا َمَشى. األَْفَحجُ :  األَْجَرذُ  من الَمجازو  ، وهو الذي يُفَّرِ

:  في التهذيبو هو الذي ذَهَب مالُه فلََجأَ إِلى َمن يَعُوله ،:  ، وقيل ُمْجَرذٌ  فلََجأَ إِلى ِسواهم فهو وأَْفَرَده أَصحابُه أَْخَرَجه:  أَْجَرَذهُ  في المحكمو

هُ :  إِليه أَْجَرَذه  :  أَْلَجأَه ، قال َعْمُرو بن ُحَمْيل:  وأَْكَرَهه ، وِعبَارة الُمحكم اْضَطرَّ

  َ َواهــــــــــــِ
ُ

ُض املــــــــــــ يــــــــــــِ هــــــــــــح تـــــــــــــَ اِذي  (6)َيســــــــــــــــــــــــــح حــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــ

ا     ريحَ مـــــــــــــَ وًا غـــــــــــــَ هـــــــــــــح يـــــــــــــِه ســـــــــــــــــــــــــــَ افـــــــــــــِ رَاذِ عـــــــــــــَ  ِإجـــــــــــــح

  
ذُ و ُب الُمَحنَّكُ :  ، كُمعَظَّمٍ  الُمَجرَّ ذٌ  وَرُجلٌ :  ، عبارة المحكم الُمَجرَّ ب لألُموِر ، وعبارةُ التهذيب:  ُمَجرَّ َذه: و َداٍه ُمَجّرِ  (7)الدْهُر وَدلََكهُ  َجرَّ

َذه وَحنَّكه ، بمعنًى واحٍد ، وهو ذُ  وَديَّثَه ونَجَّ س  الُمَجرَّ  .(8)والُمَجرَّ

 وهو َمجاز. كالُجَرذِ  تَعَقَّدت:  كفَِرَحت ، ضبَطه الصاغانيّ  القَْرَحةُ  (9) وَجَرَذتِ  وهو َمجاز ، كما سيأْتي:  قلت

 : * ومما يستدرك عليه

 اِهِر َخِصيلَةِ َعَصبتَاِن في ظ:  الُجْرَذانِ :  من المحكم
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__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان بكسر امليم.1)
 للنبيج.:  ( يف اللسان2)
ويف اللســـــــان يفعقر ا وما أثبت يواف  عبارة « ودم غلية اخل:  ورم غلية ا كذا يف النســـــــخ ويف اللســـــــان:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصـــــــرية3)

 يكتنز.:  التهذيب ا ويتعقر
 األساس ابلضم ضبرت قلم.( يف 4)
 ( مّر ما بشبنه قريباً.5)
 وما أثبت عن التهذيب.« املراه »( يف األصر 6)
 .«وذقه»( عن التهذيب ا وابألصر 7)
 عن التهذيب.« واجملرس»بدون الواو ا وما أثبت « اجملرس»( ابألصر 8)
 يعين بكسر الراء.« كفرحت»ما أشار إليه الشارح ( هذا ضبرت القاموس ا بفتح الراء ا ومثله يف التكملة الذي بيدي ا ال ك9)
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.ِ  الَفَرِس ا واَبِطُنها يَِلي اجلَنـحَباح
ذَ :  من الَمجاز:  ومن األَساس ذٌ  رُجلٌ  : ، ومنه كالُجْرَذانِ  َشذَّبَها ، كأَنه أََزال َجَرَذها ، أَي َعْيبَها أَو أُبَنَها التي هي:  الشََّجرةَ  َجرَّ  ُمَجرَّ

ذٌ   قد َهذَّبَتْه األُُموُر وَشذَّبَتْه.:  وُمْنجَّ

 بِئٌر قديمةٌ بمّكة ، ويرَوى بالمهملة.:  أَْجَراذٍ  أُمُّ :  (1)وفي ُمعَجم البَكرّي 

 في التهذيب على الَخْيل ،بالكسر ، واقتصر  كالِجْربَاذِ  ِمن َسْيِر اإِلبل والَخْيِل ، هو : ، أَهمله الجوهرّي ، وقال أَبو عبيدةَ  الَجْربََذةُ :  [جربذ]

 عن ابِن ُدريد. أَو هو َعْدٌو ثَِقيلٌ 

هو القَِريُب القَْدِر في تَْنكيِِس الرأِْس وِشدَّةِ  الُمَجْربِذُ  القََوائِِم ، كذلك ، أَو ُمَجْربِذُ  فرسٌ و إِذا كان كذلك ، أَو ُمنتِصب ال يَْبَرح ، ُمَجْربِذٌ  فََرسٌ و

قُْرُب السُّْنبُِك من :  الَجْربََذة ، أَي أَو هو ، وهو نّص أَبي عبيدة عند األَزهرّي ، واختَصره ابُن سيده ، االْختِالِط مع بُْطِء إَِحاَرةِ يََدْيِه وِرْجلَْيهِ 

 األَْرِض وارتِفَاُعه.

 :  وأَنشَد األَزهريُّ 

ا  مــــــــــ  لــــــــــَ ــــــــــَ وًا فـ لــــــــــح ِر خــــــــــِ هــــــــــح ــــــــــُ رِي اِبلــــــــــبـ َت  ــــــــــَح نــــــــــح  كــــــــــُ

ادِ     يـــــــــــــَ رحَي اجلـــــــــــــِ اُد جـــــــــــــَ يـــــــــــــَ َك اجلـــــــــــــِ تـــــــــــــح فـــــــــــــَ لـــــــــــــ   كـــــــــــــَ

  

َذتح  رحبــــــــــــــــــــــَ َداَ  َوأَرحَد   جــــــــــــــــــــــَ ا يــــــــــــــــــــــَ  ُدوهنــــــــــــــــــــــَ

َدادِ     ؤحُم اآابِء واأَلجــــــــــــــــــــــــــــح َك لــــــــــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ِه َزْوجٌ الِذي  : (2) بَِهاءٍ  الَجَرْنبََذةُ و الثقيل. الغَِليظُ :  ، كغََضْنفَرٍ  الَجَرْنبَذُ و وهو ثِقَُل الدَّابَِّة في السَّْيِر ، والمرأَةُ  الَجْربََذةِ  ، كأَنَّه أُِخَذ من أِلُّمِ

 بَُروٌك.

 : * ومما يستدرك عليه

 نُُّجوَم ولم يَْغلُظ.نبََت ولم يَُطْل ، ومن القُرون ِحيَن يَُجاِوُز ال [الذي] : الُمْنتَِصب ال يَْبَرح ، ومن النّبَاتِ :  من الدَّوابِّ  الُمْجَرْنبِذُ 

ْولٍ  الِجلَّْوذُ :  [جلذ]  الغَِليُظ الشديُد.:  ، أَي بكسر فتشديد مع سكون الواو ، َكِعجَّ

وإِنما :  ، قال شيخنا ِجْلَذاَءةٌ  أَي والِقْطعَةُ بهاءٍ  وِجْلَماٍظ وِجْلَظاٍء ، نقله الصاغانّي ، كِجْلَذانٍ  ، األَْرُض الغَِليَظةُ :  والمدّ  ، بالكسرِ  الِجْلَذاءُ و

هو ما :  ، وقيل (3)اسُم الِحَجارة :  الجْلذ: و َعدَل عن اصطالحه ولم يَقُْل وهي بهاٍء ، ألَنها ليست أُْنثَاها ، وإِنما أَخصُّ منها. وفي المحكم

األَرُض الغليظةُ ، وَجمعُها جالِذي وهي :  (4) اَءةالِجْلذَ :  ، هذه مطردةٌ ، وفي التهذيب َجاَلِذيو ِجْلَذاءٌ  َصلُب من األَرض ، والجمع

 الِحْزباَءةُ.

احةِ :  ، بالكسر ِجْلَذانُ و وفي معجم  .(5) «ِجْلَذانَ  أَْسهُل ِمنْ »:  ، يُْضرب المثَُل بِِلينه وُسهولَته ، فيقولون ِحًمى قُْرَب الطائِف لَيٌِّن ُمْستٍَو كالرَّ

به َهْضبَةٌ َسْوَداُء ، يقال لها تَبَعَةُ ، فيها نُقٌَب ، كل نَْقٍب قَْدُر  (6)ُكنه بنو نَْصٍر قريٌب من الطائف بين ِليَّةَ وبَْسٍل بلٌَد يَس:  ِجْلَذانُ :  أَبي ُعبيد

ُمون ذلك الَجبَ   ل.ساعٍة ، كان يُْلتَقَُط فيه السُّيُوُف العاديَّةُ والَخَرُز ، يَزعمون أَن فيها قُبوراً ِلعَاٍد ، وكانوا يُعَّظِ

، مشتقٌّ من  ُجْلِذيٌّ  قَِويَّةٌ َشِديَدةٌ ، والذََّكر:  ُجْلِذيَّةٌ  الَحَجُر ، وناقةٌ :  الُجْلِذيُّ : و ، وفي المحكم الشَِّديُد الغليظُ :  ، بالضّمِ ، من اإِلبل الُجْلِذيُّ و

جال. وفي التهذيب (7)لم يَعِرفه البصريُّون :  ذلك ، قال أَبو َزيد المكاُن الَخِشُن الغليُظ من القُّفِ :  الُجْلِذيَّةُ و : في ذُكوِر اإِلبل وال في الّرِ

ع أَْخفَاَف اإِلبل ، وقلَّما يَْنقَاُد ، وال يُْنبِت شيئاً ، ً الغَِليَظةُ الَوِكيعَةُ. وقا:  ِمن الفََراِسنِ  الُجْلِذيَّةُ و ليس بالمْرتَِفع ِجّداً ، يُقَّطِ :  ُجْلِذيَّةٌ  ناقةٌ :  ل أَيضا

 ً  فإِذاً هو من المجاز.:  األَْرِض ، وهي النَّشُز الغليظةُ ، قلت بِِجْلذَاَءةِ  الغليَظةُ الشَِّديَدة ، ُشبَِّهت:  ُصْلبَةٌ شديَدةٌ ، وأَيضا

انِعُ :  الُجْلِذيُّ و  ، ذكره األَزهرّي. الصَّ

 ، كذا في التهذيب. ، ِلِغلَظه َخاِدُم البِيعَةِ :  الُجْلِذيُّ و

 : َشِديٌد ، وقوله:  ُجْلِذيٌّ  وقََربٌ :  وفي المحكم السَّْيُر السِريُع.:  الُجْلِذيُّ و
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َربُن  قـََرابً   ُجلحِذاي  لَتَـقح
__________________ 

 ( مل ترد يف معجم البكري ا إلا ذكرها ايقوت يف معجمه.1)
 اجلرنبذ.:  ( يف اللسان2)
 هو ما صلب من األرض.:  ا جارة ا وقير:  واجللذاء:  ( يف اللسان3)
 اجللذاء بدون هاء حتريف.:  ( يف املطبوعة الكويتية4)
 جلدان ابلدا  املهملة. والعبارة التالية ليست فيه ا وهي يف معجم البلدان.:  ( يف معجم ما استعجم5)
 َسَبر.:  ( يف معجم البلدان6)
 الكالبيون.:  ( يف اللسان7)
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ى بها ، أَو ُجْلِذيَّةٍ  الفارسيُّ أَنه يَجوز أَن يكون ِصفَةً للقََرِب ، وأَن يكون اْسماً للناقَِة على أَنه تَْرِخيمُ  َزَعم :  ِصفَةٌ. وفي التهذيب ُجْلِذيَّة ُمَسمَّ

اُج يَِصُف فاََلةً :  الُجْلِذيُّ   : الشديُد من السَّْيِر ، قال العَجَّ

ُ  هِبَا  ُ  واخِلمح  ِذي  ُجلح اخِلمح
 شديٌد.:  ُجْلِذيٌّ  ، وِخْمسٌ  ُجْلِذيٌّ  بها َشِديٌد. وَسْيرٌ  (1)أَي سير خْمس 

ْهبَانُ :  الُجْلِذيُّ و :  ، هكذا في النُّسخ ، ولم أَِجْده في َدواوين اللُّغَة ، ولعلَّه أَخذه من بيِت ابِن ُمْقبٍِل اآلتي ِذْكُره ، واألَْولَى أَن يكون الرُّ

، َمَجاز في الصانع والخاِدم والراِهب ، لغلظهم ، تشبيهاً لهم بالَحَجر أَو  في الُكلِّ  ، بالضمّ  كالجاَلِذّيِ  الراهُب ، لَكْونِه مْفَرداً  الُجْلِذيُّ و

 :  وقال ابُن مْقبِلٍ  ، بالفَتْحِ  الَجاَلِذيُّ  وَجْمعه األَرِض الغَِليَظة ،

رِّ  فـــــــــَ ـــــــــُ ا يـ يـــــــــه مـــــــــَ يـــــــــِ  فـــــــــِ َواقـــــــــِ ـــــــــ  وحُت الـــــــــنـ ه صـــــــــــــــــــــــَ  طـــــــــُ

ِدي     ــــــــــح اَلِذيِّ أَي ا اجلــــــــــَ ــــــــــنــــــــــَ ي َغضــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــُ وٌن مــــــــــا يـ  جــــــــــُ

  
نَّاَع أَو َخَدم البِيعَِة ، وفّسره بعُضهم فقال ْلبَة. ُجْلِذيَّة هي َجْمعُ :  أَراد بهم الصُّ  وهي النَّاقَة الصُّ

مّ  الُجْلذُ و  ولَْيَس بِتصحيف الُخْلدِ  ، ومنهم من َضبطه بالفتح ، وبعضهم كَكتٍِف ونقل األَِخيَر السَّيوِطيُّ عن ابِن سيده في كتاب الحيوان ، بِالضَّ

ب َجماعةٌ أَنه بالوجَهين ، كما قاله الُمَصنِّف تَبعاً البن سيده ، وأَغفلَه الدَِّميرِ ـ  َمن تبعه ، ّي وبالَخاِء المعجمة ، كما زعَمه بعٌض ، وصوَّ

إِن كان يُريد بمن تبعه السيوطيَّ ، وهو الظاهر ، فاألَمر بخالف ذلك ، فإِن السيوطّي لم يَْغفَْل عنه ، بل ذََكره في ديوان :  قاله شيُخنا. قْلت

، كما قالوا َخِلفَة والجمع َمخاٌض ، كذا  ، على غيِر واِحِده الفَأُْر األَْعَمى ، ج َمنَاِجذُ ـ :  الحيوان في آخر مادة خلد ، ونَقَل الكالَم واالختالف

ٍء هكذا ، قال الفأْر العُْمُي ، واحدها ُجْلذٌ ، كما أَن الَمخاض من اإِلبل إِنما واحدها َخِلفَة ، وُربَّ شيْ :  والَمنَاِجذُ :  في المحكم ، وقال في نجذ

اذُ و الفأْر إِلى الِجْنس.العُْمي ، يَذهب ب:  الفأْر ، ثم قال:  كذا قال:  أَبو الثناِء محمود اُط  االْجِليَواذُ و االْجِلوَّ ً  (2)واالْخِروَّ الَمَضاُء :  أَيضا

 ال يُستعَمل إِالَّ َمزيداً.:  ، قال سيبويهِ  والسُّْرعةُ في السَّْيرِ 

اذُ و ذَ و واْجَرَهدَّ في السَّْيِر ،:  ، في التهذيب َذهاُب الَمَطرِ :  االْجِلوَّ ذَ :  ، إِذا أَسَرَع ، ومنه اْجلَوَّ . وقرأُْت في  اْجلَوَّ الَمَطُر ، إِذا َذَهب وقَلَّ

ه  : ِكتَاب بُغية اآلمال ألَبي َجعفٍر اللَّْبِلّي ما نَصُّ

ــــــــا  ن َدتــــــــَ لــــــــح ــــــــَ قــــــــَ  ُ  بـ ِد َأســــــــــــــــــــــح مــــــــح ِة ا ــــــــَ بــــــــَ ــــــــح يـ  ِبشــــــــــــــــــــــَ

ا وَ و     يـــــــــــَ ا ا ـــــــــــَ نـــــــــــَ ِدمـــــــــــح دح عـــــــــــَ و ذَ قـــــــــــَ لـــــــــــَ رُ  اجـــــــــــح طـــــــــــَ َ
 املـــــــــــ

  
ذَ : و وفي المحكم  :  َذَهَب قال:  الليلُ  اْجلَوَّ

َذا  بــــــــــــــــــــ  َذا حــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــ  َذا حــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــ   َأاَل حــــــــــــــــــــَ

ُه اأَلَذ     نـــــــــــــــح ُت مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح مـــــــــــــــ  يـــــــــــــــٌب حتـــــــــــــــََ بـــــــــــــــِ  حـــــــــــــــَ

  

ِه و  ـــــــــــــــــــــِ اب ـــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــــــح رحُد أَنـ ـــــــــــــــــــــَ َذا بـ ـــــــــــــــــــــ  ب  اَي حـــــــــــــــــــــَ

ُر و     َم الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ و َذاِإَذا َأ ــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ  اجــــــــــــــــــح

  
 :  (3)ونقَل شيُخنَا عن الُمبّرد في الكامل للمنتشِر بِن َوْهٍب الباهلّي 

ه  تـــــــــَ ـــــــــَ رحبـ اُء ضـــــــــــــــــــــــَ وحمـــــــــَ ازُِ  الـــــــــكـــــــــَ ُر الـــــــــبـــــــــَ كـــــــــِ نـــــــــح ـــــــــُ  ال تـ

ا     َريفِّ ِإَذا مــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــح
َ
و ذَ اِبمل لــــــــــَ ُر  اجــــــــــح فــــــــــَ (4)الســــــــــــــــــــــــ 

 

  
ذَ :  قال ياِديُّ لرُجٍل من أَهل الِحَجاِز أَحسبه ابَن أَبي َربيعة :  امتَدَّ. قال:  اْجلَوَّ  : (5)وأَنشدني الّزِ

 َأاَل َحب َذا َحب َذا َحب َذا
اذِ  ولم يَْذُكر المصنِّف في معاني:  إِلخ. ثم قال  االمتداَد الذي ذكَره الُمبّرد ، وال يَكاد يُْؤَخذ من كالمه. االْجِلوَّ

ٍل كما ال يَْخفَى ، ثم رأَيت في اللربّما يُْؤَخذُ االمتد:  قلت سان ما اُد ِمن الذَّهاِب ، أَْخذاً بالَمْفُهوِم من معنَى المضاِء بأَْدنَى ِعنَايَة ونَْوعِ تأَمُّ

ذو»:  وفي حديث َرقِيقَةَ :  نَصُّه ِره واْنِقطاِعه. «الَمْطرُ  اْجلَوَّ  أَي امتَدَّ وْقُت تأَخُّ

 : * ومما يستدرك عليه
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__________________ 
 .«مخسا»( عن التهذيب ا وابألصر 1)
 واالجرواط.:  ( يف اللسان2)
 من قصيدة األعش  ابهلة يرثي املنتشر. 1431/  3( البيت يف الكامر للمربد 3)
 .يقا  اجلوذ اللير واخروط السفر. ومّر قريباً االجلواذ واالخرواط املضاء والسرعة يف السري:  ( قا  ابن شاذان4)
 ونسبهما للزايدي نفسه ا و ا يف ديوان عمر يف القسم املنسوب إليه. 161/  1( البيتان يف معجم األدابء 5)
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َح به ابْن ِسيده ، وذكره الصاحُب بن عبَّاد في كتاب األَحجار.:  الحَجرُ :  الُجْلِذيُّ   َصرَّ

 بُكّلِ َخْيٍر ، أَي يَُظنُّ به ، وقد مّر في الدال. لَيُْجلَذُ  وإِنه

ذ ونَْبتٌ  نُّ ِلِقَصِره فَلَسَّتْه اإِلبُل. ُمْجلَّوِ  ، إِذا لم يَتمكَّن منه الّسِ

 : * ومما يستدرك عليه

مِّ  الُجْنذَُوة:  [جنذ]  ي بعض نُسخِ كتاب ِسيبويه.رأُْس الَجبل الُمْشِرف ، لغة في الُخْنذَُوة بالَخاِء ، هكذا ُوِجَد ف:  ، بالضَّ

اِن. الُجْنبُذُ :  [جنبذ] مَّ هو الُجلَّنَار ، وكالمه  الُجْنبُذ في العبارة قَلٌَق أَوَجبَه التشبيهُ ، إِذ األَكثر أَن:  قال شيخنا ، بالضّمِ ، كاْلُجلَّنَاِر من الرُّ

انِ وَ :  الُجْنبُذُ :  وَغْيِره« ما ال يسع»يَقتِضي أَنه غيُره ، وفي كتاب  مَّ َي َشَجُر الرُّ . ومن َمَحاسن ُجْنبُذاً  ْرُد َشَجَرةٍ قبل أَن يَتفتََّح ، وقد ُسّمِ

قِيَب والَمْحبُوَب بالِّذي وِصلَتِه  :  الصاحب بن َعبَّاٍد التي أَبدَع فيها قولُه يَُشبِّه الرَّ

ٍة  و  نـــــــــــَ ٍف ِذي َوجـــــــــــح هـــــــــــَ فـــــــــــح هـــــــــــَ ذِ مـــــــــــُ بـــــــــــُ نــــــــــــح  كـــــــــــاجلـــــــــــُ

اِم الــــــــــنـــــــــــ  وَ     هــــــــــَ ٍة كــــــــــالســــــــــــــــــــــــِّ اِم  ــــــــــَح هــــــــــَ ذِ ســــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــ 

  

َو   ي يف اهلــــــــَ ســــــــــــــــــــــِ فح ــــــــَ رَاِد نـ ُذ مــــــــُ نــــــــح ُت مــــــــُ لــــــــح ــــــــُ دح قـ  قــــــــَ

ـــــــــِذيو     َة ال ـــــــــَ ل نح صـــــــــــــــــــــــِ كـــــــــُ ـــــــــَ وح ملَح ي ـــــــــَ ه ل ـــــــــُ ت كـــــــــح ـــــــــَ ل  مـــــــــَ

  
ان وغيره ، كما الُمْرتِفُع من ُكّلِ َشيْ :  ، بالضمّ  الُجْنبُذ:  إِنما ُمَراد الُمَصنِّف اإِلطالق ، ومعنى عبارته هكذا:  قلت مَّ فسََّره ٍء كالُجلّنار من الرُّ

ا تَسِميَة الُجلّنار ى ُجْنبُذاً  غيُر واحٍد من أَئمة اللغِة ، وأَمَّ  إِنما هو من باِب التَّْخِصيص ، الرتفاعه واستدارته ، وإِاّل فُكلُّ ُمْرتَِفع ُمستديٍر يُسمَّ

ب عن ُكْنبُد ب ُجْنبُذاً  الفارسية ، اسٌم لُكّلِ ُمستديٍر من األَْبنِيَة واآلَزاجِ ، كالقُبَّة ، ، سواٌء كان من الُجلّنار أَو غيره ، ويدُّلُّك على ذلك أَنه ُمعرَّ

 وقد أَْسلَْفنَا في َجبَذ ما يَُؤيّد ما َذَهْبنَا إِليه ، فراِجْعه.

، كما هو هنا ،  ُجْنبُذ:  يه ، فقيلواختُِلف في اسمه أَيضاً كاسم أَب أَو ِسبَاعٍ  ، هكذا ُمَكبَّراً في نُسختنا ، وفي بعضها ُمصغَّراً ، بُن َسبُعٍ  ُجْنبُذُ و

قَاتََل النبيُّ  َحبِيب ُمَكبَّراً ، وهو أَرجح األَقواِل ، وهكذا ذكره الذهبيُّ في التجريد ،:  ُجنَيد ، ُمصغَّراً ِلُجْند ، وقيل:  ُجْنُدب ، وقيل:  وقيل

ً  العَِشيَّةَ  َمعَهُ  وقاتَلَ  ، كافِراً  البُْكَرةَ  وسلموآلهعليههللاصلى  .ُمْسِلما

:  ِكنَانِيٌّ ، وقيل:  لأَخرَجه الطَّبرانّي عنه بَسنده ، وكان ذلك في الُحَدْيبِيَة ، وُكنَيتُه أَبو ُجْمعَة ، وبها اشتَهَر ، واختُِلف في نَسبِه ، فقي

 أَنصاريٌّ ، فراِجْعه في اإِلصابة.

ِضه :  أَن النون فيه أَصليّة ، قال شيخنا أَي بِناًء على ذُِكَر باقِي َمعَانِيه في ج ب ذ ، وهذا موضعهو وإِذا كان هذا موِضعَه فما معنى تَعَرُّ

 لمعانيه هناك وَعَدِم التنبيه عليه ، واألَكثرون على زيادة النون ، وهللا أَعلم.

 : * ومما يستدرك عليه

 قَْنَد شهاب الّدين أَبو أَحمد ُمحّمد بن محمد بن ُعمر بن الَخاِلديّ األَديب ، وشيخ اإِلقراِء ِبسمرْ  الُجْنبُِذيُّ  أَبو الفضل محّمد بن ُعمر بن محّمد

ثون. الُجْنبُِذيّ   ، وابنه شْمس الديِن أَبو محمود ، ُمحّدِ

 :  ، وبه فُسر بيُت أَبي ُزبْيدٍ  الِكساءُ  ، أَهمله الجوهرّي ، وهو ، بالضمِّ  الُجوذيُّ :  [جوذ]

لـــــــــتح  فـــــــــَ  حـــــــــىت  ِإذا مـــــــــا رَأ  األَبحصـــــــــــــــــــــــاَر قـــــــــدح غـــــــــَ

ٍة و     مـــــــــــَ لـــــــــــح نح  ـــــــــــُ اَب مـــــــــــِ تـــــــــــَ وِذي  اجـــــــــــح ورِ  جـــــــــــُ  لـــــــــــَ 

  
ور ، وهي نبِطيَّة. وٍر ، لسواد السَّمُّ  أَراد ُجبَّةَ َسمُّ

ِحينَ :  ، بالَمد الُجوِذيَاءُ و ر البيت المذكور أَيضاً ، وأَن ِمْدَرَعةٌ ِمن ُصوٍف للَمالَّ ب عن ُجوِذيَاَء. يّ الُجوذِ  ، وبه فُّسِ  ُمعَرَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 :  ُكْنيَةُ َرُجٍل قال الُجوِذيّ  أَبو

و  ــــــــــــــــُ ن  أَب َداهــــــــــــــــُ دح حــــــــــــــــَ وح قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ وِذيِّ ل  اجلــــــــــــــــُ

ِر الــــــــــــــــــر ِويِّ     فــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــح حــــــــــــــــــَ ٍز ُمســــــــــــــــــــــــــــــــح َرجــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــِ

  

َتِواَيٍت َكنَـَو  الرَبحينِّ   ُمسح
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 إِنه بالدال المهملة ، وقد تقدََّم.:  وقيل

 راجز مشهور.وهو :  قلت

ل في الحركات ، دائماً ، كِدْرَهٍم مثالً وِضْفَدع بالَكسر ، الِجْهبِذُ :  [جهبذ] النَّقَّاُد :  ، ولو َمثَّله بِِزْبِرجٍ كان أَحسن ، ألَن الثالث قد ال يَتْبَُع األَوَّ

ح به الّشهاُب وابن التِِّلْمَسانِّي ، الَخبِيرُ  ب ، صرَّ  وكان ينبِغي التنبيهُ َعليه. بِغواِمض األُمور ، البارُع العاِرُف بُطِرق النَّْقِد ، وهو ُمعَرَّ

 : * ومما يستدرك عليه
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 .الَجهابَِذةُ  ، والجْمع الِجْهبِذ ، بالكسر ، لغةٌ في الِجْهبَاذُ 

ُد بُن أَحمَد بنِ  اسم رجل ، وهو:  ، بالَكْسرِ  ِجيَذة:  [جيذ] اِوي عن ِجيَذةَ  محمَّ  بن أَحمد ، وعنه أَبو َعمٍرو ومحمدُ  ابِن األَعرابِّيِ  أَبي سعيدٍ  الرَّ

َرْيس ، وعنه الدَّاَرقُْطني ، ذكره السمعانّي في  ِجيَذةَ  الُمْستَْمِلي ، وأَحمد بن الحسن بن الرازّي ، عن ُمَحمد بن أَيُّوب الراِزّي ، وابن الضُّ

 األَنساب.

 فصل احلاء
 املهملة مع الذال املعجمة

اءِ  ، أَهمله الجوهرّي وصاحب تَُحبِّْذني تَْحبِيذاً  ال:  [حبذ] اغانيُّ عن الفرَّ ، هكذا رواه ، وهو من  َحبََّذا:  تَقُْل لي أَي:  اللسان ، وقال الصَّ

ثم ظاهر :  ، في الذّم ، وفي زياَدةِ ِمثْله على الصحاح نَظٌر ، قال شيخنا َحبََّذا ، في المدح ، وال َحبََّذا : األَلفاظ الُمولَّدةِ ، الَمنحوتة من قولهم

، والصواب أَن الذين  َحبَّذا َصريحه أَنها ال تُستعمل إِالَّ في النْهيِ ، ألَنه جاَء بالفعل َمقروناً بال الناهية ، وفسَّرها بقوله ال تَقُْل ليكالمه بل 

 حبَّذا ذلك ، وهو لفٌظ َمنحوٌت من لفظِ  ال تَقُلْ :  تَُحبِّذْ  ، وال َحبََّذا قال له:  َحبََّذهُ يَُحبِّذه تَحبِيذًا:  استعملوها استعملوها بغير نهي ، فقالوا

ٍء ، فلذلك لم شيْ  الُمركَّب من َحبَّ وَذا ، وإِاّل لكان آِخُره َحْرَف ِعلَّة ، كما ال يخفَى ، وهذا إِنما قاله بعُض النحويّين ، وليس من اللغة في

 يَذكره الجوهريُّ وغيُره من أَئمة اللغة ، انتهى.

 أَْسَرع قَْطعَه ، كما في األَساس.:  ، وَهذَّه َحذَّه َحذَّا ، بالجيم ، بمعنى القَْطعِ الُمْستَأِْصل ، وقد الَجذّ  لغة في الَحذُّ :  [حذذ]

َكةً  الَحَذذُ و ً :  ، ُمَحرَّ  .أََحذُّ  واللِّْحيَة ، والنْعُت منهما ِخفَّةُ الذَّنَبِ :  السُّْرَعة والِخفَّة ، وأَيضا

أو نَْقل ُمتْفَاِعلُْن إِلى ُمتْفَا ، ونقله إِلى فَْعلُْن  َوتٍِد َمجموعٍ من البَْحِر الكاِمِل ِمن َعُجِز ُمتفاِعلُْن ، فيبقى ُمتَفَا ، فيُْنقَل إِلى فَِعلُنْ ُسقُوُط :  الَحَذذُ و
 :  ءٍ ، ومثاله قول ضابِى (1)

ئـــــــــــاً  ابـــــــــــِ نـــــــــــاِة وضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ تـــــــــــًا كـــــــــــال يـــــــــــح مـــــــــــَ  ِإال  كـــــــــــُ

ِه     ــــــــــــــــــِ ان ــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــَ َ ل اح ــــــــــــــــــَ رحِح ب ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ ِدهح اِبل ــــــــــــــــــَ  وي

  
 وهو إِنما يكون في الضَّْرب أَو العروض ، وال يكون في األَجزاِء ُكلَِّها ، كما يَقتضيه ظاِهُر كالِمه.:  قال شيخنا

يت ألَنه قَْطٌع سريٌع ُمْستأِْصل ، وقيل الَحَذذُ  قَِصيَدة فيها اسم:  الَحذَّاءُ و ،  أََحذُّ  ألَنه لما قُِطَع آخُر الُجْزِء قَلَّ وأَسَرَع انقضاُؤه. وُجْزءٌ :  ، ُسّمِ

 إِذا كان كذلك.

، أَي « َحذَّاءَ  تََزبََّدَها»:  ومن أَمثالهم َعٍة.يَْحِلُف َصاِحبَُها بُِسرْ  هي التي:  الُمْنَكَرةُ الشديدة ، التي يُْقتََطع بها الَحقُّ ، وقيل اليَِمينُ :  الَحذَّاءُ و

ْبِد ، قال  :  ابتلَعَها ابتاَلَع الزُّ

ا  َدهــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  َزب ــــــــــــــــَ اءَ تـ ذ  ُه  حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ُم أَن ــــــــــــــــَ ل عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  يـ

ارايَ     جــــــــــــَ وَر الــــــــــــبــــــــــــَ اِذُب اآيت األُمــــــــــــُ و الــــــــــــكــــــــــــَ  هــــــــــــُ

  
 وهو من الَمجاز ، وقد َمرَّ في الجيم أَيضاً.

 وقد َمرَّ في الجيم أَيضاً. لم تُوَصْل. َرِحمٌ :  الَحذَّاءُ :  عن الفراءِ و

ْنيَا قد آَذنَْت بُِصْرٍم ، وَولَّتْ »:  قول ُعتْبَةَ بن َغْزَواَن في ُخْطبته، ومنه ءٌ السَِّريعَةُ الماضيَةُ التي ال يَتَعَلَُّق بها َشيْ :  الَحذَّاءُ و ،  َحذَّاءَ  إّن الدُّ

:  َسِريعَةُ اإِلدباِر ، وقيل:  َحذَّاءُ :  ، وقيل األََحذِّ  (2)لم يَْبَق منها إِالَّ ِمثُْل َذنَِب :  يعني:  وقيل«.  اإِلناءِ فلم يَْبَق منها إِالَّ ُصبَابَةٌ َكُصبَابَةِ 

 السريعةُ الخفيفةُ التي قد انقطَع آِخُرَها ، وهو من الَمجاز.

قد يَُردُّ :  ، قال شيخنا ِضدٌّ  ٌء من القصائد ِلَجْوَدتَِها ، وهو من الَمجاز ،، وال يَتَعَلَّق بها شيْ  القَِصيَدةُ السائَِرةُ التي ال َعْيَب فيها:  الَحذَّاءُ و

يّة بمثْله ، إِذ المشاَركة بأَنها َمعيبَةٌ ، وال َعْيَب فيها ، ليس من أَوضاعهم ، فتأَّمل. ّدِ  القَوُل بالّضِ

اِمرُ :  األََحذُّ و ، أَو َسِريُع اإِلْدراِك ، وهو َمَجاز. الَحَذذِ  من الّرَجال السَّريعَُها ، بَيِّن الَخِفيُف اليَدِ :  األََحذُّ و الَخِفيُف َشعِر الذَّنَب من  الضَّ

ْنقَِطُع األَْشباِه ، وكأَنه يَْنفَِلت من ُكّلِ أََحٍد ، المُ  الشَِّديُد الُمْنَكرُ  السَِّريُع الُمِضّيِ ، أَو القاِطُع السريُع ، أَو األَْمرُ  : األََحذُّ :  من الَمجازو األَفراس.

:  ، يقال السَِّريُع ِمَن الِخْمِس :  األََحذُّ و ، أَي بِأُموٍر ُمْنَكَرةٍ. ُحذٍّ  َجاَء بُِخُطوبٍ  : ، يقال ُحذٌّ  ج ال يَْقِدُرون على تََداُرِكه وِكفَايَتِِه ، وهو َمَجاز ،

 ذالُه:  فيه ، وقيل ال فُتُورَ :  َحْذَحاذٌ  ِخْمسٌ 
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__________________ 
« ِعُلنح »فيكون صـــــــــــــدره ثالثة أجزاء متفاعلن ا وآخره جزءان لمان والثالث قد حذف منه « وذلك خلفتها يف ا ذف»:  ( زيد يف اللســـــــــــــان1)

 فجعلت َفِعُلن أو فـَعحُلن.« متفا»وبقيت القافية 
 األحّذ.إال مثر ما بقي من ذنب :  ( يف اللسان2)
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 السريُض.:  ا وابلثاء اأَلَحذّ  ءِ ال ا أَلن الذاَ  من معىن الشيح :  بَدٌ  ِمن  ِء َحثحَحاٍث ا وقير
ةِ والِفْلَذة ، قال أَعشى باِهلَةَ  الِقْطعَةُ من اللْحمِ :  ، بالضمّ  الُحذَّةُ و  :  كالُحزَّ

ـــــــــــــِه  ي فـــــــــــــِ كـــــــــــــح ـــــــــــــَ ةُ ت ذ  ا  حـــــــــــــُ ٍذ ِإنح أملَ  هبـــــــــــــَِ لـــــــــــــح  فـــــــــــــِ

وَ     َن الشــــــــــــــــــــــِّ رُ مــــــــِ مــــــــَ ُه الــــــــغــــــــُ رحبــــــــَ ي شــــــــــــــــــــــُ فــــــــِ كــــــــح  اِء َويــــــــَ

  
 بَِعيد.:  َحْذَحاذٌ و ُحَذاِحذٌ  ، وقََربٌ  َسِريعٌ :  َحْذَحاذٌ  قََربٌ و

 : * ومما يستدرك عليه

:  ، ِلِقَصِر َذنَبها وقِلَِّة ريشها ، وقيل َحذَّاءُ  أَو مقطوُعه ، وقََطاةٌ :  خفيُف َشعِر الذَّنَِب ، زاد في األَساس:  أََحذُّ  َخِفيفَةٌ. وفََرسٌ :  َحذَّاءُ  ِلْحيَةٌ 

ُخفَِّف ِغَراُء :  أََحذُّ  َسريُع القَْطعِ ، وَسْهم:  أََحذُّ  ، وال فِْعَل له ، وَسْيفٌ  الَحَذذُ  ، واالسمُ  (1)قَِصيٌر :  أََحذُّ  ِلِخفَّتها ولُسْرعة َطيََرانَِها. وِحَمارٌ 

 نَْصِله ولَْم يُْفتَْق.

 األََحذُّ و َذِكيٌّ خفيٌف ،:  أََحذُّ  َخفيفَةٌ َسِريعَةُ النَّفاِذ ، وقَْلبٌ :  َحذَّاءُ  ٍء ، وَحاَجةٌ ماِضيَةٌ ال يَلِوي صاِحبُها على َشيْ :  َحذَّاءُ  يمةٌ َعزِ :  ومن الَمجاز

 ٌء.ُء الذي ال يَتَعَلَُّق به َشيْ الشيْ : 

 ٌ ٍة وُحدُ :  ُحْذُحَذةٌ و ُحْذُحذٌ  وامرأَة ٍة.قَِصيرةٌ ، كُحذُحَّ  حَّ

 اإِلسراع في الَكالِم والِفعَال.:  الَحذُّ و

، وهي النَّجيبة ، كالَحْرفََدة بالدال المهملة ، والَحْرقَدة بالقَاف ، وقد تقّدم  الَكِريمةُ الضامرةُ الَمْهُزولة من اإِلبل:  ، بالفاءِ  الَحْرفََذة:  [حرفذ]

 كالَحَراقِد والَحرافِد والَحَرافض. الَحَراِفذُ  ج ِذكرهما

وهو َدَواٌء يُتََّخذ من أَبواِل اإِلبل ، وقد تقدَّم أَيضاً في الداِل  الُحُضضُ  هو:  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال الكسائيُّ  ، بضّمتين الُحُضذُ :  [حضذ]

ليس في كالم :  ذُِكر أَن الخليَل كاَن يَقوله ، ولم يَْعِرفه أَصحابُنا ، وقال َشِمرٌ :  الُحُضُظ أَيضاً ، وسيأْتِي ، قال ابُن ُدريد:  الُمْهَملة ، ويقال

 ، وسيأْتي إِن شاَء هللا تعالى.العَرب َضاٌد مع ظاٍء غير هذا الحرِف 

مّ  الُحَماِذيُّ :  [حمذ]  ، كالُهَماِذّي ، وسيأْتي. ِشدَّةُ الَحرِّ  هو:  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابُن األَعرابيّ  ، بالضَّ

بَاعّي ، وقيل:  قيل، كما ذكره ابن فَْهد ، و ِسبَاعٍ  ُجنَْيٌد ، ُمَصغّر ُجْند بن أَو الُجَهنِيّ  بُن َسبُعٍ  ُحْنبُذُ :  [حنبذ] َحبِيب بن :  َحبِيب بن ِسباعٍ الّسِ

، هكذا بالَحاِء  ُحْنبُذ:  هو أَبو ُجْمعَةَ األَنصاِرّي ، َمشهوٌر بُكْنيَتِه ، أَقواٌل َمشهوَرةٌ ، ولكنّي لم أَِجد:  َحبِيُب بن َسبُع ، وقيل:  َوْهٍب ، وقيل

 وقاتَلَ  ، كاِفراً  البُْكَرةَ  وسلموآلهعليههللاصلىقَاتََل النبيُّ  ْجِريد وال في ُمْعَجم ابن فَْهد ، وهو الذيوالنون ، كما أَْوَرَده الُمَصنِّف ، ال فِي التَّ 

ً  العَِشيَّةَ  َمعَه  وقد تَقدَّم ما يتعلَّق به في َحبَذ أَيضاً ، فَراِجْعه. ُمْسِلما

 فَْوقَها:  ، وِعبَاَرة الصحاح (2) َشَواَها وَجعَل فِيَها:  بالفتح تَْحنَاذاً و ، بفتح فسكون ، َحْنذاً  ، ِمن َحّد َضَرب ، يَْحنِذَُها الشَّاةَ  َحنَذَ :  [حنذ]

نَِة ، :  الَحْنذُ :  ، وفي التهذيب َمْحنُوذو َحنِيذٌ  أَي الشاة لتُْنِضَجَها ، فهي بالنّارِ  ِحَجاَرةً ُمْحَماةً  ِبِعْجل   جاءَ )اْشتَِواُء اللْحِم بالِحَجاَرة الُمَسخَّ
يَْقُطر ماُؤه وقد ُشِوَي ، قال :  ، عن َشِمٍر ، لكنه قال الَحارُّ الذي يَْقُطر َماُؤه بَْعَد الشَّّيِ :  الحنيذ ، أَي أَو هو َمْشِوّيٍ ، َمْحنُوذٍ  أَي (3) (َحِنيذ  

فَِة ، َوْصٌف :  َحْنذٌ  َسَمَطه. ولْحمٌ :  َر ، وقيلَشَواهُ َحتَّى قَطَ  : َحنََذه:  وهذا أَْحَسُن ما قِيل فيه. وفي الُمحكم:  األَزَهِريُّ  َمْشِويٌّ على هذه الّصِ

 .َحنِيذٌ و َمْحنُوذ بالَمْصدر ، وكذا

َواُء الذي لم يُبَالَْغ في نُْضِجه ، ويقال:  الَحنِيذُ :  وقيل َواُء الَمْغُموم ، عن أَبي ُعبَْيٍد. ونقل األَزَهِرّي عن الفَّراءِ  : الّشِ ما :  الَحنِيذُ  : هو الّشِ

، كما قيل  َمْحنُوذٌ  فَهو ُحنِذَ  (5) [وقد]األَصِل ،  (4)في  َمحنُوذٌ  َحفَْرَت له في األَرِض ثّم َغَمْمتَه ، وهو ِمن ِفْعِل أَهِل البَاِديَة َمْعُروٌف ، وهو

َواءُ :  َطبِيٌخ وَمْطبُوٌخ ، وقال بعد َسْوِق ِعبَاَرةٍ  الذي قد أُْلِقيَْت فوقَه الِحَجاَرةُ الَمْرُضوفَةُ بالناِر َحتَّى يَْنَشِوَي اْنِشَواًء شديداً :  الَمحنوذُ  والّشِ

ى تَْحتََها. وقال أَبو زيد واءِ  الَحنِيذُ  فيتََهرَّ  َحنَذَ :  ِمن الَمجازو اللْحَم ، أَي أَْنَضَجه. أَْحنَذَ :  و أَن تَُدسَّه في الناِر ، ويقالالنَِّضيُج ، وه:  ِمن الّشِ

س عليه الِجاَلَل في الشَّمْ  ، أَي أَْلقَى َشْوطاً أَو َشْوَطْيِن ثُمَّ َظاَهرَ  أَْحَضَره:  وفي الصحاح وأَْعَداهُ. وأَجراه َرَكَضه:  ِحنَاذاً و يَْحنِذُه َحْنذاً  الفََرسَ 

 َجلَّْلتَه بعد أَن (6) [إذ] ِحنَاذاً  الفََرسَ  َحنَْذتُ : و وفي األَساس ِليَْعَرَق.
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__________________ 
 قصري الذنب.:  ( اللسان1)
 فوقها.:  ( يف القاموس2)
 .69( سورة هود اآية 3)
 .«قي»( عن التهذيب واللسان وابألصر 4)
 .«قد»( زايدة عن اللسان ا ويف التهذيب 5)
 ( زايدة عن األساس.6)
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ره لِيعحَر  ا ضــــــِ َتحح رُ :  َكَبا. ويف التهذيب:   فِإن مل يـَعحَر ح ِقير : زاد يف الصــــــحاح . حُنوذٌ و  َحِنيذٌ  فهو تســــــح  ِمن ا َِنيذِ  وَأصــــــح
مِّرتح ا ِحَناذِ  ّتٍة لِتَـعحَر  َأنح يُظَاَهر عَليحها ُجريف فـَوحَ  ُجرٍّ حىت ُ ل َر أبَِجال ٍ  ِحَناُذهاو  اخلَيحِر ِإذا ضـــــــُ الفرُس ] مَخحســـــــٍة َأو ســـــــِ

رَِي. (1) [حتحت تلك اجِلال ِ  ديداً ِإذا ُأجح َمَها َكيح ال يـَتَـنَـف َ  تـَنَـف ســـاً شـــَ حح جازو  وُلحرَِج العَرُ  شـــَ
َ
ُ   َحَنَذت:  من امل الشـــمح

َساِفرَ 
ُ
َرقـَتحه وَصَهَرتحه:  امل  َشَوتحه وطََبَختحه.:  ا كما يقا  َأحح
َكةً ، مُ  َحنَذُ و وفي أَْعَراِض :  ، على ساِكنها أَفضُل الصَّالةِ والسالِم ، وفي التهذيب قُْرَب الَمِدينَةِ  َمْوِضع:  ، وفي المحكم والصحاح ة:  َحرَّ

ُسوِل  . وفي معجم أَبي عبيد أَنها قَْريَةُ أَُحْيَحةَ بن الُجاَلحِ ، وله فيها ِشْعٌر َحنَذُ :  لََها يقال َكثِير نَْخلٌ  فيها قَْريَة وسلموآلهعليههللاصلىَمِدينَِة الرَّ
 وُمَزْينَةَ ، وهو الُمنَصَّف بينهما بالِحَجاز. أَو َماٌء ِلبَنِي ُسلَيمٍ  .(2)

نُ :  الَحنِيذُ :  عن َشِمرٍ و أُْس من  الِغْسُل الُمَطيَّبُ  يذالَحنِ و ُدْهٌن ،:  الَحنِيذُ و السُّْخُن. : ، وفي التهذيب الَماُء الُمَسخَّ ، وهو ما يُْغَسل به الرَّ

وقد رأَْيُت بَِواِدي السَّتَاَرْيِن ِمن ِديَاِر بني َسْعٍد َعْيَن ماٍء عليه :  ، قال األَْزَهريُّ  َماٌء في ِديَاِر بني َسْعدٍ  َحنِيذٌ و ِخْطِمّيٍ ونَْحِوه ، وسيأْتي ،

قاِء وُعِرض للهواِء  َحنيذ:  يقال له (4) [ٌر ِمْن قُُصوِر ِميَاِه العربوقُصو]عاِمٌر  (3) [َزْينٌ ]نَْخٌل  ا ، فإِذا ُحِقَن في الّسِ ، وكان نَِشيلُه حارًّ

 وَضربَتْه الريُح عذَُب وطاب.

 :  ، لَحَرارتَِها ، قال َعمرو بن ُحَمْيل الشَّْمسُ :  كقََطامِ  َحنَاذِ و

ِه  َج بـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح ُد الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ رَتحكـــــــــــــــِ اذِ َتســـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

اِذ     يـــحـــــــَ تـــِ لـــَ  اســـــــــــــــــح غحضـــــــــــــــــَ  عـــَ تــــَ ِد اســـــــــــــــــح (4)كـــــــاأَلرحمـــــــَ
 

  
،  ُشْعبَةٌ ِمن الَجبَلِ :  بالضمّ  الُحْنذَُوةُ و ِشدَّةُ الَحّرِ وإِْحَراقُه.:  الَحْنذُ : و الشْمُس ، وفي الصحاح َحنََذتْه وقد الَحرُّ الشديدُ :  ، بالضمّ  الُحْنَذةُ و

 كالُخْنذَُوة بالخاِء ، وسيأْتي.

 البَِذيُّ اللساِن ، كالِخْنِذيَاِن ، بالَخاِء ، وسيأْتي. الَكثِيُر الشَّرِّ  الرُجلُ :  ، بالَكْسر الِحْنِذيَانُ و

 من الَخْيل والناِس. الكثيُر العََرقِ :  ، بالَكْسر الِحْنِذيذُ و

 ، وسيأْتي في الخاِء. َذىَحنْ  ، وقد الشَّتَّام البَذَّاءُ :  الُمَحْنِذيو

:  يَْحنِذ لَهُ  َحنَذَ : و ، وفي المحكم ِضدٌّ  ، عن الفَّراِء ، اإِلْقاَلُل منه:  وقيل ، عن ابن األَعرابّي ، اإِلْكثَار ِمَن الِمَزاجِ في الشََّرابِ :  اإِلْحنَاذُ و

، أَي أَخِفْس ، يريد أَقِلَّ الماَء وأَْكثِِر النَّبيَذ ، وأَْعَرَق بَمْعنى أَْخفََس  فَأَْحنِذْ  إَِذا َسقَْيتَ :  أَقَلَّ الَماَء وأَكثََر الشََّراَب ، كأَْخفََس. وفي التهذيب يقال

 ه بالماء. قلتِمَزاجُ  (6)وُمْخفَس وُمْمَذى وُمْمَهى. اذا َكثَُر  ُمْحنَذ َشَراب:  ، وعن ابِن األَْعَرابيّ  (5)وَعَرف اآلَخَرين  أَْحنَذَ  ، وأَنَكر أَبو الهيثم

ِق َشَرابَك ، أَي ُصبَّ فِيه قَِليَل ماٍء. وفي األَساس فأَْحنِذْ  إِذا َسقَْيتَ :  ومنه : وهو عكُس األَّوِل. وفي الصحاح:  لَه  فَاْحنِذْ  إِذا َسقَْيتَه:  ، أَي َعّرِ

 َجْوفَه ، وهو َمَجاز. يَْحنِذُ  (7) [قليل المزاج]، أَي اْسِقه ِصْرفاً 

 اْستَْعرق.:  اْستَْحنَذَ و ، ِليَْعَرقَ  وأَلقَى عليه فيها الثِّيَابَ  اْضَطَجع في الشْمِس  الرجُل ، إِذا اْستَْحنَذَ  از ،من الَمجو

 رجٍل. كَكتَّاٍن ، اْسم ، َحنّاذٌ و

 : * ومما يستدرك عليه

 :  ، على المبَالغِة ، أَي َحّر ُمْحِرق ، قال بْخَدٌج يَْهُجو أَبَا نَُخْيلَة ِحنَاذٌ ِمْحنَذٌ 

اَلُت  يـــــــــــــح خـــــــــــــَ اذاً القـــــــــــــ  الـــــــــــــنـــــــــــــ  نـــــــــــــَ نـــــــــــــَذا  حـــــــــــــِ ح  خمـــــــــــــِ

َذا    قــــــــــــــَ اِدي ِمشــــــــــــــــــــــــــــح الن لــــــــــــــأَلعــــــــــــــَ ينِّ وشــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ

  
ا يُْنِضُجه ويُْحِرقُه. ويأْتِي في رذذ.  أَي َحرًّ

 محكم.الَكْرُم فُِرَغ ِمْن بَْعِضه ، كذا في ال َحنَذَ و
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__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 :  ( مل ترد يف معجم البكري ا وهي عبارة معجم البلدان ا وقد ورد الشعر يف املصدرين ا وهو قوله2)

  بـــــــــــــــــــــــــــري اي خـــــــــــــــــــــــــــرية الـــــــــــــــــــــــــــفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــِر 

ٍذ وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود    نــــــــــــــــــــــــــَ   بــــــــــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــَ

  

 إذ ضن أهر النخر ابلفحو 

 األعراب بد  العرب.( زايدة عن التهذيب واللسان ا وفيه 3)
 «.استئخاذ» وصححه  ق  املطبوعة الكويتية :« استيخاذ»( يف التكملة 4)
 عن أيب اهليثم أنه أنكر ما قاله الفراء يف اإلحناذ أنه مبعىن أخف  وأعر  ا وعرف اإلخفاس واإلعرا .:  ( عبارة التهذيب5)
 أُِكَثر.:  ( التهذيب واللسان6)
 األساس.( زايدة عن 7)
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 التََّوقُُّد ، قال َعْمُرو ْبُن ُحَمْيٍل.:  التَّْحنَاذُ و

 (1) حَتحَناذِ ُيضحِح  ِبِه اِ رحاَبُء يف 
 َحاَط يَُحوُط َحْوطاً.:  َحاَذ يَُحوذُ َحْوذاً  ، الَحْوطُ :  الَحْوذُ :  [حوذ]

 .أَُحوذُها اإِلبِلَ  ُحْذت:  ، يقال كاإِلْحَواذِ  العَنِيف ،:  البصائرالشَّديُد. وفي :  وفي المحكم السَّْوُق السَِّريُع.:  الَحْوذُ و

اإِلبَل ، بضم  ُحْذتُ  : ، وفي تفسير البيضاوّي في ُسوَرة الُمَجادلة كَحاَزها َحْوزاً  َساقََها ،:  يَُحوذُها َحْوذاً  اإِلبَِل إِلى الماءِ  حاذَ :  وفي األَساِس 

 الحاِء وكسِرَها ، ِإذا اْستَْولَْيت عليها.

لقطَّاع وغيُره ، وأَغفََل وفي العنايَة للشهاب أَن الزّجاَج َذَكَر أَن ثاَُلثِيَّةُ َوَرَد ِمن بابَْي قَاَل وَخاف. قال شيُخنَا ، وقد ذكر الوجَهين ابُن ا

 المصنُِّف ذلك.

 على كذا ، إِذا َحَواه. اْستَْحَوذَ :  ، إِذا حاَزَها وَجَمعَها ِليَسوقَها ، ومنه يَحوذَُها اإِلبلَ  حاذَ  ، ِمن ءِ  على الشيْ الُمَحافظةُ :  اإِلحواذو الَحْوذُ و

ْبِد منه:  الَمتْنِ  َحاذُ و  ، وهو محلُّ اللَّْبد. َحاِذهو يقال َزلَّ عن َحاِل الفََرِس :  ، وفي األَساس َمْوِضُع اللِّ

 أَْنفَُع اللَّبَِن َما َوِليَ :  ِمن َذا الَجانِِب وذا الَجانِب ، ويقولون ما َوقََع عليه الذَّنَُب ِمن أَْدبَاِر الفَِخَذْينِ :  الحاَذانِ  ، الحاَذْينِ  ْخمُ بعيٌر ضَ :  يقالو

 .ْحَواذٌ الحاِذ أَ  من غير أَن يَكون َرِضعَها ُحَواٌر قبل ذلك. وجْمع (2)النَّاقَِة ، أَي ساَعةَ يُْحلَب  َحاَذيِ 

ً  الَحاذُ و الَحالُ :  ، قال َشِمرٌ  «الَحاذِ  الُمْؤِمن َخِفيفُ »:  ، وفي الحديث الظَّْهر َخفيف:  كما يقال الَحاذ رجل خِفيف:  من الَمجازو ما :  ، معا

ْبُد ِمن َظْهر الفََرِس.  َوقََع عليه اللِّ

:  الَحاذُ و هو َخِفيُف الظَّْهِر.:  قلَّةَ اللْحِم َمثاَلً ِلِقلَِّة َماِلِه وِعيَاِله ، كما يُقال «الحاذِ  الُمْؤِمُن َخِفيفُ »:  قوله في وسلموآلهعليههللاصلىوَضَرب 

 :  ِمن َشَجر الَجْنبَِة ، قال َعْمُرو بن ُحَمْيلٍ ـ  َحاَذةٌ  الَواِحَدةُ ـ  َشَجرٌ 

َواِذ  ــــــــــــــــــح َرَف َذا األَل ه اأَلعــــــــــــــــــح و بــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــُ  َأعــــــــــــــــــح

اِذيَذَواتِ     يٍّ وَذاَت ا ـــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــح   أُم

  
 واألُْمِطّي َشَجَرةٌ لها َصْمٌغ يَْمَضغُه ِصْبيَاُن األَْعَراِب.

الفََرِس ، وكذا َخِفيُف الَحاِل  حاذِ  ، اْستُِعيَر ِمن قَليُل الماِل والِعيَالِ  أَي «الَحاذِ  َخِفيفُ  أَْفَضُل الناِس بعَد الِمائَتَْيِن َرُجلٌ »:  في الحديثو

لَيَأْتِيَنَّ َعلَى النّاِس َزَماٌن يُْغبَط »:  َطِريقَةُ الَمتِْن. وفي الحديث الحاذِ  أَي الحاِل ِمن الماِل ، وأَْصلُ  الحاذِ  ُمْستَعَاٌر من حاِله ، وقيل َخِفيفُ 

جل فيِه بِِخفَِّة   .َحاذُكو َكْيَف َحالُك:  ، يقَالُ  «العََشَرةِ  َكَما يُْغبَُط اليَْوَم أَبو الَحاذِ  (3)الرَّ

السَِّريُع في ُكّلِ ما أََخَذ فيه ، وأَْصلُه في :  األَْحَوِذيُّ  «.نَِسيَج َوْحِدهِ  أَْحَوِذيًّا كاَن وهللاِ »:  ماعنههللارضيقوُل عائشةَ تَِصف ُعَمَر  من الَمجازو

يَاِق لََها ، الَخِفيفُ  الُمْنَكِمُش الحادّ :  السَّفَر ، وقيل ُر :  األَْحَوِذيُّ :  ونقَل الجوَهِريُّ عن األَصمعّيِ قال الحاِذُق. في أُُموِرِه ، الَحَسُن الّسِ الُمَشّمِ

ر ِمن الرجال ، قال ِعمْ  كالَحِويذِ  ، ءٌ القاِهُر لََها ال يَِشذُّ عليِه شيْ  في األُمورِ :  ، وفي المحكم لألُمورِ   :  َراُن بن ِحطَّانَ ، كأَِميٍر وهو الُمَشّمِ

ٌف  قـــــــــح ـــــــــَ ِويـــــــــذٌ ثـ ُه  حـــــــــَ عـــــــــُ فِّ اَنصـــــــــــــــــــــــِ ُا الـــــــــكـــــــــَ بـــــــــِ  مـــــــــُ

رُ     فــــــــــــِ اٌف وال كــــــــــــَ فِّ َوقــــــــــــ  ُش الــــــــــــكــــــــــــَ ائــــــــــــِ  اَل طــــــــــــَ

  
َعْشٍر في ثاَلِث لَيَاٍل. الذي يسيُر َمِسيَرةَ :  األَْحَوِذيُّ : و يَسوُق األُموَر أَْحَسن َمَساٍق ، ِلِعْلِمِه بها. وفي اللسان:  أَْحَوِذيٌّ  َرُجلٌ :  وفي األَساس

 ، أَي َسائٌِق عاقٌِل. أَْحَوِذيٌّ  (4)وَحاٍد :  وفي األَساس

اِن وقِيعَانِ :  الَحْوَذانَةُ :  ، وقال األَزَهِريُّ  َحْوَذانَةٌ  ، َواِحَدتَُها نَْبتٌ :  ، بالفتح الَحْوَذانُ و مَّ يَاِض َرأَْيتَُها في ِريَاِض الصَّ َها ، بَْقلَةٌ ِمن بُقوِل الّرِ

 ولها نَْوٌر أَصفُر َطيُِّب الرائَِحِة.

 : وسبَق االستشَهاُد عليه في باب الجيم ِمن قَْوِل ابِن ُمْقِبلٍ 

__________________ 
 :  بعده»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــاذي    ــــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــــ  رابوة ي  أوىف عــــــــــــــــــــــــــــــــل

  

مفاعر منه. كذا يف :  الفاحش. واملباذي:  ء اخلل  ا والباذيالس : من شدة ا ّر ا واملقذحرأي يستدمي قيام ا مار كبنه مغٍ  أرمد 
 .«التكملة

 حُتلب.:  ( اللسان2)
 خلّفة.:  ( األصر والنهاية والتهذيب ا ويف اللسان3)
 ا والعبارة مل تفسر يف األساس.« وحاذ»( عن األساس ا وابألصر 4)
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َن  اُع مــــــــِ عــــــــَ اَد الــــــــلــــــــ  وحَذانِ كــــــــَ ا  ا ــــــــَ هــــــــَ طــــــــُ حــــــــَ  َيســــــــــــــــــــــح

يــــــــــــرُ و     اطــــــــــــِ نــــــــــــَ ا خــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ يـ َ  ــــــــــــَح اح رٌِج بــــــــــــَ  رِجــــــــــــح

  
مّ  الُحوِذيُّ و  :  ، وهو السَّْيُر الشَِّديُد وأنشد الَحْوذِ  ، من الطاِرُد الُمْستَِحثُّ على السَّْيرِ :  ، بالضَّ

ن   وُذهــــــــــــــــــــــــــــــُ ُه  حيــــــــــــــــــــــــــــــَُ وِذي  َولــــــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــــــــــــــُ

اَلٍط فـــــــــــــــــــَ     وحَف اخلــــــــــــــــــِ يب  خــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ َو َأجــــــــــــــــــح  هــــــــــــــــــح

  
اج يَِصف ثَْوراً وِكالباً.  وهو للعَجَّ

ه إِليه ، ومنه اْستَْخَوَذ على كذا ، إَِذا َحَواه. َجَمعَه ، أَي ثَْوبَه أَْحَوذَ و  وَضمَّ

 :  ، قال لَبِيدٌ  األَْحَوِذيُّ  وِمْنهُ أُِخذَ :  ، قيل أََخفَّه ، إِذا الصانُِع الِقْدحَ  أَْحَوذَ و

ـــــــــــِح  ي ـــــــــــِ ن
َ

قـــــــــــدحح املـــــــــــ َو كـــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــَ َوَذهفـ ـــــــــــص   َأحـــــــــــح  ال

َوابَ     ِه الــــــــــــقــــــــــــُ نــــــــــــِ تــــــــــــح نح مــــــــــــَ ي عــــــــــــَ فــــــــــــِ نــــــــــــح ُغ يـــــــــــــَ  ائــــــــــــِ

  
اُر الفَْقعَِسيُّ  البُْعدُ :  ، بالَكْسر الِحَواذُ و  :  (1)، قال الَمرَّ

َذاِذ  ِش ُذو لـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح ُو الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح اَن حـــــــــــــــُ  أَزحمـــــــــــــــَ

ِن     و عـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــُ دح َو  تـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  َواذِ ِإِذ الـــــــــــــــــنـ  ا ـــــــــــــــــِ

  
 .اْستََحاذَ  ، كما في الصحاح. ولغَةٌ  َغلَبَ :  عليه الشيطانُ  ذَ اْستَْحوَ :  يُقَالو

ر قولُه تَعَالَى اْستَْولَى:  الحماُر أُتُنَه حاذَ و أَي أَلَم نَْستَْوِل عليكم  (2) (ََلْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكمْ أَ ):  عليها وَجَمعََها ، وكذا َحاَزَها ، وبه فُّسِ

أَي اْستَاقهم ُمْستَْوِلياً َعليهم ،  (3) (اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطانُ ):  قولُه تعالى:  بِالُمَواالةِ لَُكْم ، وأَْوَرد القَْولَيِن الُمَصنُِّف في البصائِر فقال

، أَي َجانِبَْي َظْهِرَها. وفي  َحاَذْيَها العَْيُر األُتَُن إِذا استولَى على اْستَْحَوذَ :  و من قولهم، إِذا ساقها َسْوقاً َعنِيفاً ، أَ  يَُحوذُها اإِلبلَ  َحاذَ  ِمن

ألَْصل ، ، فَأَْخَرَجه على ا أَْحَوذَ :  ، ومن قال اْستََحاذ ، لم يَقُْل إِالَّ  َحاَذ يَُحوذُ :  َخَرَج على أَْصِله ، فَمْن قالَ  اْستَْحَوذَ :  المحكم. قال النحويونَ 

هذا الباب كلّه يُجوز :  وهو من األَْفعَاِل الواردةِ على األَْصل ُشذوذاً مع فصاحتِها وُوُروِد القُْرآِن بها ، وقال أَبو زيد:  ، قْلت اْستَْحَوذَ :  قال

 ِرد ِعندهم.اْستصاب واْستَْصَوب ، واْستجاب واستْجَوب ، وهو قِياس مطَّ :  أَن يُتكلم به على األَْصِل. تقول العرب

 الحاُل والحالَة ، والالم أَعلى من الذال.:  الحاذةُ و الحاذُ و واحدةٍ ، بِحالةٍ  أَي واِحدةٍ  بِحاذةٍ  هما:  يقالو

 * ومما يستدرك عليه :

 الِفراق.:  الِحَواذ ، كِكتَابٍ 

 : َشَجَرةٌ تَأْلفَها بقُر الَوْحِش ، قال ابُن ُمْقبِل:  الَحاَذةو

د  وَ  نــــــــــــــــــوٌح لــــــــــــــــــَ ن  جــــــــــــــــــُ اَذةٍ  (4)هــــــــــــــــــُ  حــــــــــــــــــَ

ُرنح     ا اِبجلــــــــــــــــــــــــــُ زحاَلهنــــــــــــــــــــــــــَُ َواِرَب غــــــــــــــــــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْوا.  .َحْوذٍ  ، ِمْن ُكنَاهم ، وكذا أَبو َحْوَذانَ  . وأَبوَحْوَذانَةَ و َحْوَذانَ  وَسمَّ

ل وضّم الثالث ، أَهملَه الجماَعة ، وهو الَحْيَذَوانُ :  [حيذ] ، طاِئٌر يقال له ساقُّ ُحّر ، وسيأْتي ، وقد استدركه الجالل  الَوَرَشانَ  ، بفتح األَوَّ

 السيوطيُّ في ِديوان الَحيواِن على الدَِّميِرّي.

 فصل اخلاءِ 
 املعجمة مع الذال املعجمة

 ، كذا في التهذيب. َساَل َصِديُده ِإذا:  ، أَهمله الجوَهِرّي والليث ، وفي النوادر َخِذيذاً  الُجْرحُ  َخذَّ :  [خذذ]

 * ومما يستدرك عليه :

 أَْشَهُر. الَخِذيذو ، َخذًّا الُجْرحُ  َخذَّ 
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 أََصّد.:  أََخذَّ و

بُوذَ  َمْعُروف بن:  [خربذ] دةِ  َخرَّ اغانيّ  ، بفتح الخاِء والراِء المشدَّدةِ ، وضّم الباِء الموحَّ  هو:  ، أَهملَه الجوَهِريُّ والجماَعة ، وقال الصَّ

. يٌّ ٌث لغَِويٌّ َمّكِ اِء أَيضاً ، قال ، وهو ِمن مواِلي آِل ُعثماَن ، َصُدوٌق ، ُربَّما َوِهَم ، وكا ُمَحّدِ ن ونقََل الحافِظ في تَْهِذيب التهذيِب سكوَن الرَّ

َمةً ، من الخاِمَسة.  أَْخبَاِريًّا َعالَّ

 ساِلُم بن َسْرجٍ أَبو النُّْعَمان. وفي ِكتَاب الثِّقَاِت البن : بَِقيَ * و

__________________ 
 وقير أبو  مد.:  قا  يف التكملة»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
 .141( سورة النساء اآية 2)
 .19( سورة اجملادلة اآية 3)
 فكاألصر.ويف التكملة « لذي»( يف التهذيب واللسان ا 4)
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َبَة اجلَُهِني ة ا قالت َخر بُوذ ويقا  ابنُ :  حب ان بَـيـح رحج ا يَرِوي عن أُمِّ ضـــُ وِ  »:  ا والصـــحيح ابن ســـَ تَـَلَفتح َيِدي وَيُد َرســـُ اخح
ََدينّ. واسُم أُمِّ رواه عنه ُأسامة بن َزيحٍد وخارَِجة بن . «واِحدٍ  ِإانءٍ  ِمن الُوضوءِ  يف وسلموآلهعليههللاصلى  

ا اِرث امل
َِديَنة للســــــخاِوّي عن الدارقطحين قا 

يحُخَنا عن لريخ امل َلُة بِنحت قـَيحٍ  ا وهو َموحاَلها. ونقَر شــــــَ َبة َخوح بَـيـح رحٌج يـُعحَرف:  ضــــــُ  ســــــَ
رحٍج فـََقدح َعر بَه ا وَمن قا  ابن:  ا وقا  ا اكم خِبَر بُوذَ  ر أَرَادَ  َخر بوذ َمن قا  ابن ســـــــــَ َتدح ّية. واســـــــــح :   به اإِلَكاَف ابلَفارِســـــــــِ

ـــد الرمحن بن َعوحف قـــا  َخر بوذ ســــــــــــــِليمـــان بن ـــِة عن عب َِدين
َعم َمين رســــــــــــــو    :  ا رَو  عن شــــــــــــــيٍخ من َأهـــر املـــ

ِ  ِمنح  هَلَا َفَسدَ  وسلموآلهعليههللاصلى  .َخلحِفي وِمن َيَدي   َباح
بوذ وعبُد الرحمن بن:  قلت  ن ابِن ُعَمَر وأَبي ُهَرْيَرةَ. وعنه يَْعلَى بن َعَطاٍء.يَْرِوي ع خرَّ

:  الدَّاِذيُّ الَخْمُر ، فهي إِذاً ُمركبَّة من الَخْر والدَّاِذّي ، ومعناه:  ، أَهمله الجماعةُ ، وسيأْتي للمصنّف بعدُ  الَخْمرُ :  الَخْرَداِذيُّ :  [خردذ]

 التنبيهُ عليه كما هو عادتهُ في أَمثاِله.َشَراُب الِحَماِر ، وكان يْنبِغي 

 : * ومما يستدرك عليه

َزاذ:  [خرزذ] َزاذ ، بضّم فتشديد ، وهو َجدُّ القاِضي أَبي بكر أَحمَد بِن محمود بن زكِريا بن ُخرَّ ّيِ  ُخرَّ األَْهواِزّي ، ثِقة ، عن أَبي ُمْسِلم الكّجِ

 وغيِره.

 من الَخيل. ويلالطَّ :  ، بالكْسر الِخْنِذيذ:  [خنذ]

ْخُم ، كذا في المحكم ، أَو ُشْعبَةٌ فيه َدقِيقةُ الطََّرفِ  رأُْس الَجبَل الُمْشِرفُ :  الِخْنِذيذو ، بإِعجام  الُخْنذَُوةو ، بالضّم ، كالُخْنذَُوةِ  الطويل الضَّ

 .الخناِذي الجْمعالخاء وإِهمالها ، والُجْنذَُوة ، بالجيم ، كذا ُوِجد في بْعض نُسخ كتَاب ِسيبويِه ، و

 :  ، وأَنشَد الجوهِرّي قَْوَل بِْشرٍ  الفَْحلُ :  الِخْنِذيذو

ِذيــــــــــــــذٍ و  نــــــــــــــح ه  خــــــــــــــِ نــــــــــــــح وَ  مــــــــــــــِ رحمــــــــــــــُ َر  الــــــــــــــغــــــــــــــُ  تـــــــــــــــَ

ارُ     جــــــــــــــَ ــــــــــــــتــــــــــــــِّ ه ال قــــــــــــــَ لــــــــــــــ  ــــــــــــــّزِّ  عــــــــــــــَ يِّ ال  كــــــــــــــطــــــــــــــَ

  
، َخِصيًّا كان أَو َغْيَره ،  ِخْنِذيذٌ  كّل َضْخٍم من الَخْيل وغيِره:  ، وعن ابن األَْعَرابِيّ  ِضدٌّ  أَيضاً ، وعليه األَكثرون ، وهو الَخِصيُّ :  الِخْنِذيذو

 ِجيَاُد الَخْيِل وأَْنَشَد قَْوَل ُخفَاِف بن قَْيٍس.:  الَخنَاِذيذُ :  وَحَكى أَبو َزْيدٍ  : وأَْنَشَد بَْيَت بِْشٍر. وفي الصحاحِ 

َبًة وُفُحواَل  خَناِذيذَ و   (1)ِخصح
 وهكذا َحقَّقه ابن بَّرّي في الحواشي.:  فخرَج بذلك من َحّدِ األَضداِد. قلت:  فََوَصفََها بِالَجْوَدةِ ، أَي ِمْنَها فُحوٌل ومنها ِخْصيَاٌن ، قال شيُخنا

 الُمنَقِّح. الشَّاِعُر الُمِجيُد الُمْفِلق:  الِخْنِذيذُ و

 يُْهتََدى ِمن أَْيَن يُؤتَى ِلِقتَاِله ، وسيأْتي. ، الذي ال الشَُّجاُع البُْهَمةُ :  الِخْنِذيذُ و

 الَجيُِّد التَّامُّ السََّخاِء. السَِّخيُّ :  الِخْنِذيذُ و

هُ الِمْصقَُع. الَخِطيُب البَِليغُ :  الِخْنِذيذُ و  الُمفَوَّ

يُِّد الَحِليمُ :  الِخْنِذيذُ و  ذُو األَنَاةِ. السَّ

 وقَبَائِلِهم ، ُكلُّ ذلك عن ابن األَْعَرابّيِ. بأَيَّاِم العََرِب وأَشعاِرهمالعاِلُم :  الِخْنِذيذُ و

ً  كالِخْنِذيَانِ  ، َخنَاِذيذُ  الشَّتَّاُم ، جْمعه ُء اللَِّسانِ البَِذي:  الِخْنِذيذُ و  الكثيُر الشَّّرِ ، كما في التهذيب.:  ، بالكسر أَيضاً ، والِخْنِظيَان ، وهو أَيضا

يحِ :  الِخْنِذيذُ و  :  ، قال اإِلْعَصاُر ِمَن الّرِ
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ٌة َذاُت  يـــــــــــــ  عـــــــــــــِ ِذيـــــــــــــذٍ ِنســـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــح ا  خـــــــــــــِ اِوهبـــــــــــــُ   ـــــــــــــَُ

زِيــــــــــــزُ     اِه اأَلرحِض هتــــــــــــَح ِعضــــــــــــــــــــــــــَ ا بــــــــــــِ ٌض هلــــــــــــََ  ِنســــــــــــــــــــــــــح

  
بَابِّيِ :  ِخْنِذيذٌ و  ، لَجْوَدتِه. فََرُس ُعْقفَاَن الّضِ

__________________ 
 : ( صدره يف اللسان1)

 براذين كابيات وأُتناً و 
قوله خفاف اخل يف التكملة وقد انقلب عليه االسم ا وإلا البيت لعبد قي  بن خفاف الربمجي ويرو  يف شعر »:  وهبامش املطبوعة املصرية
 : النابغة الذبياين ا وصدره

 «براذين كابيات وأُتناً و 
زعم  : رو بن حنظلة الربمجي وقا  ابن بريهو خفاف بن غصا بن  بت بن داييف بن نقنف بن عم 108ويف املؤتلف واملختلف ل مدي ص 

 :  اجلوهري أن البيت خلفاف بن عبد قي  ا وهو للنابغة الذبياين وقبله

 مجــــــــــــــعــــــــــــــوا مــــــــــــــن نــــــــــــــوافــــــــــــــر الــــــــــــــنــــــــــــــاس ســـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــبــــــــــــــاً 

 محــــــــــــــــــــــــــريًا مــــــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــة وخــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــوالو    
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ُجُل ، وَخْنَظى ، وَعْنَظى ، وَحْنَظى َخْنَذىو  ذكرو وَذَكَره الجوَهِريُّ في الُمْعتَّلِ ، ّرِ وَساَلَطِة اللساِن ،والشَّتِْم والشَّ  َخَرَج إِلى البََذاءِ :  الرَّ

من َواٍد واِحٍد ، أَي فالصواُب إِّما ِذْكُرهما معاً :  (1)، وفي بعض النُّسخ  وُهَما من باٍب واِحدٍ  ، وذكر أَنَّ األَلف لإِلْلَحاق ، َخْنَطى في الظَّاءِ 

ح. َخنَذى الظاِء فكان الصواُب ِذْكرَ  في المعتَّلِ أَو حيُث ذَكر َخْنَظى في  هنا في الذال ، فهو كالترجيح بال ُمَرّجِ

ً :  تََخْنَذىو تََخْنَذذَ و َخْنَذىو ً  ماِجناً ، أَو صار َصاَر َخِليعا  ُشجاعاً. فَاتِكا

 : * ومما يستدرك عليه

 الغَْيِم ، وهي أَطراٌف منه ُمْشِرفَةٌ شاِخَصةٌ ُمَشبََّهةٌ بشَماِريخِ الِجبَاِل الّطواِل الُمشِرفَة ، فهو َمجاٌز. َخنَاِذيذُ 

 ، عن الصاغانّي. َخنَاِذيذُه:  الَجبَلِ  َخنَاِذيو

مّ  الُخوَذةُ :  [خوذ] ب ، ومن سجعاِت الَحِريِرّي ، وايُم هللِا إِنه لمن أَْيَمِن العَُوذ ، وأَْغنَى  ، كغَُرفٍ  ُخَوذٌ  اْلِمْغفَُر ، ج:  ، بالضَّ ، فاِرسيُّ ُمعرَّ

 لَُكم ِمن البِسي الُخَوذ.

 : وأَنشد الِفَراُق ،:  الِخَواذُ و الُمَخاَوَذةُ :  خالَفَه ، كذا في المحكم ، وقال:  ِخَواذاً و َخاَوَذه ُمَخاَوَذةً  الُمَخالَفَة:  الُمَخاَوَذةُ و

نُو ِمَن   (2) اخِلواذِ ِإَذا النـ َو  َتدح
 ِضدٌّ. فَعَل كِفْعِله ، كذا في التهذيب ، وهو قوُل األَُمِوّي ، وأَنكره َشِمٌر بهذا المعنَى ، فهو ُمَخاَوَذةً :  َخاَوَذهُ :  ، يقال الُمَوافَقَةُ :  الُمخاَوَذةو

 ، كذا في نواِدِر الشُّعََراِء. التَّعَاُهدُ :  التََّخاُوذُ و

ذُ و ذُنَا فالنٌ :  التَّعَهُّد ، يقال:  التََّخوُّ ُدنَا بها. يَتََخوَّ ياَرةِ ، أَي يَتَعَهَّ  بالّزِ

 :  ، بمعنًى واِحٍد ، قال ابُن أَحمر وَخَدمهم وَهاَلئِثِهم وقََزَمِهم (3)، بالضّم  النَّاِس  ُخوَذان ُهْم منو

ِه  ييف أِلُمـــــــــــــِّ مح َدعـــــــــــــِ هـــــــــــــُ ـــــــــــــح نـ ا مـــــــــــــِ نـــــــــــــَ ـــــــــــــ  بـ  ِإَذا ســـــــــــــــــــــــــــَ

نح     يـــــــــــالِن مـــــــــــِ لـــــــــــِ وَذانَ خـــــــــــَ ُد  خـــــــــــُ َولـــــــــــ  نيف مـــــــــــُ (4)قـــــــــــِ
 

  
 انِهم.، أَي من ُخَشاِرِهم ، وَخمَّ  ُخوَذانِهم هو من:  وفي المحكم

ى ، بالَكْسر ِخَواذُ و : الِفَراقُ :  الِخَواذُ و الُمَخاَوَذةُ :  قال َشِمرٌ و ى َخاَوَذتْه: و وقال ابُن سيده أَْن تَأْتَِي ِلَوْقٍت َغْيِر َمْعلُومٍ :  الُحمَّ ، إِذا  ِخَواذاً  الُحمَّ

ُدها لَه ، قال األَزهريُّ :  إِيَّاه ُمَخاَوَذتُها:  أَخَذتْه ، ثّم انقطعْت عنه ، ثم عاَوَدتْه. وقيل على ماٍء َعْضوٍض ال يُْرِوي  (5)ونََزل َحيَّاِن :  تَعَهُّ

أَي يُوِرد فَِريٌق يوماً واآلخُر يوماً بَْعَده ، وإِذا فَعَلُوه َشِرب ُكلُّ ماٍل ِوْرَدُكُم تُْرُووا نَعََمُكْم.  َخاِوذُوا:  نَعََمَهما في يَْوٍم ، فسِمْعُت بَْعَضهم يَقول

ِغبًّا ، ألَنَّ المالَْيِن إِذا اجتمعَْت على الماِء نُِزَح فلم يُْرِوهما وَصَدُروا 
 عندهم ، كذا في التهذيب. الِخَواذِ  ، فهذا معنَى (6)عن َغْيِر ِرّيٍ  (6)

 كذا في نََواِدر األَعراِب. ُماَلِوٍذ. َكُمَخاِوذٍ  ُمْعِوٌز ، : الئِذٌ  َخائِذٌ  وأَْمرٌ 

َر َعْن أَْهِل الفَْضلِ  ، (7)، بالفتح  الَخاِملِ  َخْوَذانِ  في فالنٌ  َذَهبَ :  يقالو  ، وأَنشد قول ابن أَحمر المقّدم ِذْكُره ، كذا في التهذيب. إِذا أُّخِ

ى.:  عنه َخاَوذَ و  تَنَحَّ

 (فصل الدال)
 املهملة مع الذال املعجمة

ْيبُوذُ :  [دبذ] ب َمْنُسوٌج على نِيَرْيِن وهو:  وسيأْتي للمصنف في نير ثْوٌب ُمنَيٌَّر ، كُمعَظَّم ثَْوٌب ذُو نِيَرْينِ :  الدَّ بالضّم  (8) ُدوبُوذ فاِرسيَّته ُمعَرَّ

 :  الثَّورَ ، وأَنشَد بيَت األَعشى يَِصف  (9)، ونقله الجوهرّي عن أَبي ُعبَْيدةَ 
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ِه  ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ل وذٌ عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ه  َداَيب ــــــــــــــَ ت َر حتــــــــــــــَح ــــــــــــــَ رحب  َتســــــــــــــــــــــــــــَ

ا    مـــــــــــَ لـــــــــــِ ظـــــــــــح رُت عـــــــــــِ الـــــــــــِ اٍف لـــــــــــَُ كـــــــــــَ َدَج ِإســـــــــــــــــــــــــح  أََرنـــــــــــح

  
__________________ 

 ( وهي عبارة التكملة.1)
 : ( ورد يف التهذيب2)

 إذ النو  تدنو عن اخِلواذِ 
 رح. ووردت يف الشاهد كضبرت املصادر هلا.( ضبطت يف القاموس والتهذيب والتكملة بفتح اخلاء ا ويف اللسان فكالشا3)
َذاِن ِقنٍّ مول دِ »:  ( هذا ضبرت اللسان ا وورد الشطر يف التهذيب4)  َخوَذاَن ِقن  مول ِد.:  ويف التكملة« َخوح
 أن ِحّلتا نزلتا.:  ( يف التهذيب5)
 وصدرت النعم غري رواٍء.:  ( التهذيب6)
 ( ضبطت يف اللسان بضم اخلاء.7)
 ابلدا  املهملة. وضبطت يف اللسان بفتح الدا .« ُدوبودَ »:  يف القاموس( 8)
 أيب عبيد.:  ( يف الصحاح واللسان9)
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َب بِدالٍ  والَوْجَهاِن في الجمِع من ُمَراَعاةِ لُغَِة الفُْرِس ، ألَنه يُوَجد مثلُه في كالِم العَربِ :  ، قال شيَخنا َديَابِيذُ و َديَابُوذُ  ج ُمهَملة ،  وُربََّما ُعّرِ

 أَي نَطقَْت به العََرُب كذلك ، قاله شيُخنَا.

 ، وهو الَخْمُر ، وهو على ِصيغَة الَمْنسوِب ، وليس بِنَسٍب ، كالذي يأْتي بَعَده ، ولم يُنَبّه عليه. َشراُب الفُسَّاقِ :  الدَّاِذيُّ :  [دوذ]

ينَبَاذ نَْبذُ : و [دينباذ] دة وآخره ذالبفتح فسكون وكسِر الدال المهم الّدِ  .(1) ع باليََمِن َكثِيُر الَجْوزِ  : لة وسكون التحتِية وفتح النون ثم الُموحَّ

 (فصل الذال)
 املعجمة مع مثلها

وَحبُّه على َشْكِل َحّبِ الشعيِر يُوَضع منه ِمْقَداُر رْطٍل في الفََرِق فَتَْعبَُق  (3) له ُعْنقُوٌد ُمْستَِطيلٌ  ءٌ شي:  ، وقيل نَْبتٌ :  (2) الذَّاِذيُّ :  [ذوذ]

 :  َرائَِحتُه ويَُجود إِْسَكاُره ، قال

َن  ا مـــــــــــِ نـــــــــــَ رِبــــــــــــح ا  الـــــــــــّذاِذيّ شـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــَ بَنــــــــــــ  ىت  كـــــــــــَ  حـــــــــــَ

رُ     حـــــــــــح ِ والـــــــــــبـــــــــــَ اح رَاقـــــــــــَ ر  الـــــــــــعـــــــــــِ ا بــــــــــــَ نـــــــــــَ وٌ  لـــــــــــَ لـــــــــــُ  مـــــــــــُ

  
، كالذي  وليس بِنََسبٍ  ، النََّسب ِصيغة َجاَء َعلَى باتّحاده مع الذي قَْبلَه ، وُكلٌّ منهما غيُر عربِّي وال َمْعُروف. وقدولذا َحكم الُحذَّاق :  قلت

 قَْبلَه ، ويقال هذا أَيضاً في الخْرداِذّي الذي تَقَدََّم.

 (فصل الراءِ )
 مع الذال املعجمة

بََذةُ :  [ربذ] وفَةُ يُهنَأْ بها البَعيرُ :  ، بالتحريك الرَّ بََذةُ :  ، أَي يُطلَى بالِهنَاِء ، وهو القَِطَراُن ، وقال غيُره الصُّ هي الِخْرقَةُ التي تُْطلَى بها :  الرَّ

بََذةو ، وهي الَوفِيعَةُ.، وهي لغةٌ تَِميِميَّة  (4)وهي الِخْرقَةُ التي يُْهنَأُ بها الُجْرُب :  اإِلبُل الَجْربَى ، ونقل األَزَهِريُّ عن الكسائّيِ  ِخْرقَةٌ :  الرَّ

ائُِغ الَحْليَ  ح غيُر واحٍد من األَئّمة أَن  (6) ويُْكَسر فيهما أَيضاً ، وسيأْتي. (5)، وهي الربنة  يَْجلُو بها الصَّ أَي في الِخْرقَِة والصُّوفَة ، وقد َصرَّ

 التحريَك إِيثَاراً لالختصاِر في معانِيه.وإِنَّما قَدَّم :  الكسر فيهما أَفصح من التحريك ، قال شيخنا

بََذةو يَْت قَْريَةٌ كانَْت عاِمَرةً في َصْدِر اإِلسالِم ، وهي عن الَمِدينَة في ِجهةَ الشْرِق على طريِق َحاّجِ الِعراِق على نحِو ثالثِة أَ :  الرَّ يَّاٍم ُسّمِ

ائِغ ، كما في الِمْصبَاح ، بها  قُْرَب الَمِدينَةِ  وغيِره من الصحابة ، رضي هللا َعنهم ، الِغفَاِرّيِ  ُجْنَدب بن ُجنَاَدةَ  ي َذرٍّ َمْدفَُن أَبِ  بِِخْرقَة الصَّ

فَة ، على ساكنها أَفضُل الصالةِ والسالم. وفي المراصد تَبَعاً ألَْصِله بََذة : الُمشرَّ ْرٍق ِمن قَُرى الَمِدينَة ، على ثالثِة أَيَّاٍم مْنَها قَْريَةُ َذاِت عِ  الرَّ

 لقََراِمَطة.على َطِريق الِحَجاِز ، إِذا َرَحْلت من فَْيٍد تُِريد مكَّة ، بها قبُر أَبي َذّرٍ ، َخِربَْت في سنة تْسَع َعشَرةَ وثالثمائة با

وفي ُكتِب األَنساب أَنها :  قلتبينها وبين المدينة ثالُث َمراِحَل ، قَريبَةٌ ِمن ذاِت ِعْرٍق. :  ويَقُرب منه قوُل ِعياٍض ، فإِنه قال:  قال شيخنا

منها ، وتعبير القَْريَِة بالَمْدفَن :  ، والصواب ومْنهُ  من مناِزِل الحاّجِ بين السَِّليلِة والعَْمق.:  َمْوِضٌع بين بغداَد وَمكَّةَ ، وفي كتاِب أَبي ُعبَْيدٍ 

بََذةِ  يَْقتَِضي أَّن اسم بَِذيُّ  بن نَُشْيطٍ  ُموَسى بن ُعبَْيَدةَ  أَبو عبد العزيز َمحصوٌر فيه ، وليس كذلك ، كما عرْفت ، الرَّ ، َمَدنّي الداِر ، َرَوى  الرَّ

د بن َكْعٍب ، ونافعٍ ، وعنه الثَُّوِرّي وُشْعبَةُ ، ذكَر ذلك ابُن أَبي حاتٍِم عن أَبيه. قال ابن ُمِعين :  ال يُْحتَجُّ بحديثه. وقال أَبو ُزْرَعة:  عن محمَّ

دٌ  بِقَِوّي الحديِث ،ليس  ، َرَوى عبُد هللا عن جابٍر وُعْقبةَ بِن عامٍر ، وعنه أَخوه ُموَسى ، قتلَتْه الَخَواِرُج بِقَُدْيد سنة  وأََخواهُ عبُد هللا وُمَحمَّ

بَِذيُّ  ، أَورده ابن األَثير ، وذكره ابُن ِحبّان في ِكتاب الثِّقاِت ، وعبد هللا بن َسبََداَن الَمْطُروِدّيِ  130 ، عن أَبي َذّرٍ وُحَذيفة ، وعنه  الرَّ

 فَِخذٌ في بني ُسلَْيم.:  َميمون بن ِمْهَران ، وَحبيب بن َمرزوق. وَمْطُرودٌ 

بََذةو  ُسئل ابنُ و السَّْوطِ  (8)، وهي ُسيُوٌر ِعْنَد ُمقَدَّم َجْلِز  (7) ُربَذٍ  َسْوٌط ذُو:  ، قال النَّْضرُ  َعَذبَةُ السَّْوطِ :  ، ُمَحركةً  الرَّ

__________________ 
 من قر  مرو عند ريكنج عبدان.:  ( يف معجم البلدان1)
 الداذي ابلدا  املهملة.( : دوذ)( ورد يف اللسان 2)
 مستطير كاألصر واللسان.:  طوير ا وهبامشه عن نسخة أخر :  ( يف القاموس3)
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 هُتنب هبا اجلرب.:  ( التهذيب4)
 ( كذا ا ومل نعثر هبا.5)
 الرِّبحذة ابلكسر وسكون الباء.:  ( يف الصحاح6)
 ( ضبطت عن التهذيب واللسان ا ويف التكملة بكسر الراء.7)
 جلد.:  ( يف التهذيب8)
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د ةُ :  الر َبَذة:  اســـــــــــــِم الَقرحيَة فقا  الر َبَذة اأَلعرايبّ عن جازو  فاحنحَل تح َعن ا. (2) رِبحَذةٍ  ُكن ا يف:   يَقا  (1) الشـــــــــــــِّ
َ
 الرِّبحَذة:  من امل

ر َياين   َرُجٌر ال َخريحَ فيه:  ابلَكسح َ ا وقا  اللِّحح ا َأي ُمنحِو  الرَِّبذِ  من رِبحَذة ِإلا أَنحتَ :  ا هكذا قاله بعضهم ا ومل َيذكر الّنوح
َلَة  الّرِبحَذة يف التهذيب او  ال خرَي فيك ا كذا يف امكم َمامُ  والَوِفيَعةُ والث مح  الّرِبحَذةو  ا قاله ابن اأَلعرايّب ا الَقاُروَرةِ  (3) صــــــــــــــِ

َنُة تـَُعل   يف أُُذنِ :  ابلكســـــر وُ َر َكةً  ِه. والناقة ا اأُلوىل َعن كراَع ا وِإليه اإِلشـــــارة بقوله الَبِعري الشـــــاِة َأو الِعهح :  الرِّبحَذةو  وَغريح
:  ا اِئ  ا وهي الص وَفة واخِلرحَقة ا وتقو  رِبحَذةُ و  اهلاِنئ (4) َرَبَذةُ  وكَبن  ِعرَضه:   اأَلساسقاله الليث ا ويف ِخرحَقُة ا َاِئ ِ 

ا كِعَنب وِكَتاب ا  راَِبذٌ و  رَِبذٌ  مَجحُض الُكرِّ  ُمنحِو ا َقَذر ءٍ شــــــــــيح  ُكرّ :   الرِّبحَذةو  .الرِّبحَذةَ  مل ا َألحََعهم اَ    نـََبُذوه َكما يـَنحِبُذ اهلاِنئ
ياِ  هذه يف مجحض نة الر َبَذة هكذا هو مضـــــبوط عندان ا وعبارة امكم قبَر ســـــِ ومثُله عبارة :  . قلتَرَبذٌ :  ُ َرَّكًة مبعىَن الِعهح

يده يبويِه ِمنح :  التهذيب نقاًل عن الَفر اِء وابن اأَلعرايّب ا قا  ابُن ســِ َحَلٍ  يف مَجحٍض وعندي أَنه اســٌم للجمض كما َحكاه ســِ
 َحلحَقة.

 كالَمَحاِسن ُجِمَع على َغْيِر لَْفظِه. الَمَرابِذُ :  ، وهي العُُهوُن الُمعَلَّقة في إعناق اإِلبل. قْلت (5) الَمَرابِذَ  وَعلَّق في أَعناقها:  وفي األَساس

بَِذيُّ و بََذةِ  يقال له ذلك وإِن لم يُْصنَع الَوتَرُ :  ، محّركةً  الرَّ واألَصُل ما ُعِمَل بها ، وأَنشد لعُبَْيِد بن أَيُّوب ، وهو :  عن أَبي حنيفة ، قال ، بالرَّ

 :  من لُصوص العرب

ًة  عـــــــــــَ ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ رَاَء نـ فـــــــــــح ُت صـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــح الـــــــــــَ َرين حـــــــــــَ ـــــــــــَ  أملَح تـ

ا     ِذييف هلـــــــــــــََ هح  َربـــــــــــــَ لـــــــــــــُ ابـــــــــــــِ عـــــــــــــَ رح مـــــــــــــَ لـــــــــــــ  فـــــــــــــَ  ملَح تــــــــــــــُ

  
بَِذيُّ و . السَّْوطُ :  الرَّ  األَْصبَِحيُّ

بَذُ  في المحكمو ْجل ، في العََمِل والَمْشيِ. يقال (6) ، بالتحريك ِخفَّةُ اليَدِ  الرَّ ،  َكَكتِفٍ  ، لََربِذٌ  إِنهو ، أَي َخفَّْت ، يَُده بالِقَداح كفَِرحَ  َربَِذتْ :  والّرِ

، كذا عن ابِن األَْعَرابِّي ،  ُمْنفَِرٌد ُمنَهِزمٌ :  الِعنَانِ  َربِذُ  هوو واألَصابعِ في َعمله. الَخِفيُف القَوائِم فِي َمْشيهِ  هو:  (7)قال األَزهريُّ عن الليث 

 :  (8)وقوُل ِهَشاٍم الَمَرِئّيِ 

وُ  اَنابً  َرد ُد يف الـــــــــــــــــــــدِّايِر َتســـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــــــــَ

انِ     طــــــــــــــَ َ  اِبلــــــــــــــبــــــــــــــِ بــــــــــــــ  لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ٌب تـ قــــــــــــــَ ا حــــــــــــــَ  هلــــــــــــــََ

  

يــــــــــــــــــٍم وَ  نح متــــــــــــــــــَِ رحِم ابــــــــــــــــــَن َداَرَة عــــــــــــــــــَ  ملَح تـــــــــــــــــــَ

ُه     تــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــح َداَة تـــــــــــــــــَ ذَ غــــــــــــــــَ انِ  َربــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــِ

  
ياِر وال تَذُّب عن نَْفِسك ، كذا في المحكم.  فَسََّره بتَرْكتَه َخاِلياً ِمن الَهْجِو ، إِنما َعَملُك أَْن تَْبِكَي في الّدِ

 : قاله أَبو سعيد ، وأَنشد قْوَل األَعشى قَليلُة اللَّْحمِ :  َربَِذة ِولثَةٌ 

ُه  مــــــــــَ عــــــــــح َت طــــــــــَ يــــــــــان ِإذا ُذقــــــــــح طــــــــــِ َلســــــــــــــــــــــــح ُه فــــــــــِ لــــــــــح  ختــــــــــََ

لـــــــــــــَ      َذاتِ عـــــــــــــَ ا َربـــــــــــــِ اهتـــــــــــــُ ثـــــــــــــَ ٍش لـــــــــــــِ  الـــــــــــــينِِّّ محـــــــــــــُح

  
ْبَدة :  قلت:  اللحم ، قال األَزهريّ :  النِّيُّ :  قال ويُْرَوى :  السواد. قلت (9) :[ وهي]وُروَي عن ابن األَعرابّي َعلَى َربَِدات النِّّي ، ِمَن الرُّ

 ً ً  َربذاتِ  َعلَى:  أَيضا  .َربذات نَيَِّرات ، بدل:  الظَّْلِم ، ويروى أَيضا

 َكثِير السَّقَِط في َكالِمه. إِذا َكانَ  َربَِذاتٍ  ذُو فالن:  ومن الَمجاز:  في األَساسو

بَاِذيَة عن ابن الّسّكيتو  :  (10)القَْوِم ، وأَنَشد ِلزياٍد الطباِجّي  الذي يَقَع بين الشَّرُّ :  ، كعاََلنِيَة الرَّ
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َ آِ  َأيب زاَِيٍد و  اح تح بـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــَ

ةٌ     ــــــــــــــــــــــــــَ ا زاَِيدُ  َراَبِذي َبهــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــَبطــــــــــــــــــــــــــح

  
 كذا في التهذيب والمحكم.

بَِذاتِ  ذو (11) الِمْهَذار الِمْكثَار:  الِمْربَاذُ و بََذانِّيِ  ، الرَّ  ، كالرَّ

__________________ 
 الشّدُة والشر  الذي يقض با القوم.:  الرِّبحذة:  فقا :  ( يف التهذيب1)
 ( ضبطت عن التهذيب.2)
 ِصماَمة.:  ( كذا ابألصر والتهذيب ا ويف القاموس واللسان3)
 ( هذا ضبرت األساس.4)
 الر َبَذ.:  ( يف األساس5)
«  الّرَِجر»وضبطت :  ومثلها يف اللسان« خفُة اليدِ »:  وابلتحريك خّفٌة. وهبامشه عن نسخة أخر :  ه( مل ترد كلمة اليد يف القاموس ا وعبارت6)

 يف املطبوعة الكويتية ا حتريف.
 إنه لَرِبٌذ.:  الر َبُذ خفة القوائم يف املشي ا وخفة األصابض يف العمر. تقو :  ( يف التهذيب7)
 املزين.:  ( اللسان8)
 التهذيب.( زايدة عن 9)
 ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل عبارة اللسان.« الطماحي»( يف التهذيب واللسان 10)
 املكثار املهذار.:  املرابذ:  ( يف القاموس11)
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 َ ر كًة ا نقله الصاغاين  عن الفراِء.
 قََطعَه.:  أَي الثوَب أَو الَحْبل:  أَْربََذهو

يَاطَ اتََّخَذ :  أَْربَذَ و بَِذيَّة الّسِ ياط ، وفي التهذيب الرَّ يَاَط األَْربَِذيَّة :  هكذا في النُّسخ وهي األَْصبَِحيَّةُ ِمن الّسِ ، وهي معروفة ،  (1)اتََّخذ الّسِ

 واألُولى عبارة المحكم والتكملة.

ْبَذاءُ و َعْوِف بن ُكسيب ، َضبطه  (3)ا ِذْكٌر ، وهي أُمُّ أَبي َغِريٍب الشاعر المشهور ، له َجِريِر بن الَخَطفَى (2) اْبنَة اسم:  كَصْحراءَ  الرَّ

ْمداِء ، وقد تقّدما ، وهو َمْولَى  ِمِن ُكنَاهم الرْبَذاءِ  وأَبو آَخرون ، وَجماَعةٌ  الحافُظ بالدال المهملة ، ْبَداِء أَو الرَّ فاً ، من الرَّ إِن لم يكن مَصحَّ

 امرأَةٍ وله صْحبْة.

 : * ومما يستدرك عليه

 .َربَِذاتُ  القوائِم ، وله قوائمُ  َرِبذُ  فََرسٌ :  َسِريٌع ، قاله األَزهرّي ، وفي األَساس:  ، كَكِتفٍ  َربِذٌ  فََرسٌ 

بََذة َجبٌَل ِعْند:  ، مَحّركةً  َربَذٌ و يَْت ، قاله البَْكِرّي.:  ، قالوا الرَّ  وبه ُسّمِ

بَذُ و  سيُوٌر عند ُمقَدَِّم َجْلِز السَّْوِط ، عِن ابن ُشَمْيٍل.:  ، كِعنَبٍ  الّرِ

َذاذ:  [رذذ] غَاُر ا ، وهو فوق الِقْطِقِط ، الَمَطُر الضَّعيف:  ، كَسَحابٍ  الرَّ ، هذه األَقوال  لقَْطِر كالغُبَاِر ، أَو هو بَْعَد الطَّلِّ أَو الساِكُن الدائُم الّصِ

 :  الثالثةُ َذكَرَها ابُن ِسيَده في المحكم ، وأَنشد للراجز

وِر  ثــــــــــــُ ــــــــــــح نـ
َ

رِت املــــــــــــ قــــــــــــِ طــــــــــــح َت الــــــــــــقــــــــــــِ فــــــــــــح َبن  هــــــــــــَ  كــــــــــــَ

َد     عـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ ورِ  َرَذاذِ بـ ِة الـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــحُ  الـــــــــــــــــــدِّميـــــــــــــــــــَ

  

 َعَل  قـَرَاُه ِفَلُ  الش ُذورِ 

ذاذَ  فَجعل يَمِة ، واحدته الرَّ َذاذُ  . وفي األَساسَرَذاَذةٌ  للّدِ ل ، وفي :  ، بالفتح الرَّ . واقتصر الجوهرّي على القَْوِل األَوَّ َمَطٌر َرقِيٌق فَوَق الطَّّلِ

ا قَْوُل بَْخَدج يَهجو أَبَا نَُخْيلَةَ   : الُمْحَكم ، وأَمَّ

 اَلَق  الن َخيحاَلُت ِحَناذاً ِ حَنَذا
ينِّ  َذا مــــــــــــــِ قــــــــــــــَ اِدي ِمشــــــــــــــــــــــــــــح الن لــــــــــــــأَلعــــــــــــــَ   َوشــــــــــــــــــــــــــــَ

َذاو     اٍت ِشـــــــــــــــــــــُ  ـــــــــــــــــــــَ ارِم اٍت عـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــَ افـــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــــــــــــَ

  

 َرَذَذاِمنح َهاِطالٍت واباًل وَ 

ذاذِ  ، فحذَف َضُروَرةً ، وَشبَّه ِشْعَره َرَذاذاً  فإِنه أَرادَ  ةً ، بالرَّ ِعيف ، بل يَْشتَدُّ َمرَّ فيكون كالوابل ،  في أَنه ال يََكاُد يَْنقَطع ، ال أَنَّه َعنَى به الضَّ

ةً ، فيكون َذاذِ  ويْسكن َمرَّ ّجاج ، َرذَّْت تَُرذُّ َرَذاذاً و ، تُِرذّ إِْرذاذاً  فهي السماءُ  أَرذَّت قدو الِذي هو دائٌم ساِكن ، كالرَّ  وأَْرضٌ  ، وهذه عن الزَّ

عليها ، هذا نّص عبارة المحكم ،  ُمَرذُّ  ، ولكن َمْرذُوَذة وال َرذَّةمُ  ال يُقَالُ :  ، هذه عن ثعلب ، وقال األَصمعيّ  َمْرذُوَذةو ُمَرذَّةو عليها ُمَرذٌّ 

َذاذُ  أََخفُّ الَمَطِر وأَْضعَفُه الطَّلُّ ، ثم:  وفي التهذيب عن األَصمعيّ  وَمْطلُولَةٌ ، ونقل الجوَهِرّي عن أَبي  ُمَرذَّة أَْرضٌ :  ، وقال الكسائيُّ  الرَّ

ْوِض  َذاذُ :  ُعبَْيٍد مثَل قَوِل األَصمعّي ، ونقل شيُخنَا عن الَخطَّابِّي والسُّهيلّي في الرَّ أَْكثَُر ِمن الطَّّش والبَْغِش ، وأَما الطَّلُّ فأَْقَوى قليالً أَو :  الرَّ

 باتَت السََّماُء تُِرذّنَا ، ويَْوُمنا يَومُ :  عليها. وفي األَساس ُمَرذٌّ و ُمَرذَّةٌ  ولكن َمْرذُوَذة ، وال يُقَالنَْحٌو منه ، يقال أَْرٌض َمْطلُولة وَمْطُشوَشة 

 اع الِغنَاِء.، والسََّماع ُمِلذّ ، فهْل أَْنَت إِلْينَا ُمِغذّ. أَراد َسماَع الحديِث والِعْلم ال سم ُمِرذّ  السََّماءُ :  ، وُسُروٍر واْلتَِذاذ. وتقول َرذاذٍ 

ةُ  أََرذَّ  من الَمجازو قَاُء والشَّجَّ و العَْيُن بِمائَِها  (5) أََرذَّت : العَْيُن بمائها. وفي التهذيب (4) أََرذَّت ُمِغذّ ، وكذا ُمِرذُّ  وِسقَاءٌ  َساَل ما فيهما:  الّسِ

قَاءُ  (6) [أَرذَّ ] :  ، عن الليث ُمِرذٌّ  يَْومٌ  من الَمجازو ُمِرذّ  َسالَْت ، وُكلُّ سائِلٍ  (6) [إِذا]الشَّّجة  (6) [أَرذَّتو ] (7)سال ما فيه  (6) [إِذا] إِْرذاذاً  الّسِ

 نَْيِلك ، وَرَشاِش َسْيِلك. بَرَذاذِ  ، وكذا ، نَْحُن نَْرَضى َرَذاذٍ  ذُو

ْوَذةُ :  [روذ] هكذا قُيَِّد هذا الحرُف في نُْسَخٍة ُمقَيَّدة :  ، قال أَبو منصور ءُ الذََّهاب والَمِجى:  هو : ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن األَْعَرابِيّ  الرَّ

 َرْوَدةٌ ، من َراَد يَُرود.:  وأَنا فيها واقٌِف ، ولعلها:  بالذاِل قال
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فة ، عن ابِن  ع بالمدينةِ :  َراَذانُ و  : األَْعَرابِّي ، وقالالُمَشرَّ

__________________ 
 الر َبذية كاألصر.:  ( كذا ابألصر ا ويف التهذيب1)
 بنت.:  ( يف القاموس2)
 الَغرحب.:  ( يف التكملة3)
 .«رّذت»( عن األساس ا وابألصر 4)
 حتريف ا وما أثبت عن التهذيب.« رّذت»:  ( يف املطبوعة الكويتية5)
 التهذيب.( زايدة عن 6)
 وما أثبت عن التهذيب.« ما فيها»( ابألصر 7)
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ٌر وَ  يـــــــــــــح تح خـــــــــــــَ مـــــــــــــَ لـــــــــــــِ دح عـــــــــــــَ رَاَذانَ قـــــــــــــَ يِن  بـــــــــــــِ  أَنـــــــــــــّ

اِرسُ     وحِم فـــــــــَ َن الـــــــــقـــــــــَ ُددح مـــــــــِ َددحُت وملَح َيشـــــــــــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــَ

  
َرواذُن ، ثم اعتّلت اعتالل َماَهان  َراَذانَ  وأَلفُها واٌو ، ألَنها َعْين ، وانقالُب األَلف عن الواِو عيناً أَكثُر من انقالبها عن الياِء ، وأَصل

ْرفُه ألَنه اسٌم وَداران ، وكلُّ ذلك مذكوٌر في َمَواِضعه في الصحيح على قَْوِل من اعتقَد نُونَها أَْصالً ، كطاِء َسابَاط ، وأَنه إِنما تُِرك صَ 

اذانِيّ  بن ِسنَان الَمدِنيّ  الَوِليد بن َكثِير أَبو سعيدٍ  منه للبُْقعَة ،  ، سَكن الُكوفَة ، عن َربِيعَةَ بن أَبي عبد الرحمن ، وعنه َزكِريّا بن َعِدّي. الرَّ

وَحفيُده  480تُوفَِّي سنة  محّمُد ابُن َحَسٍن الزاِهدُ  أَي من الُكوَرةِ القَِريبة مْن بغداَد أَبو عبد هللا ُكوَرتَاِن بالِعراق أَْعلَى وأَْسفَُل ، منها:  راذانُ و

د بن حسن بن محّمد ، َسِمع من القاضي أَبي بكر بِن عبد الباقي والحافِظ أَبي القاسم الَسَمْرقَْنِدّي ، ومنه أَبو المحاسن أَبو عبد هللا محمّ 

 قالهُ الُمْنِذرّي. 587الدمشقّي ، مات سنة 

از ، عن أَبي داوود. َراَذانَ  وعبد هللا بن محمد بن جعفر بن:  قلت  البغداِدّي القَزَّ

 : عليه * ومما يستدرك

وَذةُ  ّيِ ، منها أَبو عليّ :  (1) الرَّ ّي ، نقَلها ابُن الهائم في فوائده ، كذا قاله شيُخنَا ، والصواب أَنها َمحلّه بالرَّ  الحسن بن قَْريَةٌ ِمن قَُرى الرَّ

اِزّي ، عن أَبي سْهل موسى بن نصٍر الَمْرَوِزيَّ   ، وعنه أَبو بكر بن الُمْقِري. (2)الُمَظفَّر بن إِبراِهيم الرَّ

وذِ ا وَمْروُ   :  ، بالذال ، َموِضٌع معروف ، ذكره ابُن السيد في الفْرق ، نقله عنه شيُخنَا ، وفيه يقول نََهاُر بن تَْوِسعَة اليَشكريُّ  لرُّ

ه  رحيـــــــــــــُ َي ضـــــــــــــــــــــــــــَ رحِو الـــــــــــــر وِذ َوهـــــــــــــح ا مبـــــــــــــَِ امـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  أَق

ِربِ و     غـــــــــح رحٍ  ومـــــــــَ رِّ شـــــــــــــــــــــــَ نح كـــــــــُ ا عـــــــــَ بـــــــــَ يـــــــــِّ د غـــــــــُ  قـــــــــَ

  
ِبُخَراَساَن بين بَْلَخ ، وَمْرَو ، افتتَحها األَْحنَُف بُن قَْيٍس في ِخالفِة ُعثَْماَن رضي هللاُ عنه ، وأَكثُر ما يقاُل  َمْرُوُروذ:  وقال الرشاطيّ :  قْلت

وذ ، كَسفُّود ، ولم يَذُكْره الُمصنِّف ُهنَا ، وذا َمحلُّه ، وإِنما استطرد ِذكَره في الرند   .(3)فيه َمرُّ

 : * ومما يستدرك عليه

يوِذيُّ  صاحب الطَّبرانّي ، والفْضل بن محّمد َرْيَذة محّمد بن عبد هللا بن:  [ريذ]  : ذكره ابُن السمعانيّ  282، ُمَحّدث ، توفي سنة  الرَّ

 فصل الزاي
 مع الذال املعجمة

اءِ  وِشدَّة ، أَي َشرٌّ  أَهمله الجماعة ، بينهم ، َكعاََلنِيَةٍ  َزبَاِذيَةٌ :  يقال:  [زبذ] يت ، وقد تقّدم في ربذ. والصواُب بالرَّ  ، وهو قول ابن الّسّكِ

ذُ :  [زمرذ] ُمرُّ اِت وَشذِّ الراءِ  الزُّ مَّ بَْرَجدُ  ، هو ، بالضَّ ب ، هكذا في الصحاح ، وهو الزَّ َب :  ، قال ابُن قُتَيبة ُمعَرَّ دالُهُ ُمهَملة ، وصوَّ

حه ، وقال بعّض بالَوْجَهْين ، وعن األَْزَهِرّي فتُح الراِء أَيضاً ، قال التيفاشّي في ِكتاب األَصمعيُّ اإِلعجاَم ، ونقله في ال باِرع وَصحَّ

اُء في ُكتُبه:  األَحجار بْرَجد نَوٌع آَخُر من الِحَجاَرةِ ، وقال ابن ساعٍد :  قال الفَرَّ ُمّرد ، وليس كذلك ، بل الزَّ بَْرَجد تَعريب الزُّ إِن الزَّ

ُمّرذ إِن َمعِدنَه بالقْرب من َمْعِدن:  وقيل:  ريّ األَنصا مّرذ وفَّرَق َجماَعةٌ آخرون بأَنَّ :  وهذا نَصٌّ في الُمغَايَرة ، قال:  ، قال شيخنا الزُّ  الزُّ

بَْرَجد ، وهللا أَعلم.  أَشدُّ ُخْضَرةً من الزَّ

 : * ويستدرك عليه:  [زغذ]

ِقلّي ، سكَن ُصوَر ، وَسِمع ببغداَد عن أَبي محّمد الجوهرّيِ وغيِره. ، وهو َجد أَبي عبد هللا محّمد بن َزاَغاذ  عتيق بن محمد بن إِبراهيم الّصِ

اذُ :  [زوذ]  ، وقد تقدََّم شاهُده في األَلف مع الذال. من التَّْمرِ  األََزاذُ  هو:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانيّ  الزَّ

ٌث كبيرمُ  َزاَذانَ  أَبي الُمغيرة َمنصور بنو  ووالُده مولَى َحّدِ

__________________ 
 ُروذه بضم أوله وسكون  نيه وذا  معجمة وآخره هاء.:  ( يف معجم البلدان1)
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 الرازي.:  ( معجم البلدان2)
 .«رند»( كذا ا ومل يرد يف 3)



4675 

 

 ُهَشيحم.عبِد   بن َأيب ُعَقُير الث قفّي ا يـَرحِوي عن ا سن بن َعِليٍّ ا وعنه 
 ، عن الصاغانّي. الَحِميرُ :  َزاَذانَ  بَنَاتُ و

اَذاِنيُّ  حدثنا محمد بن إِبراهيم:  قال أَبو سعد الماليني:  قال الذَّهبِيُّ و  ُمَحّمد بن إِبراهيَم بِن علّي بن عاصِم بن يُريد أَبا عبد هللا وأَبا بكر الزَّ

اَذانِيّ   ، فنََسبه إِلى َجّده األَْعلى. أَْصبََهانَ  الحاِفظ ُمْسِند الُمْقِرئ َزاَذاَن الزَّ

ُء كثيراً ، مات مولَى ِكْنَدةَ ، يَْرِوي عن علّيٍ وابِن مسعود وابن ُعَمر والبََراِء بن عاِزب ، يُْخِطى (1)َزاَذان أَبو َعْمٍرو  : وبقي عليه:  * قلت

بن  َزاَذانَ   َكبِير في قَْزِويَن ، منهم القاضي أَبو حْفص ُعَمر بن عبد هللا بنومن ولده بيتٌ :  بعد الَجَماِجم ، قاله ابن حبّان في الثِّقات. قْلت

، مات قبَل األَربعمائة. وأَبو األَشهِب  (2). القَْزِوينّي ، حّدث عن ابن أَبي حاتٍم الراِزّي وغيِره ، وعنه أَبو طالٍب الَحْربِّي َزاَذان عبد هللا بن

َجدُّ ِشْبِل بن قوج الَمنسوب إِليه النهر باألَنبار ، وراشد  َزاَذانُ و ْرِوي عن ابن ُعَمر ، وعنه عبُد هللا بن إِْدِريس.الُكوفّي ، يَ  َزاَذانَ  زياُد بن

 مولى بني عِدّي ، يَرِوي عن مولَى أَنٍَس ، عن أَنٍس ، وعنه أَبو يونس العََدِوّي. َزاَذان بن

 ً اَذْيِهيّ  (3) َزاَذْيه أَبو جعفر محّمد بن أَحمد بن عمرو بن : ومما يستدرك عليه أَيضا الفََسِوّي ، عن علّي بن حجر السعدّي ، وعنه أَبو  الزَّ

 بكر اإِلسماعيلّي.

 ً السُّلَمّي الواسطّي ، َحدََّث بُِسّر من رأْى ، عن القاسم بن بَهَراَم ، وعنه  زاذي وهو َجدَّ محمد بن يزيد بن َزاذى : ويستدرك عليه أَيضا

ينورّي.  أَحمد بن علّي بن نُعَيم الّدِ

 فصل السني
 املهملة مع الذال املعجمة

ب إِاّل أَنها َمتِينَةٌ ، فارسي ِشْبهُ الِمْكتَلِ  هو ِوعاءٌ :  نيّ ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال الصاغا ، بالتَّحِريك السَّبََذة:  [سبذ] َسبَدة ، وال تَجتمع  ُمعَرَّ

 السين والذال في كلمة من كالم العرب.

 قَْريَةٌ بها.:  بالبَْحَرْيِن ، وقيل د ، بَِهَجرَ :  ، كأَْحَمدَ  أَْسبَذُ و

. قْلت (4)اسُم رجٍل بالفاِرسيّة :  أَْسبَذُ  الخشنّي. (4)ل نََزلُوا بها ، وقا نَاٌس من الفُْرِس :  األََسابَِذةُ و وهو :  ، منهم الُمْنِذر بن َساَوى ، َصَحابِيٌّ

،  األَْسبَِذيّ  ة بن تَِميمالُمْنِذُر بُن َساَوى بن األَخنس بن يَماِن بن َعْمرو بن عبد هللا بن زيد بن عبد هللا بن دارم بن مالك بن َحْنظلة بن َزْيِد َمنا

هم قَْوٌم من الَمُجوِس ، لهم ِذْكٌر :  قال «وسلموآلهعليههللاصلىإِلى النبّي  األَْسبَِذيِّينَ  جاء َرُجٌل ِمن»:  في حديث ابِن َعبَّاس وقال ابن األَثير

 ال تَجتِمُع السيُن والذالُ و : . وقال األَزهريّ األََسابَذة ، والَجْمعُ كانوا َمْسلََحةً ِلِحْصِن الُمَشقَِّر ِمن أَْرِض البَْحَرْيِن :  في َحِديث الِجْزيَة قيل

ا قولُهمفلم يُْستَْعَمل من جميع وجوهها َشيْ  في َكِلمٍة َعَربيّةٍ  والطاُء والتاءُ  هذا قََضاُء َسذُوَم ، بالذال ، فإِنه :  ٌء في ُمَصاِص كالم العََرب ، فأَمَّ

 فارسّي. السَّبََذةُ  ذا الَجْوَهِر ، ليس بِعََربّي ، وكذلكأَعجمّي ، وكذلك البُسَّذُ ، له

بٌ :  السُّْنبَاَذجُ و َدّل على ُعْجَمته وجوُد السين والذال ، وقد تقّدم أَيضاً في الِجيم بناًء على أَصالَتها ، وأَورده هنا إِشارةً إِلى  َحَجُر ِمَسّنٍ ، ُمعَرَّ

 زيادتها ، وأَن آِخَر الكلمة ذاٌل.

ض لها وإِيضاحها وإِن كان َعَجِميّاً ، وكون  األُستاذ واستدرك شيُخنَا لفظَ :  [ستذ] ، وهو من األَلفاظ الدائرة المشهورة التي يَْنبَِغي التعرُّ

ِء ِهُر بالشيكلمة أَعجميّة ، ومعناها الما : األُستاذ:  الهمزةِ أَْصالً هو الذي يقتضيه صنيع الشهاب الفيّومّي ، ألَنه ذكره في الهمزة ، وقال

غَار َغاِلباً ، وقال الحافظ أَبو :  ، وفي شفاِء الغليل (5)العظيم  ولم يوجد في كالٍم جاهلّيٍ ، والعاّمة تقولُه بمعنى الَخِصّي ، ألَنّه يَُؤّدب الّصِ

ْعِر الجاهلّي ، :  األُْستَاذ:  الخّطاب بن ِدْحيَةَ في كتاٍب له سّماهُ الُمطِرب في أَشعار أَْهل المغِرب كلمةٌ ليسْت بِعَربيٍَّة ، وال تُوجد في الّشِ

ةُ إِذا َعظَُّموا الَمْحبُوب أَن  واصطلََحِت العامَّ

__________________ 
 .«أبو عمر»:  ( يف اللباب1)
  مد بن علي بن الفتح ا ريب.:  ( واله2)
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 زاذبه الزاذهبي النسوي.:  ( يف اللباب3)
 .«واالسابذة اخل:  ح  هذه العبارة تقدميها عل  قو  املو. ..»:  املصرية( هبامش املطبوعة 4)
 مل ترد يف املصباح.« العظيم»( كلمة 5)
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َعِته ا ألَنه رمّبا كاَن حَتحَت يِده ِغلماٌن يـَُؤدِّهُبم ا فكبَن ه ابأُلســـــــــتاذِ  لاطبوه نـح يف  ُأســـــــــتاذٌ  ا وِإلا َأخُذوا ذلك ِمن املاِهر ِبصـــــــــَ
ثنا هبذا مجاعٌة ببغداَد ا منهم أَبو الفرج بن اجلَوحزِّي ا قا  ِن اأَلدِب ا َحد  لعُته من شـــــيِخَنا الل غِوّي َأيب َمنصـــــور :  ُحســـــح

َعّرب ا من  حليفه ا قاله شيُخَنا.اجلََوالِي
ُ
 قي يف كتابه امل

 : ومما يستدرك عليه : قلت

 َصحابيٌّ ، قاله الحافِظ.:  ، بالكسر ِسْنبَاذ ميمون بن:  [سنبذ]

البخاِرّي ، قاله الحافظ ، وولده وهو لَقٌَب ، واسُمه الُحسين بن داوود ، وهو من شيوخ :  بن َداوود ، معروف ، قاله الذَّهبِّي. قلت سنبذو

 ، َحدََّث. سنبذ َجْعفَر بن

دة ، أَهمله الجماعة وهي (1) أَْسِفيَذبَانُ :  [سفذ] * [ةو ]ة بأَصفهان ، :  بفتح فسكون فكسر الفاِء وسكون التحتيّة وفتح الذال المعجمة والموحَّ

ث. األَْسِفيَذبَانِيّ  بُن الَوِليد عبُد هللا وقيل من التي بأَصبهان بِنَْيَسابُوَر ، منها أُخرى  الُمَحّدِ

اَرى ، وقد تقّدم. السَِّميدُ  هو : ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانيّ  السَِّميذُ :  [سمذ] عبُد هللا بن  أَبو محّمد ، ويقال أَبو القاسمو ، وهو الُحوَّ

، فبقي هذا االسُم على َولَِده بها ، رَوى عن  (2) السَِّميذ ور على ِزياٍد ، وكاَن يَْعَمل له، نَزل بِنْيَسابُ  الدَّْوَرقيُّ  بن علّي بن ِزيَاد ، العَْدل محّمد

ابن أُخت ابن َطبَْرَزد  ومحّمد بن محّمد بن َعِليّ  عبد هللا بن محّمد بن شيرَوْيِه ُمَسنَد ابِن راَهَوْيه ، وعنه عبد الرحمن بن حمدان البَْصرّي ،

ه وعنه الكماُل ابُن الغَُوْيَرة باإِلجازة ، ، سمع ابَن الطَّاّلبة ، بن عبد العزيز بن أَحمد بن محّمد بن  الُمبَاَرك بُن َعِليّ  أَبو المكارم وَعمُّ

أَحمَد  لِ أَبي الفض وأَبو القاِسم أَحمُد بن 539، وعنه ابن َطبَْرَزد ، مات سنة  (3)َعبُدوس الَخبَّاز ِشيٌخ صالٌح بَغداديٌّ ، عن ابن َهَزاْر َمْرد 

ببغَداَد ، وسمع من أَبي الوقت ، قَرأُْت في  544بن عبد العزيز البَْغَداِدّي الكاتب الدقَّاق المعروف بالشاَماتي ، ُوِلد سنة  َعِليّ  أَبي غالب بن

ه ُ :  التْكِملة للُمْنِذِرّي ما نصُّ اهُ بعُضُهم الِحقاً ، وبعُضُهم َعِليّا ، والصواب أن اسَمه ُكْنيَت ه وكان في َوْجِهه َشاَمةٌ ، فنََسبَه بعُضُهم فقال وسمَّ

ِمذيُّونَ  ، 629الشَّاَماتِّي ، وكاَن يَْنبَِغي أَن يُقَال فيه صاِحُب الشَّاَمِة ، توفَِّي ببغداد سنة  ، ومنهم َمن َشدَّد  بكسر السين والميم والذال ، الّسِ

ثُون. الميم ،  ُمَحّدِ

 فصل الشني
 املعجمةاملعجمة مع الذال 

َكةً  َشبَذُ :  [شبذ] ين أَبو بكر أَحمد بن أَبي الَمْجد  بُخَراَسان ، ة بِأَبِيَوْردَ :  ، أَهمله الجوهري والجماَعة ، وهي ، ُمحرَّ منها الحافُظ َرِشيُد الّدِ

ي ، وأَبا المعالي محمد بن إِسماعيل الفارسّي وأَجازاه في األَبِيَوْرِدّي ، سمَع عبَد الجبّار الخوار الشَّبَِذيّ  الَمنِيِعيّ  الَخاِلِديُّ  بن محمد إِبراهيم

ين إِبراهيم بن محمد 591سنة  َمةُ َشْمُس الّدِ  674ومات في َصفَر سنةَ  621بن أَبي بَْكر ، َسِمَع وتَفَقَّهُ ، ُوِلَد ببالِد التُّرِك سنة  وَحِفيُده العاَلَّ

َمةُ يَْحيَى بأَْصفََهاَن ، إِبراهيم ، لقبه ُمْحيى الَدين ، َصْدٌر إِماٌم سمَع من أَبِيه ومن َجّده ومن جماعة ِمن مشايخ تُْرُكْستَان ِعظاٍم بن  واْبنُه العاَلَّ

لّما قَِدمها وحَضْرُت َمْجِلَسه ، وابناه  77ثم ببغداد سنة  (4) 67اجتمعت به ببَُخارا في سنة :  ، وما وراَء النهر ، قال أَبو العالِء الفََرِضيّ 

  الدين عبد العزيز وُمْظِهر الدين عبد الَحّق ، َسِمعَا من جماعة ، قاله الحافظ.ِعزُّ 

 وهي ، كالشَّمْرَذى ، بالميم ، وأَِلفها لإِللحاق ، السَّريُع من اإِلبل هو الشَّبَْرَذى : ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانيّ  الشَّبَْرَذى:  [شبرذ]

 :  (5)نَاِجيَةٌ َسِريعَة ، عن أَبي َعمٍرو ، قال ِمْرَداٌس الدُّبَْيِرّي :  اةٌ وَشَمْرذَ  َشبَْرَذاةٌ  أَي الناقَة

رب اهح  عــــــــــــــــــــــــًا قــــــــــــــــــــــــِ ا َأَلاَن رَامــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــــــَ

َرٍة     وٍن َجســـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــَ  أَم رَبحَذاهُ عـــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
اِف بن َحِكيمٍ  ِمْن تَْغِلبَ  ، وقال غيُره هو (6)، وله حديث قاله ابُن ُدَريد  َرُجل اسم الشَّبَْرَذىو  : بن وائل ، وأَنشد ابُن ُدَرْيد للَجحَّ

__________________ 
 .«أسفيذابر»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  1)
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 ما با معكوفتا ساقرت ابملصرية والكويتية. (*)
ُمذ.:  ( يف اللباب2)  السِّ
 ( واله عبد   بن  مد بن هزار مرد.3)
 .667ة ( يعين سن4)
 وما أثبت عن التكملة.« الزبريي»( ابألصر 5)
 .398/  3( انظر اجلمهرة 6)

  



4679 

 

َدتح اَنُر  دح أُوقـــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ رَبحَذ لـــــــــــــــَ  أِبَرحُ ٍس  الشـــــــــــــــــــــــــــــ 

ازِمِ     ـــــــــهـــــــــَ ـــــــــل اِت ال ـــــــــَ زِم ـــــــــح َرن عـــــــــح حـــــــــَ  مـــــــــُ ـــــــــ  ل ـــــــــِ اِم ال ظـــــــــَ  عـــــــــِ

  
 ويُْرَوى الشََّمْرَذى ، والميم في كّل ذلك لُغَة ، قاله األَزَهِرّي.

 فيما أََخَذ فيه ، كالشَّْمَرَذةِ. السُّْرَعة:  الشَّْبَرَذةُ و

كأَنّه بُنَِي من الثالثّيِ ، قال َعْمُرو بن :  ، نقلَه الصاغانّي وقال الِمْقاَلعُ :  الِمْشَجاذُ و ، وهي فَْوَق البَْغَشةِ  الَمَطَرةُ الضَّعيفة:  الشَّْجَذةُ :  [شجذ]

 ُحَميٍل.

َواِد َريـــــــــــــــِّ  ُش الـــــــــــــــتــــــــــــــــ  مـــــــــــــــح اِذ كـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ  ُث الـــــــــــــــنــــــــــــــــ 

اٍ  وال     اذِ ِدر اِت اَل خـــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــــَ  ِمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ً  َشَجاِذ ، كقََطاِم ، َمْعُدوٌل منهو  :  قال عْمٌرو أَيضا

لـــــــــــــــَ   َد الـــــــــــــــَوبــــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ُدر  بــــــــــــــــَ اذِ تـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

اِذي     اِذييف ِإىَل  ــــــــــــــــــََ ا  ــــــــــــــــــََ هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح نـ (1)مــــــــــــــــــِ
 

  
. اشتَدَّ عليه وآَذاه:  ءُ الشي أَْشَجَذهو  ، نقلَه الصاغانيُّ

 الَمَطُر منذُ ِحيٍن ، أَي نأَى وبَعَُد وأَْقلََع بعد إِثْجاِمه. أَْشَجذَ  : ، وعن األَصمعيّ  أَْنَجَم بَْعَد اإِلثْجامِ :  الَمَطرُ  أَْشَجذَ و

 :  وَسَكن ، قال امرُؤ القَْيِس يصف ِديَمةً  َضعَُف َمَطُرَها:  السََّماءُ  أَْشَجَذتِ و

ا  رُِج الـــــــــــــــــَود  ِإَذا مـــــــــــــــــَ َذتح ختـــــــــــــــــُح جـــــــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــــــــح

رح وَ     كــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ ا َتشــــــــــــــــــــــــــــــح َوارِيــــــــــــــــِه ِإَذا مــــــــــــــــَ (2)تـــــــــــــــــُ
 

  
يَمةُ َظَهر الَوتُِد ، فإِذا عاَدْت َماِطَرةً َوارتْهُ.:  يقول  إِذا أَْقلَعَْت هذه الّدِ

 : * ومما يستدرك عليه

ى ، إِذا أَْقلَعَْت. وقرأْت في التهذيب البن القّطاعالحُ  أَْشَجَذت:  يقال ً  أَْشَجذَ :  مَّ ْل.:  الَمَطُر إِذا أَْقلَع ، وأَيضا  َداَم ، وهو من األَضداد ، فتأَمَّ

يَن ، َكَمنَعَ  َشَحذَ :  [شحذ] ّكِ ،  كأَْشَحَذها ، قاله الليث ، َمْشُحوذٌ و َشِحيذٌ  بالِمَسّنِ وغيِره مما يُْخِرُج َحدَّهُ ، فهو أََحدَّها : يَْشَحذُوها َشْحذاً  الّسِ

َمَها:  الُجوُع الَمِعَدةَ  َشَحذَ و وهذه عن الصاغانّي. . َضرَّ اها على الطَّعَاِم وأََحدَّها ، نقله الصاغانيُّ  وقَوَّ

ُجلَ  َشَحذَ و ذَ  وساقَه ، َطَرَده:  الرَّ  .(4) تَْشِحيذاً  (3) هَكتََشحَّ

 حتى أَصابَه بها ، قاله اللِّْحيَانيُّ ، وكذلك َذَرْقتُه َوَحَدْجتُه. وَرَماهُ بِها أََحدََّها إِليه:  بعَْينِه َشَحَذه:  من الَمجازو

َكةً  الشََّحَذانُ و اقُ :  ، ُمَحرَّ الُجوُع َمِعَدتَه ، وقد  َشَحذَ  ، وهو من الَجائعُ :  الشََّحَذانُ :  في المحكمو ، أَي ُسْقتَه َسْوقاً شديداً ، َشَحْذتُه ، ِمنْ  السَّوَّ

 الَخِفيُف في َسْعيِه.:  الشََّحَذانو تَقَّدم.

، كذا في النُّسخ ، والصواب القَْرَواُء ، كما هو بخّط الصاغانّي ، التي ليسْت بَِضِرَسِة الِحَجارةِ ولكنَّها  األََكَمةُ القَْوَراءُ :  ، بالكسر الِمْشَحاذُ و

َجبََل  فيها َحًصى نَْحُو َحَصى الَمْسجِد وال األَْرض الُمْستَِويَةُ :  الِمْشَحاذُ :  قال ابُن ُشَمْيلو ُمستَِطيلَة في األَْرض ، وليس فيها َشَجٌر وال َسْهٌل.

اُء. الَمَشاِحيذُ  إِذا تََحدَّد ، والجمع رأُْس الَجبَلِ :  الِمْشَحاذُ :  قيلو فيها ، وأَنكره أَبو الدُّقَْيش ،  ، قاله الفَرَّ

 ضوب علَْيه ، قال األَخطلعليه ، أَي َمغ َمْشُحوذٌ  ، كّل ذلك عن الصاغانّي ، وفاُلنٌ  والقَْشرُ  ، السَّْوُق الشديُد ، والغََضبُ :  ، كالَمْنعِ  الشَّْحذُ و

 : 

نح  كــــــــــــــُ نح يــــــــــــــَ اٌ  أِلَرحَو  والــــــــــــــر اَبِب ومــــــــــــــَ يــــــــــــــَ  خــــــــــــــَ

و ُ     بــــــــــــــــُ ــــــــــــــــُ َد أَرحَو  والــــــــــــــــر اَبِب تـ نــــــــــــــــح ُه عــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــَ

  

َو  تح وهـــــــــح بـــــــــِ وذٌ يـــــــــَ حـــــــــُ َر   َمشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــُ ِه وال يـ يـــــــــح لـــــــــَ  عـــــــــَ

ـــــــــــر    ي ـــــــــــِ ب وِ  ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ ِر األَن جَيح وَكـــــــــــح يحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  ِإىَل بـ

  
اذٌ  هو : يقالو السُّؤال ،اإِلْلَحاُح في :  الشَّْحذ:  من الَمجازو  :  عليهم في ُسَؤاِله ، قال َعْمرو بن ُحَمْيل ُمِلحٌّ  أَي َشحَّ
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ـــــــــــــــــر َذاِذ  ِر وال ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَواب لـــــــــــــــــَ  ال ي عـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  بـ

ٍك و     اهــــــــــــــِ ٍ  ســــــــــــــــــــــــــــَ رِّ حنــــــــــــــَح اذِ كــــــــــــــُ حــــــــــــــ  (5)شــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اثٌ و حه بعُض اللغويين على ِجَهِة البََدل ، ال تَقُْل َشحَّ ّي في حواشيه ، وتبعه المصنُِّف ، وِإن صحَّ  ، كذا َحقَّقه ابُن بَّرِ

__________________ 
 (.كذا يف التكملة)معظم املطر :  ( قوله الوبل  هي الجي تدر بعد الدفقة الشديدة. واهلماذي1)
 جبر معروف.:  يشتد مطرها. والودّ :  تشتكر:  ( قوله2)
 .«كشحذه»( عن القاموس وابألصر 3)
 َتَشح ذاً.:  ( كذا ابألصر ا وصححت يف املطبوعة الكويتية4)
 «.الغبار ا والساهك : الساح . أفاده يف التكملة قوله : بق  كرم  لغة يف بقي والنح  :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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 ُلحِطئون فيه.:  الِعرَاقّيا ا وقا وَنسَبه الصاغاين  ِإىل َعَوامِّ 
 :  قال أَبو نَُخْيلَة السَّائُق العَِنيف:  الِمْشَحذو ، الِمَسنُّ :  ، بالكسر الِمْشَحذُ و

َذا  اَن خــــــــــــــُ امــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  وهــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ ل ــــــــــــــح ُت إِلب ــــــــــــــح ل ــــــــــــــُ  قـ

قــــــــًا     وح رَاِء ســــــــــــــــــــــَ عــــــــح يِن اجلــــــــَ قــــــــًا بــــــــَ وح َذاســــــــــــــــــــــَ حــــــــَ  ِمشــــــــــــــــــــــح

  

َذا وَ  نح كــــــــــــَ َذا ومــــــــــــِ نح كــــــــــــَ مح مــــــــــــِ اهــــــــــــُ فــــــــــــَ نــــــــــــِ تــــــــــــَ  اكــــــــــــح

اَم الـــــــــــــــر ذ َذاتـــــــــــــــَ     هـــــــــــــــَ َف الـــــــــــــــرِّيـــــــــــــــِح اجلـــــــــــــــَ نـــــــــــــــ   كـــــــــــــــَ

  
 ، نقله الصاغانّي. ، كِكتَاٍب ، شاِعٌر َضبِّيٌّ  ِشَحاذٍ  ُمَحّمد بُن أَبيو

اذُ  بن أَبي الفَتْحِ  محّمدو ث الّشحَّ اٍد ، ُمَحّدِ  أَصبهانّي ، عن َمْحموٍد الَكْوَسج ، وعنه جعفر بن أَموشان. ، كَشدَّ

 : ، نقله الصاغانيّ  َرفَعَْت َذنَبَها فأَْلَوتْه إِْلَواًء َشديداً :  الناقَةُ ِعند الَمَخاِض  شاَحَذتِ و

 : * ومما يستدرك عليه

َذني:  السماُء وَحلَبَْت ، وهي فَْوَق البَْغَشِة ، وفي النوادر َشَحَذت:  وعن أَبي زيد .(1)نَِزٌق :  ُشْحذُوذٌ  َرجلٌ  نِي فاُلٌن ، وتََرعَّفَ  تََشحَّ
، أَي  (2)

 َطَرَدني َوَعنَّانِي.

 ِلْلفَْهِم. َمْشَحَذةٌ  له َغْرَب ِذْهنِك ، وهذا كالمٌ  اْشَحذْ :  ومن الَمجاز

ذُ و  ، كما في األَساس. (3)اإِلْلَحاُح في السُّؤاِل :  التََّشحُّ

 ُرُؤوس الِجبَاِل ، عن الفََراِء.:  الَمَشاِحيذُ و

 الصائُغ ، َرَوْت عنه فاطمةُ بنُت َسْعِد الَخْيِر باإِلجازة. اذُ الشَّحَّ  وُمحّمد ْبن حاِمد بن َحمد

 صاحُب الُجْزِء ، َمشهوٌر. الّشحاِذيّ و

ْوا  من ُكنَى الفَْقِر. ِشحاَذةَ  . وأَبوِشَحاَذة وقد َسمَّ

 يََمانِيَةٌ.:  التكملةفي اللسان وو أَْغَراه ، ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن القَطَّاع ، أَي الَكْلبَ  أَْشَخذَ :  [شخذ]

، بالكسر ، على القياِس ، هذا الذي ذَكره أَئّمة الصَّْرف ، وأَورده الشيُخ ابُن ماِلٍك  يَِشذُّ و والنُّْدَرة ، الشُّذوذ ، بالضّم ، على َشذَّ يَُشذُّ :  [شذذ]

َهاب في يُونُس تَثِليَث الُمَضاِرع ، وهو َغْيُر َمْعروٍف ، وال َوْجهَ للفَتْحِ إِالَّ :  ، قال شيُخنَا شاذٌّ  ، فهو ُشذُوذاً و َشذّاً  في ُمَصنّفَاته ، وحَكى الّشِ

وَخَرج َعْنُهم. وزاد  نََدَر َعن الُجْمُهورِ :  ُشذُوذاً و يَُشذُّ َشذّاً و يَِشذُّ  ءُ الشيْ  َشذَّ  : َكْسُر َماِضيه ، ولم يَْذُكُروه ، وهللا أَعلم ، وفي المحكم إِذا ثَبَتَ 

 ال غيُر ، يَُشذُّه ، هو ، َكمدَّه َشذَّهو ، شاذٌّ  ِرد فهوٍء ُمْنفَ الرُجُل ، إِذا اْنفََرَد عن أَصحابِه ، وكذلك ُكلُّ شي َشذّ :  وانفََرد. وقال الليثُ :  غيره

 :  أَنشد أَبو الفَتح بن ِجنَي أََشذَّهو َشذََّذهو

ذ ين  َبشـــــــــــــــــــــــــــــَ يِن  فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  بَن مح فـــــــــــــــكـــــــــــــــَ ُرورِهـــــــــــــــِ مـــــــــــــــُ  لـــــــــــــــِ

ِف     ٍد َأو عـــــــــاصـــــــــــــــــــــــِ اضـــــــــــــــــــــــِ ٌن أِلَو ِ  عـــــــــَ (4)ُغصـــــــــــــــــــــــح
 

  
ى أَهُل النْحِو ما فَاَرَق ما عليه بَقيَّةُ بابِه وانفََرَد عن ذلك إِلي َغْيِره َشذَّهُ  وأَبَى األَصَمِعيُّ :  قال ، َحْمالً لهذا الَمْوِضع على ُحْكِم  َشاذًّا ، وَسمَّ

ا َشاذٌّ  هو : ومن الَمجاز:  َغْيِره. وفي األَساس  عن الليث. ، وهذه َشاذَّةُ  عن األُصول ، وَكِلَمةٌ  (5) يَِشذُّ  عن الِقيَاس ، وهذا ِممَّ

ان الشُّذَّاذُ  ، ُشذَّاذاً  جاُءواو الذيَن يَُكونُوَن في القَْوِم :  ، وِعبَارة المحكم الذيَن لْم يَُكونوا في َحيِّهم وَمنَاِزِلِهم ، وهم ُشذَّاذٌ  قَْومٌ و الِقاَلُل ، كُرمَّ

ثُمَّ أَتْبََع »:  ر قَْوَم لُوٍط فقاللَْيُسوا في قَبَائِلهم وال َمنَاِزلهم ، وهو َمجاز ، وفي حديث قَتاَدةَ وَذكَ 
 َشذَّ  أَي منْ  «القَْوِم َصْخراً َمْنُضوداً  ُشذَّانَ  (6)

 .(7)مثْل َشاّبٍ وُشبَّاٍن  َشاذٍّ  ِمنهم وَخَرَج َعْن َجماعته ، وهو َجْمعُ 

ذَّانُ و ْدُر.:  ، بالكسر الّشِ  الّسِ
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ذَّانُ و ق ِمن الَحَصى وغيِرهما :  بالفَتْحِ والضمّ  ، الّشِ  ، بالضّم ، فهو َجْمع ُشذَّان كاإِلبل ونحِوه ، وهو مجاٌز ، كما في األَساس ، فمن قال تَفَرَّ

 ُشذَّانُ و من الَحَصى ، قال ابُن ِسيَده ، َشذَّ  ، ومن قال بالفتح فهو فَْعاَلُن ، وهو ما َشاذٍّ 

__________________ 
 حديٌد نزٌ .:  ( يف اللسان1)
 تزعقين.:  يف التهذيب( 2)
 يسبهلم ملحاً عليهم.:  فالن يشحذ الناس:  ( عبارة األساس3)
 .«قوله عاصف الذي يف اللسان عاسف»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 َشذ .:  ( األساس5)
 .السالمعليهأَتبَض فاعله مسترت يعود عل  جربير :  ( قوله6)
 وهو املتفر  من ا ص  وغريه ا وسريد هبذا املعىن.ويرو  بفتح الشا :  ( قا  ابن األثري7)
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 :  ما َتطايَر ِمنه ا وحَك  ابُن ِجينِّ الَفتحَح تـََبعاً للجوهرِّي ا قا  امُر  الَقيح ِ :  اَ َص  وحَنحوِه
ر  ايــــــــــِ طــــــــــَ انَ تــــــــــُ ذ  ٍم  شــــــــــــــــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــِ نــــــــــَ  اَ صــــــــــــــــــــــــَ  مبــــــــــَِ

رَا    عـــــــَ ريحُ أَمـــــــح هـــــــا غـــــــَ ومـــــــُ ثـــــــُ لـــــــح جـــــــَ  مـــــــَ اَلِب الـــــــعـــــــُ  صـــــــــــــــــــــِ

  
ق ، َشذَّ : و ِكتَاب الفرق البن السيدوفي  قَتْه. ومثلُه البن القَطَّاع ، قال امرؤ القَْيس أََشذَّتْهو الَحَصى ، إِذا تَفَرَّ  :  الناقَةُ ، إِذا فَرَّ

رحِو  َ
يــــــــــَر املــــــــــ لــــــــــِ َبن  صـــــــــــــــــــــــَ ذ ه  (1)كــــــــــَ َا ُتشـــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــِ

َرا    قـــــــــَ ـــــــــح بـ عـــــــــَ ـــــــــِ َن ب دح قـــــــــَ ـــــــــَ تـ ـــــــــح نـ ـــــــــُ ـــــــــوٍف يـ ـــــــــُر زُي ي ـــــــــِ ل  صـــــــــــــــــــــــَ

  
 .. : ما اْفتََرَق ِمنها ، أَنشد ابُن األَْعَرابِيّ :  ُشذَّانُهاو اإِلبل َشذَّانُ : و (2)وفي الصحاح 

اهُنَا رهِ  ُشذ   رَائَِعٌة هِلَدح
ث ، واسمه ِهاللٌ :  بُن فَيَّاٍض  َشاذُّ و  ن العاشرة.، كذا في التبصير ، وهو أَبُو عبيدة اليَْشُكِرّي البَْصِرّي ، َصدوٌق ، له أَْوَهاٌم وأَْفَراد ، م ُمَحّدِ

 ناِدٍر. َشاذٍّ  جاَء بِقَْولٍ  الرجُل ، إِذا أََشذَّ :  يقالو

اه وأَْقَصاه.:  ءَ الشَّيْ  أََشذَّ و  نَحَّ

 وال نادًّا إِالَّ فَعَله ، إِذا كان ُشجاعاً ال يَلقَاهُ أَحٌد إِالَّ قَتَلَه. َشاذًّا ما يََدُع فاُلنٌ :  يقال:  ، أَي ُمتَنَّحٍ ، وعن ابِن األَعرابيّ  َشاذٌّ :  ويقال

قَه ، وقيل:  أََشذَّه:  وقال ابُن القَطَّاع  بمعنًى. أََشذَّهو َشذَّه فَرَّ

ذْ :  [شرذ]  قراَءة األَْعَمِش  في بالذاِل الُمْعَجمة قد جاءَ في ِكتابه العزيز ، أَهمله الجوَهِرّي ، و عزوجلوهو قول هللا  (3) بِِهْم ِمْن َخْلِفِهم فََشّرِ

هاب في العنايَة ذْ  : وقُِرئ:  ، ونبّه عليه البيضاوّي وغيره ، لكنه لم يَْعُزها ألََحٍد ، وقال الّشِ  ، بالذال المعجمة ، وهو بمعنَى المهملة ، فََشّرِ

ذ:   بِنَا في اللُّغَِة تركيبلم يَُمرَّ :  في كتاب الُمْحتَسب وغيِره بُن ِجنِّي أَبو الفتح وقال لتقارب مخرجيهما ، :  ، وكأَنَّ الَذال بََدٌل من الّدالِ  َشّرِ

ق ، وذهَب بعُض أَهِل اللغة إِلى أَنها :  وقيل:  وقد أَشْرنا إِلى ذلك في أَّول الحرف ، قال شيخنا إِنه مقلوب ِمن َشَذر ، ومنه َشَذر َمَذر للتفرُّ

 ومعناها التَّْنِكيل ، ومعنى المهمل التَّْفِريق ، كما قاله قُْطُرب ، لكنها ناِدرة. ماّدة موجودة مستعملة ،

 ، كالَجَرْنبَِذ. الغَِليظُ  هو:  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانيّ  ، كغََضْنفَرٍ  الشََّرْنبَذُ :  [شربذ]

ْحِر يَُرى الشى (4) وأَُخذٌ  وَمَخاِريقُ  ِخفَّةٌ فِي اليَدِ  هو:  ، أَهمله الجوَهرّي ، وقال الليث الشَّْعَوَذة:  [شعذ] ُء بِغَْيِر َما َعلَْيه أَْصلُه في َرأْيِ كالّسِ

 فتحها.ب ُمَشْعَوذٌ و ، بكسر الواو ، ُمَشْعِوذٌ  وهو هو تَْصِويُر الباطِل في ُصوَرةِ الحّق ،:  وفي كالم بعضهم:  العَْينِ 

َي به لُسرعته ، وقال  َرُسوُل األَُمَراِء َعلى البَِريدِ :  الشَّْعَوِذيُّ  هو الِخفَّة في كّلِ أَمٍر ، ومنه:  السُّْرَعة. وقيل:  الشَّْعَوذةو اتِِهم ، ُسّمِ في ُمِهمَّ

 مستعَمل ، وليس من كالم أَهل الباِديَة. الشَّْعَوِذيُّ و الشَّْعَوَذة:  الليث

، عن أَبي  بُن ُخلْيَدةَ  َشْعَوذو األَزدّي ، عن خالِد بن َمْعَداَن ، بُن عبد الرحمنِ  َشْعَوذُ و األَْزِدّي ، عن أَبي هريَرة ، فَْرٌد ، َشْعَوذٍ  نُ غاِلُب بو

ثَانِ  هارون العَْبِديّ  ثُون:  ، هكذا بلفظ التثنية في النسخ ، والصواب ُمَحّدِ َرْهُط النُّْعَماِن بِن  بن َعْمِرو بن نَُماَرة بن لَْخمٍ  بن َماِلك َشْعَوذُ و ُمَحّدِ

 َمِلِك الِحيَرةِ. الُمْنِذرِ 

قال الثعالبي في  َشْعبََذ يَُشْعبِذُ  وقد بفتح الواو وكسرها الُمَشْعَوذُ  هو:  بكسر الباِء وفتحها ، أَهمله الجْوَهِرّي ، وقال الليث الُمَشْعبِذُ :  [شعبذ]

 ، وإِنما هو بالواو ، ويكنى أَبا العََجب ، قال أَبو تمام. مشْعبذ ال أَصل لقولهم:  «لمحبوب الملتقط من ثمار القلوبالجنى ا»

ُر يف ِفعحِله ِإال  أَبُو الَعَجبِ   َما الد هح
 الشَّْعبَثَة.:  وغيره ، وتقول العامة (5)قاله شيخنا ، وقد أَثبته الزمخشريُّ 

 لََشِقذُ  وإِنه:  األَخير كَكتٍِف. وفي التهذيب .الشَِّقذِ و الذي ال يَكاُد يَنام ، كالشَِّقيذِ :  ، محّرَكةً  الشَّقََذانُ :  [شقذ]

__________________ 
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 .«املرء»( عن الديوان ا وابألصر 1)
 وهي يف اللسان. (.شذذ)( مل ترد يف الصحاح 2)
 .(َفَشرِّْد ِِبِْم َمْن َخْلَفُهمْ ):  تعاىلقوله  57( ورد يف سورة األنفا  اآية 3)
ٌذ.:  ( يف اللسان4)  وُأخح
 (.شعبذ: ) ا واللسان (شعذ)( انظر األساس 5)
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َهرُُه النـ َعاس ا زاد اجلوَهرِي   ِ ا ِإذا كان ال يـَقح ِ ا قا  ابن ســـــيده:  الَعاح هو : و  وال يكون ِإال  َعُيوانً ا ُيصـــــيب الناَس ابلَعاح
ِ  الَعُيون يُب الناَس ابلَعاح قحذِ   الذي ُيصــــِ رِيُض اإِلصــــابَةِ  هو َأو ا بفتح فســــكون ا كالشــــ  ِر الســــ  ديُد الَبصــــَ ِقذَ  ا وقد الشــــ  ا  شــــَ
َقذاً  ا كَفرِحَ  ِقذُ و  .شــــــَ َقَذانُ و  الشــــــ  َذانٌ  اِ رحاَبُء ا ج:  الشــــــ  قح هو حرابُء َدقيٌ  :  ا مثحر َكَرَواٍن وِكرحَواٍن. وقير ا ابلكســــــر شــــــِ

اِه.َمع وِ  الِعضــــَ َعُر الرأحِس يـَلحَزُ  ِبســــُ َقَذانُ و  صــــوٌب صــــَ ُر ا الذِّئحبُ :  الشــــ  قح رُ  والصــــ  ســــَ قحذِ   ا عن ثـَعحَلب (1) وُيكح بفتح  كالشــــ 
َذانُ و  فســكون. قح رَاُت ُكل َها واهلََوام   ا الشــ  ّب والَوَرِ  والط َحِن  ابلكســر اَ شــَ ِة ا واحدته (2)ا كالضــ  اســَ امِّ أَبحرَص والد ســ   وســَ

َذةٌ  َذانَ  ا وجعلت امرأٌَة من العرب ِشقح قح  :  واِحداً ا فقالت هَتجو َزوَجها وُتَشبِّهه ابِ رحاَبءِ  الشِّ
ِر  َذانٍ ِإىَل َقصــــــــــــــــــــــــح قــــــــــح ُه   شــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ال ــــــــــَ ب َبن  ســــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــَ

اٍن مـــــــــــــــــُ وَ     رحُ مـــــــــــــــــَ ه يف خـــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ يـ وِّرِ  ـــــــــــــــــِح ـــــــــــــــــَ  نـ

  
َمِن ، وأَورد األَزَهِريُّ هذا البيَت ُمْستَْشِهداً به على الواحِد من:  الُخْرُؤَمانَةُ  يح تَْنبُت في األَْعَطاِن والّدِ  الَحَرابِّيِ. بَْقلَةٌ َخبِيثَةُ الّرِ

ْقَذانُ و  ونَْحِوهما. فَِراُخ الُحبَاَرى والقََطا:  ، بالكسر الّشِ

، قال يَِصف  ُشقَاَذيو ، بالكسر ، ِشْقَذانٌ  ، أَي جْمع كّل ذلك ج ، الثالثَة عن اللِّحيانّي ، َولَُد الِحْربَاِء ، ويُفتح ويُْكَسر:  ، كُصَردٍ  الشُّقَذُ و

 الُحُمَر.

ىت  ِإَذا  ا حـــــــــــــــــــــــــــَ تح هبـــــــــــــــــــــــــــَِ َرعـــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــــَ

اَذ رََأِت     قــــــــــــــــــــَ ي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــــَ  َتصــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
يها للشْمِس في :  اْصِطالُؤها  الفََراُش ، وهو َخَطأٌ ، ألَن الفََراش ال يَْصَطِلي بالنَّاِر.:  في هذا البيتِ  الشُّقَاَذى:  ِشدَّةِ الَحّر ، وقال بعُضهمتََحّرِ

ً  العُقَاب الشَّديدةُ الُجوعِ :  الشَّْقَذاءُ و  : والطَّلَِب ، قال يَِصُف فََرسا

َذاءُ   حَيحتَـث ها يف َجرحِيَها َضَرمُ  َشقح
كة ، كَجَمَزى ، كالشَّقََذى كتيِن ، أَي« وال نَقَذٌ  َشقَذٌ  َما لَه»:  من األَمثالو ، أَي ُمَحرَّ ، أَي  وما به ، نقلَه الصاَغانيُّ ، ءٌ َشيْ  ما له ، ُمَحرَّ

حاً به اِن ، أَي شقذٌ  المتاعِ ، كما ورد المثل ُمَصرَّ وعن  َخلٌَل. نَقَذٌ ، أَي نَْقٌص وال وال َشقَذٌ  َكالٌم ليس بهو َعْيٌب ، ليس به وال نَقَذٌ ، ويَُضمَّ

 أَو يُْكَره ، (3)ٌء يَُخاُف أَي َشي« واَل نَقَذٌ  َشقَذٌ  َما ُدونَه»:  وال نَقَذٌ ، أَي ما به َحَراٌك ، وزاد الميدانيُّ في األَمثال َشقَذٌ  ما به:  ابن األَعرابيّ 

، بالتحريك ، قال َعاِمُر بن َكبير  َشقََذانٌ و َشِقذٌ  وبَعَُد ، وهو َطَرْدتُه فََذَهبَ  أَي يَْشقَذُ و يَْشِقذُ  كَضَرب وَعِلمَ  ، هو فَشقَذَ  أَْشقَْذتُه عن األَصمعيّ و
 : الُمَحاِربيّ  (4)

ي  لــــــــــِ اَن َأصــــــــــــــــــــــــح فــــــــــَ طــــــــــَ نح غــــــــــَ ُت مــــــــــِ ِإين َلســــــــــــــــــــــــح  فــــــــــَ

ارُ وَ     ِتشــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــُم اعــــــــــــــح ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ يِن وبـ ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ  اَل بـ

  

ي  و  لـــــــــــــــَ بـــــــــــــــوا عـــــــــــــــَ ُذوين  ِإَذا َغضـــــــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــح

ار     ـــــــــــــــَ َرٌأ مـــــــــــــــت ـــــــــــــــَ يِن فـ ـــــــــــــــ  بَن رحُت كـــــــــــــــَ (5)َفصـــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 الُمعَاَداةُ.:  الُمَشاقََذةُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 :  بَِعيٌد ، قال بَْخَدجٌ :  ِمْشقَذٌ  َطْردٌ 

َذا  نـــــــــــــَ ح اذًا  ـــــــــــــِ نـــــــــــــَ اَلُت حـــــــــــــِ يـــــــــــــح خـــــــــــــَ  اَلقـــــــــــــَ  الـــــــــــــنـــــــــــــ 

اِدي     ينِّ َوشــــــــــــــــــــــــــــال  لــــــــــــــأَلعــــــــــــــَ َذامــــــــــــــِ قــــــــــــــَ  ِمشــــــــــــــــــــــــــــح

  
ف اْسَمه ، ألَنه كان هاِجياً له.أَراد أَبَا   نَُخْيلَة ، فلم يُبَْل كيف َحرَّ

ٌ :  الشَّْقَذانَةُ و وحِ ، عن ثعلٍب ، وامرأَة  وهذا من التهذيب.:  بَِذيئَة َسِليَطةٌ  : َشْقَذانَةٌ  الَخِفيفَةُ الرُّ
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ذٍ و َشَواِمذَ  نُوقٍ  من ، شاِمذٌ  وهي ، بالضّم ، ُشُموذاً و ، بالكسر ، ِشَماذاً و ، بفتح فسكون ، َشْمذاً  ، بالكسرِ  تَْشِمذُ  الناقَةُ  َشَمَذتِ :  [شمذ] ،  ُشمَّ

بذلك ، وُربَّما فعَلَْت ذلك َمَرحاً ونَشاطاً ، قال الشاعُر  ِلتُِرَي اللِّقَاحَ  بَِذنَبِها:  ، وفي بعض النسخ لَِقَحْت فشالَْت َذنبَها كُركَّع وَراِكعٍ ، أَي

 :  يصف ناقَةً 

رِّ  لـــــــَ  كـــــــُ ِا  عـــــــَ انـــــــِ ثـــــــَ اِء الـــــــعـــــــَ بـــــــَ هـــــــح ذٍ صـــــــــــــــــــــَ امـــــــِ  شـــــــــــــــــــــَ

انِ     نـــــــــــــَ طـــــــــــــَ هـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــَ ٍة يف رَأحســـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــ  الـــــــــــــِ  مجـــــــــــــَُ

  
__________________ 

قحدان.:  ( يف اللسان عن ثعلب1)  الشِّ
 قوله والطحن كصرد كما يف القاموس.»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 لاف ويكره.:  امليداينخطب. ويف « حياف»وابألصر  3932( عن امليداين ا مثر رقم 3)
 .«كثري»:  ( يف اللسان4)
 .«أترته أي أفزعته وطردته فهو متار كذا يف اللسان:  قوله متار أي يرم  لرة بعد لرة ومعىن متار مفزع ا يقا »:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
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 : قاله الليُث ، وقَول بَْخَدجٍ يهجو أَبا نَُخْيلَة

 ُِش َذاقَاِفَياٍت َعارَِماٍت و 
ذِ  إِنما ذلك َمثٌَل ، َشبَّه القََوافَِي باإِلبِل ، وهي التي تَرفَع أَذنَابَها نَشاطاً أَو ِلتُِرَي اللِّقَاَح ، وقد يجوز أَن يكون َشبََّهَها بالعَقَاِرب ِلِحدَّتَِها  الشُّمَّ

 وِشدَّةِ أَْذنَابَِها ، كما سيأْتي.

 ، إِذا كان كذلك. (1) َشَمَذانٌ  إِزاَرك ، أَي أَْرفَْعهُ ، وَرَجلٌ  اْشِمذْ :  إِلى ُرْكبَتَْيِه ، يقال َرفَعَه:  إَِزاَره َمذَ شَ :  عن َشِمرٍ و

 :  ، وأَنشد األَصمعّي ِللَبيدٍ  َشَواِمذُ  أُبَِّرْت ، ونَِخيلٌ  إِذا النَّْخلُ  َشَمَذت:  يقالو

ٌة  نــــــــَ اكــــــــِ ِ ســــــــــــــــــــــَ اح يــــــــِج الــــــــعــــــــَ لــــــــِ ا وخــــــــَ فــــــــَ َ الصــــــــــــــــــــــ  اح  بــــــــَ

ٌب     لــــــــح ذُ غــــــــُ َوامــــــــِ رُ  شــــــــــــــــــــــَ ا اَ صــــــــــــــــــــــَ رح هبــــــــَِ خــــــــُ دح  ملَح يــــــــَ

  
 َحِصَر النَّْبُت ، إِذا كان في َمْوِضعٍ َغِليٍظ َضيِّق فال يُْسِرع نَبَاتُه.:  وقال

ف ، قال الُجَميح ِمَها.َحَشتْه بِِخْرقٍَة َخْشيَةَ خُروجِ َرحِ  ، إِذا الَمْرأَةُ فَْرَجها َشَمَذتِ و  :  وبيَن َحَشتْه وَخْشيَة الِجنَاُس الُمَصحَّ

ذ مــــــــــــــــُ اِر فــــــــــــــــال  َتشــــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــدِّرحِع واخلــــــــــــــــِ  اِبل

مُ     ا الــــــــــــر حــــــــــــِ هــــــــــــَ نــــــــــــِ طــــــــــــح وحِف بــــــــــــَ رُُج مــــــــــــنح جــــــــــــَ  ختــــــــــــَح

  
 ، كالِمْشَوِذ ، عن الصاَغانّي. الِعَماَمةُ :  بالكسر:  الِمْشَمذُ و

. السَِّريعةُ الطَّيََرانِ :  ، بفتحهما اليَْشَمَذةُ و األَْشَمَذةُ و  من الطُّيوِر ، نقله الصاغانيُّ

 :  (2)قال أَبو ُزبَْيٍد يَِصف ِحْربَاَء  الَخِلفَةُ :  من اإِلبلِ  الشَّاِمذُ  قيلو

ذاً  امــــــــــِ رح  شــــــــــــــــــــــــَ ُ
ــــــــــَ  املــــــــــ ل ــــــــــِ   عــــــــــَ ب

ُ
ي املــــــــــ قــــــــــِ ــــــــــ  ت ــــــــــَ  تـ

ءِ     ال  رحِف ِذي الــــــــــــــطــــــــــــــ  رحهــــــــــــــًا اِبلصــــــــــــــــــــــــــــِّ ِة كــــــــــــــَ  يــــــــــــــَ

  
َِّقيه بالدَِّم ، وهذا َمثٌَل ،النَّاقَةُ إِذا :  يقول  َشْولَةٌ.:  ِمن حيُث قيَل ِلَما َشاَل ِمْن َذنَبِها شاِمذٌ  والعَْقَربُ  أُبِّس بها اتَّقَت الُمبِسَّ باللَّبَِن ، وهذه تَت

ئْبُ  َمْقلُوبُة ، وهو والشَّْيَذَمانُ  ، هذا هو األَصل ، (3) اليَْشَمَذانُ و َي به الذِّ احِ  ِلُشُموِذهِ  ، ُسّمِ ِمن الِكبَاِش :  بَِذنبِه ، عن ابن ُدَريد ، وقال أَبو الَجرَّ

 أَْن يَْسِفَد ِمن َغْيِر أَن يَْفعَل ذلك.:  ، والغَلُّ  أَن يَْضِرَب األَْليَةَ حتَّى تَْرتَِفَع فَيَْسِفدَ  : االْشتَِماذُ  ، ومنها ما يَغُلُّ ، يَْشتَِمذُ  ما

كةً  َشَمَذتِها الَحبَلَةُ في:  يقالو  وذلك أَنَّهم يُْدنُون إِلى الَحبَلِة شجرةً تَرتِفع عليها. َحْبُل الَكْرَمِة قَْبَل أَن يَْبلَُغ ،:  ، والَحبَلَةُ ، بالتَّْحِريك ، ُمَحرَّ

 : * ومما يستدرك عليه

 : (4)موضعاِن أَو َجباَلِن ، قال ِرَزاٌح أَخو قََصّيِ بِن ِكالٍب :  أَْشَمَذانِ 

نح  رِّ مــــــــــــِ َن الســــــــــــــــــــــــــِّ ا مــــــــــــِ ــــــــــــَ ن عــــــــــــح نِ مجــــــــــــََ ــــــــــــح َذي  َأِشــــــــــــحَ

يـــــــــــــاَل وَ     بـــــــــــــِ ا قـــــــــــــَ نـــــــــــــَ عـــــــــــــح يٍّ مجـــــــــــــََ رِّ حـــــــــــــَ نح كـــــــــــــُ  مـــــــــــــِ

  
 .(5)َجباَلِن بين المدينِة وَخْيبََر يَنِزلُه ُجَهينةُ وأَشَجُع :  وفي معجم البكريّ 

ذٌ :  وقالُوا للنَّْحلِ   ، ألَنََّها تَْرفَع أَذنَابََها ، نقله شيخنا. ُشمَّ

 يَْرفَُع إَِزاَره إِلى ُركبَتَْيِه ، عن َشِمٍر.:  ، ُمَحّركةً  (6) َشَمَذانٌ  َرُجلوَ 

ً و التي تَقَدَّم ِذكُرها ، كالشَّبَْرَذى في َمعَانِيها هو:  وَهِرّي ، وقال الصاغانيّ ، أَهمله الج الشََّمْرَذى:  [شمرذ] في الشَّبَْرَذى  الميم لُغَةٌ أَيضا

 َسِريعَةٌ ناِجيَة.:  وَشبَْرَذاةٌ  َشَمْرَذاةٌ  ، ِمن ِرَجاالِت تَْغِلَب ، وناقَةٌ  التَّْغِلبِيّ 

 :  الشاعرالسُّْرَعة ، وقول :  الشَّْمَرَذةو
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َدتح اَنُر  دح أُوقـــــــــــــِ قـــــــــــــَ رحَذ لـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  أبَرحُ ٍس  الشـــــــــــــــــــــــــــ 

ازِِم     زِمــــــــاِت الــــــــلــــــــهــــــــَ َرنــــــــح عــــــــح ي مــــــــُ حــــــــَ اِم الــــــــلــــــــ  ظــــــــَ (7)عــــــــِ
 

  
 أَْحسبه نَْبتاً أَو َشَجراً ، كذا في اللسان.:  قال

 : * ومما يستدرك عليه هنا

ى آَزاْد دَرْخت. الشمَشاذ:  [شمشذ] ب شْمشاَد ، وهو َشَجُر السَّْرِو ، ويَُسمَّ  ، ُمعَرَّ

__________________ 
 ( ضبطت عن التكملة.1)
 ( يف اللسان يصف حرابً.2)
يحُذمان من ألاء الذئب. ونقلت العبارة عن ابن دريد وهي ليست يف اجل:  وقا  الليث( : شذم)( يف التهذيب 3) يحُمَذاُن والشِّ  مهرة.الشِّ
 ( هو رزاح بن ربيعة العذري ا أخو قصي بن كالب ألمه.4)
 (.األِشذ)( هذه عبارة معجم البلدان ا وانظر ما يف معجم ما استعجم 5)
 ( هذا ضبرت التكملة ا ابلتحريك.6)
 ونبه هبامش املطبوعة إىل صحة ما أثبتناه.« معرنزفات»( عن اللسان ا وابألصر 7)
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 الَخِفيُف.:  ، وقيل الَحِديدُ :  ، كَجعفٍَر ، أَهمله الجوهريُّ ، وهو من الكالم الشَّْمَهذُ :  [شمهذ]

 َحِديَدتَه ، إِذا َرقَّقََها وَحدََّدها. َشْمَهذَ :  ، يقال وتَْرقِيُق الَحِديدِ  ، عن أَبي َسِعيٍد ، التَّْحِديدُ :  الشَّْمَهَذةُ و

اح يَِصف الِكاَلب الَخِفيفَةُ الَحِديَدةُ أَطَراِف األَْنيَابِ :  ِكالبِ ِمَن ال الشَّْمَهذُ :  قال أَبو سعيدو ِرمَّ  :  ، قال الّطِ

ذٌ  هـــــــــــــــــــــــَ ا  ِشـــــــــــــــــــــــَح اهبـــــــــــــــــــــــَِ يـــــــــــــــــــــــَ رَاُف أَنــــــــــــــــــــــــح  َأطـــــــــــــــــــــــح

امح     حـــــــــــــَ اِة الـــــــــــــلـــــــــــــِّ هـــــــــــــَ يـــــــــــــِر طـــــــــــــُ اشـــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

  
 وذكره صاحُب اللساِن في الدال الُمْهَملَة ، وقد نَبَّْهنَا عليه ، فراِجْعه.

ْلت محّمد بن أَحمد الحسنأَبو :  [شنبذ] بِفَتْح الشيِن  ، أَهملَه الجوهريُّ وصاحُب اللسان ، وقال الصاَغانيُّ هو َشنَبُوذَ  بن بن أَيُّوب بن الصَّ

ةُ بُِسُكون النُّون ، وفي أَْصل الّرشاِطّي بتشديد النوِن ، بغداِديٌّ ، أَخَذ القرا (1)،  والنُّونِ  َءة َعْرضاً عن قُْنبٍُل وبه يُْعَرف ، ولَِهَجت العامَّ

، وذلك أَنَّه دَعا َعلَى اْبِن ُمْقلَةَ أَْن يَْقَطع هللاُ يََده  ُمَجاب الدَّْعَوةِ  َوإِسحاق الُخزاعّي ، وروى عنه الِقَراَءةَ َعْرضاً عبُد هللا بُن الُمطّرز ، وكان

إِلى الَمَدائِن ، قاله شيُخنَا ، وُمْقتََضى ِعبَاَرة :  يَر ونَفَاه ِمن بغداَد إِلى البَْصَرة ، وقيلويَُشتَِّت َشْملَه ، فاْستُِجيب فيه ، ألَنه الذي َشدََّد عليه النَّكِ 

وال مانع من الَجْمع ، وفي :  المقريِزّي في تاريخه أَن الذي استجاَب هللاُ ُدَعاَءه في ابِن ُمْقلَةَ هو الشَِّريف إِسماعيل بن َطبَاَطبَا العَلَِوّي. قلت

جوع فلم يُِجْب ، فأََمر ابُن ُمْقلَةَ به فُصفِ :  األَنسابُكتب  َد بِِقَراَءاٍت َشَواذَّ كان يَْقَرأَ بها في الِمْحَراِب ، وأُِمر بالرُّ  (2) 323َع ، فمات سنة تَفَرَّ

هابُ  َشنَبوذو ، ْرِف ، وهو َجدُّ أَبي الَحَسِن الَمْذكوِر هو َعلٌَم أَعجِميٌّ :  يُْصَرف وال يُْصرف ، قاله ابُن التِِّلْمَسانِّي ، وقال الّشِ ممنوٌع من الصَّ

ّي ، وبِْشِر بن ُموسى ، وعنه أَبو بكر بن َشاَذاَن ، وأَبو َحْفص بن شاِهين ، ويُوَجُد في بعض نُ  فَاِء ، َحدََّث عن أَبي ُمْسِلم الكّجِ َسخ الّشِ

 ، َضْبُطه مثُْل األَّول (3) َشنَبُوذَ  وَعِليُّ بنُ  لصواب محّمد بن أَحمد ، كما للمصنِّف، وهو َخَطأُ ، وا َشنَبُوذ أَحمُد بن أَحمَد بن:  ِلِعيَاٍض 

اِء. وأَْحَمُد بن محّمد بن ينََورِ :  ، كَجْعفَر َشْنبَذَ  وكالهما من القُرَّ ث ، قاِضي الّدِ وأَبو القاسم :  ، َحَكى عنه السراج في اللمع ، قال الحافظ ُمَحّدِ

اٍد القَطَّان ، َسِمع منه طاِهٌر النيسابُوِرّي وَضبَطه. َشْنبَذ بن ُعَمر  ابن الُحَسْين بن َحمَّ

 : * وبقى عليه

وايَِة عن أُْستاِذه وغيِره ، على  َشنَبُوذَ  ، قرأَ على ابنِ  الشَّنَبُوِذيّ  بن عالم (4)أَبو الفََرجِ محّمد بن أَحمَد بن إِبراهيم  فَعُِرف به ، َضِعيُف الّرِ

 .388ِعْلِمه ، تُوفَِّي سنة َكثَْرةِ 

 : * ومما يستدرك عليه

نَابَاِذيّ  قَْريَةٌ ِمن بَْلخ ، منها أَبو القاسم عبد الرحمن بن محّمد بن حامد البَْلِخيّ :  بالكسر ِشنَابَاذ الزاِهد ، ُمْكثُِر الحديِث ، َصِحَب أَبا بكٍر  الّشِ

اَق وغيَره ، توفي سنة   .355الورَّ

م في بني قَُرْيَظةَ :  [شنذ] ، هي بالتحريك ، ِشْبه  «من ِليفٍ  َشنََذةٍ  َحَملُوه على»وفي النهاية البن األَثير ، في حديث َسْعِد بن ُمعَاٍذ لما ُحّكِ

َمتِه   ولست أَدِري بأَّيِ ِلسان هو. : ِحْنٌو ، قال الخطَّابيُّ إَِكاٍف يُْجعَل ِلُمقَّدِ

، أنشد ابُن األَْعَرابِّيِ للَوِليد بن ُعْقبَة بن أَبي ُمعَْيٍط ، وكان قد َولَي  الَمَشاِويذُ و الَمَشاِوذُ  ، ج َكالِمْشَواذِ  الِعَماَمةُ ،:  ، كِمْنبَرٍ  الِمْشَوذ:  [شوذ]

 :  َصدقاِت تَْغِلبَ 

ا  ينِّ ِإَذا مـــــــــــَ ـــــــــــر أحَس مـــــــــــِ َددحُت ال َوذٍ شـــــــــــــــــــــــــَ  مبِشـــــــــــــــــــــــــح

رِ     َة َوائــــــــــــِ نــــــــــــَ ُب ابـــــــــــــح لــــــــــــِ غــــــــــــح ينِّ تـــــــــــــَ ِك مــــــــــــِ يــــــــــــ  غــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

  
 : الَمَشاِوذُ :  ، قال أَبو بكر «والتََّساِخينِ  الَمَشاِوذِ  أَنَّه بَعََث َسِريَّةً ، فَأََمَرهم أَْن يَْمَسُحوا َعلَى»:  َغيًّا لِك ما أَْطَولَه ِمنّي. وفي الَحِديث:  يريد

 قوُل َعْمِرو بن ُحَمْيٍل. الِمْشَواذِ  ، والميم زائدةٌ ، وشاهد ِمْشَوذ العََمائم ، واِحُدها

ِذ  ال 
َ

ِه املــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــــح َبن  َأوحَب ضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــَ

َد      َا ســــــــــــــــــــــــــــَ انــــــــــــــِ مــــــــــــــَ َواذِ َذرحُع الــــــــــــــيــــــــــــــَ  املِشــــــــــــــــــــــــــــح

  
ج. الَمِلكُ :  الِمْشَوذو يِّدُ :  الِمْشَوذو الُمتَوَّ  الُمطاٌع. السَّ

يَذةِ  َحَسنُ  فاُلنٌ :  يقال:  األَعرابيّ قال ابُن و ِة. ، بالكسر ، الّشِ  أَي الِعمَّ
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__________________ 
 ( يف التكملة ضبطت بفتح الشا وسكون النون ا ضبرت قلم.1)
 ابلنص. 328سنة :  ( يف اللباب2)
 ( ضبطت يف التكملة بفتح الشا وسكون النون.3)
 روف بغالم الشنبوذي.املع:  ( يف اللباب بعد كلمة ابراهيم4)
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. َخْيُر الَخْلقِ  ، أَي األََشاِوذِ  َخْيرُ  هو:  يقالو  ، نقله الصاغانيُّ

يَْبَرَس ، وهو أَبو الفُْرِس  أَْشَوذُ  وَغْيلَم وَماش والَمْوِصل ، وولَدَ  .(1)، وهو أَخو أَْرفَْخشذ وإَِرم واَلَوذ  السالمعليهبُن َساِم بن نُوحٍ  أَْشَوذُ و

يَت فاِرُس ، وكان منهم األَكاِسَرة.  وبهم ُسّمِ

 وعليه ، السالمعليهماهذا قوُل بِعض العُلَماء ، واإِلجماع عند النسَّابين أَن الفُْرس من نَْسل كيومرث بن تفيس بن إِسحاق بن إِبراِهيم ، 

مة في كذا ، العملُ  انِّي النَّسَّابَة.ن الب الفاِضِليَّة الُمقَّدِ  الَجوَّ

ذَ :  قال أَبو زيدو ْذتُه فتََشوَّ َم واْعتَمَّ. ، أَي اْشتَاذَ و َشوَّ ْمتُه فتَعَمَّ  َعمَّ

َذتِ  أَحسبه أُِخَذ من قولك:  قال أَبو َمْنُصورٍ و يَْت بهذا الغَْيِم ، قال ا َمالَْت للَمِغيبِ  إَِذا الشَّْمسُ  َشوَّ  :  لشاعر، وذلك أَنََّها كانَْت ُغّطِ

  ُ مـــــــــح ىت  ِإَذا الشــــــــــــــــــــــ  َوًة حـــــــــَ دح ُدنح غـــــــــُ و َذتح لـــــــــَ  شــــــــــــــــــــــَ

َذارِ     ٍة وحـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــ  وحَرٍة خَمحشـــــــــــــــــــــــــــــــِ َد  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

  
 :  جاَء في ِشْعِر أَُميَّةَ و هكذا أَنَشَده َشِمرٌ 

و َذتح و  تح  شــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــَ لــــــــــــــَ هــــــــــــــم ِإَذا طــــــــــــــَ  َِشحســــــــــــــــــــــــــــُ

مُ     تــــــــــــــــَ ُه كــــــــــــــــَ بَنــــــــــــــــ  ا كــــــــــــــــَ فــــــــــــــــن ِب هــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح  اِبجلــــــــــــــــُ

  
ذَ  يقال ها إِذا السََّحاُب الشَّْمسَ  َشوَّ َمْت بالسََّحاب. َعمَّ أَنَّ الشَّْمَس َطلَعَْت في قَتََمٍة كأَنَّها  (2)أَراَد :  قال األَزهريُّ و قال أَبو َحنِيفة ، أَي ُعّمِ

ْفَرةِ وذلك في َسنَِة الَجْدِب والقَْحِط  َمْت بِالغُْبَرةِ التي تَْضِرب إِلى الصُّ ُعّمِ
وفيه ُصْفَرة  َسَحاٍب َرقِيٍق ال ماَء فيه (4)  َحْولَها ُخلَّبُ َصارَ  ، أَي (3)

 نَبَاٌت يُْختََضُب به.:  ، وكذلك تَْطلُع الشمُس في الَجْدِب وقِلَِّة الَمَطِر ، والَكتَمُ 

 فصل الصاد
 املهملة مع الذال املعجمة

، وِذْكُر الفَتْح ُمْستَْدرٌك ، وأَغفَل َضْبط ما بعده ،  بالفَتْح هو:  ، أَهملَه الجوَهِرّي وصاِحُب اللَّسان ، وقال الصاَغانيُّ  أَْصبَْهبََذانُ :  [صبهبذ]

َدة  ْيلَمِ :  وسكون الهاِء ، ثم الموّحدة المفتوحة (5)وهو الزٌم َضروريٌّ ، وهو بسكون الصاد وفتح الُمَوحَّ  وفَة.الناِحيَِة المعر د بالدَّ

بِط الماضي األُْصبَْهبَِذيَّةُ و .:  ، قال األَزهريُّ في الخماسيّ  أَْصبَْهبَذَ  نُِسبَْت إِلى نَْوٌع ِمن َدَراِهِم الِعَراقِ :  بالضَّ  وهو اسٌم أَعجميٌّ

ب ، ومعناه األَمير ، كذا ذكره غيُر :  وصاده في األَصل سين. قلت :  األَْصبَْهبَِذيَّةو واحٍد من األَئّمة.وقد وقع في شعر َجِريٍر وقال إِنه ُمعَرَّ

ل. َمْدَرسةٌ ببغداَد بين الدَّْربَْينِ   ، نُِسبت إِلى هذا الرجَّ

 : * ويستدرك عليه:  [صطربذ]

فَّاِر.:  بالكسر إِْصَطْربَذ  قرية بين َسْيِب بني ُكوَسا وَدْيِر العَاقول ، بها كانت الَوْقعَة بين الُمْعتَِمد وبين الصَّ

 لطاءِ فصل ا
 املهملة مع الذال املعجمة

بٌ  ، فارسيّ  السُّكَّرُ :  الطَّبَْرَزذُ :  [طبرزذ] وقال  ، (6)بالفَارسيّة  : الفَأْس:  والتَّبَر كأَنَّه نُِحَت ِمن نََواِحيه بالفَأْس. وأَصله تَبَْرَزْد ، ُمعَرَّ

ّكيت ، قال ابُن سيده َطبَْرَزٌن وَطبَْرَزلٌ  هو:  ونقل عنه الجوهريُّ  األَْصَمِعيُّ  وهو ِمثَاٌل ال أَعرفه. :  ، بالنون والالم ، وذكَر الثالثَةَ ابُن الّسِ

ه ، الستوائِهما  (7)قولُهم َطبَْرُزل وَطبَْرُزن :  وقال ابُن ِجنِّي في لَْسَت بأَن تَْجعَل أَحَدهما أَْصالً لصاحبِه بأَولَى منك تَْحِمله على ِضّدِ

ٌب ، أَصُل معناه:  االستعماِل ، وفي شفاِء الغليل يَتْ :  َطبَْرَزذ وَطبَْرَزل وَطبَْرَزن ، ُمعَرَّ  ما نُحَت بالفَأِْس ، ولذا ُسّمِ

__________________ 
 .22:  10( انظر سفر التكوين 1)
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 .«وذلك أهنا كبهنا غطيت ابلغيم ا ه وهي  اهرة:  وعبارة التكملةقوله وذلك أهنا اخل كذا ابلنسخ كاللسان »:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 ( العبارة مل ترد يف التهذيب ا ونقلها صاحب اللسان عن األزهري.3)
 ويف التهذيب« خلب ا كذا يف نسخة املو املطبوع كاللسان ا والذي يف التكملة جلب ا وكال ا صحيح:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)
 ب.حل: 
 ( قيدها يف معجم البلدان بضم الباء الثانية.5)
 فيقا  طرب الرجر إذا قفز ا وطرب إذا اختبب.:  الطرب هو الذي يشق   به األحطاب وما شاكله بلغة الفرس. وأما يف العربية:  ( يف معجم البلدان6)
 ( هذا ضبرت اللسان هنا ا بضم الزاي يف الكلمتا.7)
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َتان ِلَقطحض شَ  َحدِّثا. َطرَبحَزذ وأَبو َحفحٍ  ُعمر بن  مد بن:  َجرِها. قلتَطرَبِسح
ُ
 ا من كبار امل

 : [طخرذ]

 : * ومما يستدرك عليه

، وأَخوه أَبو نَْصٍر أَحمد ، َسِمعَا من أَبي  الطُّْخُروِذيّ  قَْريَة بنَْيَسابُور ، منها أَبو القاسم يَحيى بن عبد الوهاب بن أَحمد:  ، بالضمّ  (1) ُطْخُروذ

 الُمَظفَّر موسى بن ِعْمَراَن األَنصارّي.

ى يَقُوُل وال يَْفعَل إِذا كان ُمَطْرِمذٌ و ، بالكسر ، ِطْرِمَذةٌ  َرُجلٌ :  [طرمذ] ْرِمَذان ، وهو الذي يَُسمَّ ، وهو المتكثِّر بما لم يَْفعَل ، وفي  (2) الّطِ

يّ :  الُمَطْرِمذُ و ليس من كالم أَهِل الباِديَة ، َمَذةالطَّرْ :  الصحاح  الطَّْرَمَذة:  قال ثَْعلٌب في أَماليه:  الذي له كالٌم وليس له فِْعٌل ، قال ابُن بَّرِ

من بعض « في»وسقََطْت كلمة  .ال يَُحقُِّق في األُْمورِ  ، إِذا كان َطْرَمَذةٌ  رُجٌل فيه أَوْ  مثله في زوائد األَمالي للقالي ، : قلت .(3)َعَربِيَّة 

 الطَّْرَمَذة الُمفَايََشةُ. والُمفَاَخَرة ، وهي:  ، قال أَبو الهيثم َصِلٌف ُمفَاِخٌر نَفَّاجٌ  : ، بكسرهما ِطْرِمَذانٌ و ِطْرَماذٌ  عليه فهو َطْرَمذَ  قدو النُّسخ ،

 ، بالنون ، إِذا افتَخر بالباِطل وتََمدَّح بما ليس فيه. وفي المحكم ِطْرِمَذانُ و وفَيُوشٌ  ِطْرَماذٌ و َرُجٌل نَفَّاٌج وفَيَّاشٌ :  بِعَْينِها ، والنَّْفُج ِمثْلُه ، يقال

 :  ُمبَْهِلٌق َصِلٌف قال:  ِطْرَماذٌ  َرُجلٌ : 

ِذ  ال  َ  مــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــَ ٍذ عــــــــــــــــــــَ ال  اَلُم مــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رحمـــــــــــــــَ     لـــــــــــــــَ   َذةً طـــــــــــــــَ ينِّ عـــــــــــــــَ اذِ مـــــــــــــــِ رحمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــطـــــــــــــــِّ  ال

  
ْرِمَذانُ :  وقيل ْرَماذُ و الّطِ يّ  الّطِ ح ، أَي الُمتََشبِّع بما ليس ِعنده ، قال ابُن بَّرِ ي ذلك قوُل أَْشَجَع السُّلَِميّ :  هو الُمتَنَّدِ  :  ويُقَّوِ

اِت ِإال   اجـــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــِ َ  ل يـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــَ  ل

احُ     ٌه َوقـــــــــــــــــــــــــــــَ ُه َوجـــــــــــــــــــــــــــــح نح لـــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

اٌن و  َذانٌ ِلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ُدويف وَرَواحُ و      غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
سأَلُت :  أَي ِكْبٌر. وقرأْت في َزوائد األََمالي ألَبي َعِلّيٍ القالي قال:  وبَْهلَقَةٌ ولَْهَوقَةٌ ، قال أَبو العبّاس َطْرَمَذةٌ  في فاُلنٍ :  وقال ابُن األَْعَراِبيّ 

ْرِمَذانِ  ابَن األَْعَرابّي عن ْرَماذ فقال ال أَعرفه وأَعرف الّطِ  : وأَنشدني الّطِ

 ِطرحَماذِ َعَل   ِطرحَماذٍ َساَلم 
 :  وأَنشدنا أَبو العَبّاس ِلْبْعِض الُمْحَدثين

ِر ِإال   كـــــــــــــــــــــــَ َعســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــــح َ  لـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــــــــَ

احُ     ٌه َوقـــــــــــــــــــــــــــــَ ُه َوجـــــــــــــــــــــــــــــح نح لـــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

اٌن وَ  َذانٌ ِلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ُدويف َوَرَواحُ و      غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ِدي و  نـــــــــــــــــــح ت عـــــــــــــــــــِ ئـــــــــــــــــــح مح مـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  هلـــــــــــــــــــَُ

احُ و     جــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــــــ  ِ  الــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 : * ومما يستدرك عليه

ْرَماذ  الفََرُس الَكِريم الرائُع. أَورَده ثعلٌب في أَماِليه والقالي في الزوائد.:  الّطِ

ك ، بفتح فسكون ، أَهمله الجوَهِريُّ وغيُره ، وهو من أَسماء الطَّْفذُ :  [طفذ] ، كَسبٍَب  أَْطفَاذٌ  ج ، والتحريك نَصُّ ابِن ُدريد ، القَْبر ، ويَُحرَّ

 ن ابِن ُدَرْيٍد.، ع َرَمَسه وقَبََرهُ  ، من حّد َضَرب ، إِذا َطفََذه يَْطِفذُه:  قد يُْشتَقُّ منه الِفْعل فيقالو وأَْسبَاب وفَْرخٍ وأَْفَراخٍ ،

 أَبو ُعثمان ة بِِمْصَر ، منها:  ، هكذا بزيادة األَلف المقصورة في اآلخر ُطْنبَُذا:  ، وفي القوانين لألَسعد بن مماتي (4) ، كقُْنفُذٍ  ُطْنبُذٌ :  [طنبذ]

 األُموي َرِضيع َعْبِد الَمِلك بن َمْرَوانَ  الطُّْنبُِذيّ  األَّول ، ، هكذا بتقديم التحتيّة. وقال ابُن األَثير ُمْسِلم بن َسيَّار ، والصواب ُمْسِلُم بُن يَسارٍ 

ثٌ  له ابن حبّان ويقال له األَْصبَِحيُّ أَيضاً ، يَْرِوي عن أَنِس بن مالٍك وأَبي ُهَرْيرةَ ، ِعَداُده في أَهِل ِمْصَر ، َرَوى عنه أَهلُها ، قا تابِِعيٌّ ُمَحّدِ

عنه بَْكُر بن َعمٍرو ، وَعمُرو بُن أَبي نُعَْيَمة ، وذكره ابُن أَبي حاتٍِم عن أَبِيه ، وسيأْتي للمصنّف في ي س ر  وممن رَوى:  في الثِّقَات. قْلت
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فه ابن نُْقَطةَ فقال في كتاب الُمْشتَبِه له ئِْرّي ، وتبعه الذَّهبِيُّ ، كذلك نَبَّه عليه الحافُظ في التْبِصير وصَ :  ، وَصحَّ ب أَنَّهأَبو ُعثَْماَن الّظِ  وَّ

خ األَخباِرّي النَّسَّابَة وقال ، وما عداه َغلٌط. الطُّْنبُِذيّ   اإِلمام الُمَؤّرِ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان طخورد ابلفتح مث الضم وسكون الواو وراء وذا  معجمة ا ويف اللباب طخرود كاألصر وضبطت بفتح الطاء.1)
 أهنا ابلنون.:  كر املواقض إال يف قو  أيب اهليثم اآيت فقد وردت طرمذان ونصّ   يف« الطر مذار»:  ( يف اللسان2)
 غريبة.:  ( اللسان3)
َبَذُة  نيه ساكن والباء مفتوحة موحدة ا وآخره ذا  معجمة. ويف اللباب:  ( يف معجم البلدان4) ُبَذ .:  طَنـح  طُنـح
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رَتَ ِ  الر ومّي يف كتابهُعبيد   ايقوُت بن عبد   اَ َموّي  ُشــــح
ه امل ُبَذةُ  يف معرفة البلدان ما نصــــ  َعان (1) طُنـح بـَلحَدُة يف :  َموحضــــِ

ِعيدِ  ا ا قاَله ابُن األَثري ا الصـــ  َنســـَ َُحم ِدي ة بُِتوِن َ  من ُكوَرة البَـهح
ٌض يف ِإقحِليم امل نة  وَموحضـــِ ُهور عل  األَلحســـِ َشـــح

ا وقد تقد م َأن امل
بَ  اآنَ  ُُنوِفّية قـُرحَب  َذاطَنـح

َر  ابمل ِعيد ا كما قاله ايقوت ا وقـَرحيَة ُأخح م   هبذه قـَرحيٌَة ابلصــــــــــــــ  ســــــــــــــَ
ُ
ا ابلفتح وأَلٍف يف آخرِه. وامل

َبة َبِذيّ  ِشيِبَا ا وقد رأَيتـَُها ا ويقا  ِ  ا  الد ا  أَيضاً ا والنِّسح َبَذاِويّ و  طَنـح  .طَنـح
 فصل العني

 املهملة مع الذال املعجمة
 ، العيُن ُمنقِلبة عن الهمزة. كأَْشَجَذت ، َضعَُف َمَطُرها إِذا:  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال الصاغانيُّ  السََّماءُ  (2) َعْشَجَذتِ :  [عشجذ]

 : [عقذ]

 : * ومما يستدرك عليه

 ٌ  ، أَي بَِذيَّةٌ َسِليَطةٌ ، كَشْقَذانٍَة ، ذكره األَزهريُّ في ترجمة عذق. َعْقَذانَةٌ  امرأَة

ٌ :  يقالو به أَْغَرى:  كَحْنَظى بهِ  َعْنَذى:  [عنذ] كةً عن األَزهريّ  ، بالكسر ِعْنِذيَانٌ  امرأَة  َسِليَطةٌ. َسيِّئَةُ الُخلُقِ  بَِذيَّةٌ :  وَعَذَوانَةٌ ، ُمَحرَّ

 :  قال لذَّقَِن واألُذُنِ أَْصُل ا:  العانَِذةُ و

ا  اُت الـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ كـــــــــــــــح ُذ مـــــــــــــــُ َوائـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــَ

ا     افـــــــــــَ فـــــــــــَ تـــــــــــِ ن  اكـــــــــــح وحهلـــــــــــَُ يـــــــــــعـــــــــــًا ومـــــــــــا حـــــــــــَ (3)مجـــــــــــَِ
 

  
 : * ومما يستدرك عليه

 .(4)بلٌَد من ُجْنِد قِنَّْسِريَن والعََواِصِم ، كذا في ُمعجم البكِري :  ، بالتخفيف عنَاَذانُ 

ذِ و الَمعَاَذةِ و الَمعَاذِ و بالكسر كالِعيَاذِ  االْلتَِجاُء ،:  العَْوذُ :  [عوذ]  بفاُلنٍ  ُعْذتُ و اَلَذ به ولََجأَ إِليه واْعتََصم. يَعُوذ به االْستِعاَذةِ عاذَ و التَّعَوُّ

ذاً  إِنََّما قَالََها:  في الحديثبه ، أَي لََجأُْت إِليه. و اَستَعْذتُ و أَي إِنما أَقَرَّ بالشََّهاَدةِ الِجئاً إِليها وُمْعتَِصماً بها ِليَْدفَع عنه القَتَْل ، وليس  «تَعَوُّ

 بُمْخِلٍص في إِْسالمه.

باءِ :  بالضمّ  العُوذُ و َكَحائٍل وُحوٍل ، وَراع وُرْعيَاٍن  َعائِذٍ  َجْمعَا ، وهما كالعُوَذانِ  أُْنثَى ، ِمن ُكلِّ و واإِلبِل والَخْيلِ  الَحِديثَاُت النِّتَاجِ ِمن الّظِ

كلُّ أُْنثَى إِذا َوَضعَْت :  العائِذُ و هو على النََّسِب.:  بها َولَُدَها ، فاعٌل بمعنى َمفعُوٍل ، وقيل عاذَ :  عائذٌ  ناقَةٌ :  وحائٍِر وُحوَران. وفي التهذيب

، بمنِزلة النَّفُساِء من النِّساِء ، وهي من الشَّاِء ُربَّى وَجْمعُها ِربَاٌب ، ومن َذَواِت الَحوافِر  ُعوذٌ  بها ، والَجْمعُ  يَعُوذُ  ُمدَّةَ سبعِة أَياٍم ، ألَن َولََدَها

 أَقامْت معَه وَحِدبَْت عليه ما داَم َصِغيراً ، كأَنه يريد ،:  بَِولِدَها عاَذتْ و ، ُمْعِوذٌ و ُمِعيذٌ  ، وهي أَْعَوَذتْ و أَعاَذتْ و عاَذْت ِعياذاً  وقد فَِريٌش.

 :  بها ولَُدها ، فقَلََب. واستعاَر الراعي أََحَد هذه األَْشيَاِء للَوْحِش فقال َعاذَ 

زٌِ   نـــــــــــــح َِة مـــــــــــــَ ريح مـــــــــــــَ يـــــــــــــٍر فـــــــــــــالـــــــــــــنـــــــــــــ  قـــــــــــــِ َ ا حبـــــــــــــِ  هلـــــــــــــََ

َش     ـــــــــَوحـــــــــح َر  ال ـــــــــَ وَذاتٍ تـ ا  عـــــــــُ ـــــــــَ ي ـــــــــِ ال ـــــــــَ ت ا َومـــــــــَ (5)هبـــــــــَِ
 

  
 :  ، ثمَّ َجَمعَه باألَلف والتاء ، وقوُل الُهَذِليّ  ُعوذٍ  على عائذاً  َكسَّرَ 

َوت و  ارحعــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــَ  ف ي ــــــــــعــــــــــِ ا ال ارَاهتــــــــــُ ا جــــــــــَ اَج هلــــــــــََ  عــــــــــَ

اَج     وِجـــــــــَ ا اعـــــــــح هـــــــــَ يــــــــــح لـــــــــَ ِوَذاتِ عـــــــــَ عـــــــــح ُ
  املـــــــــ

َ
رِ املـــــــــ افـــــــــِ  طـــــــــَ

  
:  أَيَّاماً ، وَوقََّت بعُضهم َسْبعَةَ أَيَّاٍم. ويقال َعائذٌ  الناقَةُ ِإَذا َوَضعَْت َولََدَها فهي:  التي َمعََها أَْواَلُدها. قال األَزهِريّ :  الُمْعِوَذاتُ :  قال السُّكَّريّ 

بَيِّنَةُ العُؤوذ  عائِذٌ  هي
، أَي بِِحْدثَاِن نِتَاِجَها ، وفي  ِعيَاِذها هي في:  ْمَسةَ َعَشر ، ثم هي ُمْطِفٌل بْعُد ، يقالإِذا َولَدْت َعشرةَ أَيَّاٍم أَو خَ  (6)

ْبيَاَن. «الَمَطافِيلُ  العُوذُ  وَمعَهم»:  حديث الُحَدْيبِيَةِ   يريد النَِّساَء والّصِ

 .«الَمَطافِيل العُوذِ  إِْقبَالَ  إِليَّ  فَأَْقبَْلتُمْ »:  عنههللارضيفي حديثَّ َعِلّيٍ و
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__________________ 
 ( انظر ا اشية السابقة.1)
 عسجذت.:  ( يف القاموس2)
 اكتنافا.:  ( يف اللسان3)
 أعجمي ال أصر له يف كالم العرب ا ومل يرد هلا ذكر يف معجم ما استعجم.:  ( يف معجم البلدان4)
 :  قصيدة ميدح بشر بن مروان مطلعهاوالبيت من « عوذات به»:  وفيه 281( ديوانه ص 5)

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــي ـــــــــــــــعـــــــــــــــواف ـــــــــــــــداير ال ـــــــــــــــركـــــــــــــــب ال  أمل يســــــــــــــــــــــــــــب  ال

 بــــــــــــوجــــــــــــه نــــــــــــو  مــــــــــــن حــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــا أو مــــــــــــىت هــــــــــــيــــــــــــا   

  

 .«العوذ»( عن الصحاح واللسان ا وابألصر 6)
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ْقيَةُ :  بالَهاء ، العُوَذةُ و َذه بها ، وقد يُعاذُ  يُْرقَى بها اإِلنساُن ِمن فََزعٍ أَو ُجنوٍن ، ألَنه الرُّ قال شيُخنا. وَزعم بعُض أَْرباِب االشتقاِق أَّن . َعوَّ

ْقيَة بما فيه ت ، وماَل إِليه السَُّهْيِليُّ وَجَماَعةٌ. قلت أَُعوذُ  أَْصلَها هي الرُّ َح به :  ، ثم َعمَّ وهو كذلك ، فقد قَاَل مثَل ذلك صاحُب اللساِن وصرَّ

ْذتُ :  َغْيُره ، يقال َذتَْينِ و فاُلناً باهلِل وبأَسمائه َعوَّ وُرِوي  .(1)باهلل وأَسمائِه ِمن ُكّلِ ذي َشّرٍ وُكّلِ داٍء وحاِسٍد وَحْيٍن  أُِعيذُك ، إِذا قلتَ  بالُمعَّوِ

ذُ  أَنه كان» وسلموآلهعليههللاصلىعن النبّي  َذتَْينِ  نَْفَسه يُعَّوِ . بالُمعَّوِ  بعد ما ُطبَّ

ذ كانو  .التَّعاِويذُ و الَمعَاَذاتُ و العَُوذُ  ، والجمع التَّْعِويذِ و كالمعَاَذةِ  «بهما السالمعليهمْي اْبنَتَِه البَتُوِل اْبنَ  يُعَّوِ

ُ :  ، بالتَّْحِريكِ  العَوذُ و :  في الحديثو .الِعيَاذِ و كالَمعَاذِ  ، (2)اللََّجأُ :  لك ، اي َمْلَجأٌ ، وفي بعض النُّسخ َعَوذٌ  فاَُلنٌ :  ، قاله الليُث ، يقال الَمْلَجأ

َماُن والَمَكاُن ، أَي قد لََجأِْت إِلى َمْلَجإِ ولُْذِت بَِمالٍذ. وهللاُ َعزَّ وَجلَّ  الَمعَاذُ و .«، اْلَحِقي بِأَْهِلكِ  ُعْذِت بَِمعَاذٍ  لقَدْ » به  َعاذَ  َمنْ  َمعَاذُ  الَمْصَدُر والزَّ

 ، أَي َمْلَجئِي. ِعيَاِذي ، وهو

 منه ، أَي َكَراَهةً. َعَواذاً و منه ، اً َعَوذ ما تَرْكُت فاُلناً إِالَّ ، كَسَحاٍب ، يقال :  كالعََواذِ  الَكَراَهةُ :  ، بالتحريك العََوذُ و

:  به. وقال األَزهِريُّ  يَعوذُ و ألَنّه يَْعتَِصُم بُِكّلِ َهَدٍف ويَْلجأُ إِليه َعَوذٌ  وإِنما قيل له، قال أَبو حنيفة :  السَّاقُِط الُمتََحاتُّ ِمن الَوَرقِ :  العََوذُ و

يُح فهو يَُدورُء الذي يَْضِربُه اما َداَر به الشي:  العََوذُ و  من َحَجٍر أَْو أَْروَمٍة. بالعََوذِ  لّرِ

 وِسْفلَتُهم. ُرَذاُل النَّاِس  العََوذُ :  عن ابن األَْعَرابيّ و

فَه ولم يَْضرْبه َعَوذاً  فالٌن منه (3) أَْفلَتَ :  يقالو  ، أَو َضَربَه وهو يُِريد قَتْلَه فلم يَْقتُله. ، ِإذا َخوَّ

ذَ  أَْرُعوا بَْهَمكم:  من المجازو ذ هذا الشََّجِر ، ُعوَّ  هو ما:  كذا في األَساس. وقال غيُره .(4)به من الَمْرَعى وامتَدَّ تَحته  َعاذَ  ما:  َكُسكَّرٍ  ُعوَّ

ذُ  أَو الَهَدف أَو َحَجٍر يَْستُُره ، كأَنَّه النَّْبُت في أُُصوِل الشَّْوك ، وقيل هو (5)به ِمن َشَجٍر وغيِره  ِعيذَ  ذُ  أَو بها ، يُعَوَّ ما لَم :  من الَكإلِ  العُوَّ

 :  ، قال الُكَمْيت بِالَمَكاِن الَحْزِن ال تَنَالُهُ الَمالُ  هو أَْن يَُكون:  يَْرتَِفع إِلى األَْغَصان َوَمنَعَهُ الشََّجُر ِمن أَْن يُْرَعى ، من ذلك ، وقيل

ـــــــــِ  ل ا خـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــ  بـ ِ  حـــــــــُ ـــــــــح ب ـــــــــُ ايَن  ملَح يـ لحصـــــــــــــــــــــــَ ي  خـــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــل  ي

ِب ِإال      لـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــَ َن ال و ذاً مـــــــــــِ ا عـــــــــــُ اهلـــــــــــَُ ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ يـ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
ذِ  حمن الُخَزاِعّي يَِصف امرأَةً  ، وتُْكَسر الواوُ  كالُمعَوَّ  :  قال ُكثَيِّر بُن َعْبد الرَّ

ا  هـــــــــَ ـــــــــَ نـ ـــــــــح يـ ا رَاَ  عـــــــــَ هـــــــــَ تـــــــــِ يـــــــــح ـــــــــَ نح بـ تح مـــــــــِ َرجـــــــــَ  ِإَذا خـــــــــَ

و ُذهُ     عــــــــــــَ تـــــــــــــح  مــــــــــــُ بـــــــــــــَ جــــــــــــَ ائــــــــــــِ ُ وَأعــــــــــــح قــــــــــــَ ا الــــــــــــعــــــــــــَ  هــــــــــــَ

  
ذُ  يَْعنِي أَن هذه المرأَةَ إَِذا َخَرَجْت ِمن بيتَِها َراقََها  النَّْبِت َحَوالَْي بَْيتِها. ُمعَوَّ

ذُه أَْطيَُب اللْحمِ :  من الَمجازِ و ذُ  : . قال الزَمْخَشريُّ ُعوَّ ولَِزَمه ، وِمثْلُه قَوُل الراغب ، وقال :  ، زاد الجوَهِريُّ  بالعَْظِم ِمن اللَّْحمِ  َعاذَ  َما:  العُوَّ

امٍ   :  أَبو تَمَّ

ٌة و  رَاســـــــــــــــــــــــَ ه شـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــح ٍ  ملَح َتشـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــح ريحُ خـــــــــُ ا خـــــــــَ  مـــــــــَ

مِ و     ظـــــــــح لـــــــــَ  عـــــــــَ وُن عـــــــــَ كـــــــــُ ٍم اَل يـــــــــَ يـــــــــُب  ـــــــــَح ا طـــــــــِ  مـــــــــَ

  
 ما َطْعُم الُخْبِز ، قال أُْدُمه.:  قلُت ألَْعَرابِّيٍ :  وقال ثعلبٌ 

ذُه:  يَُب اللَّْحِم ؛ قالما أَطْ :  قلت:  قال  .ُعوَّ

ذُ و ا يَْمنَعُها ، َطْيٌر اَلَذْت بَِجبٍَل أَو َغْيِره:  العُوَّ  : بالَكْسر ، قال بَْخَدجٌ  كالِعيَاذِ  ِممَّ

 ُعو َذا ِعَياذاً كالَطريحِ يـَنحُجوَن 
َر ُمبَالَغَةً ، وقد يكون  هنا َمْصَدراً. ِعيَاذاً  وَكرَّ

، تَْجعَلُه بَدالً من اللَّْفِظ بالِفْعِل ، ألَنه مصدٌر ، وإِن كان َغْيَر ُمْستَْعَمٍل ، مثْل ُسْبَحاَن. وقال هللا َعزَّ  َمعَاذاً  باهلل أَعوذُ  هللا ، أَي َمعَاذَ :  قولهمو

 َمعَاذَ و ، هللا َمعَاَذةَ  وكذا نَايَتِه ،أَْن نَأُْخذ َغْيَر الجانِي بِجِ  معَاذاً  باهلل نَعوذ أَي (6) (َمعاَذ هللِا َأْن ََنُْخَذ ِإاّل َمْن َوَجْدان َمتاَعنا ِعْنَدهُ )وَجلَّ 
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هللا من أَلفاِظ القََسِم ، وقد بََسَطه الشيُخ  َمعَاذَ  وقد َعدُّوا:  َوْجِه هللا وهو مثْل الَمْعنَى والَمْعنَاةِ والَمأْتَى والَمأَتَاةِ ، وقال شيُخنَا َمعَاَذةَ و َوْجِه هللا

 ابُن ماِلٍك في ُمَصنَّفَاته.

__________________ 
 قوله : وحا ا كذا يف اللســـــــــــان ا أي بفتح ا اء مبعىن اهلال  ويف بع  النســـــــــــخ :»وهبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : « وعا»( يف التهذيب : 1)

 «.وجينّ 
 ( وهي عبارة التكملة.2)
 ( ضبطت يف اللسان ابلبناء للمجهو .3)
 وهو ما عاذ به من الرعي واسترت حتته.:  ( يف األساس4)
 أو غريه.:  للسان( ا5)
 .79( سورة يوسف اآية 6)
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، بَِضّمهما  َعْوَذى ، وبنو َعْوَذةَ  ، وبنو عائَِذةَ  بَنُوو
 ، أَما بُطونٌ  كذا َضْبُطه عندنا في النُّسخ ، واإِلطالق يَْقتَِضي الفَتَْح ، وهو الصواُب ، (1)

ل عائَذةُ  ا ُخَزْيَمةَ بن لَُؤّيٍ فإِليه يُْنَسُب القَْوُم الذين :  قَُرْيٍش وهم بنو ُخَزْيَمةَ بِن لَُؤّيٍ ، قال ابُن الجّوانِّي النَّسَّابة عائذةُ  فبَْطنَاِن ، األَوَّ وأَمَّ

َخثْعَم ، وبها يُْعَرفون ، وهم بنو  (2)هي ابنَةُ الِخْمس بِن قَُحافَةَ من  عائذةُ و قَُرْيٍش وشيُخ الشََّرف يَْدفَعهم عن النَّسب. عائَذةُ  يَْزُعُمون أَنهم

هي أُمُّ الحارث هذا ، ويقال الحارث بن مالك بن َعْوِف بن َحْرِب بن  عائذةُ و الحارث بن مالك بن ُعبَْيد بن ُخَزْيَمة بن لَُؤّي بن َغاِلٍب ،

مع بني ُمَحلِّم بن ذُْهِل  عائِذةُ و اَلَمةَ وبنو ُمعَاِويَةَ ، أَوالُد َعْوٍف.بنو َجِذيَمة وبنو عاِمٍر وبنو سَ :  ُخَزْيَمة ، وهم بَِماِلٍك َخْمُس أَفخاٍذ ِمن َعْوفٍ 

بُن ماِلك بن بَْكِر بن َسْعِد بن َضبَّةَ بن أُّد بن طابَِخةَ بن  عائذةُ  بن َشْيبَاَن ، بَاِديَتُهم مع باِديَتِِهم ، وحاِضَرتُهم مع حاِضَرتِِهم يٌَد واِحَدةٌ. والثاني

 :  ُمَضَر ، وهم فَِخذٌ ، قال الشاعرُ اْليَاِس بن 

ِه  وحمـــــــــِ رِّ قــــــــــَ نح شـــــــــــــــــــــــَ يبِّ  عـــــــــَ َبِ  الضـــــــــــــــــــــــ  ىَت َتســـــــــــــــــــــــح  مـــــــــَ

َك ِإن      رح لـــــــــــــَ قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ِذي  يـ ائـــــــــــــِ يـــــــــــــمُ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ ئـــــــــــــِ  لـــــــــــــَ

  
بِّّي ، عن أَنٍس ، وعنه ُشْعبَةُ وَعْوٌن ، وأَما بنو بَْطٌن آَخُر ، قال :  ، مقصورٌ  َعْوَذى فمن األَْسِد وبنو َعْوَذةَ  ومنهم َحْمَزةُ بن َعْمٍرو الضَّ

 :  الشاعر

نح  َداِت مــــــــِ يــــــــح اَ  الــــــــر فـــــــــَ وحَذ ســــــــــــــــــــــَ ٍم  عــــــــَ مــــــــَ نح عــــــــَ  ومــــــــِ

ارِ و     جــــــــــــ  يٍّ وحــــــــــــَ عــــــــــــِ رِت رِبــــــــــــح نح َرهــــــــــــح يبحَ مــــــــــــِ  الســــــــــــــــــــــــــ 

  
هللا ،  عائذ هللا ، وال يقال َعيِّذِ  هو من بني:  ، يقال هللا ، َكَسيِّدٍ  َعيِّذُ  أَو الصوابُ  ِمَن اليََمن ، هكذا باألَلف ، عن ابن الَكْلبِّي ، حيٌّ :  هللا عائذُ و

ة أَنه ِجْستَانيُّ في كتاِب لْحِن العامَّ لكن إِن نَسْبَت إِليه َخفَّْفَت فَسكَّْنَت  : هللا ، بتشديد الياء ، قال َعيِّذُ  كذا في الصحاح ، وذكر أَبو حاتٍم الّسِ

هللا ، وهي قَبِيلةٌ ِمن قَبائِل َجْنِب  َعيِّذُ  ِلَسْعِد العَِشيَرة ابُن ِلُصْلبِه اْسُمه:  الياَء ، لئال تَجتمع ثالُث يَاَءاٍت ، انتهى ، وقال السَُّهيليُّ في الروض

مة ما نَصُّهوالذي قالَهُ ابُن الجّوانِّي ا:  بن َمْذِحج. قلت هللا.  َعيِّذِ و هللا عائذِ و والعَِقُب من َسْعِد العَِشيَرة بِن َمْذِحجٍ ِمن َزْيِد هللا:  لنّسَّابة في الُمقَّدِ

 .(3)هللا  عائذُ  ثم ساق إِلى آخِره ، فعُِرف منه أَنَّ له أَخاً اسُمه

الً. وذكر الدَّارقُْطنِيُّ من َولَِده مالَك بَن  َعيِّذ نووقولُه من قبائِل َجْنِب بن َمْذِحجٍ َمَحلُّ نََظٍر ، وإِنما هم ب فَه أَوَّ هللا بن َسْعِد بن َمْذِحجٍ ، كما َعرَّ

 .وسلموآلهعليههللاصلىهللا ، وِمْن قِبَِله جاَءت ِواَلَدةُ َمْذِحجٍ ِلرسوِل هللا  َعيِّذ بن أََسِد بن َعْبِد منَاةَ بنِ  (4)َشرِف 

 : ، عن ابن األَعَرابّي ، وأَنشد امَرأَة اسمُ  ُعَوْيَذةُ و

رَاين  جــــــــــــــح ِإين وهــــــــــــــِ َذةَ فــــــــــــــَ َويــــــــــــــح ا  عــــــــــــــُ َدمــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ  بـ

بُ     َواعـــــــــــِ َؤاِد الشـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــفـــــــــــُ َواُء ال َب َأهـــــــــــح عـــــــــــ   َتشـــــــــــــــــــــــــَ

  
ق ع بَِسِرفَ :  العَاذُ   :  ، قال أَبو الُمَوّرِ

ُت  رَكــــــــــــح ــــــــــــَ اذَ تـ ــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــمــــــــــــاً  ال ي ا َذمــــــــــــِ ــــــــــــن ي لــــــــــــِ قــــــــــــح  مــــــــــــَ

َددحُت     ِرٍف وَأجـــــــــــــــــــح اابَ ِإىل ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــذ   ال

  
 ، أَو هو بالغَْين والدال ، وقد تَقدَّم في َمحلَّه ، وكذلك االستشهاُد بقوِل َساِعَدةَ بن ُجَؤيَّة الُهَذلّي. ع ببالِد ُهَذْيٍل أَو ِكنَانَةَ :  بَِهاءٍ  ، العَاَذةُ و

 بَْعُضهم بِبْعٍض. َعاذَ  في الحرِب ، إِذا تََواَكلُوا تَعَاَوذُواو

ذُ و ذِ  من الفََرِس ، ودائَرةُ  َمْوِضُع الِقاَلَدةِ :  ، كُمعَظَّمٍ  الُمعَوَّ ذُ  من َدوائِر الَخْيلِ :  تُستََحبُّ ، قال أَبو ُعبَْيد الُمعَوَّ ، وهي التي تكون في  الُمعَوَّ

 َمْوِضع الِقالَدةِ يَْستَِحبُّونَها.

ذو  ِفَها أَو ِكبَِر ِسنَِّها ، والدال لغَة.كأَنَّه ِلَضعْ  ناقَةٌ ال تَْبَرُح في َمَكاٍن واِحدٍ :  الُمعَوَّ

ذو ، وال يَْخفَى أَنه تقدَّم في ِكاَلمه بِعَْينِه ، وقَدَّْمنَا الشاِهَد عليه من قَْوِل ُكثَيٍِّر الُخَزاِعّي ، فِذْكُره ثانياً  َمْرَعى اإِلبِل َحْوَل البُيُوتِ :  الُمعَوَّ

 تَكراٌر.

َذتانِ و ح الشمُس التتائيُّ في َشْرحِ  بَِكْسِر الَواوِ  ُسوَرة الفَلَق وتاليَتَُها ، ُسوَرتَانِ :  الُمعَّوِ ح به السيوطّي في اإِلتقان ، وَجزم به ، وَصرَّ ، َصرَّ

ن في َشْرحِ األَْذكار ، وأَّن الكْسَر هو الصواُب. ألَن َمْبَدأَ كُ   ، ويُقَال أَُعوذُ  ّلِ واِحَدةٍ منهما قُلْ الرسالَة أَّن الفتَح َخَطأٌ ، وِإْن َذَهَب إِليه ابُن عالَّ

 فاُلناً باهلل ْذتُ َعوَّ : 
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__________________ 
 ( كذا ا وما أثبت عن القاموس واللسان ابلفتح ا وقد صوبه الشارح.1)
 .«بن»:  ( يف مجهرة ابن حزم2)
 ومل يرد فيه إال عائذ  . 407( انظر يف ألاء ولد سعد العشرية مجهرة ابن حزم ص 3)
َوف.:  ( يف مجهرة ابن حزم4)  ِمشح
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ِ و  وَألائِه ا َعوَِّذَتاح
ُ
رٍّ ا ِإىل آخرِه ا قا  شــــيُخَنا أُِعيُذ  ا ِإذا قلتَ  ابمل ا قير:  ابهلِل وَألائِه ِمنح ُكرِّ ذي شــــَ َعوَِّذاتُ :  وُرمب 

ُ
 امل

ِتَماهِلا عل  ِصفِة  ِ    تَعاىَل.اِبجَلمض ا ِ ضافِة اإِلخحالص هلما عل  ِجَهِة التـ غحِليب ا أَلهنا مم ا يـَُتَحص ُن هبا ا الشح
 :  منك ، قال باهلل أَعوذُ  أَي منك ، باهلل َعْوذٌ و

رُ  َدٌة وُذعــــــــــــــح يــــــــــــــح تح وفــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا حــــــــــــــَ  :  قــــــــــــــالــــــــــــــَ

وحذٌ     ُر  عـــــــــــــــَ جـــــــــــــــح ُم وحـــــــــــــــُ كـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح َريبِّ مـــــــــــــــِ (1)بـــــــــــــــِ
 

  
 ِمن األَْمِر. استعاَذةٌ  وهو (2)،  [له]ُحْجراً ، أَي َدْفعاً ، :  ِء يُْنِكُرونَه واألَْمِر يَهابُونهوتقول العََرُب للشيْ :  قال األَزهريُّ 

ْواو ذاً  ِعيَاذاً و َعْوذاً و ُمعَاَذةَ و ُمعَاذاً و عائَِذةَ و عائِذاً  َسمَّ ى بُمعَاذٍ  ، والُمَسّمى وُمعَّوِ َعَشَرةٌ ِمن الصَّحابة  بعائذٍ  أَحٌد وعشرون صحابيًّا ، والُمَسمَّ

ئب ، ِعياذٍ  بن َعْبِد َعْمٍرو األَزِدّي له ُصْحبَة ، وأُْهبَان ابن ِعيَاذُ و ن ُجْنَدٍب له ِوفَاَدةٌ ، ويقال ، عابُِد هللا ،هللا بُن َسعيد ب عائذُ و ،  ُمَكلِّم الذِّ

ذو بن َعْدَواَن َجّد عاِمر بن الظَِّرب ، وآَخُرون ، عياذُ و ِمن ِكبار التابعيَن َوِلَي قََضاَء  يُّ وأَبو إِْدِريَس الَخْواَلنِ  بن َعْفَراَء ، له ُصحبةٌ  ُمعَّوِ

ائهم ، يَْرِوي عن َشدَّاِد بن أَْوٍس وابِن َمسعُوٍد  هللا عائِذُ  واسُمهُ  ِدَمْشَق ِليَزيَد ، بن عبد هللا ، ُولَد عاَم ُحنَْيٍن ، وكان ِمن ُعبَّاِد أَهِل الشاِم وقُرَّ

 عائذُ و الُجْعِفّي ، عائذٌ و بن أَبي َحبِيٍب الَكْعبِّي ، عائذُ و ، ُمعَاذٍ  أَبو عائذٌ و بن نَُصْيٍب األََسِدّي ، عائذُ و والُمغيَرةِ بن ُشْعبَةَ ، مات سنَة ثَمانيَن.

 هللِا الُمَجاِشِعّي ، تابِعيُّون.

ةٌ. َماَءةُ لبني األُقَْيِشرِ :  َمعَاَذةُ و  ُمرَّ

 .ُمعَاِذيّ  بن ُمْسِلٍم ، والنِّْسبَة إِليها ُمعَاذِ  تُْنَسب إِلى بِنَْيَسابُورَ  ُمعَاذٍ  ِسكَّةُ و

صاحب األَمالي والزوائد ، نِْسبَة إِلى قَاِليقاََل ِمن ُمِدن أَْرِمينِيَةَ ، قال أَبو بكٍر  القاِليّ  إِسماعيَل بِن علّيٍ  أَبي علّيٍ  اإِلمام اللغويّ  َجدُّ :  َعْيذُونُ و

بَْيِديُّ ، سأَْلُت أَبا َعِلّيٍ القالّي   أَنا إسماعيل بن القاسم بن َعْيذُون.:  عن نَسبه فقالالزُّ

بَعُ  من الكواِكب الشَّآِميَةِ  العََوائِذُ و ى الرُّ ى  : ، ونصُّ التَّْكِملَة أَربعةُ َكَواِكَب بِتَْربِيعٍ ُمْختَِلٍف ، في َوَسِطها َكْوَكٌب يَُسمَّ في َوَسِطَها َكَواِكُب تَُسمَّ

بََع.  الرُّ

 : ه* ومما يستدرك علي

 بن ُسوِد بن الَحْجِر بن ِعْمَراَن بن َعْمِرو بن ُمَزْيِقيَاَء ، قبيلتاِن ، من األُولى َسْعد بن َسْهم بن َعْوذُ و بن َغاِلب بن قَُطْيعَةَ بن َعْبٍس ، َعْوذُ 

ام بن يَحيى بن ِدينَاٍر ا العَْوِذيّ  ، وَحبِيب بن قِْرفَةَ  َعْوذ  َموالهم. (3) العَْوِذي ألَزديّ ، ومن الثانية أَبو عبد هللا َهمَّ

 .519وتوفَِّي سنة  428َجدُّ أَبي الَحَسن علّي بن عبد الَجبَّار بن َساَلَمةَ الُهَذِلّي اللُّغَِوّي ، ُوِلَد بِتُونَِس َسنَة  َعْيذُونُ و

واةِ كثيرون ، نُِسبوا إِلى العَْيِذيُّونو هللِا ،  َعيِّذُ  وفي بني َضبَّةَ  : ، وفي النِّسبة يَُخفّف ، وقال السمعانيُّ هللا المتقّدم ِذَكُره  َعيِّذ في الصَّحابة والرُّ

بتشديد الياء ، كاتُب الَمَصاحف ،  العَيِِّذيّ  ُمسلم بن إِبراهيم:  بتشديد الياِء ، ولم يَْذُكر من نُِسَب إِليها ، وَذَكَره الَماِلييّن وتَبِعه الرشاطّي فقال

ها ، فوَضعُوا االسَم موضَع الَمصدِر ، قال عبُد  عائِذاً :  وقالوا:  وقال سيبويه  :  هللا السَّْهميُّ باهلل من َشّرِ

وحا  غـــــــــــَ وحِم الـــــــــــِذيـــــــــــَن طـــــــــــَ قـــــــــــَ ك اِبلـــــــــــح َذابـــــــــــَ  َأ ـــــــــــِح ح عـــــــــــَ

ذاً و     ائـــــــــــِ وين  عـــــــــــَ غـــــــــــُ طـــــــــــح يـــــــــــُ وا فــــــــــــَ لـــــــــــُ غـــــــــــح َك َأنح يــــــــــــَ  بـــــــــــِ

  
ذٌ و ائِذٌ ع أَي أَنا «باهلِل ِمَن النَّارِ  عائذٌ »:  ، وفي الحديث عائذاً  بك أَُعوذُ  بَك ِمن ُكّلِ ُسوٍء ، أَي عائذاً  اللُهمَّ :  يقال:  وقال األَْزَهِريّ   ُمتَعَّوِ

 تُْعَرُض الِفتَْن َعلى القُلوِب َعْرَض الَحِصيرِ »:  وفي حديث ُحَذْيفَة .(4)ِسرٌّ كاتٌِم ، وماٌء دافٌِق :  فجعَل الفاِعَل موضع الَمْفعُول ، كقولهم

فَِإذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ ):  لِفتَِن ، وقد تَقدَّم ، وفي التنزيلِمن ا اْستعَاذَ  قال ابُن األَثير ، هكذا ُرِوي بالّداِل والذَّاِل ، كأَنَّه «َعْوذاً َعْوذاً 
جيِم وَوْسَوَستِه. أَعوذ:  معناه إِذا أَرْدَت قَِراَءة القُْرآِن فقُلْ  (5) (اِبهلِل ِمَن الشَّْيطاِن الرَِّجيمِ   باهلل ِمن الشيطاِن الرَّ

 ، بالتشديد. َعيِّذٌ :  ويقال للُجوِديّ :  وفي اللسانِ 

__________________ 
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 : قالت اخل قا  يف التكملة وبينهما مشظور ساقرت وهو:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية1)
اُت أنٍف وكربُ   وأهب 

 ( زايدة عن التهذيب.2)
 العذوي ا حتريف.:  ( يف املطبوعة الكويتية3)
 ابلنصب ا جعر الفاعَر موضض املصدر وهو العياذ.ومن رواه عائذاً ا :  ( زيد يف اللسان4)
 .98( سورة النحر اآية 5)
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 :  قَْريَةٌ َمعروفَةٌ ، وقيل ماٌء بِنَْجَراَن ، قال ابُن أَْحَمر:  َعاذٌ و

رَبٌ  مح خـــــــــَ كـــــــــُ رح لـــــــــَ َؤاٍ  هـــــــــَ مح ِبســـــــــــــــــــــــُ هـــــــــُ تــــــــــُ اَرضـــــــــــــــــــــــح  عـــــــــَ

ِر     نح َأهــــــــــــح ج  مــــــــــــِ نح حــــــــــــَ اذٍ مــــــــــــَ  ِإن  ِد أََرابَ  عــــــــــــَ

  
 بالدال المهملة ، وقيل بالغين المعجمة.وقيل 

 َمْنِزٌل بين الَحَرَميِن الشريفَيِن.:  قَْبَل السُّْقيَا بِِميٍل ، والسُّْقيَا العائذِ  وواِدي

 الِغفَاِريَّة ، َصحابِيَّاٌت. ُمعَاَذةو موالةُ َعْبِد هللا بن أُبَّي ،:  ُمعَاَذةو َزْوَجة األَْعشى ،:  ُمعَاَذةو

اَل يَأُْخَذنَّ فِيَك ما قَال ُزَهْيٌر ، فإِنه َرُجٌل :  ، ومنه قَْوُل تَُماِضَر امرأَةِ ُزَهْير بن َجِذيَمةَ ألَِخيها الحارثِ  ُء الُخلُقِ السَّيِّى:  عَْيَذانُ ال:  [عيذ]

 َشنُوَءةٌ. كذا في اللسان. َعْيَذانُ  بَْيَذاَرةٌ 

 فصل الغني
 مع الذال ، املعجمتني

وأََغثَّ  كأََغذَّ  ما فِيه ، أَي من قَْيحٍ وَصِديد ،:  ، وفي بعٍض األُصول َساَل بَِما فيه : َغذّاً  ، بالكسر ، يَِغذُّ و ، بالضّم ، يَغُذُّ  الُجْرجُ  َغذَّ :  [غذذ]

واب َغذَّ  أَخطأَ الليُث في تَْفِسير:  ، قاله الليث ، قال األَزهريّ  َوِرم : يَغُذّ َغذًّا الُجْرحُ  َغذّ  أَو ، إَِذا أََمدَّ ، سال ، كما تقدَّم. قال :  َغذَّ  ، والصَّ

المعُروف في هذا الفعل أَّن ُمضاِرعه بالكسر فقط ، وهو الذي اقتصر عليه الجوهريُّ وغيُره ، وهو الموافُِق لما نَقَله في ش د د  : شيُخنا

اِء ، ولم  يذُكره ابُن مالك في الالِميّة وال في الكافِية ، في ذي الَوْجهيِن من الالزم ، وال َذَكره ابُن القُوِطيّة وال ابُن القَّطاع وال عن الفَرَّ

اح النَّْظَمْيِن ، فال أَدِري من أَين جاَء به الُمَصنّف  اح التسهيِل وال ُشرَّ الذي :  ى. قْلتانتهغيرُهما من أَرباب األَفعاِل ، وال استدَركه ُشرَّ

اِء هو أَن ما كان من المضاَعف على فَعَْلُت غيَر الواقِعِ فإِن يَْفعل منه مكسور العين ، مثل عَ  ّف يَِعّف وَخفَّ أَشار له الجوهريُّ من قول الفَرَّ

َشدَّه يَُشدُّه ويَِشدُّه ، وَعلَّه يَعُلُّه ويِعلُّه ، من العَلَل  : يَِخّف ، وما أَشبَهه ، وما كان واقعاً مثل َمَدْدُت ، فإِن يَْفعل منه مضموم إِالَّ ثالثَةَ أَحُرف

ه ، فإِن جاَء مثُل هذا مما لم نَْسمعه فهو قليٌل ، وأَصله الضمُّ. انتهى قوُل الفَّراِء. ه ويَنِمُّ  ، ونَمَّ الحديَث يَنُمُّ

وزعم يَعقُوب أَّن ذالَها بَدٌل من ثاِء َغثِيثٍَة ، ومثْله في ِكتاب الفرق البِن السيد ، وقد ، كالغَثِيثِة ، وهي القَْيُح ،  الِمدَّةُ :  من الُجْرح الغَِذيَذةُ و

.  تقّدم في َغثَّ

كانْت ، ويقال للبَعير إَِذا  الغَاذُّ :  تقول العرب للّتي نَدعوها نحن الغََربَ :  ، قال أَبو زيد حيُث كاَن ِمن الَجَسدِ  ، (1)، ُمحّركةً  الغََربُ :  الغَاذُّ و

:  َغاذٌّ  ، وكالهما اسٌم كالكاِهل والغاِرب ، وِعْرقٌ  ِعْرٌق في العَْيِن يَْسِقي وال يَْنقَِطع:  الغاذُّ و ، غاذٌّ  به:  وهي تَْنَدى ، قيل (2)به َدبََرةٌ فَبََرأَْت 

الِعْرُق ، إِذا َساَل ما فِيه ِمن الدَِّم ولم يَْنقَِطْع ، ويجوز  َغذَّ  أَي يَِسيل ، ِمْن ُرْكبَتِه يَغُذُّ  فجعََل الدََّم يَْوَم الَجَملِ »:  في حديث َطْلَحةَ ال يَْرقَأُ ، و

اَعةُ :  بالهاءِ  الغاذّة (3) الِحسُّ و[و ] السَّْير ، ِإْغذاذ أَن يكون من بِّيِ كالغَاِذيَِة كَساِريَةٍ  (4) َرمَّ  قاله ابُن األَْعَرابِّي. الصَّ

َكاةو أَْسَرعَ  : إِغذاذاً  ، أَي في السَّْيرِ  فيه أَغذ الَمشهورو نَْفسه ، قال أَبو الحسن بن َكْيَسان. أَحِسب أَنه يُقَال ذلك السَّْيرَ  أََغذّ و :  في حديث الزَّ

بُو»:  في حديٍث آَخرٍ أَي أَْسَرع وأَْنَشط ، و «ما كانَتْ  َكأََغذِّ  فَتَأْتِي»  :  وأَْنشد. «السَّْيرَ  فأَِغذُّوا اإَِذا َمَرْرتُم بأَْرِض قَْوٍم قد ُعذِّ

وحَم يف  ُت الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ ا رَأَيـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــ  َذاذِ لـــــــــــــــــَ  ِإغـــــــــــــــــح

َداذِ و     غــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ ريحُ ِإىل بـ ه الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ   أَن

  

اِذ  عــــــــــــَ لــــــــــــَ  مــــــــــــُ ُت عــــــــــــَ مــــــــــــح لــــــــــــ  ُت َفســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــح  قــــــــــــُ

ذِ     ال  لــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ ٍذ عــــــــــــــــَ ال  ــــــــــــــــَم مــــــــــــــــَ ي لــــــــــــــــِ  َتســــــــــــــــــــــــــــــح

  

 َطرحَمَذًة ِمينِّ َعَل  ِطرحَماذِ 

 :  وأَّما قالُه

ا و  نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ يــــــــــــــــتـ بــــــــــــــــِ ٌم مــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح ا  ــــــــــــــــََ هــــــــــــــــَ  ِإيّن وِإاي 

َااَن     ريح ـــــــــــــعـــــــــــــًا وســـــــــــــــــــــــــــَ ي ذيف مجـــــــــــــَِ غـــــــــــــِ رتحِ  مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  وُذو ف

  
 فقد يكون على َحّدِ قَْوِلهم لَْيٌل نائٌِم.

ه ، يقال ما َكغَذَّهُ  وَغْضغََض منه ، كذلك ، نَقََصه:  ِمنه َغْذَغذَ و  شيئاً ، أَي ما نَقَْصُت. رواه ابُن الفََرجِ عن بعِض األَْعَراِب. َغَذْذتُكَ  وَغضَّ
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. َوثََب.:  تَغَْذَغذَ و  نقلَه الصاغانيُّ

__________________ 
 ( ضبطت يف اللسان بفتح فسكون ا ضبرت قلم.1)
 مث برأت.:  ( يف االبر لألصمعي2)
 ( سقطت من األصر واستدركت من القاموس.3)
 هي املوضض الذي ال يلتئم من الصيب إال بعد سنتا ا أو حنو ذلك ا وتسم  أيضاً النمغة واليبفوخ:  الرّماعة( 4)
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 يَعاُف الماَء. ، وهو الذي العَيُوفُ :  من اإِلبِل ، على ِصيغَِة اسِم الفاِعل الُمغَاذُّ و

 : * ومما يستدرك عليه

 .الغَُذاِوِذيّ  محمُد بن يَعقوبَ  (2)، منها أَبو عمٍرو  ، بالضّم َمحلَّة بَِسَمْرقَْندَ  (1) ُغَذاَوذُ 

 لُغَةٌ فيه أَو هو من اإِلبدال.:  ، قلت الغَِليظ ، أَهملَه الجوَهِريُّ وصاحُب اللساِن ، وقال الصاغانيُّ هو الغَِليذُ :  [غلذ]

 ، وقد تَقَدَّم. به َعْنَذى ، مثل، أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال الصاغانيُّ ، إِذا أُْغِرَي به  به َغْنَذى:  [غنذ]

ْوِت.:  الغَانِذُ و  الَحْلُق وَمْخَرُج الصَّ

 [غندرذ]

 : * ومما يستدرك عليه

إِسحاق من قَُرى َهراةَ منها أَبو عمٍرو والفَتُْح بن نُعَْيٍم الَهَرِوّي ، عن َشِريك والَحكم بن ُظَهْير ، وعنه :  ، الداُل األُولى ُمْهَملة (3) َغْنَدُروذ

 بن الَهيَّاج.

 ، رواه األَزَهِرّي في التهذيب عنه. الذي يَُظنُّ فَيُِصيبُ  هو : ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن األَعرابيّ  الغَْيَذانُ :  [غيذ]

 ، لُغَة فيه ، كما قاله الصاغانيُّ ، أَو هو من باب اإِلبدال. الُمْغتَاظُ :  الُمْغتَاذُ و

 فصل الفاءِ 
 مع الذال املعجمة

، أَي مع السكون ، فهي ثالُث لُغَاٍت ،  ويُْكَسر ، بفتح فسكون ، كالفَْخذِ  ُمَؤنَّث ، ، ما بين السَّاِق والَوِرك َوْصلُ :  ، َكَكتِفٍ  الفَِخذُ :  [فخذ]

في :  ، بكسرتين ، وفي تَسهيل ابِن مالك فِِخذ ثاُلثّيٍ على ِوزاِن َكتِف ، وزاد الّزرَكِشيُّ في َشْرح البَُخاِرّي أَن فيه لُغَةً وهي مشهورة في ُكّلِ 

ح بذلك في الكافِية وَشْرِحَها ، وسيأْتي ِن وصَ ُكّلِ َعْيٍن َحْلِقيٍَّة أَربَُع لُغَات سواٌء كانت اْسماً كفَِخٍذ ، أَو فِْعالً كَشِهد ، الثَّاَلثَةُ وَكْسُر الفَاِء والعَيْ  رَّ

فاإِلتْبَاع بكسرتيِن هو الذي قَيَُّدوه بالَحْلِقّي ، وأَما اللغاُت الثالُث ففي ُكّلِ ثاُلثِّيٍ على ِوزاِن َكتٍِف ولو :  لنا أَيضاً في َشهد وغيِره ، قال شيُخنَا

 َحيُّ الرُجِل إِذا كاَن ِمن أَْقَرِب َعِشيرتِه بني تَميٍم ، وهو أَْفَخاذِ  من فَِخذٌ  ، بالتَّْذِكير ، وهو يفَِخذِ  هذا:  من الَمَجازِ و لم يكن فيه َحْرُف َحْلٍق ،

لُها الشَّْعب ، ثم القَبِيلَة ، ثم الفَِصيلَة ، ثم الِعَماَرة ، ثم البَْطُن ، ثم  أَكبُر من القَبِيلَِة ، الشَّْعبُ  : . قال ابُن الَكلبيّ الفَْخذ ، وهو أَقلُّ ِمن البَطِن وأَوَّ

، وهي الِقْطعَة من أَعضاِء الَجَسِد ، وقال  الفَْخذ والفَِصيلَة أَقرُب ِمن:  أَبو منصور:  ، قال الفَْخذ ثم القَبِيلة ، ثم الِعَماَرة ، ثم البَْطن ، ثم

سواٌء كان بمعنى العُْضِو أَو بمعنى الَحّيِ والقَبِيلِة ، إِاّل أَنه إِذا كان  الفَِخذ هذه اللغَاُت الَمذكورة في:  شيُخنَا نَْقالً عن بعِض أَهِل التحقيقِ 

ل وسكون بمعنى العُْضو األَْفَصُح فيه األَْصُل الذي هو فَتح األَّوِل  وكسر الثاني ، وإِذا كان بمعنى القَبِيلة والَحّي فاألَفصح فيه فَتْح األَوَّ

 لم يَُجاِوُزوا به هذا البناَء.:  ، قال ِسيبويهِ  أَفَخاذٌ  بمعنى العُْضِو والَحّيِ  الفَِخذ أَي َجْمع ج الثاني ، وهللا أَعلم.

، بالبناِء للمجهول ، وفي  ففُِخذَ  وله كَمنَعَه ، هكذا في النُّسخ التي بأَْيِدينا ، وقد سقط من بعٍض ،، ق فَِخَذه أَصابَ :  يَفَخذُه ، كَمنَعَه ، فََخَذهو

 .فَِخَذه ، أَي أََصْبتُ  ففََخْذتُه . وَرَمْيتُهفَِخذُه ، أَي أُِصيبَتْ  َمفُخوذٌ  فهو فَْخذًا الرُجلُ  فُِخذَ :  الُمْحكم

َذهم:  يقالو ذَ و ، َخذَّلَُهم ، أَي تَْفِخيذاً  عن فاُلنٍ  فَخَّ قَهم:  تَْفِخيذاً  بينهم فَخَّ ذَ : و فَرَّ  ، وهو مأُْخوذٌ من فَْخذاً فَْخذاً  َدَعا العَِشيَرةَ :  تَْفِخيذاً  الرجلُ  فَخَّ

ا أَْنَزَل هللاُ َعزَّ وَجلَّ عليه ل وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النبيَّ »:  الحديثِ  ذُ  بَاتَ  (4) (َعِشْيََتَك اْْلَقْ َرِبنيَ َوأَْنِذْر )مَّ ، أَي  «َعِشيرتَه يُفَّخِ

ذَ :  ، يقال فَْخذاً فَْخذاً  يَْدُعوُهم  .فَْخَذاً فَْخَذاً  الرُجُل بَني فاَُلٍن إِذا َدَعاهم فَخَّ

 ، ِلقُّوتَِها. فَِخَذْيَها التي تَْضبُُط الرُجَل بين هي:  الفَْخَذاءو

ذَ و َ :  الرجلُ  تَفَخَّ رتَأ  عن األَمِر. خَّ

 ، عن الفراء. اْستَْخَذى بمعنى اْستَْفَخذَ و

 : * ومما يستدرك عليه
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__________________ 
 ( هذا ضبرت اللباب.1)
 .«أبو بكر»:  ( يف اللباب2)
 ُغنحُدور ابلضم مث الكسون ودا  مضمومة مث واو ساكنة وذا .:  ( هذا ضبرت اللباب ا ويف معجم البلدان3)
 .214الشعراء اآية ( سورة 4)
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 .الُمفاَخَذة:  التَّْفِخيذ

اءُ  . فَِخذَُهاو ، فَِخِذَها ، والعَْنُز في ُربَابِها وفي فَِخِذَها ُحِلبت النَّاقَةُ في:  وقال الفَرَّ  نِْصُف َشْهٍر ، نقله الصاغانيُّ

 .فُذُوذٌ و أَْفَذاذٌ  ج ، (1)َشذَّ َعنهم وبَِقَي ُمْنفَِرداً  الرجُل عن أَصحابِه ، إِذا فَذَّ  والَواِحُد ، وقد الفَْردُ :  الفَذُّ :  [فذذ]

ُل ِسهاِم الَمْيِسرِ :  الفَذُّ و وفيه فَْرٌض واحٌد ، وله ُغْنُم نَصيٍب واحٍد إِن فاَز ، وعليه ُغْرُم نَِصيٍب واحٍد إِن خاَب ولم يَفُْز ، :  قال اللِّحيانيُّ  أَوَّ

لهاوالثاني التَّْوأَُم ،  قِيُب ، ثم الِحْلُس ، ثم النَّافُِس ، ثم الُمْسبُِل ، ثم الُمعَلَّى ، وثالثَةٌ ال  الفَذُّ  وِسَهاُم الَمْيَسِر َعَشَرةٌ ؛ أَوَّ ، ثم التَّْوأَُم ، ثُمَّ الرَّ

 أَْنِصبَاَء لََها ، وهي السَِّفيُح والَمنِيُح والَوْغُد.

ُق ِمن التَّْمرِ :  الفَذُّ و  ال يَْلَزُق بَْعُضه ببعٍض. عن ابِن األَْعَرابِّي ، وهو مذُكور في الضاد ، ألَنهما لغتان. الُمتَفَّرِ

 .فَذَّ  ، وقَدْ  الطَّْرُد الشَِّديدُ :  الفَذُّ و

،  ِمْفَذاذٌ  شاةٌ و َولََداً واِحداً ، وإِن َولََدت اثنيِن فهي ُمتْئٌِم.َولََدْت :  ُمِفذٌّ  ، وهي إِْفَذاذاً  الشاةُ  أَفَذَّت: و ، وعبارة الُمحَكم َولََدْت واِحَدةً :  ُمِفذٌّ  َشاةٌ و

 ، ألَنها ال تُْنتَج إِاّل َواِحداً. ُمِفذ ، أَي إَِذا كان ِمن عاَدتَِها أَن تَِلَد واِحداً ، وال يُقَال للنَّاقةِ  ُمْعتَاَدتَُها

وال :  الذي قد ِريَش ، قال : والَمِريشُ :  وال َمِريشاً ، قال أَفَذَّ  ما أََصْبُت منه:  ٍء عن أَبي مالكٍ َروى ابُن هاني الِقْدُح لَْيَس َعليه ِريشٌ :  األَفَذُّ و

 وسيأْتي قَِريباً.:  ما أََصْبُت منه أَقَذَّ وال َمِريشاً ، بالقاف ، قلت:  وقد قاَل غيُره:  يَُجوُز غيُر هذا البَتَّةَ ، قال أَبو منصور

 إِذا تقاَصَر ِليَْختَِل وهو يَثُِب.:  ، وفي موضعٍ آَخَر منه تَقَاَصَر ِليَثَِب َخاتِالً  إِذا فَْذفَذَ  : ، إِذا تَبْختََر ، وعن ابِن األَْعَرابِّيِ  َذفَ ذَفْ :  في التهذيبو

 واستَقَّل. اْستَبَدَّ :  تَفَذَّذو به اْستَفَذَّ و

ان ، أَي فُذَّاذاً و ، كغُراٍب ، فَُذاذاً و ، كُحبَاَرى ، فَُذاَذى أََكْلنَاوَ  قيَن. ، كُرمَّ  ُمتفّرِ

 َشاذَّةٌ.:  فَاذَّةو فَذَّةٌ  ، أَي الُمْنفَِرَدة في َمعنَاَها ، وَكِلَمةٌ  «الفَاذَّةُ  هذه اآليَةُ »:  في الحديث، و فَذَّْينِ  َذَهبَا:  يقال:  ومما يستدرك عليه

 : [فرسبذ]

 : * ومما يستدرك عليه

 ِمن قَُرى َمْرو ، منها َعْبد الَحِميد بن ُحَميد ، عن الشَّْعبِّي. (2)بالكسر  ، فِْرَسابَاذ

مّ  ، الفُُرُهذُ :  [فرهذ] ، وهكذا ُوِجد بخّط  الفََراِهيذُ و الفُْرُهوذُ  وكذا بالدال ، الفُْرُهدُ  هو:  ، أَهمله الجوَهِريُّ والجماَعةُ ، وقال ابُن َعبَّادٍ  بالضَّ

 ، وقد تَقدَّم في َمحلّه. لصَّواُب في الُكّلِ بالدَّاِل الُمْهَملةأَو ا ابِن األَثير.

 ، قَْريَةٌ بَِمْرَو ، وقد تَقَدَّم ِذْكُرها. (3) فِْرَهاْذِجْردو

 : [فرمذ]

 : * ومما يستدرك عليه

ها ، تُوفَِّي بُطوَس قَْريَةٌ بُُطوَس ، منها أَبو َعلّي الفْضُل بن محّمد بن َعِلّيٍ ، ِلساُن ُخَراَساَن وَشْيُخها وصاحُب الطَِّريقَِة والَحقيقِة ب:  (4) فَاْرَمذ

 .(5) 473سنة 

 وَرةَ بن يَْعقُوب.قَْريَة على َخْمَسِة فَراِسَخ ِمْن َمْرَو ، منها أَبو أَحمد محّمد بن سَ :  (6) فِْرنَبَاذو [فرنبذ]

ْجُر عن الشَّيْ  هو:  (7)، أَهمله الجوَهِرّي ، وقال اْبن ُدريد  الفَْطذُ :  [فطذ]  كذا في التّْكِملَة. ءِ الزَّ

:  ، وقيل َدْفعَةً  أَعَطاه منه : ذُ فَْلذاً يَْفلِ  له من المالِ  فَلَذَ  أَو ، أَي من العََطاِء ، العََطاُء بال تَأِْخيٍر وال ِعَدةٍ ، أَو هو اإِلْكثَاُر منه:  الفَْلذُ :  [فلذ]

ُل األَْقَواِل الَمْذُكوَرةِ في الُمْحَكم ، والُمَصنِّف دائماً يُغَيِّر في الترتيبِ   قََطَع له منه ، وهذا أَوَّ
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__________________ 
 فرداً.:  ( اللسان1)
 ابلفتح مث السكون.:  ( يف اللباب بضم الفاء وسكون الراء. ويف معجم البلدان2)
 ا وضبطت عن معجم البلدان.« فـَرحهاذحِجرحد»:  ( يف اللباب3)
 فارمذ بفتح الراء وامليم. وضبطت عن معجم البلدان.:  ( اللباب4)
 تويف بطوس سنة نّيف وسبعا وأربعمئة.:  ( يف اللباب5)
 وضبطت يف اللباب بفتح الفاء.« فـَرحانابد»:  ( يف معجم البلدان6)
 ساقرت من اجلمهرة.( 7)
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ماِرس.
ُ
ُستَـعحَمر ا كما يَعرِفه امل

 فيـَُقدِّم غرَي الَفِصيِح عل  األَفحَصِح ا والن اِدَر َعَل  امل
 ، كِضْرٍس وأَضراٍس. أَْفالذٌ  ، والَجْمع َكبُِد البِعير:  بالَكْسر ، الِفْلذُ و

. النَِّساءَ  يُفَاِلذ ، إِذا َكان ُمفَالََذةٍ و ذُو ُمطاَرحةٍ  فالنٌ :  يقالو  ويُطاِرُحُهنَّ

ِة واللَّْحِم ، المال من الِقْطعَةو الِقْطعَةُ ِمن الَكبِِد ،:  بهاءٍ  ، الِفْلَذةو  الِفْلذُ  ، على َطْرحِ الَزائِِد ، وعسى أَن يكون َجْمعَُها األَْفالذُ و والذََّهِب والِفضَّ

من اللَّْحِم. بما قُِطَع ُطوالً ، وهي قوُل  الِفْلَذةَ  ، كما في الّصحاح ، ومنهم من َخصّ  كالِفلَِذ ، كِعنَبٍ  لغةً في هذا ، فيكون الَجْمُع على َوْجِهه

ى األَْجَساُد السَّْبعَة ، وهي العَنَاِصُر الُمْنَطِرقَةُ  قد َوالَُها ، ووأَمْ  ُكنُوُزَها : من األَْرِض  ْفاَلذُ األَ :  من المجازو ، الِفلَذات:  األَصمعّي ، وتَُسمَّ

، قال  «َكبِِدَها بِأَْفالذِ »، وفي أُْخَرى « بِأَْفاَلِذَها تُْلِقي األَْرضُ »، وفي روايٍة « َكبِِدَها أَْفاَلذَ  ُء األَْرضُ وتَِقي» : جاَء في حديِث أَشراِط الساَعةِ 

 : ثاَلً للُكنُوِز ، أَي تُْخِرج األَْرُض ُكنوَزَها الَمْدفُونَةَ تَْحت األَْرِض ، وهو استعاَرةٌ ، ومثلُه قولُه تعالىالَكبِِد مَ  أَْفالذ األَصمعيُّ وَضَربَ 

ى ما في األَْرض قَِطعاً تَْشبِيهاً وتَْمثِيالً ، وَخصَّ الَكبَِد ألَنها من أَطايِب الَجُزورِ  .(1) (َوَأْخَرَجِت اْْلَْرُض أَْثقاهَلا) َء  ، واستعار القَيْ وَسمَّ

 لإِلْخَراج.

 (3)من الَحديِد َمعروٌف  الفُواَلذُ : و ، بالضّم ، وفي التهذيب كالفُواَلذِ  ذُْكُر الَحِديد ، : تُزاُد فيه ، وفي بعض النُّسخ الَحِديدِ  (2) ذُْكَرةُ :  الفَالُوذُ و

 ، وهو ُمَصاُص الحديِد الُمنَقَّى ِمْن َخبَثِه.

ب ، قال شيُخنا َحلْواُء ، م:  الفَالُوذو ى من لُّبِ الِحْنَطِة ، فاِرسيٌّ ُمعرَّ ال بُدَّ أَن تُْختَم بالهاِء ،  (4)الَحْلَواُء :  معروف ، هو الذي يُْؤَكل ، يَُسوَّ

بَتْ  بَاِن ، قال  الفَالُوَذقُ و ، الفَالُوذُ :  والذي في الصحاح:  . قْلتفالُوَذج  أُْبِدلَت الهاُء ِجيماً فقالواعلى أَْصِل اللساِن الفاِرِسّي ، وإِذا ُعّرِ ُمعرَّ

ْرِب بالفَواِليذ  بِالفَواِليذ الَضْربُ :  . ومن َسجعات األَساسالفَالُوَذجُ  وال يقال:  يَعقوبُ   .فَالُوذو فُوالذ ، جمع (5)غيُر الضَّ

 الَحِديِد الذََّكِر. الفُوالذِ  ُطبَِع من:  وذٌ َمْفلُ  َسْيفٌ و

أَّن فَتًى من األَنصاِر َدَخلَتْه َخْشيَةٌ ِمَن النَّاِر فََحبَستْه في البَْيِت حتّى ماَت ، فقال النبيُّ »:  ، ففي الحديث كالفَْلذِ  ، التَّْقِطيعُ :  التَّْفِليذو

 ، أَي َخْوَف الناِر قََطع َكبَِده. «َكبَِده فَلَذَ  نَّارِ ال ِمن الفََرقَ  إِنَّ :  وسلموآلهعليههللاصلى

 :  ، وهكذا في لسان العرب ، قال ُكثَيِّر فِْلَذةً  أَخْذُت ِمْن ماله : وفي بعِض النُّسخ فِْلَذةً  أَخْذُت منه:  المالَ  (6) اْفتَلَْذتُهُ و

طـــــــــــاَءُه  ك عـــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ بح عـــــــــــَ وجـــــــــــِ اُ  ملَح يـــــــــــُ َ
 ِإَذا املـــــــــــ

هح     قـــــــــُ وامـــــــــِ ِديـــــــــٍ  تـــــــــُ رحَب َأوح صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ ُة قـ يـــــــــعـــــــــَ نـــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــَ

  

و ٌة  زحٌم وقـــــــــــُ ِ  حــــــــــَ عــــــــــح ُض الــــــــــبـــــــــــَ نــــــــــح َت ومــــــــــَ عــــــــــح نـــــــــــَ  مــــــــــَ

ذح َ ملَح و     لــــــــــــِ تــــــــــــَ فــــــــــــح ــــــــــــَ هح  يـ قــــــــــــُ ائــــــــــــِ قــــــــــــَ اَ  ِإال  حــــــــــــَ
َ

 املــــــــــــ

  
 .(7) [وانتََزْعتُه]اْقتََطْعتُه :  منه َحقِّي افتلَْذتُ : و وفي األَساس

 : * ومما يستدرك عليه

أَراَد َصِميَم قَُرْيٍش ولُبَابَها وأَْشَرافَها ، كما يقال  «َكبِِدها بِأَْفالذِ  هِذِه مكَّةُ قَْد َرَمتُْكم» : في حديث بَْدرٍ األَكباِد : األَْواَلد. و أَفالذُ :  ِمن الَمجاز

 الَكبِد ِمن أَشراِف األَعضاِء.فاُلٌن قَْلُب َعِشيَرتِه ، ألَن 

ٌث. فُوالذٍ  وأَبُو بَْكٍر محمد بن علّي بن  الطَّبَرّي ، ُمَحّدِ

ب بَانِيدَ  ، َمْعُروف ، فارسيٌّ  َضْرٌب من الَحلواِء م ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال األَزهريُّ ، هو الفانِيذُ :  [فنذ] ، بالدال المهملة ، وقد مّر  ُمعَرَّ

ى الجالُل ِكتَابَهُ أَنهم يقولون فَ   قاله شيخنا.« الفانيد في حالوة األَسانِيد»:  انِيد ، بالدال المهملة ، وَسمَّ

 : [فوذ]

 : * ومما يستدرك عليه

__________________ 
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 .2( سورة الزلزلة اآية 1)
 ( ضبطت يف اللسان بكسر الذا .2)
 ويف اللسان فكاألصر.« معّرب»:  ( يف التهذيب3)
 .«الفالوذ اخل كما هو واضح:  قوله ا لواء البد اخل ا كذا ابلنسخ ا والصواب»:  ملطبوعة املصرية( هبامش ا4)
 .«الضرب ابلفواليذ خري من الضرب يف الفواليذ»:  ( صوبنا العبارة عن األساس ا وابألصر5)
 وافتلذت املا .:  ( يف القاموس6)
 ( زايدة عن األساس.7)
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األَصبهانّي ، ثِقَةٌ ، َرَوى ، وعبد هللا بن يوسف  (1) فَاَذَويه ، َجدُّ أَبي القاسم عبد العزيز بن أَحمد بن عبد هللا بن أَحمد بن محمد بن فَاَذَوْيه

 بن فَاٍذ الُختَّلّي البغدادي ، من ُشيوخ الطَّبرانّي.

 فصل القاف
 مع الذال املعجمة

 أَنو ِشْرَواَن َملك الفُْرس. أَبو ِكْسَرى هو :  ، وقال الصاغانيُّ أَهمله الجوهريُّ :  كغَُراب قُبَاذُ :  [قبذ]

َكثيُر البساتين ، نُِسب إِليه الُحَسْين بن رداع ، عن أَبي جعفر محّمد  ع بِبْلخَ :  (2)، بالضّم وكسر الذال المعجمة ، وُرِوَي بإِهمالها  قُبَاِذيَانُ و

ار بن عيسى الطَّبَّاع ، وعنه محّمد بن محّمد  يق البَزَّ  البَْلِخّي. (3)بن ِصّدِ

 .قُبَاذَ  ، عن الفَّراِء ، كأَنََّها ِمَن عهد َعتِيقةٌ َرِديئَةٌ :  ، بالضمّ  قُبَاِذيَّةٌ  ِحْنَطةٌ و

 .قَِذاذٌ و قَُذذٌ  ِريُش السَّْهِم ، ج:  بالّضم:  القُذَّةُ :  [قذذ]

 ِرْشتُه.:  أَقُذُّه قَذّاً  السَّْهمَ  قََذْذتُ و

 :  ، وأَنشد األَصمعيّ  ، بالَكْسرِ  قِذَّانٌ  ج ، قاله األَصمعيُّ ، قُذَّة كُصَرٍد وهو واِحٌد وليس بجْمع كالقَُذذِ  البُْرُغوُث ،:  القُذَّةو

ي  لـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح َر لـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ َذذٌ َأســـــــــــــــــــــــــــــح ك   قـــــــــــــــُ  َأســـــــــــــــــــــــــــــَ

ك      فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ ي مـــــــــــــــُ قـــــــــــــــِ رحفـــــــــــــــَ ىت  مـــــــــــــــِ ك  حـــــــــــــــَ  َأحـــــــــــــــُ

  
 : وقال آخر

اهُنايـَُؤرُِّقيِن   وبـَُعوُضها ِقذ 
 :  وقال آخر

يِن  ا أَر قــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ ذ انُ اَي أَبـ  الــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــِ

انُ     نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ ه الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ وحُم ال َ حلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ   فـــــــــــــــالـــــــــــــــنـ

  
 ، ويقال لهما األَْسَكتَاِن. قُذَّتَانِ  ، وهما َجانُِب الَحيَاءِ :  القُذَّةو

 السَّْهم. قَُذذِ  ُخِلقَتَا َعلَى ِمثَال:  َمْقذُوذتانِ  وله أُذُنَانِ :  الَمجازومن :  . وفي األَساسقُذَّتَانِ  وهما أُذُُن اإِلنساِن والفََرِس.:  القُذَّةو

 من الصْرِف ، قاله الليُث ، ونَصُّه في العَْينِ  . ممنوعاتٍ قُذَّاَن قُذَّانَ و ، قُذَّةَ قُذَّةَ  لَِعْبنَا َشعاِريرَ :  َكِلمةٌ يَقولها ِصبياُن العَرِب ، يَقولون:  القُذَّةُ و

إِاّل مّرة واحدة ،  قُذَّة ؛ ال تُْصَرُف انتهى ، فليس في نصه قُذَّةَ  لَِعْبنَا َشعاِريرَ :  َكلمةٌ تَقولُها ِصْبيَاُن األَْعَراِب ، يقولون:  ، بالضمّ  ذَّةُ القُ : 

ْل ذلك.  فتأَمَّ

قيَن. ذَّانَ قُ و نَْقَذانَ  ، وَذَهبوا َشعاِريرَ  قذَّانَ و ، قَذَّانَ  وَذَهبُوا َشعاِريرَ :  وفي اللسان  ، أَي ُمتَفّرِ

 ، وللسَّْهم ثاََلُث قَُذٍد ، وهي آَذانُه. القَُذذَ  َجعَْلُت عليه:  أَْقَذْذتُهو ، أَقُذُّه قَذًّا السَّْهمَ  قََذْذتُ  ، كاإِلْقذاذِ  بالسَّْهم ، القَُذذِ  إِْلَصاقُ :  القَذُّ و

يِش :  القَذُّ و يِش. قُذَّةِ  وكذلك كّل قَْطعٍ كنَْحوِ  التَّْسِويَةُ.و:  الَحْذِو ،و وتَْحِريفُه َعلى نَْحِو التَّْدِويرِ قَْطُع أَطراِف الّرِ  الّرِ

ْمُي بالَحَجِر وبكلِّ :  القَذُّ و  .أَقُذُّ قَذًّا به قََذْذتُ  ، َغِليظٍ  ءٍ شيْ  الرَّ

ْرُب على:  القَذُّ و  :  َزةَ ، أَي قَفَاه ، قال أَبو َوجْ  الَمقَذِّ  الضَّ

فح  ـــــــــــــُ ن ٌر فـــــــــــــيـــــــــــــه عـــــــــــــُ اَم ِإلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا َرجـــــــــــــُ  قـــــــــــــَ

فّ     ِن وكـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح ريَي ُه ِذرَاٌع َذاُت نـــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــــــَ

  

َها َ قـََفاَها والَكِتفح  فـََقذ   َباح
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َسْهٌم أَْفَوُق ، إِذا لم يكن :  ، ويقال (4)السْهُم الذي لم يَُرْش :  األَقَذُّ :  وفي التهذيب َسْهٌم ال ِريَش عليه. هو:  قيلو ، القَُذذُ  َسْهٌم عليه:  األَقَذُّ و

يُش ، كما يُقَال للَملسوع َسِليٌم ، القُذَّةَ  من الَمْقلُوب ألَنَّ  األَقَذُّ و له فُوٌق ، فهذا فيه وال َمْيٍل ،  الُمْستَِوي البَْريِ بال َزْيغٍ  هو:  األَقذّ :  قيلو الّرِ

 : ، قال الراجزُ  القُذِّ قَِذاذٌ  ، وجمع قُذٌّ  السَّْهُم حين يُْبَرى قَْبَل أَن يَُراَش ، والَجْمعُ  (5) [األَقَذَّ ]عن ابن األَعرابّي. وقال اللحيانيُّ 

نِ  ِقَذاذٍ منح يـَثحرِبِي اٍت   ُخشح
__________________ 

 فاُذوية.:  ( يف اللباب1)
 ويقا  هلا قواذاين أيضاً.:  اب( يف اللب2)
 البزاز.:  ( اللباب3)
 ( اللسان عن التهذيب ا ومل ترد العبارة يف التهذيب.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
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ً  أَقَذَّ  ت منهما أََصبْ »:  ، وهذا عن اللِّحيانّي ، ويقال َماٌل وال قَْومٌ  مالَه ٌء ، أَوَشيْ  أَي ماله« وال َمِريشٌ  أَقَذُّ  َمالَهُ »من أَمثالهم و « وال َمِريشا

ما أَصْبُت منه أَفَذَّ وال :  ٍء عن أَبي مالكأَي لم أَظفَْر ِمنه بَِخْيٍر ال قليٍل وال كثيٍر ، وروى ابن هانى : أَي لم أُِصْب منه شيئاً ، وقال الَمْيَدانِيُّ 

ً  أَقَذَّ  َما تََرَك هللا له ُشْفراً وال ُظْفراً وال»:  األَمثالَمِريشاً ، بالفاِء ، من الفَذِّ والفَْرِد ، وقد تقّدم. وفي مجمع   .«وال َمِريشا

يش. به قُذَّ  ما:  ، بالكسر الِمقَذُّ و ين هو ِمثْلو الّرِ ّكِ  ونحِوه ، نقله الصاغانيُّ ، كالِمقَذَّةِ. الّسِ

، وليس  الَمقَذَّْينِ  إِنه لَحَسنُ :  ، إِذا كان َهِجيَن ذلِك الَمْوِضع ، ويقال الَمقَذَّْينِ  لئيمُ إِنّه لَ :  ، يقال ما بَْيَن األُذنَْيِن ِمن َخْلفٍ :  كَمَردٍّ  ، الَمقَذُّ و

 واحٌد ، ولكنهم ثَنَّْوا على نَْحِو تَثنِيَتِهم َراَمتَْيِن وَصاَحتَْيِن. َمقَذٌّ  لإِلنساِن إِالَّ 

ِر الرأِْس  : الَمقَذُّ . و(1)القَُصاُص :  الَمقَذُّ و أَْصُل األُذِن ،:  الَمقَذُّ و ِر الرأِْس ، :  ، وقيل ُمْنتََهى َمْنبِِت الشَّعِر من ُمَؤخَّ هو َمَجزُّ الَجلَِم ِمن ُمَؤخَّ

أِْس في العُنِق ، وَحِقيقَةُ :  الَمقَذُّ :  وقيل:  القَفَا. وفي األَساس َمْقذوذُ  هو:  ويقال كون ُمْنتََهى َشعِر الَمْقَطع ، فإِّما أَن يَ :  الَمقَذِّ  َمْغِرُز الرَّ

 عند القَفا أَو ُمْنتََهى الرأَِس وهو الَمْغِرُز. (2) [الرأْس]

 نُِسَب إِليه الَخْمُر ، والصواُب أَنه بالدال الُمْهَملَة ، وقد تقدَّم. ع:  الَمقَذُّ و

ِة ، وَجمعه:  ، والُجَذاَذة ما قُِطَع من أَْطَراِف الذََّهب وغيِره:  ، بالضمّ  القَُذاَذةو :  والُجَذاَذاُت ، وقيل القَُذاَذاتُ  ما قُِطع من أَطراِف الِفضَّ

 ما قُِطع منه.:  ءٍ من كّل شي القَُذاَذة

َذ تَْقِذيذاً  كلُّ ما ُزيِّن فقد:  ، أَي ُمَزيَّن ، وقيل َمْقذُوذُهو الشَّعرِ  ُمقَذَّذُ  َرُجلٌ :  ، يقال كالَمْقذوذِ  الُمَزيَّن ،:  ، كُمعَظَّمٍ  الُمقَذَّذُ و  .قُذِّ

ُجلُ :  من الرجال الُمقَذَّذو ، مثُْل ذلك. َمْقذُوذٌ  َحَوالَيِ القَُصاِص ُكلِّه ، ورُجلٌ  الُمقَصَُّص الشَّعرِ :  الُمقَذَّذُ و ، وكذلك  الَخفيُف الَهْيئَةِ  الُمَزلَّمُ  الرَّ

َي  ٍء َحَسٌن منه، إِذا كان ثَْوبُه نَِظيفاً يُْشبِه بعُضه بَْعضاً ، كلُّ شي ُمقَذَّذٌ  ُمَزلََّمةٌ ، ورُجلٌ المرأَةُ إِذا لم تَُكْن بالطَِّويلَة ، وامرأَةٌ  وُكلُّ ما ُسّوِ

 .قُذَّ  فقد وأُْلِطفَ 

َرةُ :  بالَهاءِ  ، الُمقَذََّذةُ و  .كالَمْقذُوَذة كأَنََّها بُِريَْت بَْرياً ، األُذُن الُمَدوَّ

ِكيَّةِ  تَقَْذقَذَ :  قال غيرهو فيه ، َصِعدَ  إِذا في الَجبَِل. تَقَْذقَذَ :  األَعرابِيّ وعن ابِن   ، وتَقَْطقََط مثلُه. َوقََع فََهلَكَ  ، إِذا في الرَّ

ُجلُ  تَقَْذقَذَ و  في األَرض َوْحَده. َرِكَب رأَْسه:  الرَّ

ال يَلقاه أََحٌد إِالَّ :  ، وعبارةُ األَْزهِريّ  ُشَجاٌع يَْقتُُل َمْن َرآهُ  ، وذلك في الِقتَال ، أَي قَاذًّا ا والَشاذًّ :  وفي التهذيبِ  قَاذَّةً  ما يََدُع َشاذَّةً وال:  يقالو

 .(3)قَتَلَهُ 

ً  القُذَّانُ و ِمن الشَّْيِب. ، أَي َجانِبَيِ الرأِْس ، الفَْوَدْينِ  في البَياضُ :  بالضمّ  ، القُذَّانُ و  ، على التشبيِه. َحيِ الطائرِ في َجنَا البياضُ :  أَيضا

ِيِش ونَْحِوهِ  قَذِّ  ما َسقََط ِمن:  القَُذاَذاتُ و ً  الّرِ ما قُِطَع من أَطراِف الذَّهِب وغيِره ، فِذْكُره ثانياً تَطويٌل :  ، وال يَْخفَى أَن هذا َمْفُهوٌم ِمن قوله آنفا

 ُمِخلٌّ لقاعدتِه ، كما ال يَْخفَى.

 * ومما يستدرك عليه :

يُْضَرب :  صاِحبتها وتُْقَطع ، وقال ابُن األَثير (6) [قدر]على  (5)، يعني كما تُقَدَُّر ُكلُّ واِحَدةٍ منهن  «القُذَّةِ بالقُذَّةِ  آثاَرُهْم َحْذوَ  (4)تَتبعُوَن »

 مثالً للشيئَين يَستِوياِن وال يَتفاوتاِن.

قُوا.:  القَْومُ  تَقَذَّذَ و  تَفَرَّ

ق ، ويقالالمُ :  الِقذَّانُ و  القَفَا. لَمقذُوذُ  إِنه:  تَفّرِ

 ، إِذا كان يُْصِلح نَْفَسه َويقُوم عليها. َمقذوذٌ  رجلٌ :  وعن ابِن ُدَرْيدٍ 

__________________ 
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ر وقصـــاص الشـــع:  قوله القصـــاص هو بتثليث القاف والضـــم أعل  كما ذكره الشـــارح يف مادة قصـــص. قا  اجملد»:  ( هبامش املطبوعة املصـــرية1)
 .«حيث تنتهي نبتته من مقدمه أو مؤخره

 ( زايدة عن أساس البالغة.2)
 ( العبارة يف اللسان ا ومل ترد يف التهذيب.3)
 وبرواية أخر  يف النهاية..« .. أنتم ا يعين أمته ا أشبه األمم ببين إسرائير ا تتبعون:  ويف ا ديث أنه ص قا :  ( يف اللسان4)
 منهما.:  ( يف النهاية5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
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قيقة ، وقد ، في َمعانيها الِقْشَدةُ  ، بالكسر ، أَهمله الجوهريُّ ، وهي الِقْشَذةُ :  [قشذ] ْبَدة الرَّ َسْمناً ، أَي  اْقتََشْذنَا الَمذكورة في الدال ، وهي الزُّ

ً  فَاْقتََشْذتُ  َجَمْعنَاه ، وأَتَْيُت بني فاُلٍن فسأَْلتُهمْ  في  األَزهريّ  اإِلمام أَبي منصور عن أََكْلنَاَها ، كلُّ ذلك : اقتَشْذنا قِْشَذةً و شيئاً أي َجَمْعُت شيئا

أَن يكون ما َرَوى الليث عن أَبي الدُّقَْيِش في الِقْشَدةِ بالذاِل  أَرجو:  كتابه التهذيب ، نقالً عن الليِث ، عن أَبي الدُّقَيِش. قال األَزهريُّ 

إِن :  وقال الصاغانيُّ بعد أَن ذكر قوَل الليثِ  .(1)والَمحفوظ عن الثَّقات الِقْشَدة بدال ، ولعّل الذال فيها لغَةٌ لم نَْعِرفها :  َمضبوطاً ، قال

 َملَة ، ولم أَِجد في كتاب اللْيِث منه شيئاً.األَزهريَّ قد أَحالَه على الليث في الدال المهْ 

، كذا  يَمانِيَةٌ  ، لغة السََّماءُ  هو:  ، بفتح القاف والميم وكسر الذال ، أَهمله الجوهريُّ وصاحب اللساِن. وقال الصاغانيُّ  القَْشَمِذينُ :  [قشمذ]

 في التكملة.

كةً  القَلَذُ :  [قلذ]  ذلك قولهمو ٌء كالقَْمِل يَْعلَُق بِالبَْهِم ال يُفَاِرقه حتى يَْقتلَه ،َشيْ  ن ، وقال الصاغانّي هوأَهمله الجوهرّي وصاحب اللسا ، مَحرَّ

 ، إِذا كان بها ذلك ، كذا في التكملة. ، كفَِرَحةٍ  قَِلَذةٌ  بَْهَمةٌ : 

م. قلتكلُّ اسٍم َعلَى هذا :  ، قال الخليل ، وتُْفتَح الفاءُ  القُْنفُذُ  ؛ [قنفذ] :  الَوْزِن ثانِيِه نوٌن أَو همزةٌ فلك فيه فَْعلُل ، بالفتح والضّم ، يعِني لالَّ

، وهو َمْعروف ، هكذا نصُّ ِعبَاَرة المحكم ، فال ياُلم بكونه فَسََّر  الشَّْيَهمُ :  وكذلك القُْنفظ ، وهو غريب ، نقلَه النواوّي عن مشاِرِق عياٍض 

 ، واختلف في نونِه هل هي زائَدة أَو أَصليّة. ومال إِلى كّل منهما طائفةٌ وصّحح الثاني. وهي بِهاءٍ  يب ،المشهوَر المتََداوَل بالغَرِ 

 وهي بهاٍء. الفَأْر:  القُْنفذُ و

 هو َمِسيل العََرِق من َخْلِف أُذُنَيِ البعيِر.:  ، وفي المحكم ِذْفَرى البَِعيرِ :  القُْنفذو

ً  المْجتَِمع المْرتَِفع:  القُْنفذ:  عن أَبي َخْيَرةو ْملِ  شيئا ْملِ  قُْنفذ:  ، وقيل من الرَّ يَكون في الَجلَِد بين  القُْنفذ : َكثَْرة شَجِره. وقال أَبو حنيفة:  الرَّ

ْمِل.  القُّفِ والرَّ

ْملِ :  القُْنفذو  قُْنفذ َمَكاٌن يُْنبُِت نَْبتاً ُمْلتَفًّا ، ومنه:  القُْنفذو َجِره وإِْشَرافه ،َكثَْرة شَ :  القُْنفَذة:  ، وقال بعضهم كالقُْنفَذة الشََّجرة في َوسِط الرَّ

اجِ  ان ، اسم الدُّرَّ اج في الجيم ، ِلَمْوِضعٍ  كُرمَّ لبني تَِميٍم :  ، كذا في النُّسخ ، وفي التكملة ماَءةٌ لبنِي نَُمْيرٍ :  القُْنفذة يعني وبالهاءِ  وقد تَقدََّم الدُّرَّ

 واليمن ، وهي اآلن قَْريَةٌ عامرة على البحر ، والمشهور بإِهمال الدال ، وقد ذكرناها هناك. بين مّكة

، قاله ثعلب ،  أَْجبٌُل غيُر ِطواٍل ، أَو أَْحبُُل َرْمل ، أَو نَبٌَك في الطَِّريق:  القَنَافِذو ، نقله الصاغانيّ  القُْنفُذُ  َضَربَه كما يُْضَربُ :  بالعَصا تَقَْنفََذهو

 :  وأَنشد

اِء  َوعحســـــــــــــــــــــــــَ الن كـــــــــــَ ذِ  ـــــــــــََ افـــــــــــِ نـــــــــــَ ارابً  الـــــــــــقـــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــَ

مِ     َبجـــــــــــــِّ ِدِر املـــــــــــــتـــــــــــــَ خـــــــــــــح
ُ

املـــــــــــــ فـــــــــــــًا كـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ِه كـــــــــــــَ  بـــــــــــــِ

  
ال ويُق اقٌّ َوْعٌر ،أَي َموِضعاً ال يَسلكه أَحٌد ، أَْي َمن أَراَدهم ال يَِصل إِليهم ، كما ال يُوَصل إِلى األَسد في َمْوِضعه ، يَِصف أَنه طريٌق ش

امِ  ً  القُْنفذ ، أَي أَنه ال يَنَام ، كما أَنّ  لَْيلٍ  قُْنفذُ :  للنَّمَّ ما أَْبيَُض َشْطراً ، أَْسَوُد َظْهراً ، :  أَْنقَُد لَْيٍل ، ومن األَحاجي:  ال يَنام ، ويقال له أَيضا

 .القُْنفذ ، ويَبُول قَْطراً ، وهو (2)يَْمِشي قَِمْطراً 

 : * ومما يستدرك عليه

 تَقَبُُّضه.:  تَقَْنفُذُهوَ  ، القُْنفَذة ل للموضع الذي ُدوَن القََمْحُدَوةِ من الرأِْس يقا

ه (3) القُْنفُِذيّ  وَحسَّان بن الَجْعد  بن مالٍك بَْطٌن ، قاله ابُن األَثير. قُْنفُذ بن َحَراٍم من بني بَِلّيٍ بَْطٍن ، وكذلك قُْنفُذِ  َمنسوٌب إِلى َجّدِ

 َموضع بمصر:  القَنَافِذِ  وَظْهرُ 

 : [قهزذ]

 : * ومما يستدرك عليه

 .262، رَوى عنه ُمْسِلم ، تُوفَِّي سنة  قُْهَزاذَ  ، بالضّم ، جّد محّمد بن عبِد هللا بن قُْهَزاذُ 

 : [قوذ]
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 : * ومما يستدرك عليه

__________________ 
 مل تبلغنا.:  ( التهذيب1)
 جمتمعاً.( ميشي قمطراً أي 2)
 (.القنفذي: ) ( انظر اللباب3)
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 إِلى َجّده قََواذ ، كَسَحاٍب ، بَْغَداِديٌّ سكَن مصر ، رَوى عنه ابن يونس. القََواِذيّ  محّمد بن جعفر

اِر الفَْقعَِسيّ  هو:  ، كأَشراف ، أَهملَه الجوهرّي ، وقال األَصمعيّ  أَْقيَاذُ :  [قيذ]  :  وأَوله في قْوِل الَمرَّ

اِذ  َدارٌ  عـــــــــــــــــَ جَيح مـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح َد  َوابـ عـــــــــــــــــح  ِلســـــــــــــــــــــــــــــــُ

َذاذِ     ِش ُذو لـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح ُو الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح اَن حـــــــــــــــُ  أَزحمـــــــــــــــَ

  

َواِذ  ِن ا ـــــــــــــــــِ و عـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــُ دح َو  تـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ   ِإِذ الـــــــــــــــــنـ

نح     َد مــــــــــــــــِ هــــــــــــــــح ا والــــــــــــــــعــــــــــــــــَ َبهنــــــــــــــــ َ اذِ  كــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح   أَقـ
  

 (1) ُأس  َجرَاِميَز َعَل  ِوَجاذِ 

ِمير في أَنها راجٌع إِليها. ع ٍد الفَْقعَِسّي يَِصُف األَثافِيَّ ، فالضَّ  ، أَي موضع ، وسيأْتي في وجذ أَنه قَْوُل أَبي ُمَحمَّ

 (فصل الكاف)
 مع الذال املعجمة

 ّي.، كَصبُور ، من قرى َسَمْرقَْند ، منها سعيد بن رجب ، عن ُمَحّمد بن حمزة السََّمْرقَْندِ  َكبُوذ *:  [كبذ]

ْخَوة :  الَكذَّانُ  : ، وربما كانت نَِخَرةً ، والواحدة بهاء ، قاله اللَّيُث ، وفي المحكم ِحَجاَرة ِرْخَوةٌ كالَمَدرِ :  ، كَكتَّانٍ  الَكذَّانُ :  [كذذ] الِحَجاَرة الّرِ

:  الَكذَّانُ :  فَْعاَلن ، والنوُن زائدةٌ ، وقال أَبو َعمرو هي:  النَِّخَرة ، وقد قيل هي فَعَّاٌل ، والنون أَصِليَّة وإِن قَلَّ ذلك في االسم ، وقيل

 وهذا يَنقُض ما قال الليُث في:  من األَْرِض ، قال الصاَغانيُّ  َكذَّانٍ  ، أَي في َصاُروا فِيَها:  أََكذُّوا إِْكَذاذاً و الِحَجاَرة التي ليسْت بُِصْلبٍَة ،

ياحَ  الَكذَّان  :  أَنَّه فَعّال ، إِذ لو كان كذا لكان الِفْعُل منه أَْكَذَن بالنون ، قال الُكَمْيت يصف الّرِ

رَامـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــَ انِ تـ ذ  كـــــــــــــــَ ا  بـــــــــــــــِ رحِوهـــــــــــــــَ اِم ومـــــــــــــــَ  اإِلكـــــــــــــــَ

رِ     ارِِم اِبخَلشــــــــــــــــــــــــــــح َداِن اأَلصــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــح َي ُول رَامــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  تـ

  
 ، عن ابن األَعرابّي. الُحْمَرةُ الشَِّديدةُ :  الَكْذَكَذةُ و

 وَصلَُب ، ويوجد في بعض النُّسخ بالَحاء والسين المهملتين واألُولَى الصواب. َخُشنَ :  ُء َكذًّاالشيْ  َكذَّ و

 (2)، وقد َسبقَْت لُغَاتُه وأَنََّها كلََّها غيُر عربيٍّة ، وقد نسب إِلى بَْيِعه  الكاَغدُ  هو لغَة في:  ، أَهمله الجوَهِرّي ، وقال الصاغانيّ  الَكاَغذُ :  [كغذ]

 .(3)، وأَبو الفضل َمْنصوُر بن نصر بن عبد الرحيم السََّمْرقَْندّي الكاَغِدّي  الَكاَغِذيّ  ، أَبو تَْوبَةَ سعيُد بُن هاشٍم السََّمْرقَْنِديّ 

 :  ، وحكاه ابن ِجنّي أَيضاً ، وأَنشد تَابُوُت التَّْوَراةِ  هو:  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابيّ  ، بالكسر الِكْلَواذُ :  [كلذ]

اِذي  ــــــــــــــــِج الشــــــــــــــــــــــــــــــ  ي ــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــل  كــــــــــــــــَبن  آَذاَن ال

ارِيـــــــــــــَ  عـــــــــــــلـــــــــــــ      هـــــــــــــَ ُر مـــــــــــــَ ـــــــــــــح َواذِ َديـ لـــــــــــــح (4)الـــــــــــــكـــــــــــــِ
 

  
ة أَْسفََل :  ، َذكَره ثَْعلٌَب في الَمْقُصور والممدود وقد تَُمدُّ  والقَْصِر ، عن الرشاطيّ  ، بالفتح َكْلَواَذىو ، عن الصاغانّي ، الدَّاِهيَة:  ِكْلَواذٍ  أُمُّ و

بَيّان ، ُولد ، منها أَبو محمد َحيَّوس بن ِرْزق هللا بن  (5) َكْلَواَذانِيّ  وهي داُر مملكِة الفُْرس بالِعَراق ، والنِّْسبَة إِليها:  ، قال الَمْسعوديّ  بَْغَدادَ 

فقيهٌ َحْنبَليٌّ ، عن أَبي  الَكْلَوَذانِيّ  ، وأَبو الخّطاب محفوظ بن أَحمد 282بمصر ، ثِقَةٌ ، عن عبد هللا بن صالح كاتِب اللَّْيِث ، توفَِّي سنة 

 .(6) 510محّمٍد الجوهرّي وأَبي طالٍب العشاِرّي توفَِّي سنة 

.:  َهْمداَن ، كما في التكملة. وفي التهذيب أَْرض:  ، بالفتح َكْلَواذُ و  َمْوِضٌع ، وهو بِنَاٌء أَعجميٌّ

َمحلّةٌ بِبَُخاَرا ، منها اإِلمام أَبو نصر أَحمد بن محّمد بن الحسين الحافظ ، رَوى عنه الحاِكم والُمستَغِفرّي ، وقد ذُِكر :  َكاَلبَاذُ و *:  [كلبذ]

 في الدال أَيضاً.

 غليُظه ، كذا في َجْهٌم َضْخُم الَوْجهِ  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن دريد ، أَي ، بالّضمّ  نَابِذٌ كُ  َرُجلٌ :  [كنبذ]

__________________ 
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ذ وهو نقرة يف اجلبر :  ( ا واذ1)  (.عن التكملة)البعد ؛ والوجاذ مجض َوجح
 وهو ال يعمر ببالد الشر  إال بسمرقند.:  ( قا  يف اللباب2)
 سب الكاغذ املنصوري املشهور ببالد خراسان.( وإليه ين3)
 :  ( الشطران يف معجم البلدان4)

 كـــــــــــــــــبن أصــــــــــــــــــــــــــــــوات الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرت الشــــــــــــــــــــــــــــــادي 

 زيــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــٍ  عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــواذ   

  

 : ويف اللسان

 كبن آ ر السبيج الشاذي
 وينسب إليها كلوذاين وكلواذاين وكلواذي.:  ( ويف اللباب5)
 .515سنة :  البلدان( األصر واللباب ا ويف معجم 6)
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هٌ   وهذا لي  يف التهذيب. قَِبيحٌ  ُكَناِبذٌ   التهذيب. َووجح
 : * ومما يستدرك عليه

محّمد بن عبد الرحمن النّيسابوري األَديب الفاضل ، َصُدوٌق ، رَوى عنه  (2)قرية بباب نَْيَسابُور ، منها أَبو سعد :  (1) َكْنَجُروذ:  [كنجرذ]

 .453، تُوفَّي سنة  (3)ّي البَْيَهِقّي والفََراو

 : * ومما يستدرُك عليه

الَكَرِجّي سمع ببغداَد أَبا َطالٍب  ُكوِشيذ ، بالضم ، وهو َجّد أَبي الخّطاب محّمد بن ِهبِة هللا بِن محّمد بن منصور بن ُكوشيذ:  [كوشذ]

 ُكوِشيذَ  في الذيل ، وَجّد أَبي بكٍر عبد العزيز بن عمران بناليوسفّي ، وبنيسابوَر أَبا عبد هللا الفََراِوّي وغيَرهما ، ترجمه النبدارّي 

 ُكوِشيذَ  ه بناألَصبهانّي ، َرَحَل إِلى العراق والشاِم ومصَر ، وَكتََب وَرَوى وَصنَّف ، عن ُعمر بن يَحيَى اآلُمِلّي وغيِره. وقاسم بن َمْندَ 

 األَصبهانيُّ ُمَحّدث.

ِرِهَماما َحْوَل :  الَكاَذةُ :  [كوذ] هو من الفَِخَذْيِن َمْوِضُع الَكّيِ من َجاَعِرةَ الِحَمار ، يكون :  وقيل الَحيَاِء ِمْن ظاِهِر الفَِخَذْيِن ، أَو لَْحُم ُمَؤخَّ

َمْوِضع الَكّيِ ِمن  (4) [يف]ِمن فَِخَذيِ الِحَماِر في أَعالهما ، وهما  الكاَذتَانِ :  . وفي التهذيبَكاذٌ و كاَذاتٌ  ذلك من اإِلنسان وغيِره ، والَجْمعُ 

صمعيّ  ، وقال  َكاَذةٌ  لَْحَمتَا الفَِخِذ ِمن باِطنِهما ، والواِحَدة:  الكاَذتانِ :  َجاِعَرتَيِ الِحَمار لَْحَمتَاِن هناك ُمْكتَِنَزتاِن بَين الفَِخذ والَوِرِك. وقال االَّ

بَلَةُ :  أَبو الهيثم  : لَْحُم ظاِهِر الفَِخذ ، وأَنشد : ةُ الَكاذَ و لَْحُم باِطِن الفَِخذ ،:  الرَّ

َمَشتح وانـحتَـَهزحَن  َتكح ِ فاسح  (5)َمَعا  الَكاَذَتاح
ما نَتَأَ ِمن اللْحِم في أَعاِلي الفَِخِذ ، قال الُكَمْيت :  الَكاَذتانِ :  وهذا القوُل هو الصواب ، وفي الصحاح:  هما أَْسفَل من الَجاِعَرتَْيِن ، قال:  قال

ً يَصف ثوراً و  :  ِكالبا

تح  ا َدنـــــــــــَ مـــــــــــ  ِ فـــــــــــلـــــــــــَ اح اَذتـــــــــــَ كـــــــــــَ لـــــــــــح تح  لـــــــــــِ َرجـــــــــــَ  وَأحـــــــــــح

ا     اَلِبســـــــــــــــــــــَ اِء حــــــُ قـــــــَ َد الــــــلــــــِّ نـــــــح َبســـــــــــــــــــــًا عــــــِ لــــــح ِه حــــــَ (6)بـــــــِ
 

  
 (8) َزْرقََوْيهِ ابن  (7)أبي الحسين  َشْيخُ  ، ثِقَةٌ ، الكاِذيّ  بن إِبراهيم محّمد أَحمد بن إِسحاُق بن أَبو الحسين ة ببْغَداَد ، منها:  بال المٍ  ، َكاَذةُ و

. (9)وأَبي الحسن   بن بشران ، رَوى عن محّمد بن يوسف بن الطَّبَّاع ، وأَبي العبَّاس الكدْيِميَّ

ْخُم السَِّمينُ :  الَكْوَذانُ و الكاَذانُ و  ْبع.من الرجال ، نقله الصاَغانّي ، ومنه أُِخَذ الفََرُس الَكْوَدن ، بالدال الُمْهَملَة ، للبَِليِد الطَّ  الضَّ

ذٌ  أَي اإِلزارُ  وهو إِذا اشتََمل به. الَكاَذةَ  بُلُوُغ اإِلزارِ :  التَّكِويذُ و ذ ، كُمعَظَّم ، أَي ُمَكوَّ  اسُم ذلك اإِلزار ، كما َضبطه الصاغانيُّ وَشْملَةٌ  الُمَكوَّ

َذة َذة َربُوضاً ، وِصيَصةً َسلُوكاً ، وَشْملَةً  (10)أَتَمنَّى ُحلَّة :  إِذا ائتََزر ، قال أَعرابيٌّ  الكاَذتَْين تَْبلُغ:  ُمَكوَّ  .ُمَكوَّ

َكبِ :  التَكِويذو  ، ُمَحركة ، أَي الفَْرج وال يُْدِخله ، نقله الصاعانّي. َطْعُن الناِكحِ في َجوانِِب الرَّ

ْرُب بالعَصا في الدبُرِ :  التَّكِويذو  في االْسِت.:  ، بين الفَِخذ والَوِرك ، وفي التكملة الضَّ

يح َشَجرٌ  هو:  قيل:  قال ابُن األَثير الَكاِذيُّ  «بالَكاِذيّ  أَنَّه ادََّهن»:  ي الحديثفو ونَباتُه :  ، قال أَبو حنيفةَ  له َوْرٌد يَُطيَُّب به الدُّْهنُ  َطيُِّب الّرِ

 ، وأَلفه واٌو. (11)ًء من ِحْليَتَِها ببالد ُعَماَن ، وهو نَخلَةٌ في ُكّلِ شيْ 

__________________ 
 جنزروذ. ( األصر ومعجم البلدان واللباب ا ويف اللباب : وتعرب فيقا  هلا :1)
 ( يف اللباب : أبو سعيد.2)
 ( وهو أبو عبد    مد بن الفضر الفراوي.3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)



4720 

 

 ( يف التهذيب :5)
 فاستكمشت وانتهزت ا اذتا معا

  ا أسفر اجلاعرتا.:  وقا 

  م ابطن الفخذ.:  وا اذ:  شاهداً عل  قولهوجاء فيه 

ملا دنت الكالب من الثور أجلبته إىل الرجوع للطعن والضــــــــمري يف دنت  قوله وأحرجت اب اء من ا رج يقو  :»( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 6)
يها ا وا الب  الشـــجاع وكذلك ا لب  كذا يعود عل  الكالب واهلاء يف قوله أحرجت به ضـــمري الثور أي أحرجته للكالب إىل أن رجض فطعن ف

 «.يف اللسان
 أيب ا سن.:  ( يف اللباب7)
 رزقويه.:  ويف اللباب« ابن قويه»( عن القاموس ا وابألصر 8)
 .«أبو ا سا:  ( يف اللباب ومعجم البلدان9)
 .«جلة»( عن اللسان ا وابألصر 10)
 .«ء من صفتها ا إال أن الكاذي أقصر منها ا كما يف ابن البيطاريف كر شيأي الكاذي مثر النخلة . ..»:  ( هبامش اللسان11)
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 فصل الالم
 مع الذال املعجمة

، وسمعناه من  اللَّبِيِذيّ  كذا َكتَبَه لنا أَبو عبد هللا:  قرية واسعة بتُونس ، قال اإِلمام الضابط أَبو القاسم التُِّجيبّي ، في ِرحلته:  لَبِيَذةُ :  [لبذ]

التُّونسي المذكور في ِرْحلَتَي التُِّجيبّي والعَْبَدِرّي ، كما نبه عليه السوداني في  اللَّبِيِذيّ  ومنها أَبو القاسم : غيره بالدال مهملة ، قال شيخنا

من فقهاِء القَْيَرَوان  اللَّبِيِذيّ  لَحضَرِميّ وأَبو القاسم هذا هو عبد الرحمن بن محّمد بن عبد الرحمن ا:  كفاية المحتاج وأَغفلَه المصنِّف. قْلت

 بالَمْغِرب ، َحّدث ، ومات قريباً من سنة ثالثين وأَربعمائة ، وقد أَهمَل السمعانيُّ والرشاطيُّ َدالَها.

 أَكلَهُ.:  لَْجذاً  الطَّعَامَ  لََجذَ  األَْكل:  الَّلْجذُ :  [لجذ]

ْعيِ. اللَّْجذُ و ُل الرَّ إِذا لم يُْمِكْنها أَن  بِأَْطَراِف أَْلِسنَتَِها هو أَن تَأُْكلَه:  أََكْلته ، وقيل:  الماِشيَةُ الَكأَلَ  لََجَذت:  ، يقال أَكُل الماِشيَِة الَكأَلَ  : اللَّْجذُ و أَوَّ

نُّ ِلِقصَرِه فَلَسَّتْهُ اإِلبُل ،  َمْلُجوذ تَأْخذه بأَْسنَانَِها. ونَْبتٌ  الَكأَلَ ، وقال األَصمعيُّ  (1) لُِجذَ :  ويقال للماشية إِذا أَكلت الَكألَ ، إِذا لم يتََمكَّْن منه الّسِ

 مثل لَسَّه. لََجَذه ،

 أََخَذ أَْخذاً يَسيراً.:  لََجَذ لَْجذاً  ، وقد األَْخذُ اليَِسيرُ :  اللَّْجذُ و

ةً :  اللَّْجذُ و  َسأَلَه وأَْعَطاه ، ثم َسأَل فأَْكثََر.:  لََجَذهُ لَْجذاً :  ، وقال األَصمعيُّ  أَْن يُْكثَِر ِمن السَُّؤاِل بَْعَد أَْن يُْعَطي َمرَّ

، إِذا  لَْجذاً  ، بالضمّ  يَْلُجذُ  فاُلنٌ  لََجَذني:  ، وفي الصحاح لََجَذنِي يَْلُجذُني لَْجذاً  : إِذا سأَلََك الرُجُل فأَْعَطْيتَه ، ثم َسأَلََك قُْلتَ :  وقال أَبو زيد

 ثم َسأَلَك فَأَْكثََر.أَْعطْيته 

نِي عليه. لََجَذني:  يقال التَّْحِضيضُ :  اللَّْجذُ و  على كذا ، أَي َحضَّ

ك:  اللَّْجذُ و يِن ، ، أَي جاَء من البَاب فِْعُل الُكّلِ كنََصَر وفَِرحَ  ، إِذا َولََغ في اإِلناءِ  لَِجذَ و الكْلبُ  لَجذَ  : في األَخير ، قال أَبو عمر اللَّْحُس ، ويَُحرَّ

 :  وأَْطَراِف أَْلِسنَتَِها ، قال عمرو بن ُحَمْيل (2) تَأُْخذُ البَْقَل بُِمقَدَِّم فِيَها ، بالكسر ، ِمْلَجاذٌ  وَدابَّةٌ  األُولَى عن الصاغانّي في معنَى لََحس.

اِذي و  قــــــــــــــــــــَ
َ

ِر املــــــــــــــــــــ ر  َذبٍّ َأكــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــُ

اِس الـــــــــــنـــــــــــَد      لحســـــــــــــــــــــــــَ َ  مـــــــــــِ يـــــــــــَ اذِ َأعـــــــــــح جـــــــــــَ لـــــــــــح  مـــــــــــِ

  
 : يستدرك عليه* ومما 

 وليس بثبٍت. (3)بالكسر الِغَراُء  اللَِّجاذُ 

ا كانت ال تَْحُصل إِاّل لصحيحِ الِمَزاجِ ساِلمةً من األَوجاع فسَّرها بقوله:  اللَّذَّةُ :  [لذذ]  ، ج (4) ِضدُّ األَلَمِ :  الشَّْهَوة أَو قَِريبة منها ، وكأَنها لمَّ

ح به الجوَهِريُّ وأَرباُب األَفعال ، وإِن تََوقََّف فيه بعُضهم  لََذاَذةً و لَذًّا دَّى وال يتعَدَّى ،، يَتعَ  به لَذَّ و لَذَّهُ  .لَذَّاتٌ  ، وهو من باب فَِرَح ، كما صرَّ

َء ، لشيا لَِذْذتُ  : نظراً إِلى اصطالحه ، فإِن مقتضاه أَن يكون المضارُع منهما على يَْفعُل ، بالضّم ، كَكتََب ، وليس كذلك ، وفي المحكم

،  أَلَذُّه ءَ الشي لَِذْذتُ و بمعنًى واِحٍد ، تَلَذَّذَ و بِه اْلتَذَّ و ، لَِذيذاً  ، أَو َعدَّه لَِذيذاً  وَجَده:  اْستَلَذَّهو ، بِهِ  التَذَّ و ، اْلتَذَّه اْلتَِذاذاً و ، لََذاَذةً و ، لََذاذاً  بالكسر ،

بَْيُر يَُرقَّص عبَد هللا ويقول:  سواٌء ، وفي الحديث لَِذْذتُهو لََذاَذةً  به أَلَذُّ  ِء ، وأَنابذلك الشيْ  لَِذْذتُ  ، وكذلك استَْلَذْذته إِذا  :  كان الزُّ

يــــــــــــــــــِ   تــــــــــــــــــِ نح آِ  َأيب عــــــــــــــــــَ ُ  مــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــَ  أَبـــــــــــــــــــح

دِّيــــــــــــــــــِ      ِد الصــــــــــــــــــــــــــــــــِّ نح َولــــــــــــــــــَ اَرٌ  مــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

  

هُ   رِيِقي أََلذ  َكَما   أََلذ 

 : قال ُرؤبة ذاً لَِذي َصارَ :  يَلَذُّ  هو لَذَّ و

ُبحدِعِ  َلذ تح 
 َأَحاِديُث الَغِويِّ امل

 بها. اْستُِلذَّ  أَي

 :  ، وأَنشد النَّْومُ :  اللَّذُّ :  عن ابِن األَعرابِيّ و
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ه  تــــــــــــُ رَكــــــــــــح ِديِّ تـــــــــــــَ رحخــــــــــــَ ِم الصــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــح طــــــــــــَ ذٍّ كــــــــــــَ  ولــــــــــــَ

َدَ ِن     ِة ا ــــــــــَ يــــــــــَ نح َخشــــــــــــــــــــــــح َدا مــــــــــِ (5)أِبَرحِض الــــــــــعــــــــــِ
 

  
__________________ 

 جلَََذِت الكأَل.:  ( هذا ضبرت الصحاح ا ويف اللسان1)
 .«الِغراُء ؛ وقد استدركه الشارح بعد:  فيها ا وككتاب:  بنسخة املو املطبوع بعد قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
 السابقة.( انظر ا اشية 3)
.:  ( يف القاموس4)  نَِقيُ  اأَلَملَِ
 : البيت للراعي وعجزه:  ( قا  ابن بري5)
 . دفعته..

 والعا عاشقه القومعشية مخ  
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:  ، وقيل لَِذيَذة أَي (1) (َلذَّة  ِللّشارِِبنيَ ِمْن ََخْر  ):  ، قال هللا عّز وَجلّ  كاللَّذَّةِ  يَجِريَاِن َمْجًرى واحداً في النّْعت ، اللَّذُّ و هو الَخْمرُ :  اللَِّذيذُ و

 .ِلَذاذٍ  من أَْشِربَة لَِذيذٌ و ، ِلَذاذٍ و لُذٍّ  ِمن أَْشِربَةٍ  لَذٌّ  ، بالكسر ، َشَرابٌ  ِلَذاذٌ و ، بالضم ، لُذٌّ  ج ، لَِذيَذةٌ  : لَذَّةٌ  . وَكأْسٌ لَذَّةٍ  ذات

يَ  لَْذلَذَ  َعَمِله ، وقدالسَِّريُع الَخِفيُف في :  اللَّْذاَلذُ و ئْبُ  ، وبه ُسّمِ ، بال الٍم َكأَْوٍس ونَْهَشٍل ، فكان يَنبَِغي  لَْذاَلذٌ  ، لُسْرعته ، هكذا ُحِكيَ  لَْذاَلذاً  الذِّ

ئُْب ، قال َعْمُرو بن ُحَمْيل:  للمصنِّف أَن يقول  :  وبال الم الذِّ

اَلِذ  ذح حـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ اِ  الضـــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــ  رِّ عـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ  لـــــــــــــــِ

وحِن الـــــــــــــــــرت َ     اذِ لـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ ِد الشـــــــــــــــــــــــــــــــِّ قـــــــــــــــــَ  اِب َأعـــــــــــــــــح

  
 الذي يَْلِوي َذنَبَه كأَنَّه ُمْنعَِقٌد.:  أَراَد بِعَيَّاِل الضَُّحى ِذئْباً يَتَعَيَُّل في ِعْطفَْيِة ، أَي يَتَثَنَّى ، واألَْعقَد

بير في كتاب العَِقيق ، وأَنشد ِلعُْرَوة بن أَُذْينَةَ  ع قُْرَب الَمِدينَةِ :  ُمْلتَذٍّ  َرْوَضةُ و فة ، على ساكنها أَفضُل الصالةِ والسالم ، ذَكره الزُّ  :  الُمَشرَّ

ُة  َروحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ذٍّ فـ تـــــــــــَ لـــــــــــح ريٍَة  مـــــــــــُ نـــــــــــِ ا مـــــــــــُ بـــــــــــَ ـــــــــــح نـ جـــــــــــَ  فـــــــــــَ

ه    ــــــــُ ل ــــــــِ ن  َواب ــــــــهــــــــِ ي ــــــــِ اَج ف ــــــــِ  انحســــــــــــــــــــــَ ي قــــــــِ ــــــــعــــــــَ َواِدي ال ــــــــَ  فـ

  
 كذا في المعجم.

ّيٍ في الحواشي ،و ، نقله الصاغانّي. لَذَّتَُهمْ  ذُونَ يَأْخُ  الذينَ :  األَِلذَّةُ و ُهنا َوَهٌم ، وإِنما  بسكون الذال ، (2) اللَّذ ِذْكُر الَجْوَهِرّيِ  قال ابُن بَّرِ

:  وعبارةُ الجوهريّ وقد ذكره في ذلك الموضع ، وإِنما َغلُطه في َجْعِله في هذا الموِضع كونُه بغير ياٍء ، :  ، قال الُمْعتَلّ  ِمن لذا موِضعُه

:  ، قال شيخنا اللَّذُونَ  وربما قالوا في الجمع الِذين ، بحذف النوِن ، والجمع اللََّذا ، بكسر الذال وتسكينِها لُغَةٌ في الذي ، والتثنيةُ  اللَّذْ و اللَّذِ و

 يُْغنِي عن ِذْكِر ُكّلِ كلمٍة في بابِها ، ألَنه ُموِهٌم كما تَوهََّمه وهذا ، أَي ِذْكُر اللغِة في موضعٍ غيِر بابِها من باب َجْمعِ النظائِر واألَشباِه ، فال

 الُمَصنِّف.

 : * ومما يستدرك عليه

 م الدَّابَّةَ فَْليَْحِمْلَها َعلَىإَِذا َرِكَب أَحُدك»:  ، أَي ُمْشتًَهى ، وفي الحديث لَِذيذٌ  فهو يَلَذُّ لََذاَذةً  ءُ الشي لَذَّ  ِمن اللَّذَّةِ  ، وهو َمْوِضعُ  َملَذٍّ  َجْمعُ  الَماَلذُّ 

َها  أَي ِليُْجِرَها في السُُّهولَة ال في الُحُزونَِة. «َماَلذِّ

ي ، وقد جاَء في َحديث عائشةَ رضي هللاُ عنها ، أَنها َذكرِت  (3)، قُِلبَْت  اللَّذَّةِ  ، فَْعلَى من اللَّْذَوىو ي والتَّلَّظِ ْنيَا إِحَدى الذاليِن ياًء ، كالتَّقَّضِ الدُّ

 .لَذَّتُها ، أَي «قد َمَضى لَْذَواَها ، َوبَِقَي بَْلَواَها»:  فَقَالت

 األَكُل والشُّْرُب بِنَْعَمٍة وِكفَايٍَة. (4)واللَّذوني  اللَِّذيذو اللََّذاَذاةو اللَّذَّةو

 :  (5)، أَنشد ابُن األَعرابّيِ ألَبي َسْعنَةَ  ُمْلتَذٌّ :  لَذٌّ  ورجل

زحِم  ـــــــــــــــُر ا ـــــــــــــــَ ي رَاَح َأصـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ افـ ذن ـــــــــــــــَ َرز أً  ل  مـــــــــــــــُ

ــــــــــــــاً و     َع رتح ــــــــــــــر اِح مــــــــــــــُ َن ال وًءا مــــــــــــــِ لــــــــــــــُ َر ممــــــــــــــَح  اَبكــــــــــــــَ

  
 ، أَي قُِرَن بَْعُضه إِلى بَْعٍض. «لُذَّ لَذًّا لَُصبَّ عليُكم العََذاُب َصبًّا ثم»:  وفي الحديث

 .لَذٌّ  من َعْيٍش ، وله َعْيشٌ  لَذٍّ  وهو في

 َطيُِّب الَحديِث.:  لَذٌّ  ورُجلٌ 

 .أَلَذُّ و وذا أَْطيَبُ 

ا ذُنِيو يَلَذُّنِي وَذا ِممَّ  .يُلَذِّ

ُجُل امرأَتَه اَلذَّ و . تاََلذَّاو ، ِلَذاذاً و ُماَلذَّةً  الرَّ  ِعْنَد التََّماّسِ

 ال إِبداٌل. لََمَج ، لُغَةٌ فيه وهو بمعنى (6)، أَهمله الجوهريُّ والجماعة  لََمذَ :  [لمذ]
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 لجأَ إِليه وعاَذ به.:  ِليَاذاً : و (7) ِلُواذاً و يَلُوذُ لَْوذاً  ، اَلَذ به الُماَلَوَذةِ و اللِّياذِ و ُمثَلثَةً ، كاللَُّواذِ  االْستِتَاُر واالْحتَِصاُن به ،:  ءِ بالشي اللَّْوذُ :  [لوذ]

__________________ 
 :  ا الروي ومنهاأبيات عل  هذ 186ويف ديوان الراعي ص ـ 
ـــــــــــــــه و  ـــــــــــــــذٍّ كصــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــــــــرخـــــــــــــــدي طـــــــــــــــرحـــــــــــــــت  ل

 عشـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــة مخـــــــــــ  الـــــــــــقـــــــــــوم والـــــــــــعـــــــــــا عـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــه   

  

 .15( سورة  مد اآية 1)
 الذي.:  ( عل  هامش القاموس من نسخة أخر 2)
 .«قوله قلبت اخل هكذا عبارة النهاية واللسان و مله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية3)
واللذو  مضــــــــبوطاً بفتح الالم وســــــــكون الذا  وفتح الواو ا :  قوله اللذوين هكذا ابلنســــــــخ والذي يف اللســــــــان»:  ( هبامش املطبوعة املصــــــــرية4)

َو .:  ويف التهذيب« فليحرر  الل ذح
 البن سعنة.:  ( يف اللسان5)
 ( ورد يف اللسان.6)
 وِلواذاً وَلوذاً وُلواذاً.:  ( يف اللسان7)
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 استَتََر.:  اذاً ِليَ و ِلَواذاً وَ  الَوَذ ُماَلَوَذةً و

 اْحتََصْنُت.:  ِلَواذا به لُْذت:  وقاَل ثَْعلَبٌ 

 .(1) (يَ َتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلواذاً ):  ، أَي الَذ بَْعُضُهم ببْعٍض ، ومنه قولُه تعالى ِلَواذاً و ُماَلَوَذةً  القَْومُ  اَلَوذَ و

كُ  يَلُوذُ »:  اَلَذ به ، إِذا اْلتََجأَ إِليه واْنَضمَّ واستغَاَث. وفي الحديث،  «أَلُوذُ  اللُهمَّ بَِك أَُعوذُ ، وبك»:  في حديث الدُّعاءو أَي يُْستَتُر «. به الُهالَّ

اماً ، كما تقول قُْمت إِليه قِيَ  ِليَاَذا به لُْذت لقْلتَ  ِللُْذتُ  ، ولو كان َمْصَدراً  اَلَوْذتُ  ألَنه َمصَدرُ  ِلواذاً :  ، وإِنما قال تعالى (2)به ويُْحتََمى 

 .ِلَواذاً  وأَنَا أَْرِميُكْم بَِطْرفِي وأَنتم تَتََسلَّلُونَ :  وقَاَوْمتُك قَِواماً َطِويالً. وفي ُخْطبَة الَحّجاج

اح في بَقِر الَوْحِش  (3)و[ ]أَي ُمْستَْخِفيَن  ِرمَّ  :  ُمْستَتِِريَن بعُضكم ببعٍض. وقال الّطِ

اَلِوذحن َبن  أَُوارَُه  يـــــــــــــــــــــُ رٍّ كـــــــــــــــــــــَ نح حـــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــِ

ُدوعُ     َو جــــــــــــَ بِّ وهــــــــــــح اَي الضــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــُب ِدمــــــــــــَ ِذي ــــــــــــُ  ي

  
 أَي تَْلَجأُ إِلى ُكنُِسها.

الداُر بالطِريق ، إِذا  أاََلَذتِ و بالداِر ، إِذا أُحاط بَها. ُمِليذٌ  ، والطِريق أاَلَذ إِالَذةً و الطريُق بالدارِ  الذَ :  ، يقال كاإِلاَلَذةِ  اإِلحاَطةُ ،:  اللَّْوذُ و

 َكذا ، أَي بناحية كذا. بِلَْوذِ  هو:  ويقال أَْلَواذٌ  ُمْنعََطُف الَواِدي ، ج:  اللَّْوذُ و وما يُِطيُف به. (4)وِحْضنُه  جانُِب الَجبَلِ :  ْوذاللَّ و أَحاَطْت به ،

ُ :  الَماَلذُ و ، بِالكسر  كالِمْلَوَذةِ  والِحْصُن ، الَمْلجأ
 اْمتَنَع.:  أاََلذَ و ، اَلَوذَ و به ، الذَ و ، (5)

ومثله في كتاب ابن السيد في  (يَ َتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلواذاً ):  ُمَحّركةً ، وبا فسَّر بعٌض قوله تَعَالى كاللََّواَذانِيَّةِ  الُمَراَوَغةُ ،:  اللَِّواذُ و الُماَلَوَذةُ و

 َراَغ عنك وَحاَد.:  فاَُلنٌ  اَلَوذَ :  الفرق ، فإِنه قال

اج اآليةَ ، أَي يَُخاِلفون ِخاَلفاً ، قال الِخاَلفُ :  اللَِّواذُ و الُماَلَوَذةو جَّ فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُُياِلُفوَن ):  عزوجلودليل ذلك قوله :  ، وبه فَسَّر الزَّ
 :  ، بالفَتح ، قال ُعمرو بن ُحَمْيل كالتَّْلَواذِ  بَْعُضهم بِبَْعٍض ، ، أَي يَْستَتر يَلُوذَ  أَن:  اللَِّواذُ و الُماَلَوَذةُ و .(6) (َعْن َأْمرِهِ 

اِذ  ذ  اذًا ِإىَل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ذ  رِيــــــــــــــــــــــُغ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  يــــــــــــــــــــــُ

ِم     َن الـــــــــــــــــــر اَبِب َدائـــــــــــــــــــِ َواذِ مـــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ 

  
 وبه فسَّر بعُضهم اآلية ، كما تقّدم ذلك قريباً.

 :  اسم أَْرٍض ، وقال الراعي:  لَْوَذانُ و

هـــــــــــا الـــــــــــر اعـــــــــــِ  ثـــــــــــَ بــــــــــــ  لـــــــــــَ اَل َواَل فــــــــــــَ يـــــــــــاًل كـــــــــــَ لـــــــــــِ  ي قـــــــــــَ

وحَذانَ     لــــــــــَ ِر  بــــــــــِ رَاكــــــــــِ تح اِبلــــــــــكــــــــــَ لــــــــــَ لــــــــــ  ا حــــــــــَ (7)َأوح مــــــــــَ
 

  
 :  وأَنشد ع:  لَْوَذان:  وقال ثَعلبٌ 

 َ اح ِر َداٍر بـــــــــــَ نح َأجـــــــــــح وحَذانَ أَمـــــــــــِ ا  لـــــــــــَ قـــــــــــَ الـــــــــــنــــــــــــ   فـــــــــــَ

ِدرَانِ     تـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ ـــــــــــــَ اَ  تـ نـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ َو  عـــــــــــــَ ـــــــــــــ  َداَة الـــــــــــــنـ  غـــــــــــــَ

  
 :  َكَذا ، قال ابُن أَحمر بِلَْوَذانِ و كذا ، أَي بِنَاِحيَِة َكَذا ، بِلَْوذِ  هو:  ، يقال كاللَّْوذِ  ، ناِحيَتُهُ :  ءِ من الشيْ  اللَّْوَذانُ و

ه  تــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــح َبن  َوقـ وحَذانَ كــــــــــــــَ ا  لــــــــــــــَ هــــــــــــــَ قــــــــــــــِ رحفــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ

رَيُ     ه تــــــــــــِ عــــــــــــُ ــــــــــــح ا أِبَِدمٍي َوقـ فــــــــــــَ ُ  الصــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
 تِيٌَر ، أَي تَاَراٌت.

َذةَ  ، وهو بالعََجميّة َسواٌء ، تُسّميه العَرب والعََجمُ  اَلذٌ  ج ، أَي يُْنَسج بالّصين ، َحِريٌر أَْحَمُر ِصينِيٌّ ثَْوٌب :  الَّالَذةُ و  .الالَّ
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 عن ثعلب. المآِزرُ :  الَماَلِوذُ و

. َجبٌَل باليََمنِ :  لَْوذٌ و  ، نقله الصاغانيُّ

 ، عن الصاغانّي. ع:  الَحَصى لَْوذُ و

أَبو ِعْمِليٍق وَطْسٍم وأَُمْيٍم ، وقد اْنقََرض  اَلَوذُ و .ولدّ  ، والَمْوِصل وَماش وَعْيلَم وإَِرم وأَْشَوذ أَرفَْخِشذ أَخو ، السالمعليه بُن َساِم بِن نُوحٍ  اَلَوذُ و

 أَكثُرهم.

 .(8)معروف  شاِعرٌ  لَْوَذانَ  ُخَزُر بنُ و

__________________ 
 .63( سورة النور اآية 1)
 أي حيتمي به اهلالكون ويسترتون.:  يف النهاية( 2)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.3)
 حتريف.« حصن اجلبر»:  ( يف اللسان4)
 ( ضبطت يف اللسان بفتح امليم ضبرت قلم.5)
 .63( سورة النور اآية 6)
 وانظر ختر ه فيه. 136( ديوانه ص 7)
 .102( انظر املؤتلف واملختلف ل مدي ص 8)
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 : ومما يستدرك عليه* 

يت ُء إِال بعد َكّدٍ ، وأَنشد للقطامّي ، أَي ال يجي ُماَلِوذ خيُر بني فاُلنٍ :  قال ابُن السّكِ
(1)  : 

مـــــــــَ  وَ  ِت ا ـــــــــِ نح َرعـــــــــَ كـــــــــُ ا َأنح ملَح تـــــــــَ ر هـــــــــَ ا ضـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــَ

ريحَ و     ِب اخلـــــــــــَ لـــــــــــُ طـــــــــــح اَلِوذَ ملَح تـــــــــــَ
ُ

رِ  املـــــــــــ نح ِبشـــــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــِ

  
.:  ُماَلِوذٌ  َخْيُر فالنٍ :  ومن الَمجاز:  . وفي األَساسيَْعنِي القَِليلَ :  وقال الجوهريُّ   ُمَراِوٌغ ال يَأْتِي إِالَّ بْعَد َكّدٍ

 الُمَداَوَرة ِمن َحْيثُما كان.:  الُماَلَوَذةو

 َداَرُهْم.:  اَلَوَذُهمو

 ، أَي قَِريٌب منه. لَْوذُه هو:  ويقال

، يريد أَو قََرابَتُها ، وكذلك غيُر المائِة من العََدد ، أَي أَنقَص منها بواِحٍد أَو اثْنَْيِن أَو أَْكثَُر  ِلَواذَُها ولي من اإِلبل والدَّراِهم وغيِرَها ِمائَةٌ أَو

 منها بذلك العَدد.

يقال لهم بنو السَِّميعَة ، وفي ، وفَخذُهم  لَْوَذان بن عمِرو بن َعْوف بِن مالِك بِن األَْوِس ، في األَنصاِر ، َوِعقبُهُ من َولِده مالِك بن لَْوَذانُ و

اِء ، وفي َهْمَدان مَّ  بن َعْبِد ُوّدِ بن الحارث بن مالك بن َزيد بن ُجَشم بن َحاِشٍد ، قاله ابُن الكلبّي. لَْوَذان الجاهلية بنو الصَّ

لَّ بُِخفِّها ، إِذا قاَمت الظَِّهيرةُ ، كذا في األَسا أاَلَذتِ :  ومن الَمجاز  س.النَّاقَةُ الّظِ

 فصل امليم
 مع الذال املعجمة

ته. كذا في اللسان وأَغفله المصنّف.:  أَقاَم ، قال ابُن ُدريد:  يَْمتُذُ ُمتُوذاً  بالمكانِ  َمتَذَ  *:  [متذ]  وال أَدِري ما ِصحَّ

 َكذَّاٌب.:  ، كأَمير مِذيذٌ وَ  ، بالكسر ، ِمْذِميذٌ  هو يقالو َكَذَب ، إِذا:  الرُجُل ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال األَصمعيُّ  َمْذَمذَ :  [مذذ]

يَّاحُ :  الَمْذَماذُ و ً  الصَّ َوْطَواٌط ، إِذا كان َصيَّاحاً ،  َمَذَماذٌ  رُجلٌ :  الكثيُر الكالِم ، حكاه اللِّحيانُّي عن أَبي َظْبيَةَ ، واألُْنثَى بالهاِء ، وعنه أَيضا

 وكذلك بَْربَاٌر فَْحفَاٌج بَْجنَاٌج َعْجعَاٌج.

 .اذُ الِمْذمَ  ، وهو (2)المختاُل  الظَِّريفُ :  الَمْذَمِذيُّ :  عن أَبي زيدو

، رواه اإِلياِديُّ بالذال مع الثاِء ، وغيُره يقول. َمَرَده ،  َمَرثَهُ  إِذا:  في الماِء ، أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال األَصمعيُّ  الُخْبزَ  فالنٌ  َمَرذَ :  [مرذ]

 :  بالدال ، هكذا نقله األَصمعيُّ ، وروى بيت النابغة

مــــــــــَ  وحُد  ــــــــــَح َص الــــــــــقــــــــــَ قــــــــــُ ــــــــــح نـ ــــــــــَ ا َأَب َأنح يـ مــــــــــ  لــــــــــَ ــــــــــَ  ُه فـ

ا     نـــــــــــَ َزعـــــــــــح رِيـــــــــــذَ نــــــــــــَ
َ

رَا املـــــــــــ مـــــــــــُ َيضـــــــــــــــــــــــــح رِيـــــــــــَد لـــــــــــِ
َ

 واملـــــــــــ

  
 الثَِّريَد ، فَتفُتّه ثم تَُصّب عليه اللَّبَن ، ثُمَّ تََميَّثُه وتََحسَّاه. اْمُرذِ :  ويقال

ذُ :  [ملذ] أَْرَضاه بكالٍم لَِطيٍف وأَسمعَه ما :  َملََذه يَْملُذه َمْلذاً  وقد (3)، له كالٌم وليس له فِعَاٌل ، كذا في الصحاح  الُمطْرِمذُ الُمتََصنِّعُ :  الَمالَّ

ه وال فِْعَل له معه ، قال أَبو إِسحاق ذو الذال فيها بََدٌل من الثاِء.:  يَُسرُّ ،  الَملََذانِيُّ و ، الَملََذانُ و ٍر.، كِمْنبَ  كالِمْلَوذِ  الَِّذي ال تَِصحُّ َمَودَّتُه ، .الَمالَّ

كتَيِن ، ذُ :  ، وقيل الَماَلَذانِيُّ و ُمَحرَّ  :  هو الذي ال يَصُدُق أَثَُره ، يَْكِذبُك ِمن أَْيَن جاَء ، قال الشاعر:  الَمالَّ

اِذ  عــــــــــــَ ــــــــــــَ  مــــــــــــُ ل ُت عــــــــــــَ مــــــــــــح ــــــــــــ  ل ُت َفســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح ئ  جــــــــــــِ

ــــــــــــــــَم     ي لــــــــــــــــِ ذٍ َتســــــــــــــــــــــــــــــح ال  لــــــــــــــــَ   مــــــــــــــــَ ذِ عــــــــــــــــَ ال   مــــــــــــــــَ

  
 : وأَنشد ثعلب

 ممحَسحُ  َمَلَذانٌ َأوح َكيحَذاَبٌن 
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 الذي يُْظِهر الُّنْصَح ويُْضِمُر َغْيَره.:  الَملََذانُ و الَكذَّاب ،:  والِمْمَسح

ْمحِ :  الَمْلذُ و الَكِذُب ، الَمْلُث ، وهو.:  الَمْلذُ و مح َملََذه ، وقد الطَّْعُن بالرُّ َمدُّ :  الَمْلذُ و عن الصاغانّي ، ، الَمْسُح َعلى اليَدِ :  الَمْلذُ و .َمْلذاً  بالرُّ

 وأَصلُ  السُّْرَعةُ في َعْدِوهِ :  الَمْلذُ و .. وَحْبُسه ِرْجلَْيه َحتَّى ال يَِجد َمِزيداً ِللََّحاِق في غيِر اْختِالطٍ  الفََرِس َضْبعَْيِه حتى ال يَِجَد َمِزيداً ِللَّحاقِ 

 ِء والذََّهاب.السُّْرَعةُ في الَمِجي:  الَمْلذِ 

__________________ 
 .«القطامي»( عن التهذيب ا وابألصر 1)
 .«امتا »( عن اللسان وابألصر 2)
 املطرمذ. الكذاب له كالم ولي  له فعر.:  املاّلذ:  ( يف الصحاح3)
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ذٌ  ِذئْبٌ  ، ويقال اْختِاَلُط الظَّالمِ :  بالتَّْحِريك ، الَملَذُ و  َخِفيٌف.َخِفيٌّ :  ، كَكتَّانٍ  َمالَّ

. أََخْذت منه َعطيَّةً :  منه َكَذا اْمتَلَْذتُ و  ، نقله الصاغانيُّ

 : * ومما يستدرك عليه

 :  قد جاَء في َحديث عائشةَ رِضي هللا عنها وتََمثّلَْت بشْعِر لَبِيدٍ ، و َماَلَذةً و َملََذه َمْلذاً  ، وهو َمصدر الَماَلَذة

وَن  دِّثـــــــــــــــــــُ حـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ اَلَذةً مـــــــــــــــــــُ ًة  مـــــــــــــــــــَ انـــــــــــــــــــَ  وخمـــــــــــــــــــََ

بِ و     عـــــــــــَ مح وِإنح ملَح َيشـــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــُ لـــــــــــُ ائـــــــــــِ اُب قـــــــــــَ عـــــــــــَ  يــــــــــــُ

  
 : * ومما يستدرك عليه

بِنَْيَسابُور ، نُِسب إِليها أَبو علّيٍ الحسُن بن محّمد بن أَحمد بن محّمد النحيرّي :  َمحلّة بأَصفهاَن ، وقيل:  ، بالضمّ  ُمْلقَابَاذ:  [ملقبذ]
(1) 

 .(2) 551النيسابورّي ، من بيِت العََدالِة والتَّْرِكيَة ، ذكره أَبو َسْعد في التحبير ، توفَِّي سنة 

. دَّالَّة على التْرِكيب ،، ويأْتي له ما يُعَارضه ِمن ِذْكر األَقوال ال ، بَِسيطٌ  ُمْنذُ :  [منذ] ّمِ ، وقد ذكَره ابُن  َمْحذُوٌف ِمنه ُمذْ و َمْبنِيٌّ على الضَّ

ا كْسر ِميمِ  َمْبنِيٌّ على السُّكون ، وتُْكَسر ِميُمهما ُمذْ و مبنيٌّ على الضّم ، ُمْنذُ  : سيده وغيره في مذمذ ، والصواب هنا ، وفي الصحاح  ، أَمَّ

يوماِن بطْرح النون  ِمذُ :  ِستٌّ ، بكسر الميم ورفع ما بَْعَده ، وحَكى الفّراُء عن ُعْكلٍ  ِمْنذُ  ما رأَْيتُه:  ْيم يقولونفقد حِكَي عن بني ُسلَ  ُمنذ

فِي  بمعنىو بَِمْعنَى ِمْن في الماِضي ، فيُجّر ما بعدهما ، ويكونان ويَِليِهَما اسٌم َمْجُروٌر ، وحينئٍذ فهما َحْرفَا َجرٍّ  وكسر الميم وضم الذّال ،

،  منذو مذ قد اختلَفِت العَرُب في:  ، وفي التهذيب يوِم الَخِميِس  ُمْنذُ  كما َرأَْيتُه ، ِمن وإِلى َجميعاً في الَمْعُدودِ  ، وبمعنى في الَحاِضرِ 

 ما َمَضى وما لَْم يَْمِض. بمنذ ما مَضى وما لم يَْمِض ، وبعضهم يَْرفَع بمذْ  فبعضهم يْخِفض

اسٌم ِمْرفُوٌع  يليهماو عليه. (3)ما لم يَْمِض وما مضى ، وهو الُمْجَمُع  بمْنذ ما لم يَْمِض. ويُْرفع ما مضى ، ويُْخفض بمذ ْخفَضَ والكالُم أَن يُ 

ل  ، ما بعدهما َخبٌَر ، وَمعناهما األََمُد في الحاضِر ، والَمْعُدودِ  ، ، كُمْنذُ يَْوَماِن ، وحينئٍذ ُمْبتََدآنِ  :  ، وفي الصحاح الُمدَّةِ في الماِضيَوأَوَّ

يوُم الُجمعَة ، وتقول في التوقيت  ُمذْ  ما رأَيته:  ويَصلُح أَن يَكونا اسميَِن فتَْرفَع ما بعدهما على التاريِخ أَو على التَّوقيِت ، وتقول في التاريخ

ا  َسنَةٌ ، ُمذْ  َسنَةُ كذا ، وإِنما تقول ُمذْ  ةً ، فال تقولَسنَةٌ ، أَي أََمُد ذلك َسنَةٌ ، وال يَقع هاهنا إِالَّ نكرَ  ُمذْ  ما رأَيته أَو َظْرفَاِن ُمْخبٌَر بِهما َعمَّ

ي تُْحفة ، وقد َردَّ هذا القوَل ابُن الحاِجب وَهذَّبَه البَْدُر ف يَْوماِن ، أَي بَْينِي وبَْيَن ِلقَائِه يَْوَمانِ  ُمْنذُ  بَْعَدهما ، ومعناهما بَْيَن وبَْيَن ، كلَِقيتُه

 : قوِل الشاعر وتَِليهما الُجْملَةُ الِفْعِليَّةُ ، نحو الغريِب ، قاله شيخنا ،

 (4) َعَقدتح َيَداُه ِإزَاَره ُمذح  َمازَا َ 
 : نحو قول الشاعر االْسِميَّة الجملة أَو

َأاَن ايِفضٌ و  َاَ  ُمذح
 (5) َمازِلحُت أَبحِغي امل

مة ابُن ِهَشاٍم في  ُمْبتَدآِن.:  وقِيل ، أَي إِلى الجملة ، ْملَِة أَو إِلى َزَماٍن ُمضاٍف إِليهاَظْرفَاِن مضافان إِلى الجُ  هما ِحينئذٍ و أَقواٌل بَسَطها العالَّ

 وفي المحكم األَْصَل الضمُّ لَكَسُروا.، كُمذُ اليَْوِم ، ولو ال أَنَّ  (7) ِعْنَد ُمالقاةِ الساِكنْينِ  ُمذْ  وأَْصل ُمْذ ُمْنذُ ، لرجوِعِهْم إِلى َضّمِ ذالِ  (6)الُمغني 

وها ، ألَن أَصلها الضمُّ في ُمذُ  قولُُهْم ما رأَْيتُه : كوها اللتقاِء الساِكنين ، ولم يَْكِسُروَها ، لكنهم َضمُّ لكنه :  ؛ قال ابُن ِجنّي ُمنذ اليوم ، َحرَّ

ل حاِل هذه الذال ، أَ  ِة الميم ، فهذا على الَحِقيقَِة  ؟ن تكون ساكنةً األَصُل األَْقَرُب ، أاََل تََرى أَّن أَوَّ ت اللتقاِء الساِكنيِن إِتْبَاعاً لَضمَّ وإِنما ُضمَّ

تْبَة بعد سكونها األَّول المقدَّر ، ويَُدلُّك على أَّن َحَرَكتها إِنما هي اللتقاِء  ُمنذ فأَّما َضمُّ ذالِ :  هو األَْصُل األَّوُل ، قال ، فإِنما هو في الرُّ

ا زاَل التقاُؤهما سكنَِت الذاُل ، فَضمُّ الذالالس  اكنين أَنه لمَّ

__________________ 
 البحرتي.:  ( يف معجم البلدان1)
كاألصــر ا فاشــتبه عل   ق    551وهو حتريف ففي معجم البلدان ســنة « 541أو  540:  عن معجم البلدان»( هبامش املطبوعة الكويتية 2)

 (.ملقاابذ)ص آخر. انظر معجم البلدان الكويتية فنقر سنة وفاة شخ
 وهو اجملتمض.:  ويف اللسان:  ( األصر والتهذيب3)
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 : ا وهو للفرزد  وعجزه 442( املغين البن هشام ص 4)
 فدان فبدر  مخسة أشبار

 : ( يف املغين ا وهو لأَلعش  ميمون وعجزه يف ديوانه5)
 وليداً وكهال حا شبُت وأمردا

 (.442بريوت ص ـ  طبعه دار الفكر)( انظر املغين 6)
 الساكن.:  ( املغين7)
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ا دون اأَلصـر األَبـحَعد الذي هو سـكون  منذُ  الليَلة ا ِإلا هو َرديف ِإىل اأَلصـر األَقرِب الذي هو ُمذُ و  اليوم ُمذُ  ِإَذا يف قوهلم
هُ  قبر َأن حُتَر   فيما بعد ا ُمنذ الذا  يف ِغريِهم ِإاي  قد حُتحَذف النون من اأَللاِء َعيحناً يف :  ا قا  ابُن ِجينِّ  ُمنَـيحذٌ  ولَِتصــــــــــــــح

ُذوَفَة لَِيِصّح لك َوزحُن فـَُعيحر. ُمنَـيحذ اسم َرُجٍر لقلحتَ  ُمذ ا ولو َصغ رحتَ  ُمنحذُ  ا وَأصله ُمذ قوهلم َحح
 ا ورددت النوَن امل

وهذا  ، أَو َحْرفاً فهي أَْصٌل. ُمْنذُ  اْسماً فأَْصلَُها ُمذْ  أَو إَِذا كانَتْ  وقد ُردًّ هذا القوُل أَيضاً ، كما هو مبسوٌط في ُشُروحِ الفَِصيح ،:  قْلت

ةُ ، وذُو  (1) ح ذاِلهما ، أَو أُْصلُهمااليَْوِم ، بفت ُمذَ و اليَْومِ  ُمْنذَ  َما لَِقيتُه:  ويُقال التفصيل هو الذي َجَزم به المالقّي في رصف الَمباني. ِمن الَجارَّ

ٍء ، فإِذا التي بمعنى الذي في لغة َطيِّى« ذو»ومن « ِمنْ »من :  هما َحرفاِن مبنيّاِن من حرفينِ :  منذو مذ ، قال الفّراء في بمعنًى الَّذي

لَة كأَنَّه قال (2)ٍر ُخِفض بهما أُجِريَتَا ُمْجَرى ِمْن ، وِإذا ُرفع بهما ما بعَدهما بإِضما وَغلَّبُوا :  (3)ِمن الذي هو يوماِن ، قال :  كان في الّصِ

فالتَقَى َساكناِن ، فُضمَّ  لكثرةِ َدَوَرانِها في الكالِم وُجِعلْت كلمةً واحدةً  وِإْذ ، ُحِذفت الَهْمزةُ  ِمنْ  ِمنْ  مركب أَو لظهوِر النون. منذ الَخْفَض في

وهذا القول :  ِمن إِذ ، ُجِعلتا واحدةً ، قال:  في األَصل كلمتانِ  ُمنذ للزماِن ، نظيُره ِمْن للمكان ، وناٌس يقولون ِإن ُمنذ : وقال سيبويه الذَّالُ 

ته ، وُخُروٌج  يَوماِن ، من ذا الَوْقِت يَْوَماِن ، وفي كّلٍ تَعَسُّفٌ  ُمذْ  رأَيتُهما :  أَْو أَْصلُها ِمْن َذا ، اْسم إَِشاَرةٍ ، فالتقديُر في ال دليَل على ِصحَّ

امُ  ُمذ ما رأَيته:  يقال:  عن الَجادَّة ، وقال ابن بُُزْرج ِل. وقال العَوَّ َل ، وقال أَبو هاللٍ  ُمذْ :  عاِم األَوَّ َل ، وقال اآلَخرُ  مذ:  عاٍم أَوَّ :  عاماً أَوَّ

َل ، مذ اد مذو عاٌم أَوَّ ِل ، وقال نَجَّ ُل ، وقال غيُره ُمذْ :  عاُم األَوَّ . بمْنذ ويُخفض بمذ يَوميِن ، يُرفع منذ يوماِن ، ولم أَره ُمذ لم أََره:  عاٌم أَوَّ

وقد أَجمعت العرُب على َضّم الذال :  بتَْحِديُد غايٍَة َزَمانيَّة ، النون فيها أَصِليَّة ، ُرفِعت على تََوهُِّم الغَايَِة. وفي التهذي:  ُمْنذُ :  وفي المحكم

ك أَو ساِكٌن ، كقولك منذ ِمن ك ، وبتحريكها بالضّم  ُمذ اليوم ، وعلى إِسكان ُمْنذُ و يَْوم منذُ  لم أَره:  إِذا كان بعدها ُمتََحّرِ إِذا كان بعدها ُمتََحّرِ

 وبنو ُعبَْيٍد من َغنِّيٍ يَُحّركون الذاَل ِمن:  اليوم. وقال اللِّحيانيُّ  ُمذُ  يوماِن ، ولم أَره ُمذْ  والسكر إِذا كانت بعدها أَِلُف َوْصٍل ، كقولك لم أَره

ك والساكن ، ويرفَعُون ما بَْعَدها ، فيقولُون ُمذ اليوُم ، قال وليس بالَوْجه ، قال  ُمذِ  اليَْوُم ، وبعضهم يكِسر عند الساكِن فيقول ُمذُ  عند الُمتََحّرِ

بداِل قَْد والِم َهْل ، فكَسَرَها حين احتاَج إِلى ذلك ، كما كسَر الَم َهْل  ُمذ ين ، وَوْجهُ َجواِز هذا ِعندي على َضْعِفه أَنه َشبَّه ذالَ بعض النحوي

بَاُب يَْخِفُضون : ، ودال قَْد ، وقال ألَيّاِم واألَحياِن كما كانت ِمْن فيما فتكون ابتداَء غايِة ا مذْ  أَما : ٍء ، قال سيبويهِ ُكلَّ شي بمذْ  بنو َضبَّة والّرِ

 ُمذ ُغْدَوة إِلى الساعة ، وما لقيته ُمذْ و يوم الجمعة إِلى اليوم ، ُمذ ما لَقيتُه:  َذَكْرُت لك ، وال تدُخل واحدةٌ ِمنهما على صاِحبَتها ، وذلك قولُك

ل غايتِك ، وأُْجَرْيَت في بَ  ما :  ابها كما َجَرْت ِمن ، حيث قلت ِمْن مكاِن كذا إِلى مكاِن كذا ، وتقولاليوِم إِلى ساعتك هذه ، فجعلت اليوَم أَوَّ

ذلك  يوميِن ، فجعلته غايةً كما قلت أَخذتُه من ذلك المكان ، فجعْلتَه غايةً ، ولم تُِرد ُمْنتًَهى. هذا كلّه قوُل سيبويه ، والخالف في مذ رأَيته

الت.  َمْبُسوط في الُمَطوَّ

يَنَوِرّي ، بالكسر نَقالً من ِشْعِر ابِن الفاِرض ، يُضَرب المثُل بَِسَهِره. قلت ِمْمَشاذ : استدركه شيخنا هنا* ومما :  [ممشذ] وهو من :  الّدِ

َسالَة وأَْعيَانِهم ، وله ترجمة َمبسوَطةٌ.  رجال الّرِ

 :  قال َعِدّي بُن َزْيٍد الِعبَاِديّ  العََسُل األَْبيضُ :  الَماِذيُّ :  [موذ]

ا مــــــــــــــــــَ و  ُت هبــــــــــــــــــَِ يــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــَ دح تـــــــــــــــــــَ  اَلٍب قــــــــــــــــــَ

َذارِ و     ِت عــــــــــــــِ يــــــــــــــح وحَم يف بـــــــــــــــَ رحُت الــــــــــــــيـــــــــــــــَ  َقصــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ُه  ُخ لــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــح اٍع أَيحَذُن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يف لــــــــــــــــــــََ

ِر و     ـــــــــــــح ث ـــــــــــــٍث مـــــــــــــِ ِدي اِذيٍّ حـــــــــــــَ اِر  مـــــــــــــَ (4)ُمشـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَو خاِلُصه أَو َجيُِّده كلُّه (5) أَو الَحِديدُ  كذا في الصحاح ،

__________________ 
 .«أو أصلها»:  القاموس( يف 1)
وإذا رفض ما بعد ا :  وعبارة التهذيب« ابضــــمار هو ابلتنوين وقوله كان يف الصــــلة أي كان األضــــمار اخل:  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصــــرية2)

 أجرينا جُمر  إضمار ما كان يف الصلة.
 .«قالوا»( عن اللسان ا وابألصر 3)
مشار من أشرت العسر إذا جنيته ا :  قا  يف اللسان»:  وهبامش املطبوعة املصرية .«مشارح »القافية ( ضبطت يف الصحاح واللسان ابسكان 4)

 .«شرت العسر وأشرته وشرت أكثر:  يقا 
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 وما أثبت عن التكملة.« اجلديد»( ابألصر والقاموس 5)
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َلُة ا:  املاِذي  و  اَلُح ُكل ه الدِّرحُع واملِغحَفُر وغريُ ا.:  املاِذي  و  ا وعليها اقتصَر ابُن ِسيَده وغريُه. كاملاِذي ةِ   الدِّرحُع الل يَِّنُة الس هح  السِّ
َاِذي ةُ و 

ُر.:  امل  اخَلمح
 ي ِخفَّة ، وقد تقَّدم.الذاهُب والجائِي ف:  بالدال (1) [الَمادُ : و ] الَطيُِّب الَكاَلِم ، قال األَزهريُّ  الَحَسُن الُخلُِق الفَِكهُ النَّْفِس :  الَماذُ و

 إَِذا َكَذب. َماذَ و

 * وهو ُمستْدَرٌك عليه.

فا عن َمْيبِِد ، وقَال ياقوت في َمْيبِدَ  د قُْرَب يَْزدَ :  أَهمله الَجَماَعة ، كَمْيِسرٍ  (2) َمْيتِذُ :  [ميتذ] إِنه من نواحي يَْزد ، ولم :  إِن ، لم يكن ُمَصحَّ

 أَن يكون ما ذكره الُمَصنّف تَصحيفاً.هذا ، فقَِوَي عندنَا  ميتذ يذكر

لم :  قال. الصاغانيُّ  وفيه نََظرٌ  في المحيط ، عن ابِن َعبَّادٍ  بمنِزلة التُّْرك يَْغُزون الُمسلميَن في البَْحرِ  ِجيٌل ِمن الِهْندِ :  ، بالَكْسرِ  الِميذ:  [ميذ]

 الّليث ولم يُْنِكر عليه.أَعرفهم ، ولم أَسَمْع بهم ، وأَورَده األَزهري عن 

 : [ميمذ]

 : * ومما يستدرك عليه

رَوى عنه أَبو نصٍر أَحمُد  الِميَمِذيّ  اسُم َجبٍَل أَو بَلَد ، بأَْذَربِيَجاَن ، يُنسب إِليه أَبو بكٍر محّمد بن منصور:  ، بكسر فسكون ففتح (3) ِميَمذُ 

األَنصارّي ، َسِمَع بدمشق والبصرةِ والكوفِة والَجزيرة  الِميَمِذيّ  المعروف بابِن الَحدَّاد ، ومنه أَيضاً أَبو إِسحاق إِبراهيُم بن أَحمد بن محّمد

ْملَة ، وله ِرْحلَة واِسعَةٌ. ّيِ وبَْغَداَد والرَّ  والقَْيَرَواِن واإِلسكندريّة والرَّ

 فصل النون
 مع الذال املعجمة

أَي  «َخاتََمه فَنَبَذ»:  الحديثَء ، إِذا َرَماه وأَْبعََده ، ومنهالشيْ  نَبَذَ :  ، يقال أَو َعامٌّ  ، أَماَمك أَو َوَراَءك ِمن يِدك ءَ َطْرُحك الشيْ :  النَّْبذُ :  [نبذ]

إِليه القَْوَل. وفي  نَبَذَ  وكذلك (4) (فَ نَ َبُذوُه َوراَء ظُُهورِِهمْ ):  أَلقَاه. وفي التنزيل:  الِكتَاَب َوَراَء َظْهِره نَبَذَ و .نَْبذٌ  أَلقاه ِمن يده ، وكلُّ َطْرحٍ 

 .بََذه يَْنبِذُه نَْبذاً نَ  ، والِفْعُل كَضَربَ  الذي في القرآِن على هذا الَوْجِه. النَّْبذِ  َطْرُح ما ال يُْعتَدُّ به ، وغاِلبُ  النَّْبذِ  أَْصلُ  : مفردات الراغب

كةً  كالنَّبََذانِ  لُغَةٌ في النَّْبِض ، َضَربَاُن الِعْرقِ :  النَّْبذُ و ً :  ، وهذا من الّصحاح ، فإِنه قال ، ُمَحرَّ  لُغَةٌ في نَبََض. نَبََذ يَْنبِذُ نَبَذَانا

َطِب ، وَوْخٌز قليٌل ، ويقال نَْبذٌ  في هذا الِعْذقِ :  ، يقال أَْنبَاذٌ  ُء القَليُل اليَِسير ، جالشي:  النَّْبذُ :  من الَمجازو  نَْبذٌ  َذَهَب َمالُه َوبِقيَ :  قَِليٌل من الرُّ

 ٌء يَِسيٌر.، أَي شي نُْبَذةٌ و ِمنه

إِنما »:  في حديث أَنٍَس ٌء يَسيٌر ، وأَي شين َمَطٍر ، مِ  نَْبذٌ  ِمن َشْيٍب ، وأَصاَب األَْرضَ  نَْبذٌ  ِمن َماٍل وِمن َكإٍل ، وفي َرأِْسه نَْبذٌ  وبأَْرِض َكَذا

قُْسٍط  نُْبَذةُ »:  في حديِث أُّمِ َعِطيَّةو ، وسلموآلهعليههللاصلى، أَي يَِسيٌر من َشْيب ، يعني به النبيَّ  «نَْبذٌ  كان البياُض في َعْنفَقَتِه وفي الرأِْس 

 (5) يُْنبَذُ  ألَن القليل:  ِمن ُخْضَرةٍ ، أَي قليالً ، وكذلك القَليُل ِمن الناِس والَكإِل ، قال الزمخشِريُّ  نَْبذاً  أَي قِْطعَةٌ ، ورأَيت في الِعْذقِ  «وأَْظفَارٍ 

 نَاِحيَةً. ، أَي ويَُضمّ  ، بالفتح نَْبَذةً  َجلَسَ :  من الَمَجازو وال يُبَالَى به

 نَبََذه وقد ، كتَْمٍر وَزبِيٍب وِحْنَطٍة وَشِعيٍر وَعَسٍل ، وهو َمجاٌز. ِمن َعِصيٍر ونَْحِوه نُبِذَ  ما منهو الُمْلقَى ، وهو الَمْنبُوذِ  ، فعيل بمعَنى النَّبِيذُ و

د للكثَْرة ، قال شيُخنَا نَبَّذَهو اْنتَبَذَهو أَْنبََذهو ّمِ ، :  ، ُشّدِ وظاهُر الُمَصنّف بل َصِريحه أَنه َكَكتب ، ألَنه لم يَذكر آتِيَه ، فاْقتََضى أَنه بالضَّ

كَضَرب ، بل ال تُْعَرف فيه لُغَةٌ َغْيُرها ، فال يُْعتَدُّ بإِطالق الُمَصنِّف ، ثّم هذه العبارة التي  نَبَذَ  المعروف الذي نّص عليه الجماهيُر أَنهو

ُربَاِعيًّا كنَبََذ ثاُلثِيًّا في االستعمال ، وقد أَنكَرَها ثعلٌب وَمن وافَقَه ، وقَال ابُن  أَْنبَذَ  ساقها الُمَصنِّف هي بعينَِها نَصُّ ِعبَاَرة الُمْحَكم ، وفيه أَن

ْحيَانِيُّ :  ُدُرْستََوْيهِ  يَّة ، وحَكى اللِّ ً  نَبِيذاً  َجعَلَه : تَْمراً  نَبَذَ :  إِنها َعاّمِ ُكَراع في  فاُلٌن تَْمراً ، وهي قَِليلَةٌ ، وكذلك قال أَْنبَذَ :  ، وَحَكى أَيضا

از ّكيت في اإِلصالح ، وقُْطُرب في فَعَْلت وأَفعلت ، وأَبو الفَتح الَمَراِغّي في لْحنه ، وقال القَزَّ د وابُن الّسِ نَبَْذُت  أَكثُر الناِس يَقولُون:  الُمَجرَّ

َؤاِسيّ  النَّبِيذَ  اُء عن الرُّ  ِلف ، قال، باألَ  أَْنبَْذُت النبِيذَ :  ، بغيِر أَلٍف ، وحَكى الفَرَّ
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__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 َميحِبٌذ.:  ( يف القاموس2)
 َميحَمذ بفتح امليم األوىل والثانية.:  ( األصر ومعجم البلدان ا ويف اللباب3)
 .187( سورة آ  عمران اآية 4)
 .«نبيذ»( عن األساس ا وابألصر 5)
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 ِب ا ولكن الر َ اِسي  ثَِقٌة.َأاَن مل َألعحَها ِمن الَعرَ :  الَفر اءُ 
بَاِعيُّ لُغَةٌ َضِعيفَةٌ. وفي النهايَة. يقال أَْنبَذَ :  وفي ديوان األَدب للفاَرابِيّ  ،  نَبِيذاً  التَّْمَر والِعنََب ، إِذا تَرْكَت عليه الماَء ِليَِصيرَ  نَبَْذتُ :  الرُّ

وإِن كان في األَصِل فَِعيالً بمعنَى َمْفعُوٍل ، ولكنه تُنُوِسَى فيه  النّبيذَ  ِإن:  ال نَْقالً عن بعِضِهمفُصِرف ِمن َمْفعُوٍل إِلى فَِعيٍل ، وَحقَّقه شيُخنا فق

ْمَع ، وهللا ، كَكثِيب وأَْكثِبٍَة ، وفَِعيٌل بمعنى َمْفعُوٍل ال يُْجَمع هذا الجَ  أَْنبَِذةٍ  ذلك وصاَر اْسماً للشََّراِب ، كأَنَّه من الَجَواِمد ، بدِليل َجْمِعه على

يَ :  أَعلُم. وفي المحكم ً  نَبِيذاً  وإِنما ُسّمِ َِّخذُه يَأُْخذُ تَْمراً أَْو َزبِيبا ويتُْرُكهُ حتى يَفُور  (1)في ِوَعاٍء أَو ِسقَاٍء عليه الماُء  (1) فَيَْنبِذُه ألَن الذي يَت

ر ِذْكُره في الَحِديث. (3)الطَّْرُح ، وهو ما لم يُْسِكْر َحاَلٌل ، فإِذا أَْسَكَر َحُرَم  : النَّْبذُ و فيَِصير ُمْسِكراً ، (2) [ويَْهِدر] :  اْنتَبَْذتُهُ و ، وقد تََكرَّ

 َخْمر.:  للنَّبِيذ ، كما يقال نَبِيذٌ :  ، ويقال للَخْمر الُمْعتََصِر ِمن الِعنَبِ  نَبِيذٌ  ، وسواُء كان ُمْسِكراً أَو َغْيَر ُمْسِكٍر فإِنه يقال له نَبِيذاً  اتََّخْذتُه

نَا:  الَمْنبُوذُ و  ، ألَنَُّهم يُْطَرُحون. الَمْنبُوذُون ، وهم نَبِيذَةٌ و َمْنبُوَذة ، واألُنثَى الَمنَابَِذة على الطَِّريق ، وهم يُْنبَذ ، ألَنّه َولَُد الّزِ

 الَمْنبُوذ:  قال أَبو منصورو ، وهذه عن الصاغانّي ، كالنَّبِيَذةِ  ، تُْنبَذُ  َرَها ، وذلك ألَنها، شاةً كانَْت أَو َغيْ  التي ال تُْؤَكل ِمن ُهَزالٍ :  الَمْنبُوَذةو

ه في الطَِّريق:  بِيُّ تُْلِقيه أُمُّ ه من ِزناً  (4)ِحيَن تَِلُده فيَْلتَِقُطه َرُجٌل من الُمْسِلمين ويقوُم بِأَْمِره  الصَّ حٍ ، ال يَُجوز أَن أَو نِكا (5)، وسواٌء َحَملَتْه أُمُّ

نَا ، ِلَما أَْمَكن فِي نََسبِه ِمن الثَّبَاِت.  يُقَال له َولَُد الّزِ

ي:  االْنتِبَاذ:  من الَمجازو ى ، اْنتَبَذَ :  واالْعتَِزاُل ، يقال التَّنَّحِ ى نَاِحيَةً ، قال هللاُ تعالى في  اْنتَبَذَ و عن قَْوِمه إَِذا تَنَحَّ فاُلٌن إِلى ناِحيٍَة ، أَي تَنَحَّ

ة َمْريمَ   نَابََذهم ، وقد كالُمنَابََذةِ  من الفَريقيِن في الَحْرِب ، واحدٍ  تََحيُُّز ُكلّ :  االنتباذو (6) (ِإِذ انْ تَ َبَذْت ِمْن َأْهِلها َمكاانً َشْرِقيًّا):  قِصَّ

قال اللِّحيانّي ، أَي على الَحّقِ  (7) (فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعلى َسواء  ):  الَحْرَب. وفي التنزيل نَابََذُهم ، أَي يَْنبِذُ  هم َعلَى َسَواٍء ،إِلي نَبَذَ و الَحْرَب ،

 والعَْدِل.

. وقال أَبو منصور اْنتِبَاذُ :  الُمنَابََذةُ : و كاَشفَه:  الَحْربَ  نابََذهو أَن يَُكون بَْيَن فَِريقَْيِن ُمْختَِلفَْين َعْهٌد وُهْدنَةٌ بَْعَد الِقتَاِل :  نَابََذةالمُ :  الفَِريقَْيِن للَحّقِ

ًة َوِإّما خَتاَفنَّ ِمْن قَ ْوم  ِخيانَ ):  عليه ، ومنه قولُه تَعَالى (8)ُكلُّ واِحٍد منهما إِلى صاِحبِه العَْهَد الذي تَهاَدنَا  فَيَْنبِذُ  ثم أََراَدا نَْقَض ذلك العَْهدِ 
نَّك قَْد إِن كان بَْينََك وبيَن قَْوٍم ُهْدنَةٌ فَِخْفَت ِمْنهم نَْقضاً للعَْهِد فال تُبَاِدْر إِلى النَّْقِض حتَّى تُْلِقَي إِليهم أَ :  المعنَى (فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعلى َسواء  

 «َعلَى َسواءٍ  نَابَْذنَاُكم وإِن أَبَْيتُمْ » : ِد إِلى الَحْرِب ُمْستَِويَن. وفي حديث َسْلَمانَ نَقَْضَت ما بينََك وبينَهم ، فيَُكونُوا َمعَك في ِعْلِم النَّْقِض والعَوْ 

لَُهُم العَْزَم َعلى قِتَاِلِهم ، وتُْخبَِرُهم به إِْخبَاراً  (9)منَّا ومنكم ، بأَن تُْظِهَر  بِالُمنَابََذةِ  أَي كاَشْفنَاُكم وقاتَْلنَاكم على َطِريٍق ُمْسِقيٍم ُمْستَوفِي الِعْلمِ 

 َمْكُشوفاً.

في الحديث أَن النَّبِّي و العَْهَد ، إِذا نَقََضه وأَْلقَاه إِلى َمن كان بَينَه وبَينَه ، نَبَذَ  يكون بالِفْعل والقَْوِل في األَْجَسام والَمعَانِي ، ومنه النَّْبذُ و

 في البَْيعِ والُماَلَمسة. الُمنَابََذة عن نَهى وسلموآلهعليههللاصلى

، ويقال له بْيُع  إِليك ، وقد َوَجَب البْيُع بَِكَذا وكَذا أَْنبِذُهُ  أَو من الَمتَاعِ  أَو َغْيَره إِلَيَّ الثَّْوبَ  اْنبِذْ  لصاحبك أَن تَقُول:  هو الُمنَابََذةُ :  قال أَبو ُعبَْيدٍ 

 فقد إِليك الَحَصاةَ  نَبَْذتُ  إَِذا:  أَن تَقولَ :  أَو وهذا عن اللِّْحيَانّيِ  أَن تَْرِمَي إِليه بالثَّْوِب ويَْرِمَي إِليك بِمثِْله.:  هو أَو اإِلْلقاِء ، كما في األََساِس ،

.:  ، ومما يَُحقِّقُهُ الَحديُث اآلَخرُ  َوَجَب البَْيعُ   أَنّه نََهى عن بَْيعِ الَحَصاةِ ، فيكون البَْيُع ُمْعاَطاةً من َغْيِر َعْقٍد ، وال يِصحُّ

ا ، له أََمر وسلموآلهعليههللاصلىأَن النبيَّ »:  َحاتِمٍ في َحِديث َعِدّي بِن أُ عليها ، هذه عن اللحيانّي ، والُمتَّكَ  الِوَساَدةُ :  ، كِمْكنَسةٍ  الِمْنبََذةُ و  لَمَّ

 «إَِذا أَتَاُكْم َكِريُم قَْوٍم فأَْكِرُموه:  ، وقال بِِمْنبََذة ، أَتاهُ 

__________________ 
 ة إىل خلر العبارة.ونبه هبامش املطبوعة املصري« فينبذه أي يلقيه يف وعاء أو سقاء ا ويصب عليه املاء»:  ( عبارة التهذيب1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 فإذا أسكر فهو حرام.:  ( التهذيب3)
 فيلتقطه الرجر ا أو مجاعة من املسلما ويقومون أبمره ومؤونته ورضاعه.:  ( يف التهذيب4)
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 من نكاح أو سفاح.:  ( التهذيب5)
 .16( سورة مرمي اآية 6)
 .58( سورة األنفا  اآية 7)
 وادعا.ت:  ( التهذيب8)
أبن نظهر وَنرب وأييت بضـــمائر :  ويف حديث ســـلمان ا أو يقو :  قوله أبن تظهر اخل الظاهر أن يذكر قبر قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصـــرية9)

 انظر اللسان. .«اخلطاب بد  ضمائر الغيبة
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اَدةُ  َيِت الوســـَ َبذُ  أَلهنا ِمنحبَذةً  ولُِّ َطَض وُ حَعَر له »:  ا ديثابأَلرحِض َأي ُتطحرَُح للُجُلوِس عليها ا ومنه تـُنـح رتحِ َأن يـُقح فَبَمر ابلســـِّ
ُبوَذَلنِ  ِمنه ِوَساَدَلنِ  ََشاِوِذ َوتـََربـ ُعوا  : ا وِمن َسَجَعاِت اأَلساس «َمنـح

َناِبذ عل  (1)تـََعم ُموا اِبمل
َ
 .امل

لفظ و َمْنبُوذٍ  قَْبرِ  على وسلموآلهعليههللاصلىوَصلَّى َرسوُل هللِا  وهم الَمْطُروُحوَن الَمتُْروُكونَ  األَْوبَاشُ  : من الناس األَْنباذُ :  من المجازو

ُهْم وَصلَّْوا  َمْنبُوذٍ  قَْبرِ  على َمرَّ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النبّي »:  روى ابُن عبَّاٍس و «فَصلَّى عليه َمْنبُوذٍ  اْنتََهى إِلى قَْبرِ »:  الحديث فأَمَّ

الِ  أَي لَقيطٍ  «َخْلفَه ه َعلى الطريِق. وفي حديث الدَّجَّ ه وهي»:  َرَمتْه أُمُّ نةً « َمْنبُوذٍ  قَْبرٍ »ويُْرَوى  ، أَي ُمْلقَاة «في قَْبِرَها َمْنبُوَذةٌ  تَِلُده أُمُّ  ُمنَوَّ

فة  .«عن القُبُوِر فَصلَّى عليه ُمْنتَبذٍ  أَنَّه َمرَّ بِقَْبرٍ »:  ُرِوَي من طريٍق آَخرَ  ويَْعُضده ما القُبور (2) َعن ُمْنفَِرد أَي قَْبٍر بَِعيدٍ  على الّصِ

 : * ومما يستدرك عليه

 ٌل من الثاِء.، وزعم يَعقوُب أَّن الَذال بَدَ  النَّبَائِذُ و ، والَجْمُع النَّبائثُ  نَبِيَذةٌ و يقال لما يُْنبَُث ِمن تَُراِب الَحِفيَرة نَبِيثَةٌ 

ي نَاِحيَةً ، قال لَبِيدٌ :  (3) الُمتَنَبِّذُ و  :  الُمتَنَّحِ

اِلصـــــــــــــــــــــــــًا  اًل قـــــــــــَ اُب َأصـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــَ ذاً  ـــــــــــَح بـــــــــــِّ ـــــــــــَ نـ ـــــــــــَ تـ  مـــــــــــُ

ا    هـــــــــــَ امـــــــــــُ ـــــــــــَ ي ـــــــــــُر هـــــــــــَ ي اٍء ميـــــــــــَِ قـــــــــــَ ـــــــــــح وِب أَنـ جـــــــــــُ عـــــــــــُ ـــــــــــِ  ب

  
 لم يَْعَمْل به.:  أَْمِري وَراَء َظْهِره نَبَذَ :  ومن الَمجاز:  وفي األَساس

 في ُمْنتََزِحها.:  الدَّارِ  ُمْنتَبَذِ  وهو في

ً  نَبََذتْ و .كالنَّبِيذ َعلَيَّ ، أَي يَْغِلي يَْنبِذُ  وفاُلنٌ  به ، إِذا ُرفَِع لك  بكذا وُرِميتَ  نُبْذتَ وَ  إِليه السَّالَم والتَِّحيَّةَ. نَبَْذتُ و َرَمْت به.:  فاُلنةُ قَْوالً َمِليحا

 بِك. بََذتْ نَ  وأُتِيَح ِلقَاُؤه. وهلِل أُمٌّ 

من قَُرى :  نُوبَاَذانُ و ، بالفتح ، ِسكَّةٌ بِنَْيَسابُوَر. نَْوبَذُ و ، وقد تَقَدَّم. النَّبِيذَةو بمعنَى َرَمى بِه ، وهي النَّبِيثَةُ  نَبََذهوَ  التَُّرابَ  (4) [الحفار]ونَبََث 

 َهَراةَ.

ى ِضْرس الحلُِم ، ألَنه يَنبُت بعد البُلُوغ وَكَمال العَْقِل  أَْقَصى األَْضَراِس وهي أَْربَعَةٌ :  النََّواِجذُ :  [نجذ] في أَْقَصى األَسناِن بعد األَْرحاِء وتَُسمَّ

اءُ :  ، وعلى هذا اقتصَر ابُن األَثير في النّهايَة. وقال صاحب الناموس َضِحَك حتَّى »:  الحديث وبه فّسر األَْنيَاُب. (5) [هي]أَو  وعليه الفرَّ

وإِن أُريد بها األَواِخر ، وهو األَكثر األَْشهُر فالَوْجه فيه  : األَثير ابنُ  قال ، التَّبَسُّمَ  َضِحكه ُجلُّ  كان وسلموآلهعليههللاصلىألَنه  «نََواِجذُه بََدتْ 

بأَواِخِر األَسناِن  النواِجذِ  و أَْقيَُس القولَيِن ، الْشتَِهاروه:  في الضَّحِك ، قال نََواِجِذه أَن يريد ُمبَالَغة ِمثِْله في َضِحِكه من َغْيِر أَن يَُراد ُظُهورُ 

أَو الّتي تَِلي األنيَاَب ، أَو هي  أَي تََمسَّكوا بها كما يَتَمسَُّك العَاضُّ بَِجِميعِ أَْضَراِسه ، «بِالنَّواِجذِ  َعضُّوا َعلَْيَها»:  حديث الِعْربَاِض ، ومنه

، إِذا استغرَق  نََواِجذُه َضِحَك حتى بََدتْ :  ، يقال ِجذٍ نَا َجْمعُ  ، األَضراُس ُكلَُّها
للفََرِس ، وهي  النواِجذُ  وقد تكون:  فيه ، قال الجوَهريُّ  (6)

اُخ يَذُكر إِبالً ِحَداَد األَنيابِ  ْلف ، قال الشَّمَّ  :  األَْنيَاُب من الُخّف ، والسََّواِلُغ من الّظِ

اتٍ  عــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ قــــــــــــــح اَه مبــــــــــــــُِ رحَن الــــــــــــــِعضــــــــــــــــــــــــــــَ اكــــــــــــــِ بــــــــــــــَ   يـــــــــــــــُ
ن      ُذهـــــــــــــــــُ َواجـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــضِ   نــــــــــــــــــَ َدِإ الـــــــــــــــــَوقـــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــِ

  
 ناِجَذه أَْبَدى:  في األَساسو ، (7)، عن الصاغانّي والزمخشرّي  الَكالُم الشَّديدُ :  النَّْجذُ  : ، ومن الَمجاز بالنواِجذِ  ، أَي ِشدَّةُ العَّضِ بها النَّْجذُ و

 بَالََغ في َضِحِكه أَو َغَضه.: 

 يَْطلع إَِذا أََسنَّ ، وهو أَْقَصى األََضَراِس. الناِجذَ  وذلك ألَن بَلََغ أَُشدَّهُ  إِذا نَاِجِذه َعضَّ َعلىو

ذُ و ب:  ، كُمعَظَّم الُمنَجَّ ب ، وهو الُمَحنَّك ، وفي التهذيب الُمَجرَّ ذ َرُجلٌ :  ، والُمَجّرِ ذٌ و ُمنَجَّ َب األُُموَر وَعَرفَها وأَْحَكَمهَ :  ُمنَّجِ ،  (8)ا الذي َجرَّ

ب ، قال ُسَحيم بن ُوثَْيل ب والُمَجّرِ  :  وهو الُمَجرَّ

ينِّ وَ  رَاُء مـــــــــــــِ عـــــــــــــَ ي الشـــــــــــــــــــــــــــ  غـــــــــــــِ تـــــــــــــَ بــــــــــــــح ا َذا تــــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

اِ و     عــــــــــــــــــــِ د  اأَلرحبــــــــــــــــــــَ اَوزت حــــــــــــــــــــَ دح جــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــَ
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__________________ 
 وجلسوا.:  ( يف األساس1)
 .«من»:  ( يف القاموس2)
. وهو ال يناسب املستشهد عليه .. قوله متنبذاً هكذا ابألصر الذي أبيدينا»:  وهبامشه« متنبِّذاً »:  وورد يف الشاهد« املنتبذ»:  ( يف اللسان3)

 .«املتنحي فلعله  رف عن املتنبذ ا وهو كذلك يف شرح القاموس:  واملنتبذ:  وهو قوله
 ( زايدة عن األساس.4)
 ( زايدة عن القاموس.5)
 استغرب.:  ( األصر واللسان ا ويف الصحاح6)
 ( مل يرد هذا املعىن يف األساس.7)
 ( كلمة وأحكمها ليست يف التهذيب ا ووردت يف اللسان نقال عنه.8)
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دِّي  ٌض َأشــــــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ت َا جمــــــــــــــُح  َأخــــــــــــــو مَخحســــــــــــــــــــــــــــِ

َذين و     ونِ  جنــــــــــــــــــــــــــَ  ــــــــــــــــــــــــــُ ئ َداَوَرُة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــــُ

  
ذَ :  قال اللحيانيُّ و  فصار بذلك ُمعَاِلجاً لألُُمور ُمَداِوراً لها. الذي أَصابَتْه الباََليَا هو:  الُمنَجَّ

 ٍء هكذا ، وقد سبَق البَْحُث فيه.، وُربَّ شيْ  ِمن َغْيِر لَْفِظه ، بالضّم. في ج ل ذ ، ألَنه َجْمُع ُجْلذٍ  الفأُْر العُْمُي وقد ذكر الَمنَاِجذُ و

لَتاِن للبناِء كالهاِء وياِء النَّسبِ  ، بضم الِجيم األَْنُجَذانُ و  ، وهمزته زائدةٌ ونُونها أَْصٌل وإِن لم يكن في الكالم أَْفعُل ، لكن األَلف والنوَن ُمَسّهِ

 هو وأَْصُل األَْبيَض منه ، أَي الَحْيِض ، ُمْحِدَر للطَّْمثِ  للبَْوِل ، جاِذٌب ُمِدرٌّ  ، َجيٌِّد لَوَجعِ الَمفَاِصلِ  ، مَ نَباٌت يُقَاِوُم السُُّمو:  في أَْسنَُمٍة وأَْيبُِلّيِ 

ه أَنه األُْشتُْر َغازُ  ف ، ومن خواّصِ ع ُملَّطِ  ُمَحلِّل. ُمقَّطِ

َذهو َذتْه ، إِذا أَتْقَنه ، ومنه ِجِذهبنا في الِعْلِم وغيِره (1)َغضَّ :  ، ويقال أَلَحَّ َعلَْيه:  نَجَّ  أَْحَكمتْه ، كذا في األَساس.:  التََّجاِربُ  نَجَّ

وا.:  على َكَذا تَنَاَجذُواو  أَلَحُّ

بيَن إِهمال داِلها ، وهم النََّواِخَذةُ :  [نخذ] ُك ُسفُ :  ، أَهمله الجوهرّي ، وهو هكذا بالذال المعجمة ، والمشهور عند أكثر الُمعَّرِ ،  ِن البَْحرِ ُمالَّ

بَة ، الواحدةُ  عليها ، ُمَولََّدة أَو ُوَكالُؤُهمْ  ولْفُظ البحِر ُمستدَرك ، قالَه شيخنا ، ف في  (2) النَّاُخَذاه ، والَمشهور أَن نَاُخَذاةٌ  ُمعَرَّ هو الُمتَصّرِ

ذَ :  اْشتَقُّوا منها الِفْعل وقالوا السَِّفينة الُمتََولِّي ألَْمِرَها ، سواٌء كان يَْمِلُكَها أَو كان أَِجيراً على النََّظِر فيها وتَْسيِيِرها ، وقد ،  َكتََرأّسَ  فالٌن ، تَنَخَّ

 أَو رئيساً في السَِّفينة. (2) نَاُخَذاه إِذا صارَ 

 : تدرك عليه* ومما يس

 ناِحيةٌ بُِخَراساَن بين ِعدَّةِ نََواحٍ ، منها اليَُهوِديَّة وآُمُل.:  ، كُزفَرَ  نَُخذُ 

. النََّخِذيّ  وأَبو يَعقوَب يُوسُف بُن أَحمدَ  كة أَجاَز السَّمعانيَّ  ، ُمحرَّ

 ، كذا في التكملة. بَالَ  أَي:  ، أَهمله الجوهريُّ وصاحُب اللساِن ، وقال ابُن األَعرابيّ  نَذَّ نَِذيذاً :  [نذذ]

 ما َخَرَج ِمن األَْنِف أَو الفَِم.:  كأَِمير .النَِّذيذُ و

،  كالنُّفُوذِ  ، نَفَذ يَْنفُذ نَفَاذاً  ، أَي ُجْزُت ، وقد نَفَْذت:  ، تَقول ِء والُخلُوُص منهَجَواَز الّشْي عن الشَّيْ :  الَجَواُز ، وفي المحكم:  النَّفَاذُ :  [نفذ]

ّم.با  لضَّ

ّقِ اآلَخِر وَسائُِره فِيه:  النَّفَاذُ و ِميَِّة وُخُروُج َطَرفِه ِمن الّشِ ِميَّةِ  نَفَذَ :  ، يقال ُمخالََطة السَّْهِم َجْوَف الرَّ ، بفتح  كالنَّْفذِ  ، يَْنفُذُ نَفَاذاً  السَّْهُم ِمَن الرَّ

ْك ِمن ُحُروف الَوْصِل َغْيُرَها لإِلْضَمارِ  تكون َحَرَكةُ َهاِء الَوْصِل التي:  عند األَخفش النَّفَاذُ : و قال ابُن ِسيَدهو فسكون. َكَكْسَرة ،  ، ولم يَتََحرَّ

 : ، ِمن قوله َهاء

ُنوِن ِمنح ِكسائِهِ  َجح
 َ َر َد امل

 : وفتحة الهاِء من قوله

َاهَلا  َوًة َأمحح  (3)َرَحَلتح ُلَي ُة ُغدح
ة الهاءِ   : من قوله وَضمَّ

 بـََلٍد َعاِمَيٍة َأعحَماُ هُ وَ 
َي بذلك ألَنّه ةٌ في الِقيَ  أَْنفَذَ  ُسّمِ اِس ِمْن قِبَِل َحرَكةَ هاِء الَوْصِل إِلى َحْرِف الُخُروجِ ، وقد َدلَّت الدَّاَللَةُ على أَنَّ َحرَكة هاِء الَوْصِل ليس لها قُوَّ

نة فيه ، ال هي الهاُء ، َمحمولَةٌ في الوصِل عليها ، وهي األَلف والياُء والواو ، ال يَُكنَّ في الَوْصِل إِالَّ  (4)تي أَّن ُحُروَف الَوْصِل الُمتَمّكِ

لَْت ُحُروُف الُخُروجِ ِمن هاِء الَوْصِل قَْبلَ  وّي وتَنَزَّ َكْت هاُء الوصِل شابََهْت بذلَك ُحروَف الرَّ ْصِل من َها َمْنِزلَةَ ُحروِف الوَ َسَواِكَن ، فلما تَحرَّ

ِوّي قَْبلََها ، فكما  يَْت َحَرَكةُ هاِء الَوْصلِ  (5)َحْرِف الرَّ  ، ألَن الصوت َجَرى فيها َحتَّى اْستَطاَل بُِحُروِف الَوْصل نَفَاذاً  ُسّمِ
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__________________ 
 .«بلغ»( عن األساس وابألصر 1)
 تا.( كذا ابألصر ا اهلاء فيها بدون نقرت ا ووردت يف القاموس بنقط2)
 : ( البيت لألعش  وعجزه يف ديوانه3)

 غضّب عليك فما تقو  بداهلا وفيه أمجاهلا بد  أمحاهلا
 «.قوله الجي هي ا أي حروف الوصر وقوله : اهلاء مبتدأ  نٍ »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
فكما ليت حركة :  اللسان برمتها ا وليست مستقيمة ا ولعر الصوابفكما اخل هذه العبارة منقولة من :  قوله»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)

 .«كما ليت الصواب حذف كما ا وحرره:   الروّي جمر  ألن الصوت جر  اخل ا وقوله اآيت
 ونبه هبامش اللسان إىل عدم استقامة العبارة وصوهبا.
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رِ  َيتح َحرََكة هاِء الَوصــــــح وحتَ  َفاذاً نَـ  ومَتَك َن هبا اللُِّا ا كما لُِّ د   نـََفذَ  أَلّن الصــــــ 
َ
فيها ِإىل اخلُُروِج َحىّت اســــــَتطَاَ  هبا ومَتَك َن امل

َعحىَن ِمنح َجَراَينِه حَنحَوه.ِء ِإىل الشيح الشيح  نـُُفوذُ و  فيها ا
 ِء حَنحٌو يف امل

قَُهم ، :  ، وفي نسخة َخَرقَُهم القَْوَم ، إَِذا أَْنفَذَ  ، أَو بينهم ،:  الصَّواب، هكذا في النُّسخ ، و صاَر منهم:  القَْومَ  أَْنفَذَ و قََضاهُ ،:  األَْمرَ  أَْنفَذَ و فَرَّ

ُربَاِعيًّا ، لغة في الثالثّي ،  .كأَْنفََذهم ، ال يَُخصُّ به قَْوٌم دون قوٍم ، إَِذا َجاَزهم وتََخلَّفَُهمْ  نَفََذهم:  يقالو وَمَشى في َوَسِطهم ، ٍء ،وليس بْشي

بَصُر الرحمِن َحتَّى يأْتَي  (1) يَْنفُذُُهم قال أَبو ُعبَْيٍد ، معناه أَنه «البََصرُ  يَْنفُذُُكم إِنَُّكْم َمجموُعوَن في َصعيٍد واحدٍ »:  وفي حديث ابِن مسعود

، إِذا بَلَغَني وَجاَوَزني  يَْنفُذُني بََصُره نَفََذني : يُقال:  عليهم ُكلِّهم ، قال الكسائيّ 
ِعيِد ، قال  يَْنفُذُهم أَراد:  ، وقيل (2) بَصُر الناظِر الستواِء الصَّ

لَهم وآِخَرهم حتى يََراُهْم ُكلَُّهم : أَبو حاتمٍ  من ويَستَْوِعبَُهْم ،  أَصحاُب الحديِث يَْرُوونَه بالذال المعجمة ، وإِنما هو بالدال الُمهَملة ، أَي يَبلُغ أَوَّ

حمِن ، ألَن هللا يَجَمع الناَس يومَ نَفَد الشَّيْ  الِقياَمة ، في أَْرٍض  َء وأَْنفَْدتَه ، وَحْمُل الحديِث على بََصِر الُمْبِصر أَْولَى ِمن َحْمِله على بَصِر الرَّ

البََصُر  يَْنفُذُهم ُجِمعُوا في َصْرَدحٍ »:  حديث أَنٍس يُر إِليه ، ومنهيَْشَهُد َجِميُع الَخالئِق فيها ُمَحاَسبَةَ العَْبِد الواِحد على انِفَراِده ، ويرون ما يَِص 

 .(3)وهو مجاٌز ، كما فّي األَساس  «ويُْسِمعُهم الصَّْوتُ 

ً و الذي يُْسلَك وليس :  النافِذُ  والطريقُ :  أَي عامٌّ يَْسلُكه ُكلُّ أَحٍد. وفي اللسان:  ، وفي األَساس َساِلكٌ  ، أَي نَافِذٌ  َطِريقٌ :  من الَمجاز أَيضا

ة يَْسلُكونه ، ويقال ٍة دون َعامَّ  إِلى مكان كذا وكذا. يَْنفُذُ  هذا الطريقُ :  بَمسدوٍد بَْيَن خاصَّ

 للقَْوِم ، أَي َمَجاٌز. َمْنفَذٌ  وفيه

 (5) الُمَطاع النافذو َكصبوٍر وُرّمان ، (4) النُّفَّاذو فُوذِ كالنَّ  في األُُمور ، نَفَاَذةٌ  ، وله الَماِضي في َجِميع أُُموِره الرجلُ :  النَّافِذُ :  من الَمجازو

 ُمَوطَّأٌ.:  نَِفيذٌ  وأَمرٌ  كالنَِّفيذ ِمن األَْمِر ،

 ، أَي ماٍض ُمَطاٌع. نافِذٌ  أَمُره:  أَي يَْحُكم ويُْمِضي أَْمَره فينا ، يقال «بَيننا يُْنِفذُ  أاََل َرُجلٌ »:  وفي حديث عبد الرحمن بِن األَْزرق

ا:  . وفي التهذيببإِْنفَاِذه ، أَي بِنَفَِذه ، وأََمر اإِلْنفَاذ اسم:  ، بالتحِريكِ  النَّفَذو قام :  األَْمر ، تقول إِْنفَاذِ  يُستَْعَمل في َموِضع (6)فقد  النَّفَذُ  وأَمَّ

أَيَُّما »:  ومنه ، الحديث ِمنه (7) َما قَاَل ، أَي بِالُمْخَرجِ  بِنَفَذِ  أَتَى الَمْخَرُج والَمْخلَُص ، يقال:  النَّفَذُ و ما فيه. بإِنفاذ الِكتَاب ، أَي بِنَفَذِ  الُمْسِلُمونَ 

بَه أَْو يَأْتِيَ َرُجٍل أََشاَذ َعلَى ُمْسِلٍم بما هو بَِري  الُمْنتَفَذُ  وَمْنُدوَحةً ، لَُمْنتَفَذاً  إِن في ذلك:  يقالو ، «َما قَالَ  بنَفَذِ  ٌء منه كان َحقًّا َعلى هللِا أَْن يُعَذِّ

 ، وقد تَقدَّم في الدال الُمهملة. السَّعَةُ :  والَمْنُدوحة

ً :  النََّوافِذُ  قال ابُن األَعرابّي عن أَبي المكارمو ها.:  قْلت له:  ، وعنه ُكلُّ َسّمٍ يُوِصُل إِلى النَّْفِس فََرحاً أَْو تَرحا  َسّمِ

ا:  فقال بِّيَجةُ هي األََصرَّ انِ  : قال .(8) ِن والُخنَّابَتَاِن والفَُم والّطِ ا األَْنِف.:  واألََصرَّ يقال :  عن أَبي سعيدو ثُْقبَا األُذنيِن ، والِخنَّابَتَاِن َسمَّ

تِه فيقال واحدٍ  فإِذا أَْدلَى ُكلّ َخلَُصوا إِليه ،  ، أَي إِلى القاضي إِليه ، بالذال ، أَي تَنَافَذُوا قد:  إِلى الحاكم (9)للُخصوم إِذا ارتَفعوا  :  منهم بُِحجَّ

الرجَل ، إِذا َحاَكْمتَه ، أَي إِن قُْلت لهم قالوا لك. ويُْرَوى  نافَْذتُ  «نَافَْذتَُهم نَافَذُوك إِن»:  وفي حديث أَبي الدرَداءِ  ، بالدَّال الُمْهَملَة تَنَافَُدوا

 بالقَاف والدال الُمْهَملَة ، وقد تقّدم.

 : ما يستدرك عليه* وم

 ِلَوْجِهِه ، إِذا َمَضى على حاِله. نَفَذَ 

 أَْمَضاه.:  َعْهَده أَْنفَذَ و

ُسوُل ، وهو َمجاٌز. وَطْعنَةٌ  نَفَذَ  مثْلُه ، وكذا التَّْنِفيذو أَنا. أَْنفََذتُهُ و ، نُفُوذاً و نَفَاذاً  الِكتَاُب إِلى فاُلنٍ  نَفَذَ و قَّْيِن ، وَطعَنَات:  نَافَِذةٌ  الرَّ  ُمْنتَِظَمةُ الّشِ

 .نََوافِذُ 

__________________ 
 ينفذ.:  ويف األصر« ينِفُذهم»:  ( عن التهذيب واللسان ا وضبطت يف التكملة1)
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 وجازين.:  ( التكملة2)
 هم البصر وأنفذهم.ونفذ:  ( مل يرد هذا املعىن يف األساس ا وفيه3)
 .«والنِّفِّاذِ »( عل  هامش القاموس من نسخة أخر  4)
 كاألصر.« املطاع»:  وهبامشه عن نسخة أخر « املطاوع»:  ( يف القاموس5)
 فإنه.:  ( التهذيب6)
 ابملخرج بفتح امليم ضبرت قلم.:  ( التهذيب7)
 االست.:  ( الطِّبِّيجة8)
 ترافعوا.:  ويف التهذيب( األصر واللسان والتكملة ا 9)
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 .أَْنفَاذٌ  ، وللِجَراحِ  نَفَذٌ  ولْلُجْرحِ 

 :  وقال قَْيُس بن الَخِطيمِ  نَافَِذةٌ  ، أَي نَفَذٌ  وَطْعنَةٌ لها

ٍر  َة َ ئــــــــِ نــــــــَ عــــــــح ِ  طــــــــَ يــــــــح ِد الــــــــقــــــــَ بــــــــح َن عــــــــَ ُت ابــــــــح نــــــــح عــــــــَ  طــــــــَ

ا     ذٌ هلـــــــــــََ فـــــــــــَ ا نــــــــــــَ اَءهـــــــــــَ اُع َأضـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ وحاَل الشـــــــــــــــــــــــــ   لـــــــــــَ

  
َخْرقَها ، ولوال  نَفَذَُها ءَ الطَّْعنَةُ ، أَي جاَوَزت الجانَب اآلَخَر حتَّى يُِضي نَفََذتِ  : ، يقول بالنَّفَِذ الَمْنفَذَ  تََطايََر ِمن الدَِّم ، أَرادما :  والُشعَاع

إِلى الجانِب اآلَخر ، ومثْله في  نُفُوذُها : نَفَذَُهاو َدِمَها.أَضاَءَها لوال ُشعاُع  نَفَذٌ  لها:  انتشاُر الدَِّم الفائِِر ألَْبَصَر طاِعنَُها ما َوَراَءَها ، أَراد

 كتاب الفرق البن السيد.

 .أَْنفَاذُهمو َمنافِذُهم ، وهذه نَفَذُهمو القَْومِ  َمْنفَذُ  وَذا

قَّْينِ  نافَِذةٌ  ِمن دوائِر الفََرِس َدائَرةٌ :  وقال أَبُو ُعبَْيَدة   َجِميعاً ، فإِن كانت في ِشّقٍ واحٍد فهي َهْقعَةٌ.، وذلك إِذا كانَت الَهْقعَةُ في الّشِ

 ، أَي اْمِض َعْن َمَكانَِك وُجْزهُ. (1)َعْنك  اْنفُذْ و ِسْر َعْنَك ،:  ويقال

ه َحْفَره فغَلََب عليه. نافِذٍ  َمْولًى لعبد هللا بن عامٍر ، وِإليه نُِسَب نَْهرُ :  نافِذٌ و  بالبصرة ، كان عبُد هللا َوالَّ

حاحِ.:  نافِذٌ و  أَبو َمْعبٍَد مولَى ابِن َعبَّاٍس ، َحديثُه في الّصِ

 بن َجعُونَةَ ، له ِذْكٌر. النَّافِذُ و

، بمعنًى ، أَي  تَنَقََّذهو منه ، استَْنقََذهو ِمن فاُلٍن ، أَْنقََذه:  ، وفي الصحاح نَقُّذِ التَّ و االْستِْنقَاذِ و التَّْنِقيذِ و كاإِلْنقاذِ  التَّْخِليُص والتَّْنِجيَةُ ،:  النَّْقذُ  [نقذ]

اه وَخلََّصه ، ومثْله في التهذيب ، وقول لُقَْيِم بن أَْوٍس الشيبانّيِ   :  نَجَّ

ًة  اســــــــــــــــــــــَ فــــــــَ َت نـــــــــَ مــــــــح ُر  َأنح َزعــــــــَ كــــــــح ان شــــــــــــــــــــــُ  َأوح كــــــــَ

ِذيـــــــــــكَ     قـــــــــــح دِ  نــــــــــــَ هـــــــــــَ يِن ملح َأشـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــَ يــــــــــــح ِ  ولـــــــــــَ  أَمـــــــــــح

  
 إِيّاك وَضْربِي إِيّاك. نَْقِذي ، كما تقول َضْربِيك ، أَي نَْقِذيك

 ، كذا في األَساِس ، هكذا يقولُه أَهُل اليَمن ، كما في التكملة. للعَاثِرِ  ُدعاٌء بالسالمة لَكَ  نَْقذاً  قَولُهم ، ومنه والنََّجاةُ. السَّاَلَمةُ :  النَّْقذُ و

 وهو فَعٌَل بمعنى َمفعول ، ِمثُْل نَفٍَض وقَبٍَض. أَْنقَْذتَه ما:  بالتحريك ، النَّقَذُ و

 ق ذ. في ش ، قد تقدم «نَقَذٌ  َمالَه» من األَْمثَالو وَسِلَم ، نََجا:  كفَِرحَ  الرجلُ  نَِقذَ  َمْصَدرُ  النَّقَذو

 ُضبِط بالوجهين ، يُْضَرب لمن سِهَر لَْيلَه ُكلَّه.« أَْنقَذَ  بَاَت بِلَْيلَةِ »وسبق في الدال المهملة ، ومن أَمثالهم ـ  القُْنفُذُ :  األَْنقَذُ و

 فََرسٌ :  ، بغير هاٍء. وفي المحكم النقائِذ نَِقيذٌ  الَخْيلِ واحُد :  ، والذي في التهذيب نقائِذُ  وأَخذتَه منه ، َجْمعُه ِمن العَُدوِّ  أَْنقَْذتَه فََرسٌ :  النَِّقيَذةُ و

 :  ، عن ابن األَْعَرابِّي ، وأَنشد نَِقيذٌ  من أَيِدي الناِس أَو العَُدّوِ ، واحُدَها تُنُقِّذَتْ :  نقائِذُ  ، إِذا أُِخذ ِمن قَْوٍم آخريَن ، وَخْيلٌ  نَقَذٌ 

ا وَ  َبهنـــــــــــــــــ َ رِيـــــــــــــــــَن كـــــــــــــــــَ وحٍم آخـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ تح لـــــــــــــــــِ  زُفـــــــــــــــــ 

يـــــــذٌ     قـــــــِ دِ  نـــــــَ قحصـــــــــــــــــــــِ ِت مـــــــُ نح حتـــــــَح ُح مـــــــِ ا الـــــــر مـــــــح َواهـــــــَ  حـــــــَ

  
 .نَقَذٌ و نَِقيذٌ و نَِقيَذةٌ  ِمن يَِده ، وهو تَنَقَّْذتَهو ، وهو ما أََخَذه العَُدوُّ وتََملََّكه ثم َرَجْعَت فأَخْذتَه منه النقائذ من (2)وبَِعيٌر أَو غيُره :  وفي األَساس

ِعقِ  أَْنقََذتْه ، ألَن صاحبها إَِذا لَبَِسَها ْرعالدِّ :  النَِّقيذة:  عن المفّضلو  :  ِمن الُّسيُوِف ، وأَنشَد ِليَِزيَد بِن الصَّ

ر   َ ِن كــــــــــــــُ دح حــــــــــــــِ لــــــــــــــح َددحُت لــــــــــــــِ يــــــــــــــَذةٍ َأعــــــــــــــح قــــــــــــــِ  نــــــــــــــَ

ُرورِ     رِّ جــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــــِ
ُ
ِة امل حــــــــــــــــَ اَلئــــــــــــــــِ ٍف كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ  أُن

  
 السََّراُب.:  الطَِّويلة. والئَِحةُ الُمِضلّ :  األُنُفُ :  قال

ْرعُ :  النَِّقيَذةُ :  وقََرأُْت بَِخّطِ َشِمرٍ :  َجعَلََها تَْبُرق كالسََّراِب ِلِحدَّتَِها. وقال األَْزَهِريّ  :  أُنُفٌ :  ِمن َعُدّوٍ ، وأَْنَشَد قَْوَل يزيد ، وقال الُمْستَْنقََذة الّدِ

 أَي لم يَْلبَْسها َغْيُره.
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 َزْوٌج.الَمْرأَةُ َكاَن لها :  النَِّقيَذةو

 َرُجل. اسم:  ، َكُمْحِسنٍ  ُمْنِقذٌ و

كةً  نَقََذةُ و  َذكَره في الَجْمَهَرة. ع:  ، ُمَحرَّ

__________________ 
 وال معىن لعنك.:  ( يف التهذيب1)
 وهذا الفرس أو البعري أو غري ا.:  ( عبارة األساس2)
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 : * ومما يستدرك عليه

 .اْستُْنِقذَ  ما:  النَِّقيذ

 منه. اْستُْنِقذُوا:  بُْؤٍس  نَقائِذُ  بُْؤٍس ، وهم نَِقيَذةُ  ، وهو ُمْستَْنقَذٌ  ، ذٌ نَقَ  وَرجلٌ 

 : * وبقي عليه:  [نمذبذ]

كة ، من قَُرى نَيسابور  نََمَذابَاذُ   .(1)، بالذال فيهما ، ُمَحرَّ

َهَرة.:  ، أَهمله الجماعة ، وهو أَنَاِهيذُ :  [نهذ]  اسُم الزُّ

ب ، وبالدَّال في الُمِحيط ، عن ابِن َعبَّاد الَكْوَكُب المعروُف ،وهي  فال  أَو بالدال.:  ، أَي الُمْهَملة ، وفي بعض النُّسخ أَو فاِرِسيٌّ غيُر ُمعَرَّ

. َمْدَخَل له ِحينَئٍذ في الَكاَلمِ   العََربّي ، كما حقَّقه الصاَغانيُّ

 : (2)* واستدرك شيخنا في هذا الفصل 

ومنها أَيضاً  : ، وهي من قَُرى بَُخاَرى ، منها البُْرَهان َمحّمد بن أَبي بكٍر الَحنَفّي السََّمْرقَْنِدّي أَحد شيوخ الذَّهبِّي. قلت نُوَجابَاذُ :  [نوجبذ]

 .533، تُوفِّي سنة  وَحدَّث« َمْرتَع النََّظر»، إِماٌم زاهٌد كبيٌر ، َصنَّف كتاب  النُّوَجابَاِذيّ  أَبو بكر محمد بن علّي بن محّمد

 : * وبقي

ُحوه. نُْمُروذُ :  [نمرد]  ، بالمعجمة ، وَصحَّ

اُح المواِهب وأَرباُب التفاسيِر. السالمعليه، اسُم َجبٍل بَِسَرْنِديب ، عند َمهبط سيّدنا آَدَم  (3)، بالفتح  نَْوذ: و [نوذ]  ، ذكره ُشرَّ

من قَُرى :  نُوَزابَاذُ : و [نوزبذ] : ، وأَْجَدُب ِمْن بَْرُهوَت. قْلت نَْوذٍ  أَْمَرُع ِمنْ َصُب َجبٍَل في األَرض ، ويقال : وفي المعجم أَنه أَخْ :  قلت

 بُخاَرى.

 ، كَسحابَة ، من قَُرى اليََمِن ِمن أَْعَمال البَْعَدانِيَّةَ. (4) نََواَذة: و [نوذ]

 من الهجرة ، قاله الحافِظ وَضبََطه. 63، أَحُد أُمراِء الَمغِرب لمعاويَة سنة  (5)التَُّرابِّي  النّهوِذيّ  وأَبو الُمهاجر ِديناُر بن عبد هللا:  [نهوذ]

 فصل الواو
 مع الذال املعجمة

ابن ناصر كسَر الباِء ، وحَكى فتح الميم أَيضاً ، وحَكى  بِضّم الميِم وفتْحِ الباءِ  هو : ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الصاغانيُّ  الُموبََذانُ :  [وبذ]

 ً ، ومنه من يَدَّعي أَصالة الميم ، ألَنه ليس بعربّي ، فإِذاً َمحلُّه  كالُموبَذِ  ، كقاضي القَُضاة للمسلميَن ، فَِقيهُ الفُْرِس وحاِكُم الَمُجوِس :  أَيضا

هو على َحْذِف ُمضاٍف ، أَي إِلزالَِة :  ، قال شيخنا ْجَمةِ ، والهاُء للعُ  الَمَوابَِذةُ  ج وغيِره ، (6)قبل هذا ، وهو َصنيع ابن المكرم في اللسان 

 العُْجَمة ، كما قاله الشيخ ابُن مالك وغيُره في أَمثاله.

 : * ومما يستدرك عليه

 .(7)مدينة من أَعمال األَندلس :  ، بفتح فسكون َوْبَذةُ 

 مدينة أُخرى قُْرَب ُطلَْيِطلة ، كذا في المعجم. َوْبَذىوَ 

، قال أَبو محّمد  ، بكسرهما ِوَجاذٌ و ِوْجَذانٌ  الَحْوُض ، ج:  الَوْجذ:  قيلو ويَْستَْنِقُع فيها ، في الَجبَِل تُْمِسك الماءَ  (8) نُْقَرةٌ :  الَوْجذُ :  [وجذ]

 :  الفقعسيُّ يصف األثافِي
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ٍر جــــــــــــــــــــــــَ  رحجــــــــــــــــــــــــَ ريحَ َأَ يف مــــــــــــــــــــــــِ  َواِذي غــــــــــــــــــــــــَ

اَلذِ     ــــــــــــــــــــــــــح ُض األَف طــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــِ ن  ق َبهنــــــــــــــــــــــــــ ُ  كــــــــــــــــــــــــــَ

  

 ِوَجاذِ ُأس  َجرَاِميَز َعَل  

 والَجَواِذي جمع جاٍذ ، وهو:  ِحَجاَرةُ الِقْدرِ :  األَثافِي

__________________ 
 .«من أعما  نيسابور»:  ويف معجم البلدان«  لة بنيسابور»:  ( يف اللباب1)
 استدركه من مواد هنا نس  ما سار عليه من ترتيب وتبويب.( مل يتبض فيما 2)
 ( قيده صاحب معجم البلدان ابلفتح مث السكون.3)
 ( يف معجم البلدان ابلدا  املهملة.4)
 الزايب.:  ( يف اللباب5)
 (.موبذ)( ورد يف اللسان يف مادة 6)
 من أعما  شنت برية ابألندل .:  ( يف معجم البلدان7)
َرًة.:  ( يف القاموس8)  النـُقح
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ب ا واجلَرَاِميُز  ُنـحَتصــِ
ذاً  أَما تـَعحِرُف مبكاِن كذا وكذا:  ولعحت ِمن العرب َمن يقا  له:  ا َِياُض. قا  ســيبويه:  (1)امل ا  َوجح

 .الوَِجاذِ  َأي َهاَكثريُ :   ا كَكِتفٍ  َوِجذٌ  َوَمَكانٌ  .ِوَجاذاً  ا َأي َأعحِرف هبا ِوَجاذ بَل  ا:  وهو َموحِضٌض مُيحِسك املاَء. فقا 
ه:  إِليه (2) َواَجَذهوَ   أَْكَرَهه. إِيَجاذاً  عليه أَْوَجَذه:  عن أَبي عمروو عن الصاغانّي. اْضَطرَّ

 : * ويستدرك عليه هنا:  [وخذ]

ييَن ، كما َمرَّ عن قُْطُربٍ  َوَخذَ  ْرفِيِّين واللُّغَّوِ   وَغْيِره.، لُغة في أََخذ ، وهو أَثْبَُت من تَِخَذ ، كعَِلَم ، حكاها َطَواِئُف من الصَّ

ئُْب َمرَّ :  َوْذَواذٌ  السُّْرَعة. ورُجلٌ :  الَوْذَوَذةُ :  [وذذ]  ، إِذا َمرَّ َمّراً َسريعاً. يَُوْذِوذُ  َسِريُع الَمْشيِ ، والذِّ

 : * ومما يستدرك عليه

 :  بَُظاَرتُها إَِذا طالَْت ، قال الشاعر:  الَمْرأَةِ  َوْذَوذُ 

يٍّ  و ُقصــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــُ اَد بـــــــــــَ فــــــــــَ تـــــــــــَ ي اســــــــــــــــــــــــح َن الــــــــــالئــــــــــِ  مــــــــــِ

ا و     اَء هبــــــــــــــــــَِ جــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ اف وسُ  َوذحَوُذهــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ن ــــــــــــــــــَ  يـ

  
 موِضٌع بِتَِهامةَ ، أَحسبه َجباَلً.الثاني. كذا ضبَطه ابُن ُموسى :  ، بالفتح فتشديد الَوذُّ و

َ :  في جانبه، وفي بعض األُصوِل :  في حاجته ، كَوَعدَ  َوَرذَ :  [ورذ]  ، واألَمر منه ، ِرْذ ، كِعْد. أَبَطأ

 : * ومما يستدرك عليه

 ، يَرِوي عن أَبيه ، وعنه سهل بن َشاذويه الباهلّي. الَوْرذانيّ  يس بن عبد العزيزَهّماُم بن إِدر (3)من قَُرى بَُخاَرى ، منها أَبو سعٍد  َوْرَذان

 من قَُرى أَْصفََهاَن ، كذا في المعجم.:  َوْرَذانَةُ و

، وكان  قُتِلَْت بِالَخَشبِ :  َمْوقُوَذةٌ و ، َوقِيذٌ  وَشاةٌ  َضَربَه حتّى استَْرَخى وأَشَرَف على الَموِت.:  َوقََذه يَِقذُهُ َوْقذاً  ، ِشدَّةُ الضَّْربِ :  الَوْقذُ :  [وقذ]

يت الشاةُ تُْضَرب حتى تَموت ثم تُْؤَكل ، قال :  الَوقِيذُ و الَمْوقُوَذةُ و بالضْرِب ، َوقََذه:  يَْفعَله قَوٌم فنََهى هللاُ َعزَّ وجّل عنه. وعن ابِن السّكِ

اُء في قوله تعالى . وفي البصائر للمصنّف : اْلَمْوقُوَذةُ  .. (4) (َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذةُ ):  الفَرَّ :  اْلَمْوقُوَذةُ  : الَمضروبةُ حتى تَموت ولم تَُذكَّ

 هي التي تُْقتَل بِعَصاً أَو بِحجارةٍ ال َحدَّ لها فَتموت بال َذكاةٍ.

جال الَوقيذُ و :  من الِرجالِ  الَوقِيذ أَن:  في كتُب الغريب ، والذي ذكَره األَزهريُّ وابُن ِسيَده وغيرهما وهذا لم أَِجْده (5) السَِّريعُ :  من الّرِ

ً  الَوقِيذو .َوقََذه ، قالوا كأَّن ثِقَله وَضْعفَه (6)وسقطت الواو من بعض األُصول  ُء والثَِّقيُل.البَِطي  على الَمْوتِ  الشَِّديُد الَمَرِض الُمْشِرفُ :  أَيضا

، أَي ثَِقيالً  َوقِيذاً  ُحِمَل فاُلنٌ :  ما بِه ِطْرٌق. وقال الليث:  َوقِيذٌ  ميٌت أَم ال ، وَرُجلٌ أَ  الذي يُْغَشى عليه ال يُْدَرى:  ، وقال ابن ُشَمْيل وذِ كالَمْوقُ 

أَبي بكٍر ، عن بعض أَصحاب يَعقُوَب ، عنه ، قرأْت على أَبي َعِلّيٍ ، عن :  َدنِفاً ُمْشِفياً ، وهو َمجاز ، كما في األَساس ، وقال ابُن ِجنِّي

ً و َوقِيذاً  تََرْكتُه:  يقال:  قال  .َوقِيظا

:  . قالَوقََذهُ  : ولقولهم (7) (َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذةُ ):  الَوْجهُ عندي والقياُس أَن تكون الظاُء بََدالً ِمن الذال ، لقوله َعزَّ وجلَّ :  قال:  قال

فاً ، قالولم أَسمع وَ   َضَربَه فََوقََظه.:  فلذلك قََضْينَا أَن الذَّاَل هي األَْصل. وقال األَْحَمرُ :  قََظة وال َمْوقوَظة ، فالذال ، إِذاً أَعمُّ تََصرُّ

َماغِ ، فيَ :  الَوْقذُ :  ، قال أَبو سعيدٍ  َصَرَعه:  َوقََذهو ْرُب على فَأِْس القَفَا فتصير َهدَّتُها إِلى الّدِ . وفي َموقوذ َرُجلٌ :  ذهُب العَْقُل ، فيقالالضَّ

نُه ويَْبلُغ منه َمْبلَغاً يَْمنَعه « الَوَرعُ  فَيَِقذُه»ومنه حديث ُعَمَر  َسكَّنَهُ  الِحْلُم ، إِذا َوقََذه:  يقالو ، َوقَْذتَُها َضَرْبُت الَحيَّةَ حتى:  األَساس أَي يَُسّكِ

.  ِمن اْنتَِهاِك ما ال يَِحلُّ

 :  ، وأَنشد لألَْعشى َغلَبَه النُّعَاُس ، إِذا َوقََذه:  ازمن الَمجو
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ي  َتضـــــــــــــــــــــــــِ اَر َوأَقــــــــــــح هـــــــــــَ يِن الـــــــــــنــــــــــــ  يِن َديـــــــــــح ِويـــــــــــنـــــــــــَ لـــــــــــح  يــــــــــــَ

يِن ِإذا     ذَ َديـــــــــــــــح َدا َوقـــــــــــــــَ اُس الـــــــــــــــر قـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــنــــــــــــــــ 

  
__________________ 

 ابلواو ا حتريف.« واجلواميز»( ابألصر 1)
 وهو ما يتف  مض التكملة واللسان.« وَأوحَجَذه»:  ( عل  هامش القاموس من نسخة أخر 2)
أبو ســــــــعيد. ونســــــــبه إىل قرية ورذانة وهي من أعما  خبار  ا وذكرها أيضــــــــاً ابلدا  ا وأورده فيها أيضــــــــاً. وما يف معجم البلدان :  ( يف اللباب3)

 فكاألصر فيما ورد يف القريتا.
 .3( سورة املائدة اآية 4)
 الص رِيُض.:  سخة أخر ( عل  هامش القاموس من ن5)
 ( وهو ما ورد يف اللسان.6)
 .3( سورة املائدة اآية 7)
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اج ، فهو كأَوقََذه تََرَكهُ َعليالً ،:  َوقََذهو جَّ راُر في :  ، كُمعَظَّمة ُمَوقََّذةٌ  نَاقَةٌ :  من اْلَمَجازو ، ُموقَذو َوقِيذٌ  ، وهذه عن الزَّ ََّر الّصِ من  أَْخاَلفَِهاأَث

ه ، ْرعِ  يَْرَغثُها ، أَي التي هي أَو َشّدِ  وَوَرٌم في الضَّْرع. ذلك ويَأُْخذُها له َداءٌ  فَيُوقِذُها يَْرَضعُها َولَُدها وال يَْخُرج لَبَنُها إِالَّ نَْزراً ِلِعَظِم الضَّ

كبَِة والِمْرفَِق ، يَْشتَدُّ عليه الضَّْربُ  َطَرٌف ِمن البََدنِ  : كَمْنِزلٍ  ، الَمْوقِذُ  .َمَواقِِذه ِمن َمْوقِذٍ  ُضِرب َعلَى:  يقالو ،  الَمْنِكبِ  َطَرفُ و كالَكْعِب والرُّ

َر قولُهم الَمَواقِذُ  ج ، (1)كما في األَساس واللساِن   .َمَواقِِذه من َمْوقِذٍ  َضَربه على:  ، وبُكّلِ ذلك فُّسِ

 .َوقِيَذةٌ  ، واحدتها ِحَجاَرةٌ َمفروشةٌ :  الَوقَائِذُ و

 : * ومما يستدرك عليه

 ، إِذا َكَسَره وَدَمغَه. َوقََذهُ 

 الُوقُوذَ  (3)القَْلَب ، فأَضاَف  (2)أَي َمحزوَن القَْلِب ، كأَنَّ الُحْزَن قد َكَسره وَضعَّفَه ، والجوانُِح تَْحِوي  «الَجوانِح َوقِيذَ  َكانَ »:  في الحديثو

 أَثٌَر بَاٍق ِمْن َمَشقَّتِه.:  ِمن ذلك َوْقَذةٌ  َكِلَمةٌ َسِمْعتَُها. وفي قَْلبِي وقََذتْنيو الِعبَادةُ ، َوقََذتْهو الغَمُّ والَمَرُض ، َوقََذه إِليها ، وقد

 .(4)وأَْجتَِزي وأَْقتَِذي 

 ُحِلبَْت على َكْرٍه حتَّى قَلَّ لَبنَُها ، وكلَّ ذلك من المجاز.:  الناقَةُ  ُوقَِذتو

 .َولََذ َوْلذاً  ، وقد ُسْرَعةُ الَمْشيِ والَحَرَكةِ :  هو:  اغانيُّ ، بفتح فسكون ، أَهمله الجْوَهِرّي ، وقال الص الَوْلذُ :  [ولذ]

ذُ و ذُ :  الَوالَّ ذُ. الَمالَّ  ، والَمعنياِن ، ُمتقاِرباِن ، وقد تقدَّم الَمالَّ

 .(5)، كذا في التكملة  البَيَاُض النَِّقيُّ :  هو : ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن األَْعَرابيّ  الَوْمَذةُ :  [ومذ]

 : [ويبذ]

 : * ومما يستدرك عليه

 قَرية بِبَُخارى.:  وواو ساكنة وذال (6)، بالفتح فسكون التحتيّة فضّم الموّحدة  َوْيبُوَذى

، شيخ أَبي  الَوْيَذابَاِذيّ  ، بالذال فيهما َمحلَّة َكبيَرة بأَصفهاَن ، يُنَسب إِليها أَبو محّمد جابُر بن منصور بن محّمد بن صالحٍ  َوْيَذاباذُ : و [ويذبذ]

 سعد السمعانّي.

 : ، من قَُرى َسَمْرقَْند (7) واَزذُ  ، ويقال َوْيَزذُ : و [ويزذ]

 فصل اهلاءِ 
 مع الذال املعجمة

:  الَهْبذُ و .َهبَذ يَْهبِذ َهْبذاً  ، يكون ذلك للفََرِس وغيِره مما يَْعُدو ، وقد العَْدوُ :  ، أَهملَه الجوهريُّ ، وقال الليُث هو ضَّْربِ كال الَهْبذُ :  [هبذ]

 :  كَهاَذَب ، قال أَبو ِخَراٍش يَِصٌف طائراً  َهابَذَ  ، وقد الُمَهابََذةِ و اإِلْهبَاذِ و كاالْهتِباذِ  اإِلسراُع في الَمْشي والطَّيََراِن ،

َو  هــــــــــح ِر فـــــــــــَ يــــــــــح َح الــــــــــلــــــــــ  نــــــــــح بــــــــــاِدُر جــــــــــُ ذٌ يــــــــــُ ابــــــــــِ هــــــــــَ  مــــــــــُ

بـــــــــــح ِ     رِت والـــــــــــقـــــــــــَ َبســـــــــــــــــــــــــ  اَح اِبلـــــــــــتــــــــــــ  نـــــــــــَ ث  اجلـــــــــــَ  حيـــــــــــَُ

  
 وأَْحِر بأَْن يكون هذا التركيُب َمقلوباً عنه.ِسَراٌع ، :  وإِبُِل َمَهاِذيبُ :  ، وقد تَقَدَّم للمصنّف في حرف الباء الناقَةُ السَِّريعَةُ :  الَهابَِذةُ و

، ِإذا أَسرَع فيه وتابَعَه ، وهو َمجاٌز ،  َهذّاً  القُرآنَ  يَُهذُّ  ، يقال ، هو يَُهذُّه َهذّاً  القُرآنَ  َهذَّ  ، وقد الِقَراَءةِ  سرعةو ُسْرَعةُ القَْطعِ ،:  الَهذُّ :  [هذذ]

ْعرِ  َكَهذِّ  أََهذّاً :  قََرأُْت الُمفَصَّل الليلةَ ، فقال:  قال له رجل»:  وفي حديث ابِن عبَّاسالَحِديَث ، إِذا َسَرَده ،  َهذَّ  وكَذا  أَراد أَتَُهذُّ القُْرآنَ  «الّشِ

ْعرِ  َهذّاً  َمة االْهتَِذاذِ و ، بالضّم ، الُهَذاذِ و ، ُمَحّرَكةً ، كالَهَذذِ  ونََصبَه على الَمْصَدِر ، ؟فتُْسرع فيه كما تُْسِرع في قَِراَءةِ الّشِ  : قال ، ذو الرُّ
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__________________ 
 ( مل ترد الركبة يف اللسان.1)
 حتب  القلب وحتويه.:  ( يف اللسان2)
 .عنههللارضي أابها تصف حديثها من فهو اعنههللارضييعين عائشة « فبضافت»:  ( اللسان3)
وأفتضي ولي  له تعل  ابملادة إذ هو تفسري لكلمة من بيت :  وأقتذي هكذا يف النسخ ا والصوابقوله وأجتزي »:  ( هبامش املطبوعة املصرية4)

 :  قا  األعش  .. ووقذه النعاس:  يف األساس وعبارته
 يــــــــــــــــلــــــــــــــــويــــــــــــــــنــــــــــــــــين ديــــــــــــــــين الــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــار وأجــــــــــــــــتــــــــــــــــزي 

ـــــــــــــــــــدا    ـــــــــــــــــــرق ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاس ال ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــذ ال ـــــــــــــــــــين إذا وق  دي

  

 األساس.وافتضي ا وما أثبتناه عن :  يف اهلامش« أفتضي»:  واجتزي

 ( ومثلها يف اللسان أيضاً.5)
 ( ضبطت يف معجم البلدان ا بفتح الباء ا ضبرت قلم.6)
 وازد ويقا  ويزد.:  ( يف معجم البلدان7)
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ُه و  ــــــــــَ ل وح ريحُ حــــــــــَ ــــــــــطــــــــــ  ُر ال جــــــــــِ وَث حيــــــــــَح غــــــــــُ ــــــــــَ ُد يـ ــــــــــح ب  عــــــــــَ

ِد     ـــــــــَ ذ  ق ـــــــــَ ت رُ  اهـــــــــح ـــــــــ  ذَك
ُ
اُم املـــــــــ ِه اُ ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ي رحشـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــَ

  
 ٍء.َشيْ قَْطُع ُكّلِ :  الَهذُّ  أَو

ينٌ :  ، يقال القَطَّاعُ :  ، كَصبور الَهذُوذُ و ،  الِهذِّ و ، بالضمّ  الُهَذاِهذو الَهْذَهاذِ و كَكتَّاٍن ، (1) كالَهذَّاذِ  قاِطعَةٌ ،:  َهذُوذٌ  ، وَشْفَرةٌ  َهذُوذٌ  ِسّكِ

 بالكسر.

ً و  : ، قال الشاعر قَْطعاً بعد قَْطعٍ  ، أَي َهذٍّ  بَْعدَ  َهذّاً  ، أَي َهَذاَذْيكَ  َضْربا

َضا َهَذاَذيحكَ َضرحابً   وَطعحناً َوخح
 :  وإِن َشاَء َحَمله على أَّن الِفْعَل َوقََع فِي هِذه الحاِل ، وقوُل الشاعرِ :  قال سيبويه

ُه  اعــــــــــُ ــــــــــَ ي ِه ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ي لــــــــــَ ومــــــــــًا عــــــــــَ ــــــــــُ ت َر خمــــــــــَح اكــــــــــَ ــــــــــَ ب ــــــــــَ  فـ

كَ     َذاَذيــــــــــــح ا هــــــــــــَ عــــــــــــَ َذ الــــــــــــد ن  َأمجــــــــــــحَ فــــــــــــَ ىت  أَنـــــــــــــح  حــــــــــــَ

  
َغه. وتقوُل للناِس إِذا أَرْدَت أَن :  ، أَي ُشْرباً بعد ُشْرٍب يقول َهذٍّ  بَْعدَ  َهذّاً :  َهَذاَذْيكَ :  فَسَّره أَبو حنيفةَ فقال باَكَر الدَّنَّ َمْملُوءاً وراَح وقَْد فَرَّ

 :  بَنِي الَحْسَحاِس  وَهَجاَجْيَك ، على تقديِر االثنيِن ، قال َعْبدُ  َهَذاَذْيك:  ءِ يَُكفُّوا عن الشيْ 

ه  لـــــــــــُ ـــــــــــح ثـ ـــــــــــرُبحِد مـــــــــــِ رحٌد شـــــــــــــــــــــــــُ   اِبل ـــــــــــُ  ِإَذا شـــــــــــــــــــــــــُ   بـ

كَ     َذاَذيــــــــــــح رُبحِد اَلبــــــــــــِ ُ  هــــــــــــَ لــــــــــــح َ  لــــــــــــِ يــــــــــــح ىت  لــــــــــــَ  حــــــــــــَ

  
. قال الصاغانيُّ   :  والرواية:  هكذا أَنشَده الجوهريُّ

ٌض  رحقــــــــــــُ ــــــــــــُ ــــــــــــرُبحِد بـ رحٌد شــــــــــــــــــــــــــُ   ابل ــــــــــــُ  ِإَذا شــــــــــــــــــــــــــُ   بـ

ريحُ اَلبـــــــــــــِ ِ     ا غـــــــــــــَ نـــــــــــــَ لـــــــــــــ  ىت  كـــــــــــــُ َك حـــــــــــــَ يـــــــــــــح  َدَوالـــــــــــــَ

  
 والقافِيَة مكسوَرةٌ ، انتهى.

دُّ بينَُهما ، وإِالَّ   .(2) َهَذاَذْيكَ وَ  َحَجاَزْيكَ :  يقالرّي :  تََهاَجَرا ، وقال األَزهتَْزُعم النِّساُء أَنه إَِذا َشقَّ ِعند البَِضاعِ َشيئاً ِمن ثَْوِب صاِحبه َداَم الوُّ

 قََطعَه ، َكَهَذاه.:  َهذّاً  بالسَّْيفِ  َهذَّهو

مٌ :  ، كَكتَّانٍ  َهذَّاذٌ  وَجَملٌ  ، وهذا عن الصاغانّي. بَِعيٌد َصْعٌب ، أَو َسِريعٌ :  َهْذَهاذٌ  قََربٌ و  في ُسْرَعِة الَمْشيِ. سابٌِق ُمتَقَّدِ

  : قال َعمرو بن ُحَمْيل

اِذ  ذ  ا بــــــــــــــَ طــــــــــــــَ قــــــــــــــَ لــــــــــــــح وٍف لــــــــــــــِ لــــــــــــــُ ر  ســــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــُ

اذِ     ذ  ا هـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ رَاِن ال ـــــــــــــــــح اِع أَقـ طـــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــَ

  
. وفي بعض النّسخ هَذا ِمْنُهم وِمن َخَدِمهمْ :  الذيَن يَقُولُوَن ِلُكّلِ َمْن َرأَْوه:  ، بالفتح الَهَذاِهذُ و  أَو من َخَدِمهم.:  ، نقلَه الصاغانيُّ

 : * ومما يستدرك عليه

 .(3)قَطَّاٌع  : َهذٌّ  ، قَطَّاٌع ، كُهَذاِهٍذ ، كعاَُلبٍِط ، وِإْزِميل َهْذَهاذٌ  َسْيفٌ 

 :  ، كغَُراٍب ، كذلك ، قال َعْمُرو بن ُحَمْيل ُهَذاذٌ  ونَابٌ 

ه  ابــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح َذاذِ ِإَذا انـ  اهلــــــــــــــــــُ

َواِذي    ـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَوَدِج ال ُروَ  ال َر  عـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــح  أَفـ

  
ب ، و للِهْندِ  التي َمةُ بَْيِت النَّارِ قَوَ :  الَهَرابَِذةُ :  [ه رب ذ] ُعَظَماُء الِهْنِد ، أَو ُعلََماؤُهم ، أَو َخَدُم ناِر :  قيل (4) ، وُهم البََراِهمة ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

 كِزْبِرجٍ. هربز الواحدُ  ، وهم قََوَمةُ بيِت النَّاِر ، فإِعادته ثانياً تَكراٌر ، الَمُجوِس 

 َسْيٌر ُدوَن الَخبَِب.:  الَهْربََذةُ و
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 َمُجوِس.، وهم ُحكَّام ال الَهَرابَِذاةِ  فيها اختياٌل ، كَمْشيِ :  ، وفي بَْعض األُُصول ِمْشيَةٌ في اْختِيَالٍ :  ، بالكْسر والقَْصرِ  الِهْربَِذىو

 : (5)قال اْمُرُؤ القَْيس 

 يف َدفِّه مُث  فـَرحفـََرا اهلِرحِبَذ َمَش  
، أَي في  الِهْربَِذى َوَعَدا الَجَملُ  ال نَِظيَر لهذا البناِء.:  ، حكاه في َسْيِر اإِلبل ، قال الَهَرابَِذة ِمْشيَةٌ تُْشبِه ِمْشيَةَ :  الِهْربَِذى:  وقال أَبو ُعبَْيدٍ 

.  َشّقٍ

 عيسى ابنِ  الَمِسيحِ  في وسلموآلهعليههللاصلىلْم تُْسَمع إِالَّ في قوِل النَّبّيِ  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابُن األَنباريّ  الَمْهُروَذة:  [هرذ]

__________________ 
 كاهلَُذاِذ.:   ( عل  هامش القاموس من نسخة أخر 1)
 تغرّي. وحجازيك أمره أن حيجز بينهم ا وحيتمر أن يكون معناه كّف نفسك ا عن التهذيب.وهي حروف خلقتها التثنية ال :  ( قا 2)
 إزميٌر َهذيف َهُذوٌذ أي حاٌد.:  ( يف التهذيب3)
 .«أو»:  ( يف القاموس4)
 : ( ديوانه وصدره5)

 إذا زعته من جانبيه كليهما
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ََناَرِة البَـيح »:  َنص هو  السالمعليه َمرميَ 
َ  يفيـَنحزُِ  عند امل ِ  َضاِء َشرحِقي  ِدَمشح ُروَذَتاح  .«َمهح

َرتَْيِن ، أَي َمْصبُوَغتَْينِ  أَي بَْينَ  :  الُمهملة ، وقد تقّدم الكالُم هناك. قال األَزهريُّ  ويُرَوى بالدال ، وهو َخَشٌب أَْصفَُر ، بالُهْرذ ُحلَّتَْيِن ُمَمصَّ

 .(1)ولم نَْسَمع ذلك إِالَّ في الحديث 

الِجدُّ في السَّْير :  الَهَماِذيُّ  : في َجْريِه. نقله الصاغانّي ، وقال َشِمرٌ  َهَماِذّيٍ  إِنه لذُو : في الَجْريِ ، يقال السُّْرَعةُ :  ، بالفتح الَهَماِذيُّ :  [همذ]

بَاِب :  ، وقيل ِشدَّةُ الَمَطرِ :  الَهَماِذيُّ و ، بال هاٍء ، الناقَةُ السَِّريعَةُ :  البَِعيُر السَِّريُع ، وكذلك:  الَهَماِذيُّ و ، تاَراٌت ِشَداٌد تكون في الَمَطِر والّسِ

ةً يَْسُكن. ةً يَْشتَدُّ وَمرَّ  :  ، وأَنشد األَصمِعيُّ  الَحرِّ  ِشدَّةُ  الَهَماِذيُّ و والَجْريِ َمرَّ

اِد  ذ  اذًا ِإىَل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ذ  رِيــــــــــــــــــــــُغ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  يــــــــــــــــــــــُ

ا     يــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــَ اِذي  فــــــــــــــــــــــِ اِذيِإىَل   ــــــــــــــــــــــََ   ــــــــــــــــــــــََ

  
ةِ  َهَماِذيّ  يَوٌم ذُووَ  مَّ اٍم أَِخي ذي الرُّ  :  ، وُحَماِذّيٍ ، أَي ِشدَّةِ َحّر ، عن ابِن األَْعَرابّي ، وأَنشد ِلَهمَّ

وحٍم ِذي  ُت َويــــــــــــَ عـــــــــــح طـــــــــــَ اِذي  قـــــــــــَ ي   ـــــــــــََ ظـــــــــــِ تـــــــــــَ لـــــــــــح  تــــــــــــَ

هح     نــــــــُ رَاهــــــــِ لــــــــظــــــــَ  وقـــــــــَ ِج الــــــــ  نح َوهــــــــح وُر مــــــــِ ه الــــــــقــــــــُ (2)بــــــــِ
 

  
َكةً  الَهَمَذانِيُّ و ةً ويَْسُكن أُْخَرى. الَكثِيُر الَكاَلمِ  لُ الرجُ :  ، ُمَحرَّ  ، يَْشتَدُّ َمرَّ

ْيِر. اْختِالُط نَْوعٍ بِنَْوعٍ :  ِمن الَمْشيِ  الَهَمَذانِيُّ و  ، وهو َضْرٌب من السَّ

َسَماُن في السَّْيرِ :  ، ُمَحّركةً  الَهَمَذانُ و َسماَن  الرَّ َكةً ، وهو ُحْسُن السَّْيِر ، نَقَلَه الصاغانيُّ ، ولم يَْذُكر الُمَصنِّف الرَّ َسَم ، ُمَحرَّ ، وإِنما ذكَر الرَّ

 ، وسيأْتي.

َكةً  َهَمَذانُ و فَاِء للشهاب د:  ، ُمَحرَّ ينََوِر أَْربَُع َمَراِحَل ، ونقََل شيُخنَا عن َشْرحِ الّشِ أَن الَمعروف بين العََجم :  من ُكَوِر الَجبَِل ، بينه وبين الّدِ

 َ  ، (3) أَصفََهانَ  أَخو وهو ، الَكلبيّ  بن ِهَشامُ  قاله ، السالمعليه،  بُن الفَلُّوج بن َساِم بن نُوحٍ  َهَمَذانُ  بَنَاهُ  ّن هذا تَْعِريٌب له ،إِهماُل َداِله ، فكأ

إِنما هو  َهَمَذان اسم أَن الفُرس علماءِ  بعضُ  وذكر ، (4) جلمون بن كرميس له يقال َهَمَذانَ  بنى الذي أَن الّسريانِيّين ُكتُبِ  بعِض  في وُوِجد

كان فَتُْح َهَمَذاَن في ُجَماَدى األُولَى على َرأِْس ستَِّة أَشُهٍر من َمْقتَل ُعَمر بِن الَخطَّاب ، :  ناَدمه ، ومعناه المحبوبة وقال ربيعةُ بن عثمان

ل َمن بنى َهَمَذاَن جم بن نوجهان بن شالخ بن :  الِهْجَرِة ، ويُقَالوكان الِذي فَتََحَها الُمغيَرة بن ُشْعبَة في َسنَِة أَْربَعٍ وِعشريَن ِمن  إِن أَوَّ

اَها ساور  ب ، فيقال (5)أَْرفخِشذ بن سام بن نوح ، وَسمَّ نها بَْهَمن بن أَسفَْنِديَار ، وهو أَحسُن البِالِد هواًء وأَطيبَُها :  ، ويعرَّ ساروق ، وَحصَّ

ين والفَْضِل ، لوال ِشتَاُؤه الُمْفِرط بحيث قد أُْفِرَدْت فيه ُكتٌُب ، وذُِكَر أَمُره في الشِّ  وأَْنَزُهَها ، وما زاَل َمَحالًّ  ْعِر للملوِك وَمْعِدناً ألَْهِل الّدِ

 :  والُخَطب ، قال كاتُِب بَكرٍ 

َذانُ  رَبحِدهــــــــــــا   ــــــــــــََ وِس بــــــــــــِ فــــــــــــُ ــــــــــــ  ُة الــــــــــــنـ فــــــــــــَ لــــــــــــَ ــــــــــــح تـ  مــــــــــــَ

وُن و     بحمــــــــــــــُ ا مــــــــــــــَ ر هــــــــــــــَ ــــــــــــــِر وحــــــــــــــَ رِي هــــــــــــــَ ــــــــــــــز مــــــــــــــح (6)ال
 

  

ا  يــــــــعــــــــهــــــــَ ا وَربــــــــِ هــــــــَ يــــــــفــــــــَ تــــــــاُء َمصــــــــــــــــــــــِ َب الشــــــــــــــــــــــِّ لــــــــَ  غــــــــَ

ونُ     انـــــــــــــــــــــُ وُزهـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــَ ا متـــــــــــــــــــــَ  َبلـــــــــــــــــــــ َ كـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَ

  
د قُلوبَ :  من َهَمَذاَن ، فقال:  فقال ؟من أَين أَنت:  سأَل ُعمُر بُن الَخطَّاِب َرُجالً و  أَْهِلَها كما يَْجُمد ماُؤها. أََما إِنََّها َمِدينَةُ َهّمٍ وأَذًى ، يَُجّمِ

 ، وكذلك الَهْنبَثَة والَهنَابُِث ، كذا في التكلمة واللسان. الَهنَابِذُ  الشديُد ، ج األَْمرُ :  هو (7)، أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال ابُن دريد  الَهْنبَذَةُ :  [هنبذ]

َي الرُجل ، القََطاةُ :  الَهْوَذةُ  [هوذ] ِرّماحُ  ُهوذٌ  ج ، وَخصَّ بعُضهم بها األُْنثَى ، وبها ُسّمِ  :  على َطْرحِ الزائِِد قال الّطِ

َن  وذِ مــــــــــــــِ ا   اهلــــــــــــــُ وحهنــــــــــــــُ رَاِة ولــــــــــــــَ رَاُء الســــــــــــــــــــــــــــ  دح  كــــــــــــــَ

ِح     ــــــ  ي ســــــــــــــــــــَ
ُ
اِن امل طـــــــَ قــــــُ ــــــح يـ وحِن ا ــــــَ ــــــَ ــــــٌف كــــــل ي (8)َخصــــــــــــــــــــِ

 

  
__________________ 

 ابلدا  املهملة ومل يشر إىل وروده ابملعجمة.وذكر فيه  189/  6( التهذيب 1)
 ونبه هبامش اللسان إىل رواية الشارح.« قوله وقراهنه كذا ابلنسخ كاللسان»:  ( هبامش املطبوعة املصرية2)
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 أصبهان.:  ( يف معجم البلدان3)
 حليمون.:  ( معجم البلدان4)
 .«سارو»:  ( يف معجم البلدان5)
 وما أثبت عن معجم البلدان.« ير وحرها هامونوبردها الزمهر »:  ( ابألصر6)
 .204/  3( وانظر اجلمهرة 7)
 .«املسبج»( عن الديوان واللسان ا وابألصر 8)
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 غيُرها. طائرٌ :  ، كما هو َصِنيع الجوَهرّي وغيِره هي القََطاةُ األُْنثَى ، وقيل ، َمْعِرفَةً  َهْوَذةُ :  قيلو

َي باسِم القََطاةِ ، وأَنشد لألَْعَشى:  بُن َعِلّيٍ الَحنَِفّي صاِحُب اليََماَمة ، قال الجوهريُّ  َهْوَذةُ  وهو َرُجل م اسم:  َهْوَذةُ و  :  ُسّمِ

  َ لــــــــح نح يـــــــــَ وحَذةَ مــــــــَ ٍب  هــــــــَ ئــــــــِ تــــــــ  ريحَ مــــــــُ دح غــــــــَ جــــــــُ  َيســــــــــــــــــــــح

ا    عـــــــــــَ اِج َأوح َوضـــــــــــــــــــــــــَ وحَ  الـــــــــــتـــــــــــ  َم فــــــــــــَ مـــــــــــ  عـــــــــــَ  ِإَذا تــــــــــــَ

  
فَاِء ِخال:  قال شيُخنَا هذا ، فقال البُْرَهان الَحلَبِيُّ ، ِإنه بالفتح ، كما جزَم به الجوهريُّ ، وهو ظاِهُر  َهْوَذةَ  ٌف في َضْبطِ وقَع في ُشروح الّشِ

ّم ، وتَعَقَّبُوه ، وزعَم القُْطُب الَحلَبيُّ أَن دالَهُ ُمهَملة ، وغلََّطه في ذلك البْرَهانُ  : الُمصنّف أَو َصِريحه ، وقال الدَِّميِريُّ  ، وهو َجِديٌر  إِنه بالضَّ

 بالتَّغليِط ، فإِن إِهمال داِله غيُر معروٍف ، كما أَن الضّم كذلك ، انتهى.

 والمحفوظ في باِب األَْشَجاِر الَحاذُ.:  َرَوى هذا النَّْضُر قال:  ، قال األَْزَهِريُّ  الَهاذُ  ج لها أَْغَصاٌن َسْبَطةٌ ال َوَرَق لها ، َشَجَرةٌ :  الَهاَذةُ و

،  هوذ ، لُغَة فيه ، قاله أَبو َعمرو في فائِت الَجْمَهرة ، قال شيُخنَا ، َصِريحه أَنَّ الياَء زائدة في أَّوله ، وأَصل الماّدة واليَُهوِديّ :  يّ اليَُهوذِ و

ا في الُمْعَجَمة ه ، ألَنهم قالوا في الفعل منه َهاُدوا ، أَي صاُروا يَُهوداً ، وأَمَّ فلم يُْسَمع له تَصريٌف إِالَّ على ِجَهِة  وهو في المهملة ربما يَتََوجَّ

اجِ في أُصوِله ووافقوه ، فكان األَْولَى أَْن يَْعِقَد لمثْل هذا فَْصَل الياِء آِخَر الُحُروف ، ويَْذكر يَُهوَذا فيه ، انتَهى.  الَحْدِس ، كما قاله ابُن السَّرَّ

 .السالمعليهماوهو ابُن يَْعقُوب :  قلت

 : يه* ومما يستدرك عل

العُْذِريّة  الَهْوذِ  بن ثَْعلَبَةَ بن (3)بن ِضنَّة ، بَْطن بن ُعْذرة ، منهم بُثَْينَةُ بنت َحبَإِ  (2)بن َربِيعَة بن ِحَزاِم  (1)بن عمِرو بن األََحّب  الَهْوذُ 

 صاِحبة َجِميل بن َمْعَمر.

 [فصل الياء]
 : [يوذ]

 : * ومما يستدرك عليه

، سمع  اليُوِذيّ  قَرية من قَُرى نَْخَشَب بما وراَء النهر ، منها أَبو إِسحاَق إِبراهيُم بن أَبي القاسم أَحمد بن حفص:  ، بالقْصر يُوَذى ويقال يُوذُ 

 .447أَبا الَحَسن طاهَر بن ُمَحّمد البَْلِخّي ، وسمع منه أَبو محّمد عبد العزيز بن محّمد النَّْخَشبِّي ، وتوفَِّي سنة 

 : ا يستدرك عليه* ومم

ازّي الفقيه الَحنَِفّي ، ثِقَةٌ ، رَوى  يَْزَداذ ، الدال األُولَى مهملة ، وهو اسم َجّد أَبي عبد هللا محّمد بن أَحمد بن موسى بن يْزَداذُ :  [يزدذ] الرَّ

ه َعِلّي بن موسى ، وَوِلَي قضاَء َسَمْرقَْنَد ، وتوفَِّي سنة   يَْزَداذ بن َزَكِريّا بن الُحَسْين بن يَِزيد بن إِبراهيم بن ، وأَبو بكٍر محّمد 361عن َعّمِ

ْعلُوِكّي الحافظ ، نََسِفيٌّ ، عن أَبيه وابن ِحبّان ، توفَِّي سنة  السََّرْخِسّي شيخ  يَْزداذ . وأَبو العَبّاس أَحمد بن الحسن بن عبد هللا بن344الصُّ

 .409 ، وتوفَِّي سنة النَّْخشبِيّ  (4)اإِلسالم ، رَوى عنه أَبو تَُراٍب 

 وبه ُختَِم الذاِل الُمْعَجمة.

ٍد ، وعلى آِله وصحبِه وَسلَّم.  أَحَسَن هللاُ ِختاَمنا ، وأَصلََح بفْضله. َشأْنَنَا ، وصلَّى هللاُ على سيِِّدنا محمَّ

ل سنة أَلٍف ومائة واثنين وثمانين ، بخاِن  29تحريراً في  اَغِة.َربِيع األَوَّ  الصَّ

اَغانِّي في َمَجاِلَس أَِخُرَها :  قال مؤلّفه محّمد ُمرتَضى  .1192جماَدى سنة  14بلََغ ِعَراُضه على تَْكِملَة الصَّ

__________________ 
 .«األجب»ا وانظر فيها متام نسبه. وابألصر  449( عن مجهرة ابن حزم ص 1)
 .«حرام» 479( يف مجهرة ابن حزم ص 2)
 .«حيان»وابألصر  449مجهرة ابن حزم ص ( عن 3)
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 إلاعير بن طاهر النخشيب.:  ( واله4)
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 اَبب الرّاء
اب ، وعلى اآلل واألصحاب. ٍد النَّبّيِ األوَّ  الحمد هلل مانح التوفيق والّصواب ، والّصالة والّسالم على سيِّدنا محمَّ

  ابب الراء
 من كتاب القاُموس.

 ء من الحروف الَمْجُهورة ، وهي من الُحُروِف الذُّْلِق ، وهي ثالثة : الّراُء والاّلُم والنُّوُن ، وهنَّ في َحيٍِّز واحٍد. وإنماقال ابُن َمْنُظوٍر : الّرا

يَْت بالذُّْلق ، ألنَّ الذَّاَلقَةَ في الَمْنِطِق إِنما هي بَطَرِف أََسلَِة اللَِّسان ، وهنَّ كالشَّفَِويَّة كثيرة الدُّخُ   في أبنيِة الكالِم.وِل سّمِ

رع ، بدليل قولهم : نَثََل ِدْرَعه عليه ،  ولم يقولوا : نَثَرها ، فالاّلم قال شيُخنَا : وقد أبِدلَِت الّراُء من الالم في النَّثْرة بمعنى النَّثْلة ، وهو الّدِ

ُخالصة. وقالوا : َرَعلَّ بمعنِى لَعَلَّ ، وقالوا : رجٌل َوِجٌر وأَْوَجُر ، أَكثُر تصريفا ، والّراُء بََدٌل منها ، كما أَشار إِليه ابُن أّمِ قاسٍم في شْرح ال

 َشَدني أَبو الَهْيثَِم :وامرأَةٌ َوِجَرةٌ ، بمعنى َوِجٍل وأَْوَجَل وَوِجلٍَة ، وهي لغةُ قَْيس ، ولذلك ادََّعى بعُضهم أَصالتَها. وقال الفَّراُء : أَنْ 

يِّ و  اجــــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــــَ  اثــــــــــــــــــــٌ  وِإين َ ابجلــــــــــــــــــــاِر اخلــــــــــــــــــــَ

رُ     اِديِّ َأوحجــــــــــــَ ــــــــــــَ ب ــــــــــــعــــــــــــِ ن اجلــــــــــــاِر ال يب مــــــــــــِ ــــــــــــح ل ــــــــــــَ  وقـ

  

ة  ــــــــــــِذمــــــــــــ  ا ب ــــــــــــامــــــــــــَ اِن ق ــــــــــــ  ي ــــــــــــِ ل ــــــــــــح قــــــــــــي  ِإذا مــــــــــــا عــــــــــــُ

َدرُ     ادي  َأغــــــــــح بــــــــــَ ِ فــــــــــيــــــــــهــــــــــا فــــــــــالــــــــــعــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــرِيــــــــــكــــــــــاح

  
 فأَوجُر بمعنى أَْوَجل وأَْخَوف.

 فصر اهلمزة
 مض الراء

ْرعَ  أَبَرَ  : [أبر] ّمِ ، يَأْبُره النَّْخَل والزَّ  .كأَبَّره تأْبِيراً  أَْصلَحه ، ، بكسِرهما : إِبارةً و إِبَاراً و ، بفَتْحٍ فسُكوٍن ، أَْبراً  ، بالكسر ، يَأْبِرهو بالضَّ

 : العاِمُل. اآلبِرو

ْرُع والنَّْخُل الُمْصلَُح. وفي حديث عليًّ  الَمأْبورو لنَّخِل وإصالِحَها ؛ اسُم ا بتَأْبِيرِ  أي رجٌل يقومُ  «آبِر منكم بِقيَ  والَ »:  عنههللارضي: الزَّ

 (1) .أَبَرَ  فاعٍل ِمن

 ، وأَنشد قَوَل ُحَمْيٍد : إِبَارةٌ  وقال أبو حنيفَة : كل إِصالحٍ 

يِن  تــــــــــــــــــــح َة َأهلــــــــــــــــــــحَ الــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــَ اِإن  ا ــــــــــــــــــــِ  ِإاَبرهتــــــــــــــــــــَُ

ا    َنصـــــــــــــــــــــَ مـــــــا يف بــــــعضــــــــــــــــــــهـــــــا قـــــــَ يـــــــدَكــــــُ  حــــــىت أصــــــــــــــــــــِ

  
 .إِبارة فَجعل إِصالَح الِحبَالَةِ 

كَّة : الطِريقَة الُمْصَطفَّة من النَّخِل ، «َمأْبورةٌ  خيُر الماِل ُمْهَرةٌ َمأْمورةٌ وِسكَّةٌ : » (2)وفي الخبر   أَبَْرتُ  الملَقَّحة ، يقال : : الَمأْبُورةو ؛ الّسِ

 .ُمَؤبََّرةٌ و َمأْبورة ، فهي أَبَّْرتهاو النَّخلةَ 

كَّة : ِسكَّةُ الَحْرِث ،  ْصلََحةُ له ؛ أراد : خير الماِل نِتَاُج أَو َزْرٌع.: المُ  الَمأْبورةو وقيل : الّسِ

إِالَّ بعد ُظهور  تُؤبَّر قال أبو منصور : وذلك أَنها ال«. فَثََمَرتُها للبائعِ إِاّل أَن يَْشتِرَط الُمْبتَاع أُبِّرتْ  من باع نَْخال قد»وفي حديٍث آَخَر : 

، على َوزِن اإِلزاِر ، ورَوى أَبو َعمِرو بُن العاَلِء قال : يقال  اإِلبار ، واالسُم منه َمأْبورةٍ  مثل َؤبََّرةٌ مُ  ثَمرتِها واْنِشقَاِق َطْلِعَها. ويقال : نَْخلةُ 

 فهي بَِرتْ أُ  ، وَمن قال : ُوبَِرْت فهي َمْوبُوَرةٌ ، وَمن قال : ُمَؤبَّرة ، فهي أُبِّرتْ  ، ثاَلث لغات ؛ فَمن قال : أَبَِرتْ و وُوبَِرتْ  أُبَِّرت : نَْخٌل قد

 ، أَي ُملَقََّحةٌ. َمأْبُورة

حمن : يُقَال لكّلِ ُمصِلحِ َصْنعٍة : هو  وقال أَبو عبد الرَّ

__________________ 



4759 

 

 ( ويرو  ابلثاء املثلثة.1)
 ( يف التهذيب : يف ا ديث.2)
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 ؛ ألَن ه ُمصِلُح له ا وأَنشد : آِبرٌ  . وِإلا قير للملقِّح :آِبُرَها
ي  رُكـــــــِ ـــــــح َي فـــــــاتـ يـــــــِ عـــــــح يح ِبســـــــــــــــــــــَ رحضـــــــــــــــــــــَ ـــــــَ  فـــــــِإنح أَنـــــــِت ملح تـ

َت     ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ــــــــــــبـ رحهُ ِدَ ال ــــــــــــِ ا آب ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ان كــــــــــــَ وين مــــــــــــَ  وكــــــــــــُ

  
 أَي أَصِلْحه.

 .«الَمأْبُورِ  المؤِمن كالَكْلبِ »وفي الحديث :  في الُخْبز. اإِلْبَرةَ  أَْطعََمه أَْبراً  الَكْلبَ  أَبَرَ و

في َعلَِفها فَنَِشبَْت في َجْوفِها ؛ فهي ال تأُْكُل شيئاً ،  اإِلبرةَ  ، أي التي أََكلت «الَمأْبُوَرةِ  َمثَُل المؤمِن َمثَُل الَشاةِ »لِك بن ِدينار : وفي حديث ما

 وإِن أََكلَْت لم يَْنَجع فيها.

 وفي األَساس : ، أي َطَرِف َذنَبِها. بإِْبَرتِها لََدَغتْ  . وفي الُمحَكم :بإِبرتها : لََسعتْه ، أي َضَربَتْه تَأْبُره أَْبراً  العَقَْربُ  أَبََرتْه من الَمَجاز :و

 العقرُب بِِمئْبَِرها ، والَجْمع مآبِْر. أَبََرتْهو

ً  أَبَرَ  من الَمَجاز :و  ، ِإذا اغتاَب. أَبَرَ و ، ِإذا آَذى ، أَبَرَ  وآذاه. قال ابُن األعرابّيِ : اغتابَه ، إذا فالنا

 ، إِذا لَقََّح النَّْخَل. أَبَرَ و

 (1)، أَْصلََح.  أَبَرَ و

نَّ هذه من هذه ، وأَشار إِلى ِلْحيَتِه ، والذي فَلََق الَحبَّةَ وبََرأَ النََّسَمةَ لَتُْخَضبَ »في حديث علّي َرِضَي هللاُ عنه :  ، ومنه القَْوَم : أَْهلََكُهمْ  أَبَرَ و

في الُخْبز. قال ابن األَثير :  اإِلبرةَ  الكلَب ، إِذا أَطعمتَه أَبَْرتُ  ، وهو من (2)أَي أَهلكناهم  «ِعتَْرتَه أَبَْرنَا ورأسِه ، فقال الناُس : لو َعَرفناه

 ، من البَواِر ، فالهمزةُ زائدةٌ ، وسيأتي. أَبَْرتُه وقيل هكذا أَخرَجه الحافظ أَبو موسى األَْصفَهانيُّ في حرف الهمزةِ.

 ، قال القَُطاِميُّ : إِبارٌ و ، بكسٍر ففتح ، إِبَرٌ  ِمَسلَّةُ الَحِديِد. ج ، بالكسر : اإِلْبَرةُ و

ٍا  َد حــــــــــــــِ ُذ بــــــــــــــعــــــــــــــح فــــــــــــــُ ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــَ رحِء يـ َ
وحُ  املــــــــــــــ ــــــــــــــَ  وقـ

اِوُزهــــــــــــــــــــــــا     َن ال  ــــــــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــِ  اإِلاَبرُ أَم

  
ِميِر ، وفي األُصول كلَِّها : وصانِعُهاـ  وبائِعُهوصانِعُه   ، وجمعُها إِْبَرةٌ  وفي التَّْهِذيب : ويُقال للِمْخيَطِ  .األَبَارُ  :ـ  هكذا في النَُّسخِ بتذكير الضَّ

يإِبَرٌ   لَْحٌن. وفَتُْح الباءِ  ، بكسٍر فسكون ، إِْبِريُّ  أَو البائعُ  ، األَبَار يقال له : اإِلبَرَ  . والذي يَُسّوِ

 الَحنَفيُّ ، َصُدوٌق. اإِلْبِريُّ  ، ومحّمُد بُن عليَّ بِن نَْصرٍ  اإِلْبِريُّ  وقد نُِسَب إِلَى بَْيِعَها أَبو القاسم ُعَمُر بُن منصور بِن يَِزيدَ 

 ، وهو ُعَظْيٌم الِصٌق بالَكْعب. َعْظُم َوتََرِه العُْرقُوبِ  اإِلْبرةُ  من الَمَجاز :و

َراعِ من اليدِ  ن اإِلنسان :م اإلْبرةُ  قيل :و وهي ـ  (4)، وفي بعض النُّسخ : ُعَظْيٌم بالتصغير  أَو َعْظمٌ  (3)الذي يَْذَرُع منه الذَّراُع  َطَرُف الذِّ

ْنِد ِمن الذَّراع إِلى َطَرِف اإلْصبَعِ  (5) ُمْستٍَو مع َطَرفِ ـ  الصُّواب  ، كذا في الُمْحَكِم. الزَّ

راع : َطَرُف العَْظِم الذي منه  إِبرةُ  وفي التَّْهِذيِب : الذِّ
وَطَرُف َعْظم العَُضِد الذي يَِلي الِمْرفََق يقال له : القَبِيُح ، وُزجُّ  .(7)يَْذَرُع الذَّاِرُع  (6)

راع ، وأَنشد : إِْبرةِ  الِمْرفَِق بين القَبِيح وبين  الذِّ

 الَقِبيَحا اإِلبرةُ حىّت ُتالِقي 
راعِ : ُمْستََدقَُّها  إِْبَرةُ  في الُمْحَكم واألَساِس : الذِّ

(8). 

 ، وهما َحدُّ كّلِ ُعْرقُوٍب ِمن ظاِهٍر. إِْبَرتَانِ  ، وفي ُعْرقُوبَيِ الفََرِس  من ُعْرقُوِب الفََرِس  ، أَي استَدقَّ ، (9) اْنَحدَّ  أَيضاً : ما اإِلبرةُ و

 ، يَْعنِي ِصغَاَرها. فَِسيُل الُمْقلِ  اإِلبرةُ  من الَمَجاز :و
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كةً ،، بَِكْسٍر فَتْحِريٍك ، وضبطه القفّاُل  إِبَراتٌ  ج كِعنب. األَول عن ُكراع. قال ابُن ِسيَده : وعندي أَنه َجْمُع الَجْمِع ، كُحُمرات  إِبرٌ و محرَّ

 وُطُرقات.

 ، وإِْفَساُد ذاِت البَْيِن. النَِّميَمةُ  : اإِلْبرةُ  من المجاز :و

 شَجٌر كالتِّيِن. : اإِلْبرةو

__________________ 
 التكملة : وأَِبَر ابلكسر : َصَلَح.( األصر واللسان ا ويف 1)
 ( يف النهاية : أهلكناه.2)
 .«الذراع»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( وهي ما ورد يف القاموس.4)
 كاألصر.« طرف»وهبامشه عن نسخة أخر  « َطَريفَح »( يف القاموس : 5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الذي من عنده.6)
 .«الذراع»ر ( عن التهذيب ا وابألص7)
 ا والعبارة يف الصحاح. (أبر)( مل ترد يف األساس 8)
إبرة الفرس ا ما احنّد من عرقوبيه ا من وجد يف نسخة املو املطبوع »( هبامش املطبوعة املصرية : قوله ما احندر من عرقوب الفرس ويف اللسان 9)

 أي طبعة التاج املؤلفة من مخسة أجزاء.« ته ا كذا هبامش املطبوعةمن زايدة الراء يف قوله ما احندر غلرت ا وعليها مش  عاصم يف ترمج
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 ، عن الصاغانّي. ، كَكتّاٍن : البُْرُغوثُ  األَبّارُ و

 بالتشديد. األَبَّارَ و معروف ، نَقَله الصاغانّي ، وَضبََط األَْشيَاَف بَكْسِر اْلَهْمزةِ  َدَواٌء للعَْين ، َكَكتّاَن : األَبّار وأَْشيَافُ 

 ، عن الِّلْحيَانّي. كالمئْبَرةِ  النَّميَمةُ ، وإِفساُد ذاِت البَْيِن ، أَيضا : اْلِمئْبَرُ و ، اإِلْبرة ، كِمْنبٍَر : َمْوِضعُ  ِمئْبرُ الْ و

 . قال النّابغةُ :مآبِرُ  َجْمعُه

ه  ــــــــــــــــــُ ول ــــــــــــــــــُ وحٍ  َأَلَ  أَق ــــــــــــــــــَ نح قـ ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــِ  وذل

َك     يــــــــــــــح ي ِإلــــــــــــــَ ن َدسِّ َأعــــــــــــــدائــــــــــــــِ َراومــــــــــــــِ  املــــــــــــــذبــــــــــــــِ

  
 .المآبِرُ  وِمن َسَجعات األََساِس : َخبُثَْت منهم الَمَخابُر ، فََمَشْت بينهم

 .(1)كالُحّشِ  َما يُلَقَُّح به النْخلُ  : الَمأْبَرو اْلِمئْبَر عن ابِن األَْعرابِّي :و

ْملِ  : اْلِمئْبَرُ و ةَ : ما َرقَّ ِمن الرَّ  ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ

رَبِ ِإىل  ئـــــــح مـــــــِ ِر ذي الـــــــَغضـــــــــــــــــــــَ   الـــــــح  الـــــــرّايب مـــــــن الـــــــر مـــــــح

هــــــــــا    ِدميــــــــــُ ِديــــــــــثــــــــــًا قــــــــــَ َوتح حــــــــــَ ا وقــــــــــد أَقـــــــــــح رَاهــــــــــَ  تـــــــــــَ

  
 اآلبُِريُّ  السَّْجُزيُّ  فظُ الحا بِن إِبراهيم بِن عاصمٍ  محّمُد بن الُحَسين : أبو الحسن منها بِسِجْستَانَ  ، كآُمَل : ة آبُرُ و كفَِرَح : َصلََح. الرجُل ، أَبِرَ و

 ، َصنََّف في َمنَاِقب اإِلمام الشافعّي كتابا حافالً َرتَّبه في أَربعٍة وسبعيَن باباً.

 أَن يُصِلَحه له ، قال َطَرفَةُ : نَْخِله أَو َزْرِعه أَْبرَ  : َسأَلَه ائتبََرهو

ه  ُر الـــــــــــــــــذي يف مـــــــــــــــــثـــــــــــــــــلـــــــــــــــــِ  وِدَ اأَلصـــــــــــــــــــــــــــــــح

ُح     لــــــــــــــــــــِ رُ ُيصــــــــــــــــــــــــــــــــــح ربح َزرحَع  اآبــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــَ ؤح ُ
 املــــــــــــــــــــ

  
ْرعِ. الُمْؤتَبِرُ و : العاِمُل. اآلبِرُ   : َربُّ الزَّ

 ، قيل : إِنه مقلوٌب من البَأْر. (2) البئَْر : َحفَرها ائْتَبَرَ و

ث أُبَْيرُ و اَن.، وقيل : موضٌع ببالِد َغَطفَ  (3)ُدوَن األَْحَساِء ، من َهَجَر ، وقيل : ماٌء لبني القَْين  كُزبَْير : ماءٌ  أُبَْيرٌ و ، عن  بُن العاَلء ، ُمَحّدِ

.  عيسى بِن َعْبلَةَ ، وعنه الواقِِديُّ

بابِ ـ  التَّْيِميُّ  أُبَْيرٍ  وِعْصَمةُ بنُ  دَّةِ ُمْؤِمناً ، قاله الذََّهبِيُّ في التَّْجِريد.ـ  تَيم الّرِ  له ِوفَادةٌ ، وقَاتََل في الّرِ

يلّي ، أَْسلََم عاَم الُحَدْيبِيَِة ، واْستُْخِلف على المدينِة في ُعْمَرةِ القََضاِء ، أُبَْيرٍ  وُعَوْيُف بُن األَْضبَِط بنِ   َصَحابِيّاِن. الّدِ

 : قبيلةٌ من العرب. أُبَْيرٍ  وبَنُو

 ، بالياِء ، وسيأتِي. لغةٌ في يَْبِرينَ  ، بالفَتْحِ ، أَْبِرينُ و

 نَقَلَه. الصاغانّي. : ِمن ُكَوِر واِسَط. اآلبَارُ و

 كان األنسَب ، وسيأتي.« بأْر». وال يَْخفَى أَنَّ ِذْكَرهما في األَْعَراِب : ع بين األَْجفُِر َوفَْيدَ  آبارُ و

ُل ما يَْنبُتُ  الِمئْبََرةُ و ، ليكوَن  كاْلِمئْبََرةِ  كاإِلْبرة ، فكان يَنبِغي أَن يقوَل هناك :، وهو بعَْينه فَِسيُل الُمْقِل الذي تقدََّم ذكُره ، لغةٌ  ِمن الدَّْوم : أَوَّ

 أَوفَق لقاعدتِه ، كما هو ظاهٌر.

ضوانُ  السالمعليهوقوُل علّي  ةُ ـ  والّرِ ج ابنةَ رسول هللا »من حديث أَسماَء بنِت ُعَمْيٍس : ـ  وقد أَخرجه األَئِمَّ قيل لعلّيٍ : أاََل تَتََزوَّ

َي بها رسوُل هللا  في ِديني بَمأبُورٍ  ولْستُ  ُء وال بيضاُء ،صفرا لي ما:  فقال ، موسلعليههللاصلى لُ  إِني ، عنِّي وسلمعليههللاصلى، فيَُوّرِ  ألَوَّ

بُمتََّهٍم في ِدينِي فيتَأَلَّفَنِي  يِن ، واللسُت غيَر الصحيحِ الدِّ  أيـ  بإِْبَرتِها العقرُب ، أَي لََسعَتْه أَبََرتْه : َمن الَمأْبُورُ و قال ابُن األَثِير :ـ  «أَسلم َمن

ً  ويُْرَوى قال : .«بتزويِجَها إِيّايَ »َرِضي هللاُ عنها. وفي التهذيِب والنََّهايِة :  فاطمةَ  بتَْزِويجي وسلمعليههللاصلىالنَّبِيُّ   بالمثلَّثَة ، أَي أَيضا

ْن يُْؤثَُر عنِّي لستُ   لكان َوْجهاً.ـ  بالنونِ ـ  «ولسُت بَمأْبُونٍ »، وسيأْتِي. قال ابُن األَثيِر : ولو ُرِوَي :  الشَّرُّ  (4) ِممَّ
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 * ومّما يُستدَرُك عليه :

 . قال الراجز :اإِلبارَ  الفَِسيُل ، إِذا قَبِلَ  تَأَبَّر

رِي يــــــــــــــــــــِر  َ َبــــــــــــــــــــ  َة الــــــــــــــــــــَفســــــــــــــــــــــــــــــــــِ ريح  اي خــــــــــــــــــــَ

و ِ     حـــــــــــُ ِر ابلـــــــــــفـــــــــــُ خـــــــــــح ُر الـــــــــــنـــــــــــ  ن  َأهـــــــــــح  ِإذح ضـــــــــــــــــــــــــَ

  
 .تَأْبِير تَلَقَِّحي ِمن غيرِ  يقول :

__________________ 
وهبامش « قوله كا ش كذا خبطه وابللســــان أيضــــا ولي  يف القاموس وال يف اللســــان : ا ش هبذا املعىن فليحرر»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)

 .«املَِحشّ »ويف التهذيب « قوله ا ش كذا ابألصر ا ولعله املَِحش»اللسان : 
 يف القاموس والتكملة : احتفرها.( 2)
 .«القي »( عن معجم البلدان ا وابألصر 3)
 .«قوله : يؤثر عين ا كذا يف النسخ ا ويف عاصم : يؤثر عنه ا وهي أحسن ا كذا هبامش املو»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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جُل : آَذى ، عن ابِن األَعرابّيِ. أَبَرَ و  الرَّ

 وِمْذَرٌب وِمْفَصٌل وِمْقَوٌل. ِمئْبَرٌ  ويُقَال للَِّساِن :

ياِشيُّ بإِ  قال األَزهريُّ : «آثاَركم فتُوِلتُوا ِدينَكم تَُؤبُِّروا ال»األَثََر : َعفَّى عليه من التَُّراب. وفي حِديِث الشُّوَرى :  أَبَّرَ و سناده ، هكذا َرواه الّرِ

أَثََره حتى ال يُعَرف َطِريقُه إِاّل َعناق األَرِض. حكاه الَهَرِويُّ  يَُؤبِّر ٌء من الدَّوابِّ : التَّْعِفيَةُ وَمْحُو األَثَِر ، قال : وليس شي (1) التَّْوبِيرُ  وقال :

 في الغَِريبَْين ، وسيأْتي في وبر ، وفي ترجمة بأْر.

 ، قال القَُطاميُّ : ائْتباراً و ، اْبتئاراً  ائْتَبَْرتُ و قال أَبو ُعبَْيٍد : في االبتِئاِر لُغَتَان ، يُقَال : ابتأَْرُت ، .(2) واْبتَأََر الَحرُّ قََدَمْيه

ربح فــــــــــــــــــِإنح مل  ٌش  َ حتــــــــــــــــــَ َريــــــــــــــــــح دًا قـــــــــــــــــــُ  َرشــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِر الــــــــــــنــــــــــــاِس     ارُ فــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــ  لســــــــــــــــــــــــــائــــــــــــِ بــــــــــــَ تــــــــــــِ  ائــــــــــــح

  
 ي اللَِّسان.يَْعنِي اصطناَع الَخيِر والمعروِف وتَْقِديَمه ، كذا ف

. َمْنَهُل بالشَّام في جهة الشََّمال من َحْوراَن. أُبائِرُ و ّمِ  ، بالضَّ

 ، كغَُراب : موضٌع من ناحية اليمِن ، وقيل : أَرٌض من وراِء بالِد بني َسْعٍد. أبَأرٌ و

 واستدرك شيُخنا :

 أَهداه الُمقَْوقُِس مع ماريةَ وِسيِريَن. قالَه ابُن ُمْصعٍَب.وهو الذي  : قلتُ  وسلمعليههللاصلى: َمْولَى رسوِل هللا  َمأْبُور

 ، أَي أََحٌد. آبِرٌ  وفي ُشروح الفَِصيح. قولُهم : ما بِها

ِء النَّْخِل ، ومع العََسِل ِمن إِْبرةُ و القَْرِن َطَرفُه. إِْبَرةُ  وفي األَساس : ومن الَمَجاز : َطِب من ُسالَّ  إِبَرِ  النَّْحلَِة َشْوَكتَُها. وتقول : ال بُدَّ مع الرُّ

 النَّْحِل.

 أَيضاً : ِكنَايةٌ عن ُعْضو اإِلنسان. اإِلبرةُ و قلُت :

دةِ : قَريةٌ ِمن قَُرى تُونَس ، وبها ُدفَِن أَبو عبد إِبِرّ و ُر ثالثمائة سنٍة ، فيما قِيل. ، بَكْسرتين وتشديِد الموحَّ ِقلِّيُّ المعمَّ  هللا محّمٌد الّصِ

ّمِ ، أَهملَه الجوهريُّ ، وهي لغةٌ في األُتُْرورُ  : [أتر]  مقلوٌب عنه ، وسيأتي قريباً. (3) التُّْؤُرور ، بالضَّ

 وسيأْتي.، نَقَلَه الفَّراُء عن يُونَُس ،  َوتََّرَها ، لغةٌ في تَأتِيراً  القَْوسَ  أَتَّرَ و

عظيٌم ، على نهر َجْيُحوَن ، ومنه كان ظهوُر التَّتَِر الطائفِة الّطاغيِة ، وقد أَورد بعَض ما يتعلّق به ابُن  ، بالضّمِ : د ، بتُْرُكْستانَ  أُتَْرارُ و

اُم اإِلتقا« عجائِِب الَمْقُدور»َعَرْب شاْه في  نيُّ الَحنَِفيُّ ، َوِلَي الصَّْرغتمِشيّة أَّول ما ، فراِجْعه ، وسيأْتي للمصنِّف في ت ّر ، ومنه القَوَّ

 فُتَِحْت. وَشَرَح الِهَدايةَ.

َكةً : بَِقيَّةُ الشيْ  األَثَرُ  : [أثر] . وقال بعُضهم : أُثُورٌ و آثَارٌ  ِء. ج، محرَّ ّمِ  ِء.ما بَِقَي ِمْن َرْسِم الشَّيْ  األَثَرُ  ، األَخيُر بالضَّ

 .اآلثارِ  ، وَجْمعُه الَخبَرُ  : األَثَرُ و

ةُ الحديِث ، فقالوا : الَخبَُر : ما كان عن النَّبِّيِ اآلثارِ  وفالٌن ِمن َحَملَةِ  : ما يُْرَوى عن  األَثَرُ و ، وسلمعليههللاصلى. وقد فَرَق بينهما أَئمَّ

َحابَة. وهو الذي نَقَلَ   ه ابُن الصَّالحِ وغيُره عن فُقَهاِء ُخراساَن ، كما قاله شيُخنا.الصَّ

ُل ثِقةٌ مشهوٌر تُِوفَِّي َسنَةَ  والُحَسْيُن بُن عبِد الَمِلكِ  العَُمِريُّ الَمْوِصِلّي ، عن أَصحاب األُرموّي ،  بُن منصورٍ  (4) وعبُد الكريم ، 532الَخالَّ

ثَاِن. األَثَِريّانِ  ، 490نقله السَّْمعَانِيُّ ، مات سنةَ   : ُمَحّدِ

ن اْشتََهر به أَيضاً : أَبو بكر سعيُد بُن عبِد هللِا بِن علّيِ الطُّوِسيُّ ، ُوِلَد سنة   اآلثاريُّ  بنَْيَسابُوَر ، ومحّمُد بُن هياج بن مبادر 413وممَّ

 ، َرَوى عن أَبي بكٍر الَخَزِرّيِ. األَثَِريُّ  ّمِد بِن ُحَسْينٍ األَنصاريُّ التاجر ، من أَهل ِدمشَق ، َوَرَد بغَداَد ، وبابا َجْعفَُر بُن مح
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ٍل فيه ، وأَوردهما ثعلٌب ـ  ، ُمَحركةً  أَثَِرهِ و ، بكسٍر فسكوٍن ، إِثِْرهِ  في فالنٌ  َخَرجَ  يقال :و َح به غيُر واحٍد ، مع تَأَمُّ والثاني أَْفصُح ، كما َصرَّ

َب شيُخنا تقديَم الثّانِي على األَّول. وليس في كالِم المصنِّففيما يُقَال بلُغَتَْين من فَِصيِحه ، و  َصوَّ

__________________ 
 والقائر هو الرايشي.« التببري»( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : 1)
 اللســـان يف مادة أبر : وأبتبر اخلري وأبره :قوله وابتبر ا ر  قدميه كذا خبطه تبعاً للســـان ا ولعله تصـــحيف ا ففي »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 2)

 «.قّدمه
التؤرور  وما أثبت عن نســــــخة أخر  من القاموس. والتؤرور : العون يكون من الســــــلطان بال رز  ا وقير :« الثؤرور»( يف القاموس واألصــــــر 3)

 أتباع الش َرط.
 ونبه هبامشه إىل عبارة الشارح.« عبد امللك»( يف القاموس املطبوع : 4)
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بحِطه ا قا  : فِإن َجَريـحَنا عل  اصــــــــــــــطالِحه يف اإِلطال  كان اأَلّوُ  مفتوحاً ا والثاين ُ حَتماًل لوجوٍه ا  ما يد   عل  ضــــــــــــــَ
رِيُك ا وهو أَفصُح الل َغَتاح وبه َوَرَد القرآنُ  ُر والَفتحُح ا وال قائَر به ا ِإلا يـُعحَرُف فيه الت حح  بـَعحَده. :ـ  َأ هُرها الَكسح

. ووقََع في ُشُروح الفَصيح بََدلَه : َعِقبَه. َمْخَشِريُّ  هكذا فَسَّره ابُن ِسيَده والزَّ

كـ  األَثَرُ  وقال صاِحُب الواِعي : ُجُل بِقََدِمه في األَرض ، وكذا كلُّ شيْ  يُؤثُِّره هو ماـ  ُمحرَّ فالٍن ،  أَثَر ، يُقَال : جئتَُك على ُمَؤثٌَّر أثَرٌ  ءٍ الرَّ

ُ كأَنَّكَ   .أَثََره  جئتَه تََطأ

 .آثارٌ  ، والجمع إِثِْرهو أَثَره ، ساكُن الثّاني مكسوُر الهمزةِ ، فإِن فتحَت الهمزةَ فتحَت الثّاَء ، تقول : جئتَُك على اإِلثْرُ  قال : وكذلك

ََّرهُ و ائْتَثََرهو  ، وهو عن الفارسّيِ. (1) أَثََره ، وفي بعض األُصول : تَتَبَّعَ  أَثََره : تَبعَ  تَأَث

 .أَثَراً  : تََرَك فيه تَأْثِيراً  فيه أَثَّرو

 ِء.في الشَّيْ  أأَلَثَرِ  : إِبقاءُ  التَّأْثِيُرو

 .األَثَرُ  ، واِحُده : األَْعاَلمُ  اآلثارُ و

تَْين على فُعُل ، وهو واحٌد ليس بجْمعٍ ، ويُْكَسرُ  وَرْونَقُه ، فِِرْنُد السَّْيفِ  ، بفتحٍ فسكوٍن : األَثَرُ و  .كاألَثِيرِ  ، وبَضمَّ

. قال َعبِيُد بُن األَبَرِص : أُثُورٌ  ج  ، بالضّمِ

وا  لـــــــــُ ـــــــــَ بـ ـــــــــح ـــــــــوَم أَقـ رًا ي ا عـــــــــامـــــــــِ ـــــــــَ ن حـــــــــح ـــــــــَ ب  وحنـــــــــُن صـــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــهــــــــــن      ــــــــــي ــــــــــًا عــــــــــل وف ــــــــــُ ي ورُ ســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــُ ا األُث كــــــــــَ ــــــــــِ وات ــــــــــَ  ب

  
 وأَنشَد األَزهريُّ :

ٌة  يـــــــــــــَ انـــــــــــــِ يـــــــــــــٌ  ميـــــــــــــَ ٌف بـــــــــــــِ يـــــــــــــُ مح َأســـــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ ُ

ا ابٍ  هبـــــــــــــا     ارهبـــــــــــــَُ ٌب َمضـــــــــــــــــــــــــــَ رُ َعضـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــُ  األُثـ

  
ا ما أَنشَده ابُن األَعرابّيِ من قوله : أَثْرُ و  السَّْيِف : تََسْلُسلُه وِديَباَجتُه ، فأَمَّ

كح  لـــــــــــــــــِّ ضح بـــــــــــــــــَك ال أُهـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــِإيّنِ ِإنح أَقـــــــــــــــــَ

ِف ِذي     يـــــــــــح ِض الســـــــــــــــــــــــــ  رِ كـــــــــــوقـــــــــــَ دِ  األَثـــــــــــَ رِنـــــــــــح  الـــــــــــفـــــــــــِ

  
َكه للضَّرورة. قال ابن سيَِده : وال َضرورةَ هنا عندي ، ألَنّه لو قال :  األَثْر قال ثعلٌب : إِنَّما أَراَد ِذي فَسكَّنه على أَصِله « األَثْر ِذي»، فَحرَّ

ك لذلك ، ومثلُه« : َمفَاِعيلُنْ »إِلى « ُمفَاَعلَتُنْ »لصار  كثيٌر ، وأَْبَدَل اْلِفِرْنَد  وهذا ال يْكِسر البَْيَت لكن الّشاعر ِإنما أَراَد تَْوفِيَةَ الجْزِء ، فَحرَّ

 .األَثَر من

إِاّل بالفتح  األَثْرَ  وفي الّصحاح : قال يعقوب : ال يَعرُف األَصمعيُّ 
 ، قال : وأَنشَدنِي عيسى بُن ُعَمر لُخفَاِف بِن نَْدبَةَ : (2)

وهــــــــــا  َلصــــــــــــــــــــــــُ وَن فــــــــــَبخــــــــــح لــــــــــُ قــــــــــَ يـــــــــــح اَلهــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــ   جــــــــــَ

ي     قــــــــــــــِ تــــــــــــــح ــــــــــــــَ هــــــــــــــا يـ افــــــــــــــًا كــــــــــــــلــــــــــــــ  فــــــــــــــَ رِ خــــــــــــــِ  أبَثــــــــــــــح

  
 لم يَتَمكَّن من النََّظِر إِليها.أَي كلُّها يستقبِلَُك بفِرْنِده. ويَتِْقي ، مخفَّف ِمن يَتَِّقي ، أَي إِذا نََظر ، النّاظُر إِليها اتَّصَل ُشعَاُعها بعيِنه ف

 .أُثْر بَكْسر الَهْمزةِ لُخاَلَصِة السَّْمِن ، وأَّما فِِرْنُد السَّْيف فكلُُّهم يقول : اإِلثْرُ  وَرَوى اإِلياِديُّ عن أَبي الَهْيثَِم أَنّه كان يقول :

 ، مفتوٌح : َرْونَقُه الِّذي فيه. (3) أَثُْرهو السَّْيِف ، مضموٌم : ُجْرُحه ، أُثْرُ  وعن ابن بُُزْرج : وقالوا :

مَّ أَفصُح فيه وأَعَرُف.  قلُت : وَزعم بعٌض أَّن الضَّ

 ، ِمثَال ُطنٍُب : فِِرْنُده. أُثُُرهو السَّيِف مثاُل َصْقر ، أَثْرُ  ي َشْرح الفَِصيح البن التَّيَانِّيِ :وف
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ُج على قول شيِخنَا : إِنه ة  وقد ظهَر بما أَوردنا من النُُّصوص أَّن الكْسَر مسموٌع فيه ، وأَورَده ابن ِسيَده وغيُره ، فال يُعَرَّ ال قائَل به من أَئِمَّ

تَْين على ما أَْسلَْفنَا ،  األُثُر بضّمِ ، على ما أَورَده الجوَهِريُّ وغيُره ، وكذا األُثْر اللغِة وأَهِل العربيّة. فهو َسْهٌو ظاهٌر ، نَعم ، ، بضمَّ

 شيُخنا عن الثّانية. (4)ُمْستَْدَرٌك عليه ، وقد أُْغِفَل 

ةُ الغَِريب. األَثِيرُ و  ، كأَِميٍر الذي ذكَره المصنُِّف أَغفلَه أَئِمَّ

 كغَُرٍف ، وهو ُمستَدرٌك على المصنِّف. أُثَر ، جمعُه األَثْر للسَّيِف بمعنى األُثَْرةُ  وَحَكى اللَّْبِليُّ في شرح الفَِصيح :

__________________ 
 ( وهي يف اللسان.1)
 ( يعين بفتح الثاء املثلثة.2)
 ( ضبطت عن التهذيب ا وضبطت يف اللسان وأَثـَرُه بفتح اهلمزة والثاء املثلثة ا ضبرت قلم.3)
 كذا خبطه وأغفر يتعد  بنفسه ا ولعر الفعر مبين للمجهو .« عن الثانية»قوله »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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 ، وهذه عن اللِّْحيَانّيِ. ، بالّضمِّ  األُثَْرةِ و تح ،بالف (1) كاألَثَارةِ  وِروايتُه ، عن القَوم نَْقُل الحديثِ  : األَثْرُ و

، وقيل : َحدََّث  األَثَر أَي من حّدِ نََصَر : أَْنبأَهم بما ُسبِقُوا فيه من يَأْثُرهو ، أَي من حّدِ َضَرَب ، يَأْثِرهُ  الَحديَث عن القومِ  أَثَرَ  وفي المحكم :

 .الَمأْثَُرةُ و الَمأْثََرةُ  االسُم ، وهي األُثَْرةَ  والصحيُح عندي أَنَّ  . قال :آثَارهم به عنهم في

 أَي ُمْخبٌِر يَْرِوي الحديَث. «آثِرٌ  وال بَِقَي منكم»وفي حديث علّيِ في ُدعائِه على الَخَوارج : 

 وتَحُكون.، أَي تَْرُوون  «عنِّي الكذبَ  (2) تَأْثُُروا لو ال أَنْ »وفي قوِل أَبي ُسفياَن في حديِث قَْيَصَر : 

، يريُد ُمْخبِراً عن غيِره أَنَّه َحلََف به ، أي ما حلْفُت به ُمبتِدئاً ِمن نفِسي  «آثِراً  فما َحلَفُت به ذاكراً وال»وفي حديث ُعَمَر رِضي هللا عنه : 

 .(3)، واَل َرَوْيُت عن أَحٍد أَنّه َحلَف بها 

 ، وأَنا َمأْثُور الحديَث فهو أَثَْرتُ  به بعُضهم بعضاً ، أَي يَنقلُه َخلٌَف عن َسلٍَف ، يقال منه : ، أَي يُْخبُِر الناسُ  َمأْثُورٌ  ومن هذا قيل : حديثٌ 

 ، وقال األَْعَشى : آثِرٌ 

ا  مــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــُ اَريـــــــــــــــــــح  ِإن  الــــــــــــــــــذي فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه متــــــــــــــــــََ

ِض و     امـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ َ ل اِّ رِ بـــــــــــــــــــــــــُ  اآثـــــــــــــــــــــــــِ

  
 ، ِمن َحّدِ نََصَر. أَثَر يَأْثُر وقد إِْكثَاُر الفَْحِل ِمن ِضَراب النّاقَة ، األَثْرو

 يَبقَى بعد ما يَْبَرأُ. وقال األَصمعيُّ : أَثَُره الُجْرحِ : أثْرُ  ومثلُه في الصحاح. وفي التهذيب : الِجَراحِ يَبقَى بعد البُْرِء. أَثَرُ  بالّضّمِ : ، األُثْرو

، بكسر  إِثَارٌ  ، ووجُهه آثَارٌ  ، والجمعُ  أَثْرٌ و أَثْرٌ  . وقال َشِمٌر : يُقَال في هذا :أَثَُره من الُجْرحِ وغيره في الَجَسد يَْبَرأُ ويبقَىـ  بالّضمّ ـ  األُثْرُ 

 ، كنَت ُمِصيباً. أُثُورٌ  األَلِف ، قال : ولو قلتَ 

 . وأَنشَد ابُن ِسيَده :آثارٌ  ِمٌر ، والجمعُ ، مثل ُعْسٍر وُعُسر ، وَرَوى الَوْجَهْين شَ  تَُضمُّ ثاُؤهما قدو ماُء الوجِه وَرْونَقُه ، : األثْر في الُمحكم :و

 األُثـُرُ َعضحٌب َمَضارهُِبَا ابٍ  هبا 
 قال : وفي الناس َمن يَْحِمُل هذا على الِفِرْند. (4)« بيٌض مضاربَُها»وأَورَده الجوهريُّ هكذا : 

 .أُثُور ، والجمعُ  أَثَرهُ  بها (6) ِسَمةٌ في باطن ُخّفِ البعيِر يُْقتَفَى  :(5) األُثْرو

ه. أَثَّرهو ، أَثََره يأْثُُره أَثْراً  وقد  : َحزَّ

، وقيل : هو اللَّبَُن إِذا فاَرقَه  (7)َء ، وهو الِخالُص إَذا ُسِلى بالكسر : ُخالصةُ السَّْمنِ  اإِلثْرُ  َرَوى اإلياديُّ عن أَبي الَهْيثم أَنه كان يقول :و

ة ، وقالوا : إِن المضموَم فِِرْنُد السَّْيِف.، وهذا قد  يَُضمُّ  قدو السَّْمُن.  أَْنَكره غيُر واحٍد من األَِئمَّ

، وفي الّصحاح : أي  أَي يَختاُر لنْفسه أَشياَء َحسنةً  في القَْسم ، على أَصحابِه يَستأْثِرُ  َكتٍِف : رجلٌ  ك األَثِرُ و كعَُجٍز ، بضم الثّاءِ  األَثُرُ و

 القاً حسنة.لنفسه أَفعاالً وأَخ (8)يحتاُج 

ّم ، األُثَْرةُ و محّركةً ، األَثََرةُ  واالسمُ  اَغانّيِ. كالُحْسنَى ، األُثَْرىو بالكسر ، اإِلثْرةُ و ، بالضَّ  ، كالهما عن الصَّ

 فَعََل ذلك. ، إِذا على أَصحابه ، كفَِرحَ  أَثِرَ  قدو

 ، بالضّم ، إِذا كان خاّصاً. أُثَْرةٍ  ويقال : فالٌن ذو

 على غيره ولم يَأُْخذ األَْجَوَد. يَستأْثِر ، أَي لم استئثارٍ  وبال إِثَْرةٍ  ، وبال أَثََرةٍ  َخَذه بالويقال : قد أَ 

 . قال الُحَطيئةُ يمدُح ُعَمَر رضَي هللاُ عنه :إِثَرٌ  ، بالكسر ، اإِلثَْرة وجْمعُ 
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ُرو َ مـــــــــــــــا  ـــــــــــــــَ وَ  هلـــــــــــــــا  آثـ مـــــــــــــــُ د   هبـــــــــــــــا ِإذح قـــــــــــــــَ

مح كــــــــــانــــــــــتح بــــــــــَك     هــــــــــِ فســــــــــــــــــــــــِ رُ لــــــــــكــــــــــنح ألَنــــــــــح  اإِلثـــــــــــَ

  
__________________ 

 ابلفتح.« كاأل رة« »ويف القاموس الذي بيدي« يف القاموس املطبوع : كاإل رة»( هبامش املطبوعة الكويتية 1)
 .«التفسري بعدهوكذا « أيثروا»قوله  ثروا ا كذا خبطه والذي يف اللسان والنهاية »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 يف النهاية فكاألصر ا ويف اللسان : به.« قوله : هبا كذا خبطه ا ولعلة به»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف الصحاح : بي  مفارقها.4)
 .«واألَثَر»( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : 5)
تَـَقُر.6)  ( يف اللسان : يـُفح
 ومثله يف التهذيب.« ص الذي يف اللسان : اخَلالص واخِلالص مضبوطاً بفتح اخلاء وكسرها( هبامش املطبوعة املصرية : قوله اخلال7)
 .«قوله يف الصحاح ا الذي فيه : لتار ا كما هنا فلعر ذلك يف نسخة أخر  وقعت له»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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 .اإِليثارُ و أَي الِخيََرةُ 

 قال : األُثَْرىو األَثَْرةُ و األُثَْرةُ  ، وكذلك اإِلثَْرة ، وهي إِيثاَره ، أَي «أَثََرتَهو أَْخَشى َحْفَده لخالفِة فقال :لما ذُِكَر له ُعثَْماُن با»وفي الحديث : 

ُب هــــــــــر لــــــــــَك يف َأٍخ   فــــــــــقــــــــــلــــــــــُت لــــــــــه اي ذئــــــــــح

َواســــــــــــــــــــــــي بــــــــــال     ــــــــــُ َر يـ ــــــــــح رِ  أُثـ  عــــــــــلــــــــــيــــــــــَك وال خبــــــــــُح

  
،  كالَمأْثَرةِ  الُمتَواَرثَة ، قَْرٌن عن قَْرٍن يتحدَّقَون بها. وفي الُمحَكم : الَمْكُرُمة يَأْثُرهاو ، أَي تُْذَكر ، تُْؤثَرُ  ؛ ألَنها ، بالّضّمِ : الَمْكُرمةُ  األُثَْرةُ و

اغانيُّ في بضمَها ، ومثلُه من الكالِم الَمْيَسَرة والَمْيُسرة ، مّما فيه الَوْجهَ  الَمأْثَُرةِ و بفتح الثاء ح ب »اِن ، وهي نحو ثالثين كلمة َجَمعَها الصَّ

 .«ر

 ، وهي القَدُم في الَحَسب. مآثِرُ و َمأْثَُرةٌ  وقال أَبو زيد :

 .(1)عنها ، أَي تُْذَكُر وتُْرَوى. ومثلُه في األَساس  تُْؤثَرُ  العََرب : َمكارُمها وَمفاخُرها التي مآثِرُ و

َكةً ، كاألَثََرةِ  ، أَي تُْرَوى وتُْذَكر ، تُْؤثَرُ  الِعْلم البَِقيَّةُ من : األُثَْرةُ و  ، واألخيرةُ أَْعلَى. (2)َء بها ، كَسَحابٍة. وقد قُِرى األَثاَرةو محرَّ

ّجاج : من الِعلم. ويقال : أَْو  يُْؤثَرُ  في معنَى َعالمٍة ، ويجوُز أَن يكوَن على معنى بَِقيٍَّة من ِعْلم ، ويجوُز أَن يكوَن على ما أَثَارةٌ  وقال الزَّ

ِلين ، فَمن قرأَ  َمأْثُورٌ  ءٌ َشيْ  مثْل قَتََرةٍ ، وَمن  األَثَر فإِنه بناهُ على« أَثْرة»فهو المصدُر ، مثل السََّماحة ، وَمن قرأَ :  «َأاثرَة  »: من ُكتُب األَوَّ

 فكأَنه أَراد مثَل الَخْطفَِة والرْجفة.« أَثْرة»قَرأَ : 

 ، قال الشاعر : الَجْدُب ، والحاُل غيُر الَمْرِضيَّة ، بالّضّم : األُثَْرةو

َوادث  ِدي ا ـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن أَي َرةً ِإذا خـــــــــــــاَف مـــــــــــــِ ـــــــــــــح   أُثـ
قــــــــــــــيــــــــــــــدُ     ن غــــــــــــــيِن مــــــــــــــَ اٌر مــــــــــــــِ َ اُه محــــــــــــــِ فــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

  
 .«فاْصبُِروا حتَّى تَْلقَْونِي على الَحْوِض  أُثَْرةً  بَْعِدي َستَْلقَْونَ  إِنّكم»:  وسلموآلهعليههللاصلى قوُل النّبّيِ ومنه

 ، أَي َمكيٌِن ُمْكَرٌم. أَثِيرٌ  ، ومنه : رجلٌ  : أَكَرمه آثَرهو

 .أَثِيَرةٌ  واألُْنثَى أُثَراءُ  والجمع

 .اإِلثارةِ  وُخفَّْيَها ، بَيِّنةُ  في األَرِض بحافرها األَثَرِ  : الّدابَّةُ العظيمةُ  األَثِيَرةُ و

 .«ما»، بِاَل  آثِراً  كالهما على ِصيغَِة اسِم الفاعل ، وكذلك أَثِيرٍ  ِذي آثِرَ و ّما ، آثِراً  هذا (3) فَعَلَ  عن ابن األَعرابّي :و

 وقال ُعْرَوةُ بُن الَوْرد :

وا : مــــــــــا تــــــــــُ  و  ؟رِيــــــــــدُ فــــــــــقــــــــــالــــــــــُ  فــــــــــقــــــــــلــــــــــُت : َأهلــــــــــحُ

بـــــــــــــــــــاِح     رَ ِإىل اإِلصـــــــــــــــــــــــــــــــــح ريِ ذي  آثـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــِ  أَث

  
. قال الّصاغانيُّ : والروايةُ   ، يَْعنِي امرأَتَه أُمَّ َوْهٍب واْسُمها َسْلَمى.« وقالتْ »: هَكَذا أَنشده الجوهريُّ

َل ِذي يُقَال : لَِقيتُهو  .(4)وَضبََطه الّصاغانيُّ بالَكْسر  ، بالّضمِّ  أَثِيرٍ  ذي أُثْرةَ و ، نقله الّصاغانّي. أَثِير ِذي أَثِيَرةَ و ، أَثِير أَوَّ

ْبُح ، وذُو األَثِيرُ  وقيل :  : َوْقتُه. أَثِيرٍ  : الصُّ

ك أَثِيَرْين ِذى إِثْرَ  َحَكى اللِّْحيَانيُّ :و  ّما. إِثَْرةً و ، ، بالَكْسر. ويُحرَّ

َل كّلِ شيْ  آثِرَ  ولَِقيتُهعن ابن األَعرابّي : و  أَثِيرٍ  ِذي أَثِيرَ و ، أَثِيرٍ  ِذي آثِرَ و ّما ، آثِراً  قال الفَّراُء : اْبَدأْ بهذا ءٍ ذاِت يََدْيِن ، وِذي يََدْيِن ، أَي أَوَّ

َل كّلِ شي  ٍء.، أَي اْبَدأْ به أَوَّ

 ّما ، أَي إِن كنَت ال تفعُل غيَره فاْفعَْله. أَثِراً و ّما ، آثِراً  ويُقَال : اْفعَْله
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 مختاراً له َمْعنِيّاً به ، ِمن قولك : آثِراً  زائدةٌ ، وهي الزمةٌ ال يجوُز حذفُها ؛ ألَّن معناه افعْله« ما»و له على غيِره ،  ُمْؤثِراً  وقيَل : اْفعَْلهُ 

د : في قوِلهم : خُ  آثَرتُ  ّما ، قال : َكأَنّه يريُد أَن يأْخَذ منه واحداً وهو يَُساُم على آَخَر ، فيقول :  آثِراً  ْذ هذاأَن أَفعَل كذا وكذا ، وقال المبّرِ

 فيه َحْشٌو.« ما»و به ،  آثرتُكَ  ، أَي قد آثِراً  ُخْذ هذا الواِحدَ 

 ، وقال صاحبُ  (5) أَثَرٌ  : في َمتْنِه َمأْثُورٌ  َسيفٌ  يقال :و

__________________ 
 س : وهلم مذثر أي مساع أيثروهنا عن آابئهم.( عبارة األسا1)
 «.َأاثرَة  ِمْن ِعْلم  »و  «أَثَرة من علمٍ »و « أو أُثحرة من علمٍ : » 4( يشري إىل قوله تعاىل يف سورة األحقاف اآية 2)
 ( التهذيب والتكملة واللسان : افـحَعرح.3)
 ِإثَر ذي أيثر.( مل ترد يف التكملة ا ويف اللسان : لقيته أو  ذي أَثري ا و 4)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان بسكون الثاء. ويف التكملة فكالقاموس.5)
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َيهُ  األَثَر ا ُأِخَذ من َمبحثُورٌ  الواِعي : َسيفٌ  َرتُه َحِديٌد ذََكرٌ  فيه ا أَثـ رَ  ا كَبّن َوشح ُنه َحِديٌد أَنيٌث ا وَشفح ا نـََقَر الَقوحَلاح  أو َمتـح
ِبٍر : األَثحرِ  ا ولي  من يـَعحَمُله اجِلن   يـَُقا  ِإنه َأو هو الذي الص اَغاين .  الذي هو الِفرِنحد. قا  ابُن ُمقح

ُد  يـــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــــَ ورِ ِإيّنِ أُقـ بحثـــــــــــــــــــُ
َ

جِي  ابملـــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــَ  راحـــــــــــــــــــِ

رِ     فــــــــــــَ ا عــــــــــــلــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــ   وال أابِد ولــــــــــــو كــــــــــــُ

  
 َمْفعُوٌل ال فِْعَل له ، كما َذَهب إِليه أَبو علّي في الَمْفُؤود الذي هو الَجبان. اْلَمأْثُورَ  قال ابُن ِسيَده : وعندي أَنَّ 

وفَِطَن ، كذا في  (1) َوطِبَق وَدِبَق ولَِفقَ  َء وَضِرَي بمعرفِته وَحِذقه ، وكذلك َطبِنَ ، وذلك إِذا أَْبَصَر الشَّي يَْفعَُل كذا ، كفَِرَح : َطِفق أَثِرَ و

 ر األَعراِب.نَوادِ 

 أَن تَأْتِيَنَا فأْتِنَا يوَم كذا وكذا ، أَي إِن كان ال بُدَّ أَن تَأْتِيَنَا فَأْتِنَا يوَم كذا وكذا. (2) آثِْرتَ  وقال ابن ُشَميل : إِن

له  أَثِرَ و أي َعَزْمُت. أَن أَقوَل ذلك : أَثِْرتُ  د : قد، قال أَبو زي على األَمِر : َعَزمَ  أَثِرَ و أَْن يَْفعَل ذلك األَْمَر ، أَي فََرَغ له. أَثِرَ  ويُقَال : قد

غَ   أَْفعََل كذا وكذا ، وهو َهمٌّ في َعْزٍم. (3)أَن  أَثِْرتُ  ، وقال اللَّْيُث : يقال : لقد تَفَرَّ

َل ، وقَدََّم ، وفي التنزيل :  : اْختارَ  آثَرَ و ْلتَُك. آثرتَُك إِيثاراً  قال األَصمعيُّ : (4) (اَتهلِل َلَقْد آثَ َرَك هللاُ َعَلْينا)وفَضَّ  ، أَي فَضَّ

ِم بِن نَُويرةَ يَصُف الغَيَث : كذا بكذا : أَتْبَعَه إِيّاه آثَرَ و  ، ومنه قوُل ُمتَّمِ

رَ  ــــــــــــــَ ٍة  فــــــــــــــذثـ ِ بــــــــــــــِدميــــــــــــــَ اح َر الــــــــــــــواِديــــــــــــــَ يــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــَ

ا    رحَوعـــــــــَ ِت خــــــــــِ بــــــــــح ن الــــــــــنـــــــــــ  ا مــــــــــِ يــــــــــّ ُح َولــــــــــِح َرشـــــــــــــــــــــــِّ  تـــــــــــُ

  
 يَمٍة بعَده.أَي أَتْبََع َمطراً تقدَّم بدِ 

في األَرض  أَثَُره َحِديَدةٌ يُْسَحى بها باِطُن ُخّفِ البعيِر ، ليُْقتَصَّ  ، أَي على تُْفعُول بالَضّم : (6)وفي بعض األُُصول التْؤُروُر  (5) التُّْؤثُورُ و

 من األَرض. أَثَِره ، أَي َمْوِضعَ  أَثَْرته ورأَيتُ  .كالِمئْثَرةِ  ويُْعَرَف ،

 ، كلُّها عالماٌت تَجعلَُها األَعراُب في باطِن ُخّفِ البعيِر ، وقد تَقدَّم في كالم المصنِّف. التَّأْثُورُ و التُّْؤثُورُ و األُثَْرةُ  وقيل :

 .واليُْؤُروِر ، بالياِء التَّْحتِيَّة ، كما سيأْتي في أَّر ، عن أَبي عليّ  (7)، كالتُّْؤُروِر  اْلِجْلَوازُ   :(7) التُّْؤثُورُ و

 ، قال األَعشى : َخصَّ به نْفَسه ِء على غيِره :بالشيْ  استأْثرَ و وانفرَد. ِء : استبدَّ بهبالشىْ  استأْثرَ و

رَ  بحثـــــــــــــــــــــَ    ابلــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــاِء واب   اســــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــَ

اَل     َة الـــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــُ المـــــــــــــــــــــَ
َ

ِ  وَوىل  املـــــــــــــــــــــ دح  عـــــــــــــــــــــَ

  
 .«بها عليكم ، وال آخذُها ُدونَكم أَستأْثِرُ  فو هللا ما»وفي حديث ُعَمَر : 

ْن يُْرَجى له الَجنَّةُ  وبفالٍن ، إِذا ماتَ  فالنا ، هللا تعالى استأْثَرَ و  وُرِجَي له الغُْفَراُن. وهو ِممَّ

 ِشْعره في األَشعار ألَنّ  أَو يُْعَرفُون بها ، آثاراً  همإِذا َهَجا قَوماً تََرَك في كان ألَنَّه ، وإِنما لُقِّب به النَّْهَشِليّ  بِن يَْعفُرَ  األْسَود : لَقَبُ  اآلثارِ  وذو

باع آثارِ  األَسِد في كآثار  ال يَْخفَى. الّسِ

 ، إِذا كان خاّصاً. أُثْرةٍ  عند فالٍن وذو أَثِيرٌ  وفي بعض األُصول أَي ُخْلصانِي. وفالنٌ  ، أي ِمن ُخلََصائِي. أَثِيري فالنٌ  يقال :و

 : َمِكيٌن ُمْكَرٌم. أَثِيرٌ  ورجلٌ 

ُمه. أُوثُِره ، أَي الذي أَثِيِري وفي األَساس : وهو  وأْقَّدِ

 له ، مثُل بَثِير. ، إِتباعُ  أَثِيرٌ  َكثُيرٌ  ءٌ شيْ و



4773 

 

 بالكُوفة. أُثَْيرٍ  الُكوفيُّ ، وإِليه نُِسبْت صحراءُ  ابُن َعْمٍرو السَُّكونِيُّ الطَّبِيبُ ـ  كُزبَْيرٍ ـ  أُثَْيرٌ و

 .357الكوفّي أَحد األَئّمة. قال ابن القراِب مات سنة  األََشّجِ  عبِد هللا بن َسِعيدٍ  ، َشيٌخ ألَبِي َسِعيدٍ  أُثَْير ةُ بُن َجِميِل بنِ وُمِغيرَ 

 بِن َجواٍد الَحْضرمّي ، وغيرهم. أُثَْيرِ  وجواُد بنُ 

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.1)
 لسان ا ويف التكملة : أثرت.( األصر والتهذيب وال2)
 ( التهذيب : أبن.3)
 .91( سورة يوسف اآية 4)
 .«الثؤثور»( عن الصحاح ا وابألصر والقاموس والتهذيب واللسان 5)
 وما أثبت عن هامش القاموس عن نسخة أخر .« الثؤرور»( ابألصر 6)
 والتـ ؤحُرور : اجللواز. وفيها :( انظر ما مّر يف ا اشيتا السابقتا ا وانظر هنا التكملة 7)
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ن«  في ِدينِي بَمأْثُورٍ  ولستُ »قَوُل علّيِ َرِضيَّ هللاُ عنه : و  َموِضعَ  اْلَمأْثُورَ  عنِّي َشرٌّ وتُهَمةٌ في ِديني. فيكوُن قد َوَضعَ  يُْؤثَرُ  ، أَي لسُت ممَّ

 ر وَمّر الكالُم هناك. في أَب عنه. وقد تقدَّم الَمأْثُورِ 

 ستدَرُك عليه :* ومما يُ 

 .اآلثارُ  ِء ، والَجْمعُ ، بالتَّْحِريك : ما بَِقَي من َرْسِم الشَّيْ  األَثَرُ 

ى شيُخنَا كتابَه :  .«بعد العَْينِ  أَثَرَ  ال»، أَيضاً : ُمقَابُل العَْيِن ، ومعناه العاَلمةُ. ومن أَمثالهم :  األَثَرُ و بعَد  األَثَرِ  إقرار العَْيِن ببقاءِ »وَسمَّ

 .«َذهاِب العَْينِ 

يَر أَْهل َذَكره كما. وسلمعليههللاصلى: أَحُد ُسيُوِف النَّبّيِ  الَمأْثُورو  .الّسِ

 ، أَي ما يُْدَرى أَين أَْصلُه وما أَْصلُه. أَثَرٌ  ، وال يُْدَرى له ما أَثَرٌ  وَحَكى اللِّْحيَانيُّ عن الِكسائّيِ : ما يُْدَرى له أَينَ 

َماِل يَُشدُّ على َضْرعِ العَْنِز ِشْبهُ ِكيٍس لئالَّ تُعَاَن. اإِلثَارُ و  ، كِكتَاٍب : ِشْبهُ الّشِ

ه أَن يَْبُسَط هللا له في ِرْزقِه ويَْنَسأَ في»وفي الحديث :  َي به ألَنه يَتْبَُع العُمَر ، قال ُزَهْير :األَجَ  األَثَرُ  «.فْليَِصْل َرحَمه أَثَِره َمْن َسرَّ  ُل ؛ ُسّمِ

ٌر  ُدوٌد لـــــــــــــــه أَمـــــــــــــــَ  واملـــــــــــــــرُء مـــــــــــــــا عـــــــــــــــاَش ممـــــــــــــــَح

ي     هــــــــِ تــــــــَ نـــــــــح ُر حــــــــىت  يـــــــــَ مــــــــح ي الــــــــعــــــــُ هــــــــِ تــــــــَ نـــــــــح رُ اَل يـــــــــَ  األَثـــــــــَ

  
قولُه للَِّذي َمرَّ بين يََدْيه وهو  . ومنهأَثَرُ  ، وال يَُرى ألَقداِمه في األَرض أَثَرٌ  َمْشيُه في األَرض ، فإِنَّ َمن ماَت اَل يَْبقَى له أَثَّرَ  وأَصلُه ِمن

َمانَة ؛ ألَنه إِذا َزِمَن انقطَع َمْشيُه فانقطعَ  «أَثََره قََطَع َصالتَنا قََطَع هللاُ »يَُصلِّي :   .أَثَُره ، ُدَعاٌء عليه بالزَّ

 السَّْرِج فغيُر َمْهُموزةٍ. ِميثَرةُ  وأَّما

 ، أَي نكتُب ما أَْسلَفُوا ِمن أَعماِلهم. (1) (َوَنْكُتُب ما َقدَُّموا َوآاثَرُهمْ )وقولُه َعّز وَجّل : 

 . أَي على َعتِيِق َشْحٍم كان قبَل ذلك ، قال الشَّّماُخ :أَثَارةٍ  وفي اللسان : وَسِمنَت اإِلبُل والنّاقةُ على

ـــــــــــــــــــــه  َأَ رةٍ وذاِت  لـــــــــــــــــــــتح عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــي  َأكـــــــــــــــــــــَ

ارَا     فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ه قـ تــــــــــــــــِ مــــــــــــــــ  اًل يف َأكــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ (2)نـ
 

  
ِمن هذا ؛ ألَنها َسِمنَْت على بَِقيَِّة َشْحٍم كانت عليها ، فكأَنَّها  (3) (َأْو َأاثرَة  ِمْن ِعْلم  )قال أَبو منصور : ويُْحتَمُل أَن يكوَن قولُه تعالى : 

 َحَملَْت َشْحماً على بَِقيَِّة َشْحِمها.

 كان قبل ذلك. وفي الُمْحَكم والتَّْهِذيب : وَغِضَب على (4) [غضبٍ  أَثَرِ  على]َغَضٍب ، أَي  أَثارةِ  ْغَضبَني فالٌن عنوفي األَساس : ومنه : أَ 

 قَْبَل ذلك ، أَي قد كان قَْبَل ذِلَك منه َغَضٌب ، ثم اْزداَد بعد ذلك َغَضباً. هذه عن اللِّْحيَانّيِ. أَثَارةٍ 

 ، إِنّه ِعْلُم الَخّطِ الذي كان أُوتَِي بعض األَنبياِء. (رَة  ِمْن ِعْلم  َأْو َأاث)وقال ابُن َعبَّاس : 

 السَّْيِف : ِديباَجتُه وتََسْلُسلُه. أَثْرُ و

ْربَةُ. وفي األَمثال : يُقال للكاذب :  أَثَّرَ و بَوْجِهه وبَِجبِينِه السُُّجوُد. أَثَّرَ  ويقال :  ِرْجِله. أَثَرُ  ، أَي «أَثَُره ال يَْصُدقُ »فيه السَّْيُف والضَّ

. أَثِيرٍ  ذي آثِر ، بالفتح. لغتاِن في : أَثِيرٍ  ِذي أَثْرَ ـ و بالكسرـ  أَثِيرٍ  ِذي (5) إِثَْرةَ  ويقال : افعَْله  ، بالمّد ، نقلَه الّصاغانيُّ

كةً ـ  ّما أَثَراً  وقال الفَّراُء : اْفعَْل هذه  ّما. آثِراً  ِمثل قولك :ـ  محرَّ

 واستدرك شيُخنا :* 

 في غيره. يَُؤثِّرُ  وهو الفَلَُك التّاِسُع األَْعَظُم الحاكُم على كّلِ األَفالِك ، ألَنّهـ  كأَِميرٍ ـ  : األَثِيرُ 
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ين عليُّ بُن محّمِد بن عبد الكريم بن عبد الواح األَثِيرِ  وأَبناءُ  ةُ الَمَشاِهيُر ، اإِلخوةُ الثالثةُ : ِعزُّ الّدِ د الشَّْيبَانِيُّ الَجَزِريُّ ، اللُّغَِويُّ ، : األَئِمَّ

ينِ  ُث ، له التاريُخ واألَنساُب ، ومعرفةُ الصَّحابِة ، وغيُرها ، وأَُخوه َمْجُد الّدِ  المحّدِ

__________________ 
 .12( سورة ي  اآية 1)
 عتاب بن أسيد مطلعها :من قصيدة ميدح سعيد بن عبد الرمحن بن  142( البيت للراعي وهو يف ديوانه ص 2)

 أمل تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــب  بــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــدايرا 

 عــــــــــــــــــــن ا ــــــــــــــــــــي املــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــار  أيــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــارا   

  

 وانظر ختر ه يف الديوان.« عليه»بد  « عليها»وفيه 

 .4( سورة األحقاف اآية 3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 ( يف التكملة : أَِثرية.5)
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َعاداِت ا له جامُض اأُلصــــوِ  ا والنَِّهايَُة ا ياُء الدِّين أَبو  أَبو الســــ  وغريُ ا ا ذََكر ا الذ َهيب  يف الت ذحكرة ا وَأُخو ا الثّالُث ضــــِ
ََثُر الّسائُر ا وغريُه ا ذََكره مض َأَخويحه ابُن خلِّكاَن يف الَوفَيات. قا  شيُخنا : وِمن َلطا

ُر ِ  ا له امل ئِف ما ِقيَر الَفتحِح َنصح
 فيهم :

و وَ  ريِ بــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــُ  ثــــــــــــــــــــــــــــالثــــــــــــــــــــــــــــٌة  األَثــــــــــــــــــــــــــــِ

رح     خـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــح  قـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــاَز كـــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــُ

  

و  لــــــــــــــــــــــــُ ض الــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــُ َؤرٌِّخ مجــــــــــــــــــــــــََ  فــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَزرح     ٌر َوِدَ ال  َم وآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ِديــــــــــــــــــــــــَث  ب ا ــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــــَ دٌِّث كــــــــــــــــــــــــَ  و ــــــــــــــــــــــــَُ

ايــــــــــــــــــــــُة يف     هــــــــــــــــــــــَ رح لــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــِّ  األَثـــــــــــــــــــــــَ

  
 وما أَْلَطَف التَّْوَريَةَ في النَِّهاية. .«الَمثَِل الّسائِرِ »قال : والَوِزيُر هو صاحُب 

 ، كُزبَْيٍر : بالُكوفة حيُث َحَرَق أَميُر المؤمنين عليُّ رضَي هللاُ عنه النَّفََر الغَاِلين فيه. أُثَْيرٍ  وصحراءُ 

« : ّيِ َشْرحِ البُخارِ »: الثّواُب ، وقد فّرق بينهما بفروق. قال العَْينيُّ في  األَْجرُ  وفي الّصحاح وغيره :ـ  : الَجزاُء على العََمل األَْجرُ  : [أجر]

التِ  بََدُل الَمْنفَعَِة ، وهي تابعةٌ للعَْين. وقد  األَْجرُ و بََدُل العَْيِن ،ـ  لغةـ  ، ألَنَّ الثَّوابَ  أَْجرٌ  الحاِصُل بأُصوِل الشَّْرعِ والعبادات ثواٌب ، وبالُمَكّمِ

، التَّثِْليُث مسموٌع ، والَكْسُر األَْشَهُر  ُمثَلَّثةً  في َعَمٍل ، أَْجرٍ  يَت ِمن، وهو ما أَعط األُْجرةِ و كاإِلجارةِ ـ  على الثََّواِب وبالعَْكس األَْجرُ  يُْطلَقُ 

قال شيُخنَا : الثّاني غيُر معروٍف قياساً ، ولم أَقِْف عليه َسَماعاً. ثم  .آجارٌ و أُُجورٌ  ج األَفصُح. قال ابُن ِسيَده : وأََرى ثَْعلَباً َحَكى فيه الفَتَْح ،

هو الثََّواب الذي يكوُن من هللا ، َعّز وَجّل ،  األَْجرَ  ، ال فَْرَق بينهما ، والمعروُف أَن مترادفانِ  اإِلجاَرةو األَْجرَ  إِن كالَمه صريٌح في أَنّ 

 .األَِجير هو جزاُء َعَمِل اإِلنساِن لصاِحبه ، ومنه اإِلجارةُ و للعَْبد على العََمل الّصاِلحِ ،

نْيا)قولُه تعالَى : و ْكُر الَحَسنُ ال ، قيل : هو (1) (َوآتَ ْيناُه َأْجَرُه يف الدُّ وقيل : معناه أَنّه ليس أُّمةٌ ِمن الُمْسِلِمين والنَّصاَرى واليَُهوِد  ذِّ

ُمون إِبراهيَم ، على نَبيِّنا وعليه الّصالةُ والّسالُم. وقيل : الَولَُد  أَْجُره في الدُّنيا َكْوُن األَنبياِء ِمن َولَِده. وقيل : أَْجُره والَمُجوِس إِاّل وهم يُعَّظِ

 اِلُح.الصّ 

. (2) (اي أَي َُّها النَِّبُّ ِإاّن َأْحَلْلنا َلَك َأْزواَجَك الاّلِت آتَ ْيَت ُأُجوَرُهنَّ )، وفي التَّْنِزيل :  الَمْهرُ  : األَْجرُ  ومن الَمجاز :  ، أَي ُمُهوَرُهنَّ

ن  األَْجرَ  وأَثَابَه وأَعطاه َجَزاه ، بالكسر إِذا يَأِْجُرهو ، بالضّم ، يَأُْجُرهو هللاُ  أََجَره وقد ، والَوْجَهاِن َمْعُروفان لجميعِ اللُّغَِويِّين إِاّل َمْن َشذَّ ، ِممَّ

 .أِجْرنِي كآَجَره يُْؤِجُره إِيجاراً و أُجْرنِي أَنكَر الَكْسَر في الُمَضارعِ ، واألَْمُر منهما :

 .يُؤاِجرُ  . كآَمنَ آَجرَ  وفي كتاب ابِن القَّطاع : إِّن مضارع

ق بين أَْفعََل وفَاَعَل. وقال ِعيَاٌض : إِّن األَصمعيَّ أَنكَر بالُكلِّ   يَِّة. وقال قوٌم : هو األَفصُح.قال شيُخنَا : وهو َسْهٌو َظاِهٌر يَقُع لَمن لم يُفَّرِ

بفتحٍ فسكوٍن ،  بََرأَ على َعثْم ، بالّضّمِ : أُجوراً و ، بالكسِر ، (4) إِجاراً و ، بفتحٍ فسكونٍ  أَْجراً  (3) يَأِْجرُ و يَأُْجرُ  العَْظمُ  أََجرَ  في الّصحاح :و

يت : هو َمَشٌش كهيئِة الَوَرِم فيه أََوٌد. ّكِ  ، فهو الزٌم ُمتَعَّد. أََجْرتُهو وهو البُْرُء من غير استواٍء. وقال ابُن الّسِ

 أَنا آجْرتُهاو هو ، آَجَرَهاو : ُجبَِرْت على غيِر استواٍء فبِقَي لها َعثٌْم ، أُُجوراً و جاراً إِ و تَأِْجُر أَْجراً و تَأُْجرُ  يَُدهُ  (5) أَِجَرتْ  وفي اللَِّسان :

 .إِيجاراً 

 هللاُ أَي َجبََرَها على َعثٍْم. آَجَرَها وفي الّصحاح :

 آَجرَ  ، قال شيُخنَا : هو مصدرُ  ُمؤاَجرةً و ، وحكاه قوٌم في العَْظِم أَيضاً ، كآَجَره إِيجاراً  ، مأُْجورٌ  ، فهو يَأُْجُره : أَْكَراه أَْجراً  الَمْملُوكَ  أََجرَ و

ق بين أَْفعَل وفاَعَل ، كما أَشرنا إِليه : ، على  آَجرَ  ، على فَاَعَل ، ال أَْفعََل ، والمصنُِّف َكأَنّه اغترَّ بعبارة ابِن القَّطاع وهو َصنِيُع من لم يُفَّرِ

َمْخَشِريُّ :أَّوالً ، فال يُْلتَفَ  ، فهو  ُمَؤاِجرٌ  ، وال يقال : ُمْؤِجرُ  الّداَر ، على أَفعْلُت ، فأَنَا آَجْرتُ و ُت إِليه ، مع أَّن ِمثلَه مّما ال يَْخفَى. وقال الزَّ

 .(6)َخَطأٌ قَبِيٌح 
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__________________ 
 .27( سورة العنكبوت اآية 1)
 .50( سورة األحزاب اآية 2)
 صحاح.( مل ترد يف ال3)
 ( مل ترد يف الصحاح.4)
 ( ضبطت عن اللسان بكسر اجليم ا وضبطت يف التهذيب بفتح اجليم والراء ا وكال ا ضبرت قلم.5)
 ( انظر العبارة يف األساس فهي ابختالف الرواية عما ورد هنا ابألصر نقاًل عن الزخمشري.6)
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ُمعَاقََدةً ؛ ألَنَّ ما كان ِمن فاَعَل في َمْعنَى الُمعَامِلة كالُمَشاركة والُمزاَرعة ِإنما يتعدَّى  : عاملُته معاملةً ، وعاقَدتُه آَجْرتُه ُمؤاَجرةً  ويقال :

الّداَر ، على فاَعَل ،  آَجرتُ  الّداَر والعَْبَد ، من أَْفعََل ال من فاَعَل ، ومنهم َمن يقول : فآَجْرتُ  ِمْن ذلك ، ُمؤاَجرةُ األَِجيرِ و لمفعوٍل واحد ،

، في تقدير  ُمْؤَجرٌ  فهو آَجرتُه . وقال األَخفُش : وِمن العرِب َمن يقول :ُمْؤَجرٌ  فهو آَجرتُه . واقتصر األَزهريُّ علىآَجرتُه مُؤاَجرةً  : فيقول

 ، في تقديِر فَاَعْلتُه. ُمؤاَجرٌ  أَْفعلتُه فهو ُمْفعٌَل ، وبعُضُهم يقول : فهو

الّداَر زيداً ، على القَْلب ، مثل أَعطيُت زيداً درهماً ، وأَعطيُت درهماً زيداً ؛  آجرتُ و َزْيداً الّداَر ، آجرتُ  ويتعدَّى إِلى مفعولَْين فيُقَال :

وه. آَجَر ُمؤاَجرةً  فظهر بما تقدم أَنّ  ة وأَقرُّ  مسموٌع ِمن العرب وليس هو صنِيَع ابِن القَطَّاعِ وحَده ، بل َسبَقَه غيُر واحٍد من األَئِمَّ

 ، وكلٌّ َحَسٌن ِمن كالم العرب. ُمؤاجَرةً و آَجَره يُْؤِجُره إِيجاراً و َمأُْجورٌ  فهو يَأُْجُره أَْجراً  المملوك أََجرَ و لَِّسان :وفي ال

َها ، وال أَُجراتٌ  ، كغُْرفٍَة وُغَرٍف ، وربََّما جمعوها أَُجرٌ  ، والَجْمعُ  الِكَراءُ  بالّضّمِ : األُْجَرةُ و هو  األُْجرة معروُف في تفسير، بفتح الِجيِم وَضّمِ

 في مقابلِة العََمِل. األَجير ما يُعَطى

بذلك ، وال  لألَْجرِ  ، أَي تَصدَّقُوا طاِلبينَ  «ائْتَِجُرواو ُكلُوا وادَِّخُروا»، وفي الحديث في األَضاِحي :  األَْجرَ  تََصدََّق وَطلَبَ  الرجُل :ـ  ائْتََجرَ و

الَهَرِويُّ في  أَجاَره ال ِمن التَِّجارة. قال ابُن األَثِير : وقد األَْجرِ  ِمن (1)ألَن الهمزةَ ال تُدَغم في التّاِء ؛ ألَنه ـ  باإِلدغامـ  اتَِّجُروا يجوُز فيه

 يَتَِّجرُ  َمن:  فقال ، صاَلتَه وسلموآلهعليههللاصلىإِن رجالً دخَل المسجَد وقد قََضى النبيُّ »بقوله في الحديِث اآلَخِر :  كتابه ، واستشهد عليه

 .«معه فيصلِّي (2) يقومُ 

واية إِنما هي َِّجُر فيكوُن ِمن التِّجارة ال ِمن يَأْتَِجرُ  قال : والّرِ َل لنفِسه تَِجارةً ، أَي  األَْجر ، فإِْن َصحَّ فيها يَت ؛ كأَنَّه بَصالتِه معه قد َحصَّ

كاة : َمْكَسباً. ومنه  .«بها ِجراً ُمْؤتَ  وَمْن أَعطاها»حديُث الزَّ

يت : في أَوالِده ، كعُنِيَ  فالنٌ  أُِجرَ  يقال :و ّكِ ، وعبارة  أَْجَره أَي ماتُوا فصاُروا فالٌن خمسةً ِمن َولَِده ، أُِجرَ  ، ونصُّ عبارةِ ابن الّسِ

 .أَْجراً  الزمخشريَّ : ماتُوا فكانُوا له

 على ُعْقَدةٍ وغير استواٍء فَبِقَي لها ُخُروٌج عن َهْيئَتَِها. بَِرتْ جُ  ، إِذا أُُجوراً و تُْؤَجُر أَْجراً  يَُدهُ  أُِجَرتْ  يقال :و

ُ  آَجَرتِ و  .بأَْجرٍ  أَباَحت نفَسَها : ُمؤاَجَرةً  ، (3)، وفي بعض أُصول اللغَِة : األََمةُ البَِغيَّةُ  المرأَة

اج. أَِجيراً  ، أَي اتَّخذتُه استأْجْرتُه يقال :و جَّ  ، قاله الزَّ

َجاج في تفسير قوله تعالى :  أََجْرتُه ، وفي بعض النَُّسخ ُمْؤَجرٌ  فهو آَجْرتُهو أَي  (4) (َأْن ََتُْجَرين َْثاينَ ِحَجج  )َمْقُصوراً ، ومثلُه قوُل الزَّ

 .أَِجيِري صارَ  ثماني ِحَججٍ ، أي فَأََجَرنِي لي ، أَِجيراً  تكونَ 

 ، وأَنشَد أَبو َحنِيفةَ : أَُجراءُ  ، وجمعُه ستأَْجرُ الم : هو األَِجيرُ و

دح ُن فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه  ُ  ا ـــــــــــــــــــِ زحلـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ وحٍن تـ  وجـــــــــــــــــــَ

راُ هِإذا     اابَ  ُأجـــــــــــــــــــــــــَ وا َأجـــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــــــُ  حنـــــــــــــــــــــــــََ

  
 .اإِلجارةُ  واالسُم منه

ارو ارةُ و اإِلّجارُ و ، بلغة أَهِل الّشاِم والِحَجاز ، وقال ابُن ِسيَده : السَّْطحُ  ، بكسٍر فتشِديِد الجيم : اإِلجَّ : َسْطٌح ليس عليه ُستَْرةٌ ، وفي  اإِلجَّ

ةُ  إِّجارٍ  َمن باَت على»الحديث :  مَّ ا يَُردُّ م (5)وهو السَّْطح الذي ليس حولَه  ، قال ابُن األَثِير : «ليس َحولَه َما يَردُّ قََدَمْيه فقد بَِرئَت منه الذِّ

 «.لهم إِّجارٍ  فإِذا جاريةٌ ِمن األَنصاِر على»الساقَط عنه. وفي حديث محّمِد بن َمْسلََمةَ : 

 السوق في وسلمعليههللاصلىفتلقَّى الناُس رسول هللا »في حديث الهجرة : ، و أَناِجيرُ و أََجاِجرةُ و أََجاِجيرُ  ج بالنُّون ، لغةٌ فيه ، كاإِلْنجار

 .«على األَناِجير»، ويروى : « يراألَجاجِ  وعلى

يَرىو يت : ما زاَل ذلك العادةُ  ، بكسٍر فتشديٍد : اإِلّجِ ّكِ يراه وقيل : همزتُها بدٌل من الهاِء. وقال ابُن الّسِ  ، أَي عادته. إِّجِ

 كَصبُور األَُجورو اليَأُْجورو على فاُعول اآلُجورُ و
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__________________ 
 وِإلا هو من اأَلجر.( النهاية : 1)
 ( النهاية : فيقوم.2)
ا يظهر أّن التاء يف بغية ليســــــــــــــت  (َوما كاَنْت ُأمُِّك بَِغيًّا)قا    تعاىل : « وال يقا  للمرأة بغية»:  (بغ )( وهي عبارة اللســــــــــــــان. ويف التاج 3)

 (.بغا)بر ورود اجليش وانظر اللسان للتبنيث وإلا هي للمبالغة ا صفة لألمة خاصة. والبغية : الطليعة الجي تكون ق
 .27( سورة القصص اآية 4)
 ( النهاية : حواليه.5)
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وهو مثُر ـــــــــ  ا كما َزَعم بعُ  الناس اآُجرّ  ولي  بتخفيف: ا ابملدِّ وضمِّ اجليم عل  فاَعر ا قا  الّصاَغاين   (1) اآُجرُ و 
ض أَآِجُر ا قا  ثعلبُة بن ُصَعري ـ  اآُنكِ   املاِزين  يصُف انقًة : (2)واجلمح

ا  ي  كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ  طــــــــــــــِ
َ

ي ِإذا َد   املــــــــــــــ حــــــــــــــِ  ُتضــــــــــــــــــــــــــــح

َة شــــــــــــــــــــــــــــاَده     ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــِن حــــــــــــــَ َدُن اب ــــــــــــــَ رِ ف  ابآجــــــــــــــُ

  
 ، بكسِر الجيم ، اآلِجرُ و ، بفتحِ الجيم ، اآلَجرُ و ، وال يَْلَزُم ِسْيبََوْيه تَْدِوينُه. (3)وآنٌُك أَعجميّاِن  آُجرٌ و وليس في الكالم فاُعل ، بضّمِ العين ،

 بضّمِ الجيم وكسِرها ، على ِصيغة الجْمع ، قال أَبو ُدَواد : (4) اآلِجُرونو

ٍر  َب ُخضـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــِ ـــــــــــــائ ت ـــــــــــــقـــــــــــــد كـــــــــــــاَن يف كـــــــــــــَ  ول

ُرونِ     الُط ابآجـــــــــــــــــــــــــــــــــِ اَلٍط يـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  وبـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
باتٌ  ، بضّمِ الجيِم ، مع تشديِد الّراِء ، وَضبََطه شيُخنا بضّم الهمزة ، اآلُجرُّ  ا معاً ، ُكلُّ ذلكُرِوَي بضّمِ الِجيِم وكسِرهَ  َطبِيُخ  ، وهو ُمعَرَّ

ين. قال أَبو َعمٍرو : هو فارسيُّ ، على فاُعول ، وهو الذي يُْبنَى به ،  آُجورٌ و آِجرٌ  . وقال غيُره :اآلُجَرةُ  ، مخفَّف الراِء ، وهي اآلُجرُ  الّطِ

ب. قال الِكسائيُّ : ة العرُب تقول : معرَّ  .آُجورٌ  وجمعها آُجورةٌ و أُجَرةٌ و ، آُجرٌ  وَجْمعُها آُجَرةُ و للَجْمَع ، آُجرُّ و ، آُجرَّ

 ، الهمزةُ بدٌل من الهاِء. والّسالم وعلى نَبِيِّنا أَفضُل الصالة أُّم إِسماعيَل عليه وهاَجُر : اسمُ  آَجرُ و

ْمحَ  آَجَرهو  إِذا َطعَنَه به في فِيه. وسيأْتي في وجر. أَْوَجره لغة في الرُّ

عند َخرابة ابِن َجْرَدةَ ، قاله  (5)، أَحُدهما بالغربيّة وهو اليوَم خراٌب ، والثاني بنهِر ُمعَلَّى  موضعاِن ببغدادَ  ، باإِلضافة : آُجرٍّ  وَدْربُ 

يُّ  أَبو بكٍر محّمُد بُن الُحَسين (6)ِمن أَحِدهما  الصاغانّي. ، ووجدُت بخّطِ الحافِظ ابن  360العابُد الّزاهُد الشافعيُّ ، تُوفِّي بمكةَ سنة  اآلُجّرِ

ه : يُّ  حجر العَْسقاَلنّيِ ما نصُّ ب الِفهريُّ  اآلُجّرِ الشهيُد نَزيُل تُونَُس ، في كتاب ، هكذا َضبََطه الناُس ، وقال أَبو عبِد هللِا محّمُد بُن الَجالَّ

ه : الفوائِد المنتَخبِة له : أَفاَدنِي الرئيُس ، يعني أَبَا عثماَن بَن حكمةَ القَُرِشيَّ ، وقرأْتُه في بعِض أُُصوِله بخّطِ أَبي د اووَد المقِري ما نصُّ

ْحمِن عبِد هللا ابِن جحاٍف الراوي  ، عن محّمِد بِن َخِليفَة وغيره ، عن الاّلجرّي الذي َوِرثَه عنه ابنُه َوجدُت في كتاِب القاِضي أَبي عبِد الرَّ

، وكنُت سمعُت َمن يقرأُ عليه : حّدثك أَبو بكر محّمُد بُن  386أَبو المطرف ، قال لي أَبو عبِد هللا محمُد بُن خليفةَ في ذي القعدة سنة 

يّ  الُحَسينِ  جِريُّ ، بتشديد الالم وتخفيف الراِء ، منسوٌب إِلى الجر ، قرية من قَُرى بغداَد ليس بها ، فقال لي : ليس كذلك إِنما هو الاّل  اآلُجّرِ

يّ  أَطيُب من مائها. قال ابُن الجاّلب : وَرَوْينَا عن غيره : ، بتشديد الراِء ، وابن خليفةَ قد لَِقيَه وَضبََط عليه كتابَه فهو أَعلُم به. قال  اآلُجّرِ

 مّما يُْسِقُط الثِّقَةَ بابن خليفة المذكور وقد َضعَّفَه ابن القُوِصّيِ في تاريخه.قلُت : هذا  الحافُِظ :

 * ومما يُْستَدرك عليه :

 الخاِرجيُّ : (7). قال محّمُد بُن بَشيٍر األُْجَرة عليه بكذا ، من ائْتََجرَ 

جِي  لــــــــــــــــــَ َوايب وراحــــــــــــــــــِ  اي لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَت َأيّنِ أبَثـــــــــــــــــــح

َر     هــــــــــح ِك هــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــِ رُ عــــــــــبــــــــــُد أَلهــــــــــح ؤح ــــــــــََ  مــــــــــُ

  
 .أَجرتُهو الّداَر : أَْكَريتَُها ، والعَاّمةُ تقول : آَجْرتُهو

ْرُه ِبَْغِفَرة  َوَأْجر  َكِرَي  )وقولُه تعالى :   الكريُم هو الَجنَّة. األَْجرُ  قيل : (8) (فَ َبشِّ

 : الِمْخراُق ، كأَنَّه قُتَِل فَصلَُب كما يَْصلُُب العَْظُم الَمْجبُور ، قال األَخطل : الِمئَْجارُ و

م  ــــــــــِدهــــــــــُ رِي ٍم يف شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُعصــــــــــــــــــــــــح رحِدي ب ــــــــــَ ــــــــــَورحُد يـ  وال

عـــــــــــــَ      ٌب َيســـــــــــــــــــــــــــح ه العـــــــــــــِ ـــــــــــــّ جـــــــــــــارٍ كـــــــــــــبَن ئـــــــــــــح  مبـــــــــــــِ

  
واُب.  وقد َذَكَرهُ المصنِّف في وجر ، وِذْكُره هنا هو الصَّ

 قول الَخِليِل : أَن تكونَ في  اإِلجارةُ  وقال الِكسائيُّ :
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__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : واأُلُجُر.1)
 .«صقر»وابألصر  156( عن التكملة ا وانظر الشعر والشعراء ص 2)
غري معرب كما أييت يف  قوله : آجر وآنك أعجميان ا أما األو  فهو معرب آكور بوزن فاعو  ا وأما آنك فهو»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 3)

 .«أ ن   ا لكن نقر الشارح هنا  عن األزهري أنه قا  : وأحسبه معرابً ا كذا هبامش املطبوعة
 ( يف القاموس : واآُجُرون واآِجُرون.4)
 .«يعل »( عن معجم البلدان ا وابألصر 5)
 البلدان.( هو من درب اآجر الجي ابجلانب الغريب من بغداد كما يف معجم 6)
 .«بشر»وابألصر  412( عن معجم الشعراء للمرزابين ص 7)
 .11( سورة ي  اآية 8)
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ُر ا ِإذا ُجربَ عل  غري استواٍء ا وهو ِفعاَلةٌ  ُأِجرَ  القافيُة طاًء واأُلخر  دااًل ا َأو ِجيماً وداالً ا وهذا ِمن َأَجَر  ِمنــــــــــ  الَكسح
 َعاٌ .ال ِإفـح ـ  ا كاإِلمارة ِمن أََمر أَيحُجر

ْحُن المنبِطُح الذي ليس له َحواش ، يُْغَرُف فيه الطَّعَاُم ، والجمُع أَناِجيُر ، وهي لغةٌ مستعملةٌ عند  اإِلْنَجارُ  ومن الَمجاز : ، بالكسر : الصَّ

 العَواّم.

ُطفَْيِل ابِن زيٍد التَِّميمّي في بَيته ،  أَجيرَ  ه كاننقلَه السمعانيُّ من تاريخ نََسَف للُمْستَْغِفرّي ، وهو غيُر منسوب ، قال : أَرا األَِجير وأَحيد

.  أَْدَرَك البَُخاريَّ

رُ و ريُّ  هيَم الخشنيّ ، بفتحِ الهمَزةِ وتَْشِديد الِجيم المفتوحة : ِحْصٌن من َعَمِل قُْرُطبَةَ ، وإِليه نُِسَب أَبو جعفٍر أَحمُد بُن محّمد بن إِبرا أَجَّ  األَجَّ

ن أَلََّف في هذا  611بي الطاهِر ابِن َعْوٍف ، ومات سنةَ المقري ، سَمَع من أَ  ، َذَكره القاسُم التُِّجيبيُّ في فِْهِرْستِه ، وقال : لم يذكره أَحٌد ممَّ

 الباب.

تَْين : ِضدُّ القُُدمِ  األُُخرُ  : [أخر] َر أُُخراً و ، تقوُل : َمَضى قُُدماً ، ، بضمَّ  .تَأَخَّ

رُ و ر قَدُِّم ، وقد: ِضدُّ التَّ  التَّأَخُّ راً  عنه تَأَخَّ َرةً و تَأَخُّ راَد مثِل هذا مّما يجهلُه َمن  تَأَخُّ واحدةً ، عن اللِّْحيَانِّيِ ، وهذا ُمطَّرٌد ، وإِنما َذَكرنَاهُ أِلَن اّطِ

 ُدْربَةَ له بالعربيَّة.

رْ » : له قال وسلمعليههللاصلىفي حديِث ُعَمَر رضَي هللاُ عنه : أَنَّ النبّي و  .«عنِّي يا ُعَمر أَّخِ

َر تأْخيراً  يُقَال : رَ و أَخَّ ُموا َبنْيَ َيَدِي هللِا َوَرُسوِلهِ )، وقَدََّم وتَقدَّم ، بمعنًى ، كقوله تعالى :  تَأَخَّ  وقيل : معناه أَي ال تَتَقدَُّموا ، (1) (ال تُ َقدِّ

رْ   : ِضدُّ التَّقِديم. التَّأِْخيرُ و عنّي رأْيََك. واختُِصَر ؛ إِيجازاً وبالغةً ، أَّخِ

رو َوَلَقْد  َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْستَ ْقِدِمنَي ِمْنُكمْ )وفيه أَيضاً :  (2) (ال َيْسَتْأِخُروَن ساَعًة َوال َيْستَ ْقِدُمونَ )، وفي التَّْنِزيل :  استأَْخَر كتَأَخَّ
ماً وَمن يَأْتِي (3) (َعِلْمَنا اْلُمْسَتْأِخرِينَ   .ُمْستَأِْخراً  قال ثَْعلٌَب : أَي َعِلْمنَا َمن يَأْتِي منكم إِلى الَمْسِجد ُمتَقَّدِ

رَ و ْرتُه فَتأَخَّ رَ و ، أَخَّ ر و على غير اصطالحِ الصَّرِف ، ولو قال :، قال شيُخنَا : وهي عبارةٌ ، قَِلقَةٌ جاريةٌ  الزٌم ُمتعدٍّ  ، اْستَأَْخَر كتَأَخَّ أَخَّ

ر ، تأِْخيراً اْستَأَْخرَ  ْرتُهو ، كتَأَخَّ ناعة ، كما ال يَْخفَى ، وفيه استعماُل فَعََّل الزماً  أَخَّ ، الزٌم متعدَّ ، لكان أَعَذَب في الذَّْوق ، وأَْجَرى على الّصِ
َز على أَقرانِه ، أَي فاقَهم. (4)  ، كقَدَّم بمعنَى تَقَدََّم ، وبَرَّ

ْدَغ ، وُمْقِدُمها الذي يَِلي األَْنَف ، يقال :  ، ، ما َوِلَي اللَِّحاَظ ، كُمْؤِخِرَها ُمْؤِخَرتُهاو العَْينِ  آِخَرةُ و كُمْؤِمن ، وُمْؤِمنٍَة ، وهو الذي يَِلي الصُّ

 َعْينِه ، وبُمْقِدِم َعْينِه. بُمْؤِخرِ  نََظَر إِليه

ةً ، نَقَلَه الفَيُّوِمّي عن األَْزهرّيِ  ُمْؤِخرُ و العَْيِن وُمْقِدُمها جاَء في العَين بالتَّخِفيف خاصَّ
العَْيِن ، األَْجَوُد التَّْخِفيُف.  ُمؤِخرُ  قال أَبو ُعبَْيد :و (5)

 قلُت : ويُفهم منه َجواز التَّثِْقيِل على قِلَّة.

ْحِل : ِخالُف قاِدَمتِه اآلِخَرةُ و ِت ، كما في ، وهذه أَفصُح الُّلغَا األَواِخرُ  ، وكذا ِمن السَّْرجِ ، وهي التي يَستنُِد إِليها الّراكُب ، والجْمعُ  من الرَّ

ْحِل فال يُبَاِلي  آِخَرةِ  إِذا َوَضَع أَحُدكم بين يََدْيِه ِمثْلَ » الِمصباح وقد جاَء في الحديث : ِرهو ، من غير تاٍء ، كآِخِره «.(7)َمْن َمرَّ  (6)الرَّ  ُمَؤخَّ

رتِهو ، كُمعَظَّم ، لغة قليلةٌ ، وقد جاَء في بَْعِض روايات  [فهي]كُمْؤمٍن  الُمْؤِخرُ  أَما وتُكَسر خاُؤهما مخفَّفةً ومشدَّدةً. ، بزيادة التّاِء ، ُمؤخَّ

يت ، وَجعَلَه في الِمْصباح من اللَّْحِن. ّكِ  الحديث ، وقد َمنََع منها بعُضُهم ، والتَّْشِديُد مع الَكْسر أَْنَكَره ابُن الّسِ

َران اها ، وَخِلفَاَهاوقاِدَماِن ، فَخِلفَاها الُمقَدََّمان : قاِدمَ  آِخَرانِ  للنَّاقَةِ و ، وفي  يَِليَاِن الفَْخَذْين الَّلَذانِ  ِمَن األَْخالفِ  اآلِخَرانِ و ، آِخَراَها : الُمَؤخَّ

َرانِ  النّاقَِة ِخْلفَاها آِخَرا التَّْكِملَة :  ، وقاِدَماها : ِخْلفاها الُمقَدَّماِن. الُمَؤخَّ

ِل. اآلِخرُ و  ، وُرِوَي عن (8) (ُهَو اْْلَوَُّل َواآْلِخُر َوالظّاِهُر َواْلباِطنُ ) : عزوجلفي التَّهذيب قال هللا  : خالُف األَوَّ
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__________________ 
 .1( سورة ا جرات اآية 1)
 .34واألعراف اآية  61( سورة النحر اآية 2)
 .24( سورة ا جر اآية 3)
 وهذا ما أثبتناه.« الزماً ا كما ال لَف  قوله الزم ا لعر الظاهر :»املصرية : وهبامش املطبوعة « الزم»( ابألصر 4)
 ِء ومقد مه.( جاء يف التهذيب : ومؤخر العا ومقدمها. جاء يف العا ابلتخفيف خاصة. ومؤخ ر الشي5)
 .«النهاية حبذف الياء وليحررقوله فال يباد كذا خبرت املؤلف ولسان العرب ويف »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( يف النهاية : من مّر وراءه.7)
 .(ُهَو اْْلَوَُّل َواآْلِخُر َوالظّاِهُر َواْلباِطنُ ) و عزوجلوعبارة التهذيب : وأما اآخر بكسر اخلاء فهو    3( سورة ا ديد اآية 8)
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د وهو قا  أَنه وسلمعليههللاصلىالّنيبِّ   ٌء.فلي  بعَدَ  َشيح  اآِخرُ  وأَنتَ  ا ءٌ َشيح  قبَلكَ  فلي  اأَلو  ُ  تَ أَن»:   َ  مُيَجِّ
قال اللَّْيث : نَِقيُض  بهاءٍ  ، اآلِخَرة ، أَي األُْنثَى وهي من أَسماِء هللِا تعالَى هو الباقِي بعَد فَناِء َخْلِقه كلَّه ناِطِقه وصاِمتِه. اآْلِخرُ  وفي النهاية :

الُت ُدُخوالً  َمِة ، وَحَكى ثعلٌب : ُهنَّ األَوَّ  ُخِروجاً. اآلِخَراتُ و المتقّدِ

 ، ، بوْزِن الَكبِدِ  األَِخرُ  ، والمشهوُر فيه الغائُب ، كاألَِخير ، كما حَكاه بعُضُهم بالمّدِ وكسِر الخاِء ، وهو اآلِخرَ  يقال : في الشَّتْم : أَْبعََد هللاُ و

 كما سيأتِي في الُمْستَدَرَكات.

فةِ  بفَتْحِ الخاءِ  ، اآلَخرو ، كذا في  : أََحُد الشَّْيئين ، وهو اسٌم على أَْفعََل إِالَّ أَن فيه معنى الّصفَِة ؛ ألَنَّ أَْفعََل ِمن كذا ال يكوُن إِاّل في الّصِ

 الّصحاح.

ر وأَصلُه أَْفعَُل ِمن : آَخرُ  ، وثَْوبٌ  آَخرُ  ، كقولَك : رجلٌ  بمعنى َغْيرٍ  اآلَخرُ و ر ، أَي (1) أَخَّ راً  ، فمعناه أََشدُّ  تَأَخَّ ، ثم صار بمعنَى  تَأَخُّ

 الُمغَايِِر.

عر لو كان ، و آِخر مع جاِبر لجاَز ، قال ابُن ِجنِّي : هذا هو الوْجهُ القويُّ ؛ ألَنه ال يُحقُِّق أَحٌد َهمَزة آِخر وقال األَْخفَُش : لو جعلَت في الّشِ

رُب ِمن ُمراعاةِ لَْفِظه ، تَحقيقُها َحسناً لكان التحقيُق حقيقياً بأَن يُسمَع فيها ، وإِذا كان بدالً اْلبتَّة َوجَب أَْن يُجرى على ما أَْجَرتْه عليه الع

، ة كما  أََواِخرُ و آِخرٌ  ال تَراهم لّما َكسَّرُوا قالوا :أَ  وتَنزيُل هذِه الهمزةِ َمنِزلةَ األَلِف الّزائِدةِ التي ال حظَّ فيها للَهْمِز ، نحو عالم وصابٍِر ،

 األَلِف همزةً ، فقال : (2)وقَْيصَر ، بَِوْهِم  آَخرَ  قالوا : جابٌِر وَجوابُِر. وقد َجَمَع امرُؤ القَْيِس بين

ًة  لــــــــــَ ــــــــــح يـ َرَة لــــــــــَ َ  َعشــــــــــــــــــــــــح رحاَن مخــــــــــَح ُن صــــــــــــــــــــــــِ  ِإَذا حنــــــــــَ

ن     اِء مــــــــــــِ رَورَاَء اِ ســــــــــــــــــــــــــَ يحصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ِض قـ دافــــــــــــِ  مــــــــــــَ

  

ه  يــــــتـــــــُ لـــــــُت : هـــــــذا صـــــــــــــــــــــاحـــــــٌب قـــــــدح َرضــــــــــــــــــــِ  ِإذا قــــــُ

ُت     لــــــــــــح دِّ اِن بــــــــــــُ نــــــــــــَ يـــــــــــــح ر تح بــــــــــــه الــــــــــــعــــــــــــَ رَاوقـــــــــــــَ  آخــــــــــــَ

  
فَسَّره ثعلٌب  (3) (َفآَخراِن يَ ُقوماِن َمقاَمُهما)، جرِت األَْلُف المخفَّفةُ عن الهمزةِ َمْجرى أَِلف ضاِرٍب. وقوله تعالَى :  آَخَر أَُوْيِخر وتصغيرُ 

 ن.فقال : فُمْسِلَماِن يَقُوماِن َمقَاَم النَّْصرانِيَّْيِن يَْحِلفَان أَنَُّهَما اْختَانَا ، ثم يُْرتََجُع على النَّْصَرانِيَّيْ 

اُء : معناه : أَوْ و ِمن غيِر ِدينِكم ِمن النَّصاَرى واليَُهود ، وهذا للسَّفَر والضََّرورة ؛ ألَنه ال تَُجوز شهادةُ كاِفٍر على ُمْسلم في  آخَرانِ  قال الفَرَّ

 غيِر هذا.

 .(4) (َفِعدَّة  ِمْن َأاّيم  ُأَخرَ ) ، وفي التنزيل العزيز : أَُخرُ و بالواو والنُّوِن ، اآلَخُرونَ  ج

 بََدلَ  أُْخَراتِكم ، قال شيُخنَا : الثّانِي في األُْنثَى غيُر مشهوٍر. قلُت : نَقَلَه الّصاَغانّي فقال : وِمن العََرِب َمن يقول : أُْخَراةٌ و أُْخَرى واألُْنثَى

 ، وقد جاَء في قوِل أَبي الِعيَاِل الُهَذِلّيِ : أُْخَراكم

ِة صــــــــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــَ ــــــــــــــب ي ــــــــــــــِ ت ــــــــــــــكــــــــــــــَ ُن ال ــــــــــــــَ ن  ِإذا ســــــــــــــــــــــــــــَ

ن     اعــــــــــــــــــــــــَ رَاهتــــــــــــــــــــــــَِ بُ  ُأخــــــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــــــُعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وأَنشَد ابُن األَعرابّي.

َف  يــــــــــــــــــح ي الســـــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــ  هويـــــــــــــــــــَ رَاتــــــــــــــــــِ  أُبخــــــــــــــــــح

مِ     عحصـــــــــــــــــــــــــــــَ فِّ اجلــــــــــــــــاِر واملــــــــــــــــِ نح ُدوِن كــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــِ

  
 ، وال يجوُز في القراَءة. أُْخراتُِكم : ِمن العرَب َمن يقوُل : في (5) (َيْدُعوُكْم يف ُأْخراُكمْ  َوالرَُّسولُ )وقال الفَّراُء في قوِله تعالَى : 

 .أُْخَرى : جماعةٌ  أَُخرُ و ، في التَّذكيِر والتَّأْنيِث ، قال : أُْخَرى وهذه آَخرُ  قال اللَّْيُث : يُقال ؛ هذا أَُخرُ و ، أُْخَريَاتُ  ج
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ّجاج في  ، وكذلك كلُّ  آَخرُ و أُْخَرى ال ينصرُف ؛ ألَن ُوْحدانَها ال ينصرُف وهو أَُخرُ  ... : (6)ِمْن َشْكِله أَْزَواٌج  أَُخرُ و قوله تعالى :قال الزَّ

صرُف نحو ُستَْرةٍ وُستٍَر ، ، مثل ُكبََر وُصغَر ، وإَِذا كان فُعٌَل جمعاً لفُْعلٍَة فإِنه ين (7)َجْمعٍ على فُعَل ال يَنصرُف إِذا كان ُوْحدانُه ال ينصرُف 

 في (8)وُحْفَرةٍ وُحفٍَر ، وِإذا كان فُعَل اسماً مصروفاً عن فاعٍل لم ينصرْف في الَمْعرفِة ويَنصرُف 

__________________ 
 ( اللسان : من التَبّخر.1)
 ( اللسان : توهم.2)
 .107( سورة املائدة اآية 3)
 .184( سورة البقرة اآية 4)
 .153  عمران اآية ( سورة آ5)
 .58( سورة ص اآية 6)
 ( اللسان : إذا كانت وحدانه ال تنصرف.7)
 وكال ا سليم.« وانصرف»( التهذيب : 8)
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َبٍد وُمرٍَع وما َأشــــــَبههما  ِرف ا حنو ســــــُ ِه فِإنَه يـَنحصــــــَ ْكِلهِ )َء : ا وقُرِ  (1)الن ِكرة ا وِإذا كان الاً لطائٍر َأو َغريح  َوآَخُر ِمْن ش    َ
 .(2)عل  الواِحد  (َأْزواج  

، وهو غيُر مْصُروٍف ؛ ألَن أَْفعََل الذي معه  آَخرُ  تأْنيثُ  أُْخَرىو ، أُْخَرى وهو جمعُ  (َفِعدَّة  ِمْن َأاّيم  ُأَخرَ )وفي اللِّسان : قال هللا تعالَى : 

مررُت برجل أَْفَضَل منَك ، وبامرأَةٍ أَفضَل منَك ، فإِن أَدخْلَت عليه األَلَف والَّالَم أَو أََضْفتَه  ِمْن ال يُْجمُع وال يَُؤنَُّث ما دام نَِكرةً ، تقوُل :

جاِل األَْفَضِلين ، وبالمرأَةِ الفُْضلَى ، وبالنِّساِء الفَُضل ، ومررُت بأَْفَضِلِهم ثَنَّْيَت وَجمْعَت وأَنَّثَْت ، تقوُل : َمَررُت بالرَّ  جِل األَفضِل ، وبالرَّ

مررُت برجٍل أَفضَل ، وال برجاٍل أَفَضَل ، وال بامرأَةٍ فُْضلَى ، حتى تَِصلَه  وبفُْضالُهنَّ وبفَُضِلِهنَّ ، وال يجوُز أَن تقول : (3) [وبأَفَضِليهم]

؛ ألَنَّه يَُؤنَّث ويُْجَمع بغير ِمْن ، وبغير األَلِف والاّلم ، وبغير  آَخرُ  مْن ، أَو تُْدِخَل عليهم األَلَف والاّلَم ، وهما يتَعاقَباِن عليه ، وليس كذلكبِ 

فلّما جاَء َمْعُدوالً وهو ِصفَةٌ ُمنَِع الصَّرف  ، أَُخرَ  ، وبنسوةٍ  أُْخَرى ، وبامرأَةٍ  آَخِرينَ و أَُخرَ  ، وبرجالٍ  آَخرَ  اإلضافَِة ، تقول : مررت برجلٍ 

ْيَت به رجالً َصَرْفتَه في النَِّكرة ، عند األَْخِفش ، ولم تصرْفه ، عند ِسيبََوْيِه.  وهو مع ذلك َجْمٌع ، وإِن َسمَّ

مخشرّي. : داُر البَقَاءِ  األُْخَرىو اآلِخَرةُ و  ، صفةُ غالبةٌ ، قاله الزَّ

َ و أََخَرةً  وجاءَ  لُهما َخَرةٍ بأ كتَيِن وقد يَُضّم أَوَّ ،  (4) أُُخراً  جاءَ و ، أَخيراً  يقال : لَِقيتُهو ، وهِذه َعِن اللِّْحيَانِّيِ ، بَحْرٍف وبغير َحْرٍف. ، ُمَحرَّ

تَين  ٍء.كّلِ شيْ  آِخرَ  أَيْ  ، بالمّد فيهما ، بآِخَرةٍ و ، آِخِريًّاو ، بكسٍر فسكوٍن ، إِْخِريًّاو ، بكْسرتَْين ، إِِخِريًّاو أَخيراً و ، بَضمَّ

ُجلُوِسه ، قال ابُن  آِخرِ  ، أَي في «إِذا أَراَد أَْن يقوَم ِمن المجلِس كذا وكذا بأََخَرةٍ  يقولُ  وسلمعليههللاصلىكان رسوُل هللا »وفي الحديث : 

 .«بِأََخَرةٍ  لّما كان»حديُث :  ، ومنهُعمِره ، وهو بفَتح الهمزةِ والخاءِ  آِخرِ  األَثِير : ويجوُز أَن يكوَن في

 .أَِخيراً  ، أَي بأََخَرةٍ  وما َعَرفتُه إِالّ 

تَْيِن ، آِخرَ  وأَتَيتُكَ  تَْينِ  آِخَرةَ و َمرَّ ر. َمرَّ  ، عن ابن األَعرابّيِ ، ولم يُفَّسِ

ةَ الثّانِيَةَ  (5) أَي وقال ابُن ِسيَده : وعندي : تَْيِن. الَمرَّ  ِمن الَمرَّ

تَْين ، وِمن أُُخراً  ، أَي الثَّْوَب ، هوَشقَّ   ، وقال امرُؤ القَْيس يصُف فََرساً ِحْجراً : ِمن َخْلفٍ  ، أَي أُُخرٍ  ، بضمَّ

رٌَة وَ  دح َرٌة بــــــــــــــــــــــــــَ دح ٌ هلــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــَ اح  عــــــــــــــــــــــــــَ

ا مـــــــــــن     مـــــــــــَ ـــــــــــهـــــــــــِ ي تح مـــــــــــذقـــــــــــِ قـــــــــــ  رح شـــــــــــــــــــــــــُ  (6) ُأخـــــــــــُ
  

 .ُمْؤِخِرها يَْعنِي أَنها مفتوحةٌ كأَنّها ُشقَّْت من

 .إِْخريًّا ونَِسيئٍَة ، وال يُقَال : بعتُه المتاعَ  بِنَِظَرةٍ  ، أَي ، بَكْسِر الخاءِ  بأَِخَرة ِسْلعَةً  بِْعتُه يقال :و

تَاءِ  آِخرِ  نَْخلَةٌ يَْبقَى َحْملَُها إِلى ، بالكسِر : الِمئْخارُ و  ، وهو نَصُّ عبارةِ أَبِي َحنِيفَةَ ، وأَنشد : الّشِ

َر  وقـــــــــــَ ُ
يــــــــــَ  املــــــــــ َر  الــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــِ ارَاتـــــــــــَ خــــــــــَ ئــــــــــح   (7) املــــــــــِ

ارَا    ِتشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح ُر ان َتشـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ ِه يـ عـــــــــــــِ ن َوقـــــــــــــح  مـــــــــــــِ

  
َرامِ  آخرِ  عبارةُ الُمحَكم : إِلىو نَْخلَةٌ ِمئْخاٌر ، ِضدُّ ِمْبكار وبَُكوٍر  ، وأَنشَد البيَت المذكوَر ، والمصنُِّف َجَمَع بين القَْولَْين. وفي األََساس : الّصِ

 .(8) مآِخيرَ  ، ِمن نَْخلٍ 

 منه ، وهي مدينةٌ مشهورةٌ عند ماَزْنَدراَن ، (9)، بضّمِ الّداِل المهملِة والهاِء ، ويقال بفَتْحِ الّداِل وكسِر الهاِء  ، كآنُك : د ، بُدُهْستانَ  آُخرُ و

 الّزاِهُد ، عن ابن أَبي حاتٍِم. ُن أَحمَد بِن الفَْضلِ والعبّاُس ب اآلُخِرّي الّدهْستانِيُّ شيُخ حمزةَ بِن يوسَف السَّْهِمّيِ ، إِسماعيُل بُن أَحمدَ  أَبو القاسمِ 

حمنِ   * وفاتَه أَبو الفَْضِل محّمُد بُن علّيِ بِن عبِد الرَّ

__________________ 
 ( التهذيب : سبد ومرع وُجَرٍذ وما أشبهها.1)
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 ( وهي رواية حفص ا وهي القراءة املشهورة.2)
وهذا ما « طه بعد : أبفضــــلهم وأبفضــــليهم وهي  بتة يف عبارة وهو الظاهر ألهنا مثا  جلمض املذكرســــقرت من خ»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 3)

 استدركنا زايدته.
ُرايً بكســـرتا وآخرايً أي آخر كر شـــي»( يف القاموس : 4) رايً ابلكســـر والضـــم وِإخح ونبه هبامش املطبوعة املصـــرية إىل عبارة « ءوُأُخراً بضـــمتا وأخح

 القاموس.
 ( اللسان : أهنا.5)
 ( عا حدرة أي مكتنزة صلبة.6)
 ( ويرو  : تر  العضيد والعضي .7)
 ( يف األساس : وهي َنلٌة ِمئخاٌر من َنٍر مذخري.8)
 ( ضبطت يف معجم البلدان : بكسر أوله و نيه.9)
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ُعحَتزَِلِة.  اآُخرِي  
َعاينِّ ا وكان متكل ماً عل  ُأُصوِ  امل رٍو  ّمُد بُن حارثةَ شيٌخ البِن الّسمح ا َحد َث عن َأيب  اآُخرِيّ  وأَبو َعمح

ُعوٍد الَبَجِلّي.  َمسح
ّىٍ لكعِب بِن مالٍك األَنصارّيِ : (1)الدَّْهِر  آِخرَ  ، أَو الَمنُون ، أَي أَبداً  أُْخَرى اللَّيَاِلي ، أَو أُْخَرى ال أَفعلُه قولُهم :و  ، وأَنشَد ابُن بَّرِ

ــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــُم أَ  يبِّ ِإل ــــــــــــنــــــــــــ  َد ال هــــــــــــح ُم عــــــــــــَ يــــــــــــتــــــــــــُ  َنســــــــــــــــــــــــــِ

اانَ     َد اأَلميــــــــــــــــــــــحَ ة  َوَأكــــــــــــــــــــــ   ولــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد أَلــــــــــــــــــــــَ

  

ٌر  ر َد طـــــــــــــــائـــــــــــــــِ غـــــــــــــــَ زالـــــــــــــــوا مـــــــــــــــا تــــــــــــــــَ  َأن ال تـــــــــــــــَ

َر     ــــــــــــــــًا ِإخــــــــــــــــواانَ  ُأخــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــِ وال وِن مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ن
َ

 املــــــــــــــــ

  
 قال : .اخرهم َمْن كان في ، أَي القَومِ  أُْخَرى يقال : جاَء فيو

ٌة  ـــــــــــــَ ـــــــــــــالث ٌة َأو ث وُم ِإاّل مَخحســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــَ  ومـــــــــــــا ال

وَن     وتـــــــــــُ َر لـــــــــــَُ وحَت اأَلجـــــــــــاِد ِ  ُأخـــــــــــح وِم خـــــــــــَ  الـــــــــــقـــــــــــَ

  
قُور ، وَخْوتُها : اْنِقضاُضها ، وأَنشَد غيُره :  األَجاِدُل : الصُّ

َر َأان ال ِذي ُوِلدُت يف   اإِلِبرح  ُأخح
 .أَواِخِرِهم ، أَي في أُْخَريَاتِهم وقد جاَء في

 ستدَرُك عليه :* ومّما يُ 

رُ  ر ِمن أَسماِء هللِا تعالَى. وهو الذي الُمَؤّخِ م. يَُؤّخِ  األَشياَء فيضعُها في مواِضِعَها ، وهو ِضدُّ الُمقَّدِ

رُ و َرهو َضَرَب ُمقَدََّم رأِْسه ٍء ، بالتَّشِديد : ِخالُف ُمقَدَِّمه ، يقال :كّلِ شي ُمَؤخَّ  .ُمَؤخَّ

، أَي َمن غاب عنّا ، وهو بوزن الَكبِد ، وهو َشتٌْم ، وال تقولُه لألُنثَى. وقال َشِمٌر في ِعلَِّة قَْصِر قوِلهم : أَْبعََد  األَِخرَ  أَْبعََد هللاُ ومن الِكنَاية : 

ر ، أَي األَِخيرُ  : إِّن أَصلَه األَِخرَ  هللاُ  ، وهو ابُن ِسيَده في الُمحَكم ، والمعروُف  المطروُح ، فأَْنَدُروا الياَء ، اه. وحَكى بعُضهم بالمدِّ  المؤخَّ

.  القَْصُر ، وعليه اقتصَر ثعلٌب في الفَِصيح ، وإِيّاه تَبَِع الجوهريُّ

رُ  وقال ابن ُشَميل : رِ  : الَمْطُروُح. وقال َشِمٌر : معنَى الُمَؤخَّ قد  األَِخرَ  إِنّ » . وفي َحِديث ماعٍز :األَِخيرَ  : األَْبعَُد ، قال : أُراهم أَراُدوا الُمَؤخَّ

ر هو األَبعدُ  «َزنَى ً  المتأَّخِ ، أَي باألَبعَد ، وفي ُشُروح الفَصيح : هي كلمةٌ تقال عند حكاية أََحِد  باألَِخرِ  عن الخير. ويقال : ال َمْرحبا

، وقيل كنايةٌ عن األَْدنَى واألَْرَذل ، عن التَّْدُمِرّي  ، فيما يقال ، كنايةُ عن الشَّْيَطان األَِخرُ و . وقال أَبو جعفر اللَّْبليُّ :لآلَخر الُمتالِعنَْين

َزنَى ، بقصر الهمزةِ  األَِخرُ  : قولُه : (2)، وفي مشارق عياض  آِخراً  ، أي الذي جاَء بالكالم األَِخرَ  وغيره ، وفي نوادر ثعلٍب : أَْبعََد هللا

وبعُض المشايخِ يمّد الهمزةَ ، وكذا ُرِوَي عن األَِصيلّي في الُمَوطَّإ ، وهو خطأٌ ، وكذلك وكسِر الخاِء هنا ، كذا َرَوْينَاه عن كافَِّة ُشيُوِخنَا ، 

. األَِخرُ  فتٌح الخاِء هنا خطأٌ ، ومعناه األَْبعَد ، على الذّّمِ ، وقيل : األَْرَذُل ، وفي بعض التفاِسير :  هو اللَّئيُم ، وقيل : هو الّساِئُس الشَِّقيُّ

 ، مقصوٌر أَيضاً ، أَي أَْرَذلُه وأَْدناه ، ورواه الَخّطابِيُّ بالمّدِ وَحَمله على ظاِهره ، أَي إِّن السُّؤالَ  «َكْسب المرءِ  أَِخرُ  لَمْسأَلَةُ ا»وفي الحديث : 

 ما يَْكتَِسُب به المرُء عند العَْجز عن الَكْسب. آِخرُ 

 .آِخٍر فآِخرٍ  ، والناُس يَْرذُلُون عن (3)، أَي ساعةً فساعةً  ٍر فآِخرٍ آخِ  ، والنََّهاُر يَِحرُّ عن آِخِرهم وفي األَساس : جاُءوا عن

 ، من مياه بني األَضبط ، معدُن َذَهٍب ، وَجْزع بِيض. الُمؤخرةو

 : من مياه بني نَُمْير بأَرض الماِشيَِة في غربّي اليََماَمة. الَوْخَراءُ و

ً  ولَِقيتُه ً  ، لغةً في : َرةٍ بآخِ  ، بالّضّمِ منسوباً ، أَي أُْخِريّا  ، بالكسر. إِْخِريّا

َمْن  : الَمأُْدورو اآلَدرُ  : َمن يَْنفَتُِق ِصفَاقُه فَيَقَُع قُْصبُهُ في َصْفنِه ، وال يَْنفَتُِق إِاّل ِمن جانبه األَيَسِر ، أَو الَمأَُدورُ و ، كآَدم ، اآلَدرُ  : [أدر]

ٌ  ، وال يقال : (4) يُِصيبُه فَتٌْق في إِْحدى ُخْصيَْيه  الِخلقَِة. ؛ إِّما ألَنّه لم يُْسَمع ، وإِّما أَن يكوَن الختالفِ  أَْدَراءِ  امرأَة
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__________________ 
 ( عبارة اللسان : وقوهلم : ال أفعله أخر  اللياد أي أبداً ا وأخر  املنون أي آخر الدهر.1)
 تطبيض.« عياص»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 ( عبارة : أي ساعة فساعة ا مل ترد يف األساس.3)
 ( اللسان : إحد  اخلصيتا.4)
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ك األُْدَرةُ  واالسمُ  ، آَدرُ  ، فهو يأَْدُر أََدراً  ، ، كفَِرحَ  أَِدرَ  وقد ّمِ ويَُحرَّ  مصدراِن ، األََدرُ و األََدَرةُ  ، وهذه عن الصغانّيِ. وقال اللَّْيُث : ، بالضَّ

 نَعٌت. اآلَدرُ و اسُم تلك الُمْنتَِفَخِة ، األُْدَرةُ و

ه فيه ، وقال : اْنتَِضْح به ، فَذهبْت عنه أُْدَرةٌ  أَنَّ َرجالً أَتاه وبه»وفي الحديث :   آَدرُ  ورجلٌ «. األُْدَرةُ  فقال : ائِْت بعُّسٍ ، فَحَسا منه ، ثم َمجَّ

 .(1) األََدَرةِ  : بَيِّنُ 

هاب في أَثناِء ُسوَرةِ األَحزاب ، األُْدَرة وفي الِمصباح : : مرٌض تَنتفُخ منه الُخْصيتَاِن  ، بالّضمِّ  األُْدَرة كغُْرفَة : انتفاُخ الُخْصيَة. وقال الّشِ

 مادَّةٍ أَو ِريحٍ فيهما. (2)ويَْكبُراِن ِجدًّا ، النطباق 

 : َعِظيمةٌ بال فَتٍْق. أَْدراءُ  وُخْصيةٌ 

غانّي. أُْدرٌ  ، أَيْ  مآِديرُ  قومٌ  يقال :و  ، بضّمٍ فسكوٍن ، نقلَه الصَّ

كة : الُخْصيَةُ ، وقد تقدَّم ، األَدَرةُ  وقيل : يها الناُس القَْيلَةَ ، ومنه ، محرَّ  إِّن بني إِسرائيَل كانُوا يقولُون إّن موسى»الحديُث : وهي التي يَُسّمِ

 اآلية. (3) (ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموسى)، وفيه نزل قولُه تعالَى :  «، ِمن أَْجِل أَنّه كان ال يَْغتَسُل إِاّل َوحَده آَدرُ 

وِميَّةِ  ، بالمّدِ : اسمُ  آذارُ  : [أذر] وهي اثْنَا َعَشَر شهراً وهي : آُب ، وأَيلول وتِْشِريُن األَّول ، وتِْشريُن الثاني  الشَّهر السادِس من الشُّهوِر الرُّ

وز. آذارو ، وُشبَاُط ، (4)، وكانُون األَول ، وكانُون الثاني   ، ونَْيَساُن ، وأَيّار ، وَحِزيراُن ، وتَمُّ

. : السَّْوُق والطَّْرد األَرُّ  : [أرر] يََكة»، وفي ُخطبة علّيٍ ، كّرم هللا وجَهه :  والِجَماعُ  نقلَه الصغانيُّ  .«بَمالقِِحه يؤرُّ وَ  يُْفِضي كإِفضاِء الّدِ

 فاُلٌن ، إِذا َشْفتََن ، ومنه قولُه : أَرَّ و

 وما الّناُس ِإاّل آئٌِر وَمِئريُ 
َها أَّراً  المرأَةَ  أََرْرتُ  وآَر بمعنًى واحٍد عن أَبي َعبيْد : أَرَّ  ناَكَح وجاَمَع ، وجعلَ  قال أَبو منصور : معنى َشْفتََن :  ، إِذا نََكْحتها. أَُؤرُّ

ً و َرْمُي السَّْلح. : األَرُّ و  نَْفُسه. سقُوُطه هو أَيضا

 ، قال يَزيد بُن الطَّثِْريَِّة يَصُف البَرَق : إِيقاد النَّارِ  : األَرُّ و

ًة  يــــــــــــــــَ الحــــــــــــــــِ َ  مــــــــــــــــُ ريح ًة غــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ريِي  كــــــــــــــــَبن  حــــــــــــــــِ

تح     ــــــــــَ ُؤر  ابت ــــــــــَ ا تـ ــــــــــَ ب ــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــَ ه ال ــــــــــِ ت نح حتــــــــــَح ِه مــــــــــِ ــــــــــِ  ب

  
ي  ِمن التَّأِْريَِة.ـ  بالياءِ ـ  وحَكاَها آَخرون : تَُؤّرِ

ً  أَو قَتَادٍ  ُغْصٌن ِمن َشْوكٍ  : األَرُّ و إِذا َماَرنَْت  في َرِحِم النّاقَةِ  (6) وتُْدِخلُه (5) يُْضَرب به األَْرُض حتَّى تَِليَن أَطرافُه ، ثم تَبلُّه وتَذُرُّ عليه ِمْلحا

ها أَّراً  كاإِلَراِر ، بالكْسر ، وقد فلم تَْلقَح ، بها الّراعي َرِحَم النّاقَِة إِذا َماَرنَْت ،  ُؤرُّ يَ  ِشْبهُ ُظْؤَرةٍ  اإِلرار إِذا فَعََل بها ما ذُِكر. وقال اللَّْيث : أَرَّ

 بها الراِعي هو أَن يُدِخَل يَده في رِحِمها ، أَو يَْقَطَع ما هنالك ويُعَاِلَجه. يَُؤرو وُمَماَرنتَُها أَْن يَْضربَها الفَْحُل فال تَْلقََح ، قال : وتفسيُر قوِله :

ةُ و ه وقد ، بالكسر : النّارُ  اإِلرَّ  ، إِذا أَْوقََدَها. اأَرَّ

 .(7) أَو هو ُمْطلَُق الصَّوتِ  ، أَرَّ يَأَرُّ أَِريراً  قدو ، َصوت الماِجِن عنَد الِقَماِر والغَلَبَةِ  كأَِمير : حكايةُ  األَِريرُ و

 ِمن ُدَعاِء الغَنَِم. ، بسكوِن الّراِء فيهما : أَْرأَرْ و

اِء. استعجَل. ، إِذا ائتراراً  الرجلُ  ائْتَرَّ  عن أَبي زيد :و  قال أَبو منصور : ال أَْدِري هو بالّزاي أَم بالرَّ

 : (8) العجلي قالت بنُت الُحَماِرِس أَو األَْغلب الَكثيُر الِجَماعِ. ، كِمَجنَّ : الرُجلُ  الِمئَرُّ و
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طـــــــــــــــــًا  اَلبـــــــــــــــــِ تح بـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ ر ابـ ـــــــــــــــــَ ئـ   مـــــــــــــــــِ
ر ا    ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ  َوَأي زِب رَاِدي ــــــــــــــــكــــــــــــــــَ َم ال خــــــــــــــــح  ضــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
دي ، أَي كثيُر النَِّكاح ؛ مأْخوذٌ من األَْير. قال األَزهريُّ : أَْقَرأَنِيه اإِلياديُّ عن َشِمٍر ألَبِي ُعبَْيٍد ، قال : وهو عن ِمئَرُّ  أَبو ُعبَْيد : رُجلٌ  قال

واُب ميأٌَر بوزن ِميعَر ؛  تَْصِحيٌف ، والصَّ

__________________ 
 اهلمزة والدا .( ضبطت عن اللسان وفيه ابلنص بفتح 1)
 .«قوله النطبا  كذا خبطه ولعله : ال نصباب»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .69( سورة األحزاب اآية 3)
 عن املطبوعة الكويتية.« األو  ا الثاين»وما أثبتاه « ا »بدون « أو  و ين»( ابألصر 4)
 ( التكملة : ملحاً مدقوقا.5)
 ( اللسان : مث تدخله.6)
(7 ).  األصر واللسان ؛ ويف التكملة : يُؤر 
 ( زايدة عن اجلمهرة.8)
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عاًل من آَرها يَئريُها أَيحراً ا وِإنح جعلته من  .ِمئَـريف  قلحَت : رجرٌ  اأَلرِّ  فيكون حينئٍذ ِمفح
 * ومما يستدرك عليه :

 د َذَكَره المصنِّف في أَثر.بمعنى النَِّكاح ، عند أَبي علّيٍ ، وق األَرِّ  : الِجْلواُز ، وهو من اليُْؤُرورُ 

 الرجُل نَْفُسه ، إِذا اْستَْطلََق حتى يَُموَت. أَرَّ وَ 

 ، َككتّاٍن : ناحيةٌ من َحلََب. أَّرارَ و

 ، ككتاٍب : واٍد. إَِرارو

 عن ابن األَعرابّي. اإِلحاطةُ  ، بفتحٍ فسكوٍن : األَْزرُ  : [أزر]

ةُ  : األَْزرُ و دَّةُ  القُوَّ ْعُف ، ِضدٌّ ، : ْزرُ األَ  قيل :و والّشِ على فَعَلَه ،  (1)فاْستَْغلَظ  فأََزره ، عن الفَّراِء ، وقرأَ ابُن عامر : التَّْقِويَةُ  : األَْزرُ و الضَّ

 .فَآَزَرهُ  وقرأَ سائُر القُّراء :

 : أَعانَه وأَسعَده. آَزره وقد

 قال البَِعيُث : الظَّْهرُ  .: األَْزرُ و

َددحُت لــــــــــــــــــه  ر ِة حــــــــــــــــــازٍِم  أَزحرِيشــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مبــــــــــــــــــِِ

هح     لــــــــــُ اجــــــــــِ عــــــــــَ رِه مــــــــــا يـــــــــــُ ن أَمــــــــــح ٍض مــــــــــِ قــــــــــِ وح  عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــَ

  
تِي ، وَمن جعلَه الظَّْهَر قال :  األَْزرَ  : َمن َجعَلَ  (2) (اْشُدْد ِبِه َأْزِري)قال ابُن األَعرابّيِ ، وفي قوله تعالَى :  ة قال : اْشُدْد به قُوَّ بمعنى القُوَّ

ْعَف قال : ُشدَّ به َضْعِفي وقَّوِ به َضْعِفي.  ُشدَّ به َظْهِري ، وَمن جعلَه الضَّ

ّمِ : َمْعِقدُ  : األُْزرُ و  من الَحْقَوْيِن. اإِلزارِ  بالضَّ

 ، عن ابن األَعرابّي. بالَكْسر : األَْصلُ  اإِلْزرُ و

ْكبَِة ، يقال : إِنَّه لََحَسنُ  االئْتِزار بهاٍء : َهْيئَةُ  ، اإِلْزَرةُ و حسنةً ،  إِْزَرةً  فالنٌ  ائْتََزرو ، إْزَرةٌ يَأْتَِزُرونََها ، ولكّلِ قومٍ  اإلْزَرةِ  ، مثل الِجْلسِة والّرِ

هكذا »رضَي هللاُ عنه :  (3)وفي حديث ُعثماَن «. إِلى نْصِف الّساِق ، وال ُجنَاَح عليه فيما بينَه وبين الَكْعبَْينالُمؤِمِن  إْزَرةُ »الحديُث : ومنه

 .«صاِحبنا إِْزَرةُ  كان

 وقال ابُن ُمْقبِل :

ه  تـــــــــِ لــــــــــ  ريًا عــــــــــنــــــــــد خــــــــــِ كــــــــــِ نــــــــــاِن نــــــــــَ  مــــــــــثــــــــــُر الســـــــــــــــــــــــِّ

ــــــــــــــــكــــــــــــــــرِّ     ِر ذا  ِإزحَرةِ ل هــــــــــــــــح ــــــــــــــــد   ِإَزرِ هــــــــــــــــذا ال

  
داُء : ما يَستُر به أَعاله ، وكالهما  الِمْلَحفَة ، معروٌف ، وهو ، بالكسر اإِلزارُ و ، وفَسَّره بعُض أَهِل الغَِريب بما يْستُُر أَسفَل البَدِن ، والّرِ

داُء : ما على العاتَِق والظَّْهِر ، وقيل : اإلزار غيُر َمِخيط ، وقيل :  : ما تحَت العاتِِق في َوَسِطه األَسفل ، والّرِ

 عن اللِّْحيَانّي ، قال أَبو ذَُؤْيب : ويَُؤنَّثُ  : ما يَستُر أَسفَل البدِن وال يكوُن َمِخيطاً ، والكلُّ صحيٌح ، قاله : شيُخنا. يذكَّر اإِلزار

زِّه  يـــــــــــــــــِر وبــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــِ ن َدم الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ رَب ُأ مـــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــَ

يــــــــــــِر     تــــــــــــِ تح َدَم الــــــــــــقــــــــــــَ قــــــــــــَ لــــــــــــِ اوقــــــــــــد عــــــــــــَ  ِإزاُرهــــــــــــَ

  
كان إِذا َدَخَل العَْشُر األََواِخُر أَيقَظ »، األَِخيَرهُ عن اللَّْحيَانّي ، وفي حديث االعتكاف :  الِمئَْزَرةو ، كالِمئَْزر ، (4)أَي َذُم القَتِيِل في ثَْوبَِها 

ه عن اعتزال النِّساِء ، وقيل : أَراَد تَْشِميَره للعباد «الِمئَْزرَ  أَهلَه وَشدَّ  رُت له ، ِمئَزِري ة ، يقال : َشَدْدُت لهذا األَْمرِ َكنَى بَِشّدِ  ، أَي تشمَّ

 ، كما قالُوا : ِوَساٌد وِوساَدة ، قال األَعشى : بَكْسِرهما اإِلَزارةِ و اإِلْزرِ و

رح  ـــــــــــــــــــَ َواِن يـ ِر الـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــح ايـــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــَ

ريَِة و     قــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــَ ُر يف ال  اإِلزَارَهح فــــــــــــــــــــــــــُ
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رَ و به ائْتََزرَ  قدو زه وجعلَه مثَل اتَّمنتُه ، واألَصُل ائْتَمنتُه ، اتََّزَر بالِمئَْزرِ  وال تَقُلِ  : لَبَِسه ، به تَأَزَّ  ، بإِدغاِم الهمزةِ في التَّاِء ، ومنهم َمن َجوَّ

قد جاَء في بعِض و ثِير :، قال ابُن األَ  اإِلزارِ  ، أَي َمْشُدوَدةُ  «في حالة الَحْيض ُمْوتَِزرةٌ  كان يُبَاِشُر بعَض نسائِه وهي»في الحديث : و

واياِت ، كما هو نَصُّ النِّهايَة األَحاِديثِ  َواة ، «ُمتَِّزَرةٌ  وهي»: ـ  ، أَي الّرِ ، قال شيُخنَا : وهو َرجاٌء باطٌل ، بل هو  ولَعلَّه ِمن تَْحِريِف الرُّ

حها الِكْرَمانِيُّ وغيُره من ُشّراح البَُخارّيِ ، وأَثبته الّصاغانّي في َمْجَمعِ البَْحِري واية الصحيحِة ، َصحَّ ِن في الَجْمع بين أَحاِديِث وارٌد في الّرِ

ِحيَحْين قلُت : والذي في النَِّهايَة : أَنه خطأٌ ، ألَن   وقال المطّرزّي : إِنها لغةٌ عاميَّةٌ ، نعْم َذَكر .(5)الهمزةَ ال تُدَغم في التّاء الصَّ

__________________ 
 .29( سورة الفتح اآية 1)
 .31( سورة طه اآية 2)
 فقا  : هكذا !ســـــبروعبارة اللســـــان : ومنه حديث عثمان : قا  له أابن بن ســـــعيد : ما د أرا  متحشـــــفا ا أ»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 3)
..».. 
 ( كانوا ِإذا قتر رجر رجاًل قير : دم فالن يف ثوب فالن ا أي هو قتله.4)
 ـ وقد مّر قريباً أن البع  جّوز أن تقو  : ات زر ابملئزر انظر« وهي مت زرة وهو خطب ا ألن اهلمزة ال تدغم يف التاء»( ومتام عبارة النهاية : 5)
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ِملَ  َزرِ  ة : و وُز َأن تقو َ الّصغايّن يف الت كح َنُته واأَلصُر ائـحَتمنُته.  اتـ َزَر ابملِئـح ِغُم اهلمزَة يف الّتاِء ا كما يقا  : امت  أَيضاً فيَمن يُدح
 وقد تقد م يف َأَخَذ هذا البحُث ا فراِجعحه.

، بضّمٍ فسكوٍن ، تميميّة ، على ما  أُْزرٌ و اِن للِقلَّة والَكثرة ،مثل ِحَماٍر وُحُمر ، حجازيَّة ، وهما َجمع أُُزرٌ و مثل ِحماٍر وأَْحِمَرةٍ ، آِزَرةٌ  ج

راد في هذا النَّْحو.  يُقارُب االّطِ

تَين. أُُزر وقال شيُخنا : هو تخفيٌف ِمن  ، بَضمَّ

يَْمِشي في داره ُعْريَاناً فقلُت له :  (1)، عن ثَعلب ، وُحِكَي عن ابِن األَْعَرابّيِ : رأَيُت السََّرِويَّ  َستََركَ و َواَراكَ  كلُّ ما : اإِلزارُ  قيل :و

 ً  ، قال َعِديُّ بُن زيد : العَفَافُ  : اإلزارُ  من الَمجاز :و .إِزاِري فقال : داِري ؟ُعْريانا

مح  كــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــَ ِر َأن    قــــــــــــــــــد فضــــــــــــــــــــــــــــــــ   َأجــــــــــــــــــح

بــــــــــــــًا     لــــــــــــــح َب صـــــــــــــــــــــــــــُ كــــــــــــــَ ن َأحــــــــــــــح وحَ  مــــــــــــــَ  ِ زارِ فـــــــــــــــَ

  
ا يَْحُرُم عليه من النِّساِء. ومن َسَجعَاِت األَساس : هو عفيفُ  اإِلزارِ  وَعِفيفُ  الِمئَْزرِ  قال أَبو ُعبَْيد : فالٌن َعِفيفُ   ، ِإذا ُوِصَف بالِعفَّة َعمَّ

 .(2)َخِفيُف األَْوزاِر  اإِلزار

 ، ومنه قوُل أَبي اْلِمْنَهاِل نُفَْيلَةَ األَكبر األَْشَجِعّيِ ، َكتَب ، إِلى َسيِِّدنا ُعَمَر رضَي هللاُ عنه : المرأَةو عن النَّْفس باإِلزار يُْكنَىو

والً  ٍص َرســـــــــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــح غح َأاَب حـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح  َأاَل أَب

ٍة     قــــــــــــــَ ي ثــــــــــــــِ ن َأخــــــــــــــِ ًد  لــــــــــــــَك مــــــــــــــِ  ِإزارِيفــــــــــــــِ

  
هاهنا المرأةَ ، وقيل : المراُد به أَْهِلي ونَْفِسي ، وقال أَبو علّيٍ الفارسيُّ : إِنه كنايةٌ  باإلزار في الّصحاح : قال أَبو َعْمرو الَجْرِمّي : يُريدُ 

به السَُّهْيليُّ  إِزاِري عن األَْهل ، في موضع نَْصٍب على اإِلغراِء ، أَي اْحفَظْ  ، وجعلَه ابُن قُتَْيبَةَ كنايةً عن النَّفس ، أَي فًِدى لك نَْفِسي ، وَصوَّ

 ْوض.في الرَّ 

 ، وقيل : أَراد أَنفَسنا ، وفي الُمْحَكم : باألُُزرِ  ، أَي نَساَءنَا وأَهلَنَا ، َكنَى عنُهنَّ  «أُزَرنا لَنَْمنَعنََّك مّما نَمنَُع منه»وفي حديث بَْيعَة العَقَبَة : 

 : المرأَةُ ؛ على التَّْشبيه ، أَنشَد الفارسيُّ : اإِلزارو

 اإِلزارُ كاَن منحها حَبيُث تـُعحَك  
رةٌ  ، مبنيّاً على السكون ، والذي في األَساس : وَشاةٌ  إِزاْر إِزارْ  النَّْعَجةُ ، وتُْدَعى للَحْلِب فَيُقَال : : اإِلزارُ  من الَمجاز :و َرتْ  ، كأَنََّما ُمَؤزَّ  أُّزِ

 .(3) إِزار ، ويقال لها : بَسوادٍ 

حديُث أَبي بكٍر يوَم السَِّقيفة لألَنصار :  الُمَواساة ، واألَّوُل الصحيُح ، ويَْشَهُد للثاني ، وفي بعض النَُّسخ : الُمَساواةُ  ، بالَهْمز : الُمؤاَزَرةُ و

  : ساواه وحاذاه ، قال اْمُرُؤ القَْيِس :ءَ ُء الشيالشي آَزرَ  ، وقد والُمَحاَذاةُ  ، «وآَسْيتُم آَزْرتُمو لقد نَصْرتُم»

ــــــــــد  ٍة ق ــــــــــَ ي ــــــــــِ ن حــــــــــح ا  آَزرَ مبــــــــــِ هــــــــــَ ــــــــــُ تـ ــــــــــح بـ ــــــــــَ اَ  نـ  الضــــــــــــــــــــــــّ

بِ     يــــــــــــــــ  َا وخــــــــــــــــُ يــــــــــــــــوٍش غــــــــــــــــالــــــــــــــــِِ رِّ جــــــــــــــــُ  جمــــــــــــــــَ

  
ىُّ ، ألَن النَّاَس هابوه فلم يَْرَعْوهُ. ْدُر البَّرِ على األَمر ، تقول : أَردُت  الُمعَاَونة ، بالَهْمز أَيضاً : الُمؤاَزرةُ و أَْي ساَوى نبتَُها الّضاَل وهو الّسِ

ُل أَفصُح ، وقال الفَّراُء : شاذٌّ  على البََدل من الَهْمز هو بالواوِ  واَزَره ،و آَزَره كذا فآَزَرنِي عليه فالٌن : أَي ظاَهَر وعاَوَن ، يقال :  ، واألوَّ

ً  أََزْرتُ  يتُه ، : أَْزراً  فاُلنا ّجاج : هآَزرتُ و قَوَّ ةُ تقول : واَزْرتُه. وقال الزَّ يتُه. آزْرتُ  : عاَونتُه ، والعامَّ  الرجَل على فالٍن ، إِذا أََعنتْهُ عليه َوقَوَّ

ْرُع بْعُضه بعضاً فَيَْلتَفَّ  الُمؤازرةو َى الزَّ ّجاج في قوله تعالَ  (4)َويتالَصَق  أَْن يُقَّوِ َفآَزرَُه ) ى :، وهو َمجاٌز ، كما في األَساس. وقال الزَّ
غاُر الَكبِاَر حتى استََوى بعُضه مع بعِض : فآَزر : أَي (5) (فَاْستَ ْغَلظَ  رَ  ، وقد : التَّْغِطيَةُ  التَّأِْزيرُ و الّصِ النَّْبُت األَْرَض : َغّطاها ، قال  أَزَّ

 األَْعَشى :

رٌِ   ٌب شـــــــــــــــــَ وحكـــــــَ َ  مـــنـــهـــــــا كـــَ مـــح ُك الشـــــــــــــــــ   ُيضـــــــــــــــــــــاحـــــــِ

َؤز رٌ     رُ  مـــــــــــُ هـــــــــــِ تـــــــــــَ كـــــــــــح ِت مـــــــــــُ بـــــــــــح يـــــــــــِم الـــــــــــنــــــــــــ  مـــــــــــِ  بـــــــــــعـــــــــــَ
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رَ  ، وقد التَّْقِويَةُ  ، التَّأِْزيرُ  من الَمَجاز :و  يَلَزُق به. (6)الحائَِط ، ِإذا قَّواه بتَْحِويٍط  أَزَّ

رٌ  نَْصرٌ  ِمن الَمجاز :و راً  قال له َوَرقَهُ : إِْن يُْدِرْكنِي يَْوُمَك أَْنُصْرَك نَْصراً »ث الَمْبعَِث : ، وفي َحِدي بالٌغ شديدٌ  ، أَي ُمَؤزَّ ، أَي بالغاً  «ُمَؤزَّ

 شديداً.

__________________ 
 : وأصله هبمزتا األوىل  زة وصر والثانية فاء افتعلت. ات زرت التهذيب والتكملة واللسان ويف املباح :ـ 
 اللسان.( ضبطت عن 1)
 ( األساس : خفيٌف من األوزار.2)
 ومثلها يف التكملة.« اإلزار»( يف األساس : 3)
 ( يف األساس : ِإذا تالح  والتّف.4)
 .29( سورة الفتح اآية 5)
 ( األساس : حُبَويحرت.6)
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 ، َذَكَره البَْكِريُّ وغيُره. األَْهواِز وراَمُهْرُمز : ناحيةٌ بين ُسوقِ  ، كهاَجرَ  آَزرُ و

ً  السالمعليهكان تاَرُح أَبُو إِبراِهيَم  صنَمٌ  : آَزرُ و رين بعضُ  قالَهُ  كذا ، له ساِدنا تَ تَِّخُذ أَ  آَزرَ )ُرِوَي عن ُمَجاِهٍد في قوله تعالَى : و. الُمْفّسِ
 [ألَبيه]اسُم َصنَم فموِضعُه نَْصٌب على إِضماِر الِفْعل في التِّالوة ، كأَنّه قال : وإِذا قال إِبراهيُم  آزرَ  قال : لم يَُكن بأَبِيه ، ولكنّ  (1) (َأْصناماً 

َِّخذُ أَ  (2):   تَّتَّخذُ أَصناماً آلهةً.أَ  إِلهاً ، أَي آَزرَ  تَت

َِّخذُ : أَ وقال الّصاغانِيُّ : التَْقديُِر  َِّخذُ الذي بعَده ، ألَن االستفهاَم ال يعمُل فيما قبلَه ، وألَنه قد استوفَى مفعولَْيه. آَزر تَت  إِلهاً ، ولم ينتصْب بأَتَت

براِهيُم ألَبِيه أَو كأَنَّه قال : وإِْذ قال إِ  (3)، أَي يا أَعرُج ، قاله السَُّهْيِلّي ، وفي التَّْكملة : يا أَعرُج  كلمةُ َذّمٍ في بعض اللُّغَاتِ  : آَزرُ  *أو

 ُء يا َخرُف ، وقيل : معناه يا َشْيُخ ، أَو هي كلمةُ َزْجٍر ونَْهيٍ عن الباطل.ء ، وفي التَّْكملة : يا ُمْخِطيالخاِطى

َي العَمُّ  اْسُم َعّمِ إِبراِهيمَ  قيل : هوو أَباً ، وَجرى عليه القرآُن  عليه وعلى محّمٍد أَفضُل الّصالة والّسالم ، في اآليِة المذكورة ، وإِنَّما ُسّمِ

، بالخاِء الِمْعَجمة ، وقيل : بالُمْهَملة  (4)العَظيم ، على عادةِ العرِب في ذلك ؛ ألَنهم كثيراً ما يُطِلقُون األََب على العَّم ، وأَّما أَبُوه فإِنه تاَرُخ 

اُج والفَّراُء ، ، على َوزن هاَجر ، وهذا باتّفاق النَّّسابِين ، ليس عنَدهم اختالٌف في ذلك جَّ ، قال القُرُطبِّي : ُحِكَي  أَو ُهَما واحدٌ  ، كذا قالَه الزَّ

 لقُب تاَرَخ ، عن ُمقَاتٍِل ، أَو هو اسُمه حقيقةً ، َحكاه الَحَسُن ، فهما اسمان له ، كإِسرائيَل ويعقوَب. آَزرَ  أَنّ 

أَبيُض العَُجِز ، وهو  : آَزرُ  ، وقال غيُره : فََرسٌ  ْوُن َمقَاِديِمه أَسوُد ، أَو أَيُّ لَْوٍن كانَ : أَبيُض الفَخَذْيِن ولَ  آَزرُ  فََرسٌ  عن أَبِي ُعبَْيَدةَ :و

 ، وهو َمجاٌز. أُْزرٌ  فَُمَسْرَوٌل ، وَخْيلٌ  (5)من اإِلنسان ، وزاد في األَساس : فإن نَزَل البَيَاُض بفَِخَذْيه  اإِلزارِ  موضعُ 

َرةُ ، كُمعَظَّمٍة : نَْعَجةٌ  من الَمَجاز أَيضاً :و َرتْ  وفي األَساس : كأنَّما : كأَنََّها. وفي األَساس : شاةٌ  الُمَؤزَّ ، وقد  (6) إِزارٌ  ويقال لها : بَسوادٍ  أُّزِ

 تقدَّم.

 * ومما يُستَدرك عليه :

ر فالناً ، إِذا أَْلبَْستُه أََزْرتُ  ويقال : راً  به إِزاراً فَتأَزَّ رَ أَ  ويقال : تَأَزُّ رتُه تَأِْزيراً فَتأَزَّ رَ و ، زَّ ى بعُضه بعضاً فاْلتَفَّ وتالَصَق  تَأَزَّ ْرُع : قَوَّ الزَّ

 ، قال الشاُعر : كآَزرَ  واشتدَّ ،

لــــــــــــتح   َز رَ  ايــــــــــــَ ُت حــــــــــــىت  ختــــــــــــَ بــــــــــــح  فــــــــــــيــــــــــــخ الــــــــــــنـــــــــــــ 

ا    و مـــــــــــــَ اُء نــــــــــــــُ َر  الشـــــــــــــــــــــــــــ   ُراَبُه وحـــــــــــــىت  مـــــــــــــا تــــــــــــــُ

  
. َمْخَشِريُّ  وهو َمجاز ، وَذَكرهما الزَّ

يواِن ما يُْكتَُب آِخَر الكتاب ِمن نُسَخِة َعَمل أَو فَْصٍل في وف ى أَهُل الّدِ رَ وَ  ، اإلزارَ  ُمِهّمٍ : (7)ي األساس : ويَُسّمِ ً  تَأِْزيراً  الكتابَ  أَزَّ  وَكتََب كتابا

راً  .هو أَبو الحسن سعُد هللا بُن ـ  إِزارٍ  جمعُ  األُْزر إِلىـ  األُْزِريُّ و (8) ُمَؤزَّ  علّيِ بِن محّمٍد الَحنَِفيُّ

 .إِساراً و أََسرتُه أَْسراً  ، وقد كاإلسار والعَْصبُ  : باإلسار : الَشدُّ  األَْسرُ  : [أسر]

ََنُْن )الَخْلِق ، إِذا كان مْعُصوَب الَخْلِق غيَر ُمْستَْرخٍ ، وفي التَّنِزيل :  أَْسرِ  ، يقال : فالٌن َشِديدُ  ِشدَّة الَخْلق في كالِم العرِب : األْسرو
 هللا ، أَي َخلَقَه. أََسَره ، وأََطَره أَحسَن األْطِر ، وقد األَْسرِ  هللا أَحسنَ  أََسَره ، أَي َخْلقَُهم ، وقال الفَّراُء : (9) (َخَلْقناُهْم َوَشَدْدان َأْسَرُهمْ 

ْفع معطوٌف على  والُخلُقِ  تين ، أَي وِشدَّةُ الُخلُِق ، كما في سائِر النَُّسخ ، والّصواُب أَنّه بالرَّ ، وفي األَساس : ومن المجاز : « وِشدَّةُ »بضمَّ

ي إِحكاَم َخْلِقه. أَْسَره َشدَّ هللاُ   ، أَْي قَوَّ

مَّ : احتباُس البَْولِ  ، األُْسرُ و تيِن ـ  األُُسر وكذلك بالضَّ ح اللَّْبليُّ بأَنَّه لغةٌ ، فهو ُمستدرٌك على  (01)بضمَّ ، إِتباعاً َحَكاه ُشّراُح الفَِصيح ، وَصرَّ

 المصنِّف. وفي أَفعال ابِن القَّطاع :
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 ، بالّضّم : اسُم المصدر. األُْسرُ و ، كفَِرَح : اْحتَبَس بَولُه. أَِسرَ 

__________________ 
 .74( سورة االنعام اآية 1)
 زايدة عن التهذيب.( 2)
 .«أو»بد  « و»يف القاموس :  (*)( 11)
 ء ا اي أعوج ا اي خِرف.( يف التكملة : اي خمط 3)
 ( يف القاموس : لرح.4)
 ( يف األساس : إىل الفخذين.5)
 ( األساس : اإلزار.6)
 ( األساس : يف بع  املهمات األيزار.7)
 ز راً بكذا.( األساس : وكتب د كتاابً مصد راً بكذا مؤ 8)
 .28( سورة اإلنسان اآية 9)
ُر ابلضم.10) ُر واأُلسح  ( يف اللسان : اأَلسح
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جُل بَْولُه قِيَل : أََخَذه : تَْقِطيُر البَْوِل ،  األُْسرُ  ، وإِذا احتَبس الغائُِط فهو الُحْصُر. وقال ابُن األَْعرابِّيِ : األُْسرُ  وقال األَحمر : إِذا اْحتَبَس الرَّ

 أَنَّ رجالً قال له : إِن أَبِي أََخَذه»، وفي حديِث أَبي الدَّْرداء :  أُْسراً  ، يقال : أَنالَه هللاُ  (1) في الَمثَانَة ، وإَِضاٌض مثُل إَِضاِض الماِخِض وَحزٌّ 

 يَْعنِي احتباَس البَْوِل. «األُْسرُ 

أَو  ، بالياِء بََدَل الهمِزة ، ويُْسرٍ  ، باإِلضافة والتَّْوِصيف ، هكذا ُسِمَع بهما ، كما في ُشُروح الفَِصيح ، األُْسرِ  كقُْفل ، وُعودُ  أُْسرٍ  ُعودُ  يقال :و

ه ُشّراحُ  لَْحنٌ  ، أَي األَِخيرة هي  ، وأَنكَره الجوهريُّ فقال : وال تَقُْل : ُعوُد يُْسٍر ، ووافقَه على إِنكاِره صاحُب الواِعي والُموعب ، وأَقَرَّ

 الفَِصيح.

ِة : ُعوُد يُْسٍر خطأٌ إِاّل  األُْسرِ  قلت : وقد َسبَقَُهم بذلك الفَّراُء فقال : قُْل : هو ُعودُ   (2)، وال تَقُْل : ُعوُد اليُْسِر. وفي األساس : وقوُل العامَّ

 ، وهو الذي يُعالَُج به أُْسرٍ و ابن األَعرابّي : هذا ُعوُد يُْسرٍ فَيَْبَرأُ ، وعن  ُعوُد يُوَضُع على بَْطِن َمن اْحتَبََس بْولُهُ  بقَْصد التَّفَاُؤل. وهو

 ْخفَى.، وكالُمه يَْقِضي أَنَّ فيه قَولَْيِن ، وإِليه َذَهب المصنُِّف ، وَما تَحامَل به شيُخنا على المصنَّف في غير َمَحلِّه كما ال يَ  الَمأُْسور

تَْين : قََوائُِم السَِّريرِ  األُُسرُ و . ، ، بضمَّ  نقلَه الّصاغانيُّ

َجاجُ  ، األََسرُ و . بالتَّحِريك : الزُّ  نقلَه الّصاغانيُّ

 .األَسير ، كالَحْبِل والقّدِ ، وقال الّراغُب وغيُره : هو القدُّ يَُشدُّ به األَِسيرُ  ، كِكتَاٍب : ما يَُشدُّ به اإلَسارُ و

باُط ، : اإِلسارُ و .أُِسَر باإِلسارِ و ، إِساراً  فالنٌ  أُسرَ  وقال اللَّْيُث :  ، وقد تَقدَّمت اإلشاُرة إِليه. كاألَْسرِ  : الَمْصَدرُ  اإِلسارُ و الّرِ

قَتَبَه ، أَي  أََسرَ  . وقال األَصمعيُّ : ما أَْحَسَن ماأُُسرٌ  : ما ُشدَّ به ، والجمعُ  اإِلسارُ و ، باإلسار : َشدَّه ِإسارةً و أََسَره يَأِْسُره أَْسراً  وفي المحكم :

ى تَْين. أُُسرُ  جو ، اإِلسارَ  ما أَْحَسَن ما َشدَّه بالِقّدِ ، والِقدُّ الَِّذي يُْؤَسُر به القَتَُب يَُسمَّ  بضمَّ

، وفي بعِض  الَِّذي هو (4) ارِ لُغَةٌ في اليَسَ  ، كِكتاٍب : اإلسارو .(3): القَْيُد ، ويكوُن َحْبَل الِكتاف  اإِلسارُ و .َمآِسيرُ  ، وأَْقتَابٌ  َمأُْسورٌ  قَتَبٌ وَ 

 قال الّصاغانيُّ : وهي لغةٌ ضعيفةٌ. ِضدُّ اليَِمينِ  النَُّسخِ : الَّتِي هي

، : القَْيُد  اإِلسارو ٍء ،مطلقاً ولو كان غيَر مربوٍط بشي األَِخيذِ  ، ثم استُعِمَل في باإِلسارِ  ، وهو الَمْربُوطُ  الَمأُْسورِ  كأَِمير هو بمعنى األَِسيرُ و

جَل ، أََسْرتُ  يقال : الُمقَيَّدُ  ، أَي األَِسيرُ  ويكوُن َحْبَل الكتَاِف ، ومنه  كلُّ محبوٍس في قِدَّ أَو ِسْجن :و .َمأُْسورو أَِسيرٌ  ، فهو إِساراً و أَْسراً  الرَّ

 أَُساَرىو أَُسَراءُ  الَمْسُجوُن ج : األَِسيرُ  قال ُمجاِهٌد : (5) (اً َويُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَأِسْي )، وقولُه تعالَى :  أَِسيرٌ 

 من باب َجْرَحى في المعنَى ، ولكنه لما أُِصيبَ  أَْسَرى فيُْجعَل (6)بعاَهة  األَْسر ليس ، األَخيَِران بالفتح ، قال ثعلٌب : أَْسَرىو أَساَرىو

ر الَجِريُح ونحُوه ، وهذا معنَى قوِله : ويُقال باألَْسر ر على فَْعلَى ، كما ُكّسِ ؛ ألَن  أَِسيرٌ  من العَُدّوِ : لألَِسير صار كالَجِريح واللَِّديغ ؛ فُكّسِ

وقال : وفَْعلَى َجْمٌع لكّلِ ما أُِصيبُوا به في ،  األَِسير أَْسَرى ، وهو الِقدُّ ؛ لئالَّ يُْفِلَت. وقال أَبو إِسحاق : يُْجَمع باإِلسار آِخَذه يَْستَوثُِق منه

فهو َجْمُع الَجْمع ، يقال  أُسارىو أََساَرى أَبدانِهم أو ُعقُولهم ، مثل َمِريٌض وَمْرَضى ، وأَحمَق وَحْمقَى ، وسكران وسْكَرى ، قال : وَمن قرأَ 

 هذا جماعةٌ من أَهل االشتقاق.َجْمُع الَجْمع. قلُت : وقد اختار  أََساَرى ، ثم أَْسَرىو أَِسيرٌ  :

 ، عن الّصغانّي كاألَِصير ، بالّصاد. الُمْلتَفُّ من النَّبَاتِ  : األَِسيرو

ْرُع الَحِصينَةُ  األُْسَرةُ و ّمِ : الّدِ  ، قاله َشمٌر ، وأَنشَد لَسْعِد بِن ماِلِك بِن ُضبَْيعَةَ بِن قَْيٍس َجّدِ أَبِي َطَرفَة بِن العَْبد : ، بالضَّ

َرةُ و  داُء والــــــــــــــــــــــــــــَب  اأُلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  اَ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ُر والـــــــــــــــــــــــّرِمـــــــــــــــــــــــاحُ     لـــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــَ
ُ

ُ  املـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــــح

  
ْهُط األَْدنَْونَ  األُْسَرةُ و ُجل : الرَّ . وقال أَبو َجْعفٍَر النَّّحاُس : ِمن الرَّ ى بهم ، كما قاله الجوهريُّ ، بالّضّم : أَقارُب  األُْسَرةُ  َوَعِشيَرتُه ؛ ألَنَّه يتقوَّ

جل ِمن قِبَِل أَبِيه ، وَشذَّ الشيُخ خالٌد األَزهريُّ في ِإعراب األلفيَّة ؛ فإِنه َضبَطَ   األُْسَرةَ  الرَّ

__________________ 
 كذا.« املاء ِخ   »اللسان ا ويف التهذيب : ( األصر و 1)
 ( األساس : إال أن يتصدوا به التفا  .2)
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 وهبامشه : والكبر : قيد ضخم.« ( يف التهذيب : َكبحَر الكتاف3)
 ( ضبطت يف التكملة : اليسار ا نصاً ا ابلكسر.4)
 .8( سورة اإلنسان اآية 5)
 .«بعامة»وابألصر  (مصرـ  دار املعارف)( عن اللسان 6)
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 ابلَفتحح ا وإنح وافَقه عل  ذلك خُمحَتِصرُه اَ ط اُب وتَِبعه تقليداً ا فإنّه ال يـُعحَتد  به.
َ  فاُلٌن ، إِذا عليه تَأَسَّر عن أَبِي َزْيد :و : تَأَسََّن ، ء عنه ، وأَما أَبو ُعبَْيد فإِنَّه َرَواه عنه ، قال أَبو منصور : وهكذا رواه ابُن هانِى اْعتَلَّ وأَْبَطأ

 بالنُّوِن ، وهو َوَهٌم ، والصَّواُب بالّراِء.

 وقال الّصاغانيُّ : ويُحتَمُل أَن تكونا لُغَتَْين ، والّراُء أَقربُهما إِلى الّصواب وأَعرفُهما.

ةُ ، تُْشِبهُ النِّيَل ، َطيِّبةُ الرائحة لَذَّاعةُ اللَِّسانِ  : ِمن العَقَاقِيرِ  أََساُرونُ و  ، ولها َزهٌر ، وهو َحِشيشةٌ ذاُت بُُزوٍر ، كثيرةُ ُعقَِد األُصوِل ، ُمْعَوجَّ

ُن ، وِمثْقَاٌل منه ، يَْلَذُع اللَِّساَن عند الذَّوِق ، حا (1)بين الَورِق عند أُصولها ، وأَجوُدها الذَِّكىُّ الرائحِة الرقيُق العُوِد  ُف ويَُسّخِ رُّ يابٌس ، يُلَّطِ

 إِذا ُشِرَب نَفََع من ِعْرق النََّسا وَوَجِع الَوِرَكْين وِمن سدِد الَكبِد.

تَيِ  الُمَراُد به هم ، أَوْ أَي َمفاِصلَ  ، أَْسَرُهمْ  َخْلقَهم ، قاله الجوهريُّ ، وقيل : أي ، (2) أَْسَرُهمْ  َشَدْدنا (ََنُْن َخَلْقناُهْم وَ )قولُه تعالَى : و  َمَصرَّ

 ، نقلَهما ابُن األَعرابّيِ. البَْوِل والغَائِِط إِذا َخَرَج األََذى تَقَبََّضتَا ، أَو معناه أَنَّهما ال يْستَْرِخيَاِن قبل اإِلرادةِ  (3)

ْوا األَْسلَميُّ ،  أَُسْيرٌ و بُن َعْمٍرو الِكْنِديُّ ، أَُسْيرُ و بُن ُعْرَوة ، أَُسْيرُ و بُن جاِبر ، رُ أَُسيْ  ، منهم َكُزبَْيٍر وُجْهيَنةَ  أَْسْيرةَ و أَُسْيراً و كأَِميرٍ  أَِسيراً  وسمَّ

 بن جابٍِر العَْبِديُّ تابِعّي. أَُسْيرُ و صحابِيون ،

ولم يَْذُكْرهُ هناك َسْهواً منه ، وهو مخفٌَّف عن إِسرائيَل ، ومعناه َصْفَوةُ هللا وقيل :عبُد هللا ، قاله البَْيَضاويُّ ،  الاّلمِ  َحْرفِ  في يأْتي وإِْسَرالٌ 

 .هللا َسريّ  معناه:  الرْوض في السَُّهْيليُّ  وقال. السالمعليهوهو يَْعقُوُب 

جِ : تَآسيرُ و  ال شيُخنَا : وهو من الُجُموعِ التي ال ُمْفَرَد لها في األََصّحِ.ويَُشد ، ق يُْؤَسرُ  بها التي السُّيورُ  السرَّ

 * ومّما يُستَْدرك عليه :

َج فهو َطِليقٌ  أَِسيراً  ، أَي ُكنْ  اْستَأِْسرْ  قولُهم :  اْستَْنَسَر. (4) قد ، وَمْن َطلََّق فهو بُغاثُ  اْستَأَْسرَ  (4) قد لي. ومن َسَجعَات األَساس : َمْن تََزوَّ

ته. وجاَء القَومُ  بأَْسِره ُء لكَ الشيوهذا  ، قال أَبو بكر : معناه جاُءوا بَجميِعهم ، وفي  بأَْسِرهم ، أَي بِقده ، يَْعنِي َجميعه ، كما يُقاُل : بُِرمَّ

 ، أَي جميعها. «بأَْسرها تَْجفُو القَبِيلَة»الحديث : 

 ومأْطُور : َشديُد َعْقِد الَمفَاصِل. َمأُْسور ورجلٌ 

 ، أَي ال يُْحبَُس. «ال نَْقبَُل إِالَّ العُُدولَ  (5)أََحٌد في اإِلسالم بشهادةِ الزور ، إِنا  يُْؤَسرُ  ال»ديث ُعمر : وفي ح

تَْين ، بَلٌد بالَحْزِن : أَرِض بَنِي يَْربُوع بِن َحْنَظلَةَ ، ويقال فيه : يُُسر أَيضاً. أُُسرو  ، بضمَّ

 قلُت : وهو زيُد بن َجعفٍَر ، ِمن َولَِد يحيى بِن الُحَسين بنِ  العَلَِويَِّة بِالِكوفَِة. *لَقَب بعِض  ، أَهمله الجماعةُ ، وهو : كُطْرُطبٍّ  أأَْلُْشتُرُّ  : [أشر]

 ووَزنَه هناك بأُْرُدّن ، وسيأْتي الكالُم عليه. وذُِكَر في ش ت ر َزْيد بِن علّيِ بِن الُحَسين ، َذَكره ابُن ماُكواَل. وهو فَرٌد ،

ُك ،و فالسُكون ، بالفَتْح أََشرٌ و كنَُدٍس ، وهذه عن الّصغانِّي ، أَُشرٌ و كَكتٍِف ، أَِشرٌ  فهو يَأَْشُر أََشراً  ، ، كفَِرحَ  أَِشرَ   كَسْكَراَن : .أَْشَرانُ و يُحرَّ

كاةِ وِذْكِر الَخْيل :  َمِرحَ  ً  أََشراً  وَرُجٌل اتََّخَذها»َوبِطَر ، وفي حديث الزَّ  .«َوَمَرحا

  الَمْنِهيُّ عنه ، ال ُمْطلَُق الفََرحِ.الفََرُح بََطراً وُكْفراً بالنِّعمة ، وهو الَمْذُمومُ  : األََشرُ  : البََطُر ، وقيل : أََشدُّ البََطِر ، وقيل : األََشرُ  قالوا :

 : الفََرُح والغَُرور. األََشرُ  وقيل :

ِم ُشْكِرها ، وفي حديث والبََطُر : النَّشاُط للنِّعمة والفََرُح بها ومقابلةُ النِّْعَمة بالتََّكبُِّر والُخياَلِء ، والفَْخُر بها ، وُكْفرانُها بعَدَ  األََشرُ  وقيل :

تَْين. أُُشرٌ و ، وال يَُكسَّراِن ، ألَّن التكسيَر في هذين الِبناَءْين قليٌل ، أَُشُرونو أَِشُرونَ  ج «أَِشْرنَ و (6)اجتمَع َجواٍر فأَِرنَّ » : الشَّْعبِّيِ   ، بَضمَّ

__________________ 
 ٍء حار.اجملتىن يف بؤنه أعىن متوز ومل يغش بشي( يف تذكرة األنطاكي : وأجوده العقد األصفر الطيب الرائحة القلير املرارة 1)
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 .28( سورة االنسان اآية 2)
 ( األصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب : مصريف.3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 ( عن النهاية ا وابألصر : أال ال نقبر.5)
 يف القاموس : لبع . (*)( 7)
 نشطن من األرن وهو النشاط. قوله : فبرّن أي»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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بِّّيِ تَرثِي أَخاها : أُشاَرىو أَشاَرىو أَْشَراَن أَْشَرى َجْمعُ و  ، كَسْكَراَن وَسْكَرى َوُسَكاَرى ، أَنشد ابُن األَعرابّي لَميَّةَ بنِت ِضرار الضَّ

واًل ُأشـــــــــــــــــــــــــــــــــاَر  هبـــــــــــــــــــا  تح ُوعـــــــــــــــــــُ  وخـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ 

ا     طـــــــــــــاهلـــــــــــــََ ُن أَبـــــــــــــح عـــــــــــــح َف الـــــــــــــطـــــــــــــ  (1)وقـــــــــــــد أَزحهـــــــــــــَ
 

  
 نَِشيٌط. ، أَي ِمئِْشيرٌ  وامرأَةٌ  ِمئِْشيرٌ  ، يَستَِوي فيه المذكَُّر والمؤنَُّث ، وكذلك رجلٌ  ِمئِْشيرٌ  ، وَجوادٌ  ِمئِْشيرٌ  ونَاقَةٌ 

تَين ، األَسنانِ  أُُشرُ و ، بالّضّمِ قال  أُُشورٌ  ِخْلقَةً وُمْستَْعَمالً. ج ذلك يكونُ  وهو تَْحِديُد أَطرافِها ، الَِّذي فيهاالتَّْحِزيُز  بضّمٍ ففتحٍ : أَُشُرَهاو ، بَضمَّ

: 

ٌم  َقســـــــــــــــــــــــــ  ٌه مـــــــــــُ ٌر صـــــــــــــــــــــــــاٍف وَوجـــــــــــُ  هلـــــــــــا َبشـــــــــــــــــــــــــَ

رح     لـــــــــــــ  فـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ااَي مل تـ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ر  ثـ اوغـــــــــــــُ وُرهـــــــــــــَ  ُأشـــــــــــــــــــــــــــُ

  
 قال َجميل :وُشَطبِه ، و (2)، مثاُل ُشُطِب السَّْيِل  أَُشرٌ و أُُشرٌ  ويقال : بأَسنانِه

ُقوٍ  َتِرف    ُأُشورُهَسبَـتحَك مَبصح
 ، وهما على التَّْشبِيه. أَُشرٌ  واستعمله ثعلٌب في وصِف الِمْعضاِد ، فقال : الِمْعَضاُد مثُل الِمْنَجِل ليست له أَسنانُه كُزفَر : الِمْنَجلِ  أَُشرُ و

َزتَْها : أَشََّرتْها تَأِْشيراً و ، تَأِْشُرَها أَْشراً  أَسنانَها المرأَةُ  أََشَرتْ  قدو فْت أَطراَف أَسنانِها. َحزَّ  وَحرَّ

 .«الُمْستأِْشَرةُ و الَمأُْشوَرةُ  لُِعنَتِ »أَسنانَِها ، وفي الحديث :  أُْشرِ  أَي التي تَْدُعو إِلى ذلك كلتاهما : الُمْستَأِْشَرةُ و الُمْؤتَِشَرهُ و

دها حتى يكوَن لها تَِشرُ  : المرأَةُ التي الواِشرةُ  قال أَبو ُعبَْيد : : ِحدَّةٌ وِرقَّةٌ في أَطراِف  األُُشرُ ، و أُُشرٌ  أَسنانََها ؛ وذلك أَنها تُفَلِِّجها وتَُحّدِ

َشبَّه بأُولئك ، ومنه الَمثَُل الّسائُر : ، وإِنما يكون ذلك في أَسناِن األَحداِث ؛ تفعلُه المرأَةُ الَكبِيَرةُ تَت ُمَؤشَّرٌ  األَسناِن ، ومنه قيل : ثَْغرٌ 

 وذلك أَّن رجالً كان له ابٌن ِمن اْمرأَةٍ َكِبَرْت ، فأَخَذ ابنَه يُْرقُِصه ويقول :« بُدْرُدٍر ؛ (3)فكيف أَرْجوِك  بأُُشرٍ  أَْعيَْيتِنِي»

 اَي َحب َذا َدراِدُر ح 
َضْت لزوِجَها ، فقال لها : فعَمدت المرأَةُ إِلى َحَجٍر فَهتمْت   .«أَْعيَْيتِنِي بأُُشٍر فكيَف بُدْرُدر»أَسنانَها ، ثّم تَعرَّ

 .ُمَؤشَّرٌ  ، وكلُّ ُمَرقَّقٍ  ، كُمعَظٍَّم : الُمَرقَّقُ  الُمَؤشَّرُ و

 العَُضَدْيِن ، قال َعْنتَرةُ يصُف ُجعاَلً : ُمَؤشَّرُ  والُجعَلُ 

رَ كـــــــــــَبن   َؤشـــــــــــــــــــــــــ  الً  مـــــــــــُ جـــــــــــح ِن حـــــــــــَ َديـــــــــــح  الـــــــــــَعضـــــــــــــــــــــــــُ

الحِ     ٍة مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَا أَق ُدوجـــــــــــــــــًا ب  هـــــــــــــــــَ

  
 ونََشره. َشقَّه ، مهموٌز : بالِمئْشاِر أَْشراً  الَخَشبَ  أََشرَ و

يت : يقال : للِمئْشاِر الِذي يُْقَطع به الَخَشُب : الُمئْشارُ و ّكِ  ِمئْشارٌ ، و رُت أَِشرُ َوشَ  ؛ ِمن َمواِشيرُ  ، وجمعُه ميشارٌ  : ما أُِشَر به. قال ابُن الّسِ

 .«على َمْفِرِق َرأِْسه الِمئْشارَ  فَوَضعَ ». وفي حديِث صاِحِب األُْخُدوِد : أََشرُت آِشرُ  ، ِمن مآشيرُ  جمعُه

، إِذا َشقَْقتَها ، مثل نََشرتُها نَْشراً  ْشراً َوَشرتُها وَ ، و أَْشراً  الَخَشبَةَ  أََشْرتُ  هو الِمْنَشاُر ، بالنُّون ، وقد يُتَْرُك الَهْمُز ؛ يقال :ـ  بالهمزـ  الِمئْشارُ 

 ، أَي بالَمناِشير. «بالمآِشير فقَطعوهم»الحديث : ، ومنه َمواِشيرَ و مآِشيرَ  ، ويُجمع على

 .المأُْشوَرةُ  : (4)بالّضّمِ  األُِشَرةُ و

. التَّآِشيرُ  ما تَعَضُّ به الَجرادةُ ، ج :ـ  التأْشيرةهكذا في النَُّسخ وهو الصَّواُب ، وفي بعض األُصول : وـ  التَأْشيرُ و  ، بالَمّدِ ، نقلَه الّصغانيُّ

،  ، بالَكْسر الِمئْشارِ و ، بالّضمِّ  كاألُْشَرةِ  ُعْقَدةٌ في َرأِْس َذنَبِها كالِمْخلَبَْين ، : التَّأِْشيرُ و اآلِشرُ و .كالتَّأِْشير أَي الَجرادةِ  : َشْوُك ساقَْيَها اآلِشرُ و

 .الِمئْشارانِ وهما األُْشرتَاِن و

 بن عبُد هللا بُن محّمد : أَبو محّمد منه وهو ِحصٌن عظيٌم ِمن َعَمِل َسَرقُْسَطةَ  ، كَسِفينَة : د. بالَمْغِرب (5) أَِشيَرةُ و
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__________________ 
 .«ا وغلرت بعضهم فرواه ابلراء كذا يف اللسانقوله : أزه  الطعن أبطاهلا ا أي صرعها وهو ابلزاي »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
الســــير ا كذا خبطه واألنســــب ابلشــــاهد أن يكون : الســــيف ا فإنه  قوله :»وهبامش املطبوعة املصــــرية : « شــــطب الســــيف»( يف الصــــحاح : 2)

 «.املصقو 
 .«درر ا وهو الصواب بدلير حذفه يف آخر عبارتهلقطة أرجو  : ساقرت من عبارة القاموس والصحاح يف مادة »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
قوله : واألشرة ابلضم ضبطه يف النسخة املطبوعة كعاشرة وكذلك يف » وهبامش املطبوعة املصرية :« واآِشَرةُ »( كذا ابألصر ا ويف القاموس : 4)

 ونبه هبامش القاموس إىل رواية الشارح.« ترمجة عاصم
 ( يف معجم البلدان : َأِشرُي.5)
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نحهاِجيّ  رِييّ  املعروُف اببن ا افُة النحوي   عبد   الصــِّ  مد بن ]ا لََِض ابألَنحَدل  َأاب جعفِر بِن َغزُلون ا وَأاب بكِر  اأَلشــِ
َ  (1) [عبد   ًة ا وُتويّفِ َض من علمائها ا وسَكَن َحَلَب ُمد  ِبيلّي ا وَقِدَم دمشَ  وأَقام هبا ا ولَِ ابللبوة سنة  بن الَعَريّب اإِلشح
ُكوا  : 561 وِإبراهيُم  ا ونُِقَر ِإىل بـَعحَلَبك  فُدِفَن هبا ا تـَرحمَجَه ابُن عســاِكَر يف لريخ دمشــَ  ا ومنه نـََقلحُت ا وزاد ابن َبشــح

 كان حافظاً.  اأَلِشرييِّ  بُن جعفر الزهرّي بن
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 بُه للماِء فَكثَُرْت فِراُخه.: َكثَُر ُشرْ  أََشراً  النَّْخلُ  أَِشرَ 

 ، وال فِْعَل لها ، قال الحارُث بُن ِحلَِّزةَ : األََشر : فَْعالُء ِمن أَْشَراءُ  وأَْمنِيَّةٌ 

تح  ـــــــــــــــــَ ُرورًا فســـــــــــــــــــــــــــــــاق ُم غـــــــــــــــــُ وهـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــ  ن  ِإذح متـــــــــــــــــَُ

ٌة     ـــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــح مح أُم ـــــــــــــــكـــــــــــــــُ ـــــــــــــــي مح ِإل راءُ هـــــــــــــــُ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــح

  
 أَْفَراُن. أَْشَرانُ أَفٌِر ، و أَِشرٌ  ، فيقال : أَِشرٌ  ويُتْبَعُ 

 وقوُل الشاِعر :

َرهح  ُة انشــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــَ عــــــــــح اَم طــــــــــَ تــــــــــَ ــــــــــح َر األَيـ يــــــــــّ ــــــــــقــــــــــد عــــــــــَ  ل

َك     ـــــــــــُ ـــــــــــن ي ـــــــــــتح ميـــــــــــَِ َر ال زال َرهح َأاَنشـــــــــــــــــــــــــِ  (2) آشـــــــــــــــــــــــــِ
  

ّي : والبيُت لنائِحِة َهّماِم بن  َمأُْشورةً  أَراد ، وكان قَتَلَه ناِشَرةُ ، وهو الذي َربّاه  (2)ذُْهِل بِن َشْيباَن ،  (2) [مّرة بن]، أَو ذاَت أَْشر. قال ابُن بَّرِ

 .(3)، قَتَلَه َغْدراً 

 لنَّْبِت بِه ، إِذا َمَضى في ُغلَوائِه.لَمعانِه ، وَوْصُف ا (4) [في]، إِذا تَردََّد  باألََشر ومن الَمَجاز : َوْصُف البَْرقِ 

 : َكَسَره وَعَطفَه. يَأِْصُره أَْصراً  ءَ الشَّي أََصرَ  ، يقال : الَكْسُر والعَْطفُ  ، بفَتْحٍ فَُسُكوٍن : األَْصرُ  : [أصر]

، أَي َحبَِسني ،  يَأِْصُرنِي ءُ الشَّي أََصَرنِي ، إِذا َحبََسه وَضيََّق عليه ، وقال الِكَسائِيُّ : يَأِْصُره أَْصراً  ءَ الشَّيْ  أََصرَ  ، يقال : الَحْبسُ  : األَْصرُ و

جَل على ذلك األَمِر ، أَي َحبَستُه. وعن ابن األَعرابّي : أََصْرتُ و ا أَردتُه ، أَي َحبَستُه. أََصْرتُه الرَّ  عن حاجتِه وَعمَّ

ّجاج ، أَي َوتِداً للطُّنُِب. إِصاراً  أَْن تَجعَل للبيتِ  : األَْصرُ و  ، ككتاٍب ، عن الزَّ

 وفِْعُل الكّلِ كَضَرَب.

العَْهُد الثَّقيُل ، وما كان عن  : اإِلْصرُ  قال ابن ُشَميل : (5) (َوَأَخْذُُتْ َعلى ذِلُكْم ِإْصِري) ، وفي التنزيل العزيز : بالَكْسر : العَْهدُ  اإِلْصرُ و

 .رٌ ِإصْ  يَميٍن وَعْهٍد فهو

 هاهنا إِثْم العَْقِد والعَْهِد إِذا َضيَّعُوه ، كما َشدَّد على بني إِسرائيَل. اإِلْصرُ  وقال الفَّراُء ،

بنا بتَْرِكه ونَْقِضه ، وقوله :  قال : (6) (َوال َِتِْمْل َعَلْينا ِإْصراً )وُرِوَي عن ابن َعبّاس :  َوَأَخْذُُتْ َعلى ذِلُكْم )َعْهداً ال نَِفي به وتُعَذِّ
 قال : ِمثاقِي وَعْهدي. (ِإْصِري

 .إِْصرٌ  قال أَبو إِسحاق : كلُّ َعْقٍد ِمن قََرابٍَة أَو َعْهٍد فهو

: إِثُْم العَْقِد  اإِلْصرِ  أَي ُعقُوبةَ َذْنٍب تَُشقُّ علينا. وقال َشِمٌر في (َلْينا ِإْصراً َوال َِتِْمْل عَ )قال أَبو منصوٍر في قوله تعالَى :  الذَّْنُب. : اإِلصرو

َي الذَّْنبُ   ِلثقَِلِه. إِْصراً  إِذا َضيَّعه ، وُسّمِ
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َي به ألَنّه الثِّقَلُ  : اإِلْصرُ و ُهْم ِإْصَرُهمْ َوَيضَ )صاحبَه ، أَي يَْحبُِسه من الَحَراك. وقولُه تعالَى :  يَأِْصرُ  ، ُسّمِ قال أَبو منصور : أَي  (7) (ُع َعن ْ

ّجاج في قوله تعالَى :ما ُعِقَد ِمن َعْقٍد ثَِقيل عليهم ، مثل قَتِْلهم أَنفَسهم ، وما أَشبَه ذلك ، من قَْرِض الِجْلِد ، إِذا أَصابَتْه النََّجاسةُ   ، وقال الزَّ

نحو ما أُِمَر به بنو إِسرائِيَل ِمْن قَتْل أَنفِسِهم ، أَي ال  (َكما َْحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلنا)يَثْقُُل علينا  : أَْي أَْمراً  (َوال َِتِْمْل َعَلْينا ِإْصراً )

 تَْمتَِحنّا بما يَثْقُُل علينا.

.  ويَُضمُّ ويُْفتَُح في الكّلِ

 ِء.ما َعَطفََك على الشَّيْ   :(8) اإِلْصرُ و

 إِْصرٌ  َمن َحلََف على يَِميٍن فيها»ُعَمَر : في حديث ابِن و

__________________ 
 ( زايدة عن اللباب.1)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.2)
 ( والشاعر إلا دعا عل  انشرة ال له.3)
 ( زايدة عن األساس. وشاهده يف األساس قو  نصيب األصغر :4)

ــــــــــــــر   ــــــــــــــث ــــــــــــــعــــــــــــــرو  إذا اســـــــــــــــــــــــــــتســـــــــــــــــــــــــــر هبــــــــــــــا ال  إن ال

ـــــــــــــــــاُت هبـــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــاب املـــــــــــــــــزرعُ     ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــن َر ال  َأشــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

 .81( سورة آ  عمران اآية 5)
 .286( سورة البقرة اآية 6)
 .157( سورة األعراف اآية 7)
 ( اللسان : واألصحُر واإلصحُر.8)
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رُ  ا قالوا : «فال َكّفارَة هلا رٍ  (1) َأنح حَتحِلَف َبطالٍ  َأو َعَتا ٍ  : اإِلصــــــــح د  ا أَلهنا أَثقُر  اإِلصــــــــرِ  ا وَأصــــــــرُ  َأو َنذح الثِّقحُر والشــــــــ 
 اأَلمياِن وَأضيُقها خَمحرجاً ؛ يـَعحيِن أَنه  ُب الوفاُء هبا وال يُتعو ُض عنها ابلَكّفارة.

 .إِْصرانِ  ، قال ابن األَعرابّي : هما ثَْقُب األُذُنِ  : اإِلْصرُ و

 بمعنى ثَْقِب األُذُِن. وأَنشد ابُن األَعرابّي : إِْصرٍ  ، بالكسر ، جمعُ  وإِْصرانٌ  ، ال يُجاِوزونَه أَْدنَى العَدِد ، آَصارٌ  ج

َده  ـــــــــــــــح و رِف َا أَرحجـــــــــــــــُ َر حـــــــــــــــِ مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ي  ِإّن اأُلحـــــــــــــــَ

ُض ســــــــــــــــــــــــــــَ ِّ     طــــــــــــــَ ــــــــــــــح رًا ألَق مــــــــــــــح رانِ ُء غــــــــــــــَ  اإِلصــــــــــــــــــــــــــــح

  
 .إِْصرٍ  : جمعُ  اإِلْصَرانُ األَْقَطُع : األََصمُّ : و

ُجِل ِمن اآلصَرةُ و ِحِم والقََرابَة : ما َعطفََك على الرَّ ، أَي ما تَْعِطفُنِي عليه ِمنَّةٌ  آصَرةٌ  على فاُلن تَأِْصُرنِي ، ويقال : ما والِمنَّة والمعروفِ  الرَّ

 ، قال الُحَطيئة : أَواِصرُ  ج وال قََرابَةٌ.

ريحِ آ  وا عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــّي بـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــَ

َم     ظــــــــــــــــُ َرٍة فــــــــــــــــقــــــــــــــــد عــــــــــــــــَ  رح اأَلواصــــــــــــــــــــــــــــــِ صــــــــــــــــــــــــــــــِ
  

 باِصَرة. (3)، ونََظَر في أَمِري بِعَْيٍن  آِصَرة قََرابٍة. ومن َسَجعَات األَساس : َعَطَف عليَّ بغيرِ  (2) أَو أَي َعَطفُوا علّي بغير َعْهدٍ 

 إِلى َوتٍِد ، وأَنشد ثعلٌب عن ابن األَعرابّي : َحْبٌل صغيٌر يَُشدُّ به أَسفُل الِخبَاءِ  : اآلِصَرةُ و

ٍة  يــــــــــــ  ِر َدنــــــــــــِ َوصــــــــــــــــــــــــــح و لــــــــــــِ نــــــــــــُ ُرَ  ال أَدح مــــــــــــح عــــــــــــَ  لــــــــــــَ

ّب      راتِ وال أََتصـــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرِ  آصـــــــــــــــــــــــــــــــِ  خـــــــــــــــــَ

  
ر ِغيَر الذي يَُشدُّ الحَ  باآلِصَرة ، وقال ابن ِسيَده : وعندي أَنّه إِنَّما َعنَى اآلصرة فَسََّره فقال : ال أَْرَضى ِمن الُوّدِ بالضَّعيف ، ولم يُفَّسِ ْبَل الصَّ

َض به  ض لتِْلك المواِضعِ أَْبتَِغي َزوجةَ َخِليِلي ونْحو ذلك ، وقد يجوُز أَن يُعَّرِ ُض لَمن كان ِمن به أَسفَُل الِخبَاِء ، فيقول : ال أَتعرَّ ، ال أَتَعرَّ

تِه وَخالَتِه وما أَشبهَ ذِلَك ، األَْيَصر  ، وجمعٌ  اإِلصاِر أُُصرٌ  ، وجمعُ  اآلِصَرةِ و األُْيَصرِ و بَكْسِرهما ، صارةِ اإلِ و كاإِلصارِ  قَرابة َخِليِلي ، كعَمَّ

 اإِلصارُ  ِء تُْعقَُد به األَشياُء :العَْهِد ، إِنّما هو َعْقٌد ليُْحبََس به ، ويقال للشيْ  آِصَرةِ  ، مأْخوذٌ من ، كَمْجِلٍس وَمْرقٍَد : الَمْحبِسُ  الَمأَْصرُ و .أَيَاِصرُ 

ةُ تقوُل َمعاِصرُ  مآِصرُ  ج ، إِذا َحبََسه أََصَره يَأِْصُره ِمن هذا ، وقد،   ، بالعَْين بََدَل الَهْمِز. ، والعامَّ

 .آِصَرةٍ ، على فُعٍُل ، و أُُصرٌ  : َوتُِد الِخبَاِء ، وجمعُه اإِلصارُ  قَِصيٌر ، وفي الفُُروق البن السيِّد : ، ككتاٍب : َوتُِد الطُّنُبِ  اإِلصارُ و

يُن فيه لغةٌ. اإِلصارُ و جِل ، والّسِ  : الِقدُّ يَُضمُّ َعُضَديِ الرَّ

ْنبِيلُ  اإِلصارو . الزَّ  ، قال األَْعَشى : الَحِشيش : ما َحَواه الِمَحشُّ من اإِلصارُ و يُْحَمُل فيه الَمتَاُع ، على التَّْشبِيه بالِمَحّشِ

لـــــــــــــــــــَ  د  هلـــــــــــــــــــن  اخلـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــِ    فـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــُ

يــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــن      ُض ذا بــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ ارَاو ــــــــــــــــَح  اإِلصــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، قال : أَياِصرُ  ، وجمعُه ، فيهما كاألَْيَصرِ  ِكساٌء يُْحتَشُّ فيه ، : اإِلصارو

تح  لــــــــــَ فــــــــــَ َبجــــــــــح رَي فــــــــــَ عــــــــــِ ُر الشــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــح َرِت اخلــــــــــَ ذَكــــــــــ   تــــــــــَ

وَن     فــــــــــُ لــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــَ ا أانســــــــــــــــــــــــًا يـ نــــــــــّ رَاوكــــــــــُ  (4) اأَلاَيصــــــــــــــــــــــــِ
  

 ْجتَِمُع.: الَحِشيُش المُ  األَْيَصرُ و اإِلَصارُ و

، أَي ِمن َكثَْرتِه.  أَْيَصُره ، وقال : َحشٌّ ال يَُجزُّ  أَْيَصرُ  : األَْكِسيَةُ التي َملَُؤوَها ِمن الَكإِل وَشدُّوها ، َواحُدَها األَيَاِصرُ  وفي كتاِب أَبي َزْيٍد :

ى الِكَساءُ  األَْيَصرُ  : ِكَساٌء فيه َحِشيٌش ، يقال له : األَْيَصرُ  وقال األَصمعيُّ : ى ذلك  أَْيصراً  ، وال يَُسمَّ حين ال يكوُن فيه الَحِشيُش ، وال يَُسمَّ

 حتى يكوَن في ذلك الِكَساِء. أَْيَصراً  الَحِشيشُ 

 .آِصَرةٌ و ، بضّمتين ، أُُصرٌ  ج

 ، أَي ملتفٌّ مجتمٌع كثيُر األَصِل ، قال الّراعي : أَِصيرٌ  ، يقال : َشعَرٌ  رِ : الُمتَقَاِرُب ، والُمْلتَفُّ من الشَّعَ  األَِصيرُ و
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 (5) َأِصريٍ ثـَبَـَتتح َعل  َشَعٍر أََلف  
__________________ 

 ومثله يف التهذيب.« أو ِعتح »( يف القاموس : 1)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.2)
 هبامش املطبوعة املصرية إىل رواية األساس.ونبه « بغري»( عن األساس ا وابألصر 3)
 ( رواه بعضهم : الشعري عشية ا كذا يف اللسان.4)
 وصدره فيه : 119( ديوانه ص 5)

 وألتركّن حباجبيك عالمةً 
 ونبه إىل صدره هبامش املطبوعة املصرية.
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 قال : الَكثِيُف الطَِّويُل من الُهْدبِ  أيضاً : األَِصيرُ و

ٌب ِلُكرِّ َمَناَمٍة هُ   َأِصريُ دح
 الَمنامةُ : القَِطيفَةُ يُناُم فيها.

 إِصارِ  بَْيتِي إِلى َجْنبِ  إِصارُ ، أَي ِكْسُر بَْيتِه إِلى َجْنِب ِكْسُر بَْيتِي ، و مَؤاِصِري، قال األَحمُر : هو جاري ُمَكاِسِري و : الجارُ  الُمَؤاِصرُ و

َمْخَشِريُّ :  (1)وُمَطانِبِي وُمقَاصِري.  بَْيتِه ، وهو الطُّنُب ، وزاد الزَّ

 الُمتَجاِوُروَن. من الَحّيِ : الُمتآِصُرونو

. طال وَكثُرَ  إِذا النَّْبُت. ائْتََصرَ و  لَُمْؤتَِصُرو إِنهم ، يقال : مالقوُم : َكثَُر َعَدُده ائْتََصرَ اتََّصَل نَْبتَُها. و : ائْتصاراً  األَْرضُ  ائتََصرتِ و والتفَّ

 العََدِد ، أَي َعَدُدهم َكثِيٌر.

 * ومّما يستدرُك عليه :

 : حابٌِس لَمن فيه ، أَو يُْنتََهى إِليه ِمن َكثْرته. آِصرٌ  َكألٌ 

 ، قال َسلََمةُ بُن الُخْرُشب يصُف الخيَل : آِصَرة : األَواِخي واألَواِري ، واحدتُها األَواِصرُ و

د و  ٍر َيســــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــ  اِب ِبضــــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــَ  ن أَبــــــــــــواَب الــــــــــــقــــــــــــِ

قــــــــــــاِت     ثــــــــــــِ وح تـــــــــــــَ ٍن ُمســــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــُ رِ ِإىل عــــــــــــُ  اأَلواصــــــــــــــــــــــــــِ

  
يح والبَْرد ، وقال آَخُر :  يُِريد خيالً ُربَِطْت بأَْفنِيَتِهم ، والعُنُن : ُكنٌُف ُستَِرْت بها الخيُل ِمن الّرِ

ِف  يــــــــــــــــــح َرةٌ هلــــــــــــــــــا ابلصــــــــــــــــــــــــــــــــ  ر   آصــــــــــــــــــــــــــــــــِ  وجــــــــــــــــــُ

ا     هــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ رَائــــــــــــــــِ ن كــــــــــــــــَ ت  مــــــــــــــــِ رارُ وســــــــــــــــــــــــــــــِ  غــــــــــــــــِ

  
 ، أَو فاعٌل من الِمْصر ، بمعنى الحاِجِز. اإِلْصر : َمْفِعٌل ِمن الَماِصرُ و

ره  المآِصرَ  ولَعَنَ   .(2)، وهكذا في األَساس ، ولم يُفَّسِ

البَْيَت ، بالَمّدِ ،  آَصرَ ؛ ِليُْؤَخَذ منهم العُُشور. وبه السُّفُُن والسَّابِلَةُ : أَي يُْحبَُس  يُْؤَصرُ  يَُمدُّ على َطِريٍق أَو نهٍر ، (3) الَمأِْصرُ وفي اللَِّسان : و

ّجاج. إِصاراً  ، إِذا َجعَل له أََصَره لغة في  ، عن الزَّ

ُجه ، وفي الَحديِث عن النّبّيِ  ءِ َعْطُف الشَّيْ  ، بفَتْحٍ فُسُكوٍن : األَْطرُ  : [أطر]  َذَكر أَنه موسلعليههللاصلى، تَْقبُِض على أََحِد َطَرفَْيه فتُعَّوِ

 (4) أَْطراً  على الحقّ  تَأُْطُروهال والَِّذي نَْفِسي بيِده حتّى تأُْخذُوا على يََدي الظَّاِلم و» بنو إِسرائيَل والمعاصَي فقال : فيها وقعتْ  التي الَمَظالم

الحديِث عن نِْفَطَوْيِه أَنه قال : بالّظاِء الُمْعَجمة ، وَجعل قال أَبو َعْمرو : أَي تَْعِطفُوه عليه ، قال ابن األَثِير : ومن َغِريب ما يُْحَكى في هذا 

 .أََطْرتَه تَأُْطُروهُ أَْطراً  ٍء فقدٍء َعَطْفتَه على َشيْ الكلمةَ مقلُوبةً ؛ فقدَّم الهمزةَ على الّظاِء ، وكلُّ َشيْ 

، يُقَال  والِفْعُل كَضَرَب ونََصرَ  .األُْطُرة بََدَل السَّْهم ، وستَأْتِي (5)« ءِ للشَّيْ »:  ، بالّضّمِ ، وفي بعض النَُّسخ أُْطَرةً  أَْن تَْجعََل للسَّْهمِ  : األَْطرُ و

َمعَت : َعَطفَه فانعَطَف ، كالعُوِد تراه مستديرا ، إِذا جَ  أَطََّره فتأَطَّر ، يقال : فيهما كالتَّأِْطيرِ  ، يَأُْطُره أَْطَراً فاْنأََطَر اْنئِطاراً و أََطَره يَأِْطُره :

 بيَن َطَرفَْيه ، قال أَبو النَّْجم يصُف فََرساً :

 َ حِطريَِهاَكبحداُء قـَعحَساُء عل  
 وقال الُمِغيرةُ بُن َحْبنَاَء التَِّميِميُّ :

ا  ــــــــــَ ن ــــــــــقــــــــــَ َن ال وَن مــــــــــِ ُمصــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــم أانٌس تـ ت ــــــــــح  وأَن

م و    كـــــــــــــــُ افـــــــــــــــَ رَاِإذا مـــــــــــــــا َرقـــــــــــــــَ  َأكـــــــــــــــتـــــــــــــــَ  َ َطـــــــــــــــ 

  
 أَي إِذا اْنثَنَى ، وقال :
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رحنَ  ه  َ َطـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ ن َزعـــــــــــــــــح اِء مُث  جـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــن ي  ابملـــــــــــــــــِ

ونُ     جــــــــــــــُ ن  شــــــــــــــــــــــــــــُ ن َأمحــــــــــــــاهلــــــــــــــِِ  وقــــــــــــــد حلَ  مــــــــــــــِ

  
َي بالَمْصدر ، قال : ُمْنَحنَى القَْوِس ، والسََّحابُ  : األَْطرُ و  ، ُسّمِ

ٍة  فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ اوهـــــــــــــــات هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح َريـ ـــــــــــــــٌف  أَلطـــــــــــــــح ي فـــــــــــــــِ  حـــــــــــــــَ

ا ُ     ــــــــــــــــــــــــــَ ٍة ِدق ــــــــــــــــــــــــــَ ب رَكــــــــــــــــــــــــــ   وُزرحٌ  يف مــــــــــــــــــــــــــُ

  
 ، إِذا َحنَْيتََها ، وقال الُهَذِلّي : آِطُرَها أَْطراً  القَْوسَ  أََطْرتُ  َجعَلَه كاالسِم. وقال أَبو َزْيد : ثَنّاه وإِن كان مصدراً ؛ ألَنَّه

__________________ 
 ( انظر األساس.1)
. وقوله : ومل يفســــره ا قوله : ولعن املذصــــر كذا خبطه والذي يف األســــاس : ولعن   أهر املذصــــر أو املواصــــر اه»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 تفسريه : هو ما ذكره عقبه عن اللسان.
 ( كذا ابألصر واللسان والسيا  فيه غموض ويقتض  ِإيضاحه بزايدة كلمة فيقا  مثاًل : واملبصر حاجز أو  ب  مُيَّد اخل.3)
 ( زايدة عن هامش املطبوعة املصرية ا وهي يف النهاية واللسان.4)
 القاموس.( وهي الواردة يف 5)



4810 

 

َدِ   َأطحرُ   (1)الس َحاِب هبا بَياُض املِجح
 كاالعوجاج تَراه في السََّحاب ، قال : وهو َمْصَدٌر في معنَى َمْفعُول ، وقال َطَرفَةُ يذُكر ناقةً وُضلُوَعها : األَْطرُ  قال السُّكَِّريُّ :

ا  اهنـــــــــِ فـــــــــَ ـــــــــُ نـ ٍة يـــــــــكـــــــــح يح ضـــــــــــــــــــــــالـــــــــَ اســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ  كـــــــــَبن  كـــــــــِ

رَ و     ِد  َأطـــــــــح ـــــــــ  ٍب مـــــــــَؤب لـــــــــح َت صـــــــــــــــــــــــُ يِّ حتـــــــــَح (2)ِقســـــــــــــــــــــــِ
 

  
 َشبَّه انحناَء األَضالعِ بما ُحنَِي ِمن َطَرفَيِ القَْوس.

 ؛ إِلحاَطتِه به. كالِمْنَطقَِة حولَه البيتِ  إِطارُ  أَي اتَِّخاذُ اإِلطاِر للبَْيِت ، وهو : األَْطرُ و

 ، أَي بَِذْنِب َغْيِري ، وقال ِمْسِكيٌن الّدرامّي :« َغْيِري بِأَِطيرِ  أََخَذنِي»، ويقال في المثَل :  الذَّْنبُ  ، كأَِمير : األَِطيرُ و

ين أَ  رحتـــــــــــــــــــــــِ ريِ َبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــــــــّرِجـــــــــــــــــــــــاِ   أبَِطـــــــــــــــــــــــِ

رح     يِن مـــــــــــــا يـــــــــــــقـــــــــــــوُ  الـــــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــَ فـــــــــــــح لـــــــــــــ   وكـــــــــــــَ

  
يقُ  : األَطيرُ و َي بذلك إِلحاَطتِه بالعُنُق. الكالُم والشَّرُّ يَأْتِي من بَِعيد : هو وقيل ، كأَنَّه إِلحاطته. الضَّ  ، وقيل : إِنَّما ُسّمِ

َم : العَقَبَةُ  ِمن السَّهم ، واألُْطَرةُ   ولَفَّ على َمْجَمعِ الفُوِق َعقَبَةً. (3) أُْطرةً  ، ِإذا َعِمَل له أََطَره يَأُْطُره ، وقد تُلَفُّ على َمْجَمعِ الفُوقِ  الّتي بالضَّ

 : َحْرُف ُحوقِه. تُهأُْطرَ و (4)الذََّكِر  ِإطارُ ، و أُْطَرتُهالسَّْهِم و إِطارُ  ، أَي كِكتَاِب يُقَال : ، فيّهما كاإِلطارُ  َحْرُف الذََّكِر ، : األُْطَرةُ و

 .إِطارٌ و أَُطرٌ  والَجْمع ما أَحاَط بالظُّفُِر من اللَّْحِم. : األُْطَرةُ و

: ِطْفِطفَةٌ غليظةٌ كأَنّها َعَصبَةٌ ُمركَّبة  األُْطَرةُ  في رأْس الَحَجبَة إِلى ُمنتََهى الخاِصرة. وعن أَبي ُعبَْيَدة : َطَرُف األَْبَهرِ  من الفََرس : األُْطَرةُ و

ويُصلَح ،   به َكْسُر الِقْدرِ َرَماٌد وَدٌم َخِليٌط يُْلَطخُ  : أَن يُؤَخذ األُْطَرةُ و .أُْطَرتِهِ  ، ويُستحبُّ للفََرِس تََشنُّجُ  (5) [وِضلع الَخْلف]في رأْس الَحَجبَة 

 قال :

رًا هلـــــــــــــا  دح تح قـــــــــــــِ حـــــــــــــَ لـــــــــــــَ َرهح قـــــــــــــد َأصـــــــــــــــــــــــــــح   أبُطـــــــــــــح
رَهح     دح رحِديـــــــــــــــــــــَدًة وفـــــــــــــــــــــِ تح كـــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــَ  وَأطـــــــــــــــــــــح

  
 ؛ إِلحاَطتِِهم بما َحلَّقُوا به ، قال بِْشُر بُن أَبي خازم : ، كِكتَاٍب : الَحْلقَةُ من النّاس اإِلَطارُ و

ٍض  يــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ يِن ســــــــــــــــــــــــــــُ ي  بــــــــــــــَ ي  حــــــــــــــَ ر  ا ــــــــــــــَ  وحــــــــــــــَ

م     ُن هلـــــــــــــــَُ ًة وحنـــــــــــــــَح ـــــــــــــــَ ب رَاضـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ  ِإطـــــــــــــــارُ  (6)قـ

  
، كذا في النَُّسخ  ُن الَكْرِم تَْلتَِويقُْضبا : اإِلطارُ و ، لبَنِي فالٍن : َحلُّوا حولَهم. إِطارٌ  هم: أَي ونحن ُمْحِدقون بهم. وفي األَساس : وِمن المَجاز 

، وُسئَِل ُعَمُر بُن عبد العزيز  إَِطارانِ  ، وهما ما يَْفِصُل بين الشَّفَِة وبين َشعَراِت الّشاِربِ  : اإِلطارُ للتَّْعِريِش و ، وفي بعض األُُصول : تُْلَوى

: الَحْيُد الّشاِخُص ما بين َمقَّصِ الّشارِب والشَّفَة ،  اإِلطارُ  . وقال أَبو ُعبَْيٍد :اإِلطارُ  عن السُّنَّة في قَّصِ الّشاِرِب ، فقال : تَقُصُّه حتَّى يَْبُدوَ 

 بالفَِم ، قال ابُن األَثِير : يَْعنِي َحْرَف الشَّفَة األَعلَى الّذي يَُحول بين َمنابِت الشَّعر والشَّفَة. (7)الُمختَِلُط 

 تداَرتِه.، الس َخَشُب الُمْنُخلِ  : اإلطارُ و

م هللاُ وجَهه : الحافِِر ، وهو ما أَحاط باألَْشعَر ، ومنه ِإطار، كإِطاِر الدُّّفِ ، و إِطارٌ فهو له أُْطَرةٌ و ءٍ وكلُّ ما أَحاَط بشيْ  صفَة َشعر علّيٍ ، كرَّ

 ، أَي َشعٌر ُمِحيٌط برأِْسه ووسُطه أَصلُع. إِنّما كان له إِطارٌ 

 تََحبََّس. بالمكان : تَأَطَّرَ و

ْمُح : تَثَنَّى تَأَطَّرَ و ، أَي ثَنَاه وقَصَّره  هللا منه فأََطرَ  ُطواالً  كان أَنّه:  السالمعليهفي ِصفَِة آَدَم القَنَا في ُظُهوِرهم ، ومنه تَأَطَّرَ  ، ويقال : الرُّ

 ، أَي اْنثَنَى. تَأَطَّرَ و فاْنأََطرَ  ءَ الشَّيْ  أََطْرتُ  ونَقَص ِمن ُطوله ، يقال :

 ولَِزَمتْه ، قال ُعَمر بُن أَبي ربيعةَ : الَمْرأَة : أَقامت في بَْيتِها تَأَطََّرتِ و

__________________ 
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 ( شرح ديوان اهلذليا ونسب أليب كبري اهلذد وصدره :1)
 يف رأس مشرفِة القذاِ  كبلا

 .«مؤي د»( يف ديوانه والتهذيب 2)
 ( اللسان : ِإطاراً.3)
 .«الدبر»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
 .«هلا»وابألصر ( عن التهذيب واللسان واألساس ا 6)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : اميرت.7)
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رحنَ  وارِحـــــــــــــاً  َ َطـــــــــــــ  َن بـــــــــــــَ َن َلســـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــح ىّت قــــــــــــــُ  حـــــــــــــَ

دُ     رحهـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــَ
ُ
ـــــــــُف امل ِدي َن كـــــــــمـــــــــا ذاَب الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــح  وُذب

  
 .كاْنأََطَر اْنئِطاراً  واْنثَنَى ، اْعَوجَّ  ء :الشيْ  تَأَطَّرَ و

ً  الجاريةُ  تَْبقَى أَنْ  التَّأِْطيرُ  عن ابن األَعرابّيِ :و ُج. في بَْيِت أَبَوْيَها َزَمانا  ال تَتزوَّ

 ، قال العَّجاج يصف اإِلبَل : أُْخَرى بئرٌ  بَِجْنبِها التي َضغََطتْها : البِئْرُ  الَمأُْطورُ و

ريَا  ة لـــــــــــــــــــــــــــــــَِ َرتح ذا مجـــــــــــــــــــــــــــــــُ   وابكـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ورَا    ُبطــــــــــــــــــــــُ َن املــــــــــــــــــــــاِء وال مــــــــــــــــــــــَ  ال آجــــــــــــــــــــــِ

  
 واالْنِهَداِم. بالشََّجِر َمخافةَ االنهيارِ  (1) ماُء يكوُن في السَّْهِل فيُْطَوىال : الَمأُْطورُ و

عليه ،  (2)أَطراُف ِجْلِد العُْلبة فتَجفُّ  الَمأُْطورِ  وُربما ثُنَِي على العُود ِلَرأِْسَها ُعَوْيٌد ويَُداُر ، ثُمَّ يُْلبَُس َشفَتَها يُْؤَطرُ  بهاٍء : العُْلبَةُ  ، الَمأُْطورةُ و

 قال الشاعر :

رَاَوًة  ٌد هــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ بـ ي عــــــــــــــــُ َك الــــــــــــــــرّاعــــــــــــــــِ  وَأوحَرثــــــــــــــــَ

وَرةً و     بحطـــــــــــُ دِ  مـــــــــــَ لـــــــــــح نح جـــــــــــِ ِة مـــــــــــِ ِويـــــــــــ  وحَ  الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ  فـ

  
 قال : والسَِّويَّة : َمْرَكٌب ِمن َمراكب النَِّساِء.

 ِرب.، بفَتْح الهمزةِ والّراَءين : د ، بالَمغْ  أَْطَرْيَرةُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، إِذا َحنَْيتها. أَْطراً  القَْوسَ  أََطْرتُ  : قَْوٌس. قال أَبو َزْيد : َمأُْطوَرةٌ  وفي يَِده

 : تَثَنَّْت في ِمْشيَتِها ، كما في األَساس. (3) المرأة تَأَطََّرتْ و

ْمِل : ُكفَّتُه. أُْطَرةُ و  الرَّ

 .آِطَرةٌ َرِحٍم ، وَعَواِطَف َرِحٍم ، بمعنى واحٍد ، الواِحدةُ آِصَرةٌ و أَواِطرَ بينهم ألََواِصَر َرِحٍم ، ووقال األَصمعيُّ : إِّن 

م هللاُ َوجَهه :  ْسَمة كذا ، طاَر له في القِ  ، أَي َشقَْقتَُها وقََسْمتَُها بينهنَّ ، وقيل : هو من قَْوِلِهْم : «بيَن ِنَسائِي فأََطْرتَُها»وفي حديث علّيٍ ، َكرَّ

تِه ؛ فيكوُن ِمن فَْصل الّطاِء ال الهمزة.  أَي َوقََع في ِحصَّ

 فاُلناً على َمَودَّتِك. أََطْرتَ  ومن الَمَجاز :

ّمِ : َطْفَطفَةٌ َغِليَظةٌ ، كأَنََّها َعَصبَةٌ ُمَركَّبَةٌ في َرأْس الَحَجبَِة وِضلََع الَخْلِف ، وعند ِضلَعِ الَخلْ  األُْطَرةُ و ، قاله أَبو  األُْطَرةُ  ِف تَبِينُ ، بالضَّ

 ُعبَْيدة.

جلُ  أَفَّرَ  : [أفر]  ، إِذا كان َجيَِّد العَْدِو. أَفّارٌ  ، وهو َعَدا وَوثَبَ  بالّضّمِ : أُفُوراً و ، بفتحٍ فسكوٍن ، أَْفراً  ، ِمن َحّدِ َضَربَ  يَأْفِرُ  الرَّ

 ، أَي َشدَّ اإِلْحضاَر. يَأْفُِر أُفُوراً ـ  بالفتحـ  الظَّْبُي وغيُرهُ  أَفَرَ و

 ، وقال الشاعر : (4)، حتى كأَنَّها تَنِزُّ  الَحرُّ والِقْدُر : اشتدَّ َغلَيانُهما أَفَرَ و

ُر ا َ   أَفـحَرارحِب تـَغحِلي ابُخوا وِقدح
 فيهما. ، أَفَراً  ، ، كفَِرحَ  كأَفِرَ  نَِشَط وَسِمَن بعَد الَجْهِد ، : يَأْفُِر أَْفراً  البَِعيرُ  أَفَرَ و

 ، وهذه عن الّصاغانّي. كأَفَرَ  البعيرُ  اْستَأْفرَ و

ُجُل : أَفَرَ و  بين يََدْيه. لَيَأْفِرُ  ، وإنّه َخفَّ في الخْدَمة الرَّ
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جِل ويَْخُدُمه. ِمئْفَرٌ  وهو  كِمْنبٍَر ، وهو الِّذي يَْسعَى بين يََديِ الرَّ

 ، إِذا كان َوثّاباً َجيَِّد العَْدِو. ِمئْفَرٌ و أَفّارٌ  ورجلٌ 

. أَفَْرتُ  ، يقال : َطَردَ  الرجُل : أَفَرَ و  القَْوَم : َطَرْدتُهم ، نَقله الصاغانيُّ

ةُ و  ذاُت الَجلَبَِة. تَْين وتشديِد الّراِء : الَجَماَعةُ ، بضمَّ  األُفُرَّ

ةُ و ةٍ  ، يقال : َوقََع في البَِليَّةُ  : األُفُرَّ ةٍ  النّاُس في يقال :و ، أَي بَِليَّة ، أُفُرَّ  ، عن األَصمعّيِ ، وهكذا َضبََطه. االختالط ، يعنِي أُفُرَّ

ةُ و دَّةُ  : اأْلُفُرَّ ةٍ  ، يقال : وقََع فالٌن في الّشِ ةُ  قال الفَّراُء :و : أَي ِشدَّةٍ ، أُفُرَّ لُه. األُفُرَّ ْيِف : أَوَّ ةُ و من الصَّ  الَحرَّ والشَّرِّ  أُفُرَّ

__________________ 
 ويف التكملة فكاألصر.« فتطو »( يف القاموس : 1)
 .«فيخف»( عن التكملة وابألصر : 2)
 ( زايدة عن األساس.3)
 .«قوله : حىت كبهنا تنز ا هذا راجض للقدر»هبامش املطبوعة املصرية :  (4)
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تُه ا َتاِء : ِشد  َتُح َأو هُلَا والشِّ . ا مثُر َجرب ة ا وهذه عن َأيب َزيحد ا ويـُفح  وحُيَّرُ  يف الُكرِّ
 ، هنا أَورَده الّصاغانيُّ فقلََّده المصنُِّف ، وقد يُذَكر في النُّون. ، بالفتح : ة ، بنََسفَ  أَْفَرانُ و

 قريٌب ِمن نَْهر َجْوبََر ، عن الّصاغانّي. ، بالِعَراقِ  (1) ، بفتحِ الهمزةِ وضّمِ الفاِء ، والّراِء المشدَّدةِ : د أَفُرُّ و

 * ومما يُستدَرك عليه :

 ، وهو إِتباٌع. أَْفَرانُ  رجٌل أَْشَرانُ 

 كَكتَّان : اسٌم. أَفَّاروَ 

 ، لغةٌ في ُوْفٍر. أُْفرٌ  وَمَزائدُ 

ً  أُقُرٌ  : [أقر] تَين : واٍد واسٌع مملوُء َحْمضاً وِمياها هو ِمن َعَدنَةَ ، وقيل  في ديار َغَطفاَن ، قريٌب من الشََّربَّة ، وقيل : َجبٌَل ، وقيل : ، بضمَّ

ةَ بِن   َكْعٍب ، وأَسفلُها لفَزارةَ ، وأَنشَد الجوهريُّ البن ُمْقبِل :: ِجباٌل أَعالها لبَنِي ُمرَّ

ُم  هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ تـ ـــــــــــــــح اٍ  لـــــــــــــــو رَأَيـ نح رِجـــــــــــــــَ  وثـــــــــــــــرحَوٍة مـــــــــــــــِ

نح     رِّ مــــــــــِ رَاِج اجلــــــــــَ َد  حــــــــــِ َت : ِإحــــــــــح لــــــــــح قــــــــــُ رِ لــــــــــَ  أُقــــــــــُ

  
 ، بفتحِ الهمزةِ وَضّمِ القاِف وتشِديِد الّراِء : موضٌع أَو َجبٌَل بعَرفَةَ. أَقُرّ و

 جبٌل باليمِن في واٍد ُمتَّسعٍ من أَوديِة َشهارةَ ، قال الّشاعر :كُزفَر :  أُقَرُ و

ــــــــــــــــهــــــــــــــــا  ب ــــــــــــــــعــــــــــــــــقــــــــــــــــّ ارَة َأاّيٌم ت هــــــــــــــــَ  ويف شــــــــــــــــــــــــــــــَ

رامــــــــــــطــــــــــــِة اأَلشــــــــــــــــــــــــــراِر يف     ر الــــــــــــقــــــــــــَ رِ قــــــــــــتــــــــــــح  أُقــــــــــــَ

  
تمائة من الهجرة.  إِشارة إِلى قَتْل الصليحّيِ وجماعتِه في هذا الوادي بعد الّسِ

 التي يُْلعَُب بها ، اللُّغَةُ الَجيِّدةُ الُكَرةُ ، قال : في الُكَرةِ  ، أَي لُغَةٌ ُمسترَذلَةٌ  ، بالّضّمِ : لُغَيَّةٌ  األُْكَرةُ  : [أكر]

 َحزاِوَرٌة أِبَبحَطِحَها الُكرِيَنا
ً  في األَرض الُحْفَرةُ  : األُْكَرةُ و ،  تَأَكَّرَ ، و أََكَر يَأُْكُر أَْكراً  ، يقال : والتَّأَكُُّر : َحْفُرها األَْكرُ و .األَُكرُ  ، َجْمعُه يجتمُع فيها الماُء فيُغَرُف صافيا

ّراُع ، أَراد به احتقاَره  األَّكارُ  ، «قَتَلَنِي أَكَّارٍ  فَلَْو غيرُ »، وفي حديِث قَتِْل أَبي َجْهٍل :  للَحّراث األَّكارُ  ومنه .(2) أُْكَرةً  إِذا َحفَرَ  : الزَّ

. في التَّْقِدير آِكرٍ  ، كأَنّه َجْمعُ  أََكَرةٌ  ج وانتقاَصه ، كيف مثلُه يَْقتُُل مثلَه ،  ، كذا قاله الجوهريُّ

األَرَض ،  أََكْرتُ  ، ويقال : الُمَخابَرةُ  ، يعنى الُمَزاَرَعةَ على نَصيٍب معلوم مّما يُْزَرُع في األَرض ، وهي الُمؤاَكَرةِ  في الحديث : نََهى عنو

 أَي َحفَْرتُها.

 * ومّما يُستدَرك عليه :

راقَ  التَّأِْكيرُ  راقَ  أَكَّْرتَ  : هل (3)؛ قيل لِحّراٍث  أَُكراً  أَْن يَْجعََل الّطِ  ؟أَُكراً  أَي هل جعلَت له ؟الّطِ

ُل في اللَِّسان ، والثاني َحَكاه أَهُل الغَِريِب ، وقد أَنكَرهما  ، بكسِرهما اإِليمارِ و كاإِلَمارِ  النَّْهيِ ، (4) ِضدُّ  مْعُروٌف ، وهو األَْمرُ  : [أمر] األَوَّ

؛ ففي كالِم  : َكثَُرْت أَموالُهم إِيماراً  ماُل بني فالنٍ ـ  بالكسرـ  أَِمرَ شيُخنا واستغرَب األَِخيَر ، وقد َوَجدتُه عن أَبي الَحَسِن األَخفَِش ، قال : و

ٌل.  المصنِّف نََظٌر وتأَمُّ

 كالعافِيَِة ، والعاقِبَِة والخاتَِمِة. على فاِعلَةٍ  ، وهو أَحُد المصادِر التي جاَءتْ  اآلِمَرةُ و

 .إَِماراً و يأُْمره أَْمراً ـ  على َحذف الحرفـ  إِيّاه أََمَره، و (5)، األَخيرةُ عن ُكراع  به أََمَرهو أََمَره

 وسيأْتي. لغتان بمعنى َكثَّرتُه. أَمْرتُهوـ  بالمدّ ـ  آَمْرتُه : (6)، وقال أَبو ُعبَْيد  أََمَره لمّدِ ، هكذا في سائر النَُّسخ ، وهو لُغةٌ فيبا آَمَرهَ و
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 به فقَبِلَه. أََمَرتْه بخيٍر ؛ كأَنَّ نفَسه ائتُِمرَ  ، ويقال : أَْمَرهُ  ، أَي قَبِلَ  فأْتََمرَ 

 ، أَي امتَثَلَه ، قال امرؤ القيس : ائْتَمَر األَْمرَ وفي الّصحاح : و

َرحِء ما 
 (7) أَيحمتَِرح ويـَعحُدو عل  امل

__________________ 
 .«بلد يف سواد العرا »( يف التكملة ومعجم البلدان : 1)
 ( كذا ابألصر واللسان ا وهبامشه : واملناسب : حفر حفراً.2)
 خلر اٍز.( يف التكملة : 3)
 ( التهذيب واللسان : نقي .4)
 ( يف اللسان : أمره به وأمره األخرية عن كراع.5)
 .«أبو عبيدة»( الصحاح واللسان 6)
 ( ديوانه ا وصدره :7)

 أحاِر بَن عمرٍو كبين مخرح 
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 به : اْمتَثَْلُت. أَمْرتَنِي ما ائْتََمْرتُ وفي األَساس : و

 .(1) (َأال ِإىَل هللِا َتِصُْي اْْلُُمورُ )، ال يَُكسَّر على غير ذلك ، وفي التَّنِزيل العزيز :  أُُمورٌ   ، جالحادثةُ  عظيٌم ، أي أَمرٌ  َوقَعَ و

 مستقيمةٌ. أُُموُرهفالٍن مستقيٌم ، و أَْمرُ  ويقال :

 ، وإِذا كان بمعنَى الشَّأِْن فجمعُه أََواِمرُ  إِذا كان بمعنَى ِضّدِ النهي فجمعُه األَمر وقد َوقََع في ُمَصنَّفات األُُصول الفَْرُق في الَجْمع ، فقالوا :

 ، وعليه أَكثُر الفُقَهاء ، وهو الجاِري في أْلِسنَة األَقوام. أُُمور

ه : بمعنَى القوِل  األَمرَ  يُّون : إِنّ ؛ فقال األُصولِ  أَواِمرَ و أُمورٍ  اختلفوا في واحدِ  وحقَّق شيُخنَا في بعض الَحَواِشي األُصوِليَّة ما نصُّ

 أَْمراً  بكذا أََمَره ، وال يُْعَرف َمن وافقَهم إِال الجوهرّي في قوله : أُُمورٍ  ، وبمعنَى الِفْعِل أَو الشأْن يُجَمع على أَواِمرَ  المخصَِّص يُجَمع على

، ولم يَْذُكر أَحٌد من  أُمور إِاّل على األَمرُ  . وفي الُمحَكم : ال يُجَمعاألُُمور واحدُ  ِضدُّ النَّْهيِ  األَْمرُ  ، وأَما األَزهريُّ فإِنه قال : أَواِمرُ  وجمعُه

لُ النُّحاة أَنَّ فَْعالً يُجَمع على فََواِعَل ، أَو أَنَّ شيئاً ِمن الثُّالثِيَّاِت يُْجَمع على فََواِعَل ، ثم نَقََل شيُخنَا ع  فيه. ن شرح البُْرَهان كالماً ينبغي التَّأَمُّ

حه ويقول في تَأِْويله : إِنّ  األَْمُر أَوامرُ  وفي الِمصباح : َجْمعُ  ِة َمْن يُصّحِ َل  األَْمَر َمأُْمورٌ  ، هكذا يَتكلَّم به النَّاس ، وِمن األَئِمَّ به ، ثم ُحّوِ

 ة ، إِلى غير ذلك ، ثم ُجِمع فاعٌل على فََواِعَل ،عاِرٌف وأَصلُه معُروٌف ، وعيشةٌ راضيةٌ وأَصلُه َمْرِضيَّ  أَْمرٌ  المفعوُل إِلى فاعل ، كما قيل

 .َمأْمورٍ  جمعُ  فأَواِمرُ 

 بمْعنَى الحاِل ، فإِنه يُجَمع على فُعُول. األَْمرِ  فَْرقاً بينه وبين أَواِمرَ  على (2)وبعُضُهم يقول : ُجِمَع 

، قال شيُخنا : اقتصَر في الفَِصيح على الفتْح ، وَحَكى ابُن القَّطاع  ُمثَلَّثَة ، إِذا َوِليَ  أَُمرَ ، و أَِمرَ ، و يَأُْمر علينا فالنٌ  أََمرَ  َمْصَدرُ  : األَْمرُ و

مَّ ، وَرَوى غيُرهم الكسَر ، وأَنكره جماعةٌ.  الضَّ

 تحِ الِميِم.َعلَْينَا الَحّجاُج. بف أََمرَ  قلُت : ما َذَكره عن الفَِصيح ، فإِنه َحَكى ثعلٌب عن الفَّراء : كان ذلك ِإذْ 

ة ، قالوا : وقد ّمِ فقد حكاهما غيُر واِحٍد من األَِئمَّ ، وأَنشُدوا على  أَِميراً  بالضّمِ ، أَي : صار أَُمرَ وـ  بالكسرـ  فالنٌ  أَِمرَ  وأَما بالكسِر والضَّ

 الكسر :

رَ قـــــــــــــــــــــــــــــد  ُب  أَمـــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــــــــــــــــــ

وا    بـــــــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــــــــــــِ وا وَدوح بـــــــــــــــــــــــــــــُ رحنـــــــــــــــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ُتمح   فاذحَهُبواوحيُث ِشئـح

كَ  إِْمَرةُ  لعلََّك ساَءتْكَ »حديُث َطْلَحةَ : ، ومنه اإِلمارة ، وهي ، بالكسر اإِلْمَرةُ  واالسمُ   .«ابِن َعّمِ

على َرأْي َمن ، قال شيُخنا : وهذا مّما اَل يَْنبَِغي بمثلِه االعتراُض عليه : إِْذ هو لعلَّه أَراد َكْونَه َمصَدراً  وقوُل الجوهرّيِ : َمْصدٌر ، َوَهمٌ 

الَّةَ ، أَو جاَء به على حْذفِ    مضاٍف ، أَي اسم مصدريقوُل في أَمثاله بالمصدريَّة ، كما في النِّْشَدةِ وأَمثاِلَها ، قالوا : إِنّه مصدُر نََشَد الضَّ

ن له إِلماٌم باصطالحهم. اإِلمرة  بالكسر ، أَو غير ذلك مما ال يخفَى َعمَّ

ةِ  ، ال غير ؛ ُمَطاَعةٌ ، بالفتح ةٌ أَْمرَ  له عليَّ  يقال :و ، بالكسر  إِْمَرةٌ  وال تَقُل : أُِطيعُه فيها أَْمَرةٌ  أَْي له عليَّ  ، األَْمر ، أَي من منه الواِحدةِ  للَمرَّ

ةً  تَأُْمَرنِي ُمطاعةٌ ، أَي أَنْ  أَْمَرةٌ  ِمن الوالية ، كذا في التَّْهِذيب والّصحاح وُشُروح الفَِصيح ، وفي األَساس : ولَك عليَّ  اإِلْمَرةُ  ؛ إِنما َمرَّ

 واِحَدةً فأُِطيعََك.

 ّمام السَّلُوِليُّ :، قال عبُد هللا بُن هَ  بهاءٍ  ، أَِميَرةٌ  أَي األُْنثَى وهي ، أَْمِره ؛ ِلنَفَاذِ  الَمِلكُ  األَِميرُ و

ٍد  نــــــــــــــــح َة َأو هبــــــــــــــــِِ لــــــــــــــــَ َرمــــــــــــــــح وح جــــــــــــــــاُءوا بــــــــــــــــِ  ولــــــــــــــــَ

ا     نــــــــــــــَ عــــــــــــــح ايـــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ريَةَ لــــــــــــــَ ا أَمــــــــــــــِ يــــــــــــــنــــــــــــــَ نــــــــــــــِ ؤحمــــــــــــــِ  مــــــــــــــُ

  
ر ؛ ألَنّها من ، بالكسِر ؛  اإِلمارةِ  بَيِّنُ  قال شيُخنَا : وهو بناًء على ما كان في الجاهليَِّة ِمن تَْوِليَِة النَِّساِء ، وإِْن َمنََع الشَّْرُع ذلك ، على ما تَقَرَّ

نائع ، وهذا مّما أَنكُروه وقالوا : هو ال يُعَرف ، كما في الفَِصيح وُشُروحه ، قاله شيُخنَا ، وقد  ويُْفتَحُ  الِواَليَات ، وهي ملحقةٌ بالِحَرف والصَّ

ْل ،  ، ومنه قول األَعشى : أَْمَره كُ ؛ ألَنه يَملِ  قائُد األَْعَمى : األَميرُ و أَُمَراء ج َذَكَرهما صاحُب اللَِّسان وغيره ، فَتَأَمَّ

__________________ 
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 .53( سورة الشور  اآية 1)
 ( يريد األمر مبعىن الطلب ا كما يف املصباح.2)
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ال  ــــــــــــــِ ــــــــــــــب ىَت يف ال ــــــــــــــفــــــــــــــَ  ِإذا كــــــــــــــاَن هــــــــــــــاِدي ال

اِة َأطـــــــــــــــاَع     نـــــــــــــــَ َر الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ دح  اأَلمـــــــــــــــريَاِد صـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ؛ الْنقياِده له. الجارُ  : األَميرُ و

 وَوِليِّي. أَْمِري ، أَي صاحب «ِمن المالئكِة ِجْبِريلُ  أَِميِري ، وفي الحديث : الُمَشاَور ، أَي الُمؤاَمر : هو األَِميرُ و

 .أَِميُرك فهو ُمَؤاَمَرتِهوكلُّ َمن فَِزْعَت إِلى ُمَشاَوَرتِه و

رُ  : األَِميرُ و رَ  ، يقال : ، كُمعَظٍَّم : الُمَملَّكُ  الُمَؤمَّ  .أَِميراً  لَْيه فالٌن ، إِذا ُصيِّرع أُّمِ

رُ و  الَمْوُسوُم. قيل : هوو بالعاَلماِت ، الُمَحدَّدُ  : الُمَؤمَّ

رٌ  وِسنَانٌ   : أَي ُمَحدٌَّد ، قال ابُن ُمْقبٍِل : ُمَؤمَّ

اَران  وُط ِذمــــــــــــَ نح حيــــــــــــَُ يــــــــــــنــــــــــــا مــــــــــــَ  وقــــــــــــد كــــــــــــاَن فــــــــــــِ

يب      ي  الـــــــــــــزّاعـــــــــــــِ مـــــــــــــِ ِذي الـــــــــــــكـــــــــــــَ رَاوحيـــــــــــــُح َؤمـــــــــــــ 
ُ

 املـــــــــــــ

  
رُ و ً  : الُمَؤمَّ رْ  ، والعرُب تقول : القَنَاةُ ِإذا َجعَْلَت فيها ِسنَانا  قَنَاتََك ، أَي اجعَْل فيها ِسنَاناً. أَّمِ

رُ و ر وقال خالٌد في تفِسيِر الّزاِعبِّيِ  الُمَسلَُّط. : الُمَؤمَّ َره يَْجِري  الُمَؤمَّ ْمح الذي إِذا ُهزَّ تَدافََع كلُّه ؛ كأَّن ُمَؤخَّ : إِنّه هو الُمَسلَّط ، والّزاِعبِيُّ الرُّ

 في ُمقَدَِّمه ، ومنه قيل : َمرَّ يَْزَعُب بِحْمِله ، إِذا كاَن يَتََدافَُع ، َحَكاه عن األَصمعّيِ.

َؤَساُء والعُلَماءُ  األَْمرِ  أُولُو قالوا : .(1) (َأِطيُعوا هللَا َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل اْْلَْمِر ِمْنُكمْ )لتَّنِزيل العزيز : في او رين أَقواٌل  : الرُّ ، وللمفّسِ

 فيه كثيرة.

 أَِمرَ وَحَكى ابُن القَطَّاع فيه الّضمَّ أَيضاً ، قال المصنُِّف في البَصائر : و َكثَُر وتَمَّ. ، بالتَّْحِريك فيهما : أََمَرةً و أََمراً  كفَِرَح ، ُء ،الشيْ  أَِمرَ و

 كفَِرح ، قال : رٌ أَمِ  فهو ، ِمن حيُث إِنّه ال بُدَّ لهم ِمن سائٍِس يَُسوُسهم ، أَْمرٍ  القَْوُم ، كَسِمَع : َكثُُروا ؛ وذلك ألَنّهم ، إِذا َكثَُروا صاُروا ذا

ُؤَها غرُي   أَِمرح أُم  ِعَياٍ  َضنـح
 .اإِلْمرُ  واالسمُ 

 : َكثِيٌر ، عن اللِّحيانّي. أَِمرٌ  وَزْرعٌ 

 على ِمثَاِل َعِلْمنَا ، قال ابُن ِسيَده : وَعسى أَن تكوَن هذه لغةً ثالثةً ، وقال األَْعَشى : (2)ُمتَْرفِيها  أَِمْرنَا وقََرأَ الَحَسُن :

اَرٍ  طــــــــــــــــــــَ  ــــــــــــــــــــَ ب وَن َواّلُدون كــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــُ  رِف

ُرونَ     ُددِ  أَمــــــــــــِ عــــــــــــح َم الــــــــــــقــــــــــــُ هــــــــــــح وَن ســــــــــــــــــــــــــَ رِثــــــــــــُ  اَل يــــــــــــَ

  
 ، أَي َكثُُروا. فأَِمُروا هللا أََمَرهم ويقال :

 بالكسر. اإِلْمرُ  واالْسمُ  اشتدَّ. إِذا أَِمَر األَْمُر يَأَْمُر أَْمراً  يقال :و

 .أَِمرٌ  : الشَّرُّ  (3) [العرب]وتقوُل : 

ُكنّا » حديُث ابِن مسعود : منهو .وسلموآلهعليههللاصلى، يعني النبيَّ  ابِن أَبِي َكْبَشةَ وارتَفََع َشأْنُه أَِمَر أَْمرُ  لقد»حديُث أَبي ُسْفيَاَن : ومنه

 بنو فالٍن ، أَي َكثُُروا. أَِمرَ  نقوُل في الجاِهِليَِّة : قد

ُجلُ  أَِمرَ و  بنو فالٍن : َكثَُرْت أَموالُهم. أَِمرَ  ، وقال أَبو الَحَسن : َكثَُرت ماِشيَتُه : أَِمرٌ  فهو الرَّ

 لُغَيَّةٌ. وهذه ، َكنَصره أََمرهو ، بالمّدِ ، هللا آَمرهو

ا قولُُهم : وُمْهَرةٌ   ، فعلَى ما قد أُنَِس من اإِلتباع ، ومثلُه كثيٌر. َمأُْموَرةٌ  فأَمَّ
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َج على تقديِر قولهم : َعِلَم فالٌن وأَعلمتُه أَنا ذلك  أَِمرَ لغتاِن بمعنى َكثَّرتُه ، و أََمرتُهوـ  بالمدّ ـ  هآَمرتُ  : (4)وقال أَبو ُعبَْيٍد  هو ، أَي َكثَُر : فُخّرِ

َمْن »، وفي َمثَل :  (5) [أَي َكثُروا] أَِمُروا وفي األَساس : وقَلَّ بنو فالن بعَد ما َكثََّر نَْسلَه وماِشيَتَه ، قال يعقوُب : ولم يَقُْله أَحٌد غيُره ، أَي

 ، وَعْهِدي به وهو َزِمٌر. ألَِمرٌ  وإِنَّ مالَه« فَلّ  أَِمرَ  قَلَّ َذلَّ وَمنْ 

 يُْقبُِل عليه الماُل. الُمبَاَركُ  : الرجلُ  ، َكَكتِفٍ  األَِمرُ و

 ٌ  ، إِذا َكانا َمْيُمونَْيِن. أَِمَرةٌ  وامرأَةٌ  أَِمرٌ  ْرَج : رجلٌ : ُمبَارَكةٌ على بَْعلها ، وكلُّه من الَكثَْرة. وعن ابن بُزُ  أَِمَرةٌ  وامرأَة

رٌ  َرُجلٌ وَ  َرةٌ و إِمَّ عَةٍ  إِمَّ عٍ وإِمَّ أْيِ  ، األُولَى مفتوحةٌ ، عن الفَّراِء : ويُْفتََحان ، بالكسر كإِمَّ رٌ  أَحمُق ، وفي اللَِّسان : رجلٌ  ضعيُف الرَّ َرةٌ و إِمَّ  إِمَّ

 أَْمِره يَُوافُِق كلَّ أَحٍد على ما يُِريُد ِمن َرأَْي له ، وفي التَّْهِذيب : ال َعْقَل له ،ضعيٌف ال  (6) [أحمق]

__________________ 
 .59( سورة النساء اآية 1)
 .16( سورة اإِلسراء اآية 2)
 ( زايدة عن األساس.3)
 ( اللسان : أبو عبيدة.4)
 ( زايدة عن األساس.5)
 اللسان.( زايدة عن 6)
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ُرُ  الَقيح  : أََمرحَته كلِّه ويف اللَِّسان : ِإاّل ما ِقه ا وقا  امح  به ا ِ ُمح
ٍة  يـــــــــــــــــــــَ ِذي َرثــــــــــــــــــــــح رٍ ولـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــِ   ِإمـــــــــــــــــــــ 

ا    بـــــــــــَ حـــــــــــَ َرهـــــــــــًا َأصـــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــح تـــــــــــَ يـــــــــــَد ُمســـــــــــــــــــــــــح  ِإذا قـــــــــــِ

  
رٌ  ويقال : رجلٌ  َرةً  ويُِطيعُه. وقال الّساِجُع : إِذا َطلَعَِت الشَّْعَرى َسفَراً فال تُْرِسْل فيها (1) آِمر لكلِّ  يَأْتَِمرُ  : ال َرأَْي له ، فهو إِمَّ راً  وال إِمَّ  إِمَّ

َرةً  َمن يُِطعْ » : السالمعليهقال َشِمٌر : معناه ال تُْرِسْل في اإِلبِل رجالً ال عقَل له يَُدبُِّرها. وفي حديث آَدَم  .(2)  .«ال يَأُْكْل ثََمَرةً  إِمَّ

أْيِ الذي يقوُل لغيِره :قا ، أَي َمْن يُِطْع امرأَةً حمقاَء يُْحَرِم الَخْيَر ، ومثلُه في األَساس  ُمْرنِي بأَْمِركَ  ل ابُن األَثِير : هو األَحمق الضعيُف الرَّ
رةُ  وقد يُطلَقُ  ، قال : (3) جل ، والهاُء للمبالغة ، يقال : رجلٌ  اإِلمَّ َرةٌ  على الرَّ رٌ  ٌب في قوله : رجلٌ ، وقال ثعل إِمَّ  ، قال : ُشبِّه بالَجْدي. إِمَّ

أْنِ  أَيضاً : وهما ِغيُر من أَوالد الضَّ ِغيَران من أَوالِد الَمعِز. الصَّ  ، أَي يُطلَقان عليه ، وقِيل : هما الصَّ

جل إِذا َوَصفُوه باإِلعدام : ما لَه رٌ  والعرُب تقوُل للرَّ َرةٌ  وال إِمَّ رُ ٌء ، و، أَي ما له َخُروٌف وال ِرْخٌل ، وقيل : ما له شي إِمَّ : الَخُروُف ،  اإِلمَّ

َرةُ و ْخُل أُْنثَى. اإِلمَّ ْخُل ، والخروُف َذَكٌر والّرِ  : الّرِ

كةً : الِحَجارةُ  األََمَرةُ و  : ُعثماَن بَن عفّاَن ، َرِضَى هللاُ عنه (5)قال أَبو ُزبَْيٍد يَْرثِي فيها  .(4) ، محرَّ

وا  مـــــــــُ ِذي َزعـــــــــَ َي ِإنح كـــــــــان الـــــــــ  ســـــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــَ َف نـ  اي هلـــــــــَح

ي    يــــــــــفــــــــــِ هــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــَ وَم تـ ُرد  الــــــــــيــــــــــَ ــــــــــَ ًا ومــــــــــا ذا يـ  حــــــــــقــــــــــّ

  

ه  وقــــــــــَ مــــــــــاُن أَمحســــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــَ ثــــــــــح ان عــــــــــُ رٌ ِإنح كــــــــــَ   أَمــــــــــَ
ويف    

ُ
ِة املــــــــــ نــــــــــ  وِن فــــــــــوَ  الــــــــــقــــــــــُ ِب الــــــــــعــــــــــُ (6)كــــــــــراقــــــــــِ

 

  
 العاََلمةُ. : األََمَرةُ  : قال ابُن ِسيَدهو أُتُنِه. (7)بالفحل يَْرقُُب ُعيُوَن  األََمرَ  َشبَّه

 : العَلَُم الصغيُر ِمن أََعالم الَمفَاِوِز من ِحجارةٍ ، وهو بفَتْحِ الهمزةِ والميم. األََمَرة وقال غيُره :

 الّرابِيَةُ. أَيضاً : األََمرةُ و

مثُل الَمناِرة فوَق الجبِل َعِريٌض ، مثُل البَيِت وأَعظُم ، وُطولُه في السَّماِء أَربعوَن قاَمة ُصنِعَْت على عهِد عاٍد  األََمَرةُ  وقال ابُن ُشَميل :

ين ،  مةٌ بعُضها فوق بعٍض قد أُلِزَق ما بينها بالّطِ ا كأَنََّها وأَنت تَراهوإَِرَم ، وربما كان أَصُل إِحداهنَّ مثَل الّداِر ، وإِنما هي حجارةٌ ُمكوَّ

 ِخْلقَة.

 .أََمرٌ  َجْمُع الُكلِّ 

 ، أَي َعلٌَم. أََمرٌ  قال الفَّراُء : يقال : ما بها

 .أََمَرةٍ  مثلُ  أََمارةٌ ، وقال غيُره : و أََمَرةٌ  : األَعالُم ، واحدتُها األََمَراتُ  وقال أَبو َعْمرو :

َمحدوٌد أَم أَ  : الَوقُت ، ولم يُعَيِّن األََمارةُ  الَوقَت ؛ فقال : باألََماَرة المحُدوُد ، وَعمَّ ابُن األَْعَرابِّيِ  ، بفتِحهما : الَمْوِعُد والوْقتُ  األََمارُ و األََمارةُ و

 غيُر محدوٍد.

 الصغيُر من أَعالِم الَمفاِوِز من حجارةٍ ، وقال ُحَميد : العَلمُ  : األََمارُ و

َواِء جمــــــــــــــــــَح  ٍة كــــــــــــــــــَبن  ِبســــــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ ارَةً مــــــــــــــــــَ   أَمــــــــــــــــــَ
رُ     طـــــــــــــِ يـــــــــــــٌ  لـــــــــــــَح نـــــــــــــِ َرَزتح فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا ِإذا بـ

  
 ما بَْينِي وبَْينَِك ، أَي عالمة ، وأَنشد : أََمارةُ  ، وتقول : هي أََمارةٌ  وكلُّ عاَلمٍة تُعَدُّ فهي

ا  هــــــــــــاِر فــــــــــــِإهنــــــــــــ  تح ِشــــــــــــُ  الــــــــــــنــــــــــــّ عــــــــــــَ لــــــــــــَ  ِإذا طــــــــــــَ

ارةُ     ي أَمـــــــــَ مـــــــــِ لـــــــــِّ ي عـــــــــلـــــــــيـــــــــك َفســــــــــــــــــــــَ يـــــــــمـــــــــِ لـــــــــِ  َتســــــــــــــــــــــح

  
 وقال العَّجاج :
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د ِت  ِده فـــــــــــــــــــارحتـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح كـــــــــــــــــــَ ا بـــــــــــــــــــِ  ِإذح َرد هـــــــــــــــــــَ

ارٍ ِإىل     د يت  أَمـــــــــــــــــــــــــارٍ و  أَمـــــــــــــــــــــــــَ (8)مـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 ، والضميرُ  (9)باإِلضافَِة « ُمدَّتِي أََمارِ و»قال ابُن بَّرّي : 

__________________ 
 ويف الصحاح : لكر َأحٍد.« أَمحر»( هذا ضبرت اللسان ا ويف التهذيب : 1)
ث هارون : ِإذا طلعت الشـــعر  ســـفراً ا ومل تر فيها مطراً فال تلح  فيها إّمرة وال امرّاً وال ســـقيباً  558( الســـجض بتمامه يف جمال  ثعلب ص 2)

 ذكراً.
 ( عبارة اأَلساس : ورجر ِإم َرٌة : يقو  لكر َأحد : مرين أبمر .3)
 مَر : ا جارة ا واحدهتا أََمَرٌة.( يف اللسان : واألَ 4)
 .«قوله : يرثي فيها ا كذا خبطه والذي يف اللسان : من قصيدة يرثي فيها»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( الُعون مجض عانة وهي محر الوحش ونظريها من اجلمض قارة وُقور.6)
 ( يف اللسان : ُعون.7)
 قوله : واألمار : الوقت والعالمة. ( ورد قو  العجاج يف اللسان شاهداً عل 8)
قوله : قا  ابن بري اخل كذا خبطه ا والذي يف اللسان : قا  ابن بري : وصواب إنشاده وأمار مديت ابإلضافة اه »( هبامش املطبوعة املصرية : 9)

 يعين أَنه يف البيت مضبوط أمار ابلتنوين وهو خطب.
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 ا يقو  : ِإذح َرد   ُ نفِسي بَكيحِده وقو تِه ِإىل وقِت انتهاِء ُمد يت. املرتفُض يف َردِّها يعوُد عل    تعاىَل 
،  األََمارةِ  جْمع األََمار : العاََلَمة ، وقيل : األََمارةُ و األََمارُ  «.أََمارٍ  اْبعَثوا بالَهْديِ ، واْجعَلوا بَينَكم وبينَه يومَ »وفي حديث ابن َمْسعُود : 

 قال الّراجز : ُمْنَكٌر َعِجيبٌ  إِذا اشتدَّ ، أَيـ  بالكسرـ  ءُ الشَّي أَِمرَ  ، بالكسر : اسٌم ِمن أَْمٌر إِْمرٌ و «؟أََمارة فهل للسَّفَرِ »الحديُث اآلَخُر : ومنه

َرا  كـــــــــــــــح رَاُن مـــــــــــــــينِّ نـــــــــــــــُ َي األَقــــــــــــــــح قـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــد لـــــــــــــــَ

اَء ِإد ا     ـــــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــــــــًة َدهـــــــــــــــــــــــح ي رَاداهـــــــــــــــــــــــِ  ِإمـــــــــــــــــــــــح

  
 األَْمرُ  ، بالكسر : اإِلْمر قال أَبو إِسحاق : أَي جئَت شيئاً عظيماً من الُمْنَكر ، وقيل : .(1) (َلَقْد ِجْئَت َشْيئاً ِإْمراً )وفي التَّنزيل العزيز : 

 العظيُم الشَّنِيُع ، وقيل : العَِجيب ، قال :

:  إِْمراً  ؛ ألَّن تَْغِريَق َمْن في السَِّفينة أَْنَكُر ِمن قَتِْل نفٍس واحدةٍ. قال ابُن ِسيَده : وذهَب الكسائيُّ إِلى أَّن معنى إِْمراً  أَقلُّ ِمن قوله : (ُنْكراً ) و

 القوُم ، إِذا َكثَُروا. أَِمرَ  شيئاً داِهياً ُمنَكراً َعَجباً ، واشتقَّه ِمن قولهم :

ّمِ في األَِخير ، وهذه عن ابن األَعرابّي ،  تُْؤُمورو ، وهذه عن أَبي َزْيد ، مهموز ، تَأُْمورٌ وـ  كةً محرّ ـ  أََمرُ  أَي بالّدارِ  ما بها يقال :و ، بالضَّ

ِضيُّ وغيره وزاَد : و اظاً ، واستطرَد شيُخنا في شرح نَْظِم الفَِصيح أَلف أَْي أََحدٌ  ، تُْؤُمِريُّ والتاُء زائدةٌ فيهما ، وبالهمز ودونَه ، أَثبتَهما الرَّ

وُطْؤِريٌّ وُدوِريٌّ وداِريٌّ وِدبِّيٌج وآِرٌم وأََرٌم  [وُطَوِويٌّ وُطَؤِويٌّ ]وُطوئِيٌّ وطاِويٌّ  [وَشْفرةٌ ]: ما بها ُشْفٌر  (2)كثيرةً من هذا القَبِيل ، منها 

يُّ وُدْعِويٌّ ِوُدبِّيٌّ وَكتِيٌع وُكتَاٌع وَديّار [وإَِرِميٌّ ، وأَيَرِميٌّ ]وأَريٌم  وَكّراٌب وَوابٌِن ونافُِخ َضَرَمةٌ وَوابٌر وَعْيٌن وعائِنَةٌ وال َعريٌب  [وَديُّورٌ ] ونُّمِ

 وال صافٌِر ، قال : ومعنَى هذه الُحُروِف كلَِّها : أََحٌد.

يت ، وابُن ِسيَده في وَحَكى جميعَها صاِحُب كتاِب الَمعَاِلم ، والُمطّرز في كتاب الياقوت ، وابُن األَنبارّي في كتاب الزاهر ، وابُن السِّ  ّكِ

إِنه بََسَط العَِويص ، وزاد بعُضهم على بعٍض ، وقد َذَكر المصنُِّف بعضاً منها في مواضعها واستجاَد ، فراِجْع َشْرَح شيِخنا في هذا الَمَحل ف

 وأَفاَد.

رِ و االْستئْمارِ و كالُمؤاَمَرةِ  : الُمَشاَوَرةُ ، االئْتَِمارُ و : شاَوَره.  استَأَْمرهو َواَمَرهو أَْمره في آَمَرهعلى التَّفاُعِل. و التَّآُمرِ على التَّفَعُِّل ، و التَّأَمُّ

ةُ تقول : أَْمِري ُمؤامرةً  في آَمْرتُه وقال غيُره :  .َواَمْرته ، إِذا شاَوْرته ، والعامَّ

 ويقال فيه : ، أَي شاِوُروُهنَّ في تَْزويِجهنَّ ، قال ابُن األَثِير : «أَْنفُِسِهنالنِّساَء في  آِمُروا»: الُمَشاوِرة ، في الحديث :  الُمؤاَمِرة وِمن

، وهو من جهِة استطابَِة أَنفِسهنَّ ؛ وهو أَْدَعى لألُلفِة وَخْوفاً  «النِّساَء في بناتِهنَّ  آِمُروا» : (4)وفي حديث ُعمر  .(3)، وليس بفَِصيحٍ  َواَمْرتُه

َهاِت أَْميَُل ، وفي َسماع قوِلِهنَّ أَرغُب. وفي حديث الُمتْعَة من ُوقُوعِ الَوْحَشِة   فآَمَرتْ »: بينهما إِذا لم يكن بِرَضا األُمَّ ، إِذ البَناُت إِلى األُمَّ

 .استأَْمَرتَْهاأَي شاَوَرتْها و «نَْفَسها

ُروا ويقال : قال أَبو ُعبَْيَدةَ : أَي  (5) (ِإنَّ اْلَمَِلَ َيََْتَُِروَن ِبَك ِليَ ْقتُ ُلوكَ )وفي التَّنِزيل : : تَماَرْوا وأَْجَمعُوا آراَءهم.  ائْتََمُرواو األَْمر على تأَمَّ

اج : معنى قوِله :  (6) [ليقتلوك]يَتََشاَوُرون عليَك  جَّ القوُم  ائتمرَ  بعُضهم بعضاً بقتِلَك. قال أَبو منصور : يأُْمر : (َيََْتَُِروَن ِبكَ )، وقال الزَّ

بعُضهم  يُؤاِمرُ  أَي (َيََْتَُِروَن ِبكَ )بعُضُهم بعضاً ، كما يقال : اْقتَتَل القوُم وتَقَاتَلُوا ، واختَُصموا وتََخاَصُموا ، ومعنى ،  أََمرَ  ، إِذا تآَمُرواو

ا قولُ  َنُكْم ِبَْعُروف  )ه : بعضاً بقتِلَك وفي قتِلَك ، قال : وأَمَّ بعُضكم بعضاً بمعروٍف. وقال َشِمٌر  ِليأُْمرْ ـ  وهللا أَعلمُ ـ  فمعناه (7) (َوْأَتَُِروا بَ ي ْ

جالُ »:  عنههللارضيحديِث ُعَمَر ،  في تفسيرِ  قبَل أَْن يُواقَِع  معناه اْرتَأَى وشاَوَر نفَسه ، قال : «َرأْيَه أَْمٌر ائْتََمرَ  الثةٌ : رجٌل إِذا نََزَل بهث الّرِ

 ما يُِريُد ، قال : ومنه قوُل األَْعَشى :

ُذُوب كيَف  َكح
 أَيحمتَِرح ال َيد رِي امل

__________________ 
 .71( سورة الكهف اآية 1)
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املســــــتدركة ضــــــمن قوســــــا معقوفا عن ( مت ضــــــبرت العبارة من هنا إىل قوله : وال عريٌب وال صــــــافٌن عن هامش املطبوعة املصــــــرية ا والزايدات 2)
 اهلامش أيضاً.

ٌب ولي  بواجب3)  و وز أن يكون أراد به الثـّيحب دون األبكار ا فإنه ال بد من إذهنن يف النكاح. .. ( قا  ابن االثري : وهذا أمر َندح
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : ابن عمر.4)
 .20( سورة القصص اآية 5)
 التهذيب واللسان.( زايدة عن 6)
 .6( سورة الطال  اآية 7)
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أَي  (ِإنَّ اْلَمَِلَ َيََْتَُِروَن ِبكَ ) ، وبه فَسَّر القُتَيبيُّ قولَه تعالَى : ءالَهمُّ بالشيْ  : االئْتَِمارُ و ؟أَي كيف يَْرتَئِي َرأْياً ويُشاِوُر نفَسه ويَْعِقُد عليه

ون بَك ، وأَنشد :  يَُهمُّ

نح َأنح كـــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــَ رٍ ر  اعـــــــــــــــــــــح ؤحمتـــــــــــــــــــــَِ   مـــــــــــــــــــــُ
طـــــــــــــــــــــ     اانَ خمـــــــــــــــــــــُح يـــــــــــــــــــــَ  ٌء يف الـــــــــــــــــــــر أحِي َأحـــــــــــــــــــــح

  
 بغيِر َمُشورةٍ أَخطأَ أَحياناً. أَْمراً  قال : يقوُل : َمن َرِكبَ 

 ء القَيس :وَخطَّأَ قوَل َمن فَسَّر قوَل النَِّمر بِن تَْولَب أَو اْمِرى

رح  َؤاِدي مخــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــُ رٍو فـ مــــــــــــــــح  َأحــــــــــــــــاُر بــــــــــــــــَن عــــــــــــــــَ

رحِء مــــــــــــــــا     َ
ُدو عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  املــــــــــــــــ عــــــــــــــــح رح ويـــــــــــــــــَ  أَيحمتــــــــــــــــَِ

  
يَْعُدو على المرِء  : وإِنَّما أَراَد : ؟غيَر َرَشٍد َعَدا عليه فأَْهلََكه ، قال : كيف يَْعُدو على المرِء ما شاَوَر فيه والُمَشاَوَرةُ بََرَكةٌ  ائْتََمَر أَْمراً  أَي إِذا

َنُكْم ِبَْعُروف  ) به من الشَّّرِ ، وقال أَيضاً في قوله تعالَى : ما يَُهمُّ  وا به واْعتَِزُموا عليه ، قال : ولو كاَن كما قال أَبُو  (َوْأَتَُِروا بَ ي ْ : أَي ُهمُّ

َ  أَي يَتَشاَوُروَن عليَك لقال : (ِإنَّ اْلَمَِلَ َيََْتَُِروَن ِبكَ ) ُعبَْيَدةَ في قوِله تعالَى : ُرونَ يَتَأ  بَك. مَّ

َواب الذي يأْتِيه ، وقد يُِصيُب الذي ائْتََمر قال أَبو منصور : وجائٌز أَن يقال : رأْيَهُ َمّرةً ويُْخِطُئ  يَأْتَِمرُ  فالٌن َرأْيَه ، إَِذا َشاَوَر عقلَه في الصَّ

ون بعُضُهم بعضاً  يُؤاِمرُ  : أَي (َيََْتَُِروَن ِبكَ )أُْخَرى ، قال : فمعنَى قوِله :  فيَك ، أَي في قَتِْلَك ، أَْحَسُن ِمن قَول القُتَْيبِّيِ : إِنّه بمعنى : يَُهمُّ

 بَك.

 ال»الحديُث : ، ومنه (1)يَْفعَلُه  بأَْمرٍ  : الُمْستَبِدُّ بَِرأْيِه ، وقيل : هو الذي يَْسبُِق إِلى القَْوِل ، وقيل : هو الذي يَُهمُّ  الُمْؤتَِمرُ وفي اللَِّسان : و

،  فَائتَمرها ءِ بشيْ  أََمرتْه ؛ كأَنَّ نفَسه ائْتََمرَ  ، أَي ال يَأْتِي بَرَشٍد ِمن ذاِت نفِسه ، ويقال لكّلِ َمْن فَعََل فِْعالً ِمن غيِر ُمَشاورةٍ : «َرَشداً  يَأْتَِمرُ 

 أَي أَطاَعها.

 ؛ يريُد أَنَت أَعلُم بما عندَك. : الِوَعاءُ  التَّأُْمورُ  ، (2) بِتَأُْموِركَ  يقال : أَنَت أَْعلَمُ و

 ذلك ، أَي قد َعِلَمْت نَْفُسك ذلك ، وقال أَْوُس بُن َحَجٍر : تَأُْموُركَ  ميُقَال : لقد َعلِ  ، قال أَبو َزْيٍد : األَّمارة : ألَنها النَّْفسُ  : التَّأُْمورُ  قيل :و

وا  ٍم َأوحجلــــــــــــَُ ــــــــــــح ي حــــــــــــَ يِن ســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ُت َأن  ب ــــــــــــح ئ ــــــــــــِ ب ــــــــــــح  أُن

م     يـــــــــــــــاهتـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ورَ أَب ِذرِ  َ حمـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح
ُ

ِ  املـــــــــــــــ فـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  نـ

  
 قال األَصمعيُّ : أَي ُمْهجةَ نْفِسه ، وكانُوا قَتَلُوه.

 ها.َحيَاتُ  النَّْفِس : تَأُْمورُ  قيل :و

 .بِتَأُْموِري وقيل : العْقُل ، ومنه قولُهم : َعَرْفتُه

َحبَّتُه وَحياتُه  : التَّأُْمورُ  قيل :و َخْير ِمن َعَشَرةٍ في ِوَعائَِك. تَأُْموِركَ  َحْرٌف في ، ومنه قولُهم : األَْمر نفُسه ، تَْفعُول ِمن القَْلبُ  : التَّأُْمورُ و

 ، أَي في ِشدَّةِ شجاَعتِه وقَْلبِه.« تَأُْموَرتِهِ  أَسد في»وُعْلقَتُه ، وبه فَسَّر بعُضُهم قوَل َعْمِرو بِن َمْعِديَكِرَب :  وَدُمه

 وُربََّما ُجِعَل َخْمراً ، وُربَّما ُجِعَل ِصْبغاً ، على التَّْشبِيه.

.مطلقاً ؛ على التَّْشبِيه ، قالَه األَ  الدَّمُ  التَّأُْمورُ  أَو  ْصَمِعيُّ

ْعفَرانُ  كذلكو . الزَّ  ، على التَّشبِيه ، قالَه األَصمعيُّ

 الَولَُد ، وِوعاُؤه. : التَّأُْمورو

 .أَْمِره ؛ لنفُوذِ  َوِزيُر الَمِلكِ  : التَّأُْمورو

بيانِ  : التَّأُْمورو  ، عن ثعلب. لَِعُب الَجَواِري أَو الّصِ
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 اُموُسه.َصْوَمعَةُ الّراِهِب ، ون : التَّأُْمورو

ِكيَّةِ و ، أَي ما بها أََحٌد ،  تَأُْمور قال أَبو ُعبَْيد : وهو قياس على قولهم : ما بالّدار الماء. من (3)ٌء ، يُْعنَى : َشيْ  تَأُْمور من المجاز : ما في الرَّ

 وَحكاه الفارسيُّ فيما يُْهَمْز وال يُْهَمُز.

يَسةُ األََسدِ  : التَّأُْمورُ و وِمْحَرابِه وِغيِله. وَسأََل ُعَمُر بُن  تَأُْموِره أَيضاً : ويقال : اْحَذِر األََسد في التَّأُْموَرةُ  وِخيُسه ، عن ثعلب ، وهو ِعّرِ

ْوَمعَةُ ، فاستعاَرها لألَسد ، وقيل : أَصُل هذه الكلمِة َمْعِديكَرَب عن َسْعد ، فق ال : أََسٌد في تَأُْموَرتِه ، أَي في َعِرينه ، وهي في األَصل الصَّ

 ُسْريَانِيَّة.

 نفُسها ؛ على التَّْشِبيه بَدِم القلب. الَخْمرُ  : التَّأُْمورو

ارة : اإِلْبِريُق. : التَّأُْمورو  قال األَْعَشى يصُف َخمَّ

ورَةٌ وِإذا هلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    َلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
ا    راهبـــــــــــــــــــــــــــــــَِ ٌة لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وعـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــُ رحف  مـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«يفعر»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( وردت يف اللسان غري مهموزة.2)
 ( يف اللسان : ما يف الركية لمور : يعين املاء.3)
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ِمزِها.  ومل يـَهح
وقََضْينا عليه أَنَّ التّاَء  ، أَو تَْفعُولَةٌ. قال ابُن ِسيَده : كالتّأُْمورةِ ، في هذه األَربعِة ، َوْزنُه تَْفعُولٌ  يُْجعَل فيها الَخْمر ، الُحقَّةُ  : التَّأْمور قيل :و

مذهُب أَهِل االْشتِقَاِق ، وَوْزنُه حينئٍذ  ، وهو وهذا َمْوِضُع ِذْكِره ، ال كما تََوهََّم الَجوَهِريُّ  َزائدةٌ في هذا كلِّه لعََدِم فَْعلُوٍل في كالم العرب.

 فاُعوَل وفَاُعولَةٌ.

ة الصَّْرف.  وما اختاَره المصنُِّف تَبَعاً البن ِسيَده ماَل إِليه كثيُر ِمن أَئِمَّ

أَحسَن من هذه الَمْرأَة ، وقيل : إِنها من أَلفاظ  تَأُْمِريَّا ، تقول : ما َرأَيتُ  اإِلنسانُ  ، بالضّم في األَخير : التُّْؤُمِريُّ و التَّأُْمريُّ و التَّأُْموِريو

َب فيها العُُموم ، كما هو ظاِهُر الُمَصنِِّف ، قالَه شيُخنَا.  الَجْحِد ؛ لغة في تأُْموِرّيٍ السابق ، وُصّوِ

 ، قال أَبو ِشْبٍل األَعرابيُّ : (1)السابُع منها  الُمْؤتَِمرُ ، و ؛ فاآلِمر : السادس منها ، آِخُر أَياِم العَُجوزِ  ُمْؤتَِمرو آِمرٌ و

ربحٍ  ٍة غــــــــــــُ عــــــــــــَ بـــــــــــــح تــــــــــــاُء بســــــــــــــــــــــــــَ َض الشــــــــــــــــــــــــــِّ  ُكســــــــــــــــــــــــــِ

رِ     ربحِ والـــــــــــــــــــــَوبـــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــــ  نِّ والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  ابلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

  

رٍ و رٍ وَأخـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــه  ِ مـــــــــــــــــــــــــــِ ؤحمتـــــــــــــــــــــــــــَِ   مـــــــــــــــــــــــــــُ
رِ     مــــــــــــــــــح ِئ اجلــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــح ٍر ومبــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــــَ  ومــــــــــــــــــُ

  
َي أَحُد أَياِم العَُجوزِ الناَس بالَحَذر ، وا يأْمرُ  َكأَنَّ األَّوَل منهما ؛  آِمراً  آلخر يُشاِوُرهم في الظَّْعن أَو الُمقام. وفي التهِذيب : قال البُْستِّي : ُسّمِ

َي اآلخرَ  يأُْمر ألَنه يَ ُمْؤتَِمراً  الناَس بالَحَذر منه ، وُسّمِ فيه بعُضهم بعضاً  يُؤاِمرُ  ألَّن الناسَ  آِمراً  . قال األَزهريُّ : وهذا َخَطأٌ ؛ وإِنّما ُسّمِ

يح ،  يُْؤتَمرُ  نَْعتاً لليوم ، والمعنى أَنه المؤتمرَ  للظَّْعن أَو الُمقَام ، فَجعَلَ  فيه ، كما يقال : ليٌل نائٌم : يُنَاُم فيه ، ويوٌم عاصٌف : تَْعِصُف فيه الّرِ

 أي آَذْنتُه ، فهو باطل.،  ائْتَمرتُه ومثلُه كثير ، ولم يَقُْل أَحٌد وال ُسِمَع ِمن عربّيٍ :

م. بغيرها : ُمْؤتَِمرٌ و بالاّلم الُمْؤتَِمرُ و  أَنشد ابُن األَعرابي : الُمَحرَّ

رتا  رحاَن كــــــــــــــــــر  َذاّيٍ  قــــــــــــــــــَ   (2)حنــــــــــــــــــن َأجــــــــــــــــــَ
ِر َدآِدي     بــــــــــــــح ن قـــــــــــــــَ جِّ مــــــــــــــِ رح يف ا ــــــــــــــَ ؤحمتــــــــــــــَِ ُ

 املــــــــــــــ

  
مقال ابُن الَكْلبّيِ : كانت عاٌد تُسَ  مآِميرُ و مآِمرُ  ج أَنشَده ثعلب. ي الُمَحرَّ ، وربيعاً اآلِخَر  (3)، وَصفََر نَاِجراً ، وَربِيعاً األَّوَل ُخّواناً  ُمْؤتَِمراً  ّمِ

وْرنَةَ ،  االً َوِعالً ، وذا القَْعَدةِ بَُصاناً ، وُجَماَدى األُولى ُربَّى وُجَماَدى اآلِخَرة َحنِيناً ، وَرَجَب األََصمَّ وَشعباَن عاِذالً ، ورمضاَن ناتِقاً ، وَشوَّ 

ِة بَُرَك   .(4)وذا الِحجَّ

َرةُ و عَة : د إِمَّ  قال ُعْرَوةُ بُن الَوْرد : ، كإِمَّ

ُلَك بَا   (5)وِكريِ  ِإم َرةٍ وَأهح
َرةُ و َرةُ ]:  (6)قال البكريُّ  َجبَلٌ  أَيضاً : إِمَّ َدقَِة ، وهو اليوَم لعامِر  [إِمَّ الِحَمى لغَنِّيٍ وأََسد ، وهي أَْدنَى ِحَمى َضِريَّة ، َحَماه ُعثَْماُن إِلبِل الصَّ

 صاَر َخيَالٌ م زاَد الناُس فيه فبِن َصْعَصعَة ، وقال حبيُب بُن َشْوذٍب : كان الِحَمى ِحَمى َضِريَّةَ على َعْهد ُعثَْماَن ، َسْرَح الغَنَم ِستَّةَ أَمياٍل ، ث

َرةَ   ، والَخيَاُل : ُخُشٌب كانُوا يَْنِصبُونها وعليها ثِياٌب ُسوٌد ِليُْعلََم أَنَّها ِحمًى. ، وَخيَاٌل بأَْسَوِد العَْينِ  بإِمَّ

 قال الّراعي : ، ُمصغَّراً : ع األُِميِّر وواِدي

زعـــــــــــــَن يف واِدي  ريِِّ وأُفـــــــــــــح َد مـــــــــــــا  األُمـــــــــــــَ عـــــــــــــح  بــــــــــــــَ

ايف     ِبيـــــــَد ســـــــــــــــــــــَ ل ا ا ُر َكســـــــــــــــــــــَ َتنـــــــاصـــــــــــــــِ
ُ
ِة امل لَقيحظـــــــَ (7)ا

 

  
 بِن َكْعب على بني داِرم ، وإِيّاه َعنَى الفَرزدُق بقوله : لبَنِي الحارثِ  يومٌ  الَمأُْمورِ  ويومُ 

__________________ 
الســبعة األايم  أايم العجوز : ثالثة أايم من آخر شــباط ا وأربعة من أو  شــهر أذار. قا  : والعرب تســمي هذه 215/  2( يف مروج الذهب 1)
 ء اجلمر.صناً وصنرباً ووبراً وآمراً ومؤمتراً ومعلاًل ومطف  :
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 ( القرت : املتكرب كما يف اللسان.2)
وحنا كبمري  قوله خواان كشــداد ويضــم كما يف القاموس. وقوله بصــاان كغراب ورمان. ورب ابلضــم وتشــديد الباء.»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 «.وِسكِّيت ووزنه بفتح أوله. وبر  كزفر. ضبطت من القاموس
وكانوا يســمون الشــهور : امرم انت  ا وصــفر ثقير مث طلي  ا انجر ا أســلخ ا أميح ا أحلك ا كســض ا زاهر ا  223/  2( يف مروج الذهب 4)

 بر  ا حرف ا تع  وهو ذو ا جة.
 ( ديوانه وصدره فيه :5)

 ِإذا حّلت أبرض بين علي
 ( كذا ابألصر والعبارة التاد ليست يف معجمه ا وهي يف معجم البلدان عن نصٍر ا ويف معجم ما استعجم : إّمرة : موضض يف داير بين عب .6)
 وهو من قصيدة ميدح يزيد بن معاوية بن أيب سفيان. وانظر ختر ه فيه.« . ضبا البيد.. فبفرغن»وفيه :  112( ديوانه ص 7)
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ُرون  ذحكـــــــــــُ ر تـــــــــــَ ا هـــــــــــَ فـــــــــــَ مح يـــــــــــوَم الصـــــــــــــــــــــــــ  الءَكـــــــــــُ  بـــــــــــَ

َواِرَس     ـــــــــــــــــَ ُرون فـ ذحكـــــــــــــــــُ ورِ َأو تـــــــــــــــــَ بحمـــــــــــــــــُ
َ

 (1) املـــــــــــــــــ
  

 ، ِمن ُمْؤَمرةٌ  كثيرةُ النِّتَاجِ والنَّْسِل ، واألَصلُ  *[ُمْهَرةٌ ]أَي  قال أَبو ُعبَْيد : .(2) «وِسكَّةٌ َمأْبُورةٌ  َمأُْمورةٌ  َخْيُر المال ُمْهَرةٌ »في الحديث : و

على وزن  بَمأُْمورة واإِلتباع ؛ ألَنّهم أَتْبَعُوها َمأْبُوَرةً فلّما ازدوَج الَّلفظاِن جاؤوا لالْزِدَواج َمأُْمورةٌ  ُمهرةٌ  إِنَّما هو قال غيُره :و هللا. آَمَرَها

ها آتِيِه بالغََدايا والعََشايَا ، وإِنما يُْجَمع الغَداةُ َغَدَواٍت ، فجاؤوا بالغَدايا على لفظ العََشايا تزويجاً للْفَظيَن ، ولَمأْبُورة ، كما قالت العرُب : إِنِّي 

، وإِنّما هو  «وراتٍ َمأْجُ  غيرَ  َمأُْزوراتٍ  اْرِجْعنَ »:  وسلمعليههللاصلىقال  على ُمْفعَلٍَة ، كما ُمْؤَمرةٌ  نظائُر. وقال الجوهريُّ : واألَصُل فيها

 َمْوُزورات من الِوْزر ، فِقيل : َمأُْزوَرات على لفظ َمأُْجورات ِليَْزَدِوَجا.

 آَمَرهاو،  َمأُْمورة فهي أََمَرها هللا الُمهرةَ ، أَي َكثَّر َولََدها ، وفيه لُغتانِ  أََمرَ  هي التي َكثَُر نَْسلُها ، يقولون : َمأُْموَرةٌ  وقال أَبو َزْيد : ُمْهَرةٌ 

، أَي كثيرةُ  َمأُْمورةٌ  ، أَي نَتُوٌج َولُوٌد. وفي األَساس ومن الَمجاز : مهرةٌ  َمأُْموَرةٌ  . وَرَوى ُمَهاِجٌر عن علّيِ بِن عاِصٍم : ُمْهَرةٌ ُمْؤَمَرةٌ  فهي

، كنََصر ، وقد تقدَّم  َمأُْمورة هللا فهي أََمَرها ، أَي إِذا كانت َمن قَ أَو لُغَيَّةٌ ، كما َسبَ  به ، وقِيل لها ُكونِي نَثُوراً فكانْت. أُِمَرتْ  النِّتاج ؛ كأَنََّها

 عن أَبي ُعبَيد وغيِره أَنهما لغتان.

رَ  يقال :و  تََسلََّط. ، أَي إِْمَرتُه فَحُسنَت عليهم تَأَمَّ

هات اليَأُْمورُ و بالُمثَنَّاةِ الفَْوقِيَّة  ، بالياِء الُمثَنّاة التَّْحتِيَّة كما في سائر النَُّسخ ، ومثلُه في التكملة عن الليث ، والذي في اللَِّسان وغيره من األُمَّ

َواُب : ُل الصَّ يَّةٌ  كنََظائِرها السابقة ، واألَوَّ ٌب في وَسِط  َدابَّةٌ بَّرِ َرأِْسه ، قال اللَّْيث : يْجِري على َمن قَتَلَه في الَحَرِم لها قَْرٌن واِحٌد متشعِّ

، وهو قوُل الَجاِحظ ، َذَكره في باب األَْوَعال  أَو ِجْنٌس من األَْوَعالِ  إِذا ِصيَد الُحْكُم ، انتهى. وقيل : هو ِمن َدواّبِ البحِر ، (3)واإِلحرام 

َمةٌ  األَْعالُم في الَمفاِوزَ  هي والتّآِميرُ  ْنٍس منها بوزن اليَْعُمور.الَجبَِليَّة واألَيايِل واألَْرَوى ، وهو اسٌم لجِ  ليُْهتََدى بها ، وهي حجارةٌ ُمَكوَّ

، وقد  ِديَّةُ نُِسَب إِليه النَّجائُِب الِعي : قبيلةٌ من ِحْميَر ، كعامرّيٍ  اآلِمِرّيِ  وبَنُو ِعيِد بنِ  بالّضّمِ ، عن الفَّراِء. الواحُد تُْؤُمورٌ  بعُضها على بعض ،

 تقدَّم في الّدال المهملة.

 * ومما يُستدَرك عليه :

 و ، قال : اآلِمرُ  : األَِمير، و األَْمر : ذو األَِميرُ 

وحَن  حــــــــــــــَ ــــــــــــــح ل ــــــــــــــَ اُس يـ ــــــــــــــّ ــــــــــــــن ريَ ال ُم  اأَلمــــــــــــــِ  ِإَذا هــــــــــــــُ

دُ     رحشــــــــــــــــــــــــِ ُ
الُم املــــــــــ واَب وال يــــــــــُ وا الصــــــــــــــــــــــــ  ئــــــــــُ طــــــــــِ  خــــــــــَ

  
 بالمعروِف نَُهوٌّ عن الُمْنَكر. أَُمورٌ  ورجلٌ 

 .(4) يَأْتَِمرَ  ، وأَبَى أَنْ  أََمْرتُه فأْتََمرَ  : الُمْستَِبدُّ برأْيِه ، ومنه قولُهم : الُمْؤتَِمرُ و

َر أََماَرةً و ، إِذا َصيََّر َعلَماً  أَمَّ
(5). 

 .اإِلمارةِ  : تَْوِليَةُ  التَّأِْميرُ و

كةً ، وهو الذي تَْعِرُف فيه الخيَر ِمن كّلِ شيْ  أََمَرتَه وقالوا : في َوْجِه ماِلَك تَْعِرفُ   زيادتُه وكثَرتُه. أََمَرتُهٍء ، و، محرَّ

 ، أَي ما يَْكثُرون ويَكثُر أَوالُدهم وَعدُدهم. أَماَرتَهم وما أَحسنَ 

يادة والنَّماُء والبَركة ، قال : األََمَرة وعن الفَّراِء :  : الّزِ

والصَّواُب ما  ، أَي نُقصانَه ، قال أَبو منصور : أََمَرتَه ُل ما تَراه ، وقال أَبو الهْيثَم : تقوُل العَرُب : في وْجِه الماِل تَْعِرفُ أَوّ  األَْمرِ  وَوْجهُ 

 ، بفَتْحٍ فُسُكوٍن. هأَْمَرتُ مثلُه ، و أََماَرتَهُ ، أَي يُْمنَه ، و أََمَرتَه قال الفَّراُء ، وقال ابن بُُزْرج : قالوا : في َوْجه ماِلَك تَعرفُ 

 وقالوا :

َذا  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ارهح اي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   اإِلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
اَرهح     جــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــ  وجــــــــــــــــــــه ا ــــــــــــــــــــِ و عــــــــــــــــــــَ  ولــــــــــــــــــــَ

  
. ُمْرنِيو  ، بمعنَى : أَِشْر عليَّ
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 وفالٌن بَِعيٌد ِمن الِمئَْمِر قَِريٌب ِمن الِمئْبَِر ، وهو الَمُشوَرة :

 : َزْوِجَها. ألَِميِرَها النَِّميَمةُ. وفالنةُ ُمِطيعةٌ . والِمئْبر : الُمؤاَمَرةِ  ِمْفعٌَل ِمن

__________________ 
 منسوابً جلرير أيضاً. 939/  2( البيت يف ديوان جرير ا ويف النقائ  1)
 سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية. (*)( 6)
 ( لفظة يف اللسان : سكة مببورة أو مهرة مبمورة.2)
 .«قوله يف ا رم واإلحرام كذا خبطه ولعر الظاهر : أو اإلحرام ألن أحد ا يكفي يف ا كم ابجلزاء»ملصرية : ( هبامش املطبوعة ا3)
 ( زيد يف األساس : أي استبد ومل ميتثر.4)
 ( عبارة األساس : وأم َر فالن أمارة ِإذا نصب علماً.5)
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كةً ـ  ، أََمرٍ  ذو»وفي الحديث. ذُِكَر   ٍد ِمن ديار َغَطفَاَن ، قال ُمْدِرُك بُن ألْيٍ :وهو موضٌع بنَجْ ـ  محرَّ

اًل وذا  َواســـــــــــــــــــــــــــــــِ تح مـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  َربـ ـــــــــــــــــَ رح تـ ـــــــــــــــــَ   أَم
رح     جــــــَ فــــــَ ن حــــــيـــــــُث انـــــــح ِ مــــــِ اح نــــــَ طــــــح قــــــَ  الــــــبــــــَ تـــــــَ لــــــح (1)فــــــمــــــُ

 

  
 الحارثِ  بنُ  ُدْعثُورُ  وَزِعيُمُهم ، الِجبال ُرُؤوس إِلى منه القومُ  فهربَ  ، ُمَحاِرب لَجْمع إِليه َخَرجَ  وسلموآلهعليههللاصلىوكان رسول هللا 

 .به المسلمون فعَْسَكر ، الُمَحاِربيُّ 

 ، مثلُه مشدَّداً : ماٌء أَو قريةٌ ِمن الشام. أََمرّ  وذو

 : قَْريَتَاِن بمصر. األَِمير واألَِميِريَّة ، وَمَحلَّةُ 

 َتْذيِيل  
، وَرَوى  «َأَمْران» ، قال ابن منظور : أَكثُر القراءِ  (2) (َُّنِْلَك قَ ْريًَة َأَمْران ُمرْتَِفيها فَ َفَسُقوا ِفيهاَوِإذا َأَرْدان َأْن ). قال هللا َعزَّ وَجلَّ : 

 بالَمّد ، وسائُر أَصحاِب نافِعٍ َرَوْوه عنه َمْقُصوراً. وُرِوَى عن أَبي َعْمٍرو :« آَمْرنَا»خاِرَجةُ عن نافع : 

ْرنَا» بالتَّشديد ، وسائُر بالتَّْشِديد ، وسائُر أَصحابِه َرَوْوه بتخِفيِف الِميِم وبالقَْصر ، َوَرَوى ُهْدبَةُ عن َحّماِد بِن َسلََمةَ عن ابِن َكثِيٍر ، « أَمَّ

،  (فَ َفَسُقوا ِفيها)بالّطاَعة  (َأَمْران ُمرْتَِفيها)م َخِففَةً فَسَّرها بعُضهُ  «َأَمْران» النَّاِس َرَوْوه عنه مخفَّفاً ، َوَرَوى َسلََمةُ عن الفَّراِء : َمْن قرأَ :

، قال : وُرِوَى عنه أَنه  «َأَمْران» ، وُرِوَى عنه :« آَمرنا»بالطَّاَعة خالََف إِلى الِفْسق ، قال الفَّراُء : وقرأَ الَحَسُن :  أُِمرَ  الُمتَْرَف إِذا (3)أَن 

رنا بالَمّدِ أَكثَْرنا ، قال : وقرأَ أَبو العاِليَِة :ـ  آمرنا ِفَظْت َعْنه ؛ ألَنَّا ال نعرُف معناها هنا ، ومعنىبمعنى أَْكثَْرنَا ، قال : وال نَرى أَنها حُ  ،  أَمَّ

ّجاج نحواً مّما قال الفَّراءِ   وَمن قرأَ :  ، قال :وهو مواِفٌق لتفِسيِر ابِن َعبّاس ؛ وذلك أَنّه قال : َسلَّْطنَا ُرَؤَساَءَها ففَسقُوا ، وقال الزَّ

أَن  أََمْرتَه زيداً فَضَرب َعْمرواً ، والمعنى أَنكَ  أََمْرتُ  بالّطاعة ففَسقوا ، فإِن قال قائٌل : أَلسَت تقول : أََمرناهم بالتَّْخِفيف ، فالمعنى «َأَمْران»

هللِا  أَْمرِ  ، وذلك الِفسُق مخالفة األَمرِ  ُعِلَم أَّن الَمْعِصيَةَ مَخالَفَةُ  يَْضرَب ، فهذا اللَّْفُظ ال يَُدّل على غير الضَّْرب ، ومثلُه قولُه : فَعََصْيتَنِي ؛ فقد

بالّطاعة  أََمْرنَاُهم ُمترفيها على ِمثال َعِلْمنَا ، قال ابُن ِسيَده : وَعسى أَن تكون هذه لغةً ثالثةً قال الَجْوَهريُّ : معناه أَِمْرنَا ، وقرأَ الَحَسُن :

:  وسلمعليههللاصلىقوُل النبّيِ  ُمتَْرفِيها : َكثَّْرنَا ُمتَرفِيها ، والدليُل على هذا أَِمْرنَا ، قال : وقد قِيل : اإِلمارة فعََصْوا ، قال : وقد تكوُن ِمن

 ، أَي ُمَكثِّرةٌ. «َمأُْمورةٌ  ُمْهَرةٌ  أَو مأْبُوَرةٌ  ِسكَّةٌ  المالِ  خيرُ »

 َتْكِميل  :
فلما اجتمعْت همزتاِن وَكثَُر استعماُل الكلمِة ُحِذفت الهمزةُ األَصليّةُ ، فزال الّساكُن  (4)؛ وأَصلُه اْؤُمْر  ُمرْ  قلَت : أََمرَ  ِمن أََمْرتَ  إَِذاو

ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر )، وفيه :  (5) (ةِ َوْأُمْر َأْهَلَك اِبلصَّال)فاستُْغني عن الهمزةِ الزائِدة ، وقد جاَء على األَْصل ، وفي التَّْنِزيل العزيز : 
 وُكْل وُخْذ ، في االبتداءِ  ُمرْ  إِنَّما يقال : .(7)وفي التَّْهِذيِب : قال اللَّْيث : وال يُقال : أُوُمْر وال أُوُخْذ منه شيئاً ، وال أُوُكْل  .(6) (اِبْلُعْرفِ 

تَْيِن ، فإِذا تقدَّم قبَل الكالم واٌو أَو فاٌء قلَت : باألَْمر مَّ ، فأَّما ُكْل  (َوْأُمْر َأْهَلَك اِبلصَّالةِ ):  عزوجل، كما قال  فأُمرْ  ، أُمرْ و ؛ استثقاالً للضَّ

ا ، واْرفَعَاه فُكاَله ، وال يقولون : فَأُْكاَله ، قال : يُدِخلُون فيه الَهْمزةَ مع الفاِء والواِو ، ويقولُون : وُكاَل ، وُخذَ  (8)ِمن أَكَل يأُْكل فال يكاُد 

َر يَأِْسُر ، أَْن يَْكِسُروا يَْفِعُل منه وهذه أَْحرٌف جاَءْت عن العرِب نََواِدَر ؛ وذلك أَّن أَكثَر كالِمَها في كّلِ فِْعٍل أَولُه همزةٌ ، مثُل أَبََل يَأْبُِل ، وأَسَ 

 (9)، قيل : إِيسْر فالُن ، إِيبِْق يا ُغالُم ، وكان  األَْمر كان الِفْعُل الذي أَولُه همزةٌ ويْفِعُل منه مكسوراً َمْرُدوداً إلى، وكذلك أَبََق يَأْبُِق فإِذا 

لُوا إِحداهما ياًء ، إِْذ كان ما قَبلَها مكسورا ، قال : وك أَن  أََمَر يَأُْمرُ  ِمن األَمر قُّ ان حَ أَْصلُه إِأِْسْر بهمزتَْين ، فَكِرُهوا َجْمعاً بين همَزتَْين فَحوَّ

ِة ، فاجتمَع في الَحْرف  مَّ لْت واواً للضَّ ةُ يقال : أُؤُمْر ، أُْؤُخْذ ، أُْؤُكْل ، بهمزتيْن ، فتُِرَكْت الهمزةُ الثانيةُ وُحّوِ مَّ تَان بينهما واٌو ، والضَّ َضمَّ

 ِمن جنس الواو ،

__________________ 
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 ان : موضعان.( مواصر : جبر ا والبطن1)
 .16( سورة اإلسراء اآية 2)
 قوله : أن اخل كذا خبطه وابللسان أيضاً ا ولعر الظاهر : إذ.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«أ مر»( عن التهذيب ا وابألصر : 4)
 .132( سورة طه اآية 5)
 .132( سورة األعراف اآية 6)
 وما يف األصر يتف  مض اللسان نقاًل عن التهذيب.«  ا وال أ خذ منه شيئاً وال أ كروال يقا  : أ مر فالانً »( عبارة التهذيب : 7)
 ( يف التهذيب : يكادون.8)
 ( التهذيب واللسان : وكبن.9)
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م َتا وواٍو ا وَطَرُحوا َ حَزة الواَو ؛ ألَنه بَِقَي بعد َطرحِحِهما حرفان فقالوا : فالانً بكذا  ُمرح  فاســــــتَـثحقَلِت العرُب مَجحعاً با ضــــــَ
ِإىل َأصـــــــلها وملَح  (1) أُُمرح ا كما تقد م ا فِإنح قير : ملَ َرد وا و  أُُمرح  وكذا وُخذح من فالٍن ا وُكرح ا مل يقولوا : ُأُكرح وال ُأُخذح وال

َعِة كالِم العرِب ؛ رمبا َرد وا الشــــــي ؟يـَُرد وا ُكاَل وال ُخَذا َبَ  له ا ورمبا َكتَـُبوا َء ِإىل َأصــــــِله ا ورمبا بَـ قير : لســــــَ نَـوحه عل  ما ســــــَ
 ا رف مهموزاً ا ورمبا َكتَـُبوه عل  تـَرحِ  اهلمزِة ورمبا َكتَـُبوه عل  اإِلدغام ا ورمبا كتبوه عل  تر  اإِلدغام ا وكر  ذلك جائز

 واسض.
 تَ ْتِميم :

بهذا الِفعل ، ومَن  األَْمرُ  بأَن تفعَل فالباُء لإِللصاق ، والمعنى وقع أََمرتُكَ  ْن قال :أَن تْفعَل ، وِلتَْفعََل ، وبأَْن تَْفعََل ؛ فمَ  أََمْرتُكَ  العرُب تقول :

 .(2)لإِلسالم  أُِمْرنا ، والمعنى األَْمرُ  ِلتَْفعَِل فقد أَخبَرنا باِلعلَّة التي لها َوقَعَ  أَمرتُكَ  أَن تفعَل ، فعلى حذِف الباِء ، وَمن قال : أَمرتُكَ  قال :

ّجاج : (3) (أَتى َأْمُر هللِا َفال َتْستَ ْعِجُلوهُ )ّز وَجّل : وقولُه عَ  هللا ما َوَعَدهم به ِمن الُمجازاةِ على ُكْفِرهم ِمن أَصناِف العذاب ،  أَْمرُ  قال الزَّ

َأاتها َأْمُران َلْياًل )م به ، وكذلك قولُه تعالى : ، أَي جاَء ما َوَعْدناهُ  (4) (َحّّت ِإذا جاَء َأْمُران َوفاَر الت َّنُّورُ )والدَّليُل على ذلك قولُه تعالَى : 
السَّاعِة فأَْعلََم هللاُ أَّن ذلك في قُْربِه بَمْنِزلَِة ما قد أَتَى ، كما  أَْمرَ  ؛ وذلك أَنّهم استعَجلُوا العذاَب واستَْبَطئُوا (5) (َأْو ََّنارًا َفَجَعْلناها َحِصيداً 

 .(7) (6) (اَعِة ِإاّل َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُهَو َأقْ َربُ َوما َأْمُر السّ )قال َعّز وَجّل : 

أَو ِشدَّته ،  العََطش ، أَي األَُوارِ  من الَمَجاز : كاَد أَْن يُْغَشى عليه ِمنالشَّْمِس. و ِشدَّةُ َحرِّ و وَوَهُجَها ، كغَُراٍب : َحرُّ النّارِ  األَُوارُ  : [أور]

 .أَُواِريٌّ  ومنه قولُهم : َرُجلٌ 

 الدَُّخاُن ، واللهُب. قيل : هوو

 أََرقُّ من الدَُّخان وأَْلَطُف. األَُوارُ  قال أَبو َحنِيفَةَ :

 ، أَي ذُو َسُموٍم وَحّرٍ شديد. أَُوارٍ  ويقال : يوٌم ذُو

 .«نيراٍن ُموقََدةِ  أَُوارِ  ِحْرٌز ِمنفإِنَّ طاعةَ هللِا »ومن كالم علّيٍ رضَي هللاُ عنه : 

ّم. أُورٌ  الَجنُوُب ، ج ، أَيضاً : األَُوارُ و  ، بالضَّ

 : باردةٌ. إِيرٌ و أُورٌ  وِريحٌ 

ي أَوِل الكلمِة َواَواِن ، مقلوب أَصلُه الُوآُر ، ثم ُخفَّفت الهمزةُ فأُْبِدلَْت في اللَّْفظ واواً فصارْت ُوَواراً ، فلّما التقَْت ف األَُوارُ  وقال الِكَسائيُّ :

 .أَُواراً  وأُْجِرَي غيُر الالِزم ُمْجَرى الالزِم أُبِدلَت األُولَى همزةً فصاَرتْ 

 .األُوارِ  أَي َشِديَدتُه وَوئَِرةٌ ، مقلوٌب : ، كفَِرَحة أَِوَرةٌ  وأَْرضٌ 

 : فَِزَع. استَأَْورو

قال األَْصَمِعيُّ : اْستَْوأََرت اإِلبُل ، إِذا تَرابَعَْت  واستَْوأََرْت في الَحْزنِ  وكذلك الَوْحُش ، عن الفَّراِء ، اإِلبل : نَفَرت في السَّْهلِ  استَأَْوَرتِ و

 ، قال : وهذا كالُم بَنِي ُعقَْيٍل. اْستَأَْوَرتْ  يل :على نِفَاٍر واحٍد ، وقال أَبو َزْيد : ذاك إِذا نَفَرْت فَصِعَدت الَجبََل ، فإِذا كان نِفَاُرَها في السَّْهل ق

 َعِجَل في الظُّْلَمِة ، كاْستَْوأََر. : استَأَْورَ و

. األَُوار ؛ استفعاٌل من القَوُم َغَضباً : اشتدَّ َغَضبُهم استَأَْورَ و  بمعنَى ِشدَّةِ الَحّرِ

 وهو باِرٌك. البَِعيُر : تََهيَّأَ للُوثُوبِ  استَأَْورَ و
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 ، عن الفّراِء. الشََّمالُ  ، بالفتح : األَْورُ و

 من السَّحاِب : ُمُؤوُرَها. األَْورُ و

 ، الهمزةُ بََدٌل من العَين. : العارُ  اآلرُ و

يتو ّكِ  جاَمعَها. ، إِذا يَئيُرَها أَْيراً  ، وقال غيُره : آَرها يَؤُرَها عن ابن الّسِ

__________________ 
 .«ُمرح »( يف التهذيب : 1)
ْسِلَم ِلَربِّ اْلعاَلِمنيَ » عزوجلقوله : أمران لإِلسـالم ا هذه عبارة اللسـان ا وقد قدم يف عبارته : وقوله »( هبامش املطبوعة املصـرية : 2)   «َوُأِمْران ِلُن

 .«ا فحذف الشارح صدر هذه العبارة 71االنعام : 
 .1( سورة النحر اآية 3)
 .40( سورة هود اآية 4)
 .24اآية ( سورة يون  5)
 .77( سورة النحر اآية 6)
 .«تر  الشارح بعد قوله أقرب يف نسخته بياضاً بقدر مخسة أسطر ولعله أراد أن يكتب شيئا يتعل  ابملقام فرتكه»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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 كِمْنبٍَر. (1) ِمئْيَرٍ  ورجلٌ 

 قال : : َجبٌَل لُمَزْينَةَ  آَرةُ و

هــــــــــــا  لــــــــــــ  نــــــــــــَك  ــــــــــــََ اَت مــــــــــــِ هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ٌة هــــــــــــَ َداِويــــــــــــ   عــــــــــــَ

ٍس و     دح ــــــــــــقــــــــــــُ تح ب ــــــــــــ  ل ــــــــــــَ تـ  آرَةِ ِإذا مــــــــــــا هــــــــــــَي احــــــــــــح

  
 وقال حسان بن ثابت يهجو ُمزينةَ :

َس و  دح ٍة لـــــــــــــــَك بـــــــــــــــا قـــــــــــــــُ الـــــــــــــــَ   آَرةٍ ُرَب خـــــــــــــــَ
رِ     غحســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُ هــــــــــا مل يـ غــــــــــُ ــــــــــح اِم وَرفـ ــــــــــَبشــــــــــــــــــــــــَ َت ال  حتــــــــــَ

  
 ، أَيضاً. (2)، ويقال فيه : يَاَرةُ  باألَْنَدلُِس  آَرةَ  وواِدي

م :  ، بالضّمِ : ماٌء ، أَو َجبٌَل لتَِميمٍ  أَُواَرةُ و  .(3) «أَُوارةِ  بقُْدِس »، ويُْرَوى البيُت الُمتقّدِ

ّمِ : ، كبُوِريَاءَ  أُوِريَاءُ و  نَبِيِّنا الصَّالةُ والّسالُم. من بني إِسرائيَل وهو زوُج المرأَةِ التي فُتَِن بها داووُد عليه وعلى َرُجلٌ  ، بالضَّ

 * ومّما يُستدَرَك عليه :

 عن الشَّْيبَانِّيِ. .(4): الفَأُْر  الُمْستَأِْورُ 

 . قال الفَرزدُق :أُوَرةٌ  ويقال للُحْفَرة التي يجتمُع فيها الماُء :

ِ تـََرب َض بَا   (5)أَِمريُها  اأُلوَرَتاح
 وأَما قوُل لَبِيد :

َ  مل  ُب الــــــــــــــكــــــــــــــانــــــــــــــِ لــــــــــــــُ ؤحرَ َيســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــُ  هبــــــــــــــا  يـ

رح     قـــــــــــَ ر  عـــــــــــَ اِ  ِإذا الـــــــــــظـــــــــــِّ َة الســـــــــــــــــــــــــّ بـــــــــــَ عـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــُ

  
ها فقَلَبَه ، وهو من التَّْنِفير. أُوار بها ، وَمن َرَواه كذلك فهو ِمن يُوأَرْ  وُرِوَي : لم  الشَّْمِس ، وهو ِشدَّةُ َحّرِ

 ويقال : أَْوأَْرتُه فاْستَْوأََر ، إِذا نَفَّرتَه.

 ، يريُد بيَت هللا قال األَْعَشى : «َشلََّم براكِب الحمارِ  أُوَرى أَْبِشري»وفي حديث عطاٍء : 

ه  اقــــــــــــــــَ اِ  آفــــــــــــــــَ ُت لــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح  وقــــــــــــــــد طــــــــــــــــُ

َص فـــــــــــــ    مـــــــــــــح حـــــــــــــِ اَن فـــــــــــــَ مـــــــــــــَ مح عـــــــــــــُ لـــــــــــــِ  ُبورِي شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
بَه  أُوَرى والمشهورُ  ين المهملَة وَكْسِر الاّلِم كأَنّه َعرَّ ُروَرة ، وُرِوَي بالّسِ معناه الِعْبَرانِيَّة بيُت السَّالِم  ، وقال : (6)َشلَّم ، بالتَّْشِديِد فخفَّفه للضَّ

 .أُوَرَشلَّم ، وفي رواية عن َكْعِب األَحبارِ 

ْعر. أُوارةَ  ٌل ِحَجاِزيٌّ أَو نَْجِديُّ جعلَه الشَّاعرُ ، بالفتح : َجبَ  األَْورُ و  للّشِ

 ، بالضّمِ : ُصْقٌع ِمن أَْصقَاعِ راَمُهْرُمَز ذُو قًُرى وبَساتِيَن. األُورُ و

كةً : الحاُل الَحَسنَةُ ، والَهْيئَةُ. األََهَرةُ  : [أهر]  ، محرَّ

 األَِخيُر عن ابن ِسيَده.

 وثِيَابُه وفُُرُشه. البَيِت.متاُع  : األََهَرةُ و

، قال  أََهَراتٌ و أََهرٌ  ج : ما بََطَن. األََهَرةُ والعَقَاِر ، وهو َمتَاُعه ، والظََّهَرةُ : ما َظَهَر منه ، و األََهَرةِ وقال ثعلٌب : بيٌت َحَسُن الظََّهَرةِ و

 الّراجز :
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زّا  ـــــــــــــــــَ اح ِإذا مـــــــــــــــــا ارحتـ نـــــــــــــــــّ َ ِدي ِبـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــَ

ز ا    ــــــــــــــــــــــــــَ رَااًب نـ ــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــُح تـ  وأَذحَرِت الــــــــــــــــــــــــــرِّي

  

ٍت  يـــــــــــــــــــــح َن بــــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ راً َأحح ز ا  َأهـــــــــــــــــــــَ  وبــــــــــــــــــــــَ

ز ا    ٍر لــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــــح ز  ِبصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا لــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــــ َ

  
ّيِ على وجٍه آَخَر   .(7)وأَورَده ابُن بَّرِ

.نقلَه الصاغان (8) كقَْصر : د ، بين أَْرَدبيَل وتَْبِريزَ  ، أَْهرُ و  يُّ

، على أَْفعُل.  آيُرٌ و على أَْفعَاٍل ، آيَارٌ و أُيُورٌ  ج أَي معروٌف ، وهو الذََّكُر ، وفَسََّره في ُمْنتَخب اللغَات بالقَِضيب. م ، بالفتحِ : األَْيرُ  : [أير]

 الثَّالثةُ في الّصحاح ، والثاني

__________________ 
 عن أيب عبيد قا  : وهو تصحيف والصواب رجر ميئر بوزن ميعر.« رجر ِمَئر»:  (آر)( يف التهذيب 1)
 ( يف معجم البلدان : املشهور عند العامة وادي ابرة ابلباء.2)
 حتريف.« أوراة»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
(4.  ( يف اللسان : الفار 
 ( ديوانه وصدره فيه :5)

 أال رمبا إن حا  لقمان دوهنا
 دة :وروي : وأورا سلم بفتح الراء والسا ا كذا حكاه أبو علي الفسوي وأنشد بيت األعش  فقا  : فََبوحَر  َسِلم بكسر الالم. وقا  أبو عبي( 6)

ا وإذا  هو عرباين معّرب ا والقياس يف اهلمزة ِإذا كانت يف اســـــم أن تكون فاًء مثر هبم  واأللف للتبنيث وال تكون لإل ا  يف قياس قو  ســـــيبويه
 كان كذلك مل ينصرف يف معرفة وال نكرة.

 ( انظر اللسان.7)
 ( ضبطت تربيز يف معجم البلدان بكسر أوله ضبرت قلم.8)
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ِّ : أُيـُرٌ  أَقل ها قياساً ا وزاد يف الل َسان :  ا ابلض م َتاح ا وأَنشَد ِسيَبويحِه جِلَرِير الض يبِّ
تح  لـــــــــــــــَ عـــــــــــــــًا َأكـــــــــــــــَ بـــــــــــــــُ َرةٍ  آاَيرَ اي َأضـــــــــــــــــــــــــــــح   َأمحـــــــــــــــِح

ريُ     رَاقـــــــــــِ ـــــــــــَ تح قـ وِن وقـــــــــــد راحـــــــــــَ طـــــــــــُ ـــــــــــُ ـــــــــــب ي ال  فـــــــــــفـــــــــــِ

  

َدرٍَة  ح الُن ممــــــــــــــِ عــــــــــــــح ُم جــــــــــــــِ كــــــــــــــُ ــــــــــــــ   هــــــــــــــر غــــــــــــــرُي أَن

واِويــــــــــــــــرُ     َذاٌ  عــــــــــــــــَ ِ  أَنــــــــــــــــح رافــــــــــــــــِ
َ

ُم املــــــــــــــــ  ُدســــــــــــــــــــــــــــــح

  

ِديـــــــــــــِ  وال  ٍز لـــــــــــــلصـــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــح ٍز ولـــــــــــــُ  وغـــــــــــــرُي  ـــــــــــــُح

ريُ     مح َأ ــــــــــــافــــــــــــِ كــــــــــــُ نــــــــــــح مح مــــــــــــِ ي عــــــــــــُدو كــــــــــــُ كــــــــــــِ نــــــــــــح ــــــــــــُ  يـ

  

داً  َز ح أَبــــــــــــَ ــــــــــــَ مح ملَح يـ تــــــــــــُ ــــــــــــح نـ طــــــــــــُ مح مــــــــــــا بــــــــــــَ كــــــــــــُ  وأَنــــــــــــ 

ريُ     ِرب اأَلدحَ. َزاَنبــــــــــــِ مح عــــــــــــلــــــــــــ  األَقــــــــــــح كــــــــــــُ نــــــــــــح  مــــــــــــِ

  
 وأَنشد أَيضاً :

َزرَا  نـــــــــــــــــح َ اخلــــــــــــــــَ اح ارًا َرعــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ ُت َأعــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ  أَنـــــــــــــــــح

ن      هــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــــَ راً أَنـــــــــــــــــــــــح رَا آيــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــــــَ  وكــــــــــــــــــــــَ

  
بَا : األَْيرُ و بَا والشََّمال ، وهي أَخبُث النُّْكِب ،، وقيل : الشََّمال ، وقيل : التي بين ال ِريُح الصَّ ، بالكسر ، أَْوَرَدهُ الفَّراُء عن  كاإِليرِ  صَّ

 كَسيٍِّد ، وكذلك الَهْير والَهيِّر ، وأَنشَد يعقوُب : األَيِّرِ و األَصمعّيِ في باب فِْعٍل وفَْعلٍ 

ا  ـــــــــــَ ب ِت الصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ  ب ـــــــــــٌح ِإذا هـــــــــــَ ي  وِإاّن مســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــِ

ــــــــــــــــــح وِإان  ألَيحســــــــــــــــــــــــــــــــاٌر ِإذا     تِ  رُ األَيـ بــــــــــــــــــ   هــــــــــــــــــَ

  
مِّ   : (1)عن الفَّراِء ، قال  ، كَصبُورٍ  األَُوورِ و ، إِذا كانت باردةً  أُورٌ و إِيرٌ  ، يقال : َريحٌ  واألُُووِر ، بالضَّ

 َأُوورُ َشذِمَيٌة جنحَح الّظالِم 
ةٌ ، من اإِليرُ  ، ويقال : إِيََرةٌ  : ِريُح الَجنُوِب ، وَجُمعُه اإِليرُ  وفي اللسان :  ، وإِنّما صاَرْت واُوه ياًء ِلَكْسَرةِ ما قبلََها. األََوارِ  : ِريٌح حارَّ

ْفرُ  األَيَارُ و قاع : ، كَسَحاٍب : الصُّ  قال َعِديُّ بن الّرِ

هــــــــــا  لــــــــــِ ثــــــــــح مــــــــــِ يــــــــــُب لــــــــــِ ارُة ال  ــــــــــُِ جــــــــــَ ك الــــــــــتــــــــــِّ لــــــــــح  تــــــــــِ

ٍك و     بـــــــــــــــــــــــــاُع  نـــــــــــــــــــــــــُ ٌب يـــــــــــــــــــــــــُ  َأاَيرِ َذهـــــــــــــــــــــــــَ

  
وَضبَط ُحَزْيَراَن بالتَّصِغير. قال « قبل حزيَرانَ »، ُمَكبَّراً. قال شيُخنا : َوقََع في كالم سعدى أَفندي  َل َحِزيَرانَ بالتَّْشِديِد : َشْهٌر قب ، أَيّارُ و

بِيعِ ويُقال له بالّشام : أَيّارُ الصاغانّي : و من ُشُهورهم بين نَْيَسان  (2)الَوْرِد ، والصحيُح أَنه بالسُّْريَانِيَّة ، وهو الشَّْهُر الثامن  أَيَّارُ  ُمْعَظُم الرَّ

 وَحِزيَراَن.

 وفي اللَِّسان : الَهَواُء. مع التَّْشِديد : بالَكْسر ، اإِليّارُ و

 : اللُّوُح ، وهو الَهَواُء. اإِليارُ 

ةِ  اإِليرُ و اغانّي. ، كالِكيِر : القُْطُن ، ونَُحاتَةُ الِفضَّ  ، نقلَه الصَّ

 نَْجِديُّ ، قال َعبّاُس بُن عاِمٍر األََصمُّ : َجبٌَل لغََطفَانَ  : إِيرٌ و

وا  اَلب ومــــــــــــــا َأاَلمــــــــــــــُ  عــــــــــــــلــــــــــــــ  مــــــــــــــاِء الــــــــــــــكــــــــــــــُ

َن     ُم رُكـــــــــــــــح زاحـــــــــــــــِ نح يـــــــــــــــُ  ِإيـــــــــــــــرِ ولـــــــــــــــكـــــــــــــــنح مـــــــــــــــَ

  
ّمِ : العَِظيمُ  األُيَاِريُّ و ، قال عليٌّ رضَي هللاُ َعْنه :  َعِظيُم األَْنِف ، ويُْكنَى به عن َكثَْرةِ أَوالِدِه الذُكور كما يقال : رجٌل أُنَافِيٌّ : األَْيرِ  ، بالضَّ

َمثاَلً لكثرةِ الَولَِد ، واالنتطاَق َمثاَلً لالْعتِضاِد ، وِمن هذا المعنى قوُل الشاعر ، وهو  األَْيرِ  ، َضَرَب ُطول «أَبِيه يَْنتَِطْق به أَْيرُ  َمْن يَُطلْ »

 السَُّراِدُق السَُّدوِسيُّ :

اَن َأنح رََأتح  بــــــــَ يـــــــــح ُرو بــــــــُن شــــــــــــــــــــــَ مــــــــح ٌة عــــــــَ بــــــــَ  َأغــــــــاضــــــــــــــــــــــِ

يــــــــــــــ ِ     ٍة وَدخــــــــــــــِ ومــــــــــــــَ رحثــــــــــــــُ ِديــــــــــــــِدي ِإىل جــــــــــــــُ  عــــــــــــــَ
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ـــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــاَء َريبِّ كـــــــــــان  ـــــــــــل رُ ف ـــــــــــح ُم  أَيـ ـــــــــــكـــــــــــُ ي ـــــــــــِ  أَب

ِويـــــــــــاًل      رِ طـــــــــــَ ُدوسِ  كـــــــــــبَيـــــــــــح  ا ـــــــــــاِرِث بـــــــــــِن ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 قيل : ان له أََحٌد وِعشروَن َذَكراً.

ُجُل َحِليلَتَه (3) آرو  ، إِذا جاَمعََها. ا أَْيراً يَئِيُرهَ وَ  يَُؤوُرها الرَّ

 ، أَي الَكثِيُر النَّْيِك. النَّيَّاكُ  على َوْزن ِمْفعٍَل : (4) والِمئْيَرُ 

م : ع بَحْوَرانَ  أُيَايِرُ و  في جهة الشَّمال منه ، وهو َمْنَهٌل. ، بالضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اءُ  ، وَصخرةٌ  أَيَرُّ  َصخرةٌ   ، يُْذَكُر في ترجمة يرر. يَرَّ

 ، كَمِصير : الَمْنيُوك ، قال أَبو محّمٍد اليَِزيِديُّ ، واسُمه يَْحيِى بُن الُمبَاَرك : الَمئيِرُ و

__________________ 
 ( يف التهذيب : وأَنشد يف بع  بين عقير.1)
 .«الثاين»( عن التكملة ا وابألصر 2)
 .«قوله : وآر اخل مكرر مض ما تقدم»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( كذا ابألصر والقاموس والتكملة ا ويف التهذيب : ميئر بوزن ميعر فيكون حينئذ مفعال من آرها.4)
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ُِج  ريح رحَو َأنح كـــــــــــــــــاَن اأُلعـــــــــــــــــَ اواَل غـــــــــــــــــَ   آَرهـــــــــــــــــَ
اُس ِإال      رٌ ومــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ ريُ و  آيــــــــــــــــــِ ئــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــَ

  
 موِضٌع بالبادية ، قال الشَّّماُخ : : ِهيرٌ و إِيرٌ  يب :بالكسر : موضٌع بالبادية ، وفي التَّْهذِ  إِيرٌ و

َدرِيٍّ  َب َأخــــــــــــــح قــــــــــــــَ ــــــــــــــ  َأصــــــــــــــــــــــــــــالِب َأحــــــــــــــح  عــــــــــــــل

ن      هــــــــــــــُ ــــــــــــــَ نـ مــــــــــــــ  ي َتضــــــــــــــــــــــــــــَ الئــــــــــــــِ ــــــــــــــ  ن ال  ِإيــــــــــــــرُ مــــــــــــــِ

  
 بَنِي الَحّجاجِ : ِمن مياه بَنِي نَُمْير ، وهو بالكسر ، وأَّما بالفتح فناحيةٌ ِمن المدينة يَْخُرُجون إِليها للنُّزهة. إِيرُ و

 (فصر الباءِ )
 املوحدة مض الراءِ 

ِمن العرب َمن و وَب ، أَي فوزنُه أَعفاٌل.، بهمز بعَد الباِء ، مقلوٌب ، عن يعق آْبآرٌ  أُْنثَى ، ج معروٌف ، م ، بالكسر : القَِليُب ، البِئْرُ  : [بأر]

،  بِئارٌ  في الكثرةو ، مثاُل آُمٍل ، مقلوب ، َوْزنُه أَْعفٌُل ، عن الفَّراِء. آبُرٌ و أَْبُؤرٌ  هي في الِقلَّةو ، على أَصله. آبارٌ  يقِلُب الهمزةَ فيقول :

ً يَُمدُّ  أَْبُؤرٍ  اْغتَِسِلي ِمن ثالثةِ »بالكسر ، وفي حديث عائشةَ :   ، والمراُد به أَّن ِميَاَهها تَجتمُع في واحدةٍ كمياِه القَنَاةِ. « بعُضها بعضا

، وهو  أَبَّارٌ  ، كذا في التَّهِذيب ، والمشهوُر به أَبو نصر إِبراهيُم بُن الفَْضِل بِن إِبراِهيَم األَصبهانيُّ الحافُظ ، ويقال : حافُِرَها كَكتّاٍن : والبآرٌ 

 مقلوٌب ، ولم يُسَمع على َوْجِهه.

ّجاج. بِئْراً  فالناً : َجعََل له أَْبأَرَ و  ، نقلَه الزَّ

 .(1)يُْطبَُخ فيها ، وهي اآلرةُ  بُْؤَرةً  : َحفَْرتُ  بَأَْرُت أَْبأَُر بَأْراً  وعن أَبي َزْيد : : َحفَرَ  اْبتَأَرَ  كذلكو ، يَْبأَُرَها كَمنَعَ  بَأََر بِئْراً و

ار ، أَي َهَدٌر ، ، قيل : هي العاِديَّةُ القديمةُ ال يُْعلَم لها حافٌر وال ماِلٌك ، فيقُع فيها اإِلنساُن أَو غيُره فهو ُجبَ  «ُجبَارٌ  البِئْرُ »وفي الحديث : 

 فينقِّيها ، أَو يُخِرُج منها شيئاً َوقَع فيها فيموُت. البِئْرَ  وقيل : هو األَِجيُر الذي يَنزلُ 

وفي  ه ، أَو َعِملَه َمْستُوراً.قَدَّمَ  : بَأََره: و الَخيرَ  اْبتأَرَ و .البُْؤَرةُ  ، ومنه قِيل للُحْفرة : َخبَأَه أَو ادََّخره ، كالهما : اْبتَأَره، و بَأْراً  ءَ الشيْ  بَأَرَ و

م لنفِسه َخبِيئَةَ خيٍر ، ولم يَدَِّخْر ، وقال األَُمِويُّ في معناه : «َخْيراً  يَْبتَئرِ  أَّن رجالً آتاه هللا ماالً فلمْ »الحديث :  ِء هو ِمن الشَّي ، أَي لم يُقَّدِ

م لنفِسه َخْيراً َخبَأَه لها.  يُْخبَأُ ، كأَنَّه لم يُقَّدِ

 ، وقال القُطامّي. ائْتِبَاراً و ائْتَبَرُت اْبتِئاراً و ابتأَرتُ  لُغَتَاِن : االْبتِئارِ  وقال أَبو ُعبَْيد : في

ٌش  َريــــــــــــــــــح دًا قـــــــــــــــــــُ ربح َرشــــــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــِإنح مل َ حتــــــــــــــــــَ

بــــــــــــارُ     تــــــــــــِ اِس ائــــــــــــح  فــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــ  لســــــــــــــــــــــــــائــــــــــــِر الــــــــــــنــــــــــــّ

  
 يعني اْصِطنَاَع الخيِر وتَقديَمه.

ْبيَِة من األَْرض ، الُحْفَرةُ  بالّضّمِ : البُْؤَرةُ و  .بَُؤرٌ  ، وجمعُه (2)وهي اآلَرةُ  َمْوقُِد النّارِ  : هي وقيل يُطبَُخ فيها ، عن أَبي َزْيد وهي كالزُّ

، والفَُوْيِسُق َمن  اْبتَأَرَ  الفاِسُق َمن« : بأَر»، على فَِعيلٍَة. وفي األَساس :  البَئيَرةِ و بالَكْسر ، كالبِئَْرةِ  يَدَِّخُرَها اإِلنسانُ  الذَِّخيَرةُ  أَيضاً : البُؤَرةُ و

 : قال فَعَْلتُها وهو صاِدٌق ، واْبتََهْرتُها : قاله وهو كاذٌب. اْبتَأََرَها : (3)اْبتََهَر ، يقال 

باع. بُبُورٌ  ج معروٌف ، َسبٌُع م بفتحٍ فسكوٍن : البَْبرُ  [ببر]  ، مثل فَْلٍس وفُلُوٍس ، وقيل : هو َضْرٌب ِمن الّسِ

ل. (4)وفي الّصحاح : هو الفَُرانُِق   الذي يُعاِدي األََسد ، ومثله في الِمْصبَاح ، ففي قوِل المصنِِّف : معروٌف ، َمَحلُّ تَأَمُّ

مِن األَّول ، أَعجميُّ  بُ  ولعَلَّه في الزَّ  سبُه َدِخيالً وليس ِمن كالم العرب.وأَح ، وفي التَّْهِذيب : ُمعَرَّ

، كذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب عن إِسحاَق شاذاَن ، وهو إِسحاُق بن إِبراهيَم ،  َحدََّث عن إِسحاَق بِن شاَذانَ ـ  كعَْمَرَوْيهِ ـ  بَْبَرَوْيهِ  ونَْصُر بنُ 

ببغداَد وأَخوه أَحمُد بن بَْبَرَوْيِه َحدََّث أَيضاً ، وهكذا َضبََطه الحافظاِن : الذََّهبيُّ  وشاَذاُن لَقَبُهُ ، وهو نصُر بُن بَْبَرَوْيِه الفارسيُّ ، َحدَّث عنه

َدةِ ـ  بِْبَرَوْيهِ  وابُن َحَجٍر ، وقرأْت في كتاب ابِن أَبي الّدم : نَْصُر بنُ   بكسر الموحَّ
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__________________ 
 .«اإِلَرةُ »( يف الصحاح واللسان : 1)
 .«اإلرة»وقد مّرت ا ويف اللسان : « اآرة»( كذا ابألصر 2)
قوله : يقا  له اخل كذا خبطه وعبارة األســــاس : يقا  : ابتبرت اجلارية إذا قا  فعلت هبا وهو صــــاد  ا وابتهرهتا »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 3)

 .«إذا قا  ذلك وهو كاذب اه وهي  اهرة
 (.فران )عّرب بروانك والذي يد  صاحب الربيد عل  الطري . كما يف القاموس ( والفران  كعالبرت االسد والذي ينذر قدامه ا م4)



4840 

 

ِتي ِة بعدها راٌء مفتوحةٌ   كان ببغداَد حد ث عن شاَذاَن ا فتَبّمرح ذلك.ـ   وسكوِن الت حح
 * ومّما يستدَرُك عليه :

ِعيد قُْرَب إِْخِميَم. البِبّارات  ، بالكسر : ُكوَرةٌ بالصَّ

 من أَهل واِدي الِحَجاَرة ، َسِمَع أَبا عيَسى.ـ  بكسٍر فسكوٍن ففتحٍ ـ  بِيبَرٍ   محّمِد بنِ وعبُد هللِا بنُ 

 : قريةٌ بإِْفِريِقيَّةَ ِمن أَعمال تُونَُس. ببورو

، وقيل : هو استئصاُل  ُمستأِْصالً  هو قَْطُع الذَّنَِب ونحِوهو .(1)قبَل اإِلتمام ، كذا في اللِّساِن واألَساس  القَْطعُ  ، بفتح فسكوٍن : البَتْرُ  : [بتر]

 .بَتْرٌ  ِء قَْطعاً ، وقيل : كلُّ قَْطعٍ :الشَّيْ 

 ، كَصبُور. بَتُورٌ و ، وكغَُرابٍ  بُتَارٌ و ، كَكتَّاٍن ، بَتَّارٌ  ، وكذلك : قاطعٌ  باترٌ  وسيفٌ 

 : السَّيُف القاِطُع. تِرُ الباو

 ِمن أَّيِ َموِضعٍ كاَن ِمن جميعِ الدَّواّبِ. : المقطوُع الذَّنَبِ  األَْبتَرُ و

 .يَْبتَُر بَتَراً  ، ، كفَِرحَ  فبَتِرَ  ، ِمن َحّدِ َكتَب ، بَتََره يَْبتُره بَتْراً 

 .أَْبتَرُ  . وَذنَبٌ أَْبتََره فبَتَرَ  والذي في اللَِّسان : وقد

 : هو القَِصيُر الذَّنَب من الَحيَّات. األَْبتَرَ  وفي الدُّّرِ النَّثِير ، مختصر نهايِة ابِن األَثير للَجالل : أَنَّ  َحيَّةٌ َخبِيثَةٌ. : تَرُ األَبْ و

من الَحيَّات :  األَْبتَرُ  بَْطنَِها. وفي التَّْهِذيب :وقال النَّْضُر بُن ُشَمْيل : هو ِصْنٌف أَزرُق مقطوُع الذَّنَِب ال تَْنُظُر إِليه حاِمٌل إِاّل أَْلقَْت ما في 

َي بذلك ِلِقَصِر َذنَبِه ، كأَنّهالذي يُقال له الشَّْيَطاُن ، قَِصيُر الذَّنَِب ال يَراه أََحٌد إاِّل فَرَّ منه ، وال تُْبِصُره حاِمٌل إِالَّ أَسقَطْت ؛ وإِنّ   منه. بُتِرَ  َما ُسّمِ

نِ البيُت  : األَْبتَرُ و  كقوله : الُمتَقَاِربِ  في َعُروض الرابُع من الُمثَمَّ

ِم داٍر  وجـــــــــــًا عـــــــــــلـــــــــــ  َرســـــــــــــــــــــــــح ي  عـــــــــــُ يـــــــــــلـــــــــــَ لـــــــــــِ  خـــــــــــَ

هح     يــــــــــ  ن مــــــــــَ مــــــــــَ  ومــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ ن ســــــــــــــــــــــــُ تح مــــــــــِ لــــــــــَ  خــــــــــَ

  
 ، كقوله : والثاني من الُمَسدَِّس 

ئـــــــــــــــــــــِ ح  تـــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــح فح وال تــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــا    َ  أَيحتــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا يـ

  
، ثم ُحِذفَت الواُو وأُْسِكنَت « فعو»فبَِقَي « لن»، وإِنما ُحْكُمهما فَعُولُن فُحِذفَْت « فلْ »ِمن يأْتِيكا ، كالهما « وكا»ِمن َميَّْه ، « يَه»فقَولُه : 

 .«فلْ »العَْيُن فَبَِقي 

ى قُْطُرٌب البيَت الرابَع ِمن الَمِديد ، وهو قولُه :  وَسمَّ

ٌة  ــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــوت فــــــــــــــــــــــــاُء ايق ــــــــــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــــــــــذ  ا ال  ِإلــــــــــــــــــــــــ َ

يــــــــــــــــِ  دِ     ن كــــــــــــــــِ تح مــــــــــــــــِ رِجــــــــــــــــَ قــــــــــــــــانِ ُأخــــــــــــــــح  هــــــــــــــــح

  
اه  َسمَّ
ا هذا الذي َسّماه قُْطُربٌ  األَبتَرُ  ، قال أَبو إِسحاق : وغِلَط قُْطُرٌب ، إِنما أَْبتَرَ  (2) فإِنَّما هو الَمْقُطوُع ، وهو  األَْبتَرَ  في الُمتَقَاِرب فأَمَّ

من صفاِت البَيِت وليس كذلك ، بل هو  األَبترَ  في أَنّ ـ  صّ أَو نَ ـ  مذكوٌر في موِضِعه كذا في اللِّسان ، وقال شيُخنَا : وظاهُر قوِل المصنِّفِ 

َضبطوه بالفتحِ وبالتَّْحِريِك وقالوا : هو  البَتْرُ من صفاِت الضَّْرب فهو أَحُد ُضُروب المتقارِب أَو الَمِديد ، على ما ُعِرَف في العَُروض ، و

في فَعُولْن في المتقاِرب ُحِذفَْت الواُو ِمن  البَتْرُ  في اصطالِحِهم اجتماُع القَْطعِ والَحْذِف في الُجزِء األَِخيِر من المتقارب والَمِديد ، فإِذا َدَخلَ 

نَْت َعْينُه فيَِصيُر « فعو» ، وُحِذفْت أَلُف وتده ، « تن»في فاعالتن في الَمِديد ُحِذَف َسبَبُه الخفيُف أَيضاً وهو  البَتْر وإِذا دخلَ « فع»، وُسّكِ

نت الُمه فيصير  ّجاُج َوَحده وافقَهم في الُمتَقَاِرب ؛ ألَّن فعولن فيه يصيُر  .«فاعل»وُسّكِ فيبقَى « فع»هذا مذهُب أَهِل العَُروِض قاطبَةً ، والزَّ

ى« فاعل»لَمِديد فيصيُر فاعالتن إِلى فيه أَقَلُّه ، وأَّما في ا ، بل يقال فيه : محذوٌف مقطوٌع ،  أَبترَ  فيبقَى أَكثُره ، فال ينبغي أَن يَُسمَّ

ّجاج في ُخُصوِص التَّْسِميَِة ، وإِْن لم يُبَيِّن معنى ُمه فيه ، وال أَظهَر المراَد منه ، فكال األَبترِ و البَتْرِ  والمصنِّف كأَنَّه َجَرى على مذهب الزَّ

 نََظٌر ِمن ِجهاٍت.
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 الُمْعِدُم. : األَْبتَرُ و

ر قولُه تعالى :  الذي ال َعِقَب له : األَْبتَرُ و نََزلَْت في العاِصي بن وائِل وكان َدَخَل على النبّيِ  (3) (ِإنَّ شانَِئَك ُهَو اْْلَْبرَتُ )، وبه فُّسِ

 ، فقال هللا (4) تَرُ األَبْ  هذا:  فقال ، جالس وهو وسلموآلهعليههللاصلى

__________________ 
 ( كذا ا ومل يرد هذا املعىن يف األساس ا ولعله يف الصحاح ا فهو وارد فيها.1)
 .«قوله لاه كذا يف اللسان أيضاً وال حاجة إليه بعد قوله : وّل »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .3( سورة الكوثر اآية 3)
 التهذيب واللسان : أي هذا الذي ال عقب له.( زيد يف 4)
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ُنحقِطُض عنه كر  َخرٍي ا وهذا نقَله الصاغاين . (ُهَو اْْلَْبرَتُ )اي  مُد  (ِإنَّ شانَِئكَ )َعز  وَجر  
 ا َأي امل

اَل تَرى هذا أَ  نعم ، قالوا : قال : ؟دينِة وَسيُِّدهموفي حديث ابِن َعبّاٍس قال : لّما قَِدَم ابُن األَْشرِف مكةَ قالْت له قريٌش : أَنَت َحْبُر أَهل الم

نَْيبِرَ  قايِة ، قال : أَنتم خيٌر منه  األُبَْيتِرَ  الصُّ دانِة وأَهُل الّسِ ِإنَّ )، فأُنِزلَْت :  (1)ِمن قوِمه ، يزعُم أَنّه خيٌر منّا ، ونحن أَْهُل الَحِجيجِ وأَهُل الّسِ
وا ََلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيباً ِمَن اْلِكتاِب يُ ْؤِمُنوَن اِبجْلِْبِت َوالطّاُغوِت َويَ ُقوُلوَن ِللَِّذيَن َكَفرُ أَ )ِزلْت : ، وأُنْ  (شانَِئَك ُهَو اْْلَْبرَتُ 

 .(2) (هُؤالِء َأْهدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسِبيالً 

 الذي ال َولََد له. قيل : لم يكن يومئٍذ ُوِلَد له ، قال : وفيه نََظٌر ؛ ألَنَّه ُوِلَد قبَل البَْعِث والَوْحي ، إِاّل أَن يكونَ  الُمْنبَتِرُ  : اأْلَْبتَرُ  قال ابُن األَثِير :

 أَراد لم يَِعْش له َولٌَد َذَكٌر.

 الخاِسُر. : األَْبتَرُ و

الِء. : األَْبتَرُ و  ما ال ُعْرَوةَ له من الَمَزاِد والّدِ

 أَي أَْقَطُع. «أَْبتَرُ  كلُّ أَْمٍر ِذي باٍل ال يُْبَدأُ فيه بَحْمِد هللِا فهو» أَثَُره ، وفي الحديث : كلُّ أَْمٍر ُمنقِطعٍ من الَخْيرِ  : األَْبتَرُ و

يَا األَْبتَرانِ  العْيُر ، والعَْبُد ، وهما : األَْبتَرُ و يت. ومن َسَجعَات األَساس : لَْيتَه ِلِقلَّة خيِرهما ، ونقلَه الجوهريُّ عن اب أَْبتََرْينِ  ؛ ُسّمِ ّكِ ِن الّسِ

ّم تُْنَسُب إِليه البُتِْريَّةُ لَقَُب الُمِغيَرةِ بِن َسْعٍد ، و : األَْبتَرُ و (3) البُتْرِ  ، وما هم إِاّل كالُحُمرِ  أَْبتََرْيهِ  أَعاَرنا ْيِديَِّة بالضَّ وضبَطه الحافُظ  من الزَّ

 بالفَتْح.

جُل : أَْبتَرَ و  ِضدُّ. ، نقلَهما ابُن األَعرابّيِ ، ْعَطى ، وَمنَعَ أَ  الرَّ

ُب الشَّْمُس ، أَي يَمتدُّ ُشعَاُعها ، إِذا أَْبتَرَ و م هللا َوجهه  َصلَّى الضَُّحى حيَن تُقَّضِ ويَْخُرج كالقُْضباِن ، كذا في التَّْهِذيب ، وفي حديِث علّيٍ ، َكرَّ

 أَراد : حين تَْنبِسُط الشمُس على َوْجِه األَرِض وتَرتَِفُع. «األَرضَ  البُتَْيَراءُ  ِحيَن تَْبَهرُ »قال : ، وُسئَل عن صالةِ األَْضحى أَو الضَُّحى ف

جُل : صلَّى الضَُّحى ، ِمن ذلك ، كذا في النِّهاية. أَْبتَرَ و  الرَّ

ُجَل : َجعَلَه أَْبتَرَ و  َمْقُطوَع العَِقِب. أَْبتَرَ  هللا الرَّ

 عن التََّماِم. بُتِرَ  ؛ َكأَنَّه ، كعاُلبٍِط : القَِصيرُ  األُبَاتِرُ و

 َمن ال نَْسَل له. قيل : هوو

سُّلَِمّي الماِزنيُّ يهُجو أَبا ِحْصٍن ال (4)، كما في األَساس ، قال ُعبَاَدةُ بُن َطْهفَة  كالباتِر ويَقطعُها ، َرِحَمهـ  كيَْنُصرُ ـ  يَْبتُرُ  َمنْ  أَيضاً : األُبَاتِرُ و

: 

ٍة  يـــــنـــــــَ غـــــِ ب  ضـــــــــــــــــــَ ِن ضـــــــــــــــــــــَ طـــــح ـــــبـــــَ ِديـــــــُد ِإكـــــــاِء ال  شـــــــــــــــــــــَ

ذ      رحَب َأحـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــُ ِض ذي ال طـــــــــــح رُ عـــــــــــلـــــــــــَ  قـــــــــــَ  أابتـــــــــــِ

  
 ما بينَه وبيَن َصِديقِه. بَتْرِ  وفَسَّره ابُن األَْعَرابّيِ ، فقال : أَي يُسرُع في

ةُ  البَتَْراءُ و ِة فيُطِلقُونها على  النّافِذَةُ  (5) الماِضيةُ  : الُحجَّ ، عن ثعلٍب ، وَوِهَم شيُخنَا حيُث فَسَّره بالَحِديَدةِ ، قال : وتَْجِرى على لسان العامَّ

ين القَِصيرةِ ، ويقال : َضْرباءُ  ّكِ  .بَتَْراءُ  الّسِ

 ِمن َذنَِب الَكواكِب ، َذَكره ابُن ِإسحاق. تَبُوكَ  بطريقِ  وسلموآلهعليههللاصلىع بقُربِه مسجٌد لرسوِل هللا  : البَتْراءُ و

 .البَتْراءَ  ، ومنه َخَطَب زياٌد ُخطبتَه وسلموآلهعليههللاصلىمن الُخَطِب : ما لم يُْذَكر اسُم هللا فيه ، ولم يَُصلَّ على النّبّيِ  البَتَْراءُ و

يَْت به ُمَصغَّرةً لتَقاُصِر ُشعَاِعها عن  (6)أَّوَل النهاِر  : الشَّْمسُ  البُتَْيَراءُ  في األَساس : َطلَعَتِ و ، قبَل أَن يَْقَوى َضْوؤَها ويَْغِلَب ؛ وكأَنََّها ُسّمِ

 بُلُوغِ تَماِم اإِلضاَءةِ واإِلشراِق وقِلَّتِه.
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ْوض.  وتَقَدَّم حديُث علّيٍ وفيه الّشاِهُد ، وذَكره الَهَرِويُّ والَخّطابِيُّ والسَُّهْيِليُّ في الرَّ

 .تَبَتَّرَ و بَتََره بَتْراً فاْنبَتَر ، يقال : : االْنِقطاعُ  تَارُ االْنبِ و

 العَْدُو. : االْنبتارُ و

__________________ 
 ( انظر لفظه يف النهاية.1)
 .51( سورة النساء اآية 2)
ا التســجيض با قوله : ا مر والبرت وقوله ومن ســجعات االســاس اخل لي  هذا من الســجعات كما ال لف  ا وإل»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 ا وقد قدم يف االساس مجلة ا وما هم اخل عل  ما قبلها.
 ( ضبرت اله عن اللسان.4)
 ( سقطت من األصر ا واستدركت عن القاموس.5)
 ( يف االساس : طلعت البترياء وهي الشم  يف أو  النهار.6)
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 .بُتَْيَرةٌ  األَتَاُن ، تصغيُرَها ، بفتح فسكوٍن : البَتَْرةُ  عن ابن األَْعَرابّيِ :و

 َجبٌَل ، وأَنشد أَبو ِزياد : بِن َصْعَصعَةَ ، وقيل : كعُثَْماَن : ع لبني عامر ، بُتَْرانُ و

ن و  ُت مــــــــــِ َرفــــــــــح َانَ َأشــــــــــــــــــــــــح رتح ُر هــــــــــر أََر   بــــــــــُ ظــــــــــُ  أَنــــــــــح

ا    ــــــــــــَ ــــــــــــي رَان ــــــــــــَ ه ويـ ــــــــــــُ ت ــــــــــــح ــــــــــــَ  َريـ ل ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ل ــــــــــــِ ــــــــــــااًل ل ي  خــــــــــــَ

  
مِّ  بُتْرٌ و ْمِل ، في الشَِّقيق ، (1) أَْحبُلٌ  فالسُُّكوِن : ، بالضَّ  قال القَتَّال الِكالبيُّ : ُمِطاّلٌت على ُزبَالةَ. ، بالحاِء الُمْهَملَة ، جمُع َحْبٍل من الرَّ

رِيشـــــــــــــــــــــاِن  ــــعــــَ ِدي فـــــــال عـــــــح ــــَ جـــــــُب بـ ــــنــــ  ا ال فـــــــَ رُتُ عــــَ ــــبــــُ   فـــــــال
َة     مـــــــــــَ يـــــــــــح ن أُمـــــــــــَ اٍج مـــــــــــِ عـــــــــــَ رُبحُ  نـــــــــــِ رُ فـــــــــــَ جـــــــــــح  فـــــــــــا ـــــــــــِ

  
ً ]من سبعِة فََراِسَخ  البُتْرُ  وقيل  كثيرةٌ من بالِد َعْمرِو بِن ِكالب. (3)وطولُه أَكثُر من عشريَن فَْرَسخاً ، وفيه ِحباٌل  (2) [عرضا

.منه أَبو محّمٍد َمْسلََمةُ بُن محّمٍد األَندلسّي ، َرَوى عنه يُوسُف بن عبِد هللا بِن  ع ، باألَْنَدلُس : بُتْرو  عبد البَّرِ األَندلسيُّ

 باألَْنَدلُِس ، َذَكره ياقُوت في المعجم. ِحْصٌن ِمن َعَمِل ُمْرِسيَةَ  : (4)، وَضبََطه الصاغانيُّ بالكسر  ، بالفتح بَتِْريرُ و

 ، في قَُرْيش ، قالَه ابُن َحبِيب. بِن فِْهرٍ  (5) كَسِفينَة : ابن الحارثِ  ، بَتِيَرةُ و

ّمِ ساكنَةَ اآلِخرِ  بُتِْري  هللِا بُن أَْحَمد بنُ َعبدُ  أَبو َمْهِدّيٍ و  أَندلسيٌّ ، َرَوى عن ابن قاسٍم القَْلِعّيِ ، وعنه ِهشاُم بُن سعيد الخير الكاتُب ، ، بالضَّ

ثانِ  البُتِْري َمْسلََمةُ بُن محّمِد بنِ  أَبو محّمدٍ  وكذا  ، َمرَّ ِذْكُرهُ قريباً. ، وهو أَندلسيُّ أَيضاً من مشايخِ ابن عبد البَرّ  : ُمَحّدِ

َحايَا : : التي قُِطع َذنَبَُها ، ومنه الَمْبتُوَرةُ  * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :  .«َمْبتُوَرةٍ  نََهى عن كلِّ »حديُث الضَّ

ركعَتَْين فأَتمَّ األُولَى وقََطَع الثّانيةَ ، وفي ؛ هو أَْن يُوتَِر بركعٍة واحدةٍ ، وقيل : هو الذي َشَرَع في  «البُتَْيَراءِ  نََهى عن»وفي حديٍث آَخَر : 

 .«البتراءُ  أَنّه أَْوتََر بركعٍة ، فأَنَكَر عليه ابُن مسعوٍد وقال : ما هذه»حديث َسْعٍد : 

يَْت بذلك ِلِقَصِرَها. «البَتَْراءُ  لها يُقَال ِدْرعٌ  وسلموآلهعليههللاصلىكان لرسوِل هللا »وفي الحديث :   ؛ ُسّمِ

 : االنقطاُع. التَّبَتُّرُ و

 .(6)لَْحُمه : اْنَماَز  تَبَتَّرَ و

ّمِ : َموضٌع ، قال الّراِعّي : األُبَاتِرُ و  ، بالضَّ

مح  وهبــــــــــــُُ نــــــــــــُ ــــــــــــَ َواِن تـ ظــــــــــــُ نــــــــــــح ا  الــــــــــــعــــــــــــُ َن رِجــــــــــــَ رَكــــــــــــح ــــــــــــَ  تـ

ن وراَء     اٌف مـــــــــــِ فـــــــــــَ بـــــــــــاٌع خـــــــــــِ رِ ضـــــــــــــــــــــــــِ  (7) اأُلابتـــــــــــِ
  

ِّيرُ و من  البَت َرأَى الَخِضَر ، بفتح فتشديِد تاٍء فوقيٍَّة فسكون ياٍء تحتيَِّة : قريةٌ بالّشام ، وإِليه نُِسَب شيُخ مشايِخنا أَبو محّمٍد صالٌح ، كان مَّ

 .وصافََحه ، السالمعليه

 ، َكتَنُّوٍر : ِمن أَعالِمهم. البَتُّورُ و

 : قريةٌ بمصر. البَتْراءُ و

 ، كعاُلِبط : أَوديةٌ أَو ِهضاٌب نَْجِديَّةٌ في دياِر َغنِّيٍ ، وقيل : بل هي ثمانيةٌ واألَوُل أَثْبَُت. أُباتِرو

. أَْبتَرُ و  ، كأَحمَد : ُصْقٌع شاميُّ

ّم : لَقَُب الحارِث بِن مالِك بِن نَْهٍد ، بطٌن ، قاله ابُن َحبِيب. بُتَْيَرةُ و  ، بالضَّ

َكةً : قر بَتَُرونُ و بو يةٌ بُجبَْيٍل ِمن َعَمِل َطَرابلس الشاِم ، منها أَبو القاسِم عبُد هللا بُن مفرحِ بِن عبِد هللا بن ُمَضر بِن قيس ، َرَوى له أَ ، محرَّ

ةُ األَنساِب ، وفي معجم ياقوت : بَثَُرون ، بالثَّاِء المثلَّثَة.  سعد الماِلينيُّ ، هكذا َذَكره أَئِمَّ
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 ، َذَكره ابنُ  الَكثِيُر والقَِليلُ  سكوٍن :، بفتحٍ ف البَثْرُ  : [بثر]

__________________ 
 ( كذا ابألصر ا ويف القاموس ومعجم البلدان : أجبر.1)
 ( زايدة عن معجم البلدان.2)
 قوله حبا  كذا اب اء خبطه مجض حبر وهو الرمر املستطير.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 البلدان ابلكسر مث السكون ا نصاً.( وقيده صاحب معجم 4)
 .«ابن للحارث»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  5)
 .«قوله : الاز ا كذا خبطة والذي يف اللسان : الار»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 وانظر ختر ه فيه. 137( ديوانه ص 7)
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كِّيِت وغريُه يف اأَلضداد ا يقا  : عطَاءٌ   كثرٌي ا وقليٌر.  ا َأي بـَثـحرٌ  السِّ
 الكثيُر. البَثْرِ  ٌء قليٌل ، والمعروُف في: بَِقَي منه على َوْجه األَرِض شيْ  بَثْرٌ  وماءٌ 

 ِصغَاٌر. ُخَراٌج : وقَْوُل الجوهرّيِ  ، وَخصَّ بعُضهم به الَوْجهَ ، (1)، ومثلُه في األَساس  ُخَراٌج َصِغيرٌ  أَيضاً : البَثْرُ و

اسُم ِجْنٍس َجْمِعّي ، وهو جمٌع عند أَهِل اللُّغَِة ، ومثلُه يجوز أَن يُوَصَف بالَجْمعِ والُمْفرِد على ما  البَثْرَ  قال شيُخنا ال َغلََط فيه : فإِنّ  َغلٌَط.

َر في العربيَّة ، ويَُدلُّ له قوُل المصنِِّف : الُخَراُج ، كالغَُراِب : القُُروح ؛ فإِنّه فَسََّره بال قُُروح وهي َجْمُع قَْرحٍ ، كفَْلٍس وفُلُوٍس ، فَفَسَّر قُّرِ

كُ  الجمَع بالجمعِ ، أَو قََصَد الِجْنَس ، كيَُولُّوَن الدبَُر ، كما مال إِليه بعُض الشُّيوخ.  .بَثَرةٌ و بَثَْرةٌ  ، واحدتُه ويَُحرَّ

ّمِ ، بُثُوراً و ، بفتحٍ فسكوٍن ، بَثْراً  ُمثَلَّثَةً  يَْبثر َوْجُهه بَثُرَ  وقد كةً ، بَثَراً و ، بالضَّ  ، كَكتف. بَثِرٌ  َوْجهٌ  فهو ، محرَّ

 .بَثِرَ  َوْجُهه : تَبَثَّرَ و

 ِجْلُده : نَِفَط. تَبَثَّرَ و

 .بَثْرٌ  على الَوْجِه وغيِره ِمن بََدِن اإِلنساِن ، وجمعَُها (2)مثُل الُجَدِرّيِ : يفتُح  البُثُورُ  قال أَبو منصور :

ةُ ، وقيل : هي البَثَْرةُ   :وعن ابن األَعرابّيِ  ةِ إِاّل أَنََّها بِيضٌ  : الَحرَّ  ، وهو َمجاٌز. أَرٌض حجارتُها كحجاِرة الَحرَّ

 : األَْحساُء ، وهي الِكَراُر. البُثُورُ ، و الِحْسيُ  : البَثْرو

 يُْفَرُد. قدو ، وبَِذيٌر وبَِجيٌر أَيضاً. بَثِْيرٌ  ٌء َكثِيرٌ له ، وقال الِكسائيُّ : هذا شيْ  ، إِتْبَاعُ  بَثِيرٌ  َكثِيرٌ  يقال :و

 ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : بذاِت ِعْرقٍ  َمْعُروفٌ  : ماءٌ  بَثْرٌ و

واِء ومـــــــــــــاُ ه  ن الســـــــــــــــــــــــــــ  ن  مـــــــــــــِ هـــــــــــــُ نــــــــــــــ  تــــــــــــــَ  فـــــــــــــافــــــــــــــح

رٌ     ثـــــــــــــــح ضُ  بـــــــــــــــَ يــــــــــــــَ هــــــــــــــح رِيــــــــــــــٌ  مــــــــــــــَ َده طــــــــــــــَ  وعــــــــــــــانــــــــــــــَ

  
اُق وقد َوَرْدنَا ِظماًء آخُر ِمن أَعراِض المدينِة ليس ببَعيٍد ، قالَه أَبو عبيدةَ ، وأَنشَد األَصَمِعيُّ ألَبِي ُجْنَدٍب الُهَذِلّيِ : إِلى أَّيِ نُسَ  ع : بَثْرٌ  أَو

 ، وكذلك ماٌء نَبٌَع ونابٌع. من الماِء : الباِدي من غير َحْفرٍ  الباثِرُ و بَثْرِ  عن َمِسيَحةَ ماءَ 

 الَحُسوُد. أَيضاً : رُ الباثِ و

 : الَمْحُسوُد. الَمْبثُورو البَثْرُ و

 ، أَي التّامُّ الِغنَى. الغَنِيُّ جداً  أَيضاً : الَمْبثُورُ و

تِ و ْت  الَخْيُل : َرَكضْت للُمبَاَدرةِ  اْبثَأَرَّ ْت. (3)شيئا تطلُبُه ، كاْبثَعَرَّ  واْبَذَعرَّ

ِجيع ، ِلبَِجيلَةَ َجبٌَل  ، بالمدَّ : البَثَْراءُ و الِعْجِليُّ البَْلِخيُّ ، من أَوالِد أُمرائها ،  إِبراهيُم بُن أَدهمَ  ُسْلَطاُن الّزاِهِدين تَعَبَّد فيه جاَء ِذْكُره في َعَزاة الرَّ

 .عنّا وأَرضاه عنههللارضيوله كراماٌت أُلِّفَْت في َمْجُموعٍ ، 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ةُ. البُثَْيَرةُ  تصغيُرها البَثَْرةُ  ابّيِ :عن ابن األَعر  ، وهي النِّْعَمةُ التّامَّ

 : أَرٌض َسْهلَةٌ ِرْخوةٌ. البَثْرُ و

 : الُحْفَرةُ. البَثَْرةُ  وعن األَصمعّيِ :

 ةَ الماِء.، وكانَت واَسعَةً كثير بَثَْرةُ  قال أَبو منصوٍر : ورأَيُت في الباديِة َرِكيَّةً غيَر َمْطِويٍَّة يقال لها :

ٌء قليٌل ، ثم نَشَّ وَغشَّى َوْجهَ األَرِض منه ِشْبهُ ِعْرِمٍض ، في الغَِدير إِذا َذَهَب وبَِقَي على َوْجِه األَرِض منه شيْ  البَثْرُ  وعن اللَّْيث : الماءُ 

 .بَثْراً  يُقَال : صار ماُء الغَِديرِ 
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 أَي اْستَْرَخْيُت وتَثاقَْلُت.عن هذا األَْمِر ،  اْبثَأَْرْرتُ  وفي نوادر األَعراب :

ثين. بُثَْيرُ  وكُزبَْيٍر :  بُن أَبي قَُسْيَمةَ السَّالِميُّ ، من المحّدِ

 بُن َمْشنُوٍء ، رجٌل ِمن قَُضاعةَ. بَثِيَرةُ  وكَسِفينٍَة :

.  َذَكرهما الصاغانيُّ

__________________ 
 ( عبارة االساس خمتلفة عما ورد هنا ابألصر.1)
 .«قوله يفتح كذا خبطه ا والذي يف اللسان : يقبح ا ولعله الصواب»هبامش املطبوعة املصرية : ( 2)
 ابذعرت اخلير وابثعرت إذا ركضت تبادر شيئاً تطلبه. والتصويب منه وفيه :« بثعر»خطب ا انظر اللسان « كاثبعّرت»( ابألصر 3)
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 .(1)« زلنبور»ِة ، سيذكر في ، بفتحٍ فسكوٍن : أَحُد أَوالِد إِبليَس الخمس بَثْرٌ و

تِ  : [بثعر] تْ  ، أَهملَه الَجْوهِريُّ ، وقال أَبو السََّمْيَدعِ : هو ِمثلُ  الَخْيلُ  اْبثَعَرَّ ْت ؛ وذلك إِذا َرَكَضْت تُبَاِدُر شيئاً تَطلُبه. ابثأَرَّ  واْبَذَعرَّ

ةُ  البُْجَرةُ  : [بجر] ّم : السُّرَّ  ، كذا في الُمْحَكم. َعُظَمْت أَم ال من اإِلنسان والبَِعيرِ  ، بالضَّ

ةً ، العُْقَدةُ في البَْطنِ  : البُْجَرةُ و  قيل : هي العُْقَدةُ تكوُن في الَوْجِه والعُنُِق ، وهي مثُل العُْجَرةِ ، عن ُكَراع ، وهو َمجاٌز.و خاصَّ

 ويُرَوى فيه بالفتح ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : َكاَن َخّماراً بالّطائفِ  بُْجَرةَ  وابنُ 

َرةَ فــــــــــلــــــــــوح َأن  مــــــــــا عــــــــــنــــــــــَد ابــــــــــِن   عــــــــــنــــــــــَدهــــــــــا  ِبــــــــــُح

رِ     ــــــــــاطــــــــــِ ــــــــــن ايت ب رح هلــــــــــََ لــــــــــُ ــــــــــح بـ ــــــــــَ ِر مل تـ مــــــــــح ن اخلــــــــــَ  مــــــــــِ

  
كة تابعيُّ ـ  بََجَرة وُعْقبَةُ بنُ  ، أَسلََم يوَم الفَتْحِ ، وقُتَِل باليَمامة ، صحابيُّ  القَُرِشيُّ العََدِويُّ  بُْجَرةَ  بنِ  (2) وعبُد هللا بن عمر ِمن بَنِي تُِجيَب  محرَّ

يَق ، ّدِ َكةً ، بََجَرةَ  َشبِيُب بنُ و ، َسِمع أَبا بكٍر الّصِ ويَْعُسوِب  في َدِم أميِر الُمؤمنينَ  ، لَعَنَه هللا تعالى ، بَن ُمْلَجمٍ  عبَد الرحمنِ  شاَركَ  ، محرَّ

َم هللاُ وجهَ   ه وَرِضَي عنه.المسلميَن ، علّيٍ بِن أَبي طالٍب َكرَّ

وقال األَصمعيُّ  أَْمَره ُكلَّه ، أَي بعُيَوبِه ، يَْعنِي بَُجِرهأَْفَضى إِليه بعَُجِره وأَْي ُعيُوبَه. و ، كُزفَر فيهما بَُجَرهُعَجَره و فالنٌ  َذَكرَ  من الَمجاز :و

جل إِلى أَخيه ما يَستُُره عن غيره : أَخبرتُه بعَُجِري و  ، أَي أَظهْرتُه ِمن ثِقَتِي به على َمعَايِبِي. بَُجِريفي باب إِسراِر الرَّ

ة نَْفَخةٌ فهي ، وإِذا كانت في الظَّْهِر فهي ُعْجَرةٌ ، قال : ثم يُنقاَلِن إِلى الُهموم واألَحزاِن ؛ قال :  بُْجَرةٌ  قال ابن األَعرابّيِ : إِذا كانْت في السُّرَّ

م هللا َوجَهه : ومعنى ، أَي ُهُموِمي وأَْحَزاني وُغُمومي. وقال ابُن األَثِير : وأَصُل العُْجَرةِ نَْفَخةٌ  بَُجِريُكو إِلى هللا ُعَجِرى وأَشْ » قوِل علّي َكرَّ

ة فهي َدةُ في الظَّْهر ، وبُْجَرةٌ  في الظَّْهِر ، فإذا كانت في السُّرَّ َدةُ في البَْطن ؛ ثم نُِقاَل : العُُروُق الُمتَعَ  البَُجرُ . وقيل : العَُجُر : العُُروُق الُمتَعَقِّ قِّ

 إِلى الُهُموم واألَحزان ؛ أَراد أَنّه يشُكو إِلى هللا تعالَى أُْموَره كلَّها ما َظَهَر منها وما بََطَن.

 أَسرارهَ وقيل : ُعيُوبَه. ، أَي أُُموَرهُ كلََّها باِديَها وَخافِيََها ، وقيل :« بَُجَرهإِْن أَْذُكْره أَْذُكْر ُعَجَرهُ و»وفي حديث أُّمِ َزْرع : 

 وسيأْتي في ع ج ر بأَبسَط ِمن هذا.

تُه األَْبَجرُ و تِه فاْلتََحَم ِمن حيُث َدقَّ ،  أَْبَجرُ  ، وهو بََجَر بَْجراً وارتَفَعَْت وَصلُبَْت. وقال ابن ِسيَده : و : الذي َخَرَجْت ُسرَّ ، إِذا َغلَُظ أَصُل ُسرَّ

ُ  (3)وبَِقَي في ذلك العَْظِم رتٌج   .البُْجَرةُ و البََجَرةُ  واسُم ذلك الموضعِ : بَْجراءُ  والمرأَة

  :، وأَنشَد ابُن األَعرابّيِ  بُْجرانٌ و بُْجرٌ  كفَِرَح فيهما ، ج بَِجرَ  العظيُم البَْطِن. وقد : األَْبَجرُ و

ُب  رَانُ فـــــــــــــال حَتحســـــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــح ـــــــــــــُ ـــــــــــــب  َأنح ِدمـــــــــــــاَءاَن  ال

رِ     ــــــــــــح ٍة ُوق ــــــــــــَ وب ــــــــــــُ رحب ٌا هلــــــــــــم يف غــــــــــــرِي مــــــــــــَ قــــــــــــِ  حــــــــــــَ

  
 ، ِلعَظِمه في نَوعِ الِحبَال. َحْبُل السَِّفينَةِ  : األَْبَجرُ و

نَْت. َعْنتََرةَ بِن َشّدادٍ  األَمير فََرسُ  : األَْبَجرُ و  العَْبِسّيِ ، وله فيه أَشعاٌر قد ُدّوِ

يَ  َرُجل اسمُ  أَْبَجرُ و  : َحْبِل السَِّفينة. وَجدُّ عبِد الملَك بِن َسِعيد بِن حبّاَن الكنَانِّيِ ، َذَكَره الحافُظ ابُن َحَجٍر. باألَْبَجرِ  ، هو ابُن حاِجٍر ، ُسّمِ

 ، أَي أْمراً َعَجباً. بُْجراً وقال ُهْجراً و العََجُب. : البُْجرُ و ، قاله أَبو َزْيد. ظيمُ ، بالضّمِ : الشَّرُّ ، واألَْمُر الع البُْجرُ و

 وأَنشَد الجوهريُّ قوَل الشاعر :

يح  ي عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا وهــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــــَ رُ ٌء أَرحمــــــــــــِ   ِبــــــــــــُح
رُ     جــــــــــــــح بــــــــــــــَ ٌر حــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ُس فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا َوتـ وح  والــــــــــــــقــــــــــــــَ

  
 هو الشَّرُّ واألَمُر العظيُم. البُْجرَ  استشهَد به على أَنّ 

، أَي إِن انتظرَت  «البَْجرُ  أَو الفَْجرُ  هو إِنَّما»:  عنههللارضيحديُث أَبي بكٍر : الّداِهيَةُ ، واألَْمُر العَِظيُم ، ويُْفتَُح ، ومنه البُْجرُ  غيُره : وقال

 الَمْكُروه ،َء الفَْجُر أَبصرَت الطَِّريَق ، وإن َخبَْطَت الظَّْلَماِء أَْفَضْت بَك إِلى حتى يُِضي
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__________________ 
 .«ثرب»( ورد هنا  1)
 مثله يف أسد الغابة.« عمرو»( يف القاموس : 2)
 ( يف اللسان : ريح.3)
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رُ »ويـُرحَو  :  ِر لَِتَحري ِ َأهِلها فيها.« الَبحح نيا ا َشبـ َهها ابلَبحح  اب اِء ؛ يُريُد َغَمراِت الد 
وعن أَبي َعْمٍرو : ويقال : إِنه  .أَباجيرُ  ، أَي َجْمع الجمع ، جج أباِجرُ  ج «.بُجراً  لم آت ال أَبَا لَُكمْ »تَعَالَى عنه : وفي حديث علّيٍ َرِضَي هللا 

 َجْمُع الَجْمعِ. (2) أَباِجيرُ  ، ثم أَْبَجارٍ و بُْجرٍ  ، وهي الدَّواِهي ، قال األَزهريُّ : فكأَنََّها َجْمعُ  (1) باألَباِجيرِ  ءُ لَيِجى

 كأَباِطيَل ، عن ابن األَعرابّيِ ، وهو نادٌر. أَباِجيرُ  : عظيٌم ، وجمعُه بُْجرٌ  وأَْمرُ 

هما : الّداِهيَةُ  البُْجِريَّةُ و البُْجِريُّ و وض للسَُّهيِلّي. كالبُْجرِ  ، بضّمِ  ، بضمَّ ، ويُْفتَح ، كما في الّصحاح والرَّ

ّمِ وفَتْحِ الّراء. وقال أَبو َزْيد : لَِقيُت منه (3) البُجاري ج ،  (5)، مثُل قُْمِرّيٍ وقََماِرّي  بُْجريُّ  ، أَي الدَّواِهَي ، واحُدَها (4) البََجاِريّ  ، بالضَّ

 وهو الشَّرُّ واألَْمُر العظيُم.

جلُ  ِجرَ بَ و  .(7)، مثُل نَِجَر  والماِء ولم يَْروَ  الخالص امتألَ بطنُه من اللَّبَنِ  َمَجراً : (6)، وَمِجَر  بَِجرٌ  فهو ، بََجراً ـ  كفَِرحَ ـ  الرَّ

 .َمِجٌر نَِجرٌ  بَِجرٌ  وقال اللِّْحيَانِيُّ : هو أَن يُْكثَِر ِمن ُشْرِب الماِء أَو اللَّبَِن وال يكاُد يَْرَوى ، وهو

َر النَّبِيَذ : أَلَحَّ في ُشْربِه  ، منه. وتَبَحَّ

 كذلك. بَِجيرٌ  : الماُل الكثيُر ، قاله أَبو َعْمٍرو. ومكان َعِميرٌ  البَِجيرُ و ، إِتْبَاعٌ  بَِجيرٌ  وَكثِيرٌ 

 اْستَْرَخْيتُ  ، أَي (8)كَمِجْرُت ، واْبثاَرْرُت وابثاَجْحُت  اْبَجاَرْرتُ بِاْلَكْسِر ، و ، أَْي عن هذا األَْمِر ، عنه بَِجْرتُ  في نََوادِر األَعراب : يقال :و

، أَي مرتفعة ُصْلبٍَة. وفي حديٍث آَخَر :  «بَْجَراءَ  أَنّه بَعََث بَْعثاً فأَصبُحوا بأَْرٍض »، وفي الحديث :  : األَرُض المرتفعةُ  البَْجَراءُ و وتَثاقَْلُت.

 .«بَْجَراءَ  (9)أَصبَْحنَا بأَْرٍض َعُروبٍَة »

 وقيل : هي التي ال نَبَاَت بها.

كةـ  البَجَراتُ و ياه الّسَماِء ، ، قال ياقوٌت في الُمْعَجم : وهي ِمن مِ  : مياهٌ في َجبَِل َشْوَراَن الُمِطّلِ على َعِقيق المدينةِ  البَُجْيَراتُ  أَوـ  محرَّ

 وهو ِعَظُم البَْطِن ، ونقلَه الصاغانيُّ أَيضاً في التكملة. (10) بْجَرة يجوُز أَن يكوَن جمع

 ، والِهْرَدبَّةُ : الَجبَاُن. : الُمْنتَِفُخ الَجْوفِ  الباِجرُ  عن ابن األَعرابّيِ :و

 ، ولكّلٍ معنًى. الباِجرِ  وهذا غيرُ  وقال الفَّراُء : الباِحُر ، بالحاء : األَحمُق ، قال األَزهريُّ :

ةٌ »: انتفاُخ البَْطِن ، وفي ِصفَِة قَُرْيٍش :  البََجرُ و البَْجرُ  وقال الفَّراُء أَيضاً : ، وهو العظيُم البَْطِن ، يقال  باِجرٍ  ، وهي جمعُ  (11) «بََجَرةٌ  أَِشحَّ

السَُّرِر ، ويجوُز أَن يكوَن كنايةً عن َكْنِزهم األَمواَل واقتنائِهم لها ، وهو  (12)البََطانَِة ونُتُّوِ ؛ وَصفَهم ب أَْبَجرُ و باِجرٌ  ، فهو بَِجَر يَْبَجُر بََجراً  :

 أَشبهُ بالحديِث ، ألَنه قََرنَه بالشُّّحِ ، وهو أََشدُّ البُْخِل.

، وقد جاَء ِذْكُره في  (13)، واقتََصر عليه ابُن ُدَرْيٍد  ويُكَسر ة ،ٍء في الجاِهليَّ وَمْن جاَوَرُهم ِمن َطّيِ  كهاَجَر : َصنٌَم َعبَدتْه األَْزدُ  ، باَجرو

 حديث ماِزٍن ، ويُْرَوى بالَحاء الُمْهَملَة أَيضاً.

س. ابُن أَْوٍس ـ  كُزبَْيرٍ ـ  بَُجْيرٌ و بِن أَبي ُسْلَمى َربِيعَةَ بِن ِريَاحٍ الُمَزنيُّ ، وأَخو َكْعٍب ،  بُن ُزَهْير بَُجْيرُ و الّطائِيُّ ، َعمُّ ُعْرَوةَ بِن ُمَضّرِ

دَّةِ وأَشعاٌر ، وفي َغْزوةِ أََكْيدِر ُدوَمةَ. ، بالفتح بَْجَرةَ  بنُ  بَُجْيرُ و الشاعَراِن الُمِجيَدان.  بَُجْير ابُن أَبي بَُجْيرُ و الطائّي ، له ِذْكٌر في قتال أَهِل الّرِ

ار ، َشِهَد بَْدراً وأُُحداً.العَْبسيُّ ، َحلي  بُن ِعْمَرانَ  بَُجْيرُ و ُف بني النَّجَّ

__________________ 
 .«ابألابجر»( األصر والتهذيب ا ويف اللسان 1)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان نقاًل عن اأَلزهري : أابجر.2)
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 ومثلها يف التهذيب.« الَبَجارِي  »وعل  هامشه من نسخة أخر  :  الياء.( يف القاموس : الَبجاَري بفتح الباء والراء ضبرت قلم وأ ر ضبرت 3)
 ( ضبطت عن التهذيب.4)
 ( ضبرت الكلمتان عن الصحاح.5)
 ( ضبطت عن التكملة ا ويف اللسان : والتهذيب : وجَمََر.6)
 ( ضبطت عن التهذيب ا ويف اللسان : َ ََر.7)
تهذيب واللســــان وابألصــــر وردت هذه الكلمات الثالث مهموزة. ويف القاموس : اِباررت أيضــــاً ( قوله : اِباررت وابثاررت وابثاججت عن ال8)

 بدون  زة. ويف التهذيب : وابتاججت ابلتاء بد  الثاء.
 ويف النهاية : عزوبة ابلباء.« قوله : عروبه كذا خبطه والذي يف اللسان عرونة ابلنون وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
 ( ضبطت يف معجم البلدان ِبرة بفتح الباء ضبرت قلم.10)
 ( ضبطت عن اللسان ا ويف النهاية ُ حَرٌة ا وكال ا ضبرت قلم.11)
 مهموزة.« ونتوءِ »( األصر والنهاية ا ويف اللسان : 12)
 .208/  1( اجلمهرة 13)
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 ين .اخلُزَاِعي  ا له ِشعٌر يف فـَتحح مك َة ا ذََكَره أَبو عليٍّ الَغس ا
ةَ ، يقال َسَرَق َعْيبَةَ النبّيِ  عبِد هللا بنُ  بَُجْيرُ و بُن  بجراةُ الثَّقَفيُّ ، و بَُجْيرٌ  وفاتَه : َصحابِيُّونَ  : البَرِّ  عبد ابنُ  قالَه ، وسلموآلهعليههللاصلىبِن ُمرَّ

 عامر : َصحابِيّان.

ُد بُن ُعَمَر بنِ  كذا في سائر النَُّسخ ، والذي َصحَّ أَن الحافَظ صاحَب الُمْسنَِد هو أَبو َحْفٍص ُعَمُر بُن محّمِد ، ه الحافظُ  بَُجْيرٍ  محّمِد بن وُمَحمَّ

َج على َصِحيح البَُخارّي ، َذَكَره الّسْمعَانِيُّ وغيُره ، وأَبو محّمِد بنُ  311، مات سنة  بَُجْيرٍ  بنِ  ِة ُخراساَن ، َكتََب وَصنََّف وَخرَّ  ، أَحُد أَئمَّ

، عن أَبي الَوِليد الطَّيَاِلسّيِ ، وابنُه أَبو الحسِن محّمُد بُن ُعَمَر بِن محّمد ، له رْحلةٌ ،  (1)بن حازِم بن راشد الَهْمدانِيُّ النَّّجاِريُّ السُّْغِديُّ  رِ بَُجيْ 

 .345في ُمْسنَِده ، تُُوفَِّي سنةَ  َحدََّث عن ُمعَاِذ بِن الُمثَنَّى ، وبِْشِر بن موسى ، وَخْلٍق ، وَحدَّث عنه أَبوه بَحِديثَْينِ 

َمد بنُ  َحِفيُده أَحمُد بُن ُعَمرَ وَ  ه ، وعنه عبُد الصَّ  ، هكذا في سائر النَُّسخ والصحيُح َحِفيُده أَحمُد بُن محّمِد بِن ُعَمَر أَبو العباس ، َرَوى عن َجّدِ

ُر بُن أَبِي نَِزارٍ  ، َذَكَره األَِميُر. 372نَْصٍر العاِصِميُّ ، ومنصوُر بُن محّمٍد البَيّاُع ، مات سنةَ  ثانِ  البَُجْيِريّانِ  ،أَبو ُعَمَر  والُمَطهَّ ،  ، ُمَحّدِ

ثُون. قلُت : األَِخيُر أَْصبََهانِيُّ حدَّث عن أَبيه وابن المقرى ، وعنه َمْعَمُر اللّْبنَانيُّ ، وابنُه أَبو ِر ، َرَوى  وفي نسَخة ُمَحّدِ سعٍد أَحمُد بُن المطهَّ

ه ، وعنه يحيى بُن َمْنَدْه. قلت : بَُجْيٍر  ه أَبو عمٍرو ، والُده أَبو نِزار ، هو محّمُد بُن علّيِ بِن محّمِد بن أَحمَد بنِ والمطهَُّر هذا كنيتُ  عن َجّدِ

ُر ، َذَكَره ابُن نُْقَطةَ ، نَقَلَه عنه الحافُظ. البَُجْيِريُّ   ، عن أَبي علّيٍ العَْسَكِرّيِ ، وعنه ابنُه المطهَّ

 وفاته :

، َرَوى عن أَبي عبِد هللا بن منده ، وكذا أَخوه ُعَمر بُن َسْلهب ، وأَبو الّطاهر محّمُد بُن أَحمَد بِن  يُّ البَُجْيرِ  عبُد الرّزاِق بُن َسْلَهب بِن ُعَمر

بَُجْيٍر  ْزَهَر بنِ بن أَ  بَُجْيرِ  الذُّْهِليُّ البغداديُّ ، َرَوى عنه الدَّاَرقُْطنِّي ، ومحّمُد بُن علّيٍ بِن أَحمَد بنِ  بَُجْيٍر البَُجْيِريُّ  عبِد هللا بِن نَْصِر بنِ 

وايِة. البَُجْيِريُّ  ُث كثيُر السََّماعِ واسُع الّرِ  العَْنبَِريُّ التَِّميِميُّ ، محّدِ

 * ومّما يُْستَدَرُك عليه :

جُل ، إِذا اْستَْغنَى ، ِغنًى يكاُد يُْطِغيه بعَد فَْقٍر كاد يَُكفَُّره. أَْبَجرَ   الرَّ

 نشَد ابُن األَعرابِّيِ :: اسماِن ، وأَ  بَُجْيرٌ و أَْبَجرُ و

ا  ــــــــــَ ن ــــــــــَ ل وح ِر حــــــــــَ ُة ابأَلابعــــــــــِ يشــــــــــــــــــــــــَ تح َفشــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ب  َذهــــــــــَ

َة     يشـــــــــــــــــــــَ ب  عــــــــلــــــــ  َفشـــــــــــــــــــــِ َرقــــــــًا َفصـــــــــــــــــــــُ رُ ســـــــــــــــــــــَ  َأِبــــــــحَ

  
؛ أَي ُصبَّْت عليهم داهيةٌ ، وكلُّ ذلك يكوُن َخبَراً  البََجاِري قال األَزهريُّ : يجوُز أَن يكوَن رجالً ، وأَن يكوَن قبيلَةً ، وأَن يكوَن من األُُمورِ 

 .األَْبَجرُ  ، ويكون ُدعاًء. قْلت : والُمَراد بالقَبِيلِة هنا هو ُخْدَرةُ َجدُّ القبيلة المشهوَرةِ من األَنصار ؛ فإِنَّ لَقَبَه

كانا أََخَوْيِن في  (2) بَُجَرةُ و بَُجْيرٌ  نِي ُعيُوبَه. وقال األَزهريُّ : قال الُمفَضَّل :، يَعْ « َخبََره بَُجْيرٌ  ، ونَِسيَ  بَُجْيٌر بَُجَره َعيَّرَ »ومن أَمثاِلهم : 

تَهما ، قال : والذي عليه أَهُل اللُّغَة أَنَّ ذا تِه َعيََّر غيَره بما فيه ، كما قِيل في امرأَة َعيَّرْت أُْخَرى  بُْجَرةٍ  الدَّْهِر القديِم ، وَذَكَر قِصَّ في ُسرَّ

 .«َرَمتْنِي بدائَِها واْنَسلَّتْ »بعَْيٍب فيها : 

 شيُخنا.فإِنه َكأَِمير ، استدرَكه ـ  بالمهَملةـ  بَِجيرٍ  يُْكنَى أَبا عبِد الرحمن ، بَْصِريُّ ثِقَةٌ ، وهو بخالِف ابنِ  بَُجْيرٍ  وعبُد هللا بنُ 

، الشيُخ الصالُح ، َذَكَره البُْلبَْيسيُّ  البَْجواريُّ  ، بالفتح : َمَحلَّةٌ كبيرةٌ أَسفَل َمْرَو ، منها أَبو علّيٍ الحسُن بُن محّمِد بِن َسْهالَن الَخيّاطُ  بَْجوارُ و

 في كتاب األَنساب ، وياقوٌت في المعجم.

 ، كَخْيُرون : قريةٌ بمصر. بَْيُجورُ و

. بَْجَرةُ  هذه ويقال : ماِك ، نقلَه الصاغانيُّ ماِك. مثل بَْغَرتِه ؛ وذلك إِذا أَصابََك المطُر عند ُسقُوِط الّسِ  الّسِ

 ، ِمْلحاً كان أَو َعْذباً ، وهو : الماُء الكثيرُ  البَْحرُ  : [بحر]

__________________ 
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وقد مّرت يف ابب « ســـيبيت للمصـــنف أن صـــغد موضـــض ببخار  ا وليحررقوله : النجاري الســـغدي كذا خبطه و »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)
 الدا .

 ضبرت قلم.« َِبََرة»( ضبطت عن الصحاح واللسان ا وضبطت يف التهذيب : 2)
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اعه ا ِقه واتِّســـــــــــــَ َي بذلك لُعمح ُجوٌج ا وقد َغَلب عليه حىت َقر  يف الَعذحب ا وهو قوٌ  مر  َأو الحِملحُح فـََقرتح  خالُف الرَبِّ ا لُِّ
َثرِييف. : ِملحٌح ا َقر  َأو َكثـَُر ا قا  ابُن بـَّرِّي ا هذا القوُ  هو قوُ  األَُمِويِّ ا أَلّنه كان  حَبحرٌ  وماءٌ  .حبَارٌ و  حُبُورٌ و  َأحبحُرٌ  ج َأكح
اِطه ا  البحُر حبراً  لُِّيَ  ِلُمُلوَحِته ا وأَّما غريُه فقا  : ِإّلَا حَبحراً  من املاء املِلحح فقرت ا قا  : ولُِّيَ  البحرَ   عرُ  َعِته وانِبســــَ لســــَ

رٌ  ومنه قوهُلُم : ِإّن فالانً  ِب ا وشـــــــــاهُد الَعذحب  البحرُ  ا َأي واســـــــــُض املعروِف ا وقا  : فعَل  هذا يكونُ  لََبحح للِملحح والَعذح
ِبٍر :  قوُ  ابن ُمقح

ا  نــــــــَ عــــــــح نـــــــــَ رَ وحنــــــــُن مــــــــَ حــــــــح وا بــــــــه  الــــــــبــــــــَ َربــــــــُ  َأن َيشــــــــــــــــــــــح

م     كـــــــــــــانِ وقـــــــــــــد كـــــــــــــاَن مـــــــــــــنـــــــــــــكـــــــــــــُ  مـــــــــــــاُ ه مبـــــــــــــَ

  
الماُء الكثيُر ، كما للمصنِّف ، وقيل : المراُد األَرُض التي فيها الماُء ؛ ويَُدلُّ له  بالبَْحر قال شيُخنَا : في قوله : الماُء الكثيُر ، قيل : المرادُ 

ّل الماِء ، قال : بدليِل ما قوُل الجوهرّيِ : لعُْمِقه واتَِّساِعه ، وَجَزَم في النّاُموس بأَّن كاَلَم المصنِِّف على َحْذِف ُمَضاٍف ، وأَّن الُمَراَد َمحَ 

ُء ال يَُضاُف إِلى نفسه ، قال شيُخنَا : وَوْصفُه بالعُْمق ، يَْعنِي والشي «هو الطَُّهوُر ماُؤه»، وِلَحِديث :  البَْحرِ  البَرَّ ِضدُّ سيأْتي ِمن أَّن 

 واالتِّساع قد يَْشَهُد لكّلِ من الطَّرفين.

ّجاج : وكلُّ نَْهرٍ  بَْحرٌ  قلت : وقال ابن ِسيَده : وكلُّ نَْهٍر عظيمٍ  كلُّ نهٍر ال ينقطُع ماُؤه  ، قال األَزهرّي : بَْحرٌ   ال يَْنقطُع ماُؤه فهو، وقال الزَّ

الكبيُر الذي هو َمِغيُض هِذه األَنهاِر فال يكوُن ماُؤه  البحرُ  ، وأَّما (1) بَْحرٌ  مثُل ِدْجلَةَ والنِّيِل ، وما أَشبَههما من األَنهار العَْذبَِة الِكبَاِر ، فهو

 ً يَْت هِذه األَنهارُ إِاّل ِمْلحاً أُجاجا ؛ ألَنها َمْشقُوقَةٌ في األَرض  بَِحاراً   ، وال يكون ماُؤه إِاّل راكداً ، وأَّما هذه األَنهاُر العذبةُ فماُؤَها جاٍر ، وُسّمِ

 َشقّاً.

كذا : وسَّْعتُه  بََحْرتُ  تُه الَمَكانِيَّةُ ، فيقال :مكاٌن واِسٌع جامٌع للماِء الكثيِر ، ثم اْعتُبَِر تارةً َسعَ  البَْحرِ  وقال المصنِّف في البَصائر : وأَْصل

عٍ في شيْ  البَِحيَرةُ  البَِعيَر : َشقَْقُت أُذُنَه َشقّاً واِسعاً ، ومنه : بََحْرتُ  ؛ تَْشبِيهاً به ، ومنه : البَْحرِ  َسعَةَ  ْوا كلَّ متوّسِ ؛ فالرجُل  بَْحراً  ءٍ ، وَسمَّ

ُع في ِعْلمه ُع في َجْريه، وال بَْحرٌ  المتوّسِ  الَماُء. بَحرَ  ، أَي ِمْلٌح ، وقد بَْحرٌ  تارةً ُملوحتُه فقيل : ماءٌ  البحر . واعتُبر منبَْحرٌ  فََرُس المتوّسِ

ض له الجوهريُّ وغيره ، وأَما قولُه : ال بَُحْيرٌ  والتَّْصِغيُر أُبَْيِحٌر ال  ، قال شيُخنا : هو من شواذّ التَّْصِغيِر كما نَبَّه عليه النُّحاةُ ، وإن لم يَتَعَرَّ

ُر ِسيَاقِه ، أَي على القياِس. فغيُر صحيح ، بل يقال على األَصِل وإِْن كان قليالً ، وسَواه ناِدٌر قياساً واستعماالً ، انتهى. قلُت : وظاه بَُحْير

، أَي َكُزبَْير ، كما فَِهَمه شيُخنَا من ظاهر سياقِه كما تََرى ، وليس كذلك ، وإِنَّما يَْعنِي  بَُحْير ، ومنع بَْحرٍ  تصغيرُ  (2)يَْقتَِضي أَّن أُبَْيِحر 

ي بَُحيِّر ، والممنوُع هو بُُحورٍ و بحارٍ  تصغيرَ  ّكِ يَاق البن الّسِ  بَِحارٍ و بُُحورٍ  ت. قال في كتاب التَّصغير له : تصغيرُ بالتَّْشِديد ، وأَصُل الّسِ

ر . ألَن ذلك يضارُع الواِحُد ، فال يكوُن بين تصغيِر الواحِد وتصغيِر الَجْمعِ إِاّل بَُحيِّرُ  على لفِظَها فتقول : بحاراً  أُبَْيِحٌر ، وال يجوُز أَن تَُصغِّ

ْل ذلك.التَّْشِديُد ، والعَرُب تُْنِزُل الُمَشدََّد منزل  ةَ الُمَخفَِّف. انتهى. فَتَأَمَّ

ُجُل الَكِريمُ  : البَْحرُ  من المجاز :و َي ِلَسعَِة َكَرِمه. الرَّ  الكثيُر المعروِف ؛ ُسّمِ

ي  «ابُن َعبّاٍس  البَْحرُ  أَبَى ذلك»وفي الحديث :   لَسعَِة ِعْلِمه وَكثَْرتِه. (3) [بحراً ]، ُسّمِ

ً  َرِكبَه وقد طلحةَ  أَبِي فََرِس  َمْنُدوبٍ  في وسلموآلهعليههللاصلىقوُل النبّيِ الواسُع الَجْري ، ومنه  الَجَوادُ الفََرسُ  : البَْحرُ  من المجاز :و :  ُعْريا

 ؛ أَي واسع الَجْري. «بَْحراً  َوَجْدتُه إِنِّي»

 ال يُْنَكُش ُحْضُره. لَبَْحرٌ  : يقال للفََرِس الَجَواِد : إِنّ  (4)قال أَبو ُعبَْيد 

 َوْفيٌَض َوَسْكٌب وَحتٌّ ، إِذا كان َجَواداً ، َكثِيَر العَْدِو. بَْحرٌ  قال األَصمعيُّ : يقال : فََرسٌ 

ي اللغة. والمجاز : ما كان بِِضّدِ ذلك ، وإِنما يقُع : الحقيقةُ : ما أُقِّر في االستعمال على أَْصل َوْضِعه ف (5)وقال ابُن ِجنِّي في الَخَصائص 

 المجاُز ويُعَدُل إِليه عن الحقيقة لمعانٍ 

__________________ 
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 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فهي حبار.1)
 .«أُبيحراً »( كذا ابألصر ا واملناسب : 2)
 ( زايدة عن النهاية.3)
 بضمتا ا وقد مت ضبطها هنا عن اللسان.« ُضرهوضبطت فيه حُ « أبو عبيدة»( التهذيب : 4)
 ابب يف فر  با ا قيقة واجملاز. 442/  2( اخلصائص ج 5)
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ِبيُه ا فِإن ُعِدَمت الثالثُة تـََعي نت ا قيقة ا فِمن ذلك  ثالثة ا وهي : االتِّساُع ا والتـ وحِكيُد ا والت شح
؛ فالمعانِي الثالثةُ موجودةٌ فيه ، أَّما االتِّساُع فألَنّه زاَد في أَسماِء الفََرِس التي هي  «بَْحرٌ  هو» (1) [الفرس في] وسلموآلهعليههللاصلىقولُه 

، حتى إنه إن اْحتِيَج إِليه في ِشْعٍر أَو َسْجعٍ أَو اتَّساعٍ استُعِمَل استعماَل بَِقيَِّة تلك األَسماِء ، لكْن ال  البْحر فََرٌس وِطْرٌف وَجَواٌد ، ونحُوها

 يُْفَضى إِلى ذلك إاِل بقَِرينٍَة تُسِقُط الشُّبهةَ ، وذلك كأَن يقول الشاعر :

ــــــــــــــوٍم  وحَم ي ــــــــــــــَ واِدَ  يـ ا جــــــــــــــَ طــــــــــــــَ وحَت مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ل  عــــــــــــــَ

ـــــــــــــكـــــــــــــ    اُد ف ـــــــــــــَ ي َد اجلـــــــــــــِ ـــــــــــــد مثـــــــــــــُِ رَاان وق  (2) حبـــــــــــــَح
  

تِه كان فَْجراً ، وإِذا َجَرى إِلى غايَتِه كان ، فإِن َعِرَى عن دليٍل فال ؛ لئالَّ يكوَن إِلباساً  (3) بَْحراً  وكأَْن يقول الّساِجُع : فََرُسَك هذا إِذا َسَما بغُرَّ

وإِْلغازاً 
مائِه ، وأَّما التوكيُد فألَنَّه َشبَّه العََرَض بالَجْوَهِر ، وهو أَثْبَُت في  (1) [مجرى] ، وأَّما التشبيهُ فألَنَّ َجْريَه يَْجِري في الَكثَْرةِ مثلَ  (3)

، وتناقٍُض في النفوس منه. قال شيُخنَا : وهو كالٌم ظاهٌر إِاّل أَن كالَمه في التوكيد وأَنه َشبَّه العََرَض بالجوهِر ال يخلُو عن نََظٍر ظاهر 

، أَو ألَنه يَْسبَُح في  البحر ، ألَنه أَراد أَّن َجْريَه كَجْري ماءِ  بالبَْحر إِلماُم الخّطابّي : قال نِْفَطَوْيِه : إِنَّما َشبَّه الفََرسَ الكالم غيُر َخفّي. وقال ا

 إِذا ماَج فَعاََل بعُض مائِه على بعض. كالبحرِ  َجْريِه

يفُ  : البَْحرُ و الذي هو الماُء ال يظهُر فيه  البحرَ  ، ألَنّ  (5) (َظَهَر اْلَفساُد يف اْلَْبِّ َواْلَبْحرِ ) وجلَّ :، وبه فَسَّر أَبو علّيٍ قولَه َعزَّ  (4) الّرِ

دَّةَ بذُنُوبِهم في  البحرِ  فساٌد وال َصالٌح. وقال األَزهرنُّي : معنى هذه اآليِة : أَْجَدَب البَرُّ ، وانقطعْت مادَّةُ  ، بذُنُوبِهم كان ذلك ، ِليَذُوقُوا الّشِ

ّجاج :  التي على األَنهار ، وقوُل بعِض األَغفال : البَْحرِ  في ُمُدنِ  معناه َظَهَر الَجْدُب في البَّرِ والقَْحطُ  العاِجِل. وقال الزَّ

ريحِ  يـــــــــــــــــَ ن صـــــــــــــــــــــــــــــــُ زَِي مـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــح تح خـــــــــــــــــُ  وأََدمـــــــــــــــــَ

ِن َأو     َريــــــــــــح ريحِ ِمصــــــــــــــــــــــــــح ن صــــــــــــــــــــــــــِ ريحِ مــــــــــــِ حــــــــــــَ ــــــــــــبــــــــــــُ  ال

  
يف ، فصغَّره للَوْزِن وإِقامِة القافِية ، ويجوُز أَن يكوَن  بالبَُحْيِر البَْحرَ  قال : يجوُز أَن يَْعنِيَ  َم اضطراراً. البَُحْيَرةَ  قََصدَ الذي هو الّرِ  فَرخَّ

ِحمِ  : البَْحرُ و  ، وسيأْتي. بَْحَرانِيٌّ و باِحرٌ  وقَْعُرَها ، ومنه قيل للدَّم الخاِلِص الُحْمَرةِ : ُعْمُق الرَّ

يَ  الشَّقُّ  في كالِم العرب : البَْحرُ و اً ، وَجعََل ذلك الشَّقَّ لمائِه قََراراً ، وفي حديث ألَنّه َشقَّ في األَرض َشقّ  البَْحُر بَْحراً  ، ويقال : إِنَّما ُسّمِ

 .(6)، أَي َشقَّها ووسَّعَها حتى ال تُْنَزَف  «بََحَرها بَْحراً  وَحفََر َزْمَزَم ثُمَّ »عبُد الُمطَِّلِب : 

 ، وقيل بنصفَْين ُطوالً. (7): َشقَّ أُذُنََها بِنِْصفَْين  يَْبَحُرها بَْحراً  النّاقَةَ والّشاةَ  بََحرَ  قال ابُن ِسيَده : َشقُّ األُذُِن. : البَْحرُ  منهو

 وتَِرُد الماَء ، وتََرُكوها تَْرَعى فال يُنتفَُع منها بلَبٍَن وال َظْهٍر ، بََحُروها كانوا إِذا نُتَِجِت النّاقةُ أَو الّشاةُ َعَشَرةَ أَْبُطنٍ  ، كَسفينٍة ، البَِحيَرةُ  ومنه

جالُ وَحرَّ  ما َجَعَل هللاُ ِمْن ِبَِْيَة  َوال سائَِبة  َوال َوِصيَلة  )، فنََهى هللا تعالَى عن ذلك ، فقال :  ُموا لَْحَمَها إِذا ماتَْت على نِسائِهم وأََكلََها الّرِ
 .(8) (َوال حام  

 التي ُخلِّيَْت بال راعٍ. هي البَِحيَرةُ  أَو

جاُل والنَِّساُء ، وإِن كان هي أَو  أُْنثَىـ  وفي بعض النَُّسخ : كانتـ  أَي الخامسُ  التي إِذا نُتَِجْت خْمَسةَ أَْبُطٍن ، والخاِمُس َذَكٌر نََحُروه فأََكلَه الّرِ

ماً عليهم لَْحُمَها ولَبَنَُها وُرُكوبُها ، فإِذا ماتَْت َحلَّْت فكان َحراـ  وفي بعض النَُّسخ : نََحُروا ، بالنُّون ، أَي َخَرقُواـ  ، أَي َشقُّوها أُذُنََها بََحُروا

َرت الّسائبةُ في َمَحلَِّها ، وهذا قوُل الفَّراِء. أَو هي ابنةُ الّسائِبَةِ  وهذا األَخيُر من األَقوال َحَكاه األَزَهريُّ عن ابن عَرفَه للنَِّساءِ  قال و ، وقد فُّسِ

هاُحْكُمَها ُحكْ الجوَهِريُّ : و ها. ُم أُّمِ م من أُّمِ م منها ما ُحّرِ  ، أَي ُحّرِ

 في الشَّاِء خاّصةً إِذا نُتَِجْت خمسةَ ـ  البَِحيرةُ  أَيـ  أَو هي

__________________ 
 ( زايدة عن اخلصائص.1)
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 (.عن هامش اخلصائص)( مثد اجلياد أي أعيا ا من قوهلم : ماء مثمود أي كثر عليه الناس حىت فين ونفد إال أقله 2)
وال  ( العبارة بتمامها يف اخلصـــائص : ولو عري الكالم من دلير يوضـــح ا ا  مل يقض عليه حبر ا ملا فيه من التعجرف يف املقا  من غري ِإيضـــاح3)

 قا  رأيت حبراً وهو يريد الفرس مل يعلم بذلك غرضه ا فلم  ز قوله ا إلنه إلباس وإلغاز عل  الناس. بيان. أال تر  أن لو
 .«الشريف»( عل  هامش القاموس من نسخة أخر  4)
 .41( سورة الروم اآية 5)
 .«ال تَنِزفُ »ويف النهاية : « ال ينزف»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 .«قوله بنصفا كذا خبطه تبعاً للسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 .103( سورة املائدة اآية 8)
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 .(1)ا َأي ُش   أُُذهُنَا وتُرَِكتح فال مَيَس َها َأحٌد. قا  اأَلزهري  : والقوُ  هو اأَلوُ   حبَُِرتح  فكان آخُرَها ذكراً  أَبحُطنٍ 
 بََحُروا أَنّها الناقةُ كانت إِذا نُتَِجْت خمسةَ أَْبُطن ، فكان آخُرَها َذَكَراً  البَِحيَرةِ  اللغِة فيوقال أَبو إِسَحاَق النحويُّ : أَثْبُت ما َرَوْينَا عن أَهِل 

كوِب والَحْمل ، والذَّْبح ، وال تَُحألُ عن ماٍء تَِرُده ، وال تُْمنَعُ  ا الُمْعيِى ِمن َمْرعًى ، وإِذا لَِقيَه أُذُنَها ، أَي َشقُّوَها ، وأَْعفَْوا َظْهَرها من الرُّ

 وَحَمى الَحاِمَي وَغيََّر ِديَن إِسماعيَل َعْمُرو بُن لَُحّيِ بِن قََمعَةَ بِن ِخْنِدف. بََحَر البََحائِرَ  أَّوُل َمن»في الحديث :  الُمْنقََطُع به لم يَركبها ، وجاءَ 

 ً  وأَنشَد َشِمٌر البِن ُمْقبِل : وهي الغَِزيرةُ أَيضا

رح  ُ
رَِج املــــــــــــــ ن اأَلخــــــــــــــح َرٌة فــــــــــــــيــــــــــــــه مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ رحقـ ــــــــــــــَ  لِع قـ

ِة     مـــــــَ جــــــح رَت اهلــــــَ يِّ َوســــــــــــــــــــح اَيمــــــِ َر الـــــــد  دح رِ هـــــــَ حــــــُ  (2) الــــــبــــــُ
  

 : الِعَزار ، واألَخرُج الُمْرتَاُع : الُمّكاُء. البُُحر قال :

تَْين ، وهو جمٌع غريٌب في الُمَؤنَّث إِاّل أَن يكوَن قد َحَملَه على الُمَذكَّر ، نحو نَِذيٍر ونُذُر ، على أَنّ  بُُحرٌ و كعَِشيَرةٍ وَعَشائَِر. بَحائِرُ  ج  ، بَضمَّ

َمْخَشِريُّ : بَِحيَرةً  وَصِريَمةٌ وُصُرٌم ، وهي  رٌ بُحُ و بَِحيَرةٌ  فَِعيلَةٌ بمعنى َمْفعُولٍَة نحو قَتِيلٍَة ، قال : ولم يُسَمع في َجْمعِ مثِله فُعٌُل. وَحَكى الزَّ

 التي ُصِرَمْت أُذُنَُها ، أَي قُِطعَْت.

 وبَِقَي كالَمْبُهوِت ، وقيل : هو الذي ال يَتََمالَُك ُحْمقاً. بَِحرَ  الذي إِذا ُكلِّمَ  : األَْحَمقُ  البَاِحرُ و

وَذِريِحيُّ ، بمعنًى  باحِريُّ  ٌء ، وأَحَمرُ وقال ابن األَعرابّي : يقال : أَْحَمُر قانِي بَْحَرانِيُّ و باِحرٌ  ، يقال : أَحمرُ  الدَُّم الخاِلُص الُحْمَرةِ  : الباِحرُ و

، ولم يَُخصَّ به  بَْحرانِيُّ و باِحريُّ  ، خالُص الُحْمرة ِمن َدِم الَجْوِف. وَعمَّ بعُضهم به ، فقال : أَحمرُ  بَْحَرانِيُّ و باِحرٌ  واحٍد. وفي الُمْحَكم : وَدمٌ 

 ِف وال غيَره.َدَم الَجوْ 

. : البَاِحرُ ، و الَكذّابُ  : الباِحرُ في التَّهِذيب : وو ِحِم ، : الباِحرُ و الفُُضوِليُّ يَستمرُّ وُسئَِل ابُن عباس عن المرأَة تُستَحاُض و .كالبَْحَرانِيّ  َدُم الرَّ

أُ لكّلِ صالةٍ ، فإِذا رأَِت بها الدَُّم ، فقال : أ  .«قَعََدْت عن الصَّالة البَْحَرانِيَّ  الدَّمَ تَُصلِّي وتَتََوضَّ

حم  البَْحرِ  : شديُد الُحْمَرةِ ؛ كأَنّه قد نُِسَب إِلى بَْحَرانِيُّ  قال ابُن األَثِير : َدمٌ  ، وزاُدوه في النََّسب أَِلفاً ونُوناً للمبالَغَِة ،  (3)وهو اسُم قَْعِر الرَّ

اج : البْحرِ  نُِسب إِلى : يُريُد الدََّم الغَِليَظ الواِسَع ، وقيل  ؛ لَكثْرتِه وَسعَتِه ، ومن األَّول قوُل العَجَّ

 حَبحرَاين  َورحٌد ِمن اجلَوحِف و 
ِحِم  بَْحرِ  ، أَي أَسوُد ؛ نُِسَب إِلى بَْحَرانِيٌّ  وفي األَساس : ومن الَمَجاز : َدمٌ   ُعْمقُه. (4) [هوو ]الرَّ

 الَمْبُهوت. ، مثلُ  بَِحرَ  : الذي إِذا ُكلِّمَ  الباِحرُ و

 ، أَي أَرُضنا ، وقد َوَرَد بالتَّْصِغير أَيضاً ، كما في التَّوِشيح للَجالل. بَْحَرتُنَا ، يقال : هذه البَْلَدةُ : األَْرُض ، و البَْحَرةُ و

 أَيضاً.وقد َوَرَد بالتَّصِغير  ، قاله ابن األَْعَرابِّيِ : الُمْنَخِفض من األَْرِض  : البَْحَرةُ و

ْوَضةُ العظيمةُ  : البَْحَرةُ و وَضةِ  مع َسعٍَة. وقال األَْزهِريُّ : الرُّ  .بَْحَرةٌ  يقال للرَّ

 ، قاله َشِمٌر. ُمْستَْنقَُع الماءِ  : البَْحَرةُ و

 األَرُض ، إِذا َكثَُر َمناقُِع الماِء فيها. (5) أَْبَحَرت وقد

يُِّد السَّْمُهوِديُّ في  البَِحيَرةِ ، ُمَصغَّراً ، و كالبَُحْيَرةِ  ، وسلموآلهيهعلهللاصلىاسُم مدينِة النبّيِ  : البَْحَرةُ و كَسِفينٍَة. الثالثةُ عن ُكراع ، ونقلََها السَّ

ُجوه  البَُحْيَرةِ  لقد اصطلَح أَهُل هذه»التاريخ. وفي حديِث عبِد هللِا بن أُبَّيٍ :  بُوه بالِعَصابَِة ، وهي يَْعنِي يَُملُِّكوه فيُعَ  «(6)على أَن يُتَّوِ ّصِ

 .(7) اللَِّسان في كذا ، وسلموآلهعليههللاصلى، وقد جاَء في رواية ُمَكبَّراً ، الثالثةُ اسُم مدينِة النبّيِ  البَْحرةِ  تصغيرُ 

 ِلعَْبد القَْيِس. بالبَْحَرينِ  ة : البَْحَرةُ و

 ، وفي بعض ناقِعٌ ُكلُّ قَْريٍَة لها نَْهر جاٍر وماٌء  : البَْحَرةو
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__________________ 
 ( كذا ا ومثة اختالف يف ترتيب األقوا  با األصر واللسان والتهذيب.1)
ومل جند  قوله : الدايمي كذا خبطه ومثله يف اللســـــان ا ولعله : الزايمي ا وســـــيبيت أن الزمية مجاعة اإلبر كاهلجمة.»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 2)

 «.املواد الجي أبيدينا مبعىن يلتئم مض بقية البيت ا وليحررالدايمي يف 
 ( زيد يف التهذيب واللسان : منسوب إىل قعر الرحم وعمقها.3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 .«حبرت»( عن التهذيب واللسان ا ويف األصر 5)
 «.ه ابلعصابةأن يعصبو  ( كذا ابألصر واللسان والتهذيب ا ويف النهاية ورواية أخر  يف اللسان :6)
ة والبحرة ا ومل ترد فيه الَبحرية كسفينة.7)  ( اقتصر يف اللسان عل  ذكر : الُبَحريح
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 .حَبحَرتُنا الن َسخ ا هنٌر انقٌض ا والص واُب اأَلوُ  ا والعرُب تقو  لكرِّ قـَرحيَة : هذه
غاءِ  بَْحَرةُ و غاِء على َشّطِ ِليَّةَ  ببَْحَرةِ  رجالً  (2)قتَل »وفي حديث القََسامِة :  بالّطائِف. : موضعٌ  (1) الرُّ وهو أَوُل دٍم أُقِيَد به في اإِلسالِم  «الرُّ

 َرجٌل ِمن بني لَْيث ، قَتََل رجالً من ُهَذْيل ، فقتله به.

ي الُمُدَن والقَُرى بَِحارٌ و ، بكسٍر ففتحٍ ، بَِحرٌ  ج الواِسعَةُ من األَْرض ،  : البَِحارُ  وقال أَبو َحنِيفَةَ : قال أَبو نَْصٍر :. البَِحارَ  ، والعرُب تَُسّمِ

 ، وأَنشَد لُكثَيٍِّر في َوصِف َمَطٍر. بَْحَرةٌ  الواحدةُ 

ٍب  نحضـــــــــــــــــــــــُ ن أَرَاٍ  وتــــــــــَ رحعـــــــــَ  مـــــــــِ اِدرحَن صـــــــــــــــــــــــَ غـــــــــَ  يــــــــــُ

َواِر     ارِ وُزرحقـــــــــــــًا أَبجـــــــــــــح حـــــــــــــَ غـــــــــــــاَدُر  الـــــــــــــبـــــــــــــِ (3)تـــــــــــــُ
 

  
ةً : ِغير يكوُن في األَرض الغَِليظِة. البَْحَرةُ  وقال َمرَّ  : الواِدي الصَّ

ياُض ، قال النَّمُر بُن تَْولَب : البَِحارُ و  الّرِ

ا  هــــــــــــَ تـــــــــــــُ بـــــــــــــح ُر ا نـــــــــــــَ ايــــــــــــِ َر  ختــــــــــــَُ ا َدقـــــــــــــَ َبهنــــــــــــ َ  وكــــــــــــَ

ُت     بــــــــــح ــــــــــَ اَ  نـ م  الضــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــُ ــــــــــَ ٌف يـ اأُنــــــــــُ ارِهــــــــــَ َ  (4) حبــــــــــِ
  

 وَضبََطه ياقُوٌت في الُمْعَجم كأَميٍر. كُزبَْيٍر : َجبٌَل بتَِهاَمةَ  بَُحْيرٌ و

 الِهالليُّ الفقيةُ الّزاِهُد المشهوُر َخبَراً. بُن ُعيَْينَةَ  ُسْفيَانُ  أََسِديُّ ، َحَكى عنه : رجلٌ  بَُحْيرٌ و

 ، رَوى عنه عائِذُ بُن ربيعةَ. تابِعيُّ  بَُحْيرٍ  عليُّ بنُ و

ث اليَْشُكِريُّ  بَُحْيرٍ  أَو هو كأَِميٍر وعبُد الرحمن بن ، واختُِلَف في َضْبِطه فقيل هكذا ، َحْيرٍ بُ  كذا عاصُم بنُ و أَو هو  ، عن ابِن الُمَسيِّب ، محّدِ

ْصِغير ، ولم أََر أَحداً َضبََطه كأَِميٍر ، أَّما بالحاِء فََذَكَره أَحمُد بُن َحْنبَل ، وأَّما بالِجيم فهو َضْبُط البَُخاِرّيِ ، وكلُّ منهما بالتَّ  كأَِميٍر ، بالجيمِ 

 ففي كالم المصنِّف مخالفةٌ ظاهرةٌ.

جلُ  بَِحرَ و  مثُل بَِطَر. تََحيََّر من الفََزع إِذا يَْبَحُر بََحراً  كفَِرحَ  الرَّ

 فلم يَْرَو من الماِء. اشتدَّ َعَطُشه ، إِذا بَِحرَ  يقال أَيضاً :و

.من ا لَْحُمه : َذَهبَ  بَِحرَ و ّلِ  لّسِ

 وتَغَيََّر. حتَّى اْسَودَّ وجُهه َوانقطعَ  اجتَهَد في العَْدِو طالباً أَو َمْطلُوباً فََضعُفَ  ، إِذا البَِعيرُ و الرجلُ  بَِحرَ و

 كَكتٍِف. بَِحرٌ  النَّْعُت من الكّلِ :و

 ، وأَنشَد : بَِحرٌ  فهو بَِحَر يَْبَحُر بََحراً  البَِعيُر بالَماِء فيُْكثَِر منه حتى يُِصيبَه منه داٌء ، يقال : (5): أَْن يَْلغَى  البََحرُ  وقال الفَّراُء :

ه  ارِقــــــــــــــــُ فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ًا ال يـ ه َولــــــــــــــــح نــــــــــــــــ  طــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ  أُلعــــــــــــــــح

ِم     يســـــــــــــــــــــــَ ي املـــــــــِ مـــــــــح َ ز  حبـــــــــِ رُ كـــــــــمـــــــــا حيـــــــــَُ حـــــــــِ  (6) الـــــــــبـــــــــَ
  

 فَيَْبَرأُ. قال األَزهريُّ : الداُء الذي يُِصيُب البَِعيَر فال يَْرَوى من الماِء هو النََّجُر ، بالنُّوِن والجيِم ،قال : وإِذا أَصابَه الّداُء ُكَوى في َمواضَع 

. البََحرُ  ، وأَّما (7) [وكذلك البَْقرُ ]، بالباِء والِجيِم  البََحرُ و لَّ  فهو داٌء يُوِرُث الّسِ

. أَبَحرَ و لُّ ُجل ، إِذا أََخَذه الّسِ  الرَّ

لُّ ، لبَِحيرُ او  : َمْسلُوٌل ، ذاِهُب اللَّْحِم ، عن ابِن األَعرابّيِ ، وأَنشَد : بَِحرٌ و بَِحيرٌ  ، ورجلٌ  ، كَكِتفٍ  كالبَِحرِ  ، كأَِميٍر : َمن به الّسِ

رٌي و و  حــــــــــــِ جِي مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــمح ســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــَ لــــــــــــح رح غــــــــــــِ   حبــــــــــــَِ
رح و     جــــــــــــِ ا هــــــــــــَ هــــــــــــَ َويـــــــــــــح ِب َدلــــــــــــح ذح ن جــــــــــــَ ٌ  مــــــــــــِ  آبــــــــــــِ

  
__________________ 

 ( عل  هامش القاموس من نسخة  نية : وحبرة الر َغا ويف معجم البلدان فكالقاموس.1)
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 ويف النهاية املطبوعة : قتر رجال.« قوله رجال كذا خبطه واللسان ا والذي يف النهاية رجر وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 جوار كذا خبطه وهو مجض جار ولعله أجواز مجض جوز مبعىن الوسرتقوله أب»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 دقر  وهي الروضة اخلضراء الناعمة. ( ابألصر ذفر  وما أثبت عن هامش املطبوعة املصرية ا ويف اهلامش :4)
أكثر منه وهو ال يرو  مض  والذي ســــيبيت للمصــــنف لغ  ابملاء»وزيد يف اهلامش : « يلع »( عن هامش املطبوعة املصــــرية واللســــان وابألصــــر 5)

 ويف التهذيب واللسان : يلغ  أيضاً.« ذلك
وضــــبطت حَبمحي عن التهذيب بفتح  ... ( البيت من البحر البســــيرت واهلاء يف ألعلطنه غري مشــــبعة فيكون الوزن ألعلطنح : متفعلن هتوس فعلن6)

 ا اء وسكون امليم وكسر الياء ا وفيه ضبرت قلم.
 التهذيب.( زايدة عن 7)
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لُّ ، والسَِّحيُر الذي انقطعْت ِرئَتُه ، ويقال : َسِحٌر. البَِحرُ و البَِحيرُ  قال أَبو َعْمرو :  : الذي به الّسِ

بُن أَبي َربِيعَةَ الَمْخُزوِميُّ ،  رُ بَِحيو األَْنَماِريُّ ، أَورَده ابُن ماُكوال ، ويُْكنَى أَبا َسِعيد الَخْيِر ، بَِحيرٌ  ، وهم ، كأَِميٍر : أَربعةٌ َصَحابِيُّونَ  بَِحيرٌ و

اه النبيُّ   آَخُر استدرَكه أَبو موسى. (1) بَِحيرو الّراِهُب ، َذَكره ابُن منده وابُن ماُكوال ، بَِحيرو .وسلموآلهعليههللاصلىَسمَّ

بُن أَْوٍس  بَِحيرُ و بُن ذاِخٍر الَمعافِِريُّ ، صاِحُب عْمِرو بِن العاص ، بَِحيرُ و بُن َرْيَساَن اليََمانِيُّ ، بَِحيرُ  ، وهم أَربعةٌ تابِِعيُّون ، كأَِمير : بَِحيرٌ و

. بَِحيرُ و ،  بن سْعٍد الِحْمِصيُّ

 بُن أَحمَر ، َذكرهما ابن حبّاَن في الثَّقات. بَِحيرُ و بُن ساِلٍم ، بَِحيرُ  وبِقي عليه منهم :

بن نُوح النَّْيَسابُوِريُّ ، الحافُظ ، َحدَّث عن ابن ُخَزيمةَ  بَِحير بِن محّمِد بنِ  أَحمُد بُن محّمِد بِن جعفر ويقال : أَبو ُعَمرَ أَبو الُحَسْين ، و

 وحِفيُده .(2) 390. وابنُه أَبو عمٍرو محّمٌد صاحُب األَربعين ، حدَّث توفَِّي سنة 378والباغندّيِ ، تَْرَجمه الذهبيُّ والسمعانيُّ ، توفي سنة 

ه ، وأَخوه أَبو حامدٍ  َسِعيُد بُن محّمدٍ  أَبو عثمانَ  ه بَِحيرُ  شيخ زاهر ، َرَوى عن َجّدِ ُر بن أَبو القاسمو بُن محّمد ، َرَوى عن َجّدِ بِن  بَِحيرِ  الُمَطهَّ

الذي في كتب األَنساب : ابن عمِرو بِن محّمِد بِن ، هكذا في النُّسخ ، و (3) وِإسماعيُل بُن َعْونٍ  ، حدث عن الحاكم ، وعنه ابُن طاهر. محّمدِ 

كّيِ ، وأَْملَى مدّ   .501ةً ، مات سنة أَحمَد بن محّمد بِن جعفر ، شافعيُّ من ِكبارهم ، تَفَقَّه على ناِصر العَُمِرّيِ ، وسمع من أَبي َحّساَن الزَّ

ه عبُد الحميد بُن عبِد الرحمن بِن محّمٍد ، َرَوى عن أَ  بي نُعيم األَْسفََرايِنِي ، وابُن أَخيه عبُد الرحمن بُن عبِد هللا ابن عبد الرحمن ، وابِن عّمِ

ه. وابنُه أَبو بكر ، َرَوى عن البَْيَهِقّيِ ، أََخَذ عنه ابُن الّسْمانِّيِ. وعليُّ بُن محّمِد بِن عبد الحميِد   البَِحيِريُّونَ  ، َذَكَره ابُن الّسْمانِّيِ.َحدَّث عن َعّمِ

ثُون ؛ نسبةٌ إِلى َجّدٍ لهم: مُ   بن نُوحٍ. بَِحيرُ  ، وهو َحّدِ

فََرٌس  ، كَصبُوٍر : البَُحورُ و لهم. أَسماءٌ  ، بفتحٍ فسكوٍن ، بَْحرٌ و بزيادةِ الهاِء ، بَْيَحَرةُ و كجعفر ، بَْيَحرٌ و ، باألَلف المقصورة ، بَِحيَرىو

 من الخيل : الذي يَْجِري فال يَْعَرُق وال يَِزيُد على ُطوِل الَجْريِ إِاّل َجْوَدةٌ ، انتهى. وهو َمَجاٌز. البَُحورُ  ، ونَصُّ التَّْكِملَِة : يَِزيُدهُ الَجْرُي َجْوَدةً 

 ، عن أَبي علّيٍ في البَْصِريّاِت له. : القََمرُ  الباُحورُ و

 هما.، بفتحٍ فسكوٍن في بَْحَرةَ  لَقيَه َصْحَرة في األَمثال :و

 قال شيُخنَا : هما من األَحوال المركَّبِة ، وقيل ِمن المصادِر.

ّمِ أَيضاً ما في ُشُروحِ التَّْسِهيِل والكافِيَِة وغيِره ما ، وآخرُهَما يُْبنَى للتركيب والصَّواُب األَّوُل ، يُقال بالفتحِ كما هو إِطالُق المصنِّف ، وبالضَّ

نانِ  كثيراً ، ٌء ، قال شيُخنَا : ويَُزاُد ، وفي اللَِّسان : أَي بارزاً ليس بينَك وبينَه شيْ  بال ِحجابٍ  ن الّصاغانّي ، أَي ُمنكشفَْينبنَْصٍب ، ع ويُنَوَّ

لخاِء جميعاً ، وعلى بالَحاِء واـ  بَْحرٍ  بناتُ و ، بالنُّون ، كما سيأْتي ، وحينئٍذ يَتَعَيَُّن التَّْنِويُن واإِلعراُب ، ويمتنُع التَّرِكيُب.« نَْحَرة» عليه :

َسحائُِب  :ـ  ، وقال األَزهريُّ : وهذا تصحيٌف ُمْنَكرٌ  وَوِهَم الجوَهِريُّ  أي ُمْعَجَمة ، بناُت بَْخٍر ، أَو الّصواُب بالخاءِ  األَول اقتصَر اللَّْيُث ،

ْيِف. ُمْنتصباٌت ، ِرقَاقٌ  ْيِف ُمْنتَِصباٍت :وقال أَبو ُعبَْيٍد عِن األَصمعّيِ : يُ  يَِجئَْن قُبَُل الصَّ نباُت بَْخٍر ، وبناُت َمْخٍر  قَال ِلَسحائَِب يَأْتِيَن قُبَُل الصَّ

 ، بالباِء والميِم والخاِء ، ونْحو ذلك قال اللِّْحيَانيُّ وغيُره.

ّمِ ، الَمِريِض  بُْحَرانُ و  ْفعَة في األَمراِض الحادَّةِ.، وهو عند األَِطبّاِء التَّغَيُّر الّذي يَحُدُث للعَِليِل دَ  ُمولَّدٌ  ، بالضَّ

لفظةٌ يونانيةٌ ، وهو عبارةٌ ـ  بالّضمِّ  البُْحَرانُ  ، كذا في الّصحاح ، وفي نُْزَهِة الشيخِ داوَد األَنطاكّي : ، مضافا بُْحرانٍ  هذا يومُ  يقولون :و

كثَُر ارتباِطه بحركِة القََمِر ، ألَنه شكٌل خفيُف الحركِة يَْقَطُع عن االنتقاِل من حالٍة إِلى أُخَرى ، في َوْقٍت مضبوٍط بحركٍة ُعْلِويٍة ، قال : وأَ 

ِة أَو إِل حَّ الَجيُِّد ،  البُْحرانُ  ى الَمَرض ، واألَولُ َدْوَره بسرعٍة ، وال يمكُن إِتقانُه بغيِر يٍَد طائِلٍَة في التَّْنِجيِم ، ثم االنتقاُل المذكوُر إِّما إِلى الّصِ

ِدي  ُء ، وأَطال في تَْقِسيمه فراِجْعه.والثاني الرَّ

 ، مثل عاُشوٍر وعاُشوراَء ، وُهَو مَولٌَّد ، وعلى باُحوراءَ و باُحورٍ  فكأَنَّه منسوٌب إِلى ، على َغيِر قياٍس  باُحوِريٌّ  يَومٌ و

__________________ 
 ( يف أسد الغابة : حبريا.1)
 يف شعبان سنة ست وتسعا وثالمثئة. ( يف اللباب : ومات2)
 .« مد»( عل  هامش القاموس من نسخة أخر  : 3)
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ي  َتضــــِ َحاح. قا  ابن بـَّرِّي : ويـَقح ه (1)غري قياٍس ا كما يف الصــــّ وكان َحق ه َأن َيذحُكَره ؛ ألَنّه يقا  :  ابِحرِيّ  قولُه َأّن قياســــَ
َرِة ا ومنه قو  ابِحريّ  َدمٌ  ُثـَقِِّب الَعبحِديِّ :ا َأي خاِلُص ا ُمح

 ُ  امل
رِي   ه  ابحـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــــــُ ر   ـــــــــــــــــــــــَح  الـــــــــــــــــــــــد م مـــــــــــــــــــــــُ

رّ     َب ِإذا عــــــــــــــــَ   وهــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح ربحِي  الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــُ

  
ى بالتَّْحتِيَِّة ، كذا في أُصول القاموس والّصحاح وغيِرهما من الدَّواِوين ، وفي الِمصباح واللَِّسان باألَِلف على ِصيغَِة المثنَّ  البَْحِرْينِ و

عراب مع لُُزوم الياِء بين البَْصرةِ وُعَماَن ، وهو من بالد نَْجٍد ، ويُعَرُب إِعراب المثنَّى ، ويجوُز أَن تَجعَل النُّوَن محلَّ اإلِ  د : (2)المرفوعِ 

 بَْحِريُّ  والنِّْسبَةُ  لِمْصبَاح.مطلقاً ، وهي لغةٌ مشهورةٌ ، واقتَصر عليها األَزهريُّ ؛ ألَنه صار َعلَماً ُمْفَرداً لداللٍة ، فأَْشبَه الُمْفَرداِت ، كذا في ا

وهذا ُرِوَي عن أَبي محّمد اليَِزيدّيِ ، قال : َسأَلنِي الَمْهِديُّ وسأََل الِكَسائيَّ عن  .رالبَحْ  لئال يَْشتَبِهَ بالَمْنسوب إِلى بَْحِريُّ  ، أَو ُكِرهَ  بَْحَرانِيُّ و

النُّونَْين ، قال : . فقال الِكَسائيُّ : َكِرُهوا أَن يقولوا ِحْصنانِيُّ ؛ الجتماع بَحَرانِيٌّ و ِحْصنِيٌّ  وإِلى ِحْصنَْيِن : ِلَم قالُوا : البَْحَرينِ  النِّْسبَة إِلى

على باب  بَُحْيَرةٌ  ؛ ألَنَّ في ناِحيَِة قَُراَها البَْحَرْينِ  وإِنَّما ثَنُّوا . قال األَزَهِريُّ :البَْحر فيُْشبِهَ النِّْسبَةَ إِلى بَْحِريٌّ  وقلُت أَنا : َكِرُهوا أَن يقولوا :

َرتاألَخَضِر عشر البَْحرِ  األَحساِء وقَُرى َهَجَر بينها وبين ثالثةَ أَمياٍل في ِمثلها ، وال يَِغيُض ماُؤَها ، وماُؤها راِكٌد  البَُحْيَرةُ  ةُ فراِسَخ ، وقُّدِ

 ، وقد َذَكَرها الفََرْزَدُق فقال : (3)ُزَعاٌق 

ا  قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــنـ ة ال ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــا َألـــــــــــــــِح  كـــــــــــــــَبن  ِداَيرًا ب

يــــــــــِر و     َذا لــــــــــِ َةِ بــــــــــا هــــــــــَ ريح حــــــــــَ فُ  الــــــــــبــــــــــُ حــــــــــَ  ُمصــــــــــــــــــــــــح

  
. وفي النَّقائض :قال الّصاغانيُّ : هك (4)  النَّحيزة. ذا أَنشَده األَْزَهريُّ

ْوض : َزَعَم ابُن ِسيَده في كتاب الُمْحَكم أَن العََرب تَْنَسُب إِلى ، على غير قياٍس ، وأَنّه من  البَْحر بَْحَرانِيّ  وفي اللَِّسان : قال السَُّهْيليُّ في الرَّ

بََوْيه والَخليل ، َرحَمهما هللاُ تعالى ، وما قالَه سيبويه قَطُّ ، وإِنما قال في شواذِّ النََّسب : تقوُل في َشواذِّ النََّسب ، ونََسَب هذا القوَل إِلى سي

َحاة التي هي مدينةٌ. قال : وعلى هذا تَلَقَّاه جميُع النُّ  البَْحرين في النََّسب إِلى بَْحَرانيُّ  بَْهَراَء بَْهرانّي ، وفي َصْنعَاَء َصْنعانّي ، كما تقول :

لُوه من كالم سيبويه ، قال : وإِنَّما ُشبِّهَ على ابن سيَده لقول الخليل في هذه المسأَلة ، أَْعني مسأَلَة النََّسب إِلى  ؛ كأَنَّهم بَنَُوا البَْحَرْين وتَأَوَّ

. ولم يَذُكر النََّسَب البَْحَرْين في النََّسب إِلى بَْحَرانيّ  : (5)قوُل ، أاَل تراه يقوُل في كتاب العَْين : ي البَْحَرْين ، وإِنما أَراَد لفظَ  بَْحَران على البَْحرَ 

 في النََّسب إِلى بَْحَرانيّ  أَْصالً للعْلم به ، وأَنّه على قياٍس جاٍر. قال : وفي الغَريب المصنَّف عن اليَزيدّيِ أَنه قال : إِنَّما قالوا : البَْحر إِلى

قُوا بينه وبين النََّسب إِلى بَْحريّ  ولم يقولوا : البَْحَرْين  في هذا الكتاب وغيره َعثَراٍت يَْدَمى ، قال : وما َزاَل ابُن سيَده يَْعثُرُ  البَْحر ، ليُفَّرِ

فَديُّ في نَْكت الهْيَمان اإِلَماَم ابَن سيَده  .(7)، ويَْدَحُض َدَحَضاٍت تْخِرُجه إِلى َسبيل َمن ضّل  (6)منها األََطلُّ  قال شيُخنَا : وَذَكَر الصَّالُح الصَّ

ح به ُشّراُح التَّْسهيل.، وَذَكَر بحَث السَُّهْيلّيِ معه بما ال يَْخلُوا عن نََظٍر   ، وما نََسبَه لسيبََوْيه والَخليل فقد َصرَّ

محّمُد بُن َمْعَمر بن ِرْبعّي القَْيسيُّ ، بَْصرّي ثِقَةٌ ، حدَّث عنه البَُخاريُّ والجماعةُ ،  ، كذا في النَُّسخ ، وفي التَّْبصير : محّمُد بُن الُمْعتَمرو

بن أَبي َحبيب ، ويُْعَرُف بَعبّاَسِوْيه ، حدَّث عن خالد بن الحارث ، ويَزيَد بن ُزَرْيعٍ ، َرَوى َعْنه البَاَغْنديُّ  والعبّاُس بُن يَزيدَ  .350مات سنةَ 

ثاِن. (8) البَْحَرانيّان وابُن صاعد وابُن مخلد ، وهو من الثِّقات ،  : ُمَحّدِ

__________________ 
 ( يف اللسان : ونقي  قوله.1)
أنه بلفة التثنية فيقولون : هذه البحران وانتهينا إىل البحرين. ويف معجم البلدان : البحرين : هكذا يتلفة هبا يف حا  الرفض  ( حك  الزخمشــري2)

 (.إال قو  الزخمشري املتقدم)ومل يسمض عل  لفة املرفوع من أحد منهم  .والنصب واجلر ا
ره أبو منصور األزهري ا وكان قد ذكر أقوااًل يف اشتقا  البحرين عقب عليها ( وقد صّوب ايقوت رأي األزهري قا  : والصحيح عندان ما ذك3)

 (.انظر معجم البلدان : البحرين)بقوله : هذا كله تعسف ال يشبه أن يكون اشتقاقاً للبحرين 
اإلنســـان حىت يشـــرف عليه ا كذا ء يف الصـــحراء ا ال يشـــعر به قوله : هذا لير ا مجض هذلو  وهو املكان الوط »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)

 وأسنمة النقا بضم نون اسنمة موضض كما يف شرح الديوان.« يف اللسان هذ  ولكنه نسب البيت هنا  إىل جرير
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 .«قوله يقو  ا كذا خبطه والظاهر كما يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«األ ر ابملعجمة ا وهو بطن األصبغ ا ومن اإلبر : ابطن املنسم»والذي يف اللسان قوله األطر ا كذا خبطه ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«سبر من طر»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 ( كذا ابألصر ا قا  ابن األَثري يف اللباب : قد تعسف السمعاين يف هذه8)
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 وفاتَه :

 ، َسمَع ساّلماً أَبا الُمْنِذر ، ويعقوب بن يوسَف بِن أَبي عيسى ، شيخ البن أَبي داوَد ، وهاروُن بُن أَحمَد بِن داودَ  البَْحَرانيُّ  زكريّا بُن عطيّةَ 

،  بَْحَرانِيّ ال ، أَديٌب ، َسِمَع ابُن نُْقَطةَ. وداوُد بُن َغّساَن بِن عيسى البَْحَرانِيّ  : شيٌخ البن شاهيِن ، وعلّي بُن مقّرِب بن منصورٍ  البَْحَرانيُّ 

ين تِّمائة. البَْحَرانِيُّ  َذَكَره ابُن الفَرِضّيِ ، وُمَوفَُّق الّدِ  : أَديٌب بإِْربل ، مشهوٌر بعد الّسِ

 من أَشجار الِجبَال. : شجرةٌ شاَكةٌ  البَاِحَرةُ و

ِفيَّةُ  الباِحَرةُ و اغانّي ، وهو َمَجاٌز. من النُّوِق : الصَّ  الُمْختَاَرة ، نقلَه الصَّ

تَْين فيهما ُحرُ بُ و َعْينِّي ، بُن ُضبُعٍ ، بضمَّ  ، َذَكَره ابُن يونس ، وله ِوفَادةٌ. َصحابيّ  الرُّ

ه محّمدُ  ، واٌو وذاٌل معَجَمةٌ ونُونان. (1) الواِذنَانِيُّ  ، ابن األَحنِف بِن قيس ، كَجبَلٍ  بََحرٍ  ُعَمر بُن محموِد بنِ  القاضي أَبو بكرو بُن  وابُن َعّمِ

يرازيُّ ، َسِمعَا من ابن َربذةَ بأَْصفََهاَن.أَحمَد بنِ    ُعَمر ، َرَوى عنه يوسُف الّشِ

 وفاته :

 .بَحرٍ  أبو جعفٍر أَحمُد بُن ماِلِك بنِ 

ثون بُْحَرانَ  هشاُم بنُ و  ، األَخيُر َسْرَخِسّي ، َرَوى عن بَْكِر بن يوسَف. ، بالّضّم ، محّدِ

 يعقُوَب وابِن ِسيَده. ، عن اْلبَْحرَ  َرِكبَ  الرجُل : أَْبَحرَ و

. : أَْبَحرَ و لُّ  أََخَذه الّسِ

،  أَْبَحرَ و ، وقد تقدَّم. بَْحَرةَ  ِلُرْؤيَتِه. وهو ِمن قوِلهم : لَقيتُه َصْحَرةَ  قَْصدٍ وـ  ونَصُّ الُمحكم : على غير اعتمادٍ ـ  صاَدَف ِإنساناً بِاَل  : أَْبَحرَ و

 اشتدَّْت ُحْمَرةُ أَْنِفه. إِذا

 َكثَُرْت مناقُع الماِء فيها. ، ونصُّ التَّهذيب : األَْرُض : َكثُرْت مناقِعُها أَْبَحرتِ و

 ، أَي صار ِمْلحاً ، قال نَُصْيب : الماُء : َملُحَ  أَْبَحرَ  في الُمحَكم :و

راً قــــــــــــــــد عــــــــــــــــاَد مــــــــــــــــاُء اأَلرض و   وزاَدين  حبــــــــــــــــَح

َرضـــــــــــــــــــــــي َأنح     رَ ِإىل مـــــــــَ بُ  َأحبـــــــــحَ ذح ـــــــــعـــــــــَ َرُب ال شـــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

  
جلُ  أَْبَحرَ و ه بعَد قوله ؛ (2) ، أَي ِمْلحاً لم يَُسغْ  بَْحراً  الَماَء : َوَجَده الرَّ اغانّي َذَكَر ما نَصُّ  ، هكذا في النَُّسخ ، وفيه تحريٌف شنيٌع ؛ فإِّن الصَّ

ْل. بْحراً  الماَء ، أَي َوَجْدتُه أَْبَحْرتُ  األَْرُض : ولو قيَل : أَْبَحرت  ، أَي مْلحاً ، لم يَْمتَنْع ، فتأَمَّ

رَ  ، اْنبَسطَ  الرجُل في الِعْلم والمال : اْستَْبَحر من الَمَجاز :و  الَمَحلُّ ، إِذا اتََّسَع. استبحرَ  . وكذلكَكتبحَّ

 يَْستَْبِحرُ  ، كذا في التَّْكملَة ، ونصُّ الُمحَكم : اتََّسع في القَْول. وفي األَساس : وفي َمديحكَ  اتََّسَع له القَْولُ  ، وكذا الَخطيُب : الّشاعرُ  اْستَبَحرَ و

رّماح :الشاعرُ    ، قال الّطِ

ديــــــــــــــُح 
َ

و املــــــــــــــ لــــــــــــــُ ائــــــــــــــَك حيــــــــــــــَح نــــــــــــــَ ِر ثـــــــــــــــَ  مبــــــــــــــثــــــــــــــح

رُ و     حــــــــــــــِ ــــــــــــــح ب ــــــــــــــَ تـ هح  َتســــــــــــــــــــــــــــح ُن املــــــــــــــادحــــــــــــــَ  األَلحســــــــــــــــــــــــــــُ

  
رُ و يَ  االستبحارُ و التَّبَحُّ رَ  من الَمَجاز :و لذلك ، البحُر بْحراً  : االنبساُط والسَّعَةُ ؛ وُسّمِ في  رَ تَبَحَّ و َكثَُر مالُهو ، إِذا اتََّسعَ  في المال الرجلُ  تَبَحَّ

َق وتَوسَّعَ   .البحر تََوسُّعَ  الِعْلم : تَعَمَّ

 ، وفي التكملة : بلٌد باليََمن. ة ، باليَمن ، بالفتح : بَْحَرانَةُ و

، له ذْكٌر في َسِريَّة  (4)من الحَجاز ، به َمْعدٌن للَحّجاج بن ِعاَلط البَْهِزّيِ  بناحيِة الفُْرع ، وهو ع ويَُضمّ  بالفتح (3) بَْحَران في الحديث ذْكرُ و

مُّ روايةٌ عن بعضهم ، وهو المشهوُر ، كذا في الُمعَجم. (5)عبد هللا بن َجْحٍش  مْخشرّيِ ، والضَّ  ، قَيََّده ابُن الفُرات بالفتح ، كالعْمرانّيِ ، والزَّ
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__________________ 
ــــــــــــــــ  هذه  البحراين . ويف أو  الرتمجة : قا  :البحرين منســـوب إىل البحراين ا وإلا البحر حبري بة وخرج من قاعدة النحاة ا فإهنم ينســـبون إىلالنســــ

 أو كان مالح سفن. البحار أو إىل اجلزائر أو استدامة ركوب البحر النسبة إىل
كاألصـــــــــر ومعجم البلدان ا هذه النســـــــــبة إىل واِذاَنن ا من قر  « اذانينالو »وعل  هامشـــــــــه عن نســـــــــخة أخر  « الواذايين»( يف القاموس : 1)

 أصبهان.
 .«مل ميتنض»( عل  هامش القاموس من نسخة أخر  : 2)
 ( قيده صاحب معجم البلدان حبران ابلضم نصاً.3)
 .«البهري»( عن معجم البلدان ا وابألصر 4)
 ( انظر اخلرب يف معجم البلدان.5)
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دة على التحتيَّة ، بُن عامرٍ  يَْبَحرُ و  ، وقيل : بجراة ، له حديٌث من رواية أَوالده. صحابيّ  كيَْمنَُع ، وَضبََطه الذهبيُّ بتقديم الموحَّ

 لعبد القَْيس عن الَحْفصّيِ. ع باليََمامة وهو الصَّواُب : (1) البَحيريَّةُ  ، وفي بعض النسخ : البَْحريَّةُ و

 يُنَسب إِليها أَبو المظفَّر عبُد الكريم بُن عبد الوّهاب ، حدَّث عنه الّسْمعانيُّ ، َذَكره ياقوت في المعجم. َمْروَ : ة ، ب (2) ابادْ  بَحيرَ و

الَة. بَّحارةٌ  وهم ، البَْحرَ  ؛ لُماَلَزمته الَماّلحُ  َككتّاٍن : البَّحارو  ، كالَحمَّ

 من العرب. : بَْطنٌ  بَْحريٌّ  بَنُوو

 ، قال بْشُر بُن أَبي خازم :  : َجبٌَل ، أَو أَرٌض سهلةٌ تَُحفَُّها جبالٌ ، كَكتَابٍ  بَِحارٍ  ذُوو

ُر أَ  ذَكـــــــــــ  ـــــــــــَ زَاِر ت َ
رتِّ املـــــــــــ ـــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  عـــــــــــل ل ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ  ل

لــــــــــــَ  ُذو و     يـــــــــــــح ن ُدوِن لــــــــــــَ ارٍ مــــــــــــِ َ َورُ  حبــــــــــــِ نـــــــــــــح  ومــــــــــــَ

  
 وقال الشَّّماخ :

نح ِذي  َوٍة مــــــــِ ــــــــح بـ ا صــــــــــــــــــــــَ بــــــــَ ارٍ صــــــــــــــــــــــَ َ اَوَرت  حبــــــــِ جــــــــَ  فــــــــَ

َن     طــــــــــح لــــــــــَ  بــــــــــَ ــــــــــح يـ جِ ِإىل آِ  لــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــح نـ مــــــــــَ وحٍ  فــــــــــَ  غــــــــــَ

  
ةِ بني ُسلَْيم ، قال  بِحار : واٍد بأَْعلَى السَِّرير لعَْمِرو بِن ِكالٍب ، وقيل : ذو بَِحارٍ  وقال أَبو ِزيَاٍد : ذو ، وَمْنَور ، َجباَلِن في َظْهر َحرَّ

 : ماٌء لغَنِّي في شرقّي النِّير ، وقيل : في بالد اليمن. بَِحار الجوَهِريُّ ، وقال نَْصٌر : ذو

 : (3)غَدير بنَْجد ، عن ابن ُدَرْيد ، ورواه الغوريُّ بالفتح ، قال بَشامةُ بُن ال ويُْمنَُع : ع ، مصُروفاً ، بَِحارٌ و

زحِع  وحَن ابجلــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ ِن الــــــــــــــــــدِّاَيُر عــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــِ

ِم بــــــــــــــــــــــا     ارَ ابلــــــــــــــــــــــد وح َ  فــــــــــــــــــــــاجلــــــــــــــــــــــرحعِ  حبــــــــــــــــــــــِ

  
يرافّي ، كذا َضبََطه السُّّكِريُّ في قول البَُرْيق  آخرُ  : موضعٌ  كغُرابٍ  بَُحارٌ و  أَو لغةٌ في الَكْسِر. ، (4)عن الّسِ

 نها أَيُّوُب بُن ثابت ، وهي َرَوْت عن أَبي محذورةَ ، َذَكرها البَُخاريُّ في التَّاريخ.، َرَوى ع : والُد َصِفيَّةَ التّابِعيَّةِ  بَْحَرةُ و

 الّشاعِر. العائشيّ  َجدُّ يَُمْيِن بِن ُمعاِويَةَ  بَْحَرةُ و

 ، وقد تقدَّم ذكُرهما ، فهو تكرار. ، و: ة ، بالطائفِ  بالبَْحَرْينِ  ع : بَْحَرةُ و

وزَ  : كعاُشوٍر وعاُشوراَء : الباُحوراءُ و الباُحورُ و ، وهو ُمَولٌَّد ، قال شيُخنَا : وقد جاَء في كالم بعِض ُرّجاِز العرِب ، فلو  ِشدَّةُ الَحّرِ في تَمُّ

ٌب كان أَْولى.  قالوا : هو ُمعَرَّ

ً ، كُجَهْينَةَ : خْمسة َعشَ  بَُحْيَرةُ و تِنِّيَس  بُحيرةُ و أَميال ، (5)عظيٌم نحو عشرة أَميال في ست  بحرٌ  َطبَِريَّةَ ، فإِنها بَُحْيَرةُ  ، منها : َر موضعا

 ُخَوارْزَم ، حيرةُ بُ و الَحَدث ، بُحيرةُ و أَنطاِكيَةَ ، بُحيرةُ و اإِلسكندريَّة ، بُحيرةُ و أَْريََغ ، بُحيرةُ و أُْرِميَةَ ، بُحيرةُ و أَْرِجيَش ، بُحيرةُ و بمصر ،

 .(6)ساَوْه  بُحيرةُ و بَْغَرا ، بُحيرةُ و َهَجَر ، بُحيرةُ و الُمْنتِنَِة ، بُحيرةُ و الَمْرجِ ، بُحيرةُ و قََدَس ، بُحيرةُ و َرَزْه ، بُحيرةُ و

 * ومّما يُستدَرَك عليه :

 : الفُراُت ، قال َعِديُّ بُن َزْيد : البَْحرُ 

ِ  ِإذح َأشح و  ــــــــــــــــــــَ َورحن رح َرب  اخلــــــــــــــــــــَ ذَكــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــَ  ت

ريُ     ذحكـــــــــــــــــِ َد  تـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــح  َرَف يـــــــــــــــــومـــــــــــــــــًا ولـــــــــــــــــِ

  

َرُة مــــــــــــــــــا مَيح  ثـــــــــــــــــــح ه وكــــــــــــــــــَ ر ه مــــــــــــــــــالــــــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُك و     رُ لــــــــــِ حــــــــــح ِديــــــــــرُ  الــــــــــبــــــــــَ ِرضــــــــــــــــــــــــًا والســــــــــــــــــــــــ  عــــــــــح  مــــــــــُ
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في األَصل الِمْلُح ُدوَن  البحرَ  هاهنا الفُراَت ؛ ألَّن َربَّ الَخَوْرنَِق كان يُْشِرُف على الفُرات. قُلُت : وهذا فيه ما فيه ؛ فإِنّ  بالبحرِ  قالُوا : أَراد

َي العَْذبُ قالو .(7) (. َوهذا ِمْلح  ُأجاج  .. َوما َيْسَتِوي اْلَبْحراِن هذا َعْذب  ُفرات  )العَْذِب ، كما قاله بعُضهم ، وقوله تعالى :   ا : ُسّمِ

 ؛ لَكْونِه مع الِمْلح ، بَْحراً 

__________________ 
 ( ومثلها يف التكملة ا ويف معجم البلدان : الَبِحريَة.1)
 .«ابلذا »( يف معجم البلدان 2)
وورد البيت مض  (حبار)وانظر معجم البلدان « أبو بشـــــــامة بن الغدير»وفيه متام نســـــــبه ا وابألصـــــــر  66( عن املؤتلف واملختلف ل مدي ص 3)

 بيتا آخرين وفيه : با حبار فالشرع.
 ( ورد البيت يف معجم البلدان ا وروايته :4)
ار و   مــــــــــــــــــّر عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن حبــــــــــــــــــُ

ارا    ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــي حبــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــر ال ي ــــــــــــــــــوب ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــاد ال  ف

  

 ومثله يف معجم البلدان.« قوله ست األوىل ستة»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( ورد يف القاموس مخ  عشر موضعاً وذكر الشارح ستة عشر.6)
 .12( سورة فاطر اآية 7)
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ِ  والَقَمِر َقَمراِن ا كذا يف البصائر للمصنِّف.  كما يـَُقا  للش مح
 ، بفتح الحاِء ، ويُْرَوى بالِجيم ، وقد تَقَدَّم. «باَحرٌ  َصنٌَم يُقَال لهكان لهم »وفي حديث ماِزٍن : 

رَ و اِعي في َرْعيٍ كثيٍر : اتََّسَع. تبحَّ  الرَّ

جُل ، كفَِرَح ، إِذا َرأَى بَِحرَ و ذا َرأَى البَقََر الكثيَر ، ومثلُه ، فَفَِرَق حتى َدِهَش ، وكذلك بَِرَق ، إِذا رأَى َسنَا البَْرِق فتحيَّر ، وبَِقَر ، إِ  البَْحرَ  الرَّ

 َخِرَق ، وَعِقَر.

 ، وإِاّل فال َوْجهَ للهاَء. بَْحَرةً  ؛ كأَنَّهم تََوهَُّموا بَُحْيَرةٌ  الصَّغير : للبَْحرِ  وفي الُمْحَكم : يقال :

، ويُْرَوى  بالبَْحر أَو الفَْجُر ، فَسَّره ثعلٌب فقال : إِنّما هو الَهالُك أَو تََرى الفَْجَر ؛ َشبَّه الليلَ  البَْحرُ  وقوله : يا هاِدَي اللَّْيِل ُجْرَت ، إِنَّما هو

 بالِجيم ، وقد تَقَدَّم.

 .(1): الفَْجَوةُ ِمن األَرض تَتَّسُع  البَْحَرةُ و

 : الُمنخِفُض من األَرض. البَُحْيَرةُ و

رَ و  الَخبََر : تََطلَّبه. تَبَحَّ

 .بَْحِريٌّ  فهو البحر . وكلُّ ما نُِسَب إِلىالبحرَ  ؛ ألَنَّها كانت هاَجَرْت إِلى بالد النََّجاِشّي فَِركبت البَْحِريَّةُ  وكانت أَْسَماُء بنُت ُعَمْيٍس يقال لها :

 ٌ َ  بَْحِريَّةٌ  والذي في األَساس : وِمن الَمَجاز : امرأَة  ، وهم َمطاِحيُل ِعَظاُم البُُطوِن. البَْحَرْينِ  ْهلِ ، أَي َعِظيَمةُ البَْطِن ؛ ُشبَِّهْت بأ

 .البَِحارُ  ويُقَال للحاَراِت والفََجَواِت :

 .بَُحْيرةٌ  صغيراً قيل له : البحرُ  وقال اللَّْيُث : إِذا كان

ُح. البَْحِريُّ و  : الَمالَّ

ٍل : الكاتُب األَْصبَهانيُّ ، َسِمَع منه ابُن الّسمعانّيِ وابُن عساكر. وَذْكَواُن بُن ، َكَجبَ  بََحرٍ  والُمفَضَّل بُن المطهَّر بِن الفَْضل بِن ُعبَْيد هللا بنِ 

 األَصبهاني ، ويُْدَعى اللَّْيث ، َذَكره ابُن نْقَطةَ. بَحرٍ  محّمِد بِن العبّاِس بِن أَحمَد بنِ 

 بن َريساَن : أَحُد األَجواِد ، َرَوى. بَِحيرِ  ز بنُ : شيٌخ لعبِد الرّزاق ، وعبُد العزي بَِحير وكأَِميٍر : عبُد هللا بن عيسى بن

. بَِحيرُ و  بِن ُجبَْير : تابعيُّ

 بُن نُوح ، عن أَبي حنيفةَ. بَِحيرُ و

. بَِحيرُ و  بُن عامر : شاعٌر جاهليُّ

 بُن عبد هللا فارُس قَُشْير. بَِحيرُ و

 بِن معاويةَ : له ُصْحبَةٌ. بَِحيرِ  وسعُد بنُ 

 وآخرون. األَْسفَراينِيُّ ، سمع الحَميدّي. بَِحيرٍ  وُمَحّمُد بنُ 

 ، كُزبَْيٍر : لَقَُب َعمِرو بِن َطِريِف بِن عمِرو بِن ثَُمامةَ ؛ لجوده : البَُحْيرو

 : شيُخ ابِن َرِشيق ، َضبََطه الُحَميدّي. بَُحْير والُحَسْين بُن محّمِد بِن موسى بن

 الَحضرمّي ، َذَكَره ابُن ماُكوال. بَُحْير والفتُح بُن َكثِيِر بنِ 

 : والُد عمٍرو الجاحِظ. بَْحرٌ و

 ، أْسماٌء. (2) بَْيَحرةُ و بَْيَحرٌ و
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 : موضعاِن. يبحرُ و بَْحَرةُ و

اِهُب ، كأَِميٍر َمْمُدوداً ، هكذا ضَ  بَِحيَراءُ و بََطه الذََّهبِيُّ وُشّراُح الَمَواِهِب ، وفي روايٍة باألَلِف الَمْقُصورةِ ، وفي أُْخَرى َكأَِميٍر ، وأَما الرَّ

ُحوا به.  تَْصِغيُره فغَلٌَط ، كما َصرَّ

 ، كَسفينة : موضٌع. بَِحيَرةُ و

. بَْحرٍ  وأَبو  َصفواُن بُن إِدريَس ، أَديٌب أَندلسيُّ

 لعاِصي.ُسفياُن بُن ا بَْحرٍ  وأَبو

 : قبيلةٌ باليمن. البَْحرِ  وبَنُو

بيِت فَْضٍل ، ولهم  آباذ ، بالّضّم : ِمن قَُرى ُجَوْين من نََواِحي نَْيَسابُوَر ، ومنها أَبو الحسن عليُّ بُن محّمِد بِن َحّمويه الُجَوْينِّي ، من بَُحْيرو

 عقٌب بمصر.

 بَْحٍر البَْحِريُّ  . وأَبو بكٍر عبُد هللِا بُن علّيِ بنِ 337، تُُوفَِّي سنةَ  البحر حافُظ ، ألَنّه كان يَُسافر إِلى، ال البَْحِريُّ  وإِسحاُق بُن إِبراهيَم بِن محّمدٍ 

ه  .بَْحرٍ  البَْلِخيُّ ، نُِسَب إِلى َجّدِ

__________________ 
 .«يتسض»( عن اللسان وابألصر 1)
 .«يبحر ويبحرة»( عن اللسان ا وابألصر 2)
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 َجدُّ األَْحنَِف بِن قَْيس التَِّميمّيِ البَْصِرّيِ. بَْحرٌ و

 ، مصغَّراً : ُكورةٌ واسعةٌ بمصر. البَُحْيَرةُ و

مِّ  البُْحتُرُ  : [بحتر]  ، والتَّاُء ُمثَنَّاة فْوقِيَّة مضمومة : ، بالضَّ

، وأَنشَدنا شيُخنَا ، بُلَّ ثََراه ، قال : أَنشَدنا اإِلماُم  البَحاتِر ، والجمعُ  ْحتَُرةٌ بُ  ، كالُحْبتُِر ، وهو مقلوب منه ، واألُْنثَى القَِصيُر الُمْجتَِمُع الَخْلقِ 

 محّمُد بُن المسناوّي :

ريٍَة  (1)أَنـــــــــــِت الـــــــــــجي و  ِت كـــــــــــر  َقصـــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــح بــــــــــــ   حـــــــــــَ

رُ     ائـــــــــــــِ رح بـــــــــــــذاَ  الـــــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــُ  ِإد  ومل َتشـــــــــــــــــــــــــــح

  

جـــــــــــــاِ  ومل أُرِدح  رياِت ا ـــــــــــــِ ُت َقصـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــح نــــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

اِء     ر  الــــــنِّســـــــــــــــــــــَ ا شــــــــــــــــــــَ طـــــــَ رُ ِقصـــــــــــــــــــــاَر اخلــــــُ اتــــــِ حـــــــَ  الــــــبــــــَ

  
 قلُت : وهذاِن البَْيتَاِن أَنشدهما الفَّراُء ، وهما لُكثَيٍِّر ، وقال : البََهاتُِر ، بالهاِء.

ْخم أَيضاً :  .البُْحتُرُ  وقال قُْطُرٌب : ويقال للضَّ

ة : البُْحتُِريَّةُ  ، وإِليه نُِسبَت اإِلبلُ  بال الٍم : فَْحٌل ِمن فُُحوِلهم بُْحتُرٌ و مَّ  ، قال ذو الرُّ

ٌر و  وهــــــــــــــــا داعــــــــــــــــِ بــــــــــــــــًا أَبــــــــــــــــُ هــــــــــــــــح رُتُ صــــــــــــــــــــــــــــــُ   حبــــــــــــــــُح
رُتُ     فــــــــــــــــح ٌر ال تـــــــــــــــــَ ا أَرحجــــــــــــــــُ رَاهــــــــــــــــَ ُد ســــــــــــــــــــــــــــــُ  حتــــــــــــــــَح

  
، وال يَخفَى  (3) وَوِهَم الَجوَهِريُّ  ، (2)ِجَد في بعض أُُصول الّصحاح بالنُّون ، كما وُ  ال ُعنَْينٍ  ، مصغَّراً بالّزاي ، بُن َعتُوِد بِن ُعنَيزٍ  بُْختُرُ و

ٍء بِن َطيِّي (4)ِن ثُغََل بِن الغَْوِث بِن ُجْلُهَمةَ أَّن ِمثَل هذا ال يُعَدُّ َوَهماً ؛ ألَنَّه لم يُقَيّد بالنَّوِن ، وإِنّما هو ِمن تَْحِريِف النُّّساخ ، وهو ابُن َساَلَماَن ب

 الّشاعُر. البُْحتُِريُّ  المشهوُد له باإِلجادة ، منهم أَبو ُعبَاَدة الّشاعرُ  و َرْهُط الَهْيثَِم بِن َعِدّيٍ ،، وه

ارثةَ بِن ُجَدّي بِن أَبي ح (5)، وِمن َولَِده جابُِر بُن ظاِلِم بِن حارثةَ بِن َعتاب  الشَّاعر الجاهليّ  َكَصبُور ، ابِن تَُدولَ  ُمَصغَّراً ، َجدُّ ُجَدّيٍ  بُْحتُرو

جُل ، إِذا تَبَْحتَرَ و ، له ُصْحبَةٌ. َر وتَقَيََّس. انتسَب إِليهم الرَّ  مثُل تََمضَّر وتَنَزَّ

 * ومّما يُستدَرك عليه :

 ِمن أَجوِد الناس ، واسُمه َوهْب بُن َوْهب ، وهو أَحُد الَوّضاِعين. (6) البحتِريّ  أَبو

ّم : رَوضةٌ في َوسِط أََجأَ أَحِد َجْبِلي َطيِّى بُْحتُرو اة بالقَبِيلة.، بالضَّ  ء ، قُْرب َجّو ، كأَنََّها ُمَسمَّ

ّم : واٍد قريٌب من العُذيب بين الكوفة والبصرة ، قاله ال بُْحتَارو  حازمّي.، بالضَّ

َحدَّث  بُْحتُرٍ  الحنفيُّ ، وأَخوه محّمٌد خطيُب الِحْصن ، َحدَّثنا عن ابِن عبِد الدائم ، وإِسماعيُل بُن داوَد بِن سليمان بنُ  بُْحتُر والنُّور عليُّ بن

 بعد الّسبعمائة.

 ، أَي بُِعَث الَمْوتَى. (7)ما في القُبُور  بُْحثِرَ  َء : إِذاوبَدََّده ، َكبَْعثَره وقُِرى : بََحثَه بَْحثَرهُ  : [بحثر]

باعيَّ والُخَماسيَّ مركَّبان  (8)ُمركَّباً ِمن اثْنَْين ؛ فإِّن فيه معنى بحث وأَثاَر  بِْحثَرَ  قلُت : وليس ببعيٍد أن يكون ، على َرأْيِ َمن يقول : إِن الرُّ

 ن ، وأَشار إِليه المصنُِّف في البََصائر.من اثْنَيْ 

قَه المتاَع : بَْحثَرو قه ، وقَلََب بعَضه على بعض ، بَْحثَرَ  ، وفي التَّْهِذيب : فَرَّ ق. فتَبَْحثَرَ  متاَعه وبَْعثَره ، إِذا أَثاَره وقَلّبه وفَرَّ عن أَبي و : تَفرَّ

 َء :الشَّيْ  بَْحثَرَ  : (9)الَجّراح 

 ، قال القَتّال العاِمِريُّ : فهاستخرَجه وَكشَ 
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ٍر و  نح آِ  عــــــــــــامــــــــــــِ لــــــــــــدح َألــــــــــــاُء مــــــــــــِ نح ال تــــــــــــَ  مــــــــــــَ

ه َأنح و     َرهح أُمـــــــــــ  كـــــــــــح ُة تـــــــــــُ بحشـــــــــــــــــــــــــَ َراكـــــــــــَ ثــــــــــــَ حـــــــــــح بـــــــــــَ  تــــــــــــُ

  
 ، فإِذا َخثَر أَعاله وأَسفلُه َرقِيٌق فهو هاِدٌر. متحبِّبٌ  (10) : ُمْنقَِطعٌ  ُمبَْحثِرٌ  لَبَنٌ  عن األَصمعّي : يقال :و

 اللَّبُن ، ِإذا انقطَع وتَحبََّب. بَْحثَرَ  قدو

 وداٍل ُمهملٍَة مضمومٍة ، ، بالّضمّ  البُْحُدِريُّ  : [بحدر]

__________________ 
 .«وأنت الذي»( عن هامش املطبوعة املصرية وابألصر 1)
 : عنا. 401مجهرة ابن حزم ص ( يف الصحاح املطبوع واللسان و 2)
والعبارة « ءقو  املصــــــنف : ووهم اجلوهري ا يوجد يف بع  نســــــخة املطبوعة بعد هذا زايدة : أبو حي من طي»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 3)

 مثبتة يف القاموس املطبوع الذي با أيدينا.
 ء ومن ولده : ُفطرة والغوث وا ارث.جلهمة بن أدد هو ط أن  398( كذا ابألصر واللسان ا ويف مجهرة ابن حزم ص 4)
 ( كذا ابألصر ا وصححها يف املطبوعة الكويتية : عّتاب.5)
 : أبو البخرتي 119( كذا ابألصر ا ويف مجهرة ابن حزم ص 6)
 .(ِإذا بُ ْعِثَر ما يف اْلُقُبورِ )وقراءهتا :  9( سورة العادايت اآية 7)
 .«وأثر»يتية ا وابألصر ( عن املطبوعة الكو 8)
 ( يف الصحاح واللسان : أيب اجلراح.9)
 ( يف القاموس : متقطض.10)
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اَنَن : هو َقرَقُم الذي ال َيِشب   َأ َله اجلوَهرِي  ا وقا  أَبو َعدح
ُ
ِمَلِة. امل ِذيِب والت كح ُدرِيِّ ا كذا يف التـ هح  ا كالبـُهح

 .لبَُخارِ ا ِفْعلُ  ، بفتحٍ فسكوٍن : البَْخر : [بخر]

 الِقْدِر : ما ارتفَع منها. بَُخارُ و

 ، إِذا ارتفَع بَُخاُرَها. بَُخاراً و تَْبَخر بَْخراً  الِقْدُر ، كمنَع بََخَرتِ 

 ، قاله أَبو َحنِيفَةَ. بالتَّْحِريك : النَّتُْن في الفَِم وغيِره ، البََخرو

 .بَْخَراءُ  وهي أَبَخرُ  فهو ، بََخراً  ، كفَِرحَ  بَِخرَ  وقد

مخشريُّ والفَيُّوِميُّ ،  البََخر . قال شيُخنا : والمعروُف فيأَبخرَ  : َصيَّره ءُ الشَّي أَبخَرهو التَّْقييُد بالفَِم ُدوَن غيِره ، كما َجَزم به الجوَهريُّ والزَّ

 وأَكثُر الفقهاِء.

 الفَِم الَخبِيِث. بَخرِ  ، أَي نَتَُن ِمن بَِخرَ  وفي اللَِّسان :

ْرتَ  ي األَساس :وف َّْنَت ، وأََرْدنَا أَن بَخَّ رَ  علينا : نَت ْرتَ  لنا تُبَخَّ  علينا. فَبَخَّ

 ، وكذلك ِمن النََّدى ، بَُخارٌ  فهو حارٌّ  ماءٍ  من يَسَطعُ  وكلُّ ُدَخانٍ  الدَُّخان ، بَُخار ِمن نَتٍْن أَو غيِره ، وكذلك بَُخارٌ و ، بََخرٌ  كلُّ رائحٍة ساطعةٍ و

 الماِء يَْرتفُع منه كالدُّخان. بَُخارُ و

اغانّي. : الَمْخمورُ  الَمْبُخورو  ، عن الصَّ

ْرعِ. الباِخرُ  عن ابِن األَعرابّيِ :و َد رأَْسه وَسبََّده. : ساقِي الزَّ  قال أَبو منصوٍر : المعروُف الماِخُر ، بالميم ، فأُبِدل من الميم ، كقولك : َسمَّ

ْيِف ، منتصبةٌ ِرقاٌق بِيٌض ِحساٌن ، وقد تقدَّم في الحاِء الُمهَملة. ، كبَْحٍر. بَْخرٍ  بناتُ و  وَمْخٍر : سحائُب يأْتِيَن قُبَُل الصَّ

ر ، كَصبُور : ما البُخورو َرةٌ  وثِيابٌ  به. يُتَبخَّ  : مطيَّبَةٌ. ُمبَخَّ

رو َن ، وفَالنٌ  تَبَخَّ يِب ونَْحِوه : تََدخَّ ر بالّطِ  .يَتَبختَرُ و يَتَبَخَّ

ل به بُصوفة أَو ُطِلَي به ، ويُْسِهُل الطَّبْ  نَفّاعٌ  محلِّلٌ  َجاّلٌء مفتٌِّح ُمِدرٌّ  ، وأَصلُه العَْرَطنِيثَا وهو حارٌّ يابٌس ، (1) َمْريََم : نَبَاتٌ  بَُخورُ و َع ِإذا تُحّمِ

ةِ.  بالشام ؛ لنَتْنِها بِْعفُونَِة تُربَِها. : أَرضٌ  البَْخَراءُ و أَسفل السُّرَّ

اغانّي. ماَءةٌ ُمْنتِنَة قُْرَب القُلَْيعَِة بالِحَجاز. أَيضاً : البََخراءُ و  على ِميلَْين منها ، وهي في َطَرِف الِحجاز : نقلَه الصَّ

ي بذلك ألَنه إِذا أُِكلَ  (2)مثُل الُكْشنَا ، وَحبُّه كَحبِّه َسواٌء  نَباتٌ  : بَْخَراءُ الو وهو َمْرعًى ، وتُْعلَفُه  الفَم ، َحكاه أَبو حنيفةَ ، قال : أَْبخرَ  ، ُسّمِ

نُها ، وَمنابِتَه الِقيعانُ   .*كالبَْخَرةِ  الَمواِشي فيسّمِ

 ، من أَعظِم ُمُدِن ما وراَء النهِر ، بينها وبين َسَمْرقَْنَد ثمانية أَياٍم أَو سبعة وهو ممدود في شعر الُكَميت ، قال : د ، بالضّمِ والمّد : بُخاراءُ و

ه و  بـــــــــُ جـــــــــائـــــــــِ قضـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــَ َد ال تـــــــــُ يـــــــــكـــــــــنـــــــــح  يـــــــــوَم بـــــــــِ

َددُ  خبـــــــــــــــاراءُ مـــــــــــــــا و     َب الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ ا َأخـــــــــــــــح  ممـــــــــــــــِ 

  
وهو المشهوُر الراجُح ، وبه َجَزم غيُر واحٍد من الُحفّاظ ، وأَنكروا المّد ، َخرَج منها جماعة من  ويُْقَصرُ  ، ... «ويوَم قِْنديِدَ » ويُْرَوى :

 العلماِء في كّل فّن ، ولها تاريٌخ عجيٌب مشهور.

يت بهم ، ولم تَُسمَّ  بَُخاراءَ  أَْلَف َعبٍد من بُن أَبِيه : ِسكَّةٌ بالبَْصرة أَسكنَها ِزياد البَُخاِريَّةُ و  بَُخاَرا  به ، وذلك حين َملََكَها من خاتون ملكة، فسّمِ

ْمَي بالنَُّشاب ، ففََرض لهم العَظائَم ، وأَسكنَهم بها. (3)، وكان السَّْبُي أَْلفَْين   ، وكلُّهم َجيُِّدو ، الرَّ

 كغُراٍب. الرازيُّ  بَُخارٍ  عليُّ بنُ و
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ر العُوِد ؛ ألَنه كان بُخار المنسوُب إِلى البغداديُّ  البَُخاِريّ   أَحمَد بن علّيِ بنِ بنِ  محّمِد بِن عليّ  أَبي نَْصر أَحمُد بنُ  أَبو الَمعاِليو به في  يُبّخِ

، قاله أَبو سعٍد ،  البَُخاريّ  ، وُعِرَف بيتُه ببيِت ابنِ  (4)في جامع المنصور ِحْسبَةً  البَُخورَ  ، والذي في الُمْعَجم : أَنه كان يَْحِرقُ  الخاناتِ 

ث عن الثاني يحيَى بُن وأَخوه أَبو البََركاِت ِهبَةُ هللا ، َسمَع مع أَخيه من أَبي َغيالَن والجوهرّيِ وغيِرهما ، كذا في التَّْكملة للمنذرّي ، وَحدَّ 

ثان. وغيُره : (5)يَْوش   محّدِ

__________________ 
 ( يف التكملة : شجرة.1)
 ووردت فيه العبارة ابلتبنيث.« وداءس»( يف اللسان : 2)
 سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية. (*)( 6)
 .«ألفا»ويف معجم البلدان فكاألصر « ألف عبد»( كذا خبطه قاله هبامش املطبوعة املصرية ا ويف التكملة : 3)
 ( معجم البلدان : احتساابً.4)
ه ابملثناة التحتية ا وســــــــــــــيبيت للمصــــــــــــــنف يف ب وش : حي  بن بوش ا بفتح الباء املوحدة قوله يوش كذا خبط»( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 5)
 .« دث»
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ثان. البُخاريُّ  ، وعليُّ  بَُخارٍ  أَحمُد بنُ و  : محّدِ

 بَِقَي عليه :وَ 

ه األَعلَى من أَهل نَْيَسابُور. بَُخاٍر البخاريُّ  الفقيهُ أَبو الفضِل عبُد الرحمِن بن محّمد بِن َحْمُدون بنِ   ، ونُِسَب إِلى َجّدِ

 * ومّما يُستدَرك عليه :

، وهو تَغَيُُّر ِريحِ الفَِم ، وهو من حديث ُعَمَر ، وجعلَه القُتَْيبِيُّ ِمن  للبََخرِ  ، أي َمظنَّةٌ  «َمْجفََرةٌ َمْجعََرةٌ  َمْبَخَرةٌ  إِيّاكم ونَْومةَ الغََداةِ ، فإِنها»

 وقد ُرِوَي عن ُكّلٍ منهما. : قلتُ . عنهماهللارضي ، حديث علّيٍ 

يَح ، وتُْبِلي الثَّْوَب ، وتُْظِهُر الّداَء الدَّفِينَ  (2)َمْجفََرةٌ ، تُْنِفل  َمْبَخَرةٌ  فإِنها (1)رأى رجالً في الشَّْمس فقال : قُْم عنها »فحديُث علّيٍ :   .«الّرِ

 يَْعنِي ِمن النَِّساِء. «َمْبَخَرةٍ  إِيّاَك وكلَّ َمْجفََرةٍ »وفي حديث الُمِغيَرة : 

 الفَْسِو : ِريُحه ، قال الفََرْزَدُق : بَُخارُ و

يـــــــــــــــُف زِيـــــــــــــــٍر  لـــــــــــــــِ َوٍة وحـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــاِرُب قـ

ه و     ــــــــــــــــــــــِ َوت َفســــــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــِ رّاٌء ل  ارُ خبــــــــــــــــــــــُ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َماِك ، إِذا أَصابََك المطُر عند ُسقُوِطه. بَْخَرةُ  ويُقَال : هذه  الّسِ

ٌ بََخرٍ  : ذو ُمْبِخرٌ  ورجلٌ   .ُمْبِخَرةٌ  . وامرأَة

 في ِمْشيَتِه ويَتَْبَختَى. يَتبختَرُ  . وفالنٌ تَبَْختَرَ و بَْختَرَ  ، وهي ِمْشيَةُ الُمتََكبِِّر الُمعَجِب بنفِسه ، وقد : ِمْشيَةٌ َحَسنةٌ  التَّبُخترُ و البْختَرةُ  : [بختر]

 في حديث الَحّجاج : أَنّه لّما أُدِخَل عليه يَِزيُد بُن الُمَهلَِّب أَِسيراً فقال الَحّجاج :و

َُحي ا 
يُر امل  ِإذا َمَش  خَبحرَتِي  مجَِ

 ال يَِزيُد :فق

ِ ِشَنا ُ و  َنحِكَباح
ُم امل  يف الدِّرحِع َضخح

 قيل :و كأَِمير ، هكذا في النُّسخ ، وصوابهُ : والِجْسِم ، أَي الَحَسُن الجسِم ، كما في اللَِّسان وغيره ، : الَحَسُن الَمْشيِ ، والَجِسيمُ  البَْختَِريُّ 

اغانيّ  كالبِْختِيرِ  ، بَْختَِريَّة الُمْعَجُب بنْفِسه ، واألُنثَى الُمْختَالُ   ، أَي في الَمعنَيَْين. فيهما ، بالكسر ، عن الصَّ

ثان البَْختَِريُّ و ، يَرِوي الَمَراِسيَل ، َرَوى عنه محمُد بن إِسحاق. لبَْختَِريَّ ا بن أَبِي البَْختَِريُّ و  ، األَخيُر َرَوى عن أَبِيه. ابن ُعبَيٍد : محّدِ

 * ومّما يُستدَرك عليه :

 : اسم رجٍل ، وهو القْطُب الّدْهلَِويُّ ، أَحُد المشهورين. بختيار

 : اسم رجٍل ، أَنشَد ابن األَْعَرابِي : بَْختَِريُّ و

ا  ــــــــــــــــّ ن َز    عــــــــــــــــَ رَتِايًّ جــــــــــــــــَ ه  خبــــــــــــــــَح طــــــــــــــــَ  وَرهــــــــــــــــح

َدا    رٍو مــــــــــــا َأعــــــــــــف  وَأجمــــــــــــحَ مــــــــــــح ِد عــــــــــــَ بــــــــــــح يِن عــــــــــــَ  بــــــــــــَ

  

ـــــــهـــــــُم  ـــــــي َ  ف ـــــــح وِت ال أَل ـــــــ  ن ن ابلســـــــــــــــــــــ  مـــــــح ُم الســـــــــــــــــــــ   هـــــــُ

مح ميـــــــــــــَح و     ر َداهـــــــــــــُ قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ مح َأنح يـ وَن جـــــــــــــاَرهـــــــــــــُ عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  نـ

  
 : ِمن ُكنَاهم ، أَنشَد ابُن األَعرابّي : البَْختَِرّيِ  وأَبو

و  لـــــــــــــُ
ُ

بحَو املـــــــــــــ ُب شــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــُ طـــــــــــــح نـــــــــــــَت تـــــــــــــَ  ِإذا كـــــــــــــُ

عـــــــــــــاَ  َأيب     رح فـــــــــــــِ عـــــــــــــَ ـــــــــــــح رَتِيِ  فـــــــــــــافـ خـــــــــــــح ـــــــــــــبـــــــــــــَ  ال

  

الِد  ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــِ ه يف ال َض ِإخــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــــــَ  تـ

رِ     ثــــــــــــــــِ كــــــــــــــــح
ُ

قــــــــــــــــر  عــــــــــــــــن املــــــــــــــــ ُ
ىَن املــــــــــــــــ  فــــــــــــــــَبغــــــــــــــــح
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 فَحَذَف إِحَدى ياَءيِ النََّسِب ، كذا في اللَِّسان. البَْختَِريَّ  وأَراد

 سعيُد بُن فَْيُروز الطائيُّ ، موالهم ، الكوفيُّ ، تابعيُّ ِمن رجال البَُخارّيِ. البَْختَرّيِ  وأَبو

ِحيفَِة ، وابنُه إِسماعيُل بِن الحاِرث بِن أَسٍد ، له ِذكٌر في حديِث نَ  (3)العاِصي بُن هاشم  البَْختَِرّيِ  وأَبو  أَسلَم يوَم الفَتْح. (4)ْقِض الصَّ

 بُن َعْزَرةَ ، َرَوى عن ُعَمَر بِن الَخّطاب. البَْختَِريُّ و

،  البَْختَِريّ  األَنصاريُّ ، َرَوى عن البََراِء بِن عاِزب. وأَبو جعفٍَر محّمُد بُن ِهشام بنِ  البَْختَريُّ و بُن المختار ، َرَوى عن علّيٍ. البَْختَِريُّ و

 َسَكَن بغداَد وحدَّث بها ، وثَقَّه الّداَرقُْطنِّي.

__________________ 
 حتريف.« عنا»( يف املطبوعة الكويتية 1)
 وما أثبت عن التكملة.« تفعر»( ابألصر 2)
 .«هشام»وابألصر  117بن حزم ص ( عن مجهرة ا3)
 .«األسود»( كذا ابألصر. ويف مجهرة ابن حزم 4)
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اغانّي : هو البَْخثَرةُ  : [بخثر]  ، ومثلُه في اللِّسان. في ماٍء أَو ثَْوبٍ  (1) الَكَدرُ  ، بالثّاِء المثلَّثِة ، أَهملَه الجوهريُّ ، وقال الصَّ

قَه ، ، إِذا بَْخثََرهو ق ، لغةٌ في الحاِء الُمْهَملة ، وقد تقدَّم. فَتَبَْخثَرَ  بَدََّده وفَرَّ  ، تفرَّ

، بالكسر ؛ ألَنّه الِقياُس في مصدر فاَعَل ، أَي َعِجَل إِلى فِْعِل ما يَْرَغُب فيه. وهو يَتعدَّى بنفِسه وبإِلى ، كذا في  بَِداراً و باَدَرهُ ُمبَاَدَرةً  : [بدر]

فيما يَتَعَدَّى فيه فَاِء. قال شيُخنَا : وقد َعدُّوه مّما جاَء فيه فاَعَل في أَصل الِفْعل كسافََر ، وأَبقاه بعُضهم على أَصل الُمفَاَعلَِة ، وذلك َشْرح الشِّ 

َوال ََتُْكُلوها ِإْسرافاً ، َوِبدارًا َأْن )بنفِسه ، وأَّما في تَْعِديَتِه بإِلى فال داللَةَ له على الُمفَاَعلَة ، كما ال يَخفَى ، انتهى. وفي التنزيل : 
 أَي ُمَسابَقَةً ِلَكبِرهم. (2) (َيْكَْبُوا

 الغايةَ ، وإِلى الغاية. باَدَرهو ِء : أَسرَع ،إِلى الشَّيْ  باَدرَ و : (3)وفي األَساس 

 وأَسرَع إِليه. َعاَجلَه : يَْبُدُره َغيَره إِليه بََدرو ، ابتَدَرهو ، باَدرهو

ّجاُج : وهو غيُر خارجٍ عن معنى األَصِل ، يَْعنِي االمتالَء ؛ ألَن  إِليه واْستَبَقَ  وأَسرعَ  َعِجلَ  : يَْبُدُر بَْدراً  إِليه بََدرَ و األَْمُر ، َرهَ بَدَ و ، قال الزَّ

تِه وقُْدَرتِه على السُّرَعة ، أَي استعمَل ِملْ   َء َطاقَتِه.معناه اْستَْعَمَل غايةَ قُوَّ

اَلَح : واابتََدرُ و  إِلى أَْخِذه. (4) تَبَاَدُروا الّسِ

 .كبََدَرهُ  إِليه باَدَرهو

 بعُضهم بعضاً إِليه ، أَيُُّهم يْسبُِق إِليه ، فيَْغِلُب عليه. باَدرَ  ، أَي تَبَاَدُروهو القَْوُم أَْمراً ، ابتَدر ويُقَال :

كةً  البََدرى استَبْقنَاو  .ُمباِدِرينَ  كَجَمَزى ، أَي ، محرَّ

 .ُمبَاَدَرةً  ، أَي البََدَرى وَضَربَه

 منه ، يُقال : أَخَشى عليكَ  يَْبُدُركَ  الشَّّرِ : ما باِدَرةُ و و فِْعٍل.قَْوٍل أَ  بَلَغَِت الغَايَةَ في اإِلسراع ، ِمن ِمن ِحدَّتَِك في الغََضب يَْبُدر : ما الباِدَرةُ و

 َغَضٍب ، أَي َخَطأٌ. وَسقََطاٌت عند ما اْحتَدَّ ، وقال النّابغةُ. بَواِدرُ  منه بََدَرتْ و ، باِدَرتَه

ــــــــــــه و  ــــــــــــكــــــــــــنح ل ٍم ِإذا مل ي لــــــــــــح  ال خــــــــــــرَي يف حــــــــــــِ

واِدرُ     د رَا بـــــــــــــَ كـــــــــــــَ َوه َأن يـــــــــــــُ فـــــــــــــح ي صـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــِ  حتـــــــــــــَح

  
 .البَواِدر وفاُلٌن حارُّ النَّوادر حادُّ 

 ومن السَّْهم : َطَرفُه ِمن قِبَِل النَّْصِل. َشبَاةُ السَّْيِف. : الباِدَرةُ و

 البَِديَهة. ، أَي الباِدَرةِ  فالٌن َحَسنُ و

 : أَّول َما يَْبَدأُ منه.ـ  مفتوحةٌ ، أَي الِحنّاءِ بضّمِ الحاِء ، وتشديِد الواِو المفتوحِة ، وبعَدها همزةٌ ـ  َوَرُق الُحّواَءةِ  : الباِدرةُ و

ُل ما يَتَفَطَُّر من النَّبَاتِ  : الباِدَرةُ و ُل ما يَْنفَِطُر عنه. أَوَّ  ، وهو رأُْسه ؛ ألَنه أَوَّ

 نَباتاً ، عن أَبي َحنِيفَةَ. أَْجوُد الَوْرِس ، وأَْحَدثُه : الباِدَرةُ و

َغثَاَوْينِ  الباِدَرتان قيل :و بين الَمْنِكِب والعُنُِق. التي اللَّْحَمةُ  :من اإِلنساِن وغيِره  الباِدَرةُ و ّم ، من اإِلنسان : اللَّْحَمتاِن فوق الرُّ وأَْسفََل  ، بالضَّ

 ، وقيل : هما جانِبَا الِكْرِكَرةِ وقيل هما ِعْرقَاِن يَْكتَنِفانِها ، قال الشاعر : الثُّْنُدَوةِ 

 ا فـََوارُِقهامنه َبواِدَرَهامَتحرِي 
ِكْرِكَرتِها ، وقد  باِدَرةَ  َربَْت بُخفِّهايَْعنِي فَواِرَق اإِلبِل ، وهي التي أََخَذَها المخاُض ففَِرقَْت نادَّةً ، فكلما أََخَذَها َوَجٌع في بَْطنَِها َمَرْت ، أَي ضَ 

 تَْفعَُل ذلك عند العََطش.
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 وقال ِخَراَشةُ بُن َعْمٍرو العَْبِسيُّ : «بَواِدُره تَْرُجفُ  (6)فرَجَع منها :  (5)، وفي حديث َمْبَدإِ الَوْحي  البَواِدرُ  ج

يب  يِّ : مـــــــا َحســــــــــــــــَ بحســــــــــــــــِ َة الــعــَ نـــــــَ ِت ابـــح بَلـــــــح ال  ســـــــــــــــــــــَ  هــَ

ــــــــــ ِ     ص  ابلــــــــــرِّي اِن ِإذا مــــــــــا غــــــــــُ عــــــــــَ َد الــــــــــطــــــــــِّ  ؟عــــــــــنــــــــــح
  

رًّا و  مـــــــــــــــَ ُر  ـــــــــــــــُح يـــــــــــــــح اجـــــــــــــــاَءت اخلـــــــــــــــَ واِدُرهـــــــــــــــَ   بـــــــــــــــَ
ي عــــــــــــن     ُد الــــــــــــرّامــــــــــــِ تح يــــــــــــَ و ِ ُزورًا َوَزلــــــــــــ   الــــــــــــفــــــــــــُ

  
__________________ 

َرة.1)  ( يف اللسان : الُكدح
 .6( سورة النساء اآية 2)
 ا وابق  العبارة مل يرد فيها.« وابدره الغاية وإىل الغاية»( عبارة األساس : 3)
 ( الصحاح : تسارعوا.4)
 ( يف النهاية : يف حديث املبعث.5)
 ( النهاية : هبا.6)
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يَ  : القََمُر الُمْمتَِليُّ  البَْدرُ  األَعرابِّيِ :عن ابن و بُطلُوعه  يُبَاِدرُ  ألَنه بالغُُروب ُطلُوع الشَّْمِس ، وفي الُمْحَكم : يُبَاِدرُ  ألَنه بَْدراً  ، وإِنما ُسّمِ

يَ  يَ  بَْدراً لُمبَاَدَرِته ُغروب الشَّْمِس ، ألَنهما يَتََراقَبَاِن في األُفق ُصْبحاً ، وقال الجوهريُّ : ُسّمِ لها الَمِغيَب ، وُسّمِ  الشَّمَس بالطُّلوع ، كأَنَّه يُعَّجِ

يَْت لَْيلَةَ  بَْدراً  ، كما في اللَِّسان ، وال ِعْبَرةَ بإِنكار شيِخنا له ، وفي البَصائر  كالبَاِدرِ  ، بُُدور ه؛ لتَماِم قََمِرَها ، وَجْمعُ  البَْدرِ  لتَماِمه ، وُسّمِ

، قِيل  البَْدرُ و للمصنِّف :
ي به (1) ً  لُمبَاَدَرتِه ُسّمِ ، فعلى ما قِيَل يكون مصدراً في معنى  بالبَْدَرة الشَّمَس بالطُّلوع ، وقيل : المتالئِه ؛ تشبيها

كذا ، أَي  بََدرَ  أَصالً في الباب ، ثم تُعتَبَُر معانِيه التي تَْظَهُر منه ، فيُقال تارةً : البَدرُ  الّراغب : األَقرُب عندي أَن يُجعَل قال .(1)الفاعِل 

 به. البَْدَرة ، ويُْعتَبَُر امتالُؤه تارةً ، فيَُشبَّه البَْدرِ  َطلََع طلوعَ 

 ، قال ابُن أَحمَر : بالبَْدر وِم ، أَي سيُِّدهم ، على التشبِيهِ الق بَْدرُ  ، يقال : هو السَّيِّد : البَْدرُ و

ِرُب و  رَ قـــــــــد َنضـــــــــــــــــــــــح دح ه  الـــــــــبـــــــــَ فـــــــــِّ وَج بـــــــــكـــــــــَ جـــــــــُ  الـــــــــلـــــــــ 

َودِّدِ     تــــــــــــــَ
ُ

َة املـــــــــــــ بـــــــــــــَ ي َرغـــــــــــــح طـــــــــــــِ عـــــــــــــح  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه ونــــــــــــــُ

  
 ويُْرَوى البَْدَء.

ّجاُج ، وفي حديث جابٍر : : ُمْمتَِلى بَْدرٌ  وغالمٌ  .الُمباِدرُ  الغاُلمُ  : البَْدرو ، أَي يَْبلَُغ.  «يَْبُدرَ  ُكنَّا ال نَبِيُع الثََّمَر حتى»ُء شباباً ولَْحماً ، قاله الزَّ

ً  بََدرَ  يقال :  في تَماِمه وَكَماِله. بالبَْدر الغاُلُم ، إِذا تَمَّ واستداَر ؛ تَشبيها

 .أَْبَدر دوقيل : إِذا اْحَمرَّ البُْسُر يقال له : ق

 .«فيه َخِضراٌت من البُقُول ببَْدرٍ  أُتِيَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النبيَّ »في الحديِث عن جابٍر :  من الَمَجازو

يَ  بالبَْدرِ  ؛ ُشبِّهَ  الطَّبَق بالبَْدرِ  قال ابن َوْهٍب ، يَْعنِي ٌر. بَْدراً  الْستداَرتِه. قال األَزَهريُّ : وهو صحيٌح ، قال : وأَْحَسبُه ُسّمِ  ؛ ألَنه ُمَدوَّ

ْفراِء ، وهو إِلى المدينة أَقرُب ، يقال : هو منها على ثمانية وعشِرين فَْرَسخاً ، وبينه  : ع بين الَحَرَمْين بَْدرٌ و الشَِّريفَْين ، أَسفَل واِدي الصَّ

بُن يَْخلَُد بِن النَّْضر بِن ِكنانةَ ، قاله  بدر رجٌل من ِغفَار ، اسُمه معرفةٌ ويُذكَّر. أَو اسُم بئٍر هناك َحفَرها  وهو ساِحُل البحِر ليلةٌ ،وبين الجارِ 

ه أَنه ه ، وَحَكى عن غير َعّمِ بَْيُر بُن بَّكار عن عّمِ رجٌل ِمن بَنِي َضْمَرةَ َسَكن  بدرٌ  ةَ ، وقيل :بِن يَْخلَُد بِن النّْضر بِن ِكنان بُن قَُريش بَْدرُ  الزُّ

األُولَى والثانيةُ ، وقيل : إِنما  بَْدرٌ و الَمْوِعِد ، بَْدرُ و الِقتَال ، بَْدرُ  ذلك المْوضَع فنُِسَب إِليه ، ثم َغلََب اسُمه عليه. وفي المعَجم : ويقال له

يَتْ  َعلٌَم  بَْدرٌ  ماُؤنا ومنازلُنا لم يَملْكها أَحٌد ، وإِنما الستدارتِها أَو لَصفاِء مائها. وحكى الواقديُّ إِنكاَر ذلك عن ُشيُوخ ِغفَار ، وقالوا : بدراً  ُسّمِ

 كانت بي حاتم ، عن الشَّْعِبّيِ ، قال :عليها كغيرها من البالد. وأَخرج ابُن أَبي َشْيبَةَ ، وعبُد بن ُحَمْيد ، وابُن َجِرير ، وابُن الُمْنِذر ، وابُن أَ 

ّحاك ، قال : بَدرٌ  يت به ، وأَخرج ابُن َجِريٍر عن الضَّ : ماٌء عن يميِن طريق مّكةَ ، بين مّكةَ والمدينِة. قال  بَْدرٌ  بِئْراً لرجل من ُجَهْينَةَ ، فُسّمِ

فَِدّيِ :  شيُخنَا : وأَنشدنا غيُر واحٍد للصَّالح الصَّ

ـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا ِإىل رِ  أَت دح ٍد  الـــــــــــــبـــــــــــــَ مـــــــــــــ  رِي  ـــــــــــــُ نـــــــــــــِ
ُ

 املـــــــــــــ

ا عـــــــــلـــــــــ      نـــــــــَ َزلـــــــــح َري حـــــــــىت  نــــــــــَ د  الســـــــــــــــــــــــ  رِ جنـــــــــُِ دح  بـــــــــَ

  

ه  ِة مـــــــــثـــــــــلـــــــــُ فـــــــــح ِديـــــــــٌض لـــــــــيـــــــــ  يف الـــــــــلـــــــــِّ  فـــــــــهـــــــــذا بـــــــــَ

رو     ثـــــــــح ِم والـــــــــنــــــــــ  ظـــــــــح اٌس لـــــــــيـــــــــ  يف الـــــــــنـــــــــ  نـــــــــَ  هـــــــــذا جـــــــــِ

  
 .(2)، َذَكَره البَْكِريُّ وياقوٌت في معجَميهما  ِمْخالٌف باليَمن : بَْدرٌ و

 بِن أَْعُصر ، وهناك أَْرَماٌم : الجبُل المعروُف. باِهلَةَ َجبٌَل ل : بَْدرٌ و

 ، عن يساِر طريِق مّكةَ وأَنت قاِصُدها. آخُر قُْرَب الواِرَدةِ  : جبلٌ  بَْدرٌ و

 ، وفي بعِض النَُّسخ : باليََماَمِة ، قال الّشاعُر : ع بالباديةِ  : بَْدرٌ و

رَاَ   رٍ فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــُت وقـــــــــــد جـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــَن بـــــــــــِ دح   (3) بـــــــــــَ
ا ِ     َ َة عـــــــــــــــن ِشـــــــــــــــِ ابـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ  ميـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــًا والـــــــــــــــعـــــــــــــــُ

  
، هكذا في النَُّسخ ، والصَّواُب : معاوية بن َكْعب بِن ربيعةَ بِن عامِر بِن َصْعَصعَةَ ، وهما َجبالِن ،  جبٌل ببالِد معاويةَ بِن َحْفٍص  : بَْدرٌ و

 .بَْدَرانِ  ويُقال لهما

__________________ 
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 ( كذا ابألصر ا وهي عبارة الراغب يف املفردات.1)
 خطب.« معجمهما»( ابألصر 2)
 وما أثبت عن ايقوت.« . مييناً ابلغباية.. وابألصر : فقلت وقد جعلت ونسب إىل كثري. (برا  بدر)( البيت يف معجم البلدان 3)
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ىو . بَْدرُ و بُن عبِد هللا الَخْطِميُّ ، ويقال بَِدْير ، بَْدرُ  ، وهما : َصَحابِيّان ببَْدرٍ  الُمَسمَّ  بُن عبِد هللا الِمَزنيُّ

 وفاته :

 .وسلمعليههللاصلىأَبو عبد هللا َمْولَى َرسوِل هللا  بَْدرٌ 

يَِر ، وفي ِعّدتهم خالف واسع. بَْدراً  َمن َشِهدَ  ، بياِء النِّْسبَة : البَْدِريُّ و أَبو َمْسعُوٍد ُعْقبَةُ بِن  أَّماو ، الَوْقعَة المشهورة المذكورة في ُكتُب الّسِ

مع النبّيِ  لم يَشَهْدها فإِنه البَْدِريُّ  سيرةَ بِن عطيّةَ بِن جدارةَ بِن عمِرو بِن الحارث بِن الَخْزرجبِن ثَْعلَبَةَ بِن أَسيرةَ بِن ع َعْمرو

 قبل الَوْقعَِة فنُِسَب إِليها. بَْدر وِإنما نََزل ماًء يقال له : ، وتَعَقَّبوه ، َشِهَدها فيمن البَُخاريُّ  َعّده وِإن ، الُحفّاظُ  به َجَزم كذا ، وسلمعليههللاصلى

بَْطن من فَزارةَ ، إِليه نُسَب  : بَْدر بِن ُجَويَّةَ بِن لَْوَذاَن بِن ثَْعلَبَةَ بِن َعِدّيِ بِن فَزارةَ جدُّ ُعيَينَةَ بِن ِحْصن بِن ُحَذيفَةَ بن بُن َعْمِرو بَْدرُ و

حمن بُن إِبراهيمَ  ين عبُد الرَّ المعروُف باْبِن الِفْركاحِ ، فَِقيهُ الّشافعيِّة بدمشِق الشام ، تفقَّه  الفَزاِريُّ  البَْدِريُّ  بِن سبَاعٍ  ضياءِ بن  العاَّلَمةُ تاُج الّدِ

ج له الحافُظ البرْ  فَِّي زالي َمشيخةً ، تُوعلى الِعّزِ بِن عبِد السَّالم ، وَرَوى البخاِرّي عن ابن الزبيدّيِ ، وسمع ابَن اللّتّي وابن الصَّالح ، وَخرَّ

ين إِبراهيُم ، تفقَّه على واِلِده ، وأَجاَز التاَج السُّبكّي ، توفِّي سنة  690سنة  . واإِلماُم أَبو عبد هللِا محّمد ، 729، ووالده : اإِلمام برهاُن الّدِ

حمن بن ُعَمَر بِن أَبي قِدامةَ ، وولُده شرُف ا لديِن أَحمُد بُن إِبراهيَم ، سمع الغيالنيّاِت على َسِمَع مع أَخيه الغيالنيّاِت على أَبي محّمد عبد الرَّ

ارّيِ وغيره ، القاضي شمِس الدين بِن َعطاٍء الحنفّي ، عن ابن َطبَْرزد ، وحفيُده شمُس الدين أَبو َحفٍص ُعَمُر بِن أَحمَد ، سمع على ابِن النّج

 وبالجملة فهم بيُت ِرياسٍة وَجاللٍة.

ِإاّل بَْضعَة وبَِضع ، وَهْضبَة  بَِدرٍ و لبَْدَرةٍ  ، قال الفاِرِسيُّ : وال نَِظيرَ  بَِدرٌ و بُُدورٌ  ج إِذا فُِطَم ، السَّْخلَةِ  (1) : ِجْلَدةُ  *بهاءٍ  البَْدَرةُ و ، البَْدرُ و

 بَْدَرة سَّْمِن ُعكَّة ، فإِذا فُِطَمْت فَمسُكها ِللَّبَنِ َمْسُك السَّْخلَِة ؛ ألَنّها ما دامْت تَْرَضُع فَمْسُكها ِللَّبَِن َشْكَوة ، وِلل البَْدَرةُ و وِهَضب. وفي الّصحاح :

 .(2)، وِللسَّْمِن ِمْسأَد ، فإِذا أَْجَذَعْت فَمْسُكَها ِللَّبَِن َوْطٌب ، وِللسَّْمِن نِْحٌي ، ومثلُه قوُل أَبي َزْيد 

يَتْ  ِدينارٍ ِكيٌس فيه أَْلٌف أَو َعَشَرةُ آالِف ِدْرهٍم أَو َسْبعَةُ آالِف  : البَْدَرةُ و . وِمن َسَجعَات األَساِس : فاُلن البُُدورُ  السَّْخلَِة ، والَجْمع بِبَْدَرةِ  ، ُسّمِ

 .(3)وهو القََمُر ليلَةَ تَماِمه  بَْدرٍ  وهي َعشَرةُ آالِف ِدْرَهٍم ، والثّاني َجْمعُ  بَدَرةٍ  : األَوُل جْمعُ  (3)، قال  البُُدور ، ويْنَهبُ  البُُدورَ  يََهبُ 

 ع. : البَْدَرةُ و

ةٌ  : بَْدَرةٌ و َحْدَرةٌ : واسعةٌ ، * قيل : (7) و وتَْسبِقُه ، بالنََّظر تَْبُدرُ  : بَْدَرةٌ  َحْدَرةٌ  َعْينٌ  يقال :و  قال اْمُرُؤ القَْيِس : كالبَْدرِ  تامَّ

َرٌة و  دح ٌ هلــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــَ اح َرةٌ عــــــــــــــــــــــــــَ دح   بــــــــــــــــــــــــــَ
تح     قـــــــــــــ  رح شـــــــــــــــــــــــــــُ نح ُأخـــــــــــــُ مـــــــــــــا مـــــــــــــِ يـــــــــــــهـــــــــــــِ  مـــــــــــــذقـــــــــــــِ

  
ِحيُح  (4) تَبُدرُ  : بَْدرةٌ  وقيل : عينٌ  ةُ العظيمةُ. والصَّ نََظُرَها نََظَر الخيِل ، عن ابن األَعرابّيِ. وقيل : هي الَحِديَدةُ النََّظِر ، وقيل : هي الُمدَورَّ

 في ذلك ما قالَه ابُن األَعرابّي.

 .(5)ه الجوهريُّ منه ، وبذلك فَسَّرَ  الُكْدس : األَْنَدُر ، وَخصَّ ُكراع به أَْنَدَر القَْمحِ ؛ يَْعنِي البَْيَدرُ و

 كأَْقَمْرنَا ، وأَْشَرْقنَا ؛ من الشَّْرق بمعنَى الشَّْمس ، كذا في األَساس. البَْدرُ  : َطلََع لنا أَْبَدْرنَا يقال :و

 ، وهي ليلة أَربَع َعْشَرةَ. ِسْرنَا في لَْيلَتِه : أَْبَدْرنا أَو

 بََره.كِ  باَدرَ  بمعنَى الَوِصيُّ في ماِل اليَتِيمِ  أَْبَدرَ و

َمه. بَْيَدرَ وَ  بَدَّرَ و  الطَّعاَم : َكوَّ

 الّطعَاُم ، وفي البََصائِر : هو المكاُن الُمَرشَُّح لَجْمع الغَلَّة فيه. وَمْلئه منه. ** الذي يَُداُس فيه (8) : الموضع البَْيَدرُ و

يَ  ّجاج : وُسّمِ  ؛ ألَنه أَعظُم األَمكنِة التي يَجتَِمُع فيها الطَّعَاُم. بَْيَدراً  الطَّعَامِ  بَْيَدرُ  وفي ُمعَجم ياقُوت نقالً عن الزَّ

اَغانّي. ، كَخْوَزلَى : ُمْستَِويَةٌ  بَْيَدَرى ِلسانٌ و  نَقَلَه الصَّ



4882 

 

__________________ 
 (.هباء)بد   (ابهلاء)يف القاموس :  (*)( 6)
 ( اللسان : جلد.1)
قاء. دامت ترضض :( يف التهذيب عن أيب زيد : يقا  ملسك السخلة ما 2)  الشكوة ا فإذا فطم فمسُكه الَبدرة ا فِإذا أجذع فمسُكه السِّ
 ( مل يرد يف األساس ا وفيها بد  العبارة : وهي الِبَدُر.3)
 .و()بد   (َأو)يف القاموس :  (*)( 7)
 «.أوىليبدر نظرها ا هو  قوله تبدر كذا خبطه ا والذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( عبارة الصحاح : البيدر : املوضض الذي يداس فيه الطعام.5)
 يف القاموس : موضعه بد  : املوضض. (**)( 8)
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 .لُمباَدَرتِه ؛ الشَّتَاءِ  (1) من الغَْيث : ما كاَن قُبَْيلَ  البَْدِريُّ و

 من الفُْصالن : السَِّميُن. البَْدِريُّ و

ُل  ْبِعيّةُ ، ثم الدَّفَئِيَّةُ. البَْدِريَّةُ  النِّتَاجِ قال الفَّراُء : أَوَّ  ، ثم الّرِ

َماِن ، فهو أَْغَزُر لها وأَْكَرُم. بََدَرتْ  : بَْدِريَّةٌ  وناقةٌ  ِل الزَّ ها اإِلبَل في النِّتَاج فجاَءْت بها في أَوَّ  أُمُّ

، َرَوى عن  البَْدِريُّ  ، هكذا في النَُّسخ ، وصوابُه الّسالِميُّ ، الاّلِميُّ  بِن نُعيمٍ   الُمَظفَّرِ منها يَْحيَى بنُ  بشرقيِّها ، بهاٍء : َمَحلَّةٌ ببغدادَ  البَْدِريَّةُ و

. ومنها أَيضاً أَبو عبِد هللا الُحَسْيُن بُن محّمِد بِن عبد الوّهابِ  657ابن ناصٍر ، تُوفِّي سنة  ، المعروُف بالبارع ،  البَْدريُّ  ، َذَكَره الذََّهبِيُّ

 .524ى عنه ابُن َعساكر وابُن الَجْوِزّيِ ، وله ديواُن ِشْعٍر ، مات سنة َروَ 

 * ومّما يِستدَرك عليه :

 ، بالتَّْصِغير. بَُدْيرٌ  ، اسُم َرُجٍل ، وكذلك بَْدرٌ 

 ، من الفُْصالن. البَْدِرّيِ  ، جمعُ  البََداِريُّ و

 . َكنَى به عن البَْول.أَْبُدرَ  ومن الِكنَاية : َخرجتُ 

 البَُخاِرّي. (4)َسْهِل بِن شاَدَوْيِه  (3)البَُخاِريُّ ، َرَوى عنه  البَْيَدِريُّ  : قريةٌ ببُخاراَء ، منها : أَبو الَحَسِن ُمقَاتُِل بُن سعٍد الزاهدُ  (2) ْيَدربَ و

 : قريةٌ بمصر من السََّمنُّوِديَّة. البَْيَدرِ  وُمْنيَةُ 

 : قريتاِن بمصر. بَْدرٍ  ، وُمْنيَةُ  بَْدرٍ  وكذا َمَحلَّةُ 

 َعْينَاه : سالَتَا بالدُُّموع. اْبتََدَرتْ و

 .باَدرَ  الَوِصيُّ في ماِل اليَتِيِم بمعنَى أَْبَدرَ و

 : من القُّراِء. بُديرٍ  والنجُم بنُ 

 : بطٌن من العَلَِويِّين. البَُديريُّونو

 : األَسد. الُمْبتَِدرُ و

وا  : أُْخَرى من أَعمالها. بَْدرانَ  : قُْرَب مصر. وَمَحلَّة بَْدَرانَ  . وجزيرةُ ُمباِدراً  وَسمَّ

. بَْدَرةُ و  أَبو مالٍك : صحابيُّ

ه البَْدِريُّ  وأَحمُد بُن موسى بِن نَْصِر بِن الَجْهم  بَْدر ة إِلى، نِْسب البَْدِريُّ  . وأَبو يََحي عميَرةُ بُن أَبي ناجيَةَ بَْدرٍ  القَُرشي البغداديُّ ، نِْسبة إِلى َجّدِ

 قبيلة. بِن قََطِن بِن ُحْجر ُرَعْيٍن :

 األَصبهانيُّ ، عن سعيد العَيّار. البادرانيُّ  وإِبراِهيُم بُن محّمدٍ 

 : * ويُستدَرُك عليه : (5) [بدكر]

 البخاريُّ ، َحدَّث. البَداكريّ  ، بالفتح : قريةٌ ببَُخاراَء ، منها أَبو جعفر ِرضواُن بُن سالمٍ  (6) بََداِكرُ 

 : * ومّما يُستدَرَك عليه : [بدقر]

قوا ، كاْبَذقَرَّ ، عن الفَّراِء في نواِدِره. اْبَدقَرَّ   القَوُم ، إِذا تَفَرَّ
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راعة ، بفتحٍ فسكوٍن : البَْذرُ  : [بذر] ْرعِ  َما ُعِزَل للّزِ ْرع والبَْقلِ  أَّوُل ما يَْخُرُج ِمن قيل : هوو من الُحبُوب والزَّ ، ال يَزاُل ذلك  النَّبَاتِ و الزَّ

،  بُذُور ج ، أَو تُعَرف ُوُجوُهه. لَّوَن بلَْونٍ أَو هو أَْن يَت : جميُع النَّبَاِت إِذا َطلََع من األَرض فَنَجَم. البَْذرُ  اْسَمه ما داَم على َوَرقَتَْيِن. وقيل :

ّمِ ،  ، بالكسر. بَِذارٌ و بالضَّ

 : َزَرْعته. بََذْرُت البَْذرَ وَ  ، على معنى قولَك : نَثَْرُت الَحبَّ  بَذْرتُ  ، وهو مصدرُ  األَرِض ، وُظُهوُر نَْبتِها بَْذرِ  ُخُروجُ  : البَْذرُ  ِمن الَمجاز :و

قاً.بَْذُرَها : َخَرجَ  ْذراً بَ  األَرضُ  بََذَرتِ و  . وقال األَصمعيُّ : هو أَن يَْظَهر نَْبتَُها متفّرِ

 .كالتَّْبِذير َزْرُع األَْرِض ، : البَْذرُ و

. كالبَُذاَرةِ  النَّْسُل ، : البَْذرُ و ّمِ  َسْوٍء. لَبَْذرُ  يُقَال : إِنَّ هؤالءِ  ومن الَمجاز : ، بِالضَّ

__________________ 
 .«قـَبحر»ويف التكملة : « قـُبحر»( عل  هامش القاموس من نسخة أخر  : 1)
 .«بـَيحَدَرةُ »( يف معجم البلدان 2)
 .«خطب« عن»( يف املطبوعة الكويتية 3)
 .«شادويه»( عن اللباب ا وابألصر 4)
 .«بدقر»( كذا ابألصر ا وسيا  الرتتيب يقتضي  خريها إىل بعد مادة 5)
 ( ضبطت عن معجم البلدان.6)
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قَه : بَْذراً  ءَ الشَّيْ  بََذرَ  وقد التَّفِريقُ  : البَْذرُ و قاً. بََذرَ . و، فَرَّ قَهم ، كذا في  بََذرَ و الَحبَّ : أَلقاه في األَرِض ُمفَرَّ هللا الَخْلَق في األَرض : فَرَّ

 األَساس.

قهم ، بَْذراً  هللا الَخْلقَ  بََذرَ و ، البَثُّ  : البَْذرو  ، وهو التَّْفِريُق. كالتَّْبِذيرِ  : بَثَّهم وفَرَّ

 مثُل بَثِيٍر لغةٌ أَو لُثْغَةٌ. بَِذيرٌ  ، قال الفَّراُء : َكثِيرٌ  : إِتباعٌ  بَِذيرٌ و بَثِيرٌ  َكثِيرٌ  قولُهم :و

قوا َشَذرَ و لُهما ، أَي في كّلِ َوْجهٍ  بََذرَ  تَفَرَّ قْت إِبلُه كذلك ، ، ويُْكَسر أَوَّ بََدٌل ِمن الِميِم ، وقيل : كلٌّ  بََذر : إِتْبَاٌع ، وقيل : الباُء في بََذرو ، وتفرَّ

 أَصٌل.

 ، أَي كثيٌر ، أَي ُمبَاَرٌك فيه. (1) َمْبذُورٌ  ، ويقال : ماءٌ  : الَكثِيرُ  الَمْبذُورُ  ِمن الَمَجاز :و

 ، كَصبُوٍر وُصبٍُر ، وهو مجاٌز. بُذُرٌ  ، َجْمعُه النَّّمامُ  ، كَصبُوٍر وأَِميٍر : البَِذيرُ و البَذُورُ و

ه : البَِذيرُ و البَذُورُ و  ، بل يُِذيعُه. َمن ال يَستطيع َكتَْم ِسّرِ

ْقتُه.الُحبُوُب ، أَي أَْفَشْيتُهُ وفَ  (2) تُْبَذرُ  الكالَم بين الناِس كما بََذْرتُ  يقال :  رَّ

رَّ ويُْظِهُر ما يَسمعُه. وهي كَكِتفٍ  بَِذرٌ  َرجلٌ و ـ  وسلموآلهعليههللاصلى النبّيِ  وفاةِ  عندـ  عنهاهللارضي، وفي حديث فاطمةَ  بَِذَرةٌ  : يُْفِشي الّسِ

 .«لَبَِذَرةٌ  إِذاً  إِنِّي»:  لعائشةَ  قالت

م هللا وجَهه في ِصفَِة   .«(3) البُْذرِ  لَْيُسوا بالَمذايِيعِ » األَولياِء :وفي حديث علّيٍ كرَّ

 ِمْهذاٌر ، كَهْيذاَرةٍ. َكثِيُر الكالمِ  ، وهذه عن الفَّراِء ، أَي بَْيَذَرانِيٌّ و كتِْبيَانٍ  تِْبَذارٌ و ، بالفَتْح فيهما ، بَْيَذاَرةٌ و بَْيذارٌ  يقال : َرُجلٌ و

ر ، بالكسر : تِْبَذاَرةٌ  َرُجلٌ و ْقتَه وأَْفَسْدتَه فقد تَبذيراً  مالَه يُبذِّ شاِري  بَْيَذَرةَ  وعبُد هللا بنُ  .بَذَّْرتَه ، أَي يُْفِسُده ويُْنِفقُه في السََّرِف. وكلُّ ما فَرَّ

قال شيُخنَا : لم يَذُكْره هناك كأَنَّهُ نَِسيَه ، أَو أَنساه هللا تعالَى ؛ َستْراً عليه ، وكثيراً ما تَقُع له اإِلحاالُت على  في ف س و. يَأْتِي ِذْكُره الفَْسوِ 

يَّة ، أَو يُِحيُل على َموضعٍ ويَْذُكُر اإِلحالةَ في موضعِ  وهذا ِمن شيِخنا  َر. قلُت : آخَ غير مواِضِعها ؛ ِإّما َسْهواً أَو إِهماالً ، فال يَذُكُرَها بالُكلِّ

ه وَسبََب لَقَبِه ، فراِجْعه. تََحاُمٌل قَِويٌّ على المصنِّف في غير َمَحلِّه ، وكيف ال ؛ فإِنه َذَكَره في آخِر الكتاب وإَِحالَتُه صحيحةٌ ، وَذَكَر اسَم َجدِّ 

 ين.ولم يََزْل شيُخنَا يَتحاَمى ويَتحامُل على َعاَدتِه ، َعفَا هللا عنه ، آمِ 

ىو ىـ  البُذُرَّ تَْين كُكفُرَّ يراِفّيِ. : الباِطلُ ـ  بَضمَّ  ، عن الّسِ

ْرُع ، وهو راِجٌع إِلى التَّْفِريق ، كذا في اللَِّسان. البَْذر ، وقيل : ِمن بََذرَ  وقيل : هو فُعُلَّى ِمْن َشَذرَ   الذي هو الزَّ

ّم ، .بَُذاَرةٌ  ، كَكِتٍف : فيه بَِذرٌ  َطعامٌ و تَْين  ي نََزلٌ أَ  بالضَّ َكةً ، عن اللِّْحيَانّي. وقال أَبو َدْهبٍَل : (4)بضمَّ  ، وبَضم فسُكوٍن ، ومحرَّ

َباَن وملَح  نـــــــــــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــــــــــــــــــــــح

ارَهح     غــــــــــــــَ ه الصــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــِ يــــــــــــــ  طــــــــــــــِ ن عــــــــــــــَ ُك مــــــــــــــِ  تــــــــــــــَ

  

َر  و  ـــــــــــــــــــُ ِة مـــــــــــــــــــا تـ يـــــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــــِ َن الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــِ

مــــــــــــــــــــاَء لــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــ  هلــــــــــــــــــــا     ذح َذاَرهح جــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــُ

  

 .الُبَذارةِ َطعاٌم كثرُي و 

قَه إِسرافاً. بَذََّره تَْبِذيراً و بَه وفَرَّ  الماِل : تَْبِذيرُ و : َخرَّ

ْر تَ ْبِذيراً )تَفِريقُه إِسرافاً ، وإِفساُده ، قال هللا َعزَّ وجلَّ :  أَن يُْنِفَق الماَل في الَمعاِصي ، وقيل : هو أَن يَْبُسَط  التَّبِذير وقيل : (5) (َوال تُ َبذِّ

وقال  .(7) (َوال تَ ْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلوماً حَمُْسوراً )منه ما يَقتاتُه ، واعتباُره بقوله تعالَى :  (6)ال يَْبقَى يََده في إِنفاقه حتى 

ة االشتقاِق : الماِل فيما ال يَْنبَِغي ، وهو يَْشَمُل بمعنَى َصْرِف  التَّْبِذيرُ  في األَرض ، ومنه البَْذرِ  هو تْفِريقُ  التَّْبذيرَ  إِنّ  شيُخنا ، نَْقالً عن أَئِمَّ

 اإِلسراَف في ُعْرف اللُّغَة. ويُراُد منه َحِقيقتُه.
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 تََجاُوٌز في َمْوِضعِ الَحّقِ ، وهو َجْهلٌ  التَّْبِذيرُ  وقيل :

__________________ 
 .«مبذور ا وهو أوىلقوله ماء مبذور كذا خبطه ا والذي يف األساس : ما  »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«يبذر»( عن النهاية ا وابألصر 2)
 ( ضــبطت بضــم الباء وبســكون الذا  عن النهاية واللســان ا وضــبطت يف األســاس بضــمتا. ويف املصــادر الثالثة : مجض َبُذور. ويف التهذيب :3)

 ابملساييح بد  ابملذاييض وضبطت فيه بُُذر بضمتا.
 واللسان بفتحتا. والنز  : الريض.( يف القاموس والتهذيب 4)
 .26( سورة اإلسراء اآية 5)
 ( ضبطت عن اللسان ا وضبطت يف التهذيب ابلبناء للمجهو .6)
 .29( سورة اإلسراء اآية 7)
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ٌر مبَقاديِر ا ُُقوِ  ا وقد تعر َض لبيانِ  ي ة ا وهو َجهح َهاُب يف  ابلَكيحِفي ة ومواقِعها ا واإِلســــــــــــراُف َ اوٌز يف الَكمِّ ذلك الشــــــــــــِّ
 الِعناية أَثناَء اإِلسراِء.

ةُ و ْحيَانيَّ ، وعن أَبي َعْمٍرو : وقد تَُخفَُّف الّراءُ  ، بالفَتْح ، البََذارَّ وتَْفِريُق الماِل  التَّْبذيرُ  بالنُّون : ، األَِخيَرةُ  النَّْبَذَرةُ و البَْيَذَرةُ  ، كالهما عن اللِّ

 في غير حقَّه.

رُ و  الُمْسِرُف في النَّفَقة.:  الُمبَذِّ

 ، أَي غيَر ُمْسِرٍف. «ُمبَاِذر وِلَوِليَّه أَْن يأُْكَل منه غيرَ »، وفي حديث َوْقِف ُعَمَر رضَي هللا عنه :  تَْبِذيراً و بَذََّر ُمباَذَرةً و باَذرَ 

رُ  : بَْيَذارةٌ  َرُجلٌ وَ   ، وال بَِخيٌل َحِكر. بَِذر ، َوَصفَِت امرأَةٌ َزوَجَها فقالت : ال َسْمحٌ  بَِذرٌ  مالَه ، وكذلك َرُجلٌ  يُبَذِّ

، وهي البئُر التي عند َخْطِم  بَذَّرَ  لبَنِي عبِد الّداِر. وذكر أَبو ُعبَْيَدةَ في كتاب اآلباِر : وَحفََر هاشُم بُن عبِد َمنافٍ  ، كبَقَّم : بِئٌر بمّكةَ  بَذَّرُ و

 ى فَِم ِشْعب أَبي طالب ، وقال حين َحفَرها :، عل (1)الَخْنَدَمِة 

رَ أَنـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــُت  ذ  اّلسح  بـــــــــــــــــــَ  مبـــــــــــــــــــاٍء قـــــــــــــــــــَ

اسح     ــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــّ ا بــــــــــــاَلغــــــــــــًا ل ُت مــــــــــــاَءهــــــــــــَ لــــــــــــح عــــــــــــَ  جــــــــــــَ

  
قاً من غيِر مكاٍن واحد. قاله شيُخنا : وهو نصُّ عبارةِ الُمْعَجِم. قال  التَّبِذير قالوا : هو من وهو التَّْفِريق ، فلعل ماَءها كان يَخرج متفّرِ

م ، وَعثَّر ، وبَقَّم : شجرة ، قال  بَذَّر األَْزَهِرّي : ومثلُ   (3)اد ياقوُت وزاد غيُره : وَشلَّم وَكتَّم ، وز : وال ِمثَل لها في كالمهم. قلُت : (2)َخضَّ

ةَ : د وَحطَّم ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ  : َخوَّ

ا  ت مــــــــــكــــــــــاهنــــــــــَ َرفــــــــــح واهــــــــــًا عــــــــــَ ــــــــــح قــــــــــَ  ُ  أَم  ســــــــــــــــــــــــَ

ومـــــــــــــًا و     كـــــــــــــُ لـــــــــــــح رَااًب ومـــــــــــــَ ذ رَ جـــــــــــــُ رَا بـــــــــــــَ مـــــــــــــح  والـــــــــــــغـــــــــــــَ

  
 ً ّي : هذه كلَُّها أَسماُء ِميَاٍه ، بَدِليل إِْبداِلها ِمن قوِله أَْمَواها  ، وَدَعا بالسُّْقيَا ِلألَمواِه ، وهو يُريُد أَْهلََها النّاِزلين وهذه كلُّها آباٌر بمكَّةَ. قال ابن بَّرِ

 ، وأَنشَد البِن ُمْقبٍِل : تَغيََّر واْصفَرَّ  إِذا الماءُ  تَبذَّرَ  عن األَْصَمِعّيِ :و بها ، اتِّساعاً وَمجازاً.

هــــــــــا  رحشــــــــــــــــــــــــِ َز عـــــــــــَ وائـــــــــــِ ة جـــــــــــَ يـــــــــــَ لـــــــــــِّ بــــــــــــَ بـــــــــــًا مـــــــــــُ لـــــــــــُ  قــــــــــــُ

ِن     ي  جـــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــذِّرِ تـ ب ـــــــــــــــــــــَ ت  مـــــــــــــــــــــُ

  
ر قال :  : المتغيِّر األَصفر. الُمتَبَذِّ

ل يصُف سحاباً : : الُمْسِرُع الماِضي المْستَْبِذرو  ، قال الُمتَنَّخِ

ِذراً  بــــــــــــــــــح تـــــــــــــــــــَ ه  ُمســــــــــــــــــــــــــــــــح امــــــــــــــــــَ د  ُب قــــــــــــــــــُ رحغــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــَ

َو ِ     ِر اأَلطـــــــــــــــح مـــــــــــــــُ مِّ الســـــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــُ ي بـــــــــــــــِ رحمـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ  يـ

  
ق الماءَ  ُمْستْبِذر وفسَّره السُّكَِّريُّ ، فقال :  .: يُفّرِ

 * ومّما يستدَرك عليه :

 : كثيُر الكالِم ، َذَكَره ابُن ُدرْيد. بَُذَرةٌ  رجل ُهَذَرةٌ 

بتَه : وقَسَّْمَت أَ  بَذَّْرتَ  ولو بتَه. هذه عن أَبي َحنِيفَةَ ، وزاد في األَساس بعد قوِله : لو َجرَّ  حوالَه ، وهو َمجاز.فالناً لَوَجْدتَه َرُجالً ، أَي لو َجرَّ

ين عبُد هللِا بُن الَحَسنِ  الباذرائيُّ  وكامُل بُن أَحمدَ  ث الباذرائيُّ  ، وقاِضي القَُضاةِ نَجُم الّدِ  ان.: ُمَحّدِ

 .(4)، َكَحْيَدر ، اسٌم عن ابن ُدَرْيد  بَْيَذروَ 

 وبَْذَرمان ، َوبَْذَرِشين ، بالفتح فيهما ؛ قَريتاِن بمصر.

وا : [بذعر] َق وتَبَدََّد. «النِّفاقُ  ابذعرَّ »وفي حديث عائشةَ :  : تَفّرقُوا اْبذَعرُّ  ، أَي تفرَّ

واو وا : اْبذَعرُّ  وَجفَلُّوا. فَرُّ
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تِ و ْت ، إِذا الَخْيلُ  اْبَذَعرَّ  ، قال ُزفَُر ْبُن الحاِرِث : َرَكَضْت تُباِدُر شيئاً تَْطلُبُه واْبثَغَرَّ

ٌر  ز  انصــــــــــــــــــــــــِ ٌ  وال عــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ تح قـ حــــــــــَ لــــــــــَ ــــــــــح اَل أَفـ  فــــــــــَ

رحِج حـــــــــــَا     َ
ـــــــــــوِم املـــــــــــ ـــــــــــعـــــــــــَد ي ر تِ هلـــــــــــا ب َذعـــــــــــَ ـــــــــــح  اب

  
 قال األَزهريُّ : وأَنشَد أَبو ُعبَْيد :

اَلاًل و  ر تح ابـــــــــــــح فـــــــــــــطـــــــــــــاَرتح شـــــــــــــــــــــــــــِ ا   َذعـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ َ

ا    مــــــــَ َقســــــــــــــــــــــ  ــــــــَ تـ ــــــــُ يبحٍ خــــــــاَف َأنح يـ ُة ســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ اب  ِعصــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«حطم ا ندمة»( عن معجم البلدان ا وابألصر 1)
 ( يف التهذيب : ولي  هلا نظائر.2)
وبّقم وشّلم وعّثر وخّضم ـــــــــــــــ  عشرة ألفا  وهي : بّذر( يف معجم البلدان : بّذر بوزن فع ر وهو وزن عزيز مل تستعمر العرب منه يف األلاء إال 3)

 (.مثانية فقرت وردت فيه)وخّود وِشّر ونّطح 
 ويف التكملة : بيذر عل  فيعر. 355/  3( اجلمهرة 4)
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تْ  قَْت َوَجفَلَْت. اْبذَعرَّ  ، أَي تَفرَّ

وا : [بذقر] قُوا ، أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال الفَّراُء : أَي اْبذقَرُّ وا ، تَبَدَُّدوا وتَفَرَّ وا واْمَذقَرُّ وا. ، كاْبَدقَرُّ  وبمعنى اْبَذَعرُّ

ر الدَُّم في الماءِ  اْبذقَرَّ  ما يقال :و ب ، وقَتَلتْه الَخواِرُج على حديُث عبِد هللِا بن َخبّا : أَي لم يَْمتَِزْج بالماِء ، ولكنّه مرَّ فيه كالطريقِة ، وبه فُّسِ

اِوي : « فما اْمَذقَرَّ »، ويُْرَوى : « اْبَذقَرَّ  فسال َدُمه في الماِء فما»ِء نَْهٍر شاطي ، وقيل :  (1) فأَتْبَْعتُه بََصِري كأَنَّه ِشَراٌك أَْحَمرُ »، قال الرَّ

ق أَجزاُؤه المعنَى  ، وسيأَتي في ترجمة مذقر. مرَّ فيه ُمجتِمعاً ُمتَميِّزاً منهفَتُْمَزَج به ، ولكنّه  بالماءِ  أَي لم تَتَفَرَّ

ةُ التَّْصِريِف  عن ِسيبََوْيه أَظنُّه بالنَّْهروان من بغَداَد ، كذا في الُمعَجم ، ع ، بالفتح ، أَهملَه الجماعةُ ، وهو بَْرَدَرايَا : [بردر] ، كذا َذَكَره أَئِمَّ

وائُد كلُّها ، وقيل :عنه ، وهو في الكتاب ، قالوا : فيه ث ، ِوَزان ُجعَْيِفٍر  بَُرْيِدر الثةُ زوائَد كلُّها في آِخِره ، فإِذا أُِريَد تَْصِغيُره ُحِذفَْت تلك الزَّ

 ، قاله شيُخنا.

مّما يَِلي الَمفَازةَ التي بين ِكْرماَن وُخراساَن ، وقال حمزةُ  د ، بِكْرمانَ  ، أَهملَه الجماعةُ ، وهو : َكَزْنِجبِيلٍ  (2) بَْرَدِشيرُ  : [بردشير]

ونها َكواِشيَر ، وقال أَبو يَْعلَى محّمُد بُن محّمٍد البِغ  داديُّ :األَصفهانِيُّ : هو تَْعِريُب أَْرَدِشيَر ، وأَهُل ِكْرَماَن يَُسمُّ

رياً   كـــــــــــــــــــــــــــــمح قـــــــــــــــــــــــــــــدح أََردحُت َمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ن     رحَدشــــــــــــــــــــــــــــريَ مـــــــــــــــِ يضــــــــــــــــــــــــــــَ  (3) بــــــــــــــــَ غـــــــــــــــِ  هح الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ
  

َي عـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا  زحمـــــــــــــــــــــــــِ َرد  عـــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــَ

هح     رِيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

وِن املــــــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــــُ َو  اجلــــــــــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــــــــــَ

  
ثين.  وقد نُِسَب إِليها جماعةٌ من المحّدِ

لَةُ  ، بالكسر : البِرُّ  : [برر] َجْت هذه اآليةُ : بَرُّ  ، إِذا َوَصلَه ، ورجلٌ  يَبَرُّ  َرِحَمه بَرَّ  ، وقد الّصِ ال يَ ْنهاُكُم هللاُ َعِن ) بِِذي قَرابَتِه ، وعليه ُخّرِ
يِن َوََلْ ُُيْرُِجوُكْم ِمْن ِدايرُِكْم َأْن َتَْبُّوُهمْ  قولُه َعزَّ وَجلَّ : و ، أَي تَِصلُوا أَرحاَمهم ، كذا في البَصائر ، (4) (الَِّذيَن ََلْ يُقاتُِلوُكْم يف الدِّ

ُره هللا تعالَى للعَْبِد من الُهَدى  البِرُّ  قال أَبو منصوٍر : (5) (َلْن تَناُلوا اْلِْبَّ َحّّت تُ ْنِفُقوا ممّا ِتُِبُّونَ ) َخيُر الدُّنيا واآلِخرةِ ؛ فَخيُر الدُّنيا ما يُيَّسِ

قوله  قال َشِمٌر فيو ، َجَمَع هللا لنا بينهما بَرْحَمتِه وَكَرِمه ، الَجنَّة ِة والَخْيَراِت ، وخيُر اآلِخَرةِ الفَْوُز بالنَِّعيم الّدائِِم فيوالنِّْعمَ 

ْدق عليكم»:  وسلمعليههللاصلى الصَّالُح ، وقال بعُضهم  البِرُّ  م :، فقال بعُضه البِرّ  ، واختلَف العلماُء في تفسير «البِرّ  إِلى يَْهِدي فإِنّه بالّصِ

ّجاُج في تفسير قوِله تعالَى : الَخْيرُ  : البِرُّ  : :  (َلْن تَناُلوا اْلِْبَّ ) ، قال : وال أَعلُم تفسيراً أَْجَمَع منه ؛ ألَنه يُِحيط بجميعِ ما قالُوا ، وقال الزَّ

َب به إِلى هللا َعزَّ وَجلَّ   ِمن َعَمِل َخْيٍر فهو إِنفاٌق.قال بعُضُهم : كلُّ ما تُقُّرِ

ُمقَابِل  البَرُّ  السَّعَةُ ، ومنه أُِخذَ  البِرِّ  قال بعُض أَرباِب االْشتِقَاِق : إِّن أَْصَل معنَى إِلى النّاس ، وقال شيُخنَا : االتِّساُع في اإِلحسان : البِرُّ و

َهاب في العناية. قلُت : وقد َسبَقَه إِلى ذلك الُمَصنُِّف ف لَِة ، قاله الّشِ ه : البَْحِر ، ثّم شاع في الشَّفَقَة واإِلحساِن والّصِ ي البََصائِر ، قال ما نصُّ

ر منه التوسُّعُّ فاشتُقَّ منهـ  أَْعنِي ب ر رـ  ومادَّتُها ، أَي التوسُّع في فِْعل الَخيِر ، ويُنَسب ذلك تارةً إِلى هللا  البَرّ  َموضوعةٌ للبَْحر ، وتُُصّوِ

العَْبُد َربَّه ، أَي تََوسََّع في طاَعتِه ، فِمَن هللا تعالَى الثَّواُب ، ومن  بَرَّ  وإِلى العَْبد تارةً فيقال : (6) (ِإنَُّه ُهَو اْلَْبُّ الرَِّحيمُ )تعالَى في نحو : 

لَْيَس اْلِْبَّ َأْن تُ َولُّوا )ْرباِن : َضْرٌب في االعتقاد ، وَضْرٌب في األَعمال. وقد اشتمَل عليهما قولُه تعالى : العَبِد الّطاعةُ وذلك ضَ 
نةٌ لالعتقاِد واألَ  فتاََل هذه اآليةَ  البِرّ  عن ُسئلَ  وسلمعليههللاصلىُرِوَي أَنه  اآلية ، وعلى هذا ما (7) (ُوُجوَهُكمْ  :  (8)عماِل ؛ فإِّن اآليةَ متضّمِ

 الفَرائِض والنََّوافِِل.

 الوالَدْيِن : التَّوسُُّع في اإِلحسان إِليهما. بِرُّ و

اغانِّيِ. الحجُّ  : البِرُّ و  : عن الصَّ

كَ  بَرَّ  يُقَال :و َها ، فهو بالكسر ، يُبَرُّ بِّراً  ، الَحجُّ  بُرَّ و يَبَرُّ بُُروراً  َحجُّ  : َمْقبُوٌل. َمْبُرورٌ  بفَتْح الباء وَضّمِ

__________________ 
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 ( أي مل ميتزج دمه ابملاء ا ولكنه مّر فيه كالطريقة ا ولذلك شبهه ابلشرا  األمحر. عن التكملة.1)
 ( قيدها يف معجم البلدان : بَرَدسري ابلسا املكسورة.2)
 ( وردت يف معجم البلدان : بردسري.3)
 .8( سورة املمتحنة اآية 4)
 .92سورة آ  عمران اآية ( 5)
 .28( سورة الطور اآية 6)
 .177( سورة البقرة اآية 7)
 ( يف مفردات الراغب : األعما  بدون واو العطف.8)
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ه ، فإِذا قالوا : بُرَّ  قال الفَّراُء : َك قالوه باألَلف ، وفي الصحاح : أَبَرَّ  َحجُّ َك ، لغةٌ في أَبَرَّ و هللاُ َحجَّ َك ، أَي قَبِلَه. بَرَّ  هللاُ َحجَّ  هللاُ َحجَّ

 جُّ الحَ » : وسلمعليههللاصلىٌء من المآثِم. وفي حديث أَبي ُهَريرةَ قال : قال رسوُل هللِا : الذي ال يُخاِلُطه شيْ  الَمْبُرورُ  وقال َشِمٌر : الَحجُّ 

 قال ُسْفياُن :«. إِاّل الَجنَّةُ  (1)ليس له جزاٌء  الَمْبُرورُ 

 بُرَّ  ، وهو الثََّواُب. وقال أَبو قِالبةَ لرجٍل قَِدَم من الَحج : بالبِرِّ  ِطيُب الكالِم وإِطعاُم الطَّعَاِم ، وقيل : هو الَمْقبُوُل الُمقَابَلُ  الَمْبُرورِ  تَْفسيرُ 

ال َمأْثََم فيه ، فيستوجُب ذلك الُخُروَج من الذنُوب التي اْقتََرفها. وُرِوَي عن جابِر بِن عبِد  َمْبُروراً  العََمُل. أَراد َعمَل الَحّجِ ؛ َدعا له أَن يكونَ 

 .«قال : ِإطعاُم الطَّعَاِم وِطيُب الكالمِ  ؟الَحّجِ  بِرُّ   ، ماقالوا : يا رسوَل هللا» هللِا قال :

ْدقِ  في البِرُّ  في البََصائِِر : ويُستَْعَملُ و لم يَْخُرْج ِمن »حديُث أَبي بَْكٍر : في قَوِله ، وفي يَِمينه ، ومنه بَرَّ  ، يقال : (2)لَكْونِه بعَض الَخيِر  الّصِ

 أَي ِصْدق. «بِرٍّ  إِّلٍ وال

رت اآليةُ :  الّطاعةُ  : بِرُّ الو ، أَي الّطاَعةَ والعبادةَ ،  «؟تُِرْدنَ  أَْلبِرَّ »، وفي حديث االعتكاِف :  (3) (ََتُْمُروَن الّناَس اِبْلِْبِّ أَ )، وبه فُّسِ

ياُم في السَّفَر البِرِّ  ليس ِمن»الحديث : ومنه رِ  «.الّصِ ُرهو خاِلقَه يَبَرُّ  ، يُقال : فالنٌ  كالتَّبَرُّ  ، أَي يُِطيعُه ، وهو َمجاٌز. يَتَبَرَّ

ةُ  أَي اسُمهو ، فلذلك لم يُْصَرف ؛ ألَنّه اجتمَع فيه التَّْعِريُف والتَّأْنيُث ، وسيُذَكر في فََجاِر ،  َمْعِرفةٌ  ، البِرِّ  ، بالفَتْح ، اسُم َعلٍَم بمعنى البِرُّ بَرَّ

 قال النّابِغَة :

نــــــــــَ  يـــــــــــح تـــــــــــَ طــــــــــ  ا خــــــــــُ نــــــــــَ مــــــــــح تســــــــــــــــــــــــَ ا ِإان  اقــــــــــح نــــــــــَ يــــــــــنـــــــــــَ  ا بــــــــــَ

ُت     لــــــــــح مــــــــــَ ر ةَ فــــــــــحــــــــــَ ارِ  بـــــــــــَ جــــــــــَ َت فــــــــــَ لــــــــــح مــــــــــَ تــــــــــَ  واحــــــــــح

  
ةِ. وهو اإِلساَءةُ إِليهم والتَّْضيِيُع لَحقِّهم ، ِضدُّ العُقُوقِ  : «وهو في َحقِّهما وَحّقِ األَْقَربِيَن ِمن األَْهلِ »الواِلَدْين :  بِرِّ  في الحديث فيو  كالَمبَرَّ

ابََرْرتُ و أَي الواِلَد ، بَرْرتُهو ه بِّرٍ  ، والِهرُّ : َسْوُق الغَنَمِ  : البِرُّ  عن ابن األَعرابّيِ :و ، أَي أَْحَسْنُت إِليه وَوَصْلتُه. كعَِلمتُه وَضَرْبتُه ، هُ أَبَرُّ

ا ِمنْ : » (4)ُدَعاُؤَها ، قاله في الَمثَل السَّائِِر   ُدَعاُؤها. : البِرُّ و وَعَكَسه يُونُُس فقال : الِهرُّ : َسْوُق الغَنَِم ، .«بِرٍّ  فالٌن ما يَْعِرُف ِهرًّ

 ، وأَنشَد ابُن األَعرابّيِ لِخَداش بِن ُزَهْيٍر : البِرُّ  ، يقال : هو ُمْطَمِئنُّ  الفُؤادُ  : البِرُّ و

كــــــــــــــاَن  ــــــــــــــكــــــــــــــوُن مــــــــــــــَ ــــــــــــــربِّ ي ه  ال ــــــــــــــَ  مــــــــــــــينِّ وُدون

رُهح و     ه وأَُ امــــــــــــــــــــِ ُر مــــــــــــــــــــاِد ُدونــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــَ  َأجــــــــــــــــــــح

  
اَغانّي : َولَُد الثَّْعلبِ  : البِرُّ و نَّْوُر ، ، نقلَه الصَّ  في بعض اللُّغَاِت. الفَأَْرةُ  : البِرُّ و وقال بعُضهم في معنى المثِل الّسابِِق : الِهرُّ : الّسِ

 ، أَو ُدَوْيبَةٌ تُْشبِهُ الفَأَْرةَ. الُجَرذُ  قيل : هوو

ه وهو العَُطوُف على ِعباِدهِ  بالفَتْح : من األَْسماِء الُحْسنَى البَرُّ و  ولُْطِفه ، قاله ابُن األَثير. بِبِّرِ

 الّصادُق. : البَرُّ و

َولِكنَّ اْلِْبَّ )سَُّروا قولَه تعالَى : ، قلُت : وقد فَ  البارِّ  ، ُدونَ  اْلبَرُّ  وقال ابُن األَثِيِر : وإِنما جاَء في أَسمائِه تعالَى ، كالباّر. البِرِّ  الَكثِيرُ  : البَرُّ و
 .البارّ  وقالوا : أَي (5) (َمْن آَمَن اِبهللِ 

َكةَ ، رجلٌ  بََرَرةٌ وَ  أَْبرارٌ  ج هَّاِد والعُبّاد. و األَبرارُ و .بََررةٍ  من قوم بارٌّ و ، أَْبَرارٍ  من قومٍ  بَرُّ  ، األَِخيُر محرَّ في كثيراً ما يَُخصُّ باألَْوِليَاِء والزُّ

ةُ ِمن قَُرْيٍش ،»الحديث  اُرها أَُمراُء فُّجاِرَها أَْبراِرَها أُمَراءُ  أَْبَراُرَها األَئِمَّ قال ابُن األَثِيِر : هذا على ِجَهة اإِلخباِر عنهم ال على «. ، وفُجَّ

 .«ةِ البََررَ  الماِهُر بالقُرآِن مع السَّفَرةِ الِكَرامِ »َطِريِق الُحْكِم فيهم. وفي حديٍث آَخر : 

، كما  بارٍّ  أَبلُغ ِمن بَرُّ و ، بارٍّ  جمعُ  األَبرارُ و ، بَرٍّ  ، فإِنّه َجْمعُ  األَبرار ؛ من حيُث إِنه أَبلُغ من (6) بالبََرَرةِ  وفي البََصائِر : وُخصَّ الَمالئَِكةُ 

 .(7)أَن َعْدالً أَبلُغ ِمن عادٍل 



4892 

 

__________________ 
 .«ثواب»واللسان ا ويف النهاية : ( كذا ابألصر والتهذيب 1)
 ( زيد يف املفردات : املتوّسِض فيه.2)
 .44( سورة البقرة اآية 3)
قوله : يف املثر السائر ا كذا خبطه واألوىل كما يف اللسان أن يقو  : ومن كالم العرب السائر اليهام صنيعه نقر »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 .«ملثر السائرما تقدم من الكتاب امللقب اب
 .177( سورة البقرة اآية 5)
 .«كرام بررة»( يشري إىل قوله تعاىل يف صفة املالئكة : 6)
 ( انظر املفردات للراغب.7)
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ْدُق في اليَِمين ، ويُكسر. : البَرّ و  ، إِذا َصَدقَه ، ولم يَحنْث. يَبَرُّ  في يَمينِه بَرَّ  الّصِ

تِ و ، بالفَتْحِ ، وهذه عن الّصاغانّيِ. بََرْرتَ و ، بالكسر ، بَِرْرتَ  قدو ا يَِحلُّ ، مثْلُ  تَبِرُّ و ، كيَملُّ ، تَبَرُّ  اليَِمينُ  بَرَّ او ، بالكسر ، بِرًّ ، بالفتح  بَرَّ

ّم : َصَدقَْت. بُُروراً و ،  ، بالضَّ

َهاو ْدِق. هو : أَبرَّ  أَْمَضاها على الّصِ

 واِلِدي ، وغيُره ال يقوُل هذا. وَروى الُمْنِذريُّ عن أَبي العَبَّاس في كتاب الفصيح : يقال : َصَدْقتَ  بَرْرتُ و قَسِمي ، بََرْرتُ  وعن األَْحمر :

ه والِدي بََرْرتُ  ، وكذلك بَِرْرتُ وَ   هللا قََسِمي. أَبَرَّ و في قََسِمي ، بََرْرتُ  . وقال أَبو َزْيد :أَبِرُّ

 وقال األَعور الَكْلِبّي :

مح  اهــــــــــــُ نــــــــــــَ يـــــــــــــح قــــــــــــَ ُم فســــــــــــــــــــــــــالــــــــــــتح  ســــــــــــــــــــــــــَ اَءهــــــــــــُ  ِدمــــــــــــَ

َررحانَ     يـــــــــــــــنـــــــــــــــا فـــــــــــــــبَبــــــــــــــــح مـــــــــــــــِ َقســـــــــــــــــــــــــــــّ ِه مـــــــــــــــُ  ِإلـــــــــــــــيـــــــــــــــح

  
ا أَبَرَّ  وقال غيُره : ه فالٌن قََسَم فاُلٍن وأَْحنَثَه ؛ فأَمَّ هللا  بَرَّ »فمعناه أَنه أََجابَه إِلى ما أَْقَسَم عليه ، وأَْحنَثَه ، إِذا لم يِجْبه. وفي الحديث :  أَبَرَّ

ه بِّراً و «قََسَمهُ   ، أَي َصَدقَه. إِبراراً ـ و بالكسرـ  أَبَرَّ

فَ َلّما ََنّاُهْم )،  (3) (َوَْحَْلناُهْم يف اْلَْبِّ َواْلَبْحرِ )،  (2) (َظَهَر اْلَفساُد يف اْلَْبِّ َواْلَبْحرِ )، وفي التَّْنِزيل العزيِز :  (1) ِضدُّ البَْحرُ  : البَرُّ و
 الِقفَاُر ، والبَْحُر كلُّ قريٍة فيها ماٌء. البَرُّ  : قال : (5) (َويَ ْعَلُم ما يف اْلَْبِّ َواْلَبْحرِ ) اِهٌد في قوله تعالَى :وقال ُمجَ  (4) (ِإىَل اْلَْبِّ 

ألَندلِس ، قال : قلُت : بل وفي نُْسَخِة شيِخنا : حافُظ ا عاِلُم األَْنَدلُِس  النمرّي ، البَرِّ  بِن عبد يوسُف بُن عبِد هللا بن محّمدِ  أَبو َعْمٍرو الحافِظُ و

 .463هو حافُظ الدُّنيا غير مناِزع ، وهو صاحُب االستيعاِب واالستذكاِر والتَّمهيِد وغيِرها ، تُُوفَِّي سنة 

ه وقيل اسمه يَِزيُد ، وبخطِّ  بُن عبِد هللا الّداِريُّ َصحابيُّ  بَرُّ و  .بربر  أَبي العاَلِء القُْرُطبِّيِ :، وكنيتُه أَبو ِهْنٍد ، وهو أَخو تَِميم ، وقيل ابُن َعّمِ

يّ  األَِديُب أَبو محّمٍد عبُد هللا بنُ و بِن عبد الَجبّاِر الَمْقِدسيُّ ، النحويُّ اللغويُّ ، نَزيُل مصر ، صاحُب الَحواِشي ، على الّصحاح في  بَّرِ

يزّي ، تُُوفَِّي سنة   .582ُمجلَّدات ، َسِمَع من أَبي صادٍق الَمِدينّي ، وعنه ابن الُجمَّ

ىٍّ  عليُّ بنُ و ّيٍ البَرِّ  وهو عليُّ بُن محّمِد بِن علّى بنِ  بّرِ  .يُّ بَّرِ

يُّ  علّيِ بُن بَْحِر بنِ  أَبو الَحَسنِ و ّيٍ البَّرِ يُّ  بِن بَْحِر بنِ  وَحِفيُده محّمُد بِن الَحَسِن بِن علّيِ  القَّطان ، ِمن َطبقة علّيِ بن الَمِدينّي ، بَّرِ ّيٍ البَّرِ ،  بَّرِ

يُّ  أَخيه َحَسُن بُن محّمِد بِن بَْحِر بن وابنُ  شيٌخ البن المقِري. قلُت : وَرَوى عنه أَيضاً ابُن َعِدّيٍ في الكامل ، ّيٍ البَّرِ ثون. : بَّرِ  ُمحّدِ

ّيِ  وأَبو عبد هللا الُحَسْيُن بُن أَبي القاِسم بنِ   ، َحدََّث. البَّرِ

مشقيُّ ، َرَوى عنه أَبو بكٍر الخَ  الَحَسُن بُن علّيِ بِن عبِد الَواِحدِ  أَبو محّمدٍ  أَّماو ِطيُب ، وهو أَكبُر منه ، والفَِقيهُ نَْصٌر بِن موحٍد السُّلميُّ الّدِ

، وله إِخوةٌ منهم : أَبو الفَرجِ موحد بن علّي ، َرَوى عنه أَبو بكٍر  482الَمْقدِسيُّ ، وأَبو الفَْضِل يحيى بُن علّيٍ القَُرِشيُّ ، وتُوفِّي سنة 

ِمَع منه الَخِطيُب ، وقد َذَكرهم ابُن ماُكواَل ، وضبط في الكّلِ بالفَتْح ، ، وأَبو الفَْضِل عبُد الواحِد بُن علّيٍ ، سَ  455الَخِطيُب ، توفي سنة 

. ّمِ  وقال ابُن عساكر بالضَّ

ه عبَد الواحِد بن علّي ، وتوفي سنة  البّريّ  قلت : وعليُّ بُن الَحَسِن بِن علّيٍ بِن عبد الواحِد بنِ   .461، سمع عمَّ

يَّانِ  قال : القاسم الِكْنِديُّ ، موالهم ، عن َسعيٍد الَمْقبُريّ وي عثماُن بُن ِمْقَسمٍ  أَبو َمْسلََمةَ و مِّ  البُّرِ  .البُرِّ  ، إِلى بَْيعِ  ، فبالضَّ

 وفاته :

يُّ  أَبو ثُماَمةَ  يُّ  ، ويقال له : القَّماُح ، عن َكْعِب بِن عجرةَ. وَمْسلََمةُ بُن ُعثمانَ  البُّّرِ  ، عن محّمِد بن الُمِغيَرةِ. البُّّرِ

 ، قال المصنِّف في البَصائر : بالّضّمِ الِحْنَطةُ  : البُرُّ و

 ل الُهذليُّ :وتَْسِميَتُه بذلك لكونِه أَْوسَع َما يُحتاُج إِليه في الِغذاِء ، انتهى. قال الُمتنخِّ 
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مح  كــــــــــــــُ ُت انزِلــــــــــــــَ مـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  ال َدر  َدّرَِي ِإنح َأطـــــــــــــــح

ِدي     جِيِّ وعــــــــــــنــــــــــــح رحَف ا ــــــــــــَ وزُ  الــــــــــــرُب  قــــــــــــِ نــــــــــــُ كــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( التهذيب والصحاح : خالف البحر.1)
 البحر الجي عل  األهنار.قا  الزجاج : معناه  هر اجلدب يف الرب والقحرت يف البحر ا أي يف مدن  41( سورة الروم اآية 2)
 .70( سورة االسراء اآية 3)
 .32( سورة لقمان اآية 4)
 .59( سورة االنعام اآية 5)
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ةٌ  أَفصُح ِمن قولهم : القَْمُح والِحْنَطةُ ، واحدتُه البُرُّ  قال ابُن ُدَرْيد : ي هذا النَّْحو ، على ما يَْغِلُب ف بَّرارٌ  ، قال ِسيبََوْيه : وال يُقَال لصاِحبه : بُرَّ

. راِديُّ ْرَب إِنّما هو َسماِعيٌّ ال اّطِ َزه المبَّرد ،  أَْبرارٍ  على البُرُّ  ، قال الجوهريُّ : وَمنََع سيبويه أَْن يُْجَمع أَْبرارٌ  ج ؛ ألَّن هذا الضَّ ، وَجوَّ

 قياساً.

ِة  البِرُّ و ، اللغويّ  البِرِّ  بن بِن الَحَسِن بِن علّيِ  محّمد بُن علّيِ  أَبو بكرٍ  بالكسر البِرُّ و ِقلّّيِ القَْيَروانِّيِ ، أَحد أَئِمَّ لَقب َجّدِ أَبِيه علّيٍ التَِّميِمّيِ الّصِ

السَّْعدّيِ  بِن القَطَّاع أَبي القاسِم علّي بِن جعفِر بِن عليّ  شيخُ  ، وهو 469اللَِّسان ، رَوى عن أَبي َسْعد الماِلينّيِ ، وكان حيًّا في سنة 

 .515المتوفَّى سنة  المصرّيِ ،

، ومنهم َمن قال  530يَْقِلُب الُمتوَن ، قالَه نَْصٌر الَمْقِدِسيُّ ، وتُوفَِّي سنة  لكنه كذّابٌ  أَْصبََهانيُّ ، ، حافظٌ  البارُّ  إِبراهيم بُن الفضلِ  أَبو نَْصرٍ و

 في نسبته : البَآرُّ كَشّداد ، أَي إِلى َحفر اآلباِر ، وهو الصَّواُب ، وهكذا َضبََطه الذَّهبِيُّ في الديوان.

يت :و ّكِ  ، كما يقال : أَْبَحر ، إَذا َرِكَب البَْحَر. لبَرَّ ا َرِكبَ و فالُن. إِذا كان مسافراً ، أَبَرَّ  عن ابن الّسِ

 َكثَُر َولَُده. الرجُل : أَبَرَّ و

وا ، القَوُم : َكثُُروا أَبَرَّ و وا ، وكذلك أََعرُّ وا في موِضِعه. فأَبَرُّ وا في الشَّّرِ ، وسيُْذَكُر أََعرُّ  في الَخْيِر ، وأََعرُّ

 : الغَلَبَةُ ، قال َطَرفَةُ : اإِلبرارُ و ، عليهم : َغلَبَهم أَبَرَّ و

مح  ّرِهـــــــــِ ر  عـــــــــنح ِذي ضـــــــــــــــــــــــُ وَن الضـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــُ شـــــــــــــــــــــــِ كح  يـــــــــَ

رب ونَ و     ـــــــــــــــــــــــــُ ربّ عـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــَ  اآيب  ي
ُ

 املـــــــــــــــــــــــــ

  
 أَي يَْغِلبُون.

 : الغاِلب. الُمبِرُّ و

: الذي إِذا أُنَِّف  الُمبِرُّ  ِرِف. قال : والَجوادُ ِء الُمقْ ِمن البَِطي الُمبِرَّ  أَعرُف الَجوادَ  قال : ؟تعرُف الفََرَس الكريمَ أَ  وُسئَل رجٌل من بَِني أََسٍد :

. (1)تَأَنََّف   السَّْير ، ولُِهَز لَْهَز العَْيِر ، الذي إِذا َعَدا اْسلََهبَّ ، وإِذا قِيَد اْجلَعَبَّ ، وإِذا اْنتََصَب اتأْلَبَّ

هُ  ويقال : هُ يُبِرُّ  ، إِذا قََهَره بِفعَاٍل أَو غيِره. أَبَرَّ

ا ، َحكاه ابُن األَعرابّيِ ، وأَنشدَ  أَبَرَّ و وقال ابُن ِسيَده :   :عليهم َشرًّ

ِر دارِهـــــــــــمح  عـــــــــــح ـــــــــــَ اَن يف قـ ّ ن محـــــــــــِ  ِإذا كـــــــــــنـــــــــــُت مـــــــــــِ

نح     ر  فـــــــــــلســـــــــــــــــــــــــُت أابِد مـــــــــــَ ـــــــــــَ رح  أَبـ جـــــــــــَ نح فـــــــــــَ  ومـــــــــــَ

  
ا ، أَبَرَّ  ، ِمن قولهم : أَبَرَّ  ثم قال :  وفََجر واحٌد ، فَجَمَع بينهما. أَبَرَّ و عليهم َشرًّ

 بذلك ، أَي ضابٌِط له. لَُمبِرٌّ  وفي الُمَحْكم أَيضاً : وإِنّه

 ، أَي اْستَْصعََب وَغلَبَهم. «عليهم أَبَرَّ  قد (2) فاُلنٍ  ناِضحَ  إِنَّ »:  فقال وسلمعليههللاصلىأَنَّ رجالً أَتَى النَّبيَّ »وفي الحديث : 

 .البَرِّ  إِلى الّشاَء : أَْصَدَرها أَبَرَّ و

ه ، والَكبَاُث : نَِضيُجه. وقيل : . كأَِميرٍ البَِريرُ و ةً ، والَمْرُد : َغضُّ ، وهو  ِمن ثََمر األَراكِ  أَي أَوُل ما يَْظَهرُ  األَّولُ  البَِريرُ  : ثََمُر األَراِك عامَّ

ِص قليالً ، : أَعظُم َحبًّا ِمن الَكبَاِث ، وأَصغُر ُعنقُوداً منه ، وله َعَجَمةٌ  البَِريرُ  ُحْلٌو ، وقال أَبو َحنِيفَةَ : َرةٌ صغيرةٌ ُصْلبَةٌ ، أَكبُر ِمن الِحمَّ ُمَدوَّ

. الواحدةُ ِمن جميعِ ذلك ما لَنَا »، أَي نَْجنِيه لألَْكِل. وفي آَخَر :  «البَِريرَ  (3)ونَْستَْصِعُد » . وفي حديث َطْهفَةَ :بَِريَرةٌ  وُعْنقُوُده يَْمألُ الَكفَّ

 ، يقال إِّن عبَد المِلِك بَن َمْرَواَن َسِمَع منها. َصَحابيَّةٌ   َصْفواَن ، موالةُ عائشةَ رضَي هللاُ عنهما :بنتُ  بِريَرةُ و «.البَِرير طعاٌم إِالّ 

يَّةُ و ْحراءُ  البَّرِ يَّةُ  ، رواه ابُن األَعرابّيِ بالفتح. وقال َشِمٌر : البَرِّ  نُِسبَْت إِلى : الصَّ يَّةٌ بَ  ، وهي البَرِّ  : الَمْنُسوبَةُ إِلى البَّرِ  البَرِّ  إِذا كانت إِلى ّرِ

يتِ  ، البَراِري أَقرَب منها إِلى الماِء ، والجمعُ  نَِت الياُء صارِت الهاُء تاًء  كالبَّرِ ا ُسّكِ بوزِن فَْعِليٍت ، عن أَبي ُعبَْيٍد وَشِمٌر وابِن األَعرابّيِ ؛ فلمَّ

 .البَراِريتُ  ، مثل ِعْفريت وِعْفِريَة ، والجمعُ 
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__________________ 
قوله  نف  اهره أنه ماٍض جواب إلذا ومثله يف اللســـان إال أنه مضـــارع ا ويف اللســـان يف مادة أن ف ومنه قو  »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)

التهذيب واللسان هنا ويف « ز فبنت تراه جعله مصدراً وليحررــــ  االعرايب يصف فرساً : هلز هلز العري وأنف  نيف السري اه ومثله فيه يف مادة   ه
 : أيتنف السري.

 ( يف النهاية : انضح آ  فالن.2)
قو  : ونســتصــعد الربير ا كذا خبطه ا تبعاً للســان هنا ا والصــواب : ونســتعضــد. فســيبيت يف مادة عضــد ]كذا ا »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 ويف النهاية :« هذا ا ديث يف مادة عضـــــد بلفة نســـــتعضـــــد وقد مرت[ واســـــتعضـــــد الشـــــجر عضـــــدها والثمرة جناها وقد أورد صـــــاحب اللســـــان
 نستعضد.
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يَّةُ و يِفيَّةِ  البَّرِ  ، رواه ابُن األعرابّيِ. ِمن األََرِضين بالفتح : ِضدُّ الّرِ

ّمِ : الَجِشيُش من البُْربُورُ و  .البََراِبيرُ  ، والجمعُ  البُرِّ  ، بالضَّ

. رَ بَْربَ  ، يقال : : َصوُت المعزِ  البَْريَرةُ و  التَّْيُس للِهيَاِج ، إِذا نَبَّ

 قيل :و باللِّساِن ، : َكثَْرةُ الكالِم والَجلَبةُ  البَْربَرةُ و

ياحُ  م هللا وجَههـ  والتَّْخِليُط في الكالم مع َغَضٍب ونُفُوٍر. وفي حديث علّيٍ  الّصِ لّما َطلََب إليه أَهُل الطَّائِف أَن يَْكتَُب لهم األَماَن على »ـ  كرَّ

نا تَ   .«بَْربَرَ و فَأََخَذ اللِّواَء غالٌم أَسوُد فَنََصبَه»وفي حديث أُُحٍد : «. بَْربََرةٌ و (2)والَخْمِر ، فاْمتَنََع ، قاُموا ولهم تَغَْذُمٌر  (1)ْحِليِل الّزِ

 ، كَصْلصاٍل ، مثل ثَْرثََر فهو ثَْرثَاٌر. بَْربَارٌ  فهو (3)الرجُل ، إِذا هذا  بَْربَرَ  يقال :

 ، إِذا أَْكثََر. بَْربََرةً  في كالِمه بَْربَرَ  : الكثيُر الكالِم بال َمْنفَعٍَة ، وقد البَْربَِريُّ  وقال الفَّراُء :

 في الماِء ، قال ُرْؤبة : َصْوتٌ  ، أَي بَْربََرةٌ  في الماءِ  . لهابَْربَارٌ  َدْلوٌ و

رَبح أَرحَو   ـــــــــــــــــِ نِ ب ـــــــــــــــــح اِط  ابَري مـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــِ  يف ال

واطِ     ِ يف اأَلغــــــــــــــــــــح اح اجــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــــّ راَي ثــــــــــــــــــــَ  ِإفــــــــــــــــــــح

  
. اغانِيُّ  هكذا فّسر قوله هذا بما تقّدم ، نقلَه الصَّ

َهْيِلّي : إِنّهم والَحبََشةَ  : ِجيلٌ  بَْربرٌ وَ  ْوض للسُّ ِمن َولَِد حاٍم ، من الناس ال تكاُد قبائلُه تَْنَحِصُر ، كما قالَه ابُن َخْلُدون في التّاريخ ، وفي الرَّ

ٌب ، وقيل : ريَِّة ، وهم َرْهُط السََّمْيَدع ، وإِنه َسِمَع لَْفَظهم ، إِنّهم بَِقيَّةٌ ِمن نَْسِل يُوَشَع بِن نُوٍن ِمن العََماِليِق الِحْميَ  وفي الِمْصباح : إِنّه ُمعَرَّ

وا بَْربََرتَكم فقال : ما أَكثَرَ  ، زاُدوا الهاَء فيه ؛ إِما للعُْجَمِة ، وإِّما للنََّسِب وهو الصحيُح. قال  البَرابَِرةُ  ج ، وقيل غيُر ذلك. البَْربَرَ  ، فُسمُّ

قَةٌ في أَطرافِها ، وهم َزنَانَةُ وَهْوارة  بالَمْغِربِ  أَي أَكثُر قبائِلهم همو الجوَهِريُّ : وِإن شئَت َحَذْفتَها ، في الِجبال ، ِمن ُسوَس وغيِرَها ، متفّرِ

قُوا ، كذا في و وِصْنَهاَجةَ ونبزةُ وُكتَامةُ ولَواتهَ ومديونة وشباتة ، الدَُّرِر الَكاِمنَة للحافِظ ابِن كانوا كلُّهم بِفلَْسِطيَن مع جالُوَت ، فلما قُتَِل تَفَرَّ

 َحَجر.

ةٌ أُْخرى : بَْربَرٌ و ْنجِ  ، وبالُدهم أُمَّ ْنجِ وبْحِر اليمِن ، وهم ُسوداٌن ِجدًّا ، ولهم لُغَةٌ بَِرأِْسها ال يَْفَهُمَها  بين الُحبُوِش والزَّ ، على ساحل بحِر الزَّ

رافَِة والَكْرَكدَِّن والبَْبِر والنَِّمِر والِفيل ، وُربَّما غيُرهم ، وَمِعيَشتُهم ِمن َصْيِد الَوْحِش ، وعندهم  ُوُحوٌش غريبةٌ ال تُوَجُد في غيرها ، كالزَّ

جاِل ويجعلُونها ُمُهوَر نِسائِهم ُوِجَد في َسواِحِلهم العَْنبَُر ، وهم الذين  : وقال الَحَسُن بُن أَحمَد بِن يعقوَب الَهْمَدانِيُّ  يَْقَطعُون َمذاِكيَر الّرِ

منها َعَدَن  (5)ا حاذى قاِطعَةٌ ِمن َحّدِ ساِحِل أَْبيََن ، ُمْلتَِحقَةٌ في البَْحِر بِعَدَن ، من نَْحو َمطاِلعِ ُسَهْيٍل إِلى ما يُشرُق عنها ، وفيم (4)وَجِزيرتُهم 

قال أَبو منصوٍر : وال  وكلُُّهم ِمن َولَِد قَْيِس عْيالَن. السَّْمِت ،وقابلَه َجبَل الدَُّخاِن ، وهي جزيرةُ ُسقُوْطرى ، مّما يَْقَطُع ِمن َعَدَن ثابِتاً على 

 أَْدِري كيف هذا.

َن بِن قَْيِس َعْياَل  بَرِّ  ، فقال : هم يَْزُعُمون أَنَُّهم ِمن َولَدِ  البَْربَرِ  : َحدَّثَنِي بَكُر بُن الَهْيثَِم قال : سأَْلُت عبَد هللا بَن صالحٍ عن (6)وقال الباَلذرّي 

 .بَرُّ  ، وما َجعََل هللاُ لقَْيٍس ِمْن َولٍَد اسُمه

بِن سام بن نُوحٍ ، واألَكثُر األَشهُر أَنُّهْم ِمن بَِقيَِّة قوِم  (7)وقال أَبو الُمْنِذِر : هم ِمن َولَِد فاراَن بِن ِعمليق بن يلمَع بِن عابََر بِن سليَخ بِن الَوَذ 

قوا جالُوت ، وَكانت منازلُُهم فِلَْسِطي َن ، فلّما قُتِل جالُوُت تَفَرَّ
 إِلى الَمْغِرب. (8)

ابِن قَْيِس بِن َصْيِفّيِ بِن سبأَ األَصغَر ، كانوا  أَْفِريقََش الَمِلكِ  والِدِهم أَياَم فَتْحِ  البَْربَرِ  أَو هم بَْطنَاِن من ِحْميََر : صْنَهاجةُ وُكتَاَمةُ ، صاُروا إِلى

االً له على تلك البالِد ، فبَقُوا إِلى اآلن وتَنَاَسلُوا. أَْفِريِقيَّةَ  وبنى معه لما قَِدَم الَمْغِرَب ،  فلما َرَجَع إِلى بالده تََخلَّفُوا عنه ُعمَّ

__________________ 
 ( يف النهاية : الراب واخلمر. ويف اللسان فكاألصر.1)
.( يف النهاية : تغزمر ابلزاي ا ويف اللسان فكاألصر. والتغذمر : 2)  أن يتكلم بكالم فيه ِكربح
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 ( كذا ا والصواب ما يف اللسان : َهَذ .3)
 ( وهي بـَرحبـََرة كما يف معجم البلدان.4)
 ابلزاي.« حازي»( عن معجم البلدان ا وابألصر 5)
 ابلدا  ا حتريف.« البالدري»( ابألصر 6)
 .«لوذ»( عن معجم البلدان ا وابألصر 7)
 ( معجم البلدان : هربوا.8)
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. سابِقُ  أَبو َسعيِدٍ و ، عن  (1)َمْولَى َعفّاَن بِن الُمِغيَرةِ بِن ُشْعبَةَ  وَمْيُمونٌ  بُن عبِد هللا الشاِعُر المطبوُع ، َرَوى عن َمْكُحوٍل ، وعنه األَوزاِعيُّ

ُد بُن موسى ابِن ِسيِريَن ، ، األَُخيُر  والَحَسُن بُن َسْعدٍ  بِن ناِجيَة الحافُظ ، ّمدِ وعبُد هللا بُن مح بِن َحّماٍد ، َحدَّث عنه أَبو علّيٍ الكاتُب ، ومحمَّ

 ُء بُن َسِعيد َمْولَى ُعثَْماَن ،، وكذا أَبو محّمٍد هاُرون بُن محّمٍد ، وهانى (2) البَْربَِريُّونَ  ، البَْربَِريُّ  َروى عنه أَبو القاسِم َسْهُل بُن إِبراِهيمَ 

ثون (3) يالُمغُنِّ  بَْربَرٌ و ، البَْربَِريّانِ   ، األَِخيُر َرَوى عن ماِلٍك ، وعنه يحيى بُن ُمعين. : ُمَحّدِ

 بذلك ، أَي ضابٌِط له ، كذا في الُمْحَكم. لَُمبِرُّ  ، يقال : إِنّه : الّضابِطُ  الُمبِرُّ و

 بِن منصور ، قال : ِجبَال بني ُسلَْيم من أَسماءِ  ، كُحَمْيَراءَ  البَُرْيَراءُ و

رَاِع  رَاءَ ِإن  أَبجــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــاِ ســــــــــــــــــــــــــــــــَ   الــــــــــــــــــرُبَيـ

انِ     عــــــــــــَ ــــــــــــِ نح َوب ِ مــــــــــــِ اح عــــــــــــَ قــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــنـ ٍز ِإىل ال وَكــــــــــــح ــــــــــــَ  فـ

  
ةُ و اغانيّ  نقلَه ، السالمعليهاْبنَْي آَدَم  : ع قَتََل فيه قابِيُل هابِيلَ  البَرَّ  .الصَّ

ةُ و ةَ  أَتاه آٍت فقال : اْحِفرْ »، وفي الحديث :  بال الٍم : اسُم َزْمَزمَ  ، بَرَّ ةَ  ، َسّماَها «بَرَّ  ؛ ِلَكثَْرةِ َمنافِِعها وَسعَِة مائِها. بَرَّ

ةُ و ةُ النَّبِّيِ  ابنةُ عبِد الُمطَّلِب ، بَرَّ ىأَنَّه َغيََّر اسَم امرأَةٍ َكانَ »أُخُت أَْرَوى والحارِث. وفي الحديث :  وسلموآلهعليههللاصلىَعمَّ ةَ  ت تَُسمَّ ،  بَرَّ

ي نَْفَسها  ؛ كأَنَّه َكِرهَ ذلك.« فسّماَها َزينََب ، وقال : تَُزّكِ

ةُ و بِيعِ شيخِ ُمعَاِذ بِن ُمعَاذ بَرَّ ْنعَاِنّيِ والِد الرَّ بيَع بِن نصِر بِن َحّساَن العَْنبَِرّي ، وفي ِسيَاِق الذهبّيِ ما يقتِضي أَّن الر َجدُّ إِبراِهيَم بن محّمد الصَّ

ةَ  بنَ  ةَ  ، الذي يَْرِوي عنه ُمعاِذ ليس بَولٍَد إِلبراِهيَم ؛ فإِنه َذَكَر إِبراهيَم بَن محّمِد بنِ  بَرَّ ْنعانِّيِ ، وقال عن عبد الرّزاِق : ثم قال :  بَرَّ الصَّ

بيُع بنُ  ةَ  والرَّ ْل. بَرَّ  شيٌخ لُمعاِذ بِن ُمعاذ. فَتأَمَّ

ةُ و تاِن ، وكان باليََماَمِة ، ُعْليَا وُسْفلَىقَريتاِن  : بَرَّ ةُ  ، ويقال لهما : البَرَّ ق إِليها  البَرَّ  (4)العُْليَا َمنزَل يحيى بِن طالٍب الَحنفّيِ ، وِمن قوله يَتشوَّ

: 

ا ابَرَ    فـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــا  وجـــــــــــَ ي  عـــــــــــُ يـــــــــــلـــــــــــَ لـــــــــــِ  خـــــــــــَ

ُدوَر الـــــــــرّكـــــــــائـــــــــبِ  الـــــــــرَب ةِ عـــــــــلـــــــــ      ا صـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــَ لـــــــــح  الـــــــــعـــــــــُ

  

و  و  ــــــــــــَ واَل ِإذا مــــــــــــا نـ ــــــــــــُ َر  ق ــــــــــــقــــــــــــِ ــــــــــــل ُم ل وح ــــــــــــقــــــــــــَ  ه ال

ــــــــــبِ     ال ــــــــــُن طــــــــــَ َ  ب ــــــــــِر   حيــــــــــَح ــــــــــي  َأال يف ســــــــــــــــــــــــب

  
ةُ  بالضّمِ :و  .عنههللارضياألََسِديَِّة ،  بُن ِرئاٍب ، ويُْدَعى َجْحَش بَن ِرئاٍب أَيضاً ، والُد أُّمِ الُمؤِمنيَن َزينَبَ  بُرَّ

 وفاتَه :

ةُ  ةَ  بُن َعْمِرو بِن تَِميٍم ، ِمن أَوالِده أَُمْيَمةُ بنُت ُعبَْيِد بِن النَّاقِِة بنِ  بَرَّ  ، َذَكَره الحافُظ. بَرَّ

ةُ و ةَ : : أََكَمةٌ قُْرَب الَمِدينِة الشَِّريفَةِ  (5) َمبَرَّ  ُدوَن الجاِر إِليها ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ

رَاِج  ن حــــــــــــِ ُر مــــــــــــِ اطــــــــــــِ ــــــــــــَ ي ــــــــــــغــــــــــــَ َو  ال ــــــــــــح رَب ةٍ أَقـ   مــــــــــــَ
ا    تح فــــــــرِمــــــــاهلــــــــَُ فــــــــَ د عــــــــَ َوَة قــــــــَ هــــــــح وُب ســــــــــــــــــــــَ نــــــــُ  فــــــــجــــــــُ

  
ىو يِّبَةُ  البُرَّ ى : الكلمةُ الطَّ  ، وهو اللُّْطُف والشَّفَقَةُ. البِرِّ  ، من ، ُكقرَّ

 وَجلَبَتِه ونُفُوِرِه وَغَضبِه. ِلبَْربََرتِه ؛ األََسدُ  بالضّمِ : الُمبَْربِرُ و ، بالفتح ، البَْربارُ و

. أَصحابِهـ  وفي بَعض النَسخِ منـ  انتصَب منفِرداً عن لرجُل ، إِذاا اْبتَرَّ  يقال :و اغانيُّ  ، نقلَه الصَّ

رُ و أْن الُمبَّرِ ِد ، وهي من الضَّ ً  (6)ُسوٌد وبِيٌض عند اإِلقراِب  التي في َضْرِعها لَُمعُ  كالُمَرّمِ  : ثََمِر األَراِك. بالبَِريرِ  ، تشبيها

ْواو ةَ و بَّراً  َسمَّ ةَ و لفتح فيهما ،، با بَرَّ ّمِ ، بُرَّ  ، َكأَِميٍر. بَِريراً و ، بالضَّ

هم هكذا في النَُّسخِ ، والذي في التَّْهِذيب والتَّْكِملَِة : أَْفَصُح العََربِ  أَْصلَُح العََربِ  يقالو  والبَْدِو داراً. البَرِّ  ، أَي أَْبعَُدُهم في أَبَرُّ
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__________________ 
 (.أـ  71االنساب للسمعاين ورقة )( قير إن ميمون اسم والد َأيب  مد هارون ا اآيت ذكره 1)
 الصــــحيح أن ســــابقاً الرببري لي  منســــوابً إىل الرببر وإلا هو لقب له. ( ابلنســــبة إىل أيب ســــعيد ســــاب  بن عبد   الشــــاعر ا قا  ابن األثري :2)
 (.اللباب)
.( هذا ضبرت القاموس ا 3) َغينِّ

ُ
 ويف التكملة : امل

 ( وكان قد أثقله الدين فهرب ا وقا  أشعاراً كثرية يتشو  وطنه.4)
 ( قيدها ايقوت بفتح أوله و نيه وتشديد النون. مث قا  : وجدته خبرت ابن ابقية ُمربّة بضم امليم وكسر الباء وتشديد الراء.5)
خبطه والصــــــــواب األثراب مجض ثرب وهو شــــــــحم رقي  يغشــــــــ  الكرش واألمعاء ا كما تقدم قوله األتراب ا كذا »( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 6)

 ويف التكملة األقراب.« للمصنف
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انِيُّ  ، بالفتح فيهما ، قالوا : بَّرانِيَّة َمن أَْصلََح َجّوانِيَّه أَصلََح هللا َورَد في كالم َسْلَماَن رِضَي هللا عنه :و بَةٌ على غير نِسْ  : العاََلنِيَةُ ، البَرَّ

ا ، كما قالوا في َصْنعاَء : صْنعَانِيُّ ، وأَصلُه ِمن قولهم : َخَرج فالنٌ  قياٍس  والصَّحراِء ، وليس ِمن قديم الكالِم  البَرِّ  ؛ إِذا َخَرَج إِلى برًّ

 وفَِصيِحه كما في التَّْهِذيب.

. قال اللَّْيُث : والعَرُب تَستعملُه في النَِّكرة ، تقوُل العَرُب : جلَستُ  البَرُّ و وفي اللِّسان : ا : نَِقيُض الِكّنِ ا]وخرجُت  بَرَّ قال أَبو  .(1) [بَرًّ

 َعالنِيَتَه ؛ أُِخَذ ِمن منصوٍر : وهذا من كالِم الُمَولَِّدين ، وما سمعتُه من فَُصحاِء العرِب الباِديَِة ، والمعنى : َمن أَْصلََح َسِريَرتَه أَصلََح هللا

 : الَمتُْن الظَّاِهُر ، فهاتان الَكِلَمتَاِن على النِّْسبَة إِليهما باألَلِف والنُّوِن. البَرُّ و ، فالَجوُّ : ُكلُّ بَْطن غاِمٍض ، البَرِّ و الَجوِّ 

ا ويُرِ  (3). ويقال : تُِريُد البَّرانِيَّ  البَابَ  (2)وفي األَساس : اْفتَتِح   َعاَلنِيَةً. (3)، أَي أُِريُد ُخْفيَةً ويُِريُد  بَّراً  يدُ َجوَّ

ابِن أَبي بكٍر محّمد بن  محمودِ  بُن أَبي َسْهلٍ  َسْهلُ  أَبو الَمعَاِلي منها ، (5)على خمسة فََراِسَخ منها ، ويقال لها : فَْوران  (4) ببَُخاَراءَ  البَّرانِيَّةو

 ، قاله أَبو َسْعٍد. 524فعيُّ الواعُظ ، َسِمَع أَباه وغيَره ، وَرَوى عنه ابنُه ، ومات ببُخاراَء سنة الشا البَّرانِيُّ الفَِقيهُ  إِسماعيلَ 

ثٌ  البَّرانِيُّ  بِن أَبي القاسمِ  محّمُد بُن محّمدِ  أَبو بكرٍ  النَِّجيبُ و  .542، َسِمَع أَباه ، وعنه أَبو َسْعِد بُن السَّْمعَانِّيِ ، مات سنةَ  : محّدِ

وذلك أَنَّ الّراِعَي ِإذا جاَع يَأْتِي إِلى السُّْنبُِل فيَْفُرُك منه ما أََحبَّ ،  : طعاٌم يُتََّخذُ ِمن فَِريِك السُّْنبُل والَحِليِب. البَرابِيرُ  ن األَعرابّيِ :عن ابو

ُده  ، ثم يَُصبُّ عليه اللَّبََن الَحِليَب ، ويُْغِليه (6) [وهو قِْشُره]ويَْنِزُعه ِمن قُْنبُِعه  ، فيكوُن  (7)حتى يَْنَضَج ، ثم يَجعلُه في إِناٍء واسعٍ ، ثم يُبَّرِ

 ، وقد َذَكره المصنِّف قريباً. بُْربُورٌ  ، وقد اْعتََذْرنا ، الَواِحدُ  (8)أَْطيَب من السَِّميِذ. قال : وهي العَِذيَرةُ 

هُ  يقال :و ه ، قََهَره بِِفعاٍل أَو َمقَالٍ  ، إِذا ، كَمدَّه بَرَّ  : الغَلَبَةُ. اإِلبرارُ و ، كأَبَرَّ

ا ِمن فاُلنٌ »في األَمثال : و ه مّما ،« بِرٍّ  ال يَعِرُف ِهرًّ ه أَي ما يُِهرُّ ْن يَبُِره ، يَبِرُّ  أَو وقد تقدَّم ، الِقطَّ من الفَأْرِ  ما يعرفُ  أَو ، أَي َمن يَْكَرُهْه ِممَّ

 ما يعرفُ  أَو : ُدعاُؤها ، البِرُّ و ، رواه الجوهريُّ عن ابن األَعرابّيِ. وقال يُونُس : الهرُّ : َسْوُق الغَنَِم ، اَء الغَنَِم ِمن َسْوقِهاُدع ما يَعِرفُ 

؛  العُقُوَق ِمن اللُّْطفِ  ما يَْعِرفُ  أَو عَلَف.: ُدَعاُء الغَنَِم إِلى ال البِرَّ  ، يُرَوى عن ابن األَعرابّيِ أَنَّ  ُدعاَءَها إِلى الماِء ِمن ُدَعائِها إِلى العَلَف

 : البِرُّ و ، فالِهرُّ : الُخُصوَمةُ والكراهيَة ، الَكَراِهيَةَ من اإِلكرام َما يَعرفُ  أَو : اللُّْطُف ، وهو قَْوُل الفَزاِرّيِ ، البِرُّ و العُقُوُق ، فالِهرُّ :

أْن ، ؛ فالَهْرَهَرةُ : البَْربََرةِ  نالَهْرَهَرةَ مِ  معناه ما يَعرفُ  أَو اإِلكرام ،  : َصوُت الِمْعَزى. البَْربََرةُ و َصوُت الضَّ

مِّ  البُْربُرو  .كالبَْربارِ  ، الكثيُر األَصواتِ  : الرجلُ  ، بالضَّ

. بالكْسر : ُدَعاُء الغَنَمِ  (9) البِْربِرُ و اغانيُّ  إِلى العَلَف ، نقلَه الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، بالكسر : التُّقَى ، وهو في قوِل لَبِيد : البِرُّ 

َمرَاٌت ِمَن التـ َق   الرب  ما و   (10)ِإال  ُمضح
واو  ، أَي إِّن الوفاَء بما َجعََل على نْفِسه ُدوَن الغَْدِر والنَّْكِث. «إِلثْمِ ُدوَن ا البِرَّ  وإِنّ » ، وفي كتاب قَُرْيٍش واألَنصاِر : البِرِّ  : تَفاَعلُوا ِمن تَبارُّ

ْرتَ  ويقال : قد ْجَت ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : تَبَرَّ  في أَْمِرنا ، أَي تََحرَّ

__________________ 
 ( عن هامش املطبوعة املصرية ا واللسان والتهذيب.1)
 ( األساس : افتح.2)
 .«. وهو يريد.. أريد»( األساس : 3)
 ومثله يف اللباب. ( يف معجم البلدان : بـَر ان بتشديد الراء وآخره راء ا من قر  خبار .4)
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 .«ُفورانُ »( ضبطت عن معجم البلدان ا ويف املطبوعة الكويتية : 5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
نه َأي يربّده.7)  ( يف التهذيب : مث ُيسمِّ
 ويف التهذيب : الغديرة أَيضاً.« الغديرة وقد اغتدران ا وليحرر قوله : العذيرة ا الذي يف اللسان :»املطبوعة املصرية : ( هبامش 8)
 ( يف التكملة : الربّ.9)
 ( ديوانه ا وعجزه :10)

 ما املا  ِإاّل معمرات ودائضُ و 
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رَب رحتَ فــــــــــــــــقــــــــــــــــالــــــــــــــــتح  نــــــــــــــــا  تــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِ نــــــــــــــــح  يف جــــــــــــــــَ

ِديـــــــــــثـــــــــــًا و     يـــــــــــنـــــــــــا حـــــــــــَ  (1) يـــــــــــربّ مـــــــــــا كـــــــــــنـــــــــــَت فـــــــــــِ
  

ْجَت في َسبَبِنَا وقُْربِنا.  أَي تََحرَّ

تْ  وعن أَبي َسِعيد : ِسْلعَتُه ، إِذا نَفَقَْت  بَرَّ
ْلعَةُ بما َحِفَظها وقاَم َعلَْيَها ، تَُكافئه  (3)، وهو َمجاٌز ؛ قال : واألَصُل في ذلك أَن تَُكافِئَه  (2)  (3)الّسِ

 بالغاََلِء في الثََّمِن ، وهو من قوِل األَْعَشى يَِصُف َخْمراً :

راً  هـــــــــــــــــــح ااَنِت شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ وعـــــــــــــــــــَ ا َأخـــــــــــــــــــُ َهـــــــــــــــــــَ ري   ختـــــــــــــــــــََ

او     امــــــــــــــــَ ر هــــــــــــــــا عــــــــــــــــامــــــــــــــــًا فــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  َرجــــــــــــــــ   بــــــــــــــــِ

  
ةٌ  تََمسَُّحوا باألَْرض فإِنَّها»، وفي الَحِديث :  رُّ با ، عن ُكَراعٍ ، وأَنكَر بَْعُضُهم بارُّ و بواِلِدهِ  بَرُّ  وهو ، قال ابن األَثِير : أَي ُمْشِفقَةٌ  (4) «بكم بَرَّ

ةِ  عليكم ، كالوالدةِ   بأَوالِدَها ؛ يَْعنِي أَّن منها َخْلقَكم ، وفيها َمعاشكم ، وإِليها بعَد الموِت معادكم. البَرَّ

َب إِلى هللا تعالَى. البِرَّ  ، أَي أَطلُب بَِها (5) «أَْبَرْرتَُها ْيَت أُُموراً كنتُ َرأَ أَ »وفي حديث َحِكيِم بِن ِحزاٍم :   واإِلحساَن إِلى الناس ، والتَّقرُّ

 ِعبَاَده ، أَي يَْرَحُمهم. يَبَرُّ  وهللا

ةُ و  بنُت ُمّر ، وهي أُمُّ النَّْضِر بِن ِكنانَةَ. بَرَّ

ةٍ  هو أَْقَصُر ِمن»ومن األَمثال :  ةٍ  ويقال : أَْطعَمنا ابنَ  .«بُرَّ  ، وهو الُخْبُز. بُرَّ

 ، بالفتح : قريةٌ بمصر. البَّرانِيَّةُ و

ةُ و ةُ و بنُت عامِر بن الحارِث القَُرِشيَّةُ العَْبَدِريّةُ ، بَرَّ  بنُت أَبي تُْجَراة العَبدريَّة : َصحابيّتاِن. بَرَّ

 : الِجَداُء. البََرابِرُ و البَّواب ، المعروُف بابن البيعِ ، َحدََّث عن أَبي الَوْقِت ، َذَكَره ابُن نُْقَطةَ.َصَدقَةُ بن جرواَن ـ  بالكسرـ  البِرِّ  وأَبو

 ُكلُّ َحبَّ يُْبَذُر للنَّباِت. ، بفتحٍ فسكوٍن : البَْزرُ  : [بزر]

غَاُر ، مثلُ  البُُزورُ و ، بُُزورٌ  ج  هها.البُقُوِل وما أَْشبَ  بُُزورِ  : الُحبُوُب الّصِ

 ، على األَفصحِ ، كما في التَّهذيب. وقال يعقوُب : وال يقوله الفَُصَحاُء إِالَّ بالكسر. التّابَُل ، ويُكَسر فيهما : البَْزرُ و

ةً ، البَْزرُ  وقيل :  َجْمُع الَجْمعِ. أَباِزيرُ و ، أَْبزارٌ  ج : الَحبُّ عامَّ

ْطبِة واليابسِة ، والتَّوابُِل لليابسِة فقط  األَبزارَ  ا يَِطيُب به الِغَذاُء ، وكذا التََّوابُِل ، إِاّل أَن: م األَْبزارُ  وفي َشْرح الُموَجز للنَِّفيِسّيِ : لألَشياِء الرَّ

 ، قال شيُخنا : والظَّاِهُر أَنه اصطالُح لهم ، وإِاّل فكالُم العَرِب ال يُْفِهُم ما َذَكُروه.

 ، أَي َولََده. بَْزَره ، يقال : ما أَْكثَرَ  الَولَدُ  : بالفتح : البَْزرُ و

 : الُمَخاُط نَفُسه. البَْزرُ و

 : َضَربَه بها. بَْزراً  بالعََصا بََزَره ، يقال : الضَّْربُ   :(6) البَْزرُ و

 وبََذْرتُه بمعنًى. بََزْرتُه ، يقال : البَْذرُ  : البَْزرُ و

جُل ، إِذا اْمتََخَط ، عن ثَْعلٍَب. بََزرَ  ، وقد االْمتِخاطُ  : البَْزرُ و  الرَّ

 الِقْربَةَ ، إِذا َمألَها. بََزرَ  ، وقد ءُ الَملْ  : البَْزرُ و

رْ  ، يقال : كالتَّْبِزيرِ  ، في الِقْدر األَباِزيرِ  إِلقاءُ  : البَْزرُ و رُ  مُ اللَّحْ  . وِمن َسَجعات األَساس :األَباِزيرَ  أَْلِق فيها (7)بُْرَمتََك ، أَي  بَّزِ أَْشَهى ،  الُمبَزَّ

بَاعِ أَْشبَه. (8)والنَّْفُس إِليه   أَْشَره ، وإِاّل فهو بَجَزِر الّسِ
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ثِين : جماعةٌ منهم : محّمُد بُن يَحيَى األَْبَزاِريُّونو  بِن زياِد شيٌخ للطَّبرانّيِ ، َذَكَره الذََّهبِيُّ في الُمْشتَبه. من المحّدِ

 وفاتَه :

 محّمُد بُن زيِد بِن علي بن جعفِر بِن محّمِد بِن َمْرَواَن.أَبو عبِد هللا 

__________________ 
 «.وكذا قوله بعد : يف سببنا ويف اللسان : يف سبينا. وليحرر قوله يرب كذا خبطه ا ويف اللسان : برّب.»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
لعة ا ِإذا نـََفَقتح ورحبُت فيهاقوله : برت سلعته كذا خب»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)  .«طه واللسان ا ويف اأَلساس : وبّرت يب السِّ
وهو ما أثبتناه ا وابألصـر يف املوضـعا « قوله يكافئه ا يف اللسـان : تكافئه يف املا ولعر الثاين بد  من األو »( هبامش املطبوعة املصـرية : 3)
 .«يكافئه»
 .( يف النهاية : فِإهنا بكم بر ة4)
 ويف اللسان فكاألصر.« أتربّر هبا»( يف النهاية : 5)
 ( يف املطبوعة الكويتية : والبذر ابلذا  ا حتريف.6)
 .«َأي أل »بد  « وأَل ِ »( يف اأَلساس : 7)
 ( األساس : عليه أشره.8)
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ةٌ  يقال :و كة بََزَرى ِعزَّ  ، قال ُمعَيَّةُ الِكالبيُّ : : َضْخمٌ  بََزَرى وِعزٌّ  َضخمةٌ قَْعَساُء. ، أَي كَجَمَزى محرَّ

عــــــــــًا ذا هلــــــــــَُ   َرُة مجــــــــــَح دح تح ســــــــــــــــــــــــِ يــــــــــَ قــــــــــِ   (1)قــــــــــد لــــــــــَ
زنا و     مـــــــــــــــــــًا وعـــــــــــــــــــِ خـــــــــــــــــــح َددًا فـــــــــــــــــــَ َزَر عـــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــَ

  

 َمنح َنَكَر اليَـوحَم َفاَل َرَع  اجلَم 

 وقال آَخُر :

ز ٌة  تح ِد عــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ َزَر أَب ــــــــــــــــــَ ُزوُخ  بـ ــــــــــــــــــَ   (2)بـ
ُدوخُ     ــــــــــــــــــــَ زيف ي هــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــِ  ِإذا مــــــــــــــــــــا رامــــــــــــــــــــَ

  
ةٍ ، وفي تَ  بََزَرى وقيَل : ةِ إِاّل أَْن يُِريَد : ذو ِعزَّ ْكِملَِة الّصاغانِّيِ : عدٌد كثيٌر ، قال ابن ِسيَده : فإِذا كان ذلك فال أَْدِري كيف يكوُن َوْصفاً للِعزَّ

ةٌ   : ذاُت َعَدٍد كثيٍر. بََزَرى : ِعزَّ

كةً : البََزَرى بَنُوو همبَنُو أَبي بْكِر بِن ِكالٍب ، نُ  ، محرَّ  ، كذا في التهذيب. ِسبُوا إِلى أُّمِ

رَ و ُجُل : تَبَزَّ  ، قال القَتّاُل الِكالبِيُّ : (3) تَنَسََّب إِليهم الرَّ

نــــــــــــا  رحمُتح عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا فــــــــــــِإنــــــــــــّ فــــــــــــَ عــــــــــــح  ِإذا مــــــــــــا  ــــــــــــََ

و     نـــــــــــــُ ـــــــــــــَ َزَر بـ ـــــــــــــَ ز ٍة  الـــــــــــــبـ نح عـــــــــــــِ ز رمـــــــــــــِ ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ  نـ

  
وَكْسُر الّراِء  يَْرِوي عن ابِن ُعَمر ، وعنه ِعْمَراُن بُن ُحَديٍر ، تابعيُّ  القَْيِسيُّ ، ويقال : الُمَراِديُّ ، ، كَجَمَزى : يَِزيُد بُن ُعَطاِردٍ  البََزَرى أَبوو

اغانّي. لَْحنٌ  ح به الصَّ  ، كما َصرَّ

ارِ  كَحْيَدٍر : البَْيَزرُ و به الثَّوَب في الماِء ، وقال اللَّْيُث  يَْبُزرُ  ، بالَكْسِر والفَتْح ، وهو الذي اْلَمْبَزرِ و .َزرِ كالِمبْ  ، كذا في الّصحاح ، ِمَدقَّةُ القَصَّ

 به الثِّياُب في الماِء. تُْبَزرُ  مثُل َخَشبَِة القَّصاِرينَ  الِمْبَزرُ  :

 ، ُشبِّهَ بالعََصا ، أَو بِِمَدّقِ القَّصاِر. : الذََّكرُ  البَْيزارُ و

باً باْزدار : البَْيزارُ و : الذي يَحمُل الباِزَي ،  البَْيَزارُ و ، أَي حاِفُظ الباِز وصاِحبُه ، وفي التَّهِذيب : باْزيَارو حاِمُل البَاِزي ، واألَّكاُر ، ُمعَرَّ

 ، وكالهما دِخيٌل. الباْزيَارُ  ويقال فيه :

ُب باْزيَار ، قال الُكَمْيُت :، وهو ُمعَ  بَْيزارٍ  : َجْمعَ  البَياِزَرةُ  وفي الّصحاح :  رَّ

اِر  بــــــــــــــَ هــــــــــــــا يف الــــــــــــــغــــــــــــــُ قــــــــــــــَ وابــــــــــــــِ  كــــــــــــــَبّن ســــــــــــــــــــــــــــَ

اِرُض     عــــــــــــــــــَ وٌر تـــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــُ زَاَرهــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــَ

  
ما َشبَّْهُت َوْقَع السُّيُوِف على الهاِم إِاّل »حديُث علّيٍ يوَم الَجَمِل : ، ومنه البَيَاَزرُ  ، قالَه أَبو َزْيٍد : جمعهُ  بالَهاِء : العََصا العَِظيمةُ  ، البَْيَزاَرةُ و

 .(4)« على الَمَواِجنِ  البَيَاِزرِ  بَِوْقعِ 

 ، َحدََّث. األَْبَزاِريُّ  على فَْرَسَخْين منها ، منها : حامُد بُن موسى كأَصحاب : ة بنَْيَسابُورَ  أَْبزار كغُراب ، أَو ، بَُزارو

 .364، َرَحَل إِلى الِعَراق ، وكان ثِقَةً ، توفِّي سنة  األَْبَزاِريّ  (5)وأَبو إِسحاق إِبراهيُم بُن أَحمَد بِن محّمِد بِن َرَجا 

 : المرأَةُ الَكثِيرةُ الَولَِد. البَْزراءُ و

ْلبَةُ على السَّْير. ْبَراُء : الصُّ  والزَّ

 ، أَي كثيُر الَولَِد. َمْبُزورٌ  هوو

َوْيثَة ، على ثالثِة أَمياٍل من المدينِة ، عن نَْصٍر ، قال ُكثَيٌِّر : : ع (6) َرةُ بَزْ وَ   بين الَمِدينَِة والرُّ

واَز  اِن َأجـــــــــــــح َن يف اأَلرحســـــــــــــــــــــــــــَ دح انـــــــــــــِ عـــــــــــــَ زحَرةٍ يــــــــــــــُ  بــــــــــــــَ

ا    اهلــــــــــُ بــــــــــَ اٌت حــــــــــِ فــــــــــَ ــــــــــَ نـ ااي ُمســــــــــــــــــــــــح طــــــــــَ َ
اُ  املــــــــــ تــــــــــَ  عــــــــــِ
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، بالفتح  البَْزر ، نَِزيُل َسَمْرقَْنَد َسِمَع ابَن األَْعَرابِّيِ ، وعنه َحمزةُ السَّْهِميُّ ، منسوٌب إِلى البَْزِرّيِ  الُجْرَجانِيُّ بن عليُّ بُن فَْضالنَ  أَبو الحسنِ و

بِن أَحمَد بِن ِعْكِرَمةَ  َر بُن محّمدُعمَ  أَبو القاسمِ و ؛ نِْسبَةً لَمن يَْعِصُره. وكذا أَبو عبد هللا الُحَسْيُن بُن محّمِد بِن علّيِ بِن جعفٍر األََصمُّ.

ثاِن. : البَْزِريّانِ  * ، إِماُم َجِزيَرةِ ابِن ُعَمر ، وعاِلُمَها ، تَْرَجَمه الذََّهبِيُّ ، [الحاِفظُ ]الَجَزرّي   محّدِ

ثِ  أَبي َجْعفَرٍ  لَقَبُ  ، بالفتح : بَْزَرَوْيهِ و  عن أَبي َخِليفَةَ ، وعنه أَبو علّيِ بِن شاَذاَن. أَحمَد بِن يعقوَب األَصفهانّيِ المحّدِ

__________________ 
 ( سدرة اسم قبيلة.1)
وعقب  ق  « بذوخ ابلذا  كما يف اللســــــــــان من البذاخة وهو العلو قوله بزوخ كذا خبطه ابلزاي والصــــــــــواب :»( هبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 2)
 «.وال قيمة لتصويبه ا ويف مادة زمخ يف اللسان : بزر  زموخ»طبوعة الكويتية عل  هذا اهلامش : امل
 ( التكملة واللسان : انتم  إليهم.3)
 ( املواجن مجض ميجنة وهي اخلشبة الجي يد  هبا القصار الثوب.4)
 .«رجاء»( يف معجم البلدان : 5)
 .«ثة أايم من املدينةانحية عل  ثال« ابلضم»( يف معجم البلدان 6)
 سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية. (*)( 7)
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، وهو ُكوفِيُّ ثِقَةٌ ، يَْرِوي عن  (1)، َوبَخّطِ الذََّهبِّيِ أَبو ُعَمَر  : بَيّاُع بَْزِر الَكتّاِن أَي َزْيتِه بلُغَِة البَغَاِدَدةِ ، َوإِليه نُِسَب دينَاٌر أَبو َعْمٍرو البَّزارُ وَ 

ِهشاٍم ، وحفيُده محّمُد بُن هاِشِم بِن َخلٍَف  (2) [َخلَف بن]ه محّمُد بُن بِن محّمٍد ، المقِري ببغداَد ، وولَدُ  َخلَُف بن هشامِ  أَبو محّمدٍ و أَبي َحنِيفَةَ.

ه ، بّاحِ  ، َحدََّث عن َجّدِ وإِبراهيُم  ، َوثَّقَه ابُن ِحبّاَن ، وهو شيٌخ للدُّورّي. بِْشُر بُن ثابٍت البَْصِريُّ  أَبو محّمدٍ و شيُخ البَُخاِرّي. والَحَسُن بُن الصَّ

. يَْحيَى بُن محّمدِ  أَبو عبد هللاِ وَ  بُن َمْرُزوٍق. أَحمُد بُن  أَبو بكرٍ و ، عن َسِعيِد بِن أَبِي َمْريََم. َوُعبَْيُد بُن عبِد الواِحدِ  بِن السََّكن القَُرِشيُّ البَْصِريُّ

، هكذا في النَُّسخ بالفَاِء  وأَحمُد بُن َعْوفٍ  اَرقُْطنِّي ،، وابنُه أَبو العَبّاِس محّمٌد ، َسِمَع منه الدّ  صاِحُب الُمْسنَدِ  بِن عبد الخالِق الحافُِظ ، َعْمرو

، مات  العَْبِديُّ  بِن سلم البر جعفُر بُن محّمدِ  أَبو الفَْضلِ و القُرطبيُّ ، أَكثََر عنه أَبو عمر الطَّلَمنيِكّي. (3) بُن ُجَدير ؛ والصواب َعْون هللا ،

 الُحَسين. وأَبو علّيٍ أَحمُد بُن الَخِليل. . وأَحمُد بُن الَحَسِن بِن َعلّيِ بنِ 788سنة 

. ومحّمُد بُن عبِد الَمِلِك بِن محّمدٍ وَ  . وإِبراهيُم بُن َرْوُح بُن أَحمَد بِن ُعَمَر أَبو علّيٍ. ومحّمُد بُن إِبراهيَم بِن الّصباح البَغَداِديُّ  األَصبهانيُّ

 َسْلَماُن بُن يُوسَف بِن َسْلَماَن النُّعَيمّي.موسى. ومحّمُد بُن أَحمَد بِن عبِد هللِا أَبو بَْكٍر. و

. ويَحيَى بن معَاِلي بِن َصَدقَةَ. وأَبو البََرَكاِت محّمُد بُن َصَدقَةَ بِن أَبي ال بَركاِت ، َذَكَرُهم ابُن نُْقَطةَ فَأََجاَد ومحّمُد بُن محّمِد بِن هاُروَن الِحلِّيُّ

لَِفيُّ شيَخه أَبا َعمْ  ثون  البَّزاُرون ٍر والعَاَلَء بَن عبِد الَمِلِك ابِن منصوِر بِن قَْيٍس ،، َوَذَكَر الّسِ  .(4)ُمَحّدِ

 ، َرَوى ببغداد ، وحدََّث عنه أَبو َعْمِرو بِن السَّّماك. البزوريُّ  أَبو بَْكٍر أَحمُد بُن الَحَسِن بِن علّي الطَّبَِريُّ وَ 

.، نقلَه الصَّ  ، كأَْحَمَد : د ، بفارسَ  أَْبَزرُ و  اغانيُّ

 * ومّما يُستدَرك عليه :

: ناحيةٌ قريبةٌ ِمن ِكْرَماَن بها ِجباٌل ،  باِزرُ  ؛ قيل : «الباِزرُ  ال تقُوم الّساَعةُ حتى تُقَاتِلُوا قَْوماً يَْنتَِعلُون الشَّعَر وهم»في حديث أَبي ُهَرْيَرةَ : 

واياِت هم األَْكَراُد ، فإِن كان من هذا فكأَنّه أَراَد أَهلَ  وا باسم بِالِدهم ، قال ابن األَثِير : هكذا أَخرَجه أَبو  الباِزرِ  وفي بعض الّرِ ، أَو يكون ُسمُّ

ايِ من كتابِه وَشرحه ، والذي  : يقول وسلمعليههللاصلىه في كتاب البَُخاِرّي ، عن أَبي ُهَرْيَرةَ : َسِمْعُت رسوَل هللا َرَوْينَا موسى بالباِء والزَّ

َس ، ؛ يَْعنِي بأَْهِل الباِرِز أَهَل فارِ « هم أَهُل الباِرزِ »وقال ُسْفيَاُن ُمّرة : «. هذا الباِرزُ  (5)بَْيَن يََديِ الّساَعِة تُقَاتِلُون قوماً نِعالُُهم الشَّعَُر وهم »

يَن زاياً ، أَي والفاَء باًء ، فيكوُن مِ  وقد اختُِلَف  .(6)ن باب الّزاي قال : وهكذا هو بلُغَتِِهم ، قال : وهكذا جاَء في لَْفِظ الحديِث ، كأَنّه أَْبَدَل الّسِ

اي ، كذا في اللَِّسان.  في فَتْح الّراِء وَكْسِرها ، وكذلك اختُِلَف مع تَْقِديم الزَّ

 .(7)، أَي زياداتُك في القَْول  أَباِزيُركَ  از : ِمثِْلي ال يَْخفَى عليهومن الَمجَ 

رَ وَ  جِل الُمِريِب : (8)فالٌن كالَمه ، إِذا تَْوبَلَه  بَزَّ  كذا في األَساس. باُزورٌ  ، ومنه قِيَل للرَّ

 إذا ساَء ُخلُقُه. :، أَهملَه الجوهريُّ وصاحُب اللَِّسان ، وقال ابن ُدَريد  علينا تَبَْزَعرَ  : [بزعر]

جال ، أَو هو له في حرف الّزايِ : البُْرُغُز ، كقُْنفٍُذ : السَّيِّي (9)رجٍل ، وهو من ذلك ، وتقدَّم  اسمُ  وقُْنفٍُذ : ، كَجْعفَرٍ  بَْزَعرٌ وَ  ء الُخلُِق من الّرِ

ْل.  بتقديِم الّزايِ على الّراء ؛ فتأَمَّ

ين عبُد الَمِلِك بُن محّمدٍ  أَهملَه الجماَعةُ ، وهي اسمُ  ، كَجْعفَرٍ  بَْسبَر : [بسبر] ،  البَْسبَِريُّ  الَهَمَذانِيُّ  ة كأَنَّها بَهَمَذاَن ، منها اإِلماُم صائُن الّدِ

 تَبه.َرَوى عن البَِديع أَحمَد بِن َسْعٍد الِعْجِلّيِ ، َذَكَره الحافُظ في التَّْبِصير ، والذََّهبِيُّ في الُمشْ 

 أَْعَجَل. ، كَكتََب : بََسرَ  : [بسر]

َح به أَهُل الغَِريب َعبَسَ  : بََسرَ و  أَو أَْظَهر ِشدَّتَه ، كما َصرَّ

__________________ 
 ( ومثله يف اللباب ا ويف تقريب التهذيب : أبو عمرو.1)



4908 

 

 ( زايدة اقتضاها السيا .2)
 .«ُحَذيرعون بن »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 ( وردت ابألصر ضمن األقواس عل  أهنا من القاموس ومل ترد فيه.4)
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : وهو.5)
 ( يف النهاية : فيكون من ابب الباء والراء ال من ابب الباء والزاي.6)
 .«بعد القو « ووشاايتك»تصرف يف عبارة األساس حبذف لفة »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ونبه عليه هبامش املطبوعة املصرية.« إذا توبله»( يف األساس : وتـَوحبَله ا بد  8)
 «.وسيبيت له ا ألن حرف الزاي مل يتقدم ابابً أو فصالً  قوله : وتقدم له ا كذا خبطه ا واألوىل :»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
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َتِة الّتعاُطِف ا يف قوله تعاىَل :   .(1) (ُثَّ َعَبَس َوَبَسرَ )يف ُنكح
 ، أَي نََظَر بَكَراهٍة شديدةٍ. بََسرَ  وقال أَبو إِسحاق :

 ، أَي َكلََح. بُُسوراً  الرجُل َوْجَهه بََسرَ وَ 

ي فكانَْت تَْلقانِي َمرَّ »وفي حديث َسْعٍد ، قال :  ةً لّما أَسلْمُت راَغَمتْنِي أُّمِ  أَي القُُطوِب. «بالبَْسرِ  ةً بالبِْشر وَمرَّ

 .يَْبُسُر بُُسوراً  ، قََهرَ  : بََسرَ و

اغانيُّ ، وفي األَساس : في الَمَجاز : كأَْبَسرَ  ، كما في الّصحاح ، القَْرَحةَ : نََكأََها قبَل النُّْضجِ  بََسرَ و وإِْن َخَرَجْت بك بَثَْرةٌ  ، وهذه عن الصَّ

 : ال تَْفقَأَْها. تَْبُسْرَها فال

 ، قال ابن ُمْقبٍِل : كاْبتََسرها أَي التَّْلِقيحِ  النَّْخلَةَ : لَقَّحها قبَل أَوانه بََسرَ و

هــــــــا  د  انِهضــــــــــــــــــــــُ ُم حــــــــت  نــــــــَ جــــــــح تح بــــــــه الــــــــعــــــــُ افــــــــَ  طــــــــَ

ميف     احـــــــــًا غـــــــــرَي عـــــــــُ َن لـــــــــقـــــــــَ قـــــــــحـــــــــح رِ  لـــــــــَ َتســـــــــــــــــــــــَ بــــــــــح  مـــــــــُ

  
بَعَةِ  بََسرَ  من الَمَجاز :و ،  البَْسرُ  ، قال األَصمعيُّ : إِذا ُضِربَت النّاقةُ على غير َضبَعٍَة فذلك يَْبُسرها بَْسراً  الفَْحُل النّاقَةَ : َضَربََها قبَل الضَّ

 .َمْبُسوَرةٌ  الفَْحُل فهي بََسَرها وقد

 َغِريِمي ، إِذا تَقاَضْيتُه قبَل َمَحّلِ الماِل. بََسْرتُ  ومنه يقَال :قال َشِمٌر : 

َل ، ِإذا َعَصْرتُه قبَل أَن يَْنَضَج.  بََسْرتُ وَ   .(2)الدُّمَّ

: طاِلُب الحاجِة في غيِر  الَمْبُسورُ و ، وفي الَجْمَهرةِ البن ُدَرْيٍد : في غيِر َوْجِهَها الحاجةَ : َطلَبََها في غيِر أََوانِها بََسرَ  من الَمَجاز :و

: َطلَبَها في غير أَوانِها ، أَو في غير  تَبَسَّرهاوَ  اْبتََسرهاو ، بَِساراً وَ  يَْبُسُرها بَْسراً  حاجتَه بََسرَ  وقد .تَبسَّرَ وَ  اْبتََسرَ و كأَْبَسرَ  َمْوِضِعَها ،

 موضِعها ، أَنشَد ابن األَعرابّيِ للّراِعي :

بــــــــــــَ  جــــــــــــَ تــــــــــــَ نــــــــــــاُت اأَلرِض عــــــــــــنــــــــــــه ِإذا احــــــــــــح  تح بــــــــــــَ

رَ     َبســـــــــــــــــــــــ  ي مـــــــــنـــــــــهـــــــــا  تــــــــــَ غـــــــــِ تـــــــــَ بــــــــــح ارَايــــــــــَ  (3) الـــــــــِبســـــــــــــــــــــــَ
  

 ، ففي كالم المصنِّف لَفُّ ونَْشٌر. تَبَسََّرَهاوَ  الفَْحُل النّاقَةَ  بََسرَ وَ 

َطب ، به البُْسرَ  نَبََذه فَخلَطَ  : يَْبُسُرهُ بَْسراً  التَّْمرَ  بََسرَ و  تَْبُسُروا الَ : » (4)، وُرِوَي عن األَْشَجعِ العَْبِدّيِ أَنّه قال  سَّربَ و كأَْبَسرَ  أَي بالتَّْمر أَو الرُّ

َطِب أَو بالتَّْمر ، واْنتِبَاذُهما جميعاً ، والثَّْجُر أَن يُْؤَخَذ ثَِجيرُ  البُْسرِ  فهو َخْلطُ  البَْسرُ  ؛ فأَّما «وال تَثُْجُروا فيُْلقَى مع التَّْمر ، وَكِرهَ  البُْسرِ  بالرُّ

 مع غيره في النَّبِيذ. البُْسرَ  أَن تَْخِلطَ  البَْسرُ  : الّصحاح وفي ، عنهما وسلمعليههللاصلىهذا حذاَر الَخِليَطْين ؛ ِلنَْهيِ النبِّيِ 

قَاَء : َشِرَب منه قبَل أَْن يَُروَب ما فيه. بََسرَ و  الّسِ

 ، وهو مأُْخوذٌ ِمن قوِل َشِمٍر ، وقد تقدَّم.  : تَقَاضاه قبَل َمِحلَّهالدَّْينَ  بََسرَ  من الَمجاز :و

لم يَْخُرْج رسوُل هللِا َصلّى هللا عليه وسلم في »، وفي الحديث عن أَنٍَس ، قال :  كاالْبتِسارِ  ِء ،ابتداُء الشَّيْ  : البَْسرُ و : الماُء الباردُ  البَْسرُ و

نِي  اْبتََسْرتُ  َهُض ِمن ُجلُوسه : اللُهمَّ بكَ َسفٍَر قَطُّ إِاّل قال حين يَنْ  ْهُت ، وبَك اْعتََصْمُت ، أَنت َربِّي وَرَجائِي ، اللُهمَّ اْكِفنِي ما أََهمَّ ، وإِليَك تََوجَّ

ْهنِي للخَ  ْدنِي التَّْقوى ، واْغِفْر لي َذْنبِي ، وَوّجِ ْهُت. ثم يخرج، وما لم أَْهتَمَّ به ، وما أَنت أَعلُم به ِمنِّي ، َوزّوِ  ومعنى بكَ  «ْيِر أَيَن تََوجَّ

ْكُت وِسْرُت. ابتسرتُ  ين ، أَي تََحرَّ ثون يَْرُوونَه بالنُّون والّشِ  ، أَي ابتدأَُت َسفَِري. قال األَزهريُّ : والمحّدِ

. ، وذلك إِذا ارتفَع عن َوجه األَرِض  بُْسرٌ  ، نَْبتٌ  ءٍ بالّضّمِ : الغَضُّ ِمن كّلِ شيْ  البُْسرُ و  ، ولم يَُطْل ؛ ألَنَّه حينِئٍذ َغضٌّ

 مثُل ُرْمحٍ وِرماح. بَِسارٌ  ج الحديُث العَْهِد بالَمَطر ساَعةَ يَْنِزُل ِمن الُمْزِن ، الماُء الطَِّريُّ  : البُْسرُ و البَْسرُ و

ٌ  بُْسرٌ  رجلٌ  الّشابُّ والّشابَّةُ. : البُْسرُ و  َطِريّاِن.شابّاِن  : بُْسَرةٌ  ، وامرأَة

َن ولم يَْنَضج ، وإِذا نَِضَج فقد أَْرَطَب ، التَّْمُر قبَل إِرَطابِه : البُْسرُ و ينُ  البُْسَرةُ و لغَضاَضتِه ؛ وذلك إِذا لَوَّ إِتباعاً ، يقال  واِحَدتُها ، وتَُضمُّ الّسِ

 بُْسرٌ و بُُسَراتٌ و بُْسَراتٌ و بُُسَرةٌ و بُْسَرةٌ  :
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__________________ 
 .22( سورة املدثر اآية 1)
 ( يف التهذيب واللسان : يتقّبح.2)
قا  ابن األعرايب : بنات األرض األهنار الصــــــــــــــغار ا وهي الغدران فيها بقااي « منها»بد  « فيها»وانظر ختر ه فيه. وفيه  148( ديوانه ص 3)

 وقير : بنات األرض : النبات. املاء.
 والتهذيب واللسان ا ويف الصحاح : ويف ا ديث.( كذا ابألصر 4)



4911 

 

رٌ و  رُ ُبســــــُ يبَـَويحه : وال ُتَكســــــ  َرةُ  . قا  ســــــِ رَانٌ  ِإاّل َأن ُ حَمَض ابألَلف والّتاِء ؛ لِقل ِة هذا املثاِ  يف كالمهم ا وَأجاَز : الُبســــــح  ُبســــــح
ر ِ ِمن الت مح رو  ومُتحرَاٌن ا يُرِيُد هبما نـَوحَعاح  .الُبسح

ِل ُطلُوِعها : البُْسَرةُ  من الَمَجاز :و  يُث يذُكرها :؛ وذلك إِذا كانت حمراَء لم تَْصُف ، قال البَعِ  الشَّْمُس في أَوَّ

ُ  محـــــــــراُء  مـــــــــح هـــــــــا والشـــــــــــــــــــــــ  حـــــــــَ بـــــــــ  َرةٌ فصـــــــــــــــــــــــَ  ُبســـــــــــــــــــــــح

ِة     فــــــــــَ لــــــــــِّ ُ  (1)بســــــــــــــــــــــــائــــــــــِ غــــــــــَ وحٌت مــــــــــُ اِء مــــــــــَ قــــــــــَ  األَنـــــــــــح

  
 ، وهو َمَجاٌز. َرأُس قَِضيِب الَكْلبِ  : البُْسَرةُ و

. َخَرَزةٌ  : البُْسَرةُ و اغانِيُّ  ، كالهما عن الصَّ

 سوِل هللِا َصلّى هللا عليه وسلم.بال الٍم : بنُت أَبي َسلََمة َربِيبَةُ ر ، بُْسَرةُ و

البندار ، َسِمَع أَبا طاِهٍر المخلص ،  البُْسِريَّ  بنِ  محّمدِ  (2)عليُّ بُن  أَبو القاسمِ  منها : على فَرَسَخْين منها ، بال هاٍء : ة ، ببغدادَ  ، بُْسرُ و

لَِفّيِ.البُْسر ، هكذا قالَه ابُن نُْقَطةَ ، وقال غيُره : هو منسوٌب إِلى بَْيعِ  474وتوفِّي سنة  والّزاِهُد أَبو  . قال الذََّهبِيُّ : وابنُه الُحَسْيُن شيٌخ للّسِ

، اختُِلَف فيه فقيل : إِلى بُْصَرى ، قريٍة بالشام أُبِدلَْت صاُده ِسيناً ، وهو  (3)عنه ابنُه بَخيت ، اسُمه محّمُد بُن َحّساَن ، َحَكى  البُْسِريُّ  ُعبَْيدٍ 

وفِيَّة ، َذَكره ابُن عساكر في تاريخ دمشَق ، وإذا علْمَت ذلك فاْعلَْم أَّن  بُْسر خطأٌ ، والصَّواب إِلى ، قريٍة بَحْوَراَن ، وهو من مشاِهيِر الصُّ

 َوِهَم في ِذْكِرِه مع ما قبلَه.المصنِّف قد 

حمنِ و  .(4)، ويقال : ابن أَبي أَرطاةَ العامِريُّ القرشيُّ ، كان مع ُمعاويَةَ بِصفِّيَن ، وكان قد َخِرَف آِخَر ُعْمِره  بُن أَْرَطاةَ  بُْسرُ  أَبو عبِد الرَّ

بِشماِله ،  األَشجعّي ، الذي أََكلَ  بُن راِعي العَْيرِ  بُْسرُ و القَُرِشيُّ ، نزل الشَّاَم ، َرَوى عنه ُجبَْير بن نُفَير ، ويقال هو بِشر. بُن ِجحاٍش  بُْسرُ و

 هكذا بالعَْين والتحتيّة والراِء ، وَضبََطه الحافُظ في التَّْبِصير بالعين والنون والزاي.

 ماُكوال. بن عصمةَ الُمَزنِيُّ ، َذَكَرهما ابن بُْسرُ و بُن ُسلَيماَن. بُْسرُ و بن َعمِرو بِن ُعَوْيمر الُخزاعيُّ الكعبيُّ ، َشِهَد الُحَدْيبِيَة. بُن ُسْفيَانَ  بُْسرْ و

 الماِزنيُّ ، أَحُد َمن َصلَّى إِلى الِقْبلَتَْين. (5) بُْسرٍ  عبُد هللا بنُ  ويقال أَبو َصْفَوانَ  بُْسر أَبوو

 َصحابِيُّون. شاِمّي أَيضاً ، َرَوى عنه ابنُه عبد الواحد :ـ  غير األولـ  النِّْضِريُّ  بُْسرٍ  وعبد هللا بنُ 

الَمَدنِيُّ َمْولَى الَحْضَرِميِّين  بُن َسِعيدٍ  بُْسرُ و ، نََزَل المدينةَ ، َرَوى عن أَبيه ، وعنه زيُد بن أَسلََم ، قاله البخارّي. (6)الدُّؤِليُّ  بُن ِمْحَجنٍ  بُْسرُ و

 ، عن أَبي ُهَريَرةَ ، وسعِد بن أَبي َوقّاص.

الحضرمّي الشامّي ، وهو الذي قال : إن كان لَيَْبلُغُنِي الحديُث في الِمْصِر فأَْرَحُل إِليه َمسيَرةَ أَيّام.  (7) بُن ُعبَْيد هللا بُْسرُ و بُن ُحَمْيٍد. بُْسرُ و

نمارّيِ ، ويُكنى أَبا َراشٍد ، َرَوى عن أَبي بكر وأَبي َكْبَشةَ األَ  (8)فاألَّول ُحبرانّي  بُْسرٍ  وعبُد هللا وسليماُن اْبنَا وهو ثِقَةٌ حافظ ، من الرابِعَة.

َحابّيِ :  تابِِعيُّوَن. ، والثاني ُخزاعيٌّ ، عن خاِله ماِلِك بِن عبد هللا الَخثْعَِمّيِ الصَّ

 * وفاتَه منهم :

 بُن َعِطيَّةَ ، عن نَْصِر بن عاصٍم ، َذَكَره ابن ِحبّاَن في ثِقَات التابِعين. بُْسرُ 

حمنِ و ه محّمُد بُن عبِد هللا زنديّ بِن بَّكاٍر ، من ُشيُوخِ ال أَحمُد بُن عبِد الرَّ ، ُكنَْيتُه أَبو عبد الَمِلك  أَحمُد بن إبراِهيم َحِفيُدهو بن بَّكاٍر. وابُن َعّمِ

. ه محمِد بن عبد هللا المذكور ، وعنه النِّسائِيُّ :  يُّونالبُْسر بَْصِري حافٌظ ، َرَوى َعْنهُ البَُخاِريُّ ومسلٌم ، ومحّمُد بُن الَوليدِ  ، َحدََّث عن َجّدِ

ثُون  بِن أَرطاةَ المتقّدِم بِذْكره. بُْسرِ  كلُّ هؤالِء من َولَدِ  ُمَحّدِ

بن أَبي َغيالَن ، مولَى  بُْسرُ و بالُكوفة ، بُْسرٍ  بن أَبي ُرْهم الُجهنّي ، َشِهَد اليَماَمة ، وهو صاحب َجبّانة بُْسرُ  : بُْسر مّمن اسُمه (9)ومما فاته 

 بنِي َشْيبَاَن.
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يعَة.من مشايخ  بُن الُمِغيرة بن أَبي  بُْسرُ و بُن سليماَن بن عامر بن َحْزن القَُشْيِريُّ ، شاعٌر. بُْسرُ و بُن بَُجْير بِن َربِيعَةَ شاعٌر ، بُْسرُ و الّشِ

 بُن أَبي بُْسرُ و ُصْفَرةَ ابن أَخي المهلَّب.

__________________ 
 التهذيب : فصّبحه.وما أثبت عن اللسان ا ويف « بسائغة»( ابألصر 1)
 ( يف اللباب : علي بن أمحد بن  مد.2)
 ( يف معجم البلدان : جنيب.3)
 ( تويف ابلشام أايم عبد امللك بن مروان.4)
َرُة بزايدة اهلاء.5)  ( زيد يف نسخة  نية من القاموس : وُبسح
 ا  البخاري وأبو نعيم : هو لبعي.( ذكره يف أسد الغابة يف الصحابة تبعا البن منده قا  : وال تصح صحبته ا وق6)
 ( يف تقريب التهذيب عبد   مكرباً.7)
اين ا أبو ســعيد ا مصــي»( يف تقريب التهذيب : 8) وا رباين نســبة إىل حربان بن عمرو ا ميين محريي كما  .«عبد   بن بســر الســكســكي ا ربح

 يف اللباب.
 .«ه ا لعر األوىل : وممن فاتهقوله : ومما فات»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
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َة ا موىَل مرواَن بِن اَ َكِم. رُ و  َحفحصـــَ . ُبســـح لي  شـــَ رُ و  بُن صـــبيح النـ هح بن َقَطن ا واّله عبُد الرمّحن بن اَ َكم قضـــاَء ُكورَة  ُبســـح
 َجي ان ا ذََكَره ابُن اأَلاّبر يف لرِله ا فيما نقر.

 الُجْرجانِيُّ شيٌخ ألَبِي حاِمِد بِن الَحْضَرِمّيِ ، وآَخرون. بُْسرٍ  ام بن ُزْهَرة التَّْيِميُّ ، عن مالٍك. ومحّمُد بنُ بِن عبد هللا بِن ِهش بُْسرِ  ومحّمُد بنُ 

ْنِد والِهْند أَهلِ  بالَكْسر : َمَطٌر يَُدوُم على (1) البَِسارةُ و ، قال  ِلُع ساعةً في الصَّْيف ال يُقْ  ، (2)وفي بعض النَُّسخ : االقتصاُر على أَحدهما  الّسِ

ين تصحيٌف. اغانِيُّ : وبالّشِ  الصَّ

ونه البِرساة ، كما هو مشهوٌر على أَلِسنَتِهم ، فتلك أَيامُ   َمَطُر يوٍم في الصَّيف يُدوُم على البِسارُ  ، وفي المْحَكم : البِسار قلُت : وهم يَُسمُّ

 وال يُْقِلُع. البَيَاِسرةَ 

 ، أَعجميٌّ ، وقال الجْوَهِريُّ : ِهَي ِعلَّةٌ تُْحُدُث في الَمْقعََدةِ ، نسأَُل هللا العافيةَ عنها ، وعن كّل داٍء. : ِعلَّةٌ م الباُسورُ و

 .بَواِسيرُ  ، أَي به «َمْبُسوراً  وكان»وفي حديِث ِعْمَراَن بِن ُحَصْيٍن :  البَواِسيرُ  ج

ْند البَيَاِسَرةُ و  ، يقال : رجلٌ  بَْيَسِريُّ  ِلُمحاَربِة العَُدّوِ ، الواحدُ  أَهُل السُّفُنِ  تَْستَأِْجُرهم النََّواِخَذةُ  ْسَخِة ِشْيِخنَا : بِاْلِهْند ،، وفي نُ  : ِجيٌل بالّسِ

 .بَْيَسِريٌّ 

ثٌ  القَُرِشيُّ  (3) البَْصِريُّ  البَْيَسِريُّ  يَِزيُد بُن عبِد هللاو  لٍد.عن ابن ُجَريج ، وُكْنيَتُه أَبو خا محّدِ

وإِليه  اسُمه آتش ، كذا َذَكره الحافُظ ، وقال الذََّهبِيُّ : رأَيتُه ، وهو ُمِسنٌّ يترّشح لملك ، ساِكنَةَ اآلِخِر : كان ِمن أَُمَراِء مصَر. بَْيَسِريوَ 

 ، وقد تهدَّم اآلن أَساُسه ، ولم يبَق منه أَثٌَر. بالقاهرة معروفٌ  يُْنَسُب قَْصٌر ، م

 ، خارج أَسيوط : قريةٌ صغيرةٌ بها بساتيُن. يالبَيَسرِ  وقَْصر

: ال يَْرُطُب ثََمُرَها. وفي  ِمْبَسارٌ  ، بغير هاٍء ، على النََّسب ، وكذلك ُمْبِسرٌ  النَّْخلَةُ ، ونَخلةٌ  أَْبَسِرت ، وقد البُْسرَ  : ال تُْنِضجُ  ِمْبَسارٌ  نَْخلَةٌ و

 َحفَر في أَرٍض َمْظلُومٍة. الرجُل ، إِذا أَْبَسرَ و .بُْسُرهُ  ، هو الذي ال يَْرُطبُ « ِمْبَسارٌ  ليس له»: الحديث في َشْرط ُمْشتَِري النَّْخِل على البائع 

 َوقََف. ، أَي الَمْرَكُب في البَْحر أَْبَسرَ و

ً الشَّي اْبتََسرَ و  .اْبتََسرتْهو بََسْرتَه ٍء أََخْذتَه َغّضاً فقد، وكلُّ شي َء : أََخَذه َطِريّا

 ، وهِذه عن الّصاغانّي. كتَبَسََّرتْ  ، أَي نامْت ، ِرْجلُه : َخِدَرتْ  اْبتََسرتْ و

 .(4)، وهو َمجاٌز  كالبُْسرِ  وصار تَغَيَّرَ  ، أَي على بناِء الَمْجُهول ، إِذا لَْونُه ، بضّمِ التّاءِ  ابتُِسرَ و

راتُ المُ و  : ِرياٌح يُْستََدلُّ بهبُوبَِها على الَمَطر. بَّسِ

 ِلعُبُوَسته أَو قَْهِره. األََسدُ  ، كَصبُوٍر : البَُسورُ و

 ، نقلَه الّصاغانّي. النََهاُر : بََردَ  تَبَسَّرو

 الثَّْوُر : أَتَى ُعُروَق النَّبَاِت اليابِِس فأََكلََها. تَبَسَّرو

إِذا َحفََر عنه النَّبات ،  تَبَسَّرَ  وقد
 قبَل أَن يَْخُرَج ، وأَنَشَد ابن األَعرابّيِ للّراِعي : (5)

اُت اأَلرِض عــــــــــــنــــــــــــه  تح بــــــــــــنــــــــــــَ بــــــــــــَ جــــــــــــَ تــــــــــــَ  ِإذا احــــــــــــح

رَ     َبســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ ي فــــــــــيــــــــــهــــــــــا  تـ غــــــــــِ تــــــــــَ ــــــــــح بـ ــــــــــَ ارَايـ  الــــــــــِبســــــــــــــــــــــــَ

  
ّي :يعوُد على « فيها»يعوُد إِلى ِحَماِر الَوْحِش ، وفي « عنه»وَصَف ِحماراً وأُتُنَه ، والهاُء في  والدَّليُل على ذلك قولُه  أُتُنِه ، قال ابن بَّرِ

 قبَل البَْيِت بِبَْيتَْيِن أَو نِحوهما :
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وحِد  عــــــــــــــــنــــــــــــــــه  ه ا ــــــــــــــــَ يــــــــــــــــلــــــــــــــــَ  َأطــــــــــــــــاَر َنســــــــــــــــــــــــــــــِ

ارا     فــــــــــــــَ َب والــــــــــــــقــــــــــــــِ ذانــــــــــــــِ
َ

ُه املــــــــــــــ عــــــــــــــُ بـــــــــــــــ  تـــــــــــــــَ (6)تـــــــــــــــَ
 

  
 أَْخبََر أَّن الَحرَّ انقََطَع وجاَء القَْيُظ.

اغاني. ي ُعقَْيلٍ ماٌء لبَنِ  ، بفتحٍ فسكوٍن : البَْسَرةُ و  ، نقلَه الصَّ

ّمِ : ة بَحْوَرانَ  بُْسرٌ و  ، وإِليها نُِسَب أَبو ُعبَْيٍد الّزاِهُد ، وقد تقدَّم ، كما في تاريخ ابِن عساكر. ، بالضَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : والِبسار.1)
 ( يف التهذيب واللسان : أهر السند.2)
 .«املصري»وس عن نسخة أخر  : ( عل  هامش القام3)
 ( يف التكملة : ابُتسر لونه أي انـحُتقض.4)
 ( يف اللسان : وتبسر : طلب النبات أي حفر عنه.5)
 وروايته فيه : 147( البيت يف ديوانه ص 6)

 أطـــــــــــــــــار نســـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــوي عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه 

 تـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــه املـــــــــــــــــــــــذانـــــــــــــــــــــــب والـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــرارا   

  

 وانظر ختر ه فيه.
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ِت الفََرُس بالفَْحل وأَرادْت أَن تَْستَْوِدَق فأَّول ِوَداقِهاوقال أَبو  : التي  الُمباِسرةو َوديقاً. (1)، ثم يَكون  ُمبَاِسَرةٌ  ، وهي الُمبَاَسَرةُ  ُعبَْيَدةَ : إِذا َهمَّ

 .بََسَرهاو تَبَسََّرها . وقدةٌ َمْبُسورَ  ، فإِذا َضَربََها الِحَصاُن في تلك الحاِل فهي تَُهمُّ بالفَْحِل قبَل تماِم ِوَداقِها

بةٌ  ، أَي (2) باِسَرةٌ  ُوُجوهٌ يَْوَمئِذٍ  في التَّْنِزيل العزيِز :و َهةٌ متقّطِ  قد أَْيقَنَْت أَّن العذاَب نازٌل بها. ُمتََكّرِ

 . ُوِصَف بالَمْصَدِر.باِسرٌ  : بَْسرٌ  وَوْجهٌ 

لُ و ؛ ألَنه تََرَك  غيُر َجيِّدٍ  ثم ُرَطٌب ، ثم تَْمٌر ، بُْسرٌ  أَي إِلى آخِره ، وهو قولُه : ثم بَلٌَح ثم ُل ، إِلخَطْلُع ثّم َخاَل  البُْسرِ  قَوُل الجوَهِرّيِ : أَوَّ

لُه َطْلٌع فإِذا اْنعَقََد فسيَابٌ  كثيراً من الَمراتِب التي يَؤوُل إِليها الطَّْلع بَعُد ، حتى يصَل إِلى َمرتَبِة التَّْمر ، َكَسَحاٍب ، وقد تقدَّم ،  والصَّواُب : أَوَّ

دةِ وسكوِن الغَْين ، فإِذا َكبَِر شيئاً فبَْغوٌ  ، َكسَحاٍب في الُكّلِ ، فإذا اْخَضرَّ واستََداَر فَجَداٌل َوَسَراٌد وَخاَللٌ  في َموضعه ، فإِذا  ، بفتح الموحَّ

ّمِ ، َعُظَم فبُْسرٌ  بضّمِ الجيِم وسكوِن الميِم  ثم ُجْمَسةٌ  ، بالّضّمِ ، ثم تُْذنُوبٌ  غِة اسِم الفاعل ،، على صي ثم ُمَوّكت ، كُمعَظٍَّم ، ثم ُمَخطَّمٌ  ، بالضَّ

، فإن لم  وخاِلٌع وخاِلعةٌ ، فإِذا انتهى نُْضُجه فُرَطٌب وَمْعوُ  ، بفتحِ الُمثَلَّثِة وسكوِن العيِن الُمْهَملَِة ثمَّ دال ، ثم ثَْعَدةٌ  وسيٍن مهملٍة مفتوحة ،

 ، وهو آِخُر الَمراتِِب. ثّم تَْمرٌ  يَْنَضج كلُّه فُمناِصف ،

ْت فهي ِشْقَحةٌ. البُْسرُ  وقال األَصمعّي : إِذا اْخَضرَّ َحبُّه واستداَر فهو َخاَلٌل ، فإِذا َعُظَم فهو  ، فإِذا اْحَمرَّ

ْوِض الَمْسلُوف فيما له اْسَماِن إِلى أُلُوفو ، وقد َذَكَر فيه  فْليُْنَظْر إِن شاَء هللا تعالَى ، وقد اطَّلَْعُت عليه بَحْمِد هللا تعالَى ، بََسْطُت ذلك في الرَّ

 هذه العبارةَ بعَْينِها.

التي َعدَّها الَمراتِب ، قال شيُخنَا : وظاِهُره أَّن ما قَالَه الجوهريُّ َخَطأُ ، وليس كذلك ، بل هو ِخالُف األَْولَى ؛ ألَّن غايةَ ما فيه تَْرُك بعِض 

فًى ، وأَنعمتُه َشْرحاً في َشْرِحه أَهُل النَّْخِل في تَْدِريجِ ثََمِر التَّْمِر ، وذلك ال يكون خطأً كما ال يَْخفَى ، وقد أَوَرَده كذلك صاحُب الِكفَايَة ُمْستَوْ 

ذا ليس مّما يَْدُخُل فيما له اْسَماِن إِلى أُلُوف ؛ ألَن هذه ، فراِجْعه. وقال في قوله : وبََسْطُت ، إِلخ ، قُلُت : قد أَوضحُت في َحواشيه أَّن ه

، فال يغتّر  األَسماَء تَختلُف باختالِف الحاالِت واألَوقاِت ، كما هو ظاهٌر ، وكثيراً ما ارتكَب مثلَه في ذلك الكتاب ، وهو ليس ِمن َمباِحثِه

 بما فيه كلِّه ، انتهى.

 * ومّما يُستدَرَك عليه :

 : َطلََب النَّبَاَت ، أَي َحفََر عنه قبَل أَن يَْخُرَج. تَبَسَّرَ 

قَاِء. البَْسرُ و  : َظْلُم الّسِ

 .بُْسراً  : صاَر ما عليه أَْبَسَر النَّْخلُ و

ة : البُْسَرةُ و مَّ  : الغَضُّ ِمن البُْهَمى ، قال ذو الرُّ

يـــــــــعـــــــــًا و  مـــــــــَ  مجـــــــــَِ هـــــــــح ـــــــــُ تح ابِرَض الـــــــــبـ َرةً َرعـــــــــَ   ُبســـــــــــــــــــــــح
ا و     اهلــــــــُ ا ِنصــــــــــــــــــــــَ هــــــــَ ــــــــح تـ فــــــــَ ــــــــَ اَء حــــــــىت آنـ عــــــــَ مــــــــح (3)صــــــــــــــــــــــَ

 

  
 أَي َجعَلَتَْها تَْشتَِكي أُنُوفَها.

لُها الباِرُض ، وهي كما تَْبُدو في األَرض ، ثم الَجِميُم ، ثم البُْسَرةُ  وفي الّصحاح : ْمعَاُء ، ثم الَحِشيُش. البُْسَرةُ  من النَّبَات : أَوَّ  ، ثم الصَّ

 ، وأَنشَد بيَت الّراِعي : التَّبَسُّرُ  ، قال األَزهريُّ : وهو (4): َحْفُر األَْنَهاِر إِذا َعَرا الماُء أَو َطابَه  البَْسرُ و

اُت اأَلرِض عــــــــــــنــــــــــــه إِ  نــــــــــــَ تح بـــــــــــــَ بــــــــــــَ جــــــــــــَ تــــــــــــَ  ذا احــــــــــــح

رَ     َبســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ ي فــــــــــيــــــــــهــــــــــا  تـ غــــــــــِ تــــــــــَ ــــــــــح بـ ــــــــــَ ارَايـ  الــــــــــِبســــــــــــــــــــــــَ

  
 قال ابن األَعرابّيِ : بَنَاُت األَرِض : الغُْدراُن فيها بَقايا الماِء.

. بََسرَ و  النَّْهَر ، إِذا َحفََر فيه بِئْراً ، وهو جافٌّ

َل َمن رعاه ، وقال لَبِيٌد يَِصُف َغْيثاً َرعاه أُنفاً :، إِذا  بَْسراً  (5) أَْبُسرُ  النَّبَاتَ  بََسْرتُ وَ   َرَعْيتَه َغّضاً ، وكنَت أَوَّ
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رحتُ  ه  َبســــــــــــــــــــــــــَ وشــــــــــــــــــــــــــُ ر بح ُوحــــــــــــُ َداه مل ُيســــــــــــــــــــــــــَ  نــــــــــــَ

ذ بِ     شــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
رِيِّ امل ذحِع اهلــــــــــــاجــــــــــــِ جــــــــــــِ رحٍب كــــــــــــَ عــــــــــــِ  بــــــــــــِ

  
__________________ 

 ( يف التهذيب واللسان : تكون.1)
 .24( سورة القيامة اآية 2)
 هذا ويف الصحاح املطبوع : نصاهلا.« قوله : نصاهلا ا كذا خبطه واللسان ا ويف الصحاح : فصاهلا»هبامش املطبوعة املصرية : ( 3)
 ويف التهذيب : أوطانه.« قوله أوطابه ا كذا خبطه والذي يف اللسان : أوطانه ا وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .( يف التهذيب واللسان : أبسرُه5)
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بَن ُجبَْيِر بِن َسلََمةَ  بَُسْيرَ  ِميرُ بُن أُبَّيٍ كُزبَْيٍر : ِمن ُشعَراِء الَحَماَسِة ، َضبََطه الَمْرُزبانِيُّ ، وال نَِظيَر له ، هكذا قالُوه ، ولكْن َذَكَر األَ  بَُسْيرُ و

ةَ َجدَّةِ ِعْكِرَمةَ بِن خالِد بِن العاص ،  نقلَه الحافُظ. القَُشْيِريَّ ، ِمن أَجداِد َظالمةَ بنِت ُمرَّ

ّمِ : اسٌم ، قال : بُْسرٌ و  ، بالضَّ

ٌم و  يـــــــَ ٌم وَأشـــــــــــــــــــــح يـــــــح لـــــــَ وٍف ســـــــــــــــــــــُ جـــــــُ نـــــــح عـــــــَ  ابـــــــَن مـــــــَ دح  يـــــــُ

رٌ لـــــــــــــو كـــــــــــــان و     رَا ُبســـــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــَ ـــــــــــــح  رَاَء ذلـــــــــــــك أَن

  
 .(1)الجاِريَةَ ، إِذا اْبتََكَرها قبل إِْدراِكها  اْبتََسرَ  ومن الَمجاز :

 رقّي دْجلَتها ، كذا في ُمعَجم ياقُوت.: ناحيةٌ من أَعمال الَمْوِصل ، في ش باُسوِرينو

ون أَيّاَم انقطاعِ السُّفُِن عنهم : أَيام  .البَِسارة وأَهُل اليمن يَُسمُّ

ةً وِمن الشُّيُوِخ الفَتْ ـ  (2) بالَكْسر ويُْفتَحُ  ، أَهملَه الجماعةُ ، وهو بَْسَكَرةُ  : [بسكر] ُح ُدوَن ومثلُه في الَمراِصد ، والَمْسُموُع ِمن أَهلها خاصَّ

ْفِر الثاني ِمن ُمْعَجم ُشيُوِخه في ترجمِة َشْيِخه الفَْضِل بِن القاسم الَكْسِر ، قالَه شيُخنَا. قلُت :  وبالفَتْحِ َضبََطهُ الشََّرف الدُّْميَاِطيُّ في الّسِ

« االْستْبَصار في أَخباِر األَْمَصار»وفي  النَِّخيلِ  بِبَْسَكَرةِ  وتُعَرفُ  ، هي أُمُّ بالِد الّزاِب ، وقاعدةُ أَْمَصاِر الَجِريِد ، د ، بالَمْغِرب :ـ  البَْسَكِرّيِ 

ْيتُوِن و بِْسَكَرةُ  : ُكوَرةٌ فيها ُمُدٌن ، وقاِعَدتُها بَْسَكَرةُ  : َرةٌ النَِّخيِل ، وهي مدينةٌ كبيرةٌ ، كثيرةُ النَّْخل والزَّ أَصناِف الثَِّمار ، وهي مدينةٌ ُمَسوَّ

ياٍل ، فيها أَجناُس الثَِّماِر ، عليها َخْنَدٌق ، وبها جامٌع ومساجُد وَحّماَماٌت كثيرةٌ ، وَحَوالَْيَها بساتيُن كثيرةٌ ، وفيها غابةٌ كبيرةٌ ِمقدار ِستَِّة أَم

رةٌ ، وفي داخِل المدينِة َجنّاٌت يَْدُخُل إِليها الماُء ِمن النَّْهر ، وبها َجبَُل ِمْلح يُْقَطُع منه حولَها رياٌض خارجةٌ عن الَخْنَدِق ، وداِخلُها آباٌر كثي

ابِطُ  منها : الحافِظُ  َصْخٌر كبيٌر َجِليٌل ، وُشْربُها ِمن نَْهٍر كبيٍر ، يَْجري في َجْوفِها ، يَْنَحِدُر ِمن َجبَِل أُوراَس. نقله شيُخنا.  ُجبَارةَ عليُّ بُن  الضَّ

، هكذا في النَُّسخ التي بأَيِدينا ، والصَّواُب أَنه يُوُسُف بُن علّيِ بِن ُجبَاَرةَ ، كما في تاريخ  أَبو القاسِم الُهَذِليُّ  بِن محّمِد بِن ُعقَْيِل بِن َسوادةَ 

يَِّة  ، وأََخَذ  403أَبي ذَُؤْيِب الُهَذِلّيِ ، وساق نََسبَه ابُن ماُكوال ، ُوِلَد سنة الذََّهبِيَّ وابن َعَساكر ، وهو الذي ُكْنيَتُه أَبو القاِسِم ، قيل : هو ِمن ذُّرِ

َهبِّي : هو أََحُد الَجّواِليَن في عن أَبي نُعَيٍم األَْصبََهانّيِ ، وقََرأَ على أَبي علّيٍ الواِسِطّيِ ، وَعِمَل اختياراً في الِقراَءات. قلُت : وفي تاريخ الذَّ 

ذّ ، وفيه خمسون ِب الِقراَءات ، لَِقَي في هذا الشَّأِْن في ِرْحلَتِه ثاَلثَِمائٍَة وخمسيَن شْيخاً ، وَصنَّف الكاِمَل في الَمْشُهورة والشَّواالدُّنيا في َطلَ 

 .460روايةً ِمن أَْلِف َطِريٍق وأَكثَر ، وكاَن يَْحُضُر َمجلَس أَبي القاِسِم القَُشْيِرّيِ. تُُوفَِّي تقريباً في سنة 

ّيِ بِن أَحمدَ  قلُت : ويُْنَسُب إِلى هذا البلد أَيضاً : ِله. 516، قَِدَم مصَر سنة  البِْسَكِريُّ  أَبو العَبّاس أَحمُد بُن َمّكِ  ، هو بخّطِ الُمْنِذِرّيِ بكسِر أَوَّ

 بمصر. 804، َسِمَع الكثيَر ، مات سنةَ  البِْسَكِريُّ  وأَبو جعفٍر محّمُد بُن ُعَمرَ 

مِّ  ، أَهملَه الجماَعةُ ، وهو البُْشتِيِريُّ  : [بشتر] ين وكسِر الُمثَنّاةِ الفَْوقِيَِّة وُسُكون التَّْحتِيَِّة ، هكذا في نُْسَختِنَا ، وفي بعِضَها : بالضَّ  وُسُكوِن الّشِ

دةِ ،، بضّمِ الُمثَنّاةِ وُسُكوِن ال البُْشتَْبِريُّ  ين هو شيخُ  ُمَوحَّ عبُد القادِر بُن  اإِلسالِم والِمنَّةُ الُكْبَرى ِمن هللا تعالَى على األَنام ، القُْطُب ُمْحيِى الّدِ

َهبِّيِ ، 561، وتوفِّي سنة  470الَحَسنِيُّ ، ولد سنة  الِجيليّ  موسى بِن جنكى دوست أَبي صالحٍ  ُث ا كذا نََسبَه َحِفيُده ، كذا بخّطِ الذِّ إِلماُم المحّدِ

ينِ  ّزاِق بِن عبد القادرِ  القاضي أَبو صالحٍ  عماُد الّدِ ه ، وَرَوى الحديَث  633، تُُوفِّي في سنة  الِجيِليُّ  نصُر بُن عبد الرَّ ، درَس في مدرسِة َجّدِ

 عن ثالثة. (3)، وأَْعقََب 

ين الُمْعَجَمِة ـ  يَظهُر لي أَنّه تَْصِحيٌف عن النَّْشتَْبِرّيِ ، قلُت : ولم يَْذُكر أَّن المنسوَب إِليه قَريةٌ أَو َموِضٌع ، والذي بفتحِ النُّوِن وُسُكوِن الّشِ

َدةٍ مفتوحٍة   إِلى نَْشتَْبَرى ، بأَلف القَْصِر : قريةٌ قُْرَب َشْهرابانَ ـ  (4)وفتحِ تاٍء ُمثَنّاةٍ فَْوقِيٍَّة ، وباٍء ُمَوحَّ

__________________ 
 ( عبارة األساس : وابتسر اجلارية وابتكرها واختضرها : افتضها قبر اإلدرا .1)
 ( قيدها يف معجم البلدان بكسر الكاف عن ا ازمي ا قا  : وغريه يقو  : بفتح أوله وكافه.2)
 .«عن قوله : عن ثالثة ا كذا خبطه بزايدة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ا ا ويف معجم البلدان : وابء موحدة وراء مفتوحة.( كذ4)
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ُعحَجم ا فـَلحيـُنحَظرح ويـَُتَبم رح.
 ِمن نواِحي بغداَد ا كما َضَبطَه ايُقوُت يف امل

 بََشرٌ  ، وهما بََشرٌ  ، وهو بََشرٌ  ل هي: الَخْلُق ، يَقَُع على األُْنثَى والذََّكِر ، والواِحد واالثْنْيِن والَجْمعِ ، ال يُثَنَّى وال يُجَمُع ، يقا البََشرُ  : [بشر]

َكةً : اإِلنساُن ، َذَكَراً أَو أُْنثَى ، واحداً أَو جمعاً ، وقد يُثَنَّى ، البََشرُ  وفي الُمْحَكم : .(1)، كذا في الّصحاح  بََشرٌ  ، وهم ، وفي التَّْنِزيل  ُمَحرَّ

 العزيز :

،  أَبشاراً  ويُْجَمعُ  قال شيُخنا : ولعلَّ العََرَب حين ثَنَّْوه قََصُدوا به حين إِرادةِ التَّثْنِيَِة الواِحَد ، كما هو ظاهٌر ، (2) (نُ ْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلناأَ )

َي اإِلنسانُ  قياساً. وفي الِمْصباح : لكّن العََرَب ثَنَّْوه ولم يَْجَمعُوه. قال شيُخنا ، نَْقالً عن بعض أَْهِل االشتقاق : دِ  َشراً بَ  ُسّمِ من  بََشَرتِه ؛ ِلتَجرُّ

 الشَّعَر والصُّوف والَوبَر.

 كالَحيَّة ، وقد أَنَكَره الَجَماِهيُر وَردُّوه. ظاِهُر ِجْلِد اإِلنساِن ، قيل : وغيِره ، وهو البََشر ِمن فُُصوله الممتاِز بها عن جميعِ الحيواِن باِديو

أِس والَوْجِه والَجَسِد من اإِلنسان ، وهي التي عليها الشَّعُر  البَشرةُ  الَجْمعِ ، وفي الُمْحَكم : ، أَي َجْمعُ  ججٍ  أَْبَشارٌ و ، بََشَرةٍ  َجمعُ  أَعلَى ِجْلَدةِ الرَّ

قَّ  البََشَرةُ  ، وقيل : هي التي تَِلي اللَّْحَم. وعن اللَّْيث :  ُمباَشَرةُ  ةُ ، ومنه اْشتُقَّتْ أَعلَى ِجْلَدةِ الَوجِه والجسِد من اإِلنساِن ، ويُْعنَى به اللَّْوُن والّرِ

ُجِل المرأَةَ : لتَضامِّ  يُقَال لظاِهِر ِجْلَدةِ الرأِْس الذي  وقال أَبو َصْفَواَن :«. أَبشاَركم لم أَْبعْث ُعّماِلي ِليْضِربُوا» . وفي الحديث :أَبشاِرهما الرَّ

 ، واألََدَمةُ ، والشََّواةُ. البَشرةُ  يَْنبُُت فيه الشَّعُر :

 ، مثُل قََصبٍَة وقََصٍب ، ثم أُْطِلَق على اإِلنسان واِحِده وَجْمِعه. البََشرُ  ظاِهُر الِجْلِد ، والجمعُ  البََشَرةُ  في الِمْصباح :و

ِريح في أَّن إِطالقَ  ه : «  إِلخثم أُْطِلقَ »على اإِلنسان َمجاٌز ال حقيقةٌ ، وإن َكتََب بعٌض على قوله ؛  البََشرِ  قال شيُخنا : كالُمه كالصَّ ما نَصُّ

 بحيُث صار حقيقةً ُعْرفِيَّةً ، فال تَتوقَُّف إِرادتُه منه على قَِرينٍَة ، أَي والمراُد من العُْرفِيَّة ُعْرُف اللُّغَِة.

القَْشُر  بفتٍح فسكوٍن : البَْشرُ و الَجَماِهيِر.وكالُم الجوهرّيِ كالمصنِّف صريٌح في الحقيقة ؛ ولذلك فَسَّره الجوهريُّ بالَخْلق ، وهو ظاهُر كالِم 

ّجاج ، يقال : كاإِلْبَشارِ  ، التي يَْنبُُت عليها الشَّعَُر ، وقيل : هو أَن يَأُْخَذ  بََشَرتَه : قََشرَ  أَْبَشَرهو ، يَْبُشُره بَْشراً  األَِديمَ  بََشرَ  ، وهذه عن الزَّ

 باِطنَه بَشْفَرةٍ.

ينِ ـ  أَْبِشُره األَِديمَ  بََشْرتُ  لعََرِب َمن يَقُوُل :وعن ابن بُُزْرَج : من ا  .بََشَرتَه إِذا أََخْذتَ ـ  بكسِر الّشِ

َدَمتَه التي يَْنبُُت التي تَِلي اللَّْحَم ، وآَدْمتُهُ ؛ إِذا أَْظَهْرَت أَ  بََشَرتُه ، إِذا َظَهَرتْ  ُمْبَشرٌ  األَِديَم فَهو أَْبَشْرتُ و ، بََشَرتَه : أُْظِهرُ ـ  بالضمِّ ـ  أَْبُشُرهو

. أَْبُشُره لغةٌ فيـ  بالكسرـ  أَْبِشُره األَِديمَ  بََشْرتُ  عليها الشَّعَُر. وفي التَّْكِملَِة : ّمِ  بالضَّ

 حتى تَتَبَيَّنَ  (3)أَي نُْحِفيِها  «بَْشراً  بَ الشََّوارِ  نَْبُشرَ  أُِمْرنَا أَنْ »، وفي حديث عبِد هللِا بن َعْمٍرو :  البََشَرةُ  إِْحفَاُء الّشاِرِب حتَّى تَْظَهرَ  : البَْشرو

 ، وهي ظاِهُر الِجْلِد. بََشرتُها

 .بََشَرتُها : قََشَرَها وأََكَل ما عليها ؛ كأَنَّ ظاِهَر األَرِض  بََشَرها بَْشراً  وقد .(4) األَرِض  َوْجهِ  أَْكُل الَجَراِد ما على : البَْشرُ و

 .االستبشارِ و البُُشورِ و كاإِلبشارِ  ، التَّْبِشيرُ و الُمبَاَشَرةُ و

 .كالبُْشَرى االسُم منه ، البَِشارةُ و

 بََشَر يَْبُشُر بَْشراً و به ، أَْبَشَره فبَِشرَ و بَشََّرهو ، عن اللِّْحيَانّيِ ، (5)به  بَشَرهو ، بِْشراً و بُُشوراً و بَْشراً ـ  ، بالضمِّ  يَْبُشُرهـ  باألَْمرِ  بشَره وقد

، وفيه  (6) (فَاْستَ ْبِشُروا بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي ابيَ ْعُتْم ِبهِ ): فِرَح ، وفي التَّنِزيل :  بَِشرَ و تَبَشَّرَ و اْستَْبَشرَ و ، فأَْبَشرَ  ، بََشْرتُه ، يقال : بُُشوراً و

ُجلَ  بََشْرتُ  . وفي الّصحاح :اْستَْبَشَره كبَشََّرهُ و ، (7) (َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَّةِ )أَيضاً :   ، وكذلك البُْشَرى ، ِمن بُُشوراً و بَْشراً ـ  بالضمِّ ـ  أَْبُشُره الرَّ

 : ثالُث لُغَاٍت. التَّْبِشيرُ و ، اإِلبشارُ 

 ويَُضمُّ فيهما. باألَْمر. رُ الُمبَشِّ  ما يُْعَطاه : اسمُ  البَِشارةُ و

 ، أَي ُسرَّ ، وتقوُل : فأَْبَشَر إِبشاراً  بَِمْولُودٍ  بََشْرتُه يقال :
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__________________ 
 ( كذا ابألصر ا والعبارة مل ترد يف الصحاح ا وهي يف اللسان.1)
 .47اآية « املؤمنون»( سورة 2)
 ويف النهاية فكاألصر.« حنفيها ا يف اللسان : حنفها ا وليحررقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
ُر اجلراِد اأَلرَض : أكُله ما عليها.4)  ( يف اللسان : وَبشح
راً.5)  ( يف اللسان : وبشره به َبشح
 .111( سورة التوبة اآية 6)
 .30( سورة فصلت اآية 7)
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تَـبحَشرحتُ  ا َأي أَبحَشرُ ـ  لكسرابـ  بكذا َبِشرحتُ و  خِبَريحٍ ا بَقطحض األَلِف ا أبحِشرح   به. اسح
، كالعَُمالَِة للعامِل ، وبالكسر ،  البَِشيرُ  ، بالضّمِ : ما يُْعَطى البَُشارةُ  ، قال ابُن األَثِير : «بَُشارةً  فأَْعَطْيتُه ثَْوبِي»وفي حديِث تَْوبَِة َكْعٍب : 

 االْسُم ؛ ألَنها تُْظِهُر َطاَلقَةَ اإِلنساِن.

رُ  بذلك األَمِر ، أَي بَاَشُرونيَتَ  وهم  بعُضُهم بعضاً. يُبَّشِ

 .(2) بُْشَريَيَّ  َعَصاَي ، وتقوُل في التَّثْنِيَِة : يا كقولك : (1)هذا ُغالٌم  بُْشَرايَ  وقولُه تعالى : يا

ْرُهْم ِبَعذاب  أَلِيم  )َدةً ، كقوله تعالَى : الُمْطلَقَةُ ال تكوُن إِاّل بالَخْير ، وإِنَّما تكوُن بالشَّّرِ إِذا كانت ُمقَيَّ  البَِشاَرةُ و يكوُن  التِّْبِشيرُ و (3) (فَ َبشِّ

ْرُهْم ِبَعذاب  أَِليم  )بالخيِر والشَّّرِ ، كقوِله تعالَى  ْرُب ، وِعتابَُك السَّْيُف. (فَ َبشِّ  وقد يكوُن هذا على قوِلهم : تَحيَّتَُك الضَّ

َر َأَحُدُهْم اِبْْلُنْثى)وقال الفَْخُر الّراِزيُّ أَثناَء تفسيِر قوِله تعالَى :  في ُعْرِف اللُّغَة ُمختصٌّ بالَخبَِر الذي يُفيُد  التَّْبِشيرُ  : (4) (َوِإذا ُبشِّ

نه بَِحَسِب أَْصِل اللُّغَِة عبارةٌ عن الَخبَِر الذي يَُؤثِّر السُُّروَر ، إِاّل أَ 
تَغَيُّراً ، وهذا يكوُن للُحْزن أَيضاً  البََشرةِ  في (5)

 ، فَوَجَب أَن يكوَن لفظُ  (5)

 حقيقةً في الِقْسَمْين. التَّْبِشيرِ 

ً  االستبشارُ  بكذا كفَِرَح َوْزناً ومعنًى ، وهو بَِشرَ  وفي الِمْصباح : ، كنَصْرتُه في لُغَِة  أَْبَشْرتُهو (6) بََشْرتُه . ويَتعدَّى بالحركِة فيقال :أَيضا

ِة العرِب ، وقرأَ السَّْبعَةَ باللُّغَتَْين  في الَخْيِر  البَِشيرُ  ، ويكون بَِشيرٌ  والفاِعُل من المخفَّف .(7)تهامةَ وما َواالها ، والتَّْعِديَةُ بالتَّثِْقيل لغةُ عامَّ

.أَكثَر من  ه في الشَّّرِ

ْت بالَخْيِر ، وفي األَساس : وتَتَابَعَتِ  البَِشارةُ و  .البََشائِرُ و البَِشاَراتُ  ، بالكسر ، والضمُّ لغةٌ ، وإِذا أُطِلقْت اختَصَّ

 والُحْسُن ، قال األَْعَشى : بالفَتْح : الَجَمالُ  البََشاَرةُ و

َب جـــــــــــــــــــــــــــا و  ـــــــــــــــــــــــــــح ي  رََأتح أَبن  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ُة و     اشـــــــــــــــــــــــــــــَ ه الـــــــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ارَهح نـ  الـــــــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ي َحقََّها ، إِاّل بُِطَح لها يوَم الِقيَاَمِة بقَاع »، وفي الحديث :  منه ، أَي أَْحَسُن وأَْجَمُل وأَْسَمنُ  أَْبَشرُ  هو يقال :و ما ِمن َرُجٍل له إِبٌِل وبَقٌَر ال يَُؤّدِ

 والبََطر. (8)؛ من النّشاط « وآَشِره»أَي أَْحَسنِه ، ويُْرَوى :  «أَْبَشِرهو قَْرقٍَر ، كأَْكثَِر َما َكانَْت ،

 ، أَي َطْلُق الَوْجِه. البِْشرِ  فالٌن بَوجٍه َحَسٍن ، أَي لَِقيَنِي وهو َحَسنُ  بََشَرنِي والبََشاَشةُ ، يقال : ، بالكسر : الطَّالقَةُ  البِْشرُ و

 في َعْيِن الفُراِت الغَربّيِ ، وله يَوٌم ، وفيه يقول األَخطُل : َجبٌَل بالَجِزيرة قيل :و ع : : البِْشرُ و

اُف  حــــــــــ  َض اجلــــــــــَ قــــــــــَ رِ لــــــــــقــــــــــد َأوح عــــــــــَ  ابلــــــــــِبشــــــــــــــــــــــــح  ًة َوقـــــــــــح

و  ُ     عـــــــــــَ ُ
كـــــــــــَ  واملـــــــــــ ـــــــــــَ ت شـــــــــــــــــــــــــح

ُ
ـــــــــــهـــــــــــا امل  ِإىل ِ  مـــــــــــن

  
 وتَفصيله في كتاب البالذرّي.

 بِن وائٍل ، قال الشاعر : ماٌء ِلتَْغِلبَ  قيل :و

َريح  نح تـــــــــــــَ ٍ  ولــــــــــــَ َرنــــــــــــح َريب ِإال  بــــــــــــِ نح َتشــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــلــــــــــــَ

ِة     بـــــــَ ــــــح يـ ا يف الــــــُقصــــــــــــــــــــَ يـــــــن َوامـــــــًا وحــــــَ رِ ســــــــــــــــــــَ  فـــــــالــــــِبشــــــــــــــــــــح

  
 وذُُكوَرَها. واٍد يُْنبُِت أَْحَراَر البُقُولِ  : اسمُ  البِْشرُ  أَو

ىو  بُن الحارث األَْوِسيُّ ، بِْشرُ و ؛ بَِشير الثَّقَِفيُّ ، ويقال : بِْشرٌ و بُن البََراِء الَخْزَرِجيُّ ، بِْشرُ  ، وهم : سبعةٌ وعشرون َصحابيَّا ببِْشر الُمَسمَّ

بُن  بِْشرُ و بُن ُسَحْيٍم الِغفَاريُّ ، بِْشرُ و ، (9)أَبو رافعٍ  بِْشرٌ و أَبو خليفةَ ، بِْشرٌ و لَةَ الُجْعِفّي ،بن َحْنظَ  بِْشرُ و بُن الحارث القَُرِشّي ، بِْشرُ و



4921 

 

 بِْشرُ و بُن ُعْرفََطةَ الُجَهنيُّ ، بِْشرُ و بُن َعْبٍد ، نََزَل البصرة ، بِْشرُ و بُن عبد هللا األَنصاريُّ ، (10) بِْشرُ و بُن عاصٍم الثَّقَِفيُّ ، ِبْشرُ و ُصَحار ،

 بن

__________________ 
 19( سورة يوسف اآية 1)
َريت .2)  ( يف الصحاح : اي ُبشح
 .21( سورة آ  عمران اآية 3)
 .58( سورة النحر اآية 4)
 يؤثر يف تغري بشرة الوجه ا ومعلوم أن السرور كما يوجب تغري البشرة فكذلك ا زن يوجبه.الذي  54/  20( عبارة الرازي يف التفسري الكبري 5)
راً من ابب قتر يف لغة هتامة6)  ... ( يف املصباح : فيقا  : بشرته أبحُشرُه َبشح
 (ذلك الذي يبشــر   عباده)شــور  : يف كر القرآن مشــدداً إال يف ال« يبشــر »( هبامش املصــباح : قا  ابن جماهد : قرأ ابن كثري وأبو عمر : 7)

ُركَ » فإهنما قرآ بضــم الشــا خمففاً ا وقرأ انفض وابن عامر وعاصــم مما مل يقض خفيفاً يف كر القرآن « يبشــر»مشــدداً يف مجيض القرآن. وقرأ محزة  «يُ َبش  ِّ
ُرونَ »إال قوله :   مواضض : آ  عمران ويف اإلسراء والكهف ويف الشور .خمففة يف مخسة « ويبشر»وقرأ الكسائي :  54ا جر :  «َفِبَم تُ َبشِّ

 .«واألحسن من األشر وهو النشاط. .. »( األصر واللسان وهبامشه : 8)
 ( يف أسد الغابة : بشر أبو رافض وقير بشري وقير بسر.9)
 ( قا  أبو عمر : بشري. كما يف أسد الغابة.10)
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َمَة الل يحِثي  ا رُ و  ِعصــــح َربََة اجلَُهيِنّ ا بشــــح رُ و  بُن َعقح رٍو اخلَزحَرِجي  ا ِبشــــح رٌ و  بُن َعمح رُ و  الَغَنِوي  ا ِبشــــح رُ و  بُن ُقَحيحٍف ا ِبشــــح بُن  ِبشــــح
رُ و  ُقَدامَة ا ِدي  ا ِبشـــــح رُ و  بُن ُمَعاٍذ اأَلســـــَ رُ و  بُن معاويَة الَبّكاِئي  ا ِبشـــــح رُ و  بُن ِهالٍ  الَعبحِدي  ا ِبشـــــح  رِثّي ابُن مادة ا ا ِبشـــــح

رُ و  رُ و  بُن َحزحٍن الن ضحرِي  ا ِبشح  ا وقد تقّدم. (1)بُن ِجَحاٍش ا ويقا  بسر  ِبشح
 بن يُونَُس التُّْستَِرّي البَْصِرّي ، صاحب الكرامات. َسْهِل بِن عبد هللا أَبي محّمدٍ  صاحبُ  البِْشرُ  أَبو الَحَسنِ و

.بِن محّمدٍ  أَحمُد بُن محّمِد بِن أَحمدَ  أَبو حامدٍ و أَحمُد بُن محّمٍد  وأَبو َعْمٍرو  الَهَرِويُّ ، عن حامد الّرفَّاِء ، َرَوى عنه شيُخ اإِلسالم الَهَرِويُّ

ثون. البِْشِريُّون األَْستَراباِذّي ، عن إِبراِهيَم الّصفاِر ، َذَكره حمزةُ السَّْهِميُّ   : محّدِ

 وفاته :

، من ُشيوخ ابن عبد البَّرِ ،  البِْشِريُّ  بِن َمرواَن ، كان شاعراً. وأَبو القاسم بِْشر ل األَِمير : أَظنُّه ِمن َولَدِ األَُمِويُّ ، قا البِْشِريُّ  محّمُد بُن يَزيدَ 

 قال ابُن الدَّبّاغ : لم أَقف على اسمه ، ووجدتُه مضبوطاً بخّطِ طاهِر بن مفوز.

الُخَجندّي ، شيٌخ لغُنجار  بِْشَرَوْيهِ  . وعليُّ بُن الَحَسِن بنِ بِْشَرَوْيهِ  بِن عبِد هللِا بِن محّمِد بنِ منهم : أَحمُد بُن إِسحاَق  بِْشَرَوْيِه كِسيبََوْيِه. جماعةٌ و

 صاِحِب تاريخ بُخاَرى. (2)، 

. وأَبو نُعيمٍ  بِْشَرَوْيهِ  وإِبراهيُم بُن أَحمَد بنِ  بِن أَحمَد  بِْشرِ  بُن محّمِد بِن إِبراِهيَم المعقلّي ، رئيُس نَْيسابُوَر ، َرَوى عن بِْشَرَوْيهِ  بخاِريُّ

اإِلماُم ،  بِْشَرَوْيهِ  الحافُظ. وأَحمُد بنُ  بِْشَرَوْيهِ  األَْصبهانيُّ ، وابنُه أَحمُد بنُ  بِْشَرَوْيهِ  اإِلسفرايِنّي. ومحّمُد بُن عبد هللِا بِن محّمِد بِن الَحَسِن بنِ 

 ديٌم ، حدَّث عن أَبي َمْسعُوٍد الّرازّي.ق

 كَجَمَزى : ة بمكَّةَ بالنَّْخلَِة الّشاِميَِّة. بََشرىو

 كأَُربَى : بالّشام. بَُشَرىو

، وفيها يقول  بِن عبِد هللا (3) جاِريَة َعْونِ  : اسمُ  ، بالكسر بِْشَرةُ و كالقَُشار والُخَشاِر. كغَُراٍب : ُسقَّاُط النّاِس  البَُشارُ  عن ابن األَعرابّيِ : همو

 إِسحاُق بُن إِبراهيَم الَمْوصِليُّ :

َت  نــــــــــــــــح َرةَ َأاَي بــــــــــــــــِ يِن  ِبشــــــــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــا عــــــــــــــــاقــــــــــــــــَ

نح عــــــــــــائــــــــــــِ ِ     َدِ  مــــــــــــِ عــــــــــــح ِد بـــــــــــــَ هــــــــــــح  عــــــــــــن الــــــــــــعــــــــــــَ

  
بِيعِ بِن سالٍم.  قال مغْلطاْي : رأَيتُه مضبوطاً بخّطِ أَبي الرَّ

 الَهْمَدانِّيِ ، الُمَكنَّى بأَبِي ُكْرٍز. فََرُس ماِويَةَ بِن قَْيٍس  : بِْشَرةُ و

رُ  : البَِشيرُ و رُ  الذي الُمبَّشِ . يُبَّشِ  القَْوَم بأَْمر : خيٍر أَو َشّرٍ

ٌ  الَوجه : بَِشيرُ  رجلٌ  الَجميُِل. وهي بهاٍء. : البَِشيرُ و  : َحَسٌن. بَِشيرٌ  الوجِه. وَوْجهٌ  بَِشيَرةُ  جميلُه ، وامرأَة

 ٍء.ِلبَنِي َطيِّي ِمن ِجباِل َسْلَمى أَحمرُ  : ُجبَْيلٌ  ، كأَِميرٍ  بَِشيرٌ و

ثين. إِقليٌم باألَْنَدلُِس  : بَِشيرٌ و  نُِسَب إِليه جماعةٌ من المحّدِ

ىو أَبو َجِميلَةَ السُّلَِميُّ  بَشيرٌ و ، بن جابٍر العَْبِسيُّ  بَشيرُ و بُن تَْيٍم ، بَشيرُ و بُن أَنٍَس األَوسيُّ ، بَِشيرُ  وهم : ستّةٌ وعشروَن َصحابيًّا ببَِشيرٍ  الُمَسمَّ

بَِعيُّ  بشيرُ و بُن أَبي َزْيد ، بشيرُ و ، (4)بُن الَخصاِصيَّة  بَشيرُ و بُن الحارِث العَْبِسيُّ ، بَشيرُ و بُن الحارِث األَْنصاريُّ ، بَشيرُ و ، بُن زيٍد الضُّ

 بُن عتيك ، بَشيرُ و بُن عبِد الُمنذر ، بَشيرُ و بُن عبد هللا األَنصاريُّ ، بَشيرُ و بُن َسعد بِن النُّعمان ، بَشيرُ و بُن سعٍد األَنصاريُّ ، بَشيرُ و ،

 ّي ،بُن النَّّهاس العَْبدِ  بَشيرُ و ، بِْشر بُن َمْعبد أَبو بَشيرُ و بُن فديٍك ، بَشيرُ و بن َعْنبٍَس ، بَشيرُ و ، (5)بُن َعْمرو  بَشيرُ و بن ُعْقبَةَ ، بشيرُ و

بَِعيُّ ، بَشيرُ و  الحارثيُّ أَبو ِعَصاٍم ، بشيرٌ و الِغفَاريُّ ، بَشيرٌ و ، (6)بُن َعْمِرو بن محصن  بَشيرُ و بُن َعْقَربَةَ الُجَهنِّي ، بَشيرُ و بُن يَزيَد الضُّ

 .(7)بُن الحارِث الشاعر  بَشيرُ و
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__________________ 
 وابلسا املهملة وقد تقدم وهو األكثر.( يف أسد الغابة : ويقا  بشر بضم الباء. 1)
 ابلفاء حتريف.« لفنجار»( ابألصر 2)
 ( يف التكملة : عوف.3)
 ( اخلصاصية : قير هي أمه. وقير جدته. انظر أسد الغابة.4)
الغابة بشـــري بن عمرو وهو ابن عمرو بن  صـــن أبو عمرة. وورد يف أســـد « بشـــر»( اختلف يف اله قير بشـــري وقير بشـــر ا وقد تقدم اله يف 5)

 .85آخر ولد عام اهلجرة وتويف سنة 
 ( انظر ا اشية السابقة.6)
له ( وورد يف أســـد الغابة : بشـــري بن أما  املعاوي ا وبشـــري األنصـــاري وبشـــري الثقفي ا وبشـــري أبو خليفة وبشـــري أبو رافض ا وقد تقدما فيمن ا7)

 بشر ا وبشري بن عرفطة بن اخلشخاش اجلهين.
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ىالمُ و ثون ببَِشيرٍ  َسمَّ أَبو إِسماعيل  بَشيرٌ و مولَى بني هاشم ، بَشيرٌ و بن نهيك ، بَشيرُ و بن الُمَهاِجر الغَنَِوّي ، بَِشيرُ  منهم : جماعةٌ محّدِ

بَعّي ،  بُن مهراَن ، بَشيرُ و م ،بن ميموٍن ، غير الذي تقدَّ  بَشيرُ و بُن زياد ، بَشيرُ و بن زاذاَن ، بَشيرُ و بن َمْيموٍن الَواِسطّي ، بَشيرُ و الضُّ

 بُن َكْعٍب العََدِوّي ، بَشيرُ و مولَى معاويَةَ ، بَشيرٌ و بُن عبد الرحمن األَنصارّي ، بَشيرُ و بن َكْعب بن ُعْجَرةَ ، بَشيرُ و أَبو َسْهل ، بَشيرٌ و

بن  بَشيرُ و بن ُعقبة ، بَشيرُ و الَكْوَسُج ، بَشيرٌ و بُن َحْلبٍَس ، بَشيرُ و بن َربِيعَةَ البَجلّي ، بَشيرُ و بن أَبي َكْيَساَن ، بشيرُ و بن يَسار ، بشيرُ و

وأَحمُد بُن  بن ُعبَْيد ، وغير هؤالِء مّمن َرَوى الحديث ، بَشيرُ و بُن المهلَّب ، بَشيرُ و بُن غالب ، بشيرُ و بن ُمحِرز ، بشيرُ و ُمسلم الِكندّي ،

 أَبو محّمدٍ و شيٌخ ألَبي أُميّةَ الطَّرسوسّي ، وعبُد هللا بُن الَحَكمِ  بِن عبد هللا عن علّيِ بِن َخْشَرٍم ، وعنه عبُد هللا بن جعفِر بن الَوْرِد ، محّمدِ 

ه الُمطَِّلُب بُن بَْدرِ  ، وسمع من ابن البَّطّي مع أَبيه ، تُوفِّي  547، ُولِد سنة  بَِشير بِن الُمطَِّلب بِن رْهماَن البغدادّي ، الُكْردّي ، نُِسب إِلى جّدِ

ثون. البَِشيريُّون ، 674سنة   : محّدِ

ب ، وأَحمُد بنُ  بشير أَبو بكٍر الُكوفيُّ ، وأَحمُد بن بَِشير وأَحمُد بنُ  ْيرفيُّ ، وأَحمُد بنُ  بَّشار أَبو جعفٍر المؤّدِ بُن الحسن األَنباريُّ ،  بّشار الصَّ

بن َسِعيد :  بِْشر البَّزاُز ، وأَحمُد بنُ  بِْشر الطَّيالسيُّ ، وأَحمُد بنُ  بِْشر الَمرثديُّ ، وأَحمُد بنُ  بِْشر لدمشقيُّ ، وأحمُد بنُ ا بِْشر وأَحمُد بنُ 

ثون.  محّدِ

اغانّي. بَِزْوَزنَ  بَِشيرٍ  قَْلعَةُ و  ، نقلَه الصَّ

 على يساِر الجائي من الِحلَِّة إِلى بغداَد. بيَن بغداَد والِحلَّةِ  بَِشيرٍ  ِحْصنُ و

 .(1) بََشَرتَها ، وما أَْحَسنَ  الَحَسنَةُ الَخْلِق واللَّْونِ  : الجاِريَةُ  الَمْبُشورةُ  عن ابن األَعرابِّي :و

تَعاِشيُب األَرِض ، وتَعاِجيُب الدَّهِر ، وتَفاِطيُر النَّبَاِت : َما يَْنفَِطُر منه ، وهو أَيضاً  ، وليس له نَِظيٌر إِاّل ثالثةُ أَحرٍف : البُْشَرى : التَّبَاِشيرُ و

 ، قال : (2)ما يَْخُرُج على َوْجِه الِغْلَماِن والقَْينَاِت 

مـــــــــــَ   لـــــــــــح ِه ســـــــــــــــــــــــــَ َوجـــــــــــح وِن بـــــــــــِ نـــــــــــُ رُي اجلـــــــــــُ فـــــــــــاطـــــــــــِ  تـــــــــــَ

فـــــــــــــَ     ـــــــــــــَ ِدميـــــــــــــًا ال تـ بـــــــــــــاِب قـــــــــــــَ رُي الشـــــــــــــــــــــــــــ  (3)اطـــــــــــــِ
 

  
ْبحِ  : التَّبَاِشيرُ  من الَمَجاز :و  ، قال أَبو فَِراس : كالبََشائِرِ  ، أَوائُِل الصُّ

ه  ي  خبـــــــــــــــرحســـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ  أَقـــــــــــــــوُ  وقـــــــــــــــد مَن  ا ـــــــــــــــُ

بـــــــــاِح     رُهح عـــــــــلـــــــــيـــــــــنـــــــــا والحـــــــــتح لـــــــــلصـــــــــــــــــــــــ   َبشـــــــــــــــــــــــائـــــــــِ

  
َس في السَّفَِر فأَيقَظه :النّوِر وغيرِ  َكتَباِشيرِ  ، ءٍ كّلِ شيْ  أَيضاً : أَوائِلُ  التَّبَاِشيرُ و  ه ، وال واِحَد له ، قال لَبِيٌد يصُف صاحباً له َعرَّ

ه  تــــــــــــــــُ جــــــــــــــــح ىت  هــــــــــــــــِ ر َس حــــــــــــــــَ مــــــــــــــــا عــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ  قـ

ريِ     اشـــــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــَ ِح اأُلَو ح  ابلـــــــــــــتــــــــــــــ  بـــــــــــــح  مـــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــ 

  
ْبح في اللَّْيل. وفي األَساس : كأَنَّه َجْمعُ  التَّبَاِشيرُ و  .بَشَّرَ  ، مصدرُ  تَْبِشيرٍ  : َطَراِئُق ضوِء الصُّ

ياحِ. َوْجهِ  على تََراها َطَرائِقُ  : التَّبَاِشيرُ  عن اللَّْيث :و  األَرِض من آثار الّرِ

كةً ، وأَنشَد : آثاٌر بَِجْنِب الّدابَِّة من الدَّبَرِ  : التَّبَاِشيرُ و  ، محرَّ

ا و  هـــــــــــَ لـــــــــــُ رت  َرحـــــــــــح اٍر ِإذا حـــــــــــُ فـــــــــــَ َوُة َأســـــــــــــــــــــــــح  ِنضـــــــــــــــــــــــــح

ا     هـــــــــَ يــــــــــح ئــــــــــَ ريَ  (4)رأَيـــــــــَت بـــــــــِدفــــــــــح بـــــــــاشـــــــــــــــــــــــِ ُ ُ  تـــــــــَ ربح  تـــــــــَ

  
لُه.«تَْبِشيُرهُ و كيف كان الَمَطرُ »وفي حديث الحّجاج :   ؟ أَي َمْبَدُؤه وأَوَّ

 ْخِل.البَواِكر من النَّ  ، أَي التَّبَاشيرَ  رأَى النَّاُس في النَّْخلو

َل ما يُْرِطبُ  : التَبَاِشيرُ و  ، وهو التَّبَاِكيُر. أَلواُن النَّْخِل أَوَّ

جلُ  أَْبَشرَ  في الُمْحَكم :و  ، قال الّشاعر : فَِرحَ  : إِبشاراً  الرَّ

رحتُ مُث   َوامـــــــــــــــــاً  أَبحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ ُت ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح  ِإذح رَأَي

اَلالو     ًة وجــــــــــــــــــــِ وثــــــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــح بـ وًل مــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــُ  بـ
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، بقَْطعِ  بَخيرٍ  أَْبِشرْ  ومنه : ، إِذا فَِرْحت ، أَْبَشْرتُ و ، بَِشْرتُ و بكذا ، بََشْرتُ و ، أَْبَشْرتُهو ، بَشَّْرتُهو بََشْرتُه األَعرابّيِ : يقال :وعن ابن 

 األَِلِف.

__________________ 
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : بشرها.1)
 .«قوله : والقينات ا كذا خبطه ا والذي يف اللسان : والفتيات»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( ويرو  نفاطري ابلنون.3)
 .«بدفّيها»ويف التكملة « بكّفيها»( يف التهذيب : 4)
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أَْمَشَرِت اأْلَرُض  : (1)؛ وذلك إِذا بُِذَرْت. وقال أَبو زياٍد األَحمُر  ، أَي ما َظَهَر ِمن نَبَاتَِها بََشَرتَها األَرُض : أَخرَجتْ  أَْبَشَرتِ  من الَمجاز :و

 ، وما أَحسَن َمَشَرتَها.

ِرّماِح يَُحقُِّق ذلك : بَشََّرتْ  ؛ فكأَنََّها النّاقَةُ : لَِقَحتْ  أَْبَشَرتِ و  باللِّقَاح ، كذا في التَّْهِذيب ، قال : وقوُل الّطِ

ِوي ِإذا  لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ٌر تـ نحســـــــــــــــــــــــــــــــَ َرتح أَبح عـــــــــــــــــَ   شـــــــــــــــــــــــــــــــَ
خـــــــــــــــــــــــــــامح     َدرِيٍّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َوايف َأخـــــــــــــــــــــــــــح  خبـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِل ما تَْلقَُح. بَشََّرتِ و وفي غيره :  النّاقَةُ باللِّقاح ، وهو حين يُعلَُم ذلك عند أَوَّ

َره أَْبَشرَ و هَ أَبو األَمُر َوْجَهه  أَْبَشرَ و ، هكذا في النَُّسخِ ، وقد َوِهَم المصنُِّف ، والصَّواُب : األَْمَر : َحسَّنَه ونَضَّ َره. وعليه َوجَّ : َحسَّنَه ونَضَّ

ُر هللا به  (2)هللا ِعبَاَده  يَْبُشرُ  َعْمٍرو َمْن قََرأَ : ذِلَك الَِّذي قال : إِنَّما قُِرئَْت بالتَّْخِفيف ؛ ألَنه ليس فيه بكذا ، إِنما تقديُره : ذلك الذي يُنَّضِ

 ُوُجوَههم ، كذا في اللَِّسان.

لألَْمِر ؛ إِْذ ليس بِعَْيٍن. وفي  بََشرةَ  الرجِل المرأَةَ ؛ ألَنه ال ُمباَشَرةِ  ، وهو مستعاٌر من َوِليَه بنفِسه ، إِذا األَْمرَ  فالنٌ  باَشرَ  من الَمَجاز :و

َم هللا وجَهه :   َعَرض ، وبَيٌِّن أَنَّ العََرَض ليسْت له، فاستعاره ِلُروِح اليَِقين ؛ ألَّن ُروَح اليَِقيِن  «ُروَح اليَِقينِ  فباِشُروا»حديث علّيٍ َكرَّ

 األَْمِر : أَن تَْحُضَره بنْفِسَك وتَِليَه بنْفِسك. ُمبَاَشَرةُ و .بََشَرة

الِجَماُع ،  : رةُ الُمباشَ  .(3) (َوال تُ َباِشُروُهنَّ َوأَنْ ُتْم عاِكُفوَن يف اْلَمساِجدِ ) ، قال هللا تعالَى : بَِشاراً و ُمبَاشرةً  المرأَةَ : جاَمعَها باَشرَ و

 وكان الرجُل يَخُرج من المسجِد وهو ُمْعتَِكف فيُجاِمُع ، ثم يعوُد إِلى المسجد.

وأَراد به  «وهو صائِم يُبَاِشرُ و أَنّه كان يُقَبِّلُ »الحديُث : ومنه .فباَشَرْت بََشَرتُه بََشَرتَها صارا في ثَْوٍب واحٍد ، الرجُل المرأَةَ ، إِذا باَشرَ  أو

رُ و المرأَةِ ، وقد يَِرُد بمعنَى الَوْطِء في الفَْرجِ ، وخارجاً منه. بََشرةَ  الرجلِ  بََشرةِ  اَلَمَسةَ ، وأَصلُه ِمن لَْمِس المُ  بضّمِ التاِء والباِء وكسِر  التُّبُّشِ

فَاِريّةُ طائٌر يقال له  :ـ  ، وهو لغة فيه (4) بخّطِ الجوهرّيِ. الباُء مفتوحة ُوِجدَ و الشَّْين المشدَّدةِ  ُط ، وهو طائر  : الصُّ ، وال نَِظيَر له إِال التُّنَّوِ

 الواحُدة بهاٍء. أَيضاً ، وقولهم : َوقََع في واِدي تُُهلَِّك ، وواِدي تُُضلَِّل ، وواِدي تَُخيَِّب ،

. به ، كعَِلَم وَضَرَب : ُسِرْرتُ  بَِشْرتُ وَ   ، األُولَى لغة رواَها الِكسائِيُّ

 به. لَِقيَني ، إِذا يَْبُشرني َحَسنٍ  ُمْنبَِسطٍ  بَوْجهٍ  يبََشَرنِ  يقال :و

ْواو راً  َسمَّ ٍث وَكتّان وِكتَابةٍ  بِْشراً و بَِشاَرةو بَّشاراً و ُمبَّشِ  وِعْجٍل. (5) كمحّدِ

 وفاته :

داً بالكسِر. بَِشرُ  ، كَكِتٍف ، ومنهم : بَِشرٌ  ِضّي الشاِطبيُّ : رأَيتُه بخّطِ الوزيِر المغربّيِ ُمجوَّ  بُن ُمْنِقٍذ البُْستِيُّ ، قال الرَّ

 السُّلَِميُّ  بَُشْيرو  ،العَاِمِريُّ  َعِديُّ َمنَاةَ ، ويقال : العََدِويُّ  بُن َكْعٍب أَبو أَيَّوبَ  بَُشْيرُ و قال ابُن ماُكوال : له ُصْحبَة ، كُزبَْيٍر ، الثَّقفيُّ  ، بَُشْيرو

 َصحابِيُّون. كأَِميٍر : وقيل : بُْسٌر بالُمْهَملَة : بَِشيرٌ  ، وقيل : بِْشرٌ  أَي األَخيرُ  أَو هو َرَوى عنه ابنُه رافِعٌ 

بن يَسار  بَُشْير بنِ  بُن عبِد هللا بَُشْيرُ و الحاِرثِيُّ األَنصاِريُّ ، بُن يَسارٍ  بَُشْيرُ و أَبو عبِد هللا العََدِويُّ ، ويقال : العاِمِريُّ ، بُن َكْعبٍ  بَُشْيرُ و

ثون. شيٌخ ألَبِي عاِصٍم : بَُشْيرٍ  وعبُد العزيِز بنُ  الِحْمِصيُّ ، بُن ُمْسِلمٍ  بَُشْيرُ و الحاِرثيُّ األَنصاِريُّ ،  محّدِ

 وأَصلُه ِمن أََدَمِة الِجْلدِ  َع ِليناً وِشدَّةً مع المعرفِة باألُمور ، عن األَصمعّيِ ، قال :، وهو الذي قد َجمَ  ُمْبَشرٌ  رجٌل ُمْؤَدمٌ  من الَمجاز : يقال :و

 .بََشَرتِهو

ةٌ في كّلِ َوجٍه ، وسيأتي ُمْبَشَرةٌ  وامرأَةٌ ُمْؤَدَمةٌ   في أَدم. : تامَّ

 على يَْوَمْين منها ، وفيهـ  : ع قُْرَب َحلََب ، منه باِشرٍ  تَلُّ و

__________________ 
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : وقا  أبو زايد واألمحر.1)
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 .23( سورة الشور  اآية 2)
 .187( سورة البقرة اآية 3)
ر»ويف اللسان :  ( يف الصحاح املطبوع : بضم الباء ا ضبرت قلم.4) ر والتـ َبشِّ  «.التـ ُبشِّ
 .«وِكَنانة»( عل  هامش القاموس من نسخة أخر  5)
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ر  الباِشرِي   بِن ُمرحَهفٍ   ّمُد بُن عبِد الّرمحنِ ــــــــ  قلعٌة ا منها ا قا  الذ َهيب  : ال َأعرفه ا قا  ا افُة : بر َحد َث عن الَفخح
ِر ابِن الُبَخا ابِشرِيِّ  الفارِِسيِّ ا وَحَسُن بُن عليِّ بِن  بٍت الت ر   َض الَغيالنّياِت عل  الَفخح .ا لَِ  رِيِّ

ثُ  البََشرِ  أَبوو ، أَّوُل َمن تََكنَّى به ، ولَقَبُه َصِفيُّ هللِا. السالمعليه: آَدُم  البََشرِ  أَبوو ، الّراِوي عن عبِد الَجِليِل بِن أَبي َسْعد  عبُد اآلِخِر الُمَحّدِ

ه ، هكذا في آخِر شْرح الَمصابيحِ للبَغَِوّيِ ابُن شهر مزن بِن محّمِد بن بيوراسَف ، كم بَْهلَوانُ  البََشرِ  أَبوو جزَء بِيبَى. البَْزِديُّ ،  ا َرأَيتُه بخّطِ

الٌ  اْنُظْر إِلى هذه كذَّاٌب ، َزَعَم أَنه َسِمَع من َشْخٍص ال يُعَرف بعد السبعين وَخْمسمائة صحيَح البَُخارّيِ ، قال : أَخبَرنَا الّداُووِديُّ ؛ ف َدجَّ

 الَوقَاَحِة ، قالَه الحافُظ.

ُي بُن أَبي الَحَسِن بنِ  أَبو الَحَرمو كةً ـ  بََشرٍ  أَبي نَْصٍر ، المعروُف بابنِ  َمّكِ ثٌ  الُمَطّرز البغداديُّ :ـ  ُمَحرَّ ، َرَوى عن ابن نُْقَطةَ ، وهو  محّدِ

ْميَاِطّيِ ، أَخرَج حديثَه في ُمْعَجمه وَضبََطه.  من شيوخِ الحاِفِظ الّدِ

 * ومّما يُستدَرك عليه :

 ُء : ما قُِشَر ِمن َظْهِره.من األَِديم ، عن اللِّْحيانِّيِ ، قال : والتَّْحِلى (1) بُِشرَ  ، بالضّمِ : ما ارةُ البُشَ 

 ، قال أَبو َحنِيفَةَ : معناه إِنَّما يُعَاتَُب َمْن يُْرَجى ، وَمْن له ُمْسَكةُ َعْقٍل. (2) البََشَرةِ  إِنَّما يُعَاتَُب األَِديُم ذو»وفي الَمثَل : 

ّمِ ، فقال : هو ِمن «فَْليَْبَشرْ  َمْن أََحبَّ القُْرآنَ »وفي الحديث :  رْ  بََشْرتُ  ، َمْن َرَواه بالضَّ  األَِديَم ، إِذا أَخْذُت باِطنَه بالشَّْفَرة ، فمعناه فَْليَُضّمِ

 نْفَسه للقرآن ؛ فإِن االستكثاَر ِمن الطَّعَاِم يُْنِسيه القرآن.

 ، أَي َسْحنَاَءه وَهْيئَتَه. بََشَرتَه وما أَْحَسنَ 

 : البَْقُل والعُْشُب. البََشَرةُ و

 ، قال األَْفَوهُ : الُمبَاَشَرةُ  : البَْشرُ و

ىَن  ــــــــــــــَ ث ــــــــــــــح ري َ وانـ غــــــــــــــَ ــــــــــــــَ يب تـ ــــــــــــــح ي ا رََأتح شــــــــــــــــــــــــــــَ  ملــــــــــــــّ

ِة     مــــــــــَ ن ُدوِن هنــــــــــَح امــــــــــِ رِهــــــــــَ ىَن  َبشــــــــــــــــــــــــح ثــــــــــَ ــــــــــح َا انـ  حــــــــــِ

  
 إِيّاَها. ُمبَاَشَرتِي أَي

 بعُضهم بعضاً. بَشَّرَ  القَوُم : تَبَاَشرو

َراتُ  ومن الَمجاز : ياُح التي تَُهبُّ بالسََّحاب ، الُمبَّشِ رُ و : الّرِ َراتُ و : وَهبَِّت البََواكيرُ  (3)ساس بالغَْيث ، وفي األَ  تُبَّشِ يَاحُ  الُمبَّشِ  ، وهي الّرِ

َرةُ   بالغَْيث ، قال هللاُ تَعَالَى : الُمبَّشِ

رات  )  ، بَُشورٍ  جمعُ  بُُشراً  ؛ ف بَْشراً و بُْشَرىو بُُشراً و (5) (َوُهَو الَِّذي يُ ْرِسُل الرِّايَح ُبْشراً )،  (4) (َوِمْن آايتِِه َأْن يُ ْرِسَل الرِّايَح ُمَبشِّ

 .بَشََّره ، إِذا بََشَره بَْشراً  مْصدرُ  بَْشراً و ، بِشاَرةٍ  بمعنَى بُْشَرىو ُمَخفٌَّف منه ، بُْشراً و

ْشدِ   .تَباِشيُرهو وِمن الَمجاز : فيه َمخايُِل الرُّ

 س.وُمتََولٌِّد ، كذا في األَسا ُمباِشرٌ  النَِّعيُم : والِفْعُل َضْرباِن : باَشَرهو

ناتُه. بََشائِرُ و  الَوجِه : ُمَحّسِ

بحِ : أََوائلُه. بََشائِرُ و  الصُّ

هي التي ليسْت بالكِريَمِة  ليست بَمْهُزولٍة وال َسِمينٍَة. وُحكَي عن أَبي هالٍل ، قال : : بَِشيَرةٌ  ، أَي َحَسنَةٌ ، وناقَةٌ  بَِشيَرةٌ  وعن اللِّْحيَانِّيِ : ناقةٌ 

 : هي التي على النِّْصِف ِمن َشْحِمها.وال الَخِسيَسِة ، وقيل 
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صفةً ؛ ألَّن  (6)اسُم َرُجٍل ، ال ينصرُف في معرفةً وال نكرةٍ ؛ للتَّأْنِيِث ولُُزوِم حرِف التأْنيِث له ، وإِن لم تكن  بُْشَرى : اسٌم ، وكذلك بِْشَرةُ و

 هذه األَِلَف يُْبنَى االسُم لها ، فصارْت كأَنَّها من نْفِس الكلمِة وليسْت كالَهاِء التي تَدخُل في االسِم بعد التَّْذِكير.

بِن محّمد  بِْشر البُوَشْنِجيُّ ، وأَبو محّمدٍ  بَشَّارٍ  ، نَْيَسابُوِريُّ ، وأَبو بكٍر أَحمُد بُن محّمِد بِن إِسماعيَل بنِ  بَّشارٍ  ليُّ بُن الُحَسْيِن بنِ وأَبو الَحَسِن ع

.، وابنُه  بَِشيرٍ  ، وأَبو الحسِن أَحمُد بُن إِبراهيَم بِن أَحمَد بنِ  بِْشٍر البِْشِريُّ  بن أَْحمَد بنِ   عليٌّ

__________________ 
 «.ما قشر ا وهو أوىل ليناسب ما بعده قوله : ما بشر ا كذا خبطه ا ويف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«دون البشرة»( عن هامش املطبوعة املصرية ا وابألصر 2)
الناس يف النخر التباشــري ا وهي البواكري ا وهبت املبشــرات وهي الرايح قوله : ويف األســاس ا الذي فيه : ورأ  »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)
 .«اخل
 .46( سورة الروم اآية 4)
 .57( سورة األعراف اآية 5)
 ( اللسان : يكن.6)
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ِحيِم : بَِشيرِ  وأَحمُد بُن محّمِد بِن ُعبَْيِد هللِا بنِ  ثون. بِن عبد الرَّ  محّدِ

 .(1)بِن الُمْعتَِمر  بِْشرِ  ْعتَِزلَِة ؛ يَْنتَِسبُون إِلى: طائفةٌ ِمن المُ  البِْشِريَّةُ و

 بُن حاِزٍم ، عن أَبي ِعْمراَن الَجْونِّي. باِشرُ و

 بُن َطلحةَ. بَُشْير وكُزبَْيٍر :

 بُن النِّْكث اليَْربُوِعيُّ راجٌز. بَِشيرُ و بُن أُبَْيِرٍق. شاعٌر ُمناِفق. بَِشيرُ و

. بَشيرٍ  وأبو  محّمُد بُن الحسِن بِن زكريّا الَحْضَرِميُّ

 ، لقبُه اْلِمرقال. (2)بِن َسْبَرةَ بِن ِمْحَجٍن : شاِعٌر فارٌس  بَِشيرِ  وِحبّاُن بنُ 

 ، ومن ُعِرَف به َذَكَره في كتابِه المذكور. البشاريّ  فراِجْعه ، وكذلك فقد اْستَْوفاهم الحافُظ في التَّْبِصير ،ـ  كَكتَّانـ  بَشَّارٌ  وأَّما َمن اسُمه

 : محّدِث مشهور. بْشرانَ  وابنُ 

 ، بالكسر مثنَّى : َجدُّ الشَّْعبِّيِ. بِْشَرْينِ و

بِّّيِ. البَِشيرُ و  : فََرُس محّمِد بِن أَبي ِشَحاٍذ الضَّ

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [بشكر]

شاِطيُّ ، وما َذَكَر اسَمه. البَْشَكِريّ   شيٌخ للماِلينّيِ ، َذَكَره الرُّ

 ، قال الذَّهبيُّ : صاحٌب لنا. بشكريّ و

 : * ومما يستدرك عليه : [بشكلر]

 ، كان ثِقَةً شافِعيًّا ، َرَوى ، نَِزيُل قُْرُطبَةَ  البُْشكالِريّ  : من قُرى َجيّاَن ، منها : أبو محّمٍد عبُد هللا بُن محّمد بِن سعيٍد األَندلسيّ  (3) بُْشَكالرُ 

 .461عن أَبي محّمٍد األَِصيلّيِ ، وعنه أَبو علّيٍ الغََسانيُّ وغيُره ، تُُوفَِّي سنةَ 

 : * ومّما يُستدَرك عليه : [بشطمر]

 ، كَزْنَجبِيل : قريةٌ بالمْرتاحيّة. البَْشَطِميرُ 

 : قريةٌ من الدَّقَهليّة. (4)، بالفتح  البَْشُمور : * ومّما يُستدَرَك عليه أَيضاً : [بشمر]

كةً :  البََصرُ  : [بصر] ْؤيَِة ، قالَه اللَّْيث ، ومثلُه في الّصحاح. وفي  البََصرُ  ، إِاّل أَنه ُمَذكَُّر ، وقيل : العَْينِ  *[ِحسُّ ]، محرَّ : حاسَّةُ الرُّ

 .أَبصارٌ  ج : ِحسُّ العَْيِن ، البََصرُ  . وفي الُمحَكم :الُمْبَصَراتِ  : النُّوُر الذي تُدِرُك به الجاِرَحةُ  البََصرُ  الِمصباح :

رت اآليةُ :  البََصرُ و ، ِمن القَْلِب : نََظُره وخاِطُره البََصرُ و ْن فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َترى مِ ): نَفَاذٌ في القَْلب ، كما في اللِّسان ، وبه فُّسِ
 .(5) (ُفُطور  

ةُ القَْلِب الُمدِرَكةُ ، ويقال : البَِصيَرةُ  للمصنِّف : البََصائِرِ  وفي  .(6) (ما زاَغ اْلَبَصُر َوما َطغى)أَيضاً ، قال هللا تعالَى :  بََصرٌ  : قُوَّ

 .البَِصيَرةِ بَصائِرُ  ، وجمعُ  البََصِر أَْبَصارٌ  وجمعُ 

ة التي فيها أَيضاً : بََصرٌ  ، إِنّما هي بَِصيَرةٌ  النّاظِرة :وال يكاُد يقال للجارَحِة  ِل ، أَْبَصْرتُ  ، ويقال منه : بََصرٌ  ، ويقال للقُوَّ  ، ومن األَوَّ

 .بَُصْرتُ  به ، وقَلََّما يقال في الحاسَّة إِذا لم تُضاّمه رؤيةُ القلِب : بَُصْرتُ و أَْبَصْرتُه
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 .ُمْبِصراً  صار كِكتَابٍة : ، ويُْكَسرُ  بََصاَرةً و بََصراً  يةُ َحَكاَها اللِّْحيَانِيُّ والفَّراُء ،، الثان به كَكُرَم وفَِرحَ  بَُصرَ و

َرهوَ  أَْبَصَرهو  ؟.يُْبِصُره هل إِليه : : نََظرَ  تَبَصَّ

__________________ 
عل  أن يفعر يف غريه لوانً وطعماً ورائحة وإدراكاً ولعاً ور ية ( أفرط بشـــر بن املعتمر يف القو  ابلتولد فزعم أن اإلنســـان يصـــح أن يكون قادراً 1)

 اب.ابلتولد إذا فعر أسباهبا ا وقد حتام  يف ابب التعدير والتجويز فزعم أن   قادر عل  تعذيب الطفر  املاً يف تعذيبه إايه ا عن اللب
 خطب.« فارسي»( ابألصر 2)
 ( ضبطت عن معجم البلدان.3)
 ابلضم. ( قيدها ايقوت4)
 سقطت من الكويتية. (*)( 7)
 .3( سورة امللك اآية 5)
 .17( سورة النجم اآية 6)
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 ، إِذا أَْخبََر بالذي َوقَعَْت َعْينُه عليه. أَْبَصَرهو ، ُمْبِصراً  : صارَ  بَُصرَ  قال ِسيبََوْيه :

 َء : رأَيتُه.الشيْ  أَبَصرتُ  عن اللِّْحيَانّيِ :و

 قبَل صاِحبِه. يُْبِصُره ٍء : أَيُّهما: نََظَر معه إِلى شيْ  باَصَرهو ونصَّ عبارةِ النَّواِدِر : قَْبُل. يُْبِصرُ  هما: نََظَرا أَيُّ  باَصَراو

 البََجِلّي : (1)قال ُسَكْيُن بُن نَْضَرةَ  أَْبَصَره أَيضاً : باَصَرهو

ه  ـــــــــــَ كـــــــــــان ي وابَت مـــــــــــَ ـــــــــــِ ل ـــــــــــ  َرحـــــــــــح ت  عـــــــــــل ـــــــــــِ ب ـــــــــــَ  ف

ُب رِدحيف لرًة و     رُهأُراقــــــــــــــــــــــــــــــِ  أاَُبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ، إِذا أَْشَرْفَت تَْنُظُر إِليه من بَِعيٍد. باَصْرتُه وفي الّصحاح :

 بعُضهم بعضاً. أَْبَصرَ  : تَباَصُرواو

ِريِر ، فَِعيٌل بمعنى فاعٍل. الُمْبِصرُ  : البَِصيرُ و  .بَُصراءُ  ج ، ِخالُف الضَّ

 بالعَْينَْيِن. لَبَِصيرٌ  َحَكى اللِّْحيَانِيُّ : وإِنَّهوَ 

 بَُصْرتُ و لِعْلم ،ا : البََصرُ و باألَشياِء ، أَي عاِلٌم بها. لَبَِصيرٌ  ، وِإنه بَُصَر بََصارةً  بالِعْلِم : عاِلٌم به. وقد بَِصيرٌ  ، رُجلٌ  العاِلمُ  : البَِصيرُ و

. وقال البَِصيَرة قال األَْخفَُش : أَي َعِلْمُت ما لم يَْعلَُموا به ، ِمن (2) (َبُصْرُت ِبا ََلْ يَ ْبُصُروا ِبهِ ) ِء : َعِلْمتُه ، قال هللا َعزَّ وَجلَّ :بالشَّيْ 

، كذا في اللَِّسان وفي الِمصباح والّصحاح ، ونقَلَه الفَْخُر  أَْبَصْرتُه به : بَِصْرتُ  ، قال : ولُغَةٌ أُخَرى : أَْبَصْرتُ  ، أَي بَُصْرتُ  اللِّْحيَانيُّ :

 بكذا وكذا ، أَي حاِذٌق له ِعْلٌم َدقيٌق به. بَِصيرٌ  الّراِزيُّ ، ويقال :

 السالمعليهوعنِدي أَنّه  ى. قال أَبو ُعبَْيٍد : يُِريُد به المؤِمَن ، قال ابن ِسيَده :، وكان أَْعمَ  «البَِصيرِ  فاُلنٍ  إِلى بنَا اْذَهبْ »:  السالمعليهوقولُه 

وقال المصنِّف «. َخيٌر ِمن األَعَمى البَِصيرُ و» قَول ُمعاويةَ : ال تََرى إِلىأَ  أَحسن من لَْفظ األَْعَمى ، البََصر َب إِلى التَّفَاُؤل إِلى لَْفظَذهَ  إِنّما

ريُر يقال له : : البَصائر في ةِ  بَصيرٌ  والّضِ واُب أَنّه قيل ذلك له ؛ ِلما له ِمن قُوَّ  القَْلِب. بَِصيَرةِ  ، على َسبِيل العَْكِس ، والصَّ

ين وتحقيِق  : البَِصيَرةُ  ، قال اللَّْيث : بالهاِء : َعِقيَدةُ القَْلبِ  البَِصيَرةُ و : هي  البَِصيَرةُ  : البََصائر األَمِر. وفياسٌم لما اعتُِقَد في القْلب ِمن الّدِ

ةُ القَْلِب الُمْدِرَكةُ ، وقولُه تعالَى :  ، أَي على معرفٍة وتََحقٍُّق. (3) (َأْدُعوا ِإىَل هللِا َعلى َبِصْيَة  ) قُوَّ

يا »بّيِ. وفي حديث ابن َعبّاس أَّن معاِويَةَ لّما قال له : ، أَي فَِطنَهُ ، عن ابن األَعرا بصائَِره ، تقول العرُب : أَْعَمى هللا الِفْطنَةُ  : البَِصيَرةُ و

بَنِي 
 .«بَصائِِركم وأَنتم يا بَنِي أَُميَّةَ تُصابُون في»، قال له : « أَبصاِركم هاِشٍم أَنتم تَُصابُون في (4)

، أَي على  «بَِصيَرةٍ  َولَتَْختَِلفُنَّ على»وفي حديث ُعثَْماَن : ، أَي على غيِر يَِقيٍن.  بَِصيٍرة ، أَي على َعْمٍد. وعلى غيرِ  بَِصيَرةٍ  وفَعََل ذلك على

 في الِعبَاَدة. بَِصيَرةٍ و بََصرٍ  معرفة من أَمِركم ويقيٍن. وإِنه لَذُو

 .بَِصيَرةٍ  : صار ذا بَُصَر بََصارةً و

 منه. يُبَصرُ  والَمَزاَدةِ ونحِوَها التي« : البيت»بعَد  البَصائر ، وزاد المصنِّف في البََصائِرُ  ، وهي ما بَْيَن ُشقَّتَيِ البَْيتِ  : البَِصيَرةُ و

ةُ  : البَِصيَرةُ و  ، بفتِحهما. الَمْبَصَرةو كالَمْبَصرِ  ِء ،في الشيْ  االستِْبصارُ و الُحجَّ

ِميَّةِ شيْ  : البَِصيَرةُ و . وفي حديث الَخَواِرجِ : ، َويَْستَبِينُها ٌء من الدَِّم يُْستََدلُّ به على الرَّ  فال يََرى (5)ويَْنُظُر إِلى النَّْصل » به ، قاله األَصمعيُّ

ِميَّة. واختُِلَف فيما أَنشَده أَبو حنيفةَ : «بَِصيَرةً   ، أَي شيئاً من الدَِّم يَْستِدلُّ به على الرَّ

ـــــــــــا و  ريِه عـــــــــــِ ـــــــــــَ ت ُمســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــِ ىَن ل مـــــــــــح ـــــــــــُ ـــــــــــي ِد ال ـــــــــــَ ـــــــــــي  يف ال

رحِوي الـــــــــرِّيـــــــــَش مـــــــــِ     اُء تــــــــــُ بـــــــــَ هـــــــــح ان شـــــــــــــــــــــــَ ريِهـــــــــَ  َبصـــــــــــــــــــــــِ

  
لغةً  البَِصيرُ  ، فَحَذف الهاَء ضرورةً. ويجوز أَن يكونَ  (6) بَِصيَرتََها من الدَِّم ، كَشِعيٍر وَشِعيَرةٍ ، وقيل : إِنه أَراد البَِصيَرةِ  فقيل : إنّه َجْمعُ 

 ، كقوِلَك : ُحقٌّ وُحقَّةٌ ، وبَياٌض وبَيَاَضةٌ. البَِصيَرة في
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__________________ 
 .«وليحرر« نصرة»قوله : نضرة ا الذي يف اللسان »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .96( سورة طه اآية 2)
 .108( سورة يوسف اآية 3)
  اللسان : هلم ا وقوله : قا  له : وأنتم ا يف اللسان أيضاً : قالوا.قوله : ملا قا  له : اي بين ا الذي يف»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«قوله إىل الدم ا يف اللسان : يف النصر ولعله أوىل»وهبامش املطبوعة املصرية : « إىل الدم»( عن النهاية وابألصر 5)
 ( يف اللسان : من بصريهتا.6)
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 منها على األَرض. (1) من الدَِّم ، وهي الَجِديَّة بَِصيَرةٌ  ويقال : هذه

ْرَهِم ِمن الدَِّم. البَِصيَرةُ و  : ِمْقَداُر الّدِ

 من الدَِّم : ما لم يَِسْل. البَِصيَرةُ  وقيل :

 وقيل : هو الدُّْفعَةُ منه.

 َدُم البِْكِر. : البَِصيَرةُ  قيل :و

 من الدَِّم : ما كان على األَرض. البَِصيَرةُ  وقال أَبو َزْيٍد :

 : قِْطعَةٌ ِمن الدَِّم تَْلَمُع. البَِصيَرةُ و للمصنِّف : البَصائر وفي

الح فهو التُّْرسُ  : البَِصيَرةُ و الحِ. بََصائِرُ  الاّلِمُع ، وقيل : ما استطاَل منه ، وُكلُّ ما لُبَِس من الّسِ  الّسِ

ْرعُ  : البَِصيَرةُ و  ، وقال : بَِصيَرةٌ  ، وكلُّ ما لُبَِس ُجنَّةً  الّدِ

وا  لــــــــــُ مح َبصــــــــــــــــــــــــَ محــــــــــََ َرهــــــــــُ افــــــــــهــــــــــمح  ائــــــــــِ تــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــ  َأكــــــــــح

رَييت و     ٌد َوَأي َبصــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ت ُدو هبــــــــــــــا عــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ  يـ

  
ْرُع ، َوَرَواه غيُره :  البَِصيَرةُ و ، وفَسَّره فقال : (2)هكذا َرَواه أَبو ُعبَْيد  ، وسيأْتي فيما بعُد. ويُجمع « بَصائُِرهم راُحوا»: التُّْرُس أَو الّدِ

ْوض قوَل َكْعِب بِن مالٍك : بِصارٍ  أَيضاً على  ، كَكِريمٍة وِكَراٍم ، وبه فَسََّر السَُّهْيِليُّ في الرَّ

َداِن الـــــــــــــــــــّرِجـــــــــــــــــــاِ  ولرًة  وُب أبَبـــــــــــــــــــح  َتصـــــــــــــــــــــــــــــــــُ

د  أَبعـــــــــــــراض     ارِ هتـــــــــــــَ ضُ  الـــــــــــــِبصـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــِ عـــــــــــــح قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ  تـ

  
رُع  َجاِل حتى تَبلَُغ البَِصاَر فتُقَْعِقُع فيها ، وهي الّدِ  أَو التُّْرُس ، وقيل غيُر ذلك.يقول : تَُشقُّ أَْبَداَن الرَّ

ُجوا عليه قولَه تعالَى :  الِعْبَرةُ يُْعتَبَُر بها : البَِصيَرةُ  من الَمجاز :و َوَلَقْد آتَ ْينا ُموَسى اْلِكتاَب ِمْن بَ ْعِد ما َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن )، وَخرَّ
 أَي ِعْبَرةٌ تَْعتَبُِر بها ، وأَنشَد : ؟فيه بَِصيَرةٌ  ما لَكَ أَ  ، وقولُهم : البَصائر ، أَي جعلناها ِعْبَرةً لهم ، كذا في (3) (اْْلُوىل َبصاِئَر ِللّناسِ 

َا اأَلو ِد  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  يف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّذاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

رونِ ]ن      َبصــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــرح لــــــــــــنــــــــــــا  (4) [مــــــــــــن الــــــــــــقــــــــــــُ

  
 أَي ِعبٌَر.

ْنساُن َعلى )قال : وقوله تعالى :  الشَِّهيدِ  عليهم ، بَمْنِزلَةِ  بَِصيرةً  ّيِ ، وُحِكَي : اْجعَْلنِي: الّشاِهُد ، عن اللِّْحيَانِ  البَِصيَرةُ  من الَمَجاز :و َبِل اإْلِ
 [البَِصيَرة]على نفِسه ، أَي الشاِهَد ، وإِن ِشئَت جعلَت  البَِصيَرةَ  له َمْعنَيَاِن ، إِْن ِشئَت كان اإِلنساُن هو قال ابن ِسيَده : (5) (نَ ْفِسِه َبِصْيَة  

ْنساُن َعلى نَ ْفِسِه َبِصْيَة  )هنا غيَره ، فعَنَيَت به يََدْيه وِرْجلَْيه وِلسانَه ؛ ألَن كلَّ ذلك شاِهٌد عليه يوَم القيامة ، وقال األَْخفَُش :  (6)  (َبِل اإْلِ

ةٌ على نفِسَك. وقال ابُن َعَرفَةَ : ، كما تقوُل للرَّ  البَِصيَرةَ  َجعَلَه هو أَي عليها شاِهٌد بعََمِلها ، ولو اعتَذر  (َعلى نَ ْفِسِه َبِصْيَة  )جل : أَنَت ُحجَّ

له ، اليَداِن عليه ، أَي ُشُهوٌد. وقال الفَّراُء : يقول : على اإِلنسان من نفِسه ُرقَباُء يَْشهُدون عليه بعَمَ  بَِصيرةٌ  بكّلِ ُعْذٍر ، ويقول : َجواِرُحه

ْجالن والعَْينَان والذََّكر ، وأَنشَد :  والّرِ

نِّ  َبن  عــــــــلــــــــ  ِذي الــــــــظــــــــ  نــــــــًا  (7)كــــــــَ يــــــــح ريَةً عــــــــَ   َبصــــــــــــــــــــــِ
رُه    ٍر هــــــــــــــو ان ــــــــــــــِ ظــــــــــــــَ نــــــــــــــح ِده َأو مــــــــــــــَ عــــــــــــــَ قــــــــــــــح  مبــــــــــــــَِ

  

هـــــــــــم  اَس كـــــــــــلـــــــــــ  َب الـــــــــــنـــــــــــّ اِذُر حـــــــــــىت حَيحســـــــــــــــــــــــــَ  حيـــــــــــُ

رُه    رائــــــــِ فــــــــَ  عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــم ســــــــــــــــــــــَ وحف ال ختــــــــَح ن اخلــــــــَ  مــــــــِ
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: وقال الَحَسن : َجعَلَه في  البَصائر ، وقال المصنِّف في (8) [كقولك : عيناً عليهم]عليهم ، أَي َرقيباً وشاِهداً  بَِصيرةً  اْجعَْلنِيوفي األَساس : 

بُه إِلى هللا هو السَّ  بَِصيَرةً  نَْفِسه عادةُ ، وما يُبِعُده عن ، كما يقال : فالٌن ُجوٌد وَكَرٌم ، فهنا كذلك ؛ ألَن اإلنساَن ببَِديهِة َعْقِله يَْعلَُم أَنَّ ما يُقَّرِ

 كعاَّلمٍة وَراِويٍَة. الهاُء للمبالغة ، ألَن المراد باإِلنسان هاهنا َجَواِرُحه ، وقيل : البَِصيرِ  طاعتِه الشَّقاَوةُ ، وتأْنيثُ 

 ، على النََّسب ، كقَولهم : رجٌل تاِمٌر والبٌِن ، أَي ذو تَْمٍر وذو لَبٍَن ؛ وتَْحِديقٍ  بََصرٍ  ذو ، أَي باِصرٌ  لَْمحٌ  من الَمجاز :و

__________________ 
 ويف التهذيب واللسان : اجلديّة.« اجلرية»( عن هامش املطبوعة املصرية ا وابألصر 1)
 يف الصحاح واللسان : أبو عبيدة.( 2)
 .43( سورة القصص اآية 3)
 ( زايدة عن هامش املطبوعة املصرية ا ومثلها يف اللسان واألساس.4)
 .14( سورة القيامة اآية 5)
 .«قوله جعلت هنا ا لعر األوىل : جعلت البصرية هنا»( زايدة عن هامش املطبوعة املصرية وفيه : 6)
 ِء.ط نح ( يف التهذيب : ال7)
 ( زايدة عن األساس.8)
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رٍ  فمعىن رٍ  ذو ابصــِ رحتُ  ا وهو من َبصــَ حاً  أَبحصــَ َكم : أَراه َلمح ُحح
راً  ا مثُر َموحٍت ماِئٍت ا من أََمت  ا ويف امل َأي نظراً ]ا  ابصــِ

واآخُر مذهُب يعقوب : وَلقي بتحديٍ  شــديٍد ا قا  : فإما أن يكون عل  طرح الزائِد ا وإما َأن يكون عل  الن ســِب. 
حاً  .(1) [ابصراً  منه ماً  ُروغاً عنه  ابِصراً  َأي أَمراً واضحاً. وقا  الل يحث : رَأ  فالٌن َلمح  .(2)ا َأي أَمراً َمفح

ى في القديم تَْدُمَر ، والُمْؤتَِفَكةَ ؛ ألَنها ائْتَفََكْت  بَلٌَد ، م بفتحٍ فسكوٍن ، وهي اللُّغَة العاليةُ الفُْصَحى : البَْصَرةُ و أَي معروٌف ، وكانت تَُسمَّ

: قُبَّةُ  للبَْصَرةِ  ، بالتَّصغير ، وقال الّسْمعَانِيُّ : يقال البَُصْيَرةُ  بأَْهِلَها أَي انقَلَبَْت في أَوِل الدَّهِر ، قالَه ابن قَرقُول في الَمَطالع : ويقال لها :

الِهْجَرة ، وَسَكنََها النّاُس سنةَ ثماِن  من عشَرةَ  سبعَ  سنةَ  عنههللارضيْسالِم ، وِخَزانةُ العَرِب ، بَناها ُعتْبَةُ بُن َغْزواَن في خالفة ُعَمَر اإلِ 

نَُم قَطُّ على َظْهِر أَْرِضَها ، كذا كان يقوُل أَبو الفضِل عبُد الوّهاب بُن أَ  ، كما تلقّاه  بالبَْصرة حمَد بِن ُمعَاِويَةَ ، الواعظُ عشَرةَ ، ولم يُْعبَِد الصَّ

َك ويُْكَسُر الّصادُ  منه الّسْمعَانِيُّ ، مَّ فتكوُن ُمثَلَّثَةً  ويُْكَسُر ويَُحرَّ اغانّي ، وزاد غيُره الضَّ ، كأَنّها صفَةٌ ، فهي أَربُع لُغَاٍت : األَِخيرتاِن عن الصَّ

 ، األُولَى شاذَّةٌ ، قال ُغذافر : (3) بَْصِريُّ و كسر ،بال بِْصِريُّ  ، والنِّسبةُ إِليها

ةٌ  رِيـــــــــــــــــــــ  تح  َبصــــــــــــــــــــــــــــــــــح َزو جـــــــــــــــــــــَ رايّ تــــــــــــــــــــــَ   َبصــــــــــــــــــــــــــــــــــح
راي      َح والــــــــــــــــطــــــــــــــــ  ا املــــــــــــــــالــــــــــــــــِ هــــــــــــــــَ مــــــــــــــــُ عــــــــــــــــِ طــــــــــــــــح  يــــــــــــــــُ

  
ُمثَلَّثَة ، كما َحَكاه  البَْصَرةُ  وقال غيُره :ُمثَلَّثَة ، وليس في النََّسب إِال الفَتُْح والَكْسُر ،  البَْصَرةٌ  وقال األُبيُّ في َشْرح ُمْسِلٍم ، نَْقالً عن النََّوِوّي :

 األَزهريُّ ، والمشهوُر الفَتُْح ، كما نَبَّه عليه النََّوِوّي.

يَتْ  البَْصَرةُ  وفي َمَشاِرق القاِضي ِعيَاٍض : ،  بِْصَرةٌ  ُمثَلَّثاً ، وهو الَكذَّاُن ، كان بها عند اْختِطاِطها ، واحُدَها بالبَْصر : مدينةٌ معروفةٌ ، ُسّمِ

يُن العَِلُك إِذا كان فيه ِجصٌّ وكذا أَرضُ  البَْصَرةُ  بالفتح والكسر ، وقيل : ُب بَْس راْه ، أَي َكثِيُر الطُُّرقِ  .البَْصَرةِ  : الّطِ فمعنى بَْس  أَو هو ُمعَرَّ

اهها ، َطِريٌق ، وتعبيُر المصنِِّف به غيُر َجيٍِّد ؛ فإِن الطُُّرَق َجْمٌع وراْه ُمْفَرٌد ، إِاّل أَن يقال إِنه كان في األَصل بَْس ر َكثِيٌر ، ومعنَى راهْ 

 فُحِذفَْت عالمةُ الجمعِ ، كما هو ظاِهٌر.

يَْت بَمْن نََزلََها  د ، بالَمْغِرب : البَْصَرةُ و َخِربَْت بعَد  ، عند فُتُوِح تلك البالِد ، وقد البَْصَرةِ  واَختَطَّها من أَهلاألَْقَصى قُْرَب السُّوس ؛ ُسّمِ

 من الهجِرة ، وال تكاُد تُْعَرُف. األَْربَِعِمائَةِ 

يَتِ  فيها بَيَاضٌ ِحَجاَرةٌ ِرْخَوةٌ  : البَْصَرةُ  في الّصحاح :و ، نَقَلَه القَّزاُز في الجامع. األَرض الغَلَيظة : ِحَجاَرةُ  البَْصرُ و البَْصَرةَ و  ّما ، وبها ُسّمِ

ة : البَْصَرةُ  مَّ  ، وقال ذو الرُّ

ٍم  لـــــــــِّ ـــــــــَ ثـ ـــــــــَ تـ يـــــــــِب يف مـــــــــُ ِم الشـــــــــــــــــــــــِّ َ ابســـــــــــــــــــــــح اح داعـــــــــَ  تـــــــــَ

نح     ه مــــــــــــــــِ بــــــــــــــــُ وانــــــــــــــــِ َرةٍ جــــــــــــــــَ المِ  َبصــــــــــــــــــــــــــــــح  وســــــــــــــــــــــــــــــِ

  
يُب :   الماِء.حكايةُ َصْوِت َمشافِرها عند َرْشفِ  الُمتَثَلُِّم : َحْوٌص تََهدََّم أَكثُره ، ِلِقَدِم العَْهِد : والّشِ

يَتِ  البَْصَرةُ  وقال ابن ُشَمْيٍل :  بها. البَْصَرةُ بَْصرةً  : أَرٌض كأَنََّها َجبٌل من ِجّصٍ ، وهي التي بُنِيْت بالِمْربَِد ؛ وإِنَّما ُسّمِ

يَِت البلَدةُ المعروفَةُ. (4)ِوَزاُن َكثَْرٍة  البَْصَرةُ  وفي الِمْصباح : ْخَوةُ ، وقد تُحَذف الهاُء مع فتحِ الباِء وكسِرَها ، وبها ُسّمِ  : الِحَجارةُ الّرِ

 والَكذّاُن كالهما الِحَجاَرةُ التي ليسْت بُصْلبة. البَْصَرةُ  عن أَبي َعْمٍرو :و

ّمِ : األَرُض الَحْمَراُء  (5) البُْصَرةُ و يِّبَةُ.بالضَّ  الطَّ

 ، ِإذا كانت فيها ِحَجاَرةٌ تَْقَطُع َحوافَِر الّدواّبِ. بَِصَرةٌ  وأَرضٌ 

يِّبَةُ الحمراُء ، البُْصرُ و وقال ابن ِسيَده : يَتِ  (6)ُمثَلَّثاً  البَْصَرةُ و : األَرُض الطَّ  .البَْصَرةُ  : أَرٌض ِحَجاَرتُها ِجصُّ ، قال : وبها ُسّمِ

 النّاِظُر إِليه ، ومنه يُْبِصُره ُر القَِليُل ِمن اللَّبَنِ األَثَ  : البُْصَرةُ و

__________________ 
 ( ما با معقوفا سقطت من املطبوعة الكويتية.1)
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 ( يف اللسان : منه.2)
رِّي بكســـر الباء الســـقاط اهلاء ا فوجوب كســـر3) الباء يف البصـــري مما  ( يف معجم البلدان : قا  بع  أهر اللغة : إلا قير يف النســـب إليها ِبصـــح

 ُغرّي يف النسب ا كما قير يف النسب إىل اليمن مَياِن وإىل الرّي رازي وإىل هتامة هتاِم وما أشبه ذلك من املغري.
 ( يف املصباح : وزان مترة.4)
 ( يف اللسان نصاً بضم الصاد ا ويف التهذيب بضم الباء وسكون الصاد كاألصر والقاموس.5)
 اللسان : والَبصحَرة والَبَصَرة والَبِصَرة.( يف 6)
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َرةً  فَبرحسلُت ِإليه شاًة فرَأ  فيها»حديُث عليٍّ رِضَي  ُ عنه :   .«ِمن َلَ ٍ  ُبصح
فَاِء أَنََّها َحْوراُن أَو قَْيَساِريّةُ  بين ِدَمْشَق والَمِدينَِة ، أَوُل بالِد الّشاِم فُتُوحاً سنةَ ثالَث عشرةَ ، وَحقََّق ُشّراحُ  ، كُحْبلَى : د ، بالشَّام بُْصَرىو الّشِ

 ، قال الشاعر :

نح بـــــــــــبـــــــــــالِد و  يـــــــــــُت مـــــــــــَ طـــــــــــِ َر لـــــــــــو أُعـــــــــــح   ُبصـــــــــــــــــــــــــح
مِ و     جـــــــــــــــح َرٍب وعـــــــــــــــُ ن عـــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــَن مـــــــــــــــِ ن ســـــــــــــــــــــــــــــح  قـــــــــــــــِ

  
ّي : البُْصِريَّةُ  ويُنَسُب إِليها السُّيوفُ   ، وأَنشَد الجوهريُّ للُحَصين بن الُحَماِم الُمّرِ

ُح  ــــــِ ائ فـــــــَ َر صــــــــــــــــــــَ ا  ُبصــــــــــــــــــــح وهنـــــــَُ ــــــُ ي ــــــُ ا قـ هـــــــَ ــــــح تـ َلصــــــــــــــــــــَ  َأخــــــح

او     مــــــــــــَ كــــــــــــِ ِج داُوَد ُأحــــــــــــح نح َنســــــــــــــــــــــــــح رِدًا مــــــــــــِ طــــــــــــ   مــــــــــــُ

  
 ، قال ابن ُدَرْيٍد : أَْحَسبُه َدخيالً. بُْصريٌّ  والنَّسُب إِليها

َخلٍَف ،  (1)أَحمَد بن محّمد  محّمُد بُن محّمد بن : أَبو الَحَسن قُْرَب ُعْكبََراَء ، منها ْعَجم ، وهيَذَكَرَها ياقوت في المُ  ة ببغدادَ  : بُْصَرىو

 .443، َسَكَن بغداَد ، وقََرأَ الكالَم على الشَّريف الُمْرتََضى ، وكان َمليَح العارَضة ، َسريَع الَجَواب ، تُُوفَِّي سنةَ  البُْصَرويُّ  الشاعرُ 

ين إِبراهيُم بُن أَحمَد بن ُعْقبَةَ بن ِهبَِة هللا مة أَبو محّمٍد . و669الَحنَِفيُّ ، مات بدمشَق سنةَ  البُْصَرِويُّ  ومنها أَيضاً : القاضي صدُر الّدِ العاَلَّ

يِن سعيُد بُن علّيِ بِن َسِعيدٍ   ، َكتََب عنه ابُن الَخبّاِز والبِْرزاِلّي. البُْصَرِويُّ  َرِشيُد الّدِ

 : أَربُع قُرى بمصر. بُوِصيرُ و

ْدر با« وِصير« »أَبو»ويقاُل بزيادةِ األَِلِف ، بناًء على أَنه مركٌَّب ِمن  لِجيَزة ، وأَبُو ِصير الغَْربِيَّة ، وتذكر مع بَنَا ، ، وُهنَّ : أَبُو ِصير الّسِ

ِر وهي مدينةٌ قديمةٌ عامرةٌ على بحِر النِّيل ، بينها وبين َسمنّوَد مسافةٌ يسيرةٌ ، وقد َدَخلتَُها وسِمْعُت بجامعها الحديَث على ع اِلمها الُمعَمَّ

ٍد الطَِّويِل البُْرَهاِن إِبراِهيَم بِن أَحمَد بِن َعَطاِء هللِا الشافِ  ر البُْرَهاِن إِبراِهيَم بن يوسَف بِن محمَّ ث المعمَّ ِعّيِ ، َرَوى عن أَبيه ، وعن المحّدِ

 بِن عيسى الفَِقيهُ الماِلِكيُّ الَخْزَرِجّيِ األَبُو ِصيِرّيِ ، وغيِرهما ، وأَبُو ِصير : قريةٌ بَصِعيِد مصَر ، منها أَبو َحْفٍص ُعمُر بُن أَحمَد بِن محّمِد 

ْنَهاِجيُّ ، قيل أََحدُ  يِن أَبو عبد هللِا محّمُد بُن َسعيِد بِن َحّماِد بِن ُمْحِسِن بِن عبد هللا الّصِ  أَبَوْيه ِمن َداَلص ، واآلَخُر من أَبُو ، واإِلماُم َشرُف الّدِ

وهو صاحُب البُْرَدةِ الشَِّريفَِة ، تُوفَِّي بالقاهرة سنةَ  بُوِصيرّيِ باألَ  ِصير ، فركَّب لنفِسه منها نِْسبَةً ؛ فقال : الدَّاَلِصيرّي ، ولكنه لم يشتهر إِالّ 

 أَيضاً : قريةٌ كبيرةٌ بالفَيُّوم عامرةٌ. أَبُوِصيرو .695

ْهِر ، كذا في الِمْنَهاجِ ، وَذَكر له خواّص. نَْبتٌ  : بُوِصيرُ و  يُتََداَوى به ، أَْجوُده الذَّهبِيُّ الزَّ

،  كالتَّْبِصيرِ  أَي قُِطَع ، «َرأُْسه فَبُِصرَ  (2)فأَمر به »بالسَّْيِف ، وهو َمجاٌز ، وفي الحديث :  بَصْرتُه وقد القَْطُع. :، بفتح فسكوٍن  البْصرُ و

َرهو بَصره يقال :  .بَصَّ

 ، أَي ُشقَّةً ُملَفَّقَةً ، وفي الّصحاح : بَِصيَرةً  عليهحاِشيتَا الثَّْوِب. ويقال : َرأَيُت  (3)كما يَُخاُط  أَن تَُضمَّ حاِشيَتَا أَِديمْيِن يَُخاطانِ  : البَْصرُ و

حاشيتَا الثَّْوِب ، فتُوَضُع إِْحَداهما فوَق األُْخَرى ، وهو ِخالُف ِخياَطِة الثَّْوِب قبَل أَن  (3): أَن يَُضمَّ أَِديٌم إِلى أَِديٍم فيُْخَرزاِن كما يُخاُط  البْصرُ و

.  يَُكفَّ

ّمِ : ا البُْصرُ و ْبِر. لجانبُ بالضَّ  والناِحيَةُ ، مقلوٌب عن الصُّ

 ٍء.َحْرُف كّلِ شيْ  : البُْصرُ و

 : لْشقٍَّة من القُْطِن. البَصيرة ، ومنه القُْطنُ  : البُْصرُ و

 : الِقْشُر. البُْصرُ و

أَي  ويُْفتَحُ  ، إِذا أَصاَب ِجْلَده ُعَضاٌب ، وهو داٌء يَْخرُج به. البُْصرِ  وقد َغلََب على ِجْلِد الوْجِه ، ويقال : إِّن فالناً لََمْعُضوبُ  الِجْلدُ  : البُْصرُ و

 ، أَي ِجْلُده ، َحكاهما اللِّْحيَانِيُّ عن الِكَسائِّيِ. بَْصُرهو بُْصُره في األَِخير ، يقال :
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ُمثَلَّثاً : حجارةُ األَرِض الغَِليظةُ ، والتَّثِْليُث َحكاه القاِضي  البُْصرَ  ، وقد َسبََق النَّْقُل عن صاحِب الجاِمِع أَنَّ  الغَِليظ ، ويُثَلَّثُ الحَجُر  : البُْصرُ و

خْ  البَْصَرةُ و البِْصرُ و البَْصرُ  في الَمَشاِرق ، والفَيُّوِميُّ في الِمصباح. وقيل : ُو ، وقيل : هو الَكذّاُن ، فإِذا جاُءوا بالهاِء : الَحَجُر األَبيُض الّرِ

 .ِبَصارٌ  ال َغير ، وَجْمعُها بَْصَرة قالُوا :

__________________ 
 ( سقطت من معجم البلدان ا ويف اللباب :  مد بن  مد بن خلف.1)
 ومثله يف النهاية.« كما يف اللسان  فبُمر به ا قوله : فبمرته ا كذا خبطه ا ولعر األوىل :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( الصحاح واللسان : خُتاط.3)
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ّجاُج فَتَْح الباِء مع الحذِف ، كذا في الِمصباح. البَْصَرةُ و البِْصرُ  وقال الفَّراُء :  : الِحجارةُ البَّراقَةُ ، وأَْنَكَر الزَّ

اَغانِّي : : ع (1) كُصَردٍ  بَُصرٌ و يَخِة : َجَرَعاٌت مِ  البَُصر قال الصَّ  ِمن بالد الَحْزِن. (2)ن أَْسفَِل أُوَد ، بأَْعلَى الّشِ

ِغير ، أَي بفتح الّصاِد : ، بالفتح البَاَصرُ و يرافيُّ عن ثَْعلٍَب ، وهي القَتَُب الصَّ  .البََواِصرُ  المْستَِدير ، َمثََّل به ِسيبََوْيه ، وفَسَّره الّسِ

َي به ألَنه  : اللَّْحمُ  الباُصورُ و . للبََصرِ  َجيِّدٌ ؛ ُسّمِ وهو ِعيَداٌن تُقَابَُل شبيَهةٌ بأَْفتَاِب البُْخِت ، نقلَه  وَرْحٌل ُدوَن الِقْطعِ  يَِزيُد فيه ، نقلَه الّصاَغانِيُّ

اغانّي.  الصَّ

 الَمْشيِ. ِمنو الَوَسُط ِمن الثَّْوِب ، ومن الَمْنِطِق ، كُمْحِسٍن : الُمْبِصرُ و

 .بَِصيَرةً  ، إِذا َعلََّق على باِب َرْحِله أَْبَصرَ  ِمن قُْطٍن وغيِره. ويقال ، للشُّقَّةِ  بَِصيَرةً  ى بابِهَمن َعلََّق عل : الُمْبِصرُ و

 الفَِريَسةَ ِمن بُْعٍد فيَْقِصُدها. يُْبِصرُ  األََسدُ  : الُمْبِصرُ و

َر تَْبِصيراً و الرجلُ  أَْبَصرَ و َن تَْكِويناً : بَصَّ  ، األُولَى عن الّصاغانّي. البَْصرتَانِ  والُكوفةَ ، وهما البَْصَرةَ  أَتَى ، َكَكوَّ

. بَْصَرةَ  بنُ  (3)َجِميُل  ، وقيل : بَْصَرةَ  َجِميُل بنُ  ، بفتحٍ فسكوٍن : بَْصَرةَ  أَبوو  الِغفَاِريُّ

. (4)بِن حاِرثَةَ  ابن أَُسْيدِ  ، وهو الصَّواُب ، وهو، وفي بعض النَُّسخِ : ُعتْبَةُ  : ُعْقبَةُ  بَِصيرٍ  أَبوو  الثَّقَِفيُّ

 ، هو وأَبوه َصَحابِيّاِن نََزال ِمْصَر. بَْصَرةَ  بُن أَبي بَْصَرةُ  ، وكذلك َصَحابِيُّون .(5)َذَكره سيٌف  األَْنصاِريُّ  بَِصيَرةَ  أَبوو

. وأَبو بَِصيرُ و .بَِصيرٍ  السَّبِيعّيِ. وَمْيُموٌن الُكرديُّ ، يُْكنَى أَبا (6)شيٌخ ألَبي إِسحاَق ـ  كأَِميرـ  بَِصيرٍ  وعبُد هللا بُن أَبي  بن صابٍر البَُخاِريُّ

يعة. وأَبو بَصيرٍ   أَْعَشى بَنِي قَْيس ، واسُمه َمْيُموٌن. وقد استوفاهم األَِميُر فراِجْعه. بَصيرٍ  يحيى بُن القاِسِم الُكوفِيُّ ، من الّشِ

 كاألَصافِِر واألَخاِمِر. : ع األَباِصرُ و

ُف. ِء :في الشيْ  التَّبَصُّرُ و ُل والتَّعَرُّ  لي فالناً. تَبَصَّرْ  وتقوُل : التَأَمُّ

ي حديث أُّمِ َسلََمةَ : . وفبَِصيَرةٍ  في ِدينه وَعَمِله ، إِذا كان ذا ُمْستَْبِصرٌ  هو وَوَضَح ، ويقال : استَبَانَ  الطَِّريُق : اْستَْبَصرَ  من الَمَجاز :و

ْفقَةَ قد َجَمعَِت األَخياَر ، أَي الُمْستَبِيَن للشَّيْ  «والَمْجبُورَ  الُمْستَْبِصرَ و ليَس الطَِّريُق يَجمُع التّاِجَر وابَن السَّبِيلِ أَ » ِء ؛ أَرادت أَّن تلك الرُّ

 واألَشراَر.

َره تَْبِصيراً و فَه وأَْوَضحه بَصَّ  ه : َعلَّمتُه إِيّاه.ب بَصَّرتُهو : َعرَّ

. اْستَْبَصرَ و في رأْيه تَبَصَّرَ و  : تَبَيََّن ما يَأْتِيه من خيٍر وشّرٍ

ْبِصرِينَ )وفي التَّْنِزيل العزيز :   أَي أَتَْوا ما أَتَْوه وهم قد تَبَيََّن لهم أَّن عاقِبَتَه عذابُهم ، وقيل : أَي كانوا في ِدينهم َذِوي (7) (وَكانُوا ُمْست َ

 ، وقيل : كانوا ُمْعَجبِين بَضاللَتِهم. بََصائِرَ 

 وهو القَْطُع. البَْصرِ  ، من قََطَع كلَّ َمْفِصٍل وما فيه من اللَّْحم : تَْبِصيراً  اللَّْحمَ  بَصَّرَ و

 ، عن اللَّْيث. فَتََح َعْينَْيه : تَْبِصيراً  الَجْروُ  صَّرَ بَ و

 .كبََصَره ، قََطعَه : تَْبِصيراً  َرأَْسه بَصَّرَ و

رِ  كِكتَاب : َجدُّ  بَِصارٌ و  (8)بُن ُسبَْيعِ بِن بكِر بِن أَْشَجَع : بَْطٌن ، وِمن َولَِده جاِريَةُ بُن حِميل  بَِصارُ  األَْشَجِعّيِ ، وهو نَْصِر بِن ُدْهَمانَ  المعمَّ

ةَ بِن نصر   ، َشِهَد بَْدراً. وفِتْيَاُن بُن ُسبَْيعِ بِن بَْكٍر بطٌن. بَِصارٍ  ُدْهَماَن بن (9) [بن]بِن نُْشبَةَ بِن قُْرِط بِن ُمرَّ
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ً  أَي : (10) (ُمْبِصراً ) النَّهارَ وَ  : قولُه تعالَى في التَّْنِزيل العزيزِ و  (11) ُمْبِصَرةً  َوَجعَْلنا آيَةَ النَّهارِ  ومن الَمجاز قولُه تعالى : فيه. يُْبَصرُ  ُمِضيئا

ّجاُج. وقال ، أَي آيَةً واِضَحةً  (12) ُمْبِصَرةً  َوآتَْينا ثَُموَد النّاقَةَ  ، وقولُه تعالَى : ، أَي بَيِّنَةً واِضَحةً   ، قالَه الزَّ

__________________ 
 ( قيدها ايقوت بوزن اجلَُرذ.1)
 كاألصر.« أود»( يف معجم البلدان : من أسفر واٍد أبعل  الشيحة. ويف التكملة 2)
 وهو أكثر. )أسد الغابة(. ( كذا ابألصر والصواب مُحير بضم ا اء وفتح امليم قا  ابن األثري :3)
 : جارية.( أسد الغابة 4)
 ( ذكر سيف بن عمر أنه شهد قتا  اليمامة.5)
 خطب.« البن إسحا »( ابألصر 6)
 .38( سورة العنكبوت اآية 7)
 .«مجير»( عن مجهرة ابن حزم ا ومنها الضبرت ا وابألصر 8)
 .250( عن مجهرة ابن حزم ص 9)
 .86وسورة النمر اآية  67( سورة يون  اآية 10)
 .12اإلسراء اآية ( سورة 11)
 .59( سورة اإلسراء اآية 12)
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«  ُمبحَصَرةً »فاملعىن بـَيَِّنٌة ا وَمن قـََرأَ  «ُمْبِصَرةً » : وَمن قـََرأَ  (1)ُمِضيَئة ا وقا  الز ّجاج  ُمبحِصَرةً  الَفرّاءُ : َجَعَر الِفعحَر هلا ا ومعىَن 
َفُش :  (1)فاملعىن ُمبَـيـ َنٌة  َنا مَثُوَد  ُمبحَصراً  ا َأي «ُمبحَصَرة»ا وقا  اأَلخح هبا ا وقا  اأَلزهري  : والَقوحُ  ما قا  الَفرّاُء ا أَراد آتـَيـح

َرةً  الّناَقَة آيَةً  حاح : ُمبحصــــِ يَئًة. ويف الصــــّ َرةُ  ا َأي ُمضــــِ ُبحصــــِ
يئُة ا ومنه قولُه تعاىَل : امل ضــــِ

ُ
ُمح آايتُنا : امل َرةً  فـََلّما جاَءهتح  .(2) ُمبحصــــِ

َفشُ  ُرهم تـَبحِصرياً  َأي : قا  اأَلخح  .ُبصحراءَ  َأي َ حَعُلهم تـَُبصِّ
 * ومّما يُْستَدَرك عليه :

فَِة  البََصرُ و ، وهو ِمن أَسماِء هللِا تعالَى ، وهو الذي يَُشاِهُد األَْشيَاَء كلََّها ظاِهَرها وخافِيَها بغيِر جاِرَحٍة ، (اْلَبِصْيُ ) في َحقِّه عبارةٌ عن الّصِ

 ، كذا في النَِّهايَة. الُمْبَصَراتِ  التي يَْنَكِشُف بها كماُل نُعُوتِ 

  َعينُه عليه ، عن ِسيبََوْيِه.. إِذا أَْخبََر بالذي وقَعَتْ أَبَصَرهو

 َء : ِشْبهُ َرَمْقتُه.الشَّيْ  تَبَصَّْرتُ و

جُل ، إِذا َخَرَج من الُكْفر إِلى أَْبَصرَ  وعن ابن األَعرابِّي :  اإِليماِن ، وأَنشَد : بَِصيَرةِ  الرَّ

و ٍج  تـــــــــــــَ رِّ مــــــــــــُ ِرُب رَأحَس كــــــــــــُ اُن َتضــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــَ حــــــــــــح  قــــــــــــَ

اعــــــــــــلــــــــــــ  و     رِهــــــــــــَ ائــــــــــــِ رِ وِإنح مل  َبصــــــــــــــــــــــــــَ بحصــــــــــــــــــــــــــِ  تـــــــــــــُ

  
 في ُكْفرها. تُْبِصر : إِسالُمها ، وِإن لم بََصائُِرها قال :

َكةً ، أَي حين بََصراً  ولَِقيَه األَعياُن ، ورأَى بعُضَها بَعضاً ، وقيل : هو أَّوُل الظَّالِم إِذا بَِقَي من الضَّوِء قَْدُر ما تَتَبَايَُن به  تَباَصَرتِ  ، محرَّ

قيل : هي صالةُ «. أَْبَصَرَها (3)حتَّى لو أَنَّ إِنساناً َرَمى بِنَْبِلِه  البََصرِ  كان يَُصلِّي بنا صاَلةَ »األَشباُح ، ال يُْستَْعمل إِاّل َظْرفاً. وفي الحديث : 

ياِء. الَمْغِرِب ، وقيل :  الفَْجر ، ألَنهما يَُؤدَّياِن وقد اختَلَط الظَّالُم بالّضِ

 .البََصائِرِ  ، وِمن ذلك قولُهم : رأَيُت عليك ذاتَ  بَِصيَرةٍ  ومن الَمَجاز : ويقال للِفراَسِة الّصاِدقَِة : فَِراَسةٌ ذاتُ 

 اْلتَِفْت إِلّي. إِليَّ ، أَي اْنُظْر إِليَّ ، وقيل : أَْبِصرْ  ين. وقال ابن بُُزْرج :: الثَّباُت في الدِّ  البَِصيَرةُ و

 وقوُل الّشاعر :

زِيح  الً  فـــــــــــــلـــــــــــــم يـــــــــــــَ ِه ثـــــــــــــَ َويـــــــــــــح قـــــــــــــح َ ُت حبـــــــــــــِ َرنـــــــــــــح  قــــــــــــــَ

د حــــــــــىت      َرتح عــــــــــن الــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــح امِ  ُبصــــــــــــــــــــــــِّ  بــــــــــِدمــــــــــَ

  
يَْت ، أَي لّما َهمَّ هذا  ْميِ به ، أَْلَزقَه بالِغَراِء فثَبََت.قال ابن ِسيَده : يجوُز أَن يكوَن معناه قَّوِ وال عن السَّْهِم ِلَكثَْرةِ الرَّ يُش بالزُّ  الّرِ

 : الُملَفُِّق بين ُشقَّتَْيِن أَو ِخْرقَتَْين. الباِصرُ و

 ، وهي الدَُّم. بالبَِصيَرةِ  وقال الجوَهِريُّ في تفسير البيِت : يَعنِي َطلَى ِريَش السَّْهمِ 

 وقال تَْوبَةُ :

يِن أُ و  لــــــــــــ  عــــــــــــَ اِع لــــــــــــَ فــــــــــــَ ِرُف ابلــــــــــــغــــــــــــور الــــــــــــيـــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــح

رَاين     لـــــــــــَ  َأو يــــــــــــَ يــــــــــــح اأََر  انَر لـــــــــــَ  (4) َبصـــــــــــــــــــــــــريُهـــــــــــَ
  

 .بََصراً  قال ابن ِسيَده : يَْعنِي َكْلبََها ، ألَّن الَكْلَب ِمن أََحّدِ العُيُونِ 

 : ُحْمَرتُها ، قال : بََصُرَهاوَ  الَكْمأَةِ  بُْصرُ و

 َبَصَرهح َء فبَبحَد  نـَف َ  الَكمح و 
،  «كّلِ سماء َمِسيَرةُ َخْمِسمائِة عامٍ  بُْصرُ »ٍء : ِغلَُظه. وفي حديث ابن َمْسعُود : كّلِ شيْ  بُْصرُ و األَرِض : ِغلَُظهما ، بُْصرُ و السََّماءِ  بُْصرُ و

ً  بُْصرُ »يُِريُد ِغلََظها وَسْمَكَها ، وهو بضّمِ الباِء. وفي الحديث أَيضاً :   . قَِويٌّ َوثِيٌج.البُْصرِ  وثَْوٌب َجيِّدُ «. ِجْلِد الكافِِر في النَّار أَربعوَن ِذَراعا
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يَتِ  البَْصَرةُ و يُن العَِلُك ، قيل : وبه ُسّمِ  ؟؟؟.البَْصَرةُ  : الّطِ

ينُ  البَْصرُ  ِعياٌض في الَمشاِرق. وقال اللِّحيانِيُّ :  ؟؟؟: الّطِ

 .الَجيُِّد الذي فيه َحصىً 

__________________ 
رهم أي تبا هلم. (ُمْبِصَرةً )( يف التهذيب : وقا  أبو إسحا  : معىن 1)  ومن قرأ َمبَصرة فاملعىن بّينة ومن قرأ ُمبَصرة فاملعىن : متبينة. أتبصِّ
 .13( سورة النمر اآية 2)
 ( يف النهاية : بنبلة.3)
املطمئن من األرض. وهذا ال يناســـــــب املقام هنا. وصـــــــححت يف  ء ا والغور :ابلفتح القعر من كر شـــــــي( قوله ابلغور كذا ابألصـــــــر ا والغور 4)

 ويف اللسان دار املعارف ابلقور وقا  مصححه : القور مجض القارة وهي اجلبر ا واألكمة ذات ا جارة السود.« ابلقوز»املطبوعة الكويتية : 
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 : ما لَِزَق باألَرض ِمن الَجَسِد ، وقيل : هو قَْدُر فِْرِسِن البَِعيِر منه. البَِصيَرةُ و

 : الثَّأُْر ، وقال الّشاعر : البَِصيَرةُ و

وا  مراحــــــــــُ ُرهــــــــــُ ــــــــــِ هــــــــــمح  َبصــــــــــــــــــــــــائ ــــــــــِ اف ــــــــــَ ت ــــــــــ  َأكــــــــــح  عــــــــــل

رَييت وَ     ٌد َوَأ  َبصــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ت ُدو هبــــــــــــــا عــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ  يـ

  
يَةُ ، البَِصيَرةُ  ، وَطلَْبتُه أَنا ، وفي الّصحاح : وأَنا َطلَْبُت ثَأِْري ، وقال ابن األَعرابّيِ : يعني تََرُكوا َدَم أَبِيِهم َخْلفَهم ، ولم يَثْأَُروا به  : الّدِ

يَاِت فصارْت عاراً ، البََصائِرُ و ياُت ، قال : أََخذُوا الّدِ  فَْرٌق.، أَي ثَأِْري ، قد َحملتُه على فََرِسي ألُطاِلَب به ، فبيني وبينهم  بَِصيَرتِيو : الّدِ

 .(1): األَْعَشى ، على التََّطيُّر  بَِصيرٍ  وأَبو

 ، أَي ناِظراً ، وهو الحافُظ. ُمْبِصراً  ومن الَمَجاز : وَرتَّْبُت في بُستَانِي

عاً. باِصراً  ورأَْيتُ   ، أَي أَْمراً ُمفَّزِ

 ويَْسمُع بي إِاّل هي. يُْبِصُرنِي ، أَي بأَرٍض َخالٍء ، ما بََصِرهاو ورأَيتُه بين َسْمعِ األَرِض 

 : ِمن نََواِحي ِدمشَق. (2)الَجْيُدور  بَِصيرٌ وَ 

 .البَِصيِريّ  البَُخاريّ  بَِصيرٍ  : َجدُّ أَبي كامٍل أَحمد بِن محّمد بِن علّيِ بِن محّمد بنِ  بَِصيرٌ و

ّم وفتح الصاد : قريةٌ ببغداَد ، بُوَصراو ْعفََرانِيُّ  ، بالضَّ ، َرَوى عنه الباغنديُّ  (3) البُوَصِريُّ  منها أَبو علّيٍ الحسُن بُن الفَْضِل بن السَّْمح الزَّ

 .(5) 280، توفي سنة  (4)

وبعُض النُّّساب يقول :  قال : بُن زمان بِن ُخَزيمةَ بِن نَْهد بِن زيِد بِن لَْيِث بن أسلم ، هكذا َضبََطه أَبو علّيٍ التَّنُوخيُّ في نََسب تَنُوَخ ، بَْصرُ و

ث ، واسُمه عبُد هللا بنُ   محّمِد بُن علّيِ بِن نُفَْيِل بِن نَْصر ، بالنُّوِن وسكوِن الصاد المهملَِة ، قال الخطيُب : وِمن َولَده أَبو جعفٍر النُّفَْيِليُّ المحّدِ

 .بَْصرٍ   بنِ زراعِ بِن عبد هللا بِن قيِس بِن عصِم بِن ُكوِز بِن هالِل بِن عصمةَ 

َدةِ وسكوِن الّضاِد ، أَهملَه الجوهريُّ ، وقال الفَّراُء : هو البَْضرُ  : [بضر]  لغَةٌ في الظَّاءِ  ، وهو نَْوُف الجاِريَِة قبَل أَن تُْخفَضَ  ، بفتحِ الُمَوحَّ

، ويُْبِدُل الّظاَء ضاداً ، ويقول : قد اْشتََكى َضْهِري ، ومنهم َمن يُْبِدُل الّضاَد َظاًء فيقول  البَْضرُ  قال : وقال الُمفَضَّل : ِمن العرِب َمن يقول :

: 

 قد َعظ ِت ا رُب َبيِن مَتِيمِ 
،  أَي هَدراً ـ  بكسِرِهَماـ  ِمْضراً  بِْضراً  َذَهَب َدُمه قولُهم : ِء ، ومنهبُْطالُن الشيْ  ، وهو البَْضَرة تَْصِغيرُ  البَُضْيَرةُ  عن ابن األَعرابِّي :و

 َرواه أَبو ُعبَْيٍد عن الِكسائّي.ـ  بالِميمـ  وكذلك ِخْضراً وِبْطراً ، وَمِضراً 

َكةً : النََّشاطُ  البََطرُ  : [بطر]  قِلَّةُ احتماِل النِّْعَمِة. قيل :و والَمَرُح ، األََشرُ  قيل :و ، وقيل : التَّبَْختُُر ، ، محرَّ

يَْعتَِريَان المرَء عند ُهُجوِم النِّعمِة عن القيام بَحقِّها ، كذا في ُمْفَردات الّراِغِب ، واختَاَره جماعةٌ من  الدََّهُش والَحْيَرةُ  البََطرِ  ْصلُ قيل : أَ و

 المحقِِّقين العاِرفِين بمواقعِ األَلفاِظ وَمناِسِب االشتقاِق.

 بدل الواو.« أَو»، أَو عند النِّْعَمة ، واستُْعِمَل بمعنَى الِكْبر ، وفي بعض النَُّسخ :  بالنِّْعَمةالطُّْغيَاُن  في األَصل : البََطرُ  قيل :و

ِة إلى َمن ال يَْنُظُر هللا يوَم الِقيَامَ ». وفي الحديث : بَِطرٌ  فهو كفَِرحَ  بَِطرَ  ِء من غيِر أَن يَْستَِحقَّ الَكَراَهةَ وفِْعُل الكلِّ هو َكَراِهيَةُ الشَّيْ  قيل :و

، وهو أَن يَْجعََل ما َجعَلَه هللا حقًّا ِمن توِحيِده وعبادتِه باطالً ، وقيل : هو أَن  «الَحقِّ  بََطرُ  الِكْبرُ »في حديٍث آَخَر : و «.بََطراً  َجرَّ إَِزاَره

. أَن يَتََكبَّر عنه عند الحّقِ فال يَراه حقًّا ، وقيل : هو (6)يَتََخيَّر  ، قلُت : والحديُث  فال يَقبلُه «من الَحقّ »وفي بعض األُصول  ، أَي عن الحّقِ

 َرواه ابُن مسعوٍد ، وقال بعُضهم : هو أاَلَّ يََراه حقًّا َويَتََكبَّر عن

__________________ 
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خة التاج الجي طبض منها مخسة يعين نس« قوله عل  النظري كذا خبطه ومثله يف النسخة املطبوعة»وهبامش املطبوعة املصرية : « النظري»( ابألصر 1)
 أجزاء. وما أثبت عن اللسان.

 .«ا يدور»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 .«البوصرائي»( يف اللباب : 3)
 ( هو أبو بكر  مد بن  مد الباغندي.4)
 .380( عن اللباب ومعجم البلدان وابألصر : 5)
 .«يتحري»: يتحري. من التحري. ويف التهذيب :  (مصرـ  دار املعارف)ن وصححت يف اللسا« يتجرب»( األصر واللسان ويف النهاية 6)
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بَـلحه ا ويف اأَلســـــــــــــــاس : ومن اجملاز : (1)فالٌن ِهَدايََة  َبِطرَ  قـَُبوله ا وهو ِمن قولك : َتِد له وَجِهَله ا ومل يـَقح رِه ا ِإذا مل يـَهح  أَمح
ُكَرها ا ومنه قولُه تعاىَل :  (2)فالٌن النِّعحمَة  َبِطرَ  ها فَيشــــــــح رَتحِجحح َتَخف ها فَكَفرها ا ومل َيســــــــح وََكْم َأْهَلْكنا ِمْن قَ ْريَة  َبِطَرْت )اســــــــح

يف َمِعيَشِتَها. وقا   َبِطَرتح  َوَعمر الِفعحر ا و حويُله :« يف»ِ سقاط  (َمِعيَشَتها)قا  أَبو ِإسحا  : َنَصَب  (3) (َمِعيَشَتها
ُهم َك ا  َبِطرحتَ  : بعضــــــُ ســــــَ َت نـَفح ِفهح َت أَمحَر  وســــــَ دح َت َبطحَنَك وَرشــــــِ َك لي  عل  التـ َعدِّي ا ولكنح عل  قوله : أَِلمح َعيحشــــــَ

َعاِرِف 
َ
قـََعِت العرُب هذه األَفعاَ  عل  هذه امل وحنوها ممّا لفظُه لفُة الفاِعِر ومعناه معىَن املفعو  ا قا  الكســــــــــــــائي  : وَأوح

 َرًة لتحويِر الِفعحر عنها وُهو هلا.الجي َخرجتح مفسِّ 
 َشقَّه. : بَِطيرٌ و ، مْبُطورٌ  فهو بَْطراً  (4) يْبُطُره ، كنََصَره وَضَربَه بَطرهو

 كالَمْبذُوِر. : الَمْشقُوقُ  البَِطيرُ و

والدُّنيا » .«البَْيَطارِ  أَْشَهُر ِمن رايَةِ »وِمن أَمثالهم :  .الُمبَْيِطرِ ـ و كهَزْبرٍ ـ  البِيَْطرِ و البَْيَطارِ و كَحْيَدرٍ  كالبَْيَطرِ  ُمعَاِلُج الدَّواّبِ ، : البَِطيرُ و

ِرّماح : .«علينا ُمَسْيِطرٌ  (5)، فهو اآلَن  ُمبَْيِطرٌ  َعْهِدي بِه وهو ِلَدوابِّنا»و ، « بَْيَطارٍ  قَْحبَةٌ ؛ يوماً عند َعّطاٍر ، ويوماً عند  وقال الّطِ

رتحَ  ـــــــــــَ هـــــــــــا ت طـــــــــــُ ـــــــــــِ ٍة ُيســـــــــــــــــــــــــاق ـــــــــــَ ـــــــــــل ي ـــــــــــكـــــــــــرِّ مخـــــــــــَِ    ب

زحِي     ــــــَ رِ كــــــبـ طــــــح ــــــَ ي ــــــِ ــــــب واِدِن  ال ــــــكــــــَ َص ال ِف َرهــــــح قــــــح ــــــ  ــــــثـ (6)ال
 

  
 ، وقال النّابغة :« البَِطير»ويُْرَوى : 

َذهـــــــــا  فـــــــــَ ـــــــــح َر  فـــــــــبَنـ دح َة ابملـــــــــِ رِيصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــفـــــــــَ ك  ال  شـــــــــــــــــــــــَ

َن     عــــح رِ طــــَ طــــِ يــــح ــــَ بـ ُ
ِد  املــــ ــــَعضـــــــــــــــــــــَ ن ال ي مــــِ فــــِ (7)ِإذح َيشــــــــــــــــــح

 

  
ْرِف : هو كأَنَّه ُمَصغٌَّر وليس فيه تَْصِغيٌر ، ومثلُه  الُمبَْيِطرُ و قال شيُخنا : ةُ الصَّ الُمَهْينُِم مّما أَْلَحقُوه بالُمَصغََّراِت وليس بُمَصغٍَّر ، قال أَئِمَّ

فَاِء تَبَعاً : للعَِزيِز : و ليس في الكالم اسٌم على ُمفَْيِعٍل غيُر ُمَصغٍَّر إِال والُمبَْيِقُر والُمَسْيِطُر والُمَهْيِمُن ، فقوُل ابُن التِِّلْمَسانِّيِ في حواِشي الّشِ

 وُمَهْيِمٌن. قُُصوٌر ظاِهٌر ، بل ُربََّما يُْبِدي االستقراُء غيَر ما َذَكَر ، وهللاُ أَعلَُم. ُمبَْيِطرٌ و ُمَسْيِطرٌ 

 قلُت أَْوَرَدهم ابُن ُدَرْيٍد في الَجْمَهرة هكذا ، وسيأْتي في ب ق ر.

 الدَّوابَّ ، أَي يُعَاِلُجَها. يُبَْيِطرُ  ، وهو البَْيَطَرةُ  َصْنعَتُهو

 ، َرواه َشِمٌر عن َسلََمةَ ، قال الراجز : كِهَزْبٍر : الَخيّاطُ  البِيَْطرُ  من المجاز :و

رََع اهلَُمامِ  الِبَيطحرِ َش     ِمدح
 وفي التَّْهِذيب :

الِم  َج الــــــــــــــــــظــــــــــــــــــّ يــــــــــــــــــُب أَدحعــــــــــــــــــَ تح  ــــــــــــــــــَِ  ابتــــــــــــــــــَ

بَ     يــــــــــــــح رِ  جــــــــــــــَ طــــــــــــــح يــــــــــــــَ امِ  الــــــــــــــبــــــــــــــِ مــــــــــــــَ رََع اهلــــــــــــــُ دح  مــــــــــــــِ

  
 وفي التَّْهِذيب :

الِم  َج الــــــــــــــــــظــــــــــــــــــّ يــــــــــــــــــُب أَدحعــــــــــــــــــَ تح  ــــــــــــــــــَِ  ابتــــــــــــــــــَ

َب     يــــــــــــــح رِ جــــــــــــــَ طــــــــــــــح يــــــــــــــَ امِ  الــــــــــــــبــــــــــــــِ مــــــــــــــَ رََع اهلــــــــــــــُ دح  مــــــــــــــِ

  
َخيَّاطاً ، كما َصيَُّروا  البَْيَطارَ  قال َشِمٌر : َصيَّرَ 

ُجَل الحاِذَق إِْسَكافاً. (8)  الرَّ

 .(9) ثالثةُ مواضَع بالَمْغِرببهاٍء :  : البَْيَطَرةُ و

ّخاُب الَطويُل اللَِّسانِ  ، ويُرَوى بالّظاِء أَيضاً وهو أَعلَى : ، كِخْنِزيرٍ  البِْطِريرُ و  ، هكذا َضبََطه أَبو الدُّقَْيِش بالّطاِء الُمهملَة. الصَّ
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 وتََماَدْت في الغَّيِ. بَِطَرتْ  ، وأَكثُر ما يُستَْعَمُل في النَِّساِء ، قال أَبو الدُّقَْيش : إِذا الُمتََماِدي في الغَّيِ ، وهي بهاءٍ  : البِْطِريرُ و

ُر. بَِطرَ و ُم وال ما يَُؤّخِ جُل وبَِهَت بمعنًى واحٍد ، وذلك إِذا َدِهَش فلم يَْدِر ما يُقَّدِ  الرَّ

 َوبََهتَه عنه. أَْدَهَشه ِحْلَمه : أَْبَطَرهو

 .بَِطراً  َجعَلَه الماُل : أَْبَطَرهو

__________________ 
 .«قوله هداية أمره كذا خبطه ا والذي يف اللسان : هدية بكسر فسكون»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف األساس : نعمة  .2)
 .58( سورة القصص اآية 3)
 ( يف اللسان : يبطُرُه ويبِطرُه.4)
 ( األساس : اليوم.5)
قوله مجيلة ا الذي يف اللســــان هنا ويف مادة ب ز ي ويف الصــــحاح : مخيلة وبزي ابلباء »وهبامش املطبوعة املصــــرية : « مجيلة كنزع»ابألصــــر ( 6)

 .«والغا ومنه املبزي الذي يشرط به
 ( قوله املدر  هنا قرن الثور. والفريصة هي اللحمة الجي حتت الكتف الجي ترعد من الكلب ومن غريه.7)
 ويف التهذيب فكاألصر.« قوله : كما صريوا ا يف اللسان : صريِّ ابلبناء للمجهو »هبامش املطبوعة املصرية :  (8)
 ( يف معجم البلدان : ابألندل .9)
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لَه فوَق طاقَتِه. ، أَي َذْرَعه أَْبَطَره من الَمجاز :و قََطَع عليه  معناه أَو صاحبَك َذْرَعه من بََدل االْشتِمال. (1) تُْبِطَرنَّ  وفي األَساس : وال َحمَّ

َوةِ ، وهذا قوُل ابِن األَعرابّي ، وَزَعَم أَنَّ الذَّْرَع البََدُن ، ويُقال للبَِعيِر القَُطوِف إِذا جاَرى بَِعيراً َوَساَع الُخطْ  َمعاَشه وأَْبلَى بََدنَه
فَقَُصَرْت  (2)

بََع : أَْبَطَره ُخَطاه عن ُمبَاراتِه : قد لَه على أَْكثََر ِمن َطْوقِه ، والُهبَُع إِذا ماَشى الرُّ َذْرَعه فََهبَع ، أَي استعاَن بعُنُِقه ،  أَْبَطَره َذْرَعه ، أَي َحمَّ

لَه ما ال يُِطيقُه : قد  َذْرَعه. أَْبَطَره ِليَْلَحقَه ، ويُقَال لكّلِ َمن أَْرَهَق إِنساناً فَحمَّ

وبََطَل ، قَالَه الِكَسائِيُّ ، وقال أَبو َسِعيد : أَصلُه أَن يكوَن ُطاّلبُه  َهَدراً  ، وكذا ِبْطالً ، إِذا َذَهبَ  ، بالكسر بِْطراً  َذَهَب َدُمه لُهممن المجاز قوو

 ا حيُث لم يُْقتَصَّ به.ُمْستََخفًّ  َمْبُطوراً  ، أَي بِْطراً  ، فيُْحَرُموا إِدراَك الثَّأِْر. وفي األَساس : بََطرٍ و ُحّراصاً باقتدارٍ 

ثٌ  القاري البّزار ، كَكتِفٍ  البَِطرِ  بنِ  بِن عبِد هللاِ  نَْصُر بُن أَحمدَ  أَبو الَخطَّابِ و ، سمع بإِفادةِ أَخيه عن أَبي عبِد هللا بن البَيع ، وابِن  محّدِ

د في وْقته ، ورحَل إِليه الناُس  ّي ، وشهدةُ رزقوْيِه ، وأَبي الُحَسْين بن بشراَن ، وتفرَّ لَِفيُّ ، وأَبو الفتح ابن البَّطِ ، َرَوى عنه أَبو طاهٍر الّسِ

ِريُر ، َرَوى عن أَبي الَحَسن بن  494ربيع األَول سنة  16، وتُوفي في  398الكاتبةُ ُوِلَد سنةَ  ، وأَخوه أَبو الفضل محّمُد بُن أَحمَد الضَّ

 .460رزقوْيِه ، وتوفي سنَةَ 

  عليه :* ومّما يُْستَْدَركُ 

 ، يَْعنِي السََّماَء. أَْبَطَرتْ  قولُهم : وما أَْمَطَرْت حتَّى

 النّاَس. يُْبِطرُ  والِخْصبُ 

 .ُمْبِطر وفَْقٌر ُمْخِطٌر خيٌر ِمن ِغنًى

 ٌ  .البََطرِ  : َشِديَدةُ  بَِطيَرةٌ  وامرأَة

 .بَْيَطارٌ  وهو بهذا عاِلمٌ  .(3)َخِفيفاً  بَِطراً  ال يَجعله (3)َجْهُل فالٍن ِحْلَمَك أَي  يُْبِطَرنَّ  ومن الَمَجاز : ال

ٌث ، نََزَل بمصَر في موضعٍ معروٍف ببِالل : البَْيطاِريُّ  وأَبو محّمٍد عبُد هللا بُن محّمِد بِن ِإسحاقَ  ، فنُِسَب إِليه ، عن مالٍك وابِن  البَْيطار ُمَحّدِ

 .231لَِهيعَةَ ، وتُُوفَِّي سنةَ 

بالنُّون ،  البُْنُظرِ و ، كالبَْيَظرِ  ، بُُظورٌ  ج ، وفي الّصحاح : َهنَةٌ بين اإِلْسَكتَْين لم تُْحفَْض. ما بين أَْسَكتَيِ المرأَةِ  بفتحٍ فسكوٍن : بَْظرُ ال : [بظر]

 ، وهاتاِن عن اللِّْحيَانِّي. كقُْنفُذٍ 

مِّ  البَُظارةِ و عَةِ »تِي ذكُره ، وفي الحديث : ، عن أَبي َغّساَن ، في البيت اآل ويُْفتَحُ  ، بالضَّ ه كانت «. البُُظورِ  يا ابَن ُمقَّطِ َدعاه بذلك ؛ ألَن أُمَّ

نَّْوُف فيها اللِّْحيَانِيُّ فقال : والَكْيُن وال تَْختُِن ، النَِّساَء ، والعرُب تُطِلُق هذا اللفَظ في َمْعِرِض الذَّّمِ وإِن لم تَُكن أُمُّ َمْن يُقال له هذا خاتِنَةً ، وزاد

ْفَرُف قال : ويقال للنَّاتِى  أَيضاً. البُظارةُ  ِء في أَْسفَِل َحياِء النَّاقَِة :والرَّ

 : َطَرُف َحياِء الّشاةِ وجميعِ الَمَواِشي ، ِمن أَْسفَِله. البَُظارةو الّشاةِ : َهنَةٌ في َطَرِف َحيَائِها. وفي الُمحَكم : بَُظارةُ و

 : (4)ُء في أَْسفَِل َحياِء الشَّاةِ ، واستعاَره للمرأَةِ ، فقال نّاتِيوقال اللِّْحيَانِّي : هي ال

َد مـــــــــا  َن بـــــــــعـــــــــح ثـــــــــِ عـــــــــح ِر جـــــــــِ قـــــــــح ن عـــــــــَ م مـــــــــِ هـــــــــُ ـــــــــُ رَبِّئـ  تـــــــــُ

وِخ     لـــــــــــــــُ َك مبَســـــــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــــح اَرةِ أَتــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــَ  َوارِمِ  الـــــــــــــــبـــــــــــــــُ

  
 ، بالفتح. البََظارة وَرَواه أَبو َغّساَن :

َكةً  البََظرُ  َطِويلَتُه ، واالسمُ  ، البَْظرِ  بَيِّنَةُ  بَْظَراءُ  أََمةٌ و  وال فِْعَل له. : ، محرَّ

 ، قال شاعُرهم : بُُظور ، حْميَِريَّة ، َجمعُه الخاتِمُ  ، بفتحٍ فسكوٍن : البَْظرُ و

 ِمَن الش ناتِرح  الُبظُورَ كما َسر  
يد في كتاب الفرق عن الشَّْيبانِيّ   .والشَّنَاتُِر : األَصابُِع ، َحَكاه ابن الّسِ

 وهو الّذي لم يُْختَْن. : األَْقلَفُ  األَبَظرو
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ُجُل عن نَتِْفها ، فيقال : تحَت إِبِطه القَِليلَةُ ِمن الشَّعر في اإِلْبطِ  َكتَْمَرةٍ : البَْظَرةُ و  .بَُظْيَرةٌ  ، يَتوانَى الرَّ

__________________ 
 وال تستفزه أبن تكلفه غري املطا . وذرعه بد  االشتما .( عبارة اأَلساس : وال تُبطرن صاحبك ذرعه أي ال تُقل  إمكانه 1)
 ( يف التهذيب واللسان : وساع اخلطو.2)
 ( كذا ابألساس ا ويف التهذيب : أي ال يدهشك.3)
 ( يعين جرير كما يف اللسان.4)
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 ، وهو َمَحلُّه ِمن ِخْنَصِره. بَْظِره أَيضاً وفي األَساس : وُردَّ خاتََمَك إِلى بَُظْيَرةٌ  ، وتصغيُرها بال ُكْرِسّيٍ  (1) َحْلقَةُ الخاتِمِ  : البَْظَرةُ و

ّمِ : الَهنَةُ  البُْظَرةُ و ، وهو النّاتُِئ  أَْبَظرُ  ، ورجلٌ  بَُظْيَرةٌ  ، وتصغيُرَها َوَسط الشَّفَِة العُْليَا ، وهي الّدائِرةُ التي تحَت األَْنِف ، الناتِئَةُ في بالضَّ

ّمِ أَيضاً. كالبَُظارةِ  ِة العُْليَا مع ُطوِلَها ، ونُتُّوٍ في َوَسِطَها ُمحاٍذ لألَْنف ،الشَّفَ   بالضَّ

م هللاُ َوجَهه أَنَّه أُتَِي في فَِريَضٍة وعنَده ُشَرْيٌح فقال له عليٌّ :  ج بَِظرَ  وقد«. ؟األَْبَظرُ  ما تقوُل فيها أَيَُّها العَْبدُ »وُرِوَي عن علّيٍ َكرَّ  بََظراً  لُ الرَّ

 ؛ ألَنَّه َوقََع عليه َسْبٌي في الجاِهِليَّة.« األَْبَظرُ  العَْبدُ »، قال أَبو ُعبَْيَدةَ : وإِنَّما نَراه قال لَُشْريحٍ : 

ُ  البِْظِريرُ و ّخابةُ  ، بالكسر : المرأَة ، وقال اللَّْيث :  بالبَْظر قال : ُشبِّه لسانُها الطَِّويلةُ اللَِّساِن ، قاله أَبو َخْيرةَ ، وَضبََطه بالّظاِء الُمْعَجَمِة ، الصَّ

 ، أَي أَنّها بَِطَرْت وأَِشَرْت ، وقد تَقَدََّمت اإِلشارةُ إِليه. (2)قوُل أَبِي الدُّقَْيِش : أََحبُّ إِلينا ، أَي بالطَّاِء الُمْهَملَة 

 ، والّطاُء فيه لغةٌ ، وقد تَقَدََّم. بالكسر ، أَي َهَدراً ـ  بِْظراً  َذَهَب َدُمهـ  يقالو

 ، عن الفَّراِء. : َشتٌْم لألََمةِ  بَْيَظرُ  ياو

ّمِ : الّشاةِ  بَُظارةُ و قال ابن ِسيَده : وجميُع الَمواِشي ِمن أَْسفَِله ، وقال اللِّْحيَانّي : هي النّاتِيُّ في أَسفِل َحيَاِء  َهنَةٌ في َطرِف َحيَائِها ، بالضَّ

 الّشاةِ.

َرةُ و ثٍَة : الُمبَّظِ  الخافَِضةُ. كُمَحّدِ

 : َخفََضتَْها. بَظََّرتْها تَْبِظيراً  يقال :و

رُ و وفي اللَِّسان :  : الَختَّاُن ؛ كأَنَّه على السَّْلب. الُمبَّظِ

ُرهُ و (3) هو يُِمصُّه»من أَمثالهم : و ه بَْظرَ  ه هللاوأمصَّ ]وفي األَساس :  فاُلنَةَ. بَْظرَ  اْمُصصْ  : أَي قال له «يُبَّظِ  .(4) [أّمِ

 وبَْظَرَمه : قال له ذلك.

جِل :  شاِربَه. (5) [حتى يَِحفَّ ]، فيرفُع بَطَرِف لسانِه َشفَتَه العُْليَا ؛  تَبَْظَرمْ  ويقول الَحّجاُم للرَّ

ْلفِ  البَْعرُ  : [بعر] ُك : َرِجيُع الُخّفِ والّظِ بَاِء ، إِاّل البقَر األَْهِليَّة ؛ فإِنها تَْخثِي وهو َخثْيَُها ،  ، ويَُحرَّ من اإِلبِل والّشاِء ، َوبَقَِر الَوْحِش ، والّظِ

 كَمنََع. بَعَرَ  . والِفْعلُ أَْبعَارٌ  بهاٍء. ج ةُ البَْعرَ  واِحَدتُه ، البَِعيُر يَْبعَُر بَْعراً و الّشاةُ  بَعََرتِ  أَيضاً ، وقد تَْبعَرُ  واألَْرنَبُ 

 .َمبَاِعرُ  ، والَجْمعُ  من كّلِ ِذي أَْربَعٍ  ، البَعر ، أَي كَمْقعٍَد وِمْنبٍَر : مكانُه الِمْبعَرُ و الَمْبعَرُ و

، ُحِكَي عن  الَجَمُل الباِزُل ، أَو الَجَذُع ، وقد يكوُن لألُْنثَى :، وهي لغةُ بني تَِميم ، والفتُح أَفصُح اللُّغَتَْين  وقد تُْكَسُر الباءُ  كأَِميٍر ، البَِعيرُ و

 ، أَي نَاقَتِي ، وأَنشَد في األَساس : بَِعيِري ، وَصَرَعتْنِي بَِعيِري بعض العََرب : َشِرْبُت ِمن لَبَنِ 

 َ َ رَتِي لـــــــــــــَ ريِ ال َتشـــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــِ  وعـــــــــــــنـــــــــــــَداَن  الـــــــــــــبـــــــــــــَ

انِ     تـــــــــــــَ هـــــــــــــح ُف الـــــــــــــتــــــــــــــ  ِة َواكـــــــــــــِ َ ُ الـــــــــــــز جـــــــــــــاجـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

  
،  بَِعيرٌ  (6)، والناقَةُ  بَِعيرٌ  من اإِلبل بَمْنِزلَِة اإِلْنَساِن ِمَن النّاس ، يقال : الَجَملُ  البَِعيرُ و ناقَةٌ ، وفي الّصحاح : البَِعيَرْين ويقولون : ِكاَل هَذْين

 ، إِذا أَْجَذَع. بَِعيرٌ  قال : وإِنَّما يُقَال له

 ِمن بَِعيٍد ، وال يُبَالى َذَكراً كان أَو أُْنثَى. بَِعيراً  يقال : رأَيتُ 

جِل يَْختَصُّ بالذََّكِر ، والنّاقَةُ بَمْنِزلَِة بَِعيِري مثُل اإِلنساِن يَقَُع على الذََّكر واألُْنثَى ، يُقَال : َحلَْبتُ  البَِعيرُ  وفي الِمْصباح : . والَجَمُل بَِمْنِزلَِة الرَّ

يِت وابِن ِجنِّي.المرأَةِ  ّكِ  تَْختَصُّ باألُْنثَى ، والبَْكُر والبَْكَرةُ مثُل الفَتَى والفَتَاة ، هكذا حكاه جماعةٌ ، كابِن الّسِ

َر قولُه تعالَى :  الِحَمارُ  : البَِعيرُ و ويقال لُكّلِ ما يَْحِمل  ِملُكّل ما يَحْ  البَِعير في َزبُوِر داُوود أَنَّ و (7) (َوِلَمْن جاَء ِبِه ِْحُْل بَِعْي  )وبه فُّسِ

ّيٍ : وفي عن ابِن َخالََوْيِه. اللُّغَتَانِ  وهاتانِ  ، بَِعيرٌ  بالِعْبَرانِيَِّة :  سؤاٌل َجَرى في َمْجِلس. البَِعير قال ابن بَّرِ
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__________________ 
 ضبطت بفتح التاء وكسرها ضبرت قلم.« اخلامتَِ »( يف التكملة : 1)
ونقر النص عن التكملة ا ومثة اختالف با التهذيب واللســان والتكملة فيما ورد عن أيب خرية وأيب الدقيش ا ففي التهذيب ( كذا ابألصــر ا 2)

ا  واللســـان : الليث عن أيب الدقيش ا امرأة ِبظرير وهي الصـــخابة الطويلة اللســـان ا ورو  بعضـــهم : بطرير ا ألهنا قد بطرت وأشـــرت ا قا  : وق
 بظرير ُشّبه لساهنا ابلبظر. وقا  الليث : قو  أيب الدقيش أحب إلينا.أبو خرية : امرأة 

 ( ميص وماضيه أمص ا مبعىن شتم.3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 .«ليحذف»( عن األساس ا وابألصر 5)
 .«وللناقة .. ( الصحاح : يقا  : للجمر6)
 .72( سورة يوسف اآية 7)
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أَيضاً الحماُر ، وهو َحْرٌف نادٌر أَْلقَْيتُه  البَِعيرُ و السَّائُِل ابَن َخالََوْيِه ، والمْسُؤول الُمتَنَبِّي ، قال ابن خالََوْيِه :َسْيِف الدَّْولَِة بِن َحْمَداَن ، وكان 

َوِلَمْن جاَء ِبِه )في قوِله تعالَى :  بالبَِعيرِ  على المتنبِّي بين يََدْي سيِف الدَّْولَِة ، وكانَت فيه ُخْنُزوانَةٌ وُعْنُجِهيَّةٌ ، فاضطرَب ، فقلُت : المرادُ 
انوا يَْمتَاُروَن على ك وإِنما ، إِبِلٌ  هناك وليس ، َكْنعانَ  بأَرِض  كانوا ُُ السالمعليهمالِحَماُر ، وذلك أَّن يَْعقُوَب وإِْخَوةَ يُوُسَف  (ِْحُْل بَِعْي  

 الَحِمير ، وكذلك َذَكره ُمقَاتُِل بُن سليماَن في تَْفِسيره.

ً  أَْبِعَرةٍ أَباِعرُ  ، وجمعُ  أَْبِعَرةٌ  ج قِّيِل العُقَْيِلّيِ : لبَِعيرٍ  وليس َجْمعا ّيٍ ، وَذَكَر الشاِهَد قوَل يِزيَد بِن الّصِ  ، كما قالَه ابُن بَّرِ

اِن  ــــــــــــــَ ي ُرعــــــــــــــح ــــــــــــــِ رح ل ــــــــــــــُ رِ َأاَل ق وا  اأَلاَبعــــــــــــــِ ــــــــــــــُ ل  َأ ــــــــــــــِح

زِيـــــــــــدُ     وَن يـــــــــــَ لـــــــــــُ مـــــــــــَ عـــــــــــح ا تــــــــــــَ مـــــــــــّ  فـــــــــــقـــــــــــد لَب عـــــــــــَ

  

ا و  اِر بـــــــــعـــــــــَد مـــــــــَ ن الـــــــــنـــــــــّ و مـــــــــِ جـــــــــُ نـــــــــح َرَأ يــــــــــَ  ِإن  امـــــــــح

ــــــــــــــدُ     ي عــــــــــــــِ ا َلســــــــــــــــــــــــــــَ ن َأعــــــــــــــمــــــــــــــاهلــــــــــــــِ َزو َد مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  تـ

  
 قال : وهذا البيُت َكثِيراً ما يَتََمثَّل به النّاُس ، وال يَْعِرفُوَن قائِلَه.

 كَرِغيٍف وُرُغٍف. بُعُرٌ و ّمِ والكسِر ، األَِخيَرةُ عن الفَّراِء ،، بالضَّ  بِْعَرانٌ و البَِعير بُْعَرانٌ  من ُجُموعو ، أَباِعيرَ  أَيضاً على األَْبِعَرةُ  تُجَمعُ و

 .بَِعيراً  صار : بَعَراً  الَجَمُل ، كفَِرحَ  بَِعرَ و

 الّدائُم. الفَْقُر التّامُّ  : (1)، بفتحٍ فسكوٍن  البَْعرُ و

 .بُعَْيَرةٌ  َعزَّ وَجل ، وتصغيُرَها : الغَْضبَةُ في هللا البَْعَرةُ و

 بالتَّْحِريك : الَكَمَرةُ. ، البَعََرةُ و

 حاِلبَها. تُبَاِعرُ  ، أَو النَّاقَةُ  الشَّاةُ  ، بالكسر : الِمْبعَارُ و

 الّشاةُ والنّاقَةُ إِلى حاِلبها ، أَْسَرَعْت. باَعرتِ و

 في الِمْحلَِب. بَْعَرها َها ُربََّما أَْلقَتْ ، ويُعَدُّ َعْيباً ؛ ألَنَّ  كِكتَاب : االسمُ  البِعَارُ و

 الِكبَاُر ، يَمانِيَّةٌ. (2) كغَُراٍب : النَّبِقُ  البُعَارُ و

 أَي معروٌف. لَقَُب َرُجٍل م أَيضاً : البَعّارُ و كَكتّاٍن : ع. البَعّارُ و

 ع. كَحْيَدَرةٍ : البَْيعََرةُ و

ةُ تقوُل : الصَّواُب : باِرينُ  د ، بالّشام ، أو : (3)كيَْبِرين  بَْعِرينُ و ، وهو بين َحلََب وَحَماةَ من جهة الغَْرب ، وفي التَّْكِملَة :  بَْعِرينُ  ، والعَامَّ

 بين ِحْمَص والّساِحِل. (4)بُلَْيد 

ُر. : د بناِحيَِة نَِصيبِينَ  باِعْربَايْ  ، أَو (5) باِعْربَايَاو  ، ِمن أَعمال َحلَب ، ِمن ُمضافات أَفاِميا ، َغزاهم بُْختُنَصَّ

 َذَكَرهما ياقُوت في الُمْعَجم. ة بالَمْوِصِل.  :(5) باِعْربَايَاو

 .«الَمبَاِعر ، َويَْنثِلُ  األَباِعر ِإّن هذا الّداِعر ، ما زاَل يَْنَحرُ »، وِمن أَمثاِلهم :  البَْعرِ  : نَثََل ما فيه ِمن بَعََّره تَْبعيراً و الِمعَى ، أَْبعَرَ و

. عن ابن َحبِيبَ  ، نقَل ذلك : الذين ليس أِلَْبَوابِهْم أَْغالقٌ  باِعْربَايْ و اغانيُّ  نقَلَه الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :
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 باِعرٌ  الُمْعتَدَّةُ ، فهي بَعََرتِ  موِت َزْوجَها ، ويقال منه : (6)يُْرَمى بها َكْلٌب ؛ وأَْصلُه ِمن فِْعل الُمْعتَدَّةِ عن  ةبَْعرَ  قولُُهم : وهو أَْهَوُن عليَّ ِمن

 .بالبَْعَرةِ  اْنقََضْت ِعدَّتُها ، أَي َرَمتْ  .(7)

 : َرَمتْه بها ، كذا في األَساس. بَعََرتْهو

 ، وقد جاَء هكذا في َحِديثه. لتي اشتَرى فيها رسول هللا َصلى هللا عليه وسلّم ِمن جابٍِر َجَملَه: هي اللَّْيلَةُ ا البَِعيرِ  ليلةُ و

، فقال :  بَْعَرةً  ، وكان ِمن حديثه أَنَّ رجالً كانت له ِظنَّةٌ في قومه ، فَجَمعَهم ِليَْستَْبِرئَهم ، وأََخذَ « ؛ البَْعَرةِ  أَنَت كصاِحبِ »وِمن أَمثالهم : 

 هذه صاحَب ِظنَّتِي ، فَجفََل لها أَحُدهم ، وقال : ال تَْرِمنِي بها ، فأَقَرَّ على نفِسه. ببَْعَرتِي رامٍ إِنِّي 

 : قوٌم. البَِعيرِ  وأَبناءُ 

 : َحيٌّ ، كذا في اللَِّسان. بُْعَرانَ  وبنو

. البَْعَرانِيُّ  وأَبو حامٍد محّمُد بُن هاروَن بِن عبِد هللا بِن ُحَمْيدٍ   ، بالفَتْح ، بَْغَداِديُّ ، ثِقَةٌ ، َرَوى عنه الدَّاَرقُْطنِيُّ

__________________ 
 ( ضبطت يف التهذيب ا ضبرت قلم ا ابلتحريك.1)
 ( ضبطت يف املطبوعة الكويتية بسكون الباء.2)
 ( قيدها ايقوت : بوزن مخسا.3)
 لة : بـَُليحَدة.( كذا ابألصر ومعجم البلدان ا ويف التكم4)
 ( ضبطت يف معجم البلدان بفتح العا ا ضبرت قلم.5)
 ( األساس : بعد وفاة زوجها.6)
 ( األساس : ابعرة.7)
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: ماٌء لبَنِي َربِيعَةَ بِن عبِد هللِا بِن ِكالٍب ، بيَن مكةَ واليََماَمِة ، على الجادَّةِ  البَْعرِ  وَجْفرُ 
(1). 

 بِن ِحّطاَن : األَديُب ، كبُْشَرى ، َكتََب عنه الُمْنِذِريُّ ، وَضبََطه. َرىبُعْ  والَخِضُر بُن بَدراَن بنِ 

 الُمحاربيُّ ، فيه يقوُل الشاعر يَْهُجوه : البَِعيرِ  وبِالُل بنُ 

وَن : هــــــــــذا ابــــــــــُن  ريِ يــــــــــقــــــــــولــــــــــُ عــــــــــِ ه  الــــــــــبــــــــــَ  ومــــــــــا لــــــــــَ

ِد غـــــــــــاِرُب     جـــــــــــح
َ

نـــــــــــاٌم وال يف ِذرحَوِة املـــــــــــ (2)ســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ُد في الكامل.  َذَكَره الُمبَّرِ

ُجُل : بَْعثَرَ  : [بعثر] قَه وبَدََّده ،الشَّي بَْعثَرَ و نََظَر وفَتَّشَ  الرَّ ّجاُج :و َء : فَرَّ ، وَزَعم  قَلََب بعَضه على بعض متاَعه وبَْحثََره ، إِذا بَْعثَرَ  قال الزَّ

 بََدٌل منها.« بَْغثَرَ »، أَو َغْين « بَْغثَرَ »يعقوُب أَّن َعْينََها بََدٌل من َغْين 

ِإذا بُ ْعِثَر )ْيَدةَ في قوِله تعالَى : ، قال أَبو ُعبَ  أَثاَر ما فيه : بَْعثََرهو اْستَْخَرَجه فََكَشفه. َء وبَْحثََره ، إِذاالشَّيْ  بَْعثَرَ  يقال :و الَخبََر : بََحثَه. بَْعثَرَ و
 : أُثِيَر وأُْخِرَج. (3) (ما يف اْلُقُبورِ 

ّجاج : الَحْوَض : َهَدَمه وَجعََل أَْسفَلَه أَعاله. بَْعثَرَ و قال : ، أَي قُِلَب تُرابُها ، وبُِعَث الَمْوتَى الذين فيها ، وقال الفَّراُء : أَي  بُْعثَِرتْ  وقال الزَّ

ة ، وُخُروُج الَمْوتَى بعد ذلك.َخرَج   ما في بَْطنِها من الذََّهِب والِفضَّ

 ؛ أَي جاَشْت واْنقَلَبَْت وَغثَْت. «نَْفِسي تَبَْعثََرتْ  إِنَّي إِذا لم أََركَ »، وفي حديِث أَبي ُهَرْيَرةَ :  : َغثَيَاُن النَّْفِس  البَْعثََرةُ و

 ، ِمن ذلك. اللَّْوُن الَوِسخُ  : البَْعثََرةُ و

 ويُقال بالغَْين ، السَّْعِديُّ خاِرِجيٌّ ، واسُمه يَِزيُد ، وفيه يقوُل ِعْمراُن بُن ِحّطاَن : الّشاعرُ  ، كَجْعفٍَر : بَْعثَرٍ  منه : ابنُ و

ــــــــُد بــــــــُن  زِي ا يــــــــَ يــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــد  ــــــــقــــــــد كــــــــاَن يف ال رٍ ل ثــــــــَ عــــــــح ــــــــَ   بـ
ه     لـــــــُ ائـــــــِ وًا ِشـــــــََ لـــــــح َاِت حـــــــُ ريح رِيصـــــــــــــــــــــًا عـــــــلـــــــ  اخلـــــــَ (4)حـــــــَ

 

  
 اٍت اْنُظْر كتاَب الباَلذُرّيِ.في أَبي

 التَّْغلَبيُّ ، َخبَُرهُ في كتاب البالذُرّي. بَْعثَر ، وقال الحافُِظ : ِمن بَنِي َكْلِب بِن َوبََرةَ. وعِطيَّةُ بن ، ِمْن بَْكِر بِن عاِمرٍ  بَْعثَر َحْملَةُ وِصلَةُ اْبنَاو

َكه. وَهريُّ ، وقال أَبو َزْيٍد : أَي، أَهملَه الج ، بالكسر بَْعَذَره بِْعذارةً  : [بعذر]  َحرَّ

اِد الُمْهَملَِة ، والصَّواب نَفََضه ، بالفاِء  (5)، وكذلك قَْرقََره قِْرقاَرةً  فالناً : نَقََصه بَْعَذرَ و ونَقََصه ، هكذا في النَُّسخ بالنُّوِن والقاِف والصَّ

 والّضاِد الُمْعَجَمِة ، كما هو نَصُّ اللَِّساِن والتَّْكِملَِة.

 ، كَكْعبََره به ، وسيأْتي. قََطعَه ، أَهملَه الجوَهريُّ ، وفي التَّْكِملَة : أَي بالسَّيفِ  بَْعَكَره : [بعكر]

َكةً ، بَغَراً ـ و بفتحٍ فسكونٍ ـ  بَْغراً ـ  كفَِرَح وَمنَعـ  البَِعيرُ  بَغَرَ  : [بغر] َشِرَب ولم يَْرَو ، فأََخَذه داٌء  ، كأَِميٍر : بَِغيرٌ و كَكِتٍف ، بَِغرٌ  فهو ، ُمَحرَّ

ُجُل ، كذا في نواِدِر اليَِزيِدّيِ ، وقال ابن األَعرابّيِ : الشُّْربِ  َكثَْرةِ  ِمن : الشُّْرُب بال ِريًّ ، وقال  البَْغرُ و البَغَرُ  ، كبَِحَر بََحراً ، وكذلك الرَّ

 األَصمعّي : هو داٌء يأُْخذُ اإِلبَل فتشرُب ، فال تَْرَوى وتَْمَرُض عنه فتَُموت ، قال الفرزدُق :

ه فــــــــ بــــــــُ رحكــــــــَ ــــــــَ اُم تـ   (6)قــــــــلــــــــُت : مــــــــا هــــــــو إاّل الســــــــــــــــــــــّ
نـــــــــــــاِده     ا املـــــــــــــوُت يف َأجـــــــــــــح رُ كـــــــــــــَبلـــــــــــــ َ غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  الـــــــــــــبـ

  
 وقال آَخُر :

َقاٍة فبَنحَت و   ِبَغريحُ ِسرحَت بَقيـح
. بَغاَرى ج  ، ويَُضمُّ

كَ  البَْغرُ و  إِاّل مع َكثَْرة الَمَطر. البَْغَرةُ  نَْجِم كذا ، وال يكون بَْغَرةُ  ، وقال أَبو َزْيٍد : يُقال : هذه الدُّْفعَةُ الشَِّديَدةُ ِمن الَمَطرِ  : البَْغَرةُ و ، ويَُحرَّ
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 .بَْغراً  ، السََّماُء ، كَمنَعَ  بَغََرتِ 

 ، َمْبنِيًّا للَمْجُهوِل : األَرضُ  بُِغَرتِ  قال أَبو َحنِيفَةَ :و

__________________ 
 .«بعر»لدان ( قاله نصر كما يف معجم الب1)
ونســــب البن ميادة. ويف ديوان ا ماســــة بشــــرح املرزوقي ونســــب « هذا ابن»بد  : « أبناء البعري»وفيه :  67/  1( البيت يف الكامر للمربد 2)

 ألرطاة بن سهية.
 .9( سورة العادايت اآية 3)
 ِبوخ  ا فوجه إليه بشر بن مروان خياًل فقتر.ا وكان يزيد بن بعثر السعدي التميمي قد خرج  88/  7( أنساب األشراف 4)
 ( يف التكملة : فرفرين فرفارة ابلفاء.5)
 .«نركبه»( عن الديوان ا وابألصر 6)
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ََطُر فَليـ نَـَها قبَر َأن حُتحَرَث ا
ُلَها قاُلوا :و  َأصاهَبا امل َناها. ا َأي بـََغرحاَنَها بـَغحراً  ِإنح َسقاَها َأهح  َسَقيـح

 ، إِذا هاَج بالَمَطر ، وأَنشَد : (1)النَّْوُء  بَغَرَ و ، يَْعنِي بالنَّْجم الثَُّريَّا ، : َسقََط وَهاَج بالَمَطر بُغُوراً  النَّْجمُ  بَغَرَ و

 فبَـَغرح جَنحٍم هاَج لَيحاًل  بـَغحَرةَ 
قُوا َشغَرَ  يقال :و َكةً فيهما بَغَرَ  تَفَرَّ قِين أَي َمغََر ،، وكذا َشغََر  ويُْكَسر أَْولُهما ُمَحرَّ قَِت اإِلبُل. في كّلِ َوْجهٍ  ُمتَفَّرِ  ، وكذا تَفَرَّ

ْرُع يُْزَرُع بعَد الَمَطِر فيَْبقَى فيه الثََّرى حتى يُْحِقلَ  البَْغَرةُ و  ، أَي يَتََشعََّب َوَرقُه ، ويَْظَهَر ويَْكثَُر. : الزَّ

 : (2)، قال أَبو َوْجَزةَ  ُم العََطاءِ ِمن العَطاِء ال تَِغيُض ، أَي دائِ  بَْغَرةٌ  له يقاُل :و

ٌر  ريحِ مــــــــــــــذثــــــــــــــِ اِء الــــــــــــــز بــــــــــــــَ نــــــــــــــَ تح أِلَبـــــــــــــــح حــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــَ

ُرمـــــــــــــاِت و     كـــــــــــــح
َ

َرةٌ يف املـــــــــــــ غـــــــــــــح ـــــــــــــَ مُ  بـ جـــــــــــــِ نـــــــــــــح ـــــــــــــُ  ال تـ

  
َكةً : الماُء الَخبِيثُ  البَغَرُ و  .البَغَرُ  ، أَي يُِصيبَُها َعْنه الماِشيَةُ  تَْبغَرُ  ، ُمَحرَّ

ُجُل والبَِعيُر ، كفَِرَح ، بَِغرَ  ، مصدرُ  الماءِ َكثَْرةُ ُشْرِب  : البَغَرُ و ، تَْشَرُب فال تَْرَوى ، عن ابن  وَعَطشٌ  يأُْخذُ اإِلبَل ، داءٌ  : البَغَرُ  أَو الرَّ

جُل ، كفَِرَح وَمنََع ، بَغَرَ  األَعرابّيِ ، ولو قال في أَول التَّْرَجَمِة :  أَجمَع لألَقوال ، وأَْليََق باالختصاِر ، لكانَ  بَغَراً وَ  ، بَْغراً  البَِعيُر وكذا الرَّ

 الذي هو بَِصَدِده في سائِِر األَحوال.

 * ومّما يُستَدرَك عليه :

 .البَغَرُ  (3): يُِصيُب منه  َمْبغََرةٌ  ماءٌ 

كَ   .بَغَراً  وُعيَِّر رجٌل ِمن قُرْيٍش فقيل له : ماَت أَبوَك بََشماً ، وَماتَْت أُمُّ

. والَخِضُر بُن بَْدَراَن بنِ  (4)، كأَْحَمَد : ناحيةٌ بَِسَمْرقَْنَد ، فيها قًُرى ُمتَِّصلَةٌ ، منها : أَبو يَِزيَد خالُد بُن بُْرَدةَ  أَْبغَرُ و ،  بُْغَرى السََّمْرقَْنِديُّ

 التُُّرِكيُّ األَِديُب كبُْشَرى ، َكتََب عنه الُمْنِذِريُّ وَضبََطه.

مِّ  ، البُْغبُورُ  : [بغبر] نَمِ  ، أَهملَه الجوَهِريُّ ، وقال ابن األَعرابّيِ : هو بالضَّ  ، كذا في التَّْكِملَة. الَحَجُر الذي يُْذبَُح عليه القُْرباُن للصَّ

ينِ  : بُْغبُورو  ، ويُقَال له : فُْغفُور أَيضاً. لَقَُب َمِلِك الّصِ

ِعيفُ  : (5)غيُره  ، عن ابن ُدرْيٍد ، وزاد : األَْحَمقُ  البَْغثَرُ  : [بغثر]  .بغَثََرةٌ  ، واألُنثى الضَّ

جال : البَْغثَرُ  وفي التَّْهِذيب : ِف بِن الحارث بن أَْجَمَع  الثَِّقيُل الَوْخمُ  من الّرِ  : (6)عن أَبي َزْيد ، وأَنشَد للحارث بِن ُمَصّرِ

ا  امـــــــــــــــــــــــَ وٍم حـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ ٌر ق  ِإيّنِ ِإذا جمـــــــــــــــــــــــُ

ا    ـــــــــــــّذامـــــــــــــَ ُت ال يـــــــــــــح قـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ي واتـ ُت رمحـــــــــــــِح لـــــــــــــح لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  بـ

  

ين و  دح  َكَهاَما  بـَغحثراً مل  َِ

ُجُل الَوِسخُ  : البَْغثَرُ و  ، من ذلك. الرَّ

ْخُم. : البَْغثَرُ و  الَجَمُل الضَّ

 ، نََسبَه ابُن األَعرابّي. الشَّاعُر الجاهليُّ  بِن خاِلد بِن نَْضلَةَ  (7) بُن لَِقْيط بَْغثَرُ و

 .ُمبَْغثِراً  تقول : ما ِلي أَراكَ  بالهاِء : ُخْبُث النَّْفِس  البَْغثََرةُ و

 ، أَي َهْيجٍ واختالٍط. بَْغثَرةٍ  يقال : َرِكَب القوُم في الَهْيُج واالختِالطُ  : البَْغثََرةُ و
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قَه. بَْغثَر ، يقال : التَّْفِريقُ  : البَْغثََرةُ و  طعاَمه ، إِذا فَرَّ

 َذَكره سيٌف في الفُتُوح. رٍ الَكْلبِيُّ ، كعُْصفُ  بُْغثُرٌ و

 أَي قَلَبَه ، وقد تقدَّم. : بَْعثََره بَْغثََرهو

، « تَبَْعثََرتْ »؛ أَي َغثَْت ، ويُرَوى :  «نَْفِسي تَبَْغثََرتْ  إِذا لم أََركَ »في حديث أَبي ُهَرْيَرةَ : و ، كتَبَْغثََرتْ  نَْفُسه : َخبُثَْت وَغثَتْ  بَْغثََرتْ و

 تَقَدَّم.بالعين ، وقد 

 ، أَي ُمتََمقِّساً ، وُربَّما جاَء بالعَْين ، قال الجوهريُّ ، وال أَْرِويه عن أََحٍد. ُمتَبَْغثِراً  وأَْصبََح فالنٌ 

__________________ 
(1.  ( يف اللسان : النـ و 
 ( يف اللسان : أبو وجزة.2)
 ( اللسان : عنه.3)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : ُكرحدة4)
 البغثر : األمح  الضعيف. 296/  2يف اجلمهرة ( 5)
 ( يف التكملة : ابن أصمض.6)
 ( القاموس واللسان ا وضبرت يف املطبوعة الكويتية نقاًل عن القاموس لَُقيرت.7)
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يِن المعَجَمة ، أَهملَه الجوهريُّ ، وهو ، بالفَتْح بَْغُشورُ  : [بغشر] ،  (1)ابن األَثِير : بين َمْرَو وَهراةَ ، وقال  د بيَن َهراةَ وَسَرْخسَ  وضّمِ الّشِ

اغانّي : بينه وبين َهراةَ خمسةٌ وعشرون فَْرَسخاً ، وفَْعلُول في األَسماِء نادٌر. بَْغُشورُ و يقال له : بَْغ ، ، على غير  بَغَِويٌّ  والنِّْسبَةُ  ، قال الصَّ

ب َكْوُشوَر ، أَي الُحْفَرةُ الماِلَحةُ  ، وهو بَْغُشوِريٌّ  فإِن القياَس يَْقتَِضي أَن تكونَ  قياٍس  بالفارسيَّة « بَغْ »، وهذا تعريٌب غريٌب ؛ فإِن  ُمعَرَّ

 البُستاُن ، وال ِذْكَر للُحْفرة في األَصل ، إِاّل أَن يُقال : إِن أَرَض البُستاِن دائماً تكوُن َمْحفُوَرةً.

، طاَل  ُمْسنُِد الدُّنيا عبُد هللا بُن محّمِد بِن عبِد العزيزِ  وابُن أَِخيه أَبو القاسمِ  ، نَِزيُل مّكةَ ،الَوّراُق  عليُّ بُن عبِد العزيزِ  ؛ أَبو الَحَسنِ  منها

ه أَحمُد بُن منيع البَغَِويُّ ؛ فلذلك نُِسَب إِليه ، وتُُوفَِّي سنةَ  214عمُره ، فَعَلَْت ِرَوايتُه ، مولُده ببغداَد سنَةَ   .(2) 316، وَجدُّه ألُّمِ

 ، عن إِبراِهيَم بِن الَحّجاج الّسامّي. إِبراِهيُم بُن هاِشمٍ و

 ، راِوي التِّْرِمِذّيِ. الدَّبّاسُ  بن أَبي صالحٍ  محّمُد بُن علّيِ  القاضي أَبو سعيدٍ و

 أَبو محّمٍد الُحَسيُن بُن مسعوِد بِن محّمٍد الفَّراُء ، صاحُب الَمصابِيح. ُمْحيِي السُّنَّةِ و

 وفاتَه :

البَغَِويُّ ، َسَكَن بغداَد ، َرَوى عنه أَحمُد بُن َحْنبَل وغيُره ، والفقيهُ أَبو يعقوَب يوُسُف بُن يعقوَب بِن  (3)ْحَوص محّمُد بُن ِحبّاَن أَبو األَ 

 دَّثُوا كلُّهم.إِبراِهيَم البَغَِويُّ ، َرَوى عنه الحاِكُم ، ومحّمُد بُن نَِجيٍد والُد عبِد الملك وعبِد الصمد ، من أَهل بَْغ ، حَ 

، َويَقَُع على الذََّكر واألُنثى ، كذا في الُمحَكم ، وإِنّما َدَخلَتْه الهاُء على أَنه واِحٌد  للمذكَّر والمؤنَّث ِمن األَْهِلّيِ والَوْحِشّيِ يكونُ  البَقََرةُ  : [بقر]

 أَي معروٌف. م من جْنٍس ،

، وهذا األَخيُر نقلَه األَزهريُّ عن  بَواقِرُ و ِوزان أُْفعُول ، أُْبقُورٌ و ، كُرّمان ، بُقّارٌ و تَين ،، بضمَّ  بُقُرٌ و ، بَقَراتٌ وَ  بحذف الهاءِ  بَقَرٌ  ج

 األَصمعّي ، قال : وأَنشَدنِي ابُن أَبي َطرفةَ :

مح وَ  وحِ  حــــــــــــىت  كــــــــــــَبهنـــــــــــ ُ مح ابلــــــــــــقــــــــــــَ هــــــــــــُ تـــــــــــــ  كــــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــــَ

رُ     َواقــــــــــِ ــــــــــَ ضُ  بـ ــــــــــِ رَات
َ

ا املــــــــــ هــــــــــَ ــــــــــح تـ ــــــــــَ نـ كــــــــــَ ٌح َأســــــــــــــــــــــــح لــــــــــح  جــــــــــُ

  
، كَزَمٍن وأَْزُمٍن ، وأَْنَشَد  البَقَِر أَْبقُرٌ  ، وهذا نصُّ عباَرةِ الُمْحَكم ، وقال : وجمعُ  فأَسَماٌء للَجْمع باقُوَرةٌ و باقُورٌ و بِيقُورٌ و بَِقيرٌ وَ  باقِرٌ  أَّماو

 لَمْعِقِل بن ُخَوْيِلٍد الُهَذِلّيِ :

ُروضـــــــــــــــــــــــــــَ  ُة كـــــــــــــَبن  عـــــــــــــَ جـــــــــــــ  ه  ـــــــــــــََ رٍ يـــــــــــــح قـــــــــــــُ   أَبــــــــــــــح
َذاعــــــــــــِ ُ     ــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــَ ــــــــــــي َن ف ن  ِإذا مــــــــــــا ُرحــــــــــــح  هلــــــــــــَُ

  
 : بَْيقُورٍ  وأَنشَد في

ا  ٌر مـــــــــــــ  ه ُعشـــــــــــــــــــــــــــَ ا ومـــــــــــــثـــــــــــــلـــــــــــــُ ٌض مـــــــــــــ  لـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ِت     ــــــــــــــَ ا وعــــــــــــــال ٌر مــــــــــــــ  ورَاعــــــــــــــائــــــــــــــِ قــــــــــــــُ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ ــــــــــــــبـ  ال

  
 وأَنشَد الجوهريُّ للَورِل الطائّيِ :

ُم  هــــــــــــُ ــــــــــــُ يـ عــــــــــــح اٍ  خــــــــــــاَب ســــــــــــــــــــــــــَ  ال َدر  َدر  رِجــــــــــــَ

ُرونَ     طـــــــــِ مـــــــــح تـــــــــَ رِ َيســـــــــــــــــــــــح اِت ابلـــــــــُعشـــــــــــــــــــــــَ َدي اأَلزحمـــــــــَ   لـــــــــَ

  

ــــــــــــَت أَ  ٌر أَن وراً جــــــــــــاعــــــــــــِ قــــــــــــُ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ًة  بـ عــــــــــــَ لــــــــــــ   ُمســــــــــــــــــــــــــَ

رِ     طـــــــــــــــــَ
َ

َ   واملـــــــــــــــــ اح ـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــَ ًة ل ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ  َذرِي

  
ِمن ذلك  البَقَرُ  ، فتَِضجُّ  (4)، وأَْشعَلُوا فيه  البَقَرِ  وإِنََّما قال ذلك ؛ ألَن العرَب كانت في الجاهليَِّة إِذا اْستَْسقَوا َجعَلُوا السَّلَعَةَ والعَُشَر في أَْذنابِ 

ون َدقِة أِلَْهِل اليمِن : البَقََرةَ باقُوَرةً  ، ويُْمَطُرون ، وأَهُل اليمِن يَُسمُّ باقُوَرةً  في ثالثينَ ». وَكتََب النبيُّ َصلى هللا عليه وسلّم في كتاب الصَّ

 .«بَقََرةٌ 

 .البَقَرِ  جمعُ  بَِقيرٌ و باقِرٌ و جماعةُ الِجَمال مع راِعيها ، وفي َجْمَهرة ابِن ُدَريد : مع ُرَعاتَِها ، والجاِمُل : قَرِ البَ  : جماعةُ  الباقِرُ  وقال اللَّيث :

 .البَقَرِ  ، أَي صاِحبُه كَشّداٍد : البَقّارُ و
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 قال لَبِيد : وادٍ  : البَقّارُ و

ه  يـــــــــــح ـــــــــــَ بـ ُب جـــــــــــانـــــــــــِ رحكـــــــــــَ ـــــــــــَ ُر يـ يـــــــــــح  فـــــــــــبـــــــــــاَت الســـــــــــــــــــــــــ 

ن     ارِ مــــــــــِ قــــــــــّ ــــــــــَ ــــــــــبـ ــــــــــعــــــــــَ   ال ا ِ كــــــــــال قــــــــــَ ــــــــــ  ــــــــــثـ ِد ال  (5) مــــــــــِ
  

__________________ 
 ( ومثله يف معجم البلدان.1)
 .317ووفاته سنة  213( يف اللباب ومعجم البلدان كانت والدته سنة 2)
 ( اللباب ومعجم البلدان : حيان.3)
 ( اللسان : وأشعلوا فيه النار.4)
 روايتهما هبامش املطبوعة املصرية.ونبه إىل « نبات»( عن الصحاح واللسان ا وابألصر 5)
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 قيل : هو بنَْجٍد ، وقيل : بناحية اليَمامِة. : ع ، بَْرمِل عاِلجٍ ، كثيُر الِجنِّ و

،  البُقَّْيَري كالِقَذاِف ، وهولهم ، وهو تَُراٌب يُجَمُع في األَيِدي ، فيُْجعَُل قَُمزاً قَُمزاً ، كأَنََّها َصواِمُع ، يُْلعَُب به ، َجعَلُوه اْسماً  لُْعبَة : البَقّارُ و

 وأَنشَد :

ُر  مـــــــــــــَ يـــــــــــــٌ  أَقـــــــــــــح ا مخـــــــــــــَِ هـــــــــــــَ َويــــــــــــــح قـــــــــــــح َ يـــــــــــــرَت حبـــــــــــــِ  نـــــــــــــِ

ٌم      هــــــــــــح ارِ جــــــــــــَ قــــــــــــّ ــــــــــــَ رُ  كــــــــــــبـ عــــــــــــَ يــــــــــــِد َأشــــــــــــــــــــــــــح  الــــــــــــَولــــــــــــِ

  
 ، والَحفّاُر. الَحّدادُ  : البَقّارُ و

 : واٍد آَخُر لبَنِي أََسٍد. البَقّارِ  قُنّةُ و

ً و  ، وفي التَّْكملة : ِلبَْعِض الِعِصّيِ. : َشِديدة بَقّاِريّة َعصا

ً  وَذَهَب َعقلُه فَتََحيَّرَ  الَوْحِش ، بَقَرَ  ، أَي البَقَرَ  الَكْلُب ، كفَِرَح : رأَى بِقرَ وَ   بهّن. فََرحا

جلُ  بَِقرَ و َكةً : بَقَراً و ، بفتحٍ فسكوٍن ، بَْقراً  الرَّ ل األَزهريُّ : وقد أَْنَكَر أَبو الَهْيثَِم فيما أَخبََرنِي عنه ، قا َحَسَر فال يََكاُد يُْبِصُر ، وأَْعيَا ، محرَّ

 َعْيُر واقِعٍ. (1)؛ ألَنه الزٌم « فَعَالً »، على « بَقَراً »، بسكوِن القاِف ، وقال : القياس « بَْقراً »الُمْنِذِريُّ 

عُونها ،  «بُيُوتَنَا يَْبقُُرونَ  فما باُل هؤالِء الذين»ْيفَةَ : ، وفي حديث ُحذَ  َوسَّعَهو ، وفَتََحه ، َشقَّه : يَْبقُره ، ، كَمنَعَه بَقََرهو ؛ أَي يَْفتَُحونَها ويَُوّسِ

 ؛ أَي فَتَْحتُه وَكَشْفتُه. «لها الَحِديثَ  فبَقَْرتُ »حديُث اإِلفك : ومنه

 الُهْدُهُد األَرَض : نََظَر َمْوِضَع الماِء فَرآه. بَقَرَ و

بَْينَا ُسلَْيَماُن في »َمُش عن الِمْنَهاِل بن َعمرو عن سعيِد بِن ُجبَْيٍر عن ابِن َعبّاٍس في حديث ُهْدُهِد سليماَن ، قال : في التَّْهِذيب : َرَوى األَعْ 

، فرأَى الماَء تحت األَرِض  (2)اأْلَْرَض ، فأَصاب الماَء ، فَدَعا الشَّيَاِطيَن فَسلَُخوا مواِضَع الماِء  فبَقَرَ  فاَلةٍ احتاَج إِلى الماِء ، فَدَعا الُهْدُهَد ،

 .«، فأَْعلََم سليماَن حتى أََمَر بَحْفِره

ََّشُهْم. ، وفي التَّْكِملَة : إِذا َعِلَم أَْمَرُهم َعَرَف أَْمَرهم ، إِذا في بَنِي فاُلنٍ  بَقَرَ و : ُشقَّ بَطنُها عن  بَِقيرٌ  وناقة : الَمْشقُوُق ، كالَمْقبُوِر. البَِقيرُ و وفَت

 َولَِدَها.

 وِعْكُمه الذي فيه َطعاُمه ، وكلُّ ما فيه. (3)؛ أَي ُمنتَثٌِر َعْيبَتُه  َمْبقُورٌ  وقال ابن األَعرابّيِ في حديث له : فجاَءت المرأَةُ فإِذا البيتُ 

ْينِ  : البَِقيرُ و أَن يُْؤَخَذ بُْرٌد فيَُشقَّ ثم تُْلِقيَه المرأَةُ  البَِقيَرةُ  قِيل : هو اإِلتُْب ، وقال األَصمعيُّ :، و كالبَِقيَرة وال َجْيٍب ، بُْرٌد يَُشقُّ فيُْلبَُس بال ُكمَّ

ْيِن له تَلبَُسه النَِّساُء ، وقال األَْعَشى : ْيِن وال َجْيٍب ، واإِلتُْب : قَِميُص ال ُكمَّ  في ُعنُِقَها من غيِر ُكمَّ

رح  َواِن يــــــــــــــــــــَ ِر الـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــــُ     ريِ ُر يف ف قــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــب  ويف اإِلزارِ  ال

  
 وقد تقدَّم.

 ؛ ألَنَّه يَُشقُّ عليه. الُمْهُر يُولَُد في ماِسَكٍة أَو َسلًى : البَِقيرُ و

، ُوِلَد بالمدينة  رضَي هللا تعالى عنهم بِن علّيٍ  ابِن الُحَسْينِ  َزْيِن العابِِدينَ  علّيٍ  اإِلمامِ  محّمد بن ، لَقَُب اإِلماِم أَبي عبِد هللِا وأَبي جعفر الباقِرُ و

ُل هاشمّيٍ ، ُوِلَد ِمن هاِشِميَّْيِن ، َعلَِويٌّ ِمن َعلَِويَّ  57سنةَ  ه فاطمةُ بنُت الَحَسِن بِن علّيٍ ، فهو أَوَّ ْيِن ، عاش َسْبعاً وخمسيَن من الهجرة ، وأُمُّ

ه ، وأَْعقَب ِمن سبعة : جعفٍر الّصاِدِق ، وإِبراهيَم ، وُعبَيِد هللا ، وعلّيٍ ، ، وُدفَِن بالبَِقيعِ  114سنةً ، وتُُوفَِّي بالمدينة سنة  عند أَبِيه وَعّمِ

ِره في الِعْلم وَزينَب ، وأُّمِ َسلََمةَ ، وعبِد هللا ؛ وِإنما لُقَِّب به  بَط فَْرَعه.الِعْلَم ، وَعَرَف أَصله ، واستن بَقَرَ  ، وتَوسُِّعه ، وفي اللَِّسان : ألَنه ِلتَبَحُّ

يُوِشك أَن تَْبقَى حتى تَْلقَى َولداً »قد َوَرَد في بعض اآلثاِر عن جابِر بِن عبد هللِا األَنصاِرّيِ : أَّن النبيَّ َصلى هللا عليه وسلّم قال له : و قْلت :

ة النََّسِب.« َم.، فإِذا لقيته فأَقِرئْه منّيِ السال بْقراً  الِعْلمَ  يَبقُر لي من الُحسين يِقال له : محّمد ، َجه أَئِمَّ  َخرَّ

اغانيُّ ؛ ألَنه يَُشقُّها. ِعْرٌق في الَمآقِي : الباقِرُ و  ، نَقلَه الصَّ

 بَْطنَها. بَقَرَ  ؛ ألَنّه إِذا اصطاَد الفَِريسةَ  األََسدُ  : الباقِرُ و
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 نََهى»: أَنّه ، وُرِوَي عن النبّيِ َصلى هللا عليه وسلّم  كتَبَقَّرَ  : تََوسََّع ، تَبَْيقَرَ و

__________________ 
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.1)
 .«.. كما يسلخ اإلهاب ا فخرج املاء قا  ِشر فيما قرأت خبطه : معىن بقر نظر موضض املاء ا فرأ »( زيد يف التهذيب : 2)
 عتبته.قوله عيبته ا كذا خبطه ا والذي يف اللسان : »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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ر واملا ِ  التـ بَـق رِ  عن َعة ا قا  : وَأصـــــــــرُ  يف اأَلهح ُض  التـ بَـق رِ  ا قا  أَبو ُعبَـيحد : قا  اأَلصـــــــــمعّي : يُرِيُد الَكثـحَرَة والســـــــــ  التـ َوســـــــــ 
ُته ا ومنه بـََقرحتُ  والتـ َفت ُح ا ومنه قير : ُته َوفـََتحح َققح َا هو شــــــَ َليحٍم : َبطحَنه ا ِإل  رِكا»حديُث أُمِّ ســــــُ ُشــــــح

 ِإنح َداَن مينِّ َأحٌد من امل
َقرَ وَ  «.َبطَنه بـََقرحتُ  َقرَ و  َهَلَك. الرجُر : بـَيـح دَ  : بـَيـح خ : َفســــَ ِحيحتان ا ويف بع  الن ســــَ َد ا وكلتا ا صــــَ ا وعل  اأُلوىل  أَفحســــَ

 :وَلهَفس ُروا ق
رَيَا  اَن كـــــــــــــان حـــــــــــــِ مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــ  نح رََأ  الـــــــــــــنـ  اي مـــــــــــــَ

وحَم     ــــــــــــــَ ــــــــــــــك يـ نح ذل ر  مــــــــــــــِ َراَفســــــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ  بـ

  
ِميَر ، ويَْجعَلَه  (1)أَي يوَم فََساٍد ، قال ابن ِسيَده : هذا قوُل ابِن األَعرابّيِ َجعَلَه اسماً ، قال : وال أَدِري لتَْرِك  نَه الضَّ َصْرفِه َوْجهاً إِاّل أَن يَُضّمِ

ً »كايَةً ، ويُْرَوى : حِ   ، أَي يوماً َهلََك أَو فََسَد فيه ُمْلُكه ، وعلى النُّْسَخة الثانِيِة فَسََّر ابُن األَعرابّيِ قولَه :« بَْيقََرا يَوما

ه و  وُد أبَرحضـــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــُ ٌد والـــــــــــــقـــــــــــــُ  قـــــــــــــد كـــــــــــــان َزيـــــــــــــح

وه     لـــــــــــــُ ي أانٍس أَرحســـــــــــــــــــــــــــَ َراكـــــــــــــرَاعـــــــــــــِ قـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــَ  فـ

  
ئْب.، أَي َضيَّ « كَراِعي أُناٍس »وقوله :   َع َغنََمه للذِّ

ِس ، ولعلَّ ما في نَُسخ القاموس تَْصِحيف  َمَشى كالُمتََكبِّرِ  : بَْيقَرَ و هات : َمَشى ِمْشيَةَ الُمنَّكِ ، هكذا في النَُّسخ ، وفي اللَِّسان وغيِره من األُمَّ

 عن هذا ، فْليُْنَظْر.

فَتََحيََّر ، كما يقال : َغِزَل ،  البَقَرَ  ، إِذا َرأَى بَْيقَرَ وَ  الَكْلبُ  بَِقرَ  ؛ إِذا تََحيََّر ، يقال : بَْيقَرَ  وَحَسَر ، وقال ابن األَعرابّيِ : أَْعيَا الرجُل : بَْيقَرَ و

 إِذا َرأَى الغَزاَل فَلََها.

 الفََساُد. البَْيقََرةِ  وأَصلُ  َماَت. ، إِذا بَْيقَرَ و ِء.َشكَّ في الشَّيْ  ، إِذا بَْيقَرَ و

 واتََّخذها َمْنِزالً ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ. نََزلََها ، إِذا الّدارَ  بَْيقَرَ و

 ، وَخصَّ بعُضهم به الِعراَق ، كما سيأْتي. وتََرَك قَوَمه بالباِديَةِ  وأَقاَم هنالك ، نََزَل إِلى الَحَضر : بَْيقَرَ و

 َخَرَج إِلى حيُث ال يُْدَرى. : بَْيقَرَ و

ِس ، كما تقدَّم ، قال الُمثَقُِّب العَْبِديُّ ، ويُرَوى لعَِدّيِ بِن َوَداعٍ :، وهذا يَُؤيِّ  أَْسَرَع ُمَطأِْطئاً َرأَْسه : بَْيقَرَ و  ُد ما في األُُصول : َمَشى ِمْشيَةَ الُمنَّكِ

اَر   قـــــــــــَ اُب شـــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــَ اَت  ـــــــــــَح ا   (2)فـــــــــــبـــــــــــَ  كـــــــــــمـــــــــــَ

رَ     قــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ دِ  بـ لحســــــــــــــــــــــــــَ ي ِإىل اجلــــــــــــَ نح مَيحشــــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــَ

  
 الماِل وَمنَعَه.ـ  «على َجْمعِ »وفي بعض األُصول : ـ  َحَرَص ِبَجْمعِ  : بَْيقَرَ و

فُون ، كما سيأْتي. بِيََدهِ  (3) َخامَ  إِذا الفََرسُ  بَْيقَرَ و  كما يَْصِفُن بِِرْجِله ، نُِقَل ذلك عن األَصمعّي ، والَخْوُم هو الصُّ

 ، قال امُرُؤ القَْيس : َخَرَج من الّشام إِلى الِعراقِ  : بَْيقَرَ و

َوادِ  ٌة َأاَل هــــــــــــــــــــرح َأَلهــــــــــــــــــــا وا ــــــــــــــــــــَ  ُث مجــــــــــــــــــــَ 

َك     لــــــــــِ ــــــــــَن متــــــــــَح ِ  ب ــــــــــح ي ــــــــــقــــــــــَ َرَأ ال رَاأَبن  امــــــــــح قــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ  بـ

  
، وهو ّمما أَْلَحقُوه بالُمَصغََّراِت ، وليس بُمَصغَّر ، في  ُمبَْيِقرٌ  ، ويقال : َخَرَج من بلٍد إِلى بلٍد ، فهو َهاَجَر من أَرٍض إِلى أَرٍض  : بَْيقَرَ و

وض : الُمَهْينُِم والُمبَْيِطرُ أَلفاظ َسبََق ِذكُرَها في ب ط ر. وقال  لو َصغَّْرَت واحداً من هذه األََسماِء لََحَذْفَت الياَء  الُمبَْيِقرُ و السَُّهْيِليُّ في الرَّ

تَْصِغير : ُمَهْينٍِم وُمبَْيِطٍر : ال في الزائدةَ ، كما تَْحِذُف األَِلَف من َمفَاِعَل ، ويَلَحُق ياُء التَّْصِغيِر في َمْوِضِعها ، فيعوُد اللَّْفُظ إِلى ما كان ، فيق

 ، وله في هذا الَمقَام بحٌث نَِفيٌس فراِجْعه. (4)ُمهنم وُمبطر 

ْيَهى : لُْعبَة البُقَّْيَرىو ْبيَاِن ، وهي َكْوَمةٌ ِمن تَُراٍب وَحولََها ُخُطوٌط ، َذَكَره ابن ُدَرْيٍد. ، كُسمَّ  الّصِ
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بِيُّ  بَقَّرَ و ٌء ، فيَْضِربُون بأَْيِديهم بال َحْفٍر ، يَْطلُبُونه ، والذي في الَجْمَهرة البِن َء لهم فيه شييْ يأْتُون إِلى َموضعٍ قد ُخبِّى : لَِعبََها تَْبِقيراً  الصَّ

بِيُّ  بَْيقَرَ  ْيٍد :ُدرَ  ْل.ُمبَْيِقرٌ  ، فهو البُقَّْيَرى : لَِعبَ  بَْيقََرةً  الصَّ  . فاْنُظْره وتَأَمَّ

تُه. (5)، عن أَبي ماِلٍك ، قال ابن ُدَرْيٍد  : نَْبتٌ  البَْيقََرانُ و  : وال أَْدِري ما صحَّ

ّمِ والشَّّدِ وفتح الّراِء : الَكِذُب ، والّداِهيَةُ ، البُقّاَرىو  بالضَّ

__________________ 
 .«قوله أتر  ا كذا خبطه ا واألوىل كما يف اللسان : لرت »وهبامش املطبوعة املصرية : « أتر »( ابألصر : 1)
 ( شقار  خمفف من ُشّقار  ا نبت ا خففه للضرورة.2)
 اب اء املهملة.« حام»ويف القاموس ( كذا ابألصر والتهذيب ا 3)
 .«قوله مهنم ومبطر ا أي بعد حذف الياء األصلية ا وقير ايء التصغري»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .388/  3( اجلمهرة 5)
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َردٍ  كالبـَُقرِ  ّقاَر  ا كصـــــُ َقرِ  البـُق اَر و  ا يقا  : جاَء ابلشـــــ  َهرة ا َأي الَكِذِب ا  البـَُقرِ و  ا وجاَء ابلشـــــ  نقَله ابن ُدَريحٍد يف اجَلمح
َيحَداين  أَيضاً يف جَمحَمض اأَلمثا . البـَُقرو  والص َقر البـُق اَر و  عن َأيب ماِلٍك ا وقا  : الص ّقاَر  :

 ا وَأورَده امل
 الحائُِك. ، كَحْيَدٍر : البَْيقَرُ و

 وال َشرَّ ، كما في التَّْكِملَة. الذي ال َخيَر فيه : هو الرجلُ  أَْبقَرَ  ، كأَنّه تصغيرُ  األُبَْيِقرُ و

 : لَسعَتَِها ، أَو ِلَكْونَِها َمْشقُوقَةً مفتوحة. الطَِّريقُ  ، بالفتح : الَمْبقََرةُ و

 ِمن سواِحِل الّشاِم. بعَّكا البَقَرِ  َعْينُ و

 ، وهو مجاٌز. اِدِق الَحاَلَوةِ : َضْرٌب ِمن الِعنَِب أَسوُد ، كبيٌر ُمَدْحَرٌج غيُر ص البَقَرِ  ُعيُونُ و

 ، على التَّْشبِيه. بِفَلَْسِطيَن يُطلَُق على َضْرٍب من اإِلّجاص البَقَرِ  ُعيُونُ و

كةً : البَقََرةُ و  طائٌر يكوُن أَْبَرَق أَو أَْطَحَل أَو أَبيَض. ، محرَّ

 .(1)، بفتْحٍ فسكوٍن  بَقَرٌ  ج

كةً : بَقَرٌ وَ   قُْرب من الُكوفة.بال ع قُْرَب َخفّانَ  ، محرَّ

 بِن َصْعَصعَةَ ابِن ِكالٍب ، الُمَجاِوَرة ِلبَْلَحاِرِث بِن َكْعٍب ، بها َوْقعَةٌ. في ِديار بني عامر : موضعٌ  بَقَرٍ  قُُرونُ و

 بالِحجاز بأَْرِض بني تَِميم. : ِدْعَصتَاِن في ِشّقِ الدَّْهنَا بَقَرٍ  ِدْعَصتَاو

بََذةِ  الِحَمى ، : واٍد بين أَْخيِلَةِ  بَقَرٍ  ذُوو بََذةِ. ِحَمى الرَّ  ، وقد تقدَّم ِذْكُر األَْخيِلَِة عند ِذْكِر الرَّ

 قَِرةٌ با َسيَأْتِي على النّاس فِتْنَةٌ »وفي حديث أَبي موسى : سمعُت رسوَل هللا َصلى هللا عليه وسلّم يقول :  (2)َكَداِء البَْطِن ،  باقَِرةٌ  فِتْنَةٌ  يقال :و

ين  صاِدَعةٌ لألُْلفَِة شاقَّةٌ للعََصا ، أَي واِسعَةٌ عظيمةٌ ، وقيل : «تََدُع الَحِليَم َحْيَرانَ  قَةٌ بين الناس ، وَشبَّهها بَوَجع  (3)، ُمْفِسَدةٌ للّدِ ، وُمفَّرِ

 البَْطِن ؛ ألَنه ال يُْدَرى ما هاَجه ، وكيف يُداَوى ويُتَأَتَّى له.

 من أَعماِل َريَّةَ. ينٍَة : ِحْصٌن باألَْنَدْلِس ، كَسفِ  بَِقيَرةُ و

، حدَّث عنه الفَِقيهُ أَبو ُعَمَر بُن عبِد البَّرِ  البَقَِريّ  أَي باألَندلِس ، منه : أَبو عبِد هللِا محّمُد ابُن عبِد هللِا بِن َحِكيِم بنِ  َشْرقِيََّها آَخرُ  : دو

.  القُْرُطبِيُّ

اغانّي. كُجَهْينَةَ : فََرُس َعْمِرو بِن َصْخِر بِن أَْشنَعَ  ، البُقَْيَرةُ و  ، نقلَه الصَّ

ثٌ  بِن مالٍك ، كُزبَْيٍر ، ابُن عبِد هللا بِن ِشَهاب ، بُقَْيرٌ و ه في يوم اليََماَمِة ، نَقَلَه الحافُظ. ُمَحّدِ  عن َجّدِ

قَرِ  فالنٌ  َجاءَ »ِمن أَمثاِلهم : و قّا البُقَرِ و بالصُّ ح به الَمْيَدانِيُّ  بالَكِذبِ  ، وقد تقدَّم َضْبُطها ، أَي« البُقَّاَرىو َرى، والصُّ ، وبالّداِهيَِة ، كما َصرَّ

 وغيُره من أَهل األَمثَال.

 * ومّما يُستدَرُك عليه :: َكثَْرةُ الماِل والَمتَاعِ  البَْيقََرةُ  َرَوى َعْمرٌو عن أَبيه :و

 : ُشقَّ بَْطنُها عن َولَِدها. بَِقيرٌ  ناقَةٌ 

 ، قال العَّجاج : اْنبَقَرَ و اْبتَقَرَ و تَبَقَّرَ  وقد

َتُج يوَم تـُلحِقُح   انحِبَقارَاتـُنـح
 : الذي يَُخطُّ في األَرض داَرةً قَْدَر حاِفِر الفََرِس ، وتُْدَعى تلك الّدارةُ : الُمبَقِّرُ  : (4)وقال أَبو َعْدنَاَن عن ابِن نُبَاتَةَ 
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اغانّي : البَقََرةَ   ، قال ُطفَْيٌل الغَنَِويُّ يصف َخْيالً ، وقال الصَّ

 يصُف َكتِيبَةً :

ٍض  ــــــــــِ ال ــــــــــَ ت وحَ  مــــــــــُ ك  حــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ ا تـ ــــــــــمــــــــــَ تح ف ــــــــــ  ن ــــــــــَ  أَبـ

ُر آ ِر     ثـــــــــــــح ا مـــــــــــــِ رِ هلـــــــــــــَ قـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ بـ
ُ

بُ  املـــــــــــــ عـــــــــــــَ لـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  
كايَ  بَقَّرَ  وقال األَصمعيُّ :  ا.القَوُم ما َحولَهم ، أَي َحفَُروا واتََّخذُوا الرَّ

 .(5): فَتََّش عن العُلَوم  باقَِرةٌ  ورجلٌ 

 : قِْدٌر واِسعَةٌ كبيرةٌ ، نقَله ابُن األَثِير عن الحافِظ أَبي موسى. (6) البَقََرةُ و

__________________ 
 ( كذا. وما أثبت ضبطه عن القاموس.1)
 (.واللسانـ  النهاية انظر) عنههللارضي( من حديث أيب موس  قاله حا أقبلت الفتنة بعد مقتر عثمان 2)
 كما ورد يف النهاية واللسان شرح  ديث أيب موس  بعد مقتر عثمان ا انظر ا اشية السابقة.ـ   من هناـ  ( العبارة3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أيب نباتة.4)
 رة األساس : وهو ابقر وابقرة : بقر عن العلوم وفتش عنها.( عبا5)
 .«البيقرة»( عن النهاية وابألصر 6)
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َمْخَشِريُّ :  بَقََرةٌ  ، أَي ِعيَاالً ، وعليه (1) بقََرةً  : الِعيَاُل ، يقال : جاَء فالٌن يَُجرُّ  البَقَرُ  ومن الَمجاز : من ِعيَاٍل وماٍل ، أَي جماَعةٌ. وقال الزَّ

ا استُْكثَِر ما يََسُع ِجْلُدَها ، فََضَربُوه َمثاَلً في الَكثَْرة. البَقََرةِ  ُء َمْسكِ ُمَراُد الكثرةُ واالجتماُع كقولهم : له قِنطاٌر من َذَهٍب ، وهو ِملْ وال  ؛ لمَّ

جُل في ماِله ، إذا أَْسَرَع فيه وأَْفَسَده. بَْيقَرَ وَ   الرَّ

 جُل في العَْدِو ، إِذا اْعتََمَد فيه.الر بَْيقَر وعن أَبي ُعبَْيَدةَ :

 : موضٌع. بَْيقُورٌ و

 : قريةٌ بالبَْهنساِويّة. بَقَر ونَْزلَةُ أَبِي

 ، بالضّم : جزيرةٌ قرَب َرِشيد. بُوقِيرو

، كُهَذِلّيٍ ، منهم أَْخنَُس بُن عبِد هللا الَخْوالنِيُّ ، َشِهَد فَتَْح ِمصَر ،  بُقَريٌّ  ، كُهَذْيٍل ، ابُن َسِعيِد بِن َسْعٍد : بَْطٌن ِمن َخْوالَن ، والنِّسبةُ إِليه بُقَْيرٌ و

 ِعيٍد.هكذا َضبََطه عبد الغَنّيِ ابُن سعيٍد ، وقال : َحدَّثَنِي بذلك أَبو الفَتْحِ عن أَبي سَ 

 ، كذا في الُمْعَجم. باقَِرتَانِ  : ِمن قَُرى اليََماَمِة ، وهما البَاقَِرةُ و

 ، كَسِفينَة : امرأَةُ القَْعقَاعِ بِن أَبِي َحْدَرد ، لها ُصْحبَةٌ ، َحِديثُها في ُمْسنَِد أَحمَد. بَِقيَرةُ و

 بُن َعْمرٍو الُخزاِعيُّ ، له ُصْحبَةٌ. بقيرُ و

 ٌب.: لَقَ  الباقُورُ و

باَء على»ومن أَمثالهم :   وقد تَقَدَّم.« البَقر الِكَراَب على»و ، « البَقَر الّظِ

كةً ـ  البَقَريُّ  ومحّمُد بُن أَبي بكِر بِن أَحمَد بِن محّمد . ومحّمُد ابُن عبِد هللِا بِن َحكيٍم القُْرُطبِيُّ ـ  ُمَحرَّ  رَوى عن أَبيه ، وعنه أَبو َجْعفٍَر الَمنَاِديِليُّ

 ، َسَمَع محّمَد بن معاويةَ بِن أَحمَر. بَقَِريُّ ال

 : قَْريَتَاِن بمصر : الِقْبلَيّةُ والبَْحِريَِّة ، كلتاهما في الغَْربِيَّة. البَقَرِ  ودارُ 

 : قبيلةٌ ِمن ُجَذام ، إِليهم نُِسبَْت تلك القريةُ. بَقَرٍ  وبَنُو

 اٍد ، بالشَّْرقيَّة.، كَشدّ  البَقّارو بالُكفُور الّشاسعة. البَقَرِ  وَكوم

 تُذَكُر مع فََرَما من ُمدن الِجفار ، خراٌب اآلن. البَقَّارةُ و

َكةً : ماَءةٌ بالَحْوأَِب ، عن يَِمينِه ، لبنِي َكْعِب بِن َعْبٍد من بني ِكالٍب ، وعندها الَهْرَوةُ ، وبها َمْعِدُن ذَ  البَقََرةُ و  َهٍب.، محرَّ

كةً ، وقيل بَقََرانُ وَ   .البَقَرانِيَّةُ  ، َواٍد ، أَو َجبٌل في ِمْخاَلِف بَنِي نَِجيٍد من اليمن ، تُْجلَُب منه الفُُصوصُ  (2)بكسر القاف  ، محرَّ

 كالقُْبُطِريَِّة. الثِّياُب البِيُض الواِسعَةُ. : البُْقُطِريَّةُ  أَهملَه الجوهريُّ ، قال الفَّراُء : ، بالضمِّ  البُْقُطِريَّةُ  : [بقطر]

 ، وبِالُل بُن بُْقُطٍر ، عن أَبي بَْكَرةَ ، وعنه َعطاُء بُن الّسائِب ، َذَكَره ابُن ُمعين. كعُْصفٍُر : َرُجلٌ  بُْقُطرٌ و

 وأَبو الَخطَّاِب ُعثَْماُن بُن موسى بِن بُْقُطٍر ، َذَكره البَُخاِريُّ وُمْسِلٌم ، وهو بَْصِرّي.

 َء ِذْكُره في حديٍث ُمْرَسٍل.األُسقُّف. جا بقاطرو

، َرَوى  الَهَرِوّيِ ، َحدَّثَ  بِن أحمَد بِن إِسماِعيلَ  لَقَُب عبِد الّسالمِ  ، أَهملَه الجوهريُّ والجماعةُ ، وقال الذََّهبِيُّ : هو ، كَسْخبََرةَ  بَْكبََرةُ  : [بكبر]

 ا.عنه َحّماٌد الَحّرانِيُّ ، وأَبو َرْوحٍ الَهَرِويُّ ، وغيُرهم



4967 

 

ّمِ : الغُْدَوةُ  البُْكَرةُ  : [بكر] ناً ، وهو يُِريُد في يوِمه أَو َغِده. وفي  بُْكَرةً  ، قال ِسْيبََوْيِه : ِمن العرب َمن يقول : أَتَْيتُكَ  ، بالضَّ ، نَِكَرةً ُمنَوَّ

وُغْدَوةٌ إِذا كانتا  بُْكَرةٌ  (4) (َقْد َصبََّحُهْم ُبْكَرًة َعذاب  ُمْسَتِقر  َولَ )، وقولُه تعالى :  أَبكاراً و بَُكراً  ويُجمع (3)من الغَِد ،  البُْكَرةُ  التَّْهِذيب :

نَتَا  َكةً. كالبََكَرةِ  هنا نَِكَرةٌ ، فبُْكَرةٌ  يَوِمَك وَغداةَ يَوِمَك لم تَْصِرْفُهما ، بُْكَرةَ  وُصِرفَتَا ، وإِذا أَراُدوا بها (5)نَِكَرتَْيِن نُّوِ  ، ُمَحرَّ

 .البُْكَرةُ  : البَكرُ و ، كما تقول : َسَحراً ، بََكراً و بُْكَرةً  وفي الّصحاح : ِسيَر على فََرِسكَ 

 .أَْبَكرَ  ، كاإِلْصباحِ ، قال ِسيبََوْيِه : هذا قوُل أَهِل اللغة ، وعنِدي أَنه َمْصَدرُ  اإِلبكارُ  اسمهاو

__________________ 
 .«بقره»ألصر ( عن األساس ا واب1)
 ( قيدها ايقوت : بثالث فتحات وقد تكسر القاف ورمبا سكنت.2)
 ( األصر واللسان عن التهذيب ا ويف التهذيب : الغداة.3)
 .38( سورة القمر اآية 4)
 .«أُنِّثتا»( األصر واللسان نقاًل عن التهذيب ا ويف التهذيب 5)
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 : الدُُّخول في ذلك الوقِت. اإِلبكارُ و ُخُروج في ذلك الوقِت.: ال التَّْبِكيرُ و البُُكورو وفي التَّْهِذيب :

يُْستَقَى عليها ،  للَحْبل ، وفي َجْوفِها ِمْحَوٌر تَُدوُر عليه ، َخَشبَةٌ ُمْستَِديرةٌ في َوَسِطها َمَحزٌّ  : اسٌم للّتي يُْستَقَى عليها ، وهي بالفَتْحِ  البَْكَرةُ  و.

كُ  هي أَو يَاِق ، فاعتراُض شيِخنا  الَمَحالَةُ السَِّريعَةُ ، ويَُحرَّ اَغانّي ، وهكذا البن ِسيَده في الُمحَكم ، وهو تابٌع له في أَكثَِر الّسِ ، وهذه عن الصَّ

 عليه هنا في غير َمَحلِّه.

،  بََكرٍ و بَْكَرةٍ و ى فَعٍَل إِال أَْحُرفاً ، مثل : َحْلقٍَة وَحلٍَق ، وَحْمأَةٍ وَحَمإِ ،عل (1)، بالتَّْحِريك ، وهو من شواذّ الَجْمع ؛ ألَن فَْعلَةً ال تُْجَمُع  بََكرٌ  ج

 أَيضاً ، قال الراجز : بََكَراتٌ وَ  كما في الّصحاح ، أَو هو اسُم ِجْنٍس َجْمِعّي ، كَشَجٍرة وَشَجٍر ، قاله شيُخنَا ،

 َشر ُهن  الّصاِئَمهح  الَبَكراتُ و 
 تَُدور. يَْعنِي التي ال

 الَجَماَعةُ. : البَْكَرةُ و

 الفَتِيَّةُ من اإِلبِل.و

 كفَْرخٍ وفَِراخٍ. البَْكِر بِكارٌ  جو قال الجوهريُّ :

ّمِ ، يَْبُكُر بُُكوراً  عليه وإِليه وفيه بََكرَ و ، فإِن أَردَت  باِكراً  ، كلُّه بمعنًى ، أَي بُْكَرةً  : أَتاهُ  باَكَرهو أَْبَكَر إِبكاراً و ، اْبتََكرَ و ، بَكََّر تَْبِكيراً وَ  ، بالضَّ

 يوٍم بعَْينِه قلَت : بُْكَرةَ  به

 ، غيَر مصروٍف ، وهي من الظروف التي ال تَتََمكَُّن. بُْكَرةَ  أَتيتُه

روا أَو َعِشيَّةً ، يقال : بُْكَرةً  في أَّيِ وقٍت كان بَكَّرَ و وعليه ، إِليه أَْبَكرَ  ٍء فقدكلُّ َمن باَدَر إِلى َشيْ و بصالةِ الَمْغِرب ، أَي َصلُّوَها عند  بَّكِ

 ُسقُوِط القُْرِص.

كالهما على النََّسب ؛ إِْذ ال فِْعَل له  (2) بَِكيرٌ و بَِكرٌ و البُُكورِ  قَِويٌّ على ، كأَِميٍر : بَِكيرٌ و ، كَحِذٍر ، بَِكرٌ و في حاجته ، كنَُدٍس ، بَُكرٌ  َرُجلٌ و

رُ  َجعَلَهُ  عليهم : أَْبَكَرهو ، تَْبِكيراً  على أَصحابِه بَكََّرهو في الُمحَكم :و ا بَِسيطاً.ثاُلثِيًّ  الِوْرَد والغَداَء : عاَجلَهما ، وقال أَبو َزْيد  أَْبَكرَ و عليهم يُبَّكِ

 الغَداَء. أَْبَكرتُ  ، وكذلك إِبكاراً  على الِوْردِ  أَْبَكرتُ  :

 له ، قال لَبِيد : بَكَّْرتَ  َء ، إِذاالشَّيْ  باَكْرتُ  وقال غيُره : يقال :

َرةٍ  ابَكرحتُ   (3) َحاَجَتها الد جاَج ِبُسحح
يِك َسَحراً إِلى حاَجتِي.  معناه باَدْرُت َصِقيَع الّدِ

 .بَكَّرَ  ، إِذا بَِكرَ  وال بَُكرَ  ، وال يقال : باِكَرة نَْعتاً قال لألُْنثَى : البَاِكرَ  ، فَمن َجعَلَ  باِكراً  ويقال : أَتيتُه

 ، وهو َمجاٌز. : تَقَدَّمَ  تبَكَّروَ  ، أَْبَكرَ و ، بكََّر تَْبِكيراً وَ 

، وأَتَى الّصالةَ في أَّوِل  باِكراً  : أَْسَرَع وَخَرَج إِلى المسجد بَكَّرَ  ؛ قالوا : «فله كذا وكذا اْبتََكرَ و يوَم الُجمعَةِ  بَكَّرَ  َمنْ »وفي حديث الُجمعَِة : 

َل  ابتكاُرَها : وأَّما بَكَّرَ  فقد باِكراً  ِإلى الُجمعَِة قبَل األَذاِن وإِن لم يَأْتَِها بَكَّر معناه َمن ْقتَِها ، وهو َمجاٌز. وقال أَبو َسِعيد :وَ  فهو أَْن يُْدِرَك أَوَّ

ر للم  بالغَِة والتَّوكيِد ، كما قالوا : جادٌّ ُمِجدٌّ.َوقتَِها ، وقيل : معنى اللَّْفَظْيِن واحٌد ، مثل فَعََل واْفتَعَل ، وإِنما ُكّرِ

 كفَِرَح : َعِجَل. ءِ إِلى الشَّيْ  بَِكرَ و

،  البَُكورِ و ، أَْبَكرَ  ؛ ِمن كالُمْبِكرِ  في أَّوِل الَوْسِمّيِ ، : ما جاءَ  الَمَطرِ  ِمن البَاِكرُ و البَاُكورُ  ، باُكورٌ و باِكرٌ  من المجاز : َغْيثٌ  و. قاله ابُن ِسيده

 كَصبُوٍر ، ويقال أَيضاً هو السَّاِري في آِخِر اللَّْيِل وأَّوِل النََّهاِر ، وأَْنَشَد :

ه  ونـــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ثـ ُر هبـــــــــــــــا عـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح ر َر الســـــــــــــــــــــــــــــ   جـــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــــُج و     ــــــــــــــــــــِ دال ا مــــــــــــــــــــَ اَدهتــــــــــــــــــــحَ رح هتــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــــــُ

  
 .بَُكورٌ  وفي األَساس : سحابَةٌ ِمْدالجٌ 



4969 

 

لُ  : البَاُكورُ و   .الباُكورة ، أَي ٍء ، وبهاٍء األُْنثَىِك من كّلِ شيْ اإِلدراو ءِ الَمِجي الُمعَجَّ

 الفاكهةَ : أََكلَ  (4) ابتََكرَ  منه ، ومن المجاز : الثََّمرة باُكوَرةو

__________________ 
 ( عن الصحاح وابألصر : ال  مض.1)
وهو ما « خبطه والذي يف اللســـــــــان : وبكر وبكري وليحررقوله : وبكر وبكر كذا »وهبامش املطبوعة املصـــــــــرية : « وبكر وبكر»( ابألصـــــــــر : 2)

 أثبتناه.
 ( ديوانه وعجزه فيه :3)

 أُلعر  منها حا هّب نيامها
 .«بكر»( عن األساس ا وابألصر 4)
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رُِ  منها. وكذا ابُكوَرهَتَا  الَفاِكَهِة. ابُكوَرةَ  الرجُر : َأَكرَ  ابَتَكرَ  ا وهي َأّوُ  ما يُدح
الً ، : ُكوَرةُ البَا من المجاز :و  ، كَصبُوٍر. البَُكورِ و الِمْبكارِ و كالبَِكيَرةِ  النَّْخُل التي تُْدِرُك أَوَّ

ل الُهَذِليُّ : البَُكوِر بُُكرٌ  أَي َجْمعُه تَْين ، قال الُمتَنَّخِ  ، بَضمَّ

تح  بـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــِّ ك ِإذح جـــــــــــــــــُ  ذلـــــــــــــــــَك مـــــــــــــــــاِديـــــــــــــــــنـــــــــــــــــُ

ا      اهلـــــــــــــــــُ رِ َأمحـــــــــــــــــح كـــــــــــــــــُ رِ  كـــــــــــــــــالـــــــــــــــــبـــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــــــ

  
َجْمَع ُمْبتِلٍة ، وإِْن قَلَّ نَِظيُره ِسيَده : َوَصَف الَجْمَع بالواحِد ، كأَنَّه أَراد الُمْبتِلَةَ فََحَذف ؛ ألَن البناَء قد انتهى ، ويجوُز أَن يكوُن الُمْبتُِل قال ابُن 

 َشبََّهها بنَِخيٍل كثيرةٍ. وقول الشاعر :هنا الواحدةَ ؛ ألَنه إِنَّما نَعََت ُحُدوجاً كثيرةً ، ف بالبُُكر ، وال يَُجوُز أَن يَْعنِيَ 

ر  بـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ ُب أُمِّ نـ رَائـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ َدتح قـ  ِإذا َولـــــــــــــــــــَ

ُح     قــــــــــــــَ ؤحُم والــــــــــــــلــــــــــــــ  ورُ فــــــــــــــذاَ  الــــــــــــــلــــــــــــــ  كــــــــــــــُ  الــــــــــــــبــــــــــــــَ

  
 أَي إِنَّما َعِجلَْت بَجْمعِ اللُّْؤِم ، كما تَْعَجُل النَّْخلةُ والسحابةُ.

رُ  : بَُكورٌ و باِكرٌ  وفي األَساس : ومن الَمَجاز : نَْخلَةٌ   بَحْمِلها. تُبّكِ

 : َسِريعَةُ اإِلْنبَاِت. ِمْبَكارٌ  أَْرضٌ و

 : ِمْدالٌج ِمن آِخر اللَّْيِل. (1) ِمْبَكارٌ  وَسَحابَةٌ 

جال : الذي لم يَْقَرِب امرأَةً بَْعُد. .(2)، وهي التي لم تُْفتَضَّ  ، بالكسر : العَْذَراءُ  البِْكرُ و  : بالفتح. البََكاَرةُ  درُ ، والمص أَبكارٌ  ج ومن الّرِ

ي التي َولََدْت بَْطناً واحداً  المرأَةُ ، والنّاقَةُ ، إِذا َولََدتَا بَْطناً واحداً  : البِْكرُ و  ، والذََّكُر واألُْنثَى فيهما َسواٌء ، وقال أَبو الَهْيثَم : والعَرُب تَُسّمِ

،  بِْكرٌ  ما لم تَِلد ، ونحُو ذلك ، قال األَصمِعيُّ : إِذا كان أَّوُل َولٍَد َولََدتْه الناقَةُ فهي بِْكرٌ  اً :به ، ويقال لها أَيض تَْبتَِكرُ  : بَولَِدَها الذي بِْكراً 

 ، قال أَبو ذَُؤْيٍب الُهَذِليُّ : بَِكارٌ و أَبكارٌ  والجمعُ 

ه و  يـــــــــــنـــــــــــَ ُذلـــــــــــِ بـــــــــــح ِديـــــــــــثـــــــــــًا مـــــــــــنـــــــــــِك لـــــــــــو تــــــــــــَ  ِإن  حـــــــــــَ

ِر     افــــــــِ طــــــــَ وٍد مــــــــَ بــــــــاِن عــــــــُ ــــــــح ِر يف أَل حــــــــح ىَن الــــــــنــــــــ  (3)جــــــــَ
 

  

يــــــــــَر  طــــــــــافــــــــــِ ارٍ مــــــــــَ كــــــــــَ هــــــــــا  أَبــــــــــح تــــــــــاجــــــــــُ ِديــــــــــٍث نــــــــــِ  حــــــــــَ

رِ     اصــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــَ َ
ــــــــــِر مــــــــــاِء املــــــــــ  ُتشــــــــــــــــــــــــاُب مبــــــــــاٍء مــــــــــث

  
 ٍء.أَّوُل كّلِ شيْ  : البِْكرُ و

 ُكلُّ فَْعلٍَة لم يَتَقَدَّْمها ِمثلُها. : البِْكرُ و

، وكالهما واحٌد ، فلو قال : فَتِيَّةٌ لم تَْحِمْل ، لكان أَْولَى ، كما في غيره من األُصول ، وفي التَّْنِزيِل :  الفَتِيَّةُ  هي بَقََرةٌ لم تَْحِمْل أَو : البِْكرُ و

 أَي ليست بَكبِيَرةٍ وال َصِغيَرةٍ. (4) (ال فاِرض  َوال ِبْكر  )

 ِمن النِّساِء. قلت : قال ثَعلٌب : ألَن َدَمها أَكثُر من َدِم الثَّيِّب ، وُربَّما قيل : َسحابٌ  بالبِْكر ، ُشبَِّهتْ  السََّحابَةُ الغَِزيَرةُ  : البِْكرُ  من الَمجاز :و

 ، أَنشد ثعلب : بِْكرٌ 

ٍر و  هـــــــــــــ  ر  ُمشـــــــــــــــــــــــــــَ رحُت ِإىل َأغـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــد نـــــــــــــَ  ل

رٍ     كـــــــــــح ـــــــــــِ وانَ  ب ِة عـــــــــــُ ـــــــــــلـــــــــــَ ي مـــــــــــِ َن يف اخلـــــــــــَ َوســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ  تـ

  
ُل َولَِد األَبَو : البِْكرُ و ً  بِْكرُ  ُغالماً كان أَو جاِريَةً ، وهذا ْينِ أَوَّ  أَبََوْيه ، أَي أَّوُل َولٍد يُولَُد لهما ، وكذلك الجاريةُ بغير هاٍء ، وجمعُها جميعا

 في غيِر النّاس ، كقوِلِهم : من األَوالد البِْكرُ  ؛ يَْعنِي أَحداثَُكم. وقد يكون أَوالِدكم ُكتَُب النَّصاَرى أَبكارَ  ال تُعَلِّموا»، وفي الحديث :  أَْبكارٌ 

 الَحيَِّة. بِْكرُ 

 ، قال : بِْكُر بِْكَرْينِ  ، وفي الُمحَكم : بِْكَرْينِ  ابنُ  (5) بِْكرٌ  ومن الَمجاز قولُهم : أََشدُّ الناِس 
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رَ اي  كــــــــــح نِ  بــــــــــِ َريــــــــــح كــــــــــح دح  بــــــــــَ بــــــــــِ َب الــــــــــكــــــــــَ لــــــــــح  واي خــــــــــِ

دح     ن َعضــــــــــــــــــــــــُ َت مــــــــــينِّ كــــــــــِذرَاٍع مــــــــــِ بــــــــــحــــــــــح  َأصــــــــــــــــــــــــح

  
ةٍ  الذي الَكْرمُ  : البِْكرُ  الَمَجاز :ِمن و َل َمرَّ  ، قال الفرزدُق : أَبكارٌ  ، جمعُه َحَمَل أَوَّ

ه  ـــــــــــ  ـــــــــــَث كـــــــــــبَن ِدي َن ا ـــــــــــَ طـــــــــــح ـــــــــــَ ن  ســـــــــــــــــــــــــاق  ِإذا هـــــــــــُ

ِر َأو     حـــــــــح ـــــــــنـــــــــ  ىَن ال كـــــــــارُ جـــــــــَ ـــــــــح فُ   أَب طـــــــــ  قـــــــــَ ـــــــــُ رحٍم تـ  كـــــــــَ

  
ْربَةُ. ِمن الَمجاز :و  ، القاِطعَةُ القاتِلَةُ  : هي البِْكرُ  الضَّ

__________________ 
 ( اللسان : وسحابة مبكاٌر وَبُكوٌر.1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : تقت  ابلقاف ا ويؤيده ما ورد يف األساس : وابتكر اجلارية : اقتّضها.2)
 ( يف اللسان : ألبان ُعوٍذ.3)
 .68( سورة البقرة اآية 4)
 وما أثبت عن اللسان.« بن»( ابألصر 5)
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رٌ  ويف بع  الن َسِخ : الفاِتَكة ا وَضرحبَةٌ  ا  أَبكاراً ـــــــ  كر َم   وجَههـــــــ   كانت َضَرابُت عليٍّ »: ال تـَُثىن  ا ويف ا ديث :  ِبكح
َرابُت عليٍّ »ا ويف رواية :  «ِإذا اعتَل  َقّد ا وِإذا اعرتَض َقرتّ  َتَكرَاتٍ  كاَنت ضــَ رحبـََته كانتا أَ  «ال ُعوانً  ُمبـح راً  ي َأّن ضــَ  ِبكح

ثّناة.
ُ
ُتر بواِحَدٍة منها ا ال حيتاج َأن يُِعيَد الض رحبََة  نياً ا واملراد ابلُعون امل  تـَقح

ّم ، البُْكرُ و بمنزلِة  البْكَرةُ و ةُ الفَتِّيِ من الناس ،؛ فَمْنِزلَتُه من اإِلبل منزل أَو الفَتِيُّ منها ، فلم يَُحدَّ وال ُوقِّت ، بالفتح : َولَُد النّاقَةِ  البَْكرُ و بالضَّ

إِلى أَن يُْجِذَع ،  منها أَو الثَّنِيُّ   ،الفَتَاةِ ، والقَلُوُص بمنزلِة الجاِريَِة ، والبَِعيُر بمنزلة اإِلنساِن ، والَجَمُل بمنزلِة الرجِل ، والناقةُ بمنزلِة المرأَةِ 

والِحقُّ والَجَذُع ، فإِذا أَثْنَى فهو َجَمٌل ، وهو بَِعيٌر حتى يَْبُزَل ، وليس بعَد الباِزل ِسنٌّ  ابُن اللَّبُونِ  وه أَو ابُن الَمَخاِض إِلى أَن يُثْنَِي ، أَو

ى  ى. قال األَزهريُّ : (1)تَُسمَّ الذي لم  هو أَو هذا قوُل ابِن األَْعرابِّيِ وهو صحيٌح ، وعليه شاهدُت كالَم العرِب. ، وال قَبَل الثَّنِّيِ ِسنٌّ تَُسمَّ

 ، بال هاٍء. بِْكرٌ  ، فإِذا بََزاَل فَجَمٌل وناقةٌ ، وقيل في األُنثَى أَيضاً : بْكَرةٌ  ، واألُْنثَى يَْبُزلْ 

 ، أَي شابَّةٌ َطِويلَةُ العُنُِق في اعتداٍل. «َعْيَطاءُ  بَْكَرةٌ  كأَنها»حديُث الُمتْعَِة : وقد يُستعاُر للناِس ، ومنه

مُّ الذي َذَكَره فيقال  ٍء من َدواِوين اللغِة ، وال نقلَه أَحٌد ِمن ُشّراح الفَِصيح ، بالمعانِي السابقة ، ال يكاُد يُعَرُف في شيْ  البِْكر شيُخنَا : والضَّ

الِعهما وإِي َج عليه ابُن ِسيَده ، وال القَّزاُز ، مع كثرة اّطِ .على َكثَْرة ما فيها من الغََرائب ، وال َعرَّ ّمِ  راِدهما لشواذِّ الكالِم ، فال يُْعتَدُّ بهذا الضَّ

 قلُت : وقد نُِقَل الكسُر عن ابن ِسيَده في بَْيِت َعْمِرو بِن ُكْلثُوم ، فيكوُن بالتَّثِْليِث كما سيَأْتِي قريباً.

 وِن فقال :وَجَمعَه بالياِء والنُّ  ، قال الجوهريُّ : وقد َصغََّره الراجُز : أَْبُكرٌ  في الِقلَّة ج

ا  يــــــــــــنــــــــــــَ ِد هــــــــــــِ يــــــــــــح هــــــــــــَ تح ِإال  الــــــــــــد  رِبــــــــــــَ  قــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــَ

يِّصـــــــــــــــــــــــــــــــــاٍت و     لـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ اقـ ـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــَ رِي كـــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ  أُبـ

  
كما تَجَمع الُجُزَر والطُُّرَق ، فتقول : ُطُرقَاٌت وُجُزراٌت ، ولكنَّه أَْدَخَل الياَء والنُّوَن ، كما أَدخلَها في  األَبُكرِ  وقال ِسيبَوْيه : هو جمعُ 

 .«الدَُّهْيدِهين»

ّمِ ، بُْكرانٌ  الَجْمُع الكثيرُ و . بَِكارٌ و بالضَّ ، مثُل فَْحٍل وفَِحالٍَة ، كذا في  ، بالفتحِ والكسرِ  بَِكاَرةٌ وَ  بالكسر ، مثل فَْرخ وِفراخ ، قاله الجوَهريُّ

ـ  بغير هاءٍ ـ  البَِكارُ و للذُُّكور خاّصةً ، البَِكاَرةُ  ، بغير هاٍء ، كعَْيلٍَة وِعيَاٍل ، وقال ابن األَعرابّيِ : بَِكارٌ  ، والجمعُ  بَْكَرةٌ  الّصَحاح ، واألُْنثَى

 لإِلناِث.

َمن  البَْكرِ  ، وهي بالكسر َجْمعُ  «البَِكارة وَسقََط األُْملُوُج من»وفي حديث َطْهفَةَ :  اإِلبِل بما  بَِكاَرةَ  الذي قد َعاَل  (2)بالفتح ؛ يُِريُد أَن الّسِ

اه باسِم الَمْرَعى ؛ إِْذ كان َسبَباً له ، وقال ابن ِسيَده في بيت َعْمِرو بِن   ُكْلثُوٍم :َرَعْت من هذا الشََّجِر قد َسقََط عنها ، فَسمَّ

يح  اَء ِذرَاعـــــــــــــــــَ ٍر أَدحمـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح رٍ  عـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــح   بـــــــــــــــــَ
ا    يـــــــــــنـــــــــــَ نـــــــــــِ رح جـــــــــــَ مـــــــــــِ ُ  مل حتـــــــــــَح فـــــــــــح ا اخلـــــــــــَ َذاهـــــــــــَ  غـــــــــــَ

  
وايَتَْين   . قلُت : فإِذاً هو ُمثَلٌَّث.أَبكارٌ  بالكسر ، والجمُع القَِليُل من ذلك« بِْكر»أَصحُّ الّرِ

َكةً : البََكَراتُ  من الَمَجاز :و  هةٌ بفَتَخِ النَِّساِء.، شبي في ِحْليَة السَّْيفِ  التي الَحلَقُ  ُمَحرَّ

ٌخ عند ماٍء ِلبَنِي ذَُؤْيبٍ  : البََكراتُ و باب ، ِجباٌل ُشمَّ اغانّيِ ، وهم من الّضِ َواُب لبني ذَُؤْيبَةَ. كما هو نَصُّ الصَّ يُقال له  ، كذا في النَُّسخ ، والصَّ

 بفتح فسكون. البَْكَرةُ  :

فَها هللا تعالَى ، قال اْمُرُؤ القَْيس : بطريِق َمكَّةَ قاَراٌت ُسوٌد بَِرْحَرحاَن ، أَو  : البََكَراتُ و  َشرَّ

يِّ  يــــــــــــــُت ِداَيَر ا ــــــــــــــَ رَاتِ َغشــــــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــَ   ابلــــــــــــــبــــــــــــــَ
ـــــــــــــــــٍة     رَيَاتِ  (3)فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــارِق ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِ ِة ال  فـــــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــــَ

  
ً  البَْكَرةُ  وفيهما ماٌء يُقال له : بِن األَْضبَِط ، ِلبَنِي َجْعفَر َحْمَراوانِ  : َهْضبتَانِ  البَْكَرتانِ وَ   ، نقلَه الّصاغانّي. أَيضا

يَراِزّي ، َحدََّث عن إِبراهيمَ  كَكتّاٍن : ة قُْرَب ِشيرازَ  بَّكارو  ، منها : أَبو العَبّاِس عبُد هللِا بُن محّمِد بن سليماَن الّشِ

__________________ 
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 والصواب ما أثبت ألن انئب الفاعر ضمري عائد عل  املؤنث.« يسم »( ابألصر 1)
 .«الثمن»النهاية وابألصر ( عن 2)
 .«فعارمة»ويف معجم البلدان والديوان « قوله : فعارقة ا كذا خبطه والذي يف النسخة املطبوعة : فعاربة وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)



4974 

 

َ سنَة  ريَازِيِّ وغريِه ا وتـُُويّفِ  .348ابِن صاحٍل الشِّ
ثين ، منهم : اسم : بَّكارٌ و  بُن قُتَْيبَةَ بن أََسٍد البَْصِرّي الَحنَِفّي ، قاضي مصَر. بكٍر بَّكارُ  القاِضي أَبو جماعٍة من المحّدِ

 : َجّد أَبي القاسِم الُحَسْين بِن محّمِد بن الُحَسْين الشاهد. وغيُرهم. بَكَّارٌ و

 نقلَه الّصاغانّي. (1) كعُنٍُق : ِحْصٌن باليََمنِ  ، بُُكرٌ و

ثين ، كبَُكْيِر بِن عبد هللا بِن األََشّجِ الَمَدنِّيِ ، كُزبَْيٍر : اسمُ  ، بَُكْيرٌ و  بُن َعَطاِء اللَّْيثِّي. بَُكْيرِ و جماعة من المحّدِ

واة : محّمُد بُن إِيَاس بنِ  بَُكْيرُ  ومن القبائل : . وغيُرُهم.، تا البَُكْيرِ  بُن ياِليَل بن ناِشٍب ، من ِكنَانَةَ ، منهم من الرُّ  بِِعيٌّ

المشهوُر  الصَّحابِيّ  ، والحارُث بُن َكلََدةَ مواله ، َمْسُروح هو نُفَْيُع بنُ  أو بن َكلََدةَ بِن عمِرو بِن ِعاَلجٍ الثَّقَِفّي ، نُفَْيُع بُن الحارثِ  بَْكَرةَ  أَبوو

لذلك ، وِمن َولَده أَبو األَْشَهِب َهْوَذةُ بُن َخِليفَةَ بِن  بَْكَرةَ  َصلى هللا عليه وسلّم أَبا يُّ النَّب فَكناه ببَْكَرةٍ  تََدلَّى يوَم الّطائِف من الِحْصنِ  بالبَْصَرةِ ،

حمِن بِن أَبي  . ثَقَِفيٌّ ، َسَكَن بغَداَد ، َكتََب عنه أَبو حاتٍم.بَْكَرةَ  عبِد هللِا بِن عبِد الرَّ

يِق ، بَْكرٍ  النِّْسبَةُ إِلى أَبِيو ّدِ بِن  بِن وائِل بَْكرِ  وإِلى بِن َعْوِف بِن النََّخعِ ، بَْكرِ  بِن ِكنَانَةَ بِن ُخَزْيَمةَ ، وإِلى بِن َعْبِد َمنَاةَ  بَْكرِ  يوإِلى بَنِ  الّصِ

 .بَْكِريٌّ  قاِسط بِن ِهْنٍب :

حمِن بِن أَبيفِمَن األَول : القاِضي أَبو محّمٍد عبُد هللا بُن أَحمَد بِن أَْفلََح بِن عبِد هللِا بِن  يِق ، َحدَّث عن  بكرٍ  محّمِد بِن عبد هللا بِن عبِد الرَّ ّدِ الّصِ

قِّّي.  ِهالِل بن العاَلِء الرَّ

 ْسعُوٍد.، َوفََد على النّبّيِ َصلى هللا عليه وسلّم. وَعْلقَمةُ بُن قيٍس صاحُب علّيٍ وابِن مَ  البَْكِريّ  النََّخغِ : ُجَهيُش بُن يَِزيَد بِن مالكٍ  بَْكرِ  وِمن

 عبِد َمناةَ : عامُر بُن واثِلةَ اللَّْيثِّي ، وغيُره. بَْكرِ  وِمن

 ، َصحابِيٌّ ، َشِهَد مع علّيٍ الَجَمَل ، ومعه ابناه الحارُث وبِْشٌر. البَْكِريّ  بِن وائٍل : َحّساُن بُن َخْوِط بن ُشْعبَةَ  بَْكرِ  ومن

 آباَذ ، َمَحلٍَّة بُجْرجاَن : بَْكرِ  بِن َربِيعَةَ بِن عامِر ابِن َصْعَصعَةَ ، واسُمه ُعبَْيٌد ، ولَقَبُه البَْزرّي. وكذا إِلى بِن ِكاَلب بَْكرِ  إِلى بَنِي أَبي النِّْسبَةُ و

 .(2) بَْكَراِويٌّ 

َحابِّي ، وأَُخوه ذو اللِّْحيَِة ُشَرْيٌح ، له ُصْحبَةٌ أَيضاً ، عبُد العزيز ابُن َحْنتَِم بن َشّداِد  (3)والمحلَّق  فمن األَول : ُمِطيُع بُن عامِر بن َعْوٍف الصَّ

 بن ِكالٍب. بَْكرِ  بن َربِيعَةَ بِن عبِد هللا بِن أَبي

بِن ُكَمْيٍل الفَِقيهُ  ، وأَبو َجْعفٍَر ُكَميُل ابُن َجْعفَرِ  البَْكراِويُّ  ، وأَبو الفَتْح َسْهُل بُن علّيٍ ابن أَحمدَ  البَْكراِويّ  آباَذ : أَبو َسِعيِد بِن محّمد بَْكر ومن

 الُجْرجانّي ، الَحنَِفّي ، وغيُرهم.

اَن. : ع ببالِد َطيِّئٍ  بَْكرٌ و  ، وهو واٍد عند َرمَّ

اغانّي ، : ع بناحيَِة َضِريَّةَ  البَْكَرانُ و  ة. : البَْكرانُ و ، نقلَه الصَّ

بَِرْفعِ ِسّنٍ ونَْصبِه ، أَي َخبََّرنِي بما في  وبََسَطه الَمْيَدانِيُّ في َمْجَمع األَمثاِل ، وهو، من األَمثال المشهورةِ ، « بَْكِره َصَدقَنِي ِسنَّ »قولُهم : و

، فقال  البَْكرُ  فقال : باِزٌل ، ثم نَفَرَ  ؟فقال : ما ِسنُّه بفتحٍ فسكوٍن ، بَْكرٍ  نْفِسه ، وما اْنَطوْت عليه ُضلُوُعه ؛ وأَصلُه أَن رجالً ساَوَم في

 فلما َسِمعَه الُمْشتَِري قال : َصَدقَنِي ِسنُّ  ِمن َولَِد النّاقَِة ، وهذه لفظةٌ يَُسكَُّن بها الصَّغارُ  بكسٍر ففتحٍ فسكوٍن فيهما ، : ِهَدْع ِهَدْع. صاحبُه له

فَنِي بَْكِره نُّ منصوباً على أَنه مفعوٌل ثاٍن ، ، ونَْصبُه على معنَى : َعرَّ ِر ِسّنِ ، أَو في ِسّنِ ، فُحِذَف الُمَضاُف أَو أَو إِراَدةِ َخبَ  ، فيكون الّسِ

ّنِ تَوسُّعاً. على الَوْجَهْين ، الجارُّ  ْدَق للّسِ  وَرْفعُه على أَنه َجعََل الّصِ

ِل َوْقتَِها بَكََّر تَْبِكيراً  من الَمجاز :و ؛ معناه : ما َصلَّوَها  «بصالةِ الَمْغِربِ  بكَُّروا ال يزاُل الناُس بخيٍر َما»، وفي الحديث :  : أَتَى الصَّالةَ ألَوَّ

ُروا»في أَّوِل َوقتَِها ، وفي حديث آَخَر :  ُموَها. «بالصَّالةِ في يوِم الغَْيم ؛ فإِنه َمْن تََرَك العَْصَر َحبَِط َعملُه بَّكِ  ، أَي حافُِظوا عليها وقَّدِ

 أَْدَرَك أَّوَل الُخْطبَِة. الرجُل ، إِذا اْبتََكرَ  جاز :من المو

__________________ 
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 ( قيدها ايقوت بضمتا ا من مشهور قالع صنعاء.1)
 ( النسبة إىل بكر آابذ : بكر اابذي ا وقد ينسب ِإليها البكراوي أيضاً ا قاله يف اللباب.2)
انظر القاموس حل  ا )ه ا ألن حصــــاان عضــــه يف خده ا واله عبد العزيز وقير عبد العز  وامل  لقب ل« املخل »( عن اللباب ا وابألصــــر 3)

 (.37واملقتضب ص 
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 .الباُكوَرة الُخْطبَةَ : َسِمَع أَّولََها ؛ وهو ِمن اْبتََكرَ و وعباَرةُ األَساس :

 ِء.الشَّيْ  باُكورةِ  االستيالُء على االبتكارِ  ، وأَصلُ  الفاكهةِ  باُكوَرةَ  أََكلَ  ، إِذا اْبتََكرَ  من المجاز :و

 .باُكوَرتُه ٍء :وأَّوُل كّلِ شيْ 

ا أَن اْبتََكْرتُ و : جائَت بَولٍَد ثِْنيٍ ، واثْتَلَثَْت َولََدَها الثّاِلَث ، (2)، واثْتَنَْت  (1) المرأَةُ : َولََدْت َذَكراً في األَّول اْبتََكرتِ  في نََواِدِر األَْعَراِب :و

 واثْتَنَْيُت واثْتَلَثُْت.

َسْت ، وَعشََّرْت. بِْكَرها الحاِمُل ، إِذا َولََدتْ  ابتََكرتِ  وقال أَبو البَْيداِء :  ، وأَثْنَْت في الثاني ، وثَلَّثَْت في الثّالث ، وَربَّعَْت ، وَخمَّ

 .(3)شر ، والّسابع وقال بعُضُهم : أَْسبَعَْت ، وأَْعَشَرْت ، وأَثَْمنَْت ، في الثّامن ، والعا

 النََّهاِر. بُْكَرةَ  َوَرَدْت إِبلُه فاُلٌن : أَْبَكرَ و

 .434بِن عبِد هللِا العَطَّاُر الدَّْسَكِريُّ ، َسِمَع أَبا طاِهٍر المخلِص ، تُُوفَِّي سنة  بَْكُرونَ  أَحمُد بنُ  اسٌم. كَحْمُدوَن : بَْكُرونُ و

 * ومّما يُستدَرك عليه :

 ، وأَنشَد : باِكرٌ  انيُّ عن الِكَسائِّيِ : ِجيَرانُكَ َحَكى اللِّْحيَ 

ُم  كـــــــــــــــــــُ ريَانـــــــــــــــــــُ ُرو جـــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــح رُ اي عـــــــــــــــــــَ   ابكـــــــــــــــــــِ
رُ     ُب ال الٍه وال صــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح  فــــــــــــــــالــــــــــــــــقــــــــــــــــَ

  
يُْستَعَمُل إِذا كان الَمْوُصوُف قال ابِن ِسيَده : وأُراهم يَْذَهبُون في ذلك إِلى معنَى القَوِم والجمعِ ؛ ألَن لفَظ الجْمعِ واحٌد ، إِاّل أَنَّ هذا إِنَّما 

 .باِكرٌ  معرفةً ، ال يقولون : ِجيَرانٌ 

 .باِكرٌ  ، كما اَل يمتنُع ِجيَرانُُكم باِكرٌ  هذا قوُل أَهِل اللغِة ، قال : وعنِدي أَنه ال يَْمتَنُِع ِجيرانٌ 

لُه (4) أَبكارٍ  ومن الَمَجاز : َعَسلُ  وَكتََب الَحّجاُج إِلى عامٍل له  (6)الَجَواِري يَِلينَهُ  أَبكارُ  ، ويقال : بل (5)فتاُؤها النَّْحِل ، أَي أَ  أَبكارُ  ؛ أَي تُعَّسِ

أَفراَخ النَّْحل ؛ ألَّن َعَسلَها أَطيُب  باألَبكار يريد «ِمن الدَّْستَْفشاِر ، الذي لم تََمسَّه النار األَْبكار اْبعَْث إِليَّ بعََسِل ُخاّلَر ، من النَّْحل: »

 ى. وُخاّلُر :وأَْصفَ 

 موضٌع بفاِرَس ، والدَّْستَْفشاُر : فارسيَّةٌ معناه ما َعَصرتْه األَْيِدي وقال األَْعَشى :

ن  هـــــــــــا مـــــــــــِ لـــــــــــَ حـــــــــــ  نـــــــــــَ ارِ تــــــــــــَ كـــــــــــَ اِف  بـــــــــــِ طـــــــــــَ  الـــــــــــقـــــــــــِ

ا    ُن ِإكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدهـــــــــــــــــــــــــــَ رُِ  آمـــــــــــــــــــــــــــِ  أَُزيـــــــــــــــــــــــــــح

  
 .، كما يُقَال صاِحٌب وِصَحاٌب ، وهو أَّوُل ما يُدِركُ  باِكرٍ  الِقَطاف : جمعُ  بَِكارُ 

 ِمن ناٍر. (7): لم تُْقتَبَْس  بِْكرٌ  ومن الَمَجاز عن األَصمعّيِ : نارٌ 

ة : بِْكرٌ  وحاجةٌ  مَّ  : ُطِلبَْت َحِديثاً ، وفي األَساس : وهي أَّوُل حاجٍة ُرفِعَْت ، قال ذُو الرُّ

ٍة  اّلَب حــــــــــــاجـــــــــــَ َد  األَبــــــــــــواِب طــــــــــــُ وفــــــــــــًا لــــــــــــَ  ُوقــــــــــــُ

ن ا ــــــــــاجــــــــــاِت َأو حــــــــــاجــــــــــًة     واٍن مــــــــــِ َراعــــــــــَ كــــــــــح  بــــــــــِ

  
 وال ثِْنياً ، على معنَى : ما هو بأَّوٍل وال ثاٍن. بِْكراً  ومن الَمجاز : يقال : ما هذا األَمُر منكَ 

 : القَْوُس ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : البِْكرُ و

رٍ و  كــــــــــــح تح   بــــــــــــِ تح َأصــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــَ مــــــــــــا ُمســــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــ   كــــــــــــُ

يــــــــــــ ِ     تــــــــــــِ رَِع الــــــــــــعــــــــــــَ ِم ِذي الشــــــــــــــــــــــــــِّ غــــــــــــح َرمن َ نـــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

  
َرعِ ، وهو العُوُد الذي عليه أَوتاٌر.أَي القَْوس أَّوَل ما   يُْرَمى َعْنَها ؛ َشبَّه تََرنَُّمها بنَغَِم ِذي الّشِ
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ةُ التي لم تثقب ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : البِْكرُ و  : الدُّرَّ

ر َرٍة  كِبكح  (8)ُمَقااَنِة البَـَياِض بُصفح
يوان كما نقله شيُخنَا.  َذَكَره ُشّراُح الّدِ

__________________ 
 ( عبارة التهذيب : ابتكرت املرأة ولداً إذا كان أو  ولدها ذكراً.1)
 .. وهي اثتىن عل  زنة افتعر من ثىن« اثتنيت»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
 ( يف مراعاته الرتتيب وجب عليه القو  : أسبعت وأمثنت وأعشرت يف السابض والثامن والعاشر.3)
 إلضافة ا وضبطت يف التهذيب واللسان واألساس : عسٌر أبكاٌر.( هذا ضبرت التكملة عسُر أبكاٍر اب4)
وأفتا ها « ءقوله أفتا ها ا كذا خبطه ولي  يف عبارة األســـاس ا ولعلها فتا ها مجض فتية وهي الشـــابة من كر شـــي»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 5)

 وردت يف التهذيب واللسان والتكملة.
 «تلينه»( عن التهذيب ا وابألصر واللسان 6)
 .«يتقب »( عن التهذيب ا وابألصر 7)
 ( ديوانه وعجزه فيه :8)

 غذاها ُلري املاء غري امل رِ 



4978 

 

، إِذا جاُءوا جميعاً على آِخِرهم. وقال األَصمعيُّ : جاُءوا على طريقٍة واحدةٍ ، وقال أَبو َعْمٍرو : « أَبِيهم بَْكَرةِ  جاُءوا على»ومن األَمثال : 

جاُءوا ، يريدون بها الَكثَْرةَ وتَْوفِيَر العََدِد ، وأَنَّهم  (1)، هذه كلمةُ العرِب  «أَبِيها بَْكَرةِ  جاَءْت هواِزُن على» جاُءوا بأَجمعهم ، وفي الحديث :

حقيقةً ، وهي التي يُستَقَى عليها الماُء  بَْكَرةٌ  جميعاً لم يَتخلَّف منهم أَحٌد ، وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : معناه جاُءوا بعُضُهم في إِثِْر بعٍض ، وليس هناك

ّيٍ : قال ابن ِجنِّي :  وعنِدي أَنَّ قولَهم : العَْذُب ، فاْستُِعيَرْت في هذا الموضعِ ، وإِنَّما هي َمثٌَل. قال ابن بَّرِ

ِليَّتِهم ، أَي لم  بََكْرتُ  أَبِيهم ، بمعنَى جاُءوا بأَجمِعهم ، هو ِمن قولك : بَْكَرةِ  جاُءوا على في كذا ، أَي تَقدَّمُت فيه ، ومعناه : جاُءوا على أَوَّ

 يَْبَق منهم أَحٌد ، بل جاُءوا ِمن أَّوِلهم إِلى آِخرِهم.

 .بُُكورٌ و أَْبُكرٌ  ِسيبََوْيه في َجْمِعه: اسٌم ، وَحَكى  بَْكرٌ و

رٌ و بكرانو  .(2)أَسماٌء  ُمبَّكِ

 بُن َعْمٍرو ، بَْكرُ و بن َعْمٍرو الَمعافرّي ، بَْكرُ و بُن َسَواَدةَ ، بَْكرُ و بُن َخلٍَف ، بَْكرُ و البَْصِريُّ ، بَْكَرةَ  بُن عبِد العَِزيز بِن أَبي بَْكَرةَ بَّكارُ  وأَبو

ثون. بنُ  بَْكرُ وَ   ُمَضر : محّدِ

اجُّ النّحويُّ ، َحدَّثَا. بْكرانَ  أَحمُد بنُ  بْكرٍ  بِن شاَذاَن ، وأَبو بْكرانَ  وأَحمُد بنُ   الّزجَّ

َسمَع من ابِن ُكلَْيٍب ، وأَبو الَخير  بكرٍ  ، كأَمير ، َسمَع أَبا الَوْقِت ، وأَخوه تَِميٌم كان معيداً ببغداَد ، وابنُه أَبو بَِكيرٍ  وأَبو العَبّاس أَحمُد بُن أَبي

 بن الّزاُغونِّي ، وكان ثِقَةً ، َذَكَره ابُن نُْقَطةَ. بَْكر ، بتشديد الكاف ، البَْصِريُّ ، َحدَّث عن أَبي القاسِم العَْسَكِرّيِ وأَبي بّكر ُصبَيح بن

 الِهْنِد ، لغةٌ في بَْلُهور ، بالاّلِم ، أَو تصحيٌف عنه. ِلكاسُم مَ  ، بفتحٍ فسكوٍن ، أَهملَه الجماَعةُ ، وهو بَْكُهورُ  : [بكهر]

 * ومّما يُستدَرك عليه هنا :

ِخيِن. (5)، مشهوٌر. وأَحمُد بُن جابِر بن داُووَد البالدريُّ  (4)، وهو ثََمُر الفَْهم  (3): الباَلُدر  [بلذر]  : من مشاهير النَّّسابِة المؤّرِ

ر الطُّوسيُّ ، الحافُظ الواعُظ : عالٌم بالحديث. الباَلَذريُّ  ِد بِن إِبراِهيَم بن هاشمٍ وأَبو محّمٍد أَحمُد بُن محمّ   ، بالذال المعَجمة ، الُمَذّكِ

، أَي  َجْوَهٌر م :وهذه عن ابن األَعرابّي ، وهو ُمَخفَُّف الاّلِم  كتَنُّوٍر وِسنَّْوٍر وِسبَْطرٍ  أَهملَه الجوهريُّ ، وقال الّصاغانّي : هو البَلُّورُ  : [بلر]

جاج. بَلوَرةٌ  معروٌف أَبيُض شفّاٌف ، واحدتُه  ، وقيل : هو نوٌع من الزُّ

 البيتِ  أَهلَ  يُِحبُّنا ال»:  عنههللارضي، وفي حديث جعفٍر الصاِدق  الضَّخُم الشُّجاعُ  : الرجلُ  كِسنَّْورٍ  البِلَّْورُ  في التَّْهِذيب عن ابن األَعرابّيِ :و

هُ  األَْحَدبُ   قال أَبو َعْمٍرو الزاهُد : هو الذي َعْينُه ناتِئَةٌ. قال ابن األَثِير : هكذا َشَرَحه ولم يَذكر أَصلَه.«. البِلَّْوَرةُ  األَْعَورُ  وال ، الُمَوجَّ

 ، لغةٌ في بَْلُهور. العَِظيُم من ُملُوك الهندِ  ، كتَنُّوٍر : البَلُّورو

 بَلَْنَجرَ  ، أَي داِخلَه ، قيل : نُِسَب إِلى د ، بالَخَزِر َخْلَف باِب األَبوابِ  ، أَهملَه الجوهريُّ ، وقال الصاغانِيُّ : هو َضْنفَر، كغَ  بَلَْنَجرُ  : [بلجر]

 بِن يافِث.

ٌث نحويٌّ  بَلَْنَجرَ  أَحمُد بن ُعبَْيِد بِن ناِصحِ بنِ و بِّّيِ. : محّدِ  له ِذْكٌر في َشْرح ديواِن المفضَّل الضَّ

ةُ تقول : ، أَهملَه الجوهريُّ وصاحُب اللَِّسان ، ، كقُْرَطقٍ  بُْلغَرُ  : [بلغر] ، وهو الذي َجَزَم به غيُر  (6)، وهذا هو المشهوُر  بُْلغَارُ  والعامَّ

قاِلبَِة ، ضاِربَةٌ في الشَّمال ، شديدةُ البَْردِ  واحٍد ، كياقوت وصاحِب الَمراِصِد ، قالوا : هي رين.، و مدينةُ الصَّ  قد نُِسَب إِليها بعُض المتأَّخِ

 : ومّما يُستدَرُك عليه : [بلسر]

__________________ 
 ( اللسان : للعرب.1)
ُرون.« وُبَكريح وبّكار ومَبكِّر»( يف اللسان : 2) َرة وَبكح اً وَبكح  ويف التكملة : وقد لوا : َبّكاراً وُبَكريح
 .«ابلذا  املعجمة»املهملة. وصححها  ق  املطبوعة الكويتية ( كذا ابألصر وتذكرة داود ابلدا  3)
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وقد أخرانه إىل موضــــــعه تبعاً للرتتيب « قوله مثر الفهم كذا خبطه وانظر ما معناه ا وح  هذا االســــــتدرا  بكهور»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 4)
 افعه.املّتبض. ويف تذكرة داود : حب الفهم وهو شجر هندي ا انظر فيه خواصه ومن

 ( كذا ابألصر ابلدا  املهملة ا وصححها  ق  املطبوعة الكويتية ابلذا  املعجمة.5)
 ( يف معجم البلدان : بـُلحَغاُر.6)
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 ، بكسر السين وراء : ماٌء لبني أَبي بكِر بن كالٍب بأَعاِلي نَْجٍد ، عن األَصمعّيِ. البْلِسرة

 : * ومما يستدرك عليه : [بلقطر]

ُث إِبراِهيُم بُن عيسى بِن موسى ، وابُن عمِّ  (1) بَلَْقَطرُ  ه عليُّ بُن ، كغَْضنَفر : قريةٌ بالبَُحْيرةِ من أَعماِل ِمصَر ، منها اإِلماُم الفقيهُ المحّدِ

َهاُب أَحمد بُن مصطفى بِن أَحمَد  ، َحدَّثا بمصَر عالياً عن النُّور األُجهورّيِ ، وقد َرَوى عنهما شيُخ مشايِخنا البَلَْقَطِريّانِ  فَيّاٍض الُزبَْيِريّانِ  الّشِ

.  الّسَكْنَدِريُّ

 المكاُن الواسُع. أَهملَه الجوهريُّ ، وقال الصغانيُّ : هو ، كغَْضنَفرٍ  البَلَْهَورُ  : [بلهر]

 * ومّما يُستدَرك عليه :

. بَلَْهَورُ  كلُّ عظيٍم من ملوك الِهْند يرافيُّ  ، َمثَّل به َسيبَوْيه ، وفَسَّره الّسِ

الُمْختَبَُر  هو الَمْبنُورُ  كَصبُوٍر ، كذا في النُّسخ ، وهو غلٌط ، وقد أَهملَه الجوهريُّ وصاحُب اللِّسان ، وقال ابن األَعرابّيِ : (2) البَنُورُ  : [بنر]

 ، هكذا هو في التَّْكِملَة. ِمن النّاِس 

 * وّمما يستدرك عليه :

 ، تلميذُ أَبي العبّاِس أَحمَد بِن عبِد األََحِد الفاُروقِّيِ. البَنُّوِريُّ  ، كتَنُّور : بلٌد بالهند ، منها الشيُخ آدمُ  بَنُّورُ 

َوْقِت وغيَره ، وعنه ابُن ، َسِمَع أَبا ال البِنَاِريُّ  ، كِكتاب : قريةٌ ببغداَد ، ّمما يَِلي طِريَق ُخَراَساَن ، منها أَبو إِسحاق إِبَراهيُم بُن بَْدرٍ  بِنَارُ و

 نُْقَطةَ ، كذا في التَّْبِصير للحافظ.

اغانّي في تركيب ب د ر على أَّن النوَن زائدةٌ ، وهم البَناِدَرةُ  : [بندر]  ، َدِخيٌل. تُّجاٌر يَْلَزُمون الَمعَاِدنَ  ، أَهملَه الجوَهِريُّ ، وأَورَده الصَّ

 ِء.الذين يَْخُزنُون البَضائَع للغَال هم أَو

ّم. بُْنَدارٍ  َجْمعُ   ، بالضَّ

يبِيُّ في أَول : َمن يكوُن ُمْكِثراً من شيْ  البُْندارُ  وفي كتاب ابِن الّصالح في معرفِة الحديِث : ٍء يَْشتَِريه منه َمن هو ُدونَه ، ثم يَبِيعُه ، قاله الّطِ

 ، وهو الكثيُر الماِل. (3) ُمبَْنِدرٌ و بَْنَدِريٌّ  من َحَواِشي الَكّشاف. وفي النَّوادر : رجلٌ « الدَُّخان»

يِن الُمْهَملَِة ، وهو ابُن داوَد بِن َكْيَساَن ، العَْبِدّي ، موالهم ، محّمُد بُن بَّشارٍ  أَبو بكرٍ و  البَْصِريُّ ، كَكتَّاٍن ، وَوِهَم َمْن َضبََطه بالتَّْحتِيَّة والّسِ

ّمِ لَقَبُه : بُْندارٌ و ثٌ  بالضَّ ِة السُّنَِّة ؛ ولذلك لُقِّبحافٌظ ، أَ  محّدِ تَّة. بُْنداراً  حُد أَئِمَّ  ؛ ألَنّه َجَمَع حديَث مالٍك ، َرَوى له أَصحاُب األُصول الّسِ

 معناه الحافُظ. بُْنَدارٌ و

الدَّاَرقُْطنِيُّ ، وكان أَيضاً : لَقَُب أَبي بكِر بِن أَحمَد بِن إِسحاَق بِن َوْهِب بِن الَهْيثَم بِن ِخَداش ، َسمَع البربهائيَّ وغيَره ، وَرَوى عنه  البُْندارُ و

 ثِقَةً.

. بُْندارِ  وأَبو الَمعاِلي ثابُت بنُ   بن إِبراِهيَم الباقِاّلنِيُّ

 محّمُد بُن محّمِد بِن ُعثماَن ، ُعِرَف بابن السَّّواق ، َسِمَع أَبا بَْكِر بَن القَُطْيِعّيِ ، وكان ثِقَةً.أَيضاً : أَبو منصوٍر  البُْندارو

 ، َسَكَن َسَمْرقَْنَد ، وحدَّث. بُْنَدارٍ  وأَبو بكٍر محّمُد بُن هاُروَن بِن َسِعيِد بنِ 

ْيلَِميُّ  بُْندارِ  والَحَسُن بُن موسى بنِ  َشاذ الدَّ  ، حدَّث. بِن ُخرَّ

اغانّي  الَمْرَسى والُمَكألُ  في اصطالحِ َسفَِر البَْحِر : البَْنَدرُ و  ، أَي َمربُط السُّفُِن على الساِحل. (4)، نقلَه الصَّ

ِعيد األَْعلَى وقد دخلتَُها ، وقَْريَتَاِن بأَْسفَِل مصر. البُْنداِريَّةُ و  : قريةٌ بالصَّ

 ، بالفتح : ُدفٌّ فيه َجالِجُل ، مولَّدة. البَْنِديرُ و
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 ، عن اللِّْحيَانِّيِ. بين الُوْسَطى والِخْنَصِر ، ُمَؤنَّثَةٌ  التي اإِلْصبَعُ  بالكسر : البِْنِصرُ  : [بنصر]

 .البَناِصرُ  قال الجوَهِريُّ : والجمعُ 

 ا اختاَره المصنُِّف.؛ بناًء على أَّن النُّوَن فيه أَصليَّةٌ ، كم ِذْكُره في ب ص ر َوَهمٌ و

__________________ 
 ( قيدها ايقوت بفتح أوله و نيه وسكون القاف وضم الطاء.1)
َبحنوُر.2)

 ( عل  هامش القاموس من نسخة أخر  : امل
 ( يف اللسان : رجر بـَنحدرّي ومبَـنحِدٌر ومتَـبَـنحِدٌر.3)
 .«بدر»( التكملة 4)
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ْرعِ  ، بالفتح : البَْورُ  : [بور]  ، وهو َمجاٌز ، وعن أَبي ُعبَْيد : هي األَرُض التي لم تُْزَرْع ، وقال أَبو حنيفةَ : األَرُض قبَل أَن تُْصلََح للزَّ

ْرع أَو الغَْرس ، وفي كتاب النبّيِ َصلى هللا عليه وسلّم أِلَُكْيِدِر دُ  البَْورُ   البَْورُ  ولُكم»ةَ : ومَ : األَرُض كلُّها قبل أَن تُستَْخَرَج حتى تُْصلََح للزَّ

ّمِ ، وهو جمعُ  .(1) «والَمعَاِمي وأَعفاُل األَرِض  ، وهي األَرُض  البََوارِ  قال ابن األَثِير : وهو بالفتح َمصدٌر ُوِصَف به ، ويُْرَوى بالضَّ

 الَخَراِب التي لم تُْزَرْع.

 التي تَُجمُّ َسنةً لتُْزَرَع ِمن قابٍل. هي أَو

 ، كالهما : اْختَبَره. اْبتاَرهو بَاَره بَْوراً و كاالْبتِياِر. واالمتحاُن. االختبارُ  : البَْورُ و

 ، بغير همزةٍ ، افتعاٌل ِمن : االْبتِيارُ  ويقال للرجل إِذا قََذَف امرأَةً بنفِسه أَنّه فََجَر بها : فإِن كان كاذباً فقد اْبتََهَرها ، وإِن كان صادقاً فهو

 : اختبرتُه ، وقال الُكَميت : أَْبوُرهُ  ءَ الشي بُْرتُ 

تـــــــــــــا  ُت الـــــــــــــفـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ َي نـ لـــــــــــــِ ثـــــــــــــح يـــــــــــــٌح مبـــــــــــــِِ بـــــــــــــِ  قـــــــــــــَ

ا     هـــــــــــــــارًا وِإمـــــــــــــــّ تـــــــــــــــِ ا ابـــــــــــــــح يـــــــــــــــاراِة ِإمـــــــــــــــ  تـــــــــــــــِ  ابـــــــــــــــح

  
ْدق ، الستخراجِ ما عنَدَها.  يقوُل : إِّما بُْهتَاناً وإِما اختباراً بالّصِ

 .باَر بَْوراً  ، الَهالكُ  : البَْورُ و

لو »، أَي ُمهِلٌك يُسِرُف في إِهالك الناِس ، وفي حديث علّيٍ :  «ُمبِيرٌ و في ثَِقيٍف َكذّابٌ »تعالَى : أَْهلََكه ، وفي حديث أَسماَء :  هللا أَبَاَرهو

 .أَبر ، وقد ذُِكَر في «ِعتَْرتَه أَبَْرنا َعَرْفناه

 .باُرواو وبنو فالٍن باُدوا

 .بََواراً و باَر بَْوراً  ، قد ، فيهما البَوارِ ك َكَساُد السُّوِق ، : البَْورُ  من المجاز :و

 ، كصاحٍب وَصْحٍب ، أَو كنائٍِم ونَْوٍم ، وصائٍِم وَصْوٍم ، فهو على هذا اسٌم للَجْمع. بائِرٍ  جمعُ  : البَْورُ و

جُل الفاِسُد والهاِلكُ  البُورُ و ّمِ : الّرِ ُتْم قَ ْوماً بُوراً )، كذا في الّصحاح ، وقال الفَّراُء في قوِله تعالَى :  ال َخْيَر فيه ، الذي بالضَّ  : (2) (وَُكن ْ

، وكذلك األُْنثَى ، ومعناه  بُورٌ  ، وقَومٌ  بُورٌ  ، وَرجالنِ  بُورٌ  وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : رجلٌ  يَْستَِوي فيه االثناِن والجمُع والمؤنَُّث. (3)مصدٌر  البُور

 هاِلٌك.

 نَا : وأَنشَدنَا اإِلماُم ابُن المسناوّيِ ، رضَي هللا َعْنه ، لبعِض الصَّحابة ، وإِخالُه عبَد هللا بَن َرَواَحةَ :قال شيخُ 

ـــــــــــــــِك ِإّن لســـــــــــــــــــــــــــــاين  ي لـــــــــــــــِ
َ

وَ  املـــــــــــــــ  اي َرســـــــــــــــــــــــــــــُ

ُت ِإذح َأان     قــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــــَ ٌ  مــــــــــــــــا فـ ورُ راتــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــُ

  
بَْعَري السَّْهِمّي ، وقد ي ، مثل ُحوٍل وحائٍِل ، وَحَكى األَخفُش عن بعضهم أَنه لغةٌ ،  بائِرٍ  هنا جمعَ  بُورٌ  كونُ ونََسبَه الجوهريُّ لعبِد هللا بِن الّزِ

 ، كما يُقَال : أَنَت بََشٌر ، وأَنتم بََشٌر. لبائرٍ  وليس بجمع

ْرعِ والغَْرِس ، فلم يُْعَمرْ  وفََسدَ  ِمن األَرِض  بارَ  ما : البُورُ و ّجاج : البائَِرةِ و كالبائِرِ  بالزَّ الفاِسُد الذي ال خيَر فيه  في اللغة : البائِرُ  ، وقال الزَّ

 متروكةٌ ِمن أَن يُْزَرَع فيها. : بائِرةٌ  ، قال : وكذلك أَرضٌ 

 قال أَبو ُمْكِعٍت األََسِديُّ : كقَطاِم اسُم الَهاَلكِ  على النّاِس ، بَوارِ  نََزلَتْ و

مــــــــــاً  الــــــــــُ ظــــــــــَ يــــــــــًا وتــــــــــَ اغــــــــــِ بــــــــــَ تح فــــــــــكــــــــــان تـــــــــــَ لــــــــــَ تــــــــــِ  قــــــــــُ

ِديـــــــــــــِ      ظـــــــــــــاملَُ يف الصـــــــــــــــــــــــــــ  َوارُ ِإن الـــــــــــــتـــــــــــــ   (4) بــــــــــــــَ
  

 ، إِذا اْختَبََرَها. باَرَها وقد أَنََّها القٌِح أَم حائٌِل. بَِحالَْيَها : ، كِمْنبٍَر : عاِرٌف بالنّاقَةِ  ِمْبَورٌ  فَْحلٌ و

 ، وفي الّصحاح : التي من القََصِب. الَحِصيُر الَمْنُسوجُ  ، كلُّ ذلك الباِريَّةُ و البَاَرياءُ و البَاِريُّ و البُوِريَاءُ و البُوِريَّةُ و البُوِريُّ و
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بيعِ  أَبو علّيٍ  إِلى بَْيِعِه يُْنَسبُ و ، وقال عبد الغنّيِ بُن سعيٍد :  شيُخ البَُخاِرّيِ وُمسِلمٍ  ، البََجِليُّ الُكوفِيُّ ، (5) البَّواِريُّ  بِن ُسليمانَ  الَحَسُن بُن الرَّ

 .(6) 221عنه أَبو ُزْرَعهَ وأَبو حاتٍم ، وقال ابن َسْعٍد : تُُوفَِّي سنَةَ  رَوى

__________________ 
 ويف التهذيب مثله. واملعامي : اجملهولة ا واألغفا  حنوها.« وأعفا  ا لعر األوىل وأغفا  ا كما يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .12( سورة الفتح اآية 2)
  الصحاح : بُوراً مجض ابئر مثر حائٍر وُحوٍ  وحك  اأَلخفش عن بعضهم أنه لغة ولي  ِبمٍض لبائر.( ويف3)
 ( ضبطت بواُر ابلرفض عن اللسان.4)
 قا  : هذه النسبة إىل عمر البواري. وفيه أيضاً البوراي نسبة إىل عمر البواري أيضاً.« البورائي»ويقا  ابلعرا  « البوراين»( يف اللباب 5)
 ( اللباب : سنة عشرين ومائتا.6)
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بٌ  ، فارسيٌّ  الطَِّريقُ  قيل : هوو  ، قال األَصمعيُّ : معرَّ

 وأَنشد للعَّجاج يصُف ِكنَاَس الثَّوِر : بُوِريٌّ و باِريٌّ  بالفارسيَّة ، وهو بالعربيَّة البُوِريَاءُ 

 البارِي  كاخُلصِّ ِإذح َجل َله 
 .الباِريَّةُ  قال : وكذلك

 .بُوِريَاءُ و باريَّةٌ  ، قالوا : هي الَحِصيُر الَمْعُمول بالقََصب ، ويقال فيه : «البُوِرّيِ  كان ال يََرى بَأْساً بالّصالة على»وفي الحديث : أَنّه 

َِّجْه لَشيْ  ، ِإذا بائرٌ  حائِرٌ ، ويكوُن من الَهاَلك ، وفي التَّْهِذيب : رجٌل  (1)؛ يكوُن من الَكَساد  بائِرٌ  رجٌل حائِرٌ  يقال :و ، ضالٌّ تائِهٌ ،  ءٍ لم يَت

 وهو إِتباٌع ، وزاد في غيِره :

 .(2) عنههللارضي، وقد جاء ذلك في حديِث ُعَمَر  ال يَأْتِمُر ُرْشداً ، وال يُِطيُع ُمْرِشداً و

حدَّث عن الفضل بِن أَحمَد الّراِزّيِ ، وعنه أَبو بكر بُن الَحَسِن  النَّْيَسابُوِريُّ  يُّ البارِ  أَبو علّيٍ  بُن نَْصرٍ  (3) : ة بنَْيَسابُوَر ، منها الُحَسْينُ  بارُ و

 الِحيِريُّ ، وتُُوفِّي بعد سنة ثالثيَن وثالثمائة.

 .(5)َعةَ ، يسُكنها بنو َرازحٍ ِمن َخْواَلِن قَُضا (4)بين َصْعَدةَ وَعثََّر ، وقيل : شرقّي ثُوران  ُسوُق الباِر : د ، باليَمنو

َهاٌت وبساتيُن. ، بسكون الياِء : ة ببغَدادَ  باِريو  ، من أَعمال َكْلَواَذى ، بها ُمتَنَزَّ

ونَها زاِويَةَ  : ُكورةٌ بالشام باَرةُ و  .البارةِ  من نواِحي َحلََب ، ذاُت بساتيَن ، ويَُسمُّ

 .باِريٌّ  والنِّْسبَةُ إِلى الكلِّ  الخضراِء باألَْنَدلُِس ، فيه جباٌل شامخةٌ ، : إِْقِليٌم من أَعماِل الَجِزيَرةِ  بارةُ و

ّمِ : د ، بمصرَ  بُوَرةُ و ، كآرَها. نََكَحها ، إِذا ابتاَرها من الَمَجاز :و  البُوِريُّ  منها السََّمكُ  بيَن تِنِّيَس وِدمياَط ، ليس له اآلن أَثٌر ، ، بالضَّ

 المشهوُر ببالِد مصَر ، ويُْعرُف في اليمن بالسََّمك العربّيِ.

ُس ، عن أَبي الفََرجِ بِن  ِهبَةُ هللا بُن َمعَدٍّ  : فُقهاُء كانوا بمصَر واإِلسكندريّةَ ، منهم : البُوِرّيِ  بَنُوو ْمياِطيُّ ، المدّرِ أَبو القاسم القَُرِشيُّ ، الّدِ

تِِّمائَِة ، الَجوِزّيِ ، مات في  (6)مثُل محّمِد بِن ُعَمَر بِن ِحْصٍن  وغيُرهما أَبو الَكَرِم الرئيُس ، وابُن أَخيه محّمُد بُن عبد العَزيزِ  ُحُدود الّسِ

 ، قال عبد الغنّيِ بُن سعيد : َحدَّثونا عنه ، وهو من القَُدماِء. البُوِرّيِ 

 اِء األَعجميِة أَيضاً.، ويقال فيه بالب بال هاٍء : د ، بفاِرسَ  ، بُورُ و

 ، مشهوٌر بُكْنيَتِه ، هكذا َذَكَره الحافُظ. شيُخ البُخاِرّيِ  الَمْرَوِزيُّ  بُن أَْضَرمَ  بُورُ  أَبو بكرٍ و

 ، َكتََب عنه أَبو إِسحاَق الُمْستَْمِلي. بُن محّمد بُورُ و

، أََخَذ أَبو الفضِل هذا عن محّمِد بِن علّيِ بِن َطْرخاَن وغيِره ، َذَكَره  البَْلِخيّانِ  ، َجدُّ أَبي الفضِل أَحمَد بِن محّمِد بِن محموٍد ، بُن َعّمارٍ  بُورُ و

 غنجار.

 آَخُروَن.و من أَهل َمْرَو ، عن ابِن الُمبَاَرِك. بُن هانئٍ  بُورُ و

 وإِيّاها عنَى أَبو فَِراس بقوله : ، كُشوَرى : ة قُْرَب ُعْكبََراءَ  ، بُوَرىو

َر  الــــــــــــــَك و  داَم بــــــــــــــَا قـــــــــــــــُ
ُ

ُت املــــــــــــــ ركــــــــــــــح  ال تــــــــــــــَ

وَر رحِخ     بـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ِرِب  فـ ِ  ا ـــــــــــــَ وحســـــــــــــــــــــــــــَ (7)فـــــــــــــاجلـــــــــــــَ
 

  
ِشيُد محّمُد بُن أَبي القاِسِم ، ويقال فيه أَيضاً : ابنُ  البُورانِّيِ  محّمُد بُن أَبي الَمعَاِلي بنِ  أَبو البََرَكاتِ  منها  ، عن أَبي الُحَسْين يُوُسَف ، وعنه الرَّ

 .البُوِرّيِ 

يِن يُوُسَف ، كان فاضالً ، وله ديواُن ِشْعر. بُوِري ، منهم : ِمن األَعالمـ  أَْمراً ِمن زارَ ـ  كُزوِري بُوِريو  بُن السُّْلطاِن صالحِ الّدِ
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__________________ 
 ( اللسان : الكسر.1)
 .«.. ء( ولفظه كما يف اللسان : الرجا  ثالثة ا فرجر حائر ابئر إذا مل يتجه لشي2)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : ا سن.3)
 ا وثوران وتوراب ليسا فيه.« توراب»( يف معجم البلدان 4)
ة : من أعما  كلواذي ا وهو خطب وقد نقلت إىل هنا مبا يواف  معجم البلدان ا فالنص ( عبارة : من خوالن قضــاعة جاءت ابألصــر بعد عبار 5)

 منه.
 ( اللباب ومعجم البلدان : حفص.6)
 ( البيت يف اللباب ونسبه إىل أيب نواس ا وفيه اخلرب ابخلاء املعجمة ا وانظر معجم البلدان.7)
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الخليفِة  الَمأُْمونِ  أَميِر المؤمنين َزْوجِ  بفَْرِشها ، بُورانُ و التي قال فيها الَحِريِريُّ :  الَحَسِن بِن َسْهلٍ بنتِ  بُوَرانَ  : طعاٌم يُْنَسُب إِلى البُوَرانِيَّةُ و

 العَبّاِسي.

ْيداِوّي ،، الغَّسانّي ا بن ُجَمْيع أَبي الُحسيِن محّمد بِن أَحمَد بِن محّمدِ  شيُخ شيخِ  البُوَرانِيُّ  محّمُد بُن أَحمدَ  القاِضي أَبو بكرٍ و  أَبو الَحَسنِ و لصَّ

ثانِ  بُوِرينَ  بنِ  بِن عبِد الواحدِ  عبُد هللا بُن محّمدِ  . : محّدِ  ، األَخيُر عن إِبراهيَم بِن موسى ، وعنه األَْبَهِريُّ

 ، وهو من مناِزِل اليَُهوِد ، وفيه يقول َحّساُن بُن ثابت : ع كان به نَْخٌل لبَنِي النَِّضيرِ   :(1) بُورة ، تصغيرُ  البَُوْيَرةُ و

َؤيٍّ و  يِن لـــــــــــــــُ رَاِة بـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــاَن عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

رِيــــــــــــــــٌ      َرةِ حــــــــــــــــَ َويـــــــــــــــــح ريُ  ابلــــــــــــــــبـــــــــــــــــُ طــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــــــــح

  
ا التَّْغلَبّي   : (2)وقال َجبَُل بُن َجوَّ

ِت و  َرةُ َأوحَحشــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــح َويـ ــــــــــــــُ اَلٍم  الــــــــــــــبـ ن ســــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ

َي و     هـــــــــــح ـــــــــــَ َب فـ طـــــــــــَ ـــــــــــِن َأخـــــــــــح ٍد واب عـــــــــــح ورُ ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ  ب

  
بَه : باَرهُ يَبُوُره بَْوراً و  .«عنههللارضيأَْوالَدنا بُحّبِ علّيٍ  نَبُورُ  ُكنَّا»الحديث : واختبََره ، ومنه َجرَّ

الفَْحل ،  ، أَي القٌِح أَم ال ؛ ألَنها إِذا كانت القِحاً بالَْت في َوْجِههأَ  َعَرَضها على الفَْحِل ، ِليَْنُظَر : ؛ إِذا يَبُوُرَها بَْوراً  النَّاقةَ  بارَ  من الَمَجاز :و

َمها ، كذا في الّصحاح.  إِذا تََشمَّ

َء فيها ، ، أَي ال شي بُوراً  ، وقال الفَّراُء : يقال : أَصبحْت منازلُهم (3) يَبُورُ  َوَمْكُر أُولِئَك ُهوَ  قولُه تعالى : بََطَل ، ومنه ، إِذا َعَملُه بارَ و

 وكذلك أَعماُل الُكفَّار تَْبُطُل.

َمها ، ِليَْعِرَف ِلقَاَحَها ِمن ِحيَاِلها ، إِذا ابتاَرهاو الفَحُل الناقةَ  بار من الَمَجاز :و  ، وأَنشَد قوَل مالِك بِن ُزْغبَةَ : تََشمَّ

ه  ولــــــــــــــُ راِء ُفضــــــــــــــــــــــــــــُ رحٍب كــــــــــــــذذاِن الــــــــــــــفــــــــــــــِ  ِبضــــــــــــــــــــــــــــَ

اِض و     خــــــــــــَ
َ

ــــــــــــزاِي املــــــــــــ ٍن كــــــــــــِإي عــــــــــــح وُرهــــــــــــَ طــــــــــــَ ــــــــــــُ ب ــــــــــــَ  اتـ
  

 الَها ، وقوله :: كإِيزاغِ الَمَخاِض يَْعنِي قَْذفَها بأَْبَواِلها ، وذلك إِذا كانت َحواِمَل ؛ َشبَّه ُخُروَج الدَِّم بَِرْميِ الَمَخاِض أَبو (4)قال أَبو ُعبَْيَدةَ 

 ال. القٌِح هي أَمأَ  تَعِرَضَها على الفَْحل : (5)، أَي تَْختَِبُرَها أَنَت ، حتى  تَبُوُرها

أَن تَْبقَى في بيتَها ال  هوو األَيِِّم ، بَوار ، وِمن هذا قيل : نَعُوذُ باهلل ِمن تَبُورُ  البِيَاَعاُت ، إِذا َكَسَدْت ، باَرتِ و السُّوُق ، باَرتِ  من الَمَجاز :و

 ، واألَيُِّم : التي ال َزْوَج لها. تُْخَطبُ 

مِّ ـ  «بِبُوِريِّه أَْرَسلَه»من أَمثالهم : و  ولم يَُؤدَّْب. يَفعُل ما يشاءُ  وَرأْيَه الرجلُ  إِذا تُِركَ ـ  بالضَّ

 * ومّما يُستدَرك عليه :

ُب  البائِرُ  . بَاَر يَبُوُر بَْوراً  ، وقد (6): الُمَجّرِ َب ، قالَهُ األَصمعيُّ  ، إِذا َجرَّ

إِنهم لَِفي ُجوٍر »وفي الَمثَل : 
 بالضّمِ فيهما ، وفَسَُّروه بالنُّْقصان.« بُورٍ و (7)

 الفحُل الناقةَ. بارَ  ِلي ما عنَد فاُلٍن ، أَي اْعلَْمه وامتَِحْن ِلي ما في نفِسه ؛ مأْخوذٌ من بُرْ  من الَمَجاز :

.  بُورٍ  الَمْرَوِزيُّ ، عن ابِن ُشَمْيٍل. ومحّمُد بُن الَحَسِن بنِ  بُور  بُن عبِد الَجبّار بنِ ، والفضلُ  ببُورٍ  ومحّمُد بُن الفَْضِل البَْلِخيُّ ، يُعَرفُ  البَْلِخيُّ

. ومحّمُد بُن ُعبَْيِد هللا بِن َمْهِدّيٍ العاِمِريُّ ، يُعَرفُ  بُورٍ  وُجبَْيُر بنُ  ثون. ببُورٍ  البَْلخيُّ  : محّدِ

 ابُن ِجنِّي في اإِلمالَة ، والذي ثَبََت في كتاب ِسيبََوْيِه : ابُن نُوٍر بالنُّون ، وهو مذكوٌر في موضِعه.َحَكاه  بُورٍ  قال ابن ِسيَده : وابنُ 

وم. بُورُ و م : ناحيةٌ متَِّسعَةٌ من بالد الرُّ  ، بالضَّ
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بِيعِ   .(8)نَْيَسابُوَر ، وهو قََرابَةُ قَْحَطبةَ بِن َشبِيٍب ، َذَكره األَِميُر  بارِ  ليس من الباِريُّ  وعبُد هللِا بُن محّمِد بِن الرَّ

ث. باَرانُ و  : من قَُرى َمْرَو ، منها : حاتِم بُن محّمِد بِن حاتٍم البازانيُّ المحّدِ

بِيعِ  تَِّة. البُورانِيُّ  والَحَسُن بُن أَبي الرَّ  ، من رجال الّسِ

__________________ 
 البلدان : تصغري البئر الجي يستقي منها املاء.( يف معجم 1)
 ( يف معجم البلدان : مجر بن جوا  التغليب.2)
 .10( سورة فاطر اآية 3)
 ( التهذيب واللسان : أبو عبيد.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : حا.5)
 .«اجلرب»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 .«حور»( يف األساس : 7)
 (.ابر)هذه الزايدة عن معجم البلدان  [بن  مد بن الربيض ا يعرف ابلباري]بد   بن  مد بن خباب بن اهليثم ( يف اللباب : ع8)
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يُّ في البُوِرينِيّ  : من قَُرى نابُلَُس ، ومنها : البَْدُر َحَسُن بُن محّمدٍ  بُوِرينُ و قلت : رين ، تَْرَجمه النَّْجُم الغَّزِ الذَّْيل ، وأَثْنَى  الَحنَِفيُّ ، ِمن المتأَّخِ

 .1034عليه. تُُوفَِّي سنةَ 

 : ناِحيةٌ بالِحيَرة ، من أَرض العراِق. (1) باْنبُوَرةُ و

يَوان باَرْنبارُ و  .(2) بورنبارة : بلدةٌ قُْرَب ِدْميَاَط ، على خليج أَْشُموَم وبِْسَراَط ، وقد دخلتُها ، وهي في الّدِ

 اليََمنِيُّ ، مات بأَْصبََهاَن. الباَوِريُّ  عبد هللا الُحَسْيُن بُن يُوَحن : موضٌع باليمن ، منه : أَبو باَورُ و

ْنجِ يُْحلَُب منها العَْنبَُر. باَوِريو  : مدينةٌ ببالد الزَّ

ّمِ : القَِصيرةُ ، البُْهتَُرةُ  : [بهتر] بََدٌل من الحاِء في بُْحتٍُر ، أَنشَد أَبو َعمٍرو لنجاٍد الَخْيبَِرّيِ  بُْهتُرٍ  ، وَزَعَم بعُضُهم أَن الهاَء في كالبُْهتُرِ  ، بالضَّ

: 

ِر  نحصــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــَ  والــــــــــعــــــــــُ تــــــــــَ نـــــــــــح ُ
يــــــــــُم املــــــــــ ئــــــــــِ  عــــــــــِ يف لــــــــــَ

و رِ     قـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــاٍب وال هـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــ  ِبـــــــــــــــــِِ

  

رُتُ لكن ه  رُتِ وابُن  البـُهح  (3) البـُهح

 والبَحاتُِر ، وأَنشد الفَّراُء قوَل ُكثَيٍِّر : البَهاتِرُ  القَِصيَر من اإِلبل. وَجْمعُهوَخصَّ بعُضهم به 

ريٍَة و  ِت كــــــــــــر  َقصــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــح ــــــــــــ  بـ ــــــــــــِت الــــــــــــِذي حــــــــــــَ  أَن

رُ     رِي بــــــــــــــذاَ  الــــــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــِ دح ا تــــــــــــــَ  ِإد  ومــــــــــــــَ

  

اِ  ومل أُرِدح  جـــــــــــــَ ريَاِت ا ـــــــــــــِ ُت َقصـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــح نــــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

اِء     ر  الـــــــنِّســـــــــــــــــــــَ ا شـــــــــــــــــــــَ طـــــــَ اَر اخلـــــــُ اِقصـــــــــــــــــــــَ هـــــــَ ـــــــَ رُ الـــــــبـ  تـــــــِ

  
عَر شيُخنَا في بحتر ، وقد تقدَّمت اإِلشارةُ إِليه. البََهاتِرُ  هكذا أَنشَده الفَّراُء :  بالَهاِء وأَوَرَد هذا الّشِ

 .كالبَْهتََرة بالفتح : الَكِذبُ  البَْهتَرُ و

ّمِ مشدَّدةَ الياءِ  البُْهُدِريُّ  : [بهدر] ، كالبُْحُدِرّيِ ، كذا في التَّْهِذيب  الذي ال يَِشبُّ  (4) الُمقَْرقَمُ  أَهملَه الجوهريُّ ، وقال أَبو عدناَن : هو ، بالضَّ

 والتَّْكِملَِة.

 ، بالضّمِ : ما اتََّسَع من األَرض. البُْهرُ  : [بهر]

ين ؛ أَي َسراَرتُه ، كما في األُصول  َشرُّ الواِدي وَخْيُره : البُْهرُ و ين المعَجَمة ، والّصواب : ِسرُّ الواِدي ، بالّسِ ، هكذا في النَُّسخ بالّشِ

َحِة ،  : األَرُض السَّْهلَةُ ، وقيَل : هي األَْرُض الواسعةُ بين األَْجبُِل. البُْهَرةو ، وفي اللسان : ، فيهما كالبُْهَرةِ  الُمَصحَّ

ِ  لَدُ البَ  : البُْهرُ و  ، وبالفَتْح مصدر اْنِقَطاُع النَّفَِس من اإِلعياءِ  : البُْهرُ  من الَمجاز :و ؟أَي ِمن أَّيِ بَلَدٍ  ؟أَنتَ  بُْهرٍ  أَو َوَسَطه ، ويقال : ِمن أَّي

 .يَْبَهُره بَْهراً  الِحْملُ  بََهَره

 ، أَي تَتَابََع نَفَُسهُ. اْبتهرَ و اْنبَهرَ  قدو

ْبُو ، البُْهرُ  ، إِذا َعَدا حتى َغلَبَهُ  كعُنِيَ  الرجلُ  بُِهرَ  يقال :و ّمِ :  «البُْهرُ  َوقََع عليه»، وفي الحديث :  بَهيرٌ و َمْبُهور فهو ، وهو الرَّ ، هو بالضَّ

:  بََهَرهو «.بُْهرٌ  أَو (5)أَنَّه أَصابَه قُْطٌع »حديُث ابِن ُعَمَر وتَتَابُعِ النَّفَِس ، ومنه ما يَْعتَِري اإِلْنساَن عند السَّْعيِ الشديِد والعَْدِو ، من النَِّهيج

 .اْنبََهرَ  عالََجه حتى

إِذا بََزَغِت  قال له َعْبُد َخْيٍر : أَُصلِّي الُضَحى»، بالضّمِ ، وفي حديث علّيٍ رضَي هللا َعْنه :  كالبُُهورِ  : اإِلضاَءةُ ، البَْهرُ  من الَمَجاز :و

 َضْوُءَها. (6)، أَي يَْستَبِيَن  «البُتَْيَراءُ  تَْبَهرَ  قال : ال ، حتى ؟الشمسُ 

ِة يمدُح ُعَمَر بَن  بََهَرتْ وَ  : قََهَره وَعاله وَغلَبَه. بََهَره يَْبَهُره بَْهراً  ، الغَلَبَةُ  : البَْهرُ  من الَمجاز :و مَّ فالنةُ النَِّساَء : َغلَبَتُْهنَّ ُحْسناً ، وقال ذو الرُّ

 ُهبَْيَرةَ :
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يـــــــــــاً  قـــــــــــِ رحتـــــــــــَ ِر مـــــــــــُ اِت اأَلمـــــــــــح َت يف َدَرجـــــــــــَ ـــــــــــح  مـــــــــــا زِل

رَا    ن ُمضــــــــــــــــــــَ رحعـــــــاُن مــــــِ وبـــــــَك الــــــفــــــُ مــــــُ ي وَتســــــــــــــــــــح مــــــِ نــــــح  تـــــــَ

  

رحتَ حــــــــــىت   ٍد  هبــــــــــََ ــــــــــ  َأحــــــــــَ فــــــــــَ  عــــــــــل ــــــــــمــــــــــا ختــــــــــَح  ف

عـــــــــــح     ٍه ال يــــــــــــَ مـــــــــــَ رَاِإاّل عـــــــــــلـــــــــــَ  َأكـــــــــــح مـــــــــــَ  ِرُف الـــــــــــقـــــــــــَ

  
 أَي َعلَْوَت كلَّ َمن يُفَاِخُرَك فَظهرَت عليه.

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : ابنبورا.1)
 ( يف معجم البلدان : بِيَـوحرح نـََباَرة.2)
 ( العّ  : الرجر الداهي املنكر ا واجللحاب : الطوير ا وكذلك اهلقور.3)
 والتكملة ا وضبطت يف القاموس بكسر القاف الثانية ا ومجيعه ضبرت قلم.( ضبطت عن اللسان 4)
 ( ضبطت عن النهاية.5)
 .«يستنري»( النهاية : 6)
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 نُوُرها وَضوُءها. (1)، أَي َعلَيها  «الشمُس األَرضَ  بََهَرت صالةُ الضََّحى إِذا»وفي الحديث : 

 ُء.الَملْ  : البَْهرُ  عن ابن األَعرابّيِ :و

 البُْعُد. : البَْهرُ و

 : الُمبَاَعَدةُ ِمن الَخْيِر. البَْهرُ و

الفَْخُر ، وأَنشَد بيَت ُعَمَر بِن أَبي ربيعةَ ،  البَْهرُ و الَخْيبَةُ. البَْهرُ و ، هكذا في النَُّسخ ، والذي نُِقَل عن ابن األَعرابّي أَنه قال : الُحبُّ  : البَْهرُ و

 صنُِّف تَْصِحيٌف ، فْليُْنَظْر ، وبيُت ُعَمَر بِن أَبي ربيعةَ الذي أشار إِليه هو قولُه :ولعّل ما َذَكره الم

هــــــــــــا بــــــــــــ  لــــــــــــُت :  ؟مُث  قــــــــــــالــــــــــــوا : حتــــــــــــُِ راً قــــــــــــُ   هبــــــــــــَح
ابِ     ِر واَ صـــــــــــــــــــــــــــــــَ  والـــــــــــــــــرت  َدَد الـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــَ

  
ًّ ، وقيل : َعَجباً ، قال : أَبو العبّاس« بَْهراً »وقيل : معنَى  أَْن  البَْهرِ  أَن كلَّ ما قاله ابُن األَعرابّيِ في ُوُجوهِ  (2): يجوُز  في هذا البيت : َجما

 يكوَن معنًى لما قال ُعَمُر ، وأَحسنُها العََجُب.

ْكِض ، أَو لإِلنسان ، إِذا ُكلَِّف فوَق الَجْهد. الَكْربُ  : البَْهرُ و  الُمْعتَِري للبَِعيِر عند الرَّ

 ببُهتاٍن ، إِذا قََذفَها به. بََهَرها ، يقال : والبُهتانُ القَْذُف  : البَْهرُ و

 ، وذلك إِذا قََطَع نَفََسه بَضْرب أَو َخْنق ، أَو ما كان ، قالَه ابن ُشَمْيٍل ، وأَنشَد : بُْهَره ، إِذا قََطعَ  بََهَره يقال : التَّْكِليُف فوَق الّطاقَةِ  : البَْهرُ و

َت  ــــــــــــح بَل يــــــــــــَر ِإذا ســــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــِ ههبــــــــــــََ ِإن  الــــــــــــبــــــــــــَ   رحتــــــــــــَ
ا ِ و     تــــــــــــــَ خــــــــــــــح

ُ
رَاُح كــــــــــــــاملــــــــــــــ ــــــــــــــَ ِرمَي يـ َر  الــــــــــــــكــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  تـ

  
م ِذْكُره ، و له بَْهراً و العََجُب ، : البَْهرُ و ّجاُج بيَت ُعَمَر بِن أَبي ربيعةَ المتقّدِ أَنشَد ، أَي َعَجباً ، قاله ابن األَعرابّيِ ، وبه فَسََّر أَبو العَبّاس الزَّ

 : (3)ابُن ُشَمْيٍل بيَت ابِن َميّاَدةَ 

جِي  جــــــــــَ هــــــــــح ون مــــــــــُ يــــــــــعــــــــــُ بــــــــــِ ي ِإذح يــــــــــَ وحمــــــــــِ قــــــــــَ  َأاَل اي لــــــــــَ

ٍة     ــــــــــــــَ راً ِبــــــــــــــارِي ا  هبــــــــــــــَح َدهــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ مح بـ رَاهلــــــــــــــَُ  هبــــــــــــــَح

  
 ً له ، في َحّد الدَُّعاِء ، وإِنما نُِصَب على توهُِّم الِفعِل ، وهو ّمما  بَْهراً  وَغلَبَةً ، هكذا فَسََّره غيُر واحٍد ، قال ِسيبَوْيه : ال فِْعَل لقوِلهم : أَي تَْعسا

 يَْنتَِصُب على إِضمار الِفْعِل غيِر الُمْستَْعَمِل إِظهاُره.

 بَضْوئِه ، قال : بََهَرها : بُُهوراً  النُُّجومَ ـ  كَمنَعَ ـ  القََمرُ  بََهرَ  من الَمجاز :و

َا  وحُءه حـــــــــــــِ وَم ضـــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــُ ـــــــــــــنـــــــــــــ  م  ال رح غـــــــــــــَ   هبـــــــــــــََ
رح     َم الـــــــــــذي كـــــــــــاَن ازحَدهـــــــــــَ جـــــــــــح مـــــــــــَر الـــــــــــنـــــــــــ  غـــــــــــَ  فــــــــــــَ

  
 َغلََب َضوُءه َضوَء الكواكِب.و ، إِذا َعاَل ، باِهرٌ  يقال : قََمرٌ 

ِة : بََرعَ  ، إِذا فالنٌ  بََهرَ و مَّ  وفَاق نُظراَءه ، وأَنشُدوا قوَل ذي الرُّ

 (4)فما خَتحَف  عل  َأَحٍد  هَبَرحتَ حىت  
 .(5)أَي بََرْعَت وَعلَْوَت 

 الظَّْهر. أَي األَْبَهر يقال : فالٌن شديدُ و

ْلِب والقَْلِب. قلت : وهو قوُل أَبي ُعبَْيد ، وتماُمه :  َوِريُد العُنُق ، ويقال : هو ِعْرٌق فيه أَيضاً : األَْبَهرُ و ، وبعُضهم يَجعلُه ِعْرقاً ُمْستَْبِطَن الصُّ

 فإِذا انقطَع لم تكْن معه َحياةٌ.
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النبّيِ َصلى هللا عليه وسلّم  (6)ن يَخُرَجان من القْلب ، ثم يَتََشعَُّب منهما سائُر الشَّرايين ، وُرِوَي ع األَْبَهرانِ  ، وهما األَْكَحلُ  : األَْبَهرُ  قيل :و

،  أَْبَهَره وفي األَساس : ومن الَمجاز : وما زال يُراِجعُه األَلَُم حتى قََطعَ «. أَْبَهِري ما زالْت أُْكلَةُ َخْيبََر تُعَاِوُدنِي فهذا أَوان قََطعَتْ »أَنه قال 

 أَي أَْهلََكه ، انتهى.

أْس ، ويَْمتَدُّ إِلى القَدم ، وله َشرايِيُن تتَِّصُل بأَكثِر األَطراِف والبََدِن  األَْبَهرُ  نّه قال :وأَجمُع من ذلك قوُل ابِن األَثِير ؛ فإِ  ِعْرٌق َمْنَشُؤه ِمن الرَّ

ى النَّأَْمة ، ومنه قولُهم : أَْسَكَت هللا نَأَْمتَه ، أَي أَماتَه ، ويَمتدُّ إِلى الَحْلق فيُسَ  ْدر ، فالذي في الرأَس منهُ يَُسمَّ ى فيه الَوِريَد ، ويمتدُّ إِلى الصَّ مَّ

ى ى الَوتِيَن ، والفُؤاُد معلَُّق به ، ويمتدُّ  األَْبَهرَ  فيَسمَّ  ، ويمتدُّ إِلى الظُّْهر فيَُسمَّ

__________________ 
 .«قوله : عليها ا كذا خبطه والذي يف اللسان : غلبها وهو أوىل»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ..«..  وز أن يكون مجيض ما قاله»لتهذيب : ( يف ا2)
 .«وقا  ابن قتادة»( األصر واللسان والصحاح ا ويف التهذيب : 3)
 ( ديوانه ا وعجزه فيه :4)

 إاّل عل  أحٍد ال يعرف القمرا
 ( يف التهذيب : أي علوَت كر من يفاخر . فظهرت عليه.5)
 حتريف.« من»( يف املطبوعة الكويتية : 6)
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َر الَفِخذ فُيَسم   الن َسا ا وميتد  ِإىل الّسا  فُيَسم   الّصاِفَن ا واهلمزُة يفِإىل   زائدٌة ا انته . اأَلهبح
 وأَنشَد األَصمعيُّ البن ُمْقبٍِل :

َت و  يــــــــــــــــٌب حتــــــــــــــــَ ؤاِد َوجــــــــــــــــِ فــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح رهِ لــــــــــــــــِ   َأهبــــــــــــــــحَ
رِ     جــــــــــــَ ِب اب ــــــــــــَ يــــــــــــح الِم وراَء الــــــــــــغــــــــــــَ َم الــــــــــــغــــــــــــُ دح  لــــــــــــَ

  
،  األَباِهرُ  ، ثم الَخوافِي ، ثم (1)ِمن ِريِش الّطاِئر : ما يَِلي الُكلَى أَّولُها القَواِدُم ثم المناِكُب  األَباِهرُ و الجانُِب األَْقَصُر ِمن الّريش. : األَْبَهرُ و

الَمنَاِكُب ، وألَربعٍ بعَد الَمناِكِب : الَخوافِي ،  بعٍ يَِليهنَّ :ثم الُكلَى ، وقال اللِّحيانِيُّ : يُقَاِل ألَْربَعِ ِريَشاٍت ِمن ُمقَدَّم الَجنَاحِ : القَواِدُم ، وألَر

 .األَباِهرُ  وألَربعٍ بعد الَخواِفي :

ً فيُْلقَى بالفَض»وفي حديث علّيٍ رضَي هللاُ عنه :  ما بيَن طائِِفها والُكْليَِة. من القَْوِس  األَْبَهرُ  َظْهُر ِسيَِة القَْوِس ، أَو : األَْبَهرُ  قيل :و  اِء ُمنقِطعا

يَةُ ،  األَْبَهرُ  قال األَْصمعّي : فى القَْوس َكبُِدها ، وهو ما بين َطَرفَي الِعاَلقَِة ، ثم الُكْليَةُ تَلَي ذلك ، ثم«. أَْبَهَراه يَِلي ذلك ، ثم الّطائُِف ، ثم الّسِ

 وهو ما ُعِطَف ِمن َطَرفَْيَها.

 ، ومنهم َمن قَيََّده بما بين األَْجبُِل. اَل يَْعلُوه السَّْيلُ  السَّْهُل منها ، الطَّيُِّب من األَرض : األَْبَهرُ و

ِريُع اليابِسُ  : األَْبَهرُ و اغانّي. الضَّ  نقلَه الصَّ

ْحى ، أَْبَهرُ و ُب آْب َهْر ، أَي ماُء الرَّ يَن اثنا َعَشَر فَْرَسخاً ، ومنها إِلى ، منها إِلى قَْزوِ  : د ، عظيٌم بين قَْزِويَن وَزْنَجانَ  (2) بال الٍم : ُمعَرَّ

 َزْنَجاَن خمسة عشَر فَْرَسخاً ، َذَكره ابُن ُخْرَداْذبَه.

 الُمقِري ، تُُوفَِّي ، َذَكَره أَبو َسِعيٍد الماِلينيُّ ، ونُِسَب إِليها أَبو بكٍر محّمُد بُن عبِد هللِا بِن صالح التَِميِميُّ ، الفَِقيهُ  بُلَْيَدةٌ بنواِحي أَْصبََهانَ  : أَْبَهرُ و

، طال ُعمُره ، وأَْكثَُروا عنه الحديَث ، تُُوفَِّي َسنةَ  األَْبَهِريُّ  بِن الَحَسِن بِن ماَجه (3)، ونُِسَب إِليها أَيضاً أَبو بكٍر محّمُد بُن أَحمَد  375سنةَ 
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اع : وقد يُْقَصُر ، قال ابِن ِسيَده : ال أَْعلَُم أَحداً َحَكى فيه القَْصَر إِاّل هو ، وإِنَّما : قَبِيلةٌ من اليَمن ، قال ُكر بَْهَراءُ و جبٌل بالِحجاِز. : أَْبَهرُ و

 المْعُروُف فيه الَمدُّ ، أَنشد ثعلٌب :

تح و  مـــــــــــَ لـــــــــــِ رَاءُ قـــــــــــد عـــــــــــَ ا  هبـــــــــــَح نـــــــــــَ ـــــــــــَ وفـ يـــــــــــُ  َأن  ســـــــــــــــــــــــــُ

مُ     يــــــــُ  هبــــــــا الــــــــد  لــــــــِ وُف الــــــــن صــــــــــــــــــــــاَر  ال يــــــــَ يــــــــُ  ســــــــــــــــــــــُ

  
 مثُْل بَْحرانِّي ، على غيِر قِياٍس ، والنُّونُّ فيه بََدٌل من الَهْمز ، قال ابن ِسيَده : َحكاه ِسيبََوْيه. بَْهَرانِيٌّ  النِّْسبَةُ و

الواو ، التي تُْبَدُل ِمن إِنَّما هي بََدٌل من  بَْهَرانِّيٍ  ، على الِقيَاِس ، قال ابن ِجنِّي : ِمن ُحذّاِق أَصحابِنا َمن يذهُب إِلى أَن النُّوَن في بَْهراِويٌّ و

، وأَن النُّوَن هناك بََدٌل من هذه الواو ، كما أُْبِدلَِت الواُو من النُّون في قولك : ِمن وافِد ،  بَْهَراِويٌّ  َهْمِزة التَّأْنِيِث في النََّسب ، وأَن األَصلَ 

فَِت الحاُل فالنُّون بََدٌل م ن الهمزة ، قال : وإِنَّما َذَهَب َمْن َذَهب إِلى هذا : ألَنه لم يََر النُّوَن وإِن وقفَت وقفت ، ونحو ذلك ، وكيَف تََصرَّ

: ليس َغَرُضُهم هنا البدَل الذي هو  (4)أُْبِدلَْت ِمن الَهْمزة في غيِر هذا ، وكاَن يَْحتَجُّ في قولهم : إِنَّ نُوَن فَْعاَلَن بدٌل من همزة فَْعالَء ، فنقول 

ويَن ، : ِذيٌب ، وفي ُجْؤنَةَ : ُجونَةُ ، إِنَّما يريدون أَّن النُّون تُعاقُب في هذا الموضع الهمزةَ ، كما تُعاقُب الُم المعرفِة التننحُو قوِلهم في ِذئٍْب 

 أَي ال تجتَِمُع معه ، فلّما لم تُجاِمْعه قيل : إِنها بدٌل منه ، وكذلك النوُن والهمزةُ ، قال : وهذا مذهٌب ليس بقَْصٍد.

يحِ. كَسَحاٍب : ارُ البَهَ و البَّرِ ، وهو نَْبٌت َجْعٌد له فُقّاَحةٌ  بَهارُ  وهو العََراُر الذي يقال له : َعْيُن البَقَِر ، وهو قال الجوهريُّ : نَْبٌت َطيُّب الّرِ

بِيع ، يقال لها :  ، وقال األَزهريُّ : العََراَرةُ : الَحْنَوةُ ، قال : وأَُرى البَرِّ  بََهارُ  العََراَرةُ ، وقال األَصمعيُّ : العَراُر : صفراُء تَنبُت أَيّاَم الرَّ
 فارسيَّةً. البَهارَ  (5)

 َحَسن ُمنِيٍر. ءٍ شيْ  كلُّ  : البََهارُ و

هاِت اللُّغَ  البَيَاُض فيه الصحيح أَنهو ، عن ابن األَعرابّيِ ، لَبَُب الفََرِس  : البََهارُ و ِويَِّة : هو البياُض في لَبَاِن ، أَي في الَّلَبَِب ، والذي في األُمَّ

 ، فْليُْنَظْر. (6)الفََرِس 
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__________________ 
 ( عبارة : مث املناكب ا سقطت من املطبوعة الكويتية.1)
 ( قا  ايقوت : والعجم يسموهنا أوحَهر.2)
 ( يف معجم البلدان : أمحد بن  مد بن ا سن.3)
 .«فنقو  ا الذي يف اللسان : فيقو  ا ولعله أوىلقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف التهذيب : كبن.5)
 ( يف اللسان : البياض يف لبب الفرس.6)
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واُب َوْرقاُء  أَيضاً ، منها ُرقَادُ  بَهاِرينُ  يقال لها : ، و* ة بَِمْروَ  : البََهارُ و ثُ  (1)، كذا في النَُّسخِ ، والصَّ ة أَربعين ، مات َسنَ  بُن إِبراهيَم المحّدِ

 هكذا َضبََطه الحافُِظ. .(2)

نَُم. البَُهارُ و  بالضّمِ : الصَّ

ةُ : ُعْصفُوَر الَجنَِّة. الُخطَّافُ  : البَُهارُ و  ، وهو الذي تَْدُعوه العَامَّ

 ُحوٌت أَْبيُض. : البَُهارُ و

 ، وهذه عن الّصاَغانّيِ. القُْطُن الَمْحلُوجُ  : البَُهارُ و

 ، قالَه الفَّراُء وابُن األَعرابّيِ. يُوَزُن به ، وهو ثالثُِمائَِة ِرْطلٍ ٌء َشيْ  : البَُهارُ و

ْعبَةِ »وُرِوَى عن َعْمِرو بِن العَاِص ، أَنه قال :  ثاََلثَةُ قَناِطيِر َذَهٍب  بَُهارٍ  ، في كلِّ  بَُهارٍ  تََرَك ِمائَةَ ـ  يَْعنِي َطْلَحةَ بَن ُعبَْيِد هللاِ ـ  إِّن ابَن الصَّ

ةٍ   فَجعَلَه ِوَعاًء. «وفِضَّ

 أَْحَسبُها كلمةً غيَر َعَربيٍَّة ، وأُراها قِْبِطيَّةً. بَُهارٌ  قال أَبو ُعبَْيٍد :

 ِرْطٍل. أَو أَْلف ِرْطٍل ، عن أَبِي َعْمٍرو ، أَو ِستُِّمائَةِ  ِرْطٍل ، أَو أَْربَعُِمائَةِ 

 ْحِر.َمتَاُع البَ  : البَُهارُ و

 ، بِلُغَِة أَهِل الّشاِم. فيه أَْربَعُِمائَِة ِرْطلٍ  يُْحَمُل على البَِعير ، الِعْدلُ  قيل : هوو

 ثالثُِمائَة ِرْطٍل. البُهارَ  ونَقََل األَزهريُّ عن الفَّراِء وابِن األَعرابّيِ قولَهما : ِإنّ 

 عربيٌّ صحيٌح ، وقال بَُرْيٌق الُهَذِليُّ يصُف َسحاباً. البَُهارَ  قال األَزهريُّ : وهذا يَُدل على أَنَّ وقال ابُن األَعرابّيِ : والُمَجلَُّد ِستُِّمائَِة ِرْطٍل ، 

ٍز كـــــــــــــــــــــــَبن  عـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــ  ُذرَاُه  رح ـــــــــــــــــــــــَِ  مبـــــــــــــــــــــــُِ

َن     لـــــــــــــح مـــــــــــــِ اِم حيـــــــــــــَح اُب الشـــــــــــــــــــــــــــّ ارَارِكـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ـــــــــــــبـ  ال

  
الِحْمُل ، وأَنشَد بيَت الُهَذِلّيِ ، وقال األَصمعيُّ في قوله :  البَُهارَ  : كيف يَْخلُُف في كّلِ ثالثمائة ِرْطٍل ثالثَةَ قَنَاِطيَر ، ولكنّ  (3)قال القُتَْيبِيُّ 

ال : مقداُر الِحْمِل منها ثالثةُ قناطيَر ، قال : يَْحِمْلَن األَْحَماَل ِمن َمتَاعِ البَْيِت ، قال : وأَراَد أَنّه تََرَك مائةَ ِحْمٍل ، ق:«  البَُهاَرا يَْحِمْلنَ »

 والِقنطاُر مائةُ ِرْطٍل ، فكان كلُّ ِحْمٍل منها ثالثمائة ِرْطٍل.

 ، وأَنشَد : إِناٌء كاإِلْبِريقِ  : البَُهارُ و

 هُبَارُ عل  الَعلحياِء ُكوٌب َأو 
 بهذا المعَنى. البُهارَ  قال األَزهريُّ : ال أَعِرفُ 

يَِّدةُ الشَِّريفَةُ  من النََّساِء : البَهيَِرةُ و  َمِهيَرةٌ. بَِهيَرةٌ  ، ويقال : هي السَّ

ِعيفَةُ  : البَِهيَرةُ و ِغيَرةُ الَخْلِق الضَّ ٌ  الصَّ ِعيفَةُ الَمْشيِ ، قال  بَِهيَرةٌ  ، وقال اللَّْيُث : امرأَة ، وهي القَِصيرةُ الذَِّليلَةُ الِخْلقَِة ، ويقال : هي الضَّ

 من النساِء فهي السَّيدةُ الشَِّريفةُ. البَِهيرةُ  بمعنَى القَِصيَرةِ ، وأَما البُْهتَُرةُ  ، والذي أَراَد اللَّْيُث : (4): وهذا َخَطأٌ األَزهريُّ 

 جاَء بالعََجِب. الرجُل : أَْبَهرَ و

 ، كالهما عن ابن األَعرابّي. اْستَْغنَى بعَد فَْقرٍ  ، إِذا أَْبَهرَ و

ا» ، وفي الحديث : النَّهارِ  بُْهَرةِ  اْحتََرَق ِمن َحرِّ  ، إِذا أَْبَهرَ و النََّهاِر ، أَي َوَسِطه. وتعبير  (5) بُْهَرةِ  ؛ أَي صاروا في «القوُم احترقُوا أَْبَهرَ  فلمَّ

 النَّهاِر ، كان أَحسَن. بُْهَرةِ  : صار في أَْبَهرَ و المصنِّف ال يخلُو عن َرَكاَكٍة ، ولو قال :
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ةً ، وُخْبثاً أُْخَرى. ، إِذا َهرَ أَبْ و َن في أَْخالقِه : َدماثَةً َمرَّ  تَلَوَّ

جَ  ، إِذا أَْبَهرَ و اغانّي. (6)َمِهيَرةً  بَِهيَرةً  تََزوَّ  ، كالهما عن الصَّ

جُل : اْبتََهرَ و ً  الرَّ  ، قال الشاعر : ادََّعى َكِذبا

تـُُهم و   ابحِتهارُ ما يب ِإنح َمَدحح
 ِمن بَنِي داِرٍم لشيخ من الَحّي في قَِعيَدتِه :وأَنَشَد َعُجوٌز 

__________________ 
 و: ليست من القاموس. (*)( 7)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : رقاد.1)
 .246( كذا ابألصر واللباب ا ويف معجم البلدان سنة 2)
إيراد هذا عقب البيت ا وهو راجض إىل حديث ســيدان عمرو ا قوله : قا  القتييب ا صــنض كصــاحب اللســان من »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 وصاحب اللسان نقر عن التهذيب ا وهذا موقعه أيضاً فيه بعد بيت بُري .« فكان األوىل تقدميه
 ( يف التهذيب : وهذا تصحيف.4)
 ( ضبطت ابلضم عن التهذيب واألساس واللسان والصحاح. وضبطت يف القاموس بفتح الباء.5)
 لتكملة : وأهبر : تزوج هبريًة ا أي سّيدًة. يقا  : هبريٌة مهريٌة.( يف ا6)
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ا و  ذارِهـــــــــــــَ ن حـــــــــــــِ ُف مـــــــــــــِ يـــــــــــــح اُم الضـــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــَ  ال يــــــــــــــَ

ِر و و     ا الــــــــــــــــبــــــــــــــــاطــــــــــــــــِ وحهلــــــــــــــــَِ اقـــــــــــــــــَ ارِهـــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ تــــــــــــــــِ  ابــــــــــــــــح

  
 : قوُل الَكِذِب ، والَحِلُف عليه. االْبتِهارُ  قالوا :

 ك وأَنت كاذٌب.: أَْن تَْرِمَي المرأَةَ بنفسِ  االْبتَِهارُ  وفي الُمحَكم :

، فَدَرأَ  (1)جاِريَةً في ِشْعِره ، فلم يُوَجْد أَْنبََت  اْبتََهرَ  ُغالمٌ  إِليه ُرفِعَ  أَنَّهُ »:  عنههللارضي، وفي حديث ُعَمَر  قال : فََجْرُت ولم يَْفُجر : اْبتََهرَ و

، على قَْلِب الهاِء ياًء ، قال  (2) االْبتِيَارُ  أَن تَقِذفََها بنفِسك فتقول : فَعَْلُت بها ، كاِذباً ، فإِن كان صادقاً قد فَعََل فهو االْبتِهارُ  قال :«. عنه الَحدَّ 

 الُكَميت :

ا  تــــــــــــَ ُت الــــــــــــفــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ َي نـ لــــــــــــِ ثــــــــــــح مــــــــــــِ يــــــــــــٌح لــــــــــــِ بــــــــــــِ  قــــــــــــَ

ا     هـــــــــــــــاراً ِة ِإمـــــــــــــــّ تـــــــــــــــِ يـــــــــــــــارَا ابـــــــــــــــح تـــــــــــــــِ ا ابـــــــــــــــح  وِإمـــــــــــــــّ

  
 ، واْبتَأََر ، إِذا َرماه بما ليس فيه. َرماه بما فيه ، إِذا اْبتََهرَ  قيل :و

 .«بالذَّْنِب أَعظُم ِمن ُرُكوبِه االبتهارُ »وفي حديث العَّوام : 

 (3)ِستِْره ، وتَبَجِحه قبحه وَهتِْك وهو أَن يقَول فعلُت ، ولم يَفعل ؛ ألَنه لم يَدَِّعه لنفِسه إِاّل وهو لو قََدَر فَعََل ، فهو كفاعله بالنِّيَِّة ، وزاَد عليه ب

 بَذْنٍب لم يَْفعَْله.

ب وَجَهَد ، وكذلك يقال : في الدَُّعاءِ  اْبتََهرَ  يقال :و  في الدُّعاِء ، إِذا كان اْبتََهرَ  أَو في الدُّعاِء ، وهذا ّمما ُجِعلَِت الاُّلم فيه راًء. اْبتََهلَ  إِذا تََحوَّ

،  (4)في الدُّعاِء ، إِذا كان ال يُفَّرُط عن ذلك وال يَثْجا  اْبتََهرَ  لَه خالُد بُن َجْبةَ ، وقال خالُد بُن َجْنبَةَ :عنه ، قا يَْدُعو كلَّ ساعة ، وال يَْسُكتُ 

 عنه. (5): ال يُْسَكُت  (4)قال : ال يَثْجا 

، نقله  لم يََدْع َجْهداً مّما له أَو عليه ، أَي في فالٍن ، إِذا لفالٍن وفيه اْبتََهرَ و ، وفي التَّْكِملَة : على َما َخيَّلْت. ناَم على ما َخيَّلَ  : اْبتََهرَ و

 الصاغانّي.

 ٍء ولم يََدْع َجْهداً.، إِذا بالََغ في شيْ  اْبتََهرَ و

 ُشِهَر بها. ل :، أَي َمْبنِياً للمجهو بفاُلنةَ بالضمِّ  فالنٌ  اْبتُِهرَ  يقال :و

 ، قال أَبو َكبِيٍر الُهَذِليُّ : امتألَ  اإِلناُء : تَبَهَّرَ و

راتٍ  هــــــــــــــِّ بـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ا  مــــــــــــــُ الُ هــــــــــــــَ جــــــــــــــاِ  مــــــــــــــِ  ابلســــــــــــــــــــــــــــِّ

مِ     قـــــــــــــِّ لـــــــــــــَ تــــــــــــــَ ٍف هلـــــــــــــا مـــــــــــــُ ن جلـــــــــــــََ َن مـــــــــــــِ ُرجـــــــــــــح  لـــــــــــــَح

  
ْت سحابةٌ : كيف تراها يا بُنَيّ ، قال رجٌل ِمَن األَعراِب ، وقد َكبَِر وكان في  أَضاَءتْ  إِذا السَّحابةُ  تَبَهََّرتِ  من الَمجاز :و  ؟داِخِل بيتِه ، فَمرَّ

 .تَبَهََّرتْ و فقال : أَراها قد نَكَّبَتْ 

 نَكَّبَْت : َعَدلَْت.

 فاَخَر. : بَِهاراً و باَهَر ُمبَاَهَرةً و

 .(6): طاَولَه  فبََهره صاِحبَه باَهرَ و

 الَوَسِط. : البُْهَرةِ  ؛ مأْخوذٌ من السَّْيُف : اْنَكَسَر نِْصفَْينِ  اْنبََهرَ و

 النََّهاُر ، وذلك حين تْرتفع الشمُس. اْبَهارَّ و

 ِء ، وهو َوَسُطه.الشَّيْ  بُْهَرةِ  ، قاله األَصمعيُّ ، مأْخوذٌ من اْنتََصفَ  ، إِذا اْبِهيراراً  اللَّْيلُ  اْبَهارَّ و
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 ُظْلَمتُه. (7) تََراَكبَتْ  الليُل : اْبَهارَّ  أَو

تُه : اْبَهارَّ  أَو تهُ وأَكثُره فال يَْبقَى إِالَّ نحُو ثُلُثِه ، ف  ثُلُثِه منِ  أَو بَِقَي نحوٌ  وأَكثُره َذَهبَْت عامَّ ُهنَا « أَوْ »، وهما قوٌل واحٌد ؛ فإِنه إِذا ذهبْت عامَّ

ْت واستناَرْت ؛ ألَنَّ الليَل إِذا أَقبَل أَقبلْت فَْحَمتُه  اْبِهيرارُ  ِريُر :ليس للتَّْرِديد كما ال يَْخفَى. وقال أَبو َسِعيٍد الضَّ  الليِل : طلوُع نُُجوِمه ، إِذا تَتامَّ

رَ   الباِهراتُ و «.الليلُ  اْبهارَّ  حتى (8)أَنه َصلى هللا عليه وسلّم ساَر » الحديُث : ، وإِذا استنارِت النُُّجوُم ذهبْت تلك الفَْحَمةُ ، وبكّلِ ما ذُِكَر فُّسِ

يَْت بذلك : السُّفُنُ   وغلبَتِها عليه. ِلَشقِّها الماءَ  ، ُسّمِ

__________________ 
ة ا وما يف األصر صحيح ا يقا  : أنبت الغالم بلغ مبلغ الرجا .« فلم يوجد الثبت»( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : 1)  والثبت ا جح
 .«ابتيار»أيضاً يف الشاهد وصححت من التهذيب « ابتئار»ابهلمزة. ووردت « االبتئار»وابألصر  ( عن التهذيب ا2)
 حتريف.« وتبحبحه»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 .«. ال يثجو.. ويف اللسان : ال يَثجو« . ال يُثج .. ال يُثج »( كذا ابألصر ا وضبطت يف التهذيب : 4)
 اللسان ابلبناء للمعلوم. ( ضبطت عن التهذيب. وضبطت يف5)
 ( عبارة األساس : وطاو  الرجر صاحبه فبهره أي طاله.6)
(7.  ( عل  هامش القاموس من نسخة أخر  : تراكمتح
 .«ليلة»ويف النهاية فكاألصر حبذف « سار ليلة»( يف التهذيب واللسان : 8)
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أِْس إِلى اليافُوخِ  البَاِهرُ و . ِمن : ِعْرٌق يَْنفُذُ َشواةَ الرَّ اغانيُّ ماغ ، نقلَه الصَّ  الّدِ

 ، نقلَه الصاغانيُّ ، لَغَلَبَته. ، كَجْرَوٍل : األََسدُ  البَْهَورُ و

 ، عن الّصاغانّيِ. ع باليََماَمةِ  : بُْهَرةُ و ، على ساِكنها أَفضُل الصالةِ والسالِم. ، بالضّمِ : ع بنواِحي المدينةِ  بُْهَرةُ و

ْحلِ  الفََرِس  منو الواِدي ، ِمنو ِمن اللَّْيِل ، البُْهَرةُ و  الواِدي : َسَراَرتُه وَخْيُره. بُْهَرةُ  ، وتقدَّم والَحْلقَِة : َوَسُطه ، والرَّ

، والذي في التَّْهِذيب :  َهَرتْ اْنبَ  الثَِّقيلَةُ األَرادف التي إِذا َمَشتْ  كعثيٍر ، كذا َوقَع َضْبُطه في نَُسخِ الكتاِب ، والصَّواب كأَِميٍر : (1) البَهيرُ و

ْبُو : نَِهيٌر ومنه قوُل األَعشى : البُْهرُ  فإِذا َمَشْت َوقََع عليها (2)ويُقال للمرأَةِ إِذا ثَقَُل أَرادفُها   والرَّ

اَم  يـــــــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــــــُد الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــِ  ِإذا مـــــــــــــــــــا َ َاي  يـــــــــــــــــــُ

َت     ـــــــــــــح ـــــــــــــد رَأَي اَد  كـــــــــــــمـــــــــــــا ق ريَاهتـــــــــــــَ هـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ـــــــــــــب  ال

  
 * وّمما يُستَدرك عليه :

 : بالكسر : المفاَخرةُ. البَِهارُ 

 علينا اللَّْيُل ، أَي طاَل. اْبهارَ و

ال بضّمٍ فسكوٍن : السابعةُ والثامنةُ والتاسعةُ ، وهي اللَّياِلي التي يَْغِلُب فيها َضوُء القمِر النُُّجوَم ، وهي كُظلٍَم َجْمع ُظْلَمٍة ، ويق البَُهرِ  وليلةُ 

 .باِهرٍ  جمع

 .بُْهرٌ  البِيِض : ويقال ِللَّيَاِلي

 هو الَهالُك. البَْهرُ  وقال َشِمٌر :

ا َزْوُج َمْهٍر فرجٌل ال َشَرَف له فهو يُْسنِي الَمْهَر ِليُْرَغَب فيه ،  بَْهرٍ  والعرُب تقوُل : األَزواُج ثاَلثةٌ : َزْوُج َمْهٍر ، وَزْوجُ  وَزْوُج َدْهٍر ، فأَمَّ

َجه المرأَةُ ِلتَْفَخَر به ، وَزْوُج َدْهٍر ُكْفُؤها. وقيل في تَْفِسيرهم : بَْهر وأَما زوجُ  ، أَو يُعدُّ  (3) العُيُوَن ِلُحْسِنه يْبَهرُ  ، فالشَِّريُف وِإْن قلَّ مالُه تَتََزوَّ

 لنَوائِِب الدَّْهِر ، أَو يُْؤَخذُ منه الَمْهُر.

 ً  ، أَي َجْهَرةً َعالنِيَةً ، وأَنشَد : بَْهَرةً  ويقال : رأَيُت فالنا

وحَت و  َ
اٍع ابَدَر املـــــــــــ جـــــــــــَ ن شـــــــــــــــــــــــــُ َرةً كـــــــــــمح مـــــــــــِ   هبـــــــــــَح

َرمُ     هـــــــــــح ـــــــــــَ رَاِش ويـ ـــــــــــفـــــــــــَ ِر ال هـــــــــــح ـــــــــــ   ـــــــــــَ وُت عـــــــــــل  ميـــــــــــَُ

  
 ِم القَْينِّيِ.: فََرُس أَبي الَحكَ  األَْبَهرُ و

حمَد بِن علّيِ : َجدُّ نَْصٍر أحمد بن الحسين بن علّي بن بهارةَ ، البَْكَراباِذّي الُجرجانّي ، المحّدث ، وأَبو الحسِن محمّد بُن ُعَمَر بِن أَ  بهارةُ و

 األَْصبََهانِيُّ ، ذََكره ابُن نُْقَطةَ.ـ  محركةـ  ، البَقّال بََهرٍ  بِن الَحَسن بنِ 

 ُن سعِد بِن الحارث ، جدُّ سالِم بِن وابَِصةَ األََسِدّي.ب بُهرو

 بنُت ربيعةَ بِن سعِد بن ِعْجل. بهرٍ  وأُمُّ 

 الُمقَيِّر ، عن ابن ناصر. بهارٍ  وعبُد السالم بُن الحسِن بِن نصر بن

 الشاُعر النَّْصرّي. (4): امرأَةٌ كان يَُشبُِّب بها الُمَؤّمل بن أَُمْيل  بََهارو

فُكنَِي به  بالبَهارِ  محّمُد بُن القاسِم الثَّقَِفيُّ ، كان يُْعجب البَهارِ  وأَبو
(5). .  قالَه الَمْرُزبَانِيُّ

 ، كِكتَاٍب : مدينةٌ عظيمةٌ بالهند. بَِهارو

 ، كَجْعفٍَر : الَحِصيُف العاقُِل ، والشَِّريُف. البَْهَزرُ  : [بهزر]
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ِفيَّةُ. ، وفي الُمحَكم : كقُْنفَُذةٍ ، من النُّوِق : العَِظيَمةُ  البُْهُزَرةُ و ْخمةُ الصَّ  النّاقةُ الَجِسيَمةُ الضَّ

مُّ عن الفَّراِء ، نقلَه الّصاَغانِيُّ ، والفتُح عن الَكْلبِّيِ ، نقلَه  بِيَِدَك ، وقد يُْفتَُح فيهما (6) يلَةُ ، أَو التي تَنالَُهاالنَّْخلَةُ الطَّوِ  : البُْهُزَرةُ و الضَّ

 .(7)الجوَهِريُّ 

 ، أَنشَد ثعلٌب : بَهاِزرُ  ج

ازِراً  ذزِرَا  هبــــــــــــــــــــــــَ ذح مــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــــ   مل تـــــــــــــــــــــــــَ

ٍف جـــــــــازِرَا     لـــــــــح وحَ  جـــــــــِ ي حـــــــــَ َي ُتســـــــــــــــــــــــامـــــــــِ (8)فـــــــــهـــــــــح
 

  
__________________ 

 وعل  هامشه من نسخة أخر  : والَبِهرُي.« والَبِهريَةُ »( يف القاموس : 1)
 ( كذا ابألصر ا ويف التهذيب : أرادفها.2)
 .«حبسنه»( يف الصحاح : 3)
 .«أنبر»وابألصر  384( عن معجم املرزابين ص 4)
 ( لي أبيب البهار لقوله فيه :5)

 أســــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاين عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــار فـــــــــــــــــإين 

 ألر  كـــــــــــــــر مـــــــــــــــا اشــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــيـــــــــــــــُت الـــــــــــــــبـــــــــــــــهـــــــــــــــارا   

  

 ومثلها يف اللسان.« تناوهلا»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
 ( يف الصحاح الُبهزرة ابلضم ا ضبرت قلم.7)
 ( يعين ابجللف هنا الُفّحا  من النحر.8)
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  العظاُم الَمواقِيُر ، وأَنشَد األَزهريُّ للُكَمْيت :: اإِلبُل ، والَّنِخيلُ  البَهاِزرُ  وعن ابن األَعرابّي :

ي  هــــــــــــــــــــــِ ِة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــح  ِإاّل هلــــــــــــــــــــــَِ

وِم     ِة الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــازِرح ِ  وحــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ

  
 ، وِمن أَبيات الَحَماسِة : بُْهُزوَرةٍ  ، أَي ِسماٌن ِضَخاٌم ، وهي جمعُ  بَهاِزَرةٌ  وَوَرَد : إِبلٌ 

ِف والـــــــرَبحُ  و  يـــــــح ِر الســـــــــــــــــــــ  َنصـــــــــــــــــــــح ُت بـــــــِ مـــــــح ٌد قـــــــُ  هـــــــاجـــــــِ

ازَِرةً     رُ  هبــــــــــــََ ظــــــــــــُ نــــــــــــح ــــــــــــَ ِف يـ يــــــــــــح  واملــــــــــــوُت يف الســــــــــــــــــــــــــ 

  
 َردُّ المصنِِّف على الجوهرّيِ.« زرر»ويأْتي في 

 من النَِّساِء : الطَِّويلَةُ ، وهذا قد أَْغفَلَه المصنُِّف. البََهاِزرُ و

 : * ومما يُستَْدَرك عليه : (1) [بهجر]

ِعيد األْعلَى ، وقد دخلتَُها. قال األَْدفَِويُّ : وأَصلُه : البها ُمْهُجورة ، بضّمِ الميم ، فَْليُْنظَ  البَْهُجورةُ   ْر.، بالفتح : مدينةٌ بالصَّ

 َصبَةٌ بين بِْسَطاَم وبَْيَهَق.قَ  ، وفي التَّْكِملَة : د ، بين بَْيَهَق وبِْسَطامَ  أَهملَه الجوَهِريُّ ، وقال الصاغانيُّ : هو : ، كِكتَاب (2) بِيَارٌ  : [بير]

 ، نقلَه الصاغانيُّ أَيضاً ، ونََسا من مدن ُخراساَن. ة بنََسا : بِيَارُ و

 ، بال الٍم أَيضاً. بِيَرةُ  ، وهو من بُلداِن َشْهَر ُزوَر ، ويقال فيه : قُْرَب ُسَمْيساطَ  َمنِيعَةٌ  ، بالكسر : د ، له قَْلعَةٌ  البِيَرةُ و

 ، نقلَه الذََّهبِيُّ في الُمْشتَبِِه. بين القُْدِس ونابُلُسَ  ة : البِيَرةُ و

ثين. بَحلَبَ  : قريةٌ  البِيَرةُ و  ، وقد نُِسَب إِليها جماعةٌ من المحّدِ

 ، نقلَه الذََّهبِيُّ أَيضاً. بَكْفِر طابَ  : قريةٌ  البِيَرةُ و

كِسيِري أَْمراً  الواِسِطيُّ ، بِيِري أَحمُد بُن ُعبَْيِد بِن الفَْضِل بِن َسْهِل بن أَبو بكرٍ و ، قال الحافُظ : وهي قَْلعَةٌ. بجزيَرةِ ابِن ُعَمرَ  : قريةٌ  البِيَرةُ و

ثٌ  يَِسيُر : ِمن سارَ  ٍر وغيرِه. 390ثِقَةٌ َصُدوٌق ، تُُوفَِّي سنةَ  محّدِ  ، حدَّث عن علّيِ بِن عبِد هللا بِن ُمبَّشِ

بَِعيُّ ، َرَوى عنه أَبو  (3)أَبو الَحَسِن عليُّ بُن إِسماعيَل بِن أَُسْيٍد  ِء النِّيِل ، منها :، على شاطى د ، بين ِمْصر واإِلْسَكْنَدِريَّةِ  فتح :بال أَْبيَارُ و الرَّ

. لَِفيُّ  طاهٍر الّسِ

ة ، وهو شارُح البُْرهاِن في أُصوِل الِفْقه ، أََخَذ عنه ابُن الحاِجِب ، وَولََداه وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن إِسماعيَل بن َعِطيَّة فَِقيهُ الماِلِكيَِّة باإِلسكندريَّ 

 : حسٌن وعبُد هللا ، فاِضالن.

يِن عليُّ بُن َسْيِف بِن علّيِ بن إِسماعيلَ  َمْشِقيُّ ، شيُخ أَهِل العربيَِّة في َعْصِره ، أََخَذ عنه منصورُ  األَْبيَاِريُّ  ونُوُر الّدِ بُن َسْلم ، وتُُوفَِّي  ، ثم الّدِ

 .814سنةَ 

 * ومما يَستدَرُك عليه :

 : قريةٌ قرَب َرِشيد. األَْبيَارِ  ُمْنيَةُ 

بِيَرةُ  : بلٌد باألَْنَدلُس ، ويقال : (4) إِلبِيَرةُ و يُّ بُن َصْفوانَ  اللِّ بِيِريُّ  ، ويقال : اإِلْلبِيِريُّ  ، منها : َمّكِ ُث ، مولَى  (5) البِيِريُّ  ، ويقال : اللِّ ، المحّدِ

 .309بَنِي أَُميَّةَ ، مات سنةَ 

 ء.، أَيضاً : ماٌء في بالد َطيِّى البِيرُ 

 .504، َحدَّث عن أَبي محّمٍد الجوهرّيِ ، مات سنة  البِيرِ  وأَبو علّيٍ الَحَسُن بُن أَحمَد بِن الَحَسِن السقالطوني ، المعروُف بابِن أَبي

 فصر التاءِ 
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 لفوقية مض الراءِ ا
 بهمِز األَِلفَْين غير ممدودةٍ ، يتعدَّى بنفِسه وبإِلى ، قال بعض األَغفاِل : إِليه البََصَر : أَتْبَْعتُه إِيّاه أَتْأَْرتُ و ، أَتْأَْرتُهُ  : [تأ ر]

ََرتحيِن و   َنظحَرَة الش ِفريِ  َأ ح
__________________ 

 (.ب ه د ر)( كذا ابألصر وردت هنا ا وموضعها قبر مادة 1)
 ( كذا ضبطت يف القاموس ابلتنوين ا ويف معجم البلدان ابلرفض دون تنوين.2)
 ( يف اللباب : أسد.3)
 ( يف معجم البلدان : بعضهم يقو  يـَلحِبرية ورمبا قالوا لِِبرية.4)
 إللبريي.( عليها اقتصر يف اللباب ا ويف معجم البلدان : ا5)
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اغانّي. بالعَصا : َضَربتُه أَتْأَرتُهو  ، نقلَه الصَّ

 وَحقَّقَه ، قال الشاعر : أََحدَّه إِليه ، أَي «إِليه النََّظرَ  فأَتْأَرَ  أَنَّ رجالً أَتاه»في الحديث : و

مح  َرحهتـــــــــــــــُُ مح  َأ ح هـــــــــــــــُ عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ رحفـ ـــــــــــــــَ رِي واآُ  يـ  َبصـــــــــــــــــــــــــــــَ

    ِ اح ــــــــــــــعــــــــــــــَ رحِف ال طــــــــــــــَ َدر  بــــــــــــــِ رِيحــــــــــــــىت  الــــــــــــــحَ  ِإآتح

  
ْمَي ، وهو مذكوٌر في ت ور ، وأّما قوُل الشاعِر : أَتَْرتُ  وَمن تََرَك الَهْمَز قال :  إِليه النََّظَر والرَّ

ُذوين  قـــــــــــــَ وا عـــــــــــــلـــــــــــــي  وَأشـــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــُ مـــــــــــــَ تـــــــــــــَ  ِإذا اجـــــــــــــح

َرٌأ     ـــــــــــــــَ يِن فـ ـــــــــــــــ  رحُت كـــــــــــــــبَن ارُ فصـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ت  (1) مـــــــــــــــُ
  

 قالَهُ ابن ِسيَده. .«ُمتَار»، فنَقََل حرَكةَ الهمزة إِلى التاِء ، وأَْبَدَل منها أَِلفاً لُسُكونَِها وانِفتَاحِ ما قبلََها ، فصارْت  ُمتْأَرٌ  فإِنه أَراد

 : االْنتَِهاُر ، هكذا هو بالنُّون فاْنُظْره. التَّأْرُ  ، وفي التَّْكِملَة : ، كَمنََع : اْبتََهر تَأَرَ و

ةُ  ةُ التّارَ و بالكسِر  تِئَرٌ  ج ، قال غيُره : تُِرَك َهْمُزَها ؛ لَكثَرةِ االستعمالِ  : الِحيُن ، التّارةُ  ، ونَقََل ، األَزَهريُّ عن ابن األَعرابّيِ : : الَمرَّ

 مهموزةً.

 .تارةٍ  بعد تارةً  إِليه النََّظَر ، أَي أََدْمتُه أَتْأَرتُ  ومنه يُقَال :

ّمِ : التُّْؤُرورُ و يت المرأَةِ العَّجاج  يُتْئِرُ  ، وهو الِجْلواُز ، ألَنه التَّابُِع للشَُّرِطّيِ  بالضَّ ّكِ  : (2)النََّظَر إِلى أَوامِره ، وأَنشَد ابُن الّسِ

رِي  ُة اأَلمـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــَ ي وحاَل َخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــَ  َلهلِل ل

رحطــــــــــــــيِّ و و     ُة الشــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــِ ؤحُرورِ َخشــــــــــــــــــــــــــــح  (3) الــــــــــــــتـــــــــــــــ 
  

يــــــــــــــخ ُت ابلشــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــح رِي  جلــــــــــــــَُ قــــــــــــــِ ن الــــــــــــــبــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ

ريِ     ِة الـــــــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح َوالِن الصـــــــــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــجـــــــــــــــَ

  
، وهو العواني ، وَذَهَب الفارِسيُّ إِلى أَنه تُْفعُوٌل من األَّر ، وهو الدَّْفُع ، وقد ذُِكَر في  العَْوُن يكوُن مع السُّلطاِن بال ِرْزقٍ  : التُّْؤُرورُ  قيل :و

 موضعه.

 تِْبرٌ  هو من الذَّهب غير مضروٍب ، فإِذا ُضِرَب َدنَانِيَر فهو َعْيٌن ، قال : وال يقال : ، كلُّه ، وفي الّصحاح : ، بالكسر : الذََّهبُ  التِّْبرُ  : [تبر]

 إِاّل للذََّهب.

ةُ  قال بعُضهم :و ةِ  تِْبِرَها الذََّهُب بالذََّهبِ »أَيضاً ، وفي الحديث :  والِفضَّ ةُ بالِفضَّ أَو فُتاتُهما قبَل أَن يُصاَغا  «.وَعْينِها تِْبِرَها وَعْينِها ، والِفضَّ

ةٌ   ، وهذا قوُل ابِن األَعرابّيِ. ، فإِذا ِصيغَا فهما َذَهٌب وفِضَّ

ٍة وجميعِ جواهر األَرِض  ما استُخِرَج من الَمْعِدنِ  هو وأَ   ويُْستَْعَمَل. قبَل أَن يُصاغَ  من َذَهٍب وفِضَّ

 وقيل : هو الذََّهُب الَمْكُسوُر ، قال الشاعر :

ن  ٌة مـــــــــــــِ يـــــــــــــغـــــــــــــَ مح كـــــــــــــر  قـــــــــــــوٍم صـــــــــــــــــــــــــــِ ِهـــــــــــــِ ربح   تـــــــــــــِ
بح و     ن َذهـــــــــــــَ نـــــــــــــاٍف مـــــــــــــِ و عـــــــــــــبـــــــــــــِد مـــــــــــــَ نـــــــــــــُ  بــــــــــــــَ

  
ّجاج : ومنه أُطِلَق على (4)حتى يكوَن في تَُراِب َمْعِدنِه أَو ُمَكسَّراً  رٌ تِبْ  قال ابُن ِجنِّي : ال يُقَال لهو جاجِ. ، قال الزَّ  ُمَكسَّر الزُّ

ْفر أَْرِضّيٍ  كلُّ َجْوَهرٍ  التِّْبرُ  قيل :و ِة ، وغيِر ذلك ، مّما  يُْستعَمُل من النُّحاس ، والصُّ جاجِ ، والذََّهِب ، والِفضَّ بَِه ، والزُّ استُْخِرَج من ، والّشِ

على غيِر  التِّْبرُ  : وقد يُطلَقُ  (5)، واِحٌد ، قال الجوهرّي « أَو ما استُخِرجَ »الَمْعِدِن قبَل أَن يُصاغ. وال يَْخفَى أَن هذا مع ما تقدَّم من قوله : 

صاِص ، وأَكثَُر اختصاِصه بالذََّهب ، ومنهم َمن يجعلُه  ِة من الَمْعِدنِيّاِت ، كالنَُّحاِس والَحِديِد والرَّ في الذََّهب أَصالً ، وفي الذََّهِب والِفضَّ

 غيِره فَْرعاً وَمَجازاً.

أَي ُمَكسٌَّر ُمْهلٌَك ، وفي حديث  (6) (هُؤالِء ُمَتْبَّ  ما ُهْم ِفيهِ ) و لِفْعُل كَضَربَ ، فيهما ، وا كالتَّتْبِير بالفَتْح : الَكْسُر واإِلهالُك ، ، التَّْبرُ و

َم هللا َوجَهه :   .(7)أَي ُمْهلٌَك «. ُمتَبَّرٌ  َعْجٌز حاِضٌر َوَرأْيٌ »علّيٍ َكرَّ
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ّجاُج في قوله تعالى : تَبََّرهو  هو : َكسَّره وأَْهلَكه. وقال الزَّ

__________________ 
 وما أثبت عن هامش املطبوعة املصرية نقاًل عن اللسان ا وفرأ : محار الوحش.« قرأمتار»( ابألصر 1)
 ( وهي الدهناء بنت مسحر كما يف التكملة.2)
 وفسره.« ترر»وقد ذكره اجلوهري يف الصحاح يف مادة : « األترور»( ويرو  : 3)
 ( يف اللسان : مكسوراً.4)
 والعبارة اآتية مل ترد يف الصحاح. وهي يف اللسان ا وال يفهم منه أهنا عبارة اجلوهري.( كذا ابألصر ا 5)
 .139( سورة األعراف اآية 6)
 بصيغة اسم الفاعر. ( ضبرت ا ديث عن اللسان ا وضبرت يف النهاية : ورأٌي ُمَترب ٌ أي مِهلك.7)
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ان تَ ْتِبْياً )  .َترب حَته ٍء َكس رحَته َوفـَتـ ت ه فقد: الت دمرُي ا وكر  شي التـ تحِبريُ  قا  : (1) (وَُكالًّ َتْبَّ
َي كلُّ ُمَكسَّرٍ  (2) (َوال َتِزِد الظّاِلِمنَي ِإاّل تَباراً ):  عزوجل، وقولُه  كَسَحاٍب : الَهالكُ  التَّبَارُ و ّجاج : ولذلك ُسّمِ  .تِْبراً  أَي َهالكاً ، قال الزَّ

 في لَْونِه ، فيكوُن َمجازاً. بالتِّْبرِ  ، عن ابن األَعرابّيِ ؛ كأَنها ُشبَِّهتْ  النّاقَةُ الَحَسنَةُ اللَّْونِ  : التَّْبَراءُ و

 ، والناقُص. : الهاِلكُ  الَمتْبُورُ  عنه أَيضاً :و

ً  ، أَي ، بالفتح (3) تَْبِريراً  ما أَصْبُت منه قولُُهم :و . شيئا يرافِيُّ  ، ال يُْستَْعَمُل إِالَّ في النَّْفي ، َمثََّل به ِسيبََوْيِه ، وفسَّره الّسِ

 : (4)، قال أَبو ُعبَْيٍد  تِْبِريَةً  في الّصَحاح : رأَيُت في رأِْسهو

 كالنَُّخالَِة ، تكوُن في أُُصوِل الشَّعَِر. لغةٌ في الِهْبِرية ، وهو الذي بالكسر التِّْبِريَةُ 

 .التَّبَاُر فتَبِرَ  يقال : أَْدَرَكه ، كفَِرَح : َهلَكَ  رَ تَبِ و

ر ، كأَْدبََر. عن األَمر : اْنتََهى أَتْبَرَ و  وتَأَخَّ

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 .التَّوابِيرُ  : جماعةُ العَْسَكِر ، والَجْمعُ  التّابُورُ 

  ، َذَكره أَبو سعد الماِلينِيُّ ، كذا في التَّْبِصير.، بالكسر : هو أَحمُد بُن محّمِد بِن الَحَسنِ  التَّْبِريُّ و

 في قول أَبي ذَُؤْيٍب سيأْتي في ث ب ر. التّابِريَّةُ و

كةً  التَّتَرُ  : [تتر] اغانّي : هم ، محرَّ ين ، جيلٌ  ، أَهملَه الجوهريُّ ، وقال الصَّ  بأَقاِصي بالِد الَمْشِرِق ، في جباِل طغماَج من ُحدوِد الّصِ

 ويُجاِوُرونهم ، وبينهم وبين بالِد اإِلسالِم ، التي هي ما َوَراَء النَّْهِر ما يَِزيُد على َمِسيِرة ِستَِّة أَشهٍر ، وهم الذين مون التُّْركَ يُتاخِ 

، وتفصيلُه في تاِريخ ابِن َخْلُدون  كذا في ُمُروجِ الذََّهبِ  .«كأَنَّ ُوُجوَهُهم الَمَجانُّ الُمْطَرقَةُ : » [(5)بقوله ]َعناهم النبيُّ َصلى هللا عليه وسلّم 

 اإِلْشبِيِلّيِ.

 ، وَجعََل التَّاَء أَصليَّةً. تُْؤثُور ، جمعُ  الَجالِوَزةُ  هم أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابن األَعرابّيِ : التَّواثِيرُ  : [تثر]

 وهو اْفتَعََل. اتََّجرَ  ، وكذلك تَِجاَرةً و تََجَر يَتُْجُر تَْجراً  : الذي يَبِيُع ويَْشتَِري. التَّاِجرُ  : [تجر]

 .«على هذا فيَُصلِّي معه يَتَِّجرُ  َمن»وفي الحديث : 

واية ، ألَن ؛ ألَنه يَْشتَِري بعََملِ  التَِّجاَرة قال ابن األَثِير : هكذا يَْرِويه بعُضُهم ، وهو يَْفتَِعُل من ه الثََّواَب ، وال يكوُن من األَْجِر على هذه الّرِ

 يَأْتَِجُر. الهمَزة ال تُدَغم في التّاِء ، وإِنّما يُقال فيه :

يو قال الجوَهِريُّ :  . وقال األَْعَشى :تاِجراً  بائِع الَخْمرِ  العرُب تَُسّمِ

ُت و  دح هـــــــــــــــِ رَ لـــــــــــــــقـــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــَ اجـــــــــــــــِ  األُم   الـــــــــــــــتـــــــــــــــّ

هح اَن     رَابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ وحُرودًا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ار ِمن بين (6)عندهم الَخّماُر يَُخصُّونه  التّاِجرِ  وقال ابن األَثِير : وقيل : أَصلُ   .«فاِجرٌ  التَّاِجرَ  ُكنّا نَتحدَُّث أَنَّ »حديُث أَبي َذّرٍ : ، ومنه التُّجَّ

ارٌ و تَِجارٌ  ج اٍل وَصْحٍب وُكتُ  تُُجرٌ و تَْجرٌ و تُجَّ  ، وقال الشاِعر : بٍ ، كِرَجاٍل وُعمَّ

ٍة  دامـــــــــَ ُم مـــــــــُ عـــــــــح ـــــــــَت : طـــــــــَ ل ـــــــــُ ـــــــــاهـــــــــا ق َت ف ـــــــــح  ِإذا ُذق

ا  ــــــــــــَِ     ٍة ممــــــــــــّ قــــــــــــَ ــــــــــــ  تـ عــــــــــــَ ــــــــــــه مــــــــــــُ رح ُء ب جــــــــــــُ ــــــــــــ  ــــــــــــت  ال
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 قال : هو جمُع ِرَهاٍن الذي هو جمُع َرْهٍن ، (7)، ونظيُره عند بعِضِهم قِراَءةُ َمن قََرأَ : فُرُهٌن َمْقبُوَضةٌ  تَِجارٍ  قال ابن ِسيَده : قد يكوُن جمع

 على َجْمعِ الَجْمعِ إِالَّ فيما ال بُدَّ منه. التَّحِجير َوَحَملَه أَبو علّيٍ على أَنه جمُع َرْهٍن ، كَسْحٍل وُسُحٍل ؛ وإِنَّما ذلك ِلَما َذَهب إِليه ِسيبََوْيه من

 بذلك األَمِر ، أَي حاِذٌق ، وأَنشَد : رٌ لتاجِ  قال ابن األَعرابّيِ : العرُب تقول : إِنه الحاِذُق باألَمِر. : التّاِجرُ  من الَمَجاز :و

يــــــــــِف  تــــــــــِ ي ابلــــــــــكــــــــــَ وحمــــــــــِ قــــــــــَ تح لــــــــــِ يحســــــــــــــــــــــــَ اَرةٌ لــــــــــَ    ــــــــــَِ
عـــــــــــــــاِن     ي ابلـــــــــــــــطـــــــــــــــِّ وحمـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ارُ لـــــــــــــــكـــــــــــــــن  قـ   ـــــــــــــــَِ

  
__________________ 

 .39( سورة الفرقان اآية 1)
 .28( سورة نوح اآية 2)
 َترَبحبَراً.( األصر والقاموس واللسان ا ويف التكملة : 3)
 ( الصحاح واللسان : أبو عبيدة.4)
 ( زايدة عن التكملة.5)
 ( يف النهاية : لصونه به.6)
 .283( سورة البقرة اآية 7)
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 والَكتِيف : ِمْسَماُر الدُّروعِ.

 غةُ :، قال النّاب كالتّاِجَرةِ  وفي السَّوِق ، التِّجارةِ  النّاقةُ النافِقَةُ في : التّاِجرُ  من الَمجاز :و

 (1) َتواِجرِ ِعَفاُء ِقاَلٍص طاَر عنها 
ها : كاِسَدةٌ. وفي التَّْهِذيب :  ، إِذا كانت تَْنفُُق ، إِذا ُعِرَضْت على البَْيع ِلنَجابَتِها ، ونُوقٌ  تاِجَرةٌ  العرُب تقول : ناقَةٌ  وهذا كما قالوا في ِضّدِ

 ، وأَنشَد األَصمعيُّ : تَواِجرُ 

 (2) التـ َواِجرُ جَمَاِلٌخ يف ِسّرِها 
 .َمتَاِجرُ  * واقتصَر الجوهريُّ على األَخير ، والجمعُ إِليها وفيها يُتََّجرُ  : (3)، بكسر الجيِم  َمتَْجَرةٌ  أَرضٌ و

 .(4) تاِجرٌ  ، فهو تَِجارةً و تََجَر يَتُْجُر تَْجراً  قدو

ْبحِ ، كما في األَساس. التَِّجاَرةُ و  : تَْقِليُب الماِل ِلغََرِض الّرِ

 ، وقَوُل األَخطِل : على أَْكَرِم َخْيٍل ِعتاقٍ  ، أَي تاِجَرة هو على أَْكَرمِ  يقال :و

ٍك غـــــــــــــاَر  اَرَة ِمســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــَ اكـــــــــــــَبن  ف ُرهـــــــــــــَ   لجـــــــــــــِ
ه حـــــــــىّت     عـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ  بــــــــــَ ا أَبغـــــــــح رَتَاهـــــــــَ رُ اشـــــــــــــــــــــــح جـــــــــِ  الـــــــــتـــــــــ 

  
 قال ابن ِسيَده : أَراه على التَّشبِيه ، كَطِهَر في قول اآلَخِر :

 َخَرجحت ُمرَب أً َطِهَر الثَِّيابِ 
لَعِ  بتَِجاَرةِ  ومن الَمَجاز : عليكم  : النََّوافِِق. التَّواِجرِ  اآلِخَرةِ ، وعليَك بالّسِ

 : قريةٌ بالَمْغِرب. (5) التّاُجورو

مِّ  التُّْخُرورُ  : [تخر] ً  الخاءِ و ، بالضَّ جُل الذي ال يكوُن َجْلداً وال َكثِيفا  (6)البَّزاُز  محّمُد بُن علّيِ بِن الُحَسْين أَبو عيسىو الُمْعَجَمِة : الرَّ

مِّ  التَُّخاِريُّ   َب عليه بأَنّه لم يَقُْله إاِّل بفتح التّاِء ، قال البِْلبِيِسيُّ :، وتُعُقِّ  (7)هكذا َضبََطه األَِميُر عن السَّمعانِّيِ  ، بالضَّ

بَمْرَو ،  تَُخارستانَ  وقيل : إِلى ِسكَّةِ ـ  يقال بالتّاِء وبالّطاِء : مدينٍة بُخراسانَ ـ  تَُخارستانَ  هكذا رأَيتُه في نسخٍة َجيِّدةٍ عندي. منسوٌب إِلى

ثٌ  ويقال بالّطاِء أَيضاً : وقولُه : ابن الَمِدينّيِ ، هكذا في  : (8)، وابِن َدبُوقَا ، وابِن ُمالِعٍب ، وابِن قِاَلبَةَ  َرَوى عن ابن الَمِدينِّيِ  ثِقَةٌ ، ُمَحّدِ

.، وأَح وعنه الدَّاَرقُْطنِيُّ  النَُّسخ ، والذي في التَّبِصير للحافظ : َرَوى عن ابن ِحبّاَن الَمدائِنّيِ ، فليُْنَظْر ،  مُد بُن الفََرجِ ، قالَه الذََّهِبيُّ

 : * وّمما يُْستدَرُك عليه : [تدمر]

يَْت باسِم َمِلكها  (10)، ضبَطه أَهُل النََّسِب ، وصاِحُب الَمَراِصِد ، قال  (9)، بالفتح  تَْدِميرُ  ّمِ : ُكوَرةٌ باألَْنَدلُِس ، شرقيَّ قُْرُطبَةَ ، ُسّمِ : بالضَّ

ثَا. النَّْصرانِّيِ ، منها : تَْدِميَر بِن غيدوشَ   أَبو العَافِيَِة فَْضُل بُن ُعَمْيَرةَ الِكنانِّي العتقّي ، وأَبو القاِسِم طيُب بُن هاُروَن الِكنانِيُّ ، َحدَّ

يَِّة الشَّاِم ، قريبةً من ِحْمَص ، من َعجائِِب األَْبنِيَ  تَْدُمرُ و ِة. قلُت ؛ ومن األَِخيَرة شيُخ مشايِخنَا أَبو ، بفتح األَوِل وَضّمِ الثاِلِث : مدينةٌ في بَّرِ

مة. التَّْدُمِريُّ  عبد هللِا محّمدٌ   الفاضُل العَالَّ

ّمِ على الشُّذُوذ ، يَتُرُّ  َء ،، ومنهم َمن َعمَّ به الشيْ  العَْظمُ  تَرَّ  : [ترر] ، بالكسر على الِقياس ، وكالهما َمْذُكوٌر في الّصحاح  يَتِرُّ و ، بالضَّ

ا حَكِم واألَفعاِل وغيِرَها ، وعليهما َجَرى الشيُخ ابُن مالٍك في الاّلِميَّة والكافِيَة ،والمُ   بَِضْربِه. بان واْنقََطعَ  ، بالضّمِ : تُُروراً و بالفتح ، تَرًّ

تْ و هاو ، تَتُرُّ تُُروراً و تَتِرُّ  يَُده تَرَّ او هو أَتَرَّ َها تَرًّ ا بَضْربِه فقد قُِطعَ  ، األَخيرةُ عن ابن ُدَرْيٍد ، قال : وكذلك كلُّ ُعْضوٍ  تَرَّ ،  كأَتَرَّ  ، تُرَّ تَرًّ

 وأَنشَد لطرفةَ يصُف بعيراً َعقََره :
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__________________ 
 ( ديوانه واألساس وصدره فيهما :1)

 بُزاخيٌة ألوتح بليٍف كبهنا
 «.جماحل وهو أنسب للمعىن اخل ا كذا خبطه ويف اللسان :قوله : جم»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 يف القاموس : تقدمي فيها عل  إليها. (*)( 11)
 ( ضبطت بفتح اجليم يف القاموس والصحاح واللسان. وهذا ما أثبت.3)
 ( كذا ا وعبارة األساس : وقد  ر  ارة راحبة ا ولجرت فالانً فكانت أربح متاجرة.4)
 البلدان : لجرة بفتح اجليم والراء. بلدة صغرية ابملغرب من انحية ُهَناح من سواحر تلمسان.( يف معجم 5)
 ( يف اللباب : البزار.6)
 ( قا  ابن األثري : هذه النسبة إىل ختار وال أدري أهو منسوب إىل طخارستان فببدلوا التاء من الطاء.7)
 ( يف اللباب : أيب قالبة الرقاشي.8)
 قوت ابلضم مث السكون.( قيدها اي9)
 «مبؤبد»( عن اللسان ا وابألصر 10)
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ر  تــــــــــقــــــــــوُ  وقــــــــــد  هــــــــــا  تـــــــــــُ يــــــــــُف وســــــــــــــــــــــــاقــــــــــُ  الــــــــــَو ــــــــــِ

ِد أَ     يــــــــــِ ؤح َت مبــــــــــُ يــــــــــح َر  َأنح قــــــــــد أَتـــــــــــَ (1)لســــــــــــــــــــــــَت تـــــــــــَ
 

  
 هو بنَفِسه ، وكذلك روايةُ األَصمعّيِ : تَرَّ و ءَ الشَّي أَتَرَّ  والصَّوابُ  الَوِظيُف : انقطَع فباَن وَسقََط ، قال ابن ِسيَده : تُرَّ 

 الَوِ يُف وساُقها تـَر  تـَُقوُ  وقد 
فع.  بالرَّ

جلُ  (2) تَرَّ و  عن بَلَِده : تَبَاَعَد. الرَّ

هو  . أَْبعََده.إِتراراً  القََضاءُ  أَتَرَّ

ى َعْظُمه الرجُل : تَرَّ و او يَتِرُّ  ، امتألَ ِجْسُمه ، وتََروَّ  : امتالُء الِجْسِم من اللَّْحِم وِريُّ العَْظِم. التََّراَرةُ و .تََراَرةً و تُُروراً و يَتُرُّ تَرًّ

ْكِض من البََراِذينِ  التَرُّ  في النَّوادر :و  .كالُمْنتَرِّ  : السَِّريع الرَّ

 وأَنشَد : ِمن الَخْيل الَخِفيُف الدَِّريرُ  الُمْعتَِدُل األَعضاءِ  : التَّرُّ  وقالوا :

ا و  يـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح تـ ض الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــِ ُدو مـــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــــد َأغـــــــــــــــــــح

رِِد     جــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــح ن
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ِّ ِن ابملــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال

  
نََّك إِلى الَمْجُهودُ  : التَّرُّ و كَ  ، ومنه قولُهم : ألَْضَطرَّ  ، أَي إِلى َمْجُهوِدك ، قالَهُ ابن ِسيَده. تَّرِ

 .تَرَّ يَتِرُّ  ، وقد إِلقاُء النَّعَاِم ما في بَْطنِه : التَّرُّ و

نََّك إِلى ، وبه فَسَّر بعٌض قولَهم : األَْصلُ بالضّمِ :  التُّرُّ و كَ  ألَْضَطرَّ  .تُّرِ

ر به البَنَّاءُ  الذي الَخْيطُ  : التُّرُّ و ب ، قال األَصمعيُّ : هو الَخْيُط الذي يَُمدُّ على البِنَاِء فَيُْبنَى عليه ، وهو بالعربيَِّة : اإِلماُم.  يُقَّدِ ، فارسيٌّ معرَّ

َمْخَشِريُّ : وهو التُّرِّ  كلمةٌ تََكلَّم بها العرُب إِذا َغِضَب أَحُدهم على اآلَخر ، قال : وهللِا ألُقِيَمنََّك على التُّرُّ  وفي التَّهِذيب عن اللَّْيث : . وقال الزَّ

ةُ و ليس بعربّيٍ. التُّرُّ  َمجاٌز. ، وقال ابن األَعرابّيِ : ْعنَاُء. : الجاِريَةُ  ، بالضمِّ  (3) التُّرَّ : الَجواِري  التَّراتِيرُ  عن ابن األَعرابّيِ :و الَحسناُء الرَّ

ْعُن. ةٌ  ويقال : جاريةٌ  الرُّ َمُن والبََضاَضةُ ، يقال منه :،  تََراَرةٌ  في بََدنِها : تارَّ ا أَي ِصْرتَ ـ  بالكسرـ  تَِرْرتَ  وهو الّسِ  ، وهو الُمْمتَِلئ. تارًّ

ُكه. تُتَْرتُِرهُ  والتَّْعتَعَةُ ، وقال اللَّْيُث : هو أَن تَْقبَِض على يَدْي رجلٍ  : التَّْحِريكُ  التَّْرتََرةُ و  ، أَي تَُحّرِ

 ، قال : إِكثاُر الكالمِ  : التَّْرتََرةُ و

ٍد : ال  ـــــــــــــح َزي ـــــــــــــِ ـــــــــــــُت ل ـــــــــــــل رح ق ـــــــــــــِ رَتحت ـــــــــــــُ مح  ت ـــــــــــــِإهنـــــــــــــ   ف

ي    لــــــــــِ تــــــــــح َك َأو قـــــــــــَ لــــــــــِ تــــــــــح ااي ُدوَن قـــــــــــَ نــــــــــح َ
َن املــــــــــ َروح  يـــــــــــَ

  
 استرخاٌء في البََدِن والكالِم. : التَّْرتََرةُ  عن ابن األَْعرابّيِ :و

 الِجْلواُز ، وطاِئٌر. ، بالضّمِ : التُّْرتُورُ و

 ، بالضّمِ : الشَُّرِطي نفُسه ، قالَه اللَّْيُث ، وأَنشَد : األُتُْرورُ و

رِي  وُذ ابهلل وابأَلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  َأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ِة و     رحطـــــــــــــَ ِب الشـــــــــــــــــــــــــــ  ن صـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــِ ُرورِ مـــــــــــــِ ـــــــــــــح  األُتـ

  
ال يَْلبَُس السَّواَد  ُغالُم الشَُّرِطّيِ  األُتُْرورُ  وقيل :

 ، قالت الدَّْهنَاُء امرأَةُ العَّجاجِ : (4)

ةُ و يــــــــــــــــــــَ وح اَل َخشــــــــــــــــــــــــــــــــــح رِي   لــــــــــــــــــــَ   اأَلمــــــــــــــــــــِ

يِّ و و     رحطـــــــــــــــــــِ ُة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــَ ُرورِ َخشـــــــــــــــــــــــــــــــــح  األُتــــــــــــــــــــح

  

رِي  قــــــــــــــِ ن الــــــــــــــبــــــــــــــَ ِخ مــــــــــــــِ يــــــــــــــح ُت ابلشــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــح  جلــــــــــــــَُ

ريِ     ِة الـــــــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح َوالِن الصـــــــــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَ
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 .أُتُْرورٍ  يقال : فالٌن عقلُه عقلُ و

ِغيُر. : األُتُْرورُ  قال ابن ُشَمْيٍل :  الغاُلم الصَّ

 ، قال زيُد الفَواِرِس : : التََّزْلُزُل والتَّقَْلقُلُ  التَّتَْرتُرُ و

يِن أَ  ُر َمســـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــح ـــــــــــد  ي َأيّنِ ِإذا ال مـــــــــــِ ـــــــــــَ ل عـــــــــــح ـــــــــــَ  ملَح تـ

تح ومل     ٍة َزلـــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــِ رِ بـــــــــــــــــــِ رَتحتـــــــــــــــــــَ  أَتـــــــــــــــــــَ

  
 أَي لم أَتََزْلَزْل ولم أَتَقَْلقَْل.

 واألُموُر الِعَظاُم. الشََّدائِدُ  ، أَي التََّراتِرُ  الَحرُب فيهاو

ىالتُّ و ى : اليَُد الَمْقُطوَعةُ  رَّ ْت تَتِرُّ  ، عن ابن األَعرابّيِ ، ِمن كالعُوَّ  .تَرَّ

__________________ 
 ابلثاء املثلثة. حتريف.« أثر  »( يف املطبوعة الكويتية : 1)
 وكله ضبرت قلم.« وتـُر  »( ضبطت عن الصحاح واللسان ابلفتح ا وضبطت ابلبناء للمجهو  يف التهذيب 2)
 ضبطت يف اللسان والتكملة ابلفتح ا وأ ر ضبرت التاء يف التهذيب. (3)
 ( فائدة : هذه إشارة إىل أن الشرطي كان يلب  السواد.4)
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 .«وَمْزِمُزوه تَْرتُِروه»في حديث ابِن مسعوٍد في الرجل الذي ُظنَّ أَنه َشِرَب الَخْمَر فقال : و

يحُ  ، إِذا السَّْكَرانَ  تَْرتَُروا يقال : ُكوه وَزْعَزُعوه واْستَْنَكُهوه. حتى تُوَجَد منه الّرِ  التَّْرتََرةُ  ، ِليُْعلََم ما َشِرَب. قالَه أَبو عمٍرو ، وهي َحرَّ

 ، ومعنى الكّلِ التَّْحِريك.« تَْلتِلُوه»والَمْزَمَزةُ والتَّْلتَلَةُ ، وفي رواية : 

 ُجوعٍ أَو غيِره. : الُمْستَْرِخي من التّارُّ  عن أَبي العَبّاس :و

ّمِ : د ، م أُتْرانُ و حة ، بالضَّ ، بَِراَءْيِن ، وهو األَْشبَهُ بالماّدة ،  أُتَْرارُ  أَي بلٌد معروٌف ، هكذا بالنُّون في نُْسختِنَا ، وفي بعِض النَُّسخ المصحَّ

 إِنّها بلدةٌ معروفةٌ بتُْرِكْستَاَن. ؛ بناًء على أَصالِة الهمزةِ ، وقال : أَترِ  فإِن كانت هي فقد َذَكرها المصنُِّف في

 فْليُْنَظْر.

 * وّمما يُستدَرُك عليه :

َها يقال : َضَرَب فاُلٌن يََد فالٍن بالسَّْيف ها وأََطنَّها. أَي قََطعَها وأَْنَدَرها. فأَتَّرَّ  وأََطرَّ

تو : َوثْبَةُ النََّواةِ من الَحْيس. التُُّرورُ و  : َوثَبَْت ونََدَرْت. تَتُرُّ تُُروراً و تَتِرُّ  هاالنََّواةُ ِمن ِمْرضاخِ  تَرَّ

 القُلَةَ بالِمْقلَى. يُتِرُّ  الغاُلُم القُلَةَ بِمْقالتِه ، والغاُلمُ  أَتَرَّ و

َجال»: الُمْمتَِلُئ : ويقال للغاُلم الّشاّبِ. وفي حديث ابِن ِزْمٍل :  التّارُّ و : طويٌل.  تَرٌّ و تارٌّ   البََدِن ، ورجلٌ : الممتلئُ  التَّارُّ  ؛« تارٌّ  َرْبعَة ِمن الّرِ

ا قال ابن ِسيَده : وأُرى  فَِعالً. تَرًّ

 قََذَف به. : يَتِرُّ  بَِسْلِحه تَرَّ و بَسْلِحه وَهذَّ ِبه وَهرَّ به ، إِذا َرَمى به ، تَرَّ و

 في يَِده : ُدفَِع. تُرَّ و

 عنهم ، إِذا انفرَد. تَرَّ  : الُمْنفَِرُد عن قوِمه. التّارُّ  وقال األَصمعّي :

 وقول الشاعر :

َداة و  ُح ابلـــــــــــــــغـــــــــــــــَ ر  ُنصـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ يح  أَتـ  ٍء شـــــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــنـــــــــــاو     حـــــــــــِ فـــــــــــَ ـــــــــــح نـ لـــــــــــَ يِّ طـــــــــــَ ي ابلـــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــِ  ُلحســـــــــــــــــــــــــِ

  
 ٍء من التَّعََب.ٍء : أَْرَخى شيْ شيْ  أَتَرَّ  العَبّاس :ٍء ، من امتالِء الَجْوِف ، ونُْمِسي بالعَِشّي ِجيَاعاً قد َخلَْت أَْجوافُنا. وقال أَبو أَي أَْرَخى شيْ 

ْبط السابق (1) وُشْشتَُر ، بمعَجمتَْين وُحِكَي َضمُّ الفَْوقِيَِّة الثانِيِة أَيضاً. د أَهملَه الجماعةُ ، وهو ، كُجْنَدبٍ  تُْستَرُ  : [تستر] ، وقيل :  لَْحنٌ  بالضَّ

، قالَه ابُن األَثِيِر : بها قَْبُر البَراِء بِن  (2)تَْعِريبُه. وقيل : هما موضعاِن قالَه شيُخنَا ، وهو ِمن ُكَور األَْهواز بُخوِزْستَان  تُْستَرُ و هو األَصُل ،

وُسوُرَها أَّوُل ُسوٍر  ْصِريَّ ،ماِلٍك ، والمشهوُر بها َسْهُل بُن عبِد هللا بن يُونَُس ، صاحُب الَكَراَماِت ، َسَكَن البصرةَ ، وَصِحَب ذا النُّوِن المِ 

 ببغداَد ، ومنها : أَبو القاسِم ِهبَةُ هللا بُن أَحمَد الَحِريِريُّ ، وُسْفيَاُن بُن سعيٍد. التُّْستَِريِّينَ  ، أَي فهو بَلٌَد قديٌم ، وَمَحلَّةُ  ُوِضَع بعد الطُّوفانِ 

وِميَّة هو ْيث :أَهملَه الجوهريُّ ، وقال اللَّ  ، بالكسر تِْشِرينُ  : [تشر]  وهما من ُشُهور الَخِريف َذَكَره األَزهريُّ ، عنه ، قال : اسُم َشْهٍر بالرُّ

 الثّانِي ، وهما قبَل الكانونَْيِن. تِْشِرينُ و األَّوُل ، تِْشِرينُ  : تِْشِرينَانِ 

لنا َدْعَوةُ السَّالِم ، وَشِريعَةُ »قَيََّده األَزهريُّ ، وفي حديث َطْهفَةَ :  هَكذا َجبٌَل ببالِد قَْيٍس. أَهملَه الجوهريُّ ، وهو ، كِكتابٍ  (3) تِعارٌ  : [تعر]

 قال ابن األَثِير : هو َجبٌَل معروٌف ، يَْنَصِرُف وال يَْنصرُف ، وقد َذَكَره لَبِيُد : «تِعَارٌ  اإِلسالِم ، ما َطَمى البَْحُر ، وقام

َرٌم َأو   (4) تَِعارُ ِإال  يـََرمح
بَْيِر : هو سالُم بُن َمْعِقٍل ، مولَى بُثَْينَةَ بنتِ  تِعَارٌ  ، منهم : ِرجالٌ  : تِعارٌ و  تِعارٍ  الذي نُِسَب إِليه سالٌم مولَى أَبي ُحَذْيفَةَ ، قال ُمْصعَُب بُن الزُّ

 اٌر ، يعني بالياِء.. وقال إِبراِهيم بُن الُمنِذِر : إِنما هو يعتِعارٍ  األَنصاِريِّة ، ويقال : هي َعْمرةُ ابنةُ 

اغانّي. يَتْعَُر تَْعراً  ، ، كَمنََع : صاحَ  تَعَرَ و  ، نقلَه الصَّ
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__________________ 
وشـــرت ا وفيه : ُتســـرَت وهو تعريب شـــوشـــرت. وفيه أيضـــاً : والصـــحيح ما ذكره. محزة األصـــبهاين قا  : الشـــوشـــرت مدينة 1) ( يف معجم البلدان : شـــُ

الشــينا قا  : ومعناه النزه وا ســن والطيب. قا  : وشــوشــرت معناه أفعر ا يعين أن زايدة التاء والراء مبعىن أفعر.  خبوزســتان تعريب شــوش ابعجام
 فإهنم يقولون للكبري بـُُزرح  ا فإذا أرادوا أكرب ا قالوا : بزركرت.

 ابلراء.« خبوزستان»( عن معجم البلدان ا وابألصر 2)
 بدون تنوين ا يف آخره. ( قيدها يف معجم البلدان ابلرفض ا3)
 ( ديوانه ومتامه فيه :4)

 عشـــــــــــــــــــــــــــــــت دهــــــــــــــــــرًا وال يــــــــــــــــــدوم عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  األي 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ      ام إال يـــــــــــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌم وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
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تَغّاٌر ، بالغين ، وقيل : ُجْرٌح نَعّاٌر بالنون ، كلُّ ذلك عن ابن األَعرابّي. قال  ، إِذا كان يَِسيُل منه الدَُّم ، ويقال : ، كَكتّانٍ  تَعّارٌ  ُجْرحٌ و

يزُعم أَن تَغّار بالغين المعجمِة تصحيٌف ، قال : وقرأُْت في كتاب أَبي عمر  (1)األَزهرّي : وسمعُت غيَر واحٍد من أَهل العربيَّة بَهراةَ 

ال  بالعين والتاِء ، وتَغّاٌر بالغين والتاِء ، ونَعّاٌر بالعين والنون ، بمعنًى واحد ، وهو الذي تَعّارٌ  ُجْرحٌ الّزاِهِد ، عن ابن األَعرابّي أَنه قال : 

 ُ حها ، والعيُن والغيُن في يَْرقَأ  وتَغّار تعاقَبا ، كما قالوا : العَبِيثَةُ والغَبُيثَةُ ، بمعنًى واحٍد. تَعّار ؛ فجعلَها كلَّها لغاٍت ، وصحَّ

كةً : اشتعاُل الَحْربِ  التَّعَرُ و  ، عن ابن األَعرابّي. ، محرَّ

ُخو اليمِن : َجبٌَل أَو ِحْصٌن باليَمن ، أَهملَه الجماعةُ ، وهو ، كتَْعلَم (2) تَْعَكرُ  : [تعكر] : جبٌل فيه ِحْصٌن َمنِيٌع ،  ْعَكرُ التَّ  ، والذي قالَهُ ُمَؤّرِ

ره هناك.  وسيأْتِي للمصنِّف في عكر مثُل ذلك ، وقد َكرَّ

كةً : الغَلَيَاُن ، والِفْعلُ  التَّغَرانُ  : [تغر]  فتح ،، الكسُر لغةٌ في ال تَتْغَرُ  (3) [تَِغَرتْ و ] تَتْغَرُ  الِقْدرُ  تَغََرتِ  يقال : كَمنََع وَعِلمَ  ، تَغَرَ  منه ، محرَّ

 ً  ، إِذا َغلَْت ، وأَنشد : تَغَرانا

ا و  مح هبــــــــــَِ قــــــــــُ ٍة مل يـــــــــــَ يــــــــــ  انــــــــــِ يحســــــــــــــــــــــــَ اَء مــــــــــَ بــــــــــَ هــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــٌف ومل     نـــــــــِ رح حـــــــــَ غـــــــــَ ـــــــــح تـ ـــــــــَ رُ  تـ دح  هبـــــــــا ســـــــــــــــــــــــاعـــــــــًة قـــــــــِ

  
َف على الَخليل ، أَي فهي ُمْهَملَةٌ ، بالتَّاءِ  تَغَرَ  ولم يُسمع ، مصدُر نَغََر ونَِغَر ، بالنُّون النَّغَراُن ، أَو الّصوابُ  كذا في التَّْهِذيب ،  وإِنَّما تََصحَّ

 وتَبِعَه الجوهريُّ وغيُره. وهو ابُن أَحمَد ،

وقال ، قال :  تَغّارٌ  ، وَدمٌ  تَغّارٌ  بالتَّاِء فإِن أَبا ُعبَْيَدةَ َرَوى في باب الِجراح قال : فإِْن سال منه الدَُّم قيل : ُجْرحٌ  تَغَرَ  قال األَزهريُّ : وأَّما

ونَغَّاٌر ، وَمن َجَمَع بين اللُّغَتَْين فَُصَحتا معاً ؛ وَرواهما  تَغّارٌ  ، بالعَْين والنُّون ، وقد ُرِوَي عن ابن األَْعَرابّي : ُجْرحٌ  (4)غيره : ُجْرٌح نَعّاٌر 

بيِديُّ ، وتَبِعَهما المصنُِّف تقليداً ، وقد تَعَقَّبوهم ونَغََر ونَعََر. قال شيُخنَا : واالعتراُض أَوَرَده ابُن بَ  تَغَرَ  َشِمٌر عن أَبي ماِلٍك : ّيٍ والزُّ ّرِ

حوا أَّن ما َحكاه الخليُل هو الصَّواُب.  وَصحَّ

 الُجْرُح. تَغَرَ  ، مأْخوذٌ ِمن الَكْلِب بالبَْولِ  انفجارُ و انفجاُر السََّحاِب بالماِء ، بالضّمِ : التُّغُورُ  من الَمجاز :و

ةُ تقولُه : يفال : اإِلّجانَةُ : كقِ  التِّيغارُ و  ، بحذف الياِء. تِغار ، والعامَّ

 ، وقد َسبََق عن أَبي ُعبَْيَدةَ في باب الِجراح. تَغّارٌ  ، وكذا َدمٌ  : تَعّارٌ  تَغَّارٌ  ُجْرحٌ و

َهاأَي تََزبَُّد عند العَْدِو ، َوتَْشتَدُّ ، وال  مشدَّداً ، تَغّاَرةٌ  ناقةٌ  من الَمجاز :و  الِقْدِر. بتَغَرانِ  ؛ ُشبِّه تَْنثَنِي في َمّرِ

 .تَغّارٌ  بالدَِّم وساَل ، وِعْرقٌ  الِعْرُق : كَمنََع : اْنفََجرَ  تَغَرَ و

 ، كما يَْنفَِجُر الِعْرُق بالدَِّم. َخَرَج الماُء ِمن َخْرٍق فيها ، إِذا اْلِقْربَةُ  تَغَرتِ  من ذلك :و

، فهي أَربُع لغاٍت ، َذَكَر الجوهريُّ منها واحدةً ، وهي بكسر الفاِء ، والثالثةُ َذَكَرها  ، وبالضّم ، وكَكِلَمٍة ، وتَُؤَدةٍ ، بالكسر  التِّْفَرةُ  : [تفر]

 ، زاد في التَّْهِذيب : من اإِلنسان. النُّْقَرةُ في َوَسِط الشَّفَِة العُْليَا ابُن األَعرابّيِ. قالوا : هي

 والَمْكِر. (5)، وقيل : هي من القَْرنَُوة  ، نَْبتٌ كَكِلَمٍة  ، التَِّفَرةُ و

 ، يكوُن من جميع الشََّجر. ما ابتدأَ من النَّبَات : التَِّفَرةُ و

 البَْقَل. (6)وقيل : هي ِمن الَجْنبَِة ، وهو أََحبُّ الَمْرَعى إِلى المال إِذا َعِدَمِت 

 الشََّجَرةِ.ما يَْنبُُت تحَت  : التَِّفَرةُ  قيل :و

 وقيل : كلُّ نَْبٍت له َوَرٌق.

أُْن وِصغَاُر الماِشيِة ، وهي أَقلُّ من حَ   ّظِ اإِلبل.وقيل : كلٌّ ما اْكتََسبَتْه الماشيةُ من َحالواِت الُخَضِر ، وأَكثُر ما يَرعاه الضَّ

ِرّماح يصُف ناقةً تأْكُل الَمْشَرةَ ، وهي شجرةٌ ، وال تَقدُر على أَ   ْكِل النَّبَاِت ِلِصغَِره :وقال الّطِ
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__________________ 
 .«هبرات»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( قيدها ايقوت بفتح الكاف.2)
(3. َغُر : إذا غلتح َعز ابلفتح فيهما ا لغة يف تَِغَرت تـَتـح  ( زايدة عن اللسان والصحاح ا وعبارة الصحاح : تـََغَرت القدر تـَتـح
 .«نّغار»ألصر ( عن التهذيب واللسان ا واب4)
 ( يف اللسان : القرنُونة.5)
 .«عدعت»( عن اللسان وابألصر 6)
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ا  رَاتٌ هلــــــــــــــَ فــــــــــــــِ ا  تــــــــــــــَ اُرهــــــــــــــَ هــــــــــــــا وَقصــــــــــــــــــــــــــــَ  حتــــــــــــــتــــــــــــــَ

ِن     حـــــــــــاجـــــــــــِ
َ

لـــــــــــَ ح ابملـــــــــــ ـــــــــــ  تـ ـــــــــــُ َرٍة مل تـ (1)ِإىل َمشـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 .«بالَمَحاِجنِ  (2)ال تَْعتَِلْق »وفي التَّْهِذيب : 

ِرّماح. تَْستَْمِكُن منه الّراِعيَةُ ِلِصغَِرهما اَل  من النَّبَات : التَِّفرةُ  أو  ، قاله أَبو َعْمرو ، وبه فَسَُّروا بيَت الّطِ

جُل الَوِسُخ ، التّافِرُ و  ، عن ابن األَعرابّي. التَّْفرانِ و كالتَِّفرِ  : الرَّ

 ، وهو َعْيٌب. تِْفَرتِهِ  َخَرَج َشعُر أَْنفه إِلى الرجُل ، إِذا أَتْفَرَ  قال أَيضاً :و

 َطلََع فيه نَْشأَتُه. ، إِذا الطَّْلحُ  أَتْفَرَ  قال غيره :و

ر ، وقد فسَّره المصنُِّف بقوله : ُمتِْفَرةٌ  أَْرضٌ  عن أَبي َعْمٍرو :و  والِقياُس يَْقتَِضي أَن يكوَن َكثَُرتْ  أُِكَل َكلَُؤها َصِغيراً  كُمْحِسنٍَة ، ولم يُفَّسِ

 : فيها َكأَلٌ صغيٌر. ُمتِْفَرةٌ  ؛ ففي التَّْكِملَة : أَرضٌ  تَِفَرتُها

، قال : وهي لغةُ بني أََسٍد ، وحَكاه ُكراع عن اللِّْحيَانِّي. قال ابن ِسيَده :  لغةٌ في الدَّْفتَرِ  ، أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال الفَّراُء : هو التَّْفتَرُ  : [تفتر]

 وأُراه أَعَجِميّاً. وقيل : هو لغةُ قَْيٍس.

. ، كَكِلَمٍة وَكِلمٍ  التَِّقرُ و ةُ التَِّقرَ  : [تقر]  أَهملَه الجوهريُّ

 وهي بالّدال أَعلَى. . قال ابن ِسيَده :التَِّقَرةُ  وهي التَّوابِلِ  جماعةُ  واآلَخرُ  ، التَِّقرُ  وهو أَحُدهما الَكَرْويَا في تكملِة العَْيِن : (3)وقال الخاْرَزْنِجيُّ 

النَُّسخِ ، والصَّواُب بفتحِ التاِء وضّمِ  سائِرِ  بضّمِ التاِء وفتحِ الكاِف المشدَّدةِ فيهما ، هكذا في ، أَهملَه الجوهريُّ ، وهو التُّكَّرُ و التُّكَِّريُّ  : [تكر]

 ، كذا في التَّْكِملَة. للقَريِة التي بأَسفِل بغداد اسمُ  المشدَّدةِ ، كَجبُّل أَي ِمن كتاب العَْيِن للَّْيِث ، الكافِ 

ْنِد ج : التُّكَِّريُّ و ، أَْلَحقُوا الهاَء للعُْجَمِة ، كذا في التَّْهِذيب ، هكذا َضبََطه اللَّْيث بالضّمِ وفتحِ الكاِف المشدَّدةِ. وفي  التَّكاِكَرةُ  القائُِد من قُّواِد الّسِ

 ، وأَنشد : التَّْكتِريُّ و التََّكاتَِرةُ  بعض النَُّسخ :

تح  مـــــــــــَ لـــــــــــِ ـــــــــــقـــــــــــد عـــــــــــَ َرةُ ل اتـــــــــــِ كـــــــــــَ ريَ   تـــــــــــَ ِن تـــــــــــِ  ابـــــــــــح

ربحِزِي      دِّ َأيّنِ هـــــــــــــــــــــِ داَة الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــُ (4)غـــــــــــــــــــــَ
 

  
 ابن تِيَرى. تَكاكرة ويُروى :

،  تََكاِرَرةٌ  ، والجمعُ  تُْكُروِريٌّ  ، نقلَه الّصاغانيُّ ، وقد أَْنَكره شيُخنا ، الواحد د ، بالَمْغِرب : ِجيٌل من السوداِن : و. ، بالضمِّ  (5) تُْكُرورُ و

ةُ تقوُل :  .تََكاِرنَة والعَامَّ

قال شيُخنَا : قد َعَدَل عن اصطالِحه الذي هو : واحُده بهاٍء ،  تَْمَرةٌ  واِحَدتُه أي معروٌف ، وهو َحْمُل النَّْخِل ، اسُم ِجْنٍس ، : م التَّْمرُ  : [تمر]

ْل.  فتَأَمَّ

َكةً ، (6) تََمراتٌ  ج قال ابن ِسيَده : وليس تكسيُر األَسماِء التي تَدلُّ على  .(7)فيهما ، األَخير عن ِسيبََوْيه بالضّمِ  .تُْمَرانٌ و ، تُُمورٌ و محرَّ

. وفي الّصحاح : جمعُ  الُجُموع بمطَِّرٍد ، أاََل تََرى أَنهم لم يقولوا : . وتَُراُد به األَنواُع ؛ ألن  تُْمَرانٌ و التَّْمِر تُُمورٌ  أَبراٌر في جمع بُّرٍ ، بالضّمِ

 الِجْنَس ال يُجَمُع في الحقيقة.

 ، وقد اْشتََهَر به داووُد بُن صالحٍ َمْولَى األَْنَصاِر ، َرَوى عن َساِلِم بِن عبِد هللا ، وعنه أَهل المدينة. : بائِعُه التَّّمارُ و

  محّمُد بُن عبِد هللِا بِن محّمِد بِن بُْرَهان البَّزاُز ، َحدَّث عنه عليُّ بُن إِبراهيَم السَّّراُج.، وقد نُِسب هكذا أَبو الحسنِ  : ُمِحبُّه التَّْمِريُّ و

ُد به الَمتُْمورُ و  .بالتَّْمر أَي : الُمَزوَّ

رَ  وو َطبُ  تَمَّ  .التَّْمرِ  صاَر في َحدِّ  : كالهما أَتَْمرَ و ، تَتِْميراً  الرُّ

َرتِ و  َحَملَتْه ، أَو صاَر ما عليها ُرَطباً. ، كالهما : رتْ أَتْمَ و النَّْخلَةُ  تَمَّ
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َرهم تَتِْميراً و ، كتََمَرهم يَتُْمرهم تَْمراً  ، التَّْمرَ  ، أَي أَْطعََمهم إِيّاه : يُتِْمُرهم القومَ  أَتَْمرَ  يقال :و  . وفي األَساس عنتَمَّ

__________________ 
رة : أطراف الغصون الطرية 1)  (.عن التكملة)( قصارها : آخر أمرها الذي ترجض ِإليه. واملشح
 ( يف التهذيب : مل تعتل .2)
 ( عن التكملة ا وابألصر الزاي قبر الراء. حتريف.3)
 وما أثبت عن اللسان والتكملة.« غداة البّذ أين هبزري»( ابألصر : 4)
 رت قلم.( قيدها ايقوت بفتح التاء ا ضب5)
 ( كذا ابألصر واللسان والصحاح ا ويف القاموس : مترات بسكون امليم ضبرت قلم.6)
 ( كذا ابألصر ا ويفهم من عبارة اللسان أن التمرات عن سيبويه.7)
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ِواَن ا ِإّما َذحَبحَنا له ا وِإاّل  (1)ابن   ولَبَـّناه ا وقا  : مَتَرحانه اجلَرّاح ا قا  : ما نـَعحِجُز عن َضيحٍف يف َبدح
ًة  ـــــــــــحـــــــــــَ ي ـــــــــــِ اَف َذب ضـــــــــــــــــــــــــَ

ُ
ِر امل قـــــــــــح ـــــــــــَ  ِإذا حنـــــــــــُن مل نـ

رحانه    راً  متـــــــــــــــــََ ا متـــــــــــــــــَح يـــــــــــــــــَ اه راغـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــّ بــــــــــــــــــَ  َأو لـــــــــــــــــَ

  
 أَي لَبَناً له َرْغَوةٌ.

 ، عن اللِّْحيَانِّيِ. تَْمُرُهم : َكثُرَ  تاِمُرون ، وهم أَتَْمرواو

ٍء من هذا إِذا أَردَت أَطعمتَهم ، أَو َوَهْبَت لهم ، قُلتَه بغير أَلٍف على النََّسب. قال اللِّْحيَانِيُّ : وكذلك كلُّ شيْ  تاِمراً  وقال ابن ِسيَده : وعندي أَنَّ 

 ، وإِذا أَرَدت أَّن ذلك قد َكثَُر عندهم ، قلَت : أَْفعَلُوا.

 .التَّْمرَ  ، أَي أَطعمتُم تاِمرٌ  فأَنا تََمْرتُهم ، والبٌِن : ذو لَبٍَن ، وقد يكوُن ِمن قولَك : تَْمرٍ  : ذُو تاِمرٌ  رجلٌ و

 ، ُمِحبٌّ له. تَْمرٍ  ، ُمْكِثٌر منه ، بَيّاعُ  تَْمرٍ  ، أَي ذُو تاِمٌر ُمتِْمٌر تَّماٌر تَْمِريٌّ  وفي األَساس : فالنٌ 

 : التَّْيبِيُس. التَّتِْميرُ  من الَمجاز :و

ْرتُ  ، يقال : تَْقِطيُع اللَّْحِم ِصغاراً ، وتَْجِفيفُه : التَّتِْميرُ و رٌ  القَِديَد ، فهو تَمَّ  ، وقال أَبو كاِهٍل اليَْشُكِريُّ : ُمتَمَّ

واَء حـــــــــــاِدرٍَة  غـــــــــــح ي عـــــــــــلـــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــِ  كـــــــــــَبن  َرحـــــــــــح

يـــــــــهـــــــــا    َوافـــــــــِ رِّ خـــــــــَ ن طـــــــــَ ر  مـــــــــِ اَء قـــــــــد بـــــــــُ يـــــــــَ مـــــــــح   ـــــــــَ

  

ِم  ن  ـــــــــــــَح ـــــــــــــُر مـــــــــــــِ رُههلـــــــــــــا َأشـــــــــــــــــــــــــــارِي مـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــُ   تـ
ا     يــــــــــهــــــــــَ ن أَرانــــــــــِ ٌز مــــــــــِ اِد وَوخــــــــــح عــــــــــَ ن الــــــــــثـــــــــــ  (2)مــــــــــِ

 

  
ّيٍ : يصُف ُعقاباً ؛ َشبَّه راِحلَتَه بها في ُسرعتها.  قال ابن بَّرِ

ً  بالتَّتِْمير كان يََرى» : تَجِفيفُهما ، وفي حديث النََّخِعّيِ : التَّْمرِ و اللَّْحمِ  تَتِْميرُ و  كالتَّْمرِ  : تَْقِطيُع اللَّْحِم ِصغاراً  التَّتِْميرُ  ، قال ابن األَثِير : «بَأْسا

َد ِمن لُُحوم الُوُحوِش قبَل اإِلحراِم. (3)، وتَْنِشيفُه  َده الُمْحِرُم. وقيل : أَراد ما قُّدِ  ، وكذلكِمن غير َهْمٍز  (4) التّاُمورُ و ؛ أَراَد ال بَأَْس أَن يَتََزوَّ

ْرِف ، وَوْزنُه عندهم فاعُ  في أَ م ر التّاُموَرةُ  ِة الصَّ ول ، ، بناًء على أَنه َمْهُموٌز ، وقد ُروَي بالَوْجَهْين ، وهنا َذَكَره الجوَهِريُّ وبعُض أَئِمَّ

ِذْكَره ، وقد تقدَّم معانيها ، والبحُث عن مضاربها بمعنى : والتاُء أَصليَّةٌ ، وذََكره ابن األَثِير هنا. وفي أ م ر إِشارةً إِلى أَن كالًّ منهما يُناِسُب 

ْعفََراِن ، والنّْفِس ، وَدم القلِب ، وِغالفِه ، وَحبَّتِه ، وِوعاِء الَولَ  بياِن ، الَخْمِر ، وُحقِّه. واإِلبريِق ، والدَِّم ، والزَّ ِد ، ولَِعِب الَجَواِري والّصِ

  شواِهِد ما ذُِكر.وَصْوَمعَِة الّراِهِب. وَسبََق بيانُ 

ّمِ : َشَجَرةٌ  التَُّماِريُّ و  لها ُمَصٌع كُمَصعِ العَْوَسِج ، إِاّل أَنََّها أَطيُب منها ، وهي تُْشبِهُ النَّْبَع ، قال : ، بالضَّ

طََب النـ بحَض قَاِضُبهح  الت َمارِيكقدحِح   َأخح
َرةُ و َرةَ  أَو ابنُ ـ  كقُبََّرةـ  التُّمَّ بط ال تُمَّ  .تَْمَرةٌ  ، وإِنما قِيل له ذلك ؛ ألَنك ال تَراه أَبداً إِاّل وفي فيه طائٌر أَصغُر من العُْصفُورِ  سابِق :بالضَّ

 ، وقيل : هو من ِشّقِ الِحجاز. ة بالشام وقيل : .(5)َكَحْيَدٍر : موضٌع ، عن ابن ُدَريٍد  تَْيَمرُ و

 امُرُؤ القيس : ، أَي بالّشام ، قال ع به باألَلِف المقصورةِ  تَْيَمَرىو

وا  لـــــــــــُ مـــــــــــ  ا حتـــــــــــََ يِّ ملـــــــــــّ ُن ا ـــــــــــَ عـــــــــــح َك  ـــــــــــُ نـــــــــــِ يـــــــــــح عـــــــــــَ  بـــــــــــِ

ِن     طـــــــح ـــــــَ ن ب ـــــــالج مـــــــِ ِب األَف ـــــــ  جـــــــانـــــــِ َر عـــــــل مـــــــَ ـــــــح ي ـــــــَ  تـ

  
ْغَرى : قَْريَتاِن بأَْصفَهانَ  تَْيَمَرةُ و الُكْبَرى ، تَْيَمَرةُ و . (6)القديمِة  الصُّ اغانيُّ  ، نقله الصَّ

َكةً : ع باليََماَمةِ  تََمرٌ و . : محرَّ اغانيُّ  ، نقلَه الصَّ

. كُزبَْير : ة بها تَُمْيرُ و  ، أَي باليََماَمِة ، نقلَه الّصاغانيُّ

. : ة أُخَرى بها (7) تَْمَرةُ و  ، أَي باليََماَمِة ، نقلَه الّصاغانيُّ
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__________________ 
 ( األساس : عن َأيب اجلراح.1)
رانب. والشـــــــغواء : راحلته ا ليت بذلك العوجاج منقارها. والظمياء : العطشـــــــ  إىل الدم. واألشـــــــارير مجض إشـــــــرارة وهي ( أراد الثعالب واأل2)

 القطعة من القديد.
 ( يف النهاية : و فيفه وتنشيفه.3)
 ابهلمز. ويف الصحاح واللسان والتكملة والتهذيب فكاألصر من غري  ز.« والتبمور»( يف القاموس : 4)
 وانظر معجم البلدان. 355/  3اجلمهرة ( 5)
اً ا يف ( يف معجم البلدان : التـ يحُمَرُة بضـــم امليم ا قا  اهليثم بن عدي : كانت مســـاحة أصـــبهان مثانية فراســـخ يف مثلها ا وهي ســـتة عشـــر رســـتاق6)

 . وذكر فيها التيمرة الكرب  والتيمرة الصغر ... كر رستا  ثالمثئة وستون قرية
 . وقير بفتح امليم... معجم البلدان : مترة بلفة واحد التمر( يف 7)
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. : ع بتِهاَمةَ  تَْمَرةَ  َعقيقُ و  ، عن يَِميِن الفَْرِط ، نقَلَه الّصاغانيُّ

 ، بينه وبين بغداَد ثالثةُ أَيام ، غربيَّ الفُراِت. : قُْرَب الكوفَةِ  التّْمرِ  َعْينو

.، نقلَه ال د ، كَسْحبَاَن : تَْمَرانُ و اغانيُّ  صَّ

. َجبَلٌ  : (1)، بالفتح  تَْيَمارٌ و اغانيُّ  ، نقلَه الصَّ

 .تَِمَرةٍ  ، وَدْعنِي إِن نَْفِسي غيرُ  َطيِّبَةٌ  بكذا ، كفَِرَحة ، أَي تَِمَرةٌ  نَْفسٌ  من الَمجاز :و

 ِمن الذََّكر. ، بالضّمِ : ُعَجيَّةٌ عند الفُوقِ  التُّْمَرةُ و

ْمحُ  اتَْمأَرّ  يقال :و  ، إِذا كان َغِليظاً مستقيماً ، عن أَبي َزْيد. ُمتَْمئِرٌّ  ، فهو اتِْمئَْراراً  الرُّ

ْمُح والَحْبُل : اتَْمأَرَّ  وفي المحَكم : ْلب الغَِليُظ. : الَذكرُ  المتَُمئِرُّ و ، أَي َشبَقُه. اْشتَد نَْعُظه ، إِذا الذََّكر كذلكو َصلَُب ، الرُّ  الصُّ

ْلُب الشَِّديُد. (2) ِمن الُجْرَداِن : الُمتَْمئرُّ و  الصُّ

بِّيُّ :الشَّي اتَْمأَرَّ  : (3)وقال الجوهرّي   ُء : طاَل واْشتَدَّ ، مثل اتَْمَهلَّ واتَْمأَلَّ ، قال ُزَهْيُر بُن َمسعوٍد الضَّ

ا  حــــــــــــــاَرهــــــــــــــَ ُك َأســــــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــــِ هــــــــــــــح  ثــــــــــــــىن  هلــــــــــــــا يـــــــــــــــَ

رٍّ     ئــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــح ُ رِيــــــــــــــــــــبُ  مبــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه حتــــــــــــــــــــَح

  
، مهموز ،  تَأُْمورٌ  وقال أَبو َزْيٍد : ما بها أََحٌد. غير مهموٍز ، أَي ليس بها ، بضّمِ التّاِء والِميمِ  تُوُمِريٌّ و تُوُمورٌ و تاُمورٌ  في الّدارما  قولُُهم :و

 من هذه المرأَةِ ، أَي إِْنِسيًّا وَخْلقاً. وما رأَْيتُ أَْحَسَن  (4) تُْؤُمِريًّا ، أَي أََحٌد. وما رأَيتُ  (4) تُْؤُمِريٌّ  أَي ما بها أََحٌد ، وبِالٌد َخاَلٌء ليَس بها

 أَحسَن منه. (4) تُْؤُمِريًّا

 * ومّما يُستدَرُك عليه :

 .التَّْمرِ  ، أَي كثيرُ  ُمتِْمرٌ  رجلٌ 

 وأَنشَد ثعلٌب :

ن الــــــــــــــقــــــــــــــوِم الــــــــــــــذيــــــــــــــن ِإذا  ا مــــــــــــــِ نــــــــــــــَ  َلســــــــــــــــــــــــــــح

جــــــــــــــــاُرهــــــــــــــــم     اُء فــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ رُ جــــــــــــــــاَء الشــــــــــــــــــــــــــــــِّ  متــــــــــــــــَح

  
تَاِء. التَّْمرَ  يَأُْكلُون ماَل جاِرهم ويَْستَْحلُونه ، كما يَْستَْحِلي النّاسُ يَْعنِي أَنهم   في الّشِ

 .«عليَك بالتُّْمَراِن والسُّْمنانِ »و ، « ، وإِْن أَبَى فَجْمَرة تَْمَرة أَْعِط أَخاكَ »وِمن أَمثالهم : 

 الغُراِب ، أَي ما أَرَضاه. تَْمَرةَ  ومن الَمجاز : َوَجَد عنده

 ، قال اللِّْحيَانِيُّ : يُْضَرُب في الُمكافَأَة.« بالسَِّويقِ  التَّْمرُ »ن أَمثالهم : ومِ 

 : اسُم النَّْهَرواِن ، البلدة المعروفِة ، قالَه ابن الَكْلبِّيِ في أَنسابه. تَاَمّراءَ و

َرةُ  ، كُزبَْيٍر : طائٌر ، وهو (5) التَُّمْيرو  الذي ذُِكَر. التُّمَّ

 : طائٌِر آَخُر. تَْمَرةَ  وأَبو

 ، وأَنشَد األَصمعيُّ : التُّّمرةِ التََّماِمرُ  وجْمعُ 

ِر و  ِت اأَلصــــــــــــــــــــــــــــاغــــــــــــــِ ابــــــــــــــِ  يف اأَلشــــــــــــــــــــــــــــاِء الــــــــــــــنــــــــــــــ 

ِر و     ُش الـــــــــــــــد خـــــــــــــــ  َعشـــــــــــــــــــــــــــــ  رِ مـــــــــــــــُ امـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــتـــــــــــــــ 
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 : العَْقَرُب ، ال تَْنَصِرُف. تَْمَرةُ  وقال ابُن األَعرابّيِ :

 ، بمعنًى. أَتَْمرَ و وبَاَرَك هللاُ فِيكَ 

 : ِمن قَُرى بَُخارى. (6) تَْمتَرُ و

 ، يقال : هو في جميع اللُّغَاِت كذلك ، وقال اللَّْيُث : يُْخبَُز فيه الذي الكانُونُ  : التَّنُّورُ  : نَوٌع من الَكوانِيِن ، وفي الّصحاح : التَّنُّورُ  : [تنر]

ْت بكّلِ لساٍن. قال أَبو منصور : وهذا التَّنُّورُ  بَتَْها العرُب ، فصار عربيّاً على بناِء فَعَّوٍل ،  َعمَّ يَُدلُّ على أَّن االسَم في األَصل أَْعَجِميٌّ ، فعَرَّ

في كالم العرِب ؛ ألَنه ُمْهَمٌل ، وهو نَِظيُر ما َدَخَل في كالِم العرِب من كالِم  (7)والدَِّليُل على ذلك أَّن أَصَل بنائِه تنر ، قال : وال نعرفُه 

يناِر ، والسُّْنُدِس ، واإِلْستَْبَرِق ، وما أَشبَهها ، ولّما تكلَّمْت بها العرُب صارت عربيَّةً العَ  يباجِ ، والّدِ  .َجِم ، مثُل الّدِ

 قال لرجٍل عليه ثوٌب ُمعَْصفٌَر : لو أَنّ »وفي الحديث : 

__________________ 
 تنوين. ( قيدها ايقوت ابلكسر ا وآخره راء. وضبطها ابلرفض بدون1)
 ( كذا يف القاموس.2)
 .«متبر»( وردت يف الصحاح يف مادة مستقلة 3)
 ( وردت يف الصحاح والتهذيب واللسان غري مهموزة.4)
ة.5)  ( يف التكملة : الت َمرُي والت مر ُة وابن مُت َرة عل  مثا  ُقرب 
 ( قيدها ايقوت ابلضم مث السكون وفتح التاء الثانية.6)
 التهذيب : وال يُعَرف.( 7)
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رِهم ا كان خرياً  تـَن ورِ  ثـَوحَبَك يف ِلَك ا َأو حتَت ِقدح ا فَذَهب وَأحرَقه. وقا  ابن األَِثري : وِإلا أَراَد أَن َك َلو َصَرفحَت مَثََنه  «َأهح
َفَر.ِإىل َدِقيٍ  خَتحِبزُه ا َأو َحَطٍب َتطحُبُخ به ا كان خرياً لك ؛ كبَنّه َكرِِه  َعصح

ُ
 الثـ وحَب امل

 .(1)، كَشّداٍد  تَنّارٌ  صانِعُهو

تَْفعُوٌل من النّار ، قال ابن ِسيَده : وهذا من الفََساد بحيُث تراه ؛ وإِنما هو أَْصٌل لم يُستَعَمْل إِاّل في هذا الَحْرِف  التَّنُّورُ  وقال أَحمُد بُن يَْحيَى :

يادة.  وبالّزِ

م هللا وجَهه : هو (2) (َحّّت ِإذا جاَء َأْمُران َوفاَر الت َّنُّورُ ): في التَّْنِزيِل العَِزيز و ، ومثلُه َوَرَد عن ابن َعبّاس  َوْجهُ األَرِض  ، قال عليٌّ َكرَّ

 تَنُّورُ  وكان ُمجاهٌد يَذهُب إِلى أَنّه أَْعلَى األَرِض وأَشرفَُها ، وكان ذلك عالمةً له ، التَّنُّورُ  . وقال قَتَاَدةُ :تَنُّورٌ  كلُّ َمْفَجِر ماءٍ و ما عنههللارضي

 الخابِِز.

 .التَّنُّورِ  الواِدي : َمحافِلُه ، وقال أَبو إِسحاق : أَْعلََم هللا ُسبحانَه وتعالَى أَن َوْقَت هالِكِهم فَْورُ  تَنَانِيرُ و ، َمْحفَُل ماِء الواِدي : التَّنُّورُ و

 تَنُّورِ  ماَء فاَر ِمنأَراَد أَنَّ الماَء إِذا فاَر ِمن ناِحيَِة َمْسِجِد الُكوفَِة ، وقيل : إِّن ال : َوْجهُ األَْرِض ، ويقال : التَّنُّورُ  وقيل فيه أَقواٌل ، قيل :

ْبحِ. التَّنُّورُ  الخابَِزةِ ، وقيل :  تَْنِويُر الصُّ

وهللا أَعلُم بما أَراَد ، وهذا الَجبَُل يَْجِري  .(4)، وهي َعْيُن الَوْرَدةِ  قُْرَب الَمِصيَصةِ  بالَجِزيرة َجبَلٌ   :(3) التَّنُّورُ  ُرِوَي عن ابن َعبّاٍس ، قال :و

 حتَه.نَهُر َجْيَحاَن ت

 وُرِوَي عن علّيٍ رضَي هللا عنه أَيضاً أَنه قال : أَي وَطلََع الفَْجُر.

ْبُح. التَّنُّورَ  يذهب إِلى أَنّ   الصُّ

، وَجَزَم في  لُغَةَ العرِب وقال الَهَرِويُّ في الغَِريبَْيِن : قيل : هو في اآليِة َعْيُن ماٍء معروفةٌ ، وقيل : هو الَمْخبَُز ، وافَقَْت فيه لغةُ العََجمِ 

 الِمْصباح نَْقالً عن أَبي حاتٍِم أَنّه ليس بعربّيٍ صحيح.

ِمن ناٍر أَو نُوٍر ، وأَن التاَء زائدةٌ فهو باِطٌل ، وقد أَوَضَح بياَن َغلَِطه ابُن ُعْصفُوٍر في كتابه  التَّنُّورِ  قال شيُخنا : وأَّما ما َذَكُروه من َكْونِ 

 ِطه الجماهير.الُمْمتِع وغيره ، وَجَزم بغَلَ 

 ، مّما يَِلي الَمْغِرَب منها ، قاله األَزهريُّ ، وأَنشَد قوَل الّراِعي : : َعقَبَةٌ بِحذاِء ُزبَالَةَ  التَّنَانِيرِ  ذاتُ و

اَل ذاَت  ا عــــــــــــَ ريِ فــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــّ انــــــــــــِ نــــــــــــَ ــــــــــــ  َوًة  الــــــــــــتـ دح  غــــــــــــُ

هح     قـــــــُ َواعــــــِ يـــــــٍر صــــــــــــــــــــَ ــــــِ ل رحٍ  قــــــَ ــــــَ َف عــــــن بـ َكشــــــــــــــــــــ  ــــــَ (5)ت
 

  
. العُْليَا والسُّْفلَى : قَْريَتَاِن بالخابُور ، بالتَّْصِغير ، تُنَْينِيرُ و  ، نقلَه الّصاغانيُّ

. ، كَحِليَمةَ : ة بالسَّوادِ  تَنِيَرةُ و  ، نقلَه الّصاغانيُّ

 * ومّما يُْستدَرُك عليه :

ٍء يَِسيٍر ، وَذَكَره أَبو الفَْضل بُن ناصر ، َسِمَع أَبا الَحَسِن الَملَِطّي ، وأَبا جعفِر بِن المسلمة ، وَحدََّث بشيْ  التَّنُّوِريُّ  علّيٍ أَبو بكٍر محّمُد بُن 

 فأَثْنَى عليه.

 وأَبو ُمعاٍذ أَحمُد بُن إِبراهيَم الُجْرجانِيُّ التَّنُّوِريُّ ، ثِقَةٌ.

يَ  انُ : الَجَري التَّْورُ  : [تور] َمْخَشِريُّ في األَساس ، أَي فهو من  (7)، به ويَُردَُّد  (6)لإِلناء ألَنَّه يُتَعَاَوُر  التَّْورُ  ، قيل : ومنه ُسّمِ ، كما َحقَّقه الزَّ

 معنَى الَجَرياِن.

ُسوُل بين القومِ  : التَّْورُ و  ، عربيٌّ َصِحيٌح ، قال : الرَّ
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وحرُ و  ُر  الــــــــــــتـــــــــــــ  مــــــــــــَ عــــــــــــح ا مــــــــــــُ نــــــــــــَ نـــــــــــــَ يـــــــــــــح يــــــــــــمــــــــــــا بـــــــــــــَ  فــــــــــــِ

رُ     رحســــــــــــــــــــــــــــــــِ ُ
رحضــــــــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــه اآيّت واملــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــَ  يـ

  
يَ   لإِلناِء. التَّْورُ  قيل : ومنه ُسّمِ

َمْخَشِريُّ ، في األَساس ، قيل : هو عربيٌّ ، وقيل : َدِخيٌل. وفي التَّْهِذيب : إِناءٌ  : التَّْورُ و  إِناٌء معروفٌ  التَّْورُ  صغيٌر ، وعليه اقتَصر الزَّ

أُ منه. (8)، هو إِناٌء من ُصْفٍر  «تَْورٍ  أَنََّها َصنَعَْت َحْيساً في»حديث أُّمِ ُسلَْيٍم : ، وفي  يُْشَرُب فيه ، ُمَذكَّرٌ   ، كاإِلّجانَِة ، وقد يُتََوضَّ

َمْخَشِريُّ : ومررُت بباِب العُْمَرةِ على امرأَةٍ تقوُل لجاَرتِها : أَِعيِرينِي  .تَُوْيَرتَكِ  قال الزَّ

__________________ 
 التكملة : التن ار صاحب الّتنور وصانعه.( يف 1)
 .40( سورة هود اآية 2)
 .«التنوير»( عن التهذيب ا وابألصر 3)
 ( يف التهذيب واللسان : عُا الورِد.4)
 وانظر فيه ختر ه.« غدوة»بد  « صوبه»وفيه  185( ديوانه ص 5)
 .«اس حذف : بهقوله : يتعاور به ا الذي يف األس»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«ويردّ »( عن األساس ا وابألصر 7)
 ( يف اللسان : من ُصفٍر أو حجارٍة.8)
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 ، قالَه ابن األَعرابّيِ. بهاٍء : الجاِريَةُ تُْرَسُل بين العُّشاقِ  : التَّْوَرةُ و

ةُ  التَّاَرةُ و  ، قال : تِيَرٌ و تاراتٌ  ج ، أَِلفَُها واٌو. : الِحيُن ، والَمرَّ

 ِترَيَاومَيحِشي  لرَاتٍ يـَُقوُم 
 ، مهموزة. قال : تَأَْرةٍ تِئَرُ  مهموٌز ، فلما َكثَُر استعمالُهم لها تََرُكوا َهْمَزها ، قال أَبو منصوٍر : وقال غيُره : َجْمعُ  تَأَْرةٌ  وقال ابن األَعراِبّي :

ةٍ  (1) أَتاَره منه يقال :و ةَ بعَد َمرَّ  .تارة بعد تارةً  َم النََّظَر إِليه، أَي أَدا : أَعاَده َمرَّ

ْميَ  النََّظرَ  إِليه أَتَْرتُ و  ، ومنه قوُل الشاعر : ُمتَارٌ  ، فهو (2) أُتِيُر إِتاَرةً  والرَّ

 ُمَتارُ َيَظر  كبَن ه فـََرأٌ 
 .(3)بالهمِز ، أَي َحدَّْدُت النََّظَر إِليه ، كذا في التَّْهِذيب  أَتْأَْرتُهو

يَِر. لرسوِل هللا َصلى هللا عليه وسلّم تاراءَ  ع بالشَّأْم قُْرَب تَبُوَك ، ومنه مسجدُ  بالمّدِ : تاَراءُ و  بين المدينِة وتَبُوَك ، َذَكره أَْهُل الّسِ

 .(4)في ُحُدوِد ِمصَر ، يسُكنَُها بنو ُحّداَن  لَةَ : َجِزيَرةٌ بين القُْلُزِم وأَيْ  تَاَرانُ و

ْره ، وأَنشَد قوَل َحّساَن : فاُلنٍ  تاراتِ  يا قولُهم :و  ، َحَكاه أَبو َعْمٍرو ولم يُفَّسِ

ُم  يــــــــــــكــــــــــــًا يف ِداَيرِكــــــــــــُ ن  َوشــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــُ مــــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــَ

رَبُ اي     اانَ  َلراتِ   َأكـــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــــُ

  
 ، وإِن كان غيَر ُمواَزن به. َمْقلُوٌب ِمن الَوتِْر للدَّمِ  قال ابن ِسيَده : وعندي أَنه

 منه ، هكذا جاَء على ِصيغَِة ما لم يَُسمَّ فاِعلُه. التّارُ  الرجُل : أُِصيبَ  تِيرَ و

إِيراُن ، بالكسر ، وِلَمِلِكَها :  ، كما يقال لُمقَابِله من ِديَار العََجِم : شاهْ  تُورانْ  ، بالضّم : اسٌم لجميعِ ما وراَء النَّْهِر ، ويُقَال ِلَمِلِكَها : تُوَرانُ و

 إِيراْن شاْه.

انِيُّ  سعُد بُن الَحَسِن العُروِضيُّ  أَبو محّمد ، منها (5) ة بِحّرانَ  : تُورانُ و  ، له ِشعٌر َحَسٌن ، َسِمَع منه أَبو سعِد بِن السَّْمعَانِّيِ ، التُّورانِيُّ  الَحرَّ

تُُوفَِّي ـ  تُور ويقال في اسم القَْريَِة أَيضاً :ـ  التُّورانِّيِ  ابنُ  ومحّمُد بُن أَحمَد القَّزازُ  وعاش بعَده إِلى سنة ثمانين وخمسمائة ، َذَكَره ابُن نُْقَطةَ ،

. 705سنةَ   ، َرَوى عن ابن الُجّميزّيِ وابن المنى ، وأََخَذ عنه الذََّهبِيُّ

ْيبُلِ  ضّم :بال تُورانَ  ُغبُّ و ْند. ع قُْرَب َخْوِر الدَّ  ، من بالد الّسِ

 : الُمداِوُم على العََمِل بعَد فُتُوٍر. التائِرُ  عن ابن األَعرابّي :و

 * ومّما يُستدَرُك عليه :

 المحاربّيِ :على أَن يُْؤَخَذ ، أَي يُداَر على أَْن يُْؤَخَذ ، وأَنشَد لعامِر بِن كثير  يُتَارُ  عن أَبي َعْمٍرو : فاُلنٌ 

ُذوين  قــــــــــــَ وا عــــــــــــلــــــــــــي  وَأشــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــُ  لــــــــــــقــــــــــــد َغضــــــــــــــــــــــــــِ

َرُأ     يِن فـــــــــــــــــــَ رحُت كــــــــــــــــــبَنــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــارُ فصــــــــــــــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــــــــُ

  
 ، وقد تقدَّم. ُمتَارٌ  ويُْرَوى :

ةً بعد أُْخَرى. (6) تارةً  : فَعَلَه تور وفي األَساس :  ، أَي َمرَّ

 .تاراتِكَ  وهذه َشرُّ 

 : عاَوْدتُه. تاَوْرتُهو



5023 

 

ْوض. تارانُ و ّجاُج وغيُره ، ونقلَه السَُّهْيِليُّ في الرَّ  : اسُم ابِن لُْقَماَن الذي ذُِكَر في القُْرآِن ، فيما َذَكَر الزَّ

 قال األَزهريُّ : : ما اْطَمأَنَّ من األَرض. التَّْيُهور : [تهر]

 مثُل التَّْيقُوِر ، وأَصلُه َوْيقُوٌر. قال العَّجاج :هو فَْيعُوٌل ِمن الَوْهر ، قُِلبَت الواُو تاًء ، وأَصلُه َوْيُهوٌر ، 

ُهورِ ِإىل أَراَط  ونَقاً   تـَيـح
__________________ 

 ( يف التهذيب : ومنه يقا  : أ رت إليه النظر إلراً أدمته لرة بعد لرة.1)
 .«لرة»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
 األلفا غري ممدود ا إذا أحددته.( يف التهذيب : َأ رت إليه النظر يهمز يف 3)
 ( يف معجم البلدان : جّدان.4)
 وضبطها يف القاموس بكسر ا اء. ( قيدها ايقوت بفتح ا اء ا وفيه : توران : قرية عل  ابب َحرّان.5)
 ( عبارة األساس : فعر ذلك لراٍت ولرة بعد أخر .6)
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 .(1)قال : أَراد به فَْيعُول من التََّوهُّر 

 نَْجِديّةٌ ُهَذِليّةٌ ، قال بعُض الُهَذِليِّين : الواِدي والَجبَِل ، وأَْسفَلِهما َشِفيرِ  َما بَْيَن أَْعلَى : هوقيل و

ٍة و  رَاخـــــــــــــَ ح ن ِشـــــــــــــِ ُت مـــــــــــــِ عـــــــــــــح لـــــــــــــَ ورةٍ طـــــــــــــَ هـــــــــــــُ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ   تـ
ضِ     لــــــــــــــَ َرأحِس اأَلصــــــــــــــــــــــــــــح رِفــــــــــــــة كــــــــــــــَ اَء ُمشــــــــــــــــــــــــــــح  ِشــــــــــــــَّ

  
جُل التّائِهُ الُمتََكبِّرُ  : التَّْيُهورُ و  : أَي تائِهٌ. تَْيُهورٌ  ، قال األَْزَهِريُّ : ويقال للرجل إِذا كان ذاهباً بنْفِسه به تِيهٌ : الرَّ

 قال الشاعر : َمْوُج البَْحر الُمْرتَِفعُ  : التَّْيُهورُ و

ِر يـَقحِذُف  ُهورَا ابلتـ يـحُهوركالَبحح  تـَيـح
باِعّي :و ْمِل. وفي الّصحاح :: ما اْطَمأَنَّ م التَّْيُهور في التَّْهِذيب في الرُّ ْمِل : مالَه ُجُرٌف. ج التَّْيُهورُ  ن الرَّ ، قال  تَتَاِهرُ و تَيَاِهيرُ  من الرَّ

 الشاعر :

ُر  زَائـــــــــــــــِ ا اجلـــــــــــــــَ َدتح وُدوهنـــــــــــــــََ تـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــيـــــــــــــــَف اهـــــــــــــــح

ن عـــــــــــــــــاجٍل و     ٌص مـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــِ رُ عـــــــــــــــــَ اهـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــَ  تـ

  
ْمُل الُمْشِرُف. وفي األَساس : هو ما  ْمِل.يَْنَهاُر وال يَتَمَ  (2)وقيل : هو الرَّ  اَسُك ِمن الرَّ

 : (3)، قال َعْمُرو بُن قَِميئَةَ  : السَّنَاُم الطَِّويلُ  التَّْوَهِريُّ و

ثح  ـــــــــــــــِّ ب ـــــــــــــــَ الَم ومل أُل ـــــــــــــــغـــــــــــــــُ لـــــــــــــــُت ال  فـــــــــــــــَبرحســـــــــــــــــــــــــــــَ

َوارِِ      ريحِ الــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــَ راي  ِإىل خــــــــــــــــــــــَ وحهــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــــــَ

  
الً إاِّل بِثَبٍت.قال ابن ِسيَده : وأَثبتُّ هذه اللفظةَ في هذا الباِب ؛ ألَن التَّاَء ال  يادة أَوَّ  نَْحُكُم عليها بالّزِ

 : السََّحاُب. التّاُهور من الَمجاز :و

َدةً  التَّيّارُ  : [تير]  أَي يَِسيُل ، وهو آِذيُّه وَمْوُجه ، قال َعِديُّ بُن َزْيٍد : َمْوج البَْحِر الذي يَْنَضحُ  : الَمْوُج ، وَخصَّ بعُضُهم به ، ُمَشدَّ

ه  تـــــــُ ــــــَ افـ َد  ُحســـــــــــــــــــــَ كـــــــح ِب مـــــــا تــــــُ اســـــــــــــــــــــِ كـــــــَ َ
ف  املــــــ  عــــــَ

ِذُف     قـــــــــــح ـــــــــــَ ِر يـ حـــــــــــح ارِ كـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــَ يـــــــــــّ ـــــــــــ  ارَا ابلـــــــــــتـ يـــــــــــّ ـــــــــــَ  تـ

  
قال ابن األَثِير : هو َمْوج البَْحِر «. كالتَّيّارِ  ثم أَْقبََل ُمْزبِداً »وفي حديث علّيٍ رضَي هللا عنه : «. تَيَّاراً  بالتَّيَّارِ يُْلِحق » وَصواُب إِنشاِده :

تُه.  ولُجَّ

 ، مثُل الِقيَاِم ِمن قاَم يَقُوُم ، غيَر أَّن فِْعلَه ُمماٌت. تاَر يتُورُ  فَْيعَاٌل ِمن التَّيّارُ و

 يَْطَمُح كالَمْوجِ في تِيِهه. التّائِهُ الُمتََكبِّرُ  : التَّيّارُ  من الَمجاز :و

ً  من الَمَجاز :و  ، أَي َسِريَع الِجْريَِة. تَيّاراً  قََطَع ِعْرقا

 ، وقد تقدَّم. التَّيّارُ  والِكْبُر ، ومنه ، بالكسر : التِّيهُ  التِّيرُ  من الَمجاز :و

ب. (4) بين الحائَِطْينِ  ، هكذا في نُسَختِنا ، وصوابُه الجائِزُ  الحائِزُ  : التِّيرُ و ، َحفََره  باألَْهوازِ ـ  كِضيَزىـ  تِيَرى ونَْهرُ  ، وهو فارسيٌّ معرَّ

 أَْرَدِشيُر األَصغَُر بُن بابََك. وقال َجِريٌر يهُجو الفََرْزَدَق :

وُذ بــــــــــــه  لــــــــــــُ ــــــــــــَ زٍّ يـ ن عــــــــــــِ َرزحَدِ  مــــــــــــِ فــــــــــــَ لــــــــــــح  مــــــــــــا لــــــــــــِ

بُ     ِديـــــــــــهـــــــــــُم اخَلشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح مِّ يف أَي ـــــــــــعـــــــــــَ يِن ال  ِإاّل بـــــــــــَ

  

مِّ  يِن الــــــــــعــــــــــَ ريُوا بــــــــــَ مح ســــــــــــــــــــــــِ كــــــــــُ ــــــــــُ زِل نــــــــــح َواُز مــــــــــَ  واأَلهــــــــــح

ُر و     ريَ هنـــــــــــــَح َربُ  تـــــــــــــَ ُم الـــــــــــــعـــــــــــــَ كـــــــــــــُ رِفـــــــــــــح عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  ومل يـ
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ٌث مات وهو قائٌم  ، َمْولَى َطْلَحِة الطَّلََحاِت ، كان قَِصيراً َطِويَل اليََدْيِن : الطَِّويلُ  تِيَرَوْيهِ  أَبي ُحَمْيٍد ، ويقال : تِيرٍ  ُحَمْيُد بنُ  أَبُو ُعبَْيَدةَ و ُمَحّدِ

 .عنههللارضي، َرَوى عن أَنَِس بِن مالٍك  يَُصلِّي

 وفي التَّْبِصير أن اْسَمه ُعَمُر. ، كِسيِري ، أَْمراً ِمن ساَر : َشْيٌخ البِن الُمبَاَرِك. تِيِري َعْمُرو بنُ و

 : يَُموُج في َعْدِوه ، كذا في األَساس. تيَّارٌ  من الَمَجاز : فََرسٌ و

. وأُْخَرى  (5) تِيَرانُ و بأَْصبََهاَن منها أَبو علّيٍ الحسُن بُن أَحمَد بِن  (5): قَريةٌ بَِمْرَو ، منها : محّمُد بُن عبد َربِّه بِن َسْلَمان ، َرَوى له الماِلينيُّ

 ينيُّ أَيضاً.محّمٍد ، َرَوى له المالِ 

__________________ 
 .«قوله : من التوهر ا الذي يف اللسان من الوهر ا وهو أوىل»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف األساس : الذي.2)
 .«قمئة»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( يف اللسان : ا اجز با ا ائطا.4)
 واألوىل من قر  هراة.( قيدها ايقوت ابلكسر مث السكون وزاي. 5)
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 فصر الثاءِ 
 املثلثة مض الراءِ 

لَُب به قيل : هوو نَْفُسه ، الدَّمُ  ، بالَهْمز وتُبَدل همزتُه أَِلفاً : الثَّأْرُ  : [ثأر]  ، كذا في الُمحَكم. الطَّ

يت :؛ أَي الذي عنَده َذْحِلي  ثَأِْري ، ومنه قولُهم : فالنٌ  قاتُِل َحِميِمكَ  : الثَّأْرُ  قيل :و ّكِ  ، وهو قاتُل َحِميِمه. كذا في األَساس. وقال ابن الّسِ

 : الذي أَصاَب َحِميمَك ، وقال الشاعر : ثَأُْركَ و

ُت  ََثحرِيقـَتَـلحُت به   (1) ثـُؤحَريت وأَدحرَكح
 ، أَي قاتُِل َحِميِمه ، وقال َجِريٌر يهُجو الفََرْزَدَق : ثَأُْره ويقال : هو

مح و  ٍم ِإهنــــــــــــــ ُ يــــــــــــــح قــــــــــــــَ يِن فـــــــــــــــُ راَة بــــــــــــــَ َدحح ســــــــــــــــــــــــــــَ  امــــــــــــــح

وا َأابَ  و    لـــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــَ رِ  ََثحرُهقــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــح  مل يــــــــــــــــــُ

  
ّيٍ   على القَْلب ، حكاه يَْعقُوُب. آثارٌ و بفتحٍ فسكوٍن ممُدوداً ، أَثْآرٌ  ج قال ابُن ِسيَده .(2)واْنُظْر هنا كالَم ابِن بَّرِ

 .ثَأَْره ، إِذا أَْدَرَك َمن يَطلبُ  ثُْؤَرتَه أَْدَرَك فالنٌ  بالمّدِ ، وهذه عن اللِّْحيَانِّيِ. قال األَصمعيُّ : (3) الثُُّؤوَرةُ و ، بالضّمِ ، الثُّْؤَرةُ  االسُم :و

 :، وقال الشاعر  كثَأََره به ، كَمنََع : َطلََب دَمه ، ثَأَرَ و

ــــــــــــــيِن  ي ُت فــــــــــــــلــــــــــــــم َ حمَثح ميــــــــــــــَِ فــــــــــــــح لــــــــــــــَ ََرنح حــــــــــــــَ   أَلَثح
ا    مـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــح ٍر وأَيـ يـــــــــــح ـــــــــــَ اَن بـــــــــــَن قـ مـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــُ ِداين ونـ  عـــــــــــَ

  
 .بثَأِْرهم قَتَلَهم بنو َشْيبَاَن يوَم مليحةَ ، فحلَف أَن يطلبَ  (4)قال ابُن ِسيَده : هؤالِء قوٌم 

يت ، قال الشاعر : قَتََل قَاتِلَه ، أَي ثائِرٌ  ، فهو ثُُؤوَرةً و ثَأْراً  القَتِيَل وبالقَتِيل ثَأَرَ و ّكِ  ، قاله ابُن الّسِ

ي وأَدحرَكـــــــــُت  ســـــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــَ ُت بـــــــــه نـ يـــــــــح فـــــــــَ وحَريت شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ   ثـ
يِن مــــــــالــــــــٍك هــــــــر كــــــــنــــــــُت يف     ؤحَريت بــــــــَ ا ثـــــــــُ ســــــــــــــــــــــَ كح  نــــــــِ

  
وفِي األَساس 
َك وَحِميُمك ثَأَرتُ و : (5)  به. َمثُْؤورٌ وَ  َمثُْؤورٌ  حميم َحِميِمي : قَتَلُت قاتِلَه ، فعَُدوُّ

 من باِب االفتِعَاِل ، كما سيأْتي في كالم المصنِّف. كاثَّأََره ، ثَأَْره أَْدَركَ  الرجُل : أَثْأَرَ و

 ، وأَنشد : بَمْقتُوِله ليُثْأَرَ  اْستَغاثَ  َوِليُّ القَتِيِل ، إِذا أَرَ استَثْ  . وفي األَساس :ُمْستَثْئِرٌ  فالٌن ، فهو اْستَثْأَرَ  قال أَبو زيد :و

رٌ ِإذا جــــــــــاَءهــــــــــم  ئــــــــــِ ثــــــــــح ــــــــــَ تـ رُه   ُمســــــــــــــــــــــــح  كــــــــــان َنصــــــــــــــــــــــــح

ِد     هــــــــــــح ريُوا بــــــــــــكــــــــــــرِّ َوًأ  يـــــــــــــَ اًء َأاَل طــــــــــــِ (6)ُدعــــــــــــَ
 

  
 .ثأْره قال أَبو منصور : كأَنه يستغيُث بمن يُْنِجُده على

 بالتّاِء ، عن الفاِرسّي. .الثُّْؤُرورُ  : الِجْلواُز ، وقد تقدََّم في حرف التّاِء أَنّه الثُّْؤُرورُ و

الُحَسْيِن : أُِريد تَعالَْيَن يا ذُُحولَه ، فهذا أََواُن  لَثاراتِ  ، كذا في الّصحاح. وفي األَساس : وقولُهم : يا يا قَتَلَتَه : ، أَي َزْيدٍ  ثاراتِ  يا قولُهم :و

، ويا أَيَُّها الّطاِلبُون بَدِمه ، فَحَذَف المضاَف ، وأَقاَم  ثاراتِه ُعثَْماَن : ، أَي يا أَهلَ  ثاراتِ  وفي النِّهاية : وفي الحديث : يا .(7)طلبَتِك 

 المضاَف إِليه ُمقاَمه ، وقال َحّسان :

ُم  يــــــــــــكــــــــــــًا يف ِداَيرِهــــــــــــِ عــــــــــــن  َوشــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــَ

اانَ   راتِ ُ  َأكـــــــــــــــــــــرُب اي     مـــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــــُ
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لى ِذْكره هنا ، ولكنّه َجَمَع بين وقد ُروَي أَيضاً بُمثنَّاةٍ فَْوقِيَّة ، كما تقدَّمت اإِلشارةُ إِليه ، فهو يُرَوى بالمادَّتَْين ، واقتصَر صاحُب النَِّهايِة ع

؛  الثَّأْر يكوُن قد نَاَدى طاِلبِيـ  مِة المضاِف إِليهأَْي على َحْذف المضاِف وِإقاـ  كالِم الجوَهِرّيِ وبين كالِم أَهِل الغَِريب ، فقال : فعلَى األَول

ً  (8)يكوُن قد ناَدى القتلة ـ  أَي على تفسيِر الجوهرّيِ ـ  ِليُِعينُوه على استيفائِه وأَْخِذه ، وعلى الثّاني  ؛ تعريفاً لهم ، وتَْقِريعاً ، وتَْفِظيعا

__________________ 
 ( عجزه يف األساس :1)

 تناس  ذحله كر غيهبإذا ما 
 (.َثر)( انظر اللسان 2)
 ( يف القاموس : والثـ ُؤَرة. ويف اللسان.3)
 ( يف اللسان : قوم من بين يربوٍع.4)
قوله : ويف األســـاس ا نص عبارته : وَثرت محيمي وحبميمي ِإذا قتلت قاتله فعدو  مثؤر ومحيمك مثؤور ومثؤور »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 5)
 األساس : ومحيمك مثؤور به. ويف املطبوعة الكويتية : ويف األساس : وسبرت ا ابلسا حتريف.ويف « به
 ومثله يف األساس واللسان.« قوله : يهد ا كذا خبطه واألوىل : هند ا من أوصاف اخلير»وهبامش املطبوعة املصرية : « يهد»( كذا ابألصر 6)
 ( األساس : فهو أوان طلبكّن.7)
 .«للقتلة»وابألصر  ( عن النهاية8)
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ذِ  ِميَـُته وقـَرحُع َألاِعِهم به ؛ لَيصحدََع قلوهَبم  الث بحرِ  لأَلِمر عليهم ا حىّت  َمض هلم عنَد َأخح با الَقتحِر وبَا تـَعحرِيِف اجلُرحِم ا وَتسح
َف  للنـ فحِ    .(1)ا فيكون أَنحَكَب فيهم ا وَأشح

 .ثَأَْرهُ  حتى يُْدِركَ ٍء : َمْن ال يُْبِقي على شيْ  الثّائِرُ و

ً  ثَأََرتْ  ال من الَمَجاز :و  قَتلُت به. َحِميِمي : ثَأَرتُ  ، ُمستَعاٌر ِمن النَفَعَتاه ، أَي يَداه ، (2)، وفي األَساس : على فالٍن  فالنا

َدْت ، أَي ثَأَرَ  ، بتقديِم الُمثَلَّثَة على الفَْوقِيَِّة ، افتعلُت ِمن وأَصلُه اثْتَأَْرتُ  من فالن ، اثَّأَْرتُ  يقال :و  ثَأِْري أَْدَرْكُت منه ، أُدِغَمْت في الثَّاِء وُشّدِ

 ، وكذلك إِذا قَتََل قَاتَِل َوِليِّه ، وقال لَبِيد :

قــــــــــاً و  لــــــــــَ ًة خــــــــــَ ينِّ رِمــــــــــ  ُر مــــــــــِ عــــــــــح يــــــــــُب ِإنح تـــــــــــَ  الــــــــــنــــــــــِّ

مـــــــــــاِت فـــــــــــِإيّنِ كـــــــــــنـــــــــــُت    
َ

رُ بـــــــــــعـــــــــــَد املـــــــــــ ئـــــــــــِ ـــــــــــ   (3) أَث
  

يفان ، فقد أَدرْكُت منها ِمها ِعظاِمي النَِّخَرةَ بعد َمماتِي ؛ وذلك أَن اإِلبَل إَِذا لم تَِجد  ثَأِْري أَي كنُت أَنحُرها للّضِ في حياتِي ، مجازاةً ؛ لتَقَضُّ

ْت ِعَظاَم الَمْوتَى ، وِعَظاَم اإِلبِِل ، تُْحِمُض بها.  َحْمضاً اْرتَمَّ

ويقال : أَْدَرَك ـ  الّصحاح ، وقال غيُره : هو الذي يكوُن ُكفُؤاً ِلَدِم َوِليِّك كذا في الُمنيُم : الذي إِذا أَصابَه الّطاِلُب َرِضَي به ، فناَم بعَده. الثَّأْرُ و

 الُمنِيَم ، وقال أَبو ُجْندب الُهذلّي : الثَّأْرَ  ُمنِيماً ، إِذا قَتََل نَبِيالً فيه ، وفاًء ِلِطْلبَتِه ، وكذلك أَصابَ  ثَأْراً  فالنٌ 

وا :  ــــــــــــــُ ــــــــــــــال َة مُث  ق ــــــــــــــَ فــــــــــــــاث ــــــــــــــُ وحىَل ن وحا مــــــــــــــَ  َدعــــــــــــــَ

َت     َك لســـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــ  عـــــــــــــَ بحرِ لـــــــــــــَ يـــــــــــــمِ  ابلـــــــــــــثـــــــــــــ  نـــــــــــــِ
ُ

 املـــــــــــــ

  
بعَد قَتِْلَك. وقال الباهليُّ : الُمنِيُم :  قال السُّكَِّريُّ : أَي لسَت بالذي يُنِيُم صاحبَه ، أَْي إِن قتلتَُك لم أَنَْم حتى أَقتَل غيرَك ، أَي لسَت بالُكفُِؤ فأُنَامَ 

 فناَم. الذي إِذا أَْدرَكه الرجُل َشفاه ، وأَقنعَه

  * ومّما يُستدَرك عليه :منَك. ثَأِْري أَْدَرْكُت به ، أَي بكذا ثَأَْرتُكَ  يقال :و

 : الّطاِلُب. الثّائِرُ 

 ، وقال الشاعر : األَثْآرَ  : الَمْطلُوُب. ويُْجَمعُ  الثّائِرُ و

َة  نــــــــَ عــــــــح ِ  طــــــــَ يــــــــح ُت ابــــــــَن عــــــــبــــــــِد الــــــــقــــــــَ نــــــــح عــــــــَ رطــــــــَ    ئــــــــِ
ٌذ لــــــــــو ال     فــــــــــَ اُع َأضــــــــــــــــــــــــاَءهــــــــــاهلــــــــــا نـــــــــــَ عــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــ 

  
 .(4)صاِحِبه  ثَأْرُ  ، وكلُّ واحٍد ِمن طالب ومطلوب الثَّأْر وعبارةُ األَساس : ويقال للثّائِِر أَيضاً :

 به : الَمْقتُوُل. الَمثُْؤورُ و

رَ  الثَّأْرُ و نُون  «ثَأَْرُكمْ  كم عن أَعدائِكم ، فتوِتُرواال تُْغِمُدوا ُسيُوفَ »حديُث عبِد الرحمن يوَم الشُّوَرى :  أَيضاً : العَُدوُّ ، وبه فُّسِ ؛ أَراد أَنَُّكم تَُمّكِ

كم ِمن أَْخذ َوتِْره عندكم.  َعُدوَّ

 يقال : َوتَْرتُه ، إِذا أَصبتَه بَِوتِْر ، وأَْوتَْرتُه إِذا أَْوَجْدتَه َوتَْره وَمكَّْنتَه منه.

ال يناُم : » (7)يوَم َخْيبَر. وفي األَمثال للَمْيَدانِّي  (6)الدَِّم ، وقد جاَء في حديث محّمِد بِن َسلََمةَ  (5)، وهو طلُب  الثَّأْرِ  : طاِلبُ  الثائِرُ  والَمْوتُور

 .«كذا ثَأْرِ  ِمن

 .(8) «أَثْأَرَ  ال يناُم َمنْ »وفي كامل المبّرد : 

 ، أَو عند الفََزعِ. اْرتََدَع ِمن فََزعٍ  الرجُل : اثْبََجرَّ  : [ثبجر]

 في أَْمِره. تََحيَّر : اثْبََجرَّ و

 ، قال العَّجاج يصُف الِحَماَر واألَتاَن : نَفََر َوَجفَلَ  : اثْبََجرَّ و
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 (9)ِمن َسواٍد َحَدَجا  اثـحَبَجر اِإذا 
 .االثْبِجارُ  أَي نَفََرا َوَجفاَل ، وهو

 األَْمِر ، ولم يَْصِرْمه. َضعَُف عن فالٌن ، إِذا اثْبََجرَّ  عن أَبي زيد :و

__________________ 
 .«للناس»( عن النهاية ا وابألصر 1)
 ( كذا ا وعبارة األساس كالقاموس : ال َثرت فالانً.2)
 ( زيد يف األساس : وكر واحد منهما يقو  : فالن َثري ا أحد ا كالصيد والثاين كالعد .3)
 وصدره فيه : تقو  د ابنة البكري عمرٍو. 110/  1( البيت يف الكامر للمربد 4)
 ( يف النهاية : هو طالب الدم.5)
 ( يف النهاية : مسلمة.6)
 ابألصر وهو خطب.« كذا»بعد كلمة « للميداين»( وردت كلمة 7)
َر» 110/  1( يف الكامر للمربد 8) َر أدر  َثره. وانظر روايته يف املستقص  للزخم« ال ينام إاّل من أَث   .276/  2شري وَأَث 
 قوله حدجا الذي يف اللسان : خدجا.»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
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 َرَجَع على َظْهِره. : اثْبََجرَّ و

 وتَراَجعُوا. القوُم في َمِسيٍر : تَرادُّوا اثْبََجرَّ و

اج : الماُء : سالَ  اثْبََجرَّ و  واْنَصبَّ ، قال العَجَّ

 رح اثـحَبج  ِمن ُمرحَجِحنٍّ جلٍَِب ِإذا 
تِِه.  يَْعنِي الجيَش ، َشبَّهه بالسَّْيل إِذا اندفَع وانبعَث ؛ لقُوَّ

 ، عن ابن األَعرابّيِ. وسيأْتِي في الثِّْنَجارةِ. (1) ُحْفَرةٌ يَْحِفُرَها ماُء الِميزابِ  ، وهي ، بالكسر الثِّْبَجارةُ  ِمن ذلك :و

 كالهما َحبََسه ، قال : ثَبََّرهو ، ثَبََره يَثْبُُرهُ ثَْبراً كالتَّثْبِير  : الَحْبُس ، الثَّْبرُ  : [ثبر]

َابنعحماَن مل ُلحَل ح َضِعيفاً   ُمَثرب 
 وقيل : ما بَُطؤَ  ؟أَي ما الذي َصدَّهم وَمنَعهم ِمن طاَعِة هللاِ  «؟الناس ثَبَرَ  َما»وفي حديِث أَبي ُموَسى :  الَمْنُع والصَّْرُف عن األَْمِر. : الثَّْبرُ و

اُء  (3) (َوِإيّنِ َْلَظُنَُّك اي ِفْرَعْوُن َمثْ ُبوراً ): َرَدْدتُه عنه. وقولُه تعالَى :  أَثْبُُرهُ  ءِ فالناً عن الشَّيْ  ثَبَْرتُ  وقال أَبو زيد : ؟.بهم عنها (2) قال الفَرَّ

 ؟ما َصَرفَك عنه ؟أَي ما َمنَعََك منه ؟عْن هذا ثَبََركَ  وعن ابن األَعرابّيِ : والعرُب تقوُل : ما .(4): أَي مغلوباً ممنوعاً عن الخير 

 التَّْخيِيُب واللَّْعُن والطَّْرُد. : الثَّْبرُ و

 : الَمْلعُوُن الَمْطُروُد الُمعَذَُّب ، وقال الُكَمْيت : الَمثْبُورُ  وقال ابن األَْعَراِبّيِ :

ةُ و    يف اأَلاَي رََأتح ُقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ن رَأحَي     ورٍ مـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــُ ب ـــــــــــــــــــــــح ثـ رح و  مـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــِ   ب

  
 أَي َمْخُسوٍر وخاِسر ، يَْعنِي في انتسابِها إِلى اليََمن.

. َجْزُر البَْحرِ  : الثُّْبرُ و اغانيُّ  ، عن الصَّ

هو الَهالُك.  «الثُّبُورِ  أَُعوذُ بَك ِمن َدْعَوةِ »، أَي هاِلكاً. وفي حديث الدُّعاِء :  َمثْبُوراً  والُخْسَراُن. قال ُمجاهد : الَهالكُ  ، بالضّم : الثُّبُورُ و

ّجاج في قوله تعالى :  ، ثم قال لهم :  ثَبَْرنا ثُبُوراً  بمعنَى : َهالكاً ، ونَْصبُه على الَمْصَدِر ، كأَنّهم قالوا : (5) (َدَعْوا ُهناِلَك ثُ ُبوراً )وقال الزَّ

 والكثيِر على لفٍظ واحٍد. (6)، َمْصَدٌر ، فهو للقليل  «ا اْليَ ْوَم ثُ ُبوراً ال َتْدُعو )

ه يَأِْوي َمن»: وَمثٌَل للعََرب  (7)، وبه فَسََّر قَتَادةُ اآليَةَ ، وقال  الَوْيُل واالهالكُ  : الثُّبُورُ و  ، ثَبََر يَثْبُُر ثُبُوراً  ؛ أَي َمن أُْهِلَك. وقد« ثُبِرَ  إِلى أُّمِ

 .ثُبُوراه ؛ فَِمْن هناِلَك يَْدُعو أَهُل الناِر : وا (8)هللا : أَْهلََكه إِهالكاً ال يَْنتَِعُش  َرهثَبَ و

 على التَّعَلُِّم. ُمثَابِرٌ  وَداَوَم ، وهو َواَظبَ  على األَْمِر : ثَابَرَ و

 : الِحْرُص على القَْول والِفْعل ، وُمالَزَمتُهما. الُمثَابََرةُ  األَثِير :قال ابن  «على ثِْنتَْي َعْشَرةَ ركعةً ِمن السُّنَّة ثابَرَ  َمن»وفي الحديث : 

 تَواثَبَا. في الَحْرب : تَثابََراو

ُم ويُْبنَى بها ، ولم يَقُْل :  األَرُض السَّْهلَةُ  بفتحٍ فسكوٍن : الثَّْبَرةُ و ، وقيل : أَرٌض ذاُت حجارةً بِيٍض. وقال أَبو َحنِيفَةَ : هي حجارةٌ بِيٌض تُقَوَّ

 إِنّها أَرٌض ذاُت حجارةٍ.

 فََردَّتْها. ثَْبَرةً  ل : لَقَيت عروق النَّْخلَةِ يكوُن بين َظْهَريِ األَرِض ، فإِذا بَلََغ ِعْرُق النَّْخلَِة إِليه وقََف يقا تَُراٌب َشبِيهٌ بالنُّوَرةِ  : الثَّْبَرةُ و

 يَجتَمُع فيها الماُء. الُحْفَرةُ في األَرِض  : الثَّْبَرةُ و
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ى طريق ، وقيل : في أَرِض بني تَِميم ، قريٌب ِمن ُطَوْيلع ، لبني َمناِف بِن داِرم ، أَو لبني ماِلِك بِن َحْنظلةَ ، عل بِديَاِر َضبَّةَ  (9) : وادٍ  ثَْبَرةُ و

 الحاّجِ ، إِذا أََخذُوا على الُمْنَكِدِر.

ْبَرةُ  الثُّْبَرةُ و  ، لَثْغَة. بالضّم : الصُّ

، كأَنَّه بالَكْسر  النِّْصعِ  ثَبِيرُ و ، الَخْضراءِ  ثَبِيرُ و قيل : هو أَعظُمها ، ثَبِيُر األَثْبَِرةِ و ، ثَبِير الغُْبِر ، وهو َجْمعُ  األَثْبَِرةِ  تقول : ال أَْفعَُل وربِّ و

ْنجِ  ثَبِيرُ و لبَياٍض فيه ، وهو جبُل الُمْزَدِلفَِة ، نج كانوا يجتمعون عنده ِللَْهِوهم ولَِعبِهم ، الّزِ َي به ؛ ألَّن الّزِ هكذا في  األَْعَرَج. ثَبيرُ و قيل : ُسّمِ

 النَُّسخ ، وفي

__________________ 
 املرزاب.( عل  هامش القاموس من نسخة أخر  : 1)
 .«ما أبطب»ويف اللسان : « ما بطّب»( يف النهاية : 2)
 .102( سورة اإلسراء اآية 3)
ويف التهذيب « قوله : عن اخلري ا الذي يف اللســان : من اخلري. وكذا قوله بعد ما صــرفك بزايدة الواو يف اللســان»( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)

 . وما صرفك عنه... : من اخلري
 .13رة الفرقان اآية ( سو 5)
 ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل رواية اللسان.« القلير»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 6)
 ( يف التهذيب : وقا  ِشر.7)
 «.بعده ا وهو أ هر قوله : ال ينتعش ا يف األساس زايدة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 واٍد يف داير ضبة. ( يف معجم البلدان : اسم ماء يف وسرت9)
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َدبِ  ثَِبريُ و  ا (1)بع  اأُلصو  : اأَلعحَوج  تَـَلُف فيه : هر هو عن ميَِا اخلارِِج  اأَلحح ُخح
ا قير : هو املراُد يف اأَلَحاِديِث ا امل

 وفيه ورد : ؟ِإىل َعَرَفَة يف أَثناِء ِمىًن َأو عن َيسارِه
فَها هللا تعالَى ، أَي خاِرجاً  ِجباٌل بظاِهِر مكة بالغَْين الُمْعَجمة ، وهي قُلَّةٌ على َرأِْسه : (3) َغْينَاءَ  رُ ثَبِيو ، (2)« َكْيَما نُِغيرُ  ثَبِيرُ  أَْشِرقْ » ، َشرَّ

ٌز ، أَي بقُْربِها.  عنها. وقوُل ابِن األَثِيِر وغيِره : بمكَّةَ ، إِنَّما هو تََجوُّ

ة كعَُكاظ ، كان رجالً ِمن ُهَذْيل ، مات في ذلك الَجبَل ، فعُِرَف به ، قيل : كان فيه ُسوٌق من أَسواِق الجاهليّ  ثَبِيراً  قال شيُخنَا : َذَكُروا أَنّ 

 قرقول في الَمَطالع ، وهو على يَِمين الذاِهِب إِلى َعَرفَةَ ، في قول النََّوِوّيِ ، وهو الذي َجَزَم به ِعياٌض في الَمَشاِرِق ، وتَبِعَه تلميذُه ابنُ 

َل ، حتى ادََّعى أَقواٌم أَنُّهَما ثَبِيَراِن :وغيُرهما ، أَي على يَساِره كما َذَهب إِلي الُمِحبُّ الطَّبَِريُّ وَمن وافَقَه ، واْنتَقَُدوه ،  بُوا األَوَّ أَحُدهما  وَصوَّ

 عن اليَِمين ، واآلَخُر عن اليََساِر واستَْبعَُدوه.

 : أَربعةٌ. األَثْبَِرةُ  وفي الَمراِصد واألَساس :

 ِحَراَء ، وقال أَبو ُعبَْيٍد البكريُّ : وإِذا ثُنِّيَ  ثَبِيرُ و األَْحَدِب ، ثَبِيرُ و ، (4)األَْعَرجِ  ثَبِيرُ و َغْينَاَء ، ثَبِيرُ  قلُت : وقد َعدَّهم صاحُب اللِّسان هكذا :

 وقال أَبو سعيٍد السُّكَِّريُّ في شرح ديواِن ُهَذْيٍل في تفسيِر قول أَبي ُجْنَدب : .(5)وِحَراٌء  ثَبِيرٌ  أُِريَد بهما ثَبِيرٌ 

ارِي  ٌر َأّن جـــــــــــــَ َذيـــــــــــــح تح هـــــــــــــُ مـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  لـــــــــــــقـــــــــــــد عـــــــــــــَ

ن     ا مــــــــــــــِ نــــــــــــــَ يـــــــــــــــح راِف غــــــــــــــَ َد  َأطــــــــــــــح ريِ لــــــــــــــَ بــــــــــــــِ  ثــــــــــــــَ

  
 قال : َغْينَا : َغْيَضةٌ كثيرةُ الشََّجِر.

اه  الُمَزنِيَّ ، ِحين َوفََد عليه ، وَسأَلَه ذلك بِدياِر ُمَزْينَةَ ، أَْقَطعَها رسوُل هللا َصلى هللا عليه وسلّم َشِريَس بَن َضْمَرةَ  (6) : ماَءةٌ  ثَبِيرٌ و وَسمَّ

 ً  هو أَّوُل َمن قَِدَم بَِصَدقاِت ُمَزْينَةَ.، و ُشَرْيحا

 النَّاقَِة. َمثْبِرِ  ، وهو مستعاٌر ِمن ، كَمْنِزٍل : الَمْجِلسُ  الَمثْبِرُ و

 الَمْقَطُع والَمْفِصُل. الَمْنبُِر :و

ُ  الذي الَمْوِضعُ  : الَمثْبِرُ و ه َولََدتْه في الَكْعبَة ، وأَنّه ُحِمَل في نِْطع ، وأُِخَذ ما تحت تَِلُد فيه المرأَة  َمثْبِِرها ، وفي حديِث َحِكيم بِن ِحَزام : أَنَّ أُمَّ

 ، فغُِسل عند َحْوِض َزْمَزَم.

أَنَُّهم »ى أَنّما هو من باب المْخَدعِ. وفي الحديث : ِمن األَرِض ، وليس له فِْعٌل. قال ابن ِسيَده : أُرَ  النّاقَةُ  تََضعُ  أَو : َمْسقَُط الَولَِد ، الَمثْبِرُ 

 .«َمثْبِِرَها وجدوا النّاقَةَ الُمْنتَِجةَ تَْفَحُص في

منصور : وهذا النّاقِة أَيضاً حيث تُْنَحُر. قال أَبو  َمثْبِرُ  ويُْجَزُر فيه الَجُزوُر. قال نَُصْيٌر : وفي بعض النَُّسخ : َمْجَزُر الَجُزورِ  أَيضاً : الَمثْبِرُ و

جِل :  . وقال ابُن األَثِير : وأَكثُر ما يُقَال في اإِلبل.َمثْبِرٌ  َصِحيٌح ، وِمن العََرب مسموٌع ، وُربََّما قِيل ِلَمجِلِس الرَّ

بُْرَدةَ قال : َدخلُت عليه ِحيَن أَصابَتْه قَْرَحةٌ ، أَّن أَبا »، وسالَْت ِمدَّتَُها. وفي حديث ُمعَاِويَةَ :  (7)ونَِفَجْت  القَْرَحةُ ، كفَِرَح : اْنفَتََحتْ  ثَبَِرتِ و

 .«، فقلُت : ليس عليَك بَأٌْس يا أَميَر المؤمنين ثَبَِرتْ  فإِذا هي قد (8)فنظرُت  فقال : َهلُمَّ يا ابَن أَِخي فاْنُظْر ، قال :

 اِدر األَعراب.، وكذا اْبَجاَرْرُت ، وقد تقدَّم ، كذا في نَو عنه : تَثَاقَْلتُ  اثْباَرْرتُ و

 على إِْشَراٍف ِمن قََضائِه. ، أَي أَْمٍر ، كِكتَابٍ  ثِبَارِ و ِصيِر أَْمٍر ، هو َعلَى يُقَال :و

 * ومّما يُْستدَرك عليه :

ْهِريج ، ِإذا َدَخلَها الماُء َخَرَج فيها عن ُغثَائِه وصَ  الثَّْبَرةُ   فَا ، قال أَبو ذَُؤْيب :: النُّْقَرةُ تكوُن في الَجبَل تُْمِسُك الماَء ، يَْصفُو فيها كالّصِ

__________________ 
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 ( يف معجم البلدان والتكملة : األعرج.1)
. أي نسرع ِإىل النحر وأغار أي شد العدو .. املشركون ِإذا أرادوا اإلفاضة قالوا : أشر  ثبري كيما نغري( يف معجم البلدان : ويف ا ديث : كان 2)

  با وأسرع. قا  وأما قوهلم : أشر  ثبري ا وثبري جبر ا واجلبر ال يشر  نفسه ولكين أر  أن الشم  كانت تشر  من انحيته فكبن ثبرياً ملا حا
 ب به الشم .الشم  والشر  خاطبه مبا ختاط

 ( يف معجم البلدان : غيىن ا الغا معجمة مقصورة.3)
 .«األعوج»( عن معجم البلدان واللسان ا وابألصر 4)
 ( كذا ا ومل ترد العبارة يف معجم البكري.5)
 ( يف معجم البلدان : موضض. وورد يف ا ديث أنه اسم ماء : انظر النهاية ومعجم البلدان واللسان.6)
قوله : ونفجت ا كذا خبطه ومل توجد يف اللســــــان ا ومّر للمصــــــنف يف ن ف ح نفح العرُ  : ســــــا  دمه اب اء »طبوعة املصــــــرية : ( هبامش امل7)

 .«املهملة ا وليحرر
 ( يف التهذيب : فتحوّلت.8)
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ج  هبـــــــــــــــــــا  ثـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ رَبَاتِ فـ ا  ثـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــرِّصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ال

َدرح     َ
ُ  املــــــــــــــــ ر َ  َرنــــــــــــــــح فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ (1)ِف حــــــــــــــــىت  تـ

 

  
ـ  ثُْبرُ  : (2). وفي ُمْعَجم أَبي ُعبَْيد ثَْبَرةٌ  ِء ، والَهْزَمةُ ، ومنه قِيل للنُّْقرة في الَجبَل يكوُن فيها الماُء :: النُّْقَرةُ في الشَّيْ  الثَّْبَرةُ و وفي التَّْهِذيب :

 أَباِرَق : ِمن بالد نَُمْير.ـ  بالضمّ 

 قول أَبي ذَُؤيب :، ويقال : التّابِِريَّةُ ، بالفَْوقِيَِّة في  الثّابِِريَّةُ و

ه  يــــــــُ ِد مــــــــا راَث ِعشــــــــــــــــــــــح عــــــــح ن بـــــــــَ ه مــــــــِ تــــــــُ يـــــــــح  فــــــــَبعحشــــــــــــــــــــــَ

ريحٍ     ٍم َكســــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــح ةِ ِبســــــــــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــ  ابــــــــــــِ َو ِ  الــــــــــــثــــــــــــّ  هلــــــــــــَح

  
 لم أَِجْده في ديوانه. قيل : هو منسوٌب إِلى أَرٍض أَو َحّيٍ.

 ، فيما أَنشَده ابُن ُدَريد : ثَْبَرَرةُ و

ََرهح َأي  َفىًت غاَدرحمُتُ   بَِثربح
 ، فزاد راًء ثانيةً للَوْزِن. بِثَْبرةَ  إِنما أَراد :قيل 

 : اسُم أَرٍض ، قال الّراِعي : يَثْبَِرةُ و

ا  هــــــــــَ أل  اَن حــــــــــَ حــــــــــَ يــــــــــح ا فـــــــــــَ طــــــــــَ ن قــــــــــَ ٍة مــــــــــِ لــــــــــَ  َأوح َرعــــــــــح

نح مـــــــــاِء     ربَةَ عـــــــــَ ثـــــــــح ُد  يــــــــــَ اُ  والـــــــــر صـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــ  (3)الشـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 َد قول الراعي ، فْليُْنَظْر.هكذا في اللَِّسان. والذي في ُمعَجم ياقُوت : يَثِْربَةُ ، وأَنش

ه الواقِِديُّ بُطوِله ، وقيل ، كِكتَاٍب : موضٌع على ستِّة أَمياٍل ِمن َخْيبََر ، هنالك قَتََل عبُد هللِا بُن أُنيٍس أَُسْيَر بَن رازٍم اليهوِديَّ ، وَذَكرَ  ثِبَارٌ و

 ٍء.بفتح الثّاِء ، وليس بشيْ 

 ، كُمعَظَّم : الَمْحُدوُد ، والَمْحُروُم. الُمثَبَّرُ و

 ٌ  ، كَسْكَرى ، أَي َغْيَرى. ثَْبَرى وامرأَة

. ثَبِرَ و اغانيُّ  ، كفَِرَح : َهلََك ، لغةٌ في تَبَِر بالتّاِء ، نقلَه الصَّ

 وُمتََّسعُه ، وقيل : َوَسُطهُ. ُمْعَظُم الواِدي : الثُّْجَرةُ  قيل :و قالَه ابُن األَعرابّيِ. ِمن األَرض. الُمْنَخِفَضةُ  ، بالضّم : الَوْهَدةُ  الثُّْجَرةُ  : [ثجر]

الواِدي : أَّوُل ما تَْنفَِرج عنه الَمَضاِيُق قبَل أَن يَْنبَِسَط في السَّعَة ،  ثِْجَرةُ  ، وقيل : ثُْجَرةٌ  (4): األَْوَساُط ، واحدتُه  الثَُّجرُ  وعن األَصمعّيِ :

 النَّْحِر. بثُْجَرةِ  وهو َمجاٌز ، يَُشبَّهُ ذلك الموضُع من اإِلنسانِ 

 ، ونَصُّ عبارةِ اللَّْيِث : ُمْجتَمُع أَْعلَى الَحَشا : الثُّْجَرةُ و

ئَةِ  ثُْجَرةُ  ، وهي الَوْهدة في اللَّبَّة من أَدنَى الَحْلِق ،  ْغَرةِ ما َحْوَل الثُّ  هوو َوَسُطه ، النَّْحِر : ثُْجَرةُ  أَو الَحَشا : ُمْجتََمُع أَْعلَى السَّْحِر بقََصب الّرِ

رَ   وبه فُّسِ

 .(5)« َصبِّيٍ به ُجنُوٌن ، وقال : اْخُرْج ، أَبَا محّمدٍ  بثُْجَرةِ  أَنه أََخذَ »الحِديُث : 

 ، وهي ثُْغَرةُ نَْحِره. ِمن البَِعير : السَّبَلَةُ  الثُّْجَرةُ و

قَةُ من النَّبَاِت وغيِره. : الثُّْجَرةُ و  ِمن نَْجٍم ، أَي قِْطعَةٌ. ثُْجَرةٌ  وعن أَبي َعْمٍرو : الِقْطعَةُ الُمتَفَّرِ

 البُْسِر ، أَي ثُْفِله. بِثَِجيرِ  التَّْمَر : َخلََطه ثََجرَ وَ 

 تُه.: ما ُعِصَر من الِعنَِب ، فََجَرْت ُسالفَتُه ، وبَِقيَْت ُعصارَ  الثَِّجيرُ  قال اللَّْيث :
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التَّْمِر مع غيِره في النَّبِيذ ،  ثَِجيرَ  ؛ أَي ال تَْخِلُطوا «واَل تَْبُسُروا تَثُْجُروا الَ »ويقال : هو ثُْفُل البُْسِر يُْخلَُط بالتَّْمِر فيُْنتَبَذُ. وفي حديث األََشّجِ : 

 فنََهاهم عن اْنتِبَاِذه.

 ةُ تقولُه بالتّاِء.ٍء يُْعَصُر ، والعامَّ : ثُْفُل كّلِ شيْ  الثَِّجيرو

 بالفتحِ ، أَي عِريٌض ، وقال تَِميُم بُن ُمْقبِل : ثَْجرٌ  كَكتٍِف ، يقال : َوَرقٌ  الثَِّجرِ و بفتحٍ فسكوٍن ، كالثَّْجرِ  : الغَِليُظ العَِريُض ، األَثَْجرُ و

تح و  ــــــــَ ن ــــــــِ ت اِن قــــــــد كــــــــَ ــــــــَ ت كــــــــح َ
ُخ يف املــــــــ فــــــــُ ــــــــح نـ ــــــــَ ريحُ يـ ــــــــعــــــــَ  ال

َرِس     ه والـــــــــَعضـــــــــــــــــــــــح لـــــــــُ حـــــــــافـــــــــِ رِ مـــــــــنـــــــــه جـــــــــَ جـــــــــِ  الـــــــــثـــــــــ 

  
َره وقد التَّوسيع والتَّْعِريُض. (6) التَّثِْجيرُ و ، العَِريُض ، واِسُع الُجْرحِ ، َحَكاه أَبو َحنِيفَةَ. السَّْهُم الغَِليُظ األَْصِل القَِصيرُ  : األَثَْجرُ و  فهو ثَجَّ

رٌ   .ُمثَجَّ

 ِلبَْلَحاِرِث بِن َكْعٍب ، ِمن تَْذِكَرةِ أَبي علّيٍ ، وأَنشَد : َرانَ ماٌء قُْرَب نَجْ  ، بفتح فسكون : ثَْجرٌ و

ن  َدوحا مـــــــِ اَت حـــــــىت غـــــــَ هـــــــَ يــــــــح رَ هـــــــَ جـــــــح هـــــــمح  ثـــــــَ لـــــــُ هـــــــَ نــــــــح  مـــــــَ

وا    لـــُ مـــَ تـــَ رَاَن صـــــــــــــــــــــاح الـــــــدِّيـــــــُك فـــــــاحـــح جـــح ٌي بـــنـــَ  ِحســـــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( عجزه يف التهذيب :1)
 ... حىت تزّير رنُ  الَكَدرح 

 العبارة يف معجم البكري.( مل ترد 2)
 وانظر فيه ختر ه. 59( ديوانه ص 3)
 ( يف التهذيب واللسان : واحدهتا.4)
 .«قوله : أاب  مد ا الذي يف اللسان : أان  مد ا وليحرر»( كذا ابألصر ا وهبامش املطبوعة املصرية : 5)
 وما أثبت عن القاموس.« الثجري»( ابألصر 6)
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 .(1)ِمن ِمياِه بَْلقَْيِن بَجْوَشن ، ثم بإِقباِل العَلَم بيَن َجَمل وأَْعفََر  أَو بين واِدي القَُرى والّشامِ  للبُْقعَِة فَتََرك َصْرفَه ،َجعَلَه اْسماً 

قةٌ  الثَُّجرُ  عن األَْصمعّيِ :و  .ثُْجَرة ، جمعُ  ، كُصَرٍد : جماعاٌت متفّرِ

 ِعراٌض. ِسَهاٌم ِغالُظ األُصولِ  أَيضاً : الثَُّجرُ و

، إِذا َساَل بما  اْنفََجرَ و الُجْرحُ  اْنثََجرَ  عن ابن األَعرابّيِ :و
الماُء : فاَض  اْنثََجرَ  منهو الدَُّم لغةٌ في اْنفََجَر ، اْنثََجرَ  فيه. وفي الّصحاح : (2)

 كثيراً.

رٌ و  وقال أَبو ُزبَْيٍد يصف أََسداً : : ذو أَنابِيَب.ـ  كُمعَظَّمٍ ـ  َخْيُزَراٌن ُمثَجَّ

ه  فـــــــــــَ وح رَت جـــــــــــَ ـــــــــــَ ال ِد خـــــــــــَ ـــــــــــر عـــــــــــح زاَم ال ـــــــــــِ ت  كـــــــــــَبن  اهـــــــــــح

ُزرَاُن     يــــــــــــــح ن  فـــــــــــــيـــــــــــــه اخلـــــــــــــَ رُ ِإذا حـــــــــــــَ جـــــــــــــ  ثـــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــ

  
ض.  وقيل : أَي الُمعَرَّ

بِّيُّ  بُن َغْياَلنَ  َمثُْجورُ و  الَخَطِفّيِ ، وهو من أَْشَراف أَهِل البَْصرة ، َرَوَى عن عبِد هللِا بن الّصاِمت. (3)بِن َعِطيَّة  َمْهُجوُّ َجِرير الضَّ

 َرَخاَوةٌ. ، أَي في لَْحِمه تَثِْجيرٌ  يُقَال :و

 * ومّما يُستدَرك عليه :

 ، كَكِتٍف : الُمْجتَِمُع. الثَِّجرُ 

 ، كِكتاٍب وُغراٍب : ماٌء لبَْلقَْيِن. ثُجارو

 َب واِدي القَُرى ، َذَكَره ياقوت.: قُرْ  ثَْجرٍ  وبَِراقُ 

 إِذا َعُرَض ، قال ابن ُمقبِل :ـ  بالكسرـ  ثَِجرَ  ، بالتَّْحِريك : الِعَرُض ، يقال : الثََّجرُ و

تح و  ــــــــَ ن ــــــــِ ت اِن قــــــــد كــــــــَ ــــــــَ ن كــــــــح َ
ُخ يف املــــــــ فــــــــُ ــــــــح نـ ــــــــَ ريحُ يـ ــــــــعــــــــَ  ال

َرِس     ــــــــَعضــــــــــــــــــــــح ه وال لــــــــُ افــــــــِ حــــــــَ ــــــــه جــــــــَ رِ مــــــــن جــــــــِ ــــــــ  ــــــــث  (4) ال
  

بعّي : ثُْجَرتُه من الواِدي :ـ  بفتحهماـ  الَمثَْجرُ و الَمثَْجَرةُ و  ، قال ُحَصْيُن بُن بَُكْيٍر الرَّ

ِد الط رِيِ    َمثحَجَرهح رَِكبحُت ِمن َقصح
حه وَرواه األَزهريُّ بالنُّون والحاِء المهملِة ، وسيأْتي في موضعه.  هكذا قاله الّصاغانيُّ وصحَّ

ةُ  : [ثرر] ْت تَثُرُّ ثََراَرةً  ، بالضّم في األَِخير. وقد الثُّْرثُوَرةِ و الثّْرثَاَرةِ و كالثَّّراةِ  الماِء ، الغَِزيَرةُ ِمن العُيُون :  الثَّرَّ ، وكذلك السََّحاُب. وفي  ثَرَّ

ةٌ  الّصَحاح : َعْينٌ   وهي َسحابَةٌ تأْتِي ِمن قِبَِل قِْبلَِة أَهِل الِعَراِق ، قال عنتَرةُ : ، قال : ثَرَّ

اَدتح عــــــــــــلــــــــــــ ٍ   (5)يــــــــــــهــــــــــــا جــــــــــــَ اح ر ةٍ كــــــــــــر  عــــــــــــَ   ثـــــــــــــَ
مِ     رَاَرٍة كـــــــــــــــــالـــــــــــــــــدِّرحهـــــــــــــــــَ َن كـــــــــــــــــر  قــــــــــــــــــَ رَتَكـــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــَ

  
ةُ  ِمن الَمَجاز :و كَصبُوٍر. وفي حديث ُخَزْيَمة : وَذَكَر السَّنَةَ :  كالثَُّرورِ  النّاقَةُ ، أَو الّشاةُ ، الواسعةُ اإِلْحِليِل ، والغَِزيَرةُ منهما ، : الثَّرَّ

ةُ ، ونَقََصْت لها» ةُ  غاَضْت لها الدَّرَّ  .«الثَّرَّ

ةُ  قال ابن األَثِير : ةٌ  ناقةٌ  (7) [يقال :]اللَّبَِن ،  (6)، بالفتح : كثرةُ  الثَّرَّ قال : وقد تُْكَسُر : واِسعَةُ اإِلحِليِل ، وهو َمْخَرُج اللَّبَِن ِمن الضَّْرع ،  ثَرَّ

ةٌ  الثّاُء. وشاةٌ  ، بالضّمِ والكسِر ، هكذا في النَُّسخ. والذي في  ِثَرارٌ و ثُُرورٌ  ج اللَّبَِن إِذا ُحِلبَْت. (8): واسعةُ اإِلْحِليِل ، َغِزيَرةُ  ثَُرورٌ و ثَرَّ

 : واِسٌع. ثَرٌّ  ، وِإْحليلٌ  ثَِرارٌ و ثُُررٌ  األُُصول المعتَمدة :

ةُ  ز :ِمن الَمَجاو ةِ  الواِسعَةُ وفي بعض النَُّسخ هنا زيادة ، وقيل : الطَّْعنَةُ الَكثِيَرةُ الدَّمِ  : الثَّرَّ ، على التَْشبِيه  كالثَُّرورِ  . وفي األَساس :كالثّارَّ

 بالعَْين.
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ّم ، ثُُروراً و بالفتح ثََراَرةً و بالضّم ، ثُُروَرةً و بالفتح ثَّراً  ، أَي الُمَضاِرع ُمثَلََّث اآلتِي ثُرَّ يَثَرُّ و ، أَي مّما َذَكَر من المعاني  في الكلّ  بالضَّ

ه مّما جاَء فيه الَوْجَهان ، السابقة. قال شيخنا : الّضمُّ والكسُر لغتاِن َواِرَدتاِن ، األُولَى شاذَّة ، والثانيةُ على القياس ، وقد َعدَّه ابُن مالٍك وغيرُ 

باُب األَفعاِل والتَّْصِريف ، وأَما الفتُح فال َوْجهَ لِذْكِره ال َسماعاً وال قِيَاساً ؛ ألَّن الفتَح إِنما يكوُن في الماِضي وَذَكَرهما الجوهريُّ وأَر

ِم ، وذلك هنا ُمْنتَفٍ   المفتوحِ الَحْلِقّيِ العَْيِن أَو الالَّ

__________________ 
 ا مث ابقبا  العلما محٍر وأعَفَر با وادي القر  وتيماء.( يف معجم البلدان : ماء لبين القا بن جسر ِبوش 1)
 ( التهذيب واللسان : ما.2)
 حتريف.« عبد  »( ابألصر 3)
 ( العضرس : نبت أمحر النـ وحر ا قاله يف التهذيب.4)
 ( يف الصحاح : عليه.5)
 وليست العبارة يف األساس.« كثرية»الذي يف األساس : « قوله : كثرة»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 ( يف التهذيب : كثرية الل .8)
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ان عن بعِ  العرب ا واملصــنُِّف ِمن عاَدتِه أَنه مل يـََز ح   كما ال َلحَف . قلُت : وما أَنحَكَره شــيُخَنا فقد ذََكَره صــاحُب اللِّســَ
ِحيرُت اجلامُض للعجائب. يـَتَـتَـب ُض الن واِدَر والَغرَاِئَب ؛ ألَنه

ُ
 البحُر امل

ةُ و ةِ  الكالِم ، (1) المرأَةُ الكثيرةُ  أَيضاً : الثَّرَّ قاً كثيَر الكالِم. ثَْرثَارٌ  ، يقال : رجلٌ  الثَّْرثَاَرةِ و كالثّارَّ  ، إِذا كان ُمتََشّدِ

ه ثَّراً  َء ِمن يَِدهالشَّيْ  ثَرَّ  ، يقال : : التَّْفِريُق والتَْبِديدُ  الثَّرُّ و  : (2)، َحَكاه ابُن ُدَرْيٍد ولم يَُخصَّ اليََد ، ونَصُّ ابُن ُدَرْيد  كالثَّْرثََرةِ  : بَدََّده ، يَثُرُّ

ه ثَّراً  ءَ الشَّيْ  ثََرْرتُ  ْيتَه ، وأَما أَثُرُّ  بَدَّْدتُه فَصِحيٌح. : ثَْرثَْرتُه ، إِذا بََدْدتَه. قال الصاغانيُّ : وأَْحجِ به أَن يكوَن تَْصِحيَف نَدَّ

 .ثَرٌّ  وكذلك إِْحِليلٌ  (3)، أَي واِسٌع  ثَرّ  يقال : َعْينٌ  الواِسُع. : الثَّرُّ و

ُق ، يُقال : رجلٌ  الِمْكثارُ  : الثَّرُّ و  ، أَي كثيُر الكالِم. ثَرٌّ  الُمتََشّدِ

تِ و ، ثَرٌّ  ، يقال : سحابٌ  الّسحاِب : الَكثِيُر الماءِ  ِمن الثَّرُّ و ه  ثَرَّ  .ثَّراً  (4)السََّحابَةُ َماَءها تَثُرُّ

ُق. وُرِوَي عن النّبّيِ َصلى هللا عليه وسلّم أَنه قال :  الِمْهَذارُ  بالفتح : الثَّْرثَارُ  ِمن الَمَجاز :و  «الُمتَفَْيِهقُون الثَْرثَاُرونَ  أَْبغَُضُكم إِليَّ »الُمتََشّدِ

 لُّفاً ُخُروجاً عن الحّق.وهم الذين يُكثُِرون الكالَم تك

يّاحُ  أيضاً : الثَّْرثارُ و ْحيَانّي. الصَّ  ، عن اللِّ

َي به لكثرةِ مائِه ، قال األَخطل ِمن قصيدةٍ أَّولُها. نَْهرٌ  : الثَّْرثَارُ و  بعَْينِه ، وقال المبّرد في أَّول الكامل : ُسّمِ

ٌر  ٌم وعـــــــــامـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــُ رِي لـــــــــقـــــــــد القـــــــــَ مـــــــــح عـــــــــَ  لـــــــــَ

رِ عــــــــــلــــــــــ  جــــــــــانــــــــــِب     ر ح رِ  الــــــــــثــــــــــ  كــــــــــح َة الــــــــــبــــــــــَ يــــــــــَ  راغــــــــــِ

  
، وعيوٌن قليلةٌ ِملحةٌ ،  (5)بالجزيرة يَمدُّ إِذا كثرت األَمطاُر ، وأَّما في الصَّيف فليس فيه إِاّل مناقُِع ، ومياهٌ جامدة  واٍد كبيرٌ  : الثَّْرثَارُ  أَو

يَّة ينحدرُ   قد َجَمعَه :، وكانت عليه قًُرى كثيرةٌ عامرةٌ قد َخِربت اآلن ، وإِيّاه َعنَى األَخطُل في قوله و بين ِسْنجاَر وتَْكِريتَ  وهو في البَّرِ

ٍم و  ثــــــــــَ ــــــــــح يـ ٍض وهــــــــــَ يــــــــــح ا ُزمــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــح  َأمحــــــــــحَ  عــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــا ابـ

ن     ا مــــــــــِ اَدهــــــــــَ ــــــــــَ ت راِض اعــــــــــح
َ

اَش املــــــــــ رِ ُمشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ رَاث ــــــــــَ  ثـ

  
ُغ في ِدْجلَةَ بين الُكَحْيِل وَرأِْس اإِلبَِّل ، وله يوٌم معروٌف ، الثَّْرثارُ  وفي أَنساب البالذرّيِ : قال  : نهٌر يَْنِزُع ِمن ِهْرماس نَِصيبِيَن ، ويُفَّرِ

 األَخطل :

ٌر  ٌم وعـــــــــامـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــُ رِي لـــــــــقـــــــــد القـــــــــَ مـــــــــح عـــــــــَ  لـــــــــَ

رح رِ ِإىل جـــــــــــانـــــــــــب     رِ  الـــــــــــثــــــــــــ  كـــــــــــح َة الـــــــــــبـــــــــــَ يـــــــــــَ  رَاغـــــــــــِ

  
ى بالفاِرِسيَّة الّزريَك ، عن أَبي َحنِيفَةَ ، نَقالً عن بعض األَعراب. ، بالكسر : األَنبِْر بَاِريسُ  اإِلثَْراَرةُ و  ، ويَُسمَّ

. (6) الكبيُر والّصغيُر : نَْهراِن بإِْرِمينِيَّةَ  الثُّْرثُورُ و  ، نقلَه الّصاغانيُّ

رَ و ْرتُ  والذي في األُصول المعتََمدة : : نَدَّاه. تَثِْريراً  بالمكان ثَرَّ يُتُه المكاَن مثل ثَرَّ ْيتُه. ثَرَّ  ، أَي نَدَّ

 ، ِمْهذاٌر. ثَْرثَارٌ  الرجُل ، فهو ْرثَرَ ثَ  في تَْخِليٍط ، وقد : كثْرةُ الكالِم وتَْرِديُده الثَّْرثََرةُ و

 اإِلكثاُر من األَكِل وتَْخِليُطه. : الثَّْرثََرةُ و

ٌ  ثَْرثَار رجلٌ   ، وقد تقدَّم ِذْكُر الحديِث الذي وردْت فيه هذه اللَّفظة. ثَْرثَاُرون ، وقومٌ  (7) ثَْرثَاَرةٌ  ، وامرأَة

ْكِض سَ  ، أَي ُمْنثَرٌّ و ثَرٌّ  فََرسٌ  من الَمجاز :و  ، كما في األساس. (8) الثَّر ؛ تَْشبِيهاً بالعَْين ِريُع الرَّ

 * ومّما يُستدَرك عليه :
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ةٌ  َعْينٌ   ، وأَنشَد ابُن ُدَريد : ثَْرثَارةٌ  : كثيرةُ الدُّموعِ. قال ابُن ِسيَده : ولم يُْسَمع فيها ثَرَّ

 ٍ اح عــــــــــــــــــَ نح لــــــــــــــــــِ ر ةِ اي مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ِض  ثـ دامــــــــــــــــــِ
َ

 املــــــــــــــــــ

ِض     ٍض هــــــــــامــــــــــِ ــــــــــَدمــــــــــح ُد ب ــــــــــَوجــــــــــح هــــــــــا ال ِفشــــــــــــــــــــــــُ (9)حيــــــــــَح
 

  
__________________ 

 ( يف القاموس : الكثرية يف الكالم.1)
 .44/  1( اجلمهرة 2)
 ؟ساس( كذا ابألصر : عا ثريف أي واسض. والصواب : عا ثرّة أي واسعة. ومل ترد هبذا املعىن يف التهذيب أو اللسان أو الصحاح والتكملة واأل3)
 األساس ا وابألصر : تثّر. ( عن4)
 ( يف معجم البلدان : حامية.5)
 ( يف معجم البلدان : هنران أبرّان أو أرمينية.6)
 ( عن التهذيب ا وابألصر : رجر ثرثر.7)
 ومل ترد هذه العبارة يف األساس.« الثـَر ة»والصواب « الثـ رّ »( كذا ابألصر 8)
 ( حيفشها : يستخرج كر ما فيها.9)
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 .الثََّراَرةِ  : واِسُع القَْطِر ُمتَدارُكه ، بَيِّنُ  ثَرٌّ  وَمَطرٌ 

 : َغِزيٌر. ثَرٌّ  وبَْولٌ 

 ، إِذا اتََّسَع. (1) ثَرَّ يَثُرُّ و

 ، إِذا بَلَّ َسِويقاً أَو غيَره. ثَرَّ يَثُرُّ و

فَِزةَ ، كُزبَْيٍر : موضٌع عند أَْنَصاِب الَحَرِم بمكةَ ، ّمما يَِلي الُمْستَوْ  ثَُرْيرو
بَْيِر ،  (2) ، وقيل : ُصْقٌع ِمن أَْصقَاعِ الِحجاِز ، كان به ماٌل البِن الزُّ

 .«باطالً  ثَُرْيرٍ  لن تَأُْكلُوا ثََمرَ » أَنه كان يقول : له ِذْكٌر في الحِديِث ، وهو

. فاثْعَْنَجرَ  َصبَّه ، َء والدََّم وَغْيَره :، أَي الشَّي ثَْعَجَره : [ثعجر]  : اْنَصبَّ

 ، قال اْمُرُؤ القَْيِس حين أَْدرَكه الموُت : التي يَِفيُض َوَدُكها : الُمْمتَِلئَةُ ثَِريداً ، ِمن الِجفَانِ  الُمثْعَْنِجَرةُ و

ٍة و  ــــــــــــــــــَ ن فــــــــــــــــــح َرهح ُربح جــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح ن عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ثـ   مــــــــــــــــــُ
رهح و     فــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــــح حــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــة ُمســــــــــــــــــــــــــــــــــــح  طــــــــــــــــــــــَ

  

 تـَبـحَق  َغداً أبَنحِقَره

 َدْمعُه. اثْعَْنَجرَ  ، وقد : الّساِئُل ِمن ماٍء أَو َدْمعٍ  الُمثْعَْنِجرُ و

 .يَثْعَْنِجُر اثِْعْنَجاراً  الَمَطُر نْفُسه اثْعَْنَجرَ و السََّحابَةُ بقَْطِرها ، اثْعَْنَجَرتِ و والُمْسَحْنِفُر : السَّْيُل الكثيُر. الُمثْعَْنِجرُ و العَْيُن َدماً. اثْعَْنَجَرتِ و

 : (3)والعَُرانِيَةُ  بفتحِ الِجيمِ  الُمثْعَْنَجرُ  عن ابن األَعرابّيِ :و

في  وهو واردٌ ، والّصواُب ما َذَكرنا ، « ماٌء يُْشبُِهه»َكثَْرةً ، ويُوَجُد في النَُّسخ هنا  وليس في البَْحر ما يُْشبُِهه قال اللَّْيث : َوَسُط البَْحِر.

 قال ابُن األَثِير : هو أَكثُر موضعٍ في البحِر ماًء ، والِميُم والنُّون زائدتاِن.«. الُمثْعَْنَجرُ  يَْحِملُها األَخضرُ »حديث علّيٍ رضَي هللا عنه : 

اَغانّي في العُبَاب : إِنّ  قَْوُل الَجْوَهِرّيِ و ّي : ُمثَْيِعٌج وُمثَْيِعيٌج. ، (4) الُمثْعَْنِجرُ  ، أَي تَْصِغيَره ، وتَبِعَه الصَّ  قال ابُن بَّرِ

تَْسقُُط الميُم والنُّوُن ألَنهما زائدتاِن ، والتَّصِغيُر والتَّْكِسيُر والجمُع  كما تقوُل في ُمْحَرْنِجٍم : ُحَرْيِجٌم. ، ثُعَْيجيرٌ و ثُعَْيِجرٌ  َغلٌَط والّصَوابُ  هذا

 يَُردُّ األَشياَء إِلى أُُصولها.

ْن أََحبَّهما َرِضَي هللا تعالَى عنهماـ  َعِليًّا أَميَر المؤمنين وقد َذَكرَ  ، قَْوُل ابِن َعبّاسو  ِعْلِمي إِلى عْلِمه كالقََراَرةِ في وأَثْنَى عليه ، فقال :ـ  وَعمَّ

، والجارُّ والَمْجُروُر في َمَحّلِ  الُمثْعَْنَجرِ  َمْوُضوَعةً في َجْنبو ، أَو موضوعاً في َجْنب ِعْلمه ، أَْي َمِقيساً إِلى ِعْلِمه كالقََراَرةِ  ، الُمثْعَْنَجرِ 

وايَةُ ال ِغيُر. والّرِ ةُ الغَِريِب : فإِذا ِعْلِمي بالقرآِن في ِعْلم علّيٍ كالقَراَرةِ فيالحاِل. والقََراَرةُ : الغِديُر الصَّ . وهكذا نَقَلَه الُمثْعَْنَجرِ  تي َذَكرها أَئِمَّ

 صاحُب اللَِّسان.

كُ  ، بفتحٍ فسكوٍن ، الثَّْعرُ  : [ثعر] ، وعند اللَّْيِث : ِمن  السَُّمر (5) للَثًى يَْخُرُج ِمن أُُصو ، واْقتََصَر اللَّْيُث على األُولَيَْين : ويَُضمُّ ، ويَُحرَّ

 ٌء مات اإِلنساُن َوَجعاً.إِذا قُِطَر في العَْين منه شيْ  َسمٌّ قاتِلٌ  ُغْصِن َشَجَرتِه ، يُقَال إِنه

 .(6)، كذا في النَُّسخ ، ونَصُّ ابن األَعرابّي : بَثَْرةُ الثَّآِليِل  بالتَّْحِريك : كثَْرةُ التَّآِليلِ  ، الثَّعَرُ و

ّمِ : الثُّْعُرورُ و ُجلُ  ، بالضَّ  القَِصيُر. الغَِليظُ  الرَّ

ُجِل في أَعاله. ، وهو نَْبٌت يُْؤَكُل ، وقيل : الطُّْرثُوُث ، أَو َطَرفُه : الثُّْعُرورُ و  رأُْسه كأَنّه َكَمرةُ َذَكِر الرَّ

 ، مستعاٌر منه. الثُّْؤلُولُ  : الثُّْعُرورُ و

 األَبيض. العُْنُصلِ أَْصُل  : الثُّْعُرورُ و
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ِغيرُ  : الثُّْعُرورُ و إِذا ُميَِّز أَهُل الَجنَِّة من النّار أُخِرُجوا قد اْمتُِحُشوا »حديَث جابٍر مرفوعاً :  ، وبه فَسَّر ابُن األَثِيرِ  الثَّعَاِريرُ  ، وهي الِقثّاُء الصَّ

في هذا الحديِث ُرُؤوُس  الثَّعَاِريرُ  قال : ُشبُِّهوا به ألَنه يَْنِمي َسِريعاً. وقيل :«. رالثَّعَاِري فيُْلقَْوَن في نهر الحياةِ ، فيَْخُرُجون بِيضاً مثلَ 

 يَْخُرُج قوٌم ِمن النّاِر فيَْنبُتُون كما تَْنبُتُ »الطَّراثِيِث ، تَراها إِذا َخَرَجْت من األَرض بِيضاً ؛ ُشبُِّهوا في البَيَاِض بها. وفي روايٍة أُخرى : 

 .«رُ الثَّعَاِري

ةٌ ، عن ابن األَعرابّيِ. ثََمُر الذُّْؤنُونِ  : الثْعُرورُ و  ، وهي شجرةٌ ُمرَّ

__________________ 
 ( اقتصر يف التهذيب عل  الكسر ا ويف اللسان : ثّر يَِثر  ويـَثـُّر.1)
 ( يف معجم البلدان : املستوقرة.2)
وهو « والعرابية كذا خبطه ا والذي يف اللســان ا وســيبيت للمصــنف يف عرن : العرانية قوله :»وهبامش املطبوعة املصــرية : « والعرابية»( ابألصــر 3)

 ما أثبتناه.
 ( ضبطت يف الصحاح بكسر اجليم.4)
 ومثلها يف اللسان.« أصر»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
 ( كذا يف التكملة ا ويف اللسان : كثرة.6)
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حاح ، واألُولَى في التَّْكِملَِة. ِمن خاِرجٍ  (1) كالَحلََمتَْين يَْكتَنِفَاِن القُْنبَ  ، بالضّمِ فيهما : الثُّْعُروَرانِ و الثُّْعَرانِ و  قال غيُره :و ، كذا في الّصِ

 َضْرع الّشاةِ. ُغْرُموَل الفََرِس ، عن يَِميٍن وِشماٍل. وهما أَيضاً الّزائداِن على يَْكتَنِفَانِ 

 يَخرُج أَبيَض ، ومنهم من فَسََّر الَحِديَث به. : نباٌت كالِهْليَْونِ  يرُ الثَّعَارِ و

ٌء مثُل ٌء أَبيُض مثل القَْطَرةِ من اللَّبَِن ، أَو شي؛ إِذا بَدا فيه التََّشقُُّق ، أَو شيْ  األَْنفُ  ثَْعَررَ  قد ومنه قولُهم : تََشقٌُّق يَْبُدو في األَْنِف. : الثَّعَاِريرُ و

 .الَحبِّ 

 ، نقلَه الّصغانّي. تََجسََّس األَْخبَاَر بالَكِذبِ  الرجُل : أَثْعَرَ و

ُك. قدو ، قال األَْزَهِريُّ : َرأَيتُه بالباِديَة. : ِمن ِخيَاِر العُْشبِ  الثَّْغرُ  : [ثغر] ُمْقتَضاه أَن الفتَح هو األَصُل والتَّْحِريَك لغةٌ فيه ، وليس كذلك  يَُحرَّ

 ٌل وُربَّما ُخفَِّف ، ومنه قوُل أَبي َوْجَزةَ :، بل التحريُك أَص

 اَنِعَما ثـَغحراً أَفانِياً ثـَعحداً و 
اغانّيِ. قال أَبو َحنِيفَةَ : وهي خضراُء ، وقيل : َغْبَراُء تَْضُخُم حتى تَِصيَر كأَنّها  واِحُده بهاٍء. هذا هو الّظاِهُر ِمن ِسيَاِق األَزهرّيِ والصَّ

لةٌ مع ُخْضَرتِها ، وَزْهَرتُها بيضاُء ِزْنبِيٌل ُمْكفَأٌ ؛ مّما يَْرَكبُها ِمن الَوَرِق والِغَصنَِة. وَورقُها على ُطوِل األََظافِيِر وَعْرِضها ، وفيها ُمْلَحةٌ قلي

ْمِل. قال أَبو نَْصر : له َشْوٌك ليس بالقَوِ  (2)تَْنبُُت  ّي ، واإِلبُل لها ِغَصنَة في أَْصٍل واحد ، وهي تَْنبُُت في َجلَِد األَرِض وال تَْنبُُت في الرَّ

 تَأُْكلَُها أَْكالً شديداً ، قال ُكثَيِّر :

ا و  ِ حـــــــــــىت كـــــــــــَبلـــــــــــ  اح وُع الـــــــــــعـــــــــــَ تح ُدمـــــــــــُ اضـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــَ

     ِ ــــــــِ ن ايب َذ  مــــــــِ ــــــــقــــــــَ راُد ال ــــــــُ رِ ب غــــــــح ــــــــ  ــــــــثـ رُ  ال حــــــــَ كــــــــح ــــــــُ  ي

  
 وأَنشَد في التَّْهِذيب :

ِ  و  ن ايبــــــــــِ ٌر هبــــــــــا مــــــــــِ حــــــــــح رِ كــــــــــُ غــــــــــح ٌض  الــــــــــثـــــــــــ  ولــــــــــَ  مــــــــــُ

هـــــــــــــاو     يـــــــــــــلـــــــــــــُ لـــــــــــــِ  مـــــــــــــا ذاَ  ِإاّل َأنح آَنهـــــــــــــا خـــــــــــــَ

  
 وعبارةُ الُمْحَكِم : كلُّ َجْوبٍَة أَو َعْوَرة ُمْنفَتَِحٍة. : الثَّْغرُ و في العَْين. قال : ولها َزَغٌب َخِشٌن ، وكذلك الِخْمِخُم ، ويُوَضعَانِ 

، وهو  ثَْغَرةٌ  : كلُّ فُْرَجٍة في َجبٍَل ، أَو بَْطِن واٍد ، أَو َطِريٍق َمْسلُوٍك. وكلُّ فُْرَجةٍ  الثَّْغَرةُ  : كلُّ َجْوبٍَة ُمْنفَتَِحٍة أَو َعْوَرةٍ. وقال غيُره : الثَّْغرُ 

 َمجاٌز.

 ، قال الشاعر : أَو ُمقَدَُّمها كلَِّها ، ُكنَّ في َمنَاِبتِها أَو لم تَُكّن ، األَْسنَان هو اسمُ  الفَُم ، أَو : الثَّْغرُ و

اُن  ٌض ِحســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ااَي أَرحبـــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــَ ا ثــــــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــــــــَ

ٌض و     ــــــــــــــــــــــــَ اأَرحب ُرهــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ ثـ ــــــــــــــــــــــــَ انُ  فـ  مثــــــــــــــــــــــــََ

  
 قبَل أَن تَْسقَط ، والجمُع من ذلك كلِّه ما َداَمْت في َمنَابِتَِها هو األَْسنَاُن ُكلَُّها أَو ثمانِياً : أَربَعاً في أَعلَى الفم ، وأَربعاً في أَسفله ، الثَّْغرَ  َجعَلَ 

 .ثُغُورٌ 

 وثَْلٌم. ثَْغرٌ  ويقال : هذه المدينة فيها،  موِضُع الَمخافَِة ِمن فُُروجِ البُْلَدان : الثَّْغرُ و ما يَِلي داَر الَحْرِب. : الثَّْغرُ و

قال ابن األَثِير : وهو الموضُع الذي يكوُن حدًّا فاِصالً بين بالِد المسلمين والُكفّار. «. الثَّْغرِ  فلّما َمرَّ األََجُل قَفََل أَهُل ذلك»وفي الحديث : 

تَخاُف أَن يَأْتِيَك العَُدوُّ منه ، في  (5)، ومنه قِيَل للموِضعِ الذي  (4)الِجَداَر : َهَدمتُه  ثَغَْرتُ و ، (3)الَكْسُر والَهْدُم  الثَّْغرِ  وقال األَزهريُّ : أَْصلُ 

اَغانِّيِ. كالثُّْغُرورِ  ؛ الْنثِالِمه وإِمكاِن ُدُخوِل العَُدّوِ منه ، ثَْغرٌ  َجبٍَل أَو ِحْصٍن : ّمِ ، وهذه عن الصَّ  بالضَّ

ُب تِيَز ، ُمَماالً. د ، قُْرَب ِكْرَماَن بساِحل بَْحِر الِهْنِد. : الثَّْغرُ و اَغانيُّ : وهو معرَّ  قال الصَّ

 ، كمنََع : ثَلََم. ثَغَرَ و

 : الثُّْلَمةُ. الثُّْغَرةُ و

 َسدَّها. ، إِذا الثُّْلَمةَ  ثَغَرَ  يقال :و



5043 

 

 دَّ عليهم ثَْلَم الَجبَِل ، قال ابن ُمْقبِل :وثَغََرهم : سَ 

ُرواهـــــــــــــــــم و  غـــــــــــــــــَ ر ٍس  ثــــــــــــــــــَ م مبُضــــــــــــــــــــــــــــــَ رَاهنـــــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــــح

واو     َزحـــــــــُ َزحـــــــــح ـــــــــَ وحَم حـــــــــىت تـ ٍب وحـــــــــاُروا الـــــــــقـــــــــَ  َعضـــــــــــــــــــــــح

  
 ثَْغَرةً  منها ثَغَُروا وقد»وفي حديث فَتْحِ قَْيَساِريّةَ : 

__________________ 
 القتب ابلتاء حتريِف. ويف الصحاح تكتنفان بد  يكتنقان. سان عن الصحاح :( القنب : ابلضم ا وعاء قضيب الدابة. ويف الل1)
 ( األصر والتكملة ويف اللسان : ينبت.2)
 ويف اللسان فكاألصر.« الكسر والثلم»( يف التهذيب : 3)
 ا واللسان فكاألصر.« ثلمته»( التهذيب : 4)
 اللسان فكاألصر.ويف « الذي لاف منه اندراء العدو»( يف التهذيب : 5)
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 ا قا  شيُخنا : قد يُقا  ِإنه ال ِضدِّي َة با عامٍّ وخاصٍّ ا فَتَبم رح. ِضديف  «.واحدة
 ، وأَنشد لَجِرير : َمثْغُورٌ  ، عن ابن األَعرابّيِ ، فهو ثَْغَره فالناً : َكَسرَ  ثَغَرَ و

  َ ـــــــــح ىَت أَل وراً مـــــــــَ غـــــــــُ ـــــــــح ثـ وِء  مـــــــــَ رِهعـــــــــلـــــــــ  ســـــــــــــــــــــــُ غـــــــــح ـــــــــَ   ثـ
ضح فـــــــــوَ  مـــــــــا أَ     ََداَأضـــــــــــــــــــــــَ ربح ي  مـــــــــِ قـــــــــَ  الـــــــــّراَِيحـــــــــِ  بــــــــــح

  
ِمن  قيل : هيو ، وقيل : التي في الَمْنَحِر ، بين التَّْرقَُوتَْينِ  ِمن النَّْحِر الَهْزَمةُ التي الثُّْغَرةُ و ، وفي الُمْحَكم : ، بالضّم : نُْقَرةُ النَّْحرِ  الثُّْغَرةُ و

 ، والجْؤُجُؤ َما نَتَأَ ِمن نَْحِره بين أَعاِلي الفَْهَدتَْيِن. ِمن الفََرِس : فَْوَق الُجْؤُجؤِ  هيو البَِعيِر : َهْزَمةٌ يُْنَحُر منها ،

 مثلُه. الثُّْغَرةِ  ، يقال : ما بتلك كالثُّْغَرةِ  النّاِحيَةُ من األَرض : الثَّْغرُ و

َوْجَهه ، ويَِجُدون فيه  يَثْغَُرون ؛ وذلك أَّن َساِلِكيه ثُْغَرةٌ  فهي (1)قال األَزهريُّ : وكلُّ طريٍق يَْلتَِحبُهُ النَّاُس بُسُهولٍَة  ْهلَةُ.الطَِّريُق السَّ  : الثَّْغرُ و

 َشَركاً َمْحفُوَرةً.

 .ثَْغَره الغاُلُم : أَْلقَى أَثْغَرَ و

 ، على البدل. وادََّغرَ  كاثَّغَرَ  ؛ ِضدٌّ ، ثَْغُره نَبَتَ  أَيضاً : أَثْغَرَ و

 ، بَجْعل الحرِف األَصلّيِ هو الّظاهر. اثَّغَرَ  ، قُِلبَِت الثّاُء تَاًء ، ثم أُْدِغَمْت ، وإِْن ِشئَت قلَت : اثَّغََر اثْتَغَرَ  في األَْصلُ و

بِّيِ قيل : ، بتشديِد  اتَّغَرَ و ، بتشديِد الثّاِء ، اثَّغَرَ  ْت أَسنانُه بعد السُّقُوط قيل :، فإِذا نَبَتَ  َمثْغُورٌ  فهو ثُِغرَ  قال أَبو َزْيد : إِذا َسقََطْت َرواِضُع الصَّ

، ومنهم َمن يَْقِلُب تاَء االفتعاِل ثاًء ، ويُْدِغُم فيها الثّاَء األَصليةَ ، ومنهم َمن يَْقِلب الثّاَء األَصليَّةَ  الثَّْغر التّاِء ، تقديُره اثْتَغََر ، وهو اْفتَعََل ِمن

 اًء ، ويُْدِغُمها في تاِء االفتعال.ت

 البَِهيَمةَ ، أَنشَد ثعلٌب في ِصفة فََرس : االتِّغارِ و باالثِّغارِ  وَخصَّ بعُضهم

ٌب  ر  عــــــــــــــــنــــــــــــــــه جــــــــــــــــانــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــارٌِح قــــــــــــــــد فـ

ٌب مل و     ـــــــــــــــــــِ رح َراَبٌع جـــــــــــــــــــان غـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــ  ت ـــــــــــــــــــَ  (2) يـ
  

ّحاِك :  يكوُن في النَّبات والسُّقُوط ، وِمن النَّبَات االثّغارُ  قلُت : البيُت للَمّراِر العََدِوّيِ. وقال َشِمٌر : ، وِمن  «مثَِّغرٌ  أَنّهُ ُوِلَد وُهو»حديُث الضَّ

بِيَّ الصَّالةَ إِذا»حديُث إِبراِهيَم :  السُّقُوط  بمعنى ، أَي َسقََطْت أَسنانُه. قال َشِمٌر : هو عندي في الحديثِ  «اثَّغَرَ  كانُوا يُِحبُّون أَن يُعَلِّموا الصَّ

 السُّقُوط ؛ يَُدلُّ على ذلك ما َرواه ابُن الُمبَاَرِك بإِسناده عن إِبراِهيَم :

ِبّيِ شي»ال يكون إِاّل بمعنى السُّقُوط. وُرِوَي عن جابر :  ثُِغرَ و ،« ثُِغرَ  إِذا» النَّبَات بعد  (3)، ومعناه عنده  يَثَِّغرْ  ٌء إِذا لمليس في ِسّنِ الصَّ

بِّيِ قيل : َي عن األَصمعّيِ أَنه قال :السُّقُوط. وُحكِ  : ُسقُوُط األَسناِن ، قال :  االتِّغارُ  ، بالتّاِء. وقال َشِمٌر : اتَّغَرَ  إِذا َوقََع ُمقَدَُّم الفَِم ِمن الصَّ

َمِد بُن علّيِ بِن عبِد هللا بِن َعبّاس ، َدَخَل قَْبرَ  يَتَِّغرُ  وِمن النَّاس َمن ال با ، وما نَغََض ؛ منهم : عبُد الصَّ له ِسنٌّ قَّط حتى  (4)ه بأَسناِن الّصِ

 فارَق الدُّنيا ، مع ما بَلََغ ِمن العُمر.

 .ُمثْغَرٌ و َمثْغُورٌ  ، فهو كأُثِْغرَ  ، كعُنَِي : ُدقَّ فَُمه ، ثُِغرَ و

 َسقََطت أَسنانُه أَو َرَواِضعُه. ، إِذا ثَْغراً  الغاُلمُ  ثُِغرَ و

جل بعد ما يُِسّن قيل : قد  ، وَسبََق إِنشاُد قوِل َجِرير. َمثْغُورٌ  فهو ، بالثّاِء ، ثُِغرَ  وُحِكَي عن األَصمعّيِ : فإِذا قُِلَع ِمن الرَّ

قِين ثُغُوراً  أَْمَسْوا ِمن الَمَجاِز :و اغانِ  ، أَي ُمتَفَّرِ  ، بفتحٍ فسكون. ثَْغرٌ  الواِحدُ  يُّ :، ُضيَّعاً ، نقلَه الصَّ

. كَصبُوٍر : ِحْصٌن باليََمِن ِلِحْميَرَ  ثَغُورٌ و اَغاِنيُّ  ، نقلَه الصَّ

فَةِ  كُصْبَرة : ناِحيَةٌ ِمن أَْعَراِض الَمِدينَةِ  ، ثُْغَرةُ و  ، عن الّصاغانّيِ. الّصالةِ والّسالم أَفضلُ  على ساِكنها الُمَشرَّ

 ه :* ومّما يُستدَرك علي

 ِسنَّه : نََزْعتَُها. ثَغَْرتُ  عن الُهَجْيِمّيِ :
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 : الَمْنفَذُ ، قال أَبو ُزبَْيٍد يصُف أَنياَب األََسد : الَمثْغَرُ و

اِواًل  غـــــــــــَ اِج مـــــــــــَ ـــــــــــز جـــــــــــَ اَه ال ـــــــــــَ ب ااًل وَأشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ب  شـــــــــــــــــــــــــِ

َ يف الــــــــــر أحِس     اح قــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ َن ومل يـ لــــــــــح طــــــــــِ َرامــــــــــُ غــــــــــَ ــــــــــح ثـ  مــــــــــَ

  
__________________ 

 التهذيب : يلتحبه الناس لسهولته حىت ختدد ا فهو ثغرة.( يف 1)
 .«( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : فّر عنه ا كذا يف اللسان ا شاهداً عل  ما ذكره الشارح ا مث أنشده  نياً بلفة : مّر منه جانب2)
 حتريف.« عند»يعين ِشر ا ويف املطبوعة الكويتية : « عندي»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 3)
 .«قوله : نغص ا كذا خبطه ويف اللسان : نغ  ا من النغ  وهو التحر  ا وليحرر»وهبامش املطبوعة املصرية : « نغص»( ابألصر 4)
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َِّغرْ  إِنّه لم : َمْنفَذاً ؛ أَي فأَقَْمَن مكانَُهنَّ ِمن فَِمه ، يقول : َمثْغَراً  قال :   الَحيََواِن.فيُْخِلَف ِسنًّا بعد ِسّنٍ كسائِرِ  يَت

 الَمْجِد : ُطُرقَه َمَساِلَكه. انتهى. ثُغَرَ  . وفي األَساس : وِمن الَمَجاز : هو يَْختَِرقُ ثُْغَرةٌ  الَمْجِد : ُطُرقُه ، واحدتَُها ثُغَرُ و

 أَْمَكْنَت ِمن َسواءِ » ي بَْكٍر والنَّّسابَِة :المسجِد : أَعاله. وفي حديث أَب ثُْغَرةُ  أَي طرائِقَه. وقيل : «الَمسجدِ  ثُغَرَ  باِدُروا»الحديُث :  ومنه

 ؛ أَي َوَسِطها. «الثُّْغَرةِ 

بَاعِ  ، بفتحٍ فسكونٍ  الثَّْفرُ  : [ثفر] وفي  َمْسلَُك القَِضيِب منها. هو أَو ، وفي الُمْحَكم : للشَّاة الَمَخاِلِب ، كالَحيَاِء للنّاقَةِ  وِلَذَواتِ  ويَُضمُّ ، للّسِ

 ، واستعاَره األَخطُل فَجعَلَه للبَقَرة ، فقال :« منها»بدل « فيها» بعض األُُصوِل الُمعتَمدةِ :

ًة  اَلمــــــــــــَ ِن مــــــــــــَ ــــــــــــح َوَري ــــــــــــهــــــــــــا اأَلعــــــــــــح َز    فــــــــــــي  جــــــــــــَ

رحَوَة و     ـــــــــــــَ رَ فـ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ مِ  ثـ َتضـــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــِ
ُ

وحَرِة املـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــثـ  ال

  
 لبََدل منه ، وهو لَقَبُه ، كقولُهم : عبُد هللا قُفَّةُ ، وإِنَّما خفض المتضاِجم وهو المائِل ، وهو ِمن صفةعلى ا الثَّْفر فَْرَوةُ : اسُم رجٍل ، ونصب

 على الِجَوار ، كقولك : ُجْحُر َضّبٍ َخِرٍب. واستعاَره الَجْعِديُّ أَيضاً للبِْرَذْونَة ، فقال : الثَّْفر

ا  َرهـــــــــــــَ غـــــــــــــح ر  الـــــــــــــرَباِذيـــــــــــــُن ثــــــــــــــَ ٌة بـــــــــــــَ ِذيـــــــــــــنـــــــــــــَ َريـــــــــــــح  بــــــــــــــُ

اَل و     ــــــــ  ِف ِإي ــــــــح ي ن آخــــــــِر الصــــــــــــــــــــــ  تح مــــــــِ ــــــــَ رِب  قــــــــد شــــــــــــــــــــــَ

  
 واستعاَره آَخُر فَجعَله للنَّْعَجة ، فقال :

ٌة و  ـــــــــ  ي ٌة ســـــــــــــــــــــــاِجســـــــــــــــــــــــِ جـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ ُرو ِإال  نـ مـــــــــح ا عـــــــــَ  مـــــــــَ

ِش و     ــــــــــــح ب ــــــــــــكــــــــــــَ ز ُ  حتــــــــــــَت ال رُ ختــــــــــــَُ فــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــثـ  وارِدُ  ال

  
ُؤوِس.ساِجِسيَّةٌ : َغنٌَم منسوبةٌ ، وهي َغنٌَم َشاِميَّةٌ ُحْمٌر ِصغَاُر   الرُّ

 واستعاَره آَخُر للمرأَة ، فقال :

ِتســــــــــــــــــــــــــــاِب  َرَة يف انــــــــــــــح مــــــــــــــح و عــــــــــــــَ نــــــــــــــُ  حنــــــــــــــُن بـــــــــــــــَ

ابِ     ـــــــــــــَ ب َرِم الضـــــــــــــــــــــــــــِّ ٍد َأكـــــــــــــح ـــــــــــــح َوي ِت ســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــِ  ب

  

رَِهاجاَءتح بَِنا ِمن  ُنحَجابِ  ثـَفح
 امل

 للبَقََرةِ أَْصٌل ال ُمْستَعار. الثَّْفرُ و الثُّْفرُ  وقيل :

ِر السَّْرجِ. الذي السَّْيرُ  الّدابَِّة. قال ابُن ِسيَده : هو ثَفَرُ  : بالتَّْحِريك ، الثَّفَرُ و  البَِعيِر والِحَمار والدَّابَِة ُمثَقٌَّل ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : ثَفَرُ و في ُمَؤخَّ

َدٌس  رَيِييف َوىَف وال عـــــــــــــــــــــــــــــُ ح  ال محـــــــــــــــــــــــــــــِ

ا و     هــــــــــــــَ كــــــــــــــ  ريحٍ حيــــــــــــــَُ ُت غــــــــــــــَ رُهح ال اســــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــَ

  
 للتَّْخِفيف. قد يَُسكَّنُ و

 .(1)وعلى األَخير اقتصَر في األَساس  أَو َشدَّه به. ثَفَراً  َعِمَل له ، أَي البَِعيَر أَو الِحَماَر : أَثْفََرهو

ِرَها.التي تَْرِمي بَسْرِجَها إِلى ُمؤَ  ، كِمْحَراٍب ، ِمن الدَّواّبِ : الِمثْفَارُ و  خَّ

جُل الَمأْبُون ، : الِمثْفَارُ  ِمن الَمجاز :و  ، وهو ثَنَاٌء قَبِيٌح ونَْعُت َسْوٍء. وفي الُمْحَكم : وهو الذي يُْؤتَى. كالِمثْفَرِ  الرَّ

َب قائِلُه. قال شيُخنَا : كأَنَّه لِشدَّة األُْبنَِة به وَمْيِله إِلى الِفْعل به صار كَمْن يَْطلُُب ما يُْرَمى  ِمثْفاراً  وفي األَساس : قيل : أَبو َجْهٍل كان ، وُكذِّ

ِره ؛ فهو مأُْخوذٌ ِمن أَعظِم األَْدواِء ، وكثيراً ما ِمن ـ  والِعياذُ باهللـ  ، بصيغِة الُمبَالغة ؛ لكثرةِ َشبَِقه ، وهذا الداءُ  الِمثْفَارِ  بمعنَى الثَّفَر في ُمَؤخَّ

ى داَء األَكابِر. فاِهيَِة ؛ لَمْيِلهم إِلى ما يَِليُن تحتَهم ؛ ولذلك يَُسمَّ  يكوُن لألَكابر واألَعيان وأَهل الرَّ

َّْشنَا أَحداً و   فيه هذا الداُء إِاّل وجدناه ناِصباً.َرَوى أَبو ُعمر الّزاِهُد في أَماِليه ، عن السَّيّاِرّيِ ، عن أَبي ُخَزيمةَ الكاتِب ، قال : ما فَت

ْنفِ  هذا عن ُسئِلَ ـ  عنههللارضيـ  وروى بَسنَِده : أَنَّ جعفَراً الّصاِدقَ   هذه كانَتْ  وما. يَأْتِي والَ  يُْؤتَى َمْنُكوَسةٌ  َرِحمٌ :  فقال ، الناس ِمن الّصِ

 ّساق ، والنّاصب للّطاِهِرين.هلل قّط ، وإِنما تكوُن في الُكفّار والفُ  َوِلّيٍ  في الَخْصلةُ 
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راع ، إِذا هو لََواه على فَِخَذْيه ، فَشدَّ  يَْستَثِْفرُ  ثم يُْخِرَجه. والرجل إِزاَره بين فَِخَذْيه َمْلِويًّا اإِلنسانُ  : أَْن يُْدِخلَ  االْستِثْفَارُ و بإِزاِره عند الّصِ

له. ، وزاد ابُن ظفٍر في شرح الَمقَاماِت : حتى يكوَن كالتُّبّاِن. وقد تقدَّم أَّن التُّبّاَن هو السَّراِويُل الصغيُر ، ال ساقَْين  (2)َطَرفَْيه في ُحْجَزتِه 

 الُمصاِرُع : َردَّ َطَرَف ثَْوبِه إِلى خلفِه ، فغََرَزه في ُحْجَزتِه. ومثلُه كالُم الجوَهِرّيِ وابِن فاِرس. رَ اْستَثْفَ  وفي األَساس : وِمن الَمجاز :

__________________ 
 ( كذا ابألصر ا ويف األساس : أثغر الدابة ومل يفسرها. واقتصر يف الصحاح عل  األخري ا ولعله وقض سهواً األساس.1)
قوله : يف حجزه ا كذا خبطه واملطبوعة ا ولعله : يف حجزته ا كما يف اللســـان ا وســـيبيت »وهبامش املطبوعة املصـــرية : « زهيف حج»( ابألصـــر 2)

 وهذا ما أثبتناه. ويف التهذيب أيضاً : يف حجزته.« له قريباً 



5048 

 

 النّابغة :، قال  إِدَخاُل الَكْلِب َذنَبَه بين فَِخَذْيه حتى يُْلِزقَه ببَْطنِه : االْستِثْفارُ و

ـــــــــه  الَب ل نح ال كـــــــــِ ـــــــــ  مـــــــــَ ـــــــــذِّائُب عـــــــــل ُدو ال عـــــــــح ـــــــــَ  تـ

َ  و     ـــــــــِ رحب ي مـــــــــَ قـــــــــِ ـــــــــ  ت ـــــــــَ رِ تـ فـــــــــِ ـــــــــح ث ـــــــــَ تـ ســـــــــــــــــــــــح
ُ
ي امل  ا ـــــــــامـــــــــِ

  
بُوه. وفي الحديث :  ْبِرقاِن بِن بَْدٍر ، وَصوَّ  تَْستَثِْفرَ  الُمْستَحاَضةَ أَنْ أَّن النبِيَّ َصلَى هللا عليه وسلّم أََمَر »وهو َمجاٌز ، ونََسبَه الجوهريُّ إِلى الّزِ

ٍء تَُشدُّه على َوَسِطها ، َرفَْيها في َشيْ ، إِذا َغلَبََها َسياََلُن الدَِّم ؛ وهو أَْن تَُشدَّ فَْرَجها بِخْرقٍَة َعِريَضٍة ، أَو قُْطنٍَة تَْحتَِشي بها ، وتُوثَِق طَ  «وتُْلِجمَ 

باع. وأَنشَد ابُن  الثَّْفر الّدابِّة ، ويحتمل أَن يكون مأْخوذاً من ثَفَرِ  فتمنع َسياَلَن الدَِّم ، وهو َمأُْخوذٌ ِمن ، أُِريَد به فَْرُجَها وإِن كان أَصلُه للّسِ

 األَعرابّي :

هح  عــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــَ ا نــــــــــــــــــــــَ ٍة كــــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــــ َ يــــــــــــــــــــــ   زجنــــــــــــــــــــــِح

َرةٌ     فـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح ثـ هح  مـــــــــــــــــــُ امـــــــــــــــــــَ جَيح محـــــــــــــــــــََ رِيشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــِ

  
 بِِريَشتَْي َحَمامة. أُثِْفَرتَا أَي كأَنَّ أَْسَكتَْيَها قد

بَْيِر في صفِة الِجّنِ :  ماحُ »وفي حديث ابِن الزُّ قال : هو أَن يَْدِخَل الرجُل ثوبَه بين «. ثِيابَهم ُمْستَثِْفِرين فإِذا نحن برجاٍل ِطواٍل كأَنَّهم الّرِ

 ِرْجلَْيه ، كما يفعَُل الَكلُب بَذنَبِه.

 والتَّْكملة. (1)واقتصَر على األَخير في األَساس  .كأَثْفََره ساقَه ِمن َخْلِفه ، : ثَفََره يَثِْفُرهو بعض النَُّسخِ : ، وفي ثَفََّره تَثِْفيراً  ِمن الَمجاز :و

 باْستِه. (2) بَْيعَةَ َسْوٍء ؛ أَي أَْلَزْقتُها أَثْفَْرتُه ِمن الَمَجاز :و

 العَْنُز : بَيَّنَِت الِوالَدةَ. أَثْفََرتِ و

. رُ التَّثَقُّ  : [ثقر]  ، بالقاف بعد الُمثَلَّثَة ، أَهملَه الجوَهِريُّ

 ، وأَنشَد : التََّردُُّد والَجَزعُ  وقال اللَّْيث : هو

رحٍن  يــــــــــــــــــــــــــــــَت بــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإذا بــــــــــــــــــــــــــــــُ

ربح وال     رح فـــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــَ ثـ ـــــــــــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــــــــــَ  تـ

  
 كذا في التَّْكِملَة.

َكةً : َحْمُل الشََّجِر. الثََّمرُ  : [ثمر] َطُب في رأْس النَّْخلَِة ،  الثََّمرُ  قال ابن األَثِير :«. واَل َكثَرٍ  ثََمرٍ  ال قَْطَع في» وفي الحديث : ، محرَّ : هو الرُّ

النَّْخِل. قال شيُخنَا : وأََخَذه ُماّل علّي في ناُموِسه  َمرثَ  ، ويَْغِلُب على الثَِّمار على كلّ  الثََّمرُ  الُجّماُر ، ويَقَعُ  : الَكثَرُ و فهو التَّْمُر ، (3)فإِذا كثَُر 

ٍف يَسيٍر ، وقد انتقدوه في قوله : ويَْغِلُب على النَّْخِل إِنما يُقال بالفَْوقِيَّة  ثََمرَ  النَّْخل ، فإِنه ال قائَل بهذه الغَلَبَة ؛ بل ُعْرف اللغِة أَنَّ  ثََمرِ  بتصرُّ

ّماُن ، ونحُو ذلك ؛ وإِنما يُطلَُق على النَّْخل ُمَضافاً ،عند التَّْجِريد كما يقال   النَّْخِل َمثاَلً. وهللا أَعلم. كثََمرِ  : الِعنَُب مثالً ، والرُّ

رِ  أَنواُع المال : الثََّمرُ  ِمن الَمَجاز :و  الُمْستَفَاِد ، عن ابن َعبّاس ، كذا في البََصائر ، ويَُخفَُّف ويُثَقَُّل. الُمثَمَّ

 ، كذا في الّصحاح. (4)وفَسَّره بأَنواع الماِل  ثُْمرٌ  وقرأَ أَبو عمرو : وكاَن له

 .الثِّمار فهو ثََمرٍ  فهو المال ، وما كان ِمن ثُُمرٍ  قال : ما كان في القرآن ِمن (5) (وَكاَن َلُه َْثَر  )وفي التهذيب : قال ُمَجاِهد في قوله تعالى : 

قال :  ثُُمر ، وَمن قرأَ  ثََمرة ، مفتوح ، َجْمع (وَكاَن َلُه َْثَر  )ء في قوله تعالى : وَرَوى األَزهريُّ بَسنَِده ، قال : قال َساّلم أَبو الُمْنِذر القاري

، هكذا في سائر النَُّسخ. قال شيُخنا : أَْنَكَره  ، كَسحابٍ  كالثََّمارِ  ؛ كأَنّهما كانا عنده َسواًء. ِمن كّل الماِل ، قال : فأَخبرُت بذلك يُونَُس فلم يَْقبله

 جماعةٌ ، وقال قوٌم : هو إِشباٌع َوقََع في بعض أَشعاِرهم ، فال يثْبُت.

ِرّماح ، ولكنه قلُت : ما َذَكره شيُخنَا ِمن إِنكار الجماعِة له ففي َمَحلِّه ، وما َذَكَر ِمن ُوقُوعه  في بعض أَشعاِرهم ، فقد وجدتُه في ِشعر الّطِ

 ، بالثاِء المفتوحِة وُسُكوِن التَّْحتِيَِّة : الثَّْيَمار قال :
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ة  جـــــــــــــَ م ذا هبـــــــــــــَح ـــــــــــــاهبـــــــــــــَ ن ُت جـــــــــــــَ رَكـــــــــــــح ـــــــــــــَ  حـــــــــــــىّت تـ

َض     مـــــــــــــِّ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ َر  مـــــــــــــُ ـــــــــــــ  ارِ َورحَد الـــــــــــــثـ مـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــ   الـــــــــــــثـ

  
 كَسُمَرة ، وَسُمٍر ، (6) ثَُمَرةً  : الثََّمرِ  ، األَخير َذَكَره ابُن سيَده ، فقال : وَحَكى سيبََوْيه في ، كَسُمَرة ثَُمَرةٌ و ثََمَرةٌ  الواحَدةُ 

__________________ 
 ( يف األساس : وأثغره : ساقه من روائه.1)
 ( األساس : ألزقوه ابسته.2)
 وزمن الكناز ابلكسر أوان كنز التمر.قا  يف القاموس : « كرب»ويف اللسان : « كنز»( يف النهاية : 3)
 ( الصحاح : األموا .4)
 .34( سورة الكهف اآية 5)
 ( يف اللسان : مثرة ومجعها مَثٌُر.6)
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ُر لقل ة فـَُعَلة يف كالمهم ا ومل حَيحك َأحٌد غريُه. وقا  شــيُخَنا : ملا تعد د الواحُد خاَلَف االصــطالَح  الث ُمَرةَ  قا  : وال ُيَكســ 
ا  ا مثــَِارٌ  ج و قولــُه : وهي هبــاٍء.ا وه ر وِجبــَ ض ا وجج مثــُر َجبــَ  مثــُر ِكتــاب وُكتــُب ا عن الَفرّاءِ  مُثُرٌ  ا َأي مَجحُض اجَلمح

ض وججج َارٌ  َأي مَجحُض مَجحض اجَلمح  .أمثح
؛ ألَن باَب َخَشبَة وُخُشب أَكثُر من باب  ثَِمار َجْمعَ ، كَخَشبَة وُخُشب ، وأَن ال يكوَن  ثََمَرة َجْمعَ  الثُُّمرُ  وقال ابن سيَده : وقد يجوُز أَن يكونَ 

 ِرَهان وُرُهن ، قال : أَْعنِي أَّن الَجْمَع قليٌل في كالمهم.

 ، مثُل ُعنُق وأَعناق. الثُُّمر أَثَْمارٌ  ، ثم قُُمٌر َجْمُع الَجْمع ، وَجْمعُ  ثََمرٌ  ، ثم ثََمَرةٌ  وقال األَزهريُّ : سمْعُت أَبا الَهْيثَم يقول :

 .(1)، مثُل قََصبَة وقََصبَات ، كذا في الّصحاح والمْصباح  ثََمَراتٌ  فجمعُه الثََّمَرةُ  وأَما

وال نَِظيَر لهذا اللَّْفِظ في هذا  (2)ابُن ِهَشام في شرح الكعبيّة : وقال شيُخنَا : هذا اللَّْفُظ في َمراتب َجْمعه من َغرائب األَشبَاه والنََّظائِر ، قال 

كةـ  الترتيب في الُجُموعِ غيُر األََكم ، فإِنّه مثلُه ؛ ألَن المفرَد أََكَمةٌ  كةـ  وجمعُه أََكمٌ ـ  مَحرَّ ،  ثَِمارو ثََمرو كثََمَرة وجمُع األََكم إِكاٌم ،ـ  مَحرَّ

تَْين كما قِيلـ  بالكسرـ  وجمُع اإِلكامِ  ، ونظيُره ُعنٌُق  أَثَْمارٍ و كثُُمر آكاٌم ،ـ  بضمتَْينـ  ، ككتاب وُكتٍُب ، وجمُع األُُكمِ  ثُُمرٌ و ثِمارٌ  أُُكٌم ، بَضمَّ

ةُ  : الثُُّمرُ و أَعلم. وأَكاِميُم ، فهي ِستُّ َمَراتَِب ال تُوَجُد في غير هَذْين اللفظْين ، وهللا أَثاِميرُ  واآلكامِ  األَثَْمارِ  وأَعناٌق ، وجمعُ  ،  الذََّهُب والِفضَّ

 ، فيمن قََرأَ به ، قال : وليس ذلك بمعروٍف في اللُّغَة ، وهو َمَجاٌز. ثُُمرٌ  وكان له َحَكاه الفارسيُّ ؛ يرفعُه إِلى ُمجاِهٍد في قوله َعّز وَجّل :

 ، عن ثعلب. : الشََّجَرةُ  الثََّمَرةُ و

أِْس  : الثََّمَرةُ و  ، عن ابن ُشَمْيل. ِجْلَدةُ الرَّ

لسانِه ،  بثََمَرةِ  أَنه أََخذَ »لسانِه. وفي حديث ابِن َعبّاس :  بثََمَرةِ  َضَربَنِي فالنٌ  وَعَذبَتُه ، تقول : ِمن اللَِّسان : َطَرفُه الثََّمَرةُ  ِمن الَمجاِز :و

قال َشِمٌر : يريد : أََخَذ بَطَرِف لسانِه. وقال ابُن األَثِير : أَي َطَرفه الذي يكوُن في  .(3) «لَمْ وقال : قُْل َخْيراً تَْغنَْم ، أَو أَْمِسْك عن ُسوٍء فتَسْ 

 أَسفِله.

ً  ِمن السَّْوط : ُعْقَدةُ أَطرافِه الثََّمَرةُ  ِمن الَمَجاز :و ، كذا في البََصائر  عن الشََّجرة الثََّمرِ  في الهيئِة والتََّدلِّي عنه ، كتََدلِّي بالثََّمرِ  ؛ تَْشبِيها

َد أَن يَُدقَّ »للمصنِّف. وفي الحديث :   أَي ِلتَِليَن ؛ تخفيفاً على الذي يُْضَرُب. «َسْوِطه ثََمَرةَ  أََمَر ُعَمُر الَجالَّ

ن َذبُلَْت قال لمُ : » (4)وفي حديث َعْمرو بن سعيد  النَّْسل. فالٍن ، أَي َظْهُره ، ويَْعنِي به ثََمَرةُ  من الَمَجاز : قُِطعَتْ و عَاويةَ : ما تسأَُل َعمَّ

 ؛ يَْعنِي نَْسلَه. «ثََمَرتُه بََشَرتُه ، وقُِطعَتْ 

 وقيل : انقطاع َشْهَوتِه للِجماع.

 .. «فيقولون : نَعَمْ  ؟فُؤاِده ثََمَرةَ  إِذا ماَت َولَُد العَْبِد قَال هللا لمالئكتِه : قَبَْضتُم»القَْلِب. وفي الحديث :  ثََمَرةُ  الَولَدُ  ِمن الَمَجاز :و

رين في قوله تعالى :  الثََمَرةَ  ؛ ألَنّ  ثََمَرةٌ  قيل للولِد : َونَ ْقص  ِمَن اْْلَْمواِل )ما يُْنتُِجه الشََّجُر ، والَولَُد يُْنتُِجه األَُب. وقال بعض الُمفَّسِ
 البصائِر.األَوالِد واألَحفاِد ، كذا في  أَي : (5) (َواْْلَنْ ُفِس َوالثََّمراتِ 

: ما بَلََغ  الُمثِْمرُ و .يُثِْمرَ  وعبارةُ الُمْحَكم : الذي بَلََغ أََواَن أَن .ثََمُره : ما َخَرجَ  الثّاِمرُ  . أَوالثََّمرُ  : صاَر فيه أَثَْمرَ و الشَّجرُ  ثََمرَ  في الُمْحَكم :و

 هذه عن أَبي َحنِيفَةَ ، وأَنشَد : أَْن يُْجنَى.

__________________ 
 واحدة الثمر والثمرات. ( ما أثبت يف األصر هي عبارة املصباَح ا ويف الصحاح : الثمرة :1)
 ( عبارة ابن هشام وردت يف شرحه للبيت :2)

ــــــــــــــرتكــــــــــــــن ا صـــــــــــــــــــــــــــ  زميــــــــــــــاً  ــــــــــــــعــــــــــــــجــــــــــــــاايت ي  لــــــــــــــر ال

ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــهـــــــــــــــــن ر وس األكـــــــــــــــــم ت  مل ي
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كاجلبا  مجض جبر ا واألكم مجض َأَكَمة كالث مَر مجض مثرة و مض األو  وهو قا  : اأُلُكم بضمتا مجض إكام ككتب مجض كتاب ا واإلكام مجض أكم  
ر ككتب ا اأُلُكم عل  آكام كما يقا  : ُعُن  وأعنا  ا ونظريه مجض مثرٍة عل  مَثٍَر كشجرة وشجر ومجض مَثَر عل  مثار كجبا  ا ومجض مثار عل  مثُُ 

 كي الثاين عن الفراء وال أعرف هلما نظرياً يف العربية.ومجض مُثُر عل  أمثار كبعنا  ذكر ا اجلوهري ا وح

 ( يف اللسان والتهذيب : تسلم.3)
 قوله سعيد ا الذي يف اللسان : مسعود ومثله يف النهاية.»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .155( سورة البقرة اآية 5)
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يِن  تــــــــــــــــــــــــــــــــَ رَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــَح ّداِده  َ مــــــــــــــــــــــــــــــــِ  جــــــــــــــــــــــــــــــــُ

َؤامح     َرٍم َأو تــــــــــــــــــــــــُ رَاَد  بــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــُ

  
 : قد نَِضَج. ثامرٌ و : لم يَْنَضج ، ثََمٌر ُمثْمرٌ  وقيل :

 .ثامرٌ  ، فهو ثََمَر الثََّمُر يَثُْمرُ  ، وقد ُمثِْمرٌ  قبل أَن يَْنَضج ، فهو ثََمُره الشََّجُر ، إِذا َطلَعَ  أَثَْمرَ  وقال ابن األَْعرابّيِ :

 .«فَْرُعَها ثامراً  نَْبتُها ، (1)زاكياً »، وفي حديث علّيٍ :  ثََمُره ، إِذا أَْدَركَ  ثامرٌ  وَشَجرٌ 

 ، مثل الشَّْجراِء َجْمع الشََّجَرةِ ، قال أَبو ذَُؤْيٍب الُهَذلّي في صفة نَْحٍل : الثََّمَرةِ  َجْمع الثَّْمَراءُ و

لــــــــــ   ر  عــــــــــَ ظــــــــــَ رَاءِ تــــــــــَ مــــــــــح وارٌس  الــــــــــثــــــــــ   مــــــــــنــــــــــهــــــــــا جــــــــــَ

ا    ٌب رِقـــــــاهبـــــــُ ُب الـــــــرِّيـــــــِش ُزغـــــــح هـــــــح راضـــــــــــــــــــــيـــــــُض صـــــــــــــــــــــُ  مـــــــَ

  
يِش : يريُد أَْجنحتَها.الَجواِرُس : النَّْحل التي تَْجُرُس َورَق الشََّجِر ، أَي تأُْكلَه ، والَمراضيع هنا :  غَار من النَّْحل ، وُصْهُب الّرِ  الّصِ

 ، نقلَه الّصاَغانّي. َهْضبَةٌ بِشّقِ الّطائف مّما يَِلي السََّراةَ  قيل : اسم َجبٍَل ، وهوو َشَجَرةٌ بعْينها ، في بيت أَبي ذَُؤْيبٍ  الثَّْمراءُ  قيل :و

 .ثََمرٍ  ذاتُ  : ثَْمَراءُ  ، وَشجرةٌ  ثََمُرَها من الشََّجِر : ما َخَرجَ  الثَّْمَراءُ و

، أَي كفَِرَحة ، هكذا  كالثَِّمَرةِ  ، ثَْمراءُ  األَرِض ، فهي ثََمرُ  ، وقال أَبو َحنيفَةَ : إِذا َكثَُر َحْمُل الشََّجرةِ ، او الثََّمرِ  األَْرض الكثيرةُ  : الثَّْمَراءُ و

 ، وقيل : هما الَكثِيَرا ُمثِْمَرةٌ  : ثَِميَرةٌ  ونَْخلَةٌ  ثَِميَرةٌ  ، وَشَجرةٌ  الثَّمرِ  : كثيرةُ  ثَِميَرةٌ  في سائر النَُّسخ ، والذي في نَّصِ قول أَبي حنِيفةَ : أَرضٌ 

 ، فْليُْنَظْر. ثُُمرٌ  ، والجْمع الثََّمرِ 

لَ  : ثُموراً  ، كنََصَر ، جلُ الرَّ  ثََمرَ  ِمن الَمَجاز :و  ، كذا في االساس. كأَثَْمرَ  ، أَي َكثَر مالُه ، تََموَّ

 الشََّجَر. ، أَي الثََّمرَ  َجَمَع لها : ثُُموراً  للغَنَم ثََمرَ و

 .: َكثُرَ  يَثُْمرُ  ماله ثَُمرَ  ُمباَرٌك فيه. وقد : كثيرٌ  َمثُْمورٌ ـ و كَكتِفٍ ـ  ثَِمرٌ  مالٌ  ِمن الَمَجاز :و

 : َكثِيُرو الماِل. َمثْمورون قَومٌ و

 له ماٌل. (2)أي  يَثُْمر وفالٌن َمْجدوٌد : ما

ْبِد قبَل أَن يَْجتَِمعَ  الثَِّميَرةُ و لُوح. : ما يَْظهر ِمن الزُّ  ، ويَْبلََغ إِناه ِمن الصُّ

هل »قال لجاريٍَة : »، وفي حديث ُمعاوية :  (3) ، فيهما كالثَِّميرِ  الذي لم يَخُرج ُزْبُده ، هو اللَّبَن الذي َظهَر ُزْبُده ، أَو : الثَِّميَرةُ  قيل :و

،  ثَِميَرتُه تََحبََّب ُزْبُده ، وَظَهَرتْ  (5): قد  الثَِّميرُ  قال ابن األَثِير : «، وَحْيٌس َجِمير ثَِميرٌ  َخِميٌر ، ولَبَنٌ  (4)قالت : نعْم ، ُخْبٌز  ؟ِعندِك قِرىً 

 أَي ُزْبُده ، والَجِميُر : الُمْجتَِمُع.

رَ  من الَمَجاز :و قاءُ  ثَمَّ ْبِد ، ، إِذا تَثِْميراً  الّسِ ُؤوِب. ُمثِْمرٌ  ، فهو كأَثَْمرَ  َظَهَر عليه تََحبُُّب الزُّ  ، وذلك عند الرُّ

ْبُد : اْجتََمَع. أَثَْمرَ و  الزُّ

 .الُمثِْمرُ  عليه تََحبٌُّب وُزْبٌد فهو وقال األَصمعيُّ : إِذا أَْدَرَك ليُْمَخَض فَظَهرَ 

 ، وكان إِذا ُمِخَض فَُرئَِي عليه أَْمثاُل الَحَصِف في الِجْلد ، ثم يَْجتمُع فيَصيُر ُزْبداً ، وما دامْت ِصغَاراً فهو (6) التَّثِْميرُ  وقال ابن ُشَمْيٍل : هو

 .(6) تَثِْميرٌ 

 ِمَخاُضك. أَثَْمر ، وقد الثََّمرِ  ويقال : إِن لَبَنََك لََحَسنُ 

 اللَّبَِن أَيضاً. ثَِميَرةُ  قال أَبو منصور : وهي
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 .ثَِميَره هللا َمِضيَره ، وأَْسقانا (7)ومن َسَجعات األَساس : لقّانا 

رَ و  ، َرَواه ابُن ِسيَده عن أَبي حنيفةَ. ثََمُره نَفََض نَْوُره ، وَعقَدَ  : تَثِْميراً  النَّبَاتُ  ثَمَّ

__________________ 
 ( يف املطبوعة الكويتية : ذاكياً ا ابلذا  ا حتريف.1)
 ( كذا ابألصر ا وال معىن لوجودها ا وقد حذفت يف األساس.2)
 ( اقتصر يف اللسان عل  األوىل.3)
 .«محري»( عن اللسان وابألصر 4)
 «.لثمري الذي قد حتبب كما يف اللسانا قوله : الثمري قد حتبب لعر العبارة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
« يف املا : ابلثمري ا وهو أوىل« تثمري»قوله وقا  ابن ِشير اخل كذا يف اللســـــــــــان بتكرار كان ا لكن  بدا  »( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : 6)

 ومثله يف التهذيب : مثري. يف املوضعا.
 .«أكفاان»( عن األساس ا وابألصر 7)
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رَ  الَمَجاز :ِمن و رَ  ، ويقال : نَّماه وَكثََّره : تَثِْميراً  الرجُل مالَه ثَمَّ  هللا مالََك. ثَمَّ

َهاب في ِشفَاِء الغَِليل :كثََمرَ  َكثَُر مالُه الرجُل : أَثَْمرَ و ض  أَثَْمرَ  . قال الّشِ يكوُن الزماً ، وهو المشهوُر الواِرُد في الكتاب العَِزيز ، ولم يتعرَّ

ياً ، كما في قول األَزهرّيِ في تَْهِذيبه :  فيه ُحُموَضةٌ. يُثِْمُر ثََمراً  أَكثُر أَهِل اللغِة لغيِره ، وَوَرَد متعّدِ

 وهكذا استعملَه كثيٌر ِمن الفَُصحاِء ، كقوِل ابِن الُمْعتَّزِ :

رح و  َر  غـــــــــَ ُت يف الـــــــــثــــــــــ  بـــــــــح يــــــــــ  اِب غـــــــــَ بـــــــــَ ن اأَلحـــــــــح  ٍس مـــــــــِ

رِ     ـــــــــاطـــــــــِ ٍح وق ـــــــــح ي اين بســـــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ ه َأجـــــــــح ـــــــــح ت قـــــــــَ ـــــــــَبســـــــــــــــــــــــح  ف

  

رَ  َرًة  فـــــــــــــــَبمثـــــــــــــــحَ يـــــــــــــــُد وَحســـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ ًا ال يـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــَّ

رِ     َواطــــــــــــِ ِدي اخلــــــــــــَ ــــــــــــح ا أبَي يــــــــــــهــــــــــــَ نــــــــــــِ يبَ  ــــــــــــَح لــــــــــــح  لــــــــــــقــــــــــــَ

  
 وقاَل ابن نُبَاتَةَ السَّْعِدّي :

رُ و  مــــــــــــــِ ثــــــــــــــح حــــــــــــــاً  تـــــــــــــــُ  حــــــــــــــاجــــــــــــــُة اآمــــــــــــــاِ  جنــــــــــــــُح

ا ِ ِإذا مـــــــــــــا كـــــــــــــان     يـــــــــــــَ تـــــــــــــِ  فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا ذا احـــــــــــــح

  
ة اللغِة :  وقال محّمُد بُن أَشرَف ، وهو من أَِئمَّ

اَل  ا اأَلغصــــــــــــــــــــــــــــــــــاُن ملــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــــ 

َرا    ــــــــــــــح ثـ ــــــــــــــَ َد  نـ ــــــــــــــ  ــــــــــــــن ُر ال طــــــــــــــح ــــــــــــــَ هــــــــــــــا ق ُروعــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  فـ

  

ً  و  حـــــــــَ ـــــــــهـــــــــا ضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــي ُ  عـــــــــل مـــــــــح ِت الشـــــــــــــــــــــــ   الحـــــــــَ

ٌد قــــــــــــــــــــــــد     رحجــــــــــــــــــــــــَ رَ َزبـــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــــد ر ا أمثــــــــــــــــــــــــحَ

  
 قال ابُن الروِمّيِ :

َرَ د ما  سيـُثحِمر  الط لحَض حاِئرتٌ  أمثح
المفتاح ، ولما لم يََره »إِلى غير ذلك مما ال يُْحَصى. قال شيُخنا : وهكذا استعملَه الشيُخ عبُد القاهِر في دالئل اإِلعجاِز ، والسَّّكاِكّي في 

 كذلك ُشّراحه ، قال الّشارُح :

ياً بنْفسه في َمواضَع من هذا الكتاب ، اإلثمارَ  استعملَ  نَه معنى اإِلفادة. متعّدِ  فلعلَّه َضمَّ

 عن أَبي حنيفةَ ، وكالهما اسٌم. : اللُّوبِيَاءُ  الثّاِمرُ و

 عن أَبي حنيفةَ ، وكالهما اسٌم. اللُّوبِيَاءُ  : الثّاِمرُ و

 ، وهو أَحمُر ، قال : نَْوُر الُحّماِض  : الثّاِمرُ و

 ا ُّماضِ  كثاِمرِ ِمن َعَلٍ   
 عند إِيناعه ، كما قال : ثََمِره ْمِله. قال أَبو منصور : أَراَد به ُحْمَرةَ ، وحَ  لثََمِره ويقال هو اسمٌ 

داِن  َ  ابأَلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــــــِّ ا عــــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــــــــ 

َوانِ     اٍض وأُرحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ُض محــــــــــــــــــــــــــــــــــــُّ  اينــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ، لتََماِم القََمِر فيه ، قال : : اللَّْيُل الُمْقِمرُ  ثَِميرٍ  ابنُ  ِمن الَمجاز :و

ٌر و  ٍ  وِإنح قـــــــــــــا  قـــــــــــــائـــــــــــــِ بـــــــــــــح نح عـــــــــــــَ مـــــــــــــِ  ِإيّنِ لـــــــــــــَ

مح مــــــــــــا     هــــــــــــِ مــــــــــــِ رَ عــــــــــــلــــــــــــ  َزعــــــــــــح ريِ ابــــــــــــُن  أمثــــــــــــحَ  مثــــــــــــَِ

  
 .أَثَْمرَ  أَراد : وإِنِّي ِلَمْن َعْبٍس ما

اَغانّي. وادٍ  بفتح فسكوٍن : ثَْمرٌ و  ، نقلَه الصَّ

 من قَُرى َذَماِر. بالتَّْحِريك : ة باليََمن ثََمرُ و

حيم كُزبَْيٍر : َجدُّ  ثَُمْيرٌ و ث ثَُمْيرٍ  بن محّمِد بن عبِد الرَّ  الِمْصِرّي ، عن الّطبََرانِّي وغيِره. الثُُّميريّ  الُمَحّدِ
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َمْخَشريُّ  أَي مالََك في نَْفِسي حالوةٌ ـ  كفَِرَحةٍ ـ  بثَِمَرةٍ  ما نَْفِسي لكَ  قولُهم :و اَغانيُّ عن الفَّراِء ، وهو َمَجاٌز ، وقد َذَكَره الزَّ في ، نقَلَه الصَّ

 األَساس في تمر ، بالُمثَنّاة ، وَمرَّ للمصنِّف هناك أَيضاً ، وفَسََّره بَطيِّبَة.

 * ومّما يُستدَرك عليه :

قَْلبه ، أَي  بثََمَرةِ  ، وهو َمَجاٌز. وفي األَساس : وَخصَّني« ، أَي خالَص َعْهِده «قَْلبه ثََمَرةَ و فأَْعطاه َصْفقَةَ يَده ،»في حديث الُمبَايَعة : 

 بَمَودَّته.

ه ، ثاِمرُ و  ، وهو النَّضيُج منه ، وأَنشَد ابُن األَعرابّيِ : كثاِمِر الثََّمَرةِ  الِحْلم : تامُّ

ــــــــــــك و  و  ي ن َأخــــــــــــِ ــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــتح مــــــــــــِ ُر ل مــــــــــــح  اخلــــــــــــَ

ر      غــــــــــــــُ رِ كــــــــــــــنح قــــــــــــــد تـــــــــــــــَ مِ  بــــــــــــــثــــــــــــــامــــــــــــــِ لــــــــــــــح  ا ــــــــــــــِ

  
 وهو َمَجاٌز ، ويُْرَوى : بآِمِن الِحْلم.

 : َعْقُل الُمْسِلِم ، والعَْقُل العَِقيُم : َعْقُل الكافِِر. الُمثِْمرُ  والعَْقلُ 

 : لَْطُخ ِمن َسحاٍب. ثََمرٌ و ثََمَرةٌ  وفي السََّماءِ 

 الَجنّةُ.العََمِل الّصاِلحِ  ثََمَرةُ و الِعْلِم العََمُل الّصاِلُح ، ثََمَرةُ  ، كقولك : ثََمَرتُه ٍء :ويُقَال لكّلِ نَْفعٍ يَْصُدُر عن شيْ 

 . وفي كالمهم : َمنالثِّمار القَوَم : أَْطعََمهم ِمن أَثَْمرَ و
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 ا كان َكَمنح َصل   الِعَشاَء ومل يُوتِرح ا وفيه يقو  الشاعر : يـُثحِمرح  َأطحَعَم ومل
دِّمح  مح فـــــــــــــقـــــــــــــَ يـــــــــــــفـــــــــــــاُن جـــــــــــــاُءوا قـــــــــــــُ  ِإذا الضـــــــــــــــــــــــــــِّ

رح     َر مُث  آثــــــــــــــــِ َيســــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ  ِإلــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــمح مــــــــــــــــا تـ

  

رامــــــــــــــــاً و  َوامــــــــــــــــًا كــــــــــــــــِ َت أَقـــــــــــــــــح مــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ  ِإنح َأطــــــــــــــــح

هـــــــــــــــم و     رِمـــــــــــــــح ِر َأكـــــــــــــــح َد اأَلكـــــــــــــــح عـــــــــــــــح بــــــــــــــــَ رح فــــــــــــــــَ  أمثـــــــــــــــِح

  

نح مل  رِ فـــــــــــمـــــــــــَ مـــــــــــِ ثـــــــــــح اًل  يــــــــــــُ اَن خبـــــــــــُح يـــــــــــفـــــــــــَ  الضـــــــــــــــــــــــــِّ

رح     ــــــــِ وت ــــــــُ ــــــــ  ي ــــــــي اَء ول ــــــــِعشــــــــــــــــــــــَ ــــــــ   ال ل نح صــــــــــــــــــــــَ  كــــــــمــــــــَ

  
 كما في البَصائِر للمصنِّف.

 وقال ُعَماَرةُ بُن َعِقيل :

ا  نـــــــــــــَ رحِذلـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ا هلِل يـ نـــــــــــــَ ـــــــــــــُ انـ يـــــــــــــَ  مـــــــــــــا زَاَ  ِعصـــــــــــــــــــــــــــح

ارِ     َ  وِديـــــــــــــــنـــــــــــــــَ ا ِإىل حيـــــــــــــــَح نـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  حـــــــــــــــىّت ُدفـــــــــــــــِ

  

ضح  طــــــــــَ قــــــــــح ِ مل تـــــــــــُ اح جــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ اُر ــــــــــاِإىل عــــــــــُ  ( 1) مثــــــــــَِ

ارِ     ـــــــنـــــــّ ِ  وال مـــــــح ـــــــلشـــــــــــــــــــــ  َدا ل جـــــــَ مـــــــا ســـــــــــــــــــــَ ـــــــَ  قـــــــد طـــــــال

  

 مل ُلحتَـَنا. .. يريد

ـ  بالباِء بدل النُّونـ  الثِّْبَجاَرةُ  هيو هي نُْقَرةٌ ِمن األَرض يَدوم نََداَها وتُْنبُِت ، قال : ، أَهملَه الجوهريُّ ، وقال أَبو حنيفةَ : الثِّْنَجاَرةُ  : [ثنجر]

وفي بعض النَُّسخ : الِميزاِب ،  (2)،  ُء الِمرْزابِ يَْحِفرَها ما التي الُحْفَرةُ  والثِّبجاَرةُ : الثِّْنَجاَرةُ  إِاّل أَنها تُْنبُِت العَْضَرَس. وقال ابن األَعرابّي :

 وفي بعض األُصول الَجيِّدةِ : الَمراِزِب.

 هاج َغَضبُه. (3)وفاَر فائُِره ، إِذا  ثاَر ثائُِره ُء : هاَج ، ويقال للغَْضبان أَْهيَج ما يكوُن : قدالشَّي ثار : الَهيَجاُن. الثَّْور : [ثور]

 به النّاُس ، أَي َوثَبُوا عليه. ثارَ و إِليه ، إِذا َوثََب. ثارَ  ، وقد الَوثْبُ  : الثَّْورو

 ِمن َمَجاثِمه. نُُهوُض القََطا : الثَّْورُ و الغُبَاُر : َسَطَع وَظَهَر ، وكذا الدَُّخاُن ، وغيُرهما ، وهو َمجاٌز. ثارَ و السُُّطوُع. : الثَّْورُ و

 : َظَهَر. اْنثَارَ و ، ثَْوراً  الَجرادُ  ثارَ و

كةً ، الثََّورانِ و ، بالّضم ، كالثُُّؤورِ  ، ثَْوراً  به الدَّمُ  ثارَ  ، يقال : ُظُهوُر الدَّمِ  : الثَّْورُ و رِ و ، محرَّ  ، قال أَبو َكبيٍر الُهَذليُّ : ، في الُكلّ  التَّثَوُّ

ُه  لـــــــــــــُ بــــــــــــــح رِيـــــــــــــِف ونــــــــــــــَ ِم الـــــــــــــغـــــــــــــَ ظـــــــــــــح  أَيحِوي ِإىل عـــــــــــــُ

رَ     ِر اخَلشــــــــــــــــــــــــــــح َواِم َدبـــــــــــــــح وِّرِ ِم كســــــــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــــ

  
َرهو ، على البََدل ، وَهثََره ، على القَْلب ، أَثََرهو هو ، أَثَاَرهو ْيُد ، أَي َهيََّجه. يُستَثارُ  ، كما غيُره اْستَثاَرهو ، ثَوَّ  األََسُد والصَّ

 ، بكسٍر ففتْحٍ على القياس. ثَِوَرةٌ و أَثَْوارٌ  الِقْطعةُ العَظيمةُ من األَقِط. ج : الثَّْورُ و

ُؤوا مّما َغيََّرت النّاُر ولو من»في الحديث : و  قال أَبو منصور : وقد نُسَخ ُحكُمهُ.«. أَقِطٍ  ثَْورِ  تََوضَّ

ةُ العَظيمةُ من األَقِط ، والقَوس : : الِقطع فالثَّْور ؛ وقَْوٍس وَكْعبٍ  بثَْورٍ  وُرِوَي عن َعْمرو بن َمْعِدي َكِرَب أَنّه قال : أَتَْيُت بني فالٍن فأَتَْوني

البَقيَّةُ من التَّْمر تَْبقَى في أَسفَِل الُجلَّة ، والَكْعب : الُكتْلَةُ من السَّْمن الَجاِمس 
 واألَقُِط هو لَبٌَن جاِمٌد ُمْستَْحِجٌر. .(4)

 قال األَعشى : (5) الذََّكُر من البَقَر : الثَّْورُ و

وحر ــــــــــــ  ــــــــــــثـ ال كــــــــــــَ ــــــــــــَ ينِّ  يَ  ل َره واجلــــــــــــِ هــــــــــــح ِرُب  ــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــح

َرابَ و     ت املـــــــــــاَء َمشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ه َأنح عـــــــــــاف ـــــــــــُ ب ـــــــــــح  مـــــــــــا َذنـ

  
 إِناُث البَقَِر ، قاله أَبو منصور ، وأَنشد : (6)َذَكُر البَقَِر يُقَدَّم للشُّْرب ، ليَتْبَعَه  الثَّْورُ و أَراد بالِجنِّي اسَم راعٍ.
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وحركــــــــــــمــــــــــــا  اِن  الــــــــــــثـــــــــــــ  يــــــــــــَ ه الــــــــــــرّاعــــــــــــِ رِبــــــــــــُ  َيضــــــــــــــــــــــــــح

ُر و     قــــــــــــَ عــــــــــــاَف الــــــــــــبـــــــــــــَ ه َأنح تــــــــــــَ بــــــــــــُ (7)مــــــــــــا َذنـــــــــــــح
 

  
__________________ 

 ( كىن عن الثمرة ابلعضو. يقا  : قطفت مثرة فالن ِإذا طهر وهي قلفته ا وقطفت مثارهم. انظر التكملة واألساس.1)
 ويف اللسان : ماء املرازب ا ويف التكملة فكاألصر.« املزراب»( يف القاموس : 2)
 ضب وهاج غضبه.( اللسان : إذا غ3)
 .«اخلام »( يف التهذيب واللسان : 4)
 ( يف القاموس : وذكر البقر.5)
 ( التهذيب : لتتبعه.6)
 ( قبله يف التهذيب :7)

 أبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــــــــــــــين أبطــــــــــــــــــــــــــــــري الــــــــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــــــــــا  

 كــــــــــــــــــلــــــــــــــــــفــــــــــــــــــتــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو  الــــــــــــــــــبشـــــــــــــــــــــــــــــــرح و    
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 وأَنشَد ألَنَِس بن ُمْدرٍك الَخثْعَمّيِ :

ه  لـــــــــــَ قـــــــــــِ كـــــــــــًا مث  َأعـــــــــــح يـــــــــــح لـــــــــــَ ي ســـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــِ تـــــــــــح  ِإيّنِ وقــــــــــــَ

وحر    ـــــــــ  ـــــــــثـ رُ  كـــــــــال قـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــبـ ت ال ـــــــــَ ا عـــــــــاف َرُب ملـــــــــّ  ُيضـــــــــــــــــــــــح

  
 الذي هو َذَكُر البَقَر ؛ ألَن البَقََر يَتْبَعُه ، فإِذا عاَف الماَء عافَتْه ، فيُْضَرب ليَِرَد فتَِرَد معه. الثَّْورَ  قيل : َعنَى

،  ، كِجيَرةٍ وِجيَران ثِيَرانٌ و ، بكسٍر فسكوٍن ، ِثيَرةٌ و ، بالواو والياِء ، وبكسر ففتحٍ فيهما ، ثِيََرةٌ و ثَِوَرةٌ و ثِيَاَرةٌ و ، بالكسر ، ثِيَارٌ و أَثَْوارٌ  ج

األَلف ، كما َجعَلوا تَصحيَح نَْحِو ، فتَركوا اإِلعالَل في العَْين أَمارةً لما نََوْوه من  ثِيَاَرةٍ  إِنّه محذوٌف من : ثِيََرةٍ  على أن أَبا علّيٍ قال في

ته ، وهو تََجاَوُروا وتَعاَونُوا. وقال بعُضهم : هو شاذٌّ ، وكأَنهم ف (1)اْحتََوُروا  قوا واْعتََونُوا دليالً على أَنه في معنَى ما ال بُدَّ من صحَّ رَّ

 فقط. واألُنثَى : ثَِوَرةٌ  األَقط : ثَْور ألَنَُّهم يقولُون فيمن األَقِط ؛  ثَْورٍ  من الحيوان ، وبين َجْمعِ  ثَْورٍ  بالقَْلب بين َجْمعِ 

 ، قال األَخطل : ثَْوَرةٌ 

َر و  َتضاِجِم  الثـ وحَرةِ فـَرحَوَة ثـَفح
ُ
 (2)امل

 ، عن ثعلب. الثَّْور ، أَي : َكثيَرتُه َمثَْوَرةٌ  أَْرضٌ و

يِّدُ  : الثَّْورُ و ؛ َعنَى به عثماَن  «األَبيضُ  الثَّْورُ  : إِنَّما أُِكْلُت يَوَم أُِكلَ  عنههللارضي. وقول علّيٍ ثَْورٍ  أَبا، وبه ُكنَِّي َعْمُرو بن َمْعِدي َكِرَب :  السَّ

 .أَْشيَبَ  كان ألَنه ؛ أَبيضَ  وجعلَه ، َسيِّداً  كان ألَنه ؛ عنههللارضي

ً و ثاَر ثَْوراً  والعَْرَمض والغَْلفَق ونحوه. وقد الطُّْحلُب : ما َعاَل الماَء ِمن الثَّْورُ و ْرتُهو ، ثََوَرانا ر قَوُل  أَثَْرتُهو ، ثَوَّ ، كذا في الُمْحَكم ، وبه فُّسِ

عنه الطُّْحلُُب ، َضَربَه  َصدَّهاأَنَس بن ُمْدِرك الَخثْعَمّيِ السابق ، في قَْوٍل ؛ قال : ألَّن البَقّاَر إِذا أَْوَرَد الِقْطعَة من البَقَر ، فعافَت الماَء و

 الماِء َحَكاه أَبو َزْيد في كتاب الَمَطر. ثَْورُ  ليَْفَحَص عن الماِء فَتْشربه ، ويقال للطُّْحلُب :

ْرتُ  ويقال : .(3)من القَُماش  كلُّ ما َعاَل الماءَ  : الثَّْورُ و ، ُظفر اإِلنساِن. في أَْصِل الظُّفُرِ  الذي البَيَاضُ  : الثَّْورُ و  .فثَارَ  ُكُدوَرةَ الماءِ  ثَوَّ

 ، وفي بعض النَُّسخ : الُجنُون ، وهو الصَّواب ؛ كأَنّه لهيَجانه. الَمْجنُون : الثَّْورُ و

 وهو انتشاُر الشَّفَق ،«. الشَّفَقِ  ثَْورُ  صالةُ الِعَشاِء اآلِخَرةِ إِذا َسقَطَ »وفي الحديث :  .(4) ُحْمَرةُ الشَّفَق النّائَرةُ فيه : الثَّْورُ  من الَمَجاز :و

ً و ثَاَر يَثُور ثَْوراً  : ُحْمَرتُه وُمْعَظُمه. ويقال : قد ثََورانُهو ، إِذا انتشَر في األُفُق وارتفَع ، فإِذا غاب َحلَّْت صالةُ الِعَشاِء اآلِخَرة. وقال  ثََورانا

 الشَّفَِق. ثَْورُ  في الَمْغرب : ما لم يَسقُط

ُجل البَليِد الفَْهِم : ما هو ِإالّ  ألَْحَمقُ ا : الثَّْورُ و  .ثَْورٌ  ، يُقَال للرَّ

 ، من البُُروج االثْنَْي َعَشَر ، على التَّْشبيه. بُْرٌج في السََّماء : الثَّْورُ  من الَمجاز :و

 القَُرشّيِ ، على التَّْشبيه. فََرُس العاِص بِن َسعيدٍ  : الثَّْورُ  من الَمجاز :و

ُث الّزاهُد أَبو عبد هللا منهم بُن عبد َمنَاةَ بِن أُّدِ بن طابَخةَ بن الياِس بن ُمَضَر ، ثَورُ  ، وهو : أَبو قَبيلٍة من ُمَضرَ  ثَْورٌ و ُسفيَاُن  : اإِلمام المحّدِ

بن ُمْنِقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبةَ بن عامر  (5) [بن أَبَّي بن عبد هللا]بن َمْسُروق بن َحبيب بن رافع ابن عبد هللا بن موهبةَ  بُن َسِعيد

اُد بُن َسلََمةَ ، وفُ  ثَور بِن ِمْلكان بن  َضيُل بُن ِعياٍض.، َرَوى عن َعْمِرو بن ُمّرةَ ، وَسلََمةَ بن ُكَهْيل ، وعنه بُن ُجَريج ، وُشعبةُ ، وحمَّ

 وهو ابُن أَربع وستين سنةً. 161تُُوفَِّي سنةَ 

. واٍد ببالد ُمَزْينَةَ  : ثَْورٌ و اغانيُّ  ، نقلَه الصَّ

فَها هللا تعالَى ، َجبٌَل بمّكةَ  : ثَْورٌ و  كوُر في التَّْنزيلالمذ ، وهو الذي بات فيه سيُِّدنا َرسوُل هللا َصلَى هللا عليه وسلّم لما َهاَجرَ  وفيه الغارُ  َشرَّ

 ثَْورُ  ويُقَال له (6) (اثينَ اثْ َننْيِ ِإْذ مُها يف اْلغارِ ): 

__________________ 
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 ابجليم.« اجتوروا»( يف اللسان 1)
 ( ديوانه وصدره فيه :2)

 جز    فيها األعورين مالمةً 
ر به الثور يف قو  « القماس»( ابألصـــــــــر 3) األعشـــــــــ  املتقدم أثناء املادة. قا  : أراد ابلثور هاهنا ما عال املاء من وما أثبت عن التهذيب. فســـــــــّ

 الُقماش يضربه الراعي ليصفو املاء للبقر.
 ( يف اللسان : الثائرة.4)
 .201( زايدة عن مجهرة ابن حزم ص 5)
 .40( سورة التوبة اآية 6)
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َي َأطحَحَر أَلّن َأطحَحَر بَن عبِد َمَناَة  ناَة فُنســَب ِإليهبُن عبِد مَ  ثـَوحرُ  َأطحَحَر ا واســُم اجلََبر َأطَحُر ا نـََزَله ؛ وقا  مجاعٌة : لُِّ
وير ا َجَبرٌ  أَيضــــــاً : ثورٌ و  كان َيســــــكُنه : رة بَتدح َما . قاله  ابملدينة صــــــغرٌي ِإىل ا ُمح ر فة ا َخلحَف ُأُحٍد من ِجهة الشــــــ  ُشــــــَ

امل
شـــيُخَنا : وماَ  ِإىل القو  به ا وتـَرحجيحه أبَزحَيَد من ذلك يف حاشـــَيته عل   الســـُيوطي  يف كتاب اَ ّج من التـ وحشـــيح ا قا 

حمذّي.  الرتِّ
وغيره  ، بالتخفيف بن َساَلم القَاسم وأَما قوُل أَبي ُعبَْيد ؛ وهما َجباَلن. «(1) ثَْورٍ  المدينةُ َحَرٌم ما بيِن َعْيِر إِلى»:  منه الحديُث الصَّحيحُ و

وقال ابُن األَثِير : أَّما َعْيٌر فجبٌل ـ  إِنّما هو بمكةَ  ثَْوراً  ؛ ألَن« إِلى أُُحد ِمن َعْير» م : إِّن هذا تَْصحيٌف ، والصَّوابُ من األَكابر األَعال

ةَ ، وفيه الغاُر ، وفي رواية قليلٍة : ثَْورٌ  معروٌف بالمدينة ، وأَما  مدينة ، قال : فيكون، وأُُحٌد بال «ما بين َعْير وأُُحدٍ » فالمعروُف أَنه بمّكِ

واية واألَكثَر. وقيل : ثَْورٌ  َم من المدينة قَْدَر ما  َغلَطاً من الّراوي ، وإِن كان هو األَشهَر في الّرِ إن َعْيراً جبٌل بمكةَ ، ويكون المراُد أَنه َحرَّ

َم المدينةَ تحريماً مثَل تحريم ما بين َعْيرٍ  (2)من  ثَْورٍ و بين َعْير ، ووْصف المصدر  (3)بمكةَ ، على حذف الُمَضاف  ثَْورٍ و مّكةَ ، أَو َحرَّ

ه ، وَكْونه غيَر َجيٍِّد ، فقال : فغيُر َجيِّدٍ ـ  المحذوف ثُ اإلِ  ِلَما أَْخبََرني ، هو جواُب وأَّما إِلخ ، ثم َشَرَع المصنِّف في بيان ِعلَّة َرّدِ  ماُم المحّدِ

ث البَْعِليُّ الشيُخ الّزاهُد ، عن أَبو َحْفٍص ُعَمرُ  الشَُّجاعُ  الَحْنبَلّيِ ،  البَْصرّيِ  بن محّمد بن َمْزُروع الحافظ أَبي محّمٍد عبد السالم اإِلمام المحّدِ

ه : راً إِلى ُحْمرة ، َجباَلً صغيراً  ِمن جهة الشََّمال أَن ِحذاَء أُُحٍد جانِحاً إِلى ورائِه ما نَصُّ َر ُسؤالي عنه طوائفَ  قدو ، ثَْورٌ  يقال له : ُمَدوَّ  تََكرَّ

ين  ثَْورٌ  فكلٌّ أَخبَرني أَنَّ اسَمه الُمجاورين بالسُّْكنَى ، من العََرب ، العارفين بتلك األَرض مختلفةً  ال غير ، ووجدُت بخّطِ العاَّلمة شمس الّدِ

َجبٌَل صغيٌر َخْلَف أُُحد  ثَْورٌ  للَخّطابّي ما ُصوَرتُه :« َمعَالم السُّنَن»ل بن بََرَكات الَحْنبَلّيِ حاشيَةً على كتاب محّمد بن أَبي الفتح بن أَبي الفَضْ 

ين عبُد السالم بن مح ُروع البَْصريُّ ، ّمد بن َمزْ ، لكنه نُِسَي فلم يَعِرفه إِاّل آحاُد األَعراب ؛ بدليل ما َحدَّثَني الشيُخ اإِلماُم العالُم َعِفيُف الّدِ

ُسول َصلَى هللا عليه وسلّم فوَق األَربعيَن سنةً ، قال : كنُت إِذا ركبُت مع العََرب أَسأَلُهم عّما  أَُمّر به من األَِمكنَة ، وكان ُمَجاوراً بمدينة الرَّ

 ؟، فقلُت : من أَين لُكم هذا ثَْورٌ  فقالوا : يُقَال له : ؟ذا الَجبَلفمررُت راكباً مع قَوم من بني َهْيثَِم فسأَلتُُهم عن َجبٍَل َخْلَف أُُحد : ما يُقَال له

ث ولَما َكتََب إِليَّ  من َعْهد آبائنا وأَجدادنَا ، فنزلُت وَصلَّْيُت عنده ركعَتَْين ، ُشْكراً هلل تعالَى. ثم َذَكر العلَّةَ الثانيةَ فقال : فقالوا :  اإِلماُم المحّدِ

ين قال : إِّن َخْلَف  أَبي عبد هللا محّمد الَمَطِرّيِ الَخْزَرجّيِ ، عن والده الحافظ الثِّقَة الَمَدنيُّ ، نَْقالً  الَمَطِريُّ  بو محّمد عبُد هللاأَ  الشيُخ َعفيُف الّدِ

راً  ى إِلى الُحْمرة ، أُُحٍد عن ِشَماليِّه َجباَلً صِغيراً ُمَدوَّ ً  ثَْوراً  يَُسمَّ ، قال ُماّل عليٌّ في النّاُموس : لو َصحَّ  عن َسلَف ، يعرفُه أَهُل المدينة ، َخلَفا

ل في الكالم الساب  ق.نَْقُل الَخلَف عن السَّلَف لََما َوقََع الُخْلُف بين الَخلَف. قلُت : والجواُب عن هذا يُعَرف بأَْدنَى تَأَمُّ

بَاك ثَْورُ و ّمان. الثَّْور ، قال أَبو زياد : بُْرقَةُ  َمْوضعان ، بالضّم : الثَّْور وبُْرقَةُ  ، كِكتاب : الّشِ  : جانُب الصَّ

في َشمالّيِ بََرَدى ، ُهَو وبَاناُس يَْفتَرقَان من بَرَدى ، يَُمّران بالبَوادي ، ثم بالغُوَطة ، قال العَماُد  ، وقد يَُمدُّ : نَهٌر بدمشقَ  (4) ثَْوَرىو

 األَصفََهانِيُّ يذُكر األَنهاَر من قصيدة :

زيـــــــــــدُ  ا  يـــــــــــَ مـــــــــــَ و كـــــــــــَ مـــــــــــُ نـــــــــــح ـــــــــــَ اقـــــــــــي ويـ تـــــــــــيـــــــــــَ  اشـــــــــــــــــــــــــح

ــــــــــــــــــُد و     زي ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُد ي زِي ــــــــــــــــــَ وحَر ي ــــــــــــــــــَ ورح  ثـ ــــــــــــــــــُ ث ــــــــــــــــــَ  يـ

  
حمن الثَّْوَرْين أَبوو ، يَْرِوي عن ابن ُعَمَر ، وعنه َعْمُرو بُن دينار ، وَمن قال :  التّابعيُّ  (5)المّكّي  الُجَمحيُّ ، وقيل : محّمُد بُن عبد الرَّ

 َعْمُرو بُن دينار عن أَبي الّسّوار فقد َوِهَم.

 قال ابن ُمْقبل :و ، كثَْرَوة من ماٍل ، من مال ثَْوَرةٌ  يُقَال :و

وحَرةٌ و  ـــــــــــــــَ ُم  رِجـــــــــــــــا ٍ  مـــــــــــــــن ثـ هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــتـ  لـــــــــــــــو رأَي

رِّ مـــــــــــن     رَاِج ا ـــــــــــَ َد  حـــــــــــِ لـــــــــــَت ِإحـــــــــــح رِ لـــــــــــقـــــــــــُ  أُقـــــــــــُ

  
، نَبَّه « ُربَّ »، وليست الواُو واَو « فينَا َخنَاذيذُ »، وهي مرفوَعةٌ معطوفةٌ على ما قبلها ، وهو قوله :  كثير ويُْرَوى : وثَْرَوةٌ ، أَي َعَدد

. وفي التهذيب : اَغانِيُّ  ِمن ثَْوَرةٌ  عليه الصَّ

__________________ 
 ة أنه ص حّرم ما با َعريح إىل ثور.( يف معجم البلدان : ويف حديث املدين1)
 ( يف معجم البلدان : اللذين مبكة. ويف اللسان فكاألصر.2)
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 ( زيد يف معجم البلدان : وإقامة املضاف إليه مقامه.3)
 ( قيدها ايقوت ابلفتح والقصر.4)
 .«املليكي»( عن التكملة وابألصر 5)
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من  ثوَرةٌ  ٌة من رجا  ا وثرحَوٌة من ما  ا هبذا املعىن. وقا  ابُن اأَلعرايبِّ :من ما  ؛ للَكثري. ويقا  : ثـَرحوَ  ثـَوحَرةٌ و  رجا  ا
 ا وثـَرحَوٌة من ماٍ  ال غري. (1)رجا  ا وثـَرحَوٌة ؛ يعحين : َعَدٌد كثرٌي 

اغانّي. : الَخْوَرانُ  الثَّّواَرةُ و  ، عن الصَّ

ة وشدَّة. «بين أََصابعه (2) [ِمن]يَثُور فرأَيُت الماءُ »وفي الحديث :   أَي يَْنبُع بقوَّ

 الغََضُب. وفاَر فائُره ؛ يُقَال ذلك إِذا هاجَ  ثاَر ثائُره من الَمَجاز : الثَّائرُ و

 الغََضب : ِحدَّتُه. ثَْورُ و

 أَيضاً : الغَْضباُن. الثائرُ و

. ، بالكسر : ِغَطاُء العَْين الثِّيرُ و اَغانيُّ  ، نقلَه الصَّ

 تُثيرُ  البَقََرة : بالُمثيَرة وهو بالَكْسر ، وأَراد «الُمثِيَرةو أَنه َكتََب ألَهل ُجَرَش بالِحَمى الذي َحماه لهم للفََرس ، والّراحلَة ،»في الحديث : و

 األَرَض.

 .(3) ( اْْلَْرَض َوال َتْسِقي احْلَْرثَ تُِثْيُ )األَرَض ، وقال هللا تعالَى في صفة بَقََرةِ بني إِسرائيَل :  تُثِيرُ  ، أَي ثِيََرةٌ ُمثيَرةٌ  ويقال : هذه

ةً ، وُحِكَي : أَثارَ و أَي  (4) (َوَأاثُروا اْْلَْرضَ ) ؛ على التَّْصِحيح ، وقاَل هللا َعزَّ وَجّل : أَثَْوَرَها األَرَض : قَلَبَها على الَحّبِ بعد ما فُتَِحْت َمرَّ

 بََركاتَِها ، وأَْنزاَل َزْرِعَها. (5) [منها]َحَرثُوها وَزَرُعوها ، واستَخرُجوا 

 وساَوَره. َواثَبَه ، بالكسر ، عن اللِّْحيانّي : ِثَواراً و ثاَوَره ُمثاَوَرةً و

رَ و  : بََحثَه. تَثِْويراً  األَْمرَ  ثَوَّ

رَ و ر َمن أَراَد الِعْلمَ : » (6)حديٍث آَخَر  وفي عْلمه. معانِيه وعن القُرآَن : بََحَث عن ثَوَّ القْرآن : قِراَءتُه ،  تَثِْويرُ  ، قال َشمٌر : «القُرآنَ  فْليُثَّوِ

 وُمفَاتََشةُ العُلََماِء به في تفسيِره ومعانيه.

ْر في معانيه وتفسيِره ، وقراَءته.  وقيل : ليُنَقِّْر عنه ويُفَّكِ

. ٍء بنت أَبي طالب ، ِعَداُده في أَهل الكوفة :أَُخو بُْرٍد ، وأَبوهما َمْولَى أُّمِ هانى ِعالقَةَ بُن أَبي فاختَةَ سعيُد بُن  ثَُويرُ و الّصواُب أَنه من  تابعيٌّ

 أَتباع التّابعين ؛ ألنه يَْرِوي مع أَخيه عن أَبيهما عن علّيِ بن أَبي طالب ، كذا في كتاب الثِّقَات البن ِحبّاَن.

ُح وجماعةٌ من النَّْجديَّة ، وفِيه يقوُل َحّماد بُن َسلََمةَ  الجزيرة من َمنَازل تَْغلبَ : ماٌء ب الثَُّوْيرُ و بن وائٍل ، وله يَوٌم معروٌف ، قُتَِل فيه الُمَطرَّ

 الشاعر :

نــــــــــــا  يــــــــــــف فــــــــــــِإنــــــــــــ  طــــــــــــِ وان ابلــــــــــــقــــــــــــَ لــــــــــــُ تـــــــــــــُ قــــــــــــح  ِإنح تـــــــــــــَ

وَم     ُم يــــــــَ اكــــــــُ نــــــــَ لــــــــح تـــــــــَ رقـــــــــَ َويــــــــح ا الــــــــثـــــــــ  حــــــــَ صــــــــــــــــــــــَ حح  وصــــــــــــــــــــــَ

  
 أَْنَساِب البالذُرّي.كذا في 

 جبال َضِريَّةَ. ُسَواَج ، من لجعفر ابن كالٍب ، قُْربَ  (7) أَْبَرقٌ  : الثَُّوْيرُ و

 * ومّما يُستدَرَك عليه :

 ، وهي الَهْيُج. الثَّورةُ  يقال : اْنتَظْر حتى تَْسُكَن هذه
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 ً أْس ، إِذا رأَيتَه قد اشْ  ثائرَ  وقال األَصمعيُّ : رأَيُت فالنا َق. وفي الحديث : الرَّ  ثائرَ  جاَءه رجٌل من أَهل نَْجدٍ »عَانَّ َشْعُره ، أَي انتشَر وتَفرَّ

أْس ، يسأَلُه عن اإِليمان ؛ أَي : ُمْنتَفَخ  «فَريَصتُه ثائراً  يَقُوُم إِلى أَخيه» ؛ أَي ُمْنتَشَر َشعر الرأْس قائَمه ، فحَذَف الُمضاف. وفي آَخَر : «الرَّ

قَبة وُعُروقها ؛ ألنها هي التيالفَريَصة قائمَها   عند الغََضب. تثُور َغَضباً ، وهو َمجاٌز وأَراد بالفَريَصة هنا َعَصَب الرَّ

 َجَشأَْت ، أَي ارتفعْت ، وجاشْت أَي فاَرْت. نَْفُسه : َجَشأَْت ، قال أَبو منصور : ثارتْ  وِمن الَمَجاز :

 .فأَثَْرتَُها ويقال : َمَررُت بأََرانبَ 

 ساعةَ ما يَخرج من التَُّراب ، والناقُر حيَن يَنقُر من األَرض ، أَي يَثُِب. فالثّائرُ  ، (8)وناقٌر  ثائرٌ  فيقال : ؟: كيف الدَّبَى ويُقَال

__________________ 
 ( كذا ابألصر ا وهو خطب ا والصواب ما يف التهذيب عدداً كثرياً.1)
 السقرت هبامش املطبوعة املصرية.( زايدة عن النهاية ا ونبه إىل هذا 2)
 .71( سورة البقرة اآية 3)
 .9( سورة الروم اآية 4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 كذا ابألصر ا ويفهم من العبارة أنه سب  حبديٍث ا انظر اللسان.« آخر»( قوله 6)
 ( يف معجم البلدان : أبري  أبي  لبين َأيب بكر بن كالب.7)
 .«انفر»سان ا ويف األساس : ( األصر والتهذيب والل8)
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رَ وَ  ى»، أَي أَْزَعَجَها وأَْنَهَضَها. وفي الحديث :  استثاَرَهاو البَْركَ  ثَوَّ  .«أَو تَفُور تَثُورُ  بل هي ُحمَّ

ً و ثَُواراً و ثُُؤوراً و ثَْوراً  الَحْصبَةُ بفالنٍ  ثارتو الَحْصبَة : ثَوَرانُ  : الثَّْورُ و  : انتَشرْت. ثََوَرانا

ً  الرجلُ  ثارَ  وَحَكى اللِّْحيَانّي :  : َظَهَرْت فيه الَحْصبَةُ ، وهو َمجاٌز. ثََوَرانا

 ، وهو ما يَْخرُج بِفيه من البَثْر. الثَّْورُ  بالَمْحُموم ثار ومنه أَيضاً :

رَ  ومن الَمَجاز أَيضاً :  الدَُّم في َوجهه. ثارو بينهم فِتْنَةٌ وَشرٌّ ، ثاَرتْ و عليهم الشَّرَّ ، إِذا َهيََّجه وأَظهَره ، ثَوَّ

ليَن واآلخرين (1)القُرآَن فإِنه  أَثِيُروا»وفي حديث عبد هللا :  وقال أَبو َعْدنَان : قال «. ِعْلم األَولين واآلخرين»وفي رواية :  .«فيه َخبَُر األَوَّ

 العََربيَّةَ ، وهو َمجاٌز. أَثَْرتَ  ال تَقَطْعنا فإِنك إِذا جئتَ  َحاِرب صاِحُب الَخِليل :مُ  (2) [لي]

راً و ، فثاَر يَثُورُ  ، أُثِيُره إِثاَرةً  البَِعيرَ  أَثَْرتُ و َر تَثَوُّ  ه ، قال :: بََحثَ  إِثاَرةً  التَُّراَب بقَوائِِمه أَثارَ و ، إِذا كان باركاً فبَعَثَه فاْنبَعََث ، تَثَوَّ

ريُ  ــــــــــــــِ ث ــــــــــــــُ ه  ي ــــــــــــــُ ــــــــــــــل هــــــــــــــي ــــــــــــــُ ا وي رحهبــــــــــــــََ ــــــــــــــُ رِي تـ ذح ــــــــــــــُ  وي

ِ   ِإَ َرةَ     مـــــــــــــــِ ِر خمـــــــــــــــُح َواجـــــــــــــــِ اِت اهلـــــــــــــــَ بـــــــــــــــّ (3)نــــــــــــــــَ
 

  
 بُن مالك بن ُمعاويَةَ ابن ُدوداَن بن بَِكيِل بِن ُجَشم. ثَْورُ  : قَبيلَةٌ ِمن َهْمَداَن ، وهو ثَْورٌ و

 .الثَّْوِريُّ  ابِعين ، قَِدَم العراَق ، وَكتََب عنهبُن يَِزيَد الَكاَلعيُّ : ِمن أَتباع التّ  ثَْورُ  وأَبو خالد

 ، كان يُْفتي على َمذهبه. الثَّْوِريُّ  ، منهم : أَبو القاسم الُجنَيد الّزاِهدُ  الثَّْوِريُّ  صاحُب اإِلَماِم الّشافِِعّيِ ، والنِّسبةُ إِليه ثَْورٍ  وأَبو

ينََوِريُّ  الثَّْوِرّيِ  وإِلى مْذهب ُسْفيَانَ  حمن بُن محّمد الدُّونِيُّ الثَّْوِريُّ  أَبو عبد هللا الُحَسيُن بُن محّمٍد الّدِ ،  الثَّْوِريُّ  . والحافُظ أَبو محّمٍد عبُد الرَّ

 لَحّجاج.، مصغَّراً : َجدُّ الَحّجاجِ بن ِعالٍط السُّلمّي ، وهو والُد نَْصِر بِن ا ثَُوْيَرةُ و راِوي النَّسائِّيِ عن الَكسَّار.

 وفالٌن في ثَُواِر َشّرٍ ، كغَُراٍب ، وهو الَكثِيُر.

 : لَقَُب جماعٍة من العَلَِويِّين. الثّائِرُ و

 فصر اجليم
 مض الراءِ 

قال ثعلب : هو َرْفُع  (4) (ِإذا ُهْم ََيَْأُرونَ )وفي التَّْنِزيل :  َرفََع صوتَه بالدُّعاِء. ، بالضّم : ُجَؤاراً و يَْجأَُر َجأْراً  كَمنَعَ  الّداِعي َجأَرَ  : [جأ ر]

عَ  الرجُل ِإلى هللا : َجأَرَ و الصَّوِت إِليه بالدُّعاِء. : يَْضَرُعون ُدعاًء ، وقال  (ِإذا ُهْم ََيَْأُرونَ )وقال ُمجاهد :  واستغاَث. بالدُّعاِء َوَضجَّ  تََضرَّ

يُّ : يَِصيُحون.  قَتَاَدةُ : يَْجَزُعون ، وقال السُّّدِ

 البَقََرةُ والثَّْوُر : صاَحا. َجأََرتِ و

 حكاه األَخفُش. (5) ُجَؤارٌ  ِعْجالً َجَسداً له : مثل الُخَواِر ، كذا في الّصحاح. وقرأَ بعُضهم : الُجَؤارُ و

 وارتفَع ، كما يُقَال : صاَحِت الشََّجرةُ : طالْت. : طالَ  َجأْراً  بَاتُ النَّ  َجأَرَ  ِمن الَمَجاز :و

 وارتفَع. األَرُض : طاَل نَْبتُها َجأََرتِ  ِمن الَمجاز :و

يّاُن ، قال َجْنَدٌل : ِمن النَّْبِت : الغَضُّ  الَجأْرُ  ِمن الَمَجاز :و  الرَّ

 َجبحرِ ُكلَِّلتح أبَقحُحَواٍن و 
 األَزهريُّ : وهو الذي طاَل واْكتََهَل.قال 
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 وَغْمٌر ، أَي كثيٌر ، وهو َمجاٌز. َجأْرٌ  ، يقال : ُعْشبٌ  الَكثِيرُ  ِمن النَّْبِت أَيضاً : الَجأْرُ و

ْخمُ  : الَجأْرُ و جُل الضَّ َّرِ  ، َجأَْرةٌ  السَِّميُن ، واألُنثَى الرَّ  ذه عن الفَّراِء.، وه َكتِفٍ  ، مثلِ  الَجئِرِ و ، كَكتّاٍن ، كالَجأ

 بالِّليل. َجآرٌ  ويُقَال : هو

 أَْضَخُم. ، أَي منه أَْجأَرُ  هو يُقال :و

__________________ 
 ( التهذيب : فإن.1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
وكذلك يفعر الثور الوحشـــي ( قا  األصـــمعي : أراد بقوله : نبات اهلواجر. يعين الرجر الذي ِإذا اشـــتد عليه ا ر يثري الرتاب ليصـــر إىل برده ا 3)

 (.عن التهذيب)يف شدة ا ّر 
 .64اآية « املؤمنون»( سورة 4)
 .(َلُه ُخوار  )قا  اجلوهر  اجلؤار مثر اخلوار ا والقراءة املشهورة :  88وسورة طه اآية  148( سورة األعراف اآية 5)
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 .ُجئِرَ  وقد : َجيََشاُن النَّْفِس  الجائِرُ و

 الغََصُص. أَيضاً : الجائِرُ و

 .(1) الَحْلق ، أَو ِشْبهُ ُحُموَضٍة فيه ؛ ِمن أَْكل الدََّسمِ  في َحرٌّ  : الجائِرُ و

َّرٌ و َجأْرٌ  َغْيثٌ  ِمن الَمَجاز :و  : جار يَجور ، وسيَأْتِي فِي كِهَجفٍّ  (2) ِجَورٍّ و ، وعلى هذا اقتََصر األَصمعيُّ ، ، كُصَردٍ  ُجَؤرٌ و كَكتّاٍن ، َجآ

ٌت ، وأَنشَد لَجْنَدل بن الُمثَنَّى :ـ  مثُل نُغَرٍ ـ  ُجَؤرٌ  عنه النَّْبُت ، كذا في الّصحاح. وقال غيُره : َغْيثٌ  يَْجأَرُ  الَمَطِر ، َغِزيٌر وكثير  أَي ُمصّوِ

َورح  مـــــــــــــــا ابلســـــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــــح
ُ
 اي َرب  َرب  امل

زّاٍف     َب عـــــــــــــَ يـــــــــــــِّ ِه صـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــِ َؤرح ال َتســـــــــــــــــــــــــــح  جـــــــــــــُ

  
 َدَعا عليه أَن ال تُْمَطَر أَرُضه ، حتى تكوَن ُمْجِدبَةً ال نَْبَت بها.

 ، كَسِمَع : ُغصَّ في َصْدره. َجئَرَ و

 .«لتَّْلبِيَةِ ِإلى َربِّه با ُجَؤارٌ  كأَنِّي أَْنُظُر إِلى موسى له» ، الصوُت بالدُّعاِء. وفي الحديث : ، كغَُرابٍ  الُجَؤارُ و

 منه. فيَْجأَرُ  ٌء وُساَلٌح يَأُْخذُ اإِلنسانَ قَيْ  أَيضاً : الُجَؤارو

 ِء بَضْرب من القَْهر.، والمادَّة موُضوعةٌ إِلصالح الشيْ  ِخالُف الَكْسرِ  الَجْبرُ  : [جبر]

َي بذلك ألَنه، قال : وال أَْعرُف ِممَّ اْشتُقَّ  الَمِلكُ  : الَجْبرُ  في الُمْحَكم البن ِسيَده :و بُجوِده. وليس بقَِوّي ،  يَْجبُر  ، ِإاّل أَّن ابَن ِجنِّي قال : ُسّمِ

 قال ابُن أَحمر :

يــــــــــــــــَت بــــــــــــــــه و  يــــــــــــــــِ مح بــــــــــــــــراُووٍ  حــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ  اســــــــــــــــــــــــــــــح

ا و     هــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ــــــــــــــاحــــــــــــــًا أَيـ ب مح صــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــح ربحُ انـ  اجلــــــــــــــَ

  
الَمِلِك إِاّل في ِشعر ابِن أَحمَر ، قال : َحَكى ذلك ابُن ِجنِّي ، قال : وله في ِشعر ابِن أَحَمر نظائُر كلُّها مذكوٌر في  بالَجْبرِ  قال : ولم يُسَمع

 .َجْبرٌ  مواضعه. وفي التَّْهِذيب : عن أَبي َعْمرو : يُقَال للَمِلك

حمن. وقال األَصمعّي : معنى  ِجْبِريلَ  ، عن ُكَراع ، وُرِوَي عن ابن َعبّاس في العَْبدُ  : الَجْبرُ و « إِيل»وِميكائِيَل ، كقولك : عبُد هللا وعبُد الرَّ

بُوبِيّةُ فأُِضيَف  إِليه. قال أَبو ُعبَْيد : فكأَّن معناه عبُد إِيل ، رجل إِيل « ِميكا»و « َجْبر»هو الرُّ
(3). 

 ضدٌّ.

ُجلُ  : الَجْبرُ  قال أَبو َعْمرو :و  ، وأَنشَد قوَل ابِن أَحمَر : الرَّ

 اجَلربحُ انـحَعمح َصَباحاً أَيـ َها و 
 أَي أَيُّها الرجُل.

 وإِن لم يكن َمِلكاً. الشُّجاعُ  أَيضاً : الَجْبرو

 ، وسيأْتِي. الَجْبريَّةُ  ، وهو تَثْبيُت القََضاِء والقََدر ، ومنه ِخالُف القََدر : الَجْبرُ و

 ، وبه فَسَّر بعٌض قوَل ابِن أَحمَر. الغاُلمُ  : الَجْبرُ و

 به. يُْجبَر الذي العُود : اسمُ  الَجْبرُ و

يُّ : َجْبر ُمَجاهُد بنُ و ثٌ  أَبُو الَحّجاج الَمْخُزوميُّ َمْواَلهم الَمّكِ ثِقَةٌ ، إِماٌم في التَّْفسير. وفي العْلم ، من الثالثة ، مات بعَد المائة بأَربع أَو  ُمَحّدِ

 ن ثالِث وثمانين.، ع (4)ثالث 
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،  ُجبُوراً و ، بفتحٍ فسكوٍن ، َجْبراً [ يَْجبُره]ِمن الفَْقر ، وكذلك اليَتِيَم ، كذا في الُمْحَكم  الفَقيرَ  َجبَرَ  ِمن الَمَجاز :و ِمن الَكْسر ، العَْظمَ  جبَرَ و

ّم ، ْحيَانّيِ. ِجبَاَرةً و بالضَّ  ، بالكسر ، عن اللِّ

 العَْظمَ  َجبَْرتُ  ، ويقال : تََجبَّرَ و ، اْجتَبَرَ و اْنَجبَرَ و بالضّم ، ُجبُوراً و بفتحٍ فسكوٍن ، َجْبراً  العَْظُم والفَِقيُر واليَتِيمُ  فَجبَرَ  ، يراً َجبََّره الُمَجبُِّر تَْجبِ و

زِم ، فقال : اْنَجبَر ، أَي ُجبُوراً  العَْظُم بنَفِسه َجبَرَ و ، َجْبراً  ي والالَّ  ، وقد َجَمع العَّجاج بين المتعّدِ

 فَجرَبح الدِّيَن اإِللُه  َجرَبَ قد 
مَ  َجْبَره قلُت : وقال بعُضهم : الثانِي تأْكيٌد لألَّول ، أَي قََصدَ  ، كذا في البََصائِر. قال شيُخنا : وقد َخلََط المصنُِّف بين َمْصَدَريِ  َجْبَره فَتَمَّ

ي ، والذي في الّصحاح وغيِره التفصيُل بينهما ؛الاّلِزِم و  كالقُعُوِد مصدرُ  فالُجبُورُ  المتعّدِ

__________________ 
 ( يف التكملة : من أكر لٍن أو دسٍم.1)
 ( هذا ضبرت القاموس ابجلر ا والسيا  يقتضي املرفض عل  اعتبار أهنا معطوفة عل  الجي قبلها :2)
 قوله : عبد   وعبد الرمحن. وكان حي  بن يعمر يقرأُها : جربئر ويقو  : جرب : عبد ا وإّ  هو  . ( قا  أَبو عبيد فهذا  وير3)
 ( يف تقريب التهذيب : مات سنة إحد  أو اثنتا أو ثالث أو أربض ومائة.4)
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ده الِقياُس. قلُت : ومثُله قوُ  اللِّ  اجَلربحُ و  الالزِم ا َيايّنِ يف الن وادر :مصـــــــــدُر املتعدِّي ا وهو الذي يـَعحضـــــــــُ    الدِّينَ  َجرَبَ  حح
اً  يَده فيما َأورَده من َنصِّ عبارتِه عل  عاَدتِه ا وقد لُِضَ  فَجرَبَ ُجُبوراً  ا َجربح أَيضــاً يف املتعدِّي ا  اجلُُبورُ  ا ولكنه تَبَض ابَن ســِ

زم ا مثّ قا  شــــــيُخَنا : اجَلربحُ  كما لُِضَ  واُب  رَبحتُ جَ  و اهُر قولِه : يف الال  الَعظحَم والَفِقرَي ا ِإخل ا أَنه حقيقٌة فيهما ا والصــــــ 
 َأن الثايَن جَماٌز.

الفقيِر  َجْبرِ  من الَكْسر ، وقال ابُن ُدُرْستََوْيِه في شرح الفَِصيح : وأَصُل ذلك ، أَي َجبَرتُه الفقيَر : أَْغنَْيتُه ، مثْل َجبَْرتُ  قال صاحُب الواِعي :

 َجبَْرتُ  ٍء ؛ على التْشبِيِه واالستعارةِ ، فلذلك قِيل :العَْظِم الُمْنكِسر ، وهَو ِإصالُحه وِعالُجه حتى يَْبَرأَ ، وهو عامٌّ في كّل شيْ  َجْبرِ  ، ِمن

 فَِقيٌر ؛ كأَنه قد فُِقَر َظْهُره ، أَي ُكِسَر فَقاُره. ْغنَْيتَه ؛ ألَنه َشبَّه فَْقَره بانكساِر َعْظِمه ، وِغنَاه بَجْبره ، ولذلك قيل له :الفقيَر ، إِذا أَ 

ل الترجمةِ  الَجْبرُ  قْلت : وعبارةُ األَساس صريحةٌ في أَن يكونَ  أَن يُْغنَِي الرجَل  الَجْبرُ  (1):  بمعنَى الِغنَى حقيقةً ال َمجازاً ، فإِنه قال في أَوَّ

ً  َجبَرتُ و ثم قال في الَمَجاز في آخر الترجمة : (1)ِمن فَْقٍر ، أَو يُْصِلَح العَْظَم من َكْسٍر ،   : نَعَْشتُه فاْنتَعََش. وسيأتي. (2) فاْنَجبَرَ  فالنا

ْوا ف َجبَرَ  وقال اللَّْبِليُّ في شرح الفَِصيح : ي ، فجاَء فيه بلفٍظ واحد ، يقال :من األَفعال التي َسوَّ زِم والمتعّدِ  ، َجْبراً  ءَ الشي َجبَرتُ  يها بين الالَّ

 ، ومثلُه َصدَّ عنه ُصُدوداً ، وَصَدْدتُه أَنا َصدًّا. ُجبُوراً  هو بنفِسه َجبَرَ و

 .تَْجبِيراً  اليَدَ  َجبَّرتُ  وقال ابن األَنبارّيِ : يقال

العَْظَم والفَِقيَر ، باألَلف.  أَجبْرتُ  َعْظَمه. وحكى ابُن َطْلَحةَ أَنه يقال : أَجبرتُ  لم أَسمع أَحداً يقول :« : فعلفعل وأَ »وقال أَبو ُعبَْيَدةَ في 

الدَّواِويُن  حكايةُ ابِن َطْلَحةَ في غاية الغََرابِة َخلَْت عنها . وقال شيُخنَا :أَْجبَرتُهو العَْظمَ  َجبَرتُ  يقال :« : فعلت وأَفعلت»وقال أَبو علّي في 

 المشهورة.

جَل : َجبَرَ  ، وفي الُمْحَكم : اْجتَبََره فتََجبَّرَ و  وهذه أَْليُق الِعبَارتَْين ، ، قال : أَْغنَاه بعَد فَْقرٍ  .َجبََره كما قال الفارسّي : أَْحَسَن إِليه ، أَو الرَّ

 .اجتَبَرَ و فاستَْجبَر

 فاقَةَ الرجِل ، إِذا أَغنيتَه. َجبَرتُ  وقال أَبو الَهْيثم :

ً  َجبَرَ  ، يقال : اْنَجبَرَ  العَْظُم مثل اْجتَبَرَ و وفي التَّْهِذيب :  ، أَي َسدَّ َمفاقَِره ، قال َعْمُرو بن ُكْلثُوٍم : فاْجتَبَرَ  هللا فالنا

ا فــــــــــال  ا بــــــــــعــــــــــَدهــــــــــَ نــــــــــّ ن عــــــــــاَ  مــــــــــِ رَبح مــــــــــَ تــــــــــَ   اجــــــــــح
رح و     قـــــــــــــَ  املـــــــــــــاَء وال راَء الشـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــَ  ال ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
 عاَل : جاَر وماَل. معنى

، األَخيَرةُ ، أَْعلَى ، وعليها اقتََصر الجوَهِريُّ كصاحب الفَِصيح ،  ُمْجبَر ، فهو كأَْجبََره أَْكَرَههُ  : ُجبُوراً و يَْجبُُرهُ َجْبراً  على األَْمر َجبََرهو

لغةُ تَِميم َوْحَدَها ، قال :  َجبََره احُب الواِعي. وقال اللِّْحيَانِّي :، وكذلك ابن ُدُرْستََوْيِه والَخّطابيُّ وص« فعلت وأَفعلت»وحكاهما أَبو علّيٍ في 

ةُ العرِب يقولون :  .أَْجبََره وعامَّ

 َجبَْرتُه السُّْلَطاُن ، وهو ِحَجازيٌّ فَِصيٌح ؛ فهما لُغَتَاِن َجيَِّدتاِن : (4) َجبَرَ  ، وكان الشافعيُّ يقول : (3)لغةٌ معروفةٌ  َجبََرهو وقال األَزهريُّ :

مقصوراً على  اإِلجبارُ  الفَِقيِر بعد فاقَتِه ، وأَْن يكون َجْبرِ و العَْظِم بعد َكْسِره ، َجبَْرُت ِلَجْبرِ  غير أَن النَّْحِويِّين استَحبُّوا أَن يَْجعَلُوا أَْجبَْرتُهُ و

 ، كما سيأْتي. َجبَرتُ  ال ِمن أَجبرتُ  من الَجبّارَ  ؛ ولذلك َجعََل الفَّراءُ  اإِلكراه

د ، فقوله : يَْجبُرَ  في األَصل : َحْمُل الغيِر على أَن اإِلْجبَارُ و وفي البََصائِر : على كذا ،  أَْجبَْرتُه األَْمَر ، لكن تُعُوِرَف في اإِلكراه المجرَّ

 كقولك : أَْكَرْهتُه.

 تََكبََّر. الرجُل ، إِذا رَ تََجبَّ و

 ، وَظَهَرْت فيه الَمْشَرةُ وهو ياِبٌس ، وأَنَشَد اللِّْحيَانيُّ المرِئ القَْيس : الشََّجُر : اْخَضرَّ وأَْوَرقَ و النَّْبتُ  تََجبَّرَ و
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ًة و اعــــــــــــــًا ورِبــــــــــــــ  عــــــــــــــَ وٍّ لــــــــــــــُ ن قـــــــــــــــَ َن مــــــــــــــِ لــــــــــــــح  أَيحكــــــــــــــُ

رب َ     يـــــــــــــصُ   ـــــــــــــََ ِر فـــــــــــــهـــــــــــــو لـــــــــــــَِ  بـــــــــــــعـــــــــــــد اأَلكـــــــــــــح

  
بَّةُ : َضْرٌب من النَّبات ، والنَِّميُص : ا قِيُق من النَّبَات في أَّول ما يَْنبُُت ، والّرِ لنَّبَاُت حين َطلََع َوَرقُه. وقيل : قَّو : موضٌع ، واللُّعَاع : الرَّ

ا بعد ما كان ُرِعَي ؛ ْوَض. معنى هذا البِيِت أَنه عاَد نابِتاً ُمْخَضرًّ  يعني الرَّ

__________________ 
 .«. أو تصلح عظمه.. تغين الرجر»( كذا ابألصر ا والعبارة مل ترد يف األساس ا وهي عبارة الصحاح وهبا صّدر. وفيه 1)
 ( يف األساس : فاجترب.2)
 ( زيد يف التهذيب : وكثري من ا جازيا يقولوهنا.3)
 ( التهذيب : جربه.4)
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ْطُب. تََجبَّرَ و النَّْبُت ، أَي نَبََت بعد األَكل. تََجبَّرَ و  النَّْبُت والشََّجُر ، إِذا نَبََت في يابِِسه الرَّ

 بعد األَكل. الَكألُ : أُِكَل ، ثم َصلََح قَِليالً  تََجبَّرَ و

 . أَي صاِلَح الحال.ُمتََجبِّراً  وماً تَْيأَُس منه ؛ معنى قوله :، وي ُمتََجبِّراً  ويقال للمريض : يوماً تََراه الَمِريُض : َصلََح حالُه. تََجبَّرَ و

جُل : عاَد إِليه ما َذَهَب عنه. تََجبَّرَ  ، وقيل : فالٌن ماالً : أَصابَه تََجبَّرَ و ه. وفي  تََجبَّرَ  وَحَكى اللِّْحيَانِيُّ : الرَّ جُل ، في هذا المعنَى ، فلم يُعَّدِ الرَّ

 ما َذَهب. (1)فالٌن ؛ إِذا عاَد إِليه ِمن ماله بعُض  تََجبَّرَ  التَّْهِذيب :

 ، وهو كالٌم ُمَولٌَّد. ، بالتَّْحِريك : ِخالُف القََدِريَّةِ  الَجبَِريَّةُ و

إِلى ِخاَلُف القََدِر. قال أَبو ُعبَْيد : هو كالٌم مولَّد : قال اللَّبلّي في شرح الفَِصيح : وهم فرقةٌ أَهُل أَهواٍء ، َمْنُسوبُون  الَجْبرُ  وفي الّصحاح :

ار البَْصِرّيِ ، وهم الذين يقولون : ليس للعَْبد قُْدَرةٌ ، وأَّن الَحَركاِت اإِلراديَّةَ  ْعَشِة ، شيخهم الُحَسْيِن بِن محّمٍد النَّجَّ ْعَدةِ والرَّ بمثَابَِة الّرِ

 وهؤالِء يَْلزُمُهم نَْفُي التَّْكِليِف.

 القاِضي الرجَل على الُحْكم ، إِذا أَْكَرَهه عليه. أَْجبَرَ  في الُحْكِم ، يقال : اإِلجبارُ و تَثْبِيُت ُوقُوعِ القََضاِء والقََدِر ، الَجْبرُ  وفي اللَِّسان :

قال و .(2)هللا الِعبَاَد على الذُّنُوب ، أَي أَْكَرَهُهم ، وَمعاَذ هللا أَن يُْكِرهَ أَحداً على َمْعِصيَة  أَْجبَرَ  : الذين يقولُوون الَجْبِريَّةُ و وقال أَبو الَهْيثَم :

واُب ، التَّْسكيَن لَْحنٌ  بعُضهم : إِن ، قال شيُخنَا :  للَجْبر * [صل ألنه نسبةوهو األَ  الصَّواب.]أَي التَّْسِكيُن  أَو هو فيه ، والتَّْحِريَك هو الصَّ

 أَي لمناسبة ِذْكِره مع القََدِريَّة ، وقد تقدَّم أَنها ُمَولَّدة. لالْزِدواج : إِنه التَّْحِريَك قالوا فيو وهو الّظاِهُر الجاِري على الِقيَاس.

ة وقال الحافُظ في التَّبصير : وهو َطريُق متَكلِِّمي الشافعية. وفي البصائر : أَي ِخالُف القََدِريَّ ـ  بسكوِن الباءِ ـ  َجْبِريَّةٌ  وفي الفَِصيحِ : قومٌ 

مين ، وأَما في ُعْرف المتكلِّمين ، فيقال لهم : د ، نحو الَجبر ، وقال : وقد يُستعَمل الُمجبَرة وهذا في قول المتقّدِ قوله َصلى  في القَهر المجرَّ

 .«وال تَفويض َجبر ال»هللا عليه وسلّم : 

:  عزوجلفي صفة هللا  اْلَجبّارُ  وتَقدََّس ، القاهر َخْلقه على ما أَراد من أَْمٍر ونَهيٍ. وقال ابن األَنبارّي : تعالَىو ، َعزَّ اْسُمه هللا هو الَجبّارو

اٌك من أَْدَركُت. أَْجبرتُ  من َجبّارٌ  (4)قال الفَّراُء : لم أَسمع فَعّاالً من أَْفعَل إِاّل في حرفَين ، وهو  .(3)النَّخِل  َجبّارُ  الذي ال يُنال ، ومنه  ، وَدرَّ

 .َجبَرَ  ، وهو القَْهر واإِلكراه ، ال من اإِلجبار ِصفة هللا تعالَى ، أَو ِصفة العبَاد من (5)في  َجبّاراً  قال األَزهريُّ : َجعلَ 

ُكّلِ َكسيٍر  جابِرُ  الفَْقَر بالِغنَى ، وهو تَبارَك وتعالَى َجْبره في ِصفَة هللا تعالَى من اْلَجبّارُ  : العاِلي فَوَق َخْلِقه ، ويجوُز أَن يكونَ  بّارُ اْلجَ  وقيل :

 ِدينه الذي ارتَضاه كما قال العّجاج : جابرُ  وفَقيٍر ، وهو

 َفَجرَبح الدِّيَن اإِللُه  َجرَب قد 
م هللا َوجَهه : وفي حديث علّيٍ  العَظم المكسور ؛ كأَنه أَقام القُلوَب وأَثْبتَها على ما فََطَرها  َجْبر ؛ هو ِمن «القُلوِب على فَِطَراتها َجبّارو» كرَّ

يَ  (6)قَال ؛ ألَّن أَْفعَل ال ي أَْجبَرت عليه من معرفتِه ، واإِلقراِر به ، َشِقيَّها وسِعيَدها. قال القُتَْيبِيُّ : لم أَجعْله ِمن  الجبَّارَ  : فعّال. وقيل : ُسّمِ

ِه. لتَكبُِّره  وُعلّوِ

ٍد. ومنه قولهم : َوْيلٌ  كلُّ عاتٍ  في ِصفَِة الَخلِق : الَجبَّارُ و الحديَث في ِذْكر النّاِر :  السَّماِء ، وبه فَسََّر بعُضهم َجبّارِ  األَْرِض من لَجبّارِ  متَمّرِ

ْلت بثالثة : بَمن َجعَل مع هللِا إِلهاً آَخَر ، وبكّلِ  إِنَّ الناَر قالت :»في حديٍث آخر :  ويَْشهد له قولُه«. فيها قََدَمه الَجبَّارُ  حتى يََضع» ُوّكِ

ِرين (َجّبار  َعِنيد  ) وفي  (7) (َوََلْ َيُكْن َجّبارًا َعِصيًّا) : المتكبِّر عن عبادةِ هللِا تعالى ، ومنه قولُه : الَجبّار وقال اللِّْحيَانِيُّ :«. ، والمَصّوِ

، أَي  «َجبّاَرةٌ  َها فإِنَهاأَّن النبيَّ َصلى هللا عليه وسلّم َحَضَرتْه امرأَةٌ فأََمرَها بأَْمٍر ، فتأَبَّْت ، فقال النبيُّ َصلى هللا عليه وسلّم : َدُعو»الحديث 

 عاتِيَةٌ متكبِّرةٌ.

يتٍ  كالِجبِّيرِ   .التَّجبُّرِ  لشَِّديدُ ، وهو ا ، كِسّكِ

__________________ 
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 ( التهذيب : بع  ما كان ذهب.1)
 ويف التهذيب : أن يكرههم عل  معصية.« معصيته»( يف اللسان : 2)
 ما با معكوفتا سقرت من الكويتية. (*)( 8)
 ِإذا فاتت يد املتناو  : جبارة ا مبخوٌذ من جبار النخر.( كذا ابألصر واللسان ا وعبارة ابن األنباري كما يف التهذيب : ومنه قير للنخلة 3)
 ( التهذيب : و ا.4)
 سقطت من التهذيب.« يف صفة   تعاىل»( عبارة : 5)
 ( النهاية واللسان : ال يقا  فيه فعا .6)
 .14( سورة مرمي اآية 7)
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جٍ على كذْرِسّيٍ. كذا في األَساس. الَجبّارُ  ، وهو َمجاٌز ، يقال : َطلَعَ  اسُم الَجْوازءِ  : الَجبّارُ و  ؛ ألَنها بصورةِ َمِلٍك ُمتَوَّ

ْحَمةُ  َجبّارٌ  قَلبٌ  ِمن الَمجاز :و  ؛ وذلك إِذا كان ذا ِكْبٍر ال يَْقبُل َموعظةً. ال تَدخلُه الرَّ

. (1) القَتَّالُ  : الَجبّارو  في السالمعليهوكذلك قوُل الرجِل لموسى  .(2) ( َجّبارِينَ َوِإذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتمْ ) وفي التَّْنِزيل العزيز : في غير َحّقٍ

 .التََّكبُّر معنى إِلى راجعٌ  وكلُّه. الَحقّ  غير في قَتّاالً  أَي (3) (اْْلَْرضِ  يف  َجّباراً  َتُكونَ  َأنْ  ِإاّل  ُترِيدُ  ِإنْ ):  العَِزيز التَّْنِزيل

َر قولُه تعالى :  َجبّارٌ  الطَِّويُل القَِويُّ العَِظيُم  قال اللِّْحيَانيُّ :و ة والِعَظَم ، وهو  (4) (ِإنَّ ِفيها قَ ْوماً َجّبارِينَ )، وبه فُّسِ قال : أَراَد الطُّوَل والقُوَّ

َر بِعَظاِم األَْجَراِم. قال األَزهريُّ : كأَنَّه َذَهب إِلى ، وهو الطَِّويُل الذي فاَت يَد الُمتَنَاِوِل. من النَِّخيل  الَجبّار َمجاٌز. وفي األَساس : وقد فُّسِ

ً  َجبّارٌ  ويقال : رجلٌ   من النَّْخل. بالَجبَّار ، إِذا كان طويالً عظيماً قَِويًّا ؛ تشبيها

 السُّلمّي ، قيل : له ِوفَاَدةٌ : أَْسلََم وَصِحَب وَرَوى ، قالَه ابن َسْعد. بُن الَحَكمِ  َجبّارُ و

ه أُمُّ َسل بُن سْلَمى َجبّارُ و َمةَ بنُت يعقوَب ، وفي بعض النَُّسخ : َسْلُم بُن ماِلِك بِن جعفٍر العاِمريُّ ، له ِوفَادة ، وهو جّد واِلِد السَّفَّاح ؛ فإِّن أُمَّ

ها هنُد بنُت عبد هللِا بنِ بِن َسلََمةَ بِن  ِن ُعبَْيِد بِن َعِدّيِ بِن َغْنِم بِن  (5)بِن أَُميَّة ابن َخْنَساَء  بُن َصْخرِ  َجبّارُ و .َجبّار عبد هللِا بِن الُمِغيرة ، وأُمُّ

 ت سنة ثالثين.، ما َجبّار ، واألََصحُّ  جابِرٌ  َكْعِب بِن َسلََمةَ السُّلميُّ ، بَْدِريٌّ كبيٌر ، وقيل : إِن اسَمه

َصلى هللا  النبيُّ  واأَلِخيُر َسّماه رضَي هللا عنهم ، صَحابِيُّون الَحَدسّي المنارّي ، له ِوفاَدةٌ ، وروايَةُ َحِديثِه عند َولِده : بُن الحاِرثِ  َجبّارُ و

ثون. الَجبّارِ  عليه وسلّم عبدَ   ، هكذا َذَكره المحّدِ

ثٌ  جبّارٌ و بِن َعْمٍرو الّطائِّيِ الَملَقَِّب باألََسِد  َجبّارِ  بّاس ، وعنه أَبو إِسحاَق السَّبِيِعيُّ ، قاله الذَّهبّي ، وهو غيرُ عن ابن عَ  الّطائِيُّ : محّدِ

ِهيِص.  الرَّ

بَيِب. َجبّارٌ و  فاِرُس الضُّ

يَّان بِشُر بنُ  قاع. َجبّار الَجبّاريّ  وأَبو الرَّ  ، َمَدَحه ابُن الّرِ

 ن ابن مسعود.، ع َجبّارٍ  وُعْقبَةُ بنُ 

 ، مشهوٌر بالبُْخل ، وفيه يقوُل الشاعر : َجبّار وبِْشُر بُن قَْيِس بنِ 

هــــــــا  ِلســــــــــــــــــــــِ وِ  جمــــــــَح ن طــــــــُ تح مــــــــِ كــــــــَ رًا بــــــــَ دح  لــــــــو َأن  قــــــــِ

ُر ابــــــــِن     دح تح قــــــــِ كــــــــَ و  بــــــــَ فــــــــُ ارِ عــــــــلــــــــ  الــــــــعــــــــُ بــــــــّ  جــــــــَ

  

ا  ِدهنـــــــــَ عـــــــــح ٌم قـــــــــد فـــــــــَ   مـــــــــَ ا َدســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ  مـــــــــا َمســـــــــــــــــــــــ 

َد انِر و     عــــــــــــــح ن انرِ ال رََأتح بـــــــــــــــَ ِ مــــــــــــــِ اح  الــــــــــــــقــــــــــــــَ

  
 .الَجبّاِريّ  البَْصِرّي اْلِمْنقَريّ  جابرٍ  وُعْقبَةُ بنُ 

 ه في فهر.بُن ُسْلَمى بِن مالِك بِن جعفِر بِن ِكالٍب ، الذي َطعََن عامَر بَن فَُهْيَرةَ يَوَم بِئِْر َمعُونَةَ ، ثم أَْسلََم ، واْنُظرْ  َجبّارُ وَ 

 ن أَبي الدَّْرَداِء بن محّمِد بن نَعاَمةَ ، عن أَبِيه ، تاريُخ َمْرَو.العَْبِدّي ، ع َجْبرٍ  بن َجبّارُ و

 بُن مالٍك الفََزاِرّي ، شاعٌر فاِرٌس. َجبّارُ و

 ، شاعٌر ِإسالمّي. َذَكَرهم األَِميُر. َجبّارٍ  بنِ  (6)وَشْمعَلَةُ بُن َطْيَسلَةَ 

يرافّي : الَجبّارُ و  ِمن النَّخل : ما طاَل وفَاَت اليََد ، قال األَعشى : الَجبّارُ  قال الجوهرّي : الطَِّويلَةُ الفَتِيَّةُ.النَّْخلَةُ  ، بغير هاٍء ، َحكاه الّسِ

ـــــــــــــــــٌ  و  رِي ارٌ طـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــّ ه  جـــــــــــــــــَ ولـــــــــــــــــُ  رَِواٌء ُأصـــــــــــــــــــــــــــــــُ

بُ     عــــــــــَ نـــــــــــح ريحِ تـــــــــــَ ن الــــــــــطــــــــــ  يــــــــــٌر مــــــــــِ  عــــــــــلــــــــــيــــــــــه َأاببــــــــــِ
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: فَتِيَّةٌ قد بَلَغَْت غايةَ الطُّوِل ، وَحَملَْت ،  َجبّارةٌ  ، أَي عظيمةٌ َسِمينةٌ ، وهو َمجاٌز ، وهي ُدوَن السَُّحوِق. وفي الُمْحَكم : نْخلَةٌ  َجبّارةٌ  ونَْخلَةٌ 

 ، قال : َجبّارٌ  والَجْمعُ 

__________________ 
وأشـــار هبامش املطبوعة الكويتية إىل أهنا ضـــبطت يف القاموس بكســـر القاف ( كذا ابلقاموس واللســـان والتهذيب بفتح القاف وتشـــديد التاء ا 1)

 والتاء غري مشددة فلعلها نسخة أخر  من القاموس.
 .13( سورة الشعراء اآية 2)
 .19( سورة القصص اآية 3)
 .24( سورة املائدة اآية 4)
 .«خنسا»( عن أسد الغابة وابألصر 5)
 .«طيبلة»ا وابألصر ( عن املؤتلف واملختلف ل مدي 6)
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وعــــــــــــــهــــــــــــــا يف ُذرَاهــــــــــــــا  لــــــــــــــُ رَاٌت ضــــــــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــاخــــــــــــــِ

َداُن و و     يــــــــــــــــــــــــح ارُ َأانَض الــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــــّ  اجلــــــــــــــــــــــــَ

  
 : الذي قد ارتُِقَي فيه ولم يَسقُط َكْرُمه ، قال : وهو أَْفتَى النَّْخِل وأَكَرُمه. الَجبّارُ  وقال أَبو حنيفةَ :

اغانّي  تَُضمُّ  قدو  .(1)، وهذه عن الصَّ

ً  الَجبّارُ و غير أَّن  ، مكسورتَْين الِجْبِريَاءِ و الِجْبِريَّةِ  فهو بَيِّنُ  ، الَجبَابَِرة من َجبّارٌ  ، يُقَال : هو الُمتََكبُِّر الذي ال يََرى ألََحٍد عليه َحقًّا  :أَيضا

د الَجبَِريَّةِ و مع تشديِد التحتيّة ، ، بَكَسَراتٍ  الِجبِِريَّةِ و األُولَى مشدَّدةُ الياِء التحتيَّة ، والثانيةَ ممدودةٌ  كة ، َذَكره ُكَراع في المجرَّ ةِ و محرَّ  الَجبَُروَّ

ةٌ وَ  ْلكٌ ثم يكوُن مُ »، بضّمِ الراِء وتشديِد الواِو المفتوَحِة ، وقد جاَء في الحديث :  ، على مثال  الَجبَُروتَاو ؛ أَي ُعتُوٌّ وقَْهٌر. (2) «َجبَُروَّ

كاتٌ  ، األَربعةُ  الَجبَُروتِ و َرَحُموتَا ، نقلَه ُشّراُح الفَِصيح كالتُّْدِميِرّيِ وغيره ، ُسْبَحاَن »، وهذا األَخيُر من أَشهِرَها ، وفي الحديث :  ُمَحرَّ

والقَْهر والقَْسر ،  الَجْبر ال ابُن األَثِير ، والِفْهِريُّ شارُح الفَِصيح ، وابُن َمْنُظوٍر ، وغيُرهم : هو فَعَلُوت منق «والَملَُكوتِ  الَجبَُروتِ  ِذي

ْغبَة ، وَرحَ  ْهبَة ، وَرَغبُوت من الرَّ ْحَمة ، قيل : ُموت من الوالتاُء فيه زائدةٌ لإِللحاق بقَبَُروس ، ومثلُه َملَُكوت من الُمْلك ، وَرَهبُوت من الرَّ رَّ

 وال ساِدَس لها ، قال شيُخنا : وفيه نََظٌر ، وفي الِعناية :

أْفَةُ. الَجْبُروتُ   : القَْهُر والِكْبِريَاُء والعََظمةُ ، ويُقَابِله الرَّ

دةِ وتشديِد التحتيَّةِ  الَجْبِريَّةِ و ةو بسكوِن الموحَّ د الَجْبُروَّ وَجِة ، الَجبَّوَرةِ و التَّْجبَارو ةَ هنا ساكنةٌ ،، هو مثل الذي تقدَّم ، غير أَن الموحَّ  مثِل الفَرُّ

قة في الدَّواوين ، ومما  ، مضمومتَْين (3) الُجْبُروتِ و الُجبُّوَرةِ و َمْفتُوحات ، ةُ الغَِريب ، وهي مفرَّ ، فهؤالِء ثالثةَ عشَر مصادَر ، َذَكرها أَئِمَّ

د ،، كتَنَّور ، َذَكره ا َجبُّورٌ  ِزيَد عليه : ْحيَانيُّ ، ُجبُورو للِّْحيَانيُّ في النوادر ، وُكراع في المجرَّ كة ، ذكره  َجبَريَّاو ، بالضّم ، َذَكره اللِّ محرَّ

، كِكْبِريَاَء ، أَورَده في اللسان ، فصار المجموع  الِجْبِريَاءُ و ، كعَْنَكبُوت ، َذَكره التْدِميِريُّ شارُح الفصيحِ ، َجْبَرؤتو أَبو نصٍر في األَلفاظ ،

 َضاَخ :ثمانيةَ عشَر ، ومعنى الكّلِ الِكْبر. وأَنشَد األَْحَمُر لُمغَلِِّس بِن لَِقيٍط األََسِدّيِ يُعَاتُِب رجالً كان واِلياً على أُ 

َب اَ صـــــــــــــــــــــــَ   يِن َغضـــــــــــــــــــــــِ تـــــــــَ َك ِإنح عـــــــــاَديــــــــــح  فـــــــــِإنـــــــــّ

ورةعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــك وُذو     بـــــــــــ  تـــــــــــغـــــــــــطـــــــــــِرُف  اجلـــــــــــُ
َ

(4)املـــــــــــ
 

  
 يقول : إِن عاَدْيتَنِي َغِضَب عليك الَخِليقَةُ ، وما هو في العََدد كالَحَصى ، والُمتغَطرف : المتكبِّر.

 أَي عبُد هللا. ِة ، والتَّْرِكيِب الَمْزِجّيِ ، على قوٍل ،: َعلَُم َملَك ، ممنوع من الصَّرف للعَلَِميَّة والعُْجمَ  َجْبَرائِيلُ و

حمن ، أَو عبُد العَِزيز. وذكر الجوهريُّ واألَ  َهاب : ُسْريانيٌّ ، وقيل : ِعْبرانّي ، ومعناه عبُد هللا ، أَو عبُد الرَّ ة قال الّشِ زهريُّ وكثيٌر من األَئِمَّ

ح به البُخاِريُّ أَيضاً ، وَردَّه أَبو علّيٍ الفارسيُّ بأَنَّ إِيل لم يَذكره أَحٌد في أَسمائه  «إِيل»و بمعنى َعْبد. « وِميك« »َجْبر»أَّن  اسم هللا ، وَصرَّ

َهاب : حمن ٍء. قال شيُخنا : ونُِقَل عن بعضهم أَّن إِيَل هو العَْبُد ، وأَّن ما َعداه هو االسُم ِمن أَسماِء هللا ، كالوهذا ليس بشيْ  تعالَى. قال الّشِ رَّ

، وزاَده تأْييداً بأَن ذلك هو  والَجاللة ، وأَيََّده اختالفُها ُدوَن إِيل ، فإِنه الِزٌم ، كما أَّن َعْبداً دائماً يُْذَكُر ، وما َعداه يَختلُف في العربيَّة

ُجِل  الَجْبرَ  قلُت : وأَحسُن ما قِيل فيه أَن المعروُف في إِضافة العََجِم. وقد أَشار لمثل هذا البحِث عبُد الَحِكيم في حاشية البَْيَضاِوّيِ. بمنزلِة الرَّ

ُجِل في قول ابِن أَْحَمَر ، كما تَقَدَّمِت اإِلشاُر إِليه ، كذا َحقَّقَه ابُن ِجنِّي في المحتسب. الَجْبرُ  ، والرجُل عبُد هللا ، وقد ُسِمعَ  فيه  بمعنى الرَّ

فَْت فيه العرُب على عادتها لُغاتٌ   في األَسماِء األَعجميَّة ، وهي كثيٌر. قد تََصرَّ

 وقد َذَكر المصنِّف هنا أَرباَع عشَرةَ لغةً :

هاب : ومن قَواعدهم المشهورِة أَنَّهم يُْبِدلُون همَزةَ الكلمة بالعَْين ،  َكَجْبَرِعيل ، َجْبَرئِيلُ  األُولَى : ، قال الجوهريُّ : يُهَمز وال يُهَمز ، قال الّشِ

غةُ قيس يَاِن ، وعليه َجَرى ِسيبََوْيه في الكتاب ، فَمن ُدونَه ، ومنهم َمن نَظََّره بَسْلَسبِيل ، وبها قرأَ حمزةُ والكسائيُّ ، وهي لعند إِرادة البَ 

 وأَنشَد األَْخفَُش لَكْعِب بِن مالك : وتَِميم. وقال الجوهريُّ :

__________________ 
 اجلَب ار.. لغة يف .. ( يف التكملة : اجلُب ار1)
 ( يف النهاية : وجربوت.2)
 ( ضبطت يف الصحاح ا ضبرت قلم ا بضم اجليم وفتح الياء.3)
 أيضاً بروآية التهذيب.« غرتف»وورد يف اللسان « املتغرتف»( يف التهذيب : 4)
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ٍة  يـــــــبـــــــَ تـــــــِ ن كـــــــَ قـــــــَ  لـــــــنـــــــا مـــــــِ لـــــــح ان فـــــــمـــــــا تــــــــَ دح هـــــــِ  شـــــــــــــــــــــَ

ِر ِإاّل     هــــــــــــح ــــــــــــد  َد ال ــــــــــــَ ــــــــــــرُ ي ي ــــــــــــِ َئ ربح ا جــــــــــــَ هــــــــــــَ امــــــــــــُ ــــــــــــَ  أَم

  
ّيٍ : ورفع   على اإِلتباع ؛ لنَْقِله من الظُُّروف إِلى األَسماِء.« أَمامها»قال ابن بَّرِ

، وهي أَشهُرَها وأَفصُحَها ، وهي قراَءةُ أَبي َعْمرو ونافعٍ وابِن عامٍر وَحْفص عن عاصم ، وهي  ِحْزقِيل ، بالكسر مثالُ  ِجْبِريلُ  الثانيةُ :و

 وقال َحّسان : لغةُ الِحَجاز ،

ــــــــــــــــــرٌ و  ِي ربح ــــــــــــــــــا  جــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــي  رســــــــــــــــــــــــــــــــوُ    ف

اءُ و     فـــــــــــــــَ ِدس لـــــــــــــــيـــــــــــــــ  لـــــــــــــــه كـــــــــــــــِ  ُروُح الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ

  
 ، أَي بدون ياِء بعد الهمزةِ ، وتُْرَوى عن عاصم ، ونََسبََها ابُن ِجنِّي في الّشواذّ إِلى يحيَى بِن يَْعُمَر. َجْبَرِعل ، مثالُ  َجْبَرئِلُ  الثالثةُ :و

َهاب : وتضعيُف الفَّراِء لها بأَنه ليس في  َسْمِويل ، مثالُ  َجْبِريلُ  الرابِعَةُ :و ، بفتحٍ فسكوٍن فكسٍر ، وهي قراَءةُ ابُن َكثِيٍر والَحَسِن. قال الّشِ

َب قد يُْلِحقونه بأَوزانهم ، وقد ال يُلحق (1)ٍء ؛ ألَّن كالمهم فَْعِليل ، أَي بالفتح ، ليس بشيْ  ونه ، مع أَنه ُسِمَع َسْمِويُل لطائٍر. األَْعَجميَّ إِذا ُعّرِ

دلُّ على وفي َسماِعه نََظٌر ، وَمن سِمعه لم يدَّعِ أَنه فَْعِليٌل بل فَْعِويٌل ، وهو ليس بعِزيز. قلُت : وقد يأْتي للمصنِّف في سمل ما ي قال شيُخنَا :

 أَن َسْمِويل فَْعِويل ال فَْعِليل.

، وبها قرأَ ِعْكِرَمةُ ، ونَسبََها ابُن جنِّي إِلى فَيّاِض  جْبراِعل كوٍن وهمزة مكسورة بدون ياٍء بعد األَلف ، مثال، بفتحِ فس َجْبَراِئلُ  الخامسةُ :و

 بِن َغْزواَن ويْحيى بِن يَْعُمر أَيضاً.

 َجْبراِعيل. ، مثلَُها مع زيادةِ ياٍء بعد الهمزة ، مثال َجْبرائيلُ  السادسةُ :و

، وتُْرَوى عن عاصم ، وقد قِيل إِّن معناه عبُد هللا في لغتهم.  َجْبَرِعلّ  ، بفتحٍ فسكوٍن وهمزةٍ مكسورة والم مشدََّدة ، مثالُ  َجْبَرئِلُّ  السابعةُ :و

 قالَه ابُن ِجنِّي.

 ِطْربَال. ، بالكسر ، مثالُ  ِجْبَرالُ  التاسعةُ :و ، وسيأْتي أَنه ليس لهم فَْعالٌل ِسواه ، عن الفَّراِء. َخْزَعال ، بالفتح ، مثالُ  جْبَرالُ  الثاِمنَةُ :و

ف. َجْبَرْيلُ  بسكون الياِء بال َهْمِز : العاشرةُ :و  ، أَي مع فتحٍ فسكوٍن في األَول ، وهي قراَءةُ طلحةَ بِن ُمصّرِ

ْبط السابق. َجْبَريَلُ  بفتحِ الياِء : الحاديةَ عشرةَ و  ، والباقي كالضَّ

 ، كَسْلَسبيل. َجْبَريِيلُ  ْيِن :تَْحتِيَّتَ  بياَءْين الثانيةَ عشرةَ و

ِم ، ، بالنُّون َجْبِرينُ  الثالثةَ عشرةَ :و  ويُْكَسُر. ، بََدَل الالَّ

وبه تَتمُّ اللغاُت أَربَع َعشرةَ 
، ففي قول شيخنَا : إِنََّها عند المصنِّف ثاَلَث عَشَرةَ نََظٌر. وقد َذكر منها البْيضاِويُّ ثمان لغات ، وما بِقَي  (2)

 أَورَده ابُن مالٍك وأَْربَاُب األَْفعَاِل ، وقد نََظم الشيُخ ابُن ماِلك َسْبَع لغَات ، من ذلك في قوله :

ــــــــــــر ِي ربح ــــــــــــرُ  جــــــــــــِ ِي ــــــــــــرُ  جــــــــــــربح ي ــــــــــــِ َائ ربح رٌ  جــــــــــــَ ــــــــــــِ ئ   جــــــــــــربح
يــــــــــــــــــــرُ و     ئــــــــــــــــــــِ ربح ا ُ و  جــــــــــــــــــــَ ِيــــــــــــــــــــنُ و  جــــــــــــــــــــربح ربح  جــــــــــــــــــــِ

  
 قال شيُخنَا وَذيَّلََها الَجاَلُل السُّيُوِطيُّ بقوله :

ََأ   و  ربح يــــــــــــــــــرُ و  جــــــــــــــــــَ ايــــــــــــــــــِ ربح دٍ   جــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــضح بــــــــــــــــــَ

رٌ     ائـــــــــــــــــــِ اٍء مث   جـــــــــــــــــــربح يـــــــــــــــــــَ ِيـــــــــــــــــــنُ وبـــــــــــــــــــِ ربح  جـــــــــــــــــــَ

  
 الياِء بالهمزة والالم بالنُّون.، إِشارةٌ إِلى جْبرائِين ؛ ألَن فيه إِبدال « مع بدلٍ »قال شيُخنَا : وقولُه : 

هاُب ، وقبله ابُن ِجنِّي في الشَّواذّ ، فقال :  جْبَرايِيل قلُت : وقد فاَت المصنِّف الذي َذَكَره السُّيُوِطيُّ ، وهو بياَءْين بعد األَِلِف ، وقد أَوَرده الّشِ

، بتخفيِف الاّلم ، أَوَرده ابُن مالٍك. قال ابُن  َجْبَرأَلُ و  ، وقد َذَكَره السُّيُوِطيُّ ،مقصوراً بالياِء بدَل الهمزةِ  َجْبَرايِلُ  وبها قرأَ األَْعمُش ، وكذلك

فغالُب األَمر على هذا أَن تكوَن هذه اللُّغَاُت كلُّها في هذا ـ  الكاف بين الكاف والقافـ  ِجنِّي : وِمن أَلفاظهم في هذا االسم أَن يقولوا ُكويْر

، الذي هو ُكويْر ، ثم لَِحقَها من التَّْحِريف على ُطوِل االستعماِل ما أَصاَرَها إِلى هذا التَّفَاُوِت ، وإِن كانت على  ُجْبَرال االسم إِنما يراد بها

ونَْحوه ، وهذا  َجْبِريل بقراَءة َمن قرأَ  َجْبرئيلَ  كّلِ أَحواِلَها ُمتََجاِذبَةً ، يَتََشبَُّث بعُضها ببعض. واستدلَّ أَبو الَحَسِن على زيادة الهمزة في

 كالتََّضيُِّف من أَبي الَحَسِن َرِحَمه هللاُ ؛ ِلما قَدَّْمنَاه ِمن
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__________________ 
 وهذا ما أثبت.« ألن األعجمي»قوله : إاّل أن األعجمي ا كذا خبطه ا ولعر األوىل : »وهبامش املطبوعة املصرية « إاّل أن»( ابألصر 1)
 فصار يف جربائير أربض عشر لغة. ذكر لغاٍت مخساً أوردها اجلوهري ومثاٍن أخر ا قا  : ( انظر التكملة فقد2)
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ِليرت يف اأَلعجميِّ ا ويَلزُم منه زايدُة الن ون يف َزَرُجون ؛ لقوله :  الت خح
َُزر ج

 منها َفِظلحَت اليوحَم كامل
 والقَْول ما قَدَّْمنَاه.

 تُوَجد هذه العبارةُ في بعض النُّسخ ، وقد تَسقُط عن بعضها. ، هكذا (1)ويُْذَكُر فيه لُغاٌت أَُخُر 

نقلَه الفَّراُء عن المفضَّل. والَجبَّان ، كَكتَّان : الَمْقبَرةِ ، والصَّحراُء ، وسيأْتي في النُّون إِن شاَء هللا  : فِنَاُء الَجبّانِ  (2) : َكَسَحاب الَجبَارُ و

 تعالى.

ّمِ : الَهَدرُ  ، الُجبَار .ُجبَاراً  قولهم : َذهَب َدُمهو يَّاِت ، والّساقُِط ِمن األَرض ، بالضَّ  ، والبِئْرُ  ُجبَارٌ  الَمْعِدنُ » ، وفي الحديث : والباِطلُ  في الّدِ

و شيئاً ، فُجْرُحَها َهَدٌر ، وكذلك قال األَزهريُّ : ومعناه أَن تَْنفَِلَت البَهيمةُ العَْجَماٌء فتُِصيب في انفالتِها إِنساناً أَ «. ُجبَارٌ  ، والعَْجَماءُ  ُجبَارٌ 

ٌر ، وفي الّصحاح : إِذا اْنهاَر على َمن يَعمُل البِئُْر العاِديَّةُ يَسقُط فيها إِنساٌن فيَْهِلُك فََدُمه َهَدٌر ، والَمْعِدُن إِذا اْنهاَر على حافِِرِه فقَتَلَه فَدُمه َهدَ 

 أَي الّدابَّةُ الُمْرَسلَة في ِرْعيَِها ، وأَنشَد المصنِّف في البَصائر : «ُجبَارٌ  الّسائَِمةُ » ديث :فيه فَهلََك لم يُْؤَخذ به ُمستأِْجُره. وفي الح

اُر و  ه هنـــــــــــــــــــــــــــــََ هـــــــــــــــــــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدٍن َوجـــــــــــــــــــــــــــــح

ارُ و     نـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــ  ه الـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــَ   جـــــــــــــــــــــــُ د   خـــــــــــــــــــــــَ

  

يب  لـــــــــــــح َت قــــــــــــــَ َرحـــــــــــــح  قـــــــــــــلـــــــــــــُت لـــــــــــــه : قـــــــــــــد جـــــــــــــَ

َو      رحُح اهلـــــــــــــــــَ ارُ فـــــــــــــــــقـــــــــــــــــا  : جـــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــُ

  
 .ُجبَارٌ  َحْربٌ  والِديَةَ ، يقال : ِمن الُحُروب : ماال قََوَد فيها الُجبَارُ و

ا : السَّْيلُ  : الُجبَارُ و  ، قال تَأَبََّط َشرًّ

ر هـــــــــا  يـــــــــٌ  أَقــــــــــَ ف بـــــــــِ يـــــــــح اِء الصـــــــــــــــــــــــ  ن جنـــــــــَ  بـــــــــه مـــــــــِ

ارٌ     بــــــــــَ رُ  جــــــــــُ رَاقــــــــــِ ِر فــــــــــيــــــــــه قـــــــــــَ خــــــــــح مِّ الصــــــــــــــــــــــــ   ِلصــــــــــــــــــــــــُ

  
 ، كالسَّْيل وغيره. (3) كَ ُكلُّ ما أُْفِسَد وأُْهلِ  : الُجبَارو يَْعني السَّْيَل.

ي من األَْمر : أَنا منه فاِلُج ابُن  ُجبارٌ و ِء ، يُقال : أَنا منه َخاَلوةٌ ُء من الشَّيْ البَري : الُجبَارو ، وقد تقدَّم في فلج للمصنِّف : ومنه قوُل الُمتَبَّرِ

ْل ذلك.  َخاَلَوةَ. فَتَأَمَّ

 قال : ويُْكَسرُ  في الجاهليَّة ، من أَْسَمائهم القديمة ، يوم الثَّالثاءِ  : اسمُ  ، كغَُرابٍ  ُجبَارُ و

وحمــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــَ ي َأنح َأعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَش وَأن  يـ  أَُرجــــــــــــــــــِّ

َوَن َأو أبَ     ارِ و َ  َأو أَبهـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــــــــــُ

  

ين  ـــــــــــــــــح ت فـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِإنح يـ اد ُداَبِر ف ـــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــت  َأو ال

ارِ     يــــــــــــــَ َة َأو شــــــــــــــــــــــــــــِ ُروبــــــــــــــَ َ  َأو عــــــــــــــَ نــــــــــــــِ ؤح  فــــــــــــــمــــــــــــــُ

  
 ونقلَه أَيضاً الفَّراُء عن المفضَّل.

، هكذا في سائر النَُّسخ ، وفي معجم البَْكرّيِ ، لبني ُجَرش بن عامٍر  بن عاِمر (4) لبني ُحَمْيس بين المدينِة وفَْيد ، ماء ، بالضّم : اسمُ  ُجبَارٌ و

 .(5)من ُجهْينَةَ ، وهم الُحَرقة 

د ، ومنه : الجْبرُ  قد يُْستَعملُ و ً  جابرٍ  وُكْنيتُه أَبُو ، مْعرفَة ، كذا في الُمحَكم : بُن َحبَّةَ ، اسُم الُخْبز جابرُ  لإِلصالح المجرَّ ، وهو َمجاٌز ،  أَيضا

َمْخَشِريُّ في األَساس :  وقد َذَكره الُجرجانيُّ في الكنايات ، وأَنشَد الزَّ

ي  ومــــــــــــــِ يــــــــــــــين ولــــــــــــــُ ومــــــــــــــِ لــــــــــــــُ رَافــــــــــــــال تـــــــــــــــَ   جــــــــــــــابــــــــــــــِ
رَا    واجــــــــــــــــــِ يِن هــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــ  ٌر كــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاب
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يِّب رِحمه هللا ، قال : أَنشدنا اإِلماُم أَ  ه هللا ، في أَثناِء وأَنشَدنا شيُخنا اإِلماُم أَبو عبد هللا محّمُد بُن الّطِ بو عبد هللِا محّمُد بُن الّشاِذلّيِ ، أَعزَّ

 قِراَءة الَمقامات :

ِر  هـــــــــــائـــــــــــِ تـــــــــــاُدان يف الـــــــــــظـــــــــــ  عـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــو مـــــــــــالـــــــــــٍك يـ  أَب

ي    ــــــــــَد  ــــــــــَ ــــــــــه عــــــــــن ل ي رحــــــــــح قــــــــــِ ــــــــــح ل ــــــــــُ ــــــــــيـ ــــــــــرِ ُء ف  جــــــــــاب

  
 ر.الذي هو ضدُّ الكسْ  الَجْبر قال : وأَبو مالك : ُكْنيةُ الُجوع. وقال في اللِّسان : وكلُّ ذلك ِمن

__________________ 
 ( سقطت العبارة من القاموس الذي با أيدينا.1)
 ويف اللسان والتكملة فكالقاموس وضبطت يف التكملة ابلفتح نصاً ؛ والباء املفتوحة شددت ا ضبرت قلم.« اجلََبارة»و ( يف التهذيب : 2)
 الشارح يقتضي بناءها للمعلوم كما يف اللسان.( كذا ضبطت العبارة يف القاموس ابلبناء للمجهو  ا وسيا  3)
 ( يف القاموس : مخَِي  ابخلاء ا وعل  هامشه عن نسخة أخر  مُحَيح  ابلتصغري. وما ضبطناه عن معجم البلدان.4)
بن مودوعة بن  وا ُرقات من جهينة وهم بنو محي  بن عمرو بن ثعلبة 446( مل ترد العبارة يف معجم ما اســــــــــــــتعجم. ويف مجهرة ابن حزم ص 5)

 واإلصابة. 108جهينة. انظر خربهم بتفصير يف املقتضب ص 
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 ، قال األَْعَشى : الجبائرُ  ، وهو الدَّْستَبْنُد ، كما سيأتي له في القاف. جمعُه (1) : اليَاَرقُ  الَجبِيَرةُ ـ و بالكسرـ  الِجبَاَرةُ و

ا  ا يف اخِلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــن َك كـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَبرتـــــــــــــــــــــح

أَل     مـــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــَ عحصـــــــــــــــــــــــــــــــَ اَرهح ِب ومـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ب  اجلـــــــــــــــــِ

  
 على اْستِواٍء. بها الِعظامُ  تُْجبَرُ  الِعيداُن التي أَيضاً : الَجبِيرةُ و

 .يُجبُِّرَهاو : الذي يُشدُّ الِعَظام المْكُسوَرةَ  الُمجبِّرُ و

، بالكْسر ، كما للمصنِّف  ِجبارةٌ  . وقال ابن األَْنبارّيِ : واحدتُهابُورالَمجْ  : الِعيداُن التي تَُشدُّ على الَجبَائرُ  وقال أَبو حاتم في تَْقويم الُمْبتَدإِ :

 والجوهرّيِ وغيرهما.

َح  كثُمامةَ  ُجبارةُ  أَو هو بلَويٌّ ، َشهَد فَتْح مصر ، صَحابيٌّ  ، كذا َضبَطه الدَّارقُْطنِيُّ وابُن ماُكوال : بُن ُزرارةَ ، بالكسر ِجبارةُ و ، وُرّجِ

 األَّوُل.

 َجْوبََرة أَي من منهاـ  بالبَْصرة َجْوبَر ، والذي في ُمعجم ياقوت ، نهرُ  بهاءٍ  أَي القريةُ  نَهٌر ، أَو : ة ، بدمشَق ، أَو هي ، بالفتح : جْوبرُ و

حيم التي بدمشَق : أَبو عبد هللا بن عبد الوّهاب األَْشَجِعيُّ الغُوِطيُّ ، عن ُشعَْيب بن إِسحاَق ، وعن أَبو الدَّْحداحِ.  عبُد الوّهاب بُن عبد الرَّ

 َذَكره األَِميُر.

َمْشِقيّان ، حدَّث األَخيُر عن َصْفواَن بن صالحٍ ، الجْوبَِريّان بن يَزيَد ، (2) وأَحمُد بُن عبِد هللا وقال الحافُظ : َرَوى عنه أَبو داوَد في السُّنَن  الّدِ

 ، أَيضاً. الجْوبََرانيُّ  ويُْنَسُب إِليه :

ْحمن بُن محّمد بن يَْحيَى اشتََهر بهاو ُث ، وفي التَّْبصير : عبُد الرحمن بن يَْحيَى بن ياسرٍ  الَجْوبَرانيُّ  بن ياسرٍ  عبُد الرَّ شيٌخ  الَجْوبَريُّ  المحّدِ

 ي القاسم بِن أَبي العالِء ، وأَبُوه يَرِوي عن ُعثْمان بِن محّمد الذََّهبِّيِ.ألَب

، عن َحْمَزةَ بن عبد العزيِز القَُرشّيِ ، وعنه زاِهُر بُن  الَجْوبَريُّ  بن إِسحاق محّمُد بُن علّيِ بن محّمد : أَبو بكرٍ  ة بنَْيسابُوَر ، منها : َجْوبرُ و

 طاهر.

تحت ، ويقال :  من ، بضّمِ الجيِم وسُكون الواِو ، والُمثَنَّاةِ  (3) ُجوْيبَارُ و ، وهي التي َذَكرها ياقوُت في المعجم.  بغدادَ ة بَسوادِ  : َجْوبَرُ و

ِغير. وُجوومعناه َمِسيُل النَّهْ  ، ُجوبَاِريٌّ و ُجوْيبَاِريٌّ  ، وكذلك النََّسُب إِليها صحيٌح بالَوْجَهْين : بال ياٍء ، وكالهما صحيحٌ ـ  ُجوبَارُ   (4) ر الصَّ

َم الُمَضاُف إِليه على الُمضاف على َعاَدتِهم في التَّراِكيب ، بالفارسيَّة : النَّْهُر الصغير ، وباُر : َمِسيلُه بالضّم ، وُجوْى بزيادةِ الياِء ،  وقُّدِ

اعُ  : الشَّْيبَانيُّ أَيضاً ،الَهَرويُّ ، ويقال فيه  وهي : ة بهَراةَ ، منها : أَحمُد بُن عبِد هللا التَّْيِميُّ  الَكذّاُب ، َرَوى عن َجِرير بن عبد الحميد  الَوضَّ

 والفَْضل بِن موسى ، وغيرهما ، أَحاديَث َوَضعَها عليهم.

. بَسَمْرقَْنَد ، منها : أَبو علّيٍ الَحَسُن بُن علّيٍ  ُجوبَاَرةُ و  السََّمْرقَْنِديُّ

ِحيح. َرأَى البَُخاِريَّ  ، الُجَوْيبَاِريُّ  النََّسِفيُّ  بنََسَف ، منها. محّمُد بُن السَِّرّيِ بِن َعبّادَمَحلَّةٌ   :(5) ُجَوْيبَارُ و  صاِحَب الصَّ

حمن أَبو محّمد ة بَمْرَو ، منها ُجوْيبَاُر :و حمن بُن محّمد بن عبد الرَّ  (6)بُويَنََك  بارُجويْ  البُويَنَِجيُّ ، على فَْرسَخْين ِمن َمرَو ، تُعَرفُ  عبُد الرَّ

، عن عبد هللا بن السََّمْرقَْندّيِ ،  (7)َرَوى َشَرَف أَصحاب الحديث ألَبي بكر الَخطيب ـ  ، َروى عنه بمْروَ  الّسْمعانّيِ  أَبي سْعد صاحبُ  ،

 عنه.

 ، ويقال لها : ُجوباُر أَيضاً : مَحلَّةٌ بأَْصفَهانَ  : ُجوْيبَارٌ و

عبُد  أَبو مسعودو ، وأَبو منصور محموُد بُن أَحمَد بن عبد الُمْنعم بن ما شاَذه ، َرَوى عنه الّسْمعانيُّ وغيُره. ْمَسارُ منها : محّمُد بُن علّيٍ السِّ 

. كوتاه الحافِظُ  عبد الواِحِد بنِ  الَجليل بُن محّمد بن  ، عن أَصحاب أَبي بكِر بِن مْرَدَوْيِه ، َرَوى الّسْمعانِيُّ

 ع بُجْرَجاَن : منه : َطْلَحةُ بُن أَبي ، أَو: قريةٌ  (8) ُجوْيبَارُ و
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__________________ 
 ( اليار  فارسي معّرب ا وأصله ايره وهو السوار.1)
 ( يف معجم البلدان : عبد الواحد.2)
 ( قيدها ايقوت بضم اجليم وفتح الواو ا ويف التكملة : ُجَويحبارة من  ا  أصفهان.3)
 ويف معجم البلدان فكاألصر.« وُجوح ح »( يف القاموس : 4)
 وما تالها يؤكده ا وأيضاً ما ورد يف معجم البلدان.« وجويبار»( كذا ابألصر ا والسيا  يقتضي أهنا عطف عل  الجي قبلها ا فاألوىل 5)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : البوينجي املعروف ِبوابر بوينك.6)
 .«بن اخلطيب»( ابألصر 7)
 ومثله يف اللباب. صر. ويف معجم البلدان جوابر موضض ِبرجان قرية أو  لة.( كذا ابأل8)
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. طَلحَحةَ   اجلُرحَجاين  ا عن حَيحَ  بن حَيحَ  ا وعنه أَبو بكر اإِللاِعيِلي 
ً  جابِرٌ و أَسماءٌ  : جابر ، مصغَّر ُجَوْيِبرٌ و بالكسر ، ِجبَاَرةُ و بالضّمِ ، ُجبَاَرةُ و بفتحٍ فسكوٍن ، َجْبَرةُ و بُن  جابرُ  ، وهم : اثناِن وعشروَن َصحابيّا

 بُن ُسْفيَاَن األَْنَصاِريُّ ، جابرُ و األََسديُّ ، (1)بن أَبي سْبَرةَ  جابرُ و بُن خالد الَخْزَرجيُّ ، جابرُ و بُن حابٍِس اليََماميُّ ، جابرُ و أُسامةَ الُجَهنِيُّ ،

َدفيُّ ، جابرُ و بُن َشْيبَاَن الثَّقَفيُّ ، جابرُ و بُن َسْمَرةَ العامرّي ، جابرُ و بُن ُسلَْيٍم الُهجْيميُّ ، جابرُ و بن أَبي َصْعَصعَةَ  جابرُ و بُن ماجٍد الصَّ

بُن  جابرُ و بُن عبِد هللا الّراِسبِيُّ ، جابرُ و بُن حابٍس العَْبديُّ ، جابرُ و بن ظالٍم الّطائيُّ ، جابرُ و ، (2)بُن طارٍق األَْحمسيُّ  جابرُ و المازنيُّ ،

بُن ُعَمْيٍر  جابرُ و ، (4)بن َعتِيك األَنصاِريُّ  جابرُ و بُن ُعبَْيد ، نََزَل البصرةَ ، جابرُ و بُن عبِد هللا األَْنصاِريُّ ، جابرُ و ، (3)عبِد هللا بِن ِربَاب 

 بُن عيّاش. فهؤالِء اثنان وعشرون َصحابيّاً. جابِرُ و بُن ياسٍر الِقتْبَانِيُّ ، جابِرُ و بُن النُّْعَماِن البَلَِويُّ ، جابرُ و األَنصاريُّ ،

. ذَكرهم  جابرُ و ابُن عبِد هللا العْبِديُّ ، جابرُ و بن األَْزرق الغاِضِريُّ ، نَزَل ِحْمَص ، جابرُ  وبَِقي عليه منهم : بُن َعْوٍف أَبو أَْوٍس الثَّقَِفيُّ

  في كتاب التَّْجِريد.الحافظ الذََّهبِيُّ 

 الِكْنِديُّ ، َجْبرٌ و ، (5)بُن عتِيك  َجْبرُ و بُن عبد هللا القْبِطّي ، َمْولَى أَبِي بْصرة ، َجْبرُ و األَْعَرابيُّ الُمحاِربيُّ ، َجْبرٌ  ، وهم : خمسةٌ  َجْبرٌ و

بُوا أَنه َجْبرُ و أَبو عبِد هللا ، َجْبرٌ و َف عليهم. ُجبَْيرُ  بُن أَنَس. وقد اختُِلَف في األَِخير ، وصوَّ  بن إِيَاٍس ، وقد تَصحَّ

 (7)ِث بُن الحارِ  ُجبَْيرُ و بُن الُحبَاِب بِن الُمْنِذِر ، ُجبْيرُ و األَْزِدّي ، (6)بُن بُحْينَةَ  ُجبَْيرُ و بُن إِياس الَخْزَرِجيُّ ، ُجبْيرُ  ، وهم : ثمانيةٌ  ُجبَْيرٌ و

 َمْولَى َكبيرة بنت ُسْفياَن. ُجبَْيرٌ و بُن نُفَْير الَحْضرِميُّ ، ُجبْيرُ و بُن النُّْعَماِن األَْوِسيُّ ، ُجبْيرُ و بُن ُمْطِعم بِن َعدّيٍ النَّْوفَِليُّ ، ُجبَْيرُ و القَُرشّي ،

.بُن ُزَرارةُ ، وقد تقدَّم اال جبَاَرةُ  ، وهو واِحدٌ ـ  بالكسرـ  ِجبَارةُ و  ختالُف فيه ، وهكذا َضبََطه ابُن ماُكوال والدَّاَرقُْطنِيُّ

، من أَهل مصَر ، َرَوى عن عيسى بن َحّماد ُزْغبَةَ ،  الِجبَاريُّ  ، بالكسر الَحْمَراِويُّ  ِجبَاَرةَ  ِعْمراُن بُن موسى ابن يَْحيَى بنِ  أَبو القَاسمِ و

َمْشقيُّ الَجْوهريُّ ، وابنُه الَحَسُن بُن محّمد ، الّراِوي عن َخْيثََمة ، َذَكره الذََّهبِيُّ : ِجبَارةَ  ومحّمُد بُن جعفِر بنِ  .301توفِّي سنة  ثان. الّدِ  ُمَحّدِ

 .ُجبَاَرةَ  وأَما سعٌد الُجبَاِريُّ فبالضّمِ ، له ِشْعٌر مذكوٌر في ُمعَجم الُمْنِذرّيِ ، وهو َضبَطه ، قال : إِنه منسوٌب إِلى بني

 ، من أَتباع التابعين ، قلت : وزوجها محّمد بُن عبد الرحمن ، َرَوى عنه أَبو عاصم. مشهورةٌ  بن ِسباع  محّمد بن ثابتبنتُ  َجْبَرةُ و

؛ فإِنه قد الصَّواب فيها بالحاِء المهملَة ، كما َضبَطه الحافُظ ، والعََجب من المصنِّف  قلُت : بنُت أَبي َضْيغَم البَلَويَّةُ ، شاعرةٌ تابعيَّةٌ. َجْبَرةُ و

ْل.  َذَكرَها في المهملة على الصَّواب ، وَوِهَم هنا. فتَأَمَّ

 وهناك رجٌل آَخر ِمن الصَّحابة اسمه أَبوـ  بن نُفَْير ، وإِْسنَاده َحَسنٌ  ُجبَْير الِكْنديُّ ، له حديٌث في الوُضوِء َرَواه عنه : كُزبْير ُجبَْير أَبوو

 َصَحابيّان. األَْوسيُّ األَْشَهليُّ ، َذَكره أَبو َعْمرو : ، كَسِفينَة ، ابُن الُحصْين َجبِيَرةَ  وأَبوـ  ثٌ ، له حدي (8)الَحْضَرِميُّ  ُجبَْيرٍ 

ّحاك َجبيَرةَ  أَبوو م ، وابنُه ، ُوِلَد بعد الهجرةِ ، وَرَوى عنه الشَّْعِبيُّ ، وقَْيس بن أَبي حاز ُمْختَلٌَف في ُصْحبَتِه األَْشَهِليُّ أَخو ثابٍِت ، بُن الضَّ

ثٌ  ، من بَنِي عبِد األَْشَهل ، َجبيَرةَ  وَزْيُد بنُ  ، نََزَل الُكوفةَ ، له في النَّْهي عن التَّنابُز ، َجبيَرةَ  بُن أَبي (9)محمود  عن أَبيه ، َذَكَره  ُمَحّدِ

 البَُخاِريُّ في تاريخه.

يوان.الذي روى عن داُووَد بِن الُحصْيِن فإِن َجبِيرةَ  وأَما َزْيُد بنُ   ه َواٍه ، َذَكَره الذََّهبِيُّ في الّدِ

الحاِفِظ أَبي القاسِم صاحِب  شيٌخ البِن َعساِكرَ  بِن البُْصالنِّي ، َسِمَع عاِصَم بَن الَحَسِن : ُجبَْيَرةَ  كُجَهْينَةَ : أَحمُد بُن علّيِ بِن محّمد بنِ  ُجبَْيرةُ و

 التاريخ.

__________________ 
 الغابة وابألصر : أسرية.( عن أسد 1)
 ( يف أسد الغابة : وقير جابر بن عوف بن طار  األمحسي.2)
 ( يف أسد الغابة دايب.3)
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 ( وقير جرب بن عتيك.4)
 ( انظر ا اشية السابقة.5)
 هو منهم اب لف ا وهو أزدي. ( حُبينة هي أمه ا واسم أبيه مالك القرشي من بين نوفر بن عبد مناف.6)
 بة : ا ويرث.( أسد الغا7)
 ( يف أسد الغابة جعر هو والذي قبله واحداً.8)
 ( يف أسد الغابة :  مد.9)
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بِن حيَّةَ بِن مسعوِد ابِن ُمعتِِّب بِن مالِك بِن َكْعِب بِن َعْمِرو بِن سِعيد بن َعْوِف بِن ثَِقيف ،  ُجبَْيرِ  جماعةٌ بالبَْصَرة يَْنتَِسبُون إِلى الُجبَْيريُّونو

 الُمِغيَرِة بِن ُشْعبَةَ ، ونََزَل البصرةَ. َرَوى عن

ْن يُْنسب إِليه ، هكذا في النَُّسخ الموجودةِ ،  ُجبَْيرٍ  وابُن ِزيَاِد بنِ  بن حيَّةَ ، بْصِريُّ ، عن ابن بَُرْيَدةَ. ُجبْيرِ  بن ِزياِد بن َسِعيُد بُن عبِد هللا وِممَّ

، وهو  وابنُه إِسماِعيلُ  زائدةٌ ،« ابن»َولََداِن : عبُد هللِا وِزياٌد واألَخيُر يْرِوي عن أَبِيه ، فلَْفَظةُ  بَن َحيَّةَ له ُجبْيرَ  والمعروُف في نسبهم أَنّ 

ن ، على الصَّحيح ، فالضميُر راجٌع إِلى سِعيد ال إِلى زياد ، كما هو ظاهٌر ، وهو يَْرِوي ع ُجبَْيرٍ  إِسماعيُل بُن سِعيِد بِن عبِد هللِا بِن ِزياِد بنِ 

 بِن َحيَّةَ. ُجبَْيرِ  بِن الُمِغيَرةِ ، َشيٌخ بَْصِريٌّ من أَوالد ُعبْيُد هللا بُن يُوُسفَ  قال ابُن األَثِير :و أَبِيه َسِعيد ، َذَكره ابُن أَبي حاتٍِم عن أَبِيه وَوثَّقَه.

، َسَكَن قُْرُطبَةَ ، وَسِمَع الحديَث بالِعراق ، وعاد إِلى األَْنَدلُِس ، توفِّي سنَة  ُجبَْيرٍ  وفاتَه : أَبو ُعبَْيٍد قاسُم بُن َخلِف بن فَتْحِ بِن عبِد هللا بنِ 

371. 

منها  ، ِمن فُتُوح َعْمِرو بِن العاِص ، اتََّخَذ بها َضْيعَةً تُْدعى َعْجالَن ، باسم مْولًى له ، (1)بالّشاِم  بناِحيَة َعَزازَ  كبيرةٌ  ، كِغْسِلين : ة ِجْبِرينُ و

 الحافظُ  وَضبََطه ، ِجْبِرينِيٌّ  ؛ فإِن الِقيَاَس يَْقتَِضي أَن يكونَ  ، على غير ، قياٍس  ِجْبرانِيٌّ  ُء ، والنِّْسبَةُ إِليها: أَحمُد بُن ِهبَِة هللا النَّْحِويُّ الُمْقِرى

 ، للِخفَّة. بالفَتْح صاحُب اإِلكمالِ  ابُن نُْقَطةَ 

ِه إِلى أَْنَطاِكيَةَ ، ومنها : محّمُد بُن محّمِد بن ُعْلواَن بن نَْبَهانَ  ى ِميلَْيِن ِمن َحلَبَ الفُْستُِق : ة عل ِجْبِرينُ و  ، أَّوُل مرَحلٍة من حلََب للُمتوّجِ

 ، حدََّث. 763، الَحلَبِيُّ ، ولد سنة  الجْبِرينِيُّ 

ةَ والقُدْ  كبيرة بِِفلَْسِطيَن ، (2): قريةٌ  ِجْبِرينَ  بَْيتُ و ثُ  الِجْبِرينِيُّ  محّمُد بُن َخلَِف بِن ُعَمرَ  : أَبو الَحَسنِ  ِس ، منهابين َغزَّ ، رَوى عن  المحّدِ

 ء األَْصبََهانِّي.أَحمَد بِن الفَْضِل الّصائِغ ، وعنه أَبو بكِر بِن الُمْقِرى

ْلِت بِن الحاِرِث بن مالك  بن موسى بِن القاسمِ  (4) أَحمد نأَبي الَحسَ  لَقَب هوو ويُشدُّها على اْستِواٍء. الِعظامَ  (3) يَُجبِّر : الذي المَجبِّرُ و بِن الصَّ

ثِ  العَْبَدِرّيِ البَْغَداِدّيِ   العَْظِم. َجْبرِ  أَيضاً ؛ إِلى الَجابِِريُّ  ، ولَقَُب أَبي الحاِرِث يَْحيَى بن عبِد هللا بن الحارِث التَّْيِمّيِ ، ويقال لألَِخير المحّدِ

ْحمن األَصغَُر بن باءِ بفتح ال ، الُمجبَّرو ْحمن ، هو عبُد الرَّ  المَجبَّرِ  ، َرِضَي هللا َعنه ، ويقال له : أَبو بن ُعَمَر بِن الَخّطابِ  األَكبر عبد الرَّ

تِه َحْفصةَ : اْنُظِري إِلى ابن أَخيِك الُمَكسَّر ، فقالت : بل ، فبَِقَي لَقَباً عليه ،  الُمَجبَّر أَيضاً ؛ وإِنما قيل له ذلك ألَنّه َوقََع وهو غالٌم فقيل لعمَّ

 قالَه أَبو عْمرو.

ثِ  (6) األَْصفَهانِّيِ  بِن يَِزيدَ  عَصامِ بن ـ  رْوح : (5)وفي بعض النُّسخ ـ  كبَقٍَّم : لَقُب محّمد َجبَّرٌ و ، ُعِرَف والُده بخادٍم ُسْفيَاَن الثَّْوِرّيِ ،  المحّدِ

 وعنه ابنه إِسماعيُل ، ومحّمُد ابُن ِإسحاَق بِن َمْنَده.

ه وقَْهِره. : األََسدُ  الُمتَجبِّرُ و  ، لعُتُّوِ

 الُكْفر. ، كأَْكفَره : نََسبه إِلى الَجْبر : نسبَه إِلى أَْجبَرهو

 ، كَكتّاٍن : ة بالبَْحرْين. َجبّارٍ  بابُ و

ْبليَّ  الَهْمَدانِيُّ ، َجابَارَ  محّمُد بنُ و  وغيره. زاهٌد ، َصحَب الّشِ

ُي بنُ و ينََوِرّي : َجابَارَ  َمّكِ ثٌ  الّدِ تِّين وأَربَعمائة. ُمحّدِ  ثِقَةٌ ، َحدَّث بدمشَق بعد الّسِ

ٌث ، له ُجْزءٌ  الجابِِريُّ و . قلُت : وهو أَبو محّمد عبُد هللا بِن جعفِر بِن  م في الحديث : محّدِ أَي معروٌف ، َرواه عنه أَبو نُعَْيم ، قاله الذََّهبيُّ

ه ، سَكَن البَْصرةَ ، وَسمَع عن أَبي يَْعلَى المْوصلِ  الجابِِريُّ  بِن الَهْيثَِم المْوَصِليُّ  جابرِ  إِسحاَق بِن علّيِ بنِ  ّيِ وغيِره ، وعنه أَبو ؛ نِْسبَةً إِلى َجّدِ

 ، عن أَبي علّيٍ الحّداِد ، عن نُعَْيم ، وقد َرَوْينَا هَذا الَجْزَء ِمن طريق الحافِظ البِْرزالّيِ ، عن أَبي المنّجا بِن اللَّتِّي ، عن أَبي رِشيد البِْشِرّيِ 

 أَبي نُعْيٍم ، عنه.

 أَبي الفَْضلِ  صاحبُ  الجابِِريُّ  محّمُد بُن الحَسنِ و

__________________ 
 ( وهي جربين قور سطااي كما يف معجم البلدان ا وأما الجي من فتوح عمرو بن العاص فهي بيت جربين ا وستبيت قريباً.1)
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 ( يف معجم البلدان : وهو حصن با بيت املقدس وعسقالن.2)
 ( يف الصحاح : َ حرُبُ.3)
 ( يف اللباب : أمحد بن  مد بن موس  بن القاسم.4)
 ( وهي رواية اللباب.5)
 ( اللباب : األصبهاين.6)
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ُصيبِّ  ِعياضِ  فاِء ا عنه. القاِضي بن موس  الَيحح تمائة ابلشِّ َتَة قبر السِّ  ا حد ث بَسبـح
ٌث. َجْبَروْيهِ  يُوُسُف بنُ و  الطَّيَاِلِسيُّ : ُمحّدِ

 ُكَدْيِمّيِ ، وعنه رْزقَوْيه.الَكْلوَذانِيُّ ، عن ال َجْبرَوْيه وأَبو َسْهٍل أَحمُد بُن علّيِ بنِ 

. ُجْبُرَوْيهِ  وأَّما أَبو الحسِن محّمُد بُن الحسن بنِ   ، فبالضّم ، َحدََّث عنه أَبو الغَنَائِم النَّْرِسيُّ

ةَ. كعُثَْماَن : شاعرٌ  بُن إِبراهيَم الّصاغانيّ  ُجْبَرانُ و  ِشيِعيٌّ ، قالَه األَِميُر ، ويْرِوي عن أَبي قُرَّ

قاِضي  بُن سعيد الَحْضَرِميُّ  َجْبُرونُ و ، حدَّث عن ُسْحنُون الفَِقيه ، وعن يَْحيَى بِن سليماَن الُحْفرّيِ القَْيروانِّيِ. بُن ِعيسى البَلَِويُّ  َجْبُرونُ و

. (1)اإِلسكندريِة ، َسِمَع محّمَد بَن َجاّلد  . َجْبُرونُ و ن ُعيَْينَة.بِن واقٍِد ، َسِمَع اب الَجبّارِ  بُن عبد َجْبُرونُ و اإِلسكندرانيَّ وعبُد  بِن واقِد اإِلْفِريقيُّ

ثُون. ، من أَشياخ ابِن عبِد البَّرِ : َجْبُرونَ  الواِرِث بُن ُسفيَاَن بنُ   محّدِ

فَةَ  جاِبَرةُ و الَمْجبُوَرةُ و  بِه َصلَى هللا عليه وسلّم ؛ ُجبَِرتْ  كأَنََّها الَمْجبَوَرةو ، على ساكنها أَْفَضُل الّصالةِ والّسالِم ؛ ؛ اْسَماِن لَطْيبَةَ المَشرَّ

 اإِليماَن. َجبََرتِ  كأَنَّها جابَِرةُ و

ّبِ. : نَباٌت نَفّاٌع يُتََّخذُ منه َشَرابٌ  االْنِجبَارُ و  ، مذكوٌر في كتب الّطِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ر قوله تعالى :  َجبّارٌ  رجلٌ   أَي بُمَسلَّط فتَْقَهَرهم على اإِلسالم. (2) (َوما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبَّبار  ): ُمَسلٌَّط قاِهٌر ، وبه فُّسِ

د به هنا الطَِّويل ، وقيل : الَمِلك ، ؛ أَرا «الَجبّار َكثَافةُ ِجْلِد الكافِر أَربعُون ِذراعاً بِذراعِ » : الذي يَْقتُُل على الغَضِب. وفي الحِديث : الجبّارُ و

راعِ.  كما يُقَال بِذراع الَمِلك. قال القُتَْيبِيُّ : وأَْحَسبُه مِلكاً من ملُوك األَعاِجِم كان تامَّ الذِّ

:  الَجبَائِرُ  . وقال أَبو ُعبَْيد :أَْجبَْرتُ  ال َجبَْرتُ  ، وهو من «وابُن السَّبِيل الَمْجبُورُ و فيهم الُمْستَْبِصرُ : » (3)وفي حديث َخْسِف البَْيَداِء 

ة ، واحدتُها  ، وقال األَْعَشى : َجبِيَرةٌ و ِجبَارةٌ  األَْسِوَرةُ ِمن الذَّهب والِفضَّ

ا  ا يف اخِلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــن َك كـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَبَرتـــــــــــــــــــــح

ر    مـــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــِ عحصـــــــــــــــــــــــــــــــَ ارهح َء ِب ومـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ  اجلـــــــــــــــــِ

  
 ا.منه َمْجبَرَ  ، أَي ال يَجتَبُِرها وأََصابَتْه ُمصيبَةٌ ال

 ، غير َمْصروف : ناُر الُحبَاِحِب ، حَكاه أَبو علّيٍ عن أَبي عْمٍرو الشَّيبانّيِ. إِْجبيرَ  ونارُ 

ِ  ِمن الحْبر. قال ابن ِسيَده : ِجْنبَارُ  وَحَكى ابُن األَعرابّيِ :  الذي هو ِضدُّ الَكْسر ، الَجْبرِ  ِمنأَ  َعنَى : َجْبر هذا نصُّ لَْفِظه ، فال أَدِري ِمن أَّي

ولوال أَنه قال :  ؟َوْصٌف أَم علَم أَم نَْوٌع أَم َشْخصٌ أَ  : ِجْنبارُ  قال : وكذلك ال أَدِري ما ؟الذي هو خالُف القَدرِ  الَجْبر وما في طريقه ، أَم ِمن

 و ُمَخفٌَّف عنه.الذي هو فْرُخ الُحبَاَرى ، أَ  الِجنِبَّارِ  ألَْلحْقتُه بالرباِعّيِ ، ولقلُت : إِنَّها لغةٌ في« الَجْبر ِمن»

 الّطائِيُّ الكوفِيُّ ، من رجال البَُخاِرّيِ. ُجبْير وزياُد بنُ 

 بمعنى الَمِلِك. الَجْبرِ  ، بالكسر : َجْمع الِجبَارُ و

 : قريةٌ باليمن ، وقد َدخلتُها وفيها الفُقهاُء بنو ُحشْيبِر. الَجبِيِريَّةُ و

ةٌ إِاّل تَنَاَسَخَها ُمْلكُ وِمن َسَجعَات األَساس : وما كانت   الُملُوُك بعَدَها. تَجبَّرَ  . أَي إِالَّ َجبَِريَّة نُبُوَّ

 .(4)، أَي عظيمةٌ  َجبّارةٌ  وِمن المجاز : ناقَةٌ 

ً  جبَْرتُ و  : نَعَْشتُه فاْنتَعََش. فاْجتَبَرَ  فالنا

ِده. اْستَْجبَرتُهو  : بالَْغُت في تَعَهُّ
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 .ُمْستَْجبِرٌ  لي جابِرٌ  وفالنٌ 

 ٍء به إِصالحاً لما يُِريُد إِصالَحه.في الِحَساب : إِلحاُق َشيْ  الَجْبرُ و

 : قريةٌ شرقيَّ مدينِة الَمْوِصِل ، كبيرةٌ عامرةٌ ، قال ياقوت : رأَيتُها غيَر مّرةٍ. باَجبّارةُ و

 بُن مالك ، وفي َطيِّّيٍ  جابِرُ  بُن ِهالل ، وفي َغنِّيٍ  جابِرُ  بُن َكْعب بن ُعلَْيٍم ، وفي َخْوالنَ  جابِرُ  وفي قُضاعةَ :

__________________ 
 .«خالد»( كذا ابألصر ا وصوبه  ق  املطبوعة الكويتية 1)
 .45( سورة   اآية 2)
 «.خسف جيش البيداء ا وهي أنسب نظور :قوله : خسف البيداء ا عبارة ابن م»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف األساس : انقة جبار : عظيمة ا بغري لء.4)
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رِو بِن ِسلحِسَلَة ا جاِبرُ  َداين  : بُطُوٌن. جاِبرُ و  بُن َحيِّ بِن َعمح  بُن عبِد   بِن قاِدم اهلمح
حمِن الّشامّيِ.النََّسِفيُّ ، ـ  كأَِميرٍ ـ  َجبِير وأَحمُد بن ِعْمَراَن بنِ   َحدََّث عن محّمِد بِن عبِد الرَّ

 بالضّم : قبيلةٌ. ُجبُاَرة وبَنُو

 : ُكوَرةٌ بمصَر. الَجَوابِرِ  وساِحلُ 

غانيُّ : هو ، كَحْيَدرٍ  الَجْيتَرُ  [جتر] جُل القَِصيرُ  أَهملَه الجوهرّي ، وقال الصَّ  .(1)، كذا في التكملة  الرَّ

ةُ النََّسِب : هو، أَهملَه الج جاثِر : [جثر] ، وهو أَبو ثَُموَد وَجِديَس ، وقد اْنقََرَضا  السالمعليهابُن إَِرَم بِن ساِم بِن نُوحٍ ،  وهريُّ ، وقال أَئِمَّ

(2). 

 أَو ِحجارةٌ. ، عن ابن ُدرْيد ، ، ككِتف : فيه تُراب يَُخاِلُطه َسبَخٌ  َجِثرٌ  مَكانٌ و

 : واِسٌع. َجثْرٌ  وَورقٌ 

شاِطيُّ ، وقيل كِكتَاب : ، كسحاب (3) َججارُ  : [ججر] قال ابن األَثِير : ويقال  ة ببُخاراَء. أَهملَه الجْوهِريُّ والجماَعةُ ، وهو هكذا َضبَطه الرُّ

مشقّيِ ، وُعَمَر بن ، عن أَبي القاسم بن أَبي العقِب ا الَجَجاِريُّ  أَبو ُشْعيبٍ  بن ُشعْيب (5) صاِلح بُن محّمِد بِن صالحِ  منها : ، (4): شجار  لّدِ

ُث العابُِد ، ِمن أَرباب الكراماتِ  علّيٍ العتَكّيِ ، ك به ، وروى عنه القاضي أَبو طاهٍر اإلسماعيليُّ ، ومحّمُد  الُمحّدِ ، وقَبُره بها يُزار ويُتَبرَّ

 .400بُن علّيِ بن رمح وغيُرهما ، توفِّي سنة 

 * ومّما يُستدرَك عليه :

وم ، ويقال بالخاِء ، وسيأْتي.: با (6) َجْنَجرُ   لنُّون بين الِجيَمْين : اسم ناِحية من بالد الرُّ

 ، بالفتح : بالُمنوفِيَِّة. َججَروانُ و ، كَجْوَهر : قريةٌ بالسََّمنُّوِديَِّة. َجْوجرُ  ويُْستَدرك أَيضاً :

بَاُع كلُّ شيْ  من ِعَظام الَخْلق. وفي الُمحَكم : هوٍء يُْحتَفَُر في األَرض ، إِذا لم يكن لكّلِ شيْ  بالضمّ  الُجْحرُ  : [جحر] ٍء يَْحتَِفُره الَهوامُّ والّسِ

ِز. الُجْحرَ  قال شيُخنَا : وفُقََهاُء اللغِة كأَبي منصوٍر الثّعالبّيِ جعَلُوا ألَْنفُِسَها. ةً ، واستعمالُه لغيِره كالتَّجوُّ ، كعثْماَن ،  كالُجْحَرانِ  للضّبِ خاصَّ

 كأَْصحاِب. أَْجَحارٌ و ، بكسر ففتح ، ِجَحرةٌ  ج جئُت في ُعْقِب الشَّْهِر وُعقُبانه. ونَِظيُره :

 .ُجْحَره ، أَي الضَّبُّ ، كَمنَع : َدخلَه (7) َجَحرَ و

رَ و ، أَي َدَخلَ  فاْنجحرَ  فيه ، فالٌن الضَّبَّ : أَدخلَه َجَحرَ و  .تََجحَّ

 .ُجْحَره المَطُر ، أَي أَْلَجأَه حتى َدَخلَ  كأَْجَحَره

لُّ ، أَنشَد األَصمعيُّ لعُكَّاَشةَ بِن أَبي َمْسعََدةَ السَّْعِدّيِ : ارتفعتْ  للغُيُوب ، إِذا الشمسُ  َجَحَرتِ و  فأََزى الّظِ

ر  آٍز قـــــــــــــدح  رح قـــــــــــــد َوَرَدتح والـــــــــــــظـــــــــــــِّ حـــــــــــــَ   جـــــــــــــَ
رح     جــــــــــــَ رتِّ وجــــــــــــاَءتح يب هــــــــــــَ ن اخلــــــــــــَ  جــــــــــــاَءتح مــــــــــــِ

  
بِيعُ  َجَحرَ  ِمن الَمَجاز :و  َمَطُره. وفي الُمْحَكم : لم يُِصْبكَ  لم يُِصْبنا.و إِذا اْحتبسَ  الرَّ

 ولم يُِصْبنا. تخلَّف ؛ إِذا الخيرُ  عنّا َجَحر يقال :و

 ، وهو َمجاٌز. العَْيُن : غاَرتْ  َجَحَرتو

 اتََّخَذه. ، أَي ُجْحراً  له اْجتََحرو

. ، بالفتح : الغَاُر البعيُد القَْعرِ  الَجْحرُ و اَغانيُّ  ، نقلَه الصَّ
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 الناَس في البُيُوت ، وقال ُزَهْيُر بُن أَبي ُسْلَمى : تَْجَحرُ  القليلةُ لَمَطِر ؛ ألَنها  : السَّنَةُ الشَِّديَدةُ الُمْجِدبَةُ بهاءٍ  الَجْحَرةُ و

تح  فـــــــَ حــــــَ اِس ُأجــــــح اُء ابلــــــنـــــــّ بـــــــَ هــــــح ُة الشــــــــــــــــــــ  نـــــــَ  ِإذا الســــــــــــــــــــ 

رَاَم املـــــــــــاِ  يف و     َرةِ اَنَ  كـــــــــــِ حـــــــــــح ُر  اجلـــــــــــَ (8)اأَلكـــــــــــح
 

  
ك.و بَل ؛ يقول : إِنها تُنَحُر وتُؤَكُل ألَنهم ال يَِجُدون لَبَناً يُْغنِيهم عن أَْكِلها.يريد بكراِم الماِل اإلِ   يَُحرَّ

__________________ 
 ( يف التكملة : اجليرت القصرية كاجليدر.1)
 .486( انظر مجهرة ابن حزم ص 2)
 ( يف معجم البلدان : بكسر اجليم األوىل وتفتح.3)
 البلدان : سجار.( معجم 4)
 ( سقطت صاحل الثانية من معجم البلدان واللباب.5)
 ( يف معجم البلدان : َجنحَجَرة مدينة قرب حضرموت كثرية اخلريات.6)
 تطبيض.« وججر»( يف املطبوعة الكويتية : 7)
 ( الشهباء : البيضاء لكثرة الثلج وعدم النبات.8)
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رةٌ  : غائَِرةٌ  َجْحَراءُ  َعْينٌ و  ليسْت َعْينُه بناتِئٍَة وال» وفي الحديث في ِصفَة الدَّّجال : .(1)في نُْقرتَِها  ُمْنجِحرةٌ  ، وفي بعض النَُّسخ : ُمتََجّحِ

 ، قال األَزهريُّ : هي بالخاِء الُمْعَجمة وأَنكر الحاَء وسيأْتي. «َجْحَراءَ 

 أَْلَجأْتُه. إِلى كذا : أَْجَحْرتُهو

 ْلَجأُ ، وأَنشَد :: الُمْضَطرُّ المُ  الُمْجَحرُ و

َحرِيَناحَيحِمي  ُجح
 امل

تَاِء ، إِذا النُُّجومُ  أَْجَحرتِ  ِمن الَمَجاز :و  ، قال الّراجز : لم تُْمِطر ، أَي نُُجوُم الّشِ

اُء  ــــــــــــــــَ ت َرتح ِإَذا الشــــــــــــــــــــــــــــــِّ حــــــــــــــــَ ه  َأجــــــــــــــــح ومــــــــــــــــُ  جنــــــــــــــــُُ

هُ و     رً  أَُزومـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ريحِ ث ـــــــــــــــــد  يف غـــــــــــــــــَ  اشـــــــــــــــــــــــــــــــت

  
 كذا في التَّْهِذيب.

دَّة. دَخلُوا في القَْحط إِذا القَْومُ  أَْجَحرَ  من المجاز :و  والّشِ

ه ، نقَلَه الصغانّي. ُمْجتَِمُع الَخْلق ، أَي ، كعاَُلبَِطةٍ  ُجَحاِريَةٌ  بَِعيرٌ و  تامُّ

 والَمكاِمِن. الِجَحرةِ  : الدَّواِخُل في الَجَواِحرُ و

  القَْيِس :: الُمتَخلِّفَاُت ِمن الَوْحش وغيِرها ، قال اْمُرؤُ  الَجواِحرُ و

ه  اِداَيِت وُدونــــــــــــــــــــَ ا ابهلـــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَب ـــــــــــــــــــــَح

ُرهــــــــــــــــا    واحــــــــــــــــِ رِ  جــــــــــــــــَ َزيــــــــــــــــ   يف صـــــــــــــــــــــــــــــر ٍة مل تـــــــــــــــــَ

  
 فالٌن تََخلَّف. َجَحرَ  ، ومنه : المتخلِّف الذي لم يَْلَحق من الدَّواّبِ وغيرهما : الجاِحرُ  وقيل :

يُق ، الَجْحَرَمةُ و َح بذلك الجوهريُّ وابُن القَّطاع وغيُرهما ، وقد أَعاده المصنِّف في  ُسوُء الُخلُِق ، والِميُم زائدةٌ و : الّضِ ، فهي فَْعلَمةٌ ، وصرَّ

 الميم أَيضاً ، ولم يُنَبِّه على زيادةِ الميم ، فْليُْنَظْر.

، أَي َمَكاِمنِهم.* ومّما يُْستَْدَرَك  َمَجاِحرِهم وا فيَمَكاِمنُهم. وفي األَساس : وِمن الَمجاز : َدَخلُ  القَوِم : َمجاِحرُ و : الَمْلَجأُ والَمْكَمُن. الَمْجَحرُ و

ةً ؛ جي الُجْحَرانُ  عليه : جَ  الِجَحَرةِ  َء فيه باألَلف والنُّون تَْميِيزاً له عن غيِره من، كعُثَْماَن : اسٌم للفَْرجِ خاصَّ  ، قالَه ابن األَثير ، وعليه ُخّرِ

وَرواه بعُض الناِس بكسر النُّون على التَّثْنِيَِة ؛ يُريُد  «الُجْحَرانُ  َحُرمَ  المرأَةُ  حاَضتِ  ِإذا» عنهاهللارضي الحديُث الَمْرِويُّ عن الّسيِّدةِ عائشةَ 

؛  لُجْحَرانِ ا وقال : َحُرمَ الفَْرَج والدُّبَُر ، ومعناه أَّن أَحَدهما حراٌم قبَل الحيِض ، فإِذا حاضْت َحُرَما جميعاً ، وَذَكَره الزمخشريُّ في الَمجاز ، 

نِي أَي اجتمَع االثْنَاِن في الُحْرمِة : قال : ومنه أَيضاً :  .ُجْحَركِ  َحّصِ

نَةُ الناَس : أَْدَخلَتْهم في الَمضايِق. أَْجَحَرتِ و الفََزُع ، أَْجَحَرهم وِمن الَمجاز أَيضاً :  السَّ

 نَْبٌت. قلُت : وُرِوَي إِعجاُمها في كتاب العَْين : .(2)الُمهملَة  بكسِر الجيِم والحاءِ  أَهملَه الجوهريُّ ، وقال أَبو حاتم : هو الِجِحْنبارُ  : [جحبر]

جُل الضْخمُ  : الِجِحْنبارُ  عن الفَّراِء :و  ، وأَنشَد : الرَّ

َبارٌ فهو   (3)ُمِبُا الد عحَرَمهح  ِجِحنـح
جال ، قالَه أَبو ِمْسَحٍل في نَواِدره ، العَِظيُم الَخْلقِ  : الِجِحْنبَارُ و . اَغانيُّ : العَِظيُم الَجْوِف الواِسعُه هو أَو ِمن الّرِ وهذا أَْشبَهُ ؛ ألَّن  ، قال الصَّ

 ِسيبََوْيِه َجعَلَه ِصفَةً.

جال. ، ويَُضّمانَ  ، بالَهاِء ، كالِجِحْنباَرةِ  الُمْجفَُر الواِسُع الَجْوِف ، القاَمةِ  القَِصيرُ  هو أَو  واقتصَر في العَْين على القَصير من الّرِ

 ، عن أَبي َعْمرو. : المرأَةُ القَصيَرةُ  الَجَحْنبَرةُ و

 .َجْحَدَرةٌ  ، واألُْنثَى القَصيرُ  : الرجُل الَجْعدُ  الَجْحَدرُ  : [جحدر]
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. صَرعه وَدْحَرَجه : َجْحَدرهُ َجْحَدَرةً و اغانيُّ  ، وهو َمْقلُوبُه كَجْحَدلَه ، نقلَه الصَّ

َك فطارَ  ِمن َوْكره ، إِذا تََدْحَرَج ، أَي الطائرُ  تََجْحَدرَ و . تََحرَّ اغانيُّ  ، عن الصَّ

__________________ 
 ( وهي عبارة اللسان.1)
 ( قيدها يف التكملة : عل  ِفِعنحاَلٍ .2)
 (.حجنرب)ان يف مادة ( ورد الشاهد وقو  الفراء يف اللس3)
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. ، بالضّم : العظيمُ  الُجَحاِدِريُّ و اغانيُّ جال ، نقَلَه الصَّ  من الّرِ

َمْواَلهم ،  الَجْحَدِريُّ  بُن ُضبَْيعَةَ بن قَيس بن ثَْعلَبَةَ بن ُعكابَةَ بن َصْعِب ، منهم : طالُوت بُن َعبّاد (1) َجْحَدرُ  ، وهو ، كجْعفٍَر : َرُجلٌ  جْحَدرٌ و

تُهم بالبَْصرة. الَجْحَدريُّ  يَْحيَى كامُل بُن َطْلَحةَ  وأَبو  البَْصريُّ ، ومالُك بن ِمْسَمع ، وغيُرهم ، وعامَّ

حمن الَكفرتُوثِّيِ ، عن بقيَّةَ. َجْحَدرٌ و  أَيضاً لَقَُب أَحمَد بن عبِد الرَّ

ْخمُ  ، أَهملَه الجوَهِريُّ ، وقال الفَّراُء : هو ، بالضمّ  الُجَحاِشرُ  : [جحشر]  ، وأَنشد في صفَة إِبل : الضَّ

ِر  َت اإِلزار ا ــــــــــــــاجــــــــــــــِ ر  مــــــــــــــا حتــــــــــــــَح تــــــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــــــــح

هـــــــــــا     ن رَأحســـــــــــــــــــــــــِ ٍض مـــــــــــِ نـــــــــــِ قـــــــــــح رِ مبـــــــــــُ اشـــــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــَ  جـــــــــــُ

  
 الَمفاِصِل ، العَِظيُم الَخْلق.العَْبُل  العَظيُم الجْسِم ، (2) الَجسيمُ  الَخْلِق ، الحاِدرُ  هو الُجَحاِشرُ  وقال الليث :

 ، وهو في ذلك ُمْجفٌَر كإِجفاِر الُجْرُشعِ. فََرٌس في ُضلُوِعه قَِصرٌ  : الُجَحاِشرُ و

 ويَُضمُّ. ، الَجْحَرشو ، ، فيهما كالَجْحَشر

 ، وأَنشَد ابن سيَده : ُجحاشَرةٌ  ، قال : وإِن شئَت قلت : ُحجاِشٌر ، واألُنثى هي بهاءٍ و ِمن ِصفات الَخْيل ، الَجْحَشرُ  : (3)وقال أَبو ُعبَْيد 

رةٌ  اشـــــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــَ ه  جـــــــــــُ امـــــــــــَ ظـــــــــــَ ٌم كـــــــــــَبّن عـــــــــــِ تـــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــَ

ُم     هــــــــــ  طــــــــــَ ــــــــــٌر مــــــــــُ ي ٍر َأو َأســــــــــــــــــــــــِ َوامِثُ َكســــــــــــــــــــــــح (4)عــــــــــَ
 

  
 وأَنشَد أَبو ُعبَْيد :

َرةٌ  اشـــــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــَ ا  جـــــــــــُ ريف كـــــــــــَبهنـــــــــــ َ مـــــــــــِ ٌم طـــــــــــِ ـــــــــــح ت  صـــــــــــــــــــــــــَ

خــــــــ    تــــــــح ا الــــــــرِّيــــــــُح فـــــــــَ هــــــــَ تـــــــــح اٌب َزفـــــــــَ قــــــــَ رُ عــــــــُ  اُء كــــــــاســــــــــــــــــــــِ

  
. ، بالضّم : اسمٌ  ُجْحُشرٌ و اغانيُّ  ، نقلَه الصَّ

كةً : تَغَيُُّر رائحِة اللَّْحم الَجَخرُ  : [جخر]  ، هكذا في التَّْكِملَة ، وفي بعض النُّسخ : رائحِة الفَِم. ، محرَّ

ِحم ،وعن ابن ُدَرْيد : َسبَ  في قُبُل المرأَةِ. نَتِنَةٌ  رائحةٌ َمْكُروَهةٌ  : الَجَخرُ و  ، من ذلك. َجْخَراءُ  وهي بُها ِمن فَساِد الرَّ

 .(5)من النَِّساِء : الُمْنتِنَةُ  الَجْخَراءُ  وقال اللِّْحيَانيُّ :

َرَهاو ، َجَخَرها يْجَخُرَها َجْخراً  ، وقد االتَِّساُع في البئْر : الَجَخرُ و  : َوسَّعَها. َجخَّ

 ، قال األَصمعيُّ في قولهم : َخالُء البَْطن : الَجَخرُ و

 بَبطحِنه يـَعحُدو الذ َكرح 
 : الَجَخرُ و من األُنثى ، للَجَخر قال : الذََّكُر من الَخْيل ال يَْعُدو إِالَّ إِذا كان بين الُمْمتَلئ والطَّاوي ؛ فهو أَقَّل احتماالً 

 الَخاَلُء ، والذََّكُر ِإذا َخاَل بَْطنُه انكسَر وَذَهَب نشاُطه.

اغانيُّ ، كَكِتف : الكثيُر األَْكل : الَجِخرُ و  .َجِخَرةٌ  : َجبَاٌن أَُكوٌل ، واألُنثى َجِخرٌ  رجلٌ  والَجبَاُن. ، عن الصَّ

جال. القليُل لَْحِم الفَِخَذْينِ  : الَجِخرُ و  من الّرِ

. الفاِسُد العَْقِل. : الَجِخرُ و اغانيُّ  كلُّ ذلك عن الصَّ

 العاِجُز. : الَجِخرُ و

 السَِّمُج. : الَجِخرُ و
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 السَِّريُع الُجوعِ. : الَجِخرُ و

 ، إِذا َجِزَع من الُجوعِ. َجِخَر َجَخراً  وقد

 بن ُعَطاِرِد بِن َعْوِف بِن َكْعب. : د ، لبَنِي ِشْجنَةَ  الَجْخَراءُ و

 البَْطِن. المرأَةُ الواسعةُ  : الَجْخَراءُ و

 ، عن اللِّْحيَانّي. التَِّفلَةُ  : المرأَةُ الواسعةُ  الَجْخَراءُ و

يِّقَةُ  الَجْخَراءُ و رَ  َجْخَراءُ  ، ومنه قِيل للمرأَة : فيها َغَمٌص وَرَمصٌ  التي من العُيُون : الضَّ الحديُث في  ، ِإذا لم تكن نَِظيفَةَ الَمَكاِن ، وبه فُّسِ

ويُْرَوى بالحاِء المهملة ، وقد تقدَّم. وقال األَزهريُّ بالخاِء ، وأَْنَكَر  «َجْخَراءَ  ة والأَْعَوُر َمْطُموُس العَْيِن ، ليسْت بناتِئَ »ِصفَة َعْين الدَّّجال : 

 الحاَء.

__________________ 
 .«.. . : مالك وربيعة وهو جحدر.. فولد ضبيعة: » 319( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 ومثله يف التكملة.« ا ادر اجلسم»( يف القاموس : 2)
 والتكملة ا ويف اللسان : أبو عبيدة.( األصر 3)
 ( الصتم الذي شخصت  اين ضلوعه حىت ساوت مبتنه وعرضت شهوته. وهو أصتم العظام.4)
 ( اللسان : املنتنة التفِلة.5)
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 : الواِدي الواِسُع. الَجاِخرُ و

 .تَْجِخيراً و (1) ِإجَخاراً و َجْخراً  ، رَ َجخَّ و وهذه عن ابن األَعرابّيِ ، كأَْجخرَ  ، كمنَع : َوسََّع َرأَْس بِئِْره ، َجَخرَ و

 غيِر َموضع بِئْر.ـ  في : (2)وفي بعض األُصول ـ  : أَْنبََع َماًء َكثِيراً ِمن أَْجَخرَ و

 نَتْنُه. لذلك فَبَِقيَ  بْعُد ، َغَسَل ُدبَُرهَ ولم يُْنقِ  الرجُل ، ِإذا أَْجَخرَ و

َج امرأَةً  ، إِذا أَْجَخرو  ، وهي الواِسعَةُ ، كلُّ ذلك عن ابن األَعرابّيِ. َجْخَراءَ  تََزوَّ

رَ و  اْنفََجَر ماُؤه.و « :ِطينُه»في اللّسان بعد قوله : و ِطينُه ، وَذَهَب ماُؤه ، ، وفي بعض األُصول المعتََمَدة : تَلَفَّفَ  تَفَلَّقَ  ، إِذا الَحْوضُ  تََجخَّ

ةُ النََّسِب بالزاي والنون في آخره ، فليُْنَظر. ة بَسَمْرقَْندَ  : (3)بفتح فسكون  َجْخرٌ و  ، على ثالثة فَراسَخ منها ، وضبَطه أَئمَّ

 َجْوُف البِئِْر ، كفَِرَح : اتََّسَع. َجِخرَ و

 : َوسَّعها. جخرهاو

كذا في النَُّسخ.  خاِشعَةً. َجِخَرةً  ْطٍن ، فَتََخْضَخَض الماُء في بُطونها ، فتََراَهاَشِربَْت على َخالِء بَ  ، إِذا َجخراً  الغَنَمُ  َجِخرَ  وعن ابن ُشَمْيل :

 ، ومثله في اللَِّسان والتَّْكِملَة. (4)وفي بعضها : خاِسفَةً 

 * ومّما يُستدَرك عليه :

 إِذا لم تُْنَق وهي نَْفَحةٌ تبقى في القندوَدةِ ـ  الَجَخَرةِ  تْصِغيرُ ـ  الُجَخْيَرةو في التَّْهِذيب :
(5). 

 : امتألَ بَْطنُه ، فذَهَب نََشاُطه واْنَكَسَر. َجَخراً  الفََرسُ  َجِخرَ و

ْخُم. ، وهو ، بالضمّ  الُجخاِدرُ  كذاو ، أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال ابن ُدَرْيد : ، بفتحهما الَجْخَدِريُّ و الَجْخَدرُ  : [جخدر]  ولم يذكر ابُن ُدَرْيدٍ  الضَّ

 .الَجْخَدِريَّ 

؛  «البَْيتِ  َجْدرُ  إِذا اشترْيت اللَّْحَم يضحكُ »، بالكسر ، وَوَرَد في قوله عبِد هللا بِن ُعَمَر :  كالِجَدارِ  الحائُِط : ، بفتحٍ فسكون : الَجْدرُ  : [جدر]

 .الِجَدار قالوا : هو لغةٌ في

َجْمُع الجمعِ ، مثل بَْطن وبُْطنَان. قال ِسيبََوْيه : وهو مّما استغنَْوا فيه ببِنَاِء أَكثِر العََدِد  ُجْدرانٌ و ضمتَْين ،ب ُجُدرٌ و ، بضّمٍ فسكون ، ُجْدرٌ  ج

 .ُجُدرٍ  عن بناِء أَقلِّه ، فقالوا : ثالثَةُ 

، بالضّم ، قال العَّجاج وَوَصَف  ُجُدورٌ  ج ْكِر ، قالَه أَبو حنيفةَ :، وهو كالَحلَمة غيَر أَنه صغيٌر يَتََربَُّل ، يَْنبُُت مع المَ  نَْبٌت رْمِليٌّ  : الَجْدرُ و

 ثَْوراً :

 اجلُُدورِ أَمحَس  بَذات ا َاِذ و 
 ، قال العَّجاج : َجْدَرةٌ  : َضْرٌب من النَّبَات ، الواِحَدةُ  الَجْدر وفي التَّْهِذيب : عن اللَّْيث :

راً و  راً َمكح َتَس  الن ِصي   َجدح  واكح
 الَمَكاُن. أَْجَدرَ  قدو

بِيعِ ، قيل الب ، فإِذا أَْطلَعْت رُؤوسها في أَول الرَّ ّقِ ُضُروٌب تَْنبُت في الِقفاف والّصِ  األَْرُض ، أَْجدرتِ  : قال األَزَهريُّ : وِمن َشَجر الّدِ

 قَْت أَسماُؤه.يطوُل فإِذا طاَل تَفَرَّ  (6)حين  َجْدرٌ  الشَّجُر ، فهو أَْجَدرَ و
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 أَْصلُ  هوو ، الَجْدرُ و ، لما فيه من أُصوِل حائِِط البَيت. وفي األَساس : وللِحْجر ثالثةُ أَسماِء : الِحْجُر والَحِطيمُ  َحِطيُم الَكْعبَةِ  : الَجْدرُ و

َي به ألَن الِجَدارِ   جانِبُه : َجْدُره قال اللِّحيانّي :و .ُجُدورٌ  أَي أَْصلَه. والجمعُ  «َرهَجدْ  حتَّى يَبلَُغ الماءُ »ٌء. وفي الحديث : ُمْستَْوِطى ِجداَره ؛ ُسّمِ

 ، وأَنشَد : ُجُدورٌ  ، والجمعُ 

ا  هـــــــَ تـــــُ يــــفــــَ تح َعصــــــــــــــــــِ َب قـــــــد طـــــــالـــــــَ َذانـــــــِ ي مـــــــَ قــــِ  َتســــــــــــــــــح

ا    ُدوُرهــــــــــــَ وُم  جــــــــــــُ مــــــــــــَ طــــــــــــح ن َأيتِّ املــــــــــــاِء مــــــــــــَ (7)مــــــــــــِ
 

  
 لقُُروح ، لغتاِن ، وأَما الّداُل فمفتوحةٌ على كّلِ حال ، وهو اسمٌ  ، بضّمِ الجيِم وفتِحها الُجَدِرّيِ  ُخُروجُ  : الَجْدرُ و

__________________ 
 حتريف.« إجحاراً »( ابألصر 1)
 ويف التكملة فكالقاموس.« يف»( عبارة اللسان 2)
 ف مقصورة.( يف معجم البلدان : جخزين بعد الزاي املفتوحة نون ا كذا قا  أبو سعد ا وأل3)
 ( خاسفة أي مهزولة قاله مصحح اللسان.4)
 (.مصرـ  دار املعارف)( ضبطت عن اللسان 5)
ويف « قولــه : حا يطو  ا كــذا خبطــه هنــا ا وفيمــا أييت قريبــًا ا وعبــارة ابن منظور : حىت يطو  وهي أ هر»( هبــامش املطبوعــة املصــــــــــــــريــة : 6)

 حىت يطو . التهذيب :
 ألنه أراد ما حو  اجلدور ا ولوال ذلك لقا  : مطمومة.( أفرد مطموماً 7)
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 ا وهو داٌء معروٌف أَيحُخُذ الناَس َمر ًة يف الُعمِر. قا  شــــــــيُخنا : وقد قالوا : وتـََقي حُ  عن اجلِلحد ممتلئٌة ماًء ا يف الَبَدن تـَنَـف رتُ 
رَِمُة : َأو  ُ َأو ُ  َمن ُعذَِّب به قوُم ِفرحَعوحَن ا مث بَِقَي بعدهم ا كما يف ا  َ َهَر ما ُأِصيب به أَبحرهُة. ُجَدرِيّ  ملِصحباح. وقا  ِعكح

. يَْجَدُر َجَدراً  (1) َجَدرَ  قدو  ، حكاه اللِّْحيَانيُّ

 ويَُشدَُّد. .َجْدراً  ، كعُنِىَ  ُجِدرَ و

لمبالغِة والتَّكراِر ، وهو ال يَأْتِي في العُمر إِاّل مّرةً واحدةً ، فكيف قال شيُخنَا : وقد أَنكَره الحِريريُّ وجماَعةٌ ، وقالوا : إِن التَّْفِعيَل يَُدلُّ على ا

ة. ؟يَُشدَّدُ   .َجِديرٌ و ُمَجدَّرٌ و الَوْجِه ، َمْجُدور وهو وتَعَقَّبُوه بوجوٍه بََسطتُها في شرح نَْظِم الفَِصيح ، وأَشرُت إِليها في شرح الدُّرَّ

 .ُجَدِرّيٍ  اللِّْحيَانيُّ : ذاتُ وقال  : َكثِيَرتُه. َمْجَدَرةٌ  أَْرضٌ و

 األَرُض. أَْجَدرتِ  وقد ، بالكسر : نباٌت الواحدةُ بهاٍء. الِجْدرُ و

أَو ِمن  مرتَِفعَةٌ على ِجْلِد اإِلنسان ، ِمن َضْربٍ  آثارٌ  أَو أَو البُثوُر النّاتِئَةُ ، عن اللِّْحيانّي ، بالتَّحِريك : ِسلٌَع تكون في البََدن ِخْلقَةً  الَجَدرُ و

إِذا ارتفعْت عن الِجْلد ، وإِذا لم ترتفع فهي نََدٌب ، وقد يُْدَعى  الَجَدرُ  ، وقيل : ِجراَحةٍ 
كالُجَدِر ، كُصَرٍد ،  نََدباً ، الجَدرُ  وال يُْدَعى َجَدراً  (2)

 واحدتُهما بهاٍء.

ْلعَةُ ، والجمعُ  الَجَدَرةُ  وفي الّصحاح :  ، وأَنشَد ابُن األَْعَرابّيِ : َجَدرُ  : ُخَراٌج ، وهي الّسِ

 اجَلَدرح اي قَاَتَر   ُدقـَيحاًل ذا 
 ج بالحسن. ، قال : وهذا قوُل اللِّْحيانيَّ وليس الَجَدر ، نَسبَه إِلى الَجَدِريُّ  ، ومن قال الُجدر ، نََسبَه إِلى الُجَدِريُّ  وفي الُمْحَكم : فَمن قال :

 .األَْجدارُ 

 وعن ابن األَْعَرابّيِ : َورٌم يأُْخذُ في الَحْلق : الَجَدرُ و

 : الَوْرَمةُ في أَْصل لَْحي البَعير. وقال النَّْضر : الَجَدَرةُ 

ْلعَة برأْس اإِلنسان. وجَملٌ  (3): ُغدٌد  الجَدَرةُ  . وقيل : هي َجْدراءُ  ، وناقَةٌ  أَْجَدرُ  تكوُن في ُعنُق البَِعير ، يَْسِقيَها ِعْرٌق في أَْصلَها ، نَْحُو الّسِ

ْلعَةُ ، وقيل : هي ِمن البِعيرِ   .(4)، ومن اإِلنسان ِسْلعةٌ  ُجدَرةٌ  في ُعنُق البَِعير الّسِ

. وفي التَّْهِذيب : ُجُدوراً  الِحمارُ  َجَدرَ  أَو أَثَُر َكْدم في ُعنُِق الِحَماِر وقداْنتِباٌر   :(5) الَجَدرُ و ّمِ  ، بالضَّ

 ، إِذا اْنتَبََرْت ، وأَنشَد لُرْؤبَةَ : َجَدراً  ُعنُقُه َجِدَرتْ 

ِ َمطحِوي  ا ََن ح  جاِدرُ َأو   اللِّيَتاح
 ، وهي َحبَّةُ الطَّْلعِ. َجَدَرةٌ  : اْسَمرَّ وتَغَيََّر ، عن أَبي حنيفةَ ، يَْعنِي بالوِليعِ َطْلَع النَّْخِل ، واحدتُه جادرَ و الَوِليُع ، أَْجَدرَ و َحبُّ الطَّْلعِ. : الَجَدرُ و

. َجِدرَ  ، أَي في بَدنَه من البُثُور النّاتئَة ، وقد ُجَدرٌ  أَن يَْخُرَج باإِلنسان : الَجَدرُ و  َظْهُره ، قالَه اللِّْحيَانيُّ

 ُعنُقُه ، كما في التَّْهِذيب. َجِدرتْ  أَيضاً أَن يَِرَم ُعنُُق الِحماِر ، وقد َجدرُ الو

 وِفْعلُهما كفَِرحَ ـ  الِعنَُب : صاَر َحبُّه فَُوْيق النَّفَِض  َجدَّرَ ـ و ، إِذا حبََّب وَهمَّ باإِليراق َجَدراً  الَكْرمُ  جِدرَ  ، يقال : َهمُّ الَكْرِم باإِليراقِ  : الَجدرُ و

 ال غيُر.

 قال األَعشى : (6) ِجَدارٌ  بُنَِي َحَوالَْيه يُْبنَى حولَه. وقال اللَّْيث : : مكانٌ  الَجِديرُ و
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ُنوَن يف كرِّ واٍد و   (7) َجِديرَاتـَبـح
 .َجِديَرةٌ  ، واألُنثى ُجَدراءُ و َجِديُرونَ  ج ، أَي َخِليٌق له. بكذا ولكذا َجِديرٌ  ، يقال : هو الَخِليقُ  : الَجِديرُ و

بِه شاذٌّ ، كما في التَّْوِضيح وغيِره ،  أَْجِدرْ و أَْجَدَره بالفتح. قال شيُخنَا : وفيه َردٌّ على النَُّحاة الذين يقولون : إِّن ما َجَدارةً  كَكُرَم.ـ  َجُدرَ  قدو

 وأَشرُت إِلى نَْقِده في َحواِشيه.

 ، وكذلك االثْناِن والَجْمع ، وإِنها أَن يَْفعَلَ  لََمْجَدَرةٌ  إِنّهو

__________________ 
 ( ضبطت يف اللسان بكسر الدا  ا ضبرت قلم.1)
 ( يف اللسان : وقد يدع  الندب جدراً.2)
 سان ا ويف التهذيب ُغَدَدٌة.( األصر والل3)
 ( يف اللسان : سلعٌة وَضَواٌة.4)
 ( ضبطت يف اللسان بضم اجليم ا والسيا  يقتضي أهنا عطفاً ا وما أثبتناه يواف  ضبرت التهذيب.5)
 .«جدار جمدور»( يف التهذيب : 6)
 ( ديوانه وصدره :7)

 متنو  ابلغيب ما يفتشون
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َيايّن ا وعنه أَيضاً : ِإنّه جملحَدَرةٌ  ض ا كل ه عن اللِّحح َعَر ذلك ا وكذلك االثـحنَـَتاِن واجَلمح َعَر ذلك  جَلِديرٌ  بذلك ا وأَبن تـَفح َأن يـَفح
 وقا  ُزَهريح : .(1) جلََِديرانِ  ا وِإهنما

تَـعحُلوا  َجِديُرون  (2)َيوماً َأنح يـََناُلوا فيسح
َواِسّيِ : إِنهو .َجدائِرُ و (3) جِديَراتٌ  أَن تَْفعََل ذلك وَخِليقَةٌ ، وإِنُّهنَّ  لََجِديَرةٌ  ويُقال للمرأَة : إِنّها أَن يفعَل  (4) َمجُدورٌ  ُحِكَي عن أَبي َجْعفَر الرَّ

 منه أَن يفعَل كذا ، أَي هو أَي َمْخلَقَةٌ  منه ، َمْجَدَرةٌ و لذلك ، َمْجَدَرةٌ  ذلك ، جاَء به على لَْفظ المفعول وال فِْعَل له. وقال غيُره : هذا األَْمرُ 

 بِفْعِله. َجِديرٌ 

. َجَديِراً  : َجعَلَه َجَدَرهو اغانِيُّ  نقلَه الصَّ

 به. أَْجَدرَ  ، وما به أَن يفعَل ذلك أَْجِدرْ و

كةً. وقيل : كالَجَدَرة ، وهي َكنِيٌف يُتََّخذُ ِمن ِحَجاَرة يكون للبَْهم وغيِرَها ، : الَحظيَرةُ  الَجِديَرةُ و : َزْرُب الغَنَم. وعن أَبي َزْيد  الَجديرةُ  ، محرَّ

 .جَدارٌ  (5)، وإِن كان من ِطين فهو  َجديرةٌ  اً ؛ فإِن كانت من ِحَجاَرة فهي: َكنِيُف البَْيِت مثُل الُحْجَرة تُْجَمُع من الشََّجر ، وهي الَحظيَرةُ أَيض

 الطَّبيعةُ. : الَجديرةُ و

 وَمساكُن عامرةٌ. كِكتَابَة : واٍد بالِحَجاز فيه قًُرى الِجداَرةُ و

َكةً : ة بين ِحْمَص وَسلَميَّةَ  َجَدرُ و  تُْنسُب إِليها الَخْمر ، قال أَبو ذَُؤْيب : ، محرَّ

جــــــــــا  ــــــــــتــــــــــِّ هــــــــــا ال تــــــــــح ــــــــــَ يــــــــــٌ  ســــــــــــــــــــــــبـ  فــــــــــمــــــــــا ِإنح َرحــــــــــِ

َواِدي     ـــــــــــــــــــَ اٍت فـ ن أَذحرعـــــــــــــــــــَ َدرح ُر مـــــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــــَ

  
 على غير قياٍس ، قال َمْعبَد بُن َسْعنَةَ : َجْيَدِريٌّ و على قياس ، َجَدريٌّ  النِّْسبَةُ و

واِذِ   وحم الــــــــــعــــــــــَ حــــــــــاين قــــــــــبــــــــــَر لــــــــــَ بــــــــــَ  َأاَل اي اصــــــــــــــــــــــــح

َة عـــــــــــــاجـــــــــــــرِ و     ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ ـــــــــــــَر وَداِع مـــــــــــــن زُنـ ـــــــــــــب  ق

  

جـــــــــًا  هـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــَ حـــــــــاين فـ ـــــــــَ ب ةً َأاَل اي اصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــ  َدري ـــــــــح ي   جـــــــــَ
بــــــــِ  ا ــــــــَ   ابطــــــــلــــــــي     اٍب َيســــــــــــــــــــــح (6)مبــــــــاِء ســــــــــــــــــــــحــــــــَ

 

  
ّيٍ. والفَْيَهُج هنا : الَخْمر ، وأَصلُه ما يُكاُل به الَخْمر ، وقد قيل إِن  الَجْيَدريَّةُ  موضٌع هناك أيضاً ، فإِن كانت الَخمرُ  َجْيَدرَ  هكذا أَنشَده ابن بَّرِ

 إِليه فهو نََسٌب قياسيٌّ ، كما في اللَِّسان. (7)منسوبةً 

َكةً : َحيٌّ ِمن األَْزد الَجَدَرةُ و ، وهم بنو عامر بن َعْمرو بن َخثْعََمةَ ، ومن قال : ابن عمرو ِمن ُخَزْيَمةَ فقد أَخطأَ ؛ كذا َحقَّقه السَهْيليُّ  ، محرَّ

ْوض. قلُت : وخثعمة هذا هو ابُن بْكر بن يَشْ  وا به ألَنَُّهْم بَنَْوا بن ُدْهماَن بن نْصر بن َزهراَن األَْزِديُّ ؛ (8)ُكَر بن قَِسّيِ بن َصْعب في الرَّ  ُسمُّ

فها ، الَكْعبَة ، َعظََّمها هللا تعالَى ِجَدارَ  ةً الكعبةَ ، وَصدََّع بُْنيَ  أَو ِحْجَرها وَشرَّ انَها ، ، وهو الحطيم. وقال أَهُل األَنساب : َدَخَل السَّْيُل مرَّ

ى ِجَداراً  ففَزعْت قُريٌش إِن جاَء َسْيٌل آَخُر يَذَهُب بَشَرفهم وِدينهم ، فبنَى عامٌر المذكوُر لَها  .الَجاِدرَ  ُدون السَّْيل ، يَُسمَّ

ُوا القَبيلَةَ. قْلُت : ويجوُز أَن يكوَن إِلى جادرٍ  لعلَّهم َجعَلُوه َجْمعَ  الَجَدَرةُ و وقال شيُخنَا : ، وهو المكان الذي  الَجِدير ، ككاتِب َوَكتَبَة ، ثم َسمَّ

 ، وأُِريَد به الَحِطيُم ، كما قالوا في ثَِقيف ثَقَِفّي. جَدارٌ  بُنَِي َحْولَه

يِل ، قالَه ابُن  الَجدَرةِ  ْوِف بِن سعِد بِن َسيَِل بنِ ، واسُمها فاطمةُ بنُت عَ  قَُصّيِ بِن ِكالب (9) بال الم : واِرَدةُ  ، َجَدرةُ و ، وهم ُحلَفَاُء بَنِي الّدِ

 األَثِير واألَِمبُر.

ِص  َجَدرَ و بِيع ، َطلَعَْت ُرُؤوسه والشََّجرُ  النَّْبتُ  َجَدرَ و .(10)، عن ابن األَعرابّي  الشََّجُر : َخَرَج ثََمُره كالِحّمِ ، فهو  ِريُّ الُجدَ  كأَنَّه في أَول الرَّ

 َجداَرةً ـ  كَكُرمَ ـ  كَجُدرَ  َمجازٌ 
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__________________ 
 ( وإهنم جلديرون ا زادها يف التهذيب عنه.1)
 ( ديوانه وصدره :2)

 لير عليها جّنة عبقرية
 ( يف التهذيب : جلديرات.3)
 ( يف اللسان : جلديٌر.4)
 .«فهي»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 5)
 والبيت يف الصحاح :( 6)

 أال اي أصــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــجـــــــــــــًا جـــــــــــــدريـــــــــــــة 

 مبــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــاب يســـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــ  ا ــــــــــــــ  ابطــــــــــــــلــــــــــــــي   

  

 أورده بعد قوله : وَجَدر قرية ابلشام تنسب ِإليها اخلمر.

 .«منسوابً »( عن اللسان وابألصر 7)
 ويف أوالد الصعب. 385( انظر يف نسبه مجهرة ابن حزم ص 8)
 شه عن نسخة أخر  : والدُة ا ونراها الصواب.( كذا ابألصر والقاموس ا وعل  هام9)
وا مص بكسر ا اء وامليم هو اختيار البصريا  .«عن ابن األعرايب قا  : َأَجَدَر الشجُر وجد ر ِإذا خرج مثره كبنه ا مص»( يف التهذيب : 10)

 ا وبفتح امليم اختيار الكوفيا.
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َدرَ و   ا اأَلِخرُي عن َأيب حنيفة ا وقا  الطِّرِم اح : جاَدرَ و  ا فيهما َجد رَ و  ا َحَك  الث الثَة ابُن اأَلعرايبِّ ا َأجح
ا  طـــــــَ َر  الــــقــــَ ُت َأ ــــَح  عـــــــاشــــــــــــــــــقـــــــًا مـــــــا ســــــــــــــــــَ يـــــــح  فـــــــذلــــَ

َدرَ و     يــــــــــــــــضُ  َأجــــــــــــــــح اَة َولــــــــــــــــِ طــــــــــــــــَ ن واِدي نــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــِ

  
 وبِه وُمتَفَّرِق ِعيدانِه مثُل أََظافِيِر الطَّْيِر.، إِذا َخَرَج في ُكعُ  يَْجُدرُ  العَْرفَُج والثَُّمامُ  َجَدرَ و

 : اْسَمرَّ وتَغَيََّر. جاَدرَ و الَوِليعُ  أَْجَدرَ و

قَْت أَسماُؤه. َجْدرٌ  الشََّجُر فهو أَْجَدرَ  وقال اللَّْيث :  ، حين يَُطوُل فإِذا طاَل تَفَرَّ

 ، وهي تَْمَجُل ، وهو الَمَجُل. (1)، كلُّ ذلك مفتوٌح  َمِجلَتْ  ، ونَِفَطْت ، تَْجُدرُ  اليَدُ  َجَدَرتِ و عن ابِن بُُزْرَج :و

َطه. : َجَدر الِجداَر يَْجُدرُ و  َحوَّ

جُل : تواَرى َجَدرَ و  ، حكاه ثَْعلٌَب ، وأَنشد : (2) بالِجدار الرَّ

َبرَا  ريحِ فـــــــــــــــَ َح بـــــــــــــــَن الـــــــــــــــز بـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ بـ  ِإن  صـــــــــــــــــــــــــــــُ

جــــــــــــَ     ــــــــــــه حــــــــــــَ ُُ  مــــــــــــن رتح ــــــــــــَ ِم ال ي ــــــــــــر ضــــــــــــــــــــــــــح  رَايف ال
  

 َجَدرَاِإال  َماَله ِحنحطًَة و 

 قال : هذا َسَرَق ِحْنَطةً وَخبَأَها.

 ، قال ُرْؤبة : : بنَاه (3) اْجتََدرَ و

ِييَد َأعحضاِد الِبَناِء  َتَدرح َتشح ُجح
 امل

 ، وأَنشَد ابن األَعرابّي : : َشيََّده َجدََّره تَْجِديراً و

ِر و  رِي اجُلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــِ ُرون كــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــَ  آخــــــــــــــــــــــَ

ح ِذي     طـــــــــــــح م يف الســـــــــــــــــــــــــــ  د رِ كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ  جـــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــ

  
رَ  ؛ أَي الذي التَّْجِديرِ  ، ويجوُز أَن يكون أَراد : ذي الُمَجدَّارِ  قيل : أَراَد : ذي الحائطِ  وُشيَِّد ، فأَقام الُمفَعََّل مقاَم التَّْفِعيِل ؛ ألَنهما َجِميعاً  ُجّدِ

  ، أَنشَد سيِبََوْيه :مصدراِن لفَعَّلَ 

َوق   مثُر ما َلِقيتُ 
ُ
 ِإن  امل

 أَي إِّن التَّْوقِيَةَ.

َدْحداَحةٌ وِدنَّبَةٌ  ، على الُمبَالَغة ، قال الفارسّي : وهذا كما قالوا : َجْيَدَرةٌ  ، وقد يقال له : الَجْيَدَرانِ و كالَجْيَدِرّيِ  : القَِصيُر ، الَجْيَدرُ و

 ، وأَنشَد يعقوُب : َجْيَدِريَّةٌ و َجْيَدَرةٌ  رأَةٌ وِحنَْزقََرةٌ. وام

ا  هــــــــــَ نــــــــــِ ثــــــــــح قــــــــــًا مل تـــــــــــَ نــــــــــُ تح عــــــــــُ نــــــــــَ ةٌ ثـــــــــــَ ــــــــــ  درِي يــــــــــح   جــــــــــَ
َزرُ     مـــــــــح ِم ضــــــــــــــــــــــَ حـــــــــح وَزُة الـــــــــلـــــــــ  نـــــــــُ كـــــــــح اٌد وال مـــــــــَ  َعضــــــــــــــــــــــَ

  
 

 ، َومن به آثَاُر َضْرٍب أَو ِسياط. : القليُل اللَّْحمِ  الَمْجُدورُ و

، على ساكنها أَفضل الصالةِ والسالم ، على ستِة أَميال منها ،  َمْسَرٌح قُْرَب الَمِدينَةِ  الحديث ، وهوجاَء ِذْكُره في ـ  بفتح فسكونـ  َجْدرٍ  ذو

 .(4) [وأُخذت]ناحيةَ قُبَاٍء ، كانت فيه ِلقاُح النَّبّيِ َصلَى هللا عليه وسلّم لما أُِغيَر عليها 

ْرعِ  كِمْحراٍب : الِمْجَدارُ و باعَمزْ  (5) ما يُْنَصُب في الزَّ ْيِر ، قال : َجَرةً للّسِ  والطَّ
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َة  قــــــــــــــَ لــــــــــــــح يــــــــــــــيِن اي خــــــــــــــِ رِمــــــــــــــِ دارِ اصــــــــــــــــــــــــــــح جــــــــــــــح   املــــــــــــــِ
زارِ و    

َ
ِد املــــــــــــــ عــــــــــــــح ــــــــــــــُ وِ  بـ طــــــــــــــُ يــــــــــــــيِن بــــــــــــــِ لــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــــــِ

  
نا َجَدَرةَ  عاِمُر بنُ و كةً : أَوُل َمن َكتَب بَخّطِ اِمٌر ، أَّن أَوَل َمن َكتََب بالعربيَّة ُمرَ « مرّ »، أَي العربّيِ. قال شيُخنا : وسيأْتي له في  ، محرَّ

ِليَّةُ فيها ِخالٌف طويٌل الذَّْيِل ، أَورَده ابُن َعساِكَر  ؟وَجَزَم به جماعةٌ ، وتََوقََّف جماَعةٌ : هل هو َخالٌف أَو يُمكُن التوفيقُ  قال : وهذه األَوَّ

ِليَّاتِه ، وسيأْتِي َطَرٌف منه إِن شاَء هللا تعالَ   ى.وغيُره ، ونَقََل ُخالصتَه الَجاَلُل في أَوَّ

نا هذا عامُر بنُ  (6)قلُت : وهذه العبارةُ مأُْخوذةٌ من الَجْمَهرة البن ُدَرْيد  ةَ ، الّطائِيّاِن  َجَدَرةَ  ، قال فيها : أَّوُل َمن َكتََب بَخّطِ ، وُمَراِمُر بُن ُمرَّ

َق فَذَكر كلَّ واحٍد فيما يُناِسُب ِذْكره في َمَحلِّه. (7)، ثم َسْعُد بُن َسبٍَل   ، غير أَن المصنَِّف فَرَّ

َي به : أَبُو َحّيٍ  األَْجَدارِ  عاِمرُ و  ، أَي ِسْلعَةٌ ، وهو عامُر بُن َعْوِف بِن ِكنَانَةَ بنِ  َجَدَرةٌ  ألَنَّه كان عليه ِمن َكْلٍب ؛ ُسّمِ

__________________ 
وجدرت اليد عل  أهنا عطف عل  الجي قبلها ا وضـــبطت يف اللســـان جدرت يده بكســـر الدا  وجملت ضـــبطت يف اللســـان ( كذا ا وضـــبطت 1)

 والقاموس بكسر اجليم. ويف التكملة بكسر اجليم وفتحها ا وكله ضبرت قلم.
ر.2)  ( اللسان : ابجِلدح
 ( يف اللسان : واجتدره : بناه.3)
 ( زايدة عن معجم البلدان.4)
 تكملة : املزارع.( يف ال5)
 .64/  2( اجلمهرة 6)
 ومثله يف اللباب عل  وزن مجر. .«سير»( يف اجلمهرة : 7)
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ر َح به ابُن ُدَريحد ا وَرد   مَية ؛ فقد صــــَ ه الت ســــح َرَة بن َزيحِد اّلالِت ا وهذا الذي ذََكَره املصــــنِّف ِمن َوجح عل  ابن  َعوف بِن ُعذح
 ِإىل آخرِه ا فراِجض املعجَم. ِجدار كان جالساً َِبنحبالَكلحيّب حيث قا  : ألَنه  

 ، هكذا َضبََطه ابُن ماُكواَل بالّدال المهملة. َصحابِيٌّ  العتَِقيُّ ، َشِهَد فتَح ِمْصَر ، ، بالضّم : ابُن َسْبَرةَ  (1) ُجْدَرةُ و

، وهو مأُْخوذٌ من الّصحاح ، قال : وأَُظنُّه  أَعاَد َوْشيَه بعد َذهابِه إِذا الثَّْوبَ  ككذلو ِليَتَبيََّن. َجْنَدَر الِكتَاب : أََمرَّ القَلََم على ما َدَرَس منهو

باً.  معرَّ

 ، نََزَل َعْسقاََلَن ، َرَوْت عنه بِْنتُه. َصحابِيٌّ  الِكنَانِيُّ  بُن َخْيَشنَةَ  َجْنَدرةُ  أَبو قِْرصافَةَ و

ٌث ، َروى عن أَبي بكٍر الَخرائِِطّيِ. الَجْنَدِريُّ  ءالمقرىوأَبو بكٍر محّمُد بُن أَحمد بِن يُوُسَف   محّدِ

 * ومّما يُستدَرك عليه :

َب ِجْلُدَها عن داٍء يُِصيبَُها ، وليس ِمن َجْدراءُ  شاةٌ   .ُجَدِرّيٍ  : تَقَوَّ

ها. الُجَدِريُّ  ِض كما يَْظَهرُ ؛ َشبََّهَها به لُظُهوِرَها ِمن بَْطن األَرْ  «األَْرِض  ُجَدِريُّ  الَكْمأَةُ »وفي الحديث :   ِمن باِطن الِجْلد ، وأَراد به َذمَّ

 األَرُض ، إِذا َطلَعَْت ُرُؤوُس نَباتِها. أَْجَدرتِ و

 .َجَدرٌ  وَشَجرٌ 

ْلُع : َطلََع َحبُّه. جاَدرَ و  الطَّ

كةً : َحظيَرةُ الغَنَم. الَجَدَرةُ و  ، محرَّ

ياِر ، الُمْمِسَكةُ الماء.، بضمتَْين : الحواجُز التي بين ا الُجُدرُ و  لّدِ

 الِعنَِب : حَوائُِطه. ُجُدورُ و

 الِكَظاَمِة : َحافَتَاَها ، وقيل : ِطيُن حافَتَْيَها. (2) جْدَراو

 : الِقَصُر ، وال فِْعَل له : قال : التَّْجِديرُ و

يِّ عـــــــــلـــــــــَ   مـــــــــِ ِر الـــــــــكـــــــــَ دح ن صــــــــــــــــــــــَ ُم مـــــــــِ ظـــــــــُ  ِإيّن أَلعـــــــــح

ِن     ِديــــــــرِ مــــــــا كــــــــاَن يف َزمــــــــَ جــــــــح ِر  الــــــــتــــــــ  (3)والــــــــِقصــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَعاَد الَمْعنَيَْيِن الختالِف اللفَظْين ، كما قاله :

 ِهنحٌد أََت  ِمن ُدوهِنا الن بحُي والبـُعحدُ و 
 كذا في اللِّسان.

 : لَقَُب نَْصِر بِن َزْيد ، َرَوى عن مالك وَشِريك. الُمَجدَّرُ و

. جْنَدَرةِ  : لَقَُب أَبي القاِسم يَحيَى بِن أَحمَد بِن بْدٍر البغدادّيِ ، ِمن المَجْنِدرو  الثِّيَاِب ، َرَوى َعْنه الّسْمعَانيٌّ

ْلعَةُ. الُجَدَرةِ  ، ِمن َجْدراءُ  ، والناقةُ  أَجدر البعيُر ، كفَِرَح ، فهو َجِدرَ و  وهي الّسِ

ار ، نقلَه السَُّهْيِليُّ في َغْزَوة بَْدر ، عن ابن ِإسحاق ، والمشهوُر بالخاِء ، كم ُجَداَرةُ و  ا سيأْتي.، بالضّم : أَخو ُخْدَرةَ في بَنِي النَّجَّ

 ، كُمعَظَّمة : طعاٌم ألَهل الشاِم. الُمَجدََّرةُ و

، َصُدوٌق ، تَْرَجمه الخطيُب في  الِجداِريُّ  بِن الَحَسِن البغداديُّ  (4) ، منها : أَبو بكٍر أَحمُد بن سندي : َمَحلَّةٌ ببغدادَ  ِجَدارٍ  وقَِطيعَةُ بَنِي

 تاريخه.
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 .(5)؛ صحابيُّ َروى عنه يَزيُد بُن َشَجَرةَ  ِجَدارٌ و

. ِجَدارٌ و  العُْذريُّ : تابعيٌّ

. ِجَدارُ و ه ، وعنه محّمُد بُن جعفٍر الِكنانيُّ  بن بَْكَرة عن َجّدِ

 ، إِذا قََطعَه. َجْذراً  ءَ الشيْ  َجَذرَ  ، يقال : القَْطعُ  بفتح فسكون : الَجْذرُ  [جذر]

الذََّكر ، أَي أَْصِله ،  َجْذر اللَِّسان ، وَشديدُ  رَجذْ  قال َشِمٌر : إِنّه لََشديدُ  الذََّكر. أَْصلُ و أَْصُل اللِّساِن ، هو أَو ءٍ من كّلِ شيْ  األَْصلُ  : الَجْذرُ و

 قال الفرزدق :

تح  حــــــــــَ تــــــــــَ يــــــــــِد أَفـــــــــــح اَلمــــــــــِ رًا مــــــــــثــــــــــَر اجلــــــــــَ مــــــــــَ  رََأتح كــــــــــَ

َبد تح     هـــــــــــا حـــــــــــىت الـــــــــــحَ اَأحـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــَ ُذوُرهـــــــــــَ  جـــــــــــُ

  
__________________ 

 ( يف أسد الغابة : جذرة ابلذا .1)
 ( يف اللسان : وجدراء الكظامة.2)
 .«قوله : من صدر ا أنشده ابن منظور بلفة : يف صدر»املطبوعة املصرية : ( هبامش 3)
 ( كذا ابألصر واللباب ا ويف معجم البلدان : سيدي.4)
 .«سخربة»( عن أسد الغابة ا وابألصر 5)
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ُح عن األَصمعّيِ ، والكسُر عن أَبي َعْمٍرو في ، فالفَتْ  ويُْكَسُر فيهّن ، أَو في أَْصل الِحَساب بالكسر فقط والنََّسب ، الِحَسابِ  : أَْصلُ  الَجْذرُ و

. وقال ابن َجبَلَةَ : سأَلُت ابَن األَْعَرابِّيِ عنه ، فقال : هو  .ِجْذر ، قال : وال أَقول : َجْذرٌ  الكّلِ

 التِّْسعَةُ. (2)ثالثة ؛ فالَجْذُر الثالثةُ ، والُجداُء  أَي أَصلُه وَمْبلَغُه. إِذا َضَرَب ثالثةً في (1)هذا العَدِد وما ُجَداُؤه  َجْذرُ  وفي األَساس : يقال : ما

عشرةٌ في عشرة مائةٌ  فتقول : ؟أَي ما يبلُغ تَماُمه ؟َجْذُره وفي اللِّسان : والِحَساُب الذي يُقال له َعَشَرةٌ في َعَشرة ، وكذا في كذا ، تقول : ما

 مائة. َجْذرُ  خمسة وعشرين خمسةٌ ، وعشرةٌ في حساب الضَّْرب َجْذرُ و ،مائة عشرةٌ  فَجْذرُ  ، وخمسةٌ في خمسة خمسةٌ وعشرون ؛ أَي

 ، عن أَبي َزْيد. كاإِلْجَذار ، استأْصلتُه ، َجْذراً  ءَ الشي َجَذرتُ  ، يقال : االْستِئَْصالُ  : الَجْذرُ و

 ، عن الَهَجرّي ، وأَنشَد : َمْغِرُز العُنُقِ  : الَجْذرُ و

ه  ــــــــــــــــــ  ج  َذفــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــهــــــــــــــــــن  مــــــــــــــــــاًء كــــــــــــــــــبَن  متــــــــــــــــــَُ

يـــــٌم عـــــلـــــ      رِ َعصـــــــــــــــــــِ ذح ُر  جـــــــَ فـــــُ غـــــح ف مـــــُ والـــــِ (3)الســـــــــــــــــــ 
 

  
 بالضّم. ُجذُورٌ  ج

 ، بكسر الجيم وسكون التحتيَّة ، وفي بعض النَُّسخ بفتح الجيِم ، الجيَذرُ و أَيضاً ، وتُْفتَُح الذّالُ  ، بضّم الجيم والذال مهموزاً ، الُجْؤذُرُ و

، فهي ِستُّ لغات ، َذَكر الجوَهِريُّ  ، بفتحِ الجيم وكسِر الذّالِ  الَجْوِذرُ و َكْوَكب ، ، مثلُ  الَجْوَذرُ و كفُوفَل ، من غير َهْمز ، بالواو الُجوَذرُ و

اغانيُّ اثنتَ  (4)منها لُغَتَْين   .جآِذرُ  ، كذا في الّصحاح ، والجمعُ  ولَُد البَقََرةِ الَوْحِشيَّةِ  ْين ، وهما كفُوفَل وَكْوَكٍب ، وهي، وزاد الصَّ

 ، وألَنها تُزاد ثانية كثيراً. ُجْؤذر ولذلك َحَكمنا بزيادة همزةِ  . قال ابن ِسيَده :ُجوَذرٍ  ، كُمْحِسٍن : ذات ُمْجِذرٌ  بَقََرةٌ و

ياَدة ؛ ألَن الواو ثانيةً ال تكون أَصالً في بنات  (5) ُجْؤَذر لغةٌ فيـ  مثْل َكْوثَرٍ ـ  َجْوَذراً  وَحَكى ابُن ِجنِّي أَنّ  ، وهذا مما يَشهُد له أَيضاً بالّزِ

 األَربعة.

 فارسيّاِن. (6) الُجْؤَذرُ و الُجْؤذُرو عربيّان ، الَجْوَذرَ و الَجْيَذرَ  ن، قال ابن ِسيَده : وعندي أَ  الَجْوَذرِ  : لغةٌ في الَجْيَذرُ و

 قال الشاعر : اْنقََطعَ  ٍء :، ومن كّلِ شيْ  (7)الَحْبُل والّصاِحُب  اْنَجَذرَ و

اٍ  قضــــــــــــــــــــــــــاُه   ُدونــــــــــــكــــــــــــُم  َب حــــــــــــَ يــــــــــــح  اي طــــــــــــَ

ــــيــــوم و     نـــــــِك ال ُر مــــِ بـــــــح َد ا ــــَ صـــــــــــــــــــــَ تــــحح ذرَااســــــــــــــــــح  فـــــــاجنـــــــحَ

  
 ، قاله ابن بُزْرج. ُمْجِذئرٌّ  فلم يَْبَرْح ، وهو اْنتَصبَ  كاْقشعَرَّ : اْجَذأَرَّ و

ِرّماح : ِللّسبَابِ  (8): اْنتَصَب  اْجذأَرَّ  وعن اللَّْيث :  والُمخاَصَمِة ، قال الّطِ

ا  هـــــــــــَ رَافـــــــــــِ بـــــــــــيـــــــــــُت عـــــــــــلـــــــــــ  َأطـــــــــــح ر ةً  (9)تـــــــــــَ ذئـــــــــــِ   جمـــــــــــُح
نِ     رَاهـــــــــــــِ

ُ
مِّ املـــــــــــــ ا مـــــــــــــثـــــــــــــَر هـــــــــــــَ ُد  ـــــــــــــَن كـــــــــــــابـــــــــــــِ  تـــــــــــــُ

  
 .ُمْجذئِرٌّ  ، فهو لنَّبَات : نبََت ولم يَطلْ ا اْجذأَرَّ و

ْخمِ  الَجْيَذَرةو ْنِجّيِ األَْسَوِد الضَّ  القِصيِر. : َسَمكةٌ كالزَّ

قتَل ُسَوْيَد بن الّصاِمِت في الجاهليّة ، فهاج قتلُه َوقعةَ بُعاث ، ثم استُْشِهَد يوَم  البَلَِويّ  كِكتابٍ  (10) عبد هللا بِن ِزيَادٍ  : لقبُ  : كُمعظَّمٍ  الُمَجذَّرُ و

 ، وارتدَّ ولَِحَق بمّكة ، ثم أَتَى ُمْسِلماً بعد الفَتْح ، فقتلَه النبيُّ َصلَى هللا عليه وسلّم (11)أُُحد ، قتله الحارُث بُن ُسَوْيِد بِن الصامِت بأَبِيه 

الُمْدلجّي ، استعمله النبيُّ  الِكنانِيُّ  ، واسُمه األَْعَوُر بُن َجْعَدة الُمَجذَّرِ  َوَعْلقَمةُ بنُ  ، وَردَ  فيما ، السالمعليهبأَْمِر جبريل  ، بالُمَجذَّر

 َصَحابِيّاِن. ، َسِريَّة على وسلمعليههللاصلى

__________________ 
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 واللسان ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل عبارة اللسان.وما أثبت عن األساس « جزا ه»( ابألصر 1)
 وما أثبت عن األساس.« واجلزاء»( ابألصر 2)
 ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل روايته ابللسان.« معفر»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( ورد يف الصحاح : اجليذر واجلؤذر.4)
 ( اللسان : ُجوَذٍر.5)
 .«وذراجل»( عن اللسان وابألصر 6)
ويف التهذيب : اجلذر : االنقطاع من ا بر « ءوالرفقة من كر شــــــــي ء. عبارة اللســــــــان :قوله : ومن كر شــــــــي»( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 7)

 ء.والصاحب والرفقة من كر شي
 (.جذأر)( يف التكملة : اجملذئر : القاعد املنتّص للسباب ا وما أثبت يواف  عبارة اللسان يف مادة 8)
 .«أطوافها»( عن اللسان وابألصر 9)
 ( كذا ابألصر والقاموس ا وعل  هامشه عن نسخة أخر  : ذايد ابلذا .10)

 وفيه يف حرف امليم : اجملذر بن زايد.« زايد»ويف أسد الغابة 

 ( قتله غيلة من خلفه ا كما يف أسد الغابة.11)
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َجال ، واألُنثى بالَهاءِ  األَْطَرافِ القِصيُر الغِليُظ ، الشَّثُْن  : الُمَجذَّرُ و وأَنشد أَبو َعْمرو ألَبي السَّْوداِء  كالَجْيَذِر. ، وزاد في التَّْهِذيب : من الّرِ

 الِعْجِلّي :

اِ   ــــــــــــــــّ ي ُة ا ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ئ ــــــــــــــــح َريـ ر ضــــــــــــــــــــــــــــــتح مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  ت

ي    ا ِ لــــــــــــــــنــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــّ ٍك نـــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ كــــــــــــــــح  ٍء َدمــــــــــــــــَ

  

رُتِ  َجذ رِ البـُهح
ُ
 الز ّوا ِ  امل

وَجَزم القاِضي َزَكِريّاُء في َحاِشيَتِه على البَْيَضاِوّيِ  في إِعجام الذّاِل منها. قال شيُخنا : بالمهملَة ، ووِهَم الجوهريُّ  ، الَجْيذر ، أَي أَو هذه

دة بعد الِجيم والذّال المعَجَمة ، وتَبِعَه السُّيُوِطيُّ في حاِشيَتِه ، وتَعَقَّبَهما الَخفَاِجيُّ وعبدُ   الَحِكيم. بأَنه بالموحَّ

 ، أَي قصيرةٌ شديدةٌ. ُمَجذَّرةٌ  ويقال : ناقةٌ  البعيُر الذي لَْحُمه في أَطراِف ِعظامِه وُحُجومِه. : الُمَجذَّرُ و

 * ومّما يُستدَرَك عليه :

 البقََرةِ : قَْرنَها ، وأَنشُدوا قوَل زَهْير يصف بقَرةً َوْحشيَّةً : ِجْذرُ 

َ  فــــــــيــــــــهــــــــمــــــــا و  تــــــــح عــــــــِرف الــــــــعــــــــِ اح تــــــــَ تــــــــَ عــــــــَ  ســــــــــــــــــــــامــــــــِ

رِإىل     ذح د دِ  جـــــــــــــَ وِب  ـــــــــــــَُ عـــــــــــــُ وِ  الـــــــــــــكـــــــــــــُ لـــــــــــــُ دح  مـــــــــــــَ

  
 يَْعني قَْرنَها.

َجال ، أَي في أَْصلها. َجْذر ونََزلَت األَمانةُ في  قُلُوب الّرِ

 : أَصُل َشَجَرةٍ. الَجْذرُ و

، وال يُعَاُب ، فيقال : قاتَلَه هللا  (1)َحكَّماً ال يستعيُن بأََحد ، وال يَُردُّ عليه أَحٌد الكالم ، وهو أَن يكوَن الرجُل مُ  الَجْذُر َجْذرُ  وعن ابن َجْنبَةَ :

بَْير :  ؟في الُمَجاَدلَة يَْجِذرُ  كيف الحَساب. وقيل : أَراَد  َجْذر ؛ يريُد َمْبلََغ تََماِم الشُّْرب ؛ ِمن «الَجْذرَ  اْحبس الماَء حتى يَْبلُغَ »وفي حديث الزُّ

، فقال : هو الّشاَذْرَواُن الفارُغ من البناِء َحوَل  الَجْذر سأَلتُه عن»وقد تقدَّم. وفي حديث عائشة : ـ  بالّدال المهملَةـ  َل الحائط. والمحفوظُ أَصْ 

 .«الكعبةِ 

 ِمن القُُرون حين يَُجاِوُز النُُّجوَم ولم يَْغلُظ. ومن النّبات : الذي نَبَت ولم يَُطْل. الُمْجَذئِرُّ و

 أَيضاً : الَوتُِد. الُمْجذئِرُّ و

بَاِعيَِة. الِجْذِريَّةو نُّ التي بعد الرَّ  ، بالكسر : الّسِ

 ، بالكسر : بَْطٌن ِمن َكْعب بن القَْين. الِجْذَرةو

 .الُجْذرانيُّ  ، كعُثمان : بَْطٌن من غافِق ، منهم : أَبو يعقوَب إِسحاَق بن يَزيد ُجْذرانو

ّم : أَْصل الشيْ  الُجْذُمورُ  : [جذمر] له، بالضَّ  أَي السَّعَفة ، السَّعَفة تَْبقَى في الِجْذع إذا قُِطعَتْ  أَْصل الِقْطعَة ِمن هو أَو وِحْدثانه ، ِء ، أَو أَوَّ

 الكسر ، وكذلك إِذا قُِطعِت النَّْبعَةُ فبَقيَْت منها قِْطعَةٌ ، ومثله اليَُد إِذا قُِطعَْت إاِل أَقلََّها.، ب كالِجْذمارِ 

ْنَدْين  ي يََده :وبِقْطعَته ، قال عبُد هللا بن َسْبَرة يَْرثِ  بُجْذُموره . يقال : َضَربَهُجْذُمورٌ  وفي التَّْهذيب : وما بِقَي من يَِد األَْقطع عند َرأِْس الزَّ

عـــــــــــهـــــــــــا  طـــــــــــ  وُن الـــــــــــر وِم قـــــــــــَ َربـــــــــــُ كـــــــــــنح َأطـــــــــــح  فـــــــــــِإنح يـــــــــــَ

ا    عـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــَ ت ـــــــــــح ن د   مـــــــــــُ مـــــــــــح ـــــــــــهـــــــــــا حبـــــــــــَ ـــــــــــي ـــــــــــِإّن ف  ف

  

تــــــــــــــان و  انــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ورٌ بـ مــــــــــــــُ ذح يــــــــــــــُم هبــــــــــــــا  جــــــــــــــُ ــــــــــــــِ  أُق

ا     زِعــــــــَ اِة ِإذا مــــــــا صــــــــــــــــــــــارٌِخ فــــــــَ نــــــــَ َر الــــــــقــــــــَ دح (2)صــــــــــــــــــــــَ
 

  
 الِكبَاَسِة. ْذُمورُ جُ  ٍء َمقطوعٍ ، ومنه :: بَِقيَّةُ كّلِ شيْ  الُجْذُمورُ  وعن ابن األَْعَرابّي :

ِحم ، قال تَأَبَّط شّراً : ، كعاُلبط : قّطاٌع للعَْهد ُجَذاِمرٌ  َرُجلٌ و  والرَّ
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جي  ــــــــَ اب ــــــــَ ن ي جــــــــَ ــــــــِ ــــــــئ ي ــــــــين َأو ُتســــــــــــــــــــــِ ــــــــي رِم ــــــــِإنح َتصــــــــــــــــــــــح  ف

ِا     هـــــــــــــــــِ
ُ

رّاُم املـــــــــــــــــ رُ فـــــــــــــــــِإيّنِ لصـــــــــــــــــــــــــــــــَ َذامـــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــُ

  
 ِجْذماِرهو بِجْذِميِره ، أَي بِحْدثانِه. وقال الفّراُء : ُخْذه بُجْذُموره ، وقيل : أََخَذه ، أَي بَجِميعه بَجَذاِميرهو ، بُجْذُموره ءَ ، أَي الشيْ  أَخَذه يقال :و

 ، وأَنشَد : ُجْذُموِرهو

ًة  يــــــــــــ  لــــــــــــِ نــــــــــــهــــــــــــا حــــــــــــَ ك ِإنح أَرحَددحت مــــــــــــِ لــــــــــــ   لــــــــــــعــــــــــــَ

ورِ     مــــُ ذح بُ  ِبـــــــُ غحضـــــــــــــــــــــَ ــــَ ُف تـ يــــح قــــَ  لـــــــك الســــــــــــــــــ  ــــح  مـــــــا أَبـ

  
__________________ 

  يُرّد عليه وال يُعاب.( التهذيب : وال1)
 ( ويرو  : إذا ما آنسوا فزعاً.2)
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ه َجّراً  : الَجْذبُ  الَجرُّ  : [جرر] ه يَُجرُّ ه َجّراً  الَحْبَل وغيَره َجَرْرتو ، َجرَّ  .أَُجرُّ

 ُء : اْنَجَذَب.الشيْ  اْنَجرَّ و

ْمَح ، أَي اْجتَرَّ  يقال : .كاالْجتِرارِ  ه الرُّ  ، قَلبُوا التاَء داالً ، وذلَك في بعض اللُّغاِت ، قال : االْجِدرارِ و .َجرَّ

ا  ــــــــــــ  ن ِبســــــــــــــــــــــــــَ يب ال حتــــــــــــَح ُت لصــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ ــــــــــــح ــــــــــــقــــــــــــل  ف

ــــــــــــِه و     ول زحع ُأصــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ نـ َدر  بــــــــــــِ ا اجــــــــــــح يــــــــــــحــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــِ

  
 وال يقال في اْجتََرأَ : اْجَدَرأَ ، وال في اْجتَرح اْجَدَرح.

 ، شدََّد األَِخيَر للكثَْرةِ والمبالغِة. التَّْجِريرِ و االْستِْجرارِ و

رهَ و رو ، َجرَّ  به ، قال : َجرَّ

اِر و  عـــــــــَ ي جـــــــــَ ـــــــــثـــــــــِ ي ت هلـــــــــا : عـــــــــِ ـــــــــقـــــــــلـــــــــح ّرِرِيف   جـــــــــَ
رِ     ِم امــــــــح حــــــــح رُهح بــــــــلــــــــَ ِد الــــــــيــــــــوَم انصــــــــــــــــــــــِ هــــــــَ  ٍء مل َيشــــــــــــــــــــــح

  
 ، كانت فيه َوْقعَةٌ بينهم وبين ُسلْيم. ع بالِحَجاز في ِديار أَْشَجعَ  : الَجرُّ و

. (1) : د ، بالّشام الَجرِّ  َعْينو  ناحية بَْعلبَكَّ

ةِ  َجْمع : الَجرُّ و  ، بالكسر. كالِجَرار من الَخَزف : الَجرَّ

ين ، وفي رواية : قال ابن ُدَرْيد : المعروف عند العرِب أَنّه ما اتُّخِ «. الَجرّ  أَنّه نََهى عن ُشْرِب نَبِيذِ »وفي الحديث :   عن نَبِيذِ »ذ من الّطِ

دَّة والتَّْخِمير. وفي التَّْهِذيب : الِجّرارَ  (2)، قال ابن األَثِير : أَراَد بالنَّْهي « الِجَرار : آنِيَةٌ  الَجرُّ  الَمْدُهونة ؛ ألَنها أَسَرع في الّشِ
ِمن َخَزٍف  (3)

ةٌ  ، الواِحَدة  .ِجَرارٌ و َجرٌّ  ، والَجْمع َجرَّ

 .الَجّرار : ِحْرفَةُ  لِجَراَرةُ او

 ، قال الشاعر : ِجَرارٌ  وَسْفُحه : والجمعُ  أَْصُل الجبَل : الجرُّ و

 َجرّاً قد َقَطعحُت َواِدايً و و 
 السَّْهل إِلى الِغلَظ : قال :، أَي أَْسفله. قال ابن ُدَرْيد : هو حيُث َعاَل من  «الَجبَل جرِّ  رأَْيتُه يوَم أُُحٍد عند»وفي حديث عبِد الرحمن : 

َر   رِّ كـــــــــــــــم تــــــــــــــــَ ٍة  ابجلـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ جـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــن مجـــــــــــــــُح

َر ح و     ر تح وجـــــــــــــــــــــــــَ فٍّ قـــــــــــــــــــــــــد أُتـــــــــــــــــــــــــِ  َأكـــــــــــــــــــــــــُ

  
، والعََجُب من المصنِّف حيُث لم  أَو هو تَْصحيٌف للفَّراِء ، والصَّواُب الُجَراِصُل ، كعاَُلبٍط : الَجبَلُ  وهو َمجاٌز ، كما يقال : َذْيُل الَجبَل ،

ة الغَريب ، فإِذاً ال تَْصِحيَف كما ال يَْخفَى. َض له أَحٌد من أَئمَّ  يذكر الُجَراِصَل في كتابه هذا ، بل وال تَعَرَّ

 .ِجَرارٌ  ، والجْمع الَوْهَدةُ من األَرض : الَجرُّ و

بُعِ والثَّْعلَب أَيضاً : الَجرُّ و  يقال في قول الشاعر :و ، بالّضّم ، الُجرّ  ع والُجَرذ ، وَحَكى ُكراع فيهما جميعاً :واليَْربُو ُجْحُر الضَّ

اَط  نـــــــــــــــَ اه مـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ طـــــــــــــــح ا فـــــــــــــــنـــــــــــــــُ يـــــــــــــــَ رِّ َأعـــــــــــــــح   اجلـــــــــــــــَ
مـــــــــــــــــــــَ ح ابزٍ      كـــــــــــــــــــــح َن عـــــــــــــــــــــِ َورِّ ُدويـــــــــــــــــــــح  جـــــــــــــــــــــِ

  
بِيل بالَجرِّ  أَرادَ   يُعَلَُّق من البِعير ، وهو النَّْوُط كالُجلَّة الصغيرةِ. الزَّ

ِر ِعْكِمَها فيتََذْبَذُب أَبداً  (4) ٌء يُتََّخذُ ِمن ُسالَخة ُعْرقُوِب البَِعير ، وتَْجعَُل المرأَةُ فيه الَخْلَع ، ثم تُعَلِّقُهشي : الَجرُّ و َر قَوُل  ِمْن مَؤخَّ ، وبه فُّسِ

 الراِجز أَيضاً.

 َحْبٌل يَُشدُّ في أََداةِ الفَّداِن. : الَجرُّ و
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وَ  : الَجرُّ و  اإِلبَل ، أَي يسوقُها َسْوقاً ُرَوْيداً ، قال ابُن لََجإِ : يَُجرُّ  ، والسَّْحُب الُهَوْينَا ، يقال : فالنٌ  ْيدُ السَّْوُق الرُّ

ر   هـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــَُ ن ِإدحانئـــــــــــــــــــــِ َوِن مـــــــــــــــــــــِ  ابأَلهـــــــــــــــــــــح

ر      هـــــــــا  جـــــــــَ فـــــــــائـــــــــِ نح خـــــــــِ ينح مـــــــــِ وِز الـــــــــثـــــــــِّ جـــــــــُ (5)الـــــــــعـــــــــَ
 

  
 ، وأَنشد : ، عن ابن األَعرابيّ  تَِسيرُ  هيو أَن ترعى اإِلبلُ  الَجرُّ و

__________________ 
 ( معجم البلدان : جبر ابلشام من انحية بعلبك.1)
 ( النهاية : النهي.2)
 .«قوله : آنية من خزف ا كذا خبطه تبعاً للسان ا وكان الظاهر : أواٍن ا بلفة اجلمض»( كذا ابألصر والتهذيب ا وهبامش املطبوعة املصرية : 3)
 تعلقه عند الظعن من مؤخر.( التكملة : مث 4)
 ( قبلهما يف التكملة :5)

 فوردت قبر إ. ضحائها
 فال قا  :الكرمية ابلعجوز وثين اخلفاء ا أقا  : ولض جرير األرجوزة الجي منها هذه املشاطري فقا  : بئ  ما قا  ا حا وصف الناقة 

 جّر الفتاة كنف  ردائها
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جـــــــــــــــــالهـــــــــــــــــا َأنح  عـــــــــــــــــح ر  ال تــــــــــــــــــُ ر ا  ـــــــــــــــــَُ   جـــــــــــــــــَ
ر ا     ــــــــــــــُ ــــــــــــــِّ  بـ ل عــــــــــــــح ــــــــــــــُ رًا وتـ فــــــــــــــح ُدُر صــــــــــــــــــــــــــــُ (1)حتــــــــــــــَح

 

  
ت وقد ها ، وقد أَن تَْرَكَب ناقةً وتَترَكها تَْرَعى الَجرُّ  أَو ، تَُجرُّ َجّراً  اإِلبلُ  َجرَّ ها يَُجرَّ  ، وأَنشَد ابن األَعرابّي : فيهما كاالْنِجرار ، َجرَّ

رارِيِإيّنِ عـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــ  َأوحينَ و   اجنـــــــــــــــــــــــــــــِح

حـــــــــــــارِيو     وَ  يف الصـــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــُ جـــــــــــــح
َ

ِذَي املـــــــــــــ  َأخـــــــــــــح

  

َنحزِِ  والد رَارِي
 َأُ م  اِبمل

 أَراد بالمنزل الثَُّريّا.

 ، قال : َمْجُرور ، وهو َشقُّ ِلساِن الفَِصيِل ؛ لئالَّ يَْرتَِضعَ  : الَجرُّ و

وِر  جـــــــــــُ يحســـــــــــــــــــــــــَ ِي عـــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــح
َ
قـــــــــــ   امل  عـــــــــــلـــــــــــ  ِدفـــــــــــِ

ٍد     َولـــــــــــــــــــَ تح لـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح ُرورِ مل تــــــــــــــــــــَ  جمـــــــــــــــــــَح

  
يت. وقال بعُضهم : كاإِلْجرارِ  ّكِ كالتَّْفِليك وهو أَن يجعَل الّراِعي من الُهْلب مثَل فَْلَكة الِمْغَزِل ، ثم يَثْقَُب لساَن البَِعيِر ،  اإِلجرار ، عن ابن الّسِ

  الِكاَلَب والثَّْوَر :، قال اْمُرُؤ القَْيِس يصفُ  (2)فيجعلَه فيه ؛ لئاّل يَْرتَِضَع 

ه  اتــــــــــــــــــــــــــِ ربح ر  ِإلــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــه مبــــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــَ

اِن     َر الـــــــــــلِّســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــح ر   ـــــــــــَ رّ كـــــــــــمـــــــــــا خـــــــــــَ جـــــــــــِ
ُ

 املـــــــــــ

  
 ، وأَنشَد : ُمَجرٌّ  فهو أُِجرَّ و ، مْجُرورٌ  الفَصيُل فهو ُجرَّ  (3)وقال األَصمعّي : 

 اللَِّسانِ  جَمحُرورِإيّنِ غرُي و 
ً  تَُجرَّ  أَن : الَجرُّ  من الَمجاز :و  .َجُرورٌ  وهي فقط ، الناقةُ َولَدَها بعَد تَماِم الَسنِة شْهراً أَو شهَرْين أَو أَربَِعيَن يوما

 .(4)َولََدها إِلى أَقصى الغايِة ، أَو تَُجاِوُزها  تَُجرُّ  من اإِلبل : التي الَجُرورُ  وفي الُمْحَكم :

تِ و َولَدَها شهراً ، ويقال : أَتَمُّ ما يَُكوُن  تَُجرُّ  ها ، ثم جاَوَزتْه بأَيَّام ، ولم تُْنتَْج. وقال ثعلٌب : الناقَةُ ، إِذا أَتَْت على َمْضَرب تَُجرُّ َجّراً  النّاقةُ  جرَّ

ه. وقال ابن األَعرابّي : َجّرتْ  الَولُد إِذا إِاّل َمرابيُع اإِلبل  رُّ تجُ  وال ثالثَةَ أَشهر بعد السَّنَة ، وهي أَكَرُم اإِلبل ، قال : تَُجرُّ  التي الَجُرورُ  به أُمُّ

ُدْهُمها ؛ لِغلَظ ُجلوِدها ، وِضيق أَجوافِها ، قال :  تَُجرُّ  من اإِلبل ُحْمُرها وُصْهبَُها وُرْمُكَها ، وال تَُجرُّ  وإِنما ، قال : تَُجرُّ  ، فأَّما الَمَصاييُف فال

ْهُب ليسْت كذلك.؛ لشدَّة لُُحومَها وُجْسأَتِها ، والحُ  يَُجرُّ  ٌء منهاوال يكاُد شي  ْمُر والصُّ

تْ  ما في بَْطنها ، وكلَّما أَْن تَزيَد الفََرُس على أَحَد عشَر شْهراً ولم تََضعْ  : الَجرُّ و ها كان أَْقَوى لَولَِدها ، وأَكثُر َزمنِ  جرَّ بعد أَحَد عشَر  َجّرِ

فاد إِلى أَن تَضعه أَحَد عشر شهراً خمَس عشرةَ ليلةً ، وهذا أَكثُر أَوقاتها. وعن أَبي ُعبَْيَدةَ : وَ  قُت َحْمِل الفََرس من لَُدن أَن يقَطعُوا عنها الّسِ

تْ  شهراً ، فإِن زادْت علَْيَها شيئاً قالوا :  .َجرَّ

ِحم. أَن يَُجوَز ِواَلُد المرأَةِ عِن تسعة أَشهر : الَجرُّ و  فتَُجاوزها بأَربعة أَيّام أَو ثالثة ، فيَْنَضُج ويَتمُّ في الرَّ

ةُ و  .الَجرِّ  ، بالكسر : َهْيئَةُ  الِجرَّ

ةُ  في الُمْحَكم :و ةُ و وفي الّصَحاح : فيأْكلُه ثانِيةً. من َكِرشه ، َما يَِفيُض به البَِعيرُ  : الِجرَّ ويُْفتَُح  رار ،، بالكسر : ما يُْخرُجه البعيُر لالْجت الِجرَّ

تَها أَنه َخَطَب على ناقته وهي تَْقَصع». وفي الحديث : يَْجتَرُّ  ، األَخير عن اللِّْحيانّي. وكلُّ ذي َكرٍش  أََجرَّ و البعيرُ  اْجتَرَّ  ، وقد قال «. بِجرَّ

 ابُن األَثير :

ةُ   : شدَّةُ الَمْضغ.: ما يُْخرُجه البعيُر ِمن بْطنه ليمُضغَه ، ثّم يبلَعه ، والقْصُع  الِجرَّ

ةُ و ها ، فهو اللَّْقَمةُ يتَعَلَُّل بها البعيُر إِلى وقِت َعلَِفه : الِجرَّ  في فَِمه. يُِجرُّ

ةُ و  يُقيُمون ويَْظعَنُون. من الناس الَجَماعةُ  : الِجرُّ
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ةِ  باُب بُن ِذيو بالكسر  يوَم ريَشْهَر. أَحِد قُّواد الفُْرس الفارسّيِ ـ  الراءِ بَضّمِ السين المهملة وسكون الهاِء وفتح ـ  قاتُل ُسْهَركَ  ، بالكسر : الِجرَّ

 .ِخاَلفَته أَيام وفي ، عنههللارضيبن َعفّاَن  ُعثَْمانَ  سيّدنا أمير المؤمنين في أَصحاب ، في بالد العَجم

ةَ  السَّْوُم بِْنتُ و  لها ِذْكٌر. : أَعرابيَّةٌ  ِجرَّ

__________________ 
 إىل البادية الرّب ا وحتدر إىل ا اضرة الصفر أي الذهب.( َأي تعل  1)
 ( اللسان : يرضض.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وقا  الليث. وما يف التكملة يؤيد قو  األزَهري.3)
 ( يف التهذيب : أو  اوز.4)
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ةُ و راع يُْجعَل (1) ، بالضّم ، ويُفتَح : ُخَشْيبَةٌ  الُجرَّ بَاءُ  ، وفي َوَسطها َحْبٌل يَْحبُِل الظَّْبَي ، ِسَها ِكفَّةٌ في َرأْ  نحو الذِّ ، فإِذا نَِشَب  يُصاُد بها الّظِ

فتِْلك الُمَسالََمةُ. وفي الَمثل : فيها الظَّْبُي وَوقََع فيها ناَوَصَها ساعةً ، واضطرَب فيها ، وَماَرسها ليْنفَِلَت ، فإِذا َغلَبَتْه َسَكَن واستَقَرَّ فيها ؛ 

ةَ  اَوصَ نَ » ؛ يُضَرب ذلك للذي يَُخاِلُف القَوَم عن َرأْيِهم ، ثم يَْرِجع إِلى قولهم ، ويضطرُّ إِلى الِوفاق ، وقيل : يُْضَرب َمثاَلً « ثم سالَمَها الُجرَّ

ِمن أَمثالهم :  َسَكَن. وقال أَبو الهيثم :لمن يَقُع في أَمِر فيَضطِرُب فيه ، ثم يَْسُكن. قال : والُمناَوَصة أَن : يَضطِرب ، فإِذا أَْعيَاه الَخاَلُص 

ة هو كالباِحث عن» : قال وهي عصاً تُربَط إِلى ِحبَالٍَة تُغَيَُّب في التُّراب للظَّْبي يُصطاُد بها ، فيها َوتٌَر ، فإِذا دخلْت يُده في  (2) «الُجرَّ

 .الُجّرة تلك العََصا هي، فإِذا َوثََب ليُْفِلَت ، فَمدَّ يََده ، َضَرَب بتْلك العَصا يَده األُخرى وِرْجلَه فَكَسرها ، ف (3)الِحبَالَة انعقدْت األَوتَاُر في يَِده 

ةُ و  ، ويَْمِشي به األَكَّاُر والفَّداُن ، وهو يَنهاُل في األَرض ، َجْمعُه قَْعبَةٌ ِمن َحِديد َمثْقُوبَةُ األَْسفَِل ، يُْجعَُل فيها بَْذُر الِحْنَطِة حيَن يُْبَذرُ  : الُجرَّ

 ، قالَه ابن األَعرابّي. الُجرُّ 

ةَ  بنِ   َحبِيببنِ  يَِزيُد بُن األَْخنَِس و ، ترَجمه في تاريخ دمشَق ، يقال : إِنه بَْدِريٌّ ، َرَوى له ابنُه  َصحابِيٌّ  بن ِزْعب أَبو َمْعن السُّلمّي : ُجرَّ

 َمْعٌن.

ةُ و  ، أَنشَد ثعلٌب : بالفتح : الُخْبَزةُ ، أَو خاصٌّ بالتي في الَملَّة الَجرَّ

ضح  كـــــــــــــــــ   َوَوجـــــــــــــــــِ ا َتشـــــــــــــــــــــــــــــــَ ه ملـــــــــــــــــّ تـــــــــــــــــُ  داَويــــــــــــــــــح

ر ةٍ     ضح  ِبــــــــــــَ جــــــــــــِ طــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــح
ُ
اِن امل ِر اِ صــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح  مــــــــــــث

  
 َشبََّهها بالفََرس ِلعَظِمها.

يُّ و ى بالفارسيَّة ماْرمَ  َسَمٌك طويٌل أَْملَسُ  والتَّْشِديد ، وضبَطه في التَّوِشيح بفتح الجيم أَيضاً : ، بالكسر الِجّرِ اِهي. وفي يُْشبِهُ الَحيَّةَ ؛ وتَُسمَّ

م هللا وجَهه :  ّيِ  أَنه كان يَْنَهى عن أَْكل»حديث علّيٍ كرَّ يتِ  الِجّرِ يُّ  ويقال :«. والِجّرِ يت ، وقد تقدَّم. وفي التَّوِشيح : هو  الِجّرِ لغةٌ في الِجّرِ

ّيِ  أَنّه ُسئَِل عن أَْكلِ »وفي حديث ابن َعبّاس :  .(4) ال يَأْكلُه اليهوُد ، وال فُُصوَص له ما ال قِْشر له من السََّمك ، ٌء ، فقال : إِنما هو شي الِجّرِ

مه اليهودُ  يَّتِه ومن الَمَجاز : أَْلقَاه في«. َحرَّ  ، أَي أََكلَه. ِجّرِ

يَّةُ و يئَةُ و الِجّرِ يَّةُ  ، بكسرهما : الَحْوَصلَةُ. الِجّرِ يَّةُ و وقال أَبو َزْيد : هي الِقّرِ  .الِجّرِ

ةُ  ِمن الَمجاز :و تِها تَُجرُّ  األَثقاَل ، كما في األَساس ، تَُجرُّ  التي : اإِلبلُ  الجارَّ ، كما في الّصحاح ، وهي فاِعلَةٌ بمعنى َمْفعُولٍَة ، مثُل :  بأَِزمَّ

ة بمعنَى َمْدفُوٍق. ويجوُز أَن تكون (6) (ماء  داِفق  ) بمعنى َمْرضيَّة ، و (5) (ِعيَشة  راِضَية  ) هاو في َسْيرها ؛ جارَّ َء وتَْرتََع. : أَن تُْبِطي جرُّ

ة ليس في اإِلبل»وفي الحديث :  يتْ  (7) «َصَدقَةٌ  الجارَّ ةً  وهي العََواِمُل ؛ ُسّمِ ا ألَنها جارَّ تَِها ، أَي تُقاد بُخُطمها ، كأَنََّها تَُجرُّ َجرًّ  بأَِزمَّ

َدقَةَ في السَّوائِم ُدوَن العََواِمل.ليس في اإِلبِل العََواِمِل َصدقةٌ. قال الج ، أَراد : َمْجُروَرةٌ   وهريُّ : وهي َركائُِب القَوِم ؛ ألَّن الصَّ

ةُ و  الطَِّريُق إِلى الماِء. : الَجارَّ

ةٌ  ، قالَه َشِمٌر ، وَجْمعَه : َحْبلٌ  الَجِريرُ و  الَجِريرُ  لَنَزْعُت معكم حتَّى يَُؤثِّرَ  (8)لوال أَن تَْغِلبَُكم النّاُس عليها ». وفي الحديث : ُجّرانٌ و أَِجرَّ

 ؛ والمراد به الَحْبل ، وقال ُزَهْيُر بن َجنَاٍب : «بَظْهِري

 (9) اأَلِجر هح فَِلُكلِِّهمح َأعحَددحُت تـَّياحاً تـَُغار لُه 
َي الرجلُ   للبِعيِر بَمْنِزلَة الِعَذاِر للّدابَّةِ يُْجعَلُ  أَي الِحبَال. وزاد في الّصحاح : أَنه قال له نُقادةُ األَسِدّي : ». وفي الحديث : َجريراً  ، وبه ُسّمِ

 على إِبله. أَي في ُمقَدَّم َصْفحِة العُنُِق ، والُمْغِفُل : الذي ال َوْسمَ «. من الّساِلفَة الَجِريرِ  في موضعِ  قال : ؟إِني رجٌل ُمْغِفٌل فأَين أَِسمُ 

__________________ 
 ( الصحاح واللسان : خشبة.1)
 ( ضبطت يف اللسان بتفح اجليم ا وضبطت يف التهذيب ابلضم والفتح ا كالقاموس.2)
 ( التهذيب : يديه.3)
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 ( يف القاموس : ولي  عليه ُفصوٌص.4)
 .21( سورة ا اقة اآية 5)
 .6( سورة الطار  اآية 6)
 ولفظه يف اللسان فكاألصر.« ال صدقة يف اإلبر اجلارّة»الصحاح : والنهاية : ( لفظه يف 7)
 ( يعين زمزم كما يف اللسان.8)
 ( ابألصر واللسان تغازله خطب ا والصواب ما أثبت تغار ابلراء ا أي تفتر أو حيكم فتلها من أغار ا بر.9)
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َمامِ  : َحْبٌل ِمن أََدٍم نحوُ  الَجِريرُ و من أََدٍم ُملَيَّن يُثْنَى على أَنِف  الَجِريرُ  ، ويُْطلَُق على غيِره من الِحبَال الَمْضفُوَرةِ. وقال الهوازنيُّ : الّزِ

َطرفَه في َحْلقَتِه ، وهو في ُعنُقه ، ثم جَذْبتَه ،  في ُعنُق البِعيِر ، إِذا َجعلتَ  الجِريرَ  : أَْوَرْطتُ  (1)البعيِر النَِّجيبة والفََرس. وقال ابن َسْمعَاَن 

 وهو حينَئٍذ يَْخنُق البَِعير ، وأَنشد :

راهــــــــــــــــا يف  ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــرحــــــــــــــــىت ت وَرِط  اجلــــــــــــــــرِي
ُ

 املــــــــــــــــ

رتِ     هــــــــــــبــــــــــــ  َة الــــــــــــتــــــــــــ  حــــــــــــَ اِد لــــــــــــَح يــــــــــــَ رحَح الــــــــــــقــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
؛ أَي  «الَجِريرِ و َجِريرٍ   َصلَى هللا عليه وسلّم : َخلُّوا بينبَن عبِد هللا ِزَماَمه ، فقال رسوُل هللا َجِريرَ  أَّن الّصحابةَ نَاَزُعوا»وفي الحديث : 

 َدُعوا له ِزماَمه.

: هو الموضُع الُمْعتَِرُض  ، كمَردٍّ  الَمَجرُّ  «.بَْيتِي ِستْراً  َمَجرِّ  وعلى ، َعبَاَءةً  ُحْجَرتِي باب على نََصْبتُ »:  عنهاهللارضيفي حديث عائشة و

ى  الجائِز تُوَضُع عليه أَطراُف العواِرِض. في البيت ، ويُسمَّ

ةُ و  أَو َشَرُجها كما َوَرَد في حديث ابِن َعبّاس ، وهي البَيَاُض الُمْعتَِرُض في السََّماِء ، والنَّْسراِن من جانِبَْيَها ، بالَهاِء : باُب السََّماءِ  ، الَمَجرَّ

. الكواكبُ  منها تَِسيرُ  التي السماءِ  في الَمْحُسوَسةُ  الطَِّريقُ  إِنّها:  التَّفَاِسير بعِض  وفي. عنههللارضيالذي تَْنَشقُّ منه ، كما َوَرَد ذلك عن علّيٍ 

ة : الّصحاح وفي يَْت بذلك ألَنها كأَثَرِ  الَمَجرَّ ةِ  في السماِء ؛ ُسّمِ  .(2) الَمجرَّ

 معروٌف. الَكْبِش : ع بِمنًى َمَجرُّ وَ 

 : الذَّْنُب. ةُ الَجِريرَ و ، الَجِريَرةُ  : الُجرُّ و

جُل. وقد الِجنَايَةُ  : الَجِريَرةُ و َها ، َجِريَرةً  على نْفِسه وغيِره َجرَّ  يَْجنِيها الرَّ ، قال شيُخنَا : ال َوْجهَ للفتح ؛ إِذ ال ُموِجَب  ، بالضّم والفتح يَُجرُّ

اغانيُّ في تَْكمِ  ابُن األَعرابّيِ  (3)لَته : قال له َسماعاً وال قِياساً. قلُت : أَّما قياساً فال َمدَخَل له في اللغة كما في معلوٌم ، وأَما َسماعاً ، قال الصَّ

ا فتحِ الجيِم.، ب يََجرُّ ـ  أَي َجنَىـ  َجرَّ  : الُمضاِرُع ِمن  ، أَي َجنَى عليهم ِجنايةً ، قال : َجرًّ

ر  ِإذا  والاَن عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا  جــــــــــــــَ رِيــــــــــــــَرةً مــــــــــــــَ   جــــــــــــــَ
مُ     رَاٌم َدعــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ رَبحان هلــــــــــــــــــا ِإاّن كــــــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 اِلٍد أَو َعِشيَرةٍ.غيِره ِمن َولٍَد أَو و بَجِريَرةِ  ؛ أَي ال يُؤَخذَ  «إِاّل نَْفَسه (4)عليه  يَُجرَّ  ثم بايَعَه على أَن ال»وفي حديث لَِقيط : 

، وأَنَشَد  ِمن أَْجِلكَ  ، وهذه عن ابن ُدَرْيد أَي َجِريَرِتكَ  ويَُخفَّفاِن ، وِمن ، بالمّد ، من المعتل ، َجّرائِكَ  وِمن َجّراكَ  ِمن ذلك فَعَْلتُ  يقال :و

 اللِّْحيَانيُّ :

نح  ر اأَمـــــــــــــِ مح  جـــــــــــــَ تـــــــــــــُ بــــــــــــــح ٍد َغضـــــــــــــــــــــــــــِ يِن َأســـــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــَ

م لـــــــــــكـــــــــــاَن و     تـــــــــــُ ئــــــــــــح َوارُ لـــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــكـــــــــــم جـــــــــــِ

  

ن و  امــــــــــــــِ نــــــــــــــَ ر ائــــــــــــــِ يــــــــــــــداً  جــــــــــــــَ بــــــــــــــِ رحمُت عــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــِ

َد مــــــــــــــا ُوطــــــــــــــِ     وٍم بــــــــــــــعــــــــــــــح ارُ لــــــــــــــقــــــــــــــَ يــــــــــــــَ  َء اخلــــــــــــــِ

  
 وأَنشَد األَْزَهِريُّ ألَبِي النَّْجم :

ن  ِ مـــــــــــِ اح وُع الـــــــــــعـــــــــــَ تح ُدمـــــــــــُ رّاهـــــــــــافـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــَ   جـــــــــــَ
ا    َراي  مث َواهـــــــــــــــــــــــًا َواهـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــِ  واهـــــــــــــــــــــــًا ل

  
ا أَّن امرأَةً َدَخلت النّاَر ِمن»وفي الحديث :  ةٍ  َجرَّ  ؛ أَي من أَْجلها. «ِهرَّ

 .(5) بَجّراكَ  وفي األَساس : وال تَقُلْ 

« جارٌّ  حارٌّ  إِنّه»قال : في الحديث : أَّن النبيَّ َصلَى هللا عليه وسلّم ُدلَّ على أُّمِ َسلَمةَ ، فرأَى عندها الشُّْبُرَم ، وهي تُريُد أَن تَشربَه ، فو

 ِت.وأََمَرها بالسَّنَا والسَّنُّو

 له. قال أَبو ُعبْيد : وأَكثُر كالمهم حارٌّ يارٌّ ، بالياِء. إِتباعٌ  قال الجوَهِريُّ : هو
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يح ، وقال أَبو حنيفةَ : ، كقَْرقار : نَْبتٌ  (6) الَجْرجارُ و : ُعْشبَةٌ لها َزْهَرةٌ َصفراُء ، قال  الَجْرجارُ  ، قالَه اللَّْيث ، وزاد الجوَهريُّ : َطيُِّب الّرِ

 النّابغةُ :

ا  هــــــــَ داقــــــــِ عحضــــــــــــــــــــــيــــــــُد مــــــــن َأشــــــــــــــــــــــح ُب الــــــــيـــــــــَ لــــــــ  حــــــــَ  يــــــــتــــــــَ

ا مــــــــــــن     ُرهــــــــــــَ نــــــــــــاخــــــــــــِ رًا مــــــــــــَ فــــــــــــح رحجــــــــــــارِ صــــــــــــــــــــــــــُ  اجلــــــــــــَ

  
ْوت. ، أَي رةالَجْرجَ  من اإِلبل : الكثيرُ  : الَجْرجارُ و  الصَّ

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وقا  لعان.1)
 ( يف الصحاح : اجملّر.2)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.3)
 .«قوله : عليه ا كذا خبطه ا والذي يف اللسان حذف عليه»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 األساس ؛ ويف الصحاح : وفعلت كذا من جر ا  ا أي من أجلك ا وهو فعل  ا وال تقر جَمرَاَ .( كذا ومل ترد العبارة يف 5)
 ( ضبرت يف التهذيب بكسر اجليم ضبرت قلم.6)
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َت. وهو بَعيرٌ  َجْرَجرَ  وقد ْوُت ،  الَجْرَجَرةِ  : أَصلُ  (1)، كما تقول : ثَْرثَر الرجُل فهو ثَْرثاٌر. وقال أَبو َعْمرو  َجْرجارٌ  ، إِذا صاَح وَصوَّ الصَّ

َت : هو  ، بالكسر. كالِجْرِجر ، يُجْرِجرُ  ومنه قيل للبَعير إِذا َصوَّ

ْعِد. : الَجْرجارُ و  َصوُت الرَّ

َحى الَجْرجارةُ و  لَصوتها. بهاٍء : الرَّ

خاُم من اإِلبل الَجَراِجرُ و  ، بالضّم ، قال الُكَمْيت : ورُ الُجْرجُ  واحُدها كالَجراِجب ، قاله أَبو ُعبَْيد ، : الّضِ

َر  و  ــــــــــــــــح وه فــــــــــــــــبَثـ مــــــــــــــــُ تــــــــــــــــُ قــــــــــــــــح رٍّ َأســــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــُ

ائــــــــــــــكــــــــــــــم     طــــــــــــــَ ن عــــــــــــــَ ًة مــــــــــــــِ ائــــــــــــــَ ورَامــــــــــــــِ رحجــــــــــــــُ  جــــــــــــــُ

  
 ، بغير ياٍء ، عن ُكراع ، والقيَاس يُوجُب ثَباتَها إِلى أَن يضطرَّ ِإلى حذفِها شاعٌر ، قال األَعشى : ُجْرُجورٍ  جمعُ  الجَراِجرُ و

َة  لـــــــــــــ  ُب اجلـــــــــــــِ هـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رَ يـ رَاجـــــــــــــِ  كـــــــــــــالـــــــــــــبـــــــــــــُ ح   اجلـــــــــــــَ

ا ِ     فـــــــــــــــــــــَ َدرحَدٍ  َأطـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــِ و ل ـــــــــــــــــــــُ ن  لِن حتـــــــــــــــــــــَح

  
 الِكَراُم من اإِلبل ، وقيل : هي َجماَعتُها ، وقيل : هي الِعَظاُم منها. : الُجْرُجورُ و : ِعَظاُم األَجواِف. ُجْرُجورٌ  ويُقَال : إِبل

 ، وقد سقطت هذه العبارة من بعض النُّسخ ، والذي نعرفُه أَنه مدينةُ النَّْهَرَواِن ، وسيأْتي في الُمستَدركات. (2): د ، بالَمْغرب  َجْرَجَرايَاو

ّخاب منها : الُجَراِجرُ و  ، إِذا َضجَّ وصاَح. َجْرَجر . وقدالَجْرجرةِ  ، أَي كثيرُ  ُجراِجرٌ  ، أَي من اإِلبل ، يقال : فَْحلٌ  بالضّم : الصَّ

 ، أَي كثيرةُ الشُّْرب ، عن ابن األَعرابّيِ ، وأَنشد : ُجَراِجَرةٌ  ويقال : إِبلٌ  الكثيُر الشُّْرِب. ن اإِلبل :م الُجراجرُ و

َك الـــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــُف  وحضـــــــــــــــــــــــــــِ  َأوحَد  مبـــــــــــــاِء حـــــــــــــَ

رَاتٌ َأوحَد  بــــــــــــــــــــه     رَاجــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــفُ  جــــــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــــــِ

  
ُت. : الُجَراِجرُ  منه :و  الماُء الُمصّوِ

 ما يَُداُس به الُكْدُس ، وهو من َحديٍد. ، بالفتح : الَجْرَجرُ و في الجْوف. : َصوُت ُوقُوعِ الماءِ  الَجْرَجَرةُ و

 ، كذا في كتاب النَّبات. ويُْكَسرُ  ، في كالم أَهِل العراق. الفُولُ  : الَجْرَجرُ و

َجّرانِ و ْينِ  ، يقال : جاَء بَجيِش  : الِجنُّ واإِلْنسُ  االَّ  : يَْمنَُع الِقياَد. َجُرورٌ  وَجَملٌ  ، َجُرورٌ  فََرسٌ  ِمن الَمجاز :و ، عن ابن األَعرابّي : األََجرَّ

: الذي ال ينقاُد وال يكاُد  الَجُرور قال أَبو ُعبَْيد : الَجملُ «. َجُرورٌ  أَنّه َشهَد فَتَْح مّكةَ ومعه فََرٌس َحُروٌن ، وَجَملٌ »وفي حديث ابن ُعَمر : 

ُء ، من الَخْيل : البَطى الَجُرورُ  . وقال األَزهرّي : هو فَعُوٌل بمعنَى َمْفعُول ، ويجوُز أَن يكوَن بمعنَى فاعل. قال أَبو ُعبَْيد :يَتْبَع صاحبَه

 وُربَّما كان ِمن إِعياٍء ، وربَّما كان من قَِطاٍف ، وأَنشَد للعُقَْيِلّيِ :

 الض َح  ِمن هَنحَكٍة وَسذمِ  َجُرورُ 
 .رٌ ُجرُ  وجمعُه

على البَكرةِ ، ويُْنَزُع باألَْيِدي ، كما في  (3)القَْعِر ، وكذلك َمتُوٌح ونَُزوٌع ؛ أَي يُْسنَى منها ويُْسقَى  بعيدةُ  ، أَي َجُرورٌ  بئْرٌ  ِمن الَمجاز :و

على َشِفيرها  يَُجرُّ  نما قيل لها ذلك ألَن َدْلوهامنها على بَِعير ؛ وإِ  (4)، وهي التي يُْسقَى  َجُرورٌ  بِئْرٌ  األَساس. وفي اللَِّسان : عن األَصمعّيِ :

تْ  ، ولقد َجُروراً  : بعيدةُ القَْعِر. وعن ابن بُُزْرَج : ما كانت َجُرورٌ  َرِكيَّةٌ  لبُْعِد قَْعِرَها. وقال َشِمٌر : ، وال ُجدًّا ، ولقد أََجدَّْت ، وال ِعدًّا ،  أََجرَّ

 ولقد أََعدَّْت.

ا على األَرض تَُجرُّ  ، ألَنها ُمْقعََدةُ  : َجُرورٌ  امرأَةٌ  قال َشِمٌر :و  .َجرًّ

ه السَّْيل يَُشقُّه : نَْهرٌ  الجاُرورُ  ِمن الَمجاز :و  .فيَُجرُّ

. وعْسَكرٌ  سَّْيِر ، لَكثَْرِتهاثَِقيلَةُ ال ، أَي جّراَرةٌ  َكتِيبَةٌ  ِمن الَمجاز :و ، أَي كثيٌر ، وقيل  َجّرارٌ  ، ال تَْقِدُر على السَّْير إِاّل ُرَوْيداً ، قاله األَصمعيُّ

 : هو الذي ال يَِسيُر إِاّل َزْحفاً ؛ لَكثْرته. قال العّجاج :
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__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : قا  أبو عبيد.1)
 سقطت هذه العبارة من القاموس ا ونبه إليها هبامش القاموس.( 2)
 ( يف األساس : ُيستق .3)
 ( يف اللسان : ُيستق  منها.4)



5118 

 

 األَثـَرح  َجر  ِإذا  َجرّاراً أَرحعَن 
 يْعنِي أَنه ليس بقليٍل ، تَْستَبِيُن فيه آثاراً أَو فَجواٍت.« األَثر جرَّ »قولُه : 

اَرةُ  .الَجّراراتُ و بنَِصيبيَن الطَّيّاراتُ يقال : َكثَُرْت و يَْت  (1) ، كَجبَّانٍَة : ُعقَْيِربٌ  الَجرَّ اَرةً ]صفراُء صغيرةٌ على َشْكل التِّْبنَِة ؛ ُسّمِ  (2) [َجرَّ

 ، وهي من أَْخبَث العَقَارِب وأَْقتَِلها لَمن تَْلدُغه. َذنَبَها تَُجرُّ  ألَنها

اَرةُ و  موصوفةٌ بكثرةِ السََّمِك. ِطيَحةِ ناِحيَةٌ بالبَ  : الَجرَّ

 الِجْرِجرُ  ، أَي معروفةٌ كذا في الّصحاح ، وقال غيُره : بَْقلَةٌ م ، األَّوُل عن الفَّراِء ُمَخفَّف من الثانية : ، بكسرهما الِجْرجيرُ و الِجْرِجرُ و

يٌّ وبُْستَانِيٌّ ، وأَْجَوُده البُْستَانيُّ ، الِجْرِجيرُ و  ماُؤه يُِزيُل آثاَر القُُروحِ ، وهو يُِدرُّ اللَّبََن ، ويَْهِضُم الِغذاَء. : نَبٌت منه بَّرِ

ه ِمن الَمَجاز :و ه َجِريَره»، وفي األَساس : تََرَكه وَشأْنَه ، وفي اللَِّسان : ومنه المثل :  تََرَكه يَصنَُع ما شاءَ  ، إِذا َرَسنَه أََجرَّ ؛ أَي « أََجرَّ

 َخاّله وَسْوَمه.

ه جاز :ِمن المَ و َره له. إِْجراراً : الدَّْينَ  أََجرَّ  أَخَّ

وهو مأْخوذٌ من قول أَبي َزْيد  ، وفي األَساس : إِذا َغنّاَك َصْوتاً ثم أَردفَه أَصواتاً ُمتتابِعَةً. قلُت : تابَعها ، إِذا فالناً أَغانِيَّه أَجرَّ  ِمن الَمجاز :و

 ، وأَنشَد :

اَء  ا َقضــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــينِّ الــــــــــَقضــــــــــــــــــــــــَ ر ين فــــــــــلــــــــــمــــــــــ    َأجــــــــــَ
رَتمنُِّ    

ُ
ا هبــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  َأغــــــــــــــــــاين  ال يـ

  
ْمَح فيه أََجرَّ و ه فالناً : َطعَنه وتََرَك الرُّ  ، قال عنترةُ : يَُجرُّ

ُر مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــُم و  َررحتُ آخــــــــــــــــــَ ي  َأجــــــــــــــــــح  ُر ــــــــــــــــــِح

يـــــــــــــضُ و     ٌة َوقـــــــــــــِ لـــــــــــــَ بــــــــــــــَ عـــــــــــــح لـــــــــــــيِّ مـــــــــــــَ جـــــــــــــَ  يف الـــــــــــــبـــــــــــــَ

  
 أَْوس :وقال قُْطبَةُ بُن 

نــــــــــا و  ح مــــــــــالــــــــــنــــــــــا َأحســــــــــــــــــــــــابــــــــــَ ي بصــــــــــــــــــــــــالــــــــــِ قــــــــــِ  نــــــــــَ

ر  و     ي جنــــــــــــَُ عــــــــــــِ د  ا الــــــــــــّرِمــــــــــــاَح ونــــــــــــَ جــــــــــــَ يــــــــــــح  يف اهلــــــــــــَ

  
ْمح ، فناَداِني َرجٌل أَنْ »وفي حديث عبِد هللا قال :  ْمَح ِمن يََدْيكَ  أَْجِرْره َطعَْنت ُمَسْيِلَمةَ وَمَشى في الرُّ ْمَح. فلم أَفهْم ، فنادانِي أَن أَْلِق الرُّ  «الرُّ

ْمَح فيه. يقال :؛  ْمَح  أَْجَرْرتَ  أَي اتُْرِك الرُّ ، إَِذا َطعَْنتَه به فمَشى  (3)الرُّ
ه ، كأَنَك َجعَْلتَه (4)  .يَُجرُّ

 الُمْدِلجّيِ الِكنانِّيِ. ، كُملّمٍ : َسيُف عبِد الّرحمن بن ُسراقَةَ بن ماِلِك بِن ُجْعُشم الُمِجرُّ و

. ، كمَحّطٍ : سيُف ُعتَْيبَةَ بِن الحارِث ابِن شهاب الَمَجرِّ  ذوو اغانيُّ  ، نقلَهما الصَّ

ُده البعيُر ف : تََردُُّد َهِديِر الفَْحِل ، وهو الَجْرَجَرةُ و  قال األَغلُب الِعْجِليُّ يَصُف فَْحالً : ي َحْنَجرتِهَصْوٌت يَُرّدِ

َو ِإذا وَ  رَ هـــــــــــــــــُ رحجـــــــــــــــــَ بِّ  جـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَد اهلـــــــــــــــــَ

رحجــــــــــــــــرَ     بِّ  جــــــــــــــــَ َرٍة كــــــــــــــــا ــــــــــــــــُ جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ن  يف حــــــــــــــــَ

  

ُنحكبِّ و 
 هاَمٍة كاملِرحجر امل

 أَن تَْجَرَعه التََّجْرُجرُ  قيل :و كالتََّجْرُجرِ  ، وقال ابُن األَثير : هو َصوُت ُوقُوعِ الماِء في الَجْوف ، صّب الماِء في الَحْلق : َصوتُ  الَجْرَجَرةُ و

ً  أَي الماءَ  َصوٌت.  فالٌن الماَء ، إِذا َجَرَعه َجْرعاً ُمتواِتراً له َجْرَجرَ  ، يقال : الَجْرَجَرةُ  حتى يُْسَمَع َصوُت َجْرعِه ، وكذلك َجْرعاً ُمتَداِركا

ِة إِنَّما (5)الذي يَْشَرُب من »وفي الحديث :  ،  َجْرَجرةً  أَي يَْحُدُر ، فجعَل الشُّْرَب والَجْرعَ  «في بْطنِه نار َجَهنَّمَ  يَُجْرِجرُ  إِناِء الذََّهِب والِفضَّ

َمْخَشِريُّ : ويُْرَوى برفعِ الناِر ، واألَكثُر النَّصُب ، قال : وهو َمجاٌز ؛ ألَن ناَر جهنَم على الحقيقِة ال في َجْوفِه ، وإِنما  تَُجْرِجرُ  قال الزَّ

ه وبين النّار ، وأَما على النَّْصب فالشارُب هو بالياِء للفَْصل بين يَُجْرِجرُ  شبََّهها بَجْرَجَرة البعيِر ، هذا َوْجهُ َرْفعِ النار ، ويكون قد َذكَّرَ 

 الفَاِعُل ، والنَّاُر مفعولُه ، فالمعنى كأَنما يْجَرُع ناَر َجَهنََّم.
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َت. في َحْلقه ، إِذا الشََّرابُ  َجرَجرَ  قدو ْوُت ، قاله أَبو َعْمرو  الَجْرَجرةِ  وأَصلُ  َصوَّ حديث : في ال وقال األَزهريُّ : أَراَد بقوله .(6)الصَّ

 ؛ أَي «في َجْوفِه ناَر جهنّمَ  يَُجْرِجرُ »

__________________ 
 ( يف اللسان : عقرب ا ويف التهذيب : عقريبة.1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 ( يف النهاية : أجررته الرمح.3)
 .«لته اخلفمش  وهو  رّه كبنك أنت جع قوله : فمش  كبنك ا عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .. ويف التهذيب : يف آنية الذهب« .. يف اإلانء الذهب»( اللسان : 5)
 ( هو قو  َأيب عبيد كما يف التهذيب.6)
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ِرَب يف  رحَب املاِء وَجرحَعه (1)حَيحُدُر فيه انَر َجَهن َم ِإذا شــــــَ ؛ لصــــــوت وُقوع املاِء يف اجلَوحف  َجرحجَرةً  آنَِيِة الذ َهِب ا فَجَعَر شــــــُ
رحِب ا وهذا كقوحِ  ِ  َعز  وَجّر :  ِة الشــــــ  د  ا َيَُْكُلوَن يف بُُطوَِّنِْم انراً )عند شــــــِ  (2) (ِإنَّ الَِّذيَن َيَُْكُلوَن َأْمواَل اْلَيتامى ظُْلماً ِإَّنَّ

 َر آِكَر ماِ  الَيِتيِم مثَر آِكر النار ؛ أَلن ذلك يـَُؤدِّي ِإىل النار.فَجعَ 
فة إِيّاه َسقَاه الماَء : َجْرَجَرهو فَة ، قال (3)، وفي بعض األُصول : الصُّورة  على تلك الّصِ  : جِريرٌ  ، بدَل الّصِ

هقـــــــــــــد و  َرتـــــــــــــح رحجـــــــــــــَ ا  جـــــــــــــَ  املـــــــــــــاَء حـــــــــــــىت كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ َ

ُج يف أَقحصـــــــــــــــــــــــَ      عـــــــــالـــــــــِ اتـــــــــُ عـــــــــَ بــــــــــُ ِن َأضـــــــــــــــــــــــح اَريـــــــــح  ِوجـــــــــَ

  
 عائدةٌ إِلى الَحياِء. َجْرَجَرتْه يَْعنِي بالماِء هنا المنِيَّ ، والهاُء في

 اْنَجَذب. ُء :الشي اْنَجرَّ و

ةً  يقال :و ه ُمَجارَّ ه تَُجارَّ  ال»الحديُث : ، ومنه ماَطلَه ، أَو حاباه  :(4) َجارَّ  وهو أَن تَْلِويه بَحقِّه ، الَجرِّ  ؛ أَي ال تُماِطْله ، ِمن «أَخاَك وال تَُشارَّ

هو والُمسابَقَة ،  الَجْري ، ويُْرَوى بتخفيِف الّراِء ؛ أَي من َجِريَرةً  عليه وتُْلِحْق به (6)آَخَر ، وقيل : أَي ال تَْجِن  (5) [َوْقتٍ ]ِمن َمِحلِّه ِإلى  تَُجرَّ

 ْله وال تُغالْبه.أَي ال تُطاوِ 

 .َمْجُروراً  ، أَي كأَنِّي ِصرتُ  أَْمَكْنتُه ِمن نَْفِسي فاْنقَْدُت له ، أَي له اْستَْجَرْرتُ  ِمن الَمجاز : يقال :و

 من اإِلبل. الَجماعة بالضّم : الُجْرُجورُ و

 ت :، وقيل : هي الِعَظام منها ، قال الكميْ  ِمن اإِلبل : الَكِريمة الُجْرُجورُ  قيل :و

َر  و  ــــــــــــــــح وه فــــــــــــــــبَثـ تــــــــــــــــمــــــــــــــــُ قــــــــــــــــح قــــــــــــــــرٍّ َأســــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــُ

طــــــــــــــائــــــــــــــكــــــــــــــم     ن عــــــــــــــَ ًة مــــــــــــــِ ائــــــــــــــَ ورَامــــــــــــــِ رحجــــــــــــــُ  جــــــــــــــُ

  
 عن كراع ، والِقياُس يُوِجُب ثَباتها.ـ  بغير ياءٍ ـ  َجراِجرُ  وَجْمعَُها

 كاملةٌ. ، بالضّم ، أَي ُجْرُجورٌ  ِمن اإِلبل ِمائَةٌ و

  .َجِريرٌ  َرَوى عنه أَبو وائِل وأَبو لَْيلَى الِكْنِديُّ ، وقيل : َجِريرٍ  أَبوو

بن  (7)وهو الشَِّليل  بن عبِد هللا بِن جابر جِريرُ و ، هكذا في النَُّسخ ، وصوابُه ابُن األَْرقِط ، َرَوى عنه يَْعلَى بن األَْشدق. األَْرقَطِ  َجِريرٌ و

، َرَوى عنه قَْيٌس ، والشَّْعبِيُّ ، وَهّمام بن الحارِث ، وأَبو ُزْرَعةَ َحِفيُده  البَجِليُّ  أَبو َعْمٍرو (8)َشم بِن َعْوٍف بِن ثَْعلَبَةَ بِن جُ  (8)مالِك بِن نَْضِر 

، ساَر مع خالِد بِن  ْميَِريُّ الحِ  وقيل : ابن عبِد الَحِميد بن عبِد هللا َجِريرُ و ، وأَبو وائٍِل. َسَكَن الكوفَةَ ، ثم قَْرِقيِسيا ، وبها تُوفَِّي بعَد الخمسين.

ٍس ، بن أَْوِس بِن حاِرثَةَ  َجِريرُ و الَوِليد إِلى العراق والشام ُمجاِهداً.  َصحابِيُّون. بن الٍم الطائيُّ ، َعمُّ ُعْروةَ بِن ُمَضّرِ

 * ومّما يُستَْدرك عليه :

ةٌ   .الَجرّ  : تَْفِعلةٌ من تَِجرَّ

بُعِ : الَمَطُر الذي جارُّ  وِمن الَمَجاز : َي بذلك السَّْيُل العظيُم ؛ ألَنه يَُجرُّ  الضَّ بَُع عن ِوجاِرَها ِمن ِشَدتَّه ، وُربَّما ُسّمِ باَع من  يُجرَّ  الضَّ الّضِ

بُعِ : أَشدُّ ما يكون من الَمَطر ؛ كأَنه ال يََدُع شيئاً إِالَّ  جارُّ  ُوُجِرها أَيضاً. وقيل : ه الضَّ األَعرابّيِ : يُقال للَمَطر الذي ال يََدُع . وعن ابن َجرَّ

هو شيئاً إِالَّ أََسالَه بُعِ ؛ وال جارُّ  جاَءنا : َجرَّ بَُع إِاّل سْيٌل غاِلٌب. وقال َشِمٌر : سمْعت ابن األَعرابّيِ يقول : ِجئْتَك في مثْلِ  يُجرُّ  الضَّ  َمَجرِّ  الضَّ

ْيَل قد َخَرَق األَْرضَ  بُّعِ ؛ يُريد السَّ بَُع قد الضَّ تْ  ، فكأَنَّ الضَّ َمْخَشِريُّ أَيضاً في األَساس  بَجارِّ  فيه. وأَصابَتْنَا السماءُ  ُجرَّ بُعِ. وأَورَده الزَّ الضَّ

 بمثل ما تقدَّم.

ويُْستَلُّ فَِصيلَها فيَُخاف َعلَْيه أَن يَموت ،  بين يََدْيَها ، فيَُجرُّ  ، كَصبُوٍر : الناقَة التي تَقَفََّص َولَُدها فتوثَق يَداه إِلى ُعنقه عند نِتَاِجه ، الَجُرورُ و

ه عليه ، فإِذا مات أَْلبَُسوا تلك الِخْرقَةَ فَِصيالً آخَر ، ثم َظأَُروها  فيُْلبَُس الِخْرقَةَ حتى تَعرفَها أُمُّ
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__________________ 
 .«من»( وردت يف التهذيب هنا 1)
 .10( سورة النساء اآية 2)
 ان.( وهي عبارة اللس3)
ُجار ة :« جماررة»( عن التكملة ا وابألصر : 4)

 املماطلة. وعبارة التكملة : امل
 ( زايدة عن النهاية.5)
 وما أثبت عن النهاية.« ال  ين»( ابألصر 6)
 ابلسا املهملة.« السلير»ا وابألصر  387( عن أسد الغابة ومجهرة ابن حزم ص 7)
 عويف.. .. : نصر 387( يف مجهرة ابن حزم ص 8)
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َتح حىت يـَرحَضَعها ذلك الَفِصير ا فَتجُد رِيَح لََبِنها منه فرَتحأَُمه.  عليه وَسد وا َمَناِخرَها ا فال تـُفح
 وقال الشاعر :

ر ا  اِ  حــــــــــــــــُ مــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَت اي َرب  اجلــــــــــــــــِ  ِإنح كــــــــــــــــُ

دح     ضح ِإذا مــــــــــــــــــا مل  ــــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــارف ر اف  جمــــــــــــــــــََ

  
 َمرتَعاً فارفَْع في َسْيرها. (1)يقول إِذا لم تِجد لإِلبل 

 الُمَجاِشِعيُّ : (2)النَّْوُء بالَمكان : أَداَم الَمطَر ، قال ِخَطاٌم  َجرَّ و

ح  ماَكاح  َجر هبا نـَوحٌء ِمن السِّ
ضاع : أََخَذتْه قَْرَحةٌ في فِيه ، أَو في سائِر َجَسِده ، اْستََجرَّ و  فَكفَّ عنه لذلك. الفَِصيل عن الرَّ

؛  (4)من إِجرار الفَِصيِل ، وهو أَن يَُشقَّ لسانُه ويَُشدَّ َعلَْيه ُعوٌد لئالَّ يَْرتَِضَع  (3)لسانَه ، إِذا منَعَه من الكالم ؛ مأخوذةٌ  أََجرَّ  ومن الَمَجاز :

 العُوَد بلسانه ، قال َعْمُرو بن َمْعِديكِرَب. يَُجرُّ  ألَنه

ي  وحمــــــــــِ هــــــــــمح فــــــــــلــــــــــوح َأّن قـــــــــــَ ين رمــــــــــاحــــــــــُ تــــــــــِ قــــــــــَ طــــــــــَ  أَنــــــــــح

ُت ولــــــــــــــكــــــــــــــّن الــــــــــــــّرِمــــــــــــــاَح     قــــــــــــــح طــــــــــــــَ ر تِ نــــــــــــــَ  َأجــــــــــــــَ

  
تْني أَي لو قاتَلُوا وأَْبلَْوا لَذَكْرُت ذلك وفَخْرُت بهم ؛ ولكّن ِرماَحهم  ، أَي قََطعَْت لسانِي عن الكالِم بِفراِرِهم ؛ أَراَد أَنهم لم يُقَاتِلُوا. أَجرَّ

 قال أَبو منصور : هو من قولهم : .(5)َسَراِويِلي فإِني لم أَْستَِعْن  أَِجرَّ  مْرثَد حين قَتَلَه األََسِديُّ قال له :وَزعُموا أَن َعْمَرو بَن بْشِر بِن 

ْمَح ؛ أَي َدعِ السَّراويَل عليَّ  أَْجَرْرتُهو َرَسنَه أَْجَرْرتُه ه الرُّ ، قال : ويجوُز أَن يكوَن لّما َسلَبَه ثِيابَه  (6). فأَْظَهَر اإِلدَغاَم على لغة الِحَجاز أَُجرَّ

يت  أَِجرَّ  وأَراد أَن يأْخَذ سَراِويلَه قال : ّكِ لي َسراِويلي ؛ من اإِلجارة ، وهو األَماُن ؛ أَي أَْبِقه عليَّ ، فيكوُن ِمن غير هذا الباب. وقال ابن الّسِ

أْن فقال : ماٌل ِصْدٌق  : ُسئَِل ابنُ  َرةِ عن الضَّ تَْيَها قَْريَةٌ ال حَمى لها ، إِذا أُْفِلتَْت ِمن (7)ِلسان الُحمَّ تَْيَها الَمجرَ  . قال : يَْعنيُجرَّ في الدَّْهِر  بَجرَّ

بَاع. قال األَزهريُّ : َجعَلَ  تَْين (8)لها  َمَجرَ ال الشديِد والنََّشَر ، وهو أَن تَنتشَر بالليل فتَأْتَِي عليها الّسِ  ؛ أَي حبَالَتَْين تَقَُع فيهما فتَْهِلُك. َجرَّ

 : الَحْبُل الذي في َوَسِطه اللَُّؤَمةُ إِلى الَمْضَمَدة ، قال : الَجرُّ و

 َعمرح  اجلر  و  اجلَر  َكل ُفوين و 
 . كَصبُور : ناِحيةٌ من ِمْصَر.َجُرورُ و

إِلى  (10)أََسٍد ، أَعاله لهم ، وأَْسفَلُه لبنِي َعْبس. وبَلٌَد لغَنِّي فيما بين َجبَلَةَ وشرقّيِ الِحَمى  (9) [بني]في ديار ، ُمصغَّراً ُمشدَّداً : واٍد  الُجَريِّرُ و

 أَرٌض واسعةً. (9) [وهي]أُضاخ 

 كُزبير : موِضٌع قُْرَب مّكةَ. ُجَرْيرٌ و

 ، كأَِميٍر : موضٌع بالُكوفِة ، كانت بها وقعة لّما َطَرَق ُعبَْيُد هللا الُكوفَةَ. (11) َجِرير ولحام

 كِكتاٍب : من نواحي قِنَّْسِريَن. ِجرارُ و

ُد فيها الماَء ألَْضيَافِه ، به أُُطُم ُدلَيْ  ِجراراً  َسْعٍد : ُموضٌع بالمدينة ، كان يَْنُصُب عليه َسْعُد بن ُعبَاَدةَ  ِجرارُ و  ٍم.يُبَّرِ

 : الَحْرُث. الَجرُّ و

واو  : اْحتََرثُوا. اْجتَرُّ
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ةَ  ناَوصَ »ومن أَمثالهم :   ، أَْوَرَده المْيَدانِيُّ وغيُره ، وقد تقدَّم تفسيُره.« ثم سالََمها الَجرَّ

__________________ 
 ( اللسان : االبر.1)
 حتريف.اب اء املهملة « حطام»( عن املؤتلف واملختلف ل مدي ا وابألصر 2)
 ( األساس : وأصله.3)
وعبارة اللســان : يرضــض ا وســيبيت للمصــنف : ارتضــعت العنز : شــربت ل   ( هبامش املطبوعة املصــرية : قوله : يرتضــض ا كذا خبطه واألســاس.4)

 ويف التهذيب : يرضض.« نفسها ا وعليه ال يقا  للفصير : يرتضض
 ( مل أستعن فعر من استعان ا أي حل  عانته.5)
 اللسان : عل  لغة أهر ا جاز ا وهذا أدغم عل  لغة غريهم. (6)
 ( ضبطت عن اللسان ا ويف التهذيب : ماُ  صدٍ .7)
 ( التهذيب : جعر اجملر والنشر هلا.8)
 ( زايدة عن معجم البلدان.9)
 .«ا ماه»( عن معجم البلدان وابألصر 10)
ا  جريراً  بغري ألف وهو حبر للبعري مبنزلة العذار للفرس غري الزمام ا وبه لي اللجام َجرِيرٌ  ويف معجم البلدان :«  ام جرير»( كذا ابألصـــــــر 11)

 ... موضض ابلكوفة



5124 

 

ت ومن المَجاز :  ، وأَنشَد : (1)الخيُل األَرَض بَسنابِِكها ، إِذا َخدَّتَها  َجرَّ

اَأخـــــــــــاِديـــــــــــُد  ُك غـــــــــــاَدَرتح  جـــــــــــر هتـــــــــــحَ ابـــــــــــِ نـــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــ 

وِ  الــــــــــقــــــــــَ     قــــــــــُ د  ِ هبــــــــــا كــــــــــر  َمشــــــــــــــــــــــــح يــــــــــِص جمــــــــــَُ  مــــــــــِ

  
تَْها قِيل لألَْصمعّيِ :  في األَرض والتَّأْثِير فيها ، كقوله : الَجرِّ  قال : ال ، ولكن من ؟الَجِريَرة من َجرَّ

 ُجُيوٍش غاِلَِا وُخي بِ  جَمَرّ 
ةُ  ، يُِريُد تََوسَِّطي يا« ، تُْرِطْب َهَجرْ  َمَجرّ  (2)ِسطي »ومن أَمثالهم :   َكبَِد الّسماِء ، فإِنَّ ذلك َوقُت إِْرطاِب النِخيل بَهَجر. َمَجرَّ

تِهِ  ال يَْصلُُح هذا األَمُر إِاّل لَمن ال يَْحنَُق على»وفي حديِث ُعمَر :  ةَ  ، أَي ال يْحِقُد على َرِعيَّته ، فَضَرب «ِجرَّ . ويقال معنَى لذلك مثاَلً  الِجرَّ

ته فالٌن ال يَْحنَُق على»قولهم :  ا.« ِجرَّ  ، أَي ال يَْكتُُم ِسرًّ

ةُ »ومن أَمثالهم :  رَّ ةُ و ال أَفعلُه ما اختلَف الّدِ ةً  ما خالَفَْت ِدرةٌ »و ، « الِجرَّ ْجلَْين ،« ِجرَّ ةَ تَْسفُُل إِلى الّرِ رَّ ةَ و ، واختالفُهما أَن الّدِ تعلُوا  الِجرَّ

أْس. وَرَوى ابُن األَعرابّيِ : فار ، » أَن الَحّجاَج َسأََل رجالً قَِدَم ِمن الِحَجاز عن الَمَطر ، فقال : إِلى الرَّ تَتابَعَْت علينا األَْسِمية حتى َمنَعَت الّسِ

ةُ  رَّ ة وتََظالََمت المْعَزى ، واْجتُِلبَِت الّدِ ة «بالِجرَّ رَّ ة ؛ اجتالُب الّدِ إِلى حيِن  تَْجتَرُّ  (3)أَن المواشَي تَتََمألُ ، ثّم تَْبُرُك أَو تَْربِض ، فال تَزاُل  بالِجرَّ

 الَحْلب.

ا قولهم : َهلُمَّ  وفي الّصحاح ، والمصنِّف ، وأَكثر مصنَّفاِت اللغة :  . قالوا : معناه على ِهينَتَِك.َجرًّ

وا ، في قولهم : َهلُمَّ  (4)وقال الُمْنِذريُّ   الجرِّ  أَي تَعالَْوا على ِهينَتِكم كما يَْسُهل عليكم من غير شدَّة وال ُصعُوبة ؛ وأَْصل ذلك من؛  (5) جرُّ

 اإِلبَل والغَنَم تَْرَعى في َمِسيرَها ، وأَنشد : (6)في السَّْوق ، وهو أَن يَتُْرَك 

مــــــــــــــــــا  طــــــــــــــــــالــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــن  لــــــــــــــــــَ َررحتــــــــــــــــــُ ر ا جــــــــــــــــــَ   جــــــــــــــــــَ
ر ا    مـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ُف واســـــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــــَ َو  اأَلعـــــــــــــح  حـــــــــــــىت  نــــــــــــــَ

  

 َم ال آلو الرِّكاب َشر افالَيو 

ها يقال : . ُجرَّ  على أَفواِهها ، أَي ُسْقها وهي تَْرتَع وتُصيُب من الَكإَلِ

ا ويقال : كان عاماً أَّوَل كذا وكذا فَهلُمَّ  إِلى اليوم ؛ أَي امتدَّ ذلك إِلى اليوم. وقد جاَءْت في الحديث في غير موضع ، ومعناه استدامة  َجرًّ

ا السَّْحِب ، وانتصبَ : الَجرِّ  له ؛ وأَْصلُه مناألَمر واتَِّصا على المصدر ، أَو الحال. قال شيخنا : وقد تَوقََّف فيه ابن ِهشام ؛ هل هو من  َجرًّ

ه بالتََّضيُّف  ، وتَعَقَّبَه أَبو عبِد هللا الّراِعي في تأْليفه ، الذي َوَضعَه لَرّدِ كالِمه ، وبََسَط الكالَم عليها ابن  (7)األَلفاظ العربيَّة أَو مولَّد ، وَخصَّ

ا ، وقد أَْودْعت هذا « األَْشبَاه والنََّظائر النحويَّة»اهر ، وغير واحد. وأَْوَرَد الَجاَلل كالَم ابن هَشام في كتابه : األَنباِرّي في الزّ  ، منقَّحاً تامًّ

 البحَث كلَّه في رسالة ُمستقلَّة ، أَْغنَْت عن أَن نَْجلب أَكثَر ذلك ، أَو أَقلَّه. انتهى باختصار.

َجر.: َصْوت ا الَجْرَجَرةو  لبَِعير عند الضَّ

 الماِء ، ومنه قول النّابغَة : َجراِجَر لجْرَجَرةِ  ؛ أَي ُحلوقَُهم ؛ سّماَها «َجَراجَرهم قَوٌم يقرُءون القرآَن ال يَُجاِوز»وفي الحديث : 

تَـلحُهوهَنا يف   (8) اجلَراِجرِ هَلَاميُم َيسح
 ، لما يُسمع لها من َصْوِت ُوقوع الماِء فيها. الَجَراجرُ  وقيل : يُقال لها :

 : الجْوف. الُجَراِجرُ و

 ٍء.كلَّ شيْ  يَُجرُّ  ، كِهَجّفٍ ؛ أَي ِجورٌّ  وَذَكَر األَْزهريُّ في هذه التَّْرجَمة : َغْيثٌ 

__________________ 
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 صرية.وقد نبه إىل عبارة األساس هبامش املطبوعة امل« أخذهتا»( عن األساس ا وابألصر 1)
 وَسطه يِسطه وسطاً كوعد. ( ضبطت يف اللسان بفتح السا خطب والصواب ما ضبطناه والفعر :2)
 حتريف.« ترب »بزايدة « فال تزا  ترب   رت»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 ( األصر واللسان ا ويف التذهيب : هلّم َجرنا.4)
 ري عنه كما يف التهذيب.( القو  اآيت هو قو  املفضر بن سلمة نقله املنذ5)
 ( التهذيب : ُترت  اإلبُر.6)
 .«قوله : ابلتضيف كذا خبطه والذي يف املطبوعة : ابلتصنيف ا وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( ديوانه وصدره فيه :8)

 عظام الله  أوالد عذرة إهنم
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، إِذا طال نَْبته وارتفَع  ِجَورٌّ  وَغْيثٌ 
(1). 

 : فارٌض ثَقيٌل. ِجَورٌّ  وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : َغْربٌ 

ةٌ  : أَي َضْخٌم ، ونَْعَجةٌ  ِجَورٌّ  وقال غيُره : َجَملٌ   ، وأَنشَد : ِجَورَّ

ًة  جــــــــــــــَ عــــــــــــــح ا نـــــــــــــــَ اَم مــــــــــــــنــــــــــــــّ تــــــــــــــَ َور هح فــــــــــــــاعــــــــــــــح   جــــــــــــــِ
بــــــــــــهــــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــدِّر هح     خــــــــــــح وَت شــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  صــــــــــــــــــــــــــَ

  

 اهلرِّ َداَن للِهر هح َهرحَهَرُة 

، ويَصيُر التَّْشديُد في الراِء زيادةً  الَجْور ، وإِن شئَت جعلتَه فِعاَلَّ من َجَرْرت إِن ِشئَت جعلَت الواَو فيه زائدةً ، من (2) [ِجَورٌ ]قال الفَّراُء : 

ةٌ.   .(2) [الصيّفِ ]، كما يقال : َحَمارَّ

 .َجّراراً  عرُب تقول للرجل إِذا قاد أَلفاً :: والـ  آخر ترجمة حفزـ  وفي التَّْهِذيب

. ُجْرُجرْ  وعن ابن األَعرابّي :  ، إِذا أََمْرتَه باالستعداد للعَُدّوِ

 ، بمعنى ال جَرَم ، وسيأْتي. َجرَّ  وال

ني إِليه ، كما في األَساس  جارَّ  ومن الَمَجاز : ال  .(3)لي في هذا ؛ أَي نَْفعاً يُجرُّ

 ، ليٌِّن. الَجّرار وكَكتّان : عبُد األَْعلَى بن أَبي الُمساِور

ْمليُّ   .الَجّرارُ  وعيسى بن يُونس الفاخوريُّ الرَّ

 ، شيٌخ البن عساِكَر. الجّرارُ  وِهبَة هللا بن أَحمد

، « بدائع التُّحف في ِذْكر من نُِسب من األَشراف إِلى الِحرف»الذي قَتَلَه أَبو لْؤلَؤةَ ، َذَكره ابن القوطّيِ في :  الجّرارُ  وُكلَْيُب بن قَْيس اللَّْيثيُّ 

 إِلْقداِمه في الَحْرب. الجّرارُ  وقال إِنما قيل له

  وفي األَسماِء :

. جّرار محّمُد بن محّمد بن تّمام بن  األَنباريُّ

 .الجّرارُ  وُعْرَوة بن مْروانَ 

 .الَجّرارُ  . وأَحمُد بن محّمد بن العَبّاسالِجَرارَ  ؛ ألَنه كان يَبيع الَجّرارُ  وأَبو العَتَاهيَة الشاعُر لَقَبُهُ 

 الَمْوصليُّ الشاعُر. الَجّرارُ  وأَحمُد بن أَبي القاسم

. الَجّرارُ  وأَحمُد بن صالح بن عبِد هللا لَفيُّ  ، َكتََب عنه الّسِ

 : مدينة النَّْهَرواِن األَسفل ، بين بغداَد وواسَط ، منها محّمُد بن بِْشر بن ُسْفياَن ، وأَبو بَْدر ُشَجاع بن الَوليد. َجْرَجراياو

وُسَف ن يُ : قريةٌ بمصر ، من الفََرما إِليها َمْرَحلَةٌ ، منها : أَبو َحْفص ُعَمُر بُن محّمِد بن القاسم ، راوي الُمَوطَّإِ عن عبد هللا ب جْرِجيرُ و

 التِّنِّيسّيِ ، عن مالك.

 َجرير بن محّمد بن علّيِ بن َجرير بُن عبِد الَوّهاب بن َجريرُ و : قَريةٌ بمْرو ، منها : عبُد الحميد بُن َحبيب ، ِمن أَتباع التابعين ، َجِريَراو

بِّيُّ  ٌث ، توفَِّي سنة  الَجريريُّ  أَبو الفَْضل الضَّ ه ، ُمحّدِ  .469، إِلى جّدِ

ً ـ  الَجِريريُّ و ، حدََّث عن البَغَوّي. وأَبو  (4)الطَّبَرّيِ ، منهم : القاضي أَبو الفَرج الُمعافَى بُن زكريّا الحافُظ  َجريرٍ  إِلى مْذَهب ابنـ  أَيضا

. الُجَرْيريّ  مسعود سعيُد بُن ِإياٍس   بالضّم ، بَْصريٌّ ثِقَةٌ ، َرَوى عنه الثَّْوريُّ
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 والُد عبد هللا ، رَوى عن األَْسود بن َشْيبَاَن. َجريرٌ و

ة ، تصغيرُ  ُجرْيَرةُ و  .. ، قالَه الذَّهبيُّ  600ن ، توفِّي سنة : لَقَُب ُعَمر بن محّمد القَّطان ، َسِمَع عن أَبي الُحَصيْ  َجرَّ

.ـ  كأَميرـ  َجريرٌ و  ابُن أَبي عطاٍء القَُرشيُّ ، ِحجازيٌّ

بِّيُّ ، جريرٌ و  بُن ُعتْبَةَ ؛ رَويا. جريرُ و الضَّ

: َمدَّ البَْحُر والنَّْهُر ، في َكثَْرة الماِء ، وفي ، هو ُرُجوُع الماِء إِلى َخْلف. وقال اللَّْيُث : هو انقطاُع المّدِ ، يقال  : ِضدُّ الَمدِّ  الَجْزرُ  : [جزر]

 .اْنَجَزرو يَْجُزُر َجْزراً  البَْحُر والنَّْهرُ  َجَزرَ  ، قال ابن سيَده : وفْعلُه كَضَربَ  .(5)االنقطاع 

 : قََطعَه. َجْزراً  (6) يَْجُزُرهُ  ءَ الشيْ  َجَزر القَْطُع. : الَجْزرُ و

__________________ 
 ( ضبطت العبارة عن التهذيب.1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 .«ال جارّة د يف هذا ا أي ال منفعة  ّرين إليه وتدعوين»( يف األساس : 3)
 ( وهو املعروف اببن ضرارا ا عن اللباب.4)
ويف التهذيب  .«االنقطاع أي انقطاع املد ا ألن اجلزر ضـــد املدّ  ( اللســـان وهبامشـــه : قوله : ويف االنقطاع ا لعر هنا حذفاً وتقديره : وجزر يف5)
 ويف االنقطاع : َجَزَر َجزحراً ا و ا  زران. :
 . زِرُهو   ُزرُه ( يف اللسان :6)
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بابَْي ضَرَب وقتل : اْنحَسَر ، وهو ، من  َجْزراً  الماءُ  َجزرَ  والذي في المْصباح : وقد يَُضمُّ آتِيهما. وَذهابُه ونَْقُصه ، نُُضوُب الماءِ  : الَجْزرُ و

النحسار الماِء عنها. قال شيخنا : ولو جاَء بالضميِر ُمْفرداً داالًّ على الَجْمع لكان  (1) [ُسّميت بذلك]؛  الجزيَرة ُرجوُعه إِلى خْلف ، ومنه :

 أَْولَى وأَْصَوَب.

 نفُسه. البَْحرُ  : الَجْزرُ و

 واستخراُجه منها. َشْوُر العََسِل من َخِليَّتِه : الَجْزرُ و

ى َضَرباً إِذا غلَُظ ، يقال  «الضََّربِ  رَ ألَْجُزرنَّك جزْ »تَوعَّد الَحّجاج بُن يوُسف أَنَس بن مالك فقال : و :  (2)؛ أَي ألَْستأِْصلنَّك ، والعََسل يَُسمَّ

 اْستْضَرَب : سُهل اْشتِيَاُره على العاِسِل ؛ ألَنّه إِذا َرقَّ ساَل.

. (3)، جاَء ِذْكُره في ِشْعر  ع بالبَاِديَة : الجْزرُ و اغانيُّ  ، نقله الصَّ

ِحيم الطَّبيب ، ثم انتقَل منها إِلى األَثاِرِب ، وفيها يقول في أَبياٍت : لَبناِحيَةٌ بحَ  : الَجْزرُ و  مشتملةٌ على القُرى ، كان بها حْمداُن بن عبِد الرَّ

ذا  زحرُ اي حـــــــــــــبـــــــــــــ  ت بـــــــــــــه   اجلـــــــــــــَ مـــــــــــــح عـــــــــــــِ  كـــــــــــــم نـــــــــــــَ

نــــــــــــــــــــــانِ     اٍن َذواِت أَفــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــــَا جــــــــــــــــــــــِ

  

ٌر  هــــــــــــــــا ُذلــــــــــــــــُ وفــــــــــــــــُ طــــــــــــــــُ اٍن قــــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــا جــــــــــــــــِ

ر  واٍف و     ا دانِ الــــــــــــــــــظــــــــــــــــــِّ هــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــح  وطــــــــــــــــــَ

  
 كذا في تاريخ حلَب البِن العِديم.

 .كالَجُزيرة عنها الَمدُّ  يَْنَجِزر بالتَّْحِريك : أَرضٌ  الَجَزرُ و

 : الِقْطعَة من األَرض. الَجِزيَرة وقال كَراع :

بة ، معروفةٌ  أَُروَمةٌ تُْؤكل : الَجَزرُ و ، ونقل  وتُكَسر الِجيم قال أَبو حنيفة : أَصله فارسيٌّ ،ال أَحسبُها عربيَّةً ، و:، وقال ابن ُدَرْيد  معرَّ

تِْويُّ ، حارٌّ في آِخِر الدََّرَجِة الثانِية ، رْطٌب في األُولَى ، ف ، وهو ُمِدرٌّ  اللغتْين الفّراُء. وأَْجَوُده األَْحَمُر الُحْلُو الّشِ ل ويُلّطِ  باِهيُّ  للبَْوِل ، ويَُسّهِ

ي شْهَوة الجماعِ ، ٌر للطَّْمثمُ  يُقّوِ لِة نافِعٌ  أَي َدِم الَحْيِض ، َحّدِ ، ولكنه َعِسُر الهْضِم ، ُمنفٌخ ، يَُولُِّد  وَوْضع وَرقِه مْدقوقاً على القُُروحِ الُمتأَّكِ

ّب.  َدماً َرِديئاً ، ويُْصلَح بالخّلِ والَخْردِل ، وتفصيله في كتُب الّطِ

؛ أَي تُْذبَح لألَكل. وفي  تُْجزرَ  ؛ أَي صالحة ألَن «سِمينةٍ  بَجَزَرةٍ  أَْبشرْ »وفي حديث خّوات :  ّلِ بهاٍء.الّشاُء السَِّمينةُ ، واحدةُ الك : الَجَزرُ و

 فيْذبَُحونها.. وَخصَّ بعضهم به الّشاةَ التي يَقوم إِليها أَهلُها َجَزَرةٌ  : ما يُْذبَح من الّشاِء َذَكراً كان أَو أُْنثَى ، واِحدتَها الَجَزرُ و الُمحكم :

يت : ّكِ  ، إِذا كانَت َسِمينَةً. الَجَزَرة شاةً ، ِإذا َدفَْعت إِليه شاةً فََذبََحها ، نَْعَجةً ، أَو َكْبشاً ، أَو َعْنزاً ، وهي أَْجَزْرته وقال ابُن الّسِ

كةً : لَقَبُ  َجَزَرةُ و  ِظ.الحاف بن َعْمٍرو البَْغداِدّيِ  صالح بِن محّمدِ  أَبي علّيٍ  ، محرَّ

ة ، وهو يُؤنَّث ، ألَن  المجزورة البعير ، أَو خاصٌّ بالناقة َكُصبور : الجُزورُ و ، والصحيح أَنه يَقَع على الذََّكر واألُْنثَى ، كما َحقَّقَه األَئِمَّ

هاب :إِذا أُْفِرَد أُنَِّث ؛ ألَن أَكثَر َما يَْنَحُرون النُّوق. وفي حاش الَجزورُ  اللفَظة سَماعيَّةٌ ، وقال :   ية الّشِ

يَْت بذلك ألَنها لَما الَجزورُ  ْت ؛ فيها ِشْبهُ تَْغِليٍب ، فاْفَهْم. يُْجَزرُ  : َرأٌْس من اإِلبل ناقةً أَو َجَمالً : سّمِ  ، أَي وهي ُمَؤنٌَّث َسماعيٌّ ، وِإن َعمَّ

تَْين ُجُزرٌ و َجَزائِرُ  ج  جمع الجمعِ ، كُطُرق وُطُرقاٍت. ُجُزُراتٌ و ، بَضمَّ

 ، بفتح فسكون. َجْزرة ما يُْذبَح من الّشاِء ، واحدتها : لَجُزورُ او

وا بأَْعَرابّيٍ له َغنٌَم فقالوا :»وفي الحديث :  : أَعطاه شاةً يَْذبَُحها. أَْجَزَرهو  أَي أَْعِطنا شاةً تْصلُُح للذَّْبح. «أَْجَزْرنا أَنّه بَعََث بَْعثاً فَمرُّ

 .أَْجَزَرة َجَزرةً  ؛ إِنما يُقال : َره َجُزوراً أَْجزَ  وقال بعُضهم : ال يُقال :

 يُْذبَح ، أَي يُْجَزرَ  البَِعيُر حان له أَن أَْجَزرَ و
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__________________ 
 ( زايدة عن املصباح.1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وِإذا استضرب.2)
 نصر بن معاوية :( جاء يف شعر قالته ألاء بنت مطرف بن أابن قالته برجر من بين 3)

 ســــــــــــــــــــــــــــــــرت يب فـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــالء الـــــــــــــــــــذراعـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــرّة 

ـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــردة فـــــــــــــــــــاجلـــــــــــــــــــزحرِ      إىل ضــــــــــــــــــــــــــــــــوء انر ب
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يا شْيُخ  أَْجَزْرت النَّْخُل. وكان فتْيَاٌن يقولون لَشْيخ : يُْجِزرُ  ؛ وذلك إِذا أََسنَّ وَدنَا فَنَاُؤه ، كما أَن يَُموت : حاَن له الشَّْيخُ  أَْجَزرَ  ِمن الَمَجاز :و

أَْجَزْزَت ِمن أَجزَّ البُْسُر ، أَي حاَن له أَن  ، أَي تُموتُوَن َشباباً ، ويُْرَوى : (1)أَْي بَنِيَّ ، وتُْحتََضُرون  ان لك أَن تَُموَت ، فيقول :؛ أَي ح

.  يَُجزَّ

يرُ و ، كَشّداٍد ، الَجّزارُ و يت : من يَْنَحُره الِجّزِ  في األَساس. ، كما الجاِزرُ  ، وكذلك الَجُزورَ  ، أَي ، كِسّكِ

 ، على الِقياس. ، بالكسر الِجَزاَرةُ  أَي الِحْرفَةُ  هيو

ح الجوهريُّ بأَنّه بالكسر ، أَي كَمْجِلس ، وهو الذي َجَزَم به الشيُخ  الَجْزرِ  ، أَي َمْوِضعُه ، كمْقعٍَد : الَمْجَزرُ و ، ومثلُه في الِمصباح ، وَصرَّ

،  (2)منه الفتُح مطلقاً « المفعل»ابُن مالٍك في مصنّفاته ، وقال : إِنه على غير قِياس ؛ ألَن ُمضاِرَعه مضموٌم ، كَكتَب ، فالِقيَاُس في 

 وراً على غيِر قِياس.ووُروُده في الَمَكان مكس

ْجالِن والعُنُقُ  من البَِعير ، الُجَزاَرةُ و وأُْجَرتُه. قال ابن  الَجّزارِ  هي ُعَمالَةُ  إِنماو ؛ ألَنها ال تَدُخل في أَْنِصباِء الَمْيِسر (3) بالضّم : اليَداِن والّرِ

ون ِغلََظ يََدْيه وِرْجلَْيه ، وَكثَْرةَ َعَصبِهما ، وال يُِريُدون رأَْسه ؛ ألَن ِعَظَم الَرأِْس ؛ فإِنما يُِريدُ  الُجَزاَرةِ  ِسيَده : وإِذا قالُوا في الفََرس : َضْخمُ 

 في الَخْيل ُهْجنَةٌ ، قال األَْعَشى :

يِّ و  ـــــــــــــــــــــــــِعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُر ابل قـــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــِ  ال نـــــــــــــــــــــــــُ

جـــــــــــــــــــــــــــــــارَهح و     ي اب ـــــــــــــــــــــــــــــــِ رَامـــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــُ  ال نـ

  

َدا  َة َأو بــــــــــــــــــــــــــــــــــُ اللــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإاّل عــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ِد     ارٍِح هنـــــــــــــــــــــــــــَح َة قـــــــــــــــــــــــــــَ زَارَهح هـــــــــــــــــــــــــــَ  اجلـــــــــــــــــــــــــــُ

  
 عنها الَمدُّ. وقال األَزهرّي : يَْنَجِزرُ  : أَرضٌ  الَجِزيَرةُ و

. وفي َجِزيَرةٌ  ماُء البَْحِر فَتَْبُدو ، وكذلك األَرُض التي ال يَْعلُوَها السَّْيُل ، ويُْحِدُق بها ، فهي (4): أَرٌض في البَْحر يَْنفَِرُج منها  الَجِزيَرةُ 

يَْت بذلك النقطاِعها عن ُمْعَظم األَْرِض. َجزائِرِ  : واِحَدةُ  الَجِزيَرةٌ  الّصحاح : ذاُت نَِخيٍل ، بينها وبين  أَرٌض بالبَْصَرةِ  : الَجِزيَرةُ و البَْحِر ؛ ُسّمِ

ْت بهذا االسِم.  األُبُلَِّة ، ُخصَّ

أَلَّفَه اإِلماُم أَبو َعُروبَة الَحّرانِيُّ  بين ِدْجلَةَ والفَُراِت ، وبها ُمُدٌن ِكباٌر ، ولها تاريخٌ  ْينِه ، وهو ما، بضّم القاف : َموضٌع بعَ  (5) قُورَ  َجِزيَرةُ و

 ، كما نَصَّ عليه ياقوٌت في الُمْشتََرك.

بَِعيُّ إِلى َربِيعةَ ، وقال أَبو ُعبَْيد : وإِذا أُْطِلقَتِ  َجَزِريٌّ  النِّْسبَةُ و  ولم تَُضْف إِلى العََرِب فإِنما يُراُد بها هذه. َرةُ الَجِزي كالرَّ

 .(6)، وانما ُخصَّ بهذا االسم  وال يُِحيُط به ماءٌ  في ُمقَابَلتها إِلى ناحية الغَْرب ، الَخْضراُء : د ، باألَْنَدلُِس  الَجِزيَرةُ و

 ؛ ِلَرْفعِ االلتباِس. النِّْسبَةُ َجِزيِريٌّ و

ْنجِ ، فيها ُسْلَطانَاِن ال يَِديُن أَحُدهما لآلَخر. ِزيرةٌ جَ  الَخْضراُء : الَجِزيَرةُ و  َذَكَره الشَِّريُف اإِلْدِريِسيُّ في عجائِب البُْلدان. عظيمةٌ بأَْرِض الزَّ

قال شيخنا : ولعلَّه اصطالٌح قديٌم ال يُْعَرُف في  أَراُدوا بها بالَد ُمَجاِهِد بِن عبِد هللا َشْرقِيَّ األَْنَدلُِس. (7) الَجِزيَرةَ  أَْهُل األَْنَدلُِس إِذا أَْطلَقُواو

 هذه األَزمان.

ة بالَمزاحمتين. (8)، أََحُدهما بِحذاِء قَْصِر الشَّْمع ، والثاني  الذََّهب : موضعاِن بأَرض ِمْصرَ  َجِزيَرةُ و  ِحَذاَء فُوَّ

وإِنما يقولُها بالكاف َمن به لَثْغَةٌ. قْلت : وهي ـ  بالقافـ  ُشقَرَ  َجزيَرةُ  ف أَنهاالمعرو ، قال شيُخنا : ، كأَُخَر : د ، باألَْنَدلُس (9) ُشَكرَ  َجزيَرةُ و

 بين َشاِطبَةَ وتَنََسةَ.

 الَجزيَرةُ و ، وهي ُكوَرةٌ تُتاِخُم ُكَوَر الشام وُحُدوَدها. وفي الُمْحَكم : ابِن ُعَمر : د ، َشماليَّ الَمْوصل يُِحيُط به ِدْجلَةُ مثَل الِهالل جزيَرةُ و

 بَجْنب الّشام وأُمُّ َمَدائنها الَمْوصل.



5131 

 

رين : الحافُِظ المقِرٌي شمُس الدين محّمُد بن  الَجَزريُّ  قلُت : ومنها أَبو الفَْضل محّمُد بُن محّمد بن عطان الَمْوَصِليُّ   محّمِد بن، ومن الُمتَأَّخِ

 .835، توفِّي سنة  الَجَزرّيِ 

__________________ 
 يقا  للرجر ِإذا مات شاابً قد اختضر ا ابخلاء املعجمة. .«( كذا ابألصر ا وصححها  ق  املطبوعة الكويتية : وختتضرون1)
 تطبيض.« مطلقاً »( يف املطبوعة الكويتية 2)
 ( يف األساس : األطراف والعن .3)
 للسان ا ويف التهذيب : عنها.( األصر وا4)
 ( يف معجم البلدان : جزيرة أقور.5)
 ( يف معجم البلدان : ولعلها ليت ابجلزيرة ملعىن آخر.6)
قا  : هذا االســــــــــــــم ِإذا أطلقه أهر األندل  أرادوا بالد جماهد بن عبد   العامري. وهي : جزيرة « اجلَُزيـحَرة»( قيدها ايقوت يف معجم البلدان 7)

 قة وجزيرة ميورقة.منور 
 .«قوله : والثانية ا كذا خبطه ا وكاف األوىل : والثاين»وهبامش املطبوعة املصرية « والثانية»( ابألصر 8)
 . ويقا  جزيرة ُشقحر... ( قيدها ايقوت بضم الشا املعجمة وسكون الكاف9)
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 امرةٍ.ُمْشتَِملَةٌ على ُمُدن وقًُرى ع َشِريٍك : ُكوَرةٌ بالَمْغرب َجزيرةُ و

 ، وهي َمقَرُّ ُعْربَان بَلّي وَمن طانَبَهم اليوَم ، وهي واسعةٌ فيها ِعدَّةُ قًُرى. بَني نَْصٍر : ُكوَرةٌ بمصرَ  َجزيَرةُ و

 ، ومشتملةٌ على عدَّة قًرى ، وهي بالَوْجه البَحرّي. : بين ِمْصَر واإِلسكنَدريَّة (1) قويسنا َجِزيَرةُ و

 : ع باليََماَمة. (2) الَجزيَرةُ و

 مَحلَّةٌ بالفُْسَطاط ، إِذا زاَد النِّيُل أَحاَط بها واْستَقَلَّْت بنفِسها. : الَجزيَرةُ و

 اسٌم لخمسةَ عشَر َموضعاً. الَجزيَرة وَذَكَر ياقُوٌت في الُمْشتَرك أَنّ 

يَتْ  (3)محالُّها  العََرب َجزيَرةُ  ِذيب :في التَّهْ و ، وأَحاَط بالجانب  (4)ألَن البَْحَرْين ؛ بْحَر فارَس وبَْحَر السُّودان أَحاَطا بناِحيَتَْيها  جزيرةً  ؛ ُسّمِ

ثيراً كادت األَقواُل تضطرب ويُصاِدُم الشَّمالّيِ دْجلَةُ والفَُراُت ، وهي أَرُض العرب وَمْعِدنُها ، انتهى. واختلفوا في ُحُدوِدها اختالفاً ك (5)

 ما أَحاَط به بَْحُر الهْند وبْحُر الشَّأِْم ثم ِدْجلَةُ والفُراتُ  العََرب َجزيَرةُ  بعُضها بعضاً ، وقد َذَكَر أَكثََرها صاحُب الَمراِصد والُمْصباح ، فقيل :

إِلى َعدَن ، وَدَخَل فيه بحُر البصرة وَعبّادان ، وساحُل مّكةَ إِلى أَْيلَةَ إِلى القُْلُزم  ، فالفُراُت وِدْجلَة من جَهة َمْشِرقها ، وبحُر الهند من َجنُوبها

وم وَسواِحُل األُْرُدّنِ ، حتى يَُخاِلَط بالناِحيةَ   َجِزيرةُ  أَو التي أَْقبَل منها الفُرات. (6)، وبحُر الشَّأْم على ِجهة الشَّمال ، وَدَخَل فيه بحُر الرُّ

وما َواَلَها من شاطئ البَْحر ،  ُجدَّةَ  ساِحل ومن ، وقيل : إِلى أَْقَصى اليمن في الطُّول ، ا بيَن َعَدِن أَْبيََن إِلى أَطراِف الّشام ُطوالً م العََرب

ً  كأَْيلَةَ والقُْلُزِم ، أَبي موسى إِلى أَْقَصى  (7)فَر ، وهذا قوُل األَصمعّي. وقال أَبو ُعبيدة : هي ما بَْيَن حَ  إِلى أَطراِف ِريِف الِعراق َعْرضا

يَْت بذلك ؛ ألَن بحر فارَس تَِهاَمةَ في الطُّول ، وأَما العَْرُض فيما بين َرْمل يَْبريَن إِلى ُمْنقََطع السََّماَوة ، قال : وكلُّ هذه الَمَواضع إِنما سُ  ّمِ

العرب مّكةُ والمدينةُ واليمُن واليَماَمةُ. وُروَي عن ابن َعبّاس أَنه قال  َجزيَرةَ  وبحَر الَحبَش ودْجلةَ والفُراَت قد أَحاَطت بها. ونَقََل البَْكريُّ أَن

 وفيها أَقواٌل غير ذلك ، وما أَْوَرْدناه هو الُخالصة. .(8)العَرب : تَِهاَمةُ ونَْجٌد والِحَجاُز والعروض واليمن  َجزيَرةُ  :

يَْت بذلك ألَنه كان ُمْعتَقَُدهم أَّن النفوَس السعيدةَ هي التي تَْسُكُن  جزائرُ و ، السَّعَاَدة َجَزائِرُ  ويقال لها :ـ  الخاِلَداتُ  الجزائِرُ و السُّعَداِء ؛ ُسّمِ

، كلَّما نَقََص ؛ فلذلك كانت الُحَكماُء يَْسُكنُون فيها ، ويَتََداَرُسون الِحْكَمةَ هناك ، ويكوُن َمْبلَغُهم دائماً فيها ثََمانِين  الَجزائِر أَبدانُها في تلك

نسانيَِّة باللَّذّات ، الحاصلَِة لها بعد منهم بعٌض ِزيَد ، وهللاُ أَعلُم. وأَّما َوْجهُ تَْسِميَتِها بالخالداِت فألَّن الَجنّةَ عندهم عبارةٌ عن اْلتِذاِذ النَّْفِس اإلِ 

ْنيَويَّة ، بواِسَطة تَْحصيِلها للَكماالِت الِحكِميَّ  ة ، وُخلوُد الَجنَّة عبارةٌ عن َدواِم ِة في هذه النَّشأَة ، وعدم بقاِء شيْ هذه النَّْشأَةِ الدُّ ٍء منها في القُوَّ

 َجزائر معنَى هذا االْلتِذاِذ للنَّْفس ، كما أَن الُخلُوَد في النار عندهم كنايةٌ عن دوام الَحْسرة على فَواِت تلك الكَماالت ، فعلى هذا يكونُ 

،  (9) َجزائِرَ  ِستُّ  :ـ  الخالدةُ نَْفُس ُسّكانِها في َجنَّة اللَّذّاِت النَّْفَسانِيَِّة الُمْكتَسبَة في الدُّنيا. كذا َحقَّقه موالنا قاسم بيزلي الَجزائِرُ  الخالدات هو

خها ، وهي واِغلَةٌ  ن أَرَّ ى بأُْوقيانُوسَ ال في البَْحر الُمِحيط قال شيُخنا : والصَّواُب أَنها َسْبٌع كما َجزم به جماعةٌ ِممَّ ،  ِمن جَهِة الَمْغرب ُمَسمَّ

ا سبعةُ أَصناٍم على ِمثَال غربيَّ مدينِة َساَل ، على َسْمِت أَرض الَحبََشة ، تَلُوُح للنَّاِظر في اليوم الّصاِحي الجّوِ من األَْبِخَرة الغَِليَظة ، وفيه

ُمون بأَْخِذ أَطواِل البالدِ وم اآلدميِّين ، تُِشيُر : ال ُعبُوَر وال َمْسلََك وراَءَها ، ، على قَول بطليموس وغيره من اليونانيِّين ،  نها يَْبتَِدُئ الُمنَّجِ

ون تلك  : بقَناْريَا ؛ وذلك ألَن في زمانهم كان َمْبَدأُ الِعماَرة من الغَْرب إِلى الشَّْرق من الَمَحّل الَمْزبُور ، واإِلبرةُ في هذه الجزائر ويَُسمُّ

رين كانت الجزائر هةً إِلى نُْقَطة الشَّمال من غيِر انحراٍف ، وعند بعِض الُمتَأَّخِ  ُمتَوّجِ

__________________ 
 ويف معجم البلدان كالقاموس وضبطها بضم القاف.« قـَوحَسِني ا»( يف القاموس : 1)
 ( قيدت يف معجم البلدان ابلضم.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : جماهلا ابجليم.3)
 ( التهذيب : ِبانبيها.4)
 .«ِبانب»( عن التهذيب وابألصر 5)
 ( يف معجم البلدان : خالرت الناحية.6)
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 .«جفر»( عن التهذيب ومعجم البلدان ا وابألصر 7)
 .«وعروض وميا»( عن معجم البلدان ا وابألصر 8)
 ( ومثله يف معجم البلدان عن َأيب الرحيان البريوين.9)



5134 

 

ما  من غري َميحٍر  اجلَزِيَرةِ  اإِلبرُة يف هذه فـََلَمنحك ا وقالوا : َجزِيرة ِإســــبانيا ابتداُء الط وِ  ِمنرئيِ  وَ  هٌة ِإىل نـُقحطَة الشــــ  متوجِّ
. وبا الســاحِر الغريبِّ  اِحِر الغريبِّ ُر َدَرَجاٍت ا  اجلزائرِ و  ِإىل جانٍب ا وعند البعِ  : ابتداُء الط وِ  من الســّ اخلالداِت َعشــح

. حِّ رحِقي ٍة وَغرحبِي ٍة وكر  َرحيحَانٍ  عل  اأَلصـــَ ُبُت فيها كر  فاكهٍة شـــَ ا كذا ذكَره  وَورحٍد ا وكر  َحبٍّ من غري َأن يـُغحَرَس َأو يـُزحرعَ  تـَنـح
رَِها. نا عن ِذكح  املؤّرُِخون ا وفيها ما حتُِيُله الُعُقوُ  ا َأعحَرضح

ِقيَّة وبحِر الَمْغِرب ، بينها وبين بِجايَةَ البَْحَرْين : بحِر إِْفِري (1)وهو البَلَُد المشهوُر بإِْفريِقيَّة على ِضفّة  بَنِي َمْرَغنَاْي : د ، بالَمْغِرب جزائِرُ و

واُب بالّزاي وتشِديِد  أَربعةُ أَيام ، وُشهرتُها كافِيَةٌ ، وَمْرَغنَاي : بفتح فسكون وتحريك الغين والنون ، كذا هو مضبوٌط في النُّسخ ، والصَّ

 ، كما أَْخبَرنِي بذلك ثِقَةٌ من أَْهِله. (2)النُّوِن 

، األَِخيُر عن اللِّْحيَانّي  ، بالكسر والفتح ِجَزاراً و َجْزراً ـ  من حّدِ َكتَب وَضَربَ ـ  يَْجِزُرهو َجَزَره يَْجُزُرهُ و ِصَراُم النَّْخِل. ر :، بالكس الِجَزارُ و

 ؛ َصَرَمه.

 ، كأَْصَرَم : حاَن ِصَراُمه. ِجَزاُره حانَ  النَّْحُل : أَْجَزرَ و

 أَْفسَدها عند التَّْلِقيح. : َصَرَمَها. وقيل : َجْزراً ـ  بالكسرـ  يَْجِزُرها النَّْخلَ  َجَزرَ و

وا نَْخلَُهم ، إِذا صرُموه. الِجَزار القَوُم ، ِمن أَْجَزرَ  وقال اليِزيِديُّ :  ، وهو َوقُت ِصَراِم النَّْخِل ، مثل الِجَزاِز ، يقال : َجزُّ

 ، إِذا َصرمه ، وَحَزَره يَْحِزُره ، إِذا خَرَصه. (3) يَْجِزُره النَّْخلَ  َجَزرَ  وقال األَحمر :

 في الِقتال ، اْجتَزُرواو اشتدَّ نَتْنُها ، يقال ذلك للُمتشاتَِمْين الُمتبَاِلغْين.، أَي قطعاها ف (4)بينهما َظِرباً  َجَزَرا ؛ فكأَنما : تَشاتَما تَجازَراو

ُرواو باع َجَزراً  إِذا قَتلُوهم ، وتََرَكهمـ  بالتحريكـ  َجَزراً  تَرُكوهم:إِذا اْقتتلُوا ، ويقال  تَجزَّ  أَي قَِطعاً. والطَّْير ، للّسِ

بَاعِ : اللَّْحُم الذي تأْ  َجَزرُ و  ُكلُه ، قال :الّسِ

ُت َأاب ــــــــــــا  رَكــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــد تـ ــــــــــــل اَل ف عــــــــــــَ فــــــــــــح ــــــــــــَ  ِإنح يـ

َزرَ     مِ  جــــــــــَ عــــــــــَ ٍر َقشــــــــــــــــــــــــح بــــــــــاِع وكــــــــــرِّ َنســــــــــــــــــــــــح  الســــــــــــــــــــــــِّ

  
 ، وأَْنَشَد : نَفَقَات َمن يَْنِزُل بهم ِمن قِبَِل السُّْلَطانِ  (5) ، بلغة أَهِل السََّواِد : َمن يَْختَاُرهُ أَهُل القَريِة ِلَما يَنُوبُهم في الَجِزيرُ  عن اللَّيث :و

ٍة  ابــــــــــــَ هــــــــــــَ وا مــــــــــــن مــــــــــــَ ل ســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ اَن قـ  ِإذا مــــــــــــا رََأوح

عـــــــــاِم و     عـــــــــَ  عـــــــــلـــــــــيـــــــــنـــــــــا ابلـــــــــطـــــــــ  اَيســـــــــــــــــــــــح ـــــــــُرهـــــــــَ زِي  جـــــــــَ

  
. ، بالضّم : ع باليََماَمة ُجْزَرةُ و اغانيُّ  ، نقلَه الصَّ

 ، وهو ماٌء لبَنِي َكْعِب بِن العَْنبَِر بِن َعْمِرو بِن تَِميم. واٍد بين الُكوفَِة وفَْيدَ  : ُجْزَرةُ و

 * ومّما يُْستَدَرك عليه :

 َجِزيَرة الشيطاُن يَئَِس أَن يُْعبََد في»الحديَث :  فَسَّر مالُك بُن أَنٍَس العََرِب : الَمِدينَةُ ، على ساِكنها أَفضُل الّصالةِ والّسالِم ، وبه  َجِزيَرةُ 

 : الِقْطعَةُ ِمن األَرض ، عن ُكراع. الَجِزيَرةُ و «.العََربِ 

خون : الَجزائِرُ  وأَّما  الغرقا ، جزيرةُ و ْوث ،ابِن غَ  جزيرةُ و ابِن َحْمداَن ، َجِزيَرةُ  التي بأَْرض ِمْصَر فهي كثيرةٌ ، فمّما َذَكَرَها المؤّرِ

 جزائِرُ و بَِغيَضة ، جزيَرةُ و البنداريّة ، جزيرةُ و الحجر ، جزيرةُ و َمْسعُود ، جزيرةُ و َمَحلَِّة ِدْمنَا ، جزيرةُ و َمْهِديَّة ، جزيرةُ و َحَكم ، جزيرةُ و

 َجزيرةو َسنَد ، جزيرةو طناش ، جزيرةُ و ِمْفتَاح ، جزيرةُ و الِفيل ، جزيرةُ و َحِقيل ، جزيرةُ و محّمد ، جزيرةُ و مالك ، جزيرةُ و بِْشر ،

بَنَِي  جزيرةو أَبي هدري ، جزائرو َطْوق ، جزيرةو ابِن َحّماد ، جزيرةو البُوص ، جزيرةو الشُّوبَك ، جزيرةو الِقّطِ ، جزيرةو العْصفور ،

 َشْنَدِويل ، وغير هؤالِء. جزيرةو ابن الرفعة ، جزائرو بَقَر ،

 : نََحَره وَجلَّده. َر الَجُزورَ اْجتَزَ و
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 لهم. َجَزرَ  ، إِذا َجزوراً  القَومَ  اْجتَزرَ و

__________________ 
قوله : عل  صفة البحرين ا كذا خبطه ا ولعر األوىل : عل  ضفة البحرين فسيبيت للمصنف : »وهبامش املطبوعة املصرية : « صفة»( ابألصر 1)

 عن معجم البلدان.وما أثبت « أن ضفة البحر ساحله
 ابإلفراد.« ورمبا قير هلا جزيرة بين مزغّناي»( ومثله يف معجم البلدان. وفيه أيضاً : 2)
 ( التهذيب :  زِرُه و ُزرُه.3)
ء.4)  ( اللسان : َ راب 
 .«من»( عل  هامش القاموس من نسخة أخر  5)
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 .َجَزَرةٌ  ، والَواِحدُ  (1)ٍء ُمباحِ الذَّْبحِ : كلُّ شيْ  الَجَزرُ و

 ؛ وقد تُكَسر الِجيُم. «َجَزراً  للثُّعبانِ  ِحبالُهم صارتْ  حتى»:  والسََّحَرةِ  السالمعليهوفي حديث موسى 

 وُن أُِعدَّ لألَْكل ، والمشهوُر بالحاِء المهملَة.؛ أَي ما يك «أَمواِل النّاِس  َجَزراتِ  ال تَأُْخذُوا ِمن»يُْرَوى في حديث الزَكاة :  ومن غريب ما

التي تُْنَحُر فيها اإِلبُل ، وتُْذبَُح  الَجّزاِرين (2)؛ أَراد موضَع  «، فإِّن لها َضَراَوةً كَضَراَوةِ الَخْمرِ  الَمَجاِزرَ  اتَّقُوا هذه»وفي حديَث ُعَمَر : 

ِإنما تُْنَحُر عند  الَجُزورَ  القوِم ؛ ألَن (3)هنا ُمْجتَمُع  بالَمَجاِزر َجاَسِة التي فيها ، وفي الّصحاح : المرادُ البَقَُر والّشاُء يُبَاُع لُْحَمانُها ؛ ألَجل النَّ 

ي القلَب ويُْذِهُب ال ْحَمةَ منه.َجْمع الناس ، وقال ابن األَثير : نََهى عن أَماكن الذَّْبحِ ؛ ألن مشاهدةَ َذْبحِ الَحيواناِت ّمما يُقَّسِ  رَّ

 الُمْصَطِلقِ  بنِ  مالكِ  بنِ  عاِمرِ  بنتُ  قَتْلَةُ  واسُمها ، ِلعَظِمَها ؛ عنههللارضي: لَقَُب أُّمِ فاِطمةَ بنِت أََسِد بِن هاِشٍم ، والدةِ علّيٍ  الَجُزورو

 .الُخَزاِعيَّةُ 

 ، كغُراٍب : َجبٌَل شاِميٌّ ، بينه وبين الفُرات ليلةٌ. (4) ُجَزارو

. َجَزرةَ  وأَبو  : قَْيُس بُن سالم ، تابِعيٌّ مصريٌّ

ِريرُ  ٌث.ـ  بالفتحـ  الَجْوزرانِيُّ  وأَبو الفَْضِل محّمُد بُن محّمِد بِن علّيٍ الضَّ  محّدِ

ُث ، لَقَبُه  ، بالتصغير. ةُ ُجَزْيرَ  وأَبو منصور عبد هللا بُن الَوليِد المحّدِ

 َحدََّث عنه ُمْسلُم بُن إِبراِهيَم.ـ  كَسِفينَةـ  َجِزيَرةَ  وَحبِيُب بُن أَبي

 َسِمَع قَتاَدةَ.ـ  كَصبُورـ  الَجُزورِ  وعبُد هللا بنُ 

د بُن الُحَسْينِ  الجاِزِريُّ  ومحّمُد بُن إِْدِريسَ   ، َحدَّثَا. الَجاِزِريُّ  ومحمَّ

، لُغَتاِن ، ويُْطلَُق أَيضاً على ُسفُن يَُشدُّ بعُضها ببعٍض ، وتُْربَُط إِلى  ويُْكَسرُ  ، كالقَْنَطَرةِ ونحوَها ، الذي يُْعبَُر عليه بالفتح : الَجْسر : [جسر]

 ، قال :، في الَكثِير  ُجُسورٌ و ، في القَِليل ، أَْجُسرٌ  ج أَْوتَاٍد في الشَّّطِ تكوُن على األَنهار. وسيأْتي في ق ن ط ر ،

ِر  رَاِخ اأَلوحكــــــــــــــــــــــُ رَاخــــــــــــــــــــــًا كــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــِ  ِإّن فــــــــــــــــــــــِ

َداَد َوراَء     غــــــــــــــــــــــــح رِ أبَرِض بـــــــــــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  اأَلجح

  
 وهي بهاٍء. وغيرها ، العظيُم من اإِلبل : الَجْسرُ و

 الشُّجاُع. : الِمْقدامُ  الَجْسرُ و

ْخُم ، الطَِّويلُ  : الرجلُ  الَجْسرُ و  .َجُسورةٌ و (5) َجْسَرةٌ  ، وهي َجُسورٌ و َجْسرٌ  ، كَصبُوٍر ، يقال : رجل كالَجُسورِ  الضَّ

 : َطِويلَةٌ َضْخَمةٌ. َجْسَرةٌ  : َطِويٌل ، وناقَةٌ  َجْسرٌ  وقيل : َجَملُ 

ْخُم. الطَِّويلُ  : الَجَملُ  الَجْسرُ  الَجَمُل الماِضي ، أَو : الَجْسرُ و  الضَّ

 : ماٍض ُشجاٌع. َجْسرٌ  يقال : رجلٌ 

 : َطِويٌل َضْخٌم. َجْسرٌ  وَجَملٌ 

 ، قال ابُن ُمْقبٍِل : َجْسرٌ  : َضْخمٍ  ُعْضوٍ  كلُّ و

ِلها  رُ َهوحَجاُء َموحِضُض َرحح  َجسح
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ريُّ له ، تَبَعاً ألَبي ُعبَْيٍد في أَي َضْخٌم. قال ابن ِسيَده : هكذا َعَزاه أَبو ُعبَْيٍد إِلى ابن ُمْقبٍل ، ولم نَِجْده في ِشْعره. قلُت : وهكذا َعزاه الجوه

قَّة أَو الِعَظِم ، وفي كتاب اإِلبل ، وهكذا عزاه ابُن فاِرٍس  َواِل مع الّدِ له أَيضاً في ُمْجَمله. المصنَّف في الَمْوضعَْين منه ، في باب نُعُوت الّطِ

اغانيُّ   ٍك العائِِشّيِ ، وَصْدُره :وليس البيُت البِن ُمْقبٍل ، وإِنما هو لعَْمِرو بن مال: قال الصَّ

ٍة  لــــــــــــــَ ــــــــــــــِ كــــــــــــــاي َر  مــــــــــــــُ ــــــــــــــح ــــــــــــــذِّفـ ِة ال رَاضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــعــــــــــــــُ  ب

هـــــــــــــا     لـــــــــــــِ ُض َرحـــــــــــــح قـــــــــــــِ وح اَء مـــــــــــــَ وحمـــــــــــــَ رُ كـــــــــــــَ  َجســـــــــــــــــــــــــــح

  
 من بَنِي ِعْمراَن بن الحاف ، وهم بَْلقَْين ؛ فإِنّهم من بَنِي َوبََرةَ بِن تَْغِلَب بِن ِعْمراَن بن الحاِف. : حيٌّ ِمن قُضاَعةَ  َجْسرٌ و

__________________ 
 ( اللسان : للذبح.1)
 ( كذا ا والسيا  يقتضي أهنا ابجلمض ولي  ابإلفراد.2)
 ( يف الصحاح : ندّي القوم.3)
 .«ُجزاز»( يف معجم البلدان : 4)
رٌة وَجُسوٌر وَجُسورٌة.5)  ( يف اللسان : واألنث  َجسح
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 بن َجْلِد بِن ماِلِك بن أَُدَد بِن َمْذِحج. بُن َعْمِرو بِن ُعلَةَ  َجْسرُ و

ره المصنِّف. بُن َشْيعِ هللا َجْسرُ و  بن أََسِد بِن َوبََرة ؛ وهو أَبو القَْيِن ، ويقال لهم : بَْلقَْين ، وهو الَحيُّ الذي ِمن قَُضاعةَ ، وقد كرَّ

 ْياَلَن ، وَذَكَرهما الُكَمْيُت فقال :بن َخَصفَةَ بِن قَْيِس عَ  بُن ُمَحاِرب َجْسرُ  (1)في قَْيٍس أَيضاً و

ا  نـــــــــــَ ولـــــــــــَ ِف حــــــــــــَ انــــــــــــِ اَبُش الــــــــــــز عــــــــــــَ َف َأوح َقشـــــــــــــــــــــــــِّ  تـــــــــــــَ

َة َأو     نــــــــَ هــــــــيـــــــــح ن جــــــــُ يــــــــفــــــــًا كــــــــَبان  مــــــــِ رِ َقصــــــــــــــــــــــِ  َجســــــــــــــــــــــح

  

رَ مـــــــا و  ي  َجســـــــــــــــــــــح غـــــــِ تـــــــَ ـــــــح الَن أَبـ يـــــــح ِ  عـــــــَ ٍ  قـــــــيـــــــح يـــــــح ـــــــَ  قـ

ا ِإىل و     نـــــــــَ َدلـــــــــح تـــــــــَ ِ اعـــــــــح اح رِ لـــــــــكـــــــــنح َأاب الـــــــــقـــــــــَ  اجَلســـــــــــــــــــــــح

  
 األَزهريُّ للُكَمْيت ، وليس له ، وال للُكَمْيِت بِن َمْعُروٍف.هكذا أَنشَده 

 ، وفي بعض النَسخ : تَْيِم هللا بِن يَْقُدَم بِن َعنََزةَ بِن أََسِد بِن َربِيعَةَ. بُن تَْيمٍ  َجْسرُ و

 بالفتح. كلُّ هؤالءِ 

.الَمعَا ، كذا في النَسخ ، وفي التَّْكِملَة : الُمحاِربِيُّ  ِجْسرٍ  أَبوو  فِِريُّ

 .ِجْسر بنِ  بُن َزْهَرانَ  ِجْسرُ  بُن َوْهٍب ، وابُن ابنِه ِجْسرُ و

 القَّصاُب ، عن الَحَسن ، قال الذَّهبِيُّ : بُن فَْرقَدٍ  ِجْسرُ و

 َضعَّفُوه ، ومثلُه في كتاب ابن ِحبّاَن استطراداً.

. ِجْسرُ  يُّ ، ولهمالفََزاِريُّ ، يَْرِوي عن نافِع ، وعنه األَْوَزاعِ  بُن َحَسن ِجْسرُ و  بُن َحَسن آَخُر ُكوفِيٌّ في َعْصِر األَْعمش ، َضعَّفه النََّسائِيُّ

. ِجْسرُ و  بُن عبِد هللا الُمَراِديُّ

ثين ، كما بالكْسر فهؤالءِ  الَه ابُن ُدَرْيد ، ونقَلَه ، كما ق والصَّواُب في الكّلِ الفَتْحُ  ، يَْعنِي شيَخه أَبا عبِد هللا الذََّهبِيَّ وغيَره. قالَه بعُض المحّدِ

ثةٌ  َجْسَرةُ وَ  الحافُظ في التَّْبصير.  ، َرَوْت عن عائشةَ ، وعنها أَْفلَُت بن َخِليفَةَ. بنُت َدَجاَجةَ : ُمحّدِ

 كَصبُور. جُسور َجْمعُ ـ  بالضّمِ وبضمتَْينـ  الُجْسرُ و

 بمعنى الِمْقَداِم الماِضي.

يت : يقال :و ّكِ رابَ  ، وفََدر ، َوَجفََر ، إِذا فَْحلُ ال َجَسر عن ابن الّسِ  ، قال الّراِعي : تََرَك الّضِ

يــــــــرَت  ــــــــاِت الــــــــعــــــــِ رِف َر  الــــــــطــــــــ  ــــــــَ ا  (2)تـ رَاهتــــــــِ كــــــــَ ن بــــــــَ  مــــــــِ

     َ يــــــــــــَ واِح َأعــــــــــــح َن ِإىل أَلــــــــــــح ُرعــــــــــــح رِ يـــــــــــــَ  جــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــِ

  
 وكذلك حَسَر ، وَجفََر ، وفََدَر. ويُْرَوى : أَْعيََس جافِِر.

جلُ  َجَسرو  .َجَسارةٌ  ، وفيه َجُسوَرةٌ  ، وهي َجُسورٌ  ورجلٌ  َمَضى َونَفََذ. ، بالفتح : َجَسارةً و بالضّم ، يَْجُسُر ُجُسوراً  الرَّ

َكاُب الَمفَاَزةَ : َعبََرتْها َجَسرت ِمن الَمَجاز :و جلُ  َجَسرو كاْجتََسَرتْها ، الِجَسرْ  ُعبُورَ  الّرِ  .َجْسراً  َعقَدَ  : يَْجُسُر َجْسراً  الرَّ

 .َجْسرٌ  ، وفي األَساس : قَِويَّةٌ َجِريئة على السَّفَِر. وقال اللَّْيث : وقَلَّما يُقَال : َجَملٌ  ماِضيَةٌ  ، أَي ُمتََجاِسَرةٌ و َجْسَرةٌ  ناقَةٌ  يقال :و

 قال :

 الت جاُسرِ َخَرَجتح مائَِلَة و 
 ؛ أَي َطِويلةٌ َضْخَمةٌ. َجْسَرةٌ  وقيل : ناقةٌ 

 .َجْسرٌ  : َطِويٌل َضْخٌم ، ومنه قيل للناقَة : َجْسرٌ  وفي النَّواِدر : رجلٌ 
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عَه َجسََّره تَْجِسيراً و ً  : َشجَّ رُ  ، وإِن فالنا عُهم. (3) ليَُجّسِ  أَصحابَه ؛ أَي يَُشّجِ

 ، كذا في التَّْكملة ، وفي األَساس : َعبَرتْه. هالسَِّفينَةُ البَْحَر : َرِكبَتْه وخاَضتْ  اْجتََسرتِ  ِمن المَجاز :و

. الِجْسِريِنيُّ  العُْذِريُّ  (4)، ومنها أَبو القاسِم َعّماُر بُن الجزز  ، بالكسر : ة بِدَمْشقَ  ِجْسِرينُ و  ، َحدََّث عنه عبُد الوّهاِب الِكالبِيُّ

__________________ 
ؤيده ما جاء يف الشــاهد أن يف قي  جســراً آخر هو جســر قي  عالن ا ويف اللســان : وجســر : ( كذا ابألصــر ا ويبدو أن يف الكالم ســقطاً ي1)

 حي من قي  عيالن.
 .«العبرت»ومنه الضبرت ا وابألصر  137( عن الديوان ص 2)
ر»( يف األساس : 3) ر فالانً »ويف التكملة : «  سِّ  .«ليجسِّ
 .«اجلزر»( يف معجم البلدان 4)
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حِة وغيِرها ،  وعليه وسلّم. على نَبِّينا الغاُلم الذي قَتَلَه موسى َصلَّى هللا : اسمُ  َجْيُسورُ و قال شيُخنَا : كذا في جميع أُُصوِل القاموس المصحَّ

 َذَكَره ، مشهورٌ  يهف والخالفُ  ، السالمعليهماوهو َسْبُق قَلٍَم بال َشّكٍ ، والصَّواُب : الغاُلُم الذي قَتَلَه الَخِضر في قَِضيَّتِه مع موسى 

رون َدة مفتوحة وُمثَنّاة  أَو هو بالحاِء الُمْهملَة ، أَو هو َجْلبَتُورُ  ، اإِلتقان في الَجاللُ  إِليه وأَشارَ  ، المفّسِ ، بفتح الجيم وسكوِن الاّلِم ثم موحَّ

رون ، وَجَمعَها الحافُظ في فَتْح الباِري ، والسَُّهْيِليُّ في بالنُون بََدَل الالِم. أَقواٌل َذكَ  أَو َجْنبَتُورُ  فوقيَّة مضمومة ، كعَْضَرفُوط ، رها المفّسِ

 التَّْعِريف واإِلعالم ، لما أُْبِهَم في القرآِن من األَسماِء واألَعالم.

 ، وقال َجِرير : تََطاَوَل َوَرفََع رأْسه الرجُل ، إِذا تََجاسرَ و

َذُر ِإن و  رَ َأحـــــــــــــــــــــح اســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مث انَد    ـــــــــــــــــــــَ

اابَ     ِدَف َأن  ـــــــــــــــــَُ نـــــــــــــــــح و  ايَ  خـــــــــــــــــِ  بـــــــــــــــــَدعـــــــــــــــــح

  
 علينا. التََّجاُسرِ  وإِنَّك لَقَِليلُ  .(1)وأَْقَدَم  اْجتََرأَ  ، إِذا عليه تََجاَسرَ و

ه ، وال َجَسرَ و  أَن يَْفعََل كذا. يَْجُسرُ  على َعُدّوِ

َك له بها ، إِذا له بالعَصا فالنٌ  تََجاَسرَ  في النّواِدر :و  ليسْت من نَّصِ النَّوادر.« بها»، كذا في التَّْكِملَة ، ولَْفَظةُ  تََحرَّ

 العُْذِريِّيَن ، قال جِميل : ، كُزبَْير : أُْخُت بُثَْينَةَ صاِحبَِة َجِميل الُجَسْيرِ  أُمُّ و

ىًن  ُت بـــــــــــَربِّ الـــــــــــرّاقصـــــــــــــــــــــــــاِت ِإىل مـــــــــــِ فـــــــــــح لـــــــــــَ  حـــــــــــَ

َن دَ     طــــــــــــح زحَن بــــــــــــَ تـــــــــــــَ ا  ــــــــــــَح طــــــــــــَ ِوي  الــــــــــــقــــــــــــَ اِ هــــــــــــُ  فــــــــــــِ

  

َن  قــــــــَ ــــــــح ــــــــاً  (2)ألَيـ ي ــــــــِ ــــــــ  الق ــــــــي ــــــــُب َأنح ل ــــــــقــــــــل  هــــــــذا ال

مـــــــــــــَ  وال أُم      يـــــــــــــح لـــــــــــــَ ريحِ ســـــــــــــــــــــــــــُ اِ  اجُلســـــــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــِِ

  
 * ومّما يُستدَرك عليه :

 ِء.، وهي الَجراَءةُ واإِلقداُم على الشيْ  الَجسارة ؛ وهو فَعّال ِمن «اْجُسْر َجّسارُ »أَنه كان يُقال لَسْيِفه : »في حديث الشَّْعبِّيِ : 

 القوُم في َسيِرهم ، وأَنشَد : تََجاَسرَ و

َزةٍ  َ َاَسرُ َبَكَرتح   عن بُطُوِن ُعنَـيـح
 أَي تَِسيُر.

 الُمَخدَِّم ، وأَنشَد : َجْسَرةُ  الّسَواِعِد ، أَي ُمْمتَِلئَتُها ، وكذا َجْسَرةُ  وجاريَةٌ 

َرةِ داٌر خِلَوحٍد  َخد مِ  َجسح
ُ
 امل

ُل الَحبِيَب إِلى الَحبِيب. ِجَسرٌ  وِمن الَمَجاز : الَمْوتُ   يَُوّصِ

 ؛ أَي صاَر لهم «َسنَة فَجَسَرهم فوقََع ُعوٌج على نِيِل ِمْصرَ »إِلى نَجاتِه. وفي حديث نَْوف بِن مالك قال :  َجْسَرا وَرِحَم هللا اْمَرأً َجعََل طاعتَه

 .(3) راً َجسْ 

 بالُكَماةِ : تَْمِضي بها وتَْعبُُر. تََجاَسرُ  (4)والقوُم 

يداِء ، (5) [نَْوفَِل بنِ ]بُن نُْكَرةَ بِن  َجْسرُ و . الصَّ  ِمن َولَِده قَْيُس بُن ُمْسهر ، كان مع سيِِّدنا الُحَسْيِن رضَي هللا عنه ، َذَكَره البالذُريُّ

ْيُد المهملَة : قريةٌ بَمْرَو ، منها أَبو الَخِليِل عبُد السالِم بِن الَخِليِل الَمْرَوِزيُّ ، تابِِعيٌّ أَْدرَك أَنَساً ، وعنه زَ ، بكسر الجيم وفتحِ السيِن  ِجيَاَسرُ 

 بُن الُحبَاب.

 على الفُرات َزَمَن ُعَمَر رضَي هللا عنه ، وحاَرَب الفُْرَس ، وانهَزَم المسلمون. ِجْسراً  أَبي ُعبَْيد : َمْشُهوٌر ؛ َمدَّ  ِجْسرِ  ويومُ 

 : ِمن َمَخاِليِف اليََمِن. الَجْسَرةُ و
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 ٌ  ، بال هاٍء : أَي َجِريئَةٌ. َجُسورٌ  وامرأَة

 .الَجَسارةُ  ، بالتحريك : الَجَسَرةُ و

اغانيُّ : هو، أَهملَه الجوهريُّ ، وق ، بالضمّ  الُجْسُمورُ  : [جسمر] ، كذا في التكملة. قيل : إِن  ِء ، ِمن َظْهر اإِلنساِن وُجثَّتِهقِواُم الشَّيْ  ال الصَّ

 الميم زائدة.

ْعيِ  الَجْشرُ  : [جشر]  .كالتَّْجِشير ، يَْجُشُرَها َجْشراً  ، وقد َجَشَرَها : إِخراُج الدََّواّبِ للرَّ

__________________ 
 عل  كذا :  رأت عليه.( يف األساس : و اسرت 1)
 : فقد  ن. 102( يف الديوان ص 2)
 ( زيد يف اللسان : يعربون عليه.3)
قا   وشاهده يف األساس :« قوله : والقوم  اسر ابلكماة ا عبارة األساس : واخلير  اسر ابلكمبة ا وهو  اهر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
: 

  ـــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــــر ابلـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــاة ِإىل ضــــــــــــــــــــــــــــــــــراح 

 عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا اخلـــــــــــــــــرت  وا ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــُ  ا صــــــــــــــــــــــــــــــاُ    

  

 ا وانظر فيها متام نسبه. 195( عن مجهرة ابن حزم ص 5)
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 فتَرَعاَها أَماَم بَيتِك. : وفي اللسان : أَن تَْخُرَج بَخْيِلكَ  أَن تَْنُزَو َخْيلُكَ  : الَجْشرُ و

 ، الَجَشرو «.َجَشَره َمن تََرَك القرآَن َشْهَرْيِن فلم يَقرأْه فقد»وفي حديث أَبي الدَّْرَداِء :  .كالتَّْجِشير واإِلرساُل ، والتَّبَاُعد ، التَّْركُ  : الَجْشرو

.: اَل يَأِْوي إِلى أَهل َجَشرٌ  مالٌ  بالتَّْحِريك : الماُل الذي يَْرعى في مكانه ، ال يَْرِجُع إِلى أَْهِله باللَّْيل. القَوُم يَبيتُون مع  كذلكو ه ، قاله األَصمعيُّ

نَُّكم ال»:  عنههللارضي. وفي حديث عثماَن َجَشراً و َجْشراً  في الَمْرَعى ، ال يَأُْوون بُيُوتَهم. وقد أَصبحوا اإِلبل ِمن َصالتِكم ؛  َجَشُركم يَغُرَّ

: القوُم يَْخرُجون بَدوابِّهم إِلى الَمْرَعى ، ويَبِيتُون َمكانَهم  الَجَشرُ  قال أَبو ُعبَْيٍد :«. َعُدوٌّ  (1)فإِنما يَْقُصُر الصالةَ َمن كان شاِخصاً أَو يَْحُضُره 

فنََهاهم عن ذلك ؛ ألَن الُمقَاَم في الَمْرَعى وِإن طاَل فليس بسفٍَر ، وأَنشَد ابن ، وُربَّما َرأَْوه َسفَراً فَقَصُروا الصالةَ ،  (2)، ال يَأُْووَن البُيُوَت 

 : الَجْشر األَعرابّيِ البن أَْحَمَر في

رَا  ــــــــــــــــــَقســــــــــــــــــــــــــــــــح يِن وال ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــو رأَي َك ل ــــــــــــــــــّ  ِإن

ريـــــــــــــن    رَا جُمَشـــــــــــــــــــــــــــِّ هـــــــــــــح نـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــح  قـــــــــــــد َرعـــــــــــــَ

  

اًء  َر يف الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس رِعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رَامل تـ   َجشـــــــــــــــــــــــــــــح
ربحَ     بـــــــــــــــــــــًا وســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا َقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــ   اَأمَت  مـــــــــــــــــــــِ

  
 قال األَزهرّي : أَْنَشَدنِيه الُمْنِذِريُّ عن ثَْعلٍَب عنه ، وقال األَخطل :

ُروا  اَن ِإذح َحضـــــــــــــــــــَ ن َغســـــــــــــــــــــّ ربحُ مـــــِ ه الصـــــــــــــــــــ  بَلـــــــُ  َيســـــــــــــــــــــح

ُة و     مــــــــــَ لــــــــــح راَ  الــــــــــغــــــــــِ زحُن كــــــــــيــــــــــُف قــــــــــَ رُ ا ــــــــــَ  اجَلشــــــــــــــــــــــــَ

  
ّي : وهو ِمن  ْبُر والَحْزُن : قَبِيلتاِن من َغّساَن. قال ابن بَّرِ  قصيدة َطنّانٍة من ُغَرِر قصائِد األَخطِل يُخاِطُب فيها عبَد الَمِلِك بَن َمْرواَن :الصُّ

اِب وقــــــــــــد  بــــــــــــَ ونــــــــــــَك رَأحَس ابــــــــــــِن ا ــــــــــــُ ــــــــــــُ ّرِف عــــــــــــَ ــــــــــــُ  يـ

رُ     ه أَثـــــــَ ومـــــــِ يحشــــــــــــــــــــُ ِف يف خــــــَ يــــــح حــــــَ  ولــــــلســــــــــــــــــــ   َأضــــــــــــــــــــح

  

ه  عـــــــُ ا َمســـــــــــــــــــــامـــِ كـــــــن تـــَ وحَت ُمســـــــــــــــــح ُض الصـــــــــــــــــ  مـــَ  ال َيســـــــــــــــــح

رُ و     جــــــــــَ َ  ا ــــــــــَ طــــــــــِ نــــــــــح ُ  حــــــــــىت يـــــــــــَ طــــــــــِ نــــــــــح  لــــــــــيــــــــــ  يـــــــــــَ

  
ْبِر والَحْزِن يقولون له بعَد موتِه ، وقد طافُوا برأِْسه : كيف قَراَك ا وكان يقوُل  ؟الَجَشرُ  لِغْلَمةُ قال يصُف قَتَْل ُعَمْيِر بِن الُحبَاِب ، وَكْوَن الصُّ

 ال أُباِلي بكم. َجَشرٌ  لهم : إِنما أَنتم

 ، قاله أَبو نَْصر. يَْخُشَن ِطيُن الّساِحِل ويَْيبََس كالَحَجرِ أَن  ، كفَِرَح : َجِشَر يَْجَشرُ  : مصدرُ  الَجَشرُ و

 .الَجَشرِ  ، كَكتِف ، أَي كثيرُ  َجِشرٌ  وقال َشِمٌر : ومكانٌ 

ياِشّي : : ما  الَجَشرُ  اللَّْيث :: حجارةٌ تَْنبُُت في البَْحر. وقال  الَجَشرُ و الَجْشرُ  : ِحجارةٌ في البَْحِر َخِشنَةٌ. وعن ابن ُدَرْيٍد : الَجَشرُ  وقال الّرِ

األَْرِحيَةُ بالبَْصَرة ، ال  (3)ببعٍض ، فيَِصيُر َحَجراً تُْنَحُت منها  (3)يكوُن في سواِحِل البحِر وقَراِره من الَحَصى واألَْصداف ، يَْلَزُق بعُضه 

ى ِلُرُؤوِس الباَلِليع. (4)تَْصلُُح للطَّْحن   ، ولكنها تَُسوَّ

جُل العََزبُ  : الَجَشرُ  ِمن المجاز :و  .كالَجِشير عن أَهله في إِبله ، الرَّ

 عن أَهله : سافََر. َجَشرَ و

 : ُعّزاٌب في إِبِلهم. ُجشَّرٌ و ُجْشرٌ  وفي اللَِّسان : قومٌ 

بِيعِ. : الجشرو الَجَشرُ و بِيع. بُقُوُل الرَّ  وفي اللَِّسان : بَْقُل الرَّ

ْدِر ،  : الَجَشرُ و ، أَي في  بالضّم فيهما (5) [كالُجْشَرةِ ]، وُسعَاٌل ، وفي التَّْهِذيب : بََحٌح في الصَّوت ،  وِغلٌَظ في الصَّْوتُخُشونَةٌ في الصَّ

هي : و (6)وقد خالََف هنا اصطالَحه  .َجْشَراءُ  ، وهي أَْجَشرُ  فهوـ  ُعنِيَ  مثلـ  ُجِشرَ ـ و كفَِرحَ ـ  َجِشرَ  الُخُشونة والِغلَظ ، عن اللِّْحيانّي. وقد

 بهاٍء ، فْليُْنَظْر.

 .َجِشرَ  ، وقد ُجْشَرةٌ  وفي التَّْهِذيب : يقال : به
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 .الَجَشرُ  ، قال ابن ِسيَده : وهذا ناِدٌر ، وقال : وعنِدي أَن مصدَر هذا إِنما هو ُجِشَر ُجْشَرةً  وقال اللِّْحيانّي :

__________________ 
 واللسان فكاألصر.ويف النهاية « حبضرة»( التهذيب : 1)
 ( النهاية واللسان : ال أيوون إىل البيوت.2)
 االلتحام. واملراد :« يلزم»ويف التهذيب : « . منه.. . فتصري.. بعضها»( اللسان : 3)
 ( يف التهذيب : للطحا.4)
التفســـري ســـقوط لفة : اجلشـــرة من نســـخة املو الذي قوله : أي يف اخلشـــونة ا َأجلبه هلذا »( زايدة عن القاموس ا وهبامش املطبوعة املصـــرية : 5)

 .«بيده وإال فاألنسب رجوع الضمري للجشر واجلشرة
 .«قوله : وقد خالف اصطالحه فيه أن الواحد هنا لي  ابلتاء بر ابأللف»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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 .َمْجُشورٌ  ورجلٌ 

 .ُجْشَرةٌ  ، بهما َجْشَراءُ  ، وناقَةٌ  أَْجَشرُ  وبَِعيرٌ 

 وقال ُحْجر :

ُته يف َهواُكمح   ُرب  َهمٍّ َجَشمح
 ، وأَنشَد : به ُسعالٌ  : َمْجُشورِ  ُمنَفَّهٍ  بَِعيرو

ُشورِ ساِعٍر كَسَعِر و  َجح
 امل

كاُم. الُجْشَرةُ  وعن ابن األَعرابّيِ :  : الزُّ

 ول ، وفي بعض النسخ بالحاِء المهملَة.، هكذا بالجيم في سائر األُصُ  جافٌّ  : به ُسعَالٌ  َمْجُشورٌ  وعن األَصمعّي : بَِعيرٌ 

ْبحُ  َجَشرَ  من الَمَجاز :و  .جاِشرٌ  (1)واْنفَلََق ، وفي األَساس : َخَرَج ، ومنه : الَح أَْبَرُق  َطلَعَ  بالضّم : .ُجُشوراً  الصُّ

ْبحِ  ُجُشورِ  : ُشْرٌب يكوُن مع الجاِشريَّةُ و ْبح (2)، نُِسَب  الصُّ ةً ، والصَّواُب العُُموُم أَو  أَو ال يكوُن إِاّل ِمن أَلبان اإِلبلِ  ، الجاِشر إِلى الصُّ خاصَّ

 التخصيُص بالَخْمر ؛ ألَنه أَكثُر ما في كالمهم ، ويَُؤيُِّده قوُل الفََرْزَدِق :

نــــــــــا  رِبــــــــــح ةَ ِإذا مــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ ريــــــــــ  رح  اجلــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــَ  مل نـــــــــــُ

ن اأَلزحدِ     رُي مـــــــــــــــِ ريًا وِإن كـــــــــــــــان اأَلمـــــــــــــــِ بـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَ

  
ُف له فِْعٌل ، وهو َمَجاٌز ، ويُوَصُف به ، فيُقال : َشْربَةٌ  الجاِشِريَّةَ  ويقال : اْصَطبَْحتُ   ، وقال آَخُر : جاِشِريَّةٌ  ، وال يَتََصرَّ

يــــــــــــــبــــــــــــــاً و  زِيــــــــــــــُد الــــــــــــــكــــــــــــــاَس طــــــــــــــِ مــــــــــــــاٍن يــــــــــــــَ دح  نــــــــــــــَ

ُت     يـــــــــــح قـــــــــــَ ةَ ســـــــــــــــــــــــــَ ريـــــــــــ  اين  اجلـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــَ  َأو ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 من َربِيعَةَ. العََربِ  قبائِلِ  قبيلةٌ ِمن : (3)في ِشْعر األَْعَشى  الجاِشِريَّةُ و

ْبحِ. السََّحرُ  ويَُراُد به الجاِشِريَّةُ  قد يُْطلَقُ و ، لُظُهور نُوِره وانتشاِره. نِْصُف النََّهارِ  : الجاِشِريَّةُ و امرأَةٌ. : الجاِشِريَّةٌ و  ؛ لقُْربه من اْنِفالِق الصُّ

بْ  طعامٌ  : الجاِشِريَّةُ و  ح ، أَو نوٌع من األَطعمِة ، فْليُْنَظْر.يُْؤَكُل في الصُّ

يُح ، وهي الِكنَانَةُ. وقال ابن ِسيَده : وهي الَجْعبَةُ من ُجلُوٍد تكوُن َمْشقُوقَةً في َجْنبها ، يُْفعَُل ذلك بها ليَْدُخلََها ا الَوْفَضةُ  والَجِفيُر : الَجِشيرُ و لّرِ

يُش. وفي حديث الَحّجاج :  : الِجَراُب. قال ابن األَثير : قالَه  الَجِشيرُ  «.اللُّْؤلُِؤّيِ  بالَجِشير نه َكتََب إِلى عاِمِله : أَن اْبعَْث إِليَّ أَ »فال يَأْتَِكُل الّرِ

. َمْخَشِريُّ  الزَّ

ْخمُ  : الَجِشيرُ و  ، قال الّراِجز : ُجُشرٌ و أَْجِشَرةٌ  ، والَجْمعُ  الُجَواِلُق الضَّ

 الَقاِعدِ  اجَلِشريِ يـُعحِجُر ِإضحجاَع 
 أَنعاِمنا. َجّشارُ  ، وهو َمْرجِ الَخْيلِ  ، أَي الَجَشرِ  صاحبُ  كَكتّاٍن : الِجّشارُ و

بُ  الُمَجشَّرو : الذي ال  الُمَجشَّرَ  عن أَهِله ، وفي بعض النَُّسخ : المجرب ، وهو خطأُ والذي صحَّ عن ابن األَعرابّي أَن ، كُمعَظَّم : الُمعزَّ

 هو الذي يَْرَعى قُْرب الماِء. : (4)يَْرَعى قُْرَب الماِء. وقال الُمْنِذريُّ 

 َمْرِعيَّةٌ. بالِحَمى ، أَي ُمَجشَّرةٌ  َخْيلٌ و

ث ؛ وَ  ، ُمَجشَّرٌ و ار ، براَءْين ، كما في تاريخ البَُخاِرّيِ ـ  الِعْجِلّيِ  الُد َسّوارٍ كُمَحّدِ ثِ ـ  هكذا بالواو في سائر النَُّسخ ، والصَّواُب َسرَّ  الُمَحّدِ

. البَْصِرّيِ ، عن ابن أَبي َعُروبَةَ ، ويقال : يُّ  هو أَبو ُعبَْيدةَ الغَّزِ
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ُمْدِلَج بَن خالد ، والصَّواُب أَنه  الَجْشرِ  ا األَْشَجِعيُّ خاُل بَْيَهٍس الفَزاِرّيِ ، ولعلَّه َعنَى بالثاني أَبا، أَحُدهم َرُجالنِ  ، بفتحٍ فسكون ، الَجْشرِ  أَبُوو

 بالحاِء المهملَة ، وليس لهم غيُرهما ، وسيأْتي.

__________________ 
 .«جاشرقوله : أبر  جاشر ا عبارة األساس : أبل  »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( األساس : نسبت.2)
 ( وهو قوله يف ديوانه :3)

 قــــــــــــد كــــــــــــان يف أهــــــــــــر كــــــــــــهــــــــــــٍف إن هــــــــــــم قــــــــــــعــــــــــــدوا 

 اجلـــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــة مـــــــــــــن يســــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــ  ويـــــــــــــنـــــــــــــتضــــــــــــــــــــــــــرُ و    

  

ند  »( كذا ابألصر واللسان وهو حتريف ا ويف التهذيب : 4)
ُ
: التندية أن يورد الرجر فرسه املاء  (ند )واملند  يقابر اجملشر. ويف اللسان « واحمل

 وندت اإلبر ِإذا رعت فيما با النهر والعلر تندو ندونا. .... حىت يشرب مث يرده إىل املرع  ساعة مث يعيده إىل املاء
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 ، أَي َوَسِخه وقََذِره. لَجَشِره ، كأَنه كِمْنبٍَر : َحْوٌض ال يُْسقَى فيه َشرُ الِمجْ و

َغه تَْجِشيراً  اإِلناءَ  َجشَّرَ و  كَجفََّره. : فَرَّ

، على ما َذَهَب  ابُ َوِسٌخ ، تصحيٌف ، والصَّو ، كَكتِف ، أَي َجِشرٌ  َوْطبٌ  يقال :و من اللَّبَن ، : َوَسُخ الَوْطبِ  (1) الَجْشرُ  قوُل الجوَهِرّيِ و

اغانيُّ ،  بالحاِء المهملَة. إِليه الصَّ

ِة اللُّغَة قال شيُخنا : كأَنَّه قَلََّد في ذلك حمَزةَ األَصبهانيَّ في أَمثاله ؛ ألَنه ُرِوَي هكذا بالحاِء المهملَة ، وقد تَعَقَّبَه المَ  ْيَدانِيُّ وغيُره من أَئِمَّ

َح كاَلم الّصحاح ، فال التفاَت لَدْعَوى المصنِّف أَنه تصحيف.واألَمثال ، وقالوا :  بَه في التَّْهِذيب وَصحَّ َواُب أَنه بالجيم ، كما َصوَّ  الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، بالتَّحريك : أَصابَه ُسعاٌل. َجَشراً ـ  كفَِرحَ ـ  البَِعيرُ  َجِشرَ 

وا بصالتِكم ّشارِ الجُ  يا َمْعَشرَ »وفي حديث ابن َمْسعُود :  الَخْيَل واإِلبَل إِلى الَمْرَعى ، فيأِْوي  يَْجُشرُ  : الذي جاِشرٍ  ، وهو جمعُ  «، ال تَْغتَرُّ

 هناك.

 : تَذهُب حيث شاَءْت ، وكذلك الُحُمُر ، قال : ُجشَّرٌ  وإِبلٌ 

 اجُلش رِ آَخُروَن كا َِمرِي و 
 : ُعّزاٌب في إِبلهم. ُجشَّرٌ  وقومٌ 

 الفَْحُل ، مثُل َجفََر ، وَجَسَر ، وَحَسَر ، وفََدَر ، بمعنًى واحٍد. َجَشرَ و

َكةً : ُحثالةُ النّاِس. الَجَشرُ و  ، محرَّ

َمِم. الَجَشرِ  : كثيرُ  َجِشرٌ  ومكانٌ   ، وهو ما يُْلِقيه البَْحُر من األَوساخِ والّرِ

 ى التي على َحبَِّة الِحْنَطِة.: الِقْشَرةُ السُّْفلَ  الَجَشَرةُ و

. َمْجُشورٌ  ورجلٌ   : أَبَحٌّ

 : َمْزُكوٌم. َمْجُشورٌ  ورجلٌ 

 : ُمْنتَِفٌخ. جاِشرٌ  وَجْنبٌ 

 بَْطنُه : اْنتَفََخ ، وأَنشَد ثعلٌب : تََجشَّرَ و

هح  زِمــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــٌر  ــــــــــــــــــَح بــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاَم وّ ٌب نــــــــــــــــــَ

رح مل     جشــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــَ ــــــــــَ هح  يـ مــــــــــُ بحشــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــُ ن طــــــــــعــــــــــاٍم يـ  مــــــــــِ

  
يار الُمَجاِوَرةِ ِلبَنِي الحارِث بِن َكْعب. َجَشرٌ و كةَ : َجبٌَل في ديار بَنِي عاِمٍر ، ثم لبَنِي ُعقَْيل ، من الّدِ  ، محرَّ

رٍ  وأَبو َواب ، كما قالَه ابُن ناِصر ، وَشذّ  ُمَجّشِ ث : ُكْنيَةُ عاِصٍم الَجْحَدِرّيِ ، على الصَّ  الدُّوالبِيُّ ، فََضبََطه بالُمْهِملَتَْين ، قالَه الحافُِظ.، كُمَحّدِ

اغانيُّ  الُمْجَظئِرُّ  : [جظر] ه ، كأَنّه ُمْنتَِصبٌ  هو: ، أَهملَه الجوهريُّ ، وقال الصَّ  .(2)، كذا في التَّْكِملَة  ُمْجَظئِّراً  ما لَكَ  ، يقال : الُمِعدُّ َشرَّ

نَْجُو كّلِ  : الَجْعرُ  أَو ، أَو َخَرَج يابِساً ، قالَه ابن األَثِير ، ، أَي الدُّبُر الَمْجعَرِ  في (3) ما يَبَِس من العَِذَرةَ  ، بفتح فسكون : الَجْعرُ  : [جعر]

باع. ج ْوِث من الفََرس. كالجاِعَرةِ  ، بالضمّ  ُجعُورٌ  ذاِت ِمْخلٍَب من الّسِ  ، وهي مثُل الرَّ

 ، ِإذا كان كذلك. ِمْجعارٌ  رجلٌ و

 : يُْبُس الطَّبِيعَِة. الَجْعرُ و

 أَي يابُِس الطَّبِيعَِة.« : البَْطنِ  ِمْجعَارُ  إِنّي» وفي حديث ُعَمَر : َكثَُر يُْبُس َطبِيعَتِه. : ِمْجعَارٌ  ورجلٌ 
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نَّْورُ  َجعَرَ و بُُع والَكْلُب والّسِ  .كاْنَجعَرَ  َء ،كَمنََع : َخِرى ، الضَّ

ى االْسُت ، كَحْمَراَء : الَجْعَراءُ و ى ، والِعبِدَّى ، والِقِمصَّى ،  كالِجِعرَّ ِمجَّ ِمكَّى ، والّزِ ، َحَكاه ُكَراعٍ وقال : ال نَِظيَر لها إِاّل الِجِعبَّى ، والّزِ

 والِجِرشَّى.

ِة : قوٍم من العرِب ، وأَن لَقَبُ  : الَجْعَراءُ و مَّ  (4)شَد ابن ُدَرْيد لُدَرْيِد بِن الّصِ

ٍر  كـــــــــــــح َم بـــــــــــــِن بـــــــــــــَ غح بـــــــــــــيِن ُجشـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــِ  َأاَل أَبـــــــــــــح

تح يبَ     لــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ رَاءُ مبــــــــــــــا فـ عــــــــــــــح ِدي اجلــــــــــــــَ  َوحــــــــــــــح

  
 ، أَي بَنِي العَْنبَِر من تَِميم ، يُعَيُِّرون بذلك. قال : بَْلعَْنبَرِ  انتهى. وقيل : هو لَقَبُ 

__________________ 
 يف الصحاح واللسان ابلتحريك.« اجلشر»( هذا ضبرت القاموس ا وضبطت : 1)
 املعد شرّه كاملنتصب. ( كذا ابألصر ا وهي بتمامها عبارة اللسان ا واقتصر يف التكملة عل  :2)
 .«الثفر»والنهاية ( اللسان 3)
 .79/  2( اجلمهرة 4)
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َدُة  نــــــــــح تح كــــــــــِ رَاءُ َدعــــــــــَ عــــــــــح كــــــــــاً  اجلــــــــــَ رحج مــــــــــالــــــــــِ  ابخلــــــــــَ

رِ و     واصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــقـــــــــَ رِّ ال وحٍف حتـــــــــَت  ـــــــــِ ـــــــــعـــــــــَ و ل عـــــــــُ دح  نـــــــــَ

  
فضَّل بن َسلَمة : َمن أَْعَجم قال المُ ـ  وفي بعض النَُّسخ ، ِمْنعَجـ  (1) بِْنَت َمْغنَجٍ  ، بضّمِ الداِل مخفَّف ، َمعتّل اآلِخر ، كما سيأْتي ، ألَنَّ ُدَغةَ 

أَي ِمن بَْلعَْنبَِر ، ويقال : ُوِلَدْت  منهم العَْين فتح الميم ، وَمن أَهملها كَسَر الِميم ، قاله البَْكِريُّ في شْرح أَماِلي القاِلي ، ونقله منه شيُخنا ،

ً ـ  الَخالءَ َضَربَها الَمَخاُض ، فَظنَّْت أَنها تُريُد  فيهم ، قالوا : َخَرجْت وقد ـ  فَبََرَزْت في بعض الِغيطانِ ـ  وأَْخَصُر ِمن هذا : فَظنَّتْه غائِطا

َطْت ، فقالت ـ  وعبارة التَّْهِذيب : فلّما َجلََسْت للَحَدث َولََدتْ ـ  فَولََدتْ ـ  الُمراد بها األَراِضي الُمْطَمئِنَّةُ  ُر أَنها تَغَوَّ تَِها : يا واْنَصَرفَْت تُقَّدِ لَضرَّ

هْ : ، وهذه ِمن زياداِت المصنِّف وتَْغيِيراتِه ؛ ففي التَّْهِذيب وغيِره بعد قوله  َهْنتاه ها فقالت : يا أُمَّ  الَجْعرُ  ، أَي يَْفتَحُ  هل يَْفغَرُ  َولََدْت : فأَتَْت أُمَّ

 فقالت : نَعَْم ، ويَْدُعو أَباه. ، (2)ففَِهَمْت عنها  ؟فاه

ها كما في األُُصول الَجيَِّدة ، تُهافمَضْت َضرَّ  ي بْلعَْنبَِر  وأََخَذِت الَولَدَ  ، أَو أُمُّ  لذلك. الَجْعراءَ  (3)؛ فتَِميٌم تَُسّمِ

 أَو حْلقَةُ الدُّبُِر. ، كالَجْعراءِ  : االْستُ  الجاِعرةُ و

ْقَمتَْين من اْسِت الِحَمارِ  الجاِعَرتانِ و  َهْير يذكُر الِحَماَر واألُتَُن :، قال َكْعُب بُن زُ  : َمْوِضُع الرَّ

ُه  وبــــــــــــــُ بــــــــــــــُ ؤح ن  شــــــــــــــــــــــــــــُ حــــــــــــــاهــــــــــــــُ تــــــــــــــَ  ِإَذا مــــــــــــــا انـــــــــــــــح

َت     هِ رأَيــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــــح َرتـــــــــــــــــــــَ اعــــــــــــــــــــِ وانَ  جلــــــــــــــــــــَ  ُغصــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ِره على كاَذتَْيه ، وفي الحديث :  ، وقيل : َمْضَرُب الفََرِس بَذنَبِه على فَِخَذْيه قيل : هوو ِحماراً أَنه َكَوى »هما حيث يُكَوى الِحماُر في ُمَؤخَّ

 .«الَجاِعَرتَْين قاتَلََك هللاُ أَْسَودَ »وفي كتاب عبد الَملك إلى الَحّجاج : «. جاِعَرتَْيه في

ِخِذ في ، وهما الَمْوِضعَان اللَّذان يَْرقُُمهما البَْيَطاُر ، وقيل : هما ما اْطَمأَنَّ ِمن الَوِرك والفَ  َحْرفَا الَوِرَكْين الُمْشِرفَْين على الفَِخَذْين هما أَو

، ونَقََل ابُن َحبيب ِمن تَْذِكَرةِ أَبي  الَجاِعَرتَْين ، أَي في كِكتَاٍب : ِسَمةٌ فيهما الِجعَارُ و َموِضع الَمْفِصل ، وقيل : هما ُرُؤوُس أَعاِلي الفَِخَذْين.

 علّيٍ أَنه ِمن ِسَماِت اإِلبل.

، وَطَرفُه في يَِد َرُجٍل ، فإِن َسقََط َمدَّ به ، وقيل : هو َحْبٌل يَُشدُّه  لئاَّل يَقَع في البئْر َزَل في البئرإِذا نَ  َحْبٌل يَُشدُّ به الُمْستَِقي َوَسَطه : الِجعَارُ و

 به ، قال : تََجعَّرَ  وقد الّساقِي إِلى َوتٍِد ، ثم يُشدُّه في َحْقوه ،

ارُ لـــــــــــيـــــــــــ   عـــــــــــَ َدرح  اجلـــــــــــِ ن الـــــــــــقـــــــــــَ ي مـــــــــــِ عـــــــــــِ  مـــــــــــانـــــــــــِ

ـــــــــــــــــو و     رحتُ ل عـــــــــــــــــ  رح   ـــــــــــــــــََ وٍ  ممـــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــُ ب  مبـــــــــــــــــحـــــــــــــــــح

  
 في َوَسِط الرُجل ، حكاه ثعلٌب ، وأَنشد : الِجعَار ، أَي ِمن ، بالضّم : أَثٌَر يَْبقَى منه الُجْعَرةُ و

ُرَ   ـــــــــح فـــــــــًا كـــــــــان أَثـ يـــــــــح َت ســـــــــــــــــــــــَ َرةً لـــــــــو كـــــــــنـــــــــح عـــــــــح   جـــــــــُ
رُ و     قــــــــــح ََ  الصــــــــــــــــــــــــ  ريِّ غــــــــــَ ــــــــــُ ًر  َأن ال يـ َت حــــــــــَ ــــــــــح  كــــــــــن

  
؛ َضخُم السَّنَابل ، كأَنَّ َسنابلَه ِجراُء الَخْشخاش ، ولُسْنبُله ُحُروٌف  الَحّبِ ، أَبيضُ  َطويلُ  َعِظيمٌ  َغِليُظ القََصب ، َعريٌض ، شِعيرٌ  : الُجْعَرةُ و

ْيعِ ، َطيُِّب الُخْبِز. كلُّ  يَاس ، واآلفةُ إِليه َسِريعَةٌ ، وهو كثيُر الرَّ  ه عن أَبي حنيفةَ.ِعدَّةٌ ، وهو رقِيٌق َخِفيُف المُؤونة في الّدِ

بُعُ  : كلُّه َجْعَورٍ  ، وأُمُّ  َجعَارِ  كقَطاِم ، وأُمُّ  َجعَارِ و ، كَحْيَدٍر ، َجْيعَرُ و ؛ وإِنما بُنيَْت على الَكْسر ألَنه َحَصَل فيها العَْدُل  َجْعِرها ، لكثَْرة الضَّ

فَةُ الغالبَةُ ، ومعنَى قوِلنا : غالبةٌ   .(4)والتَّأْنيُث والّصِ

، فإِذا ُمنَِع من الصَّْرف بِعلَّتَْين َوَجَب  جاِعَرة ها َغلَبَْت على الَمْوُصوف حتى صار يُْعَرُف بها ، كما يُْعَرُف باسِمه ، وهي َمْعُدولَةٌ عنأَن

قوُل الشاِعِر الُهَذلّيِ ، وهو َحبيُب بُن البناُء بثالث ؛ ألَنه ليس بعد َمْنع الصَّْرف إِال َمْنُع اإِلعراب ، وكذلك القوُل في َحالِق اسم لْلَمنِيَِّة ، و

بُع :  عبِد هللِا األَْعلَُم في ِصفَِة الضَّ

َزَرٌة  ــــــــــــــــــــح نـ ُرهــــــــــــــــــــاَعشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ واعــــــــــــــــــــِ اٍن  جــــــــــــــــــــَ  مثــــــــــــــــــــَ

و ُ     جــــــــــــــُ َدٌم حــــــــــــــُ اعــــــــــــــهــــــــــــــا خــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــح  زِم َوي ــــــــــــــُ  فـ

  

ن  رَأحســـــــــــــــــــــــــاً  هـــــــــــُ مـــــــــــَ ظـــــــــــَ ُض َأعـــــــــــح بـــــــــــح رَاهـــــــــــا الضـــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــَ

َرٌة وثـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــرُ     ٌة هلـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــِ َ را ـــــــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــــــُ
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__________________ 
 : هي ُدَغة بنت مغنج العجلية ا ويقا  : مغنج وَمعحَنج ابلعا. 29ويف الفاخر للمفضر ص « ِمنـحَعج»( يف القاموس : 1)
 ( يف الفاخر : ففطنت أمها.2)
 .«يسم  العنرب»( عن اللسان ا وابألصر : 3)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.4)
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يَْت ُحَضاجَر ، وقيل :قيل : َذَهَب إِلى تَْفِخيم ؛ أَْخَرَجه على  َجْعِرَها (1)كثْرةُ  .«ثَمانٍ  َجواعُرَها»هي أَوالُدَها. وقال األَزهريُّ :  ها ، كما ُسّمِ

الدَّواّبِ ، وقيل : هو َمثٌَل ، وهي ِمن آَكل  الَجْعرِ و فاِعلٍَة وفََواِعَل ، ومعناه الَمْصَدُر ، ولم يُِرْد عَدداً َمْحُصوراً ، ولكنه َوَصفََها بكثرة األَْكل

بُع (2)لكثرة أَكله  ّي : وللضَّ ى كلَّ  جاِعَرةٍ  ، فَجعََل لكلِّ  جاِعَرتانِ  ، كما يقال : فالٌن يَأُْكُل في سبعِة أَمعاٍء. وقال ابن بَّرِ أَربعةَ ُغُضوٍن ، وَسمَّ

 ، باسِم ما هي فيه. جاِعرةً  َغَضنٍ 

بُع : و يت : ِء والتكذيِب بهَمثٌَل يُْضَرُب في إِبطال الشيْ  ، وهو« َجعارِ  ِعيثِي»أَو  ،« َجعارِ  تِيِسي»يقال للضَّ ّكِ  ، وأَنشد ابن الّسِ

ي  يـــــــــــثـــــــــــِ ُت هلـــــــــــا عـــــــــــِ ارِ فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــح عـــــــــــح ّرِرِي  جـــــــــــَ  وجـــــــــــَ

ر     م امـــــــح حـــــــح رُهح بـــــــلـــــــَ ِد الـــــــقـــــــوَم انصـــــــــــــــــــــِ هـــــــَ  ٍء مل َيشـــــــــــــــــــــح

  
 .«َجعَارِ  أَْعيَُث ِمن»وِمن ذلك ما أَْوَرَده أَهُل األَمثال : 

في فِراِر  يُْضَربُ  لمن يَُروُم أَن يُْفِلَت وال يَقِدُر على ذلك ، وفي التَّهِذيب : يُْضَربُ  ؛ فإِنه« ، واْنُظِري أَين الَمفَرُّ  َجعارِ  (3) ُروِعي»أَما و

يت  الَجباِن وُخُضوِعه. ّكِ  بُع.؛ تَُشبَّهُ بالضَّ  َجعَارِ  وتُْشتَُم المرأَةُ فيقال لها : قُوِمي: وقال ابن الّسِ

، قال  وأُْخَرى لبَنِي عبِد هللا بِن داِرمٍ  ، وهي َمْنقَُع الماِء ، َخْبَراُء لبَنِي نَْهَشلٍ  : الُجْعُرور ، وفي غيره : ، كَصبُورٍ  الَجعُورُ  في التهذيب :و

ً  يَْملَُؤُهَما ابن ِسيَده : َجْمع شاة ، « شائِِهم»هكذا في النَُّسخ ، وفي بعض األُصول :  .فإِذا امتأَلَتا َوثِقُوا بَكْرعِ ِشتَائِهم الواحُد ، الغَْيثُ  جميعا

 عن ابن األَعرابّي ، وأَنشَد :

ر  فــــــــــــــــــــــــح ورِ ِإذا أَردحَت ا ــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــــُ   ابجلــــــــــــــــــــــــَ
ورِ     رح بــــــــــــــكــــــــــــــرِّ مــــــــــــــارٍِن صــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــُ مــــــــــــــَ  فــــــــــــــاعــــــــــــــح

  

 الَقِصريِ  (4)ال َغرحَف ابلدِّرححابَِة 

 ال الذي َلو َح ابلَقتريِ و 

ْخم بالَحْفنَة ، ِمن َغِدير الَجْفَراِء  ْرَحابَةُ مع الطويِل الضَّ ْبُو فيَْسقُط. (5)يقول : إِذا َغَرَف الّدِ ْرحابةُ أَن يَْزُكتَه الرَّ  ، لم يَْلبَث الّدِ

 أَْحنَاِش األَرِض. من ُدَوْيبَّةٌ  ، بالراِء : (6) الُجْعُرورُ  بالضّم ، هكذا في النَُّسخ بالنُّون ، والصَّوابُ  الُجْعُرونو

َدقة من التَّْمِر :»في الحديث : و  ٌء.تَْمٌر َرِدي : الُجْعُرورُ  «، ولَْوِن الُحبَْيقِ  الُجْعُرورِ  أَنه نََهى عن لَْونَْين في الصَّ

 أَْرَدإِ التُّْمراِن أَيضاً. ، ال َخيَر فيه ، ولَْوُن الُحبَْيِق ِمن (7)وقال األَصمعّي : هو َضْرٌب من الدَّقَل يَْحِمُل شيئاً ِصغاراً 

ةً ، وقيل : َضْرٌب من الِجْعالن. : بالكسر : الُجعَلُ  ِجْعَرانَ  أَبوو  عامَّ

َخَمةُ  ِجْعَرانَ  أُمُّ و  ، كالهما عن ُكراع. : الرَّ

ر ِذْكُرها في الحديث ، وهو بكسرِ  «الِجْعَرانَةَ  أَنه َصلَى هللا عليه وسلّم نََزلَ »في الحديث : و وقد   الِجيِم وُسُكوِن العَْيِن وتخفيِف الّراِء ،وتََكرَّ

ُد الّراءُ  ، أَي مع َكْسِر العَْيِن وأَما الِجيُم فمكسوَرةٌ بال خالف ، واقتصَر على التَّْخِفيِف في الباِرعِ ، ونقلَه جماعةٌ عن  تُْكَسُر العَْيُن وتَُشدَّ

ٌ  رضَي هللا عنه : الشَّافِِعيُّ  ُم أَبو عبِد هللِا محّمُد بُن إِدريسَ اإِلما وقال األَصمعّي ، وهو مضبوٌط كذلك في الُمحَكم ، ، وعبارة  التَّْشِديُد َخَطأ

. ونَقََل شيُخنا عن الَمَشاِرق للقاِضي ِعياٍض : العُباب : ثون يُْخِطئُون في تشديدها ، وكذلك قال الَخّطابيُّ ؛  الجعرانة وقال الشافعيُّ : المحّدِ

ئُون غيَره. وكالهما صواٌب أَصحاُب الحديِث ي قولُونه بكسر العيِن وتشديِد الراِء ، وبعُض أَهِل اإِلتقان واألَدب يقولُونَه بتخفيفها ، ويَُخّطِ

 يِل ، وأَهَل العراق؛ َحَكى القاضي إِسماِعيُل بُن إِسحاَق عن علّيِ بِن الَمِدينِّيِ : أَن أَهَل المدينِة يقولُونه فيها وفي الُحَدْيبِية بالثَّتْقِ  (8)مسموٌع 

__________________ 
 .«كثري»( عن التهذيب ا وابألصر 1)
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املناســـب لتذكري الضـــمري  خري هذا بعد قوله : كما يقا  فالن اخل كما صـــنض يف اللســـان أو قوله : لكثرة أكله ا »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 2)
 .« نيث الضمري

 فكالقاموس.« .. ُروغي جعار»وراي الثعلب ا ويف املثر : « : روي»ابلغا املعجمة. ويف اللسان « ُروغي»( يف القاموس : 3)
 ابلياء.« الدرحاية»ق  املطبوعة الكويتية ا يف املوضعا ا هنا ويف الشرح. وصححها  « ابلباء»( كذا وردت 4)
 .«كما يف اللسان ا وهو الذي يقتضيه أيضاً تعبري املصنف هبا« اخلرباء»قوله : اجلفراء ا األوىل »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ابلراء ومثله يف اللسان.« واجلُعحرورُ »( ويف القاموس : 6)
ويف « رطباً »ويف النهاية « رطباً صــغاراً ا وهي األنســب للوصــف ابجلمض قوله : شــيئاً صــغاراً ا عبارة ابن منظور :»رية : ( هبامش املطبوعة املصــ7)

 التهذيب فكاألصر.
 ( قا  ايقوت يف معجمه بعد إيراده للروايتا : والذي عندان أهنما روايتان جيدلن.8)
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 ع با مك َة والطّاِئفِ  التخفيُف ا وحك  أَنه لض من العرب َمن يـُثـَقُِّلها : ةاجِلعحران ُلَفُِّفوهنما ا ومذهُب اأَلصـــــــمعيِّ يف
عحد ا وهو يف اِ ّر وميقات اإِلحرام ا (1)عل  ســـبعة أَميا  من مّكَة ا كما يف املصـــباح  َي بَريحطََة بنِت ســـَ بن زيِد َمَناَة  لُِّ

. وقير : هي بنُت ســــــَ  َهيحلي  ِعيِد بن زيِد بن عبد َمناف ا وذََكرها محزُة اأَلصــــــبهاين  يف اأَلمثا  ا بن مَتِيم ا كما قاله الســــــ 
. َهيحلي  واب ما قاله الســـ  عحد. والصـــ  َي املوضـــُض هبا ا ابجلَعحرانَةِ  وكانت تـَُلق بُ  وقا  : هي أُم  َريحطََة بنت َكعحب بن ســـَ مِّ  ا فســـُ

رَادُة يف قوله تعاىل
ُ
تح َغزحهَلا  (َتُكونُواَوال ):  وهي امل ة  أَْنكااثً ) َكال جِي نـََقضــــَ ُرون : كانت تـَغحزُِ  ا  (2) (ِمْن بَ ْعِد قُ وَّ قا  املفســــِّ

ِكَم من الُعُقود ا وأُبحرَِم من الُعُهود. ََثَر يف ا ُمح  ا ونـَقح  ما ُأحح
ُقُ  َغزحهَلا ا فَضَربت العرُب هبا امل  مث تـَنـح

لِ  : الِجْعَرانةُ و ، نََزلَه المسلمون ِلقتال الفُْرس ، قالَه سْيُف بُن ُعَمَر في الفُتُوح ، ونقلَهَ أَبو سالم   أَرِض الِعَراِق من ناِحيَِة البَاِديَةع في أَوَّ

 الَكالِعّي في االكتفاِء.

مّ ـ  ُجْعَرانَ  ذُوو  ِمن أَقياِل ِحْميَر. قَْيلٌ  بُن َشَراِحيَل ،ـ  بالضَّ

ىو  جناٌس.« نُِسبَ »و « يَُسبُّ »وَدناَءة ؛ كأَنه يُْنَسُب إِلى اْست ، وفي  يَُسبُّ به َمن نُِسَب إِلى لُْؤم وَذمٌّ ، َسبٌّ  ديد :، بالكسر والتش الِجِعرَّ

ىو بِيُّ بين اثْنَْيِن على أَْيِديهما : الِجِعرَّ بياِن ، وهو أَن يُْحَمَل الصَّ بياِن ، ولُْعبَةٌ أُْخَرى يقال لها : َسْفُد ا لُْعبَةٌ للّصِ للِّقَاحِ ؛ وذلك انتظاُم الّصِ

 بعِضِهم في إِثْر بعض ؛ كلُّ واِحد آِخذٌ بُحْجَزةِ صاِحبِه ِمن َخْلِفه.

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

، « َمْجفََرةٌ »الحديث ، وفي بعض الروايات : يُِريُد يُْبَس الطبيعة ، أَي إِنها مِظنَّةٌ لذلك ، هكذا جاَء في  «َمْجعََرةٌ  إِيّاُكم ونَْوَمةَ الغََداةِ فإِنها»

 بالفَاِء ، ويأْتي قريباً.

 نَعّاٌر. َجعّارٌ  ويقال : رجلٌ 

 والجاُعور : لَقَُب بعِضهم.

حمِن بُن محّمِد بِن يُوُسَف األَْجعَِريُّ : في ِحْميََر. األَْجعَِريُّ  وحّمادٌ   : شاِعٌر. وعبُد الرَّ

 : ِشراُر الناِس. الَجعَاَرىو

 .جاِعَرتَْيه : ُوِسَم على ُمَجعَّرٌ  بَِعيرٌ و

 ، بالفتح : موضٌع. َجْعَرانُ و

 وهي بهاٍء. المتداِخُل ، وقال يعقوُب : القَِصيُر الغَِليُظ. القَِصيرُ  : الَجْعبَِريُّ و ، ، كَجْعفَر الَجْعبَرُ  : [جعبر]

 ، كذا في الُمْحَكم. َكم نَْحتُهلم يُحْ  ، الذي القَْعُب الغَِليُظ القَِصيُر الَجْدر : الَجْعبَرُ و

ين بال الم : رجٌل ِمن بَنِي نَُمْيرٍ  ، َجْعبَرٌ و  ، (3)بُن سابِق  َجْعبَرُ  ، ويقال : قَُشْير ، وهو األَِميُر نَُمْير ، ويقال : قَُشْير ، وهو األَِميُر سابُِق الّدِ

وتََملُِّكه لها ، قَتَلَهُ السُّلطاُن َمِلْكشاه السَّْلُجوقِيُّ لّما قَِدَم على َحلََب ؛ ألَنه بَلَغَه أَن  الستيالئِه عليها ، (4)على الفُرات  َجْعبَرَ  تُْنَسُب إِليه قَْلعَةُ 

بن الُمْنِذر بنَاها ، كذا الدَّْوَسِريَّة ؛ ألَن َدْوَسَر ُغالَم َمِلِك الِحيَرةِ النُّْعماِن : . ويُقال لهذه القَْلعَِة أَيضاً 479َولََديَّه يَْقَطعان الطَِّريَق ، وذلك سنة 

 في تاريخ الذََّهبِّيِ.

ْن يُْنَسُب إِلى هذه القلعة : البُْرَهاُن إِبراِهيُم بُن ُعَمَر بِن إِبراِهيَم بِن خليلٍ  ُء ، الشافِِعيُّ ، ُوِلَد بها ، الَخِليليُّ ، الُمقِري الَجْعبريُّ  قلُت : وِممَّ

 .732وتوفِّي بالَخِليل سنة 

 َصَرَعه. أَي فَجْعبََره بَهَضرَ  يقال :و

 ، قال ُرْؤبةُ بُن العَّجاجِ يصُف نساًء : كالَجْعبَرةِ  ، بالّدال المهملَِة ، : القَِصيرةُ الدَِّميَمةُ  الَجْعبَِريَّةُ و
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اَل  وافـــــــــــــــِ َا عـــــــــــــــن قـــــــــــــــَ ِّ اأَلَذ  غـــــــــــــــَ  مُيحســـــــــــــــــــــــــــــِ

رَبِاّيتٍ ال     عـــــــــــــــــــــح اَل  جـــــــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــــــَ  وال طـــــــــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُستَدرك عليه :

ره ، وهو القصيُر الغَليُظ ، وقد نَبَّهَ عليه شيُخنَا  ارُ الجِعْنب بَيِديُّ ولم يفّسِ  .تعالى هللارحمه، َوقََع في َكاَلِمهم ، نَقَلَه الزُّ

 ، وبَعثََره إِذا فََرقَه. َجَمعَه ، أَهملَه الجوهريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَي المتَاعَ  َجْعثَر : [جعثر]

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : وهي من مكة عل  بريد من طري  العرا .1)
 .92( سورة النحر اآية 2)
 ( يف معجم البلدان : جعرب بن مالك.3)
 ( يف معجم البلدان : عل  الفرات با ابل  والرقة.4)
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ّبِ إِذا َطبَُخوه ، فيأْكلُونه : الواحدةُ  الَجعَاِجرُ  : [جعجر] ََّخُد ِمن العَِجين كالتََّماثِيل ، فيَْجعَلُونها في الرُّ ةٌ  : ما يُت ولم يذكره  ، كُطْرُطبٍَّة. ُجْعُجرَّ

اغانيُّ ، وال صاحُب اللسان ، وال ُشّراُح الفَِصيح ، مع َجْلبِهم النّواِدَر والغََرائَِب.  الجوهريُّ ، وال الصَّ

اغانيُّ : هو الَجْعَدرُ  : [جعدر] جال ، قيل : القَِصيرُ  ، كَجْعفٍَر ، أَهملَه الجوهريُّ ، وقال الصَّ يَتو من الّرِ ، قاله السَُّهْيليُّ في  الَجعَاِدَرة منه ُسّمِ

ْوض ، وهم ةَ بن مالك بن أَْوس الرَّ ُضبَْيعَةَ ، يقال لهم : ِكَسُر الذََّهب ، ويقال : ومنهم : بَنُو َزْيِد بن َعْمرو وزيد بن مالك بن  (1) بَنُو ُمرَّ

 حيُث ِشئَْت ، أَي اْذَهْب. َحَكاه ابُن زبالةَ. َجْعِدرْ  كانوا إِذا أَجاروا أَحداً قالوا :

 ، والقَِصيُر الُمْنتَِفُخ ، كالَجْعَظرّيِ. األَُكولُ  ، بالذال المعَجمة ، أَهملَه الجوهريُّ وصاحُب اللسان ، وقال الّصاغانيُّ : هو الَجْعَذريُّ  : [جعذر]

الشَُّروُب البَِطُر الَكفُوُر ، كالَجّظِ والَجّواِظ : كما قاله  األَُكولُ  هو الطَّويُل الِجْسم أَو ، كما في الّصحاح ، : الفَظُّ الغَليظُ  الَجْعَظِريُّ  : [جعظر]

ةٍ وشدَّةِ أَْكٍل. القَصيرُ  هوقيل : و الُمتََكبُِّر. الغَِليظُ  الفَّراُء. وقيل : هو ْجلَْين ، العظيُم الِجْسم مع قُوَّ  الّرِ

 وقال أَبو َعْمٍرو : هو القَصيُر السَِّميُن ، األَِشُر ، الجافي عن الَمْوِعَظة.

ةً : هو القصيُر الغَليظ.  وقال ثعلٌب : هو المتكبِّر الجافي عن الَمْوِعَظة. وقال َمرَّ

هم الذين »، وفي رواية : « َجّواٍظ َمنّاعٍ َجّماع َجْعَظرّيٍ  كلُّ  ؟اَل أُْخبُركم بأَْهل النّارأَ »وفي الحديث :  بما ليس عنَده. (2) الُمْنتَِفخُ  وقيل : هو

ْجلَْين ، الغَليظ الجِ  الِجِعْنَظارِ و ، الِجْعظارو بالكسر ، كالِجْعظاَرةِ  «.ال تَُصدَُّع ُرُؤوُسهم ْسم. قالوا : فإِذا كان مع ، الثَّالثة بمعنى القَصير الّرِ

يَ  ً  ِغلَِظ ِجسِمه أَُكوالً قَويّاً ُسّمِ ُط عند الطَّعَام. (3)ُء الُخلُق الذي . واألَُكوُل السَّيِّيَجْعَظِريّا  يَتَسخَّ

ْخمُ  على الّطعَام ، النَِّهمُ  الَحريصُ  الشَِّرهُ  كِجِحْنباٍر : الِجِعْنَظارُ و ْجلَْين :الغليُظ الجِ  أَو األَُكوُل الضَّ ، كَسفَْرَجل ،  كالَجعَْنَظرِ  ْسِم ، القصيُر الّرِ

 كالهما عن ُكراع.

جال ، القَِريِب الَخْطِو. ءِ : َسْعُي البَِطي الَجْعَظَرةُ و  من الّرِ

 ُء في َسْيِره وَحَرَكتِه.إِذا تَثاقََل ؛ فإِن االُكوَل النَِّهَم يُْبِطي الَجْعَظرّيِ  يقال : َمَشى َمْشيَ 

ْخُم االْستِ  كَجْعفَر : الَجْعَظرُ و َكها العَْبُل األَرداِف ، الذي الضَّ  وتَثاقََل. إِذا مشى َحرَّ

 الِجْسِم. القَِصير الغَِليظُ  ، بالكسر : الِجعَظارُ و

 مع قَِصر ، والِذي ال يَأْلَُم َرأُْسه. (4)، وهو أَيضاً المنتفُخ بما عنده  العَْقلِ بهاٍء : القَِليُل  الِجْعَظارةُ و

 ؛ وهكذا َشأُْن األَُكوِل المنتفخِ بما ليس عنده. فَرَّ وَولَّى ُمْدبِراً  الرجُل : َجعَظرَ و

 * ومّما يُستدَرك عليه :

 : اْنتََصَب للشَّّرِ والعَداوةِ. اْجعََظرَّ 

ةً ، َحَكاه ابن ِجنِّي ، وأَنشَد : : النَّْهرُ  فَرُ الَجعْ  : [جعفر]  عامَّ

ٍد ال بـــــــــــــــَ   فـــــــــــــــيـــــــــــــــه وال أًَذ   لـــــــــــــــَ  ِإىل بــــــــــــــــَ

رحَن و     جــــــــــــِّ فــــــــــــَ ــــــــــــُ اٌت يـ طــــــــــــيــــــــــــّ بــــــــــــَ ــــــــــــَ رَاال نـ فــــــــــــَ عــــــــــــح  جــــــــــــَ

  
ِغيرُ  وقيل : هو النَّْهرُ   ، وعليه اقتصَر الَجْوَهِريُّ ، وَحكاه ابُن األَعرابّيِ. الصَّ

ُجُل ، الَكبِيُر الَواسعُ  قيل : هو النَّْهرُ و َي الرَّ ، أَي باعتبار الوصِف ، كما قاله  ِضدٌّ  ، وعليه اقتصَر ابُن األَجدانّيِ في الِكفاية. قالوا : وبه ُسّمِ

 شيُخنا ، وأَنشَدنا عن ُشيُوخه :

عــــــــــــــــاطــــــــــــــــِ  يِن مــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــح ربحَيت يـــــــــــــــــَ ه وأَذحِرَف عــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

نـــــــــًا بشـــــــــــــــــــــــاطـــــــــ     ه ُغصـــــــــــــــــــــــح رِ ِء فـــــــــِإخـــــــــالـــــــــُ فـــــــــَ عـــــــــح  جـــــــــَ

  
 قلت : وأَنشَد ابُن األَعرابّيِ :
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ُلوٌج عل  َشرتِّ   َجعحَفرِ َ َو َد ُعسح
__________________ 

 .«األوس» 471( يف القاموس ومجهرة ابن حزم ص 1)
 ونبه هبامش القاموس إىل رواية الشارح بتقدمي النون عل  التاء.« خُ الذي ينتف»ويف اللسان : « املتنفِّخُ »( يف القاموس : 2)
 .«الجي»( عن اللسان ا وابألصر : 3)
 .«قوله : مبا عنده ا الذي يف اللسان : مبا لي  عنده ا وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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: النَّْهُر الصغيُر فوَق الَجْدَوِل. فهما  الَجْعفَرُ  ، ونَصُّ النَّواِدر : أَو فوَق الَجْدَولِ  ، (1)، وبه ُشبَِّهِت النّاقَةُ  النَّهُر الَمآْلنُ  : هو الَجْعفَرُ  قيل :و

 : النَّْهر ، فإِذا كان صغيراً فهو فَلٌَج. الَجْعفَرُ  قَوٌل واحٌد ، وقد فَرق بينهما المصنِّف ، وقال ابن ُدَريد :

 اللبَِن ؛ ُشبَِّهْت بالنَّهِر الَمآْلِن. قال األَزهريُّ : أَنشَدني الُمفَّضل : النّاقَةُ الغَِزيرةُ  : الَجْعفَرُ  ِمن الَمجاز :و

ن  رمـــــــَ عـــــــافـــــــِ تح  لـــــــلـــــــجـــــــَ رِيـــــــَ ي فـــــــقـــــــد صـــــــــــــــــــــَ وحمـــــــِ ـــــــَ  اي قـ

بُ و     لــــــــــَ ِة ا ــــــــــَ رحيــــــــــَ  قــــــــــد ُيســــــــــــــــــــــــاُ  لــــــــــذاِت الصــــــــــــــــــــــــ 

  
ل الَجْعفَِريُّ و َمنْ  على هللا العَبّاِسّيِ ، : قَْصٌر للُمتََوّكِ  .(2) َرأَىقُْرَب ُسرَّ

. : َمَحلَّةٌ ببغدادَ  ْعفَِريَّةُ الجَ و  ، نقلَه الصَّاغانيُّ

،  الباِذْنجانِيَّةِ  َجعفَِريَّةُ و بفتحِ الدال المهملَة وسكوِن التَّحتيَِّة وضّمِ الشين المعجمِة وسكوِن الواو ، وهي من الغَْربيَّة ، (3) َدْيُشو َجْعفَِريَّةُ و

 .(4)، وهذه من ُكوَرة قُوْيسنا  بمصرَ قَْريتاِن  وتُعَرف أَيضاً بالبْيضاِء :

 : أَيضاً ُكورةٌ من األَْسيُوِطيَّة. الَجْعفَِريُّ و قلُت :

، منهم من الصَّحابة : َجيّاُر بُن ُسْلَمى نَّزاُل  الجعاِفَرةُ  مشهورةٍ. وهم أَبو قَبِيلَةٍ  بِن ربيعةَ بِن عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ : بُن ِكالبِ  َجْعفَرُ و

 الَمِضيِق.

بِن إِبراهيَم بِن محّمِد بِن علّيِ بِن  جعفرِ  : أَوالُد ِذي الجنَاَحْيِن الطَّيّاِر ، أَِخي علّيٍ أَميِر المؤمنين ، منهم : محّمُد بُن إِسماعيَل بنِ  الَجْعفَِريَّةُ و

 ، عن الدراوردّيِ ، وعنه أَبو ُزْرَعةَ. َجْعفَر عبِد هللِا بنِ 

ر ، وإِلى جعفر زلَة يَْنتَِسبُون إِلى: ِمن الُمْعتَ  الَجْعفَريَّةُ و بن َحْرب ، ولهما مقاالٌت في االعتقاديّات ، وأَبو القاسم سعُد بُن أَحمَد  جعفر بن ُمبَّشِ

ه جعفٍر الَجْعفَِريُّ  بِن محّمِد بن في إِسنا بالصَّعيد األَْعلَى  ةُ الَجعافِرَ و الَهْمدانِّيِ ، عن ابن حبابَةَ وغيِره ، وعنه أَبو علّيٍ اللبَّاُد. جعفرٍ  ، إِلى َجّدِ

 الطَّيّاِر ، وهم قبائل كثيرة. جعفرٍ  ينتسبون إِلى

 .َجْعَمرَ  وقد : أَن يْجَمَع الِحَماُر نَْفَسه وَجَراميَزه ، ثُم يَْحمل على العانَة أَو غيِرَها ، إِذا أَراَد َكْدَمه الَجْعمَرةُ  : [جعمر]

 * ومّما يُستدَرك عليه :

 : القاَرةُ الُمْرتَِفعَةُ الُمْشرفةُ الغليظةُ. الَجْمعََرةُ و الَجْعَمَرةُ   :قال األَزهريُّ 

، واقتصَر في الُمحَكم على الّشاِء ، وتَبِعَه المصنِّف ، وزاد  (5)كما في الّصحاح ـ  والّشاءِ  الَمعزِ  ِمن أَوالدِ  ، بفَتْحٍ فُسُكون ، الَجْفرُ  : [جفر]

أْنِ   َجْنباه ، أَي اتََّسَع. َجفَرَ و ما َعُظَم واْستَْكَرشَ  :ـ  بعُضُهم : والضَّ

ه ، وأََخذَ  َجفَرَ و ، أَربَعَةَ أَْشُهرٍ  َولَُد الِمْعَزى بَلَغَ  : هو إِذا الَجْفرُ  أَو ْعيِ ، قالَه أَبو ُعبَْيٍد. َجْنبَاه ، وفُِصَل عن أُّمِ  في الرَّ

الصغيُر ، والَجْدُي بعد ما يُْفَطُم ابَن  (6): الَحَمُل  الَجْفرُ  وقال ابن األَعرابّيِ : إِنما ذلك ألَربعة أَشهٍر أَو خمسٍة من يوم ُوِلَد ، وعنه أَيضاً :

 ستَِّة أَشهر.

كةً. َجفََرةٌ وَ  ، بالكسر. ِجفَارٌ و أَْجفَارٌ  ج  ، محرَّ

بِيُّ إِذا اْنتَفََخ لَْحُمه ، وأََكلَ  : الَجْفرُ  ِمن المَجاز :و ، تَجفَّرَ و ، اْستَْجفَرَ و ، َجفَر قدو . وقال ابن تََجفَّرَ و َجفَرَ  ، وصاَرْت له َكِرٌش. وقد الصَّ

بِّيِ في الشَّْهِر ، فبَلََغ » عليه وسلّم ، قالت :. وفي حديث َحِليمةَ ِظئِْر النبّيِ َصلَى هللا َجْفرٌ  والغاُلمُ  األَعرابّي : كان يَِشبُّ في اليوم َشبَاَب الصَّ

 .«َجْفرٌ  فَخَرَج إِلّي ابٌن له»وفي حديث أَبي اليََسِر : «. َجْفرٌ  ِستًّا وهو

  هي بهاٍء فيهما.و

ها. وقد: العَنَاُق التي َشبِعَْت من البَْقل والشََّجر  الَجْفَرةُ  قال ابن ُشَمْيٍل :  .اْستَْجفََرتْ و تََجفََّرتْ  ، واْستَْغنَْت عن أُّمِ
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 .(7) [أَي عُظمْت وسِمنَتْ ]

 ؛ َمَدَحتْه« الَجْفَرةِ  يَْكِفيه ِذراعُ »وفي حديث أُّمِ َزْرعٍ : 

__________________ 
 .«واجلعفر : الناقة الغزيرة»ا ويف التكملة : « الناقة الغزيرة»( يف اللسان : 1)
 وأنف  عليه ألفي ألف دينار ا وفيه يقو  البحرتي : 245سنة ( بناه 2)

 قـــــــــــــــد مت حســـــــــــــــــــــــــــــن اجلـــــــــــــــعـــــــــــــــفـــــــــــــــري ومل يـــــــــــــــكـــــــــــــــن 

 لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــم إال ابخلـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــفـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــعـــــــــــــــــفـــــــــــــــــرِ    

  

 ابلباء.« َدبحُشو»( يف معجم البلدان : 3)
 ( يف معجم البلدان : ُقوسنيا.4)
 .«من أوالد املعز»( يف الصحاح : 5)
 حتريف.« اجلمر»واللسان ( عن التهذيب ا وابألصر 6)
 ( زايدة عن التهذيب.7)
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رحِحه عل  ا ديث : عِز  بِقل ِة اأَلكِر. وقا  ابن األَنباريِّ يف شــــــــَ
َ
بحِن ا وقا  غريُه : األُنـحَث  من امل هي األُنـحَث  ِمن َوَلِد الضــــــــ 

 فقرت ا وقير : منهما مجيعاً ا وهو الص واب.
ْوض ، كالُجْفَرةِ  ، لم تُْطوَ  الواِسعةُ التي البِئْرُ  : الَجْفرُ و  ِجفَارٌ  ولم يُْطَو بعٌض. والجمعُ  ُطِوَي بعُضها هي التي أَو ، َذَكَرهما السَُّهْيِليُّ في الرَّ

(1). 

فة ، على ساِكنها  من نَواِحي المدينة ، وهي ُصْقٌع واِسٌع بنَْجد ، يُْنَسُب إِليه الِحَمى ع بناحية َضِريَّةَ  : الَجْفرُ و أَفضُل الصالةِ والسالِم ، المشرَّ

، كذا في النَُّسخ ، وفي التَّْبِصير : سعيُد بُن عبِد الَجبّار الُمسافعّي ، َوِلَي القَضاَء َزَمَن  كان به َضْيعَةٌ لسعيِد بِن ُسلَْيمانَ  يَِليها أَُمراُء المدينةِ 

 لذلك. الَجْفِريُّ  وكان يُْكثُِر الُخُروج إِليها ، فقيل له : الَمْهِدّيِ ،

فة بئٌْر بمكَّة : الَجْفرُ و ة المشرَّ  بن َكْعب بن لُؤّي بن غالٍب القَُرشّيِ. لبَنِي تَْيم بن ُمرَّ

 بن ُمعَاويةَ بن بَْكر بن َهوازَن. ماٌء لبَني نَْصر : الَجْفرُ و

ى ُمْستَْنقٌَع ببالِد َغَطفَانَ  : الَجْفرُ و  الَهباَءِة ، وسيَأْتي في كالم المصنِّف قريباً. َجفرَ  ، ويَُسمَّ

َي به ؛ ألَنه الفََرس : ماءٌ  َجْفرُ و فبَِقي أَيّاماً ، ويَْشَرُب منها ، ثم  في الجاِهِليَّة ، فَرسٌ  (2)، كذا في النَُّسخ ، والصَّواب : فيه  َوقع فيها ُسّمِ

  إِليه.وفي التكملة : فأُْخِرج َصحيحاً ؛ فنُِسبَ  خَرج َصِحيحاً.

ِة ، ِحذاَء أَكَمة الخْيم  الشَّْحم : ماٌء لبَني َعْبٍس  َجْفرُ و مَّ  .(3)ببَْطن الرُّ

 البَعَر : ماٌء لبَني أَبي بَْكر بن ِكالب. َجْفرُ و

 ، من الُكوفة. بنواحي الِحيَرة : َموضعٌ  (4) األَْمالكِ  َجْفرُ و

. َضْمَضَم : ع. َجْفرُ و اغانيُّ  كلُّ ذلك نقله الصَّ

 ، قَتَلَهما قَْيُس بُن ُزَهْير ، وفيه يقول : قُتِل فيه َحَمٌل وُحذْيفَةُ اْبنا بَْدٍر الفََزاريّان ببالد َغَطفاَن بالشََّربَِّة ، الَهبَاَءةِ : ع ْفرُ جَ و

تـــــــــــــاً  يـــــــــــــح رَي الـــــــــــــنـــــــــــــاس مـــــــــــــَ مح َأّن خـــــــــــــَ لـــــــــــــ  عـــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

رعــــــــــــــــلــــــــــــــــ      فــــــــــــــــح رميُ  جــــــــــــــــَ اَءِة ال يــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ  اهلــــــــــــــــَ

  

كــــــــــــــي و  ه مــــــــــــــا زلــــــــــــــُت أَبــــــــــــــح مــــــــــــــُ لــــــــــــــح  لــــــــــــــوال  ــــــــــــــُ

ومُ     جـــــــــــُ َض الـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــَ َر مـــــــــــا طـــــــــــَ هـــــــــــح  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه الـــــــــــد 

  

ٍر و  دح َر بـــــــــــــــَن بـــــــــــــــَ ىَت محـــــــــــــــََ  لـــــــــــــــكـــــــــــــــّن الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ

ــــــــــــمُ     ه َوخــــــــــــي َرعــــــــــــُ ُي َمصــــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــبـ غــــــــــــَ  وال ــــــــــــَ  بـ

  
 من َهواِزَن. بَنِي ُخَوْيِلٍد : ماٌء لبَنِي ُعقَْيلٍ  َجْفَرةُ و

دْ  الُجْفَرةُ  ِمن الَمجاز :و ْدرَ  هو ِر ، أَو، بالضّم : َجْوُف الصَّ لُوعِ ، وكذلك هو ِمن  والَجْنبَْينِ  (5) ما يَْجَمُع الصَّ ، وقيل : هو ُمنَحنَى الضُّ

 الفََرِس وغيِره.

 وهي الُحْفَرةُ. َسعَةٌ في األَرض ُمْستَِديرةٌ  في األَصل : الُجْفَرةُ و

؛  ُمْجفََرةٌ  ، وكذلك ناقةٌ  (6)ُمْنتَِفُخَها  . وفي األَساس :الُجْفَرةِ  ، أَي أَي واِسعَُهاـ  بفتح الفاءِ ـ  ُمْجفَرٌ  من الفََرس : َوَسطهُ. وهو الُجْفَرةُ  قيل :و

 ، وهي َوسُطها. قال الَجْعِديُّ : الُجْفَرة أَي عظيمةُ 

ٍف  رحهـــــــــــــــــــــَ ريـــــــــــــــــــــٍر مـــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــــــذاي بـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَ

َرةَ     فــــــــــــــح رح  جــــــــــــــُ عــــــــــــــَ زِِم مــــــــــــــنــــــــــــــه فســــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــح
َ

 املــــــــــــــ
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. وأَّما الُجفرةِ  ، وناقةٌ عظيمةُ  الُجْفَرةِ  ، بالكسر. يقال : فََرُس عظيمُ  ِجفَارٌ و ، بضّمٍ ففتحٍ  ُجفَرٌ  ج ٍء : َوَسُطه وُمْعَظُمه.كّلِ شيْ  ُجْفَرةُ  وقيل :

 ُجْفَرةُ  يقال له : ع بالبَْصرة : َرةُ الُجفْ و «.الِجفَار فََوَجْدنَاه في بعض تلك»حديُث َطْلَحةَ : بمعنى الُحْفَرةِ المستَِديرة. ومنه ُجْفَرة الثاني فجمعُ 

أَو إِْحَدى وسبعيَن بعَد الهْجَرة ، ولها ذْكٌر في  َحْرٌب َشِديٌد عاَم َسْبعينَ  بالُجْفَرة أَي كان بها خالٍد ، يُْنَسُب إِلى خاِلٍد بن عبِد هللا بن أَِسيد ،

 َحديث عبِد الَملك بن َمْرواَن.

 البَْصرّيِ الَخّراز َحيّاَن العَُطارِدّيِ قيل ِلَجْعفَر بن و

__________________ 
ر البئر ليست مبطوية.1)  ( والعبارة يف اللسان ا ويف التهذيب عن أيب زيد : اجلَفح
 .«ماءة وقض فيها»ويف معجم البلدان : « فيه»( ويف التكملة 2)
 ( معجم البلدان : أكمة اخليمة.3)
 (.دير بين مرينا)( انظر يف سبب تسميته ِبفر األمال  معجم البلدان 4)
 ومثلها يف اللسان.« ما  مض البطن واجلنبا»( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : 5)
َتِفُجهما.6)  ( كذا ابألصر ا وعبارة األساس : فرس جمفر اجلنبا : ُمنـح
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َهب ا من أَ  يَـُته أَبو اأَلشـــــح ِحيَحاح اأَلعحَم  ا ُكنـح َرِة ا قـََرأَ عل  َأيب رَجاٍء الُعطَارديِّ ا وهو ِمن رجا  الصـــــ  : كرب قـُرّاِء الَبصـــــح
رِي   َرةِ  ألَنه ُوِلَد عامَ  ابلضّم ؛ اجلُفح َ سنة  اجلُفح  .165ا وهو عاُم سبعَا ا َأو ِإحَد  وسبعَا ا وتـُُويّفِ

، وهي من ُجلُوٍد َمْشقُوقَة في  فيها ، وفي بعض األُصول الجيِّدة : ال ِجْلد من َخَشٍب ال ُجلُودَ  : َجْعبَةٌ من ُجلُوٍد ال َخشَب فيها ، أَو الَجِفيرُ و

يُش. وقال األَحمُر : يُح ، فال يأْتكُل الرَّ الِكنَانَِة إِاّل  : ِشْبهُ  الَجِفيرُ  وقال اللَّْيث : .(1)الِكنَانَةُ  والَجْعبَةُ : الَجِفيرُ  جْنبها ، يُْفعل ذلك بها ليَْدُخلَها الرَّ

 .«نَفى هللا عنه الفَْقر َجِفيرهاو َمن اتََّخَذ قَْوساً عربيَّةً »نُّشاٌب كثيٌر. وفي الحديث :  (2)أَنه أَْوسُع منها ، يُْجعل فيها 

باع ، لغَطفاَن. وقيل : هو بالحاِء المهملَة  ع بناحية َضِريَّةَ  : الَجفيرُ و ، وسيأْتي ، ولعلَّ الّصواَب بالمهملة ؛ ولذا َسقََط  (3)بنْجد ، كثير الّضِ

 في كثير من النَُّسخ الُمْعتمدة.

في َسفريِ من اليَمن إِلى مكَّة ، وهم  ذاُت بََساتيَن وِرياض ومياٍه ومناِزهَ ، وقد تَرافَْقُت بجماعٍة من أَهلها ، كُزبَْير : ة بالبْحرْين ُجفَْيرو

ونها  .(4)، قالوا : وهي قريبةٌ من اللذكي  الجفيرةَ  يُسمُّ

راب ، وهو (5) َجفَر يَْجفُرُ  ، بالضّم : مصدرُ  الُجفُورُ و  جفَر يقال : .التَّْجِفيرو ، اإِلْجفارو ، كاالْجتِفَار وامتناُعه ، انقطاُع الفَْحل عن الّضِ

 انقَطع عن الَضراب. الفَْحُل ، إِذا

راب حتى حَسَر ، وانقطَع ، وَعَدل عنه. ويقال في الَكْبش : َربََض ، وال يقال :  .َجفَرَ  وقَلَّ ماُؤه ؛ وذلك إِذا أَْكثر الّضِ

ة : جافرٌ  والفحلُ  مَّ  ، قال ذُو الرُّ

ه و  ٌر كــــــــبَنــــــــ  يــــــــح هــــــــَ َر  ســــــــــــــــــــــُ عــــــــح  قــــــــد عــــــــاَرَض الشــــــــــــــــــــــِّ

وحَ      اٍن عــــــــــارض الشــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــَ ــــــــــُض هــــــــــِ رِي  رُ جــــــــــافــــــــــِ قــــــــــَ
  

 عنَك. غاب ُء :الشيْ  أَْجفَرو

، وسيأْتي ،  (6) اجتفر ، قاله ابن األَعرابّي ، وإِذا َذلَّ قِيل : َجفَّرَ و ، جفرَ وَ  ، كاْجتَفَر عن الِجماع ، انقَطعَ  إِذا عن المرأَة الرجلُ  أَْجفَرو

 وأَنشد :

ُرواو  فــــــــــِ ر  لــــــــــكــــــــــمح   ــــــــــُح  عــــــــــن ِنســــــــــــــــــــــــاٍء قــــــــــد حتــــــــــِ

ِديِّ و     نــــــــــــــــــح ينِّ واهلــــــــــــــــــِ ريُ يف الــــــــــــــــــر ديــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــِ   ــــــــــــــــــَح

  
 الرجَل عن المرأَة. يُْجِفرُ  أَي أَن فيهما ِمن أَلَم الِجراحِ ما

 ، أَي تَركُت ِزيارتكم وقَطْعتُها. أَْجفَْرتُكم كنت آتِيكم فقد: قال الفَّراُء  وتَرَك زيارتَه. عنه صاِحبَه : قَطعَه أَْجفَرو

 فيه ، أَي تََرْكتُه. ما كنتُ  أَْجفَْرتُ  ويقال :

 َجْنباه : اتََّسعَا. َجفَرَ و : اْنتَفَخ. َجفَرَ وَ  : اتَّسَع. َجفَرو

 ، وذلك إِذا بََرأَ. ِمن المَرض : خَرجَ  َجفَرو

 وزناً ومعنًى. : الجْوهرُ  الَجْوفرُ و

 ، النتفاِخه عند الغََضب. : األَسُد الشديدُ  الَجْيفَرُ و

بن وائٍل السَّْهمّيِ ، رضَي  َعْمرو بن العاص سيِِّدنا ، على يَدِ  (7) أَْسلََم هو وأَُخوه عبُد هللا ورئيُسها. بُن الُجلَْنَدي األَْزِديُّ : ملُك ُعَمانَ  جْيفَرُ و

هه رسوُل هللا َصلَى هللا عليه وسلّم إِليهما وهما على ُعَمانَ  هللا عنه ، يَْذُكِر الذَّهبِيُّ أَخاه عبَد هللا في التَّْجِريد ،  ، وال رؤيةَ لهما ، ولم لّما َوجَّ

يَِر.  وال ابُن فَْهِد ، مع َجْمِعهما في كتابْيهما َمن َشذَّ ونََدر ، فْليُْنَظْر في كتب الّسِ

 ، ولم يذكرها الذََّهبِيُّ ، وال ابُن فَْهد ، فْليْنَظْر. : َصحابِيَّةٌ  َجْيفَرٍ  ُضمْيَرةُ بنتُ و
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ْومُ  ، عن اللِّْحيانِّي : ، بفتِحهما َمْجفَرةٌ و فَرٌ َمجْ  َطعامٌ و ، وقد َوَرد في الحديث أَنه قال لعُثَْمان  َمْجفََرةٌ  يَْقَطُع عن الِجَماعِ ، ومنه قولُهم : الصَّ

ْوم ؛ فإِنه»بن َمْظعُوٍن :  ،  «َمْجفََرةٌ  فإِنها (8)وَوفُِّروا أَْشعَاَركم  ُصوُموا»، وفي الحديث أَيضاً :  للنِّكاحِ  ؛ أَي َمْقَطعَةٌ  «َمْجفَرةٌ  عليَك بالصَّ

 فإِنها عنها قُمْ :  فقال ، الشمس في رجالً  رأَى أَنه»:  عنههللارضيقال أَبو ُعبَْيد : يْعنِي َمْقَطعاً للنِّكاح ونَْقصاً للماِء. وفي حديث علّيٍ 

 ؛ أَي «َمْجفَرةٌ 

__________________ 
 اجلفري واجلشري معاً : الكنانة وهي اجلعبة.( يف التهذيب : 1)
 ( التهذيب : فيه.2)
 اب اء املهملة.« حفري»( ورد يف معجم البلدان 3)
 ( كذا ا ومل نعثر هبا.4)
 ويف موضض آخر : جفر  ِفُر.«  ُفُر ابلضم»( يف اللسان 5)
 .«احتفر»( عن التهذيب ا وابألصر 6)
 وانظر فيه ختريج كتابه ص إليهما.« عبد»ويف جمموعة الو ئ   ميد    «عّباد» 384( يف مجهرة ابن حزم ص 7)
جمِفر ا بصيغة اسم الفاعر من أجفر ا وهذا أمر ملن ال ـ  َأي الصومـ  ( هبامش اللسان : قوله : وفروا أشعاركم ا يعين شعر العانة ويف رواية فِإنه8)

 .«ية د أهبة النكاح من معشر الشباب ا كذا هبامش النها
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هوَة النَِّكاِح ا ويف حديث ُعمر  ا وَجَعَله الُقتَـيحيب  من « جَمحَفَرةٌ  ِإاّيكم وَنوَمة الَغَداِة فِإهّنا» : عنههللارضللللليُتذِهُب شـــــــــَ
 .عنههللارضيحديث عليٍّ 

، ويجوُز أَن  أَْجفَر أَي ُمتَغَيِّرةِ ِريحِ الَجَسِد ، والِفْعُل منه «ُمْجِفَرةٍ  إِيّاكم وكلَّ »وفي حديث الُمِغيرة :  كُمعَظَّم : الُمتَغيُِّر ِريح الَجَسِد. الُمَجفَّرُ و

َمَن. (1)الَجْنبْين  ُمْجِفَرةُ  يكوَن من قولهم : امرأَةٌ   ، كأَنه كِرهَ الّسِ

، كلُّ ذلك عن ابن  ِمن أَْجِلكَ  ، بفتح فسكوٍن وفتحِ الراِء ، أَي (2) َجْفَرتِكَ و َكةً ،، محرَّ  َجفَِركَ و ، بفتحٍ فسكوٍن ، َجْفِركَ  فَعََل ِمن قولُهم :و

 .(3)ُدَرْيد 

 ، كما يقال : ُمْنَهِدُم الحاِل. لهـ  وفي األَساس : ال َرأْيَ ـ  : ال َعْقل الَجْفرِ  ُمْنَهِدمُ  ِمن المجاز : رجلٌ و

ىو ى الُجفُرَّ  .(4) ِوَعاُء الطَّْلعِ  ، وهذاِن َحكاهما أَبو حنيفةَ : الكافُوُر من النَّْخل ، وهو الُجفُّراةُ و ، ويَُمدُّ  َوْزناً ومعنًى ، ، كُكفُرَّ

َكايَا. ، الِجفَارُ و  كِكتَاٍب : الرَّ

 ، قال الشاِعر ، وهو بِْشٌر : الجفَارِ  ، ومنه يومُ  ماٌء لبني تَِميم َموضٌع بنَْجٍد ، وقيل : الِجفَارُ و

ارِ يــــــــــــــــــوُم و  فــــــــــــــــــَ ا  اجلــــــــــــــــــِ  ويــــــــــــــــــوُم الــــــــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــــــــَ

ا    رامـــــــــــــــــــَ ذااًب وكـــــــــــــــــــاان غـــــــــــــــــــَ  ِر كـــــــــــــــــــااَن عـــــــــــــــــــَ

  
. الِجفَارُ و  : موضٌع آَخُر بين مصَر والّشاِم ، وآَخُر بين البْصَرةِ والُكوفِة ، قاله البْكريُّ

َكايَا ، عن ابن األَعرابّي. من اإِلبل : الِغَزارُ  الِجفارُ  ِمن الَمَجاز :و  اللَّبَِن ؛ ُشبَِّهْت بالرَّ

 والثَّْعلَبِيَِّة. األَْجفَرِ  أَن الُخَزْيِميَّةَ َمنزلةٌ للحاّجِ بين، وسيأْتي للمصنِّف في خزم :  ع بين الُخَزْيِميَّة وفَْيدَ  األَْجفَرُ و

بيان : العظيُم الَجْنبَْيِن. الُمْستَْجِفرُ  * ومّما يُستدَرك عليه :  من الّصِ

 البَحِر : ُمْعَظُمه. ُجْفَرةُ و

 األَْمُر عنه : قََطعَه. (5) َجفََّرهُ  وعن ابن األَعرابّيِ :

 ، قال ابن ِسيَده : وأُراه عنَى به القَبِيَح الرائحِة من النَّبات. َجْفرٌ  لَكنَْهبَُل : ِصْنٌف من الطَّْلحوقال أَبو حنيفة : ا

 ، كُمعَظٍَّم : اسٌم. ُمَجفَّرٌ و

حمن بن عبد هللِا بن علوي الشَّريف الصُّوفّيِ ، وبه يُْعَرُف َولَُده باليَمن. الُجفريُّ و  ، بالضّم : لَقَُب عبِد الرَّ

 : ُخُروُق الدَّعائم التي تُْحفَُر لها تحت األَرض. الُجفَرُ و

 الرُجُل : تَغَيََّرْت رائحةُ َجَسدِه. أَْجفرَ و

 ع عن الِجَماع.: اْنقَطَ  َجفَّرَ و ، اْجتَفَرَ و ، أَْجفَرَ و

 : َذلَّ ، لغةٌ في اْحتَفَر ، بالتاِء. اْجتَفَرو

 العَنَاُق : َسِمنَْت وَعُظمْت. تََجفََّرتِ و

 .اْستَْجفَرَ و ويقال : قد تَراَغَب هذا

 له ُصْحبَةٌ.ـ  كُمْحِسنـ  ُمْجِفر والَخْشَخاُس بُن َجنَاب بن الحارث بن

ِكيَِّة : تَْوِسيعٌ  التَّْجِفيرُ و   في نَواِحيها.في الرَّ
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 موضٌع بالبصرة ، سِمَع قَتادةَ وأَيُّوَب.:  الُجْفَرة ، من أَهل الُجْفريُّ  والحسُن بُن أَبي جْعفَر

 : ِرماٌل معروفةٌ ، أَنَشد الفارِسيُّ : (6) الَجفَائرُ و

ِش  ا عــــــــــلــــــــــ  َوحــــــــــح مــــــــــّ رِ أَلــــــــــِ ائــــــــــِ فــــــــــَ رَا  اجلــــــــــَ ظــــــــــُ  فــــــــــانــــــــــح

ُش     ِن الـــــــــــَوحـــــــــــح كـــــــــــِ اِإلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا وِإن مل متـــــــــــُح يـــــــــــَ  رامـــــــــــِ

  
 : نَتٌِن. جافِرٌ  وَمحلٌ 

إِلّي لهازٌّ  جْفَركَ  وإِنّ 
ٌع. كما في األَساس. (7)  ، أَي َشّرَك إِليَّ ُمتََسّرِ

 : َواٍد لُمحاِرِب بِن َخصفَةَ. َجْوفَرٍ  وذو

 ، كغَُراب : ُكوَرةٌ كانت بمصر قديماً مشتملَةٌ  (8) الُجفَارُ و

__________________ 
 ( زيد يف اللسان : أي عظيمتهما.1)
َفريحك.2)  ( عل  هامش القاموس ا عن نسخة  نية : َوجح
 .«فعلت ذلك من جفر كذا ومن جفري كذا وكذا ا ومن جفرتك ا أي : من أجله: » 81/  4( يف اجلمهرة 3)
 والقاموس واللسان ا والتكملة ا ويف التهذيب عن ابن األعرايب : الُكَفرِي  واجلَُفرِي  : وعاء الطلض. ( كذا ابألصر4)
 .«جفر»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 ( قيدها ايقوت يف معجمه اب اء املهملة.6)
 ابلراء.« هلارّ »( عن األساس ا ويف األصر 7)
 ( قيدها يف معجم البلدان ابلكسر.8)
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ارة والَورّادة والَعرِيش وَرَفخ  ق  ا كانت مجيُعها يف َزَمِن ِفرحَعوِن ُموســــــــــــــَ  يف غاية  (1)عل  مَخحِ  قـًُر  ا وهي : الَفَرما والبَـ
 الِعَمارِة ابملياه والُقَر  ا قاَله اإِلماُم عبُد اَ َكم.

، هكذا في النَُّسخ ، ونَصُّ نواِدِر ابن  (2) : اللَّحاحة الَجَكَرةِ  تْصِغيرُ  ، أَهملَه الجوهريُّ ، وقال ابن األَعرابّيِ : هي الُجَكْيَرةُ  : [جكر]

 األَعرابّيِ : اللََّجاَجة.

. يَجَكُر َجَكراً  ، كفَِرَح. َجِكرَ  قدو  : لَجَّ

 كَكتّاٍن : اسُم رجٍل. َجّكارو

جُل ؛ إِذا أَْجَكر  آَخَر :قال ابن األَعرابّي في موضعٍ و كذلك. ونقَل شيُخنا عن الِمصباح أَن الكاف والِجيم ال  َجِكرَ  ، وقد أَلَحَّ في البْيع الرَّ

َف منها ، وقد سبَق البحُث في كندوج. َجِكرٌ  رجلٌ : يجتمعان في كلمة عربيٍة إِاّل قولهم   ، وما تَصرَّ

اغانيُّ : هو لباءِ ، بضّمتَْين وتشديِد ا الُجلُبّارُ  : [جلبر] دةِ ، أَهملَه الجوهريُّ ، وقال الصَّ ، لغةٌ في  أَو َحدُّه كالُجُربَّاِن ، قِراُب السَّْيف الموحَّ

 الُجلُبّاِن.

ب كلبار. كبُْطناٍن : مَحلَّةٌ بأَْصفَهانَ  ُجْلبَارو  ، معرَّ

اغا (3) ، كبُْطنان ُجْلفَارُ  : [جلفر] ، ومنها : أَحمُد بُن محّمِد بِن هاشم ، صاحُب التفسير ،  ة بمْرو نيُّ : هي، أَهملَه الجوهريُّ ، وقال الصَّ

ِرين للّداوِدّيِ.  سِمَع ُمِغيَث بَن بَْدٍر ، وعنه خارَجةُ ، كذا في َطبَقَات المفّسِ

ُب ُكْلبَرَ  ، بإِسقاط األَلِف ، وهو َمْقُصوٌر منه كُجْندب : ُجْلفَرُ و ْهر ، وبر وبار كالهما بمعنى َحْمِل الشََّجرةِ. ُمعَرَّ  ، فكّل عندهم : الزَّ

واُب : منهـ  يُْجلَُب منها بَْحِريّة ، كُجلَّنار : د ، بنواِحي ُعَمانَ  ُجلَّفارو ،  إِلى َجِزيَرةِ قَْيس نحُو السَّْمِن والُجْبنِ ـ  هكذا في النَُّسخ ، والصَّ

فار   الراِء المشددة بدل الالم ، كما َحقَّقَه البكريُّ وغيُره.، ب (4)والصَّواُب أَنه ُجرَّ

اغانيُّ : هو فارسيٌّ معناه ، بضّمِ الجيِم وفتحِ الاّلم المشدَّدةِ  الُجلَّنَارُ  : [جلنر] . وقال الصَّ انِ  ، أَهملَه الجوهريُّ مَّ ُب ُكْلنار ، وهو َزْهُر الرُّ  ُمعَرَّ

المعقوَدةُ ، لغةٌ مشهورةٌ ألَهل اليمِن ، وقد سأَل : اِف والسكوِن ، قال شيُخنا : وهي القاُف التي يقال لها ، بضّمِ الكاِف الَمْمُزوَجِة بالق (5)

 وقد:  شيُخنا قال ثم ، صحيحةٌ  لغةٌ  إِنها:  فقال ، كالِمهم في ووقُوِعها القاف هذه عنـ  تعالَى هللارحمهماـ  الحافُظ ابُن َحَجر شيَخه المصنِّفَ 

ا لغةٌ ُمَضِريَّةٌ ، بل بالََغ بعُض أَهِل البيِت فقال : ال تَِصحُّ القراَءةُ في إِنه:  وقال ، الكالمَ  فيها وأَطالَ  ، تاريِخه في خْلُدون ابنُ  العَاّلمةُ  َذَكرها

ِري هل كانت له أَو لغيره ، ثم نَقََل شيُخنا عن ابن األَنبارّيِ الّصالة إِاّل بها. ورأَيُت فيها رسالةً َجيَِّدةً بخّطِ الواِلِد ، قَدََّس هللاُ ُروَحه ، وال أَدْ 

 بعَد ما أَنشَد لبعض الُمْحَدثِين :

ٍر  ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ اٍس هلـــــــــــــــــا َأخح بـــــــــــــــــَ َدتح يف لـــــــــــــــــِ  غـــــــــــــــــَ

ُ  الــــــــــــــَور      بــــــــــــــَ لــــــــــــــح نــــــــــــــاَرهح كــــــــــــــمــــــــــــــا يـــــــــــــــَ لــــــــــــــ   اجلــــــــــــــُ

  
األَصل جاَء على معنَى التَّْشبِيِه ؛ َشبَّهوا ُحْمَرتَه بُحْمَرة الَجْمِر ، وال أعلُم هذا االسَم جاَء في ِشْعر فصيحٍ ، وإِنما هو لْفٌظ ُمْحَدٌث ، وكأَنه في 

فُوا في نَْقله وتغييره. قال شيُخنا : هذا الكالُم َمْبنَاه على الَحْدِس والتَّْخِميِن والُحْكِم بغير يَِقيٍن ؛ إِْذ ال قائَِل ببقاِء  وهو ُجل النار ، ثم تََصرَّ

كلُّه فارسيٌّ  الُجلَّنارُ   فيه ، وال أَن الُجل هو ُحْمَرةُ الَجْمِر ، وال أَنه هو الَجْمر ، وكذلك قوله : إِنه كالٌم محَدث ، بلالُجل على معناه العربيّ 

ُضوا َح به المصنِّفون في النَّباتات ، والُحَكماُء ، واألَطباُء الذين تَعَرَّ نافِعه. والمراُد من لم ، كما يُوِمي إِليه كالُم المصنِّف ، وهو الذي َصرَّ

ّمان ليس إِاّل ، وهو موضوٌع َوْضَع الفُْرس ، وال يختلُف فيه أَحٌد ، وال يقوُل أَحٌد غيَره ، ال من المتكلِّم ين بأَْصل الفارسيَّة ُجل نار زهُر الرُّ

باُت من الفارسيَّة ال تحتاُج إِلى بُوه ونََطقُوا به كالعربيَّة ، والمعرَّ ْن عرَّ  ما ذَكره من التََّكلُّفات ، كما ال يْخفَى. ، وال ِممَّ

، عند ُطلُوع شمِس يوِم  (6)، بشرط أَن يأْخَذها بفَِمه من الشجرة قبل تَفَتُِّحها  من اْبتَلََع ثالَث َحبّاٍت منه : الُجلَّنار في خواصّ  يُقَالو

 األَربعاِء. وكذا قَيََّده داوُد في التَّْذِكَرةِ ،

__________________ 
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وصححها « قوله : رفخ ا كذا خبطه ا ابخلاء املعجمة ا ويف املقريزي : رفج ابجليم ا وليحرر كذا هبامش املطبوعة»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 اب اء املهملة.« رفح» ق  املطبوعة الكويتية : 

 اللجاجة. ومثلها يف اللسان. ويف التكملة :« للحاجة»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ( يف معجم البلدان : بضم أوله ا ويكسر ا والالم ساكنة.3)
 ( يف معجم البلدان مدينة حصينة بناحية ُعمان ا وأكثر ما لعتهم يسموهنا ُجل فار ابلالم.4)
 .«ُكرح أانر»تكملة : ( يف ال5)
 ( يف تذكرة األنطاكي : قبر تفتيحه.6)



5166 

 

َنةِ  ا وكبَنه ليســــــهر االبتالعُ  ِمن َأصــــــَغِر ما يكون ومنهم من قـَي َد أبَن هُ  ا جمر ب ا َنص  عليه اأَلطباُء  مل يـَرحَمدح يف تلك الســــــ 
. وقد ســــــــــــَقطتح هذه العبارُة من عند قوله  هاُب إِ « ويقا »: أَرابُب اخلَواصِّ خ ا وزاد الشــــــــــــِّ ىل آخرها من بع  الن ســــــــــــَ

 الَقلحُيويب  يف رسالته الجي َوَضعها يف اجملرابت : َأو اأَلربعة ا والسبعة لسبحِض سنا َأو عشرٍة َأو ثالثا َأو واحدة.
 .َجْمرٌ  ج ، وإِذا بََرَد فهو فَْحٌم ، الناُر الُمتَِّقَدةُ  ، بفتحٍ فسكوٍن : الَجْمَرةُ  : [جمر]

 .َجْمَرةٌ كالَجْمَرةِ  ، يقال : أَْلُف فاِرٍس  : الَجْمَرةُ و

ْت فصارْت  القَبيلَةُ  : الَجْمَرةُ و  (2): ُكلُّ قوٍم يَْصبُِرون لقتاِل  الَجْمَرةُ  ، وال تُخاِلُف غيرَها. وقال اللَّْيث : ال تَْنَضمُّ إِلى أََحدٍ  يداً واحدةً  (1)انضّمِ

ون إِلى أَحد تكوُن القبيلَةُ نفُسها ، تَْصبُِر ِلقَراعِ القَبَائِِل ، كما َصبََرْت َعْبٌس لقبائل قَْيٍس.  َجْمَرةً  َمن قاتلَهم ، ال يَُخاِلفُون أَحداً ، وال ينضمُّ

أَنه َسأََل الُحَطْيئَةَ عن َعْبٍس وُمقَاَومتِها قبائَل » : وهكذا أَْوَرَده الثَّعَالبيُّ في الُمضاف والَمْنُسوب ، وَعَزاه للَخِليِل. وفي الحديث عن ُعَمرَ 

؛ أَي ال نسأَُل غيَرنا أَن يَْجتَِمعُوا إِلينا ،  (3) «وال نَُحاِلفُ  نَْستَْجِمرُ  قَْيٍس ، فقال : يا أَميَر المؤمنين ، ُكنّا أَْلَف فاِرس ، كأَنّنا َذَهبَةٌ حمراُء ال

 أَو نحُوَها. وقيل : هي القبيلَةُ تُقاتُِل جماَعةَ قَبائَِل. فيها ثاَلثُِمائَِة فاِرٍس  يكونُ  التي يلَةُ هي القب أَو الستغنائِنا عنهم.

ي ِصغار الَحَصى . وفي التَّْوِشيح :الِجَمار ، واحدةُ  الَحَصاةُ  الَجْمَرةُ و  .ِجَماراً  والعََرُب تَُسّمِ

 : الَحَصيَاُت التي يُْرَمى بها في َمكَّةَ. َجَمراتُهاو الَمنَاِسكِ  ِجمارُ و ، الَمنَاِسكِ  َجَمراتِ  واحدةُ  : الَجْمَرةُ و

 .الِجَمارِ  : َرْميُ  التَّْجِميرُ و

يَ  الِجَمارِ  وَمْوِضعُ  ، وهي اجتماُع القبيلِة  الَجْمَرة ، وقيل : ألَنها َمْجمُع الَحَصى التي يُْرَمى بها ؛ من بالِجَمار ؛ ألَنها تُْرَمى َجْمَرةً  بِمنًى ُسّمِ

 العَقبَِة ، يُْرَمْين جْمَرةُ وَ  الُوْسَطى ، الَجْمَرةُ و ، األُولَى الَجْمَرةُ  ثالٌث : َجَمَراتٌ  وهي على من ناوأَها. وسيأْتي في كالم المصنّف آخر المادَّة.

غاُر ، هكذا في النُّسخ وفي بعضها وهي  بالِجَمار ُل أَْوفُق.« يُْرَمْين»بََدل « تُْرَمى»الَحَصيَاُت الّصِ  ، واألَوَّ

وبنو الحارِث بِن َكْعٍب ، وبنو نَُمْيِر بِن  بن طابخةَ بن الياس بن ُمضَر ، بَنُو َضبَّةَ بن أُدِّ  المناِسك : كَجَمَرات : ثالٌث ، العََرب َجَمَراتُ و

بَاب ، وُطِفئَْت بنو الحاِرِث ؛ ألَنها حالَفَِت مْذِحج ، وبَِقيَْت نَُمْيٌر لم تُطْ  َجْمَرتانِ  فُطِفئَْت منهم،  عاِمرٍ  فَأْ ؛ ، ُطِفئَْت َضبَّةُ ؛ ألَنها حالَفَِت الّرِ

 ألَنها لم تُحاِلف.

 ، ونَقَلَه عنه الجوهريُّ في الّصحاح. (4)هذا قوُل أَبي ُعبَْيد 

هم بُن أُّدٍ ، وهم إِْخوةٌ ألُّمٍ ، وَضبَّةُ  بُن َكْعب ، والحاِرثُ  بُن ذُبيان بن بَِغيض بِن َرْيِث بِن َغَطفَاَن ، عْبسُ  : الَجَمَراتُ  أَو وهي امرأَةٌ  ألَن أُمَّ

 .َجَمَرات ِمن فَْرِجها ثاَلثُ ـ  «يخرجُ »وفي بعض النُّسخ : ـ  َرأَْت في الَمنَام أَنه َخَرجَ  من اليمن

َجه ، منهم : ُشَرْيُح بُن هانئ الحارثيُّ ، وابنُه  فَولََدْت له الحارَث ، وهم أَشراُف اليمنِ  يَِزيد بن قََطن ، (5) [بن] الَمَدانِ  عبدِ  ا َكْعُب بنُ فتََزوَّ

َجَها بَِغيُض بُن َرْيثـ  ثم الِمْقَداُم ، وُمطرُف بُن َطِريف ، ويحيى بُن َعَربّيٍ ، وغيُرهم ، فََولََدْت له َعْبسا ، وهم فُْرَساُن  بِن َغَطفَاَن ، َزوَّ

َجها أُدٌّ فََولَد ووقائعُهم مشهورةٌ : العََربِ  ، وهم بَنُو الَحاِرِث  في اليمن َجْمَرةٌ و ، وهما َعْبٌس َوضبَّةُ ، في ُمَضرَ  فََجْمرتَانِ  ْت له َضبَّةَ.ثم تَزوَّ

 ِمن بَنِي نُمْير. بالَجْمَرة يقول : َضبَّةُ أَْشبَهُ  (6)بِن َكْعب. وكان أَبو ُعبَْيَدةَ 

 ؛ أَي بَجماَعتِهم التي هم منها. «همبَجْمَرتِ   كلَّ قَومألُْلِحقَنَّ »:  عنههللارضيوفي حديث ُعَمَر 

 ، وأَنشَد ألَبي َحيَّةَ النَُّمْيِرّيِ : الَجَمَراتُ  وقال الجاحُظ : يُقَال لعَْبس وَضبَّةَ ونَُمْيٍر :

رَاتٌ لــــــــــنــــــــــا  هــــــــــا  مجــــــــــَ  لــــــــــيــــــــــ  يف اأَلرض مــــــــــثــــــــــلــــــــــُ

اِربِ     جــــــــــــَ َن كــــــــــــر  الــــــــــــتــــــــــــ  رِّبــــــــــــح رَاٌم وقــــــــــــد جــــــــــــُ  كــــــــــــِ

  
__________________ 

 حتريف.« رفصت»( ابألصر : 1)
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 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : بقتا .2)
 ( األصر والنهاية واللسان ا ويف التهذيب : ال تستجمر وال حتالف.3)
 .«ادة : أبو عبيدة ابلتاءقوله : أيب عبيد ا تكرر ذكره بال لء عن اجلوهري ا والذي يف الصحاح يف هذه امل»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .416( زايدة عن مجهرة ابن حزم ص 5)
 ( انظر ا اشية قبر السابقة.6)
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هــــــــــــا  نــــــــــــائــــــــــــِ قــــــــــــَ  بــــــــــــفــــــــــــِ ــــــــــــ  تـ ــــــــــــُ ٌ  تـ بــــــــــــح ريحٌ وعــــــــــــَ  لــــــــــــَُ

هـــــــــمح غـــــــــرُي كـــــــــاِذِب و     وٌم أَبحســـــــــــــــــــــــُ ُة قـــــــــَ بـــــــــ  (1)ضـــــــــــــــــــــــَ
 

  
، وبَِقيْت واحدةٌ ؛ ُطِفئَْت بنُو الحارث ؛ لُمَحالفتهم نَْهدا ، وُطِفئَْت بَنُو َعْبٍس ؛ النتقالهم إِلى بَنِي عامِر بن  جْمرتان ثم قال : فُطِفئَْت منهم

وا بذلك لَجمعهم. جَمَراتُ  َصْعَصعَةَ يوم َجبَلةَ ، وقيل :  َمعّدٍ : َضبَّةُ وعْبٌس والحارُث ويْربُوٌع ؛ ُسمُّ

 (3)العََرب : بنو نَُمْير بن عامر بن َصْعَصعَة ، وبنو الحارث بن كْعب بن ُعلَةَ  َجَمَراتُ :  (2)المبّرد في الكامل ونقل شيُخنا عن أَبي العبّاس 

عُوا في أَنفسهم ، ولم يُْدِخلُوا م  (4)ُعبَْيٍد عهم غيَرهم. وأَبو بن َجْلد ، وبنو َضبَّة بن أُّدِ بن طابِخةَ ، وبنو عْبِس بن بَغيِض بن َرْيٍث ؛ ألَنهم تَجمَّ

يباج ، ولكنه قال : فُطِفئَتْ  (5)لم يَعُدَّ  باب فحالفْت ، وبنو  َجْمَرتان فيهم َعْبساً في كتاب : الّدِ ، وهما بَنُو َضبَّة ؛ ألَنها صاَرْت إِلى الّرِ

 يُجيُب جريراً : (7)وقال النُمْيريُّ  إِلى الساعة ؛ ألَنها لم تَُحالف. (6)الحارث ؛ ألَنها صارت إِلى َمْذِحج ، َوبَِقيَْت بنو نَُمْيٍر 

ريحٌ  رةُ لــــــــــــــــــــَُ جي ملح  مجــــــــــــــــــــَح ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــرِب ال  ال

اابَ     تــــــــــــهــــــــــــَ تــــــــــــهــــــــــــُب الــــــــــــح لــــــــــــح رحب تـــــــــــــَ َز ح يف ا ــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

  

بـــــــــــــــــاً و  يـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ ب  هبـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــُ  ِإيّن ِإذح َأســـــــــــــــــــــــــــــــُ

ِف اَبابَ     هـــــــــــُم لـــــــــــلـــــــــــَخســـــــــــــــــــــــــح ُت عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــح تـــــــــــحـــــــــــح  فـــــــــــَ

  
 وقال في هذا الشعر :

اً و  ريح ا لـــــــــــــــــَُ جـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــاَ  هـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــوال َأن يـــــــــــــــــُ

رهـــــــــــــــا جـــــــــــــــواابَ و     ضح لشـــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ  مل َنســـــــــــــــــــــــــــــح

  

ٍب  لــــــــــــيــــــــــــح اِء بــــــــــــين كــــــــــــُ نــــــــــــا عــــــــــــن هــــــــــــجــــــــــــَ بــــــــــــح  َرغــــــــــــِ

الابَ و      كــــــــــــــيــــــــــــــف ُيشــــــــــــــــــــــــــــامِتُ الــــــــــــــنــــــــــــــاُس الــــــــــــــكــــــــــــــِ

  
بنو َعْبس بِن بَغيض ، وبنو العرب : بَنُو َضبَّةَ ، وبنو الحارث بِن َكْعٍب ، وبنو نَُمير بن عامر ، و َجمَراتُ  وقال الثَّعالبيُّ في ثَمار القُلُوب :

 يَْربُوعِ بِن َحْنَظلَةَ.

ْلَت كالَمهم تَجُدهُ ُمصاَدماً بعُضهُ مع بعض ، فإِن الجوهريَّ نَقََل عن أَبي ُعبَْيد  العََرِب ثالٌث ، ونَقََل عنه  َجَمَراتِ  أَن (8)قلُت : فإِذا تَأَمَّ

أَنه  (8)نَُمْيٍر. وفي كالم الثّعاِلبِّيِ أَنهّن َخْمٌس ، وزاَد بني يَْربُوع. ونَقََل الجوَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيد  الجاحُظ أَنهنَّ أَربٌع ، وقال : وزاَد َضبَّةَ بَدلَ 

، وبَِقيَْت َضبَّةُ أَنّها ُطِفئَِت الحارُث وَعْبٌس  (8): َضبَّةُ والحاِرُث ، َوبَِقيَْت نَُمْيٌر. ونَقََل األَزهريُّ والجاحظ عن أَبي عبيد  َجْمرتَان َطِفَئ منهم

بن َجْلد ، وفيه  (9)، وأَن الحارَث حالفْت نَْهداً. وقالوا : الحارث هو ابن كْعب بن عبِد الَمَدان ، والذي في الكامل أَنهم بنو َكْعب بن ُعلَة 

باَب ، َوبَقيَْت بنو نَُمير  نها لم تَُحالف. فإِذا َعَرْفت ذلك فقول شيِخنا : وإِذا إِلى الساعة ؛ ألَ  (10)أَيضاً أَنه ُطِفئَْت َضبَّةُ ؛ ألَنها حالفت الّرِ

ل. َل والبعض أَْجَمل ، مَحلُّ تأَمُّ ْلت كالَمهم علْمت أَنه ال ُمخالفةَ وال ُمنافاة ، إِاّل أَن البعض فصَّ  تأَمَّ

 بنُت قَُحافةَ. جْمَرة نها، هكذا في النَُّسخ ومثله في التَّْبصير للحافظ ، وقال بعضهم : إِ  بنت أَبي قَُحافةَ  َجْمَرةو

 ، وهي الِكْنِديَّةُ ، كانت بالُكوفة ، رَوى عنها َشبيُب بُن َغْرقَدةَ ، ذكَره الذَّهبيُّ وابُن فْهد. َصحابيَّةٌ 

بَِعيُّ  َجْمَرة أَبوو بن قَْيس بن ثَْعلبَة ، َوَولُده  (11)بن عاصٍم ، عن ابن َعبّاس ، وعنه ُشْعبَةٌ ، وهو ِمن ُضبيعة  نَْصُر بُن ِعمَرانَ  ، واسُمه الضُّ

 َجْمَرة وعاِمُر بُن َشِقيق بن .(12)عن أَبيه ، كذا في التَّْكِملة  َجْمَرة ، َرَوى عن َحّماِد بن زْيد ، وأَخوه َعْلقَمةُ بُن أَبي َجْمَرةَ  ِعْمَراُن بُن أَبي

ثُون. ُعلَماءُ  ، راوي التَّْيسير : األَْنَدلُِسيُّ  َجْمَرةَ  أَبي أَحمَد بن أَسعدَ  بنُ  عبُد هللاِ  وأَبو بكر َسِديُّ الُكوفِيُّ ، من الّسادسة ،األَ   ُمَحّدِ

__________________ 
 .«ا والنفيان ما تنفيه ا وافر من حص  وغريها قوله : تتق  بفنائها ا أنشده ابن منظور بلفة : يتق  نفياهنا»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .778/  2( الكامر للمربد 2)
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 : بن كعب بن عمرو بن ُعلة. 416( كذا ورد يف الكامر ا ويف مجهرة ابن حزم ص 3)
 ( كذا ا وانظر ما الحظناه قريباً ا ويف الكامر : أبو عبيدة.4)
 ( الكامر : يـَعحُددح.5)
قوله : بنو متيم ا لعر األوىل لري ا ملا تقدم له عن أيب عبيدة ا »أثبت عن الكامر للمربد ا وهبامش املطبوعة املصــــرية : وما « متيم»( ابألصــــر 6)

 ومثله يف الصحاح واللسان وسيبيت له مثر ذلك قريباً.
 وفيه األبيات األربعه ا وهي يف الكامر للمربد. 18( هو الراعي ا انظر ديوانه ص 7)
 ر ما مّر بشبنه قريباً.( كذا ا وانظ8)
 ( كذا ا وانظر ما ال حظناه قريباً.9)
 انظر ما الحظناه قريباً.« متيم»( ابألصر 10)
 .«ضبعة»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 11)
 ( مل ترد هذه العبارة يف التكملة.12)
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 بُن النُّْعَمان بن هْوَذةَ العُْذريُّ ، له ِوفَادةٌ. جْمَرةُ : ولم يْستَْوفِِهم كلَّهم مع أَن َشأَْن البحر اإِلحاَطةُ ، وقد يَتَعَيَُّن استيعاُب ما جاَء بالجيم ؛ فمنهم 

 بنُت النُّْعَمان العُْذريَّةُ ، هي أُْختُه ، لها ُصْحبَةٌ. َجْمَرةُ و

 ِد هللا اليْربُوِعيَّةُ ، لها ُصْحبَةٌ ، وكانْت بالُكوفَِة.بنُت َعبْ  َجْمَرةُ و

 السَُّدوِسيَّةُ ، عن عائشةَ. َجْمَرةُ و

ِم بن نَُوْيَرةَ ؛ َمْشُهوراِن. َجْمَرةَ  ومالُك بُن نَُوْيَرةَ بنِ   بن َشداٍد التَِّميِميُّ ، أَخو ُمتَّمِ

 بُن ِحْميَرّيٍ التَّْيِميُّ ، شاِعٌر فارس. َجْمَرةُ و

 بُن ُعبَْيٍد. َجْمَرةُ  وفي األَْزد :

بُن سعِد بِن َعْمِرو بن الحارِث بن سامةَ ،  َجْمرةُ و بُن َعْمِرو بِن َسْعِد بِن َعْمِرو بِن الحاِرِث بن سامةَ ، َجْمرةُ  وفي بني ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ :

 .َجْمَرةَ  وموسى بُن عبِد الَمِلِك بِن َمْرَواَن بِن َخّطاِب بِن أَبي

فقال : ِشهاٌب ،  ؟بن ِضَراِم بِن مالٍك الُجَهنيُّ ، الذي َوفََد على ُعَمَر رَضي هللا عنه ، فقال له : ما اسُمكَ  جْمَرةَ  في غيرهما ؛ شهاُب بنُ و

ن أَنتَ  َجْمَرةَ  قال : ابنُ  ؟قال : ابُن َمن ةُ  ؟اٍم. قال : فما َمْسَكنُكَ قَال : ِمن الُحَرقَة ، قال : ِمن أَيّهم قال : ِمن بني ِضرَ  ؟، قال : ِممَّ قال : حرَّ

 قال : لًَظى. فقال ُعَمُر : أَْدِرْك أَْهلََك ؛ فقد احترقوا ، فرجَع فوَجَد الناَر قد أََحاَطْت بأَْهِله ، فأَْطفَأَها. ؟النّاِر. قال : أَين أَهلُك منها

 .(1)َذَكره ابُن الَكْلبِّيِ 

ّيِ ، َخَطبََها النبيُّ  َجْمَرةَ  يَتِه أَزواَج النَّبّيِ َصلَى هللا عليه وسلّم :وَذَكَر أَبو بكٍر المقيِّد في تَْسمِ  بنَت الحارِث بِن َعْوِف بِن أَبي حاِرثَةَ الُمّرِ

 َجْمَرةُ و بَْرصاِء الشاِعِر.لَصلَى هللا عليه وسلّم ، فقال له أَبوها : إِّن بها ُسوًءا ، ولم يكن بها ، فَرَجَع فوجَدَها بَْرصاَء ، وهي أُمُّ َشبِيِب ابِن ا

 بُن َعْوف ، يُْكنَى أَبا يَِزيَد ، يُعَدُّ من أَهل فِلَْسِطيَن ، ذُِكَر في الصَّحابة.

ً  َجْمَرةَ  والشيخ أَبو محّمٍد عبُد هللا بُن أَبي ْكِر ، َشرَح ُمْنتََخبا له من البَُخاِرّيِ ، نَفََع  الَمْغربيُّ ، نَِزيُل مصر ، كان عالماً عابداً ، َخيِّراً َشِهيَر الذِّ

ْكِر. قلُت : وقَْبُره بقََرافَِة مصَر مشهوٌر ، يُْستََجاُب عنده الدُّع  اُء ، وقد ُزْرتُه ِمراراً.هللا ببََرَكتِه ، وهو من بيت كبير بالمغِرب ، شهير الذِّ

 بنُت نَْوفَل ، التي قال فيها النَِّمُر بُن تَْولَب : َجْمَرةُ و

ا  ــــــــــــّ َز    عــــــــــــن َرةَ جــــــــــــَ ٍر  مجــــــــــــَح فــــــــــــَ وح ــــــــــــَ َة نـ ــــــــــــَ ن ــــــــــــح  ابـ

غــــــــــــــــــرٍّ ابأَلمــــــــــــــــــانــــــــــــــــــِة كــــــــــــــــــاِذبِ      جــــــــــــــــــزاَء مــــــــــــــــــُ

  
َرهو  : َجَمعَه. تَْجِميراً  ءَ ، أَي الشي َجمَّ

رَ و عُوا : تَْجِميراً  القوُم على األَمر َجمَّ وا ، عليه ، تََجمَّ َدخلُت المسجَد »وفي حديث أَبي إِْدِريَس :  .اْستَْجَمُرواو ، أَْجَمُرواو ، كَجَمُروا واْنَضمُّ

 ، أَي أَْجَمُع ما كانُوا. «ما كانُوا أَْجَمرُ  والناسُ 

رَ  وقال األَصمعّي :  بنو فاُلٍن ، إِذا اْجتََمعُوا وصاُروا أَْلباً واحداً. جمَّ

 كانوا أَهَل َمنَعَة وِشدَّةٍ. ، إِذا َجْمَرةٌ  وبنو فالنٍ 

َرتِ و عَْت. تََجمَّ  القَبَائُِل : إِذا تََجمَّ

َرتْ و ُ  َجمَّ  .َجمائِرَ  وفي التَّْهِذيب : إِذا َضفََرتْه .كأَْجَمَرتْ  ولم تُْرِسْله ، في قَفاها وعقََدتْه َجَمعَْت َشعَرَها تَْجِميراً  المرأَة

افُِر والُملَبِّدُ »وفي الحديث عن النََّخِعّيِ :  ؛ أَي الذي يَْضِفُر رأَْسه وهو ُمْحِرٌم يَجُب عليه حْلقُه. وَرواه  «عليهم الَحْلقُ  الُمْجِمرُ و الضَّ

مْخَشِريُّ بالتشديد. وقال : هو الذي يَْجَمُع َشْعَره ويَْعقُده في قَفَاه  َجمْعتُه ؛ أَي  «إِجماراً  رأِْسي أَْجَمْرتُ »وفي حديِث عائشةَ :  .(2)الزَّ

 إِذا َجعلَه ذَُؤابَةً. (3)شعره  أَْجمر وَضفَْرتُه ، يقال :

رَ و  .(5) كالُجّمارةِ  ، ومنه قولُهم : ولها ساقٌ  ُجّماَرةٌ  ، وهو قَْلبُه وَشْحُمه ، والواحدُ  النَّْخلِ  ُجّمار قََطعَ  : تَْجِميراً  فالنٌ  (4) َجمَّ
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__________________ 
 ضب واإلصابة.( خربه ابلتفصير يف املقت1)
 ( مل يرد يف األساس.2)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.3)
 ( ضبطت ابلتشديد عن األساس ا وعل  أهنا معطوفة عل  ما قبلها.4)
 ( وشاهده يف األساس قو  أيب صخر اهلذد :5)

ــــــــــــــــهــــــــــــــــن غصـــــــــــــــــــــــــــــت   إذا عــــــــــــــــطــــــــــــــــفــــــــــــــــت خــــــــــــــــالخــــــــــــــــل

ارات بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرديٍّ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ِ      ِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  

 فسماه مجّاراً مث استعاره ألسؤَ  النساء.شبه أسؤ  الربدي الغضة بشحم النخر 
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رو ، من  العَُدّوِ ولم يُْقِفْلهم ، وفي بعض األُصول : في ثَْغر في أَرِض  وأَْبقاهم َحبَسهم ، وفي بعض األُُصول : الُجْند : تَْجِميراً  الجيشَ  َجمَّ

ر اإِلقفال وهو اإِلْرجاُع ، وقد نُِهي عن ذلك. وقال األصمعيُّ : يُر الجيَش ، إِذا أَطاَل حْبسهم بالثَّْغر ، ولم يأَْذن لهم في القَْفل إِلى األَم جمَّ

بِيُع أَن الشافِِعيَّ أَنشَده : التَّْجِميرُ  أَهاِليهم ، وهو  ، وَرَوى الرَّ

او  نـــــــــــــَ رحتــــــــــــــَ ريَ  مجـــــــــــــ  مـــــــــــــِ وَدُه    ـــــــــــــَح نـــــــــــــُ َر  جـــــــــــــُ  ِكســـــــــــــــــــــــــــح

او     يــــــــــَ يــــــــــنــــــــــا اأَلمــــــــــانــــــــــِ نــــــــــا حــــــــــىت َنســــــــــــــــــــــــِ يــــــــــتــــــــــَ  مــــــــــنــــــــــ 

  
ُروا ال» عنه : وفي حديِث ُعمر رضَي هللا الجيِش : َجْمعُهم في الثُّغُور ، وَحْبُسهم عن العْود إِلى  تَْجِميرُ  قالوا :«. الجيَش فتَْفتِنُوهم تُجّمِ

رَ  ِكْسَرى (1)إِّن » حديُث الُهْرُمزاِن :أَْهِليهم. ومنه ؛ من النَّْقل بالنون والقاف ، وفي « ولم يَْنقُْلهم»وفي بعض النُّسخ : «. بُعُوَث فاِرسَ  َجمَّ

 ِمن الغَْفلة. وكله تحريٌف ، والّصواُب ما تَقَدََّم.« ولم يُغفلهم»أُخرى : 

روا قدو  ، أَي تَحبَُّسوا. اْستَْجمُرواو تََجمَّ

 بالدُّْخنَِة. رُ الَجمْ  ، كِمْنبَر : الذي يُوَضُع فيه الِمْجَمرُ و

 .مجاِمرُ  ، قال : َمن أَنَّثَه َذَهب به إِلى النار ، وَمن َذكََّره عنَى به الَمْوِضَع. َجْمعُهما كالِمْجَمَرةِ  يَُؤنَُّث ، في التَّهِذيب : قدو

يِت : العُوُد نَْفُسه : الِمْجَمرُ  قال أَبو حنيفةَ :و ّكِ  ، وأَنشَد ابُن الّسِ

اَر ِإاّل  ــــــــــّ ــــــــــن ي ال ــــــــــِ ل طــــــــــَ مــــــــــراً ال َتصــــــــــــــــــــــــح  أَرِجــــــــــاً  جمــــــــــِح

ا    وِج لــــــــه َوَقصــــــــــــــــــــــَ جــــــــُ نــــــــح لــــــــَ ــــــــَ ن يـ َرتح مــــــــِ  قــــــــد َكســــــــــــــــــــــ 

  
يب ،  َوْجَهْين.ويُْنَشُد البيُت بال قال الجوهريُّ : ، بالضّم فيهما. كالُمْجَمرِ  البيُت لُحَمْيِد بِن ثَْوٍر الِهاللّيِ يصُف امرأَةً مالِزمةً للّطِ

 .بالِمْجَمر ، أَي بها اْجتََمرَ  قدو

تَُها ، ثُّم يُْكَشُط عن كُرماٍن : َشْحُم النَّْخلَةِ  ، الُجّمارُ و ِة َرأِْسها ، تُْقَطُع ِقمَّ في جْوفها بيضاَء ، كأَنها قطعةُ سنام ضخمةٌ ،  ُجّمارةٍ  الذي في قِمَّ

. كالَجاُمورِ  بين َمَشّقِ السَّعفَتَْيِن ، الُجّماَرةِ  بالعََسل والكافُور ، يُْخَرُج ِمن (2)وهي َرْخصةٌ ، تُْؤَكُل  اغانيُّ  ، وهذه عن الصَّ

رَ  وقد  َم في كالم المصنِّف.، وقد تَقَدَّ  جاُموَرَها أَو ُجّماَرَها النخلَةَ : قََطعَ  (3) َجمَّ

 : القَوُم الُمْجتَِمعُون. الَجمارو كَسَحاٍب : الَجماعةُ. ، الَجَمارُ و

 ، إِذا َعدَّها َضْربَةً واحدةً ، ومنه قول ابِن أَحمَر : َجَماراً  فالن إِبلَه (4)وقال األَصمعيُّ : نجد 

هــــــــــــــا و  وحن مــــــــــــــنــــــــــــــح قــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ اُ هــــــــــــــا يـ ر  رِعــــــــــــــَ   ــــــــــــــَ

َر أَ     ظـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــِ د تح نـــــــــــــــــــَ ارَاو ِإذا عـــــــــــــــــــُ  مجـــــــــــــــــــَ

  
 عن الُمفَضَّل : (5): أَن تُعَدَّ جماعةً ، وَرَوى ثعلٌب عن ابن األَعرابّيِ  الَجمارو قال : والنََّظائر : أَن تُعَدَّ َمثْنَى مثْنَى ،

ُت يــــــــــــــــــومــــــــــــــــــاً أَ  يــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ يِن القـ ــــــــــــــــــ  ر أَن  ملَح تــــــــــــــــــَ

ٌر     َر فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــُم َرجــــــــــــــُ عــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــِ ارَامــــــــــــــَ  مجــــــــــــــَ

  

اً  ـــــــــــــّ ي ـــــــــــــِ ن اه غـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــَ ِر تـ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــ  ـــــــــــــل رُي ال قـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  ف

ارا    هــــــــــــــَ ُر الــــــــــــــنـــــــــــــــ  يــــــــــــــح َ  الــــــــــــــلــــــــــــــ   ِإذا مــــــــــــــا آنــــــــــــــَ

  
 باللَّْيل. كذا في الِّلَسان. (6)قال : يقال : فالٌن َغنِيُّ اللَّْيِل ، إِذا كانت له إِبٌل ُسوٌد تَْرَعى 

نُ  ُجَماَرى جاُءوا قدو ٍل.وإِنك أَي بأَْجَمعِهم. ، وهذا عن ثعلٍب ، ، ويُنَوَّ  اُر شيِخنا التنويَن ، وأَنه ال يَْعُضده َسماٌع وال قِياٌس ، مَحلُّ تَأَمُّ

 وأَنشَد ثعلٌَب :

ا  نـــــــــــــــَ وحمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ اًل قـ ـــــــــــــــِ ٌغ َوائ لـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ب  فـــــــــــــــمـــــــــــــــنح مـــــــــــــــُ

رًا و     كـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــَ يِن بـــــــــــــــــــذل ارَاَأعـــــــــــــــــــح  مجـــــــــــــــــــَُ
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__________________ 
 .«ِإن بد  إىل»اللسان :  لذي يفقوله : إىل كسر  ا ا»وهبامش املطبوعة املصرية : « إىل»( ابألصر : 1)
 .«يؤكر»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 2)
 ( ضبطت عن األساس ابلتشديد وضبطت يف اللسان ومَجََر بتخفيف امليم.3)
رمبا يكون قوله : جند فالن ا كذا خبطه ابجليم ا ويف اللســـــان اب اء ا وهبامشـــــه ما يقتضـــــي أنه »( كذا ابألصـــــر ا وهبامش املطبوعة املصـــــرية : 4)

 .«عّد فالنٌ »ويف التهذيب : « بدلير ما بعده ا اه ومما يؤيده عبارة املفضر اآتية« عدّ » رفاً عن 
هذا مقدم أريد به التبخري ومعناه : القيت معاشــــــر مجاراً ا أي  ( يف التهذيب : أنه ســــــب  املفضــــــر عن قو  الشــــــاعر ا وذكر البيتا ا فقا  :5)

 ر ا إذا مل تكن له إبر سود ا وفالن غين اللير إذا كانت له إبر سود تُر  ابللير.مجاعة فيهم رجر فقري اللي
 ( التهذيب : تُر .6)
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 ، كأَِمير : ُمْجتَمُع القوِم. الَجِميرُ و

ِفيَرةُ  ، الَجِميرةُ و َرتْ  والذَُّؤابَةُ ؛ ألَنها بهاٍء : الضَّ َرتِ و ، أَي ُجِمعَْت ، وفي التَّْهِذيب : ُجّمِ ،  َجمائِر ، إِذا َضفَرتْه (1)رأَةُ َشْعَرها الم َجمَّ

فائُِر والضمائرُ  جميَرةٌ  واحدتُها  .الَجمائرُ و ، وهي الضَّ

. اللَّيُل والنهارُ  كأَِميٍر : َجِميرٍ  اْبناو يَا اْبنَْي َسِميٍر ؛ ألَنه يُْسَمُر فيهما. قاله الجوهريُّ يَا بذلك لالجتماعِ ، كما ُسّمِ  ؛ ُسّمِ

 : اللَّْيلَتَان يَْستَِسرُّ فيهما القََمُر. َجِميرٍ  واْبنَاوقال غيُره : 

 الليلَةُ : اْستََسرَّ فيها الِهالُل. أَْجَمَرتِ و

 : هالُل تلك الليلِة ، قال كعُب بُن ُزَهْيٍر في ِصفَِة ِذئٍْب : َجِميرٍ  وابنُ 

ٍة و  لـــــــــــــَ رح بـــــــــــــطـــــــــــــائـــــــــــــِ فـــــــــــــَ ظـــــــــــــح  ِإن َأطـــــــــــــاَف ومل يـــــــــــــَ

ِة ابـــــــِن     مـــــــَ لـــــــح ريٍ يف  ـــــــُ ا  مجـــــــِ مـــــــَ طـــــــُ (2)ســـــــــــــــــــــاَوَر الـــــــفـــــــُ
 

  
 ، وأَنشَد : ُجميرٍ  ، على لَْفظ التصغيِر في كّلِ ذلك ، قال : يقال : جاَءنا فَْحَمةُ بنُ  ُجَمْيرٍ  وُحِكَي عن ثعلٍب : ابنُ 

ِة بـــــــــــــِن  مـــــــــــــَ حـــــــــــــح وِر فـــــــــــــَ ريحٍ عـــــــــــــنـــــــــــــد َد ـــــــــــــحُ   مجـــــــــــــَُ
يـــــــــــــــمُ     ا والـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــُر داٍج هبـــــــــــــــَِ نـــــــــــــــَ تــــــــــــــــح رقــــــــــــــــَ  طـــــــــــــــَ

  
ْوه ُظْلَمة ، ثم نََسبُوه إِلى َجِمير ُظْلَمةُ بنُ وقيل :   .َجِمير : آِخُر الشَُّهِر ؛ كأَنَّه َسمَّ

 ، عن اللِّْحيَانّيِ. َجِميرٍ  ابنُ  (3) َجمرَ  والعرُب تقول : ال أَفعُل ذلك ما

 الزاهُد : هو آخُر ليلة من الشهر ، قال : (4)ال أَبو َعْمٍرو : الليلةُ التي ال يَْطلُُع فيها القََمُر ، في أُوالها وال أُخراها. وق َجِمير وقيل : ابنُ 

ِة بـــــــــــــــــِن و  مـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــح ريٍ كـــــــــــــــــَبيّنِ يف فـــــــــــــــــَ   مجـــــــــــــــــَِ
رحَداحِ     ِة الســــــــــــــــــــــــــــــِّ اِب اأُلســــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ  يف نــــــــــــــــِ

  
ْهِر : ابنُ   ذلك َظَهَر لك قُُصوُر ، أَي تُواِريه ، وإِذا عرفتَ  تَْجُمُره ؛ ألَن الشمسَ  جِمير وقال ابُن األَعرابّيِ : يُقال للقََمِر في آِخر الّشِ

 المصنِِّف.

 أَْعنِي أَو بالمهملَة ، كِحْميَرَ  المعَجمة ، قالَه موسى بُن ُعْقبَةَ  أَو هو بالخاءِ  َحِليُف األَنصاِر ، بَْدِريٌّ  األَْشَجِعيُّ  الُجَمْيرِ  كُزبَْيٍر : خاِرَجةُ بنُ و

، بضم الحاِء  ُحْمَرةُ  هو أَو بن ُحَمْير ، قالَه ابُن إِسحاَق أَيضاً ، أَو هو حارثةُ  ، قاله ابُن ِإسحاَق ، كتصغير ِحَمارٍ  ُحَميِّر أَو المشهورةَ  القبيلةَ 

أَو أَبو  .بن َجِميل ، قاله موسى بُن ُعْقبةَ  أَو هو جاِريَةُ  مكبَّراً : مصغَّراً ، وفي بعض نَُسخ التجريِد  الُجَميِّر بن الُمْهملَِة وسكوِن الميم ،

قاً. وكذا ابُن فَْهد في الُمْعجم ، والحافُظ ابُن حَجر في اإلِ  خاِرجةَ. صابة والتَّْبِصير. رِحَمهم أَقواٌل مختلفةٌ َذَكَر غاِلبَها الذَّهبِيُّ في التَّْجِريد ُمفَّرِ

 هللا تعالَى ، َوشَكر سْعيهم.

 وقيل : اسُم َموضعٍ. : َجبلٌ  الُمَجْيِمرُ و

 ، وهو َجبٌَل أَسوُد بين اليَماَمِة وفَْيد ، من ديار بني تَِميم ، أَو بني نَُمْير. : بالضّم : د ُجْمرانُ و

،  ، بكسِر الميِم الثانيِة وفتِحها ُمْجَمرٌ  حافِرٌ  : ُصْلٌب شديٌد ُمْجتَِمٌع ، وقيل : هو الذي نََكبتْه الِحَجارةُ وَصلَُب. وقال أَبو َعمرو : ُمْجِمرٌ  ُخفٌّ و

 ، والُمِفجُّ الُمقَبَُّب ِمن الَحوافِِز ، وهو مْحُموٌد. ُصْلبٌ  عن الفَّراِء ، وال يْخفَى لو قال : كُمْحِسٍن وُمْكَرٍم كان أَْوفََق لصناعتِه. َوقَاحٌ وهذه 

مسجِد  إِجمارَ  ، أَي يَِلي الَمْسِجد يُْجِمرُ  ه كانألَن ، أَي الميم الثانيِة ؛ ، بكسرها الُمْجِمرُ  بُن عبِد هللا ، َمْولَى ُعَمَر رضَي هللاُ َعْنه ، نُعَْيمٌ و

د الميم ، كما في ُشروح البَخاِرّي.  رسوِل هللا َصلَى هللا عليه وسلّم ، وربَّما ُشّدِ

 أَْجَمَز ، بالّزاي ، قال لَبِيد : وَعَدا ، واَل تَقُل : أَْسَرَع في السَّْير الرجُل والبَِعيُر : أَْجَمرَ و

رحزِي و  ُت غــــــــــــــــــــــَ ر كــــــــــــــــــــــح َرتح ِإذا حــــــــــــــــــــــَ   َأمجــــــــــــــــــــــحَ
رح     ــــــــــــــَ وحٍن قــــــــــــــد أَب َو جــــــــــــــَ دح رَاين عــــــــــــــَ (5)َأو قــــــــــــــِ

 

  
ّجاج. كَجَمرَ  الفََرُس : َوثََب في القَْيد ، أَْجَمرَ و  ، من َحّدِ َضَرَب ، كالهما عن الزَّ
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__________________ 
 ( يف التهذيب : وأمجرت املرأة شعرها ومّجرته.1)
 يصب شاة ضخمة أخذ فطيمة. والُفطُم السخا  الجي فطمت ا واحدهتا فطيمة.( يقو  : إذا مل 2)
 ( يف التهذيب والتكملة : ما أمجر.3)
 ( يف اللسان : أبو عمر.4)
 11/  2ومثلهما يف ديوانه « قوله : أو قراين كذا خبطه والذي يف اللســـــــــــان والصـــــــــــحاح : أو قرايب وهو  اهر»( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : 5)

 هذيب.والت
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َره أَْجَمرَ و َره تَْجِميراً  بالطَّيب ، ثَْوبَه : بَخَّ روه الَميِّتَ  أَْجَمْرتُم إِذا». وفي الحديث : كَجمَّ ً  فَجّمِ يب. ويقال : ثَوبٌ  «ثالثا ْرتُموه بالّطِ  ، أَي إِذا بخَّ

رٌ و ُمْجَمرٌ  رو ُمْجِمرٌ  . والذي يَتولَّى ذلك :ُمَجمَّ  .ُمَجمَّ

 وأَنشَد الجوهريُّ هنا قوَل ُحَمْيد بِن ثَْوٍر الِهاَللّيِ السابَِق ِذْكُره. َهيَّأََها. ، بضّم الميِم األُولَى وفتحِ الثانية : ُمْجَمراً  النّارَ  أَجَمرَ و

 وَصلَُب. الِجَمارُ  ، وذلك إِذا نََكبَتْه البَِعيُر : اْستََوى ُخفُّه ، فال َخطَّ بين ُسالَميَْيه أَْجَمرَ و

 .ُمْجِمرٌ  ، وذلك الخاِرص النَّْخَل : َخَرَصَها ، ثم َحَسَب فَجَمَع َخْرَصَها ْجَمرَ أَ و

 ، وقد تقدَّم. فيها الِهاللُ  ، هكذا في النَُّسخ ، وَصَوابُه اْستََسرَّ  اللَّيلةُ : اْستَتَر أَْجَمَرتِ و

هم أَْجَمرَ و  جميعاً. األَْمُر بنِي فالٍن : َعمَّ

 الَخْيَل : أَْضَمَرها وَجَمعََها. أَْجَمرَ و

غاُر. بالِجَمار : اْستَْنَجى اْستَْجَمرَ و  ، وهي األَحجاُر الّصِ

أَْت فاْنثُْر ، وإِذا»وفي الحديث :   فَأَْوتِْر. اْستَْجَمْرتَ  إِذا تََوضَّ

يَتْ   َصى التي يُْرَمى بها.الَحّجِ ، للحَ  ِجَمارُ  قال أَبو زيد : هو االستنجاُء بالحجارةِ ، قيل : ومنه ُسّمِ

 .َجْمراً  : أَعطاه َجَمَرهو

ً  جَمرَ و أَْسَرَع ؛ ألَن  إِذا أَْجَمر قوِلهم : أَْو ِمن كذا أَجاَب به أَبو العبّاِس ثعلٌب حين ُسئِل. بِمنىً  الِجمارُ  ومنه ، قيل : نَّحاه : (1)وَدَمره  فاُلنا

؛ أَي أَْسرَع ، كما َورد في الحديث ، وأَْوَرده ابن األَثِير وغيُره. وتقدََّم  بين يَدْيه فَأَْجمر بِمنىً ـ  اللَّعنَةُ عليه ـ  رَمى إِبليسَ  السالمعليه آَدمَ 

 يذُكَره عند: أَْسَرَع ، فِذْكُره هنا تكراٌر مع ما قبلَه ، مع تَْفِريِق مقصوٍد واحد في محلَّْين ، وكان األَْليَُق أَن  أَْجمر أَيضاً في كالم المصنِّف :

 ، ثم يَستطرد ُوُجوهَ االختالِف. الَجَمرات

َر بالعُود ، عن أَبي حنيفة. (2) اْستَجَمر بالِمْجَمرِ  * ومّما يُستدرك عليه :  ، إِذا تَبخَّ

رٌ  وثَْوبٌ  َن عليه. مجمَّ  ُمَكبًّى ، إِذا ُدّخِ

 ، قال :: الذي يَِلي ذلك من غيِر ِفْعٍل ، إِنما هو على النََّسب  الجاِمرُ و

 جاِمرُهح رِيُح يـََلنحُجوٍج يُذَكِّيه و 
َرهمو  األَْمُر : أََحْوجهم إِلى االنضمام. جمَّ

 : الُخْصلَةُ من الشَّعر. (3) الَجْمَرةُ و

ر الشَّْعِر : ما َجِميرُ و  منه ، أَنشَد ابن األَعرابّيِ : ُجّمِ

ريَ كــــــــــــــــَبن   هــــــــــــــــا ِإذا مــــــــــــــــا  مجــــــــــــــــِ تــــــــــــــــِ  ُقصــــــــــــــــــــــــــــــ 

ا     ـــــــــــــــــَ ن ا ِ مِحســـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــُة ابخلـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــاي ـــــــــــــــــِوق  وال

  
رُ و  هنالك ، قال ُحَذْيفَةُ بُن أَنٍَس الُهَذِليُّ : الِجمار : مْوِضُع رْميِ  الُمجمَّ

مح  ي كـــــــــَبهنـــــــــ  َواصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــ  ـــــــــنـ ُث ال عـــــــــح ُم شـــــــــــــــــــــــُ هـــــــــُ ـــــــــَ  أَلدحرَك

َوايف     اٍج تـــــــــــــُ جــــــــــــّ ُ  حــــــــــــُ َوابــــــــــــِ َراســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــ  جــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــ

  
 : الظُّْلمةُ الشَِّديدةُ. (4) الَجْمَرةُ و

روا وَذبَُحوا رٌ  ، ولَْحمٌ  الَجْمر اللَّْحَم على (5)؛ أَي َوَضعُوا  فََجمَّ  .ُمجمَّ
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رو  .التَّْجِمير الحاجُّ ، وهو يومُ  َجمَّ

 : َحيٌّ من العَرِب. َجْمَرةَ  وبنُو

 ي يَربُوع بِن حْنظلَة.: ُطَهيَّةُ وبْلعََدِويَّة ، وهو ِمن بَنِ  الَجَمارُ  قال ابن الَكْلبِّيِ :

 : القَْبُر. الجاُمورُ و

 ِمن السَِّفينَِة مْعُروٌف. الجاُمورُ و

ً  الجاُمورُ و أُْس ؛ تَْشبِيها ةُ. السفينة ، قال ُكراع : بجاُمور : الرَّ يه بذلك العامَّ  إنما تَُسّمِ

 ِمن التَّْمرةِ. الَجْمَرةَ  وفالٌن ال يْعِرفُ 

__________________ 
وصـــــححها  ق   .«( كذا ابألصـــــر ا ويف التهذيب عن أيب العباس أنه ســـــئر عن اجلمار الجي مبىن ا فقا  : أصـــــلها من مَجَرحته وَذَمرحته إذا حنيته1)

 ابلذا  ا استناداً إىل رواية التكملة ا وهي كعبارة التهذيب.« وذمره»املطبوعة الكويتية : 
 ونبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« ابجلمر»وابألصر ( عن اللسان ا 2)
 ( ضبطت عن التهذيب ا ويف اللسان : واجلمرية.3)
 ( ضبطت عن التهذيب واللسان ا ويف التكملة ابلضم ا وكله ضبرت قلم.4)
 ( يف األساس : أي ألقوا.5)
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ولَى في الهواِء ، والثانيةُ في التَُّراب ، والثالثةُ في الماِء ؛ وذلك حين اشتداد : األُ  َجمَراتٍ  ، وُهّن ثالثُ  الَجْمَرةِ  ويقال : كان ذلك عند ُسقُوطِ 

 الحّر. وقوُل ابِن األَنبارّيِ :

َرطــــــــــــــــَ  و 
َ

ُدو املــــــــــــــــ عــــــــــــــــح ِر تـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح وُب اخلــــــــــــــــَ  رُكــــــــــــــــُ

ٌد فــــــــــــــــيــــــــــــــــه     د عــــــــــــــــاَلهــــــــــــــــا جنــــــــــــــــََ رارح قــــــــــــــــَ  امجــــــــــــــــِح

  
اُس بالجيم ؛ قال : ألَنه يصُف تَجَ  عَه. وَرَواه يعقوُب بالحاِء. وفي األَساس هكذا َرواه أَبو َجْعفٍَر النَّحَّ ِمن َمجاِز المجاِز : : عَُّد عرِقها وتََجمُّ

 قوُل أَبي َصْخر الُهَذِلّيِ :

تح  ن  َغضـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــُ لـــــــــــُ الخـــــــــــِ تح خـــــــــــَ فـــــــــــَ طـــــــــــِ  ِإذا عـــــــــــُ

ارَاتِ     مـــــــــــــــــــــــــــــّ َدا ِ  ِبـــــــــــــــــــــــــــــُ  بـــــــــــــــــــــــــــــرحِديٍّ خـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ةَ بَشْحِم النَّْخِل ، فَسّماَها  ، ثم استعاَره ألَْسُوِق النِّساِء. ُجّماَراً  َشبَّه أَْسُوَق البَْرِدّيِ الغَضَّ

 : َموضٌع بالمغرب. ِجمارٍ  وِشْعبُ 

 الدَّقَِل : الَخَشبَةُ الَمثْقُوبَةُ في رأْس َدقَِل السَِّفينَِة الُمَركَّبَةُ فيه. جاُمورُ و

ل : يقال : َعدَّ إِبلَه  ، إِذا َعدََّها َضْربَةً واحدةً ، والنََّظائُِر أَن يَعُدَّ َمثْنَى َمثْنَى. قال ابن أَحمر : َجَماراً  وقال الُمفَّضِ

وحَن مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا  قـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ ا يـ اُ هـــــــــــــَ ر  رِعـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

َر َأو     ائــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــَ د تح نــــــــــــــــَ ارَاِإذا عــــــــــــــــُ  (1) مجــــــــــــــــََ
  

ِفيَرةُ. الُجْمَرةُ و  ، بالضّم : الظُّْلَمةُ ، وأَيضاً الضَّ

رُ الُمجَ  : هو الجاِمرُ و  ، قالَه اللَّْيُث ، وأَنشَد : ّمِ

 جاِمرُهرِيُح يـََلنحُجوٍج يُذَكِّيه و 
إِذا كانت ُصْلبَةً ، قال بَِشيُر بُن النِّْكِث ـ  بضمتينـ  ُجُمرٌ  وأَْخفافٌ 

(2) : 

رح  جـــــــــــــَ تـــــــــــــَ هـــــــــــــح
ُ

رِي املـــــــــــــ جـــــــــــــِ  فـــــــــــــَورَدتح عـــــــــــــنـــــــــــــد هـــــــــــــَ

اٍ  و     فـــــــــــــــَ وٌف أَبخـــــــــــــــح فـــــــــــــــُ ر   ـــــــــــــــَح ـــــــــــــــظـــــــــــــــِّ رح ال  مجـــــــــــــــُُ

  
 ، بفتح الميم ، عن الفَّراِء. ُمْجَمرٌ  ِسٍن : ُصْلٌب ، لغة في، كُمحْ  ُمْجِمرٌ  وحافِرٌ 

اغانيُّ : هو ، بالضمِّ  الُجْمثُوَرةُ  : [جمثر] . وقال الصَّ وهي لغةٌ في الُجْنثُوِرةَ ،  كذا في التَّْكِملَة. قلُت : التَُّراُب الَمْجُموُع. ، أَهملَه الجوهريُّ

 وسيأْتي قِريباً.

اغانيُّ وصاحب اللَِّساِن : هو ، بالضمِّ  الُجْمُخورُ  : [جمخر] . وقال الصَّ وُكلُّ قََصٍب أَجوَف  ، أَي الواِسُع الَجْوِف ، األَْجَوفُ  أَهملَه الجوهريُّ

 ، كَجْعفٍَر. َجْمَخرٌ  ِمن قََصِب الِعَظاِم :

اَغانيُّ وصاحُب  َجْمَزرَ  : [جمزر] . وقال الصَّ  َجْمَزْرتَ  يقال : وَهَرَب. على َعِقبَْيه ، نََكصَ  اللِّساِن عن اللَّْيِث : إِذاالرجُل ، أَهملَه الجوهريُّ

 يا فاُلُن.

 * ومّما يُستدرك عليه :

 ، بالضّم : قريةٌ بمصَر في ُكَور الغَربيَّة ، وقد َدَخْلتُها. ُجْمُزور

 ليَْكُدَم ، وقد تقدَّم.وهو أَن يَجَمَع الِحَماُر نَْفَسه  : الَجْمعََرةُ  : [جمعر]

ِرّماُح : َجَماِعيرُ  . والجمعُ الَجْمعََرةَ  ، أَي المرتفعةُ ، يقال : أَْشَرَف تلك القاَرةُ الغَليظةُ الُمْشِرفَةُ  : الَجْمعََرةُ و  ، قال الشاعر ، وهو الّطِ

َدِب اإِلكــــــــــــــــــــــــا و  َ عــــــــــــــــــــــــنح حــــــــــــــــــــــــَ  اجنــــــــــــــــــــــــحَ ح

ريِ ِم وعـــــــــــــــــــــــــن     اعـــــــــــــــــــــــــِ رَاِو ح  مجـــــــــــــــــــــــــََ  اجلـــــــــــــــــــــــــَ

  
ةُ. ِحجارةٌ مرتفعةٌ  : الَجْمعََرةُ  أَو  ، قيل : هي الَحرَّ
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 .َجْمعََرةً  قالوا : وال يُعَدُّ َسنَُد الَجبَلِ 

 قال الشاعُر ، وهو َجْنَدُل بُن الُمثَنَّى : قَبيلةٌ. ، كَجْعفَر : َجْمعَرُ و

ٌة و  افـــــــــــــــــــَ مح َأســـــــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــ  رُ حتـــــــــــــــــــَُ عـــــــــــــــــــَ   مجـــــــــــــــــــَح
رُ     مـــــــــــــــــ  تح  ـــــــــــــــــََ لـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ اُر جـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ  ِإَذا اجلـــــــــــــــــِ

  
 افَةُ : قبيلةٌ أَيضاً.وأَس

 .َجماِعيرُ  ، َجْمعُه ، بالضّم : الَجْمُع العظيمُ  الُجْمعُورُ و

ُع القبائِل على َحْرِب المِلِك. الَجَماِعيرُ  وقال ابُن األَعرابّيِ :  : تََجمُّ

 بهاٍء : الفَْلَكةُ في َرأِْس الَخَشبَِة. الُجْمعُوَرةُ و

__________________ 
 .«قوله : يلقون ا كذا يف اللسان ابلقاف ا ويف النسخة املطبوعة : ابلغا هنا وفيما سب »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ابلتاء.« النكت»وابألصر  61( عن املؤتلف واملختلف ل مدي ص 2)
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َرها. إِذا َجْمعََرها قدو الُكوَمةُ ِمن األَقِِط. : الُجْمعُوَرةُ و  َدوَّ

 وفي بعض النَُّسخِ : ِطيٌن أَسوُد. : ِطيٌن أَْصفَُر يَْخُرُج من البِئْر إِذا ُحفَرْت. الَجْمعَرُ و

مِّ  الُجْمُهورُ  : [جمهر] وُف عنده ، وما َحَكاه ابُن التِِّلْمَسانِّيِ في َشْرحه على ، قال شيُخنا : هذا هو المشهوُر المعروُف الذي يَجُب الوق ، بالضَّ

فاِء من أَنه يُقال بالفتح ج عليه ؛ ألَنه غيُر معروٍف في شيْ ـ  ونقَله شيُخنا الزرقانّي في َشْرح الَمواِهب وسلمـ  الّشِ ٍء ال يُْلتَفَُت إِليه ، وال يُعَرَّ

فاِء : إِن ما نَقَلَه التِِّلْمَسانِيُّ من الفَتْح غريٌب ، وقد من الدَّواِوين ، وال نَقَلَه أَحٌد ِمن األَس هاُب في َشْرح الّشِ اِطين ، ولذلك قال شيُخ ُشيُوِخنَا الّشِ

َر عندهم أَنه ليس لهم فَْعلُوٌل بالفتح ، فال َسَماَع وال قِيَاَس يَثْبُُت به هذا الفتُح. انتهى.  تَقَرَّ

ْملَةُ  قال األَصمعيُّ : هي  : الّرْمُل الكثيُر الُمتََراِكُم الواسُع. الُجْمُهورُ  المجتمعةُ. قال الليث : الُمْشِرفَةُ على ما َحولََهاالرَّ

 وأَشرافُهم. ِمن النّاس : ُجلُّهم الُجْمُهورُ و

 .الُجْمُهِورِ  وهذا قولُ 

بَْير : الَجَماِهيرُ  وَشِهَد ذلك  أَي جماعاتِها. «قَُرْيٍش بَمشاقِِصهِ  َجَماِهير ال نََدُع َمْرَواَن يَْرِميقال لُمعَاِويَةَ : إِنَّا ». وفي حديث ابِن الزُّ

 أَخذُت ُمْعَظَمه ، وكذلك النباَت. كذا في كتاب األَْضداد.: الَمتاَع  َجْمَهْرتُ  ، ومنه : ءٍ ُمْعَظُم ُكّلِ َشيْ  : الُجْمُهورُ و

ةُ بَنِي َسْعدِ   :(1) الُجْمُهوَرةُ و  بِن بكٍر. َحرَّ

ْمل : ما تَعَقََّد وانقاَد. (2) الُجْمُهورةُ و  ِمن الرَّ

 المرأَةُ الكريمةُ. : الُجْمُهوَرةُ و

 َجَمعَهُ. َء :، أَي الشي َجْمَهَرهو

؛ أَي اْجَمعُوا  «َجْمَهَرةً  قَْبَره َجْمِهُروا :وفي حديث موسى بِن َطْلَحةَ ؛ أَنه َشِهَد َدْفَن رجٍل فقال  القَْبَر : َجَمَع عليه التُّراَب ولم يَُطيِّْنه. َجْمَهرَ و

وه. وفي التهذيب : ْص به القَْبَر. َجْمَهرَ  عليه التَُّراَب َجْمعاً ، وال تَُطيِّنُوه وال تَُسوُّ  التَُّراَب ، إِذا َجَمَع بعَضه فوق بعٍض. ولم يَُخّصِ

. وقال اللَّْيث : رادَ َعلَْيه الَخبََر : أَْخبََره بَطَرٍف وَكتََم المُ  َجْمَهرَ و له الَخبََر : أَْخبََره بَطَرٍف له على غير َوْجِهه ، وتََرَك  َجْمَهرَ  ، قَاله الكسائيُّ

 الذي يُريِد.

 ٍء : ُمْعَظُمه.ُكّلِ شيْ  ُجْمُهورُ و .بُجْمُهوِره لَك الَخبََر ، أَي أَخبرتُك َجْمَهْرت يقال : قلُت : وقرأُْت في كتاب األَضداِد ألَبي الطَّيِِّب اللُّغَِوّيِ :

 ، إِذا أَخبَرَك بَطَرٍف منه يَِسيٍر ، وتََرَك أَكثَره ، ّمما يحتاُج إِليه وخالَف َوْجَهه. انتهى. َجْمَهَرةً  إِليَّ الَخبَرَ  َجْمَهْرتَ  وَحَكى أَبو َزْيد : يقال :

 قلُت : فهو إِذاً من األَضداد ، وقد َغفََل عنه المصنِّف.

 َشَراب ُمْسِكر. : اسمُ  لُجْمُهوِريُّ او

، وهو العَِصيُر  الُجْمُهوِريُّ  هو ، قال :« وفي حديث النََّخعّيِ : أَنه أُْهِدَي له بُْختَجٌ  أَو نَبيذُ الِعنَِب أَتَْت عليه ثالُث ِسنيَن. كذا قاله أَبو ُعبْيدةَ ،

اد على البُْختَجِ الماُء الذي َذَهَب منه ، ثم يُْطبََخ ويُوَدَع في األَوِعية ، فيَأْخَذ أَْخذاً شديداً ، الَمْطبُوُخ الحاَلُل. وقال أَبو حنيفةَ : وأَصلُه أَن يُعَ 

يَ   النَّاِس يَْستَْعملُونَه ، أَي أَكثرَهم. ُجْمُهورَ  ألَن الُجْمُهوِريَّ  وقيل إِنّه ُسّمِ

ْمِل. ُجْمُهورُ  َهاكأَنَّ  ُمَداَخلَةَ الَخْلقِ  ، ِإذا كانت ُمَجْمَهَرةٌ  ناقَةٌ و  الرَّ

 وَحقَّر. علينا : تََطاَولَ  تََجْمَهرَ و

 وّمما يُْستَْدَرك عليه :

ْخُم. الُجَماِهرُ   ، بالضم : الضَّ

ي ابُن ُدَرْيد كتابه   .(3)لجْمِعه أَخباَر العََرِب وأَيّاَمها « الَجْمَهَرة»وسمَّ
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 بُن األَْشعَِر : بطٌن ، منهم : أَبو موسى األَْشعَِريُّ الّصحابيُّ ، وأَبو الحّجاجِ يُوُسُف بُن محّمِد بِن مقلد الُجَماِهرُ و

__________________ 
 ( كذا يف األصر واللسان ا وقيدها ايقوت يف معجم البلدان بدون لء ا وابلضم.1)
 واجلُمُهورُة.( يف اللسان : واجلُمُهوُر 2)
 ( كذا.3)
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. اجلماِهرِي   التـ ن وِخي   َرَورحِديِّ  ا ُ َدٌِّث ُصويفيف ا تلميُذ َأيب الن ِجيب الس هح
ثاِن. الغَّسانِيُّ : ُجْمُهورٍ  وأَبو بكٍر أَحمُد بنُ  الُجَماهرِ  وأَبو  محّدِ

 ابن غالٍب محمدُّ بن أَحمَد بِن إِسماعيَل الواِسِطّيِ اللُّغَِوّي. القاِضي ، رَوى عن ُجْمُهورٍ  وأَبو الَمْجِد محّمُد بُن محّمِد بنِ 

حمِن بنِ  ُجَماِهرُ  وأَبو بكرٍ   .466الحجرّي الطُّلَْيِطِليُّ المالِكيُّ الفَِقييهُ ، أََخَذ عن َكِريَمةَ الَمْرَوِزيَِّة ، توفِّي سنة  ُجَماِهرٍ  بُن عبِد الرَّ

اغانيُّ :، أَهم ، بالكسر ِجنَارةُ  : [جنر] منها : أَبو إِسحاق إِبراهيُم  هي : ة بين أَْستَراباَذ وُجْرجانَ  له الجوهريُّ وصاحُب اللَِّسان. وقال الصَّ

ُب ، عن إِبراهيَم بِن محّمد الطَّبَسّي  الِجنَاِريُّ  بُن محّمد ، عن ابن  يُّ الِجنَارِ  ، وأَبو العباِس أَحمُد بُن محّمدٍ  (2)، وعنه َسِعيٌد العياد  (1)المؤّدِ

يرازّيِ ، وعنه أَبو الفَرجِ القَْزِوينِيُّ ، وعبُد هللا بُن جعفرٍ   ، عن محّمِد بن العَبّاِس الّزاهِد. الِجنَاِريُّ  باكوريه الّشِ

 ، كتَنُّور : مَداُس الِحْنَطِة والشَِّعيِر. الَجنُّورُ و

ْخمُ  ، هكذا في سائر النُّسخ. وقال شيُخنا : والَوْزُن به غيُر صواٍب ، وهو كَمْقعَد ، أَهملَه الجوهريُّ ، وقولُه : الَجْنبَرُ  : [جنبر] ،  الجمُل الّضِ

 وكذلك الّرجُل ، قالَه أَبو َعْمٍرو ، واقتََصر على الَجَمل.

 القَِصيُر. : الرجلُ  الجْنبرُ و

يرافِّيِ ، عن ال فَْرُخ الُحبَاَرى : الَجْنبَرُ و . ، مثاِل ِجِحْنبارٍ  كالِجنِبَّارِ  ّسِ يرافيُّ  مثَّل به ِسيبوْيه ، وفَسَّره الّسِ

ره بأَكثَر ِمن َذلك ؛ فإِن كان كذلك فهو ثاُلثِيٌّ ، وقد ذُِكَر في  ِسْمَسارٍ  ، مثلُ  ِجْنبَارٌ  أَماو فَزعم ابُن األَعرابّيِ أَنه من الَجْبر ، ولم يُفَّسِ

ِمن  ِجْنباراً  ، الذي هو فَْرُخ الُحباَرى ، وليس قوُل ابِن األَعرابّيِ أَن الِجنِبَّار بالتَّْخِفيف لغةٌ في الِجْنبَار يَده : وعندي أَنموضعه. وقال ابن س

اغاني. فَرُس َجْعَدةَ بِن ِمْرَداس : َجْنبَرٌ و ٍء.الَجْبِر بشيْ   النَُمْيِرّيِ ، نقلَه الصَّ

 نقَلَه الّصاغانّي. شاِعرٌ  ْنبَاٍر :كِجحِ  الِجنِبّارِ  ُشبْيُل بنُ و

. وقال أَبو َعْمرو : ، كَجْعفٍَر وقُْنفُذ الجْنثرُ  : [جنثر] ْخمُ  أَهملَه الجوَهِريُّ  ، وأَنشد اللَّْيُث : َجنَاثِرُ  ج العظيُم. السَِّمينُ  الطَِّويلُ  الجمُل الضَّ

 َجناثِرُ ُكوٌم ِإذا ما ُفَصِلتح 
 ، بالِميم ، وهو التُّراُب المجموُع ، وقد تقدَّم. : الُجْمثُوَرةُ  الُجْنثُورةُ و

 : * وّمما يُستدرك عليه : [جنجر]

وم ، ويقال بالخاِء  َجْنَجرُ   .(3)، كجْعفَر : ناحيةٌ ِمن بالد الرُّ

 ؛ لزيادةِ النُّوِن. في ج د ر ، تقدَّم ِذْكُره جْنَدرَ  : [جندر]

 : اسٌم. الجندورُ و

 األَِميُر ، كَجْعفَر ، له َحّماٌم بمصَر. جْنَدرٌ و

 : صاحُب الجامعِ والقَْنَطرةِ بالِحْكر ، ظاهَر القاهرةِ. َجْنَدرٍ  وأَِمير ُحسْيُن بن

. َجْنَدَرةُ  وأَبو قِْرَصافَةَ   بُن َخْيَشنَةَ َصحابيٌّ

د ،  المهملَة وسكوِن الياِء التحتيَِّة : وفتحِ الدالِ  وسكوِن النونِ  بضّمِ الجيمِ  ، أَهملَه الجوهريُّ ، والجماعةُ ، وهو ُجْنَدْيَسابُورُ  : [جنديسابور]

فّاِر. اللَّْيثِ  قَبُر المِلِك يَْعقوَب بنِ  ، والصَّواُب : به بها ِمن ُكَوِر األَهواز : قُْرَب تُْستَرَ   الصَّ

اغانّي. .الُجنَاِشِريّة : [جنشر]  أَهملَه الجوهريُّ والصَّ

. وفي اللِّسان : هو راً  والشيُن ُمْعجمةٌ ، كما في سائر أُصول القاموِس ، وفي اللَِّسان وغيِره بإِْهمالها : بالضّمِ ، ولم  أََشدُّ نَْخلٍَة بالبْصرةِ تَأَخُّ

 يُبَيِّنُوا َوْجه التَّْسِميِة.
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. وقال أَبو عْمٍرو :، أَهملَه الجوهر الَجنَافِيرُ  : [جنفر]  ، بالضّم ، كذا في التَّْكِملَة واللِّسان. ُجْنفُورٍ  القُبُوُر العاِديَّةُ ، َجْمعُ  هي يُّ

__________________ 
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : الطميسي.1)
 ( يف معجم البلدان : سعيد العيار.2)
 ( يف معجم البلدان : خنجرة.3)
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 في الُحْكِم : أَي َظلََم. يَُجوُر َجْوراً  عليه جار يُض العْدِل.: نَقِ  الَجْورُ  : [جور]

 .جار ، أَو الَميُل عنه ، أَو تَْرُكه في السَّْير ، وكلُّ ما ماَل فقد ِضدُّ القَْصدِ  : الَجْورُ و

، أَي مائٌِل عنه  «عن َطِريقنا َجْورٌ  وهو»، َوْصٌف بالمْصَدِر. وفي حديث ِميقاِت الحّجِ :  جائِرٌ  ، أَي َجْورٌ  يقال : َطِريقٌ  الجائِرُ  : الَجْورُ و

 ؛ إِذا َضلَّ وماَل. جاَر يُجورُ  ليس على جادَّتِه : ِمن

َكةً ، وتصحيُحه على ِخاَلف الِقياِس ، جَوَرةٌ  قَومٌ و ُمستدَرٌك ؛ ألَنه ِمن باب قَاَدةٍ ،  ، هكذا في سائِر النَُّسِخ. قال شيُخنا : وهو َجارةٌ و ، محرَّ

. قلُت : وقد أَصلَحها بعُضهم فقال : ، كما يُوَجد في  جاَرة بََدلَ ـ  أَي بضّمٍ ففتحٍ ـ  ُجَورةٌ و وقد التَزَم في االصطالح أَن ال يذكر ِمثْله ، وقد َمرَّ

ٌل :  َظلَمةٌ. جائُِرون بعض هوامش النَُّسخ ، وفيه تَأَمُّ

 وفي التهذيب عن ابن األَعرابّيِ : .َجاِورُ المُ  : اْلجارُ و

 هو الغَِريُب. (1)النَِّقيُح  الَجارُ و بَْيَت بَْيَت. يَُجاِوُرك : هو الذي الَجارُ 

 قال الُهَذليُّ : ِمن أَن يُْظلََم. أََجْرتَه الِذي : الَجارُ و

ٍة  جــــــــــــــارِيكــــــــــــــنــــــــــــــُت ِإذا و  وفــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
ا مل  َدعــــــــــــــَ

َف     نحصــــــــــــــــــــــُ ــــــــَ ُر حــــــــىت يـ َزرِي (2)ُأِشــــــــَِّ ــــــــح ئـ اَ  مــــــــِ  الســــــــــــــــــــــّ

  
ُرون :  (3) (َواجْلاِر ِذي اْلُقْرىب َواجْلاِر اجْلُُنبِ )وقولُه َعزَّ وَجّل :  : وهو نَِسيبُُك الناِزُل معَك في الِحَواِء  (اجْلاِر ِذي اْلُقْرىب)قال المفّسِ

ء إِليه ويسأَله أَن ال يكون له ُمناسباً ، فيجى (َواجْلاِر اجْلُُنبِ )القََرابَة ،  ِجَوارِ  وأَنَت في أُخَرى ، فله ُحْرمةُ  (5)، ويكوُن نازالً في بلدةٍ  (4)

:  الجارُ  يقال :و ُكونِه إِلى أَمانه وَعْهِده.، ورُ  (6)وَمْنِعِه  ِجواره الُجنُب له حرمةُ نُُزوِله في الجارُ  ، أَي يمنَعَه فينزل معه ، فهذا يُِجيَره أَن

 .الُمِجيرُ  هو

. قال ابن ِسيَده : وال أَدِري كيف ذلك إِالَّ أَن يكوَن على تََوهُِّم ُمِجيُرون ِمن ذلك األَمر ، َحَكاه ثعلب ، أَي جاَرةٌ  بَك. وهم جاُرَك الُمْستَِجيرُ و

 ، ثُم يَُكسَّر على فَعَلٍَة ، وإِالَّ فال َوْجهَ له. جائرٌ  كأَنَّهَطْرحِ الّزائِد حتى يكوَن الواحُد 

 .يُِجيُركو والُمِعيذُ واِحٌد ، وهو الذي يمنعُك الُمِجيرُ و الَجارُ  وقال أَبو الَهْيثَم :

 في العَقاِر. الشَِّريكُ  : الجارُ  عن ابن األَعرابّي :و

 نت الشَِّرَكةُ أَو ِعنَاناً.، فَُوَضى كا في التَِّجاَرة : الشَّريكُ  الجارُ و

؛ ألَنَّه ُمْؤتََمٌن عليها ، وأُِمْرنَا أَن نُْحِسَن إِلَْيَها وال نَْعتَِدَي  جاَرتُه وهي ويَْمنَعُها ، وال يْعتَدي عليها. يُِجيُرَها ؛ ألَنه َزْوُج المرأَةِ  : الجارُ و

ْهِر ، وقد ى األَعشى في الجاهليّة امرأَته عليها ؛ ألَنها تََمسََّكْت بعَْقِد ُحْرَمِة الّصِ  ، فقال : جارةً  َسمَّ

اَرلَ َأاَي  هح  جــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ِك طــــــــــــــالــــــــــــــِ يــــــــــــــيِن فــــــــــــــِإنــــــــــــــ   بــــــــــــــِ

هح و     قـــــــــَ ِت فـــــــــيـــــــــنـــــــــا ووامـــــــــِ ٌة مـــــــــا ُدمـــــــــح وقـــــــــَ وحمـــــــــُ (7)مـــــــــَ
 

  
ُجِل : امرأَتُه وقيل : َهواه ، وقال األَعشى : جارةُ و وفي الُمْحَكم :  الرَّ

ــــــــــــــــــــــِت  جــــــــــــــــــــــارلاي    جــــــــــــــــــــــاَرهح مــــــــــــــــــــــا أَن
اَرهح     فــــــــــــــــَ نــــــــــــــــا عــــــــــــــــَ زُنــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح تح لــــــــــــــــتــــــــــــــــَ (8)اَبنــــــــــــــــَ

 

  
 ، عن ابن األَعرابّي. فَْرُج المرأَةِ  : الجارُ  ِمن الَمَجاز :و

 من الّساِحل ، عن ابن األَعرابّي. َما قَُرَب ِمن الَمنَاِزلِ  : الجارُ و

بِّيَجةُ  الجارُ  ِمن الَمجاز :و  ، الجاُر بالجار ، عن ابن األَعرابّي. قال شيُخنا : وكأَنهم أََخذُوه ِمن قولهم : يُْؤَخذُ  االْستُ  ، وهي (9): الّطِ

 ، أَي في هذا األَخير. كالجاَرةِ 
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__________________ 
هذا ويف التهذيب « النقيح ا كذا خبطه ابلقاف ا والذي يف اللسان : ابلفاء ا وهو األوىلقوله : »( كذا ابألصر ا وهبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ابلفاء.« النفيح»
 نصف اإِلزاُر ساقه ينُصُفها ِإذا بلغ نصفها. وهو حتريف ا والصواب ما أثبت يقا  :« يُنِصف»( ضبطت يف اللسان : 2)
 .36( سورة النساء اآية 3)
 .( يف التهذيب : اجلواء4)
 حتريف.« بلد»( يف املطبوعة الكويتية : 5)
 ( التهذيب واللسان : ومنعته.6)
 ( قا  ابن بري : الرواية املشهورة :7)

 أاي جــــــــــــــــــارل بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــإنــــــــــــــــــك طــــــــــــــــــالــــــــــــــــــقــــــــــــــــــه 

 كــــــــــــــــذا  أمــــــــــــــــور الــــــــــــــــنــــــــــــــــاس : غــــــــــــــــاٍد وطــــــــــــــــارقــــــــــــــــه   

  

ف ر بتقدمي الشــطر األو  عل  الثاين وهو أ هر قوله : ابنت ا كذا أنشــده صــاحب اللســان هنا ا وأورده يف ع »( هبامش املطبوعة املصــرية : 8)
 .«يف املعىن وسيبيت مثله للشارح

 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الطبيخة.9)



5186 

 

 الُمقَاِسُم. : الجارُ و

 الَحِليُف. : الجارُ و

 النّاِصُر. : الجارُ و

نَّارةُ : الجارُ  كلُّ ذلك عن ابن األَعرابّي. وزاُدوا :  .الِجَوارِ  ءُ السَّيِّى الّصِ

 .الِجَوار الدَِّمُث : الَحَسنُ  الجارُ و

 المنافُِق. الجارُ  : (1)اليَْربُوِعيُّ  الَجارُ و

ُن في أَفعاِله. الَجارُ و  البََراقِِشيُّ : الُمتَلَّوِ

في كالم العرِب محتمالً لجميع المعاني التي َذَكرها ابُن  الَجارُ  زهريُّ : لّما كانالَحْسَدِليُّ : الذي َعْينُه تََراَك ، وقَْلبُه يَْرَعاَك. قال األَ  الَجارُ و

المالِصُق ، إِاّل بَداللٍة تَُدلُّ عليه ؛ فوَجب  الجارُ  أَنه (2) «أََحقُّ بَصقَبِه الجارُ »:  وسلمعليههللاصلىقوُل النبّيِ  األَعرابّيِ ، لم يَُجْز أَن يفَسَّر

رةً أَن المرادَ َطلَُب الدَّالل ، وال يجوز أَن يُْجعََل  (3)الشَِّريُك الِذي لم يُقَاِسم  : بالَجار ِة على ما أُِريَد به ، فقامت الدَّاللةُ في ُسنٍَن أُخَرى ُمفَّسِ

 واٌع ، وأَنشد :، وال نَِظيَر له إِاّل قاٌع وقِيعاٌن وقِيعَةٌ وأَقْ  أَْجوارٌ و ِجيَرةٌ و ِجيرانٌ  ج الُمقَاِسُم مثَل الشَِّريِك.

ِم داٍر داِرِس و  وارِ َرسح  اأَلجح
ى هذا البحُر كلُّه من  على البَْحر ، أَي بَلَد ، وفي بعِض النَُّسخ : ع ، أَي موضٌع ، د : الجارُ و ، والمراُد به بَْحُر اليََمِن ، أَي ساِحلُه ، ويَُسمَّ

، وبينها وبين أَْيلَةَ نحُو عشِر َمراحَل ،  يَوٌم وليلةٌ ـ  على ساِكنها أَفضُل الصالةِ والسالمـ  بينه وبين الَمِدينِة الشَِّريفَةِ  ُجدَّةَ إِلى المدينة القُْلُزَم ،

ذائِه جزيرةٌ ْحفَِة نحُو ثالِث مَراحَل ، وهي فُْرَضةٌ ألَْهِل المدينِة ، تُْرفَأُ إِليها السُّفُُن من أَرض الَحبََشِة ومصَر وَعَدَن ، وبحِ وإِلى ساِحل الجُ 

ار ، كذا في الَمَراِصد. وقال اليَْعقُوبِيُّ : ينِة بساِحِل البحِر. وقال ابُن على ثالِث َمراحَل من المد الجارُ  في البحر ِميٌل في ميٍل يسُكنَها التُّجَّ

، كما َذَكَرهُ ابُن َسْعٍد في الطَّبَقَات ، وابن  الصَّحابِيُّ  ، الَجاِريُّ  األَنصاِريُّ الَمَدنِيُّ  منه : عبُد هللا بن ُسَوْيدٍ  أَبي الدم : هو َمْرفَأُ السُّفُِن بُجدَّةَ ،

، وهو األَْشبَه ، كما نَقَلَه الذََّهبِيُّ عن  (4) أَو هو حاِرثِيٌّ   ُصْحبَتُه ، كما نَقَلَه العَْسَكِريُّ ،األَثير في أُْسِد الغابِة ، وقال بعُضُهم : ال تَِصحُّ 

ْهِريُّ عن ثَْعلَبَةَ  ْهِرّيِ. قلُت : وهكذا أَْوَرَده من أَلََّف في الصَّحابة. قال الذََّهبّي وابُن فَْهٍد : َرَوى الزُّ  بن أَبي مالك قولَهُ.الزُّ

 األَْحَوُل ، َمْولَى َمْرَواَن بِن الَحَكِم ، يَْروي الَمراِسيَل ، وعنه أَبو عامٍر العَقَدّي وَجماعةٌ. عبُد الَمِلِك بُن الَحَسنِ و

،  الَجار على عاِمالً  وكان ، عنههللارضيبِن نَْوفَل ، وأَخوه عبُد هللِا ، َرَويَا عن أَبِيهما َسْعٍد مولَى ُعَمَر بِن الَخّطاِب  بُن َسْعدِ  (5) ُعَمرُ و

بِن عبِد هللا بن  ويَْحيَى بُن محّمدِ  ، عن ابن أَبي ِذئٍْب. وُعَمُر بُن راِشدٍ  وَرَوى له الماِلينيُّ حديثاً عن ُعَمَر : وقال الحافُظ : وأَبُوه له ُرْؤيَةٌ.

ثُون مْهَراَن الَمَدنِيُّ َمْولَى بني نَْوفٍَل ، َرَوى له أَب داُووَد والتِّْرِمِذيُّ والنََّسائِيُّ :  ؛ نسبةً إِلى هذا الَمْوِضع. الجاِريُّون الُمَحّدِ

ذاِكُر بُن ُعَمَر بِن  ، هكذا في النَُّسخ ، وفي التَّْبِصير :  محّمدٍ ذاِكُر بنُ  أَبو بكرٍ و : منها : عبُد الَجبّاِر بُن الفَْضل ، (6) ة ، بأَْصبهانَ  : َجارُ و

ّحاَف ، اِهُد ، َسِمَع أَبا ُمِطيعٍ الصَّ ثَاِن. الَجاِريّانِ  َسْهٍل الزَّ  الُمَحّدِ

، َسِمعُوا ثالثَتُهم من أَبي ُمِطيعٍ  الَجاِرّيِ  دَ ، وسعيَدةُ بنُت بكراَن بِن محّمِد بِن أَْحم الَجاِريُّ  وفاتَه : أَبو الفَْضِل جعفَُر بُن محّمد بِن جعفرٍ 

 المذكور ، َذَكَر ابُن السَّْمعَانِّيِ أَنهم يَْنتَِسبُوَن إِلى قريٍة بأَصبهاَن.

 ، لعَْبِد القَْيِس. ة بالبَْحَرينِ  : جارُ و

.، وموضٌع أَيضاً أَْحسَ  (7)َذَكَره في الَمَراصِد  َجبٌَل شرقيَّ الَمْوِصلِ  : الجارُ و  بُه يمانِياً ، قالَه أَبو ُعبَْيٍد البَْكِريُّ

م : ُجورُ و الفائُق على  الُجوِريُّ  يُْنَسُب إِليها الَوْردُ  ِمْن أَعمال شيرازَ  (8) فَْيُروز اباذَ  من ُمُدِن فاِرَس ، كانَْت في القديم قََصبَةَ  مدينَة ، بالضَّ

 َوْرد نَِصيبِيَن ، ويُْعَمُل فيها ماُء الَوْرد ،
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__________________ 
 ( كذا ابألصر ا ويف التهذيب : اجلار الريبوعي واجلار املناف  واجلار الرباقشي املتلون يف أفعاله.1)
 تطبيض.« بصقبة»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 ( التهذيب : ال بقاسم.3)
 [.وهبامش القاموس من نسخة  نية : جاِريبيف ] .«ا ارثي ا أحد بين حارثة»د الغابة ( ورد يف أس4)
 ( يف معجم البلدان : عمرو.5)
 ( يف معجم البلدان : وعامتهم يقولون كار ابلكاف.6)
 ( وورد يف معجم البلدان أيضاً.7)
 . فكره عضد الدولة ذلك فسماه فريوزاابذ... ابلفارسية( يف معجم البلدان : والعجم تسميها ُكور ا وكور اسم القرب 8)
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ريَازي   اجلُوري    ّمُد بن يـَزحَدادَ : ا منهم  ُعَلَماءُ  ومَجاعةٌ : ا ويف ُنسخة  ومَجاَعاتٌ  بينها وبا ِشريَاَز عشُرون فـَرحَسخاً ا الشِّ
 ا َرَو  له املاليين  حديثاً.

يَرازّي الصُّوفّي ، عن ابن الُمَظفَّر ، وعنه أَبو الُمفَضَّل بُن الَمْهدّيِ. الُجوِرّيِ  وقال الذََّهبيُّ : عليُّ بُن زاهِر بن  الّشِ

 .415في َمْشيََخته ، مات بِشيَراَز سنة 

 ونُِسَب إِليها ابُن األَثير أَحمُد بُن الفََرج الُجَشِميُّ المقرئ.

 ، عن ابن ُدَرْيٍد.بن موَسى النَّْحويُّ  (1)وأَبو بكٍر محّمُد بُن ِعْمَراَن 

 ، عن َعبّاِد بن الَوليد الغُْبرّي. الُجوريُّ  قلُت : ويَْنبَغي اْستيفاُؤهم ، فمنهم : محّمُد بُن َخطَّابٍ 

 ، عن َسْهٍل التُّْستَرّيِ. الُجوريُّ  ومحّمُد بُن الَحَسن

 ، عن أَبي حامِد بن الشَّْرقّيِ. الُجوريُّ  وُعَمُر بُن أَحمدَ 

 ابُن أُخت الحافظ أَبي حازٍم العَْبَدرّيِ. الُجوريُّ  وجعفُر بُن أَحمَد العَْبَدريُّ 

 الحافُظ ، عن أَبي الُحَسْين الُخفَاف. الُجوريُّ  وُعَمُر بُن أَحمَد بن محّمد بن موَسى

. أَحُد العُبّاد ، مات سنة وأَبو طاهر أَحمُد بُن محّمِد بن الُحَسْين الطَّاِهريُّ   .353الُحوريُّ

 ، َكتََب عنه أَبو الَحَسن الَملطّيِ. الُجوريُّ  وأَبو القاسم عبُد هللا بُن محّمِد بِن أََسدٍ 

 ، شيٌخ البن طاهٍر الَمْقِدِسّيِ. الُجوريُّ  وأَبو الِعّزِ إبراهيُم بُن محّمدٍ 

 ، عن ابن َشنَبُوذ. وريُّ الجُ  وأَبو سعيٍد أَحمُد بُن محّمد بن إِبراهيمَ 

 فارَس. ُجورِ  وُكلُّ هؤالِء يَْنتَسبُون إِلى

 .الُجوريُّ  محّمُد بُن أَحمَد بن الَوليد األَصبََهانيُّ  : منها وقيل : قَريةٌ بها ، َمَحلَّةٌ بنَْيَسابُورَ  أَيضاً : ُجورُ و

 ثم النَّْيسابُوريُّ ، عن الُحَسْين بن الَوِليِد.،  الُجوريُّ  (2)محّمُد بُن إِسكاٍف : وِمن الَمْنُسوبيَن إِلى هذه 

 ، عن أَبي نجيٍد. الُجوريُّ  ومحّمُد بُن عبد العزيِز النَّْيَسابوِريُّ 

 ولم أَجد محّمَد بَن أَحمَد بِن الوليِد الذي َذَكَره المصنُِّف في كتاب الحافِظ ، وال غيِره ، فْليُْنَظْر.

 ، وقيل لم تُْصَرْف لَمكان العُْجَمِة. ْصَرفُ وتُ  ، كذا في الّصحاح قد تَُذكَّرُ و

، َسِمَع يُونَُس بَن  ُجورَ  المعروُف بابنِ  بِن علّيٍ الِكْنِديُّ ، ومحّمُد بُن إِسماعيلَ  الثَّْلِجيُّ الفَِقيهُ ، صاحُب التََّصانِيِف. ُجورَ  محّمُد بُن ُشَجاعِ بنِ و

ثان. عبِد هللا وعنه ابُن َرِشيِق ،  محّدِ

، َحدََّث بالبَْصَرة عن موسى بن هاُروَن ، هكذا قرأتُه في  الُجوِريُّ  وِمن ُشيوخِ ابِن جميعٍ الغَّسانِّيِ : أَبو جعفٍر محّمُد بُن الَهْيثَِم بِن القاسمِ 

داً مضبوطاً ، وهو في أَربعةِ  ِله َخطُّ الحافِظ ابِن العَْسقاَلنِّيِ ، َرِحَمهما هللا تعالَى.ُمْعَجمه ُمَجوَّ   أَجزاٍء عندي ، وعلى أَوَّ

، واألَْشبَهُ عندي أَن يكوَن محّمُد بُن أَحمَد بِن الَوِليد الذي َذَكره المصنُِّف ِمن هذه القريِة ؛ ألَنه أَْصبََهانِيٌّ ال  كُزفََر : ة بأَْصبََهانَ  ُجَورُ و

 وِرّي ، وهو ظاهٌر.نَْيَسابُ 

ْعدِ  صوتِ  . كِهَجّفٍ : شديدُ ِجَورٌّ  َغْيثٌ و  : له َصوٌت ، وأَنشَد :ـ  باْلَهْمزـ  ، ُجَؤرٌّ  كذا في الّصحاح ، ورواه األَصمعيُّ  الرَّ

ِقه َصيَِّب َعزّاٍف   ُجَؤرّ اَل َتسح
 : ُصْلٌب شديٌد. ِجَورٌّ  وفي الّصحاح : وباِزلٌ 
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 : َضْخٌم ، وأَنشَد : ِجَورٌّ  بَِعيرٌ وَ 

 ِجَورِّ با َخَشاَشيح ابزٍ  
 ٌء من ذلك.وقد تَقَدَّم في ج أَر شي

__________________ 
 ( يف معجم البلدان :  مد بن ابراهيم بن عمران بن موس .1)
 ( معجم البلدان : اسكاب.2)
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 ُف سفينةَ نُوحٍ ، على نَبِيِّنَا وعليه الّصالةُ والّسالُم :، قال القُطاِميُّ يص ، كَسَحاٍب : الماُء الكثير القَِعيرُ  الَجَوارُ و

ي قــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــَدٌة ِ ذحٍن و  تح وهــــــــــــــــــح امــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــَ

ارَ لــــــــــــــــــــــوال   و     َوارُ هبــــــــــــــــــــــا  جــــــــــــــــــــــَ  اجلــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي الماُء الكثيُر.

 .ِجَورٌّ  ومنه : َغْيثٌ 

َها وبِحذائِها. من الّدار : َطَواُرَها (1) الَجَوارُ و  ، وهو ما كان على َحّدِ

قال شيُخنَا : قلت : ال غرابَةَ ؛  وهذا َغِريٌب. اللُّغُوّيِ في الفُُصوص ، صاِعدٍ  أَبي العاَلءِ  عن ، نقَل ذلك الَجَواِري السُّفُُن ، لغةٌ في : الَجَوارو

ِحيح وَعْكسه   ، كما في ُكتُب التَّْصريف.فالقلُب مشهوٌر ، وكذلك إِجراُء الُمعّلِ ُمْجَرى الصَّ

فِة ، على ساكنها أَفضُل الصالةِ والسالم من دياِر ُمَزْينَةَ. : قُْرَب الَمِدينَةِ  الَجَوارِ  ِشْعبُ و  المشرَّ

ةً  ، الِجَوارُ و جَل ِذمَّ نه. فتُجيَره ، جاَركَ  فيكوَن بها وَعْهداً  بالكسر : أَن تُْعِطَي الرَّ  وتَُؤّمِ

م ِجواراً و ُمَجاورةً  بني فالٍن وفيهم جاَورَ  وقد ، أَي بالضّم  الُجَوارُ و الِجَوارُ  : الُمساَكنة ، واالسمُ  الُمَجاَورة ، وهو ِمن بِجَوارهم : تََحرَّ

َح به والكسر ؛ فالمصدُر الذي َذَكَره المصنِّف بالكسر فقط ، والحاصُل بالمصدر وهو العَْهُد الذي بين الُمعَاِهَدْين ، يَُضمُّ ويُ  ْكَسُر ، كما َصرَّ

اح ، ونَسبُوا المصنَِّف إِلى القُُصور ، وكالُمه في غاية الُوُضوح. ة. وقد َغِلَط هنا أَكثُر الشُّرَّ  غيُر واحٍد من األَئمَّ

 التَّْهِذيب : هو الذي يَعمُل لك في َكْرٍم أَو بُْستَان. كَكتّان : األَّكاُر. الَجّوارُ و

بالفتح ، على ُمْقتََضى اصطالِحه ، وأَْوَرَده ابُن ِسيَده في الُمحَكم ، وبالضّمِ كما أَْوَرَده ابُن ِسيَده  (2) جواراً و على الِقيَاس،  جاَوَره ُمَجاَوَرةً و

كما هنا ؛ أَيضاً ، وإِنما اقتََصر المصنُِّف على واحٍد ؛ بناًء على طريقته التي هي االختصاُر ، وهو قد يكون ُمِخالًّ في المواضع المشتَبهة 

وأَنَّ الكسر َمْرُجوٌح ، وما عداه هو الراجُح ـ  على ُمْقتََضى اصطالحه ، وقد أَْنَكَره بعضٌ ـ  ال يدل إاّل على أَنه بالفتح وقد يُْكَسرُ  فإِن قولَه :

يت ، وقال الجوهريُّ : الكسُر هو األَفصحُ  ّكِ ح به في الِمصباح ، وقال : إن األَفصُح ، وقد أَنَكر الضمَّ جماعةٌ منهم ثعلٌب وابُن الّسِ  ، وَصرَّ

ٌل : مَّ اسُم َمْصَدٍر ؛ ففي عبارة المصنَِّف تَأَمُّ ِحيُح الظاِهُر الذي ال يُْعَدُل عنه أَن أَْفَصِحيَّةَ الكسر إِنما هو في جاَره صارَ  الضَّ  وَساَكنَه ، والصَّ

مام ، والكسُر لغةٌ فيه ، أَو هو مصدٌر ، والضمُّ الحاصُل بمعنَى الُمَساَكنة ، وبالضّم والفتح لُغتَان ، والضمُّ  الِجوار  بمعنى العَْهد والّزِ

 بالمصدر.

وها ؛ (3) َجاَورَ و بمعنًى واحٍد : اْجتََوُرواو تََجاَوُرواو ، فَجعَلُوا تَْرَك  تََجاَوُروا ، إِذا كانت في معنى فاْجتَْوُروا بعُضهم بعضاً ، وأََصحُّ

تِه ، وهواإِلعالل دليالً على أَ  ؛ َوَضعُوا  اْجتَِواراً  (4) تَجاَوُرواو ، اْجتََوُروا تَجاُوراً  . وقال ِسيبََوْيِه :تََجاَوُروا نه في معنَى ما ال بُدَّ ِمن ِصحَّ

ن على صاِحبه. وفي في َموضع صاِحبه ؛ لتَساِوي الِفْعلَْين في المعنى ، وكثرة ُدُخول كّلِ واحٍد من البِنَاَءيْ  (5)كلَّ واحٍد من المصَدرين 

ت الواُو في فبُنَِي عليه  تَجاَوُروا ؛ ألَنه في معنَى ما ال بُدَّ له ِمن أَن يخرَج على األَصِل ؛ لُسُكون ما قبله وهو اْجتََوُروا الّصحاح : إِنما َصحَّ

 ُمعاَلًّ ، قال ُملَْيٌخ الُهَذليُّ : اجتاُروا ، ولو لم يكن معناهما واحداً الْعتَلَّْت ، وقد جاءَ 

َرِب  جــــــــــــــتــــــــــــــارِ كــــــــــــــُدخلِ  الشــــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

َه  املــــــــــــــ نــــــــــــــَ  َزيـــــــــــــــ 

دُ     ُن الــــــــــر كــــــــــِ يــــــــــُر فــــــــــهــــــــــو الــــــــــواثــــــــــِ ثــــــــــاكــــــــــِ ٌر عــــــــــَ  محــــــــــَح

  
 «يَْذهُب للَخالءِ  المَجاِورِ  وسئِل عن»وفي حديث عطاٍء : «. بِحَراءٍ  يَُجاِور كانأَنه » ، وفي الحديث : : االعتكاُف في المسجدِ  الُمَجاَوَرةُ و

ا  بمّكةَ والمدينَِة فيُراد بها الُمقَاُم مطلقاً غيَر ُمْلتَزٍم بشرائِط االعتكاف الّشرعّي. الُمَجاورةُ  يَْعنِي الُمْعتَِكف ، فَأَمَّ

 ؛ أَّما يُِجيَره َسأَلَه أَن، أَو  يُجارَ  : َطلََب أَن اْستََجارَ و َجارَ و

__________________ 
 ( ضبطت ابلفتح عل  أهنا معطوفة عل  ما قبلها ا ويف اللسان ضبطت بكسر اجليم ا ضبرت قلم.1)
 ( ضبطت يف القاموس بضم اجليم ضبرت قلم. ويف اللسان : وجواراً وُجواراً والكسر أفصح.2)
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وجاور بعضــــــهم اخل ا هكذا خبطه وعبارة اللســــــان : و اوروا واجتوروا مبعىن واحد جاور بعضــــــهم بعضــــــاً قوله : »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 3)
 .«أصحوا احتوروا إذا كانت يف معىن  اوروا اخل وهي أ هر مما هنا

 .«و اورا»( عن اللسان وابألصر 4)
 .«املصدر»( ابألصر 5)
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َتِجري مبعىن اجلارِ  فهو خُمَر ٌج عل  جارَ  فظاِهٌر ا وأَّما اســــــــــــــَتَجارَ  يف ســــــــــــــح
ُ
َوِإْن َأَحد  ِمَن )ا كما تقد م. ويف التـ نحزِير العزيِز  امل

َمَع َكالَم هللاِ  َتجاَرَك فََأِجْرُه َحّّت َيس      ْ رِِكنَي اس      ْ  قا  الز ّجاج : املعىن : ِإنح طََلَب منَك َأحٌد من َأهر ا رِب َأن (1) (اْلُمش      ْ
ُ به اإلِ ِمن ال  ُِريَه نحه وَعّرِفحه ما َ ُب عليه َأن يَعرَفه من أَمحر   تعاىل الذي يتَـَبا  َمَض َكالَم   فَبمِّ ســــالُم مث َقتحر ِإىل َأن َيســــح

 أَبحِلغحه َمبحمَنه ؛ لَئال ُيصاَب بُسوٍء قبَر انتهائِه ِإىل َمبحَمِنه.
 .«ِمن عذابِك أَِجْرنِي اللُهمَّ » : الدعاءُ ، ومنه أَْنقََذه هللا ِمن العَذاب : أَجاَرهو

َيُُِْي َوال )هللا لم يُوَصْل إِليه ، وهو ُسْبَحانَهُ وتعالَى  أَجاَره هللا ، وَمن أَجاَره به استجار قال أَبو الَهْيثَم : وَمن عاَذ باهلل ، أَي أََعاَذهُ. : أَجاَرهو
 (3) تُِجيرُ  كما»حديث الدعاِء : أَي لن يَْمنَعَنِي ، ومنه (2) (ُقْل ِإيّنِ َلْن َيَُِْيين ِمَن هللِا َأَحد  )ه : أَي يُِعيذُ ، وقال هللا تعالى لنَبِيِّ  .(َُياُر َعَلْيهِ 

 ؛ أَي يَْفِصُل بينها ، ويمنع أحَدها من االختالط باآلَخِر والبَْغيِ عليه. «بين البُُحور

يَاع. الَمتَاَع : َجعَلَه في الِوعاءِ  أَجارَ و  فمنَعَه من الضَّ

ُجلَ  أَجارَ و  َخفََره. ، األَِخيَرةُ عن ُكَراع : َجاَرةً و إِجاَرةً  الرَّ

من الُكفّار ،  ، واحداً أَو جماعةً  (4)واحٌد من المسلمين ، ُحرٌّ أَو َعْبٌد ، أَو امرأَةٌ  أَجارَ  أَي إِذا«. عليهم أَْدنَاهم يُجيرُ و»وفي الحديث : 

نَهم ، جاَز ذلك على جميع المسلمين ، ال يُْنقَُض عليه  وأَمانُه. ِجَواُره وَخفََرهم وأَمَّ

ره َضَربَه فو َره ، : َصَرَعه َجوَّ رَ  ، كَكوَّ  ، وقال رجٌل ِمن َربِيعَِة الُجوعِ : فَتََجوَّ

َدرَا  مـــــــــــــــــا طـــــــــــــــــارَد حـــــــــــــــــىّت َأغـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ

راًِب     اِر خــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ رَت الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــُ  و رَاجمــــــــــــــــــَُ َوســــــــــــــــــــــــــــــــح

  
َره تَْجِويراً و  في الُحكم. الَجْور نََسبَه إِلى : َجوَّ

رَ و  قال ُعْرَوةُ بُن الَوْرد : قَلَبَهُ.و والِخبَاَء وَغْيَرهما : َصَرَعه البِنَاءَ  َجوَّ

ه  ــــــــــفحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــن ــــــــــزّاِد ِإاّل ل اِس ال مــــــــــَ ــــــــــِ ــــــــــت ــــــــــُر ال ي ــــــــــِ ل ــــــــــَ  ق

رِيــــــــــِش     حــــــــــَ  كــــــــــالــــــــــعــــــــــَ و رِ ِإَذا هــــــــــو َأضــــــــــــــــــــــــح جــــــــــَ ُ
 املــــــــــ

  
رَ  َضَرْبتُه َضْربَةً و  َسقََط. منها ، أَي تََجوَّ

رَ و جُل على فَِراِشه : تََجوَّ  اْضَطَجَع. الرَّ

رَ و  ، والرجُل : اْنَصَرَع. تََهدَّمَ  البِنَاُء : تََجوَّ

 ِمن أَمثالهم :و

َُجو رِ  يوٌم بيَـوحِم ا ََف ِ 
 امل

كَ  رو ةً ، : الِخبَاُء من الشَّعر ،الَحفَُض ، بالحاِء المهملة والفاِء والضاد المعجمة محرَّ عند الشَّماتَِة بالنَّْكبَِة  يُْضَربُ  َمثَلٌ  ، وهو كُمعَظَّمٍ  الُمَجوَّ

جلَ  ه ويَْطَرُح متاَعه بعَضه على بعٍض  ِسنُّه كان لرجٍل َعمٌّ قد َكبِرَ  ؛ وأَصلُه فيما َذَكروا تُِصيُب الرَّ  ، وكان ابُن أَِخيه ال يزاُل يَدخُل بيَت َعّمِ

ُض عليه بناَءه جالِ  فلما َكبِرَ  ويُقَّوِ ه ، فقاَل ذلك الَمثَل ؛ أَْي هذا بما فَعَْلُت أَنا  َوبَلََغ َمْبلََغ الرَّ أَْدَرَك له بَنُو أَخٍ ، فكانوا يَْفعَلُون به مثَل فِْعِله بعَّمِ

ي  ، ِمن باب الُمجازاةِ. وقد أَعاد المصنِّف المثَل في حفض ، وسيأْتي الكالُم عليه إِن شاَء هللاُ تعالَى. بعَّمِ

 * وّمما يستدرك عليك :

 ، وَضْرٍب منه. الِجَوار ؛ لحاٍل من الِجيَرةِ  َحَسنُ وإِنّه لَ 
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ةُ ، ِمن الجارةُ  ، «جاَرتِها ُء ِكَسائِها وَغْيظُ وفي حديث أُّمِ َزْرع : ِملْ  رَّ بينهما ؛ أَي أَنها تََرى ُحْسنَها فتَِغيُظها بِذلك ،  المَجاَورةِ  : الضَّ

تْيِن. وفي حديُث ُعَمَر لَحْفَصةَ : ، أَي اْمرَ  «لي جاَرتَْينِ  كنُت بينَ »الحديث : ومنه ِك »أَتْيِن َضرَّ هي أَْوَسَم ،  جاَرتُكِ  أَن كانتْ  (5)ال يَغُرَّ

 ، يَْعنِي عائشة. «منكِ  وسلمعليههللاصلىوأََحبَّ إِلى رسوِل هللا 

الِء ، وبه فسََّر السُّكَّريُّ قَوَل األَْعلم الُهذِلّيِ يَصفُ  الجائرو   َرِحَم امرأَةٍ َهجاها :: العظيُم ِمن الّدِ

َره  ِر ابكـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــح ٍف كـــــــــــــــــاجلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــغضـــــــــــــــــــــــــــــــِّ  مـــــــــــــــــت

رٍ ِورحُد اجلــــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــــِض     مِ  ِبــــــــــــــــائــــــــــــــــِ خــــــــــــــــح  ضــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .6( سورة التوبة اآية 1)
 سقطت من األصر.« إين»ولفة  22( سورة اجلن اآية 2)
 .« ري»( عن النهاية واللسان ا وابألصر 3)
 ( يف النهاية : أو أَمة.4)
 ونبه إىل رواية اللسان هبامش املطبوعة املصرية.« ال يغري »عن النهاية واللسان ا وابألصر ( 5)
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 : َموضٌع ، قال الّراِعي : (1) ِجيَرانُ و

َا انِشرٌت َجميف قـََواِئُمه  كَبهن 
ِش   (2)بَا الُقفِّ والض َفِر  جريانَ ِمن َوحح

 بالضّمِ ففتحٍ مع تشديِد التَّْحتِيَّةـ  على أَُجيّار ِجيران لتَّْصِغيِر ما َرِوي عن ابن األَعرابّيِ ِمن تصغيرِ وفي المْزِهر : قال أَهُل اللُّغَِة : ِمن ُملَحِ ا

 ونقلَه شيُخنَا.ـ 

َره وَطعَنَه . (3)بمعنَى الَمْيل  الَجْورِ  ، وهو ِمن فَجوَّ َمْخَشِريُّ  ، أَْوَرَده الزَّ

يه اإِلكفاَء. وفي الُمَصنَّف في قول الَخِليل : أَن تكوَن  اإِلجاَرةُ و  اإِلجازةُ بالّزاي. : (4)القافيةُ طاًء واألُخَرى داالً ونَحُو ذلك. وغيُره يَُسّمِ

 ، أَي الكثيُر الُمَجاِوُز للعَادةِ. الَجْورُ  وفي األَساس : وِمن الَمَجاز : عنَده ِمن المال

 : واِسعَةٌ ضخمةٌ. جائَِرةٌ  ، وِقربَةٌ  جاِئرٌ  وَغْربٌ 

 األَرُض : طال نَْبتَُها وارتفَع ، ويُقَال بالَهْمز. جارتِ و

 الماِء الكثيِر ، وقد تقدَّم. :ـ  كَسَحابـ  الَجَوارِ  ؛ وهو ِمن (5): ُمْفِرٌط  ِجَورٌ  وَسْيلٌ 

 ، الرازي. َحدََّث ببْغداد عن أبي حاتٍم الرازمّيِ وغيِره. ُجَوَرَوْيهِ  ، بالضّم ، َجدُّ أَبي بَْكٍر محّمِد بِن عبِد هللا بنِ  ُجوَرَوْيهِ و

ِمَع الُخفاَف وغيَره ، ، محّدث ، وَولَُده أَبو عبد هللا محّمٌد ، سَ  الُجوِريُّ  وأَبو ُعَمَر محّمُد بُن يحيَى بِن الُحَسْيِن بِن أَحمَد بِن َعلّيِ ابن عاصمٍ 

 .453توفِّي سنة 

، وقيل : غير  الُجوِريّ  ، قيل : لُقَِّب به لُحْمرةِ ُخُدوِده ؛ تَْشبِيهاً بالَورد الُجور : بَْطٌن ِمن بَنِي جعفٍر الّصاِدِق ، يَْنتَِسبُون إِلى محّمد الُجوِريَّةُ و

 رسالةً َحقَّْقنَا ُخالَصتََها في ُمّشَجر األَنساب. ذلك ، وقد أَلََّف فيهم الشيُخ أَبو نْصٍر النَّّجاريُّ 

 [جهدر]

اغانيُّ وقال أَبو حنيفةَ : هو الُجَهْنَدر : (6)  .الُجَهْنَدرِ  ، ويقال : بُْسرُ  بضّمِ الجيِم وفتحِ الهاِء والّداِل : َضْرٌب ِمن التَّْمر أَهملَه الجوَهِريُّ والصَّ

 : * ومّما يستدَرك عليه : [جهبر]

 ، كَخْيتَعور : ُخْرُء الفَأِْر ، كذا في التَّْهِذيب. ْيَهبُورالجَ 

أَي  (7) َجْهَرةً  أَِرنَا هللاَ  في الكتاب العزيزو .َجْهَرةً  ، وَكلّْمته َجْهَرةً  ، لم يكن بينهما ِستٌْر. ورأَيته َجْهَرةً  ، ورآه : ما َظَهرَ  الَجْهَرة : [جهر]

قال ابن َعَرفَة : أَي غيَر محتجب عنَّا ، وقيل : أَي ِعيَاناً  (8) (َحّّت نَ َرى هللَا َجْهَرةً )ٍء. وقوله َعزَّ وَجّل : عنّا بشيْ  ِعياناً غيَر مْستَتِرٍ 

 يكشف ما بيننا وبينه.

، وإِّما بحاّسِة  ِجَهاراً  ا بحاسَِّة البََصِر ، كرأَيتهِء بإِفراٍط ، إِمّ ُظُهوُر الشيْ  الَجْهرِ  أَْصل َوبََدا. وفي المْفردات للّراغب : ، كَمنََع : َعلَنَ  َجَهرَ و

 اآلية. (9) (َوِإْن ََتَْهْر اِبْلَقْولِ )السَّْمعِ ، نحو : 

اغانيُّ المعَدَّى بنفِسه وفسَّ  الجوَهِريُّ  * ، اقتصرَ أَْعلََن به به يتعدَّى بحرٍف وبغيِره : َجَهرَ و ، الكالمَ  َجَهرَ و ره بقوله على الثاني ، وذَكَر الصَّ

 بالقول َجَهْرتو بقراَءته لغةٌ. أَْجَهرو ، ِجَهاراً و يَْجَهر َجْهراً  ، وكذا بُدَعائه وَصالتِه وقِراَءتِه ، ُمْجِهرٌ و َجِهيرٌ  ، فهو َجْهَورَ و كأَْجَهرَ  : أَْعلَنَه

 به ، إِذا أَعلنتَه. أَْجَهرُ 

 بكالِمه. يَْجَهرَ  ، أَي أَن عاَدتِه ذلك إِذا كان ِمنـ  كِمْنبٍَر وِميزانٍ ـ  ِمْجَهارٌ و ِمْجَهرٌ  هوو
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ْوَت : أَعالهُ  َجَهرَ  قال بعضهم :و  .(10) الصَّ

 .َجْهرٌ  : أَْعلََن. وكلُّ إِعالنٍ  أَْجَهرَ و

 قال يصف َعْسَكراً : .كاْجتََهَرهم اْستَْكثََرهم : َجْهراً  : يَْجَهرهم والقَْومَ  الجيشَ  َجَهرَ و

__________________ 
 قرية بينها وبا مدينة أصبهان فرسخان. وجريان ابلكسر ا جزيرة يف البحر با البصرة وسرياف. .. ( يف معجم البلدان : جريان ابلفتح1)
 وفيه حّر مدامعه بد  جم قوائمه. والقنض بد  القف. 126( ديوان ص 2)

 .«الفرس تر  فلم يركب فعفا من تعبه ا ويف اللسان : حم اب اء ا وليحررقوله جم كذا خبطه ولعله من جّم »وهبامش املطبوعة املصرية : 

 ( يف املطبوعة الكويتية : السير.3)
 ( ضبطت يف املطبوعة الكويتية بكسر النون املشددة وهو خطب.4)
 ( يف األساس : مفرط الكثرة.5)
 ها بعد مادة ج ه ب ر.( وقعت ابألصر هنا ا وسيا  الرتتيب املعمو  به يف الكتاب يقتَضي وضع6)
 .153( سورة النساء اآية 7)
 .55( سورة البقرة اآية 8)
 .7( سورة طه اآية 9)
 (.وبه اعلن)يف القاموس :  (*)( 11)
 ( يف اللسان : وقا  بعضهم : َجَهَر : أعل  الصوَت.10)
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نح  مـــــــــــــــــَ اُ ه لـــــــــــــــــِ ا ُزهـــــــــــــــــَ رح كـــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــ َ هـــــــــــــــــَ   جـــــــــــــــــَ
رِه ِإذا     رح لـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــٌر ورِز  َوغـــــــــــــــــــــــح  َوغـــــــــــــــــــــــَ

  
 ِمن غير َمْعِرفٍَة. األَْرَض : َسلََكَها َجَهرَ و

جَل : رآه بال ِحجابٍ  َجَهرَ و  َعْينِي ، أَي تَأُْخذه. تَْجَهره وما في الَحّيِ أَحدٌ  نََظَر إِليه. َجَهَره أَو بينه وبينه ، الرَّ

 َمن ، أَقَربُ  الطُّول إِلى وهو ، َطِويالً  وال قَِصيراً  يكن لم»:  فقال وسلمعليههللاصلىأَنّه َوَصف النبيَّ ـ  رضَي هللا عنهـ  في حديث علّيٍ و

 .(1) َعُظَم في َعْينَْيه ؛ أَي «َجَهَره رآه

 ، فيهما. كاْجتََهَره راَعه َجَمالُه وَهْيئَتُه ، ُء :الشيْ  َجَهَرهو

 .كَجَهَرنِي ُء : َراَعنِي َجمالُه ،الشيْ  اْجتََهَرنِيو ، أَي راَعنِي. وقال غيره : اْجتََهْرتُهو َجَهْرتُه رأَيُت َرجالً قال اللِّْحيَانيُّ : وكنت إِذا 

قاَء : َمَخَضه َجَهرَ و  واستخرَج ُزْبَده. حكاه الفَّراُء. الّسِ

ةٍ  َجَهرَ و  ، أَي َغْفلٍَة. القَوُم القَوَم : َصبََّحتْهم على ِغرَّ

 الجوهريُّ  وأَنشد نََزَحها : َجَهَرها أَو وأَخرَج ما فيها ِمن الَحْمأَة. وكذا في الّصحاح ، ونقلَه عن األَخفش. نقّاها : يَْجَهُرَها َجْهراً  البِئْرَ  َجَهرَ و

 للراجز :

نـــــــــــــــــــــــــًا  رحاَنهح ِإذا َوَردحاَن آجـــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــــــــــَ   جـــــــــــــــــــــــــَ
رحانهح     مــــــــــــــَ ه عــــــــــــــَ لــــــــــــــِ ن َأهــــــــــــــح يــــــــــــــًا مــــــــــــــِ ــــــــــــــِ  َأو خــــــــــــــال

  
اغانّي : مين ، والرواية : قال الصَّ  هو إِنشاٌد مْختَلٌّ َوقََع في كتب المتقّدِ

نــــــــــــــــــــــًا  هُ ِإذا َوَردحَن آجــــــــــــــــــــــِ رحنــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــَ   جــــــــــــــــــــــَ
هُ     ـــــــــــــَ رحن مـــــــــــــَ ه عـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ن َأهـــــــــــــل ـــــــــــــًا مـــــــــــــِ ي ـــــــــــــِ  َأو خـــــــــــــال

  

ُه  نــــــــــــَ ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ ل ــــــــــــَ ــــــــــــذي قـ ف  ال ث اخلــــــــــــُ ــــــــــــَ ب ــــــــــــح ل ــــــــــــَ  ال يـ

هُ     نـــــــــــــــَ بــــــــــــــــح تــــــــــــــــَ ازِح َأنح  ـــــــــــــــَح ِد الـــــــــــــــنـــــــــــــــّ لـــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــبــــــــــــــــَ

  
واءِ  (2)ُدفَُن  اْجتََهرَ » : فقالت عنهماهللارضيوفي حديث عائشةَ : ووَصفَْت أَباَها  بَلََغ الماَء. ، أَي َجَهرَ  َحفََر البِئَْر حتى ، أَو كاْجتََهَرَها  «الرَّ

واُء : الماُء الكثيُر ، وهذا ، إَِذا َكَسْحتَها إِذا كانَت ُمْنَدفِنَةً ، يقا (3) اجتََهرتُهاو البِئْرَ  َجَهْرتُ  ؛ تُِريُد أَنه َكَسَحها ، يقال : ل : َركايَا ُدفٌُن ، والرَّ

إِلحكاِمه األَْمَر بعد انتشاِره ؛ َشبََّهتْه برجٍل أَتَى على آباٍر ُمْنَدفِنٍَة ، وقد اندفَن َماُؤَها فَنََزَحَها وَكَسَحَها ـ  رضَي هللا عنهاـ  َمثٌَل َضَربَتْه عائشةُ 

 حتى نَبََع الماُء. (4)ِن ، وأَْخَرَج ما فِيَها من الدُّفُ 

 ِعيَاناً. َء : َكَشفَهالشي َجَهرَ و

جال : الذي ال يُْبِصُر في الشَّمس. األَْجَهرُ  ومنه : الشَّْمُس الُمسافَِر : أَْسَدَرْت َعْينَه َجَهَرتِ و  ِمن الّرِ

 .«َجَهْرناكم َرأَْينَاكم إِذا»:  عنههللارضي، أَو َرآه عظيماً في َعْينه. وفي حديث ُعَمَر  فاُلناً : َعظََّمه َجَهرَ و

نَه. َء : َحَزَرهالشيْ  َجَهرَ و  وَخمَّ

 .َجَهراً  الرجلُ  َجِهرَ  ، وكذا العَْيُن كفَِرَح لم تُْبِصر في الشَّْمس َجِهَرتِ و

 بين َعْينَيِ الّرائِي. كَكُرَم : فَُخمَ  الرجُل ، َجُهرَ و

ْوُت : ارتفعَ  َجُهرَ و  .َجَهارةً  َوعاَل وكذا الرجُل ، الصَّ

، أَي كُمْكَرٍم ،  ُمْجَهرٌ و َجِهيرٌ  رجلٌ : ، وكذلك الرجُل يُوَصُف به يقال  عالٍ  : شديدٌ  َجْهَوِريٌّ و ، كُمْكَرٍم ، (5) ُمْجَهرٌ و ، كَكِتف ، َجِهرٌ  كالمٌ و

 إِذا ُعِرَف بشدَّة الصوِت.

 لََن به.: أَعْ  َجْهَورَ و أَْجَهرَ و
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ْوِت : َرفِيعُه. َجْهَوِريُّ  ورجلٌ   : هو الصوُت العالي. الَجْهَوِريُّ و الصَّ

 أَي عاليةُ الصوِت. «َجِهيَرةٌ  فإِذا امرأَةٌ »وفي الحديث : 

 ؛ أَي شديٍد عاٍل ، والواو زائدةٌ. «َجْهَوِرّيٍ  أَنّه ناَدى بَصوٍت له»وفي حديث العَبّاس : 

 : كالهما عاِلٌن عاٍل ، قال : َجِهيرٌ  ، وكالمٌ  َجِهيرٌ  وصوتُ 

 اجلَِهريُ فـَيَـقحُصُر ُدونَه الص وُت 
ُجِل قُُصوٌر.  فاقتصاُر المصنِّف على الكالم ُدون الرَّ

 َعْذبَةً كانت أَو ِمْلَحةً. (6) ِمن اآلبار : الَمْعُموَرةُ  الَمْجُهوَرةُ و

__________________ 
 ( النهاية واللسان : عينه.1)
 ضبرت النهاية ا وضبطت يف اللسان : َدفحَن. ( هذا2)
 وما أثبت عن اللسان.« ( ابألصر : واجتهرت إذا كسحته3)
فحَن.4)  ( ضبطت يف اللسان الد 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وجهور.5)
 ويف اللسان فكاألصر.« املغمورة»( يف القاموس : 6)
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ها  ِظلُّ قَّوٍ َربٌَض إْذ َغَزا ُجْنٌد ُمِطيعٌ  قولهم : ما ُجِمَع في ين ،عند النَْحِويِّ  ِمن الُحُروف الَمْجُهوَرةُ و ، وهي تسعةَ عشَر حرفاً ، وبضّدِ

في الُحُروف أَنها حروٌف أُْشبَِع االعتماُد في موِضِعها ،  الَجْهرِ  ، قال ِسيبََوْيه : معنى« َسَكَت فَحثَّه َشْخصٌ »المهموسةُ ، ويجمعُها قولُك : 

، وقد يعتمد لها في  الَمْجُهورة االعتماُد ويَْجِرَي الصوُت ، غير أَن الِميَم والنُّون ِمن ُجْملة (1)َع النَّفََس أَن يَْجِرَي معه ، حتى ينقََص حتى َمنَ 

 وشرُح التَّْسِهيل. الجوَهِريُّ  ، ونقَلَه الَمْجُهورة الفَم والَخياِشيم فيصيُر فيها ُغنَّةٌ ، فهذه صفةُ 

 قال أَبو النَّْجم : .، ذُو َمْنَظرٍ  ، بالفتح : الَجَهارةِ و ، بالضم ، الُجُهوَرةِ  بَيِّنُ  ، كأَِميٍر ، َجِهيرٌ و ، كَكِتٍف ، َجِهرٌ  جلٌ يقال : رو

اِء و  يـــــــــاَض عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــنِّســـــــــــــــــــــــَ ارةً أَر  الـــــــــبـــــــــَ هـــــــــَ   جـــــــــَ
اءِ و     ه عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  اأَلدحمـــــــــــــــَ رِفـــــــــــــــُ ُ  َأعـــــــــــــــح تـــــــــــــــح  الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ

  
ُجِل وُحْسُن َمْنَظِره.. بالضّم َهْيئةُ الُجْهرُ و ، إِذا كان ذا َمْنَظٍر  الُجْهرِ و الَجَهارةِ  قال ابن األَعرابّيِ : رجٌل َحَسنُ  الرَّ

 ، وقال القَُطاِميُّ : (2)

رحُت  َك ِإذا أَبحصــــــــــــــــــــَ تـــــــُ ئـــــــح نــــــِ َر َ شــــــــــــــــــــَ هــــــح ئـــــــاً  جــــــُ يــــــِّ  ســــــــــــــــــــَ

ُة و     عـــــــــــــَ َواُم لبـــــــــــــِ َب األَقــــــــــــــح يـــــــــــــ  رِ مـــــــــــــا غـــــــــــــَ هـــــــــــــح  اجلـــــــــــــُ

  
 في البيت ، للمبالغة.« تابِعَة»: ما غاَب عنَك ِمن ُخْبِر الرجِل فإِنه تابٌِع لمنظره ، وأَنََّث بمعنى الذي ، يقول « ما»قال : 

 .«الغليظة»بدل « العريَضة»، هكذا في سائر النَُّسخ ، وفي التَّْكِملَة :  الغَِليَظةُ  السَّْهلَةُ  الّرابِيَةُ  بفتحٍ فسكوٍن : الَجْهرُ و

ةُ. الَجْهرُ و  : السَّنَةُ التامَّ

فغاَب عنِّي. قال  َجْهرٌ  وَحاَكَم أَعرابيٌّ رجالً إِلى القاِضي ، فقال : بِْعُت منه ُعْنُجداً ُمذْ  ، قال : ِمن الدَّْهر *قِْطعَةٌ  الَجْهرُ  عن ابن األَعرابّيِ :و

 : أَي ُمْذ قطعةٌ ِمن الدَّْهر.

 َمن رآه. ْجَهرُ ي ، ذو َمنظر َحَسنٍ  : الَجِميلُ  الَجِهيرُ و

َطِمَع في َمْعُروفه. قال  اْجتََهَره للمعروِف ، أَي ُخلَقاُء له ؛ وقيل ذلك ألَن َمن ُجَهراءُ  ، يقال : هم ُجَهراءُ  الَخِليُق للَمْعُروِف ، ج : الَجِهيرُ و

 األَخطُل :

راءَ  هـــــــــــــَ ُم  جـــــــــــــُ راهـــــــــــــُ ُروِف حـــــــــــــا تـــــــــــــَ عـــــــــــــح  لـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــَ

ٍر َأشــــــــــــــــــــــــــــرارِ     ابــــــــــــــِ نــــــــــــــَ اَء غــــــــــــــرِي تـــــــــــــــَ قــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  خــــــــــــــُ

  
 ، حكاه الفَّراُء. ِمن اللَّبَن : ما لم يُْمَذْق بماءٍ  الَجِهيرُ و

 : الذي أُْخِرَج ُزْبُده ، والثَِّميُر : الذي لم يُْخَرج ُزْبُده. الَجِهيرُ  وقال غيُره :

جال : األَْجَهرُ و هُ  الَحَسنُ و الَحَسُن الَمْنَظِر ، ِمن الّرِ  ، قاله أَبو َعْمرو. (3) الِجْسِم التَّامُّ

 ، عنه أيضاً. الَحَولَةِ  ، أَي الُجْهَرةِ  األَْحَوُل الَمِليحُ  : األَْجَهرُ و

 بالنََّهاِر ، واألَْعَشى باللَّْيل. األَْجَهرُ  . وقيل :أَْجَهرُ  قال اللِّحيانّي : كلُّ ضعيِف البصِر في الشَّمس َمن ال يُْبِصُر في الشمِس. : األَْجَهرُ و

تُه َوْجَهه. (4) فََرٌس َغِشيَتْ  : َهرُ األَجْ و  ُغرَّ

 .الُجْهَرةُ  واالسمُ 

ٌ  أَْجَهرُ  ، يقال : َرُجلٌ  : أُْنثَى الُكلِّ  الَجْهَراءُ و  .َجْهَراءُ  َوفََرسٌ  أَْجَهرُ  ، في المعاني التي تَقَدََّمْت وكذلك ِحصانٌ  َجْهَراءُ  وامرأَة

،  َجْهراواتٌ ـ وَ  وكذلك العََراُء ، وَجْمعَُها أَْعِريَةٌ ـ  ال رماٌل ، إِنما هي فََضاءٌ  وال آكامٌ  بها  ال َشَجرٌ األَرِض  َظْهرِ  ما اْستََوى ِمن : الَجْهَراءُ و

 . قال األَزهريُّ : وهذا من كالم ابن ُشَميل. وقال أَبو حنيفةَ :َجْهَراواتٍ و يقال : َوِطئْنَا أَْعِريَةً 

. الَجْهراءُ   : الّرابِيَةُ اْلِمْحاَلُل ، ليست بشديدةِ اإِلشراف وليست بَِرْملٍَة وال قُّفٍ

 الخاّصةُ. الَجَماَعةُ  القَوِم : َجْهَراءُ و
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ٌ  أَْجَهرُ  ، أَو كالَجاحَظِة ، رجلٌ  العَْيُن الجاِحَظةُ  الَجْهَراءُ و  .َجْهَراءُ  وامرأَة

 بَنُوأَ  عرابّيٍ :وقيل ألَ  ِمن الحّيِ : أَفاضلُهم (5) الَجْهَراءُ و

__________________ 
 ( يف الصحاح : حىت ينقضي االعتماد ِبري الصوت.1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : إذا كان ذا منظٍر حسٍن.2)
 يف القاموس : القطعة. (*)( 6)
 تطبيض.« التامة»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
(4.  ( يف اللسان : غش تح
 التهذيب هنا ابلضم ا وما أثبت يواف  ضبرت التكملة ا وعل  أهنا معطوفة ا حسب السيا  ا عل  ما قبلها.( ضبطت يف 5)
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ِر بِن ِكاَلبٍ  رَاءَ  فقا  : أَم ا َخَواص  رجاٍ  فبنو َأيب بكٍر ا وأَما ؟َجعحَفٍر َأشـــــــــرُف أَم بـَُنو َأيب َبكح اَ يِّ فبنو جعفٍر. قا   َجهح
 اّص عل  حذف الَوِسيرت ا َأي يف َخواّص رجاٍ .اأَلزهري  : َنَصَب خو 

ح به األَْكثَُرون. ٌء يُْنتَفَُع به.: كلُّ َحَجٍر يُْستَْخَرج منه شيْ  الَجْوَهرُ و ٌب ، كما َصرَّ  وهو فارسيٌّ ُمعَرَّ

 فَْوَعٌل لُظُهوِره للحاسَّة.ـ  الَجْوَهرُ  قال : ومنه (1)ِء بإِفراِط إِّما بحاسَِّة البََصِر : ُظُهوُر الّشي الَجْهرُ  وقال الّراغُب في الُمْفَردات :

:  قال ابن ِسيَده : وله تحديٌد ال يَليق بهذا الكتاب. قْلت عليه ِجبِلَّتُهُ.ـ  : ُخِلقَتْ  (2)وفي بعض األُُصول ـ  ِء : ما ُوِضعَتْ من الشيْ  الَجْوَهرُ و

 الُمقَابَِل للعََرِض الذي اصطلَح عليه المتكلِّمون حتى َجَزَم جماعةٌ أَنه حقيقةٌ ُعْرفِيَّةٌ. الَجْوَهرَ  ولعلّه يَْعنِي

، إِذا كان َجِريئاً  رٌ َجْهوَ  ، بتقديم الهاِء على الواو. يقال : رجلٌ  الَجْهَورُ  * ، هكذا في سائر النَُّسخ ، والصَّواُب أَنهءُ الُمْقِدم الَجِري : الَجْوَهرُ و

 ُمْقِدماً ماضياً.

ونَصَّ  وهم الَحَسنُو القُُدوِد والُخُدودِ  بالفتح ، .َجَهارةٍ  ببَنِيَن َذِوي جاءَ  جاَء باْبٍن أَْحَوَل ، أَو الرجل ، إِذا أَْجَهرَ  عن ابن األَعرابّي : يقال :و

 فَُق بكالمهم ، وال أَدِري من أَين أََخَذ المصنِّف الُخُدوَد.، وهو األَوْ « الَحَسنو الَمْنظرِ »النََواِدر بعد القُُدود 

وأَبَى  ويُْفتَحُ  ، بكسر الجيم ، ِجَهاراً  َولِقيَه نََهاراً  .(3): غالَبَُهم  ِجَهاراً و ُمجاَهَرةً  باألَمر جاَهَرهم ، وقد : الُمغَالَبَةُ  الُمَجاَهَرةُ و بالكسر الِجَهارُ و

 .ابُن األَعرابّيِ فَتَْحَها

 ، قال َسْلَمى بُن الُمْقعَِد الُهَذِليُّ ، والبيُت َمْخُروٌم : ، كَجْعفٍَر ؛ ع َجْهَورٌ و

ُم  تـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح اُء   حـــــــــــــــا اد خـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــوال اتـــــــــــــــِّ

ِر و     يـــــــــح حـــــــــَ ِرٌط بـــــــــا الـــــــــكـــــــــُ مح ضـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــُ َورِ لـــــــــَ هـــــــــح  جـــــــــَ

  
ُملُوُك الطَّوائِف في قُْرُطبَةَ وُوَزراُؤَها ، يَْنتَِسبُون إِلى َكْلِب بِن َوبََرةَ بِن ثَْعلَِب بِن ُحْلواَن ،  َجْهَورٍ  جماعٍة ، ومنهم : بنو اسمُ   :(4) َجْهَورٌ و

 وقد تَْرَجَمهم الفتُح بُن خاقاَن في القَالئِد والَمْطَمح.

 : قبيلةٌ من بني يافِعٍ باليمن. َجْهَورٍ  وآلُ 

. : الذُّباُب الذي يُْفِسُد اللَّْحمَ  الَجْيُهورُ و ، الَجْيَهرُ و اغانيُّ  ، نقلَه الصَّ

ْوِت كَصبُوٍر. َجُهورُ  فََرسٌ وَ   .ُجُهرٌ  والجمعُ  ليس بأََجشَّ وال أََغنَّ ، ثم يَشتدُّ صوتُه حتَّى يتَباَعَد. وهو الذي الصَّ

 كَجَهْرته. : رأَيتُه َعِظيَم الَمْرآةِ  اْجتََهْرتُهو

 ، إِذا رأَْيتَه َعِظيَم الَمْرآةِ. اْجتََهْرتُهو الرجلَ  َجَهْرتُ : وهو في الّصحاح  ه بال ِحجاٍب بيننا.رأَيتُ  : اْجتََهْرتُهو

باِعيَّ ، فلو قال عند ِذْكر الثُّالثِّي : َجَهرَ  والمصنُِّف فرَق في الكالم ، فَذَكَر أَوالً  لكان  كاْجتََهَره الرجَل : رآه بال ِحَجاٍب ، وَذَكَر هنا الرُّ

 أَْخَصَر.

 ، القبيلِة المشهورةِ. ، كِكتَاٍب : َصنٌَم كان لَهواِزنَ  ِجَهارٌ و

بظاِهر ِشيَراَز ، وغيرهُ  صحراُء : َجْهَراَواتُ  ، وفي بعضها : (5)الصَّحراِء  َجْهَراَواتُ : وويُوَجد هنا في بعض النَُّسخ زيادةٌ ، وهي قولُه 

َمْخَشِريُّ  ْل. َجْهَراَواتِ  لحٌن ، وقد َذَكَر الزَّ  الصَّحراِء وصاحُب اللَِّسان ، وتَقَدََّمت اإِلشارةُ إِليه ، فال أَْدِري ما َسبَُب اللَّْحِن فيه ، فْليُتَأَمَّ

 * ومّما يُستدَرك عليه :

تِي ُمعافًى إِال»الحديُث : بالَمعَاِصي : الُمْظِهُر لها بالتََّحدُِّث بها ، ومنه رُ الُمَجاهِ  . وفي جاَهرَ و ، أَْجَهرَ و ، َجَهرَ  يقال :«. الُمَجاِهِرين ُكلُّ أُمَّ

 .ِجَهاراً  القَوُم فالناً : نََظُروا إِليه اْجتََهرَ و «.ُمَجاِهرٍ  ال َغْيبَةَ لفاِسٍق وال»حديث آَخَر : 

 .(6): َحَسُن الَوضاَءةِ  َجِهيرٌ  وَوْجهٌ 
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 : واِضٌح بَيٌِّن. ُمْجَهر وأَْمرٌ 

__________________ 
 ء  فراط حاسة البصر أو حاسة السمض.( كذا ابألصر ا وعبارة املفردات : جهر : يقا  لظهور الشي1)
 ( وهي عبارة التهذيب واملصباح واللسان.2)
ِدُم.يف القاموس : اجلَرِ  (*)( 7) ُقح

 ُء امل
 وجاهرهم ويف اللســـان :« العالنية»ا واجلهر :  (وردت خطب فيه معالبة)( كذا ا ويف التهذيب : يقا  : جاهرين فالن ِجهاراً َأي عالنين معالنة 3)
 . عالنهم...
 ( يف مجهرة أنساب العرب : تغلب.4)
 ( ليست يف القاموس.5)
 لوضاءة.( اللسان :  اهر ا6)
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 َمْشُهوٌر. به : َمْجُهورٌ  ، أَي َشهَّرتُه ، فهو إِجهاراً  أَنا أَْجَهْرتُه وقد

ً »وفي حديث َخْيبََر :   ؛ أَي اْستَْخَرُجوه وأََكلُوه. «فََجَهُروه َوَجَد الناُس بها بََصالً وثُوما

 منه حتى طاَب. (1): الماُء الذي كان ُسْدماً فاْستُِقَي  الَمْجُهورُ و

 : لم يُِصيبُوا َخْيراً. فأَْجَهُروا فَُروا بِئْراً حَ وَ 

 ِليُّ :، وهي التي ال تُْبِصُر في الشَّْمس. قال أَبو الِعيَاِل الُهَذِليُّ يَصُف َمنِيَحةً َمنََحه إِيّاَها بَْدُر بُن َعّماٍر الُهذَ  َجْهَراءُ  ، ونَْعَجةٌ  أَْجَهرُ  وَكْبشٌ 

رَاءُ  هـــــــــــــح َرتح  جـــــــــــــَ هـــــــــــــَ وا ِإذا هـــــــــــــي َأ ـــــــــــــح  ال َ حلـــــــــــــُ

يــــــــــــيِن     نــــــــــــِ غــــــــــــح ــــــــــــُ ٍة تـ لــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ن عــــــــــــَ رًا وال مــــــــــــِ  َبصــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .الَجْهَراءَ  هذا نَصُّ ابِن سيَده ، وأَْوَرَده األَزهريُّ عن األَصمعّيِ ، وما َعَزاه ألَحٍد ، وقال : قال يَِصُف فََرساً ؛ يَْعنِي

 قال ابن ِسيَده : وَعّم به بعُضهم. .(2)ين يصُف نَْعَجةً وقال أَبو منصور : أَُرى هذا البيت لبعِض الُهَذِليِّ 

ِرّماح : الُجْهَرةُ و  : الَحَولَةُ ، أَنشَد ثعلٌب للّطِ

َرةٍ عل   ِ وهو َخُدوُج  ُجهح  (3)يف الَعاح
 ، وأَنشَد ثعلٌب : أَْجَهرُ  : الذي يُِريَك أَنه الُمتجاِهرُ و

تجاِهرِ كالّناِ ِر 
ُ
 امل

 اوةِ : الُمبَاَدأَةُ بها.بالعَدَ  الُمَجاَهَرةُ و

 بها. َجَهرَ  بقراَءته : أَجهرَ و

ه. َجْهَورَ و  الحديَث بعد ما َهْينََمه ، أَي أَْظَهَره بعد ما أََسرَّ

 .ُمْجتَِهرٌ  وفالٌن ُمْشتَِهرُ 

 .الُجِهيَرةِ و وهو َعِفيُف السَِّريَرةِ 

ْوا  وبَنُوه وزراُء الدولِة العباسيَّة.ـ  كأَِميرـ  َجِهير . وفَْخُر الدَّولِة أَبو نَْصٍر محّمُد بُن محّمِد بنِ َجْهَوراً و ، َجِهيراً و ، َجْهَرانَ و ، أَْجَهرَ  وقد َسمَّ

 ، نُِسَب إِليهم بالَوالِء ، َحدََّث ، َرَوى عنه السَّْمعَانيُّ ببغداَد. الَجِهيِريُّ  بن خطلج (4)وأَبو سعيٍد طغتدى 

بُن ُسْفيَاَن بِن الحارِث األَْزِديُّ أَبو الحارِث الُجْرُموِزيُّ ،  َجْهَورُ و بُن يَِزيَد العَْبِديُّ ، بَْصِريٌّ ، َرَوى عن ابن ِسيِريَن. َجِهيرُ  وأَبو َحْفٍص 

 بَْصِريٌّ ، عن أَبيه ، تابِِعيّاِن.

ْيِن الماِلِكيُّ ، ، بالضّم : قَْريَتَاِن بمصَر ، يُْنَسُب إِليهما الَوْرُد األَ  أُْجُهورُ و ثين : النُّوُر عليُّ بُن محّمِد بِن الزَّ ْحَمُر ، ومن ِإحداهما خاتَِمةُ الُمحّدِ

يوان البن الجيعَان. ُجْجهور بالِجيَمْين ، والمشهور األَوُل.  وقد َرَوى لنا عنه ُشيوُخ مشايِخِ َمَشايِِخنَا. وفي قوانِين الّدِ

يراِزيُّ البَْغَداِديُّ ، الحافُِظ المْكثِر ، َرَوى عنه  الَجْوَهر ومّمن نُسَب إِلى بَْيع أَبو أَبو محّمٍد الَحَسُن بُن علّيِ بِن محّمِد بِن علّي بِن الَحَسِن الّشِ

ر أَبو العَبّاِس أَحمد بُن الَحَسِن  (5)بْكٍر الَخِطيب ، وأَبو بْكٍر األَنصاريُّ   الَجْوَهِريُّ  بن عبد الكريم محّمد [بن]، ومنهم : شيُخنَا الُمِفيد المعَمَّ

 .1182، وتُوفَِّي سنة  1096الخاِلِديُّ ، حَضرُت في دروِسه وأََجاَزنِي ، ُوِلَد سنة 

كوه اللتقاِء الساِكنَْين وإِالّ  : بكسر الراءِ  َجْيرِ  : [جير] فُحكُمه  كأَْمِس ، على أَْصل التقاِء الساِكنَْيِن ، وهو األَشهر فيه ، وقال ِسيبََوْيه : َحرَّ

ن السُّكون ؛ ألَنَّه كالّصْوِت ، اغاِنيُّ وقال إِنه لغَة في وقد يُنَوَّ  يقال فيه أَيضاً :و ، بكسِر الّراِء ، وَمنَعَه ابن ِهَشاٍم وغيُره ، َجْيرِ  ، نَقَلَه الصَّ

اغانيُّ أَيضاً : كأَْينَ  َجْيرَ  : يُوَضع َموضَع اليَِمين. وفي الّصحاح  َجْيرِ  وقال ابن األَنباِرّيِ : يَِمين ، أَي َحقًّا. ، مبنيًّا على الفتح ، نقَلَه الصَّ

 ال آتِيَك : يَِميٌن للعرِب ، ومعناها َحقًّا ، قال الشاعر : َجْيرِ  وقولهم :
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َرٍب و  ِس َأو َ  َمشـــــــــــــــــــــــــح رحَدوح َن عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــفـــــــــــِ لـــــــــــح ـــــــــــُ  قـ

رح     ريحِ َأجــــــــَ رُه  جــــــــَ اثــــــــِ تح َدعــــــــَ حــــــــَ (6)َأن كــــــــانــــــــت أُبــــــــيــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( اللسان : فاستسق .1)
 ( يف التهذيب : أراد ابجلهراء عنزاً أو نعجة.2)
 ومل أجد يف الديوان شعراً من قافية اجليم ا وقد ورد يف قصيدة عينية هكذا :»( هبامش املطبوعة الكويتية قا   ققه : 3)

 عــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــًا كــــــــــــبنــــــــــــه  كــــــــــــذي الــــــــــــظــــــــــــّن ال يــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــكّ 

دوعُ     جـــــــــــــــــرة ابلـــــــــــــــــعـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــو خـــــــــــــــــَ  َأخـــــــــــــــــو حـــــــــــــــــُ

  

 ( وردت يف اللباب : طغندي ابلنون.4)
 ( هو أبو بكر  مد بن عبد الباقي األنصاري كما يف اللباب.5)
 ألجر.وورد يف شرح شواهد املغين للسيوطي وذكر أن جري يف البيت توكيد  235/  4( البيت ملفرس بن ربعي ا وهو يف اخلزانة 6)
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، قالَه ابن هشاٍم « أَل»َظرفاً ، وِإالَّ ألُْعِربَت وَدَخلَت عليها  (1)مصدراً ، وال أَبَداً فيكون  (1)ال اسٌم بمعنى َحقًّا فيكون  بمعنى نَعَمْ  َجوابٌ و

، قال بعض  أََجلْ  بمعنى أَو؟ اسٌم أَو حرفٌ هي أَ  ِمن ُحُروف الَجَواِب فيها ِخالف َجْيرِ  في الُمغنِي. وقال أَبو َحيّان في َشْرح التَّْسهيل :

 األَغفال :

وحِر  اراًِب لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــجـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــالـــــــــــــــــتح : أَرَاَ  هـــــــــــــــــَ

ُت :     لــــــــــطــــــــــاِن قــــــــــلــــــــــح ِة الســــــــــــــــــــــــ  د  ن هــــــــــَ ريحِ مــــــــــِ  جــــــــــَ

  
بيع أَنّ  ال أَفعَُل ، أَي ال َحقًّا جْيرِ  وال ذلك ال أَفعلُ  َجْيرِ  يقال :و اسُم فِْعٍل ، ونَقَلَه الّرضّي عن  رِ َجيْ  قالَه َشِمر. وقال شيُخنَا : وَحَكى ابُن الرَّ

 عبد القاِهِر وقال : معناه أَْعِرُف.

 وأَغفََل ذلك ابُن ِهَشاٍم وغيُره.

َكةً : الِقَصُر والقََماَءةُ  الَجيَرُ و . َجيِرَ  ، وقد ، محرَّ اغانيُّ  ، كفَِرَح ، نَقَلَه الصَّ

َماُد بالنُّورةِ والِجّصِ فهوالَحْوَض.  َجيَّرَ  قد ، مشدَّدةً : الّصاُروجُ  الَجيّارُ و . وقال األَخَطُل يصُف الَجيّارُ  وعن ابن األَعرابُي : إِذا ُخِلَط الرَّ

تَِها :  ناقةً َشبََّهَها بالبُْرج في َصالبَتَِها وقُوَّ

ُده  يـــــــــــــــــِّ يٍّ ُيشـــــــــــــــــــــــــــــــَ رحُج ُرومـــــــــــــــــِ ا بــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ َ

رٍّ و     ٍا وَأجــــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــِ ز  ب ــــــــــــــــــــُ ارِ ل ــــــــــــــــــــّ ي  جــــــــــــــــــــَ

  
 ، بالكسر. وقيل : الِجيرُ  بالنُّورة فهووإِذا لم يُخلَط 

 : النُّوَرةُ َوحدَها. الَجيّار

ْدرـ  هكذا في النَُّسخ بالراِء ، وُضبَِط في غالب األُصول بالّزايـ  َحَرارةٌ  الَجبّاُر :و ً  والَحلق ، في الصَّ ُل الُهَذِليُّ  َغْيظاً أَو ُجوعا ، قال الُمتَنَّخِ

 ، وقيل هو ألَبي ذَُؤْيٍب :

ه  تـــــــــــــــِ بـــــــــــــــ  ه َولـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح يــــــــــــــــَ ا بـــــــــــــــا  ـــــــــــــــَح  كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ َ

وِع     ِة اجلـــــــــــــُ بـــــــــــــَ لـــــــــــــح ن جـــــــــــــُ ارمـــــــــــــِ يـــــــــــــّ  وِإرحزيـــــــــــــزُ  جـــــــــــــَ

  
 ، قال الشاعر : كالجائِرِ 

اِعســــــــــــــــــــــــاً  قــــــــــَ وحَم انَدوحا مــــــــــُ ــــــــــُت الــــــــــقــــــــــَ ا رأَي  فــــــــــلــــــــــمــــــــــّ

ِب     ائـــــــــــــــِ ر َض د ُدوَن الـــــــــــــــرت  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رُ تـ  جـــــــــــــــائـــــــــــــــِ

  
أَن يكوَن فَعّاالً ، كالَكاّلِء والَجبّاِن ، قال : ويُْحتََمُل أَن يكوَن فَْيعاالً ، كَخْيتاٍم ، وأَن يكون فَْوعاالً ،  َجيّارٍ  ابن ِجنِّي : الظاِهُر فيوقال 

 ْت بكُر بُن وائٍل.القَْيِسّيِ لما ارتدَّ  (2)، وثَمَّ كان َمْقتَُل الُحَطِم  ع بنَواِحي البَْحَرينِ  : الَجيّارُ و كتَْوراٍب.

ج وبذَّر ، فاعرْفه  : كبَقَّم : ُكورة بمصرَ  َجيَّرٌ و . قال شيُخنا : هذا مّما يُْستَدَرُك به على ما َمرَّ في تَوَّ اغانِيُّ ِمن ُكَوِرَها الجنوبيّة ، نقَله الصَّ

 في نََظائِره ؛ فإِنه من األَشباه.

 بِن مالٍك ، قيل : هو على ساحِل مّكةَ. ، كَكيَِّسة : ع بالِحجاز لِكنانَةَ  َجيَِّرةُ و

ث الطَّيَاِلِسيُّ  ِجيَرَوْيهِ  يُوُسُف بنُ و . كنِْفَطَوْيِه : ُمَحّدِ  عن ابن قُوهى ، وعنه أَبو الَحَسن النُّعَْيِميُّ

َكةً ، الَجيَرَ  ، من مصغَّر كُمعَظٍَّم : .ُمَجيَّر َحْوضٌ و  بالكسر ، وهو الِجص. الِجير ، من أَو ُمقَعَّر ، أَو ُمَجصَّص ، محرَّ

ب كيران ، وَضبََطه السَّْمعانِيُّ بالفتح ، ، بالكسر (3) ِجيرانُ و ،  محّمُد بُن إِبراِهيمَ  : أَبو عبِد هللا منها على فَْرَسَخْيِن منها ة بأَْصفََهانَ  ، ُمعَرَّ

بِن الُمبارِك ، المعّدل البَّزاز ، ثِقَة  أَحمُد بُن محّمِد بِن َسْهلِ  أَبو العَبّاِس و .(4)َرَوى عن بكِر بِن بَّكار ، وآِخُر َمن َحدََّث عنه أَبو بكٍر القبّاب 

وفي كتاب السَّْمعَانِّيِ : عبُد هللا بُن قُدامةَ بِن عامِر ـ  والُهَذْيُل بُن عبِد هللا وغيِره. (6)، يَْرِوي عن لَُوْين  (5)من أَهل أَْصبَهاَن ، داُره بِفْرَسان 

بِّيُّ ، كان َسَكَن قريَةَ بِن َحشْ  بِّّيِ وغيِره ، ِجيَرانَ  َرجِ بِن َخولّي الضَّ ثُون. الِجيرانِيُّون ، يَْرِوي عن أَحمَد بِن يُونَُس الضَّ  الُمَحّدِ
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، حدَّث بفرودادان ، إِحدى  الِجيرانّيِ  ِد بنُ ، َحدََّث عن أَبي بِْشٍر الَمْرَوِزّيِ ، وأَبو محمو الِجيرانِيُّ  وفاته : أَبو بَكٍر ُعَمُر بُن عبِد هللا بِن أَحمدَ 

 قَُرى أَْصبََهاَن ، َكتََب عنه السَّْمعَانِيُّ بإِفاَدةِ معمِر بِن الفاِخر.

 ، ويُعَدُّ من أَعمال ِسيراَف. ُصْقع بين ِسيراَف وُعَمان : ِجيرانُ و

__________________ 
 : فتكون. 162( يف املغين ص 1)
 ضبيعة بن شرحبير بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قي  بن ثعلبة.( واله ُشريح بن 2)
 ( قيدها يف معجم البلدان ابلفتح مث السكون. ومثله يف اللباب.3)
 ( األصر واللباب ا ويف معجم البلدان : العّباب.4)
 وفرسان من قر  أصبهان.« بغرسان»( عن معجم البلدان ا وابألصر : 5)
 مد بن سليمان.( واله  6)
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بَة. ِجيرانُ و  أَيضاً : جزيرة بَحريَّة بين البَْصَرةِ وِسيراَف ، قَْدُرَها نصُف ِميٍل في مثِله ، فاِرسيَّة ُمعَرَّ

ِزّيِ ، أَو ماماإلِ  عن الكبيِر األَُمِوّيِ ، أَو بابُها الذي بقُْرِب الجامعِ  نفُسَها ِدَمْشقُ  ، ِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَدرك : ، بالفتح َجْيُرونُ و  أَّن بابَ  الُمَطّرِ

 هائٌِل. إِلى اآلن ؛ ألَنه كان ِحْصناً له ، وباُب الِحْصِن باقٍ  َجْيُرونَ  منسوٌب إِلى الَمِلكِ  َجْيُرونَ 

ِحيُح أَن الذي بَناه اسمهُ  يَ  ، السالمعليه، وهو ِمن الشَّياِطين ، لَسيِّدنا ُسليماَن  َجْيُرونُ  والصَّ وهذا الموضُع ِمْن :  السَّْمعانِيُّ  قال. به فُسّمِ

نَْوبَِرّي : َهات دمشَق ، حتى قال أَبو بكٍر الصَّ  ُمتَنَزَّ

ا  يــــــــــــــــــَ رّاٍن فـــــــــــــــــــَبحـــــــــــــــــــح ِر مـــــــــــــــــــُ ر  بـــــــــــــــــــَديـــــــــــــــــــح  أَمـــــــــــــــــــُ

او     يــــــــــــَ َت هلــــــــــــَح يــــــــــــح ــــــــــــَ ِوي بـ ُر بــــــــــــيــــــــــــَت هلــــــــــــَح عــــــــــــَ  َأجــــــــــــح

  

ُونٍ د يف ابب و  ريح بــــــــــــــــــــــــاٌء  جــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــــــــــِ

ا    يـــــــــــَ ـــــــــــح بـ يـــــــــــًا فـــــــــــظـــــــــــَ بـــــــــــح َو   ـــــــــــَ يـــــــــــهـــــــــــا اهلـــــــــــَ  أُعـــــــــــاطـــــــــــِ

  
، إِماُم جامعِ دمشَق ،  الَجْيُرونِيُّ  ءوِمن هذه الَمَحلَِّة شيُخنَا أَبو محّمٍد ِهبَةُ هللِا بُن أَحمَد بِن عبِد هللا بِن علّيِ بِن طاووس ، المقرىثم قال : 

 .536، ثِقَةٌ َصُدوٌق ، ُمْكِثٌر ، له رحلةٌ إِلى العراق وأَْصبََهاَن ، توفِّي سنة  َجْيُرونَ  كان يسكُن بابَ 

ِل الُهَذلّيِ السابَق. الَجيّارو دَّةُ ، وبه فَسََّر ثعلٌب قوَل الُمْنتَّخِ  : الّشِ

 : هضبةٌ قِبََل َشَماِم ، في ديار باِهلَةَ. (1)، بضّمٍ ففتحِ  ُمَجيرةُ و

 : قريةٌ بمصَر. الُمِجيريّةو

 فصر ا اءِ 
 املهملة مض الراءِ 

معروٌف أَنه  الحْبرَ  معنًى. قال شيُخنا : وهذا من باب تفسيِر المشهوِر بما ليس بمشهوٍر ؛ فإِنَوْزناً و ، بالكسر : النِّْقسُ  الِحْبرُ  : [حبر]

تَراِدِف ، فلو فَسََّره كالَجَماِهير الِمَداُد الذي يُْكتَُب به ، وأما النِّْقُس ، فال يعرفُه إِاّل َمن ماَرَس اللغةَ وَعَرَف الُمطَِّرَد منها ، وتََوسَّع في المُ 

به الكتُب ، أَي تَُحسَُّن ، قالَه محّمُد بُن َزْيد. وقيل : لتَْحِسينه الَخطَّ  تَُحبَّرُ  ِمداد لكان أَْولَى. واْختُِلَف في َوْجه تَْسِميَتِه ، فقيل : ألَنه مّمابال

. ، بالفتح ال بالكسر ،  الَمْحبََرةَ  وَمْوِضعُه وتَْبيينِه إِيّاه ، نَقَلَه الَهَرِويُّ عن بعٍض. وقيل : لتأْثيِره في الموضعِ الذي يكوُن فيه ، قالَه األَصمعيُّ

، ِمن َخَزٍف كان أَو ِمن قَواِريِر. والصحيُح  الِحْبرُ  وهي اآلنِيَةُ التي يُْجعَُل فيهاـ  ؛ ألَنَّه ال يُعَرُف في المكاِن الكسر (2) وَغِلَط الجوهريُّ 

ّمِ  َمْحبَُرةٌ  وُحِكيَ  اَن.يّ أَنّهما لغتان أَجوُدهما الفتح ، وَمن كسر الِميم قال إِنها آلَةٌ ، ومثلُه َمْزَرَعةٌ وِمْزَرَعةٌ ، وَحكاها ابُن مالٍك وأَبو حَ  ، بالضَّ

اغانيُّ : قال الجوهريُّ  .(3)، كَمَزاِرَع وَمقَاِبَر  َمحاِبرُ  وَمأُْدبٍَة. وجْمُع الكلِّ  ، كَمْقبَُرةٍ  ، بكسر الميم ، وإِنما أََخَذها من  اْلِمْحبََرةُ  وقال الصَّ

نََظائَِر مّما َوردْت بالَوْجَهْين : الَمْيسَرةُ ، والَمْفخَرةُ ، والَمْزرَعةُ  (5)م َذَكَر لها ثالثِيَن ث (4)كتاب الفارابّيِ ، والصَّواُب بفتح الميِم وضّمِ الباِء 

والَمْقنأَةُ والَمْقمأَةُ ،  َمْبطَخةُ ، والَمثْقأَةُ ،، والَمْحرَمةُ ، والَمأْدبَةُ ، والَمْعرَكةُ ، والَمْشرقَةُ ، والَمْقدَرةُ ، والَمأْكلَةُ ، والَمأْلَكةُ ، والَمْشهَدةُ ، وال

بَرةُ ، والَمْقربَةُ ، والَمْصنعَةُ ، والَمْخبَزةُ والَمْزبلَةُ ، والَمأْثرةُ ، والَمْخرأَةُ ، والَمْملَكةُ ، والَمأْربَةُ ، والَمْسربَةُ ، والَمْشربةُ ، والَمْقبَرةُ ، والَمخْ 

 .(6)، والَمْمدَرةُ ، والَمْدبغَةُ 

 في شعٍر ضرورةً. ّراءُ قد تَُشدَُّد الو

ْرفِيِّين بأَن فَعّاال  الَحبّار ال الِحْبِريُّ  بائِعُهو َح كثيٌر من الصَّ ، قاله الّصاغانيُّ ، وقد حكاه بعُضُهم. قال آَخُرون : الِقياُس فيه كاٍف. وقد َصرَّ

نائِعِ ، كالنَّ   ّجار والبَّزاز ، قاله شيُخنَا.كما يكوُن للمبالغة يكوُن للنََّسب ، والدَّاللة على الِحَرِف والصَّ

__________________ 
 . و مض مبا حوله فيقا  جمريات ا ويضاف إليها الضباع فيقا  : ضباع جمريات... ( قيدها يف معجم البلدان : بضم أوله وكسر  نيه1)
 املصباح والشارح. اه مصححه.قوله وغلرت اجلوهري ا ال غلرت بر الصحيح أهنا لغة نبه عليها »( هبامش القاموس : 2)
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رَبة معروفة وفيها لغات أجودها فتح امليم والباء ا والثانية بضـــم الباء مثر املبُدبة واملبَدبة واملقرُبة وا3) َحح
ملقرَبة ا والثالثة كســـر امليم ( يف املصـــباح : وامل
 ألهنا آلة مض فتح الباء.

 . وقا  اجلوهري فيها بكســـــر امليم.. ربة بفتح امليم وضـــــم الباء ؛ موضـــــض ا رب ا ومثلها يف الكالم( يف التكملة : وامربة بفتح امليم والباء ا وام4)
 .«ما ذكُرت». والصواب ..
 .«قوله ثالثا الذي ذكره هنا تسعة وعشرون»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
َنَبةُ ـ  للفة الثالثونوما ورد هنا. تسعة وعشرون لفظاً ا وا« املدنبة»( عن التكملة ا وابألصر 6) َقح

 .«عن التكملة : وامل
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يًّا كان ، أَو ُمْسِلماً بعد أَن يكوَن ِمن أَهل الِكتَاِب. وقيل : هو للعاِلم العاِلمُ  : الِحْبرُ و  الكالِم ، قاله أَبو ُعبَْيٍد ، قال الشَّّماخ : بِتَْحبِير ، ِذّمِ

ه  ــــــــــــِ ــــــــــــن ي مــــــــــــِ ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ًة ب ــــــــــــ  ي ــــــــــــِ َان ربح رت  عــــــــــــِ  كــــــــــــمــــــــــــا خــــــــــــَ

مــــــــــــاَء     يــــــــــــح ــــــــــــَ ربحٌ بــــــــــــتـ رَا حــــــــــــَ طــــــــــــُ ر َض َأســــــــــــــــــــــــــح  مث عــــــــــــَ

  
واةُ بالفَتْح ال غير ، ، أَي في معنى العاِلم والّصالحِ ، وَوِهَم شيُخنَا فََردَّ َضِميَر التَّثْنِيَِة إلى الِمَداد والعاِلم.  أَو الّصاِلُح ، ويُْفتَُح فيهما َرَواه الرُّ

مثُْل ذلك ، ـ  نَْقالً عن العَْينـ  َم عليه النَِّكيَر بَجْلِب النُّقُوِل عن ُشّراح الفَِصيح ، بإنكارهم الفتَح في الِمَداد. وعن ابن ِسيَده في الُمَخصصوأَقا

َل. وقال األَْزَهِريُّ : وَسأََل عبُد هللا بُن َسالم َكْعباً عن  .ُحبُورٌ و أَْحبارٌ  ج لرُجُل الّصالُح.فقال : هو ا الِحْبرِ  وهو ظاهٌر لَمن تَأَمَّ

 قال َكْعُب بُن مالك :

ا  َرهتـــــــــــــَِ دح تح بـــــــــــــغـــــــــــــَ زِيـــــــــــــَ د جـــــــــــــُ ورُ لـــــــــــــقـــــــــــــَ بـــــــــــــُ   ا ـــــــــــــُ
ُدورُ     رحٍف يـــــــــــــــَ ُر ذو صـــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــح  كـــــــــــــــذا  الـــــــــــــــد 

  
ْهبَاُن فإِنَّ الفُقَهاَء قد اختلفوا فيهم ، فبعُضهم يقوُل : األَْحبَارُ  قال أَبو ُعبَْيد : وأَّما  ، وقال الفَّراُء : إِنما هو ِحْبرٌ  ، وبعُضُهم يقول : َحْبرٌ  والرُّ

 الَحْبرُ  أَو الِحْبرُ  هوأَ  ؛ ويُقَال ذلك للعاِلم. وقال األَصمعيُّ ال أَْدِري (1)وهو أَفصُح ؛ ألَنه يُْجَمُع على أَفعاٍل ، ُدوَن فَْعٍل ـ  بالكسرـ  ِحْبرٌ 

جِل العالِم. قال أَبو ُعبَْيد : والذي عندي أَنه ثُون  بتَْحبِيرِ  ومعناه العاِلمُ ـ  بالفتحـ  الَحْبرُ  للرَّ الكالِم والِعْلِم وتَْحِسينه ، قال : وهكذا يَْرِويه الُمَحّدِ

للعالم ، ومثلُه بِْزٌر وبَْزٌر  َحْبرٌ و ِحْبرٌ  . وقال ابن األَعرابّي :الِحْبرَ  ال غيُر ، ويُْنِكرُ  األَْحبَاِر َحْبرٌ  ح ، وكان أَبو الَهْيثَِم يقول : واِحدُ كلُّهم بالفت

 بمعنى الِمَداد.، سواٌء كان بمعنى العاِلم أَو  الِحْبِر أَحبارٌ  ، وِسْجٌف وَسْجٌف. وقال ابن ُدُرْستََوْيِه : وَجْمعُ 

ْربَة إِذا لم يَدم األَثَرُ  : الِحْبرُ و كةً. والجمع َحبَرٍ ـ و كَسَحابٍ ـ  كالَحبَارِ ـ  ويُْفتَحُ ـ  من الضَّ  .ُحبُورٌ و أَحبارٌ  ، محرَّ

قاً ، ولو َجَمعََها في َمَحّلٍ واحٍد كان أَحسَن ، وأَ  الَحْبرِ و الَحبَارِ  وسيأْتي في كالم المصنّف ِذْكرُ  نشَد األَزهريُّ لُمَصبِّحِ بِن َمْنُظوٍر األََسِدّيِ مفرَّ

حه : (2)، وكان قد َحلََق َشْعَر َرأِْس امرأَتِه فَرفَعَتْه إِلى الواِلي ، فَجلََده واعتَقَلَه ، وكان له ِحَماٌر وُجبَّةٌ فَدفَعَُهما   للواِلي ، فَسرَّ

ٍد وغــــــــــاَدَرتح  يــــــــــح َر فـــــــــــَ تح يب َأهــــــــــح تــــــــــَ د َأِشــــــــــحَ  لــــــــــقــــــــــَ

مـــــــــــِ     اً َي ِِبســـــــــــــــــــــــــح ربح اَن اَبِدايَ  حـــــــــــِ ُت َمصـــــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــح ن ـــــــــــِ  ب

  

ا و  هـــــــــــَ تــــــــــــُ رَكـــــــــــح تح يب ذا  حـــــــــــىّت تــــــــــــَ لـــــــــــَ عـــــــــــَ  مـــــــــــا فــــــــــــَ

َي عـــــــــــارايَ     عـــــــــــِ َر مجـــــــــــُح ُب رَأحســـــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــثـــــــــــح لـــــــــــِّ قـــــــــــَ  تــــــــــــُ

  

جي و  ـــــــــــــ  ب ارِي وجـــــــــــــُ َ ـــــــــــــهـــــــــــــا محـــــــــــــِ يِن مـــــــــــــن ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــح  أَفـ

ارايَ     َ جِي ومحـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــ  ب ريًا جـــــــــــــــــُ َز    خـــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــَ

  
 أَثَُر النِّْعَمِة. : الِحْبرُ  (3) و

؛ أَي لونُه وَهْيئتُه ، وقيل : هيئتُه  «وِسْبُره ِحْبُره قد َذَهبَ  (4)يَْخُرُج رجٌل ِمن أَهل النّاِر »والبََهاُء. وفي الحديث :  الُحْسنُ  : الِحْبرُ و

ْبِر ، إِذا كان َجميالً َحَسَن الهيئِة ، قال ابن والسَّ  الَحْبرِ  واألَسباِر. ويقال : فالٌن َحَسنُ  األَْحبَارِ  وَسْحنَاُؤه ؛ ِمن قولُهم : جاَءِت اإِلبُل َحَسنَةَ 

 أَحمَر ، وَذَكَر زماناً :

ا  نــــــــــــَ ِبســــــــــــــــــــــــــح َهلــــــــــــَ ربح ا  حــــــــــــِ يــــــــــــنــــــــــــَ ُتضــــــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــــىت اقـــــــــــــح

ا    يــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــَ اٍ  وآجــــــــــــــــــــاٍ  ُقضــــــــــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــــَ  أَلعــــــــــــــــــــح

  
، إِذا َحسَّْنته ، واألَوُل اسٌم.  َحبَْرتُه َحْبراً  أَْشبَهُ ؛ ألَنه مصدرُ  بالَحْبرِ  : وهو عندي (6)، ويُْفتَُح. قال أَبو ُعبَْيَدةَ  (5)أَي لَبِْسنَا جمالَه وهيئتَه 

ْبِر ، أَي َحَسُن البََشَرةِ. الِحْبرِ  وقال ابن األَعرابّيِ. رجٌل َحَسنُ   والّسِ

 ، عن ابن األَعرابّي : الَوْشيُ  : الِحْبرُ و

 ، بكسرتين فيهما. الِحبَِرةِ و الِحبِرِ و ، بالضّمِ ، الُحْبَرةِ و ، بزيادة الهاِء ، الَحْبَرةِ و بالفتح ، ، كالَحْبرِ  ُصْفَرةٌ تَُشوُب بَيَاَض األَسنانِ  : الِحْبرُ و

 قال الشاعر :

ِر  اَن ذا ُأشـــــــــــــــــــــــُ مـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ ن نـ ضـــــــــــــــــــــــَر مـــــــــِ و أَبخح لـــــــــُ   ـــــــــَح

ِرِب     َتشــــــــــــــــــــــــح اِرِض الـــــــــــرَبحِ  مل َيســــــــــــــــــــــــح ربَاكـــــــــــعـــــــــــَ  ا ـــــــــــِ
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__________________ 
دون فعو  ا كذا خبطه ا وفيه أن كالم املصــنف والبيت املتقدم صــريح  قوله :»وهبامش املطبوعة املصــرية : « فعو »وابألصــر ( عن اللســان ا 1)

 «.هبذا اجلمض ا وعبارة اللسان : دون فعر وهي راجعة لقوله ابلكسر أي ال تفتح فا ه وليحرر
 تطبيض.« فدفعها»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 أو.( يف القاموس : 3)
 ( األصر والتهذيب والنهاية ا ويف اللسان : أهر البهاء.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وهيبته.5)
 ( يف التهذيب واللسان : أبو عبيد.6)
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، وفي الّصحاح  ، وهي ُصْفَرةٌ ، فإِذا اْخَضرَّ فهو القَلَُح ، فإِذا أَلَحَّ علَى اللِّثَِة حتَّى تَْظَهَر األَْسنَاُخ فهو الَحفَُر والَحْفرُ  الَحْبرُ  وقال َشِمٌر : أَّولُه

 ، بكسر الحاِء والباِء : القَلَُح في األَْسنَاِن. والجمُع بَطْرحِ الهاِء في الِقياس. الِحبَِرةُ  :

 أَي قَِلَحْت.ـ  تَْحبَُر َحبَراً  كفَِرحَ ـ  نُهأَسنا َحبَِرتْ  قدو

ْفَرةِ ـ  الحْبر أَي جمع ج  أَيضاً. أَحبارٌ  وفي األَول والثاني .ُحبُورٌ ـ  بمعنى األَثَِر ، والنِّْعَمِة ، والَوْشيِ ، والصُّ

 اْلِمثُْل والنَِّظيُر. : الِحْبرُ و

كةً  الَحبََرةِ و ، بفتحٍ فسكوٍن ، الَحْبَرةِ و َوْزناً ومعنًى ، كالُحبُورِ  بالفَتْح : السُُّروُر ، ، (1) الَحْبرُ و أَيضاً ، وقد جاَء في قول  الَحبَرِ و ، ، محرَّ

اج :  العجَّ

 اَ رَبح ا مُد هلل الذي َأعحَط  
 وهكذا ضبُطوه بالتَّْحِريك ، وفَسَُّروه : بالسُُّرور.

ه. : َحبََرهو األَمُر ، أَْحبَرهو  َسرَّ

ون. وقال اللَّْيث : أَي يُنَعَُّموَن ويُْكَرُمون. وقال  (2) (فَ ُهْم يف َرْوَضة  َُيَْْبُونَ )وفي الكتاب العزيز :  كالَحْبَرةِ  النَّْعَمةُ ، : َحْبرُ الو أَي يُسرُّ

ةُ. وفي الحديث في ِذْكر أَهل الَجنَّة  الَحْبَرةُ  األَزَهِريُّ :  قال ابن األَثير :«. والسُُّرور الَحْبَرةِ  فََرأَى ما فيها ِمن»: في اللُّغَة : النَّْعَمةُ التّامَّ

 بعدَها َعْبَرة. حْبَرة وكلُّ : . ومن َسَجعات األَساِس الُحبُورُ  ، بالفتح : النَّْعَمةُ وَسعَةُ العَيِش ، وكذلك الَحْبَرةُ 

ْربَِة إِذا لم يَدم ، أَو العَمُل. بالتَّْحِريك : األَثَرُ  ، الَحبَرُ و  من الضَّ

 ، كَسَحاٍب وِكتَاٍب ، قال الّراِجز : الِحبَارِ و كالَحبَارِ 

ّرِ ح فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا  َو وعــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح إِل الــــــــــــــــد   ال متــــــــــــــــَح

َر  أَ     ارَ اَل تــــــــــــــَ يـــــــــــــهـــــــــــــا حـــــــــــــبـــــــــــــَ قـــــــــــــِ نح َيســـــــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  
 وقال ُحَمْيٌد األَْرقَُط :

طـــــــــــــاُر و  يـــــــــــــح هـــــــــــــا الـــــــــــــبــــــــــــــَ بح أَرضـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــِّ قـــــــــــــَ  مل يــــــــــــــُ

ه هبـــــــــــــــــــا و     يـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح بـ ارُ ال  ـــــــــــــــــــَِ  حـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــَ

  
 وال يَُكّسُر. حباراتٌ  والجمعُ 

ّم : ِجْلُده ُحبِرَ  قدو  بعد البُْرِء.ـ  أَو أَثَُر الُجْرحِ ـ  ُضِرَب فَبَِقَي أَثَُره ، بالضَّ

ْربَةُ ِجْلَده ، وبِجْلِده : أَثََّرْت فيه. أَْحبََرتِ  وقد  الضَّ

 َعمِله ، وهو األَثَُر. َحبَارِ  العََمِل ، وانظر إِلى َحبَارُ  الضَّْرب ، وبيَِده َحبَارُ  ومن َسَجعات األَساِس : وبِجْلِده

 ؛ ِمن ذلك. يَُده : بَرئَْت على ُعْقَدةٍ في العَْظم َحبََرتْ و

 : ناعٌم ، قال الَمّراُر العََدِويُّ : َحبِرٌ  ءٌ ، وشيْ  كالَحبِيرِ  ناِعُم الَجِديُد ،كَكِتٍف : ال ، الَحبِرُ و

ه  ـــــــــــِ ان ـــــــــــَ ن ـــــــــــح ن أَفـ َر مـــــــــــِ هـــــــــــح ـــــــــــد  ُت ال ِبســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــد ل  ق

ــــــــــــــــــه     ٍم مــــــــــــــــــن نٍّ انعــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ربح كــــــــــــــــــر  ف  حــــــــــــــــــَ

  
اخ يَصُف قَْوساً كريمةً على أَهلها : َحبِيرٌ  وثَْوبٌ   : ناِعٌم َجِديٌد ، قال الشَّمَّ

رَت األَ  قـــــــَ َرتح ِإذا ســـــــــــــــــــــَ عـــــــِ تح وُأشـــــــــــــــــــــح يـــــــنـــــــَ داُء صـــــــــــــــــــــِ  نـــــــح

رياً     بــــــــــــِ اِوزُ  حــــــــــــَ رَجح عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا املــــــــــــعــــــــــــَ دح  ومل تــــــــــــُ

  
بَِعيُّ  ِحبَرةَ  كِعنَبَة ، أَبوو ِمن أَْصحاب علّيٍ رضَي هللاُ عنه ، رَوى عنه أَهُل البَصرةِ ؛ ِشْبُل بُن َعزرةَ  تابِِعيٌّ : ِشيَحةُ بُن عبِد هللا بِن قَْيٍس الضُّ

 وغيُره ، َذَكره ابُن ِحبَّاَن.
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ثٌ  ِحبََرةُ و  ، عن عبد هللا بِن َوْهب. بُن نَْجٍم : محّدِ

َرةٌ  َضْرٌب ِمن بُُروِد اليََمنِ  : الِحبََرةُ و ُمنَمَّ
 ويَُحرُك. ، (3)

َموضعاً أَو  ِحبََرةٌ  ، قال : وليس ِحبََرة وبُُرودـ  على الَوصف واإِلضافةـ  ِحبََرة . قال اللَّْيُث : يقال : بُْردَحبََراتٌ و َحبَرٌ و ، ِحبََراتٌ و ِحبَرٌ  ج

في  الِحبََراتِ  اِميِم في القرآِن كَمثَلمثَُل الَحو»وفي الحديث :  .(5)ثوٌب قِْرِمٌز ، والِقْرِمُز ِصْبغُه : ، كقولك  (4)شيئاً معلوماً ، إِنما هو َوْشٌي 

ناعات ، قاله شيُخنا. َحبّارٌ  ال ِحبَِري وبائِعُها «.الثِّيَابِ  اغانيُّ ، وفي ما َمّر أَن فَعّاالً َمِقيس في الّصِ  ، نَقَلَه الصَّ

 ِمن الَحبيرُ  ، وقيل : ، كأَِميٍر : السَّحاب الَحبِيرو

__________________ 
 اللسان لّلفظة ا وضبطت يف التهذيب : اِ رَب. ( اعتمدان ضبرت1)
 .15( سورة الروم اآية 2)
 ( يف اللسان : مَنم ر.3)
 ويف التهذيب فكاألصر.« ٌء معلومٌ وشي»( يف املصباح عن األزهري : 4)
 ( األصر واللسان واملصباح ا ويف التهذيب : صبَغة.5)
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ُنم ر الس حاب :
 الذي تـََر  فيه كالتـ نحمري ؛ ِمن َكثحرة مائِه ا وقد أَنكره الّرايشّي. امل

الحمُد هلل الذي أَْطعََمنا الخِمير ، »، على الوصف واإِلضافة. وفي حديث أَبي َذّرٍ :  َحبير الُمخّطُط ، يقال : بُْرد (1) البُْرُد الُمَوشَّى : الَحبِيرو

بته ، استأْذنْت أَباها في أَن تَتزّوجه ، وأَجا ، عنها هللا رضيَ  َخديجةَ  خَطبَ  لّما وسلمعليههللاصلىأَن النبيَّ »وفي آَخَر : «. الَحبير وأَْلبََسنا

، فلّما َصَحا من ه بُْرداً أَحمَر وهو ثَِمٌل فأَذن لها في ذلك ، وقال : هو الفَْحُل ال يُْقَرُع أَنفُه ، فنَحرْت بَِعيراً ، وَخلَّقْت أَباها بالعَبِير ، وَكَستْ 

 .«(2) ؟، وهذا العَبِير وهذا العَقيرُ  الَحبِيرُ  ُسْكِره قال : ما هذا

 ، بضّمٍ فسكوٍن. ُحْبرٌ  ج النّاِعُم ، وقد تقّدم أَيضاً في قوله ؛ فهو تَكرار. الثَّْوُب الَجِديدُ  : الَحبِيرُ و

بُْرَداِن  َحبََره ن، وهم بَنُو َعْمِرو بِن مالِك بِن عبِد هللا بِن تَْيِم بِن أَُساَمة بِن مالِك بِن بكِر بِن ُحبَيٍِّب ؛ وإِنما قيل لهم ذلك ألَ  أَبو بَْطنٍ  : الحبِيرُ و

ُد في كّل َسنة بُْرَدْيِن ، قاله السْمعانِّي   .(3)، كان يَُجّدِ

 .تَْحبِيِرهو عَرةَ الَحبَِطيُّ ؛ لتْحِسينه ِشْعرهبُن بَجْ  الَحبِيرُ  ، هو شاعرِ  : لَقبُ  الَحبِيرُ و

ِة ، : لُغَاُم البَِعيرِ  الَحبِيرُ  قوُل الجوهرّيِ :و ّيٍ في  َغلٌَط ، والّصواُب الَخبِيُر ، بالخاِء الُمْعَجَمةِ  ، وتَبِعَه غيُر واحٍد من األَئِمَّ ، َغلَّطه ابُن بَّرِ

ِمن َزبَِد اللُّغَام ، إِذا  الَحبِيرُ  ا المصنِّف. وقال ابن ِسيَده : والخاُء أَْعلَى. وقال األَزهريُّ عن اللْيث :الحواشي والقَّزاز في الجامع ، وتَبِعَهم

بو وقال : هكذا قال أَ صار على رأْس البَِعير ، ثّم قال األَزهريُّ : صّحَف اللْيث هذا الَحْرَف ، قال : وصوابُهُ بالَخاِء ، لَزبَِد أَفواِه اإِلبِل ، 

. يَاِشيُّ  ُعبَْيٍد والّرِ

ُف بُن أَبيو ر ، مات  الُحبَْيرِ  بنِ  بِن علّيِ بِن نُعَْيم السَّالميُّ ، المعروف با ويَْحيى بُن الُمَظفَّرِ  نَقلَه الّصاغانيُّ ، ، كُزبَْيرٍ  الُحبَْيرِ  مَطّرِ ، متأَّخِ

ثاِن. ، 639سنةَ   محّدِ

ّيِ ، توفِّي سنة  الُحبَْيرِ  مظفَّر بنِ قْلُت : وأَخوه وأَبو الَحَسن عليُّ بن ال . 626الّسالميُّ التاجُر ، عن أَبي البَّطِ  ، َذَكَره الُمْنِذريُّ

ْلعَِة تَخرُج فيه ، بالضّم : ُعْقَدةٌ ِمن الشََّجر الُحْبَرةو  نشَد أَبو حنيفةَ.، ُمَوّشاةً كأَْحَسِن الَخلَْنجِ ، أَ  ويُْخَرُط منها اآلنِيَةُ  قطعاً ، تُْقَطعُ  ، وهي كالّسِ

 الَفرحفارِ  ُحرَبَ البَـلحرُت َيربحِي و 
ّجاُج اآليةَ  بالفتح : السََّماُع في الَجنَّة ، الَحْبَرةُ و  ُمَحسَّنَة. ُكلُّ نَْغَمٍة َحَسنَةٍ  في اللغة : الَحْبَرةُ  قال أَيضاً :و ، (4)، وبه فَسََّر الزَّ

 بَجِميٍل.المبالغةُ فيما ُوِصَف  : الَحْبَرةُ و

 ، أَي يُْكَرُمون إِكراماً يُبَالَُغ فيه. يُْحبَُرونَ  ومعنَى

ةِ ، في ِمْنقاِره ُطوٌل ، ومن َشأْنَِها أَن تَُصاَد وال تَِصيَد. طائرٌ  ، بالضّم : الُحبَاَرىو  يقالُ  َطِويُل العُنُِق ، َرَماِديُّ اللَّْوِن ، على َشْكل اإِلَوزَّ

، ونَصُّه في كتابه : وأَِلفُه ليسْت للتأْنيث وال لإِلْلحاِق ، وِإنما بُنَِي االسُم  ِحِد والَجْمعِ ، وأَلفُه للتأْنِيث ، وَغِلَط الَجْوَهِريُّ للذََّكِر واألُنثَى والوا

ُن ، انتََهى. وهذا غريٌب  أَي ـ  له األَلفُ  إِْذ لو لم تُكنِ  ،لها فصارْت كأَنها ِمن نفس الكلمِة ، وال تَْنَصرُف في معرفٍة وال نَِكَرةٍ ، أَي ال تُنَوَّ

، وقد قال إِنها ال تَنصرُف. قال شيُخنَا : وَدْعَواه أَنها صارْت ِمن الكلمة ، ِمن َغرائِب التَّعبيِر ، والجواُب عنه  (5) الْنَصَرفَتْ ـ  للتأْنيث

 َعِسيٌر ، فال يحتاُج إِلى تَعَسٍُّف.

َرحَء نـُبحاًل َأن تـَُعد  َمَعا
 يُِبهح َكَف  امل

 ، وأَنشَد بعُض البَْغَداِديِّين في ِصفة َصْقر : ُحبَاَريَاتٌ  ج

 والَكراِوين ا َُباَرايتِ َحتحف 
قُوا بينها وبين فَْعاَلَء وفَعَالٍَة وأََخواتها. َحبَائِرَ  وال َعلى َحبَاِريّ  قال ِسيبََوْيه : ولم يَُكسَّر على  ، ليُفَّرِ

__________________ 
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َوحِشيّ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  1)
 .«امل

 ( أراد اب بري الربد ا وابلعبري اخللو  الذي خّلقته ا وابلعقري البعري املنحور ا وكان ُعقر ساقه.2)
 .81ص  ( انظر املؤتلف واملختلف ل مدي3)
ا والعبارة يف التهذيب ونسبها إىل بع  املفسرين ا  (فَ ُهْم يف َرْوَضة  َُيَْْبُونَ )ا وقد مرت أثناء املادة  15( يريد قوله تعاىل من سورة الروم اآية 4)

 وأَما قو  الزجاج يف تفسري اآية ا فيه ا فهو التاد ا أي يكرمون إكراماً يبالغ فيه.
 وهذا ســـــهو منه بر ألفها للتبنيث كســـــما. ا ولو مل تكن له النصـــــرفت.  يوان للدمريي قا  بعد أن ســـــا  عبارة اجلوهري :( ومثله يف حياة ا5)

 ونبه إىل روايجي القاموس والدمريي هبامش اللسان.
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ِله مع  الُحبُّورَ و ، يْفعُول ، اليَْحبُورُ و ، بضّمتين ، الُحبُْربُورُ و ، بفتحتين ، الَحبَْربَرُ و ، بالكسر ، الِحْبِريرُ و ، بالضّم ، الُحْبُرورُ و ، بضّم اوَّ

 قال أَبو بُْرَدةَ : .َحبابِيرُ و َحباِريرُ  ج .الُحبَاَرى ، أَي َولَدُ  فَْرُخه التشِديد ؛

رِي ِدٌر ابٌز جـــــــــــــَ تـــــــــــــَ قـــــــــــــح زّاِن مـــــــــــــُ  ٌء عـــــــــــــلـــــــــــــ  اخلـــــــــــــِ

ريِ مــــــــــــن و     ابــــــــــــِ بــــــــــــَ زُِ   حــــــــــــَ رحتــــــــــــَ اَواَن يـــــــــــــَ (1)ذي مــــــــــــَ
 

  
 وقال ُزَهْيٌر :

ِر  ثـــــــــــــح ن  ِإىل مـــــــــــــِ ريِ حتـــــــــــــَِ بـــــــــــــابـــــــــــــِ مـــــــــــــاً  ا ـــــــــــــَ ثـــــــــــــ   جـــــــــــــُ

لــــــــِّ ِ     فــــــــَ ــــــــَ تـ ُ
هــــــــا املــــــــ يحضــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ن قـ ٍن مــــــــِ كــــــــَ َد  ســــــــــــــــــــــَ  لــــــــَ

  
مال النّائِيَِة ، قال : وُكنَّا إِذا َظعَنّا نَِسيُر في ِحبَال  الُحبَاَرىو قال األَزهريُّ : في  الدَّْهنَاِء ، فُربََّما التَقَْطنَا (2)ال يَشرُب الماَء ، ويَبِيُض في الّرِ

ْرقَة  ، وَطْعُمَها أَلَذُّ ِمن َطْعم بَْيِض يوٍم واحٍد ِمن بَْيِضَها ما بين األَربعة إِلى الثََّمانية ، وهي تَبِيُض أَربَع بَْيَضاٍت ، ويَْضِرُب لونَُها إِلى الزُّ

 الدََّجاج وبَْيِض النَّعَاِم.

ْكر ألَنها  «نِي آَدمَ لتَُموُت ُهَزاال بَذْنب بَ  الُحبَاَرى إِن»وفي حديث أَنَس :  ها بالذِّ يَْعنِي أَن هللا يَْحبُِس عنها القَْطَر بُشْؤِم ذُنُوبِِهم ؛ وإِنما َخصَّ

 كثيرة.ابِتَِها َمِسيَرةُ أَياٍم أَْبعَُد الطَّْيِر نُْجعَةً ، فُربََّما تُذبَُح بالبَْصَرة ، فتُوَجُد في َحْوَصلَتِها الِحبّةُ الَخْضراُء ، وبين البصرةِ وَمنَ 

ةٌ ، منها قولُهم :  ْقَر بَسْلِحَها إِذا أَراَغَها ليَِصيَدَها ، « ُحبَاَرى أَْسلَُح ِمن»و ، « الُحباَرى أَْذَرُق ِمن»وللعََرب فيها أَمثاٌل َجمَّ ؛ ألَنها تَْرِمي الصَّ

ْقر ؛  ث ِريَشه بلَثَق َسْلِحَها ، ويقال ِإن ذلك يَشتدُّ على الصَّ  لَمْنِعه إِيّاه من الطَّيََران.فتُلَّوِ

ليها الصْقُر َسلََحْت عليه ، فيَْنتَتُِف ونَقََل الَمْيَدانِيُّ عن الجاحِظ أَن لها ِخَزانَةً في ُدبُِرَها وأَمعائها ، ولها أَبداً فيها َسْلٌح َرقيٌق ، فمتَى أَلَحَّ ع

 عََل ِساَلَحها َسْلَحها ، وأَنشدوا :ِريُشه كلُّه فيَْهِلُك ، فِمن ِحْكَمة هللا تعالَى بها أن جَ 

ن و  َح مـــــــــــِ لـــــــــــَ وه َأســـــــــــــــــــــــــح رَكـــــــــــُ بـــــــــــاَر هـــــــــــم تــــــــــــَ   حـــــــــــُ
امِ     عــــــــــــــَ ن نـــــــــــــــَ َرَد مــــــــــــــِ رًا وَأشــــــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــــح  رََأ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، فتَِطيُر ُمعَاِرَضةً لفَْرِخها ، ليتَعَلََّم منها الطَّيَراَن.« قبل نَبَاِت َجنَاَحْيه الُحبَاَرى أَْمَوُق من»ومنها قولُهم : 

 ٍء يُِحبُّ َولََده.كلُّ شيْ : ومنها 

 َعنََده. (3)وتَِذفُّ  الُحبَاَرى حتى

 .(4)َماَن رضَي هللا عنه أَي تَِطيُر َعنََده ، أَي تُعَاِرُضه بالطَّيََران وال َطيََراَن لهُ ؛ لَضْعف َخَوافِيه وقََوائِِمه ، وَوَرَد ذلك في حديِث ُعثْ 

يَش ، ثم يُْبِطى «ىالُحبَارَ  فالٌن َميٌِّت َكَمدَ »منها : و ء نَباُت ِريِشها ، فإِذا طار ؛ وذلك أَنََّها تَْحِسُر مع الطَّْيِر أَياَم التَْحِسيِر ، وذلك أَن تُْلِقَي الّرِ

ْيِر َعَجَزْت عن الطيَران فتموت َكَمداً ، ومنه قوُل أَبي األَْسَوِد الدَُّؤِلّيِ :  سائُِر الطَّ

َد  مــــــــــــــــَ ٌت كــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِّ زِيــــــــــــــــٌد مــــــــــــــــَ ايــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ   ر ا ــــــــــــــــُ
ــــــــــــــم      ل ــــــــــــــُ ُة َأو ي ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــَ تح أُم ــــــــــــــَ ن عــــــــــــــَ (5)ِإَذا طــــــــــــــَ

 

  
 أَي يَموُت أَو يَقُرب من الَموت.

 يُْضَرُب في التَّنَاُسب ، وأَْنَشُدوا :« َخالةُ الَكَرَوانِ  الُحبَاَرى»ومنها : 

ٌب  يـــــــــِّ ِم طـــــــــَ حـــــــــح َز ابلـــــــــلـــــــــ  بــــــــــح ُت أَبّن اخلـــــــــُ دح هـــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــَ

اَر َأّن و     بــــــــــــــــــَ روانَ  ا ــــــــــــــــــُ ُة الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــــالــــــــــــــــــَ

  
 ، وغيُر ذلك مّما أَورَدها أَهُل األَمثاِل.« الُحبَاَرى أَْخَصُر ِمن إِْبهامِ »و ، « الُحبَاَرى أَْحَرُص ِمن»و ، « الُحبَاَرى أَْطيُب ِمن»وقالُوا : 

 ، قال : الُحبَاَرى َذَكرُ  هو أَو آَخُر ، طائرٌ  بفتحِ التحتَّيِة وسكوِن الحاِء : اليَْحبُورُ و

__________________ 
 ( قا  ابن سيده : قير يف تفسريه هو مجض ا بار  ا والقياس يرده ا إال أن يكون الاً للجمض.1)
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 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان نقاًل عنه : جبا .2)
: ودف الطائر يدف دفنا ضرب جنبيه كناحيه ا وقير هو  (دفف)( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : وتدف ابلدا  املهملة. ويف اللسان 3)

 الذي إذا حر  جناحيه ورجاله يف األرض.
يضـــــــرب هبا املثر يف ا م  ا فهي عل  ء حيب ولده حىت ا بار  ا قا  ابن األثري : خصـــــــها ابلذكر ألهنا ( ولفظه كما يف النهاية : كر شـــــــي4)

 محقها حتب ولدها فتطعمه وتعلمه الطريان.
 ويف التهذيب :« قوله : طعنت كذا خبطه ابلطاء املهملة ومثله يف اللســـــــــــان ا ويف املطبوعة : ابلظاء ا وليحرر»( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : 5)

  عنت ابلظاء.
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ـــــــــــــــــــــــُش  ُم رِي كـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــ  وَرةٍ كـــــــــــــــــــــــبَن ـــــــــــــــــــــــُ ب   حيـــــــــــــــــــــــَح
ي    رحمتـــــــــــــــَِ ُ

نـــــــــــــــاِء عـــــــــــــــن املـــــــــــــــ يـــــــــــــــُر الـــــــــــــــغـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــَ

  
 أَو فَْرُخه ، كما َذَكَره المصنِّف ، وَسبََق.

 ويقاُل هو بتشديِد الّراِء ، كما يأْتي. ، بالكسر : د ِحْبرٌ و

 فيه األَْزُد وبنو حنيفةَ.، يَْشتَِرُك  (1)لعَْبِد القَْيس ، بِتَُؤاَم  بالبَْحَرْينِ  معروفٌ  ، كِقْنِديٍل : َجبَلٌ  ِحْبِريرٌ و

ٍم ، القائِل فيه يَرثِيه : قاتِل ماِلِك بِن نَُوْيَرةَ  األَسدّيِ ، كُمعَظٍَّم ؛ فََرُس ِضراِر بِن األَْزَورِ  ، الَمُحبَّرُ و  أَِخي ُمتَّمِ

ًة و  ــــــــــــَ ب قــــــــــــح َة حــــــــــــِ ِذميــــــــــــَ مــــــــــــايَنح جــــــــــــَ دح ا كــــــــــــنــــــــــــَ نــــــــــــّ  كــــــــــــُ

ا    عـــــــــَ د  َتصـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــَر لـــــــــن يــــــــــَ ِر حـــــــــىت قـــــــــِ هـــــــــح ن الـــــــــد   مـــــــــِ

  

ــــــــــــكــــــــــــاً  ــــــــــــا كــــــــــــَبيّنِ ومــــــــــــال ــــــــــــن ر ق فــــــــــــَ ــــــــــــَ ا تـ ــــــــــــمــــــــــــّ ــــــــــــل  ف

ا     عـــــــــَ ـــــــــًة مـــــــــَ ـــــــــل ـــــــــي تح ل ـــــــــِ ب ـــــــــَ ـــــــــرتاٍ  مل ن وِ  اف ـــــــــطـــــــــُ (2)ل
 

  
يَِر أَن الذي قَتَلَه خالُد بُن الَوِليد ، ومثلُه في َشْرح َمْقُصورةِ ابِن ُدَرْيٍد الب  ن ِهشاٍم اللَّْخِمّيِ.قال شيُخنَا : والمشهوُر في ُكتُب الّسِ

، إِذا أََكَل البََراِغيُث ِجْلَده ، فصاَر  ُمَحبَّرٌ  ، أَي آثاٌر. وعبارة التَّْهِذيب : رجلٌ  َحبَرٌ  أََكَل البََراِغيُت ِجْلَده ، فبَِقَي فيهَمن  : الُمَحبَّرُ و
لَه آثاٌر  (3)

 في ِجْلَده.

 ، أَي آثاٌر. ُحبُورٌ  ويقال : به

 به ، أَي تََرَك به أَثَراً. أَْحبَرَ  وقد

 ْدٌح أُِجيَد بَْريُه.قِ  : الُمَحبَّرُ و

 : أَجاَد بَْريَه وَحسَّنَه. َحبََّره تَْحبِيراً  وقد

 ، إِذا كان َحَسَن البَْريِ. ُمَحبَّرٌ  وكذلك َسْهمٌ 

لَقَُب ُطفَْيل بِن َعْوٍف الغَنَِوّيِ ،  كذلكو .ُحبِّرَ  ِشْعَره وتَْزيِينه ، كأَنه لتَْحبِيِره بكسر الباِء لَقَُب َربيعةَ بِن ُسْفيَاَن ، الشَّاعِر الفاِرِس  ، الُمَحبِّرُ و

 ، في الجاِهليَّة ، بَِديع القَوِل. الشَّاعرِ 

ىو  ، كِزِمكَّى : واٍد. ِحبِرَّ

 ، وَذَكَره صاحُب اللَِّسان في ج ب ر ، وقد تَقَدَّمت اإِلشارة إِليه. ، كإِْكِسيٍر : ناُر الُحبَاِحبِ  إِْحبِيرٍ  نارُ و

، واسُمه أَْخَضُر ،  أَبو راِشدٍ  منهم : بُن َعْمِرو بِن قَْيِس بِن ُمعاِويَةَ بِن ُجَشَم بِن عبِد َشْمٍس ، ُحْبَرانُ  وهو و قبيلٍة باليَمن، بالضّم : أَب ُحْبرانُ و

 تابِِعيٌّ ، ِعَداُده في أَهل الّشام ، َرَوى عنه أَهلُها ، مشهوٌر بُكْنيَتِه.

 السَّْكَسكيُّ ، ِعَداُده في الّشاِميّين ، وهو تابِِعيٌّ صغيٌر ، َسَكَن البَْصَرةَ. الُحْبرانِيُّ  أَبو سعيٍد عبُد هللا بُن بِْشرٍ : ، منهم  طائفةٌ و

 ، عن محّمَد بن إِبراهيَم بِن جعفٍر الُجْرجانِّيِ. الُحْبَرانِيُّ  وأَحمُد بُن محّمِد بِن علّيٍ 

 ، عن عبِد هللا بِن أَحمَد بن َخْولَةَ. الُحْبَرانِيُّ  وأَحمُد بُن علّيٍ 

 َعساِكَر. ، عن ِرْزِق هللا التَِّميِمّيِ ، وعنه ابنُ  الُحْبَرانِيُّ  ومحموُد بُن أَحمَد أَبو الَخْيرِ 

 .377التَِّميِميُّ ، عن أَبي بِْشٍر الَمْرَوِزّيِ ، وعنه ابُن مْرَدوية في تاريِخه ، وقال : مات سنة  الُحْبَرانِيُّ  وَعْمُرو بُن عبِد هللا بِن أَحَمدَ 

يَِت القبيلَةُ القبيلِة المشهورةِ  بُن مالِك بِن أَُدَد أَبو ُمَرادٍ ـ  كيُقَاتُِل : ُمَضاِرع قاتلَ ـ  يَُحابِرُ و  ، قال الشاعر : يَُحابِر ، ثم ُسّمِ

يِن بــــــــــــــعــــــــــــــَد ذا  و  تــــــــــــــح نـــــــــــــــَ رٌ قــــــــــــــد أَمــــــــــــــ  ابــــــــــــــِ   حيــــــــــــــَُ
ِدايِت     نـــــــــــح ُ

ي املـــــــــــ ابـــــــــــرَامبـــــــــــا كـــــــــــنـــــــــــُت أُغحشـــــــــــــــــــــــــِ  حيـــــــــــَُ
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َدتَْين ، وفي التَّْكِملَة :ـ  َحبَْنبَراً  ما أََصْبُت منه يقال :و دةٍ فنوٍن فُمثَ  َحبَْنتَراً  كذا في النُّسخ بُموحَّ ، كالهما كَسفَْرَجل ؛  َحبَْربَراً  والـ  نّاةٍ ، بموحَّ

يرافِّيِ ، ومثلُه قوُل األَصمعّيِ. وكذلك قولُهم  شيئاً. أَي ؛ أَي  َحبَْربَراً  : ما أَْغنَى َعنِّيال يُستَعمل إِال في النَّْفي. التَّْمثِيُل لِسيبََوْيِه ، والتَّْفِسيُر للّسِ

 َشيئاً.

__________________ 
 «.قوله بتوأم كذا خبطه ا ويف املطبوعة بتوأم ا وليحرر» وهبامش املطبوعة املصرية :« بتوأم»( عن معجم البلدان ا وابألصر 1)
قوله : لطو  افرتا  ا املعروف : اجتماع ويؤيده جعلهم الالم مبعىن مض ا وســـيورده املصـــنف بلفة اجتماع يف   »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 2)
 .«وم
 ( يف التهذيب : فصار له أثٌر يف جلده.3)
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 ، وال َحَوْرَوراً ؛ أَي ما أَصاب منه شيئاً. (1)، وال تَبَْربَراً  َحبَْربَراً   منهوَحَكى ِسيبََوْيِه : ما أَصابَ 

ثُنا به  ٌء.؛ أَي شيْ  َحبَْربَرٌ  ويقال : ما في الَِّذي يَُحّدِ

 وال َحَوْرَوٌر. َحبَْربَرٌ  وقال أَبو سعيٍد : يقال : ماله

 .َحبَْربَرٌ  وال َحبَْنبَرٌ  ٍء ، فتقول : ما فيه؛ وهو أَن يُْخبَِرَك بشيْ  َحبَْنبَرٌ  وال َحبَْربَرٌ  وقال أَبو َعْمٍرو : ما فيه

 َشعَرةٌ. ، أَي ما على َرأِْسه َحبَْربََرةٌ  ما على َرأِْسه يقال :و

 معروٌف بالبَاِديَة ، وأَنشَد َشِمٌر َعُجَز بيت : كِفِلّزٍ ؛ ع ، ِحبِرٌّ و

 (2) ِحربٍّ ... فَقَفا 
انِيّ  ِحْبرانَ  أَبوو  وُحْسِن الَهْيئَِة ، َذَكره الَمدائنيُّ ، ويُوَجُد هنا في بعض النَُّسخ زيادةٌ : موصوٌف بالَجمالـ  بالكسرِ ـ  الِحمَّ

.ِشيَحةُ بُن عبِد ـ  َكِعنَبَةٍ ـ  ِحبََرةَ  أَبوو  وهو تكراٌر مع ما قبله. هللا ، تابِِعيٌّ

 َحَسنَتُه ، كثيرةُ الَكإِل ، قال : : سريعةُ النَّبَاتِ  ِمْحبارٌ  أَْرضٌ و

اُر  ــــــــــــــــــَ ي ً   ــــــــــــــــــِ اٌ  ومحــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ب ا جــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــن  ل

اُر و     نــــــــــــــــــَ
َ

ىَن هبــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــح ُرٌ  يـــــــــــــــــــُ (3)طــــــــــــــــــُ
 

  
ْهلَةُ ، الدَّفِئَةُ : األَرُض السَِّريعةُ النَّبَاِت ، السَّ  اْلِمْحبَارُ  وقال ابن ُشَمْيٍل :

 .َمَحابِيرُ  ، التي ببُُطوِن األَرِض َوسرارتِها ، وجمعُه (4)

 بَْعُد. ، أَو بََرأَ وبَِقيَْت له آثَارٌ  (6) نُِكَس ، َوَغِفرَ  : َحبَراً  الُجْرحُ  َحبِرَ و .(5)، بالضّم  كأَْحبََرتْ  كفَِرَح : َكثَُر نَبَاتُها ، األَرُض ، َحبَِرتِ  قدو

ه ، كذا في اللَِّسان. َحبََره ، وهو ِمن : َمْجلُس الفُّساق الَحابُورُ و  األَمُر : َسرَّ

. ُدَعاُء الّشاةِ للَحْلب ، بضّمٍ فسكوٍن فيهما : ُحْبُر ُحْبرُ و اغانيُّ  ، نقلَه الصَّ

ْعر وغيرهما تَْحبِيرُ و  الفَّراُء فيما َرَوى َسلََمةُ عنه : وتَْبيينُه ، وأَنشد تَْحِسينُه كالَمْنطق والكالم : الَخّطِ والّشِ

ريِ  بـــــــــِ حـــــــــح رتِّ  كـــــــــتـــــــــَ ومـــــــــاً ـــــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــكـــــــــتـــــــــاِب خبـــــــــَ  ـ  يـــــــــَ

ـــــــــــــــــــر    زِي اِرُب َأو يـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ وديٍّ يـ هـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ  يـ

  
َي َكْعبُ  َي الِمدادُ  الِحْبرِ  قيل : ومنه ُسّمِ لتَْحِسينه الَخطَّ وتَْبيِينِه إِيّاه ، نقَلَه الَهَرِويُّ ، وقد  ِحْبراً  ؛ لتَْحِسينِه ، قالَه ابُن ِسيَده ، ومنه أَيضاً ُسّمِ

 لكَ  لَحبَّْرتُها َعِلْمُت أَنك تَْسَمُع لِقراَءِتيلو ». وفي حديث أَبي موسى : ُحبِّرَ و ُحِبَر َحْبراً  تَقَدَّم. وُكلُّ ما َحُسَن ِمن َخّطٍ أَو كالم أَو شعٍر فقدْ 

ْوِت. «تَْحبِيراً   ؛ يُِريُد تَْحِسيَن الصَّ

فِة ، صلَّى هللا على ساِكنها ، وهي لليهوِد في دار صالح بِن جعفر. أُُطٌم بالمدينةِ  فالسكوِن : ، بالكسر ِحْبَرةُ و  المشرَّ

 ابِِعيَّةٌ ، وقد َذَكَرَها المصنِّف أَيضاً في ج ب ر ، وقال إِنها شاِعَرةٌ تابِِعيَّة.: ت بنُت أَبي َضْيغٍَم الشَّاعرةُ  ِحْبَرةُ و

ثٌ  كَحْمَدَوْيِه : الفَّراُء ، (7)البَُخاِريُّ  َحْبَرَوْيهِ  اللَّْيُث بنُ و  .286، ُكْنيَتُه أَبو نَْصر ، عن يَْحيَى بِن جعفٍر البَِكْنِدّيِ ، وَطبَقَتِه ، مات سنة  محّدِ

وفي  (8) (ََيُْكُم ِِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا ِللَِّذيَن هاُدوا َوالرَّاّبنِيُّوَن َواْْلَْحبارُ ) ، لقوِله تعالَى فيها : : سورةُ المائدةِ  األَْحبَارِ  ُسورةُ و

 ِشْعر َجِرير :

  ٍ اعــــــــــــِ قــــــــــــَ َد آِ  مــــــــــــُ بــــــــــــح يــــــــــــَث وعــــــــــــَ عــــــــــــِ  ِإّن الــــــــــــبــــــــــــَ

ورِة     رآِن بســــــــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ارِ اَل يـ بــــــــــــــــَ  (9) اأَلحــــــــــــــــح
  

__________________ 
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 تطبيض.« تربيراً »( يف املطبوعة الكويتية : 1)
قوله : فنقا ا كذا خبطه ا والذي يف اللســــان : فقفا ا ومثله يف »وما أثبت عن معجم البلدان ا وهبامش املطبوعة املصــــرية : « فنقا»( ابألصــــر 2)

  معجم البلدان منسوابً إىل عبيد :والبيت بتمامه يف« ايقوت
ـــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــربٍّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــردة ف  ف

ـــــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــري ـــــــــــــــــــــ  هبـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــي  ل

  

 ( الشطران يف التهذيب ا ونسبا إىل عنرتة الطائي.3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الدفيئة.4)
 عن القاموس ومثله يف التهذيب.« كبحربت»( كذا ا وضبطت : 5)
 وبفتح الفاء.( وغِفر ضبطت يف الصحاح 6)
 .«النجاري»( عن التكملة ا وابألصر 7)
 .44( سورة املائدة اآية 8)
 ( جعر الفرزد  عبداً لبين مقاع .9)
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 .(1) (اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا اِبْلُعُقودِ ):  [تعالى]أَي ال يَِفياِن بالعُُهود ؛ يَْعنِي قولَه 

ِغيُر. : والَحْبَحبِيُّ : الَحبَْربَرُ  عن أَبي َعْمرو :و  الَجَمُل الصَّ

الُمنافَِرةُ ، وقال : هذه ثاُلثِيَّةُ األَصل أُْلِحقَْت بالُخماِسّيِ ، لتَْكِريِر بعِض  بهاٍء : المرأَةُ القَِميئَةُ  ، الَحبَْربََرةُ  في التهِذيب في الُخماِسّيِ :و

 ُحُروفَِها.

 أَْنَدلُِسيٌّ ، َكتََب عنه ابُن َحْزٍم. تح : شاعرٌ أَحمُد بُن َحْبُروَن ، بالفو

اغانّي. ِمن َسواٍد َوبياٍض  تَْحبِيرٌ  (2) : في َعْينَْيها ُمَحبََّرةٌ  شاةٌ و  ، نقلَه الصَّ

الَمْقِدس ، وقد َدخلتَُها ، وبها غاٌر  بالقُْرب من بيت وسلمعليههللاصلىإِبراِهيَم الَخِليل ،  سيِّدنا مدينةِ  اسمُ  َكزْيتُون َحْبُرونُ و كَسْكَرى ، َحْبَرىو

به ، وقد َذَكَر  ِإالّ  تُْعَرفُ  فال ، الَخِليلُ  اْسِمها على َغلَبَ  وقد ، السالمعليهم، فيه قَْبُر إِبراهيَم ، وِإسحاَق ، ويْعقُوَب ،  َحْبُرونَ  يقال له : غارُ 

فالكاُف زائدةٌ ، ومثلُه يَْذُكُره في الُخُروج ِمن مْعنًى لغيِره ، وليس « وِزْيتُونٍ »اللُّغَتَْين فيها ياقُوٌت وصاحُب الَمَراِصِد. قال شيُخنَا : واألَْولَى 

 .السالميهماعلكذلك هنا. وُرِوَي عن َكْعٍب أَن البناَء الذي بها ِمن بناٍء ُسلَْيَماَن بِن داووَد 

:  (3)وعْينُون  ِحْبَرىو قلُت : وقرأُْت في كتاب الَمْقُصور ألَبي علّيٍ القاِلي في باب ما جاَء من الَمْقُصور على مثال فِْعلَى بالكسر ، وفيه :

ً  وسلمعليههللاصلىالقَْريَتَان اللَّتَاِن أَْقَطعَهما النبيُّ   وأَهَل بيتِه. الّداِرّيِ  تَِميما

أَي معروٌف ، وهو َكْعُب بُن ماِتعٍ الِحْميَِريُّ ، ُكْنيَتُه أَبو إِسحاَق : تابِِعيٌّ ُمَخْضَرٌم  : م (4) األَحبارُ  ويُْكَسُر ، وال تَقُل : ، بالفتح الَحْبرِ  َكْعبُ و

ثِيِقِه ، َسِمَع ُعَمَر بَن الَخّطاِب والعَبَاِدلَةَ األَْربَعَةَ ، وَسَكَن الشَّأَْم ، وتُُوفَِّي ، وما رآه. ُمتَّفٌَق على ِعْلِمه وتَوْ  وسلمعليههللاصلى، أَْدَرَك النبيَّ 

. ونُِقَل عن ابن  32َسنَة  تَّةُ إِاّل البَُخاِريَّ َج له الّسِ : َرَوْوا  ُدُرْستََوْيِه أَنه قالفي ِخالفة سيِِّدنا ُعثَْماَن ، رضَي هللا عنه. وقد جاَوَز الِمائَةَ. َخرَّ

ن وأَضافَه إِلىـ  بالكسرـ  الِحْبر َكْعب أَنه يقال : َن َكْعباً ، وَمن َجعَلَه الِمداَد لم ينَّوِ . وفي َشْرح نَْظِم الفَِصيح : الِحْبر فَمن َجعَلَه َوْصفاً له نَوَّ

ً ؛ ِإْذ ال مانَع منه ، واإِلضافةُ تَقُع بأَدْ  األَْحبَارِ  الظاهُر أَنه يقال : َكْعبُ  ، بمعنى عاِلٍم  ِلَحْبرٍ  نَى َسبٍَب ، والسبب هنا قَِويٌّ ؛ سواٌء َجعَْلنَاه َجْمعا

 َحْبرٌ  : العُلماُء ، واحُدهم األَْحبارُ و في َشْرح ُمْسِلم : َكْعُب بُن ماتِعٍ ، بالميم والُمثَنّاةِ الفَْوقِيَِّة بعَدَها َعْيٌن. (5)، أَو بمعنَى الِمَداد. وقال النََّووّي 

َي َكْعب  ؛ لَكونِه صاِحَب ُكتُبِ  األَْحبارِ  ، بفتح الحاِء وكسرها ، لُغَتَان ؛ أَي َكْعُب العُلماِء. كذا قالَه ابُن قُتَْيبَةَ وغيُره. وقال أَبو ُعبَْيد : ُسّمِ

أَْسلََم في َزَمِن أَبي بْكٍر أَو ُعَمَر ، وتُُوفَِّي بِحْمَص ، مكسور ، وهو ما يُْكتَُب به. وكان َكْعٌب ِمن علماِء أَهِل الكتاِب ، ثم  ِحْبرٍ  ، َجمع األَحبارِ 

َحابة. ومثلُه في َمَشاِرق ِعياٍض ، وتَْهِذيب النَّ  32سنة  َوِوّيِ ، في خالفة عثماَن ، وكان ِمن فَُضالِء التّابِعين ، َرَوى عنه ُجْملَةٌ ِمن الصَّ

يد ، ونَقََل بعَض ذلك شيُخ مش رقانّي في َشْرح الَمواِهب. قال شيُخنا. فما قالَه الَمْجُد ِمن إِنكارهوُمثَلَِّث ابِن الّسِ فإِنها َدْعَوى  األَحبارَ  ايِخنا الزُّ

 نَْفيٍ غير َمْسُموعٍة.

 * ومّما يُستدَرك عليه :

 والبَْحُر ، لِعْلِمه. الَحْبرُ  كان يُقال البن َعبّاس :

 نِْبٌر. ِحْبرٌ  ويقال : رجلٌ 

 من النّاس : الّداِهيَةُ. الِحْبرُ  َعْمٍرو :وقال أَبو 

 .الُحبُورِ  ِمنـ  يَْفعُولٌ ـ  يَْحبُورٌ  ورجلٌ 

جال  اليَْحبُورُ  وقال أَبو َعْمٍرو :  .اليَحابِيرُ  وَجْمعُه .(6): النَّاِعُم ِمن الّرِ

 .َمْحبُورٌ  فهو َحبََرهو

 والسُُّرور. للُحبُورِ  ، أَي َمِظنَّةٌ  «بََرةٌ َمحْ  آُل ِعْمَراَن ِغنًى والنَِّساءُ »وفي حديث عبِد هللا : 

__________________ 
 ( سورة املائدة اآية األوىل.1)
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 ( التكملة : عينها.2)
 ا وابألصر : غينون. (حربون)( عن معجم البلدان 3)
ا  ذا خبرت املؤلف ابهلامش ا ومنه نقلته.إلا ال يقا  كعب األحبار إذا نون ا وأما إذا أضــــــــــــــيف فال امتناع يف اه. هك»( يف هامش القاموس : 4)

 «.ه. شنقيطي
 تصحيف.« النو »( ابألصر 5)
 ( مبخوذ من اَ رَبَة وهي النعمة كما يف التهذيب.6)
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جِل. عن اللِّْحيَاِنّيِ ، َحَكاه عن أَبي َصْفَواَن ، وبه فّسر قوله : الَحبَارُ و  : َهْيئَةُ الرَّ

ِقيها َحَبارَ َأاَل تـََر    َمنح َيسح
 هنا اسُم ناقٍَة ، قال : وال يُْعِجبُنِي. َحبَارُ  قال ابن ِسيَده : وقيل :

 ، له ِذْكٌر في َغْزَوةِ ُمْؤتَةَ.: كُمعَظٍَّم أَيضاً : فََرُس ثابِِت بِن أَْقَرَم  الُمَحبَّرُ و

َح ابن القَطَّاعِ وغيُره أَنه فَْنِعليت ؛ فموضُع ِذْكره هنا ، وقد َذَكَره المصنِّف في التاِء بناًء على أَن ه فَْنعليل ، وَمرَّ الكالم والَحْنبريت ، َصرَّ

 هناك ، قالَه شيُخنَا.

  البَُخاِرّي.من ُشيُوخِ ـ  كُمعَظَّمٍ ـ  الُمَحبَّرِ  وبََدُل بنُ 

 ، ُمَؤلُِّف كتاِب العَْقل. الُمَحبَّر بُن قَْحَذٍم ، عن ِهَشاِم بِن ُعْرَوةَ ، وابنُه داووُد بنُ  الُمَحبَّرُ و

 وأَبَاُن بُن الُمَخبَّر ، واٍه. قال ابن ماُكوال : وليس بين داووَد وأَباٍن وبََدل قَرابَةٌ.

. المحبَّر وأَبو علّي أَحمُد بُن محّمِد بن  ، شاعٌر ، حدَّث عنه محّمُد بُن عبِد السميعِ الواِسِطيُّ

 .(1)، واْستَوى على َسِريِر السُُّرور  َحبِيَر الُحبُور وِمن الَمَجاز : لبِسَ 

مِد. وأَبو عبِد هللِا محّمُد بُن محّمِد بِن أَ  الَحبّارُ  ومحّمُد بُن جامعٍ  ، شيُخ السَّْمعَانِّيِ : َمْنُسوباِن  الحبّارُ  حمدَ ، يَْرِوي عن عبد العزيِز بِن عبد الصَّ

 الذي يُْكتُب به. الِحْبرِ  إِلى بَْيع

، ثِقَةٌ ، ذكَره الخطيُب في تاريخ  الِحْبِريّ  وأَبو الَحَسِن محّمُد بُن علّيِ بِن عبِد هللا بِن يَْعقُوَب بِن إِسماعيل بن ُعتْبَة بِن فَْرقَد السُّلِميُّ ، الَوّراقُ 

 اد.بغد

 .(2)، بالكسر : َجبٌَل ، ذكره البَْكِريٌّ  ِحْبرانُ و

 َسْيُف بُن أَْسلم الُكوفِيُّ ، حدَّث عن األَْعَمِش ، صالُح الحديِث.ـ  ، وهي البُُرود الِحبَرِ  إِلى بَْيعِ ـ  الِحبَِريُّ و ، كأَِمير : َموضٌع بالِحجاز. َحبِيرٌ و

 .الِحْبِريُّ  والُحَسْيُن بُن الَحكمِ 

 ، األَْصبَهانِيُّ ، تْرَجمه الخطيُب. الِحبَِريُّ  ءُ وأَبو بكٍر محّمُد بُن ُعثَْمان الُمْقِرى

دةِ ـ  الُمحبِّريُّ و  .المحبِّرَ  محّمُد بُن َحبِيب ، اللغويُّ ، نُِسَب إِلى كتاٍب أَلَّفه َسّماهـ  بكسر الموحَّ

. لبُ ، كَجْعفٍر : الثَّعْ  الَحْبتَرُ  : [حبتر] اغانيُّ  ، نقله الصَّ

اغانيُّ أَيضاً. كالَحبَْيتَرِ  القَِصيُر ، : الَحْبتَرُ و  كَسفْرَجل ، وكذلك الَحفَْيتَر ، بالفاِء ، نقلَه الصَّ

 وفِيُّون.نَْهَشِليٌّ أََسِديٌّ ، يَْرِوي عن ابن َمْسعُود وابِن َعبّاس ، وعنه الكُ  (3)، تَِميِميٌّ  : تابِِعيٌّ  َحْبتَرٍ  قَْيُس بنُ و

 ، كاألُباتِِر. كعاُلبٍِط : القاِطُع َرِحَمه الُحبَاتِرُ و

 ، إِذا كان َضئِيالً َحِقيراً. َحْبتَرٌ  ، ومنه : َرُجلٌ  (4)، عن ابن ُدَرْيد  : ُضئُولَةُ الِجْسِم وقِلَّتُه الَحْبتََرةُ و

هكذا في النَُّسخ. وَصَوابُه : الَكْعبِيُّ ،  الَكْلبِيُّ ـ  الثِّقَات : أَبي َحبِيب ، وهو تَْحِريفوفي بعض نَُسخِ كتاب ـ  عائذُ بُن أَبي َضبٍّ  هو الَحْبتَِريُّ و

 كما في ثِقات ابن ِحبّاَن.

القاِسِم بِن ُعَمْيٍر.  : بطن من ُخزاعةَ ، يَْرِوي عن أَبي ُهَرْيَرةَ رضَي هللا عنه ، وعنه أَبو ُرْشِد بنُ  َحْبتَر وَطبَقَاِت السَّْمعَانِّي ، َمْنُسوٌب إِلى

بَُدْيُل بُن َسلََمةَ بِن َخلَِف بِن َعْمِرو بِن مقباِس  هذا هو ابُن َعِدّيِ بِن َسلُول بِن َكْعِب بِن َعْمِرو بِن ُخَزاَعة ، منهم ِمن الصَّحابة : َحْبتَرٌ و قلُت :

 ، ابن أُّم أَْصَرَم. تَِريُّ الَحبْ  ، يُقال فيه : الُخزاعيُّ الَكْعبِيُّ السَّلُوليُّ  َحْبتَرٍ  بنِ 
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اعي : َحْبتَرٌ و  : اسُم رجٍل قال الرَّ

ـــــــــــــفـــــــــــــًا  ي فـــــــــــــِ بحُت ِإميـــــــــــــاًء خـــــــــــــَ مـــــــــــــَ رَتٍ فـــــــــــــَبوح ـــــــــــــح ب    ـــــــــــــَ
ا وِ     ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح يـ رَتٍ هلِل عــــــــــــــَ ــــــــــــــح ب ىَت  حــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ا ف (5)أميــــــــــــــَّ

 

  
__________________ 

 ( كذا يف األساس.1)
 يف قو  زيد يصف انقته :( كذا ا ومل يرد يف معجم ما استعجم ا ويف معجم البلدان : جبر 2)

 غــــــــــــــدت مــــــــــــــن رخــــــــــــــيــــــــــــــخ مث راحــــــــــــــت عشــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــة 

 حبـــــــــــــــــربان ا إرقـــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــ  اجملـــــــــــــــــفـــــــــــــــــر   

  

 .«تيمي»( عن تقريب التهذيب ا وابألصر 3)
 .295/  3( اجلمهرة 4)
 وانظر فيه ختر ه ا وحبرت هذا هو ابن أٍخ للراعي. 3( ديوانه ص 5)
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 وقال أَيضاً :

ين مــــــــــــن  بــــــــــــَ جــــــــــــَ رَتٍ فــــــــــــَبعــــــــــــح بــــــــــــح رتَ َأّن  حــــــــــــَ بــــــــــــح   اً حــــــــــــَ
َتضـــــــــــــــــَ      ه انــــح لـــــــَ نحصـــــــــــــــــَ وٍب ومـــُ كـــُ نـــح (1)َمضـــــــــــــــــَ  غـــرَي مـــَ

 

  
ِمن أَّيِ نوعٍ كان ، قالَه أَبو  الغَِليظُ  :ـ  األَخيَرتَان عن التَّْكِملَةـ  ُمْسبَكرٍّ  مثلُ  الُمْحبَجرّ و ُعالبٍِط ، مثلُ  الُحبَاِجرُ و ، كِسبَْطٍر ، الِحبَْجرُ  : [حبجر]

 ، كِسبَْطٍر وِدْرَهم : الَوتَُر الغَِليُظ ، قال الّراجز : الِحبَجرُ  ُعبَْيٍد ، وَعيَّنَه غيُره فقال :

يح  ي شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــهــــــــــــا وهــــــــــــح ي ي عــــــــــــلــــــــــــَ ُر أَرحمــــــــــــِ  ٌء ِبــــــــــــُح

ٌر و     ــــــــــــــَ ُس فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا وتـ وح رُ الــــــــــــــقــــــــــــــَ جــــــــــــــح بــــــــــــــَ  حــــــــــــــِ

  

َي ثالُث أَذحرٍُع وِشربحُ و   هح

 وَل الّراجز :وأَنشد ابُن ِسيَده ق

 ُحباِجرَاُلحرُِج منها َذنَباً 
واُب ما قالَه ابُن سيَده. قلُت :ـ  بالنُّونـ  قال : وهذا هو الصَّحيح ، وأَنشَده ابُن األَعرابّيِ : ُحنَاِجَرا ره ، والصَّ قد ُوِجَد في النُّسخ  ولم يُفَّسِ

َجز لرجل ِمن بَنِي ِكاَلب يَِصُف الَجَراَد.، بالباِء ، وا ُحبَاِجَرا النَّواِدِر البِن األَعرابّيِ :  لرَّ

. كقُْنفُذ وُعالبِط : َذَكُر الُحبَاَرى ، الُحباِجرُ و الُحْبُجرُ و اغانيُّ  الطائِر المعروِف ، َمْقلوبَا ُحْبُرجٍ وُحباِرجٍ ، نقلَه الصَّ

 وفي التكملة : شْبهُ اْلتِواٍء. : اْلتِواٌء في األَْمعَاِء. التََّحْبُجرُ و

 .ُمْحبَْنِجرٌ و ُمْحبَِجرٌّ  ، كاْبَرْنَشَق ، فهو كاْحبَْنَجرَ  ، كاْقَشعَرَّ : اْنتَفََخ َغَضباً ، اْحبََجرَّ و

 واْشتَدَّ. َغلُظ : اْحبَْنَجرَ و ءُ الشي : اْحبََجرَّ و

 : ناحيةٌ نَْجِديَّةٌ بأَكناِف الشََّربَِّة. َحْبَجَرىو

روهـ  ، أَي بفتح فسكون فضّمٍ فتشديد كفَْعلُلٍّ ـ  َحْبقُرٌّ  : [حبقر] ؛ ألَن األَْقَدِمين إِنَّما يَْذُكرون األَلفاَظ ألَْمثِلَِة  َذَكُروه في األَبنيِة ولم يُفَّسِ

كةً ، وهو ومعناه البََردُ  ، التَّْصِريف ، إِذا ال َغَرَض لهم في ِذْكر معانِيها  ويُقال« َحْبقُرٍّ  أَْبَرُد ِمن هو»في الَمثَل :  َحبُّ الغَماِم ؛ يُقال ، محرَّ

، كأَنَُّهَما  وأَصلُه َحبُّ قُرٍّ  أَورَد الثالثة األَْزَهِريُّ في التَّْهِذيب ، .«أَْبَرُد ِمن َعْضَرس»وكذا ـ  بالعين بدل الحاءِ ـ  «َعْبقُرٍّ  أَْبَرُد ِمن»أَيضاً : 

فالكلمة َمْنُحوتَةٌ  البَْردُ  والقُرُّ : استطراداً ، كما عَكَسه المصنِّف هنا. حبقر كلمتاِن ُجِعلَتَا واحداً ، كذا ذكره الجوهريُّ في عبقر ، وَذكر هناك

َء النَّْحِويَّ الُمْقِرى والدَِّليُل على ما َذَكْرتُه أَن أَبا َعْمِرو بَن العاَلءِ  ، وحيث إِنها منحوتةٌ فِذْكُرها في األَبنية غيُر مناسب ، كما ال يَْخفَى

، وقد َذَهَل عن ِذْكره في موضعه ، فعلى هذا كلٌّ ِمن  بُّ : اسٌم للبََردِ ، والعَ « أَْبَرُد ِمن َعّبِ قُرٍّ »أَي المثََل :  يَْرِويه (2)اللغوّي الضَّريَر 

معروف للعََرب ،  الكلمتَْين لفٌظ مستقلٌّ ، وَوْزٌن خاصٌّ ، وَذَكره اإِلماُم أَبو َحيّان في شرح التَّْسهيل ، وفَسََّره بأَنه اسم َعلَم على موضع

 َكره قبلَه ابُن ُعْصفُوٍر في الُمْمتِعِ. قالَه شيُخنَا.كعَْبقٍَر ، وأَشار إِليه في االرتشاف ، وذَ 

ل ، قالَه شيُخنا ؛ أَي أَن األَْولَى أَن يكون كقَبَْعثٍَر ، التِّحاد الُحْكم ، كما سيأْتي كغََضْنفَرٍ ـ  الَحبَْوَكرُ  : [حبكر]  :ـ  ، َوْزنُه به ال يخلُو عن تَأَمُّ

 َرْمٌل يَِضلُّ فيه الّساِلُك.

 ، وأُمِّ  َحبَْوَكرٍ  وأُمِّ  أَيضاً بال الٍم ، نقلَه الفَّراُء ، َحبَْوَكرو بال الٍم ، َحبَْوَكَرىو باألَِلف ، كالَحبَْوَكَرى الّداهيَِة ، بمعنى الَحبَْوَكرُ  منه :و

 هي أَعظُم الدَّواِهي ، وأَنشَد لعَْمرو بن أَحَمَر الباهلّيِ : (3) َحبَْوَكَرى أُمُّ : وفي الّصحاح  .حبَْوَكَرانَ  ، وأُمِّ  َحبَْوَكَرى

ا  ُت َأهنــــــــــَ نــــــــــح قــــــــــَ ي وأَيـــــــــــح لــــــــــِ يــــــــــح ا لــــــــــَ ا َغســــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــلــــــــــمــــــــــّ

َر هـــــــــــــــي اأُلَرَب جـــــــــــــــاَءتح أبُمِّ     وحكـــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

  
، وكلُّ أَلف للتأْنيث ال يَصحُّ ُدُخوُل هاِء التأْنيث عليها ، ولْيسْت  َحبَْوَكَراةٌ  ثم قال : واألَلُف زائدةٌ بُنَِي االسم عليها ؛ ألَنك تقول لألُنثى :

ُحوا أَنه ال ثالَث ألَِلفَيِ التأْنِيث أَو أَيضاً لإِللحاق ؛ ألَنه ليس له ِمثاٌل من األُصول فيُْلَحق به. ق ال شيُخنا : وهو كالٌم غيُر ُمْعتَّدٍ به ، وقد َصرَّ

ةٌ ؛ إِاّل أَن اإِلْلَحاق ، وال تُْبنَى الكلمةُ على ما ليس منهما. وقولُه : كلُّ أَلٍف للتأْنيث ال يَِصحُّ ُدخوُل الهاِء عليها كالم صحيٌح ، و قاعدةٌ تامَّ

 : َمن قال هي للتأْنيث أَْنَكَر ُدُخوَل الهاِء ، وَمن األَلف هنا



5225 

 

__________________ 
 .4( ديوانه ص 1)
 وانظر تقريب التهذيب.« ( هبامش املطبوعة الكويتية : كذا ا وأبو عمرو بن العالء لي  ضريراً 2)
 ويف اللسان عن اجلوهري فكاألصر.« أم حبوكر»( يف الصحاح هنا ويف الشاهد : 3)
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و  مرحُدوَدٌة ؛ أَلن اأُلصــــــــوَ  شــــــــائعٌة ا وغريها أَدح  ا  (1)َخَر اهلاَء قا  هي لإِل ا  ا وَدعحَو  أَنه لي  له ِمثاٌ  ِمن اأُلصــــــــُ
ُمَها مثُلها ا ومن الَعِجيب َأن املصــنِّف اعحَتىَن مبثر هذا الكالم ا وتـََعق َبه يف ا ُبَ  اَر  ا وغايُته َأن يكون كَقبَـعحثـََر  ا وُحكح

َلًة وتـَقحصرياً.وأَ   قـَرّه هنا عل  ما هو عليه ؛ َغفح
ْخُم الُمْجتَِمُع الَخْلق : الَحبَْوَكرُ و  ، بالضّم. كالُحبَاِكِرّيِ  ، عن اللْيث ، َحبَْوَكَرىو َحبَْوَكرٌ  ، يقال : جَملٌ  الضَّ

جُل الُمتَقَاِرُب الَخْطِو القَِضيفُ  : الَحبَْوَكرُ و  .ِكرُ َحبَا ج ، أَي النِحيُف ، الرَّ

، وَكْمَهلَه ، وَحْبَحبَه ، وَزْمَزَمه ، وَصْرَصَره ، وَكْرَكَره ،  (3)منه ، كَدْمَكلَه  (2)َوَردَّ أَطراَف ما اْنتَثََر  َجَمعَه : َحْبَكَرةً ـ  أَي المالَ ـ  َحْبَكَرهو

 وَكْبَكبَه. كذا في النَواِدر.

 تََحيَّر. الرجُل في طريِقه ، إِذا تََحْبَكرَ  فيه أَيضاً : يقال :و

 انقضائها كان أَحسَن.َمْعَرَكةُ الحرِب بعَد  ، ولو قال : : الَمْعَرَكةُ بعد انقضاِء الَحْرب الَحبَْوَكَرىو

بيُّ الصغيُر. : الَحبَْوَكَرىو  الصَّ

 .«َحبَْوَكرٍ  َوقَعُوا في أُمِّ »وِمن أَمثالهم : 

 ِمن النّاس ، أَي جماعاٍت من أَُمم َشتَّى. كذا في اللسان ، وفي التْكِملَة : ِمن أْمُكٍن َشتَّى. َحبَْوَكَرى ويقال : َمَرْرُت على

. وفي َحتْرٌ  العُْقَدةَ : أَْحَكَم َعْقَدها. وكلُّ َشدٍّ  َحتَرَ و : أَْحَكمه. أَْحتََرهو : يَْحتُِره ءَ الشيْ  َحتَرَ  وقد كاإِلْحتارِ  حكاُم والشَّدُّ ،: اإلِ  الَحتْرُ  : [حتر]

 : قد اْستُوثَق منه. قال لَبيد : ُمْحتَرٌ  ، وبينهم َعْقدٌ  ُمْحتََرةٌ  ، إِذا أَْحَكْمتَها ، فهي إِْحتاراً  العُْقَدةَ  أَْحتَْرت التْهذيب :

اِرٌب و  مــــــَ   ـــــــَُ لــــــح يِّ ســــــــــــــــــــَ رحقــــــِ ح مــــــن شــــــــــــــــــــَ فــــــح  ابلســــــــــــــــــــ 

ن الــــــــــقــــــــــوِم     ٍد مــــــــــِ قــــــــــح اٌع وُذو عــــــــــَ جــــــــــَ رَتِ شــــــــــــــــــــــــُ   ــــــــــُح

  
 واستعاره أَبو َكبِير للدَّْين ، فقال :

مح  الَم كــــــــــــَبهنــــــــــــ  هــــــــــــم الســــــــــــــــــــــــــ  ومــــــــــــِ وا لــــــــــــقــــــــــــَ  هــــــــــــابــــــــــــُ

ٍن     ُر َديـــــــــــــــح وا َأهـــــــــــــــح يـــــــــــــــبـــــــــــــــُ ا ُأصـــــــــــــــــــــــــــــِ  رَتِ  ـــــــــــــــُح ملـــــــــــــــّ
  

 ، إِذا أََحدَّ النََّظَر إِليه. َحتََره َحتْراً  وقد تَْحِديُد النََّظِر. : الَحتْرُ و

: قتََّر عليهم النَّفَقَة ، وضيََّق عليهم ، وَمنَعَهم ، قال  ُحتُوراً و َحتْراً  أَْهلَه َحتَرَ  ، بالضّم ، يقال : كالُحتُورِ  التَّْقتِيُر في اإِلنفاِق ، : الَحتْرُ و

 الشَّْنفََرى :

م و  وهتــــــــــــُ قــــــــــــُ ُت تـــــــــــــَ دح هــــــــــــِ يــــــــــــاٍ  قــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــَ  أُمِّ عــــــــــــِ

مِإذا     رَتهتـــــــــــــحُ ِت  حـــــــــــــَ لـــــــــــــّ تح وأَقــــــــــــــَ هـــــــــــــَ فـــــــــــــَ (4)أَتــــــــــــــح
 

  
 وأَنشَده ابُن بَّرّي هكذا :

ُهم  رَتَتح ِإذا َأطحَعَمتـح  (5)وأَقـَّلِت  َأحح
 شيئاً ؛ أَي ما أََكَل شيئاً. َحتَرَ  وما األَْكُل الشَِّديُد. : الَحتْرُ و

 اإِلعطاُء ، أَو تَْقِليلُه. : الَحتْرُ و

جلَ  َحتَرَ  ، يقال : كاإِلحتارِ  اإِلطعاُم ، : الَحتْرُ و له شيئاً : أَعطاهَ  َحتَرَ و أَعطاه ، وأَْطعَمه ، وقيل : قَلََّل َعطاَءه ، أَو إِطعاَمه. : َحتْراً  الرَّ

 شيئاً ؛ أَي ما أَعطاه قليالً وال كثيراً. حتََره يَسيراً ، وما

 : قَلَّ َخْيُره ، َحَكاه أَبو َزْيد ، وأَنشد : أَْحتَرَ و الرجُل : قَلَّ َعَطاُؤه. أَْحتَرَ و
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ي  ِمســــــــــــــــــــــــــًا َأاَيمــــــــــــَ تــــــــــــَ لــــــــــــح َت مــــــــــــُ نــــــــــــح  ِإذا مــــــــــــا كــــــــــــُ

ر      بح كــــــــــــــــُ نــــــــــــــــكــــــــــــــــِّ رتَةٍ فــــــــــــــــَ اعِ   ــــــــــــــــُح نــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 نَكَّْب.أَي تَ 

 ، قاله باألَلف. أَْحتَرَ له شيئاً. بغير أَلٍف ، فإِذا قال : أَقَلَّ الرجُل و َحتَْرتُ  وَرَوى األَصمعيُّ عن أَبي َزْيٍد :

__________________ 
 .«قوله : وغريها ا كذا  خبطه ا وانظر ما معناه»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( اللسان : انتشر.2)
 اللسان : ودبكلته. ابلباء.( 3)
 ومثله يف التهذيب.« قوله : إذا حرتهتم أنشده يف اللسان هبذه الرواية شاهداً عل  اإلعطاء ا وهو  اهر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
أهله أي ضــــــــي  عليهم ( رواية ابن بري ا كما يف اللســــــــان جاءت شــــــــاهداً عل  قوله : وأحرت القوم فّوت عليهم طعامهم. وأحرت عل  نفســــــــه و 5)

 شهدت ا ويرو  وأمِّ ابخلف  عل  واو رّب. وأراد أبم عيا   برت شراً. ومنعهم. قا  ابن بري : املشهور : وأم عياٍ  ابلنصب والناصب له :
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 : الُمْعِطي ، وأَنَشَد : الحاتِرُ ؟؟؟ قال : وأَْخبََرنِي األَياديُّ عن َشِمرٍ 

ا  ّ  ِإىل الــــــــــــــــــــــــــــرت  بــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإذ ال تــــــــــــــــــــــــــــَ

ف      ِك كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ رائ ِك والضــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــِ رح ئ ــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــات

  
 : أَْعَطْيُت. َحتَْرتُ و قال :

 علينا ِرْزقَنا ، أَي أَقَلَّه وَحبََسه. أَْحتَرَ و

 ، إِذا َكساه وأَْعَطاه. َحتََره وقال الفَّراُء :

جال : الذي ال يُْعِطي َخيْ  الُمْحتِرُ  وقال الفَّراُء :  ٌء.راً ، وال يُْفِضُل على أَحٍد ؛ إِنما هو َكفَاٌف بَكفَاف اَل يَْنفَِلت منه شيْ من الّرِ

 ، بالكسر. يَْحتِرُ و ، بالضمِّ  يَْحتُرُ  آتِى الُكلِّ 

اغانّيِ. ما ارتفَع ِمن األَرض وطاَل ، ويُْكَسرُ  : الَحتْرُ و  ، وهذه عن الصَّ

 َحْقراً ؛ أَي قليالً ، وقال ُرْؤبَةُ : َحتْراً  : كان َعَطاُؤَك إِيّاه ، كالَحْقِر ، يقال ُء القليلُ الشيْ  : الَحتْرُ و

 َحرتحِ ِإاّل قلياًل ِمن قليٍر 
. كالُحتَْرةِ   ، بالضّمِ

َف على اللَّيث في قولهم :  الَحتْرَ  ، قال األَزَهِريُّ : لم أَسمع َذَكُر الثَّْعلَبِ  : الَحتْرُ و بهذا المعنَى لغير اللَّْيث ، وهو ُمْنَكٌر. قْلُت : ولعلَّه تََصحَّ

ْل. َحتْراً  الُحبَاَرى أُْنثَى الَحْبر ، فَجعَلَه  ، بالُمثَنّاة ، فتأَمَّ

،  كالُحتَْرةِ  ليكوَن ِستْراً ، (2)َوقَلََص  األَرِض ـ  نع (1)وفي بعض األُُصول ـ  بالكسر : ما يُوَصُل بأَسفِل الِخباِء إِذا ارتفََع ِمن ، الِحتْرُ و

 ، بالكسر. (3) الِحتَارِ و ، بالضمِّ 

 ، وبالفتح الَمْصَدُر. قال األَْعلَُم الُهَذِليُّ : َحتَرَ  اليَِسيَرةُ ؛ اسٌم ِمن العَِطيَّةُ  : الِحتْرُ و

ا  رِهــــــــــــَ كــــــــــــح ر سح بــــــــــــبــــــــــــِ اُء ملح ختــــــــــــَُ َفســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــ   ِإذا الــــــــــــنـ

اَلمـــــــــًا ومل     تح غـــــــــُ كـــــــــَ رتحٍ ُيســـــــــــــــــــــــح هـــــــــا حبـــــــــِ ـــــــــمـــــــــُ ي طـــــــــِ  فـــــــــَ

  
 البيَت. َحتَرَ  ، وقَدْ  ُحتَْرةً  أَو ِحتَاراً  أَن تَأُْخَذ للبَيتِ  : الِحتْرُ و

 األُذُِن ، وهو ِكفَاُف ُحُروِف َغراِضيِفها. كِحتَارِ  وأََحاَط ، ٍء : ِكفَافُه ، وَحْرفُه ، وما اْستَداَر بهمن كّلِ شيْ  (4) الِحتَارُ و

 امرأَتَه وأَْطَراُف ِجْلَدِتها ، وهو ُمْلتَقَى الِجْلَدةِ الّظاهرةِ وأَْطراِف الَخْوراِن. وقيل : هي ُحُروُف الدُّبُِر. وأَراد أَعرابيٌّ  َحْلقَةُ الدُّبُرِ  : الِحتَارُ و

 فقالت له : اتَِّق هللا ، فقاَل : ؟ األُخَرىفقالت : إِنِّي حائٌض ، قال : فأَيَن الَهنَةُ 

تـــــــــــــاِر   كـــــــــــــاّل وَربِّ الـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــِت ذي اأَلســـــــــــــــــــــــــــح

     َ لــــــــــــــــــــَ ن  حــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــِ ارِ أَلهــــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــــــــِ

  

 قد يـُؤحَخُذ اجلاُر ُِبرحِم اجلارِ 

 الَخطُّ بين الُخْصيَْين. هو ما بينَه وبيَن القُبُِل أَو : الِحتَار أَو

ِمن باطٍن ، وهو بفتح الّراِء كما في نُسختنا وغالِب األُُصوِل ، وفي بعض النُّسخ  َرْيق الَجْفنِ  : ما اْستََداَر بالعَْيِن ِمن الِحتَارُ  قال اللَّْيثُ و

ايِ   ُحُروف أَْجفَانِها التي تَْلتَِقي عند التَّْغميِض.: العَْيِن  ِحتَارُ  وقيل .(5)بكسر الزَّ

 هو لَْحٌم. ليس بنَاٍب ، بلو فَِم البَِعيِر ، كنَابٌء في أَْقَصى شيْ  : الِحتَارُ و
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. وَرَوى األَزهرّي عن ُحتُرٌ  ، والجمُع من ذلك حْبٌل يَُشدُّ في أَْعراِض الَمَظاّلِ ، تَُشدُّ إِليه األَْطنَابُ  : َمْعِقُد الطُّنُِب في الطَِّريقِة ، وهو الِحتَارُ و

قَاِق ، كلُّ واحٍد منها: أَِكفَّةُ ال الُحتُرُ  األَصمعّيِ ، قال :  ؛ يَْعنِي ِشقَاَق البَيِت. ِحتَار ّشِ

 الظُّفُِر : ما يُِحيُط به من اللَّْحم. ِحتَارُ و

 الِغْربَاِل والُمْنُخِل. ِحتَارُ  وكذلك

ْدقَْيِن. الُحتَْرةُ و  ، بالضّمِ : ُمْجتََمُع الّشِ

ََّخذُ  الَوِكيَرةُ  : الُحتَْرةُ و للبِنَاِء ، وهو الطَّعَاُم الذي يُت
 ، وهذه عن ُكراع ، وقال كالَحتِيَرةِ  في البيِت ، كما سيأْتي (6)

__________________ 
 كالقاموس.« من»( كما يف التهذيب والتكملة والصحاح ا ويف اللسان 1)
 .. ( زيد يف الصحاح : وقلص فوصلت به2)
 ( ضبطت يف اللسان ابلفتح ضبرت قلم. وفيما سيبيت أيضاً.3)
 يف الصحاح واللسان بفتح ا اء.( ضبطت 4)
 ( وهي عبارة القاموس والتهذيب واللسان. وضبطت ا تار يف اللسان بفتح ا اء ا ويف التهذيب بفتح وكسر ا اء وكله ضبرت قلم.5)
 ( يف التهذيب واللسان : عند بناء البيت.6)
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 ِثريٌَة ا وسيبحيت.ح اأَلزهري  : وَأان واِقٌف يف هذا ا َرحِف. وبعُضُهم يقو  :
 َمْوِضُع قَّصِ الشَّارب. : الُحتَْرةُ و

ْضعَةُ الواحدةُ. ، الَحتَْرةُ و  بالفتح : الرَّ

 .َحتَْرتَْين أَو بَحتَْرة ، فيَْقنَعُ  الذي يَْرَضُع شيئاً قليالً للَجْدب ، وقِلَِّة اللَّبَنِ  ، وهو الَمْحتُورُ  ِمن ذلك :و

زق ، هكذا في النَُّسخ بالتشديد  على : الُمقَتِّرُ  الُمَحتِّرُ و ، أَي كُمْحِسٍن ، وهو  الُمْحتِرُ : و، وكأَنَّه لُمنَاَسبَِة َما بَْعَده. والصَّواُب  (1)ِعيَاِله في الّرِ

ُت على القوم طعاَمهم.  الذي يُفَّوِ

 أَو ما أََكْلُت ، كما تَقَدَّم. اليوَم شيئاً : ما ذُْقتُ  َحتَْرتُ  َماو

ْر لنا. َحتِّرْ  ، ويقال : َوِكيَرةً  ، أَي َحتِيَرةً  : اتََّخَذ لهم تَْحتِيراً  مله َحتَّرَ  قدو  لنا ، أَي َوّكِ

 .ُحتَْرةً  ، بالكسر. أَو ِحتْراً  َجعََل لَهُ  : تَْحتِيراً  البيتَ  َحتَّرَ و

 الَوِزيُر. قاله ابن ماُكوال.َرَوى عنه محّمد بُن عبِد المِلِك ـ  بالضمّ ـ  الُحتِْريّ  وأَبو عبِد هللا

اجز : الِجْلُد ، كفَِرَح : بَثِرَ  َحثِرَ  : [حثر]  وتََحبََّب ، قال الرَّ

الِمحِ  َحِثرَ رَأَتحه َشيحخاً 
َ
 امل

 : ما َحْوَل الفَِم. (2)الَمالمُح 

كالبَثََرات ، هكذا في نُسختنا ، وفي نُسخة شيِخنا : َحْمَراُء ، قال : ولعلَّ الّصواَب أَحمُر  َخَرَج في أَْجفَانَِها َحبٌّ ُحْمرٌ  : تَْحثَرُ  العَْينُ  َحثَِرتِ و

أَو َغلَُظْت أَجفانُها ِمن  ، ، كما َعبَّر به الجوهريُّ ، إِالَّ أَن يُراَد بالَحّب جمُع حبٍَّة ؛ فيكون اسم ِجْنٍس َجْمِعيًّا يجوُز فيه التذكيُر والتأْنيثُ  (3)

 ونَصُّ ِعباَرة الُمْحَكم : ِمن َرَمص. ٍد.َرمَ 

 وَخُشَن. ُء : َغلَُظ وَضُخمَ الشَّيْ  َحثِرَ و

ْبُس : َخثَُر وتََحبََّب. َحثِرَ و .َحثرٌ و حاثِرٌ  ، وهو َعَسلٌ  تََحبََّب ليَْفُسدَ  : َحثَراً  العََسلُ  َحثِرَ و  الّدِ

 اتََّسَع. : َحثْرٌ و َحثِرٌ  ، فهو حثَراً  ءُ الشيْ  َحثِرَ و

َكةً : العََكرُ  الَحثَرُ و  ِمن الَحِديد. ، محرَّ

 .(4)، وهو ثََمُر األَراِك ، وكذلك العَقَُش والَجَهاُض والَكبَاُث والَمْرُد  البَِريرُ  : الَحثَرُ و

ه ، َحكاه  وهو حاِمٌض ُصْلبٌ  ع ،، ِمثلُه في التَّْكِملَة ، وفي بعض األُصول الَجيِّدة ما لم يُون ِمن الِعنَب : ما ال يُونِعُ  الَحثَرُ و لم يُْشِكْل ولم يَتََموَّ

 بُن ُشَمْيل.

 ، وهذه عن أَبي حنيفةَ. َحبُّ العُْنقُوِد إِذا تَبَيَّنَ  : الَحثَرُ و

ْمَل تحتََها وأُزيلَ  نَْوٌع ِمن الِجبَأَةِ ؛ كأَنَّه تَُراٌب مجموٌع ، فإِذا قُِلعَ  : الَحثَرُ و تحتَه ، وفي التَّْكِملَة : : لنَُّسخ ، والصَّواب ، كذا في ا َرأَيَت الرَّ

ل الكالم. الَحثََرة ، والضمير عنده راجٌع إِلى (5)حولََها   قد خالَف هنا اصطالَحه : وهي بهاٍء ، فْليُتَفَطَّْن. .َحثََرةٌ  الواحدةُ  في أَوَّ

 ، أَي َرأُْس َذَكِره. : َحَشفَةُ اإِلنسان الَحْوثََرةُ و ، أَي ُحَطاُمه ، وهو لغةٌ فيه. قال ابن ِسيَده : وليس بثَبٍت. ُحثَالَتُه ، بالضّم : التِّْبن ُحثَاَرةُ و

 .َحثِيَرة ، أَْوَرَده األَزهريُّ في ح ت ر ، وتقدَّم الكالم عليه ، قال : وبعُضهم يقول : : الَوِكيَرةُ  الَحثِيَرةُ و
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بن لَُكْيز بن أَْفَصى بن عبِد  (6)، وهو َربيعةُ بُن َعوف بن َعْمرو بن بْكر بن َعوف بن أَْنمار بن َوِديعةَ  ٌن ِمن َعْبِد القَْيس: بَطْ  َحْوثََرةَ  بَنُوو

ُس بقوله : الَحَواثِرُ : القَْيِس ، ويقال لهم   ، وهم الذين َذَكَرهم الُمتَلّمِ

كــــــــمح  ســــــــــــــــــــــابــــــــِ وحآِت عــــــــن َأحح َ  الســــــــــــــــــــــ  رححــــــــَ ــــــــَ  لــــــــن يـ

ُم     عــــــــــــَ دِ  َواثــــــــــــرِ ا ــــــــــــَ نـــــــــــــَ بــــــــــــَ عــــــــــــح
َ

 ِإذ ُتســــــــــــــــــــــــــاُ  ملــــــــــــ

  
ّيٍ : وَمْعبٌَد هو أَخو َطَرفَةَ ، وكان َعْمُرو بُن ِهْند لّما قَتََل َطرفَةَ َوَداهُ بنَعٍَم أَصابََها ِمن ، وِسيقَْت إِلى َمْعبَد. قلُت : قاتُِل  الَحَواثِرِ  قال ابن بَّرِ

ّيٍ. قال ابنُ  الَحْوثَِريُّ  َطَرفَةَ هو أَبو ِريَشةَ  يَِر ، فْليُْنَظْر هذا مع قول ابن بَّرِ ةُ الّسِ َح به أَئِمَّ  كما َصرَّ

__________________ 
رتُ.1) ُحح

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وامل
 م االنسان مثر املالغم ا ووردت يف الصحاح : املالمج ابجليم.( مالمح اإلنسان ما حو  ف2)
 ( ومثله يف التهذيب واللسان.3)
َرحد.4)

 ( يف التكملة : واجلهاض واجلََهاد والَغيحلة والكباث والُعن اب وامل
 ( ومثلها يف التهذيب واللسان.5)
 .295( انظر مجهرة أنساب العرب ص 6)
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َأن امرأََة أَتـَتحه بُع ٍّ ِمن َلَ  فاستاَمتح فيه ِسيَمًة غالَِيًة ا فقا  هلا : لو ـــــ  َأي ربيعَة بِن َعوحفـــــ  َحِديثهالَكلحيبِّ : وكان ِمن 
عحُت فيه مِّيَ  َحوحثـََريت  َوضــــَ َألَتحه ا فســــُ

َداِئيِن  :َحوحثـََرةَ  مل
ِقي لَطرحَفٍة به ا َأي ُجُنوٍن ؛ ذََكُروا أَن َحوحثـََرةَ  لُِّيَ  . وقا  امل ه كان َيســــح

َلُعه لياًل. ومنهم َغيحاَلُن بُن عمرٍو الشاعُر.  َغرحَسه هناراً َويـَقح
ه ، َحْوثََرةَ الَحْوثَِريُّ  عبُد الُمْؤِمِن بُن أَحمَد بنِ  قال الذََّهبِيُّ :و . ، إِلى َجّدِ  :ـ  عبُد المؤمِن بُن محّمِد بِن أَحمدَ  وفي ِسيَاق الحافِِظ : الُجْرَجانِيُّ

 ، َرَوى عنه ابُن َعِدّيٍ أَيضاً. الَحْوثَِريُّ  محّمِد بِن أَحمدَ  [بنُ ]ِمن َمْشيََخة ابِن َعِدّيٍ ، َجِليُل الشَّأِْن ، وأَُخوه منصوُر  ثٌ محدِّ 

غارِ  كالَحثَرات تََشقََّق َطْلعُه ، وكان َحبُّه إِذا النَّْخلُ  أَْحثَرَ  يقال :و َكةً ـ  َحَصالً  قبل أَن تَِصير ، أَي البَثََراتِ  الّصِ وهو االْصِفراُر ، كما ـ  محرَّ

 سيأْتي.

 : َحبَّبَه. تَْحثِيراً  الدَّواءَ  َحثَّرَ  عن ابن األَعرابّيِ :و

 .َحِثرٌ  ، إِذا تََحبََّب. قال األَزهريُّ الدَّواُء إِذا بُلَّ وُعِجَن فلم يَجتمع وتَنَاثََر ، فهو َحثِرَ و

 * وّمما يُستدرك عليه :

 .ُحثَْيَرةٌ  : اْنِسالُق العَْيِن. وتَْصِغيُرها (1) الَحثََرةُ 

 ثََر ِمن نواِحيه.فيه ، إِذا ُجِمَع بالماِء اْنتَ  (2): ُمْنتَثٌِر ال َخيَر  َحِثرٌ  وَطعامٌ 

 : ال يَِعي شيئاً. َحثِرٌ  وفُؤادٌ 

 ، إِذا لم تَسمع َسَماعاً َجيِّداً. َحثَِرةٌ  وأُذُنٌ 

 : ال يَِجُد َطْعَم الطَّعاِم. َحثِرٌ  وِلسانٌ 

فَِريَِّة ، تَْسَمُن عليها اإِلبُل ، وتُْلبِن. َحثََرةُ و  الغََضا : ثََمَرةٌ تَْخُرُج فيه أَياَم الصَّ

 الَكْرِم : َزَمعَتُه بعَد اإِلْكماخِ. َحثََرةُ وَ 

 : َحبُّ الِعنَِب ، وذلك بعَد البََرِم ، حين يَِصيُر كالُجْلُجالِن. الَحثَرُ و

 بُن ُسَهْيِل بِن َعْجاَلَن الباِهِليُّ ، كان أَِميَر ِمصَر لَمْرواَن. َحْوثَرةُ و .: نَْوُر الِعنَِب ، عن ُكراع الَحثَرُ و

 األَْنِف ، كُمْكَرم : َضْخُمه. ُمْحثَرُ  وَرجلٌ 

 أَْنفُه. َحثِرَ  وقد

 في القَاُروَرةِ ، كالُحثْفُِل. ثُْفُل الدُّْهِن وغيِره أَهملَه الجوهريُّ ، وقال ابن األَعرابّيِ : هوـ  بالضمِّ ـ  الُحثْفُرُ  : [حثفر]

 مما ال يُنتَفع به. َسقَُط الماِل وُرَذاله : الُحثْفُرُ  من ذلك :و

 أَو سائِِره ، كَحذافِيِره وَحَزاِميره. األَْمِر ، أَي بآِخِره بَحثافِيرِ  أَخْذتُ  يُقال :و

ةِ ، بالضّمِ : ُخثُوَرةٌ َوقَذًى يَ  الُحثْفَُرةُ و  ، وهو الثُّْفُل بعَْينِه ، كما هو ظاهٌر. ْبقَى في أَسفَِل الَجرَّ

ِف. ، ُمثَلَّثَةً : الَمْنعُ  الحْجرُ  : [حجر] ف في ماِله. يَْحُجُر َحْجراً  عليه القاِضي َحَجرَ و ِمن التََّصرُّ  ، إِذا َمنَعَه ِمن التََّصرُّ

بَْيِر :  ِغيِر والسَِّفيِه ،  َحْجرُ  ؛ أَي أَمنََع. قال ابن األَثِير : ومنه «عليها أَْحُجر أَن لقد َهَمْمتُ »وفي حديث عائشةَ وابِن الزُّ القاِضي على الصَّ

ةُ والكسرةُ فيه لُغَتَاِن ، مَّ ِف في مالهما ، والضَّ  ، بالضّمِ والكسِر. كالُحْجرانِ  إِذا َمنَعَُهما من التصرُّ

ً و ِحْجراً و ُحْجراً و يَْحُجُر َحْجراً  عليه َحَجرَ  قال ابن ِسيَده : ً و ُحْجَرانا  . َمنََع منه.ِحْجَرانا

 عنه ، ال َمْنَع وال َدْفَع. ُحْجرَ  وال
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َمْخَشِريُّ في األَساس ، وابن ِسيَده في الُمْحَكم  ِحْضُن اإِلنساِن. : بالفتحِ والكسِر : الحْجرُ و َح باللُّغَتَْين الزَّ . وفي ُحُجور ، َجْمعُه (3)َصرَّ

، بالضّمِ  الحْجرُ و «َوِليِّها َحْجرِ  مةُ تكوُن فياليتي هي»:  عنهاهللارضيوفي حديث عائشةَ  (4) (يف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنساِئُكمُ )ُسورة النِّساِء : 

 َء بهّن.أَي َحراٌم ، قُِرى (5) (َوَحْرث  ِحْجر  )، والكسُر أَْفَصُح ،  الَحَرامُ  ِر والفتحِ :والكس

ماً ، (َويَ ُقوُلوَن : ِحْجرًا حَمُْجوراً )  كالَمْحِجرِ  ، أَي َحراماً ُمَحرَّ

__________________ 
 قلم.( ضبطت يف التهذيب بسكون الثاء ا وما ضبرت عن اللسان ا وكال ا ضبرت 1)
 .«حري»( عن اللسان ا وابألصر 2)
 ( والصحاح واللسان والتهذيب أيضاً.3)
 .23( سورة النساء اآية 4)
 .138( سورة األنعام اآية 5)
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 قا  مُحَيحُد بُن ثـَوحر اهِلالِد  : ا اُجورِ و 
ا  ُت َأنح َأغحشـــــــــــــــــــــــَ  ِإلـــــــــيـــــــــهـــــــــَ مـــــــــح مـــــــــَ راً فـــــــــهـــــــــَ جـــــــــِ    ـــــــــَح

غحشـــــــــــــــــــــــَ  ِإلـــــــــيـــــــــه و     ا يــــــــــُ هـــــــــَ لـــــــــُ ثــــــــــح مـــــــــِ رُ لـــــــــَ جـــــــــِ حـــــــــح َ
 املـــــــــ

  
ْيَداِوّيِ أَنه َسِمَع عبويه يقوُل :  ، بفتحِ الجيِم : الَمْحَجرُ  يقول : لَِمثْلُها يُْؤتَى إِليه الَحَراُم. وَرَوى األَزهريُّ عن الصَّ

 الُحْرمةُ ، وأَنشد يقول :

ُت َأن َأغحَش  ِإليها و   َ حَجراً َ َمح
، أَي ستْراً وبراَءةً ِمن هذا األَمِر ، وهو راجٌع إِلى معنَى  ُحْجراً  تفعُل كذا وكذا يا فالُن ، فيقول :أَ  يقوُل الرجُل للرجِل :وقال ِسيبويِه : و

م  ُجوراً ُحْجراً محْ  التَّْحِريِم والُحْرمِة ، قال اللَّْيث : كان الرجُل في الجاهليَّة يَْلقَى الرجَل يَخافُه في الشَّهر الحراِم ، فيقول : ؛ أَي َحراٌم ُمحرَّ

. قال : فإِذا كان يوم الِقيامِة َرأَى المشِركون مالئكةَ العذاِب ، فقالوا : (1)عليَك في هذا الشهر ، فال يَْبدُؤه   (2) ِحْجراً َمْحُجوراً  منه َشرٌّ

 وَظنُّوا أَن ذلك يَنفعُهم ، كِفْعِلهم في الدنيا ، وأَنشد :

تح  فـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــل ـــــــــــن  حـــــــــــىت  َدعـــــــــــوان أبَرححـــــــــــاٍم ل

م : ِإيّنِ و     هـــــــــــــــُ لـــــــــــــــُ ورِ قـــــــــــــــا  قـــــــــــــــائـــــــــــــــِ  حبـــــــــــــــاجـــــــــــــــُ

  
ٌك  يَعنِي بمعَاذ ، يقول : أَنا ُمتَمّسِ
ُف. قال األَزهريُّ : أَّما ما قاله عنِّي. قال : وعلى قياسه العاثُوُر وهو الَمتْلَ  يَْحُجركَ و بما يُِعيذُني منَك ، (3)

إِنه ِمن قول الُمشِركين للمالئكة يوَم القيامِة فإِن أَهَل التفسيِر الذين  (َويَ ُقوُلوَن ِحْجرًا حَمُْجوراً ) : [جّل وعزّ ]اللَّْيث من تفسير قوِله 
(4) 

 هذا كلُّه ِمن قول المالئكِة ؛ قالوا للُمْشِركين : ْيُث ، قال ابن عبّاس :يُْعتََمُدون ، مثل ابِن عبّاس وأَصحابِه فَسَُّروه على غير ما فَسَّره اللَّ 

 عليكم البُْشَرى فال تُبَشَُّرون بَخير. ُحِجَرتْ  ، أَي ِحْجراً َمْحُجوراً 

تَمَّ الكالُم. قال الَحَسُن  (َويَ ُقوُلوَن ِحْجراً ):  [تعالى]وُرِوَي عن أَبي حاتٍم في قوله 
،  َمْحُجوراً  : هذا ِمن قول الُمْجِرمين ، فقال هللا : (5)

هللاُ عليهم ذلك يوَم الِقياَمِة. قال أَبو حاتٍم : وقال أَحمُد اللُّْؤلُئّي : بَلَغَنِي عن  فَحَجرَ  ؛ (6)، كما كانوا يُعاذُون في الدنيا  (6)عليهم أَن يُعاذُوا 

ِل بلساِن العرب ، وأَْحَرى أَن يكون قوله هذا كلُّه من قول المال ابن َعبّاس أَنه قال : ئكة. قال األَزهريُّ : وهذا أَْشبَهُ بنَْظِم القرآِن الُمنَزَّ

 مع إِضمار كالٍم ال دليَل عليه.ـ  ال كالَمْينـ  كالماً واحداً  ِحْجراً َمْحُجوراً  : [تعالى]

ْمِل. ، الَحْجرُ و  بالفتح : نَقَا الرَّ

 ، وهو ما داَر بها ، وشاِهُده قوُل األَْخَطِل اآلتِي في الُمْستَدركات. العَْينِ  َمْحِجرُ  : الَحْجرُ و

ُمَذكَّر مصروف ، وقد يَُؤنَُّث وال يُْصرُف ؛ كامرأَةٍ اسُمها َسْهل. وقيل هي ُسوقُها ، وفي المراصد :  قََصبةٌ باليمامةِ  ، بال الم : َحْجرو

 ِخطَّة ، كالبْصرةِ والُكوفَِة. (7)لها ِلحنِيفَةَ ، ولكّلِ قوم فيها مِدينَتُها وأُمُّ قُراها ، وأَص

 ، وهو قَْرن َظِليٌل أَسفلُه كالعُموِد ، وأَعاله ُمْنتَِشٌر. (8)الّراِشِد  َحْجرُ  يقال له : ع بِديار بنِي ُعقَْيلٍ  : َحْجرو

 واٍد بيَن بالِد ُعْذرةَ وَغطفَاَن. : َحْجرٌ و

 في هذه. ويُْكسرُ  بنِي ُسلَْيٍم ، َحْجرُ  يقال لها : لَْيمٍ ة لبنِي سُ  : َحْجرٌ و

ً  َجبلٌ  : َحْجرٌ و  ببالد َغَطفَاَن. أَيضا

 ، بالضّم. وسيأْتي. ُحْجر ، وهو غير ع باليَمن : َحْجرٌ و

 ع به َوْقعةٌ بين َدْوٍس وِكنَانةَ. : َحْجرٌ و

كةً على القياس ، كالَحَجَرات كَجْمٍر وَجْمرةٍ ، ، للنّاِحية َحْجَرةٍ  َجْمعُ  : َحْجرٌ و  ، فيما أَنشده ثعلٌب : الَحَواِجرِ و ، محرَّ
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َرًة  قـــــــــح ـــــــــَ وِع نـ ن اجلـــــــــُ ا مـــــــــِ جـــــــــَ ااَن فـــــــــلـــــــــم هنـــــــــَح قـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

وٌد     ِب ســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح ــــــــــذِّئ رِت ال ــــــــــح ارًا كــــــــــِإب رُهح لــــــــــََ َواجــــــــــِ  حــــــــــَ

  
ره ، وعندي أَنه َجمعُ  العَْسَكِر : ناِحيَتاه ِمن الَمْيَمنَِة  َحْجَرتَاو حيةُ ، على غير قِياٍس ، وله نظائُر.التي هي النا َحْجَرةٍ  قال ابن ِسيَده : ولم يُفَّسِ

 والَمْيَسَرةِ ، وقال :

ا  نــــــــَ ضــــــــــــــــــــــح وا َفضـــــــــــــــَ عــــــــُ مــــــــَ تــــــــَ هــــــــمح ِإذا اجــــــــح َرتــــــــيــــــــح جــــــــح   حــــــــَ
َدادِ و     ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــوا ب هـــــــــــــــــمح ِإَذا كـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــَ  جنـــــــــــــــــَح

  
__________________ 

 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ينداه.1)
 .22سورة الفرقان اآية ( 2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : مستمسك.3)
 تطبيض.« الذي»( يف املطبوعة الكويتية : 4)
 .«قوله : قا  ا سن ا يف اللسان : أبو ا سن ا وليحرر»( كذا ابألصر والتهذيب. وهبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«. يف الدنيا و ارون.. يعاذوا وأن  اروا»( يف التهذيب واللسان : 6)
 .«منها»( يف معجم البلدان : 7)
 . وهو مكان  لير... ( يف معجم البلدان : حجر الراشدة8)
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 .«، أَي ناِحيَتاه الطَِّريقِ  َحْجَرتَا للنِّساءِ »وفي الحديث : 

جل يكوُن « ةً َحْجرَ  فالٌن يَْرَعى َوَسطاً ، ويَْرِبضُ »القَوِم : ناحيةُ داِرهم. وفي المثل :  َحْجَرةُ و ّي يُْضَرُب في الرَّ ، أَي ناحيةً ، وقال ابن بَّرِ

 بِن ُمَضَر. وفي حديث أَبي َوَسَط القَوِم ، إِذا كانوا في َخْير ، وِإذا صاروا إِلى َشّرٍ تََرَكهم وَربََض ناحيةً ، قال : ويقال إِن هذا الَمثََل لعَْيالنَ 

 ؛ أَي ناحيةً ُمْنفَِرداً. وفي حديث علّيٍ رضَي هللا عنه : الُحْكُم هلل : «َرةً َحجْ  رأَْيُت رجالً يَسيرُ »الدَّْرَداِء : 

 َحَجرَاتِهدَعح عنحَك هَنحباً ِصيَح يف و 
 ِء القَْيِس :ٌء ، ثم َذَهَب بعده ما هو أََجلُّ منه ، وهو َصْدُر بيٍت المرىَمثٌَل يُْضَرُب في َمن َذَهَب ِمن ماله شي

ــــــــَح يف  ي ــــــــًا صــــــــــــــــــــــِ ب ــــــــَك هنــــــــَح ن ــــــــدَعح عــــــــَ هف ــــــــِ رات جــــــــَ   حــــــــَ
ِر و     ــــــــر َواحــــــــِ ــــــــُث ال ِدي ــــــــًا مــــــــا حــــــــَ ــــــــث ِدي ــــــــكــــــــنح حــــــــَ (1)ل

 

  
واحِل َوهي اإِلبُل التي ذَهْبَت بها (2)أَي َدع النَّْهَب الذي نُِهَب  ثْنِي حديَث الرَّ  : ثالُث قَبَائَِل : َحْجرٌ و ما فَعَلت :ـ  ِمن نََواِحيك ، وَحّدِ

 وفي بعض نَُسخِ األَنساِب :ـ  ِذي ُرَعْينٍ  َحْجرُ  األُولَى :

 يَِزيَد بِن َسْهِل بِن َعْمِرو بِن قَْيِس بِن ُمعاِويَةَ بِن ُجَشَم بِن عبد شمِس بِن بنُ  (3)واسُم ذي ُرَعْيٍن يَِريُم  أَبُو القَبِيلَةِ ـ  ُرَعْين ، بحْذف ذي َحْجرُ 

، يَْرِوي عن عبد هللِا بِن  التّابِِعيُّ  (4) منهم : عبّاُس بن ُخلَْيدٍ  وائِل بِن الغَْوِث بِن قََطِن بِن َعِريب بِن ُزَهْيِر بِن أَنمى بِن الَهَمْيَسعِ بِن ِحْميََر ،

 ٍء ، قال أَبو ُزْرَعةَ : ثِقَةٌ.ٍء ُحَمْيُد ابُن هانىَر وأَبي الدَّْرَداِء ، وعنه أَبو هانِىُعمَ 

 ُرَعْيٍن. َحْجرُ  ، الَحْجِري ُعقَْيُل بُن باقِلٍ و

 العاِرُض ، كان على َعْرض الُجيُوِش بمصَر. الَحْجِريُّ  قَْيُس بُن أَبي يَِزيدَ و

ةَ بُن محّمِد بنِ  ِهَشاُم بنُ و يَتُه الِمْصِريُّ ، َرَوى عنه أُسامةُ بُن إِساف ، الَحْجِريُّ  ُحَمْيدٍ  أَبي خليفةَ محّمِد بِن قُرَّ ةَ محّمُد بُن  وذُّرِ ، منهم : أَبو قُرَّ

. الَحْجِريُّ  ُحَمْيِد بِن ِهَشامٍ   ، يَْرِوي عنه عبُد الغَنِّيِ بُن سعيٍد الِمْصريُّ

ُن البَْصِريُّ ، وسيأْتي  الَحْجِريُّ  ْيٍن : سعيُد بُن أَبي سعيدٍ ُرعَ  َحْجرِ  وِمن ، وِإسماعيُل بُن ُسْفيَاَن األَْعَمى. َؤبو ُزْرَعةَ َوْهُب هللا بُن راشد المؤذِّ

 في كالم المصنِّف.

 ِحْميََر ، منها : َحْجرُ  والثانية :

. وُمعَاِويَةُ بُن نَِهيكٍ ، َرَوى عنه صالُح بُن أَبي َعِريب  الَحْجِريُّ  ُمْختَارٌ  َعْينِيُّ ، هما ِمن الَحْجِريُّ  الَحْضَرِميُّ  َحْجرِ  ، َرَوى عنه نُعَْيٌم الرُّ

َواُب أَن .، وِسيَاُق النََّسِب يَُدلُّ على ذلك ، قالَه  (5)ُرَعْيٍن  َحْجرِ  ِحْميََر َعْينُ  َحْجرَ  ِحْميََر ، هكذا َذَكَره ابُن األَثِير وغيُره ، والصَّ  البُْلبَيِسيُّ

الَجِليالن  الحافَِظانِ  :ـ  بُن ِعْمَراَن بِن َعْمِرو ُمَزْيِقيَا بِن عامٍر ماِء السماِء بِن حارثةَ بِن األَْزدِ  َحْجرُ  وهوـ  وهي الثالثةُ  األَْزدِ  َحْجرِ  ِمنو

الفَِقيهُ الَحنَِفيُّ ، ِعداُده  الطََّحاِويُّ  (6)أَحمُد بُن محّمِد بِن ساَلَمةَ  م أَبو َجْعفَرٍ واإِلما بُن سعيٍد األَْزِديُّ الِمْصِريُّ وآُل بيتِه ، عبُد الغَنِّيِ  العَِظيمانِ 

 .321، وتُُوفِّي سنة  239األَْزِد ، قاله أَبو سعيِد بِن يُونَُس ، وكان ثِقَةً نَبِيالً فَِقيهاً عالماً ، لم يَْخلُْف مثلُه ، ُوِلَد سنةَ  َحْجرِ  في

، ثم العاِمِريُّ ، َرَوى َعْنه أَبو جعفٍَر الطََّحاِويُّ ، وولَُده عليُّ بُن  الَحْجِريُّ  األَْزِد : أَبو ُعثَْماَن سعيُد بُن بِْشِر بِن َمْرَواَن األَْزِديُّ  َحْجرِ  وِمن

.  سعيِد بِن بِْشٍر ، َحدََّث عنه أَبو بِْشٍر الدُّوالبِيُّ

 ؛ إِلمساِكه وَمْنِعهواللُّبُّ  بالكسر : العَْقلُ  ، الِحْجرُ و

__________________ 
ء القي  ا قاله ملا نز  عل  خالد بن ســـــــدوس بن أصـــــــبض الشـــــــيباين ا فبغار : وهذا من بيت امر  (حرف الدا )( يف جممض األمثا  للميداين 1)

عليه ابعث بن حويص ا وذهب  بله ا فقا  له جاره خالد : َأعطين صــــــــــــــنائعك ورواحلك حىت أطلب عليها مالك ا ففعر ا فانطو  عليها ا 
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ين جديلة ا فقالوا : و  ما هو لك ِباٍر ا قا  : بل  ا و  ما هذه اإلبر الجي معكم ويقا  : بر    ابلقوم فقا  هلم : أغرمت عل  جاري اي ب
 إاّل كالجي حتجي ا وهي له ا فبنزلوه عنها ا وذهبوا هبا فقا  امر  القي  فيما هجاه به : فدع عنك اخل مث قا .

ـــــــــــــــــد و  ـــــــــــــــــة خـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــين مشــــــــــــــــــــــــــــــي ا ـــــــــــــــــزق  أعـــــــــــــــــجـــــــــــــــــب

 كــــــــــــــمشـــــــــــــــــــــــــــي ألن خــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــت عــــــــــــــن مــــــــــــــنــــــــــــــاهــــــــــــــر   

  

 اللسان ا ويف جممض األمثا  : الذي انتهبه ابعث.( عن 2)
 .344/  1واللباب  433( انظر يف نسبه ما ورد يف مجهرة ابن حزم ص 3)
 ( يف تقريب التهذيب : ُجليد ِبيم مصغراً.4)
 .461( ابن حزم ص 5)
 ( األصر واللباب ا ويف مجهرة ابن حزم : َسَلَمة.6)
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ِييِز ا ويف الكتا  .(1) (َهْل يف ذِلَك َقَسم  ِلِذي ِحْجر  )ب الَعزيز : وِإحاطِته ابلت مح
ما َحَواه الَحِطيُم  ّمما يَِلي الَمثْعََب ِمن البَيت ، وفي الّصحاح : هو ُحْجَرةٌ  الَكْعبَِة ، قال األَزَهِريُّ : هو َحِطيُم مكةَ ؛ كأَنَّه ِحْجرُ  : الِحْجرُ و

فَها هللا تعَالى ِمن حائٍط  َحَجْرتَه (2)َوُكلُّ ما  جانِب الشََّماِل.ـ  وَسقََطْت ِمن نَّصِ الّصحاحِ ـ  ِمن ونَصُّ الّصحاح : بالبَْيت الُمَداُر بالكعبِة ، َشرَّ

الكعبِة  ٍء َعَدَل عن ِعباَرة الّصحاح مع أَنها أَْخَصُر. وقال ابُن األَثِير : هو الحائُط الُمْستَِديُر إِلى جانِب. وال أَْدِري ألَّيِ شيْ ِحْجرٌ  فهو

 الغَربّيِ.

، قيل : ال فَْرَق بينهما ؛ ألَن ِديَاَرهم ، في بالدهم ، وقيل : بل بينهما فَْرٌق ،  أَو بالُدهم ناحيةَ الّشاِم عْند واِدي القَُرى ، ِديَاُر ثَُمودَ  : الِحْجرُ و

 .(3) (اْلُمْرَسِلنيَ  احلِْْجرِ  َأْصحابُ  َكذَّبَ   َوَلَقدْ ):  العزيز الكتاب وفي. كثيراً  الحديث في ِذْكرهُ  وجاءَ  ، السالمعليهوهم قوُم صالحٍ 

: اسُم داِر ثَُموَد بواِدي القَُرى بين المدينِة والشَّاِم ، وكانت َمساِكن ثَموَد ، وهي بُيوٌت َمنحوتَةٌ في الِجبَال مثْل  الِحْجرُ  وفي الَمَراِصد :

قَُر فيها ، وهي بُيوٌت في التي تُن الَمغَاِور ، وكلُّ َجبٍَل مْنقَِطٌع عن اآلَخِر ، يَُطاف حولََها ، وقد نُِقَر فيها بيوٌت تَِقلُّ َوتَْكثُُر على قْدر الِجبَالِ 

ْنعَِة ، وفي َوَسطها البِئُْر التي كانت تَِرُدَها النّاقَةُ.  غايٍة الحْسِن ، فيها بيوٌت وَطبَقَاٌت َمْحَكَمةُ الصَّ

ة  : بالكسر ويُْفتح : بالُد ثَمود ، الِحْجر قال شيخنَا : ونَقََل الشهاب الَخفَاِجيُّ في الِعنَايَة أَثنَاَء بََراَءة : عن بعض التَّفاِسير ، وال اْدِري ما ِصحَّ

 الفتْحِ.

 لَْحٌن. ؛ ألَنه اسٌم ال يَْشَركَها فيه المذكَُّر ، وهو بالهاءِ  لم يقولواو األُْنثَى ِمن الخْيل ، : الِحْجرو

ة للواِحَدة ، وأَّما (4)الَخْيِل : وال يََكادون يُْفِرُدون الواحدةَ  أَْحَجارَ  وفي التَّْكِملَِة بعد ِذْكِره فُمْستَْرَذٌل. انتَهى. وقد ـ  بالهاءِ ـ  ِحْجَرة قَْول العامَّ

َحه غيُر واحٍد.  َصحَّ

فَاِء : إِن كالَم المصنِِّف ليس بَصَواٍب ، وإِْن َسبَقَه به غيُره ؛ فقد َورَد في الحديث ، وَصحَّ  َهاُب في َشْرح الّشِ َحه القَْزِوينِيُّ في مثلّثاته قال الّشِ

ِة ا، وإِل ن يَُردُّ به كالم َجَماِهيِر أَئِمَّ ْض لهذه يه َذَهَب َشْيُخنَا الَمْقِدِسيُّ في َحَواِشيه. قال شيخنَا : القَْزِوينِيُّ ليس ِممَّ للغِة ، والَمْقِدسيُّ لم يَتَعَرَّ

 المادَّةِ في َحَواِشيه ، وال لفَْصِل الحاِء بأَْجَمِعه ، ولعَلَّه َسها في كالم غيِره.

،  الِحْجَرة وإِنكاِر أَهِل اللغةِ ـ  أُْنثَى الَخْيلِ ـ  الِحْجرِ  قال : والحديث الذي أَشار إِليه ؛ فقد قال القَْسطالنِيُّ في شْرح البُخارّي حين تََكلَّم على

ه ، َمرْ  بالهاِء : لكن «. وال بَْغلٍة َزَكاةٌ  ِحْجَرةٍ  ليس في»فوعاً : َرَوى ابُن َعِدّيٍ في الكامل ِمن حديث َعْمِرو بِن ُشعَيٍب ، عن أَبيه ، عن َجّدِ

 قال شيُخنَا : وقد يُقَال إِن إِلحاَق الهاِء هنا لُمَشاَكلَة بَْغلٍَة ، وهو باٌب واسٌع.

 .أَْحَجارٌ و ُحُجوَرةٌ و ُحُجورٌ  ج

َمَكةُ ، كما  ُحُجورٍ  ُمْنِجبَةٌ ِمن ِحْجرٌ  في األَساس : يقال : هذه  قِيل :ُمْنِجباٍب ، وهي الرَّ

رَت  ُر َوســـــــــــــــــــــــــح حـــــــــــح ِرَس الـــــــــــفـــــــــــَ ورِ ِإذا خـــــــــــَ جـــــــــــُ   ا ـــــــــــُ
دح و     ـــــــــــــَ ـــــــــــــَول اَلُب وعـــــــــــــُ   ال ـــــــــــــكـــــــــــــِ (5)صـــــــــــــــــــــــــــاَح ال

 

  
، وَعقَِّت  (7)، ونَبََحِت الكالُب أَْربابََها ؛ لتغيُِّر هيآِتها  (6) الُحُجورِ  معناه أَن الفَْحَل الِحصاَن إِذا َعايََن الَجْيَش وبَواِرَق السُّيُوِف لم يَْلتَِفْت ِجَهةَ 

ْعُب عنهم  هاُت أَْوالَدُهنَّ وَشغلُهنَّ الرُّ  .(8)األُمَّ

ِة : القََرابَةُ  : الِحْجرُ و مَّ ر قوُل ِذي الرُّ  ، وبه فُّسِ

ه  ي وِإنــــــــّ ِديــــــــقــــــــِ ن صــــــــــــــــــــــَ ُت مــــــــا يب مــــــــِ فــــــــيــــــــح  فــــــــَبخــــــــح

ٍب داٍن ِإد  وذو     جـــــــــــــــرِ لـــــــــــــــُذو نســـــــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــِ

  
__________________ 

 .5( سورة الفجر اآية 1)
 .«وكلما»( وعن اللسان ا وابألصر 2)
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 .80( سورة ا جرة اآية 3)
بل  ا يقا  هذه حجر من أحجار خيلي ا يراد اب جر الفرس  ( وهذا قو  ابن الســــــــــــــكيت ا وقد نقله األزهري وعّقب عليه قا  : قلت :4)

 امّرمة الر جم إال عل  حصان كرمي.األنث  خاصة. جعلوها 
 .71/  2( األساس وا يوان 5)
 ( يف ا يوان للجاحة : ِلفحَت ا جور.6)
 ( يف ا يوان : تنبح أرابهبا كما تنبح سرعان اخلير إليهم ألهنا ال تعرفهم من عُدوِّهم.7)
ّبحتهم اخلير ا واند  الرجا  اي صـــباحاه ا ذهلت عن ولدها ا وشـــغلها ( كذا ابألصـــر واألســـاس ويف ا يوان : وُعّ  الولد : فإن املرأة إذا صـــ8)

 ء ا فجعر تركها احتماَ  ولدها والعطَف عليه يف تلك ا الة ا عقوقاً منها.الرعب عن كر شي
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 ويْفتُح ، كما في التَّْهِذيب. ما بَْيَن يََدْيك ِمن ثْوبِك : الِحْجرو

جلِ  الِحْجر ِمن الَمَجاز :و  ، وعبََّر بعٌض بالَمتاعِ ، والفتح أَعلَى. والمرأَةِ : فَْرُجهما ِمن الرَّ

ى وذي َرْوالن. ة لبَنِي ُسلْيمٍ  : الِحْجرو  باْلقُْرب من قَلَّهِ

 ؛ أَي في الثَّالثة ، كما َعَرْفت.« فيها» ؛ أَي في القَْريَة والفَْرج ، والصَّواُب : يُْفتَُح فيهماو

َ  يقال :و فالٍن ، أَي في َكنَِفه  َحْجرِ  وقال األَزهريُّ : يقال : هم في أَي في ِحْفِظه وَستِْره. ، بالفتح ؛ َحْجِرهو ، بالكسر ، ِرهِحجْ  في فاُلنٌ  نََشأ

 ومنعَتِه وَمْنِعه ، كلُّه واحٌد ، قال أَبو زْيد.

ن ِمْصِريٌّ ـ  بالكسرـ  الِحْجِريُّ  َوْهُب بُن راِشدٍ و  الِمْصِريُّ ، ِمن الَحجِريّ  ، والذي قاله السَّْمعانِيُّ إِنه أَبو ُزْرعة َوْهُب هللا بُن راشٍد الُمؤّذِ

ّداِد عبُد هللا َحْجرِ  بِيعِ   بُن عبد الّسالمِ ُرَعْيٍن ، يَْرِوي عن ثَْوِر بِن يَِزيَد األُبلِّّيِ ، وَحْيَوةَ بِن ُشَرْيحٍ ، وغيِرهما ، َرَوى عنه أَبو الرَّ  (1)بِن الرَّ

بيُع بُن ُسلَْيَماَن ، وغيُرهما.  والرَّ

ْخَرةُ  ، الَحَجرُ و  ، نقلَه الفَّراُء عن العرب ، وأَنشد : ، كأُْرُدنّ  كاألُْحُجرِّ  بالتَّْحِريك : الصَّ

ُجرِّ يـَرحِمييِنَ الض ِعيُف   ابأُلحح
هم ، وفََرٌس أُْطُمرٌّ وأُتُْرجٌّ  ُدن آِخَر الَحْرِف.قال : ومثلُه هو أُْكبُرُّ ، وهو ناِدر  ِحَجارٌ و ِحَجارةٌ  في الَكثَْرةو ، أَْحُجرٌ و أَْحَجارٌ  في الِقلَّة ج ، يَُشّدِ

 ، قاله الجوهرّي.

ألَنه إِذا ُسِكَت عليه  يها ،وُرِوَي عن أَبي الَهيثِم أَنه قال : العَرُب تُْدِخُل الهاَء في كّلِ َجْمعِ على ِفعاٍل أَو فُعُوٍل ؛ وِإنما زادوا هذه الهاَء ف

حرٍف في فِعال ، والثاني آِخُر فِعال الَمْسُكوت عليه ، فقالوا : ِعَظاٌم وِعَظاَمةٌ  (2)اجتمَع فيه عند السَّْكِت ساِكناِن ، أَحُدهما األَلُف التي آخر 

 .(4) [وُحُمولَةٌ ]، وقالوا : فِحالَةٌ وِحبالَةٌ وِذكاَرةٌ وذُُكوَرةٌ وفُُحولَةٌ  (3)

َرةٌ و َحِجيَرةٌ و َحِجَرةٌ  أَْرضٌ وَ   .الَحَجرِ  ، أَي : َكثِيَرتُهُ  ُمتََحّجِ

 الِفّضةُ والذََّهُب. : الَحَجرانِ و

 ، وقد اْرتَعََج مالُه ، واْرتَعََج َعَدُده. َحْجَرتُه ويقال للّرجل إِذا َكثَُر مالُه وَعَدُده : قد اْنتََشَرتْ 

ْمل عن بالَحَجرِ  ُربما ُكنِيَ و ر قولُه : الرَّ  ، َحكاه ابُن األَْعَرابّيِ ، وبذلك فُّسِ

جارُ َعِشي َة   الِكناِس َرِميمُ  َأحح
 .قال : أَراد َعِشيَّةَ َرْمل الِكنَاِس ، وَرْمُل الِكنَاِس : ِمن بالِد عبِد هللا بِن ِكالب

َمه هللا تعالَىـ  األَْسعَدُ  األَْسَودُ  الَحَجرُ و ،  الَحَجرُ  البَيِت َحَرَسه هللا تعالَى ، وُربََّما أَْفَرُدوه إِعظاماً ، فقالوا : َحَجرُ  أَي معروٌف ، وهو مـ  َكرَّ

 ومن ذلك

ا قوُل الفََرْزَدق :. «فعْلتُ  ما كذا يفعل وسلمعليههللاصلىهللا  ، ولوال أَنِّي رأَيُت رسولَ  (5) لََحَجرٌ  وهللا إِنكَ »قوُل ُعَمَر رضَي هللا عنه :   فأَمَّ

ه و  رحَت َأابَ  َأو َأاّيمــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا ذَكــــــــــــــــــــــــــــَ

ُر     بـــــــــــــ  قـــــــــــــَ يـــــــــــــُث تــــــــــــــُ زاَ  حـــــــــــــَ ارُ َأخـــــــــــــح جـــــــــــــَ  اأَلحـــــــــــــح

  
 .الَحَجرَ  تقوَل : َمِسْستُ اَل تََرى أَنَك لو َمِسْسَت كّل ناحيٍة منه لَجاَز أَن أَ  ؛ َحَجراً  فأَنه َجعَل كلَّ ناِحيٍَة منه

ثُ  د ، َعِظيٌم على َجبٍَل باألَْنَدلُِس ، ومنه : : الَحَجرُ و الِكْنِديُّ الُكوفِيُّ ، عن عبد هللا بن األَْجلَحِ ، وعنه  الَحَجِريُّ  محّمُد بُن يَْحيَى ، المحّدِ

.َعتِيُق بُن أَحمَد الُجْرجانِيُّ ، وإِبراهيُم بُن ُدُرْستََوْيِه الشِّ   يراِزيُّ

 ع آَخُر. : الَحَجرُ و
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 داِخلَها ، وفيها المدرسةُ الخاتُونِيَّةُ. الذََّهِب : َمَحلَّةٌ بِدَمْشقَ  َحَجرُ و

 بَِجبل اللَُّكاِم. ِحْصٌن قُْرَب أَْنطاِكيَةَ  ، بإِعجام الغَْين وإِهماِلها : (6) َشْغالنَ  َحَجرُ وَ 

__________________ 
 عبد   بن عبد السالم والربيض بن سليمان وغري ا.ـ  أ 158األنساب للسمعاين ورقة ( كذا ا ويف 1)
 ويف التهذيب : تنحر.« قوله : الجي آخر حرف ا عبارة اللسان : الجي تنحر آخر حرف»( كذا ابألصر ا وهبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«نِفاٌر ونِفاَرةٌ و »ويف اللسان : « ( زيد يف التهذيب : ونِقاٌد ونَِقاَدةٌ 3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 ( اللسان : إنك حجٌر.5)
 ( قيدها يف معجم البلدان بضم الشا املعجمة وسكون الغا املعجمة أيضاً.6)
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تَْيِن : ما يُِحيُط بالظُّفُِر من اللَّْحم. ، الُحُجرُ و  بَضمَّ

 َوْزناً وَمْعنًى. للغُْرفَةِ  الُحْجَرةِ  كُصَرٍد : جْمعُ  ، الُحُجرُ و

تَْيِن ، كالُحُجَراتِ ـ  الّدارِ  ُحْجَرةُ  ، ومنه : َحِظيَرةُ اإِلبلِ  : الُحْجَرةُ و عن  ثالُث لغاٍت ، األَخيَرةُ  ، بفتحِ الجيِم وسكونِها الُحجَراتِ و بَضمَّ

َمْخَشِرّيِ  َمْخشَ  .(1) الزَّ ِريُّ حتى يحتاَج إِلى قَْصِره في َعْزِوه عليه ، بل هو قوٌل للجمهور بل ادََّعى وقال شيُخنَا : هذا ليس مّما اْنفََرَد به الزَّ

 ، كَمْجِلس. كالَمْحِجرِ  ، : األَرُض الُمْرتَِفعَةُ وَوَسُطها ُمْنَخِفضٌ  الحاِجرُ و : ؟بعٌض في مثله الِقيَاَس ، فما هذا القُُصورُ 

 ، وهو الَمْنع. الَحْجر ، وهو فاُعوٌل من كالحاُجورِ  ، وزاد ابن ِسيَده : ويُِحيُط به ، َشفَِة الواِديَما يُْمِسك الماَء ِمن  : الحاِجرُ  في الّصحاح :و

ْمِث وُمْجتََمعُه وُمْستَداُره : الحاِجرُ و  ، كذا في الُمْحَكم. َمْنبُِت الّرِ

يار الستداَرتِه. وفي ا الحاِجرو ِمن َمَسايِِل الِميَاِه وَمنابِت العُْشِب : ما استداَر به  الحاِجرُ و لتَّْهِذيب :أَيضاً : الَجْدُر الذي يُْمِسُك الماَء بين الّدِ

 َسنٌَد ، أَو نَْهٌر مرتفٌع.

 ، مثُل حائٍر وُحوراٌن ، وشاّبٍ وُشبَّان. قال ُرْؤبَةُ : ُحْجَرانٌ  ج

رانُ حىت ِإذا ما هاَج   (2)الد َر ح  ُحجح
يَ و . وفي األَساس : وفالٌن حاِجرٌ : . وعبارةُ األَزهرّيِ : وِمن هذا ِقيل لهذا المنزِل الذي في طريق مكةَ حاِجراً  َمْنزٌل للحاّجِ بالباِديَة منه ُسّمِ

 ؛ وهو مكاٌن بطريق مكةَ. الحاِجرِ  ِمن أَهل

يَ : َكْرٌم ِمئْناٌث ، وهو ُمْطَمأَنٌّ ، له ُحُروٌف ُمْشِرفَةٌ تَْحبُِس عليه الماءَ  الحاِجرُ  وقال أَبو حنيفةَ :  .حاِجراً   ؛ وبذلك ُسّمِ

نََّمِرّيِ ، َرِحَمه : َموِضٌع بالقُْرِب م َزبِيد ، سمْعُت فيه ُسنََن النََّسائِّيِ ، على شيِخنُا األمام أَبي محّمٍد عبِد الخالِق بِن أَبي بكٍر ال الحاِجرُ و قلُت :

 هللا تعالَى.

 والُخصوِصيَّةُ. قُّ والُحْرَمةُ ويُْكَسُر : الحَ ـ  كُكْرِدّيٍ ـ  الُحْجِريُّ و : موضٌع بالِجيَزةِ من مصَر ، وقد رأَيتُه. الحاِجرُ و

تَْينـ  ُحجرٌ و ّمِ وبَضمَّ  ، مثُل ُعْسٍر وُعُسٍر ، قال َحّساُن بُن ثابت : بالضَّ

ه  ــــــــــــــــُ ن ُر َأو أَيحمــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح ــــــــــــــــد  ر  ال غــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ نح يـ  مــــــــــــــــَ

رٍو و     مــــــــــــح يــــــــــــٍر بــــــــــــعــــــــــــَد عــــــــــــَ تــــــــــــِ ن قــــــــــــَ رح مــــــــــــِ جــــــــــــُ  حــــــــــــُ

  
ً  ُحْجرٌ و الشاِعِر المشهوِر ، فَْحِل الشُّعََراءِ  ء القَْيِس واِلُد اْمِرى آِكِل الُمَراِر  ُحْجرٍ  بِن الحاِرِث بنِ  ُحْجرِ  وهو اْمُرُؤ القَْيِس بنُ  َجدُّه األَْعلَى أَيضا

 ، وإِيّاه َعنَى حّساُن. بُن النُّْعَماِن بِن الحاِرِث بن أَبي َشِمٍر الغَّسانيُّ  ُحْجرُ و ، وهو ِكْنَدةُ. (3)بِن ُمعَاِويَةَ بِن ثَْوٍر 

ُد الَجبّاِر ، اْبنَا وائِِل بِن وائٍل الَحْضَرِميُّ الِكْنِديُّ ، والُد وائٍل أَبي ُهنَْيَدةَ َمِلِك َحْضَرَموَت ، وقد َحدََّث ِمن َولَِده َعْلقََمةُ وعب بُن َربِيعَةَ  ُحْجرُ و

 بِن ربيعَةَ بِن وائٍل. ُحْجرِ  بنِ 

الَخْيِر ، وأَبوه َعِديٌّ هو الُملَقَُّب باألَْدبَِر ؛ ألَنَّه ُطِعَن في أَْليَتَْيِه ُمَولِّياً ، وقال  ُحْجرُ  ِن ُمعَاِويَةَ بِن َجبَلَةَ الِكْنِديُّ ، ويقال له :ب بُن َعِدّيِ  ُحْجرُ و

ْلِت. بُن النُّْعَمانِ  ُحْجرُ و .(4)أَبو َعْمٍرو : األَْدبَُر هو ابُن َعِدّيٍ ، وقد َوِهَم  بِن َسلََمةَ  بُن يَِزيدَ  ُحْجرُ و الحارثِيُّ ، له ِوفَادةٌ ، وهو واِلُد الصَّ

هُ ُمعاويةُ إِْرِمينِيَةَ : ُحْجرِ  الشَّّرِ ؛ للفَْرِق بينه وبين ُحْجرُ  الِكْنِديُّ ، ويقال له :  َحابِيُّون.صَ  الَخْيِر ، وهو أََحُد الشُُّهوِد بين الَحَكَمْيِن ، َوالَّ

 بي األَْسَوِد ُصْحبَةً.بُن يَِزيَد بِن َمْعِدي َكِرَب الِكْنِديُّ ، صاِحُب ِمْربَاع بَنِي ِهْنٍد ، اختُِلَف في ُصْحبته ، والصَّواُب أَنَّ ألَِخيه أَ  ُحْجرُ و

أَْدَرَك الجاهليَّةَ ، وال ُرْؤيَةَ له ، َشِهَد الَجَمَل وِصفِّين ،  تابِِعيٌّ  ُكوفِيُّ ،، وقيل : ابُن قَْيٍس أَبو العَْنبَِس ، وقيل : أَبو السَّْكِن ال بُن العَْنبَِس  ُحْجرُ و

 َرَوى عنه َسلََمةُ بُن ُكَهْيل ، وموسى بُن قَْيٍس الَحْضَرميُّ ، أَْوَرَده أَبو موَسى.

 ِريك ، وعنه ابنُه أَحمُد ، وعن أَحمَد أَبو سعيِد بُن األَعرابّيِ.، عن شَ  يَْحيَى بُن الُمْنِدرِ : ة باليََمن ِمن َمَخاِليف بَْدٍر ، منها  : ُحْجرُ و

__________________ 
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 ( والثالثة وردت يف اللسان والتهذيب.1)
 ( يف التهذيب : الذر  ابلذا . ويف ديوانه : ما اصفر بد  ما هاج. ويف اللسان : ذر  : حريان الذر  ا فينتف  الشاهد فيه.2)
 .427بن حزم ص ( انظر مجهرة ا3)
 وقد قتله معاوية صرباً. 426( حجر بن عدي ا هو األدبر ا كما يف مجهرة ابن حزم ص 4)
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 ، َشيٌخ لعبد الغنّيِ بِن َسِعيد. محّمُد بُن أَحمَد بِن جابِرٍ و

 ، وغيُرهم. الُحْجِريُّ  وأَحمُد بُن علّيٍ الُهَذِليُّ الشاعرُ 

 وِمن ِشعر الُهَذِلّيِ هذا :

ُم  جـــــــــِ نحســـــــــــــــــــــــَ ِ يــــــــــَ اح ُض يـــــــــوَم الـــــــــبـــــــــَ مـــــــــح رحُت والـــــــــد   ذَكـــــــــَ

طــــــــرُِم و     اِء َتضــــــــــــــــــــــح شــــــــــــــــــــــَ ِد يف اأَلحح ُة الــــــــَوجــــــــح وحعــــــــَ (1)لــــــــَ
 

  
، وقيل : أَبو تَِميم كان  َحَجرِ  ، وقيل : أَبو أَْوٍس تَِميُم بنُ  َحَجرٍ  أَْوس بن عبد هللِا بنِ  األَْسلَِمّيِ ، وقيل : بالتَّْحِريك : واِلُد أَْوٍس الصَّحابِّيِ و

 يَْنِزُل العَْرَج. َذَكَر ابُن ماُكواَل عن الطَّبَِرّيِ ، لم يَْرِو شيئاً.

 التَِّميِمّيِ. الَجاِهِلّيِ الشَّاِعرِ  أَْوٍس  والدُ  : َحَجرٌ و

ثُ  : َحَجرٌ و  َحَجرٍ  أَيُّوُب بنُ  بفتحتَْين: ولشيِخه ونَصُّها « ُمْشتَبِه النََّسبِ »خ ، وهو َغلٌَط َمْنَشُؤه ِسياُق عبارةِ ، هكذا في النُّسَ  واِلُد أَنٍَس الُمَحّدِ

ه ، وعلى الهامش بإِزاِء قوله : وأَ  َحَجرٍ  ، وأَنَُس بنُ  (2) [َرَويَا]،  َحَجرٍ  ومحّمُد بُن يَْحيَى بِن أَبي األَْيِليُّ ، نَس : وأَْوس ُمْختَلٌَف فيه. هكذا نَصُّ

 .َجَحر ، إِنََّما هو أَْوُس بنُ  َحَجرٍ  ، وعليه صّح بخّطِ الحافِظ بن رافعِ ، وهكذا هو في التَّْبصيِر للحافظ ، ولم يَذكر أَنََس بنَ 

ثِ ـ  أَو هما َح ابُن  (3) بالفتحـ  أَي واِلُد الّشاِعِر والمحّدِ ، والصَّواُب في والِد أَْوٍس الصَّحابِّيِ التحريُك ، على اختالٍف. قال الحافُظ : وَصحَّ

 ، حديثُه عند َولَِده. ُحْجرٍ  ماُكواَل أَنه بالضّمِ ، وأَنه أَْوُس بُن عبِد هللا بنِ 

 آَخَر. بَحَجر ، والشَِّعيَر ألَهلها بَحَجرٍ  نََّوى إِلبلهألَن ابنَته كانت تَُدقُّ ال ، إِنما لُقَِّب به ؛ األَْزِديُّ  الَحَجَرْينِ  ذوو

جال. وفي حديث األَْحنَِف بِن قَْيٍس : بداِهيَةٍ  ُرِميَ  األَرِض ؛ أَي بَحَجرِ  فالنٌ  ُرِميَ  ِمن الَمَجاز : يقال :و ى  ِمن الرَّ أَنّه قال لعلّيٍ ، حين َسمَّ
؛ أَي  «األَرِض ، فاْجعَْل معه ابَن َعبّاس ؛ فإِنه ال يَْعِقُد ُعْقَدةً إاِلَّ َحلَّها بَحَجر إِنَّك قد ُرِميتَ » العاِص : ُمعَاِويَةُ أََحَد الَحَكَمْيِن َعْمَرو بنِ  (4)

 في األَرض. كذا في اللَِّسان. الَحَجرِ  بَِداِهيٍَة عظيمٍة تَثْبُُت ثُبُوبَ 

 ه.، إِذا قُِرَن بمثْلِ  (5) بَحَجرٍ  وفي األَساس : ُرِمَي فالنٌ 

 قال الفََرْزَدُق : وراَء ُعَمانَ  بِن َزْيِد َمناةَ بِن تَِميٍم ، ع ببالد بَنِي َسْعدِ  ، ويُْرَوى بالضّم أَيضاً : كَصبُورٍ  ، الَحُجورُ و

ٍد  يــــــــــِّ قــــــــــَ ِر مــــــــــُ َرمــــــــــح رِي مــــــــــا بــــــــــِ دح َت تــــــــــَ  لــــــــــو كــــــــــنــــــــــح

اَن ِإىل َذواِت     مــــــــــــــَ َر  عــــــــــــــُ ورِ فــــــــــــــقــــــــــــــُ جــــــــــــــُ  حــــــــــــــَ

  
ها   .(6)ُرِوَي بالَوْجَهْين : بفتحِ الحاِء وَضّمِ

بُن أَْسلََم بِن َعْليَاَن بن َزْيِد بِن ُجَشَم بِن حاِشٍد ، منهم : أَبو  َحُجورُ  ، وهو ُصْقٌع كبيٌر تُْنَسُب إِليه قَبيلةٌ باليمن ، وهم ع باليمن : الَحُجورُ و

 عن أَبيه.، حدََّث  الَحُجوِريُّ  عثَْماَن يَِزيُد بُن سعيدٍ 

وَرةُ و راً ، ويَِقُف فيه َصبِيٌّ ، ويُِحيُطون به ليأْخذوه لهم ؛ : لُْعبَةٌ  الحاُجورةُ ـ و ُمَشدَّدةً ـ  الَحجُّ ْبيَاُن َخطًّا ُمَدوَّ ِمن الَخّطِ ، عن ابن  تَُخطُّ الّصِ

اغانّيِ : (7)دريد   ، مخفَّفَةً. الَحُجوَرة ، لكن رأَيُت بخّطِ الصَّ

 الحدائُق ، قال لَبيد : : الَمَحاِجرُ و ْجِلٍس وِمْنبٍَر : الَحِديقةُ.، كمَ  المْحجرُ و

ورٌَة  طـــــــــــــُ قـــــــــــــح ٌة مـــــــــــــَ يـــــــــــــ  َرشــــــــــــــــــــــــــِ َرتح بـــــــــــــه جـــــــــــــُ كـــــــــــــَ  بـــــــــــــَ

رحِوي     ـــــــــــــَ رَ تـ اجـــــــــــــِ حـــــــــــــَ
َ

وُم  املـــــــــــــ كـــــــــــــُ لـــــــــــــح (8)ابزٌِ  عـــــــــــــُ
 

  
 : الَمْرَعى الُمْنَخِفُض ، وفي األَساس : الَمْوِضُع فيه ِرْعٌي كثيٌر وماٌء. الِمْحَجرُ  وفي التهذيب :

وقال  .(9)، أَي المرأَة ، قاله الجوهريُّ  ما يَْظَهُر ِمن نِقابها هو أَو ِمن جميع العَْين ، ِمن العَْين : ما داَر بها وبََدا ِمن البُْرقُعِ  الَمْحِجرُ و

ةً : َمْحِجرُ و عَْيُن ،: ال الَمْحِجرُ  األَزهريُّ :  ِمن الَوْجه : الَمْحجرُ  العين : ما يَْبُدو ِمن النِّقاب ، وقال َمرَّ
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__________________ 
 ا وذكر بعده بيتا.« وعربة الوجد»:  (ا جري)( يف اللباب 1)
 ( زايدة عن القاموس.2)
 دِّث.وردت يف القاموس بعد قوله : ووالد أن  ام« أو  ا ابلفتح»( عبارة 3)
 ( يف النهاية : ندب.4)
 ( يف األساس : حبجرة.5)
 ( قيدها ايقوت يف معجمه ابلفتح ا مث قا  : ورواه بعضهم بضم أوله ا فزعم أنه مكان يقا  له حجر فجمعه مبا حوله.6)
 .54/  2( اجلمهرة 7)
 ( العلكوم : الضخمة من اإلبر القوية.8)
 حاح عل  القو  : و جر العا أيضاً : ما يبدو من النقاب.( العبارة يف اللسان ا واقتصر يف الص9)
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 ا وأَنشَد : َ حِجرٌ  حيُث يـََقُض عليه النَِّقاُب ا قا  : وما َبَدا لَك من النِّقاب
 ِسراٌج ُموَقدُ  َ حِجَرَهاكَبن  و 

 ، وكسِر الجيِم َوفَتِْحها. (1)وقيل : هو ما َدار بالعَْين ِمن العَْظم الذي في أَْسفَِل الَجْفِن ، كلُّ ذلك بفَتْح الميِم 

جلِ  ِعَماَمتُه : الَمْحِجُر الِمْحَجرُ  قيل :و  إِذا اْعتَمَّ. أَي الرَّ

ى ال يََرعاه غيُره. منهم وهي األَْحَماُء : كان لكّلِ واحدٍ  أَي ُملُوِكَها. ْقيَاِل اليَمنِ أَ  َمَحاِجرُ  ما حوَل القَْريَِة ، ومنه : أَيضاً : (2) الَمْحِجرُ و  ِحمَّ

 القَْيل من أَْقيَاِل اليمِن َحْوَزتُه وناِحيَتُه ، التي ال يَدُخل عليه فيها غيُره. َمْحِجرُ  وفي التَّْهِذيبِ 

رَ  هلنفسِ  ُحْجَرةً  اتََّخذَ : الرجُل  اْستَْحَجرَ  يقال :و  .«بَخَصفَة أَو َحِصير اْحتََجَر َحَجْيَرةً  أَنّه». وفي الحديث : اْحتََجرَ و كتََحجَّ

ثٌ ـ  كُجَهنِّيٍ ـ  الُحَجِريُّ  بِن ُمقَاتِلٍ  ُمَظفَُّر بُن عبِد هللا بِن بَكرِ  أَبو القاسمو ، يَْرِوي عن عبِد هللا بِن الُمْعتَّزِ شيئاً من ِشْعره ، َسِمَع منه أَبو  محّدِ

 ُء بواِسَط.العاََلِء الواِسِطيُّ الُمْقِرى

 قال ابن ِسيَده : ُسّموا بذلك ألَن أَسماَءهم َجنَدل وَجروٌل وَصْخٌر ، وإِيّاهم َعنَى الشاِعُر بقوله : : بُُطوٌن ِمن بني تَِميمٍ  األَحجارُ و

َجارَاُكر  أُنـحَث  مَحََلتح و   َأحح
ه. وقيل : هي الَمْنَجنِيُق.  يَْعنِي أُمَّ

ثـ  ُمَحّجرٌ و ّيٍ : وشاِهُده قَوُل ُطفَْيٍل الغَنَِوّيِ : ع اسمُ  ماٌء أَو :ـ  ، الثاني قوُل األَصمعّيِ  (3) كُمعَظٍَّم وُمَحّدِ  بعَْينِه. قال ابن بَّرِ

َداَة  ا غــــــــــــَ ــــــــــــَ ن ــــــــــــح وا كــــــــــــمــــــــــــا ُذقـ ــــــــــــُذقــــــــــــُ رٍ  ــــــــــــَُ ن   جــــــــــــ 
و بِ     حـــــــــــَ ِة يف َأكـــــــــــبـــــــــــاِداَن والـــــــــــتـــــــــــ  يـــــــــــح ن الـــــــــــغـــــــــــَ  مـــــــــــِ

  
ّيٍ هنا حكايَةً لطيفةً عن ابن خالََوْيِه ، وقال َحدثَنِي أَبو َعْمٍرو الّزاِهُد ، عن ثع لٍب ، عن ُعَمَر بِن َشبَّةَ ، قال قال ابُن َمْنُظوٍر : وَحَكى ابُن بَّرِ

: َغسَّلُت ابناً للَحّجاج ، ثم انصرْفُت إِلى شيخ كان الَحّجاُج قَتََل اْبنَه ،  (4) (َدُعوَن ِإاّل أَنْ ُفَسُهمْ َوما ُيَْ )ُء : : قال الجاُروُد ، وهو القارى

 فقلُت له : مات ابُن الَحّجاجِ فلو رأَيَت َجَزَعه عليه ، فقال :

 ُ َج رفُذوُقوا كَما ُذقـحَنا َغَداَة 
 البيت.

ْيبَانّيِ  أَْحَجارٌ و ةَ الّشِ يَْت باسم الَجْمع. : فََرُس َهّماِم بِن ُمرَّ  ، ُسّمِ

 َخْيِلي ، يُِريدُ  أَحجارِ  ِمن ِحْجرٌ  قال األَزهريُّ : بل يقال هذه .(5) الَخْيِل : ما اتُِّخَذ منها للنَّْسل ، ال يَكاُدون يُْفِرُدون لها الواِحدَ  أَْحَجارُ و

ِحِم إِالَّ على ِحَصاٍن كريٍم.: الفََرَس األُْنثَ  بالِحْجر َمِة الّرِ ةً ؛ َجعَلُوَها كالُمَحرَّ  ى خاصَّ

فِة ، على ساكنها أَفضُل الّصالةِ والّسالم. وفي الحديث :  ، خاِرَج المدينةِ  (6) بقُبَاءَ  : َموِضعٌ  الِمَراءِ  أَْحَجارُ و أَنه كان يَْلقَى ِجْبِريَل »المشرَّ

 قال ُمجاهٌد : وهي قُبَاُء. «ءِ الِمرا بأَْحَجارِ  السالمعليه

ْيتِ  أَْحَجارِ  عندَ »في حديث الِفتَِن : و فَة على ساِكنها أَفضُل الّصالةِ والّسالِم ، وال يَْخفَى ما في ُمقَابَلَِة  ع داخَل المدينَةِ  ، هو «الزَّ المشرَّ

 الّداِخل مع الخارج من ُحْسِن التَّقَابُل.

ِكيَّةُ ، ويُقَال له : ْيِت. أَْحَجارِ  قَتِيلُ  قْلُت : وبه قُتَِل اإِلماُم محّمُد النَّْفُس الزَّ  الزَّ

 : َموضُع به كان (7) الُحَجْيِريّاتُ  ، وهي الموضُع الُمْنفَِرُد ، كذا في النَُّسخ ، وفي التكملة : ُحْجَرة ، تَْصِغير َجْيَرةٍ حُ  كأَنَّه جْمعُ  الُحَجْيَراتُ و

 السَّْعِدّيِ. َمْنِزٌل ألَْوِس بِن َمْغَراءَ 
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__________________ 
 «.وكسرها قوله : بفتح امليم ا زاد يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
َجُر ا ابلفتح ا نصــاً. وبفتح اجليم ضــبرت قلم. ويف التهذيب بكســر اجليم وضــبطناها ابلكســر عل  اعتبار »( ضــبطت يف الصــحاح واللســان 2) َحح

امل
 أهنا معطوفة عل  ما سبقها.

 . قا  : وهو يف مواضض... ( قيدها صاحب معجم البلدان ابلضم مث الفتح وكسر اجليم املشددة وقد تفتح3)
 .9( سورة البقرة اآية 4)
 ( يف التهذيب والتكملة : الواحدة.5)
 كاألصر.« بُقَباءَ »ا وهبامشه عن نسخة  نية « بُقبا»( يف القاموس : 6)
 ( وقيدها صاحب معجم البلدان : ا جريايت بلفة التصغري.7)
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 ، وأَنشَد ابن األَعرابّيِ : للذَِّريَرةِ  صغيرةٌ  السَّفَُط الصغيُر ، وقاُروَرةٌ  بالضّم : الُحْنُجورُ و

هح  طــــــــــــُ قــــــــــــَ رٍت وســــــــــــــــــــــــــَ ز  واســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــو كــــــــــــاَن خــــــــــــَ  ل

ورُه    جــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح هح  حــــــــــــــــُ طــــــــــــــــُ فــــــــــــــــَ ه وســــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــ   وحــــــــــــــــُ

  
، بالفتح أَيضاً ؛ وإِنما أَْطلََق اعتماداً على الشُّْهَرة. وفي التنزيل  َجْمعه الَحنَاِجرُ و ، والنوُن زائدةٌ ، كالَحْنَجَرةِ  الُحْلقُوُم ، األَصُل فيهماو

 أَي الحاَلقِم. (1) (ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى احْلَناِجرِ )العزيز : 

وِم ، ويقال : د : الُحْنُجورُ و  ، كقُْنفُذ ، ويقال بِجيَمْين ، ويقال بالخاِء. ُحْنُجر في نواِحي الرُّ

رَ و رَ  ِمن غير أَن يَْغلَُظ. أَوـ  بالراءِ ـ  «َرقِيقٍ »وفي بعض األُصول الَجيَِّدة :  : اْستداَر بخّطٍ َدقِيقٍ  ْحِجيراً تَ  القََمرُ  َحجَّ ـ  صارَ  القََمُر ، إِذا تََحجَّ

 حولَه داَرةٌ في الغَْيِم.ـ  هكذا في النَُّسخ ، وفي بعض منها : صارتْ 

رَ و رَ  وقد البَِعيُر : ُوِسَم حوَل َعْينَْيه بِميَسٍم ُمْستَِديٍر. َحجَّ  .(2)َعْينَها وَحْولَها : َحلََّق ال يُِصيبَُها  َحجَّ

رَ و َم ، وفي الحديث :  عليه : َضيَّقَ  تََحجَّ ْرتَ  لقَد»وَحرَّ ً  تََحجَّ  ك. وقد؛ أَي َضيَّْقَت ما َوسَّعَه هللا وَخَصصَت به نْفَسك ُدوَن َغيرِ  «واِسعا

َرهو (3) حَجَرهُ   .َحجَّ

 عليه. اْجتََرأَ  فالٌن بكالِمي ، أَي اْستَْحَجرَ و

 ، أَو أَْعلََم َعلَماً في ُحدوِدَها للِحيَاَزةِ ؛ يَْمنَعُها به عن الغَْير. َضَرَب عليها َمناراً  : َحَجَرهاو األَرضَ  اْحتََجرَ  قال ابن األَثِير :و

 .َحْجره في اللَّْوَح : َوَضعَه اْحتَجرَ و

 ُء إِليَك وأَْستَِعيذُ بك ، كاْحتََجأَ.؛ أَي أَْلتَِجى «بك منه أَْحتَِجرُ  اللُهمَّ إِنِّي»الحديث : ، ومنه اْلتََجأَ واستعَاذَ  فالٌن ، إِذا به اْحتََجرَ  يقال :و

؛ وذلك إِذا َكِرَش الماُل ،  ُمْحتَِجَرةً  لغةٌ فيه. وقد أَْمَستْ ـ  الزايبـ  ، واْحتََجَزتْ  حجرتو اإِلبُل : تََشدََّدْت بُُطونُها اْحتََجَرتِ  في النوادر :و

بََع ُكلَّه ، فإِذا بَلَع ِنْصَف البِْطنَِة لم يُقَْل ، فإِذا َرَجَع بعد ُسوءِ  َش. وناٌس  ولم يُبلُغ نِْصَف البَْطنَِة ولم يَْبلُغِ الّشِ حاٍل وَعَجٍف ، فقد اْجَروَّ

ُشون   .(4)مْجَرّوِ

األَْنَدِلسيُّ ، شاعر ، إِماٌم في الحديث ،  الِحَجاِريُّ  (5) محّمُد بُن إِبراهيَم بِن َحبُّونَ  : أَبو عبِد هللا منه : د ، بثُغُوِر األَْنَدلُِس  الِحَجاَرةِ  واِديو

. وَذَكر السَّْمعَانيُّ َكَره الرشاطيُّ بَِصيٌر بِعلَِله ، حافًِظ لُطُرقِه ، لم يكن باألَْنَدلُِس قَبلَه أَْبَصُر منه ، عن ابن َوّضاح ، وعنه قاِسُم بُن أَْصبََغ ، ذَ 

ُث ، وَحْفُص بُن ُعَمَر ، ومحّمُد بُن َعْزرة ، وإِسماعيُل ابُن أَحمدَ  (6)سعيُد بُن َمْسلََمةَ  منه : ُث وابنُه أَحمُد بُن سعيٍد المحّدِ  الِحجاِريُّون المحّدِ

ثون.  األَْنَدلُِسيُّون : ، ُمحّدِ

 ، كقَْسَوٍر : اسٌم. ُحْجورٌ و

ِديق ؛ فإِنك  أََحُد ُحّكاِمهم بن جابٍر الِعْجِليُّ  ابُن أَْبَجرَ  ـ. وفي بعض النَُّسخِ كِكتَابٍ  انكَكتّ ـ  َحّجارو وأَْبَجُر هذا هو الذي قال : أَْكثِْر ِمن الصَّ

بن أَْبَجَر الُكوفِيَّ ، وقال فيه : يَْرِوي عن علّيٍ  ارَ َحجّ : ، كما َجَزَم به ابن الَكْلبِّيِ. وَذَكَر ابُن ِحبّاَن  َحّجاراً  على العَُدّوِ قادٌر ، لّما أَْوَصى َولََده

 وُمعَاِويَةَ ، ِعداُده في أَهل الُكوفِة ، َروى عنه ِسَماُك بُن َحْرٍب ، فال أَْدِري هو هذا أَم غيره ، فْليُْنَظْر.

بِيعـ  كُزبَْيرٍ ـ  ُحَجْيرو يُّ ، ِمن رجال  ُحَجْيرٍ  وِهَشاُم بنُ  بو السَّّوار ، ثِقَةٌ ، من الثالثة.البَْصِريُّ ، يقال : هو أَ  (8)العُْذِريُّ  (7) ابُن الرَّ الَمّكِ

ِحيَحْين ، وقد ضعَّفَه ابُن مِعيٍن وأَحمُد ، ثاِن. الصَّ  محّدِ

. ُحَجْيرُ و  بُن عبِد هللا الِكْنِديُّ ، تابِعيٌّ

 الصَّحابِّيِ ، رضَي هللا عنه. َجدٌّ لجابِر بِن َسُمَرةَ  ةَ بِن ُمعَاِويَةَ بِن بَْكر ،بِن عامِر بِن َصْعَصعَ  بن ُسواَءةَ  بُن ِرئاِب بِن َحبِيب ُحَجْيرُ و

__________________ 
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 .18( سورة غافر اآية 1)
 .«قوله : ال يصيبها ا عبارة اللسان : لداء يصيبها ا وهي أ هر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 تطبيض.« وحجرة»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
جر من ( عبارة النوادر يف التهذيب : يقا  : أمســـــــ  املا   تجرة بطونه و رّبت. وما  متشـــــــدد ومتجرّب. ويقا  احتجر البعري احتجاراً ا وامت4)

 .«اخل .. املا  كر ما كرش وبلغ نصف البطنة ومل يبلغ الشبض كله
 .«حبوان»( عن القاموس ا وابألصر 5)
 : مسعدة. (ا جارة)ومعجم البلدان  (ا جاري)( يف اللباب 6)
 ( يف تقريب التهذيب : ابن أيب الربيض.7)
 ( يف تقريب التهذيب : العدوي.8)
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 * ومّما يُستدَرك عليه :

ماِل ، وأَهُل الَمَدِر : أَهُل ا األَحجارِ  والَمَدِر ؛ أَي أَْهُل البواِدي الذين يَْسُكنُون مواضع الَحَجر أَْهلُ  لبِاَلِد والّرِ
، وقد جاَء ِذْكُره في حديث  (1)

 .(2)الَجّساَسِة والدَّجاِل 

. وَذَهَب قوٌم الَحَجرِ  ٌء غيُر التَُّراِب ، وما بِيَِدَك غيرُ ؛ قيل : أَي الَخْيبَةُ والِحْرَماُن ، كقَولك : ما لَك ِعْنِدي شي الَحَجرُ  وللعاِهرِ »وفي آَخَر : 

جْ   ِم.إِلى أَنه َكنَى به عن الرَّ

 قال ابن األَثِير : وليس كذلك ؛ ألَنه ليس كلُّ زاٍن يُْرَجم.

ين : صار اْستَْحَجرَ و ينُ  اْستَْحَجر ، كما تقول : اْستَْنَوَق الجَمُل ، اَل يَتََكلَُّمون بهما إِاّل َمِزيَدْين ، ولهما نظائُِر. وفي األَساس : َحَجراً  الّطِ  الّطِ

رَ و  .كالَحَجرِ  : َصلُبَ  تََحجَّ

 أَي َدْفعاً ، وهو استعاَذةٌ من األَمِر ، ومنه قوُل الّراجز :ـ  بالضمّ ـ  له ُحْجراً  والعرُب تقول عند األَْمِر تُْنِكُره :

ـــــــــــــتح  ُر  (3)قـــــــــــــال َدٌة وُذعـــــــــــــح يـــــــــــــح  وفـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا حـــــــــــــَ

َريبِّ مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُم و     وحٌذ بـــــــــــــــــِ رُ عـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــُ

  
. الُمَحْنِجرُ و اغانيُّ  : األََسُد ، نقلَه الصَّ

 ، أَي َمنَعَتِي. َحْجَرتِي وأَنَت في

ةُ  ِحجارٌ  َمن نام على َظْهِر بَْيٍت ليس عليه»الحديث : ، ومنه الُحْجَرةِ  ، بالكسْر : حائِطُ  الِحَجارُ و مَّ  يَْحُجرُ  أَي لَكْونهِ  (4) «فقد بَِرئَْت منه الذِّ

 بالباِء.« ِحَجاب»ه ِمن الُوقُوعِ والسُّقُوِط. ويُْرَوى : اإِلنساَن النّائَِم. ويَْمنَعُ 

 : قَْلعَتَاِن باليََمن : إِحداهما بَظفَاِر ، والثّانيةُ بَحّراَن. الِحْجرُ و

 .َحُجوَرى ، كَصبُوٍر : موضٌع باليََمن. وقيل : قُْرَب َزبِيَد موضٌع يَُسمى َحُجورو

 .(5): موضٌع باليََمن  َحْجَرةُ و

 : ُدَوْيبَّةٌ ، وليس بثَبت. الُحْنُجورُ و : بَلٌَد. الَحنَاِجرُ و

 : ِمن ُرَواةِ البُخاِرّيِ ، هو أَحمُد بُن أَبي النعم الصاِلِحيُّ ، مشهوٌر. الَحّجارو

ل : وهي َحظائُر َحوَل النخل ، ، وقال ابن األَثِير : هي بالنون ، قا (6) ُحْجر : كِمْنبٍَر : قريةٌ جاَء ِذْكُرَها في حديث وائِل بنِ  ِمْحَجرو

 وسيأْتي.

ِرّماُح يَصُف الخْمَر :  وقال الّطِ

ت  ــــــــــاحــــــــــَ ُا ف ــــــــــطــــــــــِّ ــــــــــهــــــــــا ال ت  عــــــــــن ــــــــــُ ــــــــــمــــــــــا ف ــــــــــل  ف

َوُد و     ر َح َأجــــــــــــح رَانِ صــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــافِ  (7) ا ــــــــــــُ

  
 للَخْمر ؛ ألَنها َجْوَهٌر َسيّال كالماِء. (7) الُحْجَران استعار

، وتَتُرُك َوَسطاً. قال :  َمْحِجراً  قال : ألَنها تَْرَعى ؟فقال : اْبنةُ لَبُون ، قيل : ِلَمهْ  ؟ل أَْبقَى على السَّنَةوفي التَّهِذيب : وقيل لبعضهم : أَيُّ اإِلب

 هنا الناحيةُ. الَمْحِجرُ  وقال بعُضهم :

 وقال األَخطل :

ه و  نــــــــــَ ــــــــــح يـ ُك عــــــــــَ ــــــــــُ ل دح اِش يــــــــــَ فــــــــــّ ُح كــــــــــاخلــــــــــُ بــــــــــِ  ُيصــــــــــــــــــــــــح

ن     ئـــــــــيـــــــــٍم ومـــــــــِ ٍه لـــــــــَ ن َوجـــــــــح َح مـــــــــِ بـــــــــِّ رفـــــــــقـــــــــُ جـــــــــح  حـــــــــَ
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 العَْيِن. َمْحِجرَ  فَسََّره ابُن األَْعَراِبّيِ فقال : أَراد

 : (8)وقال آَخُر 

رِي  جاَرُة الَبيِت هلَا و   ُحجح
ةً ُدوَن غيرها   .(9)معناه : لها خاصَّ

رَ  لّما»وفي حديث َسْعِد بِن ُمعاذ :   ؛ أَي اجتمع واْلتأََم ، وقَُرَب بعُضه من بعض. «ُجْرُحه للبُْرِء اْنفََجرَ  تََحجَّ

 ، أََخَذ عن ابن أَبي َمْيَسَرةَ. الُحَجِريُّ  يَْحيَى بُن عبد العَليم بِن أَبي بْكر ، بضّمٍ ففتْحٍ : قَريةٌ بالَجنَد ، منها : الُحَجِريَّةُ و

__________________ 
 .«البادية»صر واللسان ( عن النهاية ا وابأل1)
َدِر.2)

َ
 ( ولفظه كما يف النهاية : تبعه أهر اَ َجِر وامل

 .«قلت»( عن الصحاح ا وابألصر 3)
 ( ومعىن براءة الذمة منه ألنه عّرض نفسه للهال  ومل حيرتز هلا.4)
 ( يف معجم البلدان : بلد ابليمن.5)
 .«مزاهر وُعرحمان وِ حَجٌر وُعرحضان»( ولفظه يف النهاية : ويف حديث وائر بن حجر : 6)
 ( عن اللسان.7)
 ( يف التهذيب : وأما قو  العجاج.8)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : فمعناه : هلا ُحرمة.9)
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َس بتَِعزَّ ، ومات سنة  الُحَجريُّ  ومحّمُد بُن علّيِ بن أَحمدَ   .719األَصبحيُّ ، َدرَّ

القَْوِم : ناِحيَتِهم  َحْجَرةِ  : قََصبَِة اليََماَمِة ، أَو إِلى الَحْجرَ  ؛ منسوٌب إِلى «، ثّم تَشاَءَمْت ، فتِلك َعْيٌن ُغَدْيقَةٌ  َحْجِريَّةٌ  نََشأَتْ إِذا »وفي الحديث : 

 ، قالَه ابن األَثِيِر.

 وقال الّراِعي ، وَوَصَف صائِداً :

ُب مـــــــــــنـــــــــــه  لـــــــــــح يـــــــــــُث قـــــــــــا  الـــــــــــقـــــــــــَ َوخـــــــــــ   حـــــــــــَ ـــــــــــَ  تـ

رِيٍّ     جـــــــــــح مـــــــــــارَا  حبـــــــــــَ طـــــــــــِ ـــــــــــه اضـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــي َر  ف ـــــــــــَ (1)تـ
 

  
 : َحْجر َعنَى نَْصالً َمْنُسوباً إِلى

 : ُمقَدََّمةٌ في الَجْوَدة ، وقال ُزَهْير : َحْجرٍ  وقال أَبو حنيفَة : وَحدائِدُ 

رِ ِلَمِن الدِّايُر بُقن ِة   (2) اَ جح
 هو موضٌع ، ولم يعرفه أَبو َعْمٍرو في األَمكنة ، وقال آخُر :

ِر  مـــــــــــــايـــــــــــــُ ِج ِذي الـــــــــــــتـــــــــــــ  لـــــــــــــَ ُت لـــــــــــــألَبــــــــــــــح دح تـــــــــــــَ  َأعـــــــــــــح

ةً     رِيــــــــــــ  جــــــــــــح رِ  حــــــــــــَ مٍّ مــــــــــــاثــــــــــــِ تح ِبســــــــــــــــــــــــــُ يضــــــــــــــــــــــــــَ  خــــــــــــِ

  
 .َحْجر َعنَى قَْوساً أَو نَْبالً منسوباً إِلى

 : َكثَُر مالُه. َحْجَرتُه واْنتََشَرتْ 

 ؛ أَي يَْجعلُه لنْفِسه دون غيِره. (3) «يَْحتَِجُره»: ، وفي رواية « باللَّْيل يَْحُجُرهو أَنه كان له َحِصيٌر يَْبُسطه بالنََّهاِر ،»وفي الحديث : 

قال ابن األَثِير : قال الَهَرِويُّ : إِن كانت هذه اللَّفَظةُ محفوظةً فمعناه : «. َحْجَراءَ  َمْطُموس العَْين ليسْت بناتِئٍَة وال»وفي ِصفَة الدَّّجال : 

َرةَ  ليست بُصْلبَة  وهو مذكوٌر في موضعه.ـ  بتقديم الجيمـ  «َجْحراءَ  ، قال : وقد ُرِويَْت : ُمتََحّجِ

. وقالوا : فالنٌ  ُحَجْيرٍ  وأَبو ْحمِن بِن السَِّرّيِ ، الّراِوي عن أَبي الَجماِهر ، وعنه النِّسائِيُّ األَرِض ؛ أَي فَْرٌد ال  َحَجرُ  : َجدُّ خالِد بِن عبد الرَّ

 : فالٌن َرجُل الدَّْهِر. نَظيَر له ، ونُحوه قولُهم

ين أَبي الفَْضِل أَحمَد بِن علّيِ بِن محّمِد بِن محّمِد بِن علّيِ  َحجرٌ و ِة الُحفّاِظ : ِشَهاِب الّدِ بِن محموِد بِن أَحمَد العَْسقاَلنّيِ : لَقَُب َجّدِ إِماِم األَئِمَّ

ُث َشعباُن بُن محّمِد بِن محّمِد أَبو الطَّيِِّب ، وأُمُّ الِكَراِم أنُس ، وبابن ا َحجرٍ  الِكنَانّيِ الِمْصِرّيِ ، ُعِرَف َجدُّه بابنِ  لبَّزاز ، وقَِريبُه اإِلماُم المحّدِ

ة ، وعلى  َحَجر زوجةُ ابنِ  ثون ، وهم بَيُت حديٍث وفِْقٍه. وأَما الحافُظ أَبو الفَْضِل فهو َمْحُض ِمنٍَّة من هللا تعالَى ، على مصَر خاصَّ ؛ محّدِ

ه وكان بعٌض يَُواِزيه واهم عاْمة ، وترجمتُه أُلِّفَْت في ُمَجلٍَّد كبيٍر ، وبَلََغ في هَذا الشأِْن ما لم يَْبلُْغهُ غيُره في َعْصره ، بل وَمن قبلَ َمن سِ 

َمه وأَماِليَه ، فجمعُت منها شيئاً كثيراً ، بالدَّارقُْطنِّيِ ، وقد انتفعُت بُكتبه ، وكان أَّوُل فُتُوِحي في الفّنِ على مؤلفاته ، وَحبََّب هللا إِليَّ كال

ن سُمَع من اب ين عليٌّ ، ِممَّ ن َسيِِّد الناِس ، وكان يَحفظ فجزاه هللا عنّا كلَّ َخيٍر ، وأَْسَكنَه بُْحبُوَح الفَراِديِس من غير َضْيٍر. ووالُده نُوُر الّدِ

يِن أَبو القاسِ  ِغيَر ، وَجدُّه قُْطُب الّدِ ن أَجاَز له أَبو الفَْضِل بُن َعساِكَر ، وابُن القَّواِس وتوفي سنة الحاِوَي الصَّ ِم محّمُد بُن محّمِد بِن علّيٍ ، ِممَّ

راُج الدََّمْنُهوريُّ ، وتُوفِّي سنة 741 ين ُعثماُن بُن علّيٍ ، تَفقَّه عليه ابُن الُكَوْيك والّسِ ه فَْخُر الّدِ ِريُّ ، وُوِلَد ، تَْرَجَمه العَِفيُف الَمطَ  714. وَعمُّ

 على الصحيح. 852ذي الحّجة سنة  28وتوفي في  773شعبان سنة  22الحافُِظ أَبو الفَْضل في 

هاب أَحمُد بُن علّيِ بنِ  ، كما رأَيتُه  الَهْيثَِميُّ المصريُّ ، الفقيهُ ، نَِزيُل مّكةَ ، فإِنه إِنما لُقِّب به َجدُّه لَصَمٍم أَصابَه ِمن ِكبَِر سنِّه َحَجرٍ  وأَما الّشِ

 في ُمْعَجمه الذي أَلَّفَه في شيوخه.

 : قبيلةٌ باليََمن. َحَجرٍ  وبنو

 : بالفتح : َمَحلَّةٌ بمصَر. الَمْحَجرو

َكةً ـ  الَحَجِريُّ  وأَبو َسْعٍد محّمُد بُن علّيٍ  ث مقرى (4)يُْعَرُف بسنك انداز ـ  محرَّ  ٌء.، ُمحّدِ

__________________ 
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من قصــــــــــــيدة طويلة ميدح ســــــــــــعيد بن عبد الرمحن بن عّتاب بن أســــــــــــيد. وفيه فيم َم بد  توخ . وانظر ختر ه يف  150نه ص ( البيت يف ديوا1)
 الديوان.

 ( ديوانه وصدره فيه :2)
 أقوين من حجٍج ومن دهر

 .«حيجره»( عن النهاية ا وابألصر 3)
 ( يف اللباب : سبنك أانز.4)
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ث. الَحَجرِ  ، ُعِرَف بابن الَحَجِريُّ  الُمبَاَرُك بُن أَحمدَ وأَبو الَمَكاِرِم   ، من أَهل بغداَد ، محّدِ

َحابِّي.ـ  بضّم فسكونـ  ُحْجرو  ابن عبِد بن َمِعيِص بِن عامِر بِن لُؤّي : جدُّ ابِن أُّمِ َمْكتوٍم الصَّ

، له ِوفَادةٌ ، ومنهم : األَجلح  ُحْجر بِن قَْيِس بن (1)بن َوْهِب بِن َربِيعَةَ بِن ُمعَاِويَةَ األَْكَرِمين ، منهم : َجبَلَةُ بُن أَبي ُكَرْيِب  ُحْجرُ  وفي ِكْنَدةَ :

ةَ   ، قاضي الُكوفة. ِريّ الُحجْ  الكْنديُّ ، وهو يَْحيَى بن عبِد هللا بن ُمعَاِوية بِن َحسَّان الفِقيهُ ، ومنهم : َعْمرو بن أَبي قُرَّ

الكثيُر العَطاِء ، والَواّلدة : كثيُر  القَِرُد بُن الحاِرِث الَواّلدة بن َعمِرو بِن معَاِويَةَ بِن الحاِرِث بِن معَاِويَة بِن ثَْوٍر ، ومعنَى القَِرد : َحْجرٌ و

أَْبَضعَةُ ، وَجْمٌد ، بَنُو َمْعِدى َكِرَب بِن َوِكيعَةَ و ، وِمْشَرحٌ  ، ِمْخَوس وهم ، وسلمعليههللاصلىالَولِد ، وهو َجدُّ الُملُوِك الذين لَعَنَُهم رسول هللا 

 .حْجرٍ  بِن ُشَرْحبِيِل بِن معَاِويَةَ بنِ 

 ، بالضّم : َموضٌع جاَء ِذْكُره في الشعر. ُحُجورو

 ، بالفتح : َموضٌع آَخر. َحُجور وذاتُ 

 ِء القَْيِس يَْنِزلهما ، وهناك قَتَلَه بنو أََسِد.أَبو اْمِرى ُحْجرٌ  ّج البَصرةِ ، بين جِديلة وفَْلَجةَ ، وكان: َجبالِن على َطريِق حا ُحْجرٍ  وأَْبَرقَا

عِ القبائِل بها واغتِ  َحْنَجرُ و يَْت لتََجمُّ  .(2)صاِصها ، بالحاِء والنوِن ، كَجْعفَر : أَرٌض بالَجِزيَرةِ لبني عامٍر ، وهي ِمن قِنَّْسِريَن ، ُسّمِ

،  حْجرٍ  لَْخِمّي ومنهم : ذُْعر بن حْجِري بن َجِزيلَة بن لَْخم ، إِليه ، يَرجع كل حْجرُ  وفي كتاب الَجْوَهِر الَمْكنُوِن للشَِّريف النَّّسابة : وفي لَْخمٍ 

يَق ِمن الُجّبِ. ّدِ  َوَولَُده مالُك الذي اْستَْخَرَج يوسَف الّصِ

بالضّمِ ، وإِنما أَْطلقه اعتماداً على  كالُحُدورِ  والمطاَوَعة منه االنحدار ، الَحطُّ ِمن ُعْلٍو إِلى ُسْفلٍ  ٍء :كّلِ َشيْ من ـ  بالفتحـ  الَحْدرُ  : [حدر]

 ْلته إِلى أَسفل فقدٍء أَْرسَ وكلُّ شيْ : كذا في المحكم. قال األَزهريُّ  (3): َحطَّه  ُحُدوراً فاْنَحَدرَ و يَْحُدره َحْدراً و َحَدَره يَْحِدره الشُّهرة. وقد

 .ُحُدوراً و َحَدْرته َحْدراً 

 .أَْحَدْرتها السَِّفينةَ : أَرسْلتها إِلى أَسفَل ، وال يقال َحَدْرتو

ى وال يَتعَدَّى ، وفي ، يَتعَدَّ  فاْحُدرْ  إِذا أَذَّنت فتََرسَّْل ، وإِذا أَقَْمت»، وفي حديث األَذان :  اإِلْسَراع في األَذاِن والقُْرآِن : الَحْدر ِمن المجاز :و

 : َحْدراً  الِقَراَءة َحَدرَ  األَساس :

 .(4)التَّْمِطيط  [حالِ ]أَسَرَع فيها ، فَحطَّها عن 

يَِت الِقراَءة السَِّريعَة   .كالتَّْحِديرِ  ، يَْحُدرها َحْدراً  ، ألَن صاحبها الَحْدر (5)وفي المْحكم : ُسّمِ

: َغلُظ واْنتفَخ وَوِرَم ، قال ُعَمُر بن أَبي  ُحُدوراً و يَْحِدُر َحْدراً  ِجْلُده َحَدر وِغلَُظه ِمن الضَّْربِ  واْنتِفاُخه الِجْلدِ َوَرُم  : الَحْدر ِمن الَمجاز :و

 َربِيعَة :

ِدهـــــــــــا  لـــــــــــح ي جـــــــــــِ  لـــــــــــو َدب  َذريف فـــــــــــوَ  ضـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ

ن      ن آ رِهــــــــــــــــــــــــــــِ ُدورَاأَلاَبَن مــــــــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 .التَّْحِديرِ و كاإِلحدارِ  يَْعني الَوَرَم ،

َمه. َحَدَرهو الِجْلدَ  أَْحَدرَ  ، يقال : تَْوِريُمه الِجْلِد أَيضاً : َحْدرُ و  : َضَربَه حتّى َورَّ

؛ المعنى أَن « يَْحُدرُ و ثالثين َسْوطاً كلُّها يَْبَضعُ  (7) [َرُجالً ]أَنه َضرب  (6)َوِرَم. وفي حديث ابِن ُعَمَر »:  َحَدرَ و َحدَّرَ و الِجْلُد بنْفِسه أَْحَدرَ و

ياَط أَْبَضعْت ِجْلَده ُم ، قال : واْختُِلَف في إِعرابه ، فقال  يَْحُدرُ و ، وقال األَصمعيُّ : يَْبَضُع ؛ يَْعنِي يَُشقُّ الِجْلَد ، (8) أَْحَدَرتو الّسِ يَْعنِي يَُورَّ

ا إِذا كان الفعُل  . قال األَزهريُّ :يَْحُدُر ُحُدوراً  عضهم :، وقال ب يُْحِدُر إِحداراً  بعضهم : ْرب ، فأَمَّ وأَُظنُّهما لُغَتَْين ، إِذا َجعَلَت الِفْعَل للّضِ

 ، ال اختالَف فيه أَْعلَُمه. يَْحُدر ُحُدوراً  ِجْلُده َحَدرَ  للِجْلد أَنه الذي يَِرُم ، فإِنهم يقولون : قد
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 أسد الغابة : بن أيب كرب.( يف 1)
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 ( يف النهاية والتهذيب : ويف حديث عمر.6)
 ( زايدة عن النهاية والتهذيب.7)
 ر ا ويف النهاية واللسان : وأورمته.( كذا ابألص8)
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ُره بالفَتْل ، وتَحتطُّ ِمن ِمقدار ُطوِله ، كما  َحَدْرتُ  يقال : فَتُْل ُهْدِب الثَّْوبِ  : الَحْدرُ  ِمن الَمجاز :و الثَّْوَب ، إِذا فَتَْلَت أَْطَراَف ُهْدبِه ، ألَنَّك تُقَّصِ

ِت الجيُم إِليه ، وقد َسبََق في موضعه. في األَساس ، وفيه أَيضاً : أَي  همافي كاإِلحدارِ  ومنه : َحْدَرَج السَّْوَط ، إذا فَتَلَه. وَسْوٌط ُمَحْدَرٌج ، ُضمَّ

فَتََل أَطراَف ُهْدبِه وَكفَّه ، كما  إِحداراً  الثَّوبَ  أَْحَدرَ و ، وقد تقدَّم. حاِدراً  جعَلَه:  ِإحداراً  الِجْلَد ِمن الضَّربِ  أَْحَدرَ  في التوِريِم والفَتِْل ، يقال :

 يْفعَُل بأَطراِف األَْكِسيَِة.

 : الفَتْلَةُ ِمن فِتَِل األَْكِسيَِة. الَحْدَرةُ و

 .(1): أَْمَشاه  يَْحُدُره َحْدراً  الدََّواُء بَْطنَه َحَدرَ  وقد إِْمَشاُء الدَّواِء البَْطَن. : الَحْدرُ  ِمن الَمَجاز :و

جِ  في الُكلِّ  ، بالكسر ، يَْحِدرُ و ، بالضّم ، يَْحُدرُ  ِء ،اإِلحاطةُ بالشيْ  : الَحْدرُ و  َحولَه َحَدُروا : يقال :ّمما تَقََدَم. وَرَوى األَزهريُّ عن الُمَؤرَّ

 به ، إِذا طافُوا به ، قال األَخطل : يَْحُدُرونو

ااَي و  ـــــــــــــَ ن
َ

ا املـــــــــــــ ُدهـــــــــــــَ رحصـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــَ ُ  املـــــــــــــرِء تـ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ  نـ

ُدرُ و     ه حــــــــــــــــىّت ُتصــــــــــــــــــــــــــــــارَا  حتــــــــــــــــَح لــــــــــــــــَ وح (2)حــــــــــــــــَ
 

  
َمُن في ِغلَظٍ  : الَحْدرُ  ِمن الَمَجاز :و  ، أَي قَصيٌر لَِحيٌم ، كما يقال له : ُحطائٌط ، كما في األَساس. حاِدرٌ  غالمٌ : وقَِصٍر ، يقال  الّسِ

، كَكَراَمة ، وفي بعض  َحَدَرةٌ كالَحَداَرةِ  ، أَي َغِليٌظ ُمْجتَِمٌع. وَجْمعهما حاِدرٌ  فَتًى مع الِغلَِظ ، يقال : اجتماُع َخْلقٍ  : الَحْدرُ  ِمن الَمَجاز :و

، َذَكَرهما ابُن ِسيَده ،  فِْعلُه كنََصَر وَكُرمَ  ُء َشْحماً ولَْحماً مع تََراَرةٍ ،: الُمْمتَِلى الحاِدرُ  األَزهري عن اللَّيث :النَُّسخ بالفتحِ والكسِر معاً. ونقل 

 واقتصَر اللَّْيُث على الثاني ، ونقَلَه الجوهريُّ عن األَصمعّي.

بَِب ، منه يُْنَحَدرُ  بالتَّْحريك : مكانٌ  ، الَحَدرُ و  ، بالضّمِ ، األَْحدورِ و كصبور كالحدور .َحَدرٍ  كأَنََّما يَْنَحطُّ في»وفي الحديث :  مثُل الصَّ

 .الحاُدورِ و * كَكَرَماَء ،الُحَدَراءِ و

، بَوْزِن  الُحَدَراءُ  ُمْنَكَرةٍ ، وهي الَهبُوُط. قال األَزهريُّ : ويقال له : َحُدورٍ  . ويقال : َوقَْعنَا فيُمْنَحِدرٍ  في َسْفِح َجبٍَل ، وكلُّ َموِضعٍ  الَحُدورُ و

عَداِء   .(3)الصُّ

،  الَحُدوَرةُ و ، بالضّم ، الُحُدوَرةُ  منهما واالسمُ  ، بالكسر ، تَْحِدرُ و ، بالضم ، َحَدَرْت تَْحُدرُ  َسياَلُن العَْيِن بالدَّْمع. : الَحْدرُ  ِمن الَمَجاز :و

 ، ذكر الثالثةَ اللِّْحيَانِيُّ ، كما نَقََل عنه ابُن ِسيَده. الحاُدورةُ و فتحبال

 ، أَي أَْحَوُل وَحْواَلُء. َحْدَراءُ  ، وهي أَْحَدرُ  وهو قال اللَّْيث : الَحَوُل في العَْين. : الَحدرُ و

ىو بَْدَرةٌ  َحْدَرةٌ  َعْينٌ و ىـ  ُحُدرَّ تَْين فتشديد مع فتحٍ ، كُكفُرَّ  َغِليَظةٌ. َحْدَرةٌ  َعِظيمةٌ ، أَوـ  آِخُره أَلٌف مقصورة : بَضمَّ

 حادَّةُ النََّظِر. َحْدَرةٌ  أَو ، وبَْدَرةٌ بالنََّظر. ُصْلبَةٌ  فمعناه ُمْكتَنَِزةٌ  َحْدَرةٌ  ونَقَل األَزهريُّ عن األَصمعّيِ : أَّما قولُُهم : َعْينٌ 

. قال اْمرؤ القَْيِس : َحْدَرةٌ  وقيل :  : واِسعَةٌ ، وبَْدَرةٌ : يُبَاِدُر نََظُرها نََظَر الَخْيِل ، عن ابن األَعرابيَّ

ٌ هلــــــــــــــــــــــــــا و  اح َرةٌ عــــــــــــــــــــــــــَ دح رٌة  حــــــــــــــــــــــــــَ دح  بــــــــــــــــــــــــــَ

رح و     ن ُأخـــــــــــــُ يـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــا مـــــــــــــِ تح مـــــــــــــذقـــــــــــــِ قـــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــُ

  
 : العيُن الواسعةُ الجاِحَظةُ. الَحْدَرةُ  وفي التَّْهِذيِب :

وقال ابن  .(4)كما َوقََع التعبيُر به في بعض األُصوِل ـ  بال المٍ ـ  َحْيَدَرةُ  ويقال : الحْيَدَرةِ و كالَحْيَدرِ  ، لِشدَّةِ بَْطِشه ، : األََسدُ  الحاِدرُ و

ةِ س الَحْيَدَرةُ  األَعرابّيِ : لم  اِعْديَه ، والهاُء والياُء زائدتان ، وقال :في األُْسِد مثُل الَمِلِك في النّاس. قال ثعلٌب : يَْعنِي ِلِغلَِظ ُعنُِقه ، وقُوَّ

واةُ في أَّن هذه األَبياَت لعلّيِ بِن أَبي طالب رضَي هللا عنه :  تَختلف الرُّ

ي  يِن أُمـــــــــــــِّ تـــــــــــــح َدَرهَأان الـــــــــــــذي لـــــــــــــَ  يـــــــــــــح  ( 5) حـــــــــــــَ

َره    ـــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِة ال ي ـــــــــــِ ل ِث غـــــــــــاابٍت غـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل  كـــــــــــَ

  

 (6)َأِكيُلُكم ابلس يحِف َكيحَر الس نحَدَرهح 

__________________ 
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 ( األصر واألساس ا ويف اللسان : أمشاه.1)
 ( ديوانه ا من قصيدة ابئية وفيه : حىت تصااب.2)
 يف القاموس : واَ دراِء. (*)( 7)
 ويقا  له ا دراء مثر الصفراء.( ضبطت العبارة عن التهذيب ومثله يف التكملة ا ويف اللسان عن األزهري : 3)
 ( وهي رواية اللسان.4)
قوله : أان الذي ا قا  يف الصحاح : ملا ولدته أمه فاطمة بنت أسد ا وأبو طالب غائب لّته أسداً ابسم أبيها ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 .«فلما قدم أبو طالب كره هذا االسم فسماه علياً 
 . وقبير السندرة : اجلرأة.( السندره : مكيا  كبري6)
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َجز بعد و ّيٍ في الرَّ  « :القََصَره»زاد ابُن بَّرِ

ِرُب ابلس يحِف رِقَاَب الَكَفَرهح   َأضح
بِيُح ، َذَكَرهما ابن ِسيَده. والجمعُ  أَو الَحَسُن الجميلُ  الغَِليُظ ، الُمْجتَِمُع الَخْلِق ، الغاُلُم السَِّمينُ  : الحاِدرُ  ِمن الَمجاز :و . ونَقََل َحَدَرةٌ  الصَّ

 َء البََدِن ، َشِديَد البَْطِش.، إِذا كان ُمْمتَِلى حاِدرٌ  ُغاَلمٌ  ُء الشَّباِب. وقال ثعلٌب : يقال :: الغاُلُم الُمْمتَِلى الحاِدَرةُ و الحاِدرُ  األَزهريُّ عن اللَّْيث :

،  أَي ُمْؤُدوَن بالُكراعِ  بالّدال ؛ حاِدُرونَ  َء : وإِنّا لََجِميعٌ قُِرىو وهي القراَءةُ المشهورةُ ، (1) (ِإاّن جَلَِميع  حاِذُرونَ وَ )في الكتاب العزيز : و

الحِ. وفي نَّصِ التَّْهِذيِب : في الُكَراعِ  قراَءةُ بالذّاِل ال غير ، قال األَزهريُّ : وهي قراَءةُ عبِد هللا بِن مسعوٍد رضَي هللا عنه. قال : وال والّسِ

بن ُعَمْيٍر واليمانِّيِ ، كما نَقَله والّداُل شاذَّةٌ ال يجوز عندي القراَءةُ بها ، وقََرأَ عاِصٌم وسائُر القُّراِء بالّذال. قلُت : والّداُل الُمْهَملَةُ قراَءةُ ا

. وفَسََّره بعٌض فقال : أَي اغانيُّ ، إِذا كان َشِديَد البَْطِش ، قَِويَّ الّساِعَديِن  حاِدرٌ  ، ِمن قولهم : غالمٌ  ُء ، نَِشيُطون لهُحذّاٌق بالِقتال ، أَْقِويَا الصَّ
، إِذا  َحْدراً  الرجلُ  َحَدرَ  ، عليه وعلى نَبِّينا أَفضُل الّصالةِ والّسالِم ، ِمن قولهم : طاِلبُون ُموَسى *[خارجونَ ]أَو َسائُِرون  كما تَقَدََّم ، (2)

 في َصبٍَب.اْنَحطَّ 

 . قال أَبو النَّْجِم الِعْجليُّ يصُف امرأَةً :َحواِديرُ  في األُذُن : جمعُه : القُْرطُ  الَحاُدورُ و

ريِهـــــــــــــا  ِ  عـــــــــــــلـــــــــــــ  خَتحصـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــح ُة اخلـــــــــــــَ َدبـــــــــــــ   خـــــــــــــِ

ن     ِب مـــــــــــــــِ كـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح
َ

ُة املـــــــــــــــ نـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــاُدورِهــــــــــــــاابئـــــــــــــــِ

  
 ، وَعِظيَمةُ العَُجِز ، على ِدقَِّة َخْصِرَها ، والبيُت الذي بعَده : (3)أَراد أَنها طويلةُ العُنُِق 

ا  ورِهـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ ُر يف ســـــــــــــــــــــــــــــُ ا أَزحهـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ زِيـــــــــــــــنــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــَ

ا     ِويــــــــــرِهــــــــــَ ُ  يف َتصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــِ هــــــــــا اخلــــــــــال لــــــــــَ (4)َفضــــــــــــــــــــــــ 
 

  
َمْخَشِريُّ :؛ أَي بالهَ  بالَحْيَدرةِ  قال أَبو َزْيٍد : رماه هللا الَهلََكةُ ، كالَحْيَدَرةِ. : الحاُدورُ  ِمن الَمجاز :و أَي بَِداِهيٍَة شديدةٍ ، كأَنََّها  لََكِة. وقال الزَّ

 األََسُد في ِشدَّتِها.

ي البَْطَن ، وهو خالُف العاقوِل. الُمْسِهلُ  : الدََّواءُ  الحاُدورُ  ِمن الَمَجاز :و  الذي يَُمّشِ

 ُل تَِميم بِن أُبَّيِ بن ُمْقبٍِل يصُف ناقةً :واْكتَنََز ، ومنه قو ما َصلَُب ِمن الَحَصى ، بفتح فسكوٍن : الَحْيدارُ و

جـــــــــاَد  ي الـــــــــنـــــــــِّ رحمـــــــــِ َدارتــــــــــَ يـــــــــح زاً  حبـــــــــَ مـــــــــَ  اَ صـــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــُ

ا    ــــــــــَ ــــــــــن ي ــــــــــِ ــــــــــان رٍت أَف ــــــــــح ل رٍُح خــــــــــَ ٍة ســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ ي  يف ِمشــــــــــــــــــــــــح

  
اغانّي.  وليس بتصحيِف َحْيدان ، بالنُّون ، نَبَّه عليه الصَّ

بباطِن الَجْفِن. وليس فيه :  فتَِرُم وتَْغلَُظ ، والذي في التَّْهِذيب : ببَياِض الَجْفنِ  بَجْفِن العَْيِن ، وقيل : قَْرَحة تَْخُرجُ  ، بالفتح : ِجْرمُ  الَحْدَرةُ و

 .َحْدراً  َعْينُه َحَدَرتْ  ، فأَنا أَخشى أَن يكوَن هذا تَْحِريفاً من الكاتِب. وقد« ببَياض»

، أَي ذو اجتماعٍ وَكثَْرةٍ ، فْليُْنَظْر هَذا مع عبارة  (5) ُحْدَرةٍ  والذي في المحكم وغيِره : َحيٌّ ذُو واالجتماع.بالضّم : الَكثَْرةُ  ، الُحْدَرةُ و

 المصنِّف.

ْدَعةُ  القَِطيُع ِمن اإِلبل : الُحْدَرةُ و تِّيَن فهي الّصِ ْرَمِة ، وهي ما بين العشرةِ إِلى األَربعيَن ، فإِذا بَلَغَِت الّسِ  .نحُو الّصِ

ْحيَانّيِ. َحْدَرةٌ و ِمن َغنٍَم ، ُحْدَرةٌ  : ُمْكتَنَِزةٌ ِضخاٌم ، وعليه (6) َحواِدرُ  ومالٌ   ، أَي قِْطعَةٌ ، عن اللِّ

ن على بَِعيٍر له وهو يقول : كا»حديُث أَبَّيِ بن َخلٍَف : ، ومنه َحْدَراءُ  ، وهي الدَّقِيُق األَْعلَى والعَُجزِ  ُء الفَِخَذْينِ الُمْمتَِلى ِمن اإِلبل : األَْحَدرُ و

، وأَراد بالبَِعير هنا النّاقَةَ ، وهو يَقع على الذََّكر واألُْنثَى ، كاإِلنساِن ،  األَحَدرِ  اإِلبِل ، فَقََصَر ، وهي تَأْنِيثُ  َحْدَراءَ  ؛ يَْعِني يا «َحْدراَها يا

 ؟.ويجوُز أَن يُِريَد : هل َرأَى أَحٌد مثَل هذا

ةً. (7) : نَْعٌت َحَسٌن للَخْيلِ  الَحْدَراءُ  قال بعُضهم :و قال األَزهريُّ :  خاصَّ
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__________________ 
 .56( سورة الشعراء اآية 1)
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية.« قوي الساعدة»( ابألصر 2)
 سقطت من املصرية والكويتية. (*)( 8)
 ( يف التهذيب واللسان : أراد أهنا ليست بوقصاء. أي بعيدة املنكب من القرط لطو  عنقها.3)
 ( األزهر : الوجه.4)
 ( يف الصحاح واللسان : َحُدورة.5)
ء ا وأكثر ما يطل  املا  عند العرب عل  اإلبر ا ألهنا كانت تشـــكر النســـبة الكبرية من اإلطال  ا ما ميلك اإلنســـان من كر شـــي( املا  عند 6)

 أمواهلم.
 ( يف التهذيب : ا دراء يف نعت الفرس يف حسنها خاصة.7)
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 ، قال : امرأَةٍ َشبََّب بها الفََرْزَدقُ  : اسمُ  َحْدَراءُ و

اشٍ  َت أَبعحشــــــــــــــــــــــــَ َزفــــــــــح ِزُف  عــــــــــَ عــــــــــح َت تـــــــــــَ دح  ومــــــــــا كــــــــــِ

ن و     رحَت مـــــــــِ ـــــــــكـــــــــَ رَاءَ أَن دح ِرفُ  حـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ  مـــــــــا كـــــــــنـــــــــَت تـ

  
 العَْيِن. لَُحنَاِدرُ  ويقال : إِنه ، بالضّم : الحادُّ البََصِر. الِحناِدرُ و

ِهنَّ ، الُحْنُدوَرةُ و ، كُسْرُسوٍر ، الُحْنُدورُ و ، ُكْقنفٍُذ ، الُحْنُدرُ و ،  الِحْنُدوَرةُ و ، يَْعنِي بكسِر األَوِل وفتحِ الثاِلثِ  كِهْرَكْولَةٍ  ، الِحْنَدْوَرةُ و ، بَضّمِ

أَْجَوُد  الِحْنِديَرةُ و ، الَحَدقَةُ  ، كلَّ ذلك : ، بكسرهنَّ  الحْنِديَرةُ و ، الِحْنَدْورُ و ، الِحْنَداَرةُ و ، الِحْنِديرُ و وهذه عن ثَْعلٍَب ، بكسِر الحاِء وضّمِ الّدال
(1). 

، وفي بعض النَُّسخ :  (3) أَي يَْستَثِْقلُه فال يَْقِدُر النََّظَر إليه ؛ (2) ِحْنَدْوَرتِهاوَ  ِحْنَدْوِرَهاو ُحْنُدَرتِهاو َعْينِه ُحْنُدرِ  هو على في الّصحاح : يقال :و

 بُْغضاً. فال يَْقِدُر على النََّظِر إِليه ، ونصُّ الّصحاح : وال يَْقِدُر أَن يَنظَر إِليه

ة ، وذكَر الَجْوهِريُّ و نُْصَب َعْينِي َجعَْلتُه أَي بالكسر ، ِحْنِديَرتِهاو ، بالضّم ، َعْينِي ُحْنُدوَرةِ  َجعَْلتُه على قال الفَّراُء : يقال :و غيُره من األَئِمَّ

ض ؛ إِشارةً إِلى أَن النُّوَن ال تُزاُد في ثاني الَكِلَمِة إِاّل بثَبٍت ، وتَبعَهم صاحُب اللَِّسان فأَوَرَدَها هناك ، ولم يتعرَّ  (4)هذه المادَّةَ في ح ن د ر 

 هللا تعالَى.. وستأْتي للمصنِّف أَيضاً هناك ، إِشارة إِلى ما َذَكْرنَا ، ِإن شاَء حدر لها في

ْخُم. كعُتُّلٍ : الغَِليظُ  ، الُحُدرُّ و  الضَّ

مَ  ِجْلُده : اْنَحَدرَ و  ، كما في الّصحاح. تََورَّ

نه يَستعمُل والتَّقَلُُّع قَِريٌب بعُضه من بعٍض. أَراد أَ  االْنِحدارُ  . وفي التَّْهِذيب في ترجمة قلع :َحَدَره يَْحُدُره َحْدراً  وهو ُمطاوعُ  اْنَهبَطَ  : اْنَحَدرَ و

 التَّثَبَُّت ، وال يَبِيُن منه في هذه الحال استعجاٌل وُمبَاَدرةٌ شديدةٌ.

ةَ ، كما قالوا : أُْنبِيَك وأُْنبُوَك. ُمْنَحُدرٌ و ، (5)بضّمٍ فسكوٍن ففَتََحاٍت  .ُمْنَحَدرٌ  الَمْوِضعُ و مَّ ةَ الضَّ مَّ  (6) َمْنَحِدرٌ  َرَوى بَعُضُهم :و ، أَتْبَعُوا الضَّ

 بفتحٍ فسكوٍن ففتحٍ فكسٍر.

َل. ، أَي تََحدَّرَ و ، َحدََّره فاْنَحَدرَ و ، ُحُدوراً و يْحُدُره َحْدراً  الدَّْمعَ  َحَدرَ و  تَنَزَّ

 * ومّما يُستدَرَك عليه :

 ، وقد جاَء في حديث االستسقاِء. الُحُدور ؛ أَي يَْنِزُل ويَْقُطُر ؛ وهو يَتَفَاَعُل ِمن« على ِلْحيَتِه يَتَحاَدرُ  رأَيُت الَمَطرَ »

ثَاَم عن َحنَِكه : أََمالَه. َحَدرَ و  اللِّ

 : الغَِليَظةُ. قال أَبو كاِهٍل اليَْشُكِريُّ يصُف ناقَته ، ويُشبُِّهها بالعُقَاِب : الحاِدَرةُ و

ي عـــــــــــ لـــــــــــِ َواَء كـــــــــــَبّن رِجـــــــــــح   حـــــــــــاِدَرةٍ لـــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــعـــــــــــح
يـــــــــهـــــــــا    رٍّ خـــــــــَوافـــــــــِ ن طـــــــــَ ر  مـــــــــِ اَء قـــــــــد بـــــــــُ يـــــــــَ   ـــــــــمـــــــــح

  
 ذكَره األَزهريُّ في ترجمة رنب.

 ٍء أَْغلَظ.، أَي أَْسمُن شيْ  «ءٍ شيْ  أَْحَدرُ  ُوِلَد لنا ُغالمٌ »وفي حديث أُّمِ عِطيّة : 

 : غليٌظ. حاِدرٌ  وُرْمحٌ 

َماح : الِغالُظ ا الَحَواِدرو  لُمْستِديرة.ِمن ُكعوِب الّرِ

 : مرتِفٌع. حاِدرٌ  وَجبلٌ 

 : ُمْجتِمٌع. حاِدرٌ  وحيٌّ 

 : كثيٌر. حاِدرٌ  وعددٌ 
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 : شديُد الفَتِْل ، قال : حاِدرٌ  وَحْبلٌ 

ا  اهتــــــــَُ قــــــــَ اَن ســــــــــــــــــــــُ ــــــــَ ب ــــــــَ تـ تح حــــــــىت  اســــــــــــــــــــــح ــــــــَ ــــــــمــــــــا َرِوي  ف

ـــــــــِف     ي ـــــــــِّ ـــــــــل وٍ  مـــــــــن ال ـــــــــُ ب حـــــــــح َ
وعـــــــــًا ملـــــــــ طـــــــــُ ـــــــــُ  حـــــــــاِدرِ ق

  
 ، وأَنشَد : حاِدرٌ  : َغلَُظ واشتدَّ. وقال أَبو َحنِيفَةَ : إِذا كان الَوتَُر قَِويًّا ُمْمتَِلئاً قيل : َوتَرٌ  ُحُدوَرةً  الَوتَرُ  َحُدرَ و

ه  ِر أُمــــــــــِّ ن َأجــــــــــح وحَء مــــــــــِ يب  الســــــــــــــــــــــــ  ب  الصــــــــــــــــــــــــ   ُأحــــــــــِ

هــــــــــا وهــــــــــو و     غحضـــــــــــــــــــــــِ ن بـــــــــــُ ه مــــــــــِ ِغضـــــــــــــــــــــــُ  حــــــــــاِدرُ أُبــــــــــح

  
 .َحُدَر ُحُدورةً  وقد

__________________ 
 .«حندر»ا يف اللسان يف مادة مستقلة ( العبارة كله1)
 ... ( يف الصحاح : هو عل  ُحنُدِر عينه وُحنحُدوِر عينه وُحنُدوَرِة عينه إذا كان يستثقله2)
 ( يف القاموس : فال يقدر عل  النظر إليه.3)
 ( وردت يف الصحاح يف مادة حدر ا ويف اللسان يف مادة حندر.4)
 ( كذا.5)
 وُمنحُحُدٌر.( يف القاموس : 6)
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 العَْينَْيِن ؛ إِذا امتألَتَا نِْقياً ، واْستََوتَا وَحُسنَتَا ، قال األَْعَشى : حاِدَرةُ  وناقَةٌ 

رٌي أَدحمــــــــــــــــــاُء و  يح  حــــــــــــــــــاِدَرةُ َعســــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ  ال

الُ      ح ٌة ِشــــــــــــــــــِ انــــــــــــــــــَ ريح وٌف عــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــُ (1)ِن خــــــــــــــــــَ
 

  
 .حاِدرٌ  وكلُّ َريّاَن َحَسِن الَخْلِق :

 .َحَدَرتْ  : َحَسنَةٌ ، وقد َحْدَراءُ  وَعْينٌ 

 : النَّْشُز الغَِليُظ من األَرض. الَحْدرُ و

 : جاَءْت بهم إِلى الَحَضر. قال الُحَطْيئَةُ : تَْحُدُرهم السَّنَةُ  َحَدَرتُْهم وِمن الَمَجاز :

وِر  ن بــــــــــــالِد الــــــــــــطــــــــــــ  ُدرهُ جــــــــــــاَءتح بــــــــــــه مــــــــــــِ   حتــــــــــــَح
َذابَ     ا شــــــــــــــــــــــــَ رت ِ ح ُدوَن الــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــَ اُء مل تــــــــــَ  َحصــــــــــــــــــــــــّ

  
 .ُحُدوراً  ؛ إِذا َحطَّتُْهم ، وجاَءت بهم تَْحُدُرهم َحْدراً  السَّنَةُ  َحَدَرتْهم قال األَزهريُّ :و

 ِمن َغنٍَم : قِْطعَةٌ. ُحْدَرةٌ و

 اْسَماِن. : َحْيَدَرةُ و ، َحْيَدرٌ و الَحَصى : ما اْستَداَر منه. َحْيَدارُ و

َي به لقوِل َزبّان بِن َسيّاٍر فيه : (2)، وهو قُْطبَةُ بُن الُحَصْيِن  الحاِدَرةُ  : اسُم شاِعٍر ، وُربَّما قالوا : الُحَوْيِدَرة ّيٍ : ُسّمِ . قال ابُن بَّرِ  الغََطفَانيُّ

َك  ــــــــــــــــــــــ  يَبح  حــــــــــــــــــــــاِدَرةُ كــــــــــــــــــــــبَن كــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــــح
َ

 املــــــــــــــــــــــ

ِر     ُ  يف حــــــــــــائــــــــــــِ قــــــــــــِ نــــــــــــح اُء تـــــــــــــُ عــــــــــــَ (3)ِن َرصــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ُت في ُمْنَخفَِض األَرِض. الحاِدَرةُ و قال : ْصعَاُء الَمْمسوَحةُ العَجيَزةِ ؛ َشبَّهه بِضْفدَعٍة تَُصّوِ ْخَمةُ الَمْنِكْبيَن والرَّ  : الضَّ

لُها :؛ يَْعنِي قَ  الُحَوْيِدَرةِ  أَْنِشْدنا قال : أُْنِشُدكم َكِلَمةَ  ُرِوَي أَن َحّساَن بَن ثابٍِت رضَي هللا عنه كان إِذا قيل له :  ِصيَدتَه التي أَوَّ

ِض  ـــــــــــــــــ  رَتَب َوًة فـــــــــــــــــَ دح ُة غـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــ  رتح لـــــــــــــــــَُ كـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــَ

ضِ و     رحبــــــــــــــــَ ارٍِ  مل يـــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ ُدو  مــــــــــــــــُ َدتح غــــــــــــــــُ  غــــــــــــــــَ

  
 قلُت : وِمن هذه القَِصيَدة :

َدٍة  ـــــــــــــــح ـــــــــــــــعـــــــــــــــد َأّوِ  َرق ا ب اهـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــكـــــــــــــــَبن  ف  ف

رَعِ     كــــــــــــــح
َ

ــــــــــــــُذ املــــــــــــــ ذي ــــــــــــــَ ٍة ل ــــــــــــــَ ــــــــــــــي ــــــــــــــرَاب ٌب ب غــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ثـ

  

ا  بــــــــــــَ ه الصــــــــــــــــــــــــــ  ٍة أََدر تــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــارِي رِي  بــــــــــــغــــــــــــَ

ضِ     قــــــــَ نـــــــــح تـــــــــَ ســــــــــــــــــــــح
ُ
ِب امل يــــــــِّ َر طــــــــَ حــــــــَ  مــــــــن مــــــــاِء َأســــــــــــــــــــــح

  
 : تامٌّ ، وقيل : هو الغَِليُظ الُحُروِف. حاِدرٌ  وَرِغيفٌ 

 : ُمْسِهٌل. حاِدرٌ  ودواءٌ 

 : ُمْستَْعِجٌل. (4) َحْدَردٌ  وَرجلٌ 

 . قال الَجْعِدّي :تََحدََّر تََحدُّراً  ِء : إِْقبَالُه ، وقدالشيْ  تََحدُّرُ و

َهـــــــا  ريح َ ســـــــــــــــــــَ اح ريحِ َقضـــــــــــــــــــ  َوتح يف الســـــــــــــــــــ  ا ارحعــــــَ  فــــــلــــــمـــــــّ

رَ     د  ِم  حتــــــــــََ ــــــــــِ ل ظــــــــــح ــــــــــّدو  مــــــــــُ ُب ال رحكــــــــــَ ــــــــــَ َو  يـ (5)َأحــــــــــح
 

  
 الَحَجَر من الَجبل : َدْحَرَجه. َحَدرَ و

 الُكْحَل. يَْحُدرُ  وِمن الَمَجاز : الدَّْمعُ 

 : النازلة. الحدرةو ، الحدارو
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 الِحنّاِء : َمَحلَّةٌ بمصَر. حدَرةُ و

 : أَرٌض لبني الحاِرِث بِن َكْعب. ُدوَرةُ حَ و

َزةَ   األَْسلَميٌّ : تابِِعيُّون ، َذَكرهم ابُن ِحبّاَن في الثِّقات. ُحَدْيرٌ و بن ُكَرْيٍب الِحْمِصيُّ ، ُحَدْيرُ  السُّلَميُّ ، موالهم ، وأَبو الّزاِهِريَّةِ  ُحَدْيرٌ  وأَبو تَوَّ

 األََسِديُّ ، َحدَّث عن ِزياٍد ، كذا في تاريخ البخاِرّي. ُحَدْيرٍ  ِن ِزيَاِد بنِ وُسْفيَاُن بُن عبِد هللا بِن محّمِد ب

الزواِجّيِ ، الَواِلّيِ المولى المشهوِر ، وقد َذَكْرُت هذه الطريقةَ َمْبنَاها في كتابي :  َحْيَدرٍ  : طائفةٌ ُمَجْرُدون ، وهم أَتباُع الشيخِ  الَحْيَدِريَّةُ و

 إِتحاف األَصفياِء بسالسل األَولياِء. وذكَره ابن ِحبّان في الثِّقات.

ى الكْلبِّي. ُحَدْيَرةُ و  ، كُجَهْينُةَ ، فََرُس ُشَراِحيَل بِن عبِد العُزَّ

__________________ 
 ( الضبرت عن التهذيب واللسان.1)
 ( يف التكملة : قطبة بن أوس.2)
 تسنن ويف التكملة : تنق . قوله : تنف  ا أورده يف اللسان بلفة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
َرة ا وهو من ا در :« حدر»( عن اللسان وابألصر 4)  اإلسراع يف القراءة ويف كر عمٍر. ويف التهذيب : َحدح
 حو  : اللير. وارعوت : كفت.( األ5)
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 ، كُسكر : ِمن َمحاّلِ البصرِة عند ِخطَِّة ُمزْينةَ. ُحدَّرو

 : القَلَْنَسوةُ. األَْحَدريَّةو

 : * ومّما يُستدَرك عليه : (1) [حدمر]

. قلُت : وهو َمْولَى َعْبٍس ، يَْرِوي الَمقَاِطيَع.أَبو القاسِم ، َرَوى في بَْول الجاِريَِة ، وعنه ليُث بُن أَبي ُسلَْيم ، َذكَ ـ  كِزْبِرجٍ ـ  ِحْدِمرٌ   َره الذََّهبِيُّ

: مكتوب عندنَا في النَُّسخ باألَْحَمر ، وهو موجوٌد عند الجوهرّيِ ، نُِقَل عنه في اللَِّسان ، وقال : قال الجوهرّي  ، بالكسر الِحْدبَارُ  : [حدبر]

ِمن  َذَهَب َسناُمهاو ،اْنَحنَى َظْهُرَها  التي هيو ، كالِحْدبِيرِ  ، وبََدْت َحراقِفَُها ، (2)التي َذَهَب لَحُمها ِمن الُهَزال  النّاقَةُ الّضاِمَرةُ  : الِحْدبَارُ  :

 الُهزال ، وَدبِر.

اللُهمَّ إِنّا َخَرْجنَا إِليَك حين اْعتََكَرْت »الُمْقِحَطة. وفي حديث علّيٍ رضَي هللا عنه ، في االستِْسقَاِء :  السَّنَةَ الَجْدبَة : الِحْدبار ِمن الَمَجاز :و

نِينَ  َحَدابِيرُ  علينا َضَرَب ذلك  «، يَنِجُّ َظْهُرَها ِحْدبَارٍ  سأَْحِملَُك على َصْعٍب َحْدبَاءَ »: أَنه َكتََب إِلى الَحّجاج : وفي حديث ابِن األَْشعَِث «. الّسِ

ْعِب ، والُخطَِّة الشِديدةِ.  َمثاَلً لألَمِر الصَّ

 .َحدابِيرُ  ْمُع الُكلِّ جَ  ، وقد تَقَدَّم في الَحْدِر مثُْل ذلك. ِمن األَرض الغَِليظُ  األََكَمةُ أَو النَّْشزُ  : الِحْدبارُ و

كُ  الِحْذرُ  : [حذر] ِز ، وقوٌم باالستعداد والتَّأَهُِّب ؛ وقوٌم بالفََزعِ. قال  االْحتِرازُ  : الِخيفة ، وقيل : هو ، بالكسر ، ويَُحرَّ وفَسََّره قَوٌم بالتََّحرُّ

ح بعٌض التحريَك ،  .(3)وهذه عن اللِّْحيَانِّي  رِ كاالْحتِذا شيُخنا : ولعلَّها متقاربةٌ في المعنى ، وَرجَّ

 ، وأَنشد : اْحتذَرهو ، حِذَره يَْحَذُره َحَذراً 

يــــــــــــــرح  َذالــــــــــــــِ وا هــــــــــــــَ َرجــــــــــــــُ وٍم خــــــــــــــَ ُت لــــــــــــــقــــــــــــــَ  قــــــــــــــلــــــــــــــح

ِذُروا    ــــــــــــَ ت ــــــــــــرح  احــــــــــــح ي ــــــــــــِ ال مــــــــــــَ مح طــــــــــــَ كــــــــــــُ قــــــــــــَ ــــــــــــح ل ــــــــــــَ  ال يـ

  
 كعَِلَم. ، َحِذرَ  والِفْعلُ  ، كالَمْصُدوقَِة والَمْكذُوبَِة. الَمْحذُوَرةِ و

 ، والفََزع. الَحَذرِ  ، أَي ُمتَيَقٌِّظ شديدُ  َحَذاَرىو َحِذُرون ج كنَُدٍس ، َحذُرٌ و كَكتِف ، َحِذرٌ و ، بالكسر على فِْعِليان ، ِحْذِريانُ و ، حاذُوَرةٌ  هوو

ٌب ُمِعدٌّ  حاِذرٌ و  أَن يُفاَجأَ. يَْحذَرُ  ؛ كأَنَّه (4): متأَّهِ

يه :  وأَنشَد سيبََوْيِه في تَعَّدِ

ِذرٌ  ورًا ال ختــــــــــــــــــــَُ  حــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ ٌن أُم  اُف وآمــــــــــــــــــــِ

دارِ     ن األَقــــــــــــح يــــــــــــه مــــــــــــِ جــــــــــــِ نــــــــــــح  مــــــــــــا لــــــــــــيــــــــــــ  مــــــــــــُ

  
 وهذا نادٌر ؛ ألَن النَّْعَت إِذا جاَء على فَِعٍل ال يَتَعَدَّى إِلى َمْفعُول.

 .َحَذرٍ و َحْزمٍ  ابنُ  ؛ أَي أَْحذارٍ  هو ابنُ  ِمن الَمجاز : يقال :و

 بعَْينِه. : الفََزعُ  الَمْحذُوَرةُ و

 .تُْحَذرُ  الدَّاِهيَةُ التي : الَمْحذُوَرةُ و

ْيَحةُ.الَمْحذُوَرةُ  وفي األَساس : وَصبََّحتْهم  . وهي الخيُل الُمِغيَرةُ ، أَو الصَّ

 الَحْرُب. : الَمْحذُوَرةُ  قيل :و

ُن الثاني يا فاُلُن ، َحَذاِر َحَذارِ  يقال :و عر. وأَنشَد اللِّحْ  وقد يُنَوَّ  يَانيُّ :، وقد جاَء في الّشِ

َذارِ  ذارٍ  حـــــــــــــــــــَ َواِرِس دارٍِم  حـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ن فـ  مـــــــــــــــــــِ

ا    مــــــــــــَ د  نـــــــــــَ تــــــــــــَ ِر َأن تــــــــــــَ بـــــــــــح ن قــــــــــــَ ٍد مـــــــــــِ  َأاب خـــــــــــالـــــــــــِ
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َن األَِخيَرةَ ، قال : ولم يَكن   قال أَبو النَّْجم : .اْحَذرْ  أَي له ذلك ، غيَر أَّن الشاعَر أَراَد أَن يُتِمَّ به الُجْزَء. (5) [ينبغي]فنَوَّ

َذارِ  نــــــــــــــــــا  حــــــــــــــــــَ ن أَرمــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــِ ذارِ مــــــــــــــــــِ   حــــــــــــــــــَ
ُم َواَبرِ     كــــــــــــــــــــــُ وا ُدونــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــــَ  َأو  ــــــــــــــــــــــَح

  
َم إِليه عبُد الُمطَِّلِب بُن هاشٍم ، وَحْرُب بُن أَُميَّةَ ، وفي أَي معروٌف وهو الذي تَحاكَ  َجَواٌد ، مـ  كغَُرابٍ ـ  بن عامٍر العُْكِليُّ  ُحَذارِ  َربِيعَةُ بنُ و

 هذا يقوُل األَْعَشى :

__________________ 
 قبلها.« حدبر»( كذا ابألصر ا وموضعها هنا قبر حدبر. خطب ا وسيا  الرتتيب املعمو  به يف الكتاب يقتضي  خريها ا ووضض 1)
 ويف اللسان أيضاً : يب   مها.« ه ذهب  مها عبارة اجلوهري : يب   مهاقول»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف اللسان : ابن األعرايب.3)
 ( يف األساس : مستعّد.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
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اًل و  ـــــــــــــــــــــِ ٍر انئ كـــــــــــــــــــــح  ِإذا أََردحَت أبَرحِض عـــــــــــــــــــــُ

ــــــــــِن     َة ب ــــــــــعــــــــــَ ي ــــــــــِ ِت َرب ــــــــــح ي ــــــــــَ ــــــــــبـ دح ل مــــــــــِ ــــــــــاعــــــــــح َذارِ ف  حــــــــــُ

  
َكَم لعبِد ابن الَكْلبِّي مثَل ذلك ، وفيه زيادةٌ بعد قوله : ُعْكِليٌّ : ِمن بَنِي َعْوِف بِن عبِد َمنَاةَ بن أُّدِ بن طابَخةَ. وفيه : فحَ وَذَكَر ابُن َحبِيب عن 

 الُمطَِّلِب.

اغانِيُّ : وإِيّاه َعنَى الذُّْبيَانِيُّ بقوله : ُحَذارٍ  قْلُت : وهو غيُر ابنِ   األََسِدّيِ ، َحَكِم العرب اآلِتي ِذْكُره. قال الصَّ

م  هــــــــــــــِ يب أَدحرَاعــــــــــــــِ قــــــــــــــِ وٍز  ــــــــــــــُح ِن كــــــــــــــُ رُت ابــــــــــــــح  َرهــــــــــــــح

َة بـــــــــــِن     يـــــــــــعـــــــــــَ رُت َربـــــــــــِ َذارِ فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا وَرهـــــــــــح  (1) حـــــــــــُ
  

 عةَ بِن الخياِر اِخي َهْمدان بِن مالٍك.بن زيِد بِن أَْوَسلَةَ بِن ربي ِمن أَْلهاَن بِن مالكِ  ُحَذارٍ  ذُوو

ى بنِ و  تُوَصُف بالَكَرِم ، وهي من بَنِي ثَْعلَبَةَ بِن سْعِد بِن ذُْبيَان. ، شاعرةٌ  ُحَذارٍ  َحبِيبَةُ بنُت عبِد العُزَّ

ةَ بِن الحارِث بِن سعِد بِن ثَعلبةَ بِن  ُحَذارٌ ـ و ِمن بَني أََسِد بِن ُخَزْيَمةَ ، ثم بَنِي سْعِد بِن ثَْعلَبَةَ بِن ُدودانَ  األََسِديُّ  ُحَذارٍ  َربِيعَةُ بنُ و هو ابُن ُمرَّ

من التّابِِعين ، َذَكَره  الُحَذاِريُّ  ةَ األََسِديُّ بِن ُمرَّ  ُحَذارِ  ُدوَداَن ، والمشهوُر بالنِّْسبة إِليها : قَبِيَصةُ بُن جابِر بِن َوْهِب بِن مالِك بِن ُعَمْيَرةَ بنِ 

بِيعِ األََسِديَّ الُكوفِيَّ ِمن َولَِد عميَرةَ بنِ  ةَ  ُحَذارِ  الّسْمعَانِيُّ ، وَذَكَر ابُن الَكْلبِّيِ قَْيَس بَن الرَّ وقاِضيها في الجاهليَّة ،  َحَكُم العََربِ  :ـ  بِن ُمرَّ

بَنِي  ويُقَال له أَيضاً : َحَكمُ 
 أََسٍد ، وفيه يقوُل األَْعَشى : (2)

ه و  لـــــــــــــ  َد أَيــــــــــــــن  ــــــــــــــََ جــــــــــــــح
َ

َت املــــــــــــــ بــــــــــــــح لــــــــــــــَ  ِإذا طــــــــــــــَ

ــــــــــِن     َة ب ــــــــــعــــــــــَ ي ــــــــــِ ــــــــــِت َرب ــــــــــي ــــــــــب دح ل مــــــــــِ ــــــــــاعــــــــــح َذارِ ف  حــــــــــُ

  
 ، وهكذا كان يَْرِوي األَصمعيُّ قوَل الذُّبيانِّيِ. كِكتَابٍ  ِحَذارٌ  أَو هو

ُركَ  منه ، أَي َحِذيُركَ  أَنا يقال :و رَكه منه ، ُمَحذِّ قال األَصمعّي : لم اسمع هذا الَحْرَف لغَْير اللَّْيث ؛ وكانه جاَء به على لْفِظ : نَذيُرَك  : أَُحذِّ

ْستَِوياً وقال أَبو الَخْيَرةِ : أعلى الَجبَِل إِذا كان ُصْلباً غليظاً مُ  .(3) ، كالِهْبِريَةُ. الِقطعةُ الغليظةُ من األَرض الِحْذِريَةُ  عن النَّْضر :و وَعِذيُرَك.

 .ِحْذِريَةٌ  فهو

ةٌ لبني ُسلَْيمٍ  : الِحْذِريَةُ و  ، وهما َحّرتاِن ، وهذه إِحداهما. َحرَّ

 .كالِحْذِريَاءِ  األََكَمةُ الغليظةُ ،و : األَرُض الَخِشنَةُ ، الِحْذِريَةُ و

يكِ  : الِحْذِريَةُ و يكِ  ِعْفِريَةُ الّدِ  .ِريَتَهِحذْ  ، َوْزناً ومعنًى ، يقال : نَفََش الّدِ

 .َحَذارٍ و (4) َحَذاِري ج

ىو . الباِطلُ  ، وهي اسٌم َحَكاَها ِسيبَوْيِه ، ومعناه الَحَذر ِصيغَةٌ َمْبنِيَّةٌ ِمن ، كغُلُبِّى ُحذُرَّ اغانيُّ  ، نقلَه الصَّ

رٌ  ، وكذلك كعُثَْماَن وُزبَْيٍر : َعلَمانِ  ، ُحَذْيرٌ و ُحْذَرانُ و ث. ُمَحذِّ  ، كمحّدِ

ُرون بالضّمِ : القوُم الذين ، وفي بعض النَُّسخ زيادة : الِحَذاِريَاتُ و فُون يَُحذِّ ، كما َعبَّر به غيُره لكان  (5)، ولو قال : الَمْنذُورون  ، أَي يَُخّوِ

 أَحسَن.

 ي الموافِقَةُ لما في األُصول.، وفي بعض النَُّسخ : وتَغَيََّظ ، واألُولَى ه وتَقَبَّضَ  فاْحَرْنفَشَ  َغِضبَ  الرجُل : اْحَذأَرَّ و

ُره َزْيداً ؛ إَِذا كْنتَ  (6) َحَذاَرْيكَ و زيداً ، َحَذَركَ  ِمن أَسماِء الِفْعل قولُك :و ، بكسر الراِء. وقيل : معنَى  َحَذاِركَ  وَحَكى اللِّْحيَانيُّ : منه. تَُحذِّ

 .َحَذرٍ  بعدَ  َحَذرٌ  التَّثْنِيَِة أَنه يُريُد : ِليَُكْن منكَ 

َكةً : ُكْنيَةُ  َحَذرٍ  أَبوو  لتَقَلُّبِه كثيراً. الِحْرباءِ  ، محرَّ

ُن النبّيِ  أََحُد بَنِي ُجَمَح ؛ (7)ويقال : أَْوُس بُن ِمْعيَِر بِن لَْوَذان  : َسُمَرةُ بُن ِمْعيَرٍ  َمْحذُوَرةَ  أَبوو  ، له ُصْحبَةٌ وروايةٌ. وسلمعليههللاصلىُمَؤذِّ



5267 

 

__________________ 
 وقا  : هكذا رواه األصمعي  قيب ا ورو  غريه :  قبو.«  تيب»بد  «  قيب»( يف التكملة : 1)
 قوله : بين أسد ا يف اللسان : ابن أسد.»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .( يف التهذيب عن النضر : األرض الغليظة من الُقّف اخلشنة3)
 ( كذا ابلقاموس والتهذيب بكسر الراء ا وضبطت يف الصحاح واللسان بفتح الراء.4)
 .«املنحِذُرون»( كذا ابألصر ا وصوهبا  ق  املطبوعة الكويتية : 5)
 وقبلها فيه : حذاريك ا قا  : جعلوه بدال من اللفة ابلفعر.« وَحَذاَر »( يف اللسان : 6)
 حتريف.« نلوزا»( عن أسد الغابة وابألصر 7)
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ثٌ  :ـ  بالذّال المعَجمةـ  ُعَمُر بن محّمِد بِن علّيِ بِن َحْيَذرٍ و ابُن  تلميذُه اإِلماُم أَبو القاسمِ  َضبََطه عن أَبي الَخْيِر بِن أَبي ِعْمَراَن ، هكذا محّدِ

 في تاريخ دمشَق. قال الحافُظ : وهو نَقَطها. قْلت : فالعُْهَدةُ عليه. َعساِكرَ 

 كما هو ُمْقتََضى باِب الُمفَاَعلَِة. بين اثْنَْينِ  الِحَذارُ و َرةُ الُمَحاذَ و

 * ومّما يُستدَرك عليه :

 : التَّْخِويُف. التَّْحِذيرُ 

 األَْخفَُش ، ومعنَى :أَيضاً ، بضّمِ الذّاِل ، حكاه « َحذُُرونَ »و « َحِذُرونَ » َء :وقُِرى (1) (َوِإاّن جَلَِميع  حاِذُرونَ )وفي الكتاب العزيز : 

بُون ، ومعنَى : حاِذُرونَ  الح. (2)ذوو  : خائِفُون ، وقيل : ُمِعدُّوَن. وُرِوَي عن ابن مسعوٍد أَنه قال : ُمْؤدوَن : َحِذُرون : ُمتَأَّهِ  وأَداة من الّسِ

ّجاج :  : الُمْستَِعدُّ. الحاِذرُ  وقال الزَّ

 : الُمتَيَقُِّظ. الَحِذرُ و

الح ، وأَنشَد : الحاِذرُ  وقال َشِمٌر :  : الُمْؤِدي ، الّشاكُّ في الّسِ

يٍّ و  مــــــــــــــــــــــِ وَ  كــــــــــــــــــــــَ ز ٍة فــــــــــــــــــــــَ   حــــــــــــــــــــــاِذرِ بــــــــــــــــــــــِ
رِ و     هــــــــــــا عــــــــــــن عــــــــــــامــــــــــــِ تــــــــــــُ بـــــــــــــح لــــــــــــَ َرٍة ســــــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــح  نـــــــــــــَ

  

 َحرحبٍَة مثحِر ُقَداَم  الط ائِرِ و 

ِركم أَي (3) (َوَُيَذِّرُُكُم هللاُ نَ ْفَسهُ )وقولُه تعالَى :   إِيّاه. يَُحذِّ

 ، وهو ثِقٌَل فيها ِمن قَذًى يُِصيبُها. الَحَذرُ  في العَْينوعن أَبي َزْيد : 

 األَْمَر. َحذََّره وقد

 في َعْسَكِرهم ، وُدِعيَْت نََزاِل بينهم. َحَذارِ  وتقول : ُسِمعَتْ 

ْوا  ، له ُصْحبَةٌ وِذْكٌر في حديٍث البِن َرِزيٍن العُقَْيِلّيِ. الُحَذاريَّة . وَكْعُب بنُ َمْحذُوراً  وَسمَّ

 ، نقلَه أَبو العَبّاس ِمن تَْذِكَرةِ أَبي علّيٍ. كالِحْذفارِ  والنّاِحيَةُ ، ، كعُْصفُوٍر : الجانِبُ  الُحْذفُورُ  : [حذفر]

 .الَحَذافِيرُ  وهم الشَِّريفُ  الُحْذفُورُ و

 الَجْمُع الكثيُر. : الُحْذفُورُ و

 َمألَه. وَحْزفََره ، كلَُّها بمعنًى واحٍد : َحْذفََرهو والِقْربَةَ ،في النوادر : يقال َجْزَمَر الِعْدَل والعَْيبَةَ والثِّيَاَب و

ْنيَاـ  بأَْسِره ؛ أَي أََخَذه بَحَذافِيِرهِ و بِحْذفاِرهو بُحْذفُوِره أََخَذهُ  يقال :و ، وبه  أَو بَجوانِبِهـ  ؛ أَي بأَْسرَها بَحذافِيِرها ومنه قولُهم : فقد أُْعِطَي الدُّ

رَ   بَحذافِيِرهم فإِذا نحُن بالَحّيِ قد جاُءوا»نَقَلَه الفَّراُء. وفي حديث الَمْبعَِث :  أو بأَعاِليه ، «بَحَذافِيِرها فكأَنََّما ِحيَزْت له الدُّْنيا»الحديُث :  فُّسِ

 أَي َجميعهم. «؛

 ، أَي بَجِميِعه وَجوانِبِه. فِيِرهَحذاو ُحْذفُوِرهو َء بُجْزُموِره وَجزاِميِره ،ويقال : أََخَذ الشيْ 

 الُمتََهيِّئُون للَحْرِب. : األَشراُف ، وقيل : هم الَحذافِيرُ و

 للَحْرِب وغيِرها. . أَي تََهيَّأْ َحذافِيَركَ  اْشُددْ  منه قولُهم :و

 .وسلمعليههللاصلىبُن نَْصِر بن غانٍِم العََدويُّ ، أَْدَرَك النبيَّ  ُحَذافِرُ و

 .(4)ْيُر : تُوفَِّي في طاُعون عَمَواَس قال الُزبَ 
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اغانّي : هوـ  بالكسرـ  الِحْذِمرُ  : [حذمر]  كالِحْذِرم. القَصيُر. أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال الصَّ

 كَحذافِيِره ، وقيل : بَجوانِبِِه. بأَْسِره وَجَزاِميِره وُجْزُموِره ، أَي ُحْذموِرهو بَحذاِميِره أََخَذه يقال :و

 لم يََدْع منه شيئاً. قال بعُضهم : إِذاو

ةِ ـ و بالفتحـ  الَحَراَرةِ ـ و بالضمِّ ـ  : ِضدُّ البَْرِد ، كالُحُرور الَحرُّ  : [حرر] على غير قياس ؛ ِمن  أَحاِررُ ـ و بالضمّ ـ  ُحُرورٌ  جـ  ، بالكسر الِحرَّ

تُه ، كذا نَقَلَه الِفْهِريُّ في َشرْ  ح الفَِصيح عن الُموعب ، والعالم ، َوْجَهْيِن : أَحُدهما بِناُؤه واآلَخُر تَْضِعيفُه ، قال ابن ُدَرْيٍد : ال أَعرُف ما ِصحَّ

 والُمَخّصص ، وهم نَقَلُوا عن أَبي َزْيٍد أَنه قال : وَزَعَم قومٌ 

__________________ 
 .56( سورة العشراء اآية 1)
 خطب.« ذو»( عن التهذيب ا وابألصر : 2)
 .28( سورة آ  عمران اآية 3)
 ( رويت عمواس بكسر أوله وفتحه.4)
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ا وال َأعرُف ِصح َته. قا  شيُخَنا : وقا  صاحُب الواِعي : و مض َأحاّر ا َأي  َأحارِرَ  ُ حَمُض عل  ا َر   ِمن َأهر اللَغِة َأن
 ابإِلدغام. قلُت : وكبَن ه ِفراٌر ِمن خمالفُة الِقَياس.

 .َحَراراتٌ  ، وَجْمعُها حينئذٍ  (1)االسَم  الَحَراَرةُ  وقد يكونُ 

 قال الشاعر :

ٍض ِذي  َدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح رَارَاتٍ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ   حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ِن ذِ     يــــــــــــــــــح د  َدبح عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  اخلــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح  ي هــــــــــــــــــَ

  
 ، الذي هو الَمْصَدُر ، إِاّل أَنَّ األَوَل أَقرُب. َحَراَرة ُهنَا َجْمعَ  الَحَراَراتُ  وقد تكونُ 

ا النََّهاُر ، وهو َحرَّ  تقول :و ـ  َحدَّ َضَربَ  أي ِمنـ  وفََرْرتَ ـ  أَي ِمن َحّدِ َعِلَم ، عن اللِّْحيَانّيِ ـ  يا يَْوُم ، كَمِلْلتَ  َحِرْرتَ  ، وقد يََحرُّ َحرًّ

ا ، تَُحرُّ و تَِحرُّ و تََحرُّ ـ  أَي ِمن َحّدِ نََصرَ  وَمَرْرتَ  ةً و َحرًّ كَ  ، أَي اشتدَّ  (2) [ُحُروراً ]و َحراَرةً و َحرَّ  .َحرُّ

َواُب للعَْير ، كما هو نَصُّ التَّْكِملة  َزْجٌر للبَِعير  :(3) الَحرُّ و أِْن : الَحْيِه. الَحرُّ  يُقَال له : .(4)، كذا في النَُّسخ ، والصَّ أَنشَد ابن  ، كما يُقَال للضَّ

 األَْعَرابّي :

ن بــــــــــــــــالِد الــــــــــــــــرَبِّ  اُء جــــــــــــــــاَءتح مــــــــــــــــِ طــــــــــــــــَ  ِشــــــــــــــــَح

ِه وقــــــــــــــالــــــــــــــت     يــــــــــــــح تح حــــــــــــــَ رَكــــــــــــــَ رِّ قــــــــــــــد تـــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

  

َب  ــــــــــــــــِ تح جــــــــــــــــان ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــال مــــــــــــــــِ  (5)مّث أَم  رِّ اخلــــــــــــــــِ

رِّ     هــــــــــــا األَيحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ ب ــــــــــــِ دًا عــــــــــــلــــــــــــ  جــــــــــــان مــــــــــــح  عــــــــــــَ

  
ةِ  جْمعُ  : الَحرُّ و . .الَحرَّ ةُ و قال شيُخنا : وهو اسُم جْنٍس َجْمِعيٌّ ال جمٌع اصِطالِحيٌّ ، كأَنََّها أُْحِرقَْت  ألَرٍض ذاِت ِحجارةٍ نَِخَرةٍ ُسودٍ  : اسمٌ  الَحرَّ

ةُ  بالنّار ، وقيل : ْلبَةُ الغَِليَظةُ التي أَْلبَستْها ِحجاَرةٌ ُسوٌد نَِخَرةُ ، كأَنََّها ُمِطَرْت ، الَحرَّ جْمع تَْكِسيٍر ، ـ  بالكسرـ  كالِحَرارِ  ِمن األََرِضيَن : الصُّ

ينَ و جْمع ُمَؤنَّث سالم الَحّراتِ و وهو َمِقيٌس ، ينَ و جمع مذكَّر على لَْفِظه ، الَحّرِ ةٍ  ن له مفرداً علىعلى تََوهُِّم أَ  األََحّرِ ، وهو شاذٌّ. قال  أََحرَّ

ةٌ  ِسيبََوْيِه : وَزَعم يُونُس أَنهم يقولون : ونَ و َحرَّ ، َجَمعُوه بالواو والنُّون ، يَُشبُِّهون بقولهم : أَْرٌض وأَرُضون ؛ ألَنها مؤنثةٌ مثلها ، قال :  َحرُّ

ةٌ  وَزَعَم يُونُُس أَيضاً أَنهم يقولون : وو َحرَّ ةٍ  ، كأَنه جْمعُ  الِحَرارَ  ، يَْعِني نَ إَِحرُّ  ، ولكن ال يُتََكلَُّم بها. إَِحرَّ

وكان عليٌّ رضَي هللا عنه قد  أَنشَد ثعلٌب لزيد بِن َعتاِهيَةَ التَِّميمّيِ ، وكان زيٌد المذكوُر لّما َعُظَم البَالُء بِصفِّين قد انهزَم ولَِحَق بالُكوفة ،

 ِل َخْمَسِمائَة ِدرهٍم من بيِت ماِل البَْصَرةِ ، فلما قَِدَم زيٌد َعلَى أَهله قالْت له ابنتُه : أَين َخْمُس المائِة ؛ فقال :أَْعَطى أَصحابَه يوَم الَجمَ 

اح  فـــــــــــــــــــــِّ ر  يـــــــــــــــــــــوَم صـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإّن َأابِ  فــــــــــــــــــــــَ

اح     ـــــــــــــــــِّ رِي عـــــــــــــــــَ ا واأَلشـــــــــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــــــّ ا رََأ  عـــــــــــــــــَ  ملـــــــــــــــــ 

  

اح و  يـــــــــــــــــــِّ َوازِنـــــــــــــــــــِ الَن اهلـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح َ  عـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ  قـ

ريحٍ يفو     ِديــــــــــــــنح ابــــــــــــــَن لــــــــــــــَُ نــــــــــــــح رَاِة الــــــــــــــكــــــــــــــِ   ســــــــــــــــــــــــــــَ

  

اح و  انـــــــــــــِ مـــــــــــــَ َد الـــــــــــــيـــــــــــــَ يـــــــــــــِّ اَلِع ســـــــــــــــــــــــــــَ  َذا الـــــــــــــكـــــــــــــَ

اح و     يـــــــــــــِّ ائـــــــــــــِ َو  يف الـــــــــــــطـــــــــــــّ  حـــــــــــــاِبســـــــــــــــــــــــــــًا َيســـــــــــــــــــــــــــح

  

رِّيـــــــــــنح  فـــــــــــِ وِء هـــــــــــر تـــــــــــَ ِ  الســــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــح نــــــــــــَ   ؟قـــــــــــا  لـــــــــــِ
َدُ      نـــــــــــــــــح َ  ِإاّل جـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــنح ال مخـــــــــــــــــَح رِّي  اإِلحـــــــــــــــــَ

  

رِّيــــــــــنح و  ِك اأَلمــــــــــَ نــــــــــَ مــــــــــح ُ  قــــــــــد ُ حشــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــح   (6)اخلــــــــــَ
ــــــــــــنح     رِي نِّســــــــــــــــــــــــــح ن قــــــــــــِ ِة مــــــــــــِ وفــــــــــــَ زًا ِإىل الــــــــــــكــــــــــــُ  مجــــــــــــَح

  
ِمن ُوُرود اإِلبل ، والفتُح أَْشبَهُ بالحديث ، ومعناه ليس لك اليوَم إِاّل الِحَجارةُ ـ  بكسر الخاءِ ـ  «ال ِخْمس»قال ابن األَثير : وَرَواه بعُضهم : 

ين قواٌل غير ما ذْكرنا. وقال ثعلٌب : إِنّما هووالَخْيبَةُ. وفيه أَ   ؛ أَي الذي هو األََحرَّ  ؛ كأَنه أَراَد هذا الموضعَ  أََحرَّ  ، قال : جاَء به على األََحّرِ

ه : ِمن غيره ، فَصيََّره كاألَْكَرِمين واألَْرَحِمين. ونَقََل شيُخنا عن ِسْفر السَّعَاَدة ، َوَسِفير اإِلفادة للعَلَم أََحرُّ  ون السََّخاوّيِ ما نَصُّ ةٍ  جمعُ  إَِحرُّ  َحرَّ

ة َن ، وإِنما ُجمعَ ، زادوا الَهْمَز إِيذاناً باستحقاقِه التَّْكِسيَر ، وأَنه ليس له جْمع السَّالمِة ، كما َغيَّروه بالَحَركة في : بَنُوَن وقِلُو هذا الجمَع  َحرَّ

وا له كماَل السَّالمة ، فزاُدوا الهمزةَ ، وكذلك لّما َجمعوا أَرضاً فقالوا : أََرُضوَن ، َغيَُّروا َجْبراً ِلَما َدَخلَه من الَوهِن بالتَّْضِعيف  ثم لم يُتِمُّ

ين بالحرَكةَ فكانَْت زياَدةُ الهمَزة في  كزيادتها في تَغَيُّرِ  إَِحّرِ
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__________________ 
 ( اللسان : وقد تكون ا رارة لالسم.1)
 وحرارًة وُحُروراً.( يف اللسان : 2)
 ( هذا ضبرت القاموس ا كما سريد ا والتهذيب ا وضبطت يف التكملة بكسر الراء.3)
 ويف التهذيب : زجر للمعز.« زجر للبعري»( يف التكملة فكالقاموس 4)
 .«جالب»( عن التهذيب والتكملة ا ويف األصر 5)
 ( ويرو  : قد ُ شمك وقد جّشمنك.6)
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ُلٌب. وقد مَجَُعوَها مجَض التكســري الذي تســتحق ه فقالوا : بناِء الواحِد يف اجلمض وقا  بعضــهم  .(1) َأحرارٌ  حيث قالوا : َأكح
 ا فلم يزد اهلمزة ا انته . َحر ون :

ةُ  وقال ابن األَعرابّي : ْلبَةُ الشديدةُ. الَحرَّ ْجالُء : الصُّ  الرَّ

ةُ  وقال غيُره :  هي التي أَْعالها ُسوٌد وأَسفلُها بِيٌض. الَحرَّ

ةُ  وقال أَبو َعْمرو : تكونُ   ٌء مستطيالً ليس بواسع ، فذلك الُكَراُع.مستديرةً ، فاذا كان منها شي الَحرَّ

يٌّ  بَِعيرٌ  يقال :و ةِ  أَي يَْرَعى فيها ، إِذا كان َحّرِ  .الَحرَّ

 الفاِكَهِة ، ِخيَاُرها. ُحرُّ و وأَْعتَقُه. ءٍ يَاُر كّلِ شيْ خِ  : الُحرُّ و بالضّم : ِخالُف العَْبدِ  ، الُحرُّ و

 ٍء فاِخٍر من ِشْعٍر وغيره.: كلُّ شيْ  الُحرُّ و

 .ُحرٌّ  فََرسٌ  األَِصيل ، يقال : الفََرس العَتِيق بمعنى الُحرُّ  من ذلكو

ْمل : الطَّيِّبُ  الُحرُّ  ِمن الَمجاز :و ين والرَّ ةِ  ، ِمن الّطِ  .كالُحرَّ

 كّلِ أَرٍض : َوَسُطَها ، وأَْطيَبُها. وقال َطَرفَةُ : ُحرُّ و

ّوِراً و  ــــــــــــَ نـ مــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  مــــــــــــُ ــــــــــــح ُم عــــــــــــن أَل بحســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ  تـ

َر     لــــــــــــ  ر  ختــــــــــــََ دِ  حــــــــــــُ ــــــــــــَ ــــــــــــه ن ٌص ل ِر ِدعــــــــــــح ــــــــــــر مــــــــــــح  ال

  
 : ال َرْمَل فيه. ُحرٌّ  ومن الَمجاز : ِطينٌ 

ةٌ  وَرْملَةٌ   : ال ِطيَن فيها ، وفي األَساس : َطيِّبَةُ النَّبَاِت. ُحرَّ

 الّداِر : َوَسُطَها ، وَخْيُرَها ، وقال طرفةُ أَيضاً : ُحرُّ و

جِي  لــــــــــــــــَ الَد ورِحــــــــــــــــح وحيف الــــــــــــــــبــــــــــــــــِ ين طــــــــــــــــَ ريِّ عــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــُ

َو      رِّ َأاَل ُرب  يـــــــــــــــوٍم د ســـــــــــــــــــــــــــــِ  دارِ ِ  حـــــــــــــــُ

  
ّمِ ، وإِن كان القياُس الضمَّ ـ  ويَُضمُّ  بالفتحـ  الَحُروِريَّةِ  بَيِّنُ  ُحرٌّ  رجلٌ  يقال :و كالُخُصوِصيَِّة واللُُّصوِصيَِّة ، والفتُح في الثالثة أَفصُح من الضَّ

 ، بفتحهما ، ومنهم َمن َرَوى الكسَر في الثاني أَيضاً ، وهو ليس بصواٍب ، الَحَرارِ و ، الَحَراَرةِ و بالّضّم ، (2) الُحُروَرةِ و ، قالَه شيُخنَا.

يَّةِ و  ، بالضّم. وقال َشِمٌر : سمعُت من شيخ باِهلَةَ : الُحّرِ

ِك  ــــــــح ــــــــو أَن ــــــــل يِن  (3)ف ــــــــِ ت ــــــــح بَل ــــــــر خــــــــاء ســــــــــــــــــــــَ وِم ال ــــــــَ  يف ي

ــــــــــــــ ُ     ِدي ــــــــــــــِت صــــــــــــــــــــــــــــَ رح وأَن ِك مل َأخبــــــــــــــحَ ــــــــــــــَ راق ــــــــــــــِ  ف

  

هــــــــــــادٌة  زحِويــــــــــــٌج عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــمــــــــــــا ُرد  تـــــــــــــَ

ِد و     عــــــــــــــح ن بـــــــــــــــَ رَارِ ال ُرد  مــــــــــــــِ يــــــــــــــ ُ  ا ــــــــــــــَ تــــــــــــــِ  عــــــــــــــَ

  
 ، ولكْن أَعراقُها في اإِلماِء. َحَرارِ  وقال ثعلٌب : قال أَعرابيٌّ : ليس لها أَْعراٌق في

بالكسر ، حكاه ابن ِجنِّي ، وهو الصَّواُب ، وَحَكى بعٌض فيه الفتَح ، وهو  ِحَرارٌ و ، وهو َمِقيٌس كقُْفل وأَْقفَاٍل ، وُغْمٍر وأَْغَماٍر ، أَْحَرارٌ  ج

عُوٍد ونحوه ، وليس َغلٌَط ، كما َغِلَط بعٌض فََحَكى في المصدر الكْسَر ، وَزَعَم أَنه ِمن األَلفاظ التي جاَءْت تارةً َمصدراً ، وتارةً جمعاً ، كقُ 

ْل ، قاله شيُخنَا  .كما َزَعَم ، فَتَأَمَّ

 ، وقيل : الذََّكُر منها. فَْرُخ الَحَمامةِ  : الُحرُّ و

 في بيت َطَرفَةَ : َولَُد الظَّْبيَةِ  : الُحرُّ و

َو   اٍف فــــــــــــــالــــــــــــــلــــــــــــــِّ فــــــــــــــَ اِف خــــــــــــــُ نــــــــــــــَ  بــــــــــــــَا َأكــــــــــــــح

ِف     لـــــــــــح ِص الـــــــــــظـــــــــــِّ و لـــــــــــَرخـــــــــــح نـــــــــــُ َرٌف حيـــــــــــَح رّ خمـــــــــــَح  حـــــــــــُ

  
رّماح : َولَُد الَحيّةِ  : الُحرُّ و  اللِطيفِة ، وقيل : هو َحيَّةٌ دقيقةٌ مثُْل الجاَن ، أَبيض ، قال الّطِ
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ه  وســـــــــــــــــــــــــــــــِ وِف انمـــــــــــــــــُ ٍو يف جـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ن  مـــــــــــــــــُ

َواِء     طـــــــــــــــــِ رِّ كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــح اَلمح  ا ـــــــــــــــــُ  بـــــــــــــــــَا الســــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 وَزَعُموا أَنه األَبيُض ِمن الَحيّات ، وَعمَّ بعُضُهم به الَحيَّةَ.

 ، أَي بَحَسٍن وال َجِميٍل. قال َطَرفَة : بُحرٍّ  ، يقال : ما هذا مْنكَ  نُ الِفْعل الَحسَ  : الُحرُّ  ِمن الَمَجاز :و

اًل  ِك داًء داخـــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــــنح حـــــــــــــــــــُ  اَل يـــــــــــــــــــَ

ِك مـــــــــــــــاِوي      ـــــــــــــــيـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــنـــــــــــــــح رّ ل  حبـــــــــــــــُ

  
 ِء القَْيِس :أَي بِفْعٍل َحَسٍن. قال األَزهرّي : وأَّما قوُل امرى

ه  ـــــــــــِ ل يب ِإىل َأهـــــــــــح ـــــــــــح ل ـــــــــــَ ُرَ  مـــــــــــا قـ مـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــَ رّ ل   حبـــــــــــُ
رّ و     يـــــــــــيِن بـــــــــــقـــــــــــُ ٍر يـــــــــــومـــــــــــًا فـــــــــــيـــــــــــبحتـــــــــــِ قحصـــــــــــــــــــــــــِ  ال مـــــــــــُ

  
__________________ 

 ( كذا ابألصر ا وصححها يف املطبوعة الكويتية : ِحرار.1)
 ( ضبطت يف اللسان بفتح ا اء ضبرت قلم.2)
 فخففها.( الكاف يف أنك يف موضض نصب ألنه أراد تثقير أّن 3)
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: بَكِريٍم ؛ ألَنه ال يَصبُِر وال يَُكفُّ عن هَواه ، والمعنَى أَن قلبَه يَْنبُو عن أَهله ، ويَْصبُو إِلى غير أَهله ؛ فليس  بُحرّ  إِلى أَهِله ، أَي صاحبِه ،

 هو بكريٍم في فِْعله.

بِْستاُن ،ـ  كَسحابٍ ـ  ُرَطُب األَزاذِ  : الُحرُّ  ِمن المجاز :و وهو بالفارسيّة آزا درخت وأَْصلُه أَزاد درخت ، ومعناه الشجرةُ الَمْعتُوقَةُ  وهو الّسِ

بُوا أَْعَجُموا الذّاَل.  ، فَحَذفُوا إِحدى الّدالَْيِن ، ثم لّما َعرَّ

ْقرُ  : الُحرُّ و احِ المتقّدم بِذْكِره وأَْنَكَر أَن يكونَ  الصَّ ِرمَّ فيه بمعنَى الَحيَِّة. قال األَزهريُّ : وسأَْلت عنه  الُحرُّ  ، وبه فَسَّر ابُن األَْعَرابّيِ قَوَل الّطِ

 أَعرابيًّا فصيحاً ، فقال مثَْل قَوِل ابن األَعرابّيِ.

ْقر ، قصيُر الذَّنَِب ، عظيُم الَمْنِكبَْيِن والَرأِْس ، وقيل : إِنه يَْضِرُب إِلى الُخْضَرة (1)، وهو  الباِزي هو الُحرُّ  قيل :و ، وهو  قريٌب من الصَّ

 يَِصيُد.

 ِمن الَوْجنَة ، أَو ما أَْقبََل عليَك منه. قال الشاعر : ِمن الَوْجِه : ما بََدا الُحرُّ  َوْجِهه ، ُحرَّ  ِمن الَمَجاز : لََطمَ و

زحَن عــــــــن  اَل ا ــــــــُ رِّ جــــــــَ َرتح  حــــــــُ فــــــــَ َبســــــــــــــــــــــح وِه فــــــــَ  الــــــــُوجــــــــُ

ُح و     لـــــــــــ  َوٌة و ـــــــــــََ ـــــــــــح بـ (2)كـــــــــــانـــــــــــتح عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا هـــــــــــَ
 

  
رهما. ُحرُّ  وقيل :  الَوْجه : َمسايُِل أَربعِة َمداِمعِ العَْينَْين ، ِمن ُمقدِمهما وُمَؤخَّ

ْمل : َوَسُطه الُحرُّ  ِمن الَمَجاز :و  كما ال يخفَى.األَرِض ، وقد تقدَّم في أول التَّْرَجَمة ؛ فهو تَكراٌر ،  ُحرُّ  وَخْيُره ، وكذا ِمن الرَّ

اغانّي ولم يَذكرهُ ياقوٌت في ِذْكر األْنهار  بالَمْوِصلِ  الُحرِّ  نَْهرُ  (3) وإِليه يُْنَسبُ  من بَنِي ثَِقيفٍ  بُن يُوُسَف الثَّقَِفيُّ  الُحرُّ و ؛ ألَنه َحفََره ، نقلَه الصَّ

 مع استيفائِه.

بِن عامٍر ، َشِهَد أُُحداً ، قالَه الطَّبَِرّي ،  بُن مالكِ  الُحرُّ و خي ُعيَْينَةَ ، وكان ِمن ُجلََساِء ُعَمَر.بِن ِحْصِن بِن بَْدٍر الفَزاِري بُن أَ  بُن قَْيِس  الُحرُّ و

 ، وفي بعض النسخ : َصحابيُّون ، بصيغة الجْمِع ، وهو َوَهٌم. َصحابِيّانِ  وقال غيُره : َجْزُء بُن مالك :

 قاله البَكِرّي. ، الُحّرانِ  ، وهما واٍد بنَْجدٍ  : الُحرُّ و

. الُحّرانِ  ، وهما واٍد : آَخُر بالَجِزيَرةِ  : الُحرُّ و  أَيضاً ، قاله البكريُّ

 ، قال الشاعر : ِمن الفََرِس : َسواٌد في ظاِهِر أُذُنَْيه الُحرُّ و

 ُ  ذو ِمرَاٍح َسُبو ُ  ا ُرِّ َباِّ
 .ُحّرانِ  وهما

اغانّي ، والذي في التَّْهذيب عن َشِمٍر : يُقَال لهذا الطائِر الذي يُقَال له بالعراق :  طائِرٌ وقد يُْكَسُر :  ، بضّمٍ ، ُحرٍّ  ُجَمْيلُ و ، نقَلهما الصَّ

 .ُحرٍّ  (4)باذْنجان أِلَصغَِر ما يكون : ُجَميُل 

 ، قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر : : َذكُر القََماِرّيِ  ُحرٍّ  ساقُ  : (5)قال أَبو َعدنان و

اَج هــــــــــــَذا الو  امــــــــــــٌة مــــــــــــا هــــــــــــَ وحَ  ِإاّل محــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــ 

تح ســـــــــــــــــــــــــــاَ      رٍّ َدعـــــــــــــَ ا حـــــــــــــُ َرلـــــــــــــ َ ـــــــــــــَ ًة وتـ رححـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  تـ

  
ألَنه إِذا َهَدَر ـ  بفتح الحاءِ ـ  «َحرٍّ  ساق»: َصوُت القََماِرّي. ورواه أَبو َعْدنَاَن :  ُحرٍّ  : فَْرُخها ، ويقال : ساقُ  ُحرٌّ و وقيل : الّساُق : الَحَماُم ،

 . وبناه َصْخُر الغَّيِ فَجعََل االْسَمْيِن اسماً واحداً ، فقال :َحرّ  ساق َحرّ  كأَنه يقول : ساق

نـــــــــــاِدي ســـــــــــــــــــــــــاَ   ر  تـــــــــــُ ي  حـــــــــــُ كـــــــــــِ ـــــــــــح ُت أَب لـــــــــــح  و ـــــــــــَ

يـــــــــــــــٌد مـــــــــــــــا أُبـــــــــــــــُا هلـــــــــــــــا كـــــــــــــــالمـــــــــــــــاً     لـــــــــــــــِ  تـــــــــــــــَ

  
ولَُدَها ، وإِنما هو  ُحرّ  ظّن أَن ساقَ  بَنَْوا ِمن األَسماِء ما ضاَرَعَها. وقال األَصمعّي : (6)وَعلَّلَه ابن ِسيَده فقال : ألَن األَصواَت َمْبنِيَّةٌ إِذ 

ة قوِل األَصمعّيِ أَنه لم يُْعِرب ، ولو أَْعَرَب لَصَرفَ   َصْوتُها. قال ابن ِجنِّي : يَْشَهُد عندي بِصحَّ
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__________________ 
 ..«.. وا ّر : الصقر ا وقير هو طائر حنوه ولي  به ا ألر أصقض قصري الذنب»( يف اللسان : 1)
 .«ال تبّلج»قوله : و لح ا الذي يف اللسان : »هبامش املطبوعة املصرية : ( 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  ُنِسَب.3)
وقد ضــبطت يف اللســان بياء مكســورة مشــددة وقد ضــبطناه كســابقتها عن « مجير»بســقوط « ُحرّ »( يف التهذيب : ألصــغر ما يكون جثة : 4)

 القاموس.
 بو عبيد.( يف التهذيب : أ5)
 وما أثبت عن اللسان ا وقد نبه إىل عبارة اللسان هبامش املطبوعة املصرية.« وإذ»( ابألصر 6)
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رِفُه ألَنه نكرٌة ا فرَتحُكه ِإعرابَه َيد    ُحرنا ا ِإن كان مضـــافاً ا َأو ســـا َ  ُحرٍّ  ا فقا  : ســـا َ  حرّ  ســـا َ  ِإن كان ُمرك با ا فَيصـــح
َياُحه : ســــا عل  أَنه َحَك  الصــــوَت بَعيح  ا وأَّما قوُ  مُحَيحِد بِن ثـَوحٍر الســــابُ  فال يد   ِإعرابُه  ُحرّ  ســــا  ُحرّ  ِنه ا وهو صــــِ

َبَه  عل  أَنه لي  بصـوٍت ا ولكّن الصـوَت قد ُيضـاُف َأّوله ِإىل آخره ا وكذلك قوهُلم : خازابِز ؛ وذلك أَنه يف الل فحة َأشـح
 الصحيحُة يف شعر مُحَيحد :والّرِوايَُة  ابَب داٍر ا قا  :

َا  ُحرٍّ َدَعتح ساَ    (1)يف مَحَاٍم تـََرل 
 لَْحَن الحمامِة. ُحرّ  وقال أَبو َعْدنَاَن : يَْعنُوَن بساقِ 

البَْعلَبَِكّيِ ، في َشْرِحه عليها ، ونََظر فيه ِمن قلُت : َونَقََل هذا الكاَلم كلَّه شيُخنَا ، عن شاِرح الَمقَاماِت عبد الكريِم بِن الُحَسْين بِن َجْعفٍَر 

فَه ابُن جِ  نِّي ، فْليُْنَظْر في الشَّْرح ُوُجوٍه ، ظانًّا أَنه كالُمه ، وليس كذلك ، بل هو مأْخوذٌ ِمن كتاب الُمْحَكِم البن ِسيَده ، وكذا نََظَر فيما تََصرَّ

ِل ، كما أَْنَشَده الشريُف الِغْرناِطيُّ قوُل مال حرّ  ، قال : وِمن أَظَرف ما قيَل في ساق في َشْرح َمْقُصورةِ حاِزٍم ـ  َرِحَمه هللاُ ـ  ِك بِن الُمَرّحِ

 رضَي هللا عنهما ، ِمراراً :المشهورةِ ، وسمعتُه ِمن َشْيَخْينا اإِلماَمْيِن : أَبي عبِد هللِا محّمِد بن المسناوّيِ ، وأَبي عبِد هللِا بِن الّشاِذِلّيِ ، 

ٍد رُ  هـــــــــــــــح فـــــــــــــــُت فـــــــــــــــيـــــــــــــــه وعـــــــــــــــَ ٍض َوقـــــــــــــــَ  ب  َربـــــــــــــــح

رِي    ُب َتســــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــِ ائ ــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــِ  مل ُأجــــــــــــــــــاِوزحه وال

  

الٌء  ٌر خــــــــــــــَ فــــــــــــــح ــــــــــــــَ ي قـ ــــــــــــــّداَر وهــــــــــــــح َبُ  ال  َأســــــــــــــــــــــــــــح

رِ     ا مــــــــــنــــــــــُذ َدهــــــــــح هــــــــــَ لــــــــــّ بــــــــــيــــــــــٍب قــــــــــد حــــــــــَ  عــــــــــن حــــــــــَ

  

ِد ِإاّل  ٌد عــــــــــلــــــــــَ  الــــــــــَوجــــــــــح عــــــــــِ  حــــــــــيــــــــــُث ال ُمســــــــــــــــــــــــح

    ُ اح رٍّ عـــــــــــــــَ وُد َأو ســـــــــــــــــــــــــــــاُ   حـــــــــــــــُ رِّ  ـــــــــــــــَُ  حـــــــــــــــُ

  
 ِعُده على البكاِء ، أَو هذا النوُع ِمن القََماِرّيِ يَنوُح معه.تُسا ُحرٍّ  أَي عيُن َشْخٍص 

انِ و يَا جميعاً باسم األَْشَهِر ،  ، وأَُخوه أُبَيُّ  الُحرُّ  : الُحرَّ ، وهما أََخواِن ، وإِذا كان أََخواِن أَو صاِحباِن ، وكان أَحدهما أَْشهَر من اآلَخِر ُسّمِ

ل   اليَْشُكِريُّ : (2)قال الُمتَنَّخِ

ُغ  لــــــــــــــــِ بــــــــــــــــح نح مــــــــــــــــُ نِ َأاَل مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح رِّي ينِّ  ا ــــــــــــــــُ  عــــــــــــــــَ

ا    يـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ ًة وخـــــــــــــــص  هبـــــــــــــــا أُبـ لـــــــــــــــَ غـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح غـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  

بٍّ  كــــــــــــــــَ نح عــــــــــــــــِ َبرَا ِد مــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــح  فــــــــــــــــِإن مل تـــــــــــــــــَ

َداي      دًا صــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ا أَب مــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــال أَرحَويـ

  

دٍّ  عـــــــــــــــــَ ب  يف مـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــَ وُِّف يب عـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــُ

او     يـــــــــــــ  فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ِة يف قـ لـــــــــــــ  مـــــــــــــُ ُن ابلصـــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــَ طـــــــــــــح  يـــــــــــــَ

  
َدةَ امرأَةَ النُّْعَماِن كانت تَْهَوى الُمتَنَّخَل هذا ، وكان يَأْتِيها إِذا َركِ  عِر أَّن الُمتََجّرِ َب النُّْعماُن ، فالَعبَتُه يوماً بقَْيد ، فَجعَلَتْه قالوا : وَسبُب هذا الّشِ

ل ، وَدفَعَه إِلى ِعَكّبٍ اللَّخِمّيِ صاحِب ِسْجنِه ، فتََسلََّمه ، فَجعََل في ِرْجِله وِرْجِلَها ، فَدَخَل عليهما النُّْعَماُن وهما على تلك الحاِل ؛ فَ  أََخَذ الُمتَنَّخِ

ُملَِّة ، وهي َحْربَةٌ كانْت في يَِده.  يَْطعَُن في قَفاه بالصُّ

قبلََها ْحرٌف ساكٌن ، « حاءً »ن العرَب استثقلْت عن أَبي الَهْيثم ، قال : ألَ  فَْرُج المرأَةِ ، لغةٌ في الُمَخفَّفةِ  وتشديِد الّراِء : بالكسر الِحرُّ و

هكذا َذَكَر أَبو موَسى في حرف الحاِء  قال ابن األَثِير :«. الَحِريرُ و الِحرُ  يُْستََحلُّ »في حديث أَْشَراِط الّساَعِة :  فَحَذفُوَها وَشدَُّدوا الّراَء ، وهو

ُد الّراء. وليس بَجيٍِّد ؛ فعلى ، بتخفيف الّراِء : الفَْرجُ  الِحرُ  والّراِء ، وقال :  ، وأَصلُه ِحْرٌح ، بكسِر الحاِء وسكوِن الّراِء ، ومنهم َمن يَُشّدِ

،  الَحِريرَ و : يَْستَِحلُّوَن الَخزَّ ـ  على اختالف ُطُرقِهـ  التَّْخِفيف يكوُن في ح ر ح ال في ح ر ر ، قال : والمشهور في رواية هذا الحديث

البَُخاِرّيِ وأَبي داووَد ، ولعلَّه حديٌث آَخُر جاء كما َذَكَره  (3)وهو َضْرٌب ِمن ثياب اإِلْبَرْيَسِم معروٌف ، وكذا جاَء في كتاب بالخاِء والّزاِى ، 

ََّهُم. ْحراحٍ ، والتصغيُر ؛ ألَنه يُصغَُّر على ُحَرْيٍح ، ويجمع على أَ  وذُِكَر في ح ر ح أَبو موسى ، وهو حافٌِظ عاِرٌف بما َرَوى َوَشَرح ؛ فال يُت

 وجْمع التكسيِر يَُرّداِن الكلمةَ إِلى أُُصولها. وتقدَّم الكالم هناك ، فراِجْعه.

ةُ و ِغيَرةُ  ، بالفتح : الَحرَّ  ، عن أَبي َعْمٍرو. البَثَْرةُ الصَّ

ة عن ابن األَعرابّي :و ْلَمة الكثيرة : الَحرَّ . العََذاُب الُموِجُع ، والظُّ اغانيُّ  ، نقلَهما الصَّ
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 العََرِب كثيرةٌ ، فمنها : ِحرارُ و

__________________ 
 هنا يف التهذيب بفتح ا اء ا نقاًل عن أيب عدانن. وما أثبت ضبطه عن اللسان.« حر»( ضبطت 1)
َُنخ ر»( كذا ابألصر واللسان ا وصوابه 2)

 وهو من شعراء ا ماسة.« امل
 كتايب.( يف النهاية :  3)
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ة ةو َمْوِضُع َوْقعَِة ُحنَْيٍن. : الَحرَّ ةو ع بتَبُوَك. : الَحرَّ ةُ و .(1) بنَْقَدةَ  : ع الَحرَّ ةِ  وهو غيرُ  .(2) بين المدينِة والعَِقيقِ  : موضعٌ  الَحرَّ  َواقٍِم. َحرَّ

ةُ و ةُ و .(3) قِْبِليَّ المدينةِ  : موضعٌ  الَحرَّ ى ببالِد َعْبٍس  : موضعٌ  الَحرَّ ةَ  وتَُسمَّ ةُ و .(4) ببالِد فََزاَرة آَخرُ و النّاِر. َحرَّ ةُ و ببالِد بنِي القَْيِن. الَحرَّ  الَحرَّ

ةُ و بالدَّْهناِء. ةو بعاِليَِة الِحَجاِز. الَحرَّ ةُ و قُْرَب فَْيٍد. الَحرَّ ةُ و ءٍ بجباِل َطّيِ  الَحرَّ ةُ و بأَْرض باِرٍق ، الَحرَّ ةُ  :و  ، قُْرَب َضِريَّةَ.بنَْجدٍ  الَحرَّ ع  : الَحرَّ

ةَ  ةُ  وهي لبَنِي ُمرَّ ةُ و لَْيلَى. َحرَّ ةُ  وهي لبَنِي ُسلَْيٍم ، قُْرَب خْيبَرَ  : َموضعٌ  الَحرَّ ةِ  وهو غيرُ  النّارِ  َحرَّ ى أُمَّ َصبَّاٍر إِْن كانْت  َحرَّ بَنِي َعْبٍس ، وتَُسمَّ

ةُ  . وقيل :لبَنِي ُسلَْيم ، وعنَدَها َجبَُل َصبّارٍ  ِشَهاُب بُن َجْمَرةَ بن ِضَراِم بِن ماِلٍك الُجَهنِيُّ ، الذي َوفََد على ُعَمَر  النار لغََطفَاَن ، ومنها : َحرَّ

 إِلى آِخر ما ذُِكَر ، وقد تقدَّم في ج م ر ، عن ابن الَكْلبِّيِ. فقال : ِشهاٌب. ؟رضَي هللا عنه فقال له : ما اْسُمكَ 

ةُ و فِة ، على ساِكنها أَفضُل الصَّالةِ والسَّالِم ، بظاهِر الَمِدينةِ  : أَرضٌ  الَحرَّ ةِ  ، ولذا تُْعَرفُ  تحَت واقِمٍ  المشرَّ واقِم ، بها ِحَجاَرةٌ ُسوٌد  بَحرَّ

ةِ  بَها كانْت َوْقعَةُ و كبيرةٌ ، ِة سنةَ ثالٍث وستِّين من الِهْجَرة الَحرَّ بِن معاوية ، عليه ِمن  أَيّاَم يَِزيدَ  من أَشهِر الوقائعِ في اإِلسالم ، في ذي الِحجَّ

َحابَة  ِل المدينةِ هللا ما يَْستَِحقُّ ، ورضَي هللا عن أَبِيه ، وذلك حين أَْنَهَب المدينةَ َعْسَكَره من أَهِل الّشام ، الذين نََدبَهم لقتاِل أَه من الصَّ

يَّ ، أََخزاه هللا تعالَى ، وَعِقيبُها َهلََك يَِزيُد ، وقد أَْورَ  َر عليهم ُمْسِلَم بَن ُعْقبَةَ الُمّرِ يُِّد السَّْمُهوِديُّ في تاريخ والتّابِِعين ، وأَمَّ َد تَْفِصيلَها السَّ

 المدينة.

ةُ و  .(5)التاسَع عشَر لحاّجِ َعَدَن ، وهو المنزُل  بالبَُرْيِك في طريِق اليََمنِ  الَحرَّ

ةُ و  كَكتّاٍن ، قال الشاعر : َغاّلٍس  َحرَّ

رِيــــــــُدهــــــــمح  اَث شــــــــــــــــــــــَ َوًة حــــــــىت اســــــــــــــــــــــتــــــــغــــــــَ دح ُدنح غــــــــُ  لــــــــَ

ر ةِ     ز  ِ  حبــــــــــــــــــــَ ٍو ممــــــــــــــــــــَُ لــــــــــــــــــــح اّلٍس وشــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  غــــــــــــــــــــَ

  
ةُ و  في ديار َعْمِرو بِن ِكالٍب.ـ  بضم الالم فسكون الموحدةـ  لُْبنٍ  َحرَّ

ةُ و  بالِحَجاِز. ـ كجعفَرٍ ـ  لَْفلَفٍ  َحرَّ

ةُ و ّتِ الُمْحتَرمِة. ِحَرارِ  إِْحَدىـ  كعُثَْماَن وقيل بالفَتْحـ  (6) ُشورانَ  َحرَّ  الِحجاز الّسِ

ةُ و  الِحَماَرةِ. َحرَّ

ةُ و  بفتحٍ فسكوٍن. (7) َجْفلٍ  َحرَّ

ةُ و  كِميَزاٍب. (8) ِميطانَ  َحرَّ

ةُ و  لَهواِزَن. َمْعَشرٍ  َحرَّ

ةُ و ةَ. لَْيلَى َحرَّ  لبَنِي ُمرَّ

ةُ و  .(9) َعبّادٍ  َحرَّ

ةُ و ْجالءِ  َحرَّ ةُ  ، هكذا باإلضافِة كأََخواتِها. وفي اللَِّسان : الرَّ ةُ  وفي النَّوادر البن األَعرابّيِ : (10)راِجٍل  حرَّ ْجالُء هي الَحرَّ ْلبَةُ الشَِّديَدةُ  الرَّ الصُّ

 ، وقد تَقَدَّم.

ةُ و يُِّد السَّْمُهوِديُّ في  َمواِضُع بالمدينةِ  فهمزةٍ. كلُّ ذلك ، بفتٍح فسكونٍ  قَْمأَةَ  َحرَّ فِة ، على ساِكنها أَفضُل الصالةِ والسالِم ، استوفاها السَّ المشرَّ

 تاِريِخه.

ةُ و  من النَِّساِء ، قال األَْعَشى : بالضم : الَكِريمةُ  ، الُحرَّ

ر ةٌ  ب   حـــــــــــــــــُ رحتـــــــــــــــــَ ِر تــــــــــــــــــَ ُة اأَلانمـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــح  طـــــــــــــــــَ

امـــــــــــــــــــًا     خـــــــــــــــــــَ اَل ِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــُ ه خبـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــُ  تـــــــــــــــــــَ
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ةُ و نَُّكنَّ  قال للنِّساِء الاّلتِي ُكنَّ يَْخُرْجَن إِلى الَمْسِجِد :»حديُث ُعَمَر : ، شاذٌّ. ومنه َحَرائِرُ  ِضدُّ األََمِة. ج : الُحرَّ ، أَي ألُْلِزَمنَُّكنَّ  «َحَرائِرَ  ألَُردَّ

 ُدونَ  الَحَرائِرِ  إِنّما ُضِرَب على البيوَت ، فال تَْخُرْجَن إِلى المسجِد ، ألَن الِحَجابَ 

__________________ 
َدةَ 1)  ويرو  ابلنون. .. ( يف معجم البلدان : حرّة تـُقح
 وهي با املدينة والعقي . .. ( هي حرّة ا وض كما يف معجم ما استعجم2)
 ( وهي حرة قُباء كما يف معجم البلدان.3)
 البلدان.( لعلها حرة راهص. انظر معجم 4)
 . يف طري  اليمن التهامي من دون ضنكان... ( وهي حرة بين هال 5)
 ( قيدها يف معجم البلدان : بفتح الشا املعجمة وسكون الواو.6)
ُنحَصف. لعر إحدا ا تصحيف عن األخر . .. ( يف معجم البلدان : حرّة َحقحر7)

 ابمل
 جبر يقابر الشوران من انحية املدينة. ضبرت قلم. قا  : ( قيدها يف معجم البلدان بفتح امليم وبسكون الياء8)
 ( يف معجم البلدان : حرة : دون املدينة.9)
ويف معجم البلدان : حرة راجر ابجليم يف بالد « قوله وحرة راجر ا يف القاموس : حرة الرجالء و ا موضــــــعان كما يف ايقوت»( وهبامشــــــه : 10)

 الرجالء يف داير بين القا بن جسر با املدينة والشام.بين عب  بن بغي . وا رة 
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ـــــــ  اإِلماِء. قا  شيُخَنا ـــــــ  نـَقحاًل عن املِصباحـ قا   ا عل  غري قياٍس ا ومثُله َشَجَرٌة ُمر ٌة ا وَشَجٌر َمرائُِر. ا ُر ِة َحرَائرُ  : مَجحضُ ـ
َهيحِلي  : وال َنِظرَي هلما ا أَلن  ابَب فـُعحَلٍة ُ حمَ  ؛ أَلهنا  َحرائِرَ  عل  ُحر ة ُض عل  فـَُعٍر ا مثر ُغرحَفٍة وُغَرٍف ا وِإلا مجَُِعتح الســـــــــــــ 

ِعهما.  مبعىن َكرميٍَة َوَعِقيَلٍة ا فُجِمَعتح كَجمح
ةُ و ْفَرى : َمَجاُل القُْرطِ  الُحرَّ  ، منها ، وهو َمجاٌز ، وأَنشَد : ِمن الذِّ

رِيرِ  ُحر ةِ يف ُخَشَشاَويح   الت حح
ةَ  ييَْعنِ  ْفَرى ، وقيل : ُحرَّ ةُ  الذِّ ْفَرى أَسيلَتَُها ، يكوُن ذلك للمرأةِ ، والنّاقِة. ُحرَّ ْفَرى ِصفَةٌ ؛ أَي أَنها َحَسنَةُ الذِّ  الذِّ

تَانِ  وقيل  ، األُذُناِن ، قال َكْعُب بُن ُزَهْيٍر : الُحرَّ

َواُء يف  نـــــــــــح اقـــــــــــَ هــــــــــَ يـــــــــــح ر تـــــــــــَ رِي هبــــــــــا  حــــــــــُ  لــــــــــلــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــِ

ٌا ويف ا    بــــــــــِ ٌ  مــــــــــُ تــــــــــح هــــــــــيــــــــــرُ عــــــــــِ ِن َتســــــــــــــــــــــــح يــــــــــح د   خلــــــــــَ

  
يَّةِ  كأَنَّه نََسبَهما إِلى  ، وَكَرِم األَْصِل. الُحّرِ

ةُ  من الَمجاز :و ةُ  وفي الّصحاح : من الّسحاب : الكثيرةُ الَمَطِر. الُحرَّ ةٌ  : الَكِريَمةُ ، يقال : ناقَةٌ  الُحرَّ ةٌ  . وَسَحابَةٌ ُحرَّ ، أَي كثيرةُ الَمَطِر ،  ُحرَّ

 قال عنترةُ :

ٍر  كــــــــــــح يــــــــــــهــــــــــــا كــــــــــــر  بــــــــــــِ ر ةٍ جــــــــــــاَدتح عــــــــــــلــــــــــــَ   حــــــــــــُ
مِ     رَاَرٍة كـــــــــــــــــالـــــــــــــــــدِّرحهـــــــــــــــــَ ر  قــــــــــــــــــَ َن كـــــــــــــــــُ رَتَكـــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــَ

  
 أَراد كلَّ َسحابٍة غزيرة الَمَطِر كريمٍة.

ةَ  أَبوو قاشيُّ م ُحرَّ يٌم ، ثِقَةٌ ، َرَوى له أَبو داود ، وأَخوه سعيُد بُن عبد أَي معروٌف ، اسُمه َحنِيفَةُ ، مشهوٌر بُكْنيَتِه ، وقيل : اسُمه َحكِ  الرَّ

قاشيُّ ، من أَهل البَْصَرة ، ِمن أَتباع التّابِِعين. حمِن الرَّ  الرَّ

ةَ  وأَبو حمِن البَْصِريُّ ، َرَوى له ُمْسِلٌم. ُحرَّ  واِصُل بُن عبد الرَّ

ةٍ  بلَْيلَةِ  فاُلنةُ  باتَتْ  من الَمجاز : يُقال :و وفي األَساس :  .(2) لم يَْقِدْر بَْعلَُها على اْفتِضاِضهاو لَيلةَ زفافِها ، (1)لم تُْفتَّض  إِذا اإِلضافة ،، ب ُحرَّ

تِها  ْن َزْوَجها ِمن قِضَّ لم تَُمّكِ
 وفي اللَِّسان : فإِن اْقتَضَّها زوُجها في الليلة التي ُزفَّْت إِليه فهي بِلَْيلٍَة َشْيبَاَء. .(3)

ُل ليلٍة من الشَّْهر  أَيضاً ، كما أَن آِخَر ليلٍة منه يقال لها : َشْيبَاُء ، على التّْشبِيه. وهي أَوَّ

ةٌ  يقال : لَْيلَةٌ و  ْصفاً.وَ  ، فيهما ، وكذلك ليلةٌ َشْيبَاءُ  ُحرَّ

يَّةُ  ، واالسمُ  َعتَقَ  بالفتح : َحَراراً ـ  َكَظلَّ يََظلُّ ـ  َحرَّ يََحرُّ  عن ابن األَعرابّيِ :و يَّةِ  ؛ ِمن َحِرْرَت تََحرُّ  . وقال الِكَسائيُّ :الُحّرِ ال غير.  الُحّرِ

ح به غي يَّةِ  ُر واحد ، وقد يُستَعمل فيقلُت : أَي بَكْسر العَْيِن في الماضي ، وفَتِْحها في الُمَضاِرع ، كما َصرَّ األَصل أَيضاً ، وقد أَْغفَلَه  ُحّرِ

 المصنُِّف.

ةً  الرُجلُ  َحرَّ و يارٌّ جارٌّ ؛  حارٌّ  يَّراُن َجّراُن ، كما يقال : َحّرانُ  ، ويقال : َحّرانُ  فهو ، وهو أَيضاً من باب تَِعبَ  َعِطشَ  بالفتح : يََحرُّ َحرَّ

. ورجلٌ إِتْبَاعاً ، نَقَلَه الكِ  ى وهي ، األَِخيَرتان عن اللِّْحيَانِّيِ. ُحَراَرىو َحَراَرىو ِحَرارٍ  َعْطَشاُن ، ِمن قوم:  َحّرانُ  َسائيُّ  ، ِمن نِْسَوةٍ  َحرَّ

ى في كّلِ َكبِدٍ »: َعْطَشى وفي الحديث :  َحَراَرىو ِحَرارٍ  ى ؛ «أَْجرٌ  َحرَّ ، وهما للُمبَالَغَِة ؛ يُِريُد  َحّرانَ  ، وهي تأْنِيثُ  الَحرِّ  : فَْعلَى ِمن الَحرَّ

َها أَنها ِلِشدَّةِ  ى قد َعِطَشْت ، ويَبَِسْت ِمن العََطش. قال ابن األَثِير : والمعنى أَّن في َسْقِى كّلِ َكبِدٍ  َحّرِ  في كّلِ َكبِد»وفي آَخَر :  .(4)أَْجراً  َحرَّ

ى ةٍ  في كّلِ َكبِدٍ »:  ، وفي آَخرَ  «(5)َرْطبَة أَْجٌر  َحرَّ ومعنى َرْطبٍَة أَن الَكبَِد إِذا َظِمئَْت تََرطَّبَْت ، وكذا إِذا أُْلِقيَْت على النّاِر. وقيل  «أَْجرٌ  حارَّ

ُطوبة عن الَحياة ؛ فإِّن الَميَِّت يابُس الَكبِِد. وقيل : َوَصفََها بما يَُؤوُل أَْمُرَها إِليه.  َكنَى بالرُّ

ايَحَ  الماءَ  َحرَّ و ه َحرًّ ةً  يا رجلُ  َحِرْرتَ  ، إِذا َسُخَن ، ماء أَو غيره. وقال اللِّْحيَانِّي : َحرَّ يَِحرُّ و والذي في اللَِّسان : : أَْسَخنَه. رُّ  تََحرُّ َحرَّ

يَّةَ  ال الَحرَّ  ، قال ابن ِسيَده : أُراه يَعنِي َحرارةً و  .الُحّرِ
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ة َرَماه هللا ِمن ُدعائهم :و ةِ  تَْحتَ  بالِحرَّ ةٌ  ؛ يُريُد العََطَش مع البَْرِد ، وأَْوَرَده ابُن ِسيَده ُمنَكَّراً فقال : وِمن كالمهم : الِقرَّ ةٍ ؛ أَي  ِحرَّ تَحَت قِرَّ

 َعَطٌش في يوٍم بارٍد ، قال

__________________ 
 ( يف اللسان : تقت  ابلقاف.1)
 ( اللسان : اقتضاضها ابلقاف.2)
 ابلفاء.« فضتها»وابألصر ا ( عن األساس 3)
يوان ا ( يف النهاية : وقير أراد ابلكبد ا ّر  حياة صاحبها ا ألنه إلا تكون كبده حّر  إذا كان فيه حياة ا يعين يف سقي كر ذي روح من ا 4)

 ويشهد له ما جاء يف ا ديث اآخر : يف كر كبٍد حارّة أجٌر.
 ف.( قا  ابن األثري : ويف هذه الرواية ضع5)
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َيايّن : هو ُدعاءٌ معناه َرَماه   ابلَعَطِش والرَبحِد. وقا  ابن ُدَريحد : الَعَطِش والحِتهابُه. قا  : وِمن ُدعائهم  َحرَارةُ  : اِ ر ةُ  اللِّحح
 ا وهو شائٌض. ُكِسَر لالزحِدَواجِ   والِقر ِة ؛ َأي ابلَعَطِش والرَبحد. ابِ رّةِ  : َرَماه  
اُح الفَِصيح.قْلُت : ويُضْ  َح ، به ُشرَّ  َرُب هذا الَمثَُل أَيضاً في الذي يُْظِهُر ِخالَف ما يُْضِمُر. َصرَّ

ّحاِل ، ومحّمُد بُن أَحمَد بنِ  لَقَُب أَبي العَبّاِس ـ  كَسَحابَةـ  َحَراَرةُ و ِث الرَّ أُْموٍن ، عن ُحَسْين بِن مَ  البَْرَذِعيُّ ، حدَّثَ  َحَراَرةَ  أَحمَد بِن علّيٍ المحّدِ

 البَْرَذِعّيِ.

 الَمِصيِصّيِ الشَّاعِر. الجوَهِرّيِ  لَقَُب أَحمَد بِن محّمدٍ ـ  كَكتّانـ  الَحّرانُ و

ّجاِجيُّ  كبيرٌ  بال الم : د ، َحّرانُ و َي بها راَن أَبي لُوٍط ، وأَخي إِبراِهيَم : قال أَبو القاسِم الزَّ ه ، فقال ، وقد َوقََع الِخاَلُف في السالمعليهماُسّمِ

َشاِطيُّ : هو بِديار بَْكٍر ، والسَّْمعَانِيُّ : بدياِر َربِيعَةَ ، وقيل بِدياِر ُمَضَر ، وقال ابن األَثير   َحّرانُ  ، ويقال له : بَجِزيَرةِ ابِن ُعَمرَ  : (1)الرُّ

 العََواِميِد ، وبه ُوِلَد َسيُِّدنا إِبراهيُم الخليُل عليه الّصالةُ والّسالُم ، فيما نُِقَل.

 .(2)قال الجوَهِريُّ : هذا إِذا كان فَْعالناً فهو ِمن هذا الباب ، وإِن كان فَعّاالً فهو من باب النُّون 

ه اإِلماُم أَبو َعُروبَةَ الُحَسْين  انِيُّ الَحرّ  الَحَسُن بُن محّمِد بِن أَِبي َمْعَشرٍ  : اإِلمامُ  منه ، فهو الحافُظ ، مؤلّف  الَحّرانِيُّ  بن أَبي َمْعَشرٍ  (3)، وَعمُّ

ى في النِّسبة إِل (5)، على غير قياس ، كما قالوا : أَمنانّي  ، بنُونَْينِ  َحْرنَانِيُّ  وقد يُْنَسُب إِليه .(4)، وسّماه تاريخ الجزيرتَْين  َحّرانَ  تاريخ

 مانِي ، والِقياس مانَِوّي.

 ة بَحلََب. : َحّرانُ و ُكْبَرى وُصْغَرى. لعبِد القَيس ؛ قَْريَتَاِن بالبَْحَرْينِ  : َحّرانُ و

 بغُوَطِة ِدَمْشَق. أُخَرىو

اغانّيِ. َرْملَةٌ بالباِديَةِ  : َحّرانُ و  ، كلُّ ذلك عن الصَّ

ُء ، ابُن بِْنِت أَبي ، منها : أَبو الُمَطهَِّر عبُد الُمنعِم بُن نَْصِر بِن يعقوَب بِن أَحمَد الُمْقِرى َهانَ بأَْصفَ  معروفَةٌ  بالضّم : سكَّةٌ  ، (6) الُحرانُ و

 .535طاِهٍر الثَّقَِفّيِ ، َرَوى َعْنه السَّْمعانِيُّ ، وقال : مات سنة 

ّيٍ  نَْهَشُل بنُ و ّيٍ ـ  َحّرِ  : شاعٌر.ـ  كبَّرِ

ّيٍ  رافِعِ بنِ نَْصُر بُن َسيّاِر بِن و  وهو أَِميُر ُخراَساَن. التّابِِعين (7) ِمن أَتباع اللَّْيثِيُّ  َحّرِ

ّيٍ  مالُك بنُ و  ، قُتَِل مع علّيٍ بِصفِّيَن. ، تابِِعيٌّ  َحّرِ

ٌ  .كالَمْحُرورِ  الغَْيِظ أَو غيِره ، َحرارةُ  : َمن تَداَخلَتْه الَحِريرُ و الَكبِِد. قال الفََرْزَدُق يَصُف نساًء ُسبِيَن ، : َحزينةٌ ُمْحَرقَةُ  َحِريَرةٌ  وامرأَة

ْفُر ، وهي الِقداُح :  فُضِربَْت عليهّن الُمَكتَّبَةُ الصُّ

َن  َرجـــــــــــــح ـــــــــــــرَاتٍ خـــــــــــــَ رِي داً  حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ل ح َن جمـــــــــــــِ ـــــــــــــح َدي ـــــــــــــح  وأَب

ُر و     فـــــــــح ُة الصـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــَ تــــــــــ  كـــــــــَ ُ
(8)دارتح عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــن  املـــــــــ

 

  
وِإنما َدَخلَتَْها الهاُء لّما كانت في  َمْحُرورة في معنى َحِريَرةٌ وَ  في صدورهّن ، َحرارةً  ، يَِجْدنَ  َمْحُرورات ، أَي َحِريَرات قال األَزهرّي :

 معنَى َحِزينٍَة ، كما أُدِخلَْت في َحِميَدة ؛ ألَنها في معنَى َرِشيَدة.

 ضاً. قال ُرْؤبَةُ :، وهو َجدُّ الكاِمِل ، والكاِمُل ِلَمْيُموٍن أَي فََرس َمْيُموِن بِن موَسى الَمْرئِّيِ  : فَْحٌل ِمن فُُحول الَخْيِل ، وهو أَيضاً اسمُ  الَحِريرُ و

رحِب  ن ضــــــــــــــــــــــــَ َت مـــــــــــِ َرفـــــــــــح رِيـــــــــــرِ عـــــــــــَ ا  ا ـــــــــــَ قــــــــــَ تــــــــــــح  عـــــــــــِ

ا    قــــــــــــــ  ُب هبــــــــــــــن  ارحمــــــــــــــَ هــــــــــــــح  فــــــــــــــيــــــــــــــه ِإذا الســــــــــــــــــــــــــــ 

  
 : َجدُّ هذا الفََرس ، وَضْربُه نَْسلُه ، والَمْرئِيُّ نِْسبة الَحِريرُ 
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__________________ 
 إلا هي من داير مضر. : قوله : إن حران من داير ربيعة لي  بصحيح ا (ا راين)( يف اللباب 1)
  وز أن يكون فّعاال من حرن الفرُس إذا مل ينقد ا و وز أن يكون فعالن من ا ّر. .. ( قا  ايقوت : حرّان :2)
 ( يف معجم البلدان : ا سن بن  مد بن أيب معشر ا أبو عروبة.3)
 ( معجم البلدان : لريخ اجلزيرة.4)
 ويف معجم البلدان : مناين.« : أمناين ا كذا خبطه ا ولعر األلف زائدة قوله»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ابلضمن وختفيف الراِء ا سكة معروفة أبصبهان ا ويرو  بتشديد الراء أيضاً. (بدون ألف والم (( قيدها ايقوت : حران6)
 .«تـََبِض التابعا»( يف القاموس : 7)
 واملكّتبة : السهام الجي أجيلت عليهن حا اقتسمن وأسهم عليهن.( يف التهذيب : واجمللد : املئالة ا 8)
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ُب ِإىل امر ِإىل امر  ابَُة : ويـُنحســـــَ رِيُف الن ســـــّ ّي ا مســـــموٌع عن ِء الَقيح . قا  الشـــــ  ِء الَقيحِ  بِن ا ارِث بِن ُمَعاِويََة َمرحَقســـــِ
.العرب من امر العرب يف ِكنحَدَة ال غرُي ا وكر  ما عداه بعد ذلك يف  َبُة ِإليه َمرحِئييف عل  َوزحِن َمرحعيٍّ  ِء الَقيحِ  فالنِّسح

 ، َرَوْت عن سيِّدها ، وله ُصْحبَةٌ. : َموالةُ َطْلَحةَ بِن مالكٍ  الَحِريرِ  أُمُّ و

من الدَّقِيق ، والَخِزيَرةُ ِمن  الَحِريَرةُ  وقال َشِمر : و َدَسٍم.َدقِيٌق يُْطبَُخ بلَبٍَن أَ  ِمن الدَّقِيِق والدََّسِم ، وقيل : (1): الِحَساُء  بهاءٍ  ، الَحِريَرةُ و

 ، ثم الَحْسُو. الَحِريَرة ، ثم (3)وقال ابن األَعرابي : هي العَِصيَدةُ ، ثم النَِّخيَرة  .(2)النُّخال 

ي «(4)لِك  أَِحرُّ  ذُّري وأَنا»وفي حديُث ُعمر :  : َطبََخهـ  كفَرّ ـ  َحرّ و َِّخَذ لِك منه يقول : ذُّرِ  .َحِريَرةً  الدَّقِيَق ألَت

 ، وهي ِمن إِْبَرْيَسٍم. من الثيَابِ  الَحِريرِ  واحدةُ  : الَحِريَرةو

يحُ  ، كَصبُوٍر : الَحُرورُ و ةُ  الّرِ يحُ  باللَّيِل ، وقد تكوُن بالنََّهار الحارَّ ةُ  ، والسَُّموُم : الّرِ بالنََّهار ، وقد تكوُن باللَّْيل ، قالَه أَبو ُعبْيدة. قال  الَحارَّ

 العّجاُج :

ُح و  وافــــــــــــــــــــــِ تح لــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــــــَ ُرورِ َنســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   ا ــــــــــــــــــــــَ
َرِ      ـــــــــــــــــًا كســـــــــــــــــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــائ ب ـــــــــــــــــرِ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ رِي  ا ـــــــــــــــــَ

  
 وأَنشَد ابُن ِسيده لجِرير :

َوِّ  ا مبُســـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــَ لـــــــــــــح لـــــــــــــِ ُرورِ  ـــــــــــــَ ا   ا ـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  كـــــــــــــبَنــــــــــــــ 

ِم     ِر الــــــرّيــــــِح صـــــــــــــــــــــائــــــِ بـــــــِ قــــــح ــــــَ تـ َرٍس ُمســــــــــــــــــــح ــــــَ َد  فـ (5)لـــــــَ
 

  
ها : ُمْشتدُّ  الَحُرورِ  ُمْستنُّ  يحِ بَسبِيِب الفَرس. َحّرِ ِكه لُهبُوب الّرِ  ؛ َشبَّه َرْفَرَف الفُْسَطاِط عند تَحرُّ

في الكتاب و َهار واللّيِل ، والسَُّموم ال يَكون إِاّل بالنَّهار.ولَْفُحه ، وهو يكوُن بالنَّ  الَحرّ  : اْستِيقادُ  الَحُرورُ  وقيل : الشَّْمِس. َحرُّ  : الَحُرورُ و

جاج : معناه ال يَْستِوي أَصحاُب الَحّقِ الذين هم في ظّلٍ من الَحّق ، وال أَصحاُب الباِطِل  (6) (َواَل الظِّلُّ َواَل احْلَُرورُ )العزيز :  قال الزَّ

لُّ هنا الَجنَّةُ ،و لَيالً ونَهاراً. الّدائِم الَحرّ  ، أَي الَحُرورِ  الذين هم في قال ابن ِسيَده : والذي عندي أَن الظل  النّاُر. الَحُرورُ و قال ثعلب : الّظِ

لُّ بعَْينِه ،ه س : الَحُروِر َحَراِئر بَعَْينِه. وجمعُ  الَحُروَر الَحرُّ و و الّظِ  ، قال ُمَضّرِ

ُف مـــــــاَءهـــــــا  يـــــــح ٍة قـــــــد صـــــــــــــــــــــاَدَف الصـــــــــــــــــــــ  اعـــــــَ مـــــــ   بـــــــلـــــــَ

ه و و     تح عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا َِشحســــــــــــــــــــــــُ رُهفــــــــــاضــــــــــــــــــــــــَ رائــــــــــِ  حــــــــــَ

  
 لنَِّديِم المشهوِر.ا شيُخ إِسحاَق بِن إِبراهيَم الَمْوَصِلّيِ  أَبو الُحَصْيِن ،ـ  كُزبَْيرٍ ـ  ُحَرْيرو

 ، قُتَِل باليََماَمِة ، َوَرَوى عنه َضْمرةُ بُن َسعيٍد. َصَحابِيٌّ  بِن عْبِد بِن الَجْعِد النَّّجاريُّ الماِزنيُّ أَبو بَِشيٍر : ُحَرْيرِ  قيس بُن ُعبَيِد بنِ و

 األََسِدّي ؛ أَْخبَاِرّي. الُحَرْيرِ  وفَاتَه : َعْمُرو بنُ 

يَّةُ و ْمِليَّةُ الَّليِّنَةُ  ، بالضّم : الُحّرِ يِّبَةُ الصاِلَحةُ للنَّباِت ، وهو َمَجاٌز.األَرُض الرَّ  * الطَّ

ةٌ  وفي األَساس : أَْرضٌ   : ال َسبََخةَ فيها. ُحرَّ

يَّةُ  من الَمجاز :و يَّةِ حُ  ، يقال : ما في ِمن العَرِب : أَشرافُُهم الُحّرِ ِة : ّرِ مَّ  العََرِب والعَجِم ِمثلُه ، وقال ذو الرُّ

وحٍف  َ  بــــــــــــعــــــــــــد خــــــــــــَ بــــــــــــ   فصــــــــــــــــــــــــــاَر حــــــــــــيــــــــــــًا وطــــــــــــَ

ةِ عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــ  رِّي زَاىَل  حـــــــــــــــــُ َرِب اهلـــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

  
يَّةِ  أَي على أَْشَرافِهم. ويقال : هو ِمن  قَوِمه ؛ أَي ِمن خاِلِصهم. ُحّرِ

 ٍء : أَْعتَقُه.ِمن كلَّ شيْ  الُحرُّ و

 بيَن األَْبَواِء والُجْحفَِة. كُهَرْيَرةَ : ع قُْرَب نَْخلَةَ  الُحَرْيَرةُ و
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ينُ  ، كذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : ، بالضّم. د ، قُْرَب آِمدَ  ُحَرْيرٌ و  ، بالنُّون ، كذا في التَّْكِملَة. (7) ُحّرِ

 على ِميلَْين منها ، نََزَل بها جماَعةٌ َخالَفُوا عليًّا رضَي هللا وقد تُْقَصُر : ة بالُكوفَةِ  ، (8) ، بالَمدِّ  ، كَجلُوالءَ  َحُروراءُ و

__________________ 
 ومثله يف النهاية.« اَ َسا»( اللسان : 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الن خالة.2)
 النجرية.( اللسان واألصر ا ويف التهذيب : 3)
(4.  ( ضبطت أحر  بكسر ا اء عن النهاية ا ويف اللسان : َأَحر 
 ( فرس صائم َأي واقف يذّب عن نفسه الذابب والبعوض بسبيب ذنبه.5)
 .21( سورة فاطر اآية 6)
 يف القاموس : اللينة الرملية (*)( 9)
 ( ومثلها يف إحد  نسخة القاموس ومعجم البلدان.7)
 حرورا ابلقصر واملد. وألف ممدودة. ويف األساس : .. فتحتا وسكون الواو( قيدها ايقوت ب8)
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ُ  َحُرورِي   هو يقا  :و  عنه ا ِمن اخلََوارِِج. ُبون ِإىل هذه القريَِة ا ا َُرورِي ةِ  َباِّ َتســـــــــِ وَمن  وَأصـــــــــحابُه اخلارِِجي   وهم جَنحَدةُ  ا يـَنـح
َطُض أَثـََر َدِم ا َيحِ  ا  ا َُرورِي   يعتقُد اعتقاَدهم ا يقا  له : وقد َوَرَد َأن عائشَة رضَي   عنها قالتح لبعِ  َمن كاَنت تـَقح

ُرورِي ةٌ أَ  ِمن الثـ وحب : ي   ؟أَنتِ  حح ُدوســـِ رَاُن بُن ِحطّاَن الســـ  بة ِعمح  تـَعحِنيهم ا كانوا يـَُباِلُغون يف الِعَباداِت ا واملشـــهوُر هبذه النِّســـح
 .ا َُرورِي ةِ  َأن يكوَن ِمن ا ُُرورِي ةِ  . ومن َسَجَعات اأَلساس : لي  ِمنا َُرورِي  

 وتَْخِليُصه ؛ بإِقامِة ُحُروفِه ، وتَْحِسينه بإِصالحِ َسقِطه. الِكتَاِب وغيره : تَْقِويُمه تَْحِريرُ  ِمن الَمَجاز :و

 لث فيه ، وال َسقط ، وال َمْحو.الِحَساِب : إِثباتُه ُمْستَِوياً ال غَ  تَْحِريرُ و

قَبَِة : إِعتاقَُها. التَّْحِريرو  للرَّ

رُ و ا الذي ُجِعَل من العَبِيدِ  الُمَحرَّ  فأَْعتَِق. ُحرًّ

ا أَي صارـ  بالفتحـ  يََحرُّ َحَرارةً  العَْبدُ  َحرَّ  يقال :  .ُحرًّ

ُرُهممُ  ال يُْعتَقُ  (1)ِشراُركم الذين »وفي حديث أَبِي الدَّْرَداِء :   ؛ أَي أَنهم إِذا أَْعتَقُوه اْستَْخَدُموه ، فإِذا أَراَد فِراقَهم ادََّعْوا ِرقَّه. «َحرَّ

رُ و مٍ ـ  الَخْزَرِجيُّ النَّّجاريُّ  بُن عامرٍ  ُمَحرَّ  بَْدِريٌّ ، تُُوفَِّي َصبِيَحةَ أُُحٍد ، ولم يُْعِقْب. َصحابِيٌّ ـ :  كُمعَّظِ

رُ و َحابَة. يُوِصي بَنِيه باإِلسالمبُن قَتَاَدةَ كان  ُمَحرَّ دَّةِ ، وله في ذلك ِشْعٌر َحَسٌن أَوَرَده الذََّهبِيُّ في الصَّ  ، ويَْنَهى بَنِي َحنِيفَةَ عن الّرِ

رُ و  ، يَْرِوي عن أَبِيه ، وعنه الشَّْعبِّي ، وأَْهُل الُكوفَِة. َذَكَره ابُن ِحبّاَن في الثِّقات. بُن أَبي ُهَرْيَرةَ : تابِِعيٌّ  ُمَحرَّ

رُ و . داِرٍم : َضْرٌب ِمن الَحيّاتِ  ُمَحرَّ اغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 .«الموتُ  اْستََحرَّ و َحِمَس الَوَغى»ّيٍ رضَي هللا عنه : حديُث علوَكثَُر ، كَحرَّ ، ومنه اشتَدَّ  في بني فالٍن : إِذا القَتْلُ  اْستََحرَّ  ِمن الَمجاز :و

 النبيَّ  أَن إِالّ  ؛ الَحَسن ِمن وسلمعليههللاصلىما رأَيُت أَْشبَه برسول هللا »في الحديث :  ، وقد جاَء ذلك ُحْسناً منه أََحرُّ  هو يقال :و

أَنه »في الحديث عن علّيٍ :  وقد جاءَ  ِمن العََمِل : شاقُّه وشديُدهُ  الحارُّ و ه ِرقَّةَ ُحْسنٍ أَي أََرقَّ من ؛ «ُحْسناً منه أََحرَّ  كان وسلمعليههللاصلى

ً  فَسأَْلتِه وسلمعليههللاصلىقال لفاطمةَ رضَي هللا عنهما : لو أَتَْيِت النبيَّ   .«ما أَنِت فيه ِمن العََملِ  حارَّ  تَِقيكِ  خاِدما

َمْقُرونةٌ بهما ، كما أَن البَْرد َمقروٌن بالّراَحِة  الَحَراَرةَ  ؛ يَْعنِي التَّعََب والَمَشقَّةَ ، ِمن ِخْدَمِة البيِت ؛ ألَن «ما أَنِت فيه َحرَّ »في أُخرى : و

ها بَجْلِد الَوِليِد بِن ُعْقبَةَ : َولِّ  قال ألَبِيه لّما أََمَره»عن الَحَسِن بِن علّيٍ :  : الشاقُّ الُمتِْعُب ، ومنه الحديُث اآلَخرُ  الحارُّ و والسُُّكون. َمن  حارَّ

ها  ؛ أَي َوّلِ الَجْلَد َمن يَْلَزُم الَوِليَد أَمُره ، ويَْعنِيه َشأْنُه. «تََولَّى قارَّ

دَّةِ  َشعُر الَمْنخَرْينِ  : الحارُّ و اغانيُّ  الَحَراَرةو ؛ لما فيه ِمن الّشِ ا رَ النَّهاُر : صا أََحرَّ : و، نقلَه الصَّ يَوُمنَا ، َسِمعَه الِكَسائيُّ ،  َحرَّ  ، لغةٌ في َحارًّ

ّجاُج في : فَعَلت وأَْفعَلت ، قال شيُخنا : ومثُل هذا عند ُحذّاِق  الُمَصنِِّفين ِمن ُسوِء الَجْمعِ ؛ وَحكاهما ابُن القَّطاعِ في األَْفعَال واألَْبنِيَِة ، والزَّ

ُض لهذا عن  ، بالوُجوِه الثالثِة ، وهو ظاهٌر.« يا يَومُ  َحَرْرتَ »د قوله : فإِّن األَْولَى التَّعَرُّ

 : َعِطَشْت إِبلُهُ. ُمِحرٌّ  ورجلٌ  ، أَي ِعَطاشاً. ِحراراً  الرجُل : صارْت إِبلُه أََحرَّ و

 بالِحَجاز. ع ببالِد ُجَهْينَةَ  ، بالفتح : َحْرَحارٌ و

ِريُّ  الّراِزيُّ  محّمُد بُن خالدٍ و ثـ  لَِّسّيٍ كعَمَ ـ  الَحَروَّ ، وقال السَّْمعَانِيُّ : هو أَحمُد بُن خالٍد ، حدَّث عن محّمِد بِن ُحَمْيٍد ، وموَسى بِن  محّدِ

علّيٍ المعروُف بُحَسْينك ، وعليُّ بُن  نصٍر الّراِزيَّْيِن ، ومحّمِد بٍن يَْحيَى ، ومحّمد بِن يَِزيَد السُّلَِمّيِ النَّْيَسابُوِريَّْيِن ، َرَوى عنه الُحَسْيُن بنُ 

قْلت : وهكذا َذَكَره الحافُظ في  .(2)ٍء نُِسَب إِلى أَّيِ شيْ  الَحروِريّ  قاسم ابن شاذاَن ، قال ابن ماُكواَل : ال أَْدِري : أَحمد بن خالد الرازيّ ال

ِريُّ  التَّْبِصير أَيضاً بالفَتْح ولم يذكر أَحٌد منهم أَنَّه ٍل.، كعََملَِّسّيٍ ، ففي كالم المصنِّف َمَحلُّ  الَحَروَّ   تَأَمُّ

 * وّمما يُستدَرك عليه :

__________________ 
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 .«الذي»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( زيد يف اللباب : ومل يكن من ا رورية اخلوارج.2)
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كةً ـ  الَحَررُ   أَْن يَْيبََس َكبُِد اإِلنساِن ، ِمن َعَطٍش وُحْزٍن.ـ  محرَّ

 والغْيِظ والَمَشقَِّة.: ُحْرقَةُ القَلِب ، ِمن الَوَجع  الَحرُّ و

هاو  هللا. أََحرَّ

 هللا َصْدَره ؛ أَي أَْعَطَشه ، وقيل : معناه. أَْعَطَش هللا هامتَه. أََحرَّ  والعرُب تقول في ُدعائها على اإِلنسان : ما لَه

ع ، : ُحْرقَةٌ في الفَِم ِمن طْعم الشيْ  ةُ الَحَرارَ و ولَْذعاً ، َحرارةً  فِي فَِمي ، أَي َحْرَوةَ  لهذا الطَّعَامِ  (1)ويقال : إِنِّي أَِجُد  ِء ، وفي القَْلب ِمن التََّوجُّ

ْرِب ، والَمْوِت ، والِفَراِق ، وغيِر ذلك ، نَقَلَه ابن ُدُرْستََوْيِه ، وهو من الِكنَايَاِت ، واألَْعَرُف  َحراَرةَ  ِمن ذلك قولُهم : َوَجدَ  السَّْيِف ، والضَّ

 المعتّل. الَحْرَوةُ ، وسيأْتي في

 وَحَراَوةٌ ، بالراِء والواو. َحرارةٌ  وقال ابن ُشَمْيٍل : الفُْلفُُل له

ةُ و ْسُف ، وهو عند في الَحْلق ، فإِن زادْت فهي الَحْرَوةُ ، ثم الثَّْحثََحةُ ، ثم الَجأُْز ، ثم الشََّرُق ، ثم الفُُؤُق ، ثم الَحَرُض ، ثمَّ العَ  َحَرارةٌ  : الَحرَّ

 وحِ.ُخُروجِ الرُّ 

ْت ِلي ؛ أَي َطلَْبُت منها اْستَْحَرْرتُ و  فعَِملَتْها. َحِريَرةً  فاُلنةَ فْحرَّ

ِم بِن ذُْهٍل الشَّْيبَانيُّ ، كان يقال له «. قال : ال ؟بواِدي َعْوف ُحرَّ  ال فمنكم َعْوٌف الذي يُقال فيه :أَ »وفي حديث أَبي بَْكٍر :  هو َعْوُف بُن ُمَحلِّ

ه ، وأَّن َمن َحلَّ بواِديه ِمن النّاس كان   له كالعَبِيِد والَخَوِل. (2)ذلك ِلَشَرفِه وِعّزِ

رُ و ِرينَ  حاَجتي َعَطاءُ »ضَي هللا عنهم : حديُث ابِن ُعَمَر ، أَنه قال لُمعَاِويَةَ ر، كُمعَظٍَّم : الَمْولَى ، ومنه الُمَحرَّ ؛ أَي الَمواِلي ، أَي  «الُمَحرَّ

 ألَنهم قوٌم ال ِديواَن لهم ؛ تَأَلُّفاً لهم على اإِلسالم.

ِإيّنِ َنَذْرُت َلَك ما يف ) نَِة ِعْمَراَن :الَولَِد أَن يُْفِرَده لطاعِة هللا َعزَّ وَجلَّ ، وِخْدمِة الَمْسِجِد. وقولُه تعالَى حكايةً عن السَّيِّدة َمْريََم ابْ  تَْحِريرُ و
ّجاج : أَي خاِدماً يَْخُدم في ُمتَعَبَّداتَِك ، (3) (َبْطِ  حُمَرَّراً  رُ و قال الزَّ رُ و : النَِّذيُر. الُمَحرَّ َرهو : النَِّذيَرةُ. الُمَحرَّ : َجعَلَه نَِذيَرةً في ِخْدمِة  َحرَّ

 تَْرُكها في ِدينه. الَكنِيَسِة ما عاَش ال يََسعُهُ 

النَّفَُل ، والُحْرثُُب ، والقَْفعاُء.  ، وقيل : وهو ما َخُشَن منها ، وهي ثالثةٌ : ُحرٌّ  البُقُوِل : ما أُكَل َغيَر َمْطبُوخٍ ، واِحُدَها أَحرارُ  ومن الَمجاز :

 ما َغلَُظ منها وَخُشَن. البُقُوِل : ما َرقَّ منها وَرُطَب ، وذُكوُرها : أَحرارُ  وقال أَبو الَهْيثَم :

باخِ. الُحرُّ  وقيل :  : نباٌت ِمن نَِجيِل الّسِ

ةُ و  : البابُونَُج. الُحرَّ

ةُ و  : الَوْجنَةُ. الُحرَّ

تانِ و تَْيَك ، وهو َمجاٌز. الُحرَّ  : األُذُناِن ، ومنه قولُهم : َحِفَظ هللا َكِريَمتَْيَك وُحرَّ

ا األَْرضَ  َحرَّ و َها َحرًّ  : َسّواَها. يََحرُّ

 َمْعُطوٌف ، وفي َوَسِطها ُعوٌد َشبََحةٌ فيها أَْسناٌن ، وفي َطْرفِها نَْقَراِن ، يكوُن فيهما َحْباَلِن وفي أَْعلَى الشَّبََحِة نَْقَراِن ، فيهما ُعودٌ  الِمَحرو

 تيا به إِلى المكاِن الُمْنَخِفِض.يُْقبَُض عليه. ثم يُوثُق بالثَّْوَرْيِن ، فتُْغَرُز األَْسنَاُن في األَرِض ، حتى تَحِمَل ما أُثِير من التُّراب ، إِلى أَن يأْ 

 قََديِن ، إِذا اْنتََصَب الفَْرقدان اْعتََرَضا ، فإِذا اْعتََرَض الفَْرقداِن اْنتََصبَا.، بالضّمِ : نَْجَماِن عن يَِميِن النّاِظر إِلى الفَرْ  الُحّرانِ و

 ؛ فإِنَّها بظاِهرِ  الَحُروِريُّون ، وهي َغْيُر القَْريَِة التي نُِسَب إِليها َحُروَراءَ  َرْملَةُ  قال األَزهريُّ : ورأَيُت بالدَّْهنَاِء َرْملَةً َوْعثَةً ، ويقال لها :

 الُكوفَِة.

 : َموضٌع ، قال الشاعر : (4) الُحّرانُ و
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رّانُ فســـــــــــــــــــــــاقـــــــــاُن  ا  فـــــــــا ـــــــــُ ُض فـــــــــالـــــــــر جـــــــــَ نـــــــــح  فـــــــــالصـــــــــــــــــــــــِّ

بُ     حـــــــــَ بـــــــــح قـــــــــاُن فـــــــــحـــــــــَ انـــــــــِ ً  فـــــــــاخلـــــــــَ ا محـــــــــِ بـــــــــَ نــــــــــح  فـــــــــجـــــــــَ

  
يَاتُ و  : َموضٌع ، قال ُملَْيٌح : (5) ُحرَّ

َوتح  تـــــــــــــَ َن واحــــــــــــح امــــــــــــَ يــــــــــــَ ه حــــــــــــىت تـــــــــــــَ تــــــــــــُ بـــــــــــــح  فــــــــــــراقـــــــــــــَ

يـــــــــــــَر مـــــــــــــنـــــــــــــه     افـــــــــــــِ طـــــــــــــَ ر اَيتُ مـــــــــــــَ ُربُ  حـــــــــــــُ َبغـــــــــــــح  فـــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( اللسان : إين ألجد.1)
 ويف النهاية فكاألصر.« كانوا»( اللسان : 2)
 .35( سورة آ  عمران اآية 3)
 ( قيدها ايقوت ابلضم ا تثنية ا ّر ا واداين بنجد وواداين ابجلزيرة أو عل  أرض الشام.4)
 ( قيدها ايقوت ابلضم وتشديد الراء وايء خفيفة.5)
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باِب وُعمر  (1) ُحَرارُ و  ابن كالٍب وَسلُول. (2)، كغَُراٍب : َهضباٌت بأَرِض َسلُوَل ، بين الّضِ

ىو  ، كُربَّى : موضٌع في باِديَِة َكْلٍب. (3) ُحرَّ

: قريٍة بالبَصرةِ ،  (4)هو ِمن ُمَشانةَ ، و الَحِريرِ  صاحُب الَمقَاماِت ، أََحُد أَْجداِده منسوٌب إِلى نَْسجِ  الَحِريِريُّ  وأَبو محّمٍد القاسُم بُن علّيٍ 

 ِمن قَُرى البَْصَرةِ.:  الَحِريَرةِ  وَغِلط شيُخنَا فَنََسبَه إِلى

ٌث. الَحِريِريُّ  وأَبو نَْصٍر محّمُد بُن عبِد هللا الغَنَِويُّ   ، محّدِ

 َرَوى الَحِديَث.، ِمن ُعلََمائِنا ،  الَحِريِريُّ  وقاِضي القَُضاةِ شمُس الديِن محّمُد بُن ُعَمرَ 

 .(6)، له ُصْحبَةٌ ، َرَوى عنه أَبو لَْيلَى األَْنَصاِريُّ  (5) َحِرير وأَبو

 : قريةٌ بِجيَزةِ مصَر. الَحّرانِيَّةُ و

ونـ  كَشدَّادٍ ـ  اإِلشبِيِليُّ  الَحّرارِ  وأَبو ُعَمَر أَحمُد بُن محّمِد بنِ  . والَمغَاِربَةُ يَُسمُّ  ، قالَه الحافُِظ. الَحِريِريَّ الَحّرارَ  : شيٌخ البن عبِد البَّرِ

اغانيُّ : هي لُغَةٌ في الَحْيَزبُورُ  : [حزبر] اِء ، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال الصَّ ، بالنون : للعَُجوِز. ولم يذكره الُمَصنِّف ال في  الَحْيَزبُون ، بالرَّ

دة إِلى ذلك فراِجْعه.  الباِء وال في النُّون ، وقد أَشْرنَا في َحْرف الُمَوحَّ

 ، وهِذه عن ثَْعلَب. كالَمْحَزرةِ  الخاِرص ، كما في الّصحاح ، : الحاِزرُ و ، : التَّْقِديُر والَخْرصُ  الَحْزرُ  : [حزر]

 ، وقيل : جبٌَل. : ع بِنَْجدٍ  (7) َحْزرٌ و : قدَّره بالَحْدِس. َحْزراً  ، من َحّدِ َضَرَب ، يَْحِزُرهُ و ، من َحّد نََصَر ، َحَزَره يَْحُزُرهُ  : وفي الُمْحَكم

ُجل. ويقال هذا كالَحزيرة ، من الَمال : ِخيَاُرهُ  الَحْزرةُ و : َشَجَرةٌ حاِمَضةٌ. الَحْزَرةُ و َي الرَّ  ج نَْفِسي ، أَي َخْيُر ما ِعْندي ، ْزرةحَ  ، وبها ُسّمِ

ً  بَعَثَ  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبي »، بالتَّْحِريك وبالسُُّكون أَيضاً ، كما يأْتي فيما أَنشده َشِمٌر. وفي الَحِديِث :  َحَزَراتٌ  قا  ال:  له فقال ُمَصّدِ

ُجل«. أَْنفُِس النَّاِس َشْيئاً ، ُخِذ الشَّاِرَف والبَْكرَ  َحَزَراتِ  من تَأُْخذْ  َي ِخيَاُر ماِل الرَّ دقة. قالُوا : وإِنما ُسّمِ ، ألَنَّ صاحبَها لم  َحْزرةً  يعنِي في الصَّ

ةِ الواحدة من يَْحُزُرها يََزلْ  يَت بالَمرَّ  األَْنفُِس. وأَْنَشد األَْزَهِريُّ :، ولهذا أُِضيفَت إِلَى  الَحْزر في نَْفِسه كلَّما َرآها ، ُسّمِ

 النـ َف ِ  َحَزرَاتُ  ا ََزرَاتُ 
 أَي مما تَودَُّها النَّْفُس. وقال آخر :

ا ِ  َحزحَرةُ و 
َ
 الَقلحب ِخَياُر امل

 وأَنشد َشِمٌر :

َزراتُ  َزرَاتُ  ا ــــــــــــــــــــــــَ ِب  حــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــَ

ِب     جـــــــــــــح ـــــــــــــ  ـــــــــــــل ريحُ ال زَاُر غـــــــــــــَ ـــــــــــــغـــــــــــــِ ُ ُ ال ـــــــــــــ  ـــــــــــــل (8)ال
 

  

 ِحَقاقـَُها اجِلالُد عنحد الل زحبِ 

بُوا عن الّطعَام َحَزراتِ  ال تَأُْخذُوا»وفي َحِديٍث آَخَر :  اِء ، وهو َمْذُكور في َموضِعه. وقال أَبو َسِعيد : «أَمواِل النَّاِس ونَّكِ  ويُْرَوى بتَْقِديم الرَّ

يها أَربَابَُها ، وليس ُكلُّ المالِ  َحَزراتُ   . قال : وهي العاََلئُِق.الَحْزَرةَ  األَمواِل هي الَّتي يَُؤّدِ

 وفي َمثَل العََرب :

 وأَبحِتغي الن واِفاَل  َحزحَريت وا 
 قَْلبِه. وأَْنَشد َشِمٌر : َحْزَرةُ  اِله ، وهيمَ  َحْزَرةُ  : نَقَاَوة الَمال ، الذََّكُر واألُْنثَى َسواٌء. يقال : هي الَحَزراتُ  وعن أَبي ُعبَْيدة :



5291 

 

ٍة  رِيــــــــــــهــــــــــــَ وحِم كــــــــــــَ ر  يـــــــــــــَ م كــــــــــــُ هــــــــــــُ نـــــــــــــح َدافــــــــــــُض عــــــــــــَ  نــــــــــــُ

ُذ  و     بـــــــــــــح زحرَاتِ نــــــــــــــَ ربُ  حـــــــــــــَ وِس وَنصـــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــُ  الـــــــــــــنــــــــــــــ 

  
ةُ  : الَحْزَرةُ و ة  ، كذا في النَُّسخ ، وفي التَّْكِملَِة : النِبَقَةُ الُمرَّ  َمَراَرتَُها. : َحْزَرتُها أَو األَْعَرابِّي.، عن اْبِن  ُحَزْيَرةً  ، ويَُصغَّر (9)الُمزَّ

 ، َمْعُروفَة. من آباِرِهم:  َحْزَرةَ  وبِئْرُ  ، نقله الّصاغانِّي. بِاَل اَلٍم : وادٍ  ، َحْزَرةُ و

__________________ 
 ( قيدها ايقوت : ابلضم وراءين مهملتا.1)
 ( يف معجم البلدان : وعمرو.2)
 ُحرّا ابلضم مث التشديد والقصر.( يف معجم البلدان : 3)
 . ومنها كان أبو  مد القاسم بن عل  ا ريري صاحب املقامات... بليدة قريبة من البصرة .. ( يف معجم البلدان : املشان ابلفتح وآخره نون4)
يف اإلصـــابة : حريز أو أبو حريز غري ويف اإلصـــابة : أبو حريز ا رو  عنه أبو ليل . ويف موضـــض آخر  159/  2( كذا ورد يف التجريد للذهيب 5)

 منسوب.
 (.تقريب التهذيب)( صحايب ا اله بال  ا أو بلير ابلتصغري ويقا  : داود ا وقير : يسار ا وقير : أوس 6)
 ( قيدها يف معجم البلدان ابلفتح مث السكون.7)
 .«اللحب»( عن التهذيب وابألصر واللسان : 8)
 ومثلها يف التهذيب واللسان.« املرة» ( كذا ا ويف التكملة الجي بيدي9)
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 اللَّبَُن والنَّبِيذُ ، أَي حُمَض. َحَزرَ  وحامٌز ، بمْعنًى َواِحد ، وقد َحاِزرٌ  قال ابُن األَْعرابِّي : هو : الَحاِمُض من اللَّبِن والنَّبِيذُ. الحاِزرُ و

 ، قال : ُحُزوراً و يَْحُزُر حْزراً  اللَّبَنُ  َحَزرَ  وفي الُمْحَكم :

اَلبِة َوطحٍب قد و   حَزرح ارحَضوحا ِ حح
 َحَزَر َحْزَراً  وقد ، على التَّْشبِيه ، حاِزرٌ  يقال : َوْجهٌ  من الُوُجوِه : العابُس الباِسُر. الَحاِزرُ و من اللَّبَِن : فْوَق الَحاِمِض. الحاِزرُ  وقيل :

 ، حكاه ابُن ُشمْيل عن الُمْنتِجع. ِريٌح لَْيسْت بَِطيِّبة َدقِيُق الشَِّعيِر وله : الحاِزرُ  أَو .ُحُزوراً و

وِميَّة ، بفَتْح فَكْسر والمْشُهور على األَْلِسنَة بَضّمٍ ففتح : حِزيَرانُ و وَز ، وقد َمرَّ  اسُم َشهٍر بالرُّ ، من الشهور االثْنَْي َعَشر ، وهو قَْبَل تَمُّ

 تَفصيلُها في أَيَّار.

َّلَةُ الُمَذلَّلَةُ ، كقَسْ  الَحْزَوَرةُ و  ، وهي أَيضاً العَِظيَمةُ ، على التَّْشبِيه. َوَرة ، النَّاقَةُ الُمقَت

ِغيَرةُ ، : الَحْزورُ و الَحْزَوَرةُ و ابِيةُ الصَّ ِغيِر ، ، بالَكْسر. كالِحْزواَرةِ  الرَّ  .َحَزاِويرُ و َحَزاِوَرةٌ و َحَزاِورُ  ج وقيل : هو التَّلُّ الصَّ

 .َحْزَوَرةٍ  األََرُضون َذَواُت الِحَجارةِ ، جْمع الحَزاِوَرةُ و الطَّيِّب اللُّغَِويُّ :وقال أَبو 

رُ و . قال الشاِعُر : بال َهاٍء ، كعََملَّس : الغاُلُم القِويُّ  ، الَحَزوَّ  الّذي قد َشبَّ

خـــــــــــًا وال  يـــــــــــح وا شـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــثـــــــــــُ بـــــــــــح َزو رَالـــــــــــنح يــــــــــــَ   حـــــــــــَ
رَا    د  صــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُ
َب امل  ابلــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاس ِإال  اأَلرقــــــــــــــــــــَ

  
 وقال آَخُر :

ري  بحشــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــَ ا واســــــــــــــــــــــــح يــــــــــَ  ُردِّي الــــــــــعــــــــــروَج ِإىل ا ــــــــــَ

ن     اعـــــــــــــَديـــــــــــــح ر الســـــــــــــــــــــــــــّ بـــــــــــــح َزو رِ مبـــــــــــــقـــــــــــــاِم حـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

  
رُ  وفي الّصحاح :  : الغاُلُم إِذا اشتَدَّ وقَِوَي وَخَدَم. الَحَزوَّ

رٌ  ِرك بَْعُد :للغاُلم إِذا َراهَق ولم يُدْ  (1)وقال يَْعقُوُب : هو الّذي َكاَد يُدِرُك ولم يَْفعَل. يُقَاُل  ،  َحَزّورٌ  ، وإِذا أَْدَرَك وقَِوَي واْشتَدَّ فهوَ  َحَزوَّ

 أَيضاً. قال النَّابِغَةُ :

َصد  ا ََزو رِ نـَزحَع  ُحح
 (2)ابلّرِشاِء امل

.  هكذا أَْنَشَده أَبو َعْمٍرو ، قال : أَراد البالَغ القَِويَّ

لُه :قْلت : وقرأُْت في كتاب ُرْشد اللَّبِيِب   وُمعَاَشَرة الَحبِيب قوَل النَّابِغَة هذا ، وأَوَّ

ًا و  َم جـــــــــامثـــــــــِ ثـــــــــَ َت َأخـــــــــح مســـــــــــــــــــــــح َت لـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح
َ
  (3)ِإَذا مل

ر    ه مـــــــــــــِ ـــــــــــــِ زًا مبـــــــــــــكـــــــــــــان ـــــــــــــِّ ي حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ت دِ مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــي  َء ال

  

هـــــــــِدٍف و  تـــــــــَ َت يف ُمســـــــــــــــــــــــح نـــــــــح عـــــــــَ َت طـــــــــَ نـــــــــح عـــــــــَ  ِإذا طـــــــــَ

دِ     رحمـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ري مـــــــــــــــُ بـــــــــــــــِ ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ِة ابل  رايب اجمَلســـــــــــــــــــــــــــــ 

  

ف و  صــــــــــــــــــــــِ حح تــــــــَ َت مــــــــن ُمســــــــــــــــــــــح َزعــــــــح ــــــــَ َت نـ َزعــــــــح ــــــــَ  ِإذا نـ

زحَع     ــــــــــــــَ َزو رِ نـ دِ  ا ــــــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــــــَ حح ُ
 ابلــــــــــــــّرِشــــــــــــــــــــــــــــاِء املــــــــــــــ

  
رُ  قال أَبُو َحاتِم في األَْضداد :و جُل القَِويُّ  : الَحَزوَّ رو .(4)الشَّديُد  الرَّ ِعيفُ  : الَحَزوَّ جال ، الضَّ  وأَْنَشَد : ِضدٌّ. من الّرِ

را و  ُت ِمصـــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــح ه مــــــــــــــا َأاَن ِإنح َدافـــــــــــــــَ  َع اَببــــــــــــــِ

اٍن وال     ٍة فـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ وح ِذي صـــــــــــــــــــــــــــــــَ َزو رِ بـــــــــــــــــِ َ  حبـــــــــــــــــِ

  
 قال : أَراَد : وال بَِصِغير َضِعيف. وقال آخُر :

هح  ــــــــــــــــــــ  ي ــــــــــــــــــــِ ن
َ

اِس ابملــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــن  ِإن  َأحــــــــــــــــــــ   ال

َزو رٌ     هح  حـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــه ُذرِّي ـــــــــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــــــــــتح ل  ل
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رِ  قال : أَراد  ُهنَا رُجالً بالغاً َضعيفاً ال نَْسَل لَهُ. بالَحَزوَّ

ر وَحَكى األَْزَهِرّي َعِن األَْصَمعّي وعن الُمفَضَّل قال : ِغيُر َغْيُر البَالغِ. (5)، َعِن  الَحَزوَّ  العََرِب : الصَّ

اَلَح. قال أَبو َمْنُصور : (6) الَحْزَورَ  ومن العََرب من يَْجعلُ   والقَْوُل هو هَذا. البَالَغ القَِويَّ البدِن الِّذي قد َحمَل الّسِ

رِ  قُلُت : وفي كتاب األَضداد ألَبي الطَّيِّب اللُّغَِوّي ، عن بَْعِض اللُّغَِويِّين : إَِذا َوصْفتَ  ُغالماً أَو شابًّا فهو القَِوّي ، وإِذا وصْفَت به  بالَحَزوَّ

ِعيُف. قال : وفيكَ  رِ  بِيراً فهو الضَّ ر ، َكعََملَّس ، بالَهاِء ، والَجْمُع َهَزاِوَرةٌ  الَحَزوَّ  .َحَزاِوَرةٌ و لُغَات ، بالتَّْشِديِد والتَّْخِفيِف ، وَهَزوَّ

__________________ 
 ( قاله ابن السكيت كما يف التهذيب.1)
 وصدره : 42( ديوانه ص 2)

 تحصفٍ اذا نزعَت نزعت عن مسو 
 : أجثم جامثاً. وشرحه : األجثم : العري  يف غلة وارتفاع. 41( يف الديوان ص 3)
 ( يف التهذيب واللسان : ا زّور : الغالم إذا اشتد وقوي.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : عند.5)
 ( ضبطت عن اللسان ا وضبرت التهذيب : ا ََزو ر.6)
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رِ  محّمُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن يَْحيَى ْبِن الَحَكم ْبنِ  أَبو جْعفَرٍ و ِريُّ  الثَّقَِفيُّ  الَحَزوَّ ثٌ  َمْولَى السَّائب بِن األَقَرعِ  األَْصفََهانِيّ  الَحَزوَّ ث ،  ُمَحّدِ اْبُن ُمَحّدِ

يِصّي وَعْنه أَبُو َجْعفٍَر أَْحَمُد بُن مُ  ِد ْبِن َسْلَماَن الَمّصِ ِد ْبِن الَمْرُزبَان األَبَُهِرّي ، وأَبُوه إِبراِهيُم بُن يَْحيَى يَْرِوي عن أَبِي َحدََّث عن ُمَحمَّ َحمَّ

 َداووَد الطَّيَاِلسّي وبَْكِر ْبِن بَّكار ، وعنه َولَُده الَمْذُكور.

بُ  ِر الَواِو :ٍء وفي بعِض النَُّسخِ بضّمِ الميِم وفَتْحِ الَحاِء وَكسْ ، وليس بشيْ  (1)، كَمْنُصور  الَمْحُزورُ و  العَابُِس الَوْجِه ، وهو َمَجاز. الُمتَغَّضِ

ْربَةُ  الَحْزَراءُ و اِد الُمْهَملَة. الحاِمَضةُ  (2) : الضَّ اد الُمْعَجَمة ، والصواب بالصَّ ْربَة ، بالضَّ  هكذا في َسائِر النَُّسخ ، الضَّ

 * ومما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

  فنََمى.الَماُل : َزَكا أَو ثَبَتَ  َحَزرَ 

 الَماِل : ما يَْعلَُق بِِه القَْلُب. َحِزيَرةُ و

 .(3) [وأَْفقم]يُْضَرُب لألَمِر إِذا بَلََغ َغايَتَه « فَحَزرَ  َعَدا القَاِرصُ »ومن أَْمثَالهم 

 : َمْوُت األَفاضِل. الَحْزَرةُ و

 كَجْعفٍَر : الَمَكاُن الغَِليُظ. وأَْنَشد األَْزَهِرّي : الَحْزَورُ و

ِم يف   ا َزحَورِ َعوحَسِج الَواِدي وَرضح
 وقال َعبّاُس بُن ِمْرداٍس :

ِ  فــــــــــــيــــــــــــه وأُّزَِرتح و  مــــــــــــح اُب الشــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــَ  َذاَب لــــــــــــُ

اٍن و     ن رِعــــــــــــــَ اٌت مــــــــــــــِ زحَورِ بــــــــــــــه قــــــــــــــاِمســــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

  
رِ  لغة في الَحْزَورُ و ، حكاه جماعةٌ وبه صّدر الجوهرّي ، وقد َوقََع في أَحاِديَث ، وَضبََطه ابُن األَثِيِر بالَوْجَهْين ؛ وهو الغاُلم الَِّذي قد  الَحَزوَّ

اِجُز :  َشبَّ وقَِوَي. قال الرَّ

رَا  فــــــــــــَ ينِّ ِمســــــــــــــــــــــــــح ي  مــــــــــــِ طــــــــــــِ
َ

دَم املــــــــــــ عــــــــــــح  لــــــــــــنح يـــــــــــــَ

المـــــــــــــــًا     ااًل وغـــــــــــــــُ خـــــــــــــــًا ِبـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح زحَورَاشـــــــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

  
 ، َزاُدوا الَهاَء لتَأْنِيِث الَجْمعِ. َحَزاِورةٌ و ، َحَزاِورُ  والَجْمعُ 

رُ و  ، كعََملَّس : الَِّذي قَد اْنتََهى إِْدراُكه. قال بْعُض نَِساِء العََرب : الَحَزوَّ

رِي  َزو رٌ ِإن  حــــــــــــــــــــــِ هح  حــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــَ زَابــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــــــــَ

هح     يــــــــــــَ وحَ  الــــــــــــر ابــــــــــــِ ِة فـــــــــــــَ يــــــــــــَ بـــــــــــــح ِة الــــــــــــظــــــــــــ  بــــــــــــَ َوطــــــــــــح  كــــــــــــَ

  

هح  يـــــــــــــَ انـــــــــــــِ ٌة مثـــــــــــــََ مـــــــــــــَ لـــــــــــــح   قـــــــــــــد جـــــــــــــاَء مـــــــــــــنـــــــــــــه غـــــــــــــِ
هح و     يـــــــــــــَ ه كـــــــــــــمـــــــــــــا هـــــــــــــِ تـــــــــــــُ ـــــــــــــَ بـ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ تح ثـ يـــــــــــــَ قـــــــــــــِ  بـــــــــــــَ

  
ابِيَة كما َحقَّقَه غيُر َواِحد. َحَزاِوَرةٌ  وِغْلَمانٌ   : قاَربُوا البُلُوَغ ، وهو على التَّْشبِيه بالرَّ

قال ابُن األَثِيِر : هو ُمْوِضٌع عند  «من َمكَّةَ  بالَحْزَوَرةِ  َواِقف وهو وسلمعليههللاصلىأَنَّه َسِمَع رسوَل هللا »وفي حديث َعْبِد هللا ْبِن الَحْمراِء 

ُدونباِب الَحنَّاِطين ، وهو بَوْزن قَْسَوَرة. قال األَماُم الشَّافِِعيُّ َرِضي هللا عنه :  والُحَديَْبيَة ، وهما ُمَخفَّفَتَان. وفي َرْوِض  الَحْزَوَرة النَّاُس يَُشّدِ

ا ِزيَد فيه. ونَقَل َشْيُخنا عن َمَشاِرِق ِعيَاٍض مِ  ثَْل ذِلك. وفيه َعِن الدَّاَرقُْطنِّي ِمثُل السَُّهْيِلّي : ُهَو اسُم سوٍق كانت بَِمكَّةَ وأُْدِخلَت في الَمْسجد لمَّ

ثِين. قال :قَْول  ة ، وزاَد أَنَُّهم يَقُولُوَن : َعْزَوَرة ، بالعَْيِن  الشافِِعّي ، ونََسَب التَّْشِديد للُمَحّدِ وهو تَْصِحيف. ونََسبَه صاِحُب الَمَراِصد إِلَى العَامَّ

 بدل الَحاِء. وقال القَاِضي ِعياٌض : وقد َضبَْطنَا هَذا الَحْرَف على ابن سراجٍ بالَوْجَهْين.

ُد بُن إِْبَراِهيَم ْبِن أَبِيو اق الَحْزَور أَبو بَْكر ُمَحمَّ ث مْن أَْهِل بَْغَداد. وأَبُو َغاِلب الَحْزَوِريّ  الَورَّ الباِهِلّي البَْصِرّي ، َرَوى عن  َحْزَورٌ  ، ُمحّدِ

بَْير ْبِن َعدِ  َحْزَورٍ  أَبِي أَُمامة البَاِهِلّي. والنَّْضر بن ٌث َرَوى عن الزُّ  ّي ، ذكرهم الّسْمعانّي.ُمَحّدِ
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حيم َحْزَورُ و د ْبِن َعْبد الرَّ ث ، هكذا َضبََطه البقاعّي ، ونقل عنه  الَحْزَوِريّ  : قَْريَةٌ بِدمْشَق ، منها أَبُو العَبّاس أَْحمُد بُن ُمَحمَّ اْلِمْصِرّي الُمَحّدِ

 الداووِدّي.

وِمّي يَِصف َدَجاَجةً :، كجْعفٍَر ، َوِكيُل القاِسم ْبِن ُعبَْيِد هللا َحْزَورٌ و   َعلى َمْطبَِخه. وفيه يَقُوُل ابُن الرُّ

ة و  راَء ِديــــــــــــــــنــــــــــــــــاريــــــــــــــــ  فــــــــــــــــح يــــــــــــــــطــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــَِ

ك     ا لـــــــــــــَ هـــــــــــــَ وحاًن َزفــــــــــــــ  نـــــــــــــًا ولـــــــــــــَ زحَورُ مثـــــــــــــََ  (4) حـــــــــــــَ
  

ار وأَبو العَّوام فَائُِد بُن َكْيَسان  الَحْزِور ، يَرِوي عن أَبِي ُعثْماَن النَّْهِدّي. وَعْمُرو بنُ  ، كَكتَّان كذا قَيَّده ابُن أَبِي َحاتِم في الَجْرحِ والتَّْعِديل الَحزَّ

ٌث ، يَْرِوي عن الحسن. وأَبو  ُكْنيَةُ سيِِّدنا جِريٍر َرضي هللا َعْنه. َحْزَرةَ  أَبُو بُْسٍر ، ُمَحّدِ

 َحَزْرتُ و قُُدوَمه يَوَم َكَذا قَدَّْرتُه. َحَزْرت ومن الَمَجاز :

__________________ 
َُحزحِور.1)

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : وامل
 ( يف القاموس : الص رحبَُة.2)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.3)
 ب. 167( األنساب للسمعاين ورقة 4)
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رِين آيًة : َقد رحهُتا. ِدُر عَليه. احُزرح و  ِقرَاَءته ِعشح  نـَفحَسك هر تـَقح
 َكَذا فِي األََساِس.

 ، أَهمله الَجوَهِرّي. َحْزفََره : [حزفر]

 وحْزرفَه. َحْزفََره ، وكذلك العَْيبَةَ والِقْربَةَ إِذا َمألَهما ، وكَذا َمألَهُ  إِذا َحْزفََرهو وفي النََّواِدِر : َحْزَمَر الِعْدلَ 

 وتََهيَُّؤوا للَحرب ، والذّاُل لغةٌ في الثاّلثة. القَْوُم ِلْلقَوِم ؛ اْستَعَدُّوا َحْزفَرَ و ن النوادر أَيضاً.، م الَمتَاَع : َشدَّهُ  حْزفَرَ و

اغانِي. ِمَن األَْرِض الُمْستَِويةُ فِيها ِحَجارةٌ  (1) : الَمْلَساءُ  الَحْزفََرةُ و  ، نقله الصَّ

ةُ و ْلبُ  الِحْزفَرَّ  الشَِّديُد. ، كإِْرَدبَّة : المَكاُن الصُّ

 .كالُمَحْذَرفِ  : المْملوُء من األََوانِي ، الُمَحْذفَرو

 .َحَزاِميرُ  في بعض اللَّغات : والجمع الَمِلكُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وفي التَّْكِملَة هو ، كجْعفَرٍ  الَحْزَمرُ  : [حزمر]

 ، كالَحْزَرَمة ، وسيأْتِي. ءُ ُم والَملْ بِهاٍء. الحزْ  ، الَحْزَمرةُ و

 الِقْربَةَ ، إِذا َمأَلََها. َحْزَمر وقد

اثِ  : الحْزمَرةُ و  .الحَزاِميرُ  وِهيَ  تَفَتُُّق نَْوِر الُكرَّ

ّم ، بُِحْزُموِره ءَ ، أَي الشَّيْ  أََخَذهُ  يُقَاُل :و ً  ، كَحَذافيِره َحَزاِميِرهو ، بالضَّ وَمْعنًى ، أَي َجِميعه وَجَوانِبه ، أَو إِذا لم يَتُْرك  ، وُحْذفُوِره ، َوْزنا

 منه َشْيئاً ، وقد تَقَدَّم.

َء عن الَشيْ  َحَسرَ  َء ،أَيضاً : َكْشُطَك الشيْ  الَحْسرُ و َكَشفَه. ، بفتْح فسكون : َحْسراً  ، بالكسر ، يَْحِسُرهو ، بالّضّم ، َحَسَره يَْحُسُره : [حسر]

ْعرقد يَِجيو ، فاْنَحسر : َكَشَطه ، ُحُسوراً و َحْسراً  ، يَْحِسُرهو ، يَْحُسُره ءِ الشَّيْ  يقال  .(2)، على الُمَضارَعة  اْنَحَسر الزماً مثل َحَسرَ  ُء في الّشِ

ّمِ ، أَي ُحُسوراً  ءُ الشَّيْ  َحَسرَ  : ي عن ِذراِعي َحَسْرتُ  : االْنِكَشاف. االْنِحَسارُ  وفي الّصحاحِ : اْنَكَشفَ  ، بالضَّ  : كَشْفُت. أَْحُسره َحْسراً  ُكّمِ

ه عن ِذراعه : َكَشَف ، وِعماَمتَه عن َرأِْسه ، والمرأَةُ ِدْرَعَها عن َجَسِدَها. وُكلُّ َشيْ  َحَسر وفي األَساس :  .ُحِسر ٍء ُكِشَف فقدُكمَّ

 َحِسيرٌ  وهو وما أَْشبَه ذلك ، (3) ِمْن ُطوِل َمًدى نََظُرهُ  َكلَّ واْنقََطعَ  ، بالّضّم : ُحُسوراً  ّدِ َضَرب ،، من حَ  يَْحِسر البََصرُ  َحَسرَ  من الَمَجاِز :و

 قال قَْيُس بن ُخَوْيِلٍد الُهَذِليُّ يَِصف ناقَةً : .َمْحُسورٌ و

ا  ُرهـــــــــــــــَ امـــــــــــــــِ رَي هبـــــــــــــــا َداٌء خمـــــــــــــــَُ ـــــــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــــــِ  ِإن  ال

    ِ اح نـــــــــَ يــــــــــح ُر الـــــــــعـــــــــَ ظـــــــــَ َرهـــــــــا نـــــــــَ طـــــــــح ورُ َفشـــــــــــــــــــــــَ  َ حســـــــــــــــــــــــُ

  
 قال السُّكَِّرّي : العَِسيُر : النَّاقَةُ التي لم تَُرْض. ونصَب َشْطَرَها على الظَّْرِف أَي نَْحَوها.

َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر خاِسئاً َوُهَو ): َكِليٌل. وفي التَّْنِزيِل العَِزيز :  َحِسيرٌ  وبََصرٌ  اُء : يُِريد : يَْنقَِلب صاغراً وهو  (4) (َحِسْي  يَ ن ْ قال الفَرَّ

َمْت عن ُهزاٍل أَو َكاَلٍل. ثم قال : تَْحِسر َكِليٌل كما ا البََصُر فإِنه اإِلبُل إِذا قُّوِ  عند أَْقصى بُلُوغِ النََّظِر. يَْحَسرُ  وأَمَّ

يُريد ُغْصناً من أَغصاِن الشََّجرةِ ، أَي قََشْرتُه  «َحَسْرتهو فأَخْذُت َحَجراً فََكَسْرتُه»:  في حديث َجابِر وقد جاءَ  قََشَره. : َحْسراً  الغُْصنَ  َحَسرَ و

 بالَحجر.

 .تَْحِسيراً َحسََّره و ، كأَْحَسَره إِْحَساراً  السَّير ، َحَسَره ، وكذلك َساقَه َحتَّى أَْعيَاه : ُحُسوراً و يَْحُسُره َحْسراً و يَْحِسُره البَِعيرَ  َحَسرَ و

 َكنََسه. : َحْسراً  البَْيتَ  َحَسرَ و

جُل ، حِسرَ و جُل إِذا تَحسَّرَ و ، محّركةً : نَِدَم على أَمٍر فَاتَه أََشدَّ ، النَّدم ، َحَسراً و ، بفَتْح فَُسُكون يَْحَسُر َحْسَرةً  كفَِرَح ، َعليه الرَّ تَلَهََّف ،  الرَّ

ار :َحِسرٌ  ، فهو  . قال الَمرَّ
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يح مــــــــــــا َأانَ  لــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ اَل  الــــــــــــيــــــــــــوَم عــــــــــــَ  ٍء خــــــــــــَ

َوىل      ــــــــــــــــَ ِ تـ اح ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ َة ال ــــــــــــــــح ــــــــــــــــن رح اي اب  حِبَســــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 .حْسرانُ و َحِسيرٌ و

اُج في تَْفِسيِر قوله َعزَّ وَجلَّ :  جَّ   َلىاي َحْسَرًة عَ )وقال الزَّ

__________________ 
 ( يف التكملة : املسحاء.1)
ء إذا ويف التهذيب : واحنسر الشي .«املضارعة ا كذا خبطه تبعاً للسان ا والذي يف املطبوعة : املطاوعةقوله عل  »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 طاوع.
 ( األصر والقاموس واللسان والصحاح ا ويف األساس : من طو  النظر.3)
 .4( سورة امللك اآية 4)
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َرةُ  (1) (اْلِعبادِ  َفَعَة فيه. كاَ ِسريِ   : َأَشد  الن َدِم َحىت  يـَبـحَق  الن اِدمُ  اَ سح  من الّدَوابِّ اّلِذي ال َمنـح
وهو العَيَاُء والتَّعَب.  الَحْسرِ  ، استِْفعَال من كاْستَْحسرَ  من السَّْيِر وَكلَّ وتَِعَب ، أَْعيَا : َحَسراً و ُحُسوراً و َحْسراً  ، كَضَرَب وفَِرحَ  البَِعيرُ  َحَسرَ و

 ج الذََّكُر واألُنثَى سواٌء ، .َحِسيرٌ  فَُهو أَي ال تََملُّوا «تَْستَحِسُروا اْدُعوا هللا وال»وفي الَحِديِث :  .(2) (َوال َيْسَتْحِسُرونَ )وقال هللا تَعَالى : 

دابَّتُه وأَْعيَت أَن يَْعِقَرها َمَخافَةَ أَن يَأُْخَذَها  َحِسَرتْ  ي ال يجوز للغاِزي إِذا، أَ  «ال يُْعقَرُ  الَحِسيرُ »مثُل قَتِيٍل وقَتْلَى. وفي الحِديث  َحْسَرى

 العَُدوُّ ، ولكن يَُسيِّبها.

اغانّي. : فََرُس عبِد هللا بِن َحيَّانَ  الَحِسيرُ و ر ، نقلَه الصَّ ةَ ، وهو ابن الُمتَمّطِ  بن ُمرَّ

 َكلَّ من َكثْرةِ السَّْيِر.الّذي  البَِعيُر الُمْعيِي : الَحِسيرُ و

ر قوُل أَبِي َكبِيٍر  الَمْخبر ، وتُْفتَح ِسينُه ، كَمْجِلس ، أَي َكِريم الَمْحِسر من الَمَجاز ، يقاُل : فالٌن َكِريمُ و اغاِنّي. وبه فُّسِ ، وهذه عن الصَّ

 الُهَذلّي :

تح  ــــــــــَ ٌم مــــــــــا هبــــــــــا  (3)أَرِق قــــــــــح ا أَدحرِي َأســــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــمــــــــــَ

راِ  أَ     ن فــــــــــــِ ِرمِي أَمح مــــــــــــِ رِ ٍخ كــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــَ حح َ
 (4) املــــــــــــ

  
 الطَّبِيعَةُ. قيل :و الَوْجهُ ، هنا : المْحسر قيل :و ُضبَط بالَوْجَهْين ،

 .«عرى»من الَمْرأَةِ ِمثُْل الَمعَاِري ، َذَكره في ترجمة  الَمحاِسرُ و وقال األَزهرّي :

ى أَِمير العَُصب.» وفي الَحِديِث : كُمعَظَّم : الُمْؤَذى الُمَحقَّر. ، الُمَحسَّرُ و ماِن رُجٌل يُسمَّ ى أَِمير ـ  يَْخُرُج في آِخِر الزَّ وقال بْعُضهم : يَُسمَّ

ثُهم هللا ُمحقَُّروَن ُمْقَصْوَن عن أَْبَواِب السُّلطان وَمَجاِلِس الُملُوك ، يَأْتُونَه ِمْن ُكّلِ أَْوٍب كأَنَّهم قََزُع الخَ  ُمَحسَُّرون أَصحابُهـ  الغََضب ِريِف يَُوّرِ

الدَّابَةَ ، إَِذا  َحسرَ  أَو مْطُروُدون ُمتْعَبُون ، من الَحْسَرة ُمَحقَّرون ، أَي ُمْؤَذْون َمْحُمولُون على ُمَحسَُّرونَ  قَْولُه :«. مشاِرَق األَرِض ومغَاِربَها

 أَتْعبَها.

واة ، (6)لَه األَزهرّي ، نَقَ  تَْشبِهُ الَجزرَ  (5) كَسَحاٍب : ُعْشبَةٌ  ، الحَسارُ و ، أَي الَخْرَدَل في نَبَاتِه وَطْعِمه. يَْنبُُت  الُحْرفَ  تُْشبِه أَو عن بَْعِض الرُّ

: ُعْشبَةٌ َخْضراُء تََسطَُّح على  الَحَسار عن بَْعض أَعراِب َكْلٍب. وقال أَبو َحنِيفَةَ عن أَبِي ِزياد : (6)ِحبَاالً على األَْرِض. نقلَه األَزهرّي 

 األَْرض وتَأُْكلُها الماِشيَة أَْكالً شديداً. قال الشَّاِعر يِصف ِحَماراً وأُتُنَه :

ن  مــــــــــــَ  ومــــــــــــِ ن مــــــــــــن هبــــــــــــُح لــــــــــــح ارِ أيحكــــــــــــُ   َحســــــــــــــــــــــــــَ
ِذي و     َ  بــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــــح اًل لــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــَ  آَ رِ نـــــــــــــــــــــــَ

  
 يَقُول : هذا المَكاُن قَْفٌر لَْيس به آثاٌر من النَّاِس وال المواِشي.

ْيقِ ]: نَباٌت يَْنبُُت في الِقيعاِن والَجلَِد ، وله ُسْنبٌل  الَحَسارُ  وقال غيره : وقُفُّه َخْيٌر من َرْطبِه ، وهو يَْستَِقلُّ عن األَرِض  (7) [وهو من ِدّقِ الُمرَّ

بَّاد إِالَّ أَنَّه أَضَخُم منه َورقاً. وقال اللَّْيث :َشْيئاً قليالً   : َضْرٌب من النَّبات يُْسِلُح اإِلبَِل. الَحَسارُ   ، يُْشبِه الزَّ

يَاض ، الواحدة الَحسارُ  وفي التَّْهِذيب :  .حَساَرةٌ  من العُْشب يَْنبُُت في الّرِ

 َوْزناً وَمْعنًى. : الِمْكنََسةُ  الِمْحَسَرةُ و

 وال بَْيَضةَ على َرأِْسه. َمْن ال ِمْغفََر له وال ِدْرعَ  ، ِخالُف الدَّاِرع ؛ وهو ِسرُ الَحاو

 قال األَْعَشى :

ٍة  ومــــــــــــــــَ مــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح بحواَء مــــــــــــــــَ ٍ  جــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــَ  يف فـ

ارِِع و     ِذُف ابلــــــــــــــــــــــد  قــــــــــــــــــــــح رِ تـــــــــــــــــــــــَ اســـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ا ــــــــــــــــــــــَ

  
 . أَْنَشَد اْبُن األَْعَرابِّي.ُحسَِّرينَ  َعلَى ُحسَّراً  الشُّعََراءِ . وقد جمع بعُض ُحسَّرٌ  ، والَجْمعُ  ال ُجنَّةَ لَه : َمنْ  الحاِسرُ  أَوْ 

ي  فــــــــــِ نــــــــــح اَء تـــــــــــَ بــــــــــَ هــــــــــح رِيــــــــــنَ بشــــــــــــــــــــــــَ ا   اُ ســــــــــــــــــــــــ   كــــــــــَبهنــــــــــ َ

ِ  طــــــــالــــــــضُ     مــــــــح رحٌن مــــــــن الشــــــــــــــــــــــ  َدتح قـــــــــَ  ِإَذا مــــــــا بــــــــَ
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__________________ 
 .20( سورة ي  اآية 1)
 .19( سورة األنبياء اآية 2)
 النهاية واللسان ا وضبطت يف التهذيب ابلبناء للمجهو .( هكذا ضبطت يف 3)
 (.ديوان اهلذليا)( لي  با أبيات أيب كبري الرائية 4)
 .«نبت يشبه اجلزر»( يف القاموس : 5)
 ( كذا ا والعبارة ليست يف التهذيب ا وهي واردة يف اللسان ا وال يفهم منه أهنا عن األزهري.6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
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رابِ و َشْولَه (1)وفَاِدٌر وَجاِفر : أَْلقََح  َحاِسرٌ  لٌ فَحْ و ، قاله أَبُو َزْيد ، ونَقَلهُ األَْزَهِرّي. قال : وَرَوى هَذا الَحْرُف : فْحٌل َجاِسٌر ،  َعَدَل عِن الّضِ

 بالِجيم ، أَي فاِدر ، قال : وأَُظنُّه الصَّواَب.

م. الَحْسَرةِ  : اإِليقاُع في التَّْحِسيرُ و َر بعُض َحِديِث أَِميِر العَُصِب الُمتَقَّدِ  والَحْمُل َعلَْيها. وبه فُّسِ

يِش العَتِيق إِلى الَحِديِث. اْنَحَسَرتِ  وقد ُسقُوُط ِريِش الطَّاِئِر. : التَّْحِسيرُ و إِبَّاُن ذلك ثَقَّلَه ألَنَّه فُِعَل في  َحسََّرَهاو الطَّْيُر ، إَِذا َخَرَجْت من الّرِ

زُ   .تتحسَّرُ  لجوارحِ وكذلك َسائُِر ا (2) للتَّْحِسيرِ  ُمْهلٍَة. قال األَْزَهِرّي : والبَاِزيُّ يَُكرَّ

َر بعُض حِديِث أَِميِر العَُصِب ، وقد تَقَدَّم. التَّْحِقيُر واإِليَذاءُ  التَّْحِسيرُ و  والطَّْرُد ، وبه فُّسِ

رٍ  بَْطنُ و ين الُمَشدََّدة : وادٍ  ُمَحّسِ ي النَّار. قيل : إِنَّ رُجالً ، بين عَرفَات وِمنًى. وفي ُكتُِب الَمنَاِسِك : هو وادِ  قُْرَب الُمْزَدِلفَةِ  ، بكْسر الّسِ

 اْصطاَد فيه فنََزلَْت ناٌر فَأَْحَرقَتْه ، نقَلَه األَْقَشْهِريُّ في تَْذِكرتِه. وقيَل : ألَنَّه َمْوقُِف النََّصارى.

رً  أَْنَشَد ُعَمُر َرِضَي هللا عْنهُ حين أَفَاَض ِمْن عرفَةَ إِلى ُمْزَدِلفَةَ وَكاَن في بَْطنِ و  : ُمْحّسِ

ا إِ  يــــــــــــنــــــــــــَ قــــــــــــًا َوضــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــِ ُدو قــــــــــــَ عــــــــــــح  لــــــــــــيــــــــــــَك يـــــــــــــَ

ا     اَر  ِديــــــــــــــنــــــــــــــَ فــــــــــــــًا ِديــــــــــــــَن الــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــَ الــــــــــــــِ  خمــــــــــــــَُ

  
رِ  كذا قَْيُس ْبنُ و ر ، أَْقوال. الصَّحابِيُّ  الِكنَانِيُّ الشَّاِعرُ  (3) الُمَحّسِ ر ، وقيل الُمَسّخِ ين الُمَشدَّدة. وقيل : الُمَسّحِ  ، فإِنَّه بَكْسِر الّسِ

: تَلَهََّف ، كان أَجَمَع لألَْقواِل وأَْحَسَن في التَّْرِصيف والَجْمع ، مع  تََحسَّرو الَحْسرة وال يَْخفَى أَنَّه لو قاَل عند ِذْكرِ  تَلَهََّف. الّرجُل : تََحسَّرَ و

ة في تَْعبِيِره ، فإِنَُّهم فسَُّروا ل مْن  التَّْحِسيرو بالنََّداَمِة على أَْمٍر فَاتَه ، الَحَسَرانَ و الَحَسرَ و الَحْسَرةَ  أَنه َخالَف األَئمَّ بالتَّلَهُِّف. ففي كالمه تَأَمُّ

واْقتََصُروا على ذلك.  سقَطَ  الَوبَُر عن البَِعيِر ، والشَّعَُر عن الِحمار ، إِذا تََحسَّرو : (4)، والذي في أُصوِل اللُّغَة  َوبَُر البَِعيرِ  تََحسَّرَ و وٍه.وجُ 

 ومنه قوُل الشَّاِعر :

رتح  ا  حَتَســـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــَ بَنحســـــــــــــــــــــــــلـــــــــــَ ه فـــــــــــَ ٌة عـــــــــــنـــــــــــح قـــــــــــ   عـــــــــــِ

او     َدمــــــــَ عــــــــح ــــــــَ ِديــــــــدًا بـ َر  جــــــــَ اَب ُأخــــــــح تــــــــَ اَل  اجــــــــح قــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــح  ابـ

  
ْيُر : أَْسقََط ِريَشه. وزاد الُمَصنِّف قولَه تََحسَّرَ و وفي األَساِس : ولَْيس بقَْيٍد اَلِزٍم ، فإِنَّ السُّقُوَط قد يَُكوُن في البَِعيِر من  ِمَن اإِلْعيَاِء. الطَّ

 األَمراِض ، إِالَّ أَن يُقَاَل : إِن اإِلعياَء أََعمُّ.

 قال لَبِيٌد : َصاَر لَْحُمَها في َمَواِضعه. وكذا النَّاقَةُ ، إِذا ةُ الَجاِري تََحسَّرتِ و

هــــــــــــــا و  مــــــــــــــُ اىَل  ــــــــــــــَح غــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َرتح فــــــــــــــِإذا تـ   حَتَســــــــــــــــــــــــــــ 
ا و     هــــــــَ َدامــــــــُ اَلِ  خــــــــِ َد الــــــــكــــــــَ عــــــــح تح بـــــــــَ عــــــــَ طــــــــ  قــــــــَ (5)تـــــــــَ

 

  
بِيُع َحتَّى َكثَُر َشْحُمه وتََمَك َسنَاُمهُ  إِذا البَِعيرُ  تََحسَّر قال األَزهرّي :و نَه الرَّ ى واْكتَنَزَ  َسمَّ ونَصُّ  ثُمَّ ُرِكَب أَيَّاماً. ، أَي َطاَل واْرتَفَع وتََروَّ

 ً  .تَحسَّرَ  فقد في َمَواِضِعهِ  ُزه، أَي اشتَدَّ اْكتِنَا ما تََزيََّم ِمْنه (6)بْعَد  فََذَهب َرَهُل لَْحِمه واْشتَدَّ  التَّْهِذيب : فإَِذا ُرِكَب أَيّاما

 * ومما يُْستَْدرُك عليه :

الةُ في الَحْرب ، ألَنَُّهم الُحسَّرُ  جَّ  عن أَْيِديِهم وأَْرُجِلهم ، أَو ألَنّه ال ُدُروَع َعلَْيِهم وال بَْيَض. يَْحِسُرون ، كُسكَّر هم الرَّ

 : ال ِعَماَمةَ على َرأِْسه. َحاِسرٌ  ورجل«. الُحسَّرِ  ن يَْوَم الفَتْح علىأَنَّ أَبَا ُعبَْيَدةَ َكا»َحِديُث فَتْحِ َمكَّةَ ومنه

 ٌ  عنها ثِيابَها. َحَسَرتْ  ، بغيِر هاٍء ، إِذا َحاِسرٌ  وامرأَة

َجها َزْوُجَها َطلَّقََها امرأَةٍ  عن وُسئلتْ »:  عنهاهللارضيوفي َحِديِث َعائَِشةَ  مكشوفَةَ  َحاِسَرةً  أَي قَعَدتْ  «بَْيَن يََدْيه فتحسََّرتْ  َرُجلٌ  وتََزوَّ

 الَوْجِه.

__________________ 
 .«لقح»( عن التهذيب وابألصر 1)
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رِز يف اللسان بتخفيف الراء املكسورة.« يكرر التحسري»( عن التهذيب ومنه الضبرت ا ويف األصر 2)  وضبطت َيكح
  املهملتا. عن ابن ماكوال. ويف التكملة فكالقاموس.( ضبطت يف أسد الغابة بضم امليم وفتح ا اء والسا3)
 ( ومثله يف التهذيب واللسان ا ويف الصحاح فكالقاموس.4)
 وفيه أيضاً : وحتسر الوبر عن اإلبر ا والريش عن الطري.« وحسرت الطري : أسقطت ريشها»( يف األساس : 5)
 ( األصر واللسان ا وسقطت من التهذيب.6)
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ٌ  وقال ابُن ِسيَده راَعين َحَسَرتْ  : َحاِسرٌ  : امرأَة أِْس والذِّ  .َحَواِسرُ و ُحسَّرٌ  . والجمعَحاِسرٌ  عنها ِدْرَعها. وُكلُّ َمْكُشوفَِة الرَّ

 قال أَبُو ذَُؤْيٍب :

اِ  و  عـــــــــــــَ ايت ابلـــــــــــــنـــــــــــــِّ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ راً قـــــــــــــاَم بـ َواســـــــــــــــــــــــــــِ   حـــــــــــــَ
دِ     الئـــــــِ َت الــــــقــــــَ ت حتـــــــَح بـــــــح َض الســــــــــــــــــــِّ َن َوقــــــح قــــــح  فـــــــبَلحصــــــــــــــــــــَ

  
يُح السََّحابَ  َحَسَرتِ و  ، وهو َمجاٌز. حْسراً  الّرِ

 : أَتْعبََها. قَاَل : َحسََّرَهاو ، أَْحَسَرَهاو ، ُحُسوراً و َحْسراً  السَّْيرُ  َحَسَرَهاو الدَّابَّةُ ، َحَسَرتِ و

رٍض  عـــــــــــــــح رِإال  كـــــــــــــــمـــــــــــــــُ َحســـــــــــــــــــــــــــــِّ
ُ

َرُه  املـــــــــــــــ كـــــــــــــــح  بـــــــــــــــَ

مِ     لــــــــــــح لــــــــــــَ  الــــــــــــظــــــــــــ  يِن عــــــــــــَ بــــــــــــُ يــــــــــــِّ دًا ُيســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــح  عــــــــــــَ

  
 ُمْعِرضاً ، فََزاد الَكاَف.أَراَد إِاّل 

 ، كَحِسير. َحاِسَرةٌ و حاِسرٌ  وَدابَّة

 .الَحَسرُ  القَْوُم : نََزَل بهم أَْحَسرَ و

، إِذا تَِعبَْت َحتَّى تُْنقَى  َحَسراً  الدَّابَّةُ  َحِسَرت وقال أَبو الَهْيثَم :
 .(3)َسائِقُها أَي ال يَتْعََب  (2)صاحبُها  يَْحِسرُ  ال»وفي َحِديِث َجِرير :  .(1)

 وهو مع خاِلِد ْبِن الوِليِد. (4)أَِخي فََرساً له بعَْيِن التَّْمر  َحَسرَ »وفي الحديث 

 : أََكلََّها قَاَل ُرْؤبَةُ : يَْحُسُرَها العَْيَن بُْعُد ما َحدَّقَْت إِلَْيه أَو َخفَاُؤه ، َحَسرَ و

 َطرحَف َعيحِنه َفَضاُ ه حَيحُسرُ 
ر قَولُه عزَّ وَجلَّ : الِّذي يُْعِطي ُكلَّ َما ِعْنَده َحتّى يَْبقَى ال َشيْ  الَمْحُسورُ و َوال تَ ْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد )َء ِعْنَده ، وهو َمَجاٌز. وبه فُّسِ

 ٌء.: سأَلُوه فأَعطاُهم َحتَّى لَْم يَْبَق عنده َشيْ  راً ُحسْ و َحَسُروه يَْحَسُرونَه َحْسراً و (5) (َمُلوماً حَمُْسوراً 

 : نََضب َعْنه حتَّى بََدا ما تَْحت الَماِء من األَرض ، وهو َمجاز. يَْحُسرُ  البَْحُر عن الِعراِق والّساحلِ  َحَسرَ و

يت : اْنَحَسر قال األَْزَهرّي : وال يُقَال ّكِ نََضَب وَجَزَر بَمْعنًى واحٍد. وفي حديث َعلّيٍ رِضَي هللاُ َعْنه : الماُء و َحَسرَ  البَْحُر. وقال ابن الّسِ

 أَي َمْكُشوفَةَ الُجُدِر ال ُشَرَف لَها. «فإِنَّ ذلك ِسيَما الُمْسِلِمين ُحسَّراً  ابنُوا الَمساجدَ »

عن النَّبَات ، وهو َمَجاز. وَكَذا قَْولُُهْم  تَْنحِسرُ  : ُمتُونُها الّتي مَحاِسُرهاو ، إَِذا لَْم يُكْن فيها ِكنٌّ من َشَجٍر. الَمَحاِسرِ  وفي التَّْهِذيب : فاََلةٌ عاِريَةُ 

 قِنَاَع الهّمِ عنَّي ، كما في األَساس. َحَسرَ  :

 ، وهو مَجاٌز. : ما لَُطَف مَن اآلذانِ  الَحْشرُ  : [حشر]

وأخصُر منه ِعبَارةُ الجْوهِرّي : ال يُثَنَّى وال يُْجمع ، قال : ألَنه َمْصدٌر في األَْصل مثْل قولهم : ماٌء َغْوٌر  ِلْلواِحِد واالثْنَْين والجْمعِ. يقال :

 ، قال النَِّمر بُن تَْولَب : َحْشَرةٌ  وماٌء سْكٌب. وقد قِيَل أُذُنٌ 

ا أُُذٌن  َرةٌ هلــــــــــــــــــــــــــَ رٌة  حشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  َمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

رح     فـــــــــــــِ رحٍخ ِإَذا مـــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــرِت مـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  كـــــــــــــِإعـــــــــــــح

  
اغانِيُّ : وإِنََّما هو ِلَربِيعَةَ ْبِن ُجَشَم النََّمِرّيِ ، ولعلّه نَقَلَه من ِكتَ  اٍب قال فِيِه : قال النََّمِريُّ ، فَظنَّه النَِّمَر ْبَن هكذا أَنشدهُ الَجْوَهِري لَه ، قال الصَّ

 تَْولَب اْنتَهى.

ة : َحْشرَ  ُكونَ وقال ابُن األَْعراِبّيِ : ويُْستََحبُّ في البَِعير أَن يَ  مَّ  األُذُن ، وَكذلك يُْستََحبُّ في النَّاقَِة. قال ذُو الرُّ

رٌ هلـــــــــــــا أُُذٌن  ٌة  َحشـــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــفـــــــــــــَ طـــــــــــــِ َر  لـــــــــــــَ ـــــــــــــح  وِذفـ

ُح و     جــــــــــَ ِة َأســــــــــــــــــــــــح رِيــــــــــبــــــــــَ رحآة الــــــــــغــــــــــَ ديف كــــــــــمــــــــــِ (6)خــــــــــَ
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 َما لَُطف ِمن القَُذِذ. : الحْشرُ  من الَمجاز :و

َهاِم : الَحْشرُ  قال اللّْيث :  : َصِغيَرةٌ لَِطيفَةٌ ُمْستَِديَرة. َحْشرٌ و َحْشَرةٌ  ما لَُطَف ، كأَنََّما بُِرَي بْرياً. وأُذُنٌ  من اآلذاِن وِمن قَُذِذ ِريِش الّسِ

يت في األَِخيرة بالَمْصدر ؛ ألَنََّها َرت وأُْلطِ  ُحِشَرْت َحْشراً  وقال ثعلب : َدقِيقَةُ الطََّرِف ، ُسّمِ من القَُذِذ  الَحْشرُ  فَْت. وقال غيره :، أَي ُصغِّ

 . قال أُميَّةُ بُن أَبِي عائٍذ :ُحُشورٌ  واآلذاِن : المَؤلَّلَةُ الحِديَدةُ ، والَجْمعُ 

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : تبق .1)
 صرية إىل رواية اللسان.ونبه هبامش املطبوعة امل« صاحبها»ويف النهاية : « صائحها»( يف اللسان : 2)
 ( يف النهاية : ساقيها ا ويف اللسان فكاألصر.3)
 ويف النهاي فكاألصر.« قوله بعا التمر. كذا خبطه ا ويف اللسان : بعين النمر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .29( سورة اإلسراء اآية 5)
: ويقا  : وجه كمرآة الغريبة ألهنا يف غري قومها فمرآهتا أبداً جملوة ألنه ال انصــح هلا يف  (غرب)ويف األســاس « وذفر  أســيلة»( يف التهذيب : 6)

 وجهها.
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و  ر  اُ شــــــــــــــــــــــــــــُ ِث مــــــــــــــَ ــــــــــــــَوعــــــــــــــح ــــــــــــــَح ابل طــــــــــــــارِي  مــــــــــــــَ

وانَ     َزفـــــــــــــــــُ ًة َزيــــــــــــــــــح احـــــــــــــــــَ رحَن َرمـــــــــــــــــ   ِر ا هـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــَ

  
ينٌ  َحْشرٌ  ِسنَانٌ  والُمَحدَُّد ِمْنَها. يُقَاُل : نَّةالدَّقِيُق ِمَن األَسِ  : الَحْشرُ و  .َحْشرٌ  وِسّكِ

نانَ  َحَشْرتُ  ، يقال : التَّْدقِيُق والتَّْلِطيفُ  : الَحْشر من الَمجاز :و  ، إِذا لَطَّْفته وَدقَّْقته ، وهو َمجاٌز ، كما في األَساس. وقال ثَْعلب : حْشراً  الّسِ

َدت. وقال َغيُره : ُحِشَرت َحْشراً  َرْت وأُْلِطفَت. وقال الجوهرّي : أَي بُِريَْت وُحّدِ ينَ  َحَشرَ  ، أَي ُصغِّ ّكِ ناَن والّسِ : أََحدَّهُ فأََرقَّه  َحْشراً  الّسِ

 : َحِديَدةٌ. َحْشَرةٌ  وَحْربةٌ  ُشورةٌ محْ  وأَْلَطفَه. وَحِديدةٌ 

ّم ، َحَشَر يَْحُشر والسَّْوُق. يقال : الَجْمعُ  : الَحْشرُ و  ، بكسر الشين الَمْحِشر منه يومو ، إِذا َجَمَع وساَق. َحْشراً  ، بالَكْسر ، يْحِشرو ، بالضَّ

اغانّي ، أَي ويُْفتَح إِلَى بَلٍَد أَو ُمعَْسَكر أَو نْحِوه.  ُحِشُروا القَْوُم ، وكذلك إِذا يُْحَشر َمعُه الَِّذي إِليهوَمجْ  الَحْشرِ  ، أَي َمْوِضعُه ، وهذه عن الصَّ

عن األَوطان. وفي الكتاب العَِزيِز  (2) الَجاَلءُ  هو الَحْشرُ  قالوا : (1) «حْشرٍ  اْنقَطعَت الِهْجَرةُ ِإالَّ من ثاَلٍث : جهاٍد أَو نِيٍَّة أَو»وفي الَحِديث : 

ُتْم َأْن َُيُْرُجوا) ا وسلمعليههللاصلىنََزلَت في بَنِي النَّضيِر وكانُوا قَْوماً من اليَُهود عاقَُدوا النَّبِيَّ  ، (3) (ِْلَوَِّل احلَْْشِر ما ظَنَ ن ْ  الَمِدينَةَ  نَزلَ  لَمَّ

 ، منازلهم ِمن الجاَلءِ  على فَفارقُوه ، وسلمعليههللاصلىلعْهد وَمايَلُوا ُكفَّاَر أَْهِل َمكَّةَ ، فقَصَدُهم النَّبِيُّ ، ثم نَقَُضوا ا له وال عليه يَُكونُوا ال أَن

 .الشَّام إِلَى فجلَْوا

 ، وقيل : (ِْلَوَِّل احلَْْشرِ )لَْيها ، قال : وِلذِلَك قِيَل : الَخْلُق يوَم الِقيَاَمِة إِ  يُْحَشرُ  ، ثُمَّ  الَمْحَشرِ  إِلى أَرِض  َحْشٍر ُحِشرَ  قال األَْزَهِرّي : وهو أَّولُ 

ّمة ِمن َجِزيرةِ العََرب ، ثم أُْجِلَي آِخُرهم أَيّاَم ُعَمَر ْبِن الَخطَّاب ،  ، منهم نصاَرى نَْجَراَن ويَُهوُد  عنههللارضيإنَُّهْم أَّوُل َمْن أُْجِلَي من أَْهِل الذِّ

 َخْيبََر.

 إِْجَحاُف السَّنَِة الشَِّديَدةِ بِاْلَمال. : الَحْشرُ  من الَمجاز ،و

. وذلك أَنََّها تَْحِشرهمو تَحُشُرهم السَّنَةُ ، حَشَرتُْهم ْيث : إَِذا أَصابَِت النَّاَس َسنَةٌ َشِديَدةٌ فأَْجَحفَْت بالَمال وأَْهلََكْت َذواِت األَْربَعِ قيل : قدقال اللَّ 

هم من النَّواِحي إِلى األَْمَصاِر.  تَُضمُّ

 السَّنَةُ ماَل فاُلٍن : أَهلكتْه. َحَشَرتو

 السَّنَةُ : أَْهبََطتُْهم إِلَى األَْمصار. حَشرتُْهم وفي األَساس :

َي بِذِلك إِالّ  َحْشراً  السَّنَةُ  حَشَرتُْهمو وقال أَبُو الطَّيِّب اللُّغِويُّ في ِكتَاب األَْضَداد :  الْنِحَشاِرهم ، إِذا أَصابُهم الضُّرُّ والجْهد ، قاَل : وال أَُراه ُسّمِ

 إِلى الَحَضر ، قال ُرْؤبَةُ : ِمَن البَاِديَة

نح و  ا مـــــــــــِ امـــــــــــا جنـــــــــــََ رهـــــــــــَ وِش  َحشـــــــــــــــــــــــــح شـــــــــــــــــــــــــُ حح َ
 املـــــــــــ

وشِ     مـــــــــــــُ ٌش مـــــــــــــن الـــــــــــــطـــــــــــــ  مـــــــــــــح ٌش وال طـــــــــــــَ  َوحـــــــــــــح

  
في األَساس و ، نقلَه األَزهرّي من النَّواِدِر. إِذا َكانَا َضْخَمْين ِمْن بَْيِن يَدْيه وأُْحثَِل فِيِهَما ، وفي بْطنِه (4) في َذكِرهِ  فاُلنٌ  ُحِشرَ  من الَمجاز :و

ه ذِلك وَكان أَْضَخَمه فاُلنٌ  ُحِشرَ  : اغانِّي. كاْحتََشر ، (5)ٍء من بَدنِه أَي َعِظيَمه ، وكذا ُكلُّ َشيْ  في َرأِْسِه إِذا اْعتَزَّ  ، وهِذه عِن الصَّ

 النّاَس َخْلفَه وعلى ِملّتِه ُدوَن ِملَّة َغْيره ، قاله ابُن األَثِير. ريَْحشُ  ، ألَنهُ  وسلمعليههللاصلى: اسٌم للنبِّي  الحاِشرُ و

اغانِّي. ، َكَكتَّان : ع الَحشَّارو  نقله الصَّ

 ، بفتح فسكون ، العََدِوّي. َحْشرٍ  ْبنِ  ْبِن ُزَهْيِر ْبن َعبِد هللا َسالُم بُن حْرَملَةَ و

هو ُمْدِلُج بُن َخاِلد  الَحْشر األَِخيِر أَسلَم يَْوَم الفَتْح وقُتَِل يوَم اليَماَمِة. وَجدُّه أَبو َصَحابِيَّان.:  الَحْشرِ  ْبِن أَبِي بن ُسلَْيم بن قَيس بن خالد عتَّابُ و

 ْبِن َعْبِد َمنَاف.

ة : ، ومنه الهَوامُّ  واألَحراُش واألَحناُش َواِحٌد ، وهي الحَشراتُ  عن األَْصمِعّي :و أَو  «األَرِض  حَشَراتِ  لم تَدْعها فتَأُْكَل من»َحِديُث الِهرَّ

غَارُ  باِب ونَْحِوَها ، وهو اْسٌم جاِمٌع ال يُْفَرُد ، الواحد الدَّوابُّ الّصِ كةً فيهما كالَحَشَرةِ  ، كاليََرابِيعِ والقَنَافِِذ والّضِ ، أَي في َهَواّمِ األَْرِض  ، ُمحرَّ

 .وَدَوابَِّها
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 ، ويْجمعُون ُمَسلَّماً ، قال : الَحَشَرةِ  ويَقُولون : هذا من

َر  قــــــــــــــح نح عــــــــــــــُ كــــــــــــــُ ــــــــــــــَ نح ي رٍو مــــــــــــــَ  اي أُم  عــــــــــــــمــــــــــــــح

ِر     ِديٍّ أَيحكــــــــــــــــُ َواُء عــــــــــــــــَ رَاتِ حــــــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــــــَ  (6) ا ح
  

__________________ 
 تغيريه.( اجلهاد يعين يف سبير  . أو نية يفار  هبا الرجر الفس  والفجور إذا مل يقدر عل  1)
 .«واخلالء»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 .2( سورة ا شر اآية 3)
 ويف التهذيب واللسان والتكملة فكالقاموس« يف ذكر»( عن القاموس ا وابألصر 4)
 ( األساس : من جسمه.5)
 قوله : اي أم»( البيت غري مستقيم الوزن ا وهبامش املطبوعة املصرية : 6)
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ْمغِ وَغْيِره. : الَحَشَراتُ و  ثَِماُر البَّرِ ، كالصَّ

ً  الَحَشَرةُ و قال : الَحبَّة  (1)، قَالَهُ أَبو َحنِيفَةَ. َوَرَوى ابُن ُشَمْيٍل َعْن أَبي الَخطَّاب  الَحَشرُ  الِقْشَرةُ الَّتِي تَِلي الَحبَّ ، ج ، أَي بالتَّْحِريك : أَْيَضا

وَن اليوَم النَُّخالةَ  الَحَشَرةُ  بَّةَ عليها قِْشَرتاِن ، فَالَّتِي تَِلي الحَ   الَحَشرة ، واألَصل فيه ما َذكْرت ، والَّتِي فَْوقَ  الَحَشرَ  ، قال : وأَهُل اليَمن يَُسمُّ

ً  ِلَحَشرةِ  لَْم أَْسَمع» (2)في الَحِديِث : و القََصَرةُ. ْيُد ُكلُّه: قِيل «. األَرِض تَْحِريما ما  : الَحَشَرةُ  أَو أَو تَعاَظَم ، ، سواٌء تََصاَغرَ  َحَشرةٌ  الصَّ

ْيِد ، تَعَاَظَم ِمْنهُ  ْيد ولَْيس كذلك ، والِّذي  أَْو ما أُِكَل مْنه ، أَي مَن الصَّ ِميُر راِجعاً للصَّ ، هكذا في سائِِر النَُّسخ ، وهو يَْقتَِضي أَن يُكوَن الضَّ

ح به في التَّْهِذيب والُمْحَكم أَنّ  ْل.ُكلُّ م الَحَشرةَ  َصرَّ  ا أُِكَل من بْقِل األَْرض ، كالدُّعاعِ والفَّثِ ، فليُتَأَمَّ

َكةً : الَحَشرُ و  ، بلُغَة أَْهِل اليََمن ، كما تَقدََّمت اإِلَشارةُ إِلْيه. النَُّخالَةُ  ، ُمَحرَّ

تَْين ، الُحُشرو  لُغَيَّةٌ. ، في اْلِقْشرة ، بَضمَّ

َح بِِه اإِلَماُم أَبو الطَّيِّب اللُّغَِويُّ :، وَكذلك ِمن ال ِمَن الَخْيلِ  الَحْشوَرةُ و  .َحْشَورٌ  وفََرسٌ  (3) الُمْنتَِفُخ الَجْنبَْينِ  نَّاِس ، كما َصرَّ

فَةُ البَِخيلَةُ ، : الحْشوَرةُ و َجاِل ، يقال : َرُجلٌ  المْرأَةُ البِطينَةُ  أَْيضاً : الَحْشوَرةُ و العُجوُز الُمتََظّرِ . قال الراجز َحْشَوَرةٌ و َحْشَورٌ  ، وكذلك من الّرِ

: 

َوَرةُ  ِ ِمعحطَاُء الَقَفا َحشح  اجلَنـحَباح
َزةُ الَخْلقِ  : الَحْشوَرةُ و ره اإِلماُم أَبو الطَّيِّب في : َضْخٌم َعِظيُم البَْطِن ، وَذكَ  َحْشَورٌ  كجْروٍل. وَرجلٌ  َحْشَورٌ  الواِحدُ  الشَِّديدتُه ، الدََّوابُّ الُملَزَّ

يَّةً ، فليُ  ِز الَخْلق ِضّدِ َخامِة وِعَظِم البَْطِن وتَلَزُّ ْل.كتَابِه وَعدَّه من األَْضداد وكأَّن الُمَصنِّف لم يَر بْيَن الضَّ ، كَكتٍِف : بَْين  َحِشرٌ  وَوْطبٌ  تَأَمَّ

 هو الِوسخ ، وذكره الَجْوَهِرّي بالجيِم. وقال غيُره : .(4)، عن اْبِن ُدرْيد  الصَّغيِر والَكبِيرِ 

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 : يوُم الِقيَامِة. الَحْشر : السَّْوُق إِلَى جَهة. ويَْومُ  الَحْشرُ 

اْنقََطعَِت الِهْجَرةُ إِاّل »الحديَث الَِّذي تَقَدَّم  ه: : الُخُروُج َمع النَِّفير إَِذا َعّم. وِمْنُهم َمْن فَسََّر ب الَحْشرُ و َمْعُروفَةٌ ، وُهَما َمجازاِن. الَحْشر وُسوَرةُ 

 َحْشُرها قال بعضهم : (5) (َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ )، الَمْوُت. قال األَزهِريُّ : في تَْفِسير قَوِل هللا تعالى :  الَحْشرُ و إِلى آخره. «ِمن ثاََلثٍ 

ه : وَزَعُموا أَنَّ  ْنيا. وقرأُْت في كتاب األَْضَداِد ألَبي الطَّيِّب اللُّغَِوّي ما نَصُّ  أَيضاً المْوُت. الَحْشرَ  : َمْوتُها في الدُّ

ُد ْبُن الَحَسن األَْزِدّي ، أَْخبََرنَا أَبُو َحاتِم عن أَبِي َزْيٍد  د ، قال : َحدَّثَنا ُمَحمَّ بِيعِ َعْن أَخبرنا جعفَر بُن ُمحمَّ األَْنصاِرّيِ ، أَخبرنا قيُس بُن الرَّ

 ، انتَهى. : َمْوتُها َحْشُرَها قال : (َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ ):  عزوجلَسِعيِد ْبِن َمْسُروق عن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن عبّاس في قول هللا 

رين  لدَّواّبِ َحتَّى الذُّباب ِلْلِقصاص ، وَرَوْوا فِي ذلك َحِديثاً.الُوُحوُش ُكلَُّها وسائُِر ا تُْحَشر قْلت : وقول أَكثر الُمفَّسِ

 وقَاَل بعُضُهم : الَمْعنَياِن ُمتَقَاِربَاِن ، ألَنه كلَّه َكْفٌت وَجْمٌع.

ْرُع ، فُربََّما َظَهَر من تَْحتِه نَبَاٌت ، في لُغَة اليََمن : َما بَِقَي في األَرِض وما فِيَها من نَبَاٍت بعَد ما يُْحصُد ال الَمْحَشَرةُ و وفي التَّْهِذيِب : زَّ

 .الَمْحَشَرةِ  . يقال : أَْرَسلُوا َدَوابَُّهم فيالمْحَشَرةُ  أَْخَضُر ، فذلك

ال العُُشوِر والِجْزيَِة ، وفي َحِديِث َوفِد ثَِقيٍف  الُحشَّارو وَن إِلَى الَمغَاِزي وال ، أَي ال يُْنَدبُ  «يُْحَشروا اْشتََرُطوا أَن ال يُْعَشُروا وال»: ُعمَّ

كاةِ ليأُْخَذ َصَدقَةَ أَْمَواِلِهم ، بْل يَأُْخذُها في أََماِكنِهم. يُْحَشُرون تُْضَرُب عليهم البُعُوُث. وقِيَل : ال  إِلى َعاِمل الزَّ

 أَي الشام. «َمْحَشِرِهم تَْطُرُد الناَس إِلى (6) [نارٌ ]»الحِديُث  : أَرُض الشَّاِم. وِمْنه الَمْحَشر وأَْرضُ 

__________________ 
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وصــوبه « عمرو اخل كذا خبطه تبعاً للســان ا وهو غري مســتقيم الوزن من حبر واحد ا بر األوىل من الســريض والثانية من الرجز بتقدير إســكان الشــا
 فيستقيم وزنه.« اي أم عمرو من يكن عقر داره»فيصري صدره : « داره»بزايدة :  (دار املعارف)هبامش اللسان 

 للسان : ابن اخلطاب.( األصر والتهذيب ا ويف ا1)
 .«ومنه حديث الت ِلبِ »( يف النهاية واللسان : 2)
َوُر مثا  اجلرو  : املنتفُخ اجلبا.3)  ( يف الصحاح : واَ شح
 ( من فائت اجلمهرة.4)
 .5( سورة التكوير اآية 5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
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 .كالَحْشرِ  ، َمْحُشوَرةٌ  وأُذُنٌ 

 : لَِطيُف الَمقَاِطعِ. : كجْرَولٍ  َحْشَورٌ  وفَرسٌ 

يٍش وفي شعر أَبي ُعَماَرةَ الُهَذِلّي : َحْشرٌ و َمْحُشورٌ  . وَسْهمٌ َحْشرٌ  وُكلُّ لَطيٍف َدقِيقٍ   : ُمْستَِوي قَُذِذ الّرِ

ٍم و   (1)َمُشوِف  َحِشرٍ ُكر  َسهح
يِش.  كَكتٍِف ، أَي ُمْلَزٌق َجيُِّد القَُذِذ والّرِ

 اهُ.: بَرَ  َحْشرا العُودَ  َحَشرو

 : اللَِّزُج في القََدحِ ِمْن َدَسِم اللَّبَِن. الَحْشرُ و

 َعِن الَوْطِب ، إَِذا َكثَُر َوسُخ اللَّبَِن َعلَيهَ فقُِشَر َعْنه ، رواه ابُن األَعرابّي. ُحِشرَ و

َداِر. الُمَحشَّرو  ، كُمعَظَّم : ما يُْلبَُس كالّصِ

 ، بفَتْح فَُسُكون : ُجبَْيٌل من ِديار ُسلَْيم عند الظَِّربَْين اللََّذين يقال لهما اإِلْشفَياِن. َحْشرٌ و

 َرُجٌل من العََرب. َحْشرٍ  وأَبو

 * ومما يُْستَْدَرك عليه : [حشبر]

ُد  ُحَشْيبِر كاِمُل عِليُّ بُن أَحَمَد ْبن ُعَمَر ْبنِ : لقَُب َجَماَعٍة من قَُدماِء ُشيوخ اليَمن. منهم الوِليُّ ال ُحَشْيبِرٌ  ، وتَْصِغيره َحْشبَرٌ  ه الفَِقيهُ ُمحمَّ ، وَعمُّ

ر مسادى بن إِبراهيم  ُحَشْيبِر بُن ُعَمَر بنِ  ثُون وفُقَهاُء ، ومنهم َشْيُخنا الُمعَمَّ ، وهم من بَنِي هليلة بن شهب بن بوالن بن شحارة ، وفيهم ُمَحّدِ

 منيرة.صاحب ال ُحَشْيبر بن مسادى بن

ْرِب والنَّْصرِ  الَحْصرُ  : [حصر]  : مْحُصورٌ  ، فهو َحَصره يَْحُصُره َحْصراً  يقال : التَّْضيِيُق. ، أَي ِمْن بَابِِهما : ، كالضَّ

 أَي َضيِّقُوا علَْيهم. (2) (َواْحُصُروُهمْ )َضيََّق عليه ، ومنه قَولُه تَعَالَى : 

 ، أَي َحبَْستُه ، ومنه قوُل ُرْؤبةَ : َمْحُصورٌ  فهو َحَصْرتُه يُقَاُل : الَحْبُس. ، أَْيضاً : الَحْصرُ و

َحَة  رَاَتَشك    َ حصورٍ ِمدح  اَ صح
 الَمْحبُوَس. بالَمْحصورِ  يَِعني

، ِكالُهما : َحبََسه  أَحَصَرهو ، َحِصيرٌ و َمْحُصورٌ  فهو َحَصَرهُ َحْصراً  : وقد كاإِلحصارِ  عِن السَّفَِر وَغْيِرِه ، ُهَو الَحْبسُ  الَحْصرُ  وقيل :

 .«بَمرٍض ال يُِحلُّ حتى يَُطوَف بالبْيت الُمْحَصر»وَمنعَه عن السَّفَِر. وفي حِديِث الَحّجِ : 

اُء : العرُب تَقُوُل لِ  اإِلْحَصارُ  قال ابُن األَثيِر : لَِّذي يَْمنَعُه خْوٌف أو َمرٌض من أَْن يُمنَع عن بُلُوغِ الَمنَاِسك بَمَرٍض أَو نَْحِوه ، قال الفَرَّ

ْحر وأَشباه ذلك  ه أَو ُعْمَرتِه ، وكّل ما لم يَُكْن َمْقُهوراً كالَحبُِس والّسِ . وفي الَحْبس أُْحِصرَ  (3) [يُقال في الَمرِض : قد]الُوُصوِل إِلَى تَماِم َحّجِ

ْرُق بَْينِهما. ولو نوْيَت بقَْهر السُّْلَطان أَنََّها علَّةٌ مانِعَةٌ ولم تَْذَهب إِلى فِْعِل الفاِعل َجاَز لََك ، فهذا فَ  ُحِصرَ  إِذا َحبََسه ُسْلَطاٌن أَو قَاِهٌر مانٌِع : قد

ُجُل. ولو قْلت في أُْحِصرَ  أَْن تَقُوَل : قد قال َشْيُخنا : . ُحِصرَ  أَو اْلخْوَف جاَز أَن تقول : َحَصَره ِمَن الَوَجع والَمَرض أَنَّ الَمَرضَ  أُْحِصرَ  الرَّ

َح به اْبنُ  يت ، وما قالَه الُمَصنِّف ِمْن َعدم الفَْرِق هو الَِّذي َصرَّ ّكِ القُوِطيِّة واْبُن القَطَّاع وأَبُو َعْمٍرو  وإِلى الفَرِق بينهما َذَهَب ثَْعلَب ، واْبُن الّسِ

.  الشَّْيبانِيُّ

يت ، فإِنّه قال في كت ّكِ  ، إَِذا َمنَعَه من السَّفَِر أَو من حاَجٍة يُريُدها. (4)الَمرُض  أَْحَصَره اب اإِلصالح : يُقَاُل :قُْلُت : أَّما قوُل اْبِن الّسِ

 ، أَي ضاق َصْدُره. فَحِصرَ  العَُدوُّ ، إِذا َضيَّق عليه (5) أَْحَصَرهو

جُل عن َوْجٍه يُِريده فقد  .ُحِصرَ  ، وإِذا ُحبَِس فقد رأُْحِص  وفي التَّْهِذيِب عن يُونَُس أَنه قال : إِذا ُردَّ الرَّ
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جُل في الَحْبس ، ُحِصرَ  وقال أَبو ُعبَْيَدةَ :  في السَّفَر من َمَرض أَو اْنِقَطاعٍ به. أُْحِصرو الرَّ

. وإِنَّما ُحِصر ويقال للَمْحبُوس : ، قال : أُْحِصر وقال أَبو إِسحاق النَّْحِوّي : الّروايَةُ عن أَْهِل اللُّغَة أَن يُقَال ِللَِّذي يَْمنَعهُ الَخوُف والَمرُض :

ف فقد إِنما  َحَصْرتُه نَْفَسه ، فكأَنَّ الَمَرَض أَْحبََسه ، أَي َجعَلَه يْحبِس نَفَسه. وقولك ، َحصرَ  كان ذلك َكذلك ألَّن الرجَل إِذا اْمتَنَع ِمن التَّصرُّ

 .أُْحِصرَ  هو حبَْستُه ، ال أَنّه أَْحبَس نَفَسه. فال يجوز فيه

__________________ 
 إما أن يكون عل  النسب كطِعم ا وِإما أن يكون عل  الفعر تو وه وإن مل يقولوا َحِشَر. وقوله : مشوف : جملّو.« حِشرٌ »( قوله 1)
 .5( سورة التوبة اآية 2)
 ( زايدة اقتضاها السيا  عن التهذيب.3)
 ومثله يف التهذيب.« حصره املرض»( عن الصحاح ا وابألصر 4)
 ومثله يف التهذيب.« وحصره العدو»( يف الصحاح : 5)
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وايةُ  ت الّرِ  عزوجلفجعلَه بغير أَِلف َجائزاً بَمْعنَى قَْوِل هللا «. العَُدوّ  حْصرُ  إِال َحْصرَ  ال»عن اْبِن عبّاس أَنه قال :  قال األَزَهِريُّ : وقَْد َصحَّ

 .كاْحتَِصاِرهِ  ، وسيأْتي بَيَانُُهَما ، اْلِمْحَصَرةِ و بالِحَصارِ  َشدُّهُ  إِْحَصارهُ و للبَِعيرِ  الحْصرُ و (1) (اهْلَْديِ فَِإْن ُأْحِصْرُُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن ): 

 .لِحَصاربا (2): َشدَّه  اْحتَصَرهو ، يَْحِصُره َحْصراً و يَْحُصُره البِعيرَ  َحَصرَ و .ِحَصاراً  : َجعلُت له َحَصْرتُهو الَجَمَل ، أَْحَصْرتُ  يقال :

ّمِ : اْحتِبَاُس ِذي البَْطنِ  ، الُحْصرُ و  ، َمْحصورٌ  ، كعُنَِي ، فهو ُحِصرَ  وُشُروح الفَِصيح. (3)، ويقال فيه أَيضاً بَضّمتَْين كما في األَساِس  بالضَّ

بَضّم األَِلف.  أُْحِصرَ و بِغائِِطه ُحِصرَ  الِكسائِّي : من الغائِِط ، واألُْسُر ِمَن البَْول. وقال الُحْصرُ  ، ونُِقل عن األَصمعّي واليَِزيدّي : أُْحِصرَ و

، وأَخَذه  الُحْصرُ  ، وقد أَخَذه الَحْصر أََشدَّ  يُْحَصر َحْصراً  عليه بَْولُه ُحِصرَ  وقد َمْحُصورٌ  : الُحْصر : يُقَاُل للِّذي به (4)وعن ابن بُُزْرَج 

 عليه بَولُه وَخاَلُؤهُ. ُحِصرَ  فال يَبول قال : ويقولون : يُْحَصُر َحْصراً  ٌء َواِحٌد ، وهو أَن يُْمَسك بِبَْوِله.األُْسُر شيْ 

ْدرِ  ، الَحَصرُ و َأْو جاؤُُكْم َحِصَرْت )ّل : ، إِذا َضاَق ، قال هللا َعزَّ وجَ  (5)َصْدُر الَمْرِء عن أَْهله  َحِصرَ  ، وقد بالتَّْحِريك : ِضيُق الصَّ
،  َحِصرَ  ٍء أَو ضاَق َصْدُرهُ بأَْمٍر فقدبشيْ  (7)، معناه َضاقَت ُصُدوُرهم عن قِتَاِلكم وقِتَاِل قَْومِهم. وُكلُّ َمْن بَِعَل  (6) (ُصُدورُُهْم َأْن يُقاتُِلوُكمْ 

ْدر وعن ِضّده بالبّر والسَّعَة.وقيل : ضاقَت بالبُْخل والُجْبن وعبَّر عنه بِذلك كما عبَّر بِضيقِ    الصَّ

 وقال الفَّراُء : العََرُب تقول : أَتَانِي فالٌن َذهَب َعْقلُه يريدون قد َذَهَب َعْقلُه.

اُء قوله ّجاج : َجعََل الفَرَّ بَتْ « قد»َحاالً ، وال يكوُن َحاالً إِالَّ بقَْد. وقال ثَْعلب : إِذا أُْضِمَرت  َحِصَرت قال الزَّ  من الحاِل وصارْت كاالْسِم قَرَّ

 ُصُدوُرهم. َحِصرةً  ، وبها قرأَ مْن قرأَ :

وَضاقَْت ُصُدوُرهم ، أَو قَْد وقال أَبو زيد : وال يُكوُن َجاَءني القَوُم ضاقت ُصُدوُرهم إِالَّ أَن تَِصلَه بواو أَو بقْد ، كأَنَّك قلَت : َجاَءني القَْوُم 

 َضاقَْت ُصُدوُرهم.

فأَجاز األَْخفَُش والُكوِفيّون أَْن يَُكوَن الَماِضي َحاالً ولم يُِجْزه ِسْيبَوْيه إِاّل  (َأْو جاؤُُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهمْ ) : وأَما قَْولُه : وقال الجوهريّ 

 َعلَى جَهِة الّدعاِء عليهم. (َحِصَرْت ُصُدورُُهمْ )َمع قَْد ، وجعَل 

لم يَْقِدر عليه  (8)ٍء عليهم فاُلٌن ، أَي بَِخَل. وُكلُّ من اْمتَنَع من َشيْ  فَحِصرَ  ، إَِذا بَِخَل ، ويقال : َشِرَب القَْومُ  َحِصرَ  ، وقد البُْخلُ  : الَحَصرُ و

 عنه. َحِصرَ  فقد

 إَِذا َعيَِى. َر َحَصراً َحِص  . وقدالَحَصرو من العُْجب والبََطر ، ومن الِعّيِ  (9)تَقُوُل : نَعُوذُ بِك  الِعيُّ في الَمْنِطِق. : الَحَصرُ و

َمْخَشِرّي أَنَّ الِعيَّ هو استِْحَضاُر الَمعنَى وال يَْحُضُرك اللَّْفُظ الّدالُّ عليه ، مثْلُه إِالَّ أَنّه ال يَُكون إِاّل لسبَب ِمن  الَحصرُ و وفي شرح ُمفَصَّل الزَّ

 َعْنه. َحِصرَ  ٍء لم يَْقِدر َعلَْيه فقدوُكلُّ َمِن اْمتَنَع من َشيْ  َءِة فال يْقِدر َعلَْيهأَن يَْمتَنَِع َعِن الِقَرا : الَحَصرُ  قيل :و َخَجٍل أَو َغْيِره.

وأَن ز ، واألَْولَى أَْن يُقَاَل : وقال شيُخنا : كالُم الُمَصنّف كالُمتناقِض ، ألَنَّ قولَه يَْمتَنع يَْقتَِضي اختياره ، وقوله : فاَل يَْقِدر ، َصِريٌح في العَجْ 

 يُْمنَع. من الثُّالثّي َمْجُهوالً.

 قُلُت : إِذا أَرْدنا باالْمتِنَاع العْجز فال تَنَاقُض.

 .َحِصيرٌ و َحِصرٌ و محصور ، فهو َحَصراً  ، كفَِرحَ  ، َحِصرَ  في الُكلِّ  الِفْعلُ 

ْدِر ، الَحِصيرُ و يُِّق الصَّ  ، كَصبُور. قال األَْخَطل : كالَحُصور : الضَّ

ين و  بحِس انَدمــــــــــــــَ ــــــــــــــكــــــــــــــَ ٍج ابل ــــــــــــــِ رحب  شــــــــــــــــــــــــــــاِرٍب مــــــــــــــُ

ورِ ال     (10)وال فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا ِبســــــــــــــــــــــــــذِر  ابَ صــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
__________________ 



5311 

 

 سورة البقرة. 196( من اآية 1)
 تطبيض.« شدة»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 م.واقتصر يف الصحاح عل  الض« واُ صحر واُ ُصر»( ويف اللسان : 3)
وهو عبد الرمحن بن بزرج وكان من حفا  « برزج»بتقدمي الراء عل  الزين ا وقد تكرر فيه هذا اخلطب كثرياً ا وصـــــــوابه « بَزرج»( يف اللســـــــان : 4)

 الغريب والنوادر.
 .«أمره»( يف التهذيب 5)
 .90( سورة النساء اآية 6)
 ويف اللسان فكاألصر.« ء أي دهشللسان : بعر بشيء ا عبارة اقوله : بعر بشي»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( يف الصحاح : فلم يقدر.8)
 ( يف األساس : ونعوذ ابهلل.9)
 قوله : مربج ا الذي يف اللسان : مربح ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 10)
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ة في الُمْعتَّل ، وهو الصَّواُب.« بور»، وقد تَقَدَّم ِذْكُر الباِريّة في  البَاِريّةُ  : الَحِصيرُ و  ، وَذكرها صاِحُب العَْين وَكثِيٌر من األَئمَّ

 ، وقال َغْيُره. (1)الَخِشُن ، وهو المعروُف في االْستِْعَمال ، ثم َذَكَر لُغَاتِه الثاّلَث  الَحصيرُ  وفي المصباح : البَاِريَّة :

َي بذلك ألَنّه يَِلي َوْجهَ األَْرض. وفي الَحِديث  (2): َسقيفة  الَحِصيرُ  أَْفَضُل الِجَهاِد وأَكَملُه َحجٌّ »تُْصنَع من بَْرِدّي وأََسل ثم يُْفتََرُش ، ُسّمِ

يَ ، ِللَِّذي يُْبَسط في البُيُوت ، وتَُضمُّ الصَّ  َحِصير بَضّمٍ فَُسُكون ، َجْمع «الُحْصرِ  َمْبُروٌر ثم لُزومُ   ألَنَّه حِصيراً  اد وتَُسكَّن تَْخِفيفاً. وقيل ُسّمِ

 قال الشَّاعر : .«َحِصير أَِسيٌر َعلَى»بَعُضها مع بعض. وفي الَمثل :  (3)َطاقَتُه  ُحِصَرت

رِيــــــــــر  رِي عــــــــــلــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــَ حــــــــــَ  كــــــــــاأَلمــــــــــِ  فــــــــــَبضــــــــــــــــــــــــح

ري عــــــــــــلــــــــــــ  و     ريِ أَمحســــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــاأَلســــــــــــــــــــــــــِ  َحصــــــــــــــــــــــــــِ

  
 تُعَرُض الِفتَُن على القُلُوب َعْرضَ »حديَث ُحَذْيفَة :  وبه فَسَّر بَْعُضُهم ُمْعتَِرضاً على َجْنِب الدَّابَِّة إِلَى ناِحيَة بَْطنَِها.ِعْرٌق يَْمتَدُّ  : الَحِصيرُ و

 َشبَّه ذلك إِلطافَتِه. «الَحِصير

فَاِق وَمقَّطِ األَْضالعِ ا : الحِصيرُ  أَو ، أَي ما بين الَكتِِف إِلى الَخاِصَرة. لَْحَمةٌ كذِلك : الَحِصيرُ  أَو  ، وهو ُمْنقََطع الَجْنب. لعََصبَةُ الَّتي بَْين الّصِ

يد : َي به ألَنَّ بْعَض األَْضالع الَجْنبُ  : الَحِصيرُ  قيلو الَجْنب : ما َظَهَر من أََعاِلي ُضلُوِعه. َحِصيرُ و وفي كتاب الفْرق البن الّسِ  نَْفُسه ، ُسّمِ

: ُضِرَب َشِديداً ، كما في  َحِصيَرْيه وأَْوَجَع هللاُ  .(4) الَحِصيَرْين له الجْوَهِرّي واألَْزَهِرّي. ومنه قَولُهم : َدابَّةٌ َعِريضُ َمَع بَْعض ، قا َمْحُصورٌ 

 ه. قال لَبِيد :، أَي مانِعاً لَمْن أَراَد الوصوَل إِلي َحاِصراً  ألَنَّه محجوٌب عن النّاس أَو لَكْونِه (5) الَمِلكُ  : الَحِصيرُ و األَساس ،

مح و  اِب كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ِب الـــــــــــــّرِق لـــــــــــــح ٍم غـــــــــــــُ اقـــــــــــــِ مـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

نيف عــــــــــــــلــــــــــــــ  اَبِب     ريِ جــــــــــــــِ امُ  اَ صــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــَ  قــــــــــــــِ

  
 والُمَراُد به النُّْعَماُن ْبُن اْلُمْنِذر. وُرِوَي :

 ِقَيامُ  اَ ِصريَلَد  َطَرِف 
 أَي عند َطَرِف البَِساِط للنُّعمان.

ْجنُ  : الَحِصيرُ  في العُبَاِب :و أَي ِسْجناً وَحْبساً ، قالَه ابُن الّسيد وغيُره.  (7) (َوَجَعْلنا َجَهنََّم ِلْلكاِفرِيَن َحِصْياً )، قَاَل هللا تَعَالَى  (6) الّسِ

 .(8) (هَلُْم ِمْن َجَهنََّم ِمهاد  )كقوله : الَمْرُموَل  الَحِصيرَ  ، أَي َمْحبُِسه وِسْجنُه. وقال الَحَسُن : َمْعنَاه ِمَهاداً ، كأَنَّه َجعَلَه َحِصيُره ويقال : هذا

 .الَمْحُصور ، وفي الثَّانِي بمعنَى الَحاِصر قال في البََصائِر : فعَلَى األَّول بَمْعنَى

ل. الَمْجِلس : الَحِصيرُ و َب شيُخنَا عن بَْعض أَن يكوَن الَمْحبِس ، وهو َمَحلُّ تَأَمُّ  ، هكذا في سائر النَُّسخ أَي َمْوِضع الُجلُوس ، وَصوَّ

 .(9)، أَي في المجلس  الَحصير في الَحِصيرُ  (9)ومن َسَجعَات األَساس : وَجلََّده 

،  َحِصيِر الَحِصيرِ  في َحِصيُر الَحِصيرِ  قوُل بَْعِض األُدباِء : أَثَّرـ  وإِن فَاتََها الشَّنَبـ  قال شيُخنا : ومن األَْسَجاعِ الُمحاِكيَة ألَْسجاعِ األَساس

 أَي أَثََّرْت باِريَّة الَحْبس في َجْنِب الَمِلك.

 ، عن اْبِن األَْعَرابِّي. الطَِّريقُ  : الَحِصيرُ و

 الماء. : الَحِصيرُ و

 ْيِرِهم.الصَّفُّ من النَّاِس وغَ  : الَحِصيرُ و

َي ما يُْفَرُش على األَرض َوْجهُ األَْرِض  : الحصيرُ و  لَكْونِه يِلي َوْجَهها. َحِصيراً  ، قيل : وبه ُسّمِ
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__________________ 
الصحاح ومثله يف « اب اء املهملة من أربح ذبح لضيفانه الفصالن ا وقوله : بسذر الذي فيه أيضاً : سوار ابلواو ا البيت فيه منسوب لألخطرـــــــ 

 وهو ما أثبتناه ا وكانت يف األصر : قا  النابغة.
 ويقا  له ابلفارسية : الُبوراَيُء. .. والباريّ  .. والبارايء .. : البارية (بري)( يف املصباح 1)
 بفاءين.« سفيفة»( يف التهذيب : 2)
 ( التهذيب : طاقاته.3)
 ( زيد يف األساس : أي اجلنبا.4)
 ملِلحك بكسر امليم وسكون الالم ا وما أثبتناه يواف  اللسان والصحاح والتهذيب.( ضبطت يف القاموس. ا5)
 .«امحِب »( يف الصحاح واللسان والتهذيب : 6)
 .8( سورة اإلسراء اآية 7)
 .41( سورة األعراف اآية 8)
 «.ري : أي امب وخّلده ا صري يف ا ص قوله : وجلده ا الذي يف األساس :»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
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تَْين. وأَنشَد ابُن األَْعَرابِّي في ُحُصرٌ و أَْحِصَرةٌ  ج  بَمْعنَى الطَِّريق : َحْصيرٍ  َجْمع الُحُصر ، بَضمَّ

تح  حـــــــَ يـــــــِد قـــــــد َوضـــــــــــــــــــــَ ـــــــبـــــــِ اَج ال جـــــــَ ُت فـــــــِ ا رَأَيـــــــح مـــــــّ ـــــــَ  ل

ٌة و     اِديــــــــــــــــ  ٍد عــــــــــــــــَ رُ الَح مــــــــــــــــن جنــــــــــــــــُُ  ُحصــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
اُد تَْخِفيفاً في   ِلَما يُْفرش ، كما تَقَدََّم. الَحِصير َجْمعوقد تَُسكَّن الصَّ

 الَِّذي تَراه كأَنَّه َمدبُّ النَّْمِل. فِِرْنُد السَّْيفِ  : الَحِصيرُ و

 قال ُزَهْير :

َص ا   لــــــــــــَ ُدَواينِّ َأخــــــــــــح نــــــــــــح ِض اهلــــــــــــحُ َوقــــــــــــح ٍم كــــــــــــَ َرجــــــــــــح  بــــــــــــِ

ُر مــــــــــنــــــــــه عــــــــــن     يــــــــــاقــــــــــِ ريٍ صــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــَ ِ  َحصــــــــــــــــــــــــِ  وَروح

  
 َجانِباه. : َحِصيَراه أَو

عليهم فاُلٌن أَي  فَحِصرَ  يُقَاُل : َشِرَب القومُ  الَِّذي ال يَْشَرُب الشََّراَب بُْخالً. : الَحِصيرُ و ، كَكتٍِف. كالَحصر الُمْمِسك ، البَِخيلُ  : الَحِصيرُ و

 بَِخل.

 ، وقيل هو بالّضاد. أَو بِبِالِد َغَطفانَ  ، وآخُر في بِاَلد بَنِي ِكاَلٍب ، َجبٌَل ِلُجَهْينَةَ  : الَحِصيرُ و

َي به ُكلُّ ما نُِسَج ِمن َجِميعِ األَْشيَاءِ  : الَحِصيرُ و  بْعِض طاقَاته على بْعِض ، فهو فَِعيل بمعنى َمْفعُول ، وهو أَعمُّ من الباِريَّة. لَحْصرِ  ، ُسّمِ

وفِي النَِّهايَِة : لُحْسن  قُلُوَب َمآِخذُهُ لُحْسنِه.إَِذا نُِشر أََخَذِت ال َحَسٌن ، (1) ُمَوشًّى منقوش ثَْوٌب ُمَزْخَرفٌ  : الَحِصيرُ و
َصْنعَتِه ، وَزاَد  (2)

 بِذلك ، ألَن الِفتْنَة تَُزيِّن وتَُزْخِرف الُمَصنِّف في البََصائِر : وَوْشيِه. قال : وبه فَّسر بعُضهم َحِديَث ُحَذْيفَةَ في الِفتَن السَّابَِق ِذْكُره ، َشبَّه الِفتَنَ 

 والعاقِبَةَ إِلَى ُغُروٍر.ِللنّاس 

 وأَنشد الُمَصنُِّف في البَصائِر :

ـــــــــــداً  ِدي ا جـــــــــــَ ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ اَد ل ر عـــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــد  َت ال ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل ـــــــــــَ  فـ

َن و     ا َزمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــح ثـ اَن مـــــــــــــــِ دح ريعـــــــــــــــُ  اَ صـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 أَي َزَمناً كان بعُضنا يَُزخِرف القول ِلبَْعٍض فنَتََوادُّ َعلْيه.

ْدرِ  : الَحِصيرُ و يُِّق الصَّ  من أَْوِديَتِهم. َوادٍ  : الَحِصيرُ و .الَحُصورِ و ، كالَحِصرِ  الضَّ

 من أَْبنِيَِة ُملُوِكهم. ِحْصٌن باليمن : الَحِصيرُ و

اد ، وسيأْتي. ماٌء من ِميَاِه نََملَى : الَحِصيرُ و فَة ، ويقال فيه بالضَّ  قُْرب الَمِدينَة الُمَشرَّ

اد ، وَسيَأْتِي. يُْحَصر ، وهو الَموِضع الَِّذي بَِهاٍء : جِريُن التَّْمرِ  ، الَحِصيَرةُ و  فيه ، وذَكره األَْزَهِريُّ بالضَّ

رَ  ْيَن الَكتِف إِلَى الَخاِصرة ،: وهي ما بَ  اللَّْحمةُ الُمْعتَِرَضة في َجْنِب الفََرِس  : الَحِصيَرةُ و ، وال يَْخفَى أَنَّ هَذا مع ما قَْبلَه  (3) تََراَها إِذا ُضّمِ

 تَكَراٌر ُمخلٌّ الْختِصاره البَاِلغ.« أَو لَْحَمة َكذِلكَ » الَحِصير في

ث األَْزِديُّ  َحِصيَرةَ  الَحاِرُث ْبنُ و َمةَ َمْولَى اْبِن َعبّاس ، وَعْنهُ َعْبُد هللا بُن نَُمْيٍر. قال الَحافِظ ابُن ، وهو أَبُو النُّْعَمان الُكوفّي عن ِعْكرَ  ُمَحّدِ

ْجعَة. وَوثَّقَه ابُن ُمِعين والنََّسائِّي.  َحَجر في تَْحِرير الُمْشتَبِه : وَعلَى َضْعِفه يُْكتُب َحِديثُه ، يُْؤِمن بالرَّ

م الُمَخفَّفَة ْبن َعْبِد األُلَةِ  النَُّسخِ َعْبُد الَمِلك، وفي بَْعِض  َعْبد َماِلكٍ  : لقب الِحِصيَرْينِ  ذُوو ، وإِنَّما نَبَّه على َوْزنه  َكعُلَةٍ  ، بَضّم اْلَهْمَزة وفَتْحِ الالَّ

أَي َمْطِليَّان  ُمقَيََّرانِ  النَّْخلِ  ِمْن َجِريد انِ مْنُسوجَ  َحِصيرانِ  َكان لَهُ  ، واحد اآلِلَهة ، وإِنَّما لُقِّب به ألَنّه (4)لئالَّ يَْشتَبِه على أََحٍد أَنَّهُ َعْبُد اإِلله 

ْفت ، . بالِقير ، وهو الّزِ  يَْجعَُل أََحَدُهَما بَْيَن يََدْيِه واآلخَر َخْلفَه ويَُسدُّ بنَْفِسه بَاَب الطَِّريق في الَجبل إِذا َجاَءَهم َعُدوٌّ
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يَّقَة اإِلْحِليِل.النَّاقَةُ  ، كَصبُوٍر : الَحُصورُ و  ، بالفَتْح ، َحَصرت ، بالَجْمع. وقد (5)وَوَرَد في بَْعِض األُُصول الَجيَِّدة : األَحاِليل  الضَّ

. (6) أُْحِصرو فَِرَح ، ، مثل َحِصرَ و كَكُرَم ، اإِلْحِليُل ، َحُصرَ و .أَْحَصَرتو ّمِ  بالضَّ

 الَحْصر ، من الَمْمنُوُع مْنُهنَّ  هو أَو ، وإِنََّما يَتْرُكُهن ِعفَّةٌ وُزْهداً ، وهذا أَْبلَُغ في الَمْدح ِدٌر َعلَى ِذلكَمْن ال يَأْتِي النَِّساَء وُهَو قَا : الَحُصورُ و

 َمنْ  ُهوَ  أَو أَي المْنع ، اإِلْحصارو

__________________ 
 .«َموحِشيّ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 .( يف النهاية : حبسن صنعته2)
 .«إذا َضَمرَ »( ضبطت يف التكملة ابلبناء للمعلوم : 3)
 ( يف التكملة : عبد اإلله.4)
 ( ومثله يف اللسان ا ويف التهذيب والصحاح فكالقاموس.5)
 ( يف القاموس : وَأحصر ابلفتح.6)



5316 

 

َرهُبُنّ  َتِهيِهّن وال يـَقح . وقا  اأَلزَهرِّي : ال َيشــــح ورُ  وهذا قـَوحُ  ابحُن اأَلعحرَايبِّ رَ  : َمنح  اَ صــــُ َتِطيُعُهن ا  ُحصــــِ اِء فال َيســــح عن النِّســــَ
َي يف قوله تـََعاىَل :  وراً )وقير : لُِّ يِّدًا َوَحص    ُ ائِر يف  (1) (َوس    َ نِّف يف الَبصـــــَ ُصـــــَ

ألَنّه ُحِبَ  عّما َيُكوُن ِمن الّرَجا . وقا  امل
ســــــري ورُ  هذه اآية : تـَفح َوة ا والث اين  اَ صــــــُ هح ِتَهاد يف ِإزاَلِة الشــــــ  اَء ِإم ا ِمَن الُعّنة وِإّما من الِعّفة واالجح : اّلِذي ال أيحيت النِّســــــَ

َمَدَة  َحح
َتِحّ  الر ُجُر امل ُبوبُ  : اَ ُصورُ  ِقيرَ و  .(2)َأ حَهُر يف اآية ؛ أَلن  بذِلك َيسح َجح

رالذ َكِر واألُ  امل  َحِديُث : نـحثـََياح ؛ وبه ُفسِّ
ورٌ  هو فإذا. ثـَوحبَه الر يحُ  فرفـََعتِ :  قا  ا بَقتحله َعِلينا وسلمعليههللاصلىالِقبحِطّي ال ِذي أََمر الن يب  » قالوا : وهذا «. حصــُ

 لَعدم آَلِة النِّكاح. وأَّما العاِقُر فِإنّه ال ِذي أيحتِيِهّن وال يُوَلُد َله. اَ َصرِ  أَبَلغ يف
ما رأَيُت »، كَكتٍِف ، َوقَْد جاَء في حِديِث ابِن َعبّاس :  كالَحِصر الُمْمِسُك. وقيل : هو الِّذي ال يُْنِفق على النََّداَمى ، البَِخيلُ  أَيضاً : الَحُصورُ و

بَْيِر.«. العَِقِص  الَحِصرِ  ُمْلِك ِمن ُمعاِويَةَ ، َكان النّاُس يَِرُدوَن ِمْنه أَْرَجاَء َواٍد َرْحٍب ، لَْيَس ِمثْلَ أَحداً أَْخلََق لل : البَِخيل.  الَحِصرُ  يَْعنِي اْبَن الزُّ

ْعُب األَْخالِق. والعَِقُص :  الُمْلتَِوي الصَّ

ر بعُض بَْيت األَْخَطِل السَّابِِق ِذْكُرهُ.، و ءِ الَهيُوُب الُمْحِجم عن الشَّيْ  : الَحُصورُ و  هو البَِرُم أَيضاً ، كما فسَّره السَُّهْيلّي ، وبه فُّسِ

 إِلى آخره. (3)« .. وشارٍب ُمْربجٍ »

لونو ن يفّضِ رِّ  ، وهو الَحصورَ  هم ِممَّ  .(4)، كَكتِف  كالَحِصرِ  في نَْفسه الحابُِس له ال يَبوح به ، الَكاتُِم ِللّسِ

تْقَاُء. ْصَراءُ الحَ و  : الرَّ

ارُ و ار منهم أَبو َجْعفَِر بنُ  ، كَكتّاٍن : اسُم َجَماَعِة. الَحصَّ  الُمْقِري وغيره. الَحصَّ

ُرَها ويُْحَشى ُمقَدَُّمَها (5) كِكتاب وَسَحابٍ  ، الِحَصارُ و حلِ  فيجعل : ِوَساٌد يُْرفَُع ُمَؤخَّ ، أَي كاِخَرتِه في َرْفع الُمَؤّخر ، وقاِدَمتِه في َحْشِو  كالرَّ

اَضةُ وقيل : هو ِكساٌء يُْطَرح على َظْهِره يُْكتَفَُل به ، (6) يُْرَكبُ  قيل هو َمْرَكبٌ و يُْلقَى َعلَى البَِعيِر. الُمقَّدم ،  ، بالكسر. كالِمْحَصَرةِ  به الرَّ

اِكب ، يُْحَصر قَتٌَب َصِغيرٌ  الِمْحَصرة ، أَي أَْو ِهي أَنَّ سعداً األَسلميَّ » َحديُث أَبي بَْكر :أَيضاً. ومنه كالِحَصار به البَِعير ويُْلقَى َعليه أََداةُ الرَّ

َرةِ   اْحتََصَرهو يَْحِصرهو ه يَْحُصُرهَحَصرَ  ، وقد : َعلَْيِه ذِلكَ  َمْحُصورٌ  وبَِعيرٌ  «.الِحَصارِ  قال : َرأَيتُه بالَخذَواِت وقد َحلَّ ُسْفَرةً ُمعَلَّقةً في ُمَؤخَّ

 .(7) أَْحَصَرهو

 بفَتِْح الِميِم : اإِلْشَراَرةُ يَُجفَُّف َعلَْيَها األَقُِط. ، الَمْحَصَرةو

،  أُْحِصر ، في الَحْبس ، أَْقوى من ُحِصرَ و (8) (فَِإْن ُأْحِصْرُتُْ ): َمنَعَه ِمَن السَّفَِر أَو َحاَجة يُِريُدَها ، قَاَل هللا َعزَّ وَجلَّ :  الَمَرضُ  أَْحَصَرهُ و

 حَصَرنِي الَحْبُس. يقال : اإِلحصارِ و الَحْصر وأَْصلُ  نَْفَسه. يَْحُصر البَْوُل : َجعَلَهو الَمَرضُ  أَحَصره أَوْ  ألَّن القرآَن جاَء بها ، وقد تقدَّم.

 ، أَي َحبَسنِي. أَْحَصَرنيو ءُ الشيْ 

 ، أَي َمْعُروٌف. العَُدّوِ ، م َحاَصَرةُ مُ و : األََسُد. الُمْحتَِصرُ و

 َشِديَدةً. ُحوِصُروا ُمَحاَصَرةً و أَيّاماً. الِحَصارِ  . وبَِقينَا فيُمَحاصَرةً و ِحَصاراً  العَُدوُّ  حاَصَرُهم يقال :

له وأَحاَط به. اْستَْوَعبَه : َحَصَره يَْحُصره َحْصراً و  وَحصَّ

 .(9) وأَحاُطوا به : َضيَّقُوا عليه َحْصراً  القَْوُم بِفاُلنِ  َحَصرَ و

 ومنه قَْوُل الُهَذِلّيِ :
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وحَم قــــــــد و  ا الــــــــقــــــــَ نــــــــَ رَكــــــــح ــــــــَ وا : تـ الــــــــُ ُرواقــــــــَ ِه  َحصــــــــــــــــــــــَ  بــــــــِ

ـــــــــــــــمُ و     ي اَن مَث   ـــــــــــــــَِ دح كـــــــــــــــَ رحَو َأنح قـــــــــــــــَ  ال غـــــــــــــــَ

  
، وقد َزعم  الَحُصور وفي معاني الَحصر وقال شيخنا : وهو ُمْستَْدرك ، ألَنه ذَكَره في َمعَانِي كفَِرَح : بَِخَل. على قومه َحِصرَ  قدو

، أَي مع القُدَرة ، أَو َعَجَز عنها ، كما تقّدمت  َعن الَمْرأَةِ : اْمتَنع عن إِتْيَانَِها َحِصرَ و االختصاَر البالَغ ، وهذا تَْطِويل باِلغ ، ومثله ما بعده.

 إِليه في ِذْكرِ  اإِلشارة

__________________ 
 .39( سورة آ  عمران اآية 1)
 (.حصر)( العبارة يف مفردات الراغب 2)
 ( كذا ابألصر ابجليم ا انظر ما الحظناه بشبنه.3)
 ( شاهده ا قو  جرير ؛ كما يف اللسان :4)
 لـــــــــــــقـــــــــــــد تســــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــين الـــــــــــــوشــــــــــــــــــــــــــاة فصــــــــــــــــــــــــــادفـــــــــــــوا و 

ــــــــــــــا    ــــــــــــــن ــــــــــــــي ــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــــــــن رًا بســـــــــــــــــــــــــــّر  اي أمــــــــــــــي  َحصـــــــــــــــــــــــــــِ

  

 الصحاح : وسادٌة.( يف 5)
 ( ضبطت يف القاموس : ويُرَكُب ابلبناء للمجهو  ا وما أثبت عن اللسان.6)
 ( كر ذلك مبعىن : شّدة اب صار ا كما يف اللسان.7)
 من سورة البقرة. 196( من اآية 8)
 ومثله يف التكملة.« أطافوا به»( كذا ابألصر واللسان ا ويف القاموس : 9)
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رِّ : َكَتَمه َحِصرَ و  .اَ صورِ  معاين .ابلسِّ ِسه ومل يـَُبحح  * يف نـَفح
 .َحُصورٌ و َحِصرٌ  به ، وهو

. الُحْصِريُّ و ّمِ تَْين كما في الّطبقَات : أَبو الَحَسن ، بالضَّ  القَْيَرَوانِيُّ الِفْهِريّ  َعِلي ْبُن َعْبِد الغَنِّيِ  قال شيُخنَا : والمعروُف َضبُطه بَضمَّ

وقال ابُن خلِّكان : هو  488، أَقرأَ النّاس بَسْبتَةَ وغيِرَها ، وله قَِصيَدةٌ مائتا بيت نََظَمها في قَِراَءةِ نافِعٍ ، تُُوفَِّي سنة  (1) ُء شيُخ الفّراءِ الُمْقِرى

 صاِحب َزْهر اآلداِب ، وله ِشْعر نَِفيٌس. الُحْصِريّ  ابن خالَِة أَبي إِْسَحاق إِبراِهيمَ 

،  بالُحْصِريّ  هذا في تاريخه فقال : هو إِبراِهيُم بُن َعِلّيِ بِن تَِميٍم القَْيَرَوانِيُّ الشاِعُر المعروفُ  الُحْصِريَّ  َم الذَّهبِيُّ أَبا إِسحاقَ قلت : وقد تَرجَ 

هللا بُن الزاِهِد ، كما رأَيته في ُمْسْلَسالت انتهى. وحدَّث عنه أَبُو َعْبِد  (2) 453الشاعر. تُُوفَِّي سنة  الُحْصِريّ  وهو ابُن خالَِة أَبي الَحَسن علّيٍ 

 ابن مسدى.

يِن أَبو الفُتُوح نَْصرُ  اإِلمامو ثُ  الُحْصِريّ  بن بن أَبِي الفََرج بن عليّ  بُْرَهاُن الّدِ ِد بن أَبي  الُمَحّدِ ِد بِن ُمَحمَّ ، َحّدَث عن النَِّقيب أَبي طالٍب ُمَحمَّ

 وَولَى إِمامةَ الَمقَاِم بها ، ثم منها َزيد العَلَِوّي ، وأَبي ُزْرَعةَ َطاِهِر بن أَحمد الَمْقِدِسّي. وأَدرَك القُْطَب عبَد القاِدر الِجياَلنيَّ ، وانتقل إِلى مّكةَ 

 أَِخيه ْشر الِعْلم ، وبها تُوفَِّي. وقَبُره يَُزار ، يُعَرف بالشَّْيخ بُرهان. وعنه أَخذ الشيُخ محّمُد بن إِسماعيل الَحْضَرِمّي وابنُ إِلى الَمْهَجم باليمن لنَ 

د بن علّي  الُحْصِريّ  أَبو محّمد عبُد العََزيز بُن علّي بن نَْصر بن ِضّي أَبي الَحَسن الُمَؤيَّد بن ُمَحمَّ ُعِرفُوا  وآَخُرونَ  الطُّوِسّي.، َحّدث عن الرَّ

وفِّي. وعبد هللا بالنِّْسبَة إِليه ، مثل َسِعيد بن أَيُّوب بن ثَواب البَْصِرّي ، وَعِلّي بن أَحمَد ، وأَحمد بن هشاِم بن ُحَمْيد. وعلّي بن إِبر اهيم الصَّ

 .الُحْصِريّون بن ُعثَْماَن بِن َزيداَن ،

ة ذَكَرَها الّسْمعَانّي في األَنساب ، فراِجْعه. الُحْصِرّي فلَحَصِره ظوأَما َجْعفَُر بُن أَحمَد الحافِ   وُسكوتِه ، في قِصَّ

مشقّي ، الَحَصائِِريُّ  بِن عبد الَملك الَحَسُن ْبن َحبِيب اإِلمام أَبو َعِليّ و ث الّدِ بِيع بن ُسلَْيَماَن الُمَراِدّي وأَبي أَُميَّة  ُمَحّدِ فَِقيهٌ. َحدَّث عن الرَّ

اِزّي ، وعبُد الرحمن بن ُعَمر بن نَْصٍر الشَّيبانِّي ، وقد َرَوْينَا من طريقه  (3)طُّْرُسوِسّي وغيِرهما ، وعنه أَبوي ال د الرَّ اُم بُن ُمَحمَّ القاِسم تَمَّ

 .عنههللارضيِرَسالَةَ اإِلَمام الشافعّي 

 * ومما يستدرك عليه :

ُجل كفَِرَح : اْستََحى واْنقَ  َحِصرَ  الشَّْخِب نَِشبَةُ  لَحِصَرةُ  َطَع ، كأَنَّه ضاَق به األَْمُر كما يَِضيُق الَحْبُس على الَمْحبوس. ويقال للنَّاقة : إِنهاالرَّ

. ة. الَحَصرُ و الدَّّرِ رَّ ة في العُروق من ُخْبِث النَّْفِس وَكَراَهِة الّدِ رَّ  : نََشُب الّدِ

 في الفَْرق. : الَمْحبُوُس ، َذَكَره ابن الّسيد الَحِصيرو

 .(4)أَو َمَحلَِّها  الُمَحاَصِرةِ  أَيّاما ، أَي في الِحَصار . ومنه قَْولُُهم : بَِقينا فيكالَحِصير : الَمْحبَس ، الِحَصارو

 في ِحْصٍن. ُحوِصُروا ، إِذا ُمْحَصُرونَ  وقَْوم

ّرِ ، قال َجِريٌر : َحِصرٌ  ورجلٌ   : َكتُوٌم للّسِ

وا و  ــــــــُ اَدف اُة َفصــــــــــــــــــــــَ ــــــــُوشــــــــــــــــــــــَ ين ال طــــــــَ قــــــــ  ــــــــقــــــــد َتســــــــــــــــــــــَ  ل

راً     ا َحصــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــنــــــــــَ نــــــــــِ َم ضــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح ّرِِ  اي أُمــــــــــَ  ِبســــــــــــــــــــــــِ

  
 ، ومْنصورةٌ ، وَمْضبُوطة ، أَي مْمُطورةٌ. َمْحُصورةٌ  األَرواحِ في األَْجَساِم. وأَرضٌ  َحاصرُ  : الَحابِس. وهللاُ  الَحِصيرُ و

 : مدينةٌ عظيمة بالهند. الِحَصارو

ر عبُد الواحد بُن إِبراهيم وَرَوى عاِلياً عن الّشمِس ُمَحّمِد بن إِبراهيَم العَُمِرّي والشَّرف  910، محّدث ، ُولد سنة  الِحَصاِريّ  والخطيب الُمعَمَّ

 البُْرِجّي أَيضاً. الّسنباطّي ، كالهما عن الحاِفِظ بِن حَجٍر ، روى عنه ُشيوُخ شيوخِ مشايِِخنا ، ويقال له

 .القَُرى وادي من وسلمعليههللاصلى: صحابِّيٍ قََسَم له النَّبِيُّ  َحِصيرةَ  وأَبو

 : كأَِمير : َكْعب بُن َرِبيعَة البَكَّائّي ، جاهلّي. الَحِصير وذو
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__________________ 
 يف القاموس : صانه. (*)( 5)
ابلقاف. ولعله الصواب. قا  ابن بشكوا  يف كتاب الصلة : كان عاملاً ابلقراءات وطرقها « اءالقر  »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)

 ا وأقرأ الناس القرآن الكرمي بسبتة.
 .413( وصحح ابن خلكان وفاته ابلقريوان سنة 2)
 .«قوله : أبو  القاسم ا لعله : أبوا القاسم»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 األساس : مكاهنا.( يف 4)
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 : ببَُخاَراَء ، يُْنَسب إِليها بعُض علمائنا. الَحِصير ومحلّة

 .السالمعليهبن باِرَص بن يَهوَذا : من َولد سيّدنا يعقوب  حصرونُ و

ُد بن إِبراِهيَم بن أَنوشَ  مة أَبو بكٍر ُمَحمَّ  .500تُُوفَِّي ببخاراَء سنة  الَحنَِفّي الحافظ ، َرَوى عنه ابُن ماكواَل ، الَحِصيِريّ  والعاَلَّ

 : * ومما يستدرك عليه : [حصبر]

َدةِ : َمِوضع ذكره البَْكِرّي في ُمْعَجِمِه  ُحْصبار  .(1)، بضّم فُسُكون ففَتْح الُمَوحَّ

ُل ، أطلق في المصدرين وقَِضيَّة اْصِطالِحه أَن يكونَا با ِحَضاَرةً و ُحُضوراً  ، َكنََصَر وَعِلَم ، َحَضرَ  : [حضر] لفَتْح ، وليس كذلك ، بَِل األَوَّ

 : ِضدُّ الَمِغيب والِغْيبَِة. الُحُضورُ و ِضّد َغاَب. َمْضُموٌم والثاني َمْفتوٌح ،

 .غَِة قاِطبةً قال َشيُخنَا : واللُّغَةُ األُولَى هي الفَِصيَحةُ المْشُهوَرةُ ، َذَكَرها ثَْعلٌَب في الفَِصيحِ وغيره ، وأَورَدَها أَئّمة اللُّ 

 َحِضرَ  ه فإِنَّه يَقتَِضي أَنَّ وأَّما الثانيةُ فأَنَكَرَها َجَماعةٌ وأَثبتَها آخروَن ، وال نِزاَع في ذلك. إِنّما الكالُم في ظاِهر كالِم الُمَصنِّف أَو َصريحِ 

َح بأَّن المضارع ال يَُكوُن على قياِسه كعَلَم ، مضارعه على قياِس ماضيه فيكوُن َمْفتُوحاً كيَْعلَم ، وال قائَِل به ، بل ُكلُّ َمْن َحكَ  ى الَكْسَر صرَّ

 ، انتهى.

 .(2) تَْحَضر ، وكلّهم يقول : َحِضَرتْ  الّصالةُ ، وأَْهُل الَمِدينَة يقولون : َحَضَرتِ  وفي اللسان : قال اللَّْيُث : يقال :

 قال : وإِنما أُنِدَرت التَّاُء لُوقوعِ القاِضي بين الِفْعل والَمْرأَة. (3) [تَْحَضر]القاِضَي امرأَةٌ ،  َحِضرَ  وقال َشِمٌر :

ّم. َحَضَرت تَْحُضر قال األَزَهِرّي : واللّغَة الَجيّدة  ، بالضَّ

 : َحِضَرت قال الَجْوَهِريُّ : قال الفَّراُء : وأَنشَدنَا أَبو ثَْرَواَن العُْكِليُّ لجِريٍر على لُغَة

نــــــــا  فــــــــاان ِإَذا حــــــــاجــــــــاتــــــــُ نح جــــــــَ َرتح مــــــــا مــــــــَ   َحضــــــــــــــــــــــِ
ُف     طــــــــَ ــــــــلــــــــ  ِرمُي وال كــــــــح ــــــــ  ــــــــت دان ال ــــــــح ن ــــــــه عــــــــِ نح ل مــــــــَ (4)كــــــــَ

 

  
. تَحُضر قال الفَّراُء : وُكلُُّهم يقولون ّمِ  بالضَّ

لَماِضي أَن يُْفتَح الُمَضارع ، لكن فالٌن ، بالَكْسر ، لُغَة ، واتّفَقُوا على َضّمِ الُمَضارع ُمْطلَقاً ، وكان قِيَاُس َكْسِر ا َحِضرَ و وفي المصباح :

ى تَداُخَل اللُّغَتَْين ، انتَهى.  استُْعِمل الَمْضُموم مع َكْسر الماضي ُشذُوذاً ، ويَُسمَّ

از عن أَبي ، بكسر الّضاد ، َحكاه ابُن خالََويه عن أَبي َعْمٍرو ، وحكاه أَيضاً  َحِضَرنِيو قَوٌم ، َحَضَرنِي وقال الَّلْبلّي في َشْرح الفَِصيح القَزَّ

اِء ، وحكاه أَيضاً الَجْوَهِريُّ عنه.  الَحَسن ، وَحَكاه يَْعقُوب عن الفَرَّ

، بالّضّم ، ُرُجوعاً إِلى األَصل ، ومثله فَِضل  يَحُضر ، بالكسر ، فإِذا انتَهْوا إِلى المستقبل قالوا َحِضرَ  وقال الّزمخَشِرّي عن الَخليل :

 يَْفُضُل.

 أَوضْحتُه في َشْرح نَْظم الفَِصيح ، وأَوَضْحُت أَن هذا من النظائر ، فيزاد على نَِعَم وفَِضَل. قال شيخنا : وقد

،  تََحضَّرَ و كاْحتََضرَ  له ،ويُْستَدرك به قوُل ابِن القُوِطيَّة أَنَّه ال ثاِلَث لُهَما ، والَكْسُر الذي ذكره الجماهيُر حكاه ابن القَّطاع أَيضاً في أَفعا

 ويُعَدَّى.

َرهو ، والمصَدر كالَمْصَدر ، وهو شاذٌّ ، َحِضَرهو َحضَره يُقَاُل :و  .اْحتََضرهو تَحضَّ

مُّ لغتان عن الصَّ  ، ُمثَلَّثَة بحضرته ذلك إِيَّاهُ ، وَكانَ  أَْحَضَرهو ءَ الشَّيْ  أَْحَضرَ  يقال :و ِل. األَولَى نَقَلَها الجوهِرّي ، والَكْسُر والضَّ اغانِّي األَوَّ
َكتَْينِ  َحَضَرتهو َحَضرهو (5)  واحد. بَِمْعنًى ، كّل ذلك َمْحَضِرهو ، ُمَحرَّ

جِل : قُْربُه وفِنَاُؤه. وفي حديث َعْمِرو بِن َسِلَمةَ الَجْرِمّي :  َحْضَرةُ  قال الَجْوَهِرّي :  فاُلٍن ، بَحْضرةِ  أَي عنده. وكلَّْمتُه «ماءٍ  بَحْضرةِ  ُكنّا»الرَّ

 منه ، أَي بَمْشَهد منه. بَمْحَضرٍ و
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 ، كما الُحُضور َمْصَدٌر بمعنى الَحْضَرة قال شيُخنا : وأَْصل

__________________ 
 ( كذا ومل يرد يف معجم ما استعجم إلا ذكره ايقوت عن نصر.1)
 ( ضبطت يف التهذيب : حَتُضر ابلضم.2)
 السابقة.( زايدة عن التهذيب واللسان ا وانظر ا اشية 3)
 ومثله يف الصحاح.« قوله : عندان ا أورده يف اللسان بلفة : لنا عنده»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 بلغاهتا الثالث يف اللسان والتهذيب.« حضرة»( وردت 5)
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ُهوراً عن َمَكاِن  ِسه ا ويُطحَل  عل  اُ ُضور (1)َصر حوا به ا مثّ َ َو زوا به َ َو زاً َمشح عنده الن اُس ا كَقوِ   حَيحُضره ُكرِّ َكِبريٍ   نـَفح
ر واإِلنشاِء : س  ِر الرت  رةُ  الُكت اِب َأهح ر ا كما َأشار ِإليه  اَ ضح س  ََقاُم وحَنحُوه. وهو اصِطالُح َأهِر الرت 

الَعالَِيُة َ حُمر بَكَذا ا وامل
َفاِء. َهاب يف َمواِضَض من َشرحِح الشِّ  الشِّ

ٍر ُحُضورٍ  قَْومٍ  نْ ، مِ  حاِضرٌ  هوو  وَمْن بعَْقَوتِه. بَحْضرتِه ويقال : إِنه ليَْعِرُف َمنْ  .ُحضَّ

 الّداِر. وأَْنَشَد اللَّْيُث. بَحْضرةِ  ِء. تقول : ُكْنتُ : قُْرُب الشَّيْ  الَحْضَرة وفي التّْهِذيب :

ًة  ُر رَايـــــــــــــَ مـــــــــــــِ َداه يـــــــــــــوحَم حيـــــــــــــَح تح يـــــــــــــَ لـــــــــــــ   َفشـــــــــــــــــــــــــــَ

وحُم     ـــــــــقـــــــــَ ٍر وال ِر  رةَ َحضـــــــــــــــــــــــح ِإىل هَنحشـــــــــــــــــــــــَ (2)هَنحشـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ّمِ أَيضاً ، كما في الُمْحَكم بالكْسرِ  الُحْضَرة َحَسنُ  يقال : َرُجلٌ و إِذا كان ِمّمن يَْذُكر الغائَِب  الَمْحَضرِ  وفاُلٌن َحَسنُ  بَِخْيٍر. َحَضرَ  ِإَذا وبالضَّ

 بَخْيٍر.

َكةً ، الَحَضرُ و  ِخاَلُف البَاِديَة ، عن األَصَمِعّي : ويُْفتَح ، بالكسر عن أَبي َزْيد الِحَضاَرةو الَحاضرةُ و ، بفتح فسكون ، الَحْضَرةُ و ، ُمَحرَّ

 والبََداَوة والبَْدِو.

 بالفَتْح. قَاَل القُطاِميُّ : الَحَضارة ، قالَه أَبو زيد. وكان األَصمِعيُّ يقول : الَحَضرِ  اإِلقاَمةُ في ، بالكسر ، (3) الِحَضاَرةُ و

نح تــــــــــــَ  مــــــــــــَ ِن فــــــــــــَ اَرةُ كــــــــــــُ ه  اَ ضــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــح ــــــــــــَ بـ جــــــــــــَ  َأعــــــــــــح

رَاانَ     ٍة تـــــــــــــــــــــــــــَ اِ  اَبِديــــــــــــــــــــــــــَ َبي  رِجــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــَ

  
يَْت بذلك ألَنَّ أَهلَها الَحَضرُ و الَحْضَرةُ و الحاِضَرةو يُف ، ُسّمِ يَاِر الّتي يَُكوُن لهم بِها  َحَضروا ، هي الُمُدُن والقَُرى والّرِ األَْمَصاَر وَمَساِكَن الّدِ

 ةً دون ما سَواه.قََراٌر. والباِديةُ يمكن أَن يَُكوَن اشتقاقُها من بََدا يَْبُدو ، أَي بََرَز وَظَهَر ، ولكنَّه اسٌم لَِزَم ذلَك المْوِضَع خاصَّ 

قال محّمُد بُن َجِريٍر الطَّبَِريُّ : بِحيال تَْكِريَت بين ِدْجلَةَ والفُرات.  بإِزاِء مْسِكٍن. قديٌم مذكوٌر في ِشْعر القدماِء ، د ، بفَتْح فَُسُكون : الَحْضرُ و

 بْير ، فليُْنَظر.ُصقع بالِعَراق ، قُتِل فيه ُمصعَُب بُن الزُّ  في س ك ن وهو في ُمْعَجم أَبِي ُعبيد ، كَمْسِجد :« َمْسِكنَ »قْلت : ولم يْذكر المؤلف 

 من ُملُوك العََجم الّذي قَتلَه سابُور ذُو األَْكتاِف. وفيه يقول أَبو ُدواد اإِلياِدّي : بَناهُ الّساِطُروَن الَمِلكُ 

ن ا ــــــــــــــَ ح وَ  َدىل  مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ وحَت قــــــــــــــد ت َ
 رََأ  املــــــــــــــ

ُروِن     اطــــــــــــِ ه الســــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــِ (4)ر عــــــــــــلــــــــــــ  َربِّ َأهــــــــــــح
 

  
كةً ، بالج الَحَضر وقيل : هو  ِزيرة ، وقيل بناِحيَِة الثَّْرثاِر بنَاه السَّاِطُروُن.، محرَّ

ُجل والَمْرأَةِ  : الَحْضرُ و  ، أَي فَْرُجُهما. َرَكُب الرَّ

 قَها.وفَوْ  ، هكذا في النُّسخ بالِميم ، وفي اللَِّسان : في العَانة َشْحَمةٌ في الَمأْنَةِ  : الَحْضرُ و ، عن ابن األَعرابِّي ، التَّْطِفيلُ  : الَحْضرُ و

ّم : ارتِفاُع الفََرِس في َعْدِوه ، ، الُحْضرو . اإِلحضارُ  : من َعْدِو الّدَواّب ، والِفْعل الِحَضارُ و الُحْضرُ  وقال األَزهِريُّ : .كاإِلْحَضارِ  بالضَّ

بْيَر »وفي الحديث  فأََخذُت  ُمحِضراً  فاْنطلْقُت ُمْسِرعاً أَو»وفي حديث َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ «. فََرِسه بأَرِض الَمِدينة ُحْضرَ  (5)أَنّه أَقطَع الزُّ

ُجل. ُحْضراً و إِْحَضاراً  الفََرسُ  أَْحَضر وقال ُكَراع :«. بَِضبِعه  ، وكذلك الرَّ

 الَمْصَدر. اإِلحضارو االسُم. الُحْضرَ  وعندي أَنَّ 

از وُشُروح الفَِصيح ، ِمْحَضارٌ  ال ْنِطيٍق ،، كمِ  ِمْحِضيرٌ  الفََرسُ و والَِّذي  أَو لُغَيَّةٌ. كِمْحَراب ، وهو من النّواِدر ، كذا في الّصحاح وجامع القَزَّ

ه : وفرسٌ  ِمْحَضارو ِمْحِضير في الُمْحَكم : َجوازُ  ،  ِمْحَضارٌ و ْحِضيرٌ مِ  ، الذََّكُر واألَْنثَى َسواٌء ، وفَرسٌ  ِمْحِضيرٌ  على َحّدٍ َسواٍء ، ونَصُّ

 : َشِديٌد العَْدِو. ِمْحَضارٌ  ، وهو العَْدُو. وفي الَجْمَهرة البِن ُدَرْيد : فََرسٌ  الُحْضرِ  بغير هاٍء لألُنَثى ، إِذا كان َشِديدَ 

 ، وقد تقدَّم. الَحْضر ، وفِْعلُه، وهو الطُّفَْيِلّي  يَْحُضَره كَكتٍِف ونَُدٍس : الَِّذي يَتََحيَُّن َطعَاَم النَّاِس َحتَّى ، الَحُضرُ و

ُجُل ذُو البَيَانِ  ، الَحُضرُ  من الَمَجاز :و  كنَُدٍس : الرَّ
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__________________ 
 .«قوله : عن مكان ا لعر األوىل : إىل مكان»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف التهذيب : رأسه بد  راية.2)
 ( ضبطت يف القاموس ابلفتح ضبرت قلم.3)
 نسب يف معجم البلدان لعدي بن زيد ابختالف الرواية.( 4)
 .«ابن الزبري»( عن النهاية ا وابألصر 5)
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ِتححضاره ا الِفقحهِ و   .حاِضرٌ و  ابلّنوادر وابجلَواب ا َ ُضرٌ  َمَسائَِله ا ويـَُقا  : ِإنّه اِلسح
نقلَه  َحَضِريٌّ  .َحِضرٌ  َرجلٌ  أَو : ال يَْصلُُح للسَّفَِر. َحِضرٌ  ِره : وَرجلٌ والذي في التَّْهِذيب وَغيْ  ال يُِريُد السَّفَر. : الِّذي كَكِتفٍ  الَحِضرُ و

اِء ، أَي من أَْهلِ  اغانِّي عن الفَرَّ  .الحاِضَرةِ  الصَّ

. وُكلُّ ُمْنتََجعٍ َمْبدًى وَجْمعه َمبَاٍد. ويقال والُمْنتََجُع : الَمْذَهُب في َطلِب الَكإَلِ  الِميَاِه. أَْعَدادِ  الَمْرِجُع إِلَى عند العرب : الَمْحَضرُ  في التَّْهِذيب :و

نَه َصْدُرهُ. : الَمْحَضرُ و عليها. الُحُضورِ و لالجتماعِ  الَمَحاِضرُ  للَمنَاِهِل : ِة ما تََضمَّ  َخطٌّ يُْكتَُب في واقِعَة ُخُطوط الشُُّهوِد في آِخِره بِِصحَّ

ا ال َمْعنَى له ، والظَّاِهُر أَنَّ عَ قال شيُخنَا : وهو اصِطالح حاِدٌث  َمن األَِخيِر ، فعَدُّه من اللُّغَة ممَّ ْطَف للشُُّهود الَِّذين أَْحدثَُهم القَُضاةُ في الزَّ

ِجّلِ بعَده عليه ، وَعدَّه من معانِي ل. الَمْحَضر الّسِ  ، من هذا القَبيِل ، فتأَمَّ

ِجّل فقد ُسِمَع : ة حاٍل فَكَما قَاَل قُلُت : أَما تَْفِسيره بما يُكتَب في واقِعَ  ال يَكاد يُوجُد في لُغَِة العََرب الفُْصَحى. وأَما تَْفِسيُره بما بَْعَده وهو الّسِ

 عن العََرب ، وذكره ابُن ِسيَده وغيُره ، فال يُنَكر عليه.

زاً ،على الِميَاه  (1)النَّازلين  الَحاِضرين ، أَي الُحُضورُ  القَْومُ  : الَمْحَضرُ و ِجلُّ  : الَمْحَضرُ و تََجوُّ  الَِّذي يُْكتب. الّسِ

 للقَْوم. الَمْشَهدُ  : الَمْحَضرُ و

َ   :(2) الَمْحَضرُ و  ، لبَنِي َطيِّئ. ة بأَجأ

 ، ِزيَدْت َشَرفاً. بَْيَن َطِريقَيِ الُكوفَة والبَْصَرةِ إِلَى َمكَّةَ  بِن لَُجْيمٍ  : َماٌء ِلبَنِي ِعْجل َمْحَضَرةُ و

 ، قال شيُخنَا : هو من األَْوَزاِن الغَِريبَة ، حتّى قيل ال ثانَِي له غيَر َعاُشوَراَء. وأَنَكره جماَعةٌ وقالوا : عاُشوَراُء ال (3) : َماءٌ  وراءُ َحاضُ و

 من هللا ونَّجاها ، به آمنوا والذين ، السالمعليهاِلٌح ، بَلٌد بنَاه ص َحاُضوَراءَ  ثَانَِي لَهُ. وأَما تَاُسوَعاُء فيَأْتي أَنَّهُ ُمَولَّد ، وهللا أَعلُم. وقيل : إِنَّ 

 .ببَركتِه العذاب

ْل. اد الُمْعَجَمة بغير أَِلف ، فتَأَمَّ اد الُمْهَملَة ، ويقال : بالضَّ  وفي الَمَراِصد أَنَّه بالصَّ

ى أَيضاً الُجْرَن والَجِريَن. وَذكره الُمَصنِّف أَيضاً في الّصاِد  (4)، وأَهُل الفَْلحِ  ، كَسِفينَة : َمْوِضُع التَّْمرِ  الَحِضيَرةُ و ونها الصُّوبَةَ ، وتَُسمَّ يَُسمُّ

 الُمْهَملة ، وقد تَقَدََّمْت اإِلشارةُ إِليه.

  ، وقيل تَْرثِيه :تمَدُح َرُجالً  (5)، وبه فَسَّر بعٌض قوَل َسْلَمى بْنت َمْجَدَعةَ الُجَهنِيَّة  َجَماَعةُ القَْومِ  : الَحِضيَرةُ و

اَه  يــــــــــــــَ رُِد املــــــــــــــِ ريَةً يــــــــــــــَ ًة  َحضــــــــــــــــــــــــــــِ يضــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــِ  ونــــــــــــــَ

ضُ     بـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  َب   الـــــــــــــــتـ اِة ِإذا الـــــــــــــــحَ طـــــــــــــــَ  ِورحَد الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

  
َجاِل : الَحِضيَرةُ  أَوِ  دة ، والّصواُب  األَربعَةُ أَو الَخْمَسةُ أَو الثََّمانِيَة أَو التِّْسعَةُ  ِمَن الّرِ ين على الُموحَّ ، وفي بعض النُّسخ : السَّْبعَة ، بتَْقِديم الّسِ

 النَّفَُر يُْغَزى بِِهم. ُهم أَو السَّْبعَة أَو الثّمانِية ، وقيل : األَربعَة والخمسة يَْغُزوَن.: فَمن ُدونَهم ، وقيل  أَو اْلعََشَرةُ  األَُولى.

وهم الِّذي يَْنفُُضون ، وروى َسلََمة  (7)رجاٍل إِلى ثمانية ، والنَِّفيَضة الواِحُد  (6): ما بين َسْبعة  الَحِضيرةُ  نِيَّة :وقال أَبو ُعبَْيد في بَْيت الُجهَ 

اِء قال :   ، ونَِفيَضتُهم وهي الَجَماعة. (8)النّاس وهي الَجَماَعة  َحِضيرةُ  عن الفَرَّ

النّاُس ، يَْعني المياهَ ، ونَِفيَضة : ليس َعلَْيَها أََحد ، َحَكى ذلك عن ابن  َحِضيرة يَحُضرها :ونَِفيَضةً قال  َحِضيرةً  وقال َشِمٌر في قوله :

 وُرِوَي عن األَْصَمِعّي : .(9)األَْعَرابّي 

__________________ 
 .«قوله : أي ا اضرين النازلا ا لعر األوىل : ا اضرون النازلون»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 قيدت يف معجم البلدان بدون ألف والم ا وابلفتح قرية أبجب. (2)
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( يف معجم البلدان قيدها ابلصـــــاد وآخره ألف مقصـــــورة عن العمراين وقا  : موضـــــض. قا  ايقوت : وجاء به ابن القطاع ابلضـــــاد املعجمة بغري 3)
 ألف يف آخره وقا  : اسم ماء. وال أدري أ ا موضعان أم أحد ا تصحيف.

 التهذيب : الفلج ا ابجليم.( يف 4)
 ( قير الها سلم  بنت خمدعة اجلهنية ا قا  ابن بري : وهو الصحيح. وقا  اجلاحة : هي سعد  بنت الشمرد  اجلهنية.5)
 .«سبض»( عن التهذيب ا وابألصر 6)
 «.الواحد»ويف أصر التهذيب « اللساناجلماعة ا كما يف  قوله الواحد ا كذا خبطه ا ولعر األوىل :»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ويف التهذيب فكاألصر.« قوله : ورو  سلمة اخل ا عبارته كما يف اللسان : حضرية الناس ونفيضتهم اجلماعة»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 عل  ا ا  ا أي خارجة من املياه.« ونفيضة»( زيد يف التهذيب : ونصب حضرية 9)



5326 

 

 ، والنَِّفيَضة الّذيَن يَتقدَّمون الَخيَل ؛ وهم الطَّالئِع. (1)الِميَاهَ  يَْحُضُرون : الَّذينَ  الَحِضيَرةُ 

 قال األَزهرّي : وقوُل ابِن األَعرابِّيِ أَحسُن.

 َ . واسَمأ لُّ ّي : النِفيَضةُ : جماعةٌ يُْبعَثُوَن ليَْكِشفُوا هل ثَمَّ عدوٌّ أَو َخْوٌف ، والتُّبَّع : الّظِ  لَّ : قَُصَر ، وذلك عند نِْصِف النََّهار وقبلَه.قال ابُن بَّرِ

ٍة  رِيـــــــــــــــ  ِة ورأحُس ســـــــــــــــــــــــــــــَ اِديـــــــــــــــَ اُ  عـــــــــــــــَ بـــــــــــــــّ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

ُض و     لــــــــــــَ اٍد ِمســــــــــــــــــــــــــح ٌر وهــــــــــــَ ٌر بــــــــــــطــــــــــــَ اتــــــــــــِ قــــــــــــَ (2)مــــــــــــُ
 

  
 واسُم الَمْرثِّيِ أَْسعَُد ، وهو أَُخو َسْلَمى ، ولهذا تَقوُل بعد البَْيت :

ًة أَ  ـــــــــَ ـــــــــئ ـــــــــاِح َدرِي ـــــــــّرِم ـــــــــل َد ل عـــــــــَ َت َأســـــــــــــــــــــــح ـــــــــح ل عـــــــــَ   (3)جـــــــــَ
ضُ     رحقـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رحٍد تـ ك َأي  جـــــــــــــَ َك أُمـــــــــــــ  تـــــــــــــح لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ بـ  ؟هـــــــــــــَ

  
 : (4). قال أَبو ذَُؤيب الُهَذِلّي الَحِضيَرةِ الَحَضائِرُ  وجْمعُ 

ٌة  قـــــــــــــَ لـــــــــــــح ُروَن وحـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ُروٍب َيســـــــــــــــــــــــــــح اُ  حـــــــــــــُ  رِجـــــــــــــَ

ي عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا     رُ مــــــــن الــــــــّداِر ال مَتحضــــــــــــــــــــــِ  اَ ضــــــــــــــــــــــائــــــــِ

  
 ُمقَدََّمةُ الَجْيِش. : الَحِضيَرةُ و الُمْحَكم : قال الفاِرِسيُّ :في و

 : الَحِضيَرةُ و ِلفَافةُ الَولِد. الَحِضيَرة النَّاقَِة : ما أَْلقَتْه بْعَد الِوالَدةِ. وقال أَبو ُعبَْيَدة : َحِضيرةُ و ، (5) ما تُْلِقيِه الَمْرأَةُ ِمْن ِواَلِدَها : الَحِضيَرةو

 ما اْجتََمَع في الُجْرح : الَحِضيرُ و في السَّلَى. يَْجتَِمع َدٌم َغِليظٌ  : الَحِضيرُ  أَو ، بإِسقاط الهاِء ، الَحِضيَرةِ  ، أَي َجْمعَُها الَحِضيرُ و  َدِمَها.اْنِقَطاعِ 

 الَماّدةِ ، وفي السَّلَى من السُّْخِد ، ونْحو ذِلك. (6) [جاِسئَةِ ]من 

 الُمَجاثَاةُ. الُمَحاَضَرةو ةُ ،: الُمَجالَدَ  الُمَحاَضَرةُ و

 ، وهو كالُمغالَبة والُمَكاثَرة. ِعْنَد السُّْلَطانِ  : جاثَْيتُه حاَضْرتُهو

والُمَجالََدةُ  الُمَحاَضَرةُ  قال غيُره :و إِنساٌن بَحقِّك فيذَهَب به ُمغالَبةً أَو ُمكابََرةً. يَُحاِضَرك ، وقال اللَّْيُث : هو أَن أَْن يَْعُدَو َمعَك : الُمَحاَضَرةُ 

 ويَْذَهَب به. عليه أَْن يُغَاِلبََك َعلَى َحقِّك فَيَْغِلبَك (7)

 النّاُس به أَنَّه ُسَهْيٌل ، وهو أَحد الُمْحِلفَْيِن ، قاله ابُن ِسيَده. يَطلُع قْبَل ُسَهْيل فيَُظنّ  نَْجمٌ  ، أَي َمْبنِيّة ُمَؤنَّثَة َمْجُروَرة : كقََطامِ  ، َحَضارِ و

والَوْزُن ، وهما َكْوَكبَاِن يَْطلُعاِن قبل ُسَهْيٍل ، فإِذا َطلََع أَحُدهما ُظنَّ أَنّه  َحَضارِ  وفي التَّهذيب ، قال أَبُو َعْمِرو بُن العاَلِء : يقال : َطلَعَت

يَا ُمْحِلفَْين ُسَهْيٌل ، للشَّبَه و إِذا َطلَعَا ، فيَْحلف أَحُدهما  (9)الْختاِلِف النّاِظِرين لَُهَما  (8)َكذِلَك الَوْزُن إِذا َطلَع ، وهما ُمْحِلفَاِن عند العرب ، ُسّمِ

 شد :نَجٌم َخِفيُّ في بُْعٍد ، وأَن َحَضارِ  أَنّه ُسَهْيل ، ويَْحِلف اآلَخُر أَنّه ليس بُسَهْيل. وقال ثَْعلب :

ا  ــــــــــــِ  كــــــــــــَبهنــــــــــــ َ ي قــــــــــــِ ــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــَ  ابل ل ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ  أََر  اَنَر ل

ارِ     ُروُدهـــــــــــا َحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ ت وفـ ا َأعـــــــــــَرضـــــــــــــــــــــــــَ  ِإَذا مـــــــــــَ

  
 ، يُِريد أَّن النَّاَر تَْخفَى لبْعِدها كهذا النَّْجِم الِّذي يَْخفَى في بُْعٍد. َحَضارِ  الفُُروُد : نُجوٌم تَْخفَى َحولَ 

اغانِّي : ِميمُ تَُضمُّ ال بفَتْح فَُسُكون وقد َحْضَرَموتُ و ، بل إِقليم واسٌع ُمْشتَِمٌل على بِالٍد وقًُرى وِميَاٍه وِجباٍل  د ، مثال َعْنَكبُوت ، عن الصَّ

َمة تاِريخ في كذا. السالمعليهوأَوِديٍَة باليََمن ، َحَرَسهُ هللا تعالى ، ُطولُها َمْرَحلتاِن أَو ثاَلٌث إِلى قَْبِر ُهوٍد  ثِ  العاَلَّ ياِر اليََمنِيَّة عبُد ُمَحّدِ  الّدِ

ْيبَع. ْحمن بن الدَّ  الرَّ

، وهي بالد قديمة  (10)ناِحيَةٌ باليََمن ، ُمْشتَِملَةٌ على َمِدينَتَيِن ، يقال لهما ِشبَاُم وتَِريُم  : َحْضَرَمْوتُ  وقال القْزِوينّي في َعجائِِب الَمْخلُوقَاِت :

قال  (11) (َوِإْن ِمْنُكْم ِإاّل واِرُدها) في َوْصفها. ونقل َشيُخنا عن تَْفِسير أَبِي الَحَسن البَكرّي في قوله تعالى : ، وبها القَْصر الَمِشيد. وأَطالَ 

 ، ألَنَُّهم أَهُل َضْنك وِشدَّة ، وهي تُْنبِتُ  َحْضَرَمْوت : يُْستَثْنَى من ذلك أَْهلُ 
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__________________ 
 ب : املاء.( األصر واللسان ا ويف التهذي1)
 ( املسلض : الذي يش  الغالة شقنا.2)
 ( الدريئة : ا لقة الجي يتعلم عليها الطعن.3)
 .«قوله : أبو ذ يب ا الذي يف اللسان : أبو شهاب ا وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«أوالدها»( عن القاموس ا وابألصر 5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 اجملالدة حبذف واو العطف.( يف اللسان : 7)
 «.ُ َلِّفا .. ُ َلِّفان» ضبطت عن اللسان ا وضبطت يف التهذيب :«  لفا ..  لفان( »8)
 ( يف التهذيب : إليهما.9)
 .«تِرحميَ »الكويتية ( ضبطت عن معجم البلدان ا وفيه : ومدينتاها شبام وترمي و ا قبيلتان ليت املدينتان ابليهما. وضبطت يف املطبوعة 10)
 .71( سورة مرمي اآية 11)
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ر.  اأَلولياَء كما تـُنحِبت البَـقحَر ا وَأهُلها َأهُر راَِيضة ا وهبا ََنحٌر كثري ا وَأغَلُب ُقوهِتم الت مح
الع : كبان ، ناِحيَةٌ واسعَةٌ في َشْرقِّي َعَدَن بقُرِب البَ  َحْضَرموتُ  وفي َمراِصد االّطِ ْحر ، وَحْولَها ِرَماٌل كثيَرةٌ تُْعَرُف باألَْحقَاِف ، اْسَماِن ُمرَّ

يَتْ  ا السالمعليهألَنَّ صاِلحاً  َحْضَرَمْوت ، وقيل : هي ِمْخالٌف باليََمن ، وقال َجماَعة : ُسّمِ  َماَت. َحَضَرَها لَمَّ

َح ف ْوِض الِمْعطار وقال : بَِها قَْبُر ُهوٍد َعلَْيه السَّالُم ، وَجَزَم قال شيُخنَا : والمعُروف أَنََّها باليََمن ، كما َمرَّ عن َجماَعة ، وبذلك َصرَّ ي الرَّ

َهاب في الِعنَايَة أَثْناَء ُسوَرةِ الَحّجِ ، وال يُعرف غيُره. وأَْغَرَب صاِحُب البَْحر فقال : إِنََّها بالشَّام وب  .السالمعليهها قَْبُر صاِلحٍ بذلك الّشِ

 بالشَّام صّحف عليه ِشبَاُم التي هي إِْحَدى َمِدينَتَْيَها ، كما َمرَّ عن الشَّْيبانِّي ، بالشَّاِم القُطِر المعروِف ألَنَّه ال يُْعَرفُ قلُت : وِعْنِدي أَنَّه تَ 

 قِديماً وال حديثاً. َحْضرَمْوت َمْوِضٌع يقال له

ْوض ، وقيل : هو عاِمُر بُن قَْحَطاَن ، وقيل : هو اْبن  أَيضاً ، من َولَد ِحْميََر ْبنِ  قَِبيلَة : اسمُ  َحْضرَموتُ  في الّصحاح :و َسبَأَ ، كذا في الرَّ

يَت باْسِم القَبِيلَِة أَو بالعَْكِس أَو َغْيِر ذِلك  فيه ِخالٌف. ؟قَْحَطاَن ْبِن َعاِمٍر. قال شيُخنَا : وَهل األَْرُض ُسّمِ

ل على الفَتْحِ وأَْعَرْبَت الثَّانَي إِعراَب ما اَل يَْنَصِرف.في الّصحاح : وهما اْسَماِن ُجِعاَل واحداً ، إِن و  يُقَاُل : هَذا ِشئَت بنَْيَت االسم األَوَّ

ُل إِلى الثّانِي ، ويَُضافُ  َحْضَرَمْوتُ  اءِ  َحْضُرَمْوتٍ  فَيُقَاُل : األَوَّ أَْبرَص  وَخفْضَت َموتاً ، وكذلك القَْوُل في َسامّ  َحْضراً  ، أَْعرْبت ، بَضّمِ الرَّ

ُن الثَّانِيَ  وراَمُهْرُمز ، قال شيُخنَا : واقتَصر في اللُّبَاِب على َوْجَهْين ، فقال : ُهَما اسماِن ُجِعاَل واِحداً ، فإِن ِشئَْت بنَْيَت  وِإْن ِشئَْت ال تُنَّوِ

نِهما َمعنَى َحْرِف العَْطف ، كَخْمَسةَ َعَشَر.األَّول على الفَتْح وأَعرْبَت الثانَِي إِعراَب ما ال يَْنصِرف ، وإِن ِشئَت بَنَْيتَهُ   َما لتََضمُّ

ْدَر منهما. وكذلك الَجْمع تَقُوُل : فاُلٌن من ُحَضْيُرَمْوتِ  التَّْصِغيرُ و ر الصَّ ، وسيأْتي للُمَصنِّف في  َحْضَرِميٌّ  ، والنِّْسبَة إِليه الَحَضاِرَمة ، تَُصغِّ

 الِميِم.

الُمتََّخَذة  َحْضَرَمْوت هو النَّْعُل الَمْنُسوبَةُ إِلى« الَحْضَرِمّيِ  أَنّه كان يَْمِشي في» وفي َحِديِث ُمْصعَِب ْبِن ُعَمْيٌر : سَّنَةٌ.: ُملَ  َحْضَرِميَّةٌ  نَْعلٌ و

 ِكَسائِّي يُقَال : أَتَانَا بنَْعلَين، أَي على األَصل من غير َحْذِف ، والذي في نَواِدر ال (1) َحْضَرُموتِيَّتَانِ  نَْعاَلنِ  عن الِكَسائِّي : وُحِكي بها.

ْل. َحْضَرَمْوتِيَّتَْين  ، فتأَمَّ

 في ِلْحِف ذلك الَجبِل ، وقال غاِمٌد : : د ، باليََمنِ و فيه بَلٌَد عاِمٌر أَ  ، كَصبُوٍر : َجبَلٌ  (2) َحُضورٌ و

َ عشـــــــــــــــــــــــــرَييت  اح رنا كـــــــــــاَن بـــــــــــَ ُت شـــــــــــــــــــــــــَ دح مـــــــــــ  غـــــــــــَ  تــــــــــــَ

ُر     يـــــــــــح اينَ الـــــــــــقـــــــــــَ ورِي  فـــــــــــَبلـــــــــــح َدا اَ ضـــــــــــــــــــــــــُ  غـــــــــــامـــــــــــِ

  
قريَِة باليََمن ، قاله  َحُضورَ  هما منسوبان إِلى «َحُضوِريَّينِ  ثَْوبَْينِ  في وسلمعليههللاصلى هللاِ  رسولُ  ُكفِّنَ »:  عنهاهللارضيوفي حديث عائَِشةَ 

 ابُن األَثيِر.

َل صاحب  قَتَلوا ُشعَْيَب بَن ِذي َمْهَدم ، نَبِيٌّ أُرِسَل إِلَْيهم وقَْبُره بِضيٍن ، َجبَل باليمن َحُضور وفي الروض أَنَّ أَهلَ  قال ولْيَس هو ُشعَْيباً األَوَّ

 .(3)َمْديَن وهو اْبُن َصْيِفي ويُقَاُل فيه ابُن َصْيفُون 

بُن َعِدّيِ بن ماِلِك بن  َحُضورُ  وأَنه يُْرَوى باألَلف الَمْمدوَدة. وفي ِحْميَر (4)يد قلُت : وَشدَّ صاِحُب الَمَراصد َحْيُث قَاَل : إِنَّه من أَعَمال َزبِ 

 بن ُزْرَعة وهو ِحْميَر األَْصغَر. (5)َزْيد بن َسالم 

ل التَّرَجَمِة ، فهو تَكَراٌر. : ِخاَلُف البَاِدي الَحاِضرُ و  ، أَو القَْوم ، وقال ابُن ِسيَده : الَحيُّ إِذا الَحيُّ العَِظيمُ  أَْيضاً : الَحاِضرو ، وقد تَقَدَّم في أَوَّ

 الدَّاَر الَّتي بها ُمْجتََمعُُهم. َحَضُروا

 قال :

رٍ يف  رُه  حــــــــــاضــــــــــــــــــــــــِ ِر ســــــــــــــــــــــــامــــــــــِ ــــــــــح ي ــــــــــلــــــــــ  ٍب ابل  جلــــــــــَِ

رُ     كــــــــــــَ ُر والــــــــــــرّااَيُت والــــــــــــعــــــــــــَ واهــــــــــــِ  فــــــــــــيــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ِء وهوَطيّى حاضرُ  نَْحِو ذِلك. قال الجوهرّي : هو َكَما يُقالُ اسماً جاِمعاً كالحاّجِ والسَّاِمِر والجاِمِل و الحاضرُ  فصار

__________________ 
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 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : َحضحرُموتِي اِن.1)
 ( هكذا ضبطت ابلتنوين يف القاموس والصحاح ا وضبطت ابلرفض يف معجم البلدان بدون تنوين يف آخرها.2)
 بن عيقي ا ويقا  : ابن ضيفون. ويف مجهرة ابن حزم : شعيب بن ذي يهدم. ( يف معجم البلدان : شعيب3)
 ( ويف معجم البلدان أيضاً : بلدة ابليمن من أعما  زبيد.4)
 .«َسَدد»ويف معجم البلدان : « سهر: » 434( يف مجهرة ابن حزم ص 5)
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 َحّسان :مَجحٌض ا كما يـَُقا  : ساِمٌر للس م اِر ا وحاجيف للُحج اج : قا  
ـــــــــــــا  ـــــــــــــن رٌ ل ُه  حـــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــ  ٌم وابٍد كـــــــــــــبَن عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  فـ

ا    ر مـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــَ ز ًة وتـــــــــــــــــَ ُا اإِللـــــــــــــــــِه عـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــِ  قـــــــــــــــــَ

  
 .«فَْعمٍ  بحاِضرٍ  وقد أََحاُطوا»في حديث أُساَمةَ : و

. يقال : حاِضرٌ  وفي التَّْهِذيِب ، العرُب تقول : حيٌّ  بَنِي فاُلٍن على ماِء َكَذا وَكَذا ، ويقال  حاِضرُ  ، بغير َهاٍء ، إِذا كانوا ناِزلين على ماٍء ِعّدٍ

بموِضع كذا ، أَي  حاضرٌ  ، وهو ِضّد الُمَسافِر ، وكذلك يقال للُمقيم : شاِهٌد وخافٌِض ، وفاُلنٌ  ُحُضورٌ  ، وجمعه حاِضرٌ  للُمقيم على الَماِء :

ارٌ  ، وهؤالُء قومٌ  ُمِقيٌم به  . قال لَبِيد :َمحاِضرُ و المياهَ ، َحَضُروا ، إِذا ُحضَّ

ُم  هـــــــــــــــُ نــــــــــــــــح ىًن مـــــــــــــــِ غـــــــــــــــح ر  مـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــالـــــــــــــــَواِداَيِن وكـــــــــــــــُ

اِه و     يــــــــــــَ لــــــــــــَ  املــــــــــــِ رٌ عــــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــــِ اُم   ــــــــــــََ يــــــــــــَ (1)وخــــــــــــِ
 

  
ل عنه ِشتا َحَضَرةٌ و قال : ، سواٌء نََزلوا في القَُرى  حاضرٌ  ًء وال صيفاً فهو، مثل كافٍِر وَكفَرةٍ ، وُكلُّ َمْن نََزل على ماٍء ِعّدٍ ولم يَتََحوَّ

وا بها وَرَعْوا ما حواليها ِمَن الَماِء   واْلَكإِل. (2)واألَْريَاف والدُّور الَمَدِريَّة ، أَو بَنَُوا األَْخبِيَةَ على الِميَاه فَقَرُّ

 بَنِي فاُلٍن ، فهو فاِعٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل. حاِضرَ  ، يقال : نَزْلنَا ورالَمْحضُ  اسماً للَمَكان الحاِضرَ  َجعَلوا (3)وقال الَخطَّابّي : إِنّما 

 .الَمْحُضور أَي المكان «الحاِضرِ  ِهْجَرةُ »في الحديث : و

ة ،  : الَحاِضرُ و ، وِعْنَده َحفَر َسْعُد بُن َزْيِد َمنَاةَ بِن تَِميٍم بِحَذاِء العََرَمِة. الحاِضرِ  َحْبلُ  السَّْبعِة ، يقال له : َحْبٌل ِمْن ِحبَال الدَّْهنَاءِ  : الَحاِضرُ و

بِّيُّ يَرثي بَنيه : بِقنَّْسرينَ   ، وهو موضع اإِلقاَمِة على الماِء من قِنَّْسِريَن. قال ِعْكِرَشةُ الضَّ

هـــــــــــا  ـــــــــــُ ت رَكـــــــــــح ـــــــــــَ ي تـ ـــــــــــِ داً  َورَائ قـــــــــــَ    َأجـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

رِ     رِ  حبـــــــاضــــــــــــــــــــِ طــــــح ِر الــــــقــــــَ بـــــــَ رِيــــــَن مــــــن ســــــــــــــــــــَ ن ســــــــــــــــــــح  قــــــِ

  
 .«ق ن س ر»وسيأتي في 

ِد بن َخِليِل ْبِن ِهاَللٍ  َمَحلَّةٌ َعِظيَمةٌ بَظاِهر َحلَبَ  الَحاِضرُ و ُد بُن ُمَحمَّ بَحلَب  775، ُوِلَد سنة الَحنَِفيُّ  الحاِضريُّ  ، منها اإِلماُم َوِليُّ الّديِن محمَّ

ُد بُن َخِليٍل ، َرَوى عنه ابن الّشْحنَة. ين أَبُو البَقَاِء ُمَحمَّ مةُ ِعزُّ الّدِ  ، وواِلُده العاَلَّ

 ْعَرابِّي.، َعن اْبِن األَ  أُذُُن الِفيلِ  : الَحاِضَرةُ و ، وقد تقَدَّم في أَّول التَّْرَجَمة ، فهو تَكرار. : ِخاَلُف البَاِديَة الَحاِضَرةُ و

 حاِضرٍ  أَبوو أَُسْيِديٌّ موُصوٌف بالَجَماِل الفَاِئِق. حاِضرٍ  أَبوو ، َرَوى عنه أَبو ُهنَْيدةَ ، أَخرجه ابُن َمْنَده. َصَحابِيٌّ ال يُْعَرُف اْسُمهُ  َحاِضرٍ  أَبُوو

 ذو آذاٍن. ، َمْعنَاه حاِضَرة ، جْمع َحَواِضرَ  ُعسٌّ ذُو مَن الَمَجاز : يقال :و (4) بِْشر بن أَبِي َخاِزم : ُكنيَة

ه ، ُمْحتََضرو َمْحُضور اللَّبَنُ  ِمَن الَمَجاِز قَْوُل العََرِب :و  .(5)، كذا في النسخِ  تَْحُضُره ، يَْعنِي أَي َكثِيُر اآلفَةِ  فغَّطِ

 ، أَي َكذلك َمْحُضوَرة والُكنُفُ  ه األَزهرّي عن األَصَمِعّي ،، روا (6)والدَّوابُّ وغيُرها من أَْهل األَرض  الِجنُّ  تحتضره ونص التهذيب :

أَي أَن  (7) (َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن ََيُْضُرونِ ) وقَولُه تَعالَى :«. ُمْحتََضرة أَنَّ هذه الُحُشوشَ »الِجنُّ والشَّياِطيُن وفي الَحِديث  تَحُضرها

 يُِصيبَنِي الّشياِطيُن بُِسوٍء.

ْلنَا َعْنه أَي َعْن َماِء َكَذا ْرنَاَحضَ  يُقَاُل :و  ، وهو َمَجاز. تََحوَّ

 وأَْنشد ابُن ُدَرْيد لقَْيِس بن العَْيزاَرة :

َرتح ِإَذا  هـــــــا  (8) َحضــــــــــــــــــــَ اضــــــــــــــــــــُ تح خمـــــــََ  عــــــنـــــــه مَتَشـــــــــــــــــــــ 

ضُ     ــــــــِ ائ فــــــــَ ــــــــهــــــــا الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــي عــــــــوهــــــــا ِإل دح ــــــــَ رِّ ي  ِإىل الســــــــــــــــــــــِّ

  
 وإِلَى اليََماَمة أَقرُب. كَسَحاٍب : َجبَل بَْيَن اليََماَمِة والبَْصَرةِ  َحَضارو
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 الِهَجاُن أَو الُحْمُر ِمَن اإِلبِِل. : الَحَضارُ و

__________________ 
 ( قا  ابن بري : هو مرفوع ابلعطف عل  بيت قبله وهو :1)

ّرَِي واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌت فـــــــــــــــــــــــــــــرباُم   أقـــــــــــــــــــــــــــــو  وعـــــــــــــــــــــــــــــُ

ــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــزام    ــــــــــــــــــــه فصـــــــــــــــــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــــُ  ف  مــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــل

  

 سقطت من التهذيب واللسان.« املاء»( لقطة : 2)
 .«قوله : إلا اخل ا عبارة اللسان : رمبا»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 اب اء املهملة ا وما أثبت عن املؤتلف ل مدي.« حازم»( ابألصر والقاموس : 4)
 ( ويف األساس : فغرتِّ إانء  أن حيُضره الذابب واهلوام.5)
 : يعين حتُضره الدواّب وغريها من أهر األرض. ويف اللسان نقاًل عن األزهري فكاألصر. ( نص التهذيب6)
 .98اآية « املؤمنون»( سورة 7)
 ( األصر وشرح أشعار اهلذليا. ويف ديوان اهلذليا : إذا صدرت.8)
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 من اإِلبِل : الِهَجاُن : قال أَبُو ذَُؤْيب يَِصُف الَخْمر : الِحَضارُ  وفي الّصحاح :

ا  اُ هـــــــــــَ بـــــــــــَ ٍح ســـــــــــــــــــــــــِ رِبـــــــــــح رَتَ  ِإال  بـــــــــــِ  فـــــــــــمـــــــــــا ُتشـــــــــــــــــــــــــح

هـــــــــا و     ومـــــــــُ اِض شــــــــــــــــــــــُ خـــــــــَ َ
اُت املـــــــــ نـــــــــَ ابــــــــــَ اُرهــــــــَ  ِحضــــــــــــــــــــــَ

  
 ال تُْشتََرى إاِّل باإِلبِل السُّوِد منها والبِيِض. (1)ُشوُمها : ُسوُدَها. يقول : هذه الَخْمر 

َمَحّل  ِمَن اإِلبِل : البِيُض اسم جاِمع كالِهَجاِن وِمثْلُه قَْوُل َشِمٍر ، كما سيأْتِي ، فقوُل الُمَصنِّف : أَو الُحمُر ِمَن اإِلبل الِحَضارُ  وفي التهذيب :

ٍل ، قال ابُن َمْنُظور : وفيه ِعْند النَّْحِويِّين َشْرٌح ، وذلك أَنَّه قد  ال واِحَد لََها ، أَو الواِحُد والَجْمُع َسَواٌء. انِّي.، الفَتْح نَقَلَه الّصاغ ويُْكَسرُ  تَأَمُّ

ر البِنَاَء الِّذي يكون للَجْمعِ َغْيَر البِنَاِء الِّذي يَ  ناقةٌ ِهَجاٌن : ُن للواحِد ، وعلى ذلك قالوا ُكويَتَِّفق الواِحُد والَجْمع على َوْزٍن واحٍد ، إِالَّ أَنَّك تُقَّدِ

ره ُمفَرداً مثل ِكتاب ، ونُوق ِهَجاٌن ، فِهَجاٌن الَِّذي هو َجْمع يُقدَّر على فِعال الَِّذي هو َجمٌع مثل ِظَراٍف ، والَِّذي يكوُن من ِصفَة الُمفرد تُ  قَّدِ

ل ُمْفَرِده غيُر الَكسرةِ الّتي في أَول تَه إِذا كان ُمفَرداً َغْيُر  ِحَضارٌ  ونُوقٌ  ِحَضارٌ  َجْمِعه ، وكذلك ناقَةٌ  فالَكْسَرة في أَوَّ ، وكذلك الفُْلك ، فإِنَّ َضمَّ

ة التِي تَُكوُن فيه إِذا كان َجْمعاً ، كقوِله تَعَالى :  مَّ ة القُْفل فإِنّه واِحٌد. (2) (يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ )الضَّ  فهو بإِزاِء َضمَّ

رها بأَنََّها فُْعٌل التي تكوُن َجْمعاً ، وفي  (3) (َواْلُفْلِك الَِِّت ََتِْري يف اْلَبْحرِ )لَى : وقولُه تَعا ة الَهْمزة في أُْسد ، فهذه تُقّدِ تُه بإِزاِء َضمَّ فَضمَّ

رها فُْعالً الَّتي هي للُمْفرِد.  األَول تُقَّدِ

ة ِحَضارٌ  نَاقَةٌ  قال األَُمِوي :و الَجاِريَة ،بالَكْسِر : الَخلُوُق بَوْجه  ، الِحَضارُ و ونَّص األَزَهِرّي :  جْوَدةَ َسْيٍر. ُرْحلَةً ، يَْعنِي :و : َجَمعَْت قُوَّ

ُشوُمها » : بِيُض اإِلبل ، وأَْنشد بَْيت أَبي ذَُؤْيب الِحَضار بهذا الَمْعنَى ، إِنَّما الِحَضارَ  الَمْشي ، بدل السَّْير. وقال َشِمٌر : لم أَْسَمع

 أَي ُسوُدَها وبِيُضها.«. ِحَضاُرهاو

اَرةو اغانِّي. كَجبَّانَة ، د ، باليََمنِ  ، (4) َحضَّ اغانِّي. كغَُراٍب : َداٌء لإِلبِل ، (5) الُحَضارُ و ، نَقَلَه الصَّ  ، نقله الصَّ

يِت : ويُْقَصر ، بالَمّد ، عن الفَّراِء ، َمْحُضوَراءُ و ّكِ  َماٌء لبَنِي أَبِي بَْكِر ْبِن ِكاَلٍب. ، َعِن اْبِن الّسِ

اغانِّي. ِمن النُّوِق وَغْيِرَها : الُمبَاِدرةُ في األَْكِل والشُّْربِ  الَحْضَراءُ و  ، نَقَلَه الصَّ

ُجُل الَواِغلُ  ، (6) الُحُضر عن اْبِن األَْعَرابِّيِ :و  فَْيِلّي.الّراِشن ، وهو الشَّْولَِقيُّ ، قلت : وهو الطُّ  كعُنٍُق : الرَّ

ُكْنيَتُه أَبو يَْحيَى ، له ِذْكر في تاِريخ ِدَمْشق ، وبِْنتُه ِهْند لها ُصْحبةٌ ، وابنُه يَْحيَى له  كُزبَْير : َصَحاِبيٌّ  ْبِن ِسَماٍك األَْوِسيُّ ، ُحَضْير أَُسْيُد ْبنُ و

 الَكتَائِِب. ُحَضْيرُ  ويُقَال أِلَبِيهِ  ُرْؤيةٌ ،

 الَكتائِِب : َرُجٌل من َساَداِت العََرِب. ُحَضْيرُ و والّذي في التّهذيب وغيِره :

ّم ، أَي ، ُحِضرَ و الَمِريضُ  اْحتُِضرَ  من الَمَجاِز :و في و .َمْحُضورٌ و ُمحتََضر ونََزَل به ، وهو الَمْوتُ  َحَضَرهُ  َمْبنِيًّا للَمْفعُوِل ، إِذا بالضَّ

ةُ َمْشُهوَرةٌ في التّفَاِسيِر. ، النَّاقَةُ َحظََّها ِمْنه تَْحُضرُ و ُحُظوَظُهم ِمَن الماءِ  يَْحُضُرونَ  أَي ، (7) ُمْحتََضرٌ  ُكلُّ ِشْربٍ  التَّْنِزيِل العَِزيزِ   والِقصَّ

ع ، بالفتح على ِصيغَِة الَجْمع ، هكذا هو َمْضبُوٌط في نُْسَخِتنَا (8) َمَحاِضرُ و ثٌ  بالتَّْشِديد على صيغَِة اسِم الفاِعِل : ابُن الُمَوّرِ ُمْستَِقيُم  ُمَحّدِ

 الَحِديِث ال ُمْنَكَر له ، َكَذا قاله الذََّهبِّي.

ين َشْمسُ و  ، قال الذَّهبِيُّ : قَِدم علينا ِمن بَْغَداَد. فَِقيهٌ بَْغداِديٌّ  الَحَضائِريُّ  أَبو عْبِد هللا الّدِ

  * ومما يستدرك عليه :

 : ِصفَةُ طائِفٍَة أَو َجماَعٍة. حاضَرةٌ و .يَْحُضُرونَه أَراَد المالئَِكةَ الَِّذين «حاِضَرةٌ  ِمَن هللا تَْحُضُرنِي أَنَّى: » (9)في الَحِديث 

__________________ 
 وهو ما أثبتناه.« قوله : هذه اإلبر اخل لعر األوىل : هذه اخلمر ا كما يف اللسان»وهبامش املطبوعة املصرية : « اإلبر»( ابألصر 1)
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 .119( سورة الشعراء اآية 2)
 .164( سورة البقرة اآية 3)
 الضاد ا بلد ابليمن من نواحي سنحان. ( يف معجم البلدان بتشديد4)
 ( يف التكملة ا بفتح ا اء ا ضبرت قلم.5)
 ( ضبطت يف التهذيب بفتح ا اء وسكون الضاد. ويف التكملة فكالقاموس.6)
 .28( سورة القمر اآية 7)
 ( ضبطت يف القاموس بضم امليم ا ضبرت قلم.8)
(9.  ( يف النهاية : ويف حديث أكِر الض بِّ
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ْبحِ :  (1) [صالةِ ]ِديِث وفي حَ   مالئَِكةُ اللَّْيِل والنََّهاِر. تَْحُضرها ، أَي «َمْحُضوَرةٌ  فإِنَّها َمْشُهوَدةٌ »الصُّ

 الَمِلك. حاِضِري . وهو مناْستَْحَضْرتُه فأَْحَضرنِيهِ و

 .احُضرْ  بمعنَى َحَضارِ و

 .(2): الُمَشاَهَدةُ  الُمَحاَضَرةو

 يَتَبَدَّى. َحَضِريٌّ و يَتََحضَّرُ  وبََدِويٌّ 

َرهو اْحتََضَرهو الَهمُّ  َحَضَرهو  ، وهو َمجاز. تََحضَّ

ه ، وهو أَْفعَُل من «ِإال أَّن لَهُ أَْشُطراً  أَْحَضرُ  والسَّْبتُ »وفي الَحِديث :  ا إِالَّ أَنَّ له َخْيراً مع َشّرِ : . قال ابُن األَثِير الُحُضور ، أَي هو أَكثَُر َشرًّ

 ُهو تَْصِحيف. وُرِوَي بالخاِء الُمْعَجمة ، وقيل :

 ِعْنَدُكم موجوٌد وال تَتََكلَّفُوا َغْيَره. حاِضرٌ  أَي ما هو (3) «يَْحُضُركم قُولُوا َما»وفي الَحِديث : 

 ِذْهنَك. أَْحِضرْ و الصَّالةُ. َحَضَرت ومن المجاز :

األُموَر  يْحُضرُ  : ال يزال (6) لَحِضيرٌ  وإِنه .(5) [وكفيتَهَ ]ْمَر بَخْير ، إِذا َرأَْيَت فيه َرأْياً َصَواباً األَ  َحَضْرت األَْمِر ، وكذا (4) َحْضَرةَ  وُكْنتُ 

. وهو الَحْضرةَ  بَخْيٍر. ويقال : َجَمعَ   ناَءكوَغّطِ إِ  .(7)بالَجَواب وبالنّواِدر  حاِضرٌ  يُِريُد بناَء َدار ، وهي ُعدَّة البنَاِء من نْحو آُجّرٍ وجّصٍ

 الذُّبَاب. وُكلُّ ذِلك َمَجاز. (8) بَحْضرة

ُجل يُصيبُه الَّلَمُم والُجنُوُن : فاُلنٌ   . ومنه قَوُل الّراِجز :ُمْحتََضرٌ  ويُقَال للرَّ

ـــــــــــَم و  ي َك هنـــــــــــَِ ـــــــــــح َوي ـــــــــــح ـــــــــــَدل مح ب رح اهنـــــــــــحَ َتضـــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــح
ُ

  املـــــــــــ
رح     َد ُزمـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح رًا بــــــــــــــــَ َك ُزمـــــــــــــــَ تـــــــــــــــح  فـــــــــــــــقـــــــــــــــد أَتــــــــــــــــَ

  
 : اسم للثَّوِر األَبيِض. َحَضارٌ و .الَحَضر : الّذي يَأْتِي الُمْحتَِضرو

 : أَْعَدْيتُه. اْستَْحَضْرتُهو الفََرُس ، إِذا َعَدا ، اْحتََضرو

ْين النَِّقيع والَمِدينِة عْشُروَن ، وبَ  (8)، كأَِميٍر ، َوُهو قَاٌع فيه َمَزاِرُع يَِسيل عليه فَْيُض النَِّقيعِ ثّم يَْنتَِهي إِلى ُمْزجٍ  َحِضيرٍ  وفي الَحِديث ِذْكر

 فَْرَسخاً.

 .اْحُضر ، كَسَحاٍب ، األَبيَُض. وِمثُْل قََطاِم اسٌم ِلألَْمر ، أَي الَحَضارو

ض لَطعَاِم القَْوم وهو َغنِيٌّ َعْنه. (9) الَحُضرُ و  ، بالفَتْح : الِّذي يتَعَرَّ

؛ ألَنَّ كالمهم لَْيَس  َحْضَرَمْوت الَحْضَرَمةُ كأَنَّ كالَمه يُْشبِه كالَم أَهلِ  الَحَضرِ  وفي أَْهلوفي األَساس : وَحْضَرَم في َكاَلِمه : لم يُْعِرْبه. 

 ، والِميُم زائَِدة. انتهى. الَحَضر بِذاك ، أَو يُْشبِه َكالَم أَهلِ 

ت  .ُحَضْيراً و ُمَحاِضراً و حاِضراً  وقد َسمَّ

بَّاغ الَحِضيِريَّةُ و ُد ْبُن الطَّيِّب بن َسِعيٍد الصَّ ، كان َصُدوقاً ، َكتَب عنه أَبو  الَحِضيِريُّ  : َمَحلَّة ببَْغَداَد من الَجانِب الشَّْرقِّي ، منها أَبُو بَْكٍر ُمَحمَّ

ِرّي الواسطيُّ  (10)بَْكر الَخِطيب وَغيُره. وأَبُو الطَّيِّب َعْبُد الغَفّار  أَِديٌب ، عن أَبي َجْعفَر الطَّبَِرّيِ ، وعنه  (11) الَحِضيريُّ  بن عبِد هللا ْبِن الّسِ

 أَبو العاَلِء الواِسِطيُّ وَغْيُره.

كةً في ِشْعر القُدَماِء ، قال أَبو ُعبَْيد : وأُراهُ أَرادوا به الَحَضرو  ، وِكاَلُهَما يَمان. َحْضَرَمْوت أَو َحُضوراً  ، ُمَحرَّ
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 بَلَد الّذي بَنَاه السَّاِطُروُن ، وقد تقّدم ِذْكره ، وهكذا َذكره السَّمعانّي وغيره.قلت : والصَّواُب أَنَّه ال

كةً : قريةٌ قُْرَب الَمْنُصوَرة بالدَّقَْهِليّة ، وقد دَخْلتُها. الَحَضرِ  وُمْنيَةُ   ، ُمَحرَّ

ُد بُن أَحَمَد ْبنِ   الطُّوِسيُّ ، حاضٍر الحاِضريُّ  وأَبو بِْشٍر ُمَحمَّ

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية.1)
 ( يف األساس : وحاضرته : شاهدته.2)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية : ما حبضرتكم.3)
 .«حضرت»( عن األساس وابألصر 4)
 ( زايدة عن األساس.5)
 ( يف األساس : وإنه َ ِضٌر.6)
 ابلنوادر.( عبارة األساس : وهو حاضُر اجلواب وحاضٌر 7)
 ( يف األساس : أن حيضره الُدابب واهلوم.8)
قوله : مزح ا كذا خبطه ا اب اء املهملة ويف املطبوعة ابجليم »ومنه ضبرت ا وهبامش املطبوعة املصرية : « مزح»( عن معجم البلدان ا وابألصر 9)

 ويعين ابملطبوعة طبعة التاج الناقصة من مخسة أجزاء.« وليحرر
 لتكملة.( ضبطت عن ا10)
 .«عبد  »بد  « عبيد  »و « اُ َضيحين»( ورد يف اللباب 11)
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 .عنههللارضيبن َحرحب بن عامر َجد  َأيب ُموس  اأَلشعرّي  (1) َحَضارُ و  َترمَجَه ا اكُم يف َلرِِله.
، واسُمه عبُد هللا ْبُن الَحَسن ، َذَكَره الَمِلُك األَْشَرُف  الحاِضِريُّ  : قَْريَةٌ قُْرَب َصْنعَاِء اليََمن ، ومنها الشَِّريُف ِسَراُج الدين َحاِضرٍ  وبَْيتُ 

 الغَسَّانّي في األَْنَساب.

 : فَِقيهٌ يََمنِّي. الحضاوريّ  والشَّْمس محّمد

 ْمٍرو في األَْزِد.ْبُن أََسِد ْبِن َعِدّي ْبِن عَ  َحاضرُ و

ادِ  الِحَضْجر : [حضجر]  ، قال الشاعر : العَِظيُم البَْطِن الواِسعُهُ  وُسُكوِن الِجيِم : ، بَِكْسِر الَحاِء وفَتْحِ الضَّ

رٌ  جــــــــــــح َبتح   ِحضــــــــــــــــــــــــــَ وَكــــــــــــ  ــــــــــــَ ِ تـ اح وحأَمــــــــــــَ ــــــــــــ   كــــــــــــبُمِّ الــــــــــــتـ

رِ     اشــــــــــــــــــــــِ َة عــــــــَ لــــــــ  هــــــــِ تــــــــَ ا ُمســــــــــــــــــــــح هــــــــَ يـــــــــح قــــــــَ رحفـــــــــَ لــــــــ  مــــــــِ  عــــــــَ

  
بُع ، الَوْطبُ  الِحَضْجرُ  قال األَزهريُّ :و َي به الضَّ  . وقيل :َحَضاِجرُ  ، وأَْوُطبٌ  ِحَضْجر ، يقال : َوْطبٌ  َحَضاِجرُ  أَو الَواِسُع ِمْنه ، ج ، ثم ُسّمِ

ْخُم. الِحَضْجرُ  قاُء الضَّ  : الّسِ

اِعي  ، الِحَضْجَرةُ و قَةُ َعلَى الرَّ  ، ونَصُّ األَزهرّيِ : على ِرَعائِها من َكثرتِها. ِلَكثَْرتِهابالَهاِء : اإِلبُِل ُمتَفَّرِ

بُعِ ، أَو ِلَولَِدَها ، بالفَتح َحَضاِجرُ و يَت بذلك ِلَسعَة بَطنَِها وِعَظِمه. قال  اْسٌم ِللضَّ ، الذََّكُر واألُنثَى سواٌء ، وهو َعلَُم ِجْنٍس كأُسامةَ ، ُسّمِ

 الُحَطْيئَةُ :

رَ  َت لــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــح ال  َغضــــــــــــــــــــــــــــــــِ ِر جــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــح

َذه     بــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــَ رح رَِ  ِإذ تـــــــــــــــــــــَ اجــــــــــــــــــــِ  َحضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
،  َحَضاِجرُ  وأَْوُطب ِحَضْجرٌ  ، ألَنهم يقولون : َوْطبٌ  ألَنَّهُ اْسٌم لواِحٍد على بِنَيِة الَجْمعِ  في معرفٍة وال نكرة ، اَل يَْنَصِرفُ و َمْعِرفَةٌ  َحَضاِجرُ و

يرافّي : وإِنََّما  ، مثل  (2)، فَجعَلُوها َجِميعاً  َحَضاِجرُ  ُجِعَل اسماً لها على لَفظ الجمع إِرادةً للمبالغة ، قالوا :يعني واسعَةً َعِظيَمةً. قال الّسِ

 ُمْغيِربَات الشَّْمِس وُمَشْيِرقَات الشَّْمس ، ومثله : جاَء البِعيُر يَُجرُّ َعثانِينَهُ.: قَْولهم 

 قال الراجز : َخْت َخَواِصُرَها.أََكلَِت اْلَحْمَض وَشِربَْت فاْنتَفَ  َحَضاِجرُ  إِبِلُ و

ا  مــــــــــــَ الــــــــــــِ جِي اي ســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــَ يــــــــــــح رَتحِوي عــــــــــــَ  ِإيّن ســــــــــــــــــــــــــَ

رٌ     اجــــــــــــــــِ ا َحضــــــــــــــــــــــــــــــَ َ والــــــــــــــــِ
َ

قــــــــــــــــَرُب املــــــــــــــــ ــــــــــــــــَ  ال ت

  
ةٌ  يقالو . َمألَه ، إِذا َحْضَجَره قد اشتُّق منه الِفْعل فقيل :و َعِظيَمةٌ ، َضْخَمةٌ  ، أَي ، بالّضمّ  ُحْضُجورٌ  (3) َضرَّ اغانيُّ  ، نقلَه الصَّ

ط ر  ]  مثل أََطَرها. (4) القَْوَس : َوتََرَها َحِطرَ و نَكَحها. ، أَهمله الجوَهِرّي ، وفي النَّواِدِر : أَي َحْطراً  الَجاِريَةَ  : [ح 

 .حطر قال األَزهِرّي : قد أَهمَل اللَّْيثُ 

 .(5) األَرضُ  ، إِذا ُصِرع به ، ِلَد بِهِ جُ  ، وكذا كعُنيَ  به ، ُحِطرَ  في نَواِدِر األَعراِب يُقَاُل :و

 فالناً بالنَّْبِل ِمثُْل نََضْدتُه نَْضداً. َحَطْرتُ و ، قال : َحالُوقَةو ، مثل َحالُوقٍ  َحاُطوَرةٌ  َسْيفٌ  فيها أَيضاً :و

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن ِعيَسى ْبِن يَْحيَى ، بكسر فُسُكون ، من أَْهل البَلد ، َسَكن بَْغَداَد ، َحدََّث عنه أَبُو بَْكر الَخِطيب  الِحْطَرانِيّ  وأَبو الَحَسن ُمَحمَّ

 وغيُره ، وكان َصُدوقاً.

اغانِيُّ  َحْطَمَرهُ  : [حطمر]  ها.، كَحَطر القَْوَس : َوتََّرَها َحْطَمرَ و ، مثل َطْحَمَره وَحْمَطَره ، َمألَهُ  إِذا: ، أَهملَه الجوَهِرّي. وقال الصَّ

 ، أَو الَمآلُن من الغََضِب. : الغَْضبَانُ  (6) الُمَحْطِمرُ و

 ٍء فقدوَمنََع. وُكلُّ ما َحال بَْينََك وبين شيْ  َحَجرَ  : َحْظراً  عليه َحَظرَ و َعلَْيه : َمنَعَه ، َحَظرَ و ِحَظاراً و يَْحُظره َحْظراً  ءَ الشيْ  َحَظرَ  : [حظر]

ى به. ارَ ِحظَ  عليك. وقول العَرب : ال َحَظَره َي بَِما َشاَء أَو يَتََسمَّ  على األَسَماِء ؛ يعني أَنه ال يُْمنَع أَحٌد أَن يَُسمَّ
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 .أَْحَظر إِْحَظاراً  ، إِذا اتََّخَذها ِلنَْفسه ، وإِاّل فقد كاْحتََظَر احِتظاراً  قَِريباً ، الَحظيرة ، وسيَأْتِي َمْعنَى َحِظيَرةً  اتََّخذَ  : َحْظراً  الّرجلُ  َحَظرَ و

 َحبََسهُ  : يَْحُظُره َحْظراً  الَمالَ  َحَظرَ و

__________________ 
 .«حضارة»( األصر وأسد الغابة ا ويف االستيعاب : 1)
 ( اللسان : مجيعاً.2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وَجر ٌة.3)
 بتشديد التاء.« َوتـ َرَها»طبوعة الكويتية ( ضبطت يف امل4)
 كذا ويف نسخته الجي بيدي ضبطت ابلرفض.« ضبطت يف القاموس منصوبة»( هبامش املطبوعة الكويتية 5)
 ( ضبطت يف التكملة بفتح امليم الثانية ا ضبرت قلم.6)
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ِيي . اَ ِظرية ا َأي يف ِفيَها  َمنَـَعه من غريه. ا كبَنه َء : َحاَزهُ الشيح  َحَظرَ و  من َتضح
 ، نَْجِديّة ، كالَحِضيَرة والَحِصيرة ، وقد تقّدم ِذْكرهما. : َجِريُن التَّْمرِ  الَحِظيَرةُ و

ً  سواٌء كان ءِ الُمِحيُط بِالشَّيْ  : الَحِظيَرةُ و اُر ْبُن ُمْنقٍذ العََدِوّي.الَحَظاِئرُ  ، َجْمعُها َخَشباً أَو قََصبا  . قال الَمرَّ

رَ فـــــــــــــــِإن  لـــــــــــــــنـــــــــــــــا  ائـــــــــــــــِ ظـــــــــــــــَ اٍت  حـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ  اَنعـــــــــــــــِ

ا    يــــــــــــــــنــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ الــــــــــــــــَ اَء   َربِّ الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ طــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

  
 فاستعاره للنَّْخل.

، كالَجَهاز والِجَهاز. وُكلُّ ما َحال بَْينَك وبين  ويُْفتَحُ  ، قال األَزَهرّي : هكذا َوجدتُه بخّط َشِمٍر ، بكسر الحاِء ، ، كِكتَاب : الَحائِطُ  الِحَظارُ و

 .َحَظارٌ و ِحَظارٌ  ٍء فهوَشيْ 

والّريَح. قال األَزَهِريُّ : َسِمْعُت  ما يُْعَمُل لإِلبِل ِمْن َشَجٍر ِليَِقيََها البَْردَ :  الِحَظارو وِحَجاٌر. ِحَظارٌ  بين َشْيئْين فهو (1)ٍء َحَجَر وُكّل َشيْ 

تَاِء :العرب تقول   َحَظرَ  ، بالفتح. وقد َحَظارٌ  للِجَداِر من الّشجر يُوَضُع بعُضه على بَْعض ِليكون َذرًى للماِل يَُرّد عنه بَْرَد الشَّماِل في الّشِ
 فاُلٌن على نَعَِمه. (2)

ْطُب. قيل : هوو ، وهو َمجاز به الُمْحتََظرُ  كَكِتٍف : الَشَجرُ  ، الَحِظرو ْطِب ، أَي الَحِظرِ  في فاُلنٌ  َوقَع أَْمثَاِلِهم :ِمْن و الشَّْوُك الرَّ فِيَما  َوقَعَ  الرَّ

طبَ  ال َطاقَةَ لَهُ بِه. ر وأَْصله ان العرَب تجمُع الشَّْوَك الرَّ ُجُل فنَِشَب فيه ، فَشبَُّهوه بهذا. فتَُحّظِ  به ، فربما َوقََع فيه الرَّ

ْطِب ، الَحِظرِ  أَي في أَْوقََد فِيهِ  من الَمجاز قَْولُهم :و  ، أَي َمَشى بالنَِّميَمِة الشَّنِيعَِة. وأَنشَد ابُن الّسيد في ِكتاب الفْرق : أَي نَمَّ  الرَّ

وح  ِر ســــــــــــــــــَ بـــــــح ــــ  حــــَ دح عــــل طـــــــَ ــــِ  مل ُتصــــــــــــــــــح ي ــــِ ــــب  أٍَة مــــن ال

ّي و     ِش بـــــــــــَا ا ـــــــــــَ رِ مل متـــــــــــَ ظـــــــــــِ بِ  اب ـــــــــــَ  الـــــــــــر طـــــــــــح

  
ْطب ، بالَحِظر ، أَي َجاَء بِهِ  من الَمَجاز يقال :و  أَنشَد ابُن ُدَرْيد : أَي بَِكثَْرةٍ ِمَن الَمال والنَّاس. الرَّ

ٍض  رِيـــــــــــش فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا أبَرحبـــــــــــَ و ا ـــــــــــَ نـــــــــــُ  َأعـــــــــــانـــــــــــتح بــــــــــــَ

اَلَن و     جـــــــــح ـــــــــو عـــــــــَ ـــــــــن رِ جـــــــــاَءتح ب ظـــــــــِ بِ  اب ـــــــــَ ـــــــــر طـــــــــح  ال

  
 ، وفي التَْكِملَِة : الُمْستَْشنَعِ. أَو بالَكِذب الُمْستَْبَشعِ 

اِم والَكذَّاِب  بالَحِظرِ  وفي األَساِس : وجاُءوا ْطِب ، يقال للنَّمَّ  يَْستَْوقُِد بنَمائِِمِه ناَر العَداوةِ ويَُشبُّها. (3) [ألَنه]الرَّ

 .«ُمْدِمُن َخْمرٍ  القُْدِس  َحِظيَرةَ  ال يَلجُ »فِي الَحِديث و

يَح. الَجنَّة القُْدس بَحِظيَرةِ  أَراد  ، وهي في األَْصل الَمْوِضُع الِّذي يَُحاُط عليه لتَأِْوَي إِلَْيه الغَنَُم واإِلبُِل يَِقيَها البَْرَد والّرِ

ٍد الُجبَّائِيُّ  أَبو َعْبِد هللاو ُد بُن أَحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ائِّي ، هكذا ، وقوله الُجبَّ  591، عن أَبي الُحصين وابن كادش ، وعنه ابُن خليل ، مات سنة  ُمَحمَّ

بِن الُمَظفَّر ْبن َصَدقَةَ ، َحدَّث عن ابن  َعْبُد القَاِدِر ْبُن يُوُسفَ  أَبُو الَمْنُصورِ و هو في النَُّسخ ، والصَّواُب الِجنَانّي ، بكسر الِجيم وفتح النون.

لَِفّي ، وعنه التَِّقّي السُّْبِكّي وَغْيُره ، وتُوفَِّي بدمشق سنة  ثانِ  الَحِظيِريَّانِ  ، 716رواج ، عن الّسِ َمْوضع فوَق  الَحِظيَرة َمْنسوباِن إِلى ُمَحّدِ

 بَغداَد ، سيأْتِي ِذْكره للُمَصنّف بعُد.

 يَْلَسع كذُبَاِب اآلجاِم. ذُبَاٌب أَْخَضرُ  ، كِمْحَراب : الِمْحَظارو

بن َجِديلَةَ بن لَْخم ، ذكره َسِعيُد بُن ُعفَْير وابن يُونس ، ولم تقع له  (4)بِن أَرينة  من بني راِشَدةَ  َصَحابِيٌّ  الّراِشِديّ  الَّلْخِميُّ  َحْظَرةَ  أَْدَهُم بنُ و

ً  َحْظَرةُ و رواية. . ْبُن َعبَّاٍد ِمْن َولَِده ، وَكاَن َخاِرِجيّا اغانِيُّ  نَقَله الصَّ

 ْبِن َزيِد الاّلت ِمْن قِْسَمِة َواِدي القَُرى بَيَن الُمْسِلِمين وبَْيَن بَنِي ُعْذَرةَ  عنه بُن الَخطَّاِب َرِضي هللا ِإَشاَرةٌ إِلَى َما فَعََل ُعَمرُ  التَّْحِظيرِ  َزَمنُ و

 ، وهو اإِلجالُء الثَّانِي ، فكأَنَّهُ جعَل ِلُكّلِ واِحٍد َحّداً حاِجزاً ، وهو كالتاِريخِ ِعْنَدْهم. وذلك بَْعَد إِْجالِء اليَُهودِ 

 .(5)، على َمِسيَرةِ يَْوميِن من بَْغَداَد ، على َطِريِق الَمْوِصل  َجْيلٍ : د ِمْن َعَمِل دُ  الَحِظيَرةو



5339 

 

 ، وفي التَّْكِملَة : بالبَْحَريِن. : ع باليََماَمةِ  الَحَظائِرُ و

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : حجز ابلزاي.1)
 َحظ ر.( هذا ضبرت اللسان ا وضبطت يف التهذيب : 2)
 ( زايدة عن األساس.3)
 : بنو راشدة بن أََذّب بن جزيلة بن خلم. 423( يف مجهرة أنساب العرب ص 4)
 ( يف معجم البلدان : قرية كبرية من أعما  بغداد من جهة تكريت من انحية ُدجير.5)
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 قَِليُل الَخْيِر. . وقيل :، أَي بَِخيٌل ، كما في األَساِس  الَحِظيَرةِ  ُهو نَِكدُ  من الَمَجاِز قَْولُهم :و

ُم. الَمْحُظورُ و ماً. وهو راِجٌع ِإلى الَمْنع وقيل : أَي (1) َمْحُظوراً  َوما كاَن َعطاُء َربِّكَ  : ِخالُف اإِلبَاَحة. وقولُه تَعَالى : الَحْظرو : الُمحرَّ  ُمَحرَّ

 َمْقُصوراً َعلَى َطاِئفٍَة ُدوَن أُْخَرى.

ةً.َء إِذا الشَّيْ  َحَظرَ  من  حاَزه لنَْفِسه َخاصَّ

 * ومما يُْستَْدرك عليه :

أَراد كالَهْيِشيم الّذي َجَمعَه « الُمْحتََظر»وقِرئ  (2) (َفكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظرِ ) به ، أَي اْحتََمى. وفي الِكتَاب العَِزيز : احتََظرَ  يُقَال :

 الُمْحتََظراتِ  فيه. والَهِشيُم : ما يَبَِس من يُْحتََظر ، والَمْعنَى : َكَهِشيم المكاِن الّذي للَحِظيرةِ  اسمٌ  فالُمْحتََظر . وَمن قرأَه بالفَتْحالَحِظيَرة صاِحبُ 

اُء : َمْعنَ  (3) أَي  (َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظرِ )قوِله ى فاْرفَتَّ وتََكسََّر. والَمْعنَى أَنهم قد بَاُدوا وَهلَُكوا فصاُروا كيَبِيس الشََّجِر إِذا تََحطََّم. وقال الفَرَّ

 قَِديٍم قد يَبِس. ِحَظارٍ  َرْطباً على ِحَظاراً  (5) َحَظرَ  على َهِشيمه ، أَراَد أَنه (4) يَْحُظر كَهِشيم الذي

 بنََسَف ، َذكره الداوودّي. الَحِظيَرةِ  وِسكَّةُ 

 به : يُْحفَرُ  . وماالُمْحتَفَِر الُحْفَرةُ  ، واسم األَرُض بالَحِديَدةِ  تُْحفَرُ  : نَقَّاه ، كما اْحتَفََرهو ، َحْفراً  ، من َحّدِ َضَرَب ، يَْحِفُره ءَ الشَّيْ  َحفَرَ  : [حفر]

 .الِمْحفَارُ 

ً  الَمْرأَةَ : َجاَمعَها َحفَرَ  ِمَن الَمَجاِز :و  النَّْهر ، عن ابِن األَعرابِّي. بَحْفر ، تَْشبِيها

إِاّل النّاقَةَ فإِنّها تَْسَمن  يَْحِفرَها يقال : ما حاِمٌل إِاّل والَحْملُ  (6) أَْهَزلَها : يَحِفُرها َحْفراً  العَْنزَ  الغََرزُ  َحفَرَ  : الُهَزال ، عن ُكَراع. يقال : الَحْفرُ و

 َعلَيه. وهو َمجاٌز.

بِيُّ  َحفَرَ  من الَمجاز :و ، عن اْبِن األَعرابِّي. لَْيهِ ثََرى َزْيٍد : فَتََّش َعْن أَْمِرِه وَوقََف عَ  َحفَرَ  من الَمَجاز :و ، فإِذا  َسقََطْت َرَواِضعُه : الصَّ

 .أَْحفَرا إِْحفاراً  َسقَطت الثَّنِيَّتَان العُْليَيَاِن السُّْفلَياِن فيُقَال :

 .الُمْحتَفَر ، كالهما : الَحِفيَرةو الُحْفرةُ و

 فوق قَْدِرَها. ، بالتَّْحِريِك : البِئُْر الُمَوسَّعَة الَحفَرُ و به يُْحفَرُ  َما نَْحُوَها منو : اْلِمْسَحاةُ  ةُ الِمْحفَرَ و الِمْحفَارُ و الِمْحفَرُ و

 ، وهو ِمثْل الَهَدِم. الَمْحفُورِ  ءِ الشَّيْ  التُّراُب الُمْخَرُج ِمنَ  بالتحريك : الَحفَرُ و .الَحِفيرةو كالَحِفير ، يَُسكَّنو

 .ُحِفرَ  ويقال : هو الَمكان الذي

 وقال الشاعر :

َنا وهذا اخلَنحَدُ    (7) ا ََفرُ قالوا انـحتَـَهيـح
 ، أَنشد ابُن األَعرابِّي : أَحافِيرُ  أَي َجْمع الَجْمع ججو ، أَْحفَارٌ  أَي َجْمعَُها جو

مِّ  رحشــــــــــــــــــــــــــــَ ٍر هــــــــــــــِ بــــــــــــــَ ن جــــــــــــــَ وَب هلــــــــــــــا مــــــــــــــِ  جــــــــــــــُ

قــــــــــــــَ      ريِ ُمســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــِ اف ــــــــــــــِت األُمِّ  اأَلحــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ ب ــــــــــــــَ  ث

  
 ، كقَِطيعٍ وأَقاِطيَع. َحِفيرٍ  َجْمعَ  األَحافِيرُ  وقد تكون

يت ، وقال : والتَّْحِريك لُغَةُ بنِي أََسد ، وقد ُساَلٌق في أُُصوِل األَْسنَانِ  : (8)، بالتَّْحِريك  الَحفَرُ و ّكِ ، ِمثْل تَِعَب تَعَباً ،  َحِفَرتْ  ، نَقَلَه ابن الّسِ

 وهي أَردأُ اللُّغَتَْين.

نَقَلَه ابُن َخالََوْيه في َشْرح الفَِصيح  وَها.ُصْفَرةٌ تَْعلُ  في األَْسنَاِن : الَحفَرُ  أَو ، بالتَّْحِريك ، لُغَةٌ رِديئَة ، الَحفَر وقال ابُن قُتَْيبَة في أََدب الكاتِب :

 والِفْعُل كعُنِي وَضَرَب وَسِمَع. ، وهو األَْفَصُح ، ويَُسكَّنُ  واْبُن ُدَرْيد في الَجْمَهرة ،
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، إِذا فََسدت أُصولُها بُساَلٍق  ، من باب تِعبَ  َحِفَرت َحفَراً  ، من باب َضَرب ، وفي لغٍة ِلبنِي أََسِد : َحْفراً  األَسنانُ  َحفََرت وفي المصباح :

.  يُِصيبُها ، حَكى اللُّغَتَين األَزَهِريُّ

 قال شيُخنَا : ويُْؤَخذُ ِمن كالِم الفَِصيح أَنَّ تسِكيَن الفَاءِ 

__________________ 
 .20( سورة اإلسراء اآية 1)
 .31( سورة القمر اآية 2)
 ا ُظُرات.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 3)
 ( التهذيب : حَيتِظُر.4)
 ( هذا ضبرت اللسان ا وضبطت يف التهذيب : َحظ ر.5)
 ( يف القاموس : هزهلا.6)
 ( يف التكملة : والرواية :7)

 أشرفن ا أو قلن هذا اخلند  ا فر
 وصدره :

 حىت إذا هن وركّن القصيم وقد
 والبيت لألخطر.

ُر 8)  وا ََفُر.( يف اللسان : وا َفح
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رححِه ا كان يٌح ومض ذلك َتعق بوه. قا  الّلبِلي  يف شـــَ رِيك ا فَد   عل  أَنّه َفصـــِ د ر ا وَثىن  ابلت حح يـَنحبِغي  أَفصـــُح ا ألَنه به صـــَ
َر  يَحة واأُلخح َُحر   مض ســـــاكن الفاِء ؛ أَلّن هذا مما فيه لَُغَتان ا ِإحداُ ا َفصـــــِ

يَحة ا  لِثـَعحلب َأن ال َيذُكر امل تح ِبَفصـــــِ لَيحســـــَ
 وكان  َِب عليه َأن َيذحُكَر الَفِصيَحة وَيرتَُ  اّلجِي ليستح ِبَفِصيَحٍة كما َشَرَط يف َأّو  ِكَتابه ا انته .

 [، ولغةٌ أخرى َحفَراً  أَسنانه َرتْ َحفِ ]: وهو ما يَْلَزق باألَْسنَان ِمن ظاِهٍر وباِطٍن. تقول : ـ  َجْزٌم وفَتٌْح لُغَتَانِ ـ  الَحفَرُ و الَحْفرُ  وفي التهذيب :
في األَسنان ، فقال : هو  (2) الَحفَرِ  ، بالتَّْحِريك ، وهو لُغَةُ بَنِي أََسد. وُسئل َشِمُر عن َحفَرٌ  في أَسنانِه . ويقال :تَْحِفر َحْفراً  أَسنانُه َحفََرتْ  (1)

ِن من ظاِهٍر وباِطٍن يُِلحُّ على العَْظم حتّى يَْنقِشر العَْظم ِإن لم يُْدَرك َسِريعاً. ويقال : أََخذ القَلَُح أُصوَل األَْسنَاِن بين اللِّثَِة وأَْصلِ  يَْحِفر أَن  الّسِ

 فِيِهما. َحِفر َحفَراً و َحفَر يَْحِفر َحْفراً و فُوه. ُحِفرَ  ، وقد َمْحفُوراً  . ويُقَال : أَْصبََح فَُم فالنٍ َحْفرٌ و َحفَرٌ  فَمه

 َحفَر ، فكأَنَّ الِذي َحفََره يَْحِفره َحْفراً  ، بسكون الفاِء َمْصدُر فِْعٍل ُمتَعَّدٍ ، وهو الَحْفر ُدُرْستََويه في َشْرح الفَِصيح :ونقل شيُخنا عن ابن 

ّن أَو َدَواُم القَلَح أَو آفةٌ لَِحقَتَْها. قال : وأَما ، وهذا الِفْعُل  تَْحفَر َحفَراً  ِسنُّةُ  َحِفَرت: ، بفتح الفاِء ، فَمصُدر قوِلِهم  الَحفَر أَسنانَه إِنَّما هو ِكبَُر الّسِ

. وحَكى صاِحُب الواعي أَنّه يُقَال في َمْصدر ياً واألَّول ُمتَعَّدٍ  الَحْفرُ و ، باإِلسكاِن والتَّْحِريك. قال : َحفَراً و َحْفراً  ، بالَكْسر ، َحِفَرت ليس ُمتَعَّدِ

بِّيِ فيقال : َصبِيٌّ بثَْرةٌ تَ  :  ، ِإذا أَصابه ذِلك. َمْحفُورٌ  ْخُرج في ِلثَِة الصَّ

بِيُّ َسقََطت لَه الثَّنِيَّتَاِن العُْليَيَاِن والسُّْفلَيَاِن لإِلثْنَاِء واإِلْربَاع أَْحفَرو  أَْحفَرَ  ِمن الَمَجاِز.و ، كما تَقدَّم. َحفََرت ، وإِذا َسقَطت َرَواِضعُه قيل : الصَّ

َحة بعد قوله : والسُّْفلياِن : والُمْهُر لإِلثناِء ، واإِلرباعِ ، وفي بعض األُصول ِزياـ  لُمْهُر : َسقََطتا َدة وفي بَْعِض النُّسخِ الَجيِّدة الُمَصحَّ

 ثَنَايَاهُ وَربَاِعيَاتُهُ.ـ  والقُُروح سقطت

ك الثَّنِيَّتَاِن السُّْفلَياِن والعُْليَيان من  إِْحفَاُرهو ، قال : ُمْحِفر فهو إِحفاراً  الُمْهرُ  أَْحفَر وقال أَبو ُعبَْيَدةَ في ِكتَاب الَخيل : يقال : : أَن تتحرَّ

ْكن قَالُوا : قد ُل ما أَحفََرت َرَواِضعه ، فإِذا تَحرَّ لى ثاَلثَِة أَْعَواٍم فيما بَْين ثاَلثِيَن َشْهراً أَْدنَى ذلك إِ  (3) يَْحِفر ثَنَايَا َرَواِضِعه فَسقَْطن. قال : وأَوَّ

فتَخُرج له ثَنِيَّتاِن ُسْفليَاِن وثَنِيَّتان ُعْليَيان مكاَن ثَنايَاه الّرَواِضعِ التي َسقَْطن بعد ثالثَِة أَْعَواٍم ،  (4)ثّم يَْسقُْطن فيَقَع َعلَيها اْسُم اإِلبداِء ، ثُّم تُْبِدي 

ك  إِْحفاُرهو ، يُْحِفر إِْحفَاراً  ا حتَّىقال : ثّم يُثْنِي ، فال يزال ثَنِيًّ  .(5)فهو ُمْبٍد  ْفلَياِن والّرباِعيتَان العُْليَيَان من  (6): أَن تَتََحرَّ باِعيَتَاِن السُّ له الرَّ

ْكن قِيَل : قد بَعَةَ أَْعَوام ، ثم يَقَُع َعلَْيَها اْسُم في اْستِيفائِه أَرْ  يُْحِفرنْ  ما (7)َربَاِعيَاُت َرَواِضِعه ، فيَْسقُْطن أَوَل  أَْحفََرت َرَواِضِعه. وإِذا تََحرَّ

ك قاِرَحاهُ ، وذلك إِذا استَْوفَى َخْمَسةَ أَْعَوام ، ثّم يَقَع عليه اسُم اإِلبداِء ، على  يُحِفرَ  اإِلْبَداِء ، ثم ال يَزاُل َربَاِعياً حتّى ِلْلقُُروح ، وهو أَْن يَتََحرَّ

 ما َوَصْفنَاه ، ثم هو قاِرٌح.

َكت للسقوط ، ألَنََّها إِذا َسقَطت بَِقيَْت منابِتَُها َحفََرتْ و األَساس :وفي   .الَحْفرِ  ، فََكأَنََّها ِإذا نَغََضْت أََخَذْت في َحْفراً  َرَواِضُع الُمْهِر : تََحرَّ

 َرَواِضعُه. َحفََرت الُمْهُر : أَْحفَرو

 .َحْفِرها فاُلناً بِئْراً : أََعانَهُ علَى أَْحفرَ و

 ، كما في األَساِس. الَحِفيَرةِ و (8) كالُحْفَرةِ  ، فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُول ، عن اْبِن األَْعَرابِيّ  : القَْبرُ  لَحِفيراو

 : الَحافِر : الَخْيِل والبِغَاِل والَحِميِر ، اسٌم كالكاِهِل والغَاِرب. قال الشاعر في جمع الدَّابَّةِ  َحَوافِرِ  : َواِحدُ  الَحافِرُ و

ا َأوح  َد مــــــــــَ عــــــــــح ِ  بـــــــــــَ يــــــــــح َرَأ الــــــــــقــــــــــَ  ىَل فــــــــــَبوحىَل اي امــــــــــح

طـــــــــــــــيِّ     َ
َن   ِر املـــــــــــــــ فـــــــــــــــح َراَخصـــــــــــــــــــــــــــــَ َوافـــــــــــــــِ  ا ـــــــــــــــَ

  
 آثاَر الَمِطّي ، يَْعنِي آثاَر أَْخفاِفه. بالَحوافِرِ  أَراد َخَصْفن

ل الُمْلتَقَى. عند ، أَي الَحافَِرة اْلتَقَْوا فاْقتَتَلُوا ِعْندَ  من الَمجاز قَْولُهم :و  .(9) أَوَّ

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 ( ضبطت عن اللسان ا وضبطت يف التهذيب بسكون الفاء.2)
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 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : حُيِفرَن.3)
 ء.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : يُبد 4)
 ء.( يف التهذيب : مبد 5)
 حُتر  .( يف التهذيب : أن 6)
 ( التهذيب : وأو .7)
 .«كا فر»( عن األساس وابألصر 8)
 ( يف التهذيب : عند أو  كلمة وعند أو  ما التقوا.9)
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ْيِره لم يَقل ذلك. خاّصةً ، فإِْن َرَجع على غ ، أَي َطِريِقي الَِّذي أَْصعَْدُت فِيهِ  َحافَِرتِي َرَجْعُت َعلَى من الَمجاِز قَْوُل العََرب : أَتَْيُت فالناً ثُمَّ و

 ، أَي َطِريقِه الِّذي جاَء ِمنه. حافَِرتهِ  وفي التهِذيب : أَي َرَجْعت من َحْيُث ِجئْت : وَرَجَع على

ِله.في الشَّيْ  (1) : الِخْلقَةُ األُولَى ، والعَْودُ  اْلَحافَِرةُ  من الَمجاز :و ِإاّن َلَمْرُدوُدوَن يف أَ ) وفي الِكتاب العَِزيز : ِء حتى يَُردَّ آِخُرهُ َعلَى أَوَّ
ِل أَْمِرنا. وأَْنَشد ابُن األَْعَرابِّي : (2) (احْلاِفَرةِ   ، أَي في أَوَّ

َرةً أَ  ــــــــــــِ ٍب  حــــــــــــاف ــــــــــــح ي ٍض وشــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ل ــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــل

ارِ     ٍه وعــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ اَذ   مــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

  
بَا بعد ما ِشْبُت وَصِلْعُت.أَرِجُع إِلى ما ُكْنُت عليه في َشبابِي وأَْمِري األَّوِل من الغَزل أَ  يقول :  والّصِ

اُء في تَْفِسير قَوِلِه تَعَالَى  «حافَِرتهِ  إِنَّ هَذا األَْمَر ال يُتْرك على َحاِله حتّى يَُرّد على»وفي الحديث  ِل تأِْسيسه. وقال الفَرَّ ِإاّن أَ )أَي على أَوَّ
ْنيَا كما ُكنَّا ، وقيل : أَي في الَخْلق  الحافَِرة ي الَحيَاةِ. وقال ابُن األَعرابِّي : فيأَي إِلى أَمِرنا األَّول ، أَ  (َلَمْرُدوُدوَن يف احْلاِفَرةِ  ، أَي في الدُّ

ل بعَد ما نَُموت.  األَوَّ

ل َكِلَمةٍ « الَحافِرو ، الَحافَِرةِ  النَّْقُد ِعْندَ »قالوا في المثل : و د بِعتُك َرَجْعَت عليه بالثمن ، وهما في وفي التَّْهِذيب : معناه : إِذا قَاَل ق أَي ِعْنَد أَوَّ

يَقولُه  ، فكان ال يَبِيعُونَها نَِسيئَةَ  لنفاَستِها ِعْنَدهم ونَفاِسهم بها وَكانُوا وأَْنفَُسه ، أَنَّ الَخيَل أَكَرُم ما َكانَْت ِعْنَدُهم أَي الَمثَلِ  وأَْصلُه المعنَى واحٌد.

ُجلِ  ُجُل للرَّ  وَصيَّروه َمثاَلً. َحتَّى يَأُْخَذ ثََمنَهُ. َحافُِره أَي ال يَُزولُ  ، الَحافِر أَي ِعْند بَْيع ذاتِ « الحافر النَّْقُد عند»:  الرَّ

ا َجعَل« الحافَِرة عند»وَمْن قال :  ْعَمالُه من غير ِذْكِر الذّات أُلِحقَت به َعاَلَمةُ التَّأْنِيث في َمْعنَى الّدابّة نَْفِسها ، وَكثُر اْستِ  الحافِرَ  فإِنَّه لَمَّ

َهاِن. ويَتَكلَُّمون بها أَو َكانُوا يَقُولُونَها إِشعاراً بتَْسِمية الذَّاِت بها.  أَْي أَّول ما يقَعُ  َرَواهُ األَزهرّي عن أَبِي العَبّاس. وقال : ِعْنَد السَّْبق والّرِ

 ، يُِريُد : َمْدفُوٌق. (4)كما يُقَاُل : ماٌء دافٌِق  (3)،  الَمْحفُورِ  أَي ، الَحافِرِ  الفََرِس َعلَى َحافِرُ 

 .الَمْحفُوَرة : األَْرضُ  الحافَِرةُ  وفي نَّصِ أَبي العَبّاس : أَو

ل َما يَقَع َهاِن ، أَي  فَقَْد َوَجَب النَّْقُد. الحافرة الفََرس على حافِرُ  يقال : أَوَّ هاِت النَّْقَد. وقال الليُث  ، يقول : حاِفُره كما يَْسبِق فيَقَعيَعنِي في الّرِ

معناه إِذا اشترْيتَه لم تَْبَرْح  الحافر : النَّْقُد عند
 ، حافِره فقيل : َرَجَع إِلَى هذا أَْصلُه ، ثُمَّ َكثَُر َحتَّى استُْعِمل في ُكّلِ أَّوِليَّة حتّى تَْنقَُد. (5)

سأَْلُت النّبيَّ َصلَّى هللا عليه وسلَّم عن التَّْوبَة النَُّصوحِ قال : هو النََّدم »حديث أُبَّي قال : ، ومنه الحافِرِ و الحافِرةِ  ند، وفعَل كذا ع حافَِرتِهو

النّداَمِة واالْستِْغفَاِر ِعْند ُمَواقَعَِة الذَّْنب والمعنَى تَْنِجيز  «ال تَعُود إِليه إِبداً  الحافِرِ  عندَ  (6)على الذّْنب حين يَْفُرط منك وتَْستَْغِفر هللا بنََدامتك 

 من َغير تَأِْخيٍر ، ألَنَّ التَّأِْخيَر ِمن اإِلْصراِر.

 أَْقصاه. أََحٌد أَْينَ  أََحٌد ، أَي ال يَْعلَمُ  يَْحِفُره َغْيٌث ال من الَمجاز : هذاو

ْمِل ال يزاُل أَخ ، بالَكْسِر : نَبَاتٌ  الِحْفَراةُ و بِيع. قال أَبُو النَّْجم في َوْصفها :في الرَّ  َضَر ، وهو من نَبَاِت الرَّ

ر   ظــــــــــــــــَ رَاهيــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح د ِ   حــــــــــــــــِ هــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــن الــــــــــــــــتـــــــــــــــــ 

رِ     جـــــــــــــــــــِ ٍر خمـــــــــــــــــــُح رَاَء وُرعـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــح ِض َذفـ  يف َروح

  
 ، كِشْعَرى. ِحْفَرى ج

ِليظة ، ولها َزْهرةٌ بَْيَضاُء ، وهي تَُكون ِمثَْل ُجثَِّة : ذاُت َوَرٍق وَشْوٍك ِصغاٍر ، ال تَُكون إِالَّ في األَرِض الغَ  الِحْفَرى وقال أَبو حنيفَة :

 الَحَماَمِة.

 قلت : وأَنشَد أَبو َعِلّيٍ القَالّي في الَمْقُصوِر لُكثَيّر :

ُة و  فـــــــــَ ـــــــــح يـ جـــــــــَ ت ســـــــــــــــــــــــُ لـــــــــ  هـــــــــا  (7)حـــــــــَ  مـــــــــن أَرحضـــــــــــــــــــــــِ

    َ وح بـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــح َر َرَوايبَ يــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــح ا َ  حـــــــــــــــــــِ  ِدمـــــــــــــــــــَ

  
ى بها الُكْدُس الَمُدوسُ  َخَشبَةٌ ذاُت أََصابعَ  ِعْنَد أَْهِل اليمن : الِحْفَراةو  يُنَقَّى بَِها البُرُّ ِمَن التِّْبِن.و يَُذرَّ



5345 

 

__________________ 
 ( يف اللسان : العودُة.1)
 .10( سورة النازعات اآية 2)
 ( التهذيب واللسان : امفورة.3)
 من ماء داف .( اشارة إىل قوله تعاىل : خل  4)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : لن تربح.5)
عن )( الباء يف بندامتك ا مبعىن مض أو لالســــــــــتعانة ا أي تطلب مغفرة   أبن تندم. والواو يف وتســــــــــتغفر للحا  أو للعطف عل  معىن الندم. 6)

 (.اللسان
 .«سخيفة»( عن الديوان وابألصر 7)
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فْ  ج فهو العَْضم والِمْعَزقَة. (1)ُش قال األَْزَهِرّي : وهي الرَّ أِْس ، فأَّما الُمفَرَّ ى بِِه الِحْنطةُ ، وهي الَخَشبَةُ الُمْصَمتَةُ الرَّ  الَِّذي يَُذرَّ

. ، بَشّدِ الفَاِء : َسَمَكةٌ سوداءٌ  الَحافِّيَرةُ و اغانِيُّ  ُمْستَِديَرة ، نَقَلَه الصَّ

. وأَبو الفَتْ  القَْبرَ  يَْحِفر َمنْ  ، كَكتَّان : الَحفَّارو ِريُر البَْغَداِديُّ ُد بُن َعلّيِ ْبِن َعْمٍرو الضَّ ثين. منهم أَبُو بَْكر ُمحمَّ ح ، وهو لَقَُب جماَعة من الُمَحّدِ

د ْبِن َجْعفَر ْبِن َسْعداَن البَْغداِديُّ ، وهما َصُدوقان.  بن ُجْعُشم الِكنَانِّيِ الُمْدِلِجّي ، أَبو ُسْفيَان كفََرس ُسَراقَة ْبِن َمالِ  اسمُ و ِهالُل ْبُن ُمَحمَّ

َحابِيّ   .عنههللارضي،  الصَّ

ُج ثم يُْجعَُل في َوَسِط البَْيتِ  ، الِحفَارُ و  ويُثْقَُب في َوَسِطه ويُْجعَُل العَُموَد األَوَسَط. من الشَّْعر ، كِكتَاٍب : ُعوٌد يُعَوَّ

كةً  الَحفَرو ، ُكنيَتُه أَبُو  الحفَِريُّ  َكاَن يَْنِزلُه ُعَمُر ْبُن َسْعدٍ  ، الَحفََرة ، وفي التكملة : اسم هذا الَمْوضع تَقُْل بَِهاٍء : ع بالُكوفَةِ ، وال  (2) ، ُمَحرَّ

وهو  .(3) الَحِفيرُ  والبَْصَرة ، وَكذِلك ع بْين َمكَّةَ  : الَحفَرو َداوَد ، يَْرِوي عن الثَّْوِرّي ، وكان من العُبَّاد. ذَكَره ابن ِحبّاَن في ِكتاِب الثِّقَات.

 والبَْصرة ثََمانِيةَ عشَر ِميالً ، ويقاالن بغير أَلٍف والم. الَحِفير[ بين]نَهٌر باألُرُدّن نََزَل عنده النُّْعَمان بُن بَِشير ، وقيل 

 الَمْعُروفَةُ في بِالِد العََرب ثاَلثَة. األَحفارُ  في التّْهِذيب :و

 أَبُو ُموَسى األَْشعَِرّي ، َرضي هللا عنه ، (4) اْحتَفََرها َرَكايَا ، بفتح الحاِء والفاِء ، وقد َجاَء ِذْكُرها في الحديث ، وهي أَبي ُموَسى َحفَرُ  فمنها

ِويَّةَ والَمْنَجَشانِيَّات وهي ُمْستَِوية وقد نَزْلُت بها واستَقَْيت ِمن َرَكايَاَها ، وهي ما بين ما ، قال األَزَهِريُّ : على َجادَّةِ البَْصَرةِ إِلى َمكَّةَ 
(5) 

شاِء َعْذبَة الَماِء.  بَِعيَدةُ الّرِ

َراَء بن تميم ، وهي بِحذاِء العََرَمِة وَ  َسْعِد ْبِن َزْيِد َمنَاةَ  َحفَرُ  وِمْنَها ، وهي َرَكايَا بناِحية الشََّواِجِن بَِعيَدةُ القَْعِر َعْذبةُ الماِء. َضبَّةَ  َحفَرُ  ِمْنَهاو

 الدَّْهنَاِء يُْستَقَى مْنها بالسَّانِيَة عند َحْبل من ِحبال الدْهنَاِء يُقَال له َحْبل الَحاِضر.

 ، هكذا في النُّسخ على فَِعيل وفَِعيلَة وِمثْلُه في التكملة قَاَل : : َمْوِضعَانِ  َحِفيَرةٌ و َحِفيرٌ و

َدتح  اُر أُوقـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــن ِن ال
َ

ريِ ملـــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــِ   حبـــــــــــــــــــَ
ُرورِ ُتضـــــــــــــــــــــــــِ مل     قـــــــــــح لـــــــــــَ  مـــــــــــَ طـــــــــــَ  ءح غـــــــــــرَي ُمصـــــــــــــــــــــــــح

  
 : اسَما َموضعَيِن َذكرهما الشعراُء القُدماُء. (6) َحِفيرةو َحْفر والذي في التهذيب :

َي باسم الجمع. : َماٌء ِلبَنِي قَُرْيٍط على يََساِر َحاّجِ الُكوفَةِ  الَحفَائِرُ و اغانِّي ُسّمِ  ، نقله الصَّ

اغانِّي. ع بِالِعراقِ  ، ُمَصغَّرةً : الُحفَْيَرةُ و  نقله الصَّ

ثين ، وقِيَل له ذلك الُحْفِريُّ  يَْحيَى بُن ُسلَْيَمانو ّمِ ، من الُمَحّدِ ، رَوى عن  (7)بَدْرِب أُّم أَيّوَب  بِالقَْيَرَوان ُحْفَرةٍ  ألَنَّ داَره َكانَْت علَى بالضَّ

 الفَُضْيل ، وعن َجبرون بن عيسى.

وِم ، وبالعَْيِن لَْحنٌ بَشّطِ بَ  (8) : ة َمْحفُورو اغانِيّ  ْحِر الرُّ  والَمفَاِرُش الغاِليَةُ األَثَْماِن. ويُْنَسُج بَِها البُُسطُ  ، نَبَّه عليه الصَّ

 * ومما يُْستَْدرك عليه :

 .يُْحفَر النَّهُر : حاَن لَهُ أَن استحفَر

. وَرِكيَّةٌ  (9)، كُزبير. َمنِزٌل بين ذي الُحلَْيفة وَملَل  الُحفَْيرو  بَِديٌع. َحفرٌ و ، حِفيَرةٌ  يَْسلُكه الحاجُّ

 ً طا عاً أَو ُمَرّهِ  .احتفَرهو عنه ، َحفَرو فَحفَره وأَتَى يَْربُوعاً ُمقَّصِ
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 في لُْغٍز من أَْلغَاِزه فيْذهب ُسْفالً  يَْحِفر ؛ وذلك أَن ُمحافِرٍ  ، وفاُلٌن أَروُغ من يَْربُوعٍ  (10) حافََر ُمَحافََرة قال األَْزَهِرّي : وقال أَبو حاتم : يقال

 عليه الُجْحر فال يَْعِرفه من غيره فيََدعه ، فإِذا فَعَل (11)اإِلْنَساُن حتّى يَْعيَا فال يَْقِدر عليه ويَشتبه  يَْحِفرو

__________________ 
 وردت ابلقاف يف التهذيب خطًب.( األصر واللسان و 1)
 ( وهو َحَفُر السبيض كما يف معجم البلدان.2)
 ويف معجم البلدان كالقاموس.« ا َُفريح »( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : 3)
 ( األصر والقاموس والتهذيب ا ويف معجم البلدان : أحفرها.4)
يقا  : ركية مســنوية أي بعيدة الرشــاء ال يســتق  منها إال ابلســانية  ن وهو الصــواب :ابلنو « مســنوية»( كذا ابألصــر واللســان ا ويف التهذيب 5)

 من اإلبر.
 ( يف التهذيب : َحفري وَحفرية.6)
 ( يف معجم البلدان : موضض ابلقريوان يعرف حبفرة أيوب.7)
 ويف التكملة : بليدة.« د»( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : 8)
 .«ملك»وابألصر  ( عن معجم البلدان ا9)
 ( يف التهذيب : حافـََر الريبوُع  افرًة.10)
 ( التهذيب : وُيشب ه.11)
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ه فقــد ِدر عليــه َأحــٌد. ويقــا  : ِإنــ ه ِإذا حــافـَرَ  الرَيحبُوُع ذلــِك قيــر ِلَمنح َيطحلُبــه َدعــح افـَرَ  ا فال يـَقــح اب واَل  حَيحِفرَ  وَأَب َأن حــَ الرت 
َر   بـَُثه وال يُدح رِه يقا  : قد حث   (1)يـَنـح ُه ُجحح م    (2)َوجح َواُه ِإذا حَث  وُيســــــــَ َتِوايً مض ما ســــــــِ َر مَمحُلوءاً تُراابً ُمســــــــح ا فرتَ  اجُلحح

 ذلك ا اثِياَء. يقا  : ما َأَشد  اشِتباَه حاثِيائِه.
 ٌء. وأَْنشد :ه َشيْ : لَْيَس لَ  ُمحاِفرٌ  وقال ابُن ُشَمْيل : َرُجلٌ 

رُ  افـــــــــــــــــِ َوارِي   ـــــــــــــــــَُ ِش أَتـــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

ارِي    ــــــــــــــــاَء الشــــــــــــــــــــــــــــــ  ا أَف ه ممــــــــــــــــِ  َ  لــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  لــــــــــــــــَ

  

 َغريحُ ُمدً  وبـُرحَمٍة َأعحَشارِ 

ّب واليَْربُوع ِليَْستَْخِرَجه. (3)عن  َحفَرو وفي األَساس :  الضَّ

ََّسُع فيه فيقال : . وهو نَّص مْكُشوٌف ، ُمَحافِرٍ  أَمعََن في َحِرِه. وفالٌن أَْروُغ من يَْربُوعٍ : اليَْربُوُع  َحافَرَ و .احتفَْرتُهو الّضبَّ  َحفَرتُ  ويُت

 ، انتهى. (حاَش لِِلِّ )، و:  (ُُياِدُعوَن هللاَ ): وبُْرَهاٌن َجِليٌّ يناِدي على ِصّحة ما َذَكرُت في 

ى عن قُلُوب الُمنَافِِقين ، وذلك أَنه لّما فُِرَض الِقتَاُل تَبَيَّن الُمنَافُِق ِمن  َحفََرت ؛ وذلك أَنََّها الَحافَِرةَ  وفي اللسان : وكانت ُسوَرةُ براَءة تَُسمَّ

ن يُواِلي أَعداَءهم.  َغْيره ، وَمْن يُواِلي الُمْؤِمنِين ِممَّ

 وقرأُْت في الَحَماَسة :

ه و  ظــــــــ  ُم حــــــــَ لــــــــح رحِب والســــــــــــــــــــــِّ ر اب ــــــــَ جــــــــِ عــــــــح تـــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــح

ا    ـــــــمـــــــّ ـــــــل ا  ف هـــــــَ ـــــــح نـ ر  عـــــــَ رَيتح كـــــــَ ـــــــِ ث ـــــــُ رُهح اســـــــــــــــــــــت افـــــــِ  (4)  ـــــــََ
  

الُح. محفر قال في الهامش : جْمع  ، والمراد به هنا الّسِ

قاً أَْسَرَع إِلَْيه إِذا أَرادوا تَْقبِيحها ، على االستِعَاَرةِ. قال ُجبَْيَهاُء األََسِدّي يَِصف َضْيفاً طارِ  حاِفراً  . ويَقُولُوَن للقََدمِ الَمْحفُوَرةُ  : األَْرضُ  الحافَِرةُ و

: 

َدتح  رَاُء أُوقـــــــــــِ قـــــــــــح َر اَنرِي وهـــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــبَبحصـــــــــــــــــــــــــَ

رِ     وا ــــــــــِ وِن الــــــــــنــــــــــّ يــــــــــُ تح لــــــــــلــــــــــعــــــــــُ ٍر فــــــــــالحــــــــــَ يــــــــــح  بــــــــــلــــــــــَ

  

ه  تــــــــــــــُ َداُن حــــــــــــــىّت رأَيـــــــــــــــح َد الــــــــــــــِولــــــــــــــح  فــــــــــــــمــــــــــــــا َرقــــــــــــــَ

رِيــــــــــه بســــــــــــــــــــــــاٍ  و     ِر ميــــــــــَح كــــــــــح رِ عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــبــــــــــَ  حــــــــــافــــــــــِ

  
 ومعنى يَْمِريه : يَْستَْخِرج ما ِعْنَده ِمن الَجْريِ.

 كَخْنَدٍق أَو بِئر. ُحِفرَ  ، بفتح فسكون : اسُم الَمَكان الَِّذي الَحْفرو

 .(5). قال األَزهِريُّ : وهو من أَْرَدإِ الَمْرَعى الِحْفَرى الّرجُل ، إِذا َرَعى إِبلَه أَحفَرَ  وعن ابِن األَعرابّي :

 ، وهي الِمْعَزقَة. بالِحْفَراة ، إِذا َعِملَ  أَْحفَرَ و قال :

 كفَِرَح ، إِذا فََسَد. َحِفرَ و وقال :

 . قال الفََرْزَدُق :أَْحفَارٌ و األَحفَارُ  : موِضعان ، وكذلك ُحفَْيَرةو ُحْفَرةو

تح  حـــــــــَ بـــــــــَ ِديـــــــــنـــــــــِة َأصـــــــــــــــــــــــح
َ
يـــــــــَت دارِي ابملـــــــــ ا لـــــــــَ  فـــــــــيـــــــــَ

ارِ     فــــــــــَ م أَبحــــــــــح َوا ــــــــــِ يــــــــــِف الــــــــــكــــــــــَ ِج َأو ِبســـــــــــــــــــــــِ لــــــــــح  فـــــــــــَ

  
 وَكاِظمةَ ، فَجمعَُهَما َضُروَرةً. رالَحفَ  وقال ابُن ِجنِّي : أَراد

 .َحافِرٍ و . ومن المجاز : َوِطئَهُ ُكلُّ ُخفٍّ الحافِرَ و . وفاُلٌن يَْمِلُك الُخفَّ الَحَوافِرِ  ويقال : هذا البَلَُد َمَمرُّ العََساِكِر وَمَدقُّ 



5349 

 

 .(6): شاَخ وَهِرَم  َحاِفَرتهِ  وَرَجع إِلى

ه َحفَرَ و  .(8) [بامتصاصه إِيّاَها]حتى يَْستَْرِخي لحُمها  (7)، وهو اسِتاللُه ِطْرقَها  َحْفراً  الفَصيُل أُمَّ

 في األَْرِض. ُحفَراً  السَّْيُل : اتَّخذَ  تََحفَّرو

 : طبِيٌب َمْشُهوٌر. الَحوافِر وابُن أَبِي

ِعيد األَْدنَى. الَحافَِرةُ و : قَْريَة من أَعمال الِجيزة : الحفَّارةو يداِن عند كاظمةَ. َحفَرُ و : قَْريَة بالصَّ باب : َمْوضع. َحفَرُ و الّسِ  الّرِ

 ، كغَُراٍب : َموِضٌع باليمن. ُحفَارٌ و

__________________ 
ويف التهذيب « يحررقوله وال يدري كذا خبطه ابلدا  املهملة والذي يف اللســــــــــــــان : يذر  ابلذا  املعجمة ول»( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 1)

 فكاألصر ابلدا .
 .«حثا»( يف املطبوعة الكويتية : حش  حتريف ا ويف التهذيب 2)
 .«عل »( عن األساس وابألصر 3)
 ء إذا طلب عجلته ومل يصرب إىل وقته.يقا  استعجر الشي .« افر»والبيت غري منسوب ا وابألصر  40/  4( عن شرح ا ماسة للتربيزي 4)
 يب : املراعي.( يف التهذ5)
 ( عبارة األساس : ورجض إىل حافرته أي إىل حالته األوىل. ورجض فالن عل  حافرته إذا شاخ وهرم.6)
 .«طرفيها»( عن األساس وابألصر 7)
 ( زايدة عن األساس.8)
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ان ِحْميَر ، أَسلَم على يِد ُمعَاِذ بن َجبٍَل ، ذَ  حافِرُ و  َكره الذََّهبِيُّ في الُمَخْضَرِمين.بُن التَّْوأَم الِحْميَِرّي : أَحد ُكهَّ

 : بْطن من الَجَحافِل وفيهم َعَدٌد َوَمَدٌد وهم باليََمن ، َذَكره الَملُك الغَسَّانيُّ في األَنساِب. الَمَحافَِرةُ و

اغانِّي : هو ، كعََمْيثَل الَحفَْيتَر : [حفتر] َجال ، كالَحبَْيتَر ، بالُمَوّحدة ، َكذا في  القَِصير ، أَهمله الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَِّسان. وقال الصَّ من الّرِ

 التَّْكِملَة.

ابِعَة الَحاقُوَرةُ  : [حقر] ْلت : : السََّماُء الرَّ  ، في قَْوِل أُميَّةَ بِن أَبِي الصَّ

ًة هلــــــــــــــــــــا و  عــــــــــــــــــــَ ورَ كــــــــــــــــــــَبن  رَابــــــــــــــــــــِ   ةً حــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــُ
َردُ     اٍص متــــــــــــُح نــــــــــــَ ٍة عــــــــــــَ ب خــــــــــــاِمســــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــح  يف جــــــــــــَ

  
لَّة ، ، بفتح فَُسُكون : الَحْقرُ و ّمِ ، كالُحْقِريَّةِ  الذِّ  .ُحْقِريَّةً و َحقََر يَْحِقُر َحْقراً  .الَمْحقََرةِ و ، ُمثَلَّثَةً ، الَحقَاَرةِ و ، بالضَّ

ّم ، َحقُر يقال : والِفْعُل كَضرب وَكُرَم. ، َحقاَرةٌ  بِك ، أَي َمْحقَرةٌ  ويقال : هذا األَمر  يَْحِقره َحْقراً  ءَ الشيْ  َحقَرو .َحقَاَرةً و َحْقراً  ، بالضَّ

:  استحقَرهو اْحتقَرهو َحقَّرهو َحقََرهُ  يقال : ، والفعل كضَرب. االستحقارِ و ، االْحِتقَارِ و كالتَّْحِقيرِ  اإِلْذالُل ، : الَحْقرُ و .َحقَاَرةً و َمْحقَراً و

 ، وَخِطيٌر غيرُ  ُمَحقَّر وفاُلٌن ُمَوقَّر غيرُ  (1)« َحَرمَ  َحقَرَ  َمن»ناقر. وفي مثَل :  حاقِرٌ  . وهوَحقيراً  َصيَّره:  َحقََّرهو .َحقيراً  استصغره ورآه

 .َحِقير

ِعيفُ  ، كَحْيَدر الَحْيقَرو ِغيُر ، أَو اللَّئيُم األَْصلِ  ، (2)، عن اْبِن ُدَرْيد  ويَُضّم القَاُف : الذَِّليُل أَِو الضَّ  َحِقيرٌ  ، ويُؤكَُّد فيقال : كالَحِقير ، أَو الصَّ

 نَْقٌر. َحْقرٌ و نِقيٌر ،

 االْسَم. َحقَّرَ  ، وكذا : َصغََّره تَْحِقيراً  الكالمَ  َحقَّرَ و

يَْت بِذِلك ؛ ألَنََّها َجدُّ قُْطٍب. هي القَاُف والِجيُم والطَّاُء والدَّاُل والبَاُء ، يَْجَمعُها قولك : .المْحقُوَرةُ  الُحُروفُ و في الَوْقف وتُْضغَُط عن  تَُحقَّر ُسّمِ

ْغط ، وذلك نحو الَحْق واْذَهْب  لَحْقرا َمَواِضِعَها ، وهي ُحُروُف القَْلقَلَِة ، ألَنَّك ال تَْستَِطيع الُوقُوَف عليها إِالَّ بَصْوت ، وذلك ِلشدَّة والضَّ

 واْخُرْج.

غَائُِر. الُمَحقَّراتُ و : التَّْصِغيُر. التَّْحِقيرُ و وبَعُض العََرب أَشدُّ تَْصويتاً من بَْعض. قال َشْيُخنا : وهي من اإِلطالقات الشَّْرِعيَّة ؛ إِذ ال  : الصَّ

 اإِلنسان من األَْفعال وإِن كانت كبيرةً. يَحتقْرهُ  ا أَهُل الغَِريب إِلى ماتَعرف العََرُب صغائَِر وال كبائَِر ، وردَّه

« ونَِقْرتَ  َحِقْرتَ »َعَطس ِعْنَده َرُجٌل فَقَال له : »في الَحِديِث و إِليه نَْفُسه : تََصاَغَرْت. تََحاقََرتْ و ، : تََصاَغرَ  تََحاقَرو في َعْينِي ، َحقُرَ و

، ُكلُّه راِجع إِلَى  َحقَاَرةً و َمْحقَراً و له وَعْقراً ، َحْقراً  ، أَي َذِليالً ، والثَّاني للتَّأِْكيد. ويقال في الدُّعاِء : نَِقيراً  َحِقيراً  ِصْرتَ  ، أَي بَكْسر قَافَْيِهَما

غَر.  َمْعنَى الّصِ

ّم : ناحية واسعة باليمن. الُحقاراتو  ، بالضَّ

،  والِفْعُل كَضَربَ  .(3)والعُْسُر واالْلتَِواُء ، وهذاِن ِمن األَساِس والتَّْكِملَِة  وإَِساَءةُ الُمعاَشَرةِ  والتَّنَقُّص الظُّْلمُ  ، بفَتْح فَُسُكون : الَحْكرُ  : [حكر]

 الظُّْلُم والتَّنقُّص وُسوُء الِعْشرةِ. ويُقَاُل : فاُلن : رُ الَحكْ  وقال األَزَهِرّي : .(4)َظلََمه وتَنَقََّصه وأَساَء ِعْشَرتَه  : َحَكَره يَْحِكُره َحْكراً  يقال :

ةً في معاَشَرتِه وُمعَايََشتِه ، والنَّْعت يَْحِكر  ، على النََّسب. َحِكرٌ  . ورُجلٌ َحِكرٌ  فاُلناً إِذا أَْدَخَل عليه مَشقَّةً وَمَضرَّ

. : الَحْكرُ و بِيُّ ِغير. : ْكرُ الحَ و السَّْمُن بالعََسل يَْلعَقُهما الصَّ ك ، ُء القَِليلُ الشَّيْ  : الَحْكرُ و القَْعُب الصَّ ان. من الماِء والطَّعَاِم واللَّبَِن ، ويَُحرَّ  ويَُضمَّ

،  َحِكرٌ  وفَاِعلُه ، الُحْكَرةِ و ، ، كُصَردٍ  كالُحَكرِ  أَي اْحتُبَِس اْنتِظاراً لغاََلئِه ، من الطَّعَاِم ونَْحِوه ِمّما يُْؤَكل ، اْحتُِكر بالتَّْحِريِك : ما ، الَحَكرو

، أَي من ِشّدة اْحتِبَاِسه وتََربُِّصه. وَمْعنَى :  َحْكِره ال يَزال يَْحبِس ِسْلعَتَه والسُّوُق ماّدةٌ حتّى يَبِيَع بالكثير من شدَّةِ  لَحِكرٌ  َكَكتِف. يقال : إِنَّه

 والسُّوُق َمادَّةٌ ، أَي َمأْلَى ِرَجاالً وبُيُوعاً.

 والعُْسر. اللََّجاَجةُ  : الَحَكرُ و

 .َحِكرٌ  ، كفَِرَح ، فهو َحِكرَ  ، أَي االستِْقالُل بِه. ءِ االْستِْبَداُد بِالشَّيْ و

 ومنه الُمْجتَِمُع. القَِليلُ  الَماءُ  ، بالتَّْحِريك : الَحَكرو
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__________________ 
 والذي يف األساس حرم اب اء.« قوله : حرم ا الذي يف األساس : جرم ا وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .358/  3( اجلمهرة 2)
ر : الظلم وسوء 3)  العشرة.( كذا ا ومل ترد اللفظة هبذا املعىن يف التكملة وفيها : اَ كح
 ( اللسان : معاشرته.4)
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ه اَ َكرَ  (1)ِإذا َوَردحَن »َحِديث َأيب ُهَريـحَرَة قا  يف الِكاَلِب :  َربحه ا وَكذلك الَقِلير من « الَقِليَر فال َتطحَعمح ا َأي ال َتشــــــــــــــح
ُعو  ا َأي جَمحُموع.  الط َعام والل َ  وهو فـََعٌر مبعىن َمفح

 «َطعاماً فهو َكَذا احتََكر من»في بَْيِعهم ، أَي يَْنُظُروَن ويَتََربَُّصون. وفي الحديث :  ليتََحكَُّرون قال ابُن ُشَمْيل : إِنّهم .االْحتِكارُ  : التََّحكُّرو

 أَي اْشتَراه وَحبََسه ليَِقلَّ فيَْغلَُو.

 عليه ، أَي يتََحسَّر. قال ُرْؤبَةُ : ليتَحكَّر ، وإِنَّه التََّحسُّر : التََّحكُّرو

رِي  ظـــــــــــَ ِوي  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا نـــــــــــَ حـــــــــــح ُر الـــــــــــنـــــــــــ  نـــــــــــظـــــــــــُ  ال يـــــــــــَ

ه و     يــــــــــــــــح يـــــــــــــــــَ َو   ــــــــــــــــَح رِ ن لــــــــــــــــَ كــــــــــــــــ  حــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــتــــــــــــــــ 

  
ةُ  الُمَحاَكَرةُ و  والُمماراةُ. (2) : الُماَلحَّ

ّمِ : اسٌم ِمنَ  الُحْكَرةُ و  .«الُحْكرة نََهى َعنِ  (3) [أَنَّه]»الَحِديث  ، وِمْنه الُحْكر ، وكذلك االْحتَِكارِ  ، بالضَّ

 *. [ِمْخالٌف بالطَّائفو] .(4)الَجْمع واإِلْمَساُك ، كما قاله الراِغُب وَغْيُره  الُحْكَرةِ  : الُجْملَة ، وقِيَل : الُجَزاُف ، وأَْصلُ  الُحْكَرةُ و

 * ومما يُْستْدرك عليه :

 ، بالَكْسر : ما يُْجعَل َعلَى العَقَاَراِت ويُْحبَُس ، ُمَولَّدةٌ. الِحْكر

 لَزْرع األَْشَجاِر قَِريبَة ِمَن الدُّوِر والَمنَاِزل ، شاميّة. تُْحَكر : ِقْطعَةُ أَرٍض  الَحاُكوَرةو

ين محّمُد بُن أَْحَمد بن ث الدِّ  الِحْكريّ  والّشيُخ شْمُس الّدِ من  ِحْكرِ  يَار الِمْصِرية وُمقِرئُها ، كأَنَّه منسوب إِلى ُمْنيَةالمعروف بالخاِزن ، ُمَحّدِ

 قَُرى ِمْصر بالسََّمنُّوِديَّة ، روى عنه َشْيُخ اإِلسالم َزَكِريَّا األَْنَصارّي وغيره.

ّم من َمخاِليف الطَّاِئف  الُحْكَرةو  .(5)، بالضَّ

في الَحْرِب  َمْن ال ِساَلَح َمعَه : األَحَمرُ  من الَمجاز :و ، يَكوُن في الَحيَواِن والثِّيَاب وَغْيِر ذلك مما يَْقبَلُها. الُحْمَرةُ  : ما لَْونُه األَْحَمر : [حمر]

اغانِّي ، ِلِهَما يقال : ثِيابٌ  ُحْمَرانٌ و ُحْمرٌ  َجْمعُُهَما ، نقلَه الصَّ  .ُحْمرٌ  ، وِرَجالٌ  ُحْمرانٌ و ُحْمرٌ  ، بضّم أَوَّ

 .«واألَْسَودِ  األَْحَمر بُِعثُْت إِلَى»الَحِديث :  وبه فَسَّر بَْعضٌ  األَْبيَُض ، ِضّد. : األَْحَمرُ و ، ِللَْونِه. تَْمرٌ  : األَْحمرو

 ٌ رُجٌل أَبيُض من : ُدوَن األَْبيض ، فَقَاَل : ألَنَّ العرب ال تَقوُل  األَحمر ، أَي بيضاُء. وُسئل ثَْعلَب : ِلَم َخصَّ  َحْمَراءُ  والعَرُب تَقُوُل امرأَة

. قال ابُن األَثِير : وفي هذا القَْول أَْحمر ابَيَاِض اللَّْوِن ، إِنََّما األَبيُض ِعْنَدهم الّطاِهُر النَِّقيُّ من العُيُوِب ، فإِذا أَراُدوا األَبيَض ِمَن اللَّْون قالو

 يا قال َعِليٌّ لعائَِشةَ َرِضي هللا َعْنُهَما : إِيّاِك أَن تَُكِونيها» وِمْنهُ الَحِديث قد استَْعَملُوا األَبيَض فِي أَْلواِن النَّاس وَغْيِرهم. نََظر ، فإِنَّهم

 الَحْمَراءِ  قُوُل لَها أَْحيَاناً ذِلك ، وهو تَْصِغيريَْعنَي عائَِشة. كاَن يَ  «الُحَمْيَراءِ  ُخذُوا َشْطر ِدينِكم ِمن»أَي يا بيضاُء. وفي َحِديٍث آَخر  «ُحَمْيراءُ 

اِن اآلدِميِّين أَْجَمِعين. هذا األَْحَمرو ، يُِريد البَْيَضاَء. قال األَْزَهِرّي : والقَوُل في األَْسَودِ   إِنَّهما األَسوُد واألَبيُض ، ألَنَّ هَذين النَّْعتَْين يَعُمَّ

 اِس َكافَّةً. وقَوُل الشَّاعر :َكقَْوِله : بُِعثُْت إِلَى النَّ 

ٍر  عحشـــــــــــــــــــــــَ مح مبـــــــــَ ـــــــــُ ت ـــــــــح ئـ مح وجـــــــــِ ـــــــــُ ت ـــــــــح يـ عـــــــــَ َبوح مح فـــــــــَ ـــــــــُ ت عـــــــــح  مجـــــــــََ

ـــــــــــه     تح ب ـــــــــــَ واف ـــــــــــَ رانُ ت وُدهـــــــــــا محـــــــــــُح ٍد وســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــح ب  عـــــــــــَ

  
 .(6)يِريد بعَْبٍد َعْبَد ْبَن أَبِي بَْكر ْبِن ِكاَلب 

 وقولُه أَْنَشَده ثَْعلَب :

رِ َنضحخ الُعُلوِج   يف مَح اِمها ا ُمح
 إِنََّما َعنَى البِيَض.
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 ، وال يُقَاُل أَْبيَض. َمْعنَاه َجِميُع النَّاِس عربهم وعجمهم. أَْحَمرو وُحِكَي عِن األَْصَمِعّي : يُقَال : أَتَانِي ُكلُّ أَْسَوَد مْنهم

 .: األَبيُض تََطيُّراً باألَْبرص ، يَْحِكيه عن أَبي عْمِرو ْبِن العاَلءِ  األَْحَمر وقال َشِمٌر :

 ، األَْحمرانِ  قال األَزَهِريُّ في قَْولهم : أَْهلَك النَِّساءَ و

__________________ 
 ويف النهاية فكاألصر.« قوله : وردن ا كذا خبطه ابلنون ا والذي يف اللسان ا ابلتاء ا وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف التكملة : املالُجة ابجليم.2)
 النهاية.( زايدة عن 3)
 هبذا املعىن يف املفردات.« ا كرة»( العبارة يف اللسان ا ومل ترد 4)
 سقرت يف املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس. (*)( 7)
ضم وسكون ( كذا ابألصر ا وهي موجود يف القاموس ونص عبارته : وا كرة ابلضم اسم من االحتكار وخمالف ابلطائف. وقيدها ايقوت ابل5)

 الكاف.
 .«قوله : ابن أيب بكر ا كذا خبطه والذي يف اللسان : ابن بكر ا حبذف أيب ا وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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ُر. : اأَلمححَرانِ  قا  اجلَوحَهرِّي : َأهلك الّرَِجا َ و  ا َأي َأهلكُهن  ُحب  ا َلح  والطِّيب. الذ هب والز عَفران يعحُنونَ  ُم واخَلمح  الل حح
ُه : يـَُقا  للذ َهب والز عحَفراِن : َفراِن. ولِلحَماِء والل ِ  : األَبحيَضاِن ا وللت مر واملاِء  وقا  َغريح اأَلسَوَداِن. ويف ا ديث : : اأَلصح

َزينِ » َهُب. واألَبَيُ  : الِفضـــــــــــــــ   اأَلمحرُ و  «.واألَبـحَي َ  اأَلمححَرَ  أُعِطيُت الَكنـح َا الغاِلُب عل  : الذ  ة. والذ هب ُكُنوُز الر وم أَلهن 
 نـُُقوِدهم. وقير : أَراَد الَعَرَب والعَجم مَجََعُهم   عل  ِدينِه وِمل تِه.

 وتَبَنَُّكوا بالُكوفَة. (1) : قوٌم ِمَن العََجم نََزلُوا بالبَصرةِ  األَحاِمَرةُ و

عفَراُن ، فإِذا قُْلت األَْحَمرانِ  وقال ابن ِسيَده : الَخْمُر والَخلُوُق.اللَّْحُم و : األََحاِمَرةُ  قال اللَّْيُث :و فَِفيها الَخلُوُق. قال  األَحاِمرة : الذََّهُب والزَّ

 األَعشى :

َرةَ ِإن   تح  اأَلحــــــــــــــامــــــــــــــِ كــــــــــــــَ لــــــــــــــَ َة َأهــــــــــــــح اَلثــــــــــــــَ  الــــــــــــــثــــــــــــــ 

ا    عـــــــــــــَ ولـــــــــــــَ ِدميـــــــــــــًا مـــــــــــــُ ا قـــــــــــــَ ُت هبـــــــــــــَِ نـــــــــــــح  مـــــــــــــاِد وكـــــــــــــُ

  

ي  لـــــــــــِ َا وَأطـــــــــــ  مـــــــــــِ َم الســـــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــح َر والـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــح  اخلـــــــــــَ

ا     عــــــــــــَ قــــــــــــ  ــــــــــــَ بـ نح أَزاَ  مــــــــــــُ راِن فــــــــــــلــــــــــــَ فــــــــــــَ (2)ابلــــــــــــز عــــــــــــح
 

  
ْعفَراُن. وقال اْبُن األَعرابِّي :  : النَّبِيذُ واللَّْحم. وأَْنَشَد : األَْحَمرانِ  وقال أَبو ُعبَْيدة : األَصفَراِن : الذََّهُب والزَّ

َا اأَلمححََريحنِ  َُحرب 
 الر اَح وامل

 قال َشِمر : أَراَد الَخْمَر والبُُروَد.

 ، أَي اللَّْحم والَخْمر. األَْحَمَرين وفي األَساِس : ونَْحُن ِمن أَْهل األَْسَوَدْين ، أَي التَّْمر والَماِء ال

،  الموُت الشَّديدُ  ُهوَ  أَو ، وذلَك لما يَْحُدث عن القَتْل ِمَن الدَّم ، لالقَتْ  يعني «األَْحَمر الَمْوت لو تَْعلَُمون ما فِي هذه األُّمة من»في الَحِديث و

 وهو َمَجاٌز ، كنَْوا به عنه كأَنَّه يُْلقَى منه ما يُْلقَى ِمَن الَحْرب. قال أَبو ُزبَْيد الّطائّي يَصُف األََسد :

ه  فــــــــــِّ يــــــــــُف كــــــــــَ طــــــــــاطــــــــــِ رحاًن خــــــــــَ ت قــــــــــِ قــــــــــَ لــــــــــ   ِإذا عــــــــــَ

وحَت رَأحَي ا    َ
وَد رََأ  املــــــــــ اح َأســــــــــــــــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ رَال  (3) َأمحــــــــــحَ

  
ْنيَا في َعْينيه األَْحَمرُ  وقال أَبو ُعبَْيد في َمْعنَى قَْولهم : هو الَمْوتُ  وَسْوداَء. وأَْنَشد بَْيَت أَبي  َحْمراءَ  ، يَْسَمِدرُّ بََصُر الّرجل من الَهْول فيَرى الدُّ

ٌ ُزبَْيد. قال األَصَمِعّي : يَُجوُز أَن يكوَن من قَْول  : الَجديد  األَْحَمر ، إِذا كانَت َطِريَّة لم تَْدُرس ، فمعنَى قَْولهْم : الَمْوتُ  َحْمَراءُ  العََرب : َوْطأَة

 الطَّرّي.

بُها: قال األَزَهرّي : ويُْرَوى عن َعْبد هللا بن الّصاِمت أَنّه قال  ،  األَحَمرُ  قال : القَتْل ؟أَسَرُع األَرض َخراباً البَْصرةُ ، قيل : وما يَُخّرِ

 والُجوُع األَغبَُر.

ً  أَحمرَ  أَراك»: وهو ِمْن َحِديث عبد الملك  قَْولُُهمو  .«قَِرفا

يَْلقى  . وقال ابن األَثير أَي َشاقٌّ ، أَي َمْن أََحبَّ الُحْسَن اْحتَمَل الَمَشقَّة. وقال ابُن سيده : أَي أَنَّهالُحْمرة الحْسن في ، أَي أَْحَمرُ  الُحْسن قال :

، يُريُدون : إِن تََكلَّْفت  أَحمرُ  الُحْسن: ورَوى األَزهريُّ عن اْبن األَعرابّي في قَْولهم  ِمَن الَحْرب. صاِحُب الَحْرب العَاِشُق منه ما يَْلقَى

ُجل يَِميل إِلى َهواه َويَْختَصُّ بَمْن يُِحّب ، كما يقال ذلك لل: والَجَماَل فاْصبر فيه على األََذى والَمَشقَّة. وقال ابُن األَْعَرابّي أَيضاً  (4)الُحْسن  رَّ

اكب ، إِذا آثََر َمْن يَْهواه على َغْيره.  يُقَاُل : الَهَوى َغاِلٌب ، وكما يقال : إِنَّ الَهَوى يَِميل بِاْسِت الرَّ

وانهم ، ِمثِْل ، لبَيَاضهم ، وألَنَّ الشُّْقرةَ أَغلَُب األَلواِن َعلَْيهم. وكانَت العرُب تقول للعََجم الّذين يَُكوُن البياُض غالباً على أَل : العََجمُ  الَحْمَراءُ و

وِم والفُرِس وَمن صاقَبَهم : إِنَُّهم  . ومْن ذلكالَحْمراءُ  الرُّ

ين َعْوداً  (6)فقال : ليَْضِربَنَُّكْم  .(5) الَحْمراءُ  َغلَبَتْنَا َعلَيك هذه»من أَْصَحابه العَرِب :  َحديث َعلّي َرضَي هللاُ َعْنه حيَن قَاَل له َسَراةٌ  على الّدِ

وَم. والعََرُب إِذا قَالُوا : فاَُلٌن أَبيُض وفاُلنَةُ بيضاُء فَمْعنَاه الَكَرمُ  بالَحْمراءِ  أَراد «كما َضَرْبتُُموهم عليه بَْدأً   في الفُْرَس والرُّ
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__________________ 
ابلكوفة ا وأما الذين نزلوا ابلبصرة فيقا  هلم : األساورة واشتهروا هنا   ( عل  هامش القاموس : قوله نزلوا ابلبصرة ا اأَلوحىل كما يف الصحاح :1)

 .هللارحمهخبرت نصر  ببين األحرار كما يف اأَلغاين والذين نزلوا ابلشام يقا  هلم اخلضارمة كما يف خضرم من الصحاح ا كذا
 مرّدعا. والتوليض : البل  وهو سواد وبياض. ويف األساس :« موّلعا»( يف اللسان : 2)
قا  : فكبن ا أراد بقوله : امحر الببس أي صــــار يف الشــــدة واهلو   ( كذا ابألصــــر واللســــان ا وقو  َأيب عبيد كما نقله األزهري يف التهذيب :3)

 مثر ذلك.
 واللسان ا ويف التهذيب : التحس ن.( ابألصر 4)
 ( يف التهذيب : ا ُمرة.5)
 ( يف اللسان : لنضربنكم.6)
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 َعَنتح بياَض الل وحِن. محراءُ  ا وفالنَةُ  َأمحرُ  اأَلخحال  ال َلوحُن اخلِلحقة ا وِإَذا قَاُلوا : ُفالنٌ 
. وفي الَحْمَراءُ  ِسَطةٌ بَْين السَّوداِء والبَْيَضاِء. قال أَبُو َحنِيفَة : إِذا أَْخلَفَت الَجْبَهةُ فهي السَّنَة، ألَنََّها وا الشَِّديَدةُ  : الَحْمَراءُ  السَّنَةُ  من الَمجاز :و

 ْنَشد األَْزَهِريُّ :في ِسنِي الَجْدِب والقَْحِط. وأَ  تَْحَمرُّ  ، أَي َشِديَدةُ الَجْدِب ؛ ألَنَّ آفَاَق السََّماءِ  «َحْمراءُ  أَصابَتْنَا َسنَةٌ »َحِديث َطْهفَةَ : 

ُكو ِإلَيحَك َسنَـَواٍت   مُححرَاَأشح
اآلفَاِق  َحْمراَوات الْحِمرارِ  . وقال غيره : قيل ِلِسنِي القَْحطِ َحْمَراوات قال : أَخرَج نَْعتَه على األَْعَواِم فَذكَّر ، ولو أَْخَرَجه على السَّنََواِت لقال

 فيها.

،  (2)القَْيِظ على ماِء ُشفَيَّةَ  َحْمراءِ  : وَسِمْعُت العَرَب تَقوُل : ُكنَّا في (1)وِشدَّةُ القَْيظ. قال األُمِويُّ  ِشدَّةُ الظَِّهيَرة : الَحْمَراءُ  من الَمجاز :و

 وهي َرِكيَّةٌ َعْذبَةٌ.

كان بالقُْرِب منه َداُر اللَّْيث ْبِن َسْعد ، ذَكره ابُن األَثِير. وِمّمن كان  ر.ع بفُْسَطاط ِمصْ :  الَحْمَراءُ و بالَمْغِرب. َمِدينَة لَْبلَةَ  : اسمُ  الَحمراءُ و

بِيع َسْلَمانُ  الَحْمَراِويّ  يَْنِزلُه الياُس بُن الفرجِ ْبِن الَمْيُمون َمْولَى لَْخم ، وأَبو ُجَوين َريَّاُن بُن قائِد  بُن آخُر َمْن َوِلَي بِِمْصَر لبَنِي أَُميَّةَ. وأَبُو الرَّ

ين يوُسف ،  بالقُْدِس  َمْوِضٌع آَخرُ و الفَِقيهُ. الَحْمَراِويُّ  أَبي َداوود األَْفَطس وهي قَْلعَةٌ ، جاَء ِذْكره في فُتُوحات السُّْلطان الُمجاهد َصاَلحِ الّدِ

 َرِحمه هللا تَعَالى.

 ذكرها الَهَجِرّي. ة ، باليََمن : الَحْمَراءُ و

َرة ، على ساكنها أَفَضُل الصَّالة والسَّالم ، وقيل : َعْشرة فَراِسَخ ، إِلَْيه اْنتََهى َرُسوُل  ثَمانِيَِة أَْميَاٍل ِمَن الَمِدينَةِ  األََسد : ع على َحْمَراءُ و الُمنَوَّ

 ُحٍد.أُ  يَْومِ  ثَانِيَ  وسلمعليههللاصلىهللا 

ى في حْوِف بل هي قَْريَتَان فِي الشَّْرقِيَّة ، وقَْريَتَان بالغَْربِيّة ، تُْعرفان بالغَْربِيّة والشَّْرقِية فِيِهَما ، وقَْريَة أُْخرَ  ثاَلُث قُرًى بِمْصر : الَحْمَراءُ و

اُق ِمْن َذَواِت األَْربِع ، الِحمارُ و .بالَحْمَراءِ  َرْمسيس تُعَرفُ   َوْحِشيًّا.و يًّاأَْهلِ  ويَُكونُ  ، أَي معروف م ، بالَكْسر : النَّهَّ

تَْين ُحُمرٌ و ، بضم فسكون ، ُحْمرٌ و ، أَْحِمَرةٌ  ج : العَْيُر األَْهِليُّ والَوحشّي. الِحَمار وقال األَزَهِرّي :  ، على َوزن أَِمير ، َحِميرٌ و ، بَضمَّ

ّم ، ُحُمورٌ و تَْين ، َجْمع الَجْمع. كُجُزرات وُطُرقَات. وفي  ُحُمَراتٌ و ، بالضَّ  ليلَةَ  وسلمعليههللاصلىقَِدْمنَا َرُسوَل هللا »َحِديِث اْبِن َعبّاس ، بَضمَّ

أَنَّ َمْفعُوالَء َجْمٌع « علج»وَسبَق َعن السَُّهْيلّي في  .َمْحُموَراءُ و ، ِحمارٍ  َجْمع ُحُمرٌ و ، ِلُحُمرٍ  قالوا : هي جمعِ ِصّحة «ُحُمراتٍ  على َجْمعٍ 

ويأْتي أَيضاً إِن َشاَء هللاُ تعَالى « ع ب د»و « شاخَ »و « َشاحَ »َمْعلُوَجاَء ولَْفَظْيِن َمعَه ، وقد تَقَدَّم الَكالم عليه في قَِليل ِجدًّا ال يُعَرُف إِالَّ في 

 .«سلم»و « عير»في 

ْحلِ  : الِحَمارُ و تَْقبِض عليها  َخَشبَةٌ في ُمقَدَِّم الرَّ
 في ُمقَدَّم اإِلَكاف. قال األَْعَشى : (3)الَمْرأَةُ ، وهي  (3)

ه وَ  تـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح ُر يف بــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح َدين الشـــــــــــــــــــــــــــــــِّ يـــــــــــــــــ   قــــــــــــــــــَ

رَاُت     َد اآســــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــ  مـــــــــــــــارَاكـــــــــــــــمـــــــــــــــا قــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــِ

  
حاَل بالِقّدِ ويُوثِْقنَها. الِحَمارُ  قال أَبُو َسِعيد : ْدَن الّرِ  : العُوُد الِّذي يُْحَمل عليه األَْقتاب. واآلِسَراُت : النَِّساُء اللّواتي يَُؤّكِ

ْيقَُل. *َخَشبَةٌ  : الِحَمارُ و  يَْعَمُل َعلَْيَها الصَّ

ْيقَِل : َخَشبَتُه الَّتي يَْصقُُل عليها الَحِديدَ  ِحَمارُ  وقال اللَّْيُث :  .الصَّ

ُض َعلَْيَها َخَشبَةٌ وتُْؤَسُر بَِها. أَو أَربعٌ  ثاَلُث َخَشباتٍ  : الِحَمارُ  في التَّْهِذيب :و  تُعَرَّ

اغانِّي. َواٍد باليََمن : الِحَمارُ و  ، نقله الصَّ

 ، بالَهاِء ، لألَتان. ِحَماَرة ، ونَصُّ ِعبَاَرةِ الّصحاحِ : وُربّما قالوا بَِهاٍء : األَتانُ  ، الِحَماَرةُ و

ائِد الَحْوض لئاَلَّ يَِسيَل َماُؤه ، وحول (4) يُْنَصُب َحْولَ  َعِريضٌ  َحَجرٌ  : الِحَماَرةُ و  أَيضاً ، كذا في الّصحاح. بَْيت الصَّ

ائِد.  : الِحَماَرةُ و وفي نَّص األَْصَمِعّي : َحْول قُتَْرةِ الصَّ
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__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : القناين.1)
 ويف التهذيب : شفية.« قوله : شفية ا كذا خبطه تبعاً للسان ا وأوردها ايقوت ابلسا املهملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«. وهو.. عليه»( يف التهذيب : 3)
 يف القاموس : اخلشبة. (*)( 5)
 .. الصحاح : ا مارة : حجارة تنصب حو ( نص 4)
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َرُة الَعِظيَمةُ  د : اِ َماَرةو  يف اهلَوحَدِج. َتُكونُ  َخَشَبةٌ  : اِ َماَرةُ و  الَعرِيَضة. الص خح  ا َأي الَقربحِ ا َحَجٌر َعرِيٌ  يُوَضُض عل  الل حح
واُب يف ِعبارة اجلَوحَهرِي َأنح يـَُقوَ  : .مَحَائِرُ  ج ا وُهَو ُكر  َحَجر  مِحَاَرةِ  ِحَجاَرٌة ا الَواِحدُ  اَ َمائِرُ  قا  ابُن بـَّرِّي : والصــــــــــــــّ

اَء ِإَذا َطَغ   اَ َمائِرُ و  َعري .
َ
ِض تـَُرد  امل  ا وأَنشد : (1): ِحجاَرٌة ُ َعُر َحوَ  ا َوح

لـــــــــــَ  رُت يف َأعـــــــــــح حـــــــــــح ا الشـــــــــــــــــــــــــ  رِه  كـــــــــــَبلـــــــــــ َ ائـــــــــــِ   محـــــــــــَ
انِ     رٍت وَكـــــــــــتـــــــــــّ زِّ مـــــــــــن َريـــــــــــح ُب الـــــــــــقـــــــــــَ بـــــــــــائـــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
ةٌ  : الِحَماَرةُ و  َمْعُروفَةٌ. َحرَّ

ة السارق من (3)ويُْقَطُع »َحِديُث َعِلّيٍ : وَمفَاصِلها. ومنه من القََدِم : الُمْشِرفَةُ فوَق أَصابِعَها (2) الِحَماَرةُ و وفي َحديثه اآلخر  «القََدم ِحَمارَّ

ة أَنَّه كان يَْغسل ِرْجلَْيه من» اِء. «القََدم ِحَمارَّ  وقال ابُن األَثِير : وهي بتَْشديد الرَّ

ىو َكةُ  تَُسمَّ يَت بذلك ألَنَّهم قَالُوا : َهْب أَبانَا كان الِحَماريَّة الفَريضة الُمَشرَّ ض َذاُت َصغيَرة الِزقَة باألَرْ  قَبَّاَن : ُدَوْيبةٌ  ِحَمارُ و .ِحَماراً  ، ُسّمِ

 قوائَم َكثيرةٍ ، قال :

ا  بــــــــــــَ جــــــــــــَ ُت الــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــح بــــــــــــًا لــــــــــــقــــــــــــدح رَأَي جــــــــــــَ  اي عــــــــــــَ

ارَ     َ ا محـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ وُ  اأَلرحنـ اٍن َيســـــــــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ  قـ

  
 .«ق ب ب»وقد تَقَدَّم بَيانُه في 

ى العاََلةَ  آَخرُ  َحَجرٌ  يُْطَرُح َعلَْيهَما يُْنَصبَان ، : َحَجَرانِ  الِحَماَرانو ر ْبُن ُهَذْيل ْبن فَزاَرةَ الشَّْمخّي  ه األَقُِط.يَُجفَُّف َعلَيْ  َرقِيق يَُسمَّ قال ُمبَّشِ

َمان :  يَِصف َجْدَب الزَّ

ُة  ــــــــــُ ات ــــــــــهــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــي اِوي  ف ُض الشــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ  ال يـ

ارَاهال و     هُ  محـــــــــــــــــــــــــــــــِ اَلتـــــــــــــــــــــــــــــــُ  وال عـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وال َعاَلتُه ، أِلَنَّه لَْيَس لها لبن فيُتََّخذ منه أَقٌِط. ِحَماَراه يقُول : إِّن صاحَب الّشاِء ال يَْنتَِفُع بها لقلَِّة لَبَنها ، وال يَْنفَعُه

وعلى الثَّاني اْقتََصر الثَّعَالبّي في الُمَضاف والَمْنُسوب.  .(4) ُمَوْيلع بنُ  ِحَمارُ  أَو ، ْبن َمالك ِحَمار هو« ِحَمار هو أَكفَُر ِمنْ »من أَْمثَاِلهم : و

ةَ أَْهل األَمثال. قالوا :وقد ساق  أَنَّ الَجْوَف َواٍد بأَْرض عاٍد َحَماه َرُجٌل « ج وف»ُهَو َرُجٌل ِمن َعاٍد وقيل : من العََماِلقَة. ويأْتي في  قِصَّ

كان ُمْسِلماً أَربعين َسنةً في َكَرم وُجوٍد ، فَخرَج بنُوه َعَشَرةً  بما ال َمزيد عليه ، قيل : (5)َمع األَْمثَال . وبََسَطه الَمْيَدانيُّ في َمجْ ِحمارٌ  اْسُمه

ْيد ، فأَصابَتُْهْم َصاِعقَةٌ فََهلُكوا فَكفَرَ  َحٌد إِاّل َدَعاه إِلَى الُكْفر ، ، وكان ال يَُمرُّ بأَْرضه أَ  ال أَْعبُُد َمْن فَعَل ببَنِيَّ هَذا وقال : ُكْفراً َعظيماً ، للصَّ

 وأَْنَشُدوا : فُضرب بُكْفره الَمثَل ، وهو الَجْوف ، فأَْهلََكه هللا تَعَالى وأَْخَرَب َواِديَه فإِن أَجابَه وإِالَّ قَتَلَه

دميــــــــــــــاً  ِي قــــــــــــــَ غــــــــــــــح وحِر والــــــــــــــبـــــــــــــــَ ؤحِم اجلــــــــــــــَ ِبشـــــــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــَ

     َ بـــــــــــــــح وحٌف ومل يــــــــــــــــَ ال جـــــــــــــــَ ارُ مـــــــــــــــا خـــــــــــــــَ َ  محـــــــــــــــِ

  
 الَحيواُن الَمْعُروف ، وبَيََّن َوْجهَ ُكْفرانِه نِعََم َمواليه. الِحَمار نهم َمْن َزَعم أَنَّ قال َشْيُخنَا : وم

 ، واسمه َعْبَهلَة. األَْسَوُد العَْنِسيُّ الَكذَّابُ  هو الِحَمار ذُوو

أَْسَوُد ُمعَلَّم ، يَقُوُل له اْسُجْد لَربِّك فيَْسُجد لَهُ  ِحَمارٌ  َكاَن لَه الذي َظَهر باليََمن. الُمتَنَبِّئُ  وقيل له األَْسَوُد لِعاَلٍط أَسوَد كان في ُعنقه ، وهو

 ، كما في اللَِّسان. الِحمار َعريُض الَوَرِق كأَنَّه ُشبِّه بأُذُن : نَْبتٌ  الِحَمار ويَقُوُل لَه أَْبُرْك فيَْبُرُك وأُذُنُ 

، وهو بالّسراة َكثير ، وكذلك ببالد ُعَمان ، وَوَرقُه ِمثُْل َوَرق الِخاَلف الَّذي يقال له البَْلخّي. قال أَبُو َحنيفة  الِهْنديُّ  ، كُصَرٍد : التَّْمرُ  الُحَمرُ و

 ثََمر القََرظ. قال شيُخنَا : لُ : وقد رأَيتُه فيما بَْين الَمْسجَدْيِن ، ويَْطبُخ به النَّاُس ، وَشَجُره ِعَظاٌم ِمثُْل َشَجر الَجْور ، وثََمُره قُُروٌن ِمثْ 

وَشاِهُد التَّْخِفيف قَوُل َحسَّان ْبن ثَابت يَْهُجو بَني َسْهم ْبن  من األَِطبَّاِء وَغْيرهم. قلت :والتَّْخِفيف فيه َكَما قَاَل هو األَْعرُف ، وَوِهَم َمن َشدََّده 

 َعْمٍرو :

ريًا لـــــــــــــه َذَأٌب  ســــــــــــــــــــــــــِ فح َض ســــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــَ  أََزب  َأصــــــــــــــــــــــــــح

رحد    لـــــِ   كـــــــالـــــقـــــِ جـــــح َ
رَت املـــــ ُم َوســـــــــــــــــــح جـــــُ عـــــح ـــــَ رَايـ مـــــَ  (6) ا ـــــُ
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__________________ 
 .«طغا»( ابألصر 1)
 ( ضبطت يف اللسان بتشديد الراء ضبرت قلم ا ونصاً يف النهاية ا وما أثبت هنا بتخفيفها عل  أهنا عطف عل  ما قبلها. واعتمدان ضبطها يف2)

 ا ديثا تبعاً للنهاية واللسان.
 ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل عبارة اللسان.« وقطض»النهاية واللسان وابألصر ( عن 3)
 : طويلض. (جوف)( يف معجم البلدان 4)
 .3203( جممض األمثا  حرف الكاف رقم 5)
 ( الذأب : السالطة والفحش يف اللسان.6)
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ّم : التَّْمر  بار بالضَّ ، كَجْوهر ، وهو لُغَة أَهل ُعَماَن كما َسِمْعته منهم ،  كالَحْوَمر الهْندّي ، عن المطّرز ،وفي الُمثَلَّث البن الّسيد : الصُّ

ل. ُل أَْعلَى. وإِنكار َشْيِخنَا له َمَحلُّ تَأَمُّ  واألَوَّ

رةو ُحَمَرةٌ  واحَدتُُهما ، وهو أَْعلَى ، وتَُشدَُّد الِميمُ  من العََصافِير ، َطائِرٌ  : الُحَمرو ش األََسدّي يَْهُجو تَِميماً : ٍء.بَها ، ُحمَّ  قال أَبو الُمَهوَّ

ٍة  ــــــــ  ي فــــــــِ وَد خــــــــَ م ُأســــــــــــــــــــــُ كــــــــُ ــــــــُ ب ســــــــــــــــــــــَ ــــــــُت َأحح ن دح كــــــــُ ــــــــَ  ق

ـــــــــه     ـــــــــي ـــــــــُ  ف ـــــــــي ب ـــــــــَ اِف ت ـــــــــِإَذا َلصـــــــــــــــــــــــَ رُ ف مـــــــــ   (1) ا ـــــــــُ
  

 : َمْوضٌع مْن منازل بَني تَِميم ، فَجعَلَهم في لََصاف َمْوضٌع تُْنَسب إِلَْيه األُْسد. ولََصافِ  أَْنتُم ُجبَنَاُء. وَخِفيَّة : يَقُوُل : ُكنُت أَْحسبُُكم ُشْجعَاناً فإِذا

ر بَمْنزلة  ، لَخْوفَِها على نَْفِسَها وُجْبنِها. الُحمَّ

 يَُخاطب يَْحيى ْبَن الَحَكم ْبن أَبي العَاص ، ويَْشُكو إِلَْيه ُظْلم السُّعَاة : أَْحَمر وقال َعْمُرو ْبنُ 

ازِ  نــــــــــــَ حح مــــــــــــَ بــــــــــــِ ُم ُتصــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــُ َدارِكــــــــــــح م ِإنح ال تــــــــــــُ  هلــــــــــــُُ

هـــــــــا     يـــــــــُ  عـــــــــلـــــــــ  أَرحجـــــــــائـــــــــِ بـــــــــِ رًا تـــــــــَ فـــــــــح ـــــــــَ رُ قـ مـــــــــَ  ا ـــــــــُ

  
 فَخفَّفَها َضُروَرة.

َرةُ  وقيل راتٌ و : القُبََّرة ، الُحمَّ اجز : (2)َجْمع. وأَْنَشَد الِهاَلليُّ  ُحمَّ  بَْيَت الرَّ

ب   كــــــــــــــِ ٌر مــــــــــــــُ غــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ي نـ وحضــــــــــــــــــــــــــــِ َ  حــــــــــــــَ لــــــــــــــ   عــــــــــــــَ

ب      غــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ًة يـ ــــــــــــــــَ ل فــــــــــــــــح ُت غــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ل فــــــــــــــــِ  ِإَذا غــــــــــــــــَ

  

 ُشرحهُبُن  ِغب   مُح راتٌ و 

َرةِ  ابُن لَسانو أَو َوْرقَاُء ْبُن  ْبن َربيعَةَ ْبن َجْعفَِر ْبن كالٍب التَّْيِمّي ، اسُمهُ َعْبُد هللا ْبُن ُحَصْين ، له ِذْكر ، ، كُسكَّرة : َخطيٌب بَِليٌغ نَسَّابَةٌ  الُحمَّ

 ، وهو أََحُد ُخَطبَاِء العََرب. األَْشعَر

َرة أَْنَسُب ِمن اْبِن ِلَسانِ »الهم : وفي أَْمث  .(3)أَوَرَده الَمْيَدانِّي في أَْمثاله  .«الُحمَّ

اَرةُ و الَوْحِش. ِحَمارُ  قِيَل ُهوَ و عن ابن ُدَرْيد ، َطائِرٌ  : اليَْحُمورُ و تُْشبِه العَْنَز. . وَدابَّةٌ األَْحَمرُ  : اليَْحُمورُ و  ِجيُن ،، كَجبَّانٍَة : الفََرُس الهَ  الَحمَّ

رِ   .َمَحاِميرُ و َمحاِمرُ  ، وَجْمعُه فاِرِسيَّتُه پاالنِى (4)، كُمعَظَّم ، هَكَذا َضبََطه َغْيُر َواحٍد َوُهَو َخطأٌ والصَّواب كِمْنبٍر  كالُمَحمَّ

ارةُ  وفي التهذيب : الَخيلُ  َمْخَشِريّ  الَمَحاِمرِ  مثل الَحمَّ اَرةَ  أَنه كان يَُردُّ »حِديَث ُشَرْيحٍ  سواٌء. وبه فَسَّر الزَّ ، وهي التي تَْعُدو  «من الَخْيل الَحمَّ

 .الَحِمير َعْدوَ 

 في َجْريِه من بُْطئه. الِحَمارَ  : لَئيٌم يُْشبِه ِمْحَمرٌ  وفََرسٌ 

 : لَئيٌم. ِمْحَمرٌ  . ورجلٌ ِمْحَمرٌ  ويقال لَمِطيَّة الّسوِء :

اَرةُ و هام من الغَنِيَمة. ويقال  الَحِمير أَْصَحابُ  : الَحمَّ في السَّفَر ، ومنه َحديُث ُشَرْيحٍ السَّابق ِذْكُره ، أَي لم يُْلِحْقُهم بأَصحاب الَخْيل في الّسِ

الةٌ ، وألَصحاب البِغَال بَغَّالَةٌ. ومنه قَْوُل اْبن  : أَْحَمر ألَصحاب الِجَمال َجمَّ

اَلُة الش ُرَداَشالن    كما َتطحُرُد اجَلم 
ارٌ و حاِمرٌ  ورجلٌ  .كالحاِمَرة  .الَحاِمَرة فارٌس لذي الفََرِس. ومنه َمْسِجدُ  ، كما يُقَال : ِحَمار ذو َحمَّ

ةُ و اِء ، وقَْد تَُخفَّف : الَحَمارَّ ً  بتَْخِفيف الِميم وتَْشِديِد الرَّ اُء ُمْطلقا ْعر الرَّ َح به غيُر واحد ، وحكاه اللّْحيَانّي. وقد ُحِكَي وَغيره ، كما  في الّشِ َصرَّ

تَاِء ، وهي قَليلَةٌ :  .َحَمارٌّ  كفِلّزٍ ، كما سيأْتي قريباً ، والَجْمعُ  كالِحِمرِّ  ، شدَّةُ الَحرِّ  في الّشِ

ةُ  وَرَوى األَزَهرّي عن اللَّْيث ه. قال : ولم أَسَمْع َكِلَمةً على  َحَمارَّ ْيف : ِشدَّةُ َوْقِت َحّرِ ة الفَعَالَّة غير (5) [تقدير]الصَّ ة ، قال :  الَحَمارَّ َعارَّ والزَّ

تاِء : هكذا قال الَخِليُل. قال اللَّْيُث  ةُ الّشِ ا]وَسِمْعت ذلك بُخراساَن : َسبَارَّ ا وَسِمْعت إِّن وراَءك لَقُرًّ ال األَزَهِرّي : وقد َجاَءت ق (6) [ِحِمرًّ

ةِ  أَْحُرف أَُخُر على َوْزن فَعَالَّة. وروي أَبُو ُعبَْيد عن الِكسائّي : أَتيتُه في تاِء ، بالصاد ، وهما ِشدَّةُ الَحّرِ والبَْرد ،  َحَمارَّ ةِ الّشِ القَْيِظ وفي َصبَارَّ
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. وقال القَنَانِّي : األَحَمرُ و ى ِحيِن ذِلك. وأَلقَى فاُلٌن َعلَيَّ َعبَالَّتَه ، أَي ثِْقلَه ، قاله اليَزيِديُّ قال : وقال األَُموّي : أَتَيتُه على َحبَالَِّة ذلك ، أَي عل

 أَتْوني بَِزَرافَّتِِهم ، أَي َجماَعتهم.

 ، َرَوى َعْنه أَبو وسلمعليههللاصلىَمْولَى َرُسوِل هللا  أَبو َعِسيبٍ  أَْحَمرُ و

__________________ 
 ( لصاِف كقطاِم جبر لتميم.1)
 ( يف التهذيب : وأنشد اهلالد أو الكاليب.2)
 قا  : هو أحد بين تيم الالت بن ثعلبة. 4285( جممض األمثا  رقم 3)
 ( ويف اللسان والصحاح والتهذيب : فرٌس ِ حَمٌر.4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
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ة  ريح ِلم بن ُعبَـيحد يف ا ُم   والطاُعون. وحازُِم بُن القاســـم وَحِديثُه يف ُمعحَجم الط رَبايّن ا َأورده ا اِفُة ابُن َحَجٍر ُنصـــَ يف ُمســـح
َلَمةَ  َأمححَرُ و  َبذح  املاعون. ِفيَنُة.ِعمح  عنه يَروي ا عنهاهللارضلللليا  َموحىًل ألُمِّ ســــــــَ ُن بح  اأَلمَحرُ و  راُن الّنخلّي ا وقير هو ســــــــَ

ٍه غريٍب وكبَنه ُمرحَسٌر. (1)أَبو َشعحَبر  ُمَعاِويََة بحِن ُسَليحم ُدوِسي  ا  بحُن َسَواِء بحِن َعِديٍّ  اأَلمححَرُ و  التميمّي له ِوفَادٌة من َوجح الس 
ٍه غريب. داين   اأَلمححَرُ و  َرَوَ  عنه ِإاَيُد بُن َلِقيرٍت من َوجح هَد فـَتحَح  (2) بحُن َقَطٍن اهلَمح  اأَلمححَري  و  مصـــــــــر ا ذََكره ابُن يُوُن .شـــــــــَ

ََدين  
ُهم. َصَحابِي ونَ  ا يـَُعّد يف املَدنِيِّا ا ذكَره ابُن َمنحَده وأَبو نـَُعيحم : امل  ا َرِضي   َعنـح

 بُن ُسلَيم وقيل ُسلَْيم بن أَحَمرو السُّجود.بِن ِشَهاٍب الّسُدوِسّي ، سمع منه الَحَسُن البَْصِرّي حديثاً في  (3)بُن َجْزِء  أَْحَمرُ  وبَِقَي عليه منهم

 ، له ُرْؤية. أَحمر

 يَُؤكَُّد بِِه. في السَّْرجِ  أَْبيََض َمْقُشوٍر ظاِهُره ِلَسْيرٍ  ، اسمٌ  : األُْشُكزُّ  الَحِميَرةُ و الَحِميرُ و

ب وليس بعََربِّي. قال : يَ  قال األَزَهِرّي : األَْشُكّز ُمعَرَّ  َمْحُمورٌ  ، فهو َحَمْرتَه ٍء قَشْرته فقدأَي يُْقَشر. وُكلُّ َشيْ  يُْحَمرُ  ألَنّه َحِميراً  وُسّمِ

 .َحِميرٌ و

ْيَر : َسَحا قِْشَره الخاِرزُ  َحَمرَ و  .َحْمراً  ، بالضّم ، يَْحُمره ، أَي بَْطنَه بَحِديدةٍ ، ثم لَيَّنَه بالدُّْهن ، ثم َخَرَز به فََسُهَل. السَّ

 َما َعلَى الِجْلد. اْنَحَمرَ  في الَوبَِر والصُّوف ، وقد الَحْمرُ و .تَْحُمره الَمْرأَةُ ِجْلَدها َحَمَرتو

أَْس : َحلَقَه. َحَمرَ و َسلََخَها : : نَتَقََها ، أَي يَحُمرها َحْمراً  الشَّاةَ  َحَمرَ  : النَّتُْق ، وقد الَحْمرُ و اِن والسَّْوِط بمعنَى القَْشِر يَُكون باللِّسَ  الَحْمرو الرَّ

 والَحِديد.

 ُمْعَظُمه وِشدَّتُه. الغَْيث : ِحِمرُّ و .َحْمراً  األَرضَ  يَْحُمر : ِحِمرٍّ  وأَتاهم هللا بغَْيث األَْرض. َوْجهَ  يَْقِشرُ  : َشِديدٌ  ، كِفِلزٍّ  ِحِمرٌّ  َغْيثٌ و

ة ، ِمْن َحّرِ القَْيِظ : أََشدُّه الِحِمرُّ و هُ. الِحِمرُّ و ، وقد تَقَدَّم. كالَحَمارَّ ُجِل : َشرُّ هِ  قال الفَّراُء : إِّن فاُلناً لَِفي ِمَن الرَّ ه وِشدَّته. ِحِمّرِ  ، أَي في َشّرِ

رةُ و هو ءٍ ُكّلِ َشيْ  ِحمَّ  ِشدَّتُه.:  ِحِمرُّ

ى بنوو  .ِحْميَِريّ  ، عن اْبن ُدَرْيد ، وُربما قالوا : بَنُو كِزِمكَّى : قَبيلَةٌ  ِحِمرَّ

 .(4)، وهو الَحِديُد والَحَجُر الِّذي يُْحألُ به ، يُْحألُ اإِلَهاُب ويُْنتَُق به  ، كِمْنبٍَر : الِمْحأَلُ  الِمْحَمرُ و

 واإِلْلحاحِ عليه. الَِّذي ال يُْعِطي إِالَّ علَى الَكدِّ  : الّرجلُ  الِمْحَمرُ و

 في َجْرِيه من بُْطئه. الِحَمارَ  ، أَي لَئِيٌم ، يُشبِه ِمْحَمرٌ  يقال : فََرسٌ  اللَّئِيُم. : الِمْحَمرُ و

 : لَئِيٌم. قال الشاعر : ِمْحَمرٌ  . وَرجلٌ َمحاِمرُ  ، والجمع ِمْحَمرٌ  ويقال لَمِطيَِّة السَّْوءِ 

ُج  ٌب ِإَذ َنك َ  الُفحح َحاِمريُ َندح
َ
 امل

 .(5)فاْضُطرَّ  ِمْحَمرٍ  أَراَد َجْمعَ 

: َداٌء يَْعتَِري الّدابّة ،  الَحَمرُ  منه. وقال اللَّْيُث : مْن أَْكل الشَِّعير أَو تَغَيََّرْت َرائَحةُ فِيه (6) َسِنق : َحِمرٌ  فهو َحَمراً  ، الفَرُس ، كفَِرحَ  َحِمرَ و

 ْيس :. وقال اْمرُؤ القَ يَْحَمُر َحَمراً  البِْرَذْون َحِمرَ  من كثَْرةِ الشَّعيِر فيُْنتُِن فُوه ، وقد

َدا  اِب ِإَذا غـــــــَ بـــــــَ ُد بـــــــُن الضـــــــــــــــــــــِّ رِي َلســـــــــــــــــــــعـــــــح مـــــــح عـــــــَ  لـــــــَ

َرٍس     ــــــــــــَ افـ نــــــــــــَك فــــــــــــَ ب  ِإلــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا مــــــــــــِ رح َأحــــــــــــَ  محــــــــــــَِ

  
 ِلنَتْن فيه. َحِمرٍ  ، لقَّبَه بِفي فََرٍس  َحِمرٍ  يُعيِّره بالبََخر ، أَراد يا فافََرٍس 

 الدَّابَّة. رِ َحمَ  هو من«. من َعجينٍ  فَحِمَرتْ  كانَت لنا داِجنٌ »وفي حديث أُّمِ َسلَمة. 
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ُجلُ  َحِمرَ  قال َشِمٌر : يقال :و ق ، ِإذا يَْحَمُر َحَمراً  َعلَيَّ  الرَّ ً  عليك تََحرَّ  .َحِمرينَ  ، من قوم َحِمرٌ  وَغْيظاً ، وهو رُجلٌ  َغَضبا

__________________ 
 املعجمة.( شعبر بوزن أمحر هذا ضبرت اإلصابة ا وضبرت يف أسد الغابة نصاً بكسر الشا 1)
 املهملة. ( يف القاموس اهلمذاين ابلذا . ويف أسد الغابة فكاألصر ابلدا  :2)
 ( يف أسد الغابة : جز . قا  الدارقطين : جز  بكسر اجليم والزاي.3)
وهو « حيأل اإلهاب وينت  بهقوله : حيأل به اخل عبارة اللسان : حيأل به » وهبامش املطبوعة املصرية :« ء اإلهاب وينشف بهحتل »( ابألصر : 4)

 ما أثبت.
 ( و وز أن يكون مجض  مار ا كما يف اللسان.5)
 ( عل  هامش اخل الس َنُ  يف الدواب  ركة مثر التخمة يف ابن آدم.6)
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َمن : تَْحَمر َحَمراً  الدَّابَّةُ  َحِمَرتو  ، عن الّزّجاج. (1) باََلَدةً  كالِحَمار َصاَرْت ِمن الّسِ

ّمِ : َجبَلٌ  أُحاِمرُ و فة و: ع بالَمِدينة من جبال ِحَمى َضِريَّةَ. ، بالضَّ  أُحاِمرُ  وَجبٌَل لبنِي أَبي بَْكِر بن كاَلٍب يقال له يَُضاُف إِلَى البُغَْيبِغَة. الُمَشرَّ

 وهو موضع أَيضاً وقد تقدم. (2)قَُرى ، وال نَظيَر له من األَسماِء إِاّل أَُجاِرٌد 

 .(3)ُهنَاك َمْعُروفَة ، وقيل بفتْح الَهْمَزة بَْلَدة لبَني شاش  بَهاٍء : َرْدَهةٌ  األُحاِمَرةو

ّمِ : الُحْمَرةُ و  يَُكوُن في الحيوان والثِّيَاب وَغْير ذلك ّمما يَْقبَلَُها ، وحكاها ابُن األَعرابّي في الَماِء أَيضاً. اللَّْوُن المعُروف. ، بالضَّ

 .الُحُمرُ  َشَجَرةٌ تُِحبُّها : الُحْمَرة وو

يت : ّكِ  : نَْبٌت. الُحْمَرة قال ابُن الّسِ

 َمْوضعَُها. فيَْحَمرُّ  : داٌء يَْعتَِري النّاسَ  الُحْمَرةو

 ، نَعُوذُ باهلل ِمنها. َوَرٌم من ِجْنس الطََّواعين وقال األَزهرّي : هو

َعْينّي ، وقال الذََّهبّي هو بن َعِريب ْبن َعْبِد ُكاَلل (4) ْبُن يَْشَرحَ  ُحْمرةُ و ، عن ُعَمر ، وعنه راِشد بن سعد ،  تَابعيّ  بُن َعْبد ُكاَلل ُحْمَرة الرُّ

لك بُن ما ُحْمَرة ، هو ْبُن َمالٍك ، في َهْمَدانَ  ُحْمَرةُ و ، َرَوى عن عبد هللا بن َعمرو. ُحْمَرةَ  َشهَد فتَْح مصر ، َذكَره ابُن يُونُس ، واْبنُه يَْعفُُر بنُ 
اه بعُضهم  ُحْمَرة بُن مالك بن سْعد بن ُحْمَرة ْبن ُمنَبِّه بن َسلََمة ، وولده (5) من ُوُجوه أَْهل الشام وأُوِلي الِهبَات ، له ِوفَاَدة وِرَوايَة ، وَسمَّ

 ، وقيل في هذا بتَْشديد الِميم أَيضاً. في تَِميمٍ  وع ،بَْن يَربُ  ْبُن َجْعفَر ْبن ثَْعلَبَةَ  ُحْمَرةُ و َحْمزة ، وهو َخَطأٌ ، كذا في تاريخ حلب البن العَديم.

اه مالٌك وَعْمٌرو  َصَحابيٌّ  ُحْمَرةَ  وَماِلُك ْبنُ  يَْرِوي عن عائَِشة.  الُكوفِيُّ  ُحْمَرةَ  ومالُك ْبُن أَبي (7)اْبنَا أَيفع  (6)من بَني َهْمَدان ، أَْسلم هو وَعمَّ

اُك ْبنُ  ويقال : ابن أَبي َحْمزة ، وعنه أَبو إِسحاق السَّبيِعّي ، كذا في الثِّقات. نََزَل الشَّأَْم ، وسِمع منه بَِقيَّةُ. قال النّسائّي : ليس  ُحْمَرةَ  والضَّحَّ

 بثِقَة ، قاله الذَّهبّي.

تِّمائَة ، ُحْمَرةَ  ْبُن َعلّيِ ْبن نَْصر ْبن وَعْبُد هللا قلت : وَرَوى عن مْنُصور بن َزاَزاَن. وُهو  ، ويُْعرُف بابن الماِرْستانِيّة ، كان على َرأْس الّسِ

ثُون. ليس بثِقٍة ، َضِعيفٌ   ُمحّدِ

األَْشَجعّي َحليُف  ُحَميِّر: ، ويقال له  (8) بُن أَْشَجعَ  ُحَميِّرو ، أََحُد بَني َخْطَمة ، ذكَره ابُن َماُكوال. اْبُن َعدّيٍ  ، هو َحَمارٍ  ، كُمَصغَّر ُحَميِّرو

ت ُصْحبَتُه ، رار ، ثّم تاَب وَصحَّ ٌث. (9) ْبُن َعدّيٍ العابدُ  ُحَميّرو َصحابيَّان. بني َسلَمةَ ، من أَصحاب َمْسجد الّضِ قلت : وهو َزْوُج  ، ُمَحّدِ

 ُمعَاَذةَ جاريَِة عْبِد هللا بن أُبَّي بن َسلُول.

ْحمن ابنَاكُزبَ  ، ُحَمْيرٌ و ، هذا قَوُل ابن الَكْلبّي وأَّما  ، َرضي هللا َعْنَها ، يَْوَم الَجَمل ْبن َعْمٍرو ، قُتِاَل َمَع َعائَشةَ  ُحَمْيرِ  ْير ، َعْبُد هللا وَعْبُد الرَّ

بْير فأَبدل عبد هللا بعَْمرو ، وُهَما من بَني َعاِمر ْبن لَُؤى.  الزُّ

اغانّي. ُحْلَوةٌ  أَي ، ُحْمَرة ُرَطٌب : ذُو يقال :و  ، عن الصَّ

بَاب ُحْمرانُ و م : َماٌء بِديَار الّرِ  ، َذَكَره أَبو ُعبَيد. (10) ، بالّضِ

قَّةِ  : ُحْمَرانُ و  ، ذكَره أَبو ُعبَْيد. ع بالرَّ

 والقَاَعة ، يَطُؤه َطريُق َحاّجِ الُكوفَة. (11)، بين العَقيق  ، بالبَاِديَة ُحْمَرانَ  قَْصرُ و

 ة قُْرَب تَْكِريت. : ُحْمَرانَ  قَْصرو

قَِّة وَمْنبَج. الفَُرات َشطِّ  : ع على َحاِمرٌ و يَّة الَمْشُهورة. َواٍد في َطَرف السََّماَوة : َحاِمرٌ و بَْين الرَّ  البَّرِ

 ٍد ، َزَعُموا أَنّه ال يُوَصل إِليه.في ِرَمال بَني َسعْ  َواٍد وَراَء يَْبِرينَ  : َحاِمرٌ و
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__________________ 
 ( يف التكملة : بليدًة.1)
 .«أجادر»( عن معجم البلدان ا وابألصر 2)
 ( معجم البلدان : شاس.3)
رَحَ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)  .«لَِيشح
 بن مالك بن ذي معشار. (ابلزاي)( يف أسد الغابة : محزة 5)
 .«عمر»( يف أسد الغابة : 6)
 .«أينض»( عن أسد الغابة ا وابألصر 7)
 ( يف أسد الغابة : محري من أشجض.8)
 ( جعله ابن األثري محري بن عدي البخاري أخو بين خطمة. انظر أسد الغابة.9)
 ويف القاموس الذي بيدي بكسر الراء.« ضبطت يف القاموس املطبوع بفتح الراء»( هبامش املطبوعة الكويتية 10)
 ( معجم البلدان : العقبة.11)
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 عند أُُرٍل ِمن الشََّربَّة. ع ِلغَطفَانَ  : َحاِمرٌ و .(1)، من بَني َكْلٍب ، وفيه ِجبَاٌب  واد لبَنِي ُزَهْير ْبن جنابٍ  : َحاِمرٌ و

جُل ، إِذا أَْحَمرَ  يقال :و ّجاج.، عن  أَْحَمرُ  ُوِلد لَه َولَدٌ  الرَّ  الزَّ

 من َكثْرة الشَِّعير ، عن الّزّجاج. تَغَيَّر فُوها ، أَي َحِمرت الدَّابَّةَ : َعلَفََها َحتَّى أَْحَمرَ و

َرهُ تَْحِميراً و رَ و ِحَمارُ  : قَاَل لَهُ يا َحمَّ رَ و قََطَع كَهْيئَة الَهْبر ، إِذا َحمَّ ولهم أَلفاٌظ ولُغاٌت تَُخالف لُغَات  .كتََحْميَرَ  ، بالِحْميَرية تََكلَّمَّ  الّرجُل : َحمَّ

في  ِلِحْمير على َمِلكٍ  ، وهو َزيُد ْبُن عْبِد هللا ْبِن داِرٍم ، كما في النّوع الّساِدَس َعَشَر ِمن الُمْزهر ، َدَخَل أَعرابيٌّ  يُْحَكى أَنهو سائِِر العََرَب.

يت ، وفي رواية  ، فَوثََب األَْعَرابّي فتََكسَّر بالِحْميَريَّة ى َمَكاٍن َعاٍل : ِثْب ، أَي اْجِلس ،َوَكاَن َعلَ  الَمِلك فَقَال لَهُ  مدينة َظفَاِر ، ّكِ ، كذا البن الّسِ

وفي بَْعض  سَ لَيْ  وفي رَواية فَضِحك الَملك وقال : فسأَل الَمِلُك َعْنه فأُْخبِر بلُغَِة العَرب ، فَقَالَ  ، فانَدقَّت ِرْجاله ، وهو رواية األَْصمِعّي ،

، أَراد َعربيّة ، لكنّه َوقََف على هاِء التَّأْنِيِث بالتَّاِء ، وكذلك لُغتهم ، كما نَبَّه عليه في إِصالح الَمْنِطق  ِعْنَدنَا َعَربِيَّتْ  الّروايَات لَْيَست

رَ  َمْن َدَخَل ظفَارَ »وأَْوَضَحه ، قاله شيخنا.  ابُن ِسيَده : هذه ِحكاية اْبُن ِجنِّي ، يَْرفَع ذلك إِلَى األَْصَمِعّي ، وهذا  . قالالِحْميَريَّة تَعَلَّم أَي« َحمَّ

ر أَْمٌر أُْخِرج ُمْخَرج الَخبَر ، أَي ، وهكذا أَورده الَمْيَدانّي في األَمثال ، وَشَرَحه بقَريب من َكالم الُمَصنِّف. وقرأُْت في ِكتَاب األَْنَساب  فَْليَُحّمِ

ه : وأَْصُل هَذا الَمثَل ما َسِمعُت أَبا الفَْضِل َجْعفَر ْبَن الَحَسن الكبيرّي ببُخاَراَء ُمذاكرةً يقول : َدَخَل بعُض األَ للسَّْمعَانَّي ما نَ  عراب على صُّ

ة أُخَرى : ثِْب ، فقَفَز ، فعَِجب  باليََمن ، فقال الِملك للّداخل : ثِْب ، فَقَفَز قَْفَرةً. فقال له ِحْميَر َمِلك من ُملوك َظفَاِر ، وهي بَْلدة ِمْن باَلد َمرَّ

رَ  ثِْب يعني اْقعُْد. فقال الَمِلك : أَما َعِلْمت أَن من َدَخَل َظفَارَ  ِحْمير ثِْب بلُغَة العَرب هذا ، وبلُغَة فقال : ؟الَملك وقال : ما هذا  .َحمَّ

ُجُل :ا تََحْميَرَ و ءٌ أَْيضاً َدْبٌغ رِدى التَّْقِشير ، وهو .التَّْحِميرُ و  َساَء ُخلُقُه. لرَّ

 ، وُكّل اْفعَلَّ من هذا الضَّْرب فمحذوٌف من اْفعَالَّ ، واْفعَلَّ فِيِه أَْكثُر ِلِخفَّته. ويقال : كاْحَمارَّ  ، أَْحَمرَ  : َصارَ  اْحِمَراراً  ءُ الشيْ  اْحَمرَّ  قدو

ة ويَْصفارُّ أُخرى. يَْحمارُّ  إِذا كان اْحمارَّ يَحمارُّ اْحِميراراً و إِذا لَِزَم لونَه فلم يَتَغَيَّر من َحاٍل إِلى حاِل. اْحِمراراً  ءُ الشي اْحَمرَّ   َمرَّ

بَاِعي ِمثَاٌل لََما جاَز إِْدغا اْحَمارَّ  قال الَجْوَهرّي : إِنَّما جاَز إِْدَغامُ  مه ، كما ال يَُجوُز إِدغاُم اْقعَْنَسَس ، ألَنَّه ليس بُمْلَحق ، ولو كان له في الرُّ

 لما كان ُمْلَحقاً باْحَرْنَجَم.

 فلم ، وسلمعليههللاصلىالبأُْس اتَّقيناهُ بَرُسول هللا  اْحَمرَّ  ُكنَّا إِذا»في َحِديث َعِلّيٍ َرضَي هللاُ عنه  وجاءَ  البَأُْس : اْشتَدَّ. اْحَمرَّ  من الَمجاز :و

ه وَجعَْلنَاه لنا حَكى ذِلك أَبُو ُعبَْيد في كتَابه الَمْوُسوم بالَمثَل. قال ابُن األَثِير : إِذا اْشتَدَّت الَحْرُب اْستَْقبَْلنَا العَُدوَّ ب .«إِليه منهأََحٌد أَقرَب  يَُكنْ 

ً ِوقايةً. وقيل : أَراَد إِذا اْضطرَمت نَاُر الَحْرب وتََسعَّرْت. كما يُقَال في الشَّّرِ بين القَْوم :  النّار. وكثيراً ما  بُحْمرة اْضَطَرَمْت نَاُرُهم ، تَْشبيها

دَّة. الُحْمَرةَ  يُْطِلقُون  على الّشِ

 النَّاقَةُ يَْلتَِوي في بَْطنَِها َولَُدَها فال يَْخُرج َحتَّى تَُموَت. ، على صيغة اسم الفَاعل والَمْفعُول ، هكذا ُضبط بالَوْجَهْين : الُمْحَمرُ و

رةُ و ِميَّة ، على صيغَة اْسم الفاِعل الُمَحّمِ َدةَ ، يَُخاِلفُون الُمبَيَِّضةَ  ، وهم ُمَشدََّدةً : فِْرقَةٌ من الُخرَّ ر َواِحدُهم والُمَسّوِ  .ُمَحّمِ

ُرون وفي التهذيب : ويقال للذين َدة من بَني هاشم : يَُحّمِ رةُ  َراياتِهم خاَلَف ِزّي الُمَسّوِ يَِّة الُمبَيِّضِة ألَن راياتِهم في ، كما يقال للَحُرورِ  الُمَحّمِ

 الُحُروب كانَْت بَْيَضاَء.

ة الصرفـ  كِدْرَهم ِحْميَرٌ و . ع َغربيَّ َصْنعَاِء اليََمن :ـ  قال شيخنا : الَوْزُن به َغْيُر َصَواب عند الُمَحقِِّقين من أَئِمَّ اغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

، وليس ذلك بقَوّيٍ. قال الجوَهرّي :  ُحْمراً  وَذكر اْبُن الَكْلبّي أَنّه كان يَْلبَس ُحلاَلً  أَبو قَبيلَة. ْبن يَْعُرَب ْبن قَْحَطان : ْبُن َسبَإِ ْبن يَْشُجبَ  ِحْميَرُ و

ل. واسم  العََرْنَجُج ، كما تقدَّم ، ونُِقل عن ِحْميَر ومنهم كانت الملوك في الدَّْهر األَوَّ

__________________ 
 ( معجم البلدان : فيه حيات كثرية.1)
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َدايّن : َهاح يف َألاِء القبائر ا قا  اهلَمح َرف. قا  شـــــــــــيُخنا : َجرحايً عل  َجَواز الَوجح َرف وال ُيصـــــــــــح ِويّا ُيصـــــــــــح يف  مِححرَي  الن حح
طَان ثالثٌة : اأَلكرُب ا واأَلصغُر ا واأَلدحَ.. فاأَلدحَ. : بن الَغوحث بن َسعحد بن َعوحف بن َعِدّي بن َمالك بن َزيحد  مِححرَي  َقحح

ــ  بن ُزرحَعةَ  (1)بن َسَدد  َغر مِححرَيُ  وهوـ ــ  اأَلصح رو بن قـَيح  بـ ر بن َزيحد بن َعمح ن ُمَعاوية بُن َسَبِإ اأَلصغر ا ابن َكعحب بن َسهح
ض بن الَعَرجنحَج  َن بن اهلََميحســــَ م بن َعبحد َِشح  بن َوائر بن الَغوحث بن ُحَذار بن َقَطن بن َعرِيب بن ُزَهريح بن أميح ـ  ابن ُجشــــَ

رَب ا بن َيشحُجب  مِححرَي  وهو رَبُ بن َسَبِإ اأَلكح  .(2)اأَلكح
 أَو هو كتَْصغير بن جاريَةَ َشِهَد بَْدراً. (3)ه ابُن إِسحاَق. وقال موسى بن ُعقبة : خارجةُ من بني أَْشَجَع ، قال : َصحابِيّ  ِحْميَر خاِرَجةُ ْبنُ و

 االْختاَلُف فِيه. تَقَدَّم قدو ، أَو ُهَو بالِجيم ، ِحَمارٍ 

ْواو ّم ، ُحْمَرانَ و ، بالكسر ، ِحَماراً  َسمَّ  .ُحَميّرو ُحَمْيرو أَْحَمرو ، ُمَصغَّراً ، ُحَمْيَراءَ و ، كَصْحَراَء ، َحْمَراءَ و ، بالضَّ

فة ، على ساكنها أَْفَضُل الصالة والّسالم. : ع قُرَب الَمدينَة الُحَمْيَراءُ و ألَنَّه أُْعِطَي الذََّهَب ِمْن ِميَراث  ، باإِلضافَة الَحْمَراءِ  وُمَضرُ  الُمَشرَّ

إِن « م ض ر»، وسيأْتي َطَرٌف من ذلك في  الُحْمرَ  أَو أِلَنَّ ِشعَاَرُهم كان في الَحْرب الّرايَاتِ  َرس.فلُقِّب بالفَ  َربيعَةُ أُْعِطَي الَخْيلَ  أَخوو أَبيه.

 شاَء هللا تعالى.

 * ومما يُستَدرك عليه :

ْعفََران إِذا أُْجِسَد الثَّْوُب به وقيل : إِذا لم يَُخاِلطْ  أَْحمرُ  بَِعيرٌ   ٌء.َشيْ  َرتَهُحمْ  ، إَِذا كان لونُه مثْل لَْون الزَّ

رْ  أَْصبَُر على  الَحْمراءَ  قال : ألَن ؟، واْسِر بَوْرقاَء ، وَصبِّح القَوَم على َصْهبَاَء. قيل له : ولَم ذلك بَحْمراءَ  وقال أَبو نَْصر النَّعَامّي : َهّجِ

هباَء أَْشَهُر وأَْحَسن حين يُ  وُصْهبُها.  ُحْمُرها ْنَظر إِلَيها. والعََرب تَقوُل : َخْيُر اإِلبلالَهواِجر ، والَورقاَء أَصبَُر على ُطول السَُّرى ، والصَّ

 من الَمعز : الخالَصةُ اللَّْوِن. الَحمراءُ و النَّعَم. ُحْمرَ  ومنه قوُل بعضهم : ما أُِحبُّ أَنَّ لي بَمعَاريِض الَكِلمِ 

 َدةً ، ووْطأَةٌ َدْهَماُء ، إِذا كانَْت داِرَسةً ، وهو َمجاز.، إَِذا َكانَْت َجدي َحْمَراءُ  وعن األَْصَمِعّي : يقال : هذه َوْطأَةٌ 

 ، كِفِلّزٍ : َشديٌد. ِحِمرٌّ  وقََربٌ 

ة ، ألَنَّ  الِحَمار وُمقَيِّدةُ   الَوْحشيَّ يُْعتَقَل فيها فَكأَنَّه ُمقَيَّد. الِحَمارَ  : الَحرَّ

ة. : العَقَارُب ؛ ألَنَّ أَكثَر ما الِحَمارِ  وبَنُو ُمقَيَِّدةِ   تَُكون في الَحرَّ

، هي ثاََلثَةُ أَْعَواٍد يَُشدُّ بَْعُض أَْطرافها إِلَى بَْعض ، ويَُخالَف بين أَْرُجِلَها ، تُعَلَّق  «من َجِريد ِحَماَرةٍ  على (4)فوَضْعته »وفي حديِث جابِر : 

ى بالفارسيَّة :  سهباى. عليها اإِلَداَوةُ ليَْبُرَد الَماُء ، وتَُسمَّ

 .ِحَماَرةٌ  : ثاََلُث َخَشبَات يُوثَْقن ويُْجعَل عليهن الَوْطُب لئال يَْقِرَضه الُحْرقُوص ، واحدتها الَحَمائرُ و

 الطُّْنبُوِر َمْعُروٌف. ِحَمارُ و

ي الَمواِليَ الُكلَى ، وجاَء بَها ُسوَد البُُطوِن ، َمْعنَاُهَما الَمَهازيل. وهو َمَجاٌز ، والعَرَ  ُحْمرَ  ويقال : جاَء بغَنَِمه  َحْمراءِ  . ويا اْبنَ الَحْمَراءَ  ب تَُسّمِ

. (5)الِعَجان   ، أَي يا اْبَن األََمِة. كلمةٌ تقولُها العََرب في السَّّبِ والذَّّمِ

رَ و جلُ  َحمَّ  .َمحاِمرَ  ، وَرِكبوا ِمْحَمراً  : َرِكبَ  تَْحِميراً  الرَّ

 السُّفَن. ، ُمَصغَُّر ، ِريٌح نَْكبَاُء تُغِرق األَُحْيِمرو

ثَُموَد : لَقَُب قَُداِر ْبن سالٍف َعاقِِر نَاقِة َصاِلحٍ ، على نبيِّنَا  أَُحْيمرُ  ثَموَد ، ويقال : أَْحَمرُ . و(6)ثَُموَد  أَْحَمرو من أَْشقَِر ثَُموَد ، (6)وهو أَْشقَى 

 َوَعليه الّصالةُ والسالم.
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 ، ذكره الَجْوَهرّي وغيره. الِحَمار ْيلَى األَْخيَِليَّة وهو في األَصل تْصِغير: صاِحب لَ  (7)الَخفاجّي  الُحَميِّر وتَوبَةُ ْبنُ 

 ، كُزفَر : جزيرة. ُحَمرُ و

__________________ 
 : َشَدد. 437( يف مجهرة أنساب العرب ص 1)
 .437( انظر مجهرة أنساب العرب ص 2)
 مخري ابخلاء ا وقا  ابن أيب حامت : اجلميز ابجليم والزاي.( يف أسد الغابة : جارية بن ا مري ا وقا  يون  بن بكري : 3)
لي  هو الواضــــض وإلا رجر كان يربد املاء لرســــو    ص ا عل  محارة ا فبرســــله النيب يطلب »( كذا يف اللســــان والنهاية ا وهبامش اللســــان : 4)

 .«عنده ماء ملا مل  د يف الركب ماء. كذا هبامش النهاية
بُر.( العجان : 5)  ما با الُقُبر والد 
 وما أثبت عن األساس.« وأمحر من أمحر مثود .. وهو أشقر»( ابألصر 6)
 خطب.« اخلفايف»( ابألصر 7)
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ى فقال : يا األَحَمرَ  ولَِقَي أَعرابيُّ قُتَْيبَةَ  ى. يُريد يا يَْحَمرَّ  ، َذَهْبت في البَاطل. أَْحمر ، َذَهْبَت في اليَْهبَرَّ

اغانّي. الُحْمَرة : الُحُموَرةو  ، عن الصَّ

 : نَْوٌع من الّسَمك. الحاِمرُ و

 وكَشدَّاد : َمْوضٌع بالَجزيرة.

 : اسُم َغْرنَاَطةَ ، من أَعظم أَْمَصاِر األَْندلُس. الَحْمَراءُ و

َعْينّي :  قال شيخنا : وإِيَّاَها قََصَد األَِديب ابُن َمالك الرُّ

رَاءِ َرعــــــــــَ  ُ   مــــــــــح ــــــــــَ  اب ــــــــــَ يحشــــــــــــــــــــــــًا ق ه عــــــــــَ ــــــــــُ ت  طــــــــــعــــــــــح

بح     ُر قـــــــــد َذهـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــح  والـــــــــلـــــــــ  ُت بـــــــــه لـــــــــألُن بـــــــــح  َذهـــــــــَ

  

ت  َتســـــــــــــــــــــَ ًة فـــــــِإذا اكـــــــح َر  اأَلرحَض مـــــــنـــــــهـــــــا ِفضـــــــــــــــــــــ   تــــــــَ

بح     ا َذهـــــــَ بيَكتُـهـــــــَ َح  عـــــــاَدت ســـــــــــــــَ ِ  الضـــــــــــــــ  مح  بشـــــــــــــــَ

  
ً  الَحْمَراءُ و اُكش أَْيضا  .الَحْمراءُ  : اسُم فَاَس الَجديَدةِ في ُمقَابَلَة فاَس القَديمِة ، فإِنَّها اْشتََهَرت بالبَْيَضاِء ، وكانُوا يَقُولُون لَمرَّ

 : معروٌف في َجيَّاَن باألَْنَدلُس. الَحْمَراءِ  وِحْصن

، محجٌر ، فيه  أَحَمرُ  د َمّر إِيماٌء إِليه في أَْخَشب. قال الشَّريُف اإِلْدريسّي : وهو َجبَلٌ ، من جبال َمكَّةَ ، وق (1): أََحُد األَْخَشبَْين  الَحْمَراءُ و

 ْسجد من باب الّسْهمين وفي هذا الَجبَلَصْخَرة َكبيَرةٌ َشديَدةُ البَيَاض ، كأَنََّها ُمعَلَّقة تُْشبه اإِلنساَن إِذا نََظْرَت إِليها ِمن بَِعيد ، تَْبُدو ِمَن المَ 

َن أَهُل َمكَّةَ أَيّاَم القََراِمَطة.  تََحصَّ

 : قَريَة بِدَمْشق ، َذَكَره الَهَجرّي. الَحْمَراءُ و

 ، َذكره الذهبّي. 535، تُوفِّي سنة  الَحْمِريّ  ، بالفَتْح : قَْريَةٌ من َعَمِل شاِطبَةَ. منها َعْبُد الَوّهاب بن إِْسَحاَق بن لُبّ  َحْمَرةُ و

 وَمْجِلس : ُصْقٌع قُْرَب َمكَّةَ من َمنَاِزل ُخزاَعةَ. ، كِمْنبَر مْحمرو

بُن أَْعفَى : تابعّي. وأَبُو  ُحْمرانُ و .الُحْمَرانيّ  : َمْولَى ُعثَْماَن َرضي هللا عنه ، ُعَرف بالنِّْسبَة إِلَْيه األَْشعَُث ْبُن َعْبد الملك البَْصريّ  ُحْمَرانُ و

د بُن َجْعفََر بن بَقِ  ث. الُحْمرانيّ  يَّةبَْكٍر ُمَحمَّ بَعّي ، أَورده ابن ِحبّاَن في الثِّقَات. ِحْميَريّ  ْبُن كراثَةَ ، كِدْرَهم ، ويقال ِحْميَرو : محّدِ  الرَّ

 : اسم رجل من الصحابة. ِحَمارو

 : ُكوفيٌّ َضِعيف. األَْحَمر وأَبو عبد هللا َجْعفَر ْبُن زياد

،  األََحَمريَّان منهم ذو السَّْهَمْين ُكْرُز بُن الَحارث بن َعبد هللا. وَرِزين ْبُن ُسلَْيَمان ، وِهاَلُل بُن ُسويد ، ْبُن يَْعُمر ْبن َعْوف : قبيلة. أَْحَمرُ و

ثان.  ُمَحّدِ

ث ، وَحّجاج ْبُن َعْبد هللا بن األَْحَمرُ و َعْينيّ  ُحْمَرة : لقب محّمد بن يَزيَد الَمقَابرّي الُمَحّدِ ّم ، الرُّ نِْسبَة إِلى َجّده عن  الُحْمِريّ  بن شفى ، بالضَّ

 .149ْبن األََشّج ، َوَعْمرو بن الحارث مات سنة  (2)بَْكِر 

اللَّْخِمّي ، َرَوى َعْنه اللَّْيُث وابُن َوْهب ، وَكاَن  ُحْمَرةَ  الَهْمَدانّي ، كان َعلى ُجْند األُْرُدّنِ َزَمَن يَزيَد ْبِن ُمعَاويَةَ. وزياُد بن أَبي ُحْمَرة وَسْعُد ْبنُ 

 فَقيهاً.

َمد بنُ  ُحْمَرةُ و د بُن بن هانى ةُحْمرَ و ، ُحْمَرة بن زيَاٍد الَحْضَرمّي ، َحدََّث عنه رْملَة ، وَعْبُد الصَّ اي. وُمَحمَّ ء ، عن أَبي أُمامة ، وقيل هو بالزَّ

يّة يُعرفون ببنِيُحْمرة َعِقيل بن العَبَّاس الهاشمّي الُكوفّي لَقَبُه دائّي. ذكره أَبو  ُحْمَرةو ، ِعداُدهم في العَبّاسيّين. ُحْمَرة . له ذُّرِ بن مالٍك الصُّ

 َهد بقوله ، وضبَطه بتشديد الميم الَمْفتُوحة. وقال ابُن األَنبارّي : هو بسُكون الميم.ُعبَْيد في َغِريب الَحِديث ، واستَشْ 

. منهم أَحمُد بُن ُموَسى بن إِسحاق األََسدّي الُكوفّي قال الدَّاَر قُطنّي : حدثنا عنه َجماَعةٌ من ُشيُوخنا ، وسِعيُد الَحمير نسبَةٌ إِلى بَْيع الَحّمارو

ار بنُ  ار الليث ، وجعفُر بُن ُمَحّمد بن إِسحاق، عن  الَحمَّ  : مْصرّي. الَحمَّ

 ، كِكتَاب ، آَخُر ُخلَفَاِء بني أَُميَّةَ ، َمْعُروف. الِحَمارُ  وَمْرَوانُ 
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 ، بالفتح ، لَقَب بَْعضهم. َحْمرورو

 ، بالفتح ، لَقَب بَْعضهم. َحْمرورو

 ْغرب.، بالفَتْح : َمْوضٌع من أَعمال قَابَِس بالمَ  َحْمُرونو

 األََسديُّ : تابعّي. ِحَمارٌ و

__________________ 
 (.األخشبان)( يقا  له األمحر ا وكان يسم  يف اجلاهلية األعرف ا وهو اجلبر املشرف وجهه عل  قعيقعان كما يف معجم البلدان : 1)
 ( يف اللباب : ُبَكري.2)
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 : قرية بنَْيَسابوَر ، على عشرةِ فَراسَخ منها. الَحْمَراءُ و

 وقَْريَة بأَْسيُوط.

ور وبنو  لَمْقِدس.، كتَنّور ، ببَْيت ا َحمُّ

رَ و  ، هكذا فَسَّر ابُن األَْعرابّي قوَل الشَّاعر : ِحْميَر أَو َظنَّ نفَسه كأَنَّه َملٌك من ُملوك ِحْميَر : نََسب نَْفَسه إِلى تََحمَّ

ُت شــــــــــــــــــــــــامتــــــــــاً  ذي َلســــــــــــــــــــــــح وحالي الــــــــــ  َك مــــــــــَ تــــــــــَ  أَريـــــــــــح

ه و     ــــــــــــــُ ا ابل ــــــــــــــًا مــــــــــــــَ رُ ال حــــــــــــــارِم مــــــــــــــ  حــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  يـ

  
اِرينو : قَْريَة من الشَّْرقيَّة ، الَحّماريّةو : ثالثة َمواِضَع من مْصر ، من الدَّقَْهليّة ،  األَحَمرُ  : أُْخَرى من َعَمل َحْوِف َرْمسيس. والَكْومُ  الَحمَّ

 ُهّو من القُوصيّة. وقد َرأَْيُت الثَّانَي. (1)ومن الِجيزة ، ومن حقوق 

ِعيد.: َمدينَة بالَمْغرب  الَحْمَراءُ  والساقيَة اَرة إِلى واِدي الصَّ  : موضع. حمرو ومْنَها كان اْنتقَاُل الَهوَّ

يب. ومْنُهْم بَقيَّةٌ في َزبيد.  األَْحَمر وبنو  وَعْمُرو بن ِمْخالة: ُملُوُك األَندلس وُوزراُؤها من َولَد َسْعد بن ُعبَاَدة. َذَكَرهم الَمقَِّرّي في نَْفح الّطِ

ُد بنُ : من ُشعَراِء الحَ  الِحَمار إِياد بن طاهر  ِحْميَر تبيع ، َكنَّاه ابن ُمِعين : وأَبو ِحْمير الِحْمصيُّ ، كِدْرَهم ، مشهور ، وأَبو ِحْميَر َماسة وُمَحمَّ

َعْينّي شيخ البن يُونُس مات سنة   آلمدّي.بن قُتَْيبَة األَْشجِعيَّان ، شاعران ذكرهما ا الُحَميّر . وعبُد الرحّمن والحارث اْبنَا304الرُّ

ِعيد األَْعلَى ، بَْينَه وبين األَْقُصَرين يوَماَن للُمجّد ، به قَْبُر  ع بَصْحراِء َعْيَذابَ  ، بضّم ففَتْح ، أَهَملَه الَجَماَعة ، وهو ُحَمْيتََرةُ  : [حمتر] بالصَّ

ه ون فعنا ببركاته ، وهو َمَحلٌّ ُمْنقَطع على َغْير َطريق ، ويقال فيه إِمام الطائفة َسيِِّدنَا القُْطب أَبي الَحَسن علّي بن ُعَمر الشاذلّي قُّدِس ِسرُّ

 ً  ، باألَلف. ُحَمْيتََرا أَيضا

 ، سوف تََرى. ُحَمْيتََرا ومن أَقوال َدفينِه المذكوِر لتِلميِذه أَبي العَبَّاس الُمْرِسي حين سأَله عن ِحكمة أَْخذ الفَأْس والَحنُوط والَكفَن :

اغانيُّ : أَي القْربَةَ  َحْمَطرَ  [حمطر]  : قَائَمةٌ ُموقََرةٌ  ُمَحْمَطَرةٌ  َوإِبلٌ  كَحْطَمَرها. القَْوَس : َوتََّرَها َحْمَطرو َمألََها. ، أَهمله الَجّوَهرّي ، وقال الصَّ

 ، أَي َمْحُمولَة ، والميم أَْصِليَّة ، وقيل َزائدة.

 من قُضاَعة. َحَماطيرَ  وَضْجعَم ْبنُ 

 كذا في الّصحاح. : َعْقُد الطَّاق الَمْبنيّ  الَحنِيَرةُ  : [حنر]

 العَْقُد الَمْضُروُب لَْيَس بذلك العَريِض. : الَحنِيَرةُ  وفي الُمْحَكم. َحنِيرٌ  ، عن ابن األَْعَرابّي ، وَجْمعَُها باَل َوتَر القَْوسُ  القَْوُس ، أَو : الَحنِيَرةُ و

 ود.وقال َغْيُره : هو الطَّاق الَمْعقُ 

 يُْنَدُف بَها القُْطُن. (2) ِمْنَدفَةٌ للنَِّساءِ  : القَْوُس ، وهي الَحنِيَرةو

 .َحنِيرةٌ  وُكلُّ ُمْنحٍن فَُهو

 .الَحنَائرُ  : الَحنِيَرة وقال ابُن األَعرابّي : جْمعُ 

ُسول ،  كالَحنَائر لو َصلَّْيتُم حتى تَُكونُوا»وفي َحديث أَبي ذَّر  ، أَي لو تَعبَّْدتُْم حتَّى  «وسلمعليههللاصلىما نَفَعَُكم ذِلك حتى تُِحبُّوا آَل الرَّ

إِال ما نَفَعَكم ذلك  كالَحنائر لو َصلَّْيتُم َحتَّى تَُكونُوا كاألَوتار. أَو ُصْمتُم حتَّى تَُكونُوا» تَْنَحنَِي ُظُهوُركم. وَذَكَر األَْزَهرّي هذا الَحديَث فقال :

 .«بنِيٍَّة صادقَة وَوَرعٍ َصاِدق

 : َدابَّة تُْشبه العََظاَء. (3) الِحنَّْورُ  . وقال أَبُو العَبَّاس في باب فِعَّْول :ِحنَّْوَرة يا َدِميَمة يَُشبَّه بها اإِلْنَساُن فيُقَال : كِسنَّْوَرةَ : ُدَوْيبَّةٌ  الِحنَّْوَرةُ و

دة. : َحنَر الَحنِيَرةَ و ، هكذا بالثّاِء الُمثَلَّثَة في النُّسخ ، والذي في اللَِّسان والتَّْكِملة : ثَنَاَها : ةَ الَحنِير ، أَي َحنَّرها تَْحنيراً و  بَنَاَها. بالُمَوحَّ

 * ومما يُستَْدرك عليه :

 ، إِذا َعَطف. َحنَرَ و ، وهي العَْطفَة الُمْحَكَمة للقَْوس َحْنَرة : تَْصِغير الُحنَْيَرة عن ابن األَعرابّي :
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َدةِ بَْعَد النُّون أَْهَملَه الَجْوَهرّي. (4) الَحْنبَرُ  : [حنبر]  بالُمَوحَّ

اُء : هو  َرُجٍل. القَصيُر ، واْسم وقال الفَرَّ

__________________ 
وهو : ابلضم مث السكون كما يف « منوفقوله : ومن حقو  ا كذا خبطه ومل جندها يف املواد الجي أبيدينا ولعلها : »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 معجم البلدان بليدة أزلية عل  تر ابلصعيد ابجلانب الغريب دون قوص بضاف إليها كورة.
 ( الصحاح واللسان : مندفُة النساء.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التكملة : ا ِنـ وحَرُة.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ا َنحرَتُ.4)
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  البْرِد : ِشدَّتُه (1) رةُ َحْنبَ و

يَرافيُّ  كِجْرَدْحلٍ  الِحْنبَتْرُ  : [حنبتر] اغانيُّ : َمثََّل به سيبََوْيه وفَسَّره الّسِ َدة على الُمثَنَّاة ، أَهملَه الَجْوَهريُّ وقال الصَّ   فَقَال : هو، بتَْقديم الُمَوحَّ

دَّة  ْكَراراً ، ولَْيس كما َزَعم ، كما َعَرْفت.، وَجعَلََها َشْيُخنَا مع ما قَْبلََها تَ  (2) الّشِ

يقُ  ، أَهملَه الَجْوَهريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيد : ُهو الَحْنتََرةُ  : [حنتر]  .كالَحْنتَر ، الّضِ

ِغيرُ  : الِحْنتَرو ، بالَكْسر الِحْنتَارُ و ِغيُر ، الِحْنتَرو ، عن اللَّْيث. القَِصيُر الصَّ  .كالِحْنتار : الصَّ

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [حنتفر]

اغانّي في التَّْكِملَة ، وهو بالفَاِء بعد التّاِء. الِحْنتَْفر  كِجْرَدْحل : القَصير ، أَورده الصَّ

يقُ  ، أَهمله الَجْوَهرّي ، وقال بَعُضُهم : هو الَحْنثََرةُ  : [حنثر]  ، هكذا َذَكروه. الّضِ

 .الحْنثَريّة ، ووقع في بعض نُسخ المعجم : َماٌء لبَني ُعقَْيل : الَحْنثََرةُ و

ق. أَْحمقُ  بياِء النِّسبَة : (3) ِحْنثَريٌّ و ، كِدْرهم ِحْنثَرٌ  َرجلٌ و  ، عن ابن ُدَرْيد. وفي بعض األُصول ُمَحمَّ

ةً ألَحٍد من الثِّقَات. ويَْنبِغي هذا الَحْرف في كتاب الَجْمَهرة البن « : َحْنثَر»وفي التهذيب في  ُدَرْيد مع غيره ، وما َوجدُت ألَكثرها ِصحَّ

 للنّاظر أَن يَْفَحص عنها ، فما َوَجده منها لثقٍَة أَلحقَه بالّرباعّي ، وما لم يَجد منها ِلثِقة كان منها على ِريبَة وَحَذٍر.

 َرْت.العَْيُن : َغا َحْنجَرتِ و : َذبََحه. َحْنَجَره : [حنجر]

ُجُل فهو َحْنَجر ، قيل : هو داُء التََّشْيُدِق. يقال : في البَْطن يُصيب : َداءٌ  الُمَحْنِجرو  .الُمَحْنِجرُ و : الِعلَّْوصُ  (4). ويقال للتََّحْيُدق ُمَحْنِجرٌ  الرَّ

 : َرأُْس الغَْلَصَمِة حيث يَُحدَُّد ، وقيل : هو َجْوُف الُحْلقُوِم ، وهو َجَرةالَحنْ  : َطبَقَان من أَْطبَاِق الُحْلقُوِم مّما يَِلي الغَْلَصَمةَ. وقيل : الَحْنَجَرةُ و

 في ح ج ر. ، وقد تَقَدَّم َحنَاِجرُ  ، والجمع الُحْنُجور

يب. وقال َغيُره : هي قَاُروَرةٌ َطوِ  الُحْنجورة وعن ابن األَعرابّي :  يلَةٌ تُْجعَل فِيَها الذَِّريَرة.، بالضّم : ِشْبه البُْرَمة من ُزَجاجٍ يُْجعَل فيه الّطِ

وم ، أَو هو بجيَمين ، وقد تقّدم. َحْنَجرُ و  : من أَعماِل الرُّ

 َحِديُد النََّظِر. ، بالّضّمِ : العَْين ُحناِدرُ  َرُجلٌ  : [حندر]

 في ح د ر. ، بَجِميع لُغَاتها الُحْنُدوَرةُ و

ّمِ : ة ، بعَْسقاَلنَ  .(5) ُحْنُدرُ و َشاِطّي ، بالفَتْح. بالضَّ ْملّي ، يَْروي عن َعْبد هللا بن َهانى ِمْنَها َساَلَمةُ ْبُن َجْعفَر ، وفي أَْصِل الرُّ ء الرَّ

ُد ْبُن أَْحَمد أَبُو بَْكرو النَّْيسابُورّي ، وعنه أَبُو القَاسم الطَّبرانّي ، ثَانال الُحْنُدِريّان بن يُوُسف ُمحمَّ ، َرَوى هذا عن َعْبد هللا بن أَبَان وأَبي  ُمَحّدِ

ْملّي وَغْيرهما ، وعنه أَبُو القَاسم َحْمزةُ بُن يوسف السَّْهِمّي الحافظ ، قاله الّسْمعَانّي. د بن جعفر الرَّ  نُعَيم ُمَحمَّ

 ، عن ُكَراع. : ُشْعبَةٌ ِمَن الَجبَل (6) الَحْنَزَرةُ  : [حنزر]

 .ِحْنَزْقراتٌ  الَحيَّةُ ، ج .الِحْنَزْقَرةُ و .كالِحْنَزْقر مَن النَّاس : كِجْرَدْحلَة : القَصيُر الدَّميمُ  َزْقَرةُ الِحنْ  : [حنزقر]

ْعلَم فائَِدةَ التّْكَرار في مثل على ذُْكٍر لتَ  قال ِسْيبََوْيه : النُّوُن إِذا كانَت ثَانِيَةً ساكنَة ال تُْجعَل زائَِدةً إِاّل بثَبٍت ، كما في اللسان ، فَْليَُكن هذا ِمْنك

  حندر وحنجر :

اغانيُّ : هو ، بالَكْسرِ  الِحْنَصارُ  : [حنصر]  مَن الرَجال. الّدقيُق العَْظم العَظيُم البَْطنِ  ، أَهَملَه الَجْوَهرّي وَصاحُب اللَّسان ، وقال الصَّ

اغانيُّ : هو ، بالطَّاِء الُمْهَملَة الَحْنَطِريَرةُ  : [حنطر]  السََّحاُب ، يقال : ما في السََّماءِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهرّي وصاحُب اللَِّسان ، وقَاَل الصَّ

 ٌء ِمَن السََّحاب.، أَي َشيْ  َحْنَطِريَرةٌ 
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جُل في األَْمر تََحْنَطرَ  يقال :و  واْستََداَر. *إِذا تَردَّدَ  الرَّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وَحنحرَتَه.1)
 ( هذه عبارة اللسان ا ويف التكملة : ا نرت ابلكسر عل  فعلر : الشدة.2)
 ( يف اللسان والتكملة : حنثر وحنثري بفتح ا اء فيهما ضبرت قلم.3)
 ( كذا ابألصر.4)
 ملهملة.( يف معجم البلدان ُحنحُدرة ابلضم مث السكون وضم الدا  ا5)
 ( ضبطت يف اللسان بضم أوله و لثه وسكون  نيه ا ضبرت قلم.6)
 ... َترد د (أي)يف القاموس :  (*)( 7)
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ُجوعُ  الَحْورُ  : [حور] ّم في هذه وقد تَُسكَّن َواُوَها األَولَى وتُْحَذف لُسُكونها  الُحُؤورِ و الَمَحاَرةِ و كالَمَحار ءِ ِء وإِلَى الشَّيْ َعن الشَّيْ  : الرُّ ، بالضَّ

اج : ْعر ، كما قال العَجَّ  وُسُكون الثَّانِيَِة بَْعَدَها في َضُروَرة الّشِ

رح  عــــــــــــَ َر  وال شــــــــــــــــــــــــــَ وٍر ســــــــــــــــــــــــــَ ر الحــــــــــــُ ئــــــــــــح  يف بــــــــــــِ

رح     ح َجشــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــح ىت  رََأ  الصــــــــــــــــــــــــــ  ه حــــــــــــَ كــــــــــــِ  أبَفــــــــــــح

  
 .ُحُؤورٍ  أَراَد : ال

َحاَر  ٍء تغَيََّر مْن َحال إِلَى حاٍل فقد، أَي َرَجع إِليه ما نََسب إِليه. وُكلُّ َشيْ  «َعلَْيه َحارَ  َمْن َدَعا َرُجالً بالُكْفر ولَْيَس َكذلك»الَحِديث وفي 

 . قال لَبيد :يَُحور َحْوراً 

ئـــــــــــه و  وح اب وضـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ رُء ِإاّل كـــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــِّ
َ

 مـــــــــــا املـــــــــــ

ورُ     وَ  حيــــــــــــَُ َد ِإذح هــــــــــــُ عــــــــــــح ادًا بـــــــــــــَ ضُ َرمــــــــــــَ اطــــــــــــِ   ســــــــــــــــــــــــــَ

  
يادة ، ألَنَّه ُرُجوٌع مْن َحاٍل إِلى حال. النُّْقَصانُ  : الَحْورُ و  بعد الّزِ

بعد  الَحْور نَعُوذُ باهلل من»الَحِديث : بعد ما َكاَر ، ألَنّه ُرجوع عن تَْكويِرَها. ومنه حارَ  يقال : ما تَْحَت الَكْوِر من الِعَماَمة. : الَحْورُ و

َها ، م (1) [من]معناه  «الَكْور يادة. وقيل : َمْعنَاه ِمْن فََساِد أُُموِرنَا بعد َصالِحَها ، وأَْصلُه من نَْقض الِعَماَمة بعد لَفِّ أُْخوذ من النّقصان بعد الّزِ

ُسئل : ، بالنون. قال أَبو ُعبَْيد « بعد الَكْون»بالّضّم ، وفي روايَة :  الُحورُ  َكْور العَمامة إِذا انتَقَض لَيَُّها ؛ وبَْعُضه يَْقُرب من بعض. وَكذلك

اج :  فََحارَ  بَْعد ما َكاَن. يقول : إِنَّه َكاَن على حالٍة َجِميلة َحارَ  لَْم تَْسمع إِلى قَْولهم :أَ  عاصٌم عن هذا فقال : جَّ َعْن ذلك ، أَي َرَجع ، قال الزَّ

ُجوع والُخُروج عن الَجَماَعة بعد الَكْور ، معناه بعد أَْن ُكنَّا في الَكْور ، أَي في الَجَماَعة. يقال كاَر ِعَماَمتَهوقيل َمْعنَاه نَعُوذ باهلل  على  من الرُّ

 َرأِْسه ، إِذا لَفََّها.

ق. أَي َعاقِلٌ  أَي بَِعيد القَْعر ، .لَحْورا هو بَِعيدُ  من ذلك قولُهمو القَْعُر والعُْمُق ، : الَحْورُ و .التََّحيُّر : الَحْور عن أَبي َعْمرو :و  ُمتَعَّمِ

. الَهاَلُك والنَّْقصُ  الُحورُ و ّمِ بّّي : بالضَّ  ، قال ُسبَْيع بُن الَخِطيم يَْمَدح َزيد الفَوارِس الضَّ

غ فـــــــازحَدَرُدوا و  ضــــــــــــــــــح
َ
يــــف امل فــــِ نح خــــَ وا عــــَ لــــُ جــــَ عــــح  اســــــــــــــــــتـــــَ

وِم يف و     ــــــــــــقــــــــــــَ قــــــــــــَ  َوزاُد ال ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ ــــــــــــذ م  يـ ورِ ال  حــــــــــــُ

  
 أَي في نَْقص وَذَهاب. يُريُد : األَْكُل يذَهُب والذّمُّ يَْبقَى.

ٌ  أَْحَورُ  يقال : َرُجل .َحْوراءَ وَ  أَْحَورَ  َجْمعُ  : الُحورُ و  .َحْوَراءُ  ، وامرأَة

شدَّةُ  : الَحَور َحَدقَتُها وتَِرقَّ ُجفُونُها ويَْبيَضَّ ما َحَوالَْيَها ، أَوبالتَّْحِريك : أَْن يَْشتَدَّ بَياُض بَيَاِض العَْين وَسواُد َسَواِدها وتَْستَِديَر  ، الَحَورُ و

ى : . قال األَْزَهرّي َحْوراءَ  ، وال تَُكوُن األَْدَماءُ  الَجَسد (2) بَيَاض شدَّة َسَواِدَها في شدَّةُ و بَيَاِضَها  َحتَّى تكون مع َحْوَراءَ  (3) [المرأَةُ ]ال تَُسمَّ

باءِ  أَْعيُن اْسِوَداُد العَْيِن ُكلَِّها مثْلَ  : الَحَور أَو ْيَها بَْيَضاَء لَْوِن الَجَسد.َعْينَ  َحَورِ  ؛ وإِنََّما  في بَنِي آدمَ  بهذا الَمْعنَى الَحَور وال يَُكون والبَقَر. الّظِ

باِء والبقَر. ُحورُ  قيل للنِّساءِ   الِعين ، ألَنَُّهنَّ ُشبِّهن بالّظِ

بَاِء ، َورُ الحَ  وقال ُكَراع : ، أَي لبَني آَدَم ، وهذا إِنََّما  بَْل يُْستَعَار لََها : أَن يَُكوَن البَيَاُض ُمْحِدقاً بالسَّواِد ُكلِّه ، وإِنََّما يَُكون هَذا في البَقَر والّظِ

بَاِء والبَقَر جل ، َحِور وقد في العَْين. الَحَور . وقال األَصَمِعّي : ال أَدِري ماحَكاه أَبُو ُعبْيد في البََرجِ ، َغْير أَنّه لم يَقُل إِنََّما يَُكوُن في الّظِ  الرَّ

ت : ويقال : اْحَورَّ اْحِوَراراً و ، َحَوراً  ، كفَِرحَ   .اْحِوَراراً  َعْينُه اْحَورَّ

اَللُ  : الَحَور الّصحاح :و اج يَصف َمَخاِلَب البَازي :. قال َحَوَرةٌ  ، الواحَدة ُجلُوٌد ُحْمٌر يُغَشَّى بَها الّسِ  العَجَّ

رح  هــــــــــــــَ َ الـــــــــــــــبــــــــــــــــُ قـــــــــــــــ  ح ثــــــــــــــــَ اٍت يـــــــــــــــتــــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ  حبـــــــــــــــَ

م     حـــــــــــــــح ـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ن ابل ـــــــــــــــح زِق ا ميـــــــــــــــَح َورح كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ َ  ا ـــــــــــــــَ

  
ّم. ُحورانٌ  ج  ومْنهُ  ، بالضَّ

َدقة من لَُهمْ »:  َهْمَدانَ  لَوْفد وسلمعليههللاصلىحديُث كتَابه  قاَل اْبُن األَثير : َمْنُسوب  الَحَوري الَكْبشُ و والفارضُ  والفَصيل والنَّابُ  الثْلب الصَّ

أْن ، وقيل : هو ما ُدبَغ من الُجلُود بغَْير القََرِظ ، وهو أََحُد ما َجاَء على أَْصِله و الَحَور إِلَى لم يُعَلَّ كما أُِعلَّ ، وهي ُجلُود تُتََّخذ من ُجلُود الضَّ

 نَاٌب.
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َمةونَقََل َشْيُخنَا عن مجمع الغ  رائب وَمْنبع العََجائب للعاَلَّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وسوادها يف شدة بياض اجلسد.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
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ُرَاَد ابلَكبحش
َغرّي : َأن امل ِوّي َكّيةَ  ا ََوريّ  الَكاشـــــح َكح

َيت لبَـَياضـــــَها ا وقير  ا َوحرَاءِ  ُهَنا امل َبة َعَل  َغريح قَياس ا وقير لُِّ ا ِنســـــح
 َغريح ذلك.

اَغانّي. َخَشبَةٌ يُقَاُل لََها البَْيَضاءُ  : الَحَورو ح به الصَّ  ، لبَياضَها ، وَمَداُر هَذا التَّْركيب على َمْعنَى البَيَاض ، كما َصرَّ

صق بالنَّْعش   الصُّغَرىالَكْوَكُب الثَّالث من بَنَات نَْعٍش  : الَحَورو  فراجْعه فإِنَّه َمرَّ الَكاَلُم عليه ُمْستَْوفًى. وُشرَح في ق ود ، (1)الالَّ

قَاق تُعَمل منها األَْسفَاُط. : الَحَور وقيل : األَديُم الَمْصبُوُغ بُحْمَرة. : الَحَورو  الُجلوُد البيُض الّرِ

َره . وقدأَْحوارٌ  الُحْمر التي لَْيَست بقَرظيَّة ، والَجْمعوقال أَبو َحنِيفة : هي الُجلُوُد   .َحوَّ

رٌ  ُخفٌّ و  . قال الشاعر :الَحَور ، أَي من بَطانَتُه مْنه ، كُمعَظَّم : ُمَحوَّ

  ٌ لـــــــــَ ه عـــــــــَ قـــــــــَ وح ـــــــــَ كـــــــــًا فـ ُح ِمســـــــــــــــــــــــح رحشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ر  يـ  فـــــــــظـــــــــَ

ـــــــــــــــــه     َواب ـــــــــــــــــح د  يف أَثـ ـــــــــــــــــُ ا ق َورُ كـــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــ َ  ا ـــــــــــــــــَ

  
 كقََدر وأَْقَدار ، وأَنشد ثَْعلَب : .أَْحَوارٌ  ج ، لبَياضَها البَقَرُ  : الَحَورو

ازٍِ   نـــــــــــــــــــــــــــَ ازٍ  ومـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــــــَ  هلِل َدر  مـــــــــــــــــــــــــــَ

لــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــُ  اأَلحــــــــــــــــــــوارِ هبــــــــــــــــــــاُ اَل  (2)َأ.  ي

  
 ، عن ُكراع ، ولم يُحلّه. نَْبتٌ  : الَحَورو

َصاص الُمْحَرق تَْطِلي به اْلَمْرأَةُ َشيْ  : الَحَورو ينَة. َوْجَهَهاٌء يُتََّخذُ مَن الرَّ  للّزِ

 الُمْشتَِري. النَّْجم الَّذي يُقَال لَه : َكْوَكٌب أَْو ُهوَ  األَْحَورُ و

وفي األَساس : بعَْقل َصاٍف  .(3)، أَي ما يَعيُش بعَْقل يَْرِجُع إِلَْيه  بأَْحَورَ  ، وهو َمَجاٌز. وما يَعيُش فاُلنٌ  العَْقلُ  ، األَْحَورُ  عن أَبي َعْمٍرو :و

 النّاِصع البَيَاِض والسََّواد. قال ُهْدبَةُ ونََسبَه اْبُن ِسيَده الْبِن أَْحَمر : األَْحَورِ  كالطَّْرف

ا و  وحهلــــــــــََ ــــــــــَ َ  قـ ــــــــــح اِء ال أَن يــــــــــَ أَلشــــــــــــــــــــــــح َ  مــــــــــِ ــــــــــح  مــــــــــا أَن

عـــــــــــــــيـــــــــــــــُش     ا مـــــــــــــــا ِإنح يـــــــــــــــَ  َورَاأَبحـــــــــــــــح جلـــــــــــــــاَرهتـــــــــــــــَِ

  
 أَراَد : ِمَن األَْشيَاِء.

 ع باليََمن. : األَْحَورُ و

 فَسَوة : (4)من أَْهِل القَُرى. قال ُعتَْيبَةُ بن ِمرداٍس الَمعروف بابن  : األَبيُض النَّاِعمُ  األَْحَوِريّ و

ٍر  فـــــــَ اب مــــــــنــــــــهــــــــا مِبشــــــــــــــــــــــح يــــــــَ ا األَنـــــــــح بــــــــَ ف  شــــــــــــــــــــــَ كــــــــُ  تــــــــَ

بـــــــــــِت     رِيـــــــــــٍض كســــــــــــــــــــــــِ َورِيّ خـــــــــــَ رِ  اأَلحـــــــــــح َحضــــــــــــــــــــــــ 
ُ

 املـــــــــــ

  
 

يهن األَعراُب ، لبَيَاضهّن وتبَاُعدِهّن َعْن قََشف األَْعَراب  : نَِساُء األَْمَصارِ  الَحَواِريَّاتُ و  بنََظافَتِِهّن ، قال : (5)، هَكذا تَُسّمِ

ُت : ِإن   لـــــــــــــح تِ فـــــــــــــقـــــــــــــُ َواراي  ٌة  ا ـــــــــــــَ بـــــــــــــَ طـــــــــــــَ عـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

البــــــــــــيــــــــــــبِ     ت اجلــــــــــــَ َن مــــــــــــن حتــــــــــــَح لــــــــــــح تـــــــــــــ  فــــــــــــَ  ِإَذا تـــــــــــــَ

  
 يَْعنِي النَِّساَء.

ر مَن النَِّساِء : النَِّقيَّاُت األَْلَواِن والُجلُوِد ، لبَيَاضهّن ، ومن هذا قيَل لَصاحب الَحَواِريَاتو اَرى ُمَحّوِ اج :الُحوَّ  . وقال العَجَّ

 ُحورِ  ُ َو رَاتٍ أَبعحُاٍ 



5378 

 

 َدِق.يَْعنِي األَْعيَُن النّقيّاِت البَيَاِض الشَّديَداِت سَواِد الحَ 

َمْخشرّي في آل عْمَران : بالَحَضِريّاِت. وفي األَساس بالبِيض ، وكاَلُهَما ُمتَقَاربَان ، كما ال يَْخفَى ، وال تَْعريَض في  الَحَواِريَّات وفّسر الزَّ

 َكاَلم الُمَصنِّف والَجْوَهرّي ، كما زعمه بَْعُض الشُّيوخ.

، َعلَْيهم  أَو نَاصُر األَْنبيَاءِ  ، ُمْطلَقاً ، أَو الُمبَاِلُغ في النُّْصَرة ، والَوزير ، والَخليل ، والَخالُص. كما في التَّْوشيح ، : النَّاصر الَحَواِريُّ و

ه بَعُضهم.  السَّالم ، هَكَذا َخصَّ

ارُ  : الَحَواِريُّ و  ، لتَْحِويره ، أَي لتَْبييضه. القَصَّ

 اصُح.والنَّ  الَحِميمُ  : الَحَواِريُّ و

__________________ 
 ( وهي البنت الثالثة إذا حسبَت من أو  البنات وجعلَت آخر ا ساب أو  كواكب النعش.1)
 .«بلا»قوله يلا ا كذا خبطه ا والذي يف اللسان »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( هذا قو  ابن السكيت ا كما يف التهذيب.3)
 خطب.« أبيب فسوة»ألصر : واب 32( عن املؤتلف ل مدي ص 4)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : األعرابيات.5)
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 : َصْفوةُ األَْنبيَاِء الَّذين قد َخلَُصوا لهم. الَحَواِريُّون وقال بَْعُضهم :

ّجاج : بَْير»:  وسلمعليههللاصلىقوُل النَّبّي  على ذلك: ُخْلَصاُن األَْنبيَاِء َعلَْيهم السَّالم ، وَصْفَوتُْهم. قال : والدَّليُل  الَحَواِريُّون وقال الزَّ  ابنُ  الزُّ

تي َحواريَّ و تيَعمَّ  في  الحَواِريِّين . وتأْويلُ َحَواِريُّون وسلمعليههللاصلىأَي َخاصَّتي من أَْصحابي ونَاصري. قال : وأَْصحاُب النَّبّي  «من أُمَّ

اَرى اللغَة : الَّذين أُخِلُصوا ونِقُّوا من ُكّلِ َعْيب ، وكذلك َي به ألَنَّه يُنَقَّى من لُبَاب البُّرِ ، قال : وتأْويلُه في النَّاس :  (1) الُحوَّ من الدَّقيق ُسّمِ

ةً بَْعَد أُْخَرى  ُجوع. حار يَُحورُ  في الُّلغَة. من التَّْحوير ل : وأَْصلقا .. فُوِجد نَقيّاً من العُيُوب (2)الَّذي قد ُروِجع في اْختياره َمرَّ  ، وهو الرُّ

 : التَّْرجيع. قال : فهذا تَأْويلُه ، وهللا أَعلَم. التَّْحويرو

اِرين. الحواِريُّون وفي الُمْحَكم : وقيل ألَْصحاب عيسى علَْيه السَّالُم :  ، للبَيَاض ، ألَنَّهم كانوا قَصَّ

بَْير في وسلمعليههللاصلى: البَياُض ، وهذا أَْصل قَْوله  الَحَواِريُّ و ِتي َحواِريَّ » : الزُّ وهذا كان بْدأَه ، ألَنَُّهم َكانُوا ُخلَصاَء عيَسى « ِمْن أُمَّ

وا ُرونََها ألَنَُّهم كانُوا يَْغِسلُون الثِّيَاَب ، أَي يِّينَحَوارِ  َعلَْيه السَّاَلُم وأَْنَصاَره ؛ وإِنََّما ُسمُّ ٌ  يَُحّوِ ،  َحواِريَّة ، وهو التَّْبييُض. ومنه قَْولُهم : امرأَة

ا كان ِعيَسى علَْيه السَّالُم نَصَره هُؤاَلءِ  إِذا بالََغ في  َحَواِريٌّ  يِّهوَكانوا أَْنصاره ُدون النَّاِس ؛ قِيل ِلناِصر نَبِ  الحواريُّون أَي بْيَضاُء قال : فَلَمَّ

 نُْصَرته ، تْشبِيهاً بأُولئك.

 .َحَواِريٌّ  ٍء َخلََص لَْونُه فهوُء الخاِلُص ، وُكلُّ َشيْ : النَّاِصُح ، وأَصلُه الشيْ  الَحَواِريُّ  قال : (3)وَرَوى َشِمٌر أَنَّه 

اَرىو اِء : الدَّقِيُق األَْبيَُض ، َوُهَو لُبَاُب الدَّقِيق .الُحوَّ اَرىو وأَْجوُده وأَْخلَُصه ، وهو الَمْرُخوف. بَضّمِ الَحاِء وَشّدِ الواو وفَتْح الرَّ  ُكلُّ ما : الُحوَّ

رَ  ر ، وقد ، أَي بُيَِّض من َطعَامٍ  ُحّوِ ْرتُه فاْحَورَّ و الدَّقيقُ  ُحّوِ . وعَ  َحوَّ ر جينٌ ، أَي اْبيَضَّ  هو الذي ُمِسَح َوْجُهه بالَماِء حتى َصفَا. ُمَحوَّ

اُرونَ و اعي : بفَتْح الَحاِء ُمَشدََّدةَ الَواو : د (4) َحوَّ  ، بالشَّام ، قال الرَّ

ا  ــــــــــــَ ن لــــــــــــح لــــــــــــَ ــــــــــــنَ  ــــــــــــَ و ارِي ر ٍة  حبــــــــــــَ خــــــــــــِ مــــــــــــَ  يف ُمشــــــــــــــــــــــــــح

وُج     لــــــــــــُ ــــــــــــُ ا وثـ نــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ حــــــــــــاٌب حتــــــــــــَح ر  ســــــــــــــــــــــــــَ (5)متــــــــــــَُ
 

  
الَمْشُهوُر بَها زيَاُد ُحَواِريَن ، ألَنَّه كان اْفتَتَحها ، وهو زيَاُد و ح من َغْير تَْشِديد ، وقال : ِمْن باَلد البَْحَرين. قال :وضبطه السَّْمعَانّي بَضّم ففَتْ 

ً ]وأَخوهُ ِخالس بن َعْمرو ، كان  (6)ْبُن َعْمرو بن الُمْنِذر بن َعَصَر   ِمْن أَصحاِب َعلّي ، َرضي هللا عنه. [فقيها

َرةُ  ءُ الَحْوَراو  ، إَِذا َرَجع. حاَر يَُحور ، منْ  : الَكيَّةُ الُمَدوَّ

َرهو يَت الَكيَّةُ  (7) [َكيَّةً ]: َكَواه  َحوَّ  أَنَّه َكَوى أَْسعََد بَن ُزَراَرةَ على عاتِقه»ألَنَّ َمْوِضعََها يَْبيَّض. وفي الَحديث :  بالَحْوَراءِ  فأََداَرَها ؛ وإِنََّما ُسّمِ

 .«َحْوَراءَ 

ْعنِي أَثََر َكيَّة ، يَ  (7) [فرأَْوهُ ]فاْنُظُروا ذلك. فَنََظروا  َحْوَراءُ  أَنَّه لما أُخبَِر بقَتْل أَبي َجْهل قال : إِنَّ َعْهِدي به وفي ُرْكبَتَْيه»وفي َحِديٍث آَخَر : 

 ُكِوَي بها.

فَة ، على ساكنها أَْفَضُل الّصالة والسَّالم ، ع قُْرَب الَمِدينَة : الَحْوَراءُ و ها اآلن ، وقد َذَكَرها  وهو َمْرفَأُ ُسفُِن ِمْصر الُمَشرَّ قَِديماً ، وَمَمرُّ حاّجِ

َحل.  أَْصَحاُب الّرِ

ْعم. ، َماٌء ِلبَنِي نَْبَهانَ  : الَحْوَراءُ و  ُمرُّ الّطِ

ي َرسوُل هللا »عن الَحَسن ْبن َعلّي ، قال :  َحديِث القُنُوت (8) َراِوي : َربيعَةُ بُن َشيباَن السَّْعِديّ  الَحْوَراءِ  أَبُوو َعلََّمني أَبي أَو َجّدِ

 فيما لي وباركْ  ، تََولَّيت فيَمنْ  وتََولَّني ، عافَْيتَ  فيَمنْ  وعافني ، َهَدْيتَ  فِيَمن اْهِدني اللُهمَّ :  اْلوتْر قُنوت في أَقولُ  أَن وسلمعليههللاصلى

 .«، إِنّه ال يَِذلُّ َمْن َوالَْيت ، تَباَرْكَت وتَعَالَْيت َعلَْيك يُْقَضى وال تَْقِضي إِنَّك ، قََضْيت ما َشرَّ  وقِنِي ، أَعطْيتَ 

، َحَسٌن من ِروايَة َحْمَزةَ ْبن َحبيٍب  الَحْوَراءِ  عّي ، عن بُريَد بن أَبي مْريَم ، عن أَبيقلت : وهو َحديث َمْحفُوظ من َحديث أَبي إِسحاَق السَّبي

يّات ، عنه. وهو  فَْرٌد. الزَّ

 فِيه. يَُحارُ  أَو يَُحور : الَمَكاُن الَِّذي الَمَحاَرةُ و
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َماخ الُمتَّسع ، وقيل : َجْوُف األُذُنِ  : الَمَحاَرةُ و ُر ، وهو ما َحْوَل الّصِ هي ما أََحاَط بسُموم  األُذُن : َصَدفَتَُها ، وقيل : َمَحاَرةُ  الظَّاهُر الُمتَقَعِّ

 األُذُِن من قَْعِر َصْحنَْيهما.

__________________ 
 ( ضبطت عن التهذيب واللسان.1)
 ( التهذيب : مرة بعد مرة.2)
 عود عل  ابن األعرايب كما يف التهذيب.( أنه ا اهلاء ت3)
 َحّوارون مدينة ابلشام. ابلضم وتشديد الواو. ويف اللسان :« حوارين»( يف معجم البلدان : 4)
 ابلضم وتشديد الواو.« حوارين»وضبطت فيه  25( ديوانه ص 5)
 ( عن معجم البلدان ا وابألصر : عصري.6)
 هبامش املطبوعة املصرية.( زايدة عن اللسان ا ونبه عل  الثانية 7)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : رو .8)
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 ، وقيل : هي النُّْقرة الَّتي في ُكْعبَُرةِ الكتِِف. َمْرِجُع الَكتفِ  : المَحاَرةُ و

َدفَةُ ونْحُوَها : الَمَحاَرةُ و  . قال السُّلْيُك :َمَحارٌ  ، والجْمع ِمَن العَْظم (1) الصَّ

ا  مــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ اِم ل حــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــن ــــــــــــــــَم ال َوائ ــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَبن  قـ

اًل     جي ُأصـــــــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح َوىل  صـــــــــــــــــــــــــــــُ ارُ تـــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــََ

  
 ٍء.أَي كأَنََّها َصَدٌف تَُمّر على ُكّلِ شيْ 

جة َمَحاَرةٍ  ٌء من ِسْدر فيُْجعَل فييُْؤَخذ َشيْ »وفي حديِث اْبن ِسيريَن في ُغْسل الَميت :   .«أَو ُسُكرُّ

َدفةُ ، والِميم زائَدة. الَمَحاَرةِ  : الّذي يَْجتَِمع فيه الَماُء. وأَْصلُ  الحائرو الَمَحاَرةُ  قال ابُن األَثير :  الصَّ

 قُلُت : وَذَكره األَزَهرّي في َمحر ، وسيأْتي الَكاَلُم عليه ُهنالك إِن شاَء هللا تَعَالَى.

ُدون ، ويُْجمَ  ِشْبهُ الَهْوَدج : الَمَحاَرةُ و ة يَُشّدِ  ع باألَلف والتاِء.، والعَامَّ

 ، عن أَبي العََمْيثَل األَْعَرابّي. ما بَْيَن النَّْسر إِلَى السُّْنبُك : َمْنِسُم البَِعير ، وهو الَمَحاَرةُ و

 الُخطُّ ، والنَّاحيَةُ. : الَمَحاَرةُ و

تِ و ، : االْبيَِضاضُ  االْحِوَرارُ و  الَمَحاِجُر : ابيَضَّت. اْحَورَّ

َمْشِقّي ، الَحَواَرى بن أَبي ْبُن َعْبِد هللا ْحَمدُ أَ  أَبُو العَبَّاسو ، أَي بالفتح ، هكذا ضبطه بعُض الُحفَّاظ. وقال الحاِفُظ ابن َحَجر :  كَسَكاَرى ، الّدِ

قائِق ،  الَحَواِريِّين واِحدِ  كالَحَواِريّ  وهو اح الُكتُب ، وَصِحب أَبَا ُسلَْيَمان الّدارانِّي وَحِفظ عنه الرَّ على األَصّح ، يْرِوي عن وكيع بِن الجرَّ

اِزيّاِن ، وذَكره يَْحيَى بُن ُمِعين فقال : أَهُل الشَّاِم يُْمَطُرون به ، تُوفِّ   .246ي سنة وَرَوى عنه أَبُو ُزْرَعةَ وأَبُو حاتِم الرَّ

ين وتَْشديد الميم ، كما ادََّعى بعُض أَنَّه رآه كذلك بَخّطِ الُمَصنِّف هنا ، وفي  انيكُسمَّ و ، قال َشْيُخنَا : ويُنَافِيه أَنَّه َوَزنَه « َخَرط»أَي بَضّمِ الّسِ

ل ،« س م ن»في  اَرى أَبُو القَاسم بُحبَاَرى ، وهو الَمْعُروُف ، فتَأَمَّ اِهَدان ، م الُحوَّ ّمِ ، فال أَي مَ  ، الزَّ عروفان. ويقال فيهما بالتَّْخِفيف والضَّ

ع ، قالَه َشْيُخنَا.  فائَدة في التَّْكرار والتَّنَوُّ

َض لَه ، وإِنََّما اْختَلَ  ةَ تَعَرَّ ّمِ فيهما ، فلم أََر أََحداً من األَئِمَّ ل ، فِمْنُهمقْلت : ما نَقَلَه َشْيُخنَا من التَّْخِفيف والضَّ َمْن َضبَطه كُسَكاَرى ،  فُوا في األَوَّ

ع الُمَصنِّف ، كما  (2) الَحَواِريِّين وعلى األََصّحِ أَنه على واحد ا الثَّاني فباالتّفَاق بَضّمِ الَحاِء وتَْشديد الَواو ، فلم يَتَنَوَّ ، كما تَقَدَّم قَِريباً. وأَمَّ

ْل.  َزَعَمه َشْيُخنا ، فتَأَمَّ

ّمِ ، وقَْد يَ  الُحَوارُ و ةً. َولَُد النَّاقَة َساَعةَ تََضعُه ، األَخيَرة َرديئة عند يَْعقُوب : ْكُسر، بالضَّ ه َخاصَّ يُْفَصَل و يُْفَطم إِلَى أَنْ  ِمْن ِحين يُوَضع أَو أُمُّ

ه  وفِعَال كما َوفَّقُوا بَْيَن فُعَال وفَِعيل. قال : ، فيهما. قال سيبََوْيه : َوفَّقُوا بين فُعَالٍ  ِحيرانٌ و أَْحِوَرةٌ  ج ، فإِذا فُِصَل عن أُّمه فهو فَِصيل. َعْن أُّمِ

 ، وله نَظيٌر ، َسِمْعنَا العََرَب تَقُوُل : ُرقَاٌق وِرقَاٌق ، واألُْنثَى بالهاِء ، عن اْبن األَعرابّي. ُحوَرانٌ  قد قَالُواو

َل ما يُْنتَج. وقال بعُض العََرب : ال الُحَوارُ  وفي التَّْهذيب : ً  ِربَاَعنَا ، أَي اْجعَْل ِربَاَعنَا أَِحرْ  لُهمَّ : الفَصيل أَوَّ  .ِحيَرانا

 وقولُه :

ُم  كــــــــــــــُ لــــــــــــــ  دح َأ ــــــــــــــَ وحمــــــــــــــًا قــــــــــــــَ وَن يـــــــــــــــَ افــــــــــــــُ  َأاَل ختــــــــــــــََ

ـــــــــــه     ـــــــــــي َوارٌ ف ُروُر  حـــــــــــُ اس جمـــــــــــَح ـــــــــــ  ـــــــــــن دي ال ـــــــــــح  )؟(أبَي

  
 نَاقَِة ثَُموَد على ثَموَد. ُحوارِ  فَسَّره ابُن األَْعَراِبّي فقال : هو يَْوٌم مشؤوٌم َعلَْيُكم كُشْؤم

َمْخَشرّي في األََساس :  وأَْنَشَد الزَّ

م  حــــــــــــح ــــــــــــٌخ كــــــــــــلــــــــــــَ ي لــــــــــــِ ــــــــــــٌخ مــــــــــــَ ي َوارِ َمســــــــــــــــــــــــــِ   ا ــــــــــــُ
رح     َت مـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ٌو وال أَن لـــــــــــــــح َت حـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح  فـــــــــــــــال أَن

  
 ، بفَتْح فُسكون في الثَّاني. وهذه عن اللَّْيث وأَْنَشد : الَمْحَوَرةُ و ، الُمَحاَوَرةُ و
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ثٍّ و  ِة ذي بـــــــــــــــــــَ اجـــــــــــــــــــَ َورَ حبـــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــُه  ة ـــــــــــــــــــَح

مِ     لـــــــــِّ كـــــــــَ تـــــــــَ ُ
ِة املـــــــــ ا مـــــــــن ِقصـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــَ عـــــــــُ فـــــــــَ  َرجـــــــــح  كـــــــــَ

  
 من الُمَشاَوَرةِ : (3)، بَضّمِ الَحاِء كالَمُشورة  الَمُحوَرةُ و

__________________ 
 ( اللسان : أو حنوها.1)
 ( وهذا ما ذهب إليه ابن األثري يف اللباب.2)
َورة3) َشح

َورة من اماورة كامل َحح
 من املشاورة. ( ويف التهذيب : امل
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َسر ا ا ابلفتح ا ََوارو  ا كَبِمري ا كا َِوير  اجلََواُب ا ر ا اِ ريَةُ و  وُيكح  ا ابلت صحِغري. ا َُويـحَرةو  ا ابلَكسح
 َحِويَرهما َسمْعتُ  ، تقول : الُمَحاَوَرة الَحِويرُ  ، أَي َجواباً. واالْسُم من َمُحوَرةً و َحِويراً و ُمحاَوَرةً و ِحَواراً و َحَواراً  يقال : َكلَّْمتُه فما َرَجَع إِلَيّ 

ً  يُِحرْ  فَلَمْ ». وفي َحديث َسطيح : ِحَواَرُهَماو ، بَضّم الَحاِء ، أَي ما َرَجَع إِلَيَّ عنه  َمُحوَرةٌ  ، أَي لم يَْرجع ولم يَُردَّ. وما جاَءتْني عنه «َجَوابا

 .الُمَحاَوَرة ، أَي (1) الِحَوار يفُ َخبٌَر. وإِنه لَضعِ 

 ، وهو يَتََراَوُحونَ  : تََراَجعُوا الَكاَلَم بَْينَُهم تََحاَوُرواو ، َحاَوَره والَكاَلم في الُمَخاَطبَة ، وقد ُمَراَجعَةُ النُّْطقو : الُمَجاَوبَةَ  الُمَحاَوَرةُ و

 .يَتََحاَوُرونَ و

 تِي تَْجَمُع بَْيَن الُخطَّاِف والبََكَرةِ.، كِمْنبَر : الَحِديَدةُ الَّ  الِمْحَورو

ً و وقال الَجْوَهِريُّ : هو العُوُد الَِّذي تَُدوُر َعلَْيه البََكَرة ، وربما َكاَن ِمْن َحِديد ،  َخَشبَةٌ تَْجَمع الَمَحالَة. هو أَيضا

ّجاج : قال بَْعُضهم : قِيل له ألَنَّه بَدَورانِه  ِمْحَور ، وقيل إِنََّما قيل له (2)للدََّوَراِن ، ألَنَّه يَْرِجُع إِلَى الَمَكان الِّذي َزاَل َعْنهُ  ِمْحَور قال الزَّ

.  يَْنَصِقل َحتَّى يَْبيضَّ

 يَُدوُر فِيَها ِلَساُن اإِلْبِزيِم في َطَرِف الِمْنَطقَِة وَغْيِرَها. وهي َحِديدة َهنَةٌ  : الِمْحَورو

 ، وهي الَحِديَدةُ يُْكَوى بَِها. الِمْكَواةُ  : ْحَورُ المِ و

ر َخشبَةٌ يُْبَسُط بَِها العَِجينُ و : ُعوُد الَخبَّاِز. الِمْحَورُ و  .تَْحِويراً  بها الُخْبزُ  يَُحوَّ

رَ و يَ  ليََضعََها في الَملَّةِ  بالِمْحَور َهيَّأََها وأََداَرَها : تَحِويراً  الُخْبَزةَ  َحوَّ ً  ْحَوراً مِ  ، ُسّمِ البََكرة واستَِدارته ،  بِمْحَور لَدَوَرانِه على العَِجين ، تَْشبِيها

 كذا في التَّْهِذيب.

رَ و ً  : تَْحِويراً  (3) َعْيَن البَِعيرِ  َحوَّ َره بَكّيٍ ، وذِلك من َداٍء يُِصيبُها ، وتِْلك الَكيَّةُ  أَداَر َحْولََها ِميَسما  .الَحْوَراءُ  وَحجَّ

ةُ  كأَِمير :،  الَحِويرُ و اِء ، والصواب الُمَضادَّةُ  العَداَوةُ والُمَضارَّ  ، بالدَّال ، عن ُكَراع. (4)، هكذا بالرَّ

 َشْيئاً. ، كَسفَْرَجل ، أَي َحَوْرَوراً و ، بفَتْح فَُسُكون ، وفي بعض النُّسخ بالتَّْحِريك َحْوراً  منه ما أََصْبتُ  يقال :و

 قال : ما تَقُول في ؟أَنَا أَطلُبك ، قْلت : وما ُهو ؟، قال ابُن ِجنِّي : َدَخْلُت على أَبي َعِلّيٍ. فِحيَن رآنِي قال : أَيَن أَْنتَ  ع ، بالفَتْح : َحْوِريتُ و

نَِزاٍر فأَقَلَّ الَحْفل بِه ِلذِلك ، قال : وأَقرب ، فُخْضنا فِيه فرأَيناهُ َخاِرجاً عن الِكتَاب ، وصانََع أَبُو َعلّيٍ عنه فقال : ليس من لُغَة ابنَْي  َحْوِريت

 ما يُْنَسب إِلَْيه أَن يَُكون فَْعِليتاً لقُْربِه من فِْعِليٍت ، وفِْعِليٌت مْوجوٌد.

 ، وهو التَّغَيُّر من حاٍل إِلى حاٍل ، والنُّقصان. الَحْور َكأَنَّه من : الَمْهُزولُ  الَحائِرُ و

 ده.ه قولهم : َمرقَة ُمتََحيِّرة ، إِذا كانت َكثِيَرةَ اإِلهالَة والدََّسِم ، وعلى هذا ِذْكُره في اليائِّيِ أَْنَسُب كالَِّذي بَعْ ، ومن الَوَدكُ  : الحائِرو

يَ  ؛ عنهمهللارضيَطاِلِب ، ْبن َعِلّيِ ْبِن أَبِي  الُحَسْين اإِلمام الَمْظلُوِم الشَِّهيِد أَبِي َعْبِد هللا فِيِه َمْشَهدُ  بالِعَراقِ  ع  :(5) الحائِرُ و الماِء  لتََحيُّرِ  ُسّمِ

دٍ  فيه. يخ النَّسَّابة َجالِل الدين َعْبُد الَحِميد ْبنُ  اإِلماُم النَّسَّابَةو الُكوِفّي ، َسِمع أَبَا الَحَسن بَن ِغيََرةَ. ومنه نَْصُر هللا ْبُن ُمَحمَّ ار الّشِ بن َمعَّد بن  فَخَّ

ِد بِن الُحَسْين بن ُمَحمَّ  ِد بِن ُمحمَّ  الحائِِريانِ  د الُحَسْينِّي الُموَسوّي ،الشريف النّسَّابة شْمس الدين فَّخار ْبِن أَْحَمد ْبِن محّمد أَبي الغَنَائِم بن ُمَحمَّ

ِضّي  يِن َعِلّي بُن َعْبد الَحِميد الرَّ الُمْرتََضى النَّسَّابَة إَِماُم النََّسب في الِعراق ، كان ُمِقيماً بالَمْشَهد. ومات بَهَراةِ َوَولَُد األَِخيِر هذا َعلَُم الّدِ

ن وممَّ  أَبِي العاَلِء الفََرِضّي. قال : ُخَراَساَن ، وهو ُعْمَدتُنا في فَّنِ النََّسب ، وأَسانِيُدنا ُمتَِّصلَة إِليه. قال الحافُِظ ابُن َحَجر : والثاني من َمْشيََخة

ُد ْبُن أَبِي الفَتْح العَلَِويّ  الَحائِرِ  يَْنتَِسب إِلى  ، َذَكَره َمْنُصوٌر. الحائِِريّ  الّشِريُف أَبُو الغَنَائِم ُمَحمَّ

  ِبَمْعنَى النّْقَصاِن والتَّغَيُِّر ِمْن حاٍل إِلى حاٍل. الَحْورِ  ، من : الشَّاةُ والَمْرأَةُ ال تَِشبَّاِن أَبَداً  الحائِرةُ و

__________________ 
 .«ا َوحرِ »( يف اللسان : 1)
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 ( يف التهذيب : منه.2)
 ( األصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب : الدابّة.3)
 ( ويف اللسان : املضاّدة أيضاً.4)
 «.. وا ائر : قرب ا سا بن علي رضي ا اير بعد األلف ايء مكسورة وراء. وفيه أيضاً :»( يف معجم البلدان : 5)
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 فالنٌ  يَُحورُ  ما ٍء : يُقَاُل عند تَأِْكيِد الَمْرِزئَة عليِه بِِقلَِّة النََّماِء :عن ابن َهانِىو ال َخْيَر فِيِه. َمْهُزولَةٌ  ، أَي الَحَواِئر ِمنَ  حائَِرةٌ  َما ُهو إِالَّ  يقال :و

 وهو الَهاَلُك والفََساُد والنَّقُص. الَحْور ، وأَْصلُه من ما يَْنُمو َوما يَْزُكو أَي وَما يَبُوُر.

ُجوُع. الَحْوَرةُ و  : الرُّ

قَِّة وبَاِلَس ، ِمْنَها َصاِلحٌ  َحْوَرةُ و قِّّي. الَحْوِريُّ  : ة بَْين الرَّ  ، َحدَّث عن أَبِي الُمَهاِجر َساِلم بِن َعْبِد هللا الِكالبِّي الرَّ

انِّي في تاريخ الّرقّة.وعنه َعْمرو بن ُعثَماَن ال ُد بُن سِعيٍد الَحرَّ قِّّي. َذَكره ُمَحمَّ  ِكالبِّي الرَّ

 َواٍد بالقَبَِليَّة. : َحْوَرةُ و

،  لَحْوِريّ ا الفَاِرسيّ  ة من ُدَجْيٍل ، منها الَحَسن ْبُن ُمْسِلم ، هكذا هو َمْضبوٌط ِعْنَدنَا وَضبَطه بَعُضهم كَسْكَرى : (1)، بَكْسِر الّراِء  َحْوِريُّ و

اِهَدانِ  ، َرَوى عن أَبي البَْدِر الَكْرَخّي ، َحْوِريّ  ، ثم من (2)كان من قَْرية الفاِرِسيَّة  ، األَخير صاِحب َكراَمات ،  وُسلَْيُم ْبُن ِعيَسى ، الزَّ

 َصِحب أَبا الَحَسن القَْزِوينِّي وَحَكى َعْنه.

 الفاِرسيُّ ، من هذه القَْرية ، قال ابُن نُْقَطة. َسِمع َمِعي الَكثِيَر. الَحْوِريُّ   ْبِن ُمْسلمقلت : وفَاتَه عبُد الَكِريم بن أَبِي َعْبد هللا

ُت أَْهِلَها وَطعَاُمُهم. وقد نُِسَب إِلَْيَها إِبراِهيُم بنُ  بِِدَمْشقَ  َعِظيَمة ُكوَرةٌ  ، بالفَتْح : َحْوَرانُ و ُل َغالَّ أَيُّوَب  ، وقََصبَتُها بُْصَرى. ومنها تَُحصَّ

ُد بن ُحَمْيِد ْبِن ُسلَْيَماَن ، وَغْيُرهما. يِِّب ُمَحمَّ  الشَّاِمّي. وأَبُو الطَّ

 ، بَْيَن اليََماَمِة وَمكَّةَ. َماٌء بِنَْجدٍ  : َحْوَرانُ و

 ، قَِريٌب ِمن ِهيَت : وهو َخراٌب. ع بِبَاِديَِة السََّماَوةِ  : َحْوَرانُ و

 الِحْرِصيَاُن ، ِكالُهَما عن ابن األَعرابِّي. وباِطُن ِجْلِده : ِجْلُد الِفيِل. ، بالفَتْح : الَحْوَرانُ و

ْحمن ْبُن َشَماَسةَ ْبِن ِذئِْب ْبنِ و ، من بَنِي َمْهرةَ ، َرَوى عن َزْيِد ْبِن ثَابِت وُعْقبةَ بِن َعامر ، وِعداُده في أَْهل ِمْصر ،  : تَابِِعيٌّ  أَْحَورَ  َعْبُد الرَّ

ّمِ والفَتْحِ  ُحور ، «َمَحاَرة في ُحورٌ  فاَُلنٌ »من أَْمثَاِلِهم : و ه يَِزيُد بُن أَبِي َحبِيب.روى َعنْ   (3)وُرُجوع في رجوعٍ  نُْقَصاٌن في نُْقصان أَي بالضَّ

ُجوع ، الَمَحاَرةو لَمْن ُهو في إِْدبَار. يُْضَرب َمثَلٌ  ، . محاَرة في َحْورٌ  قال ابُن األَعرابِّي : فاُلنٌ  .أَو ِلمْن اَل يَْصلُح كالُجوِر : النُّْقصان والرُّ

 ، هذا آِخر َكالِمه. أَو لَمْن َكاَن َصاِلحاً ففََسدَ  ِء الَِّذي ال يَْصلُح ،هكذا سِمْعتُه بفَتْح الحاِء. يُضَرب َمثاَلً للشَّيْ 

مّ  ُحورُ و  ِمْن َطيِّئ. : رُجل ْبُن َخاِرجة ، بالضَّ

ً  الُحورُ  َشْيئاً ، أَي ما َردَّْت َشْيئاً ِمَن الدَّقِيِق ، واالْسُم منه أََحاَرتْ  فََما الطَّاِحنَةُ  َطَحنَت قولهمو ّمِ ، َوُهَو أَْيضاً الَهلََكة. قال  أَْيضا ، أَي بالضَّ

اِجُز :  الرَّ

 َسَر  وما َشَعرح  ُحورٍ يف بِئحِر ال 
 ِزيادةٌ.« ال»و  ُحورٍ  قال أَبُو ُعبْيدة : أَي في بِئْرِ 

 وفي األََساِس : اْضَطَربَت أَحَوالُه. وأَنشد ثَْعلَب : اْضَطَرب أَْمُره. أَي مَحاِوُره قَِلقَتْ  من الَمَجاِز :و

تح  قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ ا ِد قـــــــــــــــَ ي  مـــــــــــــــَ اِورِياي مـــــــــــــــَ    ـــــــــــــــََ
رِيو     رَائـــــــــــِ ا ضـــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــَ اَه الـــــــــــفـــــــــــَ بـــــــــــَ اَر َأشـــــــــــــــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
َمْخَشِرّي : استُِعير من َحاِل البََكرة بالَمَحاِور أَي اْضَطربَْت َعلَيَّ أُُموري ، فَكنَى عنها إَِذا اماَلسَّ واتََّسع الَخْرُق فاْضَطَرَب  (4). وقال الزَّ

(5). 

تَاِء ، ألَنََّها تَُضرُّ و  .ُحَوارٍ  ولَِد النَّاقَِة ، فالِخْيراُن إِذاً َجْمعُ  بالُحَوارِ  َعْقرُب الِحيَراِن : َعْقَرُب الّشِ

 ، قال : وهو ثالثيُّ األَْصِل أُلِحَق بالُخَماِسّي لتَْكراِر بْعِض ُحُروفِها. : الَمْرأَةُ البَْيَضاءُ  الَحَوْرَوَرةُ  يب في الُخَماِسّي :في التَّْهذِ و

 ، وهو َولَُدها َساَعةَ تََضعُه. ُحَوارٍ  النَّاقَةُ : صارْت َذاتَ  أََحاَرتِ و
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 بَكِلَمة. أََحارَ  ، وكذا ما َجَواباً : ما َردَّ  إِلَيَّ  أََحارَ  ماو

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : َحوحَر .1)
 ( وهي قرية من قر  هنر عيس  كما يف معجم البلدان.2)
 ا سقطت من املطبوعة الكويتية.« يف رجوع»( عبارة : 3)
 .«حا   ور البكرة قوله : حا  البكرة كذا خبطه ا والذي يف األساس :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( األساس : فقل  واضطرب.5)
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َرهُ تَْحويراً و اج. : َرَجعَه َحوَّ َرهو ، عن الّزجَّ َرهُ و بَيَّضه. أَيضاً : َحوَّ َره ، وقد تَقَدَّم. َحوَّ  : َدوَّ

رَ و  وَرَجعَه إِلى النَّقص. هللا فاُلنَاً : َخيَّبَه َحوَّ

رَ و  وكذلك الُخْبُز وَغْيُره. : اْبيَضَّ  اْحِوَراراً  الِجْسمُ  احوَّ

تْ و ةُ  الَجْفنَةُ و في العَْين ، كما تقدَّم : الَحَور : ولم يَْدِر األَصَمِعيُّ ما الَحَورِ  بيِّنَةَ  َحوَراءَ  َعْينُه : صاَرتْ  احَورَّ ةُ بالسَّنَاِم. الُمْحَورَّ قال  : الُمْبيَضَّ

 أَبو الُمَهّوش األََسِدّي :

ر هح  وُت مـــــــــــــــــــــــَ َبمـــــــــــــــــــــــُ  اي َورحُد ِإيّن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِة     ــــــــــــَ ن فــــــــــــح ــــــــــــُف اجلــــــــــــَ ي لــــــــــــِ نح حــــــــــــَ َور هح فــــــــــــمــــــــــــَ حــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــ

  
ّي : وَوْرُد تَْرِخيُم َوْرَدةَ ، وهي امرأَتُه ، وكانت تَْنَهاه عن إِضاَعِة َماله ونَْحرِ  ةَ. قال ابُن بَّرِ   إِبِله.يَْعنِي الُمْبيَضَّ

ُجوع. (1) الَحْورِ  استَْنَطقَها ، من الدَّاَر : اْستَحارَ  قال ابُن األَعرابِّي : اْستَْنَطقَه. اْستََحاَرهُ و  الّذي هو الرُّ

. : د الُمْستَِحيَرة قَاعُ و  ، قال ماِلك بُن َخاِلٍد الُخنَاِعيُّ

ُت قـــــــــــــــاَع و  مـــــــــــــــح ريَةِ ميـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــح
ُ
ين  امل  ِإنـــــــــــــــ 

وحِم آِربُ     ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــيـ َر ال وحا آخـــــــــــــــِ الحـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــَ  أَبنح يـ

  
 الُمَصنِّف في اليائِّي أَْيضاً ، وُهَما واِحٌد. وقد أَعاده

 تََراَجعُوا ، كان أَْليََق ، كما ال يَْخفَى. : تََحاَوُرواو ، ولو أَْوَرَده عند قَْوله : : التََّجاُوبُ  التََّحاُورُ و

هَما ُحورٍ  إِنَّه فيو ،  أَْو : فِي َضاَلل ، هَكذا في النَُّسخ. وفي اللَِّسان : وال إِجاَدة ، بدل إِتَاَوة ، في َغْيِر َصْنعٍَة واَل إِتَاَوة ، أَي وبُوٍر ، بَضّمِ

ُجوع.  مأْخوذٌ من النَّْقِص والرُّ

 ، كما تقدَّم. التَّْحِويرُ  ، والمعروفُ  َمُحورٌ  ، فهو ثَْوب َغَسْلتُه وبَيَّْضتُه : أَُحوُره َحْوراً  الثَّْوبَ  ُحْرتُ و

 عليه : * ومما يُْستَْدَرك

 َصاِحبُها. قال َجِرير : أَحاَرهاو : انحَدَرت كأَنَّها َرَجعَت من َمْوِضعها ، تَُحور َحْوراً  الغُصَّة حاَرتِ 

َن َواِهصــــــــــــــــــــــِة اخُلصــــــــــــــــــــــَ  و  اَن ابــــــــح ُت َغســــــــــــــــــــــ  ئــــــــح بــــــــِّ ــــــــُ  نـ

ًة ال     غـــــــــــَ ينِّ ُمضـــــــــــــــــــــــــح ُج مـــــــــــِ لـــــــــــِ جـــــــــــح لـــــــــــَ ـــــــــــُ ريُهـــــــــــايـ  حيـــــــــــُِ

  
 وأَنشد األَزَهِرّي :

رِي ُغص ٌة ال و   ُأِحريُهاتِلحَك لعمح
 حارَ  بائِر. وقد َحائِرٌ  أَي في النُّْقَصاِن والفَساِد. ورُجلٌ  (3)والبَواِر  الَحَوارِ  نَْقص وُرُجوع. وَذَهب فاُلٌن في (2) [في]: أَي  ُحور والباِطل في

 أَي بَِجواب ذِلك. «ما بَعَثْتَُما بِه (4) بَحْورِ  يَْرِجع إِلَْيُكما اْبنَاُكما»َحِديُث َعلّي َرِضَي هللاُ َعْنه : الَهالُك والَجَواُب. ومنه الُحورُ و وبَاَر.

 : ُخُروُج القَْدح ِمَن النَّاِر. قال الشَّاِعر : الَحِويرُ و الَحَوارُ و

ظـــــــــــرحُت و  وٍح نـــــــــــَ بـــــــــــُ َر َمضـــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــَ َواَرهُ َأصـــــــــــــــــــــــــح   حـــــــــــَ
دِ     مــــــــِ ف  جمــــــــُح ُه كــــــــَ ــــــــُ ت وحَدعــــــــح ــــــــَ تـ اِر واســــــــــــــــــــــح ــــــــ  ــــــــن  عــــــــلــــــــ  ال

  
 ، أَي نََظْرُت الفَلََج والفَْوَز. َحِويَرة ويُْرَوى

 ، أَي األَمَر الّذي أَنَت فيه. َمُحوَرتَك وحكى ثْعلب : اْقِض 

 َعْينِها. َحَورُ  : البَْيَضاُء ، ال يُْقَصد بذلك الَحْوَراءُ و

رو اَرى : صاِحبُ  الُمَحّوِ  .الُحوَّ
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 الِقْدِر : بَياُض َزبَِدها. قال الُكَمْيت : ُمْحَورُّ و

ــــــــاً و  ي اهــــــــِ خ طــــــــَ بــــــــح ؤحِن يف الــــــــطــــــــ  ٍة مل تـــــــــُ وفــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــُ  مــــــــَ

ُت ِإىل     لــــــــــــح جــــــــــــِ َوّرِهــــــــــــاعــــــــــــَ رَا  ــــــــــــُح رحغــــــــــــَ  حــــــــــــا غــــــــــــَ

  
 والَمْرُضوفَةُ : الِقْدر التي أُْنِضَجت بالِحَجاَرةِ الُمْحَماةِ بالنَّاِر. ولم تُْؤِن : لم تُْحبَس.

ْرتو في األَْصل :  اإِلحاَرةُ و ، أَي َسِريُع اللَّْقم ، اإِلحارةِ  وفالُن َسِريعُ  .(5)َخواِصَر اإِلبِل ، وهو أَن يَأُْخَذ ِخثْيَها فيَْضِرب به َخواِصَرها  َحوَّ

 َردُّ الَجواِب ، قَالَه الَمْيَدانِّي.

 ما َخْلَف الفََراَشِة من أَْعلَى الفَِم. وقال أَبو العَمْيثَل : باِطنُ : الَحنَُك ، و الَمحاَرةُ و : ما تَْحَت اإِلطار. الَمَحاَرةُ و

__________________ 
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية. ويف اللسان فكاألصر.« ا وار»( ابألصر 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 «.. منصواب األو  ا وذهب يف ا ُور والُبور»ب : ويف التهذي« .. بفتح األو  ا وذهب يف ا ُور والُبور أي»( زيد يف اللسان : 3)
 ( ضبطت عن النهاية واللسان ا وأصر ا َوحر الرجوع إىل النقص.4)
 ( ضبطت العبارة يف التكملة ابلبناء للمجهو .5)
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َحاَرةُ و  ا َنِك.
َ
َفُذ النـ َفِ  ِإىل اخلَياِشيم. امل  : َمنـح

 َرأَْسا الَوِرِك الُمْستَِديَراِن اللَّذاِن يَُدوُر فيهما ُرُؤوس الفَِخَذين. َرتانِ الَمَحاو : نُْقَرةُ الَوِرِك. الَمَحاَرةُ و

 الفََرس أَْعلَى فَِمه ِمْن بَاِطٍن. َمَحاَرةُ  َحْيث يَُحنِّك البَْيَطاُر. وقال ابُن األَْعَرابِّي : ، بغَْير هاٍء ، من اإِلْنَسان : الَحنَُك. ومن الدَّابَّة : الَمَحارُ و

 وهَذا من األَساِس. (1)البعير نحرته  أَحرتو

 اسُم امرأَةٍ : قال الشَّاعر : َحْوَرانُ و

ت  كـــــــــَ ـــــــــَ ل وحرَانُ ِإَذا ســـــــــــــــــــــــَ ج  حـــــــــَ ـــــــــِ ر عـــــــــال  مـــــــــن َرمـــــــــح

كِ     ذلـــــــــــِ ـــــــــــُ  كـــــــــــَ َ  الـــــــــــطـــــــــــرِي يـــــــــــح واَل هلـــــــــــا لـــــــــــَ قـــــــــــُ ـــــــــــَ  فـ

  
ّم ُحورٌ و : لَقُب بَْعِضهم. َحْوَرانو د ْبِن الُمغَلّس.. بالضَّ بُن أَْسلَم في  ُحورُ و لَقَُب أَْحَمَد بِن الَخِليل ، َرَوى عن األَْصَمِعّي. ولقَُب أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

 أَجداِد يَْحيَى ْبِن َعَطاٍء الِمْصِرّي الَحافِظ.

ُجل ِلَصاِحبِه : وهللِا َما  ما تَْزَداد َخْيراً. وقال ثَْعلٌَب عن اْبِن األَعرابِّي ِمثْلَه.وال تَُحوُل ، أَي  تَُحور وعن ابن ُشَمْيل : يَقُوُل الرَّ

 .(2)ُصْقع بَهَجَر. وكُرّمان : ُجبَيل « : كغَُراب» ُحَوارو

 ِزياٍد تاِبِعّي.بُن  َحواِريّ و األَزِدّي من أَْهِل البَْصرة يَْرِوي عن يُونَُس بِن ُعبَْيد. َرَوى عنه الِعَراقِيُّون ، الَحَواِريّ  وعبُد القُدُّوس بن

 : موضع بالحجاز. وماٌء لقُضاعةَ بالشَّام. حورو

ة النُّعماِن من ِرجال الدَّْهر. ومن َولده أَبُو بِْشر الَحَواريّ و بُن محّمِد بِن عِلّي بِن  الَحَوارى بُن ِحّطان بن الُمعَلَّى التَّنُوِخّي : أَبو قَبِيلة بمعَرَّ

د بِن أَْحمَد بنِ  ة. ذكره ابن العَِديم في تاريخ حلَب. الَحَواِريّ  ُمَحمد بِن أَْحَمَد بِن ُمَحمَّ  التَّنُوِخيُّ َعِميُد الَمعَرَّ

ً و َحيَراً و َحْيراً و يََحاُر َحْيَرةً  بََصُره َحارَ  : [حير] اُج :، بالتَّْحِريك ِفيِهَما ، قال العَ  َحيَرانا  جَّ

َانَ  ريح ه مـــــــــــــــــــن  حـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ ِئ ربح رَيح ال يـــــــــــــــــــُ   ا ـــــــــــــــــــَ
رح     ــــــــــــَ زحَدبـ ُ

اب املــــــــــــ تــــــــــــَ ــــــــــــكــــــــــــِ وِر يف ال ــــــــــــز بــــــــــــُ ُي ال  َوحــــــــــــح

  
 بََصُره. (3) ِء فعَِشىَ نََظر إِلَى الشَّيْ  إِذا اْستََحارَ و ، تََحيَّروَ 

 في أَْمره. تََحيَّر ، بفَتْح فُسُكون ، أَي َحْيَرانُ  فهو َحاَر يََحار َحْيَرةً و لَْم يَْهتَِد ِلَسبِيِله. : اْستََحارو َحارَ و

في أَمره ال  الُمتََحيِّر وهو« ب ي ر» في تَقَّدمَ  كما ، (4) عنههللارضيٍء. وقد جاَء ذِلك في َحِديِث ُعَمر بَائٌِر ، إِذا لم يتَِّجه ِلَشيْ  َحائِرٌ  رجلو

:  َحْيرانُ و َحائِرٌ  والذي في التَّْهذيب : وهو (5)، أَي َكَصْحراَء ، هكذا في النَُّسخ ، ومثلُه في األَساس  َحْيَراءُ  وهي يَْدِري كيف يَْهتَِدي فِيه.

 .َحْيَرى تائِهٌ ، واألُنثَى

ك ك ثَْكلَى ، وكذلك الَجِميع  يِّرةُمتَحَ  . أَيَحْيَرى وَحَكى اللِّْحيَانِّي : ال تَْفعَل ذلك ، أُمُّ هاتُكم .(6)، كقولك : أُمُّ  .َحْيَرى يقال ال تَْفعَلُوا ذِلك أُمَّ

كبَاع يَبِيع ، بناًء على أَنَّه يائِيُّ العَْين وهو َغلَط ظاِهر  َحاَر يَِحير قال َشْيُخنَا : واستعَمَل بَْعض في ُمَضارع ويَُضمُّ. ، بالفَتْح ، َحيَاَرى ُهمْ و

 ال يعِرفُه أََحد وإِن كان ُربَّما ادُِّعَي أَْخذُه من اْصِطالح الُمَصنِّف.

َواِب ، فهو يَحارُ  في أَْمِره حارَ  قلت : وفي الِمْصبَاح :  .َحْيَرانُ  ، من باب تَِعب : لم يَْدِر َوْجهَ الصَّ

 فيَْصِرَف بَصَره عنه. (7)ْغَشاه َضْووه ٍء فيَ أَْن يَْنُظر اإِلنساُن إِلى َشيْ  الَحْيَرة وفي التَّْهِذيب : أَْصلُ 

 .اْستَحارَ و كتَحيَّرَ  كأَنَّهُ ال يَْدِري َكيَف يَْجِري ، تََردَّدَ و فِي الَمَكان : َوقَفَ  الَماءُ  َحارَ  من الَمجاز :و

ََّحيَّرُ  ، : ُمْجتََمُع الَماءِ  الَحائِرُ و  الماُء فِيِه يَْرِجُع أَْقَصاهُ إِلَى أَْدنَاه ، أَْنَشَد ثَْعلَب : يَت
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 حائِرِ يف َرَبِب الطِِّا مباٍء 
__________________ 

 قا  : (وشاهده)( كذا ابألصر ا ونص األساس : وأحار البعري ِِبر تِه 1)
رحَن ِبــــــــــــــــــــــــــــرٍة و   هــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــروٌ  ال حيــــــــــــــــــــــــــــُِ

 هلـــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــّ  الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــغـــــــــــــــــام صــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــفُ    

  

 معجم البلدان : جبر يف غريب جيحان من ثغور الشام.( يف 2)
 أما اللسان فكاألصر.« فغشي بصر »ويف التهذيب : « فُغِشي عليه»( يف القاموس : 3)
 ( نصه كما يف اللسان : الرجا  ثالثة : فرجر حائر ابئر.4)
 ( يف األساس : وامرأة حري .5)
 ( اللسان : اجلمض.6)
 .«ضوءٌ » ( يف املصباح عن األزهري :7)
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اج : تََحيَّرو َحارَ  وقد  ، إِذا اْجتََمع وَداَر. قال : والحاِجُر نَْحو منه ، وَجمعُه ُحْجَراٌن. وقال العَجَّ

 َرِوي   حائِرٌ َسَقاُه راين 
ى هذا االْسُم بالَماِء. (1) األَْمَطارِ  ِمنَ  َحْوٌض يَُسيَُّب إِلَْيِه َمِسيُل َماء : الَحائِرُ و  يَُسمَّ

 ال يَْخُرج منه. قال : فيتَحيَّر يَْجتِمع فيه الَماءُ  الَمَكاُن الُمْطَمئِنّ  : الَحائِرُ  قِيلَ و

ة يف  تــــــــــــــــــَ َدة انبــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــح رصــــــــــــــــــــــــــــــــَ ائــــــــــــــــــِ   حــــــــــــــــــَ
رح     ا متــــــــــــــَِ هــــــــــــــَ لــــــــــــــح يــــــــــــــِّ ــــــــــــــُح متــــــــــــــُ ــــــــــــــرِّي مــــــــــــــا ال نــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَيـ

  
ُواو و الَمَكاُن الُمْطَمئِنُّ الَوَسِط الُمْرتَِفُع الُحُروِف.، وه الحائِرُ  وقال أَبُو َحنِيفَة : من ُمْطَمئِنَّات األَرض  كالَحْير ، بالَحائِر البُْستَانَ  من ذلك َسمَّ

تُهم ، كما يقولون لعائَِشة : َعْيَشة يَْستَْحِسنُون التَّْخِفيَف  قيل : هو َخَطأٌ ،  .(2) [وطرح األلف]، بَطْرح األَِلف ، كما عليه أَْكثَُر النَّاِس وَعامَّ

 ، إِالَّ أَنَّ أَبا ُعبَْيد قال في تَْفِسير قَْوِل ُرْؤبَة : َحْير وأَنَكَره أَبُو َحنِيفَة أَيضاً ، وقال : وال يقال

 الد َر ح  ِحريَانُ َحىت  ِإذا ما َهاج 
 ْسَخة.، لم يَقُْلَها أََحٌد َغيره ، وال قَالََها هو إِاّل في تَْفِسير هذا البَْيت. قال ابُن ِسيَده : ولَْيَس ذلك أَْيضاً في ُكّل نُ  َحْير َجْمع الِحيران

 ، بالضّمِ والَكْسر. ِحيَرانٌ و ُحوَرانٌ  ج

 ، وقد تَقَّدم في َحَور أَيضاً. الَوَدكُ  : الَحائِرُ و

يَت بِأََحِد هِذه األَْشيَاِء ،، سُ  َكْرباََلءُ  : الَحائِرُ و . والّذي في الّصحاح وَغْيِره : كالَحْيَراءِ  ّمِ ، أَي بفَتْح فَُسُكون ،  الَحْير ، هكذا في النَُّسخ بالَمّدِ

َي لَكْونه ِحًمى. ، وقد تقّدم  عنههللارضيماِم الُحَسْين ، أَي بَكْربالَء ، وهو الَموِضُع الِذي فيه َمْشَهُد اإلِ  ع ، بَِها : الَحائِرُ و بَكْربالَء ، أَي ُسّمِ

 في حور ذلك.

بِيعِ بِن قَُرْيع قال :  ُمَشدََّدةَ اآلِخِر. ، بفتح الَحاءِ  الدَّْهرِ  َحْيِريَّ  ال آتِيه من الَمَجاِز قال ابُن األَعرابِّي :و َسِمعُت »وَرَوى َشِمٌر بإِسناده عن الرَّ

جُل يُْطِرُق على الفَْحل أَو على الفََرس فيَْذَهبُ ابَن ُعَمر يقول : لم يُْعَط الرجُل شَ   الدَّْهِر. فقال له رجٌل : ما َحْيِريَّ  يئاً أَْفَضَل من الطَّْرق ، الرَّ

أَيضاً ، كما في رواية أُْخَرى وهي في  الَحاءُ وتُْكَسُر  ، هكذا َرواه بفَتْح الحاِء وتَْشِديد اْليَاِء الثَّانِيَة وفَتِْحَها ، «قال : ال يُْحَسبُ  ؟الدَّْهرِ  َحْيِريُّ 

َساِكنَةَ  ، بفتح الَحاءِ  َدْهرٍ  َحْيِري يُْرَوى :: والّصحاح ، ونقلَه ابُن ُشَمْيل عن ابِن األَْعَرابِّي ، وَذَكَره ِسيبََوْيه واألَْخفَُش ، قال ابُن األَثِير 

َدْهٍر ، ومعناه ُمدَّةَ  ِحيِريّ  ٌء لم يَْذُكره أََحٌد ، وهو أَنَّ أَْصلَهَدْهٍر ، بالسُُّكون : عندي شيْ  ِحيِري ، ونقلَه األَخفَُش. قال ابُن ِجنّي في اآلِخرِ 

 (3)ْدَغُم فيها وأُْبِقيَت الدَّْهِر وبقَاِئه ، فلما ُحِذفت إِْحَدى اليائَين بَِقيَت الياُء ساِكنَةً َكَما َكانَت ، يَْعنِي : ُحِذفَْت المُ  تََحيُّرِ  الدَّْهر ، فكأَنَّه ُمدَّةُ 

ُف ما ُحِذَف ، وُعْذُر الثَّاني سُكونُه.  ، كما قال الفََرْزَدق : َحْيِريّ  ، من وتُْنَصُب ُمَخفَّفَةً  األخرى. فَعُْذر األَول تََطرُّ

ا  مـــــــــَ هـــــــــُ ِ أَيــــــــــ  اح مـــــــــاكـــــــــَ رًا والســـــــــــــــــــــــِّ ُت َنســـــــــــــــــــــــح لـــــــــح  َ َمـــــــــ 

رُهح     ت مــــــــواطــــــــِ لــــــــ  هــــــــَ ِث اســــــــــــــــــــــتـــــــــَ يــــــــح ي  مــــــــن الــــــــغــــــــَ لــــــــَ  عــــــــَ

  
 التَّْخِفيف ذكره ِسيبََوْيه عن بَْعض. وهذا

أَي  ، فهي ستُّ لُغَات ، ُكلُّ ذلك َدْهر كِعنَب ِحيَرَ  عن ابن األَْعرابِّي :و الدَّْهِر. (4) حاريَّ و َدْهر َحاِريَّ  نُقل عن ابن ُشَمْيل يقال : َذَهب ذلكو

 الدَّْهِر وبَقَائِه. تََحيُّر َمْيل : أَي أَبَداً ، والُكلُّ منوَدَوامه ، أَي ما أَقام الدَّْهر. وقال اْبُن شُ  ُمدَّةَ الدَّْهر

َمْخَشِريُّ : ويجوز أَْن يَُراَد : ما َكرَّ وَرَجَع ، من . وقال اْبُن األَثِير في تَْفِسير قَْوِل اْبِن ُعَمر الّساِبق : ال يُْحَسب ، أَي ال َحاَر يَُحورُ  وقال الزَّ

 لَكثَْرتِه ، يريد أَّن أَْجَر ذلك دائٌِم أَبداً ِلمْوِضع َدواِم النَّْسِل.يُْعَرف ِحَسابُه 

 .وقال َشِمٌر : أَراَد بقَْوله ال يُْحَسب ، أَي ال يُْمِكن أَن يُْعَرف قَْدُره وِحَسابُه لكثْرتِه وَدَواِمه على َوْجِه الدَّْهرِ 

 ما ، أَي ُربَّما. َحْيرَ و

__________________ 
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 ابألصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب : األمصار.( كذا 1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
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ُ
 ( العبارة يف التكملة : وأُبقيت امل
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األَرُض  تَحيَّرت ، وكذا الَمَكاُن بالَماِء : اْمتأَلَ  تََحيَّرو الماُء في الغَْيم. تََحيَّر ، وكذا الَحائِر ومنه الَماُء : َداَر واْجتََمَع. تََحيَّر من الَمجاز :و

 بالماِء ، إِذا امتألَْت لَكثْرته قال لَبِيد :

تِ حـــــــــــــــــــــىت  ري  ا  حتـــــــــــــــــــــََ َبهنـــــــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــــــدِّاَبُر كـــــــــــــــــــــَ

    
َ

هــــــــــــــا املــــــــــــــ بــــــــــــــُ تـــــــــــــــح َي قــــــــــــــِ ٌف وأُلــــــــــــــقــــــــــــــِ  حــــــــــــــُزومُ َزلــــــــــــــَ

  
بَاُر : الَمَشاَراُت  (1) [ماءً ]يقول : امتألَت  والّدِ

لَُف ، المصانُِع. (2)  ، والزَّ

 ، واْمتأَلَ وبَلََغ الغَايَةَ. قال النَّابِغَة وَذَكر فَْرَج الَمْرأَة : تَمَّ آِخذاً ِمَن اْلَجَسِد ُكلَّ َمأَْخذٍ  ، أَي َشباُب الَمرأَة ، إِذا الشَّبَابُ  تََحيَّر من الَمَجاز :و

اً و  امثـــــــــِ َم جـــــــــَ ثـــــــــَ َت َأجـــــــــح َمســـــــــــــــــــــــح َت لـــــــــَ َمســـــــــــــــــــــــح  ِإذا لـــــــــَ

اً     ريِّ حــــــــــــــَ تــــــــــــــَ رح  مــــــــــــــُ ه مــــــــــــــِ انــــــــــــــِ كــــــــــــــَ دِ مبــــــــــــــَ  َء الــــــــــــــيــــــــــــــَ

  
 ، أَي في الشَّبَاِب واْلَمَكان. قال أَبُو ذَُؤْيب : ، فِيِهما كاْستََحار

لـــــــــــــــَ  َوام فــــــــــــــــَ َة َأعـــــــــــــــح اَلثـــــــــــــــَ ت ثـــــــــــــــَ ر مـــــــــــــــَ ا  ـــــــــــــــََ  مـــــــــــــــ 

ايب و     بـــــــَ َقضـــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــَ ارَ تـــــــَ حـــــــَ تــــــَ ا اســـــــــــــــــــح اهبـــــــُ بـــــــَ  شـــــــــــــــــــَ

  
لَت  َمت : تََكمَّ ّي : تَجرَّ نُونُ ]قال ابُن بَّرِ َشبابَُها : اْجتََمَع وتَردََّد  استحارَ  َشبَابُها : َجَرى فيها ماُء الشَّبَاِب. وقال األَْصَمِعيُّ : اْستََحارَ و (3) [الّسِ

 الَماُء. يَتَحيَّرُ  فيها كما

من السََّحاب : الدَّائُِم الَِّذي ال يَْبَرُح َمَكانَه يَُصبُّ الماَء َصبّاً ، وال تَُسوقُه  الُمتَحيِّر وقال ابن األَعرابِّي : السََّحاُب : لم يَتَِّجه ِجَهةً. تََحيَّرَ و

يُح ، وأَْنَشد :  الرَّ

ُُم َغيحٌث   وابُِلهح  حَتَري َ كَبهن 
ً  تََحيََّرتِ  من الَمجاز :و  ُء الَحْوُض بالماِء.، كما يَْمتَِلى الَجْفنَةُ : امتألَت َدسماً وَطعَاما

َمْخشَ  فيَتََحيَّرُ  يَْنَشأُ مع الَمَطر ، كَكيِّس : الغَْيمُ  الَحيِّر من الَمجاِز عن أَبِي َزْيدو في الَجّوِ  يَتَحيَّر ِرّي : هو سحاٌب ماِطرٌ في السماِء. وقال الزَّ

 ، قال الّراِجز : بالتَّْحِريك : الَكثِيُر من الَماِل واألَْهلِ  ، (4) الَحيَرُ و كِعنَِب ، ، الِحيَرُ و ويَُدوُم.

اٍ   نح مــــــــــــــــَ ن مــــــــــــــــِ رَيح َأعــــــــــــــــوُذ ابلــــــــــــــــر محــــــــــــــــح   حــــــــــــــــِ
رح     قــــــــــــــَ ر  ســـــــــــــــــــــــــــَ ِه حــــــــــــــَ يــــــــــــــيِنَ   بــــــــــــــِ

لــــــــــــــِ  ُيصـــــــــــــــــــــــــــح

  
  :وأَنشد ابُن األَعرابِيّ 

 ِحريَااي َمنح رََأ  النـ عحماَن كاَن 
 نها وتقُوُل :قال ثَْعلَب : أَي كان ذا َمال َكثير وَخَوٍل وأَْهل. قال أَبُو َعْمرو ْبُن العَالِء : َسِمعُت امَرأَةً من ِحْميَر تَُرقُِّص اب

رَبَا  كـــــــــــــــح ر ه َأن يـــــــــــــــَ نح ســـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــا مـــــــــــــــَ  اي َربـــــــــــــــ 

اًل ومـــــــــــــــــااًل     رَيَافـــــــــــــــــهـــــــــــــــــبح لـــــــــــــــــه َأهـــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــَ

  
 وفي ِرَواية :

 َحرَياً فُس ح ِإليه َربِّ مااًل 
 ، بكْسِر الَحاِء. وأَْنَشَد أَبُو عْمٍرو عن ثَْعلَب تَْصِديقاً لقَْوِل اْبِن األَْعَرابِّي : ِحيَرٌ  وَحَكى ابُن َخالََوْيه عن اْبِن األَْعَراِبّي َوْحَده : مالٌ 

ُم  ريُهــــــــــــــــــُ غــــــــــــــــــِ ىت  ِإَذا مــــــــــــــــــا َراَب صــــــــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــَ

ُم و     يــــــــــــــــهــــــــــــــــِ َح املــــــــــــــــاُ  فــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ رَيَاَأصــــــــــــــــــــــــــــــح  حــــــــــــــــِ

  

نــــــــــــا  مــــــــــــُ لــــــــــــِّ كــــــــــــَ ا يــــــــــــُ ٌن فــــــــــــمــــــــــــَ َويــــــــــــح د  جــــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــــــَ

رَا    عـــــــــــــــــَ دِّه لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبن  يف خـــــــــــــــــَ

  
ّي :  ، بالتَّْحِريك. وأَنشد لألَغلَِب الِعْجِلّيِ شاِهداً عليه : َحيَرٌ  َمالٌ  ورَوى ابُن بَّرِ
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 َحرَيَااي َمنح رََأ  النـ عحَماَن كان 
 هكذا َرواهُ.

ُد ْبُن أَحمَد ْبِن َحْفص ، إِذا َخرْجَت منها َعلَى َطِريق َمْرو. بالَكْسِر : َمَحلَّةٌ بنَْيَسابُورَ  الِحيَرةُ و   ُمْسِلم ْبِن يَِزيد ْبِن َعِلّي الُجَرِشيّ بنِ  ِمْنَها ُمَحمَّ

د الِحيِريّ  قاضي نَْيَسابُور ، روى عنه الحاِكُم أَبُو َعْبد هللا ، وذكره  (5) الِحيِريّ  ، وولده القَاِضي أَبُو بَْكر أَْحَمُد بن الَحَسن بِن أَْحَمد بِن ُمَحمَّ

 في التَّاريخ

__________________ 
 التهذيب واللسان.( زايدة عن 1)
 ( املشارات أي جماري املاء يف املزرعة.2)
 ( عن اللسان.3)
 ( اقتصر يف التهذيب عل  األوىل ا ووردت اللفظتان يف اللسان.4)
 فنسبت إليهم املة.ـ  وكان أجدادهم من حرية الكوفةـ  ( يف معجم البلدان : حيتمر أن يكونوا توطنوا  لة بنيسابور5)
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َؤذِّن ا اِفظَان.
ُ
َهِقّي وأَبُو َصاِلح امل ر البَـيـح َثر عنه أَبُو بكح  وَأكح

اِصد وهي َداِخلَة في ُحكم الّسواِد ، ألَنَّ خاِلَد ْبَن الَوِليد فَتحها ُصْلحاً كما نَقَلَه السَُّهْيلّي عن الطَّبَِرّي. وفي الَمرَ  د ، قُْرَب الُكوفَةِ  : الِحيَرةو

ْرنَُق والسَِّديُر ِة أَْميَال من الُكوفَة على النََّجف ، َزَعُموا أَنَّ بَْحَر فَارَس كان يَتَِّصل بها ، وعلى ِميل منها من ِجهِة الشَّْرق الَخوَ أَنَّها على ثاَلثَ 

ْوَها ا قََصَد ُخَراَساَن َخلََّف  الِحيَرة يَتالبَْيَضاِء ، لُحْسنِها ، وقيل : ُسمِّ  بالحيَرة ، وقد كانَْت َمْسكَن ُملُوِك العََرب في الجاِهِليَّة وَسمَّ ألَنَّ تُبَّعاً لَمَّ

 به ، أَي أَقِيُموا. ِحيُروا َضعَفَةَ ُجْنِده بذِلك المْوِضع. وقال لَُهم :

َر هو الذي ْوِض األُنُف أَنَّ بُْخَت نَصَّ ً ُهن فتََحيَّروا لَّما َجعَل فيها سبَايَا العََرِب ، َحيرَّ الِحيَرةَ  وفي الرَّ  تََحيَّر اَك ، كذا قاله َشْيُخنا. وقيل إِنَّ تُبَّعا

 وقِيَل َغْير ذلك ، وقد أََطاَل فيه السَّْمعَانَّي ، فراِجْعه في األَْنَساب. (2)، قاله الّشرفّي  (1)فيها 

ه : وهو من ناِدِر َمْعُدوِل النََّسِب ، قُِلبَت الياُء فيه أَِلفاً ، على َغْيِر قِياس. قال ابن ِسيدَ  َحاِريٌّ  ُسِمعَ و ، على الِقيَاس ، ِحيِريٌّ  إِلَْيَها النِّْسبَةُ و

 وهو قَْلٌب َشاذٌّ َغيُر َمِقيس َعلَْيه َغْيره.

ِمْنَها َكْعُب ْبُن  فَسكََّن اليَاَء فَصاَرْت أَِلفاً ساِكنَةً. َحْيِريّ  ، كما نََسبُوا إِلى التَّْمر تَْمِرّي ، فأَراد أَن يقول َحاِريّ  وفي التَّْهِذيب : النِّْسبَةُ إِلَْيَها

، أَسلََم زمَن أَبِي بَْكر.  الِحيِريّ  يّ بِن َحْنَظلة ْبِن َعِدّيِ ْبِن َعْمرو ْبِن ثَْعلَبَة بن َعِدّي بن َملَكان ْبِن َعْوف بِن ُعْذَرةَ ْبِن َزْيد الاّلت التَّنُوخِ  َعِديّ 

 بن َكْعب ، َحدَّث عنه َعْمُرو بُن الحارث ، وحِديثُه عْند الِمْصِريّين. وَحِفيُده نَاِعمُ 

اهُد العابدُ  ة بِفَاِرسَ  : الِحيَرةو د بِن إِبراِهيم ْبِن حاتٍِم الزَّ  ، أَثْنَى عليه الحاِكُم. الِحيِريّ  ، ومنها أَبُو إِسَحاق إِبراِهيُم بُن ُمَحمَّ

ُد ْبُن ُمَكاِرمد ، قُرَب َعانَةَ ، مِ  : الِحيَرةُ و . الحيِريّ  ْنَها ُمَحمَّ ، على التَّْغِليِب ، كالبَْصَرتَْين  والُكوفَةُ  الِحيَرة : الِحيرتَانِ و ، َذَكره الذََّهبِيُّ

 والُكوفَتَين.

 نِّف هنا ، وُهما واِحٌد.، وقد تَقَدَّم الشاِهُد عليه ِمْن قَْول َماِلك ْبِن َخاِلٍد الُخنَاِعّي ، وأَعاَده الُمصَ  : د الُمْستَِحيَرةُ و

 : الكثِيَرةُ الَودِك. الَجْفنَةُ الَوِدَكةُ  : الُمْستَِحيَرةو

 وال يُْدَرى أَْيَن َمْنفَذُه. : َمَسافَة ، (3)، وفي بَْعِض األُصول  بال هاٍء : الطَّريُق الذي يَأُْخذُ في ُعْرِض َمفَازةٍ  ، المْستَِحيرو

 قال :

ي اأَلخـــــــــــــاديـــــــــــــِد و  حـــــــــــــِ ضـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــِ تـــــــــــــَ   ريِهِ ُمســـــــــــــــــــــــــــح
ريِهِ     يح نــــــــــــِ يــــــــــــفــــــــــــَ َ  ضــــــــــــــــــــــــــِ ركــــــــــــَ ٍب يــــــــــــَ  يف ال حــــــــــــِ

  
دٌ  : الُمْستِحيرو  لَْيس له ِريح تَُسوقُه. َسحاٌب ثَِقيٌل ُمتََرّدِ

 قال الشَّاِعُر يمَدح َرُجالً :

ُرهــــــــــمح  طــــــــــِ فــــــــــِر ميــــــــــُح ه ابلــــــــــقــــــــــَ  كــــــــــَبن  َأصــــــــــــــــــــــــحــــــــــابــــــــــَ

ريٍ مـــــــــــن     تـــــــــــحـــــــــــِ ُه ِدميَُ  ُمســـــــــــــــــــــــــح بـــــــــــُ وح زِيـــــــــــٌر صـــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــَ

  
 قال الحاِرُث ْبُن ِحلَِّزةَ : ع ، بالَكْسِر : الِحيَاَرانِ و

وح و  ــــــــــــَ لــــــــــــَ  يـ يــــــــــــُد عــــــــــــَ هــــــــــــِ َو الــــــــــــر ب  والشــــــــــــــــــــــــــ   هــــــــــــُ

نِ ِم     يـــــــــــــــــــاَريـــــــــــــــــــح اَلءُ  ا ـــــــــــــــــــِ الُء بـــــــــــــــــــَ  والـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــَ

  
. (4)باليمامِة  ، كَكيَِّسة : د ، بَجبل نَِطاعٍ  َحيَِّرةُ و اغانِيُّ  ، نقله الصَّ

 َحْيرِ  َمن اعتَمَد على»بَكْرباََلَء ، كما في الّصحاح واللَِّسان ، ومنه المثَل  الحْيرُ  ، ومنه ِحَمىِشْبهُ الَحِظيرةِ أَو ال ، بفتْح فُسُكون : الَحْيرو

 أَورده الَمْيَدانّي. (5)« [أَْصبَح َعْيُره في النَّدى]جاِره 

اغانِّي. قَْصٌر َكاَن بُِسرَّ مْن رأَى : الَحْيرو  ، نَقَلَه الصَّ

 *. [فيها الماء فتنبت كثيراً  يتحير لما أَي ُمْخَضَرةً ُمْبِقلَةً  ِحْيَرةً  أْصبََحِت األَرضُ و]



5396 

 

يَِّة قِنَّْسِرينَ  ِحيَارُ و  كان الَوِليُد ْبُن َعْبِد الَمِلك أَقطعهُ القَْعقَاَع ْبَن ُخلَْيد ، فنُِسب إِلَْيه. بَنِي القَْعقَاعِ ، بالَكْسِر : ُصْقٌع بِبَّرِ

__________________ 
فســــميت ( يف معجم البلدان عن كتاب أمحد بن  مد اهلمذاين إلا ليت ا رية ألن تـُّبعاً ملا أقبر ِبيوشــــه فبلغ موضــــض ا رية ضــــر دليله وحتري 1)

 ا رية.
 ( كذا.2)
 ( مثلها يف اللسان.3)
 ( يف معجم البلدان بلدة يف جبا  هذير مث يف جبا  سطاع.4)
 يعين املطر ا وا ري : اإلصطبر ا وأصله حظرية اإلبر. قا  :« أصبح عريه يف الند » 4154 جممض األمثا  رقم ( متامه يف5)
 با معكوفتا سقرت من املطبوعة الكويتية. (*)( 6)
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َمُخَشِرّي : ِهي َحاَرةٍ  ، فَُهم أَهلُ  : كلُّ َمَحلَّة َدنَْت َمنَاِزلُُهم الَحاَرةُ و بَنِي  َحاَرةُ  ، ِمْنَها َحاراتٌ  ُمْستَداٌر من فََضاٍء ، قال : وبالطَّائِف. وقال الزَّ

 َعْوف.

ثُ  الُحوْيِريّ  بِِدَمْشَق ، مْنها إِْبراِهيُم ْبُن َمْسعُودٍ  َحارةٌ  : الحاَرة ، تَْصِغيرُ  الُحوْيَرةُ و ، سِمَع ببَْغَداَد َشَرَف النَِّساِء بْنَت اآلبِنوسّي وَغيَرها  الُمَحّدِ

َر وَحدَّث.  وُعّمِ

 ، أَي فَساد وَهالٍك ، أَو َضالل ، وقد تَقَّدم. بُورٍ  كُحورٍ  بِيٍر ، بالَخْفِض فيهما ، ِحيرٍ و ، مبنيّاً على الفتح فيهما بِيرَ  ِحيرَ  إِنّه في يقال :و

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 .َحيَّرتُه فتَحيَّرَ 

 .التَّحيُّر ، بالتحِريك : الَحيَرُ و

 : َضّل. رتََحيَّ و

يه حائرُ  وبالبْصرة اج ، معروٌف ، يابٌِس ال ماَء فِيِه ، وأَكثُر النَّاِس يُسّمِ  في البْحر فقال : الحائِرَ  . واستْعَمَل َحسَّاُن بُن ثَاِبتالَحْير الَحجَّ

نــــــــــــــــا و  ــــــــــــــــَ َرزحِت ل ــــــــــــــــَ ِت َأحســــــــــــــــــــــــــــــُن ِإذح بـ ــــــــــــــــح  ألَن

رِ     قـــــــــــــــح ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ِة ال ُروِج بســـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــَ وَم اخلـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  ي

  

ٌك  لــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــَ  هبــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــَ ن ُدر ٍة َأغــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــِ

َب     َربـــــــــــــــــ  ا تــــــــــــــــــَ رُ ممـــــــــــــــــّ رِ  حـــــــــــــــــائـــــــــــــــــِ حـــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ

  
ة تقول َحائِرٌ  وقالوا : لهذه الدارِ   ، وهو َخَطأٌ. َحْيرٌ  واِسٌع. والعامَّ

 .ُمتََحيِّرٌ و ُمْستَِحيرٌ  ٍء ثابٍِت َدائٍِم ال يََكاُد يَْنقَِطع :قال األَزَهِرّي : قال َشِمٌر : والعََرُب تقول : لُكّلِ َشيْ 

 وقال جرير :

اِرض  ُدو  بــــــــــــــــعــــــــــــــــَ ِذَف الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ ا قــــــــــــــــُ  اي ُرمبــــــــــــــــ 

ِب     ائــــــــِ تــــــــَ ِم الــــــــكــــــــَ خــــــــح ريِ فــــــــَ حــــــــِ تــــــــَ بِ  ُمســــــــــــــــــــــح وحكــــــــَ  الــــــــكــــــــَ

  
 : الدَّائُِم الَِّذي ال يَْنقَِطع ، قال : وَكوَكُب الحِديِد : بَِريقُه. الُمْستَِحيرُ  قال ابُن األَعرابِّيِ :

ِرماُح :  وقال الّطِ

ريِ يف  حـــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــــَ و رَ  ُمســــــــــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــــُ
َ

 َدي املـــــــــــــــــــــ

رح     واهـــــــــــِ ِر الـــــــــــنـــــــــــ  قـــــــــــَ  اأَلســـــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــَ لـــــــــــح (1)ِن ومـــــــــــُ
 

  
 .(2) اإِلَحاَرةِ  وأَتَى بَمَرقٍَة َكثِيَرةِ  : َكثيرةُ اإِلهالَِة والدَّسِم. وفي األَساس : ُمتَحيِّرةٌ  مَرقَةٌ وَ 

 بالماِء. أَنَشَد الفاِرِسّي لبَْعض الُهذِليّين : ُمتََحيِّرةٌ  : َحْيَرى وَروَضةٌ 

بــــــــــــــــا  ِديــــــــــــــــد ا ــــــــــــــــِ ِت جــــــــــــــــَ َرمــــــــــــــــح ا صــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإمــــــــــــــــ 

َِ  اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــبُ     ري  ين وغـــــــــــــــــــــــَ  ِ  مـــــــــــــــــــــــِ

  

َ فــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــا ُرب   ريح ٍة  حــــــــــــــــــــــَ اِديــــــــــــــــــــــ   مجــــــــــــــــــــــَُ

ري َ     بُ  حتـــــــــــــََ اكـــــــــــــِ َد  الســـــــــــــــــــــــــــ   فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــنـــــــــــــ 

  
 َعنَى ذلك.

 .الحائِر : الَمَحاَرةُ و

جُل بَمَكاِن َكذَ  اْستََحارَ و  ا وَمَكاِن َكَذا : نََزلَه أَيَّاماً.الرَّ

 َكثِيَرةٌ. وكذلك النَّاُس إَِذا َكثُُروا. ُمتََحيِّرةٌ  : أَي ِحيَراتٌ  ويقال : هِذه أَْنعَامٌ 

 ، قال : بالِحيَرة : المْعُمولَةُ  الحاِريَّةُ  والسُّيُوفُ 
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وَران  هــــــــــُ ــــــــــا  ــــــــــُ ن فــــــــــح اه َأضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ن ــــــــــح ل ــــــــــمــــــــــا َدخــــــــــَ ــــــــــل  ف

يـــــــــــٍب مُ  حـــــــــــارِيٍّ ِإىل كـــــــــــرِّ     بِ َقشـــــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــَ

  
حالُ  اخ :الحاِريَّاتُ  يقول : إِنّهم اْحتَبَْوا بالسُّيوف ، وكذلك الّرِ  . قال الشَّمَّ

ِت  راي  و الســــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــن رِي ِإذا انَم ب  َيســــــــــــــــــــــــــــــح

ِب     عـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــاُم بـــــــــــــــــَا شـــــــــــــــــــــــــــــــُ تِ يـــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــاراي 

  
َحاُل. بالِحيَرة : أَْنَماُط نُُطوعٍ تُْعَملُ  الحاِريُّ و  تَُزيَّن بها الّرِ

 أَْنَشد يَْعقُوب :

مــــــــــــًا و  مــــــــــــًا وَرقــــــــــــح قــــــــــــح ه  حــــــــــــاراين عــــــــــــَ فــــــــــــُ  ُتضــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــِ

يــــــــــــضِ     انــــــــــــِ جــــــــــــَ َص أَمــــــــــــثــــــــــــاِ  اهلــــــــــــَ الئــــــــــــِ  عــــــــــــلــــــــــــ  قــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف التهذيب : وقا  ِشر : قا  أبو عمرو : يريد يتحري الرد  فال يربح ا ومنه قو  لبيد :1)
ـــــــــــــــــــــــــــدابر كـــــــــــــــــــــــــــبهنـــــــــــــــــــــــــــا   حـــــــــــــــــــــــــــىت حتـــــــــــــــــــــــــــريت ال

ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــتــــــــــــــــــبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــخــــــــــــــــــزومُ     ٌف وأُل  َزلــــــــــــــــــَ

  

 .«كثرية اإلهالة  (يف اهلامش : متحرية)قوله : ويف األساس اخل الذي يف األساس : وألان مبرقة مستحرية »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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اج : استُِحيرَ و  الشََّراُب : أُِسيَغ ، قال العَجَّ

مُض للَجرحِع إِ  ُتِحريَاَذا َتسح  (1) اسح
 وِحياُر بن ُمَهنَّا ، كِكتَاب : من أَُمَراِء َعَرِب الشَّام ، نَقَلَه الذََّهبِّي.

هاب القَْسَطالنّي في إِرشاد السَّاِري أَنَّ سيَِّدنا إِبراِهيَم الَخلُيَل َعلَْيه ال َحْيُرون واْستَْدَرَك شيُخنَا ُهنا سَّالم ُدفِن ، بفَتْح فُسُكون ، ونَقَل عن الّشِ

 به. قُْلت : وهو تَصِحيف.

دة  انّيِ النَّّسابةَ َذَكَر عند َسْرِد أَوالِد ِعيُصو ْبِن إِْسَحاق في  (2)والصَّواُب أَنه َحْبرون بالُموحَّ ، وقد سبق في َمْوضِعه ، ثم رأَيُت اْبَن الَجوَّ

ه : وُدفِن مع أَِخيه يَْعقُوبَ  ، هكذا بالَحاِء واليَاِء. وقيل : بل هي مْزَرعة َعْفُرون عند قَْبر  َحْيرون في َمْزرعةَ  الُمقَْدمة الفَاِضِليِّة ما نَصُّ

 .َساَرةُ  ُدفِنَت وفِيَها ِلقَْبِره َشَراَها كان ، السالمعليهإِبراِهيَم الَخِليِل 

 فصر اخلاءِ 
 من ابب الراءِ 

ُ  الَخبَرُ  : [خبر] َكةً : النَّبَأ ن الَخبَر ، هكذا في الُمْحَكم. وفي التَّْهِذيب : ، ُمحرَّ . قال َشْيُخنَا : ظاِهُره بل َصِريُحه تَْستَْخبِرُ  : ما أَتَاَك ِمن نَبَإِ َعمَّ

 َ اِغب  ُمقَيٌَّد بَكْونِه عن َخبَرٌ  أَنَُّهما ُمتَراِدفَان ، وقد َسبق الفَْرُق بَْينَُهَما ، وأَنَّ النَّبَأ ة االْشتِقَاِق والنََّظِر  (3)أَْمر َعظيم كما قَيَّد به الرَّ وغيُره من أَئِمَّ

ُعْرفاً ولُغَة : ما يُْنقَل عن الغَْير ، وزاَد فيه أَْهُل ما يُْنقَل عن الغَْير ، وزاَد  الَخبَر في أُصوِل العََربِيَّة. ثم إِنَّ أَعالَم اللُّغَِة واالْصِطالح قَالوا :

ْدَق والَكِذَب ِلَذاتِه.فيه   أَْهُل العََربِيَّة : واْحتََمَل الّصِ

ثُون استَْعَملُوه بَمْعنَى الَحِديث. أَو الَحِديُث : ما َعن النَّبِّي   : ما َعْن َغْيِره. الَخبَرو ، وسلمعليههللاصلىوالُمَحّدِ

أََعمُّ ، واألَثَُر هو الذي يُعَبَُّر به عن َغْير الَحِديث كما ِلفُقَهاِء ُخراَساَن. وقد َمرَّ إِيماٌء إِليه في  الَخبَر وقال َجماَعة من أَْهِل االْصِطالح :

 .أَخابِيرُ  ، أَي َجْمع الَجْمع . وججأَْخبارٌ  ج وبَْسطه في ُعلُوم اْصِطالح الَحِديث.« أَثر»

 .الُمْخبِر : الَخبِيرُ و .بالَخبَر : عاِلمٌ  َخبِيرٌ و َخابِرٌ  َرُجلٌ  يقال :و

قال ابُن ِسيده : وهذا ال يََكاُد يُْعَرف إِاّل أَْن يُكوَن على  كَكتِف. . فجاَء بهالَخبِرُ  بذِلك أَْخبََرني * قال أَبُو َحنِيفَة في َوْصف َشَجر : [َخبِرٌ و]

 ، على الُمبَالَغَة ، كزيد َعْدل. بالَخبَر ، أَي، مثل ُجْحر ، أَي َعاِلٌم بِِه  ُخْبرٌ  النََّسب. ويُقَاُل : َرُجلٌ 

ان ، الُخْبَرةو الُخْبرُ و أَْنبَأَه ما ِعْنَده. ، بالّضّم ، أَي أَْخبَره ُخبُوَرهو دة ، الَمْخبَرةُ و ، بَكْسِرِهما ويَُضمَّ ها : الَمْخبَُرةو ، بفَتْح الُمَوحَّ الِعْلُم  بَضّمِ

أَي من أَْين َعِلْمت. ويقال  ؟هذا األَمرَ  َخبَْرتَ  . يقال : ِمْن أَْينَ تََخبََّرهو اْختَبََره وقد .التََّخبُّرِ و كاالْختِبار ، ُخْبرةو ُخْبرٌ  ، تقول : لي به ءِ بالشَّيْ 

ّم : الِعْلُم بالباِطن الَخِفّيِ ، الْحِتياج الِعْلم به الُخْبر وقال بَعُضهم : .(4)« الَخبََر الُخْبرُ  َصدَّقَ : » الِعْلم بالظَّاهر  : الِخْبَرةُ و .لالْختبار ، بالضَّ

ُجُل ، َخبُرَ  وقد والباطِن ، وقيَل : بالَخفَايَا البَاِطنَِة ويَْلَزُمها َمْعِرفَةُ األُموِر الظَّاِهرة.  .َخبيرٌ  ، فهو ُخبُوراً  ، كَكُرمَ  الرَّ

 ، َمْمُدوداً ، األَِخير عن ُكَراع. كالَخْبَراءِ  الَمَزاَدةُ العَِظيَمة ، ، بفَتْح فَُسُكون : (5) ْبرُ الخَ و

،  ُر ، فِيِهَماويُْكس عن اللِّْحيَانِّي ، َخبََرْت ُخبُوراً  ، ُشبِّهت بالَمَزادة العَِظيمة في ُغْزِرها ، وقد النَّاقَةُ الغَِزيَرةُ اللَّبنِ  : الَخْبرُ  ِمَن الَمَجاِز :و

 وأَْنَكر أَبو الَهْيثم الَكْسَر في الَمزاَدة ، وقال غيُره : الفَتُْح أَْجوُد.

 .ُخبُورٌ  ، أَي جْمعهما ، ج

ادٍ  أَبُو َعْبِد هللا ِمْنَها ، بها قَْبُر َسِعيٍد أَِخي الَحَسن البَْصِرّي. (6) ة : بِِشيرازَ  : الَخْبرُ و ، وكان  صاِحُب الُمْسنَد الحافظ الَخْبِريّ  الفَْضُل بُن َحمَّ

 يُعَدُّ من األَبَدال ، ثِقَةٌ ثَبٌت ، يَْرِوي عن َسِعيد بن أَبي َمْريََم وَسِعيِد بِن ُعفَير ، وَعْنه أَبُو بَْكر ْبنُ 

__________________ 
 ( وبعده يف اللسان :1)
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 للماء يف أجوافها خريرا
 معجم البلدان حربون ابلباء أيضاً.( ويف 2)
 ( عبارة املفردات : النببُ خرٌب ذو فائدٍة عظيمٍة حيصر به علٌم أو غلبُة  نٍّ.3)
 )خرب(. سقطت من املطبوعتا الكويتية املصرية وما أثبتناه من القاموس : (*)( 7)
 ( مت ضبطت العبارة عن الصحاح.4)
 ملزادة العظيمة. واقتصر اجلوهري عل  الفتح.( يف اللسان : اخَلربحُ واخِلربحُ : ا5)
 ( يف معجم البلدان : بليدة قرب شرياز.6)
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َ ســـــــــــنة  َتايّن ا وُتويّفِ ِجســـــــــــح ر عبد   بن َأيب داوود الســـــــــــِّ ريازِّي ا وأَبو َبكح ا نـََقَله  ة ابلَيَمن : اخَلربحُ و  ا 264َعبداَن الشـــــــــــِّ
 الص اغاين .

ْرُع. : الَخْبرُ و  الزَّ

ُءوس ، فتَُخوُض فيه. َخبِرَ  ، وهو ما َمْنقَُع الماِء في الَجبَل : الَخْبرُ و  المِسيُل في الرُّ

ْدرُ  : الَخْبرُ و  واألََراُك وما َحْولَُهَما من العُْشب. قال الشاعر : الّسِ

تح  لـــــــــــَ لـــــــــــ  يـــــــــــِض وهـــــــــــَ َك أَنـــــــــــواُء الـــــــــــر بـــــــــــِ  فـــــــــــجـــــــــــاَدتـــــــــــح

ن     اَلٍم ومــــــــــِ ــــــــــَك راَِيٌض مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ ربحِ عــــــــــلــــــــــي  خــــــــــَ

  
 .َخبَِرةٌ و َخْبرة ، عن اللَّيث واِحَدتُهما ، كَكتِفٍ  كالَخبِر

ْدَر ، : القاُع تُْنبِتُه الَخْبَراءُ و ى فِيها الَماُء َشْجراُء في بَْطِن َرْوَضٍة يَْبقَ  الَخْبراءُ  . وقال اللّيث :َخِبرٌ  ، بفَتْح فَكْسر ، وجْمعُه كالَخبَِرة ، أَي الّسِ

ى الَخْبرُ  إِلى القَْيظ ، وفيها يَْنبُت ْدِر واألَراِك وَحوالَْيَها ُعْشٌب َكثِيٌر ، وتَُسمَّ ،  الَخبَاِريو ، بفتح الّراِء ، الَخبَارى ج ، الَخبِرةَ  وهو َشَجر الّسِ

َحاِري. َحاَرى والصَّ  .(1)، بالَكْسِر  الخبَارُ و الَخْبراواتُ و بَكْسِرَها مثل الصَّ

 في بِالِد تَميم. َخبَاَرى النَّقَائع :« : نَْقع»وفي التَّْهِذيب في 

دِر. وفي التَّْهِذيب في أُُصوِلهِ  وَخصَّ بَْعُضهم به َمْنقََع الَماءِ  مْنقَُع الَماِء. : الَخْبَراءُ و  : قَاٌع ُمْستَِديٌر يَْجتَِمع فيه الَماُء. الَخْبَراءُ  ، أَي الّسِ

َر وساَخْت فيه  اب : َماالَن ِمَن األَْرِض واْستَْرَخىكَسحَ  الَخبَارُ و وكانَت فِيَها ِجَحَرةٌ ، زاد اْبُن األَْعَراِبّي : وتََحفَّر. وقال غيره : هو ما تَهوَّ

الدَّوابُّ ، وأَنشد  (2) ِرْخَوة تَتْعتَع فيها : أَرضٌ  الَخبَارُ  ، أَي َسْهلٍَة لَيِّنة. وقال بَعُضهم : «من األَرض َخبَارٍ  فَدفَْعنَا في»القََوائُِم. وفي الَحِديث 

: 

تــــــــــــــــض يف  عــــــــــــــــح تـــــــــــــــــَ ارِ تـــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ اَله  اخلــــــــــــــــَ  ِإَذا عــــــــــــــــَ

يــــــــــــمِ و     قــــــــــــِ تــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
رِيــــــــــــ  امل ُر يف الــــــــــــطــــــــــــ  ثـــــــــــــُ عــــــــــــح  تـــــــــــــَ

  
 الَخبَارَ  َمْن تََجنَّبَ »و  .َخبَاَرةٌ  واحَدتُه ، الُجْرذانِ ِحَجَرةُ  : الَخبَارُ و ، َجْمُع ُجْرثُوٍم ؛ َوُهَو التُّراُب الُمْجتَِمع بأُصوِل الشَّجِر. الجَراثِيمُ  : الَخبَارُ و

َمْخَشرّي في الُمْستَْقَصى واألَساس. َمثَلٌ « أَِمَن الِعثَارَ   َذَكَره الَمْيَدانِّي في َمْجَمِعه والزَّ

ْدر. الَخْبرُ  : َكثَُر به بِرٌ خَ  الَمْوِضُع ، كفَِرَح ، فَُهو َخِبرو .َخبَاُرَها كفَِرح َكثُر ، َخبَراً  األَْرضُ  َخبَِرتِ و  ، وهو الّسِ

 ، وهذا قَْد أَغفلَهَ الُمصنُِّف. َخِبَرةٌ  وأَرضٌ 

ً  يُِريدُ  َخَرجَ  ِحينَ  وسلمعليههللاصلى، كاَن َعلَْيه َطِريُق َرُسول هللِا  : ع بِنَواِحي َعِقيِق الَمِدينَةِ  (3) الَخبَارِ  فَْيفَاُء أَو فَْيفُ و  ، بَْدرٍ  ةَوْقعَ  قبل قَُريشا

 .يَْليَلَ  إِلى منه اْنتََهى ثم

ْحيَانّي. وقال َغْيره :: الُمَزاَرَعةُ  الُمَخابََرةُ و  ، أَي الثُّلُث. وقال ابُن األَثير : على النِّْصِف ونَْحِوه * ، َعمَّ بها اللِّ

بع وَغْيِرهما. الُمَخابَرةُ   : الُمزاَرَعة على نَِصيٍب ُمعَيَّن ، كالثُّلُث والرُّ

 أَْخبَرَ  وال نَرى بِذلك بَأْساً حتّى نَُخابِرُ  ُكنَّا»وفي الَحِديث :  ، بالَكْسر. كالِخْبرِ  وقال َغيُره : هو الُمزاَرَعة ببَْعض ما يَْخُرج من األَرض ،

، ألَنَّ  َخْيبَر من الُمَخابَرة . وقيل : أَْصلُ َخبَاُرَها : َكثُر َخبَراً  األَْرضُ  َخبَِرتِ  قيل : هو من «َعْنَها نََهى وسلمعليههللاصلىرافٌِع أَنَّ َرسوَل هللا 

ها وسلمعليههللاصلىالنَّبِيَّ   .َخْيبر ، أَي عاَملَُهم في َخابََرُهم : فقيل ، َمْحُصوِلها من النِّصف على أَْهِلَها أَْيِدي في أَقَرَّ

ً  الُمَخابََرةو  ، قال : : األَكَّارُ  الَخبِيرُ و الُمَؤاَكَرةُ : أَْيضا

ٍب  رِّ جـــــــــــــانـــــــــــــِ ِس مـــــــــــــن كـــــــــــــُ ز  ُرُءوس اأَلوح   ـــــــــــــَُ

ُروِم     ـــــــــكـــــــــُ ـــــــــِر ال ي ـــــــــِ اق قـــــــــَ زِّ عـــــــــَ ـــــــــاكـــــــــجـــــــــَ ريُه ـــــــــِ ب  (4) خـــــــــَ
  

ه َخبِيُرَها رفع  ، أَي أَكَّاُرها. بِيُرهاخَ  على تَْكِريِر الِفْعل. أَراد َجزَّ
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ن من العاِلُم باهلل تَعَالَى : الَخبِيرُ و  َء بِعْلمه.الشَّيْ  يَْخبُرُ  بما َعِلَمه والذي اإِلْخبار ، بَمْعِرفَة أَسمائِه وِصفَاتِه ، والُمتَمّكِ

 يَْطلُع على اإِلبِل ، واستعاره أَبو النّجم لحِمير َوْحٍش فقال : الَوبَرُ  : الَخبِيرو

__________________ 
 ( كذا ويف القاموس ضبطت بفتح اخلاء.1)
 .«تتعتض فيه»ويف اللسان : « يتتعتض فيها»( يف التهذيب : 2)
 ( يف معجم البلدان عن أيب ا سن بن الفرات اب اء املهملة والياء املشددة. قا  ا ازمي : واملشهور اخلبار.3)
 يف القاموس : أن يـَزحرََع. (*)( 5)
 روايته يف التهذيب :( 4)

  ــــــــــــــــــذ رقــــــــــــــــــاب األوس يف غــــــــــــــــــري كــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــكــــــــــــــروم خــــــــــــــبــــــــــــــريُهــــــــــــــا     كــــــــــــــجــــــــــــــّذ عــــــــــــــقــــــــــــــاقــــــــــــــيــــــــــــــر ال

  

 أراد : جّذه خبريها أي أّكارها.
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 َخِبريَِهامن  (1)َحىت  ِإذا ما طَاَر 
اإِلبِل وهو َوبَُرَها ، ألَنَّه يَْنبُت كما يَْنبُت  بَخبِير ونأْكلُه. ُشبِّه النَّبَات والعُْشب ، أَي نَْقَطع «الَخبِيرَ  نَْستَْخِلبُ »في َحِديِث َطْهفَة :  من الَمَجازو

 الَوبَر ؛ واستِْخالبُه : احتِشاُشه بالِمْخلَِب وهو الِمْنجُل.

بَُد ، وقيل : الَخبِيرُ و  : (2)وأَْنَشَد الُهَذِلّي  َزبَُد أَْفَواِه اإِلبِِل. : الزَّ

ه  ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــِ ان َن يف جـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح ذ  غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ يب تـ   اخلـــــــــــــــَ
زح     ي مـــــــــــُ ا وهـــــــــــَ مـــــــــــ  ار لـــــــــــَ يـــــــــــحـــــــــــَ بـــــــــــِ  نـــــــــــُه واســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــُ

  
بََد وَعَمْينَه   .(3)تَغَدَّْمَن يَْعنِي الفُُحول ، أَي َمَضْغن الزَّ

ُل الُهَذِلّي : نَُسالَةُ الشَّعِر. : الَخبِيرُ و  قال الُمتَنَّخِ

وٌج  ن  عـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــاح وهـــــــــــــــــــُ وا ابلـــــــــــــــــــّرِم  فـــــــــــــــــــذبـــــــــــــــــــُ

ّن     رُ هبــــــــــــِِ ائــــــــــــِ بــــــــــــَ اطِ  خــــــــــــَ قــــــــــــَ ِر الســــــــــــــــــــــــــِّ عــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
ثِ  الغََوْيِدينِيّ  َخبِير بِن ُموَسى بنِ  أَْحَمَد ْبِن ِعْمرانَ َجدُّ والِد  : َخبِيرو  النََّسِفّي ، عن ُمَحّمد بِن َعْبِد الرحمن الّشامّي وَغْيِره. الُمَحّدِ

 من نَُسالَِة الشعر. الطَّائِفَة ِمْنه ، أَي ، اسمُ  بالهاءِ  ، الَخبِيَرةُ و

ّمِ ، كالُخْبرة ثم يْقتَِسُمونها ، فيُْسِهُمون ، ُكلُّ واحد على قَْدر ما نَقَد ، فتُْذبَحُ  بأَثْماِن ُمْختَلفة ، جماعةٍ الشَّاةُ تُْشتََرى بَْين  : الَخبِيَرةُ و  ، بالضَّ

ائد.: ُمْقتََسَمةٌ. قال ابُن ِسيَده :  َخبِيَرةٌ  أَي اشتَُروا شاةَ فَذبَُحوها واْقتََسُموها. وشاةٌ  فَعَلُوا ذِلك تََخبَّروا ُخْبرةً و  أَُراهُ على َطْرحِ الزَّ

ل الَجزِّ   :(4) الُخْبرةو  ، نقله الّصاغانِّي. الصُّوُف الَجيِّد من أَوَّ

اغانِّي. الَمْخرأَةُ  ، بفتح الُمَوّحدة : الَمْخبََرةُ و  ، موضع الِخراَءة ، نقلَه الصَّ

 عن َمْجُهوِله َمْرآتُه. تُْخبِرُ  َدة. وفي األَساس : ومن الَمجاز :، وَضبَطه ابُن ِسيَده بَضّمِ الُمَوحَّ  نَِقيُض الَمْرآةِ  : الَمْخبَرةُ و

ْخَمةُ  الُخْبَرةو ّمِ : الثَِّريَدةُ الضَّ  الدَِّسمة. ، بالضَّ

 ، وأَْنَشد : النَِّصيُب تَأْخذُه من لَْحٍم أَو َسَمكٍ  : الُخْبَرةو

يــــــــــــُز  ي  واخلــــــــــــامــــــــــــِ يــــــــــــعــــــــــــِ هابَت الــــــــــــر بــــــــــــِ َتــــــــــــُ ربح   خــــــــــــُ
يح و     اَح طـــــــــَ وعِ طـــــــــَ رحبـــــــــُ ـــــــــَ ِن يـ رِو بـــــــــح مـــــــــح يِن عـــــــــَ ن بـــــــــَ  مـــــــــِ

  
ه بعُضهم باللَّْحم ، ما تَْشتَِريه ألَْهِلك : الُخْبَرةو  ؟ألَْهلك اْختَبَْرتَ  بغير َهاٍء ، يقال للّرجال ما كالُخْبرِ  ، وَخصَّ

َم ِمْن َشيْ  : ةالُخْبرو يَْشتَِريه ألَْهِله ، اللَّْحمُ  قيل : هوو من اللَّْحم وَغْيِره. الطَّعامُ  : الُخْبَرةو ، وَحَكى اللِّْحيَانّي أَنَّه سِمع العرب تقول :  ءٍ َما قُّدِ

ُد به ، َطعَاٌم يَْحِملُه الُمَسافُِر في ُسْفَرتِه : الُخْبَرة قيل :و ، يَْعنُون ذلك ، ُخْبَرته اْجتَمعوا على قَْصعَةٌ فِيَها ُخْبٌز ولَْحٌم بيَن  : الُخْبَرةو يَتَزوَّ

 و َخْمَسٍة.أَْربَعٍَة أَ 

 لَمْشِرق. قال :أَو َشَجر له َزْهٌر َزاِهي الَمْنَظِر أَصفُر َجيُِّد الرائَِحِة ، تُزيَُّن به الَحدائُِق ، قال شيُخنا : ما إَِخالُه يُوَجد با : نَْبتٌ  الَخابُورُ و

ر  ورِ َأاَي شـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــَ ابـــــــــــُ ورِقـــــــــــاً  اخلـــــــــــَ ك مـــــــــــُ ا لـــــــــــَ  مـــــــــــَ

ِن     ـــــــــــح ـــــــــــَ  اب ل زَعح عـــــــــــَ َك مل  ـــــــــــَح ـــــــــــ  ـــــــــــفِ كـــــــــــبَن رِي  طـــــــــــَ

  
 َمْشُهور. نَهٌر بَْيَن َرأِْس َعْيٍن والفُراتِ  : الَخابُورُ و

قَّة ، عليه قًُرى َكثِيرةٌ وبُلَْيَداٌت. ومنها َعَرابَان  آَخُر َشرقِيَّ ِدْجلَِة الَمْوِصلِ  : نَْهرٌ  الَخابُورُ و بن  (6)منها أَبُو الّريّان سريح  (5)، بينه وبين الرَّ

 ، َكتََب عنه السَّْمعَانّي. ابُوِريّ الخَ  َريّان بن سريح
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قِّّي. وقال  الَخابُوِريّ  بالَجِزيرة وقيل بِسْنَجار ، منه ِهشام القَْرقسائيّ  َوادٍ  : الَخابُورُ و القَّصار ، عن َماِلك ، وعنه ُعبَْيد بن َعمٍرو الرَّ

ل ، كما نَقَله شيُخنَا. وُمراُده الجوهرّي : َمْوِضع بناحية الشَّام ؛ وقيل بَنواِحي ديِاربَْكٍر ، كما قال ه الّسيد والّسعد في َشْرَحيِ اْلِمْفتَاح والُمَطوَّ

 في َشْرحِ بَْيت التَّْلِخيص والِمْفتَاح :

 َما َلك ُمورِقاً  اخلَابُورِ َأاَي َشَجَر 
__________________ 

 ( يف الصحاح : ما طا  ابلالم ا قا  الصاغاين : والرواية ابلراء.1)
 ا وصوابه كما يف التهذيب : وأنشد للهذد.( كذ2)
 ( وعمينه أي رمينه.3)
 ( يف التكملة : واخلبرية.4)
 ( يف معجم البلدان : عرابن.5)
 ( يف اللباب : ُشريح.6)
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 الُمتَقَّدم ِذْكُره.

 .(1)ويضاف إِلى َعاُشوَراَء وما َمعَه  : ع. َخابُوَراءُ و

َي باسم َرُجل من العََماِليِق ، نَزل  قُْرَب الَمِدينَةِ  ، أَي معروف ، ِحْصٌن م ، كَصْيقَل : َخْيبَرُ و فَة ، على ثََمانِيِة بُُرٍد منها إِلى الّشام ، ُسّمِ الُمَشرَّ

يَتبلَسان اليَُهو الَخْيبَر بن قَانِيَة بن َعبِيل بن مهالن بن ِإَرم بن َعبِيل ، وهو أَُخو َعاد. وقال قْوم : َخْيبَرُ  بها ، وُهو  ِد : الِحْصن ، ولذا ُسّمِ

ِحيح في ِذْكرٌ  وله ، وسلمعليههللاصلىَمْعُروٌف ، َغَزاه النّبِيُّ  َخْيبَرُ و ، أَْيضاً ، َخبائِرَ   َسْبعَةُ  به وكانت ، للِواَليَة اْسمٌ  وهو ، وغيره الصَّ

وهذه الُحُصوُن السَّْبعَة أَسماُؤَها : ِشّق «. َخْيبَر َخِربَت ، أَْكبَر هللا»:  وسلمعليههللاصلىقوله  وصادفت ، ونَْخلٌ  َمزاِرعُ  َحْولَها ، ُحُصونٍ 

 وُساَلِلم وَكتِيبة ونَاِعم. (2)وَوِطيح ونََطاة وقَُموص 

َمْشِقّي ، يَْرِوي عن ُمنَبِّه بِن ُسلَْيَمان. قلت : و أَحَمُد ْبُن َعْبِد القَاِهرو ُد ْبُن َعْبِد العَِزيز هو َشْيٌخ للطَّبََرانِّي.اللَّْخِمّي الّدِ أَبو َمْنُصور  وُمَحمَّ

 ، وإِاّل فلَم يخُرْج منه َمْن يُشاُر إِليه بالفَْضل. ، كأَنَُّهَما ُوِلَدا ِبهِ  الَخْيبَِريَّانِ  األَْصبهانّي ، َسِمع من أَبي ُمَحّمد بن فاِرس ،

ِد ْبنِ و ثٌ ،  َخْيبَرَ  َعِليُّ بُن ُمَحمَّ  ، َوُهو َشْيٌخ ألَبِي إِْسَحاق الُمْستَْمِلي. ُمَحّدِ

اِء وأَِلٍف َمْقُصوَرة ، وِمثْلُه في التَّْكِملَة ، وفي بعِض النَُّسخ بَكْسِرها ويَاِء النِّْسبَة : الَخْيبََرىو  يُقَال : باََله هللا الَحيَّةُ السَّْوَداُء. ، بفتحِ الرَّ

ا َخِرَب صار َمأَْوى الَحيَّاِت القَتّالة.، يَْعنُون به تِ  بالَخْيبََرى  ْلك ، وَكأَنَّه لَمَّ

ّم ، َخبََره ُخْبراً و بَه ، ، بالَكْسِر : باََلهُ  ِخبَرةً و ، بالضَّ  : اْمتََحنَه. كاْختَبََره وَجرَّ

ْمه. ومنه اْخبُر ويقال : َدسََّمه. : يَْخبُره َخْبراً  الطَّعَامَ  َخبَرَ و . ومنه بُخْبرة : اإِلدام. يقال : أَتَانَا بُخْبَزة ، ولم يأْتِنَا الُخْبَرةُ  َطعَاَمك ، أَي َدّسِ

اَء الماً. ُخْبَرةً  تَْسِميَة الَكرج الُمالِصِق أَرضهم بِعراق العََجم التمرَ   ، هذا أَْصل لُغَتِهم ، وِمْنهم من يَْقِلب الرَّ

ن نُِسب إِلى وأَبيَوْرد (3) نَاِحيَةٌ بَْيَن َسَرْخسَ  دة :، بفتح الُموحَّ  خابََرانُ و ْحمن  َخابََرانَ  ، ومن قُراها ِميَهنَةُ. وِممَّ أَبُو الفَتْحِ فَْضُل هللا بُن َعْبد الرَّ

ث. الَخابَراِنيّ  ْبِن َطاِهرٍ   .(4)آَخُر  ع َخابََرانُ و الُمَحّدِ

 .كتََخبََّره ، يُْخبَِره وطلَب أَن الَخبَر : سأَلَه عن اْستَْخبََرهو

جَل واستَْضعَْفته. وفي حِديث الُحَدْيبِيَة :  استَْخبْرتُهو تََخبَّْرُت الَخبَرَ  يقال :  َخبَرَ  له يَتََخبَّر أَنَّه بَعَث َعْيناً من ُخَزاَعةَ »، وِمثْله تََضعَّْفت الرَّ

ف ويَتَتَبَّع. يقال : «قَُرْيٍش   اْستَْخبَْرتُه فأَْخبََرنِي يقال : .أَْخبََره : َخبَّره تَْخبِيراً و ليَْعِرفَها. األَخبار ، إِذا َسأَل عن استَْخبَرَ و تََخبَّر الَخبَرَ  أَي يَتَعَرَّ

 .َخبََّرنيو

 البُْستِّي ، من تاريخ ِشيَراَز. الَخْبِرينِيّ  (5)ومنها أَبُو َعلّي الُحَسْين ْبُن اللَّْيث بن فَُدْيك  ، كقَْزِويَن : ة بِبُْسَت. َخْبِرينُ و

يِّب اإِلَدامِ  المْخبُورُ و  ، أَي الدَّسم. الُخْبَرةِ  ، عن اْبِن األَْعرابِّي ، أَي الَكثِيرُ  : الطَّ

 كصبُوٍر : األََسُد. ، َخبُورٌ و

بَذةِ ، وعنده قَِليٌب ألَْشَجَع. : ماٌء ِلبَنِي ثَْعلَبَةَ كنَبِقَة  ، َخبَِرةُ و  ْبِن َسْعٍد في ِحَمى الرَّ

انِ  َخْبَراءُ و مَّ  ، في أَْرِض تَِميم ِلبَنِي يَْربُوع. الِعْذِق : ع بالصَّ

 ِمْنُهم أَبُو َعِليّ  بِن َعْمِرو ْبِن الكالع بن َشَرْحبِيل. (7)ُن َسَواد بْ  َخبَائِرُ  ، وهو (6) ِمن َولَد ِذي َجبَلَة ْبِن َسواٍء ، أَبُو بَْطن من الُكاَلع الَخبَائَِرةُ و

ِمْن ِذي  ، تَابِعيٌّ  الَخبَائِِريّ  أَبو يَْحيَى وُسلَْيُم ْبُن َعاِمرٍ  .األَخبار ، روى عنه َسِعيُد ْبُن كثير بن ُعفَْير ، في الَخبَائِِريّ  يُونُس ْبن ياِسر بن إِيَادٍ 

 الِحْمصّي ، لَقَبُه ُزَرْيق ، عن إِْسَماِعيل بِن َعيّاش ، الَخبَائِِريُّ  وَعْبُد هللا ْبُن َعبِد الَجبَّارِ  أَبَي أَُماَمةَ ، وعنه ُمعَاِويَةُ ْبُن َصاِلحٍ ،الَكاَلعِ ، عن 

__________________ 
. والســــاروراء الســــر  والدالوالء الدِّ   وعاشــــوراء قا  ابن األعرايب :( قا  ابن بزرج : مل يســــمض اســــم عل  فاعوالء إال أحرفاً : الضــــار وراء 1) ر   الضــــ 

 واخلابوراء اسم موضض ا قا  ايقوت : وال أدري أهو اسم هلذا النهر أم غريه.
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 وهو حصن أيب ا قي .« محوص»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 لثه ضبرت قلم.( ضبطت يف معجم البلدان بفتح أوله وسكون  نيه وفتح  3)
 ( يف معجم البلدان : كورة ابألهواز.4)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : مدر .5)
 ( ضبطت يف مجهرة أنساب العرب بفتح الكاف ضبرت قلم.6)
 ( ابن حزم : سوادة. ويف اللباب فكاألصر.7)
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َوص ا  اَرُقطحيِنّ.وعنه ُ َم د بُن َعبحد الرمحن بن يُوُن  الّسرّاج ا وأَبُو اأَلحح  وَجعحَفٌر الِفرحاَييّب ا قاَله الد 
 الُخْبرُ و ألَْعلََمنَّ ِعْلَمك. ، هكذا هو َمْضبُوٌط ِعْنَدنَا محّركةً : وفي بْعِض األُصول الَجيِّدة بَضّمٍ فَُسُكون ، أَي (1) ألَْخبَُرنَّ َخبََركَ  قَْولُهم :و

« تَْقلَهِ  اْخبُرْ  َوَجْدُت النَّاسَ »ِذي َرَواه ابُو الدَّْرَداِء وأَْخَرَجه الطَّبَرانِّي في الَكبِير ، وأَبُو يَْعلَى في الُمْسنَد الَحِديُث الّ و ِء ،: الِعْلم بالشَّيْ  الَخبَرُ و

اِن ، هكَذا في التَّْكِملة ، وفي اللَِّساِن واألَساِس واالْمتِح الِخْبَرة أَي َما ِمْن أََحد إِالَّ وهو َمْسُخوُط الِفْعِل ِعْندَ  القَْوُل. أَي َوَجْدتُُهم َمقُوالً فِيِهم َهذا
 .الَخبَر قَلَْيتَُهم ، أَي أَْبغَْضتَهم ، فأَْخَرَج الكالَم علَى لَْفِظ األَْمِر ، َوَمْعنَاه َخبَْرتَُهم وتَبِعَُهم الُمَصنُِّف في البََصائِر : يُِريُد أَنَّك إَِذا (2)

ْقَحةَ : َوجْدتَُها أَْخبَْرتُ و اغانِّي كأَْحَمْدته : َوَجْدتُه َمْحُموداً. َغِزيَرةً  ، أَي َمْخبُوَرةً  اللِّ  ، نقله الصَّ

ُد ْبُن َعلّيٍ و ثٌ  الَخابِِريُّ  ُمَحمَّ ِحيم بُن أَحمَد البُخَ  ، ُمَحّدِ  اِرّي.، عن أَبي يَْعلَى َعْبِد الُمْؤمن ْبِن َخلَف النََّسِفّي ، وعنه َعْبُد الرَّ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 اِء.ِمن أَْسَماِء هللا َعزَّ وَجلَّ : العاِلُم بِما َكاَن وبَِما يَُكون. وفي َشْرح التِّْرَمِذّي : هو العَِليم ببَواِطِن األَْشيَ  الَخبِير

ب. الُمْختَبِرُ  : الَخابِرُ و  الُمَجّرِ

 .الُمْخبِر : الَخبِيرُ و

 ، كما قالوا : َمْنَظَرانِّي : ذُو َمْنَظٍر. َمْخبَرٍ  ذو:  َمْخبَرانِيٌّ  ورجلٌ 

بَة بالغُْزِر. الَخْبَراءُ و  : الُمَجرَّ

ْرُع. الَخبِيرُ و  : الزَّ

ئِيُس. الَخبِيرُ و  : الفَِقيه ، والرَّ

: َكثيُر اللَّْحِم. ويقال : عليه الدَّبََرى  ُمْختَبِرٌ  وَجَملٌ «. رَ الَخبي حيَن ال آُكل»َحِديُث أَبي ُهَرْيَرة : ومنه: : الَمأُْدوُم  الَخبِيرُ و : اإِلَدام ، الَخبِيرو

ى ى .(3) َخْيبَرى وُحمَّ  ، ُمتَنَاَذَرةٌ ، قال األَْخنَس ْبُن ِشَهاب : َخْيبَرَ  وُحمَّ

 صاِلبُ  خبَيحرَبَ َكَما اعحَتاَد َ حُموماً 
 ، كاألَْنَصاِري واألَْنماطي وِشْبههما. واْشتََهر بها الَهْيثَم بُن َعدّي الطَّائّي. األَْخبَار الُمَؤّرخ ، نُِسب للْفظ األَْخبَاِريّ و

 : بَْطٌن من العََرب ، وَمساكنُُهم في ِجيزةِ ِمْصر. الَخبَائَرةُ و

ّم.« خبرٍ  ال ُهْلَك بَواِدي»ومن أَْمثَالهم :   بالضَّ

فات»ْعَوةُ على َعِقيقَة الغاُلم ، قاله الَحَسُن بُن َعْبد هللا العَْسَكِرّي في كتاب : الدَّ  الَخبِيَرةو  .«األَْسَماء والّصِ

 : َسْبعَةُ ُحُصوٍن ، تقدَّم ِذكُرُهم. الَخيَابِرُ و

الشاعر ، وله ِوفَاَدة  َخْيبَِريّ   َماِلك بِن َعْبِد هللا بنبن َغْنم بن ثَْوب بن َمْعن ، قبيلة في َطيِّئ ، منهم إِياُس بنُ  (4)بن أَْفلَت بن ِسْلِسلَة  َخْيبَِريّ و

 بُن أَُوام بن َحْجَور بن أَْسلم بن َعْليَاَن : بَْطن من َهْمَدان. َخْيبَرُ و ، قاله ابُن الَكْلبّي.

ه عن أَبي موسى ، وُمْدِلُج بُن ُسَوْيد بن َمْرثَد بن َخْيبَرو بُن  الَخْيبِريّ و الطَّائّي ، لقَبُه ُمِجيُر الَجراِد. ْيبَِريّ خَ  بُن الَوِليد ، عن أَبيه عن َجّدِ

َحابَة. الَخْيبَِريُّ  النُّعمان الطائِّي : صحابّي. وِسَماٌك اإِلسرائِيِليُّ  شاِطّي في الصَّ  ، َذَكره الرُّ

ار العَْبِسّي الُكوفِيّ  الَخْيبَِريّ  وإِْبراِهيُم بُن عبِد هللا ْبِن ُعَمر بن أَبي العُْذِرّي  (5) َخْيبَِريّ   ، عن َوِكيع وغيِره. وَجِميل بن َمْعَمر بنِ القَصَّ

 الشَّاِعُر الَمْشُهور.

ُجلُ  ، كَجْعفٍَر وُعاَلِبط الَخْبَجر : [خبجر]  الغَِليُظ. الُمْستَْرِخي العَظيُم البَْطنِ  : الرَّ
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 ، َختَرَ  والِفْعلُ  ، بالّضّم. كالُختُورِ  وأَْسَوُؤه ، أَْقبَُح الغَْدر هو أَو بعَينِها ، الَخِديعَةُ  ، وقِيَل : هو الغَْدرِ  ، بفَتْح فَُسُكون : ِشْبه الَختْرُ  : [ختر]

يت. وفي التَّْنِزيل العَِزيز  ِختِّيرٌ و ، كَصبُور ، َختُورٌ و ، كأَِمير. َختِيرٌ و ، َختَّارٌ و ، َخاِتر فهو ، يَْختُرُ  ، كَضَرَب ونََصرَ  ُكلُّ َخّتار  )، كِسّكِ
 وفي (6) (َكُفور  

__________________ 
َ  بضم فسكون ضبرت قلم.1)  ( كذا ابألصر ويف القاموس والصحاح : ُخربح
 ( كذا ا والشرح التاد مل يرد يف األساس ا وورد يف اللسان والصحاح.2)
 بفيه الرَبَ  ا ومح  َخيحرَب  وشر ما يـَُر  فإنه َخيحَسَر . اللسان خسر : ويف بع  األسجاع :( كذا ابألصر واللسان هنا ا ويف 3)
 ( يف ابن حزم واملقتضب : سلسلة بن عمرو بن غنم بن ثـَُوب بن معن.4)
 (.ويف األغاين : حبرت)( يف مجهرة ابن حزم : مجير بن عبد   بن معمر بن ا ارث بن اخليربي 5)
 .32ان اآية ( سورة لقم6)
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لِّرت عليهم الَعدو   َخرَت  ما»اَ ِديِث :  د ِإال  ســــُ ر ِإال  َمَددحاَن لك  (1)َأنح »ويف َخرَبٍ آَخَر :  «قـَوحٌم ابلَعهح اً ِمن َغدح ربح مَتُد  لنا شــــِ
ر واخَلِديَعُة ُمرَتَاِدفَان َأو ُمتَـَبايَِنان َأو «َخرتح  اَبعاً من يحُخَنا : وَهر الَغدح  ؟ُمتَـَقاراَِبن َأوح َأَحُد ا َأَعم  واآَخُر َأَخصّ  وقا  شــــــــــــَ
 فيه َنَظٌر.

 ، حتى يَْضعَُف ويَْسَكَر. (3) الَخَدُر يَْحُصل ِعْنَد ُشْرِب َدَواٍء أَو َسمٍّ  ، مثْل بالتَّْحِريك ، (2) الَختَرو

ُجل : تََختَّرَ و  وفَتََر بََدنُه من َمَرٍض وَغْيره. واْستَْرَخى وَكِسَل وُحمَّ  (4) تَفَتَّر الرَّ

 .تََختَّر َشِرَب اللَّبَن حتَّى يقال : اْختَلََط ِذْهنُه ِمْن ُشْرِب اللَّبَِن ونَْحِوه. : تََختَّرو

 َمَشى ِمْشيَةَ الَكْساَلِن. : تََختَّرَ و

 فََسَدت. ، إِذا َختََرتْ  قال َغيُره :و .استْرَخت : تََختََّرتو ، نَْفُسه : َخبُثَتْ  َختََرتْ  عن اْبِن االْعَرابِّيِ :و

، ونَصُّ اْبِن َعَرفةَ : إِذا فََسَد  : أَْفَسَد نَْفَسه تَْختِيراً  الشََّرابُ  َختَّرهُ  : الفََساُد ، يَُكون ذِلك في الغَْدِر وَغْيِره. يقال : الَخترُ  قال اْبُن َعَرفَةَ :و

 بنَْفِسه وتََرَكه ُمْستْرِخياً.

 تَْدَرك عليه :* ومما يُسْ 

 .(5)، كُمعَظَّم ، أَي ُمْستَْرخٍ  ُمَختَّرٌ  رجلٌ 

 ، يُْستَْعَمل في السََّراب. : االْضِمْحاَللُ  الَختْعََرةُ  : [ختعر]

ُ  الَخْيتَعُورُ و يِّئَةُ الُخلُقِ  : الَمْرأَة َها. السَّ  ، ُشبَِّهت بالغُوِل في َعَدم َدَواِم ُوّدِ

 (6)، وقيل : هو ما يَْبقَى من آِخِر السََّراِب ال يَْلبَث أَن يَْضَمِحّل. وقال ُكَراع : هو ما يَْبقَى من آِخر السَّراب حتى  السََّرابُ  : الَخْيتَعُورُ و

ق فال يَْلبَث أَن يَْضَمِحلَّ ، ن ُكلُّ َما ال يَُدوُم َعلَى َحالَةٍ  : الَخْيتَعُورُ و ْضِمْحاللُه.: ا َختْعََرتُهو يَتَفَرَّ  ، قال : ويَْضَمِحلُّ  واحدةٍ ويتَلَوَّ

هـــــــــــــا  نـــــــــــــح َك مـــــــــــــِ َدا لـــــــــــــَ ثـــــــــــــَ  وِإنح بـــــــــــــَ ر  أُنــــــــــــــح  كـــــــــــــُ

هــــــــــــا     ــــــــــــ  ب بِّ حــــــــــــُ ُة ا ــــــــــــُ ــــــــــــَ ورُ آي عــــــــــــُ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــح يـ  (7) خــــــــــــَ
  

 هَكَذا رواه ابُن األَعرابِّي.

ْنيَا : الَخْيتَعُورُ و في الَهَواءِ  البِيض كالُخيُوطِ  يَْنِزل من السََّماءِ  العَْنَكبُوِت يَْظَهُر في الَحرِّ ٌء كنَْسجِ َشيْ  : الَخْيتَعُورُ و  ، على الَمثَل. الدُّ

ئْبُ  : الَخْيتَعُورو  ، ألَنّه اَل َعْهَد له وال وفَاَء. الذِّ

نَِها. الغُولُ  : الَخْيتَعُورُ و  ، لتَلَوُّ

 الدَّاِهيَةُ. : الَخْيتَعُورُ و

اُء. وقال ابُن األَثِيِر : (8) الشَّْيَطانُ  : الَخْيتَعُورُ و هو َشْيَطاُن العَقَبَِة ، ويقال له : أََزبُّ العَقَبَِة ، جعلَه اْسماً له ، وهو ُكلُّ َمْن  ، قالَهُ الفَرَّ

 ون له َحِقيقَةٌ ، كالسََّراب ونَْحوه.يَْضَمِحلُّ وال يَُدوم على َحالٍة واِحَدةٍ ، أَْو اَل يَكُ 

 ، لغَْدِره. األََسدُ  : الَخْيتَعُورُ و

 ، وهَي الَّتِي ال تَْستَِقيم. وأَْنَشَد يَْعقُوب : َختْعُورٌ  ، يقال : نَوىً  النََّوى البَِعيَدةُ  : الَخْيتَعُورو

َو  :  ُة الـــــــــــنــــــــــــ  رحبـــــــــــَ وُ  وقـــــــــــد اَنَءتح هبـــــــــــمح غـــــــــــُ  أَقـــــــــــُ

وً      ورٌ نــــــــــــــَ عــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح رت  ِداَيُر ِ  خــــــــــــــَ  ال َتشــــــــــــــــــــــــــــِ
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 في َمْوِضع ، وفي بعض النَُّسخ : ال تَْلبَثُ  (9) اَل تَثْبُتُ  ، وفي بعض النَُّسخ : على َوْجِه الماءِ  تَُكوُن في َوْجِه الَماءِ  َسوداءُ  ُدَوْيبَّةٌ  : الَخْيتَعُورُ و

 ٌ  : الغَاِدُر. واليَاُء َزائَِدةٌ. الَخْيتَعُورو ُودُّها. : ال يَدومُ  َخْيتَعُورٌ  إِالَّ َرْيثََما تْطِرف. وامرأَة

 : * ومما يُْستَْدَرك عليه : [ختفر]

 كُجْنَدب : قَْريَةٌ من قُرى بَُخاراَء ، هكذا َضبََطه الذََّهبِّي في الُمْشتَبِه. ُختْفَر

__________________ 
 .«لن متدّ »( اللسان : 1)
 واللسان ابلفتح وسكون التاء ضبرت قلم ا ويف التكملة فكالقاموس.( ضبرت يف التهذيب 2)
 ( الس ُم املعروف أهنا مثلثة.3)
 ويف التهذيب واللسان : الّتخرت ُ : الّتفرت ُ واالسرتخاء.« تـََغرّي »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
 ( ابألصر : مسرتخي.5)
 ( اللسان : حا.6)
 حجر بن عمرو آكر املرار.( البيت نسب إىل 7)
 : السلطان ا حتريف. (دار املعارف)( وردت يف اللسان 8)
 يف التكملة : ال تثبت.« عل  وجه املاء ال تلبث»( يف التهذيب واللسان والتكملة : 9)
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اُء : ويُثَلَّث. والعََسُل ونَْحُوهما اللَّبَنُ  َخثَرَ  : [خثر] ّم لُغَة قليلَ  َخثُر قال الفَرَّ يَْخثَر  بالكْسر ، َخثِرَ  ة في كاَلِمِهم ، قال : وَسِمع الِكَسائِيّ بالضَّ

ّمِ ، وهما َمْصَدَرا ُخثُوراً و ، بفَتْح فَْسُكون ، َخثْراً  ّم ، َمْصَدَرا ُخثُورةً و ، بالفَتْح ، َخثَاَرةً و بالفَتْح على الِقيَاس َخثَرَ  بالضَّ ، بالّضّم  َخثُرَ  ، بالضَّ

ً و ،  بالكسر َخِثرَ  ، بالفَتْح ، وهو َشاذٌّ ، ألَنَّه لَْيَس فيه َمْعنَى التَّقَلُِّب والَحرَكة ، وبِقي عليه من مصادر َخثَرَ  ْحِريك ، َمْصَدر، بالتَّ  َخثََرانا

َكةً ، وهذا هو التَّْحِقيق الَجاِري على قََواِعد ِعْلم التَّْصِريف واللُّغَة : الَخثَر . َغلُظ ، ُمَحرَّ  .َخثََّره تَْخثِيراً و هو أَْخثََرهو ، ِضدُّ َرقَّ

ّم ، أَي ُخثَاَرتُه بَِقيَتْ و ويُقَال : َذَهَب َصْفُوه  بَِقيَّتُه. ، بالضَّ

، وعليه اْقتََصر الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن  واْختَلََطتْ  وَخبُثَت وثَقُلَت َغثَتْ  ، بالفَتْح ، كما َضبََطه الَجْوَهِرّي : نَْفُسه َخثََرتْ  من الَمَجاز :و

، أَي ثَقيلُها َغْيُر َطيِّب وال  «، النَّْفس خاثِرُ  وهو وسلمعليههللاصلىأَْصبَح َرسوُل هللا »إِذا لَِقَست نَْفُسه. وفي الَحِديث :  َخثَرَ  األَعرابِّي :

راً فاتِراً. وإِنَّ  (1) : خاثِراً  نَِشيط. وأَِجُدني :  (2)قالَت  ؟النَّْفس َخاثِرَ  يا أُمَّ ُسلَْيم ، َما ِلي أََرى اْبنَكِ »الِعَظام. وفي الَحِديث قال :  لََخاثِرُ  هُمتََكّسِ

 .«ماتَت َصْعَوتُه

نَْفُسه ، بالفَتْح ال  َخثََرت اًء على أَنَّههذا هو الِقيَاس في َمْصَدِره بِنَ «. ُخثُوِره فََذَكْرنَا له الَِّذي َرأَْينا ِمنْ »َحِديُث َعِلّي : . ومنهالُخثُور وَمْصَدُره

فَاءِ غير ، على َضْبِط الَجْوَهِرّي وَغْيِره من األَئِّمة ، ال على إِْطالِق الُمَصنِّف ، َكَما ُهو ظاِهر ، فِحينئٍذ ما َوقََع في عِ  ـ  النَّْفس ُخثَاَرةُ  بَاَرة الّشِ

ّم ، وفَسَّروه أَْخذاً من النَِّهايَة وَغْيره بثِقَِل النَّْفِس وَعَدِم نََشاِطهاوَضبَطه البُْرَهاُن الَحلَبِّي وابُن التِِّلمْ  َغْيُر َجيٍِّد ، ألَنَّ ـ  َسانِّي وعلّي القاِري بالضَّ

بَابة  الُخثَاَرةَ  إِجماَع اللُّغَِويّين على أَنَّ  ، والَحقُّ أَنَّه بالفَتْح كما َضبََطه ابُن َرْسالن ، بالّضّم هي البَِقيّة ، والِقيَاُس دالُّ على ذِلك كالُحثَالَةَ والصُّ

َهاب الخفَاِجّي وَجعَلَه الِقيَاَس ، وكأَنَّه أَراد التَّْعبِير بها عن ُجُموِدَها تَْشبِيهاً لها باللَّبَن أَ  بَه الّشِ ، كما  بالَخثَاَرة و نَْحِوه مّما يَِصحُّ َوْصفُه، وَصوَّ

 صه ، وهو بَْحٌث نَِفيس.َحقَّقه شيُخنَا ، وهذا ُملَخَّ 

ُجل ، َخثِرَ و ُجُل : أَقامَ  َخِثرَ  من الَمجاز :و كفَرح : اْستَْحيَا. الرَّ  ، ِلَحيَاٍء أَو ثِقٍَل في النَّْفِس. في الَحّيِ ولم يَْخُرْج َمَع القَْوِم إِلى الِميَرة (3) الرَّ

 من النَّاس ، أَي َجَماَعةً َكثِيفَةً ، كما في األََساس. َخاثَِرةً  يقال : رأَيتُ  : الِفْرقَةُ ِمَن النَّاِس. الَخاثَِرةُ  من الَمَجاز :و

ُ  الَخاثِرةُ و  .كالُمْخِثَرة والفَتَْرةَ ، َء القَِليَل ِمَن الَوَجعِ الَّتِي تَِجد الشَّيْ  : المرأَة

 ُمْختَِلُطوَن. ، أَي األَْنفُِس  َخثَْرىو األَْنفُِس  ُخثََراءُ  قَْومٌ و

ْبَد : تََرَكه أَْخثَر قال األَْصَمعيُّ :و ، َذَكَره الَمْيَدانّي في َمْجَمع « أَْم يُِذيبُ  يُْخثِرُ أَ  يَْدِرى *ال»من أَْمثَالهم : و ، وذِلَك إِذا لم يُِذْبه. َخاثِراً  الزُّ

دِ  األَْمثَال ، وهو ِبَرقِيِقه فال يَْصفُو  ، أَي َغِليُظه ، َخاثُِره فيَْختَِلطُ  ، أَي تُِذيبُه وأَْصلُه أَنَّ اْلَمْرأَة تَْسألُ السَّْمنَ  ِر.في األَمْ  يُْضَرُب للُمتََحيِّر الُمتََرّدِ

 ِلذِلك َحْيَرةً في أَْمِرَها. أَْوقََدْت أَن يَْحتَرَق ، فتََحارُ  هي َحتَّى يَْصفَُو ، وتَْخَشى إِنْ  تَْحتَه تُوقِدُ أَ  فتَْبَرُم بأَْمِرَها فال تَْدِري

َكةً  الَخَجرُ  : [خجر]  ، عن ُكراع ، ويَْعنِي بالسَِّفلَِة الدُّبَُر. نَتُْن السَِّفلَةِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وهو ، ُمَحرَّ

دَّ  ِكِفلّزٍ : الشَِّديُد األَْكِل الَجبَانُ  ، الِخِجرُّ و ونَ  ج اُد عن الَحْرب ، قاله اللَّْيث ،الصَّ  .الِخِجرُّ

 : َصْوُت الَماِء على َسْفحِ الَجبَِل. الَخاِجرُ  عن أَبي َعْمرو :و

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 ِس الُحّبِ.أَيضاً َسعَةُ َرأْ  الَخْجَرةو ، وهي الواِسعَةُ من اإِلماِء. الَخْجَرة تَْصِغير الُخَجْيَرةُ  عن ابن األَعرابِّي :

ّم ، كاألُْخُدورِ  ، بالَكْسِر : ِستٌْر يَُمدُّ للجاِريَة في نَاِحيَِة البَْيِت ، الِخْدرُ  : [خدر]  ُكلُّ َما َواَراَك ِمْن بَْيٍت ونَْحِوه الُمْحَكم : ثُمَّ صارو ، بالضَّ

لم  الِخْدر فإِن َطعَنَت في .(4)فقال : إِنَّ فاُلناً يَْخُطُب  الِخْدرَ  أَتى بَناتِه إِْحَدى إِليه ُخِطبَ  إِذا كان السالمعليهأَنَّه ». وفي الَحِديث : ِخْدراً 

جها  .(5): َدَخلَت وَذَهبَت ، كما يُقَال : َطعََن في الَمفاَزة ، إِذا َدَخل فيها ، وقيل معناه : َضَربَت بِيَِدَها  الِخْدر َمْعنَى َطعَنَت في «يَُزّوِ

__________________ 
 ( يف املطبوعة الكويتية : خائراً حتريف.1)
 .«قا »( عن النهاية وابألصر 2)
 ( يف األساس : أقام فلم يربح.3)
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 (.ال)بد   (ما)يف القاموس :  (*)( 6)
 .«خطبك إدّ »( يف النهاية : 4)
ر.« عل  السرت»( زيد يف النهاية : 5)  ويف اللسان : عل  اخِلدح
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 ، أَي َجْمُع الَجْمعِ. أََخاِديرُ  ججو أَْخَدارٌ و ُخُدورٌ  ج ،« َطعَنَت»مكان  «الِخْدرَ  نَقََرت»ِرَوايَة أُْخَرى : في  ويَْشَهد له ما جاءَ 

 ، وهو الَهْوَدُج. َخَشباٌت تُْنَصُب فْوَق قَتَِب البَِعير َمْستُوَرةً بثَْوب : الِخْدرو

 . أَْنَشَد اْبُن األَعرابِّي :ِخْدرٍ  : ذُو ُمَخدَّرٌ و َمْخُدورٌ  ومن الَمَجاز : َهْوَدجٌ 

رِه  هــــــــــــــح ٍة يف  ــــــــــــــَ نــــــــــــــَ دح و   هلــــــــــــــا َذا كــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

ه     ــــــــــــــــــــــــــ  بَن د رٌ كــــــــــــــــــــــــــَ رِهِ يف  خمــــــــــــــــــــــــــَُ دح  خــــــــــــــــــــــــــِ

  
فةَ ُمقَاَم الَمْوُصوف  ُمَخدَّرٌ  أَراد في َظْهِره َسنَاٌم تاِمٌك كأَنَّه َهْوَدجٌ   .(1)، فأَقَام الّصِ

في َعِرينِه. وفي قَِصيدة َكْعِب ْبِن  َخَدرَ و .الِخْدر ، أَي ُمقيٌم في َعِرينِه َداِخٌل في َخاِدرٌ  أََسدٌ  قولُُهم : َسِد. وِمْنهأََجَمةُ األَ  : الِخْدرُ  من الَمجاز :و

 ُزَهْير :

نح  اِدرٍ مـــــــِ ه  خـــــــَ نـــــــُ كـــــــَ ِد َمســـــــــــــــــــــح وِث اأُلســـــــــــــــــــــح يـــــــُ  مـــــــن لـــــــُ

يــــــــــــرُ     ه غــــــــــــِ يــــــــــــٌر ُدونــــــــــــَ َر غــــــــــــِ ــــــــــــ  ثـ ِن عــــــــــــَ طــــــــــــح  بــــــــــــبــــــــــــَ

  
 ، َوهو بَْيتُه. ِخْدِره إِذا كان في ُمْخِدرٌ و (2) َخاِدرٌ  فهو أَْخَدرَ  وكذلك

 في َخَدَرت ، وقد ُمَخدََّرةٌ و ُمْخَدَرةٌ و مْخُدورةٌ  َوِهيَ  ، َخدَّرَهاو أَْخَدَرَها إِْخَداراً  ، التَّْخِديرِ و كاإِلْخدارِ  ، الِخْدرَ  بالفَتْح : ِإلزاُم البِْنتِ  .الَخْدرُ و

 .تََدَرتاخْ و تََخدَّرتو ِخْدِرَها

 ، قال : كاإِلْخدارِ  اإِلقَاَمةُ بالَمَكان ، : الَخْدرُ و

ر ا  يــــــــــــــــب بــــــــــــــــِ بــــــــــــــــِ و مــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإيّن أَلرحجــــــــــــــــُ

ر  ِإنح و     َدرحتُ ا ــــــــــــــــــَ ر ا َأخــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــوحمــــــــــــــــــًا قـ  ي

  
اُء : أَْخَدرَ و  فاُلٌن في أَْهِله : أَقاَم فِيِهم. وأَْنَشد الفَرَّ

ا  اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ جِي ابزاًِي رَكـــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــــــــَبن  حتـــــــــــــــــــــــَح

َدرَ     ا َأخــــــــــــح اضــــــــــــــــــــــــــَ ُذ ح َعضــــــــــــــــــــــــــَ  مَخحســــــــــــــــــــــــــًا مل يــــــــــــَ

  
 .ورٌ َخدُ و خاِدرٌ  ، مثْل َخَذلَت ، فهي َخَدَرت ، وقد تََخلُُّف الظَّْبيَِة َعِن القَِطيعِ  : الَخْدرو يَْعنِي أَقاَم في َوْكِره.

 : الُمتََحيَّر. الخاِدرُ و ، التََّحيُّر : الَخْدرو

ْجَل واليََد والَجَسَد. وقد بالتَّْحِريك : اْمِذاَلٌل يَْغَشى األَْعَضاءَ  ، الَخَدرُ و جُل ، َخِدرَ  : الّرِ ْجلُ  َخِدَرتو ، َخِدرٌ  كفَِرَح ، فهو الرَّ . وفي تَْخَدر الّرِ

د. فبََسَطها قال : اْجتََمع َعَصبُها ، قِيل : ؟ِرْجلُه ، فِقيَل له : ما ِلِرْجِلك َخِدَرتْ  أَنَّه»َحِديث اْبن ُعَمر  «. اْذُكر أََحبَّ النَّاِس إِلَْيك ، قال : يا ُمَحمَّ

جل واْمتِنَاُعَها من الَمْشيِ. الُخْدَرة وعن اْبِن األَْعرابِّي :  ذِلك. أَْخَدَرهو .َخِدرٌ  فهو َخِدَر َخَدراً  : ثِقَُل الّرِ

 ، وهو َمجاز. َخِدَرة : خْدَراءُ  يُِصيبُها. وَعْينٌ  قَذىً و ِحكَّةٍ  ثِقََل فِيَها ِمنْ  : الَخَدر * قيلفُتُوُر العَْيِن ، و : الَخَدرُ و

 ِعظاُمه : فَتَرت ، وهو مَجاز. َخِدَرتو والفُتُور. الَكَسلُ  : الَخَدرُ و

بَاِء : الفاتُِر الِعَظاِم. الَخاِدرُ و  : الفاتُِر الَكْسالن. الخاِدرو من الّظِ

ر ، ألَنَّه الَمَطرُ  : الَخَدرُ و  النَّاَس في بُيُوتِهم. يَُخّدِ

يت : الَخْدَرةُ و ّكِ  : الغَْيم والَمَطر. وأَنشد : الَخَدر : الَمْطرةُ ، وقال ابن الّسِ

رح  حـــــــــــــَ اَر ِإال  ِلســــــــــــــــــــــــــَ ُدوَن الـــــــــــــنـــــــــــــ  وقـــــــــــــِ   (3)ال يـــــــــــــُ
رح     عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ُد ِإال  ابلــــــــــــــــــبـ وقــــــــــــــــــَ َت ال تــــــــــــــــــُ  مثــــــــــــــــــُ 

  

رُتُوَن الن اَر من َغريحِ و   َخَدرَيسح

 َغْيٍم وال َمَطٍر.يقول : يَْستُرون النَّاَر َمَخافَة األَْضياِف من غيِر 
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 : الظُّْلَمةُ ُمْطلَقاً. الَخِدرُ و الَخَدر في هِذه. وقيل : ُظْلَمةُ اللَّْيِل ، ويُْكَسرُ  : الَخَدرُ و

. الُخَداِرّيِ و ، كنَُدس ، الَخُدرِ و ، كَكِتٍف ، الَخِدرِ و كاألَْخَدرِ  اللَّْيُل الُمْظِلم ، : الَخَدر من الَمَجاِز :و ّمِ  ، بالضَّ

 .(4)النَّاَس ، أَي يُْلبُِسُهم  يُْخِدر أَنَّ اللَّيلَ  الُخَداِريّ  بُن األَعرابِّي : وأَْصلقال ا

__________________ 
 ( يريد أقام الصفة الجي هي قوله كبنه خمّدر مقام املوصوف الذي هو قوله سنام.1)
 .«البيت عند قوله : وخدر يف عرينه قوله : فهو خادر ا لعر اأُلوىل ذكرها قبر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .و()بد   (أو)يف القاموس :  (*)( 5)
 ( يف التهذيب : إاّل بسحر.3)
 ( هكذا ضبطت يف اللسان وضبطت يف التهذيب : يـَلحَبسهم وكال ا ضبرت قلم.4)
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 الغَاِمُض. قال ُهْدبَةُ : الَمَكاُن الُمْظِلمُ  : الَخَدرُ و

َف  اجلََباُن  َتخح  ابخَلَدرح ِإين ِإذا اسح
. : الَخَدر من الَمَجاِز :و ه. قال اللَّْيث : يَْومٌ  َخِدرٌ  فهو َخَدراً  النََّهارُ  َخِدرَ  اْشتَِداُد الَحّرِ . َخِدرٌ  : اْشتَدَّ َحرُّ  : َشِديُد الَحّرِ

 وأَْنَشد لَطرفَة :

ه و  انـــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــح ٍر  ــــــــــــــــــــــــِ وٍد َزعــــــــــــــــــــــــِ  جمــــــــــــــــــــــــَُ

اِض اجلــــــــــُ     خــــــــــَ َ
وحِم كــــــــــاملــــــــــ ــــــــــَ ــــــــــيـ ِدرح رحِب يف ال  (1) اخلــــــــــَ

  
 : بَاِرٌد نٍَد. َخِدرٌ  ويَومٌ  البَْرِد. أَيضاً : اْشتِدادُ  الَخَدرو

ّي : لم يَْذُكر الَجْوَهِرّي شاِهداً على ذِلك. قال : وفي الحاِشيَة شاِهٌد َعلَْيه َوُهَو : َخِدَرةٌ  ولَيلَةٌ   : قال ابُن بَّرِ

َخاِض اجلُرحِب يف اليَـوحِم 
َ
 اخَلِدرح كامل

يت :  الَخِدرِ  باليَْومأَي اليوم النَِّدّي الباِرد ، ألَنَّ الَجْربَى يَْجتَِمع فيه بَْعُضها مع بَْعض. وقال األَْزَهِرّي : أَراَد  ّكِ : الَمِطيَر َذا الغَْيم. قال ابُن الّسِ

وإِنََّما َخصَّ اليَْوَم الَمِطيَر بالَمَخاِض الُجْرِب ، ألَنَّها إِذا َجِربَت 
تَوسَّفَت أَْوباُرها ، فالبَْرُد إِلَْيَها أَْسَرع ، والّذي يقول بالقَْوِل األَّوِل يَقُوُل  (2)

 أَيضاً أَْسَرُع ، ألَنَّ ِجْلَدها الساِلَم يَِقيها ِكلَْيِهَما.فالَحرُّ إِليها 

ّم : العُقَابُ  الُخَداِريَّةُ و ة : ، بالضَّ مَّ ّي. قال ذُو الرُّ  لِشدَّة َسَواِدها. قالَه اْبُن بَّرِ

ُر  اخلُدارِي ةَ مل يـَلحِفِة الَغرحَث  و   (3)الوَكح
المرأَةُ قبَل أَْن  (4)بََكَرت هذه : قال َشِمٌر : يعني الَوْكر لم يَْلِفظ العُقَاَب ، َجعَل ُخُروَجها من الَوْكر لَْفظاً ، مثَْل ُخروجِ الَكاَلِم من الفَِم. يقول 

 تَِطيَر العُقَاُب من َوْكِرَها. وقوله :

قـــــــــــــــــــــــــــااًب  ةً كـــــــــــــــــــــــــــَبن  عـــــــــــــــــــــــــــُ دارِيـــــــــــــــــــــــــــ    خـــــــــــــــــــــــــــُ
وِّ مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــ    ر يف اجلــــــــــــَ َنشــــــــــــــــــــــــــِّ اتـــــــــــــُ احــــــــــــَ نــــــــــــَ  ا جــــــــــــَ

  
ايَةَ يقال لها ُعقَاٌب ، وتَُكون أَْبراد ايَةَ ، ألَنَّ الرَّ  اً ، أَي أَنَُّهم يَْبُسطون أَْبَراَدُهم فَْوقَُهم.فَسَّره ثَْعلَب فقال : تَُكوُن العُقاُب الطَّائرةَ وتَُكوُن الرَّ

ّمِ : الظُّْلَمةُ. الُخْدَرةُ و وقال بعُضهم : اللَّْيُل َخْمَسةُ أَْجَزاٍء : ُسْدفَةٌ ، وُستْفَةٌ  (5) َخِدرٌ و أَْخَدرُ  ومن ذلك ، لَْيلٌ  الشَِّديَدةُ. وقيل : الظُّلَمة بالضَّ

ْوض عن ُكراع أَّن الَِّذي قَْبل فالُخْدَرة .ُخْدَرةٌ و وَهْجَمةٌ ، ويَْعفُوٌر ،  يُقَاُل لَه الَهِزيُع. ْدَرةِ الخُ  على هذا آِخُر اللَّْيِل. ونَقََل السَُّهْيلّي في الرَّ

 َمْنُسوباً إِلَْيَها ، قاله األَْزَهِرّي. األَْخَدِريّ  ، أَي َمْعُروف ، معروفَةٌ قديماً ، ويَُجوز أَن يكون أَتَان م : اسمُ  الُخْدَرةُ و

. قال  ُخْدَرةُ  ث ْبِن الَخْزَرج. وقيل :، وهو لَقَُب األَْبجِر بِن َعْوِف بن الَحارِ  بِاَل اَلم : َحيٌّ ِمَن األَْنَصارِ  ، ُخْدَرةُ و ُل أََصحُّ أُمُّ األَْبجر ، واألَوَّ

ُجوا على الثّانِي. وأَْغفَل الُمَصنِّف األَْبَجَر في بجر ، وَصرَّ  ة النََّسب ولم يُعَّرِ ح به أَرباُب األَنساب قَاِطبةً ، شيُخنَا : وبه َجَزم األَْكثَر من أَئِمَّ

َحابَِة والتَّابِِعين وكان من نَُجبَاِء  الُخْدِريّ  ناك. منهم أَبُو َسِعيد َسْعُد ْبُن ماِلكوقد أََشْرنا إِليه هُ  من َمَشاِهيِر الصَّحابة ، َرَوى عنه ُجْملَة من الصَّ

 .74األَْنَصار وُعلمائِهم تُوفَِّي سنة 

 بِن َهِرِم بن ُهنَّي بن بَِلّي ، قاله ابُن َماُكوال ، ونَقَلَه عنه ابُن الّسْمعَانِّي في ، هو ابُن َكاِهِل ْبِن ُرْشد بن أَْفَركَ  ْبُن َكاِهل في بَِلّيٍ  ُخْدَرةُ و

 األَْنَساب ، وذَكره أَبو القَاِسم الَوزير أَيضاً في اإِليناس.

ثٌ  ُخْدَرةَ  َحبِيُب ْبنُ و  ، َرَوى عنه أَبُو بَْكِر ْبُن َعيّاش. ، تَابِعيٌّ ُمَحّدِ

 ْبِن ثَْعلَبَةَ ، وهو بَْطٌن ، َذَكره ابُن َحبِيب وَغْيُره.  لَقَُب َعْمِرو ْبِن ذُْهِل ْبِن َشْيبَانَ بالَكْسرِ  الِخْدَرةُ و

ثَةٌ  ، َخْدَرةُ و  ، قاله الحافُِظ. ، َحدَّثَت عن َزْيٍد العَْبدّي ، وعنها الُمْختَاُر بُن قَْيس ، والصواب بالحاِء الُمْهَملَة َمْواَلةُ َعبِيَدةَ  ، وهي بالفَتْحِ : ُمَحّدِ

__________________ 
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 ويف التهذيب : ومكاٍن زعٍر.« قوله : وجمود ا كذا خبطه ا وأنشد يف اللسان : وبالد زعر اخل وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
اجلرب ا أَلن اجلرب تطل  ابلقطران ويصري لوهنا ا وامر ؛ شَبه النعام ابملخاض  والظلمان : ذكور النعام ا والزعر : النشيرت واملرح. واملخاض :

 كلون النعام.

والعبارة سقطت « ألهنا إذا جربت آذاها الند  والربد فلم تقر يف مكان ا ومل تسكن ا وذلك أن اإلبر إذا جربت توسفت»( عبارة التهذيب : 2)
 من اللسان.

 وصدره : 29قصيدة رقم  215( ديوانه ص 3)
 ردنهتروحن فاعصو ص  حىت و 

 وهو غلرت ا وإلا أراد : بكرت هذه اإِلبر.« بكرت هذه املرأة» يقو  : .. ( يف التكملة : وقو  اجلوهري يف تفسري قو  ذي الرمة4)
 ( زيد يف اللسان : وَخُدٌر وُخداري  : مظلم.5)
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 والصَّواب فيه بالَحاِء الُمْهَملة كما َضبََطه الَحافظ.وَحِديٌث عند َسِعيد ْبن بَِشير عن قَتَاَدةَ.  ، لَهُ ِرَوايَةٌ  َخْدَرةَ  َعاِصُم بنُ و

َكةً  الَخَدِريُّ و ث : لَقَُب أَبي َجْعفَرٍ  ، ُمَحرَّ د ْبن الَحَسن الُمَحّدِ ْحمن بن أَبي َخاتٍِم وَغْيِره. ُمَحمَّ  عن َعْبِد الرَّ

ّمِ : الِحَماُر األَْسَودُ  الُخْدِريُّ  عن ابن األَْعَرابِّي :و : فَْحل لهم  األَْخَدرِ  ، َمْنسوٌب إِلى َوْحِشيُّه األَْخَدِريُّ و اللَّْيل. ُخْدَرةِ  أَنَّه َمْنُسوٌب إِلى، كَ  بالضَّ

من الُحُمر :  لألَْخَدِريَّة َمْنُسوبَة إِلى الِعَراق. قال ابُن ِسيَده : وال أَْدِري َكْيَف ذِلك. ويقال األَْخَدِريَّة ، قيل هو فََرٌس. وقِيل : هو ِحماٌر ، وقيل

 .األَْخَدرِ  بَناتُ 

بّيِ  ، ُخَدارو َّاِل الَكالَّ  ، أَنَشَد ابُن األَْعَرابِّي لَهُ : كغَُراب : فَرُس القَت

يٍّ و  َرحــــــــــــــــــــِ ز َة َمضــــــــــــــــــــــــــــــــــح ين وبــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــــِ  حتــــــــــــــــــــَح

ي     اعــــــــــــــــــِ و َب الــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــَ َدارُ ِإذا مــــــــــــــــــا ثـ  خــــــــــــــــــُ

  
 .(1)، على َمْرَحلٍة مْنها اليََمن  كِكتَاٍب : قَْلعَةٌ بَصنعَاء ، ِخَدارٌ و

اِء وفَتْح النُّون وأَلٍف َمْقُصورة : الَخَدْرنَىو  العَْنَكبُوُت. ، بَِحَرَكتَْين وُسُكوِن الرَّ

ع بِبِالِد بَْلحاِرِث  ، وذكَره أَبو ُعبيد بالَحاِء الُمْهَملَة ، وقَد تَقدَّمت اإِلشاَرةُ إِليه : َخُدوَرةٌ : ، كَحُروَراَء ، وَوقََع في بعِض األُصول  َخُدوَراءُ و

 ، قال لَبِيد : ْبِن َكْعبٍ 

هـــــــــــا  نـــــــــــُ يــــــــــــح ت عـــــــــــَ يِن وفـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــح ُدوَرةٍ َدعـــــــــــَ َ   خبـــــــــــِ
ت أُم  طـــــــــارِ ِ     اشـــــــــــــــــــــــًا ِإذح َدعـــــــــَ ُت َغشـــــــــــــــــــــــَ ئـــــــــح  فـــــــــجـــــــــِ

  
وَضَرَب فِيَها ، قيل إِنّه كان لُسلَْيَمان ْبن َداووَد  (2)وَحَمى ِعدَّةَ َعانَات  فَضَرَب في ُحُمر بَِكاِظَمةَ  حَّشَ فتَوَ  أُْفِلتَ  من الَخْيل : فَْحلٌ  أَْخَدرُ و

 وَمْنُسوبَةٌ إِليه. مَن الَخْيل ِمْنهُ  األَْخَدريَّةُ و .(3) ألَْرَدشير كان األَساس وفي ، السالمعليه

 ، : اْستَتَر اْختََدرو تََخدَّرَ و من الُحُمر َمْنُسوبة إِليه أَيضاً ، وقيل ِهَي َمْنُسوبَة إِلى الِعَراِق. قال ابُن ِسيَده : وال أَدري َكْيَف ذِلك. األَْخَدِريَّةو

 ، مثل فَِرَح. قال ابُن أَْحَمر : كَخِدرَ 

رٍت و  وَ  َريـــــــــــح َذاِء ُفضـــــــــــــــــــــــــُ ِذي اجلـــــــــــَ َن بـــــــــــِ عـــــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــــَ

ا     مــــــــــــــَ كــــــــــــــيــــــــــــــح ِدرحنلــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ِديــــــــــــــنــــــــــــــاويـــــــــــــــَ  لــــــــــــــَح  رحتــــــــــــــَ

  
ة : كالِخْدرِ  القَاَرةُ بالسََّراِب : استتَرت به فصاَر لها اْختََدَرت . وِمْن ذِلك قَْولُهم :بالِخْدر أَي يَْستَتِرن مَّ  ، وقال ذُو الرُّ

ُم  نـــــــــــــاِء ُدوهنــــــــــــَ هـــــــــــــح َك الـــــــــــــد  لـــــــــــــَ ىت  أَتـــــــــــــَ  فــــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

حـــــــــــَ  ابآِ  و و     وُر الضـــــــــــــــــــــــــ  م  قـــــــــــُ تـــــــــــَ َدرَااعـــــــــــح تـــــــــــَ  اخـــــــــــح

  
 أَظَّلَُهم الَمَطُر. قال األَْزَهِرّي : وأَْنَشَدنِي ُعماَرةُ ِلنَْفِسه : : أَْخَدرواو : َدَخلُوا في يَْوِم َمَطٍر وَغْيم وِريحٍ  أَْخَدُرواو

ا  َبهنـــــــــــ َ اِح كــــــــــــَ ُة الــــــــــــِوشـــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ  فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــّن جــــــــــــائــــــــــــِ

ا     هــــــــــــَ لــــــــــــ  اِر َأكــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــ  ُ  الــــــــــــنـ َدارُ ِشــــــــــــَح  (4) اإِلخــــــــــــح
  

 أَْبَرَزَها ، وفي بعض النَُّسخ أاََلَحها.أََكلَّها ، أَي 

 .ُمْخِدرو ، َخاِدرٌ  ، كَخِدَر ، كفَِرح فهو ِخْدراً  وأَقاَم واتََّخَذها األََسُد : لَِزَم األََجَمةَ  أَْخَدرَ و

 أَْنَشَد ثَْعلَب :

ِذ ضـــــــــــــــــــــــــارابً  افـــــــــــِ نـــــــــــَ اِء الـــــــــــقـــــــــــَ الن كـــــــــــَوعحســـــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــََ

فـــــــــــــًا      نـــــــــــــَ ِدرِ بـــــــــــــه كـــــــــــــَ خـــــــــــــح
ُ

مِ  كـــــــــــــاملـــــــــــــ َبجـــــــــــــِّ تـــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــ

  
 أَْيضاً. وفي قَِصيِد َكْعِب ْبِن ُزَهْير : ُمْخِدرٌ و ، الِخْدرِ  : ُمِقيم في َعِرينِه داِخٌل في خاِدرٌ  فيها. وأََسدٌ  َخَدرَ  : الِّذي الَخاِدرُ و

نح  اِدرٍ مـــــــِ ه  خـــــــَ نـــــــُ كـــــــَ ِد َمســـــــــــــــــــــح وِث اأُلســـــــــــــــــــــح يـــــــُ  مـــــــن لـــــــُ

يــــــــــــرُ     ه غــــــــــــِ يــــــــــــٌر ُدونــــــــــــَ َر عــــــــــــِ ــــــــــــ  ثـ ِن عــــــــــــَ طــــــــــــح  بــــــــــــبــــــــــــَ
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الً ثم َذَكر الَخاِدرَ  وهو بَْيتُه وقد تَقَدَّم قَِريباً ، والُمَصنُِّف ذَكر ِخْدِره إَِذا َكاَن في ُمْخِدرو َخاِدرٌ  فَهو أَْخَدرو األََسدُ  َخَدرَ  ا  الُمْخِدر أَوَّ ، وهذا ِممَّ

 وَواَراه َستََرهُ  العريُن األَسَد ويَْعنِي به بَْيتَه : أَْخَدرَ و ، أَي والعَِريُن األََسدَ  ِعيب به أَْهُل التَّْصنِيف ، ولو َذَكَرُهما في َمَحّلٍ واِحٍد َكاَن أَْحَسَن.

 على ِصيغَة ُمْخِدرٌ و العَِريُن ، أَْخَدَره ، على صيغة اْسِم الَمْفعُول ، أَي قد ُمْخَدرٌ  فهو

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : بينها وبا صنعاء يوم.1)
 والعاانت مجض عانة ا والعانة األلن ا والقطيض من محر الوحش.« غاابت»( ابألصر 2)
 ويف األساس : أردشري بن اببك.« ألردشري»( عن األساس وابألصر 3)
 659/  2( روايته يف املقايي  4)

 فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــن هبـــــــــــــــكـــــــــــــــنـــــــــــــــة كـــــــــــــــبن جـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا 

 اإلخــــــــــــــــــــدارِشــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــار أالحــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا    
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ِم الفاِعر ا َأي قد َلزِمَ  رَ  اســـــح ُن التّـَفّنن.  اخِلدح ر الَعرِين بـَعحَد اأَلمَجَِة ُحســـــح ٌر َغريحُ ُمَرت ب. ويف ِذكح ا وهو جَماز ا وفيه َلفيف وَنشـــــح
َهب وُ حَصن فـََتَبم ر. خُمحَدرٌ و  وقا  شيُخنا : َبِغي َأن يُزاَد عل  ابب ُمسح  ِإن َصح  يـَنـح

 .ُخداريَّةٌ  ة، وناقَ  َشِديُد السََّوادِ  ، بالّضّم : ُخَداِريٌّ  بَِعيرٌ و

َدقَات : لَْيَس لي َحَشفَة والو ، والَحَشفَة :  كَزنَِخة : التَّمرةُ تَقَع ِمَن النَّْخِل قَْبَل أَْن تَْنَضجَ  أَي الَخِدَرةُ  . قال األَْصَمِعّي :َخِدَرة يَقُوُل َعاِمُل الصَّ

 ، أَي َعِفنَة. «َخِدَرةً  اْشتََرَط أَن ال يَأُْخَذ تَْمرةً »يث األَْنَصار : : هي التي اْسَودَّ باِطنُها. وفي َحدِ  الَخِدَرةُ  اليَابَسةُ ، وقيل :

 * ومما يُْستَْدرك عليه :

 الظَّْبيَةُ ِخْشفَها في الَخَمر والَهبَط : ستََرتْه ُهناِلك. َخدََّرت

اج : ُمْخِدرٌ  اللَّْيُل إِذا َحبَسه ، واللَّْيلُ  أَْخَدرهو القَْوُم ، كأَْليَلُوا ، أَْخَدرو  قال العَجَّ

دارِ  خُمحِدرُ و  َدرِي   اأَلخح  َأخح
 وهو َمَجاز.

 : السََّحاُب األَُسَوُد. (1) الُخداِريُّ و

 ِرْجاله. َخِدَرت الَمقَاِعُد ، إَِذا قَعَد َطِويالً حتى َخدََّرتْه أَْسَوُد. ويقال ::  ُخَداِريٌّ  الشَّعِر ، وَشعرٌ  ُخداِريَّةُ  ومن الَمَجاِز : جاِريَة

 .أَْخَدَره ٍء فقد. وُكلُّ ما منََع بََصراً عن َشيْ يَُخاِدُرنيو (2)ومن الَمجاز : إِنَّه لَيَُساتُِرني 

كة ، من الشََّراب والدَّواِء : فُتُوٌر يَْعتَِري الشَّاِرَب وَضْعٌف. الَخَدرو  ، ُمَحرَّ

ْجل واْمتَنَاُعَها من الَمْشيِ. الُخْدَرة األَعراِبّي : وقال ابنُ  ّم : ثِقَُل الّرِ  ، بالضَّ

 ، كأَنَّه ناِعٌس من ُسُجّوِ َطْرفِه وَضْعِفه. َخِدرٌ  ومن الَمَجاز : يَْعفُورٌ 

ِمن اإِلبِل : التي تَُكون في آِخِر اإِلبل ، وإِيّاهُ َعنَى  ُدورُ الخَ و .َخَدرَ  من الّدَواّبِ وَغْيِرها : الُمتََخلِّف الذي لم يَْلَحق ، وقد الَخُدورُ و الَخاِدرُ و

 الّشاعُر :

َوًة و  دح رِي غــــــــــــُ انــــــــــــِ نــــــــــــَ ــــــــــــ  ر ت عــــــــــــلــــــــــــ  َذاِت الــــــــــــتـ  مــــــــــــَ

رِّ و     ت أَذحاَيَ  كــــــــــــــُ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــد َرفـ ُدورِ ق  (3) خــــــــــــــَ
  

ا نََظرت إِلى الَّتي تَِسير َسارت َمعََها ، ومِ   ثْلُه :قال : هي الَّتِي تََخلَّفَت عن اإِلبِل فلَمَّ

 (4) اخَلُدورَااجَتث  جُمحتَـث اهُتَا و 
ك ولم يُوَجْد فيه َرْوٌح. َخِدرَ  ومن الَمجاز :  النََّهاُر ، كفَِرَح ، إِذا َسَكنَت ِريُحه ولم تتََحرَّ

 ، بالَكْسر : ُعوٌد يَْجَمع الدُّْجَرْين إِلى اللَُّؤَمِة. الِخَدارُ و

ّم ، أَخو (5) ُخَداَرةُ و َحابِّي ، هكذا َضبَطه ابُن َعْبِد البَّر في االْستِيعَاِب ، وابُن  الُخَداِريّ  ، من األَنصار. ومنهم أَبُو َمْسعُود ُخْدَرةَ  ، بالضَّ الصَّ

 .«ج د ر»هو ِجَدارةَ بالِجيم الَمْكُسوَرة ، كما نَقَلَه عنه السَُّهْيِلّي ، وقد أََشْرنَا ِإلَْيه في وَحاق :الْشتِقاق. وقال ابُن إِسْ ُدَرْيد في ا

 ، له ُصْحبة. أَْخَدِريّ  وأُساَمةُ بنُ 

 ، بالَكْسر ، من األَعالم. ِخْدَرانُ و

 : * ومما يُْستَْدَرك عليه. [خدسر]

ث. الُخِديَسِريّ  بُن ُحَميد (7)منها أَبو الفَاِرس أَْحَمد  .(6)قَْند ، من َعَمل أشتروسنة ، بَضّم فكسر ، من ثغور َسَمرْ  ُخِديَسر  ، ُمَحّدِ
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 ، أَْهَملَه الَجْوَهِري. وقال (8)، بالفَتْح  الَخَدافِرُ  : [خدفر]

__________________ 
 .«اخلدري»( عن الصحاح وابألصر 1)
 .«ليستبثرين»( عن األساس وابألصر 2)
 (.اللسان : تنر)( ذات التنانري : عقبة حبذاء زابلة مما يلي املغرب منها ا قاله األزهري 3)
 ومثله يف التهذيب.« قوله : واجتث اجتثائها ا كذا خبطه ا والذي يف اللسان : واجتث احتثائها»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .100/  2زرج ا بطن ا وانظر الروض األنف ( وهو ُخَدارة بن عوف بن ا ارث بن اخل5)
واللباب  (خديسر)ويف معجم البلدان. « قوله : اشرتوسنة ا كذا خبطه ا والذي يف املطبوعة : اسرتوشنة ا وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«ُأشروسنه» (اخلديسري)
 ( يف اللباب : محد.7)
 ( ضبطت يف القاموس بضم اخلاء ا ضبرت قلم.8)
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رُده اخلُلحَقاُن مَن الثَِّياب أَبو ُ َم د اأَلسوُد : هي ض ا وَ ُوز َأن َيُكوَن ُمفح َفرة ا استـُعحِمر هَكذا ابجَلمح  .َخدح
مِّ  الُخْذَرةُ  : [خذر]  .َرةُخَذيْ  ، وتَْصِغيُرها الُخْذُروفُ  وإِعجام الذّال أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : هي ، بالضَّ

 ، نقله األَزَهِرّي عن أَبي َعْمرو. : الُمْستَتِر ِمْن ُسْلَطان أَْو َغِريم الَخاِذرُ و

ُد بن أَبِي بَْكِر بن أَبي صاِدق ا (1) ُخْذفَِرانو : [خذفر] ّمِ وَكْسِر الفاِء : من قَُرى ُسْعِد َسَمْرقَْنَد ، منها اإِلماُم الَحّجاُج ُمَحمَّ لُمْفتِي الفَِقيه ، بالضَّ

 قاله السَّْمعَانِّي. 483المدّرس ، ولد سنة 

 .الَخَذافِر ال وَجْمعهبإِْهَمال الدَّ  كالَخْدفََرة : الِقْطعَةُ ِمَن الثَّْوبِ  الَخْذفََرةُ 

 هكذا ذكره األَزَهرّي في الُخَماسّي عن ابن األَْعَرابِّي. يَْخُرُج من ُمْنُخَرْيَها. ، أَي صوتها ، الصَّْوت كأَنَّه (2) : الَمْرأَةُ الَخْفَخافَةُ  الَخَذْنفَرةُ و

يحِ  ، نقلَه الَجْوَهِرّي ، : َصْوُت الَماءِ  الَخِريرُ  : [خرر] اغانِّي ، نق والّرِ  العُقَاب : َحِفيفُه ، َخِريرُ  ، قال اللَّْيث : والعُقَاِب إَِذا َحفَّتْ  ، (3)له الصَّ

َم ُسْرَعة كالَخْرَخرِ  ا في الماِء فال يُقَال إاِلَّ الَخْرَخَرة في القََصب ونَْحِوه فيُْحَمل على الخِرير ، قال : وقد يَُضاَعف إِذا تُُوّهِ  ، َخْرَخَرة . وأَمَّ

ّم ، فهو يَُخرُّ و ، بالَكْسر ، رُّ يَخِ   ، هَكَذا في الُمْحَكم. َخارٌّ  ، بالضَّ

ةُ الصَّْرف في ا في الصَّوِت وَغْيِره فال ، غيُر َجيِّد ، كما ال يَْخفَى. َخرَّ  فقَوُل َشْيخنا : الَوْجَهاِن إِنَِّما َذَكرُهما أَئِمَّ  بمعنَى َسقََط ، وأَمَّ

، إِذا اْشتَدَّ َجْريُه. وفي  َخّراً  ، بالكسر ، يَِخرّ  الماءُ  َخرَّ  . وقال ابن األَعرابِّي :َخرَّ يَِخرّ  ويُقَال للماِء الِّذي َجَرى َجْرياً َشِديداً وفي التَّْهِذيب : 

 : الَخِريرُ و الَكْوثر. َخِريرِ  ْوتُه ، أَراَد ِمثَْل َصْوتالماِء : صَ  َخِريرُ  «.الَكْوثَر َخِرير َمْن أَْدَخَل أُْصبُعَْيه في أُذُنَْيه َسمعَ »َحِديِث اْبِن َعبّاس : 

جُل في نَْومِ  َخرَّ  ، وقد َغِطيُط النَّائِمِ  ةُ والنَِّمرُ  ه :الرَّ  .َخْرَخرَ و َخرَّ  ، يُقَال : كالَخْرَخَرةِ  َغطَّ ، وكذلك الِهرَّ

 قََصب.في ال الَخِريرِ  أَيضاً : َصوُت الُمْختَنِق ، وُسْرَعةُ  الَخْرَخَرةو

ْبَوتَْين : الَخِريرُ و ةٌ  ج يَْنقَاُد ، الَمَكان الُمْطَمئِّن بَْين الرَّ  قال لَبِيد : .أَِخرَّ

ر ة هـــــــــــــا  أَبخـــــــــــــِ قـــــــــــــَ وح أَبح فــــــــــــــَ رح وِت يــــــــــــــَ بـــــــــــــُ لـــــــــــــَ  الـــــــــــــثــــــــــــــ 

هــــــــــــا     هــــــــــــا آرامــــــــــــُ فــــــــــــَ وح ِب خــــــــــــَ راقــــــــــــِ
َ

َر املــــــــــــ فــــــــــــح (4)قـــــــــــــَ
 

  
اي ، وهو  ة ، بالَحاِء المهملة والزَّ  َمْذُكور في موضعه ، وإِنَّما هو بالخاِء.والعاّمة تَقُول : بأَِحزَّ

 من نََواِحي الَوْشم ، يَْسُكنه ُعْكٌل. ع باليََماَمةِ  : الَخِريرُ و

رُّ و البِنَاُء  َخرَّ  ل :، وأَصلُه ُسقُوٌط يُسَمع معه َصْوٌت ، كما قَالَهُ أَْربَاب االْشتِقَاق ، ثم َكثَُر َحتَّى استُعِمل في ُمْطلَق السُّقُوط ، يقا : السُّقُوطُ  الخَّ

. كالُخُرورِ  ، إِذا َسقََط ، ّمِ  ، بالضَّ

ت إِالَّ »وفي َحِديِث الُوُضوِء :  ِمْن ُعْلو  هو الُهِويُّ  الَخرُّ  أَو ، أَي َسقَط ، يَِخرُّ ُخُروراً  هلِل ساِجداً  َخرَّ و ، أَي َسقََطْت وَذَهبَْت. (5) «َخَطايَاه َخرَّ

ا َخرَّ ِمَن السَّماءِ )تَعالى : ، ومنه قولُه  (6) إِلَى ُسْفل مُّ عن ابِن  يَُخرُّ و ، بالَكْسر على القياس ، يَِخرّ  (7) (َفَكَأَّنَّ ّم على الشُّذُُوِذ. الضَّ ، بالضَّ

َت في انِحَداِره. يَُخرُّ  الَحَجرُ  َخرَّ و األَعرابِّي ، ّم : َصوَّ ُجُل وغيُره من الَجبَل َخرَّ و ، بالضَّ الَحَجُر إِذا تََدْهَدى من الَجبَِل ،  َخرَّ و .ُخُروراً  الرَّ

ّم ِإذا َسقَط من ُعْلٍو ، كذا في التَّْهِذيب.  وبالَكْسِر والضَّ

 ، إِذا َشقَّها. َخّراً  الماُء األَْرضَ  َخرَّ  ، يقال : الشَّقُّ  : الَخرُّ و

ونَ  علينا نَاٌس ِمْن بَنِي فاُلن ، وهم َخرَّ  يقال :  يُعَرُف.الُهُجوُم ِمْن َمَكاٍن ال : الَخرُّ و  .َخارُّ

ُجَل إَِذا ماَت فقدْ  الَمْوتُ  : الَخرُّ و ً  أَِخرَّ  ال أَن وسلمعليههللاصلىبَايَْعُت رُسوَل هللا »وَسقََط. وفي الَحِديث :  َخرَّ  ، وذِلَك ألَّن الرَّ  «إِالَّ قائِما

 إِالَّ ثابِتاً على اإِلسالم. وُسئِلمعناه أَْن ال أَُموَت 

__________________ 
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 ( يف معجم البلدان واللباب : خدفران ابلدا  املهملة ا وضبطت فيهما بكسر الفاء وضم اخلاء.1)
 ( اخلفخفة : صوت الثوب اجلديد إذا حركته ا عن التكملة.2)
 الريح.( ويف التهذيب عن الليث : اخلرير : صوت املاء وصوت 3)
 ( الثـ َلبوت : واد فيه مياء كثرية لبين نصر بن قعا ا قاله ايقوت.4)
 ( ويرو  َجَرت ابجليم ا أي جرت مض ماء الوضوء.5)
 ( يف اللسان : أسفر.6)
 .31( سورة ا ج اآية 7)
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َا أَراَد َأن ال أََقَض يف َشيح  َتِصباً هلا.ٍء من ِ َ ِإبراِهيُم ا َرحيبّ َعنح َهذا َفقا  : ِإل   اَريت وأُُموري ِإال  ُقمُت هِبا ُمنـح
ً  تَِخرّ  فلَْستَ  قِبَِلنَا ِمنْ  أَّما:  وسلمعليههللاصلىفَقاَل النَّبِيُّ »قُْلُت : والَحِديث َمْرِويٌّ عن َحِكيم بِن ِحَزام وفيه ِزيَاَدة ،  اُء :  «إِاّل قَائِما وقال الفَرَّ

 .(1)ام : أَن ال أَْغبَِن وال أُْغبََن َمْعنَى قَْوِل َحِكيم بِن ِحزَ 

 : يجوز أَن يكون بَمْعنَى َوقََع ، وبمعنَى َماَت. (2) (فَ َلّما َخرَّ تَ بَ ي ََّنِت اجلِْنُّ )، وقوله تعالى :  َخارٌّ  فهو يَِخّر َخِريراً  الَميتُ  َخرَّ و

مِّ  ، الُخرُّ و َحى : اللْهَوةُ ، وهو بالضَّ ّيِ  َحْيُث تُْلِقي فيه الِحْنَطةَ بيَِدك ، فَُم الرَّ  ، بِيَاٍء ُمَشدََّدة. قال الراجز : كالُخّرِ

ا و  هـــــــــــــــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــــــــــــــِّ عحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ذح بـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــــــــــــُ

ِه يف و     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــــــــــــــــــاأَل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ رِّي  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 من نَِفيَِّها (3)ُتطِعمحك 

اغانِّي فقال : هو َغلٌَط ، إِنََّما النَِّفيُّ ، بالفاِء : الطَِّحين. وعنى بالقَْعَسِرّي الَخَشبَةَ الَّتي تَُداُر بها  َحى. وهذا قَْوُل الَجْوَهِرّي قد َردَّه الصَّ الرَّ

َحى ، وَسيَأْتِي في الُمْعتَّل.  اللْهوة ما يُلِقيه الطَّاِحُن في فَِم الرَّ

َرةٌ  : الُخرُّ و  سيّة.ُصفَْيراُء فيها ُعلَْيِقَمةٌ يَسيرةٌ. قال أَبو َحنِيفَة : هي فار َحبَّةٌ ُمَدوَّ

أُذُنِه ، نَقَله ابُن ُدَريد  ُخرِّ  ، في بَْعِض اللُّغات. يقال : َضَربَه على أَْصُل األُذُنِ  : الُخرُّ و
(4). 

 ، مثَال ِعنَبَة. ِخَرَرةٌ  ج وَشقَّه ، ما َخدَّه السَّْيُل ِمَن األَْرِض  : اسمُ  الُخرُّ و

ةَ  بَهاٍء ، يَْعقُوُب ْبنُ و يّ  الدَّبَّاغُ  ُخرَّ وقال الدَّارقُْطنّي : لم يَُكن بالقَِوّي في الَحِديث ، َحدَّثَنا عنه أَبُو بَْكر  َضِعيٌف. ، من أَْهل فاِرَس ، وهو الُخّرِ

ان ، وُسْفيَان ْبن ُعيَْينَة. ُد بُن ُموَسى ْبِن َسْهل ، وهو يَْرِوي عن أَْزَهَر بن َسْعٍد الّسمَّ د ْبِن ُعَمَر  أَبُو نَْصرو البَْربَهاِرّي ، وُمَحمَّ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ةَ  ْبنِ  ثٌ  ُخرَّ ةُ  بَهاُء الدَّْولَةو ، َحدَّث عن أَبي بَْكٍر الِحيِرّي وَغْيره ، واألَِميُر أَبو نَْصٍر ِضياُء الِملَّة ، ُمَحّدِ البَُوْيِهّي  فَْيُروُز ْبُن َعُضِد الدَّْولَة ُخرَّ

ْيلَِمّي.  الدَّ

اَرةُ و ك نحو نْصف النَّْعل (5) ةً : ُعَوْيدٌ ، ُمَشدَّدَ  الَخرَّ ك يُوثَُق بَخْيط ويَُحرَّ تُ  ، والِّذي في األُصول : فيَُحرَّ ، هكذا  الَخْيط وتَُجرُّ الَخَشبَةُ فيَُصّوِ

ارةُ  بالياِء التَّْحتِيَّة ، أَي ذِلك العَُوْيد ، وفي بَْعِض النَُّسخ بالُمثَنّاة الفَْوقِيَّة ، أَي تْلك حاً في بَْعِض األُُصول ،  الَخرَّ  .(6)كما وقَع ُمَصرَّ

ارةُ و َردِ  : الَخرَّ ارٌ  ج وأَْغلَُظ ، على التَّْشبِيه بِذلك الصَّْوت ، طائٌِر أَْعَظُم من الصُّ ارُ  ، وقيل َخرَّ  واِحٌد ، وإِلَْيه َذَهب ُكراع. الَخرَّ

اَرةُ و   َمواِضَع َعربِيَّة وَعَجِميَّة.، وفي ِعدَّةِ  (7)قُْرَب السَّْيلَِحين  ع بالكوفة : الَخرَّ

ارو  .َسِريَّةٍ  في َوقَّاٍص  أَبي بنَ  َسْعدَ  وسلمعليههللاصلى، بَعَث إِليه َرُسوُل هللا  بال هاٍء : ع قُْرَب الُجْحفَةِ  ، الَخرَّ

يَانُ و اِء الَمْكُسورة  ، كِصلِّيَان الِخّرِ  ، إِذا َعثََر بعد اْستِقامة ، عن أَِبي َعِلّي. َخرَّ  ، فِْعِليَاٌن من الَجبَانُ : ، أَي بتَْشِديد الرَّ

 َجْرياً َشِديداً. الَماُء الجاِري ، بالفَتح : الَخْرَخارُ و

ّم : الُخْرُخورُ و اعي :َخَراِخرُ  ، والجمع لَكْسرِ ، با كالِخْرِخرِ  النَّاقَةُ الغَِزيَرةُ اللَّبَِن ، ، بالضَّ  . قال الرَّ

رُ  رَاخــــــــــــِ ىت   خــــــــــــَ ي  حــــــــــــَ عــــــــــــِ قــــــــــــَ ُب الصــــــــــــــــــــــــــ   حُتحســــــــــــــــــــــــــِ

اال     جـــــــــــَ ي الســـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــر اعـــــــــــِ ر ه ال قـــــــــــُ ـــــــــــَ ر  يـ ظـــــــــــَ ـــــــــــَ (8)ي
 

  
ُجُل النَّاِعُم في َطعَاِمه وَشَرابِه وِلباِسه وفَِراِشه أَيضاً : الُخْرُخورُ و ُجلُ  َخرَّ  ، وقد الرَّ ،  كالِخْرِخرِ  عََّم ، عن ابِن األَعرابِّي ،، إِذا تَنَ  يَُخرُّ  الرَّ

 فِيِهما بالَكْسر كان أَْحَسن. كالِخْرِخرِ  ، وال يَخفَى أَنَّه لَْو قال بالَكْسرِ 

__________________ 
 ء من قبلنا وال بيض.( وفيه زايدة أيضاً نقلها اإلزهري : فقا  النيب ص : لسَت تغ  يف دين وال شي1)



5424 

 

 .14اآية ( سورة سبب 2)
 .«نطعمك»( عن الصحاح وابألصر 3)
 .66/  1( اجلمهرة 4)
 ومثلها يف اللسان.« ُعودٌ »( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : 5)
 ( انظر اللسان.6)
 [.ويف القاموس : ع قرب الكوفة بد  ابلكوفة]( معجم البلدان : الس يلحون. 7)
 والصقعي : ا وار الذي ينتج يف الصقيض ا وهو من خري النتاج.« سجاال»وانظر ختر ه فيه ا وفيه  246( ديوانه ص 8)
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ُ  الَخُرورُ و  ، وهو َمِعيٌب ، ومن النَّاس من يَْستَْحِسنه. الَكثِيَرةُ َماِء القُبُلِ  ، كَصبُوُر : الَمْرأَة

د بُن ا (1)، بنواحي َساَدَكان  ة بُخواَرْزمَ  : الَخُرورُ و  الُخَواَرْزِمّي. الَخُروِريّ  لُحَسْينمنها أَبُو َطاِهٍر ُمَحمَّ

:  ِخْرِخَرىو ِخْرِخريّ  البِنَاُء ، إِذا اْنَهدَّ وَسقََط. والِّذي في التَّْكملة : َساقٌ  َخرَّ  ، من َضِعيفَةٌ  ، بالَكْسر فِيهما : ِخْرِخِريَّةٌ و ِخْرِخِريٌّ  َساقٌ و

 .(2)َضِعيٌف 

 والَهِريُر والغَِطيط. الَخِريرُ  . ويقال لَصْوتِه :يَِخرُّ َخِريراً و ، يَُخْرِخر َخْرَخَرةً  في نَْوِمه. : َصْوُت النَِّمرِ  الَخْرَخَرةُ و

نَّْورِ  : الَخْرَخَرةُ و تِ  في نَْوِمه ، وقد َصْوُت الّسِ ّمِ ، ، هكذا هو ِعْنَدنَا على َوْزن َصبُ  كالَخُرورِ  ، تَِخرُّ َخِريراً  الِهّرة َخرَّ ور. وفي التَّْكِملة بالضَّ

ِل َجاَء َوْصفاً ومْصَدراً ، يقال  ة: وَعلَى األَوَّ ة الَخِرير ، إِذا كانت َكثِيَرة َخُرورٌ  ِهرَّ  في نَْوِمَها. َخُرورٌ  في نَْوِمها ويقال : للِهرَّ

 الُهَزاِل. وقال الَجْعِدّي :، وقيل : هو اْضِطَرابُه ِمن  اْضَطَرَب مَع الِعَظمِ  ، ِإذا بَْطنُه تََخْرَخرَ و

راً َبطحُنه قد   خَتَرحَخَرافََبصحبح ِصفح
ه فاْنَخرَّ  ، وهو ُمَطاِوعُ  . االْسِتْرَخاءُ االْنِخَرارُ و  .َخرَّ

لبَنِي َطيِّئ ، وهو من الَمنَاِهل الِعَظاِم في َواِدي الَحَسنَْين  ، كُزبَْيِرّي ، َمْنَهٌل بأََجإِ  الُخَرْيِريُّ و
ه َضَرَب يََده بالسَّْيف ل :يقاو .(3)  ، أَي فأََخرَّ

َها ، هَكذا في النُّسخ والذي في التَّْهِذيب وَغْيِره : وَضرب يََده بالسَّْيف أَْسقََطه  ، أَي أَْسقَطها ، عن يَْعقُوب. فأََخرَّ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

اَرة لَهُ َعْينٌ  اَرة في أَْرٍض  َخرَّ اَرةُ  األَساِس ، وفَسَّره اْبُن األَْعَرابِّي فقال :. أَْوَرَده في َخوَّ يَتْ  الَخرَّ َمائَِها  لَخِريرِ  : َعْيُن الَماِء الجاِريَة ، ُسّمِ

اَرةٍ  وإِذا أَنَا بِعَْينٍ »وهو َصْوتُه. وفي َحِديث قُّس :   ، أَي َكثِيرةِ الَجَريَاِن. «َخرَّ

ة للباَلِليع ال اَماِت والَمَساِجد وَغْيِرَها وتَْجِري تَْحَت األَْرِض في َمنافَِذ إِلى البَْحِر قلت : وقد استَْعَملَتْه العامَّ تي تَْجتَِمع فيها النََّجاَسات من الَحمَّ

 وَغْيره.

بيانُ  اَرة ولَِعَب الّصِ  ، وهي الدَّّواَمة. بالَخرَّ

ِبّي التي يُِديُرَها : اَرةٌ  وفي اللِّسان : ويقال لُخْذُروِف الصَّ  .َخْرَخرْ  ُهو ِحَكايَةُ َصْوتَِها :، و َخرَّ

ون النّاُس ِمَن الباِديَِة في الَجْدب ، إِذا أَتَْوا. واألَعرابُ  َخرَّ  ومن الَمجاز : القَْوُم :  َخرَّ . و(4)من البََواِدي إِلى القَُرى ، أَي يَْسقُُطون  يَِخرُّ

ارُ  َجاُءوا من بَلَد إِلى آَخَر ، وهم اَرةُ و الَخرَّ واخَ و .الخرَّ وا ، وهم رُّ اَرةُ  أَيضاً : َمرُّ  ِلذِلك. الَخرَّ

ارٌ  وجاَءنا ت َعَصفَت ِريحٌ  من النّاس وفَّراٌر ، وهو َمَجاٌز ، وكذا قَْولهم : َخرَّ َخِجْلُت ، وهو  عن يَِدي : َخِرْرتُ و األَْشَجاُر لألَْذقَان. فَخرَّ

ر َحِديُث ُعمَر. قال الحاِرُث ْبُن  اَرةو. «من يََدْيك َخِرْرتَ »َعْبِد هللِا : كنَايَة. وبه فُّسِ ة. الَخرَّ  : القوُم الَمارَّ

م َمْبِنيّاً للَمْجُهول ، إِذا أُْجِرَي ، عن اْبِن األَْعَرابِّي. ُخرَّ و  ، بالضَّ

 : عاِثٌر بعد اْستِقَاَمة. َخارٌّ  وَرجل

وم. ُخْرُخرُ و  ، كُهْدُهد : ناِحيَةٌ بالرُّ

 ، بالّضّم : ماٌء بالشَّام لَكْلب ، بالقُرب من َعاِسم. الُخرُّ و

ينَ  وابن ار في  596، بَضّمِ الَخاِء فتَْشِديد الراِء المكسورة ، هو يُونُس بُن الُحَسْيِن بِن َداوود الشَّاِعُر تُوفَِّي سنة  ُخّرِ ، ترجمه ابُن النَّجَّ

 تاريخه.

 : * ومما يستدرك عليه : [رجرخ]
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ل والثالث ، قَْريَةٌ ِمن َعَمل فَُراَوَز العُْليَا  (5) َخَراَجر ، على فَْرَسخ من بَُخاراَء ، منها جماعة من الفقهاِء من تاَلمذة أَبِي  (6)، بفتح األَوَّ

 َحْفٍص الَكبِير.

تِيِريّ  ٍد َحْمُدون بُن َمْنُصورٍ : من قَُرى ِدْهستاَن ، منها أَبو َزيْ  (7) َخّرتِيرُ و : [خرتر] ث. الَخرَّ  ، ُمَحّدِ

__________________ 
 ( كذا ا ويف معجم البلدان : َساوَكان.1)
 ( يف التكملة : وساٌ  ِخرِخري  : ضعيف.2)
 .«ا سنتا»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 ( يف األساس : أي يسقطون إليها ويطرأون.4)
 خراجر .( يف معجم البلدان : 5)
 .«فراور»( عن معجم البلدان وابألصر 6)
 ( ضبطت عن معجم البلدان ا ابلنص.7)
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َكة : َكْسُر العَْيِن بََصَرَها ِخْلقَةً وِضيقُها أَو ِصغَُرَها الَخَزرُ  : [خزر] قَّْين ، أَو الذي النََّظرُ  هو ، أَو (1) ، ُمَحرَّ أَْن يَْفتَح  هو كأَنَّه في أََحِد الّشِ

َضُهَما. َضها ، َعْينَْيه ويُغَّمِ ، كفَِرَح  َخِزر ، واألَْحَول : الِذي َحِولَت َعْينَاه َجِميعاً ، وقد َحَوُل إِْحَدى العَْينَْينِ  هو أَو ونَصُّ الُمْحكِم : َعْينَه ويُغَّمِ

اُح الفَِصيح.ُخْزرٌ  وقَْومٌ  الَخَزرِ  بَيِّنُ  أَْخَزرُ  ، فهو هات الُّلغَة ، وَذَكر أَْكثََرها ُشرَّ ٌح بها في أُمَّ  . وهذه األَقوال الَخْمَسة ُمَصرَّ

ْنَسان َكأَنَّه يَْنُظر الَّذي ارتَفَعَت َحَدقَتَاه إِلى حاِجبَيه. ويقال : ُهو أَن يَُكون اإلِ  : الذي أَْقبَلَت َحَدقَتاه إِلى أَْنِفه. واألَْحَول : األَْخَزر وقيل :

 بُمْؤِخِرها. قال حاتِم :

ِديِّ ومل و  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــُت يف أُوىَل ال ي  ُدعــــــــــــــــــــِ

ُاٍ     ر ِإَد  أَبعـــــــــــــــــــــــح ظـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــُ زحرِ يـ  خـــــــــــــــــــــــُ

  
 َخَزر من َكفََرةِ التُّْرك ، وقيَل : ِمَن العََجم ، وقيل : ِمَن التَّتار ، وقيل : من األَْكَراِد ، من َولَدِ  اْسُم ِجيل أَيضاً : الَخَزَرةُ  ، ويقال لهم الَخَزرُ و

قَاِلبة من ولد ثوبال بن يافث. وفي حَ  ِديث ُحَذْيفَة : بِن يافِث بن نُوحٍ َعلَْيه الّسالم ، وقيل : هم من َولد َكاِشح بن يافِث ، وقيل : هم والصَّ

 .ُخْزرٌ  ، وقَومٌ  َخَزِريٌّ  َورجلٌ  .«العُيُون ُخْزرُ  نِّي بهم ُخْنُس األُنُوفِ َكأَ »

 .كالَخِزيَرةِ  والدقيق ، ِمَن الدََّسمِ  (2) الَحَسا : الَخَزرو

هات اللُّغَة : أَّن الَحَسا من الدََّسم هو ح به في أُمَّ كةً ، فليُْنَظر. رَ الَخزَ  ، ولم يَذُكر أََحدٌ  الَخِزيرةو الَخِزير والِّذي ُصّرِ  ُمَحرَّ

اي : النََّظُر بلَْحِظ العَْين ، الَخْزرو ُجُل ذلك ِكْبراً واستِْخفَافاً للَمْنُظور إِليه. وهذا  بُسُكوِن الزَّ ، وفي األُصول الَجيَِّدة : بلََحاظ العَْين ، يَفعله الرَّ

 إِذا نََظر كذلك. وأَنشد اللَّْيث : َخَزره يَْخُزره َخْزراً  ، وقد الَِّذي استَْدَرَكه شيخنَا وَزَعم أَن الُمَصنِّف قد َغفََل عنه

 الَقوحَم َشزحراً عن ُمَعاَرَضةٍ  خَتحُزرِ ال 
 ولو قال الُمَصنِّف : وبالفَتْح ، على ما هو قَاِعَدتُه لكاَن أَْحَسن ، كما ال يَْخفَى.

م على لسان ُكّلِ نَبِّي ، كما في الِمْصبَاح. ، أَي معروف ، وهو من الَوْحِش العا م ، بالَكْسر الِخْنِزيرُ و ِدي ، وهو َحيواٌن َخبيٌث ، يقال إِنه ُحّرِ

ألَنََّها ال تُزاد ثانِيَةً ُمطَِّردةً ،  واختُِلف في َوْزنِه ، فقال أَْهُل التَّْصِريف : هو ِفْعِليل ، بالَكْسر ، ُربَاِعّي َمِزيد فيه الياُء ، والنُّوُن أَْصِليَّة ،

ن ابُن ِهشاٍم اللَّْخِمّي في َشْرح الفَِصيح ، الف الثَّاِلثة كقََرْنفُل فإِنَّها زائدة ، وقيل : َوْزنه فِْنِعيل ، فإِنَّ النُّوَن قَْد تُزاُد ثَانِيَةً ، وَحَكى الَوْجَهيْ بخِ 

ُحوا وَسبَقه إِلى ذِلك اإِلَماُم أَبُو َزْيد ، وأَورَده الشَّْيخ أَكمُل الّدين البَابَْرت ّي من ُعلَمائنا في َشْرح الِهداية ، بالَوْجَهْين ، وكذا َغْيُره ، ولم يَُرّجِ

عََربِيّة عن ثَْعلَب ، وَساَعَده على أَحَدهما. وَذَكَره صاحب اللَِّسان في الَمْوِضعَْين ، وكأَنَّ الُمَصنَّف اعتَمَد زيادة النُّون ، ألَنَّه الَِّذي رواه أَهُل ال

ُجُل : نََظر بُمْؤِخر  َخْنَزرَ  . ومنهِخْنِزيٍر أَْخَزرُ  ، فَِفي األَساس : وُكلُّ  ُخْزرٌ  ُكلَّها الَخنَاِزير ، ألَنَّ  الَخَزر على أَنّه ُمْشتَّق من ذلك اتّفاقهم الرَّ

 َعْينِه.

 .أَْخَزرُ  ، وكّل ُموِمَسةٍ  األَْخَزر قلُت : فَجعله فَْنعَل من

بَْيديُّ في الُمْختَصر وَعْبُد الَحّق والِفْهرّي واللَّْبلّي وغيرهم. الَخَزرِ  وقال ُكراع : هو من َح بهذا الزُّ  في العين ، ألَنَّ ذلك الِزٌم له ، وقد َصرَّ

 قال األَْعَشى يَِصف الغَْيث : أَو َجبٌَل. (3) ع باليََماَمة : الِخْنِزيرُ و

رِي  ُح  ــــــــــَح فــــــــــح زِيــــــــــرٌ فــــــــــالســــــــــــــــــــــــ  نــــــــــح خــــــــــِ ه  فــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــَ  فــــــــــرُبحقـ

رُ     ــــــــــَ ب ُر واجلــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــه الســــــــــــــــــــــــ  َض مــــــــــن ــــــــــَ داف ــــــــــَ  حــــــــــىّت ت

  
 وَذَكره أَيضاً لَبيٌد فقال :

ا  َزر افـــــــــــــــــــــــــــــــاهتـــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــَ رَااَبت فـ  ابلـــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــُ

زِيــــــــــــــــرٍ     نــــــــــــــــح خــــــــــــــــِ رح  فــــــــــــــــبــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ راِف حــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــَبطــــــــــــــــح

  
ِحيح. وزعَم بَْعُضهم أَنَّ َجْمعَه الَجْمعُ  الَخنَاِزيرُ و  ، بضّمٍ فُسُكون ، واستَدلَّ بقَْول الشَّاعر : الُخْزر ، على الصَّ

كـــــــــــــــمح  ـــــــــــــــَ َزل ـــــــــــــــح ُرّن فـــــــــــــــِإن    أَنـ خـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  ال تـ

زحرَ اي     ونِ  خـــــــــــــُ ـــــــــــــذ  ِّ واهلـــــــــــــُ َب َداَر ال ـــــــــــــِ ل غـــــــــــــح ـــــــــــــَ  تـ

  
 وقد ُرّد ذلك.
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قَبَةِ  ُصْلبَةٌ  قُُروحٌ  : الَخنَاِزيرُ و  ، وهي ِعلَّة َمْعُروفَة. تَْحُدُث في الرَّ

__________________ 
 .«َأو ِضيُقها وصغرها»( يف القاموس : 1)
 ومثله يف التهذيب ا ويف اللسان فكاألصر.« ا ساء»( يف القاموس : 2)
 ( يف معجم البلدان : انحية ابليمامة.3)
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 ، ثّم يُْطبَخ بالماِء الكثير والِمْلح ، فَإِذا أُِميَت َطْبخاً ذُرَّ عليه ، وهو اللَّْحم الغَابُّ يُقَّطعِ ِصغاراً في الِقْدرِ  : ِشْبهُ َعِصيَدةٍ  الَخِزيَرةُ و الَخِزيرُ و

 قال َجِرير : َعِصيَدةً. فهي بِال لَْحمٍ  إِذا كانَتو بِلَْحم. إِالَّ  الَخِزيَرةُ  َء ، وال تَُكونُ الدَّقِيق فعُِصَد به ، ثّم أُِدَم بأَّي إِداٍم ِشي

َض  ــــــــرُ ُوضــــــــــــــــــــــِ زِي نَ  اخلــــــــَ ــــــــح يــــــــَر : أَي اشــــــــــــــــــــــضٌ  فــــــــقــــــــِ   ؟جمــــــــُ
ُض     بـــــــــلـــــــــَ رَاٌف هـــــــــِ ه جـــــــــُ لـــــــــَ افـــــــــِ حـــــــــَ ا جـــــــــَ حـــــــــَ (1)َفشـــــــــــــــــــــــَ

 

  
 أَو َعلَى ، وهي أَْن تَُصفَّى الباُللَةُ ثم تُْطبَخ. وَكتَب أَبو الَهْيثَم عن أَْعَرابِّي قال : السَِّخينَةُ : َدقِيٌق يُْلقَى على َماءٍ  َمرقَةٌ من باُللَِة النَُّخالَةِ  هي أَو

، والَحِريَرةُ أََرقُّ  الَخِزيَرةُ و والُحْدُرقَّة ،لَبٍَن ، فيُْطبَخ ثّم يُْؤَكُل بتَْمٍر أَو بَِحساً ، وهو الَحَساُء ، قال : وهي السَُّخونَة أَيضاً ، وهي النَِّفيتَة ، 

َب لهم   .(3) الَخِزيرِ  ، ونََظَر إِلَْيِهم نََظر الَخِزير قَْصعَةَ  (2)ِمنها. ومن َسَجعات األَساِس : وقَرَّ

يت :، األَ  ، بالفَتْحِ ، وكُهَمَزة الَخْزَرةُ و ّكِ . قال يَصف َخَزَراتٌ  ، والَجْمعُ  (4)بِفَْقَرةِ القََطن  الظَّْهرِ  ُمْستََدقِّ  في يأُْخذ َوَجعٌ  ِخيَرةُ عن اْبِن الّسِ

 َدْلواً.

ه  (5)َداِو هبـــــــــــــا  اعـــــــــــــِ وحجـــــــــــــَ َر  مـــــــــــــن تــــــــــــــَ هـــــــــــــح   ـــــــــــــَ

َزرَاتٍ مـــــــــــــــن     ه خـــــــــــــــُ اعـــــــــــــــِ طـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــيـــــــــــــــه وانـــــــــــــــح

  
ٍء ، َكأَنَّ أَعضاَءه يَْنفَكُّ بَْعُضها ِمْن بَْعض ، أَو هي ِمْشيَةٌ واْضِطَراب واستِْرَخا ِمْشيَةٌ بِتَفَكُّكٍ  والَخْيَزلَى والَخْوَزلَى : الَخْوَزَرىو الَخْيَزَرىو

 بَِظلَع أَو تَبَْختٍُر. قال ُعْرَوةُ ْبُن الَوْرد :

اِت و  ـــــــــــَ ي اشـــــــــــــــــــــــــِ
َ

ـــــــــــاِت املـــــــــــ ئ اشـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــ  ـــــــــــن وحَزَر ال   اخلـــــــــــَ
َر     ِ  اآراِم َأوحىَف َأوح صــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ت  كــــــــــــــــــعــــــــــــــــــُ

  
 أَْوفَى أَي أَْشرف ، وَصَرى : َرفَع َرأَْسه.

ايِ  َرانُ الَخْيزُ و اي : ، بَضّمِ الزَّ ةُ تَْفتَح الزَّ ، وقال ابُن ِسيَده : اَل يَْنبُت بِبِاَلد العََرب ، وإِنََّما يَْنبُت  َشَجٌر ِهْنِديٌّ  ، أَي مع فَتْح الَخاِء ، والعامَّ

وم. وِلذِلك قال النَّابِغَ   :ة الَجْعِديّ بِبِالد الرُّ

يــــــــــــــــــٌد  عــــــــــــــــــِ ُم بــــــــــــــــــَ ُرهــــــــــــــــــمح وهــــــــــــــــــُ  َأَلين َنصــــــــــــــــــــــــــــــــح

الُد     ـــــــــــــــــــــــــِ ُم ب الُدهـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــِ ُزرَانِ ب ـــــــــــــــــــــــــح يـ  اخلـــــــــــــــــــــــــَ

  
وم.وذلك أَنَّه كان بالبَاِديَة وقَْوُمه الَِّذين نََصُروه باألَْريَاِف والَحَواِضر. وقيل : أََراَد أَنَّهم بَِعيٌد ِمنه كبُْعِد   بِالِد الرُّ

اِجز في قَْوِله  كالَخْيُزورِ  وقال ابُن ِسيَده : نباٌت لَيُِّن القُْضبَاِن أَْملَُس الِعيَداِن ، هو ُعُروٌق ممتدَّةٌ في األَْرِض.و  [يصف حيّةً ]، هكذا َجعَلَه الرَّ
(6). 

ُزورِ ُمنحَطِوايً كالط َبِ    اخلَيـح
ِميَّة :  ومنه أََخَذ ابُن الَوْرِدّي في قَِصيَدتِه الالَّ

ُزورِ َأاَن   ـــــــــــــــح يـ ٌب َكســـــــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــاخلـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  رُه صـــــــــــــــــــــــــــــَ

رح و     ـــــــــَ ت ـــــــــفـــــــــَ ت ان ـــــــــح ئ ا شـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــح يـ ٌن كـــــــــَ دح ـــــــــَ َو ل  هـــــــــح

  
 قال الُكَمْيُت يَِصف َسحاباً : القََصُب. : الَخْيُزَرانُ و

ُه  طـــــــــــَ يـــــــــــَه َوســـــــــــــــــــــــــح والـــــــــــِ
َ

يـــــــــــَر املـــــــــــ افـــــــــــِ طـــــــــــَ َ
 كـــــــــــَبن  املـــــــــــ

ن      اِوهبــــــــــــــــــُُ ُزرَانُ  ــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــح يـ بُ  اخلــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ ثـ
ُ

 املــــــــــــــــــ

  
ً  وقال أَبو ُزبَيٍد فَجعَل الِمْزمار  ألَنَّه من اليَراع يَِصُف األََسد : َخْيُزَرانا

ه  فـــــــــــَ وح رَت جـــــــــــَ ـــــــــــَ ال د خـــــــــــَ ـــــــــــر عـــــــــــح زَاَم ال ـــــــــــِ ت  كـــــــــــَبن  اهـــــــــــح

ن      ُزرَانُ فــــــــــــيــــــــــــه  (7)ِإَذا حــــــــــــَ يـــــــــــــح رُ  اخلــــــــــــَ جــــــــــــ  ثــــــــــــَ ُ
 املــــــــــــ

  
ر. يقول كأَنَّ في َجْوفِه الَمَزاِميَر. ر : الُمثَقَّب الُمفَجَّ  والُمثَجَّ

د : ُكلُّ ُغْصٍن لَيٍِّن يَتَثَنَّىَخْيُزَرانٌ  الَهْيثَم : ُكلُّ لَيِّن من ُكّل َخَشبةٍ . وقال أَبو َخْيُزرانٌ  ُكلُّ ُعوٍد لَْدنٍ و . وقال َغْيره : ُكلُّ َخْيُزرانٌ  . وقال الُمبَّرِ

 هللا َعنه :ِشْعر الفَْرزَدق في اإِلمام َعِلّيِ ْبِن الُحَسْين َزْيِن العاِبِدين ، َرِضَي  ، قال : ومنه َخْيُزَرانٌ  ُغْصٍن ُمتَثَنٍّ 
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ه  فـــــــــــــــِّ ُزرانٌ يف كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ ٌ   خـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ ب ه عـــــــــــــــَ  رحيـــــــــــــــُ

مُ     ه ِشـــــــــــــََ ـــــــــــــِ ـــــــــــــن ي ـــــــــــــِ رحن فِّ أَرحوََع يف عـــــــــــــِ  مـــــــــــــن كـــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( َأي فتحها ا واجلحافر : الشفتان ا واهلبلض : اجلوف الواسض.1)
 ( األساس : ِإليهم.2)
والذي يف األســاس : مث قعد ينظر إليهم نظر « يف األســاس : اخلنزير ا وليحرر قوله : اخلزير ا كذا خبطه ا والذي»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 اخلنزير.
 ( يف التهذيب عن العدّب  الكناين : بفقر الظهر.4)
 يعين الدلو ا أمره أن ينزع هبا عل  إبله ا وهذا لعب منه وهز .« هبا»( قوله : 5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
 جّن.( التهذيب واللسان : إذا 7)
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َماحُ  : الَخْيُزَرانُ و  لتَثَنِّيها وِلينِها. أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي : الّرِ

ا  اهنـــــــــِ بـــــــــ  ٍد ومـــــــــن شـــــــــــــــــــــــُ عـــــــــح ُت مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ لـــــــــح هـــــــــِ  جـــــــــَ

ِديــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا     ُر أَيــــــــــــــــــح طــــــــــــــــــِ اختــــــــــــــــــَح ُزرَاهنــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح يـ َ  خبــــــــــــــــــِ

  
يَْعنِي ِرَماَحها. وأَراد َجَماَعةً تَْخِطر 
 .الَخيَاِزرُ  ، والَجْمعُ  (1)

ُد :و ، وهو َكْوثَلَُها  ُسكَّانُها : الَخْيُزران (2)عن أَبِي ُعبَْيٍد و أَيضاً ، الَخْيَزاَرة إَِذا كان يَتَثَنَّى ، ويقال له ُمْرِديُّ السَِّفينَةِ  ؛ : َخْيُزَرانُ ال قال الُمبَّرِ

ه. َخْيُزَرانَةٌ  ، ويقال له :  أَيضاً. وقال : قال النابِغَة يَِصُف الفَُراَت َوْقَت مّدِ

ر  مـــــــــن ظـــــــــَ ـــــــــَ مـــــــــاً  ي َتصـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــح ُح مـــــــــُ ال 
َ
ه املـــــــــ ـــــــــِ ف وح  خـــــــــَ

ةِ     ُزرَانـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ دِ  ابخلـــــــــــــَ جـــــــــــــَ ِن والـــــــــــــنـــــــــــــ   بـــــــــــــعـــــــــــــد األَيـــــــــــــح

  
 وقال َغْيُره :

ا  َرهــــــــــــَ دح ُح صــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــَ نــــــــــــح ــــــــــــَ اُء يـ
َ

ا واملــــــــــــ َبهنــــــــــــ   فــــــــــــكــــــــــــَ

ةُ و     ُزرَانــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــح يـ حِ  اخلــــــــــــــــــــــَ ال 
َ

ِد املــــــــــــــــــــــ  يف يــــــــــــــــــــــَ

  
ا َدَخل َسِفينةَ نُوحٍ »: ِلَجاُم السَِّفينَة الَّتي بها يَقُوُم السُّكَّاُن ، وهو في الذَّنَب. وفي الَحِديث :  الَخْيُزرانُ  وقال َعْمرو بُن بَْحٍر : أَنَّ الشَّْيَطاَن لَمَّ

 أَي ُسكَّانِها. «السَِّفينة َخْيُزرانِ  َعلَْيه السَّالُم قال : اْخُرج يا َعُدوَّ هللا من َجْوفِها ، فَصِعَد على

 العَبَّاِسي. َجاِريَةُ الَخِليفَةِ  َخْيُزَرانُ  بَنَتَْها ِزيَدْت َشَرفاً ، بَِمكَّة. : معروف لَخْيُزرانِ ا َدارُ و

جُل الدَّاِهيَةُ  الَخاِزرُ و  ، قاله أَبُو َعْمٍرو. : الرَّ

ْين إِبراِهيَم ْبِن األَْشتَِر وُعبَْيِد هللا ْبِن ِزياٍد ، ويَْوَمئذ قُتِل اْبُن َمْوِضع كانت به َوْقعَة بَ  وفي التَّْكِملَة : نَْهٌر بَْيَن الَمْوِصِل وإِْربَِل. : الَخاِزرُ و

 ِزياد.

اغاِنّي  َهَربَ  إِذا َخِزرَ و تََداَهى. ، إِذا َخَزرَ  عن ابن األَْعَرابِّي :و ، الثّانِيَةُ كفَِرَح ، كما هو َمْضبُوط بَخّطِ الصَّ
(3). 

َكةً : الَخَزِريُّ و األَْخَزِريُّ و . ، ُمَحرَّ  َعَمائُِم ِمْن نِْكِث الَخّزِ

كةً : لَقَُب يُوُسَف ْبِن الُمبَاَرك َخَزرٌ و والنِّْكُث ، بالَكْسر : نَْقُض أَْخاَلِق األَْكِسيَة لتُْغَزل ثانِياً. اِزّيِ الُمْقِري ، عن مْهَران بن أَبي  ، ُمَحرَّ الرَّ

ْحمِن ْبنِ والقَاسُم بُن َعبْ  ُعَمر ، قاله األَِمير. ُد ْبُن ُعَمَر ْبنِ  أَبو بكرٍ و الفاِرقِّي الُمْقِري ، عن َسْهل بن ُصقَير ، قاله األَِمير. َخَزرٍ  ِد الرَّ  ُمَحمَّ

وفِيّ  َخَزرٍ  ٍد األَْصبَ  الَخَزريّ  الصُّ َهانِّي وَجْعفٍَر الخلدّي ، العاِلم بَهَمَذان ، َرَوى تَفسير الّسّدّي عالياً : قُلُت : وقد َحّدث عن إِبراِهيم بِن ُمَحمَّ

ثُوَن. وعنه الخليلّي ، وقال : كان قد نَيَّف على الِمائَِة ،  ُمَحّدِ

. وأَبو ُعَجْيف ُهَشْيم بُن شاِهد بن الُخَزاِريّ  ، قَِريب من نََسَف. منه أَبو َهاُروَن ُموَسى بن َجْعفر بن نُوحٍ  كغَُراب : ع قُْرَب َوْخشَ  ، ُخَزارٌ و

ثاِن. لُخَزاِريّ ا بَُرْيَدةَ   ، ُمَحّدِ

 هذه. (4) وتكسر ، عن ُكراع ، َخْنَزرٍ  وداَرةُ  الَخنَاِزيرِ  َداَرةُ و

 قال الَجْعِدّي : َمواِضُع. : الَخْنَزرة تَثْنِيَة الَخْنَزرتَْينِ  ويقال ، الِخْنِزير تثْنِيَة الِخْنِزيَرْين َداَرةُ و

نـــــــــــــاً  وحهـــــــــــــِ َة مـــــــــــــَ مـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ يـــــــــــــاٌ  مـــــــــــــن أُم  أملَ  خـــــــــــــَ

ايب بــــــــــــــَداَرِة     حــــــــــــــَ ُروقــــــــــــــًا وَأصــــــــــــــــــــــــــــح َزرِ طــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  خــــــــــــــِ

  
 وقال الُحَطْيئَةُ :

ٌك  الـــــــــــــــــــِ ك هـــــــــــــــــــَ َة ال َأاَبلـــــــــــــــــــَ  ِإّن الـــــــــــــــــــّرزِيـــــــــــــــــــ 

اح َداَرِة     اِخ وبــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ َ الــــــــــــــــد  اح َزرِ بــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح  خــــــــــــــــَ

  
 وأَنشد ِسيبََوْيه :
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رِي  ريًا مــــــــــــــن محــــــــــــــَِ ُت عــــــــــــــَ عــــــــــــــَ َزرهح أَنـــــــــــــــح نـــــــــــــــح   خــــــــــــــَ
َرهح     مــــــــــــــــَ اِن كــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ائـ ريح مــــــــــــــــِ رِّ عــــــــــــــــَ  يف كــــــــــــــــُ

  
 وأَْنَشَد أَيضاً :

اح  ارًا َرعــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ ُت َأعــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح َزرَاأَنـ ــــــــــــــــح نـ   اخلــــــــــــــــَ
رَا    مــــــــــــــــــــــَ رًا وكــــــــــــــــــــــَ ن  آيــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــــَ  أَنـــــــــــــــــــــــح

  
اَءْين. وفي اللَّسان : الَخَزْنَزرُ و من  ُء الُخلُقِ السَّّيِ  بالموّحدة بَدل النُّون وهو َغلَط : َخَزْبَزرٌ  ، كَسفَْرجل ، هكذا هو في النُّسخ بالنُّون بَْين الزَّ

اغانِّي. َجال ، نَقَلَه الصَّ  الّرِ

ر قال ابن األَْعَرابِّي : الشَّْيخُ  : التَّْضيِيُق. التَّْخِزيرُ و ْوَء حتّى كأَنَّهما ِخيَطتَا ، والشَّابُّ إِذا يَُخّزِ رَ  َعْينَْيه ليَْجَمع الضَّ َعْينَْيه فإِنّه يَتََداَهى  َخزَّ

 بِذلك.

__________________ 
 وأقام الصفة مقامه.« اجلماعة»( حذف املوصوف 1)
 .«أيب عبيدة»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 2)
 ( ضبطت األوىل والثانية يف التكملة بفتح الزاي ا ويف التهذيب ضبطت الثانية بكسر الزاي ا وكال ا ضبرت قلم.3)
 .«ويكسر»( يف القاموس : 4)
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 ، على ما اْستَْعَملَه ِسيبََوْيه في بَْعض قََوانِين تَفَاَعَل قال : الَخَزرِ  : اْستِْعَمال التََّخاُزرُ و : نََظر بُمْؤِخِر َعْينِه. تََخاَزرَ و

 َخَزرح وَما يب ِمنح  خَتَاَزرحتُ ِإَذا 
جُل ، إِذا تََخاَزرَ و واْستِْعَماله. الَخَزر هنا إِْظَهار التََّخاُزرَ  ، يَُدلُّك َعلَى أَنَّ  َخَزر فقوله : وَما بِي ِمنْ  َد النََّظرَ  الرَّ ، كقوِلك :  َضيََّق َجْفنَه ليَُحّدِ

 تَعَاَمى وتََجاَهَل.

 * ومما يُْستَْدَرَك عليه :

ّم : اْنِقاَلُب الَحَدقَِة نَحَو اللََّحاِظ ، وهو أَْقبَُح الَحَول. الُخْزَرة  ، بالضَّ

 العَْيِن. كاألَْخَزر ُظر عن ُمعَاَرَضةالعَْين : يَنْ  أَْخَزرُ  وَعُدوٌّ 

 ، كَصْيقَل ، اْسٌم. َخْيَزرٌ و

 : اسم َمْوِضع. قال َعْمرو بُن ُكْلثُوم : َخَزاَرىو

َد يف و  ــــــــــــــــِ َداَة أُوق ُن غــــــــــــــــَ زَاَر حنــــــــــــــــَح  ( 1) خــــــــــــــــَ

ا    ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــن ِدي ـــــــــــــــــر افـــــــــــــــــِ ِد ال وح  َرفـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ اَن فـ دح  َرفـــــــــــــــــَ

  
ارو  كَكتَّان : نهٌر َعِظيم بالبَِطيحة بَْين َواِسَط والبَْصَرةِ. (2) ِخزَّ

 ، ُمَصغَّراً : َماَءة بَْين ِحْمص والفُرات. الُخَزْيَرةو

، قَاِضي ماَزْنَدَران ، َرَوى عنه السَّْمعَانِّي وأَبو الُمَظفَّر أَْسعَُد بُن ِهبَة هللا ْبِن إِْبَراهيم  الَخْيُزَرانِيّ  وأَبو البَْدر صاِعُد بُن َعْبِد الرحمن بن ُمْسلم

ب ، َحدََّث. الَخْيُزَرانِيّ  البَْغَداديّ   الُمَؤّدِ

 : َمْقبَرة ببَْغداَد. الَخْيُزَرانِيَّةو

، َرَوى عنه الطَّْستّي. وكانوا  الَخَزِريّ  سَّّد ِلِذي القَْرنَْين. إِليه نُسَب َعْبُد هللا ْبُن ِعيَسى، بالفَتْح : َمْوضع من الثُّغُور عند ال َخزران وَدْربَْند

فُونه. وأَحمد بن ُموَسى البَْغَداِدّي ، ُعِرف بابن و البَْغداِدّي يُعرف بالَخَزرّي. وأَب (3). وأَبُو القَاِسم َعيَّاش بُن الَحَسن بِن َعيَّاش َخزريّ  يَُضعِّ

ثون. الَخزريّ  أَحمد عبد الوّهاب بن الَحَسن بن علّي الَحْربِّي ، ُعِرف بابن  : ُمحّدِ

ا قَْوُل أَبِي ُزبَْيد يَِصف األََسد : الَخْيُزَرانِيَّة  : قَْريَة بِمْصر من الِجيَزة. وأَمَّ

ه  فـــــــــــَ وح رَت جـــــــــــَ ـــــــــــَ ال ِد خـــــــــــَ ـــــــــــر عـــــــــــح زَاَم ال ـــــــــــِ ت  كـــــــــــَبن  اهـــــــــــح

ن  فـــــــــــــيـــــــــــــه     ُزرَانُ ِإذا حـــــــــــــَ يــــــــــــــح رُ ا اخلـــــــــــــَ جـــــــــــــ  ثـــــــــــــَ
ُ

 ملـــــــــــــ

  
ً  فإِنَّه َجعََل الِمْزَمارَ  ر. َخْيُزَرانا ُر : الُمفَجَّ  ألَنَّه من اليََراع. يَقُوُل : كأَنَّ في َجْوفِه الَمَزاِميَر. والُمثَجَّ

 .الِخْنِزير قال : ومنه اْشتِقَاق .(4): الِغلَُظ ، عن اْبِن ُدَرْيد  الَخْنَزَرةو

 َغِليَظةٌ للِحَجاَرةِ.، أَيضاً : فَأٌْس  الَخْنَزَرةو

ح به الُمَصنِّف في البََصائر ، قال وِمْنه قَِراَءةُ الَحَسن البَْصِرّي : والَ  ، كفَِرَح وَضَربَ  َخَسرَ  : [خسر]  تَْخِسُروا ، الثَّانِي لُغَة َشاذَّة ، كما َصرَّ

َكةً ، َخَسراً و ، بفَتْح فَسُكون ، َخْسراً  (5)الِميَزاَن  تَْين ، وبه قرأَ  ُخُسراً و ، بَضّمٍ فُسُكون ، ُخْسراً و ، ُمَحرَّ األَْعَرُج وِعيَسى بُن ُعَمر ، بَضمَّ

ً و (6) ُخُسرٍ  وأَبو بَْكر وابُن َعبَّاس : لَِفي  َضلَّ  ، كَسَحاب ، الثّانِيَة والثَّاِلثَة عن اْبِن ُدَرْيد : َخَساراً و ، بالفَتْح ، َخَساَرةً و ، كعُثَْمان ، ُخْسرانا

َح به أَ  ة التَّْصِريف.وال يُْستَْعَمل هذا البَاُب إِالَّ الِزماً ، كما َصرَّ  ئِمَّ

نْيا َواآْلِخَرةَ ) و (7) (الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهمْ )قال َشْيُخنَا : وتَعَقَّب هذا القَْوَل جماعةٌ ، ُمْستَِدلِّين بقَْوله تَعَالَى :  ونحوهما ،  (8) (َخِسَر الدُّ

، باألَِلف الَمْقُصوَرة.  َخْيَسَرىو ، َخِسيرٌ و ، َخِسرٌ و ، َخاِسرٌ  فهو لقرآنِية.وقال : ال ِعْبَرة بَظواِهر نُُصوِصِهم مع ُوُرود ِخالفِها في اآلياِت ا

 . وفي بَْعِض األَْسَجاع :خاِسرٌ  ، أَي َخْيَسَرى يقال : رُجلٌ 
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ى َخْيبَرى ، وَشرُّ َما يُرى ، فإِنَّه (9)بِِفيه البََرى   .َخْيسَرى ، وُحمَّ

 إِالَّ في هذا السجع. َخْيَسَرى ، فََزاَد لإِلتْباع. وقيل : ال يُقَالُ  َخْيَسرَ  وقيل : أَرادَ 

__________________ 
 : خزاز . (خزز)( كذا ا ويف املعلقة : يف خزاٍز ا ويف اللسان 1)
 ( يف معجم البلدان خز از.2)
 ( يف اللباب : عباس.3)
 .333/  3( اجلمهرة 4)
 .9( سورة الرمحن اآية 5)
 .2سورة العصر اآية ( 6)
 .20واآية  12( سورة األنعام اآية 7)
 .11( سورة ا ج اآية 8)
بـََر  ا ومح  خيرب .9)  ( مّر يف خرب : عليه الد 
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ً  في بَْيِعه التَّاِجر َخِسرَ و ل هو األَْصل. ُوِضَع في تَِجاَرتِه أَْو ُغبِن : ُخْسَرانا  ، واألَوَّ

 (1) (الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم يَ ْوَم اْلِقياَمةِ )في البَْيع : انتِقَاُص َرأِْس الَماِل ، وقَْولُه تَعالى :  الُخْسرانُ  للُمَصنِّف :وفي البََصائِر 

اُء : يَقُوُل : َغبِنُوهما. وقال غيره : أَي أَهلكوهما ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ :  .َخِسَرهما : الِّذي َذَهَب عْقلُه وَمالُه ، أَي الخاِسرُ  قال الفَرَّ

ّم ، مثل الفَْرق والفُْرقَاِن. الُخْسَرانِ و ، كاإِلْخَسارِ  النَّْقُص ، ، بالفَتح : الَخْسرُ و ً  بالضَّ  .َخِسَر يَْخَسر ُخْسَرانا

، أَي  فأَْخَسْرتُه : نَقََصه. ويقَال : ِكْلتُه وَوَزْنتُه أَْخَسرهو ، َخْسراً  لالَوْزَن والكيْ  َخَسرَ و : نَقَْصتُه. أَْخَسْرتُهو َء ، بالفَتْح ،الشَّيْ  َخَسْرتُ و

ّجاُج قَولَه تَعَالَى :   يَْخَسُرون ويَُجوُز في اللُّغَة :: أَي يَْنقُُصون في الَكْيل والَوْزِن. قال  (2) (َأْو َوزَنُوُهْم ُُيِْسُرونَ )نَقَْصتُه. وهَكذا فَسَّر الزَّ

 قُلُت : وهو قَِراَءةُ بِالل ْبِن أَبِي بُْرَدة. وقال أَبو َعْمرو : .«يَْخِسُرون». قال : وال أَْعلَم أََحداً قََرأَ َخَسْرتُهو الِميَزانَ  أَْخَسْرتُ  ، تَقُوُل : (3)

إَِذا نَقََص ِميَزاناً أَو َغْيَره. وعن أَبِي ُعبَْيد  َخَسرَ  قال ابُن األَعراِبّي :: الَِّذي يَْنقُص الِمْكيَاَل والِميَزاَن إَِذا أَْعَطى ، ويَْستَِزيُد إَِذا أََخَذ. و الَخاِسر

 أَي نَقَْصته. وقال اللَّْيث : أَْخَسْرتُهو الِميَزانَ  َخَسْرتُ  :

ةٌ  (تِْلَك ِإذاً )في الكتاب العزيز : و .الُخسرُ و الَخَسارةُ  : الّذي ُوِضع في تِجارته ، وَمصدُره الخاِسر َوَصفََق  َغْيُر نافِعٍَة. أَي (4) خاِسَرةٌ  َكرَّ

 ، أَي غيَر ُمْربَِحٍة ، وأَنشد الُمَصنّف في البََصائِر : خاِسَرةً  َصْفقَةً 

ٌة  مــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح نح المــــــــــــــــــرِي نــــــــــــــــــِ  ِإذا مل يــــــــــــــــــكــــــــــــــــــُ

َرهح     ا آصـــــــــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــــــَ َدي  وال بـ ـــــــــــــــــــَ  ل

  

ٌر و   ال ِدَ يف ُودِِّه حــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

َرهح و     ا وال آخــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح َض ُدنـ فــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ  ال نـ

  

ه و  ـــــــــــــــِ رِي عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ابب مـــــــــــــــح ُت عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــح  أَفـ

ٌة     قـــــــــــــَ فـــــــــــــح ك ِإذًا صـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــح َرهح فـــــــــــــتـــــــــــــِ  خـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــِ

  
اَلُل والَهاَلُك. : (5)، هكذا بُسُكوِن النُون بَْعَد الَخاِء. وفي األُصول الَجيَِّدة بالتَّْحتِيَّة السَّاِكنَة بدل النون  الَخْنَسَرىو َزاَد ابُن ِسيَده والياُء  الضَّ

 فِيِه زائدة.

 ، وهو الهالُك ، وال واِحد له. قال َكْعُب ْبُن ُزَهْير : الَخنَاِسيرِ و ، بفَتِْحِهما ، الَخَساَرةِ و كالَخَسارِ  الغَْدُر واللُّؤمُ  : َرىالَخْيسَ و

َبة  فـــــــــــح عـــــــــــًا عـــــــــــاَم كـــــــــــَ ا أَرحبـــــــــــَ نـــــــــــَ تـــــــــــجـــــــــــح  ِإذا مـــــــــــا نـــــــــــُ

ا     اهــــــــــَ غــــــــــَ ــــــــــَ رياً بـ اســــــــــــــــــــــــِ نــــــــــَ ا خــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــَ َك أَرحبـ لــــــــــَ  فــــــــــَبهــــــــــح

  
 

 ِمّما أَصاَب. ذا نُتَجت أَْربٌَع من إِبِله أَربعَةَ أَْواَلِد َهلََكت من إِبِله الِكبَار أَربٌَع َغْيُر هِذه ، فيَُكوُن َما َهلَك أَْكثَرَ يَقُوُل : إِنه َشِقيُّ الَجّدِ إِ 

 وقال آخر :

يِن  تـــــــــَ لـــــــــح ي محـــــــــََ مـــــــــِّ َت عـــــــــَ هـــــــــح بــــــــــَ َك لـــــــــو َأشـــــــــــــــــــــــح  فـــــــــِإنـــــــــ 

ك و     تــــــــــــح ه قــــــــــــد أَدحرَكــــــــــــَ ــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــ  رُ ل اســــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــَ  اخلــــــــــــَ

  
َك   .(6) [وُخْبثُها]أَي أَْدَرَكتْك َماَلئُم أُّمِ

ِل والثاِلث : (7) الُخْسُرَوانِيُّ و َمْخَشِرّي مْنُسوٌب إِلىكالُخسَرِويّ  ، َشَراٌب. ونَوٌع ِمَن الثِّيَابِ  بضّم األَوَّ  َشاه من األَكاسرة. ُخْسُرو . وقال الزَّ

اغانّي. ة بواِسطَ  بالّضّم : (8) ُخْسَراِويَّةو  ، نقله الصَّ

 ُسوُء َعَمِله ، أَي أَْهلََكه. َخسََّره ومن الَمَجاز : : أَْهلََكه. َخسََّرهُ تَْخِسيراً و
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عاف ِمن النَّاِس  (9) الَخاِسَرةو هات اللُّغَة ، الَخناِسرُ و وِصغَاُرهم. هكذا في النُّسخ ، وصوابُه : الّضِ  : ةُ الخاِسرَ و ، وكذا فيما بَْعده كما في أُمَّ

 والغَْدِر واللُّْؤم. أَهُل الِخيَانَةِ 

 الغاِدر. اللَّئِيمُ  بالَكْسر فِْنِعيل ، وَجَزَم به أَبُو َحيَّان تبعاً البن ُعْصفُوٍر : الِخْنِسيرو

 .الُخْسَرانِ  َمْن ُهَو في َمْوِضعِ  بياِء النِّْسبَة : الَخْنَسِريُّ و ، كَجْعفَر : الَخْنَسرُ و

__________________ 
 .45وسورة الشور  اآية  15( سورة الزمر اآية 1)
 .3اآية « املطففا»( سورة 2)
 ( ضبطت عن التهذيب واللسان.3)
 .12( سورة النازعات اآية 4)
 ( يف الصحاح واللسان : اخليسر .5)
 ( زايدة عن التكملة.6)
 ( يف القاموس بفتح الراء ا ضبرت قلم.7)
 الياء ا ضبرت قلم. ويف التكملة بفتح الواو وسكون الياء أيضاً ضبرت قلم.( قيدها يف معجم بتخفيف 8)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : واخلناسرة.9)
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 ، ال واِحد له. : أَْبواُل الُوُعوِل َعلَى الَكإِل والشََّجرِ  الَخنَاِسيرُ و

ألَنَّه باَع  ، وإِنََّما قِيَل له ذِلك الَخاِسرُ  اد وَمَدح الَمْهِدّي والهاِدَي والبََراِمَكةَ ، ولَقبُهْبِن َعَطاِء بِن زبّان الِحْميَرّي قِدم بَْغدَ  َسْلُم ْبُن َعْمروو

 فبَذََّرَها ثِيرةكَ  أَو أِلَنَّه َحَصلَت له أَْموالٌ  أَبِي نَُواس ، كما في أَْنَساِب الّسْمعَانِي. وفي األَساس : ُعوَد لَْهٍو. ُمْصَحفاً واْشتَرى بثََمنِه ِديواَن ِشْعر

 الِفتْيان. (1)وأَتْلَفَها في ُمعاَشرةٍ األَدبار 

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

ر قولُه تَعالى  الُخْسر ّم : العُقُوبَةُ بالذَّْنب. وبه فُّسِ ْنساَن َلِفي ُخْسر  )، بالضَّ اِء. (2) (ِإنَّ اإْلِ  عن الفَرَّ

ُجُل ، ِإذا وافَقَ  أَْخَسرَ و وهو  .«الَخْيَسرى»َذكر : اإِلْبعَاُد ِمن الَخير. قاله اْبُن األَْعَرابِّي. وفي َحِديث ُعَمر :  التَّْخِسيرُ و في تِجاَرته. ُخْسراً  الرَّ

 الَِّذي ال يُِجيُب إِلى الطَّعَام ِلئاَلَّ يَْحتَاج إِلى الُمَكافَأَة.

 فِيَها ، وَرِبَحت أَي َربح فِيها. َخِسرَ  تُه ، أَيتَِجارَ  َخِسَرت ومن الَمَجاِز :

تِجاَرتُه. ويُْستَْعمل ذِلَك في  َخِسَرتْ  فاُلٌن ، وإِلى الِفْعل فيقال : َخِسرَ  إِلى اإِلنَسان ، فيقال : الُخْسَرانُ  وقال الُمَصنِّف في البََصائِر : قد يُْنَسب

ة و (3)الُمْقتَنَيَات النَِّفيَسِة  حَّ الُمبِين  الُخْسران السَّالمة والعْقل واإِليمان والثَّواب ، وُهَو الَِّذي َجعَلَه هللا :، كالّصِ
َوَخِسَر ُهناِلَك ) (4)

 في ُكّلِ َوْقت. خاِسِرين أَي تَبَيَّن لهم ، وإِاّل فَُهم كانُوا (5) (اْلكاِفُرونَ 

اِسُخ ساِخراً ، وال السَّاِخُر إِالّ  اِسرٌ خَ  وتَِجاَرةٌ رابَِحةٌ ، ومن لَْم يُِطع هللا فهو خاسرةٌ  وتجاَرةٌ   . والَمَساِخرُ خاِسراً  ، وتَقُوُل : اَل يَُكوُن الرَّ

ْجلَة منها. َخْوَسرٌ و .َمَخاِسر  ، كَجْوَهر : َواٍد في َشْرقِّي الَمْوِصل ، أَحُد األَْوِديَة الَّتي تَُمّد الّدِ

 لَة العُْذِرّي :قال َشْيُخنَا ، وَوقَع في ِشْعر ُحَرْيث ْبِن َجبَ 

ـــــــــــــَك ِإَذا و  ي نح َأخـــــــــــــِ د مـــــــــــــِ هـــــــــــــح ُر عـــــــــــــَ  ذاَ  آخـــــــــــــِ

َد     حــــــــح ــــــــلــــــــ  نــــــــه ال مــــــــ  رحُء ضــــــــــــــــــــــَ َ
ريُ مــــــــا املــــــــ اســــــــــــــــــــــِ نــــــــَ  اخلــــــــَ

  
 يُشيعون الجنَاَزة. (6): الّذين  الَخنَاِسيرُ  قال أَبو َحاتِم :

 ونقله البَْغَداِدّي في َشْرح شواِهد الُمْغنِي.

 : ِصغَاُر النَّاس وِضعافُهم ، مع َما فِي َكاَلم الُمَصنّف من الُمَخالَفة ، فتَأَّمل. الَخنَاِسر قلت : وربما يُْؤَخذ ِمْن قَْولِهم :

 بالَكْسر : الّداِهيَة. الِخْنِسيرو : الدَّواِهي. الَخنَاِسيرُ و

 * ومما يستدرك عليه :

الفَِقيه ، والقَاِضي  (8)، خادم أَبي علّي الثريّانّي  الخاَخْسِريّ  ْعد بُن َسِعيدمن نَواِحي َسَمْرقَْند. منها أَبُو القَاِسم سَ  (7): من قَُرى َدْرغم  َخاَخْسر

 ، وقد َحدَّثَا. الَخاَخْسريّ  َعْبُد القاِدِر ْبُن أَْحَمَد ْبِن القاسم الدَّْرَغِميّ 

 ِخْسُروِجْرد من قُعرى بَْيَهَق.: واستَْدرك شيُخنَا هنا 

ثين ويُستدرك أَيضاً :َشاه : من قَُرى َمرْ  خْسُروو قلت : ُخوْنسار ، بالّضّم : قَرية من قُرى أَْصبهاَن.  َو. وقد نُِسب إِليها جماعةٌ من الُمَحّدِ

وقرأَ بأَْصبَهان على َجْعفَِر بِن لُْطِف هللا العاملّي والسيّد محّمد  1017ومنها اإِلمام العاّلمة ُحسين بن جماٍل األَصبهانّي ، ُوِلد بخوْنسار سنة 

َج به َولُده العاّلمة ُمالَّ جمال والشيخ جمال الدين محّمد شفع االسترابادّي ، وتَُوفَّي بأَصبهابا  1098ن سنة قر داماد الحسينّي. ومّمن تَخرَّ

 وهو من أَشهر علماِء العجم. 1114وقَِدَم جماُل بن ُحسين هذا إِلى َمكَّة سنة 

ِدي الُخَشاَرةُ و الُخَشارُ  : [خشر] ِهما : الرَّ  َء الَمتَاعِ.وَخصَّ اللِّْحيَانِّي به َرِدى ٍء.ُء ِمن ُكّلِ َشيْ بَضّمِ

__________________ 
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 .«األدابء الفتيان»قوله : يف معاشرة األدابر الفتيان ا كذا خبطه والنسخة املطبوعة ا ولعله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .2( سورة العصر اآية 2)
 يف مفردات الراغب : النفسية. (3)
 .11( سورة ا ج اآية 4)
 .85( سورة غافر اآية 5)
 حتريف.« الذي»( ابألصر 6)
 .«درعم»( عن معجم البلدان وابألصر 7)
 .«اليوانين»ويف معجم البلدان : « الرت حابين»( يف اللباب : 8)
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 (1) ُخَشاَرةِ  ِمثْلُ  ُخَشارةٌ  إَِذا َذَهب الِخيَاُر وبَِقيت»، إِذا َكاَن ُدوناً وهو َمَجاز. وفي الحديث :  الُخَشاَرة وفاُلٌن ِمنَ  َسِفلَةُ النَّاِس. : الُخَشاَرةُ و

ِدي«. الشَِّعير ال يُبَاِلي بِِهم هللا بالَةً   ٍء. وقال الُحَطْيئة :ُء من ُكّلِ شيْ هي الرَّ

هـــــــــــــم و  عحضـــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــه بــــــــــــــَ نـــــــــــــِ ارةٍ ابَع بـــــــــــــَ   خُبشـــــــــــــــــــــــــــَ
او     كــــــــــــَ الَء مبــــــــــــالــــــــــــِ اَن الــــــــــــعــــــــــــَ يــــــــــــَ ــــــــــــح ُذبـ َت لــــــــــــِ عــــــــــــح  بــــــــــــِ

  
ّي : بَكْسِر الَكاِف. وهو اسم اْبٍن لعُيَْينَةَ ْبِن ِحْصن قَتَلَه بنُو َعامر ، « بماِلكِ »َصَوابُه  يَقُول : اْشتََرْيَت ِلقَْوِمك الشَّرَف بأَْمَواِلك. قال ابُن بَّرِ

 وَغنَِم. فقال الُحَطْيئَة :فَغََزاهم ُعيَْينَة فَأَْدَرك بثَأْره 

ه  ـــــــــــَح فـــــــــــِإنـــــــــــ  ن مـــــــــــا أُرِي ِن ِحصـــــــــــــــــــــــــح ًد  البـــــــــــح  فـــــــــــِ

كِ     هـــــــــالـــــــــِ مـــــــــَ لـــــــــح ٌة لـــــــــِ مـــــــــَ امـــــــــَ  ِعصـــــــــــــــــــــــح تـــــــــَ اُ  الـــــــــيــــــــــَ  مثـــــــــَِ

  

هـــــــــــــم و  عحضـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــَ يـــــــــــــه بـ نـــــــــــــِ اَرةٍ ابع بـــــــــــــَ   خُبشـــــــــــــــــــــــــــَ
ِك و     ـــــــــــِ اَلَء مبـــــــــــال ـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــاَن ال ي ـــــــــــح ـــــــــــُذب َت ل عـــــــــــح ـــــــــــِ (2)ب

 

  
 .كالَخاِشَرة ، هكذا في النَُّسخ. والصَّواب كالَخاِشر

 اه أَبُو َعْمٍرو عِن اْبِن األَْعَرابِّي.وهكذا َروَ 

 َما اَل لُبَّ لَهُ ِمَن الشَِّعيِر. : الُخَشاَرةُ و الُخَشارو

مِّ ـ  ، وهي الُخَشاَرةَ  أَْبقَى على المائَِدةِ  : َخْشراً  ، من َحّد َضَرب ، َخَشَر يَْخِشرو ا ال َخْيَر فيه.ـ  بالضَّ ا يَْبقَى على الَمائَِدة ممَّ  ءَ الشَّي َخَشرو ِممَّ

وِعبَاَرة اللِّْحيَانّي  ِضدٌّ. ، فهو ُخَشاَرتَه وفي بَْعِض النَُّسخ : ِمْنه َعْنه. ، (3)، من التَّْنِقيَة. وفي بَْعِض النَُّسخ نَفَى ، بالفاِء  نَقَّى يَْخِشره َخْشراً 

ِدي يَْخِشُره َخْشراً  الَمتَاعَ  َخَشرو في النََّواِدر :  َء ِمنه.: نَقَّى الرَّ

 َشِرهَ. ، إِذا َخَشَر َخْشراً و

إِذا َهَرب ُجْبنَاً ، فَجعََل االثْنَْين من َحّدِ فَِرَح. والُمَصنُِّف  َخِشرَ و إَِذا َشِرهَ. َخِشرَ  الِّذي في نَّص اْبِن األَْعَرابِّي : كفَِرَح : َهَرَب ُحْبناً. َخِشرَ و

 يُْنظر.َميََّز بَْينَُهَما ، فَلْ 

 ، ِمْنَها أَبو إِْسحاق إِبراِهيُم بُن إِسماِعيَل بْن ِإْبَراهيَم القاريّ  ِسكَّةٌ بنَْيَسابُورَ  : (4)، وَضبََطه السَّْمعَانِّي بفَتْح األَّول والثّالث  ، بالّضمّ  ُخَشاَوَرةُ و

 ، من أَْهِل نَْيَسابُور ، تَْرَجَمه الحاِكُم في التَّاِريخ. الُخَشاَوِريّ 

 ، أَِخي َهْمَداَن ْبن َماِلٍك. أَْلَهاَن ْبِن َماِلكٍ  ، قيل من ، بالفَتْح َخْشَرانَ  ذُوو

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 الِمْنَجِل : أَْسنَانُه. أَْنَشد ثَْعلَب : َمَخاِشرُ 

ِر  َد ِإاَبِر اآبــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ َر  هلــــــــــــــــــــا بـ ــــــــــــــــــــُ  تـ

رِ     اجـــــــــــــــِ ٌر كـــــــــــــــرُبُوِد الـــــــــــــــتـــــــــــــــ  ٌر ومحـــــــــــــــُح فـــــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــــُ

  

وَ  طـــــــــــــــــــح ذزِِر مـــــــــــــــــــذزٌِر تـــــــــــــــــــُ    عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــَ

خـــــــــــــلـــــــــــــِب ِذي و     مـــــــــــــِ ُر الـــــــــــــح رأَثــــــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــــِ خـــــــــــــَ
َ

 املـــــــــــــ

  
 يَْعنِي الَحْمَل.

وُهْم أَْيضاً البُشاُر والقُشاُر  ، كُرّمان : َسِفلَةُ النَّاِس ، َوزاَد فقال : الُخشَّار . وعن اْبِن األَْعَرابِّي :َمْخُشور َء ، إَِذا أَْرَذْلته ، فهوالشَّيْ  َخَشْرتو

 .(5) [والبُقاطُ ]والسُّقاُط واللُّقاُط والُمقاط 

بَمْعنَى الشَِّريك. قال : وال أَصَل له فِيَما َعِلمنا. قال شيُخنا : قُْلت :  الَخِشيرَ  ونَقَل َشْيُخنَا عن بَْعِض الفَُضالِء قال : باِديَة الِحَجاز يَْستَْعِملون

ْبح فِي التَِّجاَرة والفَائَِدة ، فليتأَّمِل. َخِشرَ  هو َكَما قال. قُْلت : ويُْمكن أَْن يَُكون من  إِذا َشِرهَ ، إِْذ ُكلٌّ ِمْنُهَما َحِريٌص على الّرِ

 وهذا ِمَن األَساس. التَّْمر : ِشيُصه ، ُخشاَرةُ و



5440 

 

 : * ومما يستدرك عليه : [خشتر]

إِمام أَْهِل  الَخْشتِيَاِريّ  النََّسفيّ  َخْشِتيارَ  ، وهو َجّد أَبي الُحَسْين طاِهِر ْبِن َمْحُمود ْبِن النَّْضر ْبنِ  (6)بفتح فسكون فكسر المثنّاة التَّْحتِيّة  َخْشتيَارُ 

 .289ة نََسَف في الَحِديث. تُُوفَِّي بها سن

__________________ 
 ( يف النهاية واللسان : كخشارة الشعري.1)
 ابلغا املعجمة ا ويرو  : خبسارة وليست ابلعالية.« الغالء»( يف التكملة : يقو  : أبيت إال اإِلدرا  بثبر  : ويرو  : 2)
 .«منه»الثالثة ( يف الصحاح والتكملة ابلفاء ا ويف اللسان ابلقاف. ويف املصادر 3)
 ( ضبطت يف معجم البلدان والتكملة بكسر الواو نصاً عند ايقوت وضبرت قلم يف التكملة.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 وانظر اللباب : اخلشتياري.« قوله : فكسر املثناة التحتية ا لعر األوىل : الفوقية»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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 ، وقيل : هو الُمْستَِدقُّ فوق الَوِرَكْين ، كما في الِمْصباح. َسانِ َوَسُط اإِلنْ  الَخْصرُ  : [خصر]

 قََدِمه. َخْصرِ  ويقال هو تَْحتَ  أَْخَمُص القََدِم. : الَخْصر ِمَن الَمَجاز :و

ْمِل وأَْسفَِلهِ  : الَخْصر ِمَن الَمَجاز :و ةً  َطِريٌق بَْيَن أَْعلَى الرَّ ْملِ ا َخْصرَ  يقال : أََخذُوا .(1)َخاصَّ منه  (2)، أَي أَْسفَله وما َدقَّ  ُمَخصَّرهو لرَّ

 ولَُطَف ، كما في األَساس. قال ساِعَدةُ بن ُجَؤيَّةَ :

ٍة  الـــــــــَ ا ُأســـــــــــــــــــــــَ طــــــــــَ بــــــــــح اٍح فــــــــــنـــــــــــَ ر  بــــــــــِه ضـــــــــــــــــــــــَ  َأضـــــــــــــــــــــــَ

ا     ــــــــــَ ُوزِه لــــــــــَ  حــــــــــَ ريف فــــــــــَبعــــــــــح وُرهــــــــــافــــــــــمــــــــــَ ُخصــــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــَ

  
 وقال آخر :

َن  ِر مث  َجَزعحَنه  ُخُصورَ َأَخذح  (3)الر مح
يِش  من السَّْهم َما بَْيَن أَْصِل الفُوقِ  من الَمَجاز : الَحْضر :و ، وقال بَْعُضهم : ُهو  َمْوِضُع بُيُوِت األَعرابِ  : الَخْصرو ، عن أَبي َحنِيفَة. والّرِ

 .ُخُصورٌ  َجْمُع الُكلِّ  (4)ِمْن بُيُوِت األَعراب َمْوِضٌع نَِظيٌف 

 يَِجُده اإِلْنَساُن في أَْطَراِفِه. بالتَّْحِريك : البَْردُ  ، رالَخصَ و

 وما أَْحَسَن بَْيِت التَّْلِخيص :

رحمُتح لــــــــــو  َتصـــــــــــــــــــــــَ ُم  اخــــــــــح كـــــــــُ ان ُزرحتــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــَ  مــــــــــن اإِلحح

ر لــــــــــإِلفــــــــــراِط يف و     جــــــــــَ هــــــــــح ُب يـــــــــــُ ذح رِ الــــــــــعــــــــــَ  اخَلصـــــــــــــــــــــــَ

  
 اِء والّصاد الُمْهَملَتَْين في قَْوِل اْمِرِئ القَْيِس :قال َشْيُخنَا : َوَوقَع في التَّْصِريح للشَّْيخ َخاِلد َضْبُطه بالحَ 

وحِء اَنرِه  و ِإىل ضـــــــــــــــــــــــَ عحشـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ىَت تـ ـــــــــفـــــــــَ َم ال عـــــــــح ـــــــــِ ن ـــــــــَ  ل

ر    وِع واَ صــــــــــــــــــــــَ َة اجلــــــــُ لــــــــَ يـــــــــح ُن مــــــــاٍ  لــــــــَ رِيــــــــُف بــــــــح  طــــــــَ

  
 التَّْوِضيح.بالخاِء الُمْعَجَمة ، كما أََشْرت إِليه في َحاِشيَة « الَخَصرو»وهو َغلَط ظاِهٌر والصَّواب 

ُجُل ،  َخِصرَ و : الَِّذي يَِجد البَْرَد ، فإِذا َكاَن َمعَه الُجوُع فهو الَخِرص. الَخِصر ٍء. وقال أَبُو ُعبَْيد :من ُكّلِ َشيْ  كَكِتٍف : الباِردُ  الَخِصرِ و الرَّ

: أَِليُم  َخِصرٌ  القُرُّ : آلََمَها البَْرُد. ويومٌ  أَْخَصرهاو أَلََّمْت من البَْرد ،أَناِملي : تَ  َخِصَرتْ و يَِدي َخِصَرت إِذا آلََمه البَْرُد في أَْطَرافِه. يُقال :

 يَْوُمنَا : اشتَدَّ بَْرُده. قال الشاعر : َخِصرَ و البَْرِد.

ــــــــــــــــــــه  رحت وح أَبحصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ اٍ  ِدَ ل  ُرب  خــــــــــــــــــــَ

وحِم     ــــــــــَ ــــــــــيـ ِة يف ال ــــــــــَ ي رِت املِشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــِ ب رح ســــــــــــــــــــــــَ  اخَلصــــــــــــــــــــــــِ

  
 : بارٌد. َخِصرٌ  وَماءٌ 

ُجلُ  كُمعَظَّم ، الُمَخصَّرو اِمُرهُ  الَخْصرِ  الدَّقِيقُ  : الرَّ  .الَخاِصَرةِ  ، أَو ضاِمرُ  الضَّ

، وهو ما قَلَص عنه القََصَرتَاِن  ما بَْيَن الَحْرقَفَة والقَُصْيَرى : الخاِصَرتانِ و الَخْصَرانِ  ، وقيل : َخاِصَرتَان ، وهما : الشَّاِكلَةُ  الخاِصَرةُ و

ْفِطفَة ، هَكذا في الُمْحَكم وَغْيِره. فإِذا َعَرْفت ذِلك فقَْوُل اْبِن األَْجَدابِّي : إِنّ  الَخْصر وتقدَّم من الَحَجبَتَْين وما فَْوق قِيقَِة الّطِ  من الِجْلَدةِ الرَّ

ة اللُّغَة. فقَْوُل َشْيِخنا إِنّه ال يُْعَرف وال يُْعتَدُّ به َمَحلُّ  ُمتراِدفَاِن ، أَي ِبهذا الَمعنَى ، الَخاِصرةو الَخْصر كما َعَرْفت ، هو كالم ُمَوافٌِق ِلَكاَلم أَئِمَّ

ٍل.  تَأَمُّ

 أَيضاً. الُمْختََصَرات ويقال لها : الطَِّريِق : أَْقربُها. َمخاِصرُ و

جُل بِيَِدِه ،يَأْ  َما ، كالسَّْوِط ، وقيل : هو كِمْكنَسةٍ  الِمْخَصَرةو  يَتَوكَّأُ َعلَْيه ، كالعََصا ونَْحِوه. ُخذُه الرَّ

 الَخِطيُب إَِذا َخَطب. كذلكو ويَِصل به َكاَلَمه ، ما يَأُْخذُه الَمِلُك يُِشيُر بِِه إَِذا َخاَطبَ  ، ُهو بالِمْخَصَرة يقال : نََكَت األَرضَ و

 ، قال : الَمَخاِصرُ  ْمعُ : كانَت من ِشعَاِر الُملُوِك ، والجَ  الِمْخصَرةو
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مح  اهبــــــــــــِِ طــــــــــــَ ُض خــــــــــــِ زِيــــــــــــُر اأَلرحَض َوقــــــــــــح كــــــــــــاُد يــــــــــــُ  يــــــــــــَ

اءهــــــــــم     وا ِإميــــــــــحَ ــــــــــُ ل رِإَذا َوصــــــــــــــــــــــــَ اصــــــــــــــــــــــــِ خــــــــــَ َ
 (5) ابملــــــــــ

  
 َخَرَج إِلى البَِقيعِ وبِيَِده وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبيَّ »وفي الَحِديِث : 

__________________ 
 ( يعين يف الرما  خاصة.1)
 األساس : مارّ  ا ومل ترد فيه هنا لقطة : ولطف.( يف 2)
 عل  كر قيينٍّ قشيٍب وُمفَبمِ  ونسبه لزهري :ـ  ( عجزه يف األساس3)
 مثله يف التهذيب.« قوله : نظيف ا كذا خبطه ا وعبارة ابن منظور : لطيف»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«أمياهنم»ا خبطه ا والذي يف اللسان قوله : إمياءهم ا كذ»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)



5443 

 

رةٌ  رة: قا  أَبو ُعبَـيحد  «له ا فَجَل  فَنَكت هِبا اأَلرضَ  خِمحصــَ صــَ ر : ما الحِمخح َتصــَ َكه ا من َعصــاً أَو  اخح اُن بَِيِده فَبمحســَ اإِلنحســَ
بَـَها ا وقد يـُت َكبُ َعَليح  َرَعٍة َأو َعنَـَزة َأو ُعك اَزة َأو َقِضيب وَما َأشح  ه.ِمقح

ٌرو بن أَْسعََد الُجَهِنّي ثُمَّ األَْنَصاِرّي حِليفهم ، َعقَبِّي ، ويُْكنَى أَبَا يَْحيَى ، َرَوى َعْنه أَوالُده َعِطيَّةُ وَعمْ  َعْبد هللا ْبن أُنَْيس : لَقَب الِمْخَصَرةِ  ذُوو

ا  «تَْلقَانِي بها في الَجنَّة»وقال :  ِمْخَصَرةً  أَعطاهُ  وسلمعليههللاصلى النَّبِيَّ ألَنَّ  بن َسِعيد ، وإِنَّما لُقِّب به (2)، وبُْسر  (1)وَضْمَرةُ وَعْبُد هللا  فلَمَّ

 مات أَوَصى أَن تُْدفَن َمعَه في قَْبره.

،  وهو البائُِل في الَمْسِجد ، هكذا بالِميِم على الصَّواب ، ويُوَجد في بَْعِض نَُسخ الَمعَاجِم بالنُّون ، : َصحابِيٌّ  (3) اليََماميّ  الُخَوْيِصَرةِ  ذُوو

 ورئِيُسُهم. ُء الخوارجِ ضئِضى السَّْعِديّ  ُحْرقُوُص ْبُن ُزَهْير فهو التَِّميِميُّ  الُخَوْيِصرةِ  أَما ذُوو هكذا يُْرَوى في َحِديٍث ُمْرَسل.

بِير في قِتَاِل الُهْرُمزاِن ، رّي : له ُصْحبة ، وأََمدَّ به ُعَمُر الُمسلمين الَِّذين نَاَزلُوا األَهواَز فاْفتتَح ُحْرقُوٌص ُسوَق األَْهواز. وله أَثٌَر كَ قال الطَّبَ 

َصِحيحِ اإِلمام  في هوو هم ، وهو القائِل : يا َرُسوَل هللا اْعِدْل.ثُمَّ َكاَن مع َعِلّيٍ بِصفِّين ، ثم َصاَر ِمَن الَخَواِرج َعلَْيه ، فقُتِل يَْوَم النَّْهَرواِن مع

ه :  البَُخاِرّيِ. أَبِي َعْبِد هللا ةً  .«فَقَال : يا َرُسوَل هللا اْعِدل الُخَوْيِصَرةِ  فأَتاه ذُو»ونَصُّ  فأَتاهُ َعْبُد هللا بُن ِذي : ِمن َطِريٍق آَخَر : وقال َمرَّ

 بالَحقَائِق. وهللا أَْعلَمُ  ، وتَْفِصيلُه في اإِلصابَة ، وكأَنَّه َوَهمٌ  بعَْينِه ، الُخَوْيِصَرة وهو ذُو الُخَوْيِصَرةِ 

ُجُل : اْختََصرَ و  اْختََصرو»:  فقال عنهماهللارضيَحِديث َعِلّي وذََكر ُعَمر ، أَِو اْعتََمد َعلَْيَها في َمْشيِه. ومنه الِمْخَصَرةَ  ، أَي أََخَذها الرَّ

 ، والعَنََزة : ِشْبه العُكَّاَزة. «َعنََزتَه

ح به صاِحُب اللَّسان وَغْيرهُ. تََخصَّر ويُقال فيه :  ، كما َصرَّ

ق بَْعُض الُمَحقِّ  اْلَكاَلَم : أَْوَجَزه اْختََصرَ و  االْختِصار ِقين بَْين، ويقال : أَْصُل االْختِصار في الطَِّريق ، ثم اْستُْعِمل في الَكالِم َمجازاً. وقد فَرَّ

 .(4)واإِليَجاِز فقال : اإِليَجاز تَْحِريُر الَمْعنَى ، من َغْير ِرَعايَة ِللَْفِظ األَْصل ، بلَْفٍظ يَِسيٍر 

في الَكاَلم : أَْن يََدَع الفُُضوَل  االْختِصارُ و : : تَْجِريُد اللَّْفِظ اليَِسير ِمَن اللَّْفِظ الَكثِير مع بَقَاِء الَمْعنَى ، كذا نَقَلَه َشْيُخنَا. وفي اللسان االْختَِصارو

 في الطَِّريق. االْختَِصار ويَْستَْوِجَز الَِّذي يَأْتِي على الَمْعنَى ، وَكذِلك

ه :  قد نُِهَي َعْنُهَماالسَّْجَدةَ : قََرأَ ُسوَرتَها وتََرك آيتَها َكْي ال يَْسُجَد ، أَو أَْفَرد آيتَها فقََرأَ بِها ليَْسُجد فيها ، و اْختََصرَ و نََهى »في الَحِديث. ونَصُّ

ل ال الثَّانِي كما في الَكْنِز وُشُروِحه.«. السَّْجَدة اْختِصار عن  وَذَكُروا فيه الَوْجَهْين كما َذَكَره الُمَصنِّف ، وُكِرهَ ِعْنَدنَا األَوَّ

 ، ويَُؤيّده ِعبَاَرةُ اللَِّسان. تََخاَصرَ  ، وفي األََساِس : كتََخصَّرَ  ، ْصِرهخَ  على ، وفي األَساس : خاِصَرتهِ  َوَضَع يََده َعلَى : اْختََصرَ و

ُجُل يََده إِلى التََّخاُصرو االْختَِصارو اَلة. وُرِوَي عن النَّبِّي  َخْصره : أَن يَْضِرَب الرَّ ُجلُ  يَُصلِّيَ  أَن نََهى أَنَّه»:  وسلمعليههللاصلىفي الصَّ  الرَّ

راً  وقيل «ُمْختَِصراً   .َخْصِره وقيل : َمْعنَاه أَْن يَُصلَِّي وهو واِضٌع يََده على : المْخَصَرة ، قيل : هو من ُمتََخّصِ

اَلةِ َراَحةُ أَْهِل النّار االْختَِصارُ »وجاَء في الَحِديث :   ، أَي أَنَّه فِْعُل اليَُهود في َصالتِِهم وُهم أَْهُل النَّاِر. «في الصَّ

راً  أَو ُمْختَِصراً  ُرويَ أَ  ال األَْزَهِرّي في الَحِديث األَّول : ال أَْدريق . وكذلك َرَواهُ أَبُو ُمْختَِصراً : . ورواه ابُن ِسيريَن عن أَبِي ُهَرْيَرةَ ُمتََخّصِ

 ي ُهَرْيَرةَ.ُعبَْيد. قال : ويُْرَوى في َكَراِهيَتِه َحِديٌث َمْرفُوع ، ويُْرَوى فيه أَيضاً عن عائَِشةَ وأَبِ 

ولم يَْقرأْ ُسوَرةً بَكَماِلها في فَْرضه. وبه فَسََّر األَْزَهِريُّ َحِديَث أَبِي ُهَرْيَرةَ السَّاِبَق ،  قََرأَ آيَةً أَو آيَتَْين من آخِر السُّورةِ في الصَّالةِ  : اْختََصرَ و

 وهو َعاّمةً ، ءِ حذَف الفُُضوَل ِمَن الشَّيْ  : اْختََصرو اه ابُن ِسيِريَن عن أَبِي ُهَرْيَرة.وهو أََحُد الَوْجَهْين في تَأِْويله. وقال ابُن األَثِير : هكذا َروَ 

اِء وياِء النِّْسبَِة ، أَيـ  ، بَضّمٍ ففَتْح فأَلف َمْقُصوَرة الُخَصْيَرى  . قال ُرْؤبَةُ :كاالْختِصارـ  الَخْصِريّ  وفي بَْعض النََّسخ بَكْسِر الرَّ

َ يف و  ريح د الــــــــــــــــُودِّ  اخُلصـــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  أَنــــــــــــــــَت عــــــــــــــــِ

دِ     عـــــــــــــح ا وســـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــِّ ل ـــــــــــــٍم كـــــــــــــُ ي ُف متـــــــــــــَِ هـــــــــــــح  كـــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف أسد الغابة : وعبيد  .1)
 ( يف أسد الغابة : بشر.2)
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 ومثله يف أسد الغابة.« اليماين»( يف القاموس : 3)
 املقصود من الكالم أبقر من عبارات متعارف األوساط.( عرف السكاكي يف مفتاح العلوم اإل از قا  : هو أداء 4)
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اي ، وفي بَْعِضها  في الَحزِّ  اْختََصر و. قال بَْعُضهم : هذا ُهَو األَْصل الطَِّريَق : َسلَك أَْقربَه. اْختََصرَ و ، هَكذا في النَُّسخ بالَحاِء الُمْهَملَة والزَّ

اي   .(2) ما اْستَأَْصلَه ، إِذا (1)بالِجيِم والزَّ

ْحمن اْبُن َحّسان : : أَخَذ بِيَِده في الَمْشيِ. خاَصَرهُ و  قال َعْبُد الرَّ

امُث   رحهتـــــــــــــُ اصـــــــــــــــــــــــــــَ ِة اخلـــــــــــــَ ح  خـــــــــــــَ بـــــــــــــ   ِإىل الـــــــــــــقـــــــــــــُ

وِن     نـــــــــــــُ ٍر َمســــــــــــــــــــــــــح رحمـــــــــــــَ ي يف مـــــــــــــَ (3)راِء مَتحشــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ِحيح ما َذَهب إِليه ثَْعلَب أَنّه ألَبِي َجْهبَل  الَجْوَهِرّي وَغْيره. قال :قال ابن بَّرّي : هَذا البَْيت يُْرَوى لعَْبِد الّرحمن ْبِن َحّسان كما َذَكَره  والصَّ

تَه. (4)  الُجَمِحّي ، وَذَكر قصَّ

ُجُل بِيَ  الُمخاَصَرةو قال اْبُن األَثِير : .«َمْرَوان ُمخاِصراً  فََخرجَ »وفي َحِديِث أَبي َسِعيٍد وَذَكر َصاَلة الِعيِد :  د َرُجٍل آَخر أَن يَأُْخَذ الرَّ

 ، إِذا َكاَن بَْعُضهم آِخذاً يََد بَْعٍض. ُمتَخاِصِرينَ  ، يقال َخَرَج القَْومُ  كتَخاَصرَ  صاِحبِه. َخْصرِ  يَتََماَشيَاِن ويَُد ُكّلِ واِحٍد ِمْنهما ِعْند

ُجالِن ثُمَّ يَْفتَِرقا ، وهو الُمَخاَزمة. وقال  أَخَذ ُكلٌّ في َطِريٍق حتّى يَْلتَِقيَا في َمَكانٍ  : َخاَصرَ  أَو َحتَّى يَْلتَِقيَا  (5)اْبُن األَْعَرابِّي : أَْن يَْمِشَي الرَّ

 إِلَى َجْنبِه. ِعْنَد ، وفي بَْعض النَُّسخ : َمَشى ، إَِذا َخاَصرَ  أَوْ  على َغْيِر ِميعَاد.

 به. يُتََخصَّر ، ألَنَّه كِكتَاب : اإِلَزارُ  الِخَصارُ و

ُرونَ »في الَحِديث : و من  َخواِصِرِهم ، أَي الُمَصلُّوَن باللَّْيِل ، فإِذا تَِعبُوا َوَضعُوا أَْيِديَُهم على «يَْوَم الِقيَاَمة على ُوُجوِهِهم النُّورُ  (6) الُمتََخّصِ

َِّكئُون َعلَْيَها. َمأُْخوذٌ منهَكذا أَورَده اْبُن األَثِير وفَسَّره. قال : وَمْعنَاه يَُكون أَْن يَأْتُوا يوم الِقيامِة و .(7)التَّعَب   َمعَهم أَْعَماٌل لَُهم َصاِلَحة يَت

 .الَمْخَصَرة

ةُ الغَِريِب وإِالَّ تَنَاقََض الَحِديثان فاْعِرْف َذِلك.  قال َشْيُخنَا : وهذا هو الظَّاِهر الَِّذي َذَكَره أَئِمَّ

َرةٌ  نَْعلٌ  الَمَجاز :من و َدقِيٌق. ، كُمعَظَّم : ُمَخصَّرٌ  َكْشحٌ و النَّْعِل : ما استدقَّ من قُدَّاِم األُذُنَْين منها. قال  َخْصرُ و ُمْستَِدقَّةُ الَوَسِط. ، أَي ُمَخصَّ

َرةً  كانت وسلمعليههللاصلىأَنَّ نَْعلَه ». وفي الحديث : َخْصرانِ  : لََها ُمَخصَّرةٌ  من النَّْعل : ُمْستََدقُّها. ونَْعلٌ  الَخْصَرانِ  ابُن األَعرابِّي :  «ُمَخصَّ

 حتَّى َصاَرا ُمْستَدقَّْين. َخْصَراَها ، أَي قُِطعَ 

ى إِذا كانَت القََدَمْينِ  ُمَخصَّر َرُجلٌ  من الَمَجاز :و َرة وقََدمٌ  أَْخَمُصها مع ِدقٍَّة فيه. (8) قََدُمه تََمسُّ األَْرَض من ُمقَدَِّمَها وَعِقبها ويَُخوَّ  ُمَخصَّ

َرةٌ و (9) ُمْخُصوَرة ويَدٌ  ، َرةَمْخُصوو . َكأَنَّه َمْربُوٌط ، أَو فِيِه َمَحزٌّ ُمْستَِديرٌ  تَْخِصيرٌ  في ُرْسِغها ُمَخصَّ  كالَحّزِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، ثم ُجِمَع على هَذا. قال الشَّاِعر : خاِصَرة  ُجْزءٍ ، كأَنَُّهم َجعَلُوا ُكلَّ  الَخَواِصر وَحَكى اللِّْحيَانّي : إِنََّها لُمْنتَِفَخةُ  الَخَواِصرِ  َرُجٌل ضْخمُ 

ت  ذ حـــــــَ ـــــــَ  متـــــــََ ي كـــــــِ ـــــــعـــــــَ اهـــــــا ال نـــــــَ ـــــــح يـ قـــــــَ  فـــــــلـــــــمـــــــا ســـــــــــــــــــــَ

ُرهـــــــــا    واصـــــــــــــــــــــــِ ا  خـــــــــَ حـــــــــًا َورِيـــــــــُدهـــــــــَ (10)وازحَداَد َرشـــــــــــــــــــــــح
 

  
، أَي َوَجٌع  «َخاِصَرةً  فَأََصابَنِي» الَحِديث :. وفي خاِصَرته أَو َخْصَره : يَْشتَِكي َمْخُصورٌ  . ورجلكُمَخصَّر البْطِن والقََدمِ  َمْخُصورُ  وَرُجلٌ 

 . وقيل : َوَجٌع في الُكْليَتَيِن. وفي ُمْسنَِد الَحاِرث ْبِن أَُساَمة يَْرفَعُه :َخاِصَرتي في

َك َوِجَع صاِحبُه. الَخاِصَرة  : ِعْرٌق في الُكْليَة إِذا تََحرَّ

 .َخْصِرَها إِلىفي البُْضعِ : أَن يَْضِرَب بيَِده  الُمَخاَصَرةُ و

 الطُُّرِق : التي تَْقُرُب في ُوُعوِرَها ، وإِذا ُسِلَك الطَِّريُق األَبعَُد كان أَْسَهل. ُمْختََصراتو

__________________ 
 ابجليم.« اجلز»( يف التكملة واللسان والتهذيب : 1)
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 ( يف املصادر الثالثة : أاّل تستبصله.2)
 مرمر أي عل  مرمٍر مسنون أي ممل .( أي أخذُت بيدها ا متشي يف 3)
 .«قوله : أليب جهبر ا كذا خبطه ا والذي يف اللسان : أليب دهبر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«يفرتقان»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
 صر.ومثلها يف النهاية ا وأشار فيها إىل رواية األ« املختصرون»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
 ( هذا تفسري ثعلب للحديث كما نقله التهذيب.7)
 ( ضبطت يف الصحاح : وَلحَو .8)
 ومثله يف التهذيب.« ويٌد خُمَص َرةٌ »( يف القاموس : 9)
 .«متذحت خواصرها»بد  « متألت مذاخرها»وانظر ختر ه هنا  ا وفيه :  93( البيت للراعي ا ديوانه ص 10)
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 .(1)، باِرُد الُمقَبَّل  َخِصرٌ  : الُمقَبَِّل. وِعبَاَرةُ األََساس : ثَْغرٌ  الُمَخصَّر وثَْغٌر باِردُ 

 ِمْن ذاك وأَْقَصر. أَْخَصرُ  وهذا

ّم : الُخْضَرةُ  : [خضر] ا يَْقبَلُه ، ، أَي َمْعُروف ، وهو بَْين السَّواِد واْلبَيَاِض ، يَُكون ذِلك في الَحيَوان والنَّبَات وَغْيرِ  لَْوٌن. م ، بالضَّ ِهَما ِممَّ

 .(2) (َويَ ْلَبُسوَن ثِياابً ُخْضراً ) بَضّمٍ فُسُكون. قال هللا تَعَالَى : ُخْضرٌ و ، بَضم ففَتْح ُخَضرٌ  ج وَحَكاه اْبُن األَْعَرابِْي في الماِء أَْيضاً ،

رُع كفَِرَح ، َخِضرَ  يُّ  أَْخَضَرهو : نَِعَم ، اْخِضيَراراً اْخَضْوَضَر و اْخَضرَّ اْخِضَراراً و الزَّ ،  َخِضرٌ و ، كَصبُوٍر ، َخُضورٌ و أَْخَضرُ  فهو الّرِ

اج : األَْخَضر : اليَْخُضورُ و كأَِمير. َخِضيرو ، بالتَّْحتِيَّة فيِهَما ، يَْخُضورٌ و ، يَْخِضيرٌ و ، َخِضيرٌ و كَكتِف ،  ، ومنه قْوُل العَجَّ

َدِب  ِب ُدوَن اهلـــــــــــــَ ورِ الـــــــــــــيـــــــــــــَ ابخُلشـــــــــــــــــــــــــــح ضـــــــــــــــــــــــــــُ   خح
ورِ     طـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَن ابل ارِي طـــــــــــــــــ  َواُة عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ثـ  مـــــــــــــــــَ

  
ْيَزُج. أَْخَضرُ  ، وَكذِلك في اإِلبل. يقال : فََرسٌ  الَخْيِل : ُغْبَرةٌ تُخاِلُطها ُدْهَمةٌ  أَْلَوانِ  في الُخْضَرةُ و  ، وهو الدَّ

 في أَْلواِن النَّاِس : السُّْمَرة. الُخْضَرةُ و

ُمْنُخَرْيِه وشاِكلَتِه ؛ ألَنَّ األَْحَوى تَْحَمرُّ َمنَاِخُره وتَْصفَرُّ شاِكلَتُه ، ُصْفرةً  ُخْضَرةُ  األََحّمِ وبَْيَن األَْحَوى إِالَّ  األَْخَضرِ  وفي الُمْحَكم : ولَْيَس بَْين

 أَْوَرُق. أَْخَضرو أَْطَحُل ، أَْخَضرو أَْدَغُم ، َضرُ أَخْ  ُمَشاِكلةً للُحْمَرة. وِمَن الَخْيلِ 

 قالو .(4) (فََأْخَرْجنا ِمْنُه َخِضرًا ُُنْرُِج ِمْنُه َحبًّا ُمرَتاِكباً ). وفي التَّْنِزيل العَِزيز : َخِضرٌ  ، وُكلُّ َغّضٍ  (3) ، كَكتٍِف : الغَضُّ  الَخِضرُ و

ْرعُ  هنا : الَخِضرُ  اللّْيث :  .األَْخَضر الزَّ

َخْشنَاُء َوَرقَُها ِمثُْل َوَرِق الدُّْخِن ،  َخْضَراءُ  ، كفَِرَحة. وهي بَْقلَةٌ  كالَخِضَرةِ  ، الَخْضراءُ  البَْقلَةُ  : الَخِضرُ و .األَْخَضر وقال األَْخفَش : يُِريد

 : الَخِضر ال ابُن ُمْقبٍِل فيوكذلك ثََمَرتَُها ، وتَْرتَِفع ِذراعاً ، وهي تَْمألُ فََم البَِعيِر. وق

ٌف  نــــــــــــُ ٌة خــــــــــــُ ونــــــــــــَ بــــــــــــُ لــــــــــــح رٌُج مــــــــــــَ ا فـــــــــــــُ اُدهــــــــــــَ تــــــــــــَ عــــــــــــح  يـــــــــــــَ

وحَذاِن و     م ا ــــــــــَ رحعــــــــــُ ــــــــــُ ن يف بـ خــــــــــح فــــــــــُ ــــــــــح نـ ــــــــــَ رِ يـ  اخَلضــــــــــــــــــــــــِ

  
 فَقَال : الَخِضرَ  ، كأَِمير ، وقد َذَكَر َطَرفَةُ  الَخِضيرِ و

اِت  نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ َبدحَن ِإذا  (5)كــــــــــــــــبـ ِر ميــــــــــــــــَح خــــــــــــــــح
َ

 املــــــــــــــــ

يـــــــــَج     الـــــــــِ ُف َعســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــح َت الصـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــَ ـــــــــح رح أَنـ  اخَلضـــــــــــــــــــــــِ

  
، على ِمثال  َمْخَضَرة ، وأَْرض الُخْضَرةِ  : َكثِيَرةُ  يَْخُضورٌ و َخِضَرة أَرضٌ  .الَمْخَضَرةِ و كاليَْخُضورِ  ، الُخْضَرةِ  الَمَكاُن الَكثِير : الَخِضرو

 .(6) َمْخَضَرةً  َء فتُْصبُح األَْرضُ ، وقُِرى ُخْضَرة َمْبقَلة : ذات

لِّيَان  َضْرٌب من الَجْنبَِة ، واِحَدتُه بهاٍء. : الَخِضرو  ، وليس (7)والَجْنبَةُ ِمَن الَكإِل : َما لَهُ أَْصل َغاِمٌض في األَْرِض ، مثل النَِّصّيِ والّصِ

ر الَخِضر ْيف ، وبِه فُّسِ بِيُع ما يَْقتُل َحبَطاً أَو يُِلمُّ »الحديث :  من أَْحَرار البُقُوِل الَّتِي تَِهيج في الصَّ  «الَخِضرِ  إِاّل آِكلَةَ  (8)وإِنَّ ِمّما يُْنبت الرَّ

ا قَْولُه :  تَِصد ؛ وذِلك أَنَّ فإِنه َمثٌَل للُمقْ « الَخِضر إِالَّ آِكلَة» وقد َشَرح هذا الَحِديَث ابُن األَثِير في النَِّهايَة ، وبَيَّن َمعانِيَه وَذَكر في أَثْنَائِه : وأَمَّ

بِيُع بتََواِلي أَْمَطاِره فتَْحُسن وتَْنعُُم ، ولكنَّه من البُ  الَخِضر قُول الَّتِي تَْرَعاَها الَمَواِشي بَْعد َهْيج لَْيَس ِمن أَْحَرار البُقُول َوَجيِِّدَها التي يُْنبِتُها الرَّ

يَها من  الَخِضرِ  العََرُب الَجْنبَةَ ، فال تََرى الماِشيَةَ تُْكثِر من أَْكِلها وال تَْستَْمِريها ، فَضَرَب آِكلَةَ  البُقُول ويُْبِسَها حيث ال تَِجد ِسواها ، وتَُسّمِ

َها. ْنيَا وَجْمِعها وال يَْحِملُه الِحْرُص على أَْخِذَها بغَْيِر َحقِّ  الَمَواشي َمثاَلً لَمْن يَْقتَِصد في أَْخِذ الدُّ

ْرعُ  َخِضرَ  َمْصدرُ  : النُّعُوَمةُ  بالتَّْحِريك ، الَخَضرُ و ّم. كالُخْضَرةِ  إِذا نَِعَم ، َخَضراً  الزَّ  ، بالضَّ

سلِّط »أَنَّه َخَطب بالُكوفَة في آخِر ُعْمره فقال : »، وهي النَّْعَمة وفِي َحِديِث علّيٍ :  الُخْضَرةِ  : تصغيرُ  الُخَضْيرةُ  وقال ابُن األَعراِبّي :
(9) 

 يعني َغضَّها وناِعَمها وَهنِيئَها. «َخِضَرتَها  الذَّيَّاَل الَميَّاَل يَْلبَُس فَْرَوتها ويَأُْكلعليهم فَتَى ثَِقيفٍ 

__________________ 
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 ( ومثلها يف التهذيب.1)
 .31( سورة الكهف اآية 2)
 ( يف القاموس : الغصن.3)
 .99( سورة األنعام اآية 4)
 .«كنبات»( عن الديوان ا وابألصر 5)
 .63( سورة ا ج اآية 6)
 ( زيد يف التهذيب : وا لمة والعرفج والشيح.7)
 ( يُلم : يقرب ويدنو من اهلال .8)
 ( النهاية واللسان : اللهم سلِّرت.9)
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اُء عن العََرب ، وأَْنَشد : .األَْخَضرُ  َسعَُف النَّْخِل وَجِريُدهُ  : الَخَضرو  هكذا َسِمعَه الفَرَّ

رَا  فــــــــــــــــــَ َزعــــــــــــــــــح ا مــــــــــــــــــُ ر  يــــــــــــــــــوَم ِورحِدهــــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــَ

وُس وَ     يــــــــــــُر  ــــــــــــَُ نــــــــــــاطــــــــــــِ رَاهــــــــــــي خــــــــــــَ  (1) اخَلضــــــــــــــــــــــــــَ
  

ِم : أُخذَ  اْلَكألُ ، اْختُِضرو ا وُرِعيَ  بالضَّ ُجلمنه قِيَل و .أَْخَضر قبَل تَنَاِهي ُطوِله ، وذلك إِذا َجَزْزتَه وهو َطِريًّا غضًّ  َماَت فَتِيًّا إِذا الشَّابِّ  للرَّ

ا : قد ا َرآه قال : ، ألَنَّه يُْؤَخذ في َوْقِت الُحْسن واإِلْشراق. وفي بعض األَْخبَار أَنَّ َشابَّا ِمَن العََرب أُوِلَع بَشْيخٍ ، فََكان ُكلَّمَ  اْختُِضرَ  َغضًّ

. أَي تُتََوفَّْون َشبَاباً. وَمْعنَى أَْجَزْزت : آَن لك أَن تَُجزَّ فَتَُموت. وأَْصُل ذِلك فى تُْختََضُرونو يَّ أَْجَزْزَت يا أَبَا فاَُلٍن ، فقال له الشَّْيخ : يا بُنَ 

 ويَُجزُّ فيُْؤَكل قْبل تَنَاِهي ُطوِله. يُْختََضرو النَّبَاِت الغَّضِ يُْرَعى

 ، قال الفَْضُل بُن َعبَّاِس ْبِن ُعتُبةَ اللَهبِّي : : األَْسَوُد ، ِضدٌّ  األَْخَضرُ و

رُ َأان و  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ يِن  اأَلخح ـــــــــــــــــــُ رِف عـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ نح يـ  مـــــــــــــــــــَ

رُ     ضــــــــــــــــــــــــــَ َربح  َأخح ــــــــــــعــــــــــــَ ِت ال ــــــــــــح ي ــــــــــــَ َدِة يف بـ لــــــــــــح  اجلــــــــــــِ

  
 يقول : أَنا َخاِلٌص ألَنَّ أَلواَن العََرِب السُّْمَرةُ.

ّي : أَراد  ُسْمَرةَ لَْونِه ، وإِنما يُِريد بذلك ُخلُوَص نََسبِه وأَنَّه َعَربِيٌّ َمْحٌض ، ألَنَّ العََرَب تَِصف أَلوانَها بالسََّواد ، بالُخْضرةِ  قال ابُن بَّرِ

 وتَِصف أَلواَن العََجِم بالُحْمرة ، وهذا الَمْعنى بِعَْينه أَراَده ِمْسِكيٌن الدَّاِرِميُّ في قَْوله :

ر  عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ نح يـ َ
ٌا ملــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــِ ين َأان ِمســــــــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــُ

َربح     َرُة أَلـــــــــــــــــواُن الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــح وحينَ الســـــــــــــــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــَ

  
ه وإِنََّما هو َمْعبَد بُن َعْلقََمة الَمازنّي : أَْخَضرَ  ، وكان يُْنَسب إِلَى أَْخَضر ومثله قول َمْعبَِد ْبنِ   ولم يكن أَباه ، بل كان َزْوَج أُّمِ

اَء  َ ي محـــــــــــــِ َبمحـــــــــــــِح اح ســـــــــــــــــــــــــــَ رِيـــــــــــــ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ ه  اأَلخح ـــــــــــــ   ِإن

ـــــــــاُس إِ     ـــــــــن ـــــــــن َأَب ال وا اب ـــــــــُ قـــــــــول ـــــــــَ رَاال  َأنح ي ضـــــــــــــــــــــــَ  َأخح

  

ٌة و  بـــــــــــَ ِم ِنســــــــــــــــــــــــح ِر اأَلعـــــــــــاجـــــــــــِ مـــــــــــح رح ِدَ يف ا ـــــــــــُ  هـــــــــــَ

َرا    كـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ون وأُن مـــــــــــــــُ زحعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ا يـ َف ممـــــــــــــــِّ  فـــــــــــــــذنـــــــــــــــَ

  
ى َجبٌَل بالطَّائِفِ  : األَْخَضرُ و  .باألَْخَضر ، وَمَواِضُع َكثِيَرةٌ َعَجِميَّة َوَعَربِيَّة تَُسمَّ

، ِصفَةٌ َغلَبَْت  لُخْضَرتها ، : السََّماءُ  الَخْضراءُ  «.واَل أَقَلَّت الغَْبَراُء أَْصَدَق لَْهَجةً من أَبي َذرٍّ  الَخْضَراءُ  َما أَظلَّت»في الَحِديث :  من الَمجازو

 األَْرُض. َغلَبَةَ األَْسَماِء ، والغَْبَراُء :

 أَي َدْهماُؤُهم وَسَواُدُهم. «قَُرْيش َخْضَراءُ  أُبِيَدت»َحِديث الفَتْح : ، ومنه َسَواُد القَْوِم وُمْعَظُمُهم : الَخْضَراءُ و

َظَمهم ، وأَْنَكَره األَْصَمِعّي وقال : إِنّما يقال : أَبَاَد هللا َغْضراَءهم ، أَي َخْيَرهم ، أَي َسَواَدهم وُمعْ  َخْضَراَءهم ومنه قَْولُُهم : أَباَد هللا

 وَغَضاَرتَهم.

َمْخَشِرّي : أَباَد هللا اُء : أَي ُدْنيَاهم ، يُ  َخْضَراَءهم وقال الزَّ ُعوا ، وَجعَلَه ِمَن الَمَجاِز. وقال الفَرَّ ِريد قََطع َعْنهم أَي َشَجَرتَهم الَّتِي منها تَفَرَّ

 : أَْذَهَب هللا نَِعيَمهم وِخْصبَُهم. (2)الَحيَاةَ. وقال َغْيُره 

يحِ  َخْضرائِكم تََجنَّبُوا من»الَحِديث : ومنه البُقُولِ  (3) ُخَضرُ  : الَخْضَراءُ و اَث وما أَْشبََهها. وفي  «َذَواِت الّرِ يَْعنِي الثُّوَم والبََصَل والُكرَّ

فَات أَن ال يُْجَمع  «َصَدقَة الَخْضَراَوات يس فيل: » (4)الحديث  ْطبَةَ والبُقُول. وقِيَاُس ما َكاَن على هذا الَوْزن من الّصِ يعني به الفاِكَهة الرَّ

ر اْسماً لهِذه البُقُوِل ال ِصفَةً. تقول هذا الَجْمع ، وإِنََّما يُْجَمع به ما َكاَن اْسماً ال ِصفَة ، نحو َصْحَراَء ، وإِنََّما َجَمعه َهَذا الَجْمع ؛ ألَنَّه قد صا

ا ، ال تُِريُد لَْونَها. وقال ابُن سيَده : َجَمعَه َجْمع األَسماِء كَوْرقَاَء وَوْرقَاَواِت ، وبَْطَحاَء وبَْطَحاَوات ، ألَنَّه الَخْضَراء العََرب لهذه البقول :

 ، بالّضّم. كالُخَضاَرةِ  ِصفَةٌ َغاِلبَة َغلَبَْت َغلَبَةَ األَسماءِ 

اغانِّي. فَرُس َعِدّيِ ْبِن َجبَلَةَ ْبِن َعَرِكّيِ  : الَخْضراءُ و اغانِّي. فَرُس َساِلَم ْبِن َعِدّيٍ  : الَخْضراءُ و بِن ُحْنُجود ، نقلَه الصَّ  الشَّْيبَانِّي ، نَقَلَه الصَّ

اغانِّي. القَْينِّيِ  اْبِن ثَْعلَبَةَ  فَرُس قُْطبَةَ ْبِن َزْيدِ  : الَخْضراءُ و  ، نقله الصَّ

__________________ 
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 وفيه حناطير اب اء املهملة. 4362( الرجز لسعد بن زيد مفاة لاطب أخاه مالكاً كما يف الصحاح وجممض امليداين مثر رقم 1)
 ( نسب هذا القو  يف التهذيب إىل األصمعي.2)
 فتح اخلاء وكسر الضاد ضبرت قلم.( ضبطت يف التهذيب واللسان ب3)
 ( يف النهاية : ويف حديث جماهد.4)
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ْنج ، َجِزيَرتَانِ  : الَخْضراءُ و  ذُِكَرتَا في ج ز ر. قدو : باألَْنَدلُس ، وببالد الزَّ

يَتْ ، نَْحو الَجأَْواِء ، إَِذا َغلَب عليها لُْبُس الَحدِ  الَكتِيبَةُ العَِظيَمةُ  : الَخْضَراءُ  من الَمَجاز :و ِلَما يَْعلُوها من َسواد الَحِديد  َخْضَراءَ  يِد ، وإِنّما ُسّمِ

 .بالُخْضَرة ، َشبَّهَ َسواَده

 على السََّواِد. وقد َجاءَ  الُخْضَرةَ  والعرب تُْطِلق

 .«الَخْضراءِ  َمرَّ َصلَّى هللا عليه وسلَّم في كتِيبَتِه»في َحِديِث الفَتْح : 

ً  ، أَي بالَخْضَراءِ  استُِقيَ من الَمَجاِز : و ت َحتَّى طويالً  الدَّْلو استُِقي بها َزَمانا اِجز : اْخَضرَّ  ، قال الرَّ

طـــــــــــــَ   اُه  (1)متـــــــــــــُح اَلطـــــــــــــَ رَاءَ مـــــــــــــِ رِي  خَبضـــــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــَ

يو     حــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ب قــــــــــــــــ   اأَلصــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــَ ه تـ  ِإن َ َاب 

  
 .الُخْضَرة وِإن اْختَلَفَت أَلوانَُها ، ألَنَّ أَْكثَر أَلوانِها الّدَواجُن ِمَن الَحَمامِ  : الَخْضَراءُ و

ي الّدواِجنَ   َوإِِن اْختَلَفَت أَلوانُها ُخصوصاً بهذا االْسِم ، لغَلَبِة الُوْرقَِة عليها. (2) الُخَضرَ  وفي التَّْهِذيب : والعَرُب تُسّمِ

َمتاً ، ومنه ما يكون أَْحَمَر ُمْصَمتاً ، ومنه ما يَُكون أَْبيَض ُمْصَمتاً ، وُضُروٌب من ذِلك ُكلُّها ُمصْ  أَْخَضرَ  وقال أَْيضاً : وِمن الَحَمام ما يَُكونُ 

 في الِهَدايَِة والَمْعِرفة. الُخُضرِ  والنُّْمِر ، وُسوُدَها دونَ  للُخْضر ُمْصَمٌت ، إِالَّ أَن الِهَدايَةَ 

ْيَحان والبُقُول ، ثم قالوا الُخْضرة وأَصل  .أَْخَضر ِللَّْيل للرَّ

ْنج جاَزْت َحدَّ اإِلْنض ْقالبِّي الذي هو فَِطيٌر َخاٌم لم تُْنِضْجه األَْرَحاُم ، والزَّ  اج َحتَّى فََسَدت ُعقُولُُهم.وأَما بِيُض الَحَمام فمثلها مثل الّصِ

 أَرٌض لعُطاِرٍد. : الَخْضراءُ و ع باليَماَمِة. : ْضَراءُ الخَ و ، َحرَسها هللا تَعالَى : قَْلعَةٌ باليََمن ِمْن َعَمِل َزبِيدَ  : الَخْضراءُ و

 «.ِمْخضارٌ  أَنه ليس له» َحِديث اْشتِراط الُمْشتَِري على البائعِ :. ومنهكالِمْخَضار ، أَْخَضرُ  كَكِريَمٍة : نَْخلَةٌ يَْنتَثِر بُْسُرَها وهو الَخِضيَرةُ و

ّمِ ، َمْعِرفَةً : البَْحرُ  ُخَضاَرةُ  من الَمجاز :و اِء ، أَي ال  ال تُْجَرى مائِهِ  لُخْضَرةِ  ، ، بالضَّ ، بَضّمِ الُمثَنّاة الفَْوقِيَّة وُسُكون الِجيم وفَتْحِ الرَّ

طاِمياً. قال شيُخنَا : أَراَد أَنَّه  ُخَضاَرةُ  هَذا: قوُل تَْنَصِرف هذه اللَّْفَظةُ للعَلَِميَّة والتَّأْنِيث بالهاِء ، فهى كأَُساَمةَ وأَْضرابِه من أَْعالِم األَْجنَاِس. تَ 

اِء واْستَْشَكلَه وقال : كيف يأْتِي منه الحاُل ألَنَّه معِرفَةٌ. وَظنَّ بَْعُض الفَُضالِء أَنَّه من بََدائِع تَْعبِير الُمَصنِّف. وَضبَطه بفَتْح التَّْحتِ  يَّة وَكْسر الرَّ

ر أَنَّ البَْحر ال يتيُتََصوَّ ّكِ ْبط. وأَْوَضُح منه ِعبَاَرةُ اْبُن الّسِ  ُخَضاَرةُ   يَْجِري وهو َمْملُوٌء ماًء. وهو َجْهل منه باْصِطالَحاتِهم ، وَوَهٌم في الضَّ
 ، أَي كُزبيٍر. (4) ُخَضْيرو َمعرفة ، ال ينصرف ، اسٌم للبحر ، وزاد في األَساس ، كاألَْخَضرِ  (3)

ى األَْخيََل ، يُتَشاَءُم به إَِذا َسقََط على َظْهر بَِعير ، وهو َطائِرٌ  كغَُرابِّيٍ : الُخَضاِريُّ و ، في َحْنكه ُحْمرةٌ ، وهو أَْعَظُم من القََطا ،  أَْخَضرُ  يُسمَّ

ُجَل السَّخيَّ بها ، وَحَكى ابُن ِسيَده عن يقال لها القَاِريَّة ، زعم أَبُو ُعبَْيد أَنَّ العََرب تُِحبُّها ، يَُشبُِّهون الرَّ  ُخْضر َطْيرٌ  الُخَضاِريَّ  ويقال إِنّ 

 صاِحِب العَْيِن : أَنَُّهم يَتََشاَءُموَن بِها.

اَرىو ادِ  الُخضَّ ّمِ وتَْشِديِد الضَّ اَرى. كالشُّقَّاَرى : نَْبتٌ  ، بالضَّ بَّاَدى والُحوَّ  ، والشُّقَّاَرى أَيضاً نَْبٌت ، ومثله الُخبَّاَزى ، والزُّ

اِجز  اْخَضرَّ  هو ِمثْل السََّماِر الَِّذي ُمِذق بِماٍء َكثِيٍر حتّى وقال أَبُو َزْيد : كَسَحاٍب : لَبٌَن أُْكثِر َماُؤه. ، (5) الَخَضارُ و  .(6)، كما قال الرَّ

 جاُ وا بَضيحٍح َهرح رَأَيحَت الذِّئحَب َقرتّ 
ئِْب ، لَكثرةِ َمائِه  حتى َغلََب بَياَض لَوِن اللَّبَن. وقيل : هو الَّذي ثُلُثاه َماٌء وثُلُثُه لَبٌَن ، يَُكوُن ذِلك من َجِميع  (7)أَراَد اللَّبَن أَنَّه أَْوَرُق َكلَْوِن الذِّ

َي بِذلك ألَنَّه   .َخَضاَرةٌ  واِحَدتُه الَخَضارُ  ، وقِيَل : الُخْضَرة يَْضِرُب إِلىاللَّبَِن َحِقينِه وَحِليبِه. وِمْن َجِميع الَمَواِشي ؛ ُسّمِ

لُ  أَيضاً : الَخَضارُ و ل ما يَْنبُُت. البَْقُل األَوَّ  ، أَي أَوَّ

ارو ان : َطائِرٌ  ، الُخضَّ  .أَْخَضرُ  كُرمَّ

__________________ 
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 َكثِيُر الشََّجِر ، وَضبَُطوه بالتَّْشِديد أَيضاً. : ُخَضارٌ  يقال : َوادٍ  كغَُراٍب : ع َكثِيُر الشََّجِر. الُخَضارُ و

ْحرِ  ، باليََمن د : الُخَضارو . قُْرَب الّشِ ا يَِلي البَرَّ  ، على َمْرَحلَتَْين منها ِممَّ

ً  بَْيُع الثَِّماِر قَْبَل بُُدّوِ َصاَلِحها الَمْنِهيُّ َعْنَها في الحِديث : هو الُمخاَضرةُ و َي ألَنَّ الُمتَبَايِعَْيِن تَبَايَعَا َشْيئا  بَْينَهما ، َمأُْخوذٌ من أَْخَضرَ  ، ُسّمِ

َطاِب والبُقُوِل وأَْشبَاِهها ، على قَْوِل بَْعض.، ويَْدُخل فيه بَيْ  الُخْضَرة  ُع الّرِ

وكذا َذَهَب َدُمه بِْطراً ، بالَكْسر ، وقد تقدَّم  َهَدراً. ، أَي باِطالً  كَكتِفٍ  َخِضراً  كذا َذَهب َدُمهو َمْضراً ، بَكْسِرِهما ، خْضراً  َذهب دُمه قَولُهم :و

 ، وِمْضراً إِتباٌع.

، لَكثْرة االْستِْعَمال ، كما في الِمْصبَاح.  الَخِضر قال الَجْوَهِرّي وهو أَْفُصح ، قلت : لعَلَّه لكونِه ُمَخفَّفاً من َكبٍِد وِكْبٍد.ك ِخْضرٌ و ، َخِضرٌ و

أَْحَمد ، على األََصّح ، ـ  بو العَبَّاِس أَ  وزاد القَْسَطالني في شرح البَُخاِرّي لُغَةً ثاِلثَة وهو فَتْح الَخاِء مع ُسُكوِن الّضاد تَبَعاً للحافِِظ اْبِن َحَجر ،

ابن ماِلك بن فالغ بن عاِمر بن َشالَخ بن أَْرفَْخشذ بن َسام ابن  خضرون وقيل : بْليا ، وقيل : إِلياس ، وقيل : اْليََسع وقيل : َعاِمر ، وقيل :

 . وقيل : إِنّه ابُن فِْرَعون ، وهو َغِريب ِجدًّا.نُوح. واختُِلف في اسم أَبِيه أَيضاً ، فقال ابُن قُتيبة : هو بْليا بن َملَكان

قد نََظر فيه بَْعُضهم. وقال وقد ُردَّ. وقيل : ابُن َماِلك ، وهو أَُخو إِلياس ، وقيل ابُن آَدَم لُصْلبه. رواه ابُن عساِكر بَسنَده إِلى الدَّاَرقُْطنّي ، و

، وقد  النَّبِّي َعلَْيه السَّاَلمُ ـ  ِليل أَو َكثِير ، َحَكى القَْولَْين الثَّْعلَبِيُّ في تَْفِسيرهبقَ  بَْعَده وقيل. مالسالعليهجماَعة : كان في َزَمن َسيِّدنَا إِبراِهيَم 

تِه جماعة ، واستََدلُّوا بظاِهِر اآليات الواِرَدة في لُِقيِّه لُموسى   .معه ووقائِِعه السالمعليهَجَزم بنُبوَّ

 الِخالف في إِرساله ، فَِفي إِرَساله ولَمْن أُرِسَل قَْوالِن.وقالوا : إِنَّما 

تَه  البَْحَرين بَمْجَمع َمعَه التَقَى الذي السالمعليهمانَبِيٌّ من أَْنبِيَاِء بَنِي إِسرائِيَل ، وهو صاحُب موَسى  الَخِضر وقال ابُن َعبَّاس : ، وأَنكر نُبُوَّ

 : َعْبٌد صالٌح من ِعبَاِد هللا تعالَى. الَخِضر ألَولَى أَنَّه َرُجٌل صاِلٌح. وقال ابن األَْنبَاِرّي :جماَعةٌ من الُمَحقِّقين ، وقالوا : ا

ت تَْحتَه إِذا  وقِيل : ألَنّه كان ، كما ورَد في َحِديٍث َمْرفُوع ، َخْضراءَ  واْختُِلف في َسبَب لَقَبِه ، فِقيل : ألَنَّه َجلََس على فَْرَوةٍ بَْيَضاَء فاْهتَزَّ

. (1)َجلََس في َمْوضع قام   وتَْحتَه روَضةٌ تَْهتَزُّ

 على َكبِِد البَْحر. َخْضَراءَ  وفي البَُخاِرّي : َوَجَدهُ موسى على ِطْنِفَسةٍ 

يَ  ما تَْحتَه ، وقيل ما َحْولَه اْخَضرَّ  وعن ُمجاِهٍد : كان إِذا َصلَّى في َمْوضع  ، تَْشبِيهاً بالنَّبَات (2)ْجِهه لُحْسنِه وِإشراق وَ  َخِضراً  ، وقيل ُسّمِ

. األَْخَضرِ   الغَّضِ

ٌر ، محجوٌب عن األَْبَصار ، وأَنَّه باٍق إِلى يَْوِم الِقيَامة ، لشُ  ِحيُح من هذه األَقواِل ُكلِّها أَنه نَبِيٌّ ُمعَمَّ ْربه ِمْن ماِء الحياةِ ، وعليه والصَّ

وفِيّة ، وإِجماُع كَ  ثِيٍر من الّصالحين. وأَنَكَر َحيَاتَه َجماَعةٌ منهم البخاِرّي وابن الُمبَاَرك والَحْربِّي وابُن الَجْوزّي. قال الجماِهيُر واتِّفاُق الصُّ

َحه الحافُِظ ابُن َحَجٍر ، ومال إِلى َحياتِه وَجَزَم بها ، كما قال القَْسَطالنّي والجماهيُر ، وهو ُمختاُر األبّ  َرفَة ّي وَشْيخِه اْبِن عَ شيُخنَا وَصحَّ

 وَشْيِخهم الَكبِير ابن عبد الّسالم وَغْيِرهم. واستََدلُّوا لذِلك بأُموٍر َكثِيَرة أَورَدها في إِكمال اإِلكمال.

ر وأَنه نَبِيًّا وكونِه وبقائِه السالمعليه الَخِضر في الفُتُوَحات قد َورَد النَّقُل بما ثَبَت بالَكْشف من تَْعِميرو قُلُت :  وأَنَّه ، الدَّّجال يَُكذِّب حتى يَُؤخَّ

 .َعام ُكلّ  َمْوسمِ  في إِلياس مع يَْجتَِمع وأَنه َشابًّا يَِصير َسنَةٍ  ِمائةِ  ُكلِّ  في

 بالَخِضر منه : واجتمع 29في البَاب  وقال في موِضع آخَر : وقد لَِقيتُه بإِْشبِيِليَة وأَفَاَدني التَّْسِليَم لَمقَاَمات الشُّيوخِ وأَن ال أُناِزَعُهم أَبداً. وقال

ْستَان له خاِرَج الَمْوصل رجٌل من ُشيوخنا وهو َعِليُّ بُن َعْبِد هللا بن جاِمع الَمْوِصِليُّ من أَصحاب أَبِي عبد هللا قَِضيِب الباِن َكان يَْسُكن في بُ 

من بُْستَانه وبُِصوَرةِ  الَخِضرُ  أَلبََسه الذي بالَمْوضع الشَّْيخُ  نِيَهاوأَْلبَسَ  ، البان قَِضيب بُحُضور الِخْرقَةَ  أَْلبََسه قد السالمعليه الَخِضر ، وكان

 .(3)الَحاِل التي َجَرت له معه في إِلباِسه إِيَّاها 

 وقال الشَّْعَرانّي : هو َحيٌّ باٍق إِلى يوم القياَمة يَْعِرفه ُكلُّ 

__________________ 
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.1)
 «.. والعرب تسمي اإلنساَن ا سَن املشر  : َخِضراً ا تشبيهاً »التهذيب : ( زيد يف 2)
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يف َأيِّ صــــــــــوَرة شــــــــــاَء ا ولكن ِمنح  (1)َمنح له َقَدُم الواَِليَة ال َ حَتمض أَبَحٍد ِإاّل لتَـعحِليمه َأو َ حِديبه ا وقد أُعحِطَي قـُو ة الت طحِوير 
 تـَعحِدُ  الُوسحط  ا ومن َشبحنِه َأنح أَيحيتَ للعارِِفا يـََقظًَة وللُمرِيِديَن َمناماً. َعاَلَماتِه َأن  َسب ابـََته

فَِة ، وهي كفَِرَحة ، كأَنَّه لَكثَْرِة نَِخيِلها. ومنه : َعلٌَم ِلَخْيبَرَ  َخِضَرةُ و لََك من فيك فأْ « (2)أََخْذَن » الَحِديث :القَريِة الَمْشُهوَرةِ قُْرَب الَمِدينَِة الُمَشرَّ

 َعِليّ  بقَْول فتفاَءل ، إِليها النُّهوض على َعَزم وسلمعليههللاصلىاسُم َعلَم لَخْيبَر ، وكان النبيُّ  َخِضرة قيل : إِن«. َخِضَرةَ  ، اْغُد بنَا إِلى (2)

ً  نَاَدى:  وقيل ، هللا فَتَحها َحتَّى عنههللارضي. فَخَرج إِلى َخْيبَر ، فما ُسلَّ فيها غيُر َسْيِف َعلّيٍ َخِضرة يا:  عنههللارضي االسم  بهَذا إِْنَسانا

 العَْيش ونََضاَرتِه. بُخْضرة وسلمعليههللاصلىفتفاَءل 

بالغَْيِن الُمْعَجَمة  (3) أَو َغِدَرةَ  ، بالفَاِء ، أَو َعِفَرةَ  ، بالُمثَلَّثَِة ، ى َعثَِرةَ تَُسمَّ  كانَت بأَْرٍض  وسلمعليههللاصلىَمرَّ »في بَْعِض األَحاِديِث : و

اَها والدَّال ، يَرةَ  ويَْكره الفَأْل يُِحبُّ  كانَ  وسلمعليههللاصلىتَفاُؤالً ، ألَنَّه « َخِضَرةَ  فَسمَّ  ، وَضْبُط الُكّلِ كفَِرَحة. الّطِ

 اللَّْوِن. أَخَضرُ  َطائرٌ  ، ُمَصغَّراً : الُخَضْيَراءُ و

مِّ  ُخْضرُ  ُهمْ  من الَمَجاز يقال :و  وَسعٍَة ، قال الّشاعر : في ِخْصٍب َعِظيم ، إِذا كانُوا الَمنَاِكب ، بالضَّ

رِ خِباِلَصِة اأَلرحداِن  َناِكِب  ُخضح
َ
 (4)امل

 ، بالَخاِء ال بالغَْيِن ، وقد َسبَق. مَخْضَراَءه وبه اْحتَجَّ َمْن قال : أَباَد هللا

من قَْيس َعْياَلَن ، وهم بَنُو َمالِك بن َطِريف ْبِن َخلَف بن ُمَحاِرب بن َخَصفَةَ بِن قَْيس َعْياَلن ، َذَكر ذلك أَحمُد بُن  قَبِيلَةٌ  بالّضّم : الُخْضرُ و

اِمي أَُخوَمْشُهورون وُهم ُرَماةٌ  ، (5)الحباب الِحْميَِرّي النَّسَّابَة  ، بَضّمٍ  الُخْضِريَّةو وَصْخِر بن الَجْعد وغيرهما. الَخِضرِ  . ومنهم عاِمٌر الرَّ

 ، قاله األَْزَهِرّي ، وأَْنَشَد : (6) َخْضَراُؤه نَْخلَةٌ َطيِّبَةُ التَّْمرِ  فَُسُكون :

ت  لـــــــــــــَ ةِإَذا محـــــــــــــََ رِيـــــــــــــ  ٍة  ُخضــــــــــــــــــــــــــح ايــــــــــــَ وحَ  طـــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

ـــــــَ     ا والـــــــبـ َدهـــــــَ نـــــــح ٌر عـــــــِ ِب َقصـــــــــــــــــــــح هـــــــح لشـــــــــــــــــــــ  ازِِر لـــــــِ (7)هـــــــَ
 

  
 َكأَنّه ُزَجاَجة ، يُْستَْظرف للْونه. أَْخَضرُ  : نَْوٌع من التَّْمر الُخْضِريّة وقال أَبو َحنِيفَة :

 وهو من َمَحاّلِ بَْغَداَد الشَّْرقِيّة. بفتح الضاد : ع بِبَْغَدادَ  الُخَضِريَّةو

 بالتَّْحِريك. وصوابُه :قال شيُخنَا : َجَرى فيه على َغْير اْصِطالحه ، 

 ، وهو َظاِهر. قُلُت : ولو قاَل بالتَّْحِريك لَُظنَّ أَنَّه بفَتَْحتَْين كما هو اْصِطالحه في التَّْحِريك ، وليس َكذلك ، بل هو بَِضّمٍ ففَتْح

 على هُؤالِء الثَّاَلثَِة من باب الَمَجاِز : األَخاِضر  إِطالقَ ، كاألََحامرة ، وتَقَدَّم الكالُم ُهنَاك ولِكنَّ  : الذََّهُب واللَّْحُم والَخْمرُ  األََخاِضرُ و

 ، ويقال هو بالحاِء الُمْهَملَة وإِنَّه باليََمن ، وقد تقّدم. َماءٌ  ، بالمّد : َخُضوَراءُ و

ا َطِريًّا ، والِمْضر إِتْبَاٌع.: الغَضُّ  الِخْضر قيل : ِمْضراً بَكْسِرِهما ، وكَكِتٍف ، أَي بِغَْير ثََمٍن. ِخْضراً  أََخَذه يقال :و ، ومنه قولهم :  أَو َغضًّ

ْنيَا ة َطِريَّة َطيِّبة ، وقيل : ُمونِقَة ُمْعِجبَة. َخِضرةٌ  الدُّ  َمِضرةٌ ، أَي ناِعَمةٌ َغضَّ

َمِضرةٌ ، فَمْن أََخَذها بَحقَِّها بُوِرَك لَهُ  َخِضَرةٌ  (8)إِّن الدُّْنيا »وفي الَحِديث :  أَي َهنِيئاً َمِريئاً. ، بكْسِرِهما ، ِمْضراً  ِخْضراً  ُهو لَكَ  يقال :و

 .«فِيَها

ر يقال :و ر َمنْ : » (9)في الَحِديث  وهو : بُوِرَك لَهُ فِيِه. تَْخِضيراً  لَهُ فِيهِ  ُخّضِ ، معناه َمْن بُوِرك له في ِصنَاَعة  «ٍء فْليَْلَزمهلَه ِفي َشيْ  ُخّضِ

 تَِجاَرة وُرِزَق منه فَْليَْلَزْمهُ.أَو ِحْرفَة أَو 

 .َخْضَراءَ  وَحقيقتُه أَن تَْجعََل َحالَتَه

__________________ 
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 .«قوله : قوة التطوير كذا خبطه ا و وز أن تكون التصوير»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 وما أثبت عن التكملة.« .. أخربان مالك به فك أغدُ »( ابألصر 2)
 .«عذرة»س : ( يف القامو 3)
 ( البيت يف التكملة ونسب للنابغة ا وصدره فيها :4)

 يصونون أجساداً قدمياً نعيمها
 .260( انظر مجهرة ابن حزم ص 5)
 ويف التهذيب فكالقاموس ا ويف اللسان عن التهذيب : خضراء.« خضراء»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
 طابة ابلباء.( األصر والتهذيب ويف اللسان : 7)
 ( يف النهاية : حلوة َخِضرة.8)
 ( يف اللسان : وقير يف اخلرب.9)
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ها  أَو ، أَزاَل بََكاَرتَها ، (1) اْفتََرَعها ، إِذا الَجاِريَةَ  اْختََضرَ  كذاو الِحْمَل : اْحتََملَه ، اْختََضرَ  من الَمجاز :و ، كاْبتََسَرَها  قَْبَل البُلُوغ (2)اْفتَضَّ

ً واْبتََكرَ  ه وهو اْختََضرو الفاِكَهة إِذا أُِكلَت قَْبل إِدراِكها. باْختِضار ها ، تَْشبِيها  ، وال يَْخفَى أَنّه تَكراٌر مع قوله سابقاً : أَْخَضرُ  الَكألَ. َجزَّ

ا ، وِكالُهَما في الَكإِل ، كما في الُمْحَكِم وَغْيِره. اْختُِضرَ   : بالّضّم : أُِخَذ َطِريًّا َغضًّ

ه َخَضَرهُ  واْنَجزَّ ، وقد : اْنقََطعَ  اْخِضَراراً  الَكألُ  اْخَضرَّ و يا ، فإِنه يقال : كاْختََضرَ  إِذا قََطعَه وَجزَّ جلُ  َخَضرَ  فهو يُْستَْعمل الِزماً وُمتَعَّدِ  الرَّ

َمْبنِيًّا للفاعل ، كما هو  اْختََضر ، هذا إَِذا َكان اْختََضرَ و فاْخَضرَّ  ، إِذا قََطعَه ، اْختََضَره يَْختَِضُرهو ، يَْخُضُره َخْضراً  النَّْخِل بِِمْخلَبهِ  َخَضرَ 

 ِق.في نُْسَختِنا ، ويجوز أَْن يَُكوَن َمْبنِيًّا للَمْجُهول فَيُكون ُمَطابِقاً لَكالِمه السَّابِ 

 عند العََرب : َسَواٌد. قال القَُطاِمّي : الُخْضرةُ و

بـــــــــــــــــــــــًا زَِور ا  بـــــــــــــــــــــــَ يبِّ خـــــــــــــــــــــــَ  اي اَنُ  خـــــــــــــــــــــــُ

رَب او     غــــــــــــــــــح
ُ

ِك املــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــَ نحســــــــــــــــــــــــــــــــِ يب مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِّ ل ــــــــــــــــــَ  قـ

  

َضر اِإذا ما  الل يحر عاِرِضيو   اخح

 اْسَودَّ.و أَراَد : أَنَّه إَِذا أَْظلَمَ 

ت ومن ذلك أَْيضاً :  الظْلَمةُ ، إِذا اْشتَدَّ َسَواُدَها ، وهو َمَجاٌز. اْخَضرَّ

ّبِ. أَْخَضرُ  ذُبَابٌ  ، ُمَصغَّراً : األَُخْيِضرُ و بَّاِن السُّوِد ، ويُقَال له : الذُّباُب الِهْنِدّي ، وله َخَواصُّ وَمنَافُع في ُكتُب الّطِ  على قَْدِر الذِّ

 ي العَْيِن.داٌء ف ، وهو باألَُخْيِضرِ  يقال : رماهُ هللاو

فةِ  َواٍد بَْيَن الَمِدينَةِ  : األََخْيِضرُ و  .(3)تُربة  أَُخْيضرُ  ، يقال له : والشَّامِ  الُمَشرَّ

ُجلُ  َخَضرَ  يقالو  .اْختََضرو فاْخَضرَّ  قََطعَهُ  : اْختََضَرهو يَْخُضره َخْضراً  بِمْخلَبه النَّْخل َخَضرَ  الرَّ

ه َواٍد تَجتمُع فيه  بَْين تَبُوَك والَمِدينَةِ  ، وسلمعليههللاصلىمن َمساِجِد َرُسوِل هللا ،  َمْسِجدٌ  : (4)، بالَكْسِر  اإِلْخِضيرُ و المشّرفة ، عند ُمَصالَّ

 السُّيُوُل التي تَأْتِي من السََّراة.

ّم : بَْطٌن من قَْيِس َعْياَلنَ  الُخْضرِ  بَنُوو وا بِذِلك ُخْضرُ  ، َوُهم الذين تَقدَّم ِذكُرُهم سابِقاً ، ويُقَال لهم ، بالضَّ  ِلُخْضرةِ  ُمَحاِرب أَيضاً ، ُسمُّ

اُخ بقَْوِلِه :  أَْلَوانِهم. وإِيَّاهم َعنَى الشَّمَّ

ٌر و  ِة عـــــــــــــــامــــــــــــــِ ا عـــــــــــــــنح ِذي اأَلرَاكـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ أل   حـــــــــــــــَ

و     رِ َأخـــــُ ـــــَ  اخُلضـــــــــــــــــــح زُ يـ واجـــــِ ـــــنـــــ  َو  ال كـــــح يـــــــُث تـــــُ ي حـــــَ  رحمـــــِ

  
بْير ، وَعْنه إِْسَحاُق بُن َعْبِد هللا بن أَبِي َطْلَحةَ. .الُخْضريُّ  ِمْنُهم أَبُو َشْيبَةَ  َحابة  وفي أَْنَساِب الّسْمعَانِّي : َشْيبَةُ َرَوى عن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ وفي الصَّ

 ونُس بن الَحاِرث الطَّائِِفّي.، له َحِديٌث َرواهُ يُ  الُخْضريّ  أَبو َشْيبَةَ 

د بن  الُخَضِريّ  ، وفي بَْعِض النُّسخ َعْبُد هللِا ، ُمَكبَّراً ، كُصَرد : أَبُو العَبَّاس ُعبَْيُد هللا ْبُن َجْعفَر ، ُخَضرٌ و الفَِقيه الشافِعّي ، َرَوى عن ُمَحمَّ

 .320سنة إِسحاَق الُجْرجانِّي ، وَعْنه ابُن َعِدّي الحافِظ ، تُوفِّي 

دُ و الَمْرَوِزّي إَِمام َمْرو ، وُمقَدَّمها ، تَفَقَّه عليه َجَماَعةٌ. وَحدََّث عن  (5) الِخْضر بن أَْحَمدَ  بنُ  بالَكْسِر َشْيُخ الشَّافِِعيَّة بَمْرَو ، وأَبُو َعْبِد هللِا ُمَحمَّ

 القاضي أَبِي َعْبِد هللا الَمَحاِملّي وَغْيِره.

ِد ْبِن َخلَفِ إِبرا أَبو إِسحاقَ و بن موَسى العَْدِل الَكرابِيِسّي من ثِقَاِت أَهِل بَُخاَراَء وُعلمائِها ، أَْملَى وَحدََّث عن الَهْيثَم ْبِن ُكلَْيٍب  ِهيُم ْبُن ُمَحمَّ

ن أَبِي بَْكر ْبِن ُعبَْيٍد. وزاَد الحافُِظ بُن َحَجٍر في ، ع وُعثَْماُن ْبُن َعْبَدَوْيه قَاِضي الَحَرَمْينِ  الشاشّي وَغْيِره ، ومات في ُحُدوِد سنة أَْربَِعِمائَة.

اق هذا الباِب اثْنَْيِن : ويَْنتَِسب اليه. َسِمع من القاضي أَبِي بَْكٍر  الِخْضرَ  كان يُْذَكر أَنه لقي الِخْضِريّ  َعْبَد الَمِلك بَن َمواِهب ْبِن سلٍم الَورَّ

ببغداَد ، َذَكَره  (6)فَِقيهُ الشَّافِعية بالُمْستَْنِصريَّة  الِخْضريّ  ن نُْقَطة ، وأَبُو الفَتْح ِهبَةُ هللا بُن فَاَدار األَْشقَريّ قاله اب 600الَماِرْستَانِّي تُوفَِّي سنة 

ثُون. الِخْضِريُّون ابُن سليٍم ،  فُقَهاُء ُمَحّدِ

مِّ  الُخَضْيِريَّةو ُد بَّن َسِميُّ َشْيِخنا المرحوم ِمْنَها من الَمَحاّلِ الشَّْرقِيّة ، ببَْغَدادَ َمَحلَّةٌ  ، أَي ُمَصغَّراً : ، بالضَّ  ُمَحمَّ
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__________________ 
 ( يف التهذيب : اقرتعها ابلقاف ا كافرتعها ابلفاء.1)
 ( اللسان : اقتّضها ابلقاف كافتضها ابلفاء.2)
 : أخضر تُربة. وهو اسم واد  تمض فيه السيو  الجي تنحرت من السراة. (األخضر)( يف معجم البلدان 3)
 وانظر ا اشية السابقة.« األخضر»( يف معجم البلدان : 4)
 ( يف اللباب : أمحد اخلضري املروزي.5)
 ( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر : ابملنتصرية.6)
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ِعيد  الط يِّبِ  ب اي (1)بن ســَ ريحِيّ  الصــ  ٍر الن ج اَد. قا  ا اِفة : كاَن َيســكن َ ّلة ا اخُلضــَ ِي ة لَض َأاَب َبكح ريح وكان  . قلت :اخُلضــَ
ُه.  َصُدوقاً ا َكَتب عنه اخَلِطيب وَغريح

د الفَاِسيُّ ، فإِنَّه ُوِلد بفاَس سنة  ُد بُن الطَّيّب ْبِن ُمَحمَّ ثين واستجا 1110وأَما شيُخنا المرحوُم أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ ز له واِلُده من اإِلَمام بَِقيَّة الُمَحّدِ

َرةِ سنة   .1170أَبي البَقَاِء َحَسِن ْبِن َعِلّي ْبِن يَْحيَى العجيمّي الَحنَِفّي ، وتُُوفَِّي بالَمدينة الُمنَوَّ

د ْبِن  ِخْضر وإِلى َهِذه الَمَحلَّة نِْسبَة َسْيِف الّدينِ  ين أَبِي َصالح ُمَحمَّ امبن نَْجم الّدِ ، وهو َجدُّ اإِلمام الحافِظ أَبي الفَْضِل عبِد  الُخَضيِريّ  َهمَّ

د بِن ُعثَْمان بِن محّمد بن ح به في ُحْسِن  ِخْضر الّرحمن بن أَبي بَْكر بن ُمحمَّ الشاِفِعّي األَسيوطّي صاحب التَّاِليِف المشهورة ، كذا َصرَّ

في سنة  849الُمَحاضرة ، َولَد سنة   .911وتّوِ

 ، أَورَده الذََّهبِّي في الُمْشتَبِه. ُخَضْيرٍ  الُمبَاَرُك ْبُن َعِلّيِ ْبنِ و

 ، َشْيٌخ لعَْمرو ْبِن عاِصم. بُن ُزَرْيقٍ  ُخَضْيرُ و

بَْيرِ  (2) ُخَضْيرٌ و ام القَُرِشّي ، لَسواِد لَْونِه. وكاَن صاِحَب ُشْرَطةِ  لَقَُب إِبراهيَم ْبِن ُمْصعَب ْبِن الزُّ د ْبن َعْبِد هللا بن الَحَسن لَّما  ْبِن العَوَّ ُمَحمَّ

ُمَصنِّف تَْنبِيهاً على أنَّه َخرَج ، وُوِجد في بعض النَُّسخِ بتَْكراِر ُمْصعَب. قال شيُخنا : وُرِوَي أَنه ُوِجَد على ُمْصعَب الثّاني التَّْصِحيح بَخّطِ ال

راً ، وأَنَّه ثابٌِت في َعُموِد نََسبه ، وَجّده  بالِعَراق وكان ُعْمُره إِْذ ذاك أَربَِعين َسنَةً. 72ُمْصعَب ، قَتَله َعْبُد الَمِلك بن ُمروان سنة  ليس ُمَكرَّ

 ، أَورَده الذََّهبِّي في الُمْشتَبه. َشْيٌخ لعِلّيِ ْبِن َربَاحٍ  ُخَضْيرٌ و

ْحمِن بنُ و  ذكره الذََّهبِّي ، وهو شيٌخ لَوِكيعٍ والقَطَّان. (3)يَرِوي عن طاووس ، وضعَّفَه الفاَّلس  البَْصِريُّ  ُخَضْير َعْبُد الرَّ

اِمت ، وعنه ُعَمْير ْبُن َهانِى السُّلَِميّ  ُخَضْيرٌ و ثُوَن. ء ، ذكَره ابُن ِحبَّاَن ،يَْرِوي عن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ  أَو هو بحاٍء : ُمَحّدِ

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

خْ  (4) الَمْخُضورُ و الَخْضرُ   .ُخِضرَ و ِص من الشَّجر ِإذا قُِطعَ اسمان للرَّ

ة. َخِضرة : َخْضراءُ  وشجرة  َغضَّ

 أَْخَضرَ  كان أَنَّه»:  وسلمعليههللاصلى، أَي ليست له بَحشيشٍة َرْطبٍَة يأُْكلُها َسِريعاً. وفي ِصفَتِه  بَِخِضرةٍ  وفي نََواِدِر األَْعراب : ليَسْت لفالنٍ 

ت الشَّعَراُت التي شابَْت منه قد، كانَت  «الشَّْمطِ  ح. وقالوا في تَْفِسير قَْوله تَعَالى :  اْخَضرَّ يب والدُّْهن الُمَروَّ  (5) (ُمْدهامَّتانِ )بالّطِ

ّي. َخْضَراَوانِ   ، ألَنَُّهَما يَْضِربان إِلَى السََّواِد من ِشدَّةِ الّرِ

 .الفاِكَهةَ : أَكلتَُها قَْبَل إِبَّانَِها اْختََضْرتُ و

 البَِعير : أََخَذه من اإِلبل وهو َصْعٌب لم يَُذلّل فََخَطمه وَساقَه. اْختََضرَ و

 من َصفَائِه. الُخْضَرةِ  : يَْضِرب إِلى أَْخَضرُ  وماءٌ 

ّمِ : البَْقلَة الُخْضَرةو  . قال ُرْؤبة :الَخْضراءُ  ، بالضَّ

ا  وســــــــــــــــــــــــــَ ًة َحســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ ن وحاَن ســــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــَ  ِإذا شــــــــــــــــــــــــــَ

َد     عــــــــــــح ــــــــــــَ ُر بـ َرةِ أَنحكــــــــــــُ ا اخُلضــــــــــــــــــــــــــح يســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ ب ــــــــــــَ ــــــــــــي  ال

  
فَة ؛ ألَنَّ   ال تُْؤَكل إِنَّما يُْؤكل الِجْسم القَابُِل لََها. الُخْضَرة وقد قِيل إِنَّه َوَضَع االْسَم ُهنَا َمْوضَع الّصِ

 .َخِضرٌ  ِمَن النَّبَات ، والجمع الَخْضراءُ  أَيضاً : الَخِضرةو

 ، حكاه أَبُو َحنِيفةَ. الَخِضرِ  َجْمع األَْخضارو

 ِمَن النِّساِء : التي ال تكاُد تُتِمُّ َحْمالً حتى تُْسِقَطه ، وهو َمَجاز. قال : الَخِضيَرةُ و
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واًب  اَلخــــــــــــًا َرقــــــــــــُ َت ِمصــــــــــــــــــــــــــح َزو جــــــــــــح ريَةً تـــــــــــــَ   َخضــــــــــــــــــــــــــِ
َت َأوح دَع    ئـــــــح ِت ِإنح شــــــــــــــــــِ عـــــــح ا عــــلــــ  ذا الــــنـــــ  هـــــــَ ذح  فــــخـــــــُ

  
َج امَرأَةً فرآها» وفي َحِديث الحاِرث ْبِن الَحَكم :  أَي َسْوَداَء. «فَطلَّقها َخْضراءَ  أَنَّه تَزوَّ

 القَفَا ، يَْعنُون أَنَّه ولََدتْه أَْخَضرُ  ومن المجاَز : فاُلنٌ 

__________________ 
 ( معجم البلدان : سعد.1)
 بن الزبري. وابراهيم أخوه. ُخَضريح هو مصعب بن مصعب 124. ويف مجهرة ابن حزم ص 250( ومثله ضبرت يف نسب قريش ص 2)
 حتريف ا وهو عمرو بن علي بن حبر بن ُكَنيز.« الغالس»( عن تقريب التهذيب ا وابألصر : 3)
 ( التهذيب واللسان.4)
 من سورة الرمحن. 64( من اآية 5)
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َعاُن. قـُلحت : َداُء ا قاله اأَلزحهرّي وزاد الز خَمحَشرِّي : َأو َصفح ىَن ِبه عن  َسوح َوحىَل أَيضاً ا أَلن  غاِلب َمَواِد الَعَجمِ وُيكح
رُ  امل  ُخضح

رُ  الَقَفا. ويقولون للحاِئِك : ضــــــــَ َر والُكر اَت : َأخح وُِّده. ويقا  لِل ِذي أَيحُكر الَبصــــــــَ َبِته فـَُتســــــــَ  الَبطحن ؛ أَلن  َبطحَنه يـَلحَز  خَبشــــــــَ
َضرُ  له البـُُقو . َأخح  النـ َواِجِذ ا ويف اأَلساس : هو ا َر اث أَلكح

 ُمحاِرٍب ، يُِريُدوَن َسواَد لَْونهم. ُخْضرُ و َغسَّاَن ، ُخْضرُ و

ين حتَّى يَْبنِيَ  أَْخَضر إِذا أَراَد هللا بعَْبٍد َشّراً »وفي الَحِديث :   ه.ٍء : أَْصلُ ُكّلِ َشيْ  َخْضَراءُ و «.له في اللَّبِن والّطِ

 : الَخْيُر والسَّعَةُ والنَِّعيم ، والشََّجَرة ، والِخْصب. الَخْضَراءُ و

 أُذُنَه : قََطعََها. ولم يَقُل من أَْصِلها. اْختََضرَ  أُذُنَه : قََطعََها من أَْصِلها. وقال ابُن األَْعَراِبّي : اْختََضرو َء : قََطعَه من أَْصله.الشيْ  اْختََضرَ و

 ْمُث إِذا َطاَل نَبَاتُه.: الرِّ  الُخَضاَرىو

 الِجْلدةِ ِكنايَةٌ عن الِخْصِب والسَّعَة. وبه فَسَّر بَْعٌض بَْيَت اللَهبِّي السَّابِق. اْخِضرارُ و

َمِن. قالوا : َخْضراءَ و إِيّاكم»:  وسلمعليههللاصلىقَْولُه  ومن الَمَجاز  (1) «ْسنَاُء في َمْنبِت السَّْوءِ فقال : الَمْرأَةُ الحَ  ؟َما َذاك يا َرُسوَل هللاو الّدِ

َشبََّهَها بالشََّجرة النَّاِضَرة في ِدْمنَة البَعَِر 
 : أَراَد فَساَد النََّسب إِذا ِخيَف أَْن تكون لغَْير ِرْشَدةِ. (3)قال ابُن األَثِير  .(2)

اَرىو ْرُع. الُخضَّ  بضّمٍ فتشديٍد : الزَّ

 أَي َطِريٌّ َمْحبُوب ، ِلَما ِفيِه ِمَن النّْصِر والغَنَائِم. «َخِضرٌ  الغَْزُو ُحْلوٌ »وفي حديِث اْبِن ُعمر : 

ِة : أَْخَضرُ  ومن الَمجاِز : العََرُب تَقول : األَمُر بَْينَنَا مَّ  ، أَي َجِديٌد لم تَْخلُق الَمَودَّةُ بَْينَنَا. قال ذُو الرُّ

عحســــــــــــــــــــِ  وَ  مـــــــَ هـــــــُ جـــــــح َ
ازَِح املـــــــ ُف الـــــــنـــــــ  ُه قـــــــد َأعحســــــــــــــــــــِ  فـــــــُ

رِّ     رَ يف  ــــــــِ ضــــــــــــــــــــــَ ومُ  (4) َأخح ُه الــــــــبــــــــُ امــــــــَ و هــــــــَ عــــــــُ دح  يــــــــَ

  
 . وذلك َحيَن بَقََل ِعذاُره.أَْخَضرُ  ويقال : شابٌّ 

 : َكثِيُر الَخْير. أَْخَضر وفاُلنٌ 

 الَجنَاَحْيِن : اللَّْيُل. أَْخَضرُ  وَجنَّ عليه

 : قرية بمصَر ، وقد دخْلتها. الُخضيرِ  وَكْفرُ 

د َعْبُد العَِزيز ْبنُ  ُث. األَخضرِ  وأَبُو ُمَحمَّ  : ُمَحّدِ

 : لَقَُب الفَْضِل بِن العَبّاس اللَهبِّي ، وُهو الَّذي قال : األَْخَضرو

داً  رح مـــــــــــاجـــــــــــِ ين ُيســـــــــــــــــــــــــاجـــــــــــِ لـــــــــــح نح ُيســـــــــــــــــــــــــاجـــــــــــِ  مـــــــــــَ

رُ     ضـــــــــــــــــــــــَ َربح  َأخح ـــــــــعـــــــــَ ِت ال ـــــــــح ي ـــــــــَ َدِة مـــــــــنح بـ لـــــــــح (5)اجلـــــــــِ
 

  
 وقد تقّدم.

 : َمْوِضع بالَجِزيَرة للنَِّمر ْبِن قاِسط. األَْخَضَرْينو

ْهِرّي ، وَعْنه َسْهُل بُن يُوُسف. األَْخَضر وصاِلح ْبْن أَبِي  ، عن الزُّ

 ، كُزبَير ، قُتِل مع الُحَسْين َرِضي هللا عنه. ُخَضْير يَِزيُد بنُ و

تِّين وَخْمِسِمائَة. الُخَضْير وأَبُو طاِلب بنُ   البَْغَداِدّي ، َحدَّث بعد الّسِ

 : بَْطٌن ِمن العَلَِويِّين ، َوُهم ُملوُك نَْجد. األَُخْيِضُرونو
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 : الِمْخلَب َوْزناً وَمْعنًى. الِمْخَضرُ و

ت الَمزاِد ، هي التي ُخْضر وقَْولُهم :  من الِقَدم ويقال : بل هي الُكُروش. اْخَضرَّ

ّمِ : نَْخلَة َطيِّبة التَّْمر. الُخْضِريَّةو  ، بالضَّ

 ُء : اْنقََطَع.الشَّيْ  اْخَضرَّ و

 .األَْخَضر : من أَلوان اإِلبِل ، وهو (6) الُخْضَرانِيُّ و

َراَعة كالتَّثِْمين والتَّْنبِيت. التَّْخِضيرو  : اسٌم لَزَمن الّزِ

__________________ 
 ( هكذا ضبطت يف اللسان بفتح السا ا وضبطت يف التهذيب والنهاية بضم السا.1)
 .«البعري»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( كذا ا والقو  التاد نقر يف التهذيب عن أيب عبيد.3)
 نازُح اجملهوُ  وما أثبتناه رواية التهذيب.ابلصاد. وروايته يف اللسان بصيغة املاضي ورفض : ال« أخصر»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 4)
 ( كذا ورد البيت هنا ابألصر ا وقد مّر برواية أخر  :5)
 أان األخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــــين و 

 أخضــــــــــــــــــــــــــــــر اجلـــــــــــــــــلـــــــــــــــــدة يف بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرب   

  

 وورد بعده يف التكملة :

 مـــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــلـــــــــــــــين يســـــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــر مـــــــــــــــاجـــــــــــــــداً 

ـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــرب    ـــــــــــــــــــو اد عـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــدل  ميـــــــــــــــــــأل ال

  

 وما أثبت يواف  ملا يف التكملة.« اخلضرواين»الكويتية ( يف املطبوعة 6)
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 : َعلٌَم. َخْضَرَوْيهو

 في القَْلب من تْدبِير أَْو أَْمر. يَْخُطر : ما الَخاِطرُ  : [خطر]

ق بَْينَُهَما وبَ  .الَخَواِطرُ  الَهاِجُس ، ج : الَخاِطرُ  وقال ابُن ِسيَده : ثون وأَْهُل قال شيُخنَا : فُهَما ُمتراِدفَان ، وفَرَّ ْين َحديِث النَّْفِس الفُقََهاُء والُمَحّدِ

قُوا بين الَهّمِ والعَْزِم ، وَجعَلُوا الُمؤاَخَذةَ في األَِخير ُدوَن األَْربَعَِة األَُوِل.  األُصول ، كما فَرَّ

َمْخَشِرّي : ك بالقَْلب ِمْن َرأْي أَو َمْعنًى. وعَ  الَخَواِطرُ  وقَال الزَّ  دَّه من الَمَجاِز.: ما يَتََحرَّ

،  يَْخُطرو ، بالَكْسِر ، يَْخِطر بِبَاِله وَعلَْيه فاُلنٌ  َخَطرَ  كفَِرحٍ. ومن المجاز : كالَخِطر ، إِذا تَبَْختَر ، َخَطَر يَْخِطر يقال : الُمتَبَْختِر. : الَخاِطرُ و

ّمِ ، األَِخيَرةُ عن ابن ِجنِّي ،  َذَكَرهُ بَْعَد نِْسيَاٍن. ، كقُعُوٍد ، ِإَذا ُخُطوراً  بالضَّ

َق بَْينَُهَما صاِحُب االْقتِطاف َحْيث قَال : ّمِ ؛ يَْخُطر ُء بِبَاِلهالشَّيْ  َخَطرَ  قال َشْيُخنَا : وقد فَرَّ جلُ  َخَطروَ  ، بالضَّ إِذا َمَشى  ، بالَكْسِر ، يَْخِطر الرَّ

ِحيح َما قَاله اْبُن القَطَّاع وابُن ِسيَده من ِذْكِر اللُّغَتَْين ، ولو أَنَّ الَكْسر في  في ِمْشيَتِه أَْعَرُف. َخَطر في ثَْوبه. والصَّ

 إِذا َوقَع ذلك في َوْهِمك. يَْخُطر ُخُطوراً  بِبَاِلي وَعلَى بَاِلي َكَذا وَكَذا َخَطر ويقَال :

 بِبَاِلي : َذَكَره وهو َمجاز.  تَعَالَىهللا أَْخَطَرهُ و

ً و ، بفَتْح فُسُكون ، َخْطراً  ، بالكسر ، يَْخِطر الفَْحُل بَذنَبِه َخَطرو َكةً  َخَطَرانا ةٍ ، وَضَرَب به  َخِطيراً و ، ُمَحرَّ ةً بَْعد َمرَّ ، كأَِمير : َرفَعَه َمرَّ

 َضَرَب به يَِميناً وِشَماالً. َشعُر الذَّنَِب ، وقيل : ما َظهَر من فَِخَذْيِه حيث يَقَعُ  (1)حاَذْيه ، وهو 

 بَذنَبِه عند الَوِعيِد من الُخياَلِء. يَْخِطر وفي التَّْهِذيب : والفَْحلُ 

 ، وأَنشد : َخَطرَ  : َوْقُع َذنَِب الَجَمل بَيَن َوِرَكْيه إِذا الِخَطارُ و الَخِطيرُ و

َن  فـــــــــــح َد مـــــــــــا  (2)َرَددحَن فـــــــــــبَنحشـــــــــــــــــــــــــَ َة بـــــــــــعـــــــــــح  اأَلزِمـــــــــــ 

ن      هــــــــــــــــــِ نح َأوحرَاكــــــــــــــــــِ و َب عــــــــــــــــــَ ريُ حتــــــــــــــــــََ طــــــــــــــــــِ  خــــــــــــــــــَ

  
ك َذنبَه ُهَزاالً لِشدَّةِ  «لنا َجَملٌ  يَْخِطر وهللا ما»بَذنَبِها في السَّْير نَشاطاً. وفي َحِديِث االْستِْسقاِء :  تَْخِطرُ  ، َخطَّاَرةٌ  هي ناقَةٌ و ، أَي ما يَُحّرِ

ا قَتَل َعْمَرو بَن َسِعيد :  الفَْحِل من نََشاطه.  َخَطَرانُ  وقيل :«. فَْحالِن في َشْولٍ  يَْخِطر ولكْن ال»القَْحِط والَجْدب. وفي َحِديِث َعْبِد الَمِلك لمَّ

ا  النَّاقَِة فهو إِْعاَلُم الفَْحِل أَنََّها اَلقٌِح. َخَطرانُ  وأَمَّ

ُجلُ  َخَطرَ  من الَمَجاز :و ةً وَوَضعَه أُْخَرى. ، إِذا يَْخِطر وقَِضيبِه وَسْوِطه ، بَسْيِفه وُرْمِحه الرَّ  يَْخِطر فَخَرجَ »وفي حِديِث َمْرَحٍب :  َرفَعَه َمرَّ

ضاً للُمباَرَزة. «بَسْيفه ه ُمْعَجباً بنَْفِسه ُمتَعَّرِ  ، أَي يَُهزُّ

فَّْيِن ، كما َخَطر ويقال : ْمح ، إِذا َمَشى بين الصَّ  .(3)في األََساس  بالرُّ

ً  وهو يَتََمايَل ، َرفَع يََدْيِه وَوَضعَُهَما ، إِذا يَْخِطر فِي ِمْشيَتِه َخَطرَ و كةً ، ، فِيهَما َخَطَرانا ، في الثّانِي ، وقيل : الثَّانِي ُمْشتَقٌّ  َخِطيراً و ، ُمَحرَّ

اِء ، لَكثْرة الَخاِء وقِلَّة البَِعيِر بَذنَبِه. وليس بِقَِوّيٍ ، وقد أَْبَدلُوا من خائه َغْينَاً فقالوا : َغَطر بَذنَبِه يَْغِطر ، فالغَْين بََدٌل من الخَ  َخَطَرانِ  من

 الغَْين.

 عَماالً منهم لآلَخِر.قال ابُن ِجنِّي : وقد يَجوز أَن يَُكونَا أَْصلَيِن ، إِالَّ أَنُهم ألَحِدهما أَقَلُّ اْستِ 

ْمحُ  َخَطرَ و ً  الرُّ  ، ذو اْهتِزاز َشِديٍد ، وكذلك اإِلْنَساُن. َخطَّارٌ  اْهتَزَّ ، فهو : يَْخِطر َخَطرانا

 يهٌ بالَكتَم.، قال أَبو َحنِيفَة : هو َشبِ  يُْختََضُب به. أَو الَوْسَمةُ  يُْجعَل َوَرقُهُ في الِخَضاب األَْسَودِ  بالَكْسِر : نَبَاتٌ  الِخْطرُ و

 ، مثْل ِسْدَرةٍ وِسْدٍر. َواِحَدتُه بَِهاءٍ  قال : وَكثِيراً ما يَْنبُُت معه يَْختَِضُب به الشُّيُوخ.

 ، كأَنَّه َمْخُضوٌب. اللَّبَُن الَكثِيُر الَماءِ  : الِخْطر من الَمَجاز :و

 قال أَبُو َحنِيفة : .(4)، أَو َعلَى تََوهُِّم َطْرحِ الهاِء  كِعنَبة ، نَاِدر ِخَطَرةٍ  من الشََّجر وهو واحدُ  الغُْصنُ  : الِخْطرو
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__________________ 
 ( اللسان : و ا.1)
 يف التهذيب ابلبناء للمجهو . ووردت فبنشقن ابلقاف فيه.« رددن فبنشفن»( هذا ضبرت اللسان ا وضبطت : 2)
 الصفا كما لطر الفحر.( عبارة األساس : وخطر الرجر بر ه إذا مش  به با 3)
 ( يف اللسان : واخِلَطرة : أغصان الشجرة ا واحدهتا ِخطحٌر ا اندر ا أو عل  توهم طرح اهلاء.4)
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 . كذلك َسِمْعُت األَْعَراب يَتََكلَُّمون بِِه.الِخَطرةُ و : الغُْصُن والجْمع الِخْطَرةُ 

َهاِت اللُّغَة : اإِلِبُل الَكثِيرُ   :(1) الِخْطرُ و َواُب : الَكثِيَرةُ ، بالتَّأْنِيِث ، كما في أُمَّ من اإِلبِل  أَو أَْربَعُونَ  ، هَكَذا في سائِِر النَُّسخِ الَمْوُجوَدةِ ، والصَّ

 وزيادة ، قال : أَو أَْلٌف ِمْنَها من الغَنَم واإِلبِل ، أَو مائَتَانِ  ،

رَا  ـــــــــــــــــــــــح َوامـــــــــــــــــــــــًا َدثـ ـــــــــــــــــــــــواٍم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  رََأتح ألَق

فــــــــــــــــًا يــــــــــــــــُ     ن  أَلــــــــــــــــح وهــــــــــــــــُ رَارِيــــــــــــــــُح رَاعــــــــــــــــُ طــــــــــــــــح  خــــــــــــــــَ

  

رَاوَ   بـَعحُلها َيُسوُ  َمعحَز  َعشح

اغاِني ويفتح ، فإِذا َجاَوَزت ذِلك وقَاَربت األَْلَف فَِهي َعْرج. َخْطر وقال أَبُو َحاتِم : إِذا بَلَغت اإِلبُل ِمائَتَْين فهي  .أَْخَطارٌ  ج ، وهِذه عن الصَّ

اغانِّي. يَاٌل َضْخمٌ بالفَتْح : ِمكْ  (2) الَخْطرو  ألَْهِل الشَّام ، نَقَلَه الصَّ

 .(3)بأَْذنَابِها ، عن اْبِن ُدَرْيد  َخَطَرت إِذا َعلَى أَْوَراِك اإِلبِِل من أَْبواِلَها وأَْبعَاِرَها ، أَي يَْلَصق ما يَتَلَبَّد : الَخْطرو

ة :وِعبَاَرةُ الُمْحَكم : ما لَِصَق بالَوِرَكْين من البَْول ،  مَّ  وال يَْخفَى أَّن هِذه أَْخَصُر ِمن ِعبَاَرةِ الُمَصنِّف. قال ذُو الرُّ

ا و  َد مـــــــــــَ عــــــــــــح َر بـــــــــــــَ ائــــــــــــِ مــــــــــــَ َن ابلــــــــــــز رحِ  ا ــــــــــــَ ر بــــــــــــح  قـــــــــــــَ

ا     هـــــــــــَ رحاَبِن َأوحرَاكـــــــــــِ و َب عـــــــــــن غـــــــــــِ قـــــــــــَ رُ تــــــــــــَ طـــــــــــح  اخلـــــــــــَ

  
ب َكقَْولِه تَعَالى :  نَ ُهمْ )تَقَوَّ بَْت ِغْربانَُها عن (4) (فَ تَ َقطَُّعوا َأْمَرُهْم بَ ي ْ  ، فقَلَبَه. الَخْطر أَي قَطَّعُوا. وقال بَْعُضهم : أَراَد : تَقَوَّ

 الْهتِزاِزِه. العَاِرُض ِمَن السََّحابِ  : الَخْطرو يُْكَسُر ،و

ك والَماُل والَمْنِزلَة واْرتِفاُع القَْدِر ، الشََّرفُ  : الَخْطر من الَمجاز :و  ، وال يُقَال ِللدُّوِن. الَخَطر ُجل الشَِّريف : ُهو َعِظيمُ ، ويُقَاُل : للرَّ  ويَُحرَّ

َجالِ  الُخُطرو ّمِ : األَْشَراُف ِمَن الّرِ  .َخِطيُرون ، كأَِمير ، وقَومٌ  َخِطيرٌ  الواِحدُ  العَِظيُمو القَْدِر والَمْنِزلَة ، بالضَّ

ف. وفي بْعِض  بالتَّْحِريك : اإِلْشَراُف َعلَى الَهاَلكِ و ، وال يَْخفَى ما فِي األَْشَراف واإِلْشَراف من ُحْسِن التَّقَابُل والجنَاس الكاِمل المحرَّ

 .األَْخَطارَ  َعِظيم ، أَي إِْشراف على َشفَا َهلََكٍة. وَرِكبُوا َخَطرٍ  وهو على .(5)األُصول : على َهلََكة 

، ثم اْستُِعير للشََّرف والَمِزيّة ، واْشتََهر َحتَّى صاَر َحِقيقةً ُعْرفيَّةً. وفي التَّْهِذيب : يُتََراَمى َعلَْيه  لَْيهِ السَّبَُق يُتََراَهُن عَ  في األَصل : الَخَطرُ و

ْهن بعَْينه وهو ما الَخَطرو في التََّراُهِن. ابُِق إِذا تَنَاَول القََصبَةَ ُعِلَم ثَْوباً ، ونَْحَو ذِلك ، والسَّ  َخَطراً  َعلَْيه ، تَقُوُل : َوَضعُوا ِلي يَُخاَطر : الرَّ

َهان ، فمْن َسبََق أََخَذه ، الَخَطرَ  أَنَّه قد أَْحَرزَ   ، بالَكْسر ، ِخَطارٌ  ج ، وهو والسَّبَُق والنََّدُب َواِحٌد ، وهو ُكلُّه الَِّذي يُوَضع في النَِّضال والّرِ

 كَسبٍَب وأَْسبَاب ، ونََدٍب وأَْنداب. َخَطرٍ  َجْمع ْخَطاراألَ  وقيل : إِن .(6) أَْخَطارٌ  ، أَي َجْمع الَجْمع ججو

ُجلِ  : الَخَطر من الَمجاِز :و ، في ُحْسن فِعَاله وَشَرفِه ، وُسوِء فِعَاله. وَخصَّ  الَخَطرِ  وَصِغيرُ  الَخَطرِ  وَمْنِزلَتُه. ويقال : إِنَّه لَعَِظيمُ  قَْدُر الرَّ

ْفعَة ، وَجْمعُه ، كأَِمير. وفي الَحِديث :  كالَخِطيرِ  ِء الدُّوِن ،والقَْدِر ، وال يَُكوُن في الشَّيْ  اْلِمثُْل في العُلُوِّ  : الَخَطرو .طارٌ أَخْ  بعُضهم بِه الّرِ

ٌر للَجنَّة فإِنَّ الَجنَّة ال»  ، أَي ال ِمثَْل لَها. وقال الشاعر : «لها َخَطرَ  أاََل َهْل ُمَشّمِ

 َخَطرُ يف ِ رِّ َعيحٍش َهيِنٍّ ماله 
 أَي ليس له ِعْدٌل.

 ، أَي ليس له نَِظيٌر وال ِمثٌْل. َخِطيرٌ  وفاُلٌن لَْيس له

يبِ  ، الَخطَّارو ْيت بأَفَاِويِه الّطِ ََّخذُ ِمَن الزَّ اغانِّي ، وُهَو أَحُد ما َجاَء من األَْسَماِء على فَعّ  كَكتَّان : ُدْهٌن يُت  ال.، نَقَله الصَّ

اغانّي. فََرس َحْنَظلَةَ ْبِن عاِمٍر النَُّمْيِريّ  اسمو فََرس ُحَذْيفَةَ ْبِن بَْدر الفََزاِرّيِ. : اسم الَخطَّارو  ، نقلَه الصَّ

__________________ 
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 ( كذا ابلكسر عل  اعتبار أهنا معطوفة عل  ما قبلها. ويف اللسان ضبطت ابلفتح والكسر ا ضبرت قلم.1)
 ضبطت عن التهذيب بسكون الطاء ا ومثله يف التكملة.( 2)
 وفيه ما تعل  وتلبد. 209/  2( اجلمهرة 3)
 .53اآية « املؤمنون»( سورة 4)
 ( ومثله يف التهذيب واللسان ا ويف الصحاح : اهلال .5)
 ( يف القاموس : ُخطٌُر.6)
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ث : لَقَبُ  الَخطَّارو ه ، ففي التَّْكِملَة :، هكذا مُ  َعْمرو ْبن ُعثَْماَن الُمَحّدِ من  َخطَّارٍ  َعْمُرو بُن ُعثَْماَن بن ْقتََضى ِسيَاقِه ، والصَّواب أَنّه اْسُم َجّدِ

ل. ثِين ، فتَأَمَّ  الُمَحّدِ

 قال ُدَكْيٌن يَِصف فََرساً : الِمْقالُع. : الَخطَّارُ و

هح  بــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــَ ه وجــــــــــــــــُ ر تــــــــــــــــُ ح غــــــــــــــــُ لــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــو مل تـــــــــــــــــَ

وَد     مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح ارٍ جـــــــــــــــُ طـــــــــــــــ  هح  خـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ َذب ح ر  جمـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ  أُم

  
 ِلتَبَْختُِره وإِْعَجابِه ، أَو الْهتِزاِزه في َمْشيِه. األََسد : الَخطَّارو

 .كالَخطَّارة ، الَمْنَجنِيقُ  : الَخطَّارو

ا نََصب الَمْنَجنِيق على َمكَّة : اُج لَمَّ  قال الَحجَّ

 كاجلََمِر الَفِني ِ   َخط اَرةٌ 
ر أَْيضاً قَْوُل ُدَكْين السَّابِق.الفَ  بَخَطرانِ  َشبَّه َرْميَها  ْحل. وبه فّسِ

ُجُل يَْرفَع يََدهُ  : الَخطَّارُ و بِيعَةِ  الرَّ ْمي بالرَّ بِيعَةُ : الَحَجر  للرَّ تَه ، وبه فَسََّر األَْصَمعّي قَول ُدَكْين السابق. والرَّ َها ِعْند اإِلَشالَة يَْختَبُِر بها قُوَّ ويَُهزُّ

 .َخَطر يَْخِطر َخْطراً  الذي يَْرفَعه النّاس يَْختَبُِرون بِذِلك قُواُهم ، وقد

 .الَخّطار اً من: يقال : اشتََرْيت بَنَْفَسج العَطَّارُ  : الَخطَّارُ و

ْمحِ  : الَخّطار من الَمَجاز :و  قال : الطَّعَّاُن بالرُّ

 يف الَوَغ  (1)ابلر محح  َخط اُرونَ َمَصالِيُت 
َوِلَي  َشاعرٌ  بِن َربِيعَة بن ِحْصن بن َضْمَضم بن َعِدّي بِن َجنَاب : (3)بُن ِضَرار بِن َساَلماَن بِن َخْيثَم  (2)ُهو ُحسام  الَكْلِبيُّ  الَخطَّارِ  أَبوو

ِميل بُن حاتم بن  (4)األَْنَدلُس ِمْن ِهَشام  بابِّي. (5)، وأَْظَهر العََصبِيَّة لليََمانِيَة على الُمَضِريّة وقتلَه الصَّ  ذي الَجْوَشن الّضِ

 من الَمَجاز :و من أَعمال الّشْرقِيّة. ع قُْرَب القَاهَرة : الَخطَّاَرةو ، وقد تَقَدََّم ِذْكُر الَحِظيرة. ةُ اإِلبِلبَِهاٍء : َحِظيرَ  ، الَخطَّارة قال الفّراُء :و

 .َخَطراً  وفي األَساس : َوَضعُوا تََراَهنُوا. على األَْمِر : تََخاَطُروا

ُجُل : أَْخَطرَ و يت : فباَرَزه ، أَي ِعْدالً  ِلقْرنِهِ  َخَطراً  َجعََل نْفَسه الرَّ ّكِ  وقَاتَلَه. وأَْنَشَد ابُن الّسِ

مح أَ  ٌد ا ومل أَقـــــــــــــُ ميف وَزيـــــــــــــح تـــــــــــــَ عـــــــــــــح ُك مـــــــــــــُ لـــــــــــــِ هـــــــــــــح  يــــــــــــــَ

     ُ فـــــــــح ـــــــــَ وحمـــــــــًا ود نـ ـــــــــَ َدٍب يـ رِ عـــــــــلـــــــــ  نـــــــــُ طـــــــــِ  (6) خمـــــــــُح
  

 وقال أَيضاً :

نح قــــــــد و  َ
ُت ملــــــــ لــــــــح ــــــــُ رَ قـ طــــــــَ ه :  َأخــــــــح ســــــــــــــــــــــَ فح ــــــــَ  املــــــــوَت نـ

ا    يــــــــــــَ َدا لــــــــــــِ ٍر حــــــــــــازٍِم قــــــــــــد بــــــــــــَ نح أَلمــــــــــــح  ؟َأاَل مــــــــــــَ
  

 أَيضاً :وقال 

ا  نــــــــــــــــ  َن عــــــــــــــــَ اُرانَ أَيــــــــــــــــح طــــــــــــــــَ اَ  واأَلنح  ِإخــــــــــــــــح
َ

 املــــــــــــــــ

ا ِ     حـــــــــــــــَ وحِم املـــــــــــــــِ ُدوا لـــــــــــــــيــــــــــــــــَ َ  ِإذح اَنهـــــــــــــــَ  ؟فـــــــــــــــُ
  

ن أَنَّه قَاَل يَْوم نََهاَوْنَد ِحيَن اْلتَقَى الُمْسِلمون َمع الُمْشِركين :   لكم ِرثَةً وَمتَاعاً ، أَْخَطُروا قد (7)إِنَّ هُؤالِء »وفي َحِديِث النُّْعَمان بن ُمقَّرِ

ين أَْخَطْرتُمو يَن فنافُِحوا عن الّدِ  .«لهم الّدِ

ضوا للَهاَلك إِ   أَْعَظَم األَْشيَاِء قَْدراً ، وهو اإِلْساَلم. (8)الَّ متاعاً يَُهوُن َعلَْيِهم ، وأَْنتُم قد َعَرْضتُم عليهم أَراد أَنَُّهم لم يُعَّرِ

 يقول : َشَرطوها لُكم وَجعَلُوَها ِعْدالً عن دينكم.
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 لفالن فأَْنت أَْوَزُن منه. َخَطراً  ويقَال : ال تَْجعَل نْفَسك

 َعلَْيه : َراَهنَُهم. َخاَطَرهمو بَْيَن الُمتَراِهنِين. َخَطراً  : َجعَلَهالَماَل  أَْخَطرَ  من الَمجاز :و

ً  أَْخَطرو ى أَْخَطرو والَمْنِزلَة القَْدرِ  ، أَي الَخَطر في صار ِمثْلَه : ُمْخِطر فهو فالٌن فاُلنا  الَخَطر ُصيِّْرُت نَِظيَره في ِلفاُلن : أُْخِطْرتو به : َسوَّ

 ٍء : النَّبِيل.من ُكّلِ َشيْ  الَخِطيرُ و الُمَراَهنَةُ : : اإِلْخَطارُ و الُمَخاَطَرةو التََّخاُطرو تَراَهنَّا. ، أَي أَنَا لَهُ  أَْخَطْرتو هو ِلي ، أَْخَطرَ و ، قالَه اللَّْيُث.

فِيعُ  : الَخِطيرو  الرَّ

__________________ 
 ( يف األساس : ابلسمر.1)
 .«عسام»وابألصر  89لف واملختلف ل مدي ص ( عن املؤت2)
 وفيه : جشم بن جعو  بن ربيعة.« جشم»( يف اآمدي : 3)
 .125( يريد هشام بن عبد امللك وذلك يف سنة 4)
 : حامت بن ِشر بن ذي اجلوش. 287( كذا ا ويف مجهرة ابن حزم ص 5)
 مطلعها :من قصيدة  38( البيت لعروة بن الورد ا وهو يف ديوانه ص 6)

ي عــــــــــــــلــــــــــــــّي الــــــــــــــلــــــــــــــوم اي بــــــــــــــنــــــــــــــت مــــــــــــــنــــــــــــــذر   أقــــــــــــــلــــــــــــــّ

 انمــــــــــي ا وإن مل تشـــــــــــــــــــــــتــــــــــهــــــــــي الــــــــــنــــــــــوم فــــــــــاســـــــــــــــــــــــهــــــــــريو    

  

 ضبطت نُدب ابلضم عن الديوان ا ويف التهذيب والتكملة واللسان ابلفتح ا ضبرت قلم.

 ( يعين اجملوس.7)
 ( النهاية : هلم.8)
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ِر. َباح ع اخَلِطريو  الَقدح َصنِّف َنَظراً ِإىل َمنح َخص  : الَوِضيُض ا ِضديف ا َحَكاه يف املِصح
ُ
ر  اخَلَطر ن َأيب َزيحد وَأغحَفَله امل برِفحعة الَقدح

رٌ  . ُخطُوَرةً  كَكُرم ا  َخطُر ا َأي َرِفيض ا وقد َخِطري ا كما تـََقد م. يقا  : أَمح  ا ابلض مِّ
َمامُ  : الَخِطيرُ و ار قَال أَنَّه» عنههللارضي الذي تُقاُد به النَّاقة ، عن ُكَراع. وفي َحِديِث َعِليّ  الّزِ وا:  لعَمَّ وفي  .«ما اْنَجرَّ لَُكم الَخِطيرَ  له ُجرُّ

ه لَُكم»رواية :   بَْعُضهم إِلى (1) [به]ومعناه اتَّبِعُوه ما كان فيه َمْوِضٌع ُمتَّبٌَع ، وتََوقَّْوا ما لم يَُكن فيه َمْوضع. قال َشِمٌر : ويَذَهُب «. َما َجرَّ

ار ما َصبََر لكم. وجع (2)النْفس وإِْشَراِطَها  إِخطار الً ، في الَحْرب. والَمْعنَى اْصبُِروا لعَمَّ لَه َشْيُخنَا َمثاَلً ، ونَقََل عن الَمْيَدانّي ما َذَكْرنَاه أَوَّ

 وهو َحِديٌث كما َعَرْفَت.

. القَارُ  : الَخِطيرو اغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

َماُم والَحْبل ، فَُهَما  : الَخِطيرُ  لَمْيَدانِّي :، وبه فسَّر بَْعٌض َحِديَث َعِلّي السَّابِق ونَقَلَه َشِمر ، هو أََحُد الَوْجَهْين. وقال ا الَحْبلُ  : الَخِطيرُ و الّزِ

 ٌء واحٌد.شي

. الهاِجَرة (3) لُعَاُب الشَّْمِس في : الَخِطيرو اغانِّي ، وهو َمجاز ، َكأَنَّه ِرَماٌح تَْهتَزُّ  نَقَلَه الصَّ

ً و اَغانِّي. ُظْلَمةُ اللَّْيلِ  : الَخِطير من ذِلك أَيضا  ، نَقَلَه الصَّ

اح : كالَخَطرانِ  والتََّصاُول ، الَوِعيُد. والنََّشاطُ  : ِطيرُ الخَ و ِرمَّ كةً. قال الّطِ  ، ُمَحرَّ

م  ريَاهنــــــــــــــِِ هــــــــــــــم عــــــــــــــلــــــــــــــ  نــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ افـ وا خمــــــــــــــََ  ابلــــــــــــــُ

وا بــــــــعــــــــد و     مــــــــُ لــــــــَ َتســــــــــــــــــــــح رياســــــــــــــــــــــح طــــــــِ ُدوا اخلــــــــَ ُبمخــــــــِح  فــــــــَ

  
 وقول الشاِعر :

َرتح  اكــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــَ ا تـ لــــــــــَ  ِإَذا مــــــــــَ ُر اأَلعــــــــــح بــــــــــَ ُم اجلــــــــــَ  هــــــــــُ

اِ  َأو     وُ  الــــــــــــّرِجــــــــــــَ لــــــــــــُ َرتِ مــــــــــــُ اطــــــــــــَ زح ُ  ختــــــــــــََ ــــــــــــُ  الــــــــــــبـ

  
 اِطريُخَ  بِنَْفِسه َخاَطرَ و البَِعيُر بَذنَبِه ، إِذا َضَرَب به. َخَطرَ  (4) [قولهم :]الَِّذي هو الَوِعيد ، ويَُجوُز أَْن يَُكوَن من  الَخِطير يَُجوز أَن يَُكوَن من

بِِهم ،  كأَْخَطرَ  : الَمَراقِي ، الَمَخاِطرُ و ُهْلٍك أَو نَْيِل ُمْلٍك. ، أَي إِْشراف َعلى َشفَا َخَطر َعلَى وأَْشفَى بِها وبِِهم أَْشفَاَها ، وبِقَْومه َكذِلك ، إِذا

َمْخَشِرّي. وفي الَحِديث :   أَي يُْلِقيها في الَهلََكة بالَجَهاد.،  «بنَْفِسه وَماِله يَُخاِطر أاََل َرُجلٌ »وهذه عن الزَّ

ْمل ، تُْشبِه الَمْكَر. (6)لها قَْضبَة  ُعْشبَةٌ  فَُسُكون : (5)، بفتح  الِخْطَرةُ و  يَْجَهُدَها الَماُل ويَْغُزُر َعلَْيَها ، تَْنبُت في السَّْهل والرَّ

، بالَكْسِر ، تَْنبُت مع ُطلُوع ُسَهْيٍل ، وهي َغْبَراُء ُحْلَوةٌ َطيّبةٌ ، يََراَها َمْن ال  الِخْطَرةُ  وقيل : هي بَْقلةٌ : وقال أَبُو َحنِيفَة عن أَبِي ِزيَاد :

ا هي قُْضبَاٌن وليس لها َوَرٌق ، وإِنَّمَ  (7)ِمَها يَْعِرفَُها فيَُظنُّ أَنَّها بَْقلَة ، وإِنما تَْنبُت في أَْصٍل قَْد َكاَن لَها ، وليست بأَكثَر مما يَْنتَِهُس الدَّابَّةُ بفَ 

ِة : مَّ بَاُء. قال ذُو الرُّ  ِدقاٌق ُخْضٌر وقد يُْحتَبَل فِيَها الّظِ

امـــــــــــَ  و  رًا مـــــــــــن ُرخـــــــــــَ دح ض جـــــــــــَ ـــــــــــ  ب ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ َرةٍ تـ طـــــــــــح   خـــــــــــِ
رِ و     َزبــــــــــــِّ تـــــــــــــَ

ُ
ا املــــــــــــ هــــــــــــَ ائــــــــــــِ د  ز  مــــــــــــن ثــــــــــــُ  مــــــــــــا اهــــــــــــتـــــــــــــَ

  
 بالِميَسم إِذا َكَواه كذلك. َخَطره بِي َعِلّي. وقدفي باِطن السَّاِق ، عن اْبِن حبيب ، ِمن تَْذِكَرة أَ  ِسَمةٌ لإِلبِل  :(8) الِخْطَرةُ و

ً  ، َخْطَرةٍ  بعد َخْطرةً  ، وما َذَكْرتُه إِالَّ  َخْطَرة بَْعد َخْطَرةً  ما لَقيتُه إِالَّ  ِمن الَمَجاز : يقال :و  بعد أَْحيَان. أَي أَْحيَانا

. ، أَي من الِجنِّ  َخْطَرةٌ  أَصابَتْهو  َمسٌّ

ة : اللَُّمُع ِمن الَمَراتِعِ  ، وهي الَوْسمّيِ  َخَطَرات َرَعْينَاالعََرُب تقول : و مَّ  والبُقَع. قال ذُو الرُّ

رَاتُ هلــــــــــا  طــــــــــَ َدٍة  خــــــــــَ لــــــــــح رِّ بـــــــــــَ ِد مــــــــــن كــــــــــُ هــــــــــح  الــــــــــعــــــــــَ

مِ     رحُب مـــــــــنحشـــــــــــــــــــــــَ مح حـــــــــَ تح هلـــــــــَُ اجـــــــــَ وحٍم وِإن هـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــِ  ل
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 منه ، وال َعْهد آخر أَي وسكون الخاءِ  (9)الميم منه بفتح  َمْخَطرٍ  آِخر ، وال َجعَلها َخْطَرتَه يقال : ال َجعَلَها هللاو

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب واللسان والنهاية.1)
 ( كذا ابألصر والتهذيب واللسان.2)
 ( التكملة : من اهلاجرة.3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 اه. ويف التكملة فكالشارح.( كذا ا وضبطت يف القاموس والتهذيب واللسان ابلكسر فسكون ا وهو ما أثبتن5)
 ( يف التكملة : قصبة ابلصاد املهملة ا ويف التهذيب فكاألصر.6)
 ( اللسان والتكملة : بفمه.7)
 ( ضبطت يف اللسان بفتح اخلاء ضبرت قلم.8)
 ضبرت قلم.« خُمحِطر»( ضبطت يف التهذيب بضم امليم وكسر الطاء وسكون اخلاء 9)
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ٍد.َجَعَلَها  ُ آِخَر  َنة ا وآِخَر َدلحٍَة َوطَي ٍة وَدس ٍة ا ُكر  ذِلك آِخَر َعهح  َدشح
اغانِّي. ، كبُلَْهنِيَة : ة بِبابِلَ  ُخَطْرنِيَةُ و  ، نَقَلَه الصَّ

د الخَ  كُزبَْير : سيُف َعْبِد الَمِلك بِن َغافِل الَخْوالنِّيِ  ، الُخَطْيرو اغانِّي.، ثم َصاَر إِلى َرْوق بن َعبّاد بِن ُمَحمَّ  ْواَلنِّي ، نقله الصَّ

ك الِمْخَراق ، بفَتْح فُسُكون ، وهو الَخْطَرةِ  لَِعبَ  لَِعَب فاُلنٌ و ً  بيده أَْن يَُحّرِ  البَِعير بَذنَبِه. يَْخِطر َشِديداً كما تَْحِريكا

ر قَْوُل َعِدّيِ بن َزيٍد : اهتََخْطرَ  ، هكذا في النَُّسخ ، والصَّوابُ  تََخطَّاه وجاَزهُ  َشرُّ فاُلٍن : (1) تََخطََّرهو  ، وبه فُّسِ

ر  َذاَ  و  َك كـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــح يـ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رَابـ طـــــــــــــــح   ختـــــــــــــــََ
اِ      بـــــــــَ م يف الـــــــــنـــــــــِّ هـــــــــُ لـــــــــُ بــــــــــح يـــــــــك نــــــــــَ (2)َ  ومتحضـــــــــــــــــــــــِ

 

  
 .تََخْطَراك وتََخطَّاك بَمْعنًى َواِحٍد ، وكان أَبُو َسِعيٍد يَْرِويه : تََخطَّاك ، وال يَعرف تََخْطَراك قالوا :

 َشرُّ فالٍن وتََخطَّانِي : َجاَزنِي. رانِيتََخطْ  وقال غيره :

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 واحدةً. َخْطرةً  (3)ما َوجَد له ِذْكراً ِإاّل 

 الشَّْيَطاُن بَْينَه وبَْيَن قَْلبه : أَْوَصَل َوْسَواَسه إِليه. َخَطرو

 : الَهَواِجس النَّْفسانِيَّة. الَخَطَراتُ و

ْمحِ : اْرتِفَاُعه واْنِخفَاُضه للطَّْعن. َخَطَرانُ و  الرُّ

 : َجلَّ بَْعَد ِدقَّة. ُخُطوراً و َخُطر يَْخُطر َخَطراً و

َكةً : الِعَوض والَحظُّ والنَِّصيب. وفي َحِديث ُعَمَر في ِقْسَمِة َواِدي القَُرى :  الَخَطرو  ، أَي َحظٌّ ونَِصيب. «َخَطرٌ  وكان لعُثَْماَن فيهِ »، ُمَحرَّ

 .الَخَطرَ  : أََخذ طَّر تَْخِطيراً خَ و ، وهو َمَجاز. الَخَطرَ  ما أَْرَضاهم. وأَْحَرز الَخَطر بََذل لَُهم من لَُهم : أَْخَطرهو ، أَْخَطَرهم َخَطراً و

ْبيان ِهي األَْحراز ، واحدها األَْخَطارو ، كما  َخَطَرانَه الدَّْهرُ  َخَطرَ و : األَْحراُز في لَِعب الَجْوز. األَْخَطارُ و .َخَطرٌ  من الَجْوز في لَِعب الّصِ

 يُقَال َضَرب الدَّْهر َضَربَانَه ، وهو مجاز.

يُُرونَه منهم الِجدَّ ،  َحْوَل قائِِدهم : يَْخِطُرونَ  َضَرَب الدَّْهُر من َضَربَانِه. والُجْندُ  ، كما يقال : َخَطَرانِهِ  الدَّْهُر من َخَطر وفي التهذيب يقال :

ره. وأَُراه يَْعنِي ُشْبَكةَ َرِحٍم.َرِحٍم ، عن اْبِن األَْعَرابِّي ، ولم يُ  َخْطَرةُ  وكذلك إِذا اْحتََشُدوا في الَحْرب. وتَقُوُل العََرُب : بَْينِي وبَْينَه  فَّسِ

 الفُُحوُل بأَْذنابِها للتََّصاُول. تََخاَطَرتو

 : نَفَّاٌح ، وهو َمَجاز. َخطَّارٌ  وِمْسكٌ 

َكها في الدُّعاِء ، وهو َمَجاٌز. َخَطرَ و  بإِْصبَِعه إِلى السَّماِء : َحرَّ

 : قَرية بمصر من القُوِصيَّة ، وهي َغيُر التي ذكرها المصنِّف. الَخطَّارو

 بالجيزة. الَخِطيرِ  وبُستان

، وقد تقدمت اإِلشارة إِليه ، وهي َغْير الَّتِي َذَكرها  ، بالكسر : قُْضباٌن ِدقَاٌق ُخْضٌر تَْنبُُت في أَْصِل َشَجرةٍ ، عن أَبي ِزيَاد الِخْطَرةُ و

 الُمَصنِّف.

ْوا  .خطرةَ و َخاِطراً  وقد َسمَّ

اغانِّي ، وسيأْتي للُمَصنِّف في  : ِخفَّةٌ وَطْيشٌ  الَخْيعََرةُ  : [خعر] الَهْيعََرة « ه ع ر»، هكذا َذكَره صاِحُب اللَِّسان ، وقد أَْهَمله الَجْوَهِرّي والصَّ

 الِخفَّة والطَّْيش ، وهو عن اْبِن ُدَرْيد ، فلَعَلَّ ما ذكره الُمَصنِّف هنا لُغَةٌ فيه أَو لَثْغَة ، فَْليُْنَظر.: 
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كةً  الَخفَرُ  : [خفر]  ، ، كفَِرحَ  َخِفَرتْ  نه :تقول م .التََّخفُّرِ و ، األَِخيرة عن اْبِن األَْعَرابِّي ، كالَخفَاَرةِ  ِشدَّةُ الَحيَاِء ، : الَحيَاُء ، وقيل : ، ُمَحرَّ

َغضُّ »َحِديُث أُّمِ َسلََمةَ ِلعَائَِشةَ َرِضي هللا َعْنُهَما : : بغَْير هاٍء. ومنه َخِفرٌ و ، على الِفْعِل ، َخِفَرةٌ  وهي ، تََخفُّراً و َخفَاَرةً و َخفَراً  ، تََخفَّرتْ و

 ، على النََّسِب أَو الَكثَْرة ، قَاَل : ِمْخفَارٌ و ، (4)اإلَعراِض  َخفَرُ و األَْطَراف ،

 خِمحَفارح َداٌر جَلم اِء الِعظاِم 
__________________ 

 أخر  : وخُتَطُرَاُه. ( عل  هامش القاموس عن نسخة1)
 .«قوله يف النبا  ا كذا خبطه ا والنسخة املطبوعة ا والذي يف اللسان : يف النضا »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«ال»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( األعراض بفتح اهلمزة وكسرها. وابلفتح مجض ِعرحض ا أي أهنن يستحيا ويتسرتن ألجر أعراضهن وصوهنا.4)
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 .َخَفائِرُ  ج
َح صاِحُب ِكتَاب الِجيِم ، أَي أَبُو َعْمرو الشَّْيبانّي أَنَّ  جال أَْيضاً ، يقال : الَخفَر قال َشْيُخنا : وَصرَّ ُجُل ِإذا اْستََحى. قال  َخِفرَ  يُْطلق على الّرِ الرَّ

صه بِالنَِّساِء ، فهو وإِْن َصحَّ فالظَّاِهر أَنَّه قِليل ، وأَْكثَُر اْستِْعَماله في : والَّذي في الّصحاح وُشُروحِ الفَِصيح وأَْكثَر َدَواوين اللُّغَة على تَْخِصي

جال به ، وهللا أَْعلم.  النَِّساِء ، َحتَّى ال يََكاُد يُوَجُد في أَْشعَاِرهم وَكاَلِمهم َوْصُف الّرِ

هات اللُّغَة ، َغْيَر أَني وَ  ه : َحيِىٌّ قلت : وهو َكاَلٌم ُموافٌِق ِلَما في أُمَّ جال ، ونَصُّ أَي « َخِفرٌ  َجْدُت في َحِديث لُْقَماَن ْبِن عاٍد ِإْطالقَه على الّرِ

 َكثِير الَحيَاِء ، َوَسيَأْتِي أَْيضاً في كالم الُمَصنِّف بَْعُد.

ْل. تََخفَّرَ و  : اْشتَدَّ َحيَاُؤه ، على ُمنَاقََشة فيه ، فليُتَأَمَّ

ّم ، وهِذه عن الِكَسائِّي ، يَْخفُرو ، بالَكْسر ، يَْخِفر َعلَْيه َخفَرَ و بِِه ، َخفَرَ و ، َخفََرهو  (1) أََجاَره وَمنَعَه وآَمنَه ، بِفَتْح فُسُكون : َخْفراً  ، بالضَّ

 ، قال أَبو ُجْنَدٍب الُهَذِلّي : بِه تََخفَّرَ  كذلكو ، كَخفَّرهُ تَْخِفيراً  يَْمنَعُه ، َخِفيراً  وكان له

ه و  ن َورائـــــــــــِ ُر الـــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــِ يِن مجـــــــــــَح نـــــــــــ   لـــــــــــكـــــــــــِ

ُرين     فــــــــــــــِّ ي ِإَذا ملَح  لــــــــــــــَُ فــــــــــــــِ يــــــــــــــح رِ ســــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــ   ُأخــــــــــــــَ

  
مِّ  الُخْفَرةُ  من ذلك االْسمُ و بَح فَ »الَحِديث : ، ومنه ، بالضَّ  الدُُّموعُ »الَحِديث :  وِمْنه : الُخفَر ويُْجَمع على .(2) «هللاِ  ُخْفرةِ  ُهو فيَمْن َصلَّى الصُّ

 ، أَي تُِجيُر العُيُوَن ِمَن النَّاِر إِذا بََكْت من َخْشيِة هللِا تَعَالَى. «العُيُونِ  ُخفَرُ 

ة. يقال : َوفَتْ  الِخفَاَرةو الُخْفَرةُ  وقيل ، ُمثَلَّثَةً. الُخفَاَرةُ و مَّ  إِذا لم يُْسِلْمه. الَمْخفُوُر لَخِفيره . يَقُولُهُخْفَرتُك : األََماُن ، وقيل : الذِّ

 قال اللَّْيُث :ِلَصاِحبِه. و َخِفيرٌ  ، أَي الّذي أُِجيُره ، وهو أَْيضاً الُمِجير ، فُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َخفيري يقال : فاُلنٌ  : الُمَجاُر ، والُمجيُر. الَخِفيرُ و

ة الَخفَاَرةُ و .خفَاَرةً  القَْوم يَْخفُرُ  القَْوِم : ُمِجيُرُهم الَِّذي يَُكونُون في َضَمانِِه ما َداُموا في بِاَلِده ، وهو َخِفيرُ  مَّ ، وهذا  كُهَمزة كالُخفََرةِ  : الذِّ

 ففي َكالم المصنِّف إِيهاٌم.ُخفََرتِي ، وهو بَمْعنَى الُمِجير ، فَقَط ، وال يُْطلَق على الُمجاِر ، 

ة يَقولون : الَخِفيرِ  ، أَي ، ُمثَلَّثَةً : ُجْعلُه الُخفَاَرةُ و  : والعَامَّ

َمْخَشِرّي على الَكْسر  الَخفَر كةً ، ومنهم َمْن يَْقِلب الَخاَء َغْيناً ، وهو َخَطأٌ ، واْقتََصر الزَّ َزاَرة ، فقال : هو كالِعَمالة والبَِشارةِ والجِ  (3)، ُمَحرَّ

 والفَتْح عن أَبي الَجّراح العُْقيَِلّي.

َوانِ  تَْجَمعُه النَّْمُل في بُيوتِها ، : نَْبتٌ  الَخافُُورو َي به ألَنَّ ِريَحه كالزُّ ، أَي تَْقَطع َشْهَوةَ النَِّساِء. ويقال له  تَْخِفرُ  في الصُّوَرة ، َزَعُموا أَنَّه ُسّمِ

ْغبَُر ، قاله ا  لسَُّهيلي في الّرْوض. قاَل أَبُو النَّْجِم :الَمْرُو والزَّ

ريهــــــــــــــا و  عــــــــــــــِ َر  بــــــــــــــِ ُر الــــــــــــــقــــــــــــــُ مــــــــــــــح ت الــــــــــــــنــــــــــــــ   أَتــــــــــــــَ

ِض ومــــــــــن     لــــــــــح ــــــــــ  ِك الــــــــــتـ ن َحســــــــــــــــــــــــَ امــــــــــِ ورِهــــــــــَ  خــــــــــافــــــــــُ

  
 ويَكفُلَه. ُجْعالً ليُِجيَره ، أَي َخفَارةً  أََخَذ ِمْنه ، إِذا َخفََره َخْفراً  يُقَال :و

،  كأَْخفََره ، (4)، عن ابن ُدَرْيد  وَغَدَره وخاَس به نَقََض َعْهَده ، كقُعُود ، كاَلُهما على القياس : ُخفُوراً و ، بفتح فسكون ، َخْفراً  به َخفَرَ و

ّمةَ ، إِذا لم يَِف بِها واْنتَهَ  أَْخفَرَ  بالَهْمَزة ، أَي أَنَّ فَعَل وأَْفعَل فيه َسواٌء ، ِكالُهَما ِللنَّْقِض. يقال : َمْن َصلَّى الغََداةَ فإِنَّه »َكَها. وفي الَحِديث : الذِّ

تِه تُْخِفُرونَّ  في ِذّمة هللا ، فال  ، أَي ال تُْؤذُوا الُمْؤِمَن. قال ُزَهْير : «هللا في ِذمَّ

وحمـــــــــــــــــًا  ـــــــــــــــــَ ُم وقـ كـــــــــــــــــُ مح فـــــــــــــــــِإنـــــــــــــــــ  ُروكـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــَ   َأخـــــــــــــــــح
اءُ     بـــــــــــــَ ِه الـــــــــــــعـــــــــــــَ اَ  بـــــــــــــِ اِج مـــــــــــــَ الـــــــــــــدِّيـــــــــــــبـــــــــــــَ  لـــــــــــــكـــــــــــــَ

  
 .َخفَر يَْخفُر ، من غير فِْعٍل على الُمْخِفرِ  نَْفُسه ، من قِبَلِ  اإِلْخفَارُ  هو الُخفُورُ و

ُجُل. وقال َغْيُره : أَْخفََرَهاو إِذا لم يُوَف بِها ولم تَتِمَّ ، ُخفُوراً  ِذّمةُ فاُلنٍ  ُخِفرتْ  وقال َشِمٌر : ُجَل : نَقَْضُت َعْهَده وِذَماَمهُ. ويُقَال  أَْخفَْرتُ  الرَّ الرَّ

 قال ابُن األَثير : وهو .(5)، كأَْشَكْيتُه إِذا أَزْلَت َشْكَواه  ُخفاَرتَه : إِنَّ الَهْمَزةَ فيه لإِلَزالَة ، أَي أََزْلتُ 

__________________ 
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 ( يف اللسان : وأَم َنه.1)
 ( أي يف ذمته.2)
 : وأعرت اخلفري ُخفارته وَخفارته وِخفارته وهو ما ُجعر له ا كالُعمالة والِبشارة. ( كذا ا ونص األساس3)
 .211/  2( اجلمهرة 4)
 ( يف النهاية : شكايته.5)
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ٍر َرِضي   َعنحه : رَاد يف اَ ِديث. ويف َحِديِث َأيب َبكح
ُ
ِلِما َأَحداً فـََقدح » امل ُسح

َفر َمنح  ََلَم من امل ِذم َة  واية :ويف ر  .«  َأخح
. ِ 

 والتَّْحِصيُن. (1) : التَّْسِويرُ  التَّْخِفيرُ و

اح العُقَْيلّي. َخِفيراً  : بَعََث َمعَه أَْخفََرهو  يَْمنَعُه ويَْحُرُسه. قاله أَبو الَجرَّ

ْل ، اْنتََهى ، أَي ف : اْشتَدَّ َحيَاُءه. تََخفَّرَ و  َخفَر يهكذا في سائِر أُُصول القَاُموس ، وهو يُْفِهم العُُموم. قال َشْيُخنَا وقد يُدََّعى التَّْخِصيُص ، تَأَمَّ

ل أَّن المادَّة واِحَدةٌ ، ف َجال ، ولعَلَّ َوْجهَ التَّأَمُّ حوا فِيه بِعَدم إِْطالقِه على الّرِ ال تَْخِصيَص. على أَنِّي َوجدت نَصَّ الِعبَاَرةِ فقط ، فإِنَّه الَِّذي َصرَّ

 : اشتَدَّ َحياُؤَها. هكذا َرأَْيتُه ، ونَقَلَه عنه أَْيضاً صاِحُب اللَِّسان. تََخفََّرتْ و في الُمْحَكم :

 يُِجيُره. َخِفيراً  وَسأَله أَْن يَُكوَن له به اْستََجارَ  : َخفََرهو بِهِ  تََخفَّرَ و

َراَحة الِخفَاَرةُ و ، بالَكْسِر ، في النَّْخل : ِحْفُظه ِمَن الفََساِد ، الِخفَاَرةُ و ْرعِ : الّشِ والشَّاِرُح ، لحافِِظ  الَخِفير َوْزناً وَمْعنًى ، وهو (2) في الزَّ

ْرع.  الزَّ

 في قَْول َعِدّي ْبِن َزْيد : أَو َمِلُك الَحبََشةِ  َمِلُك الَجِزيَرةِ  ، أَْهَملَه الجوهرّي. وقال أَبُو نَْصر : هو الَخْفتَارُ  : [خفتر]

َن عــــــــلــــــــ  و  ارِ ُغصــــــــــــــــــــــح تــــــــَ فــــــــح وِده  اخلــــــــَ نــــــــُ رَت جــــــــُ  َوســــــــــــــــــــــح

ارِدِ و     ه َرب  مـــــــــــــــــــَ اتـــــــــــــــــــِ ذ  َ يف لـــــــــــــــــــَ وح يـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــَ  بـ

  
أَو الِجيفَاُر ،  ِن َمعَّد ، قاله ابُن الَكْلبِّي ،، بفَتْح الَحاِء الُمْهَملَة وُسُكون التَّْحتِيّة والقَاِف ، ابن الَحْيِق من بني قَنَِص ب (3) أَو الصَّواُب الَحْيقَارُ 

 .«ح ق ر»وال في « ج ف ر»، ولم يَْذُكرْه في  بالِجيِم والفَاءِ 

، األَِخير في التَّْهِذيب ، وقد َذَكَره اإِلَماُم الشَّافِِعّي َرِضي هللا  أَو الفُوُل ، أَو الُجْلبَاُن ، أَو الَماشُ  ، أَْعَجِمّي ، ، كُسكٍَّر : نَبَاتٌ  الُخلَّر : [خلر]

رُ و عنه في الُحبوب التي تُقتَاُت. اٍن : ع بفاِرَس يُْنَسُب إِلَْيه العََسُل الَجيِّدُ  ُخالَّ اِله بفاِرس : ، ومنه كُرمَّ اجِ إِلى بَْعِض ُعمَّ أَِن اْبعَْث »ِكتَاب الَحجَّ

ر ٍل من َعَسلإِلَيَّ بعَسَ  كذا َوقَع ، والصَّواُب من الدَّْستَْفشار ، وهي فارسيّة «. ، من النَّْحِل األَْبَكار ، من المستشفار ، الَِّذي لم تََمسَّه نَار ُخالَّ

ا َعَصَرتْه األَْيِدي وَعالََجتْه ، وأَورَده الُمَصنّف في تَْرقِيِق األََسل لتَْصِفيِق العََسل ، ُمطَ  الً. َطاَل َعْهِدي به ، فراِجْعه.، أَي ِممَّ  وَّ

اِغب والّصاغانِّي وَغيُرهما من أَرباِب االْشتِقَاق ،  : ما أَْسَكرَ  الَخْمرُ  : [خمر] ، ماّدتها موضوعة للتَّْغِطية والُمَخالََطة في ِستٍْر ، كذا قالَه الرَّ

 وتَبِعَهم الُمَصنِّف في البصائر.

ةً ، وهو َمْذَهب أَبِي َحنِيفَة ، َرِحمه هللا تَعَالى ، والُكوفِيِّين ، ُمَراَعاةً لِفْقه اللُّغَة : مْن َعِصيِر الِعنَب يواختُلف في َحِقيقَتها ، فِقيل ه أَْو  َخاصَّ

 َجَماِهير.ِء ألَنَّ الَمَداَر على السُّْكر وَغْيبُوبة العَْقل ، وهو الِذي اْختَاره ال، أَي ما أَْسَكَر من َعِصيِر ُكّلِ َشيْ  َعامٌّ 

ينََوِرّي : وقد تكون  من الُحبُوب. الَخْمر وقال أَبو َحنِيفة الّدِ

حاً ِمْنه ؛ ألَنَّ َحِقيقَة الِقْطعَةُ مْنَها  الَخْمرة إِنَّ  ، بالهاِء وقيل : كالَخْمَرة إِنََّما هي للِعنَب دون سائِر األَْشياِء ، الَخْمر قال ابن ِسيَده : وأَُظنُّه تَسمُّ

 والعُُمومُ  األَْصَمِعّي ، (4)، وأَْنكره  وقد يَُذكَّر ِصْرف ، َخْمرةٌ  التَّأْنِيث ، يقال الَخْمر ي الِمْصبَاح وَغْيره ، فَِهَي أََخصُّ ، واألَْعَرُف في، كما ف

َمت َوَما بِاْلَمِدينة الَخْمر ، أَي األَنَّهَ  ، على ما هو ِعْند الُجْمُهور ، أََصحُّ  ٍء يَْحُصُل به السُّْكرُ ، أَي َكْونها َعِصيَر ُكّلِ َشيْ  فة التي  ُحّرِ الُمْشرَّ

حاح التي أَْخَرَجَها  البُْسر والتَّْمر من َوَما َكاَن َشرابُُهم إِالَّ  ، بل ِعنَب َخْمرُ  نََزل التَّْحِريم فيها َطب ، كما في األَحاِديث الّصِ والبَلَح والرُّ

 البَُخاِريُّ وَغْيُره.

َمت» فحِديُث اْبِن ُعَمر : أَي ونََزل  «وما َشرابُهم يَْوَمئٍذ إِالَّ الفَِضيُخ والبُْسُر والتَّْمرُ »وَحِديُث أَنٍَس :  «ءٌ وما بالَمِدينَة منها َشيْ  الَخْمرُ  ُحّرِ

ل. َخْمرِ  التي َكانت َمْوُجوَدةً ِمْن هِذه األَشياِء ال في الَخْمر ِريمُ تَحْ  ةً. قال َشْيُخنَا : االْستِْدالل به َوْحده ال يَْخلُو عن نََظر ، فَتَأَمَّ  الِعنَب َخاصَّ

 قلُت : والبَْحُث َمْبُسوط في الِهدايَة لإِلَمام المْرغينَانيّ 

__________________ 
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 الصحاح : التشوير ا ابلشا.( يف 1)
راَجة»( يف القاموس 2) راَحة اب اء املهملة كاألصر. وصّوب مصححه ما ورد هنا ابألصر. ابجليم ا وعل  هامشه عن نسخة  نية :« الشِّ  الشِّ
 ( يف القاموس بكسر ا اء.3)
 ( يف املطبوعة الكويتية : وأنكر.4)
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مَيِته ا  [مَخحراً  لَُِّيتح ]َمام يف ِكَتاِب ا ُُدود ا لَيح  هذا َ َّله. وَشرحِحها لإِلمام َكماِ  الدِّين بن اهلُ  ه َتسح *. واختُِلف يف َوجح
َا فقير رُتُه خَتحُمرُ  أَلهن  يِّدان ُعَمَر  الَعقحر وَتســـــــــح َرحِوّي عن ســـــــــَ

 ا َكِثريُون  ِإلَيحه وَما َ  ا عنههللارضلللليا قا  شـــــــــيُخَنا : هو امل
ثـَرُ  واعحَتَمده  .اأُلُصولِيِّا َأكح

أَو ألَنََّها تُِرَكْت َحتَّى  وهو في صحيح البَُخاِرّي كما سيأْتي ،«. العَْقلَ  خاَمرَ  : ما الَخْمر» ُرِوَي عن َسيِّدنا ُعَمر َرِضي هللا عنه : قُلُت : الذي

 .اْختََمَرتْ و أَْدَرَكتْ 

ه :والَّذي نَقَلَه الَجْوَهِرّي وَغيُره عن اْبِن األَعْ  يَت َرابِّي ما نَصُّ تَغَيُّر ِريِحها ، فلو  : اْختَِماُرَهاو ، فاْختََمَرت ألَنََّها تُِرَكت الَخْمُر َخْمراً  وُسّمِ

العَْقَل ، أَي  تَُخاِمرُ  نَّهاأَو ألَ  على أَْدَرَكت ِليُكوَن كالتَّْفِسير لَه ، وهو َظاِهٌر ، اْختََمرت اْقتََصر الُمَصنِّف على النَّّصِ الواِرد كان أَْولَى ، أَو قَدَّم

وهو في البَُخاِرّي ، ونَقَله ابُن الُهمام  «العَْقلَ  َخاَمرَ  ما الَخْمر» : ونَصُّه عنههللارضيُرِوَي في الَحِديث عن َسيِِّدنا ُعَمَر  ، وهو الَِّذي تَُخاِلُطهُ 

 البََصائِر.في َشْرح الِهدايَة ، وأَورَده الُمَصنُِّف في 

 الُمَخالََطة. : الُمَخامرةُ و العَْقَل ، ثم قال بَْعَده بِقَِليل : خاَمَرت : ما أَْسَكر ِمن َعِصير الِعنَب ، ألَنََّها الَخْمر وِعبَاَرةُ الُمْحَكم :

 .(1) [أي غّطاه]العَْقل  َخاَمرَ  : اسٌم لكّل ُمْسِكرٍ  الَخْمرُ  وفي الِمْصبَاح :

 : أَْدَرَكْت وَغلَت. ْمرُ اْختََمَرت الخَ و

يو ِإيّنِ )الى : . قال ابُن ِسيَده : وأَُظنُّ ذِلك لَكونَِها ِمْنه ، َحَكاها أَبُو َحنِيفَة. قال : وهي لُغَة يَمانِيَة ، وقَاَل في قَْوِله تَعَ َخْمراً  الِعنَب العََرب تَُسّمِ
اه باْسِم َما فِي اإِلْمَكان أَْن تَُؤوَل إِلَيه ، فَكأَنَّه قال : أََرانِي أَْعِصر ِعنَباً. قال  هنا الِعنَب. الَخْمرَ  إِنَّ  (2) (َأراين َأْعِصُر ََخْراً  وقال : وأُراهُ َسمَّ

 الراعي :

دح   مـــــــــــــــاُن صـــــــــــــــــــــــــــــِ دح ا نـــــــــــــــُ يِن هبـــــــــــــــَِ ازِعـــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  يـ

ا     يــــــــــنــــــــــَ قــــــــــِ َب ا ــــــــــَ نــــــــــَ ريحِ والــــــــــعــــــــــِ واَء الــــــــــطــــــــــ  (3)شــــــــــــــــــــــــِ
 

  
َأْعِصُر ) ، فِلذِلك قال : الَخْمرُ  ، وإِذا ُعِصَر الِعنَُب فإِنََّما يُْستَْخِرُج به الَخْمرَ  ، أَي أَْستَْخِرجُ  «َأْعِصُر ََخْراً ). وقال ابُن َعَرفَة : الَخْمر يُِريدُ 
 .(ََخْراً 

َواة أَنَّه َرأَى يَمانِياً قد َحَمل ِعنَباً ، »قال أَبو َحنِيفَة :  ى الِعنَب َخْمراً  فقال : ؟فقال له : ما تَْحِملوزعَم بَْعُض الرُّ  .َخْمراً  ، فَسمَّ

 ، كتَْمرة وتَْمر وتُُموٌر. الَخْمَرة ، وهي ُخُمورٌ  والَجْمع

اه باْسِم ما يَُؤوُل  َخْمراً  ذُهقال الَخطَّابّي : إِنََّما باع َعِصيراً ممن يَتَّخِ :  «فقال ُعَمُر : قاتََل هللا َسُمَرةَ  َخْمراً  أَنَّه باعَ »وفي َحِديث َسُمَرةَ :  فَسمَّ

ا أَْن يَُكوَن َسُمرةُ باعَ  فاََل ، ألَنَّه ال يَْجَهل تَْحِريَمه مع اْشتَِهاره ، فاتََّضح  َخْمراً  إِلَْيه َمَجازاً ، فَِلهذا نَقََم ُعمُر َرِضَي عنه َعلَيه ألَنَّه َمْكُروهٌ. وأَمَّ

ا َذكرنا أَنَّ قوَل َشْيخِ   نا : هذا القَْوُل َغِريٌب ، َغِريٌب.لََك ِممَّ

 : َستََره. يَْخُمره َخْمراً  ءَ الشَّيْ  َخَمرَ  ، السَّتْر : الَخْمرو

: َكتَمها ، وهو َمَجاز. وفي الَحِديِث  أَْخَمرهاو فاُلٌن الشَّهادةَ  َخَمرَ و َستََره. أَْخَمَرهو ءَ الشيْ  َخَمرَ  ، فِيِهما : يقال ، كاإِلْخمارِ  الَكتُْم ، : الَخْمرُ و

 أَي يَْستُره ويُْصِلح من َشأْنِه. يَْخُمره «، أَو َمعيَشٍة يَُدبُِّرها يَْخُمُره ال تَِجُد الُمْؤِمَن إِالَّ في إِْحَدى ثاَلث : في َمْسجٍد يَْعُمره ، أَو بَْيتٍ : »

جَل وا َخَمرَ  يقال : .الَخْمرِ  َسْقيُ  : الَخْمرو  .الَخْمرَ  : َسقَاه يَْخُمره َخْمراً  لدَّابَّةَ ،الرَّ

جلَ  َخَمْرتُ  ، تقول : االْستِْحيَاءُ  : الَخْمرُ  عن أَبي َعمرو :و  إِذا استَْحيَْيَت منه. أَْخُمره الرَّ

ين استِْعَمال تَْركُ  : الَخْمرُ و هات الُّلغَة ، العَِجين والّطِ يب بالباِء ، كما في أُمَّ ين بالنُّون ، ويقال الّطِ والَِّذي في  ونَْحِوه. ، هكذا في النَُّسخ ، الّطِ

 .كالتَّْخِميرِ  ، أَي يَِطيب ، َحتّى يَُجودَ  الُمْحَكم : ونَْحِوهما. وذلك إِذا َصبَّ فيه الَماَء وتََرَكه
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َره تَْخِميراً و ، َخْمراً  ، يَْخِمرهو يَْخُمره العَِجينَ  رَ َخمَ  يقال : الِفْعُل كَضَرَب ونََصَر.و رو َخِميرٌ  وهو ، َخمَّ يُب والعَِجيُن  اْختََمر وقد ، ُمَخمَّ الّطِ

رَ  وقيل :  .الَخِميرَ  العَِجيَن : َجعََل فيه َخمَّ

 .َمرَ أَخْ  الغَْين لُغَة في الَخاِء ، وهو الِحْقد. وقد بالَكْسِر : الِغْمُر. ، الِخْمرُ و

__________________ 
 ما با معكوفتا ساقطة من املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس. (*)( 4)
 ( زايدة عن املصباح.1)
 .36( سورة يوسف اآية 2)
 وانظر فيه ختر ه.« ينازعين»بد  « وانزعين»وفيه :  268( ديوانه ص 3)
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ْيُد عنِّي في بالتَّْحِريك : ما َواَراَك من َشَجٍر وَغْيِره ، الَخَمرُ و  الَواِدي. َخَمرِ  ، كالَجبَل وَغْيِره. يقال : تََواَرى الصَّ

ْمِل أَو َغْيِره. ومنه َخَمُرهو في و«. الَخَمرَ  ِمساْنَطلَْقُت أَنَا وفاُلٌن نَْلتَ »حديث َسْهل بِن ُحنَيف : : ما َواَراه من ُجُرٍف أَو َحْبٍل من ِحبَال الرَّ

ً »حديِث أَبي قَتَادةَ :  ال :و ، أَي ساتِراً يَتََكاثَُف َشَجُرهُ. «َخَمراً  فاْبِغنَا مكانا قال ابُن األَثِير  «الَخَمرِ  إِلى َجبَلِ  (1)حتى تَْنتَُهوا » في َحِديث الدَّجَّ

ر في الح .(2): هَكذا يُْرَوى  ، لكثرةِ َشَجِره. وفي َحِديِث َسْلَماَن : أَنَّه َكتََب إِلى أَبِي الدَّْرَداِء  َجبٌَل بالقُْدِس  ِديِث أَنَّهيْعنِي الشََّجَر الُمْلتَّفِ ، وفُّسِ

وحَ  فإِنَّ  الدَّارِ  ِمن الدَّارُ  بَعَُدت إِنْ  أَِخي يا». عنهماهللارضي وحِ  ِمنَ  الرُّ األَْرفَهُ : «. األَْرض يَقَع َخَمر أَْرفَهِ  على السََّماءِ  وَطْيرُ  ، قَِريب الرُّ

 ألَرِض الُمقَدََّسة.األَْخَصب. يُِريد أَنَّ َوَطنه أَْرفَُق به وأَْرفَه له ، فال يُفَاِرقُه. وكان أَبُو الدَّْرَداِء َكتَب إِلَْيه يَْدعوه إِلى ا

جل إِذا َختََل صاِحبَه : هو بالَخَمر القَوُم : تََواَرْوا (3) أَْخَمرَ و تََواَرى.و ، أَي َخِفيَ  يَْخَمر َخَمراً  ، َكفَِرح َعنِّي ، َخِمرَ  قدو يَِدبُّ له ». ويقال للرَّ

ّراَء ويَْمِشي له  .«الَخَمرَ  الضَّ

 وَستََرتْه. األَْرُض َعنِّي ومنِّي وَعلَيَّ : َواَرتْهُ  أَْخَمَرتْه يقال :و

 لُغَة في َغَماِر النَّاس وُغَماِرهم. يقال : َدَخْلت في ويَُضمُّ  بالفَتْح ُخَماِرِهمو تْح فَُسُكون ،، بفَ  كَخْمَرتِهم َجَماَعةُ النَّاِس وَكثَْرتُُهم : الَخَمرو

 وَغْمَرتِِهم ، أَي في َجَماَعتِهم وَكثَْرتِهم. َخْمَرتِهم

ا َكاَن َعلَْيه : الَخَمرو  يباً.كما َسيَأْتِي قَرِ « ِخَماَرك ما َشمَّ »، ومنه الَمثَل :  التَّغَيُّر َعمَّ

هاِت ، الَمَزاَدةِ  : ناِحيَتَا أَِديِم ، (4)، وفي بَْعِض النَُّسخِ  أَْن تُْخَرَز نَاِحيَةُ  : الَخَمرو نَقَلَه  (5) وتُعَلَّى بَخْرٍز آَخرَ  ، وهو ُمَواِفٌق لَما في األُمَّ

اغانّي.  الصَّ

 ، على النََّسِب ، َحَكاه ابُن األَْعَرابِّي ، وأَْنَشَد لضباِب بن َواقِد الطَُّهِوّي. الَخْمرِ  كَكتٍِف : الَمَكاُن الَكثِيرُ  الَخِمرو

هــــــــــــــــا وَ  يــــــــــــــــنــــــــــــــــَ انــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــَ اُض عــــــــــــــــَ خــــــــــــــــَ
َ

ر  املــــــــــــــــ  جــــــــــــــــَ

ان     كـــــــــــــــــــَ
َ

تح ابملـــــــــــــــــــ رَكـــــــــــــــــــَ رح ِإذا بــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــِ  اخلـــــــــــــــــــَ

  
ّم : ما الُخْمَرةُ و رَ  ، بالضَّ يُب والعَِجين ، (6) فِيهِ  ُخّمِ . وعن الِكَسائِّي : الَخِميَرة العَِجين : ما يُْجعَل فيه من ُخْمَرةو ، الَخِميَرةِ و كالَخِميرِ  الّطِ

يِب. وُخْبزٌ النَّبِيِذ وا ُخْمَرةُ  ، وكذِلك الَخِمير الَّتِي تُْجعَل في العَِجين يَُسّميها النَّاسُ  الُخْمَرةُ  العَِجيَن وفََطْرته ، وهي َخَمْرتُ  يقال : ،  َخِميرٌ  لّطِ

 َخِصيَرةٌ َصِغيَرةٌ  ، وهي الُخْمَرة يقال : َصلَّى فالٌن علىو وُدْرِديُّه. َعَكُر النَّبِيذِ  : الُخْمَرةو ، عن اللِّْحيَانّي ِكالُهما بغَْير هاٍء. َخِميرٌ  وُخْبزة

ل  من السَّعَف تُْنَسج  بالُخيُوِط. (7)، أَي َسعَِف النَّْحل وتَُرمَّ

يَت اج : ُسّمِ جَّ َر ِذْكُرَها في  (8)ألَنَّها تَْستُر الَوْجهَ  ُخْمَرةً  وقال الزَّ يَت ألَنَّ ُخيُوَطها َمْستُوَرةٌ بَسعَِفها ؛ وقد تََكرَّ من األَْرض. وقال َغْيُره : ُسّمِ

َرت.  الحِديث ، وهَكذا فُّسِ

يب تَطَِّلى بَِها : الُخْمَرةُ و أَي بِتَْلك األَْشيَاِء. وفي بَْعض األُُصول : بِه ، أَي بالَوْرس ، أَي بالَمْجُموع ِمْنه مع ـ  (7) الَوْرُس. وأَْشيَاُء ِمَن الّطِ

َن َوْجَهَها.ـ  َغْيره َهات اللُّغَِويَّة  المرأَةُ لتَُحّسِ  ، وهي لُغَة في الغُْمَرةِ. تَخمَّرت ها ، وقد: تَْطِلي بِه الَمْرأَةُ َوْجهَ  (9)وفي األُمَّ

يح ، َخاَمَرك ما : الُخْمَرةُ و َكةً  كالَخَمَرةِ  ، أَي َخالََطك من الّرِ يِّبَة : الُخْمَرة قيلو ، األَِخيَرة عن أَبِي َزْيد ، ، ُمَحرَّ ائَِحةُ الطَّ  ، يقال َوَجْدتُ  الرَّ

يب ، أَي ِريَحه ، ُخْمَرةَ   ، الَكْسر عن ُكَراع. ويُثَلَّثُ  الّطِ

ى ، وهو َغلَط ، (10) الَخْمرِ  أَلَمُ  : الُخْمَرةو  ، َجْمعُه ُصَداَعها وأََذاها : ما يُِصيبُك ِمن ُخْمَرة الَخْمر قيل :و ويُوَجد في بَْعِض النَُّسخ : أَلَُم الُحمَّ

 . قال الشاِعر :ُخَمرٌ 

ُه و  لـــــــــــَ اتـــــــــــِ قـــــــــــَ اهـــــــــــا مـــــــــــَ يـــــــــــ  تح محـــــــــــَُ  قـــــــــــد َأصـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــَ

ِه     بــــــــِ لــــــــح ن قـــــــــَ ي عــــــــَ لــــــــِ جــــــــَ نــــــــح دح تـــــــــَ كــــــــَ رُ فــــــــلــــــــم تــــــــَ مــــــــَ  اخلــــــــُ

  
__________________ 
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 ويف نسخة منها : ينتهي.« ينتهوا»( يف النهاية : 1)
 ( يعين بفتح اخلمر.2)
 ويف اللسان فكاألصر.« كبمخحَرَ »( يف القاموس : 3)
 والتكملة. وضبطت العبارة يف التهذيب ابلبناء للمعلوم.( كما يف اللسان 4)
 ( يف التهذيب : خبروز ُأَخر.5)
 .«فيه»بد  « به»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
 ( هذا ضبرت اللسان ا ويف الصحاح : وتـُرحَمُر.7)
 .«عن»( التهذيب : 8)
 به. ء يـَُتطَل  ويف الصحاح : شي .«َتطحل  به»( يف اللسان : 9)
 .«أمل ا م »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 10)
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ّم ، كالُخَمار  : بَِقيَّةُ السُّْكِر. الُخَمار وقيل َما َخالََط ِمْن ُسْكِرَها. : الُخَمارو الُخْمرة أَو ، بالضَّ

رو ث : ُمتَِّخذَُها. الُمَخّمِ ارُ و ، كُمَحّدِ  : بائِعُها. الَخمَّ

 وَغلَيَانُها. ، وذِلك ِعْند تَغَيُّر ِريِحها الذي هو إِْحَدى َعاَلَماِت اإِلْدَراِك ، : إِْدراُكها اْختَِماُرَهاو

 : أَْدَرَكت وَغلَت. اْختََمَرت الَخْمَرةُ  وفي الِمْصبَاح :

 عن ثَْعلَب ، وأَنشد : ، األَِخيَرة ، كِطِمرِّ  كالِخِمرِّ  بالَكْسِر : النَِّصيُف ، ، للَمْرأَة ، الِخَمارُ و

 اخِلِمرِّ مث أََماَلتح حانَب 
ي به َرأَْسها ، ِخَمارُ  ، ومنه ِخَماُره ُكلُّ ما َستََر َشْيئاً فَُهو قِيل :و تَين. ُخُمرٌ و ، بضّم فسكون ، ُخْمرٌ و أَْخِمَرةٌ  ج الَمْرأَةِ تُغَّطِ  ، بَضمَّ

ا كان َعلَْيه. ك ، وَما أَصابَكأَي ما َغيَّرك َعْن حالِ  ؟ِخَماَرك ما َشمَّ  يقال :و  يقال ذِلك ِللّرُجل إِذا تَغَيَّر َعمَّ

 . وِمْنهالِخْمَرةِ  ، يقال : إِنّها لََحَسنَةُ  كاللِّْحفَِة من اللّحافِ  ، الِخَمار ، أَي ِمن منه الِخْمرةُ و

 .«الِخْمَرةَ  العََواَن ال تُعَلَّمُ  إِنَّ »منه الَمثَل : و .االْختَِمار وهي َهْيئَة «ِهْند بِخْمَرةِ  َعْينَكَ  أَْشبَهَ  ما»:  عنهماهللارضيلُمعَاِويَةَ  (1)قَْوُل ُعَمَر 

ِب العَاِرفِ   : أَي إِنَّ المرأَةَ الُمَجّربة ال تُعَلَّم َكْيَف تَْفعَُل. يُْضرب للُمَجّرِ

، بالَكْسر  ِخْمَرة على فالن جاَءنا يقال :و الَّتِي تَُكوُن في ِعيَداِن الشََّجِر ، العََكابر ، وفي بَْعض األُصول : ِوَعاُء بِْزِر الَكعَابِرِ   :(2) الِخْمرةو

َكةً  َخَمرٍ  علىو ،  قال ابُن أَْحَمر : في ِسّرٍ وَغْفلٍَة وُخْفيٍَة. ، أَي ، ُمَحرَّ

ـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ   ارِ  أَت ن طـــــــــــــــــَ َرةمـــــــــــــــــِ ح   مخـــــــــــــــــِ
ربح     تــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ نح يـ ض مــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ ٍة تـ بــــــــــــَ  َأوح ِحســــــــــــــــــــــــــح

  
 فَسََّره ابُن األَعراِبّي وقال : أَي على َغْفلَة ِمْنك.

َرتْ و رتْ و ، : لَبَِسه اْختََمَرتْ و ، الِخَمار أَي بِه تََخمَّ رٌ  وُكلُّ ُمغَطَّى : التَّْغِطيَة. التَّْخِميرُ و به َرأَْسها : َغطَّتْه َخمَّ . وُرِوَي عن النَّبِّي ُمَخمَّ

ُرواخَ »ه قال : أَن وسلمعليههللاصلى روا»: أَي َغطُّوا. وفي ِرَوايَة :  (3)قال أَبو َعْمرو «. آنِيَتَُكم ّمِ قَاءَ  َخّمِ الَحِديُث : ومنه«. اإِلنَاَء وأَْوُكوا الّسِ

رتَه أَنَّه أُتَِي بإِنَاٍء من لَبَن فقال : َهالَّ » رَ  َعَطسَ  إَِذا كان»:  عنههللارضيوعن أَبِي ُهَرْيَرةَ «. ولو بعُوٍد تَْعِرُضه َعلَْيه َخمَّ َوْجَهه وأَْخفَى  َخمَّ

 َرَوْينَاه في الغَْيالنيّات.«. َعْطَستَه

أِْس. الُمْختَِمَرةُ  من الَمَجاز :و أْن واْلِمْعَزى ِهي التي ابيَضَّ رأُْسها من بَْين سائِِر  الُمْختَِمَرةُ  ونَصُّ اللَّْيث : : الشَّاةُ البَْيَضاُء الرَّ من الضَّ

ْخماِء ، ُمْشتَقٌّ  َجَسِدَها. وفي التَّْهِذيب والُمْحَكم قالوا : يَاه : البَْيَضاُء الرأِْس. وقِيَل : هي النَّْعَجةُ السَّْوَداُء وَرأْْسَها أَْبيَُض ، مثل الرَّ  هي ِمن الّشِ

 أَةِ.الَمرْ  ِخَمارِ  من

رةٌ  قال أَبو َزْيد : إَِذا بَيََّض رأُْس النَّْعَجة من بَْين َجَسِدها فهي ً ]وَرْخَماُء  ُمَخمَّ يقال :  وَكَذا الفََرُس. ، وِمثْلُه في األَساس وَغْيره ، (4) [أَيضا

رٌ  فََرسٌ  أْس وَسائُِر لَْونِه َما َكاَن ، وال يُقَال ُمَخمَّ الً هو [على]، وَهَذا يَُدلُّ  ْختَِمرٌ مُ  ، إِذا َكاَن أَْبيََض الرَّ رةُ  أَنَّ الذي في كالم الُمَصنِِّف أَوَّ  الُمَخمَّ
(5). 

د بُن َكثِير : هذا َكالٌم ِعْنَدنَا َمْعرُ  َء : أَعطاهُ أَو َملََّكهُ إِيّاه.فاُلناً الشَّيْ  أَْخَمرَ و : َحقََد وَذَحلَ  أَْخَمرَ و َخَمراً  عليه َخِمرَ و وف باليََمن ، ال قال ُمَحمَّ

ُجُل : (6)يََكاد   ِلي ، َملِّْكني إِيَّاه ، ونَْحو هَذا. (7)َكَذا وَكَذا ، أَي أَْعِطنيه ِهبَةً  أَْخِمْرنِي يُتََكلَّم بغَْيره. يَقُوُل الرَّ

 يد :قال لَبِ  األَْمَر : أَْضَمَره أَْخَمرَ و ، عن اْبِن األَْعَرابِّي ، َء : أَغفَلَهالشَّيْ  أَْخَمرَ و

ىت   ِك حــــــــــــَ ــــــــــــُ ت فــــــــــــح ــــــــــــِ رَ أَل ًة  َأمخــــــــــــحَ ــــــــــــ  ن وحُم  ــــــــــــِ ــــــــــــقــــــــــــَ  ال

رُ     ابـــــــــــــِ َا اأَلكـــــــــــــَ نـــــــــــــِ و أُمِّ الـــــــــــــبـــــــــــــَ نـــــــــــــُ ي  بــــــــــــــَ لـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
 فاَُلٌن َعلَيَّ ِظنَّةً ، أَي أَْضَمَرها ، وأَْنَشَد بَْيَت لبِيد. أَْخَمرو وعبارة التَّْهِذيب :
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__________________ 
 ( النهاية : عمرو.1)
 ( ضبطت ابلكسر عل  اعتبار أهنا معطوفة عل  ما قبلها ا وضبطت يف اللسان ابلضم ضبرت قلم.2)
 ( يف التهذيب عن أيب عبيد : التخمري : التغطية.3)
 اقتضاها السيا .( زايدة 4)
 ( يف األساس : وشاة خممرة : بيضاء الرأس.5)
 ( ُضبرت الفعالن ابلتهذيب ابلبناء للمجهو .6)
 .«َهبحُه د»( التهذيب : 7)
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. َخَمُرَها األَْرُض : َكثُرَ  أَْخَمَرتِ و  ، أَي َشَجُرَها الُمْلتَفُّ

َره إِذا َخَمَرهو العَِجينَ  أَْخَمرَ  يقال :و  ال فَعطَره وأَْفَطَره.، كما يق َخمَّ

 ٍء.من ُكّل َشيْ  : األَْجَوُف الُمْضَطِربُ  اليَْخُمورُ و

 .يَْخُموَرةٌ  ، واحدته الَوَدعُ  أَْيضاً : اليَْخُمورو

بُن َعْوف ْبِن  ُخَمْيرو ، ْبُن ِزيَادِ  ُخَمْيرُ و باليََمن ، ماٌء فوَق َصْعَدة أَيضاً : كُزبَْير ، ُخَمْيرٌ و ، كُزبَْير. ُخَمْير ، وكذا ، كِمْنبٍَر : اسمٌ  ِمْخَمرٌ و

َحبِيُّ ، ويَِزيُد ْبنُ  ُخَمْيرٌ و َعْبِد َعْوف ، ثُون. اليََزنِّي من أَْهِل الّشام ، ُخَمْيرٍ  الرَّ ن يَْرِوي عن اْبِن ُعَمَر ،  ُمَحّدِ األَِخير َرَوى عن أَبيه ، وأَبُوه ِممَّ

. ُخَمْيرِ  ووأَبُ  قالَه الذََّهبِي  أَبُو َماِلك ، يَْرِوي عن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرو ، وعنه َعْبُد الَكِريم بُن الحاِرث. ُخَمْيرٌ  ويقال : ْبُن َماِلٍك : تابِعيٌّ

 في الِجيِم. َصحابِّي ، َمرَّ ِذْكره الُخَمْير َخاِرَجةُ بنُ و

دِ  َخِميرُ  أَبُو الَخْير كأَِمير َخِميرٌ و ُد بنُ  أَبو الَمعَاِليو ، َسِمع من ِإسماِعيَل البَْيَهِقّيِ ، الذَّْكوانِيُّ  ِن َسْعدب ْبُن ُمَحمَّ ، َحدََّث  الَخَواَرْزِميّ  َخِميرٍ  ُمَحمَّ

 الُخَواَرْزمّي ، أََخذ َعْنه العُلَْيمّي. َخِمير وبَلَِديُّه َصاِعُد ْبُن َمْنُصوِر ْبنِ  بَشْرح السُّنَّة عن البَغَِوّي.

د بُن أَْحمد بن َخِميرُ  وفاتَه :  الُخَواَرْزمّي ، عن األَصّم. َخِمير بُن َعْبد هللا الذُّْهِلّي ، عن ابن داَسةَ. وأَبُو بَْكر ُمَحمَّ

َمْخَشِرّي ، َخِميرٍ  وأَبو العاَلِء صاِعُد بُن يُوُسف بن ثُون. ، ُخَواَرْزمّي أَيضاً ، َضبَطهم الزَّ  ُمَحّدِ

دة  ِمْخبَر هو أَو ، كِمْنبَر ، ِمْخَمر ذُوو ، َحِديثُه عند  وسلمعليههللاصلىَخَدَم النّبِيَّ  َمِلك الَحبََشة ، ابُن أَِخي النََّجاِشّيِ  ، (1)، بالبَاِء الُمَوحَّ

َمْشِقيِّين  ، وكان األَوزاِعيُّ يقول : هو بالِميِم ال َغْير. الّدِ

اغانّي. َمةَ بالَكْسِر : ع بِتَِها الِخَمارِ  َذاتُ و  ، نقله الصَّ

بِيعِ ْبنِ  : لَقَبُ  الِخَمار ذُوو ْمَحْين (2)َسَماَعةَ  َعْوف ْبن الرَّ َكثِيِريَن ، فإِذا ُسئَِل  في امرأَتِه وَطعَنَ  ِخَمارِ  ألَنَّه قاتََل في ، وإِنََّما لُقِّب به ِذي الرَّ

م. قال َجِرير : فَرُس َماِلِك ْبِن نَُوْيَرةَ  : رالِخَما ذُوو .الِخَمارِ  قال : ذُو ؟واِحٌد : َمْن َطعَنَكَ   الشَّاعِر الصَّحابِي أَِخي متَّمِ

ُر فـــــــــاِرس ِذي  ثـــــــــح نح مـــــــــِ ارمـــــــــَ مـــــــــَ ب  اخلـــــــــِ نـــــــــَ عـــــــــح  وقــــــــــَ

ا ِ و     بــــــــــــَ لــــــــــــح ِة الــــــــــــبـــــــــــــَ لــــــــــــَ يـــــــــــــح لــــــــــــَ ِ لــــــــــــِ اح فــــــــــــَ تـــــــــــــَ نـــــــــــــح  اخلــــــــــــَ

  
امِ  : الِخَمار ذوو بَيِر ْبن العَوَّ عر. يَْوَم الَجَمل القَُرِشّي ، َشِهَد عليه فََرُس الزُّ  ، وقد جاَء ِذْكُره في الّشِ

جُل بَْيتَه َخاَمرَ و : اإِلقَاَمةُ ولُزوُم الَمَكاِن. الُمَخاَمَرةُ  من الَمَجاز :و َرهو الرَّ  الَمَكاَن ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : َخاَمرَ  : لَزَمه فلم يَْبَرْحه. وكذلك َخمَّ

 يف َدَعهح  رح مخَِّ شاِعر يـَُقاُ  و 
 وبه فَسََّر أَبُو َمْنُصور قَْوَل َسيِِّدنَا ُمعَاٍذ اآلتِي ِذْكُره. أَْن تَبِيَع ُحّراً على أَنَّه َعْبٌد. : الُمَخاَمَرة قال ابُن األَْعراِبّي :و

ة :َء ، إِذا قاَربَه وخالَ الشَّيْ  َخاَمرَ  ، يقال : الُمقَاَربَة والُمَخالََطة : الُمَخاَمَرةُ و مَّ  َطه. قال ذُو الرُّ

راهــــــــــــــا و  ذِكــــــــــــــح ؤاُد بــــــــــــــِ ــــــــــــــفــــــــــــــُ اَم ال َرهُ هــــــــــــــَ امــــــــــــــَ   خــــــــــــــَ
يـــــــــمُ     قـــــــــِ ار َتســـــــــــــــــــــــح َداَواِء الـــــــــد   مـــــــــنـــــــــهـــــــــا عـــــــــلـــــــــَ  عـــــــــُ

  
ر.  وهو بالَمعنَى الثَّنِي َمَجاٌز وُمَكرَّ

 الدَّاُء ، إِذا َخالََطه ، وأَْنَشد : َخاَمَرهُ  : الُمَخاِلُط. الُمَخاِمرُ و قال َشِمٌر :

و و  مـــــــــــــــــــــــــُ رَ  اهلـــــــــــــــــــــــــُ اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــُ  ِإَذا تـ

ا َداٌء     رح م فـــــــــــــــــــــــــــــِإهنـــــــــــــــــــــــــــــ  امـــــــــــــــــــــــــــــِ  خمـــــــــــــــــــــــــــــَُ

  
 الدَّاُء ، إِذا َخالََط َجْوفَه. خاَمَره ونَْحَو ذِلَك قَاَل اللّيُث في
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بُعُ وِهي  (3) «أُمَّ َعاِمرٍ  َخاِمِري»الَمثَل :  االْسِتتاُر وِمْنه : الُمَخاَمَرةُ و  .«َحَضاِجر ، أَتاِك ما تَُحاِذر َخاِمري» : ويُقَال ، أَي اْستَتِِري الضَّ

َمْخَشِريُّ في الُمْستَْقَصي ، واْبُن أَِبي الَحِديد في َشْرحِ نَْهج البَ  هَكَذا َوَجْدنَاه. اَلَغة ، وأَبُو َعِلّي وبََسطه الَمْيَدانِّي في َمْجَمعِ األَْمثَال ، والزَّ

 َزْهر األََكم. اليوسّي في

 ، والَمْشهور عند أَْهِل األَْمثَال هو الَِّذي َوَجَده الُمَصنِّف. بَحْذِف الياِء أَو تَُحاِذِرين ، بإِثْباتَِها َخاِمرْ  الَوْجهُ و

__________________ 
 ( ومثله يف تقريب التهذيب.1)
 .195( انظر مجهرة ابن حزم ص 2)
 أبو عبيد : يضرب مثال للرجر األمح .. قا  1265( امليداين برقم 3)

قا  ابن السكيت : الضبض حتم  ويدخر عليها الرجر يف وجارها ا فتحمر عليه ا فيقو  : خامري أم عامر ا ليست أم عامر ههنا فتمكنه حىت 
 يكعمها ويوثقها حببر ا مث  رها.
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لُُهم أَْحَراٌر وِجيَراٌن  استَْخَمر َمن»َحديَث ُمعَاٍذ  ُن الُمبَاَركَ ، بِلُغَِة اليََمن. هَكَذا فَسََّر اب : استَْعبَده اْستَْخَمَرهو ما  (2)ُمْستَْضعَفُون فله  (1)قَْوماً أَوَّ

ه في ِخْدَمتِه حتى جاَء واْستَْجَرا (3)أَخَذُهم قَْهراً وتََملَّك َعلَْيِهم. فََما َوَهَب الَمِلُك ِمن هُؤالِء لَرجل فاْحتَبََسه واْختَاَره  يقول :«. قََصَر في بَْيته

م َجاَء اإِلْسالم فَلَه َما َحاَزه في بَْيتِه ، ال اإِلْسالم وهو عنده َعْبٌد فَُهُو لَه. نَقَله أَبُو ُعبَْيد. وقال األَْزَهِرّي : أََراَد من استَْعبَد قَْوماً في الجاِهليَّة ث

  لنَّاِس على َما في أَْيِديهم.يَْخُرُج ِمن يَِده. قال : وهذا َمْبنِيٌّ على إِْقَراِر ا

يبُ  الُمْستَْخِمرو ّرِ ير دائماً ، للَخْمرِ  (4) : الّشِ  َوْزناً وَمْعنًى. كالِخّمِ

 ، أَي النَِّساِء. من أَْعالِمِهنّ  ُمضاِرع نََصر : ، كتَْنُصر تَْخُمرُ و

. ، أَي َخْمرٍ  ما ُهو بَِخّلٍ وال يُقَال :و  ال َخْيَر ِعْنَده وال َشرَّ

 .َخْمرٌ  التَّْهِذيب : ال َخْيَر فيه وال َشرَّ ِعْنَدهُ. ويُقَاُل أَْيضاً : ما ِعْند فاُلٍن َخلٌّ وال وفي

ْبِن  الُمثَنَّى ْبِن الَحَسن الَمْحِض  إِبراهيَم ْبِن َعْبِد هللا اإِلَماِم الشَِّهيِد أَبِي الَحَسن ، بها قَْبرُ  (5) قُْرَب الُكوفَةِ  قَْرية بالبَاِديَة كَسْكَرى : ة باَخْمَرىو

ُجوهُ النَّاِس. وتَلَقَّب بأَِمير الُمْؤِمنِين ، وُ  وبايَعَه 145 سنة في بالبَْصرة َخَرجَ . عنهمهللارضيْبِن أَبِي َطاِلٍب ،  ْبِن َعِلّيِ  السَّْبِط الشَِّهيدِ  الَحَسن

يُِّد إِبراِهيُم ، وُحِمَل َرأُْسه إِلى ِمْصر ،فَقِلَق لذلك أَبُو َجْعفَ  وكان ذلك لَخْمس  ر الَمْنُصوُر ، فأَْرَسَل إِليه ِعيَسى بَن ُموَسى لِقتَاله ، فاستُْشِهد السَّ

إِالَّ ِمن اْبنه الَحَسن ، وَحِفيده إِْبَراِهيم بن  وُهو ابُن ثمان وأَْربَِعين ، كما َحَكاه البَُخاِريُّ النَّسَّابة ، ولَْيَس له َعِقبٌ  145بَقين من ِذي القَْعدة سنة 

 َعْبِد هللا بن الَحَسن هذا َجدُّ بَنِي األَْزَرق باليَْنبُع.

ّم : نَاِحيَةٌ بُخَراَساَن. ُخْمَرانُ و يَِر : ، بالضَّ ،  ُخْمرانَ و د ، ونََسا ،فَتََح ابُن َعاِمر َمِدينَةَ إِيران َشْهر وَما َحْولَها : ُطوس ، وأَبِيَورْ  وفي ُكتُب الّسِ

 .31َحتَّى اْنتََهى إِلى َسَرْخَس َعْنوةً وذِلك في سنة 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 َداٌء. قال ابُن ِسيَده : وأَُراه على النََّسِب ، قال اْمُرُؤ القَْيس : (6) خاَمَره كَكتٍِف : َخِمرٌ  َرُجل

رٍو كـــــــــــــــــَبيّنِ  مـــــــــــــــــح َن عـــــــــــــــــَ اُر بـــــــــــــــــح رح َأحـــــــــــــــــَ   مخـــــــــــــــــَِ
رح و     رحِء مــــــــــــــــا أَيحمتــــــــــــــــَِ َ

ُدو عــــــــــــــــلــــــــــــــــَ  املــــــــــــــــ عــــــــــــــــح  يـــــــــــــــــَ

  
ه َشِمٌر. . قال :ُمَخاَمرٌ  ، أَي َخِمرٌ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : َرُجلٌ   وهكذا قيَّده بَخّطِ

 .الَخْمرِ  : يُْشبِه لَْونَ  َخْمِريٌّ  . ولَْونٌ للَخْمرِ  : يَْصلُح َخْمِريٌّ  وِعنَبٌ 

  ء القَْيس :. ويُْنَشُد قَْوَل اْمِرىِ ُخَمارٍ  أَي في َعِقبِ  َخِمرٌ  : بَِقيَّةُ السُّْكِر ، تقول منه َرُجلٌ  الُخَمارُ و

رٍو ُفؤاِدي   مخَِرح ُأحاُر بحَن َعمح
ر ، ورجلٌ  ُخِمَر َخْمراً  كذلك ، وقد َخِمرٌ و ، ُخَمارٌ  : ِبه َمْخُمور ورُجلٌ  َر بالخَ و .كَمْخُمور ، ُمَخمَّ  .(7): تََكسََّر به  ْمرتََخمَّ

 اللَّبَِن : َرْوبَتُه التي تَُصبُّ َعلَْيه ِليَُروَب َسِريعاً ُرُؤوباً. ُخْمَرةُ و

 : الُخْبُز في قوله : الَخِميرُ  وقال َشِمٌر :

 مخَِريُهاال ِحنحطَة الش اِم اهلَرِيِت و 
ر أَي ُخْبُزها الَِّذي  . وَوَصف أَبُو ثَْرَواَن َمأُْدبَةً وبَُخوَر ِمْجَمِرَها قال :َخْمَرى في أَْطِعَمة َمْخُمورٌ و َخِميرٌ  َعِجينُه فَذهبَْت فُُطوَرتُه. وَطعَامٌ  ُخّمِ

َرتْ   أَْطنَابُنَا ، أَي طابَْت روائُِح أَْبَدانِنَا بالبَُخور. فتََخمَّ

 تِْخفَاُء. قال ابُن أَْحَمر :: االسْ  الِخْمَرة وعن اْبِن األَْعَرابِّي :

__________________ 
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 وما أثبت عن التهذيب والنهاية واللسان ا ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل عبارة اللسان.« قوماً وهلم جريان»( ابألصر : 1)
 ( التهذيب والنهاية : فإن له.2)
 ( النهاية : واحتازه يف بيته.3)
رِّيب كاألصر واللسان.( يف القاموس : الشارب ا وع4)  ل  هامشه عن نسخة أخر  : الشِّ
 ( يف معجم البلدان : موضض با الكوفة وواسرت ا وهو إىل الكوفة أقرب.5)
 ( اللسان : خالطه داٌء.6)
 ( اللسان : َتَسك َر به.7)
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ن طــــــــــــــــــارٍِ  أَيحيت عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ   َرةمــــــــــــــــــِ ح   مخــــــــــــــــــِ
ربح     ــــــــــــَ ت عــــــــــــح ــــــــــــَ نح يـ ُض مــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ ٍة تـ بــــــــــــَ  َأو ِحســــــــــــــــــــــــــح

  
 ، أَي اْكتُْمه ، وهو َمجاز. َخِميِرك ِسّراً ، أَي باَح به. واْجعَْله في ِسرِّ  َخِميِره وأَْخَرَج من ِسرِّ 

 ، أَي أَْوفَُر. «َما َكانُوا أَْخَمرُ  َدَخْلُت الَمْسِجَد والنَّاسُ »في َحِديِث أَبِي إِْدريَس الَخْواَلنِّي قَال : و

ئب. وقَْوُل َطَرفَة. الَخَمرُ و َكةً : َوْهَدةٌ يَْختَِفي فِيَها الذِّ  ، ُمَحرَّ

تـَـغـِـي  مٍّ فـــــــبَبـــح َن ســــــــــــــــَ حــح نحســـــــــــــــــــــًا صــــــــــــــــَ ُب عــَ لـــــــُ َبحــح  ســـــــــــــــــــــَ

وا ِدَ     لـــــــــــــ  رَييت ِإن مل  ـــــــــــــَُ ـــــــــــــه جـــــــــــــِ رح ب مـــــــــــــَ  اخلـــــــــــــَ

  
هنا : الشََّجُر بعَْينه ، أَي إِن لم يَُخلُّوا ِلَي الشََّجر أَرَعاها  الَخَمرُ  فعَلَى هَذا ،يَُخلُّوا ،  قال ابُن ِسيَده : معناه إِن لْم يُبَيِّنُوا ِلَي الَخبََر ، ويُْرَوي :

بِإِبِلي َهَجْوتُهم فََكان ِهَجائي لَُهْم َسّماً ، ويُرَوى : سأَْحلُب َعْيساً ، وهو الفَْحل 
 ويزُعُمون أَنّه َسمٌّ. (1)

رو  ْير.لبَنِي قُشَ  (2)، كُمعَظَّم : َماٌء  ُمَخمَّ

 : واٍد في ِديَاِر ِكاَلٍب. (3)، كِمْنبٍَر  ِمْخَمرو

 ، كُجَهْينَةَ : فََرُس َشْيَطاِن ْبن ُمْدِلج الُجَشمّي. ُخَمْيَرةُ و

َعلَْيهم من الَخراج والُكلَف قال ابُن األَثِير أَي أَْهِل القَُرى ، ألَنَُّهم َمْغلُوبون َمْغُموُرون بما «. ُخُموِرِهمو َملِّْكه َعلَى ُعْربِِهم»في الَحديث : و

 واألَثْقَاِل. قال : وَكَذا َشرَحه أَبُو موَسى.

يه بالِخَمارِ  أَراَدت «الِخَمارو أَنَّه كان يَْمَسح على الُخفِّ »في َحِديِث أُّمِ َسلََمة : و ي بها َرأَْسه ، َكَما أَنَّ الَمْرأَة تُغَّطِ ُجَل يُغَّطِ  الِعَماَمة ألَن الرُّ

ةَ العََرِب فأََداَرَها تَْحت الَحنَك فال يَْستَِطيع نَْزَعها في كّلِ َوْقٍت فتَِصير كالخُ  َهابِِخَمارِ  فَّْيِن ، َغْير أَنَّه يَْحتَاُج ِلَمْسح ؛ وذِلَك ِإذا َكان قد اْعتَمَّ ِعمَّ
أْس ثم يَْمَسُح على الِعَماَمة بََدَل االْستِيعَاب. (4)  القَِليِل من الرَّ

هُ   السَّْكَسكيُّ : َصَحابِّي. يَُخاِمر أَْنفَه. وابن َخَمرَ فَ  وَسارَّ

 من ُكنَاهم. َخِميَرةَ  وأَبُو

ْعر قَْدُر ِديَوان. ُخْمَرةُ و ّم : امرأَةٌ َكانَت في َزَمِن الَوِزير الُمَهلَّبِّي ، َهَجاها ابُن ُسكََّرة ، وله فِيَها ِمن الّشِ  بالضَّ

ار ونَِعيُم بنُ  ار ، وذكره المصنِّف في  َخمَّ ُكره هنا ، وهذا تبعاً للّصاَغانِّي ولم يَذْ « ه م ر»و  .«ه ب ر»كَشدَّاٍد ، لَهُ ُصْحبَة ويقال ابُن َهمَّ

 أََحُد األَْوَجِه فيه.

 .ُخَماَرَوْيه بُن أَْحَمَد بِن ُطولُون وهو ُخَمارُ  وكغَُرابٍ 

لَِفّي ، وُسلَْيَمان بُن ُمسِلم بن ُخَمارٍ  وإِْسماِعيل بُن َسْعد بنِ  د َشْيخٌ بالكسر : ُمْقِري ِخَماٍر الِخَماريّ  ، كتب عن الّسِ  ٌء َمْشُهور. وأَُخوه ُمَحمَّ

ث ، وابنُه أَبُو نُعَيم محّمد ، ثِقةٌ َحدََّث بُمسنَد ُمسّدد ،  ، بالضم : ُخَماٍر الُخماِريّ  للَواقِِدّي. وأَبُو البََرَكات إِبراِهيُم بُن أَْحَمَد بن َخلَِف بن ُمَحّدِ

 عن أَْحَمد بن الُمَظفَّر.

 يل فيه بالتَّْصِغير.بن ماِلٍك صاِحُب اْبِن َمْسعُوٍد ، وق َخْمرُ  وبِفَتْح فَُسُكون

كةً ، منهم أَبو  َخَمرُ  بُن َعِدّي بن َماِلك الِحْميَِرّي. وفي ِكْنَدة : َخُمرُ  وبِفَتْح فََضّم : بُن َعْمِرو بن َوْهِب بن َربيعةَ بن ُمعاوية األَكرميَن ، ُمَحرَّ

 ، شريٌف شاعر في الجاِهِليَّة واإِلْسالم ، وُهو القَائِل : َخَمرٍ  َشِمِر بن

َد عن  َجح
 مَخَرالوارِثُون امل

 ، َذَكره ابُن الَكْلبِّي. (5)وهم َرْهط أَبِي ُزَراَرة 

 .الَخَمِريّ  الِكْنديّ  َخَمرٍ  ومنهم الصباح بن َسواَدةَ بن ُحْجِر بن كابِس بن قَْيس بن



5488 

 

 .الَخَمِريّ  َرْهط أَبي ُكَرْيٍب محّمد بن العاَلِء البَِكيلّي الَهْمَدانِيّ ، وهم  (6)بُن َدْوَماَن بن بَِكيِل بن ُجَشم بن َخْيَراَن بن نَْوف  َخَمرُ  وفي َهْمَدان

 الِمْصِرّي. األُْخُموِريّ  : بَْطن من الَمعَاِفر نََزلُوا ِمْصر ، منهم َزْيُد بُن ُشعَْيب ْبِن ُكلَْيب األُْخمورو

__________________ 
 ( يف اللسان : وهو ماء الفحر.1)
 البلدان : واٍد.( يف معجم 2)
 ( كذا أيضاً يف معجم البلدان ا قا  : وقير : خمم ر بضم أوله وتشديد ميمه.3)
 ( النهاية واللسان : إىل مسح.4)
 ( كذا ورد ابألصر ا ويف اللباب :5)

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون اجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

َر ورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت أيب ُزرَارة     مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــََ

  

 .«نون»( عن مجهرة ابن حزم ا وابألصر 6)
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 أَيضاً. اِمريّ الخَ  ويقال فيه

 . َجدُّ أَبِي الفَْضل محّمد بِن َعْبِد هللا بن محّمد ، َهَرِوّي ثِقَةٌ.َخِميَرَويهو

ُد بُن ، وهي الِمْقنَعة ، نُِسب إِلَْيه َمْنُصور ْبُن ِدينَار ، وأَبُو ُمعاٍذ أَْحَمُد ْبُن إِبراِهيَم الُجْرَجانِّي ، و الُخْمَرة ، بضّم فسكون ، إِلَى الُخْمِريّ و ُمَحمَّ

ثُون. الُخْمِريُّون َمْرَواَن ، وَزْيُد ْبُن ُموَسى ،  ، ُمَحّدِ

ِشيِد الُحَسْيِنّي ، ذَكره ابن أَبِي ال َخِمرٌ و مة عاِمِر ْبِن َعِلّي بن الرَّ جال في تَاِريخه ، واختُِلف في كَكتِف : َمْوِضع باليََمن به َمْشَهُد السَّيِّد العاَلَّ ّرِ

 .(2)بن ُسلَيٍم الَخفَاِجّي الشَّاِعر ، فضبَطه اآلِمِدّي كأَِمير. وَحَكى األَِميُر فيه التَّْشِديَد  خمير بنِ  (1)القَُحْيِف 

 ِجّداً. قال : الَماُء الِمْلحُ  ، أَهملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : هو الَخْمَجِريرُ و ، كَجْعفَر وُعلَِبٍط وُعاَلِبط ، الخمجر : [خمجر]

ت  ــــــــــــح اًء كــــــــــــن ــــــــــــَت مــــــــــــَ ن ــــــــــــو كــــــــــــُ ــــــــــــرَال جــــــــــــرِي   مخــــــــــــَح
ورَا    بـــــــــــــــُ ِت الـــــــــــــــد  نـــــــــــــــَت رحيـــــــــــــــًا كـــــــــــــــانـــــــــــــــَ  َأو كـــــــــــــــُ

  

 َأو ُكنحَت خُمّاً ُكنحَت خُمّاً رِيرَا

وال يَْشَربُه النَّاُس. وقال ابن األَْعَرابِّي : ربما قَتََل الدَّابَّةَ وال ِسيََّما إِن  تَْشَربُه الدََّوابُّ  ، قيل : هو الذيو األَُجاجَ  أَْن يَُكونَ  الَِّذي ال يَْبلُغُ  هو أَو

 اْعتَاَدت العَْذَب.

 ، وزاد َغْيرهُ : الثَِّقيل. (3)، عن ابُن ُدَرْيد  الُمرُّ  هو الَماءُ  الَخْمَجِريرُ  أَو

 .َخْمَجِريرٌ  بينَُهم ، ونَصُّ التَّْكِملَة : تَْهِويشٌ  ، أَي َخْمَجِريَرةٌ  ْينَُهمبَ  يقال :و

يُن ُمْعَجَمة ، أَهَملَه الَجْوَهِرّي والَجماعةُ ، َوُهو كغََضْنفَر الَخَمْشتَر : [خمشتر] ُجُل اللَّئِيم ، والّشِ  ُء الَخِسيُس.الدَّنِي الرَّ

. وقال ابُن ُدَرْيد  َخْمَطِريرٌ  ماءٌ  : [خمطر] ، أَي ُمرٌّ ثَِقيٌل. وفي بَْعِض النَُّسخ لَْفظاً  كَخْمَجِريٍر َوْزناً وَمْعنًى : هو (4)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 وَمْعنًى.

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

، من  الَخْمقَِريّ  (7)منها أَبُو الَمَحاسن َعْبُد هللا بُن َسْعد  .(6)ج ِديه ، بالفَتْح : نِْسبَة إِلى َخْمس قًُرى ، وهي : بَنْ  (5) الَخْمقَُرى : [خمقر]

 المشهوِرين بالفَْضل.

مِّ  الُخْنتُورُ و ، بالَكْسر ، الِخْنتَارُ  : [خنتر]  ِديُد.الُجوُع الشَّ  هو الُخْنتُورُ : . وقال أَبو َعمٍرو اْلِخْنتَار أَهمله الَجْوَهِري ، وقال األَُمِويُّ : ، بالضَّ

 . وَوقََع في ُمسَودَّةِ اللَِّسان ، خيتور : باليَاِء ، وهو َغلَط.ُخْنتُورٌ  ، أَي َشِديٌد ، وكذِلك ِخْنتَارٌ  يقال : ُجوعٌ 

لُوا ، في الّدارِ  الَخِسيُس يَْبقَى ِمْن َمتَاعِ القْومِ ُء الَحِقيُر الشَّيْ  : (8)الُمثَلَّثَِة ، األَِخيَرة عن ُكَراع  ، بفَتَْحتَْين وَكْسِر الثاءِ  الَخنَثِر : [خنثر]  إِذا تََحمَّ

 ، كُهْدُهد. الُخْنثُرِ و ، كِزْبِرج ، الِخْنثِرِ و ، كجْعفَر ، كالَخْنثَرِ 

بِي محّمد العُْكبَرّي في َحْرِف الميم في كالَخنَاِسيِر ، بالّسين. كالهما عن اْبِن األَْعَرابِّي. وقَرأُْت في ِكتَاب األَمثاِل ألَ  : الدََّواِهي الَخنَاثِيرُ و

 وأَنشد للقاَُلخ : .«ما اْستَتَر َمْن قاد الَجَمل»قَْولهم : 

اَل  ِن جـــــــــــــَ نـــــــــــــاِب بـــــــــــــح اَلُخ بـــــــــــــُن جـــــــــــــَ  َأان الـــــــــــــقـــــــــــــُ

اَل     مـــــــــــــــــَ وُد اجلـــــــــــــــــَ رَي أَقـــــــــــــــــُ اثـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــَ و خـــــــــــــــــَ  َأخـــــــــــــــــُ

  
 : الدََّواِهي. الَخنَاثِيرُ و قال : أَي أَنَا َظاِهٌر َغْيُر َخِفّيٍ.

 قَُماُش البَْيِت. : الَخنَاثِيرُ  قال ابُن األَْعَراِبّي في موضع آَخَر :و

، َضبَطه  َعْياَلنَ وفي قَْيِس  ، َضبََطه الَحافُِظ بالُمْهَملَة ، وفي أََسِد ُخَزْيَمةَ  ، َضبََطه الَحافُِظ بالَحاِء الُمْهَملَة. في نََسِب تَِميم ، كَجْعفَر ، َخْنثَرٌ و

 الحافُِظ بالُمْهَملَة.
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__________________ 
 .«النجيب»وابألصر  93( عن املؤتلف واملختلف ل مدي ص 1)
 ( بضم اخلاء املعجمة وتشديد الياء.2)
 .401و  322/  3( اجلمهرة 3)
 .401/  3( اجلمهرة 4)
 «.مخقر» : ( ضبطت عن معجم البلدان ا وفيه بدون ألف والم. ويف اللباب5)
 ( يف معجم البلدان : پـَنحِجدهح ا ويف اللباب فكاألصر.6)
 ( معجم البلدان واللباب : سعيد.7)
ثـَُر واخلََنِثُر األخرية عن اللحياين.8)  ( كذا وقد نقر عن اللسان فبخطب ا وعبارة اللسان : اخلَنـح
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َها اْبنَِة ُخَوْيلَدٍ   الُمؤِمنين َخِديجةَ َجدُّ أُمِّ  ، وهو من أَْبَطال الَجاِهليَّة َخْنثَرٍ  َعْمُرو ْبنُ و  .الَحافِظ َذَكَرُهما ، الَوُجَهان وفيه ، عنهاهللارضي،  ألُّمِ

 * وفاته :

 بُن األَْضبَط الِكاَلبّي ، فاِرٌس جاِهِليٌّ من َولِدِه َمْنُظوُر ْبُن َرَواَحةَ الشَّاِعر ، وقد قِيل فيه باإِلْهمال أَيضاً. َخْنثَرُ 

ين الَخْنَجر : [خنجر] ّكِ ْرفِيِّي ، كَجْعفٍَر : الّسِ ، هكذا بتَأْنِيث  أَو العَِظيَمةُ ِمْنَها ن ،وقيَل إِنَّ نُونَه زائَِدةٌ ، وإِن َوْزنَه فَْنعٌَل ، وَماَل إِليه بَْعُض الصَّ

الً ُمفْ  ينةٌ ، فَأََراَد أَوَّ يت باْعتِبَار أَنَّه َجْمٌع واِحُده ِسّكِ ّكِ ِمير في أُُصوِل القَاُموس ُكلَِّها ، أَي الّسِ َرداً ، وأََعاَد عليه الَجْمع ، فهو كاالْستِْخَدام ، الضَّ

 قالَه َشْيُخنَا.

: لم يُْعَرف فِْعلَل  ، أَي مع بَقاِء فَتْح ثاِلِث الكلمة ، فيكون كِدْرَهٍم. ويُْستَْدَرك على بْحَرق في َشْرح الِميَّة األَْفعَال فإِنَّه قَاَل فيه َخاُؤه *تُْكَسرو

 اْسماً إِالَّ ِدْرَهم ، وزاد في الِمْصبَاح لُغَةً ثَاِلثَةً وِهي كِزْبِرج.

 وِإْن َسْيفاً فَسْيٌف. َخْنَجراً فََخْنَجرٌ  ْقتُول بَِما قَتََل بِه ، إِنْ ومن َمسائِل الِكتَاب : الَمْرُء مَ 

ّم ، والَجْمعُ  (1) الُخْنُجوَرةِ و ، بالَهاِء ، كالَخْنَجَرة اللَّبَنِ  النَّاقَةُ الغَِزيَرةُ  الَخْنَجرُ و ، واللُّْهُموم  الُخْنُجورُ  . وقال األَْصَمِعّي :الَخنَاِجرُ  ، بالضَّ

هْ   ُشوش : الغَِزيَرةُ اللَّبَن من اإِلبِل.والرُّ

ْحيَةِ  َخْنَجِريُّ  َرجلٌ و اِء. والعَّاَمة تَقُول قَبِيُحَها ، أَي اللِّ اغانِّي عن الفَرَّ  .ُمَخْنَجَرة ، على التَّْشبِيه ، نَقَلَه الصَّ

 الَخْمَجِرير. : الَماُء الُمرُّ الثَِّقيُل ، وقيل هو اْلِمْلح ِجّداً مثْل الَخْنَجِريرُ و

ّمِ ، أَي ُخْنُجوَرةٌ  نَاقَةٌ  يقالو  َضْخَمةٌ. ، بالضَّ

 بُن َصْخٍر األََسِدّي. الَخْنَجرُ  اسُم َرُجٍل ، هو الَخْنَجرُ و

ِديُق الُمَصافِي الَخانِرُ  : [خنر] َواب ُخنُرٌ  ج ، عن أَبي العَبَّاس ، : الصَّ تَْين ، هَكَذا هو َمْضبُوط في النَُّسخ ، والصَّ ، ِمثَال ُركَّع  ُخنَّرٌ  ، ِبَضمَّ

رُ و ، أَي لَْيَس من أَْصِفيائي. ُخنَِّري يقال : فالٌن لَْيَس من .(2) رٍ  ، بفتح الَخاِء والنُّوِن وتَْشِديِد الَواِو ، الَخنَوَّ ، ولو قال كعََملَّس كاَن  كعََذوَّ

 أَنشد أَبُو َحنِيفَة : قََصُب النُّشَّاِب. تَنُّوٍر : ، مثْل الَخنُّورو حَسَن لُشْهَرته ،أَ 

اب ِذي ا ح  وَن ابلــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رحمــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــَ  يـ

ِب     ــــــــــــــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ و رح آذاِن يف ال ــــــــــــــــــــــَ نـ  اخلــــــــــــــــــــــَ

  
اَرةٍ  قِيل :و َرة فهي ُكلُّ َشَجرةٍ ِرْخَوةٍ َخوَّ رٌ  لقََصِب النُّشَّابِ . قال أَبو َحنيفَة : فلذِلك قِيَل َخنَوَّ  .(4) [والنَّْعمةُ الظاِهَرةُ ] .(3) َخنَوَّ

ٍر : ، أَي على ِمثَاِل بِلَّْوٍر ، كِعلَّْوٍص  ، الِخنَّْورو ْنيا وَعَذوَّ . قال َعْبُد الَمِلك ْبِن َمْرَوان : وفي ِرَوايَة أُْخَرى ُسلَْيَمان ْبن َعْبد َخنُّورٍ  ، كأُمّ  الدُّ

 الَمِلك :

 ِبُقو ةٍ  َخن ورٍ أُم   َوِطئحنا
 فما َمَضت ُجْمعَةٌ حتّى َماَت.

ٌث َصْنعَانِيٌّ  ُخنََّرةَ  إِسماِعيُل ْبُن إِبراِهيَم ْبنِ و  ، َرَوى َعْنه ُعبَْيد بن محّمد الِكْشَوِرّي. ، كُسكََّرةٍ ، ُمَحّدِ

بُعُ  ، كبِلَّْور : ِخنَّْورو ، كتَنُّور ، َخنُّور أُمُّ و كبِلَّْور ، عن أَبِي ِريَاش ، والذي في الَجْمَهَرة الْبِن ُدَرْيد  ِخنَّْور ُكْنيَتُه ، وقيل ِهي أُمُّ : ؛ وقيل  الضَّ
ْله مع ِسيَاق الُمَصنِّف. الَخنُّورو ، الِخنَّْور : (5) بُُع. فَتَأَمَّ اي : الضَّ اِء والزَّ ، عن أَبِي ِرياش  لبَقََرةُ ا : َخنُّورٍ و ِخنَّْورٍ  أَمُّ و مثال التَّنُور ، بالرَّ

 ، أَي في َداِهيَة. ِخنَّْور ، يقال : َوقََع القَْوُم في أُمِّ  الدَّاِهيَةُ  وقيل : أَيضاً ،

ل إِْذ ال ُمنَاَسبَة بين النِّْعَمة والدَّاِهيَة ، وإِنََّما ِضدٌّ  الظاِهَرةُ ، وقيل : الَكثِيرة ، النِّْعَمةُ  : الَخنُّورُ و هو بَِحَسب المقَاَمات والعََواِرض ،  ، وفيه تَأَمُّ

 كما ال يَْخفَى.
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ينََوِرّي في ِكتَاب النَّبات :  ومنه الَحِديثُ  ، صانََها هللا تَعَالى ، قال ُكراع : لكثَْرةِ َخْيرها ونِْعَمتَِها ، ِمْصرُ  : َخنُّور أُمُّ و الذي َرَواه أَبُو َحنِيفَةَ الّدِ

َح البَْكرّي وَعدَّه من أَْسَماِء ِمْصر ، وكذا  ثاَلُث لُغاٍت. قلت : َخنُّور قال أَبو َمْنُصور وفي .«ا الِقَصاُر األَْعَمارِ يَُساُق ِإلَْيهَ  َخنُّور أُمُّ » وقد َصرَّ

ه : وإِنََّما  المْقِريزّي في الِخَطط. وقرأُْت في بَْعِض تَواِريخ ِمْصَر َما نَصُّ

__________________ 
 يف القاموس : ويكسر. (*)( 6)
 ( الصحاح واللسان : واخلنجور بدون هاء.1)
ٌر.2)  ( األصر والتكملة ويف اللسان ُخنـح
 ( ضبطت يف اللسان : َخن ور بفتح اخلاء وضم النون ا نصاً.3)
 ( زايدة عن القاموس.4)
 .397/  2( اجلمهرة 5)
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ُر أبُمِّ  َا َخن ورٍ  لَُِّيت ِمصح ا ِلَما فيها من اخَلريح ها ا وساِكنـَُها ال َلحُلو من َخريحٍ َيِدّر َعَليحِه ِفيَها ا َفَكَبهن  ت الجي ال ُتوَجد يف َغريح
مِ  ٌن ا وعل  هذا فـََيُكون جَمَازاً. وميكن َأنح َيُكون َتســــــــــح يَـتـَُها ِبه البَـَقرُة ا َُلوُب الن اِفَعة ا وقير َغريحُ ذِلك ا وهو َكاَلٌم َحســــــــــَ

نـحيَ  نـحَيا أَيضاً. ويقا  : َوقـَُعوا يف أُمِّ مبَعحىَن الد   ا ِإذا َوقـَُعوا يف ِخصحب وِلٍا من الَعيحش. َخن ورٍ  ا ا وقد لَُِّيتح أبُمِّ الد 
 ، لَكثَْرة أَْشَجارها ونَِخيِلها وِخْصِب َعْيِشَها. َخنُّورٍ  بأُمِّ  البَْصرة من ذلك أَيضاً تَْسِميَةُ و

  أَبُو حاتم في َشّدِ النّون.وَشكَّ  االْسُت. : َخنُّور أُمّ و

 كبِلَّْور. وقال ابن َخالََوْيه : هي اْسٌم الْسِت الَكْلبَة. ِخنَّْور وقال أَبُو َسْهل : ِهي أُمُّ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 .َخنُّورٍ  : الّصحارى ، وبه فَسَّر بَْعٌض قولَهم : َوقَعُوا في أُمِّ  َخنُّور أُمُّ 

، على  الِخْنِزير قال : ومنه اْشتِقَاق الِغلَظُ  وقال ابُن ُدَرْيد : هو« خ ز ر»، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ هنا ، وأَورَده في تَْركيِب :  الَخْنَزَرةُ  : [خنزر]

 َرأْيٍ.

 .«خ ز ر»، أَورده في تَْرِكيب  بَِها الِحَجاَرةُ  *َعِظيَمةٌ تُْكَسر َغِليَظةٌ  فَأْسٌ  : الَخْنَزَرةو

 من َغْير ِذْكر داَرة ، قال الَجْعِدّي : َخْنَزر ، كَجْعفَر : َمْوضع ، عن ُكَراع. وفي التَّْهِذيب : َخْنَزرٍ  اَرةُ دَ و

نـــــــــــــاً  وحهـــــــــــــِ َة مـــــــــــــَ مـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ اٌ  مـــــــــــــن أُم يـــــــــــــَ  أمل  خـــــــــــــَ

َداَرِة     حــــــــــــــايب بــــــــــــــِ ُروقــــــــــــــًا وَأصــــــــــــــــــــــــــــح َزرِ طــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  خــــــــــــــَ

  
 وقد تَقَدَّم في َخَزر. ِمْن َداَراِتِهم الَخْنِزَرتَْين : الَخْنَزَرتَْينو

 َمْوضٌع ، أَنشد ِسيبََوْيه : َخْنَزَرةُ و

رِي  اً من محَِ َزَرهح أَنـحَعُت َعريح  َخنـح
إِاّل بِثَبٍت ، وقد تَقَدَّم  ، وأَعاَده ُهنا على َرأْي َمْن يَقُول : ِإّن النُّوَن في ثانِي الَكِلَمة ال تُزادُ  في خ ز ر : َحيوان َمْعُروف ، وقد ذُِكرَ  الِخْنِزيرُ و

 الَكاَلُم َعلَْيه.

 .«خ ز ر»* بَِقَي َعلَْيه مما لم نَْستَْدِرك في 

 : نََظَر بُِمْؤِخِر َعْيِنه. َخْنَزرَ و .الِخْنِزيرِ  : فَعََل فِْعلَ  َخْنَزرَ 

اِعَي هو الذي سّماه (1)بُن األَْرقَِم اْسُمه الَحالل  َخْنَزرُ و اِعي يَتََهاَجياِن. وَزَعُموا أَْن الرَّ ، وهو أََحُد بَنِي بَْدِر ْبِن عبِد  َخْنَزراً  هو ابُن َعّم الرَّ

اعي من بني قََطِن ْبِن َربِيعَة ، وُمنَاَظرتُهما في الَحَماَسة.  هللا بن ربيعة بن الحارث بن نَُمْيٌر ، والرَّ

د بن إبراِهيم بن َجْعفَر الِكْنِدّي الّصْيرفّي ،وأَبُو بَْكٍر أَحَمُد و ثاِن. الَخنَاِزيِريّانِ  أَبُو إِسحاَق إبراهيُم ، ابنا ُمَحمَّ  ، ُمَحّدِ

 ، أُْخَرى بها. الَخنَاَزير ، قَْرية بِمْصر ، وَكْفر الَخنَاِزير وُمْنيَةُ 

يت : (2) : الَهالكُ  الَخنَاِسيرُ و ِهيَةُ ،الدَّا : الِخْنِسرُ و بالَكْسر : اللَّئِيم ، الِخْنِسرُ  : [خنسر] ّكِ  وأَنشد ابُن الّسِ

َبٍة  فـــــــــــح ا أَرحبـــــــــــعـــــــــــًا عـــــــــــاَم كـــــــــــُ نـــــــــــَ جـــــــــــح تـــــــــــِ ا نـــــــــــُ  ِإذا مـــــــــــَ

اهــــــــــا     غــــــــــَ ــــــــــَ رياً بـ اســــــــــــــــــــــــِ نــــــــــَ ا خــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــَ لــــــــــك أَرحبـ  فــــــــــَبهــــــــــح

  
 وقد تقّدم.

 .الَخنَاِسر وِصغَاُرهم. ويقال : ُهمُ  ِضعاُف النَّاِس  : الَخنَاِسيرُ و
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 لَضْعِفِهم. (3) : أَْهُل الَجبَّانَة الَخنَاِسَرةو أَْبواُل الُوُعول َعلَى الَكإَلِ والشََّجر : الَخنَاِسيرُ و

 ، وقد تقدَّم. وقال ابُن األَْعَرابّي : َخناِسَرةٌ  في َمْوِضعِ الُخْسَراِن ، ج أَي ، بفَتِْحهما َخْنَسِريٌّ و َخْنَسرٌ  رُجلٌ و

 : الغَْدُر واللُّْؤم ، ومنه قَْول الشَّاِعر : الَخنَاسير ، وقيل: الدََّواهي ، كالخناثير  الَخنَاِسيرُ 

يِن  تـــــــــَ لـــــــــح ي محـــــــــََ مـــــــــِّ ت عـــــــــَ هـــــــــح بــــــــــَ ك لـــــــــو َأشـــــــــــــــــــــــح  فـــــــــِإنـــــــــ 

ك و     تــــــــــــح ه قــــــــــــد أَدحرَكــــــــــــَ نــــــــــــ  ــــــــــــكــــــــــــِ رل اســــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــَ  اخلــــــــــــَ

  
ك.  أَي أَْدَرَكتْك َمالئُِم أُّمِ

اغانِّي : أُمُّ  ، كقَْنَدفِير الَخْنَشِفير : [خنشفر]  ، والَوْزن به غِريب ، ولو قال الدَّاِهيَةُ  : َخْنَشِفيرٍ  ، أَْهَملَه الَجْوهِرّي ، وقال الصَّ

__________________ 
 يف القاموس : يكسر. (*)( 4)
 .2رقم  33( كذا ا ويف ديوان الراعي ما يشري إىل أهنما شخصان ا قوله : قصيدة 1)

 إن ا ـــــــــــــــــــــــال  وخـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــزرًا ولـــــــــــــــــــــــدهتـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا 

 أٌم مــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــامســـــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  األطــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــارِ    

  

 ( ضبطت يف اللسان اهلال  .2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : اخليانة.3)
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ار ا ابلكســــــر ا ِهيِم ا كما هو  َاِهٌر. وهذه الل فحظَة َقرِيَبة من لفحظَِة اخلِنحفشــــــَ وهي ُمَول دة ا  كَزجنحَِبير كان َأوحىَل وأَقـحَرَب للتـ فح
عحر الذي د الشــِّ َق رِّي يف نـَفحح الطِّيب ا وأَنحشــَ

ة َعِجيَبة ذكَرَها امل َوّلُد  اتّفاقاً ا اســتـُعحِمر اآن يف التـ َعا ُم ا وهلا ِقصــ 
ُ
َنعه امل صــَ

َا نـَبحٌت يـُعحَقد به الل َ  وقا  :  َبِديَهًة عل  قـَوحلِه ِحا ُسِئر عنها فـََقا  ِإهن 
قــــــــــــِ  يب لــــــــــــقــــــــــــد عــــــــــــُ لــــــــــــح م بــــــــــــقــــــــــــَ كــــــــــــُ تــــــــــــُ بـــــــــــــ   َدتح  ــــــــــــََ

يـــــــــــَب     لـــــــــــِ َد ا ـــــــــــَ قـــــــــــَ ا عـــــــــــَ مـــــــــــَ ارُ كـــــــــــَ ِفشـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــح  اخلـــــــــــِ

  
َمْخَشِرّي ، واألَ  بوا من بَِديَهته ، وقد نُِسب ذلك إِلى أَبِي العاَلِء َصاعد اللُّغَوّي صاِحِب الفُُصوِص ، وقيل الزَّ ُل أَْقرب.فتَعَجَّ  وَّ

 * واستَْدَرك َشْيُخنا :

 ل أَبِي نُواس :خشنشار الواقع في قَوْ 

ا  اهتـــــــــــــــــــََ ٌة فـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــح ا مـــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــ َ

ِا خشــــــــــــــــــــــــــــــنشــــــــــــــــــــــــــــــار    اتــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــا الــــــــــــــــَبســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 قال شاِرُح ِديَوانِه : هو من ُطيُور الماِء ، وهو قَْنُص العُقَاِب ، ونَقَله الَخفَاِجّي في ِشفَاِء الِغيل.

ادُ  *وتُْفتَحُ  ، كِزْبِرج الِخْنَصر : [خنصر] ل فيَِصير من نظائر ِدْرَهم ، ويُْستَْدَرك به على بِْحَرق شاِرح الَّالِميَّة ،  الصَّ ، أَي مع بَقَاِء َكْسِر األَوَّ

ْغَرى أَو الُوْسَطى كما تَقَدَّمت اإِلشارة إليه : ْيِخنَا : هكذا ذكرهما في كتاب ِسْيبََوْيه ، كما نَقَلَه عنه صاِحُب اللَِّسان ، فَقَْول شَ ـ  اإِلْصبَع الصُّ

ل ، والَجْمُع باألَِلف والتَّاِء ، اْستِْغنَاًء بالتَّكِسير.  ُمَؤنَّثٌ ـ  وإِْطالقُه على الُوْسَطى قَْوٌل غير مْعُروف ، وال يُوَجد في ِديَوان مأْلُوف ، َمَحلُّ تَأَمُّ

 ، كأَنَّه َجعََل ُكلَّ ُجْزٍء منه الَخنَاِصرِ  ، وإِنََّها لعَِظيَمةُ  الَخنَاِصر نّه لعَِظيمإِ  ولها نََظائُِر نحو ِفْرِسن وفََراِسُن وَعْكُسَها كثير. وَحَكى اللِّْحيَانّي :

 ، ثم ُجِمع على هذا ، وأَْنَشد : ِخْنِصراً 

ٍر  فــــــــَ عــــــــح َن جــــــــَ و ابــــــــح لــــــــُ وَم َأعــــــــح يــــــــيِن يــــــــَ ت ميــــــــَِ لــــــــ   فشــــــــــــــــــــــَ

ر  و     ااَنهــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ن ــــــــــَ ر  بـ رُ شــــــــــــــــــــــــَ اصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ن  اخلــــــــــَ

  
ُد بُن المسناوّي : الَخناِصرُ  ويقال : بفالن تُثْنَى  ، أَي تُْبَدأُ بِه إِذا ذُِكَر أَْشَكالُه. وأَْنَشَدنا شيُخنَا قال : أَْنَشَدنَا اإِلَماُم ُمَحمَّ

ا و  اهلــــــــــــــــَُ طـــــــــــــــــَ دِّدت أَبـــــــــــــــــح َواِرُس عـــــــــــــــــُ  ِإَذا الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ

م     اهلــــــــــــــــِِ طــــــــــــــــَ د وُه يف أَبــــــــــــــــح رِ عــــــــــــــــَ نحصــــــــــــــــــــــــــــــَ  ابخلــــــــــــــــِ

  
 ٍء يَعُدُّونه.قال : أَي أَّول شي

يَتْ  من أَرض ِحْمَص ، ، وقيل : ّمِ : د ، بالشَّام من َعَمِل َحلَبَ ، بالضَّ  ُخنَاِصَرةُ و َواب : ُسّمِ يَ  ، هَكذا في النَُّسخ ، والصَّ ْبِن  بُخنَاِصَرةَ  ُسّمِ

بن َعْمرو ْبِن َعْبِد ُوّد بِن َعْوف بن ِكنَانَة  (1)، هكذا في النُّسخ ، والصَّواُب : َعْمرو بُن الَحاِرث بِن َكْعب بن الوغا  ُعْرَوةَ ْبِن الَحاِرث

الَكْلبِّي 
وقيل : بَنَاَها أَبو َشِمِر بُن صاِحِب الِفيل ، َخلَفَه باليََمن بَصْنعَاَء ، إِذا سار كسرى أَْنوشْرَواَن ،  (3)قيل هو خليفَةُ إبراِهيم األَثَْرم  .(2)

 َجبَلَة بن الحاِرث ، قال الّسْمعَانِّي.

 : بَِما َحْولَها ، فقال الشاعر اْعتِبَاراً  وَجَمعَها ِجَراٌن العَْودِ  قلت : وبها َمِرض ُعَمُر بُن َعْبد العَزيز ، ومات بَدْيِر ِسْمعَان ،

َبجي  (4) خبَُناِصرَاتٍ  َنظرحُت وُصحح
 َعلٌَم. ، بالَكْسر ، ِخْنِصرانُ و

ل ا ، كِقْنديل الِخْنِطيرُ  : [خنطر] لصَّواب ، هكذا بالطَّاِء الُمْهَملَة بعد النُّون وِمثْلُه في التَّْكِملَة. والَِّذي في اللَِّسان وَغيره بالظَّاِء الُمَشالة واألَوَّ

 أَعاَذنَا هللا ِمْنَها. الُمْستَْرِخيَةُ الُجفُوِن ولَْحِم الَوُجه. (5) وزُ العَجُ  وقد أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وقال اللِّْحيَانّي : هي

اَغانِّي : هو اسم ، كعاَُلبِط ُخنَاِفر : [خنفر]  بُن التَّْوأَم الِحْميَرّي. ُخنَافِر كاِهٍن ، هو َرُجل ، أَهملَه الَجْوَهِرّي ، وقال الصَّ

  * ومما يُْستَْدَرك عليه :

د بُن َعِلّي ْبنِ  َخْنفَرٌ   األََسِدّي ، َحدََّث بِدَمشق عن القاضي أَبِي الَمعَالي القَُرِشّي ، وعنه الَحافِظ أَيضاً. َخْنفَرٍ  من األَعالم. وُمَحمَّ
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__________________ 
َتُح. (*)( 6)  يف القاموس : ويـُفح
 ( سقطت من معجم البلدان.1)
 : ابن كفانة ا ملك الشام ا كذا ذكره ابن الكليب.( كذا ابألصر ويف معجم البلدان 2)
 .435( يف معجم البلدان : األشرم. وانظر مجهرة ابن حزم ص 3)
 ( وعجزه يف معجم البلدان :4)

 ُضحّيا ا بعد ما َمَتض النهارُ 
 ونبه إىل رواية ايقوت هبامش القاموس.

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : الكبرية.5)
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د بِن َعْبِد هللا الواِسِطّي الوكيل ، سمع منوجهَر بَن تْركاْنشاه ، وتوفَِّي سنةَ :  َخْنفَرٌ و  .619لَقَُب أَبِي الفََرجِ ُمَحمَّ

اغانّي. َخْنفَرُ و  : قَريةٌ باليمِن ، عن الصَّ

د بِن ُمبارٍك البركانّي ُخفَراُء الحاّج. قْلُت : وهي من أَْكبر قَُرى واِدي أَْبيَن ، وقد بَنَى فيها األَتابِك َمْسِجداً َعِظيماً ، وبَِها  أَْوالُد ُمَحمَّ

َهام الُخَوارُ  : [خور] بَاِء والّسِ ّم : ِمْن َصْوِت البَقر والغَنَِم والّظِ  : َصاَح ، قاله ابُن ِسيَده. َخار يَُخور ُخَواراً  ، وقد بالضَّ

 (فََأْخَرَج هَلُْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُه ُخوار  ): َصْوُت الثَّْوِر ، وما اْشتَدَّ من َصْوِت البَقََرةِ والِعْجل. وفي الِكتَاب العَزيز :  الُخَوارُ  وقال اللَّْيُث :

األَصل : ِصياُح البَقَِر فَقَط ، ثّم  في الُخَوارُ  وفي ُمْفرَداِت الّراِغب :«. الثَّورُ  يَُخور كما يَُخورُ  فَخرَّ »وفي َحِديث َمْقتَل أُبَّي بِن َخلَف :  .(1)

 .(2)تََوسَّعُوا فيه فأَْطلقُوه على ِصياحِ َجِميعِ البََهائِم 

َهام : ُخَوارِ  وقوُل شيخنا : واْستِْعَماله في َغْير البقِر َغْير َمْعُروف ، ُمنَاقَش فيه ، فقد قَاَل أَْوُس بُن َحَجٍر في  الّسِ

رحنَ  َد   لـــــــــــَُ رت الـــــــــــنـــــــــــ  اقـــــــــــِ رحن يف ســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــِ  ِإذا أُنـــــــــــح

اَل و     يـــــــــَب خُمحضـــــــــــــــــــــــِ اضـــــــــــــــــــــــِ  ِإن كـــــــــاَن يـــــــــومـــــــــًا َذا َأهـــــــــَ

  

وارَ  َو   خــــــــــُ ِة الشــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــَ مــــــــــ  لــــــــــَ ُ
ــــــــــِر املــــــــــ ي افــــــــــِ طــــــــــَ َ

 املــــــــــ

اَل و     قـــــــــــِ بـــــــــــح رحانَن مـــــــــــُ ن عـــــــــــِ هـــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــاَدفـــــــــــح الئـــــــــــِ  َأطـــــــــــح

  
َهامُ  غُو إِلى أَْطالئَِها وقد أَْنَشَطَها الَمْرَعى الُمْخِصُب ، فأَْصَواُت هذه النِّباِل هِذه الَوْحِش الَمَطافِيِل التي تَثْ  َخاَرت ُخَوارَ  يقول : إِذا أُْنِفَزت الّسِ

ْنعَِة وَكَرِم الِعيَداِن.كأَْصَواِت تِْلك الُوُحوِش َذَواِت األَْطفَاِل ، وإِن أُْنِفَزت في يَوِم َمَطٍر ُمْخِضل. أَي فِلهِذه النَّْبِل فَْضٌل من أَجْ   ِل إِْحكاِم الصَّ

 بين النَّْشَزْين. ِمن األَْرِض  الُمْطَمئِنُّ  الُمْنَخِفضُ  ِمثْل الغَْور : لَخْورُ او

 ، وقيل : هو َمَصبُّ الميَاِه الَجاِريِة في البَْحر إِذا اتََّسَع وَعُرَض. وقال َشِمٌر : َمصبُّ الَماِء في البَْحرِ  قيل :و الَخِليُج من البْحر. : الَخْورُ و

اُج يَِصف السَِّفينَةَ :ُخُؤورٌ  : ُعنٌُق من البَْحر يْدُخل في األَرض ، والَجْمعُ  الَخْورُ   . قال العَجَّ

وِر  مـــــــــــــــُ ٍؤ َمســـــــــــــــــــــــــــــح ؤجـــــــــــــــُ حـــــــــــــــ  ِبـــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ  ِإذا انــــــــــــــــح

قـــــــــــــــــــــــــَ   يف و     ـــــــــــــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــــــــــــَ ُؤو لَرًة يـ  رِ اخلـــــــــــــــــــــــــُ
  

َي الَبازِي من الص ُقورِ   تـََقضِّ

 في اللَّالم.« بْرِجيل»، كِقْنِديل ، ولم يذكر الُمَصنِّف  أَو َواٍد َوَراَء بِْرِجيلٍ  في ِديَاِر ِكاَلَب فِيِه الثَُّماُم ونَْحُوه. ع بأَْرِض نَْجدٍ  : الَخْورُ و

 .الَخْوَرانِ  إَِصابَةُ  ، وهو َخاَر يَُخور : َمْصَدرُ  الَخْورو

ُجِل والقُبُُل من الَمْرأَة. وقيل : َخْوَرانَه : أَصابَ  فََخاَره يقال : َطعَنَه للَمْبعَِر  ، بالفَتْح : اسم الَخْورانُ  ، وهو الَهَواُء الَِّذي فِيه الدُّبُر من الرَّ

ْلبِ  ، أَي يَْشتَِمل ، يَْجتَِمُع َعلَْيه ْوِث ، أَو َرأُْس الَمْبعََرةِ  ن وَغْيِره ،من اإِلْنَسا ِحتَاُر الصُّ وقيل : الدُّبُُر بعَْينه  أَو الَِّذي فِيِه الدُّبُُر. ، أَو َمْجَرى الرَّ

َي به ألَنه كالَهْبَطِة بين رْبَوتَْين.  : ُسّمِ

اَمات وُسَراِدقات وما  الَخَواِرينُ و (3) الَخْوَرانَاتُ  ج ، وكذلك ُكلُّ اْسم كان ُمَذكَّراً لغَْير النّاِس َجْمعُه على لَْفِظ تَاآِت الَجْمع َجائٌِز ، نحو َحمَّ

 أَْشبََهها.

ّمِ من النَِّساِء :  الُخورُ و ْيبِ ]، بالضَّ  ال األَْخطُل :ق بِاَل واحٍد. وَضْعِف أَْحالِمِهّن ، ، ِلفََساِدِهنَّ  (4) الَكثِيَراُت الرَّ

ـــــــــــُت َيســـــــــــــــــــــــــوُف  ي ـــــــــــِ ب ـــــــــــَ ورَ ي ُد  اخلـــــــــــُ َي َرَواكـــــــــــِ  َوهـــــــــــح

ـــــــــ ُ     ي ـــــــــِ ن ـــــــــَ اِن ف جـــــــــَ ـــــــــكـــــــــاَر اهلـــــــــِ اَف أَب ا ســـــــــــــــــــــــَ  كـــــــــمـــــــــَ

  
اَرة َجْمعُ  األَْلباِن أَي َكثِيَرتَُها ، النُّوُق الغُُزرُ  : الُخورُ  من الَمجاز :و بل وال ، بالتَّْشِديد ، على غْيِر قِياس. قال شيُخنَا في َشْرح الِكفَايَة :  َخوَّ

 نَِظير له. قال القَُطاِميُّ :
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وٌف َورَاَء  ورِ َرشـــــــــــــــــــــــــُ َدرِ  اخلـــــــــــُ ـــــــــــح ن ـــــــــــَ ـــــــــــو تـ ا ل  ءح هلـــــــــــَ

بِ     لــــــــــــ  قـــــــــــَ ٌف مل تــــــــــــَ رحجـــــــــــَ اٌ  حـــــــــــَ بـــــــــــًا َوِشـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
ح به في أُّمهاِت اللُّغَة.  قُلُت : هذا هو الَِّذي ُصّرِ

 : هي الَّتِي تكون أَلوانَُها بَْين الغُْبَرة الُخورُ  نَّه قال :وفي ِكفَايَة الُمتََحفِّظ ما يَْقتَِضي أَن هذا من أَوَصاِف أَْلَوانِها ، فإِ 

__________________ 
 .88( سورة طه اآية 1)
 ( عبارة الراغب : اخلوار خمتص ابلبقر ا وقد يستعار للبعري.2)
 ( ضبطت يف التهذيب ابلتحريك ا ضبرت قلم.3)
 ضبرت قلم.« الرَِّيب»( يف اللسان 4)
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َرة ا ويف ُجُلوِدَها رِق ة. يقا  : انَقةٌ  َها  َحماً ا ا قالوا : َخو ارةٌ  وا ُمح ر ِمَن اإِلبِر َأطحَهُرَها ِجلحداً ا والُورح  َأطحيَـبـُ  اخلُورُ و  ا ُمح
َاُء ا ربح رَاُء صـــــــَ َكاُء هَبحَياُء ا واَ مح يحُخَنا يف  ةاخلَو ارَ و  َأغحَزُرها لَبَـَناً. وقد قا  بعُ  العرب : الر مح رححاً شـــــــَ َعه شـــــــَ َغزحرَاُء. وقد َأوســـــــَ

رِير الّرَِواية يف تـَقحرِير الِكفايَة. َُسم   بَتحح
 َشرحِحها امل

 فراِجْعه.

يت في اإِلصالح : ّكِ ، لها َشعٌر يَْنفُذُ َوبََرها ،  اإِلبل الُحْمر إِلى الغُْبرة ، َرقِيقَاُت الُجلُود ، ِطواُل األَْوبَارِ  : الُخورُ  قُْلُت : والَِّذي قالَه ابُن الّسِ

اَرةٌ  أَْضعَُف من الَجلَِد ، وإِذا كانَت َكذلك فهي ِغَزاٌر. وقال أَبُو الَهْيثَم : ناقَةٌ  الُخورو هي أَْطوُل من َساِئر الَوبَر ،  : َرقِيقَةُ الُجْلد َغِزيَرةٌ. َخوَّ

ّم ، كالُخُؤور والَوَهُن ، بالتَّْحِريك : الضَّْعفُ  ، الَخَورُ و ُجلُ  خارَ  وقد .التَّْخِويرِ و ، بالضَّ رَ و ، َخِوَر َخَوراً و ، يَُخوُر ُخُؤوراً  الرَّ : ضعَُف  َخوَّ

 واْنَكَسر.

ارُ و ِعيُف ، الَخوَّ ار . وقال اللَّْيث :خارَ  ، وكّل َما َضعُف فَقَد كالَخاِئرِ  كَكتَّاٍن : الضَّ دَّة. وفي َحِديث  الَخوَّ ِعيف الِذي ال بقَاَء له على الّشِ : الضَّ

ة يَْقِدر أَن يَْنِزَع في قَْوِسه ويَثَِب  «قًُوى ما َدام صاِحبُها يَْنِزُع ويَْنُزو تَُخورَ  لن»ُعَمَر :  َحِديُث إِلى دابَّته. ومنه (1)أَي لن يَْضعُف صاِحُب قُوَّ

ارٌ و في الجاِهليّة (2) َجبَانٌ أَ »أَبي بَْكر قال ِلعَُمر :  ٍء َعْيٌب إِالَّ في هذه األَشياِء يأْتي منها البعض في في كّل شيْ  الُخَوارُ و ؛ «في اإِلسالم َخوَّ

ارو كالم المصنّف ، كقوله. نَاِد : القَدَّاحُ  الَخوَّ ارٌ  ، يقال : ِزنَادٌ  ِمَن الّزِ قِيُق  ارالَخوَّ و .. ، أَي قَدَّاٌح ، قاله أَبو الَهْيثَم َخوَّ من الِجَماِل : الرَّ

ارٌ  يقال : بَِعيرٌ  (3) الَحَسنُ  اَراتٌ  ج أَي َرِقيٌق َحَسٌن. َخوَّ َجَمل ِسبَْحل وِجَماٌل ِسبَْحاَلٌت ، أَي أَنه ال  ، ونَِظيره ما َحَكاه ِسْيبََوْيه من قَْولهم : َخوَّ

 يُْجَمع إِالَّ باألَلف والتَّاِء.

ّيٍ : وَشاِهد احِ : َخّوار َجْمع الُخورِ  قال ابن بَّرِ ِرمَّ  قَوُل الّطِ

ٍك  الـــــــــــِ د مـــــــــــن آِ  مـــــــــــَ جـــــــــــح
َ

اِة املـــــــــــ  َأاَن ابـــــــــــُن محـــــــــــَُ

ت     لـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ورُ ِإذا جـــــــــــــَ يـــــــــــــضُ  خـــــــــــــُ اِ  هتـــــــــــــَِ  الـــــــــــــّرجـــــــــــــَ

  
 قال : ومثله لغَسَّاَن السَِّليِطّيِ :

مح  ب ِإهنــــــــــــــ ُ ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ل يِن كــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ــــــــــــــُه ب َح اإِلل ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــَ  قـ

ورُ     المِ  خـــــــــــــــُ ُة اأَلحـــــــــــــــح فـــــــــــــــ  لـــــــــــــــوِب َأخـــــــــــــــِ ـــــــــــــــقـــــــــــــــُ  ال

  
ارُ و  ، أَي كان َعاِلماً بالنََّسب. َرُجٌل نَسَّابَةٌ  العُْذِريّ  الَخوَّ

ارُ  ومن الَمَجاز : فَرسٌ   . قال ابُن ُمْقبل :ُخورٌ  ، وَخيلٌ  َكثِير الَجْري لَيِّنَه (4) َسْهل الَمْعِطف ، إِذا كان الِعنَانِ  َخوَّ

حيف ِإَذا  ــــــــــِ ل ورُ مــــــــــُ تح  اخلــــــــــُ ــــــــــَ رحَول ــــــــــُم هــــــــــَ ي ــــــــــهــــــــــامــــــــــِ ــــــــــل  ال

رتحِ     اِر عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــفــــــــــَ بــــــــــَ اَط اخلــــــــــَ َب َأوحســــــــــــــــــــــــَ َوثــــــــــ  ــــــــــَ  تـ

  
اَرةُ و  ، لَضْعِفها. : االْستُ  الَخوَّ

اَرة من الَمجاز :و  قال األَْنَصارّي : النَّْخلَةُ الغَِزيَرةُ الَحْمِل. : الَخوَّ

َرٍم  غــــــــــــح مح مبــــــــــــَ كــــــــــــُ يــــــــــــح يِن عــــــــــــلــــــــــــَ ا َديــــــــــــح  أَِديــــــــــــُن ومــــــــــــَ

رحِد او     نح عــــــــــــلــــــــــــ  اجلــــــــــــُ رَاوِحِ لــــــــــــكــــــــــــِ الِد الــــــــــــقــــــــــــَ  جلــــــــــــِ

  

رِّ  و ارٍ عــــــــــــــلــــــــــــــ  كــــــــــــــُ ه   خــــــــــــــَ ُذوعــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبن  جــــــــــــــُ

حِ     َبِة مــــــــــــــائــــــــــــــِ مــــــــــــــح اٍر َأو حبــــــــــــــَ َا بــــــــــــــقــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  طــــــــــــــُ

  
 والصَّْوت. الُخَوارِ  فعََطفَه ، يقال : هو ِمنَ  اْستَْعَطفَه ، أَي اْستََخاَره فَخاَره من الَمَجاز :و

الغَزاِل فتَْسَمع األُمُّ ، فإِن كان لََها َولٌَد  فيُخور ُخَوارَ  (5) [الوحشية]وأَْصلُه أَنَّ الصائَِد يأْتِي الَمْوِضَع الِّذي يَُظنُّ فيه َولََد الظَّْبيِة أَو البَقََرةِ 

ْوَت ، فيَْعلَم الّصائُِد أَنَّ  ِلتَُخوَر ، ثّم قيَل  َخارَ   لها َولَداً فيَْطلُب َمْوِضعَه ، فيُقَال اْستَخاَرَها ، أَيَظنَّت أَّن الصَّوَت َصوُت َولَِدَها ، فتَتْبَُع الصَّ

 . وقال الُهَذِلّي وهو َخاِلد بُن ُزَهْير :استَخارَ  ِلُكّل َمن اْستَْعَطَف :
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َك  لـــــــــــ  تح  (6)لـــــــــــعـــــــــــَ لـــــــــــَ د  بـــــــــــَ ـــــــــــَ رو تـ مـــــــــــح ا أُم  عـــــــــــَ  ِإمـــــــــــّ

ي     يــــــــاًل شــــــــــــــــــــــامتــــــــِِ لــــــــِ َواَ  خــــــــَ اســــــــــــــــــــــِ ريُهــــــــَ خــــــــِ تــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــح

  
يوان : أَي تَْستَْعِطفُها بَشتِْمك إِيّاي. وقال الُكَمْيت.  قال السُّكَِّرّي شاِرُح الّدِ

نح و  ريَ لـــــــــــــــَ خـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ وَم الـــــــــــــــدِّاَيِر  َيســـــــــــــــــــــــــــــح  ُرســـــــــــــــــــــــــــــُ

ِو ُ     عـــــــــــــــَ
ُ

ا املـــــــــــــــ بـــــــــــــــَ ه ُذو الصـــــــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ وح عـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــِ

  
__________________ 

 ( النهاية : ويثب إىل  هر دابته.1)
 النهاية : أجّباٌر.( األصر اللسان ا ويف 2)
 .«ا  ّ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 ( األصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب : لّا الِعطحِف.4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 ( املخاطب به هو أبو ذ يب ا وهو خا  خالد بن زهري وكان غرميه يف حب أم عمرو.6)
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 على هذا َواٌو ، وهو َمْذُكور في الياِء أَيضاً. استََخْرت فعَْينٌ 

بُعَ  اْستََخار عن اللَّْيث :و ، وهو النَّافِقَاُء ، فَيَِصيده  حتى تَْخُرَج ِمْن َمَكاٍن آَخرَ  ، وهو القَاِصعَاُء ، َجعََل َخَشبَةً في ثَْقِب بَْيتَِها ، واليَْربُوَع : الضَّ

ائُد.  الصَّ

بُعِ واليَْربُوعِ ، وهو باطٌل. االْستَِخاَرةَ   اللَّْيثُ قال األَزَهِرّي : وَجعَلَ   للضَّ

 ، وهذا يُنَاِسب ِذْكَره في الياِء ، كما فَعَلَه صاِحُب اللَِّسان ، وأَْنَشد قَْوَل الُكَميت. َخْيَره كأَنَّه َطلَبَ  الَمْنِزَل : اْستَْنَظفَه استََخارَ و

 : َصَرْفناَها وَعَطْفنَاها. نُِخيُرَها إَِخاَرةً  الَمَطايَا إِلى َمْوِضع كَذا أََخْرنَا ال :يق َصَرفَه وَعَطفَه .أََخاَره إَِخاَرةً و

ّمِ : ة بِبَْلَخ ، ِمْنَها ُخورو ُد ْبُن َعْبِد هللا ْبن َعْبِد الَحكم أَبُو َعْبِد هللا ، بالضَّ ِوي عن ، َختَُن يَْحيَى بِن محّمد بن َحْفٍص ، وكان به َصَمٌم ، يَرْ  ُمَحمَّ

 .305أَبي الَحَسن َعِلّيِ بن َخْشَرٍم الَمْرَوِزّي ، مات سنة 

ُد ْبُن أَْحَمد ، كذا في تاريخ اْستِرابَاَذ ألَبي َسْعد اإِلْدِريسّي ، (1)كَجْعفَر  ة باْستَِرابَاَذ ، تَُضاُف إِلى َسْفلَقَ  : ُخورُ و  الُخور ِمْنَها أَبُو َسِعيٍد ُمَحمَّ

. (2)االْستِرابَاِذّي ، يَْرِوي عن أَبِي ُعبَْيدةَ أَْحَمَد بِن َحّواٍس  َسْفلَِقيّ  د بُِن َعِدّيٍ االْستَِرابَاِذيُّ  ، وعنه أَبُو نُعَيٍم َعْبُد الَمِلك بُن ُمَحمَّ

يفِ  َخْورُ  َمَواِضَع َكثِيَرة ، منها بالفَتْح ُمَضافَةً إِلَى ، الَخْورُ و  ن ، وهو ُدون ِسيَراَف. مِدينَة َكبِيَرة ، ويأْتِي للمصنِّف أَيضاً.بَكْسر الّسي الّسِ

ْيبُلِ  َخْورُ و هَ إِليه ُعثَْما الدَّ ْنِد ، َوجَّ دة : قََصبَةُ بِالِد الّسِ ُن بُن أَبِي العَاِص أَخاه الَحَكَم ، بفَتْح الدَّال الُمْهَملَة وسكون الياِء التَّْحتِيَّة وَضّم الُمَوحَّ

اٍن ، ولم  (3) فُكَّانٍ  َخْورُ و ، كَجْوَهٍر : ِمن َسَواِحل بَْحِر الِهْند ، ولم يَْذُكره الُمَصنِّف. فَْوفَلٍ  َخْورُ و ، وهو نَْهٌر َعِظيٌم عليه بُْلداٌن.ففَتَحه  ، كُرمَّ

اد ، وِكالهما َصِحيَحان : َمِدينَة َعِظيَمة ، با أَو بَْرَوجَ  ، كَجْعفَر ، بالصاد الُمْهَملَة ، بَْرَوصَ  َخْورِ و يَْذكره الُمَصنِّف أَيضاً. لِجيم بَدل الصَّ

ّيِ  ُخَوارُ و مواِضُع. بالِهْند ، ّمِ : ة بالرَّ د (5)أَبُو َعْبِد هللا  ِمْنَها ، (4)، على ثَمانِيَةَ َعَشَر فَْرَسخاً  ، بالضَّ  الُخَواِريّ  ْبِن أَْحَمدَ  عبُد الَجبَّار بُن ُمَحمَّ

.، َسِمع أَبَا بَكْ   ٍر البَْيَهِقيَّ ، وأَبا القَاِسم القَُشْيِريَّ

َواُب أَنَُّهَما من ٍد كان بُخْسُروِجْرَد ، شاَرَك أََخاه في السََّماع ، والصَّ  ُخوارِ  قَْريٍَة بِبَْيهَق ، ولَيَسا من ُخَوارَ  وأَُخوه الحاِكم َعْبُد الَحِميد بُن ُمَحمَّ

ّي ، كما َحقَّقَه الّسْمعَانّي.  الرَّ

 الُخَواِريّاِن. ، َرَوى َعْن َعِلّي ْبِن َحْرٍب الَمْوِصِلّي ، َزَكِريَّا بُن َمْسعُودو

ّيِ إِبراهيُم بن الُمْختَار التَّْيِمّي  ُخَوارِ  ومن د َعْبُد هللا بُن ُمَحّمد (6)الرَّ ، تَْرَجَمه  الُخَواِريُّ  ، يَْرِوي عن الثَّْوِرّي وابِن ُجَرْيج ، وأَبو ُمَحمَّ

وفِيَّة. الُخواِريّ  الحاِكُم. وظاِهر بُن َداوودَ   ، من ِجلَِّة الَمَشايخِ الصُّ

ِدفِ  ُخَوارُ و  ِحْميََر. أَْقيَال قَْيٌل ِمنْ  كَكتٍِف : (7) ْبُن الصَّ

 وقال الدَّاَرقُْطنِّي : ِمن َحْضَرَمْوَت.

ّم ، أَي  ُخوَرةَ  نََحْرنَا يُقَال :و اُء : يُقَال : لَكَ الُخوَرى عن اْبِن األَعَرابِّي وكذِلك ِخيَرتَهاإِبِلنَا ، بالضَّ . وفي ِخيَاُرَها أَي (8) ُخوَراَها . وقال الفَرَّ

 من اإِلبِل الِكَراِم. ُخوَرى بَنِي فاُلنٍ 

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

رَ و ، َخِوَر َخَوراً و ، يَُخوُر ُخُؤوراً  الَحرُّ  َخارَ و تََخاَوَرت الثِّيَراُن.  وهو َمَجاز. (9): اْنَكَسر وفَتََر  َخوَّ

 َعنَّا البَْرُد : َسَكَن. وهو َمْذُكور في الّصحاح أَيضاً. َخارَ و وِعبَاَرة األَساِس :

 تُه وَوَهْت.: َضعُفَت قُوَّ  خار يَُخور .«َوَهت»بَمْعنَى َذَهب ، ولم أَِجْده في ِديوان ، ولَعَلَّه ُمَصحَّف عن  َخار واستَْدَرَك شيُخنَا

ارٌ  ورجل ارٌ  : َجبَاٌن ، وهو َمَجاز. وُرْمحٌ  َخوَّ ارةٌ  : َضِعيٌف فيه َرَخاَوةٌ ، وكذا قََصبَةٌ  َخُؤورٌ و َخّوارٌ  وَسْهمٌ  َخوَّ  . وفيَخوَّ
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__________________ 
 ( قيدها ايقوت بفتح السا والفاء وآخره قاف.1)
 ( اللباب ومعجم البلدان : جّواس.2)
 معجم البلدان : بُليد عل  ساحر ُعمان.( يف 3)
 ( معجم البلدان : عشرين فرسخاً.4)
 ( يف معجم البلدان : أبو  مد.5)
 ( اللباب : التميمي.6)
 ( ضبطت يف القاموس بفتح الدا .7)
 ويف اللسان فكاألصر.« خوارها»( عن التكملة وابألصر 8)
 ومثله يف الصحاح.« ضعف وانكسر»( اللسان : 9)
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ضُ َحدِ  رِو بحن الَعاص : لَيحَ  َأُخو ا َرحب َمنح َيضـــــــــــَ ااَي َعنح مَيِيِنه وعن ِِشاله ُخورَ  يِث َعمح َأي يضـــــــــــض لَِيان الُفُرِش  «اَ شـــــــــــَ
َياِء الص لحَبة.  واأَلُوِطَية وِضَعافـََها ِعنحده ا وِهَي الجي ال حُتحَش  ابأَلشح

َرهو  . قال.الَخَورِ  : نََسبَه إِلى َخوَّ

مــــــــــــح  لــــــــــــِ يــــــــــــيِن َأوح َذرِي لــــــــــــقــــــــــــد عــــــــــــَ  ت فــــــــــــاعــــــــــــِذلــــــــــــِ

ربِ     نح ال َيصــــــــــــــــــــــــح ِر ا مــــــــــَ هــــــــــح ُروَف الــــــــــد   َأن  صــــــــــــــــــــــــُ

  

ُِلم ات هبا 
 ُلَو رِ عَل  امل

اَرةٌ  وَشاةٌ   : َغِزيَرةُ اللَّبَِن ، وفي األََساس : َسْهلَةُ الدَّّرِ ، وهو َمَجاز. َخوَّ

اَرةٌ  وأَْرضٌ   .ُخورٌ  : لَيِّنةٌ َسْهلَةٌ. والَجْمع َخوَّ

اَرةٌ  وبَْكَرةٌ   ، إِذا كانَْت َسْهلَةَ َجْريِ الِمْحَوِر في القَْعِو. َخوَّ

اَرةٌ  ونَاقَةٌ  ، يَكون َمْدحاً ويَُكوُن ذّماً ، فالَمْدُح أَنى يُكوَن َصبُوراً على  َخَورٍ  : َسبَِطةُ اللَّْحِم َهشَّةُ العَْظِم. ويقال : إِنَّ في بَِعيِرَك هذا لَشاِربَ  َخوَّ

 العََطِش والتَّعَب ، والذَّمُّ أَن يَُكوَن َغْيَر َصبُور َعلَْيِهما.

اُرون ، وقَومٌ  ارٌ َخوَّ  وقال أَبو الَهْيثَم : َرُجلٌ   .َخَوَرةٌ  وقَْومٌ  َخُؤورٌ  . ورُجلٌ َخوَّ

ارُ و فَا : الذي له َصْوٌت من َصاَلبَتِه ، عن اْبِن األَْعَرابِّي ، وأَْنَشد : َخوَّ  الصَّ

  ُ  الص َفا رَُكوابَ  َخو ارَ َيرتح
 كغَُراب : اْسُم َمْوِضع. قال النَِّمر بُن تَْولَب : الُخَوارُ و

َن مــــــــــــــ َرجــــــــــــــح َوارِ ن خــــــــــــــَ يــــــــــــــِه  اخلــــــــــــــُ ن فــــــــــــــِ دح  وعــــــــــــــُ

نِ وَ     َرعـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــِ دح َواَزن  مـــــــــــــــــن َأجـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــَ

  
بَه الدَّاَرقُْطنِّي  الُخورُ و ِكْرَماَن ، ُخورِ  ِذْكرُ »وفي الِحِديث :   وَسيَأْتِي. (1): َجبٌَل معروف بأَْرض فاِرَس ، ويُْرَوى بالّزاي وَصوَّ

اِد بِن أَبِي  ، َحدَّثُوا. الُخَوارِ  ، وتَْغِلُب بنتُ  ُخَواٍر الُخَواِريّ  ، إِلى الَجّدِ وكذا ُحَمْيد بُن َحّماد بنِ  اِر الُخَواِريّ الُخوَ  وُعَمُر بُن َعَطاِء بن َورَّ

: ما يَْرَغب  الَخْير ، أَي َمْعُروف ، وهو ِضدُّ الشَّّر ، كما في الّصحاح ، هَكذا في سائِر النَُّسخ ، ويُوَجد في بَْعض منها : ، م الَخْيرُ  : [خير]

اِغب في الُمْفردات ، ونَصُّها : كالعَْقِل َمثاَلً والعَْدِل والفَ  ِء النَّافِع. ونَقله الُمَصنِّف والشَّيْ  ْضلِ فيه الُكلُّ ، كالعَْقل والعَْدل َمثاَلً ، وهي ِعبَاَرةُ الرَّ

 في البََصائر.

 ، وهو َمِقيٌس َمْشُهور. وقال النَّمِر بُن تَْولَب : ُخيُورٌ  ج

ُت و  يــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــورَ القـــــــــــــــــــَ يِن  اخلــــــــــــــــــُ بَتــــــــــــــــــح طــــــــــــــــــَ  وَأخــــــــــــــــــح

رحين     وحُت قــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــَ ٌة وعــــــــــــــــــَ وٌب مجــــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــــُ  خــــــــــــــــــُ

  
 وأَْغفَل الُمَصنُِّف َضْبَطه لُشْهَرته قاله َشْيُخنَا.ويَُجوز فيه الَكْسر ، كما في بيُوٍت ونََظائِره ، 

، بالَكْسر ، كَسْهم وِسَهام. قال شيُخنَا : وهو إِن كاَن َمْسُموعاً في اليَائِّي العَْيِن إاِّل أَنّه قَِليٌل ،  ِخيار وزاد في الِمْصبَاح أَنه يُْجمع أَيضاً على

 ع َضْيٍف.كما نَبَّهَ عليه ابُن مالٍك ، كِضيفَان جمْ 

اِغب ، والبصائِر للُمَصنِّف ، قيل :و ُمْطلَق ، وهو ما يَُكون َمْرُغوباً فيه بُِكّل حاٍل وِعْند ُكّل أََحٍد ،  َخْيرٌ  َضْربَاِن : الَخْيرُ  في الُمْفرداِت ِللرَّ

 َخْيرَ  أَنَّ  (2)وَشرٌّ ُمقَيَّداِن ، وهو  َخْيرٌ و «.ال َشرَّ بَشّرٍ بَْعَده الَجنَّةبَْعَده النَّاُر ، و َخْيَر بَخْير ال»:  فقال الَجنَّةَ  به وسلمعليههللاصلىَوَصَف  كما

ا ِلعَْمٍرو. ولذلك َوَصفَه هللا تَعَالى باألَْمَرين ، فقال في َمْوضع :  َخْيراً  الذي ُربما َكان الَمال الَواِحِد َشرٌّ آلَخَر ، مثل ِإْن تَ َرَك )لَزْيٍد وَشرًّ
ُهْم ِبِه ِمْن مال  َوبَِننَي.أَ )وقال في َمْوِضع آخر :  (3) (َخْْياً  ا َّنُِدُّ  (ََيَْسُبوَن َأَّنَّ
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ْْياتِ ) َي الماُل هنا (ْْياً ِإْن تَ َرَك خَ )فقوله :  (4) (ُنسارُِع هَلُْم يف اخلَْ تَْنبِيهاً على َمْعنًى لَِطيٍف  َخْيراً  أَي َماالً. وقال بعُض العُلََماِء : إِنََّما ُسّمِ

 (ْعَلْمُه هللاُ ِمْن َخْْي  ي َ ) (6) (َوما تَ ْفَعُلوا)الَوِصيّة به ما كاَن َمْجموعاً من وجٍه َمْحُمود ، وَعلَى ذلك قَْولهُ تَعَالى :  (5)وهو أَنَّ الَماَل يَْحُسن 

 قيل : َعنَى َماالً ِمن ِجَهتِِهم ، قيل : إِن (7) (َفكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْْياً )وقَْولُه تَعَالى : 

__________________ 
 .«طين لرواية الراء اهقوله : وصوبه الدارقطين ا كذا خبطه ا وعبارة اللسان صرحية يف أن تصويب الدارق»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف املفردات : وهو أن يكون خرياً لواحٍد شرنا آَخَر.2)
 .180( سورة البقرة اآية 3)
 .56و  55اآيتان « املؤمنون»( سورة 4)
املفردات : وهو أن الذي حيســــن ويف « قوله : وهو أن املا  حيســــن اخل لعر فيه حذفاً ا واألصــــر : الذي حيســــن»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 5)

 الوصية به ما كان جمموعاً من املا  من وجه  مود.
 من سورة البقرة ا ووردت ابألصر : وما تنفقوا خطب. 197( من اآية 6)
 .33( سورة النور اآية 7)
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َقهم يـَُعود َعَليحكم وَعَليحهم بنَـفحض. تم َأن  ِعتـح  َعِلمح
ْْيِ ال )وقولُه تعالى :  ْنساُن ِمْن ُدعاِء اخلَْ  أَي ال يَْفتُر من َطلَب الَماِل وما يُْصِلُح ُدْنيَاه. (1) (َيْسَأُم اإْلِ

:  فقال ، له ىَمْولً  على دخلَ  عنههللارضيُرِوَي أَنَّ َعِليًّا  َحتَّى يَُكوَن َكثِيراً ، وِمْن َمَكان َطيٍِّب. كما َخْيرٌ  وقال بَْعُض العُلََماِء : ال يُقَال لْلَمال

 .َكثِيرٌ  َمالٌ  لَكَ  وليس (َخْْياً  تَ َركَ  ِإنْ ) قال تَعَالى هللا أِلَنَّ  ، ال:  قال ؛ الُمْؤمنينَ  أَِمير يا أُوِصي أاَلَ 

ْْيِ َلَشِديد  )َعلَى هذا أَْيضاً قَْولُه : وَ  ْْيِ َعْن ِذْكِر َربِّ ِإيّنِ َأْحبَ ْبُت ُحبَّ )قَْوله تَعَالَى : و (2) (َوِإنَُّه حِلُبِّ اخلَْ أَي آثَْرت والعََرب  (3) (اخلَْ

ي  .الَخْير ، ِلَما فِيَها من الَخْيرَ  الَخْيلَ  تَُسّمِ

جلُ  الَخْيرو ٌد ، َخيِّرٌ و َخْيرٌ  َرجلٌ  ، يُقَال : ، كَكيِّس كالَخيِّرِ  ، الَخْيرِ  الَكثِيرُ  : الرَّ  أَْخيَارٌ  ج ، َخيِّرةٌ و َخْيَرةٌ  ، امرأَةٌ  وِهي بَِهاءٍ  ، ُمَخفٌَّف وُمَشدَّ

 بالَكْسر ، كَضْيف وأَْضيَاٍف. األَِخير ، ِخيَارٌ و

اج : المْعنَى أَنَُّهن (4) (ِفيِهنَّ َخْْيات  ِحسان  )وقال :  جَّ  * قيل :و َء بالتَّْشِديد ،، قال وقُِرى (5)األَْخالِق ِحَساُن الَخْلق  َخْيَراتُ  قال الزَّ

ين والصَّالحالُمَخفَّ  ه : َرُجلٌ  فَةُ في الَجَماِل والِميَسم ، والُمَشدََّدةُ في الّدِ اُج ، وهو قَْوُل اللَّْيث ، ونَصُّ جَّ ٌ  َخيِّر ، كما قَالَهُ الزَّ :  َخيِّرةٌ  وامرأَة

 ٌ ق بين َخْيَرةٌ  فاِضلَة في َصالِحها. وامرأَة  ، واحتَجَّ باآلية. ةِ الَخْيرَ و الَخيِّرة في َجَمالها وِميَسِمها. فَفَرَّ

ةُ النَِّساِء ، واْستَْشَهد بما أَْنَشَده أَبُو ُعبَْيَدةَ  َخْيَرةُ  عند أَْهل اللُّغَة. وقال : يُقَاُل : هي الَخْيَرةِ و الَخيَِّرة قال أَبُو َمْنُصور. وال فَْرَق بين النَِّساِء وَشرَّ

: 

َةَرَباَلت ِهنحٍد   (6)الر َبالِت  َخريح
لُِق ، الَكثِيَرةُ الَماِل ، التي إِذا من النَِّساِء : الَكِريمةُ النََّسِب ، الشَِّريفَةُ الَحَسِب ، الَحَسنَةُ الَوْجِه ، الَحَسنَةُ الخُ  الَخْيَرة وقال َخاِلُد بُن َجْنبَةَ :

 : أَحُد القُّراِء الَمْشُهورين. الَمالَِقيُّ  َخْيرٍ  وَمْنُصوُر ْبنُ  َولََدْت أَْنَجبَْت.

د أَبو بْكر الحافِظو َزة ، َمْنُسوٌب إِلى أََمة َجبَل ، مع ابِن بَْشُكَوال في الّزمان. يقال فيه األََمِويُّ أَيضاً ، بفَتْح الَهمْ  اإِلْشبِيِليُّ  َخْيرٍ  بن ُمحمَّ

 بالَمْغِرب ، وهو َخاُل أَبِي القَاِسم السَُّهْيلّي.

ثُون. بِن َسْهٍل الُخَواَرْزمّي ، الَخْير األَْنَصاِرّي ، وبِْنتُه فاِطَمةُ َحدَّثَت عن فاِطَمةَ الُجوْزَدانِيّة. وَسْعدُ  الَخْير َسْعدُ و  ُمَحّدِ

، وهو الِخيُم ،  الِخيرِ  عن اللِّْحيَانّي. ويقال : هو َكِريمُ  األَْصُل. : الِخيرُ و عن اْبن األَْعَرابِّي ، الشَّرُف. : الِخيرُ و َرُم.بالَكْسر : الكَ  ، الِخيرو

 ، َعْنه أَيضاً. (7) الَهْيئَةُ  : الِخيرُ و وهو الطَّبِيعَة ،

ثٌ  الَخيِّر إِْبراِهيُم ْبنُ و  لَقَُب أَبِيه. الَخيِّرُ و ، وهو إِْبَراِهيُم بُن َمْحُمود بِن َساِلٍم البَْغَداِدّي ، ، كَكيِّس ، ُمَحّدِ

ُجلُ  َخارَ و ُجَل على َغْيِره. َخارَ و : َخْيرٍ  َصاَر َذا : يَِخيُر َخْيراً  الرَّ َهات اللُّغَِويَّة : على صاِحبِه ، الرَّ  ، بَكْسر فَُسُكون ، ِخيَرةً و َخْيراً  وفي األُمَّ

لَه بزيادة الهاِء : ِخيََرةً و ، بَِكْسر فَفَتْحٍ ، ِخيَراً و واْصَطفَاهُ ، قال  َء : اْنتَقاهُ الشَّيْ  َخارَ و .كَخيَّره تَْخيِيراً  على َغْيره ، كما في بَْعض النَُّسخ ، فَضَّ

 أَبو ُزبَْيد الطَّائِّي :

لــــــــــُ  اَن مــــــــــن خــــــــــُ ا كــــــــــَ لــــــــــَ  مــــــــــَ رَاَم عــــــــــَ  ٍ  ِإن  الــــــــــكــــــــــِ

ر     رُت امــــــــــــح لــــــــــــدِّيــــــــــــِن  خــــــــــــاَرهٍء َرهــــــــــــح ــــــــــــِ ارُ ل تــــــــــــَ  خمــــــــــــُح

  
ة : خارَ  ، ألَنَّ  َخاَره ُمْختَارٌ  وقال : الَمنَاِكح  خْيرُ  أَي اْطلُبوا ما ُهو «لنَُطِفُكم تََخيَّروا». وفي الَحِديِث : اْختَاَرهو ، كتََخيَّره ، اْختَار في قُوَّ

 والفُُجور. (8)وأَْزَكاها ، وأَبعَُد من الفُْحش 

 قال الفََرْزَدق :و

ِذي و  ا الـــــــــــ  نـــــــــــ  ريَ مـــــــــــِ تـــــــــــِ ًة  اخـــــــــــح احـــــــــــَ اَ  لـــــــــــََ  الـــــــــــّرِجـــــــــــَ

ــــــــــــــــز عــــــــــــــــازِعُ و     ــــــــــــــــّراَِيُح ال ب  ال ودًا ِإذا هــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــُ

  



5506 

 

جال ، ألَنَّ  َجالَ  اْختَْرتُه ف الَجّر. تقول :مما يَتَعَدَّى إِلَى َمْفعُولَْين بَحْذِف َحرْ  اختارَ  أَراَد ِمن الّرِ  منهم. اْختَْرتُهو الّرِ

 أَي ِمْن قَْوِمه. وإِنََّما استُِجيَز ُوقُوُع الِفْعل َعلَْيِهم إَِذا ُطِرَحت (9) (َواْختاَر ُموسى قَ ْوَمُه َسْبِعنَي رَُجالً )وفي الكتاب العزيز : 

__________________ 
 .49( سورة فصلت اآية 1)
 .8سورة العادايت اآية ( 2)
 .32( سورة ص اآية 3)
 .70( سورة الرمحن اآية 4)
 وكال ا ضبرت قلم. (مجض خلقة)( هذا ضبرت اللسان ا وضبطت يف التهذيب بكسر اخلاء وفتح الالم 5)
 .و()بد   (أو)يف القاموس :  (*)( 10)
 ( سريد قريباً بتمامه برواية أخر .6)
 وهي مناسبة أكثر.« اهلبة»والقاموس واللسان ا ويف التهذيب : ( كذا ابألصر 7)
 ( النهاية : اخلبث والفجور.8)
 .155( سورة األعراف اآية 9)
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ِتَيار من« ِمنح » ِمن الَقوحم ا فلم ا جاَزت اإِلضافة َمَكان ِمنح ا ومل  َخريحٌ و  الَقوحم َخريحُ  ؛ ألَن ه َمبحُخوٌذ من قولك : هؤالءِ  االخح
َعحىَن ا اسَتجازوا َأن يـَُقولوا :يـَتَـ 

رَتحُتُكم َغري  امل رَتحتو  َرُجالً  اخح  ِمنحُكم َرُجاًل. وأَنحَشد : اخح
َتارَ حَتحَت ال جِي   له   الش َجرح  اخح

 هللا له ِمَن الشََّجر. اْختَارَ  يُِريدُ 

 .«ِمن»ى التَّْبِعيض ، وِلذِلك ُحِذفَت يَُدلُّ َعل االْختِيَارَ  وقال أَبو العَبّاس : إِنََّما َجاَز هذا ألَنَّ 

ْلتُه. وقال قَْيس بن َذِريحٍ. َعلَْيهم اْختَْرتُهو َي بعَلَى ألَنَّه في َمْعنَى فَضَّ  ، ُعّدِ

ه  يــــــعـــــــُ جــــــِ ِت ضــــــــــــــــــــَ نح أَمحســــــــــــــــــــَ  وأَنـــــــح مــــــَ رِي لــــــَ مــــــح  لــــــعــــــَ

اِس مـــــــا     ــــــنـــــــ  َن ال رَيتمــــــِ تــــــِ اجــــــضُ  اخــــــح ضـــــــــــــــــــــَ
َ
ه امل يـــــــح لــــــَ  عــــــَ

  
 ُدونَه. اْختِيَرت على َمْضَجِعه المضاِجُع ، وقيل : ما اْختِيرت معناه : ما

د َصلَّى هللا عليه وَسلَّم»، واألَِخيَرة أَْعَرف. وفي الَحِديِث  كِعنَبَة ، الِخيََرةُ و ، بالَكْسر ، الِخيَرةُ  هللا تَعالى اْختَاَره من قَْوِلَك : االْسمو  ُمَحمَّ

 َعلَْيه. يَْختَاره ، وهو ما ِخيَرتِي : هذا وهِذه وهُؤالءِ  ، ويقال ِخيََرتُهو «من َخْلِقه ِخيَرتُه

، ِمثْل اْرتَاَب ِريبَةً. قال : وُكلُّ َمْصَدٍر يَُكون ألَْفعَل فاْسُم َمْصدِره فَعَاٌل ِمثْل أَفَاق يُِفيق فََواقاً  اْختار ِخيَرةً  . َخِفيفَةً َمْصَدرُ الِخيَرةُ  وقال اللَّْيُث :

 َجَواباً ، أَقَاَم االْسَم ُمقَاَم ، الَمْصدر. (1) [يُِجيبُ ]َصواباً ، وأََجاب ، وأَصاَب يُِصيُب 

اُء  اج :  (2) (َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلَِْْيَةُ )قال أَبُو َمْنُصور : وقََرأَ القُرَّ جَّ أَي  (3)« (ما كاَن هَلُُم اخلَِْْيَةُ )بفَتْحِ اليَاِء ، ومثلُه َسْبٌي ِطيَبَةٌ. وقال الزَّ

اِء. يقال : يَْختَاروا لَْيَس لَُهم أَنْ   من َرُجٍل أَْو بَِهيَمة. يَْختَاره ، ُكلُّ ذِلك ِلَما الِخيََرةُ و الِخيَرةُ  علَى هللا. وِمثْلُه قَْول الفَرَّ

 ِمْنك ، كَخْير أَْخيَرُ  وهو بسكون اليَاِء االْسم ِمْن َذِلك. الِخيَرةُ و الِخيََرةُ  في بَْعِض األُصول : .الَخْير هللا لََك في األَْمِر : َجعََل لََك ما فِيهِ  َخارَ و

، كذا في سائِر أُُصوِل القَاُموس ، وال أَْدِري  بِتَْرِكَها َخْيُرهم النَّاِس ، بالَهاِء ، وفالنَةُ  َخْيَرةُ  التَّْفِضيل قلت : فاُلنٌ  َمْعنَى وإَِذا أَرْدتَ  عن َشِمٍر.

ه : فإِْن أََرْدت َمْعنَى التَّْفِضيل قُْلت : فاُلنَةُ   .َخْيَرة النَّاِس. ولم تَقُل َخْيرُ  َكْيف ذلك. والَِّذي في الّصحاح ِخالُف ذِلك ، ونَصُّ

َمْخَشِرّي ُمفَصَّالً في َمَواِضَع من الكشَّاف ، ، ال أَْخيَرُ  النَّاِس ولم تَقُل َخْيرُ  وفاُلنٌ   يُثَنَّى وال يُْجَمع ، ألَنه في مْعنَى أَْفعَل ، وهَكذا أَْوَرَده الزَّ

هَ وهو من الُمَصنِّف َعِجيٌب. وقد نَبَّه على ذلك َشْيُخنَا في َشْرحه ، وأَْعَجُب منه أَنَّ الُمَصنِّف نَقَل ِعبَاَرةَ الَجْوَهرِ  ا في بََصائر َذِوي ّي بنّصِ

ةُ ، فليُتَفَطَّن ِلذِلَك.  ، بفَتْح فَُسُكون. الَخْيَرة وهي ، كذا في الُمْحَكِم ، من الَمْرأَتَْين الَخْيَرةُ  أَو فاُلنَةُ  التَّْميِيز ، وَذَهب إِلى ما َذَهَب إِليه األَئِمَّ

ا ُوِصَف به وقِيل فاُلنٌ الَخْيَرات ٍء َجْمعَُها: الفاِضلَة من ُكّلِ َشيْ  الَخْيَرةُ و فَاِت فَأَْدَخلُوا فِيه الَهاَء  َخْيرٌ  . وقال األَْخفَش إِنّه لَمَّ ، أَْشبَه الّصِ

 َجاهلّي : (4)للُمَؤنَّث ولم يُِريُدوا به أَْفعَل. وأَْنَشد أَبُو ُعبَْيَدة ِلَرُجل من بَنِي َعِدّيِ تَْيِم 

اَلِت و  َض الـــــــــــــر بـــــــــــــَ امـــــــــــــِ ُت جمـــــــــــــَ نـــــــــــــح عـــــــــــــَ  لـــــــــــــقـــــــــــــد طـــــــــــــَ

ٍد رَ     نــــــــــــــــح اَلِت هــــــــــــــــِ َةِ بــــــــــــــــَ ريح اتِ  خــــــــــــــــَ كــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ
َ

 املــــــــــــــــ

  
ولو ـ  كَحْيرى وُطوبَى وِضيَزى ِخيَرىو ُخوَرىو َخْيَرى وَرُجلٌ  كُطوبَى ، الُخوَرىو ، كِضيَزى ، الِخيَرىو ، بَكْسر فُسُكون ، الِخيَرةُ و

ل بَسْكَرى كان أَْحَسن  .الَخيِّرو كالَخْيرِ  ، الَخْيرِ  َكثِيرُ  :ـ  َوَزَن األَوَّ

 ، كفَاَخَره ففََخَره ، ونَاَجبَه فنََجبَه. ِمْنه َخْيراً  ، َكانَ  فخاَره وَغْيِره إِلى َحَكمٍ  (5)في الَخّطِ  تََخايَرواو : َغلَبَه. ُمَخايََرةً  (5)في الَخّطِ  َخايََرهُ و

ح به الجْوَهِرّي ، وقيل : الِخيَارُ و ، وهو  ِشْبهُ الِقثَّاءِ  ، بالَكْسر : الِقثَّاُء ، كما قاله الَجْوَهِرّي ، وليس بعَربِّي أَِصيل كما قَاله الفَناِرّي ، وَصرَّ

َح به َغْيُر واِحٍد.  األَْشبَهُ ، كما َصرَّ

ا إِْمَضاُء البَْيعِ أَو فَْسُخهُ. وفي الَحِديث : األَمْ  َخْيرِ  وهو َطلَبُ  االْختِيَار االْسُم ِمنَ  : الِخيَارُ و قَا بالِخيَارِ  البَيِّعَانِ »َرْيِن ، إِمَّ وهو «. ما لَْم يَتَفَرَّ

 النَِّقيَصة ، وتَْفصيله في ُكتُب الِفْقه. ِخيَارُ و الشَّْرِط ، ِخيَارُ و الَمْجِلس ، ِخيَارُ  على ثاََلثَِة أَْضُرٍب :

 . الواِحد والَجْمعِخيَاُرَهاو هِذه الغَنَمِ  ةُ ِخيرَ  قَْولُُهم : لَكَ و
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__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.1)
 .36( سورة األحزاب اآية 2)
 .68( سورة القصص اآية 3)
 .«عدي تيم متيمٍ »ويف اللسان : « عدي متيمٍ »( يف الصحاح : 4)
 .«ا ة»( عن األساس ا وابألصر : 5)
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ا ِ  : اخلِيارُ  َسواٌء وقير :يف ذِلَك 
َ
 وكذا ِمَن الن اِس وَغريح ذلك. ُنَضاُر امل

 ما ِشئَْت. اْختَرْ  أَي ، بالُمْختَارو ، هكذا هو بضّم الميم وسكون الخاِء وفَتْح التَّْحتِيَّة ، والصَّواب : (1) باْلُمْخيَارِ و بالِخيَار أَْنتَ و

، ِعَداُده في أَْهِل الّشاِم ، يَْرِوي عن عائَِشةَ  تَابِِعيٌّ  أَبُو ِزيَاد ْبُن َسلََمةَ  ِخيارُ و ، قال الذََّهبِّي : هو َمْجُهوٌل. النََّخعيّ  إِبراِهيَم الفَِقيهِ  َراِوي ِخيَارٌ و

 ، وعنه َخاِلد بن َمْعَداَن.

 قال أَبو النَّْجم :و

تح  حــــــــــــَ بــــــــــــَ ارِ  أُم   قــــــــــــد َأصـــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــِ ي  اخلــــــــــــِ عـــــــــــِ د   تــــــــــــَ

ِض     نــــــــــــــَ ه ملَح َأصــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــّ بــــــــــــــًا كــــــــــــــُ  عــــــــــــــلــــــــــــــي  َذنــــــــــــــح

  
 اسم امرأَة معروفة.

أَي َمْعُروف ، ُعدَّ من الصَّحابة ، وَعدَّه الِعْجليُّ وَغْيُره من  م بن َعِدّي بِن نَْوفل ْبِن َعْبِد َمنَاف الَمَدنِّي الفَِقيه ، الِخيَارِ  ُعبَْيُد هللا بُن َعِدّيِ ْبنِ و

 ثِقَاِت التَّابِِعين.

وب َشَجُره ِمثُْل ِكبار الَخْوخِ. والُجْزءُ  َشْنبََر : َشَجٌر ، م ارُ ِخيَ و ب ، األَِخير ، أَي َمْعُروف ، وهو َضْرٌب من الَخرُّ َكثِيٌر  منه ُمعَرَّ

 ، وله َزْهٌر َعِجيب. باإِلْسَكْنَدِريَّة وِمْصر

او يحِ. : َحبٌّ صغاٌر كالقَاقُلَّةِ  (2) َخْيَربَوَّ  َطيِّب الّرِ

بَِعّي. وأَبُو نَْصر ْبُن َطْوق .(3) : ة بالقُْدس َخْيَرانُ و ، هكذا في َسائِر أُُصول القَاُموس ، والصَّواب أَنَُّهَما واِحٌد  منها أَحمُد ْبُن َعْبِد البَاقِي الرَّ

بَِعيّ فَِفي تاِريخ الَخِطيب البَْغَداِدّي : أَبُو نَْصر أَحمَد بُن َعْبد الباقي بْ  د بِن َعْبِد هللا بِن َطْوٍق الرَّ ،  (4)الَمْوَصِلّي  الَخْيَرانيّ  ِن الَحَسن بِن ُمَحمَّ

ل. 440قَِدَم بَْغَداَد َسنَة   وَحدََّث عن نَْصر بِن أَْحَمد الَمْرجّي الَمْوصلّي ، فالصَّواُب أَنَّ الواَو زائِدة ، فتَأَمَّ

 باليََمن.ِحْصٌن  ، َخْيَرانُ و

اني النَّسَّابة ، َخْيَرانُ و ف. نَْوِف ْبِن َهْمَدان (5) ولَدُ  هكذا ذَكَره ابُن الَجوَّ  ، وقال َشْيخ الشََّرف النَّسَّابة : هو َخْيوان ، بالَواِو ، فُصّحِ

اغانِّي ، ، كِعنَبَة : ة بَصْنعَاِء اليََمن َرةُ ِخيَ و َعلَْيه السَّالُم. بن ُمتَيَّم النبيّ  بَطبَِريَّةَ ، بَِها قَْبُر ُشعَْيب : ة ِخيَاَرةُ و  على مرَحلة منها ، نقله الصَّ

 .(6)باليََمن  ع ِمن أَْعَمال الَجنَد : ِخيََرةو

د الّدالِصّي. ءالُمْقِرىِ َجدُّ َعْبِد هللا ْبِن لُّبٍ الشَّاِطبِّي  : ِخيََرةُ و األَِديِب. َواِلُد إِْبَراِهيم اإِلْشبِيلّي الشَّاِعرِ  ِخيََرةو  من ُشيوخِ أَبي ُمَحمَّ

ُد بُن َعْبد هللا بن ً  ِخيََرة وفاتَه : ُمَحمَّ  .ِخيَاَرة أَبُو الَوِليد القُْرُطبِّي ، عن أَبِي بَْحر بِن العَاِص ، وعنه ُعَمر الَميَاْنِشّي ، ويقال فيه أَيضا

يَت لفَْضلها على سائِر الُمُدن.الُمنَوَّ  الَمِدينَة ، اسم ، كَكيََّسة الَخيَِّرةو  رة ، على ساِكنها أَْفَضُل الصَّالة والّسالم ، وهي الفاِضلة ، ُسّمِ

 ، كِميٍل : قََصبَةٌ بِفَاِرَس. ِخيرٌ و

ث ، ِخيَرةُ و ْحمن الطَّبَِرّي الُمَحّدِ د ْبِن َعْبِد الرَّ ابعة.عن ُمقَاتِل بن َحيّان ، َحدََّث ببَْغَدا بهاٍء : َجدُّ ُمَحمَّ  َد في الِمائة الرَّ

،  َخْيَراتو خيِرين واألَْشبَه أَن يكون نِْسبَةُ أَبِي نَْصِر بِن َطْوٍق إِلَْيَها ، وأَنَّه يُقال فيها قُْلُت : ة من َعَمل الَمْوِصِل. ، بالَكْسِر : (7) َخيِرينُ و

 بالَوْجَهْين.

فِة ، ال َمكَّةَ الَمْمَدَرةِ : ِمْن ِجبَ  َخْيَرةُ و األَصفَرِ  َخْيَرةُ و . َحَرَسها هللا تَعَالَى الُمَشرَّ  وسائر بالِد المسلمين ، ما أَْقبَل ِمْنهما َعلَى َمّر الظَّْهَراِن ِحلٌّ

اِء والنّون لْلمِريض أَي اللَّبَنَ  َخْيرَ  ما قال َشِمٌر : قال أَْعرابِيُّ لَخلٍَف األَْحَمر :و د ، قال له َخلَف : ما وذلك بَمْحَضر من ابِي َزيْ  بنَْصِب الرَّ

ً ـ  بإِسماعها النَّاسَ  (8)أَْحَسنََها ِمْن َكِلَمة لو لم تَُدنِّْسَها   فرَجَع أَبُو زْيد إِلىـ  قال : وكاَن َضنينا



5510 

 

__________________ 
 ( يف القاموس : ابملختار. ومثله يف اللسان.1)
 معروف.( يف التكملة : بضم الراء والباء ضبرت قلم : دواء 2)
 ( يقا  هلا : بيت خريان كما يف اللباب.3)
 ( انظر اللباب ومعجم البلدان.4)
 فكاألصر. 392ويف نسخة  نية منه : ولد ويف مجهرة ابن حزم « والد»( يف القاموس : 5)
 ( يف معجم البلدان : من ضياع اجلند مبكة.6)
ا ضبرت قلم يف القاموس ونصاً يف ايقوت وفيه : قرية من أعما  نينو  من أعما   ( قيدها يف القاموس ومعجم البلدان بفتح أوله وسكون  نيه7)

 املوصر.
 ( يف التكملة : ُتَدلِّسها.8)
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حابه فقا  هَلُم : ِإذا أَقبر َخَلف اأَلمححَر فُقوُلوا أَبمجحَِعُكم : ما ه فَفَعُلوا ذِلك عند ِإقـحَباله ا فَعِلم أَن   ؟الل َ َ للَمرِي  َخريحَ  َأصـــح
 تـََعج ُب. من ِفعحر َأيب َزيحد. وهو

 .استََخاره للعَْبد إِذا يَِخيرُ  لََك ، وهللا يَِخرْ  هللا استَِخر ، وهو استِْفعَال ِمْنه ، ويقال : الِخيََرةَ  : َطلَبَ  استََخارو

َض إِلَْيهِ  بَْين الشَّْيئَْيِن : َخيََّرهو وهو  (1)ِمْنَها واِحداً  يَْختَار أَي َجعَل له أَنْ  «في ثاَلث َخيَّر أَنَّه»ْيل : َحِديث عاِمر بِن الطُّفَ ، ومنه الِخيَارَ  فَوَّ

ّم. «في َزْوِجها ُخيَِّرت أَنَّها»في َحِديث بَِريَرةَ : بفَتْح الَخاِء. و  ، بالضَّ

 ، وهو َمثٌَل. َخْيراً  ، أَي َستُِصيبُ  َخْيرٍ  َمعَ  إِنّك ، أَي« َخْيراً  إِنَّك َماو»و 

 بُن َماِلك ْبِن َزْيد بِن َكْهاَلن من َهْمداَن. الِخيَارُ  ، هو ْبِن َماِلٍك : قَبِيلَةٌ  الِخيَارِ  بَنُوو

ثٌ  ، الِخيَار ، إِلى بَْيع الِخيَاِريٌّ  ُحَسْيُن ْبُن أَبِي بَْكرٍ و ر إِلى سنة  ُمَحّدِ وعنه ابُن الّرباب وآخُرون. قال  617، َسِمع من َسِعيد بِن البَنَّاِء ، وتَأَخَّ

 ابُن نُْقَطة : َصِحيُح السََّماعِ ، وابنُه َعِليُّ ْبُن الُحَسْين ، َسِمع من اْبن يُونَُس وَغْيِره.

الِّذي يَْرِوي عن ابِن َمْسعُود اْسُمه  الِخيَار قَْوُل أَْهل الُكوفَة. وقال يَْحيى بن َمِعين : أَبو يرُ األَخِ  الِكْندّي ، يَُسْير أَو أَُسْير ْبُن َعْمٍرو الِخيَار أَبُوو

اج َزَمن إِلى وعاشَ  ، وسلمعليههللاصلىيَُسْير ْبُن َعْمٍرو ، وأَْدَرَك النَّبّي  ونه أَُسْير بال وأَهلُ :  الَمِدينّي ابنُ  وقال. الَحجَّ ن جابٍر ، بَْصَرة يَُسمُّ

فَْهد. قْلت : وسيأْتِي للُمَصنِّف َرَوى عنه ُزَرارةُ بُن أَْوفَى وابُن ِسيريَن وجماَعة ، والظاِهُر أَنّه يَُسْيُر بُن َعْمرو بن جابِر ، قاله الذََّهبِّي وابُن 

 .«يسر»في : 

َمد لعَْبد ِحْمص تاِريخ في كذا ، ِقيل فِيَما ، وسلمعليههللاصلى، كان اسُمه َعْبد َشّر ، فغَيَّره النّبيُّ  الِحْميَِريُّ  َخْيرٍ  أَو َعْبدُ  َخْيرٌ و . َسعيِد بنِ  الصَّ

ه ما العَِديم الْبنِ  َحلَب تَاِريخ في وقرأْتُ  ، َحدَّث  َخْير هللا بن َعْبدِ  بُن َهاِشم بِن َمْسعُود بِن َعْبدِ  عاِمرُ  َولَده ومن ، ءَطيِّى بَنِي من وهو:  نَصُّ

ه َعْبدِ  ةَ إِْسالم َجّدِ ه قِصَّ د بن ُعثَْمان بِن ِذي َظِليم عن أَبِيه عن َجّدِ ، هكذا في النَُّسخ ،  ْبُن َعْبد يَِزيَد الَهْمَدانِيُّ  َخْيرُ و ، فراِجْعه. َخْير عن ُمَحمَّ

 صحابِيّون. : الشَّْعبيّ  وعنه ، َعِليّ  عن وَرَوى ، وسلمعليههللاصلىيَّة ، وأَْسلَم في َحياة النَّبِّيِ ، أَدرَك الجاِهلِ  (2)بُن يَِزيَد  َخْير والصَّواب َعْبدُ 

اهـ  ، بالَكْسر ، وفي التَّْبِصير بالفَتْح َخْيَرةَ  أَبُوو نَابِِحيّ ـ  قال الخطيب : ال أَْعلم أََحداً َسمَّ إِلى ُصنَابِح ، قَبِيلَة من ُمَراد. هكذا في َسائِر  الصُّ

بَاحّي  أُُصوِل القَاُموِس. قال شيُخنَا : والظَّاِهر أَنَّه َوَهٌم أَو تَْصِحيف ولذا قال َجماَعة من ُشيُوِخنا : الصَّواب إِلى ُصباح بِن لَُكْيز  (3)أَنه الصُّ

. قال ابُن َماُكواَل : وال أَْعلَم وَغْيُره الطَّبَرانِيّ  رواه كما ، القَْيس َعْبدِ  َوْفد في وسلمعليههللاصلىهللا من َعْبِد القَْيس ، قَالُوا قَِدَم على َرُسوِل 

ِريد للذََّهبِّي ، ورأَيتُه هكَذا في ُمْعَجم األَوَسط للطَّبرانِّي ، وِمثْله في التَّجْ  ه. قُلُت :َغْيرَ  القبيلة هِذه من وسلمعليههللاصلىَمن َرَوى عن النبّي 

ف.  وال َشكَّ أَنَّ الُمَصنِّف قد َصحَّ

 .(4): والَد يَِزيد ، له ِوفَاَدةٌ. استَْدَركه األَِشيِرّي على اْبن َعْبِد البَر  ِخْيرة وَزاُدوا أَبا

َحابَة ، بفَتح الَخاِء ، بِْنُت أَبِي َحْدَردٍ  َخْيَرةُ و  .عنهاهللارضي، وهي أُمُّ الدَّْرَداِء ،  من الصَّ

َمد بِن َعْبد الَواِرث. ُعبَْيُد هللا ، َحدَّثَ  َخْيَرةَ  أَبُوو ُد بُن َحْذلٍَم َعبَّادٌ  َخْيَرةَ  وأَبُو ، وهو َشْيٌخ لعَْبِد الصَّ ، كذا في النُّسخ ، والصَّواب ُمِحّب  ُمَحمَّ

 .بُن َحْذلَم ، كذا هو بَخّطِ الذََّهبِيّ 

 قال : َرَوى عن ُموَسى ْبِن َوْرَداَن ، وكان من ُصلَحاِء ِمْصَر.

ُد ْبُن ِهَشاِم ْبِن أَبِيو ثٌ  السَّْدوِسّي البَْصِرّي ، نَِزيُل ِمْصَر ، َخْيَرة ُمَحمَّ . لكن 151ُمَصنٌِّف. َرَوى له أَبُو َداُود والنََّسائِيُّ ، مات سنة  ُمَحّدِ

 تَّْقِريب كِعنَبَة.َضبََط الحافُظ َجدَّه في ال

ْحمن : َرَوتَا َخْيَرةُ و بِْنُت ُخفَاٍف ، َخْيَرةُ و ْحمن فقالت : بََكت  بِْنُت َعْبِد الرَّ يٍت. وأَما بِْنت َعْبِد الرَّ بَْير بن ِخّرِ أَما بْنت ُخفَاف فََرَوى َعْنَها الزُّ

 الِجّن على الُحَسْين.

الِمْصرّي ، وهو الَِّذي يَْروي عن ابِن َعبد  َخْيرون بن أَْحَمد بن َخْيُرون لنُّسخ ، والذي عند الذَّهبيّ ، كذا في ا الِمْصِريّ  َخْيُرون أَْحمُد بنُ و

ُد ْبنُ  الَحَكم  َخْيُرونَ  وُمَحمَّ

__________________ 
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 .«واحدةً »( األصر والنهاية ا ويف اللسان : 1)
 ( ومثله يف أسد الغابة.2)
 اد املهملة وختفيف الباء املوحدة.( ضبطت عن أسد الغابة بضم الص3)
 ( انظر أسد الغابة والتجريد للذهيب.4)
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ََواين   ُون بن (1) وُ َم ُد بحُن عمر أَبو َجعحَفر ا مات بعد الثالمثَائة. الَقريح ُقحر  َخريح
ر بِن َسيف. ءُ امل ََعاِفرّي ا قـََرأَ َعَل  َأيب َبكح

 امل
ر وا َاِفةُ  ِثر أَبُو الَفضــح ُكح

ن بنِ  امل ُونَ  َأمحُد بحُن اَ ســَ يّن ُ َدُِّث بـَغحَداَد وِإَماُمَها ا َلَض َأاب علّي  َخريح َعّد  الَباِقال 
ُ
بن ِإبراهيم امل

َ ا ٍر الرَبحقَايّن وَغريح اَذاَن وَأاَب َبكح ي َأيب  بن شـــــَ يوخ الَقاضـــــِ المّي وَخلحٌ  َكِثري ا وهو َأَحُد شـــــُ ر الســـــّ ا وعنه ا افُة أَبُو الَفضـــــح
َ ببَـغحَداَد سنة  َض الرَبحقَاينّ. 488َعِلّي الص ديفّ َشيحخ الَقاِضي ِعياض ا ُتويّفِ ِلك بُن اَ َسن ا لَِ

َ
ُعودو  وَأُخوه َعبحُد امل  أَبُو الس 

ُو  ُمَباَرُ  بحنُ  ن بن نَ َخريح ُونَ  بِن َعبحد املِلك بِن اَ ســـــــَ َعَدَة ا وأَبُوه له  َخريح َكيحنة ا لَِض ِإلاِعيَر بحَن َمســـــــح ا َرَو  عنه ابحُن ســـــــُ
 ُ َدِّثُون. رَِوايٌَة ا ذََكَره ابُن نـُقحطََة :

ثين لَشبَهه بالِفْعل كما قاله المّزّي أَو ، هل يُْصرف كما هو الظَّاِهر ، أَو يُْمنَع كما يَ  َخْيُرون قال شيُخنَا : واختَلَفُوا في قَع في ِلَسان الُمَحّدِ

 إِللحاق الواِو والنُّون باألَلف والنّون.

د بُن َعْبد الَمِلك بِن الَحَسن بن أَبو َمْنُصورو ه أَبا ، َسم شْيٌخ الْبِن َعَساِكر الّدبّاس البَْغَداِدّي من َدْرب نَُصْير ، َخْيُرون الَخْيُرونِيُّ  ُمَحمَّ َع َعمَّ

، والحافَِظ أَبَا بَْكر الَخِطيَب ، وأَبا الغَنَائِم بَن الَمأْمون ، وَعْنه ابُن الّسْمعَانِّي. وفاتَه َعْبُد هللا بُن َعْبد  َخْيُرون الفَْضل أَْحَمَد بَن الَحَسن ْبنِ 

حمِن بن  القَُضاِعّي اآلبدّي ، َسِمَع اْبَن َعْبِد البَّر. َخْيُرون الرَّ

 ومما يُْستَْدَرك عليه : *

اِء. َخيََرةٌ  يقال : هم  بََرَرةٌ ، بفَتْح الَخاِء واليَاِء ، عن الفَرَّ

 ، قال الشاعر : َخائِر يا َرُجُل فأَْنت ِخْرتَ  وقَْولُهم :

ُة يف  نـــــــــــــــانـــــــــــــــَ ريح فـــــــــــــــمـــــــــــــــا كـــــــــــــــِ َرةٍ  خـــــــــــــــَ ائـــــــــــــــِ   خبـــــــــــــــَ
رارِ و     رٍّ أَبشــــــــــــــــــــــــــــــح ُة يف شــــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــانــــــــــــــــَ  ال كــــــــــــــــِ

  
ه. َخْيَرهو أَْخيََره ، األَِخيرة نَاِدَرةُ. ويقال : ما َخْيَره ، وما أَْخيََره النَّاِس. وما ِخيَارِ  ويُقال : ُهو من ه وَشرَّ  ، وأََشرَّ

ون من األَْخيَُرون وقال ابن بُُزْرج : قالوا : هم راَرةِ ، بإِثْبَاِت األَِلف. والشَّ  الَخيَاَرة ِمْنك وأََشرُّ منك في أَْخيَرُ  والشََّراَرةِ. وهو الَخيَاَرة واألََشرُّ

 أَْهِله ، وُشَرْيُر أَْهِله. ُخيَْيرُ  ِمْنك ، وهو ُخيَْيرو ِمْنك ، وَشرٌّ ِمْنك ، وُشَرْير ِمْنك ، َخْيرٌ  والشَّّر : هو الَخْير وقَالُوا في

 .الَخْير ، أَي األَْفَضل أَو ِذي الَخْيرِ  وقالُوا : لَعَْمُر أَبِيك

 َعلَى الّصفَة للعَْمِر. قال : والَوْجه الَجّر ، وكذلك َجاَء في الشَّّر. الَخْير ، بَرْفع الَخْيرُ  ْعَرابِّي : لعَْمُر أَبِيكوَرَوى اْبُن األَ 

 ما َرَجَع به الغائُِب. َخيرَ  (2) [به]أَي َجعَل هللا ما ِجئْت « َما ُردَّ في أَْهل وَمال َخْيرَ »وَعن األَْصَمِعّي : يُقَاُل في َمثَل للقَاِدم ِمْن َسْفٍر : 

 واليُْمِن. الَخْيرِ  قال أَبو ُعبَْيد : ومن ُدَعائِِهم في النَِّكاح : على يََديِ 

ْرَمة فُخيِّر أَن أَخاه أُنَيساً نافََر َرُجالً عن ِصْرَمٍة لَه وعن ِمثْلها ،»وفي َحِديِث أَبِي ذَّرٍ :  ، أَي نُفِّر. قال ابُن  ُخيِّر َمْعنَى«. أُنَْيٌس فأََخَذ الّصِ

ل وُغلَِّب. يقال : نَافَْرتُه فَنَفَْرتُه أَي َغلَْبتُه.  األَثِير : أَي فُّضِ

بيَن ُدوِر  َخيَّرَ »في الَحِديث : في حال التَّْكبِير. و ، ُحِذفت منه التاُء ألَنََّها َزائَِدة ، فأَْبدلت من الياِء ، ألَنََّها أُبِدلَت منَها ُمختار ُمَخيِّر وتَصغير

َل بَْعَضَها على بَْعٍض. «األَْنَصار  ، أَي فَضَّ

 أَعطوه َجَمالً »في الحديث : : كريمةٌ فاِرَهة. و ِخيَارٌ  ، ونَاقَةٌ  ِخيَارٌ  ، الواِحُد والَجْمع في ذِلك سواٌء. وَجَملٌ  ِخيَاُرَهاو هذه اإِلبلِ  ِخيَرةُ  ولك

 ً  .ُمْختَارة : ِخيَارٌ  . وناقَةُمْختَاراً  أَي «ِخيَاراً  َربَاِعيا

 إِبِله. ُخوَرةَ و إِبله ِخيَرةَ  وقال ابُن األَْعَرابّي : نََحرَ 

 ِلي أَْصلََح األَْمَرْين. اختَرْ  أَي «ِلي ِخرْ  اللُهمَّ »في حديث االستخارة : و

 يِد التَّْحتِيَّة ، أَي ِصِفيِّى.من النَّاس ، بالَكْسر وتَْشدِ  (3) ِخيِريَّ  وفاُلنٌ 
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 الَمنِزَل : استَْنَظفَه. وهذا محّل ِذْكره. استخارَ و

 : استَْعَطفَه ، هذا َمَحلُّ ِذْكره. استَخاَرهو

 .أَْخيَرُ  : تََحاَكُموا في أَيِّهم تََخايَُرواو

__________________ 
 ( يف القاموس : عمرو.1)
 ( زايدة عن التكملة.2)
 ضبطت يف اللسان بفتح اخلاء وكسرها ا ضبرت قلم.( 3)
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 ، بفتح التحتيّة ، أَي فَْضل وَشَرف. َمْخيََرةٍ  وفاُلٌن ذُو الِخيَرانُ  : َجْمع الَجْمع ، وكذا األََخايِرُ و

 : أُّم الَحَسن البَْصِرّي. َخْيَرةُ و

 .يُختار أَي ما« ِخيَاراً  إِّن في الشَّرِّ »وفي المثَل 

الّداّلل ، سمع أَبا بَكر بن  َخيرانَ  البَْغداِدّي : َوِرٌع زاِهٌد. وأَبو نَْصر َعْبُد الَمِلك بُن الُحَسْين بن َخيرانَ  َسْين بُن صالح بنوأَبو علّي الحُ 

 .472اإِلسكاف ، توفِّي سنة 

ب. (1): نَبَاٌت  الِخيِريّ و  ، وهو ُمعَرَّ

 الشافِِعيُّ نَِزيُل المِدينَة. الِخيَاِريّ  َوِجيهُ عبُد الّرحمن بُن َعِلّي بِن ُموَسى بن َخِضرٍ : قَرية بمصر ، وقد دخْلتها. ومنها ال الِخيَاِريَّةو

ِغير. َخْيرونَ  وُمْنيَةُ   : قريةٌ بالبَْحر الصَّ

ر َصْنعَةُ هللِا بن الهداِد الَحنَ  َخْيرو ث الُمعَمَّ فّي ، روى عن الشَّْيخ عبِد هللا بِن ساِلٍم البَْصِرّي آباد : مدينة َكبِيَرة بالهند. منها شيُخنَا اإِلَمام الُمَحّدِ

 وغيره.

 .للُمستَِخير ، بالكسر : الَحالَةُ التي تَحُصل الِخيَرةو

، وأَن يكون إَِشاَرةً إِلى تقديمهم علَى  خيراً  يَِصّح أَن يكون إَِشاَرةً إِلى إِيجاده تعالى (2) (َوَلَقِد اْخرَتانُهْم َعلى ِعْلم  )وقوله تعَالى : 

 غيرهم.

 قد يُقَال للفَاِعل والَمْفعُول. الُمْختَارو

 بالبَْصرة معروفة إِلى فَِخذ من اليَمن. َخيرٍ  وِخّطة بني

 َشْمس : قَبيلة باليَمن ، كذا قاله ابن الجّوانّي النّّسابة.بِن عمِرو بن قَْيس بن معاوية بن ُجَشم بن عبد  خيرانَ  وبنو

 ومنهم من يقول : هو َحيران بالَحاِء المهملة والموّحدة.

 فصر الدا 
 املهملة مض الراءِ 

 : * يستدرك عليه هنا : [دبجر]

 ، بالفتح : اسم قرية بمصر بالشرقيّة. َدبجرا

تَْين  الدُّْبرُ  : [دبر] ّم وبَِضمَّ ُره.ِمْن ُكّلِ َشيْ  الدُّبُرو ، نَِقيُض القُبُل.، بالضَّ ، أَي آِخَره ، على  الشَّْهرِ  ُدبُرَ  ِجئْتُكَ  من الَمجاز :و ٍء : َعِقبُه وُمَؤخَّ

، أَي  ، وفِيَها أَْدبَاَره . يقال : جئتُكأَْدبَارٌ  الَجْمع من ُكّل ذلكو ، ُدبُره ، أَي َعلى وَعلَْيهِ  ، ُدبُره ، أَي في وفِيهِ  الشَّْهر ُدبُرَ  الَمثَل. يقال : ِجئْتك

لف والِمْخلَب : ما يَْجَمع (3)لَذوات  األَْدبارُ و أَي آِخَره. .األَْدبار في  والَحيَاَء. وَخّص بعُضُهم به َذواِت الُخّفِ والَحيَاِء ، الواِحدُ  االْست الّظِ

 .ُدبُرٌ 

َمْخَشِرّي في األَساس  الظَّْهرُ  : الدُّْبرو الدُّبُرُ و َويُ َولُّوَن )، والمصنِّف في البصائر ، وزاد االستدالَل بقوله تعالى :  (4)، وبه َصدََّر الزَّ
بُ رَ  اُء : كان هذا يوأَْدبَارٌ  والجمعُ  (6) (ال يَ ْرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفُ ُهمْ )قال : َجعَله للجماعة ، كقوِله تَعالى :  (5) (الدُّ م بَْدٍر. وقال ابُن . قال الفَرَّ

 ُمْقبِل :

بُرِ الكاِسرِيَن الَقَنا يف َعوحَرِة   (7) الد 
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 وال أَدِري َكْيف هذا ، ألَنَّ  أَْخذَُها إِلى الغَْرب للغُُروب آِخَر اللَّْيل. هِذه ِحكايَةُ أَهل اللُّغَة ، قال ابُن ِسيَده : أَْدباُرَهاو النُُّجوِم : تََواِليَها. إِْدبَارُ و

لَواتِ  إِْدباُرهو السُُّجودِ  أَْدبارو أَسماٌء. األَْدبَارُ و ال يَُكون األَْخَذ ، إِذ األَْخذُ َمْصدرٌ  األَْدبَارَ  ،  إِْدبارو ، (َوَأْدابرَ )َء : . وقد قُِرى: أَواِخُر الصَّ

 ، فِمن باِب ُخفُوق النَّْجم. إِْدبَارو ، فِمن باِب َخْلَف وَوَراء ، وَمن قَرأَ  (َوَأْدابرَ )فَمْن قرأَ 

واحداً في وقت  ُدبُراً  أَن لها (النُُّجومِ ِإْدابَر )قال الكَسائّي :  (9) (َوَأْدابَر السُُّجودِ ) (8) (َوِإْدابَر النُُّجومِ )قال ثعلب في قَْوِله تعالى : 

 .إِْدباراً  ألَنَّ مع كل َسْجَدةٍ  (َأْدابَر السُُّجودِ ) السحر. و

ْكعَتَان بعد الَمْغِرب ، ُرِوَي ذِلك عن َعِلّي بن و ، أَْدبَارو ُدبُر ، بفتح األَلف جمع على (َوَأْدابَر السُُّجودِ )وفي التهذيب : َمْن قرأَ :  هما الرَّ

ْكعَتَان قبل الفجر ، قال : ويُكسَران جميعاً  (َوِإْدابَر النُُّجومِ )أَبِي طاِلٍب رضي هللا َعْنه. قال : وأَما قوله :  في سورة الطُّور ، فهما الرَّ

 ويُْنَصباِن ، جائزاِن.

__________________ 
 نثور ا ويقا  للخزامي : خريي الرّب ا عن املصباح.( وهو امل1)
 .32( سورة الدخان اآية 2)
 ( اللسان : لذوات ا وافر والظلف واملخالب.3)
 ( كذا ا ومل يرد هذا املعىن يف األساس.4)
 .45( سورة القمر اآية 5)
 .43( سورة ابراهيم اآية 6)
 ( ديوانه وصدره :7)

 هماي عا بكيِّ ُحنيفاً رأس حي
 .49( سورة الطور اآية 8)
 .40( سورة   اآية 9)
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ُره. َزاِويَةُ البَْيتِ  : الدُّبُرو  وُمَؤخَّ

 ٍء من هذا ، قاله األَصَمعّي.، ويقال لها الثَّْوُل والَخْشَرُم ، وال َواِحَد لشيْ  بالفَتْحِ : َجماَعةُ النَّْحلِ  ، الدَّْبرو

بَْيِرّي : رَوى األَْزَهِرّي بسنده عن ُمصعَب بنو نَابِيُر. : الدَّْبر عبد هللا الزُّ  والصواب ما قاله األَصمعّي. ومن قال النَّْحل فقد أَخطأَ. قال : الزَّ

، أُِصيَب يوَم أُُحٍد فَمنَعت النَّْحُل الُكفَّاَر منه ؛ وذلك أَن  الدَّْبرِ  وفَسَّر أَهُل الغَِريِب بهما في قّصة عاصم بن ثابٍت األَنصارّي المعروف بَحِمّيِ 

نابيَر الِكبَاَر تَأْبِر الدَّاِرَع ، فارتََدعوا  ا قَتلُوه أَرادوا أَن يَُمثِّلُوا به ، فسلََّط هللا عليهم الزَّ في عنه حتى أََخَذه الُمْسِلُمون فََدفَنُوه ، والمشركين لمَّ

نابير. «الدَّْبر ِمن (1)هللا عليهم ِمثَْل الظُّلَِّة  فأَْرسلَ » الحديث :  ، قيل : النَّْحل ، وقيل : الزَّ

 .أَْدبَاِرها النَّْحل والّزنابِير ونَْحوُهَما مما ِسالُحها في : الدَّْبر ولقد أَحسَن الُمصنِّف في البََصائر حيث قال :

يَ   وتَأَنُِّقها في العََمل العَِجيب ، ومنه بِنَاُء بُيوتِها. َدْبراً لتَْدبِيرها توقال َشْيُخنَا نَْقالً عن أَْهل االْشتِقَاق : ُسّمِ

 ، عن أَبي َحنِيفَة ، وهكذا ُرِوَي قَوُل أَبي ذَُؤْيب الُهَذلّي : يُْكَسر فِيِهماو

ِر َذاِت  فـــــــــَ رِ أَبســـــــــــــــــــــــح ـــــــــح ب ـــــــــد  ا  ال هـــــــــَ فـــــــــُ ـــــــــرَِد ِخشـــــــــــــــــــــــح  أُف

وُج و     لـــــــــــُ ي خـــــــــــَ اح وهـــــــــــح وحمـــــــــــَ ـــــــــــَ رَِدتح يـ (2)قـــــــــــد طـــــــــــُ
 

  
 .َدْبر َعنَى ُشْعبَةً فيها

ت بي ؟جاَءت إِلى أُّمها وهي صغيرة تَْبِكي فقالت لها : ما لَكِ »في حديث ُسَكْينةَ بنِت الُحَسْين و ، هي  «، فلَسعَتْني بأُبَْيرة ُدبَْيرة فقالْت : َمرَّ

 ، كفَْلس وأَْفلٍُس وفُلُوس. قال لبيد : ُدبُورٌ و أَْدبُرٌ  ج : النّحلة ، الدَّْبرة تصغير

ابـــــــــٍة  حـــــــــَ زحِن ســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــاِر مـــــــــُ َب مـــــــــن أَبـــــــــح هـــــــــَ  أَبشـــــــــــــــــــــــح

ورٍ أَرحِي و     رُ  ُدبـــــــــــُ َر عـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــح اَرُه الـــــــــــنـــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَراد : شاَره من النَّْحل ، أَي َجناه.

 ة وُمُؤون.، كَصْخَرة وُصُخور ، وَمأْنَ  َدْبرة قال ابُن ِسيَده : ويجوز أَن يكون جْمع

بَارِ  ، أَي َمَجاِري مائِها ، َمَشاَراُت الَمْزَرَعةِ  : الدَّْبرُ و بَار ، وقيل : بالَكْسِر ، واِحُدُهما بَِهاءٍ  ، كالّدِ  ، قال بِْشر بن أَبِي َخاِزم : الدَّْبرة جْمع الّدِ

ٍة  يــــــــــــ  َرشـــــــــــــــــــــــــِ ر عــــــــــــن جــــــــــــُ ئــــــــــــح َر مــــــــــــاِء الــــــــــــبــــــــــــِ د   حتــــــــــــََ

و     لـــــــــــُ عـــــــــــح رحبـــــــــــٍة يــــــــــــَ اغـــــــــــُ  الـــــــــــدِّاَبرَ عـــــــــــلـــــــــــَ  جـــــــــــِ  ُروهبـــــــــــُ

  
بَار وقيل  .ِدبَاَرةٌ  من الَمْزرَعة ، الواِحَدة (3): الُكْرَدة  الّدِ

بَاراتُ و ْرع ، واحدتها الّدِ ر في أَرض الزَّ غَار التي تَتَفَجَّ  َدْبَرة ، قال ابُن ِسيَده : وال أَْعرف كيف هذا إِالَّ أَن يكون جمعَ  َدْبرة : األَْنَهار الّصِ

 اْلهاُء للَجْمع ، كما قالُوا الِفَحالَة ، ثُمَّ ُجِمع الَجْمُع َجْمَع السَّاَلمة. (4)، ثّم أُْلِحق  ِدبَار على

 ويُْكَسُر. ار الَجَراِد ،، عن أَبي َحنِيفَة : ونّص عبارته : ِصغَ  أَْوالُد الَجَرادِ  أَيضاً : الدَّْبرو

ُكْنُت أَرجو أَن يَعيَش رسوُل هللا »في حديث ُعَمر : أُذُنِِه ، أَي َخْلف أُذُنه. و َدْبرَ  ، ومنه : َجعََل فاُلٌن قَْولَكَ  ءِ َخْلُف الشَّيْ  : الدَّْبرو

 ، أَي يَْخلُفنا بعد َمْوتِنَا. «يَْدبَُرنا حتى وسلمعليههللاصلى

ُجلَ  تُ دبَرْ  يقال :  إِذا َخلَْفتَه وبَِقيَت بَْعَده. َدْبراً  الرَّ

ُجُل : ماَت. عن اللِّْحيَانّي ، وسيأْتي. َدابَر ، ومنه الَمْوتُ  : الدَّْبرو  الرَّ

 ، بلساِن الَحبشة. الَجبَلُ  : الدَّْبرو

 .«َذَهباً وأَنِّي آَذْيُت َرُجالً ِمَن الُمْسِلِمين َدْبراً  ما أُِحبُّ أَنَّ ِلي»َمِلِك الَحبَشِة أَنه قال :  ِمْنه َحِديُث النََّجاِشّيِ و
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اغانِّي : واْنتَِصاب  ً »قال الصَّ ي ما ، أَ « َمعَ »بمعنى « وأَنّي»على التَّْميِيز. ومثله قولُهم : عندي راقُوٌد َخالًّ ، وِرْطٌل َسْمناً والواو في « َذهبا

ً  (5) َدْبَرى ما أُِحبُّ أَن يكون»وفي أُخرى :  .«من َذهبٍ  َدْبراً »أُِحّب اْجتَِماع هَذْيِن ، اْنتََهى. وفي رواية  وهكذا فَسَّروا ، فهو في « لي َذَهبا

ل نَِكرة وفي الثَّاني   ؟.عَربِّي هو أَم الأَ  َمْعرفة. وقال األَزهرّي : ال أَْدِري (6)األَوَّ

 الدَّْبرو ، وهو نْحو التَّسبيح ، ُرقَاُد ُكّلِ َساَعة : الدَّْبرو

__________________ 
 ( يف املطبوعة الكويتية : الظلمة خطب ا والظلة : السحاب.1)
(2.  ( ويرو  : وقد َوهَلَتح
 ُكرحدح.  ( يف اللسان : والدبرة : الُكرحَدُة ويف الصحاح والدبرة والدابرة : املشارة يف املزرعة وهي ابلفارسية3)
 ( اللسان : ُأ قت.4)
 .«دبر»( عن النهاية ا وابألصر 5)
وورد يف النهاية : هو ابلقصر اسم جبر « قوله : ويف الثاين معرفة ا لعر املراد ابلتعريف التخصيص كما هو  اهر»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 هو يف األوىل معرفة )يعين قوله : دبر  : اسم جبر(. : مث قا  .. ويف رواية : دبراً من الذهب قا  : الدبر : اجلبر .. ا
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ِتتاب يَده : (1) االكح بُره َدبحراً  الِكَتابَ  َدبـَرَ  ا ويف بع  النســخ االلتتاب ا ابلالم ا وهو َغَلرت. قا  ابُن ســِ : َكتَـَبه ا عن  َيدح
 ِإاّل هو. َدبـََره ُكراع. قا  : واملعروف َذبَره ا ومل يـَُقر

هات اللُّغَِويَّة. وفي  عنها (2) قِْطعَةٌ تَْغلُُظ في البَْحِر كالَجِزيَرة يَْعلوَها الماُء ويَْنَصبُّ  : الدَّْبرو ، هكذا في النَُّسخ ، وهو ُموافٌِق ِلما في األُمَّ

 ب من النضب ، وكالها َصِحيح.بعض النُّسخ : يَنضُ 

. قال ابُن ِسيَده : َدْبرٌ  ، وأَْمَوالٌ  َدْبر ، وَماالنِ  َدْبر يقال : َمالٌ  ويُْكَسرُ  الذي ال يُحَصى َكثْرة ، واحُده وَجْمعُه َسَواٌء ، الَماُل الَكثِيرُ  : الدَّْبرو

ر على اُء : ، ومثْله مال َدثْر. ُدبُور هذا األَْعرف ، قال : وقد ُكّسِ ْيعَِة والَماِل. يقال : رجٌل َكثِيرُ  الدَّْبرُ  وقال الفَرَّ ، إِذا كاَن  الدَّْبرِ  : الَكثِيُر الضَّ

ْيعَة ، ورُجل ذو ْيعَِة والماِل ، حكاه أَبو ُعبَْيد عن أَبِي َزْيد. َدْبرٍ  فاِشَي الضَّ  : كثيُر الضَّ

 ، جاَوَزه وَسقََط َوراَءه. ُدبُوراً و يَْدبُره َدْبراً  السَّْهُم الَهَدفَ  َدبَرَ  ، بالّضّم ، يقال : بُورِ كالدُّ  ُمَجاَوَزةُ السَّْهِم الَهَدَف ، : الدَّْبرُ و

ْج َعلَْيهِ  ، أَي َخْلَف أُذُنه ، وذِلك إِذا أُذُنِه َدْبرَ  َجعََل َكاَلَمكَ  قولُهم :و ، أَي لم يَْعبَأْ وتََصاَمَم عنه وأَْغَضى عنه ولم يَلتِفْت  لم يُْصغِ إِلْيِه ولم يُعَّرِ

 إِليه ، قال الشاعر :

تح  َا ِإَذا َمشـــــــــــــــــــــــــــَ ا كـــــــــــــَبوحِب املـــــــــــــاحتـــــــــــــِِ َداهـــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

تح و     لــــــــــَ ٌر تـــــــــــَ رَ رِجــــــــــح ُروُح  َدبـــــــــــح ن طــــــــــَ َديــــــــــح (3)الــــــــــيــــــــــَ
 

  
ْبَرةُ و . قاله األَْصَمِعّي. قال ابُن ِسيَده : وهذا أَْحَسُن ما الدَّْبَرة في الشَّّر. يقال : َجعَل هللا عليك الدَّْبَرةو ، فالدَّْولةُ في الَخْير ، : نَِقيُض الدَّْولةِ  الدَّ

ْبَرةِ  َرأَْيتُه في َشْرح ْبَرةُ  قيل :و ، الدَّ فقال لَِّلّ ولرُسوِله ، يا  ؟الدَّْبرةُ   َمْسعوٍد وهو َصِريٌع َجريٌح : ِلَمنِ قَوُل أَبِي جهل الْبنِ  ، ومنه العَاقِبَةُ  : الدَّ

 َعُدوَّ هللا.

ك ، كما في الّصحاح ، وَذَكَره أَْهُل الغَِريب. اإِلْدبَار ، وهو اْسٌم من الَهِزيمة في الِقتَالِ  ، أَي الدَّْبرةَ  يقال : َجعََل هللا عليهمو  ، ويَُحرَّ

ْبَرةُ  عن أَبي َحنِيفةَ :و  .ِدبَارٌ  ، والَجْمع تُْزَرعُ  من األَْرض البُْقعَةُ  : الدَّ

ْبَرة من الَمَجاز :و  وقَْولُهم : فاُلٌن َما يَْدِري ِقبَاَل األَمر من تَِد لِجَهِة أَْمِرهِ ، أَي لَْم يَهْ  ِدْبَرةٌ  ما لَهُ قِْبلَةٌ وال ويقال : بالَكْسِر ، ِخاَلُف الِقْبلَِة. : الّدِ

لَه من آِخِره وليس ِلهذا األَمِر قِْبلَةٌ وال ِدباِره  ، إِذا لم يُْعَرف َوْجُهه. ِدْبَرةٌ  ، أَي أَوَّ

كةً  َدبَرٌ  ج والبَِعيِر ، بالتَّْحِريِك : قَْرَحةُ الدَّابَّةِ  : الدَّبََرةو كانُوا »في حديث اْبِن َعبّاس : مثل َشَجرة وَشَجر وأَْشَجار. و ، أَْدبَارٌ و  ،، ُمَحرَّ

 هو أَن يَْقَرح ُخفُّ البَِعير ، وقد ، وفّسروه بالُجْرح الذي يكون في َظْهر الّدابّة. وقيل : «، وَعفَا األَثَر الدَّبَر يَقولون في الجاهليّة : إِذا بََرأَ 

ل ، أَْدبَرَ و ، يَْدبَر َدبَراً  ، كفَِرحَ  البَِعيُر ، َدبِرَ  ة الغَِريب على األَوَّ  َدْبراءُ و َدبَِرةٌ  ، واألُنثَى أَْدبَرُ و ، كَكِتف ، َدبِرٌ  ، أَي البَِعيرُ  فهو ، واقتصر أَئِمَّ

 .َدْبَرى ، وإِبِلٌ 

ُجِل بَِصاِحبِه َذَكَره أَهُل األَْمثَال في ُكتُبِهم ، وقالوا : .«الدَّبِرُ  َهاَن َعلَى األَْملَِس ما اَلقَى»في الَمثَل : و ،  (4) يُْضَرُب في ُسوِء اْهتَِماِم الرَّ

اُح الَمقَاَمات.  وهكذا فَسََّره ُشرَّ

 .فَدبِرَ  القَتَبُ و الِحْملُ  أَْدبََرهُ و

جلُ  َدبَرَ و  عن ُكَراع. ، وهذا ُدْبراً و ، كأَْدبََر إِْدبَاراً  َولَّى ، : َدْبراً  الرَّ

ُتْم ُمْدِبرِينَ ) َساٍد ، وقَْوُل هللا تَعَالَى :أَمُر القَْوِم : َولَّى ِلفَ  أَْدبَرَ و االْسُم. الدُّْبرو الَمْصَدُر ، اإِلْدبارَ  قال أَبو َمْنُصور : والصَّحيح أَن  (5) (ُثَّ َولَّي ْ

 ، ُمَؤّكداً. ُمْدبِِرينَ  فقال : دباراً إِ  هذا حاٌل ُمَؤّكدة ، ألَنه قد ُعِلم أَنَّ مع ُكّلِ تَْوِليَة

اُء :  ، لُغَتاِن ، وكذلك قَبَلَ  أَْدبَرَ و النََّهاُر ، َدبَرَ  وقال الفَرَّ

__________________ 
واالكتتاب وهبامش القاموس : قوله وااللتتاب نســــخة الشــــارح « واالكتتاب» وعل  هامشــــه عن نســــخة أخر  :« وااللتتاب»( يف القاموس : 1)

 ابلكاف ا غلرت الالم ا مصححه.



5520 

 

 ( يف القاموس : ينضب.2)
 وما أثبت عن اللسان ا ونبه إليه هبامش املطبوعة املصرية. ... ( ابألصر : يداها كبوب املاء  ين إذا مشت ورحر3)
 ( يف القاموس : بشبن صاحبه.4)
 .25( سورة التوبة اآية 5)
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 ا مل يقولوا ِإاّل ابألَلف. أَدحبـَرَ  أَقـحَبَر الرّاكُب َأووأَقـحَبَر ا ا فِإذا قالوا : 
َجال ما أَتَى في األَْزِمنَة. وقرأَ اب َواللَّْيِل ِإْذ )ُن َعبَّاس وُمَجاِهٌد : قال ابُن ِسيده : وإِنَُّهَما عندي في المعَنى لَواِحٌد ال أُْبِعُد أَن يَأْتَِي في الّرِ

 َمْعنَاه َولَّى ليَْذَهب. (1) (َأْدبَ رَ 

ُجُل : َشيَّخَ  َدبَرَ و ِء : َذَهَب بِِه.بالشَّيْ  َدبَرو  .(َواللَّْيِل ِإْذ َأْدبَ رَ )، وفي األَساس َشاَخ ، وهو َمَجاٌز ، وقيل ومنه قَْولُه تَعَالى :  الرَّ

م بِن ِمْسكين قال :  بُريَدْ  ، وهو َحدَّثَه َعْنه بَْعَد َمْوتِهِ  عن فاُلٍن : الَحِديث (2) َدبَرَ و َحِديَث فاُلٍن أَي يَْرِويه ، وَرَوى األَْزَهِرّي بَسنَده إِلى َسالَّ

 (3) بَجْنبَِها إِالّ  قطُّ  َشْمسٌ  َشَرقَتْ  ما»:  قال ، وسلمعليههللاصلىعن َرسول هللا  يَْدبُُره َسِمْعُت قَتَاَدةَ يُحّدِث عن فالٍن يَرويه عن أَبي الدَّْرَداِء ،

وا أاَلَ :  واإِلْنس الِجنِّ  الثَّقلَْين َغْيرَ  الخالئقَ  يُْسِمعَانِ  إِنهما ، يُناِديَان َملََكانِ  ل ف َربّكم إِلى َهلُمُّ إِنَّ ما قَلَّ وَكفَى َخْيٌر مما َكثُر وأَْلَهى ، اللُهمَّ َعّجِ

 ً ل لُمْمِسك تَلَفا  .«لُمْنِفٍق َخلَفاً ، وَعّجِ

هو يُْذبُره ، بالذّال الُمْعَجَمة ، أَي يُتِْقنه ، قال األَزَهِرّي : وأَما أَبو ُعبَْيد فإِن  (5)الَحِديَث ، غْيُر َمعروف. وإِنما  (4) َدبَّْرتُ و قال َشِمٌر :

 ، كما تََرى. (4) يَُدبِّرهُ  أَصحابَه َرَوْوا عنه :

لَت َدبََرتو يُح : تََحوَّ بَا نُِصْرت»:  وسلمعليههللاصلى، وفي الحديث. قال  اً َدبُور ، وفي األََساس : َهبَّت الّرِ  «بالدَّبُور ت عادٌ وأُهِلكَ  بالصَّ

يَاح ُكلَِّها ُمَؤنَّثةٌ إِالَّ « وهو»، كَصبُور ، وفي نسخة َشْيخنا  الدَّبور أَيـ  هيو ِمير ، وهو َغلٌَط ، كما نَبَّه عليه ، إِذ أَسماُء الّرِ بتَْذِكير الضَّ

بَاـ  اإِلْعَصارَ  بَا يُقَابِلها من ناِحيَة الَمْشِرق ، كذا في التَّْهِذيب. وقيل :  (6)؛ والقَبُول  ِريٌح تُقَابِل الصَّ : ِريٌح تَُهّب من نَْحو الَمْغرب ، والصَّ

يَت  تَأْتِي من  ٍء ، وقيل : هي التيالَكعبة ّمما يَْذَهب نحو الَمْشِرق ، وقد َردَّه ابُن األَثِير وقال : ليس بشيْ  ُدبُر ألَنََّها تأْتِي من (7) [بالدَّبُور]ُسّمِ

 َخْلِفك إِذا َوقْفت في الِقْبلَة.

 من َمْسقَِط النَّْسر الطَّائِر إِلى َمْطلَعِ ُسَهْيِل. الدَّبُور وقال ابُن األَعرابّي : َمَهبُّ 

فة قَوُل األَْعَشى : الدَّبُور وقال أَبو َعِلّي في التّْذِكَرة :  : يكون اْسماً وِصفَةً ، فِمَن الّصِ

ٌر كـــــــــــــــحـــــــــــــــَ  ا هلـــــــــــــــا َزجـــــــــــــــَ ـــــــــــــــف اَ صـــــــــــــــــــــــــــــَ ي  فـــــــــــــــِ

ر رحيـــــــــــــــًا     يـــــــــــــــح ورَاِد صـــــــــــــــــــــــــــــاَدف ابلـــــــــــــــلـــــــــــــــ   َدبـــــــــــــــُ

  
 ومن االسم قولُه ، أَنشَده ِسيبََوْيِه لرُجل من باِهلَة :

ورِ رِيــــــــــــــُح  بــــــــــــــُ اِ  ولرًَة  الــــــــــــــد  مــــــــــــــَ  مــــــــــــــض الشــــــــــــــــــــــــــــ 

تـــــــــــانِ     هـــــــــــح ـــــــــــ  ُب الـــــــــــتـ يـــــــــــِض وصـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــِ ُم الـــــــــــر بـــــــــــِ  رِهـــــــــــَ

  
 .َدبائِرُ و ُدبُرٌ  قال : وَكونُها ِصفَةً أَكثُر. والجمع

ياح ، يقال إِنََّها ال تُِلقح َشجراً وال تُْنِشي  ُء َسحاباً.وفي مجمع األَمثال للَمْيدانّي : وهي أَْخبَُث الّرِ

 .الدَّبُورِ  ِريحُ  أَصابَتْه : َمْدبُورٌ  ، فهو كعُنِيَ  الّرجُل ، ُدبِرَ و

يَاح. : َدَخل فِيَها أَْدبَرَ و  ، وكذِلك سائُِر الّرِ

جُل إِذا أَْدبَرَ  ابِن األَْعَرابِّي :عن و ّم ؛ يوم األَْربَعَاِء ، كما سيأِْتي للُمَصنِّف قريباً ، وهو يَوُم نَْحٍس ، وُسئِل ُمَجاِهٌد  ُدبَارٍ  سافَر في الرَّ ، بالضَّ

 عن يوم النَّْحس فقال : هو األَربعاُء ال يَُدور في َشْهِره.

من قَبِيله ، ومن  َدبِيَره ، هكذا في النَُّسخ ، ونَصُّ ابِن األَْعَرابِّي : ِدبِيِره َعَرَف قَبِيله ِمنْ  الّرجُل ، إِذا أَْدبَرَ   :من الَمجاز : قال ابُن األَْعَرابِيّ و

 أَي ما يَْدِري شيئاً. (8). «َدبِيِره فاُلٌن ما يَْعِرف قَبِيلَه من»أَْمثَالهم : 

 : فَتْل الَكتّاِن والصُّوِف. الدَّبِيرو وقال اللَّْيث : القَبِيل : فَتْل القُْطِن ،
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 َمْعنَاهُ َطاَعته من َمْعِصيَته. قال أَبو َعْمٍرو الشَّْيبَانِّي :و

 ونّص ِعبارته : َمْعِصيِته من َطاَعتِه ، كما في بَْعض النَُّسخ أَيضاً ، وهو ُموافٌِق لنَّصِ اْبِن األَْعَرابِّي.

__________________ 
 ورواها كثري من الناس : واللير ِإذا َدبـََر. 33اآية ( سورة املدثر 1)
 ( ضبطت بتخفيف الباء عل  اعتبار أهنا معطوفة عل  ما قبلها ا وضبطت يف التهذيب والصحاح واللسان ابلتشديد.2)
 ( اللسان : ِبنبيها.3)
 ( ضبطت عن التهذيب.4)
 ... قلت : وقد أنكر أمحد بن حي  يدبِّره مبعىن حيدثه وقا  : ِإلا هو العبارة فيه :( هذا من قوٍ  ألمحد بن حي  كما يف التهذيب ومتام 5)
ور : ريح ( ضــــبطت يف املطبوعة الكويتية ابلرفض مما غري املعىن متاماً ا والصــــواب ما أثبتناه عن اللســــان ا وهو يواف  ما جاء يف التهذيب : والدب6)

 هتب من حنو املغرب.
 اقتضاها السيا .( زايدة 7)
 ( يف الصحاح : فالن ما يعرف قبيال من دبرٍي.8)
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 به الفاتُِل إِلى ُرْكبَته. أَْدبَر : ما الدَّبِيرو وقال األَْصَمِعّي : القَبِيُل : ما أَْقبََل ِمن الفاتِل إِلى َحْقِوه ،

ٌء في قبل إِن شاَء هللا تعالى. وسيأْتي وسيُْذَكر من هذا َشيْ  .(1): َخْيبَةُ الِقَداحِ  يرُ الدَّبِ و في الِقَمار ، (1)وقال الُمفَضَّل : القَبِيُل : فَْوُز الِقَداح 

 طاِلع.البَِقيّة تَفَنُّناً وتَْعِميَةً على المُ أَيضاً في الَمادَّة قَِريباً للُمصنِّف ويَْذُكر ما فَسَّر به الَجْوَهِرّي ، ونقل هنا قَْوَل الّشيبَانِّي وتََرَك األَْقَواَل 

ْلت : كَدابَرَ  َماَت ، الّرجُل ، إِذا أَْدبَرَ و  ، األَِخير عن اللِّْحيَانّي ، وأَْنَشد ألُميَّةَ بِن أَبي الصَّ

مح  ـــــــــــــــــِن عـــــــــــــــــَ اَن ب عـــــــــــــــــَ دح ـــــــــــــــــُن جـــــــــــــــــُ َم اب  َزعـــــــــــــــــَ

وحمــــــــــــــــــــــــًا     ــــــــــــــــــــــــَ ين يـ ــــــــــــــــــــــــ  رح رٍو أَن دابــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــــــــُ

  

ي و  عــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ رًا ب فــــــــــــــــــــَ ٌر ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــِ اف  ُمســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رح     افـــــــــــــــــــــِ ُؤوُب لـــــــــــــــــــــه ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  دًا ال يـ

  
، كما يقولون أَْنقَُب ، إِذا َحِفي ُخفُّ بَِعيِره ، وقد ُجِمعَا في  بَِعيُرهُ  َدبِرَ  ، إِذا أَْدبَرَ و ، كأَنَّه َولَّى عنه. تَغَافََل َعْن حاَجِة َصِديِقه ، إِذا أَْدبَرو

َرَع والنّابَ : » (2)َحِديث قَْيِس بِن عاصم بَِعيُرك وَحِفَي. وفي  َدبِرَ  ، أَي «وأَْنقَْبتِ  أَْدبَْرتِ »َحِديث ُعَمر قال المرأَة :  ،  «الُمدبِرَ  البَْكَر الضَّ

 َخْيُرَها. أَْدبَرَ  قالوا : الَّتي

 َماٌل َكثِيٌر. ، أَي َدْبر َصاَر له الرُجُل : أَدبَرَ و

 ، وأَْقبََل ، إِذا صارْت هذه الفَتْلَةُ إِلى ناِحيَِة الَوْجِه. القَفَا ناِحيَة ىإِل إِذا نُِحَرت اْنقَلَبَْت فَتْلَةُ أُذُِن النَّاقَةِ  ، إَِذا أَْدبَرَ  عن ابن األَْعَرابّي :و

أْيو ه إِذا ُمحّركةً : َرأٌْي يَْسنَُح أَِخيراً عْند فَْوِت الَحاَجةِ  ، وهو الدَّبَريّ  من الَمجاز. َشرُّ الرَّ أْيُ  أَْدبَر ، أَي َشرُّ  الدَّبَِريّ  األَمُر وفَاَت. وقيل : الرَّ

 .الدَّبَِريّ  : الذي يُْمعَُن النََّظُر فيه ، وكذلك الَجِوابُ 

ً  ال يَأْتِي الصَّالةَ إِالَّ »في الحديث :  قلت : الِّذي َوَردَ  الّصالةُ في آِخِر َوْقتِها. : الدَّبِريّ  من الَمجاز :و  .«َدبَِريّا

ّم وبالفَتْح. قالوا : يقال : جاَء فاُلنٌ ،  «(3) َدْبراً  ال يَأْتِي الصَّالةَ إِال»في َحِديٍث آَخَر : و ً  يُرَوى بالضَّ أَي أَخيراً ، وفاُلُن ال يَُصلِّي  َدبَِريّا

ً  إِالَّ  (4) [الصالة] عن ، ُرِوَي ذِلك  وتَُسكَُّن الباءُ  ، بالفَتْح ، أَي في آِخر َوْقتها. وفي المحكم : أَي أَخيراً ، َرواه أَبو ُعبَيٍد عن األَصمعّي. َدبَِريّا

ً  وال تَقُلْ  أَبي الَهْيثَم ، وهو َمْنُصوب على الظَّرف. ثِين ، ُدبُِريّا تَْين ، فإِنَّه ِمْن لَْحِن الُمَحّدِ  ، كما في الّصحاح. بَِضمَّ

  من فاعِل يَأْتِي.ِء ، وفَتْح الباِء من تَْغييرات النَّسب ، ونَْصبُه على الَحالِ آِخِر الشيْ  الدَّْبرِ  وقال ابُن األَثِير : هو منسوٌب إِلى

ثين : ً » وِعبارة الُمَصنِّف ال تَْخلو عن قاَلقٍَة وقَوُل الُمَحّدِ ت ِروايَتُه بَسَماِعِهم من الثِّقات فال لَْحَن ، وأَّما ِمن َحْيُث اللُّ « ُدبُِريا غَة ، إِن َصحَّ

راً ،  ِدبَاراً  يَْقبَل هللا لُهم َصاَلةً : َرُجٌل أَتَى الصَّالةَ  ثاَلثَةٌ ال»في َحِديٍث آخَر َمْرفُوعٍ أَنه قال : فَصِحيٌح ، كما َعَرْفت. و ، وَرجٌل اعتَبََد ُمَحرَّ

 .(5)، أَي بعَد ما يَفُوت الَوْقُت  ِدبَاراً   : معنى قوله :، قال اإِلْفِريقّي ، راِوي هذا الحديثِ  «جٌل أَمَّ قَوماً هم له كارهونورَ 

َعالمات يُْعَرفُون بها ، تَِحيَّتُهم لَْعنَةٌ وَطعَاُمهم نُْهبَةُ ، ال يَْقَربُون  للُمنافقيِنَ  إِن»:  قال وسلمعليههللاصلىنبِيَّ في حديِث أَبي ُهَرْيَرة أَنَّ الو

قال ابُن األَعرابّي : «. ، ُمْستَْكبِِرين ، ال يَأْلَفون واَل يُْؤلَفُون ، ُخُشٌب باللَّْيل ، ُصُخب بالنَّهار َدْبراً  المساجَد إِالَّ َهْجراً ، وال يَأْتُون الصالةَ إِال

 ِء : الصَّالةِ وَغْيِرَها.، وهو آخر أَوقاِت الشَّيْ  َدبَرٍ و َدْبرٍ  في الحِديِث األَّول جمع« ِدباراً »:  قوله

رِ  الدَّابِرُ و ا باْعتَبَار الَمَكاِن أَو بِاْعتِبَار الّزَمان أَو باْعتِبَار الَمْرتَبَة. يقال : التّابِعو يقال للُمتَأَّخِ إِذا اتَّبَعه  ْدبِره ُدبُوراً يَ و َدبََره يَْدبُره ، إِمَّ
ِمْن  (6)

 ، أَي يَتْبَعُهم ، وهو من ذلك. يَْدبُرُهم ، وجاءَ  ُدبَُره ورائِه وتاََل 

__________________ 
 ( اللسان : الِقدحح.1)
ي  بن عاصــــم : إين قوله : ويف حديث قي  بن عاصــــم البكر اخل فيه حذف ا وعبارة اللســــان : ويف حديث ق»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 ومثله يف النهاية. وقد ضبطنا ا ديث ابعتبار عبارة النهاية واللسان.« ألفقر البكر اخل اه
 ( قا  ابن األثري : وهو منصوب عل  الظرف.3)
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 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( يف النهاية : واملراد أنه أييت الصالة حا أدبر وقتها.5)
 ( اللسان : تبعه.6)
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ر قولُُهم : قََطع هللا ءٍ ِخُر ُكّلِ َشيْ آ : الّدابِرو فَ ُقِطَع )، أَي آخَر َمْن بَِقَي منهم ، وفي الكتاب العَِزيز :  دابَِرهم ، قاله ابن بُُزْرج ، وبه فُّسِ
َوَقَضْينا ِإلَْيِه ذِلَك اْْلَْمَر َأنَّ داِبَر هُؤالِء )، أَي استُؤِصل آِخُرهم. وقال تَعَالَى في َموضع آَخَر  (1) (داِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموا

 ، أَي َجِميعَهم حتَّى ال يَْبقَى منهم أََحٌد. «َدابَِرهم واْبعَث َعلَْيهم بأْساً تَْقَطع به»في َحِديث الّدَعاِء : و (2) (َمْقُطوع  ُمْصِبِحنيَ 

 ، أَي أَْذَهَب هللا أَْصلَه ، وأَنشد لَوْعلَةَ : دابَِره وَمْعنَى قَْولهم : قََطع هللا األَْصُل. قال األَصمعّي وغيره :و

جِي  ـــــــــــَ ال ي وخـــــــــــَ ـــــــــــِّ ّي أُم ـــــــــــَ ل ا رِجـــــــــــح مـــــــــــَ كـــــــــــح ـــــــــــَ ًد  ل ـــــــــــِ  ف

ز      اَلِب ِإذح حتـــــــــــــــَُ ـــــــــــــــكـــــــــــــــُ داَة ال رُ غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــد وابـــــــــــــــِ  ال

  
 يَْبقَى لهم أَثٌَر.أَي يُقتَل القَوُم فتَْذَهب أُُصولُهم وال 

 .َدبََر ُدبُوراً  ويَْسقُط َوَراَءه ، وقد َسْهٌم يَْخُرُج من الَهَدفِ  : الدَّابِرو

َهام. الدَّابِرُ  وفي األََساس : ما بَِقَي في الِكنَانة إاِل  ، وهو آِخُر الّسِ

 قال َصْخُر الغَّيِ الُهَذِلّي يَِصف ماًء َوَرَده : .ُمَدابِرٌ  وَصاِحبُه ، وهو ِخالُف القَابِل ، قِْدٌح َغْيُر فَائِز : الدَّابِرُ و

ه  يِنَ يف مجــــــــــــَِّ فــــــــــــح ُت صــــــــــــــــــــــــــُ َخضــــــــــــــــــــــــــح َخضــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــــــــــــ      اَض ـ يـــــــــَ رِ خـــــــــِ َدابـــــــــِ
ُ
ا املـــــــــ وفـــــــــَ طـــــــــُ حـــــــــًا عـــــــــَ دح  قـــــــــِ

  
ةً بَْعَد َمرَّ  الُمَدابِر  : الذي يَْضِرب بالِقداحِ. الُمدابِر ةٍ ، فيُعَاِوُد ليَْقُمَر. وقال أَبو ُعبيد :: الَمْقُمور في الَمْيِسر. وقيل هو الِّذي قُِمَر َمرَّ

اخ : البِنَاُء فَْوَق الِحْسيِ  : الدَّابِرو  ، عن أَبي َزْيد. قال الشَّمَّ

رٍت و  ِح َواســــــــــــــــــــــــــــِ نح َأاَبطــــــــــــــِ ا مــــــــــــــِ اهــــــــــــــَ ا َدعــــــــــــــَ  ملــــــــــــــ 

رُ     ُز  َدَوابــــــــــِ رَامــــــــــِ ا اجلــــــــــَ هــــــــــَ يـــــــــــح َربح عــــــــــلــــــــــَ (3)مل ُتضــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ، عن أَبي َزْيد. َرْفَرُف البِنَاءِ  : رالدَّابِ و

ْملِ  ، الدَّابَِرةُ و ْملَة ، وفي َدابَِرةِ  ، عن الشَّْيبَانِّي ، يقال : نََزلُوا في بهاٍء : آِخُر الرَّ َمال ، وهو َمَجاز. َدواِبرِ  الرَّ  الّرِ

ْبَرةِ  ، الَهِزيَمةُ  : الدَّابَِرةُ  عن ابن األَْعَرابِّي :و  .كالدَّ

 ، عنه أَيضاً. الَمْشُؤوَمةُ  : الّدابَِرةُ و

 قال َوْعلَةُ : مْنَك ُعْرقُوبَُك. ، هي َدابَِرتَه يقال : َصكَّ و

 ... الد وابرُ ِإذ حُتَز  
َراع. (4) َضْرٌب من الشَّْغَزبِيَّة : الدَّابَِرةُ و  في الّصِ

ُره ، وقيل : دابِرةُ و ْسغِ ، كما في الّصحاح ، وقيل : هي الَّتي تَلي ما حاَذى الحافِِر : ُمَؤخَّ ْسغِ  َمْوِضَع الرُّ َر الرُّ  .الدََّوابِرُ  ، وَجْمعَُها (5) ُمَؤخَّ

 َظْهُره. ُدبِرَ  ، وقد : الَمْجُروحُ  الَمْدبُورُ و

 ، كما تقدَّم. ِدْبرٍ و َدْبرٍ  يقال : هو ذو الَكثِيُر الَمالِ  : الَمْدبُورو

َكةً  الدَّبََرانُ و يَ  َمْنِزٌل للقَمر : نَْجٌم بَيَن الثَُّريَّا والَجْوزاِء ، ويقال له التَّابُع والتَُّوْيبع ، وهو ُمَحرَّ ً  ُسّمِ  .(6)الثَُّريَّا ، أَي يَتْبَعُه  يَْدبُر ألَنَّه َدبََرانا

: َخْمَسةُ َكَواِكَب من  الدَّبََرانُ  َء بعَينه. وفي الّصحاح :الثَُّريَّا ، لَِزمته األَلُف والالُم ألَنَّهم َجعَلوه الشَّيْ  يَْدبُر : نْجمٌ  انُ الدَّبَرَ  وفي الُمْحَكم :

 الثَّْوِر يقال : إِنّه َسنَاُمه.
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ّم : قاِطٌع َرِحَمه أَُدابِرٌ  رُجلٌ و ٍء. وقال ابُن القَطَّاع : هو الِّذي ال يَْقبَل وال يَْلِوي على شيْ  ال يَْقبَُل قوَل أََحدٍ  : أَُدابِرٌ  رجلو .(7)، كأُبَاتِر  ، بالضَّ

 الَمْوِعَظةَ.

يَرافِّي : وَحكى ِسيبويهِ  ره أََحٌد ، على أَنّه اسٌم. لكنّه قد قََرنه بأُحاِمٍر وأُجاِرٍد ، وهما َمْوضعانِ  أُدابِراً  قال الّسِ ، فعََسى  في األَسماِء ولم يُفَّسِ

 َمْوِضعاً. أَُدابِرٌ  أَن يكون

 .«بتر»و « جرد»، وهو الُمْختَاُل ، وهو أََحُد النَّظائر التِّْسعَِة التي نَبَّْهنا عليها في « أَُخايِل»وَذَكر األَزَهِريُّ 

__________________ 
 .45( سورة األنعام اآية 1)
 .66( سورة ا جر اآية 2)
 ويرو  اجلزائز ا وهي الصوف األمحر.( يف التكملة : 3)
 ويف اللسان والصحاح ابلزاي.« قوله : الشغزبية ا هكذا خبطه ابلزاي ا ونسخ املو ابلراء و ا مبعىن واحد»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ويف اللسان فكاألصر.« قوله : مؤخر الرسغ هكذا خبطه ؛ ونسخ املو : مؤخر الرسغ من ا افر»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( اللسان : يتبعها.6)
 ( رجر أابتر يبرت رمحه فيقطعها.7)
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َر : فاُلٌن ما يَْعِرف به الَمْرأَة من َغْزِلها حين تَْفتِلُه أَْدبََرتْ  : ما الدَّبِيرُ  في الّصحاح :و  ِمن قَبِيِله. َدبِيَره ، وبه فُّسِ

 . وهو َمجاز.َدبِيرٍ  يقال : فاُلٌن ما يَْعِرف قَبِيالً من به عن َصْدِرك. أَْدبَْرتَ  َما : الدَّبِيرُ و لى َصْدِرك.قال يَْعقُوب : القبيل : ما أَْقبلَت به إِ و

، وهو َشقٌّ في  اَرةِ اإِلْدبَ و وأَْصلُه من اإِلْقبالَةِ  َكريُم الطََّرفَْين وهو َمَجاز. قال األَصَمِعّي : َمْحٌض ِمْن أَبََوْيهِ  ، أَي ُمدابَرٌ و هو ُمقَابَلٌ  يقال :و

وإِذا  وفي اللَِّسان :ـ  أُْقبَِل بِِه فَهو إِْقبَالَةٌ ، وإِنـ  (1)وفي اللسان : فإِذا ـ  األُذُن ثم يُْفتَُل ذلك ، فإِنْ 
. والِجْلَدةُ الُمعَلَّقَةُ ِمن فإِْدبَاَرةٌ  به أُْدبِرَ ـ  (3)

 وقَابَْلتُها.ـ  (2) أَْدبَْرتُها والذّي في اللسان : وقدـ  دابَْرتُها ، وقد ُمَدابََرةٌ و كأَنََّها َزنََمةٌ. والّشاةُ ُمقَابَلَةٌ  اإِلْدبَاَرةُ و األُذُِن هي اإِلقبالَةُ :

 والِّذي عند الُمَصنِّف أَْصَوُب.

َها ، وفي الَحِديث :  ، أَي َكريمةُ  ُمَدابََرة وناقةٌ ُمقَابَلَةٌ  إِدباَرةٍ و نَاقَةٌ ذاُت إِْقبَالَةٍ و ى بُمقَابَلٍَة أَو»الطَّرفَْيِن من قِبَِل أَبِيَها وأُّمِ  أَنه نََهى أَن يَُضحَّ

بل : المزنَُّم ، ٌء ثّم يُتَْرك ُمعَلَّقاً ال يَبِيُن كأنَّه َزنَمةٌ ، ويقال لمثل ذلك من اإلقال األَصمعّي : الُمقَابَلَة : أَن يُْقَطع من َطَرف أُذُنَِها َشيْ «. ُمدابََرة

ْعَل  ى ذلك الُمعَلَُّق : الرَّ ِر األُذُِن من الّشاةِ. قال األَصمعّي : وكذلك إِن بان ذِلك من األُذُن فهي  الُمَدابََرةُ و ، (3)ويَسمَّ : أَن يُْفعََل ذِلك بُمَؤخَّ

 بعد أَن كان قُِطَع. ُمَدابَرةٌ و ُمقَابَلَةٌ 

ة ، عاِديَّة ، من أَسمائهم القديمِة.  ليلَتُه للَخِليل بِن أَْحَمد : ، كغَُراٍب وِكتَاٍب : يَوُم األَربعاِء. وفي ِكتَاب العَْين ُدبَارٌ و َحه بَْعُض األَئِمَّ ، وَرجَّ

 وقال ُكَراع : جاِهِليَّة ، وأَنشد :

ي  ومــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــَش وَأن  يــــــــــــــــــَ  أَُرجــــــــــــــــــِّ  َأن َأعــــــــــــــــــِ

َوَن أَ     ارأِبَّوَ  َأو أَبهـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــــــَ  و جـــــــــــــــــــــــــُ

  

اد  ه  ُداَبرِ َأو الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــّ تــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــِإن أَفـ

ارِ     يــــــــــــــَ َة َأو شــــــــــــــــــــــــــــِ ُروبــــــــــــــَ ٍ  َأو عــــــــــــــَ نــــــــــــــِ ؤح  فــــــــــــــمــــــــــــــُ

  
ٌل : األََحد. وِشيَاٌر : السَّْست. وكّل منها َمْذُكور في َمْوِضعه. بَارُ و أَوَّ  .كالُمدابََرةِ  من َخْلٍف ، بالَكْسِر : الُمعَاَداةُ  : الّدِ

ً  َدابَرَ  يقال :  : َعاَداه وقَاَطعَه وأَعَرَض عنه. ِدبَاراً و ُمَدابَرةً  فالٌن فاُلنا

بَارُ و ُروعِ  : الّدِ  ، وقد تقّدم. قال بِْشُر بُن أَبِي خاِزم ؛ َدْبرةٌ  ، واحدتها السَّواقِي بَْيَن الزُّ

هــــــــــا  ــــــــــِّ ي َرشــــــــــــــــــــــــِ ر عــــــــــن جــــــــــُ ئــــــــــح َر مــــــــــاِء الــــــــــبــــــــــِ د   حتــــــــــََ

و     ـــــــــُ عـــــــــل ـــــــــَ ـــــــــٍة ت رحي ـــــــــ  جـــــــــِ ـــــــــدِّاَبرَ عـــــــــل ا  ال ُروهبـــــــــَُ (4)غـــــــــُ
 

  
بَار وقد يُْجَمع  ، وتقّدم ذِلك في أَّول الَماّدةِ. ِدبَاراتٍ  على (5) الّدِ

بَارو بَارَ  . يقال : أَْوقََع هللا بهمَدْبرة ، جْمعُ  الَوقَائُِع والَهَزائِمُ  : الّدِ  ، وقد تقّدم أَيضاً. الّدِ

 ، مثل الدََّمار. بالفَتْحِ : الَهاَلكُ  الدَّبَارُ  قال األَصمعّي :و

فال يَْرجع  يَْدبُرَ  إِذا َدَعْوا َعلَْيه بأَن الدَّبارُ  : َهلَُكوا ، ويقال : َعلَْيهِ  يَْدبُُرون دبَاراً  القَْومُ  َدبَرَ و .دابَِرهم وزاَد المصنِّف في البَصائر : الِّذي يَْقَطع

 ، ومثله : َعلَْيه العَفَاُء ، أَي الدَُّروُس والَهالُك.

التَّفكُّر أَي تَْحِصيل الَمْعِرفَتَْيِن لتَْحِصيل َمْعِرفٍة ثالثة  التََّدبُّر وقيل : .كالتََّدبُّر ، أَي إِلى ما يَُؤول إِليه عاقِبَتُه ، : النََّظُر في عاقِبَِة األَْمر التَّْدبِيرُ و

 ، أَي بأََخَرةٍ. تََدبُّراً  يقال َعَرف األَمرَ ، و

 قال َجِرير :

مح و  كـــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــب ي ر  حـــــــــىت  ُيصـــــــــــــــــــــــِ ون الشـــــــــــــــــــــــ  قـــــــــُ ـــــــــ  تـ ـــــــــَ  ال تـ

رِفــــــــــــــــون اأَلمــــــــــــــــَر ِإال  و     عــــــــــــــــح َراال تـــــــــــــــــَ َدبـــــــــــــــــ   تــــــــــــــــَ

  
 .(6)أَْعجاَز أُُموٍر قد َولَّْت ُصُدوُرها  تَتََدبَّروا وقال أَكثَُم بُن َصْيِفّي لبَنِيه : يا بَنِيَّ ، ال

 العَْبَد ، إِذا َعلَّْقَت ِعتْقَه بَمْوتِك. َدبَّْرتُ و .ُمَدبَّر ، هو أَن يَقُول له : أَنت ُحرٌّ بعد َمْوتِي ، وهو ُدبُرٍ  ِعتُْق العَْبِد َعنْ  : التَّْدبِيرو
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 وقد تَقَدَّم ذلك. ، هكذا رواه أَْصَحاُب أَبِي ُعبَْيد َعْنه ، ِرَوايَةُ الَحِديِث ونَْقلُه عن َغْيِرك : التَّْدبِيرو

__________________ 
 ( والصحاح أيضاً.1)
 ( يف الصحاح فكاألصر والقاموس.2)
 والشاة : رعالء من رعر. (.قاموس)( الرعر : الرعلة جلدة من أذن الناقة والشاة تش  فتعل  يف مؤخرها كبهنا زلة 3)
انظر روايته وضـــــبطه أثناء املادة. ورو  « تعلو اخل ا هذا خمالف ملا ســـــب  له آنفاً قوله : عن جرشـــــيها عل  جرية »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 4)

 املفضر : ماء العا.
 ( يف اللسان : عليه الدابر : أي الَعَفاء.5)
 ( زيد يف التهذيب : يقو  : إذا فاتكم األمر مل ينفعكم الرأي وإن كان  كماً.6)
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 .«وال تَقاَطعُوا تََدابَُروا ال»وقِيَل : ال يَُكون ذِلك إِاّل في بَنِي األَِب. وفي الحديث :  وتَقاَطعُوا. : تَعَاَدْوا تََدابَُرواو

 ، وأَنشد : وقَفَاه ، ويُعِرَض عنه بَوْجهه ويَْهُجَره ُدبَُره : الُمَصاَرَمة والِهْجَراُن. مأُْخوذٌ من أَن يَُولَِّي الرجُل صاحبَه التََّدابُر قال أَبو ُعبَْيد :

وا أَ  لــــــــــُ واصــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــَ ٍ  أَبنح تـــــــــــَ يــــــــــح و قـــــــــــَ  َأوحصــــــــــــــــــــــــَ  أَبــــــــــُ

مح َأن و     كـــــــــــُ م وحيـــــــــــحَ وكـــــــــــُ ـــــــــــُ ُرواَأوحصـــــــــــــــــــــــــَ  أَب ـــــــــــَ َدابـ ـــــــــــَ  ت

  
 وقيل في معنَى الَحِديث : ال يَْذُكْر أََحُدكم صاِحبَه من َخْلِفه.

 األَْمَر : َرأَى في عاقِبَتِه ما لَْم يََر في َصْدِرِه. استدبَرَ و فََرَماه ، أَي أَتَاه من َورائِه. استَْدبََره ، يقال : ِضدُّ استَْقبَلَ  اْستَْدبَرَ و

 لَُهِدَي ِلِوْجَهِة أَْمِره. أَي لو َعِلَم في بَْدِء أَْمِره ما عِلَمه في آِخِره الْستَْرَشَد ألَْمره. استَْدبَره ويقال : إِن فاُلناً لو استَْقبََل من أَْمِره ما

 ، وأَنشد أَبو ُعبَْيدةَ لألَْعَشى يَِصف الَخْمر : استَأْثَرَ  : استَْدبَرَ و

ريحَ  ا غـــــــــــــــــــــَ ز زحهتـــــــــــــــــــــَُ رٍ متـــــــــــــــــــــََ ـــــــــــــــــــــِ ب دح ـــــــــــــــــــــَ ت   ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــــح
مح     لــــــــــِ ٍر مــــــــــا عــــــــــُ كــــــــــِ نــــــــــح رحِب َأو مــــــــــُ  عــــــــــلــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــ 

  
 عنهم ولم يَْستَْقبِلهم ، ألَنَّه يَشَربُها ُدونَُهم ويَُولِّي عنهم. استَْدبَر ، ألَنَّه إِذا استأْثَر بُشْربها ُمْستَدبِر قال : أَي غير ُمستَأْثِر ، وإِنما قيَل للُمْستَأْثِر

بَُّروا فَلَمْ أَ  في الِكتَاِب العَِزيز :و  أَي (2) (َفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآنَ أَ )وكذلك قَْولُه تَعالَى :  يَتَفَهَّموا ما ُخوِطبُوا به في القُرآنلم أَ  أَي (1) اْلقَْولَ  يَدَّ

 أُموٍر. بتَْدبِير ، يَعنِي مالئَِكةً ُمَوكَّلَةً  (3) (فَاْلُمَدبِّراِت َأْمراً )هو التَّفَكُّر والتَّفَهُّم. وقوله تَعَالى  فالتَّدبُّر فاََل يَتَفَكَُّرون فيَعتبِروا ،أَ 

بُن ماِلك ْبِن َعْمرو بِن قُعَْين بن الحاِرث بن ثَْعلَبَة بِن ُدوَداَن ْبِن أََسٍد ، واسمه َكْعب ، وإِليه  ُدبَْير وهو كُزبَْير : أَبو قَبِيلَة من أََسدٍ  ُدبَْيرو

 ، وفيهم َكثْرةٌ. ُدبَْيريّ  يَْرِجع ُكلُّ 

، قال ابُن األَْعَرابِّي ، وقد  ثَنِيَّةٌ ِلُهَذْيل ، بفتح فسكون : الدَّْبر وَذاتُ  ، لبَنِي َعْبِد القَْيس. بِهاٍء : ة ، بالبَْحَرين ، (4) ُدبَْيَرةُ و اْسُم ِحَماٍر. : بَْيردُ و

فه األَْصَمِعّي فقال : ذات الدَّْير. قال أَبو ذَُؤيب :  َصحَّ

فـــــــــِر ذاِت  رِ أَبســـــــــــــــــــــــح ـــــــــح ب ـــــــــد  فـــــــــهـــــــــا  ال ـــــــــرَِد ِخشـــــــــــــــــــــــح  أُف

وجُ و     لــــــــــــُ َي خــــــــــــَ ِ فــــــــــــهــــــــــــح اح وحمــــــــــــَ ــــــــــــَ رَِدت يـ  قــــــــــــد طــــــــــــُ

  
 ء.َجبٌَل بَيَن تَْيَماَء وَجبَلَّي َطيِّي ، بفتح فسكون : َدْبرٌ و

ُد بُن عبِد هللا بِن يُوسفَ  أَبو عبد هللا ِمنَها ، على فَْرَسخ ، (5) كأَِميٍر : ة بنَْيَسابُورَ  َدبِيرٌ و بِْيِريّ  بن ُخْرِشيد محمَّ ، ويقال الدَِّويِرّي أَيضاً ،  الدَّ

 مته.وذكره الُمصنّف في دار ، وسيأْتي ، وهنا َذَكره السَّْمعَانّي وغيره ، َرَحل إِلى بَْلَخ وَمْرو ، وكتََب عن جماعٍة ، وستأْتي ترج

ِد بِن ُسليمانَ  : َدبِيرو ثِ َجدُّ ُمحمَّ حمن بِن يُونس السَّّراج ، تُوفَِّي بعد الثالثمائة ، وكان َضِعيفاً في   القَطَّاِن المحّدِ البَْصِرّي ، عن َعبِد الرَّ

 الحديث.

اغانِّي. : ة بالِعراقِ  دبِيَراو  من َسواِده ، نقله الصَّ

ثُ إِ  أَبو يَْعقُوب منها من قَُرى َصْنعَاَء ، : ة باليََمنِ  (6) كَجبَل َدبَرُ و ام ،  سحاُق بُن إِبراِهيَم بن عبَّاٍد المحّدِ راويِ ُكتُب عبد الرّزاق بن َهمَّ

 .روى عنه أَبو َعوانَةَ األَْسفََراينّي الحافظ ، وأَبو القَاسم الطَّبَرانّي ، وَخْيثََمة بُن َسْلَمان األَْطرابُلُسّي وَغْيُرهم

الحالِكْندِ  : لَقَُب ُحْجِر ْبِن َعِدّيٍ  األَْدبَرُ و  َظَهْره. وقيَل : ألَنّه ُطِعَن ُمَولِّياً ، قالَه أَبو َعْمرو. أَْدبََرت ّي ، نُبَِز به ألَن الّسِ

 فراِجْعه.« ح ج ر»: لَقَُب أَبِيه َعِدّيٍ ، وقد تقّدم االْختِالف في  األَْدبَرُ  وقال غيُره :

، ويقال هو َجبَلَةُ بُن أَبي َكِرِب بِن قَْيٍس ، له ِوفَاَدةٌ ، قاله أَبو  َصَحابيّ  إِنه ، أَي هذا األَخير الِكْنِدّي ، قِيللَقَُب َجبَلَةَ بن قَْيٍس  أَيضاً : األَْدبَرو

 موَسى.

 .األَْدبر ِء ْبِن َعِدّيِ بنقُْلت : وهو َجدُّ هانِي
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__________________ 
 .68اآية « املؤمنون»( سورة 1)
 .82اآية ( سورة النساء 2)
 .5( سورة النازعات اآية 3)
 ( قيدها ايقوت الد برية بفتح الدا  ا وألف والم.4)
 ( ويقا  هلا دوير ا عن اللباب.5)
 ( قيدها نصاً ايقوت بفتح أوله و نيه.6)
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الح. وقال أَحمُد بُن  ُدبِرَ  ألَنه األََسِدّيِ  ن أََسدبن قُعَْين بن الَحارث بن ثَْعلَبَةَ بن ُدوَداَن ب كُزبَْير : لَقَُب َكْعِب بن َعْمِرو ، ُدبَْيرٌ و من َحْمل الّسِ

ً : الحباب الِحْميَرّي النَّّسابة   َظْهَره. فَدبَرَ  َحَمَل شيئا

َح بذِلك كان أَحسَن  ، على التَّْرِخيم ، وال يَْخفَى أَنه بعَْينه الذي تقدَّم ِذْكُره ، وأَنه أَبو قَبِيلٍَة من أَسد أَدبَر وفي الروض أَنه تَْصِغير ، فلو َصرَّ

 ، كما هو ظاهٌر.

 َضْرٌب ِمَن الَحيَّاِت. ، ُمَصغَّراً : ُدَوْيبَة ، وقيل : األَُدْيبِرُ و

 وَشْكِله. أَي من َضْربِه وِزيِّهِ  (1) ، كتَنَّوِره َدبُّوِرهِ  لَْيَس ُهَو من َشْرجِ فاُلن وال يقال :و

 وفي التَّْكِملَة : من قَُرى َطبَِريَّةَ ، وهي بتَْخِفيف الياِء التحتيّة. .(2) : د ، قُرَب َطبَِريَّةَ  َدبُّوِريَةُ و

 * ومما يُْستَْدرك عليه :

 أَي َمْن يَْبقَى بعَده. «دابَِرتِه يأَيَُّما ُمْسِلٍم َخلََف غاِزياً ف»في الحديث : . وكالدَّابَِرة ُء في آِخِرهم ،القَْوِم : آِخُر َمْن يَْبقَى منهم ويَِجي َدابِرُ 

ُجِل :  .دابُِره وَعِقُب الرَّ

 : بَِقَي بَْعَده. َدبََرهو

 الّدابِرةو .بَدوابِِرها ، والجواِرحُ  بَدابَِرتِه ، وبها يَضِرب الباِزي. يقال : َضَربَه الجاِرحُ  (3)الّطائر : اإِلْصبَُع الَّتي من َوراِء ِرْجله  دابِرةُ و

يك : يِصيَة يََطأُ بها. للّدِ  أَْسفُل من الّصِ

 .بالدَّبَِريّ  ، أَي أَخيراً. والِعْلم قَْبِليٌّ وليس َدبَِريًّا وجاءَ 

ه فتََخلَّْفت عنه ، إَِذا كنَت مع َدبَِريًّا قال أَبو العَبَّاس : معناه أَّن العالم الُمتِْقَن يُِجيبُك َسِريعاً ، والُمتََخلِّف يقول : لي فيها نََظٌر. وتَبِْعُت صاِحبي

 ثم تَبِْعتَه وأَنَت تَْحَذر أَن يَفُوتَك ، كذا في المحكم.

 . أَنشد ثَْعلٌب :اإِلْدبَار ، بالفَتْح : الُمْدبََرةو

ااًل  ــــــــــــــَ ــــــــــــــب ــــــــــــــك ِإق اِدي َرةٍ هــــــــــــــذا ُيصــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بـ دح   مبــــــــــــــَ
اِديـــــــــــــــــــــــــــك و     نـــــــــــــــــــــــــــَ  ِ دحابرِ  ِإدحاَبراً َذا يــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 : الّذاِهُب الماِضي ال يَْرِجع أَبداً. الدَّابِرُ  وأَْمِس 

، لكنه أَكَّده  َدبَرَ  ، وهذا من التَّطّوع الُمَشام للتَّوكيد ، ألَن اليوم إِذا قيل فيه أَْمِس فمعلوم أَنَّه الُمْدبِرُ  وأَْمِس  الّدابِرُ  وقالوا : َمَضى فالن أَْمِس 

 . قال الشاعر :الدَّابِر بقوله :

َر َ و  ـــــــــــــَ ِذي تـ ـــــــــــــ  هـــــــــــــمح َأيب ال عـــــــــــــَ وَ  ومجـــــــــــــَح ـــــــــــــُ ل
ُ

  املـــــــــــــ

     ِ َدًة كــــــــــــَبمــــــــــــح اَب هــــــــــــامــــــــــــِ هــــــــــــَ رِ بصــــــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــّدابــــــــــــِ

  
 وقال َضْخُر بُن َعْمِرو بِن الشَِّريد السُّلَِمّي :

داً و  وححـــــــــــَ اَء ومـــــــــــَ نـــــــــــَ ُم ثــــــــــــُ تـــــــــــكـــــــــــُ لـــــــــــح تــــــــــــَ  لـــــــــــقـــــــــــدح قــــــــــــَ

ـــــــــــِ  و     َر أَم ـــــــــــح ث ر َة مـــــــــــِ ُت مـــــــــــُ رَكـــــــــــح ـــــــــــَ رِ تـ ـــــــــــِ ب دح ُ
 (4) املـــــــــــ

  
 داِمٌر ، على البََدل وإِن لم يَْلزم أَن يكون بََدالً ، وسيأْتِي.، إِتْبَاٌع. ويقال : خاِسٌر  َدابِرٌ  ورجل خاِسرٌ 

 : الُمَولِّي الُمْعِرض عن صاِحبِه. الُمدابِرُ  وقال األَصَمِعّي :

 .َدبَرَ  ويقال : قَبََح هللا ما قَبََل منه وما

 بها إِلى الَحْوض. يُْدبِر : بين َمْن يُْقبِل بها إِلى البِئْر وَمنْ  دابِرٍ و والّدْلُو بَيَن قابِلٍ 

 .إِدبار في إِقبال وال (5)، أَي من يَْذَهب  ُمْدبَرٍ  وما لَُهم من ُمْقبٍَل وال
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 .إِدبارٍ  وأَْمُر فاُلٍن إِلى إِقباٍل وإِلى

ر. َدبَرَ و : َردَّ  َدبَرَ  وعِن اْبِن األَعرابّي :  : تأَخَّ

 .(7)فَشْهُر نَتَاجٍ وَشْهُر َمَطٍر  (6) يُْدبِر وقالوا : إَِذا رأَيَت الثُّريَّا

 الَمْجِد ُمْستَْقبٌَل ، أَي َكريم أَّول َمْجِدِه وآِخره ، وهو َمجاز. ُمْستَْدبَرُ  وفالن

 َرِحَمه : قََطعها. َدابَرو

 من الَمناِزل ِخالُف الُمقَابَِل. الُمدابَرُ و

 يَْبَق منهم باقِيَةٌ. القَْوُم ، إِذا َولَّى أَمُرُهم إِلى آِخِره ، فلم أَْدبَرَ و

__________________ 
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.1)
 ( يف معجم البلدان : بُليد قرب طربية من أعما  األردن.2)
 ( يف األساس : هي اإلصبض يف مؤخر رجله.3)
 وصوهبا ابن بري.« أمِ  املدبر»( هذه رواية أيب عبيدة 4)
 ( يف األساس : مذهب.5)
 ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل عبارته.« ُتدبر»ن : ( يف اللسا6)
 ( ضبطت يف اللسان : شهٌر نـََتاٌج وشهٌر مطٌر. أي إذا بدأت للغروب مض املغرب فذلك وقت املطر ووقت إنتاج اإِلبر.7)
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 : انهزَم هو. َوَولّوا (2)له : اْنهَزم قِْرنُه ، وعليه  ْبرةُ الدَّ  : انهزَم. وكانت ُدبَُره أُذُنِه إِذا أُْعرَض عنه. وَولَّى (1) َدْبرَ  ومن الَمَجاز : َجعَله

يُح بعد ما قَبَلَْت  َدبََرتْ و ُمْنَهِزمين. (3) ُدبَُرهم  ، وكّل ذلك َمَجاٌز. (5)، وَسقَطت َعبُوُره  َدبُوُره بعد إِقبال. وتقول : َعَصفَت َدبَرو ، (4)له الّرِ

 ، كتَنّور : قَرية بمصر. َدبُّور وَكْفر

 .(6): موضع في شعر أَبي عباد ، ذكره البَْكِرّي  الدَّْيبورو

 ، بفتح فسكون : ناحيةٌ شاميّة. َدْبَرةُ و

ٍء. هو الَكثِير من ُكّل شيْ  وقيل : .َدثْرٌ  وأَموالٌ  ، َدثْرٌ  وَماالنِ  ، َدثْرٌ  َمالٌ  ، ال يُثنَّى وال يُْجَمع. يقال : الَماُل الَكثِيرُ  ، بالفَتْح : الدَّثْرُ  : [دثر]

، أَي َكثِير ، كما  َدثِرٌ  ، وهو َمَجاز. وأَما َعْسَكرٌ  ُدثُورو َدثْر قال أَبو ُعبَيد : يقال : هم أَهلُ «. باألُُجورِ  الدُّثُورِ  ذََهَب أَهلُ »في الَحِديث : و

ْعر ، قال امرُؤ القَْيس :  نقله الجوهرّي وغيره ، فالتَّْحِريك فيه ِلَضُروَرة الّشِ

ـــــــــــمح  َر  يف ِداَيرِه ـــــــــــَ ـــــــــــد تـ وحٌم ق ـــــــــــقـــــــــــَ رِي ل مـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــَ  ل

ِر     كــــــــــــَ هــــــــــــاِر والــــــــــــعــــــــــــَ رَت لــــــــــــأَلمــــــــــــح رابــــــــــــِ رح مــــــــــــَ ثــــــــــــِ  الــــــــــــد 

  
ك الثاَء ليَْستَِقيم له الوْزُن. الدَّثْر واألَصل  ، فحرَّ

 ، إِذا اتََّسَخ. َدثََر ُدثُوراً  ، وقد بالتَّْحِريك : الَوَسخُ  ، الدَّثَرُ  عن ابن ُشَمْيل :و

 ، من ُحصون َذَماِر الشَّْرقيّة. باَل الٍم : ِحْصٌن باليمنِ  : َدثِرٌ و

ْسمُ  َدثَرَ  ، وقد كاالْنِدثارِ  : الدُُّروُس ، الدُّثُورُ و ّمة : اْنَدثَرو تََداثَرَ و الرَّ  : قَُدَم وَدَرَس وَعفَا. قال ذُو الرُّ

 (7) الد واثِرِ َأشاقـَتحَك َأخالُ  الر ُسوِم 
 واستعار بعُض الشُّعَراِء ذلك للَحَسِب اتّساعاً فَقَال :

ٍح  امـــــــــــِ فِّ َمســـــــــــــــــــــــــَ رِت اأَلكـــــــــــُ ٍة ُبســـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــَ تــــــــــــح  يف فـــــــــــِ

هــــــــــــمح ملح     ِدميــــــــــــُ اِ  قــــــــــــَ تــــــــــــَ د الــــــــــــقــــــــــــِ ثــــــــــــُ عــــــــــــنــــــــــــح دح  رِ يــــــــــــَ
  

 أَي َحَسبُهم لم يَْبَل وال َدَرَس.

كِر منه الدُّثُورو ، قاله َشِمٌر. : ُسْرَعةُ نِْسيَانِها (8) للنَّْفِس  الدُّثُورو َحاُء الذِّ  وُدُروُسه ، قاله َشِمٌر. للقَْلب : اّمِ

قال أَبو ُعبَْيٍد : يَعنِي ُدُروس ِذْكِر هللا «. الدُّثُور بِذْكر هللا فإِنََّها َسِريعَةُ حاِدثُوا هِذه القُلُوَب »ُرِوَي عن الَحَسن أَنَّه قال :  وِمن الَمجاز : ما

ْيَن والطَّبََع الذي َعالَها ، بِذْكر هللا. زاد األَزهرّي : كما يُحاَدث السَّ  يُف إِذا ُصِقَل وُجِلَي. ومنه واّمحاَءهُ منها. يقول : اْجلُوَها واْغِسلُوا الرَّ

 د :قول لَبِي

َقاِ    (9)كِمثحر الس يحِف ُحوِدَث ابلصِّ
 أَي ُجِلَي وُصِقُل.

 أَي يَْصدأُ كما يَْصَدأُ السَّْيف. «السَّْيُف فِجالُؤه ِذْكر هللا يَْدثُرُ  كما يَْدثُر إِّن القَْلبَ »في َحِديث أَبِي الدَّْرداِء : و

يَه  الدُّثُورِ  وأَصل ْمَل وتُغَّطِ َي ُرُسوُمه الرَّ ياُح على الَمْنزل فتُغَّشِ مكاُن  َدثَرَ »في حديث عائَِشةَ : بالتَُّراب. و (10)الدُُّروُس ، وهو أَن تَُهّب الّرِ

ه ُهوٌد ،   .ُُ السالمعليهالبَْيِت فلم يَُحجَّ

 الثَِّقيل الذي ال يكاد يَْبرُح مكانَه. قال ُطفَْيل : (11) ءُ بالفَتْحِ : البَِطى ، الدَّثُورو

ي  ا الــــــر اعــــــِ هـــــــَ ورُ ِإَذا ســـــــــــــــــــــاقـــــــَ ثــــــُ هـــــــا  الـــــــد  تــــــَ بـــــــح  َحســــــــــــــــــــِ

ضُ     فــــــــــــــــَ دح رَي تــــــــــــــــُ َواقــــــــــــــــِ يٍّ مــــــــــــــــَ رَاقــــــــــــــــِ اَب عــــــــــــــــِ  رِكــــــــــــــــَ
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 ، وهو َمَجاز. الخاِمُل الَّنُؤومُ  أَيضاً : الدَّثُورُ و

: غافٌِل  َدثْرٌ  والِّذي في اللَِّسان : َرُجلٌ  .كاألَْدثَرِ  الغافُِل ، : الّداثِرو . وقال بَْعٌض : هو إِتباٌع.اِثرٌ دَ  ، ومنه قولهم : فاُلٌن َخاِسرٌ  : الهاِلكُ  الدَّاثِرُ و

 مثلُه. داثِرٌ و ،

__________________ 
 .«دابر»( عن األساس ا وابألصر : 1)
 ( يف األساس : وكانت الدبرة عليه : إذا اهنزم هو.2)
 ( األساس : دبرة.3)
 وزيد ابألساس : إذا أدبر بعد اإلقبا .« أقبلت»( عن األساس ا وابألصر 4)
 ( زيد يف األساس : أي غاب جنمه.5)
 ( كذا ومل يرد يف معجم ما استعجم.6)
 ( ديوانه وعجزه فيه :7)

 أبدعاص حوض  املعنقات النوادرِ 
 ( يف التهذيب واللسان : ودثور النفوس.8)
 ( الديوان وصدره فيه :9)

 أصبح يقرتي ا وماَن فرداً و 
« ابلرمر»ويف النهاية واللســــان : « قوله : وتغطيه اخل عبارة اللســــان وتغطيها ا بتبنيث الضــــمري وهي  اهرة اه»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 10)

 .«الرمر»بد  
 ونبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« ءالرجر البطي»( يف القاموس : 11)
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ينَة ، وهو َمَجاز. َداثِرٌ  رجلٌ وفي األَساس :   : ال يَْعبَأُ بالّزِ

 َداِخالً فيه وتَلَفََّف. بالثَّوِب : اْشتََمَل بِهِ  تََدثَّرَ و

َهات اللُّغَويةُ ، وفي بعض النُّسخ : الفَْحُل النّاقَةَ : تََسنََّمها تََدثَّرَ  من الَمَجاز :و ُل أََصّح.تََشمَّ  ، هكذا في األُصول ، وِمثْلُه في األُمَّ  َمها. واألَوَّ

، هكذا في نُسَختِنَا ، وفي أُخَرى : قِْرنَه ، وكالهما َغلٌَط وتصحيٌف. والصواب : فََرَسه ، كما في  (1) الرجُل قَرينَه تََدثَّرَ  من الَمَجاز :و

 ِكبَها. وفي الُمْحَكم : َرِكبَها وجاَل في َمتْنِها.وفي التَّْهذيب : َوثََب عليها فَرَ  َوثَب َعلَْيه فَرِكبَه. األَساس واللَِّسان والبََصائِر :

َمْخَشِرّي.  وقيل : َرِكبََها من َخْلِفها ، كتََجلَّلَها ، قاله الزَّ

 ويُْستَعار في مثل هذا. قال ابُن ُمِقبل يَِصف َغْيثاً :

َد مــــــــا  عــــــــح ــــــــَ ِة بـ امــــــــَ مــــــــَ ُر الــــــــيــــــــَ دح تح لــــــــه فــــــــُ اخــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــَ

ا    َرهـــــــــــــَ دثــــــــــــــ  ا  تـــــــــــــَ ِه مـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ن َوبـــــــــــــح َرامـــــــــــــِ َدثــــــــــــــ   تـــــــــــــَ

  
جال : الُمتََدثِّر عن أَبي َعْمٍرو :و  والُمتََدهَّم والِمثْفَر واْلِمثْفَار. (2)وهو الُمتََدأُّم  ، قال : الَمأَبُونُ  من الّرِ

ثَارُ و عَاِر ِمن الثِّيَاِب. به. وقيَل : هو يُتََدثَّر : ما ، بالَكْسر الّدِ عَار. يقال : ما فَْوَق الّشِ  فالنٌ  تَدثَّرَ  وقيل : هو الثَّْوب الذي يُستَْدفَأُ به من فَوِق الّشِ

ثَار تََدثُّراً  ثَاراً و ، بالّدِ دْت. ، أَدِغمت التَّاُء في الدَّال ُمتََدثِّر ، واألَصل ُمدَّثِّر ، فهو ادَّثََر اّدِ  وُشّدِ

ثِّرُ )وقال الفَّراُء في قِوله تَعالَى :  َدثُِّروني  كان إِذا نََزَل عليه الَوْحُي يقول :»في الحديث : بثِيابه إِذا نام. و المتَدثِّر يَعنِي (3) (اي أَي َُّها اْلُمدَّ

عَاُر والنّاسأَنتم »أَي َغطُّوني بما أَْدفَأُ به. وفي حديث األَْنَصار :  «َدثُِّروني ثارُ  الّشِ ة. «الّدِ ةُ والنّاُس العَامَّ  يعني أَنتم الَخاصَّ

 وتََشعَّبَت ِخْطَرتُه. أَْوَرقَ  .ُدثُوراً  الشََّجرُ  َدثَرَ و

ْسمُ  َدثَرَ و ياح عليه ، (4) َدَرسَ  وغيُره. الرَّ  .داثِرٌ  يقال : فاُلٌن َجدُّه عاثٌِر ، وَرْسُمه كتَداثَرَ  وَعفَا بُهبُوِب الّرِ

قَال ، وهو َمجاز. داثِرٌ  َء ، فهوَصِدى ، إِذا السَّْيفُ  َدثَرَ و اتَّسَخ. : ُدثُوراً  الثَّوبُ  َدثَرَ  عن ابن ُشَمْيل :و  ، وهو البَِعيد العَْهِد بالّصِ

 َحَسن الِقيَام به. ، إِذا كان َماٍل ، بالكْسر ِدثْرُ  هو يقال :و

بِّيّ  ِدثَارٌ و  بن َعبِيد بن األَبرص ِدثَار ويَِزيُد بنُ  بُن أَبِي َحبِيب ، روى َعْنه الثَّْوِرّي ، كذا في تاِريخ البَُخاِرّي. ارُ ِدثَ  ، وهو القَطَّاُن الضَّ

بِن ُكْرُدوس بن قبرقاس بن َحْعَونَة  ِدثَار وُمَحاِرب بنُ  الُكوفِّي ، يَْرِوي عن َعلّيٍ ، وعنه ِسَماُك بُن َحْرب ، وهو شاعٌر أََسِدّي. التَّابِِعيّ 

ف ، مات َسنَةَ ِستَّ َعَشَرةَ ومائة ، رَوى له الَجَماَعة ، ب عن جابٍر وابن ُعَمر ، ، روى ُمَحارِ  ِدثَارٌ  وابنُهُ  السَُّدوسّي القاضي أَبو الُمَطّرِ

ثون. وعنه الثَّْورّي ،  ُمَحّدِ

 أَي الَكثِيَر منه. ِمَن اْلَمالِ  َدثْراً  اْقتَنَى الرجُل ، كأَْكَرَم ، إِذا (5) أَْدثَرو

 .َدثَّرَ  ، وقد الطَّائِِر ، ِإصالُحهُ ُعشَّه تَْدثِيرُ و

َد عليه الصَّ  ، كعُنَِي ، َعلَى القَتِيلِ  (6) ُدثِرَ و  تَْنِضيداً. ْخرُ نُّضِ

 * ومما يُْستَدَرك عليه :

 .(7)الّرجُل ، إِذا َعلَتْه َكْبَرةٌ واْستِْسنَاٌن  َدثَرَ 

 ، عن ابن األَْعَرابّي. ُمتََدثِّر ، كَصبُور : َدثُورٌ  وَرُجلٌ 

 وأَنشد :
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م  هـــــــــُ وحمـــــــــُ يـــــــــَك نــــــــــَ الـــــــــِ عـــــــــَ ي َأن  الصـــــــــــــــــــــــّ لـــــــــمـــــــــِ عـــــــــح  أمََل تــــــــــَ

ورُ قـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــٌر ِإَذا انَم     ثـــــــــــــــُ ـــــــــــــــد  ســـــــــــــــــــــــــــــاملُِ  ال
ُ
 امل

  
 : َغّطاه. َدثََّره تَْدثِيراً و

 : الَكْسالن ، عن ُكراع. الدَّثُورو

 ، بفتح فَسُكُون : الِخْصُب ، والنّبَاُت الَكثِير. الدَّثْرو

َحى : َدثُورُ  : الثَِّقيل. وفالنٌ  الدَّثُورو  فَينَاُم. يَتََدثَّر الضُّ

ف. ِدثَاِريٌّ  رجلٌ وَ   : َكْساَلن ال يتََصرَّ

ل ، كذا في األَساس. يَتََدثَّر وهو  بالمال ، للُمتَمّوِ

__________________ 
 ( يف القاموس : ِقرحنَه.1)
 ( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : املتبدم.2)
 ( اآية األوىل من سورة املدثر.3)
 . : قّدم ودرس... تداثروعبارة اللسان : وقد دثر الرسم و « قدم»( يف القاموس : 4)
 ويف التكملة فكاألصر.« واد ثَر»( يف القاموس : 5)
 ( ضبطت يف التكملة بتشديد الثاء املثلثة املكسورة.6)
َنانٌ »( يف التكملة : 7) ِتشح  ويف التهذيب فكاألصر.« واسح
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 : الَمْنزل الدَّاِرُس ، لَذهاِب أَْعالمه. الدَّاثِرو : اسم. َداثِرُ و

لَّة التي يُتَوقَّى بها من البَعُوض. ومنه : ارٍ ِدثَ  وأَبو  اسٌم للظُّ

ُت َأيب  يــــــــــــــح ُت بـــــــــــــــَ يــــــــــــــح َم الــــــــــــــبـــــــــــــــَ عــــــــــــــح نــــــــــــــِ   ِدَ رٍ لــــــــــــــَ
ا    عحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ وحِم بـ ُ  الــــــــــقــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ اَف بـ  ِإذا مــــــــــا خــــــــــَ

  
 وداَرةُ  ِمن أَذاه. ِدثَارٍ  بالنََّهار ، أَو لالْحتِيَاج إِلى لُدثُوره وقال قوٌم : هو ُكْنيَة البَعُوِض ، قَالَهُ الثَّعَاِلبِّي في الُمَضاف والَمْنُسوب. وقال شيُخنَا :

 : موضع. داثِر

مُّ عن ُكَراع ، قال األَْزَهِرّي ، وكذلك وُ  ، ُمثَلَّثَةً  الدَّْجرُ  : [دجر] ِجَد ، الَكْسر هي اللُّغَةُ الفُْصَحى ، وحكى أَبو َحنِيفَة الفَتْح أَيضاً ، وُحِكي الضَّ

تَْين كالدُُّجر ، قال أَبو َحنِيفَة : هو َضْربَاِن : أَْبيَُض وأَْحَمُر ، اللُّوبِيَاءُ  ٍر :بَخّط َشمِ  في الَحِديِث  الّدْجر ، وهو َغِريٌب ، وقد جاَء ِذْكرُ  ، بَضمَّ

 وفَسَّروه باللُّوبِيَاِء.

ّم ، وفي التَّْكِملَة بالَحَرَكات الثاّلث : الّدْجرو كأَنَّهما  ُدْجَرْين ، ومنهم َمْن يَْجعَلُها كالدُُّجور ، بَةٌ تَُشدُّ عليها َحِديَدةُ الفَدَّانِ َخشَ  ، بالفَتْح وبالضَّ

ى النِّير. والسَِّميقَاِن : َخشبتاِن قد شُ  (1)أُذُناِن ، والَحِديَدةُ اسمها الشبة  دَّتَا في والفَدَّان اسٌم ِلَجِميع أَدواتِه. والَخَشبَة التي على ُعنِق الثَّْوِر تَُسمَّ

 ِعنَاُن الَوْيجِ وهو القُنَّاَحة. (2)العُنُق ، والَخشبة التي في َوَسطه يَُشدُّ به 

 والَخَشبَة التي يُْمِسكها الَحّراث هي الِمْقَوم. .(4)اسُم الَخَشبَِة الطَِّويلة بين الثَّْوريِن  (3)والَوْيُج والَمْيس باليَمانية 

يُعَلَُّق به القَْيد هي الِعْرَصاف. قال األَزهرّي : وهذه ُحُروٌف صِحيحةٌ ذكَرها ابُن ُشَمْيل ، وذكر بعَضها ابُن والتي في رأْس الَمْيس 

 األَعرابّي.

ّمِ : شيْ  ، الدُّْجرو بالتَّْحِريك :  ، الدََّجرو فِي األَْرِض  أَي تُْلِقي وفي بعض النّسخ : تُثِير ٌء تُْلقَى فيه الِحْنَطةُ إِذا َزَرُعوا وأَسفَلُه َحِديَدةٌ تَْنثُربالضَّ

،  َدْجَرانُ و َدِجرٌ  فهو ، َدَجراً  ، كفَِرحَ  ، َدِجرَ  السُّْكُر. فِْعُل الُكلِّ  قيل هوو والَمْرُج ، الَهْرجُ  : الدََّجرو ، وفي التَّْهِذيب : ِشْبه الَحْيرة. الَحْيَرةُ 

 أَي َحْيَراُن في أَمِره. قال ُرْؤبةُ :

رَان رَامل َدجح َربح ُهناَ  اخَلمح   َيشح
اج :  وقال العَجَّ

رَان ُعر من َحيحُت أََت  َدجح  ال َيشح
هو األَحمق الذي يَْذَهب  الدَِّجرُ  وقال أَبو َزيد : .(5)هو النَّشيط الذي فيه مع نََشاِطه أَثٌَر  الدَّْجرانُ و الدَِّجرُ  وقيل : .َدْجَرىو َدَجاَرى قَومٍ  من

 لغيِر َوْجِهه.

 .الّدياِجير نفُسه ، عن َشِمٍر ، والجمع : التَُّرابُ  ْيُجورُ الدَّ و

 ، وَدْيُجوٌج : ُمْظِلَمة. وِديَمة َدْيجورٌ  ، ولَيلةٌ  َدْيُجورٌ  الظُّْلمةُ. وَوَصفوا به فقالوا : لَْيلٌ  : (6)، وفي بعض األُّمهات اللّغوية  الظَّالمُ  : الدَّْيُجورو

 : ُمْظِلَمة بما تَْحِمله من الماِء ، أَنشد أَبو َحنِيفَة : َدْيُجورٌ 

وِر  ــــــــــــُ ث ــــــــــــح نـ
َ

رِت املــــــــــــ قــــــــــــِ طــــــــــــح ــــــــــــقــــــــــــِ َف ال ــــــــــــح ت  كــــــــــــَبن  هــــــــــــَ

ِة     ـــــــــــــــــــدِّميـــــــــــــــــــَ ورِ بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد َرَذاِذ ال ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــحُ  ال

  

 َعَل  قـَرَاه ِفَلُ  الش ُذورِ 

 .(8) َديَاِجرهو ، كأَنِي ُخْضت بَْحراً َمْسُجوراً. وأَقبَل الَّليُل بَدياِجيه َدْيُجوراً  إِليك (7)ومن سجعات األَساس : وُخْضُت 

 .«األَوكارِ  َدياِجيرِ  تَغِريُد َذواِت الَمْنِطق في»في كالم َعِلّي َرِضي هللا َعْنه : . ووأَسَوُد يَُجوِريّ 
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اِرُب إِلى السَّوادِ  : التَُّرابُ  الدَّْيُجور يقال :و َماد. األَْغبَُر الضَّ لَسواِده ، قاله َشِمٌر.  من يَبِيس النَّبَاتِ  (9) الُمْظِلم الَكثِير : الدَّْيُجورو كلَْون الرَّ

 : الَكثِيُر الُمتََراِكُم من اليَبِيس. الدَّْيُجور : الَكثِيُر من الَكإِل. وقال ابن األَثير : الدَّيُجور وقال ابُن ُشَمْيل :

__________________ 
قوله : ا ديدة الها : الشبه ا هكذا خبطه ا والذي يف اللسان الها : السنبه ا مضبوطاً بضم السا وسكون »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 الس ّنة. ومل ترد فيه يف مادة سنب ا ويف التهذيب :« النون ا فليحرر
 ( اللسان : هبا.2)
 ( اليمانية نسبة إىل اليمن ا بتخفيف الياء وتشديدها.3)
 .«الثور»( عن اللسان وابألصر 4)
 ( كذا ابألصر واللسان وهو خطب والصواب : َأَشٌر كما يف الصحاح ا ويف التهذيب : هو النشيرت اأَلِشر. واأَلشر : املرح.5)
 ( كما يف اللسان.6)
 واو.( األساس : خضت بدون 7)
 «قوله : ودايجره ا عبارة األساس : ودايجره اه»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 ( يف القاموس : والكثري.9)
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 ، عنه أَيضاً. (1) ُمْنَدِجرٌ  ، عن أَبي حنِيفَةَ ، وكذا َوتَرٌ  : ِرْخوٌ  ُمْنَدِجرٌ  َحْبلٌ و

ْجَرانُ و ّم ، وسيَأْتِي. ِدْجَرانَةٌ  ، الواِحَدة ْعِريشللتَّ  في األَرض ، بالَكْسِر : الَخَشُب المنصوبُ  الّدِ  ، كُدْقَرانٍة بالضَّ

. : فَرَّ  َداَجرَ و  ، كَسافََر ، وَعاقََب اللِّصَّ

اغانّي : فقال : والصَّواب كالدُُّحورِ  : الطَّْرُد واإِلْبعَاُد والدَّْفع الدَّْحرُ  : [دحر] ّم : نقلَه الَجْوَهِرّي وَردَّه الصَّ : الطَّْرُد ، وبناُء  الدَّْحر ، بالضَّ

ي  َعنّا  َحرْ ادْ  اللُهم»في الدَُّعاِء : بُور. و، األَِخير كصَ  َدْحورٌ و داِحرٌ  وهو ، ُدُحوراً و يَْدَحره َدْحراً  ، فِْعلُُهّن كَجعَلَ  ، (2)فُعُول ِللُّزوم ال ِللتَّعّدِ

ه. «الشَّْيَطان  هو الُمْقَصى والَمْطرود. (3) الَمْدُحورو ، أَي ادفَْعه واْطُرْدهُ ونَّحِ

قال الفَّراُء : قرأَ  (4) (َويُ ْقَذُفوَن ِمْن ُكلِّ جاِنب  ُدُحوراً )ِء. وفي الِكتَاب العَِزيز : َء عن الشَّيْ : تَْبِعيُدك الشَّيْ  الدَّْحر وقال األَزهرّي :

ها جعلَها َمْصدراً ، ومن فَتَحها َجعَلها اْسماً. كأَنَّه قال : يُقَذفُون ّم. فمن َضمَّ اء : ولْسُت يَْدَحرُ  وبَِما بَِداِحر الناُس بالنَّْصب والضَّ . قال الفَرَّ

ة لكان فيها البَاُء ، كما  ه ذلك على ِصحَّ  تقول : يُقَذفُون بالحجارة وال يقال : يُْقَذفُون الِحَجاَرةَ ، وهو جائز.أَْشتَِهي الفَتَْح ، ألَنه لو ُوّجِ

 ، على ِجَهِة الُمبَالَغة ، وفيه إِضماٌر ، أَي يُقَذفُون من كّل َجانِب داِحراً  ، بفَتح الدَّال ، أَي َدُحوراً  وفي التَّْكِملَة : قََرأَ السُّلَمّي وابُن أَبي َعْبلَة :

ع عن التَّسَ  بَدُحور مُّ
 ، أَو هو َمْصدر كقَبُول. (5)

ّجاُج : معنَى قَوِله تعالى : وال أَدَحُق منه  أَدَحرُ  ما ِمْن يوٍم إِبليُس فيه»أَي يُباَعُدون. وفي حديِث َعرفَةَ :  يُْدَحرون ، أَي «ُدُحوراً » وقال الزَّ

 واإِلْذالل. والدَّْحُق : الطَّْرُد واإِلْبعاُد.: الدَّْفُع بعُْنٍف على َسبِيل اإِلهانَِة  الدَّْحر «.في يوم َعَرفَةَ 

. ُدِحرَ  وأَْفعَُل التي للتَّْفِصيل من  وُدِحَق كأَْشَهر وأََجّن من ُشِهَر وُجنَّ

اغانِّي : أَيَدْحَدرةً  ، َدْحَدَرهْ  : [دحدر]  َدْهَدهَ.، تَدْحَرَج ، كتَ  فتََدْحَدرَ  َدْحَرَجةً  َدْحَرَجه . أَهمله الَجْوَهَرّي ، وقال الصَّ

 َمأَلَها. : أَي (6)أَهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال ابُن ُدَرْيد  الِقْربَةَ. َدْحَمرَ  : [دحمر]

مِّ  الدُّْحُمورُ و اغانّي  ُدَوْيبَة : (7)، بال الٍم  ُدْحُمورٌ و ، وفي بَْعض األُصول : ، بالضَّ  * ومّما يستدرك عليه :: ، نقله الصَّ

 و: قَْرية بِمْصر. َدْحَمرُ 

ْعر القَِديم ، وهو أَو أَْسَوُد. َمُصوٌن ، ثَوٌب أَبيضُ  ، بالفَتْح : الدَّْخَدارُ  : [دخدر] ُب تَْخَت َدار جاَء في الّشِ ، فارسيّة ، أَي يُْمِسكه التَّْخُت ،  ُمعَرَّ

 أَْحَسن. قال الُكَمْيت يَِصف َسحاباً :أَصلُه تختار أَي ِصيَن في التَّْخت ، واألَّول  أَي ذو تَْخٍت. وقال بعضهم :

َح  َدارِ َ حُلو الَبوارُِ  عنه َصفح  َدخح
 ، أَي َطاَله به. َذهَّبَه ، إِذا القُْرطَ  َدْخَدرَ  من ذلك قولُُهم :و ، لِصيَانَته في التُُّخوت. الذََّهبُ  : الدَّْخَدار قيلو

ّم ، مصدر األَّول على َغْير قِيَاس ، ُدُخوراً  كَمنَع وفَِرحَ  الّرجلُ  َدِخرَ  : [دخر] َصغُر  ، محّركةً َمْصدر الثّاني على الِقيَاس : َدَخراً و ، بالضَّ

.  : الذَِّليل الُمَهان ، كما جاَء في الَحِديث. الّداِخرو وَذلَّ

غَاُر والذّل. الدُُّخورُ و : التَّحيُّر. الدََّخرو  قال الّزّجاج : أَي صاِغرون. (8) (َوُهْم داِخُرونَ )اب العزيز : غيُره. وفي الكت أَْدَخَرهو : الصَّ

 .داِخرٌ  ومن سَجعات األَساس : األَّول فاِخر ، واآلَخرُ 

، لُغَة في َدْحَمَر ، بالُمْهَملَة ، كما تَقَدَّم ، ولم يَذُكْره صاِحُب  َمألََها : أَي (9)، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابن ُدَرْيد  الِقْربَةَ  دْخَمرَ  : [دخمر]

 اللِّسان.
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اغانِّي. َء : َستََره وَغطَّاهالشيْ  َدْخَمرَ و  ، نقله الصَّ

__________________ 
 .«ميدجر»( عن اللسان والتكملة ا وابألصر 1)
قوله : للزوم ال للتعدي هكذا خبطه ا وحرفت يف النســــــــــخة املطبوعة بلفة : للزوم »( كذا ابألصــــــــــر والتكملة ا وهبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 2)

 النسخة املطبوعة هي نسخة التاج الناقصة.« املتعدي اه
 .(اْخُرْج ِمْنها َمْذُؤماً َمْدُحوراً )( يف قوله تعاىل : 3)
 .9( سورة الصافات اآية 4)
 .«السمض»( عن التكملة وابألصر 5)
 .330 / 3( اجلمهرة 6)
 ( ضبطت يف اللسان بفتح الدا  ضبرت قلم.7)
 .48( سورة النحر اآية 8)
 .330/  3( اجلمهرة 9)
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ه وَدفَع هللا عن النَّْفُس. ، بالفَتْح : الدَّرُّ  : [درر]  ، أَي عن نَْفسه ، حكاه اللِّحيانّي. َدّرِ

 ما كان. قال : اللَّبَنُ  : الدَّرُّ و

هــــــــــــــاِت  َو  أُمــــــــــــــ  ا  الــــــــــــــد رِّ طــــــــــــــَ  حــــــــــــــىّت كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ 

ُزو ُ     ن  لـــــــــــــــــُ ديٍّ فـــــــــــــــــهـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــح ُر هـــــــــــــــــِ اَلفـــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــَ

  
هاتُ   : األَْطباُء. الدَّرِّ  أُمَّ

 سال يُْحبَ »الَحِديث : اللَّبُن إَِذا َجَرى. ومنه َدرَّ  أَي ذوات اللَّبَن. ويجوز أَن يكون مصدر «الدَّرِّ  أَنه نََهى عن َذْبح َذواتِ »وفي الحديث : 

ُكم ق وال تُْحبَُس عن الَمْرَعى إِلى أَن تَْجتَِمع الماِشيَةُ ثم تُعَّد ، ِلَما في ذلك من االدَّرِّ  ، أَي ذواتُ  «َدرُّ إِلضرار . أَراد أَنها ال تُحَشر إِلى الُمَصّدِ

ةِ  بها. رَّ  ، بالَكْسِر. كالّدِ

ةو رَّ ً  الّدِ ّرة َغاَضْت لها»ُخَزيمة :  في حديثوَسياَلنُه. و َكثَْرتُه : الدَّرُّ و أَيضا  استَدرَّ  يقال : كاالْستِْدرارِ  ، وهي اللَّبَن إِذا َكثَُر وسال ، «الّدِ

 اللَّبَُن والدَّمُع ونحُوهما : َكثَُر. قال أَبو ذَُؤيب :

ا  َرهـــــــــــَ فـــــــــــح َد نــــــــــــَ عـــــــــــ  تح فـــــــــــيـــــــــــه َتصـــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا هَنَضـــــــــــــــــــــــــَ

اَلِء     رتحِ الــــــــــغــــــــــِ تــــــــــِدريف كــــــــــقــــــــــِ ا ُمســــــــــــــــــــــــح اهبــــــــــَُ يــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــِ

  
َهاِم. الدَّرّ  استعار  لِشدَّةِ َدْفعِ الّسِ

مّ  يَُدرُّ  اللَّبَُن والدَّْمعُ  َدرَّ و ا ، بالَكْسر ، يَِدرُّ و ، بالضَّ تْ  ٌء َكثِيٌر قِيل :، وكذلك النَّاقَةُ إِذا ُحِلبَت فأَقبَل منها على الحاِلب َشيْ  ُدُروراً و َدرًّ ،  َدرَّ

ةُ  اللَّبَن. واالسمُ  َدرَّ  لَجَسِد قيل :وإِذا اجتمَع في الضَّْرع من العُروق وسائر ا ، بالَكْسِر وبالفَتْح أَيضاً ، كما في اللَّسان. وبهما جاَء الَمثَل  الدَّرَّ

ة ال آتِيَك ما اْختلفَت: » ة الدَّرَّ ة واْختالفهما أَنَّ « والِجرَّ رَّ ةَ تَْعلُو ، وقد تقّدم. الّدِ  تَْسفُُل والِجرَّ

. ومنه قولهم : رُّ الدَّ  عن ابن األَعرابّي :و هُ  هلل : العََمُل من َخيٍر أَو َشّرٍ ًّ ، كقولهم : قاتَلَه هللا ما أَْكفََره ، وما  َدرُّ ، يكون َمْدحاً ، ويكون َذما

ب من َعَمِله. َعَملُه هلل أَي أَْشعَره ، ومعناه ، وُكلُّ ذلك على  ال َزَكا َعَملُه ، أَي هَدرَّ َدرُّ  الَ  إِذا ذُمَّ َعملُه قيل :و ، يقال هذا ِلَمن يُْمَدح ويُتَعَجَّ

ك الَمثَِل. وقِيل : هلل ه ال ِمن َرُجٍل. معناه هلل َخيُرَك وفعَالُك. وإَِذا َشتَُموا قالوا : َدرُّ ك ، أَي ال َكثَُر َخْيُره. وقيل : هلل َدرَّ َدرُّ ، أَي هلل ما  َدرُّ

ب من َكثْرةِ لَبَنَِها ، فقال : هللَخَرَج منك من َخْير. قال ابن َسيَده : وأَصلُه أَ  ك ّن َرُجالً رأَى آَخَر يَحلُُب إِبِالً ، فتعَجَّ  .َدرُّ

 أَفضُل ما يُْحتَلَب. الدَّرَّ  وقيل : أَراد هلل صاِلُح َعَمِلك ، ألَنَّ 

فيشربون ماَء َكرِشها ، فكان اللَّبَُن أَفَضَل ما  (1)قال بعضهم : وأَحسبَُهم َخصُّوا اللَّبَن ألَنَُّهم كانُوا يَْفِصُدون النَّاقَةَ فيَْشربُون َدَمَها ويْفتَظُّونَها 

 يَْحتَِلبُون.

ه قال أَبو بْكِر : وقال أَهُل اللُّغَة في قَْولهم : هلل  .َدرُّ

جَل إِذا َكثَُر َخْيُرهُ وَعَطاُؤه وإِنَالَتُه النَّاَس قيل : هللاألَْصُل فيه أَ  ه ن الرَّ النّاقَِة ، ثّم َكثَُر  بَدرِّ  ، أَي َعَطاُؤه وما يُْؤَخذُ منه ، فَشبَّهوا َعَطاَءه َدرُّ

ب ِمْنه.  استِْعَمالُُهم َحتَّى صاُروا يَقُولُونه لكّل ُمتعجَّ

في  الدَّرَّ  بالَخْير والعََطاِء واإِلنَالَة إِنّما هو تفسيٌر بالالزم ، ال أَنَّه َشْرٌح له على الَحِقيقَة ؛ فإِن الدَّرِّ  َذكْرناه ُكلّه أَن تَْفِسيرقْلت : فعُِرَف مّما 

ز ، وإِنما أُِضيف هلِل تعالى إِشاَرةً إِلى أَنه ال يَق  ِدر عليه َغْيُره. قال ابُن أَحمر :األَصل هو اللَّبَن ، وإِطالقُه على ما ذُِكَر تََجوُّ

ُر  مـــــــــــُ ه الـــــــــــعـــــــــــُ عـــــــــــَ ىَن َدمـــــــــــح ـــــــــــح اُب وأَف بـــــــــــَ  ابَن الشـــــــــــــــــــــــــ 

ُر  َدّرِيَ هلل     ظــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ــــــــــــــح ِش أَنـ يــــــــــــــح ــــــــــــــعــــــــــــــَ (2)َأي  ال
 

  
ب من نَْفسه.  تعَجَّ

 فاُلٍن. َدرَّ َدرُّ  قال الفَّراُء : وربما استَْعَملُوه من غير أَن يقولوا : هلل ، فيَقُولون :

 ل :وأَنشد للُمتَنَخِّ 

مح  َدّرِي َدر  ال  ُت انزهلـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــَ  ِإنح َأطـــــــــــــــــح

نــــــــــــوزُ     كــــــــــــح ِدي الــــــــــــرُب  مــــــــــــَ جِيِّ وعــــــــــــنــــــــــــح رحَف ا ــــــــــــَ  قــــــــــــِ

  
ا النَّبَاتُ  َدرَّ و تو بعُضه مع بعض لَكثْرته. اْلتَفَّ  : َدرًّ ّم ، والَكْسِر ، األَّوُل على الشُّذُوذ تَِدرّ و تَُدرّ  الناقَةُ بِلَبَنِها َدرَّ  بالضَّ
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__________________ 
 ( يقا  : افتة الكرش : شقها.1)
 قوله : وأفىن دمعه ا لعله  رف عن ريعه مبعىن أفضله وأحسنه وأوله كريعانه ا قا  الشاعر :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 قــــــــــد كــــــــــان يــــــــــلــــــــــهــــــــــيــــــــــك ريــــــــــعــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــبــــــــــاب فــــــــــقــــــــــد 

ــــــــــــظــــــــــــرُ     ــــــــــــت ــــــــــــب مــــــــــــن ــــــــــــاب وهــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــــــي  وىل الشـــــــــــــــــــــــــب

  

 وأفنى ِضْعفَه ومثله هبامش اللسان. وقا   خره : والصواب :« وقوله أي العيش هكذا خبطه والذي يف اللسان فبي العيش فلعلها رواية أخر  اه

... 



5543 

 

مارِيها  أَدر هاو  ا ُمِدريف و  َداريف و  َدُرورٌ  ا فهي أََدر تحه : َدرناو  ُدُروراً  وغريه اوالث اين عل  الِقَياس ا كما صر َح به صاحُب املِصحباح 
 ُدوَن الَفِصير ا ِإَذا َمسَح َضرحَعها.

ةً و َدِريراً  ، بالَكْسر على الِقيَاس ، (1) يَِدرّ  الفَرسُ  َدرَّ و  ُمتَتابِعاً. َعْدواً َسْهالً  َعَدا َشِديداً ، أَو ، َعْدواً  َعَدا : ِدرَّ

ت وَكَذا اللَّبَن ، يَُدرّ  كما َسالَ  : يَُدّر ُدُروراً  العََرقُ  َدرَّ و ا السََّماُء بالَمَطر َدرَّ ّم ، إِذا كثَُر َمَطُرها ، ُدُروراً و تَُدّر َدرًّ  ِمْدَرارٌ  فهي ، األَخير بالضَّ

تو ، وهو َمجاز. َرارٌ ِمدْ  بالَمَطر ، وكذا َسحابةٌ  تَُدرّ  ، بالكسر ، أَي ة ، واالسم السُّوُق : نَفََق َمتَاُعها َدرَّ رَّ أَنشَد ابُن  ُء : الَن.الشيْ  َدرَّ و .الّدِ

 األَعرابّيِ :

مــــــُ   نـــــــا الشــــــــــــــــــــ  َرتــــــح ــــــَ بـ دح نـــــــا  َدر تح ِإذا اســــــــــــــــــــتـــــــَ ونــــــُ تــــــُ  مــــــُ

ا    َدمــــــــَ نــــــــح َن عــــــــَ حــــــــح نحضــــــــــــــــــــــَ وحِف يـــــــــَ روَ  اجلــــــــَ  كــــــــَبن  عــــــــُ

  
ةٌ.وذلك ألَنَّ العرب تَقول :   إِْن اْستِْدبَاَر الشَّمِس َمَصحَّ

ّم : يَُدّر ُدُروراً  السَّْهمُ  َدرَّ و ً  ، بالضَّ ه على الظُّفُر ، وصاِحبُه َجيِّداً  َداَر َدَوَرانا بإِْبهاِم  أَداَره ، وذلك إِذا َوضعَه على ُظفِر إِبهام اليُْسَرى ثم أََدرَّ

 إِاّل من اكتناز ُعوِده وُحْسن استقامته واْلتِئاِم َصْنعَته. (2)السَّْهِم وال َحنِينه  ُدُرورُ  يفَة. قال : وال يكوناليَِد اليُْمنَى وَسبَّابَتِها. حكاه أَبو َحنِ 

َراجُ  درَّ و  ٌء.، كأَِمير ، أَي ُمِضى (3) َدِريرٌ و َدارٌّ  أََضاَء ، فهو ، إِذا الّسِ

ا الَخَراجُ  َدرَّ و هو وفَْيُؤه ، َكثُر إِتَاُؤه ، إِذا يَُدرُّ َدرًّ  ُعّمالُه. أََدرَّ

وَوْجُهه أَنه ال ُموِجب للفَتْح ، إِذ ليس فيه َحرُف  ناِدٌر. عن الصاَغانّي ، وهو ، بالفَتْح فِيِه. يََدرُّ  والَمَرِض  َحُسَن بْعَد الِعلَّة ، إِذا َوْجُهك َدرَّ و

 وا إِن ماِضيَه َمْكُسور كَملَّ يََملُّ ، فال نُدَرة. قاله شيُخنا.الَحْلق َعْيناً وال الماً ؛ ولذلك أَْنَكُروه وقال

ةُ و رَّ ة : ، بالَكْسرِ  الّدِ ّرةو .ِدَرَرك ، فاْحِمني (4) ِدَرَرك . وتقول : َحَرْمتَنِيِدَررٌ  ، َعَربِيّةٌ معروفة والجْمع الَّتي يُْضَرب بها السُّلطاِن ، ِدرَّ  : الّدِ

 ، أَنشد ثعلب : الدَّمُ 

ِم  اســــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ
َ

اِف واملــــــــــــــــ فــــــــــــــــَ رت ابأَلخــــــــــــــــح بــــــــــــــــِ  ختــــــــــــــــَح

مِ  ِدر ةٍ عــــــــــــــن     ف  اهلــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــِ ب كــــــــــــــَ  خَتحضــــــــــــــــــــــــــــِ

  
تَُهاو وفّسره فقال : هذه َحْرٌب َشبََّهها بالناقَة ،  : َدُمَها. ِدرَّ

ةُ و رَّ ت ا قَولُهم :، وقد تقدَّم في أَّول الماّدة ، فهو تَْكراٌر ، ومنه َسياَلُن اللَّبَِن وَكثَْرتُهُ  : الّدِ  العُُروُق : امتألَْت َدماً أَو لَبَناً. َدرَّ

ةو ّمِ : اللُّْؤلُؤةُ العَِظيَمة. ، الدُّرَّ ، أَي بإِسقاط الهاِء ، فَهو َجْمع لُغَوّي ، واْسُم ِجْنس َجْمِعّي  ُدرٌّ  ج قال ابن ُدَرْيد : هو ما َعُظَم من اللُّْؤلُِؤ ، بالضَّ

اتٌ و ، كُصَرٍد ، وهو الَجْمع الَحِقيقيّ  ُدَررٌ و شيُخنَا ، في اْصطالحٍ ، كما َحقَّقه ، جمع ُمَؤنّث سالم ، وهو غير ما احتاج ِلذْكره. وأَنشد أَبو  ُدرَّ

 َزْيد للّربَيع بِن َضبُعٍ الفََزاِرّيِ.

ــــــــــــُب ِإىل الــــــــــــز ج   رِي َة اجلــــــــــــَ يــــــــــــ  ن مــــــــــــَ فــــــــــــَر مــــــــــــِ ــــــــــــح  أَق

رَا    قـــــــــــــــــــَ اَء والـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــَ ِن ِإاّل الـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــِّ  يـــــــــــــــــــح

  

ا  ٌة  ُدر ةٌ كـــــــــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــــُ

هــــــــــــــــا     ــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــح بـ ــــــــــــــــَ ن  قـ وٍة كــــــــــــــــُ  ُدَررَايف ِنســــــــــــــــــــــــــــــح

  
جال. ، بالّضّم ، ُدرٌّ و ةُ و من أَعالِم الّرِ  ، نَْوفَل بن الَحاِرث تَْحت كانت. الُمَهاِجَرات من ، وسلمعليههللاصلىابنةُ َعّمِ النّبّي  بنُت أَبِي لََهبٍ  ُدرَّ

َجها وقيل ، عنها َزْوجها رواية من الُمْسنَد في لها ةُ و .الَكْلبِيّ  ِدْحيَةُ  تََزوَّ ة ، وكذلك صحابيَّتانِ  بِن َعْبد األَسد : بِْنُت أَبي َسلََمة ُدرَّ بنُت  (5) ُدرَّ

 أَبي ُسفياَن أُخُت ُمعَاِويَةَ ، لها ُصْحبة.
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ا)قوله تعالى : و يٌّ  َكْوَكبٌ  (َكَأَّنَّ اج ، الدُّرِّ  ، منسوب إِلى ءٌ ُمِضي ثاقِب (6) ُدّرِ جَّ لُه  ويُثَلَّثُ  في َصفائِه وُحْسنِه وبَهائِه وبَياضِه ، قاله الزَّ أَوَّ

. ونَقََل شيُخنَا عن أَرباب األَْشباه والنَّظائر :ويُْهَمز آِخُره ، كما تقدم ، فهي ِستُّ لُغات قُِرى ى َء بِِهنَّ  الَمْهُموِز ِسَوى ِء الَمْضُمومِ ال نَِظيَر للدُّّرِ

ين  يٍق ، وال للمفتوح سوى الَملِّيِت ، لَمْوضعٍ ، وَسّكِ  فيما حكاه أَبو َزْيد. (7)ُمّرِ

__________________ 
(1.  ( يف اللسان : يُِدر 
 .«جنبته»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( األصر والقاموس واللسان والتكملة ا ويف التهذيب : در اٌر ودريٌر.3)
 .«در »عن األساس وابألصر ( 4)
 ( وقير : الها عزة وقير محنة ا انظر أسد الغابة.5)
 .35( سورة النور اآية 6)
كِّيَنِة.( كذا ابألصر والعبارة يف اللسان : وال يكون عل  التخفيف ألن فـَعِّيال لي  من كالمهم إاّل ما حكاه أبو زيد من قوهلم : َسكِّيَنٌة 7)  يف السِّ
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اُء : ومن العرب َمْن يقول قْلت : قال يّ  الفَرَّ . وقرى الدُّرّ  ، يَْنُسبه إِلى ِدّرِ يٌّ ، وُسْخِريٌّ وِسْخِريٌّ يٌّ وِلّجِ ي ء :، كما قالوا : بَحٌر لُّجِ ،  ءٌ ُدّرِ

يُّ  بالَهْمِز ، والَكْوَكب َسِة السَّيَّاَرة. قال َشْيُخنَا : والمعروف أَن السَّيَّارة عند العََرب هو العَِظيم اْلمْقَداِر. وقيل : هو أََحُد الَكَواِكِب الَخمْ  الُدّرِ

 سبعَةٌ.

يَّ  كما تَرْوَن الَكْوَكبَ »في الَحِديث : و يٌّ  إِْحَدى َعْينَْيه كأَنََّها َكْوَكبٌ »، أَي الشَِّديد اإِلناَرةِ. وفي َحِديِث الّدّجال :  «في أُفُق السماءِ  الدُّّرِ  .«ُدّرِ

يُّ و يّ  بصفائه ونقائه ، وإِما أَن يكون ُمشبَّهاً بالَكْوَكب الدُّرِّ  إِما أَن يُكون َمْنُسوباً إِلى  : تأَلْلُُؤه وإِْشَراقُهُ السَّْيفِ  ُدّرِ  .الدُّّرِ

 قال عبُد هللا بُن َسْبرة :

ٍب  طــــــــَ دِّ ذي شــــــــــــــــــــــُ ي ا ــــــــَ وُء مبــــــــاضــــــــــــــــــــــِ ــــــــُ ن ــــــــَ ريف يـ  كــــــــُ

ُ عــــــــن     اح اَل الــــــــقــــــــَ ٍب جــــــــَ هَعضــــــــــــــــــــــح ــــــــِّ ا ُدرِّي عــــــــَ ــــــــَ بـ  الــــــــطــــــــ 

  
غَار ، ألَّن ِفِرْنَد السَّْيف يَُشبَّه ب يِّه ، يعني فِِرْنَده ، َمنسوٌب إِلى الذَّّرِ الذي هو النَّْمل الّصِ .ويُرَوى عن َذّرِ  آثَاِر الذَّّرِ

 وبَْيُت ُدَرْيٍد يُرَوى بالَوْجَهْين :

ــــــــــاً و  َدق وحِم َمصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــقــــــــــَ ر ُة ال ــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــَ رُِج مــــــــــن  ختــــــــــُح

َر  و     وُ  الســــــــــــــــــــــــ  دِ  ُدّرِي  طــــــــــُ نــــــــــ  هــــــــــَ ٍب مــــــــــُ  َعضــــــــــــــــــــــــح

  
 بالدَّال وبالذَّال.

كةً : قَْصُده َدَررُ و  الطَِّريِق ، أَي على َمْدَرَجته. وفي الّصحاح : أَي على قَْصِده ، وهما على َدَررِ  وَمتْنُه. ويقال : هو علَى الطَّريق ، ُمَحرَّ

 قَْصد واِحٍد. (1) [على]واِحٍد ، أَي  َدَررٍ 

 َداِرك ، أَي بِحَذائها ، إِذا تَقَابَلَتَا. قال ابُن أَْحَمر : بَدَررِ  ، وَداِري البَْيِت : قُبَالَتُه َدَررُ و

هــــــــا  بــــــــُ ا وجــــــــانــــــــِ نــــــــَ هــــــــح ــــــــد  هــــــــا ال عــــــــَ اجــــــــِ نــــــــَ تح مــــــــَ  كــــــــانــــــــَ

ه و     قـــــــــــــــــَ وح ـــــــــــــــــَ رَاه فـ ـــــــــــــــــَ ا تـ ف  ممـــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ  َدَررَاال

  
يحِ : َمَهبَُّها. َدَررُ و  الّرِ

بيَع ُكلَّه ، وهو بأَْعلَى النَِّقيعِ. قالت الَخْنَساُء. نِي ُسلَْيم: َغِديٌر بِديَاِر ب (2) َدرٌّ و  يَْبقَى ماُؤه الرَّ

ٍش  يــــــــــــح َد عــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــي بـ فح ــــــــــــَ َف نـ  َأاَل اي هلــــــــــــَح

وب     نــــــــــــــــُ ا ِبــــــــــــــــُ يــــــــــــــــ ِ  َدر  لــــــــــــــــنــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــِذي هنــــــــــــــــِِ

  
اَرةُ و  الذي يَْغِزل به الّراِعي الّصوَف. قال : : الِمْغَزلُ  الدَّرَّ

َفٌر يـَغحزِ    ابلد ر ارَةَجَحنـح
تِ  من المجاز :و ُ  أََدرَّ ةٌ  الِمْغَزَل فهي المرأَة  َدَوَرانِه. ِشّدة حتّى كأَنه واقٌف من فرأَيتَه َشِديداً  فَتاْلً  فَتَلَتْه ، األَِخيرة على النَّسب ، إِذا ُمِدرٌّ و ُمِدرَّ

ك من ِشدَّة َدَوَرانِه. وخ الَجْمِهرة الموثوِق بها : رأَْيتَه واقفاً ال يَتَ وفي بعض نُسَ  أَتَيتُك »نه قال لُمعاِوية : في حديث عمرو بِن العاِص أَ َحرَّ

ه حتى تَركتُه ِمثَْل فَْلَكةِ   .«الُمِدرِّ  وأَمُرك أََشدُّ اْنِفَضاحاً من ُحّقِ الَكُهوِل ، فما ِزْلُت أَُرمُّ

ال. ويقال للِمْغَزال نَفِسها الُمِدرّ  ْيبِّي هذا الحديَث فغَِلط في لَْفظه ومعناه. وُحقُّ الَكُهول : بَْيت العَْنَكبُوت. وأَماوذكر القُتَ  ارةُ  فهو الغَزَّ  الدَّرَّ

ةُ و ت ، وقد الِمَدرَّ اَرتََها الغاِزلَةُ  أََدرَّ ةُ ما تَْغِزله أََداَرتْها ، إِذا َدرَّ  (3)َمثاَلً إِلحكامه أَمَره  الُمِدرِّ  من قُطن أَو ُصوف. وَضَرب فَْلَكة ِلتَْستَْحِكم قُوَّ

اَل ال يأْلو إِحكاماً وتَثْبِيتاً لفَْلَكِة ِمْغَزله ، ألنه إِذا قَِلَق لم (4)بعد استِرخائه ، واتَِّساقه بعَد اْضِطَرابه ، وذلك  اَرةُ  ألَنَّ الغَزَّ  .(4) تَِدرَّ الدَّرَّ

فيها الماُء ، يقول : كان أَمُرك ُمْستَرِخياً فأَقَْمته حتَّى صار كأَنَّه َحلََمة ثَْديٍ  َدرَّ و بالَجاريَة إِذا فَلَك ثَْديَاَها الُمِدرّ  القُتَْيبِّي فإِنّه فَسَّرَ  قْلُت : وأَّما

ُل أَْوَجهُ.أََدرَّ  قد  . والَوْجهُ األَوَّ

تو َهاو ، ُمِدرٌّ  فهي لَبَنُها َدرَّ  النّاقَةُ : أََدرَّ  فَصيلُها. أَدرَّ
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ه بين َعْينَْيه ِعْرق: » (5)رَد في الحديث وَ  ، وبه فَسََّر بعٌض ما َء : َحّرَكهالشَّيْ  أََدرّ و كه. «الغَضبُ  يُدرُّ  أَي يَُحّرِ

يُح السََّحاَب : َجلَبَتْه أََدرَّ و يحُ  الّرِ هو السََّحابَ  تُِدرُّ  ، هكذا بالِجيم ، وفي بَْعض النَُّسخ بالحاِء ، وفي اللَِّسان : والّرِ  .(6)، أَي تَْستَْحِلبُه  تَْستَِدرُّ

 : (7)ةُ وهو قُْطبَةُ بُن أَْوس الغََطفَانِّي وقال الحاِدرَ 

__________________ 
 ( زايدة عن الصحاح.1)
 ( قيدها ايقوت بفتح الدا  وتشديد الراء.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الستحكاِم أمرِه.3)
 مغزله وتقوميها لئال تقلَ  ِإذا أدر  الد ر اَرة. ( كذا ابألصر واللسان ا وعبارة التهذيب : وذلك أن الغزّا  يبالغ يف إحكام فلكة4)
 .«يف قوهلم»( يف اللسان : 5)
 .«: تستجلبه ابجليم ال اب اء اهقوله : تستحلبه ا الذي يف نسخة اللسان الطبض »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( قا  ابن بري : لي هذا الشاعر اب ادرة لقو  زاّبن بن سيار فيه :7)

 كــــــــــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــــــادرة املــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــيب 

 ن رصـــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاء تــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــ  يف حــــــــــــــــــــادر   
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دٍة  ـــــــــــــــح ـــــــــــــــعـــــــــــــــَد َأو   َرق ا ب اهـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ َبن  ف كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ف

رَعِ     كــــــــــــــح
َ

ِذيــــــــــــــُد املــــــــــــــ ٍة لــــــــــــــَ يــــــــــــــَ رابــــــــــــــِ ٌب بــــــــــــــِ غــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــَ

  

ٍة  ــــــــــــَ ــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــارِي رِي ــــــــــــغــــــــــــَ هب ــــــــــــح ا  أَدر ت ــــــــــــَ ب  الصــــــــــــــــــــــــــ 

ِض     قـــــــَ ـــــــح نـ ـــــــَ تـ ســـــــــــــــــــــح
ُ
ِب امل يـــــــِّ َر طـــــــَ حـــــــَ (1)مـــــــن مـــــــاِء َأســـــــــــــــــــــح

 

  
يِن. (3)وأَْسَحُر  َوْقت نُُزوِله من الّسحاب :الغَِريض : الماُء الطَِّرّي   : َغِديٌر ُحرُّ الّطِ

 من األَفراس. ، كأَِميٍر : الُمْكتَنُِز الَخْلِق الُمْقتَِدر الدَِّريرُ و

 قال امرُء القَْيس :

ر ُه   َدرِيــــــــــــــــرٌ  يــــــــــــــــِد أَمــــــــــــــــَ ُورِف الــــــــــــــــَولــــــــــــــــِ ذح  كــــــــــــــــخــــــــــــــــُ

ِر     َوصــــــــــــــــــــــــ  رٍت مــــــــــُ يــــــــــح يــــــــــه خبــــــــــَ فــــــــــ  ُب كــــــــــَ لــــــــــ  قــــــــــَ ــــــــــَ (2)تـ
 

  
، ففي حديث أَبي قِاَلبَةَ : َصلَّْيُت الظُّْهَر ثمَّ  الّدوابّ  جميعِ  من العَْدِو الُمْكتَنُِز الَخْلقِ  أَو السَِّريعُ  من الَخْيل : السَِّريُع منها ، الدَِّريرُ  وقيل :

 .«َدِريراً  َرِكْبُت ِحَماراً 

 ، كذلك. قال َطَرفةُ : ُرورٌ دَ  ، وَضرةَّ  الدَّرّ  : َكثِيرةُ  (3) َدارٌّ و كَصبُورٍ  َدُرورٌ  نَاقةٌ و

ا  اهـــــــــــــَ َر قـــــــــــــاِدمـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ب رَاِت َأســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــز مـــــــــــــِ َن ال  مـــــــــــــِ

نـــــــــــــــــــــــــٌة و     رَكـــــــــــــــــــــــــ  ا مـــــــــــــــــــــــــُ ر هتـــــــــــــــــــــــــَُ  َدُرورُ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
تَْين ، ُدُررٌ  إِبِلٌ و رٌ و ، بَضمَّ ارٌ و ، كُسكَّر ، ُدرَّ ان ، مثل كاِفٍر وُكفّار. قال : ُدرَّ  ، كُرمَّ

ا  هـــــــَ حـــــــُ بـــــــَ ا وَيصـــــــــــــــــــــح وهـــــــَ عحشـــــــــــــــــــــُ ـــــــَ اَء يـ  كـــــــان ابـــــــُن َألـــــــح

ن هـــــــــَ     ِر مـــــــــِ خـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــن ـــــــــِر ال ي ٍة كـــــــــَفســـــــــــــــــــــــِ مـــــــــَ  ُدرّارِ جـــــــــح

  
اراً  قال ابُن ِسيَده : وعندي أَنَّ  ةٍ  َجْمعُ  ُدرَّ  ، على َطْرح الهاِء. َدارَّ

ىو ى الدَّْوَدرَّ اء الَمْفتُوحة ، وال يَْخفَى أَنَّ الَمْوُزوَن به َغْيُر َمْعروف : ، كيَْهيَرَّ   ، أَي بفَتْح األَّول والثَّاِلث وتَْشِديد الرَّ

ىو .درر ولْم يُستَْعمل إِاّل َمِزيداً ، إِذ ال يُْعرف في الكالم مثل ُء في غيِر حاَجةالَِّذي يَْذَهُب ويَِجيى  األُْدَرةُ. : َمن به اآلَدرُ  : الدَّْوَدرَّ

ىو كما للُمصنِّف ، وأَْنَشد أَبو « درر»والصواب ذكره في « ددر»، وفي التَّْهِذيب : العَِظيُمهما ، وَذَكره في  الطَّويُل الُخْصيَتَْينِ  : الدَّْوَدرَّ

 الَهْيثم :

ا  خـــــــــــــــــًا هلـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ا رََأتح شـــــــــــــــــــــــــــــــَ   َدوحَدر  ملـــــــــــــــــّ
ر      عــــــــــــَ

ُ
ِن املــــــــــــ هــــــــــــِ رِت الــــــــــــعــــــــــــِ يــــــــــــح ر خــــــــــــَ ثــــــــــــح  يف مــــــــــــِ

  
 ، والدليُل عليه قَوله : َدِريرٌ  إِْذ هو من قَولهم : فَرسٌ 

ى» ى :  يريُد به الُخذُروَف. «في مثْل َخْيِط الِعِهن الُمعَرَّ  ُجِعلت له ُعْروةٌ. (4) [الذي]والُمعَرَّ

ى اِء ، ولم يقل بالَواو. (5)، بالراِء بدل الواِو  كالدَّْرَدرَّ  ، عن الفَرَّ

ةُ و ةِ. الدَّرّ  ، تَْفِعلة من الغَِزيرُ  الدَّرُّ  : التَِّدرَّ اغانِّي بَضّم الدَّال من التَُّدرَّ  ، وضبَطه الصَّ

بِّيِ  الدُّْرُدرُ و ّم : َمغاِرُز أَْسنَاِن الصَّ ةً. الدَّراِدرُ  ، والجمع ، بالضَّ ذلك الَمثَل  منو قَْبل نَباتَِها وبْعَد ُسقُوِطها. َمْنبِتُها أَو ِهي ، أَو هي َمْنبِتُها عامَّ

 ، هكذا في النُّسخ. والصَّواب لم تَْقبَِلي. أَي لم تَْقبَل قال أَبو زيد : هذا َرُجل يَُخاِطب امرأَتَه ، ؟«بُِدْرُدر أَرجوك أَْعيَْيتنِي بأُُشر فَكْيفَ »

، وهي  ِكبَراً  َدَراِدُرك بََدتْ  أَْسنَْنِت حتّى وقَدْ  اآلن فَ فَكيْ  ، هكذا في النُّسخ ، والّصواب وأَنِت َشابَّة ذاُت أُُشر في ثَْغِركِ  َشابًّا (6) النُّْصح

 َمغَاِرُز األَْسنَاِن.

جُل إِذا َسقَطْت أَْسنَانُه وَظهَرت َدِردَ و  أَي من لَُدْن َشبَْبَت إِلى أَْن َدبَْبَت.« أَْعيَْيتَنِي من ُشبَّ إِلى ُدبَّ » . ومثله :َدَراِدُرَها الرَّ



5548 

 

ْجوا فوو ّم. قال الَجْوَهِرّي : الماُء الذي يَدُور ويُخاف منه  الدُّْرُدور قَعُوا فييقال : لَجَّ  (8)في  َمْوِضعٌ  الغََرُق. وقال األَزَهِرّي : هو (7)، بالضَّ

 ال تكاد تَْسلَم منه السَِّفينَةُ. َوَسِط البَْحر يَِجيُش َماُؤه

__________________ 
 (.اللسان : سجر)( قوله : أسحر ا صوابه أسجر ا ابجليم ا فاألسجر : الغدير ا ّر الطا ا وغدير أسجر : يضرب ما ه إىل ا مرة 1)
 .«قوله : تقلب كفيه ا ويرو  تتابض كفيه ا و ا يف اللسان اه»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 خطب.« كثرة»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 عن التكملة. ( زايدة4)
 ( واقتصر يف اللسان عل  الراء.5)
 ومثله يف التهذيب. .«األدبَ »( يف اللسان : 6)
 ( الصحاح : فيه.7)
 ( يف التهذيب : موضض من البحر.8)



5549 

 

 يخاُف منه أَهُل البَْحر. َمِضيق بساِحِل بَْحِر ُعَمانَ  : اسم الدُّْرُدورو

في حديِث ِذي الثَُّديَِّة الَمْقتُول . وتَُدْرِدرُ  ، ويقال للَمْرأَة إِذا كانت عِظيمةَ األَْليَتَيِن فإِذا َمشْت َرَجفَتَا : هي اللَّْحَمةُ : اْضَطَربَت تََدْرَدَرتِ و

، فحذف إِحَدى التاَءين  تَتََدْرَدر تَْذهب ، واألَصلُء ووتََرْجَرُج : تَِجي (1)أَي تََمْزَمز  «تََدْرَدرُ  كانت له ثَُديَّةٌ مثْل البْضعةِ »بالنَّْهَروان : 

 تَْخِفيفاً.

 بُْسَرةً. أَُدْرِدرُ  : ومنه قول بَعِض العََرب وقد جاَءه األَْصَمِعّي : أَتَْيتَنِي وأَنا اَلَكهاو بُدْرُدِره : َدلََكَها البُْسَرةَ  َدْرَدرَ و

تو ت اْستِْدراراً  موي : يقال للِمْعَزى إَِذا أَراَدت الفَْحَل قد، قال األُ  الِمْعَزى : أَراَدِت الفَْحلَ  استََدرَّ أْن قد استَْوبَلَت استِيباالً. ويقال  استدرَّ وللضَّ

 أَيضاً استَْذَرت الِمْعَزى استِْذَراًء ، من المعتّل بالذَّال الُمْعَجَمة.

اغانِّي. َصْوُت الطَّْبلِ  ، كَصْلصال : الدَّْرَدارُ و  ، كالدَّْرَداب ، نقله الصَّ

 ، قال األَْزَهِريُّ : َضْرٌب من الشََّجر َمْعُروٌف. َشَجرٌ  : الدَّْرَدارُ و

. انات فيها ُرُطوبة تَصير بَقًّا ، فإِذا انفقَأَت َخَرَج البَقُّ مَّ  قْلت : هو َشجرةُ البَّق تخُرُج منها أَقماٌع ُمختلفة كالرُّ

 ا كالبُقُول ، كذا في ِمْنَهاج الدُّكَّان.َوَرقُه يُؤَكل َغضًّ 

اغانِّي. ع ، ُمصغَّراً ، ُدَرْيَراتٌ و ْينو ، نقله الصَّ ، مراعاةً لتَْرتِيب الُحُروف ،  في د ه د ر ، يأْتي ِذْكُره ُدْهُدرّ  بَضّمِ األَّول والثَّالث تَثْنِية ُدْهُدرَّ

 ورَده ُهنَا ، والّصواب ما ِللُمَصنِّف.وهو األَْولَى واألَقرُب للُمراجعة ، والجوهرّي أَ 

 * ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

َها الَحلُوبَةَ : طلَب اْستَْدرَّ   .َدرَّ

ْرَع بيَِدك ثمّ  االستِْدرارُ و  اللَّبُن. يَِدرّ  أَيضاً : أَن تْمَسح الضَّ

ْرُع باللَّبَن َدرَّ و ا الضَّ تو ، (2) يَُدرُّ َدرًّ ال : ْيُؤهم وَخَراُجهم وهو َمَجاز. وَحلُوبَتُُهم ، يعني َكثَُر فَ ِلْقَحةُ المسلمين و َدرَّ في َوِصيَِّة ُعَمر للعُمَّ

وا» ةو ، فاْستعَاَر له اللِّقحةَ  (3)أَراد َخَراَجهم  ، قال الليُث : «ِلْقَحةَ المسلمين أَِدرُّ رَّ  .الّدِ

ُجل إِذا َطلَب حاَجةً فأَلَحَّ فيها : َها ويقال للرَّ  هنا عن التَّْيِسير. بالدَّرِّ  ، يُْكنَى تَِدرَّ  ، وِإن أَبَْت ، أَي عاِلْجها حتَّى أَِدرَّ

ه بَْينَهما ِعْرق: » (4)في الحديث العَْدِو. و ُدُرورِ  الِعْرق : تَتابُُع َضَربانِه كتَتَابُعِ  ُدُرورُ و الِعْرُق الِّذي  َدرَّ  ، يقول : إِذا َغضبَ  «الغََضبُ  يُِدرُّ

 : ِغلَُظه واْمتِالُؤه. ُدُروُرهو بين الحاجبَين ،

 ، وهو َمجاز. َدرَّ  ُء الضَّرُع لَبَناً إِذاُء َدماً إِذا َغِضَب كما يَمتلىوقال ابن األَثير : أَي يَمتلى

ةٌ  وللسحاب  . قال النَِّمر بُن تَْولَب :ِدَررٌ  ، أَي َصبٌّ وانِدفاٌق ، والجمع ِدرَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــِه وَرحيـــــــــــــــــــــــــــــحَ  الُم اإِلل ُه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  انـــــــــــــــــــــــــــــُ

اٌء و     ه ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ِدَررح َرمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

اِد  بــــــــــــــــــَ ّزُِ  رِزحَ  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــَ اٌم يـــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــــَ

رح     جــــــــــــَ اَب الشــــــــــــــــــــــــــ  اَد وطــــــــــــَ بــــــــــــَ ا الــــــــــــعــــــــــــِ يــــــــــــَ  فــــــــــــَبحــــــــــــح

  
 .ِدَررٍ  ، أَي ذاتُ  ِدَررٌ  سماءٌ 

ً »في حديث االْستِْسقَاِء : و ة جْمع:  «ِدَرراً  ِديَما َرُر الَدارّ  . وقيل :ِدرَّ  أَي قائماً. (5) (ِديناً ِقَيماً )، كقَْوِله تَعالى :  الّدِ

 : َكثِيُر الَجْريِ ، وهو مجاٌز. (6) َدِريرٌ  وفَرسٌ 

ةٌ  وللسَّاق  : استَِداٌر للَجْريِ. ِدرَّ
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ةٌ  وللسُّوقِ   ، أَي نَفَاٌق. ِدرَّ

تِه إِذا ُعِمَل ، ومرَّ الفَرُس على َدرَّ و ُء ، إِذا ُجِمَع ،الشيْ  َدرَّ و في َعْدِوه ، وهو َمجاٌز ، وقال  ُمْستَِدرٌّ  (7)ٌء. وفَرٌس ، إِذا كان ال يَثْنِيه َشيْ  ِدرَّ

 في الَخيل أَْن يُْعنَِق فيَرفَع يَداً َويَضعَها في الَخبَب. اإِلْدَرارُ  أَبو ُعبيَدةَ :

 ذا اندفَع في بُُطوِن األَوِديَِة. وأَيضاً ُدعاُء الِمْعزى إِلى الماِء.: ِحَكاية َصْوِت الماِء إِ  الدَّْرَدَرةو

__________________ 
قوله : مترمر هكذا خبطه براءين ا والذي يف اللسان : متزمز بزاءين وهي الجي يؤيده املصنف يف »وهبامش املطبوعة املصرية : « مترمر»( ابألصر 1)

 ويف التهذيب فكاألصر براءين.« فتمزمز اه مادة م زز فإنه قا  : ومزمزه حركه
 ( اللسان : دروراً.2)
 ( يف النهاية واللسان : أراد فيئهم وخراجهم.3)
 ( يف النهاية واللسان : ويف صفة سيدان رسو    ص يف ذكر حاجبيه.4)
 .161( سورة األنعام اآية 5)
 .«دري»( عن األساس وابألصر 6)
 ( األساس : وفالن.7)
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ْرَب : تَابَْعتُه ، وهو َمجاز. أَدَرْرتُ و  عليه الضَّ

اِجز : الدُّْرُدرو  ، بالّضّم : َطَرُف اللَِّسان ، وقيل : أَْصلُه. هكذا قاله بَْعُضهم في شْرح قَْول الرَّ

نـــــــــــــــــــــا  م ِإن مل َ حتـــــــــــــــــــــِ َدرحَدرُ أُقحســـــــــــــــــــــــــــــــــــِ   تـــــــــــــــــــــَ
اٍن     ن ِلســـــــــــــــــــــــــــــَ ن  مـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح  ُدرحُدرُ لـــــــــــــــيــــــــــــــــُ

  
نّ   ، كما تَقَدََّم. والمعروف َمْغِرُز الّسِ

تو ْنيا على أَهِلها : َكثَُر َخْيُرها ، وهو َمجاز ، وِرْزق َدرَّ  بما عنَده ، أَي أَخَرجه. َدرَّ  ، أَي دائٌِم ال يَْنقَِطع. ويقال : َدارٌّ  الدُّ

يّة والفارسيّة ، بفتح فسكون ، اسم أَرض في ِشيراَز ، أَو  َدرْ  لى، بتشديد الراِء والياِء : اللُّغَة الفُْصَحى من لُغَات الفُْرس ، منسوبة إِ  الدَّّرِ

فيه َشْيُخ ُشيُوخِ مشايخنا بمعنَى الباِب وأُِريد به باُب بَْهَمن بن اسِفْنِديَار. وقيل : بَْهَرام بن يْزدِجرد. وقِيل : ِكْسرى أَنُو ِشْرَوان. وقد أَطال 

ٍد العَجِمّي ، خاتَِمةُ ال َهاب أَحمُد بُن ُمَحمَّ ثين بمصر ، في َذْيله على لُّبِ اللُّباب للّسيوطّي ، وأَورد شيُخنَا أَيضاً نقالً عنه وعن غيره ، الّشِ ُمَحّدِ

 فليراجع في الشْرح.

ة . وأَبوُدْرَدانةُ  : من أَعالم النّساِء ، وكذلك ُدّرانَةُ و  بالّضّم : قرية بمصر. ُدرَّ

 وَدَسره وَدفَعَه بَمْعنًى واحٍد ، كذا في التَّْكملَة. َدَزَره ، يقال : الدَّْفعُ  هو بُن األَْعَراِبّي :، أَهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال ا الدَُّزرُ  : [دزر]

اغانِيُّ والجماعة ، وهو : (1) ، بالَكْسر ِدْزَمارةُ  : [دزمر] أَحمُد بُن  الشيخ اإِلمام َكَماُل الّدين أَبُو العَبّاس ع ، منه ، أَهملَه الَجْوَهِرّي والصَّ

ْزَماِريّ  الصوفيّ  الفَِقيهُ الّشافِِعيّ  ْبن َعِلّيٍ  ُكشاِشب ربيع اآلِخر ، هكذا  17في  643وتُوفَِّي سنة « كتاب الفروق»و « َشْرح التَّْنبِيه». له الّدِ

 قَاِضي َشْهبَةَ في تَْرَجمته.الُكبَرى واْبُن  [الطبقات]ذكَره ابُن السُّْبِكّي في 

ْمح. و َدَسَرهُ  الشَِّديُد ، يقال : : الطَّْعُن والدَّْفعُ  الدَّْسرُ  : [دسر] ، أَي يُْدفَع  «الَجُزور يُْدَسر كما فيُدَسر»:  عنههللارضيفي حديث ُعَمر بالرُّ

اج قال :  ؟«كيف قَتَْلَت الُحَسْين»أَنه قال لِسنان ْبِن يَِزيَد النََّخعّي لَعَنَهُ هللا :  ويَُكبُّ للقَتْل كما يُفعَل بالَجُزور عند النَّْحر. وفي حديث الَحجَّ

مح َدَسْرتُه» اج : « ، وهبَْرتُه بالسَّْيِف َهْبراً  َدْسراً  بالرُّ َحِديث وفي  «تَِمعَاِن في الَجنَّة أَبداً أََما وهللا اَل تَجْ »أَي َدفَْعتُه َدفعاً عنِيفاً. فقال له الحجَّ

 ، أَي َدفَعَه َمْوُج البَْحِر وأَلقاه إِلى الشَّّط فال َزَكاةَ فيه. «البَْحرُ  َدَسَره ءٌ إِنَّما هو َشيْ »اْبِن َعبّاس ، وُسئل عن َزَكاة العَْنبَر فقال : 

 نَيَّاٌك. كِمْنبر ، أَي ِجَماعٍ  ِمْدَسرُ  وهو بأَيِره ، كذا في الُمْحَكم ، َدَسَرها ، يقال : الِجَماعُ  : الدَّْسر من الَمجاز :و

ِفينَة : الدَّْسر عن ُمَجاِهد :و َسار إِصالُح السَّ وفي  (2) (ذاِت أَْلواح  َوُدُسر  ) وبه فَسَّر بعُضهم قولَه تعالى :،  للِمْسَمارِ  ، بالَكْسر ، اسم بالّدِ

سارِ  إِْدَخالُ  أَيضاً : الدَّْسرو .(3) «يَْنتَِظُمها ِدَسارٍ  يَْدَعمها ، وال (ِبَغْْيِ َعَمد  )َرفَعََها »َحِديث َعِلّي :  ، قاله  ٍء بقَُوةفي َشيْ  أَي الِمْسَمارِ  الّدِ

اُج. يقال : جَّ ر فقد أَْدِسُره َدْسراً و أَْدُسُره الِمْسَمارَ  َدَسْرت الزَّ  .ُدِسرَ  ، وكلُّ ما ُسّمِ

َسارُ و اُء بين القَْولَْين فقال : َخْيٌط من ِليٍف تَُشدُّ به أَلواُحَها أَيضاً : الّدِ   ، وبه فَسََّر بَْعٌض اآليةَ الَمْذُكوَرة. وجمَع الفَرَّ

 : َمَساِميُر السَِّفينَِة وُشُروُطها التي تَُشدُّ بها. وقال غيُره : الدُُّسر

تَْين مثل ُعْسر وُعُسٍر ، ُدُسرٌ و ، بضّم فسكون ، ِدَسار ُدْسرٌ  جمعأَي  ج : َخْرُز السَِّفينَة ، الدَّْسر  قيل :و ، بَضمَّ

تَين ، هي الدُُّسر  الّسِفينَةُ الماَء بَصْدرها : َعانََدتْه. َدَسَرتو .َدْسَراءُ  الَماَء بُصُدوِرَها ، الواِحَدةُ  ، أَي تَْدفع تَْدُسرُ  بعْينها ، السُّفُن ، بَضمَّ

ْخمُ  الدَّْوَسرُ و  قال عِدّي : .(4) وهي بَِهاءٍ  الشَِّديُد الُمْجتَِمُع ذو َهامٍة وَمنَاِكَب ، : الَجَمُل الضَّ

ُت و  يــــــــــــــــــــــــح د  دح عــــــــــــــــــــــــَ َرةً لــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــَ   َدوحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ارَا    ذحكـــــــــــــــــــــــَ ِ مـــــــــــــــــــــــِ اح اَلِة الـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــَ

  
ْرَع في الطُّول ، وله ُسْنبل وَحبٌّ َدقِيق أَْسَمُر ، قاله أَبو َحنِيفَة. يقال إِن نَْبتٌ  : الدَّْوَسرو نُّ  يُجاِوز الزَّ يَْختَلط بالبُّرِ ، وسيأْتي في  اسم َحبِّه الزَّ

 النُّون.

__________________ 
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 قرب تربيز.( يف معجم البلدان : دزمار بكسر أوله وتشديد  نيه قلعة حصينة من نواحي أذرِبيان 1)
 .13( سورة القمر اآية 2)
 .«ينظمها»( عن النهاية وابألصر 3)
 ( يف اللسان واألنث  : دوسر ودوسرة.4)
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 َمِلِك العرب. َكتِيبٍَة للنُّْعَماِن ْبِن الُمْنِذر : اسمُ  َدْوَسرو

 قال الُمثَقُِّب العَْبِديُّ يمدح َعْمَرو ْبَن ِهْند :

تح  َربـــــــــــَ ًة  (1)فـــــــــــيـــــــــــه  َدوحســـــــــــــــــــــــــرُ ضـــــــــــــــــــــــــَ رحبـــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــَ

رّ     ــــــــــــقــــــــــــَ ٍك فــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــح ت َأوحالَد مــــــــــــَ ــــــــــــَ ت ــــــــــــَ بـ ــــــــــــح  أَثـ

  
 ، إِذا كانت ُمْجتَِمعَةً. َدْوسرٌ و َدْوَسَرةٌ  يقال : َكتِيبة

ْلبُ  : الدَّْوَسرُ و  الُمَوثَّق الَخْلِق ، أَورَده الُمَصنِّف في البَصائِر وأَْنَشد : األََسُد الصُّ

 َدوحَسرَعبحر الذِّراَعاح َشِديد 
َؤانُ  : الدَّْوَسرو ُء القَِديُم.الشَّيْ  : الدَّْوَسرو  .َدْوَسرةٌ  ، الواحدة في الِحْنَطة (2) الزُّ

 ، قال : فََرس : اسم َدْوَسرو

اءِ  طـــــــــَ رحِ  الـــــــــبـــــــــِ ت مـــــــــن الـــــــــفـــــــــُ يحســـــــــــــــــــــــَ رُ  لـــــــــَ   َدوحســـــــــــــــــــــــَ
ر    ظـــــــــُ نـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــَت تـ يحســـــــــــــــــــــــًا وأَن ـــــــــَ تح قـ قـــــــــَ ـــــــــَ بـ  قـــــــــد ســـــــــــــــــــــــَ

  
 أَراد : قد سبقَت َخْيَل قَْيس. أَنشده يعقوُب ، ونَقَلَه ابُن ِسيده.

ْخم : الدَّْوَسرو  الشَِّديد. الذََّكُر الضَّ

اغانِّي. بهاٍء الَمْمَضغَةُ  ، الدَّْوَسَرةو  ، عن الصَّ

ْخم الدَُّواِسرُ و  ، قال : ، كعاُلِبٍط : الشَِّديُد الضَّ

َواِسرِ  (3)الرأحُس من ثـَُغاِمِه و   الد 
 من النُّوق : العَِظيمةُ. الدَّْوَسر . وقيل :الدَُّواِسرّيِ و الدَّْوَسرانِّيِ و الدَّْوَسِرّيِ و كالدَّْوَسرِ 

 السَّْيِر. : َسِريعَة داِسَرةٌ  نَاقَةٌ و

اُء :  : القَِويُّ من اإِلبِل. ِريُّ الدَّْوسَ  وقال الفَرَّ

 : الَماِضي الشَِّديُد. الدَُّواِسرُ  وقال غيره :

 .َدْوسر وبَنُو َسْعد بن زيِد َمناةَ كانت تُلَقَّب في الجاِهِلية

 : قَْلعَةُ َجْعبَر ، وقد تقدَّم في الِجيِم. الدَّْوَسِريَّةو

 : السَِّفينَة ، عن ابِن األَعرابّي. الدَّْسرو

مِّ  الدُُّستُورُ  : [دستر] اغانِّي : هو اسم ، بالضَّ ويُْجَمع  الَّتِي منها تَْحِريُرَها كالدَّفاتِر النُّْسَخة الَمْعُمولَة للَجماعاتِ  : أَهمله الَجْوَهرّي. وقال الصَّ

بَةٌ ، ج فيها قوانِيُن الملك وَضوابُِطه ، فارسيّة زاً. .َدَساتِيرُ  ُمعَرَّ  واستَْعَمله الُكتَّاُب في الذي يُِدير أَمَر الملك تََجوُّ

: نُْسَخة الجماَعة ، ثم لُقِّب به الَوِزيُر الَكبِير الذي يُْرَجع إِليه فيما يَْرُسم في أَحوال النَّاس ،  الدُّْستور وفي مفاتيح العلوم الْبِن َكَمال باشا :

 لَكْونه صاحَب هذا الدَّْفتِر.

ا ُعّرب ليَْلتَِحق بأَوَزان العََرب ، فليس الفَتُْح فيه خطأً  .(4) الدُّْستُور ساس : الَوِزيُر :وفي األَ  قال شيُخنَا : وأَصلُه الفَتْح ، وإِنَّما ُضّم لَمَّ

 َمْحضاً ، كما زعمه الَحِريِرّي. وَوِلعَت العاّمة في إِطالقه على معنَى اإِلْذِن.

اغانِّي ، أَهم الدَّْسَكَرةُ  : [دسكر]  ، قاله األَزهرّي. القَْريَةُ  هي: له الَجْوَهِرّي. وقال الصَّ

ْوَمعَة : الدَّْسَكَرةو  ، عن أَبي َعْمرو. الصَّ
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 األَْرُض الُمْستَِويَةُ. : الدَّْسَكَرة في جامع القَّزاز :و

 قال األَْخَطل : يكون فيها الشََّراُب والَماَلهي. (5) بُيُوُت األََعاِجمِ  : الدَّْسَكَرةُ  قيل :و

َد  اٍب عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــَ َرةٍ يف قــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــَ   َدســــــــــــــــــــــــــــــــح
ا    عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــَ تـــــــــــــــوُن قـــــــــــــــد يـ ـــــــــــــــز يـــــــــــــــح ا ال وهلـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

  
ِحيح أَّن البَْيَت ليَِزيَد بِن ُمعاويةَ ، وزعم ابُن الّسيد أَنَّه ألَبي َدْهبٍَل وقيل لألَْحَوص.  قال األَْخفَش : الصَّ

 َومناِزُل للَخَدم والَحَشم ، كذا في المغيث في َغِريب الَحِديث ألَبي ُموسى. بيُوتٌ بِنَاٌء كالقَْصِر َحولَه  : الدَّْسَكَرة أَو

از.  قال اللَّْيُث : يكون للُملُوك ، ومثْلُه في َجامع القزَّ

ِحيح و َدَساِكرُ  ج ل الصَّ ات : ، ليست بعََربِيَّة َمْحَضة. وفي حديث أَبي ُسْفيَان وِهَرْقل الذي رواه البَُخاِرّي في أَوَّ أَنَّه أَِذَن »في أَثْنَائه مرَّ

وِم في  .«له َدْسَكَرةٍ  لعَُظماِء الرُّ

 ة بنَْهِر الَمِلِك منها َمْنُصوُر بُن أَحمد بنِ  : الدَّْسَكَرةُ و

__________________ 
 .«ضرَب الدوسرُ »ال غري. قا  : ويرو  : « فينا»( يف التكملة : والرواية 1)
 بدون  ز. ومثله يف اللسان.« الزوان»( يف القاموس : 2)
 .«ثغامة»( عن التكملة وابألصر 3)
 ( كذا ومل ترد يف األساس.4)
 ( يف اللسان : بناء كالقصر حوله بيوت لألعاجم.5)



5555 

 

َعايّن شيئاً من ِشعحره. اُ َساح   ا َأحُد الر  ساِء ا َرَو  عنه أَبو َسعحٍد الس مح
بن عبد هللا العَّطار أَبُو العَبّاس ، َرَوى عن أَبي طاِهٍر  منها أَحمُد بن بَْكُرونَ  ، بطريِق ُخراَساَن ، َكبِيرةٌ ، َشْهَرابَانَ ة قُْرَب  : الدَّْسَكرةو

 .431، وتُُوفََي سنة  البْغَداِديّ  أَبي بَْكٍر أَْحمَد ْبِن َعِلّي بن ثَابِتٍ  َشْيُخ الَخِطيبِ  الُمخلص ، وهو

 ، وأَبُو َطاِلٍب يَْحيَى بُن الطَّيِّب ، من شيوخ البَُخاِرّي. ، منها أَبَاُن بن أَِبي َحْمَزةَ  (1) ن بَْغداَد وَواِسطَ ة بي : الدَّْسَكرةو

اغانِّي. ة بُخوِزْستَان : الدَّْسَكَرةو  ، كّل ذِلَك عن الصَّ

اد الُمْهَملة ، أَهملَه الَجَماَعة ، وهو الدَّْوَصرُ  : [دصر] ْرعَ نَْبت يَ  ، بالصَّ عن  ، أَي يُجاوُزه في الطُّول ، وله ُسْنبٌُل وَحبٌّ َدقِيٌق أَْسَمُر ، ْعلُو الزَّ

 ابن القَطَّان ، وهو َخَطأٌ. ، وفي بَْعض النَُّسخ : (2) اْبِن القَطَّاع

ين الذي تَقدَّم في كالم الُمَصنِّف ، وبَيَّنَّا فيه ما جاَء عن أَبِي َحنِيفَة. الدَّْوَسر قْلت : وهو  بالّسِ

، عن أَبي َعْمرو الشَّْيبَانِّي ، رواه عنه ابنُه َعْمُرو ، في باب السَِّفينَة. قال  َكْوثُل السَِّفينَة ، أَهمله الجوهرّي ، وهو (3) الدَّْوِطيَرةُ  : [دطر]

 .دطر ْهَمل اللَّْيثُ األَْزَهِرّي. وأَ 

َكةً ، الفََسادُ  الدََّعرُ  : [دعر]  ، وأَنشد َشِمٌر البن ُمقبِل. َدِعرٌ  فهو ، َدَعراً  ، العُوُد ، كفَِرحَ  َدِعرَ  وَمْصَدرُ  والُخْبُث. ، ُمَحرَّ

َن هلــــــــا  ِمســــــــــــــــــــــح ــــــــَ ت لــــــــح ــــــــَ لــــــــَ  يـ ــــــــح يـ ــــــــَ ُب ل َواطــــــــِ تح حــــــــَ ــــــــَ  ابت

و اٍر وال     ريحَ خــــــــــــــَ َذ  غــــــــــــــَ زحَ  اجلــــــــــــــِ رِ جــــــــــــــَ  َدعــــــــــــــِ

  
 ، وأَْنَشَد : ، كُصَردٍ  ُدَعرٌ  َحَكى الغَنَِوّي : ُعودٌ و

ريحَ  دًا غـــــــــــَ يـــــــــــِّ مـــــــــــًا جـــــــــــَ حـــــــــــح ن فـــــــــــَ لـــــــــــح مـــــــــــِ رح حيـــــــــــَح   ُدعـــــــــــَ
اًل     ال  َوَد صــــــــــــــــــــــــَ رح   (4)َأســــــــــــــــــــــــح قــــــــــَ ــــــــــَ يــــــــــاِن الــــــــــبـ  كــــــــــَبعــــــــــح

  
ِديئةُ ، ومنه أُِخذت : الَكثِيُر الدَُّخاِن ، وقيَل : الدَُّعر وقيل : العُودُ  .(5) ِقدإِذا ادََّخن ولم يَتَّ و وهكذا َسِمعَه األَزهرّي أَيضاً عن العََرب.  الرَّ

 بَمْعنَى الِفْسق. الدََّعاَرة

ْندُ  َدِعرَ و  كُصَرٍد ، وأَنشد : ُدَعرٌ  ، كَكتِف. ويقال : َدِعرٌ  َزْندٌ  لْم يُوِر ، وهوو : قُِدَح به ِمَراراً َحتَّى اْحتَرَق َطَرفُه َدَعراً  الزَّ

ُبو ِبه َزنحٌد   ُدَعرح ُمؤحَتشٌب َيكح
 .أََدعرُ  وفي الّصحاح : َزْندٌ 

َعاَرةو بالفَتْح ، كالدََّعاَرة والِخيَانَةُ والنِّفَاق والفُُجور ، الِفْسُق والُخْبثُ  : الدََّعرو ، وفي بَْعض النُّسخ  ، بفَتْح فُسُكون الدَّْعَرةو ، بالَكْسر ، الّدِ

كة. وفي حديث ُعَمَر َرِضي هللا عنه :  دَّة على أَعدائك وأَهلِ »ُمَحرَّ  ، أَي الفَساِد والشَّّر. «الدََّعاَرةِ  اللهمَّ ارُزْقنِي الِغْلَظة والّشِ

جلُ  َدِعرَ  وقال ابُن ُشَميل :  ، إِذا كان يَْسِرق ويْزنِي ويُْؤِذي الناَس. َدَعراً  الرَّ

، وضبطه  َدِعَرةٌ  وفي بعض النُّسخ : إِحراقَه ، والواحدة َء قَْبَل أَن يَْشتَدَّ احتِراقُهُ.كَكِتٍف : ما اْحتََرَق من َحَطٍب وغيره فَطِفى الدَِّعرُ  قيل :و

اغانِيّ   ، بفَتَْحتَين بهذا المعنَى. الدََّعر الصَّ

مّ  ، رالدُّعْ و  .ُدْعَرة ، وحكاه ُكَراع بالذال الُمْعَجمة ، الواِحد ُدوٌد يَأُْكُل الَخَشبَ  : القاِدُح ، وهو بالضَّ

 عليه وَسالُمه َصلَواُت هللا بن يَْعقُوَب ْبِن إِبراهيَم ، استَْخَرَج يُوسفَ  بن ُحْجر بن َجِزيلةَ بن لَْخٍم ، ُمقَدَُّم السَّيَّارة ، وهو الذي ُدْعر ماِلُك بنُ و

الُمْعَجمة كما في المقّدمة الفاِضِليّة البن الجّوانّي  بالذَّال منهم َمْن يَْرِويهو ، ، وهو الكاِئُن بِجيَزة ِمْصرَ  البِئر الُجّب ، وهو ِمن وعلى آبائِه ،

.، نَبَّه عليه ال تَْصِحيفٌ  النَّسَّابة ، وهو اغانِيُّ  صَّ

 داِعرُ  وهو بن ُعلَةَ بِن َجْلد ، من َمْذِحجٍ ، قَبِيلٍة من بني الحاِرِث بن َكْعب إِلى فَْحل ُمْنِجٌب ، أَو ، وهو َداِعرٍ  : َمنسوبَةٌ إِلَى الدَّاِعِريَّة اإِلبِلُ و

 الحاِرثّي. ْبُن الِحَماِس 
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ق فتَُزاد تَ  : لم تَْقبَِل اللِّقاحَ  داِعَرةٌ  نَْخلَةٌ و  ، (6)ْلِقيحاً وتُنَحَّ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : قرية مقابر َجب ر.1)
 وعل  هامشه عن نسخة أخر  : ابن القطاع.« ابن القطان»( يف القاموس : 2)
َطَرة.« الدوطري»( يف القاموس : 3)  ويف اللسان والتكملة فكاألصر. وعل  هامشه عن نسخة أخر  : الد وح
 عن اللسان والصحاح وابألصر : سالاًل ابلسا ا ونبه إىل رواية اللسان هبامش املطبوعة املصرية.( 4)
 ( اللسان : ِإذا َدخ َن فلم يت ِقد.5)
 (.ابلباء واخلاء املعجمة)« وتبخ  ا وتبخيقها»( كذا ابألصر ويف التهذيب : 6)
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رَتِخَي ا  .َمداِعريُ  ج فذلك َدَواُ ها ا وتـَنحِحيُقها : َأن يُوطََب َعَسُقها حىت َيسح
. اللَّئيمُ  ، بالّضّم : الدُّْعُرورُ و اغانِيُّ  العائُب أَصحابَه ، نقله الصَّ

 ، عن اْبِن األَعرابّي. ، كُمعَظَّم : لَْوُن الِفيلِ  الُمَدعَّرو

 من جميع الَحيَوان. أَنشد األَصَمِعّي : ُكلُّ لَوٍن قَبِيحٍ  : الُمَدعَّر قال ثَْعلَب :و

ُه  ِة َربـــــــــــــ  َذلـــــــــــــ 
َ

وحَب املـــــــــــــ رًا ثــــــــــــــَ ا عـــــــــــــامـــــــــــــِ  َكســـــــــــــــــــــــــــَ

وحاًن     ـــــــــَ زيـــــــــُر ل نـــــــــح َي اخلـــــــــِ ا ُكســـــــــــــــــــــــِ رَاكـــــــــمـــــــــَ َدعـــــــــ   (1) مـــــــــُ
  

 ، من ذِلك. تَبَقَّع بُقَعاً َسِمَجة ُمتَغَيِّرة ، إِذا َوْجُهه تََدعَّرَ  يقال :و

ةٌ  في ُخلُِقهو اءِ  َدَعارَّ ة ، أَي ، ُمَشدََّدةَ الرَّ  ُسوٌء. ، وكذلك َزَعارَّ

ُجُل ، كفَِرَح وَمنََع ، َدِعرَ  يقال : كةٌ  َدَعرةٌ و َدَعاَرةٌ  . فََجَر وَمَجَر ، وفيهَدَعاَرةً  الرَّ  .(2)، األَِخيُر ُمَحرَّ

 يَستَْوقِْد وَدِخَن. هكذا فَسََّره َشِمٌر.، إِذا ُوِضَع على الناِر لم  ءٌ نَِخٌر َرِدي ، األَِخيُر قاله َشِمٌر وغيُره : َدِعرٌ و َداِعرٌ  ُعودٌ و

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 : خائٌِن يَِعيب أَصحابَه. قال الَجْعِدّي : ُدَعَرةٌ و ، كُصَرٍد ، ُدَعرٌ  َرُجلٌ 

َاح  فـــــــــــــــــــــــــــِ راً فـــــــــــــــــــــــــــاَل أُلـــــــــــــــــــــــــــح  َدارابً  ُدعـــــــــــــــــــــــــــَ

بِ     ريح َداَوِة والــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــ  ِدمَي الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــــــَ

  

ٌح و  ه انصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ م أَنــــــــــــــــــــــــــــــ  ربُكــــــــــــــــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــــــــــــــــُح

ربِ يف و     قـــــــــــــــــح ُب الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ه َذنـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــِ  ُنصــــــــــــــــــــــــــــــح

  
. وفي َحِديث َعِدّي : ُدعَّارٍ  : الُمؤِذي الفاِجر ، قاله ابُن ُشَمْيل ، ومثله في التَّْوِشيح. ويُجَمع على الّداِعرو : الّذي ال َخْيَر فيه. الدَُّعر وقيل :

 .الَمَداِعيرِ  هو َكاَلم ؟ٍء ، فقال : َما لََك وِلهَذاْنَهال : َسأَْلُت أَبَا َزْيٍد َعْن َشيْ أَراَد بهم قُطَّاَع الطَِّريق. وقال أَبُو المِ  «ءٍ َطيِّي ُدعَّارُ  فأَْينَ »

 كُهَمَزة : به َعْيٌب. ُدَعَرةٌ  وَرجلٌ 

 .(3)، في ُكّلِ فِتْنٍَة ناِعٌر  َداِعرٌ  ومن َسَجعات األَساس. فاُلنٌ 

 : األَْحَمُق. الدَّْعثَرُ  : [دعثر]

ا ، »في الحديث : : َصَرعه وَكَسَره. و َدْعثََرهو الَحْوَض وَغْيَره : َهَدَمه. َدْعثَرَ  وقد بِهاٍء : الَهْدُم ، والكْسرُ  ، الدَّْعثََرةُ و ال تَْقتُلُوا أَْوالَدُكم ِسرًّ

رُجالً. قال ابُن األَثير : والُمَراد النَّْهُي عن الِغيلَة ، فإِّن الَولََد إِذا فََسَد لَبَنُه أَي يْصرُعه ويُْهِلكه ، يَْعنِي إِذا صاَر  «فَيَُدْعثُِره إِنَّه لَيُْدِرُك الفارسَ 

 فََسَد ِمَزاُجه فال يَُطاِعن ِقرنَه ، بل يَِهي ويَْنَكِسُر عنه ، وَسبَبُه الغَْيل.

ق في َصْنعَتِه الدُّْعثُورو ّم : َحْوٌض لم يُتَنَوَّ م الُمتَثَلِّم هو وأَ  ولم يَُوسَّع ، ، بالضَّ  . قال :َدَعاثِرُ و َدعاثِيرُ  ، وكذلك الَمْنزل ، َجْمعه (4) الُمتََهّدِ

ُدورح أَ  ٌض ممــــــــــــــــــَح وح ِك حــــــــــــــــــَ ر  يــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــُ

ِر     هـــــــــــــــَ يـــــــــــــــاَض الـــــــــــــــنــــــــــــــــ  ريح ِإن  حـــــــــــــــِ عـــــــــــــــاثـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــد 

  
 ُكلَّ يوم تَْكِسرين َحْوَضك حتّى يُْصلَح.أَ  يقول :

 .ُدْعثُور ٌء فهووالَمراِكي إِذا تََكسََّر منها َشيْ  (5)، والَجَوابِي  : ما تََهدَّم من الِحيَاض الدَّعاثِيرُ و

اج : (6)يُْحفَر َحْفراً وال يُْبنَى ، إِنما يَْحِفره صاِحُب األَّول  الدُّْعثُورُ  وقال أَبو َعْدنَان :  يَْوَم ِوْرِده. وقال العَجَّ

 َدَعاثِرَاِمنح َمنحزالٍت َأصحَبَحت 
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 وقال آخر :

 َدَعاثِرُهح  َجريحِ َأنح كانتح أُبِيَحتح َأَجرح 
 فحذف للضَُّرورة. َدَعاثِير قيل : أَراد

__________________ 
 ( ذكره صاحب اللسان يف دغر ا وعبارته هنا  : ولون مدغر قبيح نبه عليه هبامش املطبوعة املصرية.1)
 .«واأَلوىل أن يقو  : األخرية  ركة أو األخري  ر  كما هو  اهرقوله : األخري  ركة هكذا خبطه ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 وما أثبت عن األساس ونبه إىل عبارهتا هبامش املطبوعة املصرية.« ء فاعرمن كر شي»( ابألصر 3)
 ( يف اللسان : املهّدم ا ويف موضض آخر : الدعثور : ا وض املثّلم.4)
 وقد نبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية. وما أثبت عن اللسان« اجلوااي»( ابألصر 5)
 ( كذا ابألصر ا ويف التهذيب : صاحب اإلبر.6)
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 ِمَن النَّعَِم : الَكثِيُر. الدُّْعثُورو

حديٍث َعِجيِب اإِلسناِد ،  ، وفي العَْسَكِريّ  أَبي بَْكٍر ُمَحّمِد بِن أَحمدَ  عن َجاَء نقلُه َصَحابِيّ  الغََطفَانّي ، وقيل الُمَحاربّي : بُن الحارث ُدْعثُورو

 َغْوَرٌك. واألَشبهُ َغْوَرٌث. ويقال :

اج : ءٍ ُكلَّ َشيْ  يَُدْعثِرُ  ، كِسبَْحل : َشِديدٌ  ِدَعثْرٌ  َجَملٌ و  ، أَي يَْكِسره. قال العَجَّ

رَا  رحضـــــــــــــــــــــــًا َعســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ُة قـ زحمـــــــــَ تح حـــــــــَ رضـــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــد أَقـــــــــح

رَا    هـــــــــــح ذح َأعـــــــــــاَرتح شـــــــــــــــــــــــــَ ا مـــــــــــُ نـــــــــــَ ـــــــــــح  مـــــــــــا أَنحســـــــــــــــــــــــــبَتـ

  

دح  ىت  َأعــــــــــــــــــــــــَ رَاُت اَبزاًِل حــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــح ثـ   ِدعــــــــــــــــــــــــَ
رَا    ــــــــتح ُخضــــــــــــــــــــــح َا كــــــــان عــــــــِ ــــــــح ب َر مــــــــن ســــــــــــــــــــــَ  أَفحضــــــــــــــــــــــَ

  
ق ، فأَْعَطتْه ثّم تَقَاَضتْه   فَقََضاَها بَْكراً. (1)وكان قد اقتََرَض من اْبنَتِه َحْزَمةَ سبِعيَن ِدْرَهماً للُمَصّدِ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 : الَمْهُدوم. الُمَدْعثَر

 : َمْوطوَءةٌ. ُمَدْعثََرةٌ  وأَرضٌ 

َسه الضَّبُّ : وَحفََره ، عن اْبِن األَْعَرابِّي. وأَنشد : ِدْعثَارٌ  ومكان  : قد َسوَّ

ٍة  يــــــــــثــــــــــَ بــــــــــِ ِر نــــــــــَ هــــــــــح وَ   ــــــــــَ بيف فــــــــــَ حــــــــــِ  ِإَذا ُمســــــــــــــــــــــــلــــــــــَ

د      ثــــــــــارٍ  (2) ــــــــــُِ ِدعــــــــــح هـــــــــــا بــــــــــِ يــــــــــنــــــــــُ ِديــــــــــٍث َدفــــــــــِ  حــــــــــَ

  
ي نَ  ّب يَْحِفر من َسَربه كّل يَوم ، فيُغَّطِ  بِيثَةَ األَْمِس ، يَفعل ذلك أَبَداً.قال : الضَّ

 والنََّشاط. الِخفَّة والسُّْرَعةُ  : هو (3)، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال ابُن ُدَرْيد  الدَّْعَسَرةُ  : [دعسر]

 قال : َدَرأَ بالسُّوِء.انْ  ، إِذا َعلَْيِهم بالفُْحِش  اْدَعْنَكرَ  يقال : أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال ابُن ُدَرْيد : اْدَعْنَكرَ  : [دعكر]

ِد  رتح قــــــــَ كــــــــَ نــــــــح وِء واأَلَذ   ادحعــــــــَ ش والســــــــــــــــــــــ  حــــــــح  ابلــــــــفــــــــُ

ا     هـــــــَ ـــــــُ تـ ـــــــ  يـ كـــــــارَ أُمـــــــَ نـــــــح رِو ادحعـــــــِ مـــــــح ٍر عـــــــلـــــــ  عـــــــَ يـــــــح  ســـــــــــــــــــــَ

  
ٌء ، ُمْنَدِرى َدَعْنَكرانُ و ، كَسفَْرجل ، َدَعْنَكرٌ  فهو .(5)قال : وهذا البيت أَخاف أَن يَُكون مصنوعاً  (4) َكاْدِعْنَكار ونّص الجمهرة : أَُسْيَماءُ 

 على الناس.

 ، عن أَبي َعْمٍرو الشَّْيبَانِّي ، وأَْنَشد البَْيَت السَّابَق. أَْقبََل وأَْسَرع : اْدِعْنَكاراً  السَّْيلُ  اْدَعْنَكرَ و

بِّي من الَوَجع الذي يُقال له العُْذَرة ، َغْمُز الَحْلقِ  : الدَّْغرُ و الدَّْفع. ، في األَصل : الدَُّغرُ  : [دغر] َرْفُع المرأَةِ لََهاةَ  هوو ، أَي َحْلِق الصَّ

بِّيِ بإِْصبَعََها . قاله أَبو َدَغَرت تَْدَغَر َدْغراً  وتَْكبِيُس ذلك الَمْوِضع عند َهيَجاِن الوَجع من الدَّم ، فإِذا َرفَعَْت ذِلك الموضَع بإِْصبعها قيل : الصَّ

رَ  ْبنَ  ال:  ِللنَّساءِ  قال وسلمعليههللاصلىأَن النَّبِّي »الَحِديث  ُعبَْيٍد. وبه فُّسِ قال ألُّم قَْيٍس بِْنِت »وفي َحِديث آَخَر :  «بالدَّْغر نَّ أَْواَلَدك تُعذِّ

 .«أَْواَلَدهّن بهِذه العُلُق يَْدَغْرنَ  (6)َعاَلم  ِمْحَصن :

ً  َدْغراً » ، عن ُكَراع. وروى المثل : الَخْلطُ  ، أَيضاً : الدَّْغرو فاِء. (7)« وال َصفا  أَي خاِلُطوهم وال تُصافُوُهم ، من الصَّ

ه ُسوُء الِغَذاِء للَولد ، وأَن تُْرِضعَه : الدَّْغرو لشَّاةِ فَيَْرَضعُها ، فيَْبقَى ُمْستَِجيعاً يَْعتَِرُض ُكلَّ َمْن لَِقَي فيأُْكُل ويََمصُّ ، ويُْلقَى على ا فال تُْرِويَهُ  أُمُّ

 ، وهو َعذاُب الّصبّي.

ه الدَّْغر وقال أَبو سعيد السُّّكرّي فيما استدركه على أَبي ُعبَْيد من أْغالِطه : في َضْرع غيِرَها ، فقال  فيَْدَغر في الفَِصيل أَن ال تُْرِويَه أُمُّ

ْبن ال»:  السالمعليه بياِن من اللّبَن. قال «. في كّل ساَعٍة ويَْستَِجيعُوا يَْدَغُروا ، أَرِوينَُهم باللَّبَِن لئاّل  بالدَّْغرِ  أَوالَدكنّ  تُعذِّ وإِنما أَمَر بإِرواِء الّصِ

ِة قَوله.  األَزَهِرّي : والقَْول ما قال أَبو ُعبَْيد ، وقد جاَء في الحديث ما َدلَّ على ِصحَّ
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 : بالتَّْحِريكِ  ، الدََّغرُ و َدَغَرت تَْدَغر َدْغراً  الِفْعُل كَمنَعو

__________________ 
 وما أثبت موافقاً ملا يف التكملة واللسان.« مث تقاضته فقضته فقضاها»( يف املطبوعة الكويتية : 1)
 وهو ما أثبتناه.« قوله حيد ا هكذا خبطه والذي يف اللسان  د مضبوطاً بضم الباء وكسر اجليم»وهبامش املطبوعة املصرية : « حيد»( ابألصر 2)
 .333/  3( اجلمهرة 3)
 ويف التكملة فكاألصر. 400/  3( ابألصر : اسيمار  ادعنكار وما أثبت عن اجلمهرة 4)
 ( نص اجلمهرة : هذا البيت مل يعرفه البصريون وزعم أبو عثمان أنه لعه ببغداد وال أدري ما صحته.5)
 ( يف النهاية : عالم تدغرن أوالدكن.6)
 أيضاً : دغَر  ال َصف  .( ويقا  7)



5561 

 

تَـلحئامُ و  الت خل فُ  ِملة  االسح ز ا هكذا يف الن َسخ ا وِمثـحُله يف الت كح ِتسحالم  .(1)ا ابهلَمح ِذيب : االسح  ا وهو حَتحرِيف. (2)ويف التـ هح
 ، قال : ُسوُء الُخلُقِ  : الدََّغرو

الِقِه و   َدَغرُ ما خَتَل َف من َأخح
 ، كالدَّْعَوى ، وهو االْسم منه. كالدَّْغَرى ، يَْدَغر َدَغراً  عليه َدِغرَ  ، االْقتِحاُم من َغيِر تَثَبُّت : الدََّغرو

 ْنِوين.، بالتَّ  َدْغراً  ، بفتح فُسُكون وأَلف التأْنيث ، ويقال (3) َدْغَرى ، بالفَتْح : الَحْرُب العَُضوُض التي ِشعَاُرَها الَمْدَغَرة عن ابِن األَْعَرابِّي :و

ّم : الدُّْغُرورُ و يُض الفاِحشُ  ، بالضَّ  ، كالدُّْعُرور. الِعّرِ

 ، كَمنعَه : َضغََطهُ حتّى ماَت. َدَغَرهُ و

 من غيِر تَثَبٍُّت ، وهو تَْكراٌر مع ما قْبله كما ال يَْخفَى. عليهم : اْقتََحمَ  َدَغرَ و ، كأَنه َدفََع بنَْفِسه. في البيِت : َدَخل َدَغرَ و

ِء أَْخذُ الشيْ  وهو «الدَّْغَرة في قَْطعَ  ال»:  عنههللارضيَحِديُث علّي : تََوثُُّب الُمْختَِلِس وَدْفعُه نَْفَسه على الَمتَاع ليَْختَِلَسه ، ومنه ْغرُ الدَّ و

 ً  ِء يَْستَِلبُه.، وقيل : هو أَْن يَْمألَ يََده من الشيْ  اْختِالسا

 قال : قَبِيٌح. ، كُمعَظَّم : ُمَدغَّرٌ  لَْونٌ و

ُه  ة َربـــــــــــ  امـــــــــــَ مـــــــــــَ وحَب الـــــــــــد  رًا ثــــــــــــَ امـــــــــــِ ا عـــــــــــَ  َكســـــــــــــــــــــــــَ

وحاًب     زِيــــــــــُر ثـــــــــــَ نــــــــــح َي اخلــــــــــِ ا ُكســــــــــــــــــــــــِ رَاكــــــــــمــــــــــَ َدغــــــــــ   مــــــــــُ

  
 والصواب أَنه بالُمْهلَة ، وقد تقدَّم قريباً.

 من قَُرْيٍش. َداِغرٍ  ابنـ  مصغَّراً بالغَْين ، وفي بعض النَُّسخ ُصفَْير ، بالفاءـ  ُصغَْيرُ و

كُ  ، (4)ال َصفَّ  َدْغرَ و وال َصفَّى ، َدْغَرى أَن امرأَةً قالت لَولَِدَها : إِذا رأَت العَْيُن العَْيَن ف يُقَالُ  َزعموا فيماو  َدْغَرى ، ويَُمّد فيقال ويَُحرَّ

 ، وهِذه عن الّصاغانِّي. وأَنَشَد ابُن ُدَرْيد ِلُرْهِم بن قَْيس : َراءَ َدغْ و

اُن  مـــــــــــــَ اَءت عـــــــــــــُ َر جـــــــــــــَ فـــــــــــــ    َدغـــــــــــــَ  ال صـــــــــــــــــــــــــــَ

ا    فـــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ َا الـــــــــــــــح ُض اأَلزحِد حـــــــــــــــِ ٌر ومجـــــــــــــــَح كـــــــــــــــح  بـــــــــــــــَ

  
ً  (5)بفتح فسكون  َدْغراً  يقال :و  وال تَُصافُّوهم. ، اقتِحموا عليهم بَْغتَةً واحِملُوا عليهم اْدَغُروا ال َصفًّا أَي مثل َعْقَرى وَحْلقَى وَعْقراً وَحْلقا

فَاِء ، وقد تقّدم. وَصفَّى ، من المصادر التي آِخُرَها أَلُف التَّأْنيث ، نحو عليه  دَغرَ و .َدْعَوى وقال ُكَراع : خاِلُطوهم وال تَُصافُوهم ، من الصَّ

 : َحَمَل.

 خاِضعاً. داِخراً  ، َذِليالً  أَي داِغراً  َذَهَب صاِغراً وَ 

 * ومما يستدرك عليه :

 .(6)الدُّعَّار  الدُّغَّار : الَخبِيُث الُمْفِسد. ويقال هو من الدَِّغرُ 

ث الشَّريف َمْدَغرةُ و ِجْلماِسّي ، َحدَّث  : مدينةٌ بصحراِء الَمْغرِب ، منها الشَّيُخ اإِلماُم الُمَحّدِ عبُد هللا بن علّي بن طاهر بن الَحَسن الَحَسنّي الّسِ

 عن أَبي النُّعيم ِرَضَواَن الجنوّي.

ّي :  وقرأُْت في الَحَماَسِة لخاِرَجةَ بِن ِضَراٍر الُمّرِ

ريًَة أَ  َت َعشــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــح فــــــــــِ اًل َأو ســــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح  خــــــــــارُِج مــــــــــَ

وِء َأن     اَن الســــــــــــــــــــــ  َت ِلســــــــــــــــــــــَ فــــــــح فــــــــَ رَاكــــــــَ َدغــــــــ  تــــــــَ ــــــــَ  (7) يـ
  

َد.  وفَسَّروه وقالوا : أَي يَتَعَوَّ
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 .(8)، لغة في العَْين الُمْهملَة  األَحَمقُ  ، أَهمله الجوَهِرّي. وقال ابُن ُدَرْيد : هو الدَّْغثَر : [دغثر]

اغانِّي : الدَّْغفَرُ  : [دغفر] ْخمُ  هو ، أَهملَه الَجْوَهِرّي. وقاَل الصَّ  .(9)الُمكتَنُِز الَخْلِق الشَِّديُد  األََسُد الضَّ

 عليه الَخبََر ، إِذا َخلََطه. َدْغَمر ، وقد : الَخْلطُ  الدَّْغَمرةُ  : [دغمر]

__________________ 
ُم.1) ِتالح  ( يف التكملة واملطبوعة : االسح
 التهذيب املطبوع : است م.( كذا ا ويف 2)
 ( ضبطت يف القاموس ابلتحريك.3)
ودغراً ال صفاً  (ابلفتح بغري تنوين)عبارة اللسان فدغر  وال صف  ودغر ال صف »وهبامش املطبوعة املصرية : « وغر  ال صف »( ابألصر : 4)

 ومثله يف الصحاح ا وما أثبت عن اللسان.« مثر عقر  وحلق  وعقراً وحلقاً اه
 ( يف القاموس : ودغرا ابلتحريك ضبرت قلم. ويف الصحاح واللسان فكاألصر.5)
ّغار.6) ّعار والد   ( يف األساس : وفالن من الد 
 ( البيت يف شرح ا ماسة للتربيزي رواية : أن يتدعرا ابلعا املهملة.7)
 وال يوجد له يف الغا املعجمة.« األمح  والدعثر : ابلعا املهملة والبغثر :» 317/  3( كذا وعبارة اجلمهرة 8)
 ( اقتصر يف التكملة عل  : والد غحَفُر : اأَلَسد.9)
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 ، أَي َشَراَسةٌ ولُْؤٌم. َدْغَمرةٌ  : يقال : في ُخلُِقه الشََّراَسةُ وُسوُء الُخلُقِ  : الدَّْغَمرةو واللُّْؤم. العَْيبُ  : الدَّْغَمرةُ و

وأَما بالذال المعجمة فهو الَحقُود الذي ال يَْنحّل ِحْقُده.  الُخلُقِ  ءُ قال َغْيُره : َسيِّىو ، عن ابن ُدَرْيد. ُء الثّنَاءِ َسيِّي ، بالّضم : ُدْغمورٌ  رجلٌ و

 تَْخِليطاً في اللَّْون. قال ُرْؤبة : الدَّْغمرة وسيأْتي. وقد تكون

ُرٌ   مــــــــــــــــــــرَ ِإَذا امــــــــــــــــــــح وحَن اأَلدحَرِن  َدغــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ  ل

لــــــــــ      نِ ســــــــــــــــــــــــَ دحكــــــــــَ ه مل يــــــــــَ نــــــــــُ وح ــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــًا ل  مــــــــــُت عــــــــــِ

  
 : َخلََط. َدْغَمرَ و قال ابُن األَعرابّي : األَدَرن : الَوِسخ ،

 ولم يَْدَكن : لم يَتَِّسْخ.

 من النَّاس. : األَْدناسُ  الدََّغاِمرُ و

 قال العّجاج : َمْخلوٌط. ، بالفَتْح : َدْغَمريٌّ و ، بالّضمّ  ُدْغُمِريٌّ  ُخلُقٌ و

زِي   قـــــــــــــــح
َ

ُر املـــــــــــــــ مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــين ال ي زحَدهـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ  ال يـ

َن اأَلخـــــــــــــــــــــــالِ  و     رِي  ال مـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــــــَ  َدغـــــــــــــــــــــــح

  
 ُء الُخلُِق.: الّسيّى الدَّْغَمِريُّ و

 ، مما يَِلي قَْلَهاةَ. ة بساحل بْحِر ُعَمانَ  ، كَجْعفر : َدْغَمرُ و

 الُخلُِق : ليس بصافِي الُخلُِق. ُمَدْغَمرُ  ورجلٌ  : الَخِفيُّ  الُمَدْغَمرُ و

 ، والَمْنُع ، يمانِيَةٌ. الدَّْفُع في الصَّدرِ  ، بفتح فَُسكون : الدَّْفرُ  : [دفر]

 قال : (1) (يَ ْوَم يَُدعُّوَن ِإىل انِر َجَهنََّم َدعًّا)، أَي َدفَْعته. وُرِوَي عن ُمَجاِهد في قوله تعالى :  َدْفراً  في قَفَاه َدفَْرته: وقال ابُن األَْعَراِبّي 

 ، أَي دْفعاً. َدْفراً  في أَقفيِتَهم يُْدفَُرون

 واللَّْحم. بالتَّْحريك : ُوقُوُع الدُّوِد في الطعامِ  ، الدَّفَرُ و

ا سأَل َكْعباً عن ُوالةِ األَْمِر فأَْخبَره قال :، عن ابْ  الذُّلُّ   :(2) الدَّفَرُ و ر قَْوُل َسيِّدنا ُعَمَر لَمَّ قِيل : أَراد وا « َدْفَراه وا» ِن األَعرابّي ، وبه فُّسِ

يَب البَتَّةَ ، النَّتْنُ  : الدَّفَرو ذاُّله.  به ، أَي وا نَتْنَاه.ومنهم َمْن فَسَّر قوَل سيِّدنا ُعَمَر  ويَُسكَّنُ  خاّصةً ، وال يَُكون الّطِ

ه : يب ، وبفتح الفاِء في النّتْن خاّصةً ، قال  الدَّْفر ونَقَل شيُخنا عن نوادر أَبي َعِلّي القَاِلّي ما نَصُّ ، بسكون الفاِء : ِحدَّة الّرائَِحة في النَّتْن والّطِ

 شيخنا ، وأَكثُر أَئِّمة األَنَدلُس على هذا التّفصيل.

ة هذا الفَّن : أَّن الذي يَعُّم ِشّدةَ َذَكاِء الَرائَِحِة َطيِّبةً كانت أَو َخبِيثَةً هو الذَّفَُر ، بالذال المعجمةقْلُت : الذي نُِقل ع كةً ، ومنه قِيل :  ن أَئِمَّ ُمَحرَّ

 الدَّفَرو ، بالتَّْسِكين بمعنى الذُّّل. الدَّْفرِ  في ِمْسٌك أَْذفَر ، وسيأْتي ، فليُْنَظر هذا مع نَْقل النواِدر. نعْم نُِقل الفَْرُق عن ابن األَعرابّي ، لكنّه

 محّركةً بمعنى النَّتْن ، وال يُعَرف هذا إِاّل عنه ، كما في اللَِّسان وغيره.

 ، على النََّسب ، ال فِْعل له. قال نَافُِع بُن لَِقيط الفَْقعَِسّي : َدفِرٌ  ، وقيل : أَدفَرُ و َدفِرٌ  كفَِرَح ، فهو الرُجُل ، َدفِرَ 

ه و  َة رَأحســـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــ  ُت كـــــــــــــَ جـــــــــــــح لـــــــــــــَ  أَنحضـــــــــــــــــــــــــــَ َؤوح  مـــــــــــــُ

ه     تـــــــــــــــــُ رَتَكـــــــــــــــــح راً فـــــــــــــــــَ وحَربِ   َدفـــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــرِيـــــــــــــــــِح اجلـــــــــــــــــَ

  
 .َدْفَراءُ و َدفَِرةٌ  هيو

 ُمْنتِنَةُ ، وهي َمْبنِيَّة على الكسر ، وأَكثُر ما تِرُد في النّداِء.، أَي يَا  َدفَارِ  ، ويقال لها إِذا ُشتَِمت : يا كقََطاِم : األََمةُ  ، َدفَارِ و

ْنيَا ، كأُمِّ  : َدفَارِ و  ، األَخيرتان ُكْنيَتَان لها. َدْفرٍ  وأُمِّ  دفَارِ  الدُّ

ْوض. وزاد ابُن األَع َك أَبُو علّي القاِلّي األَِخيَرةَ في األَمالي ، وَغلَّطه السَُّهْيلّي في الرَّ  .َدْفَرة رابّي أُمّ وَحرَّ

 : ع. الُمَدافِرُ و
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 .(3) ع لبني ُسلَْيمٍ  ، كِمْحَراب : ِمْدفارٌ و

ْنيا أُمَّ  : الّداِهيَةُ  َدْفرٍ  أُمُّ و ، الدَّْفرُ و يَت الدُّ  ، أَي ِلَما فيها من اآلفَات والدَّواِهي. َدْفرٍ  ، وقيل : به ُسّمِ

 .(4)وفي األَساس : يُراُد بها ِريُح الَحِديد  : بها َصدأُ الَحِديِد. َدْفَراءُ  َكتِيبَةٌ و

 وهو الّدْفع والَمْنع. الّدْفر وهو الدَّْفر ، كأَنَّه من : ِمَصكٌّ  ِمْدفَرٌ  َجْيشٌ و

__________________ 
 .13( سورة الطور اآية 1)
 اللسان عل  سكون الفاء ا ضبرت قلم.( ضبطت ابلتحريك عل  اعتبار عطفها عل  ما قبلها ا واقتصر يف 2)
 ( يف معجم البلدان يف بالد بين ُسليم أو ُهذير.3)
 ( يف األساس : وكتيبة دفراء : يراد رائحة ا ديد.4)



5565 

 

 * ومما يُْستَدرك عليه :

 الّرجُل ، ِإذا فاَح ِريُح ُصنَانِه. أَدفَرَ  عن ابن األَْعَرابِي :

 ُء به فاُلٌن. على الُمبَالغة ، أَي نَتْناً.ا يَِجىِلمَ  َدْفراً دافِرا وقال َغْيُره :

 ، كِذْكَرى : قَْريَة بِمصر ، كأَنَّها ُشبِّهت بالدُّنيا لنََضارتها ، وقد دَخْلتُها. ِدْفَرىو

 ، محّركةً : ثَمُر َشَجٍر ِصينِّي وِشْحِرّي. َدفَرٌ و

 : قريةٌ أُخَرى بمصر. َدْفِريّةُ و

ْفتَرُ  : [دفتر] اِء  وقد تُكُسر الّدالُ  ، كَجْعفَر ، الدَّ فيُلحق بنَظائِر ِدْرَهم ، وِكالهما من ِحَكايَة ُكَراع عن اللِّْحيَانّي ، وُحِكَي َكْسُر الّدال عن الفَرَّ

َرف له اشتِقاٌق ، وبَْعُض العََرِب يقول : تَْفتَر ، قال ابُن ُدَرْيد : وال يُعْ  جماعةُ الصُّحِف الَمْضُموَمِة. أَيضاً ، وهو َعَرِبيٌّ ، كما في الِمْصبَاح :

 بالتَّاِء ، على البدل.

 : َجِريدةُ الِحَساِب. الدَّْفتَر وقيل :

 (1) [َدفَاتِرُ  ج]، وهي الَكَراِريس الّدفاتِر َعربيٌّ َصِحيح وإِن لم يُعََرف اشتِقاقه ، وجعله الجْوَهِرّي أَحدَ  الدَّْفتر وفي ِشفَاِء الغَِليل :

ْقَرةُ و ، بفتح فسكون ، الدَّْقرُ  : [دقر]  (2)، األَّول واألَِخير عن ابن األَعرابّي ، وما َعَداُهَما عن أَبي َعْمٍرو  ، كَجَمزى الدَّقََرىو الدَّقِيَرةُ و الدَّ

 لنُّسخ :، وفي بعض ا العَِميَمةُ النَّبَاتِ  الناعمةُ  الروَضةُ الَحْسنَاءُ  وقال : كالَوْدفَة والَوِديفَة :

 : ناِعَمةٌ. قال النَِّمر بُن تَْولَب : َدْقراءُ  اسُم َرْوضٍة بعَْينها. وَرْوَضةٌ  ، كَجَمَزى : الدَّقََرى ويقال : إِن .«العَِميمة»بدل « العَِظيَمة»

حــــــــــتح  بــــــــــَ ُدوِّ فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح اُن الــــــــــعــــــــــَ ك أَرحكــــــــــَ تــــــــــح ــــــــــَ نـ ــــــــــَ  َزبـ

ا    رَاِر ِداَيرِهـــــــــــــــــَ ن قــــــــــــــــــَ ُة مـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــ  ٌب وجـــــــــــــــــُ  َأجـــــــــــــــــَ

  

ا و  َر كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ا  َدقـ هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ بـــــــــــــتـ ُر ا نـــــــــــــَ يـــــــــــــ   ختـــــــــــــََ

ا     ارِهــــــــــَ َ ُت حبــــــــــِ بــــــــــح اَ  نـــــــــــَ م  الضــــــــــــــــــــــــ  غــــــــــُ ُف يـــــــــــَ (3)أُنــــــــــُ
 

  
ُن بالنَّْور فتُِريَك أَلواناً.  قوله : تََخيَّل ، أَي تَلوَّ

ّم : ُخْشٌب. الدُّْقرانُ و ُش بها الَكْرُم ، واِحَدتُه تُْنَصب في األَْرض (4)بضّم فسُكون  بالضَّ أَّن هذه « د ج ر»، وسبق في  بَِهاءٍ  ، رانةٌ َدقْ  يُعَرَّ

َجران ، وَضبََطه هناك بالكسر ، فليُْنَظر. ى الّدِ  الُخْشَب تَُسمَّ

ْفتََق بين ى أَ َحتَّ  َدْقَرانَ  ثّم صّب في»في َحِديث َمِسيِره إِلى بَْدٍر ؛  ، قد جاَء ِذْكُره قُْرَب واِدي الّصْفَراءِ  ُمْعِشبٌ  كَسْلَماَن : َوادٍ  ، َدْقَرانُ و

ْدَمتَْين  ، وهي من َمنَاِزل الِجّن ويُكَرهُ النُّزوُل بها. اَل نَبَاَت فيها الُمِحيَطة بها بين الِجبَالِ  تكون : بُْقعَةٌ  الدَّْوقََرةُ و .(5) «الصَّ

 .الدََّواقِرُ  اُء ُصْلبَةٌ ال نباَت فيها ، والجمعوفي التّْهِذيب : هي بُْقعَةٌ تكون بين الِجبَاِل في الِغيَطاِن انحَسَرت عنها الشََّجُر ، وهي بَْيضَ 

 امتأَلَ ِمن الطَّعَاِم. ، إِذا َدقَراً  ، كفَِرحَ  الرُجُل ، َدقِرَ و

 .(6)المكاُن إَِذا نًَدى  َدقِرَ  ، وقال أَبو َحنِيفَة : المكاُن ، َصاَر ذا ِرياٍض  هذا َدقِرَ  يقال :و

جلُ  َدقِرَ و  ِء.الَملْ قَاَء من  أَيضاً : الرَّ

 ، وهي اللَّفَّاُء الواِرفَةُ. َدْقَراءُ  ومنه َروضةٌ  َكثَُر وتَنَعََّم. : َدقَراً  النَّبَاتُ  َدقِرَ و

ْقَراَرةُ و  ، واْفتِعَاُل أََحاِديَث. ، بالكَسْر : النَِّميَمةُ  الّدِ

ْقَراَرةُ و  ، أَي بُمَخالَفَتهم. «قَْوِمك بِدْقَرارةِ  ٍء ، فقال له : قد ِجئْتَنِيَر َرُجالً بشيْ أَنّه أَمَ » ي َحِديِث ُعَمر رِضي هللا عنه :ف، و الُمَخالَفةُ  : الّدِ

ّم. كالدُّْقُرورةِ   ، بالضَّ
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ْقَراَرةُ و عاَدةُ قَْومك ، وهي العُُدوُل أَراد عادةَ السَّوِء التي هي  «أَْهِلكَ  ِدْقَراَرةُ  أَخَذتْكَ »في حديث ُعَمَر قَال ألَسلََم َمْواله : و َعاَدةُ السَّْوِء. : الّدِ

 عن الَحّق ، والعََمُل بالبَاِطل قد

__________________ 
 ( زايدة عن القاموس.1)
 .«قوله : وما عدا ا عن أيب عمرو الذي يف اللسان : أن األخري عن أيب عمرو أيضاً »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
نبتها أنف مبتدأ وخرب. قا  يف اللسان : األنف الجي مل ترع. ويغم : يعلو ويسرت ا يقو  : نبتها يغم ضاهلا قوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 .«ا والضا  : السدر الربي ا والبحار مجض حبرة وهي األرض املستوية الجي يقرهبا جبر اه
 ( ضبطت يف اللسان ابلتحريك ا ويف التكملة بضمتا ا ضبرت قلم.4)
 .«قوله : أفت  ا أي خرج من مضي  الوادي إىل فت  أي متسض ا وأراد ابلصدمتا جانيب الوادي اه تكملة»بوعة املصرية : ( هبامش املط5)
 ( هكذا ضبطت يف القاموس. ويف اللسان عن أيب حنيفة : دقر املكان إذا َنِدَي. وسيا  الشارح يقتضي هذا الضبرت ابعتبارها فعاًل.6)
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َلُم َعبحداً َِباِواين  (1)فَعج لَت نـََزَعتحك وَعَرَضتح لَك   .(2)هبا ا وكان َأسح
ْقَراَرةُ و امُ  : الّدِ  ، أَي ذُو نَِميَمٍة. ِدْقَراَرةٍ  ، كأَنَّه ذو النَّمَّ

ْقَراَرةو  الدَّاِهيَة. : الّدِ

ْقَرارةُ و ْقرارِ  التُّبّاُن ، : الّدِ َرأَْيُت على »، بغير هاٍء ، وهي َسَراِويُل َصِغيٌر بال ساٍق يَْستُر العَْوَرةَ َوْحَدَها. وفي حديِث َعْبِد َخْيٍر قال :  كالّدِ

 .«، وقال : إِنّي َمْمثُون ِدْقَراَرةً  َعّمارٍ 

ْقَرارةو والَمْمثُون : الذي يَْشتَِكي َمثَانَتَه. َر قول أَْوٍس :أَ  السَّراويلُ  يُْطلَق ويَُراُد به الّدِ  يضاً. وبه فُّسِ

ُم  هـــــــــــُ امـــــــــــَ ِديِّ هـــــــــــَ نـــــــــــح ِض اهلـــــــــــِ لـــــــــــَ وَن ابلـــــــــــقـــــــــــَ لـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــُ  يـ

ُت و     َو مـــــــــن حتـــــــــَح ـــــــــَفســـــــــــــــــــــــح رُِج ال اريـــــــــرُ لـــــــــُح ـــــــــّدقـــــــــَ  (3) ال
  

ِهما. الدُّْقُرورةِ و كالدُّْقُرورِ   ؛ بَضّمِ

ْقَرارةُ و  الُمتِْعبَة. الُخُصوَمةُ  : العَْوَمَرة ، وهي الّدِ

ْقَراَرةو جُل القَِصيرُ  : الّدِ  ، كأَنَّه ُشبِّهَ بالتُّبَّاِن. الرَّ

ْقَراَرةو  والفُْحُش والَكِذُب الُمْستَْشنَع. الكالُم القَبِيحُ  : الّدِ

، وهي الدَّواِهي والنّمائم  َدقَاِريرُ  ج الُكلِّ  .بالدَّقاِرير (4) [بَْعَدها]. وتقول : ِجئْت باألَقاِرير ، ثّم بالدَّقَاِريرَ  ومنه قولهم : فالٌن يَْفتَِري

 واألَباِطيل.

وعنه َعْبد الَمِلك بن ـ  العَْبدّي الّراِوي عن أَبِيه أُمُّ عبِد الرحمن بن أَُذْينَةَ  : اْبنَة َغاِلٍب الّراِسبِيّة ، من أَْهل البَْصَرة ، وهي (5) بالَكْسر ِدْقَرةُ و

تَرِوي عن  تابِِعيَّةـ  َن ُشَرْيح ، فلما ماَت ُطِلَب أَبُو قِاَلبةَ للقضاِء فَهَرب إِلى الشام َمخافَة أَن يَُولَّىأَْعيََن ، وكان على قَضاِء البَْصَرة زم

 عائشةَ ، وعنها أَْهُل البَصرة ، وهي وابنُها من ثِقَاِت التّابِعين ، َذَكرهما ابُن ِحبّان.

ّم : ُدْقِميرة : * ومما يُستدرك عليه : [دقمر]  قرية بمصر من الغربيّة. بالضَّ

ْكرُ  : [دكر] ْكُر ، لُغَة ِلَربِيعَةَ  ، أَهَملَه الَجْوَهِرّي ، وهو ، بالَكْسر الّدِ ، حكاه ِسيبوْيِه ونَفَاه ابُن األَْعَرابِّي ،  ادََّكر ، وهو َغلَط َحَملَُهم عليه الذِّ

ْكر بُن الُمَظفَّر : اللَّْيث وقال ْكِر فتقول :رَ و ليس من كالم العرب ، الّدِ ْكرُ  إِنَّما ، بالدَّال ، ِدْكرٌ  بيعةُ تَْغلَُط في الذِّ على ما َذَكره  بتَْشِديِد الدال الّدِ

 المو أَلفٍ  ، بغَْيرِ  ْكرٌ دِ : داالً ُمَشدََّدةً ، فإِذا قْلَت  ، ونَّص ثَْعلَب فُجِعلَتَا أُْدِغَمت الُم الَمْعِرفَة في الذّاِل فُجعلَت بَكْسر فُسُكون ، ِدْكرةٍ  َجْمعُ  ثَْعلَبٌ 

ا قَوُل هللا تَعَالَى :  بالذّاِل الُمْعَجَمةِ  ِذْكرٌ  قْلت (6)المعرفِة  ْكرات أَيضاً. وأَمَّ  (7) (فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكر  )، وجمعوه على الذِّ

اَء قال : َحدَّثَنِي الِكَسائّي عن إِْسَرائِيَل ، عن أَبِي إِسَحاَق ، عن  ، فقال :  (ُمدَِّكر  ) و أَبِي األَْسَوِد قال : قْلت لعَْبِد هللا : فَهْل من ُمذَِّكرفإِن الفَرَّ

 ، بالدال. (ُمدَِّكر  ):  وسلمعليههللاصلىأَقَرأَنِي رُسوُل هللا 

اُء. و َداالً ُمَشدََّدة ، قال : وبَْعُض بني أَسد يقول : ُمذَِّكر ، في األَْصل ُمْذتَِكر على ُمْفتَِعل ، فُصيِّرت الذَّاُل وتَاُء االْفتِعَاِل  (ُمدَِّكر  ) وقال الفَرَّ

َهاب في َشْرح الّشفاِء.  فيقبلون الداَل فتَِصير َذاالً ُمشدََّدةً ، كذا في اللَِّسان. وأَشار إِليه الّشِ

 ه أَنََّها لُغَةُ بعض بَنِي أََسٍد ، فليتأَّمل.لغة للكّلِ يُخاِلف ما نَقَلَه األَزَهِرّي وغير ُمدَِّكراً  وفي الِعنَايَة : وقول َشْيخنا أَنّ 

ْكرُ و  : لُْعبَةٌ ِللّزْنجِ والَحبَش. الّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

 : قرية بالغَربية من مصر. دكرو

 : * ومما يستدرك عليه : [دلر]
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اغانِّي : هو اسٌم أَعجميٌّ من األَعالم. قال : والاّلم والراُء ال يَْجتَمعان في َكالِم ا ِدلِّير لعََرب. قال : كِسّكيت ، أَهمله الجوَهرّي. وقال الصَّ

ثون والّصَواب  باإِلمالة ، كما يُمال بكتاب وِعتَاب ، ومعناه الَجُسور. دلير وهكذا يقول الُمَحّدِ

 ً  .دالور قُلُت : ومن ذلك أَيضا

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : فعملت هبا.1)
 ( ضبطت يف النهاية بضم الباء ا ويف اللسان بكسرها ويف التكملة بكسرها.2)
 ( ضبطت قافيته ابلرفض عن الديوان.3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 ة ا اب ا  ضبطها ا وفيهما : يقا  هلا صحبة.حتريف ا ويف أسد الغابة : ذقر « ذفرة»( يف تقريب التهذيب : 5)
 .«التعريف»( يف التكملة واللسان : 6)
 .15( سورة القمر اآية 7)
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َمارُ و ، بالّضم ، الدُُّمورُ  : [دمر] : اْستِئصاُل  الدََّمارةُ و الدََّمارُ و ، أَي أَْهلََكُهم ُدُموراً  هللا َدَمَرهم يقال : اإِلهالُك. ، بفتحهما : الدََّماَرةُ و الّدِ

رهمو هللا َدَمَرهم يقال : .كالتَّْدِميرِ  َهلَُكوا. : يَْدُمُروَن َدَماراً  القَْومُ  َدَمرَ  الَهالِك. ْرناُهْم تَْدِميراً  . وفي الِكتَاب العَزيز :َدمَّ يعني به  (1) فََدمَّ

رو فِْرَعْوَن وقَوَمه الذين ُمِسُخوا ِقَرَدةً وَخنَاِزيَر. رَ  بالبَْطَحاِء َحتّى (2)قد جاَء السَّْيُل »في حديث ابن ُعَمر : عليهم ، كذلك. و َدمَّ المكاَن  َدمَّ

ياً بنفسه وبالتَّْضِعيف  «الذي كان يَُصلِّي فيه  والِزماً ، كما في المحكم وَغْيره.أَي أَهلََكه. هكذا جاء هَذا الباُب ُمتَعّدِ

زم ، فاألَْولَى أَن يَقُ  ي وال َداِعَي له ، والمصاِدُر الثاّلثَة كلّها من الالَّ : الَهاَلُك ، كما قاله  الدََّمارُ : ول وقال شيخنا : فيه تَْفِسير الاّلزم بالُمتَعَّدِ

ياً وال قائَِل به.  َدَمرَ  ، فهو َصِريح في أَن كالتَّْدِمير وهاِم بعد قولهَغْيره ، ثم قال : وأَشدُّ منه في اإِليهام والُوقوعِ في األَ  الثُّالثِّي يكون ُمتَعّدِ

َره تَْدِميراً و كنََصر : َهلََك. َدَمرَ  بل  : أَْهلََكه ، كما في الصحاح والمصباح وغيرهما ، انتهى. َدمَّ

َح بأَنَّ وأَنت َخبِير بأَنَّ الُمَصنَِّف تابٌِع الْبِن  ياً بنَْفسه والِزماً. ومن مصادره َدَمرَ  ِسيَده في إِيَراِد ِعبَاَرته َغاِلباً ، وهو قد َصرَّ  الثالثّي يأْتِي ُمتَعّدِ

ه الَماَلُم للُمصنِّف إِالَّ من حيُث إِنه َخلََط المصادَر ولم  دمر من مصادر الدَّمارةو .الدَّمارُ و الدُُّمور ح بما هو الاّلزم ، فال يتََوجَّ يَُصّرِ

ْل.  الَمْشُهور في الباب ، وهو َكْونُه الزماً ، وإِاّل فتَْفِسيُره باإِلهالك في مَحلِّه ، كما نقْلناه ، فتَأَمَّ

 : اإِلهالُك الُمْستَأِْصُل. التَّْدِمير وفي األَساس ؛

الحديث : ، وهو نْحو ذلك ، ومنه َهَجَم ُهُجوَم الشَّرِّ  قيل :و ْير إِْذِن ،بغَ  عليهم َدَخل ، بفتح فُسكون : َدْمراً و ، بالّضّم ، ُدُموراً  عليهم َدَمرَ و

َمْن َسبََق »في َحِديٍث آَخَر : لُه َدَمَق ُدُموقاً وَدْمقاً. وقال أَبو ُعبَْيد وَغْيُره : أَي َدَخَل بغيِر إِْذٍن ، ومث «َدَمرَ  َمْن نََظَر من ِصيِر باٍب فقدْ »

من اطَّلََع في بَْيِت »: الَهالِك ، ألَنه ُهجوٌم بما يُكَره. وفي ِرَوايَة :  الدََّمار ، أَي َهَجَم وَدَخَل بغير إِْذن ، وهو من «َدَمرَ  استِئْذانَه فقدَطْرفُه 

 .الدُُّمورَ و ألَساس : إِذا دَخْلَت الدُّوَر ، فإِيَّاك. ومن سجعات االدَّاِمر والمعنَى : إِن إِساَءة الُمطَِّلع ِمثُْل إِساَءةِ . «َدَمرَ  قوٍم بغيِر إِْذنِهم فقد

يْت َمِدينَتُها تَْدُمرُ و  بالشَّام. قال النّابِغَة : ، كتَْنُصر : بْنُت َحّساَن بِن أَُذْينَةَ ، بها ُسّمِ

ُت هلــــــــــــــم و  ن  ِإيّن قــــــــــــــد أَِذنــــــــــــــح ِ  اجلــــــــــــــِ يــــــــــــــِّ  خــــــــــــــَ

ون     ــــــــــُ ن ــــــــــح بـ ــــــــــَ رَ يـ مــــــــــُ دح ــــــــــَ دِ  ت مــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ اِح وال فــــــــــ   ابلصــــــــــــــــــــــــ 

  
اغانّي تَْشبِيهاً لها بِجْنٍس من اليَرابِيع يقال له فَرٌس لبَنِي ثَْعلَبَةَ ابِن َسْعد ، بفتح األَّول وضّم الثّاِلث : ُمِريُّ التَّدْ و  التَّْدُمِريّ  بِن ذُْبياَن ، نقله الصَّ

 ، كما نُبَيِّنه.

َجال. اللَّئِيمُ  : التَّْدُمِريُّ  في المحكم :و  من الّرِ

اُء عن الُدبَْيِريّة : ما في الّدارـ  َما بِه يقال :و لُه ، وكذِلك ، ويَُضمُّ  تَْدُمِريٌّ ـ  ونقل الفَرَّ وكذلك ال  أَي أََحٌد. (3)، كما في األَساس  َداِمِريّ  أَوَّ

 ٌء من ذلك.وقد تَقَدَّم شي (5)وال تاُموِرّي وال ُدبِّّي  (4)َعْيٌن 

 ، أَي أَحداً. أَْحَسَن منها يًّاتَْدُمرِ  يُقَاُل ِللَجِميلَِة : ما رأَيتُ و

 ، على التَّْشبِيه. : َصِغيَرةٌ  تَْدُمِريَّةٌ  أُذُنٌ و

 وهي أَيضاً القَِصيَرةُ الِخْلقَِة. : الشَّاةُ القَِليلةُ اللَّبَِن. الدَّْمَراءُ و

 من غير إِْذٍن. الَهُجوُم من النَّساِء وَغْيِرهنّ  : الدَّْمَراءُ و

رُ و  ُمْشِرفةٌ على ُغوَطتِها. قَبَةٌ بِدَمْشقَ ، كُسكَّر : عَ  ُدمَّ

ائد الَماِهر هوو ر من الَمَجاز : يقال للصَّ َن قُتَْرتَه بالَوبَِر ِلئاَّل يَِجَد الَوْحُش ِريَحهُ  تَْدميرُ و ، ُمَدّمِ بغَْير  (6)، ألَنَّه يَْهُجم عليه  الصائِِد : أَن يَُدّخِ

 إِْذٍن وال يَُحسُّ به.

 كابَْدتُهُ وَسِهْرتُه. كلَّه ، أَي اللَّْيلَ  َمْرتُ َدا من الَمَجاز :و

 بالسََّهر. (7)وفي األََساس : قَضْيتُه 

 ، كَكِتف. َحِديٌد َعِلقٌ  ، أَي لََدْيُمِريُّ  إِنه يقال :و
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 الِقْبِليَّة بالسََّمنُّوِديَّةِ  بمصر ، ، كَسِفينٍَة : قَْريَتَانِ  َدِميَرةُ و

__________________ 
 .27( سورة الفرقان اآية 1)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.2)
 ( لفظة دامري ليست يف األساس.3)
ٌ ومثله يف التهذيب.4) ٌ وال َعاِّ  ( يف اللسان : ما يف الدار َعاح
 ( ضبطت يف اللسان بضم وكسر الدا . ومثله يف التهذيب.5)
 .( األساس : من غري أن حُي  به6)
 ( األساس : يفنيه ابلسهر.7)
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َمائر والَبحرِيّة ا وقد ُيَضاف ِإليهما بَعُ  الُكُفوِر فيطَل  عل  الُكرِّ   .الد 
ُد الباقي بُن وعب قاله ابُن يُونس. 270، تُوفِّي بها بعد سنة  الدَِّميريّ  بِن ُعَمَر بِن يَِزيَد بن َخلفٍ  عبُد الوهَّاِب بُن َخلَف أَبُو أَيُّوبَ  من إِْحَداُهَما

ثاِن. ، الدَّميريّ  الَحَسنِ   محّدِ

وَسَكن  الدَِّميرة واْنتََسب إِليها أَبو َغّساَن ماِلُك بُن يَْحيَى بِن ماِلِك بن كبر بن راشِد الَهْمَدانِّي ، انتقل من الكوفة إِلى الدَّميَرة قْلت : وِمّمن نََزل

،  الدَِّميِريّ  ، وأَبو الحسن عليُّ بُن الَحَسن بِن َعِلّي بِن الُمثَنَّى بن ِزيادٍ  274ث بها ، تُوفَِّي سنة بها ، وكان يَْقدُم فُْسَطاَط مصر أَحياناً فيحدِّ 

رين من الِمصرّي ، َرَوى عنه الطَّبََرانّي في الُمْعجم. ومن الُمتَأَخِّ  الدَِّميريّ  . وأَحمُد بُن إِسحاق259سنة  بَدِميرةَ  بَْغَداِدّي ، قَِدم مصَر وتُوفِّيَ 

، ِمّمن َرَوى عنه  الدَِّميريّ  صاِحُب َحيَاةِ الَحيَوان ، وترجمته َمْعلُومة ، وَعْبُد الّرِحيم بُن عبد الُمْنعم بن َخلَف الدَِّميِريّ  : الَكَمالُ  الدَِّميرةِ  أَْهل

 أَبو الحرم القاََلنسّي.

 * ومما يستدرك عليه :

 َدِمرٌ و ، عن يَْعقُوَب ، كَدابٍِر ، وَحَكى اللِّْحيَانّي أَنَّه على البََدل ، وقال : َخِسٌر وَدبِرٌ  َداِمرٌ  : هاِلٌك ال َخْيَر فِيه. يقال : َرُجٌل َخاِسرٌ  دامرٌ  رجلٌ 

 وَدبَاَرته. َدماَرتهو النََّسب ، وما رأَيُت من َخَساَرتِهوَدبِراً على  َدِمراً و وعندي أَنَّ َخِسراً على فِْعِله ، ، فأَتْبَعُوهما َخِسراً ، قال ابُن ِسيَده :

م ، الدَُّماِريّ و ْلُب اللَّْحِم  التَّْدُمِريّ و ، بالضَّ وقيل : هو الَماِعُز منها ،  .(1)بالفَتْح ويَُضّم : من اليَرابيعِ : اللّئيُم الِخْلقِة ، الَمْكسوُر البَراثِِن ، الصُّ

 أَظفاَر في ساقَْيه ، وال يُْدَرك َسِريعاً ، وهو أَصغَُر من الشُّفَاِرّي ، قال : وفيه قَِصٌر وِصغٌَر ، وال

هـــــــــــــا و  لـــــــــــــ  ـــــــــــــَض كـــــــــــــُ ي ـــــــــــــِ ـــــــــــــرَياب طـــــــــــــاُد ال  ِإيّن أَلصـــــــــــــــــــــــــــح

ا و     هــــــــــَ ارِيـــــــــــ  فــــــــــَ رِي  شــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــُ دح ا الــــــــــتــــــــــ  عــــــــــَ َقصــــــــــــــــــــــــِّ
ُ
 املــــــــــ

  
أْن فيها أَّن له في َوسِط  ا َضأْنُها فهو ُشفَاِريُّها وَعالمةُ الضَّ يك.قال : وأَمَّ  ساقِه ُظفراً في َمْوِضعِ ِصيِصيَِة الّدِ

يَت بهم ، كغَيِرها من  تُْدِميرِ  باألَندلس ، سكنها أَهلُ  (2): بلٌد  تُْدِميرو من الِكالب : التي ليست بَسلُوقِيٍَّة وال ُكْدِريَّة. التَّْدُمِريَّةو مصَر ، فُسّمِ

 أَكثِر بالِد األَندلس.

ارة : قرية بمصر  دمروو  بالغَْربِيَّة.الَخمَّ

مّ  الدُّماثِرُ  : [دمثر] اغانّي : هو ، بالضَّ ، إِذا كانَت دْمثاَء ، وأَْنَشَد  ُدَماثِرٌ  ، يقال : أَرضٌ  (3) السَّْهُل ِمن األَرِض  ، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال الصَّ

 األَْصَمِعّي في ِصفِة إِبٍل :

 ُدَماثِرِ َضارِبَة بَعَطن 
ْعَرابِّي. ، األُولى والثّاِلثَة عن اْبِن األَ  َجْعفَر ، مثل َدْمثَرو ِسبَْحلِ  ، مثْلِ  ِدَمثْرٍ و ، كعُلَبٍِط ، كالدَُّمِثرِ  الَوثِيُر ، الَجَمُل الَكثِيُر اللَّْحمِ  : الدَُّماثِرو

 وقال العَّجاج :

 الدَِّمثـحَراَحوحَجَلَة اخلُبَـعحِثِن 
 الَوثَاَرةُ.و : الدََّماثَة الدَّْمثَرةُ و

 * ومما يُستَْدرك عليه :

 ، كِسبَْحل : َسْهلَةٌ. ِدَمثْرٌ  أَْرضٌ 

 ، بالشين المعَجَمة : قرية بشرقيّة ِمصر. َدْمِشيرو : [دمشر]

ُب َدَمه ِكير ، فارسيٌّ  (4) اآلِخذُ بالنَّفِس  ، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال ابُن ُدَرْيد : أَي ، كَسفَْرَجل الدََّمْهَكرُ  [دمهكر] فََدم هو النَّفَس وِكير  ُمعَرَّ

 بمْعنَى اآلِخذ.

 : * ومما يُْستَْدَرك عليه : [دمنهر]
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 َدَمْنُهورو الَوْحش ، بَدَمْنُهور قريةٌ صغيرةٌ من أَْعماِل ِمْصر ، وتُعَرف : مدينة كبيرة ببَُحْيَرةِ مصر ، وقد َدخلتُها ، وأُْخَرى َدَمْنُهور

 الضَّواِحي بالشَّْرقِيَّة.

ِزّي ، َحّدث عن إِبراهيَم بِن َعْبِد هللا الَهَرِوّي ، وعنه ابن الُمقِري في ُمعَجمه ، وابُن أَخيه ُعمر  ديمهر : وأَبو إِسحاق يَْعقُوُب بن [دمهر] التَّوَّ

 ، َرَوى عن عبّاس الدُّوِرّي وَطبقِته. ديمهر ن داووَد بنب

ينارُ  : [دنر]  ، واختُِلف في أَصِله ، ُمعَّربٌ  ، بالَكْسر ، الّدِ

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : َعلحُب اللحم.1)
 ( يف معجم البلدان : كورة ابألندل .2)
 التكملة.( مل ترد هبذا املعىن يف 3)
ُذ ابلنـ فحِ  واملثبت ضبطه عن التكملة.4)  ( يف القاموس : األخح
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ِديد ا بَدلِير قوهلم ِداّنرٌ  َأصـــــــــُله ا َأي الشـــــــــريعُة جاءتح به ا وقير (1)فقا  الرّاِغب : ِديٌن آرح   ا ُدنـَيحِنريو  َداَنِنري ا ابلت شـــــــــح
ن ا فبُبحِد  من ِإحداُ ا ايءٌ  ســــَ اِدرِ  ا وال َلحَف  لو قا  : فُقِلَبت ِإحدا ا اَيًء ا كان َأحح َصــــَ

ُء عل  الجي  َِي لَِئال  يَلَتِب  ابمل
بُوا ِِبايتِنا ِكّذاابً )ا يف قوله تعاىل :  كِكذ ابٍ   ِفّعا  ا ن ارَة  (2) (وََكذَّ له ا مثر الصــــــــــــــِّ رج عل  َأصــــــــــــــح ِإاّل َأن يكون ابهلَاِء فَيخح
 . وِمثحله ِقريَاٌط وِديباٌج.َداَنِنري مِة ا ألَنه أُِمن اآن من االلحِتباس ا ولذلك مجَُِعت عل والدِّانّ 

 تفسيره في ح ب ب قد مرَّ و وقِيَراٌط وِديباٌج أَصلها أَعَجِميّة ، غير أَّن العََرب تَكلَّمْت بها قِديماً فصارت َعربِيَّة. ِدينَارٌ  وقال أَبو َمْنُصور :

 فراجْعه.

يناِريُّ و ْكِب فََرِس األَْزِد الذي َدفعَه إِليهم ُسليماُن  : فََرس الّدِ  ، السالمعليهبَْكِر بِن وائل ، وهو ابن الُهَجْيُس فََرس بَنِي تَْغلب ، اْبِن زاِد الرَّ

ة َخْيل  522أَنساب الخيِل لمحّمد بن السائب الَكْلبِّي ، وهذا الكتاب عندي بخط قَِديم ُكتِب في مصر سنة  في كذا يقول في آخره : وعامَّ

ْغَرى وذي الُموتَة والقََساَمة وَسواَدة  الّدينَاِريّ و الجاهليّة واإِلسالم تُْنَسب إِلى الُهجْيِس  ْكب ، وَجْلَوى الُكْبَرى ، وَجْلَوى الصُّ  .(3)، وَزاد الرَّ

 .وسلمعليههللاصلىوذِلك مائةٌ وَسْبعَةٌ وَخْمُسون فََرساً سوابُِق َمْشُهورةٌ في الجاِهِليَّة واإِلسالم ِسَوى َخْيِل َرْسوِل هللا 

 ي معجم ابن فَْهد.، قاله ابن ُمِعين ، وقيل اْسُمه قَْيس ، كذا ف (4) ِدينَارٍ  ، وهو َجدُّ َعِدّي ْبِن ثابِِت بنِ  األَنصاِريُّ : صحابيُّ  دينارٌ و

ِمير في قوله  ه قَْيٌس.« اسُمه»قلت : والضَّ  راجٌع إِلى َجّدِ َعِدّي ، بَدِليِل ما في تَْحِرير الُمْشتَبِه للحافِِظ ابن َحَجر : وقيل : اسم َجّدِ

. وأَبوهُ  ِدينَارٍ  َعْمُرو بنُ و داً ، وليس بصحيح. قلت : وإِليه نُِسب أَبو  هَكَذا أَورَده َعْبَدان في قيل َصَحاِبيٌّ  هَذا ِدينَارٌ  : تابعيٌّ َحابَة ُمَجرَّ الصَّ

د بُن َزَكِريّا بُن يَْحيَى ْبِن َعْبِد هللا ْبِن ناِصِح بِن َعْمِرو بنِ  ينَاِريّ  بَْكر ُمَحمَّ ِء بن النَّْضر ، ويقال فيه الحاِرثّي أَيضاً ، َحدَّث عن هانى ِدينَاٍر الّدِ

د ْبِن الُمَهلَّ   .302ب ، وتُوفَِّي سنة ، وُمَحمَّ

ار الُكوفّي. (5)بُن عمر األََسِدّي أَبو َعْمٍرو  ِدينارُ  وبقي عليه : اظ. ِدينارٌ و البَزَّ والُد ُسْفيَاَن  ِدينارٌ و الُكوفّي والُد عيَسى. ِدينارٌ و الُخَزاِعّي القَرَّ

ثُون. أَبو حاِزم : ِدينارٌ و العُْصفِرّي.  ُمَحّدِ

ينََورُ و من  د ، وَضبَطه السَّْمعَانّي وغيُره بفتح الّدال وَضّم النون وفَتْحها أَيضاً : (6)وفتح النون ، كذا َضبََطه اْبُن َخلِّكان  ر الدال، بكس الّدِ

روعِ  (7)أَعمال الَجبَِل ، بَْين الَمْوِصِل وأَْذَرِبيَجاَن ، بينهما وبين َهَمَذاَن   والثَِّمار. وقال ابُن األَثير : عند نَيٌِّف وِعْشُرون فَْرَسخاً ، َكثِيرةُ الزُّ

 قَْرِميِسيَن. وقد َخرَج منه ُعلَماُء أَِجلَّةٌ ، َذَكرهم أَْهُل األَنساب.

 ُمَدنَّرُ  ُشْهبَةٌ. وبِْرَذْون: َسواٌد تَُخاِلطه  تَْدنِيرٌ  : فيه ُمَدنَّرٌ  ، قاله أَبو ُعبَْيدة. وقال غيُره : فَرسٌ  فَرٌس فيه نَُكٌت فوَق البََرِش  ، كُمعَظَّم : الُمَدنَّرُ و

 .(8)اللَّوِن : أَْشَهُب َعلَى َمتْنَْيه وَعُجزِه َسَواٌد ُمْستَِديٌر يَُخاِلُطهُ ُشْهبَةٌ 

 بََسواٍد ، وهو َمجاز. (9)اللَّْوِن أَْشَهُب ُمفَلٌَّس  ُمَدنَّرُ  وفي األََساس : بِْرَذْون

ينار : تأَلأْلَ  تَْدنِيراً  َوْجُهه َدنَّرَ  من الَمَجاز أَيضاً :و  .كالّدِ

 َوْجُهه ، أَي أَشَرَق. فتَدنَّرَ  ويقال : كلَّمتُه

 .ُمَدنَّرٌ  ، وكذا َذَهبٌ  : َمْضروبٌ  ِدينَاٌر ُمَدنَّرٌ و

جُل ، ُدنِّرَ و ّم ، فهو الرَّ  ، كالُمفلس لَمْن كثَُر فَلُسه. َدنانِيُرهُ  : َكثُرَ  ُمَدنَّرٌ  بالضَّ

 تَدرك عليه :* ومما يُس

ينَاريّ  الشََّراب ينار الَحِكيِم ، َذَكَره َداووُد وَغْيُره ، أَو ألَنّه ِدينارٍ  نِْسبَةٌ البنِ  الّدِ  في ُحْمَرته. كالّدِ

__________________ 
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 ( ضبطت عن املفردات.1)
 .28( سورة النبب اآية 2)
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية. «وحلوب الكرب  ا وحلوب الصغر  ا وذي املونة»( ابألصر : 3)
 وانظر أسد الغابة.« وال يصح»( يف تقريب التهذيب معقباً : 4)
 .«أبو عمر»( عن تقريب التهذيب ا وابألصر 5)
 ( ومثله يف معجم البلدان ا ضبرت قلم.6)
 ( عن معجم البلدان ا وابألصر ابلدا  املهملة.7)
 حتريف.« لالطه شبهة»التهذيب : ويف « خمالرت شهبة»( عن اللسان وابألصر 8)
 .«أصهب مغّل »( عن األساس ا وابألصر 9)
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ُد بُن الَحَسن ِدينَارٍ  : َزاِهٌد مشهوٌر. وأَبو َعْبد هللا محمُد ْبُن َعْبد هللا بنِ  ِدينَار وَماِلُك بُن  النَّْيَسابُوِريُّ ، ذكَره ابُن األَثِير. وأَبُو الفَتْح ُمَحمَّ

ينَاِريّ   بِن َعْبد هللا. ِدينارِ  من َولَد،  الّدِ

 وابنُه أَبو الَحَسن ، َحدَّثَا.

 .(1)آباد : قرية باستراباذ  دينارو

 : َمحلَّةٌ ببغداَد. ِدينارٍ  وَدْربُ 

اِر بِن ثَْعلَبَة : بَْطٌن من األَْنَصار. ِدينَارُ و  بُن النَّجَّ

ينَاِريّ ال وأَبو العَبَّاس أَحمُد بن بَيّان بِن َعْمِرو بن َعْوفٍ  ينَار ، ألَنَّ أَبَا أُّمه أَْحَدثَ  ّدِ  الُمتَعَاَمَل به بما وراَء النَّْهِر لألَِميِر السامانّي. الّدِ

 : قريتاِن بمصر ، إِحداهما بالِجيزة ، وقد رأَيتُها ، والثانِيَة بالغْربِيّة. ِدينَارٍ  وأُمّ 

 اِلِم ْبِن َداَرةَ ، ألَنه َهجاه فقال :في فََزارةَ ، وهو قاتُل س ِدينَارٍ  وُزَمْيُل بُن أُمِّ 

هــــــــــــــا  زَارَة َأيّنِ لــــــــــــــن ُأصــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــِ غح فـــــــــــــــَ  أَبــــــــــــــلــــــــــــــِ

ٌر أُم      يــــــــــــــح يــــــــــــــَك ُزمــــــــــــــَ نــــــــــــــِ ارِ حــــــــــــــىت يــــــــــــــَ  ِديــــــــــــــنــــــــــــــَ

  
 : قَْريَة بالبَُحْيرة من مصر. ِدينَارٍ  وأَبُو

 : * ومما يستدرك عليه : [دندر]

ِعيد األَعلَى من َمْصر. َدْنَدَرا  ، بالفَتْح : قَْريَة بالصَّ

. ِدْنَدارُ و  ، بالكسر : اسٌم أَْعَجِميٌّ

ْنقَرةُ  : [دنقر]  ، أَهَملَه الَجْوَهِرّي وصاحُب اللَّسان. الدَّ

اغانّي : هو  وأَباِطيلها. تَتَبُُّع مَداّقِ األُمورِ  وقال الصَّ

ْنقََرةُ  ، أَي هيو ً من َعْدِو الدَ  ، الدَّ  أَي حِقيراً. وفي التَّْكِملَة : وهو في َعْدِو الدَّابَة وَمْشيَِها إِذا َكانَت َدِميَمةً. (2) ابَّة وَمْشيِها إِذا كان َدِميما

النّون ، بَدِليل قولهم : رُجٌل ، أَي َحِقير ، ويْحتمل زياَدة  قَِصيٌر دِميمٌ  بالَكْسر : ِدْنِقِريٌّ و ، بالفَتْح ، َدْنقَِريٌّ  وَرجلٌ  َدْنقَِريّ  فََرسٌ  يقال :و

ل.  ِدْقَراَرةٌ ، بالَكْسر ، للقَِصير ، فْليُتَأَمَّ

 ، أَهمله الجوَهِرّي وصاحب اللسان. ُدنَْيَسرُ  : [دنسر]

اغانّي : هو ين المهملة بَضّمِ الدَّالِ  وقال الصَّ َح به َغْيُر واحٍد :، أَي رأْس الدُّ  ُدْنياَسرْ  ، كأَنَّه ُمعَّرب : (3) وفتْحِ النُّوِن والّسِ د ،  ْنيَا ، َصرَّ

، كذا َذَكَره السَّخاوّي في اإِلعالن بالتّوبيخ في ذّم أَهل  ُدنَْيسر منه أَبو حْفٍص ُعَمُر بُن َخِضر الُمتََطبِّب مؤلّف تاريخ قُرَب ماِرِديَن.

 التواريخ.

 .725، من شيوخ التَِّقّي السُّْبكّي ، مات بمصر سنة  الدُّنَْيَسري وأَبو َحْفص ُعَمر بُن أَبِي بَْكر بن أَيّوب

 ، أُْنثَى. : الَمَحلُّ يَْجَمُع البِنَاَء والعَْرَصةَ  الدَّارُ  : [دور]

 ، لَكثْرةِ حَرَكاِت النَّاِس فيها. َدار يَُدورُ  ُن ِجنِّي : منقال اب

 .َداُرهم وفي التَّْهِذيب : وُكلُّ َمْوضعٍ حلَّ به قَْوٌم فهو

ْنيا  القََراِر. َدارُ و البَقَاِء ، دارُ  الفَنَاِء ، واآلِخَرةُ  َدارُ  والدُّ
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َي َموِضُع القُبُورِ  «قوٍم ُمْؤِمنِين َدارَ  سالٌم علْيكم»منِين : ِزيَاَرةِ قُبوِر الُمؤْ  (4)وفي النَِّهايَة : وفي َحِديِث  ً  َداراً  ، ُسّمِ األَحياِء ،  بَدارِ  تَْشبِيها

 ، وقد ةِ كالدَّارَ  قُْدِسه ، وقيل : في َجنَّتَه. (5)، أَي في َحِظيرة  «َداِره فأَْستأِْذُن َعلَى َربِّي في» الْجتِماع الَمْوتَى فيها. وفي حديث الشَّفَاَعة :

 جاَء في َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرة َرِضي هللا عنه :

هــــــــــــا  ــــــــــــِ ائ ــــــــــــَ ن ا وعــــــــــــَ وهلــــــــــــَِ نح طــــــــــــُ ًة مــــــــــــِ ــــــــــــَ ل ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ  اي ل

ا مــــــــــــن     تِ  َداَرةِ عــــــــــــلــــــــــــَ  َأهنــــــــــــّ ِر جنــــــــــــَ  فــــــــــــح  الــــــــــــكــــــــــــُ

  
ْلت يَْمدح عبَد هللا بَن ُجْدَعان : بَْعَري ، وفي الّصحاح : قال أُميَّةُ بُن أَبِي الصَّ  وقال ابن الّزِ

ريف  عـــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــَ َة ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــــه َداٍع مبـــــــــــــــــــَ

وحَ  و     ـــــــــــــــــــــَ ُر فـ هِ آخـــــــــــــــــــــَ اِدي داَرتـــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــُ  يـ

  
فإِنَّه على َمْعنَى المثَْوى والَمْوِضع  (6) (َولَِنْعَم داُر اْلُمتَِّقنيَ )، أَي بالتَّأِْويل ، كما في قوِله تعالى :  وقد تَُذكَّرُ  ، الدَّارِ  أََخصُّ من الدَّاَرة وقيل

 فأَنَّث على الَمْعنَى ، كما في الّصحاح. (7) (نِْعَم الثَّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتَ َفقاً )لَّ : ، كما قال َعزَّ وجَ 

 قال شيُخنَا : وَمْن أَتقََن العََربِيَّة وَعِلَم أَنَّ فاِعل نِْعم في

__________________ 
 ( كذا ويف معجم البلدان : قرب أسداابذ.1)
 .«ذميماً »( يف القاموس : 2)
 ضبطت يف معجم البلدان بكسر السا ا ضبرت قلم.( 3)
 ( يف النهاية : حديث زايرة القبور.4)
 ( النهاية واللسان : حضرة.5)
 .30( سورة النحر اآية 6)
 .31( سورة الكهف اآية 7)
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َرحأَُة وِشبحهه.
َتِدّلوا به يف نِعحم امل  ِمثحله اجلنح  ال يـَُعّد هذا َدلِياًل ا كما مل َيسح

ُمبَدلَة ِمن َواٍو مْضُمومة ، قال : ولك  أُْدُؤرٍ  على األَصل. قال الجْوَهِرّي : الَهمزةُ في أَْدُورٌ و ، بإِبدال الواو همَزةً تَْخِفيفاً ، أَْدُؤرٌ  في الِقلَّة ج

ْوَهِرّي ، ونقله ابُن ِسيَده عن الفارسّي عن أَبِي ، على القَْلب ، أَغفَلَه الج آُدرٌ و تَْهِمز ، كالهما على َوْزن أَْفعُل كفَْلس وأَفلُس. (1)أَن ال 

 ، وفيه وفي التَّْهِذيب : الدار ِديَاَرةٌ  زاد في المحكم في ُجموعو ، مثل َجبٍَل وأَْجبٍُل وِجبَال ، كما في الصحاح. ِديارٌ  في الكثيرو الحسن.

ّم ، أَي كثََمِر وثُْمَراٍن ، انٌ ُدورَ  في التَّْهِذيب :و ، كقاعٍ وِقيعَاٍن وبَاٍب وبِيبَاٍن ، ِديرانٌ و ، قال : حكاها ِسيبَوْيه  ُدوَراتٌ  في الُمْحَكم :و ، بالضَّ

وكأَنَّه جمع الَجْمع ، وقد استَْعَملَه اإِلماُم الّشافعّي َرِضي هللا  ، ذكره ابُن ِسيده. قال شيُخنا : ِدياراتٌ و في باب َجْمع الَجْمع في سمة الّسالمة ،

، كأَْبَواٍب  أَْدِورةٌ و أَدوارٌ  في التهذيبو عليه ، واْنتَصر له اإِلماُم البَْيَهِقّي في االْنتَِصار وأَثْبَته َسَماعاً وقِياساً ، وهو ظاِهر. عنه ، وأَنكروه

 وأَْبِوبٍة.

ا في الُمْحَكم والتهذيب  ّم ، ونَظَّره الجوَهِرّي بأََسد وأُْسد ، وفي التّْهِذيب  ُدورٌ : وبِقَي َعلَْيه من ُجُموعِه ِممَّ  ِديََرةٌ و (2) ِديرٌ  ويقال: ، بالضَّ

إِلى ما نَقلناه عن األَزهرّي ألَقام الِقيَامةَ على السابق ، ولو َوَجد َسبِيالً  ُدور ، ولم يستدرك شيُخنَا إِالّ  ِدَوارٌ و َداَراتٌ و داَرةٌ و ، أَْديَارٌ و

 الُمصنِّف.

ميانَ ) في الكتاب العَِزيز :و .الّدارِ  نِْعَمت البَلُد ، فأَنََّث البَلَد على َمْعنَى الدَّارُ  ، حَكى ِسيبويِه : هذه البَلدُ  : الدَّارُ و  (َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّؤا الّداَر َواإْلِ

 ، ألَنَّها َمحلُّ أَْهِل اإِليماِن. وسلمعليههللاصلىَمِدينَة النّبّي  اربالدَّ  الُمَراد (3)

 ، قال ابُن ُمْقبِل : ع : الدَّارو

ُة يف  ــــــــــــــــــ   وكــــــــــــــــــاَن هبــــــــــــــــــا  دارٍ عــــــــــــــــــاَد اأَلِذل

ُزرِ     ون لـــــــــلـــــــــجـــــــــُ مـــــــــُ ال  ِ   ـــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــِ قـــــــــَ رحُت الشـــــــــــــــــــــــ   هـــــــــُ

  
ت بنَا القَبِيلةُ. : الدَّارُ  من الَمَجاز :و ر َدارُ  ويقال : َمرَّ في قبيلةٌ. و ، أَي ما بَِقيَت «إِالَّ بُنَِي فيها مْسجدٌ  دارٌ  ما بِقيَتْ »الَحِديُث :  فاُلٍن. وبه فُّسِ

 .«األَْنَصاِر َخْيرٌ  ُدورِ  األَْشَهل وفي ُكلِّ  (5) [َعْبدِ ]بني  ُدورُ  بني النََّجار ثمّ  ُدورُ ؟ األَْنَصار ُدورِ  بَخْيرِ  (4)أاََل أُنَبئُكم »حديٍث آَخَر : 

يَت الَمَحلَّةُ  الدُّورُ و َي ساِكنُوَها بها  داراً  هي المنازُل الَمْسُكونَةُ والَمحالُّ ، وأَراد به هاهنا القبائل اجتمعَت كلُّ قَبِيلٍَة في َمَحلَّة فُسّمِ ، وُسّمِ

قال أَبو َحنِيفَة : وهي تُعَدُّ من  بهاٍء : ُكلُّ أَرٍض واسعٍة بيَن ِجبَاٍل. الدَّارة ي أَيهو ، كالّدارةِ  ، الدُّور مَجازاً على َحْذف الُمَضاِف ، أَي أَْهل

 بُطون األَرِض الُمْنبِتَة. وقال األَْصمِعّي : هي الَجْوبَةُ الَواِسعَةُ تَُحفَُّها الِجبَاُل.

ين إِبراهيم بن وقال صاحب اللّسان : َوجْدت هنا في بَْعض األُصول حاِشيةً بَخّط  د ابِن ُمْحيِي الّدِ يِن ُمحمَّ سيِّدنا الشَّْيخ اإِلمام الُمِفيد بهاِء الّدِ

قال : تكون َغِليَظةً وَسْهلَةً ،  الدارةُ و هي البُْهَرةُ إِالَّ أَن البُْهَرةَ ال تَُكوُن إِالَّ َسْهلَة ، الدَّارةُ  النّحاس النَّْحِوّي فََسَح هللا في أَجِله : قال ُكراع :

ْمل. الدَّارةُ  وهذا قَْوُل أَبِي فَْقعٍَس. وقال غيُره :  : كلُّ َجْوبَة تَْنفَتِح في الرَّ

َهاب في الِعنَايَة : .كالدائَِرةِ  ِء ،ما أَحاَط بالشَّيْ  : الّداَرةُ و ن الَوْصِفيّة إِلى َحْولَه ، والتَّاُء للنَّْقل م يَُدورُ و ءِ : اسٌم ِلما يُِحيط بالشَّيْ  الدَّائِرة قال الّشِ

، هي  «وُجوهِهمِ  َداَراتِ  أَهُل الناِر يَْحتَِرقُون إِالَّ : » (6)في الَحِديث ل ، أَو للتَأْنيث ، اْنتََهى. وفي األَصل اسُم فَاعِ  الدائرة االْسِميّة ، ألَن

  ألَنَّها َمَحلُّ السُُّجوِد.، وهو ما يُِحيط بالَوْجه من َجوانِبه : أَراد أَنها ال تَأُْكلها النّارُ  داَرةٍ  َجْمع

مِل : ما الدَّاَرةُ و يرةِ  منه ، اْستَدارَ  من الرَّ يَر . وفي التَّْهِذيب عن اْبِن األَْعَرابِّي :ِديَرٌ  بالكسر ، والَجْمعـ  كالّدِ مِل ، هكذا  الدَّاَرات:  الّدِ في الرَّ

 وأَنشد ِسيبََويه الْبِن ُمْقبِل : .التَّْدِوَرةو ، كَكيٍِّس ، َديِّرٌ  ْشِديد التّْحتِيَّة الَمْكُسورة. والجْمع، بفَتْح الدال وتَ  (7) كالدَّيِّرة في سائر النَُّسخ. والصواب

ا  ــــــــــــَ ن ــــــــــــح تـ ــــــــــــِ ِوَرةب دح ــــــــــــَ ــــــــــــت ي ب ا ُيضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ن وهــــــــــــَ  ُء ُوجــــــــــــُ

ي    يــــــــــرِت ُيضــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــِ ُم الســــــــــــــــــــــــ  وحَ  ُذاَب ِ َدســــــــــــــــــــــــَ  ُء فـــــــــــَ

  
__________________ 

 الكويتية.( سقطت من املطبوعة 1)
 وأثبتنا ضبرت اللسان للفظة.« َديـَرٌ »( يف التهذيب : 2)
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 .9( سورة ا شر اآية 3)
 ( األصر واللسان ويف النهاية : أال أخربكم.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 أما اللسان فكاألصر.« ويف حديث أهر النار : حيرتقون»( النهاية : 6)
 ( ومثلها يف احد  نسخ القاموس واللسان.7)
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 ويرَوى :

َنا   ُء ُوُجوَهناُيِضي بَديِّرةبِتـح
ّم في األَخير ، كَساحٍة وُسوحٍ. ُدورٌ و داَراتٌ  بالَمعَاني السَّابِقَة ، الدَّاَرة أَي َجْمع ج  ، بالضَّ

 .(1) د ، بالخابُورِ  : الدَّاَرةُ و

 القََمِر. َداَرةِ  ويقال : فالٌن َوْجُهه ِمثْلُ  .، َداَرةٌ  فاْسُمه (2)ٌء يَْحِجُزه به َشيْ  يُدارُ  التي َحْوله. وُكلُّ َمْوضع َهالَةُ القََمر : الدَّاَرةو

 .َداَرتِه (3)اإِلسالم َحتَّى يَْخُرَج القََمُر عن  دائرةِ  (3)ومن سجعات األَساس : وال تَْخُرج عن 

 العََرب ؛ وهي أَرٌض َسْهلَة تُِحيط بها ِجباٌل ، كما في األَساس. داَراتِ  من َداَرةً  يقال : نزْلناو

لِّيَاَن وما طاَب ِريُحه من النَّبَات ، وهي العََربِ  داراتُ و ، على  على مائٍة وعْشرٍ  ، أَي تَِزيد تُنِيف كلّها ُسُهوٌل بِيٌض تُْنبُِت النَِّصيَّ والّصِ

 على ذلك. ْيِري ، مع بَْحثِهم وتَْنِقيِرهم عنها ، وهلل اْلَحْمدلم تَْجتَِمْع لغَ  اْختِالٍف في بَْعِضها ،

، واستََدلَّ على أَكثرَها  دارةً  ، وأَْوَصلَها العَلَُم السََّخاِوّي في ِسْفر السَّعاَدة إِلى نَيِّف وأَربعين َداَرةً  وذكَر األَصمعيُّ وِعدَّةٌ من العُلماِء ِعْشِرين

 بالشواِهد ألَهِلَها فيها.

اغانّي في تَْكِملته إِْحَدى وَسْبِعين داَرات كَر الُمبَّرد في أَماليهوذَ   .دارةً  كثيَرةً ، وكذا ياقُوت في الُمْعَجم والُمْشتََرك. وأَورَد الصَّ

،  اآلَرامِ  داَرةُ  وهي : حرف األَِلف ثََمانِيةالِهَجائيّة لُسُهولة الُمَراَجعَة فيها ، ففي  ُمَرتَّبةً على الُحُروفِ  الدَّاَراتُ  ما أُضيَف إِليه (4) أَنا أَذُكرُ و

بَاب ، وفي التكملة : األَرآم   .(5)للّضِ

م ، وهو َغلط. ويُضاف إِلى أَبَرَق ِعدَّةُ مَ  أَْبَرقَ  دارةو واِضَع ، ببالِد بني َشْيبَاَن عند بَلٍَد يقال له البطن ، وفي بعض النسخ أَْبلَق ، بالالَّ

 وسيَأْتِي بيانَُها في ب ر ق إِن شاَء هللا تعَالى.

 .(6)، هكذا هو مْضبُوط بالحاِء ، والصَواب بالجيم  أُُحدٍ  داَرةُ و

 ، وهكذا هو في سائِِر النَُّسخ بالَحاِء المهملة ، والصواب األَرجام بالجيم وهو َجبَل. ْرَحامِ األَ  داَرةو

 ، بَظْهر األَبرِق بالَمْضَجع. األَْسَواطِ  دارةو

 ، ولم يَْذكره المصنّف في ك ل ل. اإِلْكِليلِ  داَرةُ و

 نَِهيك. دارِ و َربِيعَة دارِ  ، في ُمْلتَقىَ  األَْكَوارِ  داَرةو

 ، وَستَأْتي في الُمْعتَّل. أَْهَوى داَرةُ و

، كقُْنفٍُذ ، هكذا بالثّاِء المثلّثَة في َسائِر النَُّسخ ، ولم يَْذُكره  بُْحثُرٍ  داَرةو ، ولم يَذكره الُمَصنّف في الاّلم. باِسلٍ  داَرةُ : في حرف الباِء أَربَعَة و

الفَْوقِيَّة كما يَُدّل عليه ِسياُق يَاقُوت في الُمْعَجم ، قال : وهو َرْوَضة في َوَسِط أَجأَ أَحِد َجبَلْي َطيِّئ  الُمَصنِّف في َمَحلِّه. والصَّواب أَنه بالُمثَنَّاة

اة بالقَبِيلة وهو بُْحتُر بن َعتُود ، فهذا صريٌح بأَنّه بالمثنّاة الفَْوقِيّة ، وقد استدركناه في  م.َمَحلّه كما تقدَّ  قُْرب َجّو ، كأَنَّها ُمَسمَّ

 ، لبني َربِيعَةَ بِن ُعقَيل ، وهما َهْضبتاِن بينهما َماٌء ، كذا في المعجم ، وسيأْتي في الُمْعتَّل إِن شاَء هللا تعالى. بَْدَوتَْينِ  داَرةُ و

 لُمعَاِويَةَ بن ُعقَْيل وهو الُمْنتَِفق ، ومعهم فيها عاِمُر بُن ُعقَْيل. البَْيَضاِء. داَرةُ و

م الَمْفتُوحة ، هكذا في النَُّسخ ، وَضبَطه أَبو ُعبَْيد البَْكِرّي بَكْسر الفَْوقِيَّة  التُّلَّى داَرةُ  فوقيّة اثْنَتَان :في حرف التاِء الو ، بَضّم فَتَْشِديد الالَّ

م باإِلمالة. وقال : هو َجبٌل. قْلت : ويمكن أَن يَُكون تَْصِحيفاً عن التُلَّى ، تصغير تِلو  ،  بني كاَلب ، فليَْنَظر ديارِ  ماء في (7)وتَشديِد الالَّ

 وسيأْتي في كالم المصنّف التُّلَيّان ، بالتثنية ، وأَنه تصحيف البُلَيّان ، بالموّحدة المضمومة وهو الذي يُثَنّى في الشعر.
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__________________ 
 ( يف معجم البلدان : مدينة من أعما  اخلابور قرب قرقيسياء.1)
 ابلراء.« حيجره»( التهذيب واللسان : 2)
 .«من»( يف األساس : 3)
 .«ذاكرٌ »( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : 4)
 ( ومثلها يف معجم البلدان.5)
 ( يف معجم البلدان والتكملة : ُأُجد ابجليم.6)
 .«تر»وابألصر  (تل )( عن معجم البلدان 7)
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 عامِر بن َصْعَصعَةَ من وراِء تُْربَةَ. ِديارِ  ، بِكسر المثنّاة الفوقيّة وسكون الياء ، َجبَل أَحَمُر عظيٌم في تِيل داَرةُ و

 : ماء ِلربيعَة بِن قَُرْيط بَظْهِر نََملَى. الثَّْلَماءِ  داَرةُ : في حرف الثاِء واحدة و

 .(1)ني ُهَجيم : ماء لب الَجأْبِ  داَرةُ  في َحْرِف الِجيم إِْحَدى عَشَرة :و

 ، كَصبُور ، وفي التَّْكملة بَضّم الجيِم ، لبني األَْضبَِط. الَجثُومِ  داَرةُ و

َجبٌَل ، بَضّم فتَْشِديد واألَلف َمْقُصورة. هكذا هو مضبوط ولم يَْذكره الُمَصنُّف في َمَحلّه ، والصَّواب أَنه ُمَصغّر ، ُجَدّي ، وهو  ُجدَّى َداَرةُ و

 ء.طيِّى ديار نَجديٌّ في

باِب ، مما يُواِجهُ  دارِ  ، كقُْنفُذ ، بنَْجد ، في ُجْلُجلٍ  داَرةُ و  .(2)ء القَْيس فََزاَرةَ ، قد جاَء ذكره في الميّة اْمِرى ِديَارَ  الّضِ

 : َموضٌع في بِالِدِهم. الَجْلعَبِ  داَرةُ و

اَغانّي بفَتْح فسكون.: َجبٌَل بنَْجد ، مثََّل به سيبويه ، و (3)، كعُنُق  الُجُمد داَرةُ و  فّسره الّسيرافّي ، وقد تقدم ، وَضبَطه الصَّ

 ٍء.، بالفتح ، ولم يَْذكره الُمَصنِّف في َمَحلّه ، واألَشبهُ أَن يكون ببالد َطيِّى َجْوداتٍ  داَرةُ و

م. الَجْوالءِ  داَرةُ و  ، ولم يَْذكره المصنّف في الالَّ

 في الالم.، ولم يَذكره المصنّف  َجْولَةَ  داَرةُ و

 ، بَضّم فُسُكون. ُجْهد داَرةُ و

 ، بفتح الجيم وسكون التحتية وَضّم الفاِء. َجْيفُون داَرةُ و

، كما َزعمه بعُضهم ، ومنهم من َضبطه كجْعفَر ، وقال هو َجبٌَل  وليس بِتَْصِحيف ُجْلُجل ، كقُْنفٍُذ ، ُحْلُحلٍ  داَرةُ  في حرف الحاِء اثْنَتَاِن :و

 ، بفتح فسكون. حْوقٍ  داَرةُ و َن.من جبَال ُعَما

ّم فهو في الَخْرج داَرةُ : في حرف الخاِء سبعة و ان. ِديَار ، بفَتْح فسُكون ، باليَماَمة. فإن كان بالضَّ مَّ  تَْيم ِلبني َكْعب بن العَْنبَر بأَسافِِل الصَّ

 زة.، كسَحابٍة ، وهو ُمْستَْدرك على الُمَصنِّف في حْرف الهمْ  الَخالَءةِ  دارةو

 الَخنَاِزير. داَرةُ و

 ، كجْعفر ، ويُْكَسر ، هِذه عن ُكراع. قال الَجْعِدّي : َخْنَزر داَرةُ و

نـــــــــــــاً  وحهـــــــــــــِ َة مـــــــــــــَ مـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ اٌ  مـــــــــــــن أُم يـــــــــــــَ  أمل  خـــــــــــــَ

حــــــــــــــايب     ُروقــــــــــــــًا وَأصــــــــــــــــــــــــــــح َزرِ  بــــــــــــــَدارِةطــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  خــــــــــــــَ

  
تَثنِية َخْنَزرة ، وفي بعض النُّسخ الَخْزرتين  الَخْنَزَرتَْينِ  داَرةُ و

(4). 

وفي « خ ز ر»ويقال : إِن الثانِيَةَ روايَةٌ في األُولى ، وقد تقّدم ذلك في  .(5)الِخْنِزيَرتَْيِن  دارة تَثْنِيَة ِخْنِزير. وفي التكملة : الِخْنِزيَرين داَرةُ و

 .«خ ن ز ر»

 أَسٍد لبني أَبي بَْكِر بِن ِكالب. ديار ي ِذي العَُشْيَرة من: واٍد يَْفُرغ ماُؤه ف َخوٍّ  داَرةُ و

 في حرف الدال أَربعةٌ :و

 .«د ث ر»: ماء لفََزارةَ ، وهو مستدرك على الُمَصنِّف في  داثِرٍ  داَرةُ 

 ِكالب ، وقد تقّدم. ِديَارِ  ، بفَتْح فسكون ، وهو َجبَل في َدْمخٍ  دارةو

ون داَرةُ و  ضع سيأْتي ِذْكُره.، كتَنُّور : َمو َدمُّ
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ّم : موضع بالبادية ، قال األَزهرّي : داَرة الدُّورِ و مال. ، بالضَّ  وأُراهم إِنما بالَغُوا بها كما تقول َرْملَة الّرِ

ئْب داَرةُ : في حرف الذال ثالثةٌ و  ِكالب. ِديَارِ  ، بنجد في الذِّ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : لبين متيم.1)
 يريد قوله :( 2)

 أال رب يــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــاحل 

رو     جــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح  ال ســــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــمــــــــــــــــا يــــــــــــــــوم بــــــــــــــــدارة جــــــــــــــــُ

  

 قا  ابن السكيت يف تفسريه : دارة جلجر اب م  ويقا  بغمر ذي كندة.

د»( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : 3)  ومثلها يف معجم البلدان.« اجلُمح
 اخلنزرتا. هامشه عن نسخة  نية :( هذه املثبتة يف القاموس املطبوع ا وعل  4)
 دار اخلنزرين ويقا  دارة اخلنزيرتا. ( يف التكملة : دارة اخلنزرتا ويقا  : اخلنزيرتا ويف معجم البلدان :5)
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 ، بالتَّْصِغير ، لبني األَْضبَط ، وهما َداَرتَان ، وقد تقّدم ِذْكرُهما. الذَُّؤْيب داَرةُ و

تْْين : َمِدينَة يَمانيَة ، على الساحل ،  ذات ُعْرش داَرةُ و ولم ، بضّم العين المهملة وسكون الّراِء وآخُره ِشيٌن ُمْعَجمة ، وَضبَطه البَْكِرّي بَضمَّ

 .الدَّارةَ   َعنَى هِذهيَْذُكره المصنِّف ، وما إِخال البكريَّ 

 : واٍد ُدون الُجْحفَة على طريق الَحاّجِ من دون َعْزَوٍر. رابِغ داَرةُ  في حرف الراِء تسعة :و

ْجلَْين داَرةُ و  ، تَثنيَة َرْجل بالفتْح ، لبني بَْكِر بِن وائِل من أَسافِل الَحْزن وأَعالي فَْلج. (1) الرَّ

ْدم داَرةُ و  َموضٌع يأْتِي ِذْكُره في الِميم.: ، وَضبَطه بعُضهم بالَكْسر  ، بفَتْح فسُكون الرَّ

 ؛ وهي ُحفَيُرة في القُّف وهو اسم َمْوِضع بعَْينه ، وسيأْتي في الهاِء ولم يذُكره المصنّف. َرْدَهةَ  داَرةُ و

ان ، ونقله ياقوت عن ابِن األَْعرَ  َرْفَرٍف ، بمْهملَتَين َمْفتُوَحتَْينِ  داَرةُ و  ، واألَول أَكثر. أَو بُمْعَجمتين َمْضُموَمتَْين ابِّي ، لبَنِي نَُمْير ،وتَُضمَّ

ْمحِ  داَرةُ و بني ِكالب ، لبني َعْمرو بن َربيعة ، وعنده  ِديَار ، بَضّم الّراِء وُسُكون الِميِم ، وَضبَطه بعُضهم بكْسِر الّراِء ، أَْبرق في (2) الرُّ

مح ، وهو َغلَط.البَتِيلة ، ماٌء لهم ، وفي بَْعض النُّ  يح ، بدل الرُّ  َسخ : الّرِ

ْمِرمِ  داَرةُ و  ، كِسْمِسم : موِضع يأْتِي ذكُره في الِميِم. الّرِ

 ، بفَتْح فُسُكون وأَلف مقصورة : َموضع ، وقد تَقدَّم ِذْكَره. َرْهبَى َداَرةُ و

َهى َداَرةُ و ّمِ ، كُهدى وسيأْتِي ِذْكره. الرُّ  ، بالضَّ

 .(3)، جاَء ِذْكُره في ِشعر ُخفاف بِن نَْدبَةَ  ويُْكَسر ، بالفَتْح َسْعر َداَرةُ : نتان في حرف السين اثو

ين اثْنَتَان :و ، محّركة. السَّلَم داَرةُ و  .(4)، ُمَصغَّراً : موضع بنَْجد لبني َربِيعة  ُشبَْيثٍ  داَرةُ  في حرف الّشِ

 كَسْكرى. وليس بتَْصِحيِف َوْشَحى بَنِي ِكاَلب ِديَار : ماء بنجد في َشَجا ، بالِجيم ، كقَفا دارةُ و

 .(5)بني أََسد  ديار : َجبَل في صاَرةَ  داَرةُ : في حرف الصاد أَربعةٌ و

فَائِحِ  داَرةُ و  : َموضع تقّدم ِذْكره في الحاء. الصَّ

 بنَْجد. ِديَارهم ، كقُْنفٍَذ : ماء لبني َعْجالَن قُْرَب اليماَمة ، وماء آَخر في َهْضبٍة َحْمَراَء لبني َعْمِرو بن ِكالب في ُصْلُصل داَرةُ و

 : َموِضع ، وله يَوٌم معروف ، وسيَأْتي ِذْكُره. َصْنَدلٍ  داَرةُ و

 بني أََسد. ِديَار في، بفتح فَُسُكون : ماء بنَْجد  َعْبٍس  داَرةُ : في َحرف العَْين سبعةٌ و

 : َجبَل لبني ُدبَْير في بالد بَنِي َجْعفَر بِن ِكالٍب ، وبأَْصله ماُء النَّاِصِفة. َعْسعٍَس  داَرةُ و

 ، وهو ُمْستَْدرك على الُمَصنّف في المعتّل. العَْليَاءِ  داَرةُ و

 .(6)فََزان  دارِ  ناحيةٍء ، وَطيِّى ِديارِ  ، بالّضّم : َجبل أَسوُد في أَعلَى ُعَواِرٍض  داَرةُ و

 : َجبل ألَبي بكر بن كالب. (7)، بالّضّم  ُعَواِرمٍ  داَرةُ و

 ، بالّضّم : َمْوِضع باليََمن. العُوجِ  داَرةُ و

 ، ُمَصغّراً : موضع آَخر. َمرَّ ِذْكُرهما في الِجيِم. ُعَوْيجٍ  داَرةُ و

 ، ُمَصغَّراً : ماء لبني ِكالب ، ثّم ِلبَنِي األَضبِط بنَْجد ، وماء لُمَحاِرِب بن َخَصفَةَ. الغُبَْيرِ  داَرةُ : في حرف الغين ثالثةٌ و
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__________________ 
(1.  ( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : الر ُجَلاح
 ( يف معجم البلدان عن أيب زايد ويرو  دارة رمخ.2)
 كر.( يف معجم البلدان وهي لبين وقاص من بين أيب ب3)
 ( يف معجم البلدان : وهي دارة لبين األضبرت ببطن اجلريب.4)
 ( يف معجم البلدان : من بالد غطفان.5)
 : فزارة. (عوارض)( يف معجم البلدان 6)
 قا  : وعوارم : هضب وماء للضباب ولبين جعفر. .. ( األصر والقاموس والتكملة ويف معجم البلدان بفتح أوله ضبرت قلم7)
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 ، ُمَصغَّراً ، ِلبَْلَحاِرِث بِن ربيعةَ ، كما سيأْتي. الغَُزيِّلِ  داَرةُ و

 بَنِي ِكالب عند الثَّلَبُوِت. ديارِ  ، ُمَصغَّراً : في الغَُمْيرِ  داَرةُ و

 َمى.َموضع بيَن أََجأَ وَسلْ  ، بفَتْح فُسُكون ، وَضبَطه البَْكِرّي بالَكْسِر : فَتْكٍ  داَرةُ : في حرف الفاِء ثالثةٌ و

 : َموضع ُمْستَْدَرك على الُمَصنِّف. (1)، َجْمع فَْرع  الفُُروعِ  داَرةُ و

 الفُُروعِ. َداَرةِ  وهي غير : َموِضع آَخر ، (1) فَْرَوعٍ ، كَجْرَول داَرةُ و

 الِقَداحِ ، كِكتَاب. داَرةُ : في حرف القاف تَْسعَةٌ و

 .داَرتَان ِميم. وهمابني تَ  ديار ، من َكتّانٍ  القَدَّاحِ ، مثْل داَرةُ و

 ، بضّم فَُسكون بواِدي القَُرى. وفي بعض النُّسخ ، قُْرط ، بدل ، قُْرح. قُْرحٍ  داَرةُ و

تْينِ  داَرةُ و  ، هكذا َضبََطه بالوْجهين في حرف الطاِء ، وسيأْتي هناك. القُْطقُِط ، بكسرتين وبَضمَّ

، وهو ناحيَة باليََمامة ويُقال  (2)، بفتح القاف وسكون الالم وكسر المثنّاة الفَوقِيّة ، وضبطه ياقوت بفتح الُمثَنَّاة على الّصواب  القَْلتينِ  داَرةُ و

 وهو َغلٌَط ، وقد سبق الكالم َعليه.لها : ذاُت القَْلتَْين ، ومنهم من َضبََطه بضّم القاف 

 اِء.، بكسر القاف وتَْشِديد الَمْفتُوَحة وُسكون العَْين المهملة وفتح البَاِء الموحدة ، وهو ُمْستَْدَرك على الُمَصنِّف في َحْرف الب الِقنَّْعبَةِ  داَرةُ و

فَة ، على ساِكنها أَفضُل السالِم. القَُموِص  داَرةُ و  : بين فَْيٍد والنِّبَاجِ. قَوٍّ  داَرةُ و ، كَصبور : بقُْرب المدينة الُمْشرَّ

ين. كاِمٍس  داَرةُ : في حرف الكاف َخْمَسةٌ و  ، َموضع سيأْتي ِذْكُره في الّسِ

د (3)، بَكْسر فُسُكون ، وضبَطه البَْكرّي  ِكْبدٍ  داَرةُ و  ِكالب. ديار ةِ أَيضاً ؛ وهي َهْضبةٌ حمراُء بالَمْضَجع منبَكْسر الُمَوحَّ

شبِيكتان لبني عبٍس لهما واديا النفاخين  (4)، بفَتْح فُسُكون ، هكذا هو َمْضبُوط ، والذي ذكَره يَاقُوت والبَْكِرّي : الَكبِيَستان  الَكْبَسات داَرةُ و

 والمصنّف لم يَْذكر في السين ال الكبسات وال الكبيستان فلينظر. .(5)حيث انقطعت حلّة النباج واْلتقْت هي وَرملة الشَّقيق 

 ، بفَتْح فُسكوٍن : جبل بين اليماَمِة ومّكة لبَنِي عامٍر ثم لبَنِي َسلُوَل. الَكْورِ  داَرةُ و

ّمِ ، الُكورِ  داَرةُ و ً  وهي َغْيُر األُولَى ، بالضَّ   ثَنِيَّة الُكوِر.، في أَرض اليََمن ، بها َوْقعَة ، ويقال لها أَيضا

 ، لم يَْذُكره في الطَّاِء ، وسيأْتِي الكالم عليه. القِطٍ  داَرةُ  في الالم واحدةٌ ، وهي :و

 ، كَمْقعَد مهموزاً ، سيأْتي للمّصنف في أَسل. َمأَْسل دارة في حرف الِميِم ِستَّةَ عَشَر : وهيو

ّم : َجبَل في بالد َطيِّئ ُمال ُمتَاِلع داَرةو ِة وَضِريّة ،  (7)وفي أَرض ِكالب بين  .(6)ِصق ألَجأَ ، وقيل لبني َصْخِر بن َجْرم ، بالضَّ مَّ الرُّ

ة ْبِن َعْوف. وقيل   بني أََسد ، وسيأْتي في َحْرِف العَْين. ِديار في: وأَيضاً ِشْعب فيه نَخٌل لبني ُمرَّ

 لبَنِي َظاِلِم بن نَُمْير. (8) الَمثَاِمنِ  َداَرةُ و

__________________ 
 وهو موضض يف بالد ُهذير كما يف ايقوت.« كجدو »( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : 1)
 ( ومثله عل  هامش القاموس عن نسخة  نية. قا  ايقوت : يف داير لري من وراء ثهالن.2)
 ضبرت قلم وأ لت عند ايقوت الباء.« َكِبد»ان والتكملة : ( كذا ومل ترد يف معجمه. وضبطت يف معجم البلد3)
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 ( كذا ا ويف معجم البلدان : دارة الَكَبَشات ابلتحريك.4)
ات : أجبر يف داير بين ذ يبة5)  ( ما نقر هنا عن البكري وايقوت مل يرد يف معجيمهما ا والذي ورد عند ايقوت : للضـــــباب وبين جعفر. وَكَبشـــــَ

 هلم ا وهبا البكرة.هبن هراميت وهي ماء 
 .«حرم»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 6)
 حتريف.« بن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 7)
 ( األصر والقاموس والتكملة ا ويف ايقوت : املكامن.8)
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 كِمْنبر ، يأْتي ذكره. ِمْحَصنٍ  داَرةُ و

 ، كَسَحاب : َموضع لُهَذيل. الَمَراِض  داَرةُ و

 ، بالفتح : ِلبَنِي َماِلِك بِن َربِيعَة. دَمةِ الَمرْ  داَرةُ و

 ، بفتح فَُسُكون ، كأَنَّه جمع مْرَوٍر ، كَجْعفَر ، وسيأْتي ِذْكره. (1) الَمْرَوَراتِ  داَرةُ و

 : ماء لبني َجْعفَر. َمْعُروفٍ  داَرةُ و

 ، كُزبَْير ، وقيل كأَِمير : َموضع يأْتي ِذْكره. ُمعَيطٍ  داَرةُ و

 الَمَكاِمين ، وأَنَّه لُغَة في الذي بعده. دارةُ  ، وسيأْتي للُمَصنّف في النون أَنه الَمَكاِمنِ  داَرةُ و

اِعي : (2) َمْكَمن داَرةُ و  ، كَمْقعَد ، ويقال : الَمَكاِمين ، في بِالد قَْيس. قال الرَّ

تح ِإلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا  بــــــــــــداَرةِ  ٍن ســــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــَ مــــــــــــَ كــــــــــــح  مــــــــــــَ

ا     يــــــــــــــنــــــــــــــَ ِف آرَامــــــــــــــًا وعــــــــــــــِ يــــــــــــــح (3)رايُح الصــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 : ماء لبَنِي أََسِد بن ُخَزْيَمة ، وقد تقّدم. َمْلُحوبٍ  داَرةُ و

 ها ياقُوت في الُمْعَجم ، وسيأْتي ِذْكُرَها.، أُْنثَى الَمِلك ، ولم يَْذُكر الَمِلَكة داَرةُ و

 ، كَمْقعَد : َجبل. قال يَِزيُد بُن أَبِي َحاِرثَةَ : َمْنَورٍ  داَرةُ و

ئــــــــــــــاً  يــــــــــــــِّ احُل طــــــــــــــَ ُر  ال ُأصــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــح  ِإيّن لــــــــــــــعــــــــــــــَ

َورُ     ـــــــــــــح نـ ٍخ مـــــــــــــَ اَن َدمـــــــــــــح كـــــــــــــَ غـــــــــــــوَر مـــــــــــــَ  حـــــــــــــىّت يـــــــــــــَ

  
 ذا أَورده يَاقُوت في المعجم.، كأَنَّه جْمع َمْوُضوع ، يأْتي ِذْكره ، وهك َمَواِضيعَ  داَرةُ و

 قال البَِعيث الُجَهنِّي : َمْوُضوعٍ. داَرةُ و

نــــــــــــــــا و  يــــــــــــــــح وٍع محــــــــــــــــََ وحضــــــــــــــــــــــــــــــُ ن مبــــــــــــــــَ   ِداَيَرانَ حنــــــــــــــــَح
ا    مـــــــــَ َقســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ تـ ـــــــــُ يبحَ َأن يـ ا والســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ ن ـــــــــِ ـــــــــاف ي  أَبســـــــــــــــــــــــح

  
 في حرف النون اثْنَتان :و

قال أَبو زياد :  .(4)، كَكتّان ، هَكذا هو في سائِر النَُّسخ ، وَضبَطه ياقُوت في الُمْعَجم النَّْشنَاش ، بزيارة نون ثَانِيَة بَْعد الشين  النّشَّاِش  داَرةُ 

 ماء لبَني نَُمْير بن عامر.

 .(5)، وهو مستدرك على الُمَصنِّف في َحْرف البَاِء ، ولم يَذكره ياقوت أَيضاً  النَِّصابِ  داَرةُ و

 ، َجبل لَكْلب ، وقد تقّدم. واِحدٍ  دارة في حرف الواو أَربعةٌ :و

 : من مناِزِل بني قَُشْير ، لبني أَُسْيَدةَ. واِسطٍ  داَرةُ و

ك ، بفتح فسكون َوسطٍ  دارةو  : َجبل َضْخم على أَربعة أَميال َوراَء َضِريَّة لبني َجْعفَر بِن ِكالب. ويَُحرَّ

 بَنِي ِكالب. ِديار : ماء بنَْجد في (6)، وَضبَطه ياقوت بالَمّد  ويَُضم ح ،، بالفَتْ  َوْشَحى داَرةُ و

باب. ِديَار ، بفتح فسكون ، قُرَب َضِريَّةَ من َهْضبٍ  داَرةُ : في حرف الهاِء واحدة و  ِكالب ، وقد تقدَّم ، وقيل ِللّضِ

 .(7)َصنّف في الّدال ، ولم يَْذُكره ياقوت أَيضاً ، وهو ُمْستَْدرك على المُ  اليَْعِضيد داَرةُ : في حرف الياِء اثنتان و
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َح به ياقُوت والبَْكِرّي : من َمنازل َهْمَداَن باليمن. أَو يَْمعُون بالِغين (8) يَْمغُون داَرةُ و  ، بالعَْين المهملة ، وهو الذي َصرَّ

__________________ 
ََروحرَات»( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : 1)

 ومثلها يف معجم البلدان والتكملة.« وامل
 ( يف معجم البلدان بكسر امليم الثانية ضبرت قلم.2)
 وانظر ختر ه فيه ا وضبطت فيه مكمن بكسر امليم الثانية. 265ديوانه ص ( 3)
والنشــاش : واٍد كثري ا م  كانت فيه وقعة با  .. ( ورد يف معجم البلدان يف ترمجتا مســتقلتا : النشــاش ابلفتح مث التشــديد وتكرير الشــا4)

 بين عامر وبا أهر اليمامة قا  القحيف العقيلي :
ـــــــــــر تـــــــــــركـــــــــــنـــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــ  ا  لـــــــــــنشــــــــــــــــــــــــاش بـــــــــــكـــــــــــر بـــــــــــن وائ

تِ و     لــــــــــــّ  قــــــــــــد هنــــــــــــلــــــــــــت مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــوف وعــــــــــــَ

  

 وذكر أيضاً النشناش ا كما أورده عنه الشارح.

 ( ورد يف معجم البلدان : دارة الّنصاب ا قا  األفوه :5)
 تــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا األزَد يــــــــــــــــــــرب  عــــــــــــــــــــارضـــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــنصــــــــــــــــــــــــــــــــابِ      عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  ثـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــدارات ال

  

 م.( يف معجم البلدان : دارة وشج  بفتح الواو وقد تض6)
 ( وردت يف معجم البلدان : دارة اليعضيد ا قا  بعضهم :7)

 أو مــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــر  أ ــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــاهنــــــــــــــــــــــم ِبــــــــــــــــــــــرورة 

 بـــــــــــــــا الـــــــــــــــد خـــــــــــــــو  ا فـــــــــــــــدارة الـــــــــــــــيـــــــــــــــعضـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــد   

  

 ابلعا والنون ا قا  : وقد يرو  ابلزاي ا وهو جيد.« ميعون»ويف معجم البلدان « ميعوز»( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية 8)
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ل. داَرةُ  التَّْكِملَة :وفي  اي ، والعَْين ُمْهَملة فيهما ، فتأَمَّ  يَْمعون أَو يَْمعُوز ، األُولى بالنُّون والثانية بالزَّ

 ، وقد استوفَْينَا بَيانََها على َحَسب ِضيِق الَوْقِت وقِلَّة الُمساعد ، وهللا الُمْستَعَان وعليه التُّْكالن. الدارات وهذه آِخر

ً و ، بفَتْح فُسُكون ، يَُدوُر َدْوراً  ءُ الشيْ  دارَ و كةً ، َدَوَرانا ْرتُهو ، أَنا أََدْرتُهُ و ، اْستََدارَ و ، كقُعُود ، ُدُووراً و ، ُمَحرَّ رو غيُره أَداَرهو ، َدوَّ  به. َدوَّ

َمان قد»في الَحِديث : و .استََدْرتُ  : أََدْرتُ و به ، ُدْرتو استَداَر و َداَر يَُدورُ  ، يقال : «َق هللاُ السَّمواِت واألَرضَ َخلَ َكَهْيئَته يوَم  استَدارَ  إِن الزَّ

 ِء ، وإِذا عاَد إِلى الَموضع الذي ابتدأَ منه.، إِذا طاف َحْوَل الشَّيْ  يَْستَِدير

م إِلى صفَر ، وهو النَِّسي ُرون الُمَحرَّ م من ُء ، ليُقاتلوا فيه ، ويَ ومعنَى الَحِديث أَنَّ العَرب كانوا يَُؤّخِ ْفعَلُون ذلك َسنَةً بعد َسنٍَة ، فيْنتَِقل الُمَحرَّ

السَّنَةُ  داَرتو نَّْقلَشْهر إِلى َشْهر ، حتى يَْجعَلُوه في َجِميع ُشهور السَّنَة ، فلما كان تلك السنة كان قد عاَد إِلى َزَمنِه الَمْخُصوص به قبل ال

 َكَهْيئتَِها األُولَى.

 ، قال أَبو ذَُؤْيب : معه َدارَ  ، األَخير بالَكْسر : اراً ِدوَ و َداَوَره ُمَداَوَرةً و

ٍة  بــــــــــــــَ رحقـــــــــــــــَ ومــــــــــــــًا مبــــــــــــــَ يــــــــــــــَح لــــــــــــــه يــــــــــــــَ  حــــــــــــــىت  أُتــــــــــــــِ

ر ٍة     ِدَوارِ ُذو مــــــــــــــــِ اسُ  بــــــــــــــــِ ِد َوجــــــــــــــــ  يــــــــــــــــح  الصــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ارٌ  الدَّْهرُ و اِريٌّ و به َدوَّ ِء إِلى نْفسه. قال ابُن ِسيده : هذا قول اللُّغَِويّين ، قال الفاِرِسّي : هو على لَْفِظ ، به ، على إِضافة الشيْ  َدائِرٌ  ، أَي َدوَّ

اِريُّ  النََّسب وليس بِنََسٍب ، ونَِظيرهُ بُْختِّي وُكْرِسّي ، ومن الُمَضاَعف أَْعَجِميٌّ في َمْعنَى : أَْعَجم. وقال اللَّْيث : ُر باإِلْنَسان أَْحواال : الدَّه الدَّوَّ
اُج : .(1)  قال العَجَّ

ان و  ُر ابإِلنحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــــــــــح   َدو ارِي  الـــــــــــــــــــــــــــــد 
رِي      عحســـــــــــــــــــــــــــــــَ روَن وهـــــــــــــــــو قــــــــــــــــــَ ىَن الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ  أَفـــــــــــــــــح

  
َمْخَشِرّي : معناه  بأَْحَواله الُمْختَِلفة. يَُدورُ  وقال الزَّ

م وبالفَتْح : ِشْبه الدَُّوارُ و  بِه : أََخَذه. أُِديرَ و عليه ، ِديرَ و به ، ِديرَ  يقال :و يأُْخذُ في الّرأِْس. الدََّورانِ  ، بالضَّ

اَرةُ و الرأْس. ُدَوارِ  . منالدُّوارُ  وفي األَساس : أَصابه أِْس ، كُرّمانة ويُْفتَح : طائِفَةٌ منه ُدوَّ  .مستديرةٌ  الرَّ

اَرةو ى من أَمعاِء الّشاةِ. ، بالضّم والفَتْح عن ثَْعلَب : من البَطنِ  الدُّوَّ  ما تََحوَّ

ارُ و قال األَْزَهِرّي : وهو َصنٌَم كانت العََرُب تَْنِصبُه  .(2)، وهو األَْشَهر  َصنَم ، ويَُخفَّف اسمو ، عن ُكَراع. ، كَكتَّان ، ويَُضمُّ : الَكْعبَةُ  الدَّوَّ

نَِم والموضعِ ب يَُدورون يَجعلون موِضعاً حْولَه ار ه ، واسُم ذِلك الصَّ  ِء القَْيِس :. ومنه قوُل اْمرىالدُّوَّ

ُه  اجــــــــــــَ عــــــــــــَ رحٌب كــــــــــــَبّن نــــــــــــِ ن  لــــــــــــنــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــعــــــــــــَ

َذاَر      رِ  ُدَوارٍ عــــــــــــــــــــَ َذيــــــــــــــــــــ  اَلٍء مــــــــــــــــــــُ  يف مــــــــــــــــــــُ

  
رِب البَقَر ، ونِعَاُجه إِناثُه َشبََّهها في َمْشيِها وُطوِل أَذنابِها بَجوارٍ   وَل َصنٍَم وعليهن الُماَلُء الُمَذيَّل ، أَي الطَِّويل الُمَهدَّب.حَ  يَُدْرنَ  أَراد بالّسِ

 حولَه أَسابِيَع كما يُطاف بالَكْعبَة. يَُدورون قال شيُخنَا : وقيل : إِنَُّهم كانُوا

َمْخَشِريُّ وغيُره أَن يُقَالَحْولََها تَْشبِيهاً بالطائِفين بالَكْعبَ  يَُدوُرون ونقل الَخفَاِجّي عن ابن األَنبارّي : ِحَجاَرةٌ كانوا بالبَْيت  َدارَ  ة ، وِلَذا َكِره الزَّ

 ، بل يُقال : طاَف به.

اَرةُ و  لتَْقِديرِ  (4)، وهي من أَدواِت النَّقَّاش والنَّّجار ، لها ُشْعبَتَاِن يَْنضّمان ويَْنفَِرجان  (3)، وهو بالفارسيّة بَْرَكار  كَجبَّانٍة : الِفْرَجارُ  ، الدَّوَّ

 .الدَّارات

ارُ و  َحْولَه الَوْحُش. يَُدورُ  َرْمل ُمْستََدارُ  بالّضّم : ، الدُّوَّ

 أَنشد ثَْعلب :

ا  زَاهلـــــــــــــــَُ اُء اَنَم غـــــــــــــــَ زٌِ  أَدحمـــــــــــــــَ غـــــــــــــــح ا مـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــمـــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــُدو ارِ     بِ  ب ـــــــــــــــــ  ل رَاٍر وحـــــــــــــــــُ ٍي ِذي عـــــــــــــــــَ  هنـــــــــــــــــِح
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لـــــــــــَ  وال أُم  شـــــــــــــــــــــــــاِدٍن  ـــــــــــح يـ ن لـــــــــــَ َن مـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــَ  أَبحح

َربِ     رَت َربـــــــح ا َوســــــــــــــــــــح هـــــــَ تـــــــُ رحٍف ُرعــــــح ُة طــــــَ يضـــــــــــــــــــــَ  َغضــــــــــــــــــــِ

  
ْك ولم عن ابن األَعرابّي :و اَرةٌ :  يَُدرْ  يقال لكّلِ ما لم يَتََحرَّ اَرةٌ  َدوَّ َك أَو ، أَي وفَوَّ  فهوـ  َدارو ونَصُّ النّوادر :ـ  َدارَ  بفَتِْحهما ، فإِذا تََحرَّ

اَرة اَرةُدوَّ  هما. ، أَي وفُوَّ  بضّمِ

__________________ 
. ويف التهذيب : االواري : الدهر .. ( العبارة يف اللســـــــــان : الدواري الدهر الدائر ابإلنســـــــــان أحواال. ويف الصـــــــــحاح : الدواري : الدهر يدور1)

 الدوار ابإلنسان.
 ( يريد َدَوار ابلفتح والتخفيف.2)
 ( ضبطت عن التكملة.3)
 التهذيب واللسان والتكملة : تنضمان وتنفرجان. (4)
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 .الُمْستَِدير ءُ أَو ِشْبُهها أَو الشَّيْ  : الَحْلقَةُ  (1) الّدائَِرةُ و

 على قَْرِن اإِلْنَساِن. الُمْستَِديرُ  الشَّعرُ  : الدَّائِرةُ و

ت له»ومن أَمثالهم :  ك ،بُضَرب َمثاَلً لمن « َدائرتِي اقَشعَرَّ  ، قاله ابُن األَعرابّي. َمْوضُع الذََّؤابَةِ  : الّدائرة أَو يَتََهدَُّدَك باألَمر ال يَُضرُّ

 قال أَبو ُعبَْيدة أَي َدْولة ، (3) (َُنْشى َأْن ُتِصيَبنا داِئَرة  )وقوله تعالى :  (2) (َعَلْيِهْم داِئَرُة السَّْوءِ )والسُّوُء. يقال :  الَهِزيَمةُ  : الدَّائِرةو

 والدَّوائُِل تَُدول. الدَّوائر تَُدورو

يرة يقال لها الّتِي تَْحَت األَْنفِ  الدَّائِرةو  ، بالتشديد. الدَّائِرة كالدَّّواَرةِ و ، (4) الّدِ

 وقال الَجْعِدّي : الِهْنِد إِليها. أَرض يُْحَمُل الِمْسُك من كان فُْرَضٍة بالبَْحَريِن بها ُسوقٌ  َداِرينَ  َمْنُسوٌب إِلى يقال : إِنه : العَطَّاُر. الدَّاِريُّ و

ِك َدا  اِن مـــــــــن ِمســـــــــــــــــــــــح جـــــــــَ لـــــــــح َي فـــــــــيـــــــــهـــــــــا فـــــــــِ قـــــــــِ ـــــــــح  أُل

رِمِ     ٍر ضـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــُ لـــــــــــــح ـــــــــــــُ ٌج مـــــــــــــن فـ لـــــــــــــح ـــــــــــــَن وفـــــــــــــِ  رِي

  
يَت بها.فلم يَِجد أََحداً يُْخبِره عنها إِاّل أَ  ؟َمتَى كانَت َداِرينَ  وَسأَل ِكْسَرى عن  نَّهم قالوا هي َعتِيقَةٌ بالفارسيّة فُسّمِ

اِلح َمثَلُ »في الحديث : و  وقال الشاعر :. «من ِعْطِره َعِلقَك من ِريِحه إِن لم يُْحِذك الّداِريّ  َمثَُل الَجِليس الصَّ

ُر  اجــــــــــــــِ بحرٍَة  الــــــــــــــد ارِي  ِإَذا الــــــــــــــتــــــــــــــ   جــــــــــــــاَء بــــــــــــــفــــــــــــــَ

هـــــــــا  ـــــــــَح     ارِقـــــــــِ فـــــــــَ تح يف مـــــــــَ ِك رَاحـــــــــَ ن املِســـــــــــــــــــــــح  رِيمـــــــــِ

  
َي بذلك ألَنه ُمِقيم في َربُّ النَّعَمِ  : الدَّاِريّ و  ، فنُِسب إِليها. َداِره ، ُسّمِ

َراعَ  : الدَّاِريّ و ُح الذي يَِلي الّشِ  ، أَي الِقلَع. الَمالَّ

 .كالدَّاِريَّةِ  ال يَْبَرح وال يَطلُب َمعَاشاً ، ِلداِره الالزمُ  : الّداِريّ و

في األُمور ، وهو َطلَُب ُوُجوِه  كالُمعَالََجة الُمَداَوَرةُ و .َداِريَّةٌ  ال يَْخُرج إِلى الَمْرَعى ، وكذلك شاةٌ  ِمَن اإِلبِل : الُمتَخلُِّف في َمْبَرِكه الدَّاِريّ و

 َمأْتَاَها ، وهو َمَجاٌز. قال ُسَحْيم بُن َوثِيٍل :

دِّي  ٌض َأشــــــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ت َا جمــــــــــــــُح و مَخحســــــــــــــــــــــــــــِ  َأخــــــــــــــُ

َذين و     َداَوَرةُ جنـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُؤونِ  مـــــــــــــــــــــــــــــــُ  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ارو اٍن : ع ، ُدوَّ  ، وهو َجبٌَل نَْجِديٌّ أَو َرْمٌل بنَْجد. قال النَّابِغَةُ الذُّْبيَانِّي : كُرمَّ

ا  هـــــــــــــَ عـــــــــــــُ َدامـــــــــــــِ ورًا مـــــــــــــَ َراًب حـــــــــــــُ نح َربــــــــــــــح  ال َأعـــــــــــــرِفـــــــــــــَ

وحَ      اٌج حــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ ن  نــــــــــــــــــِ  (5) ُدو ارِ كــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــ ُ
  

ارو  .(6)قال َجْحُدر بُن ُمعَاِوية العُْكِلّي  باليَماَمة.كَكتَّاٍن : ِسْجٌن  َدوَّ

ا  ا هبــــــــــــَِ نــــــــــــ  ــــــــــــجي كــــــــــــُ ا ال نــــــــــــَ ــــــــــــُ تح مــــــــــــنــــــــــــازِل  كــــــــــــانــــــــــــَ

ا     نـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح َف بــــــــــــــــــَ ىت  فـــــــــــــــــبَلـــــــــــــــــ   َدو ارُ شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 

 الشُّعراِء ، وفي الَمثَل : : من الفُْرسانِ  داَرةَ  بنُ  ساِلمَ و

 (7)َأمجحََعا  َداَرةَ َ َا الس يُف ما قَاَ  ابُن 
 َهَجا فََزارةَ فَقَال : َداَرةَ  وَسبَبُه أَن ابنَ 

هـــــــــــــــا  زَارَة َأيّن ال ُأصـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــُِ ـــــــــــــــَ غح فـ ـــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــح  أَب

ٌر أُم  ِديــــــــــــــنــــــــــــــارِ     يــــــــــــــح يــــــــــــــَك ُزمــــــــــــــَ نــــــــــــــِ  حــــــــــــــىت  يــــــــــــــَ
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 في َطِريِق الَمِدينَة فقَتَله وقال : َدارةَ  فبلَغ ذِلك ُزَمْيالً فَلَِقي ابنَ 

ِن  ُر ابــــــــــــــــــــح ٌر قــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــح   َدارَهح َأان ُزمــــــــــــــــــــَ
زَاَرهح و     ـــــــــــــــــَ زَاِة عـــــــــــــــــن فـ خـــــــــــــــــح

َ
ُ  املـــــــــــــــــ (8)رَاحـــــــــــــــــِ

 

  
َي عبدُ  الدَّارُ و ، والنِّْسبَة إِليه : العَْبَدِرّي. قال سيبويه : هو ِمن اإِلضافَة التي أُِخَذ فيها من  أَبو بَْطن بُن قُصّيِ ْبِن ِكالب ، الّدارِ  : َصنٌَم به ُسّمِ

بَْطر حروف السَّبِط. قال أَبو الَحَسن : كأَنَّهم َصاُغوالَْفظ األَوَّ   ل والثَّاني ، كما أُْدِخلَت في الّسِ

__________________ 
اَرة»( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : 1)  .«والد 
 .98( سورة التوبة اآية 2)
 .52( سورة املائدة اآية 3)
 وتشديد الياء املكسورة. ضبرت قلم ا وما أثبت ضبرت اللسان للفظة.( ضبطت يف التكملة بفتح الدا  4)
مردفات عل   قوله : كبهنن اخل هكذا خبطه وقد أورد هذا البيت األِشوين شـــــــــــــارح األلفية وذكر عجزه هكذا :»( هبامش املطبوعة املصـــــــــــــرية : 5)

 «أعقاب أكوار
 «الكليب»( عن التكملة وابألصر 6)
 الصحاح ونسبه إىل ُزَميحر الفزاري وصدره فيه :( البيت بتمامه يف 7)

 فال تكثرا فيه املالمة إنه
 وقير لغريه ا انظر اللسان.

 ( ويرو  : وكاشف الس ب ة عن فزاره ا وبعده : مث جعلت أعقر البكاره.8)
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يَغة َجعحَفر ا مثّ َوقَعت اإِلضـــــــــــــــاَفُة ِإليه ا وهو َأكرَبُ َولَ  الّدار من َعبحد اً عل  صــــــــــــــِ ِد أَبيه وَأحب هم ِإليه ا وكان َجَعر له الح
َوَة والّرِفَاَدة. ومنهم ُعثحَماُن بُن طَلحَحَة بِن َأيب طَلحَحة َعبحد   بن  َقاَء والن دح الُعّز  بن ُعثحَمان  (1) [عبد]اِ َجابَة واللَِّواَء والسِّ

ارِ  بن عبد تاح الَكعحَبة. الد  ُهم  من خلَحم كما تـََر . أَبُو َبطحن بِن ُلارة بن خلَحم ا ِن َحِبيببُن هاينِ ب الّدارُ و  صـــــــــاِحب ِمفح ِمنـح
ّكي يف ـــــــ   أَبو رُقـَي ة

َ
َُها كما َحق قه ابن َحَجر امل ســـــــ  «َشرحِح اأَلرحبَِعا»ُكيِنَ اببـحَنٍة له مل يُوَلد له َغريح بِن خارَِجَة بن  مَتِيُم بُن َأوح

ارِ  بن َعِديِّ بن (3)بن َجِذميحة بن الذرّاع  (2)ُسَويحد  َِدينَة ا مث انـحتَـَقر ِإىل الش ام. وأَّما مَتِيمٌ  الد 
ض ا وَسَكن امل  ا َأسلم سنَة ِتسح

َذحُكور يف ِقص ة اجلَام فذا  َنصحرَاين من َأهر الد ارِي  
رِيد للذ َهيبّ. َدارِين امل  ا كذا َوجدُت يف هاِمش الت جح

، وقيل ابُن َعْبِد هللا ، وَغِلَط فيه البَُخاِرّي وَغْيُره فقال هو  بُن َرِزْينٍ  ، كُزبَْير ، كذا هو بَخّط أَبي العاَلِء القُْرُطبِّي ، وقيل بَرُّ  و ِهْند بَُرْيرأَبُ و

َحابِيّان. الّداِريّانِ  ، الّداِريّ  أَخو تَِميم  .(4) بَّر ويقال في األَِخير أَيضاً : أَبو ِهْند بنُ  الصَّ

 البَْحَريِن. َداِرينِ  ، وهو غير : ع بالّشامِ  َداِرينُ و

 ، وهو واٍد يَْفُرع فيه َسْيُل َشَمْنِصير. قال َحسَّاُن بُن ثَابِت : كَحْوراَن : ع بين قَُدْيٍد والُجْحفَةِ  َدْوَران ذُوو

َرَض ُذو و  ه  َدوحرانَ َأعـــــــــــــح رححـــــــــــــَ ب ســـــــــــــــــــــــــــَ  حَتحســـــــــــــــــــــــــــَ

اَ  ا    نــــــــَ ِب َأعــــــــح دح َن اجلــــــــَ رِ مــــــــِ واســــــــــــــــــــــِ  لــــــــنِّســــــــــــــــــــــاِء ا ــــــــَ

  
هكذا في النَُّسخ ـ  بناها َربِيعَة ، بَْينها وبَْيَن نَِصيبِين َخْمَسةُ فَراِسَخ ، بِِديار د ، بَْين نَِصيبِيَن وماِرِدينَ  ، هكذا باألَلف المقصورة : َداَراو

 ، وهو آِخر ُملُوك الفُْرس الَجاِمِعين للَمَماِلك ، وهو الذي قتَلَه اإِلْسَكْنَدُر الّرومّي. الَمِلك داَرا بنُ  َداَراـ  والصواب بَناه

 ْيس ،لعَْبد القَ  ناِحيَةٌ بالبَْحَرْينِ  : َداَراو ْبِن َصْعَصعَةَ بِن ِكالٍب. بني عامر بِديارِ  وادٍ  : َداَراو الَمِلك. َداَرا ، من بَنَاءِ  قَْلعَةٌ بَطبَِرْستان : داراو

 ، قال الشَّاعر : ويَُمدُّ 

ا  كـــــــــَ ك والـــــــــبـــــــــُ نـــــــــِ يـــــــــح يـــــــــعـــــــــاُد عـــــــــَ ُر  مـــــــــا مـــــــــِ مـــــــــح عـــــــــَ  لـــــــــَ

وبُ  بــــــــــــــــــــَدارَاءَ     نــــــــــــــــــــُ ب  جــــــــــــــــــــَ  ِإال  َأن هتــــــــــــــــــــَُ

  

ُر يف  اشــــــــــــــــــــــــــــــــِ نح ال َأَود ه  َدارَاءَ أُعــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــبُ و     ي بــــــــــــــِ وٌر ِإّد حــــــــــــــَ جــــــــــــــُ هــــــــــــــح ِر مــــــــــــــَ ــــــــــــــر مــــــــــــــح  ابل

  
 ، بالغَْرِبيَّة منها البََحِريَّة والِقْبِليَّة ، والنِّْسبَة إِليهما للُجْزِء األَخير. البَقَر : قَْريَتَاِن بِمصرَ  دارُ و

 ، َخِربتَا. ُعَماَرةَ : َمَحلَّتَاِن ببَْغداَد َشْرقِيَّة وَغْربِيَّة دارُ و

أَبو الَحَسن َعِليُّ بُن  الَحافظ نَِسيُج َوْحِده وقَِريُع َدْهِره في ِصنَاَعة الَحِديث ومعرفة رجاله اإِلمامُ منها  ، أَي ببغداَد ، القُْطن : َمَحلَّةٌ بها دارُ و

أَبي القَاِسم  رَوى عن ؟فقال : هو لم يَر ِمثَْل نَْفِسه فَكْيَف أََرى أَنا ِمثْلَه ؟الّدارقُْطنيّ  رأَيَت ِمثْلَ أَ  بن أَحَمد بن َمْهِدّي. قيل البن البَيِّع : ُعَمر

 رويناه عن شيوخنا. البَغَِوّي وأَبِي بَْكر بن أَبي َداوود ، وعنه أَبو بَْكر البرقانّي وأَبو نُعَيم األَْصبََهانّي ، وله ِكتَاُب السُّنَن ، مشهور

 ِخّي.وَصلَّى عليه أَبُو حامد اإِلسِفراينّي ، وُدفِن بَجْنب َمْعُروٍف الَكرْ  385تُُوفَِّي ببَْغَداد سنة 

ث ِمْنَها َمْشُهورة. َمَحلَّةٌ بَحلَبَ  القُْطِن أَيضاً : دارُ و ذو التَّصانِيِف  ، كغَُراب ، قَُشامٍ  محّمٍد الَمعُروف باْبنِ  ُعَمُر بُن عِلّيِ بن اإِلمام الُمَحّدِ

 انّي ، وعنه ابُن ِشَحاتةَ.العَِديدةِ. َرَوى عن أَبي بَْكِر بن ياسٍر الَجيَّ  الَكثِيَرةِ الَمْبُسوَطِة في الفُنُونِ 

ّم : ُدْرنَىو َي بالُجْملَة ، وعلى هذا فالصواب أَن يكتب هكذا ع ، بالضَّ ، ال باألَلف  َدارَ  ، على ِصيغَة المتكلم ، من ُدْرنَا في ِشّقِ اليََماَمة ، ُسّمِ

 إِذا كان فُْعلَى كما سيأْتي. النُّون في وَمْوِضُع ِذْكِرَها الَمْقُصوَرة

ّم ، ُدوِريٌّ و َديَّارٌ و َداِريٌّ  ما به : يقالو  أََحٌد. ، كتَنُّور ، على إِبدال الواو من الياِء أَي ما بها َديَّورٌ و ، بالضَّ

 ، فالَواو إِذا َوقعَْت بعد ياٍء ساكنة قبلها فتحة قُِلبَت ياءً  َدْيَوار ، وأَصله (5) داَر يَُدور فَْيعَال من الدَّيَّارو قال الَجْوَهِرّي :

__________________ 
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 .127( زايدة عن مجهرة ابن حزم ص 1)
 ويف مجهرة ابن حزم : سود.« سواد»( يف اإلصابة : 2)
 ( يف مجهرة ابن حزم : دراع.3)
 ... عبد  : يقا  له بـَُريحر ا واله بّر بن  422( يف مجهرة ابن حزم ص 4)
 ( يف الصحاح : فيعا  من ُدرحُت.5)



5595 

 

تَـعحَمر ِإاّل يف النـ فحي ا كذا قالوا.  وأُدِغَمت ا مثر َأاّيم وقـَّيام ا ال ُيسح
ْفي ، قال : النَّ  ونقل َشْيُخنا عن اْبِن ِسيده في العَِويص : قد َغِلط يَْعقُوب في اْختِصاص ثاغ وراغ بالنَّْفي ، فإِنهما قد يُْستَعمالن في َغْير

مة قد استَْعَمله في الواجب قال : َديَّار وكذلك  ألَّن َذا الرُّ

رِّ  رٍ ِإىل كـــــــــــــُ ه  َداي  صـــــــــــــــــــــــــــَ خح ن شـــــــــــــــــــــــــــَ ر فـــــــــــــح عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  تـ

ِر     فـــــــــح ه (1)مـــــــــن الـــــــــقـــــــــَ بـــــــــُ ر  َذوائـــــــــِ عـــــــــِ قحشــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــىت  تــــــــــَ

  
 قال : وكَذا عين فإِنّه ، يُْستَْعمل في اإِليجاب أَيضاً ، انتهى.

ر ، الدَّيُّورو ارالدَّيّ  وفي اللسان : وَجْمع ت الواو لبُْعِدَها من الطََّرِف. َدَواِوير ، لو ُكّسِ  ، َصحَّ

 : حاَولَه أَن يَْفعَله ، وعلى األَّول َعلَْيه أَداَرهو : حاولَه أَن يَترُكه. عِن األَمرِ  أَداَره من الَمَجاز :و

 قَوُل َعْبد هللا بن ُعَمر َرضي هللا َعْنُهَما :

يِن  ــــــــــــــَ ــــــــــــــُرون ِدي ــــــــــــــُ املٍِ و  ي مح عــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــُرهــــــــــــــُ   أُِدي
ِف ســــــــــــــــــــــــــاملُِ و     ــــــــــــح ِ واألَن اح اح الــــــــــــعــــــــــــَ َدُة بــــــــــــَ لــــــــــــح  جــــــــــــِ

  
ويُْرَوى  .«بنِي إِْسَرائِيَل على أَْدنَى ِمْن هذا فََضعُفُوا (2) َداَوْرتُ  قال له موسى َعلَْيه الّسالم : لقد»، وفي حديث اإِلسراِء :  : اَلَوَصهُ  َداَوَرهو

 .«َراَوْدتُ »

 ، عن ُكَراع ، قال : الّداِهيَة ال يَْنَصِرف : من أَسماءِ  ، َمعِرفَةً  َداَرةُ و

بَلحَن َعنح   َتُدورَاَأن  َدارَةَ َيسح
ّم : الُمَداَرةُ و  : فيُْستَقَى بَِها. قال الراجز. (3)وفي بعض األُصول  ويُْستَقَى به. ْلوِ علي َهْيئَة الدَّ  ويُْخَرزُ  يَُدارُ  ِجْلدٌ  ، بالضَّ

وِف  فـــــــــــُ ضـــــــــــــــــــــــــح
َ
زَِح امل ـــــــــــ  ي يف الـــــــــــنـ قـــــــــــِ تـــــــــــَ  ال َيســـــــــــــــــــــــــح

َدارَاتُ ِإاّل     وفِ  مــــــــــــــــــــــُ ُروِب اجلــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــُ

  
الَجَوانِِب لتَْنغَِمس في الماء وإِن كان قليالً فَتَْمتَِلئ منه. ويقال : يقول : ال يُمِكن أَن يُْستَقَى من الماِء القَِليِل إِال بِداَلٍء واِسعَِة األَجواِف قَِصيَرةِ 

الِء ويقول :  بُمداَراة التاَء في موضع النَّْصب ، أَي (4)في األُمور ، فَمْن قال هذا فإِنه يكِسر  الُمَداراةِ  هي من على ما لم « ال يُْستَقَى»الّدِ

 يَُسمَّ فاِعلُه.

 أَيضاً. قال الراجز : الُمَداَراتُ  َوْشيٍ ، والجمع َداَراتِ  ، كأَنَّ فيها ُمَوشًّىإِزاٌر  : الُمَداَرةُ و

رِ  ُمَدارَاتٍ ُذو و   علي  ُخضح
َره تَْدِويراً و راً  َجعَلَه : َدوَّ  .كأََداَره ، ُمَدوَّ

 الدَِّميَمةُ. ، كَضْوَطَرى : الَجاِريَةُ القَِصيَرةُ  الدَّْوَدَرىو

 قال :

َدَر ِإَذا هي قاَمتح   َجيحَدرِي ة َدوح
ى «درّ »، وسبق له في  الدَّور وهذا َمَحلُّ ِذْكره ، كأَنَّه جعَله من  ، بتشديد الراِء الثانية المفتوحة ، وفّسره باآلَدر. الدَّْوَدرَّ

يف ، مَصغَّراً : الدَُّوْيَرةو  ، يَعنِي به ِريَف الِعَراق. د ، بالّرِ

، روى عن  الدَُّوْيِريّ  البَْغَداِديّ  ءالُمْقِري أَبو َعِليّ  بُن الَهْيثَم ، َهكذا في النُّسخ ، والصَّواب َحْسنُون َسَكنه َحسُّونُ  ببغداَد ، ع : الدَُّوْيَرةُ و

 ُمَحّمد بن َكثيٍر الِفْهرّي ، وعنه أَبو بَكٍر يَْحيَى بن ُكَوْير.
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اُد بُن محّمد بن َعْبِد هللا الفََزاِرّي  الدَُّوْيرة قال ابن األَثِير :و د َحمَّ د  (5): َموضٌع ببغداَد ، منه أَبو ُمَحمَّ األَْزَرق ، ُكوفّي سكَن بغداَد ، عن ُمَحمَّ

ف ، وَمقاتِل بن َسليماَن ، وعنه َعبّاسُ   .230فَِّي سنة وصاِلٌح َجَزَرةُ ، وتُو الدُّوريّ  بن َطْلَحة بن ُمصّرِ

 منها. (7)، على فَْرسخ  كَصِحيفة : ة بنَْيَسابُور ، (6) الدَِّويَرةُ و

ُد بُن َعْبِد هللا بن يوُسَف بِن ُخْرِشيدَ  (8)أَبو َغاِليَةَ  منها  ، (9) ُمَحمَّ

__________________ 
 .«من الفقر»( عن الديوان وابألصر 1)
 يدور به إذا طاف حوله. ء( قوله داورت هو فاعلت من دار ابلشي2)
 ( كالصحاح واللسان مثاًل.3)
وعبارة « اخل كذا خبطه ا والصـــواب كما يف اللســـان : فإنه ينصـــب التاء يف موضـــض الكســـر .. قوله : فِإنه يكســـر»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)

 الصحاح فكاألصر ا ونر  ما ورد يف األصر والصحاح أوضح.
 ( األصر واللباب ويف معجم البلدان : الفراوي.5)
 ( ضبطت يف معجم البلدان نصاً بضم أوله وكسر  نيه.6)
 ( معجم البلدان : فرسخا.7)
 ( اللباب ومعجم البلدان : أبو عبد  .8)
 ـ ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  خرشيد بتشديد الراء ا ويف9)
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ِعيد وابحَن رَاَهَويحه ا وعنه أَبو حامٍد الشـــــرقّي وغريه. قا  ابن األَثري : ويقا  هلا أَيضـــــاً َدبريََوانَه َبَة بَن ســـــَ يقا   .(1) لَض قـُتَـيـح
مامّمد بن عبد    َُما قريتان وَأهن  ِبرِيّي أَيضــاً. وقد ذََكَره املصــّنف يف َ َل اح من غري تـَنحِبيه عليه ا فَيُظّن الظّاّن َأهن   هذا الد 

 َرجالِن ا فتَفط ن لذلك.
ّمِ : قَْريَتَاِن ، بيَن ُسرَّ َمْن َرأَى وتَْكِريتَ  الدُّورُ و خانِ  ن إِحداهما أَبُو الطَّيّب محّمُد بنُ * ، أَي مومنها ، ُعْليَا وُسْفلَى. ، بالضَّ بن  (2) الفَرُّ

 ، يَْرِوي عن أَبي َخليفَةَ الُجَمِحّي َمناِكيَر ال يُتابَع عليها ، مات قْبل الثالثمائة. ُروْزبَةَ 

 وقال الذََّهبِّي : قال الَخِطيب : غيُر ثِقٍَة.

ْمياطّي ، كذا أَوَرَده في َمعجمه. الدُّوِريّ  وأَبو البقَاِء نُوُح بُن علّي بن رسن بن الحسن  نزيل بغداَد من شيوخ الّدِ

 بَنِي أَْوقََر. بُدورِ  ، نَْهر بالعراق ، تُعَرف نَاِحيَةٌ من ُدَجْيل : الدُّورُ و

ُمَحّمُد بُن َمْخلَِد  أَبو عبد هللا ِمْنها ، َعنَّا وأَرضاه عنههللارضيالنُّْعَماِن بن ثابت ،  أَبِي حنيفةَ  اإِلمام األَْعَظم قُْرَب َمْشَهدِ  ببغدادَ  َمَحلَّةٌ  : الدُّورو

بْير بُن بَكَّار ، وعنه (3)العَطَّار البَْغَداِدّي عن يَْعقُوَب الدَّْوَرقّي  ْبِن َحْفص ثِقَة ،  اآلُجرّي واْبُن الِجعَابِيّ  (4)، وأَبو بْكٍر  الدَّاَرقُْطنِيّ  ، والزُّ

ر. ذكره ابن األَثير. وزاد السَّْمعَانّي : ومنها أَبُو ُعمر َحْفص بُن ُعَمر بن َعْبد العزيز بن ُصْهبَاَن األَزدّي الُمْقِرئ الضري 331تُوفَِّي سنة 

ا ، عن إِسماعيَل بِن َجْعفٍَر وأَبي إِسماعيَل  ب والِكَسائِّي ، وعنه أَبو ُزْرَعة والفَْضل قال ابُن أَبِي حاتم عن أَبِيه : َصُدوٌق ، َسَكَن ساُمرَّ الُمؤّدِ

 .246بُن َشاَذاَن ، تُُوفَِّي سنة 

، وهو الذي عند  د ، باألَْهَوازِ  : الدُّورُ و ، يَرِوي حكاياٍت ألَحمَد بِن َسلَمة النَّْيَسابُوِرّي. الدُّوِرّيِ  َمَحلَّة بنَْيَسابور. منها أَبُو َعْبِد هللا : الدُّورو

،  وَرةُ الدُّ و ، وقد تَقدََّم بيانُه. الدَّاَرة ، وإِليه تُنسب ع بِالبَاِديَة : الدُّورو ُدَجْيٍل وقال فيه : إِنه ناحية به ، ألَن ُدَجْيالً هو نَهر األَهواِز بعَْينه.

 ، قَْوٌم بِِمْصر. الدُّوِريّ  بهاٍء : ة بيَن القُْدس والَخِليِل ، منها بنو

 َخْلَف ِجْسِر الُكوفِة ، هناك قصٌر إِلْسماعيَل القَْسرّي أَِخي خالد. ع ، بالّضّم : ُدوَرانُ و

َرانُ و  قُْرَب واِسِط العراِق. بفَتْح الّداِل والواُو مشدََّدة : ة بالُصْلحِ  ، َدوَّ

اِء والياُء ُمَشدَّدةٌ : َداَريَّاو ْحمن بُن  الدَّارانِيّ  منها اإِلَمام أَبُو ُسلَْيمان ، على غيِر قياٍس. َداَرانِيٌّ  إِليها ة بالشأْم : والنِّْسبَةُ  ، بفَتْح الرَّ عبُد الرَّ

بِيع بِن ُصبَْيح و اَري صاِحبُه ، ذكَره ابُن األَثِير.أَْحَمد بن َعِطيَّةَ الَزاِهد ، عن الرَّ  أَهِل العراق ، وعنه أَحَمُد بُن أَبي الُحوَّ

يَاَدةَ في آخِره بمنزلِة ما في آخِره الهاُء ، وَجعَلُوه ُمعتاَلًّ كاْعتِالله  : َموضٌع ، وإِنما اعتَلَّت الواُو فيه : َداَرانُ  وقال سيبويِه : ألَنَُّهم َجعلوا الّزِ

 ةَ فيه ، وإِالَّ فقد كان ُحْكُمه أَن يَِصّح َكَما َصحَّ الَجَوالُن.، وال ِزيَادَ 

 ، وربما قَعَُدوا فيها وَشِربُوا ، وتقّدم شاهُده من كالم ابِن ُمْقبِل. بين ِجبَالٍ  داَرةٌ  : تَْدِوَرةُ و

ولم تُقلَب َواُوَها أَِلفاً مع ُوُجوِد  أُْخِرَجت على األَْصلِ  ، هكذا بَُهافيها الراِعي ويَْحلُ  يَُدورُ  التي ، بَضّم الميِم وفتح الواو : من اإِلبلِ  الُمْدَوَرةُ و

 ُشُروِط القَْلب ، ولها نظائُر تأْتي.

 ، أَي ُمنِيٌر. ُمْستَِديرٌ  قَمر: * ومما يُْستَْدَرك عليه 

 الِعَماَمة وَغْيِرَها. َدْورُ  : الدَّْورو

يَرافيّ  التَّْدِوَرةو  .: الَمْجِلس ، عن الّسِ

 .(5) َدَواِئرَ  التي هي الَحْلقة ، وهي َخْمس الدَّائَِرة في العَُروض هي التي َحَصَر بها الَخِليُل الشُُّطور ، ألَنها على َشْكل الدَّائِرةو

 .(6)اللََّطاةِ  َدائَِرةُ  ، يُكَره منها دائِرةً  الَخْيل ثََمانِي َعشَرةَ  َدوائِرُ  الَحافِِر : ما أََحاَط به. وقال أَبو ُعبَْيدة : دائِرةُ و

__________________ 
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 : خرشيد ابلدا  املهملة. (الدبريي)اللباب : خرشيذ ابلذا . وورد فيه يف مادة ـ 
 : دبري ا ويقا  هلا : دوير. (الدبريي)( يف اللباب 1)
 .«ومنها»بد  « منها»يف القاموس :  (*)( 7)
 أخر  : الفرحان. ( عل  هامش القاموس عن نسخة2)
 ( يف اللباب : الدوري.3)
 ( اللباب : أبو ا سا.4)
 ( انظر العقد الفريد واللسان.5)
 ـ ( كذا ابألصر ا ويف التهذيب واللسان : يكره منها اهلقعة وهي الجي6)
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مان والَمْوُت والقَتْل. الدََّوائِرو  : الدَّواِهي وُصُروُف الزَّ

 بها البَقَُر. تَُدور َوْسَط الُكْدِس َخَشبةٌ تُْرَكز  الدائَِرةو

 .َمَداِره الفَلَك في َمَدارِ  ويُْجعَل اسماً ، نْحو كالدََّوَران َمْفعٌَل ، يكون َمْوضعاً ، ويكون َمْصَدراً ، الَمَدارُ  وقال اللَّْيث :

 .داراً  المكاَن : اتََّخَذه تََديَّرَ و

 بما في قَْلبي : أََحاَط ، وهو َمَجاٌز. استدارَ و

 على أَربعِ نِْسوةٍ ويَُطوف عليهن ، أَي يَُسوُسهن ويَْرعاُهّن ، وهو َمَجاز أَيضاً. يَُدور وفاُلن

 .الّدارفُْلفُل معروٌف عند األَطباِء ، وكذا الدَّارِصينيّ و

 .. ، قاله ابن َعَرفَة (1): الحاِدثُة  الدائرةو

 ، قال ُمجاهٌد : أَي َمِصيَرهم في اآلخرة. (3)َمِصير  قيل : (2) (َسُأرِيُكْم داَر اْلفاِسِقنيَ )وقوله تعالى : 

ر قولُه تعالى ؛  اإِلدارةو .كالدَّائَِرة في المْكُروه ، الدَّْوَرةو َنُكمْ َِتارًَة حاِضَرًة ُتِديرُ ): الُمَداَولةُ والتَّعَاِطي من غير تَأِْجيل ، وبه فُّسِ  (وََّنا بَ ي ْ

(4). 

 الَجاُموس. قَْريَة بِمْصر من الّدنجاوية. دارو

 : َمْولَى ُعثَْماَن بن َعفَّان. رَوى عنه حديَث الوضوِء ، ذكَره البَُخاِرّي في التاريخ. َداَرةَ  وَزيُد بن

 .الدَّْيرانيّ  : الدَّيَّارو

 َحبِيب : قَْريَة من أَعماِل الدَُّجْيل. ُدورو

ِل النََّهار وآِخره أَبيض ، وف َداَرانُ و  ي َوَسِطه أَسوَد.: قَْرية من أَعماِل إِْربَِل ، فيها ماٌء يكون في أَوَّ

 ُصَدّى قَريَة بُدَجْيل. ُدورُ و

وم َمَحلَّة يقال لها َديرِ  وفي َطرِف بَْغَداَد قُْربَ   : قَْريَةٌ قُْرَب ُسَمْيساَط. الدُّورُ و ، وهي اآلَن خراٌب. الدُّور الرُّ

 : َموضع بعَْينه. تَْدِوَرةُ  وقال ابن ُدَريد :

َي نَْوٌع من العَصافير ش في البيوت. اُدوِريّ  وُسّمِ  ، وهي هذه التي تُعَّشِ

ارو ان : المنِزل ، جْمعُه الدُّوَّ  .َدَواِويرُ  كُرمَّ

يَرةو  .الدَّاَرة ، بالكسر : الّدِ

يُؤِذيني اْبُن آَدَم ، »تعالى :  َوَرَد في الَحِديث الصَِّحيح الذي َرواه أَبو ُهَرْيَرةَ يَْرفَعه. قال هللا ، ِلَما قد يُعدُّ في األَسماِء الُحْسنَى الدَّْهرُ  : [دهر]

ِحيَحين وَغْيِرهما. وفي حديٍث آخَر :  .«، أُقِلُِّب اللَّْيَل والنََّهارَ  الّدْهرُ  ، وإِنََّما أَنَا الدَّْهرَ  يَُسبُّ   «الدَّْهرُ  فإِنَّ هللا هو الدَّْهرَ  ال تَُسبُّوا»كما في الصَّ

قال شيخنا : وَعدُّه في األَسماِء الُحْسنَى من الغََرابة بَمَكاٍن َمِكيٍن ، وقد َردَّه الحافِظ ابُن «. هو هللا تعالى الدَّْهرَ  فإِنّ »في رواية أُْخَرى : و

اُح  م أَيضاً ِعياٌض ُمْسلِ َحَجر ، وتَعَقَّبَه في َمواِضَع من فَتْحِ البَاِري ، وبَسَطه في التفسير وفي األَدب وفي التوحيد ، وأَجاد الكاَلم فيه ُشرَّ

ُدوٌد َغلٌَط ال يَِصّح ، بل ُهو ُمدَّةُ والنََّوِوّي والقُْرُطِبيُّ وغيُرُهم ، وَجَمع َكالَمهم اآلبِي في اإِلكمال. وقال ِعياٌض : القَْوُل بأَنَّه من أَسماِء هللا َمرْ 

ْنيَا ، انتهى.  َزَماِن الدُّ

 (5)فكأَنَّك أَرْدَت به هللا  الدَّْهرَ  ، فإِذا شتَْمت به الدَّْهر فاهلل فاِعلُه لَْيس الدَّْهر ، أَي ما أَصابَك من رَ الدَّهْ  وقال الجوهرّي في َمعنَى : ال تَُسبُّوا

 ، فقيل لهم : ال تَُسبُّوا فاِعَل ذلك بكم ، فإِن ذِلك ُهو هللا تعالى. الدَّْهرِ  ؛ ألنهم كانوا يُِضيفون النََّواِزَل إِلى
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لة  «الدَّْهر فإِن هللا هو»قوله :  عن أَبي ُعبَْيد في ونقََل األَزهِريّ  ا ال يَْنبَِغي ألََحد من أَْهِل اإِلْسالم أَن يَْجَهل َوْجَهه ، وذلك أَن الُمعَّطِ ِممَّ

ْنَدقة ون به على الُمْسِلِمين ، قال : ورأَيُت بعَض َمْن يُتَّهم بالزَّ  فإِنَّ هللا ُهوَ »يقول  ويقول : أاََل تَراهبهذا الحديث يَْحتَجُّ  الدَّْهِريّةو يَْحتَجُّ

 . وقد قال األَْعشى في الَجاِهليّة :الدَّْهر فقُْلت : وهل كان أََحٌد يَُسّب هللا في آبادِ  قال :. «الدَّْهر

__________________ 
 . وفيهما : ودائرة اللطاة يف وسرت اجلبهة وليست تكره إذا كانت واحدة... تكون يف عرض زورهـ 
 ( يف مفردات الراغب : امادثة.1)
 .145( سورة األعراف اآية 2)
 حتريف.« مصر»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 3)
 .282( سورة البقرة اآية 4)
إىل  .. كانوا يضــيفون( هذا قو  ابن ســيده كما يفهم من عبارة اللســان ا ومل ترد العبارة يف الصــحاح ا أما ما قاله اجلوهري فيبدأ بقوله : ألهنم  5)

 آخر العبارة.
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ر   ابلــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــاِء واِب ح  بحثــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــَ  اســــــــــــــــــــــــــــــــــح

اَل     ـــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــُ َة ال المـــــــــــــــــــــَ
َ

د وَوىل  املـــــــــــــــــــــ  محـــــــــــــــــــــَح

  
وتَُسبَّه عند الحواِدِث والنواِزِل تَْنِزُل بهم ، من َمْوٍت أَْو َهَرٍم ، فيقولون أَصابَتُْهم  الّدْهرَ  قال : وتأِْويلُه عندي أَنَّ العََرب كاَن شأْنُها أَن تَذُمَّ 

ونه ، وقد َذَكروا ذلك في أَْشعَارهم ، وأَْخبَر هللا تعالَى عن الدَّْهرَ  ، فيَْجعَلُون الدَّْهرُ  وَحواِدثُه ، وأَباَدهم الدَّْهرِ  قََواِرعُ  هم الذي يَفعل ذلك فيَذُمُّ

الَِّذي  (2) [الدهر]على تأَِويل ال تَُسبّوا  .«.. الّدهرَ  ال تَُسبُّوا»قال : و ذلك عن وسلمعليههللاصلى، فنهاهم النّبّي  (1)بذلك في ِكتابِه العَِزيز 

 . فَهذا َوْجهُ الَحِديِث.الدَّْهر يَْفعَُل بُكم هِذه األَْشيَاَء ، فإِنَُّكم إِذا َسبَْبتم فاِعلََها فإِنََّما يَقَع السَّبُّ على هللا ، ألَنّه الفاعُل لها ال

 ، فَظنَْنت أَنَّ أَبَا ُعبَْيد َحَكى كالَمه. قال األَْزَهِرّي : وقد فَسَّر الشَّافِِعيُّ هذا الحديَث بنَْحِو ما فَسََّره أَبو ُعبَْيد

وايَتَْين هو وقال الُمَصنِّف في البََصائر : والذي يَُحقِّق هذا الموِضع ، َحِقيقَتُه : فإِنَّ جالَب  «هو هللا الدَّْهرَ  فإِنَّ »قوله :  ويَْفِصل بين الّرِ

ِلِب الحوادِث ، كما تقول : إِنَّ أَبا َحنِيفَة أَبُو يُوسَف ، تُِريد أَن النَِّهايَة في الِفْقه هو أَبُو َمْوِضَع جا الدَّْهرَ  الحوادِث ُهَو هللا ال َغْيُر ، فوَضعَ 

 يُوسَف ال غيره.

 بَجْلِب الحوادِث. الدَّْهرُ  فتضع أَبا َحنِيفَة َمْوضَع ذِلك لُشْهَرِته بالتَّناِهي في فِْقِه ، كما ُشِهَر عنَدهم

، كما إِذا قلَت : إِنَّ أَبا  الدَّْهرُ  ، فإِنَّ هللاَ هو الجاِلُب للحوادِث ال َغْيُر ، َردًّا العتقاِدِهم أَّن جالبَها «الدَّْهر إِنَّ هللا ُهو» يةِ ومعنَى الروايَِة الثان

يث غيُر األَّول ، وإِنما هو َمْصَدٌر بمعنَى الفاعِل ، الثانِي في الَحدِ  الدَّْهر يُوسَف أَبو َحنِيفَةَ ، كان المعنَى أَنَّه النَِّهايَة في الِفْقه. وقال بعُضُهم :

ف الُمَدبِّر الُمِفيض ِلَما يَْحُدث ، انتهى. الدَّْهر وَمْعنَاه إِنَّ هللا هو  ، أَي الُمصّرِ

وايَتَْين فهو بعَْينه نَصُّ كالم األَْزَهِرّي في التهذيب ، ما َعدا التَّْمثِيل بأَبي يُوسَف وأَبِي حنيفة. وأَما  قلُت : وما َذَكره من التَّْفِصيل وتأِْويِل الّرِ

ُل اآْلايتِ )القَْوُل األَِخيُر الذي َعَزاه لبَْعضهم فقد َصّرحوا به ، واستََدلُّوا باآليِة   ، ونسبُوه للراِغب. (3) (يَُدبُِّر اْْلَْمَر يُ َفصِّ

ّي ِمن ِرَواية عبد العزيز بن الُحَصْين ، كما نقله شيُخنَا عن الفَتْح ، ولكن يخاِلفُه ما في وقد َعدَّ الُمَدبَِّر في األَسماِء الحسنى الَحاِكُم والِفْريَابِ 

ل ذلك. الدَّْهر الُمْفردات له بَْعد ِذْكِر َمْعنَى  تَأِْويل الحديث بنَْحٍو من كالِم الشافعّي وأَبي ُعبَْيد ، فليُتَأَمَّ

ه ، فإِنَّه قال في الباب الثالث والسبعين من  قال شيُخنَا : وكأَّن الُمَصنَِّف َرِحمه هللا َس ِسرُّ يِن بن َعربِّي قُّدِ قَلَّد في ذِلك الشَّْيَخ ُمْحيَِى الّدِ

َماُن المعُروُف الذي نَعُدُّه من َحَرَكاتِ  ُحْسنَى ، كما وَرَد في الّصِحيحمن األَسماِء ال الدَُّهر: الفتوحات   األَْفالِك ، وال يُتََوهَّم من هذا القوِل الزَّ

َمان ، وكالُمنا إِنََّما هو في االسِم : ، وَمقَاماتِه التي ظهر عنها  الدَّْهرِ  ونَتََخيَّل من ذِلك َدَرَجاِت الفَلَك التي تَقَطعها الكواكُب ، ذِلك هو الزَّ

 الزماُن ، انتهى.

حه. قال : فالمحقِّقون من أَهل الَكْشف َعدُّوه من أَسماِء هللا بهذا الَمْعنَى ، وال ونَقَلَه الشيُخ إِبراِهيم الُكورانّي َشْيُخ َمشايخنا ، وماَل إِلى تَْصحي

ْنيَا ، وال شّك أَنه بهذا المعنَى يُْغلَّط  إِشكاَل فيه. وتَْغِليُط ِعيَاض القائل بأَنه من أَسماِء هللا َمْبنِيٌّ على ما فَسََّره به من َكْونِه ُمدَّةَ َزماِن الدُّ

ف ، كما فسَّره الراغُب ، فال إِشكاَل فيه ، فالتغليطصاحبُه. أَ  ليس على  ما بالمعنَى الالئِق كما فَسَّره الشيُخ األَكبُر ، أَو الُمَدبِّر الُمْصّرِ

 إطالقه.

ا َعَرْضته عليهم ويقولون : اإِلشا رات الَكْشِفيّة ال يُطلَق القَوُل بها في قال شيُخنَا : وكان األَْشياُخ يَتوقَّفُون في هذا الكالم بَْعَض التََّوقُِّف لَمَّ

ِة الحديِث الَمَشاِهيِر ، وهللا أَعلم. ِحيَحة الَمْشُهوَرة ، وال يَُخالَُف ألَجلها أَقواُل أَئِمَّ  تَْفِسير األَحاِديِث الصَّ

 : الّزماُن قَلَّ أَو َكثُر ، وهما َواحٌد ، قاله َشِمٌر ، وأَنشد : الدَّْهر وقيل

راً ِإن   ٍر  َدهــــــــــــــح مــــــــــــــح ي ِبــــــــــــــُ لــــــــــــــِ بــــــــــــــح ف  حــــــــــــــَ لــــــــــــــُ  يـــــــــــــــَ

انِ     ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ م  ابإِلحح هـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــَ اٌن يـ َزمـــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

ْنيا ََّنُوُت َوََنْيا َوما يُ ْهِلُكنا ِإالَّ الدَّْهُر. َوما هَلُْم ِبذِلَك ِمْن ِعْلم  )( قا  جّر وعّز : 1)  ا (َيظُنُّونَ ِإْن ُهْم ِإاّل  َوقاُلوا ما ِهَي ِإاّل َحياتُ َنا الدُّ
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 .2( سورة الرعد اآية 3)
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ال يَْنقَطع ،  الدَّْهرُ و واحد ، وقال : يَكون الزماُن شهَرْين إِلى ِستَّة أَشُهٍر ، الدَّْهرو خاِلُد بُن يَِزيَد وَخطَّأَه في قَْوِله : الّزمانُ  (1)وقد َعاَرَضه 

 زهرّي.فهما يَْفتَِرقَاِن ، ومثله قال األَ 

َمْخَشِرّي. الّزماُن الطَِّويلُ  هو الدَّْهرُ  قيل :و  ، قاله الزَّ

 وإِطالقُه على القَِليل َمجاٌز واتَِّساٌع ، قاله األَزهرّي.

َدة ، وِمثْله في البََصائر  (2) األََمد : يُطلُق على الدَّْهر في المصباح :و ، هكذا بالِميِم في النسخ ، وفي األُصول الّصحيحة األَبَد بالُموحَّ

عند العََرب  الدَّهرُ  وقال األَْزَهِريُّ : أَلُف َسنَة. : الدَّْهر قيل :و ، وفي البصائر : ال يَنقطع. الَمْمُدود والِمْصباح والُمْحَكم ، وزاد في المحكم

ْنيَا ُكلَِّها. الدَّْهرِ  ضيَقَع على بَعْ   األَْطَوِل ، َويَقَع على ُمدَّةِ الدُّ

َهْل أَتى َعَلى )ُوُجوده إِلى إنقضائه ، وعلى ذلك قولُه تعالى :  (3)في األَْصل اسٌم لُمدَّة العَالَِم من ابتداِء  الدَّْهرُ  وفي المفردات للراغب :
ْنساِن ِحني  ِمَن الدَّْهرِ  َماِن ، فإِنه يَقَُع على الُمدَّةِ القليلة والَكثِيرة. (5)به عن ُكّلِ مّدة َكبِيَرة  يُعبَّر (4) (اإْلِ  ، بخالف الزَّ

ْنيَا ويَْوم ، قال : ونحن ال نَْعلَم للِحين َغايَةً ، وكذلك زَ  ذا وأَحقاٌب. ذُِكر ه َدْهرٌ و َمانٌ ونقل األَْزَهِرّي عن الّشافعّي : الِحيُن يَقَع على ُمدَّةِ الدُّ

، قال ابُن ِسيَده : وقد ُحِكَي ذِلك ، فإِما أَن يكونَا لُغَتَْين ، كما َذَهب إِليه  وتُْفتَح الهاءُ  في كتاب األَيمان ، َحكاه الُمَزنّي في ُمْختََصره عنه.

ٍء ، كما َذَهَب إِليه ق ، فيطَِّرد في ُكّل شيالبَْصِريّون في هذا النَّْحو ، فيُْقتََصر على ما ُسِمَع منه ، وإِّما أَن يكون ذلك لمكاِن َحْرف الَحلْ 

 الُكوفِيُّون. قال أَبو النَّْجم :

ّر وَ  خـــــــــــــــَ ا فـــــــــــــــاِشـــــــــــــــحَ دن عـــــــــــــــَ اَ  مـــــــــــــــَ اًل طـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــَ

اُس     ه الــــــــــنــــــــــ  يــــــــــعــــــــــُ طــــــــــِ م  ال َيســـــــــــــــــــــــح رح َأشـــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ  الــــــــــد 

  
 الّدْهرو .َدْهر وال سِمْعنا فيه َجْمعاً ِإالَّ ما قَدَّمناه من َجْمع أَْدَهاراً  ، ألَنّا لم نَسمع الدََّهر ، وكذلك َجْمع ُدهورٌ و الدَّْهر أَْدُهرٌ  جو قال ابُن ِسيَده :

َمْخَشِرّي ، ونَقَله عنه الُمَصنِّف في البََصائِر. ق النّاِزلَةُ  : َح به الزَّ ال : ولذِلك ، وهَذا على اعتقاِدهم على أَنَّه هو الطَّاِرُق بها ، كما َصرَّ

 فاُلناً َخْطٌب ، كما سيأْتي قريباً. َدَهرَ  وا من اسمهاشتَقُّ 

ةُ  : الدَّْهرو ي وغايَتِي وإِراَدتِي. وكذا ، أَي م َدْهِري بكذا ، وما َدْهِري ، تقول : ما والغَايَةُ  واإِلراَدة الِهمَّ  َما َذاكِ »في حديث أُّمِ ُسلَْيم : ا َهّمِ

ُم بُن نَُوْيرةَ : «َدْهُركِ   وقال ُمتَّمِ

رِي ومــــــــــا  مــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ رِيل ٍك  َدهــــــــــح ا هــــــــــالــــــــــِ بحبــــــــــِ  بــــــــــتــــــــــَ

او     عـــــــــــــَ َبوحجـــــــــــــَ ا َأصـــــــــــــــــــــــــــاَب فـــــــــــــَ زِعـــــــــــــًا ممـــــــــــــِ   ال جـــــــــــــَ

  
َمْخَشِرّي في األَساس والُمَصنِّف في بَدْهِري بكذا وما َذاكَ  َدْهِري ما الباقِيَة ُمدَّةَ الَحيَاةِ : تقول : العَاَدةُ  : الدَّْهر من الَمجاز :و . ذكَرهَ الزَّ

 البََصائِر.

 والّدولَة ، ذكَره المصنِّف في البََصائر. الغَلَبَةُ  : الدَّْهرو

من الماِضي ، بال واحدٍ  الّدهرِ  : أَّولُ  الّدهاِريرُ و  ، كالعَبَاِديد ، قاله األَزهرّي. في الزَّ

 .َدْهر الدَّهاِرير ، ويقال : كان ذِلك في السَّاِلفُ  : الدََّهاِريرُ و

َمان وفي القديِم. َدْهرَ  ل : كان ذِلكوفي األَساس : يقا  النَّْجِم : حيَن خلَق هللا النُُّجوَم ، يريد أَّوَل الزَّ

 ، على المبالغة. : ُمْختَِلفَةٌ  ُدُهوٌر َدَهاِريرُ و

َمْخَشِرّي :  ونََوائِبُه. الدَّْهرِ  : تََصاِريفُ  الدََّهاِريرُ  وقال الزَّ

 ه َواِحٌد من لَْفِظه ، كعَبَابِيَد ، انتهى.، ليس ل الدَّْهرِ  ُمْشتَقٌّ من لَْفظِ 

ّي ، هو لِعثْيَِر بِن َعبِيٍد   العُْذِرّي. وقيل : هو لُحَرْيث بن َجبَلَةَ العُْذِرّي. (6)وأَنشد أَبُو َعْمِرو بُن العاَلِء لَرُجل من أَْهل نَْجد. وقال ابُن بَّرِ

 لَّبّي :قلت : وفي البصائر للُمصنِّف : ألَبي ُعيَْينة الُمهَ 
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ـــــــــــه  َا  ب ًا وارحضـــــــــــــــــــــــــَ ريح ِدِر   خـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــَ  فـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــتـ

ريُ     اســــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ي ُر ِإذا َداَرتح مــــــــَ ــــــــُعســــــــــــــــــــــح ا ال مــــــــَ ــــــــَ ن ــــــــح يـ ــــــــَ ــــــــبـ  ف

  

رُت و  بــــــــــِ تــــــــــَ غــــــــــح رحُء يف اأَلحــــــــــيــــــــــاِء مــــــــــُ َ
ا املــــــــــ مــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ  بـ

ريُ     اصـــــــــــــــــــــــــِ وه اأَلعـــــــــــَ فـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ ُ  تـ  ِإَذا هـــــــــــو الـــــــــــر مـــــــــــح

  
__________________ 

 مقالته وخطّبه يف قوله.( يف التهذيب : فعارض ِشراً أبو اهليثم يف 1)
 ويف املصباح األبد أيضاً.« األََبدُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : 2)
 ( يف املفردات : من مبدأ.3)
 ( اآية األوىل من سورة اإلنسان.4)
 ( يف املفردات : مدة كثرية.5)
 .«: عثري بن لبيد ا وليحررقوله : ابن عبيد ا كذا خبطه ا ويف اللسان »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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ُه  ـــــــــُ رِف عـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــٌب لـــــــــيـــــــــ  يـ رِي ي عـــــــــلـــــــــيـــــــــه غـــــــــَ كـــــــــِ بـــــــــح ـــــــــَ  يـ

ُرورُ و     يِّ َمســــــــــــــــــــــــــــــح ِه يف ا ــــــــــــــــَ تــــــــــــــــِ رَابــــــــــــــــَ  ُذو قـــــــــــــــــَ

  

رُُه  ذَكـــــــــــــــ  نح ِإاّل تـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ  حـــــــــــــــىّت كـــــــــــــــَبنح ملح يـــــــــــــــَ

رُ و     هـــــــــــــح ٍا  الـــــــــــــد  ا حـــــــــــــِ مـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ارِيـــــــــــــرُ  (1)أَيــــــــــــــ   َدهـــــــــــــَ

  
 . وقيل :َدْهَرات أَو ُدْهرورٍ  : َذَكٌر وَمذاكير ، وشْبه وَمَشابِيه وقيل : َجْمع (2)، على َغْير قياس. كما قالوا  َدْهر : الدَّهاِرير قال : وواِحدُ 

 . وفي حديث َسِطيح :ِدْهِرير

رَ فِإن  َذا   َدَهارِيرُ َأطحواراً  الد هح
 ، أَي َشِديٌد ، كقولهم : لَْيلَةٌ لَْيالُء ، ونََهاٌر أَْنَهُر ، ويَوٌم أَْيَوُم ، وساَعةٌ َسْوَعاُء. َدْهٌر َدَهاِريرُ  ويقال :

 ، أَي َشِديٌد ، كقولهم أَبٌَد آبٌِد ، وأَبٌَد أَبِيٌد. ُمبَالغَةٌ  ، َدْهر داِهرٌ و ، َدْهٌر َدِهيرٌ  كذاو

َمْخَشِرّي : أَصابَهم به بهم َمْكُروهٌ كَمنَع : نََزَل  بهم ، َدَهرَ و ، أَمرٌ  َدَهَرُهمو لوال أَنَّ قَُرْيشاً »في حديث َمْوِت أَبي طالب : . والدَّْهرُ  ، وقال الزَّ

 ، إِذا نََزل بهم وأَصابَُهم. َمْدُهوُرونو بهم َمْدهورٌ  همو «الَجزُع لفَعَْلتُ  َدَهَره تَقول

 وهو ُمَولَّد. .الدَّْهرِ  القَائُِل بِبقَاءِ  من باآلِخرة: الُملِحُد الذي ال يُؤْ  ويُضمُّ  بالفتح الدَّْهِريّ و

، وهم ُربََّما َغيَُّروا في النََّسب ، كما قالوا ُسْهِلّي للَمْنُسوب إِلى األَرِض السَّْهلَة ، واْقتََصر  الدَّْهرِ  َجِميعاً َمْنُسوباِن إِلى (3)قال ثَْعلٌب : وهما 

َمْخَشِرّي على الفَتْح ، كما سي  أْتي.الزَّ

 ، عنه. ِدَهاراً و ُمَداَهرةً  األَِخيَرة عن اللِّْحيَانّي ، وكذِلك استَأَْجَره ، كُمَشاَهَرة ِدَهاراً و ُمَداهَرةً  َعاَملَهو

 .ُدْهِوَرت قال : (4) (ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ )، وقال ُمَجاِهد في قَْوِله تَعالى :  في َمْهواةٍ  به َجَمعَه وقََذفَه : َدْهَوَرهُ َدْهَوَرةً و

بِيع بُن خيثم  رهَ ، إَِذا أَْلقاه. وقال بعُض أَهِل اللُّغَة في تَْفِسير قوِلِه تعالى :  (5)وقال الرَّ َفُكْبِكُبوا ِفيها ُهْم )َرَمى بها. ويقال : َطعَنَه فَكوَّ
ّجاج أَي ُطِرَح بعُضهم على بَْعض.ُدْهِوُروا أَي (6) (َواْلغاُوونَ   . وقال الزَّ

 وَسلََح. إِذا فَِرَق من األََسَد فنَبََح وَضِرطَ « الَكْلبُ  َدَهْورَ »وفي مجمع األَمثال للَمْيَدانِّي : يقال : 

 بعَضه في إِثْر بَْعٍض. (7) الكالم : فّخمَ  َدْهَورَ و

 وَولَّى. اللَّْيُل : أَْدبَرَ  تَدْهَورَ و الحاِئَط : َدفَعَه فََسقََط ، َدْهَورَ و

ْلبُ  الدَّْهَوِريُّ و ْرُب. وقال اللّيث : َرُجلٌ  : الّرجُل الصُّ ْلب. َدْهَوِريُّ  الضَّ ْوِت ، وهو الصُّ  الصَّ

ْوِت ، أَي َرفِيُع الصَّوِت. (8)قال األَزَهِرّي : أَُظنُّ هذا َخَطأً   ، والصواب َجْهَوِريُّ الصَّ

 قال لَبِيد بُن َربِيعة : واٍد ُدوَن َحْضَرمْوَت. ، بفَتْح فَُسكون : َدْهرٌ و

اِم و  ــــــــــــُرضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــًا ب ي َح راســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ب رٍ َأصــــــــــــــــــــــــــح   َدهــــــــــــح
اِم و     ـــــــــــَ ـــــــــــّرِه ُر يف ال ـــــــــــِ مـــــــــــائ ـــــــــــه اخلـــــــــــَ اَ  ب (9)ســـــــــــــــــــــــــَ

 

  
ّم ، نْسبَةٌ إِليها على غيِر قِياس الدُّْهِريّ و ، من عاِمٍر. يلَةأَبُو قَبِ  بُن َوِديعةَ بِن لَُكْيزٍ  َدْهرُ و  ، من تَغيرات النَّسب. ، بالضَّ

. قال وإِن كان َدْهريّ  ِديم :وهو َكثِيٌر ، كُسْهِلّي إِلى األَْرض السَّْهلَة ، كما تقّدم عن ثَْعلَب. قال ابُن األَنباِرّي : يقال في النّسبة إِلى الرجل القَ 

يت ُدْهِريّ  من بني عامٍر قُْلَت : َدْهرٍ  نيمن ب  لم تَقُْل إِال بَدْهر ال َغْيُر ، بضّم الداِل ، وقد تقدَّم عن ثَْعلَِب ما يخالفه. وقال سيبويه : فإِن َسمَّ

 ، على الِقيَاِس. َدْهِريّ 
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مْخَشِرّي في األََساسو ّم : الدُّْهِريّ و قال الزَّ جُل الُمِسنّ  ، بالضَّ ، وهو  الدَّْهر ، أَي قديٌم ُمِسنٌّ نُِسب إِلى ُدْهِريٌّ  يم ، لِكبَِره. يقال : َرُجلٌ القدِ  الرَّ

 نَاِدٌر ، وبالفَتْح :

__________________ 
 ( يف الصحاح : أيتما حاٍ .1)
ومشــــابه فكبهنا مجض مذكار ومشــــبه ا وكبن قوله : وقير : اخل عبارة اللســــان : كما قالوا : ذكر ومذاكر ا وشــــبه »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 .«دهارير مجض دهرور أو دهرات اه
 ( قوله : و ا جاء معقباً عل  قوله : والد هري ابلضم : املسّن. والدهري ابلفتح : امللحد والعبارة وردت يف الصحاح واللسان.3)
 ( اآية األوىل من سورة التكوير.4)
 واللسان : ُخثَيم.( كذا ابألصر ويف التهذيب 5)
 .94( سورة الشعراء اآية 6)
 .«قوله : فخم ا كذا خبطه ا والذي يف اللسان : قحم ا ابلقاف وا اء املهملة ا ولعله أوىل»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( عبارة التهذيب املطبوع : وهذا خطب عندي.8)
 ( ديوانه وفيه : يف الرماِ .9)
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ُلحِحُد 
ِر الل َغة :وقا  بَـ  .(1)امل  ا اِذُ . أَيضاً ابلض ّم : الد هرِيّ و  عحُ  َأهح

ْل.  والمصنّف َمَشى على قَول ابِن األَنبارّي ، وُهنا وفي األَّول على قول ثَْعلَب ، وفاتَه معنَى الحاِذِق ، فتأَمَّ

 .(2) طويلُهُ َجدًّاالطُّول :  لَداِهَرةُ  إِنّه يقال :و ، كأَِمير. من األَعالم. َدِهيرٌ و ، َداِهرٌ و

ْيبُلِ  َداَهرُ و ْند ، كَهاَجر : َمِلك للدَّ ُد بُن القاِسم الثَّقَِفيّ  قََصبة الّسِ ْيبُل إِلى ُمولَتَاَن  قَتَلَه ُمَحمَّ وهو  (3)ابن عّم الَحّجاجِ بن يُوسَف ، واستباح الدَّ

 َغْير ُمْنصِرف للعلميّة والعُْجَمة ، َذَكَره َجرير فقال :

رحُت و و  ٍر قــــــــــــــــد ذَكــــــــــــــــَ َرقــــــــــــــــح راً أَرَض هــــــــــــــــِ   َداهــــــــــــــــَ
فُ و     واصــــــــــــــــــِ َر  الــــنــــ  م مــــن آِ  ِكســــــــــــــــــح كــــُ عــــَ  لــــَ  َيســــــــــــــــــح

  
 ، كقولهم : أَبَد اآلبِِدين. أَبداً  ، أَي َدْهَر الدَّاِهرينَ  ال آتِيهِ  في الّصحاح :و

تَرَك أَبو ُزْرَعةَ َحِديثَهُ  ابُن أَبي حاتِم عن أَبِيه قال :وقال الذََّهبِّي : اتَّهموه بالَوْضع. وقال  ، ضِعيٌف. الدَّاِهِريُّ  عبُد هللا بُن َحِكيم أَبو بكرٍ و

ةً : ذاِهُب الحديِث.  وقال : َضِعيف ، وقال َمرَّ

 : بَْطٌن من َمْهَرةَ من قَُضاَعةَ قاله الَهْمَدانّي. رُ الدَّاهِ و ، حدََّث. الدَّاِهِريُّ  بُن بكَرانَ  عبُد الّسالمو

 األَْقَطُع ، كُزبَْير عن ابن ِسيِرين. ُدَهْيرٌ و ، روى عنه محّمد بُن بِْشر وغيُره. َدْهرةَ  وُجنَْيد بُن العاََلِء بن أَبي

 .بُن لَُؤّي بن ثَْعلَبَة ، من أَجداد الِمْقَداِد بِن األَسودِ  َدِهيرُ  وكأَِميرٍ 

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 الدََّواِهي. : الدََّهاِرير ونََوائِبُه. وَوقََع في الدَّْهرِ  . تََصاِريفُ الدََّهاِريرُ و ، أَي ذُو َحالَْين من بُْؤس ونُْعم. َدْهٌر َدَهاِريرُ 

ِد. ومنه الدَّْهَوَرةُ و ْيعَة وتَْرُك التََّحفُِّظ والتَّعَهُّ  .(4)« اليَوَم على ِحْزِب إِبراِهيم دْهوَرةَ  وال»َحِديُث النََّجاشّي : : الضَّ

. َدْهَورَ و جُل لُْقَمةً ، إِذا أَداَرَها ثّم اْلتََهَمَها. َدْهَورَ  اللُّْقَمةَ : َكبََّرها. وقال األَزهِريُّ  الرَّ

مها ويَتَلَقَُّمها. يَُدْهِورُ  رأَيتُهوفي األََساس :   اللُّقََم ، أَي يُعّظِ

 وال َهْوَداُء وال َهْيَداُء وال َرْخَوِديَّةٌ ، أَي ليس ِعْنَده فيه ِرْفٌق وال ُمَهاَوَدةٌ وال ُرَوْيِديّة. َدْهَوِريَّةٌ  وفي نواِدر األَْعَراِب : ما ِعْندي في هَذا األَمرِ 

 ا َمْعُروفةٌ. قال اْلفََرْزَدق :: َرَكايَ  الدََّواِهرو

رَ ِإذًا ألَتــــــــــــــــَ   رِيــــــــــــــــٍب  الــــــــــــــــد واهــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــن قــــــــــــــــَ

ا ِ     قــــــــــــــــَ ُروِف الــــــــــــــــعــــــــــــــــِ ريحِ َمصــــــــــــــــــــــــــــــح زحٍي غــــــــــــــــَ  خبــــــــــــــــِ

  
د الُمْقري َدْهَرانُ و ُد بُن أَْحَمَد بِن ُمحمَّ  ِء ، حّدَث.، كَسْحبَان : قَرية باليمن ، منها أَبُو يَْحيَى ُمَحمَّ

 : * ومما يستدرك عليه : [دهتر]

 : قْرية بمْصر من أَعماِل َجِزيرة قَُوْيسنا ، وقد رأَْيتَُها. َدْهتُوَرة

ْينِ  : [دهدر]  ، كَسْرَعاَن وَهْيَهاَت اسٌم لَسُرَع وبَعَُد ، قال ذلك أَبو َعِلّي. (5) اسٌم لبََطلَ  ُدْهُدرّ  تَثْنِيَةً  ، بضّم الدَّالَْين وفَتْح الراِء الُمَشدَّدة ُدْهُدرَّ

ْينِ  قيل :و  للبَاطل ولْلَكِذِب. اسمٌ  ُدْهُدرَّ

ْين ومنه قَولُُهم : ْيهِ و ُدْهُدرَّ ُجل الَكذُوب. ُدْهُدرَّ  ، للرَّ

انِ  قال أَبو زيد : العََرب تَقُوُل : ّي : دُّْهُدرِّ كال ال يُْغنِياِن عنك َشْيئاً. ُدْهُدرَّ ِحيح في هذا الَمثَل ما و ، والدُّْهُدّنِ ، فَجعَلَه َعَربِيَّاً. قال ابن بَّرِ الصَّ

ْينِ »َرَواهُ األَْصَمِعّي ، وهو  ْينِ  ، من غير َواو عطف ، وَكْون« َسْعٌد القَْينُ  ُدْهُدرَّ  ُمتَِّصالً غيرَ  ُدْهُدرَّ
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__________________ 
 ت شيخاً ُدهراين َدهراين : مسننا ملحداً يقو  بقدم الدهر.( عبارة األساس : ورأي1)
ويف املطبوعة الكويتية وضــــــــعت « وإنه لداهرة الطو  طويلة جداً »وعل  هامش القاموس : « اهنا لداهرة الطو  : طويلة جداً »( يف القاموس : 2)

 خارج األقواس عل  أهنا ليست من القاموس ا وهو خطب.« جداً »لفظة 
 .«قوله : إىل مولتان ا كذا خبطه ا وعبارة التكملة : وافتتح من الديبر إىل مولتان اه»ش املطبوعة املصرية : ( هبام3)
 .«وال دهورة اليوم عل  حزب ابراهيم ا كبنه أراد : ال ضيعة عليهم وال يرت  حفظهم وتعهدهم اه لسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ويف اللسان فكالقاموس.« لَبَطاَل »نسخة  نية : ( عل  هامش القاموس عن 5)
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َفِصر ا َتعَمر ُمنـح اُد أَبن ال ُيسح رتِ  ا وذلك َأي َبَطَر َسعحٌد اَ د  ُ ا وَرواه أَبُو  لَتشاُغِلِهم ابلَقحح ِة. ويقا  : َساِعُد الَقاح د  والشِّ
َُثىن  

ُدر يحنِ »ُعبَـيحدَة َمعحَمُر بن امل ُدر يحنِ  َنصحب َسعحد ا وذََكر َأن  ا ب« َسعحَد الَقا ُدهح : ينصبه ]منصوٌب عل  ِإضمار ِفعحٍر  ُدهح
ي َأن (1) [وهو َأعين َتضـــِ ُدر يحنِ  ا و اِهُر كالمه يـَقح ُدرّ  اســـٌم للباِطِر تـَثحِنية ُدهح اً للِفعحر كما َجَعَله أَبُو علّي  ُدهح ا ومل  عله الح

َأو َأن  قـَيحناً اد َع  َأن  اَله ســعٌد زماانً ا مثّ تَبا  َكِذبُه  عحَد الَقاح ا فلي  قولُه بصــحيح.ا فكبَن ه قا  : اطحَرُحوا الَباِطَر وسَــ 
ادُ  َرداً ا والَقاح نـَعحُته. ا فِقيَر له ذِلك ا َأي مَجَعحَت ابِطاًل ِإىل ابِطر اي َسعحُد اَ د  ُ ُمَناَد  ُمفح  فيكون َسعحُد الَقاح

ْينو ْين ، وفَسَُّروا بأَنَّ  (2)، كما رواه الَجْوَهِرّي  ويُْرَوى ُمْنفَِصالً  اسم للباِطِل ، ُدْهُدرّ  يةتَثنِ  ُدْهُدرَّ أَْمر من  فِْعل ُدهْ  وجماَعة فقالوا : ُدْه ُدرَّ

َمتْ  ، إِاّل أَنَّه الّدَهاءِ  ْيِن  ُده ، كما فعلَت في قُْل. فصار : ساكنينالُمهُ إِلى موضع َعينِِه فصار ُدوْه ، ثم ُحِذفت الَواُو لل َواُوه التي هي قُّدِ وُدرَّ

لقَْين نْعته ، ويَُراد هنا بالتَّثْنِية التَّْكَرار ، كما قالوا : لَبَّيك وَحنانَْيك ودَوالَْيك ويكون َسْعد القَْيُن ُمنَاًدى ُمْفَرداً ، وا تَتَابَعَ  يَُدّر ، إِذا ِمن َدرَّ 

 القَْيُن. والَكِذِب يا َسْعدُ  الدَّهاءِ  أَي باِلْغ في فيكون الَمْعنَى ،

ْيِن ؛ ألَنَّه َجعَلَه من َدرَّ يَ  ّي : وهذا القَوُل َحَسٌن ، إِاّل أَنَّه كان يَجب أَن يَْفتَح الدَّال من ُدرَّ  ُدّر ، إِذا تَتابََع.قال ابُن بَّرِ

ة الّدا ت إِتْباعاً لَضمَّ  َمخاِليفِ  َحدَّاداً يَُدوُر في ، أَي َرُجالً من العََجم أَعَجِميَّا َسْعدٌ  أَو كان ل من ُده.قال : وقد يمكن أَن يَقُول إِن الدَّاَل ُضمَّ

، أَي كأَنَّه  أَي بالَوداع ، هكذا في النَُّسخ وفي بَْعِضها : ده برود ، في ِمْخالٍف قال بالفاِرِسيَّة : ُدْه بَْدُرود َعَملُه فإِذا َكَسدَ  يَْعَمل لهم ، اليمنِ 

ع القَْريَةَ ، والقَْريَةُ بالفَاِرسيّة ده ، وبرود أَي يَْذهب ، ويُبَاِدر إِليه َمْن  ليُْستَْعمل ويُِشيُع في الحّيِ أَنَّهُ غيُر ُمِقيم يُخبُِرهم بُخروجه غداً  يَُوّدِ

بُوهُ وَضَربُوا به الَمثََل في الَكِذِب وقالُوا ه ويُْصِلحه له ،ِعْنده ما يَْعَملُ   .«إِذا َسِمْعَت بُسَرى القَْين فإِنّه ُمصبِّحٌ : » *فعَرَّ

 .(3)وقيل هو َعلَى َحْذِف ُمَضاٍف ، وتأِْويلُه بََطَل قوُل َسْعد القَْيِن 

 * ومما يستَْدَرك عليه :

ّمِ : لدُّْهُدورُ او : تَْحِريُك االْسِت. الدَّْهَدَرة  الَكذَّاُب. ، بالضَّ

 ، وهي العََجْمَجَمة. بغَْير ِرْفقٍ  العََملَ  أَن تعَملَ  : الدَّْهَشَرةُ و الناقَةُ الَكبِيَرةُ  هي ، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال أَبو َعْمرو : الدَّْهَشَرةُ  : [دهشر]

َراعِ  : الدَّْهَشَرةو  ، كالدَّْعَشرة. الِجَماع ، وَكَذا في ُسْرَعةُ األَْخِذ في الّصِ

 * ومما يستَْدرَك عليه :

ّم : قَْريَة بِجيَزةِ ِمْصر ، منها أَبو اللَّْيِث َعْبُد هللِا بُن  َدْهُشورُ  اج ، بالفَتْح ، كما هو المشهور أَو كِجْرَدْحل ، أَو هو بالضَّ د بِن اْلَحجَّ ُمَحمَّ

َعينِيُّ ، عن يونَس بِن عبد األَ   .322علَى وَغْيِره ، توفَِّي سنة الرُّ

 في الِمْشيَة. تََدْحَرجَ  الرجُل ، أَْهَمله الجوهرّي ، وقال الّصاغانّي : إِذا تََدْهكرَ  : [دهكر]

ى. تََدْهَكرو  عليه : تَنَزَّ

 ، كَجْعفَر : القَِصير. الدَّْهَكرو الَمرأَةُ : تَرْجَرَجت تََدْهَكَرتو

 الَمْرأَةُ الُمَكتَّلةُ الُمْجتَِمعةُ. أَهمله الَجْوَهِرّي والَجَماَعةُ ، وهي،  الُمَدْهَمَرةُ  : [دهمر]

 * ومما يستدرك عليه :

 : قَْريةٌ من َحْوف َرْمِسيَس ، من أَعمال مصر. َدْهَمُرو

 (4) َدْيَرانيٌّ و َديَّارٌ  الذي يَْسْكنه ويَْعُمره ، وصاِحبُه أَديارٌ  ج : كذا في الُمْحَكم ، وأَصلُه الواو : قاله األَْزهِريّ  : َخاُن النّصاَرى الدَّْيرُ  : [دير]

فَ  دور ، على َغْير قِياس. قال ابُن سيَده : وإِنَّما قُْلنَا إِنَّه من الياِء وإِن كان ت في َجْمِعه وفي بِنَاِء فَعَّاِل ولم أَْكثََر وأَْوَسَع ، ألَنَّ الياَء قد تََصرَّ

 نَقُل إِنها ُمعَاقَبةٌ ؛ ألَن ذلك لو كان لكان َحِريَّا أَن يُْسَمع في َوْجه من ُوُجوِه تََصاِريفه.
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 ، أَي ُمقَدَّمهم ، عن ابن األَعرابّي. الدَّْيرِ  رأْسُ  هو يقال لَمن رأََس أَصحابَهُ  من الَمَجاز :و

__________________ 
 .1400( زايدة عن أيب عبيدة ا من جممض األمثا . مثر رقم 1)
 ( ورد يف الصحاح يف مادة درر.2)
 .«وقالوا»بد  « فقالوا»يف القاموس :  (*)( 5)
(3.  ( زيد يف التكملة : وال َ َنٍّ
ر وَديـحرَاين. ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر 4)  : َداي 
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عفََراِن : َمْوِضعاِن. َدْيرُ و َها. كعَِليّ  (1) َرِكيّ  َدْيرُ و الزَّ  بالرُّ

 ة بِدَمْشَق. : (2)َرِكّي  َدْيرُ و

 وكان ابتداُء َمَرِضه بُخنَاِصَرةَ ، األُُمِوّي ، ُعَمُر بُن َعْبِد العَِزيزِ  أَميُر المؤمنين وبها ُدفِن ، أَي بِدَمْشق. ة بها : (3)، كَسْحبَان  َسْمعَان َدْيرُ و

 ال يُْعَرف لها أَثٌر. وهي مجهولةٌ اآلنَ 

ِة يقال فيه قَْبُر ُعَمر َسْمعَاَن : َدْيرُ و ع بأَْنطاِكيَةَ. َسْمعَاَن : َدْيرُ و ِحيُح. بن عبد العِزيز ، ع بالَمعَرَّ  ع بَحلَبَ  َسْمعَاَن : َدْيرُ و واألَّوُل الصَّ

 ويُضاف إِليه الَجبَل.

منها أَبُو يَْحيَى َعْبُد  : أَحُدهما َمِدينَةُ النَّْهرواِن األَْوَسِط ، بينها وبين الَمَدائِن َمْرَحلَةٌ. منها ُمَجاِشٌع العابُِد. وقَْريَة ببَْغداَد. العَاقوِل ثالثةٌ  َدْيرُ و

 لطَّيِّب يُوُسف بُن أَْحَمَد بِن ُسلَْيَمان الصُّوفّي ، سَكن نََسْيابُوَر.بِن ِزياد بِن ِعْمَراَن. وأَبو ا (4)الَكِريم بُن ِهَشام 

 .(5) َعْبُدوَن َموِضعانِ  َدْيرُ و

 العََذاَرى ثالثة. َدْيرُ و

 ِهْند ثالثةٌ. َديرُ و

 نَْجراَن ثالثةٌ. َدْيرُ و

 َمْرِجَش اثناِن. َدْيرُ و

 َمارَت َمْريََم ثاَلثَةٌ. َدْيرُ و

 * وبقي عليه :

ْوض. (6)فَثْيُوَن  دير  ، بالمثَلَّثَة ، ذكَره السَُّهْيلّي في الرَّ

َي به لعََمِل أَقَداح الَخَشِب به. َدْيرو  الَجماِجم. قال أَبو ُعبَْيدة ُسّمِ

ةَ ، بالشَّام. َدْيرُ و  ، وهي قَْرية َكبِيرة. الدَّْير : َموِضع بالبَْصَرة ، ويقال له نْهر الدَّْيرو قُرَّ

 قَْسَطان ، ِكاَلُهَما من أَعماِل القُوِصيَّة. َدْيرُ و الَجِزيَرة ، َدْيرو

 بخمطهر : من أَعمال الشرقيّة. َدْيرو

 َشْبَرا بالغَْربِيَّة. َدْيرو

 بَادرس : بالفَيّوم. َدْيرو

ار ، َدْيرو ْيزة ، األَربعةُ ، من الِجيِزيّة. َدْيرُ و سعَراَن ، َدْيرُ و أَبي منصور ، َدْيرُ و الفَخَّ  الُجمَّ

 مقروفة ، الستّة من أَعمال أَشمونين. َدْيرُ و َماواس ، َدْيرُ و بَانُوب ، َدْيرُ و بهور ، َدْيرُ و نَْجٍم ، َدْيرو العََسِل ، َدْيرو

 .أَبو نَْملَة ، الثالثة من أَعمال الفيوم َدْيَريْ و الخادم َدْيَريِ و َطَرفَة ، َدْيَريْ و

د عبَد العِزيز بَن أَْحمد بِن سَ  ِديِرينُ و ِعيد بِن َعْبِد هللِا الدَِّميِرّي ، بالكْسر : قَْرية عامرةٌ بالغََربيّة ، وقد َدَخْلتَُها وُزرُت صاِحبَها القُْطَب أَبَا ُمَحمَّ

يِرينيّ  المْعُروف في خمسة آالف بَيٍت ، « نَْظم الَوجيز»و « فسيروالمصباح الُمنِير في علم الت« »َطَهارة القُلُوب»مؤلَف كتاب  بالّدِ

ج. سعنّي الواسطّي ، وبه تَخرَّ  وغيرها ، أَخذ عن الِعّز بِن عبد السالم وَصِحب أَبَا الفَتْح بن أَبي الغَنَائِم الرَّ

 ُمَحلَّى : بنََواحي الَمِصيَصة ، على ساحل َجْيَحاَن. َدْيرُ و
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 ِشِمّي. ومن قَْوِله فيه :إِليه نُِسب الُحَسْين بُن محّمد الها

ُت أَنحســــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــومـــــــــــًا  رِ لســــــــــــــــــــــــح لـــــــــــ    بـــــــــــَديـــــــــــح   ـــــــــــَُ

اَل     طـــــــــــح ِر عـــــــــــُ هـــــــــــح ه يـــــــــــومـــــــــــًا مـــــــــــن الـــــــــــد  َدعـــــــــــح  مل نـــــــــــَ

  
 إِلى آخِر األَبيات.

 الّزبيِب من الغرب في نَواِحي ُخنَاِصرةَ. َدْير ، وتجاهه (8)إِسحاق  َدير. و(7)بَْولس : بانطأَكية  َديرُ و

 َعَماَن ، َدْيرُ و الَجَماَعة ، َدْيرُ  َسابَاَن ، ومعناه بالسُّْريانيّة َدْيرُ و

__________________ 
 ويف معجم البلدان : دير زّك .« دير الرَِكيّ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 رُّك .( يف معجم البلدان : دير 2)
 ( يف معجم البلدان بكسر السا وفتحها.3)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : اهليثم.4)
 ( أحد ا بسر من رأ  اىل جانب املطرية ا واآخر قرب جزيرة ابن عمر.5)
 ( عن معجم البلدان وابألصر فيثون ا وهو دير بسّر من رأ .6)
 بول . ( كذا ويف معجم البلدان نواحي الرملة. ومنه ضبطت7)
 ( كذا وردت العبارة ابألصر ا ويف معجم البلدان : دير إسحا  : با محص وسلمية.8)
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يحخ  َديـحرُ  ومعناه وٌر ُمشـــــــرفة ا وبينهما َقرية  (1)الشـــــــ  : كال ا من َأعما  َحَلَب ا و ا َخراَِبِن ا وفيهما بناٌء َعِجيب وُقصـــــــُ
يـحَرين َتعرف ِبرُتُماِنا من قـَُر  َجبِر َلحَعان َأحد  من ِقبحِلّي الَقرحية واآَخر من َِشالِّيها ا وفيهما يقو  مَححداُن اأَل ِريب  : الد 

رُ  ــــــــــــــــــــح اَن و  َديـ مــــــــــــــــــــَ رعــــــــــــــــــــَ ااَبِن  َديــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

اين    جـــــــــــــــَ ي وزِدحَن َأشـــــــــــــــــــــــــــــح رَامـــــــــــــــِ َن غـــــــــــــــَ جـــــــــــــــح  هـــــــــــــــِ

  

ــــــــــــــــاً  ن مــــــــــــــــا َزمــــــــــــــــَ ــــــــــــــــهــــــــــــــــِ ي رُت فــــــــــــــــِ ذَكــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ  ِإذا ت

رَاِم     ه يف عـــــــــــــــُ تـــــــــــــــُ يــــــــــــــــح اين  (2)َقضـــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ  َريــــــــــــــــح

  

ده  ـــــــــــــــِ ا ُأكـــــــــــــــاب ي ممـــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــــــَ َف نـ  اي هلـــــــــــــــَح

رحٌ  مــــــــــــن     رِ ِإن اَلَح بـــــــــــــَ اِن  َديــــــــــــح يــــــــــــَ (3)َحشــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 كذا ذكَرهُ ابُن العَِديم في تاريخ َحلَب.

لُوها. َدْيراً  قال شيُخنا : وقد أَْوصلَها البَْكِرّي في معجمه وصاِحُب الَمراِصد وَغْيُرهما إِلى مائٍَة ونَيٍِّف وثََمانِين  ، وفَصَّ

اتِي وُمْختَصره البن  ت : وهي َغْير التي َذَكْرنَاَها من القَُرى المصريّة فإِنهم قد أَغفلوا ذِلك. أَورْدنَاَها من ِكتَاب القََوانِين لألَْسعَِد بنقلْ  َممَّ

 الجيعان فليُْعلَم ذلك.

ْمل. الدَّاَرات : الدَّْير وفي التهذيب : ْيَرانيّ و في الرَّ  .الدَّْير ساِكنُ  : الدَّ

ْيَرتانِ و مِة من التَّْنِعيم ، عن يَساِر طريِق الحاّج الُمْصِعد. الدَّ  : َرْوَضتاِن لبَنِي أََسد بَمْفَجر َواِدي الرَّ

د بُن عبِد هللا بِن َسْعد بِن بَْكر بن َسْعٍد القَاِض  الّدْيرو ، وآُل  الدَّْيِري ْمِس الّديني شَ : قَْريَةٌ بَمْرَدا من َجبَِل نابُلَُس ، ومنها أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ

 بَْيته.

. الدَّْيرَ  ، وبعضهم يقول َدْيِريّ  العَاقُول َدْير والنِّْسبة إِلى اغانّي : واألَول أََصحُّ . قال الصَّ  َعاقُوليُّ

وم : قُْرَب بَْغَداَد. َدْيرَ و  الرُّ

 فصر الّذا ِ 
 املعجمة مض الراءِ 

 . قال َعبِيُد بُن األَْبرص :ذائِرٌ  ونَفََر ، فهو ، كفَِرَح : فَِزَع وأَنِفَ  ذئِر : [ذأ ر]

مح  ــــــــــــــــــم َأهنــــــــــــــــــ ُ ي ا َأَلين عــــــــــــــــــنح متــــــــــــــــــَِ مــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ  ل

ُروا    ـــــــــــِ وا َذئ ـــــــــــُ ب َغضـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ ٍر وتـ لـــــــــــَ  عـــــــــــامـــــــــــِ ـــــــــــح تـ ـــــــــــقـــــــــــَ  ل

  
 يعني نَفَُروا من ذِلك وأَنَكُروه ، ويقال : أَنِفُوا من ذِلك.

 َغِضَب. قيل :و اْجتَرأَ ، عليه : َذئِرَ و

ه واستَعَدَّ ِلُمواثَبَته. َذئِرَ  وقال اللَّْيُث :  إِذا اغتاَظ على َعُدّوِ

 .َذائِرٌ و ، كَكِتف ، َذئِرٌ  فهو

 : النَّفوُر. الذائِرُ و : الغَْضباُن. الذَّائِر قال ابن األَعرابِّي :

 : األَنُِف. الذائِرُ و

 َكِرَهه وانصَرَف َعْنه. ، كفَِرَح : ءَ الَشيْ  َذئِرَ و : أَْغَضْبتهُ : أَْذأَْرتُهو

 باألَْمر : َضِرَي به واعتاَدهُ. َذئِرَ و

على  َذئِْرنَ  النساءِ  َضْربِ  عن نََهى لَّما وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبِّي »في الحديث : وتَغَيَّر ُخلُقُها. و الَمرأَةُ على بَْعِلها : نََشَزت َذئَِرتو

 ال األَْصَمِعّي : أَي نَفَْرن ونََشْزَن واْجتََرأْن.ق. «أَزواِجِهنّ 
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جل ، َذئِرٌ و ذائِرٌ  هيو اغانّي ، أَي نَاِشٌز ، وكذلك الرَّ ، قاله أَبو ُعبَْيد. ومنه  ُمذائِرٌ  وهي ، على فَاَعْلت ، كَذاَءَرتْ  ، كَكتِف ، وهذه عن الصَّ

 .(4)تََماُم قوله « ذرّ »تي في بأَنفها ، فَخفَّفَه ، وسيأْ  َذاَرتْ  قَوُل الُحَطْيئة :

 : َجّرأَهُ وأَْغراهُ. أَذأََرهُ و

 عليه : أَْغَضبَه ، وقَلَبَه أَبُو ُعبَْيد ، ولم يَْكِفه ذِلك حتى أَْبَدلَه فقال أَْذَرأَنِي ، وهو َخَطأٌ. أَْذأََرهو

ْشتُه وأَْولَْعتُه به. أَْذأَْرتُ  وقال أَبو َزيد : جَل بصاحبِه إِْذ آراً ، أَي َحرَّ  الرَّ

__________________ 
اابن وهو دير رمانا ا قالوا وتفســــــريه ابلســــــراينية دير الشــــــيخ. وفيه أَيضــــــاً : دير َعَمان بنواحي حلب وتف1) ســــــريه ( يف معجم البلدان : دير الســــــّ

 ابلسراينية دير اجلماعة.
 وابألصر : غرام. (دير عمان)( عن معجم البلدان 2)
 بنواحي حلب من العواصم. ا ودير حشان :« خشان»وابألصر  (دير حشان)( عن معجم البلدان 3)
 ( يريد قوله :4)
ــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــا و  ــــــــــــــعــــــــــــــر ذارت أبن ــــــــــــــب ــــــــــــــت كــــــــــــــذات ال  كــــــــــــــن

 فـــــــــــــــــمـــــــــــــــــن ذا  تـــــــــــــــــبـــــــــــــــــغـــــــــــــــــ  غـــــــــــــــــريه وهتـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــرُهح    
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ي واضَطّره. إِليه : أَلجأَهُ و ءالشيْ  أَْذأََرهو يُْحِرُضه أَي  «العَُدوَّ  يُْذئِرُ و ُسوُء َحْمل الفَاقِة يُْحِرُض الَحَسبَ »قَوُل أَْكثَم بن َصْيِفّي :  ومن التََّجّرِ

 يُْسِقُطه.

ئارو ى قبل  ُمختلط بتُراٍب يُْطلَى به على أَطباِء النّاقَِة لئاَلَّ تُرَضعَ  ، أَي بَعٌَر َرْطبٌ  ، كِكتَاب : ِسْرقِينٌ  الذِّ ، أَي يَْرَضعَها الفَِصيُل ، ويَُسمَّ

 .َذأََرَها وقد ، وسيأْتي في ذ ي ر بأَبسَط من هذا ، ِذيَرةو الَخْلط ُخثَّة

تَْرأَُم بأَنِفها وال يَْصُدُق  هي التي أَو . وقيل : هي التي َساَء ُخلُقُها ،ذاَءَرتْ  وقد،  : تَْنِفر من الَولَد ساعةَ تََضعُه ُمَذائِرٌ  ناقَةٌ  قال أَبو ُعبَْيد :و

 بأَْبَسط من هذا.« َذرّ »فهي تَْنِفر منه ، وسيأْتِي في  ُحبُّها

 فٌُّس ، كتَنَفُِّس الغَْضباِن.أَي ُدُموُعك فيها تَنَ  ، لََذئِرةٌ  ، والذي َذَكَره ابُن ِسيَده : إِنَّ َشُؤونَك َذئَِرةٌ  ُشُؤونُك يقال :و

 * ومما يستدرك عليه :

يد في الفَْرق ، وأَنشد قوَل َعبِيِد بِن األَْبَرص السَّاِبق. َذائرٌ  الرجُل ، كفَِرَح ، إِذا ضاَق َصْدُره وَساَء ُخلُقُه ، وهو َذئِرَ   ، هكذا أَْورَده ابن الّسِ

 : نَفََر ، وأَنكر ، عن ابن األَعرابّي. َذئِرَ و

 : استَعَدَّ للُمَواثَبَة ، قاله اللَّْيُث. َذئِرو

اَي ، : الِكتَابَةُ  الذَّْبرُ  : [ذبر] ْبر ، وهو مما َخلَفت فيه الذَّاُل الُمْعَجَمة الزَّ ّمِ ، يَْذبُر الِكتَابَ  َذبَرَ  ، كالزَّ  ، َذْبراً  هُ ، بالَكْسر ، يَْذبِرُ و هُ ، بالضَّ

 وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ ألَبِي ذَُؤْيب : .كالتَّْذبيرِ 

َوا  ِم الـــــــــــــــــــد  َرقـــــــــــــــــــح ُت الـــــــــــــــــــدِّاَيَر كـــــــــــــــــــَ رفـــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــَ

اة     بـــــــــــــــُرهـــــــــــــــَ ذح رَيِي   يـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح ُب ا ـــــــــــــــِ اتـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ

  
تَاَب ، أَي يَْقرُؤه وال يَْمُكث فيه ، الكِ  يَْذبِرُ  يقال : ما أَحسَن ما السَِّريعةُ. القراَءة أَو بُسُهولة ، الِقَراَءة الَخِفيَّةُ  قيل : هوو النَّْقُط. : الذَّْبرُ  قيل :و

 كّل ذلك بلُغة ُهَذْيل.

 ، جمع َعِسيب ، وهو ُخوُص النَّْخل. الِكتَاُب بالِحْميَِريَّة يُكتَب في العُُسب : الذَّْبرو

ّم. كالذُّبُور به ، ِء والِفْقهُ الِعْلُم بالشَّيْ  : الذَّْبرو  ، بالضَّ

ِحيفَة ، ج ِذبَ  : الذَّْبرو  .(1)بالَكْسر ، قاله األَْصَمِعّي  ارٌ الصَّ

ة : مَّ  وأَنشَد قوَل ِذي الرُّ

رٍِ   فـــــــــًا عـــــــــنـــــــــد ُمشـــــــــــــــــــــــح ســـــــــــــــــــــــي َواقـــــــــِ فح ـــــــــَ نـ ـــــــــوُ  لـــــــــِ  أَق

اٍت      َرصــــــــــــــــــــــــَ َواطــــــــــِ ِ  كــــــــــالــــــــــذِّابرعــــــــــلــــــــــ  عــــــــــَ  الــــــــــنـــــــــــ 

  
اغانِيُّ : هو راجٌع إِلى َمْعنَى اإِلتْقَان. (2) نََظَر فأَْحَسنَ  ، بالفَتْح : َذبَاَرةً و َذْبراً  ، بالَكْسر ، َذبَر يَْذبِر يقال :و  النََّظر. قال الصَّ

الِكتَاَب إِذا فَهْمته  َذبَْرتُ  ، أَي ال فَْهم له ، من «له َذْبرَ  أَهُل الَجنّة َخْمَسةُ أَْصنَاٍف : منهم الَِّذي ال»الَحِديُث : ومنه الَخبََر : فَِهَمه. َذبَرَ و

 وأَتْقَْنتَه.

اغانِّي. كفَِرَح : َغِضبَ  َذبِر َرابِّي :عن اْبن األَعْ و  ، نَقَله الصَّ

 ، يَمانِيَةٌ. ُمنَْمنَمٌ  ، كُمعَظَّم : ُمَذبَّرٌ  ثَوبٌ و

َحه ، وهكذا هو في سائر األُصول ، والذي في الُمْحَكم : ِكتَابٌ  ، كَكتِف : َسْهُل الِقَراَءة. َذبِرٌ  ِكتَابٌ  يقال :و اغانّي وَصحَّ  هكذا َضبََطه الصَّ

 ، بفَتْح فُسُكون. وأَْنَشد قَوَل َصُخِر الغَّي : َذْبر

اٌب  تــــــــــــــــَ رٌ فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا كــــــــــــــــِ رَتِ  َذبـــــــــــــــــح قــــــــــــــــح
ُ

 ء ملــــــــــــــــ

ُدوا    نح َحشــــــــــــــــــــــــــــَ مح ومــــــــــــــَ هــــــــــــــُ ــــــــــــــُ بـ ه أَلــــــــــــــح عــــــــــــــرِفــــــــــــــُ  يــــــــــــــَ

  
ً  َذْبرٌ  قال :  ، فوضَع الَمْصَدر َموضع الَمْفعُول : وأَْلُب القَْوم : َمْن كان َهَواهُ َمعَهم. َمْذبُوراً  ، أَي بَيِّن. أَراَد ِكتَابا



5615 

 

ه ويُْنِشُدهُ  يَْذبِرُ  ما أَْحَسَن ما يُقال : فاَُلنٌ و ْعَر ، أَي يُِمرُّ  .(3)وال يَتَلَْعثَم فيه  الّشِ

 َذْبراً  أَي يُتِْقنُه ، «وسلمعليههللاصلىعن َرُسوِل هللا  يَْذبُُره كان ُمعَاذٌ »الَخبَُر : ، ومنه َذبََره يَْذبُره ، يقال : تِْقُن للِعْلمِ : المُ  الذَّابِرُ  قال ثَْعلَب :و

 .َذبَاَرتَه . ويقال : ما أَْرَصنَ َذبَاَرةً و

 * ومما يستدرك عليه :

 ما أُِحبّ »: الُمتِْقُن ، ويُْرَوى بالدَّال ، وقد تَقَدَّم. وفي َحِديث النََّجاِشّي  الذَّابِرَ و إذا أَتْقَن. َذبَرَ  قال ابُن األَْعَرابِّي :

__________________ 
 ( عبارة األصمعي يف اللسان والتكملة : الذِّاَبر : الُكُتب واحدها َذبحر.1)
 ( يف القاموس : فبحّ .2)
 رأه ال يتمكث فيه.( يف األساس : وما أحسن ما يذبر الكتاب أي يق3)
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 َأي َجَباًل ا بُلَغِتهم ا ويُرَو  ابلد ا  ا وقد َتقد م. «من َذَهبٍ  َذبحراً  َأن  د
 ، أَي ذاِهٌب. «ُمذابِرٌ  أَنَا»في َحِديِث اْبِن ُجْدعاَن : و

له أَي ال نُْطَق له من َضْعِفه ، وقيل : ال ِلساَن له يَتََكلَّم به من َضْعِفه.  َذْبرَ  قُلُت : هكذا َذَكَره ابُن األَثير إن لم يَُكن تَْصِحيفاً. وفالٌن ال

م في أَْهِل الَجنَّة. َذْبرٍ  فتَْقِديُره على هذا ، فاُلٌن ال  له أَي ، ال ِلسان له ذا نُْطق ، فَحَذف الُمضاف. وبه فَسَّر ابُن األَعرابّي الحِديَث الُمتَقّدِ

 ، كالِمْزبَر ، وَسيَأِْتي. القَلَم : اْلِمْذبَرو

ّم ، ذُْخراً  (1) يَْذَخره ، كَمنَعَه َذَخَره : [ذخر] َخاراً و ، بالضَّ  اْختَاَره ، أَو اتََّخَذه. : اذََّخَرهُ اذِّ

ِحيَّة :  فثَقُلت التاُء التي للالْفتعَال مع الذّال فقُِلبْت َذاالً ،  اْذتََخَره أَصله «اذَِّخُرواو ُكلُوا»وفي األَساس : َخبَأَه لوْقِت حاَجتِه. وفي َحِديث الضَّ

ْكِر. (2)وأُْدغَم  كار من الذِّ  فيها الذّال األَصلّي فَصاَرت ذاالً ُمَشدَّدة ، ومثله االذِّ

ِخُروَن يف بُ ُيوِتُكمْ  [َوما]):  [تعالى]وقال الّزّجاج في قوله  ذَّاَل حرٌف مجهور ال يُْمِكن النَّفَس أَن يَْجِرَي أَْصلُه تْذتَِخُرون ، ألَنَّ ال (3) (َتدَّ

 ، فصار (4)ْهِرها وهو الّدال معه لِشدَّة اعتَِماده في َمَكانِه ، والتاُء َمْهُموَسة ، فأُْبِدَل من َمْخَرج التَّاَء َحْرٌف َمْجُهوٌر يُْشبِه الذَّاَل في جَ 

لَ تَدَِّخُرونَ  ل أَْكثَر. تَذِّخُرون ني. قال : ومن العرب َمْن يقول : في الثا. وأَْصل اإِلدغام أَن تُْدِغم األَوَّ  ، بَذاٍل ُمَشدََّدة ، وهو جائز ، واألَوَّ

سالة وَغْيُرهم من الفُقََهاِء وبْعض أَهِل اللغَة : إِن اح الّرِ بالذَّال الُمْعَجَمة ما يكون في  الذُّْخرَ  قال شيُخنَا : ومن الغريب ما قاله بَْعُض ُشرَّ

فَاءِ اآل ْنيَا. وفي شرح التتائّي ما يَْقُرب منه. قال ابن التِّلمسانّي في َشْرح الّشِ  واضٌح أَْوقَعَُهم : وهذا َغلَطٌ  خرة. وبالدَّال الُمْهَملَة ما يُكون في الدُّ

فَاِء ، وهو َواِضح ، وِمثْلُه ما َوقَع  تَدَِّخُرونَ  فيه قولُه : َهاُب في َشْرح الّشِ كر ، وأَنه لغَة في الُمْعَجَمة اغتراراً بُمدَّكر ، فال ، ونقلَه الّشِ في الّدِ

 ٍء ِمْن ذلك ، وهللا أَعلم.يُْعتدُّ بشيْ 

 . قال الشاِعر :الذََّخائِرُ  ، َجْمعه ادُِّخرَ  : ما الذَِّخيَرةو

ىَت  اُ  الــــــــــــفــــــــــــَ ُر  مــــــــــــا مــــــــــــَ مــــــــــــح عــــــــــــَ ريَةٍ لــــــــــــَ   بــــــــــــَذخــــــــــــِ
اِء و     فــــــــــــَ َواَن الصــــــــــــــــــــــــــ  ن  ِإخــــــــــــح رُ لــــــــــــكــــــــــــِ ائــــــــــــِ  الــــــــــــذ خــــــــــــَ

  
ّم ، كالذُّْخر  ، كقُْفل وأَْقفَال. أَْذخارٌ  ج ، بالضَّ

 الَجيُِّد. ع يُْنَسُب إِليِه التَّْمرُ  ؛ وهو َذِخيَرةَ  في الَحِديث ِذْكُر تَْمرِ و

 : السَِّميُن. الذَّاِخرُ  عن أَبِي َعْمٍرو :و

 رُجل. اسم : َذاِخرٌ و

، بالّضّم ، نَْوع  لُحْضِره (6) الفَرُس الُمْبِقي ، بإِْهمال الدَّاِل كما في النُّسخ ، وبإِْعَجاِمَها كما في نُْسَخة أُْخرى : (5) الُمدََّخرُ  بْيَدةَ :عن أَبي عُ و

 .ُمذََّخَرة الِمْسواُط ، وهو الذي ال يُِعطي ما ِعْنده إِاّل بالسَّوط ، واألُنثَى الُمذََّخر من العَْدِو ، قال : ومن

اة بَجْمع بالفَتْح : ع قُْرَب مّكةَ  أَذاِخر ثَنِيَّةُ و  ، وقد جاَء ِذْكرها في الَحِديث. اإلْذخر ، بينها وبين المدينة ، وكأَنََّها ُمَسمَّ

 .إِْذِخَرةٌ  ، الواِحَدة الَحِشيُش األَْخَضرُ  ، بالكسر : اإِلْذِخرُ و

يحِ  وهو. «فإِنه ِلْبيوتِنا وقُبُوِرنَا اإِلْذِخرَ  فقال العَبَّاس إِالّ »في حديث الفتْح وتَْحِريم َمكَّةَ : و يُْسقَف به البُيُوُت فوق الَخَشب ،  َحِشيٌش َطيُِّب الّرِ

يحِ ، وهو مثْل أََسِل الُكوالِن  اإِلْذِخرُ  والَهْمَزة زائدةٌ. قال أَبو َحنِيفَة : الَّ أَنَّه أَعرُض وأَصغَُر ُكعُوباً ، وله إِ  (7): له أَصل ُمْنَدفٌِن ِدقَاٌق َدفُِر الّرِ

يب ، يَْنبُت في الُحُزون والسُّهُ  ُمْفرَدةً ،  اإِلْذِخَرة وِل وقَلَّما تَْنبُتثَمرةٌ كأَنها َمَكاِسُح القََصِب إِاّل أَنََّها أََرقُّ وأَْصغَر ، يُْطَحن فيَْدُخل في الّطِ

 ولذلك قال أَبُو َكبِير الُهَذِلّي :

وو  ه  َأخــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــَ ن ال   اأَلاَبَءِة ِإذح رََأ  خــــــــــــــــــــــُ

ه      لــــــــــــَ وح اعــــــــــــًا حــــــــــــَ فــــــــــــَ لــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ رِ تـ  كــــــــــــاإِلذحخــــــــــــِ
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__________________ 
 ( ضبطت يف اللسان بضم اخلاء ا ويف الصحاح : أذُخره بضم اخلاء أيضاً ا وضبطت يف التهذيب ابلفتح وصوهبا  ققه.1)
 ( اللسان : وأدغمت فيها الذا  األصلية.2)
 سقطت من األصر.« ما»والزايدة  49مران اآية ( سورة آ  ع3)
 ... وسقطت من اللسان : فصار تذدخرون مث أدغمت الذا  يف الدا  فصار تّدخرونـ  ( بعدها يف التهذيب4)
خة  نية وردت ( يف القاموس : واملذ َخُر ابلذا . ومثله يف اللســان ا ويف التهذيب فكاألصــر وهبامشــه قا  كذا ابألصــر والقاموس ا فلعلها نســ5)

 اللفظة ابلدا  املهملة. كنسخة الشارح.
ُبحِقي ُ ضحره»الذي بيدي : ـــــــــــ  ( كذا يف القاموس6)

بَـق  »ويف التهذيب « الفرس امل
ُ
وهبامشه قا  : كذا ابألصر والقاموس. ويف التكملة فكما « امل

 أثبتناه.
 ( اللوالن بضم وفتح الكاف ا نبات الربدي.7)
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. اإِلْذِخرُ  َجفَّ قال : وإِذا   اْبيَضَّ

َهْمَزتَُها أَْصليّة ، وأَن َوْزنه فِْعِلٌل ، وليس بثَبٍت وإن وافقه تِْلِميذه في المطالع ، قاله  اإِلْذِخر ومن الغَِريب ما في َمَشاِرق القَاِضي ِعيَاض أَنّ 

 َشيُخنا.

 األَْجواُف واألَْمعَاُء والعُُروُق.:  الَمذاِخرُ  .َمَذاِخَرَها الدَّابَّةُ من الَمَجاز قولهم : َمألَت و كَكتٍِف : َجبٌَل باليََمنِ  ، َذِخرٌ و

 ، إِذا َمألَ أََسافَِل بَْطنِه. ويقال للدَّابّة إِذا َشبِعَْت : َمَذاِخَره يقال : فاُلٌن مألَ  أَسافُِل البْطِن. : الَمَذاِخرُ  قال األَصَمِعّي :و

اِعي : َمَذاِخَرَها قد َمألَتْ   : وهو َمَجاٌز. قال الرَّ

يــــــــــــِر وملح  لــــــــــــِ تح أَدحَ. الــــــــــــغــــــــــــَ لــــــــــــَ تـــــــــــــَ ىت  ِإذا قـــــــــــــَ  حــــــــــــَ

ألح     امتــــــــــــَح َرهــــــــــــَ َذاخــــــــــــِ َدِر  مــــــــــــَ (1)لــــــــــــلــــــــــــّرِيِّ والصــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 وقال أَيضاً :

ـــــــ َ  ي كـــــــِ ـــــــعـــــــَ نـــــــاهـــــــا ال ـــــــح ي ا ســـــــــــــــــــــقـــــــَ ـــــــمـــــــ  ـــــــل ت  ف ذ حـــــــَ  متـــــــََ

ا    ُرهـــــــــــَ ذاخـــــــــــِ حـــــــــــًا َورِيـــــــــــُدهـــــــــــا  مـــــــــــَ (2)وازحَداَد َرشـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ويُرَوى : َخَواِصُرَها.

َْت ، بدل تََمذََّحْت. وَمَذاِكُرها ، بدل ام : تََمألَّ  . وارفضَّ بدل ازداَد.َمذاِخُرها وقرأُْت في كتاب الَحَماَسة ألَبي تَمَّ

ه خنزَر بن أَْرقََم. (3)وهي قصيدة طويلة يَُخاِطب   بها ابَن َعّمِ

َتْ  تَدَِّخر الدَّابَّة : الَمواِضع التي مَذاِخرُ  وفي األَساس :  : َشبَِع. وهو َمجاز. َمَذاِخُره فيها العَلََف والَماَء من َجْوفَِها. وتََمألَّ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

ً  َذَخرَ   َحَسناً : أَبقاه ، وهو َمجاز. لنَْفِسه َحِديثا

 ، كِمْنبر : العَِفُج. الِمْذَخرو

 .َذَخائِر ، وأَعماُل المؤِمن َذِخيرةً و عند هللا ذُْخراً  نُْصحاً. وجعَل مالَه يَذَِّخر وفاَُلٌن ما

 َعَداَوةً. وكّل ذلك َمجاز ، كما في األَساِس وَغْيره. َمذاِخره في (4)وَمألَ لنا 

ِدِف.  وذخير بن شجنان : بْطن من الصَّ

 ، َحدَّث بمصر. ذاِخر بن عاِمر الَمعَاِفرّي ، َرَوى عنه ابنُه علّي ، وابن أَِخيه بَِحيُر بُن يَِزيد بن َذاِخرِ  وبَِحير بنُ 

 َوِلَي ُشْرَطة ِمْصَر لعَْبد العَِزيز بن َمْرَواَن. ذاِخرٍ  مصر ، وابنه الحارث بنبُن بَْهَشم األَْصبحّي ، َشِهد فتَح  ذاِخرُ و

د بن الَحَسن  ُمَذْيِخَرةُ و ّم : قَْريَة باليََمن من أَعمال الَحّدين ، وبها تُوفَِّي األَِميُر ِضياُء اإِلسالم إِسماعيُل بُن ُمَحمَّ بِن الَمْنُصور باهلل ، بالضَّ

 ّي ، ُغّرة اليمن.القاِسم الَحَسن

 ، فَكأَنََّها ُجْزٌء من مائٍَة. َشِعيرٍ  من مائَةً منها ِزنَةُ َحبّة قال ثَْعلَب : إِنّ و : ِصغَاُر النَّْمِل. الذَّرُّ  : [ذرر]

ّي نقالً عن النّيسابُوِرّي : َسْبعُون ةً  قال َشْيُخنَا : ورأَْيت في فَتَاوى ابن َحَجر الَمّكِ تَِزُن َجناَح بَعُوضة ، وَسْبعُون َجناَح بَعُوضة تَِزن َحبَّةً.  َذرَّ

ة انتهى. وقيل : َي الرجُل وُكنَي. وفي حديث ُجبَْير ب الذَّرَّ ِن ليس لها َوْزٌن ، ويُراد بها ما يَُرى في ُشعاع الشَّْمس الدَّاخِل في النَّافذة. ومنه ُسّمِ

رِّ  األَرض ، فَدبَّ ِمثْلَ  (5)أَسوَد يَْنِزل من السماِء ، فوقََع على رأَْيُت يَوَم ُحنَْين شيئاً »ُمْطِعم :  :  الذَّرُّ  قالوا : «، وَهَزم هللا الُمْشركين الذِّ

ِغير ، ةٌ  الواِحَدةُ : النَّْمُل األَْحَمُر الصَّ  إِليه ِمراراً.قْلت : فِيه ُمَخالَفةٌ الْصِطالحه ، وُسْبَحان من ال يَْسُهو ، وقد تقدمت اإِلشاَرة  َذرَّ

ا ءَ الشي َذرَّ  وتَْبِديُدها ، تَفِريُق الَحّبِ واْلِمْلَح َونحِوهِ  : الذَّرُّ و ه َذرًّ هو ِء ،: أَخَذه بأَْطَراف أَصاِبعه ثم نَثَره على الشيْ  يَذُرُّ ه يَذُرُّ  ، إِذا بَدََّده. َذرَّ

َد. ذُرَّ و  : بُّدِ
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قهَ فيه الِمْلَح على اللَّْحم  َذرَّ  وفي األَساس :  الَحبَّ في األَرض : بََذَره ، انتهى. َذرَّ و ، (6)والفُْلفَُل على الثَِّريد : فَرَّ

ي»:  عنههللارضيفي َحِديث ُعَمر و ي ، أَي «أَحّر لكِ  ذُّرِ  ذُّرِ

__________________ 
 وانظر فيه ختر ه. 130( ديوانه ص 1)
 متّذحت ا وانظر فيه ختر ه.وفيه : مت أَلت بد   93( ديوانه ص 2)
 : وقا   يب خنزر بن أرقم ا وهي قصيدة من عشرين بيتاً ومطلعها : 91( يف الديوان ص 3)

 مـــــــــــــــــاذا ذكـــــــــــــــــرمت مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوص عـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرهتـــــــــــــــــا 

ـــــــــاء شــــــــــــــــــــــهـــــــــوُدهـــــــــا    ـــــــــفـــــــــان الشــــــــــــــــــــــت ـــــــــفـــــــــي وضــــــــــــــــــــــي  بســــــــــــــــــــــي

  

 ( يف األساس : ومجعت لنا يف مذاخر  عداوة.4)
 ( النهاية واللسان : إىل.5)
 مل ترد يف األساس. والعبارة يف الصحاح.« فرقه فيه»( قوله : 6)
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ِر ألعمَر لك َحرِيَرًة. وقد تقّدم يف   .كالذ رحَذَرة  .«ح ر ر»الد قيَ  يف الِقدح
َها ذَ  عينَه َذرَّ و َعْينَه إَِذا َداوْيتَها بِه. َذَرْرتُ  ، يقال : في العَْين الذَُّرورِ  َطْرحُ  : الذَّرُّ و ابالذَّروِر يَذُرُّ  : كَحلَها. رَّ

ا هللا الَخْلَق في األَرض َذرَّ  يقال : النَّْشُر. : الذَّرُّ  من الَمَجاز :و يَّة أَي نََشَرهم ، ومنه َذرًّ  ، َكَما َسيَأْتي. الذُّّرِ

يَِزيد بُن ُجنَاَدة ، وقيل : ُجْنَدُب بُن َسَكن ، وقيل : َخلَُف بُن يَِزيُد بُن َعْبد هللا ، أَو : الِغفَاِرّي ، وهو األََصّح ، وقيل  ُجْنَدُب بُن ُجنَاَدةَ  َذرٍّ  أَبُوو

 وأُْختُه. َذرٍّ  ، وكذا أُمُّ أَبِي َذرٍّ  َجاَء ِذْكُرها في َحِديِث إِسالم أَبي َذرٍّ  وامرأَتُه أُمُّ  َعْبِد هللا ، من السَّابِِقين ،

ةَ  أَبوو  صحابِيّوَن. ه الدُّوالبِّي وَغْيُره في األَْسَماِء والُكنَى ، َشِهَد أُُحداً الِحْرَمازّي ، َذَكر الحاِرُث بُن ُمعَاذٍ  َذرَّ

ةَ  أَبوو اِهِليُّ شاِعرٌ  َذرَّ من بني َصاِهلَة بِن َكاِهٍل ، أَُخو بَنِي َماِزِن بن ُمعاِويَةَ بِن تَِميِم بِن َسْعِد بن ُهَذْيل. قال السُّكَّرّي : َهكذا  الُهَذِليُّ الصَّ

يوان ،بالُمْعجَ  ة ، أَو ُهوَ  َمة في َشْرح الّدِ  ، َحَكاه األَصَمِعّي. بَضّمِ الّداِل المهملةِ  أَبو ُدرَّ

 .بالذَُّرور تْكتَِحل الُمِحدُّ »وعلى القَْرح من َدَواٍء يابٍِس. وفي الحديث  في العَْين يَُذرُّ  ما ، كَصبور : الذَُّرورُ و

يب مَ  كالذَِّريَرةِ   ،يَُجاُء به من الِهْندِ  ِعْطرٌ  : الذَُّرورُ و يب ، وقيل : هو نَْوٌع من الّطِ ْجُموع من أَْخالط. وبه ، وهو ما اْنتُِحَت من قََصِب الّطِ

رَ  ةٌ  أَي َجْمع ج «.بذريرة إِلْحرامه وسلمعليههللاصلى هللا َرُسولَ  َطيَّْبتُ »:  عنهاهللارضيَحِديُث َعائَِشة  فُّسِ  .الذَُّروِر أَِذرَّ

يَّةُ و ّم ، وكان قِياُسه الفَتْح ، لِكنَّه نََسٌب َشاذٌّ لم يَِجي الذَّرِّ  ، فُْعِليَّة من الذُّّرِ غَاِر ، وهو بِالضَّ ْء إِاّل َمْضموَم األَّول ، ، وهو النَّْشِر أَو النَّْمِل الّصِ

 ويُْكَسُر. ونَظَّره شيُخنَا بُدْهِرّي وُسْهِلّي ،

اُء على تَْرك الَهْمز فيها.وأَ   ْجَمع القُرَّ

وَرة وقال بعُض النَّْحِويين : أَْصلَُها اِء األَِخيَرة ياٌء ، فصاَرت ذُرُّ ويَةٌ  على فُْعلُولَة ولِكن التَّْضِعيف لما َكثَُر أُْبِدل من الرَّ ، ثم أُدغمت الواُو  ذُرُّ

يَّة في الياِء فصارت  ْوُل َمْن إِنه فُْعِليّة أَْقيَُس وأَْجوُد ِعْند النَّْحِويّين.، قال األَْزَهِرّي : وقَ  ذُّرِ

يّة وقال اللَّْيُث : ّرِ ، وهو النِّكاح. ذُّرِ يَّة ، واألَصل من الّسِ  فُْعِليّة ، كما قالوا ُسّرِ

يَّةو ُجِل.  :(1) الذُّّرِ َوآيَة  هَلُْم )و من األَضداد ، قالوا : ومنه قولُه تَعَالَى : قال شيُخنَا : وقد يُطلُق على األُصول والوالَدين أَيضاً ، فه َولُد الرَّ
ل. (2) (َأاّن َْحَْلنا ُذرِّي َّتَ ُهْم يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ  يَّاتُ  ج فَتَأَمَّ يَّة وقال ابُن األَثِيِر : .الذَّراِريُّ و الذُّّرِ : اسٌم يَجمع نَْسَل اإِلْنَساِن من َذَكٍر  الذُّّرِ

 وأُْنثَى ، وأَصلُها الَهْمز ، لكنهم َحَذفُوه فلم يستعملوَها إِالَّ َغْير َمْهُموزةٍ.

يَّةً  أَنه رأَى امرأَةً مقتولة ، فقال : ما كانت هِذه تُقاتِل ، اْلَحق َخاِلداً فقل له : ال تَْقتُل»في الَحِديث : و ً وال َعسِ  ذُّرِ  .«يفا

وا»َحِديُث ُعَمر : ألَجْل المرأَة الَمْقتُولة. ومنهـ  النَِّساءُ  وقال ابُن األَثِير : الُمَراُد بَها في هذا الحديث يَّة ُحجُّ وا ال تَأُْكلوا أَرَزاقَها وتََذرُ  بالذُّّرِ

وا بالنَِّساِء ، وَضَرَب  «أَْربَاقَها في أَْعنَاقها األَْربَاَق وهي القاَلئُِد َمثاَلً ِلَما قُلِّدْت أَعناقَُها ِمن وُجوب الَحّجِ ، وقيل : َكنَى بها عن ، أَي ُحجُّ

 للَواِحد والَجِميع.ـ  األَوزار

البَْقُل إِذا َطلع  َذرَّ  ٍء منه. وعن أَبي َزْيد :نَى َشيْ البَْقُل والقَْرُن : َطلََع أَدْ  َذرَّ  وفي األَساس : البَْقُل والشَّْمُس : َطلَعَا. َذرَّ و تََخدََّد. ، إَِذا َذرَّ يَذُرُّ و

تِ و من األَرض ،  قَْرُن الشَّْمس ، وهو َمجاز. َذرَّ  : َطلعَْت وَظَهَرْت. وفي األَساس : تَذُرُّ ذُُروراً  الشمسُ  َذرَّ

ل ما يَسقط َضْوُؤَها على األَرض والشَّ   َجِر ، وكذلك البَْقُل والنَّْبُت.وقيل : هو أَّوُل ُطلُوِعها. وُشُروقُها : أَوَّ

تو ِعيَف. يَذُرُّ  وثَْردٌ  وقال السَّاِجع في َمطٍر : األَْرُض النَّْبَت : أَْطلعَتْه. َذرَّ ح أَصلُه. يَعنِي بالثَّرِد الَمَطَر الضَّ  بَْقلُه وال يُقّرِ

البَْقُل من َمَطٍر قَْدَر َوَضحِ  يَذُرُّ  من أَْدنَى َمطٍر ، وإِنما يَذُرُّ  ذا َطلَع وَظَهر ، وذلك أَنه، إِ  يَذُرُّ  بَْقلُه َذرَّ  قال ابُن األَعرابّي : يقال : أَصابَنا َمَطرٌ 

راعِ. ُح البَْقُل إِالَّ من قَْدِر الذِّ  الَكّفِ وال يُقّرِ

ُجلُ  َذرَّ  يقال :و اغانّي  فيه بالفَتْح يََذرُّ  شاَب ُمقدَُّم َرأِْسه ، ، إَِذا الرَّ  ، َوَوْجهُ الشُّذُوِذ َعَدمُ  َشاذٌّ  ، وهو (3)كما نقَلَه الصَّ

__________________ 
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والثالثة فتح الذا  مض  .. ( قا  يف املصــــباح : الّذرِّيّة : واحداً ومجعاً وفيها ثالث لغات أفصــــحها ضــــم الذا  وهبا قرأ الســــبعة ا والثانية كســــرها1)
 ختفيف الراء وزان كرمية.

 .42ورة ي  اآية ( س2)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان َيُذر  ابلضم.3)
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َاِضي ا وقد تـََقد م ِمثحله يف 
ِر يف امل  .«درر»َحرحِف ا َلحِ  فيه. قا  شيُخَنا : وِإن َصح  الَفتحح فال بُد  من الَكسح

 ، كالثَّرثَار. الِمْكثَارُ  ، بالفَتْح : الذَّْرَذارُ و

 من العََرب. للَقُب َرجُ  : َذْرذارٌ و

 .الذَُّرورِ  ، بالّضّم ، ما تَناثََر من الذَُّراَرةو

َمْخَشِرّي : يب : ما تَنَاثَر منه إِذا ذَُراَرةُ  قال الزَّ ، كأَنها طاقَاُت  الذَّرّ  ، ومنه قِيَل ِلِصغار النَّْمل وللُمْنبَّثِ في الَهَواِء من الَهبَاِء : َذَرْرته الّطِ

ات (1)، وَكَذا  الَمْذُرور ءِ الشيْ   الذََّهِب. َذرَّ

يُّ و  وهو النَّْمل. الذَّرِّ  ، كأَنَّه مْنسوب إِلى السَّيُف الَكثِيُر الَماءِ  ، بالفَتح وياِء النِّْسبَة في آخره : الذَّّرِ

يَّ  من الَمَجاز : ما أَْبيَنَ و فاِء بَمَدّبِ النَّْملِ  (2) ُؤهُ فِِرْنُده وَما َسْيِفه ، أَي َذّرِ  . وأَنشد أَبو َسِعيد :الذَّرِّ و يُشبََّهان في الصَّ

َدقــــــــــاً و  وحِم َمصــــــــــــــــــــــــح ر ُة الــــــــــيـــــــــــَ رُِج مــــــــــنــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــَ  ختــــــــــُح

َر  و     وُ  الســــــــــــــــــــــ  ِد  َذّرِي  طـــــــــُ نـــــــــ  هـــــــــَ ٍب مـــــــــُ (3)َعضــــــــــــــــــــــح
 

  
ت به ِشدَّة اليَْوم أَْخَرَجْت منه َمْصَدقاً  يُّ  وَصْبراً ، وتََهلََّل َوْجُهه كأَنَّهيقول : إِذا أََضرَّ  َسْيٍف. َذّرِ

 وقال عبُد هللا بُن َسْبرة :

ٍب  طــــــــَ دِّ ِذي شــــــــــــــــــــــُ ي ا ــــــــَ وُء مبــــــــاضــــــــــــــــــــــِ ــــــــُ ن ــــــــَ ر  يـ  كــــــــُ

ن     ُر عـــــــــَ يـــــــــاقـــــــــِ لـــــــــ   الصـــــــــــــــــــــــ  ةِ جـــــــــَ ا َذرِّيـــــــــِّ عـــــــــَ بــــــــــَ  الـــــــــطـــــــــ 

  
 يعني عن فِِرْنِده ، ويُْرَوى بالدَّاِل الَمْهَملَة ، وقد تَقَدَّم.

َرارُ و  واإِلنَكار ، عن ثَْعلَب ، وأَْنَشَد لُكثَيِّر : بالَكْسر : الغََضُب واإِلْعَراضُ ،  الذِّ

ا و  هــــــــــــَ بـــــــــــــ  َؤاَد حيــــــــــــُِ ا عــــــــــــلــــــــــــ  َأن  الــــــــــــفــــــــــــُ يــــــــــــهــــــــــــَ  فــــــــــــِ

هـــــــــــــــــــا و     ـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــت ي ـــــــــــــــــــَ ُدوٌد ِإذا اَلق  ِذرَارُ صـــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ً  ِذَرارٌ  وقال أَبو َزْيد : في فاُلنٍ  اُء :قال و النَّاقَِة. كِذَرارِ  ، أَي إِعراٌض َغَضبا تِ  الفَرَّ ةً  النَّاقَةُ  َذارَّ  ساَء ُخلُقَُها وِهي ، أَي ِذَراراً و تََذارُّ ُمَذارَّ

 قال : ومنه قَْوُل الُحَطيئة : .ُمَذارٌّ 

ِر و  عــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــبـ ُت كــــــــــَذاِت ال ــــــــــح ن ا  َذاَرتح كــــــــــُ هــــــــــَ فــــــــــِ ــــــــــح  أبَن

رُه    اجـــــــــــــِ ي غـــــــــــــريَه وهتـــــــــــــَُ غـــــــــــــِ بـــــــــــــح ن َذاَ  تــــــــــــــَ مـــــــــــــِ  فـــــــــــــَ

  
 للّضُروَرة.إِال أَنَّه َخفَّفه 

ّي : بَْيُت الُحَطْيئَة شاِهٌد على ت النَّاقَةُ بأَْنفها إَِذا َعَطفت على َوِلِد َغْيِرَها ، وأَصلُه َذاَرتِ  قال ابُن بَّرِ  بأَْنفها. والبَْيت : َذاَرت فخفَّفَه ، وهو َذارَّ

وِّ و  َذاِت الــــــــــــبـــــــــــــَ ا  َذارتح كــــــــــــنــــــــــــُت كــــــــــــَ هــــــــــــَ فــــــــــــِ  أبَنــــــــــــح

َده     عــــــــــــح ي بـــــــــــــُ غــــــــــــِ بــــــــــــح نح ذاَ  تـــــــــــــَ مــــــــــــِ رُهفــــــــــــَ اجــــــــــــِ  وهتــــــــــــَُ

  
اِس بن ألْي. أاََل تراه يَقُول بعد هذا : ْبِرقَاَن ، ويَْمدح آل َشمَّ  قال ذلك يَْهُجو به الّزِ

مح  اَس بــــــــــــَن ألحٍي فــــــــــــِإهنــــــــــــ   فــــــــــــدَعح عــــــــــــنــــــــــــك ِشــــــــــــَ 

رُه    اثــــــــــِ كــــــــــَ نح تــــــــــُ رح هبــــــــــمح مــــــــــَ اثــــــــــِ يــــــــــك َأو كــــــــــَ َوالــــــــــِ  مــــــــــَ

  
، وهي الّتِي تَْرأَُم بأَْنِفَها وال  ُمَذائِر غيُر ما َذَكَره الَجْوَهِرّي ، وهو أَن يكون أَْصلُه َذاَءَرْت ، ومنه قيل لهذه الَمْرأَةِ : َذاَرتْ  وقد قيل في

 عليه ، وقد سبَق الكالم في ذلك.يَْصُدق ُحبُّها ، فهي تَْنِفُر َعْنه ، والبَوُّ : ِجْلد الُحَواِر يُْحَشى ثَُماماً ويُقَام َحْوَل النَّاقَِة لتَِدرَّ 

ةُ و ق ، كالِمْبَذرةِ آلِة البَْذِر. بها الَحبُّ  يَُذرُّ  آلةٌ  ، بالَكْسر : الِمَذرَّ  ، أَي يُبَدَّد ويُفَرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ة يُوُسف بن أَبي ث َرَوى عن َعْمِرو بِن أَُميَّة في بلوغ التِّْسِعين ، َذَكَره ابن نُ  َذرَّ  ْقَطه.: ُمَحّدِ
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ة وأُمُّ  د بُن الُمْنَكِدر : َصَحابِيّة. َذرَّ  التي َرَوى َعْنَها ُمَحمَّ

ةُ و ةو : َمْوالة ابن َعبّاس ، َذرَّ ثات. َذرَّ  بنت ُمعَاٍذ : ُمحّدِ

ّم : الَخْوفُ  الذُّْعرُ  : [ذعر]  والفََزُع ، وهو االسم. ، بالضَّ

 ، وهذه عن ابن بُُزْرج ، وأَْنَشد : كاإِلذعارِ  بالفَتْح : التَّْخِويُف ، ، الذَّْعرو ، أَي أُِخيف ، َمْذعورٌ  فهو َذْعراً  ، كعُِنيَ  فالٌن ، ذُِعرَ و

اُة  ـــــــــــــُوشـــــــــــــــــــــــــــَ ُه ال َان َِش صـــــــــــــــــــــــــــَ ريح رواغـــــــــــــَ ـــــــــــــَبذحعـــــــــــــَ   ف
وانَ     كــــــــــُ ن  ســــــــــــــــــــــــُ هتــــــــــَُ دح يــــــــــَك َوجــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــًا عــــــــــلــــــــــَ  َوحح

  
__________________ 

 ( يف األساس : وكذلك.1)
 القاموس فرنُده وماُ ه ابلرفض فيها ومثله يف اللسان والتكملة. وضبطت اللفظتان يف املطبوعة الكويتية. ابلفتح فيهما.( كذا ضبطت يف 2)
وهو « ضــــرة اليوم»قوله : ضــــرة الشــــم  كذا خبطه ا والذي يف اللســــان والتكملة »وهبامش املطبوعة املصــــرية : « ضــــرّة الشــــم »( ابألصــــر 3)

 و ما أثبتناه.وه« املناسب ملا ذكره بعده
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 .الذُّْعرِ  ، كالهما : أَْفَزَعه وَصيَّره إِلى أَْذَعَرهو ، (1) ُمْنَذِعرٌ  ، وهو َذَعَره يَْذَعره َذْعراً فاْنَذَعرَ  ، يقال : كَجعَل ، َذَعرَ  الِفْعلُ و

 وأَْنَشد ابُن األَْعَرابّي :

َت صــــــــــــــــــــــاِدقــــــــاً و  َت ِإن كــــــــنــــــــح يــــــــح ــــــــَ ِذي القـ ر الــــــــّ ثــــــــح  مــــــــِ

ومـــــــــ    رِّ يـــــــــَ َك مـــــــــن الشـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــلـــــــــِ لـــــــــِ رَاًا مـــــــــن خـــــــــَ  أَذحعـــــــــَ

  
، يَْعنِي قَُرْيشاً ، أَي ال تُفِزْعُهم ، يريد ال تُْعِلْمُهم بنَْفِسك ،  «َعلَيَّ  تَْذَعْرُهم قم فَأِْت القَْوَم وال»في حديث ُحَذْيفة قال له لَْيلَةَ األَْحَزاب : و

 ونحن نَتََراَمى بالَحْنَظل فما يَِزيُدنا ُعَمُر َعلى أَن يَقُول َكَذاك ال»َمْولَى ُعثَْماَن  (2)واْمِش في ُخْفيَة ِلئاَلَّ يَْنِفُروا منك. وفي حديث نائٍل 

 ، أَي ال تُنَفُِّروا علينا إِبِلَنا. وقوله : َكَذاك ، أَي َحْسبُكم. «َعلَْينَا تَْذَعُروا

 من الَحيَاِء ، عن اْبِن األَْعَرابّي. بالتَّْحِريِك : الدََّهشُ  ، الذََّعرُ و

: َمُخوٌف ، على النََّسب ، وُمْقتََضاه أَن يَُكون كَكتٍِف ،  ذَُعرٌ  ، كذا في التَّْكِملَة ، والذي في التَّْهِذيب : أَْمرٌ  كُصَرد. األَمُر الَمُخوفُ  ، الذَُّعرُ و

 كما هو َظاِهٌر.

ً  ْهِذيب : ُطَوْيئَِرةٌ ، وفي التَّ  كتَُؤَدة : طائرٌ  ، الذَُّعَرةو  .َمْذُعوَرةً  ال تَراَها أَبداً إِالَّ  تكوُن في الشََّجر تَُهزُّ َذنَبَها َدائِما

ر ، كَصبُور : الذَُّعورُ و يبَِة والَكالِم القَبِ  تُْذَعر المرأَةُ التي : الذَُّعورو .الُمْنَذِعر ، هَكَذا في النَُّسخ ، وفي المحكم : الُمتََذّعِ  قال : يحِ.من الّرِ

رِدح  ِديـــــــــــــِث وِإنح تـــــــــــــُ ُروِف ا ـــــــــــــَ عـــــــــــــح وُ  مبـــــــــــــَ نـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  تـ

َو  َذا      رح ســــــــــــــــــــــــِ عــــــــــَ ذح ك وهــــــــــَي  تــــــــــُ نــــــــــح ورُ مــــــــــِ  َذعــــــــــُ

  
تْ  : الذَُّعورو اِء  نَاقةٌ إَِذا ُمسَّ َضْرُعها َغارَّ ِحيَحة. (3)، بتَْشِديد الرَّ  ، هكذا َوَجْدناه َمْضبُوطاً في األُصوِل الصَّ

، وقيل : ُهَو َعْمُرو بُن أَْبَرَهةَ ِذي الَمنَاِر َجّد تُبَّع ، كان على َعْهِد َسيِّدنا ُسلَْيَماَن َعلَْيه  تُبَّعٌ  لَقَُب َمِلك من ُملُوك اليََمِن ، قيل : هو األَْذعارِ  ذوو

،  ِمْنُهم الناسُ  فذُِعرَ  ُوُجوُهها في ُصُدوِرَها وَسبَى قوماً َوِحَشةَ األَْشكالِ  أَْوَغَل في ديَار المْغِرب ألَنَّه ل ؛ وإِنما لُقِّب بهالسَّالم أَو قَْبلَه بقَِلي

َي َذا  أَو ألَنَّه َحَمَل النَّْسنَاَس إِلى اليََمنِ  ه بِحيلَة. ِهَشام أَنها قَتَلَتْ ابنُ  وَزَعم ، السالمعليه. وبَْعَده َملَكت بِْلِقيس صاِحبَةُ ُسلَْيَماَن األَْذَعارِ  فُسّمِ

َي به لَكثَْرةِ ما منه فذُِعُروا اه العبد بن أَْبَرَهةَ. ذُِعرَ  ، وقال ابن ِهَشام : ُسّمِ  منه النَّاُس لَجْوِره ، وقد ذَكَره ابُن قُتَْيبَةَ في المعارف وَسمَّ

قُوا يقال :و  َوْزناً وَمْعنًى. رَ ، كَشعَاِري ذَعاِريرَ  تَفَرَّ

م الذُّْعَرةو  .كالذَّْعَراءِ  االِسُت ، ، وقيل : أُّم ُسَوْيٍد ، وهي (4): الِفْنَدْوَرة  ، بالضَّ

ّم ، أَي ذُْعِريَّةٌ  َسنَةٌ  يقال :و  َشِديَدةٌ. ، بالضَّ

اَغانّي. يَْخُرُج منه كاللَّبَن (5) األَْنف : ما َذعاريرُ و  ، نَقَلَه الصَّ

اَغانّي : هكذا تَقُولُه العرب ، : الناقةُ الَمْجنُونةُ  الَمْذُعورةُ و  ، أَي ِبَها ُجنُوٌن. ُمَذعََّرةٌ  ، يقال : نُوقٌ  كالُمَذعََّرةِ  قال الصَّ

رٌ  رجلٌ و فٌ  ُمتََذّعِ  .ُمْنَذِعر ، وكذلك : ُمتََخّوِ

انّي النَّسَّابة بالُمْعَجَمة ، وقد سبق الَكاَلُم َعلَْيه.و ماِلُك بُن ُدْعٍر ، بالدَّال المهملةو  َضبََطه ابُن الَجوَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 : الفَْزعة. الذَّْعَرة

 : ذو ُعيُوٍب ، هكذا َحكاه ُكَراٌع ، وَذَكَره في هذا الباب ، قال : وأَما الدَّاِعر فالَخبِيُث ، وقد تَقَدَّم ذلك. ذُْعَرةو ذَُعَرةو َذاِعرٌ  ورجلٌ 

ُد بن َعْمِرو بِن ُسلَْيَماَن ، يُعَرُف باْبِن أَبِي  وغيُره. ، قال الّدارقُْطنِّي : ثِقَةٌ ، ورَوى عنه الَمَحاِمليّ  َمْذُعور وأَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ

اغانِّي. ذُْعِريّةٌ  وَسنَةٌ  ّم ، أَي َشِديدةٌ ، عن الصَّ  ، بالضَّ
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 الَحقُوُد الّذي ال يَْنحلُّ ِحْقُده. ، أَهملَه الجوهرّي. وقال ابُن األَعراِبّي : هو ، بالغَْين المعجمة ، كعُْصفور الذُّْغُمورُ  : [ذغمر]

 * ومما يستدرك عليه :

 ُء الُخلُِق ، عن ابِن األَْعرابّي ، كذا في التَّْهِذيب.سَّّيِ بالفَتح : ال الذَّْغَمِريّ 

__________________ 
 ويف اللسان فكاألصر.« متذعر»( يف التهذيب والتكملة : 1)
 ابلباء ا ويف النهاية : انئر ا كاألصر.« انبر»( يف اللسان : 2)
 اللسان.( كذا ا وأ ر ضبطها يف األساس ا وضبطت ابلتخفيف يف 3)
 ( هكذا ضبرت اللسان.4)
 ٌء.( التكملة : شي5)
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يح الذَّفَرُ  : [ذفر] كةً : ِشدَّةُ َذَكاِء الّرِ َكةً أَيضاً ، كالذَّفََرةِ  ، من ِطيٍب أَو نَتْن ، ، ُمَحرَّ اِن بَرائِحة اإِلْبِط الُمْنتِنِ  ُمَحرَّ ، عن اللِّْحيَانّي  (1) أَو يَُخصَّ

 .َذْفَراءُ و َذفَِرةٌ  ، واألُْنثَى أَْذفَرُ و َذفِرٌ  فهو ، يَْذفَرُ  ، ، كفَِرحَ  َذفِرَ  ، وقد

يب، وال يقال في َشيْ  النَّتْنُ  : الذَّفَرُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و  ٍء من الّطِ

 [ذ فِر  ]

 إِاّل في اْلِمْسِك َوْحَده. قالت ُحَمْيَدةُ بِْنُت النُّْعَمان بِن بَِشير األَْنَصاِرّي : (2)

ـــــــــــــــــه  رٌ ل ـــــــــــــــــَ و   َذفـ ـــــــــــــــــُ ي ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــتـ اِن ال ـــــــــــــــــَ ن  كصـــــــــــــــــــــــــــــــُ

ة    يـــــــــــَ الـــــــــــِ ِك والـــــــــــغـــــــــــَ ا عـــــــــــلـــــــــــ  املِســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــَ  ِس َأعـــــــــــح

  
 كذا قرأُْت في الَحَماسة.

ق بينهما بَِما يَُضاف إِليه ويُوَصف به. وقال ابُن ِسيَده : الدَّفَر ، بالدَّاِل المُ  الذَّفَر وقيل إِنَّ  ْهَملَة ، في النَّتِْن يُطلَق على الطَّيِّب والَكِريه ، ويُفَرَّ

ةً. يحِ ، رجل الذَّفَرو َخاصَّ نَاُن وُخْبُث الّرِ ٌ  َذفِرٌ  : الصُّ  ُخْبُث ِريحٍ.ُصنَاٌن و (3)، أَي لَُهما  َذْفراءُ  وامرأَة

اَغانِّي. َماُء الفَْحلِ  : الذَّفَرُ و  ، نقله الصَّ

يحِ  َذفِرٌ و أَذفَرُ  ِمْسكٌ و «. أَْذفَرُ  وتَُرابُها ِمْسكٌ » في ِصفة الَجنَّة :و «أَْذفَرُ  وِطينُه ِمْسكٌ »، وفي ِصفَِة الَحْوض :  َجيٌِّد إِلى الغَايَة : َذِكيُّ الّرِ

 وقال ابُن أَْحَمر :

ًا  نح َقســـــــــــــــــــــــــــَ ٍر مـــــــــــــِ جـــــــــــــح رِ هبـــــــــــــَ رَامـــــــــــــَ   َذفـــــــــــــِ  اخلـــــــــــــُ

ا    ـــــــــــــَ ـــــــــــــن ي ـــــــــــــِ ن ـــــــــــــه حـــــــــــــَ ـــــــــــــاُء ب ي ـــــــــــــِ رحب َداعـــــــــــــَ  اجلـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  ت

  
 أَي َذِكّي ِريحِ الُخَراَمى َطيِّبها.

ْفَرىو ، والَمقَذَّاِن وهما أُصوُل  انِ ِذْفَريَ  وقال القُتَْيبِّي : هما ومن َجِميعِ الَحيََواِن. ما ِمْن لَُدِن الَمقَذِّ إِلى نِْصِف القََذاِل. ، من الناس ، بالَكْسر الذِّ

ْفَريَانِ  األُذُنَْين : وقيل :  الَحْيَداِن اللََّذاِن عن يَِمين النُّْقَرة وِشَماِلها ، وقال َشِمٌر : : الذِّ

ْفَرى ْفَرى وقال اللَّْيث : ذُِن.أَو العَْظُم الشاِخُص َخْلَف األُ  : َعْظٌم في أَْعلَى العُنِق من اإِلنسان ، عن يِمين النُّقرة وِشماِلها ، الذِّ من القَفَا هو  الذِّ

اِء ، وهِذه األَلف في تَْقِديِر  َذفَاَرىو ، ِذْفَريَاتٌ  ج ٍء ،، من كّل شيْ  ِذْفَريانِ  الَموضع الذي يَعَرق من البَِعير َخلَف األُذن ، وهما ، بفَتْح الرَّ

 مثل َصَحاٍر.،  َذفَارٍ  االْنِقالب عن اليَاِء ، ومن ثَمَّ قال بعُضهم

نُ  ، يَُؤنِّثَُها ، أَِسيلَةٌ  ِذْفَرى يقال : هِذه في الّصحاح :و نٍة ، وقد تُنَوَّ وِهْجَرعٍ. قال ِسيبَويه :  وتُْجعَُل األَِلف لإِلْلَحاِق بِِدْرَهمٍ  في النَّكرة غيُر ُمنوَّ

 وهي أَقلّهما.

فِرُّ و ْفَرى ، كِطِمّرٍ : العَِظيمُ  الذِّ ةٌ  وهي من اإِلبِل ، الذِّ فِرُّ  ، قاله أَبو َزْيد. واْقتََصر أَبُو َعْمٍرو فقال : بَِهاءٍ  ، ِذفِرَّ  قِيَل :و : العَِظيُم ِمن اإِلبِل. الذِّ

فِرُّ  ْلُب الشَِّديدُ  من اإِلبِل : الذِّ فِرُّ  قيل :و ، والَكْسر أَْعلَى. ، وتُفتُح الفاءُ  (4) الصُّ الشَّابُّ الطَِّويُل  : الَذِفرُّ  الَجْوَهِرّي :قال .. و العَِظيُم الَخْلقِ  : الذِّ

 التَّامُّ الَجْلُد.

ةُ  قيل :و فِرَّ قَبَِة. كِجبِلَّة : النَّاقةُ النَِّجيبَة الذِّ ةُ و الغَلَيَظةُ الرَّ فِرَّ هات اللُّغَة.  الِحَماُر الغَلَيظُ  : الذِّ ، هكذا في َسائِر األُصول ، وهو خالف ما في أُمَّ

فِرُّ  ُصْلٌب شديٌد. وفي التَّْكِملَة : : ِذفَرٌّ و ِذفِرٌّ  ، وِحمارٌ  ةِذفِرَّ  ناقة ، والِحَمار الغَليُظ ، وفي كالم الُمَصنِّف َمَحلُّ  (5)كِفِلّزٍ : الناقةُ النَِّجيبَةُ  الذِّ

ٍل.  تَأَمُّ

ائَِحةِ  من الَكتَائِب : السَِّهَكةُ  الذَّْفَراءُ و ِدئَةُ. و من الَحِديدِ  الرَّ  قال لَبِيٌد يَِصف َكتَيبةً ذاَت ُدُروعٍ َسِهَكْت من َصَدإِ الَحِديد :والصَّ

ًة  مـــــــــــــَ خـــــــــــــح راءَ فـــــــــــــَ رحتـــــــــــــَ   َذفـــــــــــــح ـــــــــــــُ َر   (6)تـ  ابلـــــــــــــعـــــــــــــُ

رح     رحكــــــــــــــًا كــــــــــــــالــــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــــَ ا وتـــــــــــــــَ يــــــــــــــن انــــــــــــــِ رحُدمــــــــــــــَ  قـــــــــــــــُ

  
 ويُْرَوى بالدَّاِل الُمْهَملَة ، وقد تقّدم.

 تَبقَى َخْضَراَء َحتَّى يُِصيبَها البَْرُد. بَْقلةٌ ِرْبِعيَّةٌ  : الذَّْفَراءُ و
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يحِ ال يكاُد الماُل يأُْكلُها. وقيل : هي َشَجرةٌ يقال لها ِعْطُر األََمة. وقال أَبو َحنِيَذْفراَءةُ  واِحَدتها فَة : هي َضْرٌب . وقيل : هي ُعْشبَةٌ َخبِيثَةُ الّرِ

ةً : َرةُ الَوَرِق ذاُت أَغصاٍن وال َرهرة لها ، وِريُحَها ِريُح الفَُساِء ُعْشبَ  : الذَّْفَراءُ  من الَحْمِض ، وقال َمرَّ بر ، ُمَدوَّ ةٌ َخْضراُء تَْرتَِفع ِمْقَداَر الّشِ

ر اإِلبَل ، وهي عليها  تُبّخِ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : املنتنة.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 .«مهل»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( األصر واللسان ويف القاموس : الصلب والشديد ا بينهما واو.4)
 وكال ا حتريف.« النجيببة»ويف املطبوعة الكويتية : « النجبية»( عن التكملة ا وابألصر : 5)
 ( عّد  ترت  إىل مفعولا ألن فيه معىن ُتكس  ا وترت  أي تقب  و مض.6)
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م يف الّرايض فقا  :ِحراٌص وهي ُمر ٌة ومنابِتـَُها الغَ   لحُة ا وقد ذكرها أَبو الن جح
د ِ   هــــــــــــــــح رَاُه مــــــــــــــــن الــــــــــــــــتـــــــــــــــــ  فــــــــــــــــح ر  حــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

ِض     راءَ يف َروح ـــــــــــــــــــح رِ  َذف جـــــــــــــــــــِ ٍر خمـــــــــــــــــــُح  وُرعـــــــــــــــــــح

  
ه ، روَضةٌ  الذَّْفَراءِ  أَي : كثيَرتَُها َمْذفُوَرةٌ  َرْوَضةٌ و اغانِّي بَخّطِ  .الذَّْفَراءِ  : َكثِيَرةُ  َمْذفُوراءُ  ، ونَصُّ الصَّ

ٍء ، يَْنبُت في الَجلَِد على ِعْرٍق واحٍد ، له ثََمَرةٌ َصْفراُء تَُشاِكُل الَجْعَدةَ في يَْنبُُت َوْسَط العُْشِب ، وهو قَِليٌل ليس بَشي ، كَزنَِخة : نَبَاتٌ  الذَّفَِرةُ و

 ِريِحها.

كةً ، َرَوى َذفََرةَ  ُخلَْيُد بنُ و  َر في الفُتوح.عنه َسْيُف بُن ُعمَ  ، محرَّ

فراءِ  َذفَِرانُ و هكذا َضبطوه  «َذفَِرانَ  ثُمَّ َصبَّ في»في َحِديِث َمِسيِرِه إِلى بَْدٍر :  ، وقد جاَء ِذْكُره ، بَكْسر الفاِء : واٍد قُْرَب واِدي الصَّ

اَغانِّي ، بالدَّال والقَاِف ، نَبَّه عليه  ِلَدْقَرانَ  من ابن إِسحاق أَو هو تَْصِحيفٌ  وفَسَُّروه ،  .(1)الصَّ

ْفَرْينِ  ذُوو يِن وَكْسِر الِميم  ، بالكسر : أَبو َشِمر بُن َساَلَمةَ الِحْميَِريّ  الذِّ اَغانّي. (2)، هو بفتح الّشِ  نَقَله الصَّ

 * ومما يُْستَْدرك عليه :

يح ، وفَأْرةٌ  َذفَِرةٌ  َرْوَضةٌ  بِالً َرَعت العُْشَب وَزْهَره وَوَرَدْت فَصَدَرت عن الماِء ، فُكلَّما َصَدَرت َكذِلك. قال الراِعي وَذَكر إِ  َذْفراءُ  : َطيِّبةُ الّرِ

 عن الماِء نَديَْت ُجلُوُدها وفَاَحْت منها رائَِحةٌ َطيِّبة فقال :

بحَرٌة  رَاءُ هلــــــــــــــــا فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ٍة   َذفـ يــــــــــــــــ  ر  َعشــــــــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــُ

هح     قـــــــُ ِك فـــــــاتـــــــِ وَر ابملِســـــــــــــــــــــح افـــــــُ َ  الـــــــكـــــــَ تـــــــَ (3)كـــــــمـــــــا فــــــــَ
 

  
قَاع : اْستَْذفَرو  باألَْمر : اشتَدَّ َعْزُمه عليه وَصلَُب له. قال َعِديُّ بُن الّرِ

ُرواو  فـــــــــــَ ذح مح  اســـــــــــــــــــــــتــــــــــَ هـــــــــُ ِذفـــــــــــُ قــــــــــح اَء تـــــــــــَ ذ  ًو  حــــــــــَ  بــــــــــنـــــــــــَ

وا     قــــــُ لــــــَ طــــــَ َة انــــــح م ســـــــــــــــــــــاعـــــــَ واهــــــُ ي نــــــَ اصــــــــــــــــــــِ (3)ِإىل أَقـــــــَ
 

  
 النَّْبُت ، كفَِرَح : َكثُر ، عن أَبي حنيفَةَ. وأَنشد : َذفِرَ و الَمْرأَةُ : استثْفَرْت. استَْذفََرتو

 َذِفرح يف َوِرٍس من الن ِجير قد 
َجْت في غاِمٍد في بني َكثِير ، فكانت تَصبُغ ثِيَابَ  َها أَبداً َصْفَراَء ،  أَوالدِ وقال أَبو َحنِيفَة : قال أَعرابِيٌّ : كانت امرأَةٌ من َمواِلي ثَِقيف تَزوَّ

وا بَنِي  .َذْفَراءَ  ، فهم إِلى اليوِم يُعَرفُون ببَنِي الذّفراءِ  ، يُِريدون بذلك ُصْفرةَ نَْورِ  َذْفَراءَ  فُسمُّ

ْكرُ  : [ذكر] اَغانِّي ، وهو تَْفعَ  كالتَّْذكارِ  ، يَْذُكْره ءِ بالَكْسر : الِحْفُظ للشَّيْ  الذِّ ْكر ال من، بالفَتْح ، وهذه عن الصَّ  .الذِّ

ْكرو ْكر ِلفاُلن َحِديَث َكَذا وَكَذا ، أَي قُْلتُه له ، وليس من َذَكْرت ، ومنه قولهم : ُء يَْجِري على اللَِّسانِ الشَّيْ  : الذِّ ر الذِّ  بعد النِّسيان. وبه فُّسِ

 تَكلّمُت بها َحاِلفاً.أَي ما  «وال آثِراً  َذاِكراً  بها َحلَْفت ما»:  عنههللارضيَحِديُث ُعَمر 

 ، األَِخيَرة عن ِسيبََوْيه. ذُْكراً و ذَكَره يَْذُكره ِذْكراً 

 قال أَبُو إِسحاق : معناه اْدُرُسوا ما فيه. (4) (َواذُْكُروا ما ِفيهِ )وقوله تعالى : 

ْكر وقال الراغب في الُمْفردات ، وتَبِعَه الُمَصنِّف في البََصائر : من  (5)َهيئَةٌ ِلْلنَْفس بها يُْمِكن اإِلْنَساَن أَن يَْحفَظ ما يَْقتَنِيه  تارةً يَُراُد به الذِّ

ْكرو الَمْعِرفة ، وهو كالِحْفظ إِاّل أَن الِحْفظ يقال اْعتباراً بإِحَرازه ، ِء القَْلب أَو يُقَال اْعتِبَاراً باْستِْحَضاِره ، وتارةً يقال لُحُضور الشَّيْ  الذِّ

 القَْول.

ْكر ِذْكَرانِ  :ولهذه قِيل   .(6): بالقَْلب ، وباللسان  الذِّ
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ْكر (7) (اذُْكُروا هللَا ِذْكرًا َكِثْياً ) وأَورَد ابن غاِزي المسيلّي في تَْفِسير قوِلِه تعالى : َوما أَْنسانِيُه ِإالَّ ): نَِقيُضه النِّْسيَان ، لقوله تعالى :  الذِّ
ْكر والنِّْسيَان َمَحلُّه القَْلُب ، فَكَذا (8) (الشَّْيطاُن َأْن َأذُْكَرهُ  دَّْين يَِجُب اتَِّحاُد َمَحلِّهما. وقيل : هو ِضدُّ الصَّْمت ، َمَحلُّه اللَِّساُن ،  الذِّ ، ألَن الّضِ

 وَغْيره ، وأَورَده شيُخنَا ُمفصَّالً. الغزالّي في الَمَساِلك َذَكرَها فكذا ِضدُّه. وهذه ُمعارضة بَْين الشَِّريف التِِّلمسانّي وابِن َعْبِد السَّالم

__________________ 
 ( ويف معجم البلدان فكاألصر : َذِفران.1)
 ( ِشر ضبطت يف القاموس بكسر الشا وسكون امليم ا ضبرت قلم.2)
 وانظر فيه ختر ه. 190( ديوانه ص 3)
 .63( سورة البقرة اآية 4)
 (.ذكر) 181( عن املفردات ص 5)
 فردات : ذكر ابلقلب وذكر ابللسان.( يف امل6)
 .41( سورة األحزاب اآية 7)
 .63( سورة الكهف اآية 8)
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ْكر من الَمجاز :و يتُ  : الذِّ مّ  كالذُّْكَرةِ  ، قال ابُن ِسيده : يكون في الَخْيِر والشَّّر ، الّصِ يت ، ال في  ، بالضَّ ، أَي في نِقيض النِّسيان وفي الّصِ

يِت َوْحَده كما َزَعَمه الُمَصنِّف ، واعترض عليه. أَما األَّول ، ففي الُمْحَكم : كر الّصِ ْكَرىو الذِّ ،  الذُّْكَرةُ  بالَكْسر : نَِقيُض النِّْسيَاِن ، وكذلك الذِّ

 قال َكْعُب بُن ُزَهْير :

ا يـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــُف َأ.  أملَ  بـــــــــــــــــك اخلـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــِ  ُ  يـــــــــــــــــَ

ــــــــــــــك و     ه ل طــــــــــــــافــــــــــــــُ َرةٌ مــــــــــــــَ وفُ  ذُكــــــــــــــح عــــــــــــــُ  وشــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 ِء َحتَّى ال يَْعِدَل َعْنه.الشُّعُوُف : الَولُوُع بالشيْ 

ا الثاني فقال أَبو َزْيد في كتابه الهوشن والبوثن :  ، أَي ِصيٌت. ِذْكرٌ  . أَيذُْكَرة يقال : إِنَّ فاُلناً لَرجٌل لو كان له وأَمَّ

 ِسيَده.نقله ابُن 

ْكر من الَمَجاز :و  ، أَي يُثْنَى َعليه بَخْير. َمْذُكور ، ويكون في الَخْير فَقَط ، فهو تَْخِصيٌص بعد تَْعِميم ورجلٌ  الثَّنَاءُ  : الذِّ

ْكر من الَمَجاز :و ر قولُه تعالى : الشََّرُف. : الذِّ  أَي القُْرآن َشَرٌف لك ولَُهم. (1) (َوِإنَُّه َلذِْكر  َلَك َوِلَقْوِمكَ ) وبه فُّسِ

ْكرو َمِعي ذُِكْرُت ذُِكْرتَ  معناه : إِذا أَي َشَرفَك. وقيل : (2) (َوَرفَ ْعنا َلَك ِذْكَركَ )وقَولُه تعالى :  إِليه والثَّنَاُء  الصالةُ هلل تَعَالَى والدُّعاءُ  : الذِّ

ْكر ذا َحَزبَهم أَمٌر فَِزعوا إِلىَكانَِت األَنبياُء َعلَْيِهم السالُم إِ »في الحديث : عليه. و  أَي إِلى الصالة يَقُومون فيَُصلُّون. وقال أَبو العَبّاس : «الذِّ

ْكر  ْيه بَجِميع َمحاِمده.: الطَّاَعة والشُّْكر ، والدَُّعاُء ، والتَّْسبِيح ، وقَِراَءةُ القرآِن وتَْمِجيُد هللا وتَْسبِيُحه وتَْهليلُه والثَّناُء َعلَ  الذِّ

ْكرُ و يِن وَوْضُع الِملَلِ  الذي الِكتَابُ  : الذِّ ِإاّن ََنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإاّن َلُه ) ه قولُه تعالى :، ومن ِذْكرٌ  األَْنبِيَاءِ  (3)، وُكلُّ ِكتاٍب من  فيه تَْفِصيُل الّدِ
َح.وُحِمل على ُخُصوص القُرآِن َوْحَده أَيضاً وصُ  قال شيُخنا : (4) (حَلاِفُظونَ   ّحِ

ْكرو ، وال أَْدِري كيف  (5)األَنُِف ، وهو َمجاٌز. هكذا في َساِئر األُصول  األَبِيُّ  الشَّْهم الماِضي في األُمور ِمَن الّرجاِل : القَِويُّ الشَُّجاعُ  الذِّ

هاِت اللُّغِة أَنه في الرجال والَمَطِر ، والقَول كة ال غير ، يقال َرُجلٌ  الذََّكر يَُكوُن ذِلك. وُمْقتَضى ِسياق ما في أُمَّ  َذَكرٌ  ، وَمَطرٌ  َذَكرٌ  ُمَحرَّ

 .َذَكرٌ  وقَْولٌ 

 ال يَْسُهو ، ولم يُنبِّه عليه شيُخنا أَيضاً وهو منه َعِجيب.فليحقّق ذلك وال إِخال الُمَصنّف إِاّل خالََف أَو َسها ، وسبحاَن من 

 قال الفرْزَدُق : من الَمَطر : الوابُِل الشَِّديُد.  :(6) الذََّكرو

تح  يــــــــــــِ  قــــــــــــد َرعــــــــــــَ اللــــــــــــِ يــــــــــــض ابلــــــــــــبــــــــــــَ  فــــــــــــُرب  َربــــــــــــِ

اٍ      عــــــــــــــَ يــــــــــــــاٍث بـــــــــــــــُ َوِّ َأغــــــــــــــح وُرهــــــــــــــامبُســــــــــــــــــــــــــــح  ذُكــــــــــــــُ

  
 ُء بالبَْرد الشَِّديد وبالسَّْيل. وهو َمجاز.ة ؛ وهي التي تَِجياألَْسِميَ  ذُُكورُ  وفي األَساس : أَصابت األَرضَ 

لُب الَمتِينُ  (7) الذََّكرو  ، أَي فَْحٌل وهو َمَجاز. َذَكرٌ  ، وكذا ِشْعر ِمَن القَوِل : الصُّ

. وعلى الثاني  ذُُكورُ  ُحقُوٍق ، وقيل : ذُُكورُ  ، والَجْمع الصَّكُّ  ، بالَكْسر : الَحقّ  ِذْكرُ  َحّقٍ ، ِذْكرُ  من المجاز أَيضاً : ِلي على هذا األَمرِ و َحّقٍ

ُكوك. َمْخَشِرّي ، أَي الصُّ  اْقتََصر الزَّ

 ، قَلَبوا تاَء اْفتَعََل في هذا مع الذَّال بغير إِْدغام ، قال : اْذَدَكَرهو ، اذََّكَرهو ، ادََّكرهُ و

ا  بــــــــَ قحضــــــــــــــــــــــَ رَازًا مــــــــِ وحِ  جــــــــُ ي عــــــــلــــــــ  الشــــــــــــــــــــــ  حــــــــِ نــــــــح ــــــــُ  تـ

رِيـــــــــــــــــه و     ذح م  تـــــــــــــــــُ ا اذحدِكـــــــــــــــــاراً اهلـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــَ

  
ْكر فإِبدال إِدَغاٍم ، وهي اّدَكرَ و اذََّكرَ  قال ابن ِسيده : أَّما كرو الذِّ  الِّذي هو الِفْعل الَماضي قَلَبُوها في (8) ادََّكر في ، لما َرأَوَها قد انقلبتْ  الّدِ

ْكر  .ِذْكرة الذي هو َجْمع الذِّ
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ً  .تََذكََّره ، َحَكى هِذه األَخيرةَ أَبو ُعبَْيد عن أَبِي َزْيد ، أَي اْستَْذَكَره كاذََّكرهو ه ب يَْستَْذِكر فقال أَبو َزْيد : أَْرتَْمُت إِذا َربَْطَت في إِْصبَِعه َخْيطا

 حاَجتَه.

ْكَرى واالْسمُ  ، َذكََّره تَْذِكيراً و إِيَّاه أَْذَكَرهو  ، بالَكْسر. الذِّ

 : َغْيَر ُمْجراة ، وقولُه تعالى ِذْكَرىو ، َذكَّرتُه تَْذِكَرةً  تَقُوُل ؛

__________________ 
 .44( سورة الزخرف اآية 1)
 .2( سورة االنشراح اآية 2)
 األنبياء.( التهذيب : من كتب 3)
 .9( سورة ا جر اآية 4)
 ابلتحريك.« ذكر»( يريد أهنا بكسر الذا  وسكون الكاف. ويف التهذيب واللسان والتكملة 5)
( مقتضــ  ضــبطها حســب ســيا  القاموس ابلكســر وســكون الكاف عل  اعتبار أهنا معطوفة عل  ما قبلها. وضــبطت  ركة بناًء عل  ما تقدم 6)

 ا اشية السابقة.ا انظر 
 ( راجض ا اشية السابقة.7)
 ( اللسان : اذ َكر.8)
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ر وَ  َر  (1) لِلحُمؤحِمِناَ  ِذكح َر  ا َأي أُِقيم ُمَقاَمه ا كما تقو  : اتـ َقيحُت تـَقحَو . قا  الَفر اُء : يكون للت ذحِكريِ  اســـــــمٌ  : الذِّكح  الذِّكح
ر مبَعحىَن  َفُع اْلُمْؤِمِننيَ ) ا يف قوله تعاىل : (2) رِ الت ذحك   ا ويكون مبعىَن  الذِّكح وقوُله تعاىل يف ص :  (3) (َوذَكِّْر َفِإنَّ الذِّْكرى تَ ن ْ

ر وَ  (َرْْحًَة ِمّنا) َلحبابِ  ِذكح ة هَلُم.و  َأي (4) أِلُوِد األح ْنس      اُن وَ )قولُه تعاىل : و  ِعربح ر  َأّ. َلهُ  (يَ َتذَكَُّر اإْلِ  َأي يـَُتوب ا (5) الذِّكح
َر  قـَوحلُه تعاىل :و  من أَيحن له التـ وحبَة.و  نـحَيا يُذَك رون َأي (6) الّدارِ  ِذكح اِر اآخرِة ويـَُزه ُدون يف الد  َعحىَن  ابلد 

ا و وز َأن يكون امل
ِثُرون رَ  ُيكح َصنِّف يف الَبَصائر  ِذكح

ُ
َأي فَكيَف هلم  (8) (ْم ِإذا جاَءهْتُْم ِذْكراُهمْ فََأىّن هلَُ )وقوله تعاىل :  .(7)اآخرة ا كما قَاَله امل

ُم الس اَعة رَاهم ِإذا َجاَءهتح  واتّعا ُهم ا َأي ال يـَنحفُعهم َيوم الِقيامة عند ُمشاَهَدِة اأَلهوا . َتذَك رهم واملراد هبا ِبذِكح
ّم أَْعلَى ويُْكَسر ، بالّضّم ، ذُْكرٍ  ما زاَل ِمنِّي علىو ، بمعنًى. ِذْكرٍ و ، ذُْكرٍ  يقال : اجعَْله منك علىو  .تََذكُّرٍ  أَي ؛ والضَّ

اُء : ْكر وقال الفَرَّ ، أَي لم أَْنَسه. واقتَصر ثَْعلٌب في الفَِصيح  ذُْكرٍ  بالقَْلب. يقال : ما َزال ِمنّي على الذُّْكرو بِِلَسانك وأَْظَهْرته. َذَكْرتَه : ما الذِّ

. ورَوى بعُض ُشرَّ  ّمِ ّم ، أَي َعلَى  ذُْكرٍ  أَنَت ِمنِّي على اِحه الفَتْح أَيضاً ، وهو َغِريب. قال شاِرُحه أَبو َجْعفر اللَّْبِلّي : يقال :على الضَّ ، بالضَّ

لَه. قال األَخطل : يد في ُمثَلَّثِه. قال : وربما َكُسروا أَوَّ  بَاٍل ، عن اْبِن الّسِ

تح و  ر ضــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــَ ا تـ نــــــــــ  نــــــــــَبوحن عــــــــــَ مح ِإذا تــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــح نـ  كــــــــــُ

ــــــــ      ــــــــكــــــــمح عــــــــل ت  مــــــــن ــــــــِ مح َأو ب كــــــــُ ــــــــُ االت ــــــــَ ي رِ خــــــــَ  ِذكــــــــح

  
. وقال ثابِت في لَْحنه : َزعَم قال أَبُو َجْعفَر : وَحَكى اللُّغَتَْيِن أَيضاً يَْعقُوب في اإِلصالح ، عن أَبي ُعبَْيدة ، وكذلك َحَكاُهَما يُونُس في نَواِدره

ّم في  ، بالفتح أَيضاً ، لُغَة. َذْكرو هي لُغَة قريش قال : ِذْكر األَْحَمُر أَنَّ الضَّ

 وحكى ابُن ِسيَده أَنَّ َربِيعَةَ تقول : اجعَْله منك على ِدْكٍر ، بالدال غير معجمة ، واستَْضعَفَها.

ْكر بالتََّذكُّر وتفسير الُمَصنّف ما فَسََّره بالَّالزم ، كما قاله هو الذي َجَزَم به ابُن ِهَشام اللَّْخِمّي في َشْرح الفَِصيح. وَمْن فَسَّره بالباِل فإِنَّ  الذِّ

 شيُخنا.

يرٌ و كأَِمير ، َذِكيرٌ و ، بفتح فََضّم ، َذُكرٌ و بفَتْح فسكون كما هو ُمْقتََضى اْصِطالحه ، (9) َذْكرٌ  َرجلٌ و يت : ِذّكِ ، أَي  (10) ذُْكر ذو ، كِسّكِ

 ِصيٍت وُشْهرةٍ او اْفتِخار ، الثّاِلثة عن أَبي َزْيد.

كرِ  ، أَي َجيِّدُ  َذِكيرٌ  ويقال : َرُجل  والِحْفِظ. الذِّ

كةً : الذََّكرو ِهما ، وهِذه عن الّصاغانِّي ، ذُُكوَرةٌ و ذُُكورٌ  ِخالُف األُنثَى ، ج ، ُمَحرَّ ّم ، ْكَرانٌ ذُ و ، بَكْسِرهما ، ِذَكاَرةٌ و ِذَكارٌ و ، بَضّمِ  ، بالضَّ

 .الذََّكر ، كِعنَبة. وقال ُكَراع : ليس في الكالم فَعٌَل يَُكسَّر على فُعُوٍل وفُْعالٍن إِال ِذَكَرةٌ و

 ج الجوهرّي وغيره. قال شيُخنَا : وهو من َشْرحِ الظَّاِهِر بالغَِريب ، َذَكَره ، وهكذا العَْوفُ  ، من اإِلنسان : ُعْضٌو معروٌف ، وهو الذََّكرو

قُوا بين َمَذاِكيرُ و ، ذُُكورٌ  الذي هو العُْضو. وقال األَخفش : هو من الَجْمع  الذََّكرِ  الذي هو الفَْحل وبين الذََّكر ، على َغْير قِياٍس كأَنهم فَرَّ

  واألَبَابِيل.الذي لَْيس له َواِحد ، مثل العَبَابِيدِ 

َكاَرةَ  وفي التهذيب : وَجْمعُه ى ما يَِليه (11) الذِّ ، مثل ُمقَدَّم وَمقَاِديم. وقال ابُن  (12) فُمَذكَّر ، وال يُْفَرد ، وِإن أُفِرد الَمَذاِكيرَ  : ومن أَْجله يَُسمَّ

 ، وهو من باِب َمَحاِسَن َوَماَلِمَح. َذَكرٌ  ، واحدها الذََّكر َمْنُسوبَةٌ إِلى الَمَذاكيرو سيده :

ى السَّْيفُ  كالذَِّكيرِ  وأََشدُّه. أَْيبَُس الَحِديِد وأَْجَوُده : الذََّكرو  .ُمَذكَّراً  ، كأَِمير ، وهو ِخالُف األَنِيِث ، وبذلك يَُسمَّ

 البَاب.، على قِيَاس ما َجاَء في هَذا  َذَكِره ، بالفَتْح : َضَربَه على َذَكَرهُ َذْكراً و

__________________ 
 .2( سورة األعراف اآية 1)
 ا حتريف.« مبعىن التذكري»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
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 .55( سورة الذارايت اآية 3)
 .43( سورة ص اآية 4)
 .23( سورة الفجر اآية 5)
 .46( سورة ص اآية 6)
من  55اآية : الذكر  مبعىن الذكر ويكون مبعىن التذكري. وقد مر تفســــــــريه هذا ل ية ( ورد هذا املعىن يف التكملة. وقا  الفراء هنا يف تفســــــــري 7)

 سورة الذارايت.
 .18( سورة  مد اآية 8)
 ( ضبطت يف القاموس بفتح وكسر ضبرت قلم.9)
 ( ضبطت يف اللسان بكسر الذا  ا ضبرت قلم.10)
 َكَرة.( األصر واللسان عن التهذيب ا ويف التهذيب املطبوع : الذِّ 11)
ِدٌم.12)  ( األصر واللسان ا ويف التهذيب ضبطت اللفظتان : فُمذحِكٌر مثر : ُمقح
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َض لِخْطبَتِها. َذْكراً  فاَُلنةَ  َذَكرَ و  ، بالفَتْح : َخَطبَها أَو تَعَرَّ

ر ض لِخْطبَتِها.أَي يَْخُطبُها ، وقيل :  «فاِطَمةَ  يَْذُكر إِنَّ َعِليًّا»َحِديث َعِلّيٍ :  وبه فُّسِ  يتَعَرَّ

ر قولُه تعالى :  َحِفَظه ولم يَُضيِّْعه. : ِذْكراً  َحقَّه َذَكرَ و ، أَي اْحفَُظوَها وال تَُضيِّعُوا ُشْكَرَها. كما  (1) (َواذُْكُروا نِْعَمَة هللِا َعَلْيُكمْ )وبه فُّسِ

 َضيِّْعهُ.َحقِّي عليك ، أَي احفْظهُ وال تُ  اْذُكرْ  يقول العََربِّي لصاِحبه :

َرةٌ و ُمَذكَّرةٌ و ، كفَِرحة ، َذِكَرةٌ  امرأَةٌ و ، َشْوَهاَء فَْوَهاَء ، تُْبِطل الَحّق  َذِكَرة ُمَذكَّرةٍ  إِيَّاكم وُكلَّ »قال بعضهم :  .بالذُّكور ُمتََشبَِّهةٌ  ، أَي ُمتََذّكِ

بالَجَمل في  (2): ُمَشبََّهة  ُمَذكََّرة ناقةٌ : ومن ذلك  .«لْت أَْعَصفَْت ، وإِن أَدبََرْت أَْغبََرتْ بالبَُكاِء ، ال تَأُْكل من قِلَّة ، وال تَْعتَِذر من ِعلّة ، إِن أَْقبَ 

ة. مَّ  الَخْلق والُخلُق. قال ذُو الرُّ

َرةٌ  ذَكــــــــــــ  ا  مــــــــــــُ هــــــــــــَ لــــــــــــ  اٌد َيشــــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــَ رحٌف ســــــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــــَ

َو ُ     هــــــــــح ذُن ســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــح ِو  ــــــــــَ طــــــــــح يــــــــــٌف أَرَح  اخلــــــــــَ  َو ــــــــــِ

  
اَغانّي : يقال : امرأَةٌ ونَقَل  ُجَل ال في ِخْلقَتَِها ، بخالف النَّاقَة ُمَذكَّرةٌ  الصَّ  .الُمَذكَّرةِ  ، إِذا أَْشبََهْت في َشَمائِلها الرَّ

 َذَكراً  ، إِذا َولَدتْ  ُمْذِكرٌ  وهي َر عليها ،ويُسِّ  َذَكراً  وأَْيَسَرْت ، أَي َولَدت أَْذَكَرتْ  وفي الدُّعاِء للُحْبلَى : .َذَكراً  َولََدت المرأَةُ وَغيُرَها : أَْذَكَرتو

ً  ِمْذكارٌ  إِذا كان ذلك لها عادةً فهيو ، جل أَيضا  . قال ُرْؤبة :ِمْذكارٌ  ، وكذلك الرَّ

ادح  نح عــــــــــــَ بــــــــــــًا مــــــــــــِ هــــــــــــح ــــــــــــَ يــــــــــــمــــــــــــًا كــــــــــــان قـ  ِإن  متــــــــــــَِ

اراً أَرحَأَس     ذحكـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــرَي اأَلوحالدح   مـــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــــــث

  
جلِ »في الَحِديث : و  «بإِذن هللا أَذكرتْ  إِذا َسبََق ماُء الرجِل ماَء المرأَةِ »، وفي رواية :  َذَكراً  ، أَي َولََدا «أَْذَكَرا ماَء المرأَةِ  إِذا َغلَب ماُء الرَّ

ه ». وفي حديث ُعمر : َذَكراً  أَي َولَدتْه هبِلَت أُمُّ
 َجْلداً. َذَكراً  ، أَي جاَءْت به «به أَْذَكَرت لقد .(3)

ّم : قِْطعَةٌ من الفُوالذِ  الذُّْكَرةو ُجِل والسَّيِف : ِحدَّتُُهما. وهو الذُّْكَرة السَّْيف. ذُْكرةُ  يقال ذهبَتْ و في رأِْس الفَأِْس وغيِره. تَُزاد ، بالضَّ  من الرَّ

 (4) منه« أَْذُكر ، فُسئَِل عن ذِلَك فقال : إِنَّه أَنَّه كان يَُطوف في لَْيلَة على نَِسائه ويَغتسل من كّلِ َواِحَدة منهّن ، ُغْسالً »في الَحِديث َمَجاز. و

 أََحدُّ. أَي

يبِ  ذُُكوَرةُ و جال ُدوَن النَِّساِء ، وهو الذي ما : ذُُكوُرهو ، بالَكْسر ، ِذَكاَرتُهو الّطِ ، أَي لَْون يَنفُُض ، كالِمْسك والعُوِد  ليس له َرْدعٌ  يَْصلُح للّرِ

يب بِذَكاَرةِ  أَنَّه كان يَتََطيَّب»ة. وفي حديث عائَِشةَ : والَكافُور والغَاِليَة والذَِّريرَ  كانوا يَْكَرُهون الُمَؤنََّث من »، وفي حديٍث آخَر :  «الّطِ

يِب وال يََرْون ً  بذُُكوَرتِه الّطِ ْعفََران. «بَأْسا يب كالَخلُوق والزَّ  وهو َمجاز ، والُمَؤنَُّث من الّطِ

اَغانّي : والتَّاُء في  لتَأْنِيث الَجْمع ، مثلها في الُحُزونَة والسُُّهولَة. لذُُّكورةا قال الصَّ

، هذا هو المشهور ، وفيه الَوْصل أَيضاً في ِروايَة أُْخَرى ، قاله التُّْدِميرّي في  (5) أَذُكره بقْطع الَهْمِز من« أَذُكْرهُ  ما اسُمك»من أَمثالهم : و

 إِْنَكاٌر َعلَْيه. َشْرح الفَِصيح ومعناه

وفَتِْحها ، ألَنََّها همزةُ  أَْذُكرْ  . قال شارحه اللَّْبِلّي : بقَْطع الَهْمزة منأَْذُكر ، ترفَُع االْسَم وتجزم أَْذُكرْ  فَصيح ثَْعلَب : وتقول : ما اسُمك وفي

فني باْسِمك ، ثم ُحِذفت الُجْملَةُ الشَّْرِطيَّة استِغناًء عنها  أَْذُكْره الُمتََكلِّم من فِْعل ثالثّي ، وَجْزم الراِء على َجَواِب االْستِْفَهام. والَمْعنَى : َعّرِ

اح لَكثْرة االْستِْعَمال ، وألَنَّ فِيما أُْبِقَي َدِليالً عليها. والَمثَُل نقلَه ابُن ِهَشاٍم في الُمْغني وأََطال في إِعرابه وتَ  ْوِجيهه. ونَقَله َشْيُخنا عنه وعن ُشرَّ

 الفَِصيح ما قَدَّمناه.

 ، وهو أَخو يَْقُدم ، اْبنَا َعنََزةَ بِن أَسٍد. ، كيَْنُصر : بَْطٌن من َربِيعةَ  ْذُكريَ و

 : ِخالُف التَّأْنِيِث. التَّْذِكيرُ و

ا أَْنَت ُمذَكِّر  )، قال هللا تَعَالَى  الَوْعظُ  : التَّْذِكيرُ و  .(6) (َفذَكِّْر ِإَّنَّ

__________________ 
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 .231( سورة البقرة اآية 1)
 ( اللسان : متشبهة.2)
 .«قوله : هبلت أمه ا كذا خبطه ا ومثله يف النهاية ا والذي يف اللسان : َهِبلت الوادعي  أمه»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
يف النهاية  من ا ديث ا وهي ليســــــــــت منه كما« منه»قوله : فقا  : إنه أذكر منه ا مزجه يقتضــــــــــي أن لفة »( هبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 4)

 .«واللسان ا وقد َأسقطها الشارح يف خطه ا وجعر قوله : وهو أذكر أحد شرحاً ال متناً ا فلينظر وحيرر
 ( يف القاموس : من أَذحُكُر.5)
 .21( سورة الغاشية اآية 6)
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 كالسَّْيف : أَْنَشد ثَْعلَب : في رأِْس الفَأِْس وغيِرهِ  الذُّْكَرةِ  َوْضعُ  : التَّْذِكيرُ و

ٌة  امــــــــــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــــــــــَ مح َرهصــــــــــــــــــــــــــــــــَ رُهح  ذَكــــــــــــــــــ  ذَكــــــــــــــــــِّ   مــــــــــــــــــُ
رُهح     َكســــــــــــــــــــــــــــِّ َم وال يــــــــــــــُ ظــــــــــــــح بــــــــــــــِّ  الــــــــــــــعــــــــــــــَ طــــــــــــــَ  يــــــــــــــُ

  
 ، وهو َمَجاز. ذُو الماءِ  كُمعَظَّم : من السيفِ  الُمَذكَّرُ و

هي السُّيوف  (1) الُمَذكََّرةُ  ه من َعَمل الِجّن. وقال األَْصمعّي :، وَمتْنُه أَنِيُث ، يقول النَّاس : إِنَّ  َذَكرٌ  : َشْفَرتُه َحديدٌ  ُمَذكَّرٌ  ويقال : َسْيفٌ 

 َشفَراتُها َحِديٌد وَوْصفَُها كذِلك.

ْعُب. الُمَذكَّر من الَمَجاِز :و  قَال لَبِيد : من األَيّاِم : الشَِّديُد الصَّ

ِوِد  رَاَم فــــــــــَبعــــــــــح َا الــــــــــكــــــــــِ غــــــــــِ بــــــــــح ِت تـــــــــــَ نــــــــــح  فــــــــــِإنح كــــــــــُ

وٍم     ّر يـــــــــــــــــَ ازٍِم يف كـــــــــــــــــُ رِ َأاب حـــــــــــــــــَ ذَكـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــُ

  
 يقال : َطِريقٌ  الَمُخوُف من الطُُّرق. كُمْحِسن : الُمْذِكر أَي ، كُمْحِسِن ، وهو كالُمْذِكرِ  : قد اشتَدَّ فيه الِقتَاُل ، َمَذكَّرٌ  وقال الزمخشرّي : يومٌ 

 أَي َمُخوٌف َصْعٌب. (2) ُمذكرٌ 

َجاِل. قال الَجْعدّي : ذُْكَرانُ  ، ال يَقُوم لها إِالَّ  ُمْذِكرٌ  ويقال : َداِهيَة الشَِّديدةُ من الّدواِهي. (3) الُمْذِكرو  الّرِ

اَء و  مــــــــــــ  اَء صــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــَ مــــــــــــح ٍة عــــــــــــَ يــــــــــــَ رٍ داهــــــــــــِ ذكــــــــــــِ   مــــــــــــُ
بُ     لــــــــــــــــ  حــــــــــــــــَ مٍّ يف َدٍم يــــــــــــــــتــــــــــــــــَ ُدّر بســــــــــــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

  
اَغانِّي. ، كُمعَظَّمة كالُمَذكََّرة  ، نقله الصَّ

َمْخَشرِ   َمثاَلً لُكّل َمْكُروه. اإِلذكارَ  ، فَضربوا َذَكراً  ّي : والعَرب تَْكَره أَن تُْنتج النَّاقَةُ قال الزَّ

ةً  : َذاُت أَْهواٍل. ِمْذكارٌ  فاََلةٌ  قال األَصَمِعّي :و جاِل. ذُُكورُ  إاِلّ  (4) ال يَسلُكها: وقال َمرَّ  الّرِ

. ِذْكَره معناه تُِعيد قِيَل : (5) (فَ ُتذَكَِّر ِإْحدامُهَا اْْلُْخرى)من الّداللة واألَمارة ، وقوله تعالى : ، وهو  بِه الحاجةُ  يُْستَْذَكرُ  : ما التَّْذِكَرةُ و

انة : فُّحاُل النَّْخل. الذُّكَّارةُ و في الُحْكم. َذَكراً  وقيل : جعلها  ، كُرمَّ

َراَسةُ والِحْفظُ  االستِْذكارُ و  ، هكذا في النُّسخ. : الّدِ

َراسة للِحفظ. َهات اللغة : الّدِ كر َء : َدَرَسهالشَّيْ  استَْذَكرَ و والذي في أُمَّ ياً من ُصُدوِر  استَْذِكُروا»الحديث : . ومنهللذِّ القرآَن فلَُهو أََشدُّ تَفّصِ

 .«الرجاِل من النَّعَم من ُعقُِلها

أْس ، أَي َعِظيمةُ الّرأِْس  الثُّْنيَا ُمَذكَّرةُ  ناقةٌ  من الَمَجاز :و  ألَّن رأَْسها ِمّما يُْستَثْنَى في الِقَماِر لبائِِعَها. كَرأْس الَجمل ، وِإنما خّص الرَّ

ْواو ث. ذاِكرُ  ، فمن ذِلك ، كَمْسَكنٍ  َمْذَكراً و َذاِكراً  َسمَّ  بُن كاِمِل بن أَبي غالٍب الُخفاف الظَّفِرّي ، ُمَحّدِ

ُروهُ ذَ  القُرآنُ »في الحديث و أَو إِذا اْختَلَْفتُم  ، هذا هو الَمْشُهور في تَأْويله. أَي َجِليٌل نَبِيهٌ َخِطيٌر فأَِجلُّوه واْعِرفُوا له ذلك وِصفُوه به ،« َكٌر فَذّكِ

َح به  بُن َمْسعُود ، َرِضي هللا تعالى َعْنه. سيِّدنا عبد هللا في الياِء والتَّاِء فاْكتُبُوه باليَاِء ، كما صرَّ

جال ذُُكورُ  ال يُِحبُّه إِالّ  َذَكرٌ  الِعْلم»وعلى الَوْجه األَول اقتََصر المصنّف في البَصائِر. وِمن ذِلك أَيضاً قوُل اإِلمام الشَّافِِعّي :  ، أَورَده « الّرِ

 الغََزاِلّي في اإِلْحياِء.

 * ومما يُْستَدرك عليه :

جُل : أَْرتََم. استَْذَكر  الرَّ

كَرة ويقال : َكم  .الذُّكور ِمن َولَدك ، بالضّم أَي (6) الذِّ
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بْيِر ِحين ُصرع : و ، يعنِي َشْهماً ماِضياً في األُمور ، وهو  «مْنك أَْذَكرَ  وهللا ما َولََدت النَِّساءُ »في حديث طارٍق َمْولَى ُعثَْمان قال البن الزُّ

 َمجاز.

 : ما َغلَُظ وَخُشَن.العُْشِب  ذُُكورُ و

 العُْشِب. وقيل : هي التي ال تُْنبِت. واألَّول أَكثُر. قال َكْعب : ذُُكورَ  : تُْنبِت ِمْذكارٌ  وأَرضٌ 

ٍة و  يـــــــــــــعـــــــــــــَ ٌح مَبضـــــــــــــــــــــــــــِ ُت َأيّنِ ُمصـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــِ َرفـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

ا     هـــــــــــــــَ نــــــــــــــــ  ِزُف جـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح اَء يــــــــــــــــَ ربح ذحكـــــــــــــــارِ غـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

  
 البَْقِل : ما َغلَُظ منه وإِلى الَمَراَرة هو ، كما أَنَّ أَحَراَرها ما َرقَّ منه وَطاَب. ذُُكورُ و بَْقِل.ال ذُكورَ  : تُْنبِت ُمْذِكرٌ  وقال األَصَمِعيُّ : فاََلةٌ 

__________________ 
 .«املذكر»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 1)
 .«ُمذِّكرٌ » ويف التكملة والتهذيب :« ُمذَك رٌ »( ضبطت يف اللسان واألساس 2)
 األساس واللسان والتكملة والتهذيب.( كذا ضبرت 3)
 ( يف األساس : ال يقطعها إال الذكر من الرجا .4)
 .282( سورة البقرة اآية 5)
 ( ضبطت عن اللسان.6)
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 العَْبِد للعَْبِد. ِذْكر العَْبُد َخْيٌر للعَْبد من َذَكَرهُ  هللا تعالى إِذا ِذْكرَ  فيه َوْجهاِن : أَحُدهما أَنَّ  (1) (َوَلذِْكُر هللِا َأْكَْبُ )وقَولُه تعالى : 

 مما تَْنَهى الّصالة. (2)أَْكثََر  (َعِن اْلَفْحشاِء َواْلُمْنَكرِ )هللا يَْنَهى  ِذْكرَ  والَوْجهُ اآلَخُر أَنَّ 

اُء في قَْوله تعالى :  ْعنا َفًّت َيْذُكُرُهمْ )وقال الفَرَّ  .(3) (ْسَِ

لتَْنَدَمنَّ ، وأَْنت تُِريد :  ذَكْرتَنِي قال : يُِريد يَِعيُب آِلهتَكم. قال : وأَنت قَائِل لَرُجل : لئن (4) (هَذا الَِّذي َيْذُكُر آهِلََتُكمْ أَ )وفي قوله تعالى : 

 بُسوٍء ، فيجوز ذلك. قال عنترة :

رِيال  ذحكـــــــــــُ ه  تـــــــــــَ تـــــــــــُ مـــــــــــح عـــــــــــَ ي ومـــــــــــا َأطـــــــــــح َرســـــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــَ

َربِ     ِد اأَلجـــــــــح لـــــــــح َر جـــــــــِ ُدِ  مـــــــــثـــــــــح لـــــــــح كـــــــــون جـــــــــِ  فـــــــــيـــــــــَ

  
ْكر أَراد : ال تَِعيبِي ُمْهِري. فجعلَ   َعْيباً. الذِّ

ْكرُ  أَن يكون (5)قال أَبو منصور : أَنَكر أَبُو الَهْيثَم   َعْيباً. الذِّ

إِيثاِري إِيّاه باللَّبَن ُدوَن الِعيَال  ِذْكرِ و بِِذْكره وقال في قول َعْنتَرة : أَي ال تُولَِعي
ّجاج نَْحواً من .(6) اِء ، قال : ويُقَال :  وقال الزَّ قول الفَرَّ

 ُعيُوبَهم. يَْذُكرو النَّاَس ، أَي يَْغتَابُهم ، يَْذُكر فالنٌ 

ده. يَْذُكر وفالنٌ   هللا ، أَي يَِصفُه بالعََظَمة ويُثْنِي عليه ويَُوّحِ

ْكر وإِنما يُحَذف مع  ما ُعِقَل َمْعنَاه. الذِّ

َماَك الراِمَح :وقال ابُن ُدَرْيد : وأَحَسب أَن بعَض العَرَ  ي الّسِ  .الذََّكرَ  ب يَُسّمِ

 .ِذَكاَرتُهاو الَخْيلِ  ذُُكوَرةُ  والُحُصُن :

. ، كأَِميٍر : َذِكيرٌ  (8)، أَي صاِرٌم. ورُجٌل  (7) َذَكرٍ  وَسيٌف ذُو  أَنٌِف أَبِيٌّ

ْكر ، َموضع َمْذَكر : جْمع الَمَذاِكر «حتَّى بََدا حاِجُب الشَّمس (9) الَمَذاكرِ  عندَ  َجلَسوا ثم» عنهاهللارضيفي حديث عائشةَ و ، كأَنََّها  الذِّ

ْكن األَْسَوِد أَو الِحْجر.  أَراَدت : ِعْند الرُّ

 أَي َمْوُجوداً بَذاتِه وإِن كان َموُجوداً فِي ِعْلم هللا. (10) (ََلْ َيُكْن َشْيئاً َمْذُكوراً )وقولُه تَعالى : 

ْكر ، كَكتَّاٍن : َكثِيرُ  ارٌ َذكَّ  وَرجلٌ  وا هلِل تَعَالى. الذِّ  .َمْذُكوراً  وَسمَّ

ِمرُّ و أَِمير ، ، مثل الذَِّميرو أَي بَكْسر فَُسُكون ، كَكِبٍد وِكْبدٍ  الذَِّمرُ  : [ذمر] جلُ  فِِلزٍّ  ، مثل الذِّ ،  أَْذَمارٌ  َجْمع الُكّل غْيَر األَِخير الشَُّجاعُ  : الرَّ

ون وَجْمع ِمرُّ ِمْر الذِّ ِمرُّ  قيل :و ، بالفتح ، الذَّمارةُ  واالسم ، الذِّ الظَّريُف اللَّبيُب  هو الشُّجاع الُمْنَكر. وقيل : الُمْنَكر الشَِّديُد. وقيل : هو الذِّ

 المْعواُن.

ْمرو  ْنَكر.، وهو الشَِّديد المُ  ، بالَضمَ  كالذُّماِئرِ  بالَكْسِر : من أَسماِء الدَّواِهي ، ، الذِّ

 والغََضب والتَّْشِجيع. والتَّهدُّد معاً ، الَمالَمةُ والَحضُّ  بالفَتْحِ : الذَّْمرُ و

عَهم. «ِحْزبَه (11) ذَمرَ  أاََل وإِن الشيطاَن قد»في َحديث َعِلّي : و  أَي َحضَّهم وَشجَّ

ه وَحثَّه. ذَمَره يَْذُمُره َذْمراً   : الَمه وَحضَّ
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 أَي تغضب. «وتَْصَخب (12) تَْذُمر ْيَمنوأُمُّ أَ »في َحِديث آَخَر و

داً. «ذامراً  جاَء ُعَمر ،»في حديٍث آَخَر : و  ، أَي ُمتََهّدِ

 ، ِإَذا َزأََر. َذَمرَ  ، وقد َزأُْر األََسدِ  : الذَّْمرُ و

َمارُ و ُجِل ، وهو ُكلُّ  ِذَمارُ  ، ، بالَكْسر الذِّ  ، وإِن َضيَّعه لَِزَمه اللَّْوُم. ويقال : وِحَمايَتُه وِحيَاَطتُه ما يَْلَزُمك حْفُظه الرَّ

َمار ُجِل مّما يَِحقُّ عليه أَن يَْحِميَه ، ألَنهم  الذِّ َمارِ  قالوا : َحاِمي: : ما َوَراَء الرَّ يَ  الذِّ ألَنّه يَِجب على  ِذَماراً  ، كما قالُوا : َحاِمي الَحِقيقَِة. وُسّمِ

رُ  أَْهله  يَت حِقيقَةً ألَنَّه يَِحقُّ على أَهِلَها الّدْفُع عنها.له ، وُسمِّ  التََّذمُّ

__________________ 
 .45( سورة العنكبوت اآية 1)
 ( يف التهذيب : أكرب.2)
 .60( سورة األنبياء اآية 3)
 .36( سورة األنبياء اآية 4)
 يف قو  عنرتة. ( عبارة التهذيب : وقد أنكر بعضهم أن يكون الذكر عيباً. وقا  أبو اهليثم5)
 ( التهذيب : عل  العيا .6)
َرة.7)  ( يف اللسان : ذو ذُكح
 .«سيفٌ »( عن اللسان ا وابألصر 8)
 .. املذكر موضض الذكر« مث جلسوا عند املذكر حىت بدا حاجب الشم »( يف النهاية : 9)
 ( اآية األوىل من سورة اإلنسان.10)
 بتشديد امليم.( ضبطت عن النهاية ا ويف اللسان 11)
 ( يف النهاية : ويرو  َتَذم ر ابلتشديد.12)
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رَ و جُل فِْعالً ال يُبَاِلغ في نَِكايَِة العَُدّو ، فهو اَلَم نَْفَسه على فائِتٍ  هو : تََذمَّ ر ، جاَء ُمطاِوُعه على َغْيِر الِفْعل ، وهو أَن يَْفعل الرَّ أَي يَلُوُم  يتََذمَّ

ر ِجدَّ في األَْمِر ، وفي الّصحاح : وأَْقبَل فالنٌ نَْفَسه ويُعَاتِبُها كي ي  ، كأَنَّه يَلُوم نْفَسه على فائِت. يَتََذمَّ

ر فَخَرجَ »في الحديث : و َمارِ  ، أَي يُعاتِب نَْفَسه ويَلُوُمها على فََواتِ  «يَتََذمَّ  .الذِّ

ر وفي األَساس : وأَْقبَلَ  مُ  (1) [ي فِْعله وهوف]: يَلوُم نَْفَسه على التَّْفِريط  يَتََذمَّ َط ثانِيةً. وفاُلٌن يَتََذمَّ طها لئاّل تُفّرِ رو يُنَّشِ  .يَتََذمَّ

رَ و راً  يقال : َسِمْعت له تَغَضَّب. ، إِذا تََذمَّ باً.تََذمُّ  . أَي تَغَضُّ

ر َظلَّ فاُلنٌ و ر أَنه كان»عليِه السَّالم : جاَء في َحِديِث ُموسى  وأَّما ما تَنَكََّر له وأَْوَعده. ، إِذا َعلَْيه يَتََذمَّ  .«على َربِّه يَتََذمَّ

 فمعناه يَْجتَِرئ عليه ويَْرفَع َصْوتَه في ِعتَابه.

رو ْفَرى ، وقيل : الكاِهل. ، كُمعَظَّم : القَفَا الُمَذمَّ  ، وقيل : هما َعْظَمان في أَْصِل القَفَا ، وهو الذِّ

ِره انتََهْيُت يوَم بَْدٍر إِلى أَبي َجْهل وهو َصِريٌع ، فوَضْعت ِرْجلي في»قال ابُن َمْسعُود :  . فقال : يا ُرَوْيِعَي الغَنَِم ، لقد ارتَقَْيَت ُمْرتَقًى ُمَذمَّ

 .«َزْزت رأَْسهَصْعباً. قال : فاحتَ 

ر قال األَصمعّي : ْفَرى : الُمَذمَّ رُ  هو الذيو هو الَكاهُل والعُنُق وما َحولَه إِلى الذِّ ره الُمَذّمِ ثٍ  ، يَُذّمِ َرهو َذَمَره يَْذُمُرهو ، كُمَحّدِ َره لََمسَ  َذمَّ  .ُمَذمَّ

رو َي بذلك ألنه يََضُع يََده على ذلك الَمْوضع فيَْعِرفه. وفي الُمْحَكم :  (2)  َجنِينُها أَم الَمْن يُْدِخُل يََده في حياِء النَّاقَِة ليَْنُظر أَذَكرٌ  : الُمَذّمِ ، ُسّمِ

َره ألَنه يَْلِمس  . قال الُكَمْيت :التَّْذِميرُ  فيَعرف ما ُهَو ، وهو ُمَذمَّ

ــــــــــــــــــــا  و  رُ ق َذمــــــــــــــــــــِّ
ُ

َا  املــــــــــــــــــــ ا ــــــــــــــــــــِِ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــل  ل

ىَت     َرتح مــــــــــــــــــَ رُ  ُذمــــــــــــــــــِّ َي اأَلرجــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــح  قـــــــــــــــــــَ

  
 إِنََّما هو فِي األَْعنَاِق ال في األَرجل. التَّْذميرَ  إِنَّ يقول : 

أِْس ، وذلك أَنه يَلِمس لَْحيََى الَجنِيِن. فإِن كانَا َغِليَظْيِن َكان فَْحالً ، وإِن كانَا َرقِيقَيْ  التَّْذِمير وهذا َمثٌَل ألَنَّ   ن كان ناقَةً ، فإِذاال يَكوُن إِاّل في الرَّ

َرت ة : ذُّمِ مَّ ْجُل فاألَْمر ُمْنقَِلٌب. وقال ذو الرُّ  الّرِ

وٌد  يـــــــــــُج قـــــــــــُ رَاجـــــــــــِ َرتح حـــــــــــَ هـــــــــــا  َذمـــــــــــ  اجـــــــــــِ تـــــــــــَ  يف نـــــــــــِ

مِ     قـــــــــَ دح ُر وشـــــــــــــــــــــــَ َريــــــــــح ِر الـــــــــغـــــــــُ حـــــــــح يـــــــــِة الشـــــــــــــــــــــــِّ احـــــــــِ  بـــــــــنـــــــــَ

  
ُرونََها يعني أَنها من إِبِل هؤالِء ، فهم  .يَُذّمِ

الِء : ، فتُْبنَى ، ألَن اَلَمها راٌء ، أَو تُْعَرب إِعراَب ما ال يَْنَصرف. وقال شيُخنَا نَقالً عن بَْعِض الفُضَ  أَو قَطامِ  ، فتُعَرب ، كَسحاب ، َذَمارو

َكى بعُضُهم فتُح ذاِلَها ، فتُْبنَى كَوبَاِر ، أَو تُْعَرب بالصَّرف وتَْركه ، وَحَكى بَْعٌض َكْسَرَها ، فتُْعرب بالَوْجَهْين ، قُلُت : وحَ  َذَمار األَْشَهر في

ه من َزبِيَد إِليها ، وهي اآلن مدينة عامرةٌ كبيرةٌ ذاُت ، على طريٍق ال َعلَى َمْرَحلَتَْين من َصْنعَاءَ  باليََمن ، ة : (3)إِْهَماَل الذّال أَيضاً  ُمتَوّجِ

ثون ، يَْت بقَْيل قُصوٍر وأَْبنِيٍة فاِخَرةٍ وَمَداِرِس ِعْلٍم ، وَخَرَج ِمْنَها فُقََهاُء وُمَحّدِ من أَْقيَاِل اليمِن يقال إِنّه َشِمُر بُن األُملوِك الذي بَنَى  ُسّمِ

اسُم َصْنعَاَء. قاله ابُن أَْسَود ، قال : وَصْنعَاُء كلمةٌ َحبَِشيّة معناه َوثِيٌق َحِصيٌن. ويَْشَهد له َما فِي  َذَمار لك. وقيل : إِنَسَمْرقَْنَد. وقيل غيُر ذ

يح عن ِمْنبَِر ُهوٍد  نه من الَجْزع األَحمِر مكتوب َهب ُمَرصَّع بالدُّّرِ واليَاقُوت ، وعن يميالذَّ  ِمنَ  وهو السالمعليهاللَِّسان وَغْيره : َكشفَت الّرِ

، لِحْمير األَخْيار ،  َذَمار : ِلَمن ُمْلكُ ـ  َحَجٌر مكتوٌب فيه بالُمْسنَد (4)وعبارة اللسان : َهَدَمتَْها قُرْيٌش في الجاهليّة فُوِجَد في أَساسها ـ  بالُمْسنَد

ار. َذَمار َس األَْحَرار ، لمن ُمْلكلفارِ  َذَمار ، للَحبََشة األَْشَرار ، لَمْن ُمْلك َذَمار لَمن ُمْلك  لقَُرْيش التُّجَّ

، قلت :  ليَس بأَْرِض اليََمِن أَْحَسُن ُوُجوهاً من نَِسائِِهَما فيما نُِقل : قَريتاِن بِقُْربَِها ، يقال ، وفي بعض النُّسخ َداَلن : (5) وَداالنُ  َذُموَرانُ و

ٌء من ذلك في ف شيْ واألَْمر كما ذُِكر ، ويُضاِهيهما في الَجَمال َواِدي الُحَصْيب الذي هو َواِدي َزبِيَد ، َحَرَسه هللا تعالى ، وقد تقّدم للُمَصنِّ 

َدة.  َحْرِف الُمَوحَّ

__________________ 
 ( زايدة عن األساس.1)
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 ( التهذيب واللسان والصحاح : أم أنث .2)
( يف معجم البلدان : ذمار بكســر أوله وفتحه ا وبنا ه عل  الكســر واجرا ه عل  إعراب ما ال ينصــرف. وقو  أكثر أهر ا ديث بكســر الذا  3)

 ا وذكره ابن دريد ابلفتح.
 ونبه إىل عبارة ايقوت هبامش اللسان. .. ( ويف معجم البلدان : وجد يف أساس الكعبة ملا هدمتها قريش4)
 ش القاموس عن نسخة  نية : وذالن.( عل  هام5)
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 اليََمِن ، وفيه يَقوُل السَّيِّد صالُح بن أَحَمَد الَوِزيِرّي من ُشعََراِء اليََمن : ِحْصٌن بَصْنعَاء ، كَسفَْرَجل : َذَمْرَمرُ و

ٍر  رحمـــــــــــــــــــــــــــَ ي بـــــــــــــــــــــــــــِذي مـــــــــــــــــــــــــــَ  هلل َأاّيمـــــــــــــــــــــــــــِ

رَاسح و     ِض الــــــــــــــــغــــــــــــــــِ قــــــــــــــــايت بــــــــــــــــَربــــــــــــــــح يــــــــــــــــُب َأوح  طــــــــــــــــِ

  

وٌع مبــــــــــــــن أَرَتضــــــــــــــــــــــــــــِ  و  مــــــــــــــُ ُر جمــــــــــــــَح مــــــــــــــح  الشــــــــــــــــــــــــــــ 

اُس انسح و     ر  والـــــــــــــنـــــــــــــّ ر  فـــــــــــــيـــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــِّ  الســـــــــــــــــــــــــــِّ

  

ه و  نحســـــــــــــــــــــــــــــِ ظـــــــــــــــوٌم ِإىل جـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح نـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ  اجلـــــــــــــــِ

اسح و     نــــــــــــــــــــَ ِم اجلــــــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــــــح ُر الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــ   أَفضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 الخلِق. ، كأَِمير : الّرجُل الَحَسنُ  الذَِّميرُ و

 وتَْحِزيُره. : تَقديُر األَمرِ  التَّْذِميرُ و

 ، أَي يَُحضُّ بعُضُهم بَْعضاً على الِجد في الِقتَال ، ومنه قوله : يَتَذاَمرون والقَْومُ  : التََّحاضُّ على الِقتَاِل. التََّذاُمرُ و

 َكَررحُت َغرَي ُمَذم مِ   يـََتَذاَمُرونَ 
، أَي تاََلَوموا  «َمْلنا عليهم وهم في الصَّالةِرُكون وقَالُوا : َهالَّ ُكنَّا حَ الُمشْ  فتَذاَمرَ » َحِديُث َصاَلةِ الَخْوِف :ُء بَمْعنَى التَّاَلُوِم ، ومنهوقد يَِجى

 على تَْرك الفُْرَصة.

 كَزنَِخة : الصَّوُت. الذَِّمَرةُ و

ُجل الَحِديدُ  ، بَضّم الِميِم : الذَّْيُمِريُّ و  ، كَكتِف ، يَتَعَلَّق باألُُمور ويُعانِيَها. العَِلقُ  الطَّْبعِ  الرَّ

رَ  يُقَاُل لألَْمِر. إِذا اْشتَدَّ : بَلَغَ  من الَمَجاز ،و  ، كُمعَظَّم ، كقولهم بَلََغ الُمَخنََّق. (1) الُمَذمَّ

 * ومما يُستَْدرك عليه :

َمار عن أَبي َعْمٍرو : مار َحبََّذا يَومُ » بالَكْسر : الَحَرُم ، واألَْهُل ، والَحْوَزة. والَحَشُم واألَنساُب ، ويُْفتَح. وفي حديَث الفَتْح : الذِّ ، يريد  «الذِّ

 الغََضب. كذا في التَّْوِشيح. الَحْرب ، وقيل : الَهالك. وقيل :

جَل ، إِذا َذَمْرتُ  : اسُم فِْعٍل َكنَزاِل ، من َذَمارِ و ْوض. الرَّ ْضتُه على الَحْرب ، استدرَكه شيُخنَا نَقالً عن السَُّهْيلّي في الرَّ : اسٌم ،  َذْوَمرٌ و َحرَّ

 عن ابن ُدَرْيد.

 واألَّول أَعَرُف ، وكذلك الدَُّم ، كذا في اللَِّسان. تَفَلََّق وتَقَطَّع. واْمَذقَرَّ ، إِذَ  اللَّبَنُ  اْذَمقَرَّ  : [ذمقر]

ّمِ : التُّراُب.،  الذُّورُ  : [ذور]  بالضَّ

 ، كُصَرٍد. ذَُورٌ  بهاٍء : قُدَّاُم َحْوَصلَِة الطائِِر يَْحِمُل فيها الماَء ، ج ، ، الذُّوَرةو

ياً بنَْفِسه ، ذُْرتُه أَذُوُرهو اَغانِّي : واألَصل الَهْمز. َذَعْرتُه ، بالَهْمزة ، أَي أََذْرتُهو ، متعّدِ ْفته. قال الصَّ  وَخوَّ

ً  ، كَسفَْرَجل ، َذَوْرَوراً  ا أَعطاهُ م يقال :و  قليالً ، وكذلك َحَوْرَوراً وَحبَْربَراً. أَي َشْيئا

ةِ بَنِي ُسلَْيم ، وهو َجبٌَل ، وقيل : : ع (2) َذْوَرةُ و  واد ُمْفِرَغ على نَْخٍل. بناحيِة َحرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 ، أَي َمْذُعوٌر. (3) َمْذَوَرانِيّ  َرُجلٌ 

 وكذلك نَْوُر الَحْوَذاِن إِذا اسَودَّ ، قال : َذِهرٌ  ، فهو فُوهُ ، كفَِرَح : اْسَودَّت أَْسنَانُه َذِهرَ  : [ذهر]

 ا َوحَذانِ  َذِهرُ كَبن  فاُه 
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 والَحْوَذاُن : نَْبٌت َمْعُروف.

يَارُ  : [ذير] ئَارُ  ، كِكتَاٍب : الذِّ د به اإِلْحِليُل وأَْخاَلُف النَّاقَِة ذاِت  ، أَي هما لُغَتَانِ  الذِّ ْطُب يَُضمَّ ، باليَاِء وبالَهْمز ، وهو البَعَُر ، وقيل : البَعُر الرَّ

 اللَّبَِن.

ْطِب لكياَل يَْرَضعَها الفَِصيُل. وأَنَشَد اللَّْيُث : بالذَّيارِ  لََطَخها : تَْذيِيراً  األَْطبَاءَ  َذيَّرَ و  : بالبَعِر الرَّ

ٌر  ٌة حــــــــــــــــافــــــــــــــــِ وكــــــــــــــــَ َدتح وهــــــــــــــــي َ حشــــــــــــــــــــــــــــــُ  غــــــــــــــــَ

رَاَح     ـــــــــــَ ا الـــــــــــذِّاَيرُ فـ يـــــــــــحـــــــــــَ حـــــــــــِ  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــَ

  
ها ِلئاَلَّ يَُؤثِّر فيها التََّواِدي َذيَّرَ و رار ، جمع تَْوِديَة ، وهي الَخشبَة التي يَُشدُّ بها ِخْلُف النَّاقَة ، أَو ِلَكْيال يَْرَضعَها  النَّاقَةَ : َصرَّ ، أَي من الّصِ

 الفَِصيُل ، حكاه اللِّْحيَانِّي.

__________________ 
دي ا وأشـــــار هبامش املطبوعة الكويتية أهنا ضـــــبطت يف القاموس ابلرفض ا ولعلها نســـــخة أخر  ( كذا ضـــــبطت ابلنصـــــب يف القاموس الذي بي1)

 وقعت با يدي  ققه.
 ( قيدها ايقوت بفتح الذا  ا وسكون الواو.2)
 ( يف التكملة : ورجر َمُذوٌر ا وقد ُذرحتُه.3)
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 وأَنشد الِكَسائِّي :

ُم  هــــــــــُ لــــــــــ  َ  كـــــــــــُ لـــــــــــح ك هـــــــــــذا اخلـــــــــــَ  قـــــــــــدح غـــــــــــاَث َربـــــــــــ 

مُ بـــــــــعـــــــــَ     عـــــــــَ اُس والـــــــــنــــــــــ  عـــــــــاَش الـــــــــنـــــــــ  ٍب فـــــــــَ  اِم ِخصـــــــــــــــــــــــح

  

ٍة و  ِديـــــــــــَ وح ريحِ تــــــــــــَ ن غـــــــــــَ مح مـــــــــــِ هـــــــــــَ رححـــــــــــَ وا ســــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــُ  َأهبـــــــــــحَ

َدمُ  ِذاَيرٍ ال و     ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ُر وال قـــــــــــــــح ـــــــــــــــفـــــــــــــــَ  ومـــــــــــــــاَت ال

  
ْرقِيُن قَْبَل الَخْلِط بالتُّرابِ  ى أَو الّسِ األَْطباِء  على ، بالَكْسر ، فإِذا ُطِلَي به ِذيَرةٌ  فهوفإِذا ُخِلَط  ، بضم الَخاِء الُمْعَجَمة وتَْشِديد الُمثَلَّثَِة ، ُخثَّة يَُسمَّ

 وهذا التَّْفِصيل عن اللّْيث. .ِذيَارٌ  فهو

 ، واألَْشبهُ أَن يكون هذا َواِويًّا ، فالُمناسب ِذْكُره في ذور. : َكِرَهه َذاَره يََذاُرهُ و

 ، قاله اللَّْيُث. : اْسَودَّت أَسنانُه تَذيِيراً  فُوهُ  ذُيِّرو

 فصر الراءِ 
 مض الراءِ 

ْيرُ  : [رير] بِّي. ، بفَتْح فُسُكون : الرَّ  الَماُء يَخُرُج من فَِم الصَّ

ْير قال اللِّْحيَانّي :و ً  : الرَّ  ، قال الراجز : الِذي كان َشْحماً في الِعَظاِم ثّم صاَر ماًء أَسوَد َرقيقا

 (1) الر يحرِ الس اُ  مينِّ ابِداَيُت و 
ه.  أَي أَنا ظاِهُر الُهَزاِل ، ألَنه َدقَّ َعْظُمه وَرقَّ ِجْلُده فَظهَر ُمخُّ

ْير أَو يرِ  ، الفاِسُد من الُهَزال ، الذَّائُِب من الُمخّ  : الرَّ ارِ و ، بالَكْسر ، كالّرِ  ، أَي ذائٌِب. وقال أَبو َعْمرو : ُمخٌّ  ِريرٌ و َرْيرٌ و َرارٌ  يقال : ُمخٌّ  الرَّ

قيق. وفي حديث ُخَزْيَمةَ وَذَكَر السَّنَةَ فقاِل :  َرْيرٌ و ِريرٌ   ، أَي ذائِباً َرقِيقاً ، للهزال وشدَّة الَجْدب. «َراراً  تَرَكِت الُمخَّ »، للرَّ

 ، بالتَّْشِديد. كُريُِّروا القَْوُم : أَْخَصبُوا ، ِريرَ و

جُ  َرارَ و ه : َرقَّقَه أَرارَ و لُ الرَّ  الُهزال. أََراَره ، وكذا هللا ُمخَّ

َمنُ  ، أَي القَْوُم والماُل : َريَُّرواو م ، كُريُِّروا من الِخْصب ، َغلَبَُهم الّسِ أَوالُد الماِل : َسِمنُوا حتى  َريََّرتو البِاَلُد : أَْخَصبَت ، ُريَِّرتو ، بالضَّ

 لُوا.وتَثاقَ  َعَجُزوا عن الَحَرَكةِ 

ْكبَِة َطيِّبَةً ، كالُمّخِ  الّرائَِرةُ و اُء. وأَنشَد : : الشَّْحَمةُ تكوُن في الرُّ  ، قاله الفَرَّ

َرةِ  ـــــــــــــــِ َداَو   كـــــــــــــــرَائ ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــوح ي ِة ل امـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــنـ  ال

ـــــــــــــــمُ     ي قـــــــــــــــِ َرَأ الســـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ ا بـ ـــــــــــــــَ رِه َراي  َنشـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــِ  ب

  
 ، كذا في النُّْسخ. ، منه (2) ة بأَصفَهانَ  ، كَساَساَن : َراَرانُ وَ 

األَْصبََهانّي الصُّوفّي. ُكنيتُه أَبو  الّراَرانِيّ  بُن ثابِت بن َرْوح بن محّمد (3)، كذا في النَُّسخ : والّصواب بَْدُر  زيُد بُن ثابتٍ  والصَّواب منها

ه ، مات سنة  جاِء ، عن َجّدِ احد بن العَبّاس الصُّوفّي ، عن أَبي الَحَسن َعِلّي بن وَجدُّه هو أَبو َطاِهٍر َرْوُح بن محّمد بن عبد الو 532الرَّ

يراِزّي وغيره ، مات سنة  جاِء بَْدٍر ، سمَع  وابنُه َخِليل 491أَْحَمَد الُجْرَجانِّي ، وعنه أَبُو القاسم ِهبَةُ هللا بن عبد الوارث الّشِ بن أَبِي الرَّ

د بُن خَ  ثون. ، عن غانِم بن أَحمَد الجلودّي ، وابُن أَِخيه محّمُد بُن محّمِد بِن بَْدرٍ  ِليل.الَحدَّاَد ، وعنه ابُن َخِليل ، وابنُه ُمَحمَّ  المحّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

ْيدالنّي البُُروِجْرِديّ  (5): َمحلّة ببُُروِجْرَد. منها أبو النَّْجِم بَدُر  (4) َراَرانُ  ى الِكيَا الَهّراسّي ، ، تَفَقَّهَ ببغداد عل (6) الّراَرانِيّ  بن صالحٍ الصَّ

 قاله الذََّهبِّي. 547وَسمع وَحدََّث ومات سنة 

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :



5645 

 

اج بن يوسف  َراَورُ  ند ، فتَحها محّمد بن القاسم الثّقفّي ابُن أَِخي الَحجَّ  .(7)، كَشاَور : مدينةٌ َكبِيرةٌ بالّسِ

ين ِريَشْهرُ  [ريشهر]  ، جاَء ِذْكُره في الفُتُوح. د ، بُخوِزْستَانَ  ، أَهَملَه الَجَماَعة ، وهو الُمْعَجَمة ، بَكْسر الراِء وفَتْح الّشِ

__________________ 
 ( الرجز أليب شنبر ا وقبله يف اللسان :1)

ِر  يــــــــــــــــــــح ويــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــد  ِت فــــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــــح  أقــــــــــــــــــــوُ  ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــ 

ريحِ      ِإذح أان مــــــــــــــــــغــــــــــــــــــلــــــــــــــــــوٌب قــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــَ

  

 ( يف معجم البلدان : أصبهان.2)
 ومثله يف معجم البلدان.( 3)
 ( قيدها ايقوت رازان بعد األلف زاي. ومثله يف اللباب.4)
 ( األصر واللباب ا ويف معجم البلدان : زيد.5)
 ( اللباب ومعجم البلدان : الرازاين.6)
 ( يف معجم البلدان : من أرض سابور ا وهي بقرب من تّوج.7)
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 (فصر الزّاي)
 مض الر اءِ 

ئِيرُ و الّزأْرُ  : [زأ ر] رِ  الزَّ قالت : أَْحَمر ِضْرَغاَمة ،  ؟، على تَفَعُّل. قِيل الْبنِة الُخّسِ : أَيُّ الِفَحاِل أَحَمدُ  : َصْوُت األََسِد من َصْدِرِه ، كالتََّزوُّ

ئير َشِديدُ   ، قَِليُل الَهِدير. الزَّ

 األََسِد. َزئِيرَ  فَسِمع»في الحِديث : و

ئِيرا قال ابُن األَثير :  َصْوُت األََسِد في َصْدره. : لزَّ

 : َزئِيراً و يَْزأَُر َزأْراً و يَْزِئرُ  كَضَرب ومنَع وَسِمع َزأَرَ  قدو

اَغانِّي ، وكذلك  ، كَكِتفٍ  َزِئرٌ و َزاِئرٌ  ، فهو أَْزأَرَ وَ  األََسُد. تََزأَّرَ  صاح وَغِضَب. وقد ذكَر الَجْوَهِرّي األُولَى والثّانية ، والثّالثة نَقَلَها الصَّ

 ، كُمحِسن. قال الشاعر : ُمْزئِرٌ و

ٌد  ٌد َأســــــــــــــــــــــــِ بحســــــــــــــــــــــــِ تــــــــــَ ِرٌب ُمســــــــــــــــــــــــح ِدٌر حــــــــــَ  مــــــــــا خمــــــــــُح

ٍة     ـــــــــــــَ ل وح اِدٌر ُذو صـــــــــــــــــــــــــــَ ارٌِم خـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ب رُ ضـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــِ  َزئ

  
 ، إِذا أَْوَعَد. قال ُرْؤبَةُ : ريَْزئِ  الفَْحُل في َهِديِره َزأَرَ  ، وقيل الفَْحُل : َردََّد َصْوتَه في َجْوفِه ثّم َمدَّه َزأَرَ  من الَمجاز :و

 وَهِديراً َ حَضا زَأحراً َ حَمعحَن 
أَْرةُ و أَْرة أَصلُه الَهْمَزة يقال : أبو الحاِرث َمْرُزبانُ  : األََجَمةُ. الزَّ  ، أَي رئيس األََجمة وُمقَدَُّمها. الزَّ

ِعيد.  :(1) الزأَْرةُ و أْرةو ُكوَرةٌ بالصَّ اِريّ  منها إِبراِهيم بأَْطَرابُلُِس الغَْربِ ة  : الزَّ لفَّي. الزَّ  ، هكذا َضبََطه الّسِ

أَْرةُ و أَْرةِ  يُقَال لها َعْينُ  وبها َعيٌن َمْعُروفَةٌ  لعَْبِد القَْيس بالبَْحَرينِ  َكبِيَرة ة : الزَّ أَْرةِ  ، قاله أَبو َمْنُصور. وقيل : َمْرُزبَانُ  الزَّ كان منها ،  (2) الزَّ

 حديٌث معروف. وله

 * ومما يستدرك عليه :

 .(3): َحيٌّ من أَْزِد السََّراة  َزأَْرةُ 

ئِرُ  وقال ابُن األَْعَرابّي : جال : الغَْضباُن الُمقاِطُع ِلصاِحبه. الزَّ  من الّرِ

ايِرُ  وقال أَبو َمْنُصور : ائِرون ، وهم زائرٌ  للعدوِّ ، ويقال  َزائِر األََسُد فهو زأَر : الغَْضبان وأَصلُه الَهْمز. (4) الزَّ  . وقال َعْنتَرةُ :الزَّ

ت أبَرحِض  لــــــــــ  ــــــــــنحــــــــــَ رِي تح  الــــــــــز ائــــــــــِ حــــــــــَ بــــــــــَ  فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح

َرمِ     ُة خمــــــــــــَح نــــــــــــَ ــــــــــــح ا ابـ اَلهبــــــــــــَُ لــــــــــــي  طــــــــــــِ رًا عــــــــــــَ  َعســــــــــــــــــــــــــِ

  
 قال بعضهم : أَراَد أَنََّها َحلَّْت بأَرض األَْعداِء.

الَحبِيب. قال : وبيت َعْنتَرة يُْرَوى بالَوْجَهْين ، فَمْن َهَمز أَراَد األَعداَء ، وَمْن  : الزايِرُ و : الغَْضباُن ، بالهمز ، الزائِر وقال ابُن األَعرابّي :

 لم يهمز أَراَد األَحباَب.

 الَحْرِب فََطار إِليها ، وهو َمجاز. َزئِيرَ  وَسِمعَ 

 تَانِه.عامَرةٌ. وهو في َزأَْرته : في بُسْ  َزأَْرةٌ  ولفالنٍ 

 جماعٍة َكثِيفة منها ، كاألََجمِة ، وهو َمجاز. (5) [في]من اإِلبِل أَو الغَنَم :  َزأَْرةٍ  وتََركتُه في
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ئْبِرُ  : [زأ بر] غيُر  أَو هو لَْحنٌ  ، وهذه عن اْبِن ِجنِّي ، وقد ذكَرهما ابُن ِسيَده ، وقد تُضمُّ الباءُ  أَي بَكْسر األَّول والثّالث ، (6) ، كِضئْبِل الّزِ

دون تعقُّب ، وجعلهما من « ضبل»َمْسُموع ، أَي َضّم البَاِء ، وفي نُسَخِة َشْيِخنا ، أَو هي أَي الَكِلَمة أَو اللُّغَة. قال شيُخنَا : وقد أَثْبَتَها في 

، وقال بعُضُهم : هو ما يَْعلُو الثَّْوَب الَجديَد  ما يَْظَهُر من َدْرِز الثَّْوبِ  لَكاَلم فيه العَلَُم السََّخاِوّي في ِسْفِر السَّعَاَدة :النََّظائِر واألَْشبَاِه ، وبََسط ا

ئْبُر الثَّوِب وِزْغِبُره. وقال اللَّيُث : ِزئْبرُ  مثْل ما يَْعلُو الَخّز. وقال أَبو زيد :  الَخّزِ والقَطيفِة والثَّوِب ونَْحِوه. ومنه اشتُقّ  بِرُ ِزئْ  بَضّم البَاِء : الّزِ

ْوبَرِ  الِهّرِ ، إِذا َوفَى َشعَُره وَكثَُر ، ازبِئْرارُ  ْؤبُرِ و ، كَجْوهر. كالزَّ  : أَخرجَ  َزأْبََرهُ و .ِزئْبرٌ  الثَّْوُب : صار له َزأْبَرَ  وقد ، كقُْنفٍُذ ، مهموزاً. الزُّ

 .ُمَزأْبَرٌ  ، والثَّوبُ  ُمَزأْبِرٌ  ، الرجل ُمَزأْبَرٌ و ُمَزأِْبرٌ  ، فهو ِزئْبَِره

 وبَزْوبَِره ، وَسيَأْتي قريباً. (7)وفي المحكم : أَي بَجِميِعه ، وكذلك بَزْغبَِره وبَزبَِره  ، أَي أَجمَع. بَزأْبَِرهِ  أََخَذهُ  يقال :و

اَغانِّي   ، عن الفَّراِء. ُمَزأْبَرو ُمَزأْبِر ، لُغَتَاِن في ُمَزْوِبرو ُمَزْيبِر : ِكَساءٌ  (8)وقال الصَّ

ْبرُ  : [زبر] بَْير من الرجال. وهو ُمَكبَّر : القَِويُّ الشَِّديدُ  الزَّ  : وفي َحِديِث َصِفيَّة بِْنِت َعْبِد الُمطَّلب : الزُّ

__________________ 
 ( قيدها ايقوت يف معجم البلدان بدون  ز. يف مجيعها.1)
 يف معجم البلدان : مرزابن الزارة بدون  ز.( 2)
 .«سراة»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 3)
 .«الزير»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( زايدة عن األساس.5)
 .«كزبرج»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  6)
 .«وبزيربه»ا وابألصر  (زبر)( عن اللسان 7)
 .«زبر»( التكملة مادة : 8)
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فَ  يـــــــــــــــــــــــــــــــح َت كـــــــــــــــــــــــــــــــَ دح رَا َوجـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــح   َزبـ
رَا    طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا ومتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح  أَأَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

رَا َمِعال  َصقح  َأو ُمشح

بِرِّ  ٍد الفَْقعَِسّي : ، كِطِمرِّ  كالّزِ  ، وهذه عن أَبي َعْمٍرو. وقال أَبو ُمَحمَّ

 زِِبر اَأكون مَث  َأَسداً 
ْبر من الَمجاز :و  ، أَي ما لَه َرأٌْي. وقيل : ما لَه َعْقٌل وتََماُسٌك. وهو في األَصل َمْصَدر. وما له َزْبرٌ  والّرأْي والتََّماُسُك. وما لَه العَْقلُ  الزَّ

 يَعتَِمُد عليه.، أَي َعْقٌل  «له َزْبرَ  الفَِقير الذي ال»وفي الَحِديث :  (1)ما لَه ُجوٌل  ل ، كما قالوا :، َوَضعُوه على الَمثَ  َزْبرٌ 

ْبرو ْبرو الِحَجاَرةُ. : الزَّ ْمُي بها : الزَّ ْبرو بالِحَجارةِ أَْي َرَماهُ ِبَها زبََرهُ  يقال الرَّ  ، أَي بالِحَجارة. طيُّ البِئِْر بِها *الزَّ

 .َمْزبُورة يقال : بِئْر

 ال وإِن َكان ِجْنساً فقال :. َطَواَها بالِحَجاَرة وقد ثَنَّاه بَْعُض األَْغفَ َزْبراً  البئْرَ  َزبَرَ و

ال   ــــــــــــــــــّداّلِء احنــــــــــــــــــحَ ُر ال بــــــــــــــــــح  حــــــــــــــــــىت  ِإذا حــــــــــــــــــَ

قـــــــــــــــاَض و     ـــــــــــــــح رَاان ـــــــــــــــح ال   َزبـ ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــح ِه فـــــــــــــــابـ ـــــــــــــــِ ال  حـــــــــــــــَ

  
ْبرو  هكذا هو َموجود في سائِر أُصول الكتَاب. ولم أَجد له شاِهداً عليه ، فليُْنظر. الكالُم. : الزَّ

ْبرو ْبُر. : الزَّ ْبرَ  وال َصْبٌر. قال ابُن ِسيده : هذه ِحَكايَة ابُن األَْعَرابِّي. قال : وعندي أَنَّ  َزْبرٌ  يقال : ما له الصَّ  هنا العَْقل. الزَّ

ْبرو  َوْضُع البُْنيَاِن بعِضه على بَْعض. : الزَّ

ْبرو الِكتَاَب  َزبَْرت وأَْعِرفُه النَّْقَش في الِحَجاَرة. وقال بعُضُهم :َكتَبَه. قال األَزَهِرّي :  : يَْزبُِره َزْبراً و يَزبُره الِكتَابَ  َزبَرَ  يقال : الِكتَابةُ. : الزَّ

 إِذا أَتقَْنَت ِكتابَتَه.

 .تَْزبَِرِتي قال يَْعقُوب : قال الفَّراُء : ما أَعِرف .كالتَّْزبَِرة

ا أَْن يَكُ  َزبَرَ  فإِما أَن يَُكون َمْصدرَ  ون اسماً كالتَّْنبِيَِة لُمْنتَهى الماِء. والتَّْوِديَة للَخَشبة التي يَُشدُّ بها أَي َكتَب. قال : وال أَعِرفُها ُمَشدََّدةً. وإِمَّ

ي. تَْزبَِرتِي (2)ِخْلُف النَّاقَة ، حكاَها ِسيبََويه. وقال أَعرابِّي. ال أَعِرف   ، أَي ِكتابَتِي وَخّطِ

ْبرو  ه.: اْنتََهر َزْبراً  عن األَْمر َزبََره يقال : االْنتِهاُر. : الزَّ

. «تَْزبَُره إِذا َرَدْدَت على الّسائِل ثاَلثاً فال َعلَْيك أَن»في الحديث : و ّدِ  أَي تَْنتَِهره وتُغِلظ له في القَول والرَّ

ْبرو ْجر الزَّ  َكزْبرِ  عن الغَّي فقد أَْحَكْمتَه ، َزبَْرتَه ، نََهاه وَمنَعَه ، وهو َمَجاز ، ألَنَّ َمنْ  َزْبراً  َعِن األَْمرِ  َزبََره يقال : الَمْنُع والنَّْهُي.و : الزَّ

، الَكسر عن الِكَسائّي في َمْعنَى الَمْنع ، أَي النَّْهي والَمْنع واالنتَِهار ،  في الثاّلثَِة األَِخيرة ، بالكسر ، يَْزبِرُ و ، بالّضّم ، يَْزبُر البِئْر بالطَّّيِ.

هات من أَن ْبر وهذا التَّْخِصيُص يخاِلف ما في األُمَّ ّم فقط ، وبأَنّ  يَْزبُر بمْعنَى النَّْهي واالْنتهار ُمضارعه الزَّ ْبر ، بالضَّ بمعنَى الِكتَابِة  الزَّ

ا النَّْهي ففي َمْعنَى يُْستَْعَمل ُمَضاِرعه بالَوْجَهْين ، كما تقّدم ، إِاّل أَن يُجاب عن األَخير بأَنَّ الُمراَد بالثَّالثة  الِكتَابَة واالْنتَِهار والَمْنع. وأَمَّ

ل.  االْنتِهار ليس بِزائد َعْنه ، وفيه تأَمُّ

ْبرُ و  هو قِراَءة َحْمزة. قلت : .(3) ُزبُوراً  وآتَْينَا َداُوودَ  ، بالّضّم ، كِقْدٍر وقُُدوٍر. ومنه قرأَ بعُضهم : ُزبُورٌ  بالكسر : الَمْكتوُب ج ، الّزِ

، ألَنه يُْكتَُب  القَلَمُ  ، كِمْنبٍَر : الِمْزبَرُ  .«َكتَب اسَم الَخِليفَة بَْعَده، ف ِمْزبَرو أَنّه َدَعا في َمرضه بَدَواة»في َحِديث أَبِي بَْكر َرِضي هللا عنه : و

 به.

بُورُ و تَْين كَرُسول ُزبُرٌ  ، ج الَمْزبُورِ  الِكتَاُب ، بمعنَى ، بالفتح : الزَّ وَرُسوالً في معنى َمْفعُول ،  َزبُوراً  وُرُسل ، وإِنّما َمثَّْلتُه به ألَن ، بَضمَّ

 قال لَبِيد :
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ا و  وِ  كــــــــــَبهنــــــــــ  لــــــــــُ وُ  عــــــــــن الــــــــــطــــــــــ  يــــــــــُ اَل الســــــــــــــــــــــــ   جــــــــــَ

رٌ     ــــــــــــــــُ هــــــــــــــــا زُبـ ــــــــــــــــالمــــــــــــــــُ ا أَق وهنــــــــــــــــََ تــــــــــــــــُ ّد مــــــــــــــــُ  ختــــــــــــــــَُ

  
بُور قد َغلَبو َوَلَقْد َكتَ ْبنا يف الزَّبُوِر ) . قال هللا تَعالى :َزبُورٌ  وُكلُّ ِكتَابِ  الّسالم.و وعلى نَبِيّنا أَْفَضل الصالة ِكتَاب َداووَد ، عليه على الزَّ

 ، قال أَبو ُهَرْيَرة. (4) (ِمْن بَ ْعِد الذِّْكرِ 

بُور  : من بعد (ِمْن بَ ْعِد الذِّْكرِ ): ما أُنِزل على َداووَد ،  الزَّ

__________________ 
 .«حو »( عن التهذيب واللسان وابألصر 1)
 ضمن املعكوفتا ساقرت من الكويتية. (*)( 5)
 .«أان أعرف»ويف الصحاح : « إين ألعرف»( كذا ابألصر واللسان ويف التهذيب : 2)
 .163( سورة النساء اآية 3)
 .105( سورة األنبياء اآية 4)
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 التـ وحراة.
َي ِكتَاُب َداوودَ وفي   ، ألَنَّه نََزَل من السََّماِء َمْسُطوراً. َزبُوراً  البصائر للُمَصنِّف : وُسّمِ

بُورو  (1)على الِحْكَمِة  : الِكتَاُب الَمْسُطور. وقيل هو ُكّل ِكتَاب يَْصعُب الُوقُوُف عليه من الُكتُب اإِللِهيَّة. وقيل : هو اسٌم للِكتَاب الَمْقُصور الزَّ

ن األَحكاَم ال عَْقِليَّة ُدوَن األَْحَكام الشَّْرِعيَّة ، والكتاب لم يَتَضمَّ
بُورِ  في»وقرأَ َسِعيد بُن ُجبَْير  .(2) بُور وقال :« الزُّ : التَّوراة واإِلْنِجيُل  الزُّ

كر : الِذي في السََّماِء. وقيل : والقُرآُن. قال : بُور والذِّ  أَي ُكتَِب. ُزِبرَ  كأَنهفَعُول بَمْعنَى َمْفعُول ،  الزَّ

ْبَرةُ و مّ  الزُّ  ، أَي كاِهلَه وَظْهَره. ُزْبَرتَه نَْفُسه. يقال : َشدَّ لألَْمرِ  الَكاِهلُ  : َهنَةٌ ناتِئَةٌ من الَكاِهل ، وقِيَل : هو ، بالضَّ

ْبرةِ ُزْبرةِ  أَي أَي َعِظيُمها َمْزبََرانِيّ و أَزبرُ  ُب : وهو، هكذا كأَْحَمد وُمْحِسن في سائر األُصول وهو َوَهٌم ، والصَّوا (3) ُمْزبِرٌ و أَزبَرُ  هوو  الزُّ

 ، وسيأْتي في الُمْستَْدركات. َزْبَراءُ  ، واألُنثى َمْزبَرانِيٌّ و أَزبَرُ  الكاِهل. يقال ؛ أََسدٌ 

ْبَرةُ و ْخَمةُ ، الِقْطعَةُ من الَحِديد : الزُّ تَْين. قال هللا تعالى :  ُزبُرٌ و ، كُصَرد ، ُزبَرٌ  ج الضَّ وقوله تعالى :  (4) (آُتوين زُبَ َر احْلَِديدِ )، بَضمَّ

نَ ُهْم زُبُراً )  أَي قَِطعاً. (5) (فَ تَ َقطَُّعوا َأْمَرُهْم بَ ي ْ

اُء في هِذه اآلية : َمْن قرأَها بفَتْح الباِء أَراد قَِطعاً.  قال الفرَّ

ّي : َمن قرأَ  ُزبُرٍ و ُزبَر ، قال : والمعنى في (دِ آُتوين زُبَ َر احْلَِدي)مثَل قوِله تعالى :  فهو  ُزبُراً  واحٌد ، ومثْلَه قال الَجْوَهِرّي. وقال ابن بَّرِ

 ، فهي جمع، وهي قراَءة األَْعمش  ُزبَراً  ألَنَّ فُْعلَة ال تُْجَمع على فُعُل ، والمعنَى : َجعَلُوا ِدينَهم ُكتُباً مختلفةً. ومن قََرأَ  ُزْبرة ال َزبُور جمع

 ، وقد تَقَدَّم. َزبُورٍ  ، فالَمْعنَى تَقَطَّعوا ِقَطعاً. قال : وقد يجوز أَن يكون َجْمعَ  ُزْبَرة

ة الثَّانِيَة فَتَْحة ، كما َحَكى بَعُض أَْهِل اللغة أَّن بعَض العََرب يقول في جمع َجِديد  ُزبُرٌ  وأَصله مَّ ه ُجُدٌد ُجَدٌد ، وأَْصلُه وقياس: ثم أُبِدل من الضَّ

ي هذا أَنَّ ابَن خالََوْيه َحَكى عن أَبِي َعْمرو أَنه أَجاَز  ، كما قالُوا : ُرَكبَات وأَصله ُرُكبات ، مثل ُغُرفات ، وقد أَجازوا ُغَرفَات أَيضاً ، ويُقَّوِ

، بَرّدِ  ُزبُر بفتح الباِء مخفّف أَيضاً من ُزبَرٌ و كعُْنق ُمخفَّف من ُعنُق. ُزبُر باإِلسكان هو مخفَّف من فُزْبراً  ، ُزبَراً و ُزْبراً و ُزبُراً  أَن يْقَرأَ 

ة فَتْحةً ، كتَْخِفيف ُجَدٍد من ُجُدد. هذا وقد فَاَت الُمَصنَِّف جمعُ  مَّ ْبَرة الضَّ وَل ، وأَنشدوا قَ  األَْزبَار بَمْعنَى الكاهل ، قالوا : يُْجَمع على الزُّ

اج :  العَجَّ

 اأَلزحابرَاهبَا وَقدح َشد وا هلَا 
،  أَْزبار على ُزبَراً  وَجَمع ، ُزبَر على ُزْبرة وأَنكره بَْعُضُهم وقالوا : ال يُعَرف َجْمع فُْعلَة على أَْفعَال ، وإِنما هو َجْمع الَجْمع كأَنّه َجَمع

 على إِراَدة َحْذف الهاِء. (6) ُزْبَرة ويكون َجَمع

ْبَرةاو ْبرة ، كالفَْحل. وقال اللَّْيُث : الشَّْعُر المجتمُع بيَن َكتِفَيِ األََسِد وغيِره : لزُّ : َشعٌر ُمْجتَِمٌع على َمْوِضعِ الَكاِهِل من األََسد وفي ِمْرفَقَْيه  الزُّ

 .ُزْبرةٌ  ، وُكلُّ َشعٍر يكون كذلك ُمْجتَِمعاً فهو

ْنَداُن. الَحدَّاِد : ُزْبرةُ و  الّسِ

ْبَرة من الَمَجاز :و وهما َكْوَكبَان نَيَِّران  األَسِد. قال ابن ِكنَاَسةَ : من َكواكب األََسِد الَخَراتَاِن ، بُزْبرةِ  ، على التَّشبيه َكْوَكٌب من الَمنَاِزل : الزُّ

 .(7)، وهي يمانية  يَْنِزلُُهَما القََمرُ  ، بينهما قَْدُر َسْوطٍ  بكاِهلَيِ األََسد

 ، نقله الّصاغانِّي. : الُمؤِذي األَزبَرُ و

اغانِّي. : بُْقعَةٌ قُْرَب : تَْيَماَء. (8) َزْبَراءُ و  نقله الصَّ

، فصارت « َزْبراءُ  هاَجتْ » التَِّميمّى المْشُهور في الِحْلم ، وكانَت إِذا َغِضبَت قال األَْحنَُف : لألَْحنَِف بِن قَْيٍس  كانَت َجاِريَةٌ َسِليَطةٌ  : َزْبَراءُ و

 .َزبَراُؤه َمثاَلً لكّل أَحٍد َحتَّى يقال ِلُكّلِ إِنسان إِذا َهاَج َغَضبُه : َهاَجتْ 
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ْبَراءُ و َعِلّيٍ ، عنه. َموالةُ  َزْبَراءُ و : َموالة بنِي َعِدّي ، عن َحْفصةَ ، َزْبراءُ  وفاته :  بِْنُت َشّنٍ ، في نََسب قَُضاَعةَ. الزَّ

__________________ 
 ( يف مفردات الراغب : ا كم العقلية.1)
 .األحكام من شيئاً  يتضمن ال السالمعليه( قا  الراغب : والدلير عل  ذلك أن زبور داود 2)
 .«ومزبراينّ »( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية 3)
 .96( سورة الكهف اآية 4)
 .53اآية « املؤمنون»( سورة 5)
قوله : ويكون مجض زبرة ا اخل ا هكذا خبطه ابلواو ا ومثله يف اللســـــــــان ا ولعر األنســـــــــب : أو ا فيكون جواابً »( هبامش املطبوعة املصـــــــــرية : 6)

 : أو يكون. (دار املعارف)ويف اللسان « آخر
 .«وهي كلها مثانية»ويف اللسان « وهي كلها ميانية»( يف التهذيب : 7)
 كاألصر ومعجم البلدان.« وزبراء»وعل  هامشه عن نسخة أخر  « والزبراء»( يف القاموس 8)
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بََرانيّ  منها َزيُد بُن عبِد هللا الفقيهُ  من اليََمن. ، محّركةً : ة ، بالَجنَدِ  َزبََرانُ و  .الفَتْحُ  بُن َمْيسورٍ  ِزبَارُ و .الزَّ

بَْيرو امـ  ولو قال : ُمصغَرا ، أَو اْقتَصَر على قَْوله بالضّم كان أَْخصَر ، كما هو عاَدتُهـ  ، ، بضّم الزاي وفَتْحِ الباءِ  الزُّ أَبو َعْبِد هللا  ابُن العَوَّ

اسة لِطيفة. (1) ُعَمْير قَتلَه ، وسلمعليههللاصلىالقَُرِشّي األََسِدّي ، َحَواِرّي رسوِل هللِا   بُن ُجْرُموٍز بَْغياً وُظْلماً. وقد أَلَّْفت في نََسب َولِده ُكرَّ

بَْيرو بَْيرو .وسلمعليههللاصلىالِكالبّي ، أَدرَك الجاِهِليَّة ، ويقال : إِنه َرأَى النَّبّي  بُن عبِد هللا الزُّ األََسدّي ، من المهاجرين ، قَِديُم  بُن ُعبَْيَدةَ  الزُّ

بَْيرو م ، َذَكَره ابُن إِسحاق.اإِلسال  َصحابيَّون. ، َرَوى وائُِل بُن داووَد عن البَِهّي عنه ، بُن أَبي هالَةَ  الزُّ

بِيرُ و اُء ، ، كأَِميٍر : الدَّاِهيَةُ  الزَّ ْوبَر ، قاله الفَرَّ ام السَّلُولّي :كالزَّ  . وأَْنَشَد ِلعَْبِد هللا اْبِن َهمَّ

اُس آو  ر َب الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  دح جــــــــــــــــَ ريحِ َ  قــــــــــــــــَ   الــــــــــــــــز بــــــــــــــــَ
َن اِ      وحا مــــــــــــــــِ ريفــــــــــــــــاَلقـــــــــــــــــَ َا الــــــــــــــــز بــــــــــــــــَ ريح  الــــــــــــــــز بــــــــــــــــَ

  
بِيرو رون على أَن َجبََل  والسَّالم وعلى نَبِيِّنا أَفضُل الصَّالةِ  ُموَسى َعلَْيه سيّدنا الَجبَل الذي َكلََّم هللا تَعالى عليه : اسمُ  الزَّ ، وقد أَجمَع الُمفَّسِ

ْل.  الُمنَاجاةِ هو الطُّور. قال شيُخنَا وقد يُقَال : ال منافاةَ ، فتأَمَّ

. وأَما الطُّور يَْبَق له أَثرٌ  قْلت : وقد جاَء ِذكُره في الَحِديث ، وكأَنَّه اسٌم لموِضع ُمعَيٍَّن من الطُّور ، وهو الذي َوقَع عليه التََّجلِّي فانَدكَّ ولم

ِل في كالم َشْيِخنا ، فَْليُ   ْنظر.فإِنه اْسم للَجبَِل ُكلِّه ، وهو بَاٍق َهاِئٌل ، وحينئٍذ ال منافاة ، وال أَدري ما َوْجهُ التأَمُّ

بِيرُ و ُ  : الزَّ اغانِّي  الَحْمأَة  .(2)، نقله الصَّ

بِيرُ و هُ  الزَّ بِيرُ  بُن عبِد هللا الشَّاعُر ، وَجدُّ بِير أَيضاً ، فهو الزَّ بِير بُن َعْبِد هللا بن الزَّ  .الزَّ

بَْير هو القائُل لعبد هللا بنِ  والُد هذا عبُد هللاو ام الزُّ ا َحَرمه بن العَوَّ إِنَّ  هللا :سيّدنا عبُد  لَعَن هللا ناقَةً َحَملَتْنِي إِليك. فقال له من العََطاِء : لَمَّ

 وَراِكبَها

 أَي إِن هللا لعََن الناقَةَ وَراِكبََها. فاْكتَفَى.

بِيرُ و اَغانِّي. قُْرَب الثَّْعلَبِيَّة بالباِديَة ع : الزَّ بِيرُ و ، نقله الصَّ  ، فَِعيل بمعنَى الَمْفعُول. ُء المكتوبُ الشيْ  : الزَّ

بِيرِ  عبُد الرحمِن بنو بِير ، قال ابُن َعبد البَّر : هو ابن : صحابِيٌّ  (3) ءبِن باِطى ، كأَِمير الزَّ  بن باِطيَا القَُرِظّي. الزَّ

بَْير واختُِلف في ه ، وقيل : ُمَصغٌَّر ، وهو الذي َجَزم به البَُخارّي في التَّاِريخ ، قاله شيُخنَا. الزُّ  بن عبد الرحمن ، فقيل : هو بالفَتْح كَجّدِ

َخارّي فوَجْدت فيه كما قالَه شيُخنَا َمْضبُوطاً بَضْبط القَلَم قال : وروي عنه ِمْسَور بُن ِرفَاعةَ الَمدنِّي ، ونَقل قلت : وقد راجعُت تاريَخ البُ 

ْنيَا الَحِفيِد بن َمْرُزوق  مة الدُّ بِير: شيُخنَا عن عالَّ ّم ، قال : ونقل قر الزَّ يباً منه ابن ، بالفَتْح ، في اليهود ، وفي غيرهم من أَنواع العرب بالضَّ

فَاِء.  التِِّلْمَسانّي في َشْرح الّشِ

كاً باسِم الَجبَل الذي َوقَع عليه الكالُم لنَبيِّهم َسيِّدنا موسى   .السالمعليهقْلت : ولم يُبيِّنَا َوْجهَ ذلك ، ولعلّه تَبَرُّ

بِيَرتَانِ و ُجفَاٍف ، حيث أَْفَضى في الفُْرع ، وهو أَرٌض ُمْستَِوية. وقال أَبو ُعبَْيَدة َمْعَمُر بُن  (4)من أَْطَراف أَخاِزم  ماَءتَاِن لُطَهيَّةَ  ، بالفَتْح : الزَّ

 في األَسماِء التي اُستعِملَت ُمثَنًّى.« المزهر»الُمثَنَّى : هما َرِكيَّتَان. ونَقَلَه عنه الّسيوطّي في 

فََرُس  قال أَبو ُعبَْيَدة وأَبُو النََّدى : هيو األََسِدّي ، وهي ال تَْنَصِرف للعلَِميّة والتَّأِْنيِث. ِر بِن األَْشيَمِ فََرس ُمَطيْ  ، كَجْوَهر : اسم َزْوبرُ و

 األََسِدّي. ُمْنِقذ بن الطَّْماحِ ـ  هكذا في النُّسخ ، والصواب أَنُّ الُجَمْيحِ هوـ  الُجَمْيحِ ْبنِ 

اح األَسدّي ، نَقَلَه الّصاغانّي هنا هكذا ، وسيأْتي له في ِزّرة أَن الُجَميَح هو ابُن ُمْنِقذ ، كما هنا للمصنّف ، بن الطَّ  فََرُس أَخيه ُعْرفَُطةَ و مَّ

 فاْنُظْره.

َدةِ فِيهما َزأْبَِرهو ، بَزْوبَِره أََخَذه يقال :و َكةً ، َزبَِرهو ، بفَتْح الُمَوحَّ َدتَْين ، كصنَْوبَر ، هك (5) َزبَْوبَِرهو ، ُمَحرَّ ذا في سائِر األُصول ببَاَءْيِن ُموحَّ

 بالنُّون بعد َزنَْوبَِره ، والصَّواب :
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__________________ 
 ( يف كتب التاريخ : عمرو.1)
 ( وردت هبذا املعىن يف التهذيب واللسان.2)
الزبري بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن وورد نســـــــــــبه فيه : عبد الرمحن بن « ابطيا»ويف أســـــــــــد الغابة : « ابَط »( يف القاموس : 3)

 عمرو بن عوف بن مالك بن األوس.
 ( يف التكملة ومعجم البلدان : أخارم. ابلراء.4)
 .«وَزنـَوحبَرِه»( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية 5)
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 ا فلم َيدَع منه َشيحئاً. قا  ابُن َأمححَر : َأي َأمجحَضَ  الز اي ا كما سيبحيت ا وكذا َزغحرَبه ا
يـــــــــــَدًة و  دٍّ َقصـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــَ ن مـــــــــــَ  ِإن قـــــــــــاَ  عـــــــــــاٍو مـــــــــــَ

ــــــــــــــي      د تح عــــــــــــــل َرٌب عــــــــــــــُ َراهبــــــــــــــا جــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــَزوح  ب

  
 أَي نُِسبَْت إِليَّ بَكما لها ولم أَقُْلها.

ً  َزْوبَرَ  قال ابُن جنِّي : سأَْلُت أَبَا علّيٍ عن تَْرك َصْرف  على القَِصيدة ، فاجتمَع فيه التَّْعِريف والتَّأْنِيث ، كما اجتمع في هنا فقال : َعلَّقَه َعلَما

 ُسْبحاَن التَّْعِريُف وزيادةُ األَِلِف والنّون.

ً  ، إِذا (1) بَزْوبَِره َرَجعَ و ً  جاَء خائبا  ولم يَقِض حاجتَه. لم يُِصب شيئا

تَْين : ُزْؤبُُرهُ و ، كَجْوَهر ، الثَّوبِ  َزْوبَرُ و  ، وهو ما يَْعلو الثَّْوَب الجِديَد كما يَعلو الَخزَّ ، وقد تقدَّم. ُرهُ ِزئْبِ  بَضمَّ

جُل ، إِذا أَْزبَرَ  عن ابن األَعرابِّي : يقالو  َشُجَع. ، إِذا أَزبَرَ و َعُظَم ِجْسُمه. الرَّ

ار بُن ُمْنِقٍذ الَحْنَظِليُّ يصف فرساً : الَكلُب : تَنَفََّش. اْزبَأَرَّ و  قال المرَّ

وحِن يف  َو َورحُد الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  رارِهِ فـــــــــــــــــهـــــــــــــــــح ئـــــــــــــــــح   ازحبـــــــــــــــــِ
وحِن مــــــــــــا ملح و     ُت الــــــــــــلــــــــــــ  يــــــــــــح مــــــــــــَ رّ كــــــــــــُ ئــــــــــــِ زحبــــــــــــَ  (2) يـــــــــــــَ

  
 : قال امرُؤ القَْيس : الشَّعَُر : اْنتَفَشَ  اْزبَأَرَّ و

ا  قـــــــــــــــــَ وايف الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ ٌن كـــــــــــــــــخـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــُ

َا ِإذا     فــــــــــــــــِ وٌد يــــــــــــــــَ رّ ِب ســــــــــــــــــــــــــــــُ ئــــــــــــــــِ زحبــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــَ

  
 ونَبَتَا. : َطلَعَا النَّْبُت والَوبَرَ  اْزبأَرَّ و

. وفي حِديث ُشَرْيح :  الرجُل للشَّّرِ : تََهيَّأَ. ازبَأَرَّ و تْ »وقيل : اقشعَرَّ تْ و إِْن هي َهرَّ ْت واْنتَفََشْت. «فلَْيس لها اْزبأَرَّ  أَي اقَشعَرَّ

ئْبرُ  إِذا َعاَلهَ  (3) ُمَزْيبَرٌ و ُمَزْوبَرٌ  فهوالثَّْوَب  َزْوبَرَ و ، بفَتْح فَُسُكون  َزْبرٍ  وأَبُو ، عن الفَّراِء ، نقله الّصاغاني. ُمَزأْبَرو ُمَزأْبر ، لُغتَان في الّزِ

ِمْشقيّ  َزْبر عبُد هللا بُن العَالِء بنِ  ، بَعّي العَْبِدّي الّدِ د وسالم بِن عبِد هللا بن ُعَمر ،  ِمن تابِعي التَّابِِعين بِن عطارف الرَّ عن القاِسم بِن ُمَحمَّ

د عبُد هللا بُن أحمد بِن َربِيعَة بِن َسْلَمانَ  ْحمِن بن بِن وعنه ابنُه إِبراهيُم والوِليُد بُن ُمسِلم ، وابُن أَِخيه القاِضي. وأَبو ُمَحمَّ  َخاِلد بن عبد الرَّ

من بَنِي َكلب ، يقال : كتب النَّبِّي  ، كَكاتٍِب ، َصَحابِيّان َزابِرٍ  وَحاِرثَةُ وِحْصٌن ابنَا قََطِن بنِ  ، ثِقَة ، عن يُونُس الكديمّي وغيره. َزْبر

ً  وسلمعليههللاصلى  .لحاِرثَةَ  ِكتَابا

 راً.ويقال في أَِخيه ِحْصٍن : ُحَصيٌن ، ُمصغَّ 

بَاِريُّ  ، كَشدَّاد ، َزبَّار محمُد بُن ِزيَاِد بنِ  أَبو عبد هللاو ه الَمْذُكور ، الزَّ القَُطاِمّي  (4)بَغداِدّي ، عن الشَّْرقِّي بن  أَْخبَاِريٌّ  الَكْلبّي ، نِْسبة إِلى َجّدِ

ْعر ، غير ثِقَة  واية للّشِ َماِدّي ، كثيُر الّرِ  أَيضاً ، وهكذا نََسبَه بَعُضهم. َزبُورٌ  ، قاله ابُن األَثير. ويقال في َزبَّار هذا :عنه أَحمُد بُن َمْنُصور الرَّ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 وَذبَْرتُه : قََرأْتُه ، قاله األَصَمِعيُّ ، ونقَلَه الفَاِكِهّي في َشْرح الُمعَلَّقَات. َزبَْرتُه

يح ولم تَستَِقم على َمَهّبٍ   ، على التَّْشبِيه. قال ابُن أَْحَمر : َزْبرٌ  ليس لها واِحٍد ، قيل :وإِذا انحرفَت الّرِ

ٍة  فــــــــــــــَ عحصــــــــــــــــــــــــــــِ ر  مــــــــــــــُ تح عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه كــــــــــــــُ  وهلــــــــــــــََ

ا     هـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِّ اَء لـــــــــــــــيـــــــــــــــ  لـــــــــــــــلـــــــــــــــُ وحجـــــــــــــــَ رُ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  َزبـ

  
 َشبََّهها بالنَّاقَة الَهْوَجاِء التي كأَّن بها َهَوجاً من ُسْرَعتِها.

ْبرةو ْدَرة من ُكّلِ َدابَّة. الزُّ ّمِ : الصُّ  ، بالضَّ

 : األََسد ، قاله ابُن ِسيده ، وأَْنَشد قوَل أَْوس بن َحَجر. الَمْزبََرانِيُّ و
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ٌة  ــــــــــــَ ِي ربح ــــــــــــرَبحِديِّ هــــــــــــِ ــــــــــــه مــــــــــــن ال ــــــــــــي ٌث عــــــــــــل ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  ل

راينّ     زحبـــــــــــــــــــَ َ
اٌ  أبَوحصـــــــــــــــــــــــــــــــــا ِ  كـــــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــّ  عـــــــــــــــــــَ

  
َوايَة :ِصفَةٌ لألََسد. وقال ابُن ِسيَده : وهذا :  َرانِيالَمْزبَ  هكذا فسَّره بعُضهم ، وقال خاِلُد بُن ُكْلثُوم :  .كالَمْرُزبَانِيّ  َخَطأٌ ، وإِنَّما الّرِ

ْبَرةِ  ، كأَِمير : َعِظيمُ  َزبِيرٌ  وَكْبشٌ   وقيل : ُمْكتَنٌِز. وقال الزُّ

__________________ 
بـََر.1)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : بَزوح
 ا األمحر واألشقر.( ورد اللون : ب2)
 ( ضبطت اللفظتان يف التكملة بكسر الباء فيهما.3)
 حتريف. وما أثبت عن اللباب.« عن»( ابألصر 4)
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 .ِإزحابراً  َأان أَزبـَرحتُه ا َأي َضُخَم ا وقد َزاَبَرةً  َكبحُشك  َزبـُرَ  الل يحُث : َأي َضُخٌم. وقد
بِيرو َجال ، وهو أَيضاً الظَِّريُف الكيِّس. الزَّ  ، كأَمير : الشَِّديُد من الّرِ

بَاَرةو اُء. الزُّ ّم : الُخوَصة حين تَخُرج من النَّواة ، قاله الفَرَّ  بالضَّ

ْوبَر وعن محّمد بن َحبِيب :  : الّداِهيَة ، وبها فَسََّر بعُضهم قوَل ابِن أَْحَمر : الزَّ

ـــــــــــُ و  ن ـــــــــــَ ن تـ ـــــــــــَدًة ِإنح قـــــــــــاَ  غـــــــــــاٍو مـــــــــــِ ي  وَخ َقصـــــــــــــــــــــــــِ

ــــــــــــــي      ل د ت عــــــــــــــَ َرٌب عــــــــــــــُ َراهبــــــــــــــا جــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــَزوح  ب

  
لُه الفرزَدُق فقال :  وتَنَحَّ

يــــــــــــَدة  دٍّ َقصــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــَ او مــــــــــــن مــــــــــــَ  ِإذا قــــــــــــا  غــــــــــــَ

ت عـــــــــــــلـــــــــــــي      ـــــــــــــَ َرٌب كـــــــــــــان رَاهبـــــــــــــا جـــــــــــــَ ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــَزوح  ب

  
ّي : هذا االسم إِاّل في ِشْعره ، كالَماُموَسِة  بَزْوبر . قال : ولم يُْسَمع: اسُم علٍم للَكْلبَة ُمَؤنَّث ، وأَنشَد قَْوَل اْبِن أَْحَمر السابقَ  َزْوبرُ  وقال ابن بَّرِ

أْس. (3)، واألُرنَِة  (2)، والبَابُوس لُحَواِر الناقَِة  (1)َعلٌم على النار   ِلَما يُلَفُّ على الرَّ

ث : اسٌم. ُمَزبِّرو  ، كُمَحّدِ

 : قريةٌ بمصر ، وقد َدخلتُها. َزْوبَرٌ و

بَْير الرجُل ، إِذا اْنتََسب إِلى تََزبَّرَ  ويقال :  ، كتَقَيَّس. الزُّ

بَير قال ُمقَاتِل بنُ   : الزُّ

َرتح و  ـــــــــــــــ  َزبـ ـــــــــــــــَ ا  تـ وهنـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُ ٌ  كـــــــــــــــَبن  عـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  قـ

ا    اهـــــــــَ يـــــــــمـــــــــَ رتح ســـــــــــــــــــــــِ هـــــــــَ اَلِب وَأ ـــــــــح َدُ  الـــــــــكـــــــــِ  حـــــــــَ

  
 الرجُل : اقشعَرَّ من الغََضب. تَزبَّرَ و

كةً : َحْيُده  َزبَرُ و  الِقْربَةَ : َمألَها. َزبَرَ . و(4)الَجبَِل ، ُمحرَّ

ه ، وكان بعُضه أَطوَل من بَْعض. فَزبََره الَمتَاَع : نَفَْضته. وَجزَّ َشعَره َزبَْرتو  : لم يَُسّوِ

 ، إِذا تَقادَم َعْهُده ، وهو َمَجاز. (5) ِزبِيَره وَذَهبَت األَيّاُم بَطَراوته. ونَقََضتْ 

د بن َعْبِد هللا بن الَحَسن بِن َعِلّي بن الُحَسْين العَلَوّي ، ألَنه كان إِذا َغِضَب قيل : ُزبَاَرةُ و ّم : لَقَب ُمَحمَّ األَسُد ، وهو بَْطٌن َكبِيٌر.  َزبَرَ  ، بالضَّ

د بُن أَْحَمد بن محّمد َشْيُخ العَلَِويّيِن بُخَراَساَن ، وابُن أَِخيه د يَْحيَى بُن محّمد بِن أَحمَد ، فَِريُد َعْصره. منهم أَبو علّي ُمحمَّ  أَبو ُمَحمَّ

بيريّ  كُصَرد : بَْطن من بني َساَمةَ بِن لَُؤّي ، وهو ابن َوْهب بن وثاق. وأَبُو أَْحَمد محّمُد بُن ُعبَْيد هللا ُزبَرو ه الزُّ بيريّ  إِلى َجّدِ ه الزُّ  إِلى َجّدِ

بير  ِدّي الكوفّي ، عن مالك ابن مغول ، وعنه أَبو َخيثمةَ والقََواِريرّي.بن ُعَمر بن ِدْرِهٍم األَسَ  الزُّ

بَْير يَْنتَِسبُون إِلى ُزبَْيِريُّون وبأَْصبَهانَ   بن مشكاَن َجّدِ يُونَس بِن حبيب. الزُّ

بَْنتَر : [زبتر] يت : هو الرجل ، كغََضْنفَرٍ  الزَّ ّكِ  ، وأَنشَد : (6) القَِصيرُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن الّسِ

ِر  جــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــح ا متــــــــــــــــــــََ ُروا وأميــــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــح  متــــــــــــــــــــََ

رِ و     نحصــــــــــــــــــــــُ يــــــــم الــــــــعــــــــُ ئــــــــِ د الــــــــلــــــــ  بــــــــح و الــــــــعــــــــَ نــــــــُ  هــــــــّم بـــــــــَ

  

ِر  فــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَغضــــــــــــــــــــــــــَ ِد ال مح ابأَلســــــــــــــــــــــــــَ ر هــــــــــــُ  مــــــــــــا غــــــــــــَ

دُِع     نـــــــــــح ا واجلـــــــــــُ هـــــــــــَ تـــــــــــِ يِن اســـــــــــــــــــــــــح رَتِ بـــــــــــَ نـــــــــــح ـــــــــــَ  (7) الـــــــــــز بـ
  

بَْنتَر وقيل : ُز الَخْلِق. الزَّ جُل الُمْنَكُر في قَِصرٍ  : القَِصير الُملَزَّ يت. والرَّ ّكِ  ، قال ابن الّسِ
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بَْنتَرُ و بَْنتَرى الدَّاِهيَةُ ، : الزَّ  كقَبَْعثََرى ، عن ابن ُدَرْيد. كالزَّ

َدةِ بعد الّزا َعلَْينَا يَتََزْبتَرُ  فالنٌ  َمرَّ  : يقال : (8)عنه أَيضاً و  ُمتََكبِّراً. َمرَّ  أَي ي ،، هكذا بالُمَوحَّ

__________________ 
 ( وشاهده قوله : عن اللسان1)

داً  عـــــــــــُ  تـــــــــــطـــــــــــايـــــــــــح الـــــــــــطـــــــــــر عـــــــــــن أعـــــــــــطـــــــــــافـــــــــــهـــــــــــا صــــــــــــــــــــــــُ

 كــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــطــــــــــــايــــــــــــح عــــــــــــن مــــــــــــامــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــَة الشـــــــــــــــــــــــــررُ    

  

 ( وشاهده قوله :2)
 حـــــــــــنـــــــــــت قـــــــــــلـــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــي إىل اببـــــــــــوســـــــــــــــــــــــــهـــــــــــا جـــــــــــزعـــــــــــا 

 فـــــــــــــمـــــــــــــا حـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــك أم مـــــــــــــا أنـــــــــــــت والـــــــــــــذكـــــــــــــرُ    

  

 ( وشاهده قوله :3)
ض ا ــــــــــــــــــــــــــــــرابء أُرنــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــه و   تــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــّ

 مــــــــــــــــــــــتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوســــــــــــــــــــــــــــــــــــًا لــــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــــــده نــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــرُ    

  

 ( حيد اجلبر ما شخص منه.4)
 .«بطراوته»بد  « بطراءته»وفيها أيضاً « قوله : ونقضت زبريه ا كذا خبطه ا والذي يف األساس : ونفضت زئربه»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«الرجر القصري»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  6)
 ( اجلندع : القصري ا والتمهجر : التكرب مض الغىن ا عن التكملة.7)
 .295/  3( اجلمهرة 8)
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بَْنتَرةو  : التَّبَْختُر. وَذكَره األَزهرّي في التَّْهِذيب في الُخَماِسّي. الزَّ

اغانِيُّ وصاِحُب اللَِّسان  ، كِقَمْطَرة ِزبَْطَرةُ  : [زبطر] وم. د ، بين َملَْطيَةَ وُسَمْيَساطَ  ، وهو اسم (1)، أَهمله الَجْوَهِرّي والصَّ  و. من ثُغُور الرُّ

وم بِن اليَقَن بِن ساِم بِن نوحِ  هو اسم وم ، وهي التي بِْنت للرُّ َي باْسِمها  بَنَتَْها ، َجّد الرُّ ، هكذا في ساِئر األُصول ، والصواب بَنَتْه ، أَي فُسّمِ

وم فِمن َولَِد يُوناَن بن يافث ، على ما ذكره النّمرّي النَّسَّابَة ، ، هكذا َذَكَره ، ولم يَْذكر أََحٌد من  ة النَّسب في َولَد سام اليَقَن هذا ، وأَّما الرُّ أَئِمَّ

 فليُْنَظر.

بَْعرى : [زبعر] اءِ و ، بَكْسِر الّزاي الّزِ الّشِكُسه ، قال  ُء الُخلُقِ السَّيِّى دة :، وَضبَطه الَحاِفُظ ابُن َحَجٍر في اإِلصابَة بكسر الموحَّ  فَتْح البَاِء والرَّ

َي ابنُ  اُء : قال األَزَهِرّي : وبه ُسّمِ بَْعَرى الفَرَّ  الشاعر. الّزِ

بَْعَرىو ْخم ، الغَِليظ : الّزِ  وهي بهاٍء. ، وِحينَئِذ فأَِلفُه ُمْلِحقَةٌ له بسفَْرَجل ، ويُْفتَح الضَّ

 ، وهي التي َغلَُظت وَكثَُر َشعُرها. ِزبَْعَراةٌ  قال األَزهرّي : ومن آَذاِن الَخْيل َغِليظةٌ كثيَرةُ الشَّعَِر. : َزبَْعَراةٌ و (2) ِزبَْعراةٌ  أُذُنٌ و

بَْعَرى في الّصحاح :و  كذلك. ِزبَْعَرى ، قال أَبو ُعبَْيَدة. وَجملٌ  الَكثِيُر َشعَِر الَوْجِه والَحاِجبَْيِن واللَّْحيَْينِ  الّزِ

ْوض األَنُف للسَُّهْيلّي :وفِ  بَْعَرى ي الرَّ بَْير. الّزِ  : البَِعيُر األََزبُّ الَكثِيُر َشعِر األُذُنَْيِن مع قَِصٍر ، قاله الزُّ

ْبعَِريّ و ْبعَرُ و الزَّ  َطيِّبةُ الّرائَِحِة. َشَجرةٌ ِحجاِزيَّة : (3)، كَجْعفَِرّي وَجْعفَر  الزَّ

بَْعَرىو  ، قيل : إِنها الَكْرَكدَُّن. وقيل : نَوٌع تُْشبُِهه. التََّماِسيحِ ، أَو َدابَّةٌ تَحِمل بقَْرنِها الِفيلَ أُْنثَى  : الّزِ

بَْعَرىو من أَْشعر قُريش ،  ، أُمُّ عبِد هللا هذا عاتَِكةُ الُجَمِحيَّة ، وكان الشَّاِعرِ  السَّْهِميّ  والُد عبِد هللا الصحابِّيِ القَُرِشيّ  بُن قَْيِس بِن َعِدّي : الّزِ

 كِضَرار بِن الَخطَّاب ، أَسلم بعَد الفَتْح وَحُسَن ِإْسالُمه وانقرَض.

ْبعَرو ائحةِ  ، الزَّ  ، قاله ابن ُدَرْيد وأَْنَشد : كَجْعفٍَر وِدْرَهم : نَْبٌت َطيُِّب الرَّ

 ابلز بـحَعرِ تـَُلف ه  (4)كالض يحُمرَاِن 
ْبعَرو ْبعَِريُّ و الزَّ  ، وليس بعَِريض الَوَرِق ، وَما َعُرَض َوَرقُه منه فهو ماُحوٌز. ٍر وَجْعفَِرّيٍ : َضْرٌب من الَمْروِ كَجْعفَ  الزَّ

بَْعِريّ و َهام ، الّزِ اغانِّي. كِهَرْقِلّيٍ : َضْرٌب من الّسِ  َمْنُسوب ، نقله الصَّ

ب ، نقله ابُن ُدَرْيد وقال الُمْزبَِعرُّ و  : ليس بثَْبت. ، ِمثال ُمْزَمِهّر : الُمتَغَّضِ

ْبغَرُ  : [زبغر] قاُق الَوَرِق ، لُغةٌ في المهملة ، وضبطه غير واحد كَجْعفَر ، ، كِدْرَهم (5) الّزِ َوابُ  ، وهو الَمْرُو الّدِ ، وإِهمال  أَو ِهَي الصَّ

 العين َخَطأٌ ، ويقال : هو الذي يقال له َمْرُو ماُحوٍز.

ْغبَر وأَما أَبو حنيفة فإِنه قال : إِنه اغانّي. الزَّ  ، بتقديم الغين على الباِء ، وقد أَهمله الجوهرّي والصَّ

اَن في األَْصل اْزتََجر ، فقلبت التاُء َداالً لقُْرب مخَرَجْيِهما ، ، ك كاْزَدَجَره واْنتََهره ، َمنَعَه ونَهاهُ  : يَْزُجره َزْجراً  عنه َزَجَره : [زجر]

اي من التاِء.  واْختِيرت الدَّال ، ألَنها أَْليَُق بالزَّ

 َمْوِضع ، االْنِزجار ، فيكون الِزماً. االْزِدَجار ، َوَضعَ  اْزَدَجرَ و فاْنَزَجرَ 

ْجر وحيث َوقعَ   .ُمْزَدِجرٌ و َمْزُجور لنَّْهي. وهوفي الَحِديث فإِنما يَُراُد به ا الزَّ

 بِِه : نَْهنََههُ. َزَجرَ و والسَّبَُع ، الَكْلبَ  َزَجرَ و

 ، قال الفرْزَدق : كاْزَدَجَره ونََهاه ، تَفاَءَل به فتََطيََّر ، فنََهَره : يَْزُجُره َزْجراً  الطَّْيرَ  َزَجرَ  من الَمَجاز :و

جِي و  ــــــــــِ ل فــــــــــح اِن مبــــــــــُ جــــــــــَ ــــــــــعــــــــــِ رَاِء ال ــــــــــُن محــــــــــَح َ  اب ــــــــــح ي ــــــــــَ  ل

رمل و     زحَدجــــــــــِ ــــــــــَ مِ  يـ ــــــــــِ ائ وِس اأَلشــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــُ ــــــــــ  ــــــــــن ريحَ ال  طــــــــــَ

  



5659 

 

__________________ 
 .«قوله : وصاحب اللسان ا كذا خبطه ا واألوىل إسقاطه ألنه ذكره كما يعلم مبراجعته»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ومثلها يف التكملة واللسان.« زِبـَعحراة»هامشه عن نسخة أخر  : وعل  « زبعرة»( يف القاموس : 2)
 ( كذا ابألصر ا ومقتض  سيا  القاموس أنه معطوف عل  ما قبله وهو ما لالف تنظري الشارح لّلفظتا.3)
 ( ضبطت يف اجلمهرة بفتح امليم.4)
 ( يف اللسان بفتح الزاي نصاً.5)
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ْجر وقال اللَّْيُث : يََرة. رَ تَْزجُ  : أَن الزَّ  طاِئراً أَو َظْبياً سانِحاً أَو باِرحاً فتََطيََّر منه ، وقد نُِهَي عن الّطِ

ْدعِ ، وقد َزْجراً  وَحثَّه بلْفظ يَُكون َساقَه : يَْزُجره َزْجراً  َحتَّى ثَاَر وَمَضى ، البَِعيرَ  َزَجرَ و  .فاْنَزَجر عن السُّوءِ  َزَجَره له ، وهو لإِلْنسان كالرَّ

 وَدفَعَتْه. َرَمْت به : َزْجراً  النَّاقَةُ بما في بَْطنِها تَزَجرَ و

ْجرُ  من الَمَجاز :و ه في َطيََرانه َمياِمنَه  (1)الطَّْيَر : يعافُها وأَصله أَْن يَْرِمي الطَّْيَر بحَصاةٍ ويَِصيح  يَْزُجر ، وهو : الِعيَافَة الزَّ ، فإِن َوالَّ

 كان ُشَرْيحٌ »يكون كذا وكذا. وفي الَحِديث :  (3)، يَقول إِنه  التََّكهُّن هو َضْرٌب منو كذا في األَساس. (2) [منه]تَفاَءَل به ، أَو َمياِسَره تََطيََّر 

 .«َشاعراً  َزاِجراً 

اُج : جَّ ْجر وقال الزَّ َي الكاِهنُ  للطَّْير وَغْيِرَها الزَّ ن بُسنُوحها ، والتشاُؤم ببُُروحها ، وإِنََّما ُسّمِ  ألَنه إَِذا رأَى ما يَُظنُّ أَنه يُتَشاَءم به َزاِجراً  التَّيَمُّ

ْجرُ  بالنَّْهي عن الُمِضّيِ في تِْلك الَحاَجة برفع َصْوت وِشّدة ، وكذلك َزَجرَ  باعِ. الزَّ  للدَّواّب واإِلبِل والّسِ

ْجرو اَغانّي بالتَّْحريك :،  الزَّ ُك ، ج ِصغَاُر الَحْرَشِف ، َسَمٌك ِعَظامٌ  بالفَتْح كما هو ُمْقتََضى ِسيَاقه ، وَضبََطه الصَّ ، هكذا تتكلّم  ُزُجورٌ  ويَُحرَّ

 به أَْهُل الِعَراق. قال ابن ُدَرْيد : وال أَحَسبُه َعَربِيًّا.

 .(4) اْنِخزاٌل من داٍء أَو َدبَرٍ  ، أَي فَقاِر َظْهِره هِ في فَقَارِ  وأَرَجُل ، وهو الذي أَْزَجرُ  بَِعيرٌ و

ْجر في البصائر للُمَصنِّف :و  : َطْرٌد بَصْوت ، ثم يُْستَْعَمل في الطَّْرد تارةً وفي الصَّوت أُْخَرى. الزَّ

َوَلَقْد جاَءُهْم ِمَن )، أَي تَُسوقُه َسْوقاً ، وهو َمجاز. وقولُه تعالى :  السََّحابَ  تَْزُجرُ  التي أَي المالئَكة (5) فَالّزاِجراِت َزْجراً  قولُه تَعَالَى :و
 من اْرتَِكاب الَمآثِم. (7)أَي َطْرٌد وَمْنٌع  (6) (اْْلَنْباِء ما ِفيِه ُمْزَدَجر  

 أَي ُطِرَد. (8) (َوقاُلوا ََمُْنون  َواْزُدِجرَ )وقوله تعالى : 

ُجورُ  في الّصحاح :و وتُْنَهر ، وهو َمجاز ، وقيل :  تُْزَجرَ  الِّتي ال تَِدرُّ حتى هي وأَ  ، النَّاقَةُ التي تَْعرف بعَْينِها وتُْنِكر بأَْنِفَها ، كَصبُور : الزَّ

ُجور قال ابُن األَعرابِّي :و التي تَِدرُّ على الفَِصيِل إِذا ُضِربَْت ، فإِذا تُِرَكت َمنَعَتْه  قال األَخَطُل : الناقةُ العَلُوقُ  : الزَّ

 (9) َزُجورُ ا َرحُب الِقَحٌة هَلُن  و 
ها ، ويُوَجد هنا في بَْعِض النَُّسخ : العَلُوف بالفَاِء. والذي نَصَّ عليه ابُن األَ  عرابِّي في النَّواِدر : العَلُوق ، وهي التي تَْرأَم بأَْنِفَها وتَْمنَع َدرَّ

 بالقَاف.

 * ومما يُستَْدَرك عليه :

 للشَّْيَطاِن وَمْدَحَرةٌ ، وهو َمجاز. َمْزَجرةٌ  ِذْكُر هللا

َمْخَشِرّي : وهو َمجاز. َمْزَجرَ  قال ِسيبََوْيه : وقالوا هو ِمنِّي  الَكْلِب أَي بِتِْلك المنزلَة ، فحَذَف وأَْوصَل. قال الزَّ

ْرُت على َسْمِعه المواِعظَ  واِجرَ و وَكرَّ  .الزَّ

 وقال الشاعر :

نح كــــــــــــــان ال ُر مــــــــــــــَ م َأيّن شــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــِ زحعــــــــــــــُ   يـــــــــــــــَ

ُه     هــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــَ يّن تـ ُن مــــــــــــــِ دح ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــح ل ــــــــــــــَ رُ فـ زَاجــــــــــــــِ
َ

 املــــــــــــــ

  
 ، كقَْولك : نََهتْه النَّواهي. تَْزُجرَ  َعنَى األَسباَب التي من َشأْنَِها أَن

، إِذا  يَْزُجُرَها اإِلِبلَ  َزَجرَ  ِمنْ . «َزاِجر فهوَمْن قََرأَ القُرآَن في أَقَلَّ من ثالٍث »َحديث ابِن َمْسعُوٍد :  ، وهو ُمَجاز. وفي َزاِجراً  وَكفَى بالقُْرآنِ 

 َحثََّها وَحَملَها على السُّْرَعة.
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 ، وسيُْذَكر في َمَحلّه. راجزٌ  والمحفوظ

 ، أَي ِصيَاحاً على «َزْجراً  فَسِمَع َوراَءه»في َحِديٍث آخَر : و

__________________ 
 ( يف األساس : حبصاٍة أو يصيح به.1)
 زايدة عن األساس.( 2)
 ا والعبارة أيضاً يف الصحاح.« تقو »يف اللسان : « يقو  : زجرت إنه قوله : يقو  إنه اخل ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 كاألصر.« دبر»وهبامشه عن نسخة أخر  « دابر»( األصر واللسان والتكملة ا ويف القاموس : 4)
 .2الصافات اآية ( سورة 5)
 .4( سورة القمر اآية 6)
 ( يف املفردات للراغب : عن.7)
 .9( سورة القمر اآية 8)
 ( وصدره يف األساس :9)

 خوصاً أضّر هبا ابن يوسف فانطوتح 
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رُ و  اإِلبر وَحثّاً. قا  اأَلزَهرِّي :  الَبِعرِي : َأن يقا  له َحوحُب ا والناَقة َحرح. َزجح
 ُمْنَكر.عن ال تَزاَجُرواو

 : صاح بها. وهو َمَجاٌز. (1)الراِعي الغَنََم  َزَجرَ و

ثاِن. تَْرَجم لهما البَُخاِري في التَّاِريخ. َزاِجرُ و بُن الَهْيثم ، َزاِجرُ و ْلت : ُمَحّدِ  بن الصَّ

حيرُ  : [زحر] َحارُ و ، كأَِمير ، الزَّ َحاَرةُ و الزُّ هما الزُّ ْوِت أَو النَّفَس بِأَنِين إِْخَراجُ :  ، بضّمِ  .َزِحيراً و عند َعَمٍل أَو ِشدَّة وَسِمْعت له َزفِيراٍ  الصَّ

ِحير أَو َحارُ  ، وكذلك البَْطِن بِِشدةٍ ـ  (2)كذا في الّصحاح ، وفي األَساس : اْنِطالق ـ  اسِتْطالقُ  : الزَّ ّم. الزُّ ِحيرو ، بالضَّ تَْقِطيٌع في البَْطن  : الزَّ

ي َدم  اً.يَُمّشِ

 .َزحيرٌ  : به َمْزُحورٌ  وَرجلٌ 

رِ  ، َزِحيراً  ، يَْزِحرو يَْزَحرُ  كَجعََل وَضَربَ  ، َزَحرَ  الِفْعلُ و  .التَّْزِحيرِ و كالتََّزحُّ

ه ، َزَحَرت يقال :و َرتو به أُمُّ  ، قال الشاعر : َولََدتْه ، إِذا عنه تََزحَّ

ِك َأن  يـــــــــــــــــــٌم لـــــــــــــــــــَ رِيِإيّنِ َزعـــــــــــــــــــِ َزحـــــــــــــــــــ    تــــــــــــــــــــَ
خـــــــــــرعـــــــــــن     نـــــــــــح َ

ِم املـــــــــــ خـــــــــــح ِة ضــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ بــــــــــــح  َوارِِم اجلـــــــــــَ

  
 هكذا أَنشَده الليُث. وقال ابُن ُدَريد :

َفرِ   عن َوافِر اهلَاَمِة َعبحِر املِشح
دُ  قاله ، بها أَهلُه فكان ، الَمَدائن إِلى ، عنههللارضي، قال : َخرْجُت حيَن أُِصيَب َعِليٌّ  بُن قَْيس َزْحرُ و  ، ِمْحصن أَبي عن ، بَْكر أَبِي بنُ  ُمَحمَّ

 الشَّْعبِيّ  عن

ثون. َزْحرو ، سمَع جدَّه ُحَمْيَد بن ِمْنَهب. رَوى عنه زكِريَّا بُن يَْحيَى ْبِن ُعَمر بن ِحْصن الطَّائِّي. بُن ِحْصن َزْحرُ و  بُن الَحسن محّدِ

ّي ، ونَقْلته َسِمَع عبَد العزيز بن َحِكيم ، سمَع منه ابُن المبارك وَوِكيع ، هو الَحْضرمّي الُكوفِّي ، وهُؤالِء الثَّالثة في تاِريخ البُخار [األَخير]

 منه كما تََرى.

ار يَئِّن عند السُّؤال َسْكَراَن : البَِخيلُ  مثل َزْحَرانُ و كُزفََر ، ، ُزَحرُ و حَّ اُء : (3)، بالضم  كالزُّ  والتَّْشِديد ، وأَْنَشَد الفَرَّ

رحصــــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــًة وحــــــــــــــِ بَل َت َمســــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــح  أَراَ  مجــــــــــــــََ

ر و     قـــــــــــــــــح اراً عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ  أاَُنانَ  (4) َزحـــــــــــــــــ 

  
ّي : أُنَاناً ، َمْصَدُر أَنَّ يَئّن أَنِيناً وأُنَاناً ،  .ُزَحاراً و كَزَحر يَْزَحر َزِحيراً  قال ابن بَّرِ

 ، َحكاه اللِّْحيَانّي. رٌ َمْزُحو ، كعُنَِي ، فهو ُزِحرَ  قدو

َحارُ و  ٌء.منه حتى يَْنقَِلب ُسْرُمه فال يَخرج منه َشيْ  فيْزَحر يَأْخذُه كغَُراب : داٌء للبَعير ، الزُّ

 وانتفََخ له. : َعاَداهُ  َزاَحَره من الَمَجاِز :و

ه به. َزَحَرهو ْمحِ : َشجَّ  قال ابن دريد : ليس بثَبٍت. بالرُّ

 فأَنَّ لذِلك. البَِخيُل : ُسئَِل فاستَثْقََل السُّؤالَ  َزَحرَ و

وتَتُْرَكَها لَيلةً وقد َسَدْدَت أَْنفَها ثّم : أَن يَْهِلَك َولَُد النَّاقَة فيما بين َمْنتَِجه وبيَن َشْهٍر أَقصاهُ فتَْجعََل ُكَرةً في ِمْخالةٍ وتُْدِخلَها في َحيائِها  التَّْزِحيرُ و

  بعُد فتَْحسب أَنه َولَُدَها وأَنّها نُتَِجتْه ساَعتَئٍذ فَتَُحلُّ أَْنفَها وتُدنِيه فَتَْرأَُمهتَُسّل الُكَرةَ وقد أَْعَدْدَت ُحَواراً آَخَر فَتُِريها الُحَواَر واألَْنُف َمْسُدودٌ 

ْرتُها تَْزِحيراً  وقد الَّلبَن. وتَُدرُّ  وتَعِطف عليه  .َزحَّ

 * ومما يستدرك عليه :
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ر هو  بماِله ُشّحاً ، كأَنَّه يَئِّن ويَتشدَّد. يَتََزحَّ

ْحَرةو ْفرَ  الزَّ  ة.كالزَّ

اَغانِّي. الِقْربَة : َمألََها َزْحَمرَ  : [زحمر]  ، أَهمله الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللسان ، ونَقَلَه الصَّ

ّم ، ُزُخوراً و ، بفَتْح فُسُكون ، يَْزَخُر َزْخراً  ، البَْحُر ، كَمنَعَ  َزَخرَ  : [زخر] رَ و ، األَِخيُر من األَساس ، َزِخيراً و ، بالضَّ .َطَما  : تََزخَّ فيه  َوتََمألَّ

َزَخَر  . وقال أَبُو َعْمرو : ويُقَال ِلْلواِدي إِذا جاَش َمدُّه وَطَمى َسْيلُه :َزاِخرٌ  ، فهو َمدَّ ِجّداً واْرتَفَعَ  : َزْخراً  الواِدي َزَخرَ و لَفٌّ ونَْشر ُمَرتَّب.

 ، أَي َمدَّ وَكثَُر َماُؤه واْرتَفَعَت أَمواُجه. «البَْحرُ  فََزَخرَ »ابِر : في حديث جَ أَمواُجه. و. وقيل : إِذا َكثُر ماُؤه واْرتَفَعَت يَْزَخر َزْخراً 

__________________ 
 ( األساس : النـ َعم.1)
 (.زحر)( كذا ا ومل يرد هذا املعىن يف األساس 2)
 ( كذا ابألصر ا وضبطت يف اللسان هنا ويف الشاهد : ابلفتح.3)
 ( ضبطت عن الصحاح واللسان.4)
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،  َزْخَرةً  ، ومن البُُدور أَزَهُرَها. ورأَيُت البَِحاَر فلم أََر أَْغلََب منه أَزَخُرَها ، وبَْدٌر َزاِهٌر ، وهو من البُُحور َزاِخرٌ  ل : فاَُلٌن بَْحرٌ ويقا

 والِجبَاَل فلم أََر أَْصلََب منه َصْخرةً.

 َمألَه. : َزْخراً  ءَ الشَّيْ  َزَخرَ و

ل. َزْخَمر  منه قَوُل الُمَصنِّف السَّابِق :قُْلُت : ويمكن أَن يُؤَخذَ   الِقْربةَ : مألََها ، على أَّن الميم زائدةٌ ، والصَّواب ِذْكُره هنا ، فتأَمَّ

 ، جاَشتَا نَْفُسَها : الِقْدُر والَحْربُ  َزَخَرتو .َزَخُروا وإِذا جاَش القَْوُم للنَِّفير قيل :: ، قال أَبو َعمرو  القَْوُم : جاُشوا : ِلنَِفيٍر أَو َحْربٍ  َزَخرَ و

 . أَما شاِهُد األَّول :تَْزَخَراِن َزْخراً 

ه  ائــــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــــــــــــَ ُدورُُه بــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــُ

ٌة     ــــــــــــــــــــَ َع رتح ف مــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــــلضــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رح ل  َزَواخــــــــــــــــــــِ

  
 وأَّما شاهد الثاني :

َرتح ِإذا  ٍة  َزخــــــــــــَ يــــــــــــمــــــــــــَ ظــــــــــــِ وحِم عــــــــــــَ رحٌب لــــــــــــيـــــــــــــَ  حــــــــــــَ

و    مـــــــــــــُ طـــــــــــــح ورِهـــــــــــــُم تـــــــــــــَ ورًا مـــــــــــــن حبـــــــــــــُ  رَأَيـــــــــــــَت حبـــــــــــــُ

  
 النَّبَاُت : طاَل. َزَخرَ و

جُل بما عنَدهُ  َزَخرَ  قال األَصَمِعيُّ :و  ، إِذا تََكبَّر وتََوعََّد. تََزْخَورَ  وقيل : كتََزْخَورَ  ، واحٌد ، وِعبَاَرةُ األََساِس : بما لَْيس ِعْنَده ، فََخرَ و الرَّ

جَل : أَْطَربَه. فالنٌ  َزَخرَ و  الرَّ

نَه وَزيَّنَه.العُْشُب الماَل : سَ  َزَخرَ و  مَّ

يح َزَخرو قَّ : أَْذراهُ في الّرِ  .(1)بالمذرة  الّدِ

 ، واحٌد. فَاَخَره ففََخَرهُ و ، َزاَخَره فََزَخَره قال أَبو تَُراب. َسِمعُت َمْبتَِكراً يقول :و

م : ُزَخاِريٌّ و ، بياِء النِّْسبَة ، َزْخَوِريٌّ و ، كَجْعفَر ، َزْخَورٌ  نَبَاتٌ و  قد َخَرَج َزْهُره. تَامٌّ َريَّاُن ُمْلتَفٌّ  ، بالضَّ

اِخرُ  عن أَبي َعْمٍرو :و  : الشَّرُف العَاِلي. الزَّ

اِخرُ  في األَساسو  الَجْذالُن. : الزَّ

ْخِريُّ و ،  ُزَخاِريَّة وأََخَذ النَّبَاتُ  النّبَاِت : َزْهُره ونََضاَرتُه. ُزَخاِريُّ  النَّبَاِت. ُزَخاِريُّ  يقال : َمكانٌ و من النَّبَات وغيِره. ، كُكْرِدّيٍ : الطَِّويلُ  الزُّ

 أَي َحقَّه من النََّضارةِ والُحْسن.

 نَبَاتُها. َزَخرَ  إِذا ُزَخاِريَّها وفي األساس : وأَخَذت األَرضُ 

 .ُزَخاِريَّه ٌل عْندهم. وتقول : النَّبُت إَِذا أَصاَب ِريَّه أََخذَ ، َمثَ  ُزَخاِريَّه . وُكلُّ أَمٍر تَمَّ واستَْحكم فقد أََخذَ ُزَخاِريَّة وأََخَذ النَّْبتُ 

 . قال ابُن ُمْقبِل :ُزَخاِريَّه ُجنَّ ُجنوناً ، وقد أَخذَ  وقال األَصمعّي : إِذا التَفَّ العُْشُب ، وأَْخَرَج َزْهَره قيل :

رَاراً و  ـــــــــــــــَ ا قـ مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ ان لـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ عـــــــــــــــِ رحتـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  يـ

وعِ     ٍة  ـــــــــــــــَُ نـــــــــــــــَ دجـــــــــــــــِ ر  مـــــــــــــــُ ه كـــــــــــــــُ تـــــــــــــــح قـــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  

ـــــــــــــــــه  ُزخـــــــــــــــــارِي   اِت كـــــــــــــــــَبن  فـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــنـ  ال

وعِ     طــــــــــــــُ ــــــــــــــقــــــــــــــُ ِة وال ــــــــــــــ  رِي قــــــــــــــَ ــــــــــــــح بـ ــــــــــــــعــــــــــــــَ اَد ال ــــــــــــــَ ي  جــــــــــــــِ

  
 ، قاله أَبو ُعبَْيَدة. كريٌم يَْنِمي هو ، أَي زاِخرٌ  ِعْرقُهو

 :: َوافٌِر. قال الُهَذِلّي  زاِخرٌ  وقيل : ِعْرقٌ 

ا  رِهـــــــَ كـــــح اٌن بشـــــــــــــــــــَ اهـــــــا َحصـــــــــــــــــــــَ فـــــــَ اٌع ِ شـــــــــــــــــــح نـــــــَ  صـــــــــــــــــــَ

رحُ      ِن والـــــــــــعـــــــــــِ طـــــــــــح وِت الـــــــــــبـــــــــــَ َواٌد بـــــــــــقـــــــــــُ رُ جـــــــــــَ  زَاخـــــــــــِ
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 يَْزَخر ع ، ألَن ِعْرَق الَكِريمِ قال الَجْوَهِرّي : معناه يقال إِنها تَُجود بقُوتَِها في حال الُجوعِ وَهيََجاِن الدَِّم والطَّبَائِع ، ويقال : نَسبُها ُمْرتَفِ 

 م.بالَكرَ 

 .تََزْخَورَ  وتَوعٌُّد ، وقد : فيه تَكبُّرٌ  َزْخَوِريٌّ  َكالمٌ و

 * ومما يُْستَْدَرَك عليه :

 : َمدَّت ، عن ُكَراع. َزْخراً  ِرْجلُهُ  َزَخَرت

 .ُزَخاِريََّها : أَخَذت زاِخَرةٌ  وأَْرضٌ 

 الَواِدي : أَعشابُه. َزَواِخرُ  واْكتََهلَتْ 

ارٌ  وبَْحرٌ   .(2) َزخَّ

اغانِّي. ِزْخِريَةٌ  ، (3)قال ابُن ُدَرْيد   ، مثال ِهْبِرية : نَْبٌت تامٌّ ، نقَله الصَّ

اَغانِيُّ َوحَده. ، كَجْعفَر : اْسم َزْخبَرٌ  : [زخبر]  رجٍل ، هَكَذا نَقَلَه الصَّ

__________________ 
 .«ابملذر »فة أيضاً من وهبامشه لعلها  ر « ابملذراة»( كذا ابألصر ا ويف املطبوعة الكويتية : 1)
 ( الصحاح : حبٌر زاخٌر.2)
 424/  3( اجلمهرة 3)
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 ، أَهَملَه الَجْوَهِرّي. ، لغةٌ في أَْصَدَره أَْزَدَرهُ  : [زدر]

ً  جاءَ  أَي وأَْسَدَرْيه وأَْصَدَرْيه ، أَْزَدَرْيه يَْضِرب فالنٌ  جاءَ  قال األَزَهِرّي : يقال :و ، كذلك َحكاهُ يَعقُوب بالزاي ، قال ابُن ِسيَده :  فاِرغا

اد ، وسيأْتي هناك ، ألَن األَْصَدَرْين ِعْرقاِن يَْضِربَان تْحَت الصُّ  اَي ُمَضارعة ، وإِنما أَصلُها الصَّ  ْدَغْين ال يُْفَرد لهما واحٌد.وِعْنِدي أَنَّ الزَّ

ً  يَْزُدر يَْوَمئذ وقُِرئ : اِء قََرُؤوا  (2) (1) النَّاُس أَْشتَاتا  وهو الَحّق. (َيْصُدرُ )وسائِر القُرَّ

اي الخاِلَصة فال أَعرفها ، وإِن ثَبَتَت فهي شاذَّةٌ ، كما أَشار  قال شيُخنَا : أَما إِْشمام صاِده زاياً فهي قراَءة َحْمَزةَ والِكَسائِّي. وأَّما ِقَراَءة الزَّ

 ةَ ال تكاد تَثْبُُت على ِجَهِة األَصالِة ، وهللا أَعلم.إِليه في النَّاُموس. وعندي أَنَّ هِذه المادّ 

اَغانّي في البَْحث نَْقالً عن ِسيبََوْيه وغيِره في التَّْكِملَة ، وأَنشد قوَل الشَّاِعر :  قلُت : وقد أَطال الصَّ

و  و  رحُ  َذا اهلــــــــَ ــــــــَ لــــــــَ  تـ ــــــــقــــــــِ َر ال ــــــــح ب ــــــــَ َو  قـ  دَعح ذا اهلــــــــَ

رح     ن الصـــــــــــــــــــــــ  ريحٌ مــــــــــِ َو  خــــــــــَ َا الــــــــــقــــــــــُ تــــــــــِ زحَدرَام مــــــــــَ  مــــــــــُ

  
 *.[: المنكبانِ  األَْزدران]و

رُّ  : [زرر] رُّ  وقال ابُن ُشَمْيل : ، بالَكْسر : الذي يُوَضُع في القَِميص. الّزِ  لِزرِّ  : العُْرَوة التي تُجعَل الَحبَّةُ فيها. وقال ابُن األَْعَرابِّي : يقال الّزِ

ير ، بقَْلب أَحد الَحْرفين الُمْدَغمين ، وهو الدَُّجة. ويقال لعُرَوتِِه الَوْعلَة. وقال اللَّْيُث : رُّ  القَِميص الّزِ : الُجَوْيزة ، التي تُْجعَل في ُعروة  الّزِ

رِّ  زهرّي : والقَْوُل فيالَجْيب. قال األَ   قال ُمْلَحة الَجْرِميُّ : .ُزُرورٌ و أَْزرارٌ  ج ما قال ابُن ُشَميل : إِنَّه العُْرَوة والَحبَّة تُجعَل فيها. الّزِ

تح  ُزُرورَ كـــــــــــــَبن   قـــــــــــــَ ـــــــــــــِّ ل ة عـــــــــــــُ ـــــــــــــ  رِي طـــــــــــــُ ـــــــــــــح ب ـــــــــــــقـــــــــــــُ  ال

هــــــــــــا     قــــــــــــُ ــــــــــــِ الئ و مِ  (3)عــــــــــــَ قــــــــــــَ ذحٍع مــــــــــــُ ــــــــــــه ِبــــــــــــِ  مــــــــــــن

  
قاع.وَعَزاه أَبو ُعبَْيد إِلى َعِدّي ب  ِن الّرِ

ل أَنه بالفَتْح قال شيُخنا : ثمَّ ما َذَكَره الُمَصنِّف من َكْسره هو الَمْعُروف ، بل ال يكاد يُْعَرف َغيرهُ. وما فيِ آِخِر الباب من حاِشيَة ا لُمَطوَّ

ه. قال في باب فِْعل وفُْعل باتفاق الَمْعنَى كثَْوب أَو ، كقُّر ، فيه نََظٌر ظاِهٌر. قْلُت أَما الفَتُْح فال يكاد يُعَرف ، ولكن نُِقل عن اب ّكيت َضمُّ ِن الّسِ

ُجل وُخْلبه  ْجز  (4)ِخْلُب الرَّ ْجز والرُّ رُّ و ، (5)، والّرِ رُّ و الّزِ حُّ والشُّحُّ : البُْخل. الزُّ  ، وِعْضو وُعْضو والّشِ

ر ِزرَّ  قال األَزهرّي : َحِسْبته أَراَد من  القَِميص. الّزِ

ْل.قلُت : ولو صَ   حَّ ما نقله شيُخنَا من الفَتْح كان ُمثَلَّثاً كما ال يَْخفَى فتَأَمَّ

 .«الَحَجلَة ِزرِّ  مثل َكتِِفه في وسلمعليههللاصلىأَنه رأَى خاتَم َرسول هللا » في َحِديِث السَّائِب بِن يَِزيد في َوْصف خاتَِم النُبّوةِ :و

 العُْرَوةَ.أَراد بها َجْوَزةً تَُضمُّ 

رُّ  وقال ابُن األَثِير : َوايَة : : واحد األَْزار التي تَُشدُّ بها الِكلَُل والسُّتُوُر على ما يكون في َحَجلِة العَُروس ، وقيل : الّزِ  «مثْل ِرّزِ الَحَجلَةِ » الّرِ

 القَبََجةُ. الراِء على الزاي. والَحَجلَةُ :بتَْقِديم 

رّ  يِر هذا يَْظَهر أَنَّ تَْخِصيصقلَت : وبِقَْول ابِن األَثِ   بالقَِميص إِنما هو لبَيَاِن الغَاِلِب ، وقد أَشار له َشْيُخنا. الّزِ

ه من الَمَجاز : َضَربَه فأَصابَ و رُّ  .ِزرَّ رُّ  قيل :و وهو قَِواُمه. ، كأَنَّه نِْصُف َجْوَزةٍ ، ُعَظْيٌم تَْحَت القَْلبِ  : الّزِ ُدوُر َوابِلَةُ النُّْقَرةُ فيها تَ  : الّزِ

انِ  ، وهي َطَرُف العَُضِد من اإِلنسان. وقيل : الَكتِفِ  رَّ رُّ  قيل :و : الَوابِلَتَان. الّزِ انِ  ، وهما َطَرُف الَوِرِك في النُّْقَرةِ  : الّزِ  .ِزرَّ

رُّ  من الَمَجاز :و : َخَشبَاٌت يُْخَرْزن في أَْعلَى ُشقَِق الِخبَاِء  األَزَرارُ  . وقيل :أَزَرارٌ  في أَْعلَى العَُموِد ، َجْمعه َخَشبَةٌ من أَْخَشاِب الِخبَاءِ  : الّزِ

هاو وأُصولها في األَرض ،  : َعِمَل بها ذِلك. َزرَّ

رُّ  من الَمَجاز :و  ، عن اْبن األَْعَرابِّي. َحدُّ السَّْيفِ  : الّزِ

ْيهو أََما وَسْيِفي»بُن ُكلَْيب في كالم له :  (6)وقال ِهْجِرس  ، وُرْمِحي ونَْصلَْيه ، وفََرِسي وأُذُنَْيه ، ال يََدُع الرجُل قاتَِل أَبِيِه وهو يَْنُظر  ِزرَّ

 ثم قَتَل َجسَّاساً بثَأْر أَبِيه. .«إِليه

 بن ُحبَاَشةَ األََسِدّي الُكوفِّي ثِقَة بُن ُحبَْيش ِزرُّ  أَبو َمْريمَ و
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__________________ 
 .6( سورة الزلزلة اآية 1)
َنحِكَبان.2)

 ( بعدها يف القاموس ا وقد أسقطها الشارح : واأَلزحَدرَاِن : امل
 ما با معكوفتا سقرت من املصرية والكويتية. (*)( 7)
 .«يف اللسان وشرح القاموس يف مادة قبطر قوله : عالئقها ا ويف موضعا من الصحاح : بنادكها أي بنادقها ا ومثلها»( هبامش اللسان : 3)
 ( يف التهذيب : ِجلب الرجر وُجلبه ابجليم.4)
 ( الرجز : العذاب ا عن التهذيب.5)
 ابمليم حتريف. وهجرس : كزبرج.« جمرس»( عن التهذيب ا ابألصر 6)
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َرمٌ   ا من قـُر ائهم. لَِض ُعَمَر بَن اخَلط اب ا َرَو  َعنحه ِإبراِهيُم وعاِصُم بن هَبحَدلة ا قاله البخارّي يف الت اريخ. لِبِعييف  خُمَضح
 قال الطَّبَِرّي : له ُصْحبَة ، من أَُمَراِء الُجيُوِش. (1)بن عبد هللا بن ُكلَْيب الفقعمّي  ِزرُّ و

ْينِ  ذُوو رَّ اغانّي  الِقْرِديُّ  (2) ُمْلَحج هو ُسْفيَاُن بن ٍم. أَو: ُسْفيَاُن بن ُمْلجَ  الّزِ  .(3)، بالكسر كما َضبََطه الصَّ

ْعيَِة لََها. أَي اإِلبل أَْزَراِرَها من لَِزرٌّ  إِنَّه يقال :و  ماٍل ، إِذا كان يَسوُق اإِلبَل َسْوقاً شديداً ، واألَّوُل الَوْجهُ. لَِزرُّ  وقيل : إِنه أَي َحَسُن الّرِ

ينِ  ِزرُّ  هذا»أَى َعِليٌّ أَباَذّرٍ فقال أَبو َذّرٍ له : رو  .«الّدِ

رّ  ، قَِواُمه قال أَبُو العَبَّاس : معناه في ِرَوايَة أُْخَرى في حديث أَبي َذّرٍ في َعِلّيٍ رضَي حَت القَْلِب ، وهو ِقَواُمه. و، وهو العَُظْيم الذي تَ  كالّزِ

، فسَّره ثَْعلَب فقال : تَثْبُت به  «ْرَض وألَْنَكْرتُُم النَّاسَ رِض الذي تَْسُكن إِليه ويَْسُكُن إِليها ، ولو فُِقَد ألَنَكْرتُم األَ األَ  لَِزرُّ  إِنه»هللا َعْنُهَما : 

ه األَرُض كما يَثْبُت القَِميصُ   إِذا ُشدَّ به. بِزّرِ

رُّ و ه القَِميصَ  َزَرْرتُ  يقال : .األَْزَرارِ  بالفَتْحِ : َشدُّ  ، الزَّ ّم ، إِذا َشَدْدتَ  أَُزرُّ  أَْزَرْرتُ و عليك قَِميَصك اْزُررْ  عليك ، يقال : أَْزراَره ، بالضَّ

رَ  القَِميَص ، إَِذا َجعْلَت له  .أَْزَراراً فتََزرَّ

رُّ  من الَمَجاِز :و  الكتائَِب بالسَّْيف ، وأَنشد : يَُزرُّ  يقال : هو الطَّْرُد.و : الشَّلُّ  الزَّ

 َزر االَكَتاِئَب ابلس يحِف  ُزر  يَـ 
او ه َزرًّ  : َطَرَده. َزرَّ

رُّ و ا ، يقال : الطَّْعنُ  : الزَّ ه َزرَّ  : َطعَنَه. َزرَّ

رُّ و ا ، يقال : النَّتْفُ  : الزَّ ه َزرًّ  : نَتَفَه. َزرَّ

رُّ  من الَمَجاز :و ا ، يقال : العَضُّ  : الزَّ ه َزرَّ ه. َزرَّ رُّ و : َعضَّ هماو َعْينَْيه ، َزرَّ  ، يقال : تَْضيِيُق العَْينَْين : الزَّ  َضيَّقَهما. : َزرَّ

رُّ و ا ، يقال : الَجْمُع الشديدُ  : الزَّ ه َزرًّ  ، إِذا َجَمعه َشِديداً ، وهو َمجاز. َزرَّ

رُّ و  نَْفُض المتاعِ. : الزَّ

د بن َعْبِد هللا بن َجدٌّ لعَْبِد هللا الُخَواِرّيِ  َزرٌّ و  .َزرٍّ  من أَهل ُخَواِر الّرّي ، وهو عبُد هللا بُن محّمد بن َعبِد هللا ْبِن ُمَحمَّ

. صحابيُّ  الَكلبِّي : َزرٍّ  بنُ  (4) الواِزمُ و اَغانِيُّ  ، له ِوفَادة ، نقله الصَّ

اِزيُّ : له ِذكْ  َزرُّ و  ٌر.بُن َكْرَماَن الرَّ

 وتََجاِربُه. زاَد َعْقلُه : زرَّ يَِزرُّ و

 َعقََل بْعَد ُحْمِق. ، أَيضاً ، إِذا َزِررَ و تَعَدَّى على َخْصِمه. ، إِذا ، كَسِمع َزِررَ و

ِريرُ و جال ، وأَنشد َشِمٌر : ، كأَِمير : الذَِّكيُّ الَخِفيفُ  الزَّ  من الّرِ

ه  يـــــــــــح ـــــــــــَ بـ ـــــــــــَ نـ ب َأجـــــــــــح رحكـــــــــــَ ـــــــــــَ ُد يـ بـــــــــــح يـــــــــــت الـــــــــــعـــــــــــَ بـــــــــــِ  يـــــــــــَ

ٌب     عـــــــــــــــــــــح ه كـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــ  ر  كـــــــــــــــــــــبَن ـــــــــــــــــــــرُ لـــــــــــــــــــــَِ  َزرِي

  
َراِزرِ   .َزَراِزرُ  ، وِرَجالٌ  ُزَراِزرٌ  ، كعاُلبٍِط. يقال : َرُجلٌ  كالزُّ

 وأَنشد :

اِوِر و  حــــــــــــــــــَ
َ

رِي عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  املــــــــــــــــــ َر   ــــــــــــــــــَح  وَكــــــــــــــــــَ

رِي    ِت امـــــــــــــــح ن حتـــــــــــــــَح اَء مـــــــــــــــِ رحســـــــــــــــــــــــــــــَ  ُزرَازِرِ ٍء خـــــــــــــــَ

  
ْرَزارِ و  ، كَصْرَصار ، وهو الَخِفيُف السَِّريع. الزَّ
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 ، أَي َوقَّاٌد تَْبُرُق َعْينَاه. (5) ُزَرزارٌ  وقال األَصمِعيُّ : فالٌن َكيِّسٌ 

ِريرُ و  ، من كالم العََجم. يُصبَُغ به له نَْوٌر أَْصفَرُ  نَبَاتٌ  : الزَّ

ِريرُ و ت مصدرُ ـ  الزَّ  تََوقُُّد العَْينِ ـ  بالَكْسر : تَِزرُّ  َعْينُه َزرَّ

__________________ 
 زرين. ( كذا ا ويف أسد الغابة : الُفقيمي ا وقير يف اله : زوين ا وقير :1)
 .«ُملَجح»( يف القاموس : 2)
ت : لعلها نســــــخة أخر  ( وهو ضــــــبرت القاموس أيضــــــاً ا وأشــــــري هبامش املطبوعة الكويتية ِإىل أهنا ضــــــبطت يف القاموس بفتح القاف والراء قل3)

 وقعت بيد  ققها.
 ( لاه ابن ماكوال ودان بن َزّر ا عن أسد الغابة.4)
 .«ُزرازِ »ويف التهذيب : « ُزرازِر»( يف اللسان والتكملة : 5)
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َناه .(1) تـَنَـو ُرَهاو   يف رأحِسه ا ِإذا َتوق دَل. نِ َتزِر ا ا َأي تـََوق َداِن ا وقا  الَفر اُء : َعيناه َتزِر اِن َزرِيراً  يقا  : َعيـح
ْرُزورُ و ّم : (2) الزُّ يُِّق. ، بالضَّ  الَمْرَكُب الضَّ

ْرُزورو ْرُزرِ ]طائٌِر   :(3) الزُّ  كالقُْنبَرة. (4) [كالزُّ

تَ  ، إِذا َزْرَزرَ و راِزير تَُزْرِزرُ و ، َصوَّ  َشِديدةً. َزْرَزَرةً  بأَصواتها الزَّ

جُل : َداَم على أَكِله َزْرَزرَ  األَْعَراِبّي :قال ابُن و ْرُزورِ  ، أَي الرَّ  .الزُّ

 بالمكاِن : ثَبََت. َزْرَزرَ و

ك. ، إِذا تََزْرَزرَ و  تََحرَّ

ة كالم ابنِ  ك من ُحْسِن المقابلة وُحْسِن التَّصّرف في اإِليراد ، فإِن بعضاً منه من تَتِمَّ  األَعراِبّي. وال يَْخفَى ما بَْين ثَبََت وتََحرَّ

ةُ و وفي بعِض النُّسخ : الذُّبَاُب ، ومثلُه في التَّْكِملَة ، على أَنه اسُم ِجْنس َجْمِعّي ، يجوز تَْذِكيُره  الذُّبَابَةُ الشَّْعَراُء. ، بتَْشِديد الراِء : الّزارَّ

 وتَأْنِيثُه. والشَّْعَراُء : ذُباٌب أَزَرُق أَو أَحمُر ، كما يأْتِي.

رَّ و ةِ  ةُ الّزِ ة بنَْفِسَها. ، بالَكْسر : أَثَُر العَضَّ  ، وقيل : هي العَضَّ

ةُ و ةَ  ويُْفتَح. وكان يُقَاُل له في الجاِهِليَّة فاِرسُ  ، عنههللارضي،  الصحابِيّ  السُّلَِميّ  فََرس العَبّاِس بِن ِمْرداٍس  : اسم ِزرَّ وهي التي أَخَذتْها  .ِزرَّ

 منه بَنُو نَْصر.

ةُ و  بِن َطِريف األََسِدّي. فََرُس الُجَمْيحِ بِن ُمْنِقذ : ِزرَّ

يَرِوي عن علّي ، ِعداُده في أَهِل مصر. رَوى عنه أَبو الَخْير َمْرثَُد بُن َعْبد هللا اليََزنِّي ، قاله  تابِِعيُّ  ، الغاِفِقيُّ ، ، كُزبَْيرٍ  ُزَرْيرٍ  عبُد هللا بنُ و

َراِزَرةُ و ابن ِحبَّان. وم ، : البََطاِرقَةُ  (5) الزَّ َراِوَرةُ  بالَكْسر ، وفي التَّْكِملة : (6) ِزْرَزار َجْمعُ  ، ُكبراُء الرَّ  .ِزْرَوارٌ  : البطاِرقةُ الواِحدَ  الزَّ

اغاِنيُّ هكذا. ة بِبَْغدادَ  : َزِرير ، مثنى َزِريرانُ و  ، وَضبَطه الصَّ

،  من تابِِعي التّابِِعين ، ُعَطاِرِديٌّ بَْصِريٌّ  : َزِرير ، والصِحيح (7) َزرينٍ  َسْلم بن وقال ابُن َمْهِدّي : ، كَجِرير. َزِريرٍ  َسْلُم بنُ  أَبو يُونُسو

 سمع أَبَا َرَجاٍء العَُطاِرِدّي وَخاِلَد بن باب ، َرَوى عنه َعْبُد الّصَمد وأَبُو الَوِليد ِهَشاٌم ، كذا في تاِريخ البخارّي.

ّم ، مالٍ  ُزورُ ُزرْ  هوو هو ، بالضَّ ْعيَة لإِلبل :  عالٌم بَمْصلَحتِهِ  ، بالَكْسر : ِزرُّ ُجِل الَحَسِن الّرِ وَحَسُن الِقيَاِم عليه. ونّص الَجْوَهِرّي : يقال للرَّ

 .أَْزَراِرَها من لَِزرٌّ  إِنّه

َراَرةُ و مّ  الزُّ جُل. فَلِزَق به أَو غيِرهِ  ما َرَمْيَت بِه في حائِطٍ  : ُكلُّ  ، بالضَّ َي الرَّ  ، وبه ُسّمِ

 النََّخِعّي ، تُوفَِّي َزَمَن ُعثَْماَن ، قاله ابُن عبد البَّر. بُن أَْوفَى ُزَراَرةُ و

 ، هكذا في النُّسخ بالِجيِم والراِء ُمَصغَّراً. بن ُجَرّيٍ  ُزَرارةُ و

اً ، رَوى عن الُمِغيَرة بِن ُشْعبَةَ ، َرَوى عنه َمْكُحوٌل. وقال َسْعَداُن بُن يَْحيى : (8)وفي تاريخ البَُخاِرّي : جزى  َسِمَع  ُزَراَرةُ  بالزاي ُمكبرَّ

 .وسلمعليههللاصلىالنَّبيَّ 

 النََّخِعّي : قَِدَم في َوْفٍد سنةَ تِْسعٍ ، له ِروايَةٌ. بُن َعْمٍرو ُزَراَرةُ و

، قُتَِل يَْوَم اليماَمِة ، قاله أَبو عمٍرو  (9)بن فِْهٍر الَخْزَرِجّي النَّّجاِرّي  ن الحارثبُن قَْيس ب ُزَراَرةُ و
(10). 

 قيل : هو النََّخعّي. أَبو َعمٍرو غيُر َمْنسوب. : ُزَرارةُ و
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 صحابيّون. وقيل : غير ذلك ،

__________________ 
 .«كالز رحزِيرَا  ويُوقُِّد العَا ويـُنَـوِّرُها»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 ( ضبطت يف القاموس ابلفتح ا ضبرت قلم.2)
 ( انظر ا اشية السابقة ا وما أثبت ضبطه موافقاً ملا يف التهذيب والتكملة والصحاح واللسان.3)
 ( سقطت من األصر ا وزيدت عن القاموس.4)
 ومثلها يف التكملة.« رَاِوَرةوالز  »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
 ومثلها يف التكملة.« زروار»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
 .«رزين: » 158ص  2ج  2( يف لريخ النجاري   7)
ا بفتح اجليم  ( ومثله يف أســـد الغابة : جز . قا  ابن ماكوال : جز  ا يقوله امدثون بكســـر اجليم وســـكون الزاي ا وأهر اللغة يقولونه : جزء8)

 واهلمزة.
 حتريف.« البخاري»( عن أسد الغابة ا وابألصر 9)
 ( يف أسد الغابة : أبو عمر.10)
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 َمَحلَّةٌ بالُكوفَِة. : ُزَراَرةُ و

. ُزَراَرةُ و  بُن يَِزيَد بِن َعْمٍرو البَكَّائِيُّ

ةُ و اِء : الُمَزارَّ ةُ. ، بتَْشِديد الرَّ هقال أَبو األَْسود الدُّ  الُمعَاضَّ ه وتَُهارُّ هو َؤِلّي ، وسأَل َرجالً فقال : ما فَعلَِت امرأَةُ فالٍن التي كانَت تَُشارُّ  ؟تَُزارُّ

ه.  أَي تُعَاضُّ

 .(1) ِزّرةٌ  قوُل الَجْوَهِرّيِ : إِذا كانت اإِلبُل ِسَماناً قيل : بِهاو

اَغانِّي : وهذا الموّحَدة ، وقد سبَق  ، على َوْزن فَعَاِللٍَة ، وَمْوِضعُه فَْصُل الباءِ  ِزَرةٌ  هي بََها تَْصِحيٌف قَبِيٌح وتَْحِريٌف َشنِيع ، وإِنما قال الصَّ

 التنبيهُ عليه في بَْهَزر.

مِّ  ُزْرُزرُ و ثٌ  ، كقُْنفُذ ، بُن ُصَهْيٍب ، بالضَّ من أَْهل َشْرَجةَ ، َمْولًى آلِل ُجبَْير بِن ُمْطِعٍم ، َسِمع َعَطاًء. رَوى عنه ابُن ُعيَْينَةَ قوله ،  ُمَحّدِ

. كذا في تاريخِ البَُخاِرّي.  ِحجاِزيٌّ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

ار بُن َسِعيٍد الفَْقعَ  الَمْزُرور  ِسّي :: ِزَماُم النّاقَة ، ألَنّه يُْضفَر ويَُشّد. قال َمرَّ

ِديـــــــــــُن  زحُرورٍ تـــــــــــَ َ
ٍة  ملـــــــــــ قـــــــــــَ لـــــــــــح ِب حـــــــــــَ نـــــــــــح   (2)ِإىل جـــــــــــَ

هــــــــا    يــــــــبــــــــُ بــــــــِ ٍ  طــــــــَ و اهــــــــا بــــــــرِفــــــــح ِه ســــــــــــــــــــــَ بــــــــح ن الشــــــــــــــــــــــ   مــــــــِ

  
ّي.  أَي تُِطيع ِزَماَمَها في السَّْير فال يَنَاُل راكبََها َمشقَّةٌ ، قالهَ ابن بَّرِ

ة ِب إِلصفاقه :ويقال للَحِديدة التي تُْجعَل فيها الَحْلقَة التي تُضَرب على َوْجِه البَا رَّ  ، قاله الَجاِحظ. الّزِ

 وأَنشد ثَْعلَب :

َن  ـــــــــــــًا َحســـــــــــــــــــــــــــَ ب قـــــــــــــح ـــــــــــــرِ كـــــــــــــَبن  صـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــز رحزِي   ال
ريِ     مــــــــــــــِ دح ــــــــــــــ  ــــــــــــــت ِف وال ــــــــــــــر اجــــــــــــــِ ا ال هــــــــــــــَ  يف رأحســــــــــــــــــــــــــــِ

  
 فّسره وقال : َعنَى به أَنََّها َشِديدةُ الَخْلق.

ْقب  . ِمَزرٌّ  الِخبَاِء. وِحَمارٌ  (3)، وهو َعموُد قال ابُن ِسيَده : وعْندي أَنه َعنَى ُطوَل ُعنُِقها. َشبَّهه بالصَّ  ، بالَكْسر : َكثِيُر العَّضِ

ةو رَّ  السَّْيِف. بِِزرِّ  : الِجَراَحةُ  الزَّ

ةو رَّ  : العَْقل. الّزِ

 بُن ُعَدَس التّميمّي أَبو حاِجٍب صاحِب القَْوس. ُزَراَرةُ و

 .«ِلعُْرَوةٍ  ِزرٍّ  أَْلَزُم من»وفي الَمثَل 

ا القَِميَص : جعَل له أََزرَّ و هو ، ِزرًّ ، إِذا  َزَرْرتُهو ، أَْزَراراً  القَِميَص ، إِذا َجعَْلت له أَْزَرْرتُ  فَجعَلَه له. وقال أَبُو ُعبَْيد : ِزرٌّ  : لم يكن له أَزرَّ

 عليه ، حكاه عن اليَِزيدّي. أَْزراَره َشَدْدت

َرهُ و  َمْخَشرّي.، قاله الزَّ  أَزَرارٍ  : جعَلَه َذا َزرَّ

ه وأَْعَطانِيه ته ، وهو َمَجاز. بِزّرِ  ، أَي بُِرمَّ

ْهرّي ، ُزَراَرةُ و بُن َكريم بن الحارث بن َعْمرو السَّْهِمّي ، ُزَراَرةُ و بن ُمْصعَب بن َشْيبَةَ  ُزَراَرةُ و بُن ُمْصعَب بِن عبد الرحمن بن َعوف الزُّ

ثون. ُزَراَرةُ و ْبُن أَبِي الَحالل العَتَِكّي ، ُزَراَرةُ و ،  بن عبد هللا بِن أَبي أُسيد ، ُمَحّدِ

 بُن محّمد بِن ُجْمعَةَ بن السََّكن بُن َعْبِد هللا الُكوفِّي ، بالكسر ، قَِدم بَُخاَرى مع قُتَْيبَةَ بن ُمْسِلم الباِهلّي. ومن َولَِده بها أَبو الفََواِرس أَحمدُ  ِزرُّ و

 بن أَْعيَن القائِل بُحُدوِث ِعْلِم هللِا وقُدرتِه وَحياتِه وَسْمِعه وبََصِره ، رئيس ُزَرارةُ و وَحدَّث ، 366تُوفَِّي سنة النََّسِفّي ،  ِزرٍّ  بن أُميَّة بن

َراِريَّةِ  يعَة. الزُّ  من ُغاَلةِ الّشِ
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 : * ومما يُْستَْدَرك عليه : [زرنجر]

 لَْيَماَن َداووُد بن َطْلَحةَ بن قَابُوٍس ، عن محّمد بن َساّلم البِْيَكْنِدّي وغيِره.، كَسفَْرجل ، قَْريَةُ ببَُخاَرى ، منها أَبو سُ  (4) َزَرْنَجر

يشُ  َزِعرَ  : [زعر] قَ  : ُزْعرٌ  ، والَجْمع َزْعَراءُ  ، وهي أَزَعرُ و ، كَكِتٍف ، َزِعرٌ  كفَِرَح ، فهو والَوبَُر ، الشَّعَُر والّرِ وَرقَّ ، وذلك إِذا  قَلَّ وتفَرَّ

 َذَهبت أُُصوُل الشَّعَر وبَِقَي َشِكيُره.

__________________ 
 (.مث أورد تعقيب الصاغاين اآيت)( كذا ابللسان أيضاً تبعاً للجوهري وهبامشه : ؛ كذا ابألصر عل  كون هبا خرباً مقدماً وزرة مبتدأ مؤخراً. 1)
 لناقة وتسم  بـَُرة ا وإن كانت من شعر فهي ِخزامة ؛ وإن كانت من خشب فهي ِخشاش.( ا لقة من الشبه والصفر تكون يف أنف ا2)
 .«عود»( عن اللسان وابألصر 3)
 ومثله يف اللباب البن األَثري.« َزَرنحَكَر »ورمبا قير هلا : « َزَرجنحََر »( قيدها ايقوت يف معجمه : 4)
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ّمة :  قال ذو الرُّ

ٌب  اضــــــــــــــــــــــــــــِ ا خــــــــــــــَ رٌ كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ َ َوادِ  ُزعــــــــــــــح ــــــــــــــَ ه قـ  مــــــــــــــُ

ومُ     نـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ و  آٌء وتـ ىَن لـــــــــــــــــه ابلـــــــــــــــــلـــــــــــــــــِّ  َأجـــــــــــــــــح

  
. اْزَعارَّ و كاْزَعرَّ   ، كاْحَمرَّ واْحَمارَّ

 ، على التَّْشبِيه. قليُل الَمالِ  : (1)، كَصْيقل  َزْيعَرٌ  رجلٌ و

ّم : ُزْعُرورٌ  من الَمَجاز : َرجلٌ و  ُء الُخلُِق.َسيِّى ، بالضَّ

 .َزِعرٌ  والعاّمة تقول : رجلٌ 

ْعُرور أَي هوو  ، تكون حمراَء ، وربما كانت صفراَء : له نًَوى ُصْلٌب ُمْستَِديٌر. ُزْعُروَرةٌ  أَي معروف ، الواِحَدة ثََمُر َشَجٍر ، م : الزُّ

ْعُرورُ  وقال أَبو عمٍرو : النُّْلُك : ْعُرور . قال ابن ُدَرْيد : ال تعِرفه العََرب. وفي التهذيب :الزُّ  ّبِ ، نقله ابن ُشَمْيل.: َشجَرةُ الدُّ  الزُّ

اَغانِي : وهو غير ما َذكَره الجوَهِرّي   .(2)قال الصَّ

عراءُ و  ، أَي قَِليلةَ الشَّعر. «َزْعَراءُ  أَنَّ امرأَةً قالت له : إِنّي امرأَةٌ »في َحِديِث اْبِن مسعود شَّعِر. و: االْمَرأَة القَِليلَةُ ال الزَّ

ْعَراءُ و  وهو الَمِليسّي. خِ َضْرٌب من الَخوْ  : الزَّ

ْعَراءُ و  ع. : الزَّ

ةو َعارَّ يِف ، الزَّ ةِ الصَّ اِء ، مثُْل َحَمارَّ اءُ  ، بتَْشِديد الرَّ ةو َزَعرٌ  وُسوُء الُخلُق ، يقال : في ُخلُقه الشََّراَسةُ  ، عن اللِّْحيَانِّي : وتَُخفَّف الرَّ . ال َزَعارَّ

ف منه فِعٌل ، وُربََّما قالوا :  َمِعٌر ، وهو َمجاز. َزِعرٌ  ، إِذا ساَء. وُخلُقٌ  َزَعراً  الُخلُقُ  َزِعرَ  يتصرَّ

ْعرُ و  ، ِإذا نََكَحها. َزَعَرها يَْزَعُرَها : الِجَماُع ، والِفْعُل كَجعَلَ  الزَّ

اَغاِنّي. ع بالِحَجازِ  : َزْعرٌ و  ، نقله الصَّ

َعَرةو ،  َزْعَورٌ و التي تقدَّمت. الذَُّعَرة خائِفاً يَُهزُّ َذنَبَه ويَْدُخل في الشََّجر ، وهو (3)  َمْذُعوراً ال يَُرى إِالَّ  في الشََّجر ، كتَُؤَدة : طائِرٌ  ، الزُّ

 .(4)، نقله ابن ُدَرْيد  كَجْدَول : أَبُو بَْطن

ِعرِ  ُء ،، على التَّْشبِيه : كقولهم : أَكَمةٌ َصْلعَا : الَمْوِضع القِليُل النَّبَاتِ  األَْزَعرُ  من الَمَجاز :و  عنههللارضيفي حديِث علّيٍ ، كَكِتف ، و كالزَّ

 يريد : القَِليلَةَ النَّبَاِت ، تَْشبِيهاً بِقلَّة الشَّعِر. «الِجبَال األَْعَشابَ  ُزْعرِ  ِمن به أَخَرج»:  الغَْيثَ  يَِصف

فاِد. تَْزعيراً  بالَجْحِش  َزعَّرَ و ه وقال : : َدعاهُ للّسِ  ، وهو َمَجاز. َزَعرَّ

 * ومما يُْستَْدرك عليه :

 : قَلَّ َخْيُره. َزَعراً  الرجلُ  َزِعرَ 

ْعَرانو  ، بالّضّم : األَْحَداُث. الزُّ

 : َجدُّ أَبِي َزْيد قَْيِس بن السََّكن بن قَْيٍس األَْنَصارّي َعّم سيِّدنا أَنَس. َزُعوَراءُ و

َعْيَرةُ و  ، ِلِقلَّة نَبَاتِه وُعْشبِه. األَْزَعرُ  ُمَصغَّراً : قَرية بِمْصر. ويقال ِلَجبَِل الُمقَطَِّم ، الزُّ

ْعَراءِ  وأَبو  : له ُصْحبَةٌ ، َرَوى عنه أَبو عبد الرحمن الِجيِلّي في األَئِّمة الُمِضلِّين. الزَّ

ْعبَِريُّ  : [زعبر] َهامِ  الزَّ ْبعَِرّي ، وقد تقّدم. ، ، كَجْعفَِرّي : َضرٌب من الّسِ  َمْنُسوب ، َمْقلُوُب الزَّ
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ْعفََرانُ  : [زعفر] بُغ ، الزَّ يب. م ، هذا الّصِ بة ما ذكَره األَِطبَّاُء في ُكتُبِهم أَنهو ، أَي معروف وهو من الّطِ إِذا كان في  من َخواّصه الُمَجرَّ

. بَْيت ال يَدُخلُه سامُّ أَْبَرصَ  َح به المتكلِّمون في الَخواّصِ  ، كما َصرَّ

ْعفََرانُ و ً  من الَحِديِد : َصَدُؤه ، ج الزَّ  ، مثْل تَْرجمان وتََراِجَم وَصْحَصحان وَصحاِصَح. َزَعاِفرُ  وفي الّصحاح : .َزعاِفرُ  وإِن كان ِجْنسا

 .ُمَزْعفَرٌ  ، ثَْوبٌ  َصبَغَهُ به أَي الثَّوَب : َزْعفََرهو

ْعفَ و بِِد : َرانُ الزَّ بُِد. فَرٌس للَحْوفَزاِن الَحاِرِث بن َشِريكٍ  بُن الزَّ ً و ، وكذلك أَبُوه الزَّ أَِخي بِْسَطام. وفََرُس ُعَمْيِر  فََرُس السَِّليِل بِن قَْيس هو أَيضا

 بن الُحبَاِب.

__________________ 
 ( يف التكملة : والزيعر عل  فـَيـحَعر.1)
 : مثرة معروفة.( يف الصحاح : والزعرور 2)
 كاألصر والتكملة.« مذعورا»وعل  هامشه عن نسخة أخر  « مزعورا»( يف القاموس : 3)
 .321/  2« وقد لت العرب زعورا ا بفتح الزاي وضم العا ا وهو أبو بطن منهم»( يف اجلمهرة : 4)
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ْعفَرانِيَّةو ْعفََران اسَخ ، َكثِيَرةُ ثالثة فر ، على َمْرَحلة منها. وقيل : (1) : ة بَهَمَذانَ  الزَّ  .الزَّ

صاحِب السُّنَِن ، وأَبي َحْفِص بن َشاِهيَن ، َرَوى عن  شيُخ الدَّاَرقُْطنِيّ  بن ِزيَاٍد الَهَمَذانِيّ  ْبِن َعْبِد الّرحمن بُن عبد هللا القاِسمُ  أَبو أَحَمدَ  منها

اِزّي وغيره.  أَبِي ُزْرَعةَ الرَّ

عفَرانِيَّةو بَّاحِ  أَبو َعِليّ  ببَْغَداَد. منها : قرية الزَّ الشافِِعّيِ رضي هللا تعالى  سيّدنا اإِلَمام صاِحبُ  أَحُد أَئّمة المسلمين الَحَسُن بُن محّمِد بِن الصَّ

ْعفََرانِيّ  وإِليه يُْنَسب َدْربُ  (2) 249َوى عن ابن ُعيَْينَة ، وعنه أَبو َداوود والتِّرِمِذّي ، تَُوفَِّي سنة رَ  عنه.  ببَْغَداد. الزَّ

ص والُمَزْعَزُع أَيضاً  الفَالُوذُ  الُمَزْعفَرُ و  .(3)، ويقال له الُملَوَّ

 ِن ، وقيل : ِلَما َعلَْيه من أَثَِر الدَِّم.، ألَنه َوْرُد اللَّوْ  األََسُد الَوْردُ  : الُمَزْعفَرو

 * ومما يُْستَْدرك عليه :

ْعفََرانِيّة  : قَريةٌ بمصر. الزَّ

َعاِفرو يد دريُس بن يَزِ : َحيٌّ من َسْعِد العَشيرة ، وهو عاِمُر بُن َحْرب بِن َسْعِد بن ُمنَبِّه بن أَُدَد بن َسْعِد العَِشيَرة. منهم أَبو عبد هللا إِ  الزَّ

عافِريّ  األَُدِديّ   الفَِقيه. الزَّ

ُد بن أَحمَد بن يوسَف القُرِشّي الَمْخُزوِمّي ، الشَِّهير بابنِ  َعْيفِرينِيّ  وُمَحمَّ ٌث. الزُّ  ، ُمحّدِ

ْعفََرانِيَّةو  : َعْيٌن بها ِعدَّةُ قًُرى. الزَّ

ْعفََرانِيَّةو  : فِْرقَةٌ من البَُخاِريّة من أَهِل البَِدعِ. الزَّ

اُر بُن أَبي ُعَماَرةَ البَْصِريّ وأَ  ْعفََرانِيّ  بو هاشٍم َعمَّ ْعفرانِ  ، إِلى بَْيعِ  الزَّ  .الزَّ

ْعفَرانِ  الرجُل : تَطيَّبَ  تََزْعْفرَ و  وتَلَطََّخ به. بالزَّ

ْغرُ  ، أَهمله الَجْوهرّي. وقال ابن ُدَرْيد : ، كَمنَعَه َزَغَره : [زغر] ،  َزَغَره يَْزَغره َزْغراً  َء. يقال :: ِفْعل ُمماٌت ، وهو اغتِصابُك الشَّيْ  الزَّ

 وهو َغلٌَط. (4). وفي بعض النُّسخ. اْقتََضبه كاْزَدَغره ، اْغتََصبَه أَي

 عن اللِّْحيَانّي. ِدْجلَةُ : َزَخَرت وَمدَّت َزَغَرتو

 واإِلفراُط فيه. قال الُهَذلّي أَبُو َصْخر : وفي التَّْهِذيب : ٍء : َكثَْرتُه وإِْفَراُطه.ُكّلِ َشيْ  َزْغرُ و

ٍح  ٌح عـــــــــــنح كـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــِ دح َأَلين انصـــــــــــــــــــــــــِ  بـــــــــــر قـــــــــــَ

َرتح و     هــــــــــــــــــَ َداَوٍة  ــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ رِ بــــــــــــــــــِ اِو  َزغــــــــــــــــــح  أَقــــــــــــــــــَ

  
 َف الياَء للضرورة.أَراد أَقاِويَل ، حذَ 

ر قوُل أَبي ُدَواد : كُزفََر. أَبو قَبِيلٍَة َكنَائِنُُهم من أََدٍم ُحْمٍر ُمْذَهبٍَة. ُزَغرُ و  وبه فُّسِ

َة  انــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــَ رِيّ كــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــِ َش  الــــــــــــــــــــز غــــــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــــــَ

صح     ِب الــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــَ ا مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذ   اهــــــــــــــــــَ

  
 وأَحسبه أَبا قَوٍم من العرب. ٍء نََسبَه ، قال :: ال أَْدِري إِلى أَّي شيْ  (5)وقال ابُن ُدَرْيد 

يَت باْسمها ، وهي بَمشاِرف الشاِم. قال األَزهرّي :  ة ، بالشام ، ألَنها نََزلْت بِها ُزَغرُ  ومنه:  السالمعليهاسُم ابنِة لُوٍط  : ُزَغرُ  قيلو فُسّمِ

اِل. وله الماِضي.وإِيّاَها عنَى أَبو ُدَواٍد في قَ   وبها َعْيٌن ُغُؤوُر مائِها َعالَمةُ ُخُروجِ الدَّجَّ
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ال : و قالوا : وهو َعْيٌن بالبَْلقَاِء. وقيل : هو اْسٌم لها. وقيل : اسُم  «قالوا : نعم ؟، هل فيها ماءٌ  ُزَغرَ  أَْخبُِرونِي عن َعْينِ »نَصُّ حديِث الدَّجَّ

وِسياُق الحِديِث يُِشير إِلى أَنَّها َعْيٌن في «. ُزَغرَ  من َغَرقٌ  هذا بعد يكون ثم»:  عنههللارضيْمنَا. وفي َحِديِث علّيٍ امرأَةٍ نُِسبَت إِليها ، كما قَدَّ 

 أَرِض البَْصرة. قال ابن األَثِيِر : ولَعَلََّها َغيُر األُولَى.

ا ُزْعٌر ، بسكون العَْين المهملة فَمْوِضٌع بالِحَجاز ، وقد تقدّ   م.وأَمَّ

ّم : الَواِدي ُزْغِريُّ و  ، أَي نوع منه. تَْمرٌ  ، بالضَّ

َغارىو ّم : َمَحلَّة بمصر. َكْفرالزُّ  بالضَّ

ه ويقال للِحَماِر عند النَِّهيق :  .َزَغرَّ

__________________ 
 ( يف اللباب : با  ذان وأسد اابذ.1)
 .260( كذا ابألصر واللباب نصاً ا ويف معجم البلدان : سنة 2)
(3 

ُ
َُلو ص واللِّواص والل محص واملَزعحزَع والز عحزَع وامل

رطحراط وامل  َزعحَفر والص ُفر   وأَبو الَعالِء.( يف التكملة : ويقا  للفالوذ : الفالوَذج والفالوَذ  والسِّ
 ( الدالمص : الربا . ويرو  : زينها بد  غشاها.4)
 .322/  2( اجلمهرة 5)
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ْغبَ  : [زغبر] ، أَي أَخَذه ُكلَّه ولم يََدْع  بَزْغبَره ، يقال : أَخَذه ءٍ الَجِميُع من كّلِ شيْ  ، أَهمله الجوهرّي. وقال أَبو َعْمرو : هو ، كَجْعفَر رالزَّ

 منه شيئاً ، وكذِلَك بَزْوبَره وبَزأْبَره.

ْغبَرُ  عن أَبي َحنِيفةَ :و قِيُق الَوَرِق ، وتُْكَسُر ال : الزَّ ْبغَر ، وقد  ّزايُ الَمْرُو الرَّ ، والعَْين المهملة لُغَةٌ فيه ، كما تقّدم. ومنهم من يقول : هو الزَّ

 تقّدم أَيضاً.

 ، عن أَبِي َزْيٍد ، وقد تقّدم. (1) بَضّمِ الباِء : ِزئْبُُره ِزْغبُُرهو كِزْبِرجٍ  الثَّْوبِ  ِزْغِبرُ و

ْغبورُ و ّم : الزُّ باع ، قال : وال أَُحقُّه. َزْغبَرٌ : ، والذي حكاه ابُن ُدَرْيد  َسبُعٌ  ، بالضَّ  : َضْرٌب من الّسِ

َكةً ـ  أَخَرَج نَفََسه ، كأَِميٍر : َزفِيراً و ، بالفَتْح ، َزْفراً  ، من َحّد َضَرَب ، َزفََر يَْزِفر : [زفر] ه إِياهـ  ُمَحرَّ  ، كذا في الُمْحَكم. قال : بعَد َمّدِ

 ْفِعيٌل منه.، إِ  إِْزفيرٌ و

 ، كذا في الّصحاح. كاْزَدفََره ، بالفَتْح : َحَملَه ، يَْزفُِره َزْفراً  ءَ الشيْ  َزفَرَ و

 َءةَ ماًء.أَي تَحِمل الِقَرَب المملو «الِقَرَب يَْوَم َخْيبََر تَسِقي النَّاسَ  تَْزفِرُ  أَنَّ امرأَةً كانت»في الَحِديث : فَحَمل. و اْستَقَى : يَْزفِر الماءَ  َزفَرَ و

 .َزفِيُرها ، وهو النَّاُر : ُسِمَع لتََوقُِّدها َصْوتٌ  َزفََرتو

ْفَرةُ و ، الُمْزفَرُ و الُمْزَدفَرُ و . وجْمعُ  ويَُضمُّ : التَّنَفُّس َكذِلكَ  ، بالفتح الزَّ فََرات ، أَي بْعَد الَمّدِ ْفَرة الزَّ كةً ، ألَنه اسٌم وليس بنَْعت. وُربََّما  الزَّ ُمحرَّ

ُروَرة كما قال :  َسكَّنها الشاِعُر للضَّ

رَتِيَح النـ فحُ  من   َزفـحرَاهِتَافَتسح
ْفَرةُ و الُمْزفَرُ و الُمْزَدفَرو ْفَرةو الزَّ  أَيضاً. الُمتَنَفِّسُ  : الزُّ

ْفَرةُ و ْعِض النَُّسخ :وفي بَ  َوَسُطهُ. ، بالفَتْح ويَُضمُّ : ءِ الشيْ  َزْفَرةُ و ْفَرة إِنه لَعِظيم َسُطه. ومنه قَْولُهم للفََرس :ِء : وَ من الشَّيْ  الزَّ ، أَي  الزَّ

 الَوَسِط. وقيل : َعِظيُم الَجْوف.

فَرات والجْمع اعي :الزَّ  . قال الرَّ

تح عـــــــــــــــلـــــــــــــــ   ِويـــــــــــــــَ ة طـــــــــــــــُ وزِيـــــــــــــــ  احـــــــــــــــُ رَاهتـــــــــــــــَِ   َزفــــــــــــــــَ
ُزواَل     ـــــــــــُ ن نـ َزلـــــــــــح ـــــــــــَ ر قـــــــــــد نـ اطـــــــــــِ نـــــــــــَ ي  الـــــــــــقـــــــــــَ (2)طـــــــــــَ

 

  
ّكيت.  قال ابن الّسِ

ْفرُ و  .أَزفَارٌ  ، والجْمع ، بالَكْسر : الِحْمُل على الظَّْهرِ  الّزِ

 قال :

ُدوا  اِ  مل  ــــــــــــــَِ نــــــــــــــَ ة اأَلعــــــــــــــح يــــــــــــــَ َواُ  أَنحضـــــــــــــــــــــــــــِ  طــــــــــــــِ

تح     ـــــــــــــــــــَح اإِلمـــــــــــــــــــاِء ِإَذا رَاحـــــــــــــــــــَ  أبَزحفـــــــــــــــــــارِ رِي

  
 منه. يَْزفِر ، أَي ِحْمٌل ثَِقيلٌ  األَْزفار من ِزْفرٌ  ويقال : على َرأْسه

ْفر ألَبي َعِلّيٍ : في البَاِرعِ و كةً  : الّزِ  ، وكالهما َصِحيحاِن. الَحَمُل ، مَحرَّ

ْفرو قاُء الذي يَْحِمل فيه الراعي ماَءه. الِقْربَةُ  : الّزِ  والّسِ

 .أَْزفارٌ  والجْمع

ْفرو   قاَء وغيَره :، يَعُمُّ السِّ  ِجَهاُز الُمَسافِرِ  : الّزِ

ْفرو  .كالّزاِفَرة من النّاس الَجَماَعةُ  : الّزِ

فَرو  ويُْسنَد. بالتَّحريك : الذي يُْدَعم به الشََّجرُ  ، الزَّ
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فَرو َرِد : األََسُد. ، الزُّ جلُ و كالصُّ ِجه. يَْزفِر البَْحرُ  هو أَيضاً :و الشُّجاُع ، الرَّ  بتََموُّ

فَرو  فأَْشبَه البَْحر. النَّْهر الَكثِير الماءِ  : اسم الزُّ

فَرو  ، على التشبيه بالبَْحر. من العَِطيَّة : الَكثِيَرةُ  : الزُّ

فَرو  القَِويُّ على َحْمِل الِقَرِب. (3) الذي يَْحِمُل األَثقاَل ، أَي : الزُّ

فَر وقال َشِمٌر : جال : القَِويُّ على الَحَماالِت. الزُّ  من الّرِ

 قال الُكَمْيت :

و  ضـــــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
اُث امل ـــــــــــــــــَ ي ُدوع غـــــــــــــــــِ  راَِئُب الصـــــــــــــــــــــــــــــــ 

َك     تــــــــــــــــــُ رُ ع ألحمــــــــــــــــــَ رُ  الــــــــــــــــــز فـــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ وح  الــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ 

  
__________________ 

 (.وقد َزغحرَب )( بعدها يف القاموس ا 1)
الســــــــــكيت : فيه قوالن : أحد ا كبهنا زفرت مث خلقت عل  ذلك ا واآخر : وانظر فيه ختر ه. والقناطر : األزج قا  ابن  218( ديوانه ص 2)

 الزفرة : الوسرت.
 .«أو»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
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فَر وقيل يِّد : قال أَعَشى باِهلَةَ : الزُّ  : السَّ

ا  َبهلــــــــــُ يــــــــــهــــــــــا وُيســــــــــــــــــــــــح طــــــــــِ عــــــــــح َب يـــــــــــُ ائــــــــــِ و َرغــــــــــَ  َأخــــــــــُ

ُر     فـــــــــــَ وح َة مـــــــــــنـــــــــــه الـــــــــــنــــــــــــ  المـــــــــــَ رُ الـــــــــــز  أَيحَب الـــــــــــظـــــــــــ   فــــــــــــَ

  
 باألَمواِل في الَحَماالت ُمِطيقاً له. يَْزَدفِر ألَنه

ِجه. يَْزفِر : للَجَواِد ، ُشبِّه بالبَْحر الذي ُزفَرٌ  وفي األَساس : ومن الَمَجاز : هو نَْوفَلٌ   بِتََموُّ

 قْلت : فلو اقتصَر الُمَصنِّف على قوله : الذي يَحِمُل األَثْقَاَل ، كان أَْولَى.

فَرو ْخمُ   :(1) الزُّ ِله األَثقاَل ، نقله الصاغاني. الَجَمُل الضَّ  ، لتََحمُّ

فَرو  ، وهي الَجَماَعة من النَّاس ، وقد تقّدم. كالّزافَِرةِ  الَكتِيبَةُ ، : الزُّ

 بُن الُهَذيِل الفَِقيهُ ، تِْلِميذُ إِمامنا األَعظِم أَبي َحنِيفَةَ َرِحَمه هللا تعالى. ُزفَرُ  ، منهم بال الٍم : اسُم َجماَعةٍ  ، ُزفَرو

 بن عبد الرحمن بن أَْرَدك ، (2)بن يَِزيد  ُزفَرو بن َصْعَصعَة بن مالك ، ُزفَرُ و بُن َعِقيل ، ُزفَرُ و بُن الحارث العاِمرّي أَبو ُمَزاِحم ، ُزفَرُ و

بُن َوثِيَمة بِن َماِلك بن  ُزفَرو ، وهؤالِء في تَاِريخ البَُخاِرّي. ُزفَر بن عاصم. وُسَهْيل بن أَبِي ُزفَرو الِعْجِلّي ، ُزفَرو ، بُن أَبي َكثِير ُزفَرو

ثون.  أَْوس بن الَحَدثان البَْصِرّي ، من كتاب الثِّقَات البن ِحبّان : محّدِ

 بن يَزيد بِن هاِشم ، قاله ابن َمْنده. ُزفَرو َسيِّد بني أَسد ، (4)بن ُحَذيفة  ُزفَرو ، (3)رّي بن الَحَدثان بن الحارث النَّصْ  ُزفَر وفي الّصحابة ،

َوافِر الذي يَعتَِمد عليه ، والَجْمع من البِنَاِء : ُرْكنُه الزافَِرةُ و اِفرةو .الزَّ جلِ  الزَّ اُء : جاَءنا ومعه َعِشيرتُه.و أَْنصاُره من الرَّ ،  هَزافَِرتُ  قال الفَرَّ

َمْخَشِرّي : ألَنهم  عنه األَثْقَاَل. يَْزفُِرون يَعنِي َرْهَطه وقَْوَمه. قال الزَّ

كان ِإذا َخاَل مع » : عنههللارضيفي َحِديِث َعِلّيٍ اِمُل أَعبائِهم ، وهو َمجاٌز. ووح (5)عند السلطان : َسنَُدهم  َزافَِرتُهمو قَْوِمه َزافِرُ  وهو

ته. «اْنبََسط َزافَِرتِهو صاِغيَتِه  أَي أَْنَصاره وَخاصَّ

افَِرةُ و ْخمُ  : الزَّ  ، ألَنَّه حامُل األَثقال. الَجَمُل الضَّ

يش من السَّْهم. وقال األَْصَمِعيُّ : زافَِرةُ و ْمحِ والسَّْهِم : نَحُو الثُّلِث ، وهو أَيضاً ما ُدوَن الّرِ يِش من السَّْهمِ  الرُّ افَِرةال فهو ما ُدوَن الّرِ ، وما  زَّ

أَو ما ُدون  أَسفل من النَّْصل بِقَِليل إِلى النْصل. السَّْهِم : َزافَِرةُ  ُدوَن ذلك إِلى َوَسطه هو الَمتْن ، ومثْله قَوُل الجوهرّي. وقال ابن ُشَمْيل :

 ، قاله ِعيَسى بُن َعمر. ثُلُثَْيه مّما يَِلي النَّْصلَ 

افَِرةو يُِّد الَكبِيرُ  : الزَّ  .كُزفَر ، ألَنه يَحِمل الَحَماالِت ، وهو الَجَواُد ، السَّ

وافِر من الَمَجاز : وبأَْيِديِهمو لُوع. القَْوسُ  ، وهي َزاِفَرة ، جمع الزَّ  ، على التَّْشبِيه بالضُّ

 الَمْجِد : َزَوافِرُ  .َزَواِفرُ  من الَمَجاز قولهم : ِلَمْجِدهمو

يَةُ ل ً  هأَْعمَدتُه وأَْسبَابُه الُمقَّوِ َعُم لتَْجِرَي عليها نَواِمي الَكْرم. بَزَوافِر ، تَشبيها ض عليها الّدِ  الَكْرِم ، وهي ُخُشٌب تُقَام ويُعرَّ

فِيرو بِير ، بالباء : وأَنشد أَبو زيد : الدَّاهية كأَمير : الزَّ  كالزَّ

يـحَلَم و و  لحَو والد   الز ِفريَاالد 
فِيرو ْفرو الزَّ جُل َصْدَره َغّماً ثّم هو الزَّ  به. وقيَل : هو إِخراُج النَّفَِس مع صوٍت َمْمُدود. يَْزفِرُ  : أَن يَمألَ الرَّ

اِغب : أَْصلُ  فِيرِ  وقال الرَّ لوُع. ويُستعَمُل غاِلباً في (6)تَرِديُد  الزَّ ِل َصْوِت الِحَمار النَّفَِس حتَّى تَْنتَِفخ منه الضُّ والشَِّهيُق  ، وهو النَِّهيق ، أَوَّ

 ، أَي َرّد الصَّْوت في آِخِره ، أَي غاِلباً. آِخُرهُ 
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فِ  (7) (هَلُْم ِفيها َزِفْي  َوَشِهيق  )وقال اللَّْيُث في تَْفِسير قوِله تعالى :  ل نَِهيِق الِحَمار وِشْبِهِه ، والشَِّهيُق آِخُره ، ألَنَّ  يرالزَّ فيرَ  : أَوَّ إِدَخاُل  الزَّ

ْفَرةُ  النَّفَِس والشَِّهيَق ِإخراُجه ، واالسمُ  فََراتُ  ، والَجْمع الزَّ  .الزَّ

__________________ 
 ( ضبطت يف التهذيب ابلتحريك ا ضبرت قلم. ويف التكملة واللسان فكالقاموس.1)
 .«ابن يزيد»( يف كتاب ابن أيب حامت بسقوط 2)
 ( يف أسد الغابة : زفر بن أوس بن ا د ن النصري.3)
 ( أسد الغابة : زفر بن زيد بن حذيفة.4)
 ( األساس : سيدهم.5)
 ( يف املفردات : ترد ُد.6)
 .106( سورة هود اآية 7)
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 َمفَاِصِل.من الدََّواّبِ : الشَِّديُد تاََلُحِم ال الَمْزفُورُ و

 الَخْلِق. َمْزفُورُ  ، أَي هو ُزْفَرتَه . وما أََشدَّ َمْزفُورٌ  يقال : بَِعيرٌ 

 ، وأَنشد : منه يَْزفِر الَموِضُع الذي هو في ُجْؤُجِؤ الفََرِس  الُمْزَدفَرُ  قال أَبو ُعبَْيَدةَ :و

ٍة و  رحكــــــــــــــــــــــَ اح يف بــــــــــــــــــــــِ ا ِذرَاعــــــــــــــــــــــَ وححــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــَ

ِن     ٍؤ َحســـــــــــــــــــــــــــــــــَ ؤحجـــــــــــــــــــُ رح ِإىل جـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ زحَدفـ ُ
 املـــــــــــــــــــ

  
 ، بضّم فسكون. ُزْفرٌ  ج ، أَو العَِظيُم الَجْوِف أَو الَوَسِط ، الَجْنبَْين أَضالعِ  : الفَرُس العَِظيمُ  األَْزفَرُ و

 * ومما يستدرك عليه :

َوافِرُ  اِفرو .األَْزفَارَ  : اإِلَماُء اللََّواتِي يَْحِمْلنَ  الزَّ  : الُمِعيُن على َحْملها. الزَّ

َوافِر وفََرٌس شِديدُ  ْفَرةِ  ، وهي أَْضالُع الَجْنبَْين. وَعِظيمُ  الزَّ  : الَجْوِف. الزُّ

فِيرْ و  : الدَّاِهيَةُ. (1) الزَّ

افَِرةُ  وقال أَبو الَهْيثَم :  : الَكاِهُل وما يَِليه. الزَّ

 األَْرُض : َظَهَر نَبَاتُها. َزفََرتو

 .االْزِدفَار : هو من (2)َجْوَهر : اْسم. قال ابن ُدَريد ، ك َزْوفَرٌ و

فِير كإِزِميل من إِزفيرو  .الزَّ

 .(3)خ بُن ُسليماَن القُوِهْستَانِّي الُكوفِّي اإِليادّي ، نََزل بَْغَداَد ووَرَد الّرّي حدَّث بمراسيَل تَرجمه البَُخاِرّي في التاري زاِفرُ  وأَبُو ُسلَْيَمانَ 

: تََخبَّط. قال الجاَلُل في التَّوِشيح : ال يُْعَرف هذا في اللُّغَة. هكذا نقله شيُخنَا وَسَكت عنه. قُلُت : ويَِصّح  تََزفَّر َصِحيح البَُخاِرّي :وَوقََع في 

ل.  أَن يَُكون بَضْرب من الَمَجاز ، فتَأَمَّ

 : اسُم خاِزِن الَجنَِّة ، ولقبه ِرْضواُن ، وقيل بالعَْكس. ُزفَرُ و

ْقرُ  : [قرز] ْقر ، أَهمله الجوهرّي ، وهو لُغَة في الزَّ ُء قبل وهي على قاِعَدة الَخِليل الَمْشُهورة أَن ُكلَّ صاد تَِجي لغةٌ في َسقََر. َزقَرُ و ، الصَّ

اد على األَْصل ، وتُبَدل ِسينَا وَزاياً فيُقَال : َصْقر و ، وكذا صندوق  َزْقرو َسْقرالقَاف فِلْلعرب فيه لُغَتَان ، وقيل : ثاََلث وهي أَنها تُقَال بالصَّ

 ونحو ذلك.

ْقَرةو ّم : خاتَمُ  الزُّ داً في َعَربيَّتها. قال شيخُ ، بالضَّ ِة تَْلبَُسها المرأَةُ في إِبهام ِرْجلها ، نقله بَْعُض الفضالِء عن أَهل َمكَّةَ ُمتَرّدِ نا : ال تَثْبُُت  الِفضَّ

 عَربِيَّتُها إِْذ لم يَْذُكْرها أَحٌد.

 * ومما يستدرك عليه :

ُد بن أَبي بَْكِر بن أَبي الَحَسن، كَجْوَهر : َجبٌَل باليََمن ، وإِليه نُِسب مُ  َزْوقَر ْوقَريّ  حمَّ  .665، ُعِرف بابِن الَحطَّاب ، تُوفَِّي بَزبِيَد سنة  الزَّ

قاَء وَزكَّتَه ، إِذا َمألَه ، وهو َمجاٌز. َزكَّرَ  . يقال :َكَزكََّره فتََزكََّر تَْزِكيراً  َمأَلَه ، : َزْكراً  ، أَي اإِلناَء ، َزَكَرهُ  : [زكر]  الّسِ

ْكَرةو مِّ  الزُّ  : ِوَعاٌء من أََدٍم. وقال أَبو َحنِيفَة : ، بالضَّ

ْكَرة ِغير. وفي المحكم : الزُّ قُّ الصَّ  وفي الّصحاح : ُزقَْيٌق للشَّراب. للَخْمر أَو الَخّل. يُْجعَل ِزقٌّ  : الّزِ

ْكَرةِ  في الشَّراُب : اْجتََمعَ  تََزكَّرَ و  .الزُّ

ِبّيِ  تََزكَّرَ و ْكَرةِ  واْمتأَلَ حتَّى صارَ  َعُظمَ  ، أَي بَْطُن الصَّ  .كَزكََّر تَْزِكيراً  ، وهو َمَجاز ، وَحُسنَْت َحالُه كالزُّ

َكةً : َزَكِريَّةو ، بفَتْح فُسُكون ، َزْكِريَّة َعْنزٌ  قال اللَّْيُث : يقال :و  وهي نَْوٌع من العُنُوِز الُحْمر. َشِديَدةُ الُحْمَرةِ  ُمَحرَّ
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 وفيه أَربُع لُغَات : َمْمدوٌد َمْهُموٌز ، وبه قََرأَ ابُن َكثِير ونافٌِع وأَبو َعْمرو وابُن َعاِمر ويَْعقُوُب ، .(4) َزَكِريّاءُ  في الِكتَاب العَِزيز : وَكفَّلهاو

ن أَيضاً ، كعَربِيّ  ، ِريُّ َزكَ و ، وبه قََرأَ َحْمَزةُ والِكَسائِّي وَحْفص ، ويُْقَصرُ  ابِعَة. قال ـ  ويَُخفَّفُ  ، بحْذِف األَلف َغْير ُمنَوَّ وهي اللُّغَةُ الرَّ

ّجاُج وابُن ُدَرْيد والَجْوَهِرّي على الثَّالثَِة األَُول. رين فزاَد  األَزهرّي : وهذا َمْرفُوض عند ِسيبََوْيه. قُْلت : ولذا اقتصَر الزَّ وشذَّ بعُض المفّسِ

 على َرجٍل. َعلَمٌ  :ـ  ، كَجبَل. وقول شيخنا : وكالم الجوهرّي يقتَضيه ، محّل تأْمل َزَكر غَةً َخاِمَسةً وقال :لُ 

__________________ 
 .«الزفر»( عن الصحاح واللسان ا وابألصر 1)
 .363/  3( اجلمهرة 2)
 .451ص  2ج  1( لريخ البخاري الكبري   3)
 .37( سورة آ  عمران اآية 4)
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اج :  ، وعباَرة الجوهرّي : فإِن َمَدْدَت أَو قََصْرَت لم تَْصِرف ، وإِن َشدَّدت َصَرْفتَ  قال الجوهرّي : جَّ وإِن حَذْفَت األَلَف َصَرْفَت. وقال الزَّ

ا تَْرُك َصْرفه فإِّن  وأَمَّ
 في آخِره أَِلفَيِ التَّأْنِيِث في الَمّد ، وأَِلَف التأْنيث في القَْصر. (1)

، ويَْلَزم صاحَب هذا القوِل  (2)وقال بعُض النَّْحِويِّين : لم يَْنصرف ألَنَّه أَعجمّي ، وما كانت فيه أَلف التَّأْنِيث فهو سواٌء في العََربيّةَ والعُْجَمة 

ة ، وال يجوز أَن تَصرف األَسماُء التي فيها أَلُف آَخَر. ألَن ما كان أَعجميًّا فهو يَْنَصِرف في النَِّكرَ  َزَكِريَّاءَ و بَزَكِريَّاءَ  أَن يقول : َمَرْرت

تَّأْنِيث ، فِلذلك لم تُْصَرف في التأْنِيِث في َمْعِرفة وال نَِكَرة ، ألَنَّها فيها َعالمةُ تأْنِيث وأَنها َمصوَغة مع االسم ِصيغَةً واحدةً فقد فارقَْت هاَء ال

 النَِّكرة.

 .َزَكريَّاآنِ  وزاد اللَّْيثُ  .َزَكِريَّاَوانِ  المهموزِ  وتَثْنِيَةُ الَمْمُدودِ  قال الجوهرّي :

 .َزَكِريَّاِوينَ  . وفي النَّْصِف والَخْفِض َزَكِريّاُؤونَ  ج

 بال َواٍو. َزَكِريَّائِي قُْلَت : ، وعبارةُ الجوهرّي : وإِذا أََضْفتَه إِلى نَْفِسك أَضْفَت إِليك (3) فإِذا ، بالواو. َزَكِريَّاِويٌّ  إِليه النِّْسبَةو

 ، بكسر الواو. َزَكِريّاِويّ  وفي الَجْمعِ  .َزَكِريَّاَوانِ  ، بالواو ، ألَنَّك تقول َزَكِريَّاَوايَ  وفي التَّثْنِيَة كما تقول : َحْمراِئي.

. ْفُع والَخْفُض والنَّْصب ، كما يَستِوي في ُمسِلميَّ وَزْيِديَّ ُك أَلف (4) يَانِ َزِكريَّ  وتَثْنِيَة الَمْقُصور يستِوي فيه الرَّ الجتماع  َزَكِريّا ، تَُحرَّ

َحَذْفت األَِلف الْجتِماع  َزَكِريُّون هم في الَجْمع :و (5) َزَكِريَّْينِ  رأَْيتُ  في النَّْصبو السَّاِكنَْين فصارت يَاًء ، كما تقول : َمَدنِّي وَمَدنيَّان.

كتها َضمَ  كها ، ألَنك لو َحرَّ ٌك ، ولذلك خالَف التَّثْنِيَةَ.السَّاِكنَْين ولم تَُحّرِ  ْمتَها ، وال تكون الياُء مضمومةً وال َمْكُسورةً وما قبلها ُمتََحّرِ

 ، بَطْرح الياِء.* ومما يُْستَدَرك عليه : َزَكُرونَ  ج ، ُمَخفَّفة ، َزَكِريَانِ  ، ُمَخفَّفَةً ، َزكِري وتَثْنِيَة قال الليُث :و

َواِكَرة يب ، قاله َشْيخُ  الزُّ  نا.: َمْن يَتلَبَّس فيُْظِهر النُُّسَك والِعبَاَدةَ ويُْبطن الِفْسَق والفََساَد ، نقلَه الَمقَِّرّي في نَفح الّطِ

َحابَ  ُزْكَرةو ّم ، أَْوَرَده أَبو َحاتِم في الصَّ بن يَحيى  َزكَّار ابن أَحَمد بن َزّكار ة ، وله َحِديث َضِعيف. وأَبو َحْفص ُعَمر بنبُن عبِد هللا ، بالضَّ

كَّاِريّ  بن ميمون التَّّمار  البغدادّي ، ثقة ، عن المحاملّي والّصفّار. الزَّ

 ، أَْهملَه الَجْوَهِرّي. َزلَْنبورُ  : [زلبر]

يَّتَهُ أَْوِلياءَ أَ  : الِذين فَسَُّروا بهم قولَه تعالَى أََحُد أَْوالِد إِبليَس الَخْمَسةِ  وقال ُمَجاِهد : هو  (6) (ِمْن ُدوين َوُهْم َلُكْم َعُدو  ) فَتَتَِّخذُونَهُ َوذُّرِ

جِل وأَهِله ، وَعَملُه أَْن يُ  وهكذا نَقَلَه عنه األَْزَهِرّي في التَّْهِذيب في الُخَماِسّي ، والغََزالّي في اإِلحياِء ، والّصاغانّي في التَّْكِملَة. َق بيَن الرَّ فّرِ

جَل بعُيُوب َر الرَّ  أَِهله ، قاله ُسْفيَان ، ونقلَه عنه األَزهرّي. ويُبَّصِ

َحابة : أَن (7)والذي في اإِلحياِء في آِخِر باِب الَكْسب والَمعاِش  صاِحُب السُّوِق ، وبَسببه ال يَزالون  َزلَْنبُورَ  ، نَْقالً عن َجَماعة من الصَّ

جل إِلى أَْهله يُريد العَبََث بهم فاْسُمه َداِسٌم. قال : ومنه ثَْبر ، واألَْعور ، و ِمْسَوٌط. فأَما ثَْبٌر فهو صاحُب يَْختَِصمون ، وأَنَّ الذي يَْدُخل مع الرَّ

نَا يأُْمُر به. وأَّما ِمْسوٌط فهو صاحُب الَكِذب. فهؤالِء الخمسةُ إِخوةٌ المصائِب الذي يأُْمر بالثُّبور وَشّقِ الُجيُوب. وأَّما األَع ور فهو صاِحُب الّزِ

 من أَوالِد إِبليَس.

 َخْنَزٌب والَوْلَهاُن. قْلت : وقد ذكر المصنُِّف َشْيطاَن الصالةِ والوضوِء :

  اآليِة ، والخالُف في ذلك مشهوٌر.قال شيخنا : وهذا مبنّي على أَن إِبليَس له أَوالٌد حقيقةً كما هو ظاهرُ 

م ، لُغَة حكاها أَبو َزْيد ، َزَمَر يَْزُمر [زمر] ً و ، كأَِمير ، َزِميراً و ، بالفَتْح ، َزْمراً  ، بالكسر ، يَْزِمرُ و ، بالضَّ كةً ، عن اْبِن  َزَمَرانا ، ُمَحرَّ

َر تَْزِميراً و ِسيَده ، ارةٌ  ، وال يقال زاِمَرةٌ  وهي ونَفََخ فيه ، : َغنَّى في القََصبِ  َزمَّ ارٌ  وهو ، َزمَّ  ، َزاِمرٌ  ال يُقَالُ و ، َزمَّ

__________________ 
 ( التهذيب : فألّن.1)
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 ( األصر واللسان ا يف التهذيب : والعجمية.2)
 .«وإذا»( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية 3)
 كاألصر والصحاح والتهذيب واللسان.« زكريـ َيان»وعل  هامشه عن نسخة  نية : « زكراّين»( يف القاموس : 4)
 .«زََكرِيـ َياح »( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : 5)
 .50( سورة الكهف اآية 6)
 ( كذا ا وهو يف كتاب آداب الكسب واملعاش ا الباب اخلام  : يف شفقة التاجر عل  دينه فيما لصه ويعم آخرته.7)
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َمِعي ل ر َخالَف قاِعَدَته يف تقدمي  قَِلير. ِكن هوقد جاَء عن اأَلصــــح رِيُف هذه الَكِلَمة َوارِداً عل  ِخالف اأَلصــــح ومل ا كان َتصــــح
َمِعي  ا يقا  لِل ِذي يـَُغينِّ : يُخنا. قا  اأَلصــح ُذَك ر ا قاله شــَ

َؤن ث عل  امل
ُ
 ةالّزَِمارَ  ا َزم رو  َزَمر ا َأي وِفعحُلُهَما .الز م ارو  الز امر امل

ر عل  الِقياس  واخلَِياطَة وحَنحِو ا. كالِكَتابَةِ   ا ابلَكسح
 «آل َداوودَ  َمزاِميرِ  من ِمْزماراً  أُعِطيتَ  لقد»:  فقال يَقرأُ  وسلمعليههللاصلىَسِمعه النبيُّ »ومن الَمَجاِز ، في حديث أَبِي ُموَسى األَْشعَِرّي : 

 .الِمْزَمار ْوتِ َشبَّهَ ُحْسَن َصْوتِه وَحالوةَ نَْغمته بصَ 

بُورِ  ، َعليِه السَّالم : َداوودَ  َمزاِميرُ و ْوِت بالقراَءة. واآلُل في قَوله  ما كان يَتَغَنَّى به من الزَّ « آل داوود»، وإِليه الُمْنتََهى في ُحْسِن الصَّ

 ُمْقَحمة ، قِيَل : َمْعنَاه هاهنا الشَّْخص.

، األَِخيرة عن ُكراع ، ونَظيره َمْعلُوق وَمْغُرود. وفي َحِديِث أَبِي بَْكر  (1) َمْزُمورٍ و ِمْزمارٍ  الدَُّعاِء ، جْمعُ ُضُروُب  َداووَد : َمزاِميرُ  قيل :و

 .«وسلمعليههللاصلىالشَّْيَطان عند النَّبّي  ِمْزَماَرة»وفي ِرواية : « الشَّْيَطاِن في بَْيِت َرُسوِل هللاِ  بَِمْزُمورِ أَ »:  عنههللارضي

ها ، الَمْزمور قال ابُن األَثِير :  بها. (2) يُْزَمرُ  سواٌء ، وهو اآللةُ التي الِمْزمارُ و ، بفتح الميم وَضّمِ

اَرةُ و مَّ اَعة ، به يُْزَمرُ  كَجبَّانٍَة : ما الزَّ  ، بالَكْسر. كالِمْزَمارِ  وهي القََصبَة ، كما يُقَاُل لألَرِض التي يُْزَرع فِيها َزرَّ

ارة ز :من الَمَجاو مَّ اله أَن  السَّاُجورُ  : الزَّ اج إِلى بَعض ُعمَّ َمْخَشِرّي : واستُِعير للَجاِمعَة. وكتَب الَحجَّ الذي يُْجعَل في ُعنِق الَكْلب. قال الزَّ

 ً عا راً  اْبعث إِليَّ فاُلناً ُمسمَّ  ، أَي ُمقَيَّداً ُمَسْوَجراً. وأَْنَشَد ثَْعلَب : ُمَزمَّ

عــــــــــــــــــــــــــــاِن و ِد و  مــــــــــــــــــــــــــــِ ارةٌ ُمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   َزمــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــَ ّ و     ٌن أَم ـــــــــــــــــــٌد وِحصـــــــــــــــــــــــــــــــــح ِدي ريف مـــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــــِ

  
ارة فسََّره فقال : مَّ ْجن ، وكّل ذلك على التَّْشبِيه. وهذا  الزَّ البَْيُت : السَّاجور. والُمْسِمعَاِن : القَْيَدان ، يَعنِي قَْيَدْين وُغلَّْيِن. والِحْصن : الّسِ

 لبعض الُمَحبَِّسيَن ، كان َمْحبُوساً.

اَرتُهو إِذا َمَشى. (3)فُمْسِمعَاه قَْيَداه ، لَصْوتِهما  جن وُظْلمته : وفي حديث َسِعيد ْبِن ُجبَْير :  (4)ن السَّاْجور ، والِحصْ  َزمَّ أَنه أُتَِي به »: الّسِ

اُج وفي ُعنقه ارةٌ  الَحجَّ  .«َزمَّ

ارة] مَّ  أَي الغُّل. (5) [الزَّ

ارةو مَّ انِيَةُ  : الزَّ  ، عن ثَْعلَب. قال : ألَنََّها تُِشيُع أَْمَرها. الزَّ

ارة َكْسب عن نََهى وسلمعليههللاصلى أَنَّ النَّبِيَّ »وفي حديث أَبِي ُهَرْيَرةَ :  مَّ  .الزَّ

اج : ّمارةُ  قال أَبُو ُعبَْيد : قال الَحجَّ انِيَةُ. الزَّ  : الزَّ

ْمِز ، وهي التي تُوِمي اي ، من الرَّ اِء على الزَّ ازة ، بتَْقِديم الرَّ مَّ وانِي ُء بَشفَتَْيَها قال : وقال غيره : إِنََّما هي الرَّ وبِعَْينَيها وحاِجبَْيَها ، والزَّ

ُل الَوْجهُ. وقال أَبو ُعبَْيد : هي ارة يَْفعَْلن ذلك ، واألَوَّ مَّ واعترض القُتَْيبِيُّ على أَبي ُعبَْيد في قَْوله : ، كما جاَء في الحديث. قال األَزهرّي  الزَّ

ارة : هي مَّ اَزة ، ألَنَّ من َشأِْن البَِغّي أَن تُوِمَض ، كما جاَء في الَحِديث ، فقال : الصَّواب  الزَّ مَّ  بعَْينِها وحاِجبها ، وأَنشد : (6)الرَّ

ِب  َواجـــــــــــــــــــِ ُاِ وا ـــــــــــــــــــَ َن ابأَلعـــــــــــــــــــح وِمضـــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُ  ي

بِ     اٍء انصـــــــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ رحٍ  يف عـــــــــــــــَ  ِإميـــــــــــــــاَض بــــــــــــــــَ

  
ارة أَنه نََهى عن َكْسب»الَحِديِث :  ىقال األَزهرّي : وقول أَبي عبيد عندي الصواُب. وُسئِل أَبُو العبّاس أَحمُد بُن يَْحيَى عن َمْعنَ  مَّ فقال  «الزَّ

ارة (7): الَحْرف الصَّحيُح  ازةٌ هاهنا َخَطأٌ ،َزمَّ ارةو . وَرمَّ مَّ ِميرُ و : البَِغّي الَحْسنَاُء. الزَّ نَا مع الِماَلحِ  (8): الغاُلُم الَجِميل  الزَّ ، وإِنَّما كان الّزِ

اَرة : ال مَع الِقبَاحِ. قال األَزَهِريّ  مَّ أَحدهما أَن يَكوَن النّْهُي عن َكْسب الُمغَنِّيَة ، كما َرَوى أَبُو : في تفسيِر ما جاَء في الَحِديِث َوْجَهاِن  ِللزَّ

 للحديِث تَْفِسيراً له َمْخَرٌج ، قاتُ َحاتم عن األَصَمِعّي ، أَو يَكون النَّْهُي عن َكْسِب البَِغّيِ ، كما قال أَبو ُعبَْيٍد وأَْحَمُد بُن يحيى ، وإِذا َرَوى الثِّ 
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اج َوْجهاً في أَ  لم يَُجْز أَن يَُردَّ عليهم ، ولِكن تُطلَب له الَمَخاِرُج من كالِم العََرب. ا َوَجَدا ِلَما قال الَحجَّ اَل تََرى أَنَّ أَبا ُعبَْيٍد وأَبا العَبَّاس لَمَّ

 اللُّغَة لم يَْعُدَواه.

إِلى ثَبَّت ، ففسَّر الَحْرَف على الِخالف. ولو فَعَل فِْعل أَبي ُعبَيد وأَبي العَبَّاس كان أَْولَى به ، قال : فإِيَّاك واإِلسراَع وَعِجل القُتَْيبّي ولم يَتَ 

َؤساِء ونِْسبَتهم إِلى التَّْصِحيف ، وتأَنَّ في ِمثْل هَذا َغايَةَ التَّأَنِّي ، فإِنِّي قد َعثَْرت على ُحروف كَ  ثِيرةٍ َرواها الثِّقَاُت فغَيَّرَها َمْن ال تَْخِطئة الرُّ

 ِعْلم له بها ، وهي َصِحيَحة.

__________________ 
 (.مصرـ  ط. دار املعارف)( ضبطت يف اللسان بضم أوله ا وكذلك يف معلو  ومغرود وكله ضبرت قلم. 1)
 ( هذا ضبرت اللسان ا وضبطت يف النهاية بتشديد امليم املفتوحة.2)
 حتريف.« لصول»املطبوعة الكويتية : ( يف 3)
 ( يف اللسان : والظّر وا صن.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ( يف التهذيب : أن ترمز بعينيها وحاجبيها.6)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فقا  : ا رف صحيح ا زمارة ورّمازة ا وقا  : ورّمازة ههنا خطب.7)
 عمرو ا اجلمير الوجه.( يف التهذيب ا عن أيب 8)
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اج هذا هو َراِوي الَحِديث عن َحّماد بِن َسلََمة ، عن ِهَشام ْبِن َحسَّان وَحبِيب بن الشَِّهيد ، ِكالُهَما عن اْبِن ِسيِرين عن أَبِي  قُْلُت : والَحجَّ

 وهو عندي.« استدراك الغَلَط»أَبي ُعبَْيد ، كذا في ُهَرْيَرةَ. وهو َشْيُخ أَبِي ُعبَْيد ، وَرواه ابن قُتَْيبَة عن أَْحمَد بِن َسِعيد عن 

ارة في اْلمحكم :و مَّ . : الزَّ  َعموٌد بين َحْلقَتَيِ الغُّلِ

َمارو  وفِْعلُه كَضرب. ، كذا في الّصحاح ، وفي َغْيره : َصوُت النَّعَاَمِة ، وهو مجاٌز. كِكتَاب : َصْوُت النِّعَّامِ  ، الّزِ

. تَْزِمر ِزَماراً  النَّعامةُ  َزَمَرت يقال : تَت. وأَّما الظَِّليم فال يقال فيه إِال َعارَّ يُعَارُّ  : َصوَّ

رها تَْزِميراً  وَزنََرها ، يَْزُمرها َزْمراً  الِقْربَةَ  َزَمرَ و  * ، عن ُكراع واللِّْحيانّي.َمأَلَها : كَزمَّ

 ِس : بَثَّة وأَْفشاه.وأَْفَشاه. وفي األََسا بالَحِديث : أََذاَعه َزَمرَ  من الَمَجاِز :و

 أَْغَراه به. :ـ  ، وما َذكَره المصنّف أَثْبَتُ  (1)ونَصُّ األَساس : فاُلٌن فاُلناً ـ  فاُلناً بفاُلن َزَمرَ  من الَمَجاز :و

ً  الظَّْبيُ  َزَمرَ و َكةً  َزَمَرانا  .(2) نَفَرَ  ، محرَّ

ِمرُ و يِش ، وقد ، كَكِتف : القَِليُل الشَّعِر والصُّوفِ  الزَّ  ، وَغنَمٌ  َزِمَرةٌ  يقال : شاة وهي بهاءٍ  ، (3)َزِعٌر  َزِمرٌ  . ويقال : َصبِيٌّ َزِمَر َزَمراً  والّرِ

 .َزِمرٌ  وَشعرٌ  (4) َزَواِمرُ 

ِمر من الَمَجاز :و َماَرةِ  بَيِّنُ  َزِمرٌ  ، يقال : َرجلٌ  القَِليُل الُمُروَءةِ  : الزَّ ُموَرةِ و الزَّ  .ُزَموَرةً و َزَماَرةً  ، ، كفَِرحَ  َزِمرَ  وقد ، أَي قَِليلَُها ، الزُّ

ِمرُ  قال ثَْعلَب :و  وأَنشد : الَحَسُن. الزَّ

مــــــــــــــــــــا  هــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــــــَ ااَنِن بـ نــــــــــــــــــــ  ِن حــــــــــــــــــــَ  َدان 

اُ ه     نــــــــــــــــــــــَ ش  غــــــــــــــــــــــِ ٌر َأجــــــــــــــــــــــَ رُ َرجــــــــــــــــــــــُ  َزمــــــــــــــــــــــِ

  
ه الُمَصنُِّف   الَوْجِه. بَحَسنِ أَي غنَاُؤه َحَسٌن. وَخصَّ

ِمرُّ و جال. الشَِّديدُ  وِزبِّر : كِطِمرٍّ  ، الّزِ ِميرُ و من الّرِ  ، بالكسر ، عن ُكراع. ِزَمارٌ  ج منهم ، كأَِمير : القَِصيرُ  ، الزَّ

ِميرو ْوَمرِ  ٌن ،، أَي َحسَ  َزِميرٌ  ، قاله ثَْعلَب ، وقد تقّدم. قال األَزهرّي : ويقال : ِغنَاءٌ  الغاُلُم الَجميلُ  : الزَّ ُمورو ، كَجْوَهر كالزَّ ،  الزَّ

 كَصبُور.

ْمَرةُ و ّم : الفَْوجُ  الزُّ ، أَي  ُزَمراً  َجاُءوا: ، كُصَرد. يقال  ُزَمرٌ  الَجَماَعةُ في تَْفرقَة ، ج قيل :و من النّاِس ، والَجَماَعةُ من النَّاس ، ، بالضَّ

ْمَرة َشْيُخنا : قال بَعُضهم : َجَماَعاٍت في تَْفِرقَة ، بعُضها إِثَْر بَْعض. قال ْمر َمأُْخوذ من الزُّ الذي هو الصَّْوت ، إِذا الجماعةُ ال تَْخلُو عنه.  الزَّ

 ، إِذا كانت قِليلَةَ الشَّعِر ، انتَهى. َزِمَرةٌ  وقيل : هي الَجَماَعةُ القَِليلَةُ ، من قولهم : شاةٌ 

مارو وَجلَبة. ِزَمارٌ  ألَنها إِذا اجتمعَْت كان لها: صنِّف في البصائر قْلُت : واألَّوُل الَوْجهُ ويَْعُضُده قَْوُل الم  َصْوُت النَّعَاِم.: بالَكْسر  الّزِ

 ، قال : : الُمْنقَبُِض الُمتَصاِغرُ  الُمْستَْزِمرُ  من الَمَجاز :و

ُه  تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح اُف رَأَيـ رَي ِإذا ُيشـــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ  ِإن  الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ

اُن     هـــــــــــَ عـــــــــــًا وِإَذا يــــــــــــُ َرنحشـــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــح رَامـــــــــــُ زحمـــــــــــَ  اســـــــــــــــــــــــــتــــــــــــَ

  
 .(5)فاُلٌن ِعْند الَهَواِن : صاَر َذِليالً َضئِيالً  استَْزَمرَ  وفي األَساس :

 من العََرب. ، كُزبَْير : بَْطنٌ  ُزَمْير بَنُوو

اخِ  اْسمُ و َعلٌَم. ، كَحْيُدر ، َزْيَمرٌ و  « :ع ر ش»، وأَنشَد له ابُن دريد في  ناقة الشَّمَّ

ٍة و  ِويــــــــــــــــ  رحَش هــــــــــــــــَ َر عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُت اأَلمــــــــــــــــح ا رأَي  ملــــــــــــــــ 

وِس     فــــــــــُ اِت الــــــــــنـــــــــــ  ت حــــــــــاجــــــــــَ يــــــــــح َراَتســــــــــــــــــــــــلــــــــــ   بــــــــــَزميــــــــــحَ
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 وهكذا فَسََّره.

 قال امرُؤ القَْيس : بُْقعَةٌ بِجبَاِل َطيِّئ. : َزْيَمرُ و

ًة و  اَلمــــــــــَ وحمــــــــــًا  ــــــــــُ ــــــــــَ ُت يـ فــــــــــح ُت ِإَذا مــــــــــا خــــــــــِ ــــــــــح ن  كــــــــــُ

ِة     طــــــــــــَ لــــــــــــح بــــــــــــًا بــــــــــــبـــــــــــــُ عــــــــــــح رَافــــــــــــِإن  هلــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــِ  َزميــــــــــــحَ

  
 كَضْيُمَران : ع. ، بضّم الميم ، َزْيُمَرانُ و

__________________ 
 يف القاموس : َمأَلها َكَزم َرها. (*)( 6)
 ( كذا ا والذي يف األساس فكالقاموس.1)
 ( يف التكملة : نقز.2)
 ( يف األساس : صيب زمر زعر : قلير الشعر.3)
 األساس : وغنٌم َزِمرَاٌت.( يف 4)
 ( األساس : صار قلياًل ضيئاًل.5)
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اَراءُ و  : عنههللارضيقال َحسَّاُن بن ثابِت  ُمَشدََّدةً َمْمُدوَدةً : ع. (1)، بالضّم  َزمَّ

ىَن 
ُ

ــــــــــــاملــــــــــــ ت ف ــــــــــــح ب ــــــــــــاخلــــــــــــَ ر وت ف َ
ــــــــــــاملــــــــــــ ر ب ف ــــــــــــقــــــــــــَ  ف

ِت     يـــــــــــح ـــــــــــَ ارَاءَ ِإىل بـ دِ  َزمـــــــــــ  لـــــــــــح ـــــــــــَ دًا عـــــــــــلـــــــــــَ  تـ لـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

  
يرُ و ّمِ يت : نَوٌع من السَّمكِ  ، الّزِ يّاد إِيّاه وقَْبِضه عليه ، وأَكثُر ما يُْصَطاد في له َشْوٌك ناتى كِسّكِ ٌء َوسَط َظْهره ، وله َصَخٌب َوْقت َصْيِد الصَّ

 األَْوَحاِل وأُُصوِل األَْشَجاِر في الِمياه العَْذبِة.

ْت َعْينَاهُ  اْزمأَرَّ و دَّة والغََضب ، لغة في عند : َغِضَب واْحَمرَّ  ، عن الفَّراِء. اْزَمَهرَّ  الّشِ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 ، أَي قليلة ، وهو َمجاز. َزِمَرةٌ  َعِطيَّةٌ 

َمارُ و ْوَمرو النَّعَام. ِزَمارِ  ، بالضّم : لغة في الزُّ  الجَماعةُ. ، كَجْوَهٍر : الزَّ

َمارو  الولد.على رأْس  (2)، بالكسر : الِغْرُس  الّزِ

ُد بُن َعِلّي بِن َمْهِدّي بِن ِعيَسى بِن أَحمَد الهراوّي المعر َزْمَرانُ و وف بالطالب توفي سنة ، كَسْحبَاَن : َمدينةٌ بالَمْغِرب منها أَبو َعْبِد هللا ُمحمَّ

اِكشّي وغيره. 964  وأَخذ عن القُطب أَبي عبد هللا محّمد بن عجال الغزوانّي المرَّ

وم.، كإِز إِزميرُ و  ميل : مدينةٌ بالرُّ

 : قَرية بمصر. الزّماَرةو

ارٍ و  ، كَشّداد : ناحية واسعةٌ من أَْعمال قَْرَدى بينها وبين بَْرقَِعيد أَربعةُ فراسَخ أَو َخْمَسة. َكْفُرَزمَّ

ار وواِدي مَّ  ، وهو ُمعِشب أَنِيق وعليه َرابِية عالية ، يقال لها َرابِيَةُ العُقَاب. (3): قُرَب الَمْوصل بينها وبين َديِر ميَخايِيل  الزَّ

 قال الَخاِلِدّي :

ــــــــــــا أَ  ــــــــــــن ِدي ل ــــــــــــح ب ــــــــــــُ ــــــــــــر وَض يـ َر  ال ــــــــــــَ َت تـ  لســــــــــــــــــــــــــح

ِض آَذارِهِ     نــــــــــــــــــــح َف مــــــــــــــــــــنح صــــــــــــــــــــــــــــــــــُ رَائــــــــــــــــــــِ  طــــــــــــــــــــَ

  

ه  ــــــــــــــــِ ااَيل ا ختــــــــــــــــََ نح مــــــــــــــــَ َ  مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــّ لــــــــــــــــب ــــــــــــــــَ   (4)ت
رِّ     ا عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــِ ارِهِ حـــــــــــــــــــُ  َزمـــــــــــــــــــ 

  
ُد بُن َجْعفَر بن إِبراِهيم بن ِعيسى َزاِمَرانُ و اِمَرانِيّ  : قريةٌ على أَقلَّ من فَرسخ من َمِدينِة نََسا. منها أَبو َجْعفَر ُمحمَّ ، مع الطَّحاِوّي  الزَّ

 .(5)قاله ابُن َعَساِكر في التَّاِريخ  360والباَغْنِدّي ، تُوفَِّي بها سنة 

ْمَجرُ  : [زمجر] ْمَخر ، بالَخاِء ، وسيأْتي. ، كَجْعفَر : السَّهُم الدَّقِيقُ  الزَّ  ، والصَّواب أَنه الزَّ

ْمجرةو اَرةُ ، ج الزَّ مَّ َماِجيرُ  قال ابُن األَْعرابّي : .َزَماِجيرُ و زَماِجرُ  بهاٍء : الزَّ اَراتُ  الزَّ ْعيَاِن. : َزمَّ ْمَجرُ و الرُّ ّمارةِ ،  َصْوتَُها : الزَّ ، أَي الزَّ

 إِاّل هللا. َزْمْجَرتَه َصْوتُه. وَسِمَع أَعرابِيٌّ َهِديَر َطاِئر فقال : ما يَعلَم: ٍء كل َشي َزْمَجَرةُ  وهذا بَنَاًء على قَولهم :

ْمَجرةو ياحِ والصََّخبِ  : الزَّ ْجر ، كالغَْذَمَرة. َكثْرةُ الّصِ  والزَّ

 ، حكاه يَْعقُوب. َزَماِجيرَ و َزماِجرَ  وفاُلٌن ذُو

ْمَجرةو ْوتُ  : الزَّ َماِجرُ  ، وَخصَّ بعُضهم به الصَّوَت من الَجْوف. وقال أَبو َحنِيفَة : الصَّ َماِزم الواِحَدة الزَّ  ، َزْمَجَرةٌ  من الصَّْوت نَْحُو الزَّ

َمْجر  اله ابُن األَْعَرابِّي وأَْنشد :، ق ، كِسبَْطر كالّزِ

 فـَوحقـََها ُذو َصدححِ  ِزجَمحرٌ هلا 
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ل البِناَء إِلى بِنَاٍء آخَر. وقال ابُن ِسيَده : إِنََّما َعنَى الشاِعرُ  َزْمَجراً  وفَسَّره بالصَّوت ، وقال ثَْعلَب : إِنما أَرادَ  َمْجِر  ، فاحتاج فَحوَّ بالّزِ

 ، كِسبَْطر. َمْجرٌ زِ  ، كأَنَّه َرُجلٌ  الُمَزْمِجر

تَ  ، كاْقَشعَرَّ : اْزَمَجرَّ و  .كَزْمَجرَ  ، أَو ُسِمَع في صوتِه ِغلٌَظ وَجفَاٌء ، َصوَّ

ئِيرَ  تََزْمَجرَ و األََسدُ  َزْمَجرَ و  في نَْحِره ولم يُْفِصح. : َردََّد الزَّ

 ، وَضبََطه الّصاغاني بالفَتَّح. ، بالكْسِر : د ِزْمَجارُ و

 * ومما يستدرك عليه :

__________________ 
 ( كذا ابألصر ا وما أثبتناه ضبرت القاموس ويوافقه التكملة واللسان ومعجم البلدان.1)
 ( الغرس بكسر أوله ا اجللدة الجي خترج عل  رأس الولد ساعة يولد.2)
 : ميخائير. (وادي الزمار)( كذا ابألصر ويف معجم البلدان 3)
 .«مما حتا ابله»ويف معجم البلدان : « قوله : من ما حتا ابله كذا خبطه»( هبامش املطبوعة : 4)
 (.الزامراين)( وردت ترمجته يف اللباب 5)
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ة الصَّْرف ِزياَدة ِميِم هذه المادَّةِ كالتي بعَدها ، وظاِهُر الُمَصنِّف وجماعة : ماِنٌع َحْوَزتَه ، أَوَرَده شيُخنَا َونقل عن بعض أَئمّ  ِزَمْجرٌ  َرُجلٌ 

ْل.  : الُمتَزْمِجرُ و الُمَزْمِجرو أَصالَتُها فتأَمَّ

 األََسُد.

ْوُت : اْشتدَّ ، َزْمَخرَ  : [زمخر]  .التََّزْمُخرُ  َغِضَب فصاَح ، واالسمُ  : تََزْمَخرَ و النَِّمرُ  َزْمَخرَ و كاْقَشعَرَّ ، وقيل َغلَُظ ، كاْزَمَخرَّ  الصَّ

 وطاَل. العُْشُب : بَْرَعمَ  َزْمَخرَ و

ْمَخرُ و  الَكبِيِر األَْسود : ومنه قول الَجْعِدّي : الِمْزَمار : قََصبُ  الزَّ

ا  هــــــــــَ يــــــــــنـــــــــــُ نــــــــــِ اَء حــــــــــَ مــــــــــاِع جــــــــــَ ُر كــــــــــاألَقــــــــــح اجــــــــــِ نــــــــــَ  حــــــــــَ

ح     بــــــــح اُر يف الصــــــــــــــــــــــ  َح الــــــــز مــــــــ  بــــــــ  رَاكــــــــمــــــــا صــــــــــــــــــــــَ  َزخمــــــــحَ

  
ْمَخرو  : ، وقيل : هو الدَّقِيُق الطَُّوال منها. النُّشَّابُ  : الزَّ

ْلت الثّقفّي :  قال أَبُو الصَّ

رٌت  بــــــــــــُ ٍر كــــــــــــَبهنــــــــــــا غــــــــــــُ تــــــــــــَ وَن عــــــــــــن عــــــــــــَ رحمــــــــــــُ  يـــــــــــــَ

ر    اال بـــــــــــــَزخمـــــــــــــحَ جـــــــــــــَ رحمـــــــــــــي  ِإعـــــــــــــح َ
ر املـــــــــــــ عـــــــــــــجـــــــــــــِ  يـــــــــــــُ

  
َحاِل. وقال أَبو ُعمر  ْمَخر : (1)العَتَل : الِقِسّي الفارسيّة : والغُبُط : َخَشُب الّرِ ْوِت النَّاقُِز. وقال األَزهرّي : أَراد  الزَّ قِيُق الصَّ : الّسهُم الرَّ

َهاَم التي ِعيَدانَُها من قََصٍب.  الّسِ

 أَشرنا إِلى ذلك.هذا َمَحّل ِذْكِره ، وقد َذَكَره الُمصنِّف في التي قبلها و

ْمَخرو  : اْلتِفَافُه وَكثَْرتُه. َزْمَخَرتُهو ، الَكثِيُر الُمْلتَفُّ من الشَّجرِ  : الزَّ

ْمَخرو  . وَزَعُموا أَنَّ الَكَرى والنَّعاَم ال ُمخَّ لها.َزْمَخِريٌّ و َزْمَخرٌ  وُكلُّ َعْظٍم أَْجوَف ال ُمخَّ فيه األَجَوُف النّاِعم ِريًّا : الزَّ

ٌء من الطَّْيِر إِالَّ وله ُمخٌّ َغْير الظَّليم فإِنه ال ُمخَّ له ، وذِلك ألَنَّه ال يَِجد ليس َشيْ  وقال األَْصَمِعّي : الظَِّليم أَْجَوُف الِعَظاِم ال ُمخَّ له. قال :

 البَْرَد.

ِعيِد األَْدنَى ، كَمصابيَح : َزَماِخيرُ و  إِْخِميَم.من أَعمال  ة َغربِيَّ النِّيِل بالصَّ

ْمَخَرةُ و ارة ، وهي الزَّ مَّ ْمَخِريّ و الّزانِيَةُ. : الزَّ  من النَّباِت. قال الَجْعِدّي : الطَِّويلُ  ، بالفَتْح : الزَّ

اىَل  رِييف فــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َوارٌِم  َزخمــــــــــــــــــــــــــــــــحَ

رح     هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ رَاُف مــــــــــــــنــــــــــــــه واكــــــــــــــح ِت اأَلعــــــــــــــح  مــــــــــــــالــــــــــــــَ

  
ْمَخِريُّ و  ب.الذي ال ُمخَّ فيه كالقَصَ  (2) األَْجَوفُ  : الزَّ

َر بيُت األَْعلِم يَِصف نَعَاماً : َزْمَخِريُّ  وَظِليمٌ   السََّواِعد ، أَي َطَويلُها أَو أَنها ُجوٌف كالقََصب. وبهما فُّسِ

ِة  تِّ الــــــــــــــرُبَايــــــــــــــَ رِيّ عــــــــــــــلــــــــــــــ  حــــــــــــــَ  الــــــــــــــ    َزخمــــــــــــــحَ

َوا ِ     رحٍي طـــــــــــــــــــِ ر  يف شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِد  ـــــــــــــــــــَ  واعـــــــــــــــــــِ

  
 الِعَظام.وأَراد بالسََّواعِد هنا َمَجاِرَي الُمّخِ في 

َماِخِرّيِ  . كالزُّ ّمِ  : أَْجَوُف. ُزَماِخرٌ و َزْمَخِريٌّ  وُعودٌ  ، بالضَّ

 .َزْمَخِريٌّ و َزْمَخرٌ  ويقال للقََصب :

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 الشَّبَاِب : امتِالُؤه واْكتِهالُه. َزْمَخَرةُ 
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 : َعاِلي الشَّأِْن. وهذا استدركه شيُخنا. َزْمَخرٌ  وَرجلٌ 

 م أَنه من َزَخَر الواِدي ، والِميم َزائِدة ، وفيه نََظر.وزع

 ، كَحَضاِجر : من األَْعالم. َزَماِخرُ و

َمْخَشِريّ  ، وقال بنَواِحي ُخَواَرْزمَ  صِغيرة ، كَسفَْرَجل : ة َزَمْخَشرُ  : [زمخشر] لَِفّيِ َجواباً عن  الزَّ سالة التي َكتَبها ألَبي طاِهٍر الّسِ في الّرِ

ىاستِْدعَ  ،  اْجتَاَز بِها : يقولـ  هللارحمهـ  ، قال : وَسِمعُت أَبِي َزَمْخَشر ائه له قال في آخره : وأَما الَمْوِلُد فقَْريةٌ َمجهولةٌ من ُخواَرْزَم تُسمَّ

 اسم َكبِيِرَهاو ، َزَمْخَشرُ  اسُم القَْريةِ  فقيل ، أَي رئيسها أَعرابِّي فسأََل عن اْسِمها واْسِم كبيِرَها أَي َمرَّ بها ، ووقع في نُْسَخِة َشْيِخنا اجتاَزها

دَّاُد. فقال : ال َخيَر في َشّرٍ وَردٍّ  ْنيا منها ، أَي لم يَْدُخل ، ِمن أَلَمَّ بالمكان ، إِذا َوَرَده. ولم يُْلِمْم بِها ، رجعَ  الرَّ مة الدُّ ، لُقِّب به  جاُر هللا َعالَّ

فة.  ِلُطوله في ُمَجاَورة َمكَّة الُمشرَّ

ر ، ُولَد سنة  أَبُو القاِسم َمْحُموُد بُن ُعَمرَ  وُكنيتُه د بِن أَْحَمد الُخَواَرْزمّي النَّحوّي اللَّغَوّي المتكلِّم الُمفَّسِ في رجب ، وتُوفَِّي يوَم  467بِن ُمَحمَّ

 اَد ، فسمَع من أَبِي الَخطَّاب بن البَِطر وابن َمْنُصوٍر الحاِرثّي وغيرهما ، وَحدَّث ، وأَخَذ األَدَب عن أَبِي الَحَسن، قَِدَم بغدَ  538عرفَةَ سنة 

__________________ 
 ( يف اللسان : أبو عمرو.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : واأَلخرُ .2)
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ابُورِّي وغريِه ا كان ِإماَم  لِفّي وَزينَب الشــــعريّة.النـ يحســــَ ابَة الَعَرب ا وَأجاز الســــِّ الشــــريُف  وفيه يقو  أَمرُي َمك ة اأَلدِب وَنســــ 
ِغريـ  ُعَلي   اأَلجر  ذو املناقب أَبو اَ َسن ن ابن  بِن َوه اس ابن مَححَزة بِن ُسَليحَمانَ  بُن ِعيَس ـ  ابلت صح بِن َداووَد بِن َعبحِد الر محح

بحرت بَعبحِد   ب ن الســِّ َُثىن  بن اَ ســَ
ن امل َحح  بن اَ ســَ

َليحَماَن بِن َعبحِد   بُن ُموســَ  اجلَوحن بن عبد   امل ن ِن َداووَد بِن ســُ
َليحَماينّ  يِن   علّي بن َأيب طالب الســـ  ه: وقوله  اَ ســـَ فح رِيّ  أَِمري َمك ة فيه َ َو ٌز. ومل َيصـــِ بها كاإِلجازة يف رســـالته الجي كت الز خَمحشـــَ

ن ا ومل َيِر َمك َة هو وال أَبوه وِإل َناِقب ا وابإِلمام َأيب اَ ســـَ
َ
رِيف اأَلجّر ِذي امل َلِفّي ِإاّل ابلشـــ  ا َولِيَها َجّده أَليب طاهر الســـِّ

َواه ا وكانَ  َليحَماَن بحِن عبِد   ســـِ َليحَماَن بِن َوه اس ا ومل يَِلَها من بين ســـُ َعاد مَححَزُة بُن ســـُ
َ
ت ِواَليُته هلا بعَد َوفاِة اأَلِمري َأيب امل

بحِض ســـنوات ا حىت َخَلصـــت َمك   َة ســـَ َليحَمان ُمد  ِر بن َأيب الفتوح ا وقامت ا َرحُب با َبيِن ُموســـ  الث اين وبا بين ســـُ كح ُة شـــُ
م اَ سَـــ  ر لأَلمري ُ م د بن َجعحَفر بحِن ُ َم د بِن عبِد   بِن َأيب هاشـــِ يّن ا وَملَكها بعده مجاعٌة من َأوالده ا كما هو ُمَفصـــ 

َليحَمايّن. قتَله َأخوه أَبو َغامن حَيحَ  ا و َم ر اب ملِخحالف يف ُكُتب األَنســــــاب. وأَما اأَلمري ِعيســــــَ  فكان أَمرياً ابملِخحالف الســــــ 
اًل َجَواداً ممَُد حاً ا ويف َأاّيم ُمَقاِمه َوَرَد َمك ةَ بـَعحَده وهرَب ابُنه ُعَلّي بُن عيســــــــــَ  هذا ِإىل َمك ة وأَقام هبا وك  ان عاِلماً فاضــــــــــِ

رِيّ  يَدته الجي يـَُقوُ  فيها  الز خَمحشــَ اف ومَدَحه بَقصــاِئَد ِعد ة َموحُجوَدة يف ِديوانه ا فمنها َقصــِ ن ف ابله ِكتابه الَكشــ   (1)ا وصــَ
: 
ٍد و  ِدَي مـــــــــــن يـــــــــــَ نـــــــــــح رحِد عـــــــــــِ مح لـــــــــــإِلمـــــــــــاِم الـــــــــــفـــــــــــَ  كـــــــــــَ

رَاو     ثــــــــــــــَ ا قـــــــــــــد َأطـــــــــــــاَب وَأكـــــــــــــح يـــــــــــــَك ممـــــــــــــِ  اتـــــــــــــِ  هـــــــــــــَ

  

ـــــــــجي  ِة ال مـــــــــ  يحضـــــــــــــــــــــــاِء واهلـــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــبـ زحمـــــــــِة ال ـــــــــعـــــــــَ ي ال  َأخـــــــــِ

ِر والــــــــــــَوَر     اّلمــــــــــــة الــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــح تح بــــــــــــه عــــــــــــَ  َأانفــــــــــــَ

  

رحيــــــــِة الــــــــجي  َو  الــــــــقــــــــَ يــــــــا ســــــــــــــــــــــِ نــــــــح َر  الــــــــد  يــــــــُض قـــــــــُ  مجــــــــَِ

َداُء     ا َدارًا فــــــــــــــــــــِ و َأهــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــَ رَاتـــــــــــــــــــــَ   َزخَمحشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

زحهـــــــــــــــَ و  ـــــــــــــــُ ِر أبَِنح تـ رُ  َأحـــــــــــــــح رِئ  َزخَمحشـــــــــــــــــــــــــــــَ  ابمـــــــــــــــح

رَا    َخ الشـــــــــــــــــــــــ  َر  زمـــــــــَ ِد الشـــــــــــــــــــــــ  د  يف ُأســـــــــــــــــــــــح  ِإَذا عـــــــــُ

  

ا  رِهــــــــــــَ ذِكــــــــــــح ــــــــــــِ ــــــــــــالد ب ــــــــــــب واله مــــــــــــا طــــــــــــّن ال  فــــــــــــلــــــــــــح

وِّرَاو     غــــــــــــَ دًا ومــــــــــــُ جــــــــــــِ ــــــــــــح ن ا مــــــــــــُ ــــــــــــهــــــــــــَ ي ــــــــــــِ اَر ف  ال طــــــــــــَ

  

ه  رَا  وَأهــــــــــــلــــــــــــِ اهــــــــــــا ابلــــــــــــعــــــــــــِ نــــــــــــَ  فــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــ  ثـــــــــــــَ

رَا    هــــــــــــَ از وَأشــــــــــــــــــــــــــح جــــــــــــَ  أَبعــــــــــــَرَف مــــــــــــنــــــــــــه يف ا ــــــــــــِ

  

مــــــــــا  لــــــــــ  نــــــــــا وكــــــــــُ بــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــَ نح قـ نــــــــــا مــــــــــَ بــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــَ اٌم قـ  ِإمــــــــــَ

رَا    َر جــــــــوحهــــــــَ كــــــــًا كــــــــان أَنضــــــــــــــــــــــَ بــــــــح اه ســــــــــــــــــــــَ نــــــــَ عــــــــح بـــــــــَ  طــــــــَ

  
يب نَْقالً عن ِرَسالة َمْخَشِريّ  في أَبيات َغْيرَها كما أَورَدها اإِلماُم الَمقَِّرّي في نَْفحِ الّطِ لَِفٌي. الزَّ  التي أَرسلها ألَبي َطاِهر الّسِ

 ومن أَقواله فيه :

رَاُب لــــــــــــــوح وَ و  ا تـــــــــــــــُ يــــــــــــــَ نـــــــــــــــح رَزَن الــــــــــــــد    َزخَمحشــــــــــــــــــــــــــــَ
اانَ     حــــــــــــــــَ ك مــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا زاده   ُرجــــــــــــــــح  إِلنــــــــــــــــ 

  
وأَْحِر ، بالحاِء المهملة ،  قال شيُخنَا : وفي القَْولَْين َجراَءةٌ عِظيمة وانتَِهاٌك ظاهٌر ، كما ال يَْخفَى. وقوله : ِسَوى القَْريَة هي َمكَّة المشّرفة :

ب. كأَنَّه يقول ما أَْحر بأَن تُْزَهى. من قولهم : هو َحٍر بَكَذا ، أَي َحِقيٌق به وَجِديٌر. وقد َخبَطوا فيه َخْبَط َء به ِجي َعْشَواَء ، فمنهم من للتَّعَجُّ

ْهو وهو األَنَفَة والنَّْخوة. وَحْسبُك أَن تُْزَهى ، وتُْزَهى َمْجهوالً  َضبَطه بالِجيِم وزاد ياًء تحتيّة وبعضهم بالخاِء. وفي بعض النَُّسخ : من الزَّ

اةَ  بأَْن تَتبْختَر بنِْسبة هذا الشَّْخِص إِليها ، وهو إِذا ُعدَّ أَي َعدَّهُ َعادٌّ في أُْسِد  َزَمْخشر كأَنَّه يقول : ما أَْحَرى وأََحقَّ وأَْجَدر هذه القَْريَةَ الُمَسمَّ

ناِء ، أَو التّلذُّذ ، أَو غير الشََّرى ، وهَي َمأَْسَدةٌ َمشهورة ، َزَمَخ ، أَي تََكبَّر واْزَدَهى ذلك الشََّرى ، وأَْظَهر في َمقَام اإِلضمار إِلظهار االعت

 َكاِت اإِلظهاِر في َمَحّل اإِلضمار ، وهللا أَعلم. كذا َحقَّقه شيُخنَا وأََطال فأَطاب ، أَحلَّه هللا خيَر مآب.ذلك من نِ 
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َكه بْعَد الَملْ  : َزْمَزَرةً  الِوَعاءَ  َزْمَزرَ  : [زمزر]  ِء ِليَتَأَبَّط.َحرَّ

 .كالُمْستَْزِمر ، أَي ُمتَقَبِّضٌ  َزَماِزيرُ  لَْحُمه يقال :و

 .بَجْمُزور ، بالفَتْح : قَْريَةٌ بِمْصر ، وتُْعَرف اآلن ُزورُ َزمْ و

ْمَهِريرُ  : [زمهر]  قال األَْعَشى : : ِشدَّةُ البَْرِد. الزَّ

ا  جــــــــــَ وَف ا ــــــــــِ جــــــــــُ راِت ســــــــــــــــــــــــُ اصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــقــــــــــَ َن ال  مــــــــــِ

َر َِشحســــــــــــــــــــــــــــــًا وال     ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــرَاِ  ملح تـ رِي هــــــــــــــــَ  َزمــــــــــــــــح

  
__________________ 

 نسوبة لإلمام أيب ا سن ُعَلي بن عيس  ا ابختالف بع  األلفا .م (زخمشر)( األبيات يف معجم البلدان 1)
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ْمَهِريرو  ، هو الَِّذي أََعّده هللا تَعالى َعَذاباً للُكفَّار في الدَّاِر اآلخرة. الزَّ

ْمَهِريرو  ء.، في لُغة َطيِّي القََمرُ  : الزَّ

تو  وَزَهَرت واشتَدَّ َضْوُءها. (1) الَكواِكُب : لََمعَت ازَمَهرَّ

تو ت َغَضباً ، اْزَمَهرَّ  ، وذلك عند اْشتداد األَْمر. كَزْمَهَرت العَيُن : احَمرَّ

 اليوُم : اْشتَدَّ بَْرُدهُ. اْزَمهرَّ و .ُمْزَمِهرٌّ  ، يقال : َوْجُهه الَوْجهُ : َكلَحَ  اْزمَهرَّ و

ا كان ُعَمرُ » ، وفي َحديث ابن عبد العزيز قال : : الغَْضبانُ  الُمْزَمِهرُّ و  .«أَي شِديَد الغََضِب عليه «على الكاِفر ُمْزَمِهرًّ

نِّ  ، أَيضاً : الُمْزَمِهرُّ و اِحُك الّسِ  الَكَواِكِب. باْزِمْهَرارِ  ، على التَّْشبِيه الضَّ

 َمألَه. ، أَي اإِلناَء والِقْربَةَ : زنَرهُ  : [زنر]

ُجلَ  َزنَرَ و نَّارَ  أَْلبََسه : َزْنراً  الرَّ ان ، الزُّ يُّ يَُشدُّه على َوَسِطه ، وهو ما َعلَى َوَسِط النَّصاَرى والَمُجوِس. ، كُرمَّ ّمِ  وفي التَّْهِذيب : ما يَْلبَُسه الذِّ

نَّاَرةِ  نَّْيرِ و كالزَّ  كقُبَّْيط. لُغَة فيه الزُّ

 قال بَعُض األَْغفَال :

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــث وَ  ال ـــــــــــــــــــَ زِم ف ريحِ وِب حتـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــز ن   ابل
ريحِ     نـــــــــــــــَ ا هلـــــــــــــــا بـــــــــــــــِ يـــــــــــــــن تـــــــــــــــِ ُم ِإســـــــــــــــــــــــــــــح قحســـــــــــــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــَ

  
 ، وهو َمَجاٌز. َدقَّ  ، إِذا ءُ الشيْ  تََزنَّرَ  من َمأْخوذٌ 

نانِيرُ و غاُر. الزَّ  : (2)يراً. وأَْنَشد وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هي الَحَصى ، فعَمَّ بها الَحَصى ُكلَّه من غير أَْن يُعَيِّن َصِغيراً أَو َكبِ  : الَحَصى الّصِ

مح  لـــــــــــــــظـــــــــــــــِّ ّن لـــــــــــــــِ ا حتـــــــــــــــَِ دح أملَ  هبـــــــــــــــَِ ا قـــــــــــــــَ  ِء ممـــــــــــــــِ 

َواِت     هـــــــــــا كـــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــح ِر مـــــــــــنـــــــــــح جـــــــــــح ريِ ابهلـــــــــــَ  الـــــــــــز اَننـــــــــــِ

  
غار ، واِحَدتها غَاُر منها ، ألَنه ال يُصّوت ِمْنَها إِالَّ الّصِ  .ُزنَّْيرٌ  : واحُدَها (3). وفي التهذيب ُزنَّاَرةو ُزنَّْيَرة وقال ابُن ِسيَده : وِعْندي أَنََّها الّصِ

نَانِيرُ و  .ُزنَّاَرةو ُزنَّْيَرةُ  تكون في الُحُشوِش ، واِحَدتُها ذُباٌب ِصغَارٌ  : الزَّ

نَانِيرو  بأَرض اليََمن. بِئٌْر معروفَةٌ  : الزَّ

 قال ابُن ُمْقبِل : َرْملَةٌ بيَن ُجَرَش وأَْرِض بني ُعقَْيٍل. ، بغَْير الٍم : َزنَانِيرُ و

ِدي  ريُ هتـــــــــــــــُح ا  َزاَننـــــــــــــــِ يـــــــــــــــِف هلــــــــــــــََ صــــــــــــــــــــــــــــِ
َ
 أَرحَواَح امل

او     ِديــــــــــــنــــــــــــَ وحر هتــــــــــــح ُروِج الــــــــــــغــــــــــــَ ــــــــــــُ ااَي فـ نــــــــــــَ ــــــــــــَ نح ثـ  مــــــــــــِ

  
دة بَْعَد األَلف. َزنَابِير ويقال : هي  ، بالُمَوحَّ

 ، أَي َعِظيمة الِجْسم. َطِويلَةٌ َجِسيَمةٌ  ، كُمعظَّمة : ُمَزنََّرةٌ  امرأَةٌ و

ينَِة : َمْملُوَكةٌ ُروِميَّةٌ َصحابِيَّةٌ كانت تُعَذَُّب في هللا،  ِزنِّيَرةُ و ، هَكذا ذَكره  فاْشتََراَها أَبُو بَْكر َرضي هللا تعالَى عنه فأَْعتَقَها تَعَالى ، كِسّكِ

 األَِميُر ابُن َماُكواَل ، ونقَلَه عنه الحافُِظ ابُن َحَجر في تَْبِصير الُمْنتَبه.

 ، ونقله الحافُِظ في التْبِصير. ، ابُن َعْمٍرو : شاعٌر َخثْعَِميٌّ  ، كُزبَْير ُزنَْيرو

 * ومما يستدرك عليه :

 فاُلٌن َعْينَهُ إِلَيَّ ، إِذا َشدَّ نََظَره إِليه. كذا في النَّواِدِر. َزنَّرَ  يقال

ظ وُمْنِذٌر ونَاِذٌر ، وهو ِشدَّةُ النََّظر وِإخراج العَْين ،  ُمَزنِّرو وفي التهذيب : فاُلٌن ُمَزْنِهر إِلَيَّ بعَْينِه وُمبَْنِدق وَحاِلٌق وُمَحلِّق وَجاِحٌظ وُمَجّحِ

 نَقَله من النَّوادر ، َوُهو َمجاز.
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 ِذَماِر ، كُرّمان : ُكورة باليََمن. ُزنَّارُ و

ْنبُورُ  : [زنبر] ّمِ : ذُبَاٌب لَسَّاعٌ  الزُّ بُّ  ، بالضَّ  ور.، وهو الدَّ

ْنبُور وفي التَّْهِذيب : طائٌر يَْلَسُع. قال الَجوهرّي ، ْنبُوَرة الدَّْبر ، وهي تَُؤنَّث. : الزَّ ْنبَارِ و كالزُّ يت ،  ، بالَكْسر الّزِ ّكِ ، وهِذه َحَكاَها ابن الّسِ

نَابِيرُ  وَجْمعُه  .(4) الزَّ

ْنبُورُ و احِ :كما نَقَلَه أَبو الَجرَّ  الَخِفيُف الظَِّريفُ  : الزُّ ْنبور اح عن َرُجل من بَنِي ِكالب ، وزاد أَبو الَجرَّ ْنبُرِ  السَِّريُع الَجَوابِ  : الَخفيفُ  الزُّ  كالزُّ

 ، كقُْنفُذ.

__________________ 
 ( يف الصحاح : مت.1)
 ( يف التهذيب : وقا  أبو زبيد.2)
رة»التهذيب : واحد زاننري ا صــ  : ( كذا ابألصــر واللســان نقاًل عن التهذيب ا وعبارة 3) ة وُزان  ويف معجم البلدان زاننري عن أيب منصــور  .«زُن ريح

 قا  أبو عمرو : واحدها زُّنري وزاّنر.
 ( ضبطها ابن األثري يف أسد الغابة : بكسر الزاي والنون املشددة وتسكا الياء حتتها نقطتان وآخره راء مث هاء.4)



5698 

 

ْنبُورو ْنبُورو ُش الُمِطيُق للَحْملِ الَجحْ  : الزُّ  : (2). وقال ُجبَْيَهاُء َزنَابِرُ  ، جْمعه (1) الغَاَرةُ العَِظيَمة : الزُّ

رَُه  دح َح صــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــَ ِه وَأجـــــــــــــح يـــــــــــــح فـــــــــــــ  َض كـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  فـــــــــــــبَقــــــــــــــح

اِج الــــــــــــــز اَبِب     بــــــــــــــَ رحٍع كــــــــــــــبَثـــــــــــــــح رِ ِبــــــــــــــَ  (3) الــــــــــــــز اَنبــــــــــــــِ
  

ْنبُورو ، َوَرقُها ِمثُْل َوَرِق الَجْوِز في َمْنَظِره وِريِحه ، ولها نَْوٌر مثُْل نَْوِر العَُشر أَبيُض ُمْشَرٌب ، وال َعْرض لَها  كالدُّْلبِ  عظيمةٌ  َشَجَرةٌ  : الزُّ

َطِب ، ولها َعَجَمةٌ كعَ  يتون َسواًء ، فإِذا نَِضَج اشتَّد َسواُده وَحاَل ِجدًّا يأكله النّاُس كالرُّ تَْصبُُغ الفََم  َجَمة الغُبَْيَراِء ، وهي، ولها َحْمٌل ِمثُل الزَّ

 الِفْرَصاُد ، تُْغَرس َغْرساً. (4)كما يَْصبُُغ 

نَابِير قال ابُن األَْعَرابّي : من َغِريب َشَجر البَرِّ و ونه التِّين. ، وهو َضْرب من (5) زنبور ، واِحُدها الزَّ  الُحْلوانِّي ، وأَْهُل الَحَضر يَُسمُّ

ْنبِيرِ  ْنبارِ و كالّزِ  َمْكُسوَرتَْين. ، أَي في الشََّجِر والتِّين ، فيهما الّزِ

نابِير َكثيرةُ  ، أَي (6) َمْزبََرة أَرضٌ  يقال :و ياَدات ، ثّم بَنَْوا َعلَْيه ، كما قالوا أَرض َمثْعَلَة  الزَّ كأَنهم َردُّوه إِلى ثالثَِة أَْحُرف وَحَذفُوا الّزِ

 وَمْعقَرة ، أَي َذاُت ثَعاِلَب وَعقَاِرَب.

نْ و  األَسُد. ، كَجْعفَر : بَرُ الزَّ

ْنبُرو ِغيرُ  ، الزُّ  الَخِفيف من الِغْلمان. كقُْنفُذ : الصَّ

 تصحيف عن هذا. بَزبَْوبَِره ، وقد تَقَدَّم في َزبَر أَنَّ قوله كَزْوبَِره ، أَي بَجِميِعه ، بَزنَْوبَره أَخَذه يقال :و

 وقَطَّب. تََكبَّر علينا : تََزْنبَرو

ْنبَِريُّ و جالِ  الزَّ  قال : : الثَِّقيُل من الّرِ

 يـَُقاُد ابأَلجحال ِ  كالز نحرَبِيِّ 
ْنبَِريُّ و ْخُم من السُّفُن : الزَّ  ، أَي َضْخمة ، وهكذا في ُمْختََصر العَْين. َزْنبَِريَّة ، يقال : سِفينَةُ  الضَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 .(7): أَرٌض باليََمن ، قيل : هي الَمْعنِيَّة في قَْوِل ابِن ُمْقبل  َزنَابِيرُ 

جال. َزْنبَرٌ و  : من أَْسَماِء الّرِ

ْحمن بِن الَحاِرث بِن ِهَشاٍم المخزومّي. َزْنبََرةُ و  بِْنُت َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

نَابِيرُ و  قُْرَب ُجَرَش. الزَّ

ْنبَِريّ و  ئ. كذا قاله الحافِظ.في قُضاَعةَ وفي َطيِّ  الزَّ

. والذي في َطيّئ فهو َزْنبََرة بن الُكَهْيف بِن َزْنبرةُ  قْلت : أَما الذي في قُضاَعةَ فهو َكْعب بُن َعاِمر بن نَْهد بِن لَْيث بن ُسود بن أَْسلم ، ولَقَبُه

 الَكْهف بن ُمّر بن َعْمرو بن الغَْوث بن َطيّئ.

ْنتََرةُ  : [زنتر] يُق والعُْسَر. هو:  (8)َجْوَهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد ، أَهمله ال الزَّ  من أَْمِرهم. َزْنتَرةٍ  يقال : َوقَعُوا في الّضِ

 ، وقد َسبق للُمَصنِّف أَيضاً في َزْبتَر. : تَبَْختَر تََزْنتَرَ و

ْنتَِريّ  قوله وأَحمد بن َسِعيد، قال شيُخنَا : هذا الَّلْفظ منه إِلى  ، كَجْعفٍَر : َصحابِيٌّ  (9) َزْنتَرٍ  ِرفَاَعةُ بنُ و قْدر َسْطٍر ُوِجَد في نُسَخة من  الزَّ

 أُُصول المصنّف ، وعلى لَْفِظ رفاعة دائِرةٌ ، كذا.
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ْنتَِريّ  وعلى َرى الذي هو َوْصف سِعيٍد دائِرةٌ أُْخَرى كذلك ، وكالَهما بالُحْمرة ، وعلى ما بينهما َضْرب بَخّطِ المَصنّف. وفي نُْسَخٍة أُخْ  الزَّ

دة. ْخم من السُّفن ، وُضبِط بالُمَوحَّ  بعد قوله : والضَّ

ْفرين يعني الدَّائَرتَين السابقتين ُمْلَحق في خّط المصنّف  وقال الشيخ عبد الباسط البَْلِقينّي : اعلم أَنَّ ما بين الّصِ

__________________ 
 .«هكذا يف نسخ املو ا والذي يف اللسان والتكملة : الفبرة ابلفاء ولعله الصوابقوله : الغارة العظيمة ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«جبيها»وابألصر :  (مصرـ  دار املعارف)( عن اللسان 2)
 ء وسطه ومعظمه ا وما با الكاهر إىل الظهر.( أثباج مجض ثبج ا والثبج من كر شي3)
 ( اللسان : يصبغه.4)
 ِبريٌَة وزِنحبارٌة وزِنـحُبورٌة.( يف اللسان : واحدهتا : زِنح 5)
 ويف اللسان فكاألصر.« ُمَزنحربَة»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
 ( يريد قوله :7)

 «هتدي زاننري أرواح املصيف هلا»
 (.زاننري)وانظر معجم البلدان « زنر»وقد ورد يف مادة 

 .315/  2( اجلمهرة 8)
 .«زنرب»( يف أسد الغابة : 9)
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َبطَه فيه ابلَقَلم ابن َزنحرَب  رٌ  الز نحرَبِيّ و  ابهلامش ا وضــَ اجلامض ا ابملوح دة وَأخرج له خَتحرِ ًة عل َم هلا آخَر ماّدة زنرب  الز نحرَبِيّ  وِبشــح
عن ذلك  ابلفوقّية بعد تبخرت ا فلعّله ا ّ  ا َأو أَلن ذلك ابلباِء ا مث َعد َ « زنرَت »ا وبعد الســــــــــــــفن. وخترَ ة يف مادة 

واً ا و  َأعلم ا انته .  وأَقر  الض بحرَت َسهح
َدة قوالً واحداً ، قْلت : والذي َحقَّقه الحافُِظ ابن َحَجر في تَْبصير الُمْنتَبه هِذه األَسامي المذكورة من رفاعة إِلى أَحمد بن مسعُود كلُّها بال موحَّ

َدة ُدون الفَْوقِيّة ، كما َسنَْذُكره.فالظَّاِهر أَن الُمَصنِّف َظَهر له بعد ذلك الصَّوا  ب ، فعَِمَل بخّطه الدَّائَِرتَْين لإِليقاِف والتَّْنبِيه على أَنها بالُموحَّ

ُر بُن عبِد الُمْنِذر بنِ و  ، وقيل : قُتِل بأُُحٍد. بَْدِريٌّ قُتَِل يَْومئِذٍ  ، بالموّحدة : (1)، الصواب َزْنبَر  َزْنتَر ُمبَّشِ

ْنتَِريُّ  َسِعيِد بِن َداووَد بِن أَبِي أَبِي ُعثَْمان َجدُّ  ، الصواُب أَبُو َزنَْبر ، بالموّحدة : َزْنتَر أَبوو دة ، قال الحافظ :  َزْنتٍَر الزَّ ، والصَّواب بالُمَوحَّ

 ك.وأَبُوه داووُد بُن سعيد بن أَبي َزْنبَر ، يَْرِوي هو واْبنه َمال

 قلُت : وقال ابُن األَثِير : ال يُْحتَجُّ به.

ْنتَِريّ  بن َعْمرو بِن إِدريس بن ِعْكرمة أَبو بكر أَحَمُد ْبُن مسعودو ْنبَِري : الزَّ ث والصواب الزَّ بِيع وَطبَقَته ، وعنه  ُمَحّدِ ، يَْرِوي عن الرَّ

 الطَّبَرانِّي.

بَْيِريّ و ُد بُن بِْشٍر الزُّ َدةِ ألَنَّه من آِل  عََكرّي الراوي عن بَحر بن نصير الَخْواَلنِيّ ال (2) أَما ُمحمَّ فَوِهَم فيه ابُن نُْقَطةَ ، والصواُب بالباِء الُمَوحَّ

بَْيِر.  الزُّ

ْنبَِرّي ، عن بْحر بن نصير الَخْواَلنّي ، كذا َضبََطه بن نقطة ، وإِنما  هو من َمواِلي آل قْلت : وفي التَّْبِصير للحافِظ : محّمد بن بِْشر الزَّ

بيِرّي ، وكذا ضبطه الّصوِرّي بالّضّم ، قال الحافظ : َذَكرَ  بَير. قال ابُن يُونس الحافظ : والُؤه لعَتِيق ابن َمْسلَمة الزُّ  القُْطُب الَحلَبِّي في الزُّ

بيرّي ،  قال : وَعتِيق هذا هو ابُن َمْسلَمة بِن َعتِيق بِن عاِمر بِن عبِد هللا بن تَْرَجمتِه أَّن ابَن يُونُس نَصَّ على أَنَّه َمْولَى َعتِيِق بِن َمْسلََمةَ الزُّ

بَْير. قال : ْنبَِريّ  وقد َوقَع ُمقَيَّداً في أُصول كتاب ابِن يُونس وغيرها الزُّ ، بالفَتْح والنُّون ، فيحتَمل أَن يَُكون َعتِيٌق المذكوُر َزْنبَِريّاً  الزَّ

ل.بالنَّسب ، ُزبَْيِريّاً بال  ِحْلف أَو النزوِل أَو غير ذلك من الَمعَانِي. وهللا أَعلم. وما قاله المصنف ال يَْخلُو عن تأَمُّ

اغانِّي. د ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وهو اسم ، بالَكْسر ِزْنَجارُ  : [زنجر]  ، نَقَلَه الصَّ

ُجور التي تقّدم كعُْصفُوٍر : َضْرٌب من السََّمكِ  ، ُزْنُجورو  عن ابن ُدريد أَنّه ليس بثَبٍت. ، وهي الزُّ

ْنِجيرُ و ْنِجيَرةُ و الّزِ ى أَيضاً الفُوُف والَوْبُش ، قاله أَبو َزْيد. ، بَكْسِرِهما : البَيَاُض الَِّذي على أَْظفَاِر األَْحَداثِ  الّزِ  ، ويَُسمَّ

فاُلٌن لََك إِذا قال بُِظْفر إِبهامه ووَضعَها على ُظْفر َسبَّابَته ثم قََرَع بينهما  َزْنَجرَ  وقال اللَّْيُث : : قََرَع بين ُظفُر إِبهاِمِه وُظِفِر َسبَّابَتِه. َزْنَجرَ و

ْنِجير في قوله : وال ِمثْل هذا ، واْسُم ذلك  ، وأَنشَد : الزَّ

مـــــــــــــــــــَ   لـــــــــــــــــــح ُت ِإىل ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــــَبرحســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

هح أَبن      وفـــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــــــُ َ  َمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــنـ   ال

  

مـــــــــــــــَ   لـــــــــــــــح اَدت لـــــــــــــــنـــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــمـــــــــــــــا جـــــــــــــــَ

ريٍ     هح  بــــــــــــــــــــــــــــــــــزجنــــــــــــــــــــــــــــــــــِح وفــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وال فــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ْنِجيَرةُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : ّنِ إِذا قال : َما لَك ِعْندي َشيْ  الّزِ  .(3)ٌء والِذه : ما يَأْخذ َطَرُف اإِلبهاِم من رأْس الّسِ

 * ومما يستدرك عليه :

ْنِجير باعّي. الّزِ ْنِقير ، وهما َدِخيالن ، َذكره األَزهرّي في التَّْهِذيب في الرُّ  : قاَُلمةُ الظُّْفر ، كالّزِ

تََولَّد في َمعاِدن النُّحاس ، وأَقواه الُمتََّخذ من التُّوبال ، وهو ُمعَّرب َزْنكار ، بالفَتْح ، وُغيِّر إِلى الَكْسر حاَل ، بالَكْسر ، هو المُ  ِزنَُجارٌ و

ّب. اغانِّي. وتَْفِصيله في ُكتُب الّطِ  التعريب ، قاله الصَّ

ْنُجْفر : [زنجفر] ّم : ِصْبٌغ ، م الزُّ تُه كقُّوة اإِلْسِفيداجِ ، وقيل :، أَي معروف ، وهو أَحمُر يُ  ، بالضَّ ة الشازنج ، وهو  كتَب به ويُْصبَغ ، قُوَّ قُوَّ

 َمْعَدنِّي وَمْصْنوٌع. أَما الَمْعدنّي فهو
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__________________ 
 ( يف أسد الغابة : زبري.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : الَزنحرتّي.2)
 اللسان بفتح الذا .( هكذا ضبطت يف التكملة ا وضبطت يف 3)
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ُنوع فبَنواٌع ا ولي  هذا َ َّله.اسِتحاَلة َشيح  َصح
ِيت ِإىل َمعحَدِن الزِّئب  ا وأَما امل  ٍء من الِكربح

د بُن ُعبَْيد هللا بن أَحمَد البَْغَداِديّ  ْنُجْفِريّ  وأَبو َعْبد هللا ُمَحمَّ  .342، نُِسَب إِلى َعَمِله : شاعٌر َحَسُن القَْوِل ، مات سنة  الزُّ

 َء ، إِذا َمألَه.الشيْ  َزَخرَ  ، قيل : النُّون َزائَِدةٌ ، وأَْصلُه ِبِمْنَخرِه : نَفََخ فِيهِ  َزْنَخرَ  : [زنخر]

نِقيرُ  : [زنقر] ح به األَْزَهِرّي. الِقْطعة منها هوو ةُ الظُّفُر ،قاَُلمَ  ، أَهملَه الجوهرّي. وقال ابن ُدَرْيد : هو ، بالَكْسرِ  الّزِ  ، وهو َدِخيل ، َصرَّ

نِقيرو أْتُه يقال من ذلك :و الِقْشَرة على النَّواةِ. : الّزِ ْنِقير وقيل : َشْيئاً. ، أَي ِزْنِقيراً  ما َرزَّ اغانِّي. الّزِ  : النَّْقُر على األَسناِن ، نقله الصَّ

ر  ] ْنه   ، بَمْعنًى واحد ، نقلَه األَزَهِرّي عن النَّواِدر. (1)وُمَزنِِّر وُمبَْنِدٌق وُمَحلِّق  ُمَزْنِهر ، وهو إِلَيَّ بعَْينِه. اْشتَدَّ نََظُره وأَْخَرَج َعينه َزْنَهرَ  : [ز 

ْورُ  : [زور] ر قَْول َكْعب ْبِن ُزَهْير : الزَّ ْدر ، وبه فُّسِ  ، بالفَتْح : الصَّ

ِضيُر  الز وحرِ عن بـََناِت  يف َخلحِقَها  (2)تـَفح
ْدِر أَو وبَنَاتُه : ما َحوالَْيه من األَْضالع وَغْيِرها. وقيل : ُمْلتَقَى أَْطَراِف ِعَظاِم  هو ما اْرتَفَع ِمْنه إِلى الَكتفَْين ، أَو أَْعاله. وهو َوَسُط الصَّ

ْدِر حيُث اْجتََمعَت ْدر من ا الصَّ ِضيٌق ، وأَن يكون  َزْوِره . ويُستََحبُّ في الفََرس أَن يَكون فيأَزوارٌ  لُخّفِ ، والجْمع، وقيل : هو َجماعةُ الصَّ

 : (3)َرْحَب اللَّبَاِن ، كما قال عبُد هللا بن ُسلَْيَمة 

ٍم و  ظـــــــَ يـــــــح يـــــــص بشـــــــــــــــــــــَ نـــــــِ َدوحُت عـــــــلـــــــَ  الـــــــقـــــــَ دح غـــــــَ  لـــــــقـــــــَ

ُروسِ     غـــــــــــــح
َ

ِة املـــــــــــــ نـــــــــــــ  رَت اجلـــــــــــــَ ذحِع َوســـــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــاجلـــــــــــــِ

  

اِت  ـــــــــــَ ن فـــــــــــِ ـــــــــــ  ـــــــــــث اِرِب ال قـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ٍ  مـــــــــــُ ـــــــــــح ي   َزوحرُهضـــــــــــــــــــــــــَ
رِيـــــــــ ِ     يِّ ضــــــــــــــــــــــَ ِديـــــــــِد طـــــــــَ اِن شــــــــــــــــــــــَ بـــــــــَ ِب الـــــــــلـــــــــ   َرحـــــــــح

  
 أَراد بالضَِّريس الفَقَاَر.

َق بين ْورِ  قال الَجْوَهِرّي ، وقد فَرَّ  واللَّبَاِن كما تََرى. الزَّ

ْورُ و وهو في األَصل َمْصدٌر ُوِضَع َمْوضَع  «عليك َحقًّا لَزْوِركَ  إِنَّ »، وفي الحديث :  َزْورٌ  . يقال : َرجلٌ يَُزوُرك ، وهو الذي الّزائِرُ  : الزَّ

 االْسِم ، كَصْوٍم ونَْوٍم ، بَمْعنَى َصائٍِم ونَائٍِم.

ْورو ائُِرون : الزَّ  .زائرٍ  ، اسٌم للَجْمع ، وقيل : َجْمعُ  الزَّ

 اِحد والَجِميع والُمَذكَّر والُمَؤنَّث بلَْفٍظ واِحٍد ، ألَنه َمْصدر ، قال :. يكون للوَزْورٌ  ، ونَِساءٌ  َزْورٌ  ، وامرأَة َزْور رجلٌ 

ب   َر   ابلـــــــــــــــــــــز وحرحـــــــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــــــذي ال يــــــــــــــــــــــُ

امح     مـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ٌة عـــــــــــــن ل حـــــــــــــَ فـــــــــــــح ـــــــــــــه ِإال صـــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــن

  
 : َزْورٍ  وقال في نِْسوة

وحُر و  يـــــــــــــــِب مـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــِ ن  ابلـــــــــــــــكـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ يــــــــــــــــُ  َمشـــــــــــــــــــــــــــــح

اُت     تـــــــــــــــيـــــــــــــــَ اَد  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــز وحرُ كـــــــــــــــمـــــــــــــــا هتـــــــــــــــََ

  
ارِ  وَّ رالزُّ و كالزُّ از وُركَّع. وقال الجوهرّي : ونِْسوةٌ  وَّ رٌ و َزْورٌ  ، كُرجَّ ٍم  ُزوَّ حٍ : (4)، مثل نُوَّ  .َزائِرات ونُوَّ

ْورُ و اغانِّي وقال : هو بِلُغة أَْهل  .(5)، هَكذا بالَحاِء الُمْهَملَة في غالب النُّسخ ، والصواب بالُمْعَجَمة  َعِسيُب النَّْحلِ  : الزَّ وهكذا َضبََطه الصَّ

 اليََمن.

ْورُ و أُي والعَْقل : وَسيَأتي هُ  العَْقُل. ويَُضمّ  : الزَّ تَْين ، فإِنه قَاَل بَْعَد هذا بأَسُطر : والرَّ َره َمرَّ  ناك.، وقد َكرَّ

ْورو يَاَرة أَي ِوْجَهته ، كما في البَصائر ، َزْوَره ، أَو قََصدَ  بَزْوِره ، أَي لَِقيَه يَُزوُره َزْوراً  ه َزارَ  َمْصدر : الزَّ َوارِ و ، بالَكْسر كالّزِ ،  الزُّ

ّم ،  ، بالفَتْح ، مصدر ِميِمّي ، وقد َسقَط من بعض النَُّسخ. الَمَزارِ و بالضَّ
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ْورُ و ئيسُ  السَّيِّد ْوم :للقَ  الزَّ ِويرِ  والرَّ َوْيرِ و ، كأَِمير ، كالزَّ  القَْوِم ، أَي َرئِيُسهم وَزِعيُمهم. ُزَوْيرُ  يقال هذا ، كُزبَْير. الزُّ

َوْير وقال اْبُن األَعرابّي :  : صاِحُب أَمِر القَْوِم ، وأَنشد : الزُّ

__________________ 
 ( انظر عبارته يف مادة زنر.1)
 ديوانه وصدره فيه :( 2)

 ضخم مقل ُدها فعحٌم مقي ُدها
 ( هو من شعراء املفضليات ا وقير فيه : ابن َسِلَمة ا وقير : ابن سليم.3)
 ( األصر والصحاح ا ويف اللسان : نـَوحح.4)
 ( كما وردت يف التكملة واللسان.5)
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هــــــــــــــمح  نــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ واَدَة بـ ِدي رِجــــــــــــــاٍ  ال هــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أبَي

وحِت     ون لـــــــــلـــــــــمـــــــــَ وقـــــــــُ رَ اَيســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــح َدَدا لـــــــــز َويـ نـــــــــح لـــــــــَ ـــــــــَ  الـــــــــيـ

  
َورِّ و  .(1)وِهَجّفٍ  ِخَدبٍّ  مثال الّزِ

ْورُ و  الَخيَاُل يَُرى في النَّْوِم. : الزَّ

ْورُ و ةُ العَِزيَمةِ  : الزَّ ْورُ  ، والذي َوقَع في الُمحَكم والتَّْهِذيب : قُوَّ ة فإِنها معنًى آَخُر. الزَّ  : العَِزيمة ، وال يُْحتَاج إِلى ِذْكر القُوَّ

ْورُ و ْورُ  وقال بعُضهم : الَحَجُر الَِّذي يَْظَهر ِلَحاِفِر البِئِْر فيَْعِجُز عن َكْسِرِه فيََدُعه ظاِهراً. : الزَّ ر. الزَّ  : َصْخَرةٌ ، هكذا أَطلََق ولم يُفَّسِ

ْورو  َواٍد قُْرَب السََّواِرقِيَّة. : الزَّ

ْورِ  يَْومُ و ْوَرْين ، َويقال : يَْومُ  الزَّ ِويَرْينِ  ، ويَومُ  الزَّ  لبَْكٍر على تَِميم. الزَّ

لَْن  أَي إِلَهانَا (2) َزْوَرانَا وقالوا : هذانِ  ، أَي قَيَُّدوهما ، فعَقَلُوُهما ْكَرْين ُمَجلَّلَْينِ بَ : ونَصُّ أَبِي ُعبَْيَدة  ألَنَُّهْم أََخذُوا بَِعيَرْين. قال أَبو ُعبَْيدةَ :

ا ونّص أَبِي ُعبَْيدة : فال نَِفرّ  نَِفّر.  في َشْوِلِهم.، وُهِزَمت تَِميٌم ذِلَك اليَْوم ، وأُِخَذ البَْكَراِن فنُِحَر أَحُدهما وتُِرَك اآلَخُر يَْضِرب  حتَّى يَفرَّ

 وقال األَْغلَُب الِعْجلّي يَِعيبُهم بَجْعل البَِعيَريِن َربَّْين لهم :

َنا ابأَلَصمّ  (3) ِبَزوحَريحهمجاءوا   وِجئـح
 هكذا في ِديوان األَغلَب.

 وقال أَبو ُعبَْيَدة َمْعَمُر بُن الُمثَنَّى : إِن البَْيت ليَْحيَى بن َمْنُصور وأَنشد قَْبلَه :

َرمح كـــــــــــــانـــــــــــــتح متـــــــــــــَِ  عشـــــــــــــــــــــــــــرًا َذِوي كـــــــــــــَ  يـــــــــــــٌم مـــــــــــــَ

مح     ظـــــــــَ يـــــــــِم الـــــــــعـــــــــُ الصـــــــــــــــــــــــِ ًة مـــــــــن الـــــــــغـــــــــَ مـــــــــَ لحصـــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــَ

  

مح  نح أَمـــــــــــــَ وحا مـــــــــــــِ َولـــــــــــــ  ـــــــــــــَ وا وال تـ نـــــــــــــُ ـــــــــــــُ بـ  مـــــــــــــا جـــــــــــــَ

مح     حــــــــــَ ون يف فــــــــــَ خــــــــــُ فــــــــــُ نـــــــــــح لــــــــــوا لــــــــــو يـــــــــــَ  قــــــــــدح قــــــــــابــــــــــَ

  

هــــــــــــمجــــــــــــاُءوا  ّم  بــــــــــــَزوحَريــــــــــــح ا ابأَلصــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــح ئـ  وجــــــــــــِ

ي ِإَرمح     نح ابقــــــــِ ِث مــــــــِ يــــــــح ا كــــــــالــــــــلــــــــ  ٍخ لــــــــنــــــــَ يــــــــح (4)شــــــــــــــــــــــَ
 

  
 األَصمُّ : هو َعْمرو بن قَْيِس بن َمْسعُوِد بِن َعاِمر ، َرئِيُس بَْكِر ْبِن َوائِل في ذلك اليوِم.

ورُ و ّمِ : الَكِذبُ  الزُّ  ، لَكْونه قَْوالً مائِالً عن الَحّق. بالضَّ

ً  (5) (َواْجَتِنُبوا قَ ْوَل الزُّورِ )قال تعالى :  ر أَيضا ورُ و .«ُزورٍ  الُمتََشبِّع بما لم يُْعَط َكالبِس ثَْوبَيْ »الَحِديث :  وبه فُّسِ ْرُك باهلل تَعَالَى : الزُّ  الّشِ

ورِ  ، وقد َعَدلَت َشَهاَدةُ  ْرَك باهلل ، كما جاَء في الَحِديث لقَْوله تعالى :  الزُّ ثم قال بعَدها :  (6) ( آَخرَ َوالَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع هللِا ِإهلاً )الّشِ

اج قولَه تَعالَى :  (7) (َوالَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّورَ ) جَّ  َمَجاِلسُ  قيل : إِن المراَد به في اآليةو .(َوالَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّورَ )وبه فَسَّر الزَّ

ّجاج أَيضاً ، ونصُّ قوله : َمجاِلس النّصارى. اليَُهوِد والنََّصاَرى (8)  عن الزَّ

ورو ئِيسُ  : الزُّ  ، قاله َشِمر ، وأَْنَشد : الرَّ

رَِن   رَازُِح  ُزورٌ  الـــــــــــــــــــــــــــــز ورَانِ ِإذح أُقـــــــــــــــــــــــــــــح

حُ  ُزورٌ رَاٌر و     الفـــــــــــــــــــــــِ ه طـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــــــح  نـــــــــــــــــــــــِ

  
ْور وَزِعيُم القَْوم : لُغَة في ِعيم بَمْعنًى. ويَُضّم ، كان ، بالفَتْح ، فلو قال هنا : الزَّ ِئيس والزَّ  أَْحَسن. والسَّيّد والرَّ
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ه َمَجاِلُس الِغنَاِء. وقال  َمْجِلُس الِغنَاءِ  إِنَّ المراد به (َوالَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّورَ )قيل في تَْفِسير قوِله تَعالَى و اُج أَيضاً. ونَصُّ جَّ ، قاله الزَّ

ور ثَْعلٌب : ْرَك باهلل. قال الزُّ : والَّذي جاَء في  هنا : َمجاِلُس اللْهو. قال ابُن ِسيَده : وال أَْدِري َكْيَف هَذا ِإاّل أَن يُِريَد بمجاِلس اللْهِو ُهنَا الّشِ

ْرك ، وهو جامٌع ألَعياِد النََّصاَرى وغيِرها. واية : الّشِ  الّرِ

ورَ  من الَمَجاز : ما لَُكْم تَْعبُُدونو ََّخذُ َربًّا ما و ُكلُّ وه ؟الزُّ نَم  يُْعبَُد ِمْن ُدوِن هللا تَعالَىو يُت ون : الصَّ وِن بالنُّون. وقال أَبو َسِعيد : الزُّ ، كالزُّ

 .ُزورٌ  وَسيَأْتِي. وقال أَبو ُعبَْيدة : كّل ما ُعبِد من ُدوِن هللا فهو

__________________ 
 اهِلَجف  : السري الشديد. قا  القطامي :( عبارة الصحاح : والزَِور  مثا  1)

يب خـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــًا زَِور ا   اي ان  خـــــــــــــــــــــــــــــُ

 قــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــيب مــــــــــــــــــــــــنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــك املــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــربّاو    

  

 ( ضبطت يف الصحاح واللسان بضم الزاي.2)
 ( ضبطت يف الصحاح واللسان بضم الزاي.3)
 ( بعده يف اللسان :4)

 شيخ لنا معاود ضرب البـَُهمح 
 .30( سورة ا ج اآية 5)
 .68قان اآية ( سورة الفر 6)
 .72( سورة الفرقان اآية 7)
 ومثله يف اللسان.« أعياد»( يف القاموس : 8)
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ور قُْلُت : ويقال : إِنَّ  عاً بالَجْوَهر في بالد الدادر. الزُّ  َصنٌَم بعَْينه كان ُمَرصَّ

ورُ  عن أَبِي ُعبَْيَدة :و ة. : الزُّ ة. وَحْبٌل له ُزورٌ  يقال : ليس لهم القُوَّ ة : ُزورٌ  ، أَي ليس لهم قُوَّ بين لُغَِة العَرِب  َوقَعَ  ِوفَاقٌ  (1) وهذا ، أَي قُوَّ

ة ذِلك ، وَظنَّ َشْيُخنَا والفُْرِس  َح الَخفَاِجّي في ِشفَاِء الغَِليل بأَنَّه معّرب. ونَقَل عن ِسيبََوْيه وَغْيِره من األَئِمَّ َصنِّف أَنَّ هذا جاَء به المُ  ، وَصرَّ

ّد عليه على عاَدته ، وإِنََّما هو نّص كالِم أَبِي ُعبَْيَدة ، ونَاِهيك بِه. ثم إِن الذي في اللُّغَة ال َل للرَّ ة  ُزور فَاِرسيّة إِنََّما هومن عنده فتَمحَّ مَّ بالضَّ

 الُمَمالَة ال الَخالصة ولم يُنَبُِّهوا على ذِلك.

ورُ و  .نَهٌر يَُصبُّ في ِدْجلَةَ  : الزُّ

ورُ و أُْي والعَْقلُ  : الزُّ ّمِ عن يعقوب ، والفَتْح عن  َزْورٌ و ُزورٌ  ، يقال : ما لَه الرَّ وال َصيُّور ، بمعنًى ، أَي ما لَه َرأٌْي وَعْقل يْرجع إِليه ، بالضَّ

 أَبِي ُعبَْيد. وقال أَبو ُعبَْيد : وأُراه إِنَّما أَراَد ال َزْبَر له فغَيَّره إِذ َكتَبه.

ورُ و ر  تَْزِوير الَكالِم ، ولِكنه اشتُقَّ من تَْزِوير (2)ذب ، ولم يُْشتَّق منه وقيل : َشهاَدةُ البَاِطل وقَوُل الكَ  الباِطلُ و : التُّْهَمة الزُّ ْدِر ، وقد تَكرَّ الصَّ

ور ِذْكر َشهاَدة  في الحديث ، وهي ِمَن الَكبَائِر. الزُّ

ورُ و  ، ومنه ِشْعر عمر : الَزْور ، وهو الَماِئل األَْزورِ  َجْمعُ  : الزُّ

 امناِكُبه ُزوراً ابخلَيحر عاِبَسًة 
 كما يأْتي.

ورُ و  لَذَّةُ الطَّعاِم وِطيبُهُ. : الزُّ

ورُ و  ِليُن الثَّوِب ونَقَاُؤه. : الزُّ

 .ُزور ، وَمْعناه َمِدينَة ُزورَ  َشْهرَ  َمِدينَة َمِلٍك بَنَى : اسم ُزورٌ و

َورُ و َورُ  ، وهو ِمثْل الصَّعَر. وقيل : بالتَّْحِريِك : الَمْيلُ  .الزَّ ْبَدة. الزَّ  في َغْير الِكاَلب : َميٌَل ّما ، ال يكون ُمْعتَِدَل التَّْربِيعِ ، نحو الِكْرِكَرة واللِّ

َورُ  قِيَل :و ْورِ  ِعَوجُ  : الزَّ ْدِر. الزَّ  .َزَوراً َزِوَر  ، وقد إِْشَراُف أََحِد جانِبَْيه على اآلَخرِ  هو أَو ، أَي َوسُط الصَّ

وَخرَج َكْلَكلُه كأَنَّه قد ُعِصَر  اْستََدقَّ َجْوَشُن َصْدِره : قد أَْزَورُ  وَكْلبٌ  ، أَي مائٌِل. أَْزَورُ  يقال : ُعنُق : َمْن به ذِلك. و: المائُِل. األَْزَورُ و

 جانِبَاه.

َورُ  وقيل :  خَرى.في الفََرس : ُدُخوُل إِحَدى الفَْهَدتَْين وُخُروُج األُ  (3) الزَّ

 الِذي يُْقبِل على ِشّقٍ إَِذا اْشتَدَّ السَّْيُر وإِن لم يُكن في َصْدِرِه َميٌَل. : البَِعيرُ  األَْزَورُ  أَو لِشدَّته وِحدَّته. (4) النَّاِظُر بُمْؤِخِر َعْينَْيهِ  : األَْزَورو

َورُّ و  قال القَُطامّي : كِهَجّفٍ : السَّْيُر الشَِّديُد. ، الّزِ

بـــــــــــــــــــــــًا  بـــــــــــــــــــــــَ يبِّ خـــــــــــــــــــــــَ   زَِور ااي اَنُ  خـــــــــــــــــــــــُ
ي و     مـــــــــــــِ لـــــــــــــِّ رَب ا (5)قــــــــــــــَ غـــــــــــــح

ُ
ِك املـــــــــــــ مـــــــــــــَ نحســـــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

  
َورُّ  قيل :و  ٍء.ٌء دون َشيْ ، فلم يَُخصَّ به َشيْ  الشَِّديدُ  : الّزِ

َورُّ و ْلب البَِعيرُ  أَيضاً : الّزِ ةُ  ناقةٌ : يقال  الُمَهيَّأُ لألَْسفَاِر. الصُّ من نََشاِطها. وقاَل  أَْزِورارٌ  أَْسفاِر ، أَي ُمَهيَّأَة لألَسفاِر ُمعَدَّة. ويقال فيها ِزَورَّ

 بَِشير بُن النِّْكث :

رح هلـــــــــــَ  جـــــــــــِّ َن اأَلغـــــــــــّر عـــــــــــَ ا اَي ابـــــــــــح اهتـــــــــــَ قـــــــــــَ  ا ســـــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــــــــــــــَذاّيٍ  و     َر ب ـــــــــــــــــــــح ب ِ  ا ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــِ ل  زَِورّ َأعـــــــــــــــــــــح

  
َوارُ و يَارُ و الّزِ قاع : ٍء وِعْصَمةً ٍء كان َصاَلحاً لَشيْ كِكتَاب : ُكلُّ َشيْ  ، بالَواِو واليَاءِ  الّزِ  ، وهو َمجاز. قال ابُن الّرِ
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وا  وا  زَِواراً كــــــــــانــــــــــُ مـــــــــُ لـــــــــِ اِم قــــــــــد عــــــــــَ ِر الشـــــــــــــــــــــــ   أَلهــــــــــح

يــــــــــــاانَ     غــــــــــــح وحرًا وطــــــــــــُ ا رََأوحا فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــُم جــــــــــــَ مــــــــــــ   لــــــــــــَ

  
 الّدابَّة. كِزيَارِ  : ِعْصَمةٌ ، ِزيَارٌ و ِزَوارٌ  قال ابُن األَعرابّي :

َوارُ و يَارُ و الّزِ لِكْرِكرِة حتَّى يَثْبَُت لئاّل يُِصيَب الَحقَُب الثِّيَل فيْحتَبس بَْولُه يَُشدُّ من التَّْصِدير ِإلى َخْلِف ا َحْبٌل يُْجعَل بَْيَن التَّْصِديِر والَحقَبِ  : الّزِ

 ، قاله أَبو َعْمٍرو.

__________________ 
 والذي يف اللسان فكاألصر.« وهذه»( يف القاموس 1)
 ويف التهذيب فكاألصر.« من»( يف اللسان : 2)
 ( يف اللسان : الزور يف صدر الفرس.3)
 عينه.( اللسان : 4)
 وانظر ما ال حظناه قريباً.« وقّليب»( يف الصحاح : 5)
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 وقال الفرزذق :

ا  نــــــــــــــَ لــــــــــــــح عــــــــــــــَ َن وقــــــــــــــد جــــــــــــــَ دح نــــــــــــــا  ــــــــــــــَِ لــــــــــــــِ  أبَرحــــــــــــــُ

ٍة مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا زاَِيرا    يـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرِّ جنـــــــــــــــــَِ

  
 .أَْزِوَرةٌ  ج

ال :   .«بأَْزِوَرة رآه ُمكبَّالً بالَحِديد»وفي حديِث الدَّجَّ

 ، المعنَى أَنه ُجِمعْت يََداهُ إِلى َصْدِره وُشدَّت. ِزيَارٍ و ِزَوارٍ  قال ابُن األَثِير : هي َجْمع

 ، من ذلك. َشَدْدتُه بِه : أَُزوُره ِزَواراً  البَِعيرَ  ُزْرتُ و

ياِريُّ  َعِليُّ بُن َعْبِد هللا بِن بَْهَرامَ  أَبُو الُحَسْينو ثٌ  األَْستََرابَاِذّي : الّزِ ، كذا في  342 ُزَهْير الُحْلَوانّي ، مات سنة يَْرِوي عن إِبراِهيَم بنِ  ُمَحّدِ

 التَّْبِصير للحافِظ ابن َحَجر.

ْوَراءُ و  وقال : بن الُجاَلحِ األَْنَصاِرّي : ألَُحْيَحةَ  كان َمال : اسمُ  الزَّ

يـــــــــــــم عـــــــــــــلـــــــــــــ   ـــــــــــــِ ُرهـــــــــــــا  الـــــــــــــز وحرَاءِ ِإين أُق  َأعـــــــــــــمـــــــــــــُ

ا ِ    
َ

ِرمَي عـــــــــــــلـــــــــــــ  اإِلخـــــــــــــواِن ُذو املـــــــــــــ  ِإن  الـــــــــــــكـــــــــــــَ

  
ْوَراءُ  الَمَجاِز :من و  القَْعِر. قال الشَّاِعر : اْلبِئُْر البَِعيَدةُ  : الزَّ

اَر يف  ر اجلــــــــــــَ عــــــــــــَ ٍة  َزوحراءَ ِإذ  ــــــــــــَح مــــــــــــَ لــــــــــــِ ظــــــــــــح  مــــــــــــُ

ا    َرســـــــــــــــــــــــــــَ
َ

ه املـــــــــــــ ِوي ُدونـــــــــــــَ طـــــــــــــح اِم وتـــــــــــــَ قـــــــــــــَ
ُ

 زخلَح املـــــــــــــ

  
 : غيُر ُمْستَِقيَمِة الَحْفِر. َزْوَراءُ  وقيل : َرِكيَّةٌ 

ْوَراءُ و  ، قال النابِغَة : القََدحُ  : الزَّ

ر ٍد و  ريحَ ُمصــــــــــــــــــــــَ ئــــــــَت غــــــــَ قــــــــَ  ِإذا مــــــــا شــــــــــــــــــــــِ  ُتســــــــــــــــــــــح

ُض  بــــــــــَزوحرَاءَ     ُك كــــــــــانــــــــــِ ا املِســــــــــــــــــــــــح اهتــــــــــَِ (1)يف حــــــــــافــــــــــَ
 

  
ْوراءُ و ة ، وهو ِمْشَربَةٌ  إِناءٌ  : الزَّ وراءِ  من الَمَجاز : َرَمىو ُمْستَِطيلَة مثْل التَّْلتَلَة. من فِضَّ  : َمْعطوفةٌ. َزْوَراءُ  وقَْوسٌ  القَْوس. ، أَي بالزَّ

ى َدْجلَةُ و قال الَجْوَهِرّي :و ْوَراءَ  بْغَداَد تَُسمَّ  .الزَّ

ْوَراءُ و  وقيل الخارَجةِ  األَبواب عن ، أَي مائلةً  ُمْزَوّرة ألَنَّ أَبوابَها الدَّاِخلَةَ ُجِعلَتْ  ؛ (2)أَو َمدينةٌ أُْخَرى بها في الجانِب الشَّرقِّي  بَْغَدادُ  : الزَّ

 قِْبلَتِها. الْزِوَرار

ْوَراءُ و ْهِرّي عن السَّائِب  ع بالمدينِة قُْرَب الَمْسِجدِ  : الزَّ  .(3)الشريِف ، وقد جاَء ِذكُره في َحِديث الزُّ

ْوراءُ و  بناها النُّعماُن بُن ُمْنذر ، َهَدمها أَبو َجْعفَر الَمْنُصوُر في أَيّامه. داٌر كانت بالِحيَرةِ  : الزَّ

ورَ و  قال األَْعَشى : البَِعيَدةُ من األَراِضي : اءُ الزَّ

َرضـــــــــــــــــــــاً  ت غــــَ حـــــــَ ــــَ ب ا قـــــــد َأصــــــــــــــــــح ي ِداَيرًا هلـــــــَ قــــِ  َيســــــــــــــــــح

رُ  َزوحراءَ     وحُد والــــــــــر ســــــــــــــــــــــــَ َف عــــــــــنــــــــــهــــــــــا الــــــــــقــــــــــَ نــــــــــَ  َأجــــــــــح

  
ْوراءُ و ُل الدَّْهنَاِء وآِخُرَها ُهَرْيَرةُ. أَْرٌض عنَد ذي ِخيمٍ  : الزَّ  ، وهي أَوَّ

اَرةُ و ْخَمةُ  : الَجَماَعةُ  (4) الزَّ تِّين. اإِلبلِ و الناِس  ِمنَ  الضَّ  والغَنَِم. وقيل هي من اإِلبل والناِس : ما بَْين الَخْمِسين إِلى الّسِ

اَرةو اِوَرةِ  ، عن أَبِي َزْيد ، الَحْوَصلَة من الطَّائر : الزَّ  : ما َحَملَْت فيه الَماَء ِلِفراخها. (6)القََطا  زاَوَرةُ و الَزاُووَرةو الواو ، (5)، بفَتْح  كالزَّ

اغانِّي. من أَْزِد السََّراةِ  َحيٌّ  : َزاَرةُ و  ، نَقَلَه الصَّ
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اَرةُ :و اَرةِ  منها َمْرَزبَانُ و بالبَْحَرْين َكبِيَرةٌ  ة لزَّ  ، وله َحِديث معروف. الزَّ

اَرةِ  قال أَبو َمْنُصور : وَعْينُ   بالبَْحَرْين َمْعُروفَةٌ. الزَّ

__________________ 
 والزوراء : دار بناها النعمان بن املنذر اب رية وعجزه يف املصادر الثالثة ؛ والتهذيب شاهداً عل  قوله :( ورد البيت يف معجم البلدان والتكملة 1)

 بزوراء يف أكنافها املسك كارع
 : زوراء ها هنا مكو  من فضة فيه طوٌ  مثر التلتلة. (بعد إيراد البيت)ويف التهذيب : قا  : أبو عمرو 

 (.يعين قوله يف اجلانب الشرقي)( يف معجم البلدان : وهي يف اجلانب الغريب ا قا  : وهو أصح مما ذهب إليه األزهري 2)
قــا  الســـــــــــــــائــب بن يزيــد رض : كــان النــداء يوم اجلمعــة ا أولــه إذا جل  االمــام عل  املنرب عل  عهــد النيب »( ونصـــــــــــــــه كمــا يف التكملــة : 3)

 .«الزوراء عل  الثالث النداء زاد الناس وكثر عثمان كان  فلما ا وعمر بكر وأيب وسلمعليههللاصلى
 ( يف التكملة : والز أحرة ا ابهلمز.4)
 ا ابألصر ا وما أثبت ضبرت القاموس واللسان.( كذ5)
 ( يف اللسان : وزاورة القطاة ا مفتوح الواو.6)
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اَرةو ِعيدِ  : الزَّ  أَنّها ُكوَرة بها فلينظر.« زرّ »، وسبَق للمصنّف في  ة بالصَّ

لُ  الّزاِريُّ  ة ، بأَْطرابُلُِس الغَْرِب. ِمْنَها إِبراهيمُ  : َزَراةُ و لَفّي وَوَصفَه. التاِجُر الُمتََمّوِ  ، كدا َضبطه الّسِ

اِريُّ  َزاَرةُ و ، َرَوى عن الدَّارمّي. وَعْنه طيب بن محّمد  (1)، ويقال : هي بغَْير هاٍء  : ة من أَْعَماِل اْشتِيَخَن. منَها يَْحيَى بن ُخَزْيَمةَ الزَّ

 ه أَبو َسْعد اإِلْدِريسّي هكذا ، حكاه ابُن نُْقَطة. وأَما السَّْمعَانِّي فََذَكره بتَْكِرير الزاي.السََّمْرقَْندّي ، قال الَحافُِظ بن َحَجر : َضبَطَ 

يرُ و . ، بالَكْسِر : الّزِ رُّ  وفي ِرزٍّ  ِزّرٍ ِزيرٌ  قال األَْزَهِرّي : ومن العَرب َمْن يَْقِلب أََحد الَحْرفَْين الُمْدْغَمين ياًء فَيَقُول في َمّرٍ : َمْيٌر ، وفي الّزِ

 .ِريزٌ 

يرُ و  قال الُحَطْيئَة : الَكتَّاُن. : الّزِ

َريــــــــــــن و  فــــــــــــَ َت ابملِشــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــح تح خــــــــــــِ بــــــــــــَ  ِإنح َغضــــــــــــــــــــــــــِ

ٍن و     طــــــــــــــح َخ قــــــــــــــُ ــــــــــــــِ ائ ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــراً ســــــــــــــــــــــــــــَ االً  زِي  ُنســــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .أَْزَوارٌ  ، والَجْمع بِهاءٍ  ، ِزيَرةٌ  منه الِقْطعَةُ و

يرو يرُ  أَو ، أَعجميٌّ ، أَْزيَار ، والجمع الدَّنُّ  : الّزِ :  عنههللارضيفيه الماُء ، بلُغَة الِعراق. وفي حديث الّشافِِعّي  (2)الذي يُْجعَل  الُحبُّ  : الّزِ

 .«لنا ِزيرٍ  في وأُلِقيه الِعْلم أَكتُب ُكنتُ »

يرو  ، أَْنَشَد يُونُس : العَاَدةُ  : الّزِ

مــــــــــــــــــرٍو  ة أُم  عــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــوُ  ا ــــــــــــــــــارِثــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــــــــرُههــــــــــــــــــــــــــذا أَ     ــــــــــــــــــــــــــرِي زِي دًا وزِي ــــــــــــــــــــــــــَ  أَب

  
 هذا َدأْبُه أَبداً وَدأْبي.أَ  قال : َمْعناه

يرو َي بذلك لَكثْرة َرُجٌل يُِحبُّ محاَدثَةَ النِّساِء ويُِحّب ُمجالََستَُهنَّ  : الّزِ يرُ  الثاني ُمْستَدَرٌك. وقيل« ويحب»لَُهّن.  ِزيَاَرتِه وُمَخالََطتَُهّن ، ُسّمِ  الّزِ

وأَصلُه الواو ، وجعله َشيُخ اإِلسالم زكريّا في  بغيِر َشّرٍ أَْو بِه. .(3): الُمَخاِلُط لهّن في البَاِطل ، وقيل : هو الذي يَُخاِلُطهّن ويُِريُد َحِديثَُهّن 

ةُ اللُّغِة.حواشيه على البَْيضاِوّي مهموزاً ، وهو ِخالُف ما عل  يه أَئِمَّ

يرِ  ُء عليه ويأُْخذُ في الحديث فِْعلال يَزاُل أَحُدكم كاِسراً ِوَساَده يَتَِّكى»وفي الحديث :  ، األَِخيَرة من باب  أَْزيَارٌ و ، ِزيََرةٌ و أَْزوارٌ  ج .«الّزِ

 ِعيِد وأَْعيَاٍد.

ٌ  أَيضاً. ِزيرٌ  هيو جال وال يُوَصف به الُمَؤنَّث ، قاله بَعُضهم ،  أَو خاصٌّ بهم سائّي ، وهو قَِليلِرَجاٍل. قاله الكِ  ِزيرُ  تَقُوُل : امرأَة ، أَي بالّرِ

جاِل يُقَال لها : َمْريَُم. قال ُرْؤبةُ :  وهو األَكثر. ويأِْتي في الميم أَنَّ التي تُِحّب ُمَحاَدثَةَ الّرِ

 مل َتِصلحه َمرحمَيُهح  ِلزِيرٍ قُلُت 
يرو قِيقُ  : الّزِ  وأَْحَكُمها فَتاْلً. من األَوتاِر ، أَو أَحدُّها الّدِ

 الِمْزَهِر ُمْشتَقٌّ منه. ِزيرُ و

يَرةُ و يَاَرةِ  بهاٍء : َهْيئَةُ  ، الّزِ يَرةِ  يقال : فاُلٌن َحَسنُ  .الّزِ  .الّزِ

يِّرو اغانِّي  كَسيِّدٍ  ، الزَّ الُمقَاِطُع لصاِحبه ، عن ابن األَْعرابّي. قال  الغَْضبَانُ  : (4)، هكذا في النَُّسخ ، والصَّواب كَكتٍِف ، كما َضبَطه الصَّ

 األَسُد ، فخفّف. َزئِرَ  األَْزَهِرّي. أَُرى أَْصلَه الَهْمَز ، من

ّم  ُزوَرةُ و  ويُْفتَُح : ع قُْرَب الُكوفَِة. (5)، بالضَّ

 . قال الشَّاِعر :االْزِوَرارِ  ، وهو من بالفَتْح : البُْعدُ  ، ْوَرةالزَّ و



5711 

 

 َزوحرَةٍ ماٍء َوَردحُت عل  و 
 أَي على بُْعد.

وَرةُ و  وِحّدتها ، قال َصْخُر الغَّيِ : الناقَةُ التي تَنُظُر بُمْؤِخِر َعْينِها لِشدَّتَِها : الزَّ

اٍء َوَردحُت عــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــ  و    َزوحرَةٍ مــــــــــــــــــــــــــــــَ
ا    يــــــــفــــــــَ فــــــــِ رَاُح الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ ىَت يـ نــــــــح ــــــــح بـ ِي الســــــــــــــــــــــ  َمشــــــــــــــــــــــح  كــــــــَ

  
ّمِ ، واألَّوُل أَعَرُف. ُزوَرة هكذا فَسَّره أَبُو َعْمرو. ويروى :  ، بالضَّ

َوْير يْومُ و َوْيَرْينِ  ، أَي معروف ، وكذا يوم م ، كُزبَْير : الزُّ  .الزُّ

__________________ 
 واللباب.( مثر ما ورد يف معجم البلدان 1)
 (.حبب)حتريف وما أثبت الصواب ا انظر اللسان « يعمر»( ابألصر 2)
 .«لغري شرٍّ »( اللسان : 3)
 كاألصر.« الز يِّر»( يف التكملة : 4)
 وقرأته : بضم الزاي. .. «َزوحَرةُ »( يف معجم البلدان 5)
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ياِرة : َحَملَه على أَزاَرهُ و  َغيري. أََزْرتُهو الّزِ

َر تَْزوِ و رٌ  ، وَكالمٌ  َزيََّن الَكِذبَ   :(1) يراً َزوَّ هٌ بالَكِذب. ُمَزوَّ  : ُمَموَّ

رَ  من الَمَجاِز :و مه.الشَّيْ  َزوَّ رٌ  اعِوَجاَجه. وَكالمٌ  : َزَوَره وأَزالَ  َء. َحسَّنَه وقَوَّ ، أَي ُمَحسَّن. وقِيل : هو الُمثَقَّف قَْبَل أَن يُتََكلََّم به ،  ُمَزوَّ

ْرتُ  ما»:  عنههللارضيقَْوُل ُعَمر ومنه  أَي َهيَّأْت وأَْصلَْحت.. «إِال َسبَقَني به أَبُو بَْكر َكالماً ألَقُولَه َزوَّ

التَّْزِويق  : التَّْزِوير . وقال أَبو َزْيد :تَْزِويرٌ  لُّ إِصالحٍ من َخْيٍر أَو َشّرٍ فهوِء. وُسِمَع ابُن األَعرابّي يقول : كُ : إِصالُح الشَّيْ  التَّْزِويرو

ر : تَْهيِئَة الَكالِم وتَقِديُره ، واإِلْنَسان التَّْزِوير والتَّْحِسين. وقال األَصَمِعّي : َمه ويُتِْقنَه قبل أَْن يتَكلَّم به. يَُزّوِ  َكالماً ، وهو أَن يُقَّوِ

ائِر تَْزِويراً و َر الزَّ روا قال أَبو زيد : (2) أَْكَرَمه : َزوَّ  .الَمُزوُر َزائَِره : أَن يُكِرمَ  التَّْزِويرُ و فاُلناً ، أَي اْذبَُحوا له وأَْكِرُموه. َزّوِ

رَ و  ، وهو راجٌع إِلى تفسير قَْوِل القَتَّال : الشََّهادةَ : أَْبَطلََها َزوَّ

وُدانَ و  ُن أانٌس عــــــــــــــــُ ٍة حنــــــــــــــــَح عــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح وُد نـــــــــــــــــَ   عــــــــــــــــُ

ـــــــــــٌب وِ     ي لـــــــــــِ َوٌة ال صـــــــــــــــــــــــــَ ا َقســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــن ي َزو رُ فـــــــــــِ ـــــــــــُ  تـ

  
 .(3)قال أَبو َعْدنَاَن : أَي ال نُْغَمز لقَْسوتنا وال نُستَْضعَف 

ْرت فقوله :  َشَهاَدةَ فاَلِن ، معناه أَنَّه استُضِعف فغُِمَز ، وُغِمزْت َشَهاَدتُه فأُسِقَطت. َزوَّ

اج قال : و رَ  َرِحم هللا اْمرأً »في الَخبَر عن الَحجَّ َمها وَحسَّنَها. وقيل : اتََّهَمها على نَْفسه. «على نَْفِسه نَْفَسه َزوَّ  قيل : قَوَّ

ورِ  َوَسَمَها وقيل : لَه. وتقول : أَنا، كفَسَّقَ  بالزُّ رك ه وَجهَّ َِّهُمك َعلَْيها. وأَنشد ابُن األَعرابّي : أَُزّوِ  على نَْفِسك ، أَي أَت

َتِطعحه  َزَورٌ به  َزوِّرُ مل َيسح
ُ
 امل

رُ و ر ، كُمعَظَّم : من اإِلِبل الُمَزوَّ ه اْعَوجَّ ـ  كُمَحّدث وقد تقّدمـ  (4) الذي إِذا َسلَّه الُمَذّمِ َصدُره فَيَْغِمُزه ليُِقيَمه فيَْبقَى فِيه من َغْمِزِه من بَْطن أُّمِ

ر أَثٌَر يُعلَم منه أَنَّه  .اَزَداَرهو فَزاَره ، يَُزوَره : سأَلَه أَن اْستََزاَرهُ و ، قاله اللَّْيُث : ُمَزوَّ

اَورُ  وقُِرئ : َعَدَل واْنَحَرف. تََزاُوراً  عنه تَزاَورَ و . وقُِرَئ  اْزوارَّ وَ  تَتََزاَوُر كاْزَورَّ  ، وهو ُمدَغمُ  (5)َعْن َكْهِفِهم  تَزَّ « تَْزَورُّ »، كاْحَمرَّ واْحمارَّ

 ومعنى الُكّلِ : تَِميل ، عن األَْخفَِش.

 .اْزِويَراراً  عنه اْزَوارَّ و .اْزِوَراراً  عنه. اْزَورَّ  وقد

ً  زارَ  القَْوُم : تَزاَورَ و  .تََزاُورٌ  ، وبينهم يَتََزاَوُرون م، وه بَعُضُهم بَعضا

ِد ْبِن عبِد الرحمنِ  أَبي بكرٍ  َجدُّ  ، بالفتح : َزْوَرانُ و كذا في سائر  التّابِِعيّ  البَْغَداِدّي ، َسِمَع يحيى بن هاِشم الّسمسار. وقول المصنّف : ُمَحمَّ

 ْفت.األُصول َخَطأٌ ، فإِنَّ محّمد بن عبد الرحمن هذا ليس بتابعّيٍ كما َعر

م نَقالً ُزّوارانَ  والَوِليُد بنُ  والصواب أَنه َسقط من الكاتب ، َوَحقُّه بعد عبد الرحمن : . فإِنّه تابعّي يَْرِوي عن أَنَس. وَشذَّ شيُخنَا فَضبَطه بالضَّ

َح به الحافُِظ ابن َحَجر واألَِميُر وغيرُ  َجدُّ  َزْوَرانَ  هما ، ثم إِنَّ قَْوَل الُمَصنّف إِنعن بعضهم عن الكاِشف ، والصَّواب أَنَّه بالفَتْح ، كما َصرَّ

د. ثم اختُِلف في الَوليد بنِ  د َوَهٌم ، بل الصَّواب أَنه لَقَُب ُمَحمَّ ّي في  َزْوَرانَ  ُمَحمَّ اِء على الَواِو ، وَجَزَم الِمّزِ ، فََضبَطه األَِميُر بتقديم الرَّ

 التَّْهِذيب أَنَّه بتقديم الواو كما ُهنَا.

ّمِ عبُد هللا بنُ و ْلت الُمجير ، وَوقََع في التَّْكِملة ، َعِلّي بُن عبد هللا بن الكاَزُرونِيُّ  ُزوَرانَ  َعِلّي بن بالضَّ  وإِسحاُق بنُ  .ُزوَرانَ  ، عن أَبِي الصَّ

يرافِيُّ  ُزوَرانَ  ثُوَن. الشَّافعّي ، الّسِ  ُمَحّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

 .أَْزَورُ  ، وَجْيشٌ  أَْزَورُ  ، وهو َمَجاز. َوبَلَدٌ  اْزِوَرارٌ  بَِعيدةٌ فيها : َزْوراءُ  : مائِلَةٌ عن السَّْمِت والقَْصِد. وفاَلةٌ  َزْوراءُ  َمنَاَرةٌ 
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 : َغيُر قاِصَدةٍ. َزْوَرة قَِويَّةٌ َغِليَظةٌ. وفاَلةٌ  : َزْوَرةٌ  وناقَةٌ  .(6) َزْورٌ  قال األَزَهِريُّ : َسِمْعُت العَرَب تقول للبَِعير الَمائِل السَّناِم : هذا البَِعيرُ 

رَ  وقال أَبو َزيد :  : ارتفَعَْت َحْوَصلَتُه ، وقال غيُره : امتأَلَْت. تَْزِويراً  الطَّاِئرُ  َزوَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : وكالم ُمزو ٌر وُمتزو ٌر.1)
 .«ألزمه»( يف القاموس : 2)
 ان ا ويف التهذيب : أي ال تغمز لقسوهتا وال تستضعف.( األصر واللس3)
 .«املزمِّر»( يف التهذيب واللسان 4)
 .17( سورة الكهف اآية 5)
 .«أزور»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 6)
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ارٌ  وَرجلٌ  اَرةٌ و َزوَّ  : َغِليٌظ إِلى الِقَصِر. (1)، بالتشديد فيهما  َزوَّ

جل إِذا كان َغليظاً إِلى الِقَصر ما هو : إِنّه قرأُْت في كتاب اللَّْيث في هذا الباب :قال األَْزَهِرّي :  ارٌ  يقال للرَّ  .(2) ُزَواِريَةٌ و لَُزوَّ

 ألَْعَرابِّي وَغْيُرهما.قال : قال ذلك أَبو َعْمٍرو واْبُن ا .«بزاَءْين»قال أَبو َمْنُصور ؛ وهذا تَْصِحيٌف ُمْنكر ، والصَّواب : إِنه لَُزَواٌز وُزَواِزبَةٌ 

يارة ، اْفتَعََل من (3) َزاَره : اْزَدارهو  . قال أَبو َكبِير :الّزِ

ٍة  اخــــــــَ ــــــــَ ن ِت ســــــــــــــــــــــِ ــــــــح ي ــــــــَ ريحَ بـ ــــــــًا غــــــــَ ت ــــــــح ي ــــــــَ ُت بـ ــــــــح ل ــــــــَدخــــــــَ  ف

زحَدارَ  ازحَدرحتُ و     رِ  مــــــــــــــــُ فحضــــــــــــــــــــــــــــــَ رمِي املــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ

  
ْوَرة ةُ الواحدةُ. الزَّ  : الَمرَّ

 ٌ ارٌ  ، عن ِسيبََويه ، وكذلك في المذّكر ، كعائٍِذ وُعوٍذ ، وَرجلٌ  ُزورٍ  من نِْسوةٍ  َزاِئَرةٌ  وامرأَة  كَكتَّان وَصبُور. (4) َزُؤورٌ و َزوَّ

 قال :

ا  ا مل َأكـــــــــنح هلـــــــــََ هـــــــــَ لـــــــــُ عـــــــــح هـــــــــا بــــــــــَ اب عـــــــــنـــــــــح  ِإذا غـــــــــَ

ا َزُ وراً     الهبــــــــــــــــــــــــُ  وملح َ حنــــــــــــــــــــــــَ ح ِإد  كــــــــــــــــــــــــِ

  
 عنه ، أَي َماَل. تََزاَورَ  فاُلٌن فالناً ، أَي َماَل إِليه. ومنه زارَ  وقال بَْعُضهم :

رَ و  .ِزيَاَرتهِ  : أَْحَسَن إِليه وَعَرَف َحقَّ  تَْزِويراً  صاِحبَه َزوَّ

 أَي أَْوَرْدتُه الَمنِيَّةَ ، وهو َمجاز. فَزاَرها َشعُوبَ  أََزْرتُه»وفي َحِديث َطْلَحةَ : 

 قََصاِئدي ، وهو َمجاز. أََزْرتُكمو ثَنَائِي ، أُِزيُركم وأَنا

يارةِ  ، بالفَتْح : َمْوِضعُ  الَمَزارُ و  .الّزِ

 ، إِذا ماَل. َزِوَر يَْزَورو

ايرُ  ويقال للعَُدّوِ : ايُِرون ، وهم الزَّ َر بيُت َعْنتََرةَ : الزَّ  وأَصلُه الَهْمز ، ولم يَذكره الُمَصنّف هناك. وبالَوْجَهْين فُّسِ

تح أبَرحِض  لــــــــــ  ــــــــــنَ حــــــــــَ رِي تح  الــــــــــز ايــــــــــِ حــــــــــَ بــــــــــَ  فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح

َرِم     َة خمــــــــــَح نــــــــــَ ــــــــــح ِك ابـ البــــــــــُ لــــــــــي  طــــــــــِ رًا عــــــــــَ (5)َعســــــــــــــــــــــــِ
 

  
 وقد تقّدمت اإِلشارة إِليه.

 .زأَر لها. وَذَكَره المصنّف في َزْوِرهو األََسِد : أََجَمتُه. قال ابن ِجنِّي. وذلك الْعتِياده إِيَّاها َزاَرةُ و

ارُ و  : األََجَمة ذاُت الَحْلفاِء والقََصِب والماِء. الزَّ

رٌ  وَكالمٌ   : ُمَحسٌَّن. قال نَْصُر بُن سيَّاٍر : (6) ُمتََزوَّ

ًة  ــــــــــــــَ ال ــــــــــــــَا رِســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــرَي املــــــــــــــؤمــــــــــــــن غح أَم ــــــــــــــِ ــــــــــــــل  أَب

ا    َزو رهتـــــــــــُ ـــــــــــَ رِ  تـ اِت الـــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــائـــــــــــِ مـــــــــــَ كـــــــــــَ  مـــــــــــن  ـــــــــــُح

  
 أَي َحسَّْنتَُها وثَقَّْفتها.

 : التَّْشبِيهُ. ِويرُ التَّزْ  وقال خاِلُد بُن ُكْلثُوم :

 : َمْوِضع ، قال الشاعر : َزاَرةُ و
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َرًة و  بـــــــــــــــــــِ دح يِّ مـــــــــــــــــــُ َن ا ـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــح َبن   ـــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــَ

ٌر     زَاَرةَ َنــــــــــــــــــَح دُ  بــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــح ُه الســــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــُ  محــــــــــــــــــَح

  
رَ  وفي األََساس : ورَ  : قال تََزوَّ َرهوَ  .الزُّ َره : تَزوَّ  لنَْفِسه. َزوَّ

 : أَقاَم. َزْوَره وأَلقَى

ةٌ. َزْوراءُ  وَكِلمةٌ   : َدنِيَّةٌ ُمْعَوجَّ

 عن مقَاِم الذّّل : أَْبعَُد. أَْزَورُ  وهو

اِس ، كما نقلَه السَُّهيلّي وغيره ، وتقّدمت اإلشارة إِليه في  َزاَره واستدرك شيخنا :  .«مسخ»: زوُج ماِسَخةَ القَوَّ

 قريةٌ عنده. : َزاَورُ و كَهاَجر ، نَهٌر متَّصل بعُْكبََراَء ، َزاَورَ  قلت : ونَْهرُ 

ْورُ و  ، بالفَتْح : موضٌع بين أَرِض بَْكِر بِن َوائٍِل. الزَّ

 وأَرِض تَِميم ، على ثالثِة أَيّاٍم من َطلََح. وَجبٌَل يُْذَكر مع َمْنَوٍر ، وَجبٌل آَخُر في ِديَاِر بني ُسلَْيٍم في الِحَجاز.

ْهَرة : [زهر] ك : النَّباتُ  الزَّ  مثل تَْمر وتَْمرة. َزْهَرةٌ  ، الواحد نَْوُره أُراه إِنّما يُريدو ، عن ثَْعلب. قال ابُن ِسيده : ، ويُحرَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : ُزَوار وُزَوارة ابلضم والتخفيف. ضبرت قلم.1)
 ( هذا ضبرت التهذيب واللسان للفظتا.2)
 : عاده.( يف اللسان 3)
 بدون  ز ا وما أثبت يف املوضعا عن اللسان.« زوور»( ابألصر هنا ويف الشاهد 4)
 ( يريد : أنه من رواه ابهلمز أراد األعداء ا ومن مل يهمز أراد األحباب ا فالزاير : ا بيب.5)
 أسطر : وكالم مزو ر أي  سن.( يف اللسان : وكالم ُمزو ر وُمتزو ر : ممّوه ابلكذب ا وقير :  سن ا مث قا  بعد 6)
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ْهَرة ثّم إِن الذي ُرِوَي عن ثَْعلٍب في َمْعنَى النَّبَات إِنما هو بالفَتْح فقط. وأَّما التَّْحِريك ففي الذي بعده وهو النَّْور ، ففي كالم الُمَصنِّف نََظٌر  الزَّ

به أَحٌد ُمْطلقاً ، وال يُعرف في َكالِمهم. وهو موجود في المْحَكم ، ونََسبه إِلى ، وأَنكَر شيُخنا ما َصدَّر به الُمصنّف ، وادََّعى أَنه ال قائَِل 

ل.  ثَْعلب ، وتَبِعه الُمَصنِّف ، فتَأَمَّ

هرُ و النَّْوُر األَبيُض. أَو ، وذلك ألَنَّه يَْبيَضُّ ثّم يَْصفَرُّ ، قاله ابُن األَعرابّي ، ونقله ابن قُتَْيبَةَ في الَمعَاِرف : وقيل : ال  األَصفَُر ِمْنه : الزَّ

ى هرُ  يُسمَّ سقاط ، بإِ  َزْهرٌ  ج حتى يَتَفَتَّح ، وقَْبَل التَّْفتِيحِ هو بُْرعوٌم ، كما في الِمْصباح. وخّص بعضهم به األَبيَض ، كما في الُمْحَكم. الزَّ

 .أَزاِهيرُ  ، أَي جمع الجمع ، وجج أَزَهارٌ و الهاِء ،

ْهرةو ْنيا : بَْهَجتُها ونََضاَرتُها. الزَّ  من الدُّ

ْنيا َزْهَرةُ  وفي المحكم : َغَضاَرتَُها ، بالغين ، وفي المْصباح : أَْنَكَر واْغتَرَّ له شيُخنَا ف .(1): َمتَاُعَها أَو زينَتُها ـ  مثْل تَْمَرة ال غيرـ  الدُّ

وبَْهَجتُها وَغَضاَرتُها.  ُحْسنُها : َزَهَرتُهاو الدُّنيا َزْهَرةُ  التَّْحِريَك فيها ُمْطلقاً ، وَعَزاه ألَكثِر أَئِمِة الغَِريب ، وال أَْدِري كيف ذلك. ففي الُمْحكم :

نْيا)وفي التَّْنِزيل العَِزيز  وهي قَِراَءة أَْهل الَحَرَمين ، وأَكثُر اآلثاِر »العَامة بالبَْصرة ، وقال :  بالفتح ، وهي ِقراَءة (2) (َزْهَرَة احْلَياِة الدُّ

 على ذِلك.

ْنيَا وِزينَتَِها َزْهَرةِ  إِنَّ أَخوَف ما أَخاف َعلَْيُكم من»فَِفي الَحِديث :   أَي ُحْسنها وبَْهَجتَِها وَكثَْرةِ َخْيرها. «الدُّ

ْهَرةو ّمِ : البَياضُ  الزُّ  النَّيُِّر ، وهو أَْحَسُن األَلواِن. : عن يَْعقُوب ، وَزاد َغْيُره : (3) بالضَّ

ْهَرةِ  بَيِّنُ  أَْزَهرُ  َكُرَم ، وهو ، مثْل َزُهرَ و ، َزَهراً  ، ، كفَِرحَ  َزِهرَ  قدو ْوِض عن أَبِي َزاِهرٌ و ، الزُّ . وهو بَياض ِعتْق. ونَقَل السَُّهْيلّي في الرَّ

ْهَرة َحنِيفةَ :  إِلْشراُق في أَّيِ لَْوٍن كان. وأَنشَد في لَْون الَحْوَذاِن وهو أَْصفَُر :: ا الزُّ

َر   رَ تـــــــــــــــَ ه  َزهــــــــــــــَ وحَ  راَِيضــــــــــــــــــــــــــــِ وحَذاِن حــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــَ

ي    َور سِ ُيضـــــــــــــــــــــــــــــِ ُ
ي املـــــــــــــــ مـــــــــــــــِ وحِن اأَلحتـــــــــــــــحَ  ُء كـــــــــــــــلـــــــــــــــَ

  
ةَ بن َكْعِب بن لَُؤّيِ بِن َغاِلب : بُن ِكاَلب ُزْهَرةو ه ومنهم ، وسلمعليههللاصلى، وهم أَخواُل النَّبّي  أَبو حّيٍ من قَُرْيش بن ُمرَّ يِّدةُ  وهي ، أُمُّ  السَّ

هل هو اْسم َرُجل أَو امرأَة. فالِذي َذَهب إِليه الَجْوَهِرّي في الّصحاح واْبُن قُتَْيبَة  ُزْهرةَ  : واْختُِلَف في ُزْهَرةَ  ِف بنمنا َعْبدِ  بنِ  َوْهبِ  ابنَةُ  آِمنَةُ 

هم ، كما قاله ابُن إِسحاَق. ُزْهرةَ  في الَمعَارف أَنَّه اسُم اْمرأَةٍ ، ُعِرَف بها بَنُو . قال السَُّهْيلّي : وهذا َمْنَكٌر َغْير َمْعُروف ، إِنما هو اْسُم َجّدِ

 الُمِغيَرةُ. ُزْهَرةُ  َشاٌم الَكْلبِّي واسمُ قال هِ 

ثَة. ُزْهَرةو  اسُم أُّمِ الَحيَاِء األَْنبَاِريَّة الُمَحّدِ

ثون ، َكثََّر هللا من أَمثاِلِهم ، وهو أَْكبَُر بَْيت من بُيُوت الُحسَ  : ِشيعَةٌ بَحلَبَ  ُزْهَرةَ  بنُووَ   ْين. وهم أَبو الَحَسن، بل ساَدةٌ نُقَباُء ُعلََماُء فُقََهاُء ُمَحّدِ

انّي ، وهو الُمْنتَِقُل إِلى َحلَبَ  ُزْهَرةُ  ٍد الَحرَّ د بن أَبِي إِبراهيَم ُمَحمَّ ، وهو ابُن أَحمَد الِحَجاِزّي بن  بُن أَبِي الَمَواِهب َعِلّيِ بن أَبِي َساِلم ُمَحمَّ

د بن الُحَسْين انَ ـ  ُمَحمَّ   بن محّمٍد الُمْؤتَمن بن اإِلماِم جْعفٍر الصاِدِق الُحسينّي الَجْعفَِرّي.بن إِسحاقَ ـ  وهو الذي َوقََع ِإلى َحرَّ

ماً فاضالً لَبِيباً عاقالً ، ولم تكن وُجْمُهوُر َعِقِب إِسحاَق بِن َجْعفٍر ينَتِهي إِلى أَبي إِبراهيَم المذكور. قال العَُمِرّي النَّسَّابة كان أَبو إِبراِهيَم عالِ 

انِيُّ بن عبِد هللا بن الُحَسْين بِن عبد هللا بن علّي الطَّبِيب العَلَِوّي العَُمرحالُه واسعةً ، فزَ  جهُ أَبُو َعْبِد هللا الَحَسنِّي الَحرَّ ّي بِْنتَه َخِديَجةَ ، وكان وَّ

اَن ُمْستَْوِلياً َعلَْيَها ، وقَِوَي أَمُر أَْوالِدِه حتَّى استَوْ  ماً بَحرَّ اَن وَملَُكوَها على آِل َوثّاٍب. قال : فأَمدَّ الُحَسْيُن الُحَسْين العَُمِرّي متقّدِ لَْوا على َحرَّ

ر : وَعِقبُه من َرُجلَْيِن : أَبِي َعبد العَُمرّي أَبَا إِبَراِهيَم بماِله وجاِهه ، وَخلَّف أَْواَلداً ساَدةً فَُضالَء. هذا كالمه. وقال الشَِّريف النََّجِفّي في المُ  َشجَّ

د. قْلت : وأَعقَب أَبُو َسالٍَم من أَبِي الَمَواِهِب َعِلّيٍ ، وهو من أَْحَمد هللا َجْعفرٍ  . قال : أَحَمُد هذا يَْنتَِسب ُزْهَرةو نِقيِب َحلَب ، وأَبي َساِلٍم محمَّ

من أَبِي سالٍم  ُزْهَرةُ  ن أَحَمَد ، وآل بيته ، وأَعقَبَ إِليه اإِلَماُم الَحافُِظ َشَرف الّدين أَبُو الُحَسْين َعِلّي بن محّمد بن أَحمَد بن َعبِد هللا ابن عيسى ب

ريخ َحلَب : كان فَقيهاً علّيٍ والَحَسِن. فِمن َولَِد علّيٍ الشريُف أَبو المكارم َحْمَزة بُن علّيٍ المعروُف بالشَِّريف الطاهر. قال ابُن العَِديم في تا

يِن أَبو المكارِم َحْمَزةُ ، ُوِلَد في ل ابن أَْسعَد الجّوانّي :أُُصوِليًّا نَظَّاراً على َمْذهِب اإِلماِميَّة. وقا  الشَِّريُف الطاهُر ِعزُّ الّدِ

__________________ 
 ( يف املصباح : وزينتها.1)
 .131( سورة طه اآية 2)
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 البياض كاألصر. واقتصر يف الصحاح عل « ا سن والبياض»ويف اللسان : « وابلضم : البياُض وا سنُ »( يف القاموس : 3)
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اَن ســـــّنة  َ حبَلَب ســـــنة  511َرَمضـــــَ ن ُ َم ُد بُن َعِليِّ بِن 585وُتويّفِ َحاســـــِ
َ
. قلت : ومن َوِلده ا اِفة َِشحُ  الدِّين أَبُو امل

ن بحِن مَححَزَة تِلميُذ الذ َهيبّ ا تويف ســــنة  الدِّين ُ َم ُد بُن مَححزَة بِن َأمحَد ومن َولده ُ َدُِّث الشــــاِم ا اِفُة كماُ   765اَ ســــَ
َقاليّن ا وآ  بَيتهم.  بِن َعلّي بِن ُ َّمٍد تِلِميُذ ا َاِفِة بن َحَجر الَعسح

اضي أَبِي الَمَحاسن بن َشدَّاد ، سِمَع بَحلََب من النقيِب الجّوانّي والق ُزْهَرةَ  فمن َولَِده النَِّقيُب الكاتُِب أَبُو َعِلّيٍ الَحَسُن بن ُزْهَرةَ  وأَما الَحَسُن بنُ 

ابُونِّي في  ين ، وتََولَّى نِقَابَةَ َحلََب ، تَرجَمه الصَّ ة إِكمال اإِلكمال. َوَولَداه أَبُو وَكتََب اإلنشاَء للملِك الظَّاهر َغاِزي بِن النَّاِصر َصالِح الّدِ تَتِمَّ

حمن وأَبُو الَحَسن َعِلّي َسِمعَا ا لَحِديَث مع والِدهما وَحدَّثَا بِدَمشَق. ومنهم الحافُِظ النّسَّابَة الشَِّريُف ِعزُّ الّدين أَبُو القَاِسم أَْحَمُد الَمَحاِسن َعْبُد الرَّ

ْحمِن نَِقيُب َحلََب. وفي هذا البيِت َكثْرةٌ ، وفي هَذا القَْدِر ِكفَايَةٌ. وأَْوَدعنا تَْفِصي ِد ْبِن َعْبِد الرَّ َرات ، فراِجْعها.ل أَنسابِهم في بُن ُمَحمَّ  الُمَشجَّ

ة ، كذا في النَُّسخ وهو َغلٌَط. وَوقَع في الّصحاح : : امرأَةُ ِكاَلبِ  ُزْهَرةَ  أُمُّ و انِّي : هكذا نَّص  ُزْهَرةو بن ُمرَّ امرأَةُ ِكالٍب. قال ابُن الَجوَّ

 يل ، فتَنَبَّه لذلك.الَجْوَهِرّي وهو َغلٌَط. وامرأَة ِكالٍب اْسُمها فاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد بِن س

بُن َحِويّة ، بالحاِء المهملة المفتوحة  َزْهَرةُ  التِّميِمّي ، وفي بَْعِض النُّسخ : ُحَويِريَة ، وهو َغلَط ، ويقال فيه : (1) بُن ُجَويَّة َزْهَرةُ  بالفَتْح ،و

َوفََّده َمِلُك َهَجَر فَأَسلََم ، وقَتَل يَوَم القاِدِسيّة جاِلينُوَس الفَاِرِسّي وأََخَذ  َصحابِيٌّ  ، قيل : إِنه تَابِِعّي ، كما َحقَّقه الحافُِظ ، وقيل : (2)وكسر الواو 

اجِ ، قاله َسْيٌف.  َسلَبَه ، وعاَش حتّى َشاَخ ، وقَتَله َشبِيٌب الَخاِرِجّي أَيَّاَم الَحجَّ

َهَرةو  قال الشاعر : سماِء الثّاِلثَةِ في ال ، أَي معروف ، م ٌء.أَبيُض ُمِضى كتَُؤَدة : نَْجمٌ  ، الزُّ

 الز َهَرهح أَيَقظَتحيِن ِلطُلوِع و 
َهَرةو  الشَِّريفة. ع بالَمِدينةِ  : الزُّ

َراُج والقَُمُر والَوْجهُ  َزَهرَ و  قال الشاعر : .كاْزَدَهرَ  وأَْشَرَق ، تأَلأْلَ  ، بالّضّم : يَْزَهُر ُزُهوراً  ، كَمنَعَ  والنَّْجُم ، الّسِ

اُء هبـــــــــــــمح  َتضـــــــــــــــــــــــــــَ وٌم ُيســـــــــــــــــــــــــــح ريحِ جنـــــــــــــُُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــز ب  آُ  ال

ه     مــــــــــائــــــــــِ لــــــــــح يــــــــــر مــــــــــن  ــــــــــَ ــــــــــلــــــــــ  ا ال رَاِإذا َدجــــــــــَ  َزهــــــــــَ

  
 وقال آخُر :

رح  َا هبـــــــــــــََ وحُءه حـــــــــــــِ وَم ضـــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــُ م  الـــــــــــــنـــــــــــــ   عـــــــــــــَ

َم الــــــــــــِذي كــــــــــــان     جــــــــــــح َر الــــــــــــنــــــــــــ  مــــــــــــَ رح فــــــــــــغــــــــــــَ  ازحَدهــــــــــــَ

  
 أَنا. أَزَهْرتُهاو أَضاَءت. : ُزُهوراً  النَّارُ  َزَهَرتو

بك ِزنَاِدي.  َزَهَرتْ  : العََرُب تقول : األَزَهِريّ  ِزنَاِدي. وقال بِك ، َوِريَتْ  وَكثَُرت بك قَِويَت ، أَي بَِك ِزنَاِدي َزَهَرتْ  قال :من الَمَجاز : يو

 الَمْعنَى : قُِضيَْت بك َحاَجتِي.

ْنُد ، إِذا أَضاَءْت ناُره ، وهو َزْندٌ  َزَهرَ و  .َزاِهرٌ  الزَّ

 الشَّْمُس اإِلبَل : َغيََّرتَْها. َزَهَرتو

اِء واليومِ »في الَحِديث : و يوُم الُجُمعَةِ  : األَزَهرو ، الستِنَاَرتِه. : القََمرُ  األَزَهرُ و أَي ليلَة  «األَْزَهر أَْكثِروا الصَّالةَ َعليَّ في اللَّْيلِة الغَرَّ

 الُجُمعَة ويَْومها ، كذا جاَء مفّسراً في الَحِديِث.

ى األَزَهرُ و  الُمْشِرُق من الحيواِن والنَّباِت. : األَزَهرُ  قال أَبو َعْمرو : األَسُد األَبيَُض اللَّْوِن. : األَزَهرُ و .أَْزَهر الثَّْوُر الَوْحِشيُّ  : النَّيُِّر ، ويَُسمَّ

جال : األَبيُض العَتِيُق البَيَاِض ، األَْزهرُ  قال َشِمٌر :و النَّْجُم  يُْزِهرُ  كما يُْزِهرُ  َسُن ، وهو أَحَسُن البَياِض كأَنَّ له بَِريقاً ونُوراً الحَ  النَّيِّرُ  من الّرِ

راُج. اللَّوِن لَْيَس باألَبيِض  أَزَهرَ  كان»:  وسلمعليههللاصلىفي ِصفَتِه ، و الُمْشِرُق الَوْجهِ  هو األَبيُض الُمستَنِيرُ  : األَزَهرُ  قال غيُره :و والّسِ

سأَلوه عن َجّدِ »في الحِديِث : و الَجَمُل الُمتَفاجُّ الُمتَنَاِوُل من أَطراِف الشَّجِر. : األَْزَهرُ و : هو الَمُشوب بالُحْمَرة. األَزَهرُ  وقيل :«. األَمَهقِ 

اللَّبَُن ساَعةَ  : األَزَهر قال أَبُو َعْمرو :و .«ف ج ج»قَت اإِلشارة إِليه في ، وقد سبَ  «ُمتَفَاجٌّ  أَْزَهرُ  بَنِي عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ فقال : َجَملٌ 

ِريح. وبإِْحَدى (3)، وهو الَوَضُح والنَّاِهُص  يُْحلَبُ   والصَّ
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__________________ 
 ومثله يف مجهرة ابن حزم. وضبطت فيها زهرة ابلضم.« ُجَويحرِيّة»( يف القاموس : 1)
 .«حويه»سد الغابة عن سيٍف ا وقا  ابن اسحا  جوية قا  الدار قطين : وقو  سيف أصح ا يعين ( ومثله ورد يف أ2)
 ( اأَلصر واللسان ا ويف التهذيب : الناه . ابملعجمة.3)
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َذحُكورة لُقِّب جاِمُض مصر
َعاين امل

َ
 ا َعَمره   تعاىل ِإىل َيوِم الِقَياَمة. ابأَلزهر امل
ْهِريّ  بن الحارث بنِ  بُن َعْبِد َعْوف أَزَهرُ و ويقال ُمْنِقذ : من أَعراِب البَْصرة ، أَْخَرَجه الثالثةُ. ، بُن ِمْنقَرٍ  أَْزَهرُ و بُن  أَزَهرو .ُزْهَرة الزُّ

يق. قال ابُن  تابِِعيٌّ  : (2) بن حِميَصةَ  أَزَهرُ و َصحابِيُّون. بن ُعثَْماَن َحِديثاً ذكَره ابُن عبِد البَّر : (1)، روى عنه حرز  قَْيٍس  ّدِ عن أَبي بَْكٍر الّصِ

 عبِد البَّر : في ُصْحبَتِه نََظٌر.

، فيهما ، وُكلُّ ذلك من  َزُهرَ و ، َزَهَر يَْزَهر َزْهراً  ، وِكالهما على التَّْغِليب ، وهما الشَّْمس والقََمر ، لنُوِرِهما ، وقد : القََمَرانِ  األَْزَهَرانِ و

 البَيَاِض.

 ، عن اللِّْحيَانّي. : َشِديُد الُحْمَرةِ  زاِهرٌ  أَحَمرُ و

أَ منه ، وقال :»في الَحِديِث : و ِء : االْحتِفَاُظ به.بالشَّيْ  االْزِدَهارُ و ً  ازَدِهر أَنَّه أَْوَصى أَبا قَتَاَدةَ باإِلنَاِء الذي تَوضَّ أَي  «بهذا فإِن له َشأْنا

، إِذا  اْزَدَهرَ  وبه فَسََّر ابُن األَثِيِر الَحِديَث ، وقال : هو من (3) الفََرُح بِهِ  ِء :بالشَّيْ  االزِدَهارُ  قيل :و ِلك.احتَِفْظ به وال تَُضيِّْعه واْجعَْله في با

، والدال ، منقلبةٌ عن تاِء االْفتِعال. وأَْصل  أَن تَأُْمَر َصاِحبَك أَن يَِجدَّ فيَما أَمْرتَه ِء :بالشَّيْ  االْزِدَهارُ  . وقيل :ليزِهرْ و فَِرَح أَي ِليُْسِفْر َوْجُهك

ْهَرة ذِلك ُكلِّه من  ، وهو الُحْسن والبَْهَجة. قال َجِرير : الزُّ

اح  ـــــــــــَ ن ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ـــــــــــُن قـ ٌ واب اح ـــــــــــَ ك ق ـــــــــــ  ـــــــــــِإن رح ف ـــــــــــازحَدهـــــــــــِ   ف
ضُ     ـــــــــــــِ ِ اَنف اح ـــــــــــــقـــــــــــــَ ـــــــــــــل رَي ل ـــــــــــــكـــــــــــــِ رِيَ  ِإّن ال ـــــــــــــكـــــــــــــِ  ب

  
 كلمةً ليست بعََربِيّة ، كأَنََّها نَبَطيّة أَو ُسْريانِيّة. اْزَدَهرَ  قال أَبُو ُعبَْيد : وأَُظنُّ 

 وقال أَبُو َسِعيد : هي َكِلمة َعَربِيَّة. وأَنَشَد بيَت َجِرير السَّابَِق ، وأَنشد األَُمِوّي :

ا  َرتكــــــــــــــمــــــــــــــَ رَاِع  ازحَدهــــــــــــــَ ٌة ابلشــــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ  قـ

ا    ـــــــــاحـــــــــَ ب طـــــــــِ ـــــــــهـــــــــا اصـــــــــــــــــــــــح ر  مـــــــــن ا عـــــــــَ ـــــــــَ وارِه  أُلســـــــــــــــــــــــح

  
راُع :أَي َجدَّت في َعَملِ   بها أَي احتَِمْلها. قال : وهي َكِلَمة ُسْريَانِيّة. ازَدِهرْ  األَْوتاُر. وقال ثَْعلب : َها ِلتَْحَظى عند صاِحبها ، والّشِ

ُخ بالسَّاِهِريَّة ، ويَْمِشيو اِهِريَّة يقال : فالٌن يَتََضمَّ  وهي من َسَجعَات األَساس. قال : السَّاِهِريّة : الغَاِليَةُ. الزَّ

اِهِريَّةو  ، قال أَبو َصْخر الُهَذِلّي : التَّبَْختُر : الزَّ

ُدو  غــــــــــــح ُك مــــــــــــنــــــــــــه حــــــــــــَا يـــــــــــــَ وُح املِســـــــــــــــــــــــــح فــــــــــــُ  يـــــــــــــَ

ي و     ةَ مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــــِ رِيـــــــــــــــــ  ا ِ  الـــــــــــــــــز اهـــــــــــــــــِ ريحَ حـــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــَ

  
اِهِريَّةو  ، أَي بَِعيدةُ القَْعِر. قَْعُرَهاال يُنَاُل ـ  وفي هِذه الُجْملَة من اللََّطافَة ما ال يُوصفـ  َعيٌن بَرأِْس َعينٍ  : الزَّ

اِهرُ و ى اآلَن بالجوخى ، كما قاله القطبّي في التاريخ. وقال السََّخاِوّي في شرح العراقيّة  : ُمْستَقًى بيَن مّكةَ والتَّْنِعيمِ  الزَّ ، وهو الذي يَُسمَّ

اِهر االصطالحية : إِن الموِضَع الذي يقال له الفَخُّ هو واِدي  ه شيُخنَا.، نقلَ  الزَّ

ْهراءُ و ْحمن بُن الَحَكم ب : د ، بالَمْغرب الزَّ هاِت ، بنَاه الناِصُر عبُد الرَّ ِن ِهَشام باألَْنَدلُس قريباً من قُْرطبةَ ، من أَْعَجب الُمُدِن وأَْغَرِب الُمتَنَزَّ

حمن الدَّاخل الَمْرَوانّي ، وقد أَلَّف عاِلُم األَنَدلس اإِلماُم  ّحالة ابُن َسِعيٍد فيِه ِكتاباً سّماه بِن َعْبِد الرَّ اء في ُحلَى َحْضرة»الرَّ بِيَحة الغَرَّ  الصَّ

ْهَراء  .«الزَّ

ْهَراءُ و  ع. : الزَّ

ْهَراءُ و  والبَْيَضاُء الُمْستَنِيرةُ الُمْشَربَةُ بُحْمَرةٍ. المرأَةُ الُمْشِرقَةُ الَوجهِ  : الزَّ

ْهَراءُ و  قال قَْيُس بُن الَخِطيم : الَوْحِشيَّةُ.البَقَرةُ  : الزَّ

ِي  ي كــــــــــَمشــــــــــــــــــــــــح راءِ مَتحشــــــــــــــــــــــــِ ِث ا   الــــــــــز هــــــــــح  يف َدمــــــــــَ

ُرفُ     ا اجلـــــــــــــــــــــُ زحِن ُدوهنـــــــــــــــــــــََ ِض ِإىل ا ـــــــــــــــــــــَ  ر وح

  
ْهَراءُ و اج الشَّاِعر  في قَْوِل ُرْؤبةَ  : الزَّ  ، الستِناَرتها. َسَحابةٌ بيضاُء بََرقَْت بالعَِشيّ  : (4)بن العَجَّ
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__________________ 
 ( يف أسد الغابة : حريز بن عثمان.1)
 ( يف أسد الغابة : محيضة.2)
؛ وقد نبه ِإىل ذلك هبامش املطبوعة املصـــــــــــــرية. وقد وردت يف  (َأوح َأنح َ حَعَلُه ِمن اَبِلكَ )( بعدها يف القاموس ا وقد ســـــــــــــقطت من األصـــــــــــــر : 3)

 أي وطري حاججي.ـ  بكسر الزايـ  وهلم : قضيت منه زهريالتهذيب وزيد فيه : ومنه ق
 ( يريد قوله :4)

ك  حـــــــــــــــــِ ر ِة زهـــــــــــــــــراء الضــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــــــادخـــــــــــــــــة ال

كح     لــــــــــــــــِ َج الــــــــــــــــزهــــــــــــــــراء يف جــــــــــــــــنــــــــــــــــح الــــــــــــــــد  لــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــَ

  

 أنشده ِشر ا قا  : يريد سحابة بيضاء برقت ابلعشي ا كما يف التهذيب.
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ْهراوانِ و  .(1)، أَي الُمنِيرتَان الُمِضيئَتَان ، وقد َجاَء في الحديث  : البَقََرةُ وآُل ِعْمَرانَ  الزَّ

ْهرُ و ة الغَِريب حديَث أَبِي قَتاَدةَ السَّابَق. ِزْهِري تقول : قََضْيُت منه ، بالكسر : الَوَطُر. الّزِ ج بعُض أَئِمَّ  ، أَي َوَطِري وَحاَجتِي. وعليه َخرَّ

ومنهم َمْن تَولَّى الوَزارةَ ، وتراِجُمهم َمْشُهورة في  األَنَدلُِسيُّ وأَقاربُه ، فضالُء وأَِطبَّاُء. ُزْهرٍ  بُن عبِد الَملِك بنِ  ُزْهرُ  و العاَلءِ : أَبُ  بالضمّ و

 .«الَمْطمح الَكبِير»ُمَصنَّفات الفَتْح بِن خاقَاَن ، وال ِسيَّما 

 اَءة :قال شيُخنَا : وفي َطبِيٍب ماِهٍر منهم قال بعُض أَُدباِء األَندلس على ِجَهة الُمبَاَسَطة ، على ما فيه من قِلَّة األَدب والَجرَ 

َك املـــــــــــــــــــوِت وابـــــــــــــــــــَن  اي لـــــــــــــــــــِ رٍ مـــــــــــــــــــَ   ُزهـــــــــــــــــــح
هح     ايــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــَ د  والــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــِّ ا ا ــــــــــــــــــــَ اَوزمتــــــــــــــــــــَُ  جــــــــــــــــــــَ

  

ـــــــــــــــــــــاًل  ي ـــــــــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَوَر  ق ا ابل قـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــ  رفـ ـــــــــــــــــــــَ  ت

هح     ــــــــــــــــَ اي فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــكــــــــــــــــمــــــــــــــــا كــــــــــــــــِ ن د مــــــــــــــــِ  يف َواحــــــــــــــــِ

  
 .أَْزَهرُ و َزاِهرٌ  ، وكذا أَسماءٌ  ، كُزبَْير : ُزَهْيرٌ و ، كَسْحبان ، َزْهَرانُ و ، كُهَمَزة ، ُزَهَرةُ و

ِهْيِريَّةُ و  بِن الُمَسيَّب في شارعِ باِب الُكوفَة. والثانية قَِطيعَةُ  ُزَهْير (2)، والصَّواب أَنَّهما قَْريَتَان بِها ، إِْحَداهما يُقَال لها : َركُض  ببَْغَدادَ  : ة الزُّ

د األَبِيَوْرِدّي ، إِلى جانِب القَِطيعِة المعروفة بأَبِي النَّْجم. وِكْلتاُهَما اليو ُزَهْيرِ   م َخراٌب.بِن ُمَحمَّ

 .«أَيقَنَّ أَنهَّن َهواِلك الِمْزَهرِ  إِذا َسِمْعن َصْوتَ ». وفي َحِديث أُّم َزْرع : َمَزاِهرُ  ، والَجْمع يُْضَرُب به الذي ، كِمْنبَر : العُودُ  الِمْزَهرُ و

يفاِن. ويَْرفَعُها النَّارَ  يُْزِهر الذي ، أَيضاً : الِمْزَهرو بُها ِللّضِ  ويُقَلِّ

 ، أَنشَد ابُن األَعرابّي للدُّبَْيِرّيِ : : ع الَمَزاِهرُ و

اِت  امــــــــــــــَ رِ َأاَل اَي محــــــــــــــََ زَاهــــــــــــــِ
َ

مــــــــــــــا  املــــــــــــــ ــــــــــــــَ ال  طــــــــــــــَ

يــــــــــــمُ     ن  َرحــــــــــــِ كــــــــــــُ ي لــــــــــــَ رحثــــــــــــِ ــــــــــــَ ُو  لــــــــــــو يـ يــــــــــــح  بــــــــــــكــــــــــــَ

  
اي ، قال الَحافِظ ابُن َحَجر ، وقال َعْبُد الغَنِي (3) بُن ِحَزام زاِهرُ و :  األَشَجِعّي ، هَكذا ُضبِط في األُصول التي بأَْيِدينا ، ِحَزام كِكتاب بالزَّ

اِء أََصّح.  وبِالرَّ

 ً  َزاِهرِ  لَمة البَْصِرّي : َسِمَع أَبَاه عن َساِلم عنقال ِهاَلل بن فَيَّاِض : َحدَّثنا رافُِع بُن سَ  في تَاِريخ البَُخاِرّي. قال : قْلت : هكذا وجدتُه َمْضبُوطا

. باِديَةً  (4) حاِضرٍ  لُكلّ  إِن»:  وسلمعليههللاصلى النَّبيّ  وقال. َهِديَّة أَو بُطْرفَة وسلمعليههللاصلىبِن َحَراٍم األَشَجِعّي ، وكان بََدِويّاً يأْتِي النَّبيَّ 

دٍ  آلِ  باِديَةَ  وإِنَّ   .«بُن َحَرام زاِهرُ  ُمَحمَّ

 ، وهما في تاريخ البَُخاِرّي. صحابِيّانِ  األَْسلَِمّي بايََع تَْحَت الشََّجَرةِ ، يُعَدُّ في الُكوفِيّين ُكْنيَتُه أَبو َمْجَزأَةَ ، بُن األَْسَودِ  زاِهرُ و

َر. أَي، كاْحَمرَّ ، كذا هو َمْضبُوط في سائِِر األُصول ،  النَّبَاتُ  اْزَهرَّ و ، كاْحمارَّ : والذي في  كاْزهارَّ  ، ويَدّل له ما بَْعَده ، َزهَره وأَخَرجَ  نَوَّ

ر وَظَهرـ  باأللفـ  النّبَاتُ  أَزَهرَ  الشَّجُر والنَّباُت. وقال أَبُو َحنِيفة : أَزَهرَ  الُمْحَكم والتَّْهِذيب والِمْصباح : وقد بغير ـ  َزُهرو .َزهُره إِذا نَوَّ

 ، فليتأَّمل. ُمْزِهرٌ  ، ونَباتٌ  ُمْزِهَرةٌ  وجعله ابُن ِجنِّي ُربَاِعيًّا. وَشَجرةٌ  . قال ابُن ِسيَده :كاْزَهرَّ  النَّْبُت ، اْزَهارَّ و ذا َحُسن ،إِ ـ  أَِلف

ُد بُن أَحمدَ  أَبُو الفَْضلو ِد بِن إِسحاَق بِن يُوُسفَ  ُمحمَّ ثٌ  الزاِهريُّ  بِن ُمَحمَّ ْنَدانِقَانِيُّ ، ُمَحّدِ السَّْرَخِسّي وعنه ابنُه إِسماِعيُل  َزاِهر ، َرَوى َعن الدَّ

 وعن إِسماِعيَل أَبُو الفتوحِ الّطائِيُّ ، قاله الحافُِظ.

اِهِريّ  قلت : وإِنما قِيَل له بِن أَْحَمد الفَِقيِه السَّْرَخِسّي وتَفَقَّه عليه ، وَسِمَع منه الحديَث وَحدََّث عنه ، وعن أَبي  َزاِهرِ  لِرْحلته إِلى أَبِي َعِلّيٍ  الزَّ

 .429العبّاِس الَمْعَدانّيِ ، وعنه ابنه أَبُو القَاِسم ، وأَبُو حاِمٍد الشَُّجاِعّي ، تُوفِّي سنة 

ِد بِن ُمفّرجٍ ا أَبُو العَبَّاسو  لنَّبَاتِيُّ أَحمُد بُن ُمَحمَّ

__________________ 
 أي املنريلن ا واحدهتما : زهراء.« سورة البقرة وآ  عمران الزهراوان»:  (زهر)( لفظه يف النهاية 1)
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 ( كذا ا ويف معجم البلدان والتكملة : َرَبُ .2)
 . وأسد الغابة.442ص  2ج  1ومثلها يف التاريخ الكبري للبخاري   « َحرَامِ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 .«إن زاهراً ابديتنا وحنن حاضرته»ويف أسد الغابة : « حاضرة»( عن البخاري ا وابألصر 4)
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رِي    .637تـُُويّفِ سنة  حاِفةٌ  ا بَفتحح الز اي ا كما َضَبطه ا اِفة ا الز هح
اِهِريّ  وأَبو َعِلّيٍ الَحَسُن بُن يَْعقُوَب بِن السََّكن بن ه ، البَُخاِرّي ، عن أَبي بكٍر اإِلْسَماِعيلّي وَغْيِره.زاِهر الزَّ  . إِلى َجّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

اِهرُ  َجاِل. الزَّ اِهُر كاألَْزَهرِ و : الَحَسُن من النَّبَات ، والُمْشِرق من أَْلواِن الّرِ ةٌ  األَْزَهرو .الزَّ اُء صافِيَةٌ ، وهو بَْيضَ :  َزْهَراءُ  : الُحَوار. وُدرَّ

ْهرو َمجاٌز. اجِ : الزُّ ِل الشَّْهِر. وقَْوُل العَجَّ  : ثاَلُث ليَاٍل من أَوَّ

باِح الد َج   َزحُهورِ َوىل  كِمصح
 امل

 هللا ، كما يقال َمْجنُون ، من أََجنَّه. أَزَهَره قيل : هو من

 .الّزاِهر وقيل : أَراد به

 ، وهو َمجاز. زاِهَرةٌ  ، ولفاُلٍن َدْولَةٌ  أَْزَهرُ  وماءٌ 

 : أَبو قَبِيلٍة : وهو اْبُن َكْعِب بِن َعْبِد هللِا بِن َماِلك بن نَْصِر بن األَْزد. َزْهَرانُ و

بابِ  بُن قَيس بن ثَْعلَبةَ ، بَْطنٌ  ُزَهْيَرةُ  منهم من الصحابة ُجنَاَدةُ بُن أَبِي أَُميَّة. وفي بَنِي َسْعِد بِن َماِلك : بن أُقَْيش ، بَْطٌن ،  ُزَهْير ، وفي الّرِ

 بن ثَْعلَبَةَ بِن َساَلماَن. ُزَهْيرُ  ءٍ بن َجِذيمة ، وفي َطيِّى ُزَهْيرُ  وبَْطٌن آَخُر من ُجَشَم بن معاويَةَ بِن بْكٍر. وفي عْبٍس 

بن َعْمٍرو التَّْيِمّي ، ِحَجاِزّي ، عن الَوليد بن َعْمٍرو ، ذكَرهما  ُزْهَرةُ و ْيَوةُ.بُن َمْعبَد أَبو َعِقيل القَُرِشّي ، َسِمَع ابَن الُمَسيّب ، وعنه حَ  ُزْهَرةُ و

 البخارّي في التاريخ.

ْهِريّ  الدَّْوِسّي اسُمه ِحنَّاءة ومحّمد بن ِشَهابٍ  أَُزْيِهر وابن أَبي ِهيِريّ  ، معروٌف. وأَبو عبد هللا بنُ  الزُّ لوليد بن ، بالفَتح ، من َطبَقٍة ابِن ا الزَّ

 الّدبّاغ ، َذَكره ابُن عبد الملك في التكملة.

اج : جَّ  .َزهُرَها ، إِذا َكثُرَ  أَْزَهَرتو األَرُض ، َزَهَرت وقال الزَّ

ر قَْوُل العَاشرةِ من َحِديث أُمِّ  الُمْزِهرُ و ِريُر. وبه فُّسِ  َزْرع ، وقد َردَّ عليه ِعيَاٌض ، كُمْحِسن : َمْن يِوقِد النَّاَر لألَْضيَاف. َذَكره أَبو َسِعيد الضَّ

 وَغْيُره.

ة. اْلِمْزَهرو  ، كِمْنبٍَر ، أَيضاً : الدُّفُّ الُمَربَّع ، نقلَه ِعياٌض عن ابن َحبِيب في الواِضَحة. قال : وأَْنكَره صاِحُب لَْحِن العامَّ

يرُ  : [زير] يَ و أَو الُحبُّ ، وقد تَقدَّم ، ، بالَكْسر : الدَّنُّ  الّزِ به البَْيَطاُر الدَّابَّةَ ، وهو ِشنَاٌق يَُشدُّ به البْيَطاُر َجْحفَلَةَ  يَُزيِّرُ  ، بالَكْسر : ما ارُ الّزِ

 الّدابِّة ، أَي يَْلِوي َجْحفَلَتَه.

يارَ  الدَّابَّةَ : َجعَل َزيَّرو يارَ  يَجعَل َمنْ  إِالَّ  يُخاِصَمني أَن يَْنبَغي ال ، السالمعليهأَنَّ هللا تعالى قال ألَيُّوَب » في َحنَِكَها. وفي الحديث : الّزِ  الّزِ

يارَ  ٌء يُجعَلقال ابن األَثير : وهو شيْ  «في فَِم األَسد اد ٌء يُجعَل في فِم الدَّابَّة إِذا استْصعَبَت لتَْنقَ قال ابن األَثير : وهو شيْ « في فَِم األَسد الّزِ

. وقيل : يَار وتَِذلَّ  بناًء على أَنَّ يَاَءها واٌو. في زور كاللَّبَِب للدَّابَّة ، وقد تقَدم الّزِ

 فصر السا
 املهملة مض الراءِ 

ّم : البَِقيّةُ  السُّْؤرُ  : [سأ ر]  .(1) آسارٌ  الفَأْرةِ ، وَغْيِرها ، والجمع ُسْؤرُ  ومنه : والفَْضلَةُ. ٍء ،من كّل شيْ  ، بالضَّ

 وأَنشد يَْعقوب في الَمْقلُوب :

ا  نـــــــــــَ وفـــــــــــِ يـــــــــــُ رًا بســـــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــَ عـــــــــــح ِرب جـــــــــــَ  ِإان  لـــــــــــَنضـــــــــــــــــــــــــح

ُب     رحكـــــــــــَ ـــــــــــَ ة تـ ـــــــــــَ ـــــــــــب رِي ـــــــــــغـــــــــــَ رحَب ال ارَاضـــــــــــــــــــــــــَ  اآســـــــــــــــــــــــــَ

  
 فقَلب ، ونَِظيِره اآلباُر واآلراُم ، في جمع بِئْر وِرئم. األَْسآر أَراد

 ، أَي ال أَتُركه ألَحٍد َغْيِري. «أََحداً  بُسْؤِرك ال أُوثِرُ »في حديث الفَْضل بِن َعبَّاس و
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أَي أَْبقُوا َشْيئاً من  «فأَْسئُِروا إِذا َشِربتُم»يث : وفي الحد ، كَمنَع. كَسأَر وأَْفَضله ، ويُْستَْعَمل في الطَّعَام والشََّراب أَْبقَاه منع َشْيئاً : أَسأَرَ و

 الشََّراب في قَْعر اإِلناِء.

 : (3)كَشدَّاد ، على غير قِياس. وَرَوى بعُضُهم بيَت األَخطل هكذا  َسأَرٌ  مْنُهَما (2) الفَاِعلُ و

__________________ 
أســــــذر كما يف الصــــــحاح ا  مر يف ابقي العبارة مض مراجعة النســــــخة  خبطه واألوىل :قوله : واجلمض آســــــار كذا »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 1)

 «.املطبوعة من اللسان ا ه
 ( الصحاح اللسان : والنعت منه : سذر.2)
 بسو ار. ا والرواية املشهورة للبيت بدون  ز : (بسذر)( يعين روايته ابهلمز 3)
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يِن و  بحِس انَدمــــــــــــــَ ٍح ابلــــــــــــــكــــــــــــــَ رحبــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــــاِرٍب مــــــــــــــُ

وِر وال فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا     ذرِّ ال ابَ صـــــــــــــــــــــــــــــُ  بســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
واية المشهورة : ُسْؤراً  في اإِلناءِ  يُْسئِرُ  أَي أَنه ال ار ، بل يَْشتفه ُكلَّه ، والّرِ  ، أَي بُمعَْربٍِد َوثَّاٍب كما سيأْتِي. بَسوَّ

 ، قال الجوَهِريُّ : ونظيره أَجبََره فهو َجبَّار. ُمْسِئرٌ  الِقيَاسُ و

 اُس ، بناًء على أَنه ال يُتَوقَّف على السََّماع.، أَي القي يَُجوزُ و

فيه ما يَقُوم َمقَاَمه ، خالفاً قال شيُخنَا : والصواب ِخالفُه ، ألَن األَصّح في غيِر الَمِقيس أَنه ال يُقَال ، ويُقّدم على القياس فيه إِاّل إَِذا لم يُْسَمع 

زون مطلقاً ، وهللا   أَعلم.لبعض الكوفيّين الذين يُجّوِ

اك من أَْدَرْكت ، وَجبَّار من  أَسأَْرت ومن (1) سأَْرت من َسآرٌ  وفي التَّْهِذيب : ويَجوز أَن يكون ، كأَنَّه ُردَّ في األَصل ، كما قالوا : َدرَّ

 أَْجبَْرت.

مها الِكبَر. وفي كتاب اللَّْيث : في األَساس : يقال ذلك للمْرأَةِ التي جاوَ  ، أَي بَِقيَّةٌ من َشبَاٍب. ُسْؤَرةٌ  فيه من الَمَجاز :و َزت الشَّبَاَب ولم يُهّرِ

 يقال : ذلك للمرأَة التي قد َجاَوَزْت ُعْنفُواَن َشبَابِها ، قال : ومنه قَوُل ُحَمْيِد بِن ثَْوٍر الهالِلّي :

ر  ِإزَاُرهـــــــــــــــــــا  ا حيـــــــــــــــــــَُ اٍش مـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ  ِإزاُء مـــــــــــــــــــَ

يــــــــح  فــــــــيــــــــهــــــــا     ؤحرةٌ مــــــــن الــــــــكــــــــَ  وهــــــــي قــــــــاعــــــــدُ  ســــــــــــــــــــــُ

  
ل.« قاعد»بقوله : أَراد   قُعودها عن الَحْيض ، ألَنّها أَسنَّْت ، فقَول المصنّف فيه بتْذِكير الضمير َمَحلُّ تأَمُّ

يُِّده الماِل : جَ  ُسْؤَرة ، بالواو. وقيل : هو مأْخوذٌ من ُسوَرة لُغَةٌ في منه ، أَي بَِقيّة منه وقِْطعَةٌ ، ُسَؤرٌ و من القُْرآنِ  ُسْؤَرةٌ  من الَمجاز : هِذهو

ا َكثَُر االستِْعَماُل.  ، تُِرَك َهْمُزَها لَمَّ

في أَْمثَاِل هذا الموِضع بَمْعنَى الباقِي ، من  َسائِر ، فإِنَّ أَهَل اللُّغَِة اتَّفَقُوا على أَن معنَى« النَّاِس َهَمجٌ  َسائِرُ و»وفي التَّْهِذيب : وأَّما قَوله : 

قال ابُن األَعرابِّي فيما  (2) [أَي فََضلَ ] َسائِر فهو َسأَر يَْسأَر ، وكأَنَّه من : الباقِي السائِرُ و ا أَْفضْلتَها وأَبقَيتَها ،إِذ ُسْؤَرةً و أََسأَرُت ُسْؤراً  قَولك

، قال : قال : فال أَدِري  سائِرٌ  واقِعَْيِن ، ثم قال : وهو أَْسأَرو َسأَرَ  . َجعَلَ سائِرٌ  ، إِذا أَْفَضَل ، فهو أَْسأَرو َسأَر َرَوى عنه أَبُو العبّاس : يقال

 .«درة الغواص في أَْوَهام الخواصّ »اعتماداً على قَوِل الحريرّي في :  جماعاتٌ  (4) ال الَجِميُع كما تَوهََّمه ، (3) بالّسائِر الُمسِئرَ  أَرادَ 

، أَي باقيه. قال ابن األَثير : والناُس يَْستعملونه في معنَى  «الطَّعَامِ  سائِر يِد علىفَْضُل عائِشةَ على النَِّساِء كفَْضِل الثَّرِ »في الحديث : و

َرت هذه اللفظة في الحديث وكلّه بمعنَى باقِي الشيْ  الفاِضُل ، وهذه العبارة مأُْخوذة من  ِء ، والباقِي :الَجِميع ، وليس بَصِحيح ، وتََكرَّ

، إِشاَرة إِلى أَن  أَو قد يُْستَْعَمل لَهُ  كما َزَعم من قَُصَرت معرفَتُه ، انتهى (5)اس : بَِقيَّتُُهم ، وليس معناه جماَعتَهم النَّ  سائِرُ  التَّْكِملة. ونّصها :

  قَْولَْيِن : الّسائِر في

 وهو البَِقيّة. السُّْؤر م ، واشتقاقُه مناألَّول : وهو قول الجمهور من أَئّمة اللُّغَة وأَرباب االشتقاق أَنه بمعنَى الباقِي ، وال نِزاَع فيه بينه

ّي في حو بوه ، وإِليه َذَهب الجوهرّي والجواليقّي ، وحقَّقه ابن بَّرِ ة ، وأَنشد والثاني : أَنه بمعنَى الَجِميع ، وقد أَثبتَه جماعةٌ وَصوَّ اشي الدُّرَّ

 ِوّي في مواِضَع من ُمصنَّفاته.عليه َشواِهَد كثيرةً وأَِدلَّة ظاِهَرةً ، وانتَصر لهم الشيُخ النَّوَ 

 وَسبَقَهم إِماُم العربيّة أَبو َعِلّيٍ الفاِرِسّي ، ونقلَه بعٌض عن تلميِذه ابِن ِجنِّي.

ون. المحيِط بالبلَد ، كما قاله آَخر السُّور واختلفوا في االشتقاق فقيل : من السَّْير ، وهو َمْذهُب الجوهرّي والفارسّي وَمْن َوافقهما ، أَو من

ة الغَوَّ  يَن ، وأَشار له َشيُخنا في َشْرِحه على ُدرَّ اص ، فََرِحمه هللا تعالى وال تناقَُض في كالِم الُمَصنِّف وال تَنَافَِي ، كما َزَعَمه بعُض الُمَحّشِ

 وجَزاه عنّا َخْيراً.

 الشاعر : ومنهُ قوُل األَْحوِص  قالثم إِّن المصنِّف ذكر للقَْول الثَّانِي شاِهداً وَمثَلَْين ، كالُمْنتَِصر له ، ف

__________________ 
 ( عبارة التهذيب : من سبرت وهو الوجه ا و وز أن يكون من أسبرت كبنه رده إىل الثالثي.1)
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 ( زايدة عن التهذيب.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أراد ابلسائر املَسريِّ أو الباقَي الفاضَر.3)
 القاموس : توّهم.( يف 4)
 ( يف التكملة : مجاعة الناس.5)
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ا مـــــــــــــ  ُة لـــــــــــــَ ابـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ا لـــــــــــــنـــــــــــــا لـــــــــــــُ هـــــــــــــَ تــــــــــــــح لـــــــــــــَ  فـــــــــــــجـــــــــــــَ

وحُم     َذ الــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  رَ َوقــــــــــــــــــَ ر اسِ  ســـــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ  ا ــــــــــــــــــُ

  
 وكذا قول الشاعر :

رّاً  ك طــــــــــــــــُ بــــــــــــــــ  مــــــــــــــــوَن حــــــــــــــــُ الــــــــــــــــَ زَِم الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  أُلــــــــــــــــح

رحٌض يف     ــــــــــــــــَ َو فـ رفــــــــــــــــهــــــــــــــــح  اأَلدحاينِ  ســــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــِ

  
 فيهما بمعنَى الَجِميعِ. فالسائِر

يِِّد في َشْرح الّسقط أَنه زعم أَن النّحويّين اشتَرطوا في ٍء قد تقدَّم ِذْكُر أَنها ال تَُضاف إِال إِلى شيْ  سائِر ومن الغَِريب ما نقلَه شيُخنَا عن السَّ

 تَقدُّم ما يَُدّل على الَخْيل. الَخْيل : دوَن َرأَْيت ِحَماَرك ، لعَدم سائرَ و بَْعِضه ، نحو : رأَْيُت فََرَسكَ 

ِري ،» َضاَف أَعرابِيٌّ قَْوماً فأََمُروا الجاِريَةَ بتْطيِيبه ، فقال :و ، أَي  سائِري وهو من أَمثالهم المشهورة ومعنَى «َذِري سائِِريو بَْطنِي َعّطِ

 َجميعي.

هم من الَمَجاز :و ، أَي بَنُو  وذُِهَب بِِهم ، ثم َجاُؤوا وأُِخذُوا فأَْبَطُؤوا عنهم حتَّى أُِسُروا أَي استَْنَصُروهم أُِغيَر على قَْوٍم فاستَْصَرُخوا بَنِي َعّمِ

َمْخَشِرّي : يُْضَرُب ِلَما  .«اليَْوِم وقد زاَل الظُّْهرُ  سائِرَ أَ » هذا القَْوَل الذي َذَهَب مثالً : يَْسأَلُوَن َعْنُهم ، فقال لهم المسؤول العَمّ  يُْرَجى قال الزَّ

 أَن يَْيأََس كما يَْيأَُس أَي أَتَْطَمعُون فيما بَعَُد وقد تَبَيََّن لكم اليأُْس ، ألَنَّ َمْن كانَْت حاَجتُه اليوَم بأَْسِرِه وقد زاَل الظُّْهُر َوَجبَ  نَْيلَه وفَاَت َوْقتُه ،

 منها بالغُُروِب.

 .«س ى ر»وَذَكره الَجْوَهِرّي َمْبُسوطاً في 

 : أَْبقَى. أَسأَرَ و ، كفَِرَح : بَِقيَ  ، َسئِرَ و

ُد بُن َخاِلدٍ  (1) أَبو َخبِيئَةَ  هو األََسدِ  ُسْؤرُ و ً  ، عن أَنٍَس ، وعنه الثَّْوِرّي ، الُكوفِيُّ  ُمحمَّ  ، فلُقِّب بذلك قولهم : هِذه ألَنَّ األََسَد اْفتََرَسه فَتََرَكه َحيّا

ْقِر ، ِلَما يَْبقَى من لح ُسْؤَرةُ   مته.الصَّ

 الماِل : َجيُِّده. ُسْؤَرةُ  ْحيَانّي.* ومّما يستدرك عليه :وبَقايَاه ، عن اللِّ  النَّبِيذِ  ُسْؤرَ  َشِربَ  وفي التَّْكِملة كتَقَبَّل :ـ  (2)كتَقَابل  تَساَءرو

 الحاِسُب : أَفَضَل ولم يَْستَْقِص وهو َمجاز. أَْسأَرَ و

 أَيضاً. وأَنشَد قَْوَل أَبِي ذَُؤْيٍب يَِصف َظْبيةً : سارٌ  : الّسائرِ  : يقال في (3)وفي الّصحاح 

ه  نـــــــــــــُ وح ا فـــــــــــــلـــــــــــــَ اهـــــــــــــَ رحِد فـــــــــــــَ َ
و َد مـــــــــــــاُء املـــــــــــــ  فســـــــــــــــــــــــــــَ

َي أَدحمـــــــــــاُء     ُؤوِر َوهـــــــــــح وحِن الـــــــــــنــــــــــــ  اُرهــــــــــاكـــــــــــلـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 .سائُِرَها قال : أَي

ئْب ، قال : وهو شاعٌر َمْشُهوٌر. ُسْؤر واستدرك شيُخنَا :  الذِّ

: نََظَر ِمْقَداَره وقاَسه ليَْعِرَف َغْوَره ،  يَْسبُِره َسْبراً و يَْسبَُرهُ  الُجْرحَ  َسبَرَ  يقال : اْمِتَحاُن َغْوِر الُجْرحِ وَغْيِره. فسكون :، بفتح  السَّْبرُ  : [سبر]

ح به َغيُر واحد. وقَِضيَّة اْصِطالحِ الُمصنِّف أَنَّ ُمضاِرَعه إِ  ِة اللُّغَِة ، وَصرَّ ّم ، كَكتَب. وقوله هكذا بالَوجهين عند أَئِمَّ نما يقال بالضَّ

 «قَْبلَك أَْسبَُرهُ  قال له أَبو بكر : ال تَدُخْله َحتَّى»حِديُث الغَاِر : ، يَشَمُل الَحْزَر ، والتَّْجِربَةَ واالْختِباَر ، واستخراَج ُكْنِه األَمِر. ومنه« وغيره»

 ٌء يُؤِذي.و َشيْ ، أَي أَختَبَِره وأَْعتَبَِره ، وأَْنُظَر هل فيه أَحٌد أَ 

َق في الِمْصباح فقال : لَهم ، بالَوْجَهْيِن ، كقَتَل وَضَرب ، نقلَه َشْيُخنا. َسبَرَ و الُجْرَح ، كنََصر. َسبَرَ  وفَرَّ  القَوَم ، إِذا تأَمَّ

 .ْرتَهاستَبَ و َسبَْرتَه ، وكلُّ أَمٍر ُرْزتَه فقد كاالْستِبَارِ  قْلت : وهو َواِرد على الُمَصنِّف أَيضاً ،

ج. األََسدُ  : السَّْبرُ و  قاله الُمؤّرِ

يُّ والَمْنَظُر ، األَْصُل ، واللَّْوُن ، والَجَماُل ، والَهْيئَةُ الَحَسنَةُ  : السَّْبرُ و قال أَبو ِزياد الِكاَلبّي : َوقَْفُت على  األَْربَعَة. هذه ويُْكَسر في ، والّزِ

ا اللَِّساُن فبََدِوّي ، وأَّما ْبر َرجٍل من أَهِل الباِديَِة بعَد ُمْنَصَرفِي من العراق فقال : أَمَّ  فحَضِرّي. الّسِ
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ْبر قال : يُّ والَهْيئَة. قال : وقالت بََدِويَّةٌ : الّسِ  ، أَي ُحْسُن حاِله وِخْصبُه في بََدنِه.فاُلن  ِسْبرُ  أَعَجبَنا ، بالَكْسر : الّزِ

ْبرِ  ءَ وقالت : رأَيتُه َسيِّى ْبر ، إِذا كان شاِحباً َمْضُروراً في بََدنِه ، فَجعَلَت الّسِ ْبرِ  بَمْعنَيَْين. ويقال : إِنه لَحَسنُ  الّسِ  إِذا الّسِ

__________________ 
 ( ضبطت يف التكملة ابلتصغري.1)
 ومثله يف اللسان والتكملة ا وقد نبه هبامش املطبوعة املصرية إىل عبارة اللسان.« َسب روتَ »( يف القاموس : 2)
 ( الصحاح مادة سري.3)
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َناِء  حح َن الســـ  َئِة. و  (1)كان َحســـَ ُه»يف ا ديث : واهلَيـح ُهو  َلحرُج َرجٌر من الّناِر وقد َذَهَب ِحربح ربح َئته. «ســـِ ربحُ و  ا َأي َهيـح :  الســـِّ
َئِة واجَلَماُ . ُن اهلَيـح  ُحسح
ْبرِ و ويقال : فاُلٌن َحَسُن الِحْبرِ   ِإذا كان َجِميالً َحَسَن الَهْيئَِة. قال الشاعر : الّسِ

وحٍم  ـــــــــــــــــــَ ر  قـ  َأاَن ابـــــــــــــــــــُن َأيب الـــــــــــــــــــرَبَاِء وكـــــــــــــــــــُ

ن     ربحِ هلـــــــــــــــــمح مـــــــــــــــــِ  َوالـــــــــــــــــِدهـــــــــــــــــمح رَِداءُ  ســـــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ربحِيو  ييف  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــــِ ريف تـــــــــــــــــــــَ ين حـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــ   أَن

اءُ َأيّنِ ال و     يـــــــــــــــــــــــَ ين ا ـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــُ زايـــــــــــــــــــــــِ  يـــــــــــــــــــــــُ

  
ْبر وقال أَبو َزْيد : ْبرو من قِبَل أَبِيَها. (2) [أو لونَها]: َما َعَرْفَت به لُْؤَم الدَّابَّة أَو َكَرَمها  الّسِ  أَيضاً : َمْعِرفَتُك الدَّابَّة بِخْصب أَو بَجْدٍب. الّسِ

 ، أَي الهْيئَِة. : الَحَسنُها الَمْسبُورُ و

ْبرو ج قَْوَل الفَرزدق : سر : العََداَوةُ.بالك ، الّسِ  وبه فَسََّر الُمَؤّرِ

هـــــــــُم  نـــــــــح َم مـــــــــِ يـــــــــح ُض الضـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــَ دح اَلٍ  يـــــــــَ يَبح جـــــــــُ نـــــــــح  ِبـــــــــَ

ا     هـــــــَ نــــــــَ يــــــــح اس مـــــــا بــــــــَ يـــــــَ َواِدُر يف اأَلخـــــــح ربحُ خـــــــَ  (3) ســـــــــــــــــــــِ
  

 أَي َعداوة. قال األَزهرّي : وهو َغِريب.

 وقال الصاغانّي : وقرأْت في النَّقائِض :

ــــــــــهــــــــــُم  ن َم عــــــــــَ ــــــــــح ي ض الضــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ ف دح ــــــــــَ اَلٍ  ي يٍّ حــــــــــِ   ــــــــــَِ

ا     ـــــــــــيـــــــــــَ  هبـــــــــــَِ َواِف ل َواِدُر يف اأَلجـــــــــــح ربحُ هـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــِ

  
ْبرُ و ر (4) الشَّبَهُ  : الّسِ بَْير  ، وبه فُّسِ  أَنه قِيل له.»حِديُث الزُّ

ُجوا في الغَرائِب ، فقد َغلََب عليهم» قال ابُن األَْعَرابّي : أَي َشبَهُ أَبي بْكر ، قال : وكان أَبو . «أَبِي بَْكر ونُُحولُه ِسْبرُ  ُمْر بَنِيك حتّى يَتَزوَّ

ةُ َغْيِره. ويقال : َعَرفَه (5)بَْكٍر َدقِيَق الَمَحاِسِن نَِحيَف البََدِن ، فأَمَرهم  َجهم الغَراِئَب ليَْجتَِمع لهم ُحْسُن أَبِي بَْكٍر وِشدَّ ُجُل أَن يَُزّوِ أَبِيه  بِسْبر الرَّ

 تِِه. وقال الشاعر وهو القَتَّال الِكالبِّي :، أَي بَهْيئَ 

ـــــــــــــٍر  ي ـــــــــــــِ ل يِّ َأيب شـــــــــــــــــــــــــــَ َرحـــــــــــــِ ضـــــــــــــــــــــــــــح
َ
ـــــــــــــُن امل  َأاَن اب

هـــــــــــارُ و     اِس الـــــــــــنـــــــــــ  فـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــَ  الـــــــــــنـــــــــــ  رح لـــــــــــَح  هـــــــــــَ

  

ا  ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ ل ُهعـــــــــــــَ ربح ٍر  ســـــــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــــح ـــــــــــــَ ّر ف ـــــــــــــكـــــــــــــُ  ول

ارُ     لـــــــــــــــــــــــ  َأوحالِده مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــه جنـــــــــــــــــــــــَِ  عـــــــــــــــــــــــَ

  
 الغََداةُ الباِرَدةُ. ، وِذْكر الفَتْحِ ُمْستَْدرك : ، بالفَتْح السَّْبَرةُ و

باح. وقيل : ما بَْين ُغْدَوة إِلى ُطلُوعِ الشَّمس ، كة. و َسبََراتٌ  ج وقيل : هي ما بَْين السََّحر إِلى الصَّ فِيَم يَْختَِصم الَمألُ » في الحديث :، ُمحرَّ

د بُّ تَعَالى يَده بين َكتِفَيه فأَْلَهَمه إِلى أَن قال : في الُمِضّيِ إِلى الُجُمعَاِت ، وإِسباغِ الوُ  ؟األَْعلَى يا ُمَحمَّ  ُضوِء فيفسَكت ، ثُمَّ َوَضع الرَّ

 .«السَّبََرات

 : (6)وقال الُحَطْيئة 

ا  ٌب رِقـــــــــــاهبـــــــــــُ لـــــــــــح اِم غـــــــــــُ يـــــــــــِر اهلـــــــــــَ قـــــــــــِ اُم مـــــــــــَ ظـــــــــــَ  عـــــــــــِ

اِء يف    
َ

د  املــــــــــــــ رحن حــــــــــــــَ اكــــــــــــــِ بــــــــــــــَ رَباتِ يـــــــــــــــُ  الســــــــــــــــــــــــــــ 

  
تاِء والسَّنَِة.  يعني ِشّدةَ بَْرِد الّشِ

ال ، مشتّق منه ، َسْبَرةُ و «.َسْبَرةٍ  َغَداةٍ  في وسلمعليههللاصلىفَدَخل عليها رسوُل هللا »في حديِث َزَواِج فَاِطَمةَ ، َعلَْيَها السَّالم : و  بُن العَوَّ

 َمْيُر بُن َسْعد ، وله ِوفَاَدة ، أَخرجه الثَّالثة.الُجْعِفّي ، َرَوى عنه عُ  َسْبَرةَ  بُن أَبِي َسْبَرةُ  كذاو
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 .(7)التَِّميمّي ، َوفََد مع األَْقَرعِ بِن َحابٍس ، وأَْخرَجه أَبو َعْمٍرو  بُن َعْمٍرو َسْبَرةُ و

 ْيم.األََسِدّي. َرَوى عنه ُجبَْير بن نُفَْير ، وبُْسُر بُن ُعبَْيد هللا ، وهو أَُخو ُخرَ  بُن فاتِكٍ  َسْبَرةُ و

 صحابِيُّون. األََسِدّي ، َرَوى عنه ساِلُم بن أَبي الَجْعد ، ويقال هو ابُن أَبِي الفَاِكه ، بُن الفاِكهِ  َسْبَرةُ و

بِيُع بنُ  َسْبَرة بن َعْوَسجة. قال َمْرَوان بن َسعيد : له ُصْحبة. وقيل : هو َسْبرة وكذا وَحِفيداه  َسْبَرة بن َمْعبَد الُجَهنّي ، رَوى عنه ِمن َولِده الرَّ

 : عبُد الملك وعبُد العَِزيز ، ابنا

__________________ 
 ( السحناء : اللون.1)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.2)
 ( ديوانه وروايته فيه :3)

ــــــــــــــهــــــــــــــم  ــــــــــــــم عــــــــــــــن ــــــــــــــض الضـــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــدف  حبــــــــــــــّ  حــــــــــــــال  ي

   هلــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــربهــــــــــــــــوادر يف األجــــــــــــــــواف لــــــــــــــــيــــــــــــــــ   

  

 .«الس ب ةُ »( يف القاموس : 4)
 ( يف النهاية والتهذيب : فبمره.5)
 .«يباكرن برد املاء»ويف الديوان : « ( يف التهذيب : وأنشد قو  ا طيئة يصف االبر6)
 .«أبو عمر»( يف أسد الغابة : 7)
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َعا عن أَبيِهما عن َجّد ا. ومن َوَلِده َةُ  الرّبيض ا لَِ ربح َض َأابه. وعنه ِإســــــــــــحا  بن يَزِيد ا بُن  ســــــــــــَ َعبحِد العزيز بِن الر بِيض ا لَِ
ِدّي ا كــذا يف لريخ  لــِك ا وعنــه ا َُميــح

َ
ِد امل ه َعبــح ُة بُن عبــد العزيز ا حــد ث عن َعمــِّ د ا وَأخوه َحرحَملــَ ويعقوب بن  مــّ

ُتحعة.البخارّي. وذكر ا اِفُة يف التـ بحِصري َعبحَد   بَن ُعَمر بِن َعبح 
 ِد العزيز ا وَحِديثُه يف ُمسَند اإِلمام َأمححَد يف امل

قْلت : هو محّمد  الَمِدينَِة. أَهلِ  ُمْفِتي فقال : السَّْبِريّ  سأَلُت أَبا َداُووَد عن أَبي بَْكرٍ  قال أَبو ُعبَْيٍد اآلجرّي : .َسْبَرةَ السَّْبِريُّ  أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِيو

بن أَبي ُرْهم بن عبد العزيز بن أَبي قَْيس بن َعْبدوّدِ بِن نَْصر بن ماِلك بن ِحْسل بن عامٍر ، تَولَّى قَضاَء  َسْبَرة بن عبد هللا بن محّمد بن أَبي

اق ، ونَزَل بغَداَد ومات بها. وقال ابُن مكَّة لزياِد بن عبيد هللا ، وأَفتَى بالمدينة عن َشِريٍك وابن أَبي ِذئٍْب ، وعنه ابن ُجَريج وع زَّ بد الرَّ

 ٍء ، وله أٌَخ اسمه محّمد أَيضاً ، َوِلَي قضاَء المدينِة ، عن ِهَشاِم بن ُعْرَوة ، ال يُحتَجُّ به.ُمِعيٍن : ليس حديثه بشيْ 

 يضاً في الثَّاِء الفَْوقِيَّة.قُْرَب أَْطَرابُلَُس ، وقد تقّدم للمصنِّف أَ  ، كِزْبِرج : د ، بالَمْغِربِ  ِسْبِرتُ و

اَغانِّي :  : من ُمُدن إِفريِقيّةَ. َسْبَرةُ  وقال الصَّ

ة : : ثَُوٌب َرقِيٌق َجيِّدٌ  السَّابِريُّ و مَّ  قال ذُو الرُّ

ه  ـــــــــ  وِت كـــــــــبَن بـــــــــُ كـــــــــَ نـــــــــح ِج الـــــــــعـــــــــَ اَءتح بـــــــــَنســـــــــــــــــــــــح  فـــــــــجـــــــــَ

هـــــــــا     َويـــــــــح رِييف عـــــــــلـــــــــَ  َعصـــــــــــــــــــــــَ َ ُ  ســـــــــــــــــــــــابـــــــــِ ربح  ُمشـــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي ألَنَّه ُء َعْرضاً ال يُبَالَُغ فيه ؛أَي َرقِيٌق ليس بُمَحقَّق. يقوله : من يُعَرض عليه الشيْ « سابِِريٌّ  َعْرضٌ »المثل :  ْنهُ ومِ  .َسابِريٌّ  وُكلُّ َرقِيق

 قال الشاعر : يُْرَغُب فِيِه بأَْدنَى َعْرِض. من أَْجَوِد الثِّيَاب السَّابِريّ 

ا  هـــــــــَ لـــــــــُ ر  َأهـــــــــح ي الســـــــــــــــــــــــِّ كـــــــــِ تـــــــــَ ٍة ال ِيشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ زِل نـــــــــح  مبـــــــــَ

ِر و     ثــــــــــح يــــــــــٍش كــــــــــمــــــــــِ رِيِّ  (1)عــــــــــَ ابــــــــــِ يــــــــــ ِ  الســــــــــــــــــــــــ   َرقــــــــــِ

  
ً »في َحِديث َحبِيِب بِن أَبي ثَابٍِت : و ً  رأَْيُت علَى ابِن َعبَّاس ثَْوبا  .«أَستَِشفُّ ما َوَراَءه سابِِريّا

 .سابُورَ  منسوبة إِلى السَّابِِريَّة ، واألَصل فيه الدُُّروع َسابِِريٌّ  كلُّ رقيق عندهم

َصْنعٍة ، َمْنُسوبة إِلى  ِدْرٌع دقِيقَةُ النَّْسجِ في إِْحكام : السَّابِِريُّ و : الساِبِريُّ و يقال : أَْجَوُد تَْمِر الُكوفَِة النِّْرِسيَانُ  َطيٌِّب. َجيِّدٌ  تَْمرٌ  : السَّابِريُّ و

 .سابُورَ  الملك

ُب َشاْه بور العََجم ، َمِلك ذُو األَكتاِف : سابُورُ و  ، َمعَناه ابُن السُّلطان. ُمعرَّ

َجاَن ِستَّه وعشرون فَْرسخاً ، وبينها وبين ِشيَراَز  (2) ُكوَرةٌ بفاِرَس ، مِدينَتُها نَْوبَْنَدجانُ  : سابُورُ و ، قريبة من ِشْعب بَّواَن ، بينها وبين أَرَّ

 ِمثُل ذلك. وقد َذَكَرها الُمتَنَبِّي في ِشْعره.

ِد بنِ  ، الدَّقّاق بغداِدّي ، عن أَبي نُعَيم ُعبَيِد بن ِهَشام الَحلَبّي وغيره ، سابورَ  أَحمُد بُن َعْبِد هللا ْبنِ  أَبُو العَبَّاسو  سابورَ  وعبُد هللا بُن ُمَحمَّ

ثانِ  يراِزيُّ ، محّدِ  ، قال الذََّهبِّي : َرَوَى لنا عنه األَبَرقُوِهّي الثَّالثِيّاِت ُحُضوراً. الّشِ

ّم : ورُ السُّْبرُ و  ، حكاه أَبُو عِلّي : وأَنشد : كالسُّْبروتِ  الذي ال ماَل له ، الفَِقيرُ  ، بالضَّ

ا  هــــــــــــَ َديـــــــــــــح ا لــــــــــــَ َا ممــــــــــــِ  فــــــــــــِ تــــــــــــَ عــــــــــــح
ُ

م املــــــــــــ عــــــــــــِ طــــــــــــح  تــــــــــــُ

َر     ائـــــــــــــِ ا والـــــــــــــعـــــــــــــَ اهـــــــــــــَ نـــــــــــــَ نح جـــــــــــــَ ُورَامـــــــــــــِ ربح  الســـــــــــــــــــــــــــ 

  
 زائِدةٌ. ُسْبروتٍ  قال ابُن ِسيده : فإِذا َصحَّ هذا فتاءُ 

 .ُسْبُروتٌ  ، وكَذلك اَل نَباَت بَِها : ُسْبُرورٌ  أَرضٌ  من الَمَجاز :و

بَارُ و  ويُقَدَُّر به َغْوُره. قال الشاعر يَِصف ُجْرَحها : بِه الُجْرحُ  يُْسبَرُ  ما ، كِمْحَراب : اْلِمْسبَارُ و ، كِكتَاب ، الّسِ

َبارَ تـَُرّد   الّساِبرِ عَل   السِّ
بَار وفي التّْهِذيب :  ل في الُجْرح ، وأَنشد :: فَتِيلَةٌ تُْجعَ  الّسِ
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َبارَا( 3) الس اِبرِيّ تـَُرد  عل    السِّ
 .«ما ُعِرف َغوُر الُجْرح الِمْسبَار لوال»ومن أَمثال األَساس : 

دو ْحمن اإِلماُم أَبو ُمَحمَّ د بِن الُحَسْين بِن محّمد بن فََضالَةَ  عبُد الَمِلك بُن َعْبِد الرَّ بَاِريُّ  بِن ُمَحمَّ ، بالَكْسر ،  (4) ِسبَاَرى البَُخاِرّي ، إِلى الّسِ

 َحدََّث بتاِريخ قَْرية ببُخاَرى ،

__________________ 
 .«َكَم ِّ »( يف الصحاح : 1)
 وقا  اإلصطخري : مدينتها سابور.( هذا قو  ابن الفقيه ا وقا  البشاري : مدينتها : شهرستان ا 2)
 .«السابريّ »ويف اللسان : « السبار »( عن التهذيب ا وابألصر 3)
 ويف معجم البلدان فكاألصر.« سبريي وأسبريي وسباري»( يف اللباب : 4)
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د بِن َأمحَد بِن  ّمِد بنِ  خُبَاَر  عن ُمَؤلِّفهِ  ر َبكُر بُن  ّمِد بِن َعِلّي الّزجنوّي ا وعنه أَبو الفَ  ُغنحَجارَ  َأيب عبِد   ُ َمِّ  (1)ضح
 وغريه.

قْر ، كذا في المحكم وأَنشد اللّيث لألَخطل : كُصَرٍد وقُتَْرةٍ : طاِئرٌ  ُسْبَرةُ و ُسبَرٌ و  دوَن الصَّ

ه و  َ بـــــــــــــِ عـــــــــــــِ ح وحف لـــــــــــــَ  ا ـــــــــــــارَث بـــــــــــــَن َأيب عـــــــــــــَ

اُن و     بـــــــــــــَ قـــــــــــــح عـــــــــــــاَوَره الـــــــــــــعـــــــــــــِ رَبُ حـــــــــــــىت  تـــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــ 

  
بَابِ  ، ِمثْلُ  ُسبَْير قُتْرة ، أَو ، مثل ُسْبَرة كُصَرد ، أَوْ  ، ُسبَرو ْبَراة في َجبَل يقال له ُزبَْير : بِئٌْر عاِديَّة لتَْيِم الّرِ  .الّسِ

 .الغَنائِم وسلمعليههللاصلى، هناك قََسَم  َكبَقَّم : َكثِيٌب بين بَْدٍر والَمِدينةِ  َسبَّرو

 ، وهو الصواب. (2)قْلت : وضبطه الصاغانّي بكسر الموّحدة الُمَشدَّدة  .«تَّوج وبَذََّر وجيّر»ائِر السابِقَة في قال شيُخنَا يَُزاد على النَّظَ 

ه»في الحديث و جُل وفي ُكّمِ فإِذا  ، (3)التّذاِكيُر  يُْكتَُب َعلَْيَها من ساجِ  كتَنُّوَمة : َجِريَدةٌ من األَْلواحِ  ، هي «َسبُّورة ال بأْس أَن يَُصلَِّي الرَّ

بة ، وجماعةٌ من أَهل الَحِديث يَْرُوونََها َستُّورة ، وهو َخَطأٌ. استْغنَْوا َعْنَها َمَحْوها  ، كَسفُّورة ، كما سيأْتيِ ، وهي ُمعرَّ

 ، كُمْقَشِعّرٍ : الذّاِهُب تَْحَت اللَّْيِل. الُمْسبَئِرُّ و

 * ومما يستدرك عليه :

 وَمْخبََره. َمْسبََره : الَمْخبَرة. وَحِمْدت الَمْسبََرةُ 

ْبرو  .أَْسبَارٌ  : َماُء الَوْجِه. والجْمع الّسِ

 : أَرٌض قال لَبِيد : (4)، بالفَتْح  السَّبَاَرىو

اَر َدَر   بـــــــــــــَ ٍة  ابلســـــــــــــــــــــــــــّ يـــــــــــــ  َر مـــــــــــــَ ـــــــــــــح ًة ِإثـ بـــــــــــــ   حـــــــــــــَ

َواِدمِ     ـــــــــــقـــــــــــَ َ  ال لـــــــــــح ـــــــــــُ اِ  بـ ـــــــــــَ ن َة اأَلعـــــــــــح عـــــــــــَ طـــــــــــ   ُمســـــــــــــــــــــــــَ

  
َخان  .(5)قَريةٌ بباب أَْصبَهاَن يقال لها : َجيٌّ  ، بالفَتْح : أَْسبَارُ و  الزاهد ، كان ُمجاَب الدَّعوة. (6)منها أَبو َطاِهٍر َسْهُل بن عبد هللا بن الفَرُّ

ن بِن ُعَمر بِن الَحَسن المذكورة. منها أَبو َحْفص ُعَمر بُن َحْفص بِن ُعَمر بِن ُعثَْما ِسبَاَرى ، بفتح فكْسر : قَْرية بِبَُخاَرى ، قيل هي َسبِيَرىو

بَاطّي ، تُوفَِّي َسنَة  ،  السَّبِيريّ  ، ذكَره األَمير. وأَبو سعيد 294الَهْمَدانّي ، عن َعِلّي بِن حجٍر ويوسف بن عيسى ، وعنه محّمد بن َصابر الّرِ

 رَوى عنه إِسحاُق بُن أَحمَد السُّلَِمّي.

ٌء فيها شيْ  يَاِن ، وهو ُصْقٌع بين بُْست وكابَُل ، وبين الِجبَال ُعيُوُن ماٍء ال تَْقبَل النََّجاسةَ ، إِذا أُِلقيَ ، كعُثَْماَن : موضٌع بنواِحي البَامِ  ُسْبرانُ و

 منها َماَج وَغاَل نحَو ِجَهِة الُمْلِقي ، فإِن أَدرَكه أََحاَط به حتّى يُْغِرقَه.

 .َسْبَرةً  ، عن أَبي بَْكِر بِن أَبِي السَّْبِريّ  وُسليماُن بن محّمدٍ 

، َرَوى عنه ِهنَةُ هللا  السَّابُوِريّ  وعنه عبد الَجبّار الُمساِحقّي ، ذكَره الحافظ ، ومحّمد بن عبد الواحد بن محّمد بن الَحسن بن َحمداَن الفَِقيهُ 

يرازّي.  الّشِ

، من ِرجاِل ُمْسلٍم. ضبَطه ابُن الّسْمعَانِّي بفتْح الموّحدة ، وتعَقَّبه  السَّابِِريّة : نِْسبَةُ إِسماعيل بن َسِميعٍ الَحنفّي ، لبْيعه الثيابَ  (7) السَّابِريّ و

ضّي الشاطبّي فقال : الّصواب بالكسر ، كذا في تَْبِصير الُمْنتَبِه للحافظ.  الرَّ

 وقد َدَخلتَُها. ، بالّضّم : قرية بمصر ، ُسبَاَرىو

، عن  َسْبَرةَ  بن الُمَسيَّب بن نََجبَة ، كالهما عن ابِن َعبّاس. وُسلَْيمان بن َسْبَرةُ و عبُد هللا بُن عابِس النََّخعّي : مقبوٌل ، من الثالثة. َسْبَرةَ  وأَبُو

 ُمعَاٍذ ، وعنه أَبو وائٍل.
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 .يُْسبَر ِظيم الومن الَمَجاز : فيه َخْيٌر َكثِيٌر ال يُْسبَر. وأَمٌر عَ 

 ، أَي ال يُعَرف قَْدُر َسعَتها. تُْسبَر ومفَاَزة ال

 ، بكسر فسكون ففتح : مدينةٌ عظيمةٌ بالروم ، َخَرَج منها العلماُء. إِْسبَْرتو

باب. ِسْبَراةو  ، بالَكْسر : ماٌء لتَْيِم الّرِ

 ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ والصاغانِيُّ  السَّبَاِدَرةُ  : [سبدر]

__________________ 
 .«الزرجنري»( األصر واللباب ا ويف معجم البلدان : 1)
 ضبرت قلم. وضبطت يف معجم البلدان ابلفتح وتشديد الباء وكسرها ا نصاً.« َسربحٌ »( ضبطت يف التكملة : 2)
 ويف اللسان فكاألصر.« التذاكر»( يف النهاية : 3)
 يف اللسان بكسر السا ضبرت قلم ا هنا ويف الشاهد. (4)
 ومثله يف اللباب البن األثري.« . قرية عل  ابب جّي مدينة أصبهان ويقا  هلا أسباردي .. أسبار»( يف معجم البلدان : 5)
 .«أبو طاهر»بد  « أبو  اهر»وورد يف اللباب : « الفرجان»( عن اللباب ومعجم البلدان وابألصر 6)
 وذكره ابن األثري يف اللباب بفتح الباء املوحدة ا ومل يعقب عليه.( 7)
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ِو والتـ َبط ر ا مَجض فارِي الُفر ايُ  وَصاِحُب اللَِّسان ا وهم َواهلم الت فر ُي ا ال يُعَرف له ُمفرٌد  وَأصحَحاُب اللهح ا والَغاِلب عل  َأحح
 يت.ا والذي يف النواِدر الس َناِدَرُة ا ابلنون ا وسيبح 

بَْطرُ  : [سبطر] بَْطرو ، قاله اللَّيث ، ، كِهَزْبر : الماِضي الّسِ  الِمْقَدام. الشَّْهمُ  : الّسِ

بَْطرو  الُمْمتَّد. السَّْبُط الطَِّويلُ  : الّسِ

بَْطرو ّدة. يقال : هو أََسدٌ  األََسد : من نَْعت الّسِ  ِة.يَْمتَدُّ ِعْنَد الَوثْبَ  ، أَي ِسبَْطرٌ  بالَمَضاِء والّشِ

اماٍت  كِرَجاالتٍ  ليست للتأْنِيث ، وإِنما هي وتَاُؤهُ  ، َسِريعَةٌ ، وال يَُكسَّر. قال الَجْوَهِرّي : ِسبَْطَراتٌ  وِجَمالٌ  ، ِسبَْطرٌ  قال ِسيبََويه : َجَملٌ و وحمَّ

ّي : التاُء في ِصفَة الِجمال ، والِجَماُل ُمَؤنَّثة تأْنِيَث الَجَماعِة ، بدليل  من ِسبَْطَراتٍ  للتَّأْنِيث ، ألَن ِسبَْطرات في َجْمع المذّكر. قال ابُن بَّرِ

امات ؛ قولهم : الِجَماُل ساَرت وَرَعْت وأََكلْت وَشِربْت. قال : وقَْوُل الَجْوَهِرّي إِنما هي كَحّماماٍت وِرَجاالٍت َوَهٌم ، في َخلْ  طه ِرَجاالت بَحمَّ

ك : الّرجال خرَجْت وساَرْت. وأَما حّمامات فهي جمع َحّمام. والحمام مذّكر ، وكان قياسه أَن ال يُجَمع ألَن ِرَجاالً جماعةٌ مؤنَّثة ، بدليل قول

وُسراِدقَات وِسِجاّلت فَجَمعُوها باألَِلف والتاِء ، وهي ُمَذكَّرة ؛ ألَنهم لم  إِسَطْبالتو باألَلف والتاِء. قال : قال سيبويه : وإِنما قالوا : َحّمامات

ا يُ  روها : يريد أَن األَلف والتاِء في هذه األَسماِء المذكَّرة َجعَلُوُهَما ِعَوضاً من َجمع التَّْكِسير ، ولو كانت ِممَّ َكسَّر لم تُجَمع باألَلف والتَّاِء يُكّسِ

 ، كذا قاله الَجْوَهِرّي. ْجِه األَْرِض طواٌل على وَ  ، أَي

،  كالسُّبَاِطرِ  الطَِّويُل ، : السَّبَْيَطرُ و ، تَراه أَبداً في الماِء الضَّْحَضاحِ ، يُْكنَى أَبَا العَْيزاِر. طائٌِر َطِويُل العُنُِق ِجّداً  ، كعََمْيثَل : السَّبَْيَطرو

ّم.  بالضَّ

بَْطَرىو  قال العَّجاج : ِمْشيَةٌ فِيَها تَبَْختٌُر. َكْسر فَفَتْح فُسُكون وآخرها أَِلٌف َمْقُصورة :، أَي ب ، كِعَرْضنَى الّسِ

َبطحَر مَيحِشي  رُتِ  السِّ َيَة التـ َبخح  ِمشح
 .ُمْسبَِطرّ  وُكلُّ ُمْمتَدٍّ  : اْضَطَجَع واْمتَدَّ. اْسبََطرَّ  في الّصحاح :و .(1)َرواه َشِمٌر : ِمْشيةَ البِْختِيِر 

تاسبو  وامتَدَّت. أَْسَرَعت في َسْيِرَها : اإِلبِلُ  َطرَّ

ة بِيَدها فقال : ت وحاكمت امرأَةٌ صاِحبتَها إِلى ُشَرْيح في ِهرَّ ت وَدرَّ تو أَْدنُوها من الُمدَِّعيَّة ، فإِن ِهي قَرَّ ْت  اسبَطرَّ فهي لها ، وإِن فَرَّ

ْت فليست لها. َمْعنَى تْ  وازبأَرَّ  ومالت إِليه. (2)واستقاَمْت لها. وقال ابُن األَثِير ، أَي امتدَّت لإِلرضاع امتدَّْت :  اسبََطرَّ

تو  الذَّبِيحةُ ، إِذا امتَدَّْت ِلْلَمْوِت بعد الذَّْبح. اسبَطرَّ

اُء : يقال :و تْ  قال الفَرَّ  البِالُد : استَقاَمْت. له اسبَطرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

بَْطرِ  جال : السَّْبُط الطَِّويل ، قالَه َشِمٌر. الّسِ  من الّرِ

بَْطَرةو  : المرأَةُ الَجِسيَمةُ. الّسِ

 : َسْبٌط. ِسبَْطرٌ  وَشعرٌ 

ْبعَارُ و ، بالفَتْح ، السَّْبعََرةُ  : [سبعر] ْبعَاَرةو بالكسر ، الّسِ تُها إِذا َرفَعت رأَْسها نَشاُط النَّاقَِة وِحدَّ  ، أَْهَملَه الجوهرّي ، وقال اللَّْيُث : هو الّسِ

 في َسْيرها ، عن ُكراع. (3)وتََدافَعَت  وَخَطَرْت بَدنَبَِها

جال الطَِّويلُ  ، هو (4)، كقَبَْعثََرى ، أَهمله الجوَهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد  السَّبَْعَطَرى : [سبعطر]  ، أَي الذَّاِهب في الطُّول. ِجداً  من الّرِ

 ، كاالْمتِداد والطُّول والُمِضّيِ على الَوْجِه. َطرَّ في َمعانيه: اْسبَ  اْسبََكرَّ  : [سبكر]

 الشَّبَاُب : َطاَل وَمَضى على َوْجهه. اسبََكرَّ  قال اللَّْحيَانّي :
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 ، مثل الشَّعَِر وغيِره. ُمْسبَِكرٌّ  ٍء امتَدَّ وطاَل فهووُكلُّ َشيْ 

. قال : اسبََكرَّ و ُجُل : اْضَطَجَع وامتَّد مثْل اْسبََطرَّ  الرَّ

اَر و  َداُن حـــــــــــــــــــَ رّاِإَذا اهلـــــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــَ   اســـــــــــــــــــــــــــــــــح
ر او     ر  جــــــــــــــــــــَ دح   ــــــــــــــــــــَُ  كــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

رواه ِشر مشـــــية قوله : رواه ِشر : مشـــــية البختري ا هكذا خبطه ا ومثله يف التكملة ا وقا  صـــــاحب اللســـــان : »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 1)
 .«التجيرب أي التجرب

 .«قوله : أي امتدت لإِلرضاع ا هذا يشعر أبن املدعية كان معها ولد للهرة صغري ؛  مر ا اه»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( األصر واللسان ا ويف التكملة : واندفعت.3)
 .407/  3( اجلمهرة 4)
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ت في الّصحاح :و  الجاِريَةُ : اْعتََدلَْت واستَقاَمت. اسبَكرَّ

 .ُمْسبَِكرٌّ  وشبابٌ 

 الِكالبّي ، وأَْنَشَد الْمِرِئ القَْيِس : (1)، قاله أَبُو َزْيد  : الّشابُّ التَّامُّ الُمْعتَِدلُ  الُمْسبَِكرُّ و

ًة  بـــــــــابـــــــــَ يـــــــــُم صـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــِ و ا ـــــــــَ رحنـــــــــُ ـــــــــَ ا يـ هـــــــــَ لـــــــــِ ثـــــــــح  ِإىل مـــــــــِ

ر تح ِإذا مـــــــــا     كـــــــــَ بـــــــــَ َوِب  اســـــــــــــــــــــــح (2)بـــــــــِا ِدرحٍع وجمـــــــــِح
 

  
 ، وقيل الُمْعتَِدل. من الشَّعَِر : الُمْستَْرِسل الُمْسبِكرّ و

ّمة :  وقيل : الُمْنتَِصب ، أَي التّاّم الباِرُز. قال ذُو الرُّ

اِوِد و  َوَد كــــــــــــــاأَلســــــــــــــــــــــــــــح رّاً َأســــــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ب   ُمســــــــــــــــــــــــــــح
االً     فــــــــــــَ ِداًل جــــــــــــُ نحســــــــــــــــــــــــــَ اح مــــــــــــُ نــــــــــــَ ــــــــــــح تـ

َ
 عــــــــــــلــــــــــــ  املــــــــــــ

  
 * ومما يستدرك عليه :

 النَّْهُر : َجَرى. اسبََكرَّ 

لْحيَانِّي : تْ  وقال الِّ  وهذا َغْير معروف في الُّلغَِة.: َعْينُه : َدَمعَت. قال ابُن ِسيَده  اسبََكرَّ

 النَّْبُت : َطاَل وتَمَّ. اسبََكرَّ و

تْر : [ستر] ، بضمتين ، وهو ُمْستَْدَرٌك  السُّتُرِ و ، بالفَتْح ، األَْستَارِ و ، بالضّم ، السُّتُورِ  واِحدُ  به ، يُْستَر ، معروٌف ، وهو ما ، بالَكْسرِ  الّسِ

 على الُمَصنِّف.

تْرو َِّقيه ، وهو َمَجاز. بِستْر من هللا يَْستَتِر ، يقال : فالٌن ال الَخْوفُ  : الّسِ  ، أَي ال يَْخَشاه وال يَت

تْر وال ِحْجٌر ، ِستْرٌ  يقال : ما ِلفالنٍ و  الِحْجر : العَْقل.، و الَحيَاءُ  : فالّسِ

تَارة ، هكذا في سائِر األُصوِل وأَُظنُّه تَْصِحيفاً ، والصواب العَْقل وهو من العََملُ و تْرو الّسِ  .الّسِ

حمِن بُن يُوسفَ و تِْريُّ  عبُد الرَّ ثٌ  الَكْعبَة من بَْغَداَد إِليَها ، أَْستَارَ  بالَكْسر ، كان يَْحِمل الّسِ  .618بِن ثَابٍِت ، تُوفَِّي سنة  ، َرَوى عن يَْحيَى ُمَحّدِ

تِْريُّ  بُن َعْبِد هللا يَاقُوتو قين ، تُوفَِّي سنة  الخاِدُم ، من العُبَّاد الّسِ تْريّ  . قُْلت : وأَبُو الِمْسك َعْنبَُر بُن عبد هللا النَّْجِميّ 563الُمَصّدِ ، عن  الّسِ

 .534عَاِلّي ، وعنه أَبو َسْعٍد الّسْمعَانِّي ، تُوفَِّي سنة أَبي الَخطَّاب بن البَِطر ، والُحَسْين بِن َطْلَحة النِّ 

، إِلى الساِمِريَّةَ ، محلَّة ببغداَد ، عن الَحَسن بِن َعَرفَة ، وعنه أَبو  الساِمِريُّ  بِن إِدريَس بِن الَحَسن بِن محّمد عليُّ بُن الفَْضلِ  أَبُو الَحِسنو

ُد بُن أَْحَمَد بِن َحْسنُ  .نَْصٍر ُمَحمَّ بأَبواِب الُملُوك ،  السُّتُور ، وهِذه النِّْسبَة لمن يَْحفَظ السُّتُوِريَّانِ  بن نَْصٍر ، وعبُد العزيِز ْبْن محّمد وٍن النَّْرِسيُّ

ثَانِ  الَكْعبَة ، أَستارَ  ولَمْن يَْحمل فَّاِر. ِمَحّدِ  ، حدَّث األَخيُر عن إِسماعيَل الصَّ

ٍد : يُْستَر ، ألَنَّه التُّْرسُ بالتَّْحِريك :  ، السَّتَرو  به. قال َكثِيُر بن ُمزّرِ

َ َيَديحه   كالِغرحاب ح   َسرَتٌ َباح
تَاَرةُ و ّم ، كالسُّتَْرة ٍء كائِناً ما كاَن ،من َشيْ  بهِ  يُْستَرُ  َما ، بالَكْسر : الّسِ تَارِ و ، كِمْنبَر ، الِمْستَرِ و ، بالضَّ  َكْسر ،، بال اإِلستاَرةِ و ، كِكتاب ، الّسِ

تَارِ  ، أَي جمع ج ، محّركةً ، السَّتََرةو ، بغيِر َهاٍء ، اإِلستَارِ و تَارةِ َستَائِرُ و الّسِ أَيَُّما َرُجٍل أَغلََق بابَه على امرأَة ، »وفي الَحِديِث :  .الّسِ

تْر من اإِلْستَاَرةُ  قالوا : «فقد تَمَّ َصَداقُها إِستَاَرةً  وأَْرَخى ُدونََها م به الَمْرأَةُ َعِجيَزتََها ، وقالُوا : إِْسواٌر ، كاإلِ  الّسِ وار.  (3)ْعَظاَمة ِلَما تُعَّظِ ، للّسِ

 لم يُسَمع إِاّل فيه. قال األَزَهِريُّ  َعلَْيه األَقِط ، وَجْمعَُها األََشاِرير. قيل : لم يُْستَْعمل إِاّل في هذا الَحِديِث. وقيل : (4)وقالُوا : إِْشراَرةٌ لما يُْشَرُر 

 ، لكان َحَسناً. ِستْرٍ  جمع« أَْستاَرهُ »: ولو ُرِوَي 

تَاَرةُ و  .تَْستُره ، لَكْونها الِجْلَدةُ على الظُّفُرِ  : الّسِ
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تَارَ و تْرُ  بال َهاٍء : : الّسِ به. َواَل يَْخفَى أَنَّه لو َذَكَره عند أَخواته كان أَْليََق كما نَبَّْهنَا عليه قريباً ، وآخَذهُ َشْيُخنَا  يُْستَر ، بالَكْسر ، هو ما الّسِ

ق األَْلفاَظ ألَجل تفريع ما بَْعَدَها ، وقد َسبََق ِمثْلَه كث رة. أَنَّه قد يُفّرِ تَار ا رأَى أَنيٌر وُهنَا َكذلك. فلمّ ونََزَل عليه ، وَغفَل عن َطِريقَته الُمقَرَّ  الّسِ

 معانِيه كثيرةٌ أَفرَده َوْحَده

__________________ 
 ( الصحاح واللسان : أبو زايد.1)
 وهي رواية الديوان أيضاً.« وجمو  : وجموب ا الذي يف الصحاح : [قوله]»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 امش املطبوعة املصرية.وما أثبت عن اللسان ا وقد نبه إىل ذلك هب« إسوارة»( ابألصر 3)
 : اإلشرارة : اخلصفة الجي ُيَشر  عليها األقرت. (شرر)ويف اللسان « ُيَشر  »( كذا ابألصر ا وصواهبا 4)
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رَار ا ََعاين عليه َهَرابً من الت كح
رُتٌ  ج لُيفرِّع ما بـَعحَده من امل َنا يف َأو ِ  املاّدة َأن   ســـُ ر  رتح الســـِّ  ا كِكَتاب وُكُتب. وقد نـَبـ هح ابلَكســح

ُُه.  ُسرُتٍ  أَيضاً ُ حَمض عل   كما ذكَره ابن ِسيَده وَغريح
تَارُ و  .(1)في ِديار ُسلَْيم ، ِحذاَء ُصفَْينَةَ  َجبٌَل بالعَاِليَةِ  : الّسِ

تَارو َ  : جبلٌ  الّسِ  جاَء في ِشْعِر اْمِرئ القَْيس :و في بِالد َطيٍِّئ. بأََجأ

َتار.. عل   بُِر  السِّ  (2)فَيذح
َرةَ خمسةُ أَمياٍل  بالِحَمى قيل : هو َجبَلٌ   .(3)أَحَمُر ، في ثَنَايَا تُْسلَك ، بينه وبَْين إِمَّ

تَارُ و . ُستَْرةٌ  ألَنََّها بمَكة ، فَْوَق أَْنَصاِب الَحَرمِ  وأَنشازٌ  ثَنَايَا : الّسِ  بينه وبين الِحّلِ

تَاَرانِ و تاَرانِ : وقال األَزهرّي  بيعَةَ.واِدياِن في ِديَاِر رَ  : الّسِ تَارُ  في ِديَاِر بني َسْعد : َواِديَاِن ، يقال ألَحدهما الّسِ  األَْغبَُر ، واآلَخر : الّسِ

تَارُ  اَرةٌ تسِقي نَِخيالً كثيرةً. منها َعْيُن َحِنيٍذ ، وَعْيُن فِْريَاٍض ، وَعْيُن بَثَاٍء ،  الّسِ وَعْيُن ُحْلَوةَ ، وَعْيُن ثَْرَمَداَء. الَجابِِرّي ، وفيهما ُعيُوٌن فَوَّ

 وهي من األَْحَساِء على ثالِث لياٍل.

تَارو الً ، فهو تَْكرار. َجبٌَل بِديَاِر ُسلَْيم : الّسِ  بالعَاِليَة ، وقد َذَكَره أَوَّ

تَارو الذي َعبَّر عنه ، ذاُت قُرًى تَِزيد على ِمائِة ، الْمِرِئ القيِس بن َزْيِد َمنَاةَ وأَْفنَاِء َسْعِد بِن َزْيٍد ، وال يَْخفَى أَنَّه بعَْينه  ناِحيَةٌ بالبَْحرينِ  : الّسِ

ل تَِجْده. ل َحقَّ التَّأَمُّ  بَواِديَْيِن في ِديَاِر َربيعَة ، فتَأَمَّ

 ، قال الُكَمْيت : ِبهاءٍ  ، السَّتِيَرة ، وهي كالَمْستُورِ  يُف ،العَفِ  ، كأَِمير : السَّتِيرُ  من الَمَجاز :و

قــــــــــــــــــــــــدح أَُزوُر هبــــــــــــــــــــــــا و  ــــــــــــــــــــــــَ جِي ل   الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ِة     ـــــــــــــــــــَ ث َرعـــــــــــــــــــ 

ُ
رح رَة يف املـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــِ ائ ـــــــــــــــــــَ ت  الســـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 قال َجِرير : ، بالَكْسِر ، في العََدِد : أَْربَعَةٌ. اإِلْستَارُ  من الَمَجاز :و

ه  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَث وأُم ي عــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــب َرزحَدَ  وال ــــــــــــــــفــــــــــــــــَ  ِإن ال

ر  مــــــــــا أَ و     يــــــــــث لشــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــِ تــــــــــارِ اب الــــــــــبــــــــــَ  (4) ِإســــــــــــــــــــــــح
  

 ِجَهار ، فأَْعَربوه وقالوا : ؛ ألَنَّه بالفَاِرسيّة : إِستارٌ  َسمْعُت العََرَب تقول لألَربعة : . قال أَبو َسِعيد :إِْستَاُرهم أَي شرُّ أَْربَعَة ، ورابُع القَْوم :

: يُقال :  إِستارٌ  ، ويقال لكّلِ أَربعة : إِْستَارٌ  ، والواحدُ  أَساتِرَ  . وقال أَبو حاتِم : يقال ثاَلثةُ أََساتِيرُ  َجْمعُه: ، ومثله قال األَزهرّي. وزاَد  إِْستَار

 من الُخْبز ، أَي أَربعةَ أَرغفٍة. إِْستَاراً  أَكْلتُ 

نَِة : أَربعَةُ َمثَاقِيَل ونِْصفٌ  اإِلستَارُ و  .األَساتِيرُ  ، قاله الجوهرّي. وهو ُمعّرٌب أَيضاً ، والجمع في الّزِ

 ِن األَْعَرابِّي ، أَي، األَّول عن ابْ  تَغَطَّى ، أَي اْستَتَرَ و تََستَّرَ و هو فاْنَستَرَ  أَْخفَاهُ ، ، بالتَّْحِريك : َستَراً و ، بالفَتْح ، يَْستُره َستْراً  ءَ الشَّيْ  َستَرَ و

 .اْنَستَر

 (5)وَعاُزور  ساتُورٌ  ، قاله ابُن إِْسَحاق ، وهم أَربعَة : السَّالمو وعلى نَبِيِّنا أَفضُل الصَّالة : أََحُد السََّحرةِ الَِّذين آمنوا بُموَسى َعلَْيه ساتُورُ و

 وَحْطَحط وُمَصفَّى.

ً  أَْستَرَ   البَْغل ، فإِن، معناه ِعَماَرةُ  (6) ، بالكسر إِْستِرابَاذُ و  ة ، بقُرِب ُجْرَجانَ  ، بزيادة األَلف : أَْستَاَرابَاذ كأَْحَمد بالفَارِسيَّة البَْغل. ويقال أَيضا

 ، بينها وبين ساِريَةَ ، ولها تاِريخ.

ار ابن َرَجاٍء. وقال ابُن  َشاِطّي : هي ِمن َعَمِل ُجْرَجاَن. يُْنَسب إِليها َعمَّ األَثِير : ومن َمشاِهير أَهلها : أَبو نُعَيم َعْبُد الملك بُن محّمد وقال الرُّ

ِد بِن أَحمَد بِن علّي الفقيهُ الَحنَ  ة المسلمين. قال البِْلبِيسّي : وأَبو محّمد الَحَسُن بُن ُمَحمَّ ِفّي ، تَفَقَّه على أَبي عبد هللا بِن َعِدّي ، أَحُد أَئِمَّ

 من العراق. ُكوَرةٌ بالسََّوادِ   :(7) أَْستََراباذُ و وَحدَّث بها. الدَّاَمغَانِّي ببَْغَداَد ،
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 ، وهي َغيُر التي بِقُرب ُجْرجاَن. ة بُخَراسانَ   :(7) أَْستَرابَاذو

__________________ 
 .«صغينة»ا وابألصر  (الستار)( عن معجم البلدان 1)
 ( البيت يف ديوانه ومتامه فيه :2)

 وبــــــــــــــه عــــــــــــــال قــــــــــــــطــــــــــــــنــــــــــــــًا ابلشـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــم أميــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــ

 أيســــــــــــــــــــــــــــــره عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــار فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــذبـــــــــــــــــرِ و    

  

 ( معجم البلدان : ثالثة أميا .3)
 ( ويرو  : وأاب الفرزد  شر ما إستاِر ويرو  : وأبو الفرزد  قـُبِّح اإلستاِر.4)
 .«قوله : وعازور ا هكذا خبطه ا والذي يف التكملة ابلذا  املعجمة ا وليحرر ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 وضبطت يف معجم البلدان ابلفتح مث السكون وفتح التاء املثناة. كذا ا وما أثبت ضبرت القاموس الذي بيدي بكسر اهلمزة والتاء.(  6)
 ( ضبطت عن معجم البلدان ا وانظر ما سب  بشبهنا يف ا اشية قبر السابقة.7)
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 * ومما يستدرك عليه :

كةً ، َمْصَدرُ  السَّتَر  ، إِذا َغطَّْيته. أَستُره ءَ الشيْ  َستْرتُ  ، ُمَحرَّ

: فِعيٌل بمعنَى فَاِعل ، أَي من  السَّتِير .(1) «الستير يُِحب َستِيرٌ  إِنَّ هللاَ َحيِيٌّ » ، أَي ُمَخدَّرة ، وهو َمَجاز ، وفي الَحِديث : ُمَستَّرة وجاِريةٌ 

ْون ، وقد يكون السَّتْر َشأْنِه وإَِراَدته ُحبُّ  ، كقُتاَلَء وُشَهَداَء. وقد َذَكره أَبو َحيَّاَن في  ُستََراءَ  علىس، ويُْجَمع  لَمْستُورا بمعنى السَّتِير والصَّ

 َشْرح التَّْسِهيل وَعدّوه َغِريباً.

 أَي آتِياً. (3) (كاَن َوْعُدُه َمْأتِيًّا):  [تعالى]، مثل قوله  ساتِراً  قال ابُن ِسيَده أَي (2) (ِحجاابً َمْسُتوراً )وقولُه تَعَالَى : 

:  (ِحجاابً َمْسُتوراً )عن العَْبد. وقيل  ُستِرَ  َمانِعاً ، وجاَء على لَْفظ َمْفعُوٍل ألَنه «َمْسُتوراً » قال بعضهم : ال ثَاِلَث لَُهَما. وقال ثَْعلَب : َمْعنَى

ل  بالثَّاني. يُراُد به َكثَافَةُ الِحَجاِب. َمْستُور ِحَجاباً على ِحَجاب ، واألَوَّ

 . أَْنَشد اللِّْحيَانِّي :كَستََره ، تََّرهسَ و

بٍّ  ُ ٌة خبـــــــــــــــــــــــــــِ رب  ٌر جمـــــــــــــــــــــــــــَُ ا رِجـــــــــــــــــــــــــــح  هلـــــــــــــــــــــــــــَ

َر  ال و     َهــــــــــــــــــــــاُأخــــــــــــــــــــــح اجُ  ُيســــــــــــــــــــــــــــــــــــرتِّ  ُأجــــــــــــــــــــــَ

  
 ٌ  .ِستَاَرةٍ  : ذاتُ  َستِيَرةٌ  وامرأَة

 : َكثِيُر األَْغَصاِن. َستِيرٌ  وَشَجرٌ 

 .ُمَساتِرٌ  ، وهو ُمَداجٍ  ُمَساتَرةً  العََداَوةَ  َساتََرهو

 .(4): أَْطلَع على َمعَايِبِه  ِستَْره وهتََك هللا

 اللَّْيِل. وكّل ذِلك َمَجاٌز. ِستَارِ  وأَُمدُّ إِلى هللا يَِدي تَْحتَ  .(5) أَْستَاَرهُ  وَمدَّ الليلُ 

 : أَْرٌض. قال : ِستارةُ و

اَلين عـــــــــــــنح  اَرةَ ســـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــَ دي  ســـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــح  ِإن  عـــــــــــــِ

ــــــــــِغ     ب ــــــــــَ نح ي ــــــــــمــــــــــَ مــــــــــًا ف ــــــــــح ل اهبــــــــــا عــــــــــِ رَاضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــقــــــــــِ  ال

  

اٍ   ٍب وحـــــــــــــــَ ومـــــــــــــــًا َذِوي َحســـــــــــــــــــــــــــــَ دح قـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــَِ

ا    اضـــــــــــــــــــــــَ َبســـــــــــــــــــــــوا خمـــــــــََ ُث مـــــــــا حـــــــــَ ـــــــــح ي رَامـــــــــًا حـــــــــَ  كـــــــــِ

  
 : َمِدينَةٌ بِاْلِهْند ، عليها ِحْصٌن عِظيٌم َهائٌِل ُمستَْصعَُب الفَتْحِ. ِستَاَرةُ و

ْمَح ِظلُّه ، »بََع َوقُوَده. وفي َحِديث َعْمِرو بِن العَاص : ، وقيل : أَشْ  أَْحماهُ و : أَْوقََده يَْسُجره َسْجراً  التَّنُّورَ  َسَجرَ  : [سجر] فََصّلِ حتَّى يَْعِدَل الرُّ

 تُْسَجر وقال الخّطابِيُّ : قوله : .(6)أَي تُوقَد ، كأَنَّه أَراَد اإِلْبراَد بالظُّْهِر ، كما في َحِديٍث آَخَر . «وتُْفتَح أَْبوابَُها تُْسَجرُ  ثم اْقُصر ، فإِّن َجَهنَّمَ 

نا التَّْصِديُق بها والوقوُف عند اإِلقرار َجَهنَّم ، وبين قَْرنَيِ الشَّْيَطان ، وأَمثالُها من األَْلفَاظ الشَّْرعيَّة التي يَْنفَِرد الشاِرُع بمعَانِيَها ، ويَِجب علي

تها والعََمُل بُِموِجبِها.  بِصحَّ

َره تَْسِجيراً  ، َمألَه : ُسُجوراً و ُجره َسْجراً يَسَ  النَّْهرَ  َسَجرَ و  .كَسجَّ

 قال ُمزاِحٌم : الماَء في َحْلِقه : َصبَْبتُه. َسَجْرتو

َرتح كــــــــــمــــــــــا  جــــــــــَ ٌة  ســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــ  فــــــــــِ ِد أُميف حــــــــــَ هــــــــــح َ
 يف املــــــــــ

رِ     َعســــــــــــــــــــــــ  ِديٍّ مــــــــــُ ن قــــــــــَ ا مــــــــــِ هــــــــــَ ــــــــــح َديـ ىَن يــــــــــَ مــــــــــح  بــــــــــيــــــــــُ

  
 من الشََّراِب والطَّعَاِم.والقَِديُّ : الطَّيِّب الطَّْعِم  .(7)ويُْرَوى َسَحرْت 
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فََطربَْت في إِثْر َولَِدَها ، قاله األَصَمِعّي. قال أَبُو ُزبَْيٍد الطَّائِيُّ في الَوِليد  َمدَّت َحنِينَها:  ُسُجوراً و تَْسُجر َسْجراً  النَّاقَةُ  َسَجَرت من الَمَجاز :و

 بِن ُعثَْماَن بن َعفَّاَن ، ويُرَوى أَيضاً للَحِزيِن الِكنَانِّي :

جِي  تح انقــــــــــــَ نــــــــــــ  وحَم حــــــــــــَ ــــــــــــَ  فــــــــــــِإىل الــــــــــــَولــــــــــــيــــــــــــِد الــــــــــــيـ

ـــــــــــــــِ ِ     ال وِن لـــــــــــــــََ ـــــــــــــــُ ت
ُ

رَبِّ املـــــــــــــــ غـــــــــــــــح مـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِ ِوي ل  هتـــــــــــــــَح

  

تح إِ  ــــــــــ  ن رحٍ  حــــــــــَ ــــــــــَ رِي  (8)ىل بـ ُت هلــــــــــا قــــــــــُ ــــــــــح ل ــــــــــقــــــــــُ  ف

ِا فــــــــِإّن     نــــــــِ َ  ا ــــــــَ عــــــــح َر بـــــــــَ جــــــــح قــــــــي ســــــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــائــــــــِ

  

ة  احـــــــــــــــَ ٍر ولـــــــــــــــََ َده مـــــــــــــــن انئـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح مح عـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَ

الئـــــــــــــــــِ ِ و     ونـــــــــــــــــٍة وخـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــح ٍر مـــــــــــــــــَ ائـــــــــــــــــِ  ِشـــــــــــــــــََ

  
 بعض»من الَوقَاِر والسُُّكون. ونصب به « قُِري»قوله : 

__________________ 
 .«حيب ا ياَء والس رتح »ويف النهاية : « الس رتح حيب »( يف اللسان : 1)
 .45( سورة اإلسراء اآية 2)
 .61( سورة مرمي اآية 3)
 ( يف األساس : هتك   سرت  : أطلض عل  مساويك.4)
 ( األساس : ستاره.5)
 .«أبردوا ابلظهر ا فإن شدة ا ّر من فيح جهنم»( ولفظه كما يف اللسان : 6)
 .«قوله : ويرو  سحرت أي عللت وهذه الرواية أصح ا ه تكملة»املطبوعة املصرية : ( هبامش 7)
 ( الصحاح واللسان : إىل برٍ .8)
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ِلي وَوَطيِن.« ا َِنا  عل  معىن ُكفِّي عن بع  ا َِنا فِإن  َحِنيَنك ِإىل َوطَِنك شائِقي ألَن ه ُمذَكِّر د َأهح
، وهي الَخَشبَة  الِمْسَجرةو ، بالَكْسر ، كاْلِمْسَجر ، أَي يُوقَد ويُْحَمى ، فهو كالَوقُود لَْفظاً ومعنًى ، بِِه التَّنُّور رُ يُْسجَ  ما ، كَصبُور : السَُّجورُ و

 في التَّنُّور ، قاله الصاغانّي. السَُّجور التي يَُساُط بها

 : الُموقَُد. الَمْسُجورُ و

 : الفَاِرُغ ، عن أَبي عِلّي. الَمْسُجورُ و

 وقال أَبُو ُعبَْيٍد. السَّاِكُن. : الَمْسُجورو الساِجرُ و

 ِضّد. ٌء ،يكون المملوَء ، ويكون الذي ليس فيه شيْ  الَمْسجورُ  ء ، معاً. وقال أَبو َزْيد :: الساِكن ، والُمْمتَِلى الَمْسُجور

 منه.البَْحُر الذي ماُؤه أَكثُر  : الَمْسُجورُ  وو

َرتْ )وقوله تعالى :   فَسَّره ثَْعلب فقال : ُمِلئْت. قال ابُن ِسيَده : وال َوْجهَ له إِالَّ أَن تكون ُمِلئَْت نَاراً ، وجاَء أَنَّ البحرَ  (1) (َوِإَذا اْلِبحاُر ُسجِّ

 َمْملوٌء.، أَي  بالنَّار َمْسُجورٌ  : يقول عنههللارضيفيُكون ناَر َجَهنَّم ، وكان عليٌّ  يُْسَجر

 ، إِذا َمألْتَه. قال لَبِيد : َسَجْرتُهو في كالم العرب : الَمْملُوُء. وقد َسَكْرُت اإِلنَاءَ  الَمْسُجورو قال :

ُجورةً  ُمها (2)ُمَتجاِوراً  َمسح  ُقال 
َرتْ )وقال في قوِله تعالى :  رت: أَْفَضى بعُضها إِلى بَْعض فصار بَْحراً واِحداً. وقال الّربِيع  (3) (َوِإَذا اْلِبحاُر ُسجِّ ، أَي فاَضْت.  ُسّجِ

اج : ُجِعلَت َمبانِيَها نِيرانَها يَُحاُط بِها أَهُل النَّار يُْسَجر وقال قَتاَدةُ : َذَهَب َماُؤَها. وقال َكْعب : البَْحُر َجَهنَّم جَّ : وقال أَبو َسِعيد  .(4). وقال الزَّ

النار فيها ، وهذا  ِلتَْسِجير ِغيَضت ِميَاُهها ، وإِنما يكون ذِلك: وَمْفجوٌر. وقال الَحَسن البَْصرّي ، أَي أُْضِرَمت ناراً. وقيل  َمْسُجورٌ  بَْحرٌ 

ُخنَا : وهذا مبنِيٌّ على َجواِز استعمال األَِخير من البصائر وقيل : ال يَبعُُد الجميع ، تُْخلَط وتَِفيض وتَِصير ناراً ، قاله األَبّّي وغيُره. قال َشيْ 

 الُمْشتََرك في معاِنيه ، وهو َمْذَهب الُجْمُهور.

ُحوا أَن هات األُصوِل اللغَويَّة. وُهم َصرَّ المملوُء أَو الُموقَُد أَو  الَمْسُجورَ  ثم إِنَّ قوَل المصنّف : البحُر الذي ماُؤه أَكثُر منه ، لم أَِجده في أُمَّ

 أَو غيُر ذِلك ، وقد تقدَّم. المفجوُر ،

اِء ؛ فإِنّه قال في :  ل. « :الَمْسُجور»ولعلَّه أُِخَذ من قول الفَرَّ  اللّبَُن الذي ماُؤه أَكثُر من لَبَنِه ، وهو يُِشير إِلى َمْعنَى الُمَخالََطِة ، فتَأَمَّ

 قال الُمَخبَّل السَّْعِدّي : من اللُّْؤلُؤ : الَمْنُظوُم الُمْستَْرسُل. : الَمْسُجور في الّصحاح :و

تح و  َرفـــــــــــــــــــــــَ ا طـــــــــــــــــــــــَ اهلـــــــــــــــــــــــَُ يـــــــــــــــــــــــَ  ِإَذا أملَ  خـــــــــــــــــــــــَ

مُ     جـــــــــــــح ا ســـــــــــــــــــــــــــَ ُؤوهنـــــــــــــَِ اُء شـــــــــــــــــــــــــــُ يِن فـــــــــــــمـــــــــــــَ يـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

  

ِؤ  ـــــــــــــُ ل ؤح ـــــــــــــلـــــــــــــ  ورِ كـــــــــــــال جـــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــــح
َ
ر يف  امل فـــــــــــــِ  أُغـــــــــــــح

مُ     ظـــــــــــح ه الـــــــــــنـــــــــــ  انـــــــــــَ اِم فـــــــــــخـــــــــــَ ظـــــــــــَ ِك الـــــــــــنـــــــــــِّ لـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــِ

  
، على النََّسِب أَو يَُكوُن فاِعالً بمعنَى َمْفعُول.  فيَْملَُؤه ويَُمّر به : الَمْوِضُع الَِّذي يأْتِي َعلَْيِه السَّْيلُ  الساِجرُ  .َساِجرٍ و يُقال : َمَرْرنا بُكّلِ حاِجرٍ و

اخ :  قال الشَّمَّ

ٍر و  هــــــــِ ِن ُمســــــــــــــــــــــح زِيــــــــَد بــــــــح ا يــــــــَ نــــــــَ  َأمحــــــــَ  عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا ابـــــــــح

رَاِض    
َ
ِن املــــــــ طــــــــح ٍي و   (5)بــــــــبــــــــَ ر  ِحســـــــــــــــــــــح رِ كــــــــُ  ســـــــــــــــــــــاجــــــــِ

  
َر قوُل السَّفَّاح بِن خاِلٍد التَّْغلبِّي : اَمةِ َماٌء باليَمَ  : ساِجرٌ و ّي : يَْجتَِمع من السَّْيل ، وبه فُّسِ  لَضبَّةَ. قال ابُن بَّرِ

وهح  لــــــــــــــــــ  اَلب مــــــــــــــــــاُ ان فــــــــــــــــــخــــــــــــــــــَ  ِإن  الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــُ

راً و     وهح  ســــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــ  نح حتــــــــــــــــــــَُ  و  لــــــــــــــــــــَ

  
اعي : ع : ساِجرٌ و  آَخُر. قال الرَّ
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ًة  اَلمــــــــــــــــَ اَد مــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ َن اجلــــــــــــــــَ ن  وَود عــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــَ

ن      اهـــــــــُ ا َدعـــــــــَ مـــــــــ  ا لـــــــــَ اَد َقســـــــــــــــــــــــَ رُ مجـــــــــََ  (6) ســـــــــــــــــــــــاجـــــــــِ
  

 وقال َسلََمةُ بُن الُخْرُشب :

مح و  هـــــــــــُ عـــــــــــُ فـــــــــــر ُ  مجـــــــــــَح اَلاًل مـــــــــــا يـــــــــــُ وحا حـــــــــــِ  أَمحســـــــــــــــــــــــــَ

َد و     يــــــــــح ــــــــــَ َا فـ رِّ مــــــــــاٍء بــــــــــَ رِ عــــــــــلــــــــــَ  كــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــاجــــــــــِ

  
__________________ 

 .6( سورة التكوير اآية 1)
 وصدره فيه : .«متجاوزاً »ويف الديوان : « متحاوراً »عن التهذيب ا وابألصر ( 2)

 فتوسطا عرض الّسرّي وصّدعا
 ويرو  : أقالمها. واألقالم : قصب الرياع.

 .6( سورة التكوير اآية 3)
 ( يف التهذيب : جعلت مياهها نرياانً هبا يعذب أهر النار.4)
 .«املراد»وابألصر ( عن التهذيب والصحاح ا 5)
 وانظر فيه ختر ه. 114( ديوانه ص 6)
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ِفيُّ  السَِّجيرُ  من الَمَجاز :و ِديُق ، من : الَخِليُل الصَّ النَّاقَةُ إِذا َحنَّت ، ألَنَّ كل واِحٍد منهما يَِحّن إِلى صاحبه ، كما في  َسَجَرت الُمَخاِلط الصَّ

 ، كأَِميٍر وأُمراَء. ُسَجَراءُ  ج األَساس والبصائر ،

مخشرّي. َطْوٌق من َحِديد. وقال بعضهم : : َخَشبَةٌ تُعَلَّق. الّساُجورُ و  ، إِذا َسَجَره قدو في ُعنُق الَكْلب. (1): الِقالدةُ تُْجعَل  السَّاُجور وقال الزَّ

 ، فإِن َصحَّ ذلك فَشاذٌّ ناِدٌر. ُمَسْوَجرٌ  حكاه ابُن ِجنِّي ، فإِنه قال : َكْلبٌ  ، كَسْوَجَره ، عن أَبي َزْيد ، ساُجورٌ  في ُعنُِقه َمْسُجورٍ  ، وُكلُّ  َشدَّهُ بِه

 ً عا اُج إِلى عاِمٍل له أَن اْبعَْث إِليَّ فاُلناً ُمَسمَّ َره ، أَي ُمقَيَّداً َمْغلُوالً. قْلت : وزاَد الزمخشرّي : ُمَسْوَجراً  وقال أَبو زيد. َكتَب الَحجَّ  (2) َسجَّ

رٌ و َمْسُجورٌ  . وقال : َكْلبٌ تَْسِجيراً  ْرتُهو َسَجْرتُه . وقدُمَسْوَجرٌ و ُمَسجَّ ْقتَه َسْوَجْرتُهو َسجَّ  .السَّاجورَ  ، إِذا طوَّ

 ، أَيضاً. السََّواِجرُ  ، ِضفَّتَاه بََساتِيُن ، ويقال لهما : نَهٌر بَمْنبجَ  : الّساُجورو

َجارُ و ، بِجيَمين ، وقد َذَكرها الُمَصنِّف هناك. ومنها أَبو ُشعَْيب الَوِلّي  (3)، وهي التي يقال لها : جَجار  بَُخاَرىكِكتَاب : ة ، قُرَب  ، الّسِ

 العَابِد المذكور ، فكان يَْنبَِغي أَن يُنَبّه على ذِلك ، لئال يَْغتَّر الُمَطاِلُع بأَنَّهما اثْنَتَاِن.

 ، كما سيأْتي. أَو الصَّواب بالمهملَة ، يمانِيَةٌ ، ِخاَلفال هو َشَجرُ  : َشَجُر ، أَو السَّْوَجرُ و

ُجل الَخِفيفُ  السَّْجَوِريُّ و  ، حكاه يَْعقُوب ، وأَْنَشد : ، كَجْوَهِرّي : الرَّ

ا  ومــــــــــــَ هــــــــــــُ مــــــــــــح َر اهلــــــــــــُ كــــــــــــَ وُ  الــــــــــــعــــــــــــَ اَء َيســــــــــــــــــــــــــُ  جــــــــــــَ

َورِي      جـــــــــــــــــح ا الســــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــمـــــــــــــــــَ  الَرعـــــــــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــــــــِ

  

َفَر الش ِتيَماو   َصاَدَف الَغَضنـح

 ، لِخفَّة عْقِله. األَْحَمقُ  : ْجَوِريُّ السَّ  أَو

ّمِ ، السُّْجَرةِ  وهي بَيِّنَةُ  أَو ُزْرقَةٌ ، : َخالََطت بَيَاَضَها ُحْمَرةٌ  َسْجراءُ  َعْينٌ و :  السُّْجَرةُ و السََّجرُ  وفي التَّْهِذيب : ، بالتَّْحِريك السََّجرِ و ، بالضَّ

ً  ُحْمَرةٌ في العَْين في بَيَاِضها وقال بَْعُضهم : رقَةَ فهي أَيضا في العَْين.  السََّجر . وقال أَبو العَبَّاس : اختلَفُوا فيَسْجَراءُ  إِذا خالََطت الُحْمَرةُ الزُّ

 العَْين من تَْرِك الُكْحِل. فقال بَْعُضُهم : هي الُحْمَرة في َسَواِد العَْين. وقيل : البَيَاُض الَخِفيُف في َسَواِد العَْين. وقيل : هي ُكْدَرةٌ في باِطنِ 

أَن يُْشَرَب َسَواُد  : السُّْجَرةو السََّجرُ  الُكدَرةُ. وفي الُمْحَكِم : السُّْجَرةِ و السََّجرِ  ، وأَصلُ  «العَْينِ  أَْسَجرَ  كان»في ِصفَِة عِلّيٍ رضي هللا َعْنه : و

ل : ُحْمَرةٌ يَسيرةٌ تُماِزُج العَْيِن ُحْمَرةً. وقيل : أَن يَْضِرَب َسَواُدَها إِلى الُحْمَرة. وقيل : هي ُحْمَرةٌ في بياض. وقيل : ُحْمَرةٌ في ُزْرقَة. وقي

ٌ  أَْسَجرُ  السََّواَد. َرجلٌ   ، وكذِلك العَْين. َسْجَراءُ  وامرأَة

رٌ  َشعرٌ و  : ُمْستَْرِسٌل ُمْرَسٌل. ُمَسْوَجرٌ و ُمْنَسِجرٌ و ُمَسجَّ

رٌ  : ُمْستَرِسٌل : وَشعرٌ  َمْسُجورٌ و ُمْنَسِجرٌ  وقالوا : َشعرٌ  ٌل. : ُمَسجَّ  ُمَرجَّ

 : أَْرَسلَه. َسْجراً  ءَ الشي َسَجرَ و

رُ و  ل. قال الشَّاعر :: الشَّعُر الُمْرسَ  الُمَسجَّ

ُنحَسِجرح ِإَذا َما انـحَثىَن َشعحرُه 
 امل

 وقال آَخر :

ِإَذا ُثيِنَ 
َُسج رح فـَرحُعها  (4)

 امل
يِن. األَْسَجرُ و  قال الُحَوْيِدَرةُ : : الغَِديُر الُحرُّ الّطِ

ا  بــــــــــــَ ه الصــــــــــــــــــــــــــ  ٍة أََدر تــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــارِي رِي غــــــــــــَ  بــــــــــــِ

رَ مــــــــن مــــــــاِء     جــــــــَ ضِ  َأســــــــــــــــــــــح قــــــــَ نـــــــــح تـــــــــَ ســــــــــــــــــــــح
ُ
ِب امل يــــــــِّ  طــــــــَ

  
 ، إِذا َكان يَْضرب ماُؤه إِلى الُحْمَرة ، وذلك إِذا كان َحِديَث َعْهٍد بالسماِء قْبل أَن يَْصفَُو. أَْسَجرُ  ويقال : َغِديرٌ 
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ا للَْونِه وإِّما لُحْمرةِ َعْينَْيه. األََسدُ  : األَْسَجرُ و  ، إِمَّ

  يريد ، قاله أَبُو َسِعيد.َحْيثُ  الَماِء : تَْفِجيُره تَْسِجيرُ و

ّجاج : قُِرى َرْت فُسِجَرتو ُسِجَرت ءَ وقال الزَّ َرتو : ُمِلئَت. ُسّجِ َرت وأَْفَضى بَْعُضها إِلى بعٍض فصارت بْحراً واِحداً ، نقله  ُسّجِ : فُّجِ

اغانِي.  الصَّ

 والُمَصاَدقَة : الُمَخالَّةُ  الُمَساَجَرةُ  من الَمجاز :و

__________________ 
 ويف الصحاح فكاألصر.« توضض»( اللسان : 1)
 ( األساس : سّجرت.2)
 .«جنجار»( يف معجم البلدان 3)
 ب : تثىّن.( التهذي4)
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افَاة ا من ُصـــــَ
اَحَبة وامل ُصـــــَ

َجَرتِ  وامل راً  الن اَقة ســـــَ جح رِّي ا ومثُله يف  ســـــَ ا ِإذا َمأَلت فاَها من ا َِنا ِإىل َولِدها ا قاله الز خَمحشـــــَ
 البصائر ا قا  أَبو ِخرَاٍش :

َت ِإذا و  نــــــــح رحتَ كــــــــُ راً مــــــــنــــــــهــــــــم  ســــــــــــــــــــــاجــــــــَ اجــــــــِ   ُمســــــــــــــــــــــَ
مِ     ــــــــح ل ــــــــعــــــــِ روَءِة وال

ُ
ٍر يف املــــــــ ــــــــَفضــــــــــــــــــــــح َت ب حــــــــح ــــــــَ ب  صــــــــــــــــــــــَ

  
ْيِر : تَتَابَعَ  أَْسَجرَ و  اإِلبُِل في السَّْير : تَتَابَعَْت. اْنَسَجَرتِ  في األُّمهات اللُّغويّة : ، هكذا في النُّسخ ، والذي في السَّ

التَّقَدُُّم في السَّْيِر  : االْنِسَجارُ  : َشبِيهٌ بَخبَِب الدََّواّبِ. وقيل : (1): َضْرٌب من السَّْير لإِلبِل بين الَخبَِب والَهْملََجِة ، وقال ابن ُدَرْيد  السَّْجرُ و

ين المعجمِة ، كما َسيَأْتي. والنََّجاُء.  ويقال أَيضاً بالّشِ

ْلبُ  الُمْسَجئِرُّ و  ٍء ، عن ابن ُدَرْيد.من كّل َشيْ  ، كُمْقَشِعرَّ الصُّ

 * ومما يستدرك عليه :

 اإِلناُء : اْمتأَلَ. اْنَسَجر

 البَْحُر : فَاَض أَو َغاَض. َسَجرَ و

 .ُسَجر ، والجْمع ُسْجَرةٌ  : ُمِلئَْت من الَمَطر ، وكذلك الماءُ  (2)الثَِّماُد  ُسِجَرتو

 ٍء.: السَّْيُل الذي يَمألُ ُكلَّ َشيْ  السَّاِجرو

 ، أَي ُمْمتِلئَةٌ. َسْجرٌ  وبِئْرٌ 

اِء. الَمْسُجورو  : اللَّبَُن الِذي ماُؤه أَكثُر من لَبَنِه ، عن الفَرَّ

رو  : الذي غاَض ماُؤه. الُمَسجَّ

 انتَثََر من نظاِمه. َمْسُجورٌ  ؤٌ ولُْؤلُ 

 : َكثِيرةُ الماِء. َمْسُجورة وقيل : لُْؤلُؤةٌ 

َرتو َمْخَشِرّي. وقد يُستعَمل تَْسِجيراً  النَّاقَةُ  َسجَّ ْعِد. السَّْجرُ  : َحنَّْت ، قاله الزَّ  في َصْوت الرَّ

َرةٌ  وَعينٌ   : ُمْفعََمةٌ. ُمَسجَّ

 : الساِكن. السَّاِجرو

 ، أَي أَغالٌل ، وهو َمَجاز. (3) السَّواِجيرُ  : َكِدَرةٌ ، وكذلك النُّْطفَةُ. وفي أَْعنَاقِهمِ  ْجَراءُ سَ  وقَْطَرةٌ 

 ، بالفتح : موضٌع ِحَجاِزّي. َسْجرٌ و

 قال لَبِيد : ، كُمْقَشِعّر : األَبيُض. الُمْسَجِهرّ  : [سجهر]

ا و  هـــــــــــَ ـــــــــــُ تـ ـــــــــــح َذل ـــــــــــَ ت ـــــــــــح ا وابـ هـــــــــــَ ـــــــــــُ تـ ـــــــــــح ل مـــــــــــَ ٍة َأعـــــــــــح ـــــــــــَ ي  انجـــــــــــِ

ا     ر  ِإذا مـــــــَ هـــــَ بِ  اســـــــــــــــــــجـــــَ بحســـــــــــــــــــــَ رِّ ســـــــــــــــــــَ  اآُ  يف كـــــــُ

  
 : قال َعِديٌّ : اْنبََسطو ، إِذا َظَهر اسجَهرَّ  قال ابُن األَْعَرابِّي :و : َطاَل. النَّباتُ  اْسَجَهرَّ و

ـــــــــــــــد و  وٍد ق ر  جمـــــــــــــــَُ هـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ اِوي  اســـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــَ  تـ

وحِن     اَل ِ َر كــــــــــــــــلــــــــــــــــح وِن يف اأَلعــــــــــــــــح هــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ

  
ْهِر. اسَجَهرَّ  وقال أَبو َحنِيفَة :  هنا : تَوقََّد ُحْسناً بأَْلَواِن الزَّ

 قْلت : والَمآُل واِحد ؛ ألَنَّ النَّبَاَت إِذا َطاَل وَظَهر واْنبََسط أَْزَهَر وتََوقََّد بُحْسِن األَْلَواِن.
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 وَجَرى. تََريَّهَ  إِذا بُ السََّرا اسَجَهرّ  قال ابُن األَعراِبّي :و

 وأَنَشَد بَْيَت لَبِيد.

تو َماحُ  اسَجَهرَّ  إِلَْيك. أَْقبَلَتْ  ، إِذا الّرِ

ة َسحابَةٌ  يقال :و ت * ومما يستدرك عليه :يَتََرْقَرُق فيها الماءُ  ، إِذا كانت ُمْسَجِهرَّ  الناُر ، إِذا اتَّقَدْت واْلتََهبَْت. اسَجَهرَّ

 اللَّْيُل : طاَل. اْسَجَهرَّ و

 : َطِويٌل. ُمْسَجِهرٌّ  وبناءٌ 

ك قدو ، بفَتْح فُسُكون السَّْحر : [سحر] فهي ثاَلُث لُغَات ، وزاَد الَخفَاِجيُّ في الِعنَايَة ـ  ويَُضمّ  ، مثال نَْهر ونََهَر ، لمكان حْرف الَحْلِق ، يَُحرَّ

ئَةُ. :ـ  بَكْسٍر فسكون ، فهو إِذاً ُمثَلَّث ، ولم يَْذُكره أََحٌد من الَجَماِهير ، فليُتَثَبَّت:  ر حِديُث عائَِشةَ  الّرِ  َرُسولُ  ماتَ »:  عنهاهللارضيوبه فُّسِ

مْنه. وَحْكى القُتَْيبِّي فيه  َسْحَرَها يَُحاِذي وما ِرَهاَصدْ  إِلى ُمْستَنِدٌ  وهو وسلمعليههللاصلىأَي مات « ونَْحِري َسْحِري بين وسلمعليههللاصلى هللا

يِن المعجمة والجيم ، وسيأْتي في موضعه ، والَمُحفوظ األَّوُل.  أَنه بالّشِ

بلُغَاتِه الثاّلثة  الّسحر وقيل :
 : ما اْلتََزق بالُحْلقُوم (4)

__________________ 
 .76/  2( اجلمهرة 1)
 وهي ا فر يكون فيها املاء.( الثماد مجض مثد ا 2)
 .«سواجر»( عن األساس ا وابألصر 3)
 ( كذا ابألصر ا واملناسب : بلغاته الثالث.4)
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رِي
َ
 ِء من َأعحَل  الَبطحِن ا وقير : هو ُكر  ما تـََعل   اب ُلحُقوِم من قـَلحٍب وَكِبٍد ورَِئٍة.وامل
ّم ، جمعُ  ، السُُّحور . وقيل إِنُسُحرٌ و أَْسَحارٌ و ُسُحورٌ  ج ا َسْحر بالضَّ كةً. َسَحرٍ  فَجْمعُ  السُُّحرو األَْسَحارُ  بالفَتْح. وأَمَّ  ، ُمَحرَّ

إِذا  أَثَُر َدبََرةِ البَِعير ، السَّْحرُ و
 بََرأَْت واْبيَضَّ َمْوِضعَُها. (1)

 .«َمَساِحُره انتفََخت»و  «َسْحُره انتفَخَ »من أَمثْاِلِهم : و

َمْخَشِرّي في األََساس. وقالوا يقال ذِلك للَجبَان ، وأَيضاً لَمْن َعَدا َطوْ وعلى األَّول  ةُ الغَِريب ، والثاني َذَكَره الزَّ َره. قال اللَّْيُث : إِذا اقتصَر أَئِمَّ

ُجِل البِْطنَةُ يقال : انتفَخَ   َعَدا َطْوَره وجاَوَز قَْدَره. . معناهَسْحُره نََزت بالرَّ

ئَة ، حتَّى َرفََع القَْلَب إِلى  السَّْحرُ  ، للَجبان الذي َمألَ الَخْوُف َجْوفَه فانتفَخَ  َسْحُره : هذا َخَطأٌ ، إِنما يقال : انتَفَخَ قال األَزَهِرّي  وهو الّرِ

َوَأْنِذْرُهْم يَ ْوَم اآْلزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب ) له :وكذلك قو (2) (َوبَ َلَغِت اْلُقُلوُب احْلَناِجَر َوَتظُنُّوَن اِبهلِل الظُُّنوانَ )الُحْلقُوم. ومنه قولُه تعالى : 
، َمثٌَل لِشدَّة الَخْوِف وتََمكُِّن الفَزعِ وأَنَّه ال يَُكون من الِبْطنَة. وفي األَساس :  السَّْحرِ  اْنتِفَاخ (4) [أَنّ ]، كّل هَذا يَدلُّ على  (3) (َلَدى احْلَناِجرِ 

 اْنتَفَخ»َوَجٍل وُجْبٍن. وتَبِعه الُمَصنِّف في البََصائِر. وفي َحِديث أَبي َجْهل يوَم بَْدر قال لعُتْبةَ بِن َربِيعَةَ :  (5)ِمن  َمَساِحُرهو َسْحُره انتفخَ 

 أَي ِرئتُك ، يقال ذلك للَجبان.« َسْحُرك

، أَي غيُر قَاِنٍط. وتبعه في  َسْحرٍ  ير صِريمِ ، كما في األَساس. وزاد : وأَنَا منه غ يَئِْست منه ، أَي« َسْحِري انقََطع منه»من أَمثاِلهم : و

 البصائر.

ِريَن : وقد تُكَسُر الطَّاءُ  ، (6)، وكذا الُمقَطَّعَة األَْنَماِط  األَْسَحارِ  الُمقَطَّعَةو ، السُُّحور الُمقَطَّعَةُ  من الَمَجاز :و  ، ونَسبه األَزَهِريُّ لبَْعِض المتأَّخِ

ع َسْحُره ، وهو على التفاُؤل ، أَي األَرنبُ  ونِيَاَطها. وقال  َسْحَرها يُقَطَّع. وعلى اللُّغِة الثَّانِيَة ، أَي من ُسْرعتها وِشدَّة َعْدِوَها كأَنها تُقَّطِ

ع اغانّي : ألَنَّها تُقَّطِ عالكاَلب ، لِ  أَسحارَ  الصَّ  َمْن يَْطلُبها ، قاله ابُن ُشَميل. أَسحارَ  شدَّةِ َعْدِوَها ، وتُقَّطِ

رُ  ما هو ، كَصبُورٍ  السَُّحورُ  من الَمَجاز :و رُ  من َطعام أَو لبٍَن أو َسِويق ، ُوِضَع اْسماً ِلَما يُْؤَكل ذِلك الوْقَت. وقد السََّحرِ  َوْقتَ  بِهِ  يُتََسحَّ  تََسحَّ

جُل ذلك الطَّعَ   اَم أَي أَكلَه ، قاله األَزهرّي.الرَّ

ر وقال ابن األَثِير : هو بالفَتْح اْسُم ما َر ِذكُره في الحديث. وأَكثَُر ما يُْرَوى بالفَتْح ،  يُتََسحَّ ّم الَمْصدر والِفْعُل نْفُسه ، وقد تَكرَّ به ، وبالضَّ

ّم ، ألَنه بالفَتْح الطَّعَاُم ، والبََركةُ   واألَْجُر والثََّواُب في الِفْعل ال في الطَّعَام.وقيل : الّصواُب بالضَّ

كةً : السََّحرُ  من المجازو ْبحِ  ، محرَّ كة فيهما ، يقال لَِقيتُه السََّحِريَّةو أَْسَحاٌر كالسََّحِريّ  ، بالفَتْح والجْمع كالسَّْحر آِخَر الليِل ، قُبَْيَل الصُّ  ، محرَّ

قَيَّات :. َسَحِريَّتََهاو هذه الليلةِ  َسَحِريَّ   قال ابُن قَْيِس الرُّ

ارَكــــــــــــــــــــــــــــاً  بــــــــــــــــــــــــــــَ َدتح َأغــــــــــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــــــــــــُ  َولــــــــــــــــــــــــــــَ

ا    هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِ ائ رَت لــــــــــــــــــَ ِر َوســــــــــــــــــــــــــــــــح دح ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــب ال  كــــــــــــــــــَ

  

َ  يف  ٍة ال حنـــــــــــــــــــــــــَح لـــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــــح  يف لـــــــــــــــــــــــــَ

ا    هــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــِّ رِي حــــــــــــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــَ ائــــــــــــــــــــِ  وِعشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
يَ  السََّحر وقال األَزهرّي : َمْحَشِرّي : وإِنما ُسّمِ استعارةً ألَنه َوْقَت إِدباِر اللَّْيِل وإِْقبَاِل النََّهاِر ، فهو ُمتَنَفَّس  السََّحرَ  : قِْطعَةٌ من اللَّْيل. وقال الزَّ

ْبحِ.  الصُّ

ين وبالّصاد ، إِال أَ  البَيَاُض يَْعلُو السََّوادَ   :(7) السََّحرُ  من الَمَجاز :و ين أَكثَُر ما يُْستَْعَمُل في، يقال بالّسِ اد في  َسَحرِ  ن الّسِ ْبح ، والصَّ الصُّ

 األَْلَوان. يقال : ِحَمار أَْصَحُر وأَتَاٌن َصْحَراُء.

ة يَِصف فاَلةً  أَْسحارٌ  ج اللَّيَاِلي ، أَْسحار وآِخُره ، استعارةٌ من ءٍ َطَرُف ُكّلِ َشيْ  : السََّحر من الَمَجاز :و مَّ  :قال ذُو الرُّ

  ُ مـــــــِّ ارِ مـــــــغـــــــَ حـــــــَ َتســـــــــــــــــــــَ   َأســـــــــــــــــــــح وِت ِإَذا اكـــــــح بـــــــُ  اخلـــــــُ

ُر     قــــــــــــفــــــــــــِ اِء مــــــــــــُ
َ

الن انزُِح املــــــــــــ َن اآِ  جــــــــــــُ (8)مــــــــــــِ
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__________________ 
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.1)
 .10( سورة األحزاب اآية 2)
 .18( سورة غافر اآية 3)
 ( زايدة اقتضاها السيا .4)
 وج .( يف األساس : إذا مّر 5)
 ويف اللسان :« قوله : األغاط ا كذا خبطه ا والذي يف مادة انط : النياط ا ويد  عليه ما ذكره الشارح هنا بعد»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 النياط.
رة.7) ُر والس حح  ( يف اللسان : الس حح
 ( أراد مغم  أطراف خبوته ا فبدخر األلف والالم فقاما مقام اإلضافة.8)
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 الفالةِ : أَْطَرافَُها. أَسحارُ  األَْزهرّي : قال

ّم : السُّْحَرةُ  من الَمَجاِز :و  ثُلُِث اللَّْيِل اآلِخِر إِلى ُطلوعِ الفَْجِر. [من]منه. وقيل : هو  األَْعلَى ، وقيل : السََّحرُ  بالضَّ

 .السََّحَرْين ، وأَْعلَى َسَحَرْين األَْعلَى ، ولقيته بأَْعلَى سََّحرِ بال يا هذا ، ولقيتهُ  ُسْحَرةَ و ُسْحَرةً  ولَِقيتُه بُسْحَرةٍ  يقال : لَِقيتُه

اجِ :  قالوا : وأَّما قَول العَجَّ

َرَسا َسَحرٍ َغَدا أَبعحَل    وَأحح
ْبحِ ، كما قال الراجز : َسَحَرْينِ  فهو َخَطأٌ ، كان يَْنبَِغي له أَن يَقُول : بأَْعلَى ُل تَنَفُِّس الصُّ  ، ألَنه أَوَّ

َأ ُ  َسَحَريحنِ َمر تح أَبعحَل    َتدح
بح َسَحرٌ  ، وهما السََّحَرْين ، وفي أَْعلَى بالسََّحرِ  (1)و[  ُسحرةً و َسَحراً ]وفي األََساس : لَِقيتُه  كما يقال الفَْجَراِن :  .(2)قُبَْيلَهُ  َسَحرٌ و مع الصُّ

ادُق.الَكا  ِذُب والصَّ

، ألَنَّه َمْعُدوٌل عن األَلف والالم ، وقد َغلَب عليه  لَْيلَتِك َسَحرَ  تُِريدُ  ، لم تَْصِرفه إِذا ُكْنتَ  يا َهَذا ، َمْعِرفَةً  َسَحرَ و َسَحراً  لِقيتُه يقال :و

بَْير على واحٍد م  بَسَحرٍ  : أَتَْيتُه *نَِكرةً َصَرْفتَه ، وقْلتَ  َسَحر فإِن أََرْدتَ  ن بَنِيه.التَّعِريُف بغَْير إِضافٍَة وال أَلٍف والم كما َغلَب ابُن الزُّ

يناهم بلَْيل. فإِذا أَلقَت العَرُب منه البَاَء لم  أَْجراه ألَنَّه نَِكرةٌ ، كقولك : (3) (ِإاّل آَل ُلوط  ََنَّْيناُهْم ِبَسَحر  ) ، كما قال هللا تعالى : بُسْحَرةٍ و نَجَّ

ا ُحِذفَت منه  َسَحرَ  يُْجروه ، فقالوا : فعَْلُت هذا يا فتَى ، وكأَنَُّهم في تَْرِكهم إِجراَءه أَنَّ كالَمهم كان فيه باألَلف والالم ، فَجَرى على ذلك ، فلَمَّ

، ال يكاُدون يقولون غيَره. وقال الّزّجاج ، وهو  َحرِ السَّ  األَلف والالم وفيه نِيَّتُهما لم يُْصَرف. كالُم العََرِب أَن يقولوا : ما زاَل ِعْنَدنَا ُمْنذُ 

يَْوِمك قلت :  َسَحرَ  . فإِذا أَرْدتاألَسحارِ  من َسَحراً  انصرَف. تقول : أَتيُت َزْيداً  األَسحارِ  من َسَحرٌ  إِذا كان نَِكَرةً يراد َسَحرٌ  قول سيبويه :

، يا فَتَى. فال ترفَْعه ،  َسَحرَ  والِقيَاس ما قاله ِسيبََوْيه. وتقول : ِسْر على فََرسكِ  قال األَزَهِرّي :، يا هذا.  بَسَحرَ  ، يا هذا ، وأَتَْيتُه َسَحرَ  أَتيتُه

يت  َرُجالً أَو َصغَّرتَه انصَرف ، ألَنه ليس على َوْزِن الَمْعدول كأَُخر. تقول : ِسْر على فََرسك بَسَحر ألَنه َظْرٌف َغْيُر ُمتََمّكن. وإِن َسمَّ

 .(4). وإِنَّما لم تَْرفَْعه ألَن التَّْصِغير لم يُْدِخله في الظروف الُمتََمّكنة ، كما أَدخلَه في األَسماِء المتَصرفة راً ُسَحيْ 

 كاْستََحرَ  ، يهَصاَر فِ  أَيضاً : أَْسَحرَ و .كاْستََحرَ  ، أَو نََهض لَيَس في ذلك الوْقِت ، السََّحر ، أَي في ساَر فيه الّرجُل : أَْسَحرَ  من الَمَجاز :و

ٌف.  وبَْين َساَر وَصاَر ِجنَاٌس ُمَحرَّ

ّم ، لُغَة في السُّْحَرةو ْحَرة ، بالضَّ اد ، الصُّ كةً ، وهو بياٌض يَْعلُو السََّواَد. كالسََّحر ، بالصَّ  محرَّ

ْحرُ  من الَمَجازو  .ُسُحورٌ و أَْسحارٌ  . والجْمعِسْحرٌ  فهو ُكلُّ ما لَُطف مأَْخذُه وَدقَّ و فيه إِلى الشيطان وبَمعُونة منه. (5)بالَكْسر : َعَمٌل يُقرُب  الّسِ

َرهو ، ِسْحراً و َسَحَره يَْسَحره َسْحراً  والِفْعُل كَمنَع. ارٍ و َسَحَرةٍ  من قَْومٍ  َساِحرٌ  . ورَجلٌ َسحَّ ارٌ و .ُسحَّ اِرين من قوم َسحَّ . وفي ، وال يَُكسَّر َسحَّ

. وزاد أَبو َحيَّان. فَعَل يَْفعَل فِْعالً ، ال ثاِلَث لَُهَما ، َسَحَر يَسَحر ِسْحراً  البن َخالََوْيه : ليس في كالم العرب فَعَل يَْفعَل فِْعالً إِال« لَْيسَ »كتاب 

 قاله َشْيُخنا.

ْحر من الَمَجاز.و ْبِرقَاَن بَن بَْدٍر ، وَعْمَرو بَن األَْهتَِم أَنَّ »في الحديث :  : البَياُن في فِْطنَة ، كما جاءَ  الّسِ  قيَس بن عاِصٍم الُمْنقَِريَّ ، والّزِ

ْبِرقان عن َعْمراً  وسلمعليههللاصلى النَّبِيُّ  فسأَل ، وسلمعليههللاصلىقَِدموا على النّبّي  ْبرقانُ  يَْرضَ  فلم ، َخْيراً  عليه فأَثْنَى ، الّزِ  ، بذلك الّزِ

ا أَْفَضلُ  أَنَّنِي ليَْعلَم إِنَّه هللا َرُسولَ  يا وهللا:  وقال ا ، ثّم قال : وهللِا ما َكَذْبُت عليه في  ِممَّ قال ، ولكنه َحَسَد َمكانِي منك ، فأَثْنَى عليه َعْمٌرو َشرًّ

ضا ، ثم أَْسَخَطني فَقُْلُت بالسَّخَ   إِنَّ ِمَن البَيَانِ »:  وسلمعليههللاصلىِط. فقال رسوُل هللا األُولَى وال في اآلِخَرة ، ولكنَّه أَرضانِي فقُلُت بالّرِ

 .«لَِسْحراً 

 ، أَي إِلى قَْوله ، يَْمَدُح اإِلنساَن فيَْصُدُق فيه حتّى يَْصِرَف قُلُوَب السَّاِمعين إِلَْيهِ  (6)يَْبلُغ من ثَنائِه  أَنَّهـ  وهللا أَعلَمُ ـ  َمْعنَاهُ  قال أَبو ُعبَْيد : كأَنّ 

ه فيَْصُدُق فيه حتَّى يَْصِرَف قُلوبَُهم أَيضاً عنهو  انتهى. السامعيَن بذلك. َسَحر (7) [قد]إِلى قَوِله اآلَخِر. فكأَنه  يَذُمُّ

__________________ 
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 ( زايدة عن األساس.1)
 ( يف األساس : قبله.2)
 يف القاموس : فقلَت. (*)( 8)
 .34( سورة القمر اآية 3)
 الصحاح : املنصرفة.( يف 4)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : تُقّرُب.5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : من ثنائه.6)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.7)
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 الساِمِعين إِليه. وفي الثَّانِيَة : حتّى قال َشْيُخنَا : َزَعَم قَْوٌم أَنَّ َكاَلَم الُمَصنِّف فيه تَنَاقٌُض ، فكان األَْولَى في األُولَى : حتَّى يَصِرَف قُلوبَ 

ً »يصرف قُلُوبَُهم عنه ، لكن قَولَه   يَُحقِّق أَّن ُكالًّ منهما : حتَّى يَْصِرف قُلوَب السَّاِمِعين.« أَيضا

بُون منه َمْدحاً وَذّماً ، فتنصرف قلوب السامعين إِليه في الحالَتَْين ، كما قاله المصنّف. وال اْعتِداَد  والُمَراد أَنه بفََصاَحتِه يَِصير النَّاُس يتَعَجَّ

ْعِم. وهذا الَِّذي قاله الُمَصنّف ظاِهٌر وِإن كان فيه َخفاٌء. انتهى.  بذِلك الزَّ

ً »قُلُت : لفظة  أَنّه في  ، وإِنما زاَدَها الُمصنِّف من عنده ، والمفهوم منها االتّحاد في الصَّْرف ، غير (1)ليست في نّص أَبِي ُعبَْيد « أَيضا

ل.  األَّول : إِليه ، وفي الثاني : عنه إِلى قوِله اآلخر والعبارة ظاهرةٌ ال تناقَُض فيها ، فتأَمَّ

ة الغَِريب ، وقيل : إِّن معناه إِنَّ ِمَن البَيَاِن ما يَْكتَِسب من اإِلثِْم ما يَكتَِسبه . وبه ، فيكون في َمْعرض الذَّمّ  الساِحُر بِسْحِره وقال بعُض أَئِمَّ

َحه َغْيُر واحٍد من ا م ، وَصحَّ َح أَبو ُعبَْيد البَْكرّي األَْندلُِسّي في َشْرح أَمثال أَبِي ُعبَْيد القَاِسم بِن َسالَّ لعُلماِء ، ونَقَله الّسيوطّي في مرقاة َصرَّ

ه ، وقال : وهو َظاِهُر َصنِيع أَبِي َداووَد.  الصُّعود ، فأَقَرَّ

  الَوْجَهْين فيه َظاِهَراِن ، كما قال الَجَماِهيُر من أَرباِب الغَِريِب وأَْهِل األَمثال.قال شيُخنَا : وعندي أَنَّ 

ْحر وفي التَّْهِذيب : وأَْصلُ  َء على لّما أََرى الباِطَل في ُصورةِ الَحّقِ ، وَخيَّل الشَّيْ  السَّاِحرَ  ِء عن َحِقيقَته إِلى َغْيِره ، فكأَنّ : َصْرُف الشَّيْ  الّسِ

 َء عن َوْجِهه ، أَي َصَرفه.الشَّيْ  َسَحرَ  غيِر َحِقيقَته فقد

ت (2)وَرَوى َشِمٌر عن اْبِن أَبِي عائَِشةَ  ْحَر ِسْحراً  قال : العرب إِنَّما َسمَّ ة إِلى الَمَرض ، وإِنما يقال : الّسِ حَّ ، أَي أَزالَه  َسَحره ألَنه يُِزيل الّصِ

 ْيت :عن البُْغض إِلى الُحّب. وقال الُكمَ 

ُه و  بـــــــــُ عـــــــــح اَد صـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــح ب  فـــــــــانـ ا ا ـــــــــُ هـــــــــَ ـــــــــح يـ اَد ِإلـــــــــَ  قـــــــــَ

بٍّ مـــــــــن     ُ رِ حبـــــــــِ حـــــــــح بُ  الســـــــــــــــــــــــِّ بـــــــــ  حـــــــــَ ـــــــــتـــــــــ  اَلِ  ال  ا ـــــــــَ

  
حر يريد أَنَّ َغلَبَةَ ُحبِّها ْحر ، ألَن ِسْحراً  وليس به ؛ ألَنَّه ُحبٌّ َحاَلٌل ، والَحالل ال يكون كالّسِ  فيه كالِخَداع. الّسِ

ً  تَعَلَّم َمنْ »:  وسلمعليههللاصلىقولُه  وأَماقال ابُن ِسيَده :  ً  تعَلَّم فقد النُُّجوم من بابا حر من بَابا ِل ، أَي أَن ِعْلَم  «الّسِ فقد يكون على المعنَى األَوَّ

ُم التَّعَلُِّم ، وهو ُكْفٌر ، كما أَّن ِعْلمَ  ْحرِ  النُُّجوِم ُمحرَّ ، أَي أَنه فِْطنَةٌ وِحْكَمةٌ ، وذِلك ما أُْدِرك منه كذلك. وقد يكون على الَمْعنَى الثاني  الّسِ

ينََوِريُّ هذا الحِديَث.  بطريِق الِحَساِب كالُكُسوف ونَْحِوه ، وبَهَذا َعلََّل الّدِ

 ، بِاْلفتح أَيضاً : الَكبِد وَسواُد القَْلِب ونََواِحيه. السَّْحرُ و

م : القَْلُب ، عن الَجْرِمّيِ و  قال : ، أَيضاً. السُّْحَرةُ  ، وهو بالضَّ

َ و  ِر اجلــــــــــُ ح عــــــــــُ َريت ِإيّنِ امــــــــــرٌ  مل َتشــــــــــــــــــــــــح حــــــــــح   ســــــــــــــــــــــــُ
دِ     قــــــــح ــــــــ  حــــــــِ َؤاُد عــــــــل ــــــــفــــــــُ َو  مــــــــينِّ ال طــــــــَ ــــــــح ا ان  ِإَذا مــــــــَ

  
َر تَْسِحيراً  وَعلََّل ، ، كَمنََع : َخَدعَ  َسَحرَ و  . قال امرُؤ القَْيس :كَسحَّ

ٍب  يـــــــــــــــــح ِر غـــــــــــــــــَ َا أَلمـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــِ وضـــــــــــــــــــــــــــــــِ  أُرَاان مـــــــــــــــــُ

رُ و     حـــــــــــــــَ رَاب ُنســـــــــــــــــــــــــــــح اِم واِبلشـــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــطـــــــــــــــ   ابل

  
 قوله : ُموِضِعين ، أَي ُمْسِرِعين. وأَراد بأَْمِر َغْيٍب الموَت.

َرهُ و َسْحراً  بالطَّعَام والشَّرابِ  َحَرهسَ  أَي نُْخَدع أَو نُغَذَّى : يقال نُْسَحرو  : َغذَّاه وَعلَّلَه. َسحَّ

 وأَما قَْوُل لَبِيد :

ا  ــــــــــَ ن ــــــــــ  ــــــــــِإنـ ن ف ــــــــــَم حنــــــــــَح ي ــــــــــِ ا ف ــــــــــَ ــــــــــن ي ــــــــــِ بَل ــــــــــِإنح َتســــــــــــــــــــــــح  ف

رُي مـــــــــــن هـــــــــــذا اأَلاَنِم     ـــــــــــِ اف رِ َعصـــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــَ
ُ
 امل

  
َر بالَوْجَهْين. وكذا قوله تعالى :  ا أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّرِينَ )فإِنه فُّسِ  من التَّْغِذية والَخِديعَة. (3) (ِإَّنَّ

اُء : إِنّك تَأُْكل الطعَام والشََّراب فُتَعلَُّل به.  وقال الفَرَّ
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جُل ، إِذا َسَحر في التَّْهِذيب :و  تَبَاَعَد. الرَّ

 تَبِكيراً. بَكَّرَ كَسِمع :  ، َسِحرَ و

 : َمْفُسوٌد. قال ابُن ِسيَده : َمْسُحورٌ  وهو الذي قد أُفِسد َعَملُهُ. قال ثعلب َطعامٌ  : الُمْفَسُد ِمن الطَّعَاِم. الَمْسُحورُ و

__________________ 
 ( نص َأيب عبيد كما يف التهذيب : حىت يصرف القلوب إىل قوله اآخر.1)
 ابن عائشة. ( يف التهذيب واللسان :2)
 .153( سورة الشعراء اآية 3)
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ود»هكذا َحَكاه :  ســـــُ تُه لَُغٌة أَم هو َخطَبٌ.« َمفح دح ُحورو  ال أَدرِي َأهو عل  َطرحح الزائد أَم َفســـــَ َســـــح
د من امل ســـــَ ُفح

 أَيضـــــاً ا امل
َطِر.

َ
ََكاِن ِلَكثـحَرِة امل

ُحوَرة والذي قاله اأَلزهرّي وغريه : أَرض امل َدها ا: َأصـــاهَبَا  َمســـح َبِغي فبَفحســـَ ََطِر َأكثـَُر مم ا يـَنـح
َأو من  من امل

 ا قا  ابُن ُِشَيحر : يُقا  لأَلرض الجي لَيحَ  هبا نـَبحٌت : ِإلا هي قَاٌع قـََرُقوٌس. قل ة الحَكإلِ 
َمْخَشِرّي : أَرضٌ  .(1): قَِليلَةُ اللَّبَِن ، أَي ال َكألَ فِيَها  َمْسُحوَرةٌ  وأَْرضٌ   ال تُْنبِت ، وهو َمَجاز. َمْسُحوَرةٌ  وقال الزَّ

لُّ وَذَهَب لحُمه فهو بَِحيٌر وبَِحٌر  السَّْحرِ  من َوَجعِ  الُمْشتَِكي بَْطنَه ، كأَِميٍر : السَِّحيرُ و ئَِة. فإِذا أَصابَه منه الّسِ  .(2)، أَي الّرِ

 ، كذا في التَّْكِملَة. الفََرُس العَِظيُم البَْطنِ  : السَِّحيرو

 وفي غيرها : العَِظيُم الَجْوِف.

م ، من الشَّاةِ : ما يَْقتَِلعُه القَصَّاب السَُّحاَرةُ و ئَة والُحْلقُومِ  به، فيَْرِمي  ، بالضَّ  وما تَعَلَّق بها ، ُجِعَل بناُؤه بناَء السُّقَاطة وأَخواتِها. من الّرِ

اَرةو ، بالفَتح ، السَّْحرو ْبيانُ كَجبَّانةَ : َشيْ  ، السَّحَّ ، إِذا ُمدَّ من جانب َخَرَج على لَْوٍن ، وإَِذا ُمّد من جانٍِب آَخَر َخَرَج على  ٌء يَلعَُب به الّصِ

اَرة ٍن آَخَر ُمخاِلٍف لألَّوِل ، وكلُّ ما أَْشبَه ذلكلَوْ   ، قاله اللَّْيُث ، وهو َمجاز. َسحَّ

ةُ و اإِلْسَحارُّ و اُء ُمَشدََّدةٌ ، ويُْفتَح * ، بالكسر فيهما ،اإِلْسحارَّ َحارُ  قال أَبو َحنِيفة : َسِمعُت أَعرابِيًّا يقول :و والرَّ تَاب ، أَي ككِ  ، وهذه ُمَخفَّفَةٌ  الّسِ

اَء : ُن الماَل. فَطَرَح األَِلَف وَخفََّف الرَّ وَزَعم هذا األَعرابيُّ أَن نَباتَه يُْشبِه الفُْجَل غيَر أَنه ال فُْجلَةَ لَه. وقال ابُن األَْعَرابِّي : وهو  بَْقلَةٌ تَُسّمِ

 ، فِيَها َحبٌّ له ُدْهن يُْؤَكل ويُتَداَوى بِِه ، وفي َوَرقِه ُحُروفَةٌ ال يأُْكلُه النَّاس َخِشٌن يَْرتفع في َوَسطه قََصبَةٌ في َرأِْسها ُكْعبَُرةٌ كُكْعبَُرةِ الفُْجلَةِ 

 ولكنه ناِجٌع في اإِلبل.

ة وَرَوى األَزهِريُّ عن النَّْضر : ةٌ تَْنبُت على َساٍق ، لها َوَرٌق ِصغَاٌر ، لها َحبَّةٌ َسْوَداُء كأَنََّها  اإِلْسَحارَّ ِشْهنِيَزةٌ : بَْقلةٌ حارَّ
:  السَّْوَحرُ و .(3)

ْفَصاف هوو ، َسْوَحَرةً  ، والواحدةُ  َشَجُر الِخاَلف  أَيضاً يمانية ، وقيل بالجيم ، وقد تقدَّم. الصَّ

ارٌ و . ، وفي بعض النُّسخ : كِكتَاب ، ، كَكتَّان َسحَّ  َصحابِيٌّ

ْحِريُّ  بن محّمد عبُد هللاو ثٌ  ، بالكسر : الّسِ د بُن الُحَصْيب  ُمَحّدِ ٍء ، ولم ، وال أَْدِري هِذه النِّسبة إِلى أَّيِ َشيْ  (4)، عن ابن ُعيَْينَة ، وعنه ُمَحمَّ

 يُبَيِّنُوه.

رو فُ  ، الُمَسحَّ اُء في تَْفِسير قوِله تعالى :  كُمعَظَّم : الُمَجوَّ ا أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّرِينَ )، قاله الفَرَّ ،  َسْحُرك َذ من قولهم : انتفَخَ كأَنَّه أُخِ  (5) (ِإَّنَّ

 أَي أَنَّك تُعَلَّل بالطَّعَام والشََّراب.

يُك. صاَح في اْستََحرَ و َد فيه. السََّحرِ  الّدِ  ، والطَّاِئُر : َغرَّ

 قال امرُؤ القَْيس :

اِم  مــــــــــــــــَ وحَب الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ َداَم وصــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 كــــــــــــــــَبن  املــــــــــــــــ

رح و     طـــــــــــــــُ َر الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ زَامـــــــــــــــَ  وَنشـــــــــــــــــــــــــــــح  رِيـــــــــــــــَح اخلـــــــــــــــُ

  

ا  اهبــــــــــــــــــــَِ يــــــــــــــــــــَ رحُد أَنـــــــــــــــــــــح ر  بــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــــُ

ُر     ر َب الـــــــــــــــطـــــــــــــــائـــــــــــــــِ رح ِإذا طـــــــــــــــَ حـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
اُء ويقال : أُفِكَ  (6) (فََأىّن ُتْسَحُرونَ )عن َوْجِهه : َصَرفَه  َسَحَره: * ومما يُستدرك عليه  َسَواٌء. وقال  ُسِحرَ و فأَنَّى تُْصَرفُوَن ، قاله الفَرَّ

جل : ما  ؟أَي ما َصرفََك عنه ؟عن َوْجِه كَذا َوَكَذا َسَحَرك يُونُس : تقول العَرُب للرَّ

 .(7): ذاِهُب العَْقِل الُمْفَسُد ؛ رَواه َشِمٌر عن ابن األَْعَرابّي  الَمْسُحورو

ْحرو بالطَّعَام والشََّراِب : َغذَّاه ، َسَحَرهو  اُء ، من َحيث إِنَّه يَِدقُّ ويَْلُطف تأْثِيُره.الِغذَ  ، بالَكْسر : الّسِ
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رو ةً بعَد أُْخَرى حتَّى تََخبَّل َعْقلُه. ُسِحرَ  ، كُمعَظَّم : من الُمَسحَّ  َمرَّ

__________________ 
 ( العبارة يف األساس : وعنز مسحورة : قليلة الل  ا وأرض مسحورة ال تنبت.1)
 ( زايدة عن التهذيب والتكملة.2)
(8 )(*) . َحار   يف القاموس : اإِلسححار َة واإِلسح
ِنيَزة.3)  ( يف التهذيب : سوداء كالش هح
 ( اللباب :  مد بن أيب اخلصيب.4)
 .153( سورة الشعراء اآية 5)
 .89اآية « املؤمنون»( سورة 6)
 ( تغرّي ابن األعرايب لقو  النابغة.7)

ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــت : ميـــــــــــــــــا   أف ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــين  !ف  إن

ك فــــــــــــــــاجــــــــــــــــره     رأيــــــــــــــــتــــــــــــــــك مســـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــورًا ميــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــُ

  

 ورد ذلك يف اللسان.
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 : العاِلُم الفَِطُن. الّساِحرُ و

ْحرُ و  : ُمْفَسد. مسُحورٌ  : الفََساُد. وكأَلٌ  الّسِ

ا يَْنبَِغي. ِسْحرٍ  وَغْيٌث ذو  ، إِذا كان ماُؤه أَكثََر ِممَّ

يَن والتَُّرابَ  َسَحرَ و  لُح للعََمل.: أَفَْسَده فلم يَصْ  َسْحراً  المطُر الّطِ

 .(1)التَُّراِب  ساِحَرةُ  وأَرضٌ 

 ، قال ُزهير : أَْسَحروا:  اْستَحُرواو أَلباَن الغَنَِم ، وهو أَن يَنزَل اللَّبَُن قَْبَل الِواَلِد. يَْسَحرُ  (2): قليلةُ اللَّبَن. ويقال : إِنَّ اللََّسَق  َمْسُحوَرةٌ  وَعْنزٌ 

َرةٍ  اسَتَحرحنَ َبَكرحَن ُبُكوراً و   (3) بُسحح
 الواِدي : أَْعاله. َسَحرُ و

ره تَْسِحيراً و  .السَُّحورَ  : أَْطعَمه َسحَّ

 ، وهو َمَجاٌز. َسَواِحرُ  ، وُعيُونٌ  ساِحَرةٌ  ولها َعْينٌ 

ر وكلُّ ِذي  .َسْحٍر ُمَسحَّ

 .ُسْحَرتَه أَو َسْحَره : أَصابَ  َسِحيرٌ و َمْسُحور فهو َسَحَرهو

 . وقَوُل الَشاعر :َسْحُره : انقطعَ  َسِحيرٌ و َسِحرٌ  وَرجلٌ 

ِرمَي أَ  َت صـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح ُب مـــــــــا مجـــــــــََ هـــــــــَ ذح ـــــــــَ رٍ ي حـــــــــح   ؟ســـــــــــــــــــــــَ
يـــــــــــــبُ     جـــــــــــــِ ـــــــــــــعـــــــــــــَ َو ال يـــــــــــــفـــــــــــــًا ِإن  َذا هلـــــــــــــَ لـــــــــــــِ   ـــــــــــــَ

  
ئة : َمْقُطوعها. وُكلُّ ما يَبَِس منه فهو َصِريمُ   . أَنَشَد ثَْعلَب :َسْحرٍ  َمْعنَاه َمْصُروم الّرِ

تح :  لـــــــــ  قـــــــــَ ـــــــــَ تـ ا اســـــــــــــــــــــــح مـــــــــ  جي لـــــــــَ يـــــــــنـــــــــَ عـــــــــِ وُ   ـــــــــَ قـــــــــُ ـــــــــَ  تـ

ِرمَي أَ     َت صــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح ُُ  مــــــــــــا مجــــــــــــََ رتح رِ تــــــــــــَ حــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
ر َصِريمُ  َسْحُره وُصِرمَ  َجاِء. َسْحرٍ  : انقََطَع َرَجاُؤه. وقد فُّسِ  بأَنَّه الَمْقُطوُع الرَّ

 َتْذيِيل :
اِزّي في الُملَخَّص : ْحر قال الفخُر الرَّ ان منه أَبداً ، ألَّن من َشْرطِ  الّسِ ْحر والعَْين ال يَكوناِن من فَاِضٍل وال يَقَعَاِن وال يَِصحَّ الَجْزَم  الّسِ

ر بالعُلُوم ، يََرى وُ  نَات التي قُوَع ذِلك من الُمْمكِ بصُدوِر األَثَِر ، وكذِلك أَكثُر األَْعَمال من الُمْمِكنَات من َشْرِطَها الَجْزُم. والفَاِضل الُمتَبَّحِ

م للَمْرِئّي ، والنَّْفُس الفاِضلَةُ ال تَِصل في يَُجوُز أَن تُوَجَد وأَن ال تُوَجد ، فال يَِصّح له َعَمٌل أَصالً. وأَّما العَْيُن فألَنه ال بُدَّ فِيَها من فَْرِط التَّْعِظي

ْحر تعظيم ما تََراه إِلى هذه الغَايَِة ، فلذلك ال يَِصحّ  العََجائِز ، والتُّْركماِن ، والسُّوداِن ونْحو ذلك من النُّفُوس الجاِهليّة. كذا في إِالَّ من  الّسِ

 تاريخ َشْيخ مشايِخنا األَْخباِرّي ُمْصَطفى بِن فتْح هللا الَحَموّي.

جلُ  اْسَحْنَطرَ  : [سحطر] اغانِّي.، نقلَه األَْزَهِرّي و امتَدَّ وَمالَ  ، أَهمله الجوهرّي. وقال اللَّْيُث أَي الرَّ  الصَّ

 ، مثْل اْسلَْنَطَح َسواًء. َعُرَض وَطاَل َوَوقََع على َوْجِهه ِإَذا اسَحْنَطرَ  يقال :و

 َمَضى ُمْسِرعاً. : الّرُجُل : اْسَحْنفَرَ  : [سحفر]

 َكثَُر. الَمَطُر. اسَحْنفَرو وامتَدَّ. الطَِّريُق : اْستَقَامَ  اْسَحْنفَرَ و

ّبِ الواِسُع. الُمْسَحْنِفرُ  وقال أَبو َحنِيفَةَ :  : الَكثِيُر الصَّ

 قال :
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ه  ريف َراَببــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ ِزمٌي ُمســــــــــــــــــــــــــــــــح ر  هــــــــــــــــــَ  َأغــــــــــــــــــَ

ُرٌ      فـــــــــــــرَاتٌ لـــــــــــــه فــــــــــــــُ نـــــــــــــح حـــــــــــــَ َواِدرُ  ُمســــــــــــــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ولم يَتَمكَّْث.الرُجُل في َمْنِطقه ، إِذا َمَضى فيه  اسَحْنفَرَ  ويقال : واتََّسع في َكالِمه. في ُخْطبَتِه ، إِذا َمَضى الَخِطيبُ  اْسَحْنفَرو

 : البَلَُد الواِسُع. الُمْسَحْنِفرُ  في الّصحاح :و

جُل الحاِذقُ  : الُمْسَحْنِفرُ و  الماِضي في أُموره. الرَّ

ّب. الطَِّريُق الُمْستَِقيمُ  : الُمْسَحْنِفرو  ، والَمَطر الصَّ

ِحيَح الحُ  اْسَحْنفَرَ  قال األَزهرّي : ُروِف ال واْجَرْنفََز ُرباِعيّاِن ، والنون زائدةٌ ، كما لَِحقَت بالُخماِسّي. وجملة قول النَّْحِويِّْين أَن الُخَماِسّي الصَّ

 ، فاْفَهْمه.يكون إِال في األَسماِء مثل الَجْحَمِرش والِجْرَدْحل. وأَّما األَفعال فليس فيها خماسيٌّ إِال بِزيادة َحْرٍف أَو َحْرفَْين 

 * ومما يستدرك عليه :

 الَخْيُل في َجْريها ، إِذا أَْسَرَعت. اسَحْنفََرت

__________________ 
 .«السراب»( يف األساس : 1)
 .«الَبسح َ »( يف التهذيب : 2)
 ( ديوانه وعجزه فيه :3)

 فهن ووادي الّرسِّ كاليد يف الفمِ 
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ُهمْ )، هِذه هي اللُّغَة الفَِصيحة ، وبها َوَرد القرآن. قال هللا تَعالى :  منه َسِخر : [سخر] ُهْم َسِخَر هللاُ ِمن ْ ِإْن )وقال :  (1) (فَ َيْسَخُروَن ِمن ْ
 .(2) (َتْسَخُروا ِمّنا فَِإاّن َنْسَخُر ِمْنُكمْ 

، وهو أَرَدأُ اللُّغَتَْين ، ونقَل  بِهِ  َسِخْرت الَجْوَهِرّي : حَكى أَبُو زيد :قال و من راِضع لَخِشيُت أَن يَُجوَز بي فِْعلُه. َسِخْرتُ  وقال بعُضهم : لو

اِء : يقال :  َسِخْرتو منه َسِخْرت بِه. وكأَن المصنِّف تَبَِع األَخفََش ، فإِنه أَجاَزهما. قال : َسِخْرت منه. وال يقال : َسِخْرت األَزَهِرّي عن الفَرَّ

 َضِحْكت منه وَضِحْكت به ، وَهِزئْت منه وَهِزئْت به ، ُكلٌّ يقال. ونَقَل شيُخنَا عن النََّوِوّي : األَفصُح األَْشَهُر : وكذلكـ  كفَِرح به ، كالهما

نه معنَى َهِزى َسِخرَ  منه ، وإِنما جاءَ  َسِخرَ  كةً ، َسَخراً و ، بفتح فسكون ، َسْخراً ـ  ءَ به لتََضمُّ ّم ، ُسْخَرةً و محرَّ  ، بالفَتْح ، راً َمْسخَ و ، بالضَّ

تَْين : ُسُخراً و ، بضّم فسكون ، ُسْخراً و  به. ويْرَوى بَيُت أَْعَشى باِهلَةَ بالَوْجَهْين : َهِزئ ، بَضمَّ

ر  هبــــــــــــــا  اٌن ال ُأســــــــــــــــــــــــــــَ يِن ِلســــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ِإيّنِ أَتـ

ــــــهـــــــا وال     ٌب مــــــن جـــــــَ َو ال عــــــَ لــــــح رُ مــــــن عــــــَ خــــــُ  (3) ســــــــــــــــــــُ
  

تَْين ، وبالتَّْحِريك ، انِّّي : يَدُعو بعُضهم بعضاً إِلى أَن (4) (َوِإذا رََأْوا آيًَة َيْسَتْسِخُرونَ ) ِكتَاب العَِزيز :وفي ال كاستَْسَخر بَضمَّ مَّ  قال ابن الرُّ

َب واستَْعَجَب ، بَِمْعنًى واحٍد. َكيْسَخرون ، يَْسَخر  ، كعاََل ِقْرنَهُ واستَْعاله. قال غيره : كما تقول : َعِجَب وتَعجَّ

ّم ، السُّْخِريُّ و السُّْخِريَةُ  االسمُ و ،  ْخِريًّاسُ  . َمْن َذكََّر قال :ُسْخِريَّةو ُسْخِريّ  قال األَزهِرّي : وقد يكون نَْعتاً ، كقَْولك : هم لك ويُْكَسُر. ، بالضَّ

ّم والَكْسر قوله تعالى :  ُسْخِريَّة ومن أَنََّث قال :  .(5) (لِيَ تَِّخَذ بَ ْعُضُهْم بَ ْعضاً ُسْخِرايًّ )، وقُِرئ بالضَّ

ره تَْسِخيراً و ، ، بالَكْسِر ويَُضمّ  يَْسَخره ُسْخِريًّا ، ، كَمنَعه َسَخَرهو وُكلُّ َمْقُهوٍر ُمَدبٍَّر ال يَمِلُك ِلنَْفِسه ما يَُخلِّصه  َكلَّفَه ما ال يُِريد وقََهَره. : َسخَّ

ر من القَْهِر فذلك  .(7) (َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرات  ِبَِْمرِهِ ) أَي َذلَّلهما : (6) (َوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمرَ ). قال هللا تعالى : ُمَسخَّ

.قال األَزهرّي : جارياٌت   َمَجاِريَُهنَّ

ّم والَكْسر. ِسْخِريٌّ و ُسْخِريٌّ و ِلي ُسْخَرةٌ  هوو  بالضَّ

ّم : من السُّْخِريّ  وقيل : ْخِريّ و : التَّْسِخير بالضَّ فواِحده  السُّْخَرة ، وأَّما من ِسْخِريّ و ُسْخريّ  ، بالَكْسر ، من الُهْزِء ، وقد يقال في الُهْزءِ  الّسِ

ّم أَْجَوُد. (9) (فَاختََّْذَُتُوُهْم ِسْخِرايًّ ) : وقوله تعالى .(8)َمْضُموم   بِاْلَوْجَهْين ، والضَّ

 بالنّاس. يَْسَخر كُهَمَزةٍ  وُضَحَكةٌ ، ُسَخَرةٌ  َرُجلٌ و

 من النَّاس. يَْسَخرُ  وفي التهذيب :

 ِمْنه. يُْسَخر كبُْسَرةٍ : َمنْ و

ر َمنْ  أَيضاً : السُّْخَرةو رو في األَْعمال يَُسخَّ  وَذلَّلَّ من دابَّة أَو خاِدٍم بال أَْجٍر وال ثََمٍن. ُكلَّ َمْن قََهَره يَتََسخَّ

يُح والسَّْيرُ  *وَطابَ  : أَطاَعت وَجَرتْ  السَِّفينَةُ ، كَمنَعَ  َسَخَرت مِن الَمَجازو َرها تَْسِخيراً  ، وهللا لها الّرِ  فُنٌ : التَّذليُل ، وسُ  التَّْسِخيرُ و ، َسخَّ

رَ  َمَواِخُر ، من ذلك. وُكلُّ ما َذلَّ واْنقاَد أَو تََهيَّأَ لَك على ما تُِريد فقد َسواِخرُ   لك. ُسّخِ

فإِنَا  الُهْزءِ ، أَي تَحِملُونا على الَجْهل على َسبِيِل  أَي إِن تْستَْجِهلُونَا (10) تَْسَخُرونَ  ِمْنُكْم َكما نَْسَخرُ  ِمنّا فَإِنّا تَْسَخُروا إِنْ  قوله تعالى :و

، وإِنما فَسََّره باالستجهال َهَرباً من إِطالق االْستِْهَزاِء عليه تَعالَى َشأْنُه ، مع أَنه وارٌد على َسبِيل الُمشاَكلة في  نَْستَْجِهلُكم كما تَْستَجِهلُونَنَا

تَْستَهِزئ بِي ؛ وقالوا : هو َمَجاٌز ومعناه أَتََضعُني فيما أَ  قالُوا : أَي (11)« بِي وأَنَا الَمِلك تَْسَخرُ أَ »آيات َكثِيرة غيِرَها. وفي الحِديث أَيضاً : 

ُل. السُّْخِريَة ال أَراه من َحقِّي ، فَكأَنَّها ُصوَرة  ، فتأَمَّ

رٌ و اَغانِّي على قوله : بَْقلَةٌ. وقال أَبو َحنِيفَةَ  كُسكٍَّر : بَْقلَةٌ بُخَراَسانَ  ، (12) ُسخَّ  : هي السَّْيَكَراُن.، ولم يَِزد الصَّ

__________________ 
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 .79( سورة التوبة اآية 1)
 .38( سورة هود اآية 2)
 ( التبنيث للكلمة ا وكان قد أله خرب مقتر أخيه املنتشر.3)
 .14( سورة الصافات اآية 4)
 .32( سورة الزخرف اآية 5)
 .33( سورة ابراهيم اآية 6)
 .54( سورة األعراف اآية 7)
 ( يف التهذيب : فواحدٌة مضمومٌة.8)
 .110اآية « املؤمنون»( سورة 9)
 يف القاموس : طابت. (*)( 13)
 .38( سورة هود اآية 10)
 ( يف النهاية : وأنت امللك.11)
ر»( يف التكملة : 12)  ويف اللسان فكالقاموس.« والس خح
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َره تَْسِخيراً و َره ، وال ثََمن ، خاِدماً أَو َدابَّةً ، َعَمالً بال أُْجَرةٍ  قََهَره ،ما اَل يُِريُد و : َذلَّلَّ وَكلَّفَه َسخَّ ْرتُ  ، يقال : كتََسخَّ دابَّةً لفاُلن ، أَي  تَسخَّ

 َرِكْبتها بغَير أَْجٍر.

 يَْعدَُّها النَّاُس مفاِخَر. َمَساِخرَ  . وتقول : ُربَّ الَمَساِخر َمن َمْسَخَرةٌ  ويقال : هو

ا ما َجاَء في الَحِديث  وأَمَّ
 منه. وعليه قَوُل الراعي : أَسَخرُ  أَي ال أَقول إِال َما ُهو َحقٌّ ، وتقديره : وال« أَْسَخرُ  أَنا أَقُوُل كذا وال: » (1)

ي وال  وحمــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ري  قـ غــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ رُ تـ خــــــــــــــــــَ   َأســــــــــــــــــــــــــــــــح
َدُر و     قـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ َدٍر يـ ـــــــــــــــَ ن ق م  مـــــــــــــــِ ا حـــــــــــــــُ (2)مـــــــــــــــَ

 

  
 منهم. أَْسَخرُ  أَي ال

ّم ، له ُصْحبَةٌ ، َشِهَد فَتَْح ِمْصر ، ذكره ابُن يُونُس. ُسْخُرورُ و  بُن ماِلٍك الَحْضَرِمّي ، بالضَّ

أَبو َحنِيفة : يُْشبِه الثَُّماَم ، له  (3)وقال  يُشبهُ اإِلْذِخَر. ، وهو َسخبََرةٌ  ، إِذا َطاَل تََدلَّْت ُرُؤوسه واْنَحنَت ، واحدتُه : َشَجرٌ  السَّْخبَر : [سخبر]

بَْير قال ِلُمعَاِويَة :  ُجْرثُوَمةٌ ، وِعيَدانُه كالُكّراِث في الَكثَْرةِ. كأَنَّ ثََمَره َمَكاِسُح القََصِب أَو أَرقُّ منها ال تُْطرْق إِطراَق »حديث ابِن الزُّ

 .«ْخبَرالسَّ  األُْفعُواِن في أُصولِ 

ا نَحن فيه.  قالوا : هو َشَجٌر تَأْلَفُه الَحيَّاُت فتَْسُكن في أُصوِله ، أَي ال تَتغافَْل عمَّ

َي باْسم الشََّجِر. ع  :(4) َسْخبَرٌ و  ، ُسّمِ

 بِن ِكالب. لبَنِي األَْضبَط جاِمٌع َضْخمٌ  َماءٌ  ُمصغَّراً : السَُّخْيبَِرةو

قلت : والذي َرَوى عنه أَبُو َداوود ـ  ، َرَوى عنه ابنُه عبُد هللا. وله حديٌث في ُسنَن التِّْرمِذّي ، كذا قاله الذََّهبّي وابُن فَْهد. األَْزِديّ  َسْخبََرةُ و

أَبو َمْعَمر ، وليس الْبنِه ِرَوايَةٌ  هو ِديَّ األَزْ  فإِن ، باألَْزِدّيِ  ليس ، وسلمعليههللاصلى، عن النّبّي  َسْخبََرة األَعَمى ، عن عبِد هللا بن (5) [نفيع]

 صحابِيَّاِن. ، ويقال ُعبَْيٍد األََسّدي من أَقَاِرب َعْبِد هللِا بِن َجْحٍش ، له ِهْجَرةٌ ، ابُن ُعبَْيَدةَ  َسْخبََرةُ ـ و وال ألَبِي َداُوود عن.

 َذَكرها ابُن إِسحاَق فِيَمن هاَجَر إِلى الَمدينةَ. : ةٌ َصحابِيَّ  ، ويقال بِْنُت أَبِي تَِميم ، بِْنُت تَِميم َسْخبََرةُ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ة : السَّْخبَرِ  فُُروعُ  مَّ  ، لَقَُب بَنِي َجْعفَر بِن ِكالٍب. قال ُدَرْيُد بُن الّصِ

رَبِ ُء به فـُُروُع مّما  َِ   الس خح
 ، إِذا َغَدَر. قال َحسَّاُن بُن ثابٍت : السَّْخبَرَ  ويقال : َرِكَب فاُلنٌ 

ٌة  يـــــــــمـــــــــَ ُر مـــــــــنـــــــــكـــــــــمح شـــــــــــــــــــــــِ دح ِدُروا فـــــــــالـــــــــغـــــــــَ غـــــــــح ـــــــــَ  ِإنح تـ

وِ  و     ُت يف ُأصـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــُ ـــــــــح نـ ـــــــــَ ُر يـ دح ـــــــــغـــــــــَ رَبِ ال خـــــــــح  الســـــــــــــــــــــــ 

  
 وأَظنُّهم من ُهَذْيل. . قال :السَّْخبَرِ  أَراَد قَوماً َمناِزلُهم وَمَحالُّهم في َمنَابِتِ 

ّي : إِنََّما َشبَّهَ   . ألَنَّه َشَجٌر إِذا انتََهى استَْرَخى رأُْسه ولم يَْبَق على انتصابِه. يقول : أَنتم ال تَثْبتون على وفَاٍء كهذابالسَّْخبَرِ  الغاِدرَ  قال ابُن بَّرِ

 الذي ال يَثْبُت على َحال ، بَْينَا يَُرى ُمْعتَِدالً ُمْنتََصباً عاَد ُمْستَْرِخياً َغْيَر ُمْنتَِصٍب. السَّْخبرِ 

ث بن األَْزِديُّ صاِحُب عبِد هللا بِن مْسعُوٍد ، من َولَِده أَبُو القَاِسم يَْحيَى بُن َعِلّي ْبِن يَْحيَى بِن َعْوِف ْبِن الَحارِ  َسْخبََرةَ  َمْعَمر َعْبُد هللا بنُ وأَبُو 

ل ، تُوفِّي سنة البَْغَداِدّي ، ثِقَةٌ ، حدَّث عن البَغَِوّي وابْ  السَّْخبَِريّ  الطُّفَْيِل بن أَبي َمْعَمر د الَخالَّ  .384ِن َصاِعٍد ، وعنه أَبُو ُمَحمَّ

ْدر : [سدر] ْدرُ  ، قال أَبو َحنِيفَة : قال ابُن ِزياد : َشَجُر النَّبِِق ، الَواِحَدةُ بَِهاءٍ  ، بالَكْسر : الّسِ من الِعَضاِه ، وهو لَْونَاِن : فمْنه ُعْبِريٌّ ،  الّسِ

ْدرِ و ْبِرّي فَما ال َشْوَك فيه إِاّل ما ال يَِضيُر. وأَما الّضاُل فذُو َشْوٍك.فأَّما العُ  .(6)ومنه َضاٌل  رةٌ ، وربما كانت للّسِ ْدرةُ  َورقَةٌ َعِريَضةٌ ُمَدوَّ  الّسِ

ة : مَّ  ِمْحاَلالً. قال ذُو الرُّ
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ي  َواطــــــــــــــِ ِت الــــــــــــــعــــــــــــــَ و فــــــــــــــَ ُت ِإَذا  ــــــــــــــََ عــــــــــــــح طــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

ُروَب     رِ ضـــــــــــــــــــــــــــــُ دح اال الســـــــــــــــــــــــــــــِّ ربحِاين وضـــــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 .«ويقولون»مكاهنا يف األساس : « وأما ما جاء يف ا ديث»( قوله : 1)
 وانظر فيه ختر ه. 100( ديوانه ص 2)
 .«وقالوا»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( يف معجم البلدان : موضض أ نه قرب جنران.4)
 ( زايدة عن أسد الغابة.5)
دَر الربي ا الضا  ا وهو السدر الذي ينتفض بثمره ا وال يصلح ورقه للغسو  ا ورمبا خبرت ورقه للراعية ا وله مثر عفص ( 6) ال العرب تسم  السِّ

 عن التهذيب.ـ  يؤكر
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اِل ِصغَاٌر. قال : وأَجْوُد نَبٍِق يُعلَم بأَْرِض العََرب نَبُِق َهَجَر ، في بُْقعَة واحِ  للسُّْلَطان. وهو أََشدُّ نَبٍِق يُْعلَم  (1)َدة ، يُْحَمى قال : ونَبُِق الضَّ

،  ِسَدَراتٌ و ، بَكْسَرتَْين ، ِسِدَراتٌ و ، بَكْسر فُسُكون ، ِسْدَراتٌ  ج َحالوةً وأَطيَبُه رائِحةً ، يَفُوُح فَُم آِكِله وثِيَاُب ُماَلبِِسه كما يَفوح الِعْطُر.

 ، بالّضّم ، األَِخيَرة ناِدَرة ، كذا في المحكم. (2) ُسُدرٌ و ، مثل ، ِعنٍَب ، ِسَدرٌ و بكسر ففتح ،

:  ِسْدَرةَ  ، وأَبو شاِعرٌ  : (3) : ُسَحْيٌم الُجَهْيِميّ  ِسْدَرةَ  وأَبو .عنهاهللارضي، وقيل : اسُم امرأَةٍ َرَوْت عن عائَِشةَ  تابِِعيّ  ، بالكسر : ِسْدَرةُ و

 خاِلُد بُن َعْمٍرو.

 (5)فان  «الُمْنتََهي ِسْدَرةِ  ثم ُرفِْعُت إِلى»في َحِديِث اإِلسراِء :  وكذلك .(4) (ِعْنَدها َجنَُّة اْلَمْأوى .) اْلُمْنتَهى (ِعْنَد ِسْدرَةِ )قولُه تَعالى : و

 ٌك وال نَبِّي. وقد أََظلَّت الماَء والَجنَّةَ.ال يَُجاِوُزها َملَ  في السََّماِء الّسابِعَةِ  ِسْدَرةٌ  الليَث زعَم أَنََّها

ِحيح أَيضاً أَنََّها في السََّماِء السَّاِدَسة ، وجمَع بَْينَهما  عياٌض باْحتَِمال أَنَّ أَْصلَها في قال : ويُْجَمع على ما تقدَّم. وقال شيُخنَا : وَورَد في الصَّ

 السادسة وَعلَت وارتَفَعَت أُصولُها إِلى السابعة.

 الُمْنتَهى في أَْقَصى الَجنَِّة ، إِليها يَْنتَِهي ِعْلُم األَّوِلين واآلِخِرين وال يَتَعّداها. ِسْدَرةُ  قْلت : وقال ابُن األَثِير :

ْدَرتَانِ و ، بالتْصِغير ، ُسَدْيرٍ  وذو ، بالَكْسر ، ِسْدرٍ  ذُوو وقَرأْت في ِديواِن الُهَذِليّين من ِشْعر أَبِي ذَُؤْيب الُهَذِلّي  َمَواِضُع. : ِسْدَرةٍ  ُمثَنَّى الّسِ

 قولَه :

َبجح  رٍّ فـــــــــَ ُن مـــــــــُ طـــــــــح رو بـــــــــَ مـــــــــح َح مـــــــــنح أُمِّ عـــــــــَ بـــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــح

ــــــــــُذو     ــــــــــِض ف ي ــــــــــر جــــــــــِ رٍ زاُع ال دح اَلُح  ســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَبمــــــــــح (6)ف
 

  
ا ذو  باً.فقَاٌع بَْيَن البَْصرةِ والُكوفَة ، وسيأْتِي في كالم المصنِّف قري ُسَدْيرٍ  وأَمَّ

 من أَرِض الِعَراق. كأَِمير ، نَهٌر بناِحيَة الِحيَرةِ  ، َسِديرٌ و

 [.بن زيد]قال َعِدّي 

رُة مـــــــــــــــــا مَيح  ـــــــــــــــــح ث ه وكـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ ال ر ُه حـــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

ِرضــــــــــــــــــــــــًا و     عــــــــــح ُر مــــــــــُ حــــــــــح ُك والــــــــــبــــــــــَ ِديــــــــــرُ لــــــــــِ  الســــــــــــــــــــــــ 

  
 : النَّْهُر مطلقاً. وقد َغلَب على هذا النَّْهِر. السَِّديرُ  وقيل :

أَي ثالث ُشعٍَب أَو ثالث ُمداَخاَلٍت. وفي « ِسْه ِدلَّى»: قَْصٌر في الِحيَرة من َمنَازِل آِل الُمْنِذر وأَبنِيتِهم ، وهو بالفارسيّة  َسِديرٌ  وقيل :

ْيِن. وقال األَصمِعيُّ :أَي فيه قِبَ  (7)« ِسْه ِدلَّهْ »الّصحاح : وأَْصله بالفارسيّة  ِسْه »فاِرَسيَّة كأَن أَصله  السَِّدير اٌب ُمَداَخلَة ِمثُْل الحاِرّي بُكمَّ

يه  (8)أَي قُبَّة في ثاََلِث قِبَاٍب ُمَداَخلَة « ِدل  .َسِديرٌ  اليوَم الناُس ِسِدلَّى. فأَْعَربتْه العرب فقالوا : (9)، وهي التي تَُسّمِ

 ا َكون أَنّ َذَكره من أَن الَسِدلَّى بمعنَى الِقبَاب الُمتداِخلة فهو َكذِلك في العُْرف اآلن ، وهكذا يُْكتَب في الصُُّكوك المستعَملة. وأَمّ قْلت : وما 

باً عن  السَِّدير ٍل ، ألَن الذي يَقتضيه اللساُن أَن يكون ُمعَرَّ « ِسْه دلَّى»واِب ، وهذا أَقرب من أَي ذا ثالثِة أَب« ِسْه دره»ُمعّرب عنه فَمَحلُّ تأَمُّ

 كما ال يَْخفَى.

 الُمثّمنَة. منها البُُرودُ  تُجلَب أَرٌض باليََمن أَيضاً : َسِديرٌ و

 قُرَب العَبَّاِسيَّة. في الشَّرقِيَّة ع بِِمْصر أَيضاً : َسِديرٌ و

ْيَرفِّي : بُن َحِكيم َسِديرُ و َد بن علّي بن الُحَسْين ، قاله البَُخارّي في التَّاريخ. ، َسِمع َشْيٌخ لُسْفيَاَن الثَّْوِريّ  الصَّ  أَبا َجْعفٍَر محمَّ

 العُْشب. : السَِّديرُ  في نواِدِر األَْصَمِعّي التي رواها عنه أَبو يَْعلَى. قال أَبو َعْمِرو بُن العَالِء :و

__________________ 
َم .1)  ( اللسان : ُيسح
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 ر  : وُسُدور.( عل  هامش القاموس عن نسخة أخ2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : اهلَُجيحِمي .3)
 .15و  14( سورة النجم اآيتان 4)
 .«قا »( عن التهذيب ا وابألصر 5)
 وروايته فيه : (سدر)( معجم البلدان 6)

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــطــــــــــــــــن مــــــــــــــــّر ف  صـــــــــــــــــــــــــــــّوح أم عــــــــــــــــمــــــــــــــــرو ب

ر فــــــــــــــــبمــــــــــــــــالح    دح ــــــــــــــــرجــــــــــــــــيــــــــــــــــض فــــــــــــــــذو ســـــــــــــــــــــــــــــَ  انف ال

  

والسكون ا ضبرت قلم. ورواه صاحب اللسان يف مادة مرر ا ونبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية قا  : وذكر بعده ضبطت فيه سدر ابلفتح 
 بيتاً وهو :

 وحشـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــو  أن فــــــــــــــراط الســـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــاع هبــــــــــــــا 

 كـــــــــــــــبهنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن تـــــــــــــــبـــــــــــــــغـــــــــــــــ  الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس أطـــــــــــــــالحُ    

  

 ( ضبطت عن الصحاح.7)
 ( اللسان ومعجم البلدان : متداخلة.8)
 .«ويف معجم البلدان : وهو الذي تسميه الناس اليوم« جي تسميهاوهي ال»( يف اللسان : 9)
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الً ، فهو تَْكَراٌر ، كما ال يَْخفَى. كُزبَْير : قاٌع بيَن البَْصَرةِ والُكوفَةِ  ، (1) ُسَدْير ذوو  ، وهو الذي تَقَدَّم ِذْكُره في كالمه أَوَّ

 ، قال الشاِعر : ع بِدياِر َغَطفَانَ  : السَُّدْيرو

ِذي  لـــــــــــَ  بـــــــــــِ يــــــــــــح لـــــــــــَ  لـــــــــــَ ز  عـــــــــــَ رِ عـــــــــــَ َديـــــــــــح   ســـــــــــــــــــــــــُ
ريحِ     مــــــــــــــَ َد الــــــــــــــغــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ يــــــــــــــجِي بـ بــــــــــــــِ وُء مــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــُ

  
 ، فَصغََّر. ِسْدرٍ  قيل : يريد : بذي

به شيُخنَا. بَِهاءٍ  : ُسَدْيرةُ  : ويقال ، وفي بعض النَُّسخ بدله : وقَْريَةٌ بِِسْنَجاَر. ماٌء بالِحَجازِ  : السَُّدْيرو  ، وَصوَّ

وِت ، أَقَطعَها النَّبّي  (2) ُسَدْيَرةُ  ويقال ُسَدير في معجم البَْكِرّي :و تٍ  بنَ  ُحَصْينَ  وسلمعليههللاصلى: َماَءةٌ بين ُجَراد والَمرُّ انيّ  ُمشّمِ  (3) الِحمَّ

 فليُْنَظر.

 .، كَكتِف كالسَِّدرِ  من ِشّدة الَحّر ، : الُمتََحيِّر الّساِدرُ و

َكةً ، َسَدراً  كفَِرحَ  بََصُره ، َسِدرَ و ، بالتَّْحِريك ، ِشْبهُ الدَُّواِر ، وهو َكثِيراً  السََّدرُ  : لم يََكد يُْبِصر. وقيل : َسِدرَ  ، كَكَراَمة ، فهو َسَداَرةً و ، ُمَحرَّ

 ما يَْعِرض لَراِكِب البَْحر.

ِهي. وقيل : السَّاِدرُ  ، قيل «ساِدراً  وَخبَطَ  ُمْستَْكِبراً  نَفَرَ »:  عنههللارضيفي حديِث علّيٍ و  قال : وال يُبَاِلي ما َصنَعَ  ءٍ لشيْ  الَِّذي ال يَْهتَمُّ  : الالَّ

داً  ســـــــــــــــــــــــــــــــاِدراً  ُب غـــــــــــــــــَ ِّ َرشـــــــــــــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  َأحح

رّ     تح بــــــــــــقــــــــــــُ ابــــــــــــَ ُت وقــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــح نــــــــــــاهــــــــــــَ  فــــــــــــتــــــــــــَ

  
 .َسِدرٌ  ، فهو ر بََصُره من ِشدَّةِ الَحرِّ تََحيَّ  : يَْسَدر َسَدراً  ، كفَِرَح ، البَِعيرُ  َسِدرَ  يقال :و

 .َسَماِديرُ و َسَدرٌ  بَصُره واسَمَدرَّ : تََحيََّر فلم يُحِسن اإِلْدراَك. وفي بََصِره َسِدرَ  وفي األَساس :

 َسِدرَ و : قَِمَر ، َسِدرَ  في كالِمه ، انتهى. وقال ابُن األَْعَرابِّي : (5): غيَر ُمتَثَبِّت  ساِدراً  في الغَّي : تائِهٌ ، وتَكلَّم (4) ساِدرٌ  . وإِنهَسِدَرةٌ  وَعينه

 من شدَّة الَحّر.

 ، قاله الجوهرّي. قيل : لم يُسمع به إِاّل في ِشْعر أَُميَّةَ بِن أَبِي الصَّْلت : كَكِتٍف : البَْحرُ  َسِدرٌ و

ا  وحهلــــــــــــــََ ــــــــــــــَك حــــــــــــــَ َض واملــــــــــــــالئ ــــــــــــــِ رحق ــــــــــــــِ ــــــــــــــكــــــــــــــَبّن ب  ف

ِدرٌ     َرُد  ســــــــــــــــــــــــــَ ُم َأجــــــــــــح َوائــــــــــــِ ه الــــــــــــقــــــــــــَ لــــــــــــَ (6)تــــــــــــَواكــــــــــــَ
 

  
 وقبله :

ا  هــــــــــَ ــــــــــُ اقـ بــــــــــَ َوتح َأطــــــــــح ــــــــــَ تـ ا فــــــــــاســــــــــــــــــــــــح تــــــــــن  فــــــــــَبمَت  ســــــــــــــــــــــــِ

وَردُ و     ٍة فــــــــــــــــــَب.  تــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــَ ابــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ  ِبســــــــــــــــــــــــــــــــَ  أَت

  
يَاَح. وتَواَكلَتْه : تََرَكتْه ، َشبَّهَ السماَء بال ِجه.وأَراد بالقََوائِم هنا الّرِ  بَحر عند ُسُكونه وعدِم تََموُّ

 وقال ابُن ِسيَده ، وأَنشَد ثَْعلَب :

هـــــــــــــــا و  تـــــــــــــــَ َك حتـــــــــــــــَح ض واملـــــــــــــــالئـــــــــــــــِ رحقـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَبن  بـــــــــــــــِ

ِدرٌ     ُم أَرحبــــــــــــــــضُ  ســــــــــــــــــــــــــــــَ وائــــــــــــــــِ ه قــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ َواكــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  تـ

  
 َخْوفِها من هللا تعالى.: يَُدور. وقَوائُم أَربُع ، هم المالئكة ال يُْدَرى كيَف َخْلقُهم. قال : َشبَّه المالئَكةَ في  َسِدرٌ  قال :

جلِ   .السَِّدر بهذا الرَّ

ِحيَح في الّرواية اغانِّي فيما َردَّ به على الجوهرّي : ِإن الصَّ ، بالَكْسر. وأَراَد به الشََّجَر ال البَْحر ، وتَبعَه صاِحُب النَّاُموس ،  ِسْدر وقال الصَّ

 وَشذَّ َشْيُخنَا فأَْنَكَره عليه.

َل. (7)تََواَكلهُ القََوائُِم : ال قوائَِم له  ِسْدرٌ  «وك ل»للمصنّف في ويَأْتِي   : فتأَمَّ
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َدارُ و ض في الِخبَاِء  ، كِكتَاب : ِشْبهُ الِخْدرِ  الّسِ  .(8)يُعَرَّ

يداَرةُ و  وقيل : هي القَلَْنُسَوة بال أَْصَداغٍ ، عن الَهَجِرّي. أَيضاً. الِعَصابَةُ  هيو تَْحَت الِمْقنَعَِة ، على َرأْس المرأَةِ تكون ، بالكْسِر : الِوقَايَةُ  الّسِ

ْبيَانِ  ، ُسدَّرو ى الطُّبَن ؛ كقُبَّر : لُْعبَةٌ ِللّصِ  ، وهي التي تَُسمَّ

__________________ 
ر : قاع با البصرة والكوفة1)  ير قرية لبين العنرب.. وقا  ا فصي : ذو ُسدَ .. ( يف معجم البلدان : الس َدير بضم أوله بلفة تصغري ِسدح
َديرة تصــغري ســدرة ا وضــبط2) ه ( كذا ا ومل ترد هكذا يف معجم ما اســتعجم ا وما ورد بعد هي عبارة ايقوت يف معجم البلدان. وصــّدر قا  : الســ 

 نصر ابلفتح مث الكسر.
 .«ا راين»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 3)
 .«وإنه لسادرٌ »( األساس : 4)
كذا ولعلها نســــخة « قوله : غري متثبت ا كذا خبطه ا والذي يف األســــاس : غري متشــــبت»واألســــاس ا وهبامش املطبوعة املصــــرية : ( األصــــر 5)

 أخر  لألساس وقعت با يديه.
 ( برقض كزبرج وقنفذ السماء السابعة. قاموس ا مؤنثة ال تنصرف للتبنيث والتعريف.6)
 ( ومثله ورد هذا املعىن يف التكملة.7)
ر والِكّلة»( يف التكملة : 8)  ويف اللسان : شبيه ابلكلة تُعر ض يف اخلباء.« شبيه ابخِلدح
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بحيان. و وهي َخرتيف مُ  د رَ  رأَيحُت َأاَب ُهَريـحَرة يـَلحَعب»يف حديث بعضهم : ستديٌر ا يلعب هبا الصِّ هو : قا  ابن األَثري . «الس 
َسر ِسينـَُها وُتَضّم ا وهي فارسّية مَعر بة عن ثالثِة أَبواب. ومنهلُعحَبة يـُلحَعب هبا يـَُقاَمُر هبا ا  حديُث حي  بِن َأيب كثري : وُتكح

ِر الش يحطَاِن. «هي الشيطانُة الص غحَر  الس د رُ »  يعين َأهنا من أَمح
 م. قْلت : فهو ُمثَلَّث ، وقد أَغفلَه الُمَصنّف.ونقل شيخنا عن أَبي َحيَّان أَنها بالفَتْح كبَقَّ  .«فرق»قْلت : وسيأْتي للُمَصنِّف في 

ْدَغْين. ِعْرقاِن في العَْينَْينِ  : الَمْنِكباِن : وقيل : األَْسَدرانِ و يُضَرب للفاِرغ الذي ال ُشْغَل « أَْسَدَرْيه جاَء يَْضِرب»في المثل : و أَو تَْحَت الصُّ

، يَْضِرب بيََدْيه عليهما ، وهو بَمْعنى الفاِرغ. قال أَبو زيد. يقال للرجل إِذا  فَْيه وَمْنِكبَْيهأَي ِعطْ  ، أَْسَدَرْيه يَْضِرب له. وفي حديث الَحسن :

يت : جاَء  أَْسَدَراهو . وقال بعضهم : جاَء يَْنفُض أَْصَدَرْيه ، أَي ِعْطفَْيه. قال :أَْسَدَرْيه جاَء فاِرغاً : جاَء يَْنفُض ّكِ : َمْنِكباه : وقال ابن الّسِ

اي ،يَ  ً  ْنفُض أَْزَدَرْيه ، بالزَّ  ٌء من ذلك في أَزَدَرْيه.، وقد تقّدم شيْ  ولم يَْقِض َطِلبَتَه ٌء ،ليس بيده َشيْ  أَي جاَء فاِرغا

تَْر ، لُغَةٌ في فاْنَسَدر الشَّعرَ  َسَدرَ  يقال :و ع بعَض اإِلسراع. وقال أَبُو ُعبَْيد : : أَْسرَ  اْنَسَدرو ، أَي أَْرَسلَه وأَْرخاهُ. َسَدلَه فاْنَسَدلَ  ، وكذلك الّسِ

 في َعْدِوه ُمْسِرعاً. اْنَحَدَر واْستََمرَّ  (1)، واْنَصلََت يَْعُدو ، إِذا  يَْعُدو فاُلنٌ  اْنَسَدر يقال :

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : َشقَّه ، عن يَْعقُوب. ُسُدوراً و يَْسِدُره َسْدراً  ثَْوبَه َسَدرَ 

 إِذا أَْرَسلَه ُطوالً ، عن اللِّْحيَانّي. َسْدراً  ثَوبَه ، َسَدرَ و ، أَي ُمْستَْرِسل. (2)، كَمْسُدول  َمْسُدورٌ  وَشعرٌ 

 بثَْوبِه ، إِذا تََجلََّل به. تََسدَّرَ  وقال أَبو َعْمرو :

 ه.، كأَِمير : َمْنبَُع الماِء ، عن ابن ِسيدَ  السَِّديرُ و

 النَّْخِل : َسَواُده وُمْجتََمعُه. َسِديرُ و

جُل في البِالد ،  ٌء.، إَِذا َذَهَب فيها فلم يَثْنِه َشيْ  َسَدرَ و وقال أَبو َعْمٍرو : َسِمْعُت بَْعَض قَْيس يقول : َسَدَل الرَّ

 : َحيٌّ من العرب. ساِدَرةَ  وبنو

 ، بالكسر : قَبِيلَةٌ. قال : ِسْدَرةُ و

تح  يــــــــــــَ قــــــــــــِ َرةُ قــــــــــــد لــــــــــــَ دح ا  ســــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــًا َذا هلــــــــــــَُ  مجــــــــــــَح

َزَر و     زنا بــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــًا وعـــــــــــــــــــِ خـــــــــــــــــــح َددًا فـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــَ

  
 : َشِديٌد ، مقلوٌب عن َسَرْنَدى. َسْنَدَرى وَرجلٌ 

ْدَرانِييّ  وأَبو موسى  ، بالَكْسر : ُصوفِيٌّ َمْشُهور ، من الَمْغِرب. الّسِ

ْدَرةو  ، بالكسر : من َمنَاِزل َحاّجِ ِمْصر. الّسِ

ْدرِ  ، كَكتَّان : الذي يَبِيع َوَرقَ  السَّدَّارو  . وقد نُِسَب إِليه جماعةٌ.الّسِ

 بن َعمٍرو ، في قَْيس َعْيالَن. ِسْدرةُ و

ْدرِ  ، بَْصرّي ، وهو نِْسبَةٌ لمن يَْطَحُن َوَرقَ  ْدِريّ بالسِّ  وفي تالمذة األَصمعّي َرجٌل يُعَرفُ   ويَبيعُه. الّسِ

يَاِحّي. (3) َسِديَورُ  ، كَصبُور ، ويقال َسُدورٌ و بِيع بِن أَنٍَس صاِحِب أَبي العَاِليَة الّرِ  ، بفتح فكسر فسكون ففتح ، قرية بَمْرو ، فيها قَْبر الرَّ

 ين.: قَوٌم من العَلَويّ  السدرى وبنُو

__________________ 
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 ( يف التهذيب واللسان : إذا أسرع يف عدوه.1)
 ( التهذيب واللسان : ومسدوٌ .2)
 .«سدور»ويف اللباب فكاألصر ولكن   ا  ضبرت « . ويقا  : َسَدو ر ابلفتح وتشديد الواو من قر  مرو.. َسِديَور»( يف معجم البلدان : 3)
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رُّ  : [سرر]  في النَّْفِس من الَحِديث ، قال شيُخنَا : وما يَْظَهُر ؛ ألَنه من األَضداد. ما يُْكتَمُ  ، بالكسر : الّسِ

 .كالسَِّريَرةِ  : أَْعلَْنتُه ، وسيأْتي قريباً ، َسَرْرتُهو : َكتَْمتُه ، َسَرْرتُه قلت : يُقال :

رُّ  وقال الليث : رِّ  : َعَملُ  السَِّريَرةُ و به ، أَْسَرْرتَ  : ما الّسِ . الّسِ  من َخْيٍر أَو َشّرٍ

 ، وفيه اللَّّف والنَّْشُر الُمَرتَّب. َسَرائِرُ و ، أَْسَرارٌ  ج :

رُّ  من المجاز :و  ، عن أَبي الَهْيثَِم. الِجَماعُ  : الّسِ

رُّ و ُجِل ، وِمثلُه في كتاب الذََّكرُ  : الّسِ  الفَْرق ، البِن الّسيد ، قال األَْفَوهُ األَْوِدّي : ، وخصََّصهُ األَْزَهِريُّ بَذَكِر الرَّ

ا رََأتح  ر يملـــــــــــــــ  ىَن  ســـــــــــــــــــــــــــــِ ثـــــــــــــــَ ري َ وانــــــــــــــــح غـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

ىَن     ثــــــــــَ ــــــــــح َا انـ ِهــــــــــا حــــــــــِ ربح ة شــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ  مــــــــــن ُدوِن هنــــــــــَح

  
 ورواية ابن السيد :

ِدان  هــــــــــح ش  لــــــــــعــــــــــَ ي ال هتــــــــــََ رحســــــــــــــــــــــــِ   (1)مــــــــــا اَبُ  عــــــــــِ
ا رََأتح     ّرِيملـــــــــــــــ  ىَن  ســـــــــــــــــــــــــــــِ ثـــــــــــــــَ ري َ وانــــــــــــــــح غـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

  
ْكر ، أَي بكسر الذال ، وَعلَّلَهُ بأَنَّه من َحهُ بعُض من ال ِخْبَرةَ له بالنُّقُول بالذِّ  اإِللِهيّة ، وهو غلٌَط َمْحٌض. األَْسَرار وَصحَّ

 قاله شيخنا.

رُّ  من الَمَجاز :و ا ، وواَعَدها النَِّكاحُ  : الّسِ  (2) (َولِكْن ال ُتواِعُدوُهنَّ ِسرًّا)، أَي ِنَكاحاً ، قال ابن السيِّد : وهو ِكنَايَةٌ عنه ، قال تعالى :  ِسرًّ

 وقال الُحَطْيئَةُ :

ُرُم و  ر  حيــــــــــــــَح م  ســــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــِ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ م عــــــــــــــَ  جــــــــــــــاَرهتــــــــــــــِِ

اعِ و    َف الـــــــــــــــِقصـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ُر جـــــــــــــــاُرهـــــــــــــــم أَن  أيحكـــــــــــــــُ

  
َي به ألَنَّه يُْكتَُم ، قال ُرؤْ   بَة :وقيل : إِنََّما ُسّمِ

نح  افـــــــــعـــــــــف  عـــــــــَ ـــــــــَ رَارِه ـــــــــَغســـــــــــــــــــــــَ ح  َأســـــــــــــــــــــــح َد ال عـــــــــح ـــــــــَ  بـ

رحٍ  وَعشـــــــــــــــــــــــــــَ ح و     ـــــــــــــِ َ ف اح ـــــــــــــَ ا ب هـــــــــــــَ عـــــــــــــح  مل ُيضـــــــــــــــــــــــــــِ

  
رُّ  من الِكنَايَِة أَيضاً :و اُء قوله  فَسَّرَ  واإِلْكثَاُر منه ، وهو أَن يَِصَف أَحُدهم نَْفَسه للمرأَةِ في ِعدَّتِها في النّكاح ، وبه اإِلْفصاُح بهِ  : الّسِ الفرَّ

 .(َولِكْن ال ُتواِعُدوُهنَّ ِسرًّا)تعالى 

رُّ  قال أَبو الَهْيثَم :و نَا : الّسِ  أَبِي ِمْجلَز. المذكورةَ ، قال : وهو قَْولُ  الَحسُن اآليَةَ : فَسَّر ، وبه الّزِ

 وقال ُمَجاِهٌد : هو أَن يَْخُطبَها في الِعدَّة.

رُّ  من الَمجاز :و ّرانِ  ويقال : اْلتَقَى فَْرُج الَمْرأَةِ. : الّسِ  .(3)، أَي الفَْرجاِن  الّسِ

هُ و ُصوُموا الشَّْهر»في الحِديث : و رُّ  قيل : «ِسرَّ لهُ ، ُمْستََهلُّ الشَّْهر:  الّسِ ه أَو آخُره ، أَو وأَوَّ وَجْوفُه ، فكأَنَّه أَراد األَيَّاَم البِيَض.  َوَسُطه : ِسرُّ

رَّ  قال ابُن األَثِير : قاَل األَْزَهِرّي : ال أَْعرفُ   .(4)بهذا المعنى  الّسِ

رُّ و  األَْصُل. : الّسِ

رُّ و يِّبَةُ. يُقَاُل : أَْرضٌ  األَْرُض الكِريَمةُ  : الّسِ ةٌ و ، كِقْدر وقَِدٍر ، ِسَررٌ  ، وجمعه (5)، وقيل : هي أَْطيَُب َمْوِضع فيِه  ِسرٌّ  الطَّ ، كِقّنٍ وأَقِنَّة  أَِسرَّ

 ، واألَّول نادٌر ، قال َطَرفَةُ :

__________________ 
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 ( يف األساس : ال تبش كعهدها.1)
 .235( سورة البقرة اآية 2)
 ألصر واألساس ا وشاهده فيه : قالت :( ا3)

 أبـــــــــــــــــــــــــــــــداً  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرِيال ميـــــــــــــــــــــــــــــــّدن إىل 

دّ و      إىل مـــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــُ

  

 وقد مّر قريباً أن السّر : الذكر ا وخصصه اأَلزهرّي عن َأيب عمرو بذكر الرجر.

 .«اليوم أو اليوما اللذين يتسرر فيهما القمر( يف الدر النثري : نقر عن البيهقي يف سننه قا  : الصحيح أن سرّه آخره وأنه أراد به 4)
 وأرض سرّاء ا طيبة. ويف موضض آخر :« وسّر الوادي : أفضر موضض فيه»( عبارة التهذيب : 5)
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ي  عـــــــــِ رحتـــــــــَ ـــــــــَ وحِ  تـ ِ يف الشـــــــــــــــــــــــ  اح فـــــــــ  ـــــــــقـــــــــُ ِت ال عـــــــــَ ـــــــــ  َربـ ـــــــــَ  تـ

وحِدِّ     َ  مـــــــــــــــــَ ر ةِ حـــــــــــــــــَدائـــــــــــــــــِ دِ  اأَلســـــــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــَ  َأغـــــــــــــــــح

  
 الليِل. ِسرُّ و الشَّْهِر ، ِسرُّ  ومنه ٍء َولُبُّهُ َشيْ َجْوُف ُكّلِ  : السَّرُّ و

رُّ  من المجاز :و  فِي أَْوَسِطِهم.: قَْوِمه ، أَي في أَْفَضِلِهم ، وفي الّصحاح  ِسرِّ  ، يقال : فالٌن في َوأَْفَضلُهُ  وخاِلُصه َمْحُض النََّسبِ  : الّسِ

 ، بِفَتْحهما. السََّراَرةو كالسََّرارِ 

 : أَْوَسُطه. َسَراَرتُهو الَحَسبِ  سَرارُ و

 أَي ِمن ِخيَاِرهم.. «َمْذِحج َسَراَرةِ  نَْحُن قَْوٌم ِمن»في حِديِث َظْبيَاَن : و

رُّ و اِن ، كالسََّررِ  من بَاِطنِها ، الَكّفِ ، لُخُطوِطها أَْسَرارِ  واِحدُ  ، بالكسر : الّسِ َرارِ و ، ويَُضمَّ  لغَات ، قال األَْعَشى ، كِكتَاب ، فهي َخْمسُ  الّسِ

: 

فٍّ و  رح ِإىل كـــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــُ افـــــــــــــــــانـــــــــــــــــح رَارِهـــــــــــــــــَ   َأســـــــــــــــــــــــــــــــح
رِي    ائـــــــــــــِ يِن ضـــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــَ دح عـــــــــــــَ َت ِإنح َأوح ـــــــــــــح  ؟هـــــــــــــر أَن

  
رُّ  وقد يُْطلَقُ  ةٌ  ٍء ، وجمعهعلى َخّطِ الَوْجِه والَجْبَهِة ، وفي ُكّلِ شيْ  الّسِ  ، قال َعْنتََرةُ : أَِسرَّ

رَاَء ذاِت  فــــــــــــــح ٍة صــــــــــــــــــــــــــــَ اجــــــــــــــَ ــــــــــــــُزجــــــــــــــَ ر ةب   َأســــــــــــــــــــــــــــِ
مِ     د  فــــــــــــَ مــــــــــــاِ  مــــــــــــُ َر يف الشــــــــــــــــــــــــــِّ تح أبَزحهــــــــــــَ ــــــــــــَ رِن  قــــــــــــُ

  
 .«َوْجِههِ  أَساِريرُ  تَْبُرقُ »: ـ  وسلمعليههللاصلى ِصفَتِه فيـ  عنهاهللارضي، وفي حديِث عائشةَ  أََساِريرُ  ، أَي َجْمُع الَجْمعِ ، ججو

في قوله ـ  ، قال َشِمر : سمعُت ابَن األَْعرابِّي يَقُول ِسَررٌ  هي الُخُطوُط التي في الَجْبَهِة من التََّكسُِّر فيها ، واِحُدها األََساِريرُ  قال أَبو َعْمٍرو :

 جْمُع الَجْمعِ. أَساِريرُ و ، أَْسَرارٌ و ِسرٌّ  َوْجِهِه ، قال : ُخُطوُط َوْجِهِه ، أََساِريرُ  : تَْبُرقُ 

رُّ و رّ  الوادي ، وقال األَصمعّي : َسَراَرةُ  وأَْفَضُل موضع فيه ، وكذلك بَْطُن الَواِدي وأَْطيَبُه الكسر :، ب الّسِ :  السََّراَرةِ  من األَرِض مثلُ  الّسِ

 أَكَرُمها ، وقول الشاعر :

َوامتِِ و  ِم الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ َت اأَلجنــــــــــــــــــــحُ ِف حتــــــــــــــــــــَح  َأغــــــــــــــــــــح

َك و     نــــــــــــــح ا مــــــــــــــِ رتح هبــــــــــــــَ بــــــــــــــِ رٍّ اهــــــــــــــح  كــــــــــــــامِتِ   ِبســــــــــــــــــــــــــــِ

  
رُّ  قال :  : أَْخَصُب الواِدي ، وكاتٌِم ، أَي كاِمٌن تََراه فيه قد َكتََم نََداه ولم يَْيبَْس. الّسِ

رُّ و وال يَْخفَى أَنه تَْكَراٌر مع قوِله آنِفاً : َما َطاَب من األَْرِض وَكُرَم. : السَّرُّ و  : األَرُض الَكِريمةُ. الّسِ

رُّ  قال الفّراُء :و ْوَضِة ، وهي َخْيُر َمنَابِتِها. َسَراَرةُ  ، وال فِْعَل له ، واألَصُل فيها ، بالفتح السََّراَرةِ  ٍء. بَيِّنُ خاِلُص ُكّلِ َشيْ  : الّسِ  الرَّ

رّ و  .(1)أَو أَْكثَر  ُطولُه ثاَلثَةُ أَيّامٍ  ، بين َهَجَر وذاِت العَُشِر ، واٍد بَِطِريِق َحاّجِ البَصرة : الّسِ

رُّ و  ن.ِمْخالٌف باليَمَ  : الّسِ

رُّ و  ع بِبالِد تَِميٍم. : الّسِ

رُّ  قيل :و  السََّراَرةِ و كالسََّرارِ  ، والِحلَّةُ من الشَُّرْيِف ، وبيَن الشَُّرْيِف وأَُضاخ َعقَبَة ، وأَُضاخ بين َضِريَّةَ واليََماَمة ، واٍد في بَْطِن الِحلَّةِ  : الّسِ

رِّ  ، أَي يُقَاُل له : واِدي ، بفَتِْحِهما  .السََّراَرةِ  ووادي السََّرارَ  ، وواِدي الّسِ

رّ و  أِلََسد.ع ، بِنَْجٍد  أَيضاً : الّسِ

ّي ، ِمْنَها ِزياُد بُن َعِلّيٍ  السُّرُّ و ّم : ة ، بالرَّ يّ  ، بالضَّ ِد بِن ُمْسِلِم بِن وارةَ ، وَرفيقُه بمصر ، سمَع من أَْحَمَد بِن  السُّّرِ اِزّي ، خاُل َولَِد ُمَحمَّ الرَّ

 ثِقَةٌ َصُدوٌق.َصاِلح وغيِره ، كذا في تَْبِصيِر الُمْنتَبِه للَحافِِظ ابن َحَجٍر. قْلت : 

 ، نقله الّصاغانّي. ع ، بالِحَجاِز بِديَاِر ُمَزْينَةَ  : السُّرُّ و

اءُ و  ، يقال ألَْعاَله : ذُو األَْعَشاِش ، وألَْسفَِله : واِدي الَحفَائِِر. ، َمْمُدوَدةً ُمَشدَّدة َمْضُموَمةً ، وتُْفتَُح : ماٌء ِعْنَد َواِدي َسْلَمى ُسرَّ



5773 

 

اءُ و  ٍء.بضمتين ، وهي َمِدينَةُ َسْلَمى َجبَِل طيِّى (2) ْرقَةٌ ِعْنَد واِدي أُُرلٍ بُ  : السَّرَّ

اءُ و َمنْ  اسمٌ  : ُسرَّ  الَمِدينَِة اآلتِي ِذْكُرَها. َرأَىلُسرَّ

 في ِديَاِر بني َعْبِد هللا بن َغَطفاِن. ، كِكتَاب : ع بالِحَجازِ  ِسَرارٌ و

 ، والفَتُْح أَثْبَُت. ببالِد تَِميمٍ  ، وفي بعِض النُّسخ : َمْوِضعٌ  َعْينٌ  ماٌء قُْرَب اليََماَمِة ، أَو : ِسرارٌ و

__________________ 
 ( معجم البلدان : طوله مسافة أايم كثرية.1)
 ء.قا  : اسم مدينة سلم  أحد جبلي ط  (أر )ابلكاف. ويف مادة « أُُر »( يف معجم البلدان : 2)
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ْوِض ،  َداِرٍم أَو بَنِي ِكنَانَةَ  تَِميٍم باليَماَمة ، ِلبَنِي ، كأَِمير : َعْيٌن بِديَاِر بَنِي السَِّريرُ و َح به في الرَّ يَِر ، وَصرَّ ، وَعلى الثّاني اْقتََصَر أَْهُل الّسِ

 ْرِد :وقد جاَء ِذْكره في ِشْعِر ُعْرَوةَ بِن الوَ 

مــــــــَ   لــــــــح ر  ســــــــــــــــــــــَ َن  ــــــــََ مــــــــَ  وأَيــــــــح لــــــــح قــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

اِوَرَة     تح جمــــــــــــــــــــَُ لــــــــــــــــــــ  رِيــــــــــــــــــــرِ ِإذا حــــــــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
نِ  : اسمُ  السَِّريرُ و ، ذكرها غيُر واِحٍد من  لها ُسْلَطاٌن بَِرأِْسِه ، وِملَّةٌ وِديٌن ُمْفَردٌ  ، كبيرة ُمتَِّسعَة ، باِب األَبوابِ  بينَ و َمْملََكة بيَن بالِد الالَّ

ِخين.  الُمَؤّرِ

ينِ  وادٍ  ، أَيضاً : السَِّريرُ و اِء ، فتأَّمل. َكْسرِ و آَخُر ، ويقال : إِنَّ الذي لبني َداِرٍم بَِضّمِ الّسِ  الرَّ

 ، كِعنٍَب ، وَجْمعُه ِسَررٌ  بُحاُت الَوْجِه ، واِحُدهالَوْجِه أَيضاً ، وسُ  (1)، وهي شآبِيُب  : َمَحاِسُن الَوْجِه ، والَخدَّاِن ، والَوْجنَتَانِ  األََساِريرُ و

ح به في الّصحاح ، وقد تقدََّمت اإِلشاَرةُ إِليه قريباً. األَساِريرُ و ، كأَْعنَاٍب ، أَْسَرارٌ   : جمع الَجْمعِ ، كما َصرَّ

هُ ُسُروراً و او َسرَّ مِّ  ُسرًّ ىو فيهما ، ، بالضَّ ةً و ، كبُْشَرى ، ُسرَّ ةً و ، تَِسرَّ يرافِّي : َمَسرَّ مِّ  ُسرَّ  قدو أَْفَرَحهُ ، ، الرابعة عن الّسِ  ، فهو هو ، بالضَّ

 ، وهو َغِريٌب. ، بالفَتْحِ  السَُّرورُ  واالْسمُ  ، َمْسُرورٌ 

 ، بالّضّم. السُّرورُ  عروف الَمْشُهور هوقال شيخنا : وال يُْعَرف ذلك في األَسماِء وال في الَمَصاِدِر ، ولم يَْذُكْره ِسيبويه وال َغْيُره ، والم

م ، الَمْصَدر  السَُّرورَ  قْلت : وهذا الذي اْستَْغَربَه شيُخنَا فقَْد نَقَلَه الّصاغانَّي عن ابِن األَعرابِّي : أَنَّ   .(2)، بالفَتْح ، االسُم ، وبالضَّ

 : ِخاَلُف الُحْزِن. السُُّرورُ  وقال الجوهرّي :

اْلتَِذاذٌ وانِشَراٌح يَْحُصل في القَْلِب فقط ، من غير ُحُصوِل أَثَِره في الّظاِهِر. والُحبُوُر : ما يَُرى أَثَُره في  السُُّرورِ  يقَةُ قال بعْضُهم : َحقِ 

 الّظاِهِر.

ْندَ  َسرَّ و ا الزَّ هُ َسرًّ ، أَي اْحُشه  َزْنَدكَ  ُسرَّ  : ويُقَالُ  ، قال أَبو حنيفة : ْقَدَح ِبهِليَ  إِذا كاَن أَْجَوَف ؛ ُعوداً  أَو َجْوفِه ، بالفَتْح : َجعََل في َطَرفِهِ  يَُسرُّ

 .السََّررِ  : َجْوفَاُء ، بَيَّنَةُ  َسّراءُ  قَنَاةٌ  ، ومنه : ، أَي أَْجَوفُ  أََسرُّ  فإِنه ِليَِرَي ،

بِيَّ  َسرَّ و ا الصَّ ه َسرًّ هُ  قََطعَ  : يَُسرُّ ّم : السُّرُّ  ، أَي ، َوُهوَ  ُسرَّ تِهِ  ما تَْقَطعُهُ القَابلَةُ ِمنْ  ، بالضَّ كَ  ، يقال : َعَرْفُت ذلك قَْبَل أَْن يُْقَطعَ  ُسرَّ ، وال  ُسرُّ

تُك تَقُل : ةَ  ؛ ألَنّ  ُسرَّ َررِ و ، بفتحتين كالسََّررِ  ، السُّرُّ  ال تُْقَطع ، وإِنََّما هي الَمْوِضُع الذي قُِطع منه السُّرَّ ح ، وكالهما لُغة ، بكسر ففتْ  (3) الّسِ

بِي َسَررُ  ، يقال قُِطع السُّرِّ  في ةٌ  جو ، ِسَرُرهو الصَّ  ، عن يَعقوب. أَِسرَّ

ةِ  َجْمعُ و اتٌ و ُسَررٌ  ، وهي الَوْقبَةُ التي في َوَسِط البَْطِن ، السُّرَّ ُكون العَْين ؛ ألَنَّها كانت ُمْدَغمةً ، كذا في الّصحاح. ُسرَّ  ، ال يَُحّرِ

ة ، أَي اْشتَكاَها ، أَي الماضي والمضارع : بفَتِْحِهَما ، يََسرُّ َسرَراً  ُجلُ الرَّ  َسرَّ و  .السُّرَّ

التَّْصِريِف ، فإِن ثَبََت مع ذلك قال شيخنا : وهو ّمما ال نَِظيَر له ، ولم يَعُدُّوه فيما استَثْنَْوه من األَْشبَاه ، وال َذَكَره أَرباُب األَفعاِل وال أَْهُل 

 فالصَّواب أَنَّه من تََداُخِل اللُّغَتَْيِن ، اه.

 .(4)قلُت : ونقله صاحُب اللسان والّصاغانّي عن ابن األَعرابّي 

َمنْ و اِء ، أَي َرأَىُسرُّ يِن والرَّ ً و ي ،بفتِحِهما ، َوبفَتْحِ األَّوِل وَضّمِ الثّانِ  َمْن َرأَى َسرَّ  يقال أَيضاً :و من َرأَى ، ُسُرورُ  ، بضّم الّسِ  يقال فيه أَيضا

ا ْعرِ  ، َمْقُصوراً ، َساَمرَّ  َوِلعَْت به العاّمة ؛ أَو ِكالُهَما لَْحنٌ  (5)ِلَضُروَرةٍ  وَمدَّهُ البُْحتُِريُّ في الّشِ

__________________ 
 .«َأشابيب»( األصر واللسان ا ويف التكملة : 1)
 الس ُرور ابلفتح إذا أفرحه.( ويف املصباح : سّر ُسُروراً ابلضم ا واالسم 2)
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قوله كالســــــرر والســــــرر األو  بفتحتا والثاين بضــــــمتا كما يف عاصــــــم وضــــــبطه الشــــــارح بكســــــر ففتح ا ه »( األصــــــر والقاموس وهبامشــــــه : 3)
 ويف اللسان فكاألصر.« مصححه

 ( وهي يف التهذيب عن ثعلب عن ابن األعرايب.4)
 سامراء :( ورد قوله يف معجم البلدان شاهداً عل  5)
 أر  املـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــااي ال قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور هبـــــــــــــــــــــــــا و 

هُ     ـــــــــــــــــــــدرعـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــراء ت ـــــــــــــــــــــي  عـــــــــــــــــــــن ل

  

 وقر فيها : ُسّر من را مقصور غري مهموز ا وشاهده قو  ا سا بن الضحا  :

ر  مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــغــــــــــــــــــداد  ّر مــــــــــــــــــن را َأســـــــــــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــُ

 قـــــــــــــــالـــــــــــــــه عـــــــــــــــن بـــــــــــــــعـــــــــــــــ  ذكـــــــــــــــرهـــــــــــــــا املـــــــــــــــعـــــــــــــــتـــــــــــــــادِ    

  

 البحرتي :وقير فيه : ُسّر من راء ممدود اآخر ا وشاهده قو  

 ألرحـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــن وآمـــــــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــــــة 

َدرُ     ــــــــــــقــــــــــــَ ّر مــــــــــــن راء مســـــــــــــــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــطــــــــــــي هلــــــــــــا ال  بســـــــــــــــــــــــــُ
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ان ا مل ا  أبَرحِض الِعرَاِ  قـُرحَب بـَغحَداَد ا يقا  : د ا فهي مَخحُ  لَُغاٍت : ســـــــاَء َمنح رََأ  يـَُقا  أَيضـــــــاً :و  خِلف ِتهما عل  اللِّســـــــَ
ُعحَتِصمُ  أَمرُي املؤمنا  مُن اخلَُلَفاءِ  َشرََع يف بَِنائِهِ 

ـــــــــــــــ  ابهلل أَبُو إسحاَ  ُ َم ُد بُن َهاُروَن الر شيدِ  امل َُثم ن ؛ أَلن  ـ
ويقاُ  له : امل

ٍص ِإىل ُعمَره مَثانيٌة وأَربعون سنة ا وكان له مَثَانِيُة بنا ا ومَثَاِن بَناٍت ا ومثانيُة آالِف ُغاَلٍم ا و من اخلَُلَفاِء ا و  ِمُن شخح
ــــــــــــــ  العباس َهاـ َكرِِه ا فلّما انـحتَـَقَر هِبِم ِإلَيـح يَِتها  ُسر   ا هكذا يف النسخ ا وصوابه ِإليه ا ثـَُقَر ذلَك عل  َعسح ُهمح ِلُر ح  (1) ُكريف ِمنـح

يَِته ا واُب ِلُر ح مُ  َأي َفرُِحوا ا والصــّ َبةُ  ا والصــواب فـََلزَِمُه. فَلزَِمها هذا االســح ر   ليه عل  الَقوحِ  اأَلّو  والثاين إِ  والنِّســح ا  َمّرِي   ســُ
 ا ِإىل اجلزِء اأَلّو  منه. ُسّرِييف  يقا  أَيضاً :و  ا بفتح امليم وتكسر ا َساِمّرِييف  عل  الَقوحِ  الثّالثو  بضّم الّسا وفتِحها ا

ثُ و يُّ  ِمْنهُ الَحَسُن بُن علّيِ بِن ِزياٍد الُمَحّدِ ، حّدث عن إِسماِعيَل بِن أَبِي أََوْيٍس ، وعنه أَبُو بَْكر الّضبَِعّي ، وزاَد الحافُِظ ابُن َحَجٍر  (2) السُّّرِ

يّ  في التَّْبِصيِر : وأَبُو َحْفص عبُد الَجبّاِر بُن خاِلد  .281، كان بإِْفِريِقيَة ، يَْرِوي عن َسْحنُون ، مات سنة  السُّّرِ

 َمكَّةَ.قُْرَب  ، كُصَرٍد : ع السَُّررُ و

َررُ و ينِ  (3) كِعنَب : َما َعلَى الَكْمأَةِ من ، الّسِ ِء َطْعماً ، وأَسَرُعَها ، قال ابُن ُشَمْيل : الفَْقُع أَْرَدأُ المكمْ  أَْسَرارٌ  ، وجْمعه كالسَِّريرِ  ، القُُشوِر والّطِ

 .أَْسَرارٌ  ٌق ، ولكن لهاوليس للَكْمأَةِ ُعُرو ، قال : ِسَرراً  ُظُهوراً ، وأَْقَصُرَها في األَْرِض 

 : ُدْملُوَكةٌ من تَُراٍب تَْنبُُت فيها. السََّررُ و

َررُ و  ، على أَربَعِة أَمياٍل منها ، قال أَبُو ذَُؤْيب : ع ، قُْرَب َمكَّةَ  : الّسِ

تح والـــــــــــــــــــــرِّكـــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــــَ ِة مـــــــــــــــــــــا َوقــــــــــــــــــــــَ  ِ يـــــــــــــــــــــَ

    َ اح وِن وبــــــــــــــــَ جــــــــــــــــُ َ ا ــــــــــــــــَ اح َررح ُب بــــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
ً  ُسرَّ  َشَجَرةٌ كانَْت بِه  قيل : ً  ُسرَّ  أَن بَِها َسْرَحةً . .. »في الحديث عن ابِن ُعَمر  ، كما جاءَ  تَْحتََها َسْبعُوَن نَبِيّا  أَي قُِطعَتْ  ، «تَْحتَها َسْبعُوَن نَبِيّا

يَ  ُوِلُدوا أَنَُّهم أَي به ، ُسَرُرُهمْ  أَنَّها بالَمأِْزَمْيِن من ِمنًى ، كانت  (4)األَحاديث :  لذلك ، فهو يَِصُف بَرَكتََها ، وفي بعض ِسَرراً  تحتَها ، فُسّمِ

ى واِدي فيه َدْوَحةٌ ، اِء وقيل : هو بالتَّْحِريِك ، وقيل بالَكْسِر كما َضبََطهُ المصنّف ،  السَُّررِ  وهذا الَمْوِضُع يَُسمَّ ، بضّم السين وفتحِ الرَّ

ِضّي.وبالتَّْحِريِك َضبََطهُ العالمةُ عبُد القادِر بُن عُ   َمَر البَْغَدادّي اللُّغَِوّي ، في شْرح شواهد الرَّ

تهِ  وأَكرُمها وأَطيَبُها ، أَْفَضل َمَواِضِعهِ  ، بالفَتح : الَواِدي َسَراَرةُ و هو بالضّم ، كُسرَّ كَسحاب  َسَراِرهو ، بالكسر ، وقد تقدم ، فهو تكرار ، ِسّرِ

رّ و وأَكَرُمه ،األَرِض ، أَوَسُطه  َسَرارُ  ، قال األَصمعّي : ، كقََذاٍل وأَْقِذلٍَة ،  السََّراِر أَِسَرةٌ  : أَكَرُمها ، وجمعُ  السََّراَرةِ  من األَرِض مثل الّسِ

 قال لَبِيد يرثِي قَْوماً :

م  وَرهــــــــــــُ بــــــــــــُ تح قـــــــــــــُ ٌد وزَانــــــــــــَ ُم محــــــــــــَح هــــــــــــُ اعــــــــــــَ  فشــــــــــــــــــــــــــَ

ر ةُ     وِّرِ  َأســــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ نـ اٍع مــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ اٍن ب  َرحيــــــــــــــــــحَ

  
 .السََّراَرةِ َسرائِرُ  وجمعُ 

ةُ و  قال األَعشى : ُسُرورٌ  َوَسُط الَواِدي وَجْمعُه (5) : السُّرَّ

رِيــــــــــــف  رَت الــــــــــــغــــــــــــَ ِر َوســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــح ِة الــــــــــــغــــــــــــَ رَبحِديــــــــــــ   كــــــــــــَ

ـــــــــــهـــــــــــا     رَت املـــــــــــاُء مـــــــــــن ـــــــــــَ ال ُرورَاِإَذا خـــــــــــَ  (6) الســـــــــــــــــــــــــ 
  

 وقال غيره :

ٍم  يــــــــــــح لــــــــــــَ ِد بــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــــُ جــــــــــــح ر مبــــــــــــَِ خــــــــــــَ  فــــــــــــِإنح أَفــــــــــــح

ةَ     ومــــــــــــَ خــــــــــــُ ا الــــــــــــتــــــــــــ  هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ نح مــــــــــــِ رَارَاو  َأكــــــــــــُ  الســــــــــــــــــــــــــ 
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يَّةُ و ً  السُّّرِ أْتَها بَْيتا ّم : األََمةُ التي بَوَّ رِّ  َمْنُسوبَةٌ إِلى واتََّخْذتَها للِمْلِك والِجَماعِ  ، بالضَّ ها ؛ ألَنَّ اإِلْنَساَن َكثيراً ما ، بالكسِر ، للِجَماع الّسِ  يَُسرُّ

تِه ، فُْعِليَّةٌ منه ، ِت السيُن للفَْرِق  (7)، كما قالوا في الدَّْهر ُدْهِرّي ، وفي السَّْهلَِة ُسْهِلّيِ  يِر النََّسبِ من تَْغيِ  ويَْستُُرَها عن ُحرَّ ، قيل : إِنَّما ُضمَّ

ة  ةِ واألََمِة تُوَطأُ ، فيُقَال للُحرَّ يَّة ، أَو كانَْت فاِجَرةً : ِسّراً  إِذا نُِكَحتْ  (8)بين الُحرَّ اها (9)، وللَمْملُوَكة  ِسّرِ يَّة صاِحبُها يَتََسرَّ  ، مخافَةَ اللَّْبِس. ُسّرِ

__________________ 
 ومثله يف التكملة.« بر يتها»( يف القاموس : 1)
 . هذه النسبة ِإىل سّر وهي من قر  الري... ( كذا ابلقاموس ا ويف اللباب : الس ّرِي2)
 ( يف اللسان : من الرتاب والقشور والطا.3)
 اللسان ومعجم البلدان : ويف بع  ا ديث.( 4)
 ( عبارة اللسان : والس ر  : وسرت الوادي ومجعه ُسُرور. وذكر البيت ا وكذلك : سرارُه وسرارتُه وُسر تُه.5)
 ( ويرو  الس ريرا : يريد مجيض أصلها الجي استقرت عليه ا أو غاية نعمتها.6)
 ( ضبطت عن الصحاح واللسان.7)
 ويف التهذيب : للحرة.« قوله : فيقا  لألمة ا كذا خبطه والذي يف اللسان : للحرة»وهبامش املطبوعة املصرية : « لألمة»( ابألصر 8)
 .«وأَلمةَ »( األصر واللسان ا ويف التهذيب 9)
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رُّ  وقال أَبو الَهْيثَم : يِت الجاريةُ  السُُّرورُ  : الّسِ يّة ، فُسّمِ جُ  ُسرورِ  ألَنّها َموضعُ  ُسّرِ  ِل ، قال : وهذا أَْحَسُن ما قيل فيها.الرَّ

ةُ وقيل : هي فُعُّولَةٌ من السَّْرِو ، وقُِلبَِت الواُو األَِخيَرةُ ياًء َطلََب الِخفَِّة ، ثم أُدِغَمت الواو فيها فصارت ياًء مثْ  مَّ لَت الضَّ  َكْسرةً  لها ، ثم ُحّوِ

 لُمَجاَوَرةِ الياِء.

رَ  قدو ىو تََسرَّ يَّةُ  يل التضعيف ، وقال اللَّْيُث :، على تحو تََسرَّ ْرتُ  فُعِليَّةٌ من قولك : السُّّرِ ْيتُ  ، ومن قال تََسرَّ فإِنّه غلط ، قال األَزهرّي  تََسرَّ

ْرتُ  ، واألَصلُ  (1): هو الصَّواُب  ْيُت أَظفَاِري  تََسرَّ ، ولكن لما تَوالَت ثالُث راآٍت أَبَدلُوا إِحداُهّن ياًء ، كما قالوا : تََظنَّْيُت من الظَّّن ، وقَصَّ

 ، واألَصل قََصْصُت.

جُل جاِريَتَه ، بمعنَى اْستََسرَّ  قال بعُضُهم :و اها الرَّ يَّةً  ، أَي اتََّخَذَها تََسرَّ وهللا ما نَِجُد »: ـ  ر لها الُمتْعَة فقالَتوذكـ  ، وفي حديث عائَِشةَ  ُسّرِ

ْيتُ  ، وكان الِقيَاُس االْستِْسَراَء من السَّراِريّ  تُِريُد اتََّخاذَ  «االْستِْسرارَ و في َكاِلم هللا إِال النَِّكاحَ  ، لكنها َردَّت الَحْرَف إِلى األَْصِل ، وقيل  تََسرَّ

نِي»في الحديث : النَِّفيِس ، و السَِّرّيِ  ءِ : أَْصلُها الياُء ، من الشَّيْ  يَّة ، أَي اتََّخَذنِي «فاْستََسرَّ َرنِي (2)، والِقيَاس أَن يقوَل :  ُسّرِ  ، أَو تََسرَّ

انِي ا تََسرَّ نِي ، فأَمَّ ه فمعناه أَْلقَى إِلى اْستََسرَّ في الجواز. كذا في  ، قال ابُن األَثِيِر : قال أَبو موَسى : ال فَْرَق بينَه وبين حديِث عائشةَ  ِسرَّ

 اللَسان.

يَِّة السََّراِري وجمع يِت. السُّّرِ ّكِ  ، بتخفيف الياِء وتْشِديِدَها ، نقله النََّوِوّي عن ابن الّسِ

ةٌ  ج : ، أَي معروف ، وهو ما يُْجلَُس عليه ، م ، كأَِميٍر : السَِّريرُ و تَْين. وفي التنزيل العزيز :، االِخير ب ُسُررٌ و أَِسرَّ َعلى ُسُرر  ) ضمَّ
تين مع التضعيف ، فيرّد األَّول منهما إِلى الفتح ِلِخفّته فيقول (3) (ُمَتقاِبِلنيَ  مَّ ، وكذلك ما أَشبَهه من  ُسَررٌ  وبعُضُهم يَْستَثِْقُل اجتماع الضَّ

 الجمع مثل َذِليٍل وذُلٍُل ، ونحوه.

ةَ  َرأِْسه ، وَضَربُوا َسراِئرَ  من المجاز : َضَربَ و  ، وأَنشد : العُنُقِ  ُمَركَّب ُمْستَقَرُّ الرأِْس في ، وهو َسِرير ُرُؤوِسِهم ، جمع أَِسرَّ

اَم عــــــــــــن  ــــــــــــُر اهلــــــــــــَ زِي ــــــــــــُ رحاًب ي ــــــــــــرِهِ ضــــــــــــــــــــــــــَ رِي   ســــــــــــــــــــــــــَ
ريِهِ     عـــــــــــــــِ ِر عـــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــُ نــــــــــــــــح َة الســــــــــــــــــــــــــــ   ِإزَالـــــــــــــــَ

  
 وأَنَشد : الُمْلكِ  عن بالسَِّريرِ  قد يُعَبَّرُ و

ًة و  يـــــــــــ  َدقــــــــــــِ يــــــــــــح ًة غــــــــــــَ يشـــــــــــــــــــــــــَ اَرَ  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا عــــــــــــِ  فــــــــــــَ

ُزوَ  و     ـــــــــــَ وحمـــــــــــًا َأن يـ ـــــــــــَ َش يـ امل لـــــــــــَح ـــــــــــُرهـــــــــــَ رِي  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 وَدَعتُه ، وما اْطَمأَنَّ واستَقَرَّ عليه. وَخْفُض العَْيش والِعزُّ  النِّْعَمةُ  : السَِّريرُ  من المجاز :و

 ، فإِذا ُحِمَل عليِه فُهو ِجنَاَزة. الَميِّتُ النَّْعُش قبَل أَْن يُْحَمَل عليِه  : السَِّريرُ و

الَميت  َسِريرُ و ؛ ألَنه غالباً ألُوِلي النِّْعَمِة والُمْلِك ، وأَرباِب السَّْلَطنَِة ، السُُّرورِ  مأُْخوذٌ من السَِّريرَ  ونَقََل شيُخنَا عن بعض أَئّمِة االشتقاِق : أَنَّ 

 ، كما قاله الراغب وغيره ، وأَشار إِليه في التَّْوِشيحِ. (4)ل أُْطِلق عليه لَشبَِهه ُصوَرةً ، وللتفاؤُ 

ْملِ  (5) ما على الَكْمأَةِ  : السَِّريرُ و يِن والقُُشوِر ، والجمعُ  من الرَّ  ، وفي التَّْكِملة : ما على األََكَمِة ، ومثله في بعض النسخ. أَْسَرارٌ  والّطِ

 َجُع عليه.، أَي الذي يُْضطَ  الُمْضَطَجعُ  : السَِّريرُ و

َرارِ  ، َشْحَمةُ البَْرِديّ  : السَِّريرُ و ر ، كِكتَاب ، وبه كالّسِ  قول األَْعَشى اآلتي في إِْحَدى ِرَوايَتَْيه. فُّسِ

 كُزبَْيٍر : واٍد بالِحَجاِز. ُسَرْيرٌ و

َرة فُْرَضةُ ُسفُِن الَحبََشِة الَواِرَدةِ على الَمِدينَةِ  َمْوِضٌع آَخُر هوو  ، وقد تقّدم ِذْكر الَجاِر. قُْرِب الَجارِ بِ  الُمنَوَّ

ةُ  عن ابِن األَْعَرابِّي :و ْيَحاِن. السَّرَّ  : الطَّاقَةُ من الرَّ

ةُ و ياِحيِن ، الَمَسرَّ ّم. كالسُّرورِ  : أَْطَراُف الرَّ  ، بالضَّ
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 من النَّبَات : أَْنَصاُف ُسوقِه العاَُل ، السُُّرور قال اللَّْيُث :

__________________ 
 يعين قوله : تسرّيت.« قلت : لي  بغلرت»( عبارة التهذيب : 1)
 كما يف املصدرين.« سالمة»والضمري يعود عل  القائلة وهي « تقو »( يف النهاية واللسان : 2)
 .47وسورة ا جر اآية  44( سورة الصافات اآية 3)
( يعين تفا   امليت ابلســـــرور الذي يلحقه برجوعه إىل جوار   تعاىل وخالصـــــه من ســـــجنه املشـــــار ِإليه بقوله ص : الدنيا ســـــجن املؤمن. عن 4)

 املفردات للراغب.
 ويف التهذيب واللسان فكاألصر.« اأَلَكَمةِ »( يف القاموس : 5)
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َتَسر   وَحِقيَقُته ما  ونـَُعَمتح وَحُسَنتح ا قا  اأَلعش  :من الرَبحِدي ِة فَرطَُبتح  اسح
رِي  ـــــــــــــغـــــــــــــَ رَت ال ِر َوســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــح ي ـــــــــــــغـــــــــــــَ ِة ال ـــــــــــــ   كـــــــــــــرَبحِدي

اُء مــــــــــنــــــــــهــــــــــا    
َ
رَت املــــــــــ ــــــــــَ ال دح خــــــــــَ ُرورَاِف قــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــ 

  
َرارا ويروى  بَِشْحَمة البَْرِدّي ، ويُْرَوى : فَّسروهِ و ، الّسِ

 الس رِيرَاِإذا ما أََت  املاُء منها 
 ت عليه.وأَراَد به األَْصَل الذي اْستَقَرَّ 

هو هُ يَُسرُّ ةِ  ، أَي َحيّاهُ بِها : َسرَّ  .بالَمَسرَّ

ةُ و  وغيِره. فِيَها ، كالطُّومارِ  يَُسارُّ  التي بكسر الِميم : اآللَةُ  الِمَسرَّ

َخاُء والنّْعَمةُ. السَّّراءُ و َراِء ، وهو الرَّ  ِخاَلُف الضَّ

ةُ و  ، قال شيُخنَا : يزاد على نََظائِِر عاُشوَراَء ، كَحاُضوَراَء الّسابِق. كالسَّاوراءِ  الَمَسرَّ

كة ، السََّررُ  نَاقَةٌ بَِها : السَّّراءُ و  أَو قَْرحٍ يكاد يَْنقَُب إِلى َجْوفِه وال يَْقتُل ، ِكْرِكَرتِه ِمْن َدبََرة (1)ُمَؤّخِر  وهو َوَجٌع يأُْخذُ البَِعيَر في ، ُمَحرَّ

 ، هكذا قاله أَبو َعْمٍرو. أََسرُّ  والبَِعيرُ 

 بَِوَجع يأُْخذُ في فَسََّر السََّررَ  عن ابن األَْعَرابِّي ، وقد َشذّ اللَّْيُث حيثُ  (2) يََسرُّ َسَرراً  البَِعيرُ  َسرَّ  وقال األَْزَهِرّي : وهكذا سماِعي من العََرِب.

ةِ   ، وَغلََّطهُ األَْزَهِرّي وغيره. السُّرَّ

كةً. السََّررِ  القَنَاةُ الَجْوفَاُء ، بَيِّنَةُ  : السَّّراءُ و  ، محرَّ

يِّبَةُ  السَّّراءُ و  الكريمةُ. من األَراِضي : الطَّ

 ، َوزناً ومعنًى. ، كَسَحاب : السَّيَابُ  السََّرارُ و

كةً ، وفي الحديث :  َسَرِرهو ، بالَكْسر ، كِسَراِره الِهاَلُل بنُوِر الشَّْمِس  يَْستَِسرُّ  من الشَّْهِر : آِخُر لَْيلَة منهُ  السََّرارُ و أَنَّ النَّبِيَّ »، محرَّ

ً  َسَرارِ  من ُصْمتَ  َهلْ :  فقالَ  (3) [َرُجالً ] سأَل وسلمعليههللاصلى  «نِ قال : ال. قَاَل : فإَِذا أَْفَطْرَت من َرَمَضاَن فُصْم يَْوَميْ  ؟هذا الشَّْهِر شيئا

 لَْيلَتَْين إِذا تَمَّ الشَّْهُر. اْستََسرَّ  لَْيلَةً ، وربما اْستََسرَّ  الِكسائِّي وغيره بما قَدَّْمنا. قال أَبو ُعبَْيدةَ : وربما فَسََّرهُ و (4)

 الشَّْهِر ، بالكسر ، لُغَةٌ لْيَسْت بَِجيَِّدةٍ عند اللُّغَويّين. ِسرارُ و قاَل األَْزَهِريُّ :

رار ّراُء :وقال الفَ  ليلةُ  فَِسراُره ليلُة ثماٍن وعشرين. وإِذا كان الشَّْهُر ثالثين (5) فِسَراُرهُ  : آِخُر ليلٍَة ، إِذا كان الشَّْهُر تِْسعاً وعشِرين ، الّسِ

 تِسع وعشرين.

ً  َسَرارِ  َؤالَه : هل صاَم منوقال ابُن األَثِيِر : قال الَخطَّابِّي : كان بعُض أَهِل العلِم يَقُوُل في هذا الحديِث : إِن سُ  ُسَؤاُل َزْجٍر  ؟الشَّْهر َشْيئا

ُجُل قد أَوَجبَه على نَْفسِ  (6) [قد]وإِْنَكار ؛ ألَنَّهُ  ه بنَْذٍر ، فلذلك قال نََهى أَْن يُْستَْقبََل الشَّْهُر بَِصْوِم يوٍم أَو يَْوَمْيِن ، قال : ويُْشبِه أَن يكون هَذا الرَّ

 فُصْم يومين ، فاْستََحبَّ له الَوفَاَء بهما.ـ  يعني من رمضانـ  له : إِذا أَْفَطْرتَ 

هُ و  : َكتََمه. أََسرَّ

هُ و ر ، وبهما أَْظَهُره ، ِضدٌّ  : أََسرَّ َها قيل : أَْظَهُروَها ، وقال ثَْعلَب : معناه (7) (َوَأَسرُّوا النَّداَمةَ )قَوله تَعَالى  فُّسِ من ُرَؤسائِِهم ، قال  أََسُروُّ

ُل أََصحُّ ، وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيد   للفََرْزَدِق : (8)ابُن ِسيَده : األَوَّ
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ا رََأ  ا مـــــــــــ  ُه فـــــــــــلـــــــــــَ فـــــــــــَ يــــــــــــح ر َد ســـــــــــــــــــــــــَ اَج جـــــــــــَ جـــــــــــ    ـــــــــــَ

ر      رَا َأســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــَ ـــــــــــذي كـــــــــــاَن َأضـــــــــــــــــــــــــح ُرورِي  ال  ا ـــــــــــَ

  
أَي أَْظَهُروها ، قال : ولم أَسَمْع ذلك لغيره  (َوَأَسرُّوا النَّداَمةَ )قال َشِمٌر : لم أَِجْد هذا البَْيَت الفََرْزَدق ، وما قَال غيُر أَبي عبيَدةَ في قوله : 

َؤَساَء من المشركين (َأَسرُّوا النَّداَمةَ )قال األَزهرّي : وأَْهُل اللُّغَِة أَنَكُروا قوَل أَبي ُعبَْيَدةَ أََشدَّ اإِلْنَكاِر ، وقيل :  .(9) وا يَْعنِي الرُّ النََّداَمةَ  أََسرُّ

 َسفلَتِهم الذين أََضلُّوُهم ، (10)في 

__________________ 
 ( لفظة مؤخر وردت ابألصر ضمن قوسا عل  أهنا من املو وهي ليست يف القاموس.1)
 .«سرّاً »( عن اللسان وابألصر 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 وسرت قامة اإلنسان.كبنه أراد وسطه ألن السرة « ؟هر صمت من سرّة هذا الشهر»( قا  الفارسي : ويرو  : 4)
 .«وسراره»( عن التهذيب ا وابألصر 5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
 .33وسورة سبب اآية  54( سورة يون  اآية 7)
رُّوا النَّداَمةَ )( كذا ابألصــــــر ويف التهذيب يفهم أن أاب عبيد نقر عن أيب عبيدة قوله يف تفســــــري قوله تعاىل : 8)  ا أي َأ هروها وأنشــــــد هبذا (َوَأس     َ

 املعىن قو  الفرزد .
 ( انظر ا اشية السابقة.9)
 ( التهذيب : من.10)
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رِين. َأَسر وَهاو  َفسِّ
ُ
َفوحَها ا وكذلك قا  الز ج اُج ا وهو قو  امل  : َأخح

ُتِسرُّوَن )وقوله تعالى :  (1) ( َأْزواِجِه َحِديثاً َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبُّ ِإىل بَ ْعضِ )به إِليه في ُخْفيَة ، قاَل هللا تَعَالى :  إِليه َحِديثاً : أَْفَضى أََسرَّ و
ون أَي تَطَِّلعُوَن على ما (2) (ِإلَْيِهْم اِبْلَمَودَّةِ  ر من َمَودَّتِِهم ، وقد تُِسرُّ بأَنَّ معناه تُْظِهُرون ، قال المَصنِّف في البََصائِر : وهذا َصحيٌح ،  فُّسِ

رّ  إِلى الغَْيِر يَْقتَِضي إِْظهار ذلك لمن يُْفَضى إِليه اإِلْسَرارَ  فإِنَّ  إِليَّ فاَُلٌن ،  أََسرَّ  ، وإِْن كاَن يَْقتَِضي إِْخفَاَءهُ من َغْيِره ، فإِذاً قَْولَُك : بالّسِ

 َوْجٍه اإِلْظَهاَر ، ومن وَجٍه اإِلْخفَاَء. يَْقتَِضي من

ةُ و ّمِ : ُمْستَقَرُّ الماِء في أَْقَصاهُ  ُسرَّ  ، وهو َمَجاٌز. الَحْوِض ، بالضَّ

تَْيِن : أَْطَراُف ُسوقِه العُلَى السُُّرورُ و ّمِ ، عن اللَّْيِث ، وقد تَقَدَّم. ُسُرورٍ  ، َجْمعُ  من النَّبَاِت ، بَضمَّ  ، بالضَّ

ةٌ  اْمَرأَةٌ و ةٌ و ُسرَّ كَ  : سارَّ  ، كالهُما عن اللِّْحيَانّي. تَُسرُّ

 ُهْم. يَُسرُّ و إِْخَوانَهُ  يَبَرُّ  ، إِذا كان َسرٌّ  َرُجٌل بَرٌّ  يُقَال :و

ونَ و ونَ  قَْوٌم بَرُّ ونَ  َسرُّ ونَ و ، أَي يَبَرُّ  .يَُسرُّ

ّمِ : السُّْرُسورُ و  بُحْسِن ِحيلَة. الدَّّخاُل في األُمُورِ الفَِطُن العَاِلُم  ، بالضَّ

 نَْصُل الِمْغَزِل. : السُّْرُسورُ و

حابِ  : السُّْرُسورُ  عن أَبِي َحاتٍِم :و ةُ من الّصِ  .ُسْرُسوَرتِيو ُسْرُسوِري ، يُقَال : ُهوَ  كالسُّْرُسوَرةِ  ، الَحبِيُب والَخاصَّ

 ٌظ.حافِ  ُمْصِلٌح لَهُ  ، أَي مالٍ  ُسْرُسورُ  ُهوَ  يقال :و

 ماٍل وُسوباُن ماٍل ، إِذا كاَن َحَسَن الِقيَام َعلَْيِه عاِلماً بَِمْصلََحتِه. ُسْرُسورُ  وقال أَبُو َعْمرو : فاُلنٌ 

مِّ  ُسْرُسورُ و ّم : ، بالضَّ ْرِك ، والذي في التكملة ما من بالد التُّ  د ، بِقُُهْستَان وتَْقيِيده ُهنَا يُوِهُم أَنَّ ما قَبلَه بالفَتْح ، وليس كذلك بل ُكلُّه بالضَّ

ه : َرهُ و .(3): َمِدينَةٌ بقُُهْستَاَن. فما في النَُّسخِ عنَدنَا َغلٌط  ُسُرورُ و نَصُّ تَه : بَلَغَ  تَْسِريراً  الماءُ  َسرَّ  .ُسرَّ

هُ وَ  ةً  في أُذُنِه َسارَّ هِ  : أَْعلََمهُ  ِسَراراً و مَسارَّ  .السََّررُ  ، واالسمُ  بِِسّرِ

واو  تَنَاجْوا. ، أَي تََسارُّ

وا يُقَال :و الِهالُل في آِخر الشَّْهِر ، إِذا َخِفَي ، قال ابن ِسيَده : ال يُْلفَُظ بِِه إِالَّ َمِزيداً ، ونَِظيره  اْستََسرَّ  ، يقال منه : اْستَتَُروا ، أَي اْستََسرُّ

يُن ، ومنه أُِخذ  الشَّْهِر. َسَررُ  قولُهم : اْستْحَجَر الّطِ

هِ  األَْمُر : َخِفَي ، ومنه قولهم : َوقَْفُت على اْستََسرَّ و  .ُمْستََسّرِ

رِ  فيه ، والتََّشقُُّق ، في الثَّْوِب : التََّهْلُهلُ  التََّسْرُسرُ و ي. كالتََّسرُّ  ، وفي التَّْكِملَة : التََّسّرِ

 ، وفي بعض األُصول : أََحدَّها. الشَّْفَرةَ : َحدََّدَها َسْرَسرو

 ، قال لَبِيٌد : : الدَِّخيلُ  َسرُّ األَ و

مح و  هــــــــــــــُ نـــــــــــــــح اِء مــــــــــــــِ دِّي فــــــــــــــاِرُس الــــــــــــــر عحشـــــــــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

يـــــــــــــــٌ  ال     ر  َرئـــــــــــــــِ يـــــــــــــــدُ  َأســـــــــــــــــــــــــــــَ  وال ســـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــِ

  
.  ويُْرَوى : أَلَفُّ

اِء لَْحنٌ  َمَسارُّ و ِد بِن أَبِي الفُتُوح بِن عبد هللِا بن ُسلَْيَماَن  : ِحْصٌن باليََمِن ، وتَْخِفيُف الرَّ اَن لبَنِي أَبِي الَمعَاِلي بِن ُمَحمَّ ، وهو من أَعماِل َحرَّ

 الِحْميَِرّي ، كذا َحقَّقَه الَمِلُك اإِلْشَرُف الغَّسانِّي.

ا َسرَّ و  ونحِوه. جاِهالً : لَقٌَب ، كتَأَبََّط َشرًّ
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، ويُقال أَيضاً : َولََدْت  أَْشبَاهاً ، ال تَْخِلُطُهْم أُْنثَى ُسَرُرُهمْ  بَكْسِرِهَما ، وهو أَْن تُْقَطعَ  واِحد ، ِسَررٍ  ، وعلى ِسرٍّ  ىُوِلَد له ثاَلثَةٌ عل يقاُل :و

 واِحٍد ، أَي بعُضُهم في إِثِْر بَْعٍض. ِسَررٍ  ثاَلثاً في

ْينِ و رَّ رِّ  ، ُمثَنَّى َرتْقةُ الّسِ ، ِمْنَها يَْخُرُج من يَُحجُّ من اليََمِن في البَْحِر ، بينها  بَْيَن َحْليٍ وُجدَّةَ  ، أَي ساِحِل بَْحِر اليََمنِ  على السَّاِحلِ  ، : ة الّسِ

 ِق.دَّ وبين َمكَّةَ أَْربَُع َمراِحَل ، وقد َذَكَرها أَبو ذَُؤْيب في ِشْعِره ، وهي َمْسَكُن األَْشَراِف اليوم من بني َجْعفٍَر الُمصَ 

__________________ 
 .3( سورة التحرمي اآية 1)
 ( اآية األوىل من سورة املمتحنة.2)
 قا  : والعجم يقولون : جرور ابجليم.« ُسُرورُ »( ويف معجم البلدان : 3)
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ثٌ  ُسَرْيَرةَ  أَبوو  وهو شيٌخ ألَبِي ُعَمَر الَحْوِضّي. ، كأَبِي ُهَرْيَرةَ ِهْميَاُن ُمَحّدِ

 يَْرِوي عن َعَطاٍء. : َشْيٌخ البِن الُمبَاَركِ  ُسَرْيَرةَ   بُن أَبِيَمْنُصورُ و

ىو ة الَوَداع ، وَسمعَت الُخْطبَةَ ، رواه أَبو داود ، قال الّصاغانّي : وأَْصَحاُب  ، كَسْكَرى : بِْنُت نَْبَهاَن الغَنَِويَّةُ ، َصَحابِيَّةُ  َسرَّ ، َشِهَدت حجَّ

ى َهاالَحِديِث يَقُولُون : اْسمُ   ، كَضّراَء. َسّراءُ  والّصواب (1)باإِلمالة  َسرَّ

ينٍ و يٌن ، كِسّجِ دِ  أَبو هاُرون : ع بَِمكَّة ، منه (2) ِسّرِ دِ  ُموَسى بُن ُمَحمَّ ، روى عن عبِد الَمِلِك  الطَّبَرانِيّ  أَبِي القَاِسمِ  بِن َكثِيٍر ، َشْيخُ  بِن ُمَحمَّ

ّيِ ، َذَكره األَميُر.  بِن إِبراِهيَم الُجّدِ

ْيِن الذي َذكَره الُمَصنُّف قريباً ، وهو الذي (3)وقال ابن األَثِير  رَّ نُِسَب إِليه شيُخ  : بُلَْيَدةٌ عند ُجدَّةَ بنواِحي َمكَّةَ ، والصواُب أَنَّها هي َرتْقَةُ الّسِ

 الطَّبَرانِّي.

 يُْستَْدَرُك عليه : * ومما

يٌّ  َرُجلٌ  ا ، بالكسر : يََضُع األَْشيَاءَ  ِسّرِ يِّينَ  ، من قَْومٍ  ِسرًّ  .ِسّرِ

 : فَِرَح. اْستََسرَّ و

ةُ و يَاِض. األَِسرَّ  : أَْوَساُط الّرِ

 الفَْضِل ، وَسَراَوتُه ، أَي ِزيَاَدتُه ، وقال امرُؤ القَْيِس في ِصفَِة امَرأَةٍ : َسَراَرةُ  وقاَل الفَّراُء : لها عليها

ا  هـــــــــــــَ تــــــــــــــُ لـــــــــــــَ قـــــــــــــح ُدهـــــــــــــا ومـــــــــــــُ لـــــــــــــ  قـــــــــــــَ هـــــــــــــا مـــــــــــــُ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

ِه و     يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ ا عـــــــــــــــَ رَاَرةُ هلـــــــــــــــََ رِ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــَفضـــــــــــــــــــــــــــــح

  
 هذا األَْمِر ، بالكسر ، إِذا كاَن عاِلماً بِِه. ِسرُّ  وفالنٌ 

 اليََمِن الَِّذي يَْشتَقُّها.، كِكتَاب : َواِدي صْنعَاِء  ِسَرارٌ و

هُ و تِهِ  : َطعَنَهُ في َسرَّ  ، قال الشاعر. ُسرَّ

مُ  ر هـــــــــــــــــــُ وا  َنســـــــــــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــــــح ُم أَقـ  ِإنح هـــــــــــــــــــُ

بّ و     نح َنســـــــــــــــــــــــــــــــُ ُم مـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــُ ُروا فــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ  ِإن أَدح

  
 أَي نَْطعَنُه في َسبَّتِه.

ةِ  ، أَي َمْقُطوعَ  «َمْسُروراً  ُوِلَد َمْعذُوراً »في الحديث : و  .(4) السُّرَّ

ةُ و  : َطَرائُِق النَّبَاِت ، وهو َمَجاز ، عن أَبي َحنيفَة. األَِسرَّ

 .أََسرَّ  هكذا َحَكاهُ أَفَّاُر بُن لَِقيٍط ، إِنما جاَء على تََوهُّم قال ابُن ِسيَده :« ُمَسرٌّ  ُكلُّ ُمْجٍر بالَخالءِ »وفي الَمثَِل : 

رَ و جها ، لَكثَْرِة ماِله وقِلَِّة ماِلَها. فالٌن بِْنَت فاُلن ، إِذا تََسرَّ  كاَن لَئيِماً وكانَْت َكِريَمةً فتََزوَّ

 .«حتى يُْدِخلَُهَما الَجنَّةَ  بَسَرِره أَنّه يَْجتَرُّ واِلَدْيه .. »في َحِديِث السَّْقِط : و

ةَ  ال تَْنِزلْ »في حديث ُحَذيفَة : و ةِ  وَجْوفََها ، مأُْخوذٌ من، أَي َوَسَطَها  «البَْصَرةِ  ُسرَّ  اإِلْنَساِن ، فإِنَّها في َوَسِطه. ُسرَّ

 ُسرِّ  أَي كأَْسَمِن ما َكانَْت ، من «ما كانَْت ، تََطُؤهُ بأَْخفَافَِها (5) َكأََسرِّ  َمْن كانَْت لَهُ إِبٌِل لم يَؤّدِ َحقَّها أَتَْت يوَم الِقيَاَمةِ »في حديث َطاُووس : و

ه ، وقِيَل ٍء ، ُكّلِ َشيْ  تِ  ؛ ألَنّها إِذا َسِمنَتْ  السُُّرورِ  ُهَو من: وهو لُبُّه وُمخُّ  النّاِظَر إِلَْيها. َسرَّ
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ثُه عليِه السَّالُم كأَِخي»في حديث ُعَمر : و َرارِ  أَنَّهُ كاَن يَُحّدِ رار] «الّسِ َرارِ  أَي كَصاِحبِ  (6):[  المَساَرَرة : الّسِ ،  الُمَساَرَرةِ  ، أَو كِمثْلِ  الّسِ

 لَخْفِض َصْوتِه.

 .(7): البَْطحاُء  السَّّراءُ و

قال ؛ يُْضَرُب لكّل أَْمر ُمتَعَالَم َمْشُهوٍر ، وهي حليمةُ بنت الَحاِرِث بن أَبِي َشِمر الغَسَّانِّي ؛ ألَنَّ أَباها لّما « بِِسرٍّ  ما يَْوُم َحليَمةَ »وفي المثل : 

 ً ه َجْيشا  إِلى الُمْنِذِر بِن ماِء السَّماِء أَْخَرَجْت لَُهْم ِطيباً ْفي ِمْرَكٍن فَطيَّبَتُْهم به ، فنُِسَب اليَوُم إِلْيَها. َوجَّ

 : موِضٌع في بالد غاِضَرةَ ، حكاهُ أَبو َحنِيفَة ، وأَنشد : التَّْسِريرُ و

__________________ 
 ة.( وهو قو  اأَلمري َأيب نصر كما يف أسد الغاب1)
 ( قيدها ايقوت يف معجمه ِسر ين بلفة تثنية السّر الذي هو الكتمان جمروراً أو منصوابً.2)
 .116/  2 (السرّيين)( اللباب 3)
قوله : أي مقطوع الســـــرّة ا كذا ابألصـــــر ا ومثله يف النهاية ا واإلضـــــافة عل  معىن من االبتدائية ا واملفعو   ذوف ا »( هبامشـــــه اللســـــان : 4)

 .«: مقطوع السر من السرّة ا وإال فقد ذكر أنه ال يقا  : قطعت ُسرّتهواألصر 
 .«كببشر ما كانت»و « كذشر ما كانت»( ويرو  : 5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
 ( جاءت يف النهاية تفسرياً  ديث حذيفة : مث فتنة الس ر اء.7)
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 إَِذا يَقُولُوَن ما أَْشفَى : أَقُوُل لَُهْم :

 يَْشِفينِي التَّْسِريرِ   ِمنَ ُدخاُن ِرْمثٍ 

ه  بـــــــــــــُ اطـــــــــــــِ رَاَن حـــــــــــــَ مـــــــــــــح م  ِإىل عـــــــــــــُ ا َيضـــــــــــــــــــــــــــُ  ممـــــــــــــِ 

وحُزونِ     زحاًل غـــــــــــــرَي مـــــــــــــَ ِة جـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ نـ  مـــــــــــــن اجلـــــــــــــُ

  
 َواِدي بَْيَضاَء بِنَْجد. التَّْسِريرُ  لغاِضَرة. وقيل التَّْسِريرِ  وأَْعلَى التَّْسِريرِ  الُجنَْيبَة : ثِْنٌي من

هُ  وأَْعَطْيتُكَ   ، أَي َخاِلَصهُ ، وهو َمَجاٌز. ِسرَّ

 من َعْيِشه ، وهو َمجاز. َسَراَرةٍ  ويُقَال : هو في

إِلى ذلَك ، وإِنّي ألَْستَاّر إِلى ما تَْكَره : أَْستَِلذُّه ، وهو  (2)َغَمَزه فاْستَلَذّ قيل : ُهَو يَْستَارُّ  (1)قال الزمخشرّي : وإِذا ُحكَّ بَْعُض َجَسِده ، أَو 

 جاز.مَ 

ه : بالََغ في إِْخفَائِِه ، قال :  واْستََسرَّ

ُروَ  ِإَذا  ر  ِإن  الــــــــــعــــــــــُ َتســـــــــــــــــــــــَ َد   اســـــــــــــــــــــــح ا الــــــــــنــــــــــ   هبــــــــــِ

زحرَعُ     َ
اَب املـــــــــــــ اُت هبـــــــــــــا وطـــــــــــــَ بـــــــــــــَ َر الـــــــــــــنــــــــــــــ   َأشــــــــــــــــــــــــــِ

  
َلى السَّراِئرُ )وقَْولُه تَعَالَى :  َكاة والغُْسل من الجَ  فَسَُّروه (3) (يَ ْوَم تُ ب ْ ْوِم والصَّالةِ والزَّ  نابَِة.بالصَّ

ار وأَبُو َرارِ  ، كَكتَّاِن ، وأَبو َسرَّ  ، من ُكنَاُهم. الّسِ

 إِذا أََمْرتَه بَِمعَاِلي األُُموِر. ِسْرِسرْ  ويقال للرُجل :

نُوا في أَْنفُِسِهم أَْن يَْحُصلُوا من بَْيِعِه بَِضاَعةً. (4) (َوَأَسرُّوُه ِبضاَعةً )وقوله تعالى :   أَي َخمَّ

ر ، قد تقدم في ج ش ر. ِسَرارُ و  بُن ُمَجّشِ

ْحمِن بِن ُسلَْيَماَن بِن ُمعَاِوية بنِ  ُد بُن عبِد الرَّ  بِن َطِريف القُْرُطبِّي ، كِكتَاٍب ، َرَوى عنه ابُن األَْحَمِر وغيُره ، ذكره ابن بَْشكوال. ِسَرارِ  وُمَحمَّ

 * ومما يستدرك عليه :

د البَُخاِريّ بالفتح : قَْريَ  (5) َسْرَدرا : [سردر]  .السَّْرَدِريّ  ةٌ بِبُخاَرى ، منها : أَبُو ُعبَْيَدة أَُساَمةُ بُن ُمَحمَّ

ٍد األَِصيِلّي : بالفَتْحِ ، وقيل : (6) ُسْرمارو : [سرمر] بالَكْسِر : قَْريَةٌ ببَُخاَرى  بالّضم ، وقال الرشاِطّي ، عن أَبِي عِلّيٍ الغَّسانِّي عن أَبِي ُمَحمَّ

 ، حدَّث عن أَبي نُعَْيم وغيِره. السُّْرَماِريّ  ، ِمْنَها أَْحَمُد بُن ِإْسَحاق

يَسْنبرُ  : [سسنبر] َدةٌ مْفتُوَحةٌ ، أَهمله الَجْوَهِرّي ،  يِن األُولَى، بَِكْسِر السِّ  الّسِ وفَتْح الثانية ، وبينهما تَْحيتِيَّة ، ساكنة وبعَد النُّوِن الّساِكنَِة ُمَوحَّ

امُ  وقال أَبو حنيفة : ُهوَ  يَحانَةُ التي يُقَاُل لََها ، النَّمَّ  ، وقال : وقد جرى في كالم العرب ، قال األَْعَشى : الرَّ

نــــــــــَ  ج لــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــَ فح نـــــــــــَ ا وبـــــــــــَ َدهــــــــــَ نــــــــــح ل ســــــــــــــــــــــــاٌن عــــــــــِ  ا جــــــــــُ

رَبٌ و     نــــــــــح يســــــــــــــــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــِ مــــــــــَ نــــــــــَ مــــــــــح نــــــــــَ وُش مــــــــــُ رحَزجــــــــــُ َ
 واملــــــــــ

  
فُّ من الشَّيْ  السَّْطرُ  : [سطر]  ، أَي ما ذكر ، وكان الظَّاِهُر : وَغْيُرَها ، كما في األُصوِل. وَغْيِره والنَّْخلِ  ِء ، كالِكتَاِب والشََّجرِ : الّصِ

ةٍ أَنَّ فَْعالً بالفتح ال  َسْطرٍ  جمعُ  أَْسَطاراً  ، قال شيُخنَا : ظاِهُره أَنّ  أَْسَطارٌ و ُسُطورٌ و أَْسُطرٌ  ج ْرنَاهُ غير َمرَّ المفتوح ، وليس كذلك ؛ لما قَرَّ

ِك ، كأَْسبَاٍب وَسبٍَب ، فاألَْولَى تَأِْخيُره. يُْجَمُع على أَْفعَال في غيِر األَ  قْلت : ْلفَاِظ الثَّالثَِة التي ذكرنَاها غير َمّرة ، بل هو َجْمٌع لَسَطٍر الُمَحرَّ

ُك ، قبَل ِذْكر الُجموعِ ، كما فَعَلَه صاِحُب الُمْحَكم.  أَو تَْقِديُم قوِله : ويَُحرَّ

 .ُسُطور ، ذكر هذه الُجُموَع اللّحيانّي ، ما عدا أََساِطيرُ  ، أَي َجْمُع الَجْمعِ ، ججو
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 ، أَي َصفًّا ، وهو َمَجاٌز. (7)، من َشَجر  َسْطراً  ِمْن نَْخٍل ، وَغَرسَ  َسْطراً  ويُقَاُل : بَنَى

:  َسَطَر يَْسُطُر َسْطراً و أَي َوَما تَْكتُُب الَماَلئَِكةُ  (8) (ن ، َواْلَقَلِم َوما َيْسطُُرونَ ) ، قال هللا تعالى : الَخطُّ والِكتَابَةُ  : السَّْطرِ  األَْصُل فيو

 َكتََب.

ُك في الُكلِّ و  ، وَعزاه في الِمْصباحِ لبَنِي ِعْجل ، قال جرير : يَُحرَّ

__________________ 
 ( األساس : أو ُغمز فاستلذه.1)
 امش املطبوعة املصرية.ونبه إىل عباريت األساس هب« .. وإين ألتسارّ  .. ( األساس : هو يستار2)
 .9( سورة الطار  اآية 3)
 .19( سورة يوسف اآية 4)
 ( قيدها ايقوت يف معجمه : َسرحَدُر بفتح أوله وسكون  نيه ودا  مهملة مفتوحة وآخره راء.5)
 ( يف معجم البلدان : ُسرماَر  بضم أوله وسكون  نيه وبعد األلف راء.6)
 من ُكتب ا وسطر من شجر مغروس.( يف التهذيب : يقا  : سطر 7)
 ( اآية األوىل من سورة القلم.8)
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ُه  ــــــــــَ ت عــــــــــَ ــــــــــح ل اِد وخــــــــــُ ه مــــــــــَ ــــــــــُ ت عــــــــــح ــــــــــَ اَء اَبيـ نح شــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــَ

مح     ــــــــواهنــــــــِِ ُم يف ِدي ــــــــح ي ــــــــ  ــــــــتـ ُر ال مــــــــُ كــــــــح ــــــــَ رَامــــــــا ي طــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

  
 ، وأَنشد : األَسطار والَجمع

ارٍ ِإيّن و  طـــــــــــــَ رحنَ  َأســـــــــــــــــــــــــــح طـــــــــــــِ رَا ســـــــــــــــــــــــــــُ طـــــــــــــح   ســـــــــــــــــــــــــــَ
ُر     ٌر : اي َنصـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــِ ائ ـــــــــــقـــــــــــَ رَال رًا َنصـــــــــــــــــــــــــح  َنصـــــــــــــــــــــــــح

  
كَّةُ من النَّْخِل. السَّْطرُ  ومن الَمجاز :  : الّسِ

 ، قاله ابُن ُدَرْيد ، والّصاُد لُغَةٌ. من الغَنَمِ  من الَمْعِز ، وفي التَّْهِذيِب : العَتُودُ  : السَّْطرُ و

ً  َسَطرَ  ، يُقَاُل : القَْطُع بالسَّْيفِ  : السَّْطرُ  من الَمَجاز ؛و اِب ، السَّاِطرُ  ومنه : ، َسْطٌر َمْسُطورٌ  ، إِذا قََطعَهُ بِه ، كأَنَّهُ  َسْطراً  فاُلٌن فاُلنا  ، للقَصَّ

 ، لما يُْقَطُع بِه. السَّاُطورُ و

اِب : اُء : يُقَاُل للقَصَّ اٌم ، وقَُداٌر ، وَجزَّ  (1)، وَشطَّاٌب  َسطَّارٌ و ، َساِطرٌ  قال الفَرَّ  اٌر.، وُمَشقٌِّص ، ولَحَّ

 .(2) (وَُكلُّ َصِغْي  وََكِبْي  ُمْسَتَطر  )، وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز  : َكتَبَهُ  اْستََطَرهُ و

ّمِ ، أُْسُطورٍ و ، بَكْسِرِهَما ، (3) إِْسِطيرٍ و ِإْسَطارٍ  األَحاِديُث ال نَِظاَم لََها ، جْمعُ و : األَباِطيُل واألَكاِذيبُ  األََساِطيرُ و . بالضَّ  وبالَهاِء في الُكّلِ

، أَي  (4)على أَساِطَر  أَْسُطر ، ثم ُجِمعَ  أَْسُطرٍ  على َسْطرٌ  ، وقال أَبو ُعبَْيَدة : ُجِمعَ  َسْطرٍ  جمعْ  أَْسَطارٌ و ، أَْسَطارٍ  : َجْمعُ  أَساِطيرُ  وقال قَْوٌم :

 بال ياٍء.

 وقاَل أَبُو الَحَسن : ال واِحَد لَه.

 ، ثُمّ  (5) أَْسَطاراً  ، ويُْجَمع إِلى العَشرة َسْطرٌ  إِلى العشرة ، قال : ويُقَال : أُْسِطيَرةٌ و أُْسِطيرٌ و األََساِطيِر أُْسُطوَرةٌ  يَانِّي : واِحدُ وقال اللِّحْ 

 على غيِر قِياس. َسْطرٍ  : َجْمعُ  أَساِطيرُ  جمُع الَجْمعِ ، وقيل : أَساِطيرُ 

رُ  فاُلٌن علَْينَا َسطَّرَ  ، قال الليث : يُقَاُل : باألََساِطيرـ  وفي األََساس قَصَّ ـ  َعلَْينَا : أَتَانَا َسطَّرَ و األَكاِذيَب. : أَلَّفَ  َسطََّر تَْسِطيراً و ، إِذا  يَُسّطِ

رُ  َجاَء بأََحاِديَث تُشبِهُ الباِطَل ، يقال : هو  ما اَل أَْصَل لَه ، أَي يَُؤلُِّف. يَُسّطِ

رُ  ٍء من القُْرآِن فَقَاَل له : وهللا إِنََّك ماَسأَلَهُ األَْشعَُث َعْن َشيْ »ِث الَحَسن : وفي َحِدي ُج ، يُقَال : «ءٍ َعلَيَّ بَِشيْ  تَُسّطِ فاُلٌن  َسطَّرَ  ، أَي ما تَُرّوِ

قَها ، وتِْلَك األَقَاِويلُ   .(6) سُُّطرُ الو األََساِطيرُ  على فاُلٍن ، إِذا َزْخَرَف له األَقاِويَل ونَمَّ

قِيُب الَحافِظُ  الُمَسْيِطرُ و ُد ِللشَّيْ  : الرَّ َد أَْحَوالَه ، ويَْكتَُب عملَه. وأَصلُه منعلى الشيْ  الُمتََسلِّطُ  قيل : هوو ِء ،الُمتَعَّهِ  ِء ليُْشِرَف عليه ويَتَعَهَّ

رِ  ، السَّْطرِ   أَي بُمَسلَّط. (7) (َلْسَت َعَلْيِهْم ِبَُصْيِطر  )، وفي التَّْنِزيِل العَِزيز : ، كُمعَظَّم  ُمَسطَّرٌ  ، كُمَحّدٍث ، والِكتَابُ  كالُمَسّطِ

يُن صاداً ؛ ألَْجِل الّطاِء. تََسْيَطرو ، َسْوَطرَ و َعلَْيِهم ، َسْيَطرَ  قدو  ، وقد تُْقلَُب الّسِ

اُء في قوله تعالى :   ِكتَابَتُها بالصاد ، وقراَءتُها بالسين. الُمَصْيِطُرونَ  قال (8) (ُهُم اْلُمَصْيِطُرونَ َأْم ِعْنَدُهْم َخزاِئُن رَبَِّك َأْم )وقال الفَرَّ

ّجاج : ، بالسَّْين والّصاد ، واألَصُل الّسين ، وُكلُّ سيٍن بعَدَها  تََصْيَطرَ و َعلَْينَا تََسْيَطرَ  قد : األَْرباُب الُمَسلَُّطوَن. يقال : الُمَسْيِطُرونَ  وقال الزَّ

 وصطر ، وسطا عليه وصطا. سطر يَُجوُز أَن تقلب صاداً ، يقال طاءٌ 

 ، ولم يُْستَْعَمْل َمْجُهوُل فِْعِله ، ونَْنتَِهي في كالم العرِب إِلى ما اْنتََهْوا إِلَْيه. ُمَسْيِطرٌ  ، جاَء على فَْيعََل ، فهو َسْيَطرَ  وفي التهذيب :

ّم ، هكذا هو مضبوٌط عنَدنا الُمْسَطارُ و مُّ ، قال : وكان  (9)بالقَلَِم ، وَضبََطهُ الَجْوَهِريُّ بالَكْسر  بالضَّ ، قال الّصاغانِيُّ : والصواُب الضَّ

ُد الّراَء ، فهذا أَْيضاً دليل ، على َضّمِ الِميِم ؛ ألَنّه يكون ِحينَئِذ من  ، اْسَطارَّ يَْسَطارُّ  الِكَسائِيُّ يُشّدِ



5789 

 

__________________ 
 : ويقا  للقصاب : شّصاب. (شصب)كما يف التهذيب ا ويف اللسان « شّصاب»( كذا ابألصر وهو حتريف والصواب 1)
 .53( سورة القمر اآية 2)
 ( ضبطت يف اللسان بضم اهلمزة.3)
 ( يف اللسان : أساطري.4)
 .«أسطار»( عن اللسان وابألصر 5)
 ( اللسان : ما ُتسيطر.6)
 .22( سورة الغاشية اآية 7)
 .37( سورة الطور اآية 8)
 ( عبارة الصحاح : واملسطار بكسر امليم ا ضرب من الشراب فيه محوضة ا والصاد أيضاً.9)
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َهام  : َرُة الّصارَِعُة لَشارهِِباـ  مثر : ادحَهام  َيدح  ا ِإذا َصَرَعُه. َسَطَرهُ  ا من اخَلمح
ين في باب الَخْمر ، وقال الَجْوَهِريُّ : َضْرٌب من الشََّراِب فيه ُحُموَضةٌ ، وزاد في التَّْهِذيب : لُغَةٌ ، قاله أَبُو ُعبَْيٍد ، ورواه بالسِّ  أَو الحاِمَضة

يح. وقال األَْزَهِرّي : هي التي اْعتُِصَرت من أَبكار الِعنَب َحِديثاً ، بلغة أَهل الشا الَحِديثَةُ  هي أَو ُروميَّة م ، قال : الُمتَغَيَِّرةُ الطَّْعِم ، والّرِ

يِن ، قال : وأَُظنُّه ُمْفتَ  اد ، ويُقَال بالّسِ  عاَلً من َصاَر ، قُِلبَت التّاُء طاًء.وأُراهُ ُروِميًّا ؛ ألَنَّه ال يُْشبِهُ أَْبنِيَةَ كالِم العََرِب ، وهو بالصَّ

ّمِ : الُمْسَطارُ و ْض لهُ صاِحُب اللَِّساِن مع َجْمِعه  ، على التَّْشبِيهِ  الغُبَاُر الُمْرتَِفُع في السََّماءِ  ، بالضَّ بَصّفِ النَّْخِل ، أَو َغْيِر ذلك ، ولم يَتَعَرَّ

 الغَرائَِب.

ِريُر : َسِمْعُت أَْعرابِيًّا فَِصيحاً يقول :و  .َسَطَرهُ  ، فإِذا َكتَبَه قِيَل : الذي فيه اْسِمي السَّْطرَ  تََجاَوزَ  ، أَي اْسِمي فالنٌ  أَْسَطرَ  قال أَبُو َسِعيٍد الضَّ

ُجِل إِذا أَْخَطأَ فََكنَْوا عن َخَطئِه : فاُلٌن : أَْخَطأَ في قَِراَءتِهِ  أَْسَطرَ و  اإِلْسَطارُ  فاُلٌن اليَْوَم ، وهو أَْسَطرَ  ، وهو قوُل ابِن بُُزْرج ، يَقُولُوَن للرَّ

ِريُر عن األَْعَرابِّي ،  الذي ُهو فِيه. السَّْطرَ  اْسِمي ، أَي جاَوزَ  أَْسَطر بمعنى اإِلْخَطاِء ، قال األَْزَهِريُّ : هو ما َحكاهُ الضَّ

 أَّما قَْوُل أَبِي ُدواد اإِليَاِدّي :و

ن ا ــــــــــــــَح ح و  َدىل  مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ د ت ــــــــــــــَ وحَت ق َ
 أََر  املــــــــــــــ

ه     ــــــــــــــِ ل ــــــــــــــ  ربِّ َأهــــــــــــــح ُرونِ ِر عــــــــــــــل اطــــــــــــــِ  الســــــــــــــــــــــــــــ 

  
، وقد تقّدَمت  (1) قَتَلَهُ َسابُوُر ذُو األَْكتافِ  ، كان يَْسُكن الَحْضَر ، مدينة بين ِدْجلَةَ والفُراتِ  َمِلك من ُملُوِك العََجمِ  : اسمُ  الّساِطُرونَ  فإِنّ 

 .«ح ض ر»اإِلشارةُ إِليه في 

. َسطَّرَ  ، يقال : ، بالّضم : األُْمنِيَّةُ  السُّْطَرةُ  من الَمَجاز :و  فاُلٌن ، أَي َمنَّى صاحبَه األَمانِيَّ ، نقلَه الصاغانيُّ

 الّشام. كَسْكَرى : ة بِدَمْشق ، َسْطَرىو

 * ومما يستدرك عليه :

 ، إَِذا َصَرَعه. َسَطَرهو ، كَكتّان : الَجّزاُر. السَّطَّار

 به الكتاُب. ْسَطريُ  ، بالَكْسر : ما الِمْسَطَرةُ و

 الطَّبِيُب ، هكذا قَيََّده القُْطُب في تاريخ مصر ، قاله الحافُظ في التَّْبِصير. ساِطرٍ  ومحّمد بُن الَحَسن بن

ْعرُ  : [سعر]  .أَْسعَارٌ  ، بالكسر : الذي يَقُوُم عليه الثََّمُن ، ج الّسِ

 .ِسْعرٍ  اتَّفَقُوا علىـ  واحٍد :بمعنًى ـ  َسعَُّروا تَْسِعيراً و ، أَْسعَُروا قدو

: بَيَّنه  َسعََّرهو أَْسعََره وقال الصاغانّي :
رْ  : وسلمعليههللاصلىأَنّه قِيَل للنَّبِّي » ، وفي الحديث : (2) رُ  لنا ، فقاَل : إِنَّ هللا هو َسعِّ أَي  «الُمَسعِّ

ْعر : تقديرُ  التَّْسِعيرُ و ، التَّْسِعير َحٍد عليه ، ولذلك ال يجوزُ أَنّه هو الذي يُْرِخُص األَشياَء ويُْغِليها ، فال اعتراَض ألَ   ، قاله ابُن األَثير. الّسِ

 ، وفي الثاني َمجاٌز ، أَي الحْرب. ِإْسعَاراً  ها أَْسعَرَ و .تَْسِعيراً  ها كَسعَّرَ  وَهيََّجها ، أَْوقََدها : يَْسعَُرَها َسْعراً  ، النّاَر والَحْرَب ، كَمنَعَ  َسعَرَ و

ّم : الَحرُّ  السُّْعرُ و  ، كغَُراب. كالسُّعَارِ  ، أَي َحرُّ النار ، بالضَّ

نَُّهم إِذا قال : ألَ  (3) (ِإنَّ اْلُمْجرِِمنَي يف َضالل  َوُسُعر  )، وبه فّسر الفاِرِسيُّ قوله تعالى :  ، بَضّمتَْينِ  كالسُّعُر الُجنُون ، ، بالّضم : السُّْعرُ و

الذي  َسِعير هنا ليس جْمعَ  السُّعُرَ  كانوا في النّار لم يُكونُوا في َضالل ؛ ألَنه قد كشَف لهم ، وإِنما َوَصَف حالَهم في الدنيا ، يذهب إِلى أَنّ 

معناه : إِنّا إِذاً لفي َضالل  (4) (ي َضالل  َوُسُعر  َبَشرًا ِمّنا واِحدًا نَ تَِّبُعُه ِإاّن ِإذًا َلفِ أَ ): ـ  حكاية عن قوم صالحـ  هو النار ، وفي التّنزيل

ويجوُز أَن يكوَن معناه  ، أَي يُْلِهبُنَا ، قال األَزهِرّي : يُْسِعُرنا ، وقال ابُن َعَرفَة : أَي في أَْمرٍ  (5)وُجنُون ، وقال الفَّراُء : هو العَنَاُء والعََذاب 

 مّما يلَزُمنَا ، قال : وإِلى هذا مال الفَّراُء. (6) [وعناء]: إِنّا إِن اتَّبَْعنَاه وأََطْعنَاه فنحن في َضالل وفي عذاب 
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__________________ 
 ( التهذيب : غزاه سابور ذو األكتاف وأخذه وقتله.1)
 مثر َسّعَرته.( عبارة التكملة : وأسعرُت السعر : بّينته ا 2)
 .47( سورة القمر اآية 3)
 .24( سورة القمر اآية 4)
 ( التهذيب : العناء للعذاب.5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
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اُء ، كالسُّعار ، الُجوعُ  ، بالضّم : السُّْعرُ و ، إِذا اشتَّد  َمْسعُورٌ  الرجُل ، فهو ُسِعرَ  ، أَي الشَّْهوة إِلى اللَّْحم ، ويقال أَو القََرمُ  ، بالضّم ، قاله الفرَّ

 ُجوُعه وَعَطُشه.

م : السُّْعرُ و  فيها ، وهو َمجاز. اْستَعَر وأَْلَهبَها بالَجَرِب ، وقد أَْعداَها : يَْسعَُرها َسْعراً  ، اإِلبَل ، كَمنَعَ  َسعَرَ  العَْدَوى ، وقد ، بالضَّ

 مثل َكِلب وَكْلبَى. َسْعَرى الَمْجنون ، ج ، وهو السُّْعر : َمن به َكَكتِفٍ  السَِّعرُ و

 ـ بغير هاءٍ ـ  َسِعيرٌ  ، وقال اللِّْحيَانّي : نارٌ  َمْسعُوَرةٌ  فهي ُسِعَرت ، قال األَخفش : هو مثْل َدِهيٍن وَصِريع ؛ ألَنَّك تقول : : النّار السَِّعيرُ و

 .كالّساُعوَرة

 ، فَِعيل بمعنى مفعول. الَمْسعُورُ  : السَِّعيرُ و لََهبُها : السَّاُعورةُ و السَِّعيرُ  قيل :و

 في قول ُرَشْيِد بِن ُرَمْيٍض العَنَِزّي : السُّعَْيرُ و

ٍض  وح وحَ  عـــــــــــــــَ راٍت حـــــــــــــــَ ُت مبـــــــــــــــائـــــــــــــــِ فـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

اٍب و     َد   (1)أَنحصـــــــــــــــــــــــــَ َن لـــــــــــَ رِكـــــــــــح ريحِ تـــــــــــُ عـــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــ 

  
ةً ، قاله ابُن الَكْلبِّي. وقيل : صنَمٌ  ، نبّه عليه صاحُب العُبَاب : (2)، وَغلَط من َضبََطه كأَِميٍر  كُزبَْير َعْوٌض : َصنٌَم لبْكِر بِن  لعَنََزةَ خاصَّ

 وائٍِل ، والمائَِراُت : ِدَماُء الذّبائِحِ َحوَل األَْصنام.

 .وسلمعليههللاصلىكان معه ِكتَاُب النّبِّي  ، قيل : َصَحابِيّ  ،، يُعَّد في الِحَجاِزيّين  بُن العَدَّاءِ  ُسعَْيرُ و

 به ، أَي النّاُر ، أَي ما تَُحّرُك به الناُر من َحِديٍد أَو َخَشب ، ُسِعَرتْ  ، هكذا في النُّسخ ، والّصواُب ما بِه ُسِعرَ  ما ، بالَكْسر : الِمْسعَرُ و

 .َمَساِعرَ و َمَساِعيرَ  ، ويُْجَمعَان على كالِمْسعَارِ 

ثَُها ، أَي تْحَمى به الَحْرب ، وفي الحديث :  ِمْسعَرُ  ، يقال : هو ُموقُِد ناِر الَحْربِ  : اْلِمْسعَرُ  من الَمَجاز :و وأَّما هذا » (3)َحْرب إِذا كان يَُؤّرِ

 .«غيُر ُعْزلٍ  َمَساِعيرُ  الَحّي من َهْمَداَن فأَْنَجاٌد بُْسٌل ،

 وبه فَّسر أَبو َعْمرو قوَل الّشاِعر : الطَِّويُل ِمَن األَْعنَاقِ  : الِمْسعَرُ و

َعرُ َساَم  هبا ُعُنٌ  و   (4) ِمسح
 ، قاله األَْصَمِعّي ، وبه فَّسر قوَل الشاِعر المتقدم. الشَِّديدُ  : الِمْسعَرُ  أَو وال يخفَى أَن ِذْكَر األَعناِق إِنما هو بياٌن ال تَخصيٌص.

قَةً وال َضْبَر لَه قََوائُِمهُ  (5)، ونَصُّ أَبِي ُعبَْيَدةَ : تُِطيُح  مَن الَخْيل الذي يُطيُح قََوائَِمه الِمْسعَرُ  في كتاِب الَخْيل ألَبي ُعبَْيَدة :و ، وقيل  (6) ُمتَفَّرِ

 ، كالُمَساِعِر. : َوثََب ُمْجتَِمَع القوائم

، أَي الثَّْوِرّي وابن ُعيَْينَة ، وناِهيَك بها َمْنقَبَةً ، وفيه  َشْيُخ السُّْفيَانَْينِ  ، كِكتَاب ، الِهاَلِلّي العامِرّي ، إِماٌم َجِليل ، بُن ِكَدامٍ  ِمْسعَرُ  أَبو َسلََمةَ و

 يقوُل اإِلمام عبُد هللا بن الُمبَاَرك :

ِمســـــــــــــــــــــاً  تــــــَ لــــــح اَن مــــــُ نح كـــــــَ اً مــــــَ يســـــــــــــــــــــًا صـــــــــــــــــــــا ـــــــِ لــــــِ   جــــــَ

َة     قــــــــــَ لــــــــــح يــــــــــبحِت حــــــــــَ رِ فــــــــــلــــــــــح عــــــــــَ َدامِ  ِمســــــــــــــــــــــــح  بــــــــــِن كــــــــــِ

  
ى باسِمه ، وهم وقد تُْفتَُح ِميُمه وِميُم أَْسِميائِهِ  (7) 55وقيل :  153توفى سنة  بُن َحبِيٍب الَجْرِمّي :  َمِسْعرُ و الفََدِكّي ، ِمْسعَرُ  أَي من تََسمَّ

 للتَّفاُؤل. (8)بالفتح ؛  َمْسعَراً  َجعَلَه أَصحاُب الَحِديثِ  ، وفي اللسان : تَفَاُؤالً  تابِِعيّان ،

 ، وقيل ِشدَّته ، وقيل : لَِهيبُه ، أَنشد ابُن األَْعَرابِّي لشاعٍر يَْهُجو َرُجالً : كغَُراٍب : الُجوعُ  ، السُّعَارُ و

هـــــــــــا  ـــــــــــح ي ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ بـ لـــــــــــح ِر حـــــــــــَ ـــــــــــَ ث هـــــــــــا أَبخـــــــــــح ـــــــــــُ ن مـــــــــــِّ  ُتســـــــــــــــــــــــــَ

م  لــــــــــــــــه و     وحالَ  اأَلحــــــــــــــــَ ارُ مــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ  (9) ســــــــــــــــــــــــــــــُ
  

ه األَْقَرِب منه.وَصفَه بتَْغِزير حالئِبِه وَكْسِعه ُضُروَعها بالماِء الباِرِد ؛ ليرتَدَّ لبَنُها ، ليَْبقَى ل  ها ِطْرقَُها في حال ُجوعِ ابِن َعّمِ
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ُجلُ  ُسِعرَ  ويقال :  : َضَربَتْهُ  َمْسعُورٌ  ، فهو ُسعَاراً  الرَّ

__________________ 
 .«وأنصار»( عن الصحاح وابألصر 1)
 ( ضبطت يف الصحاح واللسان بفتح السا هنا ويف الشاهد.2)
 حديث خيفان.( النهاية واللسان : ومنه 3)
 وصدره فيه : 101( البيت للراعي ديوانه ص 4)

 حارَب ِمرفـَُقها َدف هاو 
 ( ومثله يف التهذيب ا ويف اللسان : يطيح.5)
 ( الضرب : الوثب.6)
 .155( يعين سنة 7)
 ( اقتصر يف تقريب التهذيب عل  ضبطه نصاً ا بكسر أوله.8)
 القرابة. ( األحم : األد. األقرب ؛ وا ميم : القريب9)
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ه ا ولو ذكر ُموُم ا َأو اشـــَتّد ُجوُعه وَعَطشـــُ َعار الســـ  عحرِ  عند الســـ  ما من قو  الَفرّاِء ا وقد ذََكَرُ ا   الســـ  َوَب ا فِإهن  كان َأصـــح
 ففر   بينهما ا فتَبم رح.

 يُْحفَُر في األَرِض ، يُْختَبَُز فيه. التَّنُّور : كَهْيئَةِ  السَّاُعورُ و

 كان أَصاَب ، وقيل : لََهبُها. السَِّعير ، عن ابن ُدَرْيد ، ولو َذَكَره عند النّارُ  : السَّاُعورو

بّ  علم ُمقَدَُّم النََّصاَرى في َمْعِرفَةِ  : الّساُعورو ُد الَمْرضَ  الّطِ  ى.وأَدواته ، وأَصله بالسريانيّة ، ومعناه ُمتَفَقِّ

ْعراَرةُ و ْبحُ  بالّضم : .السُّْعُروَرةُ و ، بالكسر ، الّسِ ه. الصُّ  ، الِلتهابِه حين بُُدّوِ

ةِ و  البيِت ، قال األَزهرّي : هو ما تََردََّد في الضَّوِء الساقط في البَْيت من الشَّْمِس ، وهو الَهبَاُء الُمْنبَّث. : ُشعَاُع الشَّْمِس الّداِخُل من ُكوَّ

 الدَُّؤِلّي ، بالَكْسِر ، قِيَل. ُشْعبَة الِكنَانِيّ  بنُ  ِسْعرو

 ، ذَكره البَُخاِرّي في التاريخ. ِسْعرٍ  ، رَوى عنه ابنُه جابُِر بنُ  صحابِيّ 

 ، لم أَِجْده في التَّْبِصيِر. ، راِجز (1) : َمْنُظوُر بُن َحبَّةَ  ِسْعر أَبوو

، إِذا اْشتَّد ُجوُعه وَعَطُشه ،  مْسعُورٌ  فهو ُسِعرَ  ، قيل : وَعلَى الشُّْرِب ؛ ألَنه يقال َء بَْطنُه: الَحِريُص على األَْكل ، وإِن ُمِلى الَمْسعُورُ و

 فاْقتصاُر الُمَصنّف على األَْكِل قُُصوٌر.

 ، أَي ُطْفُت. َسْعَرةً  اليوَم في حاَجتِي َسعَْرتُ  لفّراُء ، ويقال :، قاله ا ألَُطوفَنَّ َطْوفَه ، أَي ، بالفَتْح ألَْسعََرنَّ َسْعَره يقال :و

 ، قاله ابُن األَعرابّي. السُّعَْيَرةُ  الَحاّد ، وهي السُّعَالُ  ، بالفَتْح : السَّْعَرةُ و

ل األَْمِر وِجدَّته األَْمِر ، وَسْرَحتُه ، وفَْوَعتُه ، كما تقول : َسْعَرةُ  يقال : هذاو ، وفي بعِض النَُّسخ بالحاِء واألُولَى  (2)، هكذا بالجيم  أَوَّ

 ، كالَجَمزان والفَلَتاِن. مَحّرَكةً : ِشدَّةُ العَْدوِ  السَّعََرانُ و الّصواُب.

ْعَرانو  بَْيٌت في اإِلسَكْنَدِريّة تَفَقَُّهوا.جماعٍة ، ومنهم  بالِكْسِر : اْسم ، الّسِ

اِمرُ  القَِليُل اللَّْحمِ  : الرجلُ  األَْسعَرُ و  الدَّقِيُق الَمْهُزول. الّظاِهُر العََصِب الّشاِحبُ  الّضِ

َي بذلك لقوله : لَقَُب َمْرثَِد بِن أَبي ُحْمَراَن الُجْعِفّي الشَّاِعرِ  : األَْسعَرُ و  ، ُسّمِ

ٍك  َواُم مــــــــــــن آ  مــــــــــــالــــــــــــِ ــــــــــــح يِن األَقـ عــــــــــــُ دح  فــــــــــــال تــــــــــــَ

رح ِإَذا َأان ملَح     عـــــــــَ ِب  َأســـــــــــــــــــــــح قـــــــــِ م وأُثـــــــــح هـــــــــِ يـــــــــح (3)عـــــــــلـــــــــَ
 

  
َحه األَِمير ، ُعبَْيٍد َمْولَى َزْيِد بن ُصوَحان : ُكْنيَةُ  األَْسعَر أَبُوو هو  أَو ، هكذا َذَكَره ابُن أَبِي َخْيثََمةَ والدُّوالبِّي وعبد الغَنِّي وغيُرهم ، وَرجَّ

ينِ   الُمْعَجَمة ، كما َذَكَره البَُخاِرّي والّدارقُْطنِّي وغيرهما. بالّشِ

 ، الّراِوي عن ُزبيد الياِمّي. الُجْعِفيّ  بُن النُّْعَمانِ  أَْسعَرُ و

 التّابِِعّي. الُجْعِفيّ  بُن ُرَحْيلٍ  أَْسعَرُ و

ثُوَن. : شيٌخ البِن الَكْلبِّي : بُن َعْمرو أَْسعَرُ و  ُمَحّدِ

، حكى عنه ُسلَْيَماُن التَّْيِمّي ، وفي بِعض النَُّسخ من األَِجلَِّة ، وهو تصحيف ، وفي  ، البَْصِرّي ، من األََكلَِة الَمْشُهوِرين أَْسعَرَ  اَلُل بنُ هِ و

 ولو قال : أََحُد األََكلَِة ، لكان أَْخَصر.« الَمْشُهوِرين»بدَل « الَمْذُكوِرين»بعِضها 

 لها ِذْكر. : شاِعَرةٌ  عَرَ أَسْ  َصِفيَّةُ بنتُ و

، قاله أَبُو عمرو ، وفي األَساس : أَي َمغَابِنِه ، وهو َمَجاٌز ، ومنه قوُل ِذي  ، أَي أَْرفَاِغِه وآباِطهِ  بَمَساِعِرهِ  الَجَرُب في البَِعير : ابتََدأَ  اْستَعَرَ و

ِة : مَّ  الرُّ
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َساِعرُ َقرِيُض ِهَجاٍن ُدس  منه 
َ
 (4) امل

 .َمْسعَرٌ  والواِحدُ 

__________________ 
( وَحّبة هي أمه ويعرف هبا ا وهو مقطور بن مرثد بن فروة بن نوفر بن نضـــــــــــــلة بن األشـــــــــــــرت بن جحوان بن فقع  ا انظر املؤتلف واملختلف 1)

 .374و  104ل مدي ص 
 .«وحدته»( ومثله يف التهذيب والتكملة ا ويف اللسان : 2)
 بيت وصدره فيه :وأورد ال 47( انظر يف نسب األسعر املؤتلف واملختلف ل مدي ص 3)

 فال يدعين قومي لسعد بن مالك
 وصدره فيه : 248( ديوانه ص 4)

 فــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــّاّ بــــــــــــــــــــــــرّا  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــراة كــــــــــــــــــــــــبنــــــــــــــــــــــــه 

 يـــــــــــــريـــــــــــــد بـــــــــــــربا  الســـــــــــــــــــــــــــراة فـــــــــــــحـــــــــــــال مـــــــــــــن االبـــــــــــــر   
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 .كتََسعََّرتْ  ، َسعْرتُها ، وقد النّاُر : اتَّقََدتْ  اْستَعََرتو

كُ  ، إِذا اللُُّصوصُ  اْستَعََرت من الَمَجاز :و  واْلتََهبُوا. كأَنَُّهم اْشتَعَلُوا للشَّّرِ ، واتََحرَّ

 اْنتََشرا. ، أَي الشَّرُّ والَحْربُ  اْستَعَرَ  من المجاز :و

 على قَْوِمه. َسعَرَ و َشرٌّ ، َسعََرُهم وكذا

 البَِعير : ُمْستََدقُّ َذنَبِه. َمْسعَرُ و

، وفيه اختالٌف على ُطوِله  اليَْستَعُور ، َمْوِضٌع قُْرَب الَمِدينة ، ويقال : َشَجٌر ، ويقال أَْجَمةٌ ، ويُقَال : (1)، الذي في ِشْعر ُعْرَوة  يَْستَعُورو

 التّْحتِيَّة إِن شاَء هللا تعالى. في فصل الياءِ  يأْتِي

 * ومما يستدرك عليه :

 .(2)، أَي شديٌد  َسْعرٌ  َرْميٌ 

 بالنَّْبِل : أَْحَرْقنَاُهم ، وأَْمَضْضناُهم. ناُهمَسعَرْ و

اْضِربُوا َهْبراً ، » : عنههللارضيالنّار ، وفي حديث علّي  َسعَْرت ، وهو مأُْخوذ من َسْعرٌ  ، وَرْميٌ  (3)ويقال : َضْرٌب َهْبٌر ، َوَطْعٌن نَثٌْر 

 النّار. باْستِعارِ  أَي َرْمياً َسِريعاً ، َشبََّهه «َسْعراً  واْرُموا

 أَي أَْلَهبَنَا وآذانا. «قَْفزاً  أَْسعََرنا البَْيتِ  من َخَرجَ  فإِذا ، َوْحشٌ  وسلمعليههللاصلىكان لرسوِل هللا »وفي حديث عائشة : 

 : قََطعَه. َسْعراً  اللَّْيَل بالَمِطّيِ  َسعَرَ وَ 

ّكيِت :  .َسعُورٌ  النّاقَةُ ، إِذا أَْسَرَعْت في َسيرَها ، فهي َسعََرتو وعن ابِن الّسِ

ا ، َسعَرَ و هم به ، على الَمثَل ، وقال الجوهرّي  أَْسعََرُهمو القَوَم َشرًّ  وال يَنَاُم النّاُس من». وفي حديِث السَِّقيفَة : أَْسعََرهم : ال يقال (4): َعمَّ

 أَي من َشّره. «ُسعَاِره

ً  يَْستَِعرُ  أَراَد أَن يَْدُخَل الّشام وُهو أَنّه»وفي حديِث عمر :  النّاِر لِشدَّةِ الّطاعون ، يريد َكثَْرتَه وِشدَّةَ تَأْثِيِره وكذلك  استَعَاَر اْستِعَارَ  «طاعونا

 يُقاُل في كّلِ أَمٍر َشِديٍد.

 : لَوٌن يَْضِرب ِإلى السَّواِد فَُوْيَق األُْدَمة. السَّعَرُ و ، السُّْعَرةُ و

ٌ  أَْسعَرُ  وَرُجلٌ   ، قال العَّجاج : َسْعراءُ  ، وامرأَة

َعرَ  َرَعا َأسح  َضرحابً َأو طُوااًل ِهجح
َطَب ، وأَصابُوه. اْستَعَرَ  وقال أَبو يُوسف :  الناُس في كّلِ َوْجٍه ، واْستَْنَجْوا ، إِذا أََكلُوا الرُّ

يّ  ُسعَرُ  وكُزفَر ،  ته َحنِيفَةُ بن تَِميم ، شيٌخ البن ُعفَْيٍر ، قديم.بُن ماِلِك بن َساَلماَن األَْزِدّي ، من ذُّرِ

 ، بالكسر : َجبٌَل في ِشْعر ُخفاِف بِن نُْدبَة السُّلَِمّي. ِسْعرو

ة بني ُسلَْيم.: بالكسر واإِلمالة َمْقُصوراً  ِسِعرو  َجبٌَل عند َحرَّ

 ، عن أَبيه ، وعنه ابنُه عاِصٌم. (5)بُن نِقَاَدةَ األََسِدّي  ِسْعرُ و بن ماِلٍك العَْبِسّي ، َسمَع ُعَمَر بن الَخّطاب ، َرَوى عنه َحاّلُم بُن صالح. ِسْعرو

 التَِّميمّي ، عن َعِلّي ، الثالثة من تاريخ البخارّي. ِسْعرٌ و

 عن َحبِيِب بن أَبي ثابِت ، عن ابن ُعَمَر ، روى عنه ُسْفيَاُن بُن ُعيَْينَة.الكوفّي ،  (6)بُن الِخْمس أَبو َمالك  ُسعَْيرُ و
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 : موِضٌع بِجيَزة ِمْصر. َسْعَرانَ  وَدْيرُ 

 : قوٌم باإِلْسَكْنَدِريّة. السَّْعرانِ  وبَنُو

 ، قال : : البِئُْر الَكثِيَرةُ الماءِ  ةُ السَّْعبَرَ و السَّْعبَرُ  ، أَهمله الَجْوهرّي ، وقال ابن األَْعَرابِّي : السَّْعبَرُ  : [سعبر]

رَا  جــــــــــــــــ  ــــــــــــــــلــــــــــــــــِورحِد ِإذا مــــــــــــــــا هــــــــــــــــَ َددحُت ل  َأعــــــــــــــــَ

يــــــــــــبــــــــــــًا     لــــــــــــِ وجــــــــــــًا وقــــــــــــَ جــــــــــــُ رحاًب ثــــــــــــَ رَبَاغــــــــــــَ عــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 : (يستعور)( ورد قوله يف معجم البلدان 1)
 أطــــــــــــــــعــــــــــــــــت اآمــــــــــــــــريــــــــــــــــن بصـــــــــــــــــــــــــــــرم ســـــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــ  

 فــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــاروا يف بــــــــــــــــــــالد الــــــــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــور   

  

 اليستعور ا فقالوا : وعضاه اليستعور جبا  ال يكاد يدخلها أحد إال رجض من خوفها.ويرو  : يف عضاه 

 ( يف اللسان : ورمٌي سعٌر : يلهب املوت ا وقير : يلقي قطعة من اللحم إذا ضربه.2)
 .«ب هرب ا وطعن نرت. ضر .. وطعن نرت مبالغ فيه»:  (نرت)ابلثاء املثلثة حتريف. قا  يف اللسان « نثر»( عن التهذيب ا وابألصر 3)
 ( كذا ابألصر واللسان ا وهو قو  ابن السكيت نقله عنه اجلوهري يف الصحاح.4)
 ( ويقا  : األسلمي.5)
 ( يف تقريب التهذيب : أبو مالك أو أبو األحوص ا والضبرت عنه. وفيه التميمي بد  الكويف.6)
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 ِشواًء َرْشَراشاً ، ونَبِيذاً » قال : ؟، يُْحَكى أَنَّه َمرَّ الفََرْزَدُق بصديٍق له ، فقال : ما تَْشتَِهي يا أَبا فَِراس َسْعبَرٌ  ، وكذلك نَبِيذٌ  : َكثِيرٌ  َسْعبَرٌ  ماءٌ و

ْشراُش : الذي يَْقُطُر َدَسماً ، «، وِغنَاًء يَْفتَُق السَّْمعَ  َسْعبَراً   : الكثير. السَّْعبَرُ و الرَّ

قال : أُِريُد اليَماَمةَ ،  ؟ْحَكى أَنه َخَرَج العَّجاُج يريد اليََماَمة ، فاْستَْقبَلَه َجِريُر بُن الَخَطفَى ، فقال له : أَيَن تُِريد، ويُ  : َرِخيصٌ  َسْعبَرٌ  ِسْعرٌ و

 .َسْعبَراً  قال : تَِجُد بها نَبِيذاً ِخْضِرماً ، وِسْعراً 

: َحبٌّ يَْنبُت في البُّرِ يُفسده ، فيُنَقَّى  السَّعَابِرُ  فيُْرَمى به ، وقال أَبو حنيفة : ما يُْخَرُج منه من ُزَؤاٍن ونَْحِوه وَكعَابُِره : هو ُكلّ  الّطعَامِ  َسعَابِرُ و

 منه.

 ، أَي معروف. : نَْبٌت م السَّْعتَرُ  : [سعتر]

، وهكذا في ُكتُِب الّطّب لئاّل يَْلتَبِس بالشَِّعيِر ، وهو  (1) بالّصادِ  بعُضُهم يكتُبُهو َكِريُم الشَُّجاُع ،وال ، بلُغَة أَْهل الِعراق ، : الّشاِطرُ  السَّْعتَِريُّ و

 أَْعلَى. بالّصاد

ي. يُوُسَف بِن يَْعقُوب النَِّجيَرِمّيِ  أَبي يَْعقُوب لَقَبُ  : السَّْعتَِريُّ و  ، بالنون والجيم ، َحدََّث عن أَبي ُمْسِلم الَكّجِ

ّي وغيره. َسْعتََرةَ  زاد الحافظ في التَّْبِصير : عبَد الواِحد بَن َمْحُموِد بنِ و  البَيِّع ، البَْغَداِدّي ، َحدَّث عن أَبي الفَتْح بِن البَّطِ

ْحمن لَِفّي.، روى عن أَبي اإِلْصبَع القَْرقَسانِّي ، وعنه الِحُق بُن الُحَسْيِن ، كذا ضَ  السَّْعتَِريّ  وُعَمر بن عبِد الرَّ  بَطه الّسِ

اغانّي وغيره. نَفَاهُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن األَْعَرابّي : أَي َسْغراً  ، ، كَمنَعَه َسغََره : [سغر] يِن والغين ، نقله الصَّ  ، وهو بالّسِ

أَّن ُعَمَر َدَخَل َعلَى النّبِّي »، إِذا َكنََسه ، وفي الحديث :  يَْسِفُره َسْفراً  البَْيَت وغيَره َسفَرَ  يقال : الَكْنسُ  ، بفتح فسكون : السَّْفرُ  : [سفر]

 ، أَي ُكنَِس ، قاله األَْصَمِعّي. (2) «فَُسِفرَ  البَْيتِ  بِهَذا أََمْرتَ  لو:  فقال ، وسلمعليههللاصلى

يّ و واِلُد أَبِي الفَْيِض يُوُسف ، : السَّْفرُ و التّاِبِعيّ  بِن أَبي ُهَرْيَرةَ  بُن نَُسْيرِ  السَّْفرُ و ، كذا نقَلَه عنه  األَْسَماُء بالسُُّكوِن ، والُكنَى بالَحَرَكةِ  قال الِمّزِ

ثِين َوَرَدْت كلماٌت على ِخالفِها َمَحلُّ تَأَمُّ  ه استيفاُء تلك ل ، وكان يَْنبَِغي لالحافظ في التَّْبِصير ، فقوُل شيِخنَا : هي قاعَدةٌ أَْغلَبِيّة عند الُمَحّدِ

 الكلماِت ، حتى يْظهر ما قال ، وأَنَّى له ذلك.

 .كالِمْسفَرِ  ، السَّْفرِ  ، ألَنََّها آلَة : اْلِمْكنََسةُ  الِمْسفََرةُ و

 الُكنَاَسةُ. ، بالضّم : السُّفَاَرةُ و

يُح الغَْيَم عن َوْجِه الّسماءِ  َسفََرت ، يقال : الَكْشطُ  : السَّْفرُ و  ، قاَل العَّجاج : فاْنَسفَرَ  : كَشَطتْهُ ، َسْفراً  الّرِ

رَ  َُزبـحَرَجا َسفح
 الش َماُ  الزِّبحرَِج امل

 وهو َمجاٌز.

يُح الغَْيمَ  َسفََرت ، يقال : التَّْفِريقُ  : السَّْفرُ و قَتْه فتَفَّرَق ، فاْنَسفَر ، َسْفراً  الّرِ  في الُكّل. ، بالكسرِ  رُ يَْسفِ  : فَرَّ

ّم. ُسفُورٌ  ج يَْبقَى ، األَثَرُ  : السَّْفرو  ، بالضَّ

َكةً ، وفي الهامش : ُمَحّدث (3) بُن نَُسْير َسْفرُ و بالفاء ساكنة ،  َسْفر صوابُهـ  بخّط أَبِي َذرٍّ ـ  ، وورد في تاريخ البَُخاِرّي َسقَر ، بالقَاف محرَّ

 َحّدث عن يَِزيَد بِن ُشَرْيح عن أَبِي أُماَمةَ.

 للواِحد ، قال الشاعر : السَّْفرُ  أَيضاً ، وقد يكون َسْفرٌ و سافِرٌ  : (4)، كشارب وَشْرب ، ويقال  سافِر ، وهو جْمع َسْفرٌ  ، وقَْومٌ  َسْفرٌ  َرُجلٌ و

رُ ُعوِجي علي  فِإن يِن   َسفح
 الَجْمع ؛ ألَنَّه في األَْصِل مصدر.، مثل  ُمسافِر أَي
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َي به لما فيه من الذَّهاِب والَمِجي ، لِضّد الَحَضرِ  َسفَرٍ  َذُوو ، أَي ُسفّارٌ و أَْسفَارٌ و سافَِرةٌ  قَْومٌ و من الَوَرِق  بالسَِّفيرِ  ِء ، كما تَْذَهُب الريحُ ، ُسّمِ

 ُء ، كذا في المحكم.وتَِجي

يَ   .(5)وأَْخاَلقِهم فَيُْظَهُر ما كان خافِياً فِيها  الُمَسافِِرينَ  عن ُوُجوه يُْسِفرُ  ؛ ألَنه لسَّفَُر َسفَراً ا وفي التَّْهِذيِب : ُسّمِ

يَ  الُمَسافِرُ  : الّسافِرُ و  الُمَسافُِر ُمَسافِراً  قيل : إِنما ُسّمِ

__________________ 
 ( قا  الصاغاين : والسا لغة رديئة.1)
 أما اللسان فكاألصر..« .. فقا  : اي رسو    لو أمرت»( يف النهاية : 2)
 ( بعدها يف احد  نسخ القاموس : وحيّر .3)
 .. ( اللسان : ويقا  : رجٌر سافرٌ 4)
 ( يف التهذيب : منها.5)
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ِر عن َمكانِه  هه ا وَمَنازَِ  اَ ضـــَ ِفه ِقَناَع الِكنِّ عن َوجح ه]لَكشـــح اِء ا  (2)وبـُُروزِه لأَلرحض  (1) [وَمنحزَِ  اخلَفحِ  عن نـَفحســـِ الَفضـــَ
 ِفعحَر َله. ال

 ، وليس على الِفْعِل ؛ ألَنّا لم نََر له فِْعالً. سفَرٍ  : ذو سافِرٌ  وفي الُمْحَكم : وَرُجلٌ 

ْحب ، لكن استعماَل الفعِل ، مثل صاِحٍب وصَ  َسْفرٌ  ، والَجْمعُ  سافِرٌ  ، مثل َطلَب : خرج لالْرتِحاِل ، فهو َسْفراً  الرُجلُ  َسفَرَ  وفي المصباح :

 .(3) أَْسفَارٍ  َمْهُجوٌر ، واستعِمَل الَمْصَدر اْسماً ، وُجِمَع على

 قال ابُن ُمْقبِل : القَِليُل اللَّْحِم من الَخْيلِ  : الّسافِرُ و

رُ ال  ٌج  ســـــــــــــــــــــــافـــــــــِ بـــــــــِ وٌ  وال هـــــــــَ خـــــــــُ دح ِم مـــــــــَ حـــــــــح  الـــــــــلـــــــــ 

ومُ     ضــــــــــــــــُ هح ح مــَ يــُف الــَكشــــــــــــــــح اِم لــَطــِ ظـــــــَ ــعــِ  كـــــــاســــــــــــــــي ال

  
ومِ  الّسافَِرةُ و ةٌ من الرُّ وا بهاٍء. أُمَّ  السَّافَِرةِ  لوال أَْصَواتُ  عن َسِعيِد بِن الُمَسيِّب َمْرفوعاً : كأَنَّهُ ِلبُْعِدِهْم وتََوغُِّلهم في الَمْغِرِب ، ومنه الحديثُ  ُسمُّ

، يعني  (4): كذا جاَء التفسيُر ُمتَِّصالً بالحديث ، الَوْجبَةُ : الغُُروُب  ، حكاه الَهَرِوّي في الغَِريبَْين ، قال األَزهريّ « لَسِمْعتُم َوْجبَةَ الشَّْمس

 َصْوتَه فحذف المضاف.

ُجلُ  الِمْسفَرُ و ، اْقتََصر األَْزَهِريُّ على الثاني ، وجمعهما ابَن ِسيَده في  السَّفَرِ  القَِويُّ على أَيضاً : الِمْسفَرُ و ، األَْسفَارِ  الَكثِيرُ  ، بالكسر : الرَّ

ه : ،  بهاءٍ  ، ِمْسفََرةٌ  وِهيَ  القَّوُي عليها ، فلو قال المصنّف هكذا كان أَْخَصر ، زاد األَزهرّي : األَسفارِ  : الكثيرُ  الِمْسفَرُ و الُمْحَكم ، ونَصُّ

 أَنشد في الُمْحَكم :

ي  مــــــــــــِ  طــــــــــــِ
َ

َدَم املــــــــــــ عــــــــــــح رَايّن لــــــــــــن يـــــــــــــَ فــــــــــــَ   ِمســــــــــــــــــــــــــح
زحورَا    المـــــــــــــــًا حـــــــــــــــَ ااًل وغـــــــــــــــُ خـــــــــــــــًا ِبـــــــــــــــََ يـــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، قال النَِّمُر بُن تَْولَب : السَّفَر : قَِويٌّ على ِمْسفَرٌ  وبَِعيرٌ 

الِة  هــــــــــــــوَب الــــــــــــــفــــــــــــــَ زحُت ِإلــــــــــــــيــــــــــــــَك ســــــــــــــــــــــــــــُ  َأجــــــــــــــَ

ر و     ي عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  مجـــــــــــــــََ لـــــــــــــــِ رِ َرحـــــــــــــــح فـــــــــــــــَ  ِمســـــــــــــــــــــــــــــح

  
 كذِلك ، قال األَْخَطُل : ِمْسفَارٌ و ِمْسفََرةٌ  وناقَةٌ 

ه و  ـــــــــــُ ل ـــــــــــِ َوائ ٍ  خُتحشـــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــَ امـــــــــــِ ٍه طـــــــــــَ مـــــــــــَ هـــــــــــح  مـــــــــــَ

    ِ اح ــــــــــعــــــــــَ وِء ال ــــــــــُ ل ــــــــــكــــــــــَ ه ب ــــــــــُ ت عــــــــــح طــــــــــَ ــــــــــَ ارِ ق فــــــــــَ  ِمســــــــــــــــــــــــح

  
ّم : َطعامُ  السُّْفَرةُ و اآلن فيما  ، هذا هو األَْصُل فيه ، ثم أُْطِلَق على ِوَعائِه ، وما يُوَضع فيه من األَِديم ، ثم َشاعَ  للسَّفَر الُمعَدّ  الُمَساِفر بالضَّ

 يُْؤَكُل َعليه.

يت ألَنََّها تُْبَسُط إِذا أُِكَل عليها. السُّْفَرةُ  وفي التَّْهِذيب :  : التي يُْؤَكل عليها ، وُسّمِ

فَارُ و * [الِجْلدِ  ُسْفَرةُ  منهو]  ، وقال اللّْحيَانِّي : ْنِف البَِعيرأَو ِجْلَدةٌ تُوَضُع على أَ  يُْخَطُم بها البَِعيُر ، قاله األَزهرّي ، كِكتَاب : َحِديَدةٌ  ، الّسِ

فارُ  فاَرةُ و ، الّسِ َكة ، وقوله بَمْنِزلَِة الَحَكَمةِ  : الذي يَُكوُن على أَْنِف البَِعيرِ  الّسِ  (5)زيادةٌ من المصنّف على عبارة اللّْحيَانِّي  من الفََرِس  ، ُمَحرَّ

 .َسفَائِرُ و ، بالضّم ، ُسْفرٌ و ، أَْسِفَرةٌ  ج ،

فارِ  ، بالكسر ، وهكذا قاله األَْصَمِعّي ، يَْسِفُره به َسفََرهُ  قدو  .َسفَْرتُه بالّسِ

 على ِخَطاِم البَِعيِر ، فيَُداُر عليه ، ويُْجعَُل بَِقيَّتُه ِزَماماً ، وُربّما كان من َحِديد. (6) [طرفُه]وقال اللَّْيُث : هو َحْبٌل يَُشدُّ 

 ، وهو في الُمْحَكم. َسفََّرهُ تَْسِفيراً و أَبِي َزْيد ، ، وهذا قولُ  أَْسفََرهُ إِسفاراً و

ْبحُ  َسفَرَ و  .أَْسفَرَ  ، وأَنَكَر األَْصَمِعيّ  َكأَْسفَرَ  أَضاَء وأَْشَرَق ، : َسْفراً  ، بالكسر ، يَْسِفرُ  الصُّ
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 (8) (ُوُجوه  يَ ْوَمِئذ  ُمْسِفَرة  ) أَي أَْشَرق لَْونُه. و (7) (ذا َأْسَفرَ َوالصُّْبِح إِ )يَْختَصُّ باللَّون ، نحو :  اإِلْسفَارُ و وفي البََصائِر ، والُمْفَردات :

 أَي ُمْشِرقَةٌ ُمِضيئَةٌ.

 : ُمْشِرٌق ُسروراً. ُمْسِفرٌ  وفي األَساس : ومن الَمَجاز : َوْجهٌ 

بُح ، إِذا أَضاَء إِضاَءةً ال يَُشكّ  أَْسفَرَ  وفي التهذيب :  الصُّ

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 ( يف التهذيب : وبروزه إىل األرض الفضاء.2)
 ( قارن مض نص املصباح ا هنا ورد خمتصراً وخمتلفاً عن النص هنا .3)
 ( يف التهذيب : وجبة الشم  : وقوعها ِإذا غربت.4)
 وفتا سقرت من املصرية والكويتية.ما با معك (*)( 9)
 . مكان ا كمة من أنف الفرس... ( وقد وردت يف اللسان والصحاح ا وفيهما أهنا حديدة5)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.6)
 .34( سورة املدثر اآية 7)
 .38( سورة عب  اآية 8)
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ِفُروا»:  وسلللمعليههللاصلللىقوله  فيِه ا ومنه رِ  َأســـح ِر ا فِإن ه َأعحَظُم لأَلجح ل وا  «ابلَفجح الفجِر بعد  (1) [صـــالةَ ]يقو  : صـــَ
ئر َأمحُد بُن َحنـحَبر عن (3) [الفجر]ا فكّر َمنح َنَظَره َعِلم أَنّه  (2)تـَبَـي ِنه و ُُهورِه بال ارحتَِياب فيه  اِدُ  ا وســـــُ َفارِ  الصـــــّ  اإِلســـــح
ِر ا فقا  : َأنح يـَت ِضَح  ُر حىت ال ُيَشك  فيها (4)ابلَفجح َحا  ا وهو قوُ  الّشاِفِعّي وَأصحابه  لَفجح  .(5)ا وحنوه قا  ِإسح

لُوها إِلى أَْسِفُروا ويقال : بحِ ال يَتَبَيّن فيها ، فأُمِ  باإِلْسفَارِ  األَْمرُ  ، وقيل : اإِلْسفَارِ  بالفَْجِر : َطّوِ  ُرواخاصٌّ في اللّيَاِلي الُمْقِمَرة ؛ ألَّن أَّوَل الصُّ

َكاَن »، أَي بَيِّنَةٌ ُمِضيئَةٌ ال تَْخفَى ، وفي حديث َعْلقََمةَ الثَّقَِفّي :  (6) «ُمْسِفَرةٌ  َصلُّوا الَمْغِرَب والِفَجاجُ » حديث ُعَمر :احتياطاً ، ومنه باإِلْسفَارِ 

 كذا في النهاية. «(7) [ِجدًّا]ُمْسِفُرونَ  يَأْتِينَا بالٌل يُْفِطُرنَا ونحن

 الَحْرُب : َولَّْت. َسفََرت جاز :من المو

ُ  َسفََرت : َكْشُف الِغَطاِء ، ويَْختَّص ذلك باألَْعيَاِن ، يقال : السَّْفرُ  في البََصائِر :و النِّقَاَب ، وفي المحكم : َجلَتْه  َكَشفَْت عن َوْجِهها ، إِذا الَمْرأَة

 ، وبه تَْعلَُم أَّن ِذْكَر المرأَةِ للتَّْخِصيِص ، ال للتَّْمثِيِل ، خالفاً لبعضِهم. َسواِفرُ  ، وهنَّ  سافِرٌ  فَِهيَ  ، تَْسِفُر ُسفُوراً  ، وفي التهذيب : أَْلقَتْه ،

 الغَنََم : باَع ِخيَاَرها. َسفَرَ و

، بالكسر ، وهي كالَكفَالَة والكتَابَة  ِسفَاَرةً و كَسَحابَة ، َسفَاَرةً و ، بالفتح ، َسْفراً  ، بالّضم ، يَْسفُرو ، بالكسر ، يَْسِفرُ  : أَْصلََح ،بيَن القَْوِم  َسفَرَ و

َي به ألَنّه َسِفيرٌ  فهو ، يراُد بها التََّوسُّط لإِلصالحِ ، يَْكِشُف ما في قَْلِب كّلٍ منهما ؛ ليُْصِلَح  كأَِميٍر ، وهو الُمْصِلُح بين القَْوم ، وإِنما ُسّمِ

ُسوِل ؛ ألَنّه يُْظِهُر ما أُِمَر به ، وَجَمع بينهما األَزهرّي ، فقال : هو الّرسوُل الُمْصلِ   ُح.بينهما ، ويُطلَق أَيضاً على الرَّ

 انّي كَصبُور.قَْدر ِشبٍّر ، وَضْبَطه الصاغ كتَنُّوٍر : َسَمَكةٌ كثيرةُ الشَّْوكِ  ، السَّفُّورو

بَةٌ ويقال لها أَيضاً  بهاءٍ  ، السَّفُّوَرةُ و ، بالباِء ، وقد  السَّبُّوَرةُ : : جريدةٌ من أَلواجٍ يُْكتَُب عليها ، فإِذا استَْغنَْوا عن الَمْكتَْوب َمَحْوهُ ، وهي ُمعَرَّ

 تقّدم.

 ، قال الفََرْزَدُق : لبني ماِزِن بِن ماِلكٍ  ، بين البَْصَرةِ والَمِدينَة ، بِئْر قِبََل ِذي قارٍ  : اسم كقََطامِ  ، َسفَارِ و

وحمــــــــــًا  رِدح يـــــــــــَ ىَت مــــــــــا تــــــــــَ ارِ مــــــــــَ فــــــــــَ ا  ســــــــــــــــــــــــَ دح هبــــــــــَِ   ــــــــــَِ

و رَا     عـــــــــَ َ
يـــــــــَز املـــــــــ جـــــــــِ تـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح

ُ
ي امل رحمـــــــــِ ـــــــــَ َم يـ هـــــــــِ (8)أَُديـــــــــح

 

  
يحَ  ما َسقََط من َوَرِق الشََّجرِ  ، كأَِميٍر : السَِّفير يقال : اعِلْف َدابّتَكو ة : تَْسِفُره ، وفي التَّْهِذيب : َوَرُق العُْشِب ؛ ألَنَّ الّرِ مَّ  ، وأَنشَد لِذي الرُّ

ٌر مــــــــــن و  ــــــــــِ ريِ حــــــــــائ فــــــــــِ ه  ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُ ل ــــــــــِ ائ وحِ  جــــــــــَ  ا ــــــــــَ

بُ     هـــــــــــَ ه شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِ َوان ـــــــــــح ـــــــــــِم يف أَل ي ـــــــــــِ رَاث وحَ  اجلـــــــــــَ  حـــــــــــَ

  
 يَعنِي الَوَرَق تَغَيََّر لونُهُ ، فحاَل واْبيَضَّ بعد أَن كاَن أَْخَضَر.

 .(9) ع : ِفيرُ السَّ و

ة. ، جمع ُعْرَوة ، بهاٍء : قِالَدةٌ بَعًُرى ، السَِّفيَرةُ و  من َذَهٍب وفِضَّ

 ، وقيل : َصْهَوةٌ لبني َجِذيَمة من َطيٍِّئ ، يُِحيُط بها الَجبُل ، ليس لمائَِها َمْنفَذ. ناِحيَةٌ ببالِد َطيِّئٍ  : َسِفيَرةُ و

 آَخُر بنْجد ، وهو قَاَرةٌ َضْخَمة. كُزبَْيٍر : ع ، ُسفَْيرو

 .(10)َمْعُروفَةٌ ، ذكرها ُزَهْيٌر في شعره  كُجَهْينَة : َهْضبَةٌ  ، ُسفَْيَرةو

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب واللسان ا ويف النهاية فكاألصر.1)
 ارتياب فيه.( عبارة التهذيب واللسان : بعدما يتبا الفجر ويظهر  هوراً ال 2)
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 ( زايدة عن التهذيب واللسان.3)
 .«ُيصبحَ »ويف اللسان : « َيِضحَ »( التهذيب : 4)
 ( التهذيب واللسان : وذويه.5)
وفيهما مبصــرة بد  مضــيئة عن أيب منصــور ا وما يف « صــالة املغرب يف الفجاج ُمســفرة»( لفظه يف التهذيب واللســان يف الرواية : قا  عمر : 6)

 شرحاً عن النهاية ا ومثة رواية أخر  يف اللسان كاألصر.األصر نصاً و 
 ( زايدة عن النهاية واللسان.7)
 ( املستجيز : املستسقي ا واملعو ر : الذي ال ُيسق .8)
 ( يف معجم البلدان : موضض يف شعر قي  بن العيزارة :9)

ــــــــــــــــــــا دايركــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــي  أاب عــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــر إان ب

ضو     بحشـــــــــــــــــــــــــــــَ ري وتــــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ  أوطـــــــــــــــانـــــــــــــــكـــــــــــــــم بـــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــ 

  

 ( ورد قوله يف اللسان :10)
ا  ـــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــنـــــــــــــــــّ ن ـــــــــــــــــا أرضــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــت  ب

 ... ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــرية والــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــامُ    

  

 وهبامشه : بياض ابألصر ا ومل جند هذا البيت يف ديوان زهري.
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 قال امُرُؤ القَْيِس : الَوْجِه : ما يَْظَهُر منه َمَسافِرُ و

ٌة  يــــــــــــ  قــــــــــــِ اَر  نــــــــــــَ هــــــــــــَ وحٍف طــــــــــــَ يِن عــــــــــــَ اُب بــــــــــــَ يــــــــــــَ  ثــــــــــــِ

ــــــــــــُ  و     ــــــــــــي م ب هــــــــــــُ هــــــــــــُ رِ َأوجــــــــــــُ ــــــــــــِ اف ســــــــــــــــــــــــــَ
َ
رّانُ  امل  غــــــــــــُ

  
ْبح َسفَرِ  : َدَخَل في أَْسفَرَ و  الفَْجِر ، قال األَْخَطل : اْنِسفَارُ  ، محّركةً ، وهو الصُّ

ه  ــــــــــــــُ ث عــــــــــــــَ ــــــــــــــح بـ ــــــــــــــَ م  املــــــــــــــرِء يـ ــــــــــــــُت وهــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ  ِإيّن أَب

رَِج     فـــــــــح ىت  يــــــــــُ يـــــــــر حـــــــــَ فـــــــــَ مـــــــــن َأّو  الـــــــــلـــــــــّ  رُ الســـــــــــــــــــــــ 
  
بِح ، وبه فَسَّر بعُضُهم ْبَح : يقول : أَبِيُت أَْسري إِلى اْنِفَجاِر الصُّ  .«بالفَْجرِ  أَْسِفُروا»حديَث  يريد الصُّ

 القَْوُم ، إِذا أَْصبَُحوا. أَْسفَرَ  ويقال :

يَاُح ، وذلك إِذا تَغَيَّ  َسِفيراً  الشََّجَرةُ : َصاَر َوَرقَُها أَْسفََرتو .تُْسِقُطه الّرِ  ر لَونُه واْبيَضَّ

 الَحْرُب َولَّْت ، كان أَصاَب. َسفََرت ، ولو َذَكَرهُ عند اْشتَدَّتْ  إِذا الَحْربُ  أَْسفََرت من الَمجاز :و

 ، وهو قَْطُع الَمسافَِة. السَّفَرِ  : أَْرَسلَه إِلى َسفََّرهُ تَْسِفيراً و

 ، أَي اإِلبُل ، أَي َرَعْت كذلك. هي فتََسفََّرتْ  ، وهو بياض قَْبل اللَّْيِل ، السَِّفير الِعَشاَءْيِن ، وفيَرَعاها بَْيَن  : تَْسِفيراً  اإِلبِلَ  َسفَّرَ و

 وأَْوقََدها. أَْلَهبََها : تَْسِفيراً  النّارَ  َسفَّرَ و

 ، محركةً ، أَي بياِض النَّهاِر. بَِسفَرٍ  : أَتَى تََسفَّرَ و

 ، وهو األَثَر. السَّفَر نم الِجْلُد : تَأَثَّرَ  تََسفَّرَ و

 قبل فَواتِه ، وهو َمجاز. َشْيئاً من َحاَجتِه : تَداَرَكه تََسفَّرَ و

 ، أَي َطلََب أَْشَرقَُهنَّ َوْجهاً ، وأَْنَوَرُهنَّ جماالً. اْستَْسفََرُهنّ  عن ُوُجوِهِهنَّ بمعنى النَّساءَ  تََسفَّرَ و

 ، نقله الّصاغانّي. من تَبِعٍَة كانت له قِبَلَهُ  فاُلناً : َطلََب عنَده النِّْصفَ  تََسفَّرَ و

ْفرُ و اِء :، ألَنَّه يُبَيُِّن الّشي الَكبِيرُ  عن الَحقَائِِق ، وقيل : الِكتَابُ  يُْسِفرُ  الذي الِكتَابُ  ، بالكسر : الّسِ ُحه ، وكأَنّهم أَخذُوه من قول الفَرَّ  َء ويَُوّضِ

ْفرُ  وأَ  : الُكتُُب الِعَظاُم ، األَْسفَارُ  اجُ  أَْسفَارٌ  والَجْمع ُجْزٌء من أَْجزاِء التَّْوراةِ  : الّسِ جَّ َكَمَثِل احلِْماِر ََيِْمُل )في قوله تعالى : ـ  ، قال الزَّ
تَْرِكِهُم اْستِْعَماَل التَّْوراةِ وما فِيَها ، كمثَِل الِحَماِر . أَْعلََم تعَالَى أَّن اليَُهوَد َمثَلُُهم في ِسْفرٌ  الُكتُُب الِكبَاُر ، واِحُدها : األَْسفارُ  :ـ  (1) (َأْسفاراً 

 يُْحَمُل عليه الُكتُُب ، وهو ال يَْعِرُف ما فيها ، وال يَِعيَها.

 .سافرا ، وهو بالنَّْبِطيَّة : سافِر الَكتَبَةُ جمعُ  ، محّركةً : السَّفََرةُ و

 .الِكتَاَب : َكتَبَه ، قاله الّزَمْخَشِريّ  َسفَرَ و

قال الُمَصنُّف في البصائِر : والّرُسوُل  (2) (ِِبَْيِدي َسَفَرة . ِكرام  بَ َررَة  )، قال هللا تعالى :  يُْحُصون األَْعَمالَ  الذين الَمالئَِكة : َكتَبَهُ  السَّفََرةُ و

 هم.علي (3)عن القَْوِم ما اْشتَبَه  سافَِرةً  ، والَمالئَِكةُ والُكتُُب مشتَِرَكةٌ في َكْونِها

 .األَْسفَارِ  ، وَكثْرةُ ُمَداَرَسة األَْسفَارِ  ومن سَجعَات األََساس : َحطََّمنِي ُطوُل ُمَماَرَسةِ  أَْسفَارٌ  ج البَِعيَدة ، قَْطُع الَمَسافَةِ  ، هو : بال هاءٍ  ، السَّفَرُ و

ْعَرى بَِقيَّةُ بَياِض النََّهاِر بَْعَد َمِغيِب الشَّْمِس  : السَّفَرو  لم تََر فِيها َمَطراً ، أَراَد ُطلوَعها ِعشاًء. َسفَراً  ، لُوُضوِحه ، ومنه : إِذا َطلَعَت الّشِ

يًّا ، ويُْرَوى بفتح فُسُكون. ع  :(4) َسفَرٌ و  أَُظنُّه َجباَلً َمّكِ

 َمْرَطى. بَسفَرْ  تُعَرفُ  ة بََحّرانَ  : َسْفَراءُ و
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َكةً : َسِعي السَّفَرِ  أَبُوو ، هكذا في نُْسَختِنَا ، وهو َغلٌَط ، وقال ابُن ُمِعين : َسِعيُد بن أَْحَمد ، والصواُب ما في تاريخ  (5) ُد بُن ُمَحّمدُمَحرَّ

أَْحَمَد ، كأَْكَرم ،  ، كذا بخّط ابن الَجّوانِّي النَّّسابَة راِوي التاِريخِ المذكور ، وضبََطه شيُخنَا كُمضارعِ  (6)البَُخاِرّي : َسِعيُد بن يَْحَمَد ، كيَْمنََع 

 ، كوفِّي من ثَْوِر َهْمَداَن ، َسِمع ابَن َعبَّاس والبََراَء وناِجيَةَ ، روى عنه أَبو إِسحاقَ  من التّابِِعينَ  ومثله في التّْبِصير ، للحافظ ،

__________________ 
 .5( سورة اجلمعة اآية 1)
 .16و  15( سورة عب  اآيتان 2)
 .«ما استُِبهم عليهم»( يف املفردات : 3)
 . موضض بعينه... ( قيده ايقوت يف معجمه سفر ابلتحريك4)
ســـعيٌد بن حُيحِمَد من التابعا ِإىل آخره هكذا رأيته بعيين يف نســـخة املؤلف وعليها خرت مشـــكوال »( عل  هامش القاموس عن نســـخة أخر  : 5)

َتُض وحُيحِمُد كيـُعحِلُم آيت أعليم الا و  أعلم ا ه شنقيطيشكر يـُعحِلُم آيت أعلُم وقد ذكر املؤلف يف ابب الدا  املهم  .«لة حيمد كَيمح
 : حُيِمد ضبرت قلم. 519ص  2ج  1( ضبرت يف لريخ البخاري   6)
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 وُمَطرٌِّف وُشعحَبُة ويُوُن  بن َأيب ِإسحاَ  ا كذا يف لريخ البخارّي.
: َسِعيٌد ، قْلت : فهو ابُن الذي َسبَق ِذْكره ، ولم  السَّفرِ  ، ذكره الحافُظ في التَّْبِصير ، قال : واسم أَبِي ، من أَتْبَاِعِهمْ  السَّفَرِ  عبُد هللا بُن أَبِيو

 يُنَبِّه عليه المصنِّف ، فليُنَبَّه لذلك.

 ال يعرف. َمْجُهول َطر ،المَ  في ، عنههللارضي،  َعِلّيٍ  عن عن ابن َحِكيم ، ، وفي التَّْبِصيِر : َحِكيمٍ  (1) : رَوى عن أَبِي األَْسفَرِ  أَبوو

لك ، وله ُصْحبَة ، وأَما ابُن َحِكيم قْلت : على ما في نُْسَختِنَا ، يَْحتَِمُل أَن يكوَن المراُد بأَبي َحِكيٍم عبَد هللا بن َحِكيم الِكنَانِّي ؛ فإِنّه يُْكنَى كذ

ْلُت بن َحكِ   يم ، وُزَرْيُق بُن َحِكيم ، وإِسماِعيُل بُن قَْيِس بِن َحِكيم ، الذي َرَوى عن ابِن َمْسعُود ، فليُْنَظر ذلك.فَكثِيُروَن ، منهم : الصَّ

ً  : هي الُحْمَرةِ  الُمْسِفَرةُ  النَّاقَةُ و ْهبَاِء َشْيئا  قليالً ، نقله الصاغانّي. الَّتِي اْرتَفَعَْت عن الصَّ

 ، نقله الصاغانّي. كُمعَظََّمة : ُكبَّةُ الغَْزلِ  الُمَسفََّرةُ و

. َمَضى : ُمَسافََرةً و ، بالكسر ، ِسفَاراً  إِلى بَلَِد كذا ، فالنٌ  سافَرَ و  إِليه ، وليس يَُراُد به معنَى الُمَشاركة ، كعاقََب اللِّصَّ

ْلِت : فالٌن : ماتَ  سافَرو  قال أَُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

عـــــــــــــــــ دح ـــــــــــــــــُن جـــــــــــــــــُ َم اب مح َزعـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِن عـــــــــــــــــَ  اَن ب

دابـــــــــــــــــــــــــرح     وحمـــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــــــــــُ ُه يــــــــــــــــــــــــــَ  رٍو أَنـــــــــــــــــــــــــ 

  

رٌ و  افـــــــــــــــــــــِ راً  ُمســــــــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــَ ي  ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــِ  بـــــــــــــــــــــَ

وُب لـــــــــــــــــــه     ئـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ رح دًا ال يـ افـــــــــــــــــــِ  ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 اْنَحَسَر. ُمقَدَُّم َرأِْسه من الشَّعِر : اْنَسفَرَ و

 في األَرِض. َذَهبَتْ  أَي اإِلبِلُ  اْنَسفََرتو

بَا يَُسافِرُ  الّرياحُ و ه. ما أَْسَدتْهُ الدَّبُوُر ، والَجنُوُب تُْلِحُمه ، أَي تَْكِشُط وتُفَّرقُ  تَْسِفرُ  بَعُضها بَْعضاً ؛ ألَّن الصَّ  وتَُضمُّ

 * ومّما يستدرك عليه :

 الغَْيُم : تَفَّرَق. اْنَسفَرَ 

يُح التَُّراَب : َذَهبَت به ُكلَّ َمْذَهب.  قَةُ القَِويَّةُ.: النَّا الِمْسفارُ و وَسفََت الّرِ

 : البَقََرةُ ، هكذا َسّماها ُزَهْيٌر في قوِله : ُمَسافَِرةو

ر ٍة  ِ حـــــــــُ اح الطـــــــــَ اِء املـــــــــِ عـــــــــَ فـــــــــح اَء ســـــــــــــــــــــــَ نحســـــــــــــــــــــــَ  كـــــــــخـــــــــَ

َرةٍ     افــــــــــــــــــِ دِ  ُمســــــــــــــــــــــــــــــــَ رحقــــــــــــــــــَ ٍة أُمِّ فـــــــــــــــــــَ رحُ ومــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــَ

  
 ْخر الُهَذلّي :الشَّْمِس ، كذا حكى بالّسين ، وقوُل أَبي صَ  اْسِفرارِ  ، أَي عند َسفَرٍ  ، وفي َسفَراً  ولقيته

ا  هــــــــــَ ــــــــــُ تـ ــــــــــح َرفـ ِ داٌر عــــــــــَ اح لــــــــــَ  بــــــــــذاِت الــــــــــبــــــــــَ ــــــــــح يـ لــــــــــَ  لــــــــــِ

ا و     ِش آايهتـــــــــــَُ يـــــــــــح َر  بـــــــــــذاِت اجلـــــــــــَ رُ ُأخـــــــــــح فـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
، فكأَنّه من َكنَْسُت كنََسه  البَْيَت : َسفَرَ  من قوِلِهمْ  السَّْفرُ  قال السُّكَِّريُّ : َدَرَسْت ، فَصاَرْت ُرُسوُمَها أَْغفَاالً. وقال ابُن ِجنِّي : يَنبَِغي أَن يَُكونَ 

ْرِس.  الِكتَابَةَ من الّطِ

 .األَْسفارِ  : كثيرُ  ِمْسفَارٌ  وَرُجلٌ 

 .(2)بَِعيَدةٌ  َمَسافِرُ  وبَْينِي وبينَه

راً. أَي ُمَجلِّداً. ُمَسفِّراً  ومن َسَجعَاِت األَساس : ُربَّ َرُجل َرأَْيتُه  ، ثم رأَْيتُه ُمفَّسِ

 من نََهار. َسفَرٌ  وبَِقَي عليه

 شْحُمه : ذهَب ، وهو َمجاز. َسفَرَ و
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ى. سافََرتْ و  ، أَي بَِعيٌد وكل ذلك َمجاز. َسفَرٌ  الشُمس عن َكبِِد الّسَماِء ، وُهَو ِمنّي سافََرتِ و عنه الُحمَّ

فَاَرةَ و  عُره عن َجْبَهتِه ، نقله الّصاغانّي.ش (3): أَن يَْرتَِفَع  الّسِ

 ، كتب إِليَّ َمرِويَّاتِه ، كَجبّاِرين : قريةٌ من أَعمال نابُلُس ، منها شيُخنَا العالمة أَبو عبِد هللا محمُد بُن أَحمد بِن ساِلم الَحْنبَِلّي األَثَِريّ  َسفَّاِرينو

 ، وأَجازني بها.

  من استدركه على المصنّف هنا.وأَْسفَرايِن ، يأْتي في النون ، وَوِهمَ 

 .السَّفَرِ  : من أَصابه َجْهدُ  الَمْسفُورو

 .التّسافِيرُ  به ، وجمعه يَُسفَّر : ما التَّْسِفيَرةُ و

 ، من بَنِي أَُميَّة بِن عبِد َشْمس. (4)بُن أَبي عمر  ُمَسافِرُ و

__________________ 
 .«أيب»: وعل  هامشه عن نسخة أخر  « ابن»( يف القاموس : 1)
 ( يف األساس : وبيين وبينه ُمسافـٌَر بعيد.2)
 .«أن تقض»( عن التكملة ا وابألصر 3)
 .«عمرو: » 114( يف مجهرة ابن حزم ص 4)
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 بن جعفر الليثّي له صحبة. (1) مسفر وغاِلُب بُن عبِد هللِا بنِ 

 ، من شيوخ يُوُسف بِن َخِليل. السُّفَْيِريّ  ، كُزبَْير ، ُسفَْير وأَبُو القاِسِم الَحَسُن بُن ِهبَِة هللِا بن

 بُن َحبِيٍب الغَنَِوّي ، عن ُعَمر بِن عبِد العَِزيز ، قوله ، روى عنه َحّجاُج بُن َحّسان ، قاله البَُخاِرّي في التاريخ. السَّْفرو

 َرْمِسيس. (2)، قريتان بِمْصَر في َحْوِف  اْلِمْسفَارو اْلِمْسفيرةو

 : الِجَهاُد ، من إِْطالِق العَاّمة. سَّفَرُ الو

 ، كَكتّان : من َمِدينة ُهوَّ ، بَصِعيِد ِمْصر. َسفّار وحاَرةُ 

ُد بُن عبِد الواحد بِن أَبِي بَْكِر بِن إِبراِهيم الرَّ  سفاَرةُ و ، حدََّث  السفاريّ  بَِعيّ : بَْطٌن من لَواتَهَ يَْنِزلُون أَرَض ِمْصر ، منهم َشَرُف الديِن ُمَحمَّ

 عنه الَمْقِريِزّي.

غاُر ، ال واِحَد لََها ، أَهمله الجوهرّي ، وقال الّصاغانّي : هو ، كَجْعفَرٍ  السَّْفَجرُ  : [سفجر]  يقُاُل : َذرٌّ  وفي نسخة : لهُّ ومثْلُه في التَّكملة الّصِ

 ، أَي نَْمٌل ِصغَاٌر ، وأَنشد لُمَهْلِهل : سْفَجرٌ 

َر   ِ تـــــــــــــــَ اح تــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ تـــــــــــــــح
َ

يــــــــــــــرُت املــــــــــــــ طــــــــــــــِ وحٌد حــــــــــــــَ  خــــــــــــــَ

رًا كـــــــــــَذرِّ     نـــــــــــهـــــــــــا أَثـــــــــــَ تـــــــــــح رِ يف مـــــــــــَ جـــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــفـــــــــــح

  
ْمَسارُ  السَّْفِسيرُ  : [سفسر]  ، وبه فَسَّر األَْصَمِعّي قوَل النابِغَِة : فاِرِسيّة ُمعَّرب ، وهي كلمة ، قال األَزهرّي : ، بالَكْسِر : الّسِ

َربح وابَع هلــــــــــــــا  ي مل  ـــــــــــــــَح تح وهـــــــــــــــح اَرفـــــــــــــــَ  َوقـــــــــــــــَ

ّي     مـــــــِّ ص ابلـــــــنـــــــ  افـــــــِ ريُ مـــــــن الـــــــَفصـــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــِ فح  (3) ســـــــــــــــــــــِ
  

ْمَساَر ، كذا في التّْهِذيِب والّصحاح ، وعزا ابُن ِسيده هذا البَْيَت إِ  ِسْفِسيرٌ  قال : باَع لها : اْشتََرى لها. لى أَوِس بن َحَجر ، ومثله يَْعنِي الّسِ

ْفِسيرُ  قيلو للّصاغانّي.  .(4)في قول أَْوس  الَخاِدمُ  : الّسِ

ْفِسيرُ  قيل :و  ونحوه. (5) التّابعُ  : الّسِ

ُح َشأْنََها ، وبه فَّسَر ابُن ِسيده قوَل ، أَي الِّذي يَقُوُم َعلَْيَها ، ويُْصلِ  بالنّاقَةِ  القَيِّمُ  وكذا ، قاله األَزهرّي ، القَيُِّم باألَْمِر الُمْصِلُح له قيل : هوو

 أَْوس.

ْفِسيرُ و ُجُل الظَِّريُف. : الّسِ  الرَّ

ُج : هوو ْفِسيرُ  قال ابُن األَْعَرابِيّ و وَعبَاقَِرةٍ. َسِفاِسَرةٍ  ، من قوم الحاِذُق بِصناَعتِه ، وهو العَْبقَِريّ  قال الُمَؤّرِ ، في قوِل أَْوس  القَْهَرمانُ  : الّسِ

ْفِسيرُ و .(6)الّسابق   ، قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر : ِسْفِسيرٌ  : بأَْمِر الَحِديدِ  يُقال للحاِذقِ و الحاِذُق بها. العاِلُم باألَْصواتِ  : الّسِ

ُه  َرتــــــــــح ــــــــــَ ريُ بـ اســــــــــــــــــــــــِ فــــــــــَ ر َدتح  ســــــــــــــــــــــــَ جــــــــــَ ِديــــــــــِد فــــــــــَ  ا ــــــــــَ

ا    ــــــــَ رِم كــــــــح وحِت مــــــــُ ــــــــَض اأَلعــــــــاِد كــــــــاَن يف الصــــــــــــــــــــــ  ي ــــــــِ  َوق

  
ْفِسيرُ  قِيَل :و  وهو ُمعَّرب بيك ، وقد تقَدَّم في الجيم. الفَْيجُ  : الّسِ

ْفِسيرُ  قيل :و ْطبَةِ  : الّسِ ْفَسارُ و َسفَاِسَرةٌ و ، َسفَاِسيرُ  ج ، معَّربة ، تُْعلَفَُها اإِلبِلُ  التي الُحْزَمةُ ِمْن ُحَزِم الرُّ وقال  الِجْهبِذُ ، ُروِميَّة ، بالكسر : الّسِ

ْفَسارُ  الفَّراُء : ْفِسيرُ  : الّسِ  .الّسِ

 * ومّما يستدرك عليه :

ْفِسيرُ   ، بالكسر : بيّاع القَّتِ ، وأَنَكَره األَْزَهِرّي. الّسِ

ر األَْسفَارِ  : أَصحابُ  السَّفَاِسَرةُ و  : وسلمعليههللاصلىقوُل أَبي طاِلٍب يمدُح النبيَّ  ، وهي الُكتُب ، وبه فُّسِ
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وحٍم  فــــــــــــــــــــِإينّ  ــــــــــــــــــــَ ر  يـ َح كــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــِ واب  والســــــــــــــــــــــــــــــــــ 

و و     لـــــــــُ تــــــــــح ا تــــــــــَ َرةُ مـــــــــَ اســـــــــــــــــــــــِ فـــــــــَ ودُ  الســـــــــــــــــــــــ  هـــــــــُ  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
 * ومما يستدرك عليه :

 : مدينة بالعََجم ، منها أَبو َحْفص ُمْختَِصرُ  َسْفَكْرَدرْ  * [سفكردر]

__________________ 
 .«مسعر»( يف أسد الغابة : 1)
 .«جوف»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
للنابغة. ويف شرح االقتضاب للجواليقي ورد من أبيات ثالثة للنابغة ا ـــــ  ورد عجزهـــــ  مرتا يف اللسان ا نسبه مرة ألوس بن حجر ا ومرة( ورد 3)

 وقا  : وترو  ألوس بن حجر.
 ( يعين البيت املتقدم ا انظر ا اشية السابقة.4)
 الصحاح فكالقاموس.ويف « والبائض»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
 ( انظر ما مّر قريباً.6)
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 َغرِيب الّروايَِة ا ذََكَره الُقَرِشي  يف َأواِخر طَبَـَقات ا ََنِفّية.
ْقر : من جواِرحِ الطَّْيِر ، معروف ، لُغَةٌ في السَّْقرُ  : [سقر] ْقر ، كما تقدم ، وذلك ألَنَّ َكْلباً تَقِلُب السي الصَّ َن مع القاِف ، كما سيأْتي ، والزَّ

ةً زاياً ، ويقولون  .«َسْقعَاءَ »مسَّ َزقََر ، وَشاةٌ َزْقعَاُء ، في ـ  (1) (َمسَّ َسَقرَ )في ـ  خاصَّ

ها. تَْسقُُره َسْقراً  الّشْمسُ  َسقََرتْه ، يقال : َحرُّ الشَّْمِس وأََذاهُ  : السَّْقرُ و َحتْه وآلََمْت ِدَماَغه بَِحّرِ  : لَوَّ

قَارة ، الِقيَاَدةُ َعلَى الُحَرمِ  : السَّْقرُ و  .(2) كالّسِ

ْبسُ  : السَّْقرُ  قيلو  ، كما سيأْتي. ِمْسقَارٌ  ، ومنه نَخلَة الّدِ

ِحيمِ  َسْقرُ و  ، عن َعّمه ُشْعبَة. بُن َعْبِد الرَّ

ْحمنِ  َسْقرُ و  يَْعلَى الَمْوِصِلّي. شيٌخ ألَبِي بُن عبِد الرَّ

 الَحذّاُء ، عن العَقَِدّي. بُن ُحَسْينٍ  َسْقرُ و

 ، عن ُسلَْيَماَن بِن َحْرب. بُن َعّداٍس  َسْقرُ و

وِدّي ، وزاد الحافُِظ ابُن َحَجر في التبصير : يَْحيَى بُن يَْزَدادَ  السَّْقرِ  أَبُوو َرُجالِن. َرَوى أَحُدهما ابُن َحبِيب  َسْقرو ، عن ُحَسْيِن بِن ُمَحّمد الَمرُّ

جاِء العَُطاِرِدّي.  عن ُعَمَر بِن عْبِد العزيز ، واآلخر عن أَبِي الرَّ

ثُوَن. بُن عبِد هللا ، عن ُعْرَوةَ ، ويقال في هُؤالِء بالّصاد : َسْقرُ و  ُمَحّدِ

َي بذلك ألَنّه يَْضِرُب النَّاَس بِِلسانِه ،  اللَّعَّاُن لغَْيِر الُمْستَِحقِّينَ  قيل : هوو ، بالسين والصاِد ، (2)اللَّعّاُن  : الكاِفرُ  السَّقَّارُ و ، والّصاد أَكثر ، ُسّمِ

ْخرةَ بالّصاقُوِر ، وهو اْلِمْعَوُل ، كما سيأْتِي. ْقِر ، وهو َضْربُك الصَّ  من الصَّ

يَتْ  : الَحرُّ  الّساقُورُ و  .َسقَر ، قيل : وبه ُسّمِ

 ، نقله الّصاغانّي. ويُْكَوى بها الِحَمارُ  على النّارِ  الَحِديَدةُ تُْحَمى : رُ السَّاقُو قيل :و

كةً معرفةً  َسقَرُ و قاله  (3) (ما َسَلَكُكْم يف َسَقرَ )وسائَر الُمْسِلِميَن ، وهكذا قُِرَئ  َجَهنَّم ، أَعاَذنَا هللا تَعَالَى ِمْنَها : اسٌم من أَسماءِ  ، ُمَحرَّ

يَتْ  «َسَقرَ » بُو بَْكر : فياللَّْيث. وقال أَ   ، ال يُْعَرُف له اشتقاٌق ، وَمنَع اإِلْجَراَء التعريُف والعُْجَمةُ. َسقَرَ  قَوالن : أَحدهما : أَّن ناَر اآلِخَرةِ ُسّمِ

يت النارُ  ،  ساقُورٌ  الشمُس ، أَي أَذابَتْه وأَصابَهُ منها قََرتْهسَ  ؛ ألَنّها تُِذيُب األَْجَساَم واألَرواَح ، واالسُم َعَربِيٌّ ، من قوِلِهْم : َسقَر وقيل : ُسّمِ

قلُت وإِليه َذَهَب اللّيُث ،  (4) (ال تُ ْبِقي َوال َتَذرُ )َمْنعُه اإِلْجراَء ؛ ألَنَّه معِرفَةٌ مؤنٌَّث ، قال هللا تعالى : : ومن قال : إِنها اسٌم عربِيٌّ ، قال 

 وإِيّاهُ تبع المصنِّف.

 العبّاسّي ، هكذا نقله الّصاغانّي. الَمْنُصور بناه َجبٌَل بَمكَّة ُمْشِرٌف على َمْوِضعِ قَْصر َسقَرُ و

 .(5) ع ، بالفَتْح : َسْقرانُ و

 ، نقلهما الّصاغانّي. : ة ، بُِطوسَ  َسْقَرَوانُ و

ت العََرُب قدو  ، كُزبَْيٍر. ُسقَْيراً و ، بفتح فسكون ، راً َسقْ  َسمَّ

 هي. أَْسقََرتْ  وقد ، أَي ِدْبُسها ، َسْقُرها : يَِسيلُ  ِمْسقَارٌ  نَْخلَةٌ  يقاُل :و
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، عن ابن عمر روى النُّميرّي  سقير ، رَوى عن أَنَس. وقرأَت في تاريخ البخارّي ما نّصه : النَُّمْيِرّي ، من التّابِِعين السُّقَْيرِ  كُزبَْيٍر : أَبُوو

 ، كأَِميٍر ، كذا ُوِجَد بخّط أَبِي َذّرٍ في نُْسَخِة ابّن الَجّوانِّي. َسِقير هكذا ضبطه (6)عنه بكار ، هو أَنمارّي 

 ، روى عن أَبِيِه عن ابِن ُعَمَر ، قلت : وهو الذي ذَكَره البَُخاِرّي في التاريخ. : من تابِِعيِهم ُسقَْير بَكَّاُر بنُ و

، هكذا في النسخ ، ووقع في نُسخة التَّْبِصيِر للحافِِظ بَخّط ِسْبِطه يُوسَف بِن  وُسَهْيل ، عن ُسلَْيَماَن بِن ُصَرَد ، وعنه أَبو إِسحاق ُسقَْيرٌ و

 ، عن إِبراِهيَم بِن َسْعد. ُسقَْيرٍ  بنُ  شاِهين اإِلمام الُمَحّدث الّضابط : َسْهلُ 

ثُوَن. ، حدَّث عن تُْجنَى الَوْهبَانِيَّة ، ُسقَْير يُوُسُف بُن ُعَمَر بنِ و  ُمَحّدِ

__________________ 
 من سورة القمر. 48( من اآية 1)
 .«سّقار كر  ملعون» أو «ملعون َسّقار كر»ـ  التكملة يف كماـ   عنههللارضي( ومنه حديث أن  2)
 .42( سورة املدثر اآية 3)
 .28( سورة املدثر اآية 4)
  معجم البلدان : موضض عجمي.( يف5)
 .«ُسَقريح النمريي ا عن ابن عمر ا رو  عنه ابنه بكار ا هو املازين: » 212ص  2ج  2( نص البخاري : التاريخ الكبري   6)
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ْوِم ، َرَوى عنه َعْمُرو بُن عبِد الّرحمن. ُسقَْيرٌ  وفي تاريخ البخارّي : بِّّي البَْصِرّي ، سمع ُعَمُر قولَه في الصَّ  الضَّ

 ، عن أَبي بَْكِر بِن َحْزٍم ، وعنه أَبو قَُداَمةَ الحاِرُث بُن ُعبَْيد. ُسقَْير وزاد الحافظ في التَّْبِصيِر : ُمْسِلُم بنُ 

 ُمعَاذٌ ، وعن ُمعَاٍذ َعفّاُن. : أَبو ُمعَاذ ، رَوى عنه ابنُه ُسقَْيرٌ و

 : ُغالُم ابِن الُمبَاَرِك. ُسقَْيرٌ و

د : شيٌخ البِن أَبي َحاتٍِم. السُّقَْيرِ  وأَبو  : يَْحيَى بُن محمَّ

 ، عن َحّماِد بِن َسلََمةَ. ُسقَْيرٍ  وَمْنُصوُر بنُ 

 (1) ِء بَْحِر النِّيلِ تَْنَشأُ بشاطى على َهْيئَة الَوَزغ أَْصفَر َدابَّةٌ  مله الَجْوَهِريُّ ، وهوأَه ، أَفرده الّصاغانّي في ترجمة ُمْستَِقلَّة ، وقال : السَّقَْنقُورُ و

ةِ دوَن األَوّ وهو األَْجَوُد ، ويقال : خاِرَج الماَء فنََشأَ خاِرجاً ، كما نقله الّصاغانّي ، ومنها نَْوٌع ببَُحْيَرةِ َطبَِريَّة ساحل الّشا ل ِم ، وهو في القُوَّ

ةِ الباِه َوِحيًّا عن تَْجِربٍَة ، وهذا أَشَهُر الَخواصُّ وقد استَْطَرَدَها األَطبّاُء في ُكتُبِهم. لَْحُمها باِهيٌّ  ،  ، يَِزيُد في قُوَّ

 * ومما يستدرك عليه :

َها. َسقََرتْه  الّشمُس : َغيََّرت لَونَه وِجْلَده ، وآلََمتْه بَحّرِ

يَت جَهنَّم. : البُْعُد ، قيل السَّْقرُ و  : وبه ُسّمِ

 الشَّمِس : ِشّدةُ َوْقِعها. َسقََراتُ و

 ، وُمْصَمِقرٌّ : َشديُد الَحّر ، وسيأْتِي للمَصنّف ، وهنا محلُّ ِذْكِره. ُمْسَمِقرٌّ  ويَْومٌ 

في الَحِديِث أَيضاً ،  السَّقَّاِرينَ  َكذَّاب ، وجاَء ِذْكرُ قيل : هو ال «وال َمشَّاٌء بِنَِميم ساقُورٌ  ال يَْسُكُن َمكَّةَ »وفي الَحِديث عن جابٍِر َمْرفُوعاً : 

وا بِه لُخْبِث ما يَتََكلَُّموَن. فيه أَنُّهم الَكذّابُون ، قيل : (2)وجاَء تفسيُره   ُسمُّ

 يُْقبَضْ  لم ما:  ثاَلثٌ  فيهم يَْظَهرْ  لم ما َشريعَة على األُّمة تَزالُ  ال»:  قالَ  وسلمعليههللاصلىوَرَوى َسْهُل بُن ُمعَاٍذ عن أَبِيه أَن رسوَل هللا 

َماِن ، تَُكوُن  ؟يا َرُسوَل هللا السَّقَّاَرةُ  ، قالوا : وما السَّقَّاَرةُ  فيِهمِ  وتَْظَهر ، الُخْبثُ  فيهم ويَْكثُر ، الِعْلمُ  منهم قاَل : بَشٌر يَُكونوَن في آِخِر الزَّ

ثِيَن. َسقَّارٍ  وَسلََمةُ بنُ  .(3) «ا التَّالُعنَ تَِحيَّتُُهم بَْينَُهم إِذا تاَلقَو  ، كَكتّان : من الُمَحّدِ

ةِ بني ُسلَْيم. ِسْقراو  ، بالكسر وسكون القاِف واإِلمالة : َجبٌَل عند َحرَّ

 ، بالفَتْح والتَّشِديِد : موِضع بِحيَزةِ ِمْصر ، وقد َرأَْيتُه. َسقَّاَرةُ و

ُد بُن عبِد الُمْنِعِم بِن نَْصِر هللا بن أَْحَمد بن حوارى بن وتاُج الّدين أَبُو الَمَكاِرِم ، َمْشِقّي الَحنَِفّي ،  ُسقَْيرٍ  ُمَحمَّ ي الّدِ ، كُزبَْيٍر ، التَّنُوِخّي الَمعَّرِ

 سمع منه الّدمياِطّي.

ْقِطِريُّ  : [سقطر] ِقْنطارِ  الِجْهبِذ ، ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي ، وهو بمعنَى ، كِزْبِرِجّيٍ  الّسِ نِْقَطارِ و ، كالّسِ  ، كالهما بالكسر. الّسِ

، بزيادة األَلف الَمْضُمومة َمْقُصورةَ ،  أُْسقُْطَرىو (4)، حكاهما ابُن ِسيَده عن أَبي َحنِيفَة  ، بَضّم الّسيِن والقاِف َمْمُدوَدةً وَمْقُصوَرةً  ُسقُْطَرىو

ْنجِ  ُمتَِّسعَةٌ  َجِزيَرةٌ  وأَهلُها يَقُولُوَن ُسُكوتَْرة : ةُ تقول ، وبَْينََها وبَْيَن الَمَخا ثالثَةُ أَيّام مع لياِليَها بِبَْحِر اْلِهْنِد على يََسار الجائِي من بِالِد الزَّ  والعَامَّ

بِرُ  غَاِت ، األَِخيَرةُ للعاّمة ،، فهي أَْربَُع لُ  ُسقُوْطَرة ّي  وَدُم األََخَوْينِ  الَجيُِّد الذي ال يُوَجُد مثلُه في غيِرَها ، يُْجلَُب منها الصَّ ، وهو القاِطُر الَمّكِ

ُخون من َعَجائِِب هذه الجزيرة ما يُِحيلُه العَ  ْقُل ، وأَْهلَُها يُونان ، ال يُْعَرف ، وغيُرهما ، فيها مياهٌ جاِريةٌ ، ونَِخيل كثيرة ، وقد ذكر الُمَؤّرِ

ٍة سواُهم ؛ ألَّن أَِرْسُطو أَشار على اإِلْسَكْنَدِر بإِجالِء أَهِلَها ، وإِْسَكاِن طائِفٍَة من اليو بِِر ، لعَِظيم اليوَم يُونَاُن على ِصحَّ ناِن بها ؛ لِحْفِظ الصَّ

ْنج.منفعَته ، ومن ُمُدِن هِذه الجزيَرة بروه وملته ومنيسة   ، وفي األَِخيَرةِ يسُكُن َمِلُك الزَّ

َجاِل واإِلبِلِ  ، كقَبَْعثََرى ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال الّصاغانّي : هو السَّقَْعَطَرى : [سقعطر] وهو النِّهاية في الطُّول ،  أَْطَوُل ما يَُكوُن من الّرِ

 بتشديد الياِء التحتيَّة ، عن ابن األَْعرابّي. ، كالسَّقَْعَطِرّيِ  وقال ابن ِسيده : ال يكون أَْطَول منه ،
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__________________ 
 .. ( عبارة التكملة : والسقنقور َوَرٌ  مائي ا يصاد من نير مصر1)
 .«ملعون كر سّقار»َأو « كر سقار ملعون»وقد أشرت ِإليه قريباً ـ  ( نصه يف التكملة2)
 أخر  له وردت يف النهاية ا فراجعها.( هذه رواية اللسان للحديث ا ومثة رواية 3)
 ( اقتصر ابن القطاع عل  روايتها ابملد.4)
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ْخُم الشَِّديُد البَْطِش  هو أَو  الّطِويُل من الّرجال. الضَّ

َكةً ، وهو المنصوص  َسَكراً و ، بالفتح ، َسْكراً و ، بضمتين ، ُسُكراً و ، بالضّم ، ُسْكراً  ، كفَِرَح ، َسِكر : [سكر]  عليه في األُّمهات ،، مَحرَّ

ً و  .(1)، ومثله في الّصحاحِ واألَساِس والِمصباح  نَِقيُض َصَحا: ، بالتَّْحِريك أَيضاً  َسَكرانا

ُل ذلك في بين اْلمرِء وَعْقِله ، وأَكثَُر ما يُْستَْعمَ  (2): حالَةٌ تَْعتِرُض  السُّْكرَ  والذي في المفردات للراغب ، وتبعه الُمَصنِّف في البََصائِِر : أَن

 من َغَضٍب وِعْشٍق ولذلك قال الشاعر : (3)، وقد يكون  الُمْسِكرِ  الّشراب

رانِ  كــــــح رُ  ســــــــــــــــــــُ كــــــح ًو  و  ســــــــــــــــــــُ رُ هــــــَ كــــــح ٍة  ســــــــــــــــــــُ َدامـــــــَ  مـــــــُ

ىًت بـــــــــــــــه     يـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ رَانِ َأ.  يـــــــــــــــُ كـــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــُ

  
 بفتح فُسُكون ، وهو األَكثر. َسْكرانُ و ، كَكِتٍف ، َسِكرٌ  فُهوَ 

 وَجْرَحى. (4)، باألَلف الَمْقُصوَرة ، كَصْرَعى  َسْكَرىو ، كفَِرَحة ، َسِكَرةٌ  هيو

َرَع والُجْرَح ِعلَّة لَحقَْت أَجساَمهم ، وفَْعلَى في السُّْكرَ  قال ابُن ِجنِّي ، في الُمْحتَِسب : وذلك ألَنَّ   التَّْكِسيرِ  ِعلَّةٌ لَِحقَْت ُعقُولَُهم ، كما أَّن الصَّ

 مما يَْختَصُّ به الُمْبتَلَْوَن.

في النَِّكَرة ، وَعَزاَها الَجْوَهِرّي  انَسْكرَ  ، وهِذه عن أَبي علّي الَهَجِرّي في التَّْذِكَرة ، قال : ومن قال هذا َوَجَب عليه أَن يَْصِرفَ  َسْكَرانَةٌ و

ح بِِه غيُرُهما ، وزاد الُمَصنّف في البََصائِر في النُّعُوِت بعد يراً  والفَيُّوِمّي لبَنِي أََسَد ، وهي قَِليلَةٌ كما َصرَّ يت. َسْكَراَن ِسّكِ  ، كِسّكِ

ه أَن: خالََف قاِعَدتَه ، ولـ  َسِكَرة عند قوله : وهيـ  وقال شيُخنَا  َسْكَرانو َسِكرٌ  وهو»: في ِصفَاتِها ولو قال  َسْكَرى م يَقُْل وهي بهاٍء ، فوجَّ

، بالفَتْحِ ، لُغَةٌ للبَْعِض ،  َسَكاَرىو ، بالّضّم ، وهو األَْكثَُر ، ُسَكاَرى ج ، لَجَرى على قاِعَدتِه ، وكان أَْخَصَر. َسْكَرىو ، وهي بهاٍء فيِهَما

 كما في الِمْصباحِ.

ّم لُغَةٌ لكثيٍر من العََرِب ، قالوا : ولم يَِرْد منه إِاّل و وَكَسالَى  َسَكاَرى أَْربَعَةُ أَْلفَاٍظ :قال بعُضُهْم : الَمْشُهوُر في هذه البِْنيَِة هو الفَتُْح ، والضَّ

 وَعَجالَى وَغيَاَرى ، كذا في شرحِ شيِخنَا.

اءِ  (5) (َوتَ َرى الّناَس ُسكارى َوما ُهْم ِبُسكارى)وفي اللَّساِن قولُه تعالى :  ، بفتح السين ، وهي لُغَة ، وال  َسكاَرى لم يَْقَرأْ أََحٌد من القُرَّ

 تجوُز القَراَءةُ بها ؛ ألَّن القراَءةَ ُسنَّة.

لِكسائِّي ، وَخلَف العاشر ، واألَْعَمش الرابع عشر ، كذا في إِتَْحاِف البََشِر تَبَعاً ، وهي قراَءةُ َحْمَزةَ وا بََسْكَرى وما ُهمْ  َسْكَرى ءَ قُرىو

 إِلى األَْعَرج والَحَسن بخالف.للقَباقِبِّي في ِمْفتَاحه ، كذا أَفَاَدهُ لنا بعُض الُمتِْقنِيَن ، ثم رأَيت في الُمْحتَِسب البن ِجنِّي قد َعزا هذه القراَءةَ 

َمْخَشِرّي عن األَْعَمش أَنه قُِرىقال شيُخنَا :  ، بالّضّم ، قالوا : وهو غريب ِجدًّا ؛ إِذ ال يُْعَرف جْمٌع على فُْعلَى بالضّم  ُسْكَرى َء :وحكى الزَّ

 ، انتهى.

ح بذلك ابُن الَجَزِرّي وهو رواية عن المطّوعّي عن األَ  (6) ُسْكَرى قْلت : ويَْعنِي به في سورة النساِء : ال تَْقَربُوا الصَّالةَ وأَْنتُم عمش ، صرَّ

وليس كذلك ولذا في النَّهاية ، وتابعه الشيُخ ُسْلَطان في رسائِِله ، وظاِهُر كالِم شيِخنَا يقتضي أَنه رواية عن األَْعَمِش في ُسوَرةِ الَحّج ، 

ل.  نَبَّْهُت عليه ، فتأَمَّ

، بضّم السين ، والكاف ساكنة ،  ُسْكَرىـ  يعني في سورة الَحجّ ـ  أَبي ُزْرَعة أَنه قََرأَها ثم رأَيت في الُمْحتَِسب البن ِجنِّي قال : وَرَوْينَا عن

 كما رواه ابُن ُمَجاِهد عن األَْعَرجِ والَحَسن بخالف.

 وَغْيَران وقوٌم َغياَرى وُغيَارى.وقال أَبُو الَهْيثَم : النَّْعُت الذي على فَْعالن يُْجَمع على فَعَالَى وفُعالَى مثل أَْشران وأَشاَرى وأَُشاَرى ، 

 ُء َجْمعاً لفَِعيٍل بمعنى َمْفعُول ، مثل : قَتَيل وقَتْلَى وَجِريح وَجْرحى وَصِريع، وفَْعلَى أَْكثَُر ما تجي َسْكَرى وإِنما قالوا :

__________________ 
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 ( كذا ابألصر ا انظر العبارة ابختالٍف يف كرٍّ من املصادر الثالثة.1)
 عند الراغب : َتعِرُض. (2)
 ( املفردات : وقد يعرتي.3)
الكالم يف ســــكر  صــــفة للمؤنث والتنظري بصــــرع  وجرح  جلمض التكســــري ا وكذلك التعلير التاد املنقو  عن »( هبامش املطبوعة الكويتية : 4)

 .«سكر  يف اجلمض فهو مثر صرع  وجرح : وأما  (تفسري سورة ا ج)ابن جين ا وكان حقه التنظري بنحو : شكو  وشرو  ويف الطربسي 
 .2( سورة ا ج اآية 5)
 .43( سورة النساء اآية 6)



5816 

 

َق  واهلَلحَك  ؛ لزواِ  َعقحرِ وَ  رَان َصرحَع  ؛ ألَنه ُشّبه ابلنَـوحَك  واَ مح َواُن فال يـَُقا  يف مَجحِعه غري الن شاَو . الس كح  ا وأَما الن شح
اُء : لو قِيَل :  ، على أَنَّ الَجْمَع يقُع عليِه التَّأْنِيُث ، فيكون كالواِحَدةِ ، كان َوْجهاً ، وأَنشد بعُضهم : َسْكَرى وقال الفرَّ

هــــــــُم  وفــــــــُ َّب أُنــــــــُ ٍر َغضــــــــــــــــــــــح و عــــــــامــــــــِ نــــــــُ تح بـــــــــَ حــــــــَ  َأضــــــــــــــــــــــح

وحُت فـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــاٌر وال اَبسُ ِإين     فـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــَ

  
، كما قالوا : نَْدَماُن ونََداَمى ،  َسَكاِرينَ  بفتح السين فتَْكِسيٌر ال َمَحالَة ، وكأَنّه ُمْنَحَرٌف به عن السََّكاَرى : أَّماـ  في الُمْحتَِسبـ  وقال ابُن ِجنِّي

كما قالوا : إِْنَساٌن  َسَكاِريُّ  ة وَحواِميَن ، ثم إِنَُّهم أَبَدلُوا النّون ياًء ، فصار في التَّْقِدير: َحْومانَ ـ  في االسمـ  وكأَنَّ أَْصلَه نََداِمين ، كما قالوا

،  اِريَسك حَذفُوا إِحَدى الياَءْين تخفيفاً ، فصار َسَكاِريّ  وأَناِسّي ، وأَصلُها أَناِسيُن ، فأَْبَدلُوا النوَن ياًء ، وأَْدَغُموا فيها ياَء فَعاليل ، فما صار

 ، كما قالوا في مداٍر وصحاٍر ومعايٍ مداَرا وَصحاَرا وَمعايَا. َسَكاَرى ثم أَبدلوا من الكسرةِ فَتَْحةً ، ومن الياِء أَلفاً ، فصار

يكون ُمَكسَّراً ، وِمّما بالّضم ، فظاهُره أَن يكون اسماً ُمْفَرداً غير ُمَكسٍَّر ، كُحَماَدى وُسمانَى وُسالَمى ، وقد يجوُز أَن  ُسكارى قال : وأَما

خاِل ، إِاّل أَنَّه أُنَِّث باألَلِف ، النُّقاَوة. قال أبو علّي : هو جمع نَْقَوة ،  كما أُنَِّث بالهاِء في قولهم : جاَء على فُعال ، كالظُّؤاِر والعَُراِق والرُّ

، بضّم السين فاسٌم ُمْفَرٌد على فُْعلَى ، كالُحْبلَى والبُْشَرى ، بهذا  ُسْكَرى : وأَّما وأُنِّث كما أُنَِّث فِعَاٌل ، في نحو ِحَجاَرة وِذَكاَرةٍ وِعبَاَرة ، قال

 أَفتانِي أَبو علّي وقد سأَْلتُه عن هذا. انتهى.

 قال ثعلب : إِنََّما قِيَل هذا قَْبَل أَْن يَْنِزل تَْحِريُم الَخْمِر. وقال غيره : إِنََّما َعنَى هنا .(ال تَ ْقَربُوا الصَّالَة َوأَنْ ُتْم ُسكارى)وقوله تعالى : 

 النَّْوم ، يقول : ال تَْقَربُوا الصَّالةَ َرْوبَى. ُسْكرَ 

يرُ و ّكِ يت ، الّسِ  .السُّْكرِ  الَكثِيرُ  األَِخيَرةُ عن ابن األَعرابّي :ٍر ، ، كَصبُو السَُّكورُ و ، كَكتِف ، السَِّكرُ و ، كِمْنِطيٍق ، الِمْسِكيرُ و ، كِسّكِ

يرٌ  وقيل : َرُجلٌ  يٍت : دائِمُ  ِسّكِ  ، وأَنشَد ابُن األَعرابِّي : لعَْمِرو بِن قَميئَةَ : السُّْكرِ  ، مثل ِسّكِ

ه  المـــــــــــــــــُ اُه َأحـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــَ  اي ُرب  مـــــــــــــــــن َأســـــــــــــــــــــــــــــــح

رًا     مــــــــــح وحمــــــــــًا : إن  عــــــــــَ ــــــــــَ يــــــــــَر يـ ورح َأنح قــــــــــِ كــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــَ

  
 أَبو َعْمٍرو له أَيضاً :وأَنشد 

رياً ِإن َأُ   كــــــــــــِ  فــــــــــــال َأشــــــــــــــــــــــــــَرُب الــــــــــــوَيح  ِمســــــــــــــــــــــــــح

ريح     عـــــــــــــــــِ ُم مـــــــــــــــــينِّ الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ  َ  وال َيســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
ِكر وَجْمعُ   ؛ الْعتقاِب فَِعل وفَْعاَلن َكثِيراً على الكلمة الواحدة. َسْكَران ، كجْمع ُسَكاَرى ، كَكتٍِف ، الّسِ

 .(1) (ِمْنُه َسَكرًا َوِرْزقاً َحَسناً تَ تَِّخُذوَن )في التنزيل العزيز : و

َكةً : الَخْمرُ  السََّكرُ  قال الفَّراُء : بِيُب والتَّْمُر وما أَشبََهُهَما ، وهو قوُل إِبراِهيم ، والشَّْعبِّي  ، ُمَحرَّ ْزُق الَحَسُن : الزَّ م ، والّرِ نفُسها قبل أَن تَُحرَّ

 وأَبي ُرَزْين.

من  السََّكرُ  ، وُرِوَي عن ابن ُعَمر ، أَنّه قال : هو نَِقيُع التَّمِر الذي لم تََمّسه النّارُ  التَّْمِر ، وقال أَبو ُعبَْيد : نَبِيذُ  : هو السََّكرَ  قَولهم : َشِرْبتُ و

م ، كتَْحِريِم الَخْمر. يُتََّخذُ من التَّْمِر والَكُشوثِ  شرابٌ  السََّكرُ  التَّْمر ، وقيل :  واآلِس ، وهو ُمَحرَّ

 عليه الماُء ، قال : وزعَم زاعٌم أَنه ُربََّما ُخِلَط به اآلُس يُتََّخذُ من التمر والَكُشوِث ، يُْطَرَحان سافاً سافاً ، ويَُصبُّ  السََّكرُ  وقال أَبو َحنيفة :

ْنيَا. َمْخَشِرّي في األَساس : وهو أََمرُّ شراٍب في الدُّ  فزاَدهُ ِشدَّةً. وقال الزَّ

َمت الَخْمُر بعَينِها» قول رسول هللا صلى هللا َعلَيه وسلّم :ومنه يُْسِكرُ  ُكّل ما : السََّكرُ  يقال :و ، رواه أَحمد ،  «من ُكّلِ َشَرابٍ  السََّكرُ و ُحّرِ

ين وسكون الكاف ؛ يريُد حالةَ  (2)كذا في البصائر للُمَصنّف ، وقال ابُن األَثِيِر : هكذا رواه األَثْباُت  ،  السَّْكَران ، ومنهم من يَْرِويه بَضّم الّسِ

 ، والمشهور األَّول. يُْسِكرُ  يلَه الذي ال، فيُبِيُحون قل الُمْسِكر ال لنْفس للسُّْكرِ  فيجعلون التَّْحِريم

َم من ثََمَرةٍ  : السََّكر ُرِوَي عن ابِن عبّاس في هذه اآليةو ْزُق الَحَسن : ما أُِحلَّ من ثََمَرةٍ ، من  ما ُحّرِ م ، وهو الَخْمُر ، والّرِ قَْبَل أَْن تَُحرَّ

 األَْعنَاِب والتُُّموِر ، هكذا أورده المصنِّف في البصائر. ونّص األَزهرّي في التهذيب عن ابِن َعبّاس :

__________________ 
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 .67( سورة النحر اآية 1)
 مر املعتصر من العنب.( وفسر الس َكر : ابخل2)
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ْزُق  السََّكرُ  َم من ثََمَرتَِها ، والّرِ رين : إِنَّ و ما أُِحّل من ثََمَرتِها. (1) [الحسنُ ]: ما ُحّرِ ،  الَخلُّ  الذي في التَّْنِزيل ، هو : السََّكرَ  قال بعُض الُمفَّسِ

 ر.ٌء ال يَْعرفُه أَهُل اللُّغَة ، قاله الُمَصنّف في البصائوهذا َشيْ 

 ، يقول الّشاعر : الطَّعَامُ  : السََّكرُ  قال أَبو عبيدة وحده :و

 َسَكرَاَجَعلحَت َأعحرَاَض الِكرَاِم 
ةُ اللّغَة. ُهْم ُطْعماً لك ، وأَْنَكره أَئِمَّ  أَي َجعَْلَت َذمَّ

اج : هذا بالَخْمِر أَْشبَهُ منه بالطَّعام ، والَمْعنَى  جَّ وهو أَْبيَُن مما يُقال للذي يَْبتَِرك في  .(3)ُر بأَْعَراِض الِكَرام تَتََخمَّ  (2) [جعلتَ ]وقال الزَّ

 أَْعَراِض النّاِس.

اللِّْحيَانِّي ، وابُن  ، أَي َغَضٌب َشِديٌد ، وهو َمَجاز ، وأَْنَشدَ  َسَكرٌ  ، يقال : لَُهم عليَّ  االمتِالُء والغََضُب والغَْيظُ  : السََّكرُ  عن ابِن األَْعَرابِّي :و

يِت : ّكِ  الّسِ

مح  اُ واَن هبـــــــــــــِ رٌ فـــــــــــــجـــــــــــــَ كـــــــــــــَ ا  ســـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ لـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

وحُم و     ـــــــــَ لـــــــــَ  الـــــــــيـ رَانُ فـــــــــَبجـــــــــح كـــــــــح ي الســـــــــــــــــــــــ   صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ

  
 ، وهي الُمَرْيَراُء التي تكوُن في الِحْنَطة. بهاٍء الشَّْيلَمُ  ، السَكَرةُ و

وُهَو ِمْن أَْحَسِن  ، عن أَبي نَْصر ، بَْقلَةٌ ِمَن األَْحَرارِ  : السَّْكرُ و : َمألْتُه َسَكْرتُهُ  يقال : ، قال ابُن األَعرابّي : ءُ الَمل ، بفتح فسكون : السَّْكرُ و

 ها ِحْليَةٌ.، قال أَبو حنيفة : ولم تْبلُْغنِي ل البُقُولِ 

، إِذا َسدَّ فاهُ ، وكلُّ بَثْق  َسَكَره يَْسُكُره ، وقد َسدُّ النَّْهرِ  : السَّْكرُ و
 .ُسِكرَ  ُسدَّ فقدْ  (4)

ْكرُ و َداُد ، وفي الحديث :  ِسْكرٌ  وُمْنفََجُر الماِء ، فهو (4)والبَثُْق  ما ُسدَّ به النَّْهرُ  كلّ و ، وهو العَِرُم ، بالَكْسِر : االْسُم ِمْنهُ  ، الّسِ ، وهو الّسِ

ً  «اْسُكِريه :ـ  لّما َشَكْت إِليه َكثَْرةَ الدَّمِ ـ  أَنه قال للُمْستَحاَضةِ » يِه بِِعصابٍَة ، تْشبِيها يِه بِِخْرقٍَة ، وُشّدِ ْكرُ و الماِء. بَسْكرِ  أَي ُسّدِ  أَيضاً : الّسِ

 ، بالضّم. ُكورٌ سُ  الُمَسنَّاةُ ، ج

ً و ، بالضّم ، تَْسُكُر ُسُكوراً  الّريحُ  َسَكَرتِ  من الَمجاز :و ال  : ساِكنَةٌ  ساِكَرةٌ  وليلَةٌ  ، ساِكَرةٌ  بعد الُهبُوِب ، وِريحٌ  َسَكنَتْ  ، بالتَّْحِريك : َسَكرانا

 ِريَح فيها ، قال أَوُس بُن َحَجر :

ا  وهلــــــــــــــــــــــــَِ يــــــــــــــــــــــــاِدّ يف طــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــَ زَاُد ل ــــــــــــــــــــــــُ  تـ

تح     يحســـــــــــــــــــــــــَ ٍ  وال فـــــــــــلـــــــــــَ لـــــــــــح َرهح بـــــــــــطـــــــــــَ  (5) ســـــــــــــــــــــــــاكـــــــــــِ
  

،  (6)من نَْجد ، وقيل : واٍد أَْسفََل من أََمج عن يََساِر الذاهب إِلى الَمِدينَة ، وقيل َجبٌَل بالمِدينَة أَو بالَجِزيَرةِ  : واٍد بَمَشاِرف الشام السَّْكَرانُ و

 قال ُكثَيِّر يصُف َسحاباً :

ّرَس و  رَانِ عــــــــــــَ كــــــــــــح كــــــــــــَ   ابلســــــــــــــــــــــــــ  ِ وارحتــــــــــــَ اح وحمــــــــــــَ ــــــــــــَ  يـ

رُ     افـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــَ
ُ
يـــــــــــَث امل كـــــــــــِ

َ
ّر املـــــــــــ ّر كـــــــــــمـــــــــــا جـــــــــــَ   ـــــــــــَُ

  
قاعِ : كَضْيُمران : نَْبتٌ  (7) السَّْيُكرانُ و  قال ابُن الّرِ

ٍة و  يـــــــ  قـــــــِ ر  بـــــــَ ِ  كـــــــُ مـــــــح ر  الشـــــــــــــــــــــ  َف حـــــــَ شـــــــــــــــــــــَ فح  شـــــــــــــــــــــَ

ِت ِإاّل     بــــــــــح ــــــــــ  رَاانً مــــــــــن الــــــــــنـ كــــــــــُ يــــــــــح ا ســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ لــــــــــ   وحــــــــــُ

  
ُر  َحبُّهو َرْطباً ، يُْؤَكلُ  القَْيَظ ُكلَّه ، دائُِم الُخْضَرةِ  قال أَبو َحنِيفَةَ : هو  أَيضاً. (8)أَْخَضُر ، كَحّبِ الّراِزيانج إِال أَنّه ُمْستَِديٌر ، وهو السُّخَّ

 ع. : السَّْيَكَرانُ و
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ِعيِد ، قيل : إِّن عبَد العَِزيِز بَن َمْرَواَن َهلَك بَِها  كُزفَر : ع ، على يَْوَمْيِن من ِمْصر ُسَكرو العََدِويَّة ،  أَْسَكرُ  ولعلّه . قلت :(9)من َعمِل الصَّ

 .ُولدِ  وبها: ـ  المقامات شرح فيـ  الشَّريشي قال ، السالمعليهمن عمِل ِإْطِفيح ، وبه َمْسِجُد موَسى 

 ، بفتحتين ، قال : ُمعَّرُب َشَكرَ  ، من الَحْلَوى ، معروف ، ، بالضّم وَشّد الكافِ  السُّكَّرو

__________________ 
 املطبوع. ( زايدة عن التهذيب1)
 ( التهذيب : الناس.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 وضبطت عن التهذيب ا ويف األساس بكسر الباء.« ش »( األصر والتهذيب واألساس ا ويف اللسان : 4)
 ( روايته يف التهذيب :5)

ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــره  ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  ل  خـــــــــــــــــذل

ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  وال ســــــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــره     فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــــت ب

  

 ابجليم.. .. ونقله يف اللسان عن التهذيب : جذلت

 ( يف معجم البلدان : والسكران : جبر أو واٍد ابجلزيرة.6)
( هذا ضبرت القاموس والتكملة ا وضبطت يف اللسان بفتح الكاف ا وضبطت يف املطبوعة الكويتية بفتح الكاف وهبامشها أشار إىل أن هذا 7)

 هو ضبرت القاموس ا فلعلها نسخة أخر  من القاموس.
 ( ضبطت عن اللسان.8)
 املشهور يف األخبار أنه مات حبُلوان قرب مصر.( 9)
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ز ِر  مــــــــــــــَ ِو والــــــــــــــتــــــــــــــ  وُن بــــــــــــــعــــــــــــــَد اَ ســــــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــــُ  يــــــــــــــَ

رِي     َر َعصــــــــــــــــــــــــــِ ثــــــــــــح ه مــــــــــــِ مــــــــــــِ رِ يف فــــــــــــَ كــــــــــــ   الســــــــــــــــــــــــــ 

  
 في الَحاَلَوة. السُّكَّرِ  ، إِنَّما أَراَد مثلَ  ُسكَّرٌ  ٌء ، وَمغَافِيُرهوهو ُمرٌّ ال يأُْكلُه شيْ  :ـ  في صفة العَُشرِ ـ  وقوُل أَبِي ِزيَاد الِكالبيّ  واِحَدتُه بهاءٍ 

ِحيحة ، في َوْصف َحْوِضه الشَِّريِف   من أَْحلَى ماُؤه» وسلمعليههللاصلىونقَل شيُخنا عن بعِض الُحفّاظ أَنّه جاَء في بعض أَلفاِظ السُّنِّة الصَّ

ُمو األَطبّاِء وال كانوا  السُّكَّر قال ابن القَيِِّم وغيره : وال أَْعِرفُ « السُّكَّرِ  جاَء في الَحِديث إِاّل في هذا الَمْوِضع ، وهو حاِدٌث لم يَتََكلَّْم به ُمتَقَّدِ

 الَمِعَدةَ التي َوَعتِيقُه أَْلَطُف من َجِديِده ، وهو يَُضرّ « الطَّبَْرَزدْ »يَْعِرفُونَه ، وهو حارٌّ َرْطٌب في األََصّح ، وقيل : باِرٌد ، وأَجوُده الشَّفّاف 

يِم أَو النّاَرْنجِ. ْفَراُء ؛ الستَِحالَتِه إِليها ، ويَْدفَُع َضَرَره ماُء اللِّ  تَتََولَُّد منها الصَّ

، وزاد األَِخيُر : وهو  (1) ، نَْوع منه َشِديُد الَحاَلَوةِ ، َذَكَره أَبو حاتم في ِكتَاِب النَّْخلَة ، واألَْزَهِرّي في التَّْهِذيبِ  ُرَطٌب َطيِّبٌ  : السُّكَّرُ و

ُسول َمْعُروٌف عند أَْهِل البَْحَرْيِن ، قال شيُخنا : وفي ِسِجْلَماَسة وَدْرَعة ، قال : وأَخبَرنا الثِّقَاُت أَنّه كثيٌر بمدينة ال  إالَّ  ، وسلمعليههللاصلىرَّ

 .بالِعاَلجِ  إِالّ  يُتِْمرُ  ال ُرَطبُ  أَنَّه

وُهَو  ، (2)فال يَْبقَى في العُْنقُوِد إِاّل أَقَلّه ، وَعنَاقِيُده أَْوَساٌط ، وهو أَْبيَُض َرْطٌب صاِدُق الَحاَلَوةِ َعْذٌب  يبُه الَمَرُق فيَْنتَثِرُ ِعنٌَب يُِص  : السُّكَّرُ و

ْرعَ  من أَْحَسِن الِعنَبِ   .وأَْظَرفِه ، ويَُزبَُّب أَيضاً ، والَمَرُق ، بالتَّْحِريك : آفَةٌ تُِصيُب الزَّ

 ، لَحاَلَوةِ مائِها. : ماَءةٌ بالقَاِدِسيَّةِ  (3) السُّكََّرةُ و

ُد بُن عبِد هللا ُسكََّرةَ  اْبنُ و د ، أَبو الَحَسن : ُمَحمَّ اِهُد الَمْعُروفُ  الُمْفِلقُ  الشَّاِعرُ  بِن ُمَحمَّ يَِّة الَمْنُصوِر ، َكان َخِليعاً  الَهاِشِميُّ الزَّ بَْغَداِديٌّ ، من ذُّرِ

 .385وراً بالُمُجون ، تُُوفَِّي سنة مشه

بّاغِ ، يُْعَرُف باْبنِ  أَبو َجْعفَرو ِد بِن  والقاِضي أَبُو َعِلّيٍ  ، َرَوى عن قاِضي الَمِرْستَان. ُسكََّرةَ  َعبُد هللا بُن الُمبَاَرِك بِن الصَّ الُحَسْيُن بُن ُمَحمَّ

َدفِّي ، ُسكََّرةَ  اْبن فَُهْيَرةَ بِن َحيُّوَن السََّرقُْسِطّي األَْنَدلُِسُي الحافِظ فَا بالشَِّهيد ، وبالصَّ جليٌل  إِمامٌ  ، وهو الذي يُعَبِّر عنه القاِضي ِعياٌض في الّشِ

راية وال َوايَِة والّدِ ْحلَِة والِحْفِظ والّرِ ِكتَابة والِجّد ، َدَخل الَحَرَمْين وبَْغَداَد والّشام ، وَرَجَع إِلى األَْنَدلُس بِعْلم ال يُْحَصر ، وله تْرَجَمةٌ واسع الّرِ

فَاِء.  واسعة في ُشروِح الّشِ

تِِّمائَة.المُ  الَحْربِيّ  ، وفي بعض النّسخ أَْحَمد بن َسْلَمانَ  لَقَُب أَْحَمَد بِن ُسلَْيَمانَ  ، بال الم وهاٍء : ُسكَّرٌ و  َحّدث ، مات بعد الّسِ

ثٌ  بِن عبِد هللا ، الدَّيُرعاقُوِليّ  (4) ُسكَّرِ  بِن َطاُووِس بنِ  ، ويقال : الُحَسْين عليُّ بُن الَحَسنِ  أَبُو الَحَسنو واعٌظ ، نزيُل ِدَمْشق ، َرَوى بها  ُمَحّدِ

 .484عن أَبِي القاِسِم بن بِْشَراَن وغيِره ، ومات بُِصور سنة 

 اتَهُ :وفَ 

ِد بِن ُعبَْيد بن لَِفّي. ُسكَّر عليُّ بُن محمَّ  القاِرئ الِمْصِرّي ، كتب عنه الّسِ

 بْنُت َسْهِل بِن بِْشٍر ، َرَوى عنها ابُن َعَساِكر. ُسكَّرُ  وأََمةُ العَِزيز

ُد بُن علّيِ بِن ُمَحّمِد بِن َعِلّي بن ِضْرَغام ، ُعِرَف بابن  نَِزيُل مّكة ، سمَع الَكثِيَر ، وقَرأَ الِقَراَءات ، وكتَب شيئاً كثيراً. اْلِمْصِريّ  ُسكَّرٍ  ومحمَّ

 الغََضائِِرّي ، َحدَّث عن ابِن الِمْصِرّي وغيره. ُسكَّر وأَخوه أَْحَمُد بُن َعِلّي بن

 قْلت : وقد َرَوى الحافُظ ابُن َحَجر عن األَِخيَرْيِن.

ياَسِة والنُّْبِل ،  ُسكَّر بن َحْيَدَرةَ بِن ُمَحّمِد بِن القاِسِم بن َمْيُموِن بِن َحْمَزةَ العَلَِوّي ، ُعِرَف بابنقْلت : وأَبُو َعِلّيٍ الَحَسُن بُن عِلّيِ  ، من بيِت الّرِ

 َحدََّث ، تَْرَجَمه الُمْنِذِرّي.

ه ، أَبو إِبراهيَم أَحَمُد بُن القَاِسم الحافِظ الُمْكِثُر.  وَعّم َجّدِ

، هكذا في سائِِر النَُّسخ التي بأَْيِدينا ، وقد راَجْعت في تاِريخِ البَُخاِرّي فلم أَِجْدهُ ، فرأَْيُت  الواِعُظ ، َذَكَرهُ البَُخاِرّي في تَاِريِخه َسِكرٌ  كَكتٍِف ،و

 الحافَِظ ابَن َحَجر َذَكَرهُ في
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__________________ 
ُر :( كذا ا والعبارة يف املصباح : وقا  األزهري يف ابب 1)  َنر الس ك ر وهو معروف عند أهر البحرين. العا : الَعمح
 . عذب من طرائف العنب ا ويُزبب أيضاً... ( عبارة اللسان :2)
 ( يف معجم البلدان : الس َكرُّة.3)
ر.4)  ( ضبطت يف اللباب : ِسكح
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رِي أَنه ذََكَرُه ابُن الّنّجار يف لرله ا وأَنه ِلَض منه ُعبَـيح  ِخ كلَِّها التـ بحصـــــــِ َمرحقـَنحِدّي. فَظَهر د َأّن الذي يف الن ســـــــَ ُد   بن الســـــــ 
 َتصحِحيٌف.

 والَخّماُر. النَّبَّاذُ  ، كَكتّاٍن : السَّكَّارُ و

ه وَغْشيَتُه والنَّْوِم : الَمْوِت والَهمِّ  َسْكَرةُ  من الَمَجاز :و  .التي تَُدّل اإِلنساَن على أَنَّه َميِّتٌ  ِشدَّتُه وَهمُّ

وقد َصّح  (1) (َوجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت اِبحْلَقِّ )قال : هو اْختِالُط العَْقِل ؛ لِشدَّةِ النَّْزعِ ، قال هللاُ تَعالى : ـ  الَمْوتِ  َسْكَرةِ  فيـ  وفي البصائر

 َسَكَراتٍ  إِلهَ إِاّل هللا ، إِّن للَمْوتِ  ال:  يقولُ  ، َوْجَههُ  بهما فيَْمَسحُ  ، الماءِ  في يََدْيهِ  يُْدِخلُ  َوفاتِه ِعْندَ  كان أَنَّهُ » وسلمعليههللاصلىعن رسول هللِا 

فِيق األَْعلَى ، حتَّى قُبَِض ، ومالَْت يَُده  .«، ثمَّ نََصَب يََدهُ ، فَجعََل يقوُل : الرَّ

رُ  ، والبَِعيرُ  : َخنَقَه َسكََّره تَْسِكيراً و  كاد يَْقتُلُه.آَخَر بِذراِعه حتّى ي يَُسّكِ

َرتْ و أَْبَصاُرُهم ُسِكَرتْ  من الَمَجاز :و رَ و ، ُسّكِ ا ُسكَِّرتْ ):  قوله تعالىو ُغِشَي َعلَْيه ، بََصُرهُ : ُسّكِ أَي ُحبَِسْت  (2) أَْبصاُرنا (َلقاُلوا : ِإَّنَّ

يَتْ  معناَها َعِن النََّظِر ، وُحيَِّرْت ، أَو يَْت وُغّشِ ، أَي ُسحَرْت ، وقال  ، بالتَّْخِفيفِ  ُسِكَرتْ  قرأَها الَحَسنو ، قاله أَبو َعْمِرو بن العاَلِء ، ُغّطِ

 وُمنِعَْت من النََّظِر. أَي ُحبَِستْ  الفّراُء :

َرتْ و ُسِكَرتْ  وفي التهذيب : قُِرئ ْحر ، فيتََخايَُل بأَْبَصاِرنَا ، بالتخفيف والتشديد ، ومعناهما : أُْغِشيَْت وُسدَّ  ُسّكِ  َغْيُر ما نََرى. (3)ْت بالّسِ

 الّسْكرُ  أَي ُسدَّْت ، قال أَبو ُعبَْيٍد : يَْذَهُب ُمَجاِهٌد إِلى أَن األَْبصاَر َغِشيََها ما َمنَعَها من النََّظر ، كما يَْمنَع (ُسكَِّرْت أَْبصاُران)وقال ُمجاهد : 

 الماَء من الَجْريِ.

َرتْ  بو ُعبَْيَدةَ :وقال أَ   أَبصاُر القَْوِم ، إِذا ِديَر بِِهْم ، وَغِشيَُهم كالسَّماِديِر ، فلم يُْبِصُروا. ُسّكِ

ّجاج : يَسِكرَ  إِذا الُمْسِكرِ  الشََّراِب ، كأَّن العيَن لَِحقََها ما يَْلَحُق شاِربَ  ُسْكرِ  وقال أَبو َعْمرو بن العاََلِء : مأُْخوذٌ من  َسَكَرتْ  قال :. وقال الزَّ

 ، إِذا تََحيََّرْت وَسَكنَْت عن النََّظِر. تَْسُكر عينُه

 ، قال الفََرْزَدُق : كُمعَظَّم : الَمْخُمورُ  ، الُمَسكَّرُ و

َرفح زاَِنُ ه  عــــــــــــح ــــــــــــُ زِِن يـ نح يــــــــــــَ ٍر مــــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــــِ  َأاَب حــــــــــــَ

حح و     بــــــِ وَم ُيصــــــــــــــــــــح رحطــــــُ َرِب اخلــــــُ رَامــــــن َيشــــــــــــــــــــح كــــــ   ُمســــــــــــــــــــَ

  
 * ومّما يستدرك عليه :

 القريُص وهو َمجاز. أَْسَكَرهو الّشَراُب ، أَْسَكَره

ل.  ونقل شيخنا عن بعٍض تَْعِديَتَه بنْفسه ، أَي من غير الهمزة ، ولكن المشهور األَوَّ

ُجُل : أَْظَهرَ  تَساَكرَ و  واْستَْعَملَه ، قال الفََرْزَدُق : السُّْكرَ  الرَّ

رَانَ  كــــــــــح ا   َأســــــــــــــــــــــــَ جــــــــــَ ِة ِإذ هــــــــــَ راغــــــــــَ َ
 كــــــــــاَن ابــــــــــُن املــــــــــ

بحِم أُم     وحِف الشــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــمــــــــــًا ِبــــــــــََ رُ متــــــــــَِ َتســــــــــــــــــــــــاكــــــــــِ  مــــــــــُ

  
ْحَوةِ   إِنَّما هو بَْيَن أَن يَْعِقَل وال يَْعِقل. السَّْكَرةو وقولُهم : َذَهَب بيَن الصَّ

 : الغَْضبَةُ. السَّْكَرةُ و

 ِرَح ، إِذا َغِضَب.، من َحّد فَ  يَْسَكرُ  من الغََضبِ  َسِكرَ و : َغلَبَةُ اللَّذَّةِ على الّشبَاِب. السَّْكَرةُ و

 الَحرُّ : َسَكَن ، قال : َسَكرَ و
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رب ُ  َب   الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ ثـــــــــــــــَ تـــــــــــــــاُء واجـــــــــــــــح  جـــــــــــــــاَء الشـــــــــــــــــــــــــــــِّ

ُروِر و     ُ ا ــــــــــــــَ اح تح عــــــــــــــَ لــــــــــــــَ عــــــــــــــَ رُ جــــــــــــــَ كــــــــــــــُ  َتســــــــــــــــــــــــــــح

  
أْيِ فيها قَْبَل أَن يعزم عليها ، فإِذا عزَم عليها َذَهب اسم التَّْسِكيرُ و  .رَ ُسكِ  ، وقد التَّْسِكير للَحاَجِة : اْختِالُط الرَّ

البحُر : َرَكَد ، قاله ابُن األَعرابّي ،  (5) ُسِكرَ و ، وهو َمجاز. َسَكَر ُسُكوراً  ، وقد (4): الساكن الذي ال يَْجِري  الّساِكرُ  وقال أَبو َزْيد : الماءُ 

 وهو َمجاز.

 على شاطِئ الخابُوِر ، وله يوٌم َذَكَره البالذُِرّي. (6)العَبّاِس ، كُزبَْيٍر : قريةٌ  ُسَكْيرُ و

ه وَسَكَن فَْوُره : قدويُقَال للشَّيْ   .َسَكَر يَْسُكرُ  ء الحاّرِ إِذا َخبَا َحرُّ

__________________ 
 .19( سورة   اآية 1)
 .15( سورة ا جر اآية 2)
 ( التهذيب : ألبصاران.3)
 ال  ري. ( يف األساس : وماء ساكر : دائم4)
 ( ضبطت عن اللسان ا ابلبناء للمجهو .5)
 ( يف معجم البلدان : بليدة صغرية ابخلابور.6)
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، إِذا َسدَّه ، تَْشبيهاً بَسّدِ النَّْهِر ، وهي لغة َمْشُهوَرةٌ ، جاَء ِذكُرها في بعِض ُكتُب األَفعاِل ، قال شيخنا : وهي  َسكََّرهُ و البَابَ  َسَكرَ  ويقال

 األَْنَهاِر. تَْسِكيرِ  في بََواِدي إِْفِريِقيَّةَ ، ولعَلَُّهْم أَخذوها منفاِشيَةٌ 

 ، وهي ؛ َخْمُر الَحبََشِة ، قال أَبو ُعبَْيٍد : هي من الذَُّرةِ. السُُّكْرَكةُ  وزاد هنا صاِحُب اللَِّساِن ، وغيره :

، ويُعَّرب  (1)الراُء مضموَمةٌ ، وغيره بضم السين والكاِف وسكوِن الّراِء وقال األَزهرّي : ليست بعربيّة ، وقيََّده َشِمٌر بَضّم فُسكوٍن ، و

 السُّقُْرقَع ، وسيأْتي للمصنّف في الكاف ، وتُذكر هناك ، إِن شاَء هللا تعالى.

ُد بُن الَحَسِن بِن محّمِد بِن إِبراِهيمَ  أَْسُكورانو  .493توفِّي سنة  ، األَْسُكورانِيّ  : من قَُرى أَْصفََهان ، منها ُمَحمَّ

ِعيِد ، وبها ُوِلد سيُدنا ُموَسى  أَْسَكرُ و ْوِض  في كما ، السالمعليهالعََدِويّة : قَْريَةٌ من الصَّ  ، وقد تقّدمت اإِلشارة إِليه. الرَّ

 : قريةٌ من أَعماِل الُمنُوفِيّة. السُّكَِّريّةو

 : قَوٌم. ُسَكْيِكر وبنو

ِد بِن الُحَسْيِن بِن الَحَسِن األَْفَطس الَحَسنِّي ؛ لكثرة َصالتِه با السَّْكَرانُ و ِد بِن عبِد هلِل بِن القاِسِم بِن ُمَحمَّ  للّيل. وَعِقبُه بِمْصَر وَحلََب.: لقُب ُمَحمَّ

ِد بِن علّي الُحَسْينِّي ، با علوى ، أَِخي ُعَمَر الِمْحَضار ، ووالِد الشَِّريِف عبِد هللِا وهو أَيضاً : لقُب الشَِّريِف أَبي بَْكِر بِن عبد الّرْحمِن بِن محمَّ

 .831العَْيَدُروس تُوفِّي سنة 

 ، بفتح فسكون : قوٌم من الهاِشِميِّين ، قاله االميُر. َسْكَرةَ  وبنو

 ُمهاِجَرةِ الَحبَشِة.بُن َعْمِرو بِن عبِد َشْمِس بِن َعْبُدوّدٍ ، أَُخو َسْهِل بن َعْمٍرو العاِمِرّي ، من  السَّكرانُ و

ين  .713، حدََّث ، وتوفَِّي بمصر سنة  السُّكَِّريّ  وأَبو الَحَسن عليُّ بُن عبد العَِزيِز الَخِطيب ، ِعَماد الّدِ

وِمّي ويقال ابن فِيلبس  بُن الفَْيلَُسوفِ  اإِلْسَكْنَدرُ  [سكندر] نساب أَّن الفَْيلَُسوف هو ابن وفي ُكتُِب األَ  (3)اليُونانِّي ، وهو أَخو الفََرَما  (2)الرُّ

صريم بن هرمس بن منطروس ابن ُرومي بن ليطى بن ثابت بن سرحون بن رومة بن قرمط بن نَْوفَِل ابِن ِعيص بِن إِْسَحاَق النّبِّي 

ي وقال : ليس له ِمثَال في كالِم العََربِ  وتفتح الهمزة ، السالمعليه  ، كذا في ِشفاِء الغَِليل للَخفَاِجّي. ، ذكر الوجهين أَبو العاََلِء الَمعَّرِ

، فإِّن أَبا َزَكِريّا التِّْبِريِزّي  كاإِلْسَكْنَدِريّة عالمةً للتَّْعِريِب ،« ال»وفي العناية له ، في أَثناِء سورة آل عمران أَْلَزُموا بعَض األَْعالِم العََجِميَّة 

 ه بدونِها ، وال خالف في أَْعَجِميَّتِه.قال : ال تُْستَْعَمُل بُدونِها ، ولََحن من استعَملَ 

 ونقل شيُخنا عن التِّْبِريِزّي في شرح قوِل أَبي تَّمام :

ِد  هـــــــح نح عــــَ َدرٍ مــــِ نـــــــح كــــَ دح  (4)َأو  ِإســــــــــــــــــح َر ذلـــــــك قـــــــَ بـــــــح ــــَ  قـ

بِ     اِد وهـــي ملَح َتشـــــــــــــــــــــِ يـــــــَ ي الـــلـــ  َواصـــــــــــــــــِ ـــَ تح نـ  شـــــــــــــــــــــابـــــــَ

  
فيُثْبُِت في آخره أَلفاً ، وذلك من « إِْسَكْنَدَرا من َعْهدِ »والاّلم ، فَحَذفَها منه ، وبعض الناس يُْنِشُده باألَلِف « اإِلْسَكْنَدرُ »المتعاِرف بيَن النّاِس 

راب ، بَن َدا قَتََل َداَرا مشهور َمِلكٌ  كالم النَّبَط ؛ ألَنهم يَِزيُدون األَلَف إِذا نقلوا االسم من كالِم غيِرهم ، فيقولون : َخْمَرا ، ويريدون الَخْمر :

 كلََّها ، وقّصته في التّواِريخ َمْشُهوَرة. وَملََك البِاَلدَ  آِخَر ُملُوِك الفُْرِس ،

و: د ، بأَْرِض بابَِل ،  باإِلْسَكْنَدَرة ويعرف بِبِالِد الِهْندِ  كبير ِستَّةَ َعَشَر موِضعاً َمْنُسوبَةٌ إِليه ، منها : د ، بكسر الهمزة وفتحها اإِلْسَكْنَدِريّةُ و

 .(5)؛ ألَنّه بناها  و: د ، بُصْغِد َسَمْرقَْند ، و: د بَِمْرو ، واْسُم َمِدينَِة بَْلخَ  أَعني َجْيُحون : د ، بَِشاِطِئ النَّْهِر األَْعَظمِ و

__________________ 
 ( ومثلها ا نصاً ا يف اللسان هنا ويف مادة سكر .1)
 ( معجم البلدان : فيلفوس.2)
 .«فرما»اللسان ومنه ضبطت ا ويف األصر ( عن معجم البلدان و 3)
 ( عن الديوان ا وابألصر : وقبر.4)
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قا  أهر السري : بىن االسكندر ثالث عشرة مدينة ولاها كلها ابله مث تغريت أساميها بعد ا وصار لكر واحدة »( قا  ايقوت يف معجمه : 5)
نها االسكندرية الجي بناها تدع  امصنة ومنها االسكندرية الجي بناها ببالد اهلند منها اسم جديد ا فمنها االسكندرية الجي بناها يف ابور نقوس وم

 ـ ومنها االسكندرية الجي يف جاليقوس ومنها االسكندرية الجي
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قال : أَْبنِي مدينَةً فقيرةً إِلى هللا َعزَّ وَجّل َغنِيَّةً عِن النّاس ، وقال الفََرما :  اإِلْسَكْنَدرَ  ، قيل : إِنّ  الثَّْغُر األَْعَظُم ببالِد ِمْصرَ  : اإِلْسَكْنَدِريَّةو

 َرْسُمَها ، وَعفَا أَثَُرَها ، َوبِقيَت أَبني َمِدينَةً فقيرةً إِلى النّاس غنيَّةً عن هللا عّز وَجّل ، فسلّط هللا على َمِدينَِة الفََرما الَخَراَب َسِريعاً ، فَذَهبَ 

 إِلى اآلن. اإِلْسَكْنَدرِ  مدينة

بُن صاِلح ؛ قال لي وقال الُمؤّرخون : أَْجَمَع أَهُل الِعْلم أَنّه ليس في الدنيا َمِدينَةٌ على مدينٍة على مدينة ثالث َطبقاٍت غيرها ، وقال أَحمُد 

قلت له : نعم ، قال : تلك ِكنَانَةُ هللِا ، يَْجعَُل فيها ِخيَاَر  ؟اإِلْسَكْنَدِريّة تَأْتِيأَ  قلت : أَْسُكن الفُْسَطاَط ، فقال لي : ؟ُسْفيَاُن بن ُعيَْينَة : أَيَن تَْسُكنُ 

 ِسَهاِمه.

ماً من أَّوله إِلى آخره ، ويقال إِن أَْهل َمرْ  (1)ومن عجائِبَِها : الَمنَاَرةُ ، وُطولُها مائتان وثََمانون  يُوط ِذَراعاً في الهواِء ، وكاَن َخِليُجَها ُمَرخَّ

 من ُكوَرتها أَْطَوُل الناِس أَعماراً.

 ، يُْنَسُب إِليها الُمْنِذُر الَحلَبِّي ، كتب عنه أَبو َسْعٍد السَّْمعَانِّي. (2) باإِلْسَكْنَدُرون ، وهي التي تُْعَرف ة ، بيَن َحَماةَ وَحلَبَ  : اإِلْسَكْنَدِريَّةو

أَْحَمُد بُن  أَبو بكرٍ  ِمْنَها األَِديبُ  العراق ، بينَُهَما خمسة عشَر فَرسخاً ، قُْرَب واِسط ، بإِزاِء الجامدة ، ِدْجلَةَ  َشطّ  ة ، على : اإِلْسَكْنَدِريّةو

ر  ، روى عنه ابن ناصر. اإِلْسَكْنَدَرانِيّ  بِن ُمَحّمِد بِن أَْحَمَد بِن علّيٍ  الُمْختَاِر بِن ُمبَّشِ

ر فمنوأَّما أَحمُد بُن محّمِد بِن َخا ٌر ، بالتحتية وإِهمال السين. إِْسَكْنَدِريّة لَِد بُن ُميَّسِ  ِمْصر ، وَجدُّه ُميَّسِ

 ة ، بين َمكَّةَ والَمِدينَِة. : اإِلْسَكْنَدِريّةُ و

َخْمُس ُمُدن  : االْسَكْنَدِريّةو ، وهي َخْمَسةُ أَْنَهار ، وتعرف ببنج آْب ، وهي ُكوَرةٌ متِّسعَة. د ، في َمَجاِري األَْنَهاِر باْلِهْندِ  : اإِلسكندريّةو

 .(3) أُْخَرى

ر: : * ومما يستدرك عليه هنا  [سلر] ، بزيادة األَلف ، وهي بالفَاِرسيّة  ساالر ، كَكتَّاٍن : اسم جماعٍة ، وهي كلمة أَْعَجِميّة أَُظنُّها َسالَّ

ن الَكَرِجّي الُمَحّدثالرّ  يُّ بُن منُصوِر بن َعالَّ َدت الالم ، واشتََهَر به أَبو الَحَسن َمّكِ  .ئيس الُمقَدَّم ، ثم ُحِذفَْت وُشّدِ

ً  [سمجر] َران ، ، بكسر السين وسكون التحتية وضم الجيم : اسُم غالٍم لألُمراِء الّسامانية ، وُكْنيَته أَبو ِعمْ  ِسيمُجور : ويستدرك هنا أَيضا

، عن أَبي بْكِر بِن ُخَزْيَمةَ ، وأَبي العَبّاس الّسّراج ، َوِلَي إِْمرة بَُخاَرى وُخَراساَن ،  ِسْيمُجورَ  إِبراهيم بن وأَوالده أُمراُء ، فُضالُء ، منهم :

 وكاَن عاِدالً.

 ُخراَساَن ، وسمع الَكثِير. وابنُه األَمير ناِصُر الدَّْولَة أَبو الَحَسن محّمد بن إِبراهيم ، َوِلَي إِْمَرة

 وابنه األَمير أَبو علّي الُمَظفَّر ، روى عنه الحاِكُم وغيره.

ّم َمْنِزلَةٌ بين البَيَاِض والسََّوادِ  السُّْمَرةُ  : [سمر] ، إِاّل أَنَّ األُْدَمةَ في اإِلبِل  فيما يَْقبَُل ذلك ، تكون في أَلواِن الناس واإِلبِِل وغيرها ، ، بالضَّ

 في الماِء. السُّْمَرة ْكثَُر ، وَحَكى ابُن االعرابيّ أَ 

مّ  ُسْمَرةً  ، كَكُرَم وفَِرَح ، َسِمرَ  وقد  ، أَي في البابين. فيهما ، بالضَّ

 .أَْسَمرُ  فهو اْسَمارَّ اْسِميراراً و

 : أَبيََض إِلى الشُّْهبَِة. أَْسَمرُ  وبَِعيرٌ 

وفي روايٍة « اللَّْونِ  أَْسَمرَ  َكانَ »:  وسلمعليههللاصلى، وهو لَْوٌن يَْضِرُب إِلى َسَواٍد َخِفّي ، وفي ِصفَتِه  األَْسَمرِ  : لونُ  السُّْمَرةُ  في التَّْهِذيب :

ما تُواِريه الثِّيَاُب وتَْستُُره فهو ، و أَْسَمرَ  ، قال ابُن األَثِير : وَوْجه الَجْمع بينَُهَما أَنَّ ما يَْبُرُز إِلى الشَّْمِس كان «ُحْمَرةً  (4)أَْبيََض ُمشَرباً »

 بمعنى وسلمعليههللاصلىالذي يَْغِلُب َسواُده على بَيَاِضه ، فاحتاَج أَن يَْجعَلَه في َوْصفه  األَْسَمر أَْبيَُض. وجعَل شيُخنَا َحِقيقَةَ 

__________________ 
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األعظم ومنها االسكندرية الجي أبرض اببر ومنها االسكندرية الجي هي ببالد ء النهر يف بالد الّسقوابسي  ومنها االسكندرية الجي عل  شاط ـــــــــــــــ 
الجي الصــــــغد وهي لرقند ومنها االســــــكندرية الجي تدع  مرغيلوس وهي مرو ا ومنها االســــــكندرية الجي يف جماري األهنار ابهلند ومنها االســــــكندرية 

 .«ا فهذه ثالث عشرة اسكندرية نقلتها من كتاب ابن الفقيهليت كوش وهي بلخ ومنها االسكندرية العظم  الجي ببالد مصر 
 ( يف معجم البلدان نقال عن ابن زوال  : مائتا ذراع وثالثون ذراعاً.1)
َكنحَدُرونة هي مدينة يف شرقي أنطاكية عل  ساحر حبر الشام.2)  ( قيدها ايقوت يف معجمه : ِإسح
 .«ُأَخر»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  3)
 .«مشرب»وابألصر : « مشرابً حبمرة»عن النهاية ا ويف اللسان : ( 4)
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َرِب ا مَجحعاً با الَقوحلا ا واد َع  أَنه من ِإطالقاهتم ا وهو تكل ف  اهر ا كما ال لَف  ا والوجُه ما قال شـــــــــــــح
ُ
ه األَبـحَيِ  امل
 ابُن األَثري.

 في الناِس الُوْرقَةُ. السُّْمَرةُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :

 في قول ُحَمْيِد بِن ثَْوٍر : األَْسَمرُ و

ه  ـــــــــُ اب عـــــــــَ اَدتح شـــــــــــــــــــــــِ اج جـــــــــَ ـــــــــعـــــــــَ ٍر ُدرحِج ال ـــــــــح ث  ِإىل مـــــــــِ

رَ     يـــــــــــــــــبُ  أَبلـــــــــــــــــحَ طـــــــــــــــــِ وحِد هبـــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ  حيـــــــــــــــــَح

  
 .أَْسَمرَ  خاّصةً ، قال ابُن ِسيده : وأَظنُّه في لونه لَبَُن الظَّْبيَةِ  قيل : َعنَى به اللَّبَن ، وقال ابُن األَعرابّي : هو

ْمحُ  ، قاله أَبو ُعبَْيَدة : الماُء والبُرُّ  األَْسَمَرانِ و  ، وكالهما على التَّغَليب. أَو الماُء ، والرُّ

 : قال ابُن َميَّاَدة : : الِحْنَطةُ  السَّْمراءُ و

ا ح  ـــــــــــَ ِ  ازحِداَيِر اآف عـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــَك مـــــــــــن بـ ي فـــــــــــِ كـــــــــــح ـــــــــــَ  ي

رَا ح  رَاءُ لـــــــــــــــــــــَح     ح ا َدَرَس ابـــــــــــــــــــــُن خمـــــــــــــــــــــِ  ممـــــــــــــــــــــّ

  
 َدَرَس : داس ، وسيأْتي في السين تحقيق ذلك.

 ، بالّضم ، وهي أَعجمية. الُخْشَكارُ  : السَّْمَراءُ و

 ، نقله الصاغانّي. العُْلبَةُ  السَّْمَراءُ و

 فَرُس َصْفَواَن بِن أَبِي ُصْهبَاَن. السَّْمَراءُ و

 أَدماُء ، وبه فسََّر بعٌض قوَل ابِن َميّاَدةَ السابَق ، وجعََل َدَرَس بمعنَى راَض. ناقَةٌ  : السَّْمَراءُ و

َرْت. وسلمعليههللاصلىأَْدَرَكْت َزَمَن النَّبِّي  األََسِديَّة ، بنُت نَِهيكٍ  السَّْمَراءُ و  وُعّمِ

ّم : ُسُموراً و ، بالفتح ، َسَمَر يَْسُمُر َسْمراً و  .السَّاِمَرةُ و السُّّمارُ  وُهم ، ساِمرٌ  وهو،  لم يَنَمْ  ، بالضَّ

، كالَجاِمِل ، وقال األَزهرّي : وقد جاَءْت ُحُروٌف َعلَى لَْفِظ  : اسُم الَجْمعِ  الّساِمرُ  (1) (ُمْسَتْكِْبِيَن ِبِه ساِمرًا هَتُْجُرونَ )وفي الكتاب العزيز 

:  السَّاِمرُ و اإِلبُل ، ويكون فيها الذُُّكوُر واإِلناُث ، ، والباِقُر والحاِضُر. والجاِمُل : الّساِمرُ و فاِعٍل وهي َجْمٌع عن العََرب ، فمنها : الَجاِمُل ،

َكةً : اللَّْيلُ  السََّمرُ و الً ، والَحاِضُر : الَحيُّ النُُّزوُل على الماِء ، والباقُِر : البَقَُر فيها الفُُحول واإِلناُث.ليْ  يَْسُمُرونَ  الَجَماَعةُ من الَحيّ  :  ، ُمَحرَّ

 قال الّشاِعُر :

يِن ِإنح ملَح أَزِرح  قـــــــــــــــــــــِ راً ال َتســـــــــــــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــــــََ

ِم     خــــــــــح ٍر فــــــــــَ فــــــــــَ حــــــــــح َب جــــــــــَ وحكــــــــــِ اَن مــــــــــَ فــــــــــَ طــــــــــح (2)غــــــــــَ
 

  
 

 وقال ابن أَحمَر :

مح  هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــح ئـ مح ِإنح جـــــــــــــــِ راً مـــــــــــــــن ُدوهنـــــــــــــــِِ   لـــــــــــــــََ
ُر     كـــــــــــــــِ ٌم عـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اَلٌ  ل ييف حـــــــــــــــِ (3)حـــــــــــــــَ

 

  
 وقال الّصاغانِّي بََدَل الِمْصراع الثاني.

رُ   َعزحُف الِقَياِن وجَمحِلٌ  َغمح
 أَراد إِن ِجئْتَُهم لَْيالً.

ْبحِ ، قال : َسَمراً  نِيفَة : ُطِرَق القَْومُ وقال أَبو حَ   : اسٌم لتلك الّساَعِة من اللّْيِل ، وإِن لم يُْطَرقُوا فيها. السََّمرُ و ، إِذا ُطِرقُوا عند الصُّ

 َمٌر ، المعنى : ما َطلََع القََمُر وما لم يَْطلُُع.: ُكلُّ لَْيلٍَة ليس فيها قَ  السََّمر والقََمَر ، قال : السََّمرَ  وقال الفَّراُء : في قول العرب : ال أَْفعَُل ذلكَ 
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ةً ، و،  َحِديثُه أَيضاً : السََّمرُ و َكةً من «بَْعَد الِعَشاءِ  السََّمرُ »في َحِديٍث : أَي حديُث اللَّْيِل خاصَّ ، وهي الحديُث  الُمساَمَرةِ  ، هكذا ُرِوَي محرَّ

 ه َمْصَدراً.باللَّْيِل ، ورواه بعُضهم بسكون الميم ، وجعلَ 

 مأُْخوَذةٌ من هذا. السُّْمَرةُ و ، ِظلُّ القََمرِ  : السََّمرُ و

 القََمِر ، ألَنَُّهم كانوا يَتََحدَّثُون فيه. (4): َضْوُء  السََّمر قال بعضهم : أَْصلُ 

 .(5)، أَي الدَّْهر  السََّمر فاُلٌن عنَده ، كأَِميٍر ، يقال : كالسَِّميرِ  ، عن الفَّراِء ، الدَّْهرُ  السََّمرُ و

ْلَمة ، ثم َكثُر  يَْسُمُرونَ  واألَْصُل اجتماُعُهم الظُّْلَمة عنَدهم : السََّمرُ  والقََمِر. قال األَصَمِعّي : بالسََّمرِ  قال أَبو بكر : قولهم : َحلَفَ و في الظُّ

ُوا الظُّْلَمةَ   .َسَمراً  االستعماُل حتى َسمَّ

__________________ 
 .67اآية « املؤمنون»سورة  (1)
 ( ضبرت عن التهذيب واللسان.2)
 ( ضبطت عن التهذيب واللسان.3)
 .«لون ضوء القمر»( اللسان : 4)
 .«قوله : يقا  : فالن ا عبارة اللسان : وفالن عند فالن السمر ا أي الدهر ا انته  ا وهي أوضح»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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كةً ، قال اللَّْيُث : كالسََّمرِ  ، السُّّمارِ  : َمْجِلسُ  السَّاِمرُ و  ُمَحرَّ

 فيه ، وأَنشد : للسََّمرِ  : الموِضع الذي يَْجتَِمعُون السَّاِمرُ 

ُو و  ساِمرٍ و   الس َمرُ طاَ  فيه اللهح
 .(1) «السَّاِمرِ  إَِذا جاَء َزْوُجها من»وفي َحديِث قَْيلَةَ : 

ةً ، ثم أُْطِلَق. الُمَساِمرُ  : السَِّميرُ و  ، وهو الذي يَتََحدَّث معََك باللَّْيل خاصَّ

يرُ و ّمِ يٍت : صاحبُ  ، الّسِ  .ساَمَره ، وقد السََّمرِ  كِسّكِ

 من أَْقيَاِل ِحْميََر. : قَْيلٌ  ساِمرٍ  ذُوو

 في النّهاِر من باب الَمجاز. السََّمرُ و ، هكذا َعلَّلُوه ، فيهما يُْسَمرُ  ، هما اللَّْيُل والنََّهاُر ؛ ألَنّه األََجدَّانِ  ، كأَِميٍر : َسِميرٍ  اْبناو

، قيل : هو الدَّْهُر ، وابناه : اللّْيُل والنّهاُر ، وقيل  َسِميرٍ  اْبنَا َسَمرَ  ماو .َسِميرٍ  ابنُ  َسَمرَ  ماو ، َسَمَر السَِّميرُ  ما ، أَو : ال آتِيكَ  ال أَْفعَلُه يقال :و

 باللَّْيِل. يَْسُمرونَ  : النَّاس

ر  أَْسَمرَ  ما حكىو ّجاج. َسَمر في لُغَة قال ابن ِسيَده : ولعلَّها (2) [أَْسَمرَ ]، بالهمز ، ولم يُفّسِ  ، ونقلَها الّصاغانّي عن الزَّ

 بِن األَْبَرِص :قْلت : وقد جاَء في قَْول َعبِيِد 

يــــــــــــــرِت َأو ا   بــــــــــــــِ رباِس الــــــــــــــنــــــــــــــ  نــــــــــــــح ن  كــــــــــــــِ  فــــــــــــــهــــــــــــــُ

ِب     ـــــــــــاّلعـــــــــــِ فِّ ال كـــــــــــَ ـــــــــــِ رحِض ب ـــــــــــَ رِ فـ مـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــح
ُ
 (3) امل

  
، والمعنَى ، أَي الدَّْهر كلّه ، وقال  أَي ما اْختَلََف اللَّْيُل والنََّهارُ  ، َسِمير واْبنا َسِميرٍ  وابنُ  أَْسَمَر السَِّميرُ  مّما ذكَر ، أَي يُقَال : ما في الُكلِّ 

 الّشاعر :

ٌر و  ٍ  وَأن قـــــــــــــاَ  قـــــــــــــائـــــــــــــِ بـــــــــــــح نح عـــــــــــــَ مـــــــــــــِ  ِإيّنِ لـــــــــــــَ

ه : مـــــــــــا     مـــــــــــِ لـــــــــــَ  َرغـــــــــــح رَ عـــــــــــَ ـــــــــــُن  َألـــــــــــحَ ريِ اب  لـــــــــــَِ

  
الحديِد ، ثم َكَحلَُهم  َمساِميرَ  أَي أَْحَمى لها «أَْعيُنَُهم وسلمعليههللاصلىالنَّبِيُّ  (4) فََسَمرَ » ، وفي حديث العَُرنِيِّيَن : َسَملَها : مثْل العَْينَ  َسَمرَ و

 بَشْوٍك أَو غيِره ، وقد ُرِوَي أَيضاً. فَقَأََها َسَملَها بمعنَى أَو بها.

قِيُق ، وقيل : هو اللَّبَُن الذي ثُلُثاه ماٌء ، وأَنشد أَي الَمْمذُوق بالماِء ، وقيل : هو اللَّبَُن ال ، كَسَحاب َسَماراً  َجعَلَه يَْسُمره اللَّبَنَ  َسَمرَ و رَّ

 األَْصَمِعّي :

ُه وَ  احـــــــــــــــُ قــــــــــــــــَ َؤن  لــــــــــــــــِ كــــــــــــــــُ بــــــــــــــــح ن  وتـــــــــــــــــَ بحزِلــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــَ

ُه و     يــــــــــــــ  بــــــــــــــِ ن  صــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــَ لــــــــــــــِّ عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ارِ يـ مــــــــــــــَ  ِبســــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، قالَه ثْعلٌَب ، ولم يُعَيِّْن قَْدراً ، وأَنشد : أَي َكثِيٌر الَماءِ  وقيل :

َره  قــــــــح ــــــــَ وِع نـ َن اجلــــــــُ بح مــــــــِ جــــــــَ هــــــــح ــــــــَ مح يـ لــــــــَ ــــــــَ ااَن فـ قــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

اراً     رُهح   لــــــــــََ َواجــــــــــِ وٌد حــــــــــَ ِب ســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح ــــــــــذِّئ رِت ال ــــــــــح  كــــــــــِإب

  
 ، يذَهب بذلك إِلى الطائفة. َسَماَرةٌ  واحدتُه

ره تَْسِميراً  ، السَّْهَم. أَْرَسلَهُ  َسَمرو السَّْهِم فسيأْتِي للمصنِّف في آِخر هذه الماّدة ، ولو َذكرهما في َمَحّلٍ واحد كان  تَْسِميرُ  ، فيهما ، أَما كَسمَّ

 أَْليََق ، مع أَن األَْزَهِريَّ وابَن ِسيَده لم يَْذُكرا في اللَّبَِن والسَّْهِم إِالَّ التضعيف فقط.

 نَفََشْت. تَْسُمُر ُسُموراً  الماِشيَةُ  َسَمَرتو

 َرَعتْهُ. : ُرهتَْسمُ  النَّبَاتَ  َسَمرتو

 ، أَي تَْرَعى لَْيالً. تَْسُمر ويقال : إِن إِبِلَنا
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 لَْيالً ، قال القُطاِمّي : الَخْمَر : َشِربَها َسَمرَ و

ا و  اَلِ  كــــــــــــــَبلــــــــــــــ  َا مــــــــــــــن الــــــــــــــكــــــــــــــَ ر عــــــــــــــِ  ُمصــــــــــــــــــــــــــــَ

ُروا    َر ِ  لـــــــــــََ عـــــــــــح
ُ

الِء املـــــــــــ وَ  مـــــــــــن الـــــــــــطـــــــــــِّ بـــــــــــُ  الـــــــــــغـــــــــــَ

  
ّمِ ، يَْسُمُره ءَ الشَّيْ  َسَمرو َره تَْسِميراً و ، َسْمراً  ، بالكسر ِمُرهيَسْ و ، بالضَّ فَيَاُن : بالِمْسَمارِ  َشدَّه ، كالهما : َسمَّ  ، قال الزَّ

ريَا  فـــــــــــــــِ ا الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  نـــــــــــــــَ عـــــــــــــــِ ا رََأوحا مـــــــــــــــن مجـــــــــــــــَح  ملـــــــــــــــ 

َف و     اعــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
َ  امل لــــــــــــــــَ ورَاا ــــــــــــــــَ مــــــــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــــــــح

َ
 امل

  

 َجَوارانً تـََر  هلا قَِتريَا

 الَحِديِد. َمساِميرِ  واِحدُ  ، وهو ما يَُشدُّ بهِ  ، بالكسر : اْلِمْسَمارُ و

 .لِمْسَمارٍ  (5) َمِرَض فقالَْت : واْرَحْمتَا إِنَّه:  يقال ، عنهاهللارضي،  َكْلب لَمْيُمونَةَ أُّمِ الُمْؤِمنِينَ  : اسمُ  الِمْسَمارُ و

__________________ 
 يسمرون ابللير ا أي يتحدثون.( السامر اسم للجمض ا قا  يف النهاية : هم القوم الذين 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( حيتمر وجها : أحد ا أن يكون ألر لغة يف لر ا وقد ورد البيت هنا شاهداً هبذا املعىن ا واآخر : أن يكون ألر صار له لٌر.3)

 وقير : السمر هنا  ر القمر.

 أو غريه. قاله يف اللسان.فمن رواه ابلالم فمعناه : فقبها بشوٍ  « لر»( ويرو  : 4)
 .«وارمحىت»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
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بِّيّ  : الِمْسَمارُ و  ، وله نَْسٌل إِلى اآلَن موجوٌد. فََرُس َعْمٍرو الضَّ

ُجلُ  الِمْسَمارُ و ْعية الَحَسُن الِقَوامِ  : الرَّ  .(1)، نقله الّصاغانّي  باإِلبِلِ  والّرِ

جُ  الَمْسُمورُ و  ، كذا في النَّوادر. القَِليُل اللَّْحِم الشَّديُِد أَْسِر الِعَظاِم والعََصبِ  لُ : الرَّ

 اللَّبَِن. َسَمارِ  غير صاف ، مأْخوذٌ من الَمْخلُوُط الَمْمذُوُق من العَْيِش  : الَمْسُمور من الَمجاز :و

اغانّي ، وهو َمجاز. ةِ اللَّْحمِ بهاٍء : الَجاِريَةُ الَمْعُصوبَةُ الَجَسِد ، غيُر ِرْخوَ  ، الَمْسُموَرةُ و  نقله الصَّ

ٌء ، أَي معروف ، ِصغَاُر الَوَرِق قَِصاُر الشَّْوِك ، وله بََرَمةٌ َصْفَراُء يأُْكلَُها النّاُس ، وليس في الِعَضاه شي ، بَضّم الِميِم : َشَجّر ، م السَُّمرُ و

ى بِه البُيُوُت ، السَُّمر أَْجَود َخَشباً من وبها  وُسْبَحان من ال يسهو ،« وهي بهاءٍ »خالَف هنا قاعَدتَه  .َسُمَرةٌ  واِحَدتُها ، يُْنقَُل إِلى القَُرى ، فتُغَمَّ

ْوا.  َسمَّ

 .«أَُسْيِمراً  لو أَنَّ  (2)ْرجاً أَشبَهَ َشْرٌج شَ »، وفي المثل :  أَُسْيِمرٌ  في أَْدنَى العََدِد ، وتَْصِغيُره أَْسُمرٌ و ، َسُمراتٌ و َسُمرٌ  والجْمع

 ، عن أَبي حنيفة. السَُّمرَ  ، أَي تَأُْكلَُها ، بضّم الميم : َسُمِريَّةٌ  إِبِلٌ و

 بِن ُحَجْير السَُّوائِّي ، والُد جابٍِر ، َذَكره البَُخاِرّي. بُن ُجنَاَدةَ بِن ُجْنَدب َسُمَرةُ و

 .(3)بُن ُجنَاَدةَ الذي تقدم  َسُمَرةُ  ّي ، قيل : هوالسُّوائِ  بُن َعْمِرو بِن ُجْنَدبٍ  َسُمَرةُ و

ْحمن ، وقيل : أَبو َعْبِد هللا ، وقيل : أَبُو ُسلَْيَمان ، َحِليُف األَنصا بُن ُجْنَدِب بِن ِهاَللٍ  َسُمَرةُ و ِر ، الفَزاِرّي ، أَبو َسِعيد ، وقيل : أَبو َعْبِد الرَّ

بُن  َسُمَرةُ و ين ، قال البَُخاِرّي في التاريخ : مات آِخَر سنة تسع وخمسين ، وقال بعضهم : سنة ِستِّين.مات بعَد أَبِي ُهَرْيَرة سنة ثماٍن وخمس

 .(4)بِن عبِد َشْمٍس األَُمِوّي ، والد عبد الرحمن ، يقال : إِنّه أَْسلَم ، َذَكَره ابُن َحبِيب في الصحابة  َحبِيب

 قال : العََدِوّي ، جاَء يتقاَضى أَبا اليُْسِر َدْيناً عليه.العَْدَوانِّي ، وي بُن َربِيعَةَ  َسُمَرةُ و

 العَْنبَِرّي. لزبيبٍ  شهادةً  له وسلمعليههللاصلى، أَجاَز النَّبِيُّ  بُن َعْمٍرو العَْنبَِريّ  َسُمَرةُ و

 األََسِدّي ، أََسد ُخَزْيَمةَ ، حديثه في الّشاِميِّيَن ، َرَوى عنه بُْسر بن ُعبَْيِد هللا ، ذكره البَُخاِرّي في التاريخ. بُن فَاتِكٍ  َسُمَرةُ و

 بِن َعْمرو الِكْنِدّي ، له ِوفَاَدةٌ ، َذَكَره أَبو موسى. بُن ُمعَاِويَةَ  َسُمَرةُ و

 بن ُعريج بن َسْعِد بِن ُجَمح بِن َعْمِرو بن ُهَصْيٍص الُجَمِحّي أَبو َمْحذُوَرةَ القَُرِشّي ، ُمَؤذُّن النّبّي بن َربِيعَةَ  (5)بِن لَْوَذان  بُن ِمْعيَر َسُمَرةُ و

ن بَن ُمِعين ، أَي بالضّم ، وقال محمُد بن بَْكر ، ع َسُمَرةَ  التاريخ : سّماه أَبو عاِصٍم عن ابن ُجَرْيج : في البَُخاِريّ  قال ، وسلمعليههللاصلى

 خاِلد : بن َمِعيٍن ، أَي كأَمير ، وهذا َوَهٌم ، وقال لنا موَسى : حدَّثَنا حّماد بُن َسلََمةَ ، عن علي بن َزْيد ، َحدَّثَنِي أَْوُس بنُ  َسُمَرة ابِن ُجَرْيج :

 صحابِيُّون. .َسُمَرةُ  مات أَبو ُهَرْيَرةَ ثم َماَت أَبو َمْحذُوَرةَ ثم َماتَ 

 * وفاته :

 ، َذكرهم البَُخاِريُّ في التاريخ ، األَّول والثّاِلُث تابِِعيّان. (8)بُن َشْهر  َسُمَرةُ و (7)بن ِسيَسٍن  َسْمَرةو بُن قَُحْيف ، َسَمَرةُ و ، (6)بن يَْحيَى  َسُمَرةُ 

بِن  َسُمَرةَ  من َولدِ  الّصحابّيِ ، هكذا في النَُّسخ ، والذي في التْبِصير ، وغيِره : بِن ُجْنَدبٍ  َسُمَرةَ  ، من َولَدِ  السَُّمِريّ  ُجْنَدُب بُن َمْرَوانَ و

 ُجْنَدٍب َمْرواُن بُن َجْعفَر بِن َسْعِد بنِ 

__________________ 
 ( عبارة األساس : وفالن مسمار إبر : ضابرت هلا حاذ  برعيتها.1)
 شرج واٍد ومنز  من مناز  العرب. انظر مادة شرج ففيها شرح مفصر للمثر.وما أثبت عن الصحاح ا و « سرح سرحاً »( ابألصر : 2)
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 ( انظر أسد الغابة.3)
 ( قا  ابن األثري : والصواب أن ابنه هو الذي أسلم.4)
 ابلزاي.« لوزان»( عن أسد الغابة ا وابألصر 5)
 .. وقد قير سربة ابن حي .. ( قير ان اله سربة ا ويف الثقات : سربة بن َنف6)
 ( ضبرت عن التاريخ الكبري للبخاري.7)
 ( يف التهذيب والثقات : سهم.8)
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َصّنف ا فجعله ُجنحَدَب بَن َمرحَوان ا وهو َوَهٌم ا فتَبم ر. َلَُرةَ 
ُ
 ا شيٌخ ِلُمَطّا ا فاشتبه عل  امل

ُد بُن ُموَسىو ثٌ  السََّمِريُّ  ُمَحمَّ َكةً : ُمَحّدِ  ْسحاَق الَمْوِصِلّي.، َحَكى عن َحّماد بِن إِ  ، ُمَحرَّ

 .ُسَمْير ، رَوى جريُر بُن ُعثَْماَن عن ُسلَْيَماَن عن أَبيهِ  ، كُزبَْيٍر ، أَبُو ُسلَْيَمانَ  ُسَمْيرٌ و

. الّساِعِديُّ  بِن الحاِرث بُن الُحَصْين ُسَمْيرُ و  صحابِيّاِن. الَخْزَرِجّي ، أُُحِديٌّ

 * وفاته :

 بُن ُزَهْير : أَُخو َسلََمة ، له ِذْكر. ُسَمْيرُ و وغيرهم ، ُسَمْير بُن نَهار ، عن أَبي ُهَرْيَرةَ ، وخاِلُد بنُ  ُسَمْيرُ و ،بُن ُمعَاذ ، عن عائَِشةَ  ُسَمْيرُ 

 بُن أََسِد بن َهّمام : شاِعر. ُسَمْيرُ  : ويَْنبَِغي استيعابُُهم ، وهم :ـ  في التبصيرـ  قال الحافظ

بِّّي ، شيُخ أَبي األَْحَوص. ُسَمْيرٌ و  أَبو عاصٍم الضَّ

ُل  ُسَمْير اليَْشُكِرّي ، أَدرَك عثماَن ، وعبّاُس بنُ  ُسَمْير َحكيُم بُن ِجَذام ، عن األَْعَمش ، وَمْعَمُر بن ُسَمْير وأَبُو ، مْصِريٌّ ، روى عنه الُمفَضَّ

بِن يَساٍر  ُسَمْيرِ  ، عن أَبي َعْمٍرو ، ويََساُر بنُ  ُسَمْيرٍ  ن أَبي ُموَسى األَْشعَِرّي ، وُعقَْيل بنُ السَُّدوِسّي ، ع ُسَمْير بُن فََضالَة ، والسَُّمْيُط بن

هاِد ، َرَوى عن أَبي داوَد الطَّياِلِسّي وغيره ، وأَبو نَْصٍر أَحمُد بُن عبِد هللا بن ه ، عن أَبي بكِر بِن أَبي َعِلّي ، وعن ُسَمْيرٍ  الِعْجِلّي ، من الزُّ

 ، َرَوْت عن َزْوِجَها َهْرثََمةَ ، عن علّي ، ُسَمْير ، مشهوٌر ، وَجْرداُء بنتُ  ُسَمْير بنِ  (1)إِسماعيُل التَّْيِمّي ، وأَبُو السَِّليل ُضَرْيُب بُن نُفَْيِر 

ُد بُن الُحَسْيِن بِن حمويْه بن جابِر ُسَمْيرو الَحّداد النَّْيَسابُوِرّي ، عن محّمد بن أَْشَرَس  ُسَمْير بن بُن عاتَِكة ، في بني َحنِيفَة ، وأَبو بكٍر ُمَحمَّ

 وغيِره.

 ، كذا قاله الَجْوَهِرّي ، وأَنشد البِن أَْحَمَر الباِهِلّيِ : (2) كَسَحاٍب : ع ، السََّمارُ و

نح َوَرَد  ــــــــــــِ ئ ــــــــــــَ ارَ ل مــــــــــــَ ُه  الســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــح ن ــــــــــــَ ل ــــــــــــُ تـ قــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــنـ  ل

يـــــــــــــــَك مـــــــــــــــا َوَرَد     ـــــــــــــــِ ارَافـــــــــــــــاَل وأَب مـــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــــ 

  

رِي ِإلــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا  قــــــــــــــًا َتســــــــــــــــــــــــــــح َوائــــــــــــــِ اُف بـــــــــــــــَ  َأخــــــــــــــَ

ارَا    هــــــــــــــَ رًّا َأو جــــــــــــــِ يــــــــــــــاِع ســــــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــن اأَلشــــــــــــــــــــــــــــح

  
ّمِ ، وكذا في شعِر ابِن أَْحَمَر ، والرواية  اغانّي : والّصواُب في اسِم هذا الموضعِ بالضَّ  «.السُّماَراال أَِرُد » (3)قال الصَّ

  الُكوفَِة ، على َمْرَحلة من فَْيد ، مّما يِلي الِحَجاَز ، أَنشد ابُن ُدَرْيد في الممدود :من مناِزِل حاّجِ  ع : (4)، يَُمّد ، ويُْقَصر  ُسَمْيَراءُ و

زِيــــــــــــــــــــــِز   اي ُرب  جــــــــــــــــــــــاٍر لــــــــــــــــــــــَك اب ــــــــــــــــــــــَ

َاءَ بـــــــــــــــــــــــــــَا     ريح وزِ  لـــــــــــــــــــــــــــَُ  وبـــــــــــــــــــــــــــَا تـــــــــــــــــــــــــــُ

  
د الَحْذلَِمّي :  وأَنَشَد ثَْعلٌَب ألَبِي ُمَحمَّ

رحعـــــــــــــــــــ   َاءَ تــــــــــــــــــــَ ريح ا  لـــــــــــــــــــَُ هـــــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــــِ  ِإىل أَرحمـــــــــــــــــــَ

اِإىل الــــــــــــــطــــــــــــــ      هــــــــــــــَ امــــــــــــــِ ضــــــــــــــــــــــــــــَ اِت ِإىل َأهح فــــــــــــــَ ــــــــــــــح  َريـ

  
 أَْيضاً ، لها ِذْكٌر. السَّْمَراءُ  ويقال فيها : بِْنُت قَْيٍس : صحابِيَّةٌ  ُسَمْيراءُ و

 وأَنشد َشِمٌر : السَِّريعَةُ من النُّوقِ  : النَِّجيبُ  كَصبُورٍ  ، السَُّمورُ و

تح  قــــــــــَ يــــــــــٍر فــــــــــَب ــــــــــَح لــــــــــِ نح قــــــــــَ  فــــــــــمــــــــــا كــــــــــاَن ِإاّل عــــــــــَ

اِء     جـــــــــَ اُء الـــــــــنـــــــــ  وحشـــــــــــــــــــــــَ ي  شـــــــــــــــــــــــَ ا ا ـــــــــَ نـــــــــَ ورُ بــــــــــَ  لـــــــــَُ

  
ورُ و وِس ، وراَء بالِد التُّْرِك ، تُْشبِه  كتَنُّور : دابَّةٌ  ، السَّمُّ  يُتََّخذُ من أَسوُد المٌع ، وأَْشقَُر ، (5)النِّْمَس ، ومنها  (5)َمْعُروفَةٌ تكون ببالِد الرُّ

 ، وقد ذكَره أَبو ُزبَْيٍد الّطائِّي ، فقال يذُكُر األََسَد : (6)، أَي غاليةُ األَثَْمان  ِجْلِدَها فَِراٌء ُمثِْمنَةٌ 
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تح  لـــــــــَ فـــــــــَ اَر قـــــــــد غـــــــــَ ىّت ِإَذا مـــــــــا رََأ  األَبحصـــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــَ

وِذي  و     ٍة جـــــــــــُ مـــــــــــَ لـــــــــــح اَب مـــــــــــن  ـــــــــــُ تـــــــــــَ ورِ اجـــــــــــح  لـــــــــــَ 

  
__________________ 

 ابلقاف.« نقري»املطبوعة الكويتية ( كذا ابألصر ا وصوبه يف 1)
 ( قيدها يف معجم البلدان بضم أوله. وفيه عن األزدي : ُلار رمر أبعل  بالد قي .2)
قوله : ال أرد الســمارا ا يؤيده قو  اللســان بعد ذكر البيتا ما نصــه : والشــعر لعمرو بن أمحر الباهلي يصــف أن »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 البوائ  : الدواهي  تيهم سراً أو جهراً.« وقالوا : إن رأيناه ابلسمار لنقتلنه ا فبقسم ابن أمحر أبنه ال يرد السمار خلوفه بوائ  منهمقومه توعدوه 
 وأكثر الناس يقوله ابلقصر. .. ( قيدها يف معجم البلدان بفتح أوله وكسر  نيه ابملد ا وقير : ابلضم4)
 ومنه.. .. ( يف املصباح : يشبه5)
وحك  د بع  الناس أن أهر تلك الناحية يصيدون الصغار منها فيخصون الذكور منها ويرسلوهنا ترع  فإذا كان أايم »( ذكر يف املصباح : 6)

 .«الثلج خرجوا للصيد فما كان فحال فاهتم وما كان خمصياً استلق  عل  قفاه فبدركوه وقد لن وحسن شعره
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ورٍ  أَراَدا ُجبَّةَ  ورِ  لَسواِد َوبَِره ، وَوِهَم من قال في،  َسمُّ  إِنَّهُ اسُم نَْبت ، فليُتَنَبّْه لذلك. السَّمُّ

وَرةُ و َرةُ  يقال :و ، بزيادة الهاِء ، َسمُّ  َمِدينَة الَجالِلقَِة. اسم ، بحذف الواو : (1) َسمُّ

 الّشِريفَْيِن. ، كصاِحبٍَة : ة. بين الَحَرَمْينِ  السَّاِمَرةُ و

ةَ من َجاَء بعد موسى  في بَْعِض أَحكاِمِهمْ  ، أَي اليهود يَُخاِلفُونَُهم من قَبَائِِل بني إِسرائيلَ  قَْوٌم من اليَُهودِ  : السََّمَرةو ةُ السَّاِمرَ و ، كإِْنَكاِرِهْم نُبُوَّ

: الِذي  الّساِمِريُّ  إِليهم نُِسبَ و وزعمهم أَنَّ نابُلَُس هي بيُت الَمْقِدِس ، وهم ِصْنفَاِن : الُكوشاُن والّدوشان (ال ِمساسَ ) ، وقولهم : السالمعليه

ً  الذي ُسِمَع له ُخواٌر ، قيل : َعبََد الِعْجلَ  ً  كاَن ِعْلجا واسُمه موَسى بن  ، أَو عظيماً من بَنِي إِْسَرائِيلَ  ، وقيل : من بَاَحْرَضى ِمْن ِكْرَمانَ  ُمنافقا

َمْخَشِريُّ في َرجلين اسُم كّلِ واحٍد منهما موسى ، كانا بمكَّةَ ، فُسئَِل عنهما   في كتابه اإِلْعالم أَثناَء طهَظفَر ، كذا ذكَره السَُّهْيِليّ  ، وأَنشد الزَّ

 ، فقال :

رَبح  وســــــــــــــــــَ  مـــــــا اخلــــَ وســــــــــــــــــَ  ومــــُ ُت عــــن مــــُ لـــــــح ــــِ ئ  ســــــــــــــــــُ

ِي ا    مـــــــَ اِن كـــــــِقســـــــــــــــــــــح خـــــــَ ـــــــح ي ُت : شـــــــــــــــــــــَ لـــــــح َدرح فـــــــقـــــــُ ـــــــقـــــــَ  ل

  

رح و  هـــــــــــَ ِ قـــــــــــد  ـــــــــــَ اح يـــــــــــَ وســـــــــــــــــــــــــَ رحُ  بـــــــــــَا مـــــــــــُ  الـــــــــــفـــــــــــَ

رح     فـــــــَ وســـــــــــــــــــــَ  بـــــــن  ـــــــَ رَاَن ومـــــــُ مـــــــح وســـــــــــــــــــــَ  بـــــــن عـــــــِ  مـــــــُ

  
 .ساِمر أَو إِلى قَبِيلٍَة من بني إِسرائيَل يقال لها َمْنُسوٌب إِلى َمْوِضعٍ لُهمْ  الّساِمِريّ  قال : وُموَسى بُن َظفَر هو

ينِ  الّساِمَرةِ  ن أَْسلََم منقال الحافُِظ بن َحَجر في التَّْبِصير : ومم رئيُس األَطباِء بمصر ، أَْسلم على يَِد الَمِلِك النّاِصر ،  الّساِمِريّ  : ِشَهاُب الّدِ

 وكانت فيه فضيلَةٌ ، انتهى.

ّجاج : وهم إِلى هذه الغايِة بالّشام.  قال الزَّ

 الّساِمِريّ  ء البليغ : َغَزالٌ أَيّاَم ِزيَاَرتِي للبَْيت الُمقَّدس ، منهم الكاتُِب الماهر الُمْنِشىقْلت : وأَكثرهم في َجبَل نابُلُس ، وقد رأَيُت منهم جماعةً 

َي ُمحَ  داً الصادق ، وهو حّي اآلَن ، ذاَكَرنِي في الَمقَاَماِت الَحِريِريّة وغيرها ، وَعَزَمنِي إِلى بُْستَان له بثَْغِر يافَا ، وأَسلَم َولَُده ، وُسّمِ ، أَنشد مَّ

 شيُخنا في شرحه :

َف اجح  لــــــــ  يــــــــبــــــــًا ختــــــــََ بح جنــــــــَِ تــــــــَ كــــــــح ُر مل يــــــــُ فــــــــح  ِإذا الــــــــطــــــــّ

رُ     َؤمـــــــــــــــــِّ
ُ

يـــــــــــــــــِه وخـــــــــــــــــاَب املـــــــــــــــــ َربـــــــــــــــــِّ اُد مـــــــــــــــــُ  هتـــــــــــــــــَِ

  

ٌر  ِيـــــــــــُر كـــــــــــافـــــــــــِ ربح وســـــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــِذي َراّبُه جـــــــــــِ  فـــــــــــمـــــــــــُ

رُ و     رحســــــــــــــــــــــــَ وُن مــــــــــُ رحعــــــــــُ وســــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــذي َراّبُه فــــــــــِ  مــــــــــُ

  
ه َولََدتْهُ أُمه في الّسنَة التي كان يُْقتَُل فيها البنوَن ، وَضعَتْه في َكْهٍف َحَذراً عليه ، فبعََث هللا ِجْبِريَل ليَُربِّيَ قال البَغَِوّي في تفسيره : قيل : لما 

ا قََضى هللا عليه وبه من الِفتْنَة.  لَمَّ

ثٌ  ، وَضبَطه الحافُظ بكسرها : ، بفتح الِميم السَّاَمِريّ  إِْبَراِهيُم بُن أَبِي العَبّاِس و عن محّمِد بِن ِحْميَر الِحْمِصّي ، قال الحافظ : وهو من  ُمَحّدِ

ً  مشايخِ أَحمَد بِن َحْنبَل ، وَرَوى له النََّسائِّي ، وكأَّن أَصلَه كان  وليس من ، َمَحلّة ببَْغَداَد ، الّساِمِريّة ، أَو جاَوَرهم ، وقيل : نُِسَب إِلى ساِمِريّا

ا  .ساَمّرا ، كما يَُظنّه األَكثرون ، وقد تقّدم  َرأَىالتي ِهَي ُسّر َمنْ  َساَمرَّ

 باإِلفراط. كانَْت لََها ِسنٌّ ُمْشِرفَةٌ على أَْسنَانِها (2)بِن بَْكٍر  ، كُجَهْينَةَ : اْمَرأَةٌ من بَنِي ُمعَاِويَةَ  ُسَمْيَرةُ و

 ، فصاَر اسماً لها. اُشبِّه بِسنِّهَ  (3)بل َعقَبَة قُْرَب َهَمَذان  َجبَلٌ  : ُسَمْيَرةَ  ِسنّ و

ة. واٍد قُْرَب ُحنَْين  :(4) السَُّمْيَرةُ و مَّ  ، قُتَِل به ُدَرْيُد بُن الّصِ

اغانّي. : الغُولُ  السََّمْرَمَرةُ و  ، نقله الصَّ

ُ  كان أَنه َرُجلٌ  يُِقرُّ  َما»:  عنههللارضيقول ُعَمَر ، بالشين ، ومنه التَّْشِميرُ  ، بالسين ، هو التَّْسِميرُ و  فمن ، ولَدَها به أَْلَحْقتُ  إِالّ  جاِريَتَه يََطأ

ْرها شاءَ  ومن ، فليُْمِسْكَها شاءَ  والتَّْخِليَةُ ، وقال َشِمر :  اإِلْرسالُ  هوو قال األَصمعّي : أَراَد به التَّْشِميَر بالشين ، فحّوله إِلى الّسين ،. «فليَُسّمِ
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إِلرسال وقال أَبو ُعبَْيد : لم تُْسَمع السين المهملة إِال في هذا الحديث ، وما يكوُن إِاّل تَْحِويالً ، كما هما لُغَتَان ، بالسين والشين ، ومعناهما ا

َت. َت وَشمَّ  قال : َسمَّ

 ألَعرابّي ، يقالوالَخْرقَلَةُ : إِْرَسالُه بالتَّأَنِّي ، كما رواه أَبو العَبّاس ، عن ابن ا إِرساُل السَّْهِم بالعََجلَِة. : التَّْسِميرُ  أَو

__________________ 
 . وقير َلَُرة. الثانية ضبطت ابلقلم بتخفيف امليم... ( يف معجم البلدان : َل وَرةُ 1)
 : بين معاوية بن كعب بن سعد بن ضبة. 205( يف مجهرة ابن حزم ص 2)
 : جبر من وراء قرميسا يسرة عن طري  املاضي إىل خراسان. (سن لرية)( كذا ابلدا  املهملة ا ويف معجم البلدان 3)
 ( قيدها ايقوت يف معجمه بدون ألف والم ا كبنه تصغري لرة.4)
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رح  لأَلّو  : طََبك الص يحُد ا ول خر : َخرحِقرح حىت  ُلحِطَبَك  لَِّ  .(1) [الصيد]فقد َأخح
 * ومما يُستدرك عليه :

 ، إِذا كان َجْدياً شديداً ال َمَطَر فيه ، كما قالوا فيه : أَْسَود ، قال أَبو ذَُؤْيٍب الُهَذِليُّ : أَْسَمرُ  عامٌ 

ه و  ِدَف أَنــــــــــــ  نــــــــــــح تح أَبــــــــــــنــــــــــــاُء خــــــــــــِ مــــــــــــَ لــــــــــــِ  قــــــــــــد عــــــــــــَ

تــــــــــا    رَب  فــــــــــَ ا ِإذا مــــــــــا اغــــــــــح رُ هــــــــــَ بُ  َألــــــــــحَ  عــــــــــاصــــــــــــــــــــــــِ

  
رٌ و ، ُسّمارٌ  وقوم  ، َكُرّمان وُسكَّر. ُسمَّ

 .(2): األُْحُدوثَةُ باللَّْيل  السَّْمَرةُ و

 ، كأَْهَزَل وأَْسَمَن. َسُمرٌ  الرجُل : صار له أَْسَمرَ و

 اللَّيَالي ، أَي آِخَرها ، وقال الشَّْنفََرى : َسِميرَ  وال أَفعلُه

ر ين  يـــــــــــــاًة َتســـــــــــــــــــــــــــُ و حـــــــــــــَ َك ال أَرحجـــــــــــــُ الـــــــــــــِ نـــــــــــــَ  هـــــــــــــُ

ريَ     رِ  لـــــــــــــَِ ـــــــــــــِ رَائ رًا ابجلـــــــــــــَ بحصـــــــــــــــــــــــــــَ اِد مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــ  ـــــــــــــل  ال

  
 اإِلبِل ، ما َرَعى منها باللَّْيل. ساِمرُ و

 : َضْرٌب من السُّفُن. السَُّمْيِريَّةُ و

رَ و  .السفينةَ أَيضاً : أَْرَسلَها ، َسمَّ

رَ و رَ و ، تَْسِميراً  اإِلبَِل : أَْهَملََها ، َسمَّ ها ، َسمَّ رَ و َشْولَة : َخالَّ ، إِذا َكَمَشها ، واألَصل الشين فأَبدلوا ِمنها الّسين ، قال  أَْسَمَرهاو إِبلَه َسمَّ

 الشاعر :

رَ أََر   وَب  اأَللـــــــــــحَ بـــــــــــُ لـــــــــــح رَ ا ـــــــــــُ نـــــــــــا  لـــــــــــَ  لـــــــــــَ وح  شـــــــــــــــــــــــــَ

اِد ِ     جـــــــــَ َ
تح كـــــــــاملـــــــــ ـــــــــَ ت دح شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ا ق وحٍ  َرآهـــــــــَ  لشـــــــــــــــــــــــَ

  
رهاو قال : َرأَى إِبِالً ِسَماناً ، فَتَرَك إِبِلَهُ   ، أَي َسيَّبَها وَخاّلَها. َسمَّ

ْضوان. السَُّمَرة وفي الَحِديث ذكر أَصحاب  ؛ وهم أَصحاُب بَْيعَِة الّرِ

 ْدتُه.، كغَُراٍب : موضٌع بين َحْليٍ وُجدَّة ، وقد ورَ  السَُّمارو

 ٍء. وكأَِمير : اسُم ثَبِيٍر الَجبَل الذي بَِمكَّة ، كان يُْدَعى بذلك في الجاهلية.، كُزبَْير : َجبٌَل في ديار َطيِّي ُسَمْيرو

 : َمحلَّة ببْغَداَد. السَّاِمِريَّةُ و

 وقال األَْزَهِرّي : رأَيُت ألَبي الَهْيثَِم بَخّطه :

ا  نـــــــَ تح بـــــِ فـــــــَ لـــــَ تــــــَ َو  اخـــــح اُن الـــــنــــــ  طـــــــَ ُك َأشـــــــــــــــــــح  فـــــــِإنح تـــــــَ

ٍ  و     الــــــــــِ ا جــــــــــَ َف ابــــــــــنــــــــــح لــــــــــَ تـــــــــــَ ريِ كــــــــــمــــــــــا اخــــــــــح  لــــــــــَِ

  
 قال : ابنا َجالٍس : َطِريقَاِن يَُخاِلف كلُّ واحٍد منهما صاِحبَه.

رها ، قال ابُن ِسيَده : أَراه َعنَى َدراِهمَ  ُسَمْيِريَّةً  وَحَكى ابُن األَْعَرابّي : أَْعَطْيتُه ، وقوله  ُسْمراً  من َدَراِهَم ، كأَنَّ الدُّخاَن يَْخُرج منها. ولم يُفَّسِ

 : كأَنَّ الدَُّخاَن ، إِلى آخِره ، يعنِي ُكْدَرةَ لَْونِها ، أَو َطَراَء بَياِضَها.

 اللَّْيثِّي. ُمَرةسَ  : من ُشعَرائِِهم ، وهو َعِطيَّةُ بنُ  َسُمَرةَ  وابنُ 

ِريّ  ومحّمُد بُن الَجْهمِ  مَّ ٌث مشهور ، وابنُه من شيوخ  الّسِ ، بكسر السين وتشديد الميم المفتوحة ، إِلى بلٍد بيَن واِسَط والبَْصَرةِ : ُمَحّدِ

 الطَّبََرانِّي.

ِريّ  وكذلك عبُد هللا بُن محّمدٍ  مَّ  ، عن الُحَسين بن الَحَسن الّسلمانّي. الّسِ
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ِريّ  لَُف بُن أَْحَمد بِن َخلٍَف أَبو الوليدوخَ  مَّ  ، عن ُسَوْيد بن َسِعيد. الّسِ

ِد بِن َحْمَزةَ  ِريّ  وَحْمَزةُ بُن أَحَمد بِن ُمَحمَّ مَّ  ء ، كذا في التبصير للحافظ.، عن أَِبيه ، وعنه ابُن المقرى الّسِ

 اِدّي.بُن العَُويس النَّيّار ، ُمَحّدٌث بَْغدَ  ِمْسَمارُ  وأَبو بكرٍ 

 : من قَُرى مصر. ِمْسَمارٍ  وتَلُّ 

 : موضع بالحجاز. َسُمرٍ  وذو

 : بالبَْصَرة. (3) َسُمَرةَ  وِسكَّة

 بالضّم : موضع باليََمن. ُسَماَرةُ و

 ، عن الفّراِء ، نقله الّصاغانّي. َسَمُره الليِل ، بالَكْسر : ِسَماَرةُ و

ره. أَْكثََر ماَءهو : َخلََطه ، اللَّبَنَ  َسْمَجرَ  : [سمجر]  ، كَسمَّ

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 ( وشاهد قو  الشاعر ا كما يف اللسان ا2)

 مــــــــــــــــــــن دوهنــــــــــــــــــــم إن جــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــــــ  غـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــرُ     ـــــــــــــــــــان وجمـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــي  عـــــــــــــــــــزف ال

  

 ( يف معجم البلدان : سكة بين َلَُرة ابلبصرة.3)
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 وسَمر : َمْمذُوٌق مخلوط. (1) َسْمَجر ولبَنٌ 

 من الّشراِب. السُّْكرِ ـ  وفي الُمْحَكم عندـ  ٌء يَتََراَءى لإِلْنساِن من َضْعِف بََصِره عن: َضْعُف البََصِر ، أَو َشْيى السَّماِديرُ  : [سمدر]

 ، قال الُكَمْيُت : الدَُّواِر والنُّعَاِس  (2) َغْشيُ و

َذاو  َرابِت مــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــح
ُ

ُت املــــــــــــــــــ ا رَأَيــــــــــــــــــح ًة ملــــــــــــــــــّ  لــــــــــــــــــَ

رحُت ِإاّل و     كــــــــــــــــَ مــــــــــــــــاِديــــــــــــــــرِ أَنــــــــــــــــح ا ابلســـــــــــــــــــــــــــــ   آهلــــــــــــــــََ

  
ّمِة. اسُم امَرأَة : َسماِديرُ و  ُدَرْيِد بِن الّصِ

 ، قال ابن القَطَّاع في كتاب األَبنية : َوْزنه اْفَمعَّل ، من السََّدِر. اْسِمْدَراراً  بََصُره اْسَمَدرَّ  قدو

 : َطِويٌل ُمْستَِقيٌم. ُمْسَمِدرٌّ  َطِريقٌ و

 قَِويٌم. ، أَي ُمْسَمِدرٌّ  َكاَلمٌ  من ذلكو

 : ُمتََحيٌِّر. ُمْسَمِدرٌّ  وَطْرفٌ 

ّم : الَمِلُك ، َكأَنَّه السُّْمُدورُ و ي بذلك ، بالضَّ اغانّي في س د ر. عن النََّظِر إِليِه وتَتََحيَّرُ  تَْسَمِدرُّ  نَّ األَْبَصارَ ألَ  ُسّمِ  ، نقله الصَّ

 وَضْعُف البََصر. ِغَشاَوةُ العَْينِ  أَيضاً : السُّْمُدورُ و

كاقتَصاِر الّصاغانّي على األَّول ، وقال : هي غير كالسََّمْنَدِل ، وعلى الثاني اقتَصُروا  دابَّةٌ  كعََمْيثٍَل : السََّمْيَدرُ و ، كقَلَْنَدر ، السََّمْنَدرُ و

 السََّمْنَدل.

ت وقال اللِّْحيَانيُّ :  وَهَذا غيُر معروف في اللُّغَة. َعْينُه : َدَمعَت : قال ابُن ِسيَده : اْسَمَدرَّ

ْمَسارُ  : [سمسر] ُط بيَن البائِعِ والُمْشتَِري الّسِ  إِلمضاِء البيعِ ، قال األَْعَشى : ، بالَكْسِر : الُمتََوّسِ

اَلَم  ـــــــــكـــــــــَ يـــــــــُض ال طـــــــــِ تـــــــــَ ُت ال َأســـــــــــــــــــــــح حـــــــــح بـــــــــَ  فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح

َض     َو  َأنح أُراجـــــــــــــــــــِ اســـــــــــــــــــــــــــــــــِ  ِلحســـــــــــــــــــــــــــــــــاَرهـــــــــــــــــــَ

  
لَعِ ، ويُدّل ال يه الناُس الدَّاّلَل ؛ فإِنه يَُدّل الُمْشتَِرَي على الّسِ بة  .َسماِسَرةٌ  ج. بائَِع على األَثَْماِن ،وهو الذي يَُسّمِ قال اللَّْيث : وهي فاِرِسيَّةٌ معَرَّ

ْمَسارُ  قيل :و ، ونقلَه شيُخنَا عن معاِلِم السُّنَِن للَخّطابِّي ، وهو في الُمْزِهر للَجالِل.  للنَّاِس  (3)وقيل : هو الذي يَبِيُع البَزَّ  ءِ ماِلُك الشَّيْ  : الّسِ

 ِء ، الحافظ له.، أَي الشيْ  ُمهُ قَيِّ  قيل : هوو

ْمَسارُ  من الَمجاز :و  لتََوسُِّطه بينهما. (4) السَِّفيُر بَْيَن الُمحبَّْينِ  : الّسِ

ُر في أُُموِرَها ، وهو َمَجاز أَيضاً ، األَْرِض : العاِلُم بها ِسْمَسارُ و  وهي بهاٍء. والحاِذُق الُمتَبَّصِ

. وبنو السَّْمَسَرةُ  الَمْصَدُر :و ْمَسارِ  ، في الُكّلِ  : بَْطٌن من العَلَِويِّيَن بمصر ، ويُعرفون أَيضاً بالَكْلثَِميِّين. الّسِ

 : * وّمما يستدرك عليه : [سمغر]

 ِدينَةُ بالّسودان.، بالفَتْح : مَ  َسْمغََرةُ 

 ، إِذا كان شديَد الَحّر. ُمْسَمِقرٌّ  ، وقد تقدم في سقر ، والِميُم زائدةٌ ، يقال : يومٌ  ، كُمْسلَِحّب ، من األَيّاِم : الّشِديُد الَحرّ  الُمْسَمِقرُّ  : [سمقر]

 ِميٌن كثير اللَّْحِم.: سَ  َسَمْهَدرٌ  يقال : غالمٌ  ، كسَمْنَدٍر : السَِّمينُ  السََّمْهَدرُ  : [سمهدر]

 . يمَدُحه بكثرةِ لَْحِمه.َسَمْهَدرٌ  وقال الفَّراُء : غالمٌ 

 ، على التشبيه. الذََّكرُ  : السََّمْهَدرُ و
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 فيه البََصُر من استوائه. يَْسَمِدرُّ  األَطراِف بعيُدَها. وقيل : من الِبالِد : الَواِسعُ  السََّمْهَدرُ و

ْحِف الَكِلينِّي  َضلَّةُ من األَْرِض : البَِعيَدةُ المَ و  : (5)الواِسعَةُ ، قال أَبو الزَّ

ٌد و  لـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ  بـ ـــــــــــــــــح يـ َدرُ ُدوَن لـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــح   لـــــــــــــــــََ
َوااَن أَزحَورُ     د   عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ

ُ
ُب املـــــــــــــــــ دح  جـــــــــــــــــَ

  

َزرُ  َطَااَي مِخحُسُه الَعَشنـح
 يـُنحِضي امل

ْلُب. السَّْمَهِريُّ  : [سمهر] ْمُح الصُّ َمْينِ  َزْوج ُرَدْينَةَ ، وكانا ُمثَقِّفَْينِ  اسِم رجل ، وهو َسْمَهرٍ  الَمْنُسوُب إِلى ويقال : هو : الرُّ ماح. ، أَي ُمقَّوِ  للّرِ

__________________ 
َجر ا ومسّمر ا انته »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)  .«قوله : ل  لجر ولر ا كذا خبطه ا ولعله : ُمَسمح
 .«من الشراب»ابلكسر ا عل  اعتبار أهنا معطوفة عل  ما قبلها ( ضبطت يف اللسان 2)
 ( اللسان : يبيض الرُبّ ا ابلراء.3)
 .«امب ا»وعل  هامشه عن نسخة أخر  « اِمب ا»( يف القاموس : 4)
ابن عم جرير كما يف مجهرة ابن نســـــبه إىل كليب بن يربوع ا واله أبو الزحف بن عطاء بن اخلطف  ا « الكلييب»( كذا ابألصـــــر ا والصـــــواب 5)

 .226حزم ص 
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َماحُ  َماَح بالَخّطِ ، وامرأَتُه ُرَدْينَةُ. َسْمَهرٌ  ، إِلى َرُجِل اسمه السَّْمَهِريَّةُ  وفي التهذيب : الّرِ  ، كان يَبِيُع الّرِ

بَْيُر بُن بَّكار. وقال الّصاغانّي : وأَنا ال أَثُِق بهذا القول. واألَّول أَكثر. (1) َسْمَهرُ  اسمها أَو إِلى : ة ، بالَحبََشةِ   ، قاله الزُّ

 ، وكذلك الظالُم. اْشتَدّ  الَحْبُل ، واألَْمُر :و َصلَُب. الرمُح : اْسَمَهرَّ و

 الرجُل في الِقتَال ، قال ُرْؤبَةُ : اْسَمَهرَّ و

ُث  دالـــــــــــــِ
َ

رحمــــــــــــــَ  بــــــــــــــه املــــــــــــــ ٍة تـــــــــــــــُ لــــــــــــــَ وح  ُذو صـــــــــــــــــــــــــــَ

ر  ِإذا     هــــــــــــــــَ ثُ  الــــــــــــــــحَ غــــــــــــــــالــــــــــــــــِ
ُ

ُ  املــــــــــــــــ لــــــــــــــــِ  ا ــــــــــــــــَ

  
 : الُمعتِدل. الُمْسَمِهرّ  ، وقال أَبو زيد اْعتََدَل وقَامَ  العَْرُد ، ِإذا اْسَمَهرَّ و

 تَنَكََّر وتََراَكَم.و : اْشتَدَّ ، الظَّالمُ  اْسَمَهرَّ و

 العَْرُد. : الذََّكرُ  الُمْسَمِهرُّ و

ْرعُ  َسْمَهرَ و  ، كذا في التهذيِب ، ونقله الصاغانِيُّ أَيضاً. لم يَتََوالَْد ، كأَنَّه ُكلُّ َحبٍَّة بَرأِْسَها ، ِإذا الزَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 : َشِديٌد. َسْمَهِريٌّ  وتَرٌ 

 : يابٌِس. ُمْسَمِهرُّ  الشَّْوُك : يَبَِس ، وَشْوكٌ  اْسَمَهرَّ و

 : ُمْعتَِدٌل ، وهو َمَجاز. َسْمَهِريٌّ  وقَدٌّ 

 * ومّما يستدرك عليه :

 : قريةٌ بصعيِد مصر ، من أَعماِل قُوص. َسَمْنُهور

كايَا ، نقله الصاغانّي. َسْمَهرو  ، كَجْعفَر : من أَسماِء الرَّ

واو .(2)، قاله أَبو عمرو  ِء الُمتِْقُن لهالشَّيْ العاِلُم ب ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال أَبو َعْمرو : هو الرجلُ  ، كَجْعفَر السَّْنبَرُ  : [سنبر]  َسْنبَراً  قد َسمَّ

 ، قال الذََّهبِّي وابُن فَْهد : جاَء في َحِديث ُمْنَكر ، أَخرَجه أَبو موسى الَمِدينّي. : صحابِيّ  (3) األَْبواِشيّ  َسْنبَرُ  ، منهم :

ثُ  َواِلُد ِهَشاٍم الدَّْستَُوائِيّ  : َسْنبَرٌ و  ، روى عنه ابنه ُمعَاذُ بُن ِهشام. (4) الَمْشُهور ، وهو ِهَشاُم بُن أَبِي عبِد هللا الُمَحّدِ

يَسْنبَرُ و  في س س ب ر. النَّّماُم ، وقد تقدم ِذْكره (5)، بالفَتْح  الّسِ

 * ومّما يستدرك عليه :

ّمِ : وهي قَْريَْة بمصر من الغَْربِيَّة ، وهي غير ُشْنبَارة ، بالمعجمة. ُسْنبَاَرةُ   ، بالضَّ

 * ويستدرك عليه أَيضاً :

 ، بالُمثَنّاة الفوقية بعد النون : قريةٌ بِجيزةِ ِمْصر. سنترو : [سنتر]

َي باسِم الَمِدينَِة على عادة  سْنَجرُ  بها السُّْلَطانُ ، ُولَد  بالكسر : د ، َمْشَهوٌر على ثاَلثَِة أَيّاٍم من الَمْوِصلِ  ِسْنجار [سنجر] بن َمِلْكشاه ، فُسّمِ

 التُّْرِك.

 من عمل الغَْربِيّة. ة ، بِمْصرَ  : ِسْنَجارُ و
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، وقد َحدََّث باإِلجاَزةِ عن أَبي ، كَجْعفَر : اسُم جماعٍة منهم أَحُد الُملُوِك الّسْلُجوقِيَّة ، واسمه أَْحَمُد بن َمِلْكَشاه ، طالت مّدةُ ُمْلِكه  َسْنَجرُ و

 الَحَسن الَمدينّي ، قاله الحافُظ بُن َحَجر.

قَْوَل سيِِّدنا علّيٍ  وبه فسَّر بعُضُهمْ « س د ر»والعََجلَة ، والنون زائدة ؛ ولذا أَورده الصاغانّي وغيره في  : السُّْرَعةُ  السَّْنَدَرةُ  : [سندر]

 .الِفَرارِ  قبل وأُباِدُرُكم ، بالعََجلَةِ  أُقَاتِلُُكم:  يقول. ِذْكره اآلتِي عنههللارضي

 .عنههللارضيواسٌع ، وبه فسََّر بعُضهم قوَل سيِّدنَا علّيٍ  (6) َضْرٌب من الَكْيِل َغّراٌف َجّرافٌ  : السَّْنَدَرةُ  قيل :و

__________________ 
وحــدثين بع  من يوث  بــه أن هــذه القريــة يف جزر من النيــر أييت من أرض اهلنــد عل  رأس املــاء كثري من القنــا »:  (لهر)( قــا  ايقوت يف 1)

 .«فيجمعه أهر هذه القرية ويستوقدون رذاله ويبيعون جيده ا وهو معروف أبرض ا بشة مشهور
 .«حذفه قوله : قاله أبو عمرو ا كذا خبطه ا واألوىل»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف أسد الغابة : سنرب األبراشي ا ابلراء.3)
َتوائي ا هكذا ضبطت فيه ابلنص ا بفتح الدا  والتاء.4)  ( يف تقريب التهذيب : هشام بن أيب عبد   سنرب ا أبو بكر الد سح
 ( كذا ا وضبطت يف القاموس ابلكسر.5)
 وبتخفيف الراء ضبرت قلم.« ُغراف ُجرياف»( ضبطت اللفظتان يف اللسان 6)
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 .َسْنَدِريَّةٌ  ، وقَْوسٌ  َسْنَدريٌّ  تُْعَمل منها ، ومنه قولهم : َسْهمٌ  َشَجرةٌ للِقِسّيِ والنَّْبلِ  : السَّْنَدَرةُ و

 ، وبهذا القوِل َجَزم أَقواٌم. امرأَةٌ كانَْت تَبِيُع القَْمَح ، وتُوفِي الَكْيلَ  : السَّْنَدَرةُ  قيل :و

 وقال بعُضُهم : اسُم َرُجٍل كان يفعل كذلك.

 قال أَبو العَبّاِس أَحمُد بن يَْحيَى :

واةُ أَّن هذه األَبيات لعَِلّي   : عنههللارضيلم تختلف الرُّ

َدرَهح  يــــــــــــــــح ي حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِّ يِن أُم تــــــــــــــــح ِذي لــــــــــــــــَ   َأان الــــــــــــــــّ

َرهح     ـــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِة ال ي ـــــــــــِ ل اابٍت غـــــــــــَ ِث غـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ  كـــــــــــل

  

 الس نحَدَرهح َأِكيُلُكمح ابلس يحِف َكيحَر 

 ً  الُمتََشبُِّع. ءُ : الَجِري السَّْنَدِريّ و والمعنَى : أَنّي أَِكيلُُكم َكْيالً وافِيا

 ٍء.من ُكّلِ َشيْ  الشَِّديدُ  : السَّْنَدِريّ و

 ، كالسََّرْنَدى في لُغَة ُهَذْيل. الطَِّويلُ  : السَّْنَدِريّ و

 ، لَجَراَءتِه. األََسدُ  : السَّْنَدِريّ و

َهاِم والنَِّصاِل منسوٌب إِلى السَّْنَدِريُّ و  ، وهي َشَجَرةٌ. السَّْنَدَرة : َضْرب من الّسِ

 األَْبيَُض من النِّصاِل. : السَّْنَدِريُّ  وقِيَل :

 ، كان مع َعْلقََمةَ بِن ُعاَلثَةَ ، وكان لَبِيٌد مع عاِمِر بِن الطُّفَْيِل ، فُدِعَي لَبِيد إِلى مهاجاتِه ، فَأَبَى ، وقال : شاِعرٌ  بُن يَِزيَد الِكالبِّي ، السَّْنَدِريّ و

وَن  كـــــــــــُ اَل يـــــــــــَ يـــــــــــح كـــــــــــَ َدرِي  لـــــــــــِ نـــــــــــح ِديـــــــــــَديت  الســـــــــــــــــــــــــ   نـــــــــــَ

او     مــــــــــَ اعــــــــــِ مــــــــــَ ومــــــــــًا عــــــــــَ مــــــــــُ َوامــــــــــًا عــــــــــُ َر أَقـــــــــــح عــــــــــَ  َأجــــــــــح

  
مثْل القَْنقَل ، والُجَراف ، وبه فَسَّروا قوَل َسيِّدنا علّي ، أَي أَْقتُلُُكم قَتاْلً واسعاً  َضْخمٌ  كبيرٌ  ِمْكيَالٌ  : هو َدِريّ السَّنْ  قال ابُن األَْعَراِبّي وغيره :و

هام.، وهي الشَّجرة التي تُ  السَّْنَدَرةِ  كثيراً َذِريعاً ، َوَجَمع القُتَْيبِّي بينهما فقال : يحتمل أَن يكون ِمْكيَاالً اتُِّخَذ من  ْعَمل منها الِقِسّي والّسِ

ْخُم العَْينَْيِن. : السَّْنَدِريّ و  الضَّ

ِدى : السَّْنَدِريّ و  ُء ، ِضدٌّ.الَجيُِّد ، والرَّ

رْ  َسْنَدِريَّة ، قال أَعرابيٌّ : تَعَالَْوا نَِصيدها ُزَرْيقَاءَ  َضْرٌب من الطَّْيرِ  : السَّْنَدِريّ و  قَة.، يُِريُد طائِراً خاِلَص الزُّ

 ، إِذا كان أَْزَرَق َحِديداً. َسْنَدِريٌّ  يقال : ِسنَانٌ  األَْزَرُق من األَِسنّة : السَّْنَدِريّ و

 في أَموِره ، الجادُّ فيها. الُمْستَْعِجُل من الّرجال : السَّْنَدِريُّ و

 : (1)، قال الُهَذِلّي ، وهو أَبو ُجْنَدب  الُموتََرةُ الُمْحَكَمةُ من الِقِسّيِ  : السَّْنَدِريُّ و

م  َرايهتــــــــــــــــــــــِِ م ُأخــــــــــــــــــــــح تح أُوالهتــــــــــــــــــــــُ  ِإذا أَدحرَكــــــــــــــــــــــَ

وحُت هلــــــــــــــم     ــــــــــــــَ نـ َدرِيّ حــــــــــــــَ نــــــــــــــح رِ  ابلســــــــــــــــــــــــــــ  َوتــــــــــــــ 
ُ

 املــــــــــــــ

  
 ، أَعني الشََّجَرةَ التي ُعِمل منها هذا القَْوس. السَّْنَدَرةِ  منسوٌب إِلى

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الَجراَءةُ. السَّْنَدَرةُ 

 ٍء.ٌء في أَْمِره ال يَْفَرُق من َشيْ ، كِسبَْحٍل : َجِري ِسنَْدرٌ  ورُجلٌ 
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 : الِحدَّةُ في األُموِر والَمَضاُء. السَّْنَدَرةُ و

اُغ ، وأَصحاُب اللْهِو والتَّبَطُِّل  (2)والسَّبَاِدنَةُ  السَّناِدَرةُ  وفي نواِدِر األَعراب :  ، وأَنشد :: الفُرَّ

رح اي  يِن فــــــــــــــقــــــــــــــُ تــــــــــــــَ وح َدرِيِإذا َدعــــــــــــــَ نــــــــــــــح   ســــــــــــــــــــــــــــَ
ي    نح لـــــــــــــــَِ اٌء ومـــــــــــــــاِد مـــــــــــــــِ وحِم َألـــــــــــــــحَ  لـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

  
 قلت : وَذكره المصنُِّف في س ب د ر ، وقد تقّدم ، والصواُب ذكره هنا.

 واستدرك شيخنا :

يَر أَهلُ  َذَكَره ، وسلمعليههللاصلى: َمْولَى رسول هللا  َسْنَدر هو أَبو عبِد هللا مولَى ِزْنباعٍ الُجَذاِمّي ، أَعتقه النّبّي  : قلت. الّسِ

 .وسلمعليههللاصلى

 أَبو األَْسَوِد ، َرَوى عنه أَبو الَخْير اليََزنِّي حِديثاً واحداً من طريِق ابِن لَِهيعَة. َسْنَدر وفاته :

 : قوم من العَلَِويِّين. َسْنَدر وبنو

__________________ 
 اللسان : أبو اجلندب ؛ أبلف والم.( 1)
ء ا ء من كر شـــــيقوله : الســـــبادنه ا كذا خبطه ا وعبارة القاموس يف مادة ســـــبد : والســـــبند  : الطوير واجلري»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 2)

 .«كما سيبيت اه  والنمر ا واجلمض : سباند وسباندة أو هي الفرّاع وأصحاب اللهو والتبطر. قا  الشارح هنا  : كالسبادرة
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، كذا في  بالشَّْرقِيَّة (1) كالُهما الِقْبِليّة والبَّحِريّة ، ، بكسر السين وفتح الّدال والنون وضّم الهاِء : قَْريَتَاِن بِمْصر ِسْنَدنَُهور [سندنهور]

 قوانين األَسعد ابن َمّماتي ، وقد أَهمله الجماعة.

نِْقَطارُ  : [سنقطر] ِقْنَطار الِجْهبِذُ ، ُروِميّة ، مثل : الّسِ  وْزناً َوَمْعنًى ، وقد تقّدم ، أَهمله الجماعة. الّسِ

َكةً : َشَراَسةُ الُخلُقِ  السَّنَرُ  : [سنر] نَّْور منه اشتقاقو ، وِضيقه ، ، ُمَحرَّ ، بالكسر وتشديد النون المفتوحة ، وإِنَّما لم يَْضبِْطه مع أَنّه من  الّسِ

 ، أَي معروف ، وهو الِهرُّ ، واألُنثَى بهاٍء ، كذا في المصباح. م اعتماداً على الشُّْهَرةِ :أَوزانِه 

 ، كُرّماٍن. كالسُّنّار قال ابن األَنبارّي : وهما قَِليٌل في كالم العرب ، واألَكثُر أَن يُقال : ِهرٌّ ، وَضْيَون

نَّْورُ و يِّدُ  : الّسِ في النَُّسخِ التي بأَْيِدينَا ، وَضبَطه الّصاَغانّي بفتح السين وتشديد التَّْحتِيَّة المكسورة ، وهو بالَكسر هكذا هو مضبوط  (2) السَّ

  :ـ  فيما بعدـ  الصَّواب ؛ ألَنه قال

 .ِسنَّْورٌ  : ُرؤساُء كّلِ قبيلٍة ، واحدها السَّنَانِيرُ و

نَّْورُ و  نشد ابُن ُدَرْيد :من البَِعيِر من أَْعلَى ، وأَ  فَقَاَرةُ العُنُقِ  : الّسِ

وحرِِه  نح صــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــًا خــــــــــــارِجــــــــــــًا مــــــــــــِ ذح  كــــــــــــَبن  جــــــــــــِ

ِه     يــــــــــــــــح ذ  قــــــــــــــــَ وحرِهِ ِإىل  (3)بــــــــــــــــَا مــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 : ِعَظاُم ُحلُوِق اإِلبِل. السَّنانِيرُ  وقال ابن األَعرابّي :

نَّْورُ و ياِشّي. أَْصُل الذَّنَبِ  : الّسِ  .َسنانِير الُكلِّ  ج ، عن الّرِ

رُ و ر : لَبُوٌس ِمْن قِدٍّ  ، السَّنَوَّ  ، قال لَبِيد يرثِي قَتْلَى َهَواِزَن : كالدَّْرعِ  يُْلبَُس في الحرب كَحَزوَّ

وحَدِج وَورَاَءُه و  ِه يف هـــــــــــــــــــــــَ اُءوا بـــــــــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــــــــَ

يــــــِج     ٌر يف َنســــــــــــــــــــِ ُب ُخضــــــــــــــــــــح ائـــــــِ تـــــــَ و رِ كــــــَ ــــــَ نـ  (4) الســــــــــــــــــــ 
  

 أَِجْده في رائِيَّتِه.قاله الَجْوَهِرّي ، وقال الّصاغانّي : ولم 

رُ  قيل :و الح : السَّنَوَّ رُ  وَخصَّ بَْعُضهم به الدُُّروَع. وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : ُجْملَةُ الّسِ رُ  : الَحِديُد كلّه ، وقال األَْصَمِعّي : السَّنَوَّ : ما كان من  السَّنَوَّ

 َحلٍَق. يُِريُد الدُُّروَع ، وأَنشد :

َدِإ ا ـــــــــَ  َا مـــــــــن صـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــِ هـــــــــِ مح ســـــــــــــــــــــــَ  ِديـــــــــِد كـــــــــَبهنـــــــــ ُ

َت     و رِ حتــــــــــــَح ــــــــــــَ نـ اِر  الســــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــ  ــــــــــــَ ُة الــــــــــــبـ بــــــــــــ  (5)جــــــــــــُ
 

  
اِرين قََصبتُه ، أَو ناِحيَةٌ منه. ، وقيل : كأَِميٍر : َجبٌَل بين ِحْمص وبَْعلَبَكَّ  ، َسنِيرٌ و  ُصْقٌع من الّشاِم ، ُحوَّ

 * ومّما يستدرك عليه :

 .ِسنَّْورٌ  : ُرؤساُء كّلِ قَبِيلٍَة ، واِحُدها السَّنانِيرُ 

 ، َكُرّمان : َمِدينَةٌ بالَحبََشة مشهوَرة. ُسنَّارُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 ، كَصنَْوبَر : قريةٌ بِجيَزةِ ِمْصَر. َسنَْوفَرُ  : [سنفر]

 ، قال الذََّهبِّي : رأَْيتُه. ْلَطَن بِِدَمْشقَ تَسَ  ، أَهمله الجماعة ، وهو َرُجلٌ  األَْشقَُر ، كقُْنفُذ (6) ُسْنقُر : [سنقر]

ثٌ  ُسْنقُرَ  َعْبُد هللا بُن فُتُوِح بنِ و  ، سمَع عبَد الَحّقِ بَن يُوُسَف. ُمَحّدِ

ُد بُن َطْيبَْرسَ و وفِّي ، مولَى األَِميِر عِلّي بنِ  السُّْنقُِريّ  أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ ، هو أَبو الَحَسِن عليُّ بُن أَبي بَْكِر بِن  ، َسمَع ابَن ُروْزبَةَ  ُسْنقُرَ  الصُّ

 .684ُروْزبَةَ القاََلنِِسّي ، راوية الصحيح عن أَبي الوْقت ، مات ببغداد سنة 
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ْينِيّ  ُسْنقُرُ و وُكنيته أَبو َسِعيد ،  ، وسيأْتي له في ز ي ن ، هكذا قال الذََّهِبّي ، أَكثَْرُت عنه بَِحلََب ، قلت : أَْصَحابِهِ َرَوْينَا َعْن  القََضائِّي ، الزَّ

 كذا ذكره الحافُِظ. 706وهو َمْولَى ابِن األُستاذ ، ومات سنة 

 الُمِغيثِّي. ُسْنقُرُ و

وِمّي. ُسْنقُرو  َشاه الرُّ

__________________ 
 .«كلتا ا»اموس عن نسخة أخر  ( عل  هامش الق1)
 ( ما أثبت ضبرت القاموس ا ومثله يف التكملة واللسان.2)
 .377/  2( املقّذان : جانبا القفا ا قاله يف اجلمهرة 3)
 ( البيت لي  يف ديوانه وهو يف الصحاح واللسان منسوب إليه.4)
 .«رجبة البقا»بد  « جنة البقار»( يف األساس ا ونسب للنابغة ا وفيه 5)
َبة »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6) َقٍر  ّدث ا وأبو عبد    مد بن طَيـح َقر اأَلشقر تسلطن بدمش  وعبد   بن فـُُتوح بن َسنـح َسنـح

َقر الزيين روينا عن أصــــحابه. هكذا رأيته يف نســــخة امل نـح نـحَقر لض بَن ُزورحبَة وســــَ نـحَقري الصــــويف موىل األمري علي بن ســــَ ؤلف. وأصــــر املادة برمتها الســــ 
 .«خارجة من األصر وملحقة ابهلامش ومصحح عليها كما تر  اه شنقيطي
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ا بِن اللَّتِّّي البَْغَداِدّي.  وفارس بُن آْق ُسْنقُر الَمْقِدِسّي ، َسِمعُوا على أَبي الُمنَجَّ

، وتُْعَرُف أَيضاً  (1)بعَد قَتِْل األَْكَراِد ، وبَنَى َمدرسةً بَزبِيد ، وهي الدَّْحَمانِيَّة واألَتَابُِك َسْيُف الّدين ُسْنقُُر األَيُّوبِّي ، استولَى على اليََمِن 

يَّة بتَِعّز ، واألَ  ِسها الفقيه نجِم الّدين ُعَمر بن عاِصم الِكنانّي ، وَمدرسة بَأَْبيََن ، والُمِعّزِ ها ُدفِن ، تابِِكيَّة بِذي ُهَزْيم بتَِعّز ، وببالعَاِصِميَّة بُمَدّرِ

 وُدفِن إِلى َجْنبه الملُك المنصوُر ُعَمُر بُن علّيِ بِن َرُسول.

ارُ  : [سنمر] نِمَّ يِن والنُّوِن ، وَشّد الِميِم : الّسِ  ٌء ، ُحِكَي عن ثعلب.ُمِضى : ِسنِّمارٌ  عن أَبي عمٍرو ، وقال ابُن ِسيَده : قََمرٌ  القََمرُ  ، بكسر الّسِ

نِّمارُ  قال يونس :و في كالم ُهَذْيٍل ؛ ِلقلَِّة نوِمه ، وقد َجعله ُكَراُع فِنِْعالالً وهو اسم ُروِمّي ، وليس  اللِّصّ  هوو َرُجٌل ال يَناُم باللَّْيِل ، : الّسِ

ا ِسِرْطراٌط عنده فِفِعْلعاٌل من السَّرَ  وِميّة بعربِّي ؛ ألَن ِسيبَوْيه نَفَى أَن يكوَن في الكالِم ِسِفْرجال ، فأَمَّ ِط الذي هو البَْلُع ، ونَظيُره من الرُّ

 ِسِجاّلط ، وهو َضْرٌب من الثِّياِب.

، وقيل : بَنّاٌء ُمِجيد ُروِميٌّ ، قاله أَبو ُعبيد ، قال َشْيُخنَا : وكأَنّه َجَرى على إِطالِق اإِلْسكاف على ُكّلِ  إِْسكاف : اسُم رجٍل أَعَجِميّ  ِسنِّمارو

، كذا  ِء القَْيِس للنُّْعَماِن بِن اْمِرى لبعِض الُملُوِك ، قيل : بَنَى قَْصراً  واألَكثُر إِطالقُه على من يَْشتِغُل النِّعَاَل خاّصةً ،صانع ، وهو مشهور ، 

ٍء القَْيِس الثّاني ، ْعَماِن بِن امرىِء القَْيِس بِن النُّ في الّصحاح ، أَي األَكبر ، كذا في الُمضاِف والَمْنُسوب للثعاِلبِّي ، وقيل : للنُّْعَماِن بن اْمِرى

 (2)قيل : كانت ُمّدةُ بنائِه له عشرين عاماً ـ  منه فلما فََرغَ  ونَصُّ أَبي ُعبَْيد : للنُّْعَماِن بِن الُمْنِذِر ، وزاد : فبَنَى الَخَوْرنََق الذي بََظْهِر الُكوفَِة ،

 ، وهو نَّص الّصحاح. يَْبنَِي لغيِره ِمثْلَه (3) ِلئاَّل  فَخرَّ َميتاً ؛ أَْلقَاهُ من أَْعالهـ 

ه أَْشرَ  َف به على أَعاله فََرَماه منه َغْيَرةً منه وقال أَبو ُعبَْيد : فلّما نََظَر إِليه النُّْعَماُن َكِرِه أَن يَْعَمل مثلَه لغيره ، وفي عبارةِ بعضهم : فلّما أَتَمَّ

حه غيُره ، قال أَبو سعيٍد السُّكَِّرّي : وكان  ُغاَلٌم ألَُحْيَحةَ  ْصرِ البانِي للقَ  أَو أَن يَْبنَِي لغيره مثلَه ، بِن الُجاَلحِ ، وبه َجَزَم ابُن األَْعَراِبّي ، وَصحَّ

 فيه إِنِّي ألَْعِرُف َحَجراً و ٌء أَْوثََق منه ،: ال يَُكوُن شي قال وأَتْقَْنَت َصْنعَتَه لقد أَْحَكْمتَهُ  أَُحْيَحةُ : قاَل لَهُ  من بنائِه أُُطَمهُ ، فلَّما فََرغَ  له بَنَى قد

َض من ِعْنِد آِخِره وُسلَّ من َمْوضعه لو نُزعَ   أَعلى فَأَراهُ َموِضعَهُ ، فََدفَعَهُ أَُحْيَحةُ ِمن فأَْصعََده ؟وقال : أَِرنِيهِ  فسأَلَهُ عن الَحَجرِ  وانهَدَم : لتَقَوَّ

 ً  .(4)لئال يَْعلَم بذلك الحجِر أََحٌد  ؛ األُُطم فَخّر َميتا

 فُضِرَب بِِه الَمثَُل ِلَمْن يَْجِزي اإِلْحَساَن باإِلساَءةِ.

ه.  وقال أَبو ُعبَْيد : لُكّلِ من فعَل َخْيراً فُجوِزَي بِضّدِ

 ُء بالشَّّر على اإِلْحَساِن.عَاَدةِ للسََّخاِوّي : لمن يَُكافِىفي الذي يُجاِزي الُمْحِسَن بالسُّوأَى ، وفي ِسْفِر السَّ « ِسنِّمار َجَزاهُ َجَزاءَ »وفي التهذيب : 

 قلت : ومآُل الُكّل إِلى واِحٍد ، قال الشاعر :

نــــــــا  الــــــــِ عــــــــَ ــــــــَ ِن فـ ٍد حِبُســــــــــــــــــــــح عــــــــح و ســــــــــــــــــــــَ نــــــــُ ــــــــَ ا بـ نــــــــَ ــــــــح َزتـ  جــــــــَ

زَاَء     ارجـــــــــــَ مـــــــــــّ نـــــــــــِ بِ  ســـــــــــــــــــــــــِ  ومـــــــــــا كـــــــــــاَن َذا َذنـــــــــــح

  
 كذا في الُمْحَكِم والّصحاح.

 : (5)لبْعِض العََرِب ـ  في كتاِب الَحيََوانـ  الجاحظُ قال شيُخنَا : وأَنشد 

ه  زائـــــــــــــــــِ ر  جـــــــــــــــــَ زَاُه   شـــــــــــــــــــــــــــــــَ زاين جـــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــَ

زاَء     ارٍ جـــــــــــَ مـــــــــــّ نـــــــــــِ بِ  ســـــــــــــــــــــــــِ اَن ذا َذنـــــــــــح  ومـــــــــــا كـــــــــــَ

  

ًة  جــــــــ  ــــــــَن حــــــــِ رِي اَن ِعشــــــــــــــــــــــح يــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــُ ىَن ذلــــــــك الــــــــبـ   (6)بــــــــَ
ب    كـــــــــح يـــــــــِد والســـــــــــــــــــــــ  رَامـــــــــِ ـــــــــقـــــــــَ اىَل عـــــــــلـــــــــيـــــــــِه ابل عـــــــــَ ـــــــــَ  تـ

  

ه  امـــــــــِ ـــــــــوَم متـــــــــَ ـــــــــاُن ي ي ـــــــــح ن ـــــــــُ ـــــــــبـ هـــــــــ  ال ـــــــــَ ت ـــــــــح ا انـ مـــــــــ  ـــــــــَ ـــــــــل  ف

بو     عـــــــح اِذِخ الصــــــــــــــــــــ  وحِد والــــــبـــــــَ ِر الــــــطــــــ  ثـــــــح  صـــــــــــــــــــــاَر كــــــمــــــِ

  

ه  ــــــــــــَ  أُمِّ رَأحســــــــــــــــــــــــــِ ار عــــــــــــل مــــــــــــّ ــــــــــــِ ن  َرمــــــــــــَ  بســــــــــــــــــــــــــِ

بِ و     طـــــــــــح ِم اخلـــــــــــَ ظـــــــــــَ ُر   مـــــــــــن َأعـــــــــــح مـــــــــــح  ذاَ  لـــــــــــعـــــــــــَ

  
__________________ 

 .«الرمحانية»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 1)



5849 

 

 .«ستا سنة»:  (اخلورن )( يف معجم البلدان 2)
 «كيال يبين»( الصحاح : 3)
 ء القي  وابين اخلورن  سنمار.( ورد هذا يف معجم البلدان با النعمان بن امر 4)
عبد  102/  1ويف أماد ابن الشـــــجري « نســـــب لشـــــراحير الكليب» وهبامشـــــه :« فقا  يف ذلك الكليب: » 23/  1( يف ا يوان للجاحة 5)

 ء القي .العز  بن امر 
 : (( صدره يف معجم البلدان اخلورن 6)

 سو  رمه البنيان ا ستا حجة
 ويف ا يوان :

 سو  رصه البنيان ا سبعا حجة
واحده قرمد كجعفر وهي اآجر ا « ابلقالميد»والقراميد عن ا يوان ومعجم البلدان ا وابألصر  .«عشرين حجة»ويف مثار القلوب فكاألصر 

 والسكب : النحاس أو الرصاص.
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 : (1)وأَنشد بعُضهم البيَت الثالث هكذا 

ه  ــــــــــُ وق حــــــــــُ اَن مَتّ ســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ ي ــــــــــح نـ ــــــــــُ ــــــــــبـ ــــــــــمــــــــــا رَأ  ال ــــــــــل  ف

بِ   (2)آَض و     عـــــــح ــــــبـــــــاِذخ الصــــــــــــــــــــ  وحِد وال ــــــطــــــ  ثـــــــِر ال  كــــــمــــــِ

  
 وزاد فيه :

ن  و  ارٌ  ــــــــــــَ مــــــــــــّ نــــــــــــِ ِِه  ســــــــــــــــــــــــــِ ريح   (3)بــــــــــــه كــــــــــــر  خــــــــــــَ
رحبِ و     ــــــــــــــقــــــــــــــُ ِة وال رَامــــــــــــــَ ــــــــــــــكــــــــــــــَ ــــــــــــــِه ابل ــــــــــــــدي اَز ل ــــــــــــــَ  ف

  

  ٍ اهـــــــِ ِج مــــــــن رأحِس شـــــــــــــــــــــَ لــــــــح وا ابلــــــــعــــــــِ اَ  اقــــــــِذفــــــــُ قــــــــَ  فـــــــــَ

بِ و     طـــــــــــح م اخلـــــــــــَ ظـــــــــــَ ُر   مـــــــــــن َأعـــــــــــح مـــــــــــح  ذاَ  لـــــــــــعـــــــــــَ

  
ُد بُن الّشاِذِلّي أَعزه هللا تعالى :قال شيُخنَا : وأَنشَدنِي َشْيُخنا   اإِلَمام العاَّلَمةُ أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ

ـــــــــِه و  ل ريحِ َأهـــــــــِ ُروَف مـــــــــض غـــــــــَ عـــــــــح َ
ِر املـــــــــ عـــــــــَ فـــــــــح ـــــــــَ نح يـ  مـــــــــَ

ِدميــــــــــًا     وزِي قــــــــــَ اَز  الــــــــــذي جــــــــــُ ارُ  ــــــــــَُ مــــــــــّ نــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــِ

  
ل :  قال : ومن شواِهِد الُمَطوَّ

رَبٍ  نح كــــــــــــِ الِن عــــــــــــَ يــــــــــــح وه َأاَب الــــــــــــغــــــــــــَ نــــــــــــُ َز  بـــــــــــــَ  جــــــــــــَ

َز  و     ر كـــــــــمـــــــــا  ـــــــــُح عـــــــــح ِن فـــــــــِ ارُ ُحســـــــــــــــــــــــح مـــــــــّ نـــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــِ

  
 وهكذا أَنشده السََّخاِوّي في ِسْفِر الّسعاَدةِ قال : وقال آخر :

مح  هــــــــــِ ائــــــــــِ َن ِدمــــــــــَ قــــــــــح اَن حــــــــــَ يــــــــــَ يِن بــــــــــنــــــــــو  ــــــــــِح َزتــــــــــح  جــــــــــَ

ارٍ جـــــــــــزاَء     مـــــــــــّ نـــــــــــِ رُ  ســـــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــَ فـــــــــــح  مبـــــــــــا كـــــــــــان يــــــــــــَ

  
 قاِطبَةً ، وفيما أَوردناه ِكفاية.ولهم فيه أَمثاٌل وأَشعار كثيرة ، وأَورده أَهُل األَمثاِل 

ل ، وال ، أَهمله الَجَماَعةُ ، قال شيُخنَا : ِذْكُر الفَتْح مستدَرك ، وكأَنَّه لَدْفعِ َدْعَوى الِقيَاِس فيه ، بناًء على أَنه فُْعلُو ، بالفَتْحِ  َسْنُهورُ  : [سنهر]

 يكوُن َمْفتُوحاً.

 وتَُضاُف إِلى طلوس وهي بالقُْرِب من اإِلْسَكْنَدِريّة بلََدتاِن بِِمْصَر : إِْحَداُهَما بالبَُحْيَرةِ  : (4)مثال ُزْنبُور  ، ُسْنُهور قلت : والذي في التَّْكِملَة :

، َدَخَل  السَّْنُهوِريّ  لغَسَّانِيّ ، ومنها الفقيهُ أَبو إِسحاَق إِْبَراِهيُم بُن َخلَِف بِن َمْنُصور ا (5)الَمِدينَة  بَسْنُهورِ  وهي الَمْشُهورة واألُْخَرى بالغَْربيَّة

د الطُّوِسّي ، وَدَخَل الَمْغِرَب ، وكاَن يَْنتَِحل َمذهَب ابِن َحْزٍم الظَّاهِ  ٍء يسيٍر ، ِرّي ، وحدََّث ، بشيْ ُخَراَساَن ، وسمَع بها من الُمَؤيّد بِن ُمَحمَّ

 ذكرهَ الّصابُونِّي.

ُث أَيضاً : قَْريتان بالشَّ  َسْنُهورُ و قلت : باخ ، ومن إِحداُهّن اإِلماُم الُمَحّدِ ْرقِيَّة ، إِحداُهها : من ُحقُوِق ُمْنيَِة َصْيِفّي ، واألُْخَرى تَُضاُف إِلى الّسِ

دٍ  ِد بِن ُمَحمَّ ِد بِن أَحَمَد السَّ  السَّْنُهوِريُّ  زيُن الّديِن أَبُو النَّجاِء ساِلُم بُن محمَّ ِد بِن عبِد المالكّي ، َرَوى عن النَّْجِم محمَّ َكْنَدِرّي ، والشَّْمِس محمَّ

 .1015الّرحمِن العَْلقَِمّي ، كالهما عن الّسيُوِطّي ، وشيخ اإِلسالم ، تُُوفِّي في َخْمٍس من ُجَماَدي اآلِخَرة سنة 

يِن الُمْعَجَمةِ و ِعيِد فبالّشِ  ، َشْنُهور. أَّما الَّتِي بالصَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 ر السين وتشديد النون المفتوحة وكسر الراِء : قرية بمصر من أَعمال الشرقيّة.، بكس ِسنَّْهِري

 قال أَبو ذَُؤْيٍب : الَخْمِر وَغْيِرَها : ِحدَّتَُها ، كُسَواِرَها ، بالّضمّ  َسْوَرةُ  : [سور]

م  َداِ  كــــــــــــَبهنــــــــــــ ُ َر ا ــــــــــــِ ا محــــــــــــُح رحهبــــــــــــَ َر  شــــــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

اَر     مح  َأســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــهـــــــــِ اَر فـــــــــِ َواُرهـــــــــاِإذا مـــــــــا مـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــُ

  
أِْس. «فََرحٍ  ُسَوارُ  أََخَذهُ »في حديِث ِصفَِة الَجنَّة : و أِْس ، أَي َدبَّ فيه الفََرُح َدبِيَب الشََّراِب في الرَّ  ، وهو َدبِيُب الّشراِب في الرَّ

 الَخْمِر : ُحَميَّا َدبِيبَِها في شاِربِها. َسْوَرةُ  وقيل :
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أِْس ، وكذلكال َسْوَرةُ و  الُحَمِة : ُوثُوبُها. َسْوَرةُ  شََّراِب : ُوثُوبُه في الرَّ

 من ِحدَّةٍ. (6) َسْوَرةً  أَي «من َغْربٍ  َسْوَرةً  أَنََّها َذَكَرْت َزْينََب ، فقالت : كّل ِخاَلِلَها َمْحُموٌد ما َخال»:  عنهاهللارضيفي َحِديِث عائَِشةَ و

 وقال النّابَغَةُ : ِمَن الَمْجِد : أَثَُره ، وعالَمتُه وارتِفاُعه السَّْوَرةُ  من الَمَجاِز :و

__________________ 
 ( وهي رواية اجلاحة يف ا يوان.1)
 .«وراض»( عن ا يوان ا وابألصر 2)
 .«كر حبوة»( يف ا يوان : 3)
 التكملة ابلضم.( ضبطت يف املطبوعة الكويتية بفتح السا ا والزاي. وقد ضبطت اللفظتان يف 4)
نهُور»( يف التكملة : 5) ويف معجم البلدان : ســــــــــنهور بفتح أوله وســــــــــكون  نيه وآخره راء بليدة قرب « . بلدة من أعما  اإلســــــــــكندرية.. ســــــــــُ

 اسحكندرية بينها وبا دمياط.
 .«ثورة»( عن النهاية ا وابألصر 6)
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دٍّ  رّاٍب وقـــــــــــــــــــــــــــَ وحَرةٌ ِآِ  حـــــــــــــــــــــــــــَ   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ـــــــــــــَ      ـــــــــــــي ِد ل جـــــــــــــح

َ
طـــــــــــــارِ يف املـــــــــــــ ا مبـــــــــــــَُ رَاهبـــــــــــــُ  غـــــــــــــُ

  
 ، أَي ِشدَّةُ البَْرِد. السَّْوَرةُ  ، وقد أَخَذتْه من البَْرِد : ِشدَّتُه السَّْوَرةُ و

 وبَْطُشه. : َسْطَوتُه واعتَِداُؤه *السُّْلَطانِ  َسْوَرةو

 : ع. السَّْوَرةُ و

ِد بِن ِعيَسى اإِلَمام َجدُّ  : َسْوَرةُ و ّحاِك السُّلَِميُ  َسْوَرة بنِ  أَبِي ِعيَسى ُمَحمَّ ِريرِ  بِن ُموَسى بن الضَّ صاحب السُّنَِن ، أََحد  التِّْرِمِذّيِ البُوِغّيِ الضَّ

 . بقرية بُوَغ من قَُرى تِْرِمَذ ، روى عنه أَبو العَبَّاس الَمْحبُوبِّي ، والَهْيثَُم بن ُكلَْيب الّشاشّي ، وغيرهما.279أَركاِن اإِلسالم توفِّي سنة 

 أََخَذ عنه َعبّاٌس الدُّورّي. : ُمَحّدث بُن الَحَكِم القَاِضي َسْوَرةُ و

الواِعظ ، من أَهل نَْيَسابُور ، قدَم بغداَد ، وحدََّث ، وتَُوفِّي سنة  َسْوَرةَ  بُن َسُمَرة بِن ُجْنَدب ، من َولَِده أَبو َمْنُصوٍر محّمُد بُن َحيّان بنِ  َسْوَرةُ و

384. 

اِء ، ُسؤوراً و ، بالفَتْح ، َسْوراً  في َرأِْسهالشََّراُب  سارَ و  ، وهو َمجاز. َداَر واْرتَفَعَ  ، على األَْصِل : ُسْؤراً و ، كقُعُوٍد ، عن الفرَّ

ُجُل إِليكَ  َسارَ و  َوثََب وثاَر. : ُسُؤراً و يَُسوُر َسْوراً  الرَّ

ً الَخْمُر في َرأِْسِه َسِريع تَُسورُ  الِذي ، كَكتّاِن : السَّّوارُ و  ، قال األَْخَطُل : يَُسور ، كأَنَّه هو الذي ا

يِن و  بحِس اَنَدمــــــــــــــَ ــــــــــــــكــــــــــــــَ ح ابل ــــــــــــــِ رحب اِرب مــــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــهــــــــــــا     وِر وال فــــــــــــِ ّوارِ ال اِبَ صــــــــــــــــــــــــــُ  (1) بســــــــــــــــــــــــــَ
  

 ، أَي َوثّاٌب ُمعَْربٌِد. َسّوارٌ  ، إِذا َوثََب ُوثُوَب الُمعَْربِِد ، يقال : هو َسار أَي بُمعَْربٍِد ، من

 إِليه : َوثَْبُت. ُسْرتُ  : الَوثْبَةُ ، وقد السَّْوَرةُ و

أِْس. من الِكالِب : السَّّوارُ و هكذا في سائر النَُّسخ الموجودة ، والذي في اللِّساِن : الَكالم أَيضاً من السَّّوارُ و : أََخَذ  ساَوَرهُ و الِّذي يَأُْخذُ بالرَّ

 اَولَه.وتَنَ  بَِرأِْسهِ 

، أَي أُواثِبُه وأُقَاتِلُه.  «في الّصالةِ  أَساِوُره فِكْدتُ »:  عنههللارضي، وفي حديِث ُعَمَر  ُمَساَوَرةً و ، بالكسر ، ِسَواَراً  فاُلناً : َواثَبَهُ ، ساَورَ و

 وفي قصيدةِ َكْعِب بِن ُزَهْيٍر :

اِورُ ِإذا  ُه  ُيســــــــــــــــــــــــــــــــَ ر  لــــــــــــــــــَ رحاًن ال حيــــــــــــــــــَِ  قــــــــــــــــــِ

    َ ُ رتح ُدو ُ  َأن يـــــــــــــــَ َو جمـــــــــــــــَح رحَن ِإاّل َوهـــــــــــــــح ـــــــــــــــقـــــــــــــــِ  ال

  
م : السُّورُ و نَ ُهْم ِبُسور  )الُمْشتَِمُل عليها ، قال هللا تعالى :  حائُِط الَمِدينَةِ  ، بالضَّ وهو ُمَذكٌَّر ، وقول َجِرير يهُجو ابَن  (2) (َفُضِرَب بَ ي ْ

 ُجْرُموز :

تح  عــــــــــــَ َواضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ريحِ تـ ــــــــــــَ ــــــــــــز ب رَبُ ال ــــــــــــَ  خــــــــــــَ ا أَت  ملــــــــــــّ

ورُ     ُض  ســـــــــــــــــــــــــُ اُ  اخُلشـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــَ ِة واجلـــــــــــِ ِديـــــــــــنـــــــــــَ َ
(3)املـــــــــــ

 

  
 تََواَضعَت الَمِدينَةُ. ُض الَمِدينِة ، فكأَنَّه قال :؛ ألَنَّه بَعْ  السُّورَ  فإِنَّه أَنّثَ 

 ، كنُوٍر وأَْنواٍر ، وُكوٍز وِكيزان. ِسيَرانٌ و أَْسَوارٌ  ج

 .ُسورةٌ  ، حكاه ابُن ُدَرْيٍد ، قال ابُن ِسيَده : وأَْنَشُدوا فيه َرَجزاً : لم أَْسَمْعه ، قال أَصحابُنا : الواحدة ِكَراُم اإِلبِلِ  : السُّورُ  : من الَمَجازو

ْلبَةُ الشَِّديدةُ منها.  وقيل : هي الصُّ

 فاِضلَةٌ. (4) [كرامٌ ]من اإِلبِِل ، أَي  ُسورٌ  وفي األَساس : عنده

ّم : السُّوَرةُ  من الَمجازو فِيعَة  الَمْنِزلَةُ  بالضَّ  ، وقال النّابِغَةُ : (5)، وَخّصها ابن السيد في كتاب الفَْرق بالرَّ
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َر َأن    َأعـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاَ   ـــــــــــــــــَ ورَةً أملَح تـ   ســـــــــــــــــــــــــــــــُ
َذبُ     َذبــــــــــــح تــــــــــــَ ا يـــــــــــــَ ٍك ُدوهنــــــــــــَ لــــــــــــح ر  مــــــــــــَ َر  كــــــــــــُ  تـــــــــــــَ

  
 وِرْفعَة.وقال الَجْوَهِرّي : أَي َشَرفاً 

__________________ 
 ... عبارة القاموس : ومن السلطان : (*)( 6)
 ( ويرو  : وال فيها بسَبِر بوزن سّعار ابهلمز ا أي ال يسئر يف االانء سؤراً بر يشتفه كله.1)
 .13( سورة ا ديد اآية 2)
 ( قوله اخلشض : األلف والالم زائدة إذا كان خرباً كقوله :3)

 ن بنات األوبرلقد هنيتك عو 
 وإلا هو بنات أوبر ا ألن أوبر معرفة. ومن جعر اخلشض صفة فإنه لاها مبا آلت إليه.

 ( زايدة عن األساس.4)
 ( ويف التهذيب : وكر منزلة رفيعة فهي سورة ا مبخوذة من سورة البناء ا وذكر بيت النابغة.5)
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 ألَنَّها َمْنِزلَةٌ بعَد َمْنِزلٍَة ، َمْقُطوَعةٌ عن األُْخَرى. أَي َمْعُروفَةٌ ، ِمَن القُْرآِن : م السُّوَرةُ و

 عّز وَجّل من القُْرآِن ِعْنَدنَا : قِْطعَةٌ من القرآن َسبََق ُوْحدانُها َجْمعَها ، كما أَّن الغُْرفَةَ سابِقَةٌ للغَُرِف ، وأَنَزَل هللا الُسوَرةُ و وقال أَبو الَهْيثَم :

ً  وسلمعليههللاصلىالقُْرآَن على نَبِيِّه  تَِمتِها ، وباِدئَتِها ، وَميََّزَها من التي بخا (1) [منها] سورة كلَّ  وبَيَّن ، ُمفَصَّالً  وَجعَلَه ، ءٍ َشيْ  بعد َشْيئا

 تَِليَها.

، أَي أَفَضْلت فَْضالً ، إِاّل أَنّها لما َكثَُرت في الكالم وفي  أَْسأَْرُت ُسْؤراً  القرآن من ُسَورِ  من الّسوَرةَ  قال األَْزَهِرّي : وكأَّن أَبا الَهْيثَِم جعل

 الَملَِك. القُرآن تُِرَك فيها الَهْمز ، كما تُرَك في

يَت ؛ ألَنَّها َدَرَجةٌ إِلى غيرها ، وَمن َهمَزها جعَلَها بمعنَى بَِقيٍَّة من القرآن ، وِقْطعَة ، وأَكثُر  ُسوَرة من القُرآنِ  السُّوَرة وفي الُمْحَكِم : ُسّمِ

 القّراِء على تَْرك الهمزة فيها.

 الماِل ، تُِرك َهْمُزه لّما َكثَُر في الكالم. َرةِ ُسؤْ  من القُرآِن : يَُجوُز أَن تكوَن من السُّوَرةُ  وقيل :

يَتـ  في البصائرـ  وقال المصنّف ً  ُسوَرةُ  : وقيل : ُسّمِ  بالمدينة. السُّورِ  الَمِدينَة ؛ لكونها ُمِحيَطةً بآيات وأَحكاٍم إِحاَطةَ  بُسورِ  القرآِن تَْشبِيها

يت الشََّرفُ  (2) السُّورو ْفعَةُ ، قيل : وبه ُسّمِ  القرآن ؛ إِلْجالِلِه وِرْفعَِته ، وهو قول ابن األَعرابّي. ُسورة والفَْضُل والّرِ

يَت ما طاَل من البِنَاِء وَحُسنَ  : السُّورو  القرآن. ُسوَرة ، قيل : ومنه ُسّمِ

 ، عن ابن األَعرابّي. العَاَلَمةُ  السُّورو

، وقد رّد عليه أَبُو الَهْيثَِم قولَه ، ونقله  الحائِطِ  (3) عْرٌق ِمْن ُعُروقِ  السُّوَرةَ  البِنَاِء ، وأَن ُسورة َزَعم أَنه ُمْشتَّق منأَما أَبو ُعبَْيَدة ، فإِنه و

تِه في التَّْهِذيب.  األَزهِريُّ بُرمَّ

 ، مثل : بُْسَرة وبُْسر. ُسوَرة جمعُ  السُّورُ و وفي الّصحاح :

 ، بفتح الواو ، قال الّراعي : ُسَورٌ و عن ُكَراع، بضّم فسكون ،  ُسورٌ  ج

َرٍة  ُر ال َراّبُت َأمخـــــــــــــــــــــِح رائـــــــــــــــــــــِ ن  ا ـــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــــــُ

َرأحَن     قـــــــــح ـــــــــَ ِر ال يـ اجـــــــــِ حـــــــــَ َ
وُد املـــــــــ َورِ ســـــــــــــــــــــــُ  (4) ابلســـــــــــــــــــــــ 

  
مِّ  كاألُْسوارِ  ، بضّم فسكون ، ، كِكتَاٍب ، وُغَراٍب. القُْلبُ  الّسَوارُ و ، أَيضاً ، كما حقَّقَه شيُخنَا ، والكلُّ  (5)، ونُِقل عن بعضهم الكسر  ، بالضَّ

ب : دستوار بالفَارِسيّة ، وقد استعَملَتْه العرُب ، كما حقَّقه المصنّف في البصائر ، وهو ما تَْستعمله المرأَةُ في يََديْ   َها.ُمعَرَّ

، بضّم فسكون ، حكاه الجماهير ، ونقله ابُن الّسيد في الفرق  ُسورٌ  الَكثِيرُ و ، أُْسوار جمع َساِوَرةٌ أَ و ، األَِخيَرةُ َجْمُع الَجْمعِ  أَساِورُ و أَْسِوَرةٌ  ج

ة : ِسوار ، وقال : إِنّه جمعُ  مَّ  خاّصة ، أَي كِكتَاٍب وُكتُب ، وَسكَّنُوه ِلثقَِل حركة الواو ، وأَنشَد قوَل ِذي الرُّ

َن  لـــــــــح عـــــــــَ ااًن جـــــــــَ جـــــــــَ ورَ هـــــــــِ اَج والـــــــــربَُ  الســـــــــــــــــــــــ     والـــــــــعـــــــــَ

مِ     واعــــــــــِ اِح الــــــــــنــــــــــّ طــــــــــَ رحِديِّ الــــــــــبــــــــــِ ِر بـــــــــــَ ثــــــــــح  عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــِ

  
َهَها سيبويه على الّضرورة. (6) ُسُؤورٌ و  ، كقُعُوٍد هكذا في النَُّسخ ، وَعَزْوه البن ِجنّي ، وَوجَّ

ّي : لم يذكر الَجْوَهِرّي شاهداً على وار لغة في األُِسْوار قال ابُن بَّرِ َعْمِرو بِن العاَلِء ، قال : ولم يَْنفَِرْد  (7) [بيأَ ]، ونَسب هذا القول إِلى  الّسِ

 َعْمرو بهذا القول ، وشاِهُده قوُل األَْحوص : (7) [أَبُو]

غ  اَح وال يـــــــــــــــَ ِرُث الـــــــــــــــِوشـــــــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــح  غـــــــــــــــاَدٌة تــــــــــــــــَ

اُ  و     خــــــــــــــَ لــــــــــــــح ا اخلــــــــــــــَ هــــــــــــــَ نـــــــــــــــح وارُ َرُث مــــــــــــــِ  اإِلســــــــــــــــــــــــــــح

  
 وقال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر الِهاَلِلّي :
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حـــــــــَ  و  َن بـــــــــِه رَأحَد الضـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــح طـــــــــُ ه يـــــــــَ نـــــــــَ ُنشـــــــــــــــــــــــح  يــــــــــَ

َر      ٍد تـــــــــــَ َوارَ أبَيــــــــــح ا اإِلســــــــــــــــــــــــح مــــــــــَ جــــــــــَ ّن َأعــــــــــح يــــــــــهــــــــــِ  فــــــــــِ

  
__________________ 

 ( زايدة عن التهذيب.1)
 ( كذا ابألصر ا ومقتض  السيا  عل  أهنا معطوفة عل  ما قبلها ا يعين ابإلفراد ا وما ورد بعدها أيضاً.2)
َوراً وكذلك الصــــــــورة  مض صــــــــوراً ا ( القاموس والتكملة ا ويف اللســــــــان والتهذيب : 3) أعرا . زيد بعده يف التهذيب عن أيب عبيدة : و مض ســــــــُ

 واحتج أبو عبيدة بقو  العجاج :
 سرت ِإليه يف َأعاد الس ور

وصوٍف ا وسورة البناء وفيه عن َأيب اهليثم يرد عل  َأيب عبيدة قا  : ِإلا  مض فُعَلة عل  فـُعحٍر بسكون العا إذا سب  اجلمض الواحد مثر صوفة 
 وُسورُه فالسور مجض سب  وحدانه يف هذا املوضض.

 .«أمخرة»اب اء املهملة بد  « أمحرة»وانظر ختر ه فيه ا وفيه  122( ديوانه ص 4)
 ( اقتصر يف اللسان عل  الكسر.5)
 .«وُسُؤرٌ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
 ن.( زايدة مقتبسة عن الصحاح ا واللسا7)
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 وقال العََرْنَدُس الِكالبِّي :

ه  تـــــــــَ يـــــــــبــــــــــَ بـــــــــِ يِن شـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــح ُ
ُب املـــــــــ ا الـــــــــرّاكـــــــــِ هـــــــــَ رح أَيــــــــــ   بـــــــــَ

اٍ  و     خـــــــــَ لـــــــــح ي عـــــــــلـــــــــ  َذاِت خـــــــــَ كـــــــــِ بـــــــــح ـــــــــَ وارِ يـ  ِإســـــــــــــــــــــــح

  
 وقال الَمّراُر بن َسِعيد الفَْقعَِسّي :

ِه  ـــــــــــِ تح ب عـــــــــــَ مـــــــــــَ ـــــــــــَ ٍد ل ـــــــــــَ ربحٌ يف ي ـــــــــــِ ا الَح ت  كـــــــــــمـــــــــــَ

َدا     اٌب بــــــــــَ عــــــــــَ اكــــــــــَ واُرهــــــــــَ ا ِإســــــــــــــــــــــــح هــــــــــَ يــــــــــبـــــــــــُ  وَخضــــــــــــــــــــــــِ

  
ّجاُج : ى األََساِورُ  وفي التهذيب : قال الزَّ ٍة ، وقال أَيضاً : والقُْلُب من الِفّضِة يَُسمَّ ى ِسَواراً  من ِفضَّ  ، وإِن كاَن من الذََّهِب فهو أَيضاً يَُسمَّ

 ، وكالُهما : ِلباُس أَهِل الَجنَِّة. ِسَواراً 

رُ و  كالُمَخدَّم لموضع الَخَدَمة. ، كُمعَظَّم : َمْوِضعُه الُمَسوَّ

ٌد أَبو  ءٌ ُمْقِرى : (1)كِكتَاٍب  ُسَوارٍ  بن أَحَمُد بُن علّي بِن ُعبَْيِد هللا أَبُو طاِهرٍ و ، صاحب الُمْستَنِيِر ، وأَوالده : ِهبَةُ هللا أَبُو الفََواِرِس ، وُمَحمَّ

 َسُن بُن ِهبَِة هللا ، وأَبو بَْكٍر ُمَحّمُد بُن الَحَسن المذكور ، َحدَّثُوا كلُُّهم ، وهذا األَخير منهم ُرِمَي بالكذب ، كذاالفُتُوحِ ، وحفيده أَبو َطاِهر الحَ 

 قاله الحافظ.

د بِن أَبي ، وأَُخوه عبُد الواِحِد ، شاِمّي أَخذ عن األَّول ابن ماكُ  ُمَحّدث : (2)كِكتَاب  ُسَوار ُعبَْيُد هللا بُن ِهَشاِم بنِ و وال َسْمعاً من أَبي ُمَحمَّ

 نَْصر.

ّمِ والَكْسِر : قائُِد الفُْرِس  األُْسوارُ  من الَمجاز :و ب ، منهم َسْيٌج جدُّ َوْهِب  بالضَّ ، بمْنزلة األَِميِر في العََرِب ، وقيل : هو الَمِلُك األَكبر ، ُمعَرَّ

 يماِنّي َصْنعَانِّي َذَماِرّي. أُْسواِريّ  بِن ُمنَبِّه بِن كاِمِل بن َسْيج ، فهو أَْبنَاِويّ 

َهامِ  قيل : هوو ْمي بالّسِ  ، للّرامي الحاِذِق ، كما في األَساس ، قال : األَساِوَرةِ  من أُْسوارٌ  ، يقال : هو الَجيُِّد الرَّ

َر وَ  ا  اأَلســــــــــــــــــــــــــــــــاِورُ َوتــــــــــــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــِ

ا    فـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح زُِع األَن تـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ ًة تـ ِديـــــــــــــ  غـــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــُ

  
 على َظْهِر الفََرِس. الَجيُِّد الثَّبَاتِ  تُ الثَّابِ  قيل : هوو

ناِدقَةُ  أَساِويرَ  الفُْرِس : فُْرسانُهم الُمقاتِلُوَن ، والهاُء ِعَوٌض من الياِء ، وكان أَصلُه أَساِوَرةُ  ، وقال أَبو ُعبَْيٍد : أََساِورُ و أَساِوَرةٌ  ج ، وكذلك الزَّ

 ، أَصلُه َزنَاِديُق عن األَخفش.

ثٌ  األُْسَواِريّ  أَبُو ِعيَسىو ّمِ : مَحّدِ  ِعيٍد الُخْدِرّي ، ال يُْعَرف اسُمه.من تَِميم ، عن أَبي سَ  األََساِوَرةِ  نِْسبَةٌ إِلى ، تابِِعّي ، : بالضَّ

روَن فإِلىو منها :  ، أَْسَواِريّ  فيها ويقال : : ة ، بإِْصبهانَ  (3) بالفَتْحِ  أَْسَوار في التَّْبِصيِر للحافظ : وتُوجد هذه النِّْسبَةُ في القَُدَماِء ، فأَّما المتأَّخِ

، وهو أَبو الَحَسن عليُّ بُن محمِد بِن علّيٍ ، وزاد  األَْسَواِريّ  ، هكذا في النّسخ ُمَصغّر ُمْحِسن ، والذي في التبصير صاحب ِمْجِلس ُمَحْيِسنٌ 

 من ُشيوخِ ابِن ِمْرَدَوْيه. األَِخيرُ  (4) األَْسواِريّانِ  ُمَحّمُد بُن أَْحَمَد ، أَبو الَحَسنِ و هو ابُن الَمْرُزبَاِن أَْصبََهانِّي زاهد. ابن األَثير :

يَت  ، وهي الَمَسانُِد قال أَبُو العَبّاس : َمَساِورُ  ، جمعه كالِمْسَوَرةِ  ُمتََّكأٌ ِمْن أََدمٍ  : هو ، كِمْنبَر الِمْسَورِ  يقال : قَعََد علىو اْلِمْسوَرة ]وإِنََّما ُسّمِ

 ، إِذا ارتَفََع ، وأَنشد : سارَ  لعُلُّوها وارتِفَاِعها ، من قوِل العرِب : (5) [ِمْسَوَرةً 

 الس ورِ ِإليِه يف َأَعاِد  ُسرحتُ 
 أَراد : اْرتَفَْعُت إِليه.

ْهِرّي ، وأُمه عاتِكة أُخت عبد الرحمن بن َعْوف. بُن َمْخَرَمةَ  الِمْسَورُ و ،  أَبو عْبِد هللا ، غيَر َمْنُسوٍب ، صحابِيّان الِمْسَورُ و بن نَْوفَل الزُّ

 عن أَبِيِه ، والحديُث ُمْنَكر. ِمْسَورٍ  روى ابُن ُمَحْيِريٍز عن عبِد هللا بنِ 

رُ و از ، قال الحافُظ ابُن َحَجر : ُمَحّدثٌ  اليَْربُوِعّي ، كُمعَظٍَّم : ابُن َعْبِد الَمِلكِ  ، الُمَسوَّ واختلَفَت نَُسُخ البَُخاِرّي في هذا  ، َحّدَث عنه َمْعٌن القَزَّ

ر وفي  بن َمْرُزوٍق ، هل ُهما بالتّْخِفيف أَو التَّْشِديد. الُمَسوَّ
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رُ و  ، وحديثُه في كتاِب ُمْسنَد ابِن أَبي عاِصٍم ، وفي الُمْسنَد. الماِلِكّي الكاِهِلّي : َصحابِيّ  األََسِديّ  بُن يَِزيدَ  الُمَسوَّ

 ، أَحُدهما باليََمنِ  َمنِيعَانِ  ِحْصنانِ  كَمْسَكٍن : ، َمْسَورو

__________________ 
 ( كذا ا وضبطت يف القاموس الذي بيدي ابلضم.1)
 ( ضبطت ا ضبرت قلم ا ابلضم والكسر.2)
َوارِي ة»( يف معجم البلدان : 3)  «.أسوار » بفتح أوله ويضم. ويف اللباب :« َأسح
 .«األسواراين  دِّ ن»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
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َتابِ  ُنـح
َعاَء  لَبيِن َأيب الُفُتوحِ   نيهماو  ا ابلضّم وهبم يـُعحَرُف ا لَبيِن امل  .(1)ا وهبم يـُعحَرف أَيضاً ا و ا من ُحُصوِن َصنـح

يافَةُ  ، بالضّم : السُّورُ و  .وسلمعليههللاصلىبّي َشّرفَها النَّ  ، وقد فاِرِسيّة ، وهي كلمة الّضِ

 قُوُموا:  ألَصحابِه قال وسلمعليههللاصلىأَّن النبّي » عنههللارضيالَحِديِث الَمْرِوّي عن جابِِر بِن عبِد هللا األَنصاِرّي ،  قلت : وهو إَِشاَرةٌ إِلى

، أَي َطعَاماً َدَعا « ُسوراً  َصنَعَ » ، بالفَاِرِسيَّة تََكلَّم وسلمعليههللاصلىوإِنَّما يُراُد من هذا أَنَّ النَّبيَّ  قال أَبو العَبَّاس : «ُسوراً  جابِرٌ  َصنَعَ  فقَدْ 

 النّاس إِليه.

بِّّي التّابِِعيّ  : السُُّورو ِد بِن َخاِلٍد الضَّ  .عنههللارضيصاِحِب أَنَِس بِن ماِلٍك ،  لقَُب ُمَحمَّ

 ، كما َحقَّقَهُ الحافُِظ. (2)األََسِد  ُسْؤرُ  أَن لقبَهقلت : والصَّواُب 

فَِدّي : كان َصَرَعه األََسد ثم نََجا وعاش بعد ذلك قيل : إِنَّه كاَن ُمْنَكَر الَحِديِث ، تُُوفِّي س  .150نة قلت : وفي َوفَيَاِت الصَّ

حابَة.رِضَي هللا عنه ، في زَ  : قاِضي البَْصَرةِ لعَُمرَ  ُسورٍ  َكْعُب بنُ و  َمِن الصَّ

 األَْزِدّي ، عن َسْلَماَن الفَاِرِسّي. ُسورٍ  وفَاتَه : َوْهُب بُن َكْعِب بِن َعْبِد هللِا بن

 ، وهو َوَهٌم.أَيضاً « ش ر ر»، وأََعاده في  الثَّْوِريّ  ُسْفيَاَن بِن َسِعيدٍ  َشْيخُ و أَحُد التّابِِعيَن ، ، كُهَرْيَرة : َجبَلَةُ بُن ُسَحْيمٍ  ُسَوْيَرةَ  أَبوو

اغانّي في التَّْكِملَة. كَكتَّاٍن : األََسدُ  ، السَّّوارُ و  ، لُوثُوبِه ، كالُمَساِوِر ، ذكرهما الصَّ

ارُ  ، منهم : اْسُم َجَماَعةٍ و  بُن الُحَسْيِن الَكاتُِب الِمْصِرّي ، كتََب عنه ابُن السَّْمعَانِّي. َسوَّ

بُن يُوُسَف المراري ، ذكره ابُن الدَّبّاغ ،  َسّوارُ و الفََزاِرّي ، أَبو َجْعفَر القُْرُطبِّي ، َضبََطه ابُن عبِد الَمِلك. السَّّوارِ  وأَْحَمُد بُن محّمِد بنِ 

ثون.  مَحّدِ

ْرتُهُ و ، بالفَتْح َسْوراً  الحائِطَ  ُسْرتُ و  : َعلَْوتُه. تََسوَّ

ْرتُهو  ، وهو ُهُجوُم ِمثِْل اللِّّصِ ، عن ابن األَعرابِّي. تََسلَّْقتُه أَيضاً : تََسوَّ

رَ و َره عليه ، تََسوَّ رَ  فَلَْم يَْبق إِاّل أَنْ »، إِذا َعالهُ وارتفع إِليه وأََخَذه ، ومنه حديث َشْيبَةَ :  كَسوَّ  .(3)« هأَُسّوِ

ْرتُ  َمَشْيُت َحتّى»وفي حديِث بِن َماِلك :   .(5) (ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحرابَ )وفي التنزيل العزيز :  «أَبِي قتَاَدةَ  (4)حائِط  تََسوَّ

ُجِل :و  الحائَِط ، ِإذا َعلَْوتَه. ُسْرتُ  ، كأَنّه يأُْمُره بالعُلُّو واالرتفاع ، من أَْمٌر بَِمعَاِلي األُمورِ  ، وهو ُسْرُسرْ  عن ابِن األَْعرابِّي : يقاُل للرَّ

وِم ، كما »في القَِديِم ، وفي التَّْكِملَِة في حديِث َكْعٍب :  ، َمْضُموَمةً ُمَخفَّفَةً : اسٌم للشَّامِ  ُسوِريَةُ و إِّن هللا بَاَرَك للُمَجاِهِديَن في ِصلِّياِن أَْرِض الرُّ

 َمقَاَم الشَِّعيِر في التَّْقِويَِة ، والَكِلَمة ُروِميَّة. (6)أَي يقوم نَِجيلُهم  «ُسوِريَةَ   لهم في َشِعيرِ باَركَ 

 من أَرض ِحْمَص. ع ، قُْرَب ُخنَاِصَرةَ  هو : أَو

ّي ، وأَهلَُها يَتََطيَُّروَن منه ؛ ألَنَّ السَّْيَف الذي قُتِ  ، كبُوِرين : ُسوِرينُ و  ابنِ  الَشِهيدِ  َزْيدٍ  اإِلَمام أَبي الُحَسْينِ  يَْحيَى بنُ  اإِلَمامُ  َل بهِ نَْهٌر بالرَّ

، وكان الذي احتَزَّ  ُغِسَل فيهِ  ، عنهمهللارضيبِن َعِلّيِ بِن أَبي طاِلب ،  الُحَسْينِ  اإِلماِم الَشِهيِد أَبِي عبِد هللا ابنِ  َزْيِن العابِِدين َعِليّ  اإِلمامِ 

وُعمره إِْذ ذاَك ثمانِي عْشَرةَ سنة ، وأُّمه  125بأَمِر نَْصِر بِن َسيّاٍر اللَّْيثِّي عاِمِل الَوليِد بِن يَِزيَد ، وكان ذلك سنة  (7)أَْحَوَز رأَْسه َسْلم بُن 

 الحاِرِث بِن عبِد الُمطَِّلِب بِن هاَشٍم ، وال َعِقَب له.َرْبَطةُ بْنُت أَبي هاِشٍم عبِد هللا بِن محّمد بن الَحنَِفيَِّة وأُّمها َرْبَطةُ بنُت الَحاِرِث بِن نَْوفَِل بِن 

 من أَْرِض بابِل ، بالقربِ  ع بالِعَراقِ  (8) ، كُطوبَى ُسوَرىو

__________________ 
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 ( ورد يف معجم البلدان واحد منهما ا قا  : حصن من أعما  صنعاء اليمن.1)
 لقبه : سؤر األسد ا صدو  ا من اخلامسة.( تقريب التهذيب ا قا  فيه : خمتلف يف كنيته ا 2)
 ( زيد يف اللسان : أي أرتفض ِإليه وآخذه.3)
 ( النهاية واللسان : جدار أيب قتادة.4)
 .21( سورة ص اآية 5)
 .«خليلهم»( التكملة : 6)
 .«سامل بن أحور»ا وكان صاحب شرطة نصر بن سيار ا وابألصر  211( عن مجهرة ابن حزم ص 7)
  معجم البلدان عل  وزن بشر .( قيدها يف8)
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رحاَينِيِّاَ  وهو ِمنح بـََلدِ  من ا ِل ةِ  رٍ  الســــ  ورَاينّ  ومنه ِإبراِهيُم بُن َنصــــح ورايينّ  ا ويقا  : الســــ  بياٍء حتتّية قبر األَلف ا وهكذا  الســــ 
َياَن الثـ وحرِّي. َعاينّ ا حك  عن ُسفح  َنسَبه الس مح

 وَرانِّي ، َحدََّث عن َسِعيد بِن البَنّاِء ، قاله الحافظ.والُحَسْيُن بُن َعِلّيٍ السُّ 

 ، أَي هذا األَخير. وقد يَُمدّ  بالجزيرةِ ، ع ، من أَعماِل بَْغَدادَ  أَيضاً : (1) ُسوَرىو

ً  نََزلُوا بالبَْصَرة من بَنِي تَِميم : قوٌم من العََجمِ  األَساِوَرةُ و  المتقَّدم ِذْكره. اإِلْسَواِريّ  ، منهم أَبو ِعيَسى كاألَحاِمَرةِ بالُكوفَةِ  قَديما

راً  ، بالكسِر : َمِلٌك باليََمِن كانَ  اإِلْسوارِ  ذوو داً ُمَملَّكاً ، ُمَسوَّ بِن َعْدنَاَن  فأََغاَر عليهِم ، ثمَّ اْنتََهى بَجْمِعه إِلى َكْهٍف ، فتَبِعَهُ بَنُو َمعَدّ  ، أَي ُمَسوَّ

َي ُمنَّبِّهٌ ُدَخاناً. ، ُن عليِهم ، َحتَّى َهلَُكوا ، فُسّمِ  فَجعََل ُمنَبِّهٌ يَُدّخِ

 * ومّما يستدرك عليه :

اَرى  ، كُحّواَرى : االْرتِفاُع ، أَنشد ثعلب : ُسوَّ

ـــــــــــــــــــه  ًا ل ـــــــــــــــــــّ ب ه حـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــ  ب و اَر ُأحـــــــــــــــــــِ   ســـــــــــــــــــــــــــــــــُ
اَر     بـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا ا ـــــــــــــــُ رحخـــــــــــــــَ ب  فــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــمـــــــــــــــا حتـــــــــــــــُِ

  
ُعونَِة.وفَسََّره باال  ْرتِفَاعِ ، وقال : الَمْعنَى : أَنّها فيها ُرُعونَةٌ ، فمتَى أََحبَّْت َولَدَها أَْفَرَطْت في الرُّ

 .(2)في الَحْرِب ، أَي ذُو نََظٍر َشِديد  َسْوَرةٍ  ويقال : فاُلٌن ذو

ارُ و  : الذي يَُواثُِب نَديَمه إِذا َشِرَب. السَّوَّ

 ُت لها َشْخِصي.لها ، أَي َرفَعْ  تََساَوْرتُ و

 ٍء : َحدُّه ، عن ابن األَْعَرابِّي.ُكّلِ شيْ  ُسوَرةُ و

أِْس  ُسوَرةَ »أَي أَْعاله ، وفي رواية : » َرأِْسها ُسورَ  وفي الحديث : ال يَُضرُّ الَمْرأَةَ أَْن ال تَْنقَُض َشْعَرها إِذا أَصاَب الَماءُ  وقال « الرَّ

وايِة  (3)« َشْوَر رأْسها»الخّطابّي : ويروى  ِريَن : والمعروُف في الّرِ وهي أُصوُل « ُشُؤن َرأِْسَها»، وأَنكره الَهَرِوّي ، وقال بعُض الُمتَأَّخِ

 .(4) [وطرائق الرأس]الشَّعر 

 أَسماٌء. َساَرةو سورو ِمْسَوارٌ و ُمَساِورٌ و

رٌ  وَمِلكٌ  مخشرّي. ُمَسوَّ ٌد : ُمَملٌَّك ، وهو َمَجاٌز ، قاله الزَّ  ، وُمَسوَّ

 وأنشد الُمَصنُّف في البََصائِِر لبعِضِهم :

ُم الــــــــــــذ رَا و  ٌ  هــــــــــــُ يــــــــــــح ٍ  وقـــــــــــــَ يــــــــــــح َ مــــــــــــن قـــــــــــــَ  ِإيّنِ

و رِ     نــــــــــــَ ا يف الســـــــــــــــــــــــــ  اهنـــــــــــُ رحســـــــــــــــــــــــــَ تح فــــــــــــُ بـــــــــــَ  ِإذا رَكـــــــــــِ

  

ا  َا الـــــــــــــجي هبـــــــــــــِ نـــــــــــــِ ؤحمـــــــــــــِ ُ
رِي املـــــــــــــ ـــــــــــــِ وُش أَم يـــــــــــــُ  جـــــــــــــُ

رحُزابِن     َ
وُِّم رَأحَس املــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــَ و رِ يـــــــــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

ُ
 (5) امل

  
 بُن عبِد الّرحمِن ، من ثِقَاِت أَتْبَاعِ التّابِِعين ، ذََكَره ابن ِحبّان. أَْسَورُ و

ِد بِن عبِد هللا بن ُمَطّرف بن ُسَوارٌ و يةِ  ارُسوَ  ، كغَُراب ، ابُن أَحمَد بِن ُمَحمَّ  .444بِن َسِعيٍد الّداِخل ، كان عاِلماً مات سنة  ُسَوارِ  ، من ذُّرِ

ف قاضي الجماعة بقُْرُطبَة ، َرَوَى عن حاتِِم بِن محّمد وغيِره ، مات في ذي القَْعَدة سنة  ُسَوار وعبُد الّرحمِن بنُ  َذَكَرهما  464أَبو الُمَطّرِ

لَة وضبَطُهما.  ابُن بَْشَكوال في الّصِ

ّراد الفَِقيهُ الُمَصنِّف. ُسَوار بُو َسِعيِد عبُد هللا بِن محّمِد بِن أَْسعَد بنوأَ   ، النَّْيَسابُوِرّي الزَّ



5861 

 

 الدَّْيرعاقُوِلّي ، َرَوى عنه ابن جميع. ُسوِرين وأَبو َحْفٍص ُعَمُر بُن الُحَسْيِن بنِ 

 نه الّدارقُْطنِّي.، روى ع السُّوِريّ  وأَبُو بَْكٍر أَحمُد بُن ِعيَسى بِن خاِلدٍ 

ُد بن َمْسعُوِد بِن َسْلَمان بنِ  يِن أَبو عبِد هللا ُمَحمَّ واِوّي الماِلّكيِ ، أَْقَضى القُضاةِ بِدَمْشَق ، توفِّي سنة  ُسَوْيرِ  وفخُر الّدِ بها ،  757، كُزبَْيٍر الزَّ

 َذَكره الَوِلّي الِعَراِقّي.

 ِف الَكْرخِ.، بفتح الراِء : َمَحلَّةٌ في َطر ُسوَرْينو

 بكسِر الّراِء : قريةٌ على نِْصِف فَْرَسخ من نَْيَسابُور ، ويقال ُسوريان. ُسوِرينو

 ، بالفَتْح : موضع. َسْوَرةو

__________________ 
 ( قيدها يف معجم البلدان سوراء ا ممدودة. قا  : ويرو  ابلقصر.1)
 ( يف اللسان : سديد.2)
 مجض شواة ا وهي جلدة الرأس.« شو  رأسها»أعرفه. والذي قاله اهلروي : ويرو  : ( قا  ابن األثري : وال 3)
 ( زايدة عن النهاية.4)
 ( البيتان يف األساس منسوابن البن ميادة.5)
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اِريّ  وَسعيد بن عبد الحميد . السَّوَّ  ، بالتشديد ، سمع من أصحاب األََصّمِ

 بِن َزْنَجَويِه القَّطان. ، عن أَْحَمدَ  السَّّواريّ  وَعْمُرو بُن أَحمدَ 

 : طائفةٌ من الُمْعتَِزلَة. األَْسواِريّةُ و

كايَا ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال اللَّْيُث : هو السَّْهبََرةُ  : [سهبر] اغانّي هكذا. من أَْسَماِء الرَّ  ، نقَله الصَّ

 ، وهو الخائُِف. (1)، َكَكتٍِف  َعَدا َعْدَو فَِزعٍ  : َسْهَجَرةً  الرجلُ  َسْهَجرَ  : [سهجر]

 قريباً. سمهدر ، وقد تقّدم بَِعيدٌ  كَسفَْرَجل : َسَمْهَدرٌ و ، كَجْعفَر ، َسْهَدرٌ  بَلَدٌ  : [سهدر]

 والسََّمَر. السََّهرَ  ، وفالن يُِحبُّ  ولم يَنَْم لَْيالً  : أَِرَق ، يَْسَهر َسَهراً  ، ، كفَِرحَ  َسِهرَ  : [سهر]

ارٌ و ساِهرٌ  َرُجلٌ و  ، عن يعقوب. السََّهرِ  ، أَي َكثيرُ  كتَُؤَدةٍ  ، األَِخيَرة ُسَهَرةٌ و َسْهَرانُ و ، كَكتّان ، َسهَّ

 وَعِبَر. َسِهرَ  ومن دعاِء العََرِب على اإِلْنَسان : مالَه

ِة ، وَوصَف َحِميراً َوَرَدْت َمصائَِد : أَْسَهَرنِي وقد مَّ  الَهمُّ أَو الَوَجُع ، قال ذُو الرُّ

دح و  َرتح قـــــــــَ هـــــــــَ ٍم ابَت جـــــــــاِذالً  َأســـــــــــــــــــــــح هـــــــــُ  ذا َأســـــــــــــــــــــــح

اوِحُ     ِه َوحـــــــــــــَ يـــــــــــــح قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رحفـ وحَ  ُزجـــــــــــــ  ح مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  لـــــــــــــه فـ

  
ْحيَانّي. ُسَهارُ  : امتِنَاُع النَّوِم باللّيل ، ورجلٌ  السََّهر وقال اللَّْيُث :  العَْيِن : ال يَْغِلبُه النَّوم ، عن اللِّ

 ليٌل نائِم ، قال النابِغَة : ، كما قالوا : َسَهرٍ  ذُو أَي َساِهرٌ  لَْيلٌ  من الَمَجاز قالوا :و

 ِ اح ومـــــــــَ مـــــــــُ اًل ابجلـــــــــَ يـــــــــح َك لـــــــــَ تـــــــــُ مـــــــــح تـــــــــَ رَاكـــــــــَ   ســـــــــــــــــــــــاهـــــــــِ
رَاو     ا و ــــــــــــاهــــــــــــِ نــــــــــــن كــــــــــــِ تــــــــــــَ ا ُمســــــــــــــــــــــــــح ِ :  ــــــــــــَن اح   ــــــــــــَ 

  
 .«َكتَْمتُك»حاالً من التّاِء في « ساهراً »قْلت : ويَْحتَِمل أَن يكون  .(2)َمْخَشِريُّ في األَساس. وفسَّره هكذا أَوَرَدهُ الزَّ 

 ونُِقَل ذِلَك عن ابن عبّاس. : األَْرضُ  الّساِهَرةُ  من الَمَجازو

، قاله اللَّْيُث عن الفَّراِء. وقال ابن السيد في الفْرق : ألَّن َعَملََها  اأَو َوْجُههَ  ساِلُكها. يَْسَهرُ  البَِسيَطةُ العَريَضةُ  (3)وفي األََساس : هي األَْرُض 

 في النّباِت باللَْيِل والنََّهار َسَواٌء.

 بالنَّبَات ، قال : َسِهَرتْ  : َسِريعَة النَّبَاِت ، كأَنَّها ساِهَرةٌ  وفي األَساس : أَرضٌ 

َن  دح رحتـــــــــــَ ـــــــــــَ َرةً يـ هـــــــــــا   ســـــــــــــــــــــــــاهـــــــــــِ يـــــــــــمـــــــــــَ مـــــــــــِ  كـــــــــــَبّن عـــــــــــَ

مِ     لـــــــــــِ ظـــــــــــح ٍر مـــــــــــُ يـــــــــــح داُف لـــــــــــَ هـــــــــــا َأســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــمـــــــــــَ  ومجـــــــــــَِ

  
 قلت : وهو قوُل أَبِي َكبِيٍر الُهَذِلّي.

 نٌ َخْيُر الماِل َعيْ » ، إِذا كانَْت تَْجِري لَْيالً ونََهاراً ال تَْفتُر ، وفي الحديث : ساِهَرةٌ  ، يقال : عينٌ  العَْيُن الَجاِريَةُ  : الّساِهَرةُ  من المجاز :و

َمْخَشِرّي : وهي عيُن صاِحبِها  َسَهراً  أَي عيُن ماٍء تَجِري ليالً ونهاراً وصاِحبُها نائٌم ، فجعَل َدَواَم َجْريَِها «لعَْيٍن نائَِمة ساِهَرةٌ  لها. وقال الزَّ

 ؛ ألَنه فاِرُغ البال ، ال يَْهتَمُّ بها.

أَْرٌض لم  قيل : هي (4) (فَِإذا ُهْم اِبلّساِهَرةِ )في الكتاب العزيز و به فَسَُّروا قوَل النابَغَِة السابق.ساِلُكَها ، و يَْسَهرُ  الفاََلةُ  : السَّاِهَرةُ  قيل :و

ُدها هللا تَعالَى يوَم الِقيَاَمةِ  هي تُوَطأْ ، أَو  قيل :و ، وقال ابن السيد في الفْرق : وقيل : هي أَْرٌض لم يُْعَص هللا تعالَى عليها. أَْرٌض يَُجّدِ

 ، قاله َوْهُب بُن ُمنَبٍِّه. وفي عبارة ابن الّسيد : أَرُض بْيِت الَمْقِدِس. َجبٌَل بالقُْدِس  : الّساِهَرةُ 

 أَعاَذنَا هللا تعالى منها ، قاله قَتَاَدة. َجَهنَُّم. : السَّاِهَرةُ  قيل :و

 ، قاله ُمقاتٌِل. أَْرُض الّشامِ  قيل : هيو
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 قال أَبو َعْمٍرو الشَّْيبَانِّي في قول الشَّّماخِ :و

ُه  تــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ كٍّ أَنحصــــــــــــــــــــــــــــَ ُر مــــــــــــــن ِمصــــــــــــــــــــــــــــَ َوائــــــــــــــِ ــــــــــــــُ  تـ

ُب     والـــــــــــــــــِ هِ حـــــــــــــــــَ َريـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــَ اِ  َأســـــــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــِ  ابلـــــــــــــــــذ 

  
__________________ 

 ضبرت قلم.« فـَزَعٍ »التكملة ا وضبطت يف القاموس  ( كذا ابألصر ومثله يف1)
اً ( كذا ا وعبارة األســاس : ولير فالن ســاهر ا وذكر البيت ا واقتصــر عل  ذلك. ويف اللســان :  وز أن يكون ســاهراً نعتاً للير ا جعله ســاهر 2)

 عل  االتساع.
 ( عبارة األساس : قطعوا ساهرة : أرضاً بسيطة عريضة يسهر سالكها.3)
 .14سورة النازعات اآية  (4)
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 ، رواه َشِمٌر ، وهو َمجاز. : األَْنُف ، والذََّكرُ  األَْسَهرانِ 

اخِ. ِعْرقاِن في الَمتِْن يَْجِري فِيِهما الَمنِيُّ ، فيَقَُع في الذََّكرِ  قيَل : هماو  ، وأَنشدوا قول الشَّمَّ

ِعْرقَاِن  قيل : هماو ، وقال بعضهم : ُهما ِعْرقَان في الَمْنِخَرْيِن من باطن ، إِذا اْغتَلََم الِحَماُر ساال َدماً أَو ماًء. ِعْرقاِن في األَْنفِ  قيل : هماو

قَا الَمنِّيِ. وقيل : هما الِعْرقاِن ، وهما ِعرْ  الذََّكر الفَْيَشلَِة ، أَعِني يَْجتَِمعان عند باِطنِ  ثم ِعْرقَاِن يَْصعََداِن من األُْنثَيَْينِ  قيل : هماو في العَْين ،

 اللَّذاِن يَْنُدَراِن من الذََّكر عند اإِلْنعاِظ.

 أَي لم تَدْعه يَنام ، وذكر أَن أَبا ُعبَْيَدةَ َغِلَط.« أَْسَهَرتْه»، قال : وإِنّما الِروايةُ في قول الشَّّماخِ  األَْسَهَرْينِ  وأَنكر األَصمعيُّ 

ةَ ِعْلٌم بصفة في كتَاب عبد الغَفّاِر الُخَزاِعّي ، وإِنما أََخَذ ِكتَابَه فزاَد فيه ، أَعنِي كتاَب ِصفَِة الَخْيِل ، ولم يكن ألَبي ُعبَْيدَ قال أَبو حاتم : وهو 

 ٍء منه ، ما َدَرى أَْيَن يََضعَُها.الَخْيِل ، وقال األَْصَمِعّي : لو أَْحَضْرتَه فََرساً وقيل : َضْع يََدَك على شي

كةً ، السََّهرُ  : السَّاُهورُ و  ، بالضّمِ ، بمعنًى واحد. كالسَُّهارِ  ، محرَّ

 ، والسُّهاُد بالراِء والدال. السَُّهارُ  وفي التهذيب :

 الَكثَْرةُ. : الّساُهورُ و

 ، ُمَحركةً ، ُسْريَانِيّة ، عن ابن ُدَرْيٍد. كالسََّهرِ  نَفُسه ، القََمرُ  : الّساُهورُ و

ْلِت : كالّساِهَرةِ  الذي يَدُخُل فيه إِذا ُكِسَف ، فيما تَزُعُمه العََرُب ، ِغاَلفُه َمِر :القَ  ساُهورُ و  ، قال أَُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

ُه  يــــــــــئــــــــــَ بــــــــــِ ريحَ َأن  خــــــــــَ َص فــــــــــيــــــــــِه غــــــــــَ قــــــــــح   (1)ال نـــــــــــَ
ٌر و     مــــــــــــَ ورٌ قــــــــــــَ دُ  ســــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــُ مــــــــــــَ غــــــــــــح ــــــــــــُ ر  ويـ  ُيســــــــــــــــــــــــــَ

  
مِن بُن حّساَن : ولم تُْسَمع إِاّل في ِشْعره ، وكان يَْستَْعمُل السُّْريانِيّة كثيراً ، ألَنه كان قد قرأَ الُكتَُب ، قال : وذكَره عبُد الّرح (2)قال ابن ُدَرْيد 

 ، كذا في التَّْكِملَِة ، وقال آخُر يصف امرأَةً :

ِه  ارِبـــــــــــِ د ضـــــــــــــــــــــــــَ رحُ  ســـــــــــــــــــــــــاٍم عـــــــــــنـــــــــــح ا عـــــــــــِ  كـــــــــــَبهنـــــــــــ َ

تح مــــــــن     َرجــــــــَ ٌة خــــــــَ قــــــــَ لــــــــح وحِف َأو فــــــــِ ورِ جــــــــَ  ســــــــــــــــــــــاهــــــــُ

  
مْخَشِرّي في األَساس :  يعني ُشقَّةَ القَمِر ، وأَنشد الزَّ

ٍة  ــــــــــــــــَ رِي ــــــــــــــــح رحعــــــــــــــــَ  أبَق ــــــــــــــــَ ٌة تـ ثــــــــــــــــَ ا هبــــــــــــــــُح  كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ َ

ٌة     قـــــــ  وحِف  (3)َأو شــــــــــــــــــِ تح مــــن جــــَ َرجـــــــَ ورِ خــــَ  ســـــــــــــــــــــاهــــُ

  
قَّةُ   والنّاُهور : الّسحاُب.« من جْنب ناهور» : ِشقَّة القََمِر ، ويُْرَوى : قلت : البُْهثَة : البَقََرةَ ، والّشِ

 ، َعْنَها هللا رضي لعائَِشةَ  وسلمعليههللاصلىقال النبيُّ ، وهو الغاِسُق إِذا َوقَب ، و ساُهوِره قال : القُتَْيبِّي : يقال للقمر إِذا ُكِسَف : َدَخَل في

ِذي»:  فقال ، القمر إِلى وأََشارَ   ٍء اسَوّد فقد َغَسَق.، يريد : يَْسَودُّ إِذا ُكِسَف ، وكّل ْشي «َوقَبَ  إِذا الغاِسقُ  فإِنّه ، هذا من باهلل تَعَوَّ

 ، ُسْريَانِيّة. داَرتُه القََمِر : ساُهورُ و

يِت : ّكِ يَت ألَّن القََمَر يَِغيُب في أَوائلها. رِ الشَّهْ  آِخرِ  التِّْسُع البََواقِي ِمنْ  : الّساُهور قيل : لياِليو وقال ابُن الّسِ  ُسّمِ

 ، أَي َوْجه األَْرِض. السَّاِهَرةِ  ِظلُّ  : الّساُهور يقال :و

 ومنبُع مائَِها ، يعنِي عيَن الماِء ، قال أَبو النَّْجِم : ِمَن العَْيِن : أَْصلُها الّساُهورُ و

وحَت يف  َ
يــــــــــــُم املــــــــــــ تح متــــــــــــَِ االقــــــــــــَ ورِهــــــــــــَ   ســــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــُ

ــــــــَا     اب ــــــــَ ــــــــرِه ِدي ــــــــح  مــــــــن ســــــــــــــــــــــَ ي ــــــــعــــــــَ ا وال فــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــ 

  
اغانّي. في َعَمِلَها وتَْجِويِدَها يُْسَهرُ  : ِعْطٌر ؛ ألَنه السَّاِهِريَّةو  ، واإِلعجاُم تَْصِحيف قاله الصَّ

 بُن يَِزيَد ، ذكَره أَبو علّيٍ القاِلي في الصحابة. ُمْسِهرُ  جماَعٍة منهم : ، كُمْحِسٍن : اْسم ُمْسِهرٌ و

 يستدرك عليه :* ومّما 
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 الِعْرِق ، وهو ُطوُل َحفُِلها وَكثَْرةُ لبَنَِها. لَساِهَرةُ  يقال للنَّاقَِة : إِنّها

__________________ 
 ( األصر والديوان ا ويف الصحاح : جبينه.1)
 .339/  2( اجلمهرة 2)
 التكملة.( ضبطت يف اللسان واألساس والتهذيب بضم الشا ا وما أثبت ضبطه عن 3)
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 البَْرُق ، إِذا باَت يَْلَمُع ، وهو َمجاز. َسِهرَ  ، وقد ساِهرٌ  وبَْرقٌ 

 ، إِذا امتَّد بهم َمِسيراً و يَِسيُروَن َسْيراً  القَومُ  سارَ  ، يقال : كالَمِسيرِ  نَهاراً ولَْيالً ، وأَما السَُّرى فال يكوُن إِال لَْيالً ، : الذََّهابُ  السَّْيرُ  : [سير]

ُهوا لها ، ويقال  السَّْيرُ  . قال الجوهِريُّ : وهو شاذٌ ؛ إِلن قِياَس المصدِر من فَعََل يَْفِعُل َسْيِرك ، أَي َمِسيَرك باَرَك هللا في: في َجَهة تَوجَّ

 قال : السَّْيرِ  من ، بالفتح ، يُْذَهُب به إِلى الَكثَْرةِ ، وهو تَْفعَالٌ  التَّْسيارِ و َمْفعٌَل ، بالفتح ،

ا  تح َعصـــــــــــــــــــــَ قـــــــَ ـــح يـــــــارِ فـــــــبَل ـــت ســـــــــــــــــح تح  ال مـــــــَ ـــ  ي ـــهـــــــا وخـــَ  مـــن

رُهح     افـــــــــــــِ يـــــــــــــٌ   ـــــــــــــََ ِب املـــــــــــــاِء بـــــــــــــِ ذح  أبَرحجـــــــــــــاِء عـــــــــــــَ

  
رَ فيها من األَْرِض ، كالَمْنِزلَِة والَمتَْهمَ  يَُسارُ  ، بزيادة الهاِء ، كالَمِعيَشِة من العْيِش ، ويراُد به أَيضاً : الَمَسافَة التي الَمِسيَرةِ و  ة ، وبه فُّسِ

ْعبِ »الحديث :   ، األَِخيَرة عن اللِّْحيَانّي. السَّْيُروَرةِ و «َشْهرٍ  َمِسيَرةَ  نُِصْرُت بالرُّ

 ، يَتَعَّدى وال يَتَعَدَّى. َمِسيراً و َمَساراً و ِسيَرةً و َسْيراً  َغْيُرهُ  ساَرهُ و بنْفسهِ  يَِسيرُ  الّرجلُ  سارَ و

ْعيَاَن ويُِقيموا  أََسْرتَُها الدَّابَّةَ ، إِذا َرِكْبتَها ، وإِذا أََرْدَت الَمْرَعى قلت : ِسْرتُ  ، قال ابُن بُُزْرج : أََساَرهُ و إِلى الَكإِل ، وهو أَن يُرِسلُوا فيها الرُّ

 هم.

 ، أَي يَتَعَدَّى بالَهْمز وبالبَاِء. بِهِ  َسارَ و

 ، أَي يتعَّدى بالتضعيف. َسيََّره تَْسيِيراً و

يَرةُ  من ُكّل ذلك : االْسمُ و  ، بالَكْسر. الّسِ

به ، كما ال يَْخفَى عّمن له أَْدنَى  َمِسيرٌ و َمِسيرٌ  ، قال شيخنا : هذا َغلٌَط َظاِهٌر في هذه المادة ، والصواب بِهِ  َمُسورٌ  ، وَرُجلٌ  َمُسورٌ  َطِريقٌ و

 ُمْسَكة بالصَّْرف ، انتهى.

به قالوا : وقِيَاُس هذا ونَْحِوه عند الَخِليل أَن  َمُسورٌ  فيه ، ورجل َمُسورٌ  ذا الذي َخطَّأَه هو بعينِه قوُل ابِن ِجنِّي ، فإِنه َحَكى َطِريقٌ قلت : وه

 ُسورَ و ه ، وآنَسه بذلك : قد ُهوَب بِه ،يكون ِمّما يُْحَذُف فيه الياُء ، واألَْخفَُش يَعتِقد أَّن المحذوَف من هذا ونَْحِوه إِنما هو واو َمْفعُول ال َعْينُ 

: إِنه جاَء على خالف بِه ، وُكوَل به ، ففي تَْخِطئَِة شيِخنا للمَصنِّف على باِدَرةِ األَْمِر تحاُمٌل شديٌد ، كما ال يَْخفَى ، وغايَةُ ما يقال فيه 

 القياِس عند الَخِليِل.

ْرُب من ، بالفَتْح : السَّْيَرةُ و يَرةِ  وحكى : إِنّه لََحَسنُ  .السَّْيرِ  الضَّ  .(1) الّسِ

 ، عن ابن ِجنِّي. السَّْيرِ  كُهَمَزةٍ : الَكثِيرُ  ، السُّيََرةُ و

يَرةُ  من الَمَجاز :و َمْخَشِريُّ ، وقاَل ابُن  ِسْرتُهاو ساَرتْ  ، وقد ، بالَكْسر : السُّنَّةُ  الّسِ ّي : هو لِخالِد ابِن ، قال خاِلُد بُن ُزَهْير ، كذا َعَزاهُ الزَّ بَّرِ

 : (2)أُْخِت أَبي ذَُؤْيٍب 

َ ح  غحضـــــــــــــــــَ ٍة أَنـــــــَت  (3)فـــاَل تــــَ نـــــــ  امـــن ســـــــــــــــــُ رحهتـــــــََ   ســـــــــــــــــِ
نح     ًة مـــــــــــــَ نـــــــــــــ  افـــــــــــــَبو ُ  راٍض ســـــــــــــــــــــــــــُ ريُهـــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــــِ

  
 في النّاس. سائَِرةً  يقول : أَْنَت َجعَْلتَها

 ، فعَّم ، وأَنشد قول خالد. ِسْرتُهو ُء ،الشَّيْ  سارَ  وقال أَبو ُعبَْيد :

يَرةُ و يَرَ  َحَسنَةً ، وأَْحَسن ِسيَرةً  الواِلي في َرِعيَّتِه سارَ  ، يقال : الطَِّريقَةُ  : الّسِ  األّوِليَن. (4) ِسيرة ، وهذا في الّسِ

يَرةُ و ر قولُه تعالَى الَهْيئَةُ  .الّسِ  .(5) (َسُنِعيُدها ِسْيهََتَا اْْلُوىل) )وبه فُّسِ

يَرةُ و  الِميَرةُ. : الّسِ

راكُ  ، بالفَتْح : الِذي يُقَدُّ من الِجْلدِ  السَّْيرُ و  .السُّيُوَرةو ، االْسيَارِ و ، بالسُّيُورِ و ، بالسَّْيرِ  ، بالّضم ، يقال : َشدَّه ُسيُورٌ  ج ُطوالً ، وهو الّشِ



5867 

 

ثانِ  أَي إِلى لفِظ الَجْمع إِليهِ و دِ ال : أَبو َعِلّيٍ  نُِسَب الُمَحّدِ بِن َعِلّي بِن إِبراِهيَم النَّْيسابُوِرّي ، عن محّمِد بن الُحَسْيِن القَّطان ،  ُحَسْيُن بُن ُمَحمَّ

 481، عن عبد الَمِلك بن بِْشَران شيخٍ البِن الزاغونّي ، تُُوفِّي سنة  عبُد الَمِلِك بن أَحمد أَبو طاِهرٍ و وعنه الفَْضُل بُن العَبّاِس الّصاغانِّي.

 وِريّانِ السُّيُ 

__________________ 
 ( ضبطت عن اللسان.1)
 أن خالد بن زهري اهلذد هو ابن أخت أيب ذ يب. ولعر ذلك فات ابن بري. 371( كذا ا وقد ورد عند املرزابين يف معجم الشعراء ص 2)
(3.  ( اللسان والصحاح : فال  زعنح
 ( األساس : ِسرَيِ األولا.4)
 .27( سورة طه اآية 5)
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 قا  شيخنا : وهذا عل  ِخاَلِف الِقياِس ؛ أَلّن الِقَياَس يف الن َسِب َأن يـُرحَجَض به ِإىل املفرِد ا كما ُعِرَف به يف العربية.
 ، وصّححه أَقوام. ُسيُور وقيل : إِنَّهما َمْنُسوباِن إِلى بَلٍَد اسمه

 وفاته :

 .460الَمْغِربِّي الماِلكّيِ ، خاتمة ُشيوخِ القَْيَرَوان توفِّى سنةَ  يُوِريّ السُّ  أَبو القاِسِم عبُد الَخاِلِق بِن َعْبِد الواِرثِ 

ن بِن ساِلِم بِن أَْسعَد بِن َعْبِد هللِا بن محّمد بن ُموَسى ب يَحْيَى بُن أَبِي الَخْيرِ  اإِلَماُم الفَِقيهُ أَبُو َزَكِريّاءَ  َشْرقِيَّ الَجنَِد ، منه باليََمن د  :(1) السَّْيرُ و

البَيَاِن  كتابِ  صاِحبُ  من بني عْمَراَن بن ربِيعَةَ بِن َعْبِس بِن شحاَرةَ بَْطن كبير باليََمن العُْمَرانِيّ  السَّْيِريُّ  الُحَسْيِن بِن أَْسعَد بِن َعْبِد هللا

َوائِدِ   اِء باليََمِن.من ِكباِر الفُقَهَ  (2)، َوكان ولُده طاِهُر بُن يحيى  487في الِفْقِه ، ُوِلَد سنة  والزَّ

يَِريّ و وفي التَّْبِصير للحافظ ابن : حجر : ، بالكسر وفتح الياِء ، َغلََب على بَْعِض الُحُصوِن باليَمِن في زمن األَشرف ، واستمّر منازعاً  الّسِ

 ، بالفتح كما للُمَصنِّف. السَّيريّ  له ولولده ، انتهى. قلت : ولعلّه تصحيف والصواب

يوم  (4)الَجنَابِّي القَْرَمِطّي بالحاّجِ  (3)أَبي َسْعد  كانَت بِه َوْقعَة ، قيل : هو َرْمُل َزُرود في طريق َمكَّةَ  كَكتّاٍن : َرْمٌل نَْجِديٌّ  ، َسيَّار َهبِيرُ و

م سنة   م ياقُوت.قَتَلَهم وَسبَاُهم ، وأَخذ أَموالَهم ، كذا في ُمْعجَ  312األَحد ألثْنَتَْي َعْشَرةَ ليلة بقيْت من الُمَحرَّ

وهو والُد أَبِي العُْشَراِء الدَّاِرِمّي ، روى عنه  َصَحابِيّ  (5)، كذا في النَُّسخِ بالموحدة والكاف ، وصوابه بلز بالالم والزاي  بُن بَْكر َسيّارُ وَ 

 ابنه.

ثيَن جماَعةٌ و ياِحّي البَْصِرّي.بُن سَ  َسيّارُ  ، منهم : أَبو الِمْنَهالِ  َسيَّار اسمهم في التّابِعيَن والُمَحّدِ َدفِّي  َسيّارُ و الَمةَ الّرِ . (6)بُن عبد الّرحمن الصَّ

األَُمِوّي مولَى  (7)القَُرِشّي  َسيّارٌ و أَبو َحْمَزةَ الُكوفِّي. َسيّارٌ و العَنَِزّي الَواسطّي. َسيّارٍ  بُن أَِبي َسيّارُ و الفَزاِرّي ، َسيّارٍ  بُن َمْنُظوِر بن َسيّارُ و

 َحدَّثُوا. بُن َرْوحٍ. َسيَّارُ و بُن َمْعُرور التَِّميمّي. َسيّارُ و معاِويةَ بِن أَبي ُسْفيَاَن.

 ، حّدث عن عبِد الَواِرِث ، وَعبّاِد بِن العَّواِم. السَّيّاِريُّ  : َجَماَعةٌ ، منهم : ُعَمُر بُن يَِزيدَ  السَّيّاِريُّونَ و

 .السَّيّاِريّ  وِر بِن إِبراهيمَ ويُوسُف بُن َمْنصُ 

 .السَّيّاِريّ  وأَحمُد بُن ِزيَادٍ 

 ، وغيرهم. السَّيّاِريّ  والقَاِسُم بُن عبد هللا بن َمْهِديّ 

ْفقَِة أَو الَجَماَعة ، فأَّما ِقَراَءةُ من قَرَ  يَِسيُرون : القَْومُ  السَّيّاَرةُ و : القافِلَةُ  السَّيّاَرةُ و  السَّيّاَرةِ  : تَْلتَِقْطهُ بعضُ  [قوله تعالى]أَ أُنَِّث على معنى الرُّ
 .َسيّاَرةٌ  فإِنه أَنَّث ألَّن بعَضها (8)

 :، قال الّراِجز  َسنَةً  : ُعَمْيلَةُ بُن خاِلٍد العَْدوانِي ، كاَن له ِحَماٌر أَْسَوُد أَجاَز النّاَس عليِه ِمَن الُمْزَدِلفَِة إِلى ِمنى أَْربَِعينَ  َسيَّاَرةَ  أَبوو

ــــــــــــَ  عــــــــــــن َأيب  رِي وا الــــــــــــطــــــــــــ  لــــــــــــ  اَرهح خــــــــــــَ يــــــــــــ    ســــــــــــــــــــــــــَ
زارَهح و     يـــــــــــــــــــــِه بـــــــــــــــــــــيِن فـــــــــــــــــــــَ َوالـــــــــــــــــــــِ نح مـــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــــَ

  

ارَهح  َ مــــــــــــــــًا محــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَز ســــــــــــــــــــــــــــــال ي  حــــــــــــــــىت  ــــــــــــــــُِ

و جـــــــــاَرهح     َة يـــــــــدعـــــــــُ لـــــــــَ ـــــــــح بـ َر الـــــــــقـــــــــِ بـــــــــِ قـــــــــح ـــــــــَ تـ (9)ُمســـــــــــــــــــــــح
 

  
 وُضِرَب به الَمثَُل.« َسيَّاَرةَ  أََصحُّ من َعْيِر أَبِي» : َكان يَقُوُل : أَْشِرْق ثَبِير ، كْيَما نُِغير أَي َكْي نُْسِرَع ِإلى النَّْحِر ، فِقيلَ و

يََراءُ و . وقال الَجْوَهِرّي : هو بُْرٌد كالسُّيُورِ  تُعَمُل من القَّز ، فيه ُخُطوطٌ  ُمَسيَّرٌ  هو ثَْوبٌ  ، وقيل : نَْوٌع من البُُرودِ  ، ويَُسّكن : ، كالِعنَباءِ  الّسِ

 : ، قال النّابِغَة ُصْفرٌ  فيه ُخطوطٌ 

رَاُء   فـــــــــح رَيَاءِ صـــــــــــــــــــــــَ ا  كـــــــــالســـــــــــــــــــــــِّ هـــــــــَ قـــــــــُ لـــــــــح َر خـــــــــَ مـــــــــِ  ُأكـــــــــح

َبوِّدِ     ـــــــــــــَ ت
ُ

ِه املـــــــــــــ ـــــــــــــِ َوائ ـــــــــــــَ ل ِن يف غـــــــــــــُ ـــــــــــــُغصـــــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــال
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__________________ 
 ( قيدها يف معجم البلدان والتكملة بدون ألف والم.1)
 وما أثبت عن معجم البلدان.« ل »( ابألصر 2)
 : ابن أيب سعيد. (اهلبري)( يف معجم البلدان 3)
 حتريف.« ابجلامض»( عن معجم البلدان ا وابألصر 4)
 قا  اختلف يف اله فقير مالك وعطارد وغري ذلك.« بلز»( ويف أسد الغابة 5)
 ( الصديف بفتح الصاد والدا  نسبة إىل الصدف بكسر الدا  ا وهي قبيلة من محري نزلت مصر.6)
 تقريب التهذيب.( قير اسم أبيه عبد   ا 7)
 .10( سورة يوسف اآية 8)
 ( زيد عن الصحاح.9)



5870 

 

 أَْهَدى إِليِه أَُكْيِدُر ُدوَمةَ ُحلَّةً »وهو المشهوُر اآلن بالمضف ، وفي الحديث :  ، وقيل : هي من ثياِب اليََمِن ، قْلت : أَو يُخاِلُطه َحِريرٌ 

فة ،  الِقّدِ ، قال : السَّْيرِ  ، وهي فِعاَلُء من كالسُّيُورِ  يُخاِلُطه َحريرٌ  قال ابُن األَثِيِر : هو نَوٌع من البُُرودِ  «ِسيََراءَ  هكذا ُرِوَي على هذه الّصِ

ريَن : يََراءَ  إِنَّما هو على اإِلضافَِة ، واحتّج بأَن سيبويه قال : لم يأِْت فِعاَلُء ِصفَةً لكن اسماً ، وَشَرحَ  قال : وقال بعُض المتأَّخِ  ، بالحرير الّسِ
 َرأَى ُحلَّةً »وفي حديِث ُعَمر :  «وقاَل : اْجعَْلهُ ُخُمراً  (2) [ِسيََراءَ أَْعَطى َعِليَّا بُْرداً ]»الّصافي ، ومعناه حلَّة َحِريٍر ، وفي الحديث :  (1)

 .«تُباعُ  ِسيََراءَ 

يََراءُ و  الَخاِلُص. ، وقيل : هو الذََّهُب الّصافِي الذََّهبُ  : الّسِ

يََراءُ  قال الفَّراُء :و ينََوِرّي ، وقيل : هو نَْبتٌ  : الّسِ  ، كذا في التكملة. (3) يُْشبِهُ الُخلَّةَ  ، ولم يَِصْفه الّدِ

ً و ِزقَةُ بالنَّواةِ  هي أَيضا  فقال : ِحَجاُب القَْلبِ  استعاره الّشاعُر للِخْلِب ، وهوو الِقْرفَةُ الالَّ

وحِء َأّن لــــــــــــُه  رِّ الســــــــــــــــــــــــــ  َرًأ مــــــــــــن  ــــــــــــََ  جنــــــــــــَ   امــــــــــــح

ِب مـــــــن     لـــــــح رَيَاءِ يف الـــــــقـــــــَ ا ســـــــــــــــــــــِ َاســـــــــــــــــــــَ ربح ِب نـــــــِ لـــــــح  الـــــــقـــــــَ

  
يَراءُ و  النَّْخلَِة. من َجَرائِدِ  َجِريَدة : الّسِ

َدةِ : ع (4) السَّيَِّرانُ و  جاَء ِذْكره في الشَّعر. ، بكسر الياِء الُمَشدَّ

 يُِحيلُون اسَمه. السَّوادِ  وُصْقٌع بالِعَراِق ، بين واِسَط وفَِم النِّيل ، وأَهلُ 

كةً ، ، بالكسر وفتح الراِء : ُكوَرةُ َماَسبََذانَ  ِسيَرَوانو ة ، بِمْصَر ، منها أَبو  : ِسيَرَوانُ و ، وقال الّصاغاني بالَجبَل. أَو ُكوَرةٌ بَجْنبَِها ، ُمَحرَّ

يَراَوانِيّ  عليًّ أَحمُد بُن إِبراِهيَم بِن ُمعَاذٍ  حاَق بِن إِبراِهيَم الدَّبَِرّي وعلّيِ بن الُمبَاَرِك ، عن إِس 329، سكَن نََسَف ، ومات بها سنة  الّسِ

اغانِّي ، والذي ذَكره ياقوت أَّن أَبا َعِلّي هذا من قَريٍة بِنََسَف ، ولم أَجد  في القَُرى الِمْصريّة ، مع كثرةِ تَتَبُّعي في مظانِّها. ِسيَرَوانَ  الصَّ

ّيِ  : ِسيَرَوانُ و ع ، بفاِرس : ِسيَرَوانُ و  ، كذا في معجم ياقوت. ع ، قَْرَب الرَّ

 ، أَي َجميعه ، وهما لُغَتان ، قال أَبو ذَُؤْيٍب يَصُف َظْبيَة : سائُِرهُ  ِء :الشَّيْ  َسارُ و

ه و  نـــــــــــــُ وح لـــــــــــــَ ا فــــــــــــــَ اهـــــــــــــَ رحِد فـــــــــــــَ َ
و َد مـــــــــــــاُء املـــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ُؤِر وهـــــــــــي أَدحمـــــــــــاُء     ـــــــــــ  وحِن الـــــــــــنـ لـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــاُرهـــــــــــاكـــــــــــَ

  
 .(5)وأَلْقاه عنه   : نََزَعهالُجلَّ عن الفََرِس  َسيَّرَ  من الَمَجاز :و ، ومّر هناك تفصيُل القَولينِ  ذُِكَر في س ا ر قدو ، سائُِرها أَي

 ، وهو َمَجاز. سائَِرةً  أَْمثَاالً  َسيَّرَ  ، وقد سائِرٌ  شائِعاً في الناس ، وكذلك الكالَم ، ويقال : هذا َمثَلٌ  سائِراً  الَمثََل : َجعَلَه َسيَّرَ و

 أَو َحدََّث بها. جاَء بأَحاِديِث األَوائِلِ  ، بالكسر : َسيََّر ِسيَرةً و

يَرةُ و قال شيخنا : يَرِ  النَّبَِويَّة ، وُكتُبُ  الّسِ يَرةِ  ، مأْخوذةٌ من الّسِ  بمعنَى الطَِّريقَِة ، وأُْدِخَل فيها الغََزَوات وغير ذلك. الّسِ

 إِْلَحاقاً أَو تأِْويالً.

َمْخَشِريُّ البن ُمْقبٍِل : السُّيُورِ ك ، أَي جعَلَتْه ُخُطوطاً ، الَمْرأَةُ ِخَضابَها : َخطََّطتْه َسيََّرتو  وأَنشد الزَّ

ٍة و  وِد أَراكـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِ وه ب ـــــــــــــــُ ل َب  ـــــــــــــــَح ـــــــــــــــَ ن  َأشـــــــــــــــــــــــــــــح

اِب و     ه ابخِلضـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــح لـــــــــــَ صـــــــــــــــــــــــــًا عـــــــــــَ َاَرخح ري   ُمســـــــــــــــــــــــــَ

  
 .كالسُّيُِور تُعَمُل من القَّزِ ، ، كُمعَظَّم : ثَْوٌب فيه ُخُطوطٌ  الُمَسيَّرو

__________________ 
 .«ا رير»وابألصر ( عن النهاية 1)
 ( زايدة عن النهاية.2)
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 ( اخلّلة ابلضم شجرة شاكة ا ومن العرفج ا قاموس.3)
 ( يف معجم البلدان : الس رّيَيحن بلفة التثنية ا وال أدري حكمه هكذا وجدته. قا  األحوص بن  مد :4)

لــــــــــحــــــــــ  عــــــــــلــــــــــ  الصـــــــــــــــــــــــبــــــــــا   أقــــــــــو  لــــــــــعــــــــــمــــــــــرو وهــــــــــو يــــــــــُ

ــــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــــــــــــــــريُ و     رّيَي ــــــــــــــــــــ  الســـــــــــــــــــــــــــــــــ   حنــــــــــــــــــــن أبعــــــــــــــــــــل

  

 قا  وأهر السواد حييلون اله ا لعله ما أوردانه عنه قبله. .. وأورد أيضاً قبله الس ريَان

 ( لفة األساس : سرّيُت اجلُر  عن الدابة : ألقيُته.5)
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 .السُّيُورِ  : َوْشيُه مثْلُ  ُمَسيَّرٌ  وقيل : بُُروٌد يُخاِلُطَها َحِريٌر ، ويقال : ثَْوبٌ 

ْعَراِء يَْحيَى بُن الَوِليِد بنِ جماعٍة  اسم : ُمَسيَّرٌ و  الّطائِّي ، عن ُمِحّل بِن ِخِليفَة ، وعنه ابُن َمْهِدّي وزيُد بُن الُحبَاِب. الُمَسيَّر ، منهم : أَبُو الزَّ

 ، معروف. َحْلَواءُ  القَْرعِ : ُمَسيَّرُ و

 .السُّيُور وصار شْبهَ  تَقَشَّرَ  ، إِذا ِجْلُده تََسيَّرَ  من الَمَجاز :و

 ، قال الّراجز : : اْمتَارَ  اْستَارَ و

ارح  فــــــــــــ  ــــــــــــغــــــــــــَ ــــــــــــِز ال زِي ــــــــــــعــــــــــــَ و ِإىل   ال كــــــــــــُ  َأشــــــــــــــــــــــــــح

َد     عـــــــــــــح َك الـــــــــــــيـــــــــــــوَم بــــــــــــــُ يـــــــــــــح ارح مث  ِإلـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
 .السَّْيرِ  في هذا البَيِت ُمْفتَعٌَل من الُمْستَارُ  ويقال :

 وِطِريقَتِه. اْستَنَّ بُسنَّتِه ، إِذا اْستَاَر بِسيَرتِه يقال :و

َدةِ  ، كَجبَل َسيَرٌ و  ع المكسورة : (1)، هكذا ضبَطه الّصاغانّي وغيره ، وضبطه ابُن األَثِير وغيُره بفتح السين وتشديد الباِء الموحَّ

فَةِ  بيَن بَْدٍر والَمِدينَةِ  هو َكثِيبٌ و في س ب ر أَيضاً أَّن َسبَِّر َكثيٌب بين بَْدٍر ، وسبق  ْدرٍ بَ  َغنَائِمَ  وسلمعليههللاصلىقََسَم فيه النبّي  الُمَشرَّ

 والمدينِة ، كما ذكره الصاغانّي هناك أَيضاً ، فهما َموِضعان ، أَو أََحُدهما تصحيٌف عن اآلخر ، فتأَّمْل.

 * ومما يستدرك عليه :

 فَة.وَزاَل ، وهو َمجاز ، وقد جاَء ذلك في حِديِث ُحَذيْ  سارَ  عن َوْجِهه الغََضُب : تَسايَرَ 

 .تََسايََراو : جاَراه ، سايََرهُ ُمَسايََرةً و

 يَْوٍم. َمِسيَرةُ  وبينهما

 معه. سارَ  : سايََرهُ و من بَلَِده : أَْخَرَجه وأَْخاله. َسيََّرهو

 ُخياَلهُ ، إِذا كان َكذّابًا. تَُسايِرُ  وفالٌن ال

 وَدْع عْنَك الِمراَء والّشّك. ِسرْ  إِْضماٌر ، كأَنّه قال :وقولهم : ِسْر َعْنَك ، أَي تَغَافَْل واحتَِمْل ، وفيه 

 الّسهَم : جعل فيه ُخُطوطاً. َسيَّرَ و

 : ُمخطََّطة. ُمَسيَّرةٌ  وُعقَابٌ 

ّي هو الُمفَضَّل النُّْكِريّ ـ  ، له ِذْكٌر ، وإِيّاه عنَى الشاعر َسيّار وثَْعلَبَةُ بنُ   :ـ  قال ابن بَّرِ

َة بـــــــــــِن  بـــــــــــَ لـــــــــــَ عـــــــــــح ة بـــــــــــثــــــــــــَ لـــــــــــَ ريحٍ وســـــــــــــــــــــــــائـــــــــــِ   ســـــــــــــــــــــــــَ
و ُ و     لـــــــــــُ َة الـــــــــــعـــــــــــَ بـــــــــــَ لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ تح بـــــــــــثـ قـــــــــــَ لـــــــــــِ  قـــــــــــد عـــــــــــَ

  
 وسيأْتي.« ع ل ق»للضرورة ، نقله الَجْوَهِرّي في  َسْيراً  َجعَلَه

 : قَْريَة بمصر ، من َحْوِف َرْمِسيَس. َسيّار وَمْنِزلَةُ 

ى با َمِسير ، وَمَحلّة َمِسير الكوم ، وُمْنيَة َمِسيرو  لغربية من مصر.: قُرَّ

 : قرية أُخرى باألُْشُمونَْيِن. ُمَسيّرو

 وَزير األَْشَرِف ، مشهوٌر. الَمسيريّ  والّصاحُب فَلَُك الّدين بن

لِفّي. المسيري وعبد الرّزاق بن يعقوب  ، َرَحَل وأَدرَك الّسِ

يَّة َساَرة واستدرك صاحب النّاموس هنا إِبراِهيَم الَخِليِل أُّمِ إِسماعيَل  ، قال : وتَُشدَّد راُؤه ، وأَنه اسم ُسّرِ
 .السالمعليهما،  (2)
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كما فعله الّصاغانِّي ـ  قلت : وقد َرّده شيُخنا من أَوجه ثاََلثة ، وكفانَا الُمْؤنَةَ في ذلك ، ولكنه لم يُنَبِّه أَّن الصواَب استدراكه في مادة س ور

 وغيره.

 ويستدرك عليه أَيضاً :

البُوَشْنِجّي حّدَث ببغداَد عن ابن ُعيَْينَةَ وأَنَِس ابِن ِعياض ، وعنه  َسْيَسر بِن إِبراِهيَم بن (3)، كَحْيَدر ، وهو َجدُّ أَبي الفَْضل أَحمَد  َسْيَسر

 َوِكيٌع القَاِضي.

__________________ 
قا  : والذي صح عندي يف هذا االسم من  (سري)جم البلدان ( كذا ا ويف النهاية : وتشديد الياء املكسورة. وتبعه صاحب اللسان ا ويف مع1)

 بعد االجتهاد : سري بفتح سينه وايئه وختفيفها.
 ( كذا ا وأم إلاعير هي هاجر ا أما سارة فهي أم إسحا .2)
 :  مد. (السيسري)( يف اللباب 3)
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 فصل الشني
 املعجمة مع الراءِ 

ْبرُ  : [شبر]  قال سيبويه : لم يَُجاِوزوا به هذا البناَء. ، أَْشبَارٌ  ، بالكسر : ما بَْيَن أَْعلَى اإِلبهاِم وأَْعلَى الِخْنَصِر ، ُمَذكٌَّر. ج : الّشِ

ْبرِ  قَِصيرُ  من الَمَجاز : هوو هاِت ُمتَقاِرب (1)هكذا في األَساس  ُمتَقَاِرب الَخْلِق ، إِذا كان ، الّشِ الَخْطِو ، قالت الَخْنَساُء  ، ووقع في بعض األُمَّ

: 

يِن  حـــــــــــــُ كـــــــــــــِ نـــــــــــــح اَذ   يــــــــــــــَ عـــــــــــــَ رَبحكـــــــــــــَ   (2)مـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

  
رُي   ربحِ َقصـــــــــــــــــــــــِ رِ  الشـــــــــــــــــــــــِّ كـــــــــح ِن بـــــــــَ َم بـــــــــَ  مـــــــــن ُجشـــــــــــــــــــــــَ

  
ْبرِ  قِبَالُ و ْسعِ : الّشِ  كالهما عن ابن األَعرابّي. الَحيَّة ، وقِبَاُل الّشِ

ْبرِ  بالفَتْحِ : َكْيُل الثّوبِ  ، الشَّْبرُ و ْبرِ  ، وهو من يَْشبُُرهو يَْشبُِره ، بالّشِ ْبرُ  ، كما يقال : بُْعتُه من البَاع ، وقال الليث : الّشِ  الشَّْبرُ و: االْسُم ،  الّشِ

 الِفْعُل.

ً  َشبََره كما قيل : البَاُع واليَُد للَكَرِم والنِّْعَمة ، يقال : اإِلْعَطاُء ، : الشَّْبرُ  من الَمَجاز :و قال أَوُس  ، كاإِلْشبَارِ  : أَْعَطاهُ إِيّاه ، يَْشبُُره ماالً وَسْيفا

 بُن َحَجر ، يصُف سْيفاً :

ــــــــــــــــهِ و  ي ــــــــــــــــِ ربَن ُه  َأشــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــ  ي  كــــــــــــــــبَن كــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ ال  اهلــــــــــــــــَ

  
رُ   لحســـــــــــــــــــــَ ـــــــُح ســـــــــــــــــــــَ ه الـــــــرِّي نـــــــِ تـــــــح َرتح يف مـــــــَ ِديـــــــٌر جـــــــَ  غـــــــَ

  
ّي : وهو « أَْشبََرِنيَهاو»كذا في الّصحاح ، ويرَوى  ْرعِ ، قال ابُن بَّرِ ، والهاِلِكيُّ :  (3)الّصواُب ؛ ألَنَّه يَصُف ِدْرعاً ال َسْيفاً والضمير للّدِ

ْيقَل.  الَحّداد ، وأَريَد به هنا الصَّ

 وثََواُب البُْضعِ من َمْهر وُعْقٍر ، قاله َشِمر. َحقُّ النَِّكاحِ ، ، وهو َشْبَرها من الَمَجاز : أَعطاهاو

قال األَزهرّي : معناه النَّْهُي عن أَخِذ الِكراِء على ِضَراِب الفَْحِل ، وهو  الَجَمِل وِضَرابُه ،َطْرُق  وهو «الشَّْبرِ  نََهى عن»في الَحِديث : و

 ، وهكذا نقله ابن ِسيَده عن ابن األَْعَرابِّي. (4)مثُل النَّْهيِ عن َعْسِب الفَْحِل 

في  الشَّْبرُ  قال ابُن األَثِير : «َشْبِرُكما َجَمَع هللا َشْملَُكما وبَاَرَك في» : عنهماهللارضي وفَاِطَمةَ  لعَِلّيٍ  وسلمعليههللاصلىفي حديِث ُدعائِه و

 ألَّن فيه عطاًء. النَِّكاح األَصل : العَطاُء ، ثم ُكنَِي به عن

ْبرُ و  كذا في التَّْكِملَة. ، أَي ُطولَه وُعْمَره ، ِشْبَرهو َشْبَره يقال : قََصَر هللا العُْمُر ، ويُْكَسُر ، : الّشِ

 ، أَي قَدَّه. َشْبَره يقال : ما أَطولَ  القَدُّ  : الشَّْبرُ  قال الفَّراُء :و

كُ  بِن َعْمِرو بِن ُزَراَرةَ الدَّاِرِمّي التَِّميِمّي ، (5) بُن َصْعفُوق َشْبرُ و قال الحافظ : ذكر أَبو أَحمد الحاكم ، في تَرجمِة حفيده أَبي ُعبَْيَدةَ  ويَُحرَّ

 له ِوفَاَدة ، ذكَره الذََّهبِّي. صحابِيّ  َشْبراً  السَِّرّيِ بِن يَْحيَى أَْن َجّده

 وعنه ُحميد بُن ُمّرة. ّطاِب رِضَي هللا َعْنهُ ،تابِِعيٌّ من أَصحاِب ُعَمَر بِن الخَ  : َشْبرٍ  بنُ  َشْبرُ  هكذا في نسختنا ، والصواب ، َشْبرٍ  بِْشُر بنُ و

 ، َعْن َسْعد ، وعنه األَْسَوُد بن قَْيس ، ويُقَال فيه بالتَّْحِريك أيضاً. بُن َعْلقََمةَ : تابِِعّي ، َشْبرُ و

 بن يَْحيَى. الدَّاِرِمّي : َجدٌّ لَهنّاِد بِن السَِّريّ  َشْبرٌ و

، كذا حقَّقَه الَحافُِظ  َشْبرٍ  فُوِق بِن ُزَراَرةَ الذي تقّدم ، كذا َذَكره الحاكُم في ترجمة َحِفيِده السَِّرّيِ بن يَْحيَى بنبُن َصعْ  َشْبرُ  قْلت : وهو بعَْينه

 في التّْبِصير ، وهو واِجب التَّْنبِيِه عليه.

نِّيُّ : بُن ُمْنِقٍذ األَْعَورُ  ِشْبرُ  بالَكْسرِ و دة بتقديم بِْشرٌ  فيه ويقال ، عنههللارضيَمل مع علّيٍ َشِهَد الجَ  شاِعٌر تابِِعيٌّ ، الشَّ  .الموحَّ

 مثل الَخْبِط والَخبَِط والنَّْفِض والنَّفَِض ، فبالسكون مصدر ، وبالتَّْحِريك اسٌم ، قال العَّجاج : بالتَّْحِريك : العَِطيَّةُ والَخْيُر ، ، الشَّبَرُ و
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ُد هلل الِذي َأعحَط    الش رَبح اَ مح
__________________ 

 .«عقارب اخلل »( كذا ا وعبارة األساس : 1)
 ا وفيه يف مادة حرب  : قالت اخلنساء :« يرضعين»( يف اللسان : 2)

 فــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــت مبــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــــــض ثــــــــــــــــديــــــــــــــــي حــــــــــــــــربكــــــــــــــــ  

  
 أبـــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــين جشــــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــر 

  

 ( وقبله :3)
مــــــــــــــيــــــــــــــة و  لــــــــــــــَ  بــــــــــــــيضــــــــــــــــــــــــــــاء زغــــــــــــــٍف نــــــــــــــثــــــــــــــلــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــُ

  
 رفـــــــــــــــــــرف فـــــــــــــــــــو  األانمـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــرُ هلـــــــــــــــــــا  

  

 وبيضاء يعين درعاً مل يعلها صدأ ا ديد ا وزغٍف اسم هلا.

 ( أصر العسب والشرب : الضراب ا قاله األزهري.4)
 ابلتحريك.« شرب»وضبرت ابن األثري  ( يف أسد الغابة : صعقو  بقافا. وذكره ابن ماكوال بناء وآخره قاف.5)
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 َعِدّي :وكذلك جاَء في شعِر 

 (1) الش رَبح مل َأُخنحُه والذي َأعحَط  
َكه للّضرورة فقد َوِهَم ؛ ألَنّه ليس يريُد به الِفْعل ، وإِنما يريد به اسَم الشيْ  لغَتَان  الشَّبَرُ و الشَّْبرُ  ِء الُمْعَطى ، وقيل :فمن قال : إِّن العَّجاج َحرَّ

 ، كالقَْدِر والقََدر.

بُون به ، كالقُْربانِ  بعُضهم لبعض ٌء يَتَعَاَطاهُ النَّصاَرىشيْ  : الشَّبَرُ و ُء : الشيْ  الشَّبَرُ  ونقل الّصاغانّي عن الَخِليل : أَو القُْرباُن بعينِه ، يَتقَرَّ

بُ   ون به.تُْعِطيه النََّصاَرى بعُضهم بعضاً ، كأَنَُّهم كانُوا يَتَقَرَّ

 اإِلْنِجيُل. قيلواألَْجساُم والقَُوى ،  : الشَّبَرُ  قيل :و

ُ  الَمْشبُوَرةُ  عن ابن األَعرابِّي :و  الكريمةُ. السَِّخيَّةُ  : المرأَة

 انِيّة.يُْنفَُخ فيه ، وليس بعربّي صحيح ، وقال ابُن األثير : ِعْبر كتَنُّوٍر : البُوقُ  «الشَّبُّورُ  ذُِكر له»في حديث األَذان : و

ْبرِ  ، منها َحزّ  (2) ُحُزوٌز في ِذراعٍ يُتَبايَُع بَِها ، بالفَتْح : الَمَشابِرُ و ْبرِ  ، وحّز نِْصفِ  الّشِ ،  َمْشبَرٌ  ، وُرْبِعه ؛ كّل َحّزٍ منها َصغُر أَو َكبُر الّشِ

 نقله الصاغانّي عن أَبي سعيد.

 ، كالهما بالفتح. َمْشبََرةو َمْشبَرٍ  جمع ّمما يَِفيُض عن األََرِضيَن ، الماُء من َمواِضعَ  أَْنَهاٌر تَْنَخِفُض فيتَأَدَّى إِليها : الَمَشابِرُ و

ّمِ : َسَمكٌ  األُْشبُورُ و  ، كتَنُّوٍر. َشبُّور ، والعامة تقول : : بالضَّ

 وأَِشَر ، أَورَده الّصاغانّي في التَّْكِملَة. كفَِرَح : بَِطرَ  ، (3) َشبِرَ و

يرٍ  َشبِّيروكبَقٍَّم  َشبَّرُ و ث ، ُمَشبِّرٌ و ، أَي ُمَصغّراً ، وفي التكملة مثل أَِميٍر ، كذا ُوِجد مضبوطاً في نُسخة صحيحة كقَّمِ أَْبنَاء  أَسماءُ  كُمَحّدِ

ى النَّبِّي قيل : وبأَْسَمائِ و ، وسلمعليههللاصلىالنّبّيِ  هاُرونَ  ن أَوالَده وسلمعليههللاصلىِهْم َسمَّ األَِخير بالتَّْشِديد كذا  الَحَسَن والُحَسْيَن والُمَحّسِ

 جاَء في بعض الروايات.

ّي : وَوجدُت ابَن َخالََويه قد ذكر شرَح هذه األَْسماِء فقال :و معناها و ، السالمعليه: هم أَوالُد هاُروَن  ُمَشبِّرٌ و،  َشبِيرُ و،  َشبَّرٌ  قال ابن بَّرِ

ٌن ، قال : ناً ،  ُمَشبِّراً و َشبِيراً و (4) َشبَّرَ  أَوالَده عنههللارضيبها َسّمى عليٌّ و بالعربية : َحَسٌن وُحَسْيٌن وُمَحّسِ ، يعني َحَسناً وُحَسْيناً وُمَحّسِ

ْيُت اْبنَّي باسِم اْبنَْي هاُرون : في مسند أَحمد مرفوعاً : إِنّيو قلت :،  عنهمهللارضي  .َشبِيرو َشبَّرَ  َسمَّ

 ، كالهما عن ابن األَعرابّي. َشبََر َشْبراً  ، وكذلك : قَدَّرَ  َشبََّر تَْشبِيراً و

ً  َشبَّرَ  ُرِوَي عن أَبِي الَهْيثَم : يقال :و بَه فتَقَرَّ  َعظََّمه فتَعَظَّمَ  أَي تَْشبِيراً فَتََشبَّر فاُلنا  .(5)َب ، وقَرَّ

ْبرَ  ، ومّد ُكلُّ واِحد منهما إِلى َصاحبِه ِشْبرٌ  ، كأَنّه صار بينهما : تَقَاَربَا في الَحْربِ  تََشابََراو  .الّشِ

 .شابُورَ  : شيٌخ لخاِلِد بِن قَْعنَب ، وكذا َحّجاُج بنُ  شابُورُ  جماعٍة ، منهم : اْسم شابورُ و

 ، عن أَبي وائٍِل. شابُورَ  وُعثَْماُن بنُ 

 وداُوُد بن شابُوَر ، عن َعطاٍء.

 نسبةً إِلى جّده عن األَْوزاِعّي. الّشابُوِريّ  ، ويقال له شابُورَ  ومحّمُد بُن ُشعَْيِب بنِ 

 .360ء ، قال أَبُو نُعَْيم : مات بعد سنة الُمْقِرى شابُور وأَحمُد بُن ُعبَْيِد هللا بن محمود بن

 ، نقله الصاغانّي. ساِرقٌ  أَي يزانِ المِ  شابِرُ  َرُجلٌ و

وقد تَتَبَّْعُت أَنا فوَجْدتُه اثنَْين وَسْبِعيَن موِضعاً من كتاب القََوانِين لألَْسعَِد بِن َمماتِي  كَسْكَرى : ثاَلثَةٌ وَخْمُسوَن َمْوِضعاً ، ُكلَّها بِِمْصرَ  َشْبَرىو

 ى الترتيب.، ومختصِره البن الَجْيعَان ، على ما سيأْتي بيانه عل
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 الَخْيَمة ، وتعرف َشْبر من الضَّواِحي ، قلت : وهي َشْبراوَمقس ،  َشْبراوأُّم قمص ،  َشْبَرا وهي ِمْنَها َعشَرةٌ بالشَّْرقِيَّة

__________________ 
 ( صدره يف التهذيب :1)

 إذا ألين نبب من منعمٍ 
 .«منعمر»ويف اللسان : 

حتريف. قوله : هبا تعود عل  الذراع ا مؤنثة ا قا  ابن بري : الذراع عند ســــــــــــــيبويه مؤنثة ال غري ا ويف « يتابض هبا»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 : الذراع أنث  وقد تذكر. (ذرع)اللسان 

 ( ضبطت يف التهذيب والتكلمة : َشرَبَ ضبرت قلم.3)
 .«شربا»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 وردت العبارة يف اللسان ا عن أيب اهليثم ا ابلبناء للمجهو .( 5)
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ة ا  َّكاســَ
او اآن ابمل ربح َاو ســهواج ا  شــَ ربح َاو اخَلّمارة ا  شــَ ربح َلة ا  شــَ َيِة الَقزّازِين ا  شــرباو الن خح َاو هارس ا وتـُعحَرُف مبُنـح ربح خا ا  شــَ ســَ

َاو  َاو صوره ا  َشربح ُغحيِن. َشربح
 بـَل وط ا وهي ِحص ة امل

 .(1)البَْيلُوق  َشْبراوِسْنِدي ،  َشْبرا وفَاتَتْه اثْنَتَاِن :

ين ،  َشْبَراوُهور ،  َشْبِراووسيم ،  َشْبَرا وهي َخْمَسةٌ بالُمْرتَاِحيَّةو  بلولة. َشْبَراومكراوه ،  َشْبَراوبِّدِ

 بلق. َشْبَراوقِبَالَة ،  َشْبَرا وفاتته اثْنَتَان :

يوان ،  َشْبَراو،  (3)بُخوم  َشْبَراوقَلُّوح ،  َشْبَراوقِبالة ،  َشْبَرا وهي (2) بَجِزيَرةِ قَُوْيِسنَاِستَّةٌ و قّطاره ، وهذه األَربعة التي ذكروها في الّدِ

 وكأَنَّه أَْلَحَق اثنتين من إِْقِليٍم ِسَواه ُمَجاوٍر لَجِزيِرة قَُوْيِسنا.

 َشْبَراوسرينة ،  َشْبَراوزْيتُون ،  َشْبَراوكلسا ،  َشْبَراوبَِني تكررت ،  َشْبَراوبَار ،  َشْبَراوهربون ،  َشْبَرا ، وهي : إُِحَدى َعَشَرةَ بالغَْربِيَّةِ و

 نبا. شبراومّريق ،  َشْبَراولُوق ،  َشْبَراونَباص ،  شبراوبلولة ، 

ذُبابه ،  َشْبراونبات ،  َشْبراوبَار أَيضاً ،  َشْبَراوبَار ، من ُكفُور َسَخا ،  َشْبَراون ، بَْسيُو َشْبَراوبقيس ،  َشْبَراونَْخلَة ،  َشْبَرا وفاتته ثمانية :

 فروض من كفور ُدْخمس. َشْبَراو

ملكان ، من الّطاِويَة ،  َشْبَراونين ،  َشْبَراوَدْمِسيس ،  َشْبَراوبِئر العََطش ،  َشْبَراوأَنقاس  َشْبَراوبابِن ،  َشْبَرا وهي : َسْبعَةٌ بالسََّمنُّوِديَّةو

 قة. شبراو

 بلوله. َشْبَراوِسيس ،  َشْبَراوقَاص ،  َشْبَراوطليمة ،  َشْبَرا وفاتته أَربعة :

 قُوص ، من كفور بهواش. َشْبَراوبلولة ،  َشْبَراومقمص ،  َشْبَرا وهي : ثالثة بالمنوفيةو

 دقس. َشْبَراونْخلَة ،  َشْبَراوقاص ،  َشْبَرا وفاتته ثالثة :

َشْيُخنا خاتَِمةُ الُمْسنِدين َعْبُد هللا ابُن محّمِد بِن عامر بِن َشَرِف ـ  الشُُّروخ ، وقد دخلتها ثالث مراتٍ  بَشْبرا وتعرفـ  قلت : ومن إِْحَداُهنّ 

ينِ  نَّجاِء سالِم بِن محّمد بن محّمد السَّْنُهوِرّي ، وَرَوى هو عن الشافِِعّي األَْزَهِرّي ، سمع َجدُّه الكتَب الستَّة تماماً على أَبِي ال الشَّْبَراِويّ  الّدِ

ْرقَانّي ، وعبِد هللا بن َساِلم البَْصِرّي ، والّشَهاب الَخِليفِ  ِد بِن عبِد هللا الِخْرِشّي ، ومحّمد بن عبد الباقي الزُّ ّي ، وأَبي اإِلمداِد بن إِبراِهيم ُمحمَّ

لَّى مشيَخةَ الجاِمع األَزَهِر ، وباَشَر بِعفّة وِصيَانَة ، وكان َواِفَر الِحْشَمِة والجاِه ، ُولد سنةَ نيّف وتسعين وأَلف ، اللّقانِّي ، وَدرس وأَفاَد ، وتَوَ 
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 لَْمنَة. َشْبراولون ،  َشْبَراوُسوس ،  َشْبَرا وهي : ثالثَةٌ بَجِزيَرةِ بني نَْصرٍ و

 النَّْخلَِة. َشْبَراوباَرة ،  َشْبَراوِخيت ،  َشْبَراوِويش ،  َشْبَرا وهي بالبَُحْيَرةِ أَْربَعَةٌ و

نُونه. وفاته موضعان من الُكفور الشاسعة بإِقليٍم آَخَر تابع لَحْوِف َرْمِسيَس في الّديوان ، وهما  َشْبَراووسيم ،  َشْبَرا وهما : اثْنَاِن بَِرْمِسيسَ و

 بُوق. َراَشبْ و،  َشْبَرانات ،

الُمَصنّف ،  (4)باَرةَ ، فهِذه الجملةُ اثْنَاِن وَسْبعُوَن َمْوِضعاً ، منها ثالثةٌ وَخْمُسوَن ذكرها  َشْبَراوَمْنت ، وقد َدَخْلتَُها ،  َشْبَرا : اثْنَاِن بالِجيِزيَّةو

 وما بقي فمّما استفدناه من الدََّواِوين السُّْلَطانِيَّة ، وهللا أَعلم.

دٍ  َشبََّرةُ و  سمع ابَن ُخَزْيَمةَ ، وُعَمَر النَُّجْيِرّي قاله الحافظ. العَابِِد النَّْيَسابُوِرّي ، الشيخ كبَقََّمة : َجدُّ أَحَمَد بِن ُمَحمَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 .ِشْبراً  من ذاك ، أَي أَوَسعُ  أَْشبَرُ  َهَذايقال : 

ْبَرةُ و  ، بالكسر : العَِطيَّة ، عن ابن األَْعَرابّي. الّشِ

 : القَاَمةُ تكون قَِصيَرةً وَطويلةً. الشَّْبَرةُ و
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 .األَْشبَارِ  : جاَء ببنِيَن قِصارِ  أَْشبَرَ و، أَي القُُدوِد ،  األَْشبَارِ  الرجُل : جاَء بِبَنِيَن ِطَوالِ  أَْشبَرَ  وعن ابن األَعرابِّي ، يقال :

__________________ 
 .«شربا السلو »( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 1)
نيا»( عل  هامش القاموس عن نســـخة أخر  : 2) ويف معجم البلدان : قوســـنيا بفتح القاف وســـكون الواو وفتح الســـا وكســـر النون وايء « ُقوســـَ

 مشددة وألف مقصورة.
 وما أثبتناه عن املطبوعة الكويتية.« جنوم»( ابألصر 3)
 وما أثبتناه املناسب.« ذكرهم»( ابألصر 4)



5882 

 

 : جاَمعَها. يَْشبُُرها َشْبراً  المرأَةَ  َشبَرَ و

 .(1): أَْعَطْيتُه ، كذا في التكملة  َشبَّْرتُه تَْشبِيراً و

 .ْبرٍ بشِ  : قَدََّره (2) َشبََره يَْشبُُرهو

َمْخَشِرّي. ؟«البَِسيَطة تَْشبُرَ  َمْن لَك بأَن»و   يضرب لمن يَتََكلَُّف ما ال يُِطيق ، قاله الزَّ

 َجبّر ، بالجيم ، وهو األَشهر ، والحقُّ أَنه َحْرٌف بين َحْرفَْيِن ، قاله الحافظ. ، كبَقَّم : لقَُب ِعَصاِم بن يَِزيَد األَْصبهانّي ، ويقال : َشبَّرُ و

 : قَْريَةٌ بمصر من أَعمال َحْوِف َرْمِسيَس. ابُورُ شَ و

ٍث : لقُب َمْيُموِن بن أَْفلََح ، ذكره الحافظ. ُمَشبِّرٌ و  ، كُمَحّدِ

ً  ، أَهمله الَجْوَهرّي وصاِحُب اللَِّساِن ، وهو نَباتٌ  ، كَجْعفَر الشَّْبَذرُ  : [شبذر] ْطبَِة ، إِاّل أَنَّه أََجلُّ وأَْعَظُم َوَرقا  منها. َشبِيهٌ بالرُّ

 وأَورده الّصاغانّي. َغيُوٌر ، وِشْنَذاَرةٌ ، بالنّوِن بدل الباِء ، كما سيأْتِي للمَصنّف ، أَي ، بالكسر ، ِشْبذَراةٌ  َرُجلٌ  قال أَبو زيد :و

 قال :

بٌ  وهو العََشا وصاحُب اللَِّسان ، وقال ابن األَْعَرابِّي : هو ، أَهمله الجوهرّي ، الشَّْبَكَرةُ  : [شبكر]  ، نقله الّصاغانّي. ُمعَرَّ

 اللَّْيل ، وكور : األَْعَمى.ـ  عندهمـ  بالفارسية ، ومعناه الذي ال يُْبِصُر باللَّْيل ، وَشبْ  ، وهو األَْعَشى َشْبُكور من (3) بَنَُوا الفَْعلَلَةَ  قال :

تْ  : [شتر]  كَضَرَب. َشتََره يَْشتُِره القَْطُع ، فِْعلُه بالفَتْحِ : ، رُ الشَّ

يَ و ِث الُكوفِّيِ  ، وهو ِبال المٍ  ، َشتْر به ُسّمِ د البَاقِر  واِلُد َعْبِد الّرْحمِن الُمَحّدِ  .عنههللارضي، روى عن اإِلمام أَبي َجْعفَر ُمَحمَّ

: انقالب في َجْفِن العَْيِن قَلََّما يكوُن ِخْلقَةً ،  الشَّتَرُ  في التَّْهِذيب :و ، كفَِرَح ، عن ابِن األَْعَرابِّي. َشتِرَ  وقد االْنِقطاعُ بالتَّْحِريِك :  ، الشَّتَرُ و

 .(4)بالتَّْسِكين : فِْعلَُك بها  الشَّتْرُ و

 ، أَي الَجْفن. أَو هو اْسِتْرَخاُء أَْسفَِله حتى يَْنفَِصَل الِحتَارُ  وانِشقاقُه َشنُُّجهوتَ  انِقاَلُب الَجْفِن من أَْعلَى وأَْسفََل ، : الشَّتَرُ  وفي الُمْحَكم :

ُجلُ  شتَِرت يقال :  .َشتََّرَهاو أَْشتََرَهاو َشتََرها يَْشتُُرها َشتْراً و َعينُه اْنَشتَرتو مثل أَفَِن وأُفَِن ، كفَِرَح وُعنِيَ  َشتَراً  العَْيُن والرَّ

 .أَْشتَْرتُه لقُْلتَ  لَشِترَ  ، ولو َعَرْضتَ  لَشتِرَ  فإِنّك لم تَْعرضْ  َشتَْرتُه إِذا قْلت :قال سيبويه : 

 أَنا ، مثل ثَِرَم وثََرْمتُه أَنا. َشتَْرتُه وقال الَجْوَهِرّي :

يَةِ  الشَّتَرِ  في»وفي حِديِث قَتَاَدةَ :   واألَصُل اْنقالبُه إِلى أَْسفََل.وهو قَْطُع الَجْفِن األَْسفَِل ،  «ُرْبُع الّدِ

 .َشتْراءُ  ، واألُْنثَى الشَّتَرِ  بَيِّنُ  أَْشتَرُ  ورجلٌ 

 .أَْشتَرُ  ، وَرُجلٌ  َشتَْراءُ  يقال : َشفَةٌ  اْنِشقاُق الشَّفَِة السُّْفلَى أَيضاً : الشَّتَرُ و

 كقوله : َمفَاِعيلُْن فاِعلُنْ  فيه الَهَزجِ ، فيَِصيرُ  َعُروِض  ُدُخوُل الَخْرِم والقَْبِض في : هو (5) الشَّتَرُ  من الَمجاز :و

ئــــــــــــــــــــاً  يــــــــــــــــــــح فح شــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُت ال ختــــــــــــــــــــََ لــــــــــــــــــــح  قـــــــــــــــــــــُ

  
ا  يــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــَ وُن أَيحتــــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــَ

  
 إِاّل باجتماعهما. َشتراً  ، بأْو الدالة على الخالف ، والصواب ما عندنا بالواو ؛ ألَنه ال يكون« أَو القَْبض»وُوِجَد في نسخِة شيِخنا 

العيِن ، فكأَنَّ البيَت قد وقع فيه من َذهاِب الميم والياِء ما  َشتَرِ  ي جزِء الُمضاَرع والِّذي هو َمفاِعيلُْن ، وهو مشتّق منقْلت : وكذلك هو ف

 العْين. كاألَْشتَر صاَر به
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َكةً : َشتَرُ و  ، وهي َجْنَزة. بَْيَن بَْرَدَعةَ وَكْنَجةَ  أَي من أَعماِلَها ، قلعةٌ بأَّراَن ، ، محرَّ

 وتَنَقََّصه بنَْظم أَو نَثْر. بِه ، كفَِرَح : َسبَّهُ  َشتِرَ و

__________________ 
رَبحته وَشرّبته : أعطيته.1)  ( يف التهذيب : َشرَبحته وَأشح
 ( األساس : يشرُبُه ويشربُه.2)
 حتريف.« الفعلة»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 . والش رتح خمفف : فعلك هبا... الش رتحُ ( يف التهذيب : 4)
 ( ضبطت يف اللسان ابلفتح وسكون التاء ا وضبطت ابلتحريك عل  اعتبار أهنا معطوفة عل  ما قبلها.5)
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 ويُرَوى بيُت األَْخَطل : : َغتَّهُ ، وَجَرَحه ، َشتََرهو

وحآِت قـــــــد  ــــــ  الســــــــــــــــــــ  وٌب عــــــل رَت رَكــــــُ ه  شــــــــــــــــــــَ  اســــــــــــــــــــتـــــــَ

  
َداِء   ُة اأَلعـــــــــــح زامحـــــــــــََ رِ مـــــــــــُ بـــــــــــح ُ  يف الـــــــــــد  خـــــــــــح  والـــــــــــنـــــــــــ 

  
َكةً ، العَْبِسّى الُكوفِّي ، يقال : إِنّه أَدرَك الجاهلية ، رَوى له ُمْسِلٌم واألَْربَعَةُ. كُزبَْيٍر : ابُن َشَكل ، ُشتَْيرو  محرَّ

األَخير  تابِعيَّان ، : (1)مهملة والميم ، قاله الحافُِظ الغَنَِوّي البَْصِرّي ، كذا يقول َحّماد بن َسلََمةَ ، والمعروف ُسَمْير ، بال بُن نَهارٍ  ُشتَْيرُ و

 روى له التِّْرِمِذّي.

ابُن  بعِض ، العَلَِويِّين ، قْلت : هو َزْيُد بُن َجْعفَر من َولَد يَْحيَى بِن الُحَسْيِن بِن َزْيِد بِن َعلّي بِن الُحَسْين ، ذكره ، كأُْرُدّنٍ : لَقَب أُْشتُرٌّ و

 وأَْصحاُب الَحِديث يَفتَحون التاَء ، قْلت : وقد تقّدم للمصنّف في الهمزة مع الراِء. ماُكوال ، وهو فَْرٌد ، قال الصاغانّي :

يٍق ، ِشنِّيٌر ، ِشتِّيرٌ  ال اللِّْحيَانِّي : رجلٌ قو ّرِ والعُيُوِب َسيِّى فيهما ، ِإذا كانَ  كِفّسِ  ء الُخلُِق.َكثِير الشَّ

 استدركه الّصاغانّي. ، بالضّم : ما بيَن اإِلْصبَعَْيِن ، الشُّتَْرةُ و

 الصاغانّي.استدركه  : الَمْرأَةُ العَْجزاء ، الشَّْوتََرةُ و

 الشَّاِعر التّابِِعّي ، الفارس ماِلك بن الحاِرِث النََّخِعيّ  ، هكذا في النُّسخ ، والتَّْنِظيُر به غير ظاهر ، كما ال يخفَى ، هو لَقبُ  ، كَمْقعَدٍ  األَْشتَرُ و

 .مشهور ، عنههللارضيمن أَصحاِب علّي 

بَْيِر.، قُتَِل م : ُهَو واْبنُه إِبراِهيمُ  األَْشتَرانِ و  ع ُمْصعَِب بِن الزُّ

ينِ و  .األَْشتَِرّيِ  أَْحَمُد بنُ  أَميُن الّدِ

ينو األَول أَجاَز الحافظ الذهبّي ، واألَخير َحدَّث عن الوزير الفَلَِكّي ، سمع منه بالقاهرة  ، َرَويَا ، األَْشتَِريّ  ُعَمُر بُن علّيٍ الصُّوفِيُّ  نَِفيُس الّدِ

، وقيل بينها وبين  اليَْشتَر : قَرية من بالد الَجبَل عند َهَمذان ، وقد يقال : (2) األَْشتَر ِد ، قاله الحافُظ ، وهو نسبة إِلىُمْرتََضى بُن أَبِي الُجو

 نَهاَوْنَد عشرةُ فراسَخ.

 .«الشَّتَْراءِ  ابن َمفَرُّ  قَِريبٌ  فقُْلتُ »:  بَْدر يومَ ـ  عنههللارضيـ  في حديث َعِلّيٍ و

ةً  ِلصٌّ  األَثِير : هوقال بُن  وا به نأَى قليالً ، ثم عاَوَدُهم حتى يُصيَب منهم ِغرَّ ْفقَةَ فيْدنو منهم ، حتّى إِذا َهمُّ . كان يَْقَطُع الطريق ، يأْتي الرُّ

ه قريٌب وسيَعُود ، فصار َمثاَلً.  المعنى : إِّن َمفَرَّ

فها هللا تعالى  البَْلقَاِء والَمِدينَِة ، أَرِض  بَْينَ  نَْقٌب في َجبَلٍ  ، كِكتَابٍ  ِشتَارٍ  نَْقبُ و  .(3)شرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

، أَي أَْسَمْعتُهما القبيَح ، ويُرَوى بالنون ، من  «بِهما لَشتَّْرتُ  لو قَدْرُت عليهما» : َعابَه وتَنَقََّصه. وفي حديث عمر : تَْشتِيراً  بالرُجلِ  َشتَّرَ 

ً ]والتّاُء صحيٌح عندنا  ، وأَنكر التاَء ؛ وبالتّاِء ، قال ابن األَعرابّي ، وأَبو عْمٍرو ، وقال أَبو منصور :، وبه قال َشِمر  (4)الشَّناِر   .(5) [أيضا

قَه. َشتَرَ و  ثَوبَه : َمزَّ

 بُن َخاِلد : من أَعالِم العََرِب كان َشِريفاً. ُشتَْيرُ و

 : موضع ، أَنشد ثَْعلَب : ُشتَْيرٌ و

ــــــــــــــ  و  ريحٍ عــــــــــــــل ــــــــــــــَ ت ٌح  شــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــِ ــــــــــــــا رائ  راَح مــــــــــــــن

  
َرمِ   قــــــــــــح

ُ
يــــــــــــِ  املــــــــــــ نــــــــــــِ َة كــــــــــــالــــــــــــفــــــــــــَ يصــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــِ  أَيحيت قــــــــــــَ

  
 ، واسُمه لَْختِيعَةُ ، سيأْتِي في النون إن شاَء هللا تعالى. َشناتِر وذُو
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ْعِر الفصيح ، الشَِّعيرُ  َزَعُموا أَنه أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد : ، الشَّْيتَعُورُ  : [شتعر] كالشَّْيتَغُوِر ، بالغَْيِن ،  قال : وقد جاَء في الّشِ

 وأنكر إِهماَل العين. بن ِجنِّي ، أَبي الفَتْحِ  المعجمة عن

ْلتفقال : وجاَء  (6)ذكره ابُن ُدَرْيد  الشَّْيتَعورُ  فقال :ـ  قلت : وذكره الّصاغانّي في التَّْكِملَة في ش ع ر  أُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

__________________ 
 . وقير هو ُشَتريح مبعجمة مث مثناة... ( يف تقريب التهذيب : ُلَريح العبدي البصري1)
 . انحية با هناوند و ذان... ( قيدها يف معجم البلدان بدون ألف والم2)
 البلقاء واملدينة عل  شرقي طري  ا اج.( معجم البلدان : يف جبر من جبا  السراة با أرض 3)
 ( زيد يف التهذيب : وهو العيب.4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 .342/  1( اجلمهرة 6)



5886 

 

تَـُعور يف ِشعحرِه عَر ا ومل َأجده يف ِشعحره. انته . (1) [قوم]ا وزعم  ابلش يـح  أَنّه الش ِعرُي ومل يذكر ابُن ُدَريحٍد الشِّ
ثر : [شثر]  ، أَهمله الَجْوَهِرّي وصاحُب اللَِّسان. لكسر، با الّشِ

ّم. ُشثُورٌ  َحْرُف الَجبَِل ، ج وقال الّصاغانّي : هو  ، بالضَّ

ثْرُ و  .(2)من ِجباِلهم  َجبَل : اسمُ  الّشِ

 ، كأَمير : قُماُش الِعيداِن. الشَّثِيرو

 ، وهو أَّول ما يَْنبُت. َشِكيُر النَّْبتِ  أَيضاً : الشَّثِيرُ و

يَةٌ  ، كفَِرَحٍة ، َشثَِرةٌ  قَنَاةٌ و  هكذا في النسخ ، وفي التكملة : ُمِشظَّةٌ. ُمتََشّظِ

 ، نقله الصاغانّي. (3) َعْينُه ، كفَِرَح : َحثَِرتْ  َشثَِرتْ و

َجرُ و ، محّركةً ، الشََّجرُ  : [شجر] ينََوِرّي ،، بكسر ففتح ، في لغة بني ُسلَْيم ، قاله ال الّشِ  كذلكو، كَجبَل وِعنٍَب وَصْحَراء ،  الشَّْجَراءُ و ّدِ

يَُر ، باليَاِء ، كِعنَب  ، وإِّما أَن تكوَن الكسرةُ لمجاَوَرتِها الياَء ، قال : (4) ِشَجر ، أَبدلوا الجيم ياًء إِّما أَن تكوَن على لُغَِة من قال الّشِ

َ اأَلكاِم ِشرَيَهح   حَتحَسُبه َباح
َعلَى ُكّلِ »ُرِوَي عن ابن مسعود :  ، وهذا كما يقلبون الياَء ِجيماً في قولهم : أَنا تَِميِمجٌّ ، أَي تَِميِميٌّ ، وكما (5)في تصغيرها : ِشيَْيَرة وقالوا 

ِء في الوْقف يريد َغنِّي ، هكذا حكاه أَبو حنيفة بتحِريِك الِجيِم ، والذي حكاه سيبويه أَّن ناساً من بني َسْعٍد يُْبِدلُون الجيِم مكاَن اليا «َغنِّجٍ 

 ذا َوَصلوا لم يُْبِدلُوا.، فإِ  (6)خاّصةً ؛ وذلك ألَن الياَء خفيفةٌ ، فأَبدلوا من موِضِعها أَْبيََن الحروِف ، وذلك قولهم في تَِميِمْي : تَيِمْج 

ِشيََرة ، فينبِغي أَن تكون الياُء فيها أَْصالً ، وال تكون ُمبدلةً من الجيم ؛ ألَْمَرْين : أَحدهما : ثَبَاُت ـ  َشَجَرة فيـ  وقال ابن ِجنِّي : أَما قولهم

 ا َحقَُّروا االسَم أَن يَُردُّوها إِلى الجيم ؛ ليَُدلّوا على األَصل.الياِء في تصغيِرَها في ُشيَْيرة ، ولو كانت بدالً من الجيم لكانوا ُخلَقَاَء إِذ

 مفتوحة ، وشين ِشيََرةٍ مكسورة ، والبدل ال تُغَيَُّر فيه الحركات ، إِنما يُوقَع حْرٌف موضَع حرٍف. َشَجَرة واآلخر : أَنَّ شينَ 

تَاَء أَو َعَجَز َعْنه. هو ُكلّ  ِمَن النَّبَاِت : ما قَاَم على َساٍق أَو  َما َسَما بِنَْفِسه ، َدقَّ أَو َجلَّ ، قاَوَم الّشِ

يََراِت ، قال : الشََّجراتِ و،  األَْشَجارِ  ، ويُْجَمع أَيضاً على بهاءٍ  من ُكّلِ ذلك الواِحَدةُ و  والّشِ

ىًن  ريف وال جــــــــــــَ ن   ــــــــــــِ يــــــــــــكــــــــــــُ نح فــــــــــــِ  ِإذا ملَح يــــــــــــكــــــــــــُ

  
رَيَاتِ   ّن   مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــِ دَكـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــبَبـ

  
 .الشََّجرِ  ، أَي : َكثِيَرتُه َشْجَراءُ و ، وهذه عن أَبي حنيفة ، َمْشَجَرةٌ و َشِجيَرةٌ و، كفَِرَحٍة ،  َشِجَرةٌ  أَرضٌ و

،  َشْجَراءُ و َشَجَرةٌ  ، ولم يأِْت من الجمع على هذا الِمثَاِل إِاّل أَحرٌف يَسيرة : الشَّْجَراِء َشَجَرةٌ  ، وواحد الشََّجرِ  : اسٌم لجماعة الشَّْجَراءُ  وقيل :

 .(7)وقََصبَةٌ وقَْصبَاُء ، وَطَرفَةٌ وَطْرفَاُء ، وَحلَفَةٌ وَحْلفَاُء 

 واحٌد وجْمٌع ، وكذلك القَْصباُء ، والطَّْرفاُء ، والَحْلفَاُء. الشَّْجَراءُ  وقال ِسيبويِه :

اسٌم مفرٌد يُراد به  الشََّجَرة الُمتََكاثفة ، قال ابُن األَثِير : هو األَْشَجارِ  ، أَي بين «الشَّْجَراءِ  كنُت في (8)َحتَّى »وفي حديث ابِن األَْكَوعِ : 

 الجمع ، وقيل : هو َجْمع. واألَّول أَْوَجهُ.

 .(9)الكثير  الشََّجرُ  ، وقيل : الَشجرِ  ، أَي َمْنبِتُه ، بالفتح : الَمْشَجرُ و

 ْحِسن :، كمُ  ُمْشِجرٌ و ، كأَِميٍر ، َشِجيرٌ و أَْشَجرُ  َوادٍ و
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__________________ 
 ( زايدة عن اجلمهرة.1)
 ء من كالم العرب.( ايقوت : وهو علم مر ر غري مستعمر يف شي2)
 ابمليم.« مثرت»ويف التكملة : « خثرت»( يف القاموس : 3)
 ( اللسان : قا  : ِشَجرة.4)
ٌَة.5) ٌَة وُشَيريح  ( اللسان : ِشَيريح
 مَتِيِمج يف متيمي.( اللسان : قوهلم 6)
 ( كان األصمعي يقو  يف واحد ا لفاء َحِلفة ا بكسر الالم خمالفة ألخواهتا. عن اللسان والصحاح.7)
 ( يف النهاية : فإذا كنت.8)
 شجر الكثري.واملشجر : منبت الشجر ا واملشجرة : أرض تنبت ال قوله : وقير الشجر الكثري ا عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
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َجرُ  َوادٍ  ا وال يقا  : َشِجري . ويف الّصحاح : َوادٍ الش َجرِ  ا َأي َكِثريُه  .َأشح
 ، وال يُْعَرف له فِْعٌل ، هكذا قالوه. َشَجراً  من هذه ، أَي أَكثرُ  أَْشَجرُ  ، وكذلك هذه األَْرضُ  َشَجراً  أَْكثَرُ  ، أَي ِمْنه أَْشَجرُ  هَذا الَمَكانُ  يقال :و

 وُمْعِشبَةٌ وُمْبِقلَةٌ. ُمْشِجَرةٌ  ، كأَْعَشبَْت وأَْبقَلْت ، فهي األَْرُض : أَْنبَتَتْه َجَرتِ أَشْ و

، رَوى عن أَبيه يَحيى ، وأَبوه يحيى  البَُخاِرّيِ  اإِلمام أَبي عبِد هللا َشْيخُ  ، َمَدنِّي ، الشََّجِريّ  ءبِن محّمد بن َعبّاِد بِن هانِى إِْبَراِهيُم بُن يَْحيَىو

 ٍء نسبة إِلى َجّد أَبيِه ، وقد َرَوى عنه عبُد الَجبّاِر ابُن سعيِد.يحيَى بُن هانى قال فيه عبُد الغَنِّي بُن َسِعيد :

بد هللا بن َشبِيب ، حّدثنا إِبراِهيُم بُن محّمد بِن وقال الحافُظ في التبصير : قال ابُن َعِدّي : حّدثنا أَحمُد بن َحْمُدوَن النَّْيَسابُوِرّي ، حدَّثَنا ع

 ، عن أَبيه. الشََّجِريّ  يَْحيَى

 ألَميُر.فاْنقَلََب عليه ، وإِنما هو إِبراِهيُم بُن يَْحيَى بِن محّمد ، وتَبِعَه َحْمَزةُ في تاريخ ُجْرجاَن ، وهو َوَهٌم نبَّهَ عليه ا

َشاِطّي ، وفيه نََظٌر. َشَجَرةَ  هذا منسوٌب إِلى ِريّ الشَّجَ  وقال الحافظ أَيضاً : إِبراِهيمُ   بِن ُمعَاِويَةَ بِن َربِيعَةَ الِكْنِدّي ، قاله الّرِ

 ، ولهم َمْسِجٌد بالكوفَة. الشََّجَراتُ  بن ُمعاويةَ يقال لهم : َشَجَرةَ  وقال أَبو ُعبَْيد : بنو

محّمد بِن َحْمَزة بِن أَبي القاسِم علّي بن أَبِي علّيٍ  علّيِ بنِ  النَِّقيِب الطَّاِهر بالَكْرخ أَبي الَحَسن ْبنُ أَبو السَّعَاَداِت ِهبَةُ هللا  الشَِّريُف النَِّقيبُ و

َحَسن بن لّي بن محّمد بن الُعبَْيِد هللا بن َحْمَزة الشَّبِيه بن محّمد بن ُعبَْيِد هللا بن أَبي الَحَسن علّي بن عبيِد هللا بِن عبِد هللا بن الَحَسن بن ع

َمْخَشِرّي ببغداَد ، وأَثنَى عليه ، وتُُوفِّى بها سنة  العَلَِوّي ، نَْحويُّ الِعَراقِ  الشََّجِريّ  َجْعفَر بن الَحَسن الُمثَنَّى ثُه ، اجتمع به الزَّ  542وُمحّدِ

لَة ليس هذا محلَّه  ا.ودفن بداره بالَكْرخِ ، وله في الُمستَفَاد في تاريخ بغداد ترجمة ُمَطوَّ

، وقد أََشْرنا إِليه آنِفاً قْلت : وَجّده أَبو الَحَسن علّي بن ُعبَْيد هللا هو الملقّب بباغر ترجمه السَّْمعَانِّي في األَْنَساب ، والحافظ في التَّْبِصير 

 وكذلك ذكَرا حفيَده أَبا طالٍب علّيِ بَن الُحَسْين بن ُعبَْيِد هللا بن علّي ، نقيب الكوفة.

البغداِدّي ، مشهوٌر. وبْنته أُمُّ الفتْح أََمةُ الّسالم ، حدَّثْت  الشََّجِريّ  (1)بِن َمْنُظوٍر  َشَجَرة ا بقَي عليه أَحمُد بن كاِمِل بِن َخلَِف بنقلت : وممّ 

رت ، وماتَت سنة   .680وُعّمِ

ِشيد سبْ  الشََّجِريّ  ويحيى بُن إِبراِهيَم بِن ُعَمر  َط الحافظ أَبي العاَلِء العَطَّار.سمَع عبَد الحميِد بَن عبِد الرَّ

 .الشََّجرَ  ، أَي َرَعاهُ  على أَنّه فاعٌل ، وقوله : (2)، برفع المال  المالُ  َشاَجرَ و

َمْخَشِرّي   .ُمَشاِجرٌ  : وبَِعيرٌ  (3)زاد الزَّ

يت : ّكِ  يَْرَعاه ، قال الراِجُز يصف إِبِالً : الشََّجر ئاً ، فصاَر إِلىالماُل ، إِذا َرَعى العُْشَب والبَْقَل ، فلم يُْبِق منها َشيْ  شاَجرَ  وقال ابن الّسِ

ِر  ـــــــــــــِ ائ هـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــــَ ِرُف يف َأوحجـــــــــــــُ عـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

  
   ٍ اَن كــــــــــــــــــرِّ آفــــــــــــــــــِ رِ آســــــــــــــــــــــــــــــــَ اجــــــــــــــــــِ  ُمشــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َجُز ِلُدَكْين.  قال الّصاغانِّي : الرَّ

ً  شاَجرَ و  وخاَصَمه. ناَزَعه : ُمَشاَجَرةً  فاُلٌن فالنا

رُ و ، هكذا بالصاد والنون والعين المهملة ، في النَُّسخ ، وفي بعض األُصول على  (4) الشََّجرِ  ما كاَن على َصْنعَةِ  من التَّصاوير : الُمَشجَّ

 ، بالصاد والتحتيّة والغين المعجمة ، أَي على َهْيئَتِه. الشََّجرِ  ِصيغَةِ 

رٌ  ويقال : ِديباجٌ   .لشََّجرِ ا ، إِذا كان نَْقُشه على َهْيئَةِ  ُمَشجَّ

 .ُمشاَجَرةٌ  وبينهم : تََخالَفُوا ، كتَشاَجُروا اْشتََجُرواو

أِْس  اْشتَِجارَ  فيها يَْشتَِجُرونَ »وفي حديث النََّخِعّي ، وذكَر فِتْنَةً :   األََصابُع إِذا َدَخل بعُضها في بعض. تَْشتَِجرُ  أَراَد يَْختَِلفُون كما «أَْطبَاِق الرَّ
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__________________ 
 اللباب : منصور. قا  يف اللباب الشجري : وهذه النسبة إىل الشجرة وهي قرية ابملدينة. قا  ايقوت : وهي عل  ستة أميا  من املدينة. (1)
 ( كذا ابألصر والصحاح واللسان ا وضبطت يف القاموس ابلفتح.2)
 يرعاه ا وبعري مشاجر.( عبارة األساس : وقد شاجَر املاُ  إذا فين البقر فصار إىل الشجر 3)
 .«صفة الشجر»ومثلها يف التهذيب ا ويف اللسان « صيغة الشجر»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
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 بِرماِحهم. اْشتََجُرواوبرماِحِهم ، أَي تَشابَُكوا ،  فتََشاَجُروا ويقال : اْلتَقَى فِئَتَان

يَ  اْشتََجرَ وبعُضه بعضاً فقد اْشتَبَك  (1)ٍء يأْلَُف وكّل شيْ   ؛ لدخول بعض أَغصانِه في بعض. الشََّجُر َشَجَراً  ، وإِنََّما ُسّمِ

 تَنَاَزُعوا فِيِه. ، بالفَتْح : َشْجراً وبالّضّم ،  ، يَْشُجر ُشُجوراً  بينَُهم األَْمرُ  َشَجرَ و

نَ ُهمْ )وفي التنزيل :  بيَن القَْوِم ، إِذا اْختَلََف األَْمُر بينَهم ، َشَجرَ و ّجاُج  (2) (َفال َورَبَِّك ال يُ ْؤِمُنوَن َحّّت َُيَكُِّموَك ِفيما َشَجَر بَ ي ْ قال الزَّ

بيَن  رَ َشجَ  إِيّاُكْم وما»، أَي تََشابَُكوا ُمْختَِلِفيَن. وفي الحديث :  تََشاَجُرواو اْشتََجُروا الُخُصوماِت ، حتى (3): أَي فِيَما َوقَع من االْختِالف في 

 أَي ما َوقََع بينَُهم من االْختِالف. «أَْصَحابِي

 َربََطه. بالفتح : يَْشُجره َشْجراً  ءَ الشَّيْ  َشَجرَ و

ُجَل عن األَمرِ  َشَجرو  عنه ، أَي ما َصَرفك. َشَجَرك ما يقال : َصَرفَه ، : يَْشُجُره َشْجراً  الرَّ

 قال العَّجاج : نَّحاهُ ، ِء ، إِذاَء عن الشَّيْ الّشي َشَجرَ  في التكملة :و

اَب َعنحُه فَجَفا َشَجرَ و   اهلُد 
 .اْنَشجرَ و،  اْشتََجرَ  أَي َجافَاهُ عنه فتََجافَى ، وإِذا تََجافَى قيل :

جَل عن األَْمر َشَجرَ و  َمنَعَه وَدفَعَه. ، إِذا يَْشُجُره َشْجراً  الرَّ

أَّن أُّمه قالَْت له : ال أَْطعَُم َطعاماً ، وال أَْشَرُب َشراباً أَو تَْكفَُر بمحّمد ، قال : فكانُوا إِذا »وقد جاَء في َحِديِث َسْعٍد :  ه ،الفََم : فَتَحَ  َشَجرَ و

 ُعوداً ففَتَُحوه. َشْجِره ، أَي أَْدَخلُوا في «فَاَها َشَجروا أَرادوا أَْن يُْطِعموها أَو ْيسقُوها

 بعُوٍد. ففي إِْطالق الُمَصنّف الفتْح نََظٌر. (4)فاه فأَْوَجُروه : فتحوه  َجُرواشَ  وفي األَساس :

 ُكْنتُ »:  قال عنههللارضيحديُث العبّاس بِن عبِد الُمطَِّلب ، ومنه َضَرَب ِلَجاَمها : ليَُكفََّها حتَّى فَتََحْت فاَها ، : يَْشُجُرها َشْجراً  الدَّابَّةَ  َشَجرَ و

 كذا في التَّْكِملَة. «َشَجْرتُها وقد ، ُحنَْين يوم وسلمعليههللاصلى هللا رسولِ  بَْغلَةِ  بَحَكَمةِ  (5) آِخذاً 

 .«بِلجامهاـ  يَْشتَِجُرها أَوـ  يَْشُجُرها والعَبّاسُ »قلت : وفي روايٍة : 

 .َشَجْرتَه ٍء َعَمْدتَه بِعَماٍد فقدهكذا في النُّسخ ، والّصواب بعَُموٍد ، كذا في اللَِّسان ، وكلُّ شيْ  َعَمَده بِعُوٍد ، يَْشُجُره َشْجراً  البَْيتَ  َجرَ شَ و

 أَو ثَْوب فَرفَْعتَه وأَْجفَْيتَه قْلَت : َشَجرٍ  أَغصانُ  (6)وفي التهذيب : وإِذا نََزلَْت  َرفََع ما تََدلَّى من أَْغَصانِها. : َشْجراً  والنَّبَاتَ  َشَجَر الشََّجَرةَ و

 .َمْشُجورٌ  ، فهو َشَجْرته

ْمحِ : َطعَنَه َشَجَرهو  حتى اْشتَبََك فيه. بالرُّ

َماح : تَطاَعنُوا ، وكذا تََشاَجْرواو  برماِحِهم. اْشتََجُروا بالّرِ

 وهو الِمْشَجُب ، وسيأْتِي قريباً في الَماّدة. ، الِمْشَجرِ  َرَحه علىَء : طَ الشَّيْ  َشَجرَ و

َق بينَه شيْ هكذا أَورده الصاغانّي في التكملة ، وكان األَْصَمعّي يقول : ُكلُّ َشيْ  : َكثَُر َجْمعُه (7) ، كفَِرحَ  َشِجرَ و ٌء فاْنفََرَق ٍء اْجتََمَع ثُّم فَرَّ

 .َشَجرٌ  فهو

 األَْمُر بينهم ، وقد تَقَدَّم. َشَجرَ  وقد األَْمُر الُمْختَِلُف ، ح فسكون :، بفت الشَّْجرُ و

ْحِل ، : الشَّْجرُ و ْيِن ِمَن الرَّ أَي َرْحِل البَعيِر ، وهو الذي يَْلتَِهُم َظْهَره ، والَكرُّ ما َضمَّ الظَِّلفَتَْيِن ، كما سيأْتِي ، ويقال لما بين  ما بَْيَن الَكرَّ

ْيِن   أَيضاً : الشَّْرُخ والشَّْخُر ، بالخاِء المعجمة ، كما سيأْتي.الَكرَّ
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 عزاه الّصاغانّي إِلى األَْصَمِعّي. الذَّقَُن ، : الشَّْجرُ و

 وَمْفتَُحه ، هكذا بالخاِء المعجمة والّراِء من خرج ، في النسخ ، والصواب َمْفَرُج الفِم ، بالفاِء. َمْخَرُج الفَمِ  : الشَّْجرُ  قيل :و

ُره ، أَو الفَمِ  َشْجرُ  أَو  ما اْنفَتَحَ  هو الّصاِمُغ ، أَو هو ُمَؤخَّ

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : خالف.1)
 .65( سورة النساء اآية 2)
 .«من»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 3)
 ( األساس : إذا فتحوه.4)
 وا كمة : حديدة اللجام تكون عل  أنف الفرس وحنكه ا متنعه من خمالفة راكبه.« أخذ»( عن التكملة ا وابألصر 5)
 ( األصر واللسان عن التهذيب ا ويف التهذيب املطبوع : تدل ت.6)
 .«َشَجرَ »م ا ( ضبطت يف التهذيب ا ضبرت قل7)
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ِ  هو من ُمنحطَِب  الَفِم ا َأو َياح ا َبَا الل حح ِ ا َأو هو مــَ زَِمَتاح ِ  ُملحتَـَق  اللِّهح َياح رٍو. وقيــر : هو جُمحَتَمض الل حح اأَلِخرُي عن َأيب َعمح
ر َفَقة ا وبه ُفســــــِّ اِكَر  تـََفق دح يف َطَهاَرِتك كذا وكذا ا»حديُث بعِ  الّتاِبِعا :  حتَت الَعنـح رَ و والشــــــ  جح حديُث  وكذا «الشــــــ 

َد  يف عنهاهللارضيعاِئَشَة  رِي با وسلمعليههللاصلى   رسو ُ  قُِب َ »:  الّرِواايتِ  ِإحح  .«وحَنحرِي َشجح
 الفََرِس : ما بين أََعاِلي لَْحيَْيِه من ُمْعَظِمها. َشْجرُ و

ّم ، ، ُشُجورٌ و،  أَْشَجارٌ  ج  بالكسر. ، ِشَجارٌ و بالضَّ

 الشين والضاد والجيم. شضج ، ويَْجَمعُها قولك الشَّْجِريَّة الُحُروف الّضاُد منو

 ولم يََضْع َجْنبَه على الفَْرش ، وقيل : َوضَع يََده على َحنَِكه ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : فَقِ وَضَع يََدهُ تحَت َذقَنِه ، واتََّكأَ على الِمرْ  الّرجُل : اْشتََجرَ و

َر  يــــــــــح ت  الــــــــــلــــــــــ  ي  وبــــــــــِ لــــــــــِ راً انَم اخلــــــــــَ جــــــــــِ تــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــــــح

  
وحُ   بــــــــــُ ذح اُب مــــــــــَ يِنَ فــــــــــيــــــــــهــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــّ يــــــــــح َبن  عــــــــــَ  كــــــــــَ

  
 على َكفِّه. بَشْجِره ، إِذا اْعتََمدَ  ُمْشتَِجراً  وقيل : باتَ 

َجارُ و، كِمْنبٍَر ،  الِمْشَجرُ و وقد أَنكر شيُخنَا الفتَح في األَّول ، وادََّعى أَنّه غيُر معروف وال َسلف له في ذلك ، ـ  ِكتاٍب ، ويُْفتََحان ، مثل : الّشِ

َهات ٌح به في اللَِّسان ، بل وغيره من األُمَّ  .َشَجاَرةٌ و َمْشَجَرةٌ  الواحدةُ  ُعوُد الَهْوَدجِ ، :ـ  مع أَنه ُمَصرَّ

يَْت لتََشابُِك ِعيَداِن الَهْوَدجِ بعِضها في بعض. الَمَشاِجرُ  : أَعواٌد تُْربَط كالِمْشَجب يوضع عليها الَمتَاع ، والجمعُ  الَمْشَجرُ  وفي المحكم :  ، ُسّمِ

َجارُ  وقال اللَّْيُث : َي ِغَشاَءه صار َهْودجاً. الّشِ أِْس ، قاله أَبو  أَْصغَُر منه َمْكُشوف من َمَراِكب النَِّساءِ  َمْرَكبٌ أَو  : َخَشُب الَهْوَدجِ ، فإِذا ُغّشِ الرَّ

 َعمرو ، ومنه قوُل لَبِيٍد :

ُد و  جــــــــــــــا ِإَذا مــــــــــــــا  (1)أَرحبــــــــــــــَ يــــــــــــــح  فــــــــــــــاِرُس اهلــــــــــــــَ

  
َرِت   عـــــــــــــــ  قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رُ تـ اجـــــــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــــــَ

َ
ـــــــــــــــامِ  امل ئ ـــــــــــــــفـــــــــــــــِ  ابل

  
ر حديُث ُحنَْين وبه (2)وقال األَْصَمِعّي : ويَْكِفي واِحداً َحْسُب  ة يَْوَمئٍِذ في»:  فُّسِ مَّ  .«لهُ  ِشَجارٍ  وُدَرْيد بن الّصِ

َجارُ و هكذا بفتح الميم والمثناة وسكون الراِء ، وبخّط األَْزَهِرّي  (3) وهو بالفارسيّة َمتَْرس من تَْحت ، كِكتَاب : َخَشبَةٌ يَُضبَُّب بها السَِّريرُ  الّشِ

 هي الَخَشبَة التي تُوَضع خْلَف الباب. بفتح الميم وتَشديد الُمثَنّاة وقال :

َجارُ و  قال الّراِجُز : َخَشُب البِئرِ  : الّشِ

 الش ُجرح لرَتحَوَينح َأو لََتِبيَدن  
 .(4)نشده الجوهّر في الصحاح ، كِكتَاب وُكتُب ، هكذا أَ  ِشَجار جمع

 بالسين المهملة والاّلم ، والرجز اَلِميٌّ ، وبعَده :« السُُّجل»قال الصاغانّي : والروايةُ : 

َتِمرح   َأو أَلُروَحنح ُأُصاًل ال َأشح
 والرجُز ألَبِي محّمد الفَْقعَِسّي.

َجارُ و  ِسَمةٌ لإِلبِِل. : الّشِ

َجارُ و  .(5)أُّمه ، كذا في التَّْكِملَة  يُْجعَُل في فَِم الَجْديِ ؛ ِلئاَّل يْرَضعَ ُعوٌد  : الّشِ

ٍن أََمَر ُمَجاِشَع بَن َمْسعُوٍد أَن يُِقيَم به في  ع ، كَسَحاٍب : َشَجارو َغْزَوة نََهاَوْنَد بين األَْهَواِز وَمْرجِ القَْلعَة ، وهو الذي كان النُّْعَماُن بُن ُمقَّرِ

 أَيضاً. َجرٌ شَ  ويقال له
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من بني َسِليٍط ، أَخرجه ابُن عبِد البَّرِ وابُن َمْنَده ، َرَوى عنه الَحَسن ، ورَوى عنه خاِرَجةُ بُن  كَكتّان : َصحابِيّ  ، (6) َشّجارٍ  ُعالثَةُ بنُ و

ْلِت ، وهو َعمُّ خاِرَجة ،  وتَبِعَه الحافُظ في التَّْبِصير فَذَكره بالتخفيف ، وُضبط وَوِهَم الذََّهبِيُّ في تَْخِفيِفه الصَّ

__________________ 
 أربد بن ربيعة أخو لبيد. وقد روي البيت برواايت خمتلفة انظر ديوانه واللسان ىف املادتا : شجر ا قعر. ( أربد هو1)
ومثله يف « والشـــــــجار اهلودج الصـــــــغري الذي يكفي واحداً حســـــــب قوله : وقا  األصـــــــمعي ا عبارة اللســـــــان :»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 2)

 التهذيب.
َرتحَس»وضبرت يف التهذيب « َمرَتحس»وضبرت يف اللسان « َمرت حس»امشه عن نسخة أخر  : ( هذا ضبرت القاموس ا وعل  ه3)

وكله ضبرت قلم « امل
 ا ويف اللسان عن اأَلزهري نصاً ا بفتح امليم وتشديد التاء.

 .«لتبيدنّ »بد  « ليبيدنّ »( يف الصحاح : 4)
 ( وهي عبارة التهذيب واللسان.5)
 بن صحار السليطي ا وقير : عالثة. وفيه عن خليفة قا  : عالثة بن شجار. قا  الربدعي : شجار ابلتخفيف. ( ورد يف أسد الغابة : العالء6)

 وقا  املستغفري : عالقة بن شجار.
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ح ة. ِشَجار يف التكملة :  ا كِكَتاٍب ا هكذا ا وعليه عالمُة الصِّ
ارٍ  أَبوو ار هللا بن َعْبدِ  َعْبُد الَحَكِم بنُ  ، كَكتّاٍن : َشجَّ قِّّي : َشجَّ ثٌ  الرَّ قِّّي ، وغيره. ُمَحّدِ  ، عن أَبِي المليح الرَّ

 ، كأَِميٍر : السَّْيُف. الشَِّجيرُ و

األَّوُل بمعنَى الغَِريب ، والثّاني  الشَِّجيرُ  .(1) َشِجيَرْين إِالَّ  َشِجيَرْينِ  ومن سجعات األَساس : ما َرأَْيتُ  الغَِريُب ِمنّا. والشَِّطيُر ؛ الشَِّجيرُ و

ِديق ، وسيأْتي.  بمعنى الصَّ

 : الغَِريُب. من اإِلِبل الشَِّجيرُ و

ً  بيَن قَِداحٍ  يكونُ  الِقْدحُ  : الشَِّجيرُ و ُن بفَوزه ، والشَِّريُج : قِْدُحه الذي هو له  َشَجِرَها لَْيَس من َغِريبا ، قال ، ويقال : هو الُمْستَعَار الذي يُتَيَمَّ

ل   : (2)الُمنَخَّ

تح و  م شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا الـــــــــــــــــــــــــــّرايُح تـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ريِ   ِت الــــــــــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــح ِب الــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــَ َوانــــــــــــــــــِ  ِبــــــــــــــــــَ

  

َديح  ش  الـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــيِن هـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــــــــَ  أَلـــــــــــــــــــــح

  
ي َأو   حــــــــــــــــِ دح رحِي قــــــــــــــــِ رِييِن مبــــــــــــــــََ جــــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .ُشَجَراءُ  وجمعه الّصاِحبُ  : الشَِّجيرُ  في الُمْحَكم :و

ِدي هو الشَِّجيرُ  وقال ُكَراع :  ُء.الرَّ

اغانّي ألَبِي َوْجَزةَ : : تََجاِفي النَّْوِم عن صاِحبِه االْشتَِجارُ و  أَنشَد الصَّ

نـــــــــــا  نـــــــــــًا فـــــــــــَبر قـــــــــــَ ا َوهـــــــــــح نـــــــــــَ يـــــــــــاُ  بـــــــــــِ  طـــــــــــاَف اخلـــــــــــَ

  
وحُم   اَت الــــــنـــــــ  بـــــــَ َد  فـــــــَ عـــــــح نح آِ  ســــــــــــــــــــُ رَامــــــِ جــــــِ تــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــح

  
 ، وفي التكملة : ُعَوْيٌج النَّْبهانِّي :قال ُعَوْيٌف الُهَذِلّي  النََّجاُء ،و: التَّقَدُُّم  االْشتِجارُ و

اَ  و  نـــــــــَ يــــــــــح د  عـــــــــَ دًا تــــــــــَ مـــــــــح َرتح فـــــــــعـــــــــَ جـــــــــَ تـــــــــَ نـــــــــا  اشـــــــــــــــــــــــح  بـــــــــِ

  
رِ   ــــــــــِوقــــــــــح اٌت مــــــــــن ال عــــــــــَ ــــــــــَ بـ طــــــــــح َواِدي مــــــــــُ َواُ  اهلــــــــــَ  طــــــــــِ

  
 .(3)وهكذا أَنشده صاحب اللسان ، واألَّول رواية الصاغانّي « اْنَشَجَرتْ »ويرَوى في بيت الُهَذِلّي  فيِهما. كاالْنِشجارِ 

رٌ  ديباجٌ و ر وال يَخفَى أَنه لو ذُِكَر في أَّول الماّدة عند ضبطه .الشََّجرِ  ُمنَقٌَّش بَهْيئَةِ  ، كُمعَظٍَّم : ُمَشجَّ كان أَوفَق لما هو ُمتََصّدٍ فيه ، مع  الُمَشجَّ

يباجِ وغيره ، فتأَّمل.« الشََّجرِ  ما كاَن على َصْنعَةِ »أَّن قولَه آنِفاً :   شاِمل للّدِ

ِغيَرةُ في َذقَِن الغاُلِم ، ، بفتح فسكون : ْجَرةالشَّ و  عن ابن األَعرابّي. النُّْقَطةُ الصَّ

أَو  ، كذا في التكملة ، وفي األَساس : َشْكلَه وَهْيئَتَه ، زاد الّصاغانيّ  َضْرعِ النَّاقَِة ، أَي قَْدَرهُ وَهْيئَتَه َشْجَرةَ  ما أَْحَسنَ  من الَمَجاز : يقال :و

 ُعُروقَه وِجْلَده ولَْحَمه.

، بالشين والخاِء المعجمتين ، وهو أَن تُوَضع العُذُوُق على الَجِريِد ، وذلك إِذا َكثَُر َحْمُل النَّْخلَِة ، وَعُظَمت  النَّْخِل : تَْشِخيُره تَْشِجيرُ و

 بَائُِس ، وِخيَف على الُجّمارة ، أَو على العُْرُجوِن. وسيأْتي.الكَ 

 * ومما يستدرك عليه :

ْفُع ، وكل ما ُسِمَك وُرِفَع فقد الشَّْجرُ   .ُشِجرَ  : الرَّ

ْخَرة من الَجنَّةِ  الشََّجَرةُ »وفي الحديث :  ْحتَها سيُِّدنا رسوُل هللا : الَكْرَمةَ ، وقيل هي التي بُويَع تَ  بالشََّجَرةِ  قيل : أَراد «والصَّ

ْضَواِن ؛ ألَن أَصحابََها اْستَْوَجبُوا الَجنَّة ، قيل : كانت َسُمَرةً. َشَجَرةُ  وهي وسلمعليههللاصلى  بَيعَِة الّرِ

 .كالُمْشتَِجرِ  : الُمتَداِخُل ، الُمتََشاِجرُ و
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 ُمْختَِلفَةٌ. : ُمتََداِخلَةٌ  ُمتَشاِجَرةٌ و ُمْشتَِجَرةٌ و،  َشَواِجرُ  وِرَماحٌ 

 : التَّْشبِيُك. االْشتَِجارو الشَّْجرُ و

 : الَمَوانُِع والشَّواِغُل. الشََّواِجرُ و

__________________ 
 ( عبارة األساس : ما رأيت شجريين إال سجريين : صديقا.1)
 وهو حتريف وقد صرح بنفسه عن اله بقصيدته حيث يقو  :« املتنخر»( عن التهذيب وابألصر 2)

 فــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــت وقــــــــــــــــــالــــــــــــــــــت اي مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــخــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــا 

  
 ِبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور 

  

 ورنـــــــــــــــــــت وقـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــت اي مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــر 

  
 جلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــور 

  

أما املتنخر فهو لقب شاعر من هذير واله مالك بن عومير. والبيتان من قصيدة له قاهلا  (األصمعيات)وهو املنخر بن عامر بن ربيعة اليشكري 
 يف املتجردة زوجة النعمان ا والها هند ا وكاان متحابا ا ومطلعها :

 إن كـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــاذلـــــــــــــــــــــــــجي فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  

  
 حنــــــــــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــرا  وال حتــــــــــــــــــــــــــــــــوري 

  

 .30واألصمعيات ص  154/  18انظر األغاين 

تا كما يعلم مبراجعة قوله : واألو  رواية الصــــاغاين كر من صــــاحب اللســــان والصــــاغاين يف التكملة رواه ابلرواي»صــــرية : ( هبامش املطبوعة امل3)
 «ـهالكتابا ا
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تَْيِن : َمَراِكُب دون الَهَواِدجِ ، عن أَبي َعْمرٍو ، وهو َجْمع الشُُّجرُ و  ، كِكتَاٍب. ِشَجار ، بضمَّ

 أََصحُّ األَقواِل أَنّها النَّْخلَة. (1) (َكَشَجَرة  طَيَِّبة  )َرَكٍة ، أَي من أَْصل ُمبَاَرك ، وهو َمجاز ، وقوله تعالى : مبا َشَجرةٍ  ويقال : فاُلٌن من

َهاِوّي ، من التابعين. َشَجَرةَ  ويَزيُد بن  الرُّ

 بالذُّْهلُول. الشََّجَرتَْينِ  وَمْعِدنُ 

 الِعْجِلّي ، ذكَره الَمْرزبانّي. (2) ُشَجْيَرةَ  وَعْمرو بن

يّةٌ َطيِّبة بواِدي ُسْردُ  الّشجرِ  والشَّريف أَبو  ٍد.أَبو بَْكِر بُن محّمِد بِن إِسماعيَل بِن أَبي بْكٍر الُحَسْينِّي ، من أَشهر ُشيوخِ اليمن ، وله ذُّرِ

 ريد.لغة يمانِيّة ، عن ابن د ، كالَمْنعِ : فَتُْح الفَمِ  الشَّْحرُ  : [شحر]

البَْحِر بيَن  ُعَماَن ، وهو ساِحلُ  َشْحرُ  اليََمِن ، قال األَزَهِرّي : في أَْقصاَها ، وقال ابُن ِسيده : بينها وبين ُعَماَن ، ويقال : ساِحلُ  : الشَّْحرُ و

، وهو الَمْشُهور ، وهكذا أَنَشُدوا قَوَل العَّجاج  رُ ويُْكسَ  ، مشتَِمل على بالٍد وأَْوِديَة وقُرًى ، كانت فيها مساكُن َسبَأَ على ما قيل ، ُعماَن وَعَدنَ 

: 

ِر  ــــــــــــر حــــــــــــ  ــــــــــــالِد ال ُت مــــــــــــن أَقحصــــــــــــــــــــــــــَ  ب لــــــــــــح  َرحــــــــــــَ

  
ِر   لــــــــــَ ــــــــــُ رِ مــــــــــن قـ حــــــــــح رِ  الشــــــــــــــــــــــــِّ وحكــــــــــَ َّبح مــــــــــَ نــــــــــح  فــــــــــجــــــــــَ

  
ُد بنُ  الُ  اإِلَمامُ  ُمعَاذ بنِ  (3)ُحَوّي  ِمْنهُ ُمَحمَّ حَّ ُث الرَّ  ، سمَع من أَبِي عبِد هللا الفَُراِوّي وغيِره. الُمَحّدِ

ُد بُن َعْمٍر واألَْصغَرُ  الَجَمالُ و سمع  الشَّْحِريّانِ  الّشاِعُر ، ، وهو لقبه ، وفي التبصير للحافظ : محّمُد بُن ُعَمر بِن األَْصغَر هكذا ، (4)،  ُمَحمَّ

 .680من األَخيَر أَبو العالِء الفََرِضّي بماِرِديَن سنة 

 بَْطُن الواِدي ، وَمْجَرى الماءِ  : الشَّْحرُ و ُعمان ، أَنشد له الثّعاِلبِّي في اليَتِيَمِة ِشعراً. َشْحرِ  قال الحافُِظ : وَعْمُرو بُن أَبي َعْمٍرو الشَّْحِرّي من

يَت المدينة.  ، وبأَحدهما ُسّمِ

 ْشبِيه.، على التَّ  أَثَُر َدبََرةِ البَِعيِر إَِذا بََرأَت : الشَّْحرُ و

 ، حكاه ابُن ُدَرْيد ، وليس بثَبٍت. َكأَِميٍر : َشَجرٌ  ، الشَِّحيرُ و

ّم : الشُّْحُرورُ و، كقَْسَوٍر ،  الشَّْحَورُ و ُت أَصواتاً. طائِرٌ  ، بالضَّ  أَْسَوُد فَُوْيَق العُْصفُور ، يَُصّوِ

ْحَرةُ و يِّقُ  الّشِ  ، عن ابن األَعرابّي. ، بالَكْسر : الشَّطُّ الضَّ

اغانّي. ِحْميَر أَْقيَالِ  من ، بالَكْسر : قَْيلٌ  (5) بُن َوِليعَةَ  ِشْحر ذُوو  ، نقله الصَّ

، هكذا  َشبَّ قَِليالً  قد هو الُمْستَِعّد لَشتِْم إِْنَساٍن ، أَو الَِّذي ، أَهمله الَجْوَهِرّي وصاحُب اللَِّسان ، وقال الّصاغانّي : الُمْشَحْنِزرُ  : [شحزر]

اغانّي ، ويُوَجُد في بعض نسخ القاموس   بإِهماِل السيِن ، وهو خطأٌ.« َسبَّ »بالشين المعجمة ، ومثله للصَّ

قيل ، ِإّن ، قال شيخنا : وِذْكُر الفتحِ ُمْستَْدَرٌك ، و الطَِّويلُ  : هو (6)أَهمله الَجْوَهِرّي والّصاغانّي ، وفي اللَِّسان  ، بالفَتْحِ  الشَّْحَسارُ  : [شحسر]

 هذا اللفَظ َدِخيٌل.

وضبَطه الّصاغانّي بإِهمال الطاِء ، وقال :  بالظَّاِء الُمْعَجَمةِ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَِّسان ، وهو ، كُمْستَْغِفرٍ  الُمْشَحْنِظرُ  : [شحظر]

 الجاِحُظ العَْينَْيِن. هو

 ، أَو ِمَن الفَِم دون األَْنِف. األَْنفِ  من : َصْوٌت من الَحْلِق ، أَوْ  الشَِّخيرُ  : [شخر]

ِهيِل. َصِهيُل الفََرِس  أَيضاً : الشَِّخيرُ و  ، بالفتح. كالشَّْخرِ  دون األَْنفِ  َصْوتُه من فَِمه هو أَو ، وقيل هو منه بَْعَد الصَّ
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 كالنَّْخِر. الشَّْخرُ  ، وقيل : َشِخيراً و،  َشْخراً  ، الِفْعل كَضَربَ و

 ، الشَِّخيرُ  وقال األَصمعّي : من أَصواِت الَخْيِل ؛

__________________ 
 .24( سورة ابراهيم اآية 1)
 (.املرزابين)( شجرية هي أمه وكانت سبية ا وهو عمرو بن عبد   بن حذافة. بن عجر 2)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : خو .3)
 عن نسخة أخر  : ابن عمر األصغر. ( عل  هامش القاموس4)
 .«هامش األصر ـهملتون ويف عاصم ابلكاف املعلقة اقوله ابن وليعة ا ابلالم يف ا»( عل  هامش القاموس : 5)
َشار : الطوير. (شحشر)( ورد يف اللسان 6)  : الش حح
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ِر.من الَفِم ا والن ِخرُي من املنحَخَريح  فالش خريُ  والن ِخرُي ا والَكرِيُر ا  ِن ا والَكرِيُر من الص دح
ْوِت بِالنَّْخِر. الشَِّخير ويقال :  : َرْفُع الصَّ

 والقََوائم هذا نّص الّصاغانّي ، وفي اللسان : الَحوافِر ، بدل القََوائِم ، وأَنشد : ما تَحاتَّ من الَجبَِل باألَْقداِم ، : الشَِّخيرو

ـــــــــــــــــٍ   ي ـــــــــــــــــِ ِة ابرٍِ  يف رَأحِس ن فـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ ن ـــــــــــــــــِ  ب

  
ا مـــــــــــــــنـــــــــــــــه   يـــــــــــــــٍف ُدوهنـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ ريُ مـــــــــــــــُ خـــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 بهذا المعنى إِاّل أَن يكون األَْصُل فيه َخِشيراً ، فقُِلب. الشَِّخيرَ  قال أَبو َمْنُصور : ال أَعِرفُ 

يرُ و ّخِ يت : الَكثِيُر النَِّخير ، ، الّشِ يرٌ  ، بدل النَِّخير ، يقال : ِحمارٌ  (1) الشَِّخير وفي بعض النَُّسخ : كِسّكِ ت. ِشّخِ  أَي ُمَصّوِ

يرِ  عبُد هللا بنُ و ّخِ ُف  من بني عاِمر ، ثم بني َكْعٍب ، نَزَل البَْصَرةَ ، وأَْوالُده : َصَحابِيٌّ  بِن َعْوِف بن َكْعٍب ، الّشِ ، ويَِزيُد ، وهانِئ  (2)الُمَطّرِ

ُف غيَر حديٍث.  ، رَوى عنه ابنُه الُمَطّرِ

ُد بُن أَبي بكِر بِن عبِد هللا بن أَحْ  : َشَجُر العَُشِر ، األَْشَخرُ و ِرين خاتَِمة الفُقَُهاِء باليََمن أَبو بَْكٍر محمَّ َمد بن لغة يَمانية ، وبه لُقِّب في المتأَّخِ

َهاب أَْحَمد بِن َحَجٍر المَ  ّي وغيره ، ولنا به اتّصاٌل من ُطُرٍق عالية ليس هذا محلَّ إِسماعيل بِن أَبي بَْكِر بِن محّمِد بِن علّيٍ ، أََخَذ عن الّشِ ّكِ

 ِذْكِرَها.

 وِحدَّتُه كَشْرِخه. الشَّبَاِب : أَّولُه َشْخرُ و

ْحِل : ما بينَ  الشَّْخرُ  عن أَبي زيد :و ْين القَاِدَمة واآلِخَرة ، كالشَّْرخ والشَّْجِر بالجيم ، والَكرُّ : ما َضمَّ الظَّ  من الرَّ  ِلفَتَْيِن.الَكرَّ

 .(3)أَورده الصاغانّي  االْسَت : َشقََّها ، َشَخرَ و

قََها.  وفي التكملة : بَدََّد ما فيها البَِعيُر ما ِفي الِغَراَرةِ : بَدََّدَها ، َشَخرَ و حالَةُ ـ  جمع ِحْلٍس ـ  : َرْفُع األَْحالِس  التَّْشِخيرُ ووَخرَّ  َحتَّى تَْستَْقِدَم الّرِ

 نقله الصاغانّي.

 نقله الصاغانّي أَيضاً ، وقد َمّر اإِليماُء إِليه في التَّْشِجيِر قريباً. في النَّْخِل : َوْضُع العُذُوِق على الَجِريَدةِ ، ِلئاَّل تَْنَكِسَر ، التَّْشِخيرُ و

 اْسُم َرُجٍل. جمِة والّدال المهملة :أَهمله الَجْوَهِرّي والصاغاني ، وهو بالَخاِء الُمعْ  ، كَجْعفَرٍ  َشْخَدرٌ  : [شخدر]

ُل بها اللُّؤلُُؤ والَجْوَهُر. قَِطٌع من الذََّهب تُْلقَُط ِمن َمْعِدنِه بال إَِذابَة بالفَتْح : ، الشَّْذرُ  : [شذر]  الِحَجارة ، ومما يُصاُغ من الذَّهِب فََرائُِد يُفَصَّ

ُل بَِها  النَّْظُم.ـ  وفي بعض األُصول : بهِ ـ  أَو َخَرٌز يُفَصَّ

غَاُر ،  ، لبياِضها. بالشَّْذرِ  على التَّْشبِيه أَو ُهَو اللُّْولُُؤ الّصِ

وأَنَشد َشِمٌر للَمّراِر  بَِهاٍء ، ، َشْذَرةٌ  الواِحَدةُ  : َهنَاٌت ِصغَاٌر كأَنّها ُرُؤوس النَّْمل ، من الذَّهب ، يُْجعَل في الَخْوِق ، الشَّْذرُ  وقال َشِمٌر :

 ّي يصف َظْبياً :األََسدِ 

ِا كــــــــــــَبن   مــــــــــــِ َ عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــيــــــــــــَ اح ــــــــــــَ راً أَت ذح  شــــــــــــــــــــــــــَ

  
ظــــــــــــــام لــــــــــــــه َزلــــــــــــــيــــــــــــــرُ   َض يف الــــــــــــــنــــــــــــــِّ تــــــــــــــابــــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

  
ْبِرقان بن بَْدِر ، ُكْنيَةُ  : َشْذَرةَ  أَبُوو  نقله الصاغانّي. الّزِ

ٌث ، الَخِطيب : َشْذَرةَ  بُن ُمَحّمِد بِن أَْحَمد بنِ  َشْذَرةُ  أَبو العاَلِء :و  ء األَْصبََهانّي وغيره.الُمْقِرىعن ابن  ُمحّدِ

ى أَْحَمد ، ابنا إِبراهيم بِن أَْحَمَد بنِ  جاِء ُمَحّمد ، وأَبو الُمَرجَّ . َشْذَرةَ  وأَبو الرَّ لَِفيُّ  ، األَْصبَهانِيّاِن ، حدَّثَا عن ابن َرْيَدة ، وعنهما الّسِ

قُوا» من أَْمثَاِلِهم :و لُُهَما ، فيهما ،بالتَّْحِريك  ،« مَذرَ  َشَذرَ  تَفَرَّ باًء موّحدةً ، وقال بعُضهم : هو األَْصُل « مَذر»وقد تُبَدل الميم من  ويُْكَسُر أَوَّ

نّما هو اإِلتْباُع فقط ، ال ؛ ألَنّه من التَّْبِذيِر ، وهو التَّْفِريُق ، قاله شيُخنَا ، قلت : والذي يَْظَهر أَنَّ الميم هو األَصل ؛ النَّ المقصود منه إِ 

 َذَهبُوا في ُكّلِ َوْجٍه. حَظةُ معنَى التَّْفِريِق كأََخواته اآلتِيَة ، فتأَّمل ؛ أَيمال
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قُوا في ُكّلِ وْجٍه.« َمَذَر ، وِجَذَع ِمَذعَ  َشَذرَ وَذَهبُوا َشغََر بَغَر ، »وزاد المْيدانّي فقال : ويُقَال :   أَي تَفَرَّ

__________________ 
 الذي بيدي. ( وهي املوجودة يف القاموس1)
 ( يف أسد الغابة وتقريب التهذيب : ُمطرِّف بدون ألف والم.2)
ُر االسِت : َشق ها.3)  ( لفة التكملة : وَشحح
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دَ  عنهُ  هللا رِضيَ  ُعَمرَ  إِنَّ »: ـ  عنهاهللارضيـ  وزاد في اللَِّسان : وال يُقَال ذلك في اإِلْقبَاِل ، وفي حديث عائِشةَ  ْركَ  َشرَّ ،  «َمَذرَ  َشَذر الّشِ

قَه وبَدَّده في ُكّل َوْجه.  أَي فَرَّ

َدة ، وقد تقَدَّمت اإِلشارة إِلى ذلك. ِشْنَذاَرة ويقال أَيضاً : ، بالَكْسِر : َغيُورٌ  ِشيَذاَرةٌ  رُجلٌ و  ، بالنّون ، وِشْبَذاَرةٌ ، بالموحَّ

 ِقيُر : هو المكاُن السَّْهل تُْحفَر فيه َرَكايَا ُمتَناِسبَةٌ ، والذي نصَّ عليه الصاغانّي في التَّْكِملَة :والفَ  د ، أَو فَِقيُر ماٍء ، كَحْيدٍر : ، الشَّْيَذرُ و

 : بلٌد ، وقيل : فَِقيُر ماٍء ، ولم يْذُكْره صاحُب اللَِّسان. الشَّْوَذرُ 

ٌب ، الشَّْوَذرُ و  .َشْوَذر الحِريِرّي : بَرَز على جوَذر ، عليه، ومن َسَجعاِت  (1)فارسيَّته جادر  : الِمْلَحفَةُ ، ُمعرَّ

ْيِن وال َجْيب ، قال : اإِلتُْب ، : الشَّْوَذرُ و  وهو بُْرٌد يَُشقُّ ، ثّم تُْلِقيه المرأَةُ في ُعنُقها من غير ُكمَّ

 (2) الش وحَذرُ ُمنحَضرٌِج َعنح جانِبَـيحه 
 : هو الذي تَْلبَُسه المرأَةُ تحَت ثوبِها. الّشْوَذرُ  وقال الفَّراء :

 : ثَْوٌب تَْجتَابُه المرأَةُ والجاريةُ إِلى َطَرِف َعُضِدها. الشَّْوَذرُ  وقال اللَّْيُث :

 ع بالبَاِديَِة. : َشْوَذرٌ و

 .(3)، هذا الذي أَشاَر إِليه الّصاغانّي  د ، باألَْنَدلُِس  اسمو

َر ف تََشذَّرَ  عن ابن األَعرابّي :و ََّر ، إِذا تََشمَّ  كأَنَُّهم قد (4) [أَرى كتيبةَ َحْرَشفٍ ]»والَحْملَِة ، وفي حديث ُحنَْين :  تََهيَّأَ للِقتَالِ والٌن وتَقَت

 أَي تََهيَّئُوا لها وتَأَهَّبُوا. «تََشذَُّروا

َب ، وتََهدَّدَ  تََوعَّدَ  الرجُل : تََشذَّرَ و لي فيه بَشتْم وإِيعاد ،  تََشذَّرَ  بَلَغَنِي عن أَميِر الُمْوِمنين َذْرٌء من قَْولٍ »د : قول ُسلَيَمان بِن ُصرَ ومنه وتَغَضَّ

َر ، بالزاي ، كأَنَّه من النَّظِر الشَّْزِر ،  أَي ُمْسِرعاً ، قال أَبو ُعبَْيٍد : لسُت أَُشّك فيها بالذال ، قال : وقال بعُضُهم :،  «فَِسْرُت إِليه َجَواداً  تََشزَّ

 َظُر الُمْغَضِب.وهو نَ 

ع في األَْمرِ  : تََشذَّرَ ونَِشَط  : تََشذَّرَ و ، ولو َذَكره عند تََوعََّد كان أَْجَمع ، كما فعلَه صاِحُب  تََهدَّدَ  : تََشذَّرَ و * ، وفي التكملة : إِلى األَمر.تََسرَّ

 اللَِّسان وغيره.

ً  إِذا النّاقَةُ  تََشذََّرتو َها َرأَْت ِرْعيا ً  يَُسرُّ َكْت َرأَْسها فََرحا  وَمَرحاً. فَحرَّ

ك ، تََشذَّرَ و  قال : السَّْوُط : ماَل وتََحرَّ

اٍ  ِإَذا مـــــــــــــا و  ن َأمجـــــــــــــحَ ذ َرتح كـــــــــــــاَن ابـــــــــــــح  َتشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
وِّفُ   خــــــــَ ُ

ن  املــــــــ هــــــــُ رحعــــــــُ اِط شــــــــــــــــــــــَ يــــــــَ ُدوُر الســــــــــــــــــــــِّ  صــــــــــــــــــــــُ

  
قُواوالقَْوُم  تََشذَّرو  َغنَُمك. تََشذََّرتْ  وَذَهبُوا ُكلَّ َمْذَهب في كّلِ َوْجه ، وكذلك الَجْمُع : تَفَرَّ

 في الَحْرِب : تََطاَولُوا. تََشذَُّرواو

 اْستَثْفَر. وبالذَّنَبِ  بالثَّْوبِ  تََشذَّرو

 َرِكبَه ِمْن َورائِِه. إِذا فَرَسه ، رَ تَشذَّ  من ذلكو

رُ و ِعه إِلى األُمور ، أَو تهيُّئِه للُوثُوب. الُمتََشذِّ  : األََسُد ، لنشاطه ، أَو تََسرُّ

 * ومما يستدرك عليه :

ْلتَه بالَخَرز. تَْشِذيراً  النَّْظمَ  َشذَّْرتُ   ، إِذا فَصَّ

 ، وهو على الَمثَل. (5)كالَمه بِشْعر ، فُمَولَّد  َشذَّرَ  قال الّصاغانّي : فأَّما قولُهم :
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َع ، وكذلك َشتََّر به. َشذَّرَ و  به ، إِذا نَدََّد به وَسمَّ

 النّاقَةُ : جَمعَت قُْطَرْيها ، وَشالَْت بَذنَبِها. تََشذََّرتوَ 

 ا إِليه ، ويقال بالّسيِن أَيضاً ، كذا في التكملة للصاغانّي.: قَْصٌر بقُوَمس ، كان الَخَواِرُج اْلتََجؤُ  (6)، كَسفَْرَجل  الشََّذْيَورُ و

 ويَُضّم ، بالفتح ، وهي اللُّغَة الفُْصحى ، ، الشَّرُّ  : [شرر]

__________________ 
 ويف اللسان : أصله شاَذر ا وقير جاَذر.« چاَذرح »( يف الصحاح : 1)
 .«متفرج»ويف الصحاح : « منفرج»( يف التهذيب : 2)
 ( يف معجم البلدان : اسم بلد يف شعر ابن مقبر :3)

  ـــــــــــلـــــــــــت عـــــــــــلـــــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــوذر األعـــــــــــلـــــــــــ  وأمـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا 

  
 أطــــــــــــــــــــواء مجــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــن األرواء والــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــن 

  

 وشوذر : مدينة با غرانطة وجّيان ابألندل .

 ( زايدة عن اللسان.4)
 يف القاموس : اىل اأَلمر. (*)
 والعبارة املثبتة هي عبارة اللسان.( نص التكملة : فهي كلمة مولدة انته  ا 5)
 ( يف معجم البلدان : َسَذو ر موضض بقوم  التجب إليه اخلوارج.6)
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حاح ا ويف اللســان : نَِقيُ  اخَلريحِ  لغة عن ُكراع : ر   ا ومثله يف الصــّ اُد والظ لحُم ا الشــ  باح : والَفســَ وُء. وزاد يف املِصــح  : الســ 
ُرورٌ  ج ّم ا مثّ ذَ  شـــــــــُ ر  و واخَلريحُ ُكل ه بَِيَديحَك ا » حديَث الد عاء : َكرا ابلضـــــــــ  وأَنّه نـََف  عنه تعاىل الظ لحم  «ليَ  ِإلَيحكَ  الشـــــــــ 

َعُر يف ِملحِكه ما يشاء ا  (1) [صاِدَرةٌ ]والَفَساَد ا أَلّن أَفعاَله ا تعاىل  َمة ابِلَغة ا واملوجودات ُكل ها ِملحُكه ا فهو يـَفح عن ِحكح
اد. انته . ويف النهاية : َأي َأن  فال يُوَجد  ر   يف ِفعحِله  ُلحٌم وال َفســـــَ ُهك ا أزو  الشـــــ  تَـَغ  به َوجح ال يـُتَـَقر ُب بِه ِإليَك ا وال يـُبـح

رّ  َأنّ  َعُد ِإليك ا وِإّلا َيصــــعُد ِإليك الط يُِّب من الَقوحِ  والعَمر ا وهذا الكالُم ِإرشــــاٌد ِإىل  الشــــ  َعُد ِإليك ا وِإّلا َيصــــح ال َيصــــح
اَف ِإليه  ُن اأَلشــياِء دون مســاِويها ا ولي   عزوجلاســتعماِ  اأَلَدِب يف الثـ َناء عل    تعاىل وتـََقد س ا وَأن ُتضــَ  اســِ

و  َقحصــــــــُ
َي شــــــــيح امل َرتِه وِإثـحَباَته هلا ا فِإّن هذا يف الد عاِء َمنحُدوٌب ِإليه ا يقا  : اي رب  الســــــــماِء واأَلرحِض ا وال ُد نـَفح ٍء عن ُقدح

ا ا ومنه قولُه تعاىل :   .(2) (َولِِلِّ اْْلَْْساُء احْلُْسىن فَاْدُعوُه ِِبا)يقا  : اي رب  الِكالب واخلَنازِير ا وِإن كاَن ُهَو َرهب 
ّم ، َشرَّ يَُشرُّ  قدو ّم والكسِر مع كوِن الماِضي َمْفتُوحاً ، وليس هذا مما وَرَد ـ  بالكسر يَِشرُّ و ، بالضَّ قال شيُخنَا : هذا اصِطالٌح في الضَّ

 َشَرراً و َشّراً  ، الكسر والفتح لغتان ، ثة الّراءِ يا َرُجُل ، مثَلَّ  َشرْرتَ  قدو ، بالفتح فيهما ، َشَراَرةً و َشّراً ـ  بالوْجهْين ، ففي تعبِيِره نََظٌر ظاِهر

 ، وأَما الّضّم فحكاه بعُضهم ، ونقله الَجْوَهِرّي والقَيُّوِمّي ، وأَْهُل األَْفعاِل. َشَراَرةً و

ض لِذْكر وقال شيُخنَا : الكسُر فيه كفَِرَح هو األَْشَهر ، والضّم كلَبَُب وكُرم وأَما الفتُح فغَِريٌب ، أَوَرَده في المُ  ْحكِم وأَنكَره األَكثُر ، ولم يتعرَّ

الُمضاِرع ، إِبقاًء له على القياس ، فالمضموُم مضاِرُعه مضموٌم ، على أصل قاعدته ، والمكسوُر مفتوُح اآلتِي على أَصل قاعدته ، 

ُح به  في الدواوين. انتهى. والمفتوُح مكسوُر اآلتِي على أَصِل قاِعدتِه ، ألَنه ُمَضعٌَّف الِزٌم ، وهو الُمَصرَّ

يرٌ و ، كأَِمير ، َشِريرٌ  هوو يٍت ، ِشّرِ يِرينَ و أَْشَرارٍ  قومٍ  ِمنْ  ، كِسّكِ  .ِشّرِ

ُجُل ذو َشِريرٌ  ، مثل َزْنٍد وأَْزنَاٍد. قال األَْخفَُش : واحُدها َشرٌّ  رُجلٌ  األَشرارِ  وقال يونس : واحدُ   وأَْيتَاٍم.يتِيم  مثْل : الشَّرِّ  ، وهو الرَّ

يرٌ  ورجلٌ  يق ، أَي كثيرُ  ِشّرِ  .الشَّرّ  ِمثال فِّسِ

وقُرَئ في الّشاذّ : َمن  ، القول األَوُل نسبه الفَيُّوِمّي إِلى بني عاِمر ، قال : قَِليلَةٌ أَو َرِديئَةٌ  ِمْنَك ، أََشرُّ  ال يقال : هووِمْنَك ،  َشرٌّ  هو يقال :و

 اللغَة.على هذه  (3) األََشرُّ  الَكذّابُ 

 النَّاِس إِال فِي لُغَة رِديئَة. أَشرُّ  وفي الّصحاح : ال يُقَال :

ةٌ  ِهيو ىو ، بالفتح ، َشرَّ ة اللُّغَة ، وجعله َشْيُخنَا كالماً مختلطاً  ُشرَّ ، بالّضم ، يُذَهب بهما إِلى الُمفَاضلة ، هكذا َصّرح به غيُر واحد من أَئِمَّ

ل.  ، وهو محلُّ تأَمُّ

ى ، وَعْينقال الجْوهَ  ى ِرّي ، ومنه قوُل امرأَة من العَرب : أُِعيذُك باهلل من نَْفٍس َحرَّ  .الشَّرّ  . أي َخبِيثَة ، منُشرَّ

 أَخَرَجتْه على فُْعلَى ، مثل أَْصغَر وُصْغَرى.

 قْلت : ونسَب بعُضهم هذه المرأَةَ ِإلى بني عاِمر ، كما َصّرح به صاحُب اللَّساِن ، وغيره.

ى عينٌ  وقالُوا : ْقيَِة المذكورة  ُشرَّ ، إِذا نََظَرت إِليك بالبَْغَضاِء ، هكذا فَسَُّروه في تفسير الرُّ
(4). 

ى وقال أَبو عْمرو : : العَيَّانَةُ  الشُّرَّ
 من النّساِء. (5)

ى وقال ُكَراع :  في التقدير ، كالفُْضلى الذي هو تأْنيُث األَْفَضِل. األََشرُّ  الذي هو الشَّرّ  : أُْنثَى الشُّرَّ

 وفي المحكم : فأَّما ما أنَشَده ابُن األَْعَرابّي من قوله :
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ّم بــــــــــعــــــــــَد ِإســــــــــــــــــــــــاَءة  َن ابــــــــــُن الــــــــــعــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــَ  ِإذا َأحح

  
ُت   ّرِيفــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــح و ِ  لشــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــُ ه حبــــــــــــَ لــــــــــــَ عــــــــــــح  فــــــــــــِ

  
 فعِله ، فقَلَب. لَشرِّ  إِنما أراَد :

ه قدو ةً  ، بالتَّْشِديد ، َشارَّ اه ، ويقال : ُمَشارَّ ه ، أَي يُعاِديه.  يَُشارُّ  ، وفالن َشارَّ ه ويَُزارُّ ةُ وفالناً ويُمارُّ  : الُمشارَّ

__________________ 
 ( زايدة عن املصباح ا والنص منقو  عنه.1)
 .180( سورة األعراف اآية 2)
 .26( سورة القمر اآية 3)
 ان عن امرأة من بين عامر قالت : أرقيك ابهلل من نف  حّر  وعا ُشّر .( وقد وردت يف اللس4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : العّيابة.5)
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خاَصَمُة ا ويف ا ديث : 
ُ
َعرح به الش رِّ  من (1)هو تـََفاُعر  «َأخا َ  ُتَشارِّ  ال»امل َعَر بَك  َشرّاً  ا َأي ال تـَفح وَِجه ِإىل َأنح يـَفح فُتحح

َود :   .«ما فـََعَر الذي كاَنت امرأَتُه ُتَشارُه ومُتارُهُ »مثَله ا ويرو  ابلتخفيف ا ويف حديِث َأيب اأَلسح
ّم : الَمْكُروهُ  الشُّرُّ و كَ  رِ قد قَبِلُت َعِطيَّتَك ثم َرَدْدتُها َعلَْيَك من غي والعَْيُب. حكى ابن األَعرابّي : ، بالضَّ َك. ُشّرِ  وال ُضّرِ

 ثم فّسره ، فقال : أَي من غير َرّدٍ عليَك ، وال َعْيٍب لَك ، وال نَْقٍص وال إِْزَراٍء.

كَ  ما قلُت ذاكَ  حكى يَْعقُوُب :و ك ، وإِنما قُْلتُه لغيرِ  ِلُشّرِ وفي الّصحاح : إِنما ٍء تَْكَرُهه. ، وإِنما قُلتُه لغيِر شيْ  ٍء تَْكَرُههُ لَشيْ  ما قُْلتُه أي ، ُشّرِ

 قْلتُه لغَْيِر َعْيبَِك.

 آثَْرتُك بِه ، وأَنشد : (2)به ، أَي من َعْيٍب به ، ولكن  ُشرٍّ  ويقال : ما َرَدْدُت هذا عليك من

لِيِر الرُبحِت من ِذي  ُ الد   ُشرِّهِ َعاح
 يَِسيَر فيه َحْيَرةً.أَي ِمن ِذي َعْيبِه ، أَي من َعْيِب الدَِّليل ؛ ألَنّه ليس يُْحِسن أَن 

ى.  الشَّرُّ و ، ألَنّه اآلِمُر بالسُّوِء والفَْحَشاِء والَمْكُروِه. بالفَتْح : ِإْبِليسُ  ، الشَّرُّ و واألَْشبَهُ أَن تكوَن هذه اإِلطالقاُت الثالثةُ  الفَْقُر. : الشَّرُّ والُحمَّ

 من الَمجاِز.

 ، وأَنشد للَجْعدّي : (3)وناِحيَتُه ، قاله أَبو َحنِيفَةَ  جانُِب البَْحرِ  العَْيقَةُ ، وهو ، كأَِمير : الشَِّريرُ و

ا  ي بـــــــــالَدهـــــــــَ قـــــــــِ يـــــــــهـــــــــا وَيســـــــــــــــــــــــح قـــــــــِ  فـــــــــال زَاَ  َيســـــــــــــــــــــــح

  
َوارِ   وُ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ اُف َيســـــــــــــــــــــــــــُ زحِن َرجـــــــــــــ  ُ

 ايَ مـــــــــــــن املـــــــــــــ
  

ي  قـــــــــِّ ـــــــــرَ ُيســـــــــــــــــــــــَ رِي ُرد ه  شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ وحاًل تـ ِر حـــــــــَ حـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــب  ال

  
َح غــــــــــــــاِدايَ   رحٌح مّث َأصــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ُب قـ الئــــــــــــــِ  حــــــــــــــَ

  
 .(4)« تَُردُّه»بدل « تَُمدُّه»و « البَْحرِ  بَشِريرِ  َسقَى»وفي رواية 

ةُ  البَْحِر : ساِحلُه ، مخفٌَّف. وقال أبو َعْمرو : َشِريرُ  وقال ُكراع :  : ما قَُرَب من البحِر. يرٌ َشرِ  واحُدَها األَِشرَّ

 َشَجٌر يَْنبُُت في البَْحِر. : الشَِّريرُ  قيل :و

 من َحِديد. بهاٍء : الِمَسلَّةُ  ، الشَِّريَرةُ و

 .وسلمعليههللاصلىمن بني تُِجيب ، يقاُل : إِنََّها بايَعَت ، َخَطبها رسوُل هللا  صَحابِيّة بِن َعْوف ، ، كُهَرْيَرة : بِْنُت الَحاِرثِ  ُشَرْيَرةُ و

 ، أَحِد التابِِعين. : ُكْنيَة َجبَلَةَ بِن ُسَحْيم ُشَرْيَرةَ  أَبُوو

التبصير ، وقد سبق للمصنّف أَيضاً في قلت : والّصواُب في ُكنيتِه أَبو ُشَوْيَرةَ ، بالَواو ، وقد تََصّحف على المَصنِّف ، نبّه عليه الحافِظ في 

ل.  س ور ، فتأَمَّ

ةُ و رَّ ْغبَة والنَّشاط. الّشِ  ، بالكسر : الِحْرص والرَّ

ةُ و ةٌ  ِلُكّلِ عابدٍ »وِحْرُصه ، وفي الحديث :  الّشباِب ، بالكسِر : نََشاُطه ِشرَّ  .«ِشرَّ

ةً  إِّن ِلهذا القرآنِ »وفي آخر :   .«َرةً ثم إِّن للنّاِس عنه فَتْ  ِشرَّ

َرارُ و ، هكذا في سائِر النَُّسخ التي بأَْيدينا ، قال شيخنا : الّصواب  َجبَل : ما يَتََطايَُر من النّاِر ، واِحَدتُهما بهاءٍ  ، مثل الشََّررُ وكِكتَاب ،  ، الّشِ

: ما تََطايََر من  الشََّرارُ  ال في المصباح :كَسَحاب ، وهو المعُروف في الّدواوين وأَما الكسُر فلم يوجد لغير المصنّف ، وهو خطأٌ ، ولذلك ق

 مثلُه ، وهو مْقُصوٌر منه ، ومثله في الّصَحاح وغيره من أُّمهاِت اللّغِة. الشََّررُ و،  َشَراَرة النّار ، الواِحدةُ 

ا تَ ْرِمي ِبَشَرر  َكاْلَقصْ ) : ما تََطايََر من النّار وفي التنزيل : الشََّررُ ووفي اللسان :   .َشَررةٌ  واحدتُه (5) (رِ ِإَّنَّ
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 ، قال الّشاعر : َشَراَرةٌ  ، واِحَدتُه الشََّرارُ  وهو

رَارِ َأو   يح  كشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ ا ال رهبـــــــــــُ الِة يضـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــَ  ال

  
ه   هــــــــــــــِ رِّ َوجــــــــــــــح بُ  (6)ُن عــــــــــــــلــــــــــــــَ  كــــــــــــــُ ثــــــــــــــِ  تــــــــــــــَ

  
ين ، فإِنّهم تَبِعُوا المصنَِّف على   ظاهره ، وليس كما زعموا.وأَما َسْعِدي أَفندي في الُمْرسالت ، وغيُره من الُمَحّشِ

ه ُشّراً  يقال :و هُ يَُشرُّ  ، أي من باب َكتََب ، ال ، بالضمّ  َشرَّ

__________________ 
قوله : هو تقاعســـك ا هكذا خبطه ا والذي يف اللســـان والنهاية : هو تفاعر من الشـــرا »وهبامش املطبوعة املصـــرية : « تقاعســـك»( ابألصـــر 1)
 أثبتناه.وهو ما « ه
 ( يف التهذيب : ولكين.2)
 ( يف اللسان : وقا  أبو حنيفة : الشرير مثر العيقة ا يعين ابلعيقة ساحر البحر وانحيته.3)
 ( وهي رواية التهذيب لصدر البيت.4)
 .32( سورة املرسالت اآية 5)
 ( التهذيب واللسان : ِوجهة تثُب.6)
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َصحَدر 
 : الَعيحُب. الش ر  و وانـحتَـَقَصه.  عابَه ادر ِإىل الذهن :كما يتب  (1)أَنه بضّم الشا يف امل

ه َشّراً  ، وفي بعض األُصول : ونَْحوها ، اللَّْحَم واألَقَِط والثَّْوَب ونَْحَوه َشرَّ و أو  ، وهي الَحِصيَرةُ ، َوَضعَه على َخَصفَة ، إِذا ، بالفَتْح يَُشرُّ

.  َء في الشَّْمِس من الثّياِب وغيِرَها ، قال الّشاعر.بَْسُطك الشيْ  : الشَّرِّ  وأَصل غيرها ؛ ليَِجفَّ

اَورَُه  عــــــــــَ ٌر تـــــــــــَ حــــــــــح ٍة ســــــــــــــــــــــــَ امــــــــــَ وحٌب عــــــــــلــــــــــ  قــــــــــَ  ثـــــــــــَ

  
ــــــــــــأَلرحَواِح   ِر ل َواســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــغــــــــــــَ ِدي ال ــــــــــــح ُرورُ أَي  َمشــــــــــــــــــــــــــح

  
ْقتُه ، فهو َشَرْرتُ  واستدرك شيُخنَا في آخر الماّدة نقالً من الّروض ،ـ   : وليس في كالم المصنّف ، قْلت : هو  ، قال َمْشُرورٌ  الِمْلح : فَرَّ

هُ ـ  داِخٌل في قوله : ونَْحوه ، كما ال يَْخفَى َرهُ تَْشِريراً و ، إِْشَراراً  َكأََشرَّ ، على تَْحويِل التَّضعيف ، قال ثعلب : وأَنشد بعُض  َشّراهُ و ، َشرَّ

واة للّراِعي :  الرُّ

ُه  بَنـــــــــــ  اَلَد كـــــــــــَ اُف الـــــــــــبـــــــــــِ تـــــــــــَ َح َيســـــــــــــــــــــــــح بـــــــــــَ  فـــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــح

  
ًر   ِديـــــــــُدهـــــــــا  ُمشـــــــــــــــــــــــح وِت قـــــــــَ يـــــــــُ ـــــــــُ ـــــــــبـ رَاِف ال (2)أَبطـــــــــح

 

  
 قال ابن سيَده : وليَس هذا البيُت للّراِعي ، إِنّما هو للَحاَلِل ابِن عّمه.

 ، وهو اللَّْحُم الُمَجفَُّف. الَمْشُرورُ  ، بالَكْسر : القَِديدُ  اإِلْشراَرةُ و

 ، أي يُْبسط ليَِجّف. عليها األَِقطُ  يَُشرُّ  الَخَصفَةُ التي ، أَيضاً : اإِلْشَراَرةُ و

رُ  وقيل : هي ُشقَّةٌ من ُشقَق البَْيتِ   ، وقَْوُل أَبي كاِهل اليَْشُكِرّي : أَشاِريرُ  عليها ، والجْمع يَُشرَّ

ا  ـــــــــــــرُ هلـــــــــــــََ رُه  َأشـــــــــــــــــــــــــــارِي مـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــُ ٍم تـ نح  ـــــــــــــح  مـــــــــــــِ

  
اِد   عــــــــــَ اووَ  (3)مــــــــــن الــــــــــثـــــــــــ  يــــــــــهــــــــــَ ٌز مــــــــــن أَرانــــــــــِ  خــــــــــح

  
 من القَِديِد ، وأَن يُْعنَى به الَخَصفَةُ أو الشُّقَّة ، وأَرانِيها ، أي األَرانِب ، وقال الُكَمْيُت : اإِلْشَراَرةُ  يجوز أَن يُعنَى به

ه  اســــــــــــــــــــــِ نــــــــَ َوَ  كــــــــِ َك حــــــــَ حــــــــح  كــــــــَبن  الــــــــر ذاَذ الضــــــــــــــــــــــ 

  
ارِيــــــــــرُ   ا َأشــــــــــــــــــــــــَ َن الــــــــــر واِمســــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح بــــــــــِ تــــــــــ  ــــــــــَ ٍح يـ لــــــــــح  مــــــــــِ

  
 .(4)، وكذِلك قال اللّْيُث  األَشاِريرُ  : َصِفيَحةٌ يَُجفَُّف َعلَْيَها القَِديُد ، وَجْمعَُها اإِلْشَراَرةُ  ابن األَعرابّي :قال 

 ؛ النتشاِرها واْنبِثاثِها. الِقْطعَةُ العَِظيَمةُ من اإِلبِلِ  أَيضاً : اإِلْشَراَرةُ و

 من إِبِل ، قال : إِْشراَرة صاَر ذا ، إِذا اْستََشرَّ  قدو

ه  ـــــــــِ ان رحَب ِلســـــــــــــــــــــــَ ُض عـــــــــنـــــــــَك غـــــــــَ طـــــــــَ قـــــــــح ُب يــــــــــَ دح  اجلـــــــــَ

  
ــــــــــــــــِإذا   ر  ف َتشــــــــــــــــــــــــــــــَ رحاَبرَا اســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ُه بـ ــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــح  رَأَيـ

  
ّي : قال ثعلٌب : اجتمعُت مع ابن َسْعدان الّراِويَة ، فقال لي : أَْسأَلُكَ  قلت : نعم ، قال : ما َمْعنَى قَوِل الشَّاِعر. وذكَر هذا البيت.  ؟قال ابُن بَّرِ

 من اإِلبِل صاَر بَْربَاراً ، وكثُر كالُمه. إِْشَراَرةٌ  فقلُت له : الَمْعنَى أَّن الَجْدَب يُْفِقُره ويُِميُت إِبلَه ، فيِقّل َكاَلُمه ويَِذّل ، وإِذا صاَرت له

ه من الَمَجاز :و ّي يَذُكر يوم ِصفِّيَن : هُ : أَْظَهرَ  أََشرَّ  ، قال َكْعُب بُن ُجعَْيل ، وقيل : إِنّه للُحَصْين بن الُحَماِم الُمّرِ

م  َهـــــــــــُ ربح وا حـــــــــــىت  رََأ    صـــــــــــــــــــــــــَ رِحـــــــــــُ  فـــــــــــمـــــــــــا بـــــــــــَ

  
ىت  و   ر تح حــــــــــــَ فُ  ُأشــــــــــــــــــــــــــِ احــــــــــــِ صــــــــــــــــــــــــــَ

َ
فِّ امل  ابأَلكــــــــــــُ

  
 وُل امِرِئ القَْيِس :أَي نُِشَرْت وأُْظِهَرْت ، قال الَجْوَهِرّي واألَْصَمِعّي : يُْرَوى ق

راً  عحشـــــــــــــــــــــــــَ رَاســـــــــــــــــــــــــًا ِإلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا ومـــــــــــَ اَوزحُت َأحـــــــــــح   ـــــــــــََ

  
رَاصـــــــــــــــــــــــًا لـــــــــوح   لـــــــــي  حـــــــــِ ر ونَ عـــــــــَ ي ُيشـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــِ تـــــــــَ قـــــــــح  مـــــــــَ

  
يِن أَْجَوُد ، قْلت : وقد تَقَدَّم في َمَحلِّه.  على هذا ، قال : وهو بالّسِ

 ، وأَنكره بعُضهم ، كذا في اللَِّسان ، وقال َطَرفَةُ : الشَّرِّ  فاَُلناً : نََسبَه إِلى أََشرَّ و
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رحيب الـــــــــــرّاَح حـــــــــــىت   ا زاَ  شـــــــــــــــــــــــــُ ر ين فـــــــــــمـــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــَ

  
ا  كــــــــَ ىت  ســــــــــــــــــــــاَءين بــــــــعــــــــُ  ذلــــــــِ ي وحــــــــَ ِديــــــــقــــــــِ  صــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 بضم الشا كما وردت يف القاموس.« ُشرّاً »( كذا ا وقد ضبطنا 1)
 .«البالد»بد  « الغالة»ن أرقم ا وانظر ختر ه فيه ا وفيه من قصيدة  يب خنزر ب 96( ديوانه ص 2)
 ء ا يعين أهنا معدودة.ء بعد الشي( يف املطبوعة الكويتية : الس عاد ا ويعين ابلوخز اخلطيئة بعد اخلطيئة أو الشي3)
 ء  فف عليه من أقرٍت وبـُّر.ء يبسرت للشيشيـ  كما يف التهذيبـ   ( عبارة الليث4)
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يه العَرُب األََذى ، (1) ، كَكتّان ، َدَوابُّ كالبَعُوِض  الشَّّرانُ و ، لغةٌ ألَْهِل الّسواِد  بهاءٍ  ، َشّرانَةٌ  واحَدتُها يَْغَشى َوْجهَ اإِلنسان وال يَعَضُّ ، وتُسّمِ

 ، كذا في التهذيب.

 ، ِحْرصاً ومَحبَّة ، كما في َشْرح المصنِّف لديباَجِة الكّشاف ، وهو مَجاٌز.، أَي نَْفَسه  َشَراِشَره ، يقال : أَْلقَى عليه : النَّْفسُ  الشََّراِشرُ و

 ، أَي أَثْقَالَه. َشَراِشَرهُ  ، يقال : أَْلقَى عليه (2) ُشْرُشَرةٌ  ، الواحد األَثْقَالُ  : الشََّراِشرُ و

ومن َمْذَهِب صاحب  : األَثقال ، ثم قال : الشَّراِشرُ وه وُجْملته ، ، أَي ثَْقلَ  َشَراِشَره ونقَل شيُخنا عن كْشِف الَكّشاف : يقال : أَْلقَى عليهِ 

ر الشيْ  كان أَو  َشّراً  في األَصل ، ثم استعمل في اإِلْلقاِء بالكليّة الشَّرِّ  ِء للُمبَالَغَِة ، كما في َزْلَزَل وَدْمَدم ، وكأَنَّه ِلثقَلِ الَكّشاف أَن يَْجعََل تََكرُّ

 انتهى. غيره.

نا : وقوله ومن مْذهب صاحِب الَكّشاف إِلى آخِره ، هو المشهور في كالمه ، واألَصل في ذلك ألَبي علّيِ الفارِسّي ، وتلميِذه ابن قال شيخُ 

ِة ِديبَاجَ  ِجنِّي ، وصاحُب الَكّشاف إِنما يَْقتدي بهما في أَكثر لُغَاتِه واشتقاقاتِه ، ومع ذلك فقد اعترَض عليه المصنِّف في َحَواِشيه على

ِق واالنتشا يَت األَثقال الَكّشاف ، بأَن ما قاله غْيُر َجيِّد ؛ ألَّن مادة شرشر ليست موضوعة لِضّدِ الَخْيِر ، وإِنَّما هي موضوعة للتَّفَرُّ ر ، وُسّمِ

 انتهى. لتفّرقَِها.

 ، وقال ُكراع : هي َمَحبَّةُ النَّْفس. الَمَحبَّة : الشَّراِشرُ و

 ُكلَُّها بمعنًى.« وأَْجرانَه وأَْجَراَمه َشَراِشَرهُ  أَلقَى عليه»وفي أَمثاِل الميدانّي :  َجِميُع الَجَسدِ  قيل : هيو

 : هو أَن يُِحبَّه حتَّى يَْستَْهلَك في ُحبِّه. َشَراِشَره وقال غيره : أَلقى

ة :وقال اللِّْحيَانّي : هو  مَّ  َهَواهُ الذي ال يُريُد أَن يََدَعه من حاجتِه ، قال ذو الرُّ

ٍة و  ــــــــــهــــــــــَ رِي َدة يف كــــــــــَ َر  مــــــــــن َرشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــنح تـ  كــــــــــائ

  
قـــــــَ  عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا و   لـــــــح ِة تــــــــُ يـــــــ  رَاشـــــــــــــــــــــرُ مـــــــنح غـــــــَ  الشـــــــــــــــــــــ 

  
 مجتهٌد في فِْعِل ما ال يَْنبَِغي أَن قال ابُن بَّرّي : يُريُد : كم تََرى من ُمِصيب في اعتقاِد وَرأْي ، وكم تََرى من ُمْخِطئ في أَْفعَاله وهو جادٌّ 

 على َمقَابِحِ األُموِر ، ويَْنهِمُك في االستْكثَاِر منها. وقال اآلَخُر : َشراِشَره يُْفعََل ، يُْلِقي

ٍة و  ـــــــــــهـــــــــــَ رِي وحِم كـــــــــــَ ـــــــــــَ قـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــِه كـــــــــــر  يـ لـــــــــــح ـــــــــــُ  يـ

  
رُ   رَاشــــــــــــــــــــــــِ ُب  شــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــُ ــــــــــح زَار وأَل (3)مــــــــــن حــــــــــَ  ح نــــــــــِ

 

  
 إِذا أَحبّه ، وأَنشد ابُن األَعرابّي : (4)ة بالقْلب ، يقال أَلقَى عليه بَنَاِت أَْلبُبِه األَْلبُُب : ُعروٌق ُمتَِّصلَ 

ي و  قــــــــــــِ لــــــــــــح ــــــــــــُ اَلم يـ ــــــــــــُص عــــــــــــَ رِي رِي ا ــــــــــــَ دح  مــــــــــــا يــــــــــــَ

  
َره  رَاشـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــبُ أَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ ي طـــــــــــــُئ أَم ُيصـــــــــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــــُح

  
 األَجنحة : أطرافُها ، قال : َشراِشرُ  أَي أَطَرافُه ، وكذا من الذَّنَب. َذبَاِذبُه الشََّراِشرُ و

َن  ويـــــــــح قـــــــــَ ـــــــــَ ه  (5)فـ يـــــــــنـــــــــَ قـــــــــِ ه ولـــــــــَ نـــــــــَ لـــــــــح جـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَ تـ  يســـــــــــــــــــــــح

  
ه   نـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح رِبـ رِ َيضـــــــــــــــــــــــــــــــح رَاشـــــــــــــــــــــــــــــــِ  اأَلذحانبِ  بشـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ه للشيْ  يَّته ، فيقال : أَْلقَى ِء قالوا : هذا هو األَصُل في االستعمال ، ثّم ُكنَِي به عن الُجملة ، كما يقال أََخَذه بأَْطرافِه ، ويَمثّل به لمن يَتََوجَّ بُكلِّ

يَّتِه ، قال شيُخنَا َشَراِشَره عليه وهذا هو الذي يَْعنُون في ـ  نقالً عن الشهابـ  ، كما قاله األَصمعّي ، كأَنَّه لَتََهالُِكه َطَرَح عليه نَْفَسه بكلِّ

هُ ظاهراً وباطناً ، هاب في الِعنَايِة في أَثناِء الفاتحة بالفَتْحِ ، كذا نقله ،  ُشْرُشَرةٌ  الواحدة إِْطالقه ، وُمَراُدهم : التََّوجُّ بالّضم ، وضبطه الّشِ

 شيُخنا.

 ع. ، بالفتح : َشَراِشرُ و

ْؤيَا :  : قَطَّعَه َشْرَشَرهو  .«. إِلى قَفَاه(6)بِشْدقِه  فيَُشْرِشرُ »وَشقَّقَهُ ، وفي حديث الرُّ

عه ويَُشقّقُه ، قال  أَبو ُزبَْيد يصُف األََسَد : قال أَبو عبيد : يعني يُقَّطِ
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  ٍ رَائــــــــــــِ ن فـــــــــــــَ ا عــــــــــــنــــــــــــَده مــــــــــــِ بــــــــــــ  غــــــــــــِ ر  مــــــــــــُ ظــــــــــــَ  يــــــــــــَ

  
ــــــــــٌ    رِي اٍم َأو عــــــــــَ ظــــــــــَ اُت عــــــــــِ ــــــــــَ رُ رُف رحشــــــــــــــــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( التهذيب : شبه البعوض.1)
 وسريد قوله قريباً.« بفتحهماوضبطه الشهاب يف العناية » ( األصر والصحاح واللسان بضم املعجمتا ا وهبامش اللسان :2)
 ( يف الصحاح ونسبه للكميت وصدره فيه :3)

 تلق  عليه عند كر عظيمةٍ و 
 .«ألبب»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ا نسب البيت البن هرمة.« فعوين»( يف األساس : 5)
 .«شدقه»( عن اللسان ا وابألصر 6)
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ه ثّم نَفََضه. ، إذا ءَ الشَّيْ  َشْرَشر قيل :و  َعضَّ

 .(1) الَحيَّةُ : عضَّتْ  َشْرَشَرتْهو

 : (2)، أَنشد ابُن ُدَرْيد لُجبَْيها األََسِدّي  الماِشيَةُ النَّبات : أََكلَتْه َشْرَشَرتو

ت  بـــــــــح تح بـــــــــنــــــــــَ ا طـــــــــافـــــــــَ وح َأهنـــــــــ َ رفـــــــــلـــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــــَ

  
ُح   ــــــــِ و كــــــــال ه وهــــــــُ ــــــــُ ب دح ــــــــه جــــــــَ ــــــــدِّ   عــــــــن فــــــــَ  ال ــــــــَ (3)نـ

 

  
يَن : أََحدَّها على الحَجرِ  َشْرَشرَ و ّكِ  * حتى يَْخُشن َحدُّها.الّسِ

يَُسّميه أَهُل الِحَجاِز هكذا ، ويسّميه األَْعراُب البِْرقَِش ، وقيل : هو أَْغبَُر على  َصِغيٌر ، قال األَْصَمِعّي : ، كعُْصفُور : طائِرٌ  الشُّْرُشورُ و

َرةِ ، وقيل : هو أَكبُر من العُ   صفوِر قليالً.لَطافَِة الُحمَّ

ْرِشَرةُ و َحة  ، بالكسِر : ُعْشبَةٌ  الّشِ ، كأَنّها أَصغَُر من العَْرفَجِ ، ولها َزْهَرةٌ َصْفَراُء ، وقُُضٌب وَورٌق ِضَخاٌم ُغْبٌر ، َمنبِتُها السَّْهُل ، تَْنبُُت ُمتفَّسِ
 ، قال : ِشْرِشرٌ  الحباُل ُطوالً ، كِقيس اإِلنساِن قاِئماً ، ولها َحبٌّ كَحّبِ الَهَراِس ، وَجْمعُها (4)

َرو   مـــــــــــن األَ  ـــــــــــَ تح تـ قـــــــــــَ الحـــــــــــَ َداِث حـــــــــــىّت تـــــــــــَ  حـــــــــــح

  
ه   فـــــــــُ رَائـــــــــِ ز   (5)طـــــــــَ تــــــــــَ رِ واهـــــــــح رحشـــــــــــــــــــــــِ رُ  ابلشـــــــــــــــــــــــِّ كـــــــــح َ

 املـــــــــ

  
ْرِشرُ  وقال أَبو حنيفَةَ عن أَبي ِزيَاد : يْذَهُب ِحبَاالً على األَْرِض ُطوالً ، كما يَْذَهُب القَُطُب ، إِاّل أَنّه ليس له َشْوٌك يُؤِذي أََحداً ، وسيأْتِي  الّشِ

 لمصنّف ، فإِنه أَعاَده مّرتَْين َزْعماً منه بأَنّهما ُمتَغَايَِراِن ، وليس كذلك.قريباً في كالم ا

ْرِشَرةُ و  ٍء.الِقْطعَةُ من كّلِ شيْ  ، بالَكْسِر : الّشِ

 .ِشْرِشيرٌ و، بالفتح ،  َراَرةُ شَ  ، وكذا أَسماءٌ  ، بالفَتْح ، َشْرَشَرةُ و ، كُمَحْيِريب ، ُشَرْيِشيرٌ و ، كُمَسْيِجد ، ُشَرْيِشرٌ و ، بالّضم ، ُشَراِشرٌ و

ةَ : (6)على سبعة أَميال من الَجاِر  كُزبَْيٍر : ع ُشَرْيرٌ و  ، قال ُكثَيِّر َعزَّ

ـــــــــــــــــاِء  ن رِ ِداَيٌر أَبعـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــح َري ا   الشـــــــــــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــ َ

  
ـــــــــدُ   ي َة شـــــــــــــــــــــــِ قـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــاِف عـــــــــَ ن ـــــــــهـــــــــن  يف َأكـــــــــح ـــــــــي  عـــــــــل

  
، قْلت :  (7)ْيس كذا في اللَّسان ، ونقل شيُخنَا عن اللّسان أَنه أُُطٌم من اآلطاِم ، ولم أَجده في اللسان. ونقل عن المراصد أَنه بدياِر عبِد القَ 

 ونقل بعُضهم فيه اإِلهمال أَيضاً ، وقد تقّدم اإِليماُء بذلك.

ىو  اغانّي.، نقله الص ، كَحتَّى : ناِحيَةٌ بَهَمَذانَ  (8) َشرَّ

 ُمِطلٌّ على تَبُوك في َشْرقيّها ، ويُْذَكر مع َرْحَرحاَن ، وهو أَيضاً في أَرِض بني ُسلَْيٍم بالشام. : َجبٌَل لبَنِي ُسلَْيم (9) َشَرْوَرىو

 .ِء ثم نْفُضه ، كذا قاله الّصاغانيّ ، وهو َعضُّ الْشي الشَّْرَشَرةِ  ، من األََسدُ  ، كُمَدْحِرج : الُمَشْرِشرُ و

َره تَْشِريراً  عن اليَِزيِدّي :و  : َشَهَره في النّاِس. َشرَّ

 ؟قيل لألََسِديَِّة ، أَو لبعِض العََرِب : ما َشَجَرةُ أَبيكو

 ، وَوْطٌب َجِشٌر. شْرشرٌ وفقال : قَُطٌب 

 ويُْكَسُر. ، هو بالفَتْح الشَّْرَشرُ  والعَْرفَجِ. قال ابن األَعرابّي : ومن البُقُول (10)خيٌر من اإِلْسِليخ  الشَّْرَشرُ  قال :

ْرِشرُ ـ  عن أَبي زيادـ  وقال أَبو حنيفة  ؛ كما يَْذهب القَُطُب ، ِإاّل أَنّه ليس له َشْوٌك يُْؤِذي أَحداً. نَْبٌت يَْذَهُب ِحبَاالً على األَْرِض ُطوالً  : الّشِ

 وقال األَزهرّي : هو نَْبٌت معروٌف ، وقد رأَيتُه بالباديةِ 
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__________________ 
 ( اللسان : عّضته.1)
 وايته :من قصيدة جلبهاء األشجعي ا انظر متام نسبه عنده ا ور  78( البيت يف املؤتلف واملختلف ل مدي ص 2)
 لــــــــــــــــو أهنــــــــــــــــا  ــــــــــــــــلــــــــــــــــت بســـــــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــعــــــــــــــــجــــــــــــــــم و 

  
 نـــــــــــــــفـــــــــــــــ  الـــــــــــــــرعـــــــــــــــ  عـــــــــــــــنـــــــــــــــه رقـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو كـــــــــــــــاحل 

  

 فال شاهد فيه.

 يف القاموس : عل  حجر. (*)
 عن اآمدي. ( الد  : ما دّ  من النبات وصغر. وكاحل : ال ور  له إلا هو عيدان.3)
 ( اللسان : كبن أفناءها حبااًل طواًل.4)
 ( اللسان : طرائقه.5)
َرير : تصــغري الســر( الذي يف 6) َرير أيضــاً :.. معجم البلدان : الســ  رير : موضــض يف داير عبد القي  ا عن  . والســ  موضــض بقرب اجلار. وفيه : الشــ 

 نصر.
 ( كذا ا ومل يرد يف املراصد ا انظر ا اشية السابقة.7)
 .«َشرّا»( يف معجم البلدان 8)
 وهو فـََعوحعر كما قا  سيبويه يف قرور  وحكمه حكمه.( قيدها يف معجم البلدان بتكرير الراء ا 9)
 ( يف التهذيب واللسان : اإلسليح ا اب اء املهملة.10)
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َمن اإِلبُر عليه وتـَغحُزر ا وقد ذكره ابُن اأَلعرايّب وغريُه يف َألاِء نـُُبوِت البادية.  َتسح
 ل ، وكذلك ِشواٌء َرْشراٌش ، وسيأْتي في محلّه ، وتقدم له ذكر في س ع ب ر.، مثل َشْلشَ  يَتَقَاَطُر َدَسُمه ، كَجْعفَر : َشْرَشرٌ  ِشواءٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

ه ، إِذا زاد َشرَّ يَُشرُّ   .«تَِشرّ  ُكلّما تَْكبَر» ، وقال أَبو زيد : يقال في َمثٍَل : َشرُّ

 .«ُمّراُهنّ  ُشّراُهنّ »وقال ابن ُشَمْيل : من أَمثالهم 

 فاُلٍن فاُلناً ، أي َطَرُدوه وأَْوَحُدوه.بنُو  أََشرَّ  وقد

ىو  من النَّساِء ، قاله أَبو َعْمٍرو. (1)، بالّضم : العَيَّانَةُ  الشُّرَّ

ةُ و  : البُحور ، وبه فُّسر قوُل الُكَمْيت : األَِشرَّ

اِب  بـــــــــــــَ َو أَمحســـــــــــــــــــــــــــَ  يف عـــــــــــــُ ر ةٍ ِإَذا هـــــــــــــُ  َأشـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ِن ابملـــــــــاِء   ـــــــــح َي ربح ـــــــــعـــــــــِ ـــــــــ  ال ـــــــــفـــــــــًا عـــــــــل ي ـــــــــِ ن َدامـــــــــُ ـــــــــَ ب  َأكـــــــــح

  
 ويروى :

 ِإذا ُهو َأضحَح  َساِمياً يف ُعَبابِه
اج :   .«تَْشتَرُّ  لها ِكظَّةٌ »وفي حديث الحجَّ

 قال ابُن األَثير :

ةُ لما يُْخِرُجه البعيُر من َجْوفه إِلى فَِمه يَْمضغه ثم يَبتَِلعُه ، والجيم والشين من َمخر اْشتَرَّ  يُقَال  جٍ واحٍد.البَِعيُر ، كاْجتَّر ، وهي الِجرَّ

ولم يَْستَْقبِْله بَوْجِهه.  في أََحِد ِشقَّْيهِ نََظَر ِمْنه  : َشْزراً  ، بالكسر ، يَْشِزُره إِليهِ  َشَزرَ و : نََظر نََظَر الُمعَاِدي. َشَزَره يَْشِزُره َشْزراً  : [شزر]

 ، وذلك من البَْغَضِة والَهْيبَة. َشَزَر يَْشِزرُ  وقال ابُن األَنبارّي : إِذا نََظر بَجانِِب العَْيِن فقد

 الغَْضباِن. الُمْبِغض نََظرُ  هو أَو ، َكنََظِر الُمعَاِدي ، أَو هو نََظٌر فيه إِْعَراضٌ 

 الغََضِب. (2)، وأَكثُر ما يكون في حالِة  بُِمْؤِخِر العَْينِ  َظرُ وقيل : هو النَّ 

رَ  النََّظُر عن يَِمين وِشَمالٍ  هو أَو  .«، واْطعَنُوا اليَْسرَ  الشَّْزرَ  اْلَحُظوا»:  عنههللارضيقوُل علّيٍ  وليس بمستقيِم الطَِّريقة ، وبه فُّسِ

ً  َشَزرَ و ناِن : فاُلنا  ، ما كان عن يَميٍن وِشماٍل. الشَّْزرُ  : ما َطعَْنَت بيَِمينِك وِشَماِلك ، وفي الُمْحَكم : الطَّْعنُ  الشَّْزرُ  ، والطَّْعنُ  َطعَنَه بالّسِ

بالعَْيِن وإِنه لََحِميٌّ العَْيِن. وال فِْعَل لَه ، ونََزْرتُه أَْنِزُره نَْزراً ، أَي أََصْبتُه  َشَزْرتُه أَْشِزُرهُ َشْزراً  ، قال الفَّراُء : يُقَال : أَصابَهُ بالعَْين : َشَزَرهو

 ، وإِنّه أَلْشَوة العَْيِن ، إِذا كاَن َخبِيَث العَْيِن ، وإِنّه لَشِقذُ العيِن ، إِذا كاَن ال يَْقَهُره النُّعاُس.

ّم : يَْشُزُرهو ، بالكسر ، يَْشِزُره الَحْبلَ  َشَزرَ و  ابن ِسيَده. ، قاله فَتَلَه عن اليََسارِ  ، بالضَّ

 : الَمْفتُول ، وهو الذي يُْفتَل مّما يَِلي اليََسار ، وهو أََشدُّ لفَتِْله. الَمْشُزورُ  وقال اللَّْيُث : الَحْبلُ 

 إِلى فَْوق. الشَّْزرُ  وقال غيره :

 ، قال أَبو منصور : وهذا هو الصحيُح. الشَّْزرُ  : المفتول إِلى فوق ، وهو الفَتْلُ  الَمْشُزورُ  وقال األَْصَمِعّي :

 .َمْشُزورٌ  من الفَتِْل : ما كان إِلى فَْوٍق خالَف َدْوِر الِمْغَزل يقال َحْبلٌ  الشَّْزرُ ووفي الّصحاح : 

 ، قاله ابن ِسيَده ، وأَنشد : فَتََل من خاِرجٍ وَردَّهُ إِلى بَْطنِه الَحْبَل ، إِذا َشَزرَ  أَو
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رح  َقشــــــــــــــــــــــــــَ ُر انـــــــــــــح ر ِإذا اأَلمــــــــــــح ب اأَلمــــــــــــح عــــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــــح
ُ
 مل

  
رح   ا الـــــــــــــَيســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــَ رًا فـــــــــــــِإنح َأعـــــــــــــح ر ُه َيســـــــــــــــــــــــــــح  أَمـــــــــــــَ

  

 َشَزرح  الش زحرِ الحَتاَث ِإال  ِمر َة و 

ه ، أَي فَتَلَه فَتاْلً َشِديداً ، يَْسراً ، أَي فَتَلَه على الجهة اليَْسَراِء ، فإِْن أَْعيَا اليََسُر ، واْلتاَث ،  هأََمرَّ ، أَي على العَْسَراِء ،  َشْزراً  أَي أَْبَطأَ ، أَمرَّ

 وأَغاَره عليها ، قال : ومثله قوله :

ِر  تـــــــــــــح زحراً ابلـــــــــــــفـــــــــــــَ ارَا  شـــــــــــــــــــــــــــَ تح َيســـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  غـــــــــــــَ

  
ارَا  تــــــــــــ  َذَب الــــــــــــبـــــــــــــَ جــــــــــــح مــــــــــــِ َدا والــــــــــــح و الــــــــــــعــــــــــــِ طــــــــــــُ  متــــــــــــَح

  
، وُرِوَي بيُت امرِئ القَْيِس  هو فَاْستَْشَزرَ  الفاتُِل ، كاْستَْشَزَره القَْصِد ،يْصف حباَل الَمْنَجنِيق ، يقول : إِذا َذَهبُوا بها عن ُوُجوهها أَقبَلَْت على 

 بالَوْجَهْيِن جميعاً :

__________________ 
 ( يف التهذيب : العّيابة ا وقد مّرت.1)
 ( اللسان : حا  الغضب.2)
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رُه  َدائــــــــــــــِ زِرَاتٌ غــــــــــــــَ َتشـــــــــــــــــــــــــــح اَل  ُمســـــــــــــــــــــــــــح  ِإىل الــــــــــــــعـــــــــــــُ

  
ثــــــــــــَ   ّر املــــــــــــَداَر  يف مــــــــــــُ رِ َتضــــــــــــــــــــــــــِ رحســــــــــــــــــــــــــَ  ىن ً ومــــــــــــُ

  
 على َغْيِر اْستِواٍء. ، بفتح فسكون : َشْزرٌ  َغْزلٌ و

حى َطَحنَ و  ، وإِذا أَداَر عن يساِره قيل : بتًّا ، وأَنشد : : أَداَر يََدهُ عن يَِمينِه َشْزراً  بالرَّ

ا و و  ـــــــــــــن ت ـــــــــــــَ ـــــــــــــر حـــــــــــــَ  بـ ن ابل حـــــــــــــُ طـــــــــــــح ـــــــــــــَ زحراً ن  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
او   يـــــــــــنـــــــــــَ يـــــــــــِ ازَِ  مـــــــــــا عـــــــــــَ غـــــــــــَ َ

طـــــــــــَ  املـــــــــــ عـــــــــــح ـــــــــــُ  لـــــــــــو نـ

  
عُوبَةُ  الشَّْزرُ و دَّةُ والصُّ  في األَمِر. : الّشِ

رَ و ر بَلَغَنِي عن أَميِر الُمْؤِمنِيَن َذْرٌء من َخبَرٍ »قول ُسلَْيَماَن بِن ُصَرد : ، ومنه : َغِضبَ  تََشزَّ  «لي فيه بَشتٍْم وإِيعاٍد ، فِسْرُت إِليه َجواداً  تََشزَّ

 ويروى : تََشذََّر ، وقد تقّدم.

رَ و  تََهيَّأَ. ، إِذا للِقتَالِ  تََشزَّ

 أَرٌض ، وأَنشد قَْول امرِئ القَْيِس : وفي الُمْحَكِم : (1) ، كَحْيَدر : د ، قُْرَب َحَماةَ  َشْيَزرُ و

َو   ة واهلـــــــــــَ انـــــــــــَ بـــــــــــَ َض َأســـــــــــــــــــــــــبـــــــــــاُب الـــــــــــلـــــــــــ  طـــــــــــ  قـــــــــــَ  تــــــــــــَ

  
اَة و   َة جـــــــــــــــاَوزحاَن محـــــــــــــــََ يـــــــــــــــ  َزرَاَعشـــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
فَه ابُن عبّاد ، فقال : (2)وفي التَّْكِملَة  ة ، وقد َصحَّ  ، بالنُّون ، كما سيأْتي. َشْنَزر : بلٌد قُْرَب الَمعَرَّ

 ، أَي بُِمْؤِخِر العَْين. َشْزراً  : نََظَر بعُضُهم إِلى بَْعٍض  تََشاَزُرواو

 ، كذا في التَّْكِملَة. من اللَّبَِن : األَْحَمرُ  األَْشَزرُ و

 ، وهو َمَجاز. اءُ : َحْمرَ  َشْزَراءُ  َعْينٌ و

كةً ، واالْسمُ  َشَزرٌ ـ  ونّص اللَِّساِن ، وفي لَْحِظهـ  في لَْحِظهاو . الشُّْزَرةُ  ، محرَّ ّمِ  بالضَّ

 * ومّما يستدرك عليه :

 ، قاله أَبو عْمرو ، وأَنشد قوَل ُرْؤبَة : الشَّْزرُ  : الُمعَاَداةُ ، ومنه الُمَشاَزرةُ 

 لش زحرِ ايـَلحَق  ُمَعاِديِهمح َعذاَب 
 ال يَْنَحلُّ ِمْنَها ، أَي أَْهلَكه. بَشْزَرةٍ  ويقال : أَتاه الدَّْهرُ 

 : (3)هللا ، أَي أَْلقَاهُ في َمْكُروٍه ال يَْخُرج منه ، وقال ابُن األَْعَرابّي  أَْشَزَره وقد

وحالِء  زحراً مـــــــــــــــا زاَ  يف ا ـــــــــــــــَ غـــــــــــــــاً  شـــــــــــــــــــــــــــــَ  رائـــــــــــــــِ

  
ِب   لـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ ٍة مـــــــــن ثـ غـــــــــَ ِرمِي كـــــــــَروح (4)عـــــــــنـــــــــَد الصـــــــــــــــــــــــ 

 

  
ه َرُجَل َسْوٍء. َشْزراً  فسََّره فقال :  آِخذاً في غيِر الّطِريق ، يقول : لْم يََزْل في َرِحِم أُّمِ

 وهكذا في الّصحاح. : الِخيَاَطةُ الُمتَباِعَدةُ ، الشَّْصرُ  : [شصر]

 ، إِذا ِخطتَه مثَل البَْشِك. َشْصراً  الثَّوبَ  َشَصْرتُ  وقال أَبو ُعبَْيد :

ُجلَ  نَْطُح الثَّْورِ  : الشَّْصرُ و  ، وكذلك الظَّْبي. بقَْرنِه الرَّ

 الطَّْعُن. : الشَّْصرُ و

 الظَّْفُر. : الشَّْصرُ و
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 ، كأَميٍر. الشَِّصيرُ  شاَكتْه ، واالسمُ  إِذا الشَّْوَكةُ  َشَصَرتْه مْصَدرُ  : الشَّْصرُ و

،  َشْصراً  ، بالكْسِر ، ذكَره غيُر واحد من األَئّمة ، أَْشِصُرَهاو ، بالّضّم ، وعليه اْقتََصر الّصاغانّي في التكملة ، أَْشُصُرها النّاقَةَ  َشَصْرتُ و

 َشَصرَ  وفي الُمْحَكم : َخَرَجْت َرِحُمَها عنَد الِواَلدةِ. َدَحقَْت ، أَي اوهو أَْن تَُزنََّد في أَِخلٍَّة بُهْلِب َذنَبَِها تُْغَرُز في أَشاِعِرها إِذَ  مْصَدر البابَْيِن ،

 ، إِذا َدَحقَْت َرِحُمَها ، فَخلََّل َحيَاَءها بأَِخلَّة ، ثم أَداَر َخْلف األَِخلَّة بعَقٍَب أَو َخْيٍط من ُهْلِب َذنَبَِها. َشْصراً  النّاقَةَ 

َصارُ و َصارُ  ، وفي التهذيب : ْدَخُل بيَن َمْنَخَريِ النّاقَةِ كِكتَاٍب : َخَشبَةٌ تُ  ، الّشِ  َشَصَرها َشْصَرا وقد : َخَشبَةٌ تَُشدُّ بين ُشْفَريِ النّاقَة ، الّشِ

َرَها تْشِصيراً و  .َشصَّ

ٍ  : اْسمُ  ِشَصارٌ و  ، وقول ُخنَافِر في ِرئيِّه من الِجّن : َرُجل ، واْسُم ِجنّّي

رِّ  ِد   مـــــــــــن كـــــــــــُ وحُت حبـــــــــــمـــــــــــح ٍة  جنـــــــــــََ مـــــــــــَ حـــــــــــح  فـــــــــــَ

  
ُت   عـــــــح كـــــــًا يــــــوَم شـــــــــــــــــــــايـــــــَ لــــــح َؤرُِّث هــــــُ رَاتـــــــُ  شـــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 ( يف معجم البلدان : بينها وبا محاه يوم.1)
 ا ويف معجم البلدان شيزر : قلعة تشتمر عل  كورة ابلشام قرب املعرة.« شنزر»( التكملة مادة : 2)
 .«ابن االعرايب ا الذي يف اللسان : وقوله أنشده ابن األعرايبقوله : وقا  »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( الصرمي : األمر املصروم ا وهو املعزوم عليه.4)
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ْعر ، ومثلُه َكثِيٌر. ِشَصاراً  إِنَّما أَراد  ، فغَيَّر االسَم لضرورةَ الّشِ

َصارُ و ْصرِ  ، حكاه الَجْوهريُّ عن ابن ُدَرْيد ، ولفُظه : أَِخلَّةُ التّْزنِيِد. ِخالُل التَّْزنِيدِ  : الّشِ  بالَكْسِر. كالّشِ

بهما في ُشْفِر ُخوراِن النّاقَِة ، ثم يُْعَصُب من ورائِها بُخْلبٍَة شديدةٍ ، وذلك إِذا أَراُدوا أَن  (2): َخَشبَتاِن يُْنفَذُ  (1) الشَّْصَرانِ  وقال ابُن ُشَمْيٍل :

َصارانِ  ن هماْظأَُروَها على َولَِد غيِرَها ، فيأُْخذُوَن ُدْرَجةً َمْحُشّوةً ويَُدسُّونها في ُخوَرانِها ، ويَِخلُّون الُخوَراَن بِخاللَيْ يَ  ، يَُوثَّقَان بُخْلبٍَة  الّشِ

 .(3)والتَّْزنيُد  الشَّْصرُ  يُْعَصبَان بها ، فذلك

بَاءِ  الشََّصرُ و كْ  هو الذي الِّذي لم يَْحتَنِْك ، أَو هو َشْهراً ، أَو الذي بَلَغ : الذي بَلََغ أَْن يَْنَطَح ، أَو ، ُمحّرَكةً ، من الّظِ ، هكذا  قَِوَي ولَْم يَتََحرَّ

ك ، كما في اللِّسان وغيِره ،  للَّْيُث : يقاُل له :وقال ا .الشَّْوَصرِ و كالشَّاِصرِ  في النُّسخ التي بأَْيِدينا ، وهو خطأٌ ، والصواب : قَِوَي وتََحرَّ

 ، إِذا نََجَم قَْرنُه. شاِصرٌ 

 .أَْشصارٌ  ج

ْل. َشَصَرةٌ  هيو  ، وهي الظَّْبيَةُ الّصغيرةُ ، وقد خالََف قاعدتَه هنا ؛ فإِنّه لم يَقُْل : وهي بهاٍء ، فتأَمَّ

َك فهو (4)ِخْشٌف وفي الّصحاح : قال أَبو ُعبَْيد : وقاَل َغْيُر واحد من األَْعَراِب : هو َطالً ، ثم   ، فإَِذا َطلََع قَْرنَاه فهو شاِدٌن ، فإِذا قَِوَي وتََحرَّ

 ، ثم َجَذٌع ، ثم ثَنِيٌّ ، وال يََزاُل ثَنِيّاً حتَّى يَُموت ، ال يزيُد عليه. َشَصَرةٌ  ، واألُنثَى َشَصرٌ 

 طائٌِر أَصغَُر من العُْصفُوِر. ، محّرَكةً : الشََّصرُ و

بَصُره ، وهو أَن  َشَصرَ  ، يقال : تََرْكُت فالناً وقد َشَخَص واْنقَلَبت العَْينُ  ، بالّضّم : ُشُصوراً  ، بالكسر ، يَْشِصرُ  بََصُره عنَد الَمْوتِ  َشَصرَ و

 الَمْوِت. (5)تَْنقَِلَب العَْيُن عند نُزوِل 

َشَطر بََصُره ، وهو الذي كأَنّه ينُظر إِليك وإِلى آَخَر ، َرواه  (7)روُف ، وقال األَْزَهِرّي ، وهذا عندي َوَهٌم ، والمع (6) أَو الّصواُب شطر

اِء.  أَبو ُعبَْيد عن الفَرَّ

وقد نََظْرُت في باِب ما تعاقََب من َحْرفَيِ الّصاد والّطاء البِن الفََرج فلم أَِجْدهُ ،  بمْعنَى الشُُّطوِر ، من مناكيِر اللَّْيث ، قال : الشُُّصورُ وقال : 

 قال : وهو عندي من َوَهِم اللَّْيِث.

باع الّشاِصَرةُ و  ، أَي التي تُْصطاُد بها. : من َحبَائل الّسِ

أَنّه اْستَأَْذَن النبيَّ »وحديث سعد :  .«َشْطُره أَْحلُُب َحلَباً لك»الَمثَُل  وِمْنهُ  ، كالشَِّطيرِ  ، ِء ، وُجْزُؤه: نِْصُف الشَّيْ  لشَّْطرُ  : [شطر]

وحديُث عائَشة : «. ، قال : ال ، قاَل : الثُّلُث فقال : الثُّلُُث ، والثُّلُُث كثيرٌ  فالشَّْطرُ  : قال ، ال:  قال ، بماِله يَتََصّدقَ  أَنْ  وسلمعليههللاصلى

، قيل : أَراَد نِْصَف َمكُّوٍك ، وقيَل : نْصَف َوْسٍق ، وَحِديُث  «ِمْن َشِعير بَشْطر أَنّه َرَهَن ِدْرَعه»وفي آخر :  «ِمْن َشِعير َشْطرٌ  َكاَن ِعْنَدنَا»

؛ ألَّن اإِليماَن يَْظَهُر بحاِشيَِة الباطِن ،  «اإِليمانِ  َشْطرُ  الطُُّهورُ »حديُث :  وكذا أَي بَْعَضها. أَي الصَّالة .«َشْطَرَها َضعَ فَوَ »اإِلْسراِء : 

 والطُُّهور يَْظَهُر بحاشيِة الظَّاِهر.

 .ُشُطورٌ و أَْشُطرٌ  ج

ُف الِفْعُل ِمْنه (8) ( َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرامِ فَ َولِّ )ومنه قولُه تعالى :  الِجَهةُ والنَّاِحيَةُ  : الشَّْطرُ و  وإَِذا كاَن بهذا الَمْعنَى فال يَتََصرَّ

 وتَُجاَههُ ، وقال الشَّاِعُر : َشْطَره قال الفَّراُء : يريُد : نَْحَوه وتِْلقَاَءهُ ، ومثله في الكالم : َوّلِ َوْجَهكَ 

ُرهـــــــــــــــا  امـــــــــــــــِ رَي هبـــــــــــــــا َداٌء خمـــــــــــــــَُ ـــــــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــــــِ  ِإّن ال

  
ا  َرهــــــــَ طــــــــح وُر  َفشــــــــــــــــــــــَ ِ َ حســــــــــــــــــــــُ اح نــــــــَ ــــــــح يـ ُر الــــــــعــــــــَ ظــــــــَ (9)نــــــــَ

 

  
 على الظَّْرِف. (َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرامِ ):  عزوجل اختالَف بيَن أَهِل اللُّغَة فيه ، قال : ونُِصَب قولُه : النَّْحُو ، ال الشَّْطرُ  وقال أَبو إِْسَحاق :

 ونَْحَوه. ، أَي قََصَد قَْصَده َشَطَر َشْطَره أَو يُقَاُل :
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__________________ 
 الشاصران. ويف احد  نسخ التهذيب :« الشصاران»( التهذيب واللسان : 1)
 واللسان فكاألصر.« ينقد»( التهذيب : 2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فذلك الشصحر والتشصري ا وهو التزنيد أيضاً.3)
 ( ضبطت ا ضبرت قلم ا يف الصحاح مثلثة اخلاء.4)
 ( التهذيب : عند حضور املوت.5)
 .«َشَصا»( يف القاموس : 6)
 ... املعىن شصا بصره يشصو ُشُصّوراً وشطر يشطر شطوراً ا وهو الذي( عبارة التهذيب : واملعروف هبذا 7)
 .144( سورة البقرة اآية 8)
 وفســره : 249/  1وورد يف الكامر للمربد « إن العســري»بد  « إن ا ســري»( الصــحاح مادة حســر ونســبه إىل قي  بن خويلد اهلذد ا وفيه 9)

 عسر بذنبها إذا محلت أي تشيله وترفعه.قا  : يريد انحيتها وقصدها. والعسري : الجي ت
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 *: قاِدَماِن ، وآِخراِن ، وُكلُّ  َشْطرانِ  ، وللنَّاقةِ  َشْطراً  ، وتَتُْركَ  َشْطراً  أَْن تَْحلُبَ  : يَْشُطُرها َشْطراً  النّاقَةَ والّشاةَ  َشَطرَ  : مْصَدر الشَّْطرُ و

 .أَْشُطرٌ  والجمع َشْطرٌ  ِخْلفَْينِ 

َصرَّ ِخْلفاً واحداً قِيَل : َخلََّف بها ، فإِْن َصرَّ ثالثَةَ أَْخالٍف ، قيل ثَلَث بها ، فإِذا  : َصرَّ ِخْلفَْيها ، وتََرك ِخْلفَْيِن ، فإِنْ  تَْشِطيراً  بِنَاقَتِه َشطَّرَ و

ها ُكلَّها قيل : أَْجمَع بها ، وأَْكَمَش بها.  َصرَّ

فَه : تَْشِطيراً  ءَ الشَّيْ  َشطَّرَ و َف فقد نَصَّ  .ُشِطرَ  ، وكل ما نُّصِ

 يَبَِس أَحُد ِخْلفَْيَها. ، كَصبُوٍر : َشُطورٌ  َشاةٌ و

 : يَبَِس ِخْلفَاِن من أَْخالفِها ؛ ألَّن لها أَْربَعَةَ أَْخالف ، فإِْن يَبَِس ثالثَةٌ فهي ثَلُوٌث. َشُطورٌ  ونَاقَةٌ 

 .ِشَطاراً  ، كنََصَر وَكُرمَ  َشطَرت َل من اآلَخِر ، وقدأََحُد ُطْبيَْيَها أَْطوَ  ، ِإذا صاَرتْ  َشُطورٌ  شاةٌ  أَو

 ، بَضّمٍة غير ُمْشبَعَة.« ُكوسْ »، أَي أَْطَوُل من اآلخر ، قال الّصاغاني : ويقال له بالفارسيّة  ، أَي أََحُد َطَرفَْي َعْرِضه كذِلكَ  َشُطورٌ  ثَْوبٌ و

ه ، أَي َخبََر ُضُروبَه ، يعنِي ُطَرهأَشْ  َحلََب فاُلٌن الدَّْهرَ  من الَمَجاز : قولُُهم :و وِشدَّتُه وَرَخاُؤه ، تَْشبِيهاً بَحْلِب جميعِ أَْخالِف  َمرَّ بِه َخْيُره َوَشرُّ

ه َحلََب القَاِدَمْيِن ، وهما النّاقَة ، ولها ِخْلفَاِن قادَمان وآَخَران ، كأَنَّ  أَْشُطرِ  النّاقَِة ما كان منها َحِفالً وغير َحِفل ، وَداّراً وغيَر َداّرٍ ، وأَصلُه من

 : ِدَرُره. أَْشُطُره الَخْيُر ، واآلِخَرْيِن ، وهما الشَّّر. وقيل :

 .َشْطَرْيه ويُقَال أَيضاً : َحلََب الدَّْهرَ 

ب لألُموِر : (1)وفي الكامل للَُمبَّرد  ُجل الُمَجّرِ ي قد قاَسى الشََّدائَِد والّرخاَء ، وتَصّرَف في ، أَ  أَْشُطَره (2) [الدََّهر]فالٌن قد َحلََب  : يُقَال للرَّ

، وأَصُل هذا من التَّْنِصيِف ؛ ألَنَّ كلَّ ِخْلٍف  َشْطر بعد َشْطراً  : َحلَْبتُها (3)، فإِنما يُريُد ُخلُوفَه ، يقول  أَْشُطره الفَْقِر والغنَى ، ومعنَى قوله :

 .ِشْطَرة يقال : َولَُد فاُلنٍ  ، بالَكْسرِ  ِشْطَرةٌ  ذُُكوراً وِنْصفُُهم إِناثاً فَُهمْ وإِذا كاَن نِْصُف َولَِدَك  .(4)َعِديٌل لصاِحبِه 

 .َشْطَرى قَْصعَةٌ و،  َشْطَرى كذلك ُجْمُجَمةٌ و (5)، أَي نَْصفَاُن  َشْطرانُ  ، وقََدحٌ  َشْطَرهُ  ، كَسْكَراَن : بَلََغ الَكْيلُ  َشْطَرانُ  إِناءٌ و

ّم ،  يَْشِطُر ُشُطوراً  بََصُرهُ  َشَطرَ و ، رواه أَبُو ُعبَْيد عن الفَّراِء ، قاله األَزهرّي ، وقد تقَدَّم  كأَنَّهُ يَْنُظر إِليَك وإِلى آَخرَ  : صار َشْطراً وبالضَّ

 قريباً.

بَه : َمْن أَْعيَا أَْهلَهُ  الشَّاِطرُ و ً  وُمَؤّدِ عنهم ، إِذا نََزَح ُمَراِغماً ، وقد قيل : إِنّه  َشَطرَ  ُخوذٌ من، كُرّمان ، وهو مأْ  الشُّّطارُ  وَمْكراً ، جمعُه ُخْبثا

 ُمَولّد.

 أَيضاً. ُشُطوراً  ، أَي في البابين ، ونقل صاحُب اللسان : ، فيِهَما َشَطاَرةً  ، َكنَصَر وَكُرَم ، َشطرَ  قدو

ً  وتَرَكُهم نََزَح َعْنُهمْ  ذا، بالفَتْحِ إِ  َشَطاَرةً و ، بالضّم فيهما ، ُشُطوَرةً و ُشُطوراً  عنُهم َشَطرَ و  أَو ُمخاِلفاً ، وأَعياُهم ُخْبثاً. ُمراِغما

 ؛ ألَنه تَبَاَعَد عن االْستِواِء. شاِطرٌ  في نَْحٍو غيِر االستواِء ، ولذلك قيل له : (6): معناه أَنه آِخذٌ  شاِطرٌ  قال أَبو إِسحاق : قَْوُل الناس : فالنٌ 

ه : الَجْوَهُر الرابِع َمْشَربُ  بَّاِق الُمْسِرِعيَن  شاِطر ، جمع الشُّطَّار قْلت : وفي َجواِهِر الخمس للسَّيّد محّمد َحِميد الّدين الغَْوث ما نصُّ ، أَي السُّ

 كالبَِريِد الذي يَأُْخذُ الَمَسافَةَ البعيَدةَ في الُمدَّةِ القَريبِة ، وقال الشيُخ في َمْشَربِ : هو الّسابُِق ،  الشَّاِطرُ وإِلى َحْضرة هللا تعالَى وقُْربِه ، 

ً  الشُّّطار ى الشََّهوات الذي أَْعيَا أَْهلَه ونََزَح عنُهم ، ولو كاَن معهم ، إِْذ يَْدُعونَه إِل بالّشاطر : يَْعنِي أَنه ال يَتََولّى هِذه الجَهةَ إِاّل َمْن َكاَن َمْنعُوتا

 والَمأْلُوفاِت ، انتهى.

 .َشِطيرٌ  ، وبَلَدٌ  َشِطيرٌ  ، وَحيٌّ  َشِطيرٌ  يقال : َمْنِزلٌ  البَِعيدُ  كأَِمير : الشَِّطيرُ و

 ، بضّمتين ، قال امُرُؤ القَْيس : الشُُّطرُ  ، والجمع الغَِريبُ  : الشَِّطيرُ و

__________________ 
 يف القاموس : َفكر . (*)
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 .248/  1امر للمربد ( الك1)
 ( زايدة عن املربد.2)
 ( عند املربد : يقا .3)
( بعدها يف املربد : وللشــطر وجهان يف كالم العرب ا فبحد ا النصــف ا من ذلك قوهلم : شــاطرتك ماد ا والوجه اآخر : القصــد ا يقا  : 4)

 خذ شطر زيد أي قصده.
 ( ضبطت ابلفتح عن الصحاح واللسان.5)
 .«أنه ُقد  »ويف التهذيب : « أخذ»اللسان : ( 6)
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يــــــــــــرِت  لــــــــــــِ َ اخلــــــــــــَ َك بــــــــــــاح اقــــــــــــَ رح َأشــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــُ  الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
رّ و   يِّ هــــــــــــــــِ نح أَقــــــــــــــــاَم مــــــــــــــــن ا ــــــــــــــــَ يــــــــــــــــمــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــِ

  
بيَن ، وهو نَْعُت الَخِليِط. بالشُُّطرِ  أَرادَ  بيَن ، أَو الُمتَعَّزِ  هنا الُمتَغَّرِ

 ؛ ِلتَبَاُعِده عن قَْومه ، قال : َشِطيرٌ  ويقاُل للغَِريب :

ينِّ  َدعــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ُم  (1)ال ت ــــــــــــــهــــــــــــــِ ريَافــــــــــــــي طــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
رَيا  َك َأو َأطــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــــــِ  ِإيّنِ ِإذًا َأهــــــــــــــــــــــــــح

  
 أَي َغِريباً ، وقال َغسَّاُن بُن َوْعلة :

ُم  هــــــــــُ نـــــــــــح َك مــــــــــِ ٍد وأُمــــــــــ  عــــــــــح َت يف ســــــــــــــــــــــــَ نــــــــــح  ِإَذا كــــــــــُ

  
رياً   طـــــــِ دِ  شــــــــــــــــــــَ عـــــــح َك مـــــــن ســــــــــــــــــــَ ُررحَ  خـــــــالـــــــُ غـــــــح  فـــــــال يــــــــَ

  

غـــــــــــً  ِإانُ ه و  وحِم ُمصـــــــــــــــــــــــــح ِت الـــــــــــقـــــــــــَ  ِإن  ابـــــــــــَن ُأخـــــــــــح

  
ِد   ــــــــــــح ل ُه أَبٍب جــــــــــــَ ــــــــــــَ ال مح خــــــــــــَ زَاحــــــــــــِ ــــــــــــُ (2)ِإذا ملَح يـ

 

  
ة ، وفي حديث القاِسِم بِن ُمحّمد : يقول : ال تَْغتَرَّ بُخؤلَتَِك ؛ فإِنَّك منقُوُص الَحّظِ ما لم تَُزاِحمْ  لو أَّن » أَخوالَك بآباٍء ِشراٍف ، وأَعماٍم أَِعزَّ

َحت  (3) َشِطيرٌ  َرُجلَْيِن َشِهَدا على َرُجٍل بَحّقٍ ، أَحُدُهما أَي َغِريٌب ، يعني : لو َشِهَد له قَِريٌب من أٍَب أَو اْبٍن أَو أَخٍ ، ومعه أَْجنَبِيٌّ َصحَّ

 ْجنَبِّي شهاَدةَ القَِريِب ، ولعّل هذا مذَهُب القاِسِم ، وإِاّل فشهاَدةُ األَِب واالبِن ال تُْقبَُل.شهاَدةُ األَ 

 أَورده الّصاغاني في التَّْكِملَِة. : الُخْبُز الَمْطِليُّ بالكاَمخِ  الَمْشُطورُ و

َجزِ  الَمْشُطورُ و بمعنَى  الشَّْطرِ  ، وهو على السَّْلِب ، مأُْخوذُ من نَقََصْت ثاَلثَةُ أَجزاٍء من ِستَّتِه ، وذِلَك إِذا َشْطُره َذَهبَ  ما والسَِّريعِ : من الرَّ

ح به الُمَصنّف في البَصائِر.  النِّْصِف ، صرَّ

تَْيِن : بِعيَدةٌ. ُشُطرٌ  نًَوىو  ، بضمَّ

 ، أَي بَعيَدةٌ. َشُطورٌ  ونِيَّةٌ 

ِعيِد األَْدنَى يلِ َغْربيَّ النّ  : ُكوَرةٌ  َشَطاِطيرُ و يوان من األَعمال  بَشطُّورات ، وهي التي تُعَرف اآلنَ  بالصَّ ، وقد َدخْلتُها ، وقد تُعَّد في الّدِ

 األَْسيوِطيّة اآلن.

 اآلَخر. َشْطَره وأَعطاه َشْطَره ، أي قاَسْمتُه بالنِّصف ، وفي الُمْحَكِم : أَْمَسكَ  ماِلي : ناَصْفتُه شاَطْرتُهو

 ، أي نَْحُن نَْحَوهم وهم نَْحَونا. (4)، كما يقال : هُؤالِء ُمنَاُحونَا  ، أَي ُدوُرُهم تَتَِّصُل بُدوِرنَا ُمَشاِطُرونَا ُهمْ  يقال :و

كاة قَْولُه و  .«، َعْزَمةٌ ِمْن َعَزَماِت َربِّنَا ماِلهِ  َشْطرَ وَمْن َمنََع َصدقَةً فإِنّا آِخذُوَها » وسلمعليههللاصلىفي َحِديِث مانِع الزَّ

َم.  قَدْ و راِوي هذا الَحِديِث ، هَكَذا َرواه بَْهزٌ  قال ابُن األَثِيِر : قال الَحْربِّي : ُب إِنََّما الّصوا نصُّ الَحْربِّي : َغِلَط بَْهٌز في لْفِظ الّرَوايَة ،وُوّهِ

َدقَةَ من َخْيرِ  َشْطَرْينِ  ، كعُنَِي ، أي ُجِعَل مالُه« (5) مالُه ُشِطرَ و» ُق ، فيأُْخذُ الصَّ ُعقُوبَةً لَمْنِعه  أَي النِّْصفَْين الشَّْطَرينِ  ، فيتََخيَُّر عليه الُمَصّدِ

كاةَ  : ال أَْعِرُف هذا الَوْجهَ. وقيل : معناه أَنَّ الَحقَّ ُمْستَْوفًى منه غير ـ  في قَْوِل الَحْربِيّ ـ  ، فأَّما ما ال يَْلَزُمه فال ، قال : وقاَل الَخّطابِيّ  الزَّ

ِعْشُرون ، فإِنّه يُْؤَخذُ منه َعْشُر شياٍه لصَدقِة األَلِف ،  ماِله ، كَرجٍل كان له أَْلُف شاة فتَلفَْت حتّى لم يَْبَق له إِالّ  َشْطرُ  َمتُْروٍك عليه وإِْن تَِلفَ 

وقيل : إِنه كاَن  .«ماِله َشْطرِ  إِنَّا آِخذُو»: ، ولم يقل  «ماله َشْطرَ وإِنَّا آِخذُوها »قاَل :  ماله الباقي ، قال : وهذا أَيضاً بعيٌد ؛ ألَنّه َشْطرُ  وهو

 «ٍء منه فعليِه َغراَمةُ ِمثْلَْيه والعُْقوبةَمْن َخَرج بْشي»وباِت في األَمواِل ثّم نُِسَخ ، كقوِله في الثََّمِر الُمعَلَِّق : في َصْدِر اإِلسالِم يَْقُع بعُض العُقُ 

َم حاِطباً ِضْعَف ثََمِن « َغَراَمتَُها وِمثْلُها َمعَها»وكقوله في ضالَِّة اإِلبِِل الَمْكتُوَمِة  ا َسَرقََها َرقِيقُه ، فكان ُعَمر يَْحكم به فَغَرَّ ناقَِة الُمَزنِّي لمَّ

 ٍء من هذا وَعِمَل به.وقد أََخَذ أَحمُد بُن َحْنبٍَل بشيْ  ، قال : وله في الحديِث نظائُِر. قال : ونََحُروَها

ْنِعه. واستَدّل بهذا الحديِث ، وقال في الَجِديِد : ال ماِلِه ُعقُوبَةً على مَ  َشْطرُ  وقال الّشافِِعّي في القديم : َمْن منََع زَكاةَ َماِله أُِخَذت منه ، وأُِخذَ 

َكاةُ ال َغْيُر ، وجعََل هذا الحديَث مْنُسوخاً وقال : كان ذلك حيُث كانَت العُقُوبَاُت في األَمواِل   ، ثم نُِسَخت. (6)يُْؤَخذُ منه إِاّل الزَّ

__________________ 



5921 

 

 ( التهذيب والصحاح : ال ترتّكين.1)
 صغ  : املما  ا وإذا أمير اإلانء انصّب ما فيه ا فضربه مثال لنقص ا ة.( امل2)
للمؤلف ذكره قوله : أحد ا شــــــطري ا متام ا ديث كما يف اللســــــان : فإنه حيمر شــــــهادة اآخر ا وكان األوىل »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 3)

 .«ـهليتضح ما ذكره بعد ا
 ( اللسان : يناحوننا.4)
 ... الراوي يف لفة الرواية ا وإلا هو وُشطِّر ماله [هبز]هاية : قا  ا ريب : غلرت ( عبارة الن5)
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : املا .6)
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 ء أَكثَُر ِمْن مثِْله أَو قِيَمته.وَمْذهُب عاّمِة الفقهاِء أَْن ال َواِجَب على ُمتْلِف الشيْ 

يّ وإِذا تأَّمْلَت ذلك َعرْفَت أَّن ما  في شرح العُبَاب ، وذكر فيه : في القاموس ما فيه نََظٌر ظاهٌر فاْحَذْره ، إِْذ يَْلَزُم ـ  قَالَه الشيُخ ابُن َحَجٍر الَمّكِ

، وإِنما  َشْطرٍ  من إِضافَةِ  ما َمرّ على تَْوِهيِمه لبَْهٍز راِويه تَْوِهيم الشَّافِِعّي اآلخِذ به في القديم ، ولألَصحاِب فإِنُّهم ُمتَّفقُون على أَّن الروايَةَ ك

ِة الحديِث وَضْعِفه ، وفي خلّوه عن ُمعَاِرٍض وعدمه ، انتهى ال يخلُو عن نََظٍر من ُوُجوٍه ، مع أَّن مثَل هذا الكالم ـ  الخالُف بينهم في ِصحَّ

 ال تَُردُّ به الّروايات ، فتأَّمل.

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 فَْين.: َجعْلتُه نِصْ  َشَطْرتُه

 مثْل نِْصٍف ونَِصيٍف. َشِطيرٌ و ِشْطرٌ  ويقال :

 الشَّاةِ : أََحُد ِخْلفَْيَها ، عن ابن األَعرابّي. َشْطرُ و

 : البُْعُد. الشَّْطرُ و

د ، ُعِرَف بابنِ   وعنه الَخِطيب.، بغداِدّي ، عن أَبِي َحْفِص بِن شاِهين ،  الشَّاِطرِ  وأَبو َطاِهٍر محّمُد بُن عبِد الَوّهاِب بِن ُمَحمَّ

 * ومما يستدرك عليه :

من الَجبَِل ، بِالكسر ، أَي َشِظيَّةٌ منه ،  ِشْظَرةٌ  : استدَرَكه الّصاغانّي ، وابن َمْنُظوٍر فَِفي التهذيِب عن نواِدر األَْعَراِب يُقَاُل : شظر : [شظر]

 .ِشْنِظيَرةٌ وقال : ومثلُه ِشْنِظيَةٌ 

ْنِظي وقال األَْصَمِعّي : بالقَْوِم : َشتََمهم ، وسيأْتي في النّون زيادة على  َشْنَظرَ  ُء الُخلُِق ، والنون زائدة. في التكملة :: الفَّحاُش الّسيِّي َرةُ الّشِ

 ذلك.

، لغتاِن ثابتتاِن ، وأَنكر بعُضهم الثانية والصواُب ثُبُوتها ، ولكن األُولى هي الفصيحة ، ولذا اقتصَر  به ، كنََصَر وَكُرمَ  َشعرَ  : [شعر]

ّم ، أَْشعُرُ  ِء ، بالفتح ،بالشَّيْ  َشعَْرتُ والُمَصنّف في البصائِر عليها ، حيث قال :   ، بالكسر ، وهو المعروف األَكثر ، ِشْعراً  به ، بالضَّ

، األَعرُف فيه الكسر والفتح ، ذكَره  ، مثَلّثة شْعَرةٌ و ح ، حكاه جماعةٌ ، وأَغفلَه آخرون ، وضبَطه بعُضهم بالتَّْحِريك ،، بالفت َشْعراً و

ً  ، ُشْعَرىو ، بالكسر ، كِذْكَرى ، معروفة ، ِشْعَرىو المصنّف في البصائر تَبَعاً للُمْحَكم  ، بالّضّم ، كُرْجعَى ، قليلة ، وقد قيل بالفتح أَيضا

، بالضّم ، كالقُعُود ، وهو كثير ، قال شيخنا : وادََّعى بعٌض فيه القياس بناًء على أَّن الفَْعَل والفُعُول قياٌس في  ُشعُوراً و كشْعَرةٍ  فهي مثلَّثَة ،

زم ْرِب ، والفُعُول في الالَّ ي كالضَّ كالقُعُوِد والُجلُوِس ، كما َجَزم به ابُن ماِلٍك  فَعَل متعّدياً أَو الزماً ، وإِن كان الصواب أَن الفَْعَل في المتعّدِ

ّم ، كالسُُّهولَِة من َسُهل ، وقد  َشعُرَ  ، بالهاِء ، قيل : إِنّه مصدرُ  ُشعُوَرةً و ، وابُن هشام ، وأَبو َحيّان ، وابُن ُعْصفُوٍر ، وغيرهم ، ، بالضَّ

بالمّد من شواذّ أَْبنِيِة المصادر. وحَكى اللِّْحيَانيُّ ـ  *َمْشعُوراءَ و ذه عن اللّحياِنيّ ، كَمْيُسوٍر ، وه َمْشعُوراً و أَسقطه المصنُّف في البَصائر ،

 حتى جاَءه فالٌن. فيُزاُد على نََظائِره. (1) َشعَْرُت بَمْشعُوَرةٍ  عن الكسائّي : ما

،  َمْشعُوَرةوبالفَتْح َمْقُصوراً ،  َشْعَرىوبالتَّْحِريِك ،  َشعَراً  عليه ، ، ويُزاد (2)فجميُع ما َذَكَره الُمَصنّف ُهنَا من الَمَصاِدِر اثْنا َعَشر َمْصَدراً 

ْعَرىو الَمْشعُوَرةو الَمْشعُور فيكون المجموُع خمسةَ َعَشَر مصدراً ، أَورَد الّصاغانّي منها ْكَرى ، في التكملة الّشِ  َعِلَم بِه وفََطَن له :ـ  ، كالذِّ

َمْخَشِرّي في األََساس ، وتبعه المصنّف في البصائر. والِعْلُم بالشيْ  ِء والفََطانَةُ له ، من باب ، وعلى هذا القَْدِر في التفسير اقتصَر الزَّ

 المترادف ، وِإْن فَّرق فيهما بعْضُهم.

 َعقَلَه. به ، أَي بالفَتْح : َشعَرَ وفي اللسان : و

فالناً ما َعملَه ،  شعَْرتُ  لفاُلٍن ما َعِملَه ، وما أَْشعُرُ وفاُلناً ما َعِملَه ،  أَْشعُرُ  كذا ، إَِذا فََطَن له ، وحكى عن الكِسائِيّ ل َشعَرَ  وَحكى اللّحيانِّي :

ً  ِشْعِري لَيتَ  منه قولُُهم :و قال : وهو كالُم العرِب. كّل ذلك حكاه  ما َصنَع ، عنه ِشْعِري لَْيتَ و ما َصنََع ، له ِشْعِري لَْيتَ  ؟ما َصنَعَ  فاُلنا

 اللّْحيَانِّي عن الِكَسائّي ، وأَنشد :

ت  يـــــــح رِياي لــــَ عــــح ارِي  شــــــــــــــــــِ َ ن محـــــــِ ضح  (3)عــــَ نــــَ  مـــــــا صــــــــــــــــــَ

  
ضح و   طـــــــــــجـــــــــــَ مح كـــــــــــاَن اضـــــــــــــــــــــــــح ٍد وكـــــــــــَ  عـــــــــــن َأيب َزيـــــــــــح

  
__________________ 
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ُعوَرًة. (*)  قبلها يف القاموس : وَمشح
 .«مبشعوره»( اللسان : 1)
قوله : فجميض ما ذكره املصـــنف اخل فيه أن عل  ما يف نســـخته من إســـقاط : مشـــعورة من املو ا وأهنا مســـتدركة »املطبوعة املصـــرية : ( هبامش 2)

ا  عليه يكون ما ذكره املصــــــنف أحد عشــــــر ا وأما عل  ما يف النســــــخ الجي أبيدينا املطبوعة املوجودة فيها : مشــــــعورة ا فهي اثنا عشــــــر ا كما قا 
 وقد وردت : مشعورة يف اللسان أيضاً..« .. ومشعوراً ومشعورة ومشعوراء»يف القاموس : « تدر  عليه ا  مرولكن ال تس

 ( التهذيب : عن فالٍن.3)
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 وأنشد :

َت  يــــــــــح رِياي لــــــــــَ عــــــــــح ا  شــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــفــــــــــَ نــــــــــِ ُم حــــــــــَ كــــــــــُ  عــــــــــنــــــــــح

  
او   وفــــــــــــــَ ُم األُنــــــــــــــح كــــــــــــــُ نــــــــــــــح ا مــــــــــــــِ نــــــــــــــَ َدعــــــــــــــح  قــــــــــــــد جــــــــــــــَ

  
 : (1)وأَنشد 

َت  رِيلـــــــــيـــــــــح عـــــــــح مح  شـــــــــــــــــــــــِ َن َأيب عـــــــــَ َر بـــــــــح  ُمســـــــــــــــــــــــافـــــــــِ

  
ُزونُ   حـــــــــــــــح

َ
ا املـــــــــــــــ وهلـــــــــــــــَُ قـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ٌت يـ يـــــــــــــــح  رٍو ا ولـــــــــــــــَ

  
أَي ليَت ِعْلِمي « ما َصنََع فاَُلنٌ  ِشْعِري ، وفي الحديث : لَْيتَ  َشعَْرتُ  أَي لَْيتَني من ذلك ، ِشْعِري أَي لْيت ِعْلِمي ، أَو ليتَنِي َعِلْمُت ، وْليتَ 

 فحَذف الَخبَر ، وهو كثيٌر في كالمهم.حاِضٌر ، أَو ُمِحيٌط بما َصنَع ، 

، فَحَذفُوا التّاَء مع اإِلضافِة للكثَْرةِ ، كما قالوا : َذَهَب بعُْذَرتَِها ، وهو أَبو ُعْذِرَها ، فحذفُوا التاَء مع األَِب  ِشْعَرتِي وقال ِسيبََوْيه : قالُوا : لَْيتَ 

للَِّسان وغيره ، وقد أَنكَر شيُخنَا هذا على سيبويه ، وتَوقَّف في َحْذِف التاِء منه لُزوماً ، خاّصة ، هذا نصُّ ِسيبََوْيِه ، على ما نقله صاِحب ا

 حتّى تُدََّعى أَصالَةُ التاِء فِيه. ِشْعَرتِي وقال : ألَنّه لم يُْسَمْع يوماً من الدَّْهر

لَةَ التاِء ؛ لوقوفه على َمْشُهور كالِم العرِب وَغِريبِه وناِدِره ، وأَّما عدُم قْلت : وهو بَْحٌث نفيٌس ، إِاّل أَّن سيبويه ُمَسلٌَّم له إِذا اّدَعى أَصا

م ، وقد خالَف شيُخنَا في النَّْقل ع ِشْعَرتِي َسَماع ْل في نّص عبارة سيبويه الُمتَقَّدِ نه أَيضاً ، اآلن وقبَل ذلك ، فلَهْجِرِهم له ، وهذا ظاِهٌر ، فتَأَمَّ

َح سي  ، بالَهاِء ، ثم حَذفُوا الهاَء َحْذفاً الزماً. انتهى وكأَنّه حاِصُل معنَى كالمه. ِشْعَرتِي بويه وغيره بأَّن هذا أَصلُه لَْيتَ فإِنه قال : َصرَّ

رابَع لها ، ونََظمها بعُضهم في  ثم قال شيُخنا : وزاُدوا ثاِلثَةً وهي اإِلقاَمةُ إَِذا أَضافُوها ، وَجعلوا الثاّلثةَ من األَْشبَاِه والنَّظائِِر ، وقالوا : ال

 قوِله :

ا  َذُف هـــــــــــــــــــــــا آهتـــــــــــــــــــــــُ ٌة حتـــــــــــــــــــــــُح ـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــالث  ث

  
ّر الـــــــــــــر واهح   تح عـــــــــــــنـــــــــــــَد كـــــــــــــُ يـــــــــــــفـــــــــــــَ  ِإذا ُأضـــــــــــــــــــــــــــِ

  

ا  رِهــــــــــــــــــــَ ذح و عــــــــــــــــــــُ م : ذاَ  أَبــــــــــــــــــــُ  قــــــــــــــــــــوهلــــــــــــــــــــُُ

  
َت و   ــــــــــــح ــــــــــــي رِيل عــــــــــــح الهح  شــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــام الصــــــــــــــــــــــــــ   ا وِإق

  
 إِيّاه ، وفي التَّْنِزيل : بِه : أَْعلََمه أَْشعََرهُ واألَْمَر ،  أَْشعََرهُ و

ا ِإذا جاَءْت ال يُ ْؤِمُنونَ )  أَي وما يُْدِريُكم. (2) (َوما ُيْشِعرُُكْم َأَّنَّ

 ، أَي أَْدَرْيتُه فَدَرى. أَْشعَْرتُه فَشعَرَ و

،  َشعََره بِه دون شعَرَ  إَِذا دَخلْت عليه همزةُ التَّْعِديَِة تَعَدَّى إِلى مفعولين تارةً بنْفسه ، وتارةً بالباِء ، وهو األَكثُر لقولهم : فَشعَرَ  قال شيخنا :

 انتهى.

قد يَتَعّدى إِلى واحٍد  أَْشعَرَ  به : أَْطلَْعُت عليه ، انتهى ؛ فمقتضى كالِم اللّحيانّي أَنْ  أَْشعَْرتُ وبفالٍن : أْطلَْعُت عليه  أَْشعَْرتُ  وحَكى اللّحيانِّي :

 ، فانظره.

ْعرُ و ّس ، ْدَراُك بالَحَوا، بالكسر ، وإِنَّما أَهَملَه لُشْهَرتِه ، وهو كاِلعْلم َوْزناً وَمْعنًى ، وقيل : هو الِعْلُم بدقائِِق األُمور ، وقيل : هو اإلِ  الّشِ

َر قولُه تعالى :  : ال يَْعِقلُون  يْشعُرون ، قال المصنِّف في البصائر : ولو قاَل في َكثيٍر ّمما جاَء فيه ال (3) (َوأَنْ ُتْم ال َتْشُعُرونَ )وباألَخير فُّسِ

،  َب على مْنُظوِم القوِل : لَشَرفِه بالَوْزِن والقَافِيَةِ َغلَ  مما ال يَُكوُن مْحُسوساً قد يكوُن َمْعقُوالً ، انتهى ، ثم (4)، لم يُكْن يُجوز ؛ إِْذ كان كثير 

َحْيُث غلََب  (5) [ِمن] ِشْعراً  وإِْن كان ُكلُّ ِعْلمٍ  أَي باْلتزاِم َوْزنِه على أَْوَزان العرِب ، واإِلتيان له بالقَافِيَة التي تَْربُِط َوْزنَه وتُْظِهر َمْعناه ،

 العُوُد على الَمْنَدل ، والنَّْجُم على الثُّريّا ، ومثُل ذلك كثيٌر.الِفْقهُ على ِعْلِم الشَّْرع ، و

ُوا البَْيَت الواحدَ   ، حكاه األَْخفَُش ، قال ابن سيده : وهذا عندي ليس بقَِوّي إِاّل أَن يكون على تَْسِميَة الُجْزِء باسم الُكّل. ِشْعراً  وربما سمَّ
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ْنُظوم بكونه ُمْشتَِمالً على َدقَائِق العَرِب وَخفايَا أَسراِرها ولطائِِفها ، قال شيُخنا : وهذا القَْوُل هو وَعلَّل صاِحُب المفرداِت َغلبتَه على المَ 

كةً ـ  الشَّعَر الذي ماَل إِليه أَكثُر أَْهِل األََدِب ؛ لِرقَّتِه وَكَماِل ُمنَاسبَتِِه ، وِلَما بينَه وبَْينَ  كما مال إِليه بعُض أَْهِل  من الُمنَاَسبَة في الّرقّة ،ـ  ُمَحرَّ

 االشتقاق ، انتهى.

__________________ 
 ( يف التهذيب : وأنشد بيت أيب طالب بن عبد املطلب.1)
 .109( سورة األنعام اآية 2)
 .2وسورة ا جرات اآية  55( سورة الزمر اآية 3)
 حتريف.« كثرياً »( عن املفردات للراغب ا وابألصر 4)
 ان.( زايدة عن اللس5)
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ْعرُ  وقال األَزِهرّي :  .أَْشعَارٌ  جو: القَِريُض الَمْحُدوُد بعاَلماٍت ال يَُجاِوُزها ،  الّشِ

ْعر ، أَي قالَهُ  ، بالفتح : َشْعراً و بالكسر ، ِشْعراً  ، كنََصَر وَكُرم ، َشعََر َشعُرَ و  .الّشِ

، قال شيُخنَا : وهذا القوُل الذي ارتضاه الجماِهيُر ؛ ألَّن فَعَُل له داللةٌ على السََّجايَا  أَجاده ، كَكُرم ، : َشعُرَ وقالَه ،  ، كنَصر ، : َشعَرَ  أَو

 التي تَْنَشأُ عنها اإِلجاَدةُ ، انتهى.

 ، قال : ِشْعراً  لفاُلٍن ، أَي قُْلُت له َشعَْرتُ ووفي التكملة للّصاغانّي : 

رحتُ  عـــــــَ مح  شـــــــــــــــــــــَ ـــــــكـــــــُ ل ُت َفضـــــــــــــــــــــح نـــــــح ـــــــ  يـ ـــــــَ ـــــــبـ ا ت م ملـــــــّ كـــــــُ ـــــــَ  ل

  
َر الـــــــنـــــــاِس عـــــــلـــــــ    م مـــــــا ســـــــــــــــــــــائـــــــِ ريِكـــــــُ رُ غـــــــَ عـــــــُ  يشــــــــــــــــــــح

  
، وهو  ُشعَراءَ  قَْومٍ  من َغيُره ، أَي يَْعلَُم ، وقال َغْيُره : لِفْطنَتِه ، ونقََل عن األَْصَمِعّي : يَْشعُر ما ال يَْشعُرُ  ، قال األَْزَهِرّي : ألَنّه شاِعرٌ  هوو

 َجْمٌع على غيِر قياس ، صّرَح به المصنِّف في البََصائِر ، تَبَعاً للَجْوَهِرّي.

 ، وهو في أَْنفُِسهم وَعلَى وقال سيبويه : َشبَّهوا فَاِعالً بفَِعيل ، كما َشبَُّهوه بفَعُول ، كما قالوا : َصبُوٌر وُصبٌُر ، واستْغنَْوا بفاِعٍل عن فَِعيلٍ 

َر تَْكِسيَرة ؛ ليكوَن أَمارةً ودليالً على إِراَدته ، وأَنه ُمْغٍن عنه ، وبَدٌل منه بَاٍل من تََصوُّ   ، اْنتََهى.ِرِهم ، لّما كان واِقعاً موقِعَه ، وُكّسِ

ّم ، فقياُسه أَن تَِجي َشعُرَ  ؛ ألَّن من العََرِب َمن يقولُ  ُشعَراءَ  على شاِعرٌ  ونقل الفَيُّوِمّي عن ابن َخالََويه : وإِنما ُجِمعَ  فَةُ منه ، بالضَّ َء الّصِ

بناَءه  (2)، ولََمُحوا  َشاِعر الذي هو الَحبُّ المعروف ، فقالوا : بَشِعيرٍ  ولو قيل كذلك اْلتَبَسَ  (1)على فَِعيٍل ، نحو ُشَرفَاَء جْمع َشِريٍف 

 اَء وُحلََماَء فجمع َعِليٍم وَحليٍم ، انتهى.األَصلّي ، وأَّما نحو ُعلَمَ 

ً  (3) (َبِل اْفرَتاُه َبْل ُهَو شاِعر  )وفي البََصائِِر للُمَصنِّف : وقوله تعالى عن الُكفَّار :  رين على أَنّهم َرَمْوه بَكْونِِه آتِيا  َحَمَل كثير من الُمفَّسِ

لُوا ما جاَء في بِشْعرٍ   .(5) (َوِجفان  َكاجْلَواِب َوُقُدور  راِسيات  )يُْشبِهُ الَمْوُزون من نحِو :  (4)القُْرآن من كّل كالٍم  منُظوٍم ُمقَفًّى ، حتّى تأَوَّ

ِلين : لم يَْقِصُدوا هذا الَمْقِصد فيما رَمْوه به ، وذلك أَنّه ظاهٌر من  ْعرِ  هذا أَنّه ليس على أَساليب (6)وقال بعض الُمَحّصِ ، وليس يَْخفَى  الّشِ

ْعرَ  فإِنّ  (7) [بالكذب]األَْغتَاِم من العََجِم فَْضالً عن بُلَغاِء العرب ، وإِنَّما رَمْوه  ذلك على : الكاِذب ، حتّى  الشَّاِعرويُعَبَّر بِه عن الَكِذب ،  الّشِ

ُوا األَِدلّةَ الكاِذبَةَ األَِدلةَ  ْعِريّةَ  َسمَّ إِلى آِخِر السُّوَرةِ ،  (8) (َوالشَُّعراُء يَ تَِّبُعُهُم اْلغاُوونَ ) : الشُّعََراءِ  ، ولهذا قال تَعَالَى في َوْصِف عاّمة الّشِ

ْعرِ  َوِلَكْون ا للَكِذِب قيل : أَحَسنُ  الّشِ ْعرِ  َمقَرَّ  ، انتهى. ِشْعِره أَْكَذبُه ، وقال بعُض الحكماِء : لم يَُر ُمتََديٌِّن صاِدُق اللْهَجِة ُمْفِلقاً في الّشِ

وَمن  ، بكسر الخاِء الُمعَجمة وسكون النون وإِعجام الذال الثانِية ، وقد تقّدم في موضعه ، (9) الُمْفِلُق ِخْنِذيذٌ  الشَّاِعرُ  قال يونُس بُن حبِيب :و

، بالّضّم. إِلى هنا نّص به يونس ، كما نقلَه عنه الّصاغانّي في التكملة ، والمصنّف في  ُشْعُرورٌ  ثم ، ُمَصغّراً ، ُشَوْيِعرٌ  ، ثم شاِعرٌ  ُدونَه :

ْعرِ  وهو الَِّذي يَتَعَاَطى قَْولَ  .ُمتَشاِعرٌ  ثم البصائر ،  ، كذا في اللسان ، أَي يتَكلُّف له وليس بذاك. الّشِ

 وَغلَبَه. منه أَْشعَرَ  كان ، بالفَتْح ، أَي َشاَعَرهُ فَشعََرهُ يَْشعَُرهو

وهو الذي عليه « قال شيخنا : وإِطالُق المصنِّف في الماضي يُدّل على أَن المضارع بالضّم ، كَكتََب ، على قاعدته ، ألَنّه من باب الُمغَالَبَة

في باب الُمبَالَغَة ؛ ألَنه اختيار المصنِّف. األَْكثَُر ، وَضبَطه الجوَهِريُّ بالفَتْح ، كَمنََع ، ذَهاباً إِلى قول الِكَسائِّي في إِعمال الحلِقّي حتى 

 انتهى.

 به ، والصحيُح قوُل سيبويِه. َمْشعُورٍ  ، وقيل : هو بمعنى (10)، قال ِسيبََويه : أَراُدوا به الُمبَالَغَةَ واإِلجاَدةَ  : َجيِّدٌ  ِشْعٌر شاِعرٌ و

__________________ 
 لو قير كذلك.( عبارة املصباح : حنو َشرحَف فهو شريف ا ف1)
 ( يف املصباح : وموا يف اجلمض بناءه األصلي.2)
 .5( األنبياء اآية 3)
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 ( يف املفردات للراغب : من كر لفٍة.4)
 .13( سورة سبب اآية 5)
 ( املفردات :  اهر من الكالم أنه.6)
 ( زايدة عن املفردات اقتضاها السيا .7)
 .224( سورة الشعراء اآية 8)
 وما أثبت لفة القاموس.« خنديد»ابألصر ( 9)
 ووردت فيه يف موضض آخر واإلجادة كاألصر.« واإلشادة»( اللسان : 10)
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 ٍل.؛ أَي قِصيَدةٌ ، واألَكثُر في هذا الضَّْرب من المبالغة أَن يكوَن لفُظ الثانِي من لْفِظ األَّول ، كَوْيٍل وائٍِل ، ولَْيل الئِ  شاِعَرةٌ  وقد قالوا : كِلَمةٌ 

ِب إِنما تكون ؛ ألَن صيغةَ ال ِشْعٌر شاِعرٌ  من هَذا ، أَي أَحَسُن منه ، وليس هذا على حّدِ قولهم : أَْشعَرُ  وفي التهذيب : يقال : هذا البَْيتُ  تَّعَجُّ

 معنَى الِفْعل ، إِنما هو على النِّْسبَِة واإِلجادةِ.ـ  ِشْعٌر شاِعرٌ  من قولهم :ـ  شاِعر من الِفْعِل ، وليس في

ِد بِن ُحْمرانَ  الشَُّوْيِعرُ و د ابن َعْوف بن َحِريم بن بِن أَبي ُحْمَراَن الحاِرث بِن ُمعَاِويةَ بِن الحاِرث بِن ماِلك بن َعْوِف بن َسعْ  : لَقُب محمَّ

َي في الَجاهليّة بمحّمد ، وهم سبعةٌ ، مذكورون في موِضِعِهم ، لقَّبَه بذلك امُرُؤ القَْيِس ، وكان قد طلبَ  الُجْعِفّيِ  ُجْعِفّيٍ   ، وهو أَحُد َمْن ُسّمِ

 منه أَن يَبِيعَه فََرساً فأَبَى ، فقال فيه :

 َ ينِّ ا عــــــــــــــــَ غــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ رَ أَبــــــــــــــــح عــــــــــــــــِ َويــــــــــــــــح   َأينّ  الشــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

ا   رميـــــــــــــَ ن  حـــــــــــــَ هتـــــــــــــُُ دح ـــــــــــــ  ل ـــــــــــــَ ٍ قـ اح َد عـــــــــــــَ مـــــــــــــح (1)عـــــــــــــَ
 

  
 مخاطباً المرِئ القَْيس : الشَُّوْيعرُ  المذكور وقال الشَُّوْيِعر وَحِريم : هو َجدّ 

ا  هــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــح ذ  يِن أُمــــــــــــــــــوٌر فــــــــــــــــــكــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح  أَتـــــــــــــــــــَ

  
او   امــــــــــــــَ تح َد عــــــــــــــامــــــــــــــًا فــــــــــــــعــــــــــــــَ يــــــــــــــَ  قــــــــــــــد لــــــــــــــُِ

  

ـــــــــــاً  ـــــــــــب ي ـــــــــــِ ئ ِ  أَمحســـــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــقـــــــــــَ َرَأ ال  أَبّن امـــــــــــح

  
ِه   ا (2)عـــــــــــلـــــــــــ  آلـــــــــــِ امـــــــــــَ عـــــــــــَ ُذوُ  الـــــــــــطـــــــــــ   مـــــــــــا يـــــــــــَ

  

اُن  هــــــــــــــَ ِذي ال يـــــــــــــــُ يــــــــــــــَك الــــــــــــــّ ُر أَبــــــــــــــِ مــــــــــــــح  لــــــــــــــعــــــــــــــَ

  
ا  رَامــــــــــــَ َك مــــــــــــيّن حــــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــــُ دح كــــــــــــان عــــــــــــِ  لــــــــــــقــــــــــــَ

  

ه و  جـــــــــــــــــــُ وحَت ومل َأهـــــــــــــــــــح جـــــــــــــــــــَ وا هـــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــُ

  
ا و   رامــــــــــــَ يــــــــــــَك هــــــــــــاٍج مــــــــــــَ َدنح فــــــــــــِ (3)هــــــــــــرح  ــــــــــــَِ

 

  
، أَنشد أَبو العبّاِس ثَْعلٌَب  الشُّعراء الشَّْيبَانِّي ، الَحنَِفيّ  هانِئ بن تَْوبَة لَقَبُ و ، نقله الّصاغانّي. َربِيعَة بن ُعثَْماَن الِكنانِيّ  أَيضاً : لَقَبُ  الشَُّوْيِعرُ و

 لألَخير :

ه و  اُه  ــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ي وُدنـ  ِإّن الــــــــــــــــذي مُيحســــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ُرورِ   ِر غـــــــــــُ بـــــــــــح َ ُك مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا حبـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــِ مح تـــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــح

ُ
 مل

  
ي  بهذا البْيت. رالشَُّوْيعِ  فُسّمِ

ْقبَان ، أَحد باألَْشعَر ، وهو المعروف بَلَِوّي ، ولَقَُب َعْمِرو بن حاِرثَةَ األََسِديّ  شاِعرٍ  : اسم األَْشعَرُ و  .الشُّعَراءِ  الرَّ

ه  ألَنّه ولدَ  ؛ األَْشعَِريِّين بِن َزْيِد بِن يَْشُجب بن َعِريب بن َزْيِد بِن َكْهالن بن َسبَأَ ، وإِليه ِجَماعُ  لَِقُب نَْبِت بِن أَُددَ  : األَْشعَرُ و تْه أُمُّ
 وعليه (4)

يَِر ، َشعَرٌ   َسبَأَ بِن يَْشُجب بِن يَْعُرب بِن قَْحَطاَن ، وإِليهم نُِسَب َمْسجدُ  (5)من  األَْشعَرُ  ، وهو وهو أَبو قَبِيلٍَة باليََمنِ  ، كذا َصّرح به أَْرباُب الّسِ

يَّتُه ، منهم أَبو  األَْشعَِريّ  َحَضار (6) [ُسلَْيم بن]عبُد هللا بِن قَْيِس بِن  أَبُو ُموَسى اإِلمامُ  منهم بمدينَة َزبِيد ، حرسها هللا تعالى ، األَشاِعَرة وذُّرِ

 الُمتََكلُِّم صاحب التصانِيف ، وقد نُِسب إِلى َطِريقَتِِه َخْلٌق من الفَُضالِء. األَْشعَِريّ  اعيلَ الَحَسِن عليُّ بُن ِإسم

 بُن شَهاب ، شهَد فَتَْح مصر. أَْشعَرُ  وفاته :

 .التَِّميِمّي : كان يَِلي ُشْرَطةَ ِسِجْستَان ، َذَكرهما ِسْبُط الحافظ في هامش التَّْبِصير األَْشعَرِ  وَسّوار بن

 قَْوٌم يََمانُون. بتخفيف ياِء النِّسبة ، كما يقال : األَْشعَِريّ  والَد أُّمِ َمْعبٍد عاتَِكةَ بنِت خاِلٍد ، ويُْجَمعُون األَْشعَرَ  واستدرك شيُخنَا :

 يراً في كالمهم ، كما َحقَّقُوه في َشْرحِ قولِ ، قال شيُخنَا : وهو واِرٌد كث ، بحذِف ياِء النََّسبِ  األَْشعَُرونَ  ويَقُولُون : جاَءتْكَ  قال الَجْوَهِريّ 

 :ـ  من شواِهِد التَّْلِخيِص ـ  الّشاِعر

ٌد  عـــــــــِ َا ُمصـــــــــــــــــــــــح انـــــــــِ مـــــــــَ ِب الـــــــــيـــــــــَ َواَي مـــــــــض الـــــــــر كـــــــــح  هـــــــــَ

  
وثــــــــــــَ ُ   َة مــــــــــــُ كــــــــــــ  اين مبــــــــــــَ مــــــــــــَ ثــــــــــــح يــــــــــــٌب وجــــــــــــُ نــــــــــــِ  جــــــــــــَ

  
ك ، بفتح فسكون ، الشَّعرُ و هر ، والبَعِر ، وما  كالشَّعرِ  ُكّلِ ثالثِّيٍ َحْلِقّيِ العَْيِن ،قال شيُخنَا : اللُّغَتَاِن مشهورتان في ـ  ويَُحرَّ ، والنَّهِر ، والزَّ

ة اللُّغَة من األُمور الِقيَاِسيّة ، وإِن ردَّه ابُن ُدُرْستََوْيه في َشْرحِ الفَِصيح  ل عليه. انتهى ، ال يُْحَصى ، حتّى جعلَه كثيٌر من أَئمَّ ، فإِنّه ال يُعوَّ

 نِْبتَةُ الِجْسِم مّما لْيس بُِصوٍف وال َوبٍَر ، :ـ  َراِن ، صّرح به غيُر واحدٍ وُهَما ُمذكَّ 
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__________________ 
 : نكبتهن حزميا. 141( يف املؤتلف واملختلف ل مدي ص 1)
 : عل  أهله. 141( يف اآمدي ص 2)
 ( يف اآمدي : هاج مذاما.3)
 ( يف القاموس : ألنه ُوِلَد.4)
 خطب.« بن»ابألصر ( 5)
 ( زايدة عن أسد الغابة.6)
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رِّي يف اأَلســـــاس ا فقا  : من اإِلنســـــاِن وغريِه  َعارٌ  ج ا (1)وعّمَمه الز خمحشـــــَ ُعورٌ و ا  َأشـــــح ّم ا شـــــُ َعارٌ و  ا اأَلخرُي ابلضـــــّ ا  شـــــِ
 ابلكسر ا كَجَبٍر وِجباٍ  ا قا  اأَلعحَش  :

ي و  لــــــــــــــــــِ ِويــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــَبّن الســــــــــــــــــــــــــــــــ  ر  طــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــُ

  
ُث   يــــــــــــــح ارَاَواَر  اأَلِدمُي َط يف حــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
يتُ ـ  قال ابُن هانٍِئ. أَراَد : كأَّن السَِّليطَ   َهذا الفََرِس ، كذا في اللَِّسان والتَّْكِملَة. َشْعرِ  فيـ  وهو الزَّ

 .الشَّْعَرةِ  ، يقال : بَْينِي وبَْينَك الماُل َشقَّ األُْبلُمِة ، وَشقَّ  َشْعَرةٌ  الَواِحَدةُ 

 ً ُد قال شيُخنَا : خالََف اصِطالَحه ، ولم يقل وهي بهاٍء ؛ ألَّن الُمَجّرد من الهاِء هنا َجْمٌع ، وهو إِنما يقوُل : وهي بهاٍء غالبا  إِذا كان المجرَّ

ل ذلك ،  فإِّن االستقراَء ربما َدلَّ عليه ، انتهى. منها واحداً غير جْمعٍ فتأَمَّ

حة ، ويُوَجد  (2) عن الَجْمعِ  بالشَّْعَرةِ  : وقد يُْكنَى بها ، الشَّعرِ  : الواِحدةُ من الشَّْعَرةُ وقْلت : ولذا قال في اللَِّسان :  ، هكذا في األُصوِل المصحَّ

 ، إِذا رأَى الشَّْيَب في رأِْسه. (3) الشَّْعَرة عن الِجْنس ، يقال : رأَى فالنٌ في بعِضَها : عن الَجِميعِ ، أَي كما يُْكنَى بالشَّْيبَِة 

،  َكثيُره ، بالفَتْح مع ياِء النِّسبة ، وهذا األَخير في التكملة ، ورأَيتُه َمْضبُوطاً بالتَّْحِريك : َشْعَرانِيُّ و ، كفِرحٍ ، َشِعرٌ و،  أَْشعَرُ  يُقَاُل : َرُجلٌ و

أْس والجَسِد ، َشعرِ  أَي كثيرُ  َطِويُل العُنُِق ، وكان ِزياُد ابُن أَبِيه يقاُل  ، ويُقال : َرجٌل أَْظفَُر : َطِويُل األَظفار ، وأَْعنَُق : ُشْعرٌ  وقَْومٌ  طويله الرَّ

ْدر ، وفي حديث عمر :  َشعرِ  بَْركاً ، أَي كثير أَْشعَر له ْله. َشعَره أَي الذي لم يَْحِلق «األَْشعَرُ  إِنَّ أََخا الَحاّج األَْشعَثُ »الصَّ  ولم يُرّجِ

 .«وأَْبَشاِرهم أَْشعَاِرِهم على»جاَء في الحديث ؛  ، وهكذا أَْشعَار ، رجع إِلى أَُشْيعَارٌ  فقال : الشُّعُورِ  عن تَْصِغير (4)وُسئَِل أَبُو زياد 

جُل ، َشِعرَ و  .رٌ َشعِ و،  أَْشعَرُ  وطاَل ، فهو َشعُره كفَِرَح : َكثُرَ  الرَّ

 َملََك َعِبيداً. ، إَِذا َشِعرَ  َحكى اللّْحيَانّي :و

ْعَرةُ و ةً ، ففي الّصحاح :  العَانَةِ  َشعرُ  ، بالَكْسِر : الّشِ ْعَرةُ و، َرُجالً أَو امرأَةً ، وَخصَّه طائِفَةٌ بأَنَّه َعانَةُ النّساِء خاصَّ  َشعرُ  ، بالكسِر : الّشِ

َكِب للنِّساِء خاّصةً ، ومثلُه في العُبَاِب للّصاغانّي.  الرَّ

ْعَرةُ ووفي التَّْهِذيب :  ، ونقله في الِمْصباح ، وَسلََّمه ،  (5)الّرِجل وَرَكِب الَمْرأَةِ ، وعلى ما َوراَءها  النّابُِت على عانَةِ  الشَّعرُ  ، بالَكْسر : الّشِ

ْعراءِ  ولذا خالََف الُمَصنّف الَجْوَهِرّي وأَطلقه ة َمْنبِتُه بالَكْسر والَمّد ، هكذا هو َمْضبُوٌط عندنا ، وفي بعض النُّسخ بالفَتْح ، كالّشِ ،  وتَْحَت السُّرَّ

ْعرةُ و:  (6)اح وعبارة الّصح ةِ  الشَّعرِ  َمْنبِتُ  الّشِ ْعَرةُ  قيل :و تحَت السُّرَّ  نَْفُسها. العانَةُ  : الّشِ

ر  .ِشْعَرتِه أَي من ثُْغَرةِ نَْحِره إِلى «أَتَانِي آٍت فََشقَّ ِمْن هِذه إِلى هِذه»حديُث الَمْبعَِث :  قْلت : وبه فُّسِ

ْعَرةُ و  ، أَي طائفةٌ منه. الشَّعرِ  الِقْطعَةُ من : الّشِ

، قال الفاِرسّي : لم يُْستَْعَمل إِاّل َمِزيداً ، وأَنشد ابُن  الشَّعرُ  ؛ نَبَت عليه تَشعَّرو،  اْستَْشعَرو،  َشعََّر تَْشِعيراً و في بْطِن أُّمه ، الَجنِينُ  أَْشعَرَ و

يِت في ذلك : ّكِ  الّسِ

َعرٍ ُكر  َجنٍا   يف الِغرحسِ  ُمشح
ه إَِذاوفي الح  وهذا كقولهم أَْنبََت الغالُم ، إِذا نَبتَْت عانَتُه.،  «أَْشعرَ  ديث : ذَكاةُ الَجنِيِن ذَكاةُ أُّمِ

 ُمَشعَّرٌ  : ُخفُّ ، خفيفةً ، األَخيرة عن اللِّْحيانِّي ، يقال  َشعََرهو ، كَشعََّره تَْشِعيراً  ، وكذلك القَلَْنُسَوة وما أَشبههما ، بَشعرٍ  الُخفَّ : بَطَّنَه أَْشعَرَ و

 .َمْشعُورٌ و،  ُمْشعرٌ و، 

 ِميثَرةَ َسْرِجه. أَْشعَر ، وكذلك إَِذا بالشَّعرِ  فاَُلٌن ُجبَّتَه ، إِذا بَطَّنََها أَْشعَرَ و

__________________ 
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 ( كذا ا ومل ترد يف األساس ا وهي عبارة اللسان.1)
 فكاألصر.ويف اللسان « اجلميض»( يف القاموس : 2)
قوله : يقا  رأ  فالن الشــــعرة اخل هذا كالم لي  مرتبطاً مبا قبله ا كما يســــتفاد من الصــــحاح ا حيث قا  بعد »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 3)

ويراد هبا أن ذكر أن واحدة الشــعر شــعرة ا ما نصــه : ويقا  : رأ  فالن الشــعرة اخل ونظريه يف األســاس ا فصــنيعهما يقتضــي أن الشــعرة قد تطل  
 .«الشيب ا  مر

 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : وسبلت أاب زيد.4)
 ومثله يف املصباح.« وعل  ما وراء ا»( يف التهذيب : 5)
 ( كذا ا ومل ترد العبارة يف الصحاح املطبوع.6)
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 ، حكاه قُْطُرب. َشعَرٌ  الناقَةُ : أَْلقَْت َجنِينَها وعليه أَْشعَرتو

، أَي فتَُحكُّ بها  أَو هي الّتي تَِجُد أَُكاالً في ُرَكبَِها ، أَي يَْخُرج منهما الدَُّم ، بيَن ِظْلفَْيها ، فتَْدِميانِ  الشَّعرُ  : شاةٌ يَْنبُتُ  (1) كفَِرَحة ، الشَِّعَرةُ و

 َدائِماً.

، كَزبّاَء ، يَْذهبُون بها إِلى  َشْعَراءُ  و َمجاٌز ، يقولون : َداِهيَةٌ ، هكذا في النُّسخ ، وهو َخَطأُ ، والصواُب : الَخبِيثَةُ ، وه : الَخِشنَةُ  الشَّْعراءُ و

 ، وَداِهيَةٌ َوْبَراُء. َشْعراءُ  داِهيَةٌ  ، يقال : الُمْنَكَرةُ  كذا قولهو ُخْبثَِها ،

ُجلِ   َذاَت َوبٍَر. َشْعَراءَ  : ِجئْت بهاـ  إَِذا تَكلّم بما يُْنَكر عليهـ  ويقَاُل للرَّ

يْت بذلك ِلَكْونِ  الفَْرَوةُ  : الشَّْعَراءُ و  عليها ، ُحِكَي ذِلك عن ثَْعلٍَب. الشَّعرِ  ُسّمِ

 والشََّجِر. َكثَْرةُ النَّاِس  : الشَّْعَراءُ و

ذُبَابَةٌ ، يقال هي  : الشَّْعَراءُ و، وعبارة الّصحاح :  لِكاَلبِ ذُبَاٌب أَْزَرُق ، أَو أَْحَمُر ، يَقَُع علَى اإِلبِِل ، والُحُمِر ، وا : الشُّعَْيَراءُ و الشَّْعَراءُ و

 التي لَها إِْبَرةٌ ، انتهى.

 : ذُبَاٌب يَْنَسُع الِحَماَر فيُدوُر. الشَّْعَراءُ  وقيل :

قَِّة  َشْعَراءُ  ، فأَّما َشْعراءُ  معروفَةٌ ، ولإِلبِل َشْعَراءُ  نَْوعاِن : للَكْلبِ  الشَّْعَراءُ  وقال أَبو َحنِيفَة : والُحْمَرة ، وال تََمّس  (2)الَكْلِب : فإِنّها إِلى الّدِ

ْفَرة ، وهي أَْضَخُم من اإِلبِل : َشعراءُ  شيئاً غيَر الَكْلب ، وأَّما الَكْلِب ، ولها أَْجنَِحة ، وهي َزْغبَاُء تحَت األَْجنَِحة ،  َشْعراءِ  فتَْضِرُب إِلى الصُّ

ا ، فيَتْركون ذلك إِلى اللّْيل ، ا َكثَُرت في النَّعَِم ، حتَّى ال يَْقِدُر أَهُل اإِلبل على أَن يَْحتَِلبُوا بالنََّهاِر ، وال أَْن يَْرَكبُوا منها شيئاً معهقال : وُربّمَ 

ُروع وَما َحْولََها ، وما تَْحَت الذَّنَب والبَْطِن واإِلبِطَ  ٍء إَِذا كان ذلك إِاّل بالقَِطَراِن ، ْين ، وليس يتَّقُونَها بشيْ وهي تَْلَسُع اإِلبل في َمَراّقِ الضُّ

 وهي تَِطيُر على اإِلبَل حتّى تَْسَمع لَصْوتِها َدِويَّاً ، قال الشَّّماُخ :

فـــــــــًا مـــــــــن  نـــــــــح ُذب  صـــــــــــــــــــــــِ راءِ تـــــــــَ عـــــــــح ه  الشـــــــــــــــــــــــ  زِلـــــــــُ نـــــــــح  مـــــــــَ

  
يــــــــــــــرُ   رَاٌب َزهــــــــــــــالــــــــــــــِ اٌن وأَقـــــــــــــــح بــــــــــــــَ ا لــــــــــــــَ هــــــــــــــَ نـــــــــــــــح  مــــــــــــــِ

  
ليس لها َوَرٌق ، ولَها َهَدٌب تَْحِرُص عليها اإِلبُل ِحْرصاً َشِديداً ، تَخرُج ِعيَداناً ِشداداً ، نقله صاحب اللسان  َشَجَرةٌ من الَحْمِض  : الشَّْعَراءُ و

 .(3)عن أَبي َحنِيفَة ، والّصاغانّي عن أَبي ِزيَاد ، وزاد األَخيُر : ولََها َخَشٌب َحَطٌب 

:  الشَّْعراءُ و، واقتصر الَجْوَهِرّي على هذه األَِخيَرة ، فإِنه قال :  َضْرٌب من الَخْوخِ ، جمعُُهما كواِحِدِهما ل : هو: فاِكَهةٌ ، قي الشَّْعَراءُ و

 َضْرٌب من الَخْوِخ ، واحُده وجمعُه سواٌء.

 : فاِكَهةٌ ، جْمعُه وواِحُده سواٌء. الشَّْعَراءُ ووقال أَبو حنيفة : 

 لواِحَدةِ الَخْوخِ. َشْعراءُ  :ـ  ْبنِيَِة البن القَّطاععن كتاب األَ ـ  ونقَل شيُخنا

ز في كتاب الُمَداَخل في اللغة له : ويقال للَخْوخِ أَيضاً :  ، مثل أَْحَمر وُحْمٍر ، انتهى. ُشْعرٌ  ، وجمعه األَْشعَرُ  وقال الُمَطّرِ

 كثيرةُ الشََّجِر. : َشْعَراءُ  : الشََّجُر الكثيُر ، وقيل : األََجَمةُ ، وَرْوَضةٌ  شَّْعَراءُ ال ، وقيل : من األَْرض : ذاُت الشََّجِر ، أَو َكثِيَرتُه الشَّْعَراءُ و

ْوَضةُ يَْغُمرُ  : الشَّْعَراءُ  قال أَبو حنيفة :و هكذا في النُّسخ التي بأَيدينا ، والصواُب : يَغُّم ، من غير راٍء ، كما هو نَصُّ ِكتَاب النّباِت ـ  الرَّ

يه ؛ وذلك لَكثْرته. َرأَْسَها الشََّجرُ ـ  (4)ألَبي حنيفة   ، أَي يُغَّطِ

َماِل : ما يُْنبُِت النَِّصيَّ  الشَّْعَراءُ و  وِشْبَهه. ّصاغانيّ ، وعليه اقتصَر صاحُب اللسان ، وزاد ال من الّرِ

 ، كما يقولون : َزبّاُء ، وقد تقّدم قريباً. َشْعَراءُ  الَخبِيثَةُ الُمْنَكَرة ، يقال : َداِهيَةٌ  من الدَّواِهي : الشَِّديَدةُ العَِظيمةُ  الشَّْعَراءُ و

فَة ، إِذ لو حافَُظوا على االسم لقالوا : (5)، بضّم فسكون  ُشْعرٌ  ج  . ومنهِشعَارٌ و َشْعَراوات ، يحاِفُظون على الّصِ

__________________ 
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 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : َكَزَِنَة.1)
 ( يف اللسان : الزرقة وا مرة.2)
 .«خطب»( عن التكملة وابألصر 3)
 ( ومثله يف اللسان.4)
 ( ضبطت يف اللسان بضم الشا والعا ا ضبرت قلم.5)
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 .(1)عن الَبِعرِي  الش عحرِ  قـَتحَر ُأيَبّ بِن َخَلٍف َتطَايـََر الن اُس عنه َتطَايـُرَ أَنّه ملا أَراَد »ا ديث : 
َكةً : الشَّعَرُ و  .بالشَّعرِ  ، كالهما على التَّْشبِيه النَّبَاُت ، والشََّجرُ  ، ُمَحرَّ

ْعفََرانُ  ، وهو َشعَرٌ  كأَنَّه َشعَرٌ  في األَساس : ومن الَمَجاِز : لهو  قْبَل أَن يُْسَحَق. انتهى ، وأَنَشد الّصاغانِّي : الزَّ

تـــــــــــــــاً  يـــــــــــــــح مـــــــــــــــَ رِي كـــــــــــــــُ م  ـــــــــــــــَح  كـــــــــــــــَبن  ِدمـــــــــــــــاَءهـــــــــــــــُ

  
رٌ َورحدًا قـــــــــــــــــانـــــــــــــــــئـــــــــــــــــًا وَ   عـــــــــــــــــَ ُدوفُ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــَ

  
ْعفََران : الَجَسُد والِجَساُد ، والفَْيُد ، والَماَلُب ، والَمْرَدقُوش ، والعَبِيُر ، وال ْيُهقاُن ثم قال : ومن أَسماِء الزَّ ْدُع ، والرَّ َجاَدّي ، والُكْرُكم ، والرَّ

ْدُن والّراِدُن ، والَجْيهَماُن  ْرنَ  (2)، والرَّ قُون ، واإِلْرقَاُن ، والزَّ قاُن ، والرَّ َحاُن ، واألَْيَدُع ، والّرِ ُب ، والنّاُجود ، والسََّجْنَجل ، والتّاُموُر ، والقُمَّ

ْعفراِن وإِْن َذَكَر أَكثََرها الجوَهِرّي. انتهى.، قال : وقد ُسْقُت ما حَضَرنِي م  ن أَْسَماِء الزَّ

 ، قال يَِصُف ِحَماراً َوْحِشيّا : كَسحاٍب : الشََّجُر الُمْلتَفّ  ، الشَّعَارُ و

رحيبّ أَيحُدو و  ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــَ َب ال ر َب جــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ  قـ

  
َب   ــــــــــَ ن ــــــــــَ تـ ِر واجــــــــــح ــــــــــح ي َدب  الســــــــــــــــــــــــ  ارَامــــــــــَ عــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــ 

  
 الشََّجَر َمخافةَ أَْن يُْرَمى فيها ، ولَِزَم َمْدَرَج الّسْيِل.يقول : اْجتَنَب 

يَْستَدفئُوَن به ِشتاًء ، ويَْستَِظلُّوَن به  ، نحو الدَّْهنَاِء وما أَشبَهها ، من األَْرِض يَُحلُّه النّاسُ  وِوَطاءٍ  ما كاَن من َشَجٍر في ِلينٍ  : الشَّعَارُ  قيل :و

 ً ة يَِصُف ِحَماَر َوْحٍش  الَمَشاِعر وأَْشَجاٌر ، وَجْمعُه (4)، قيل : هو كالَمْشَجر ، وهو ُكلُّ َمْوِضع فيه َخَمٌر  كالَمْشعَرِ  ، (3) َصْيفا مَّ ، قال ذُو الرُّ

: 

ه  رِيــــــــــــقــــــــــــُ فــــــــــــَ  بــــــــــــَ وُح ِإَذا أَفحضــــــــــــــــــــــــــَ  ولــــــــــــَح لــــــــــــُ  يـــــــــــــَ

  
وُب   يــــــــــــُ ُه غــــــــــــُ تــــــــــــح ــــــــــــ  نـ رِ ِإذا مــــــــــــا َأجــــــــــــَ اعــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــَ

َ
 امل

  
 الشََّجِر. يَْعنِي ما يُغَيِّبه من

. الَمْشعَر قال أَبو َحنِيفَةَ : وإِن َجعْلتَ   الَمْوِضَع الَِّذي به َكثَْرةُ الشََّجِر لم يْمتَنِع ، كالَمْبقَِل والَمَحّشِ

عَارُ و  كِكتَاٍب : ُجلُّ الفََرِس. ، الّشِ

عَارُ و  السَّفَِر. غيِرَها ، مثْلوالعَالَمةُ في الَحْرِب ،  : الّشِ

أَصحاِب رُسوِل هللا  ِشعَارَ  إِنّ »اِكر ؛ أَْن يَِسُموا لها َعاَلَمةً يَْنِصبُونها ؛ ليَْعِرَف الّرجُل بها ُرْفقَتَه ، وفي الحديث : العَسَ  ِشعَارُ و

 باإِلماتَِة. (5) [األَْمرِ ]، وهو تَفَاُؤٌل بالنَّْصِر بعد  «أَِمتْ  أَِمتْ  َمْنُصورُ  يا:  الغَْزوِ  في كانَ  وسلمعليههللاصلى

ى األَْخَطلُ و  ، فقال : ِشعَاراً  ما ُوقِيِْت به الَخْمرُ  َسمَّ

ا  هــــــــــــــَ نـــــــــــــــح داَء عــــــــــــــَ ف  الــــــــــــــرِّيــــــــــــــَح واألَنــــــــــــــح  فــــــــــــــكــــــــــــــَ

  
ا   مــــــــــــــَ وِن ُدوهنــــــــــــــَُ ارُ مــــــــــــــن الــــــــــــــز َرجــــــــــــــُ عــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
عَارُ  في التَّْكِملَة :و ْعدُ  : الّشِ  : (6)، وأَنشَد ألبي َعْمٍرو  الرَّ

وٌب رَأحَدٌة  ــــــــــــــُ ن هــــــــــــــا جــــــــــــــَ جــــــــــــــُ فــــــــــــــِّ ــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــُ تح تـ ــــــــــــــَ  ابت

  
رِي و   ٍة بـــــــــــــغـــــــــــــَ اُر غـــــــــــــاِديـــــــــــــَ طـــــــــــــَ ارِ قـــــــــــــِ عـــــــــــــَ (7)شـــــــــــــــــــــــــــِ

 

  
عَارُ و ه بالكسر ، ورواه ابُن ُشَمْيل واألَْصَمِعّي ، نقَلَه األَْزَهِرّي ، الشََّجرُ  : الّشِ ، وهو ِرَوايَةُ ابِن  ويُْفتَحُ  الُمْلتَفُّ ، هكذا قيده َشِمٌر بخّطِ

يِت وآخِري ّكِ  َن.الّسِ

ياِشّي  عَارُ  : (8)وقال الّرِ  الشََّجِر. َشعَارَ  كلّه مكسور ، إِالّ  الّشِ

 ، في َكثَْرة الشََّجر. َشعَارٌ و ِشعَارٌ  وقال األَزَهِرّي : فيه لُغَتَان :
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عَارُ و  ، أَورَده الّصاغانّي. الَمْوتُ  : الّشِ

عَارُ و ثاِر من اللِّبَاِس ، وهو  : الّشِ عَارُ  هم»، وهو َغِريٌب ، وفي الَمثَل  ويُْفتَح دون ما ِسواه من الثِّيَاِب ، الَجَسدِ  َشعرَ  يَِليما تَْحَت الّدِ دوَن  الّشِ

ثَارِ  عَارُ  أَْنتُم»يَِصفُهم بالَمَوّدة والقُْرب ، وفي حديِث األَنصاِر :  .«الّدِ ثَارُ  الّشِ  أَي أَنتم «، والناُس الّدِ

__________________ 
ديداً قوله : تطاير الشــعر عن البعري ا هو مجض شــعراء وهي ذابب أمحر وقير أزر  يقض عل  اإلبر يؤذيها أًذ  شــ»طبوعة املصــرية : ( هبامش امل1)

 .«لسان ـهوقير هو ذابب كثري الشعر ا
 حتريف.« واجليهان»( يف املطبوعة الكويتية 2)
 ( اللسان : ويستظلون به يف القية.3)
واخلمر  قوله : مخر ابخلاء املعجمة خبطه وكذا يف التكملة مض ضـــــــــــبطه ابلتحريك فيها. قا  اجملد يف مادة مخر :»املطبوعة املصـــــــــــرية : ( هبامش 4)
 «.ـهتحريك ا ما وارا  من شجر وغريه اابل
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ( يف التكملة : وأنشد أبو عمرو.6)
 أي مطر بغري رعد.ء غدوة ا ( الغادية : السحابة الجي  ي7)
 ( يف التهذيب : الرايشي قا  : قا  أبو زيد.8)
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بَـَته وَكرَِشه. والدِّ ُر : َعار الث وُب ال ذي َفو َ  اخلاص ُة والِبطَانَُة ا كما ل اهم َعيـح  ا وقد سب  يف َ لِّه. الشِّ
تَْين كِكتَاب وُكتٍُب ، ومنه ُشعُرٌ و أَْشِعَرةٌ  ج  أَنّه كاَن ال يَُصلِّي في» ، وفي آَخَر :« ُشعُِرنَا أَنّه كان ال ينَاُم في» عائشة : حديثُ ، األَِخير بضمَّ

 .(1)« وال فِي لُُحِفنَا ُشعُِرنَا

جُل الْمَرأَتِه ِشعَاراً  ، وكانت له ِشعَاراً  واِحٍد ، فكان لها ِشعَارٍ  ناَم َمعََها فيوَضاَجعََها  َشعََرَهاو،  َشاَعَرَهاو . َشاِعِرينِي : ، ويقول الرَّ

 واحٍد. ِشعَارٍ  : نَاَوَمتْه في َشاَعَرتْهُ و

 : لَبَِسه ، قال ُطفَْيٌل : اْستَْشعََرهو

ا و  وهنــــــــــــــََ ــــــــــــــُ ت اًة كــــــــــــــَبن  مــــــــــــــُ َدمــــــــــــــّ ــــــــــــــًا مــــــــــــــُ ت مــــــــــــــح  كــــــــــــــُ

  
هـــــــا و   وقـــــَ َر  فـــــَ َرتجـــــَ عـــــَ َتشـــــــــــــــــــح بِ  اســـــــــــــــــــح هـــــــَ ذح وحَن مـــــــُ ـــــَ  ل

  
 َغْيُره : أَْلبََسه إِيّاه. أَْشعََرهو

الذي يَِلي  ِشعَاَرَها ، فإِن أَبا ُعبَْيَدة قال : معناه اْجعَْلنَه «إِيّاه أَْشِعْرنََها» َحْقَوهُ  (2) إِليِهنّ  َطَرحَ  حين ابنَتِه ِلغََسلَةِ  وسلمعليههللاصلىقولُه  وأَما

 .َشعَرها َجَسَدها ؛ ألَنه يَِلي

عَارِ  كلُُزوقِ  لَِزَق بهِ  ، أَي الَهمُّ قَْلبِي أَْشعَرَ  ومن الَمَجاز : ا كذلك. أَْشعَرَ ومن الثِّيَاب بالَجَسد ،  الّشِ ُجُل َهمًّ  الرَّ

 ِسنَاناً ، كما سيأْتِي. أَْشعََره بِه ، ومنه : أَْشعَْرتَه فقد ءٍ ُكلُّ ما أَْلَزْقتَه بشيْ و

 ، كالُهما عن اللّْحيَانّي. ِشعَاراً  في َسفَِرِهم ألَْنفُِسِهم ، إَِذا جعَلُوا أَْشعَُروا ، أَو بِشعَاِرِهمْ  القَْوُم : ناَدْوا أَْشعَرَ و

 البََدنَةَ ، إِذا َجعََل فيها َعاَلَمةً  أَْشعَرَ  : اإِلْعالِم ، ثم اصُطِلَح على استعماِله في معنًى آَخَر ، فقالوا : اإِلْشعَار ، أَْصلُ  البََدنَةَ : أَْعلََمَها أَْشعَرَ و

ويُْعَرف  َحتَّى يَْظَهَر الدَّمُ  في أَْسنَِمتِها في أََحِد الجانِبَْيِن بِمْبَضعٍ أَو نَْحِوه ، قيل : َطعََن في َسنَاِمها األَْيَمن يَْطعَنَها ، أَو اوهو أَن يَُشّق ِجْلَدهَ 

َهاب في الِعنَايَة لَْت َمْنِزلَةَ الَحقيقَِة ، أَشار إِليه الّشِ يَْت  : البََدنَة الَمهداة الشَِّعيَرةُ و في أَثناِء البَقَرة. أَنّها َهْدٌي ، فهو استعارة مشهورة نُّزِ ، ُسّمِ

 بذلك ألَنّه يَُؤثَّر فيها بالعاََلَمات.

 ، وأَنشد أَبو ُعبَْيَدة : َشعَائِرُ  ج

ُم  راهـــــــــــُ يـــــــــــاًل تـــــــــــَ جـــــــــــِ يـــــــــــاًل فـــــــــــَ م جـــــــــــِ هـــــــــــُ لـــــــــــُ تـــــــــــِّ قـــــــــــَ ـــــــــــُ  نـ

  
رَ   ــــــــــــــِ عــــــــــــــائ ر بُ  شــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــُ رحاَبٍن هبــــــــــــــا يـ ــــــــــــــُ  قـ

  
ٍة أَو َحِديٍد على َشْكلِ  َهنَةٌ تُصاغُ  : الشَِّعيَرةُ و ياَلنِ  الشَِّعيَرةِ  من فِضَّ ين. تَُكوُن ِمَساكاً ِلنَصاِب النَّْصلِ  تُْدَخل في الّسِ ّكِ  : َجعََل لها أَْشعََرهاو والّسِ

يِن : َشِعيَرةُ  ، هِذه عبارة الُمْحَكم ، وأَّما نَصُّ الّصحاح ، فإِنَّه قال : َشِعيَرةً  ّكِ يالِن لتكون  الّسِ  ِمساكاً للنَّْصل. (3)الحديَدةُ التي تُْدَخل في الّسِ

ْميِ  وآثَاُره وأَعمالُه ، وُكلُّ ما ُجِعَل َعلََما لطاَعةِ  َمناِسُكه وَعاَلَماتُه ، بالكسر : الَحّجِ  ِشعَارُ و هللِا عزَّ وَجّل ، كالُوقوِف والّطواِف والسَّْعيِ والرَّ

 والذَّْبحِ ، وغير ذلك.

، َضبَُطوا هذه بالفتْح ، كما هو ظاهُر المَصنّف ، وقيل : بالَكْسر ، وهكذا هو مضبوٌط في نُسخِة اللَِّسان ، وَضبَطه  الشَّعَاَرةُ و الشَِّعيَرةُ و

 ً ً  الَمْشعَرُ و  ،صاحُب الِمْصبَاح بالكسِر أَيضا  ، هكذا في النسخ ، والصواُب َمْوِضعُها ، أَي المناسك. ُمْعَظُمَها ، بالفَتْح أَيضا

ً  الشَّعَائرُ وقال شيُخنا :   .الَمْشعَِر َمَشاِعرُ  ، وَجْمعُ  ِشعَاَرةو لِشعَارٍ  صاِلَحةٌ ألَن تكوَن َجْمعا

 ، قال : وقال بعُضُهْم : َشِعيَرةٌ   ما ُجِعل َعلَماً لطاَعِة هللا عّز وَجّل ، قال األَصَمِعّي : الَواِحَدةُ : أَعماُل الَحّجِ ، وُكلُّ  الشَّعَائِرُ  وفي الّصحاحِ :

 .ِشعَاَرةٌ 

 : َمواِضُع الَمنَاِسِك. الَمَشاِعرُ و

 .(4) (اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ِتُِلُّوا َشعاِئَر هللاِ )التنزيل : ، وفي  كالَمشاِعرِ  ، : َمعاِلُمه التي نََدَب هللا إِلَْيَها ، وأََمَر بالِقيَام بَِها َشعائُِره أَو
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فَا والَمْرَوةَ من ةً ال يََرْوَن الصَّ ، وال يَُطوفوَن بينُهما ، فأَنَزل هللا تعالَى ذِلك ، أَي ال تْستَِحلُّوا تَْرَك  الشَّعائِر قال الفَّراُء : كانت العََرُب عامَّ

 ذِلك.

__________________ 
ء من دم ا ي  ا وطهارة الثوب شـــرط يف صـــحة الصـــالة خبالف ( بعدها يف النهاية : إلا امتنض من الصـــالة فيها خمافة أن يكونه أصـــاهبا شـــي1)

 النوم فيها.
 .«إليهم»التهذيب واللسان ا وابألصر ( عن 2)
 .«فتكون»( عن الصحاح وابألصر 3)
 .2( سورة املائدة اآية 4)
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اجُ  جَّ هللا ، أَي َجعَلََها أَعالماً لنا ، وهي كلُّ ما كان من َمْوقٍِف أَو  أَْشعََرَها : يْعنِي بها َجميَع ُمتَعَبََّداتِه التيـ  (َشعاِئِر هللاِ )في ـ  وقال الزَّ

يَِت األَعالُم التي هي ُمتَعَبَّداُت هللا  َشعَْرتُ  لُكّل َعلٍَم مّما تُعُبَِّد به ؛ ألَّن قَْولَُهْم : َشعائِرُ  ْسعًى أَو َذْبحٍ ، وإِنّما قيل :مَ  به : َعِلْمتُه ، فلهذا ُسّمِ

 .َشعَائِرَ  تعالى

يَ  : الَمْعلَُم والُمتَعَبَُّد من ُمتَعَبَّداتِه ، ومنهُ  الَمْشعَرُ و  يَقُولُون : هوو ، ألَنّه َمْعلٌَم للِعباَدة ، وَمْوضع ، قال األَزَهِرّي : الَحَرامُ  الَمْشعَرُ  ُسّمِ

اِل قرأَه بالكْسرِ وال يكاُدون يَقُولُونَه بغير األَلف والالم. قلت ونقَل شيُخنا عن الكامل : أَّن أَبا ـ  تُْكَسر ِميُمه ، الَمْشعَرُ والَحَراُم ،  الَمْشعَرُ   السَّمَّ

،  ، وفي بعض النُّسخ : الُمْزَدِلفَة ، وعليه شرح شيِخنَا وُماّل َعِلّي ، ولهذا اعتََرَض األَِخيُر في النّاُموس ، بأَّن الظَّاِهر بالُمْزَدِلفَة : َموِضعٌ ـ 

كما تُوِهُمه عباَرةُ القاُموس ، انتهى ، وأَنَت َخبِيٌر بأَّن النُْسَخة الصحيحةَ َمْوِضٌع خاصٌّ من الُمْزَدِلفَة ال َعْينَها ،  الَمْشعَر بل الّصواب ، أَنّ 

هو الُمْزَدِلفة  الَمْشعَرَ  : ينافيه ، أي قوله : إِنـ  وعليِه بِناٌء اليَْومَ  عند قول الُمَصنّف ؛ـ  هي : بالُمْزَدِلفَة ، فال تُوِهُم ما َظنّه ، وكذا قَْوُل شيِخنا

أَن الصحيحةَ هي  اَء إِنَّما هو في َمَحّلٍ منها ، كما ثَبََت بالتّواتُر ، انتهى ، وهو بناًء على ما في نُْسَخته التي َشرح عليها ، وقد تَقَدَّم، فإِّن البِنَ 

 : بالُمْزَدِلفة ، فزاَل اإِلْشكاُل.

 لِمْصباح وغيره ، فإِنه قَوٌل َمْرُجوٌح.، َكَما َذَهَب إِليه صاحُب ا َوِهَم من َظنَّه ُجبَْيالً بقُْرِب ذلك البِنَاءِ و

الَحَراُم : َجبٌَل بآِخِر الُمْزَدِلفَة ، واسمه قَُزُح ، ميمه مفتوحة ، على الَمْشُهور ، وبعُضهم يَْكِسرها ، على  الَمْشعَرُ  قاَل صاِحُب الِمْصباح :

 .(1)التّْشبِيه باسِم اآلِلِة 

ٍر ،  الَمْشعَرُ  وقيَل : هامش الِمصباح : قال شيُخنا : وُوِجَد بخّط الُمَصنِّف في الَحَراُم : ما بَْيَن َجبَلَْي ُمْزَدِلفَةَ ِمن َمأِْزَمْي َعَرفةَ إِلى ُمَحّسِ

ٌر من ي به ألَنَّه َمْعلٌَم للِعبَادة ، وموضٌع لها. الَمْشعَر وليس الَمأِْزماِن وال ُمَحّسِ  ، ُسّمِ

الفََرِس : ما  أَشاِعرُ و؛ ألَنّه اسٌم ،  أَشاِعرُ  َحوالَيِ الحافِر ، والجمعُ  الشَّعَْيَرات ، حيُث تَْنبُت ن ُمْنتََهى الِجْلدِ : ما اْستََداَر بالحافِر م األَْشعَرُ و

 أَرساِغه. َشعرِ  بيَن َحافِِره إِلى ُمْنتََهى

 .الشَّعرُ  ُخّفِ البعيِر : حيُث يَْنقَِطعُ  أَْشعَرُ و

اإِلْسَكتاِن ، ولََطَرفَْيهما :  : اإِلْسَكتَاِن ، وقيل : هما ما يَِلي الّشْفَرْيِن ، يقال لنَاِحيَتَْي فَْرجِ المرأَةِ : األَْشعََرانِ  قيل :، و جانُِب الفَْرجِ  : األَْشعَرُ و

 .األَْشعََرانِ  : (2)الشُّْفراِن ، والَِّذي بينهما 

 .(3)، وهي منابِتَُها َحْوَل الَحافِر  أَشاِعِره النّاقَِة : َجوانُِب َحيَائِها ، كذا في اللّسان ، وفي األَساس : يقال ما أَْحَسَن ثُنَنَ  أَشاِعرُ و

 ، تُْكَوى منه ، هِذه عن اللِّْحيَاِنّي. ِظْلفَيِ الّشاةِ ، كأَنَّه ثُْؤلُولٌ  (4) ٌء يَْخُرج منَشيْ  ؛ األَْشعَرُ و

 ُمِطلٌّ على َسبُوَحةَ وُحنَْين ، ويُْذَكر مع األَْبيَض. َجبَلٌ  : ْشعَرُ األَ و

ة :  : َجبٌَل آَخُر لُجَهْينَةَ بين الَحَرَمْين ، يُْذَكر مع األَْجَرِد ، قْلت : ومن األَخيرِ  األَْشعَرُ و  .«ُجَهْينَةَ  أَْشعَرُ  َحتَّى أََضاَء لي»َحِديُث َعْمِرو بِن ُمرَّ

تين. ُشعُرٌ  اللَّْحُم يَْخُرج تَْحَت الظُّفُر ، ج : : األَْشعَرُ و  ، ِبَضمَّ

، قال سيبويِه : وليس مما بُنَِي على فاِعٍل  َشِعيِريٌّ  ، وبائِعُه واِحَدتُه بهاءٍ  ، أَي معروف ، وهو ِجْنٌس من الُحبُوب ، م ، كأَِميٍر ؛ الشَِّعيرُ و

 وال فَعَّاٍل ، كما يَْغِلب في هذا النَّْحِو.

 وبِِعيٌر وِرِغيٌف ، وما أَشبه ذلك ، لتَْقِريِب الصَّْوت ، وال يكوُن هذا إِاّل مع ُحروِف الَحْلق. ِشِعيرٌ  ّما قَْوُل بعِضِهم :وأَ 

ُره   .الشَِّعيرُ  ، وهو الشَِّعيرُ  فيُقَال : هي (5)وفي الِمْصباح ؛ وأَْهُل نَْجٍد يَُؤنِّثُونَه ، وغيُرهم يَُذّكِ

ّي : كلُّ فَِعيٍل َوَسُطه َحْرُف َحْلٍق مكسور يَُجوُز كْسُر ما قَْبلَه أَو َكْسُر فَائِ وفي شْرحِ  ِه إِتباعاً للعَْيِن في لُغِة شيِخنا قال ُعَمُر بُن َخلَِف بِن َمّكِ

 وِرِحيم وِرِغيف وما كِشِعير تَِميٍم ،

__________________ 
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 .«وقد رو  عياض يف ميمه الفتح والسكر ا والصحيح الفتح»: قا   .. ( يف معجم البلدان قيدها بفتح امليم1)
 ( يف التهذيب : وللذي يليهما األشعران.2)
 ( األساس : حو  ا وافر.3)
 ( التهذيب : با.4)
 .«يذكرونه»( عن املصباح ا وابألصر 5)
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 َتُكنح عيُنه َحرحَف َحلح  ا كِكبري وِجِلير وِكِرمي.َأشَبه ذلك ا بر َزَعَم الل يحُث َأّن قـَوحماً من العرب يـَُقولون ذلك وِإنح مل 
ين يَْحيَى بِن َشَرِف بن ِمَراء  عنـ  مقلوبٌ ـ  ، الُمَصاِحبُ  العَِشيرُ  : الشَِّعيرُ و  النََّوِوّي. (1)ُمْحيِي الّدِ

ُل.واحد ، ثم نُِقَل في كّل  ِشعَارٍ  : إِذا َضاَجعََها في َشعََرها قْلت : ويجوُز أَن يكون من :  ُمَصاِحٍب خاّص ، فتأَمَّ

الَخبّاز ، َسِمَع أَبا ُعَمَر  الّشِعيِريّ  (2)بِن ِرْزَمة  عبُد الَكِريِم بُن الَحَسِن بِن َعِليّ  أَبو طاِهرٍ  َمَحلَّةٌ ببَْغداَد ، منها الشَّْيُخ الّصاِلحُ  : الشَِّعير بابُ و

 بَن َمْهِدّي.

 : شيٌخ للطَّبَرانِّي. الشَِّعيِريّ  عليُّ بُن إِسماعيلَ  وفَاتَه :

 إِْقِليٌم باألَْنَدلُِس. : َشِعيرو

 ع ، ببِالِد ُهَذْيٍل. : َشِعيرو

 بَْصَرةَ ، عن ُشْعبَةَ ويُونَُس بن أَبي إِسحاَق ، َوثَّقَهُ أَبو ُزْرَعةَ.، منه أَبو قُتَْيبَةَ الُخَراَسانِّي ، نَزَل ال (3)بِحْمَص  الّشِعيَرةِ  وإِقليم

ِغير ، بالّضّم : الشُّْعُروَرةُ و  .«َشعاريرُ  وسلمعليههللاصلىأُْهِدَي لَرُسوِل هللا »الَحِديث : ، ومنه َشعَاِريرُ  ، ج (4) الِقثَّاُء الصَّ

، بكسر القاف  بِِقْنَدْحَرةَ  َشعَاِريرَ  َذَهبُوا أَو ، بفتح القَاِف ، وَكْسِرَها ، وتشديِد الذال المعجمة ، بقذَّانَ  رَ َشعَاِريوَشعُاِليَل ،  َذَهبُوا يُقَال :و

بّانِ  وسكون النّون وفتح الدال المهملة وإِعجامها ، قِيَن مثَْل الذِّ  .ُشْعُرورٌ  ، واحُدهم أَي ُمتَفَّرِ

بحْيُث ال يُْقَدُر عليها ،  بِقْرَدْحَمةَ وِقْرَذْحَمةَ ، وقِْنَدْحَرةَ ، وقِْنَذْحَرةَ وقِدَّْحَرةَ وقِذَّْحَرةَ ، مْعنَى كّلِ ذلك : َشعَاِريرَ  أَصبََحتْ وقال اللِّْحيَانِّي : 

 يَعنِي اللِّْحيانيُّ : أَْصبََحت القَبِيلَةُ.

اُء : الّشماِطيُط ، والعَبَاِديُد ،   ، واألَبَابِيُل ، كّل هذا ال يُْفَرُد له واحٌد. اِريرُ الشَّعَ ووقاَل الفَرَّ

ْبيَاِن ، : لُْعبَةٌ  الشعاِريرُ و ةِ بَنِي ُسلَْيمٍ  ِشْعَرىو .الشَّعَاِريرِ  ، وهذا لَِعبُ  الشَّعَاِريرَ  ، يقال : لَِعْبنَا ال تُْفَردُ  للّصِ ، ذَكَره  ، كِذْكَرى : َجبٌَل عْنَد َحرَّ

اغانّي.  الصَّ

عْ و ْعَرى ذا َطلَعَت، بالكسر : َكوكٌب نَيٌِّر يقال له : الِمْرَزم ، يَْطلُع بعَد الَجْوَزاِء ، وُطلوُعه في ِشدَّةِ الَحّر ، تَقُوُل العََرُب : إِ  َرىالّشِ جعََل  الّشِ

 صاحُب النّحِل يََرى.

ْعَريانِ  وهما ْعَرىو التي في الَجْوَزاِء ، العَبُورُ  : الّشِ راعِ ، تَْزُعُم العرُب أَنّهما الغَُمْيَصاءُ  الّشِ ْعَرى وُطلُوع أُْختا ُسَهْيٍل. التي في الذِّ على  الّشِ

العَبُوَر طائِفَةٌ من العرِب في الجاهِليّة ، ويقال : إِنّها َعبََرت السماَء َعْرضاً ، ولم يَْعبُْرها َعْرضاً غيُرها ،  الّشْعَرى إِثِْر ُطلُوعِ الَهْقعَة ، وَعبَدَ 

ْعرى)هللا تعالى : فأَنزَل  يَت األُخرَى الغَُمْيصاَء ؛ ألَّن العرَب قالت في حديثِها : إِنَّها بََكْت على إِثِْر العَبُوِر  (5) (َوَأنَُّه ُهَو َربُّ الشِّ وُسّمِ

 حتى َغِمَصْت.

ً  َشْعرُ و ا ِذْكُر الفَتْحِ فُمستَْدَرٌك ، وأَّما كونه ممنوعاً منـ  ، بالفَتح َمْمنُوعا ْرِف فقد َصّرح به هكذا الّصاغانّي وغيره من أَئّمة اللُّغَة  أَمَّ  (6)الصَّ

عاُء المْنعِ فيه يَْحتاُج إِلى بَ  يَاِن الِعلَّة التي مع العَلَِميَّة ؛ ، وهو غير ظاهر ، ولذا قال البَْدر القََرافِّي : يُْسأَل عن علَّة المْنعِ وقال شيُخنا : واّدِ

ْرِف إِاّل إِذا كان َمْنقُوال َر في العَربيّة فإِّن فَْعالً بالفَتْح كَزْيٍد وَعْمٍرو ال يجوُز منعُه من الصَّ  َضْخمٌ  َجبَلٌ  :ـ  من أَسماِء اإِلناث ، على ما قُّرِ

بََذةِ بأَمياٍل لَمْن كان ُمْصِعداً. لبَنِي َسليّمٍ  ، وقد َرَوَى بعُضُهم فيِه الَكْسَر ،  بنِي ِكالبٍ  هو جبٌل في ديَارِ  أَو يُْشِرف على َمْعِدِن الَماَواِن قَْبَل الرَّ

ُل أَكثُر.  واألَوَّ

ِة : بالَكْسِر : َجبٌل بِبِالِد بَنِي ُجَشمَ  ، ْعرٌ شِ و مَّ  ، قريٌب من الَملَحِ ، وأَنشد الّصاغانِّي لِذي الرُّ

وُ  و  ـــــــــــُ رٌ أَق ا  شـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــح ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ نـ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ُ  بـ رَائـــــــــــِ ـــــــــــعـــــــــــَ  وال

  
رِ و   مــــــــح َة ا ــــــــُ فــــــــَ ِب انصـــــــــــــــــــــِ نح َهضـــــــــــــــــــــح ُر الــــــــذ رَا مــــــــِ  لــــــــُح

  
ك العَْيَن بَِشيُر بُن النِّْكِث فقال :  وَحرَّ
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يَبح  نـــــــح نح جـــــــَ ِف مـــــــِ ـــــــح تح ابألَن حـــــــَ بـــــــَ رح فـــــــَبصـــــــــــــــــــــح عـــــــِ  شـــــــــــــــــــــِ

  
رح   قــــــــــــــَ اٍم وبـــــــــــــــَ عــــــــــــــَ رَاعــــــــــــــَ  يف نـــــــــــــــَ حــــــــــــــًا تـــــــــــــــَ  ِبــــــــــــــُح

  
__________________ 

 .«ِمرَا»( كذا ا وصححها يف املطبوعة الكويتية 1)
 (.الشعري)( ضبطت عن معجم البلدان 2)
 ( يف معجم البلدان : واقليم الشعري : من نواحي محص ابألندل .3)
 ن : القثاءة الصغرية.( اللسا4)
 .49( سورة النجم اآية 5)
 . وقير ابلكسر... ( يف معجم البلدان : َشعحٌر بلفة شعر الرأس6)
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 قال : بُْجحاً : ُمْعَجبَات بمكانِهّن ، واألَْصُل بُُجٌح ، بضّمتَْين. قْلت : وقال البَُرْيُق :

رت   رَ فـــــــــحـــــــــَ عـــــــــح رٍ مـــــــــن َأكـــــــــنـــــــــاِف  الشـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــح  شـــــــــــــــــــــــَ

  
ارَا و   ٍض محـــــــــــــــََ لـــــــــــــــح ِذي ســـــــــــــــــــــــــــــَ ُ ح بـــــــــــــــِ رتح (1)مل يـــــــــــــــَ

 

  
 وفَسَُّروه أَنّه َجبَل لبَنِي ُسلَْيم.

ْمِث أَْخَضر بالفَتْح : ِرْمٌث أَْخَضرُ  الشَّْعَرانُ و وقال  يَْضِرُب إِلى الغُْبَرةِ. ، وقيل : َضْرٌب من الَحْمِض أَْغبَُر ، وفي التَّْكِملَة : َضْرٌب من الّرِ

ينََوِرّي : ْخَمة ، وله ِعيَداٌن ِدقاٌق  (2)وهو كاألُْشتَانَِة  ، قال : َشْعَرانِيَّة : َحْمٌض تَْرعاه األَرانُِب ، وتَْجثُِم فيه ، فيُقَال : أَْرنَبٌ  لشَّْعرانُ ا الّدِ الضَّ

َواة :  نََراه من بَِعيٍد أَْسَوَد ، أَنشَد بعُض الرُّ

َهِتُك   َنّصاُخ الَعَذبح  الش عحرَانِ  (3)ُمنـح
 َذُب : نَْبٌت.والعَ 

َي بذلك لَكثَْرةِ َشَجِره  من أَْعَمِر الِجبَاِل بالفََواِكه والطُّيُور وقال الّصاغانّي : من نََواِحي َشْهَرُزوَر ، َجبٌَل قُْرَب الَمْوِصلِ  : َشْعَرانُ و  (4)، ُسّمِ

ِرّماُح :  ، قال الّطِ

ا  وحهلـــــــــــــــََ ٌك حـــــــــــــــَ اِد شـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــِ م  اأَلعـــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
رَانُ   عــــــــــــــح هــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــَ يف ُذرَا هــــــــــــــامــــــــــــــِ ــــــــــــــح بـ  مــــــــــــــُ

  
 أَراَد ُشمٌّ أَعاِليَها.

 .205، ذكره ابُن يُونَُس ، وقال : بَلَغَنيِ أَّن له ِرَوايَةً ، ولْم أَْظفَْر بها ، تُُوفِّي سنة  كعُثَْماَن ، ابُن َعْبِد هللا الَحْضَرِميّ  ، ُشْعَرانُ و

 .(5)ذكَرُهَما الّصاغانّي  ، كُكَسالَى : َجبٌَل ، وَماٌء باليََماَمِة ، اَرىُشعَ و

َخِم. ، محّركةً : الشَّعَِريّاتُ و  فَِراُخ الرَّ

 تَِميٍم ، وفيها يقوُل بعُضهم : كَصبُوٍر : فََرٌس للَحبََطاِت َحبَطاتِ  ، الشَّعُورُ و

يــــــــــــــــٌح  يِن ُمشــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ فــــــــــــــــارِق ــــــــــــــــُ نح ي ــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــِإيّن ل

  
َوَج و   رِيـــــــــــــــــٌض بـــــــــــــــــا َأعـــــــــــــــــح ورِ تـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــُ  الشـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ، بلغة ُهَذْيل ، قاله الّصاغانِّي. َشَجرٌ  ، كالُحَمْيَراِء : الشُّعَْيراءُ و

. : الشُّعَْيَراءُ و  لقَُب ابنَِها بَْكِر بِن ُمّرٍ ، : الشُّعَْيَراءُ  أَو .الشُّعَْيَراءِ  ُمّر ، فهم بنو َولََدْت لبَْكِر بِن ُمّرٍ ، أَخي تَِميِم بنِ  أُمُّ قَبِيلَةٍ  هي ابنَةُ َضبَّةَ بِن أُّدٍ

.  أَخي تَِميِم بِن ُمّرٍ

فَاِء ، وقال ابُن التِِّلْمَسانِّي : بشين معجمة ومهملة ، وغين معجمة ومهملة.  : ماِلُك بُن نََمٍط الَهْمَدانِيّ  الِمْشعَارِ  ذُوو ، هكذا ضبََطه ُشّراُح الّشِ

ْوِض األَنُِف أَّن ُكْنيَةَ ِذي بِيلة من بالخاِء المعجمة والراِء ، نسبة لَخاِرٍف ، وهو ماِلُك بُن عبد هللا ، أَبو قَ  الخاِرفِّي ، أَبو ثَْورِ  الِمْشعَارِ  وفي الرَّ

 وكالهما من َهْمدان. (6)، وقال السَُّهْيِلّي : هو من بَنِي خاِرٍف أَو من يَاِم بِن أَْصبَى  َصحابيّ  َهْمداَن ،

ً  بن َربِيِب بن َشَراِحيل بِن ناِعط َحْمَزةُ بُن أَْيفَعَ  : اْلِمْشعارِ  ذوو اليمِن َزَمَن أَميِر  في قوِمه ، هاَجَر من النّاِعِطّي الَهْمدانِيُّ ، كاَن َشِريفا

بالوالِء في َهْمداَن القَبِيلَِة  ومعه أَربعةُ آالِف َعْبٍد ، فأَْعتَقَُهم ُكلَُّهم ، فاْنتََسبُوا بالِد الّشاِم ، إِلى ، عنههللارضيالُمؤِمنين ُعَمَر بِن الَخّطاِب ، 

 المشهورةِ.

ْعرِ  ، وقيل : هو الذي يَتَعَاَطى قولَ  بشاِعرٍ  وليس شاِعر نَْفِسه أَنّه (7) [من]: َمْن يُِرى  الُمتَشاِعرُ و ،  الشُّعَراءِ  ، وقد تقّدم في بيان َطبَقَاتِ  الّشِ

 وأََشْرنا إِليه هناك ، وإِعاَدتُه هنا كالتَّْكراِر.

 * ومما يستدرك عليه :

ُجِل :  قَْلِبك. ِشعَار َخْشيَةَ هللِا ، أَي اَجعَْله استَْشِعرْ  قولك للرَّ
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 فاُلٌن الَخْوَف ، إِذا أَضَمَره ، وهو َمجاز. استَْشعَرَ و

 الُحبُّ َمَرضاً ، وهو َمجاز. أَْشعََره فالٌن َشّراً ، أَي َغِشيَه به ، ويقاُل : أَْشعََرهوالَهمَّ ،  أَْشعََرهو

 َخْوفاً. اْستَْشعَرَ و

__________________ 
 ( صدره يف معجم البلدان :1)

 حيرت العصم من أكناف شعر
 وضبطت فيه بكسر الشا يف شعر.

 ( يف التكملة : وهو األشنانة.2)
 ( التكملة : ُمنبتك.3)
 ( يف معجم البلدان : لكثرة نباته.4)
 ( ومثله ورد يف معجم البلدان عن ا فصي.5)
 متام نسبه يف أسد الغابة.وانظر « أصغر»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 6)
 ( سقطت من األصر وأثبتت من القاموس.7)
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 الَهّمِ ، وهو َمجاز. ِشعَارَ  ولَبِسَ 

 ، أَي قصيَدةٌ. شاِعَرةٌ  وَكِلَمةٌ 

ُجِل الشَِّديد : فالنٌ  قَبَِة : ُشبِّهَ باألََسد ، وإِن لم يكن ثَمَّ  أَْشعَرُ  ويقال للرَّ  ، وهو َمجاز. َشعرٌ  الرَّ

 .َشعُره : َكثُرَ  َشعَراً ـ  الشَّعرِ  وَغْيُره ِمْن ِذيـ  تَّْيسُ ال َشِعرو

 .َشْعَراءُ  ، وَعْنزٌ  أَْشعَرُ و،  َشِعرٌ  وتَْيسٌ 

 .َشعُره ، وذلك ُكلََّما َكثُرَ  َشِعَر يَْشعَُر َشعَراً  وقد

ر قَْوُل الَجْعِدّيِ : الشَّعرِ  : الُخْصيَةُ الَكثِيَرةُ  (1)، بالفَتْح  الشَّْعَراءُ و  ، وبه فُّسِ

ـــــــــــــــتـــــــــــــــاً  رِي وحاًل كـــــــــــــــَ ُه حـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ وح ـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  ثـ ـــــــــــــــح  فـــــــــــــــبَل

  
ـــــــــــ    راءَ عـــــــــــل عـــــــــــح هـــــــــــامِ  شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِ ـــــــــــب ُ  ابل قـــــــــــِ ـــــــــــح ن ـــــــــــُ  تـ

  
 وقوله : تُْنِقُض بالبَِهام ، َعنَى أُْدَرةً فيها إِذا فَشَّْت َخَرَج لها َصْوٌت كتَْصِويِت النَّْقِض بالبَْهِم إِذا َدعاها.

 : الَحواّس الَخْمُس ، قال بلعَاُء بُن قَْيس : الَمَشاِعرُ و

ٌض فــــــــــــــيــــــــــــــه و  فــــــــــــــِ رُهالــــــــــــــر أحُس مــــــــــــــرتــــــــــــــَ  َمشـــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــِ

  
انِ   نــــــــــَ يـــــــــــح ٌض وعــــــــــَ يــــــــــَر لــــــــــه لــــــــــَح بــــــــــِ ِدي الســــــــــــــــــــــــ  هــــــــــح  يـــــــــــَ

  
 ِسنَاناً : خالََطه به ، وهو َمَجاٌز ، أَنشد ابُن األَعرابِّي ألَبِي عاِزٍب الِكالبِّي : أَْشعََرهُ و

ه رحتــــــــــُ عــــــــــَ الِم  فــــــــــَبشــــــــــــــــــــــــح َت الــــــــــظــــــــــ  ا حتــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــَ نـ ــــــــــح يـ ــــــــــَ  وبـ

  
ُض   ــــــــِ ــــــــعــــــــِا انق وِد يف ال نحضــــــــــــــــــــــُ َ

ِر املــــــــ طــــــــَ (2)مــــــــن اخلــــــــَ
 

  
ئَْب بالسَّْهِم. أَْشعَْرتُ  يُِريُد :  الذِّ

عَارِ  القَْوُم ، إَِذا تََداَعْوا اْستَْشعَرو  في الَحْرِب ، وقال النّابِغَةُ : بالّشِ

رِيــــــــــنَ  عــــــــــِ َتشــــــــــــــــــــــــح ُم  ُمســــــــــــــــــــــــح وحا يف ِداَيرِهــــــــــِ فــــــــــَ  قــــــــــَد الــــــــــح

  
وبِ   يٍّ وأَيــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــِ وٍع وُدعــــــــــــــــــح اَء ســــــــــــــــــــــــــــــــُ  ُدعــــــــــــــــــَ

  
 .بِشعَاِرهم يقول : َغزاُهم هؤالِء فتََداَعْوا بَينَهم في بيوتِِهم

 أَْلُف بَِعيٍر ، يُِريدون : ِديَةَ الُملُوِك ، وهو َمجاز. الُمْشعََرةِ  : ِديَةُ  (3)، وكانُوا يَقُولُون  أُْشِعُروا وتقول العََرُب للُملوك إِذا قُتِلوا :

نَاُن َجْوفَه. (4) «ِعْلجاً ، أَو قَتَلَه أَْشعَرَ  ال َسلََب إِاّل ِلَمنْ »وفي حديِث َمْكُحوٍل :   أَي َطعَنَه حتّى يَْدُخَل الّسِ

 أَنشد لُكثَيِّر :ٍء بَحِديدةٍ ، و: اإِلْدَماُء بَطْعٍن أَو َرْميٍ أَو َوجْ  اإِلشعارُ و

ا  ِدهــــــــَ هــــــــح ر  جــــــــُ ا كــــــــُ غــــــــَ لــــــــُ بـــــــــح ا يـــــــــَ مــــــــ  ا ولــــــــَ هــــــــَ يـــــــــح لــــــــَ  عــــــــَ

  
رَاهـــــــــــــاقـــــــــــــد و   عـــــــــــــَ ضِ  َأشـــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــَ دح رٍّ ومـــــــــــــَ  يف َأ ـــــــــــــَ

  
 ، أَي أَْدَميَاها وَطعَنَاها ، وقال اآلخر : أَْشعََراها

اُب  ِر والـــــــــن شـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــح وُ  لـــــــــلـــــــــمـــــــــُ قـــــــــُ ـــــــــَ رُهيـ عـــــــــِ  :ُيشـــــــــــــــــــــــح
  

زَعُ   ِة اجلـــــــــــَ يـــــــــــمـــــــــــَ ر  الشـــــــــــــــــــــــــِّ ن  فشـــــــــــــــــــــــــَ َزعـــــــــــَ  ال  ـــــــــــَح

  
ً  فأَْشعََرهُ  أَّن التُِّجيبِّي َدَخَل عليه»:  عنههللارضيوفي حديِث َمْقتَِل ُعثَْماَن ،  بَْيِر :  «ِمْشقَصا ً »، أَي َدّماه به ، وفي حديث الزُّ  أَنَّه قاتََل ُغالما

 .«فأَْشعََرهُ 

 أَْمَر فاُلٍن : َجعَْلته َمْعلُوماً مشهوراً. أَْشعَْرتو
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ه :فالناً : جعَْلته َعلَماً بقبيحٍة أَْشَهرتها عليه ، ومنه أَْشعَْرتو اْبنِي  أَْشعَْرتَ  إِنَّك قد» حديث َمْعبٍَد الُجَهنِّيِ لّما َرَماهُ الَحَسُن بالبِْدَعِة قالت له أُمُّ

ْرتَه بقَوِلك ، فصاَر له كالطَّْعنَِة في البََدنَة ؛ ألَنه كان عابَه بالقََدِر.أَي َجعَْلتَه عالَمةً فيه «في النّاِس   م وَشهَّ

، تُتََّخذُ من  الشَِّعير قيل : هي َضْرٌب من الُحِلّي أَمثالِ  «الذََّهِب في َرقَبَتِها َشعاِريرَ  َجعَلَتْ  أَنَّها»:  عنهاهللارضيوفي َحِديِث أُّمِ َسلََمةَ ، 

ٍة.  فِضَّ

، وهي ما اْجتََمَع على َدبََرةِ  ُشْعُرورٌ  ، وقياُس واِحدها الشُّْعر هي بمعنَى «الشَّعَاِرير تََطايَْرنا عنه تَطايُرَ : » (5)وفي َحديِث كْعِب بن ماِلٍك 

بّان ، فإِذا ِهيَجْت تََطايََرْت عنها.  البَِعيِر من الذِّ

رَ ، بالفتح ، تُْكنَى عن البِْنت ، وبه  الشَّْعَرةو  واحدةٍ ثم أَْكثَر هللا لي َشْعَرةٍ  َشِهْدت بَْدراً وما لي غيرُ »َحِديُث َسْعٍد :  فُّسِ

__________________ 
 ( ضبطت يف اللسان هنا ويف الشاهد بكسر الشا ا وضبطت يف التهذيب ابلفتح ا كاألصر ا وكال ا ضبرت قلم.1)
 .«ايفض»( يف امكم : 2)
 يف اللسان.( أي يف اجلاهلية ا كما 3)
 ( متامه يف التهذيب : فبما من مل ُيشِعر فال َسَلَب له.4)
 ..«.. أن كعب بن مالك انوله ا ربة ا فلما أخذها انتف  هلا انتفاضًة تطايران»( يف اللسان : ويف ا ديث : 5)
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 من الَوَلد بعُد. (2) [د]ا قير : أَراَد : ما د ِإال بِنحٌت واحدة ا مث َأكثَر    «بـَعحدُ  (1)من اللِّحاِء 
تَْت  اْستَْشعََرتووفي األَساس :  ً  (3)البَقََرةُ : َصوَّ  بحاله. للشُّعورِ  لَولَِدها تََطلُّبا

 .ُمَشاَعَرةٌ ووتقول : بينَُهَما ُمعَاَشَرةٌ 

ينٌ   َذَهٌب أَو فِّضة انتهى. (4) َشِعيرتُه ومن المجاز : ِسّكِ

 ، أَي بالَكْسر ، كما هو مضبوط بالقَلَِم : من ِجبَاِل تَِهاَمة. ِشْعَرانُ ووفي التَّْكِملَة : 

جُل ، كفَِرَح : صار َشِعرَ و  .شاِعراً  الرَّ

 : أَْرٌض. َشِعيرٌ و

بِّّي ، ذَكَره الُمْستَْغِفِرّي. : ُموَسى بُن ُسَحْيمٍ  الشَّْعرِ  وفي التَّْبِصير للحافِظ : أَبُو  الضَّ

 : َجدُّ أَبي إِسحاَق السَّبِيِعّي ألُّمه ، ذَكره الحاكم في الُكنَى. َشِعيَرةَ  وأَبو

ْعرى وأَبو بكر أَحمُد بُن ُعَمَر بن أَبي  ، بالراِء الممالة ، القُْرُطبِّي الُمْقِري ، ذَكره ابُن بَْشكوال. الّشِ

ٍد الفَْضُل بُن محّمدوأَبو   .282محدث ، مات سنة  ، بالفَتْح : الشَّْعراِنيّ  ُمَحمَّ

ْعَرانِيّ  وُعَمُر بُن محّمِد بِن أَْحَمدَ   ، بالكسر : َحدَّث عن الُحَسْين بن محّمد بن ُمْصعَب. الّشِ

ْعرانِيّ  وِهبَةُ هللا بن أَبِي ُسْفيَان  ِرّي ، قال أَبو العَالِء الفََرِضّي : وَجدتُهما بالكسر.، رَوى عن إِبراهيم بن سعيٍد الَجْوهَ  الّشِ

ً  َشْعَرةَ  وساقِيَةُ أَبي قُّدِس  الشَّْعَراِويّ  : قَْريةٌ من َضواِحي مصر ، وإِليها نُِسَب القُْطُب أَبو محّمٍد عبُد الَوّهاب بُن أَحمد بن علّيٍ الَحنَِفّي نََسبا

ه ، صاحب السّر والتآليف ، توفِّي ب  ، مَصغّراً مَشّدداً : موضع خارج مصر. الشُّعَيَِّرةُ و. 973مصر سنة ِسرُّ

 ، بالفَتْح : أَحُد أَبواِب القاِهَرة. الشَّْعِريّة وبابُ 

ّمِ : موضع من أرض الدَّْهنَاِء لبني تَِميٍم. ُشْعرٌ و  ، بالضَّ

مّ  الشُّْعُصورُ  : [شعصر] ّي. ، وفي التكملة : الَجْوُز الِهنِديّ  هو، أَهمله الجوهِرّي وصاحُب اللَِّسان ، و ، بالضَّ  الَجْوُز البَّرِ

 ، عن ابِن األَعرابِّي ، وأَنشد : اْمَرأَةٍ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال األَْزَهِرّي : هو اسمُ  ، كَجْعفَرٍ  َشْعفَرٌ  : [شعفر]

 ِ َلَتاح  َشعحَفرُ صاَدتحَك يوَم الر مح
 ن ، وأَنشد األَْزَهِرّي للُمْنِذِرّي :وقال ثَْعلٌَب : هي َشْغفَر ، بالغي

راين  نح كــــــــــــــــــــَ َت َأيّنِ مل َأكــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ  اي ل

  
رَ ملَح َأســـــــــــــــــــــــــــــُ ح و   فـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ا بشـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــّ ي طـــــــــــــــِ

َ
 املـــــــــــــــ

  
ْعالةِ  : َشْعفَرو  ، بكسر السين ، نقله الّصاغانّي. بَْطٌن من بَنِي ثَْعلَبَةَ ، يقاُل لهم : بنو الّسِ

بِّّي.فََرُس ُسَمْيِر بِن  : َشْعفَرٌ و  الَحاِرِث الضَّ

شُ  ، الذي َكْلبٍ  بَنِي بهاٍء : شاِعٌر ِمنْ  ، َشْعفََرةَ  ابنو ِش َحَمُل بُن َمْسعُود. هاجاه الُمَرّعِ  الّشاعر ، واسُم الُمَرّعِ

وا  ، وهو ُمْلَحٌق في النٌّْدَرة بَصْعفُوٍق ، كذا في التَّْكِملَة. َشْعفُوراً  وقد َسمَّ

 ، كما رواه ثَْعلٌَب عن َعْمٍرو عن أبيِه : ابُن آَوى ، وبالّزايِ تَْصِحيفٌ  ، أَهمله الجوَهِرّي ، وقد قال اللَّْيُث : هو كَجْعفَرٍ ،  الشَّْغبَرُ  : [شغبر]

يحُ  تََشْغبََرتو  .(5)ِء والزاي من الّرباعي ، قاله اللَّْيُث أَيضاً ، قال الّصاغانّي : وَذَكَره ابُن ُدَرْيٍد في باب البا اْلتََوْت في ُهبُوبِها ِإذا الّرِ
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 الَكْلُب بِرْجِله َشغَرَ  باَل أَْو لَْم يَبُْل ، أَو ليَبُوَل ، وقيل : َرفََع إِحَدى ِرْجلَْيه ، َرفَع إِْحَدى ِرْجلَْيه : يَْشغَُر َشْغراً  ، الَكْلُب ، كَمنَعَ  َشغَرَ  : [شغر]

 .«الشَّْيطاُن بِِرْجِلِه فبَاَل في أُذُنِه َشغَرَ  فإَِذا نَامَ »، وفي الحديث :  فبَالَ  : َرفَعَها َشْغراً 

__________________ 
 ( يف النهاية : من اللح .1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( لفة األساس : صوتت إىل ولدها تطلب الشعور حباله.3)
 .«شعرية»( عن األساس ا وابألصر 4)
 .310/  3( اجلمهرة 5)
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ُجُل الَمْرأَةَ  غَرَ شَ و  للنِّكاحِ. (1) َرفََع ِرْجلَْيَها ، بالّضّم : يَْشغُُرها ُشغُوراً  : الرَّ

 كأَْشغََرها فَشغََرتْ  الرجُل المرأَةَ إَِذا رفَع بِرْجلَْيها للِجماعِ ، َشغَرَ  : (2)وفي بعِض األُصوِل ِرْجلََها باإِلْفراِد ، ونقل الّصاغاني عن ابِن ُدَرْيٍد 

 .«بِرْجِلها فِتْنَةٌ تََطأُ في ِخَطاِمها تَْشغَرَ  قَْبَل أَنْ »، وفي َحِديث علّيٍ : 

ْجِل ال  الشَّْغرُ  « :َمَطلع الفََوائِد»ونَقَل شيُخنَا عن ابِن نُبَاتَةَ في كتابه  ِلُخُصوِص نَِكاحٍ أَو بَْوٍل ، ثّم استُِعير للنِّكاحِ والبَْوِل ، : هو َرْفُع الّرِ

 اْنتََهى. قال شيُخنا : وَصنِيُع المصنِّف كالَجْوَهِرّي ، والفيّوِمّي يخاِلفُه ، فتأَّمل.

لم يَْبَق بها أََحٌد و: خلَْت من النّاس ،  (3)ـ  على ما َصّرح به الفَيُّومي في الِمْصباحـ  ، من باب كتَبَ  تَْشغُر ُشغُوراً  والبَلَدُ  األَْرضُ  َشغََرتو

 .َشاِغَرةٌ  يَْحِميها ويَْضبُُطها ، فهي

غَارُ و ُجَل اْمَرأَةً  ، من نَِكاحِ الجاِهِليَّة : هو ، بالَكْسرِ  الّشِ َج الرَّ َجَك أُْخَرى بغَْيِر َمْهرٍ  ما كانَتْ  أَْن تَُزّوِ  : غَارُ الشِّ  ، وقال الفَّراُء : على أَْن يَُزّوِ

 الُمتَناِكحين. شغَارُ 

غارِ  عن وسلمعليههللاصلىونََهى رسوُل هللا  غَارُ  قال الّشافِِعيُّ ، وأَبو ُعبَْيد ، وغيُرهما من العُلماِء :،  الّشِ جُل  الّشِ َج الرَّ الَمْنِهيُّ عنه أَْن يَُزّوِ

ُج َحِريَمةً له أُْخَرى ، ويَُكونُ  (4) [الرجلَ ] َجه الُمَزوَّ ، كأَنّهما َرفَعَا الَمْهَر ، وأَْخلَيَا  َصَداُق ُكّلِ واحدةٍ بُْضع األُْخَرى َحِريَمتَه على أَن يَُزّوِ

غَارُ  ، فال يكونُ  يَُخصُّ بَِها القَرائِبُ أَو  «الشَّْغرِ  نََهى عن نَِكاحِ »وفي رواية :  «في اإِلْسالمِ  ِشغَارَ  ال»البُْضَع عنه ، وفي الَحِديِث :  إِاّل  الّشِ

 .شاَغَره وقد أَْن تُْنِكَحه َوِليَّتَك على أَن يُْنِكحك َولَّْيتَه ،

غَارُ و  أَحَدُهَما فيَِصيحِ اآلخُر : ال (6)ا أََحُدهما أَن يَْغِلَب صاِحبَه جاَء اثْنَاِن ليُِعينَ  (5)يَْبُرَز َرُجالِن من العَْسَكَرْين ، فإَِذا كاَد  أَنْ  : أَيضاً : الّشِ

 .شغَارَ  ، ال ِشغَارَ 

ُجِل. وقال ابُن ِسيَده : هو أَنْ  ُجالِن على الرَّ  يَْعُدَو الرَّ

 عن األَْرِض ، أَي أَْخَرْجتُه ، وأَنشد الشَّْيبَانِّي : َشغَْرتُه ، قال أَبو َعْمرو : اإِلْخَراجُ  ، بالفتح : الشَّْغرُ و

ُن و  رح حنـــــــــــــَح غـــــــــــــَ ا  انَ شـــــــــــــــــــــــــــَ ال ـــــــــــــَُ زَاٍر كـــــــــــــِ يَنح نـــــــــــــِ  ابـــــــــــــح

  
اِربِ و   قــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ ٍب مــــــــــــُ رحهــــــــــــِ ٍض مــــــــــــُ ــــــــــــَوقــــــــــــح ــــــــــــًا ب ب لــــــــــــح  كــــــــــــَ

  
غَارُ  وقال غيره :  ، إِذا َطَرُدوه ونَفَْوه. ِشغَاراً و َشْغراً  فاُلناً عن بَلَِده َشغَُروا : الطَّْرُد ، يقال : الّشِ

 وَمْن يَْضبُُطه. بَعَُد من النَّاِصِر والُسْلطانِ  ، إِذا البَلَدُ  َشغَرَ  وقد ، قاله الفَّراُء : البُْعدُ  : الشَّْغرُ و

ها ، إِذا بِرْجِلها شاِغَرةٌ  بَْلَدةٌ  من الَمَجاز : يُقَال :و ن يَْحِميَها. لم تَْمتَنِْع من غاَرةِ أََحٍد ؛ لُخلُّوِ  َعمَّ

قَت الغَنَمُ  التَّْفِرقَةُ  : الشَّْغرُ و  َر ، على ما سيأْتي.بَغَ  َشغَرَ  ، ومنه : تَفَرَّ

 أَن يَْضِرَب الفَْحُل بَرأِْسه تَْحَت النُّوق من ِقبَِل ُضُروِعَها ، فيَْرفَعَها فَيَْصَرَعَها. : الشَّْغرُ و

بَاِحّي  ِمن آبَاِلِهم معروفٌ  فَْحلٌ  : َشاِغرٍ  ، ويقال : أَبو َشاِغرٌ و  ْشعَِث بِن لََجإِ :قال ُعَمُر بُن األَ  (7)كاَن لماِلِك بِن الُمْنتَِفق الصُّ

ا  ســـــــــــــــــــــــَ اُم َدحح ظــــــــــَ تح مــــــــــنــــــــــه الــــــــــعــــــــــِ دح ُدِحســــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــَ

  
ا   راين مَححســـــــــــــــــــــــــــَ َو  شـــــــــــــــــــــــــــاغـــــــــــــِ َم َأحـــــــــــــح (8)أَدحهـــــــــــــَ

 

  
 في ِحْفِظه. ، ونصُّ الّصاغانّي : َعلَْوُت النّاَس بِحْفِظه ، أَي بِرْجِلي في الغَِريبِ  َشغَْرتُ  في التَّْكِملَة : قال أَبو َعمرو بُن العَالِء :و

ةِ  من الَمْنَهُل : صاَر في نَاِحيَةٍ  أَْشغَرَ و  الَمْنَهُل. وأَنشد : اْشتَغَرَ  ، ونصُّ التَّْهِذيب ؛ الَمَحجَّ

تَـَغرح  (9)شايف اأُلَجاِج بَِعيد  ُشح
 امل

ْفقَةُ : اْنفََرَدْت عن الّساِبلَةِ  أَْشغََرتو كَّة الَمْسلُوَكة. الرُّ  ، وهي الّسِ
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 ، والّصواُب ، كما في اْنتََشر الِحَساُب عليه : أَْشغَرَ و

__________________ 
 ويف اللسان فكاألصر.« رجلها»( يف القاموس : 1)
 .244/  2( اجلمهرة 2)
 ( لفة املصباح : شغر البلد شغوراً من ابب قعد إذا خال عن حافٍة مينعه.3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 .«كان»( اللسان : 5)
 .«حىت يعينا»التهذيب : ويف « ليغيثا»( اللسان : 6)
 .«الصبحي»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 7)
 ( أراد محَِساً أي شديداً ا فخّفف.8)
 ( التهذيب : وبعيد املشتغر.9)
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تَـَغرَ  الّتهذيب : َتِد له ا وَذَهَب ُفالٌن يـَُعّد َبيِن ُفالنٍ  وَكثـُرَ  عليه ِحَسابُه : انتشر اشح تَـَغُروا فلم يـَهح  ا َأي َكثـُُروا. عليهِ  فاشح
 في البادية. كَصبُوٍر : ع ، بالسََّماَوةِ  ، الشَّغُورُ و

 أَو تُْحلَب. بقوائِِمها إِذا أُِخَذت لتُْرَكبَ  تَْشغَرُ  النَّاقَةُ الطَِّويلَة : الشَّغُورُ و

 : نَْبٌت ، َزَعموا. ، كعُْصفُورٍ  الشُّْغُرورُ  قال ابُن ُدَرْيد :و

، عن أَبي بَْكٍر  الشُّْغِريّ  قْلت : ولعّل منها الَحَسَن والُحَسْيَن ابنَْي أَبي ِشَهابٍ  أَْنَطاِكيَةَ. على رأِْس َجبٍَل قُْربَ  ةٌ َحِصينَةٌ بالّضم : قَْلعَ  الشُّْغرُ و

 َعتِيٍق اإِلسَكْنَدراِنّي.

 ع.، أَي بلد أَو موض أَو : ع ، وَضبَطه بعُضُهم بالَمّدِ أَيضاً : د ، ، كَسْكَرى الشَّْغَرىو

، وقيل : كانوا يقولون : إِن كانَّ كذا وكذا أَتَْينَاه ، فإَِذا كان ذِلك أَتَْوه فبالُوا عليه ،  َحَجٌر قُْرَب َمكَّةَ كانُوا يَْرَكبُون منه الّدابَّةَ  : الشَّْغَرى قيلو

 ، أَي تَرفع ِرْجلَها فتَبُول. عليه الِكالبُ  تَْشغَرُ  َحَجرٌ  : الشَّْغَرى في التَّْكِملَة :و (1)بالعين  الشَّْعَزىووقيل َحَجُز بالزاي 

 ، قاله الّصاعانِّي. فارغُ كَسحاٍب : ال ، الشَّغَارُ و

 : كثيرةُ الماِء واِسعَة األَْعطاِن. (2) َشغَارٌ  ، وبِئَارٌ  (2) َشغَارٌ  ، وفي النّواِدِر : بِئْرٌ  ِمَن اآلباِر : الَكثِيَرةُ الماِء ، للَجْمعِ والواِحدِ  الشَّغَارُ و

 الَحاِلبان : ِعْرقاِن في َجْنِب الَجَمل ، هكذا في النسخ ، والّصواُب في َجْنبَي الَجَمِل ، كما في التَّْكِملة. الشَّغَاَرانِ و

 ، بالَهاِء والشَّّد : القَّداَحةُ تَْقَدُح بها النَِّساُء ، قاله الّصاغانّي. الشَّغَّاَرةُ و

 الُمَوثَُّق الَخْلِق. ، كَجْوَهٍر : الشَّْوَغرُ و

 بهاٍء : الدَّْوَخلَةُ. ، ْوَغَرةُ الشَّ و

 َمْعُروفَةٌ. : َمَحلَّةٌ بِِدَمْشقَ  الّشاُغورُ و بِن ذُْبيَاَن ، كلُّ ذلك من التَّْكِملَة. كقََطاِم : لَقَُب بَنِي فََزاَرةَ  ، َشغَارِ و

قُوا» ِمن أَمثاِلِهم :و لُُهَما ، أَي في ُكّلِ َوْجهٍ « بَغَرَ  َشغَرَ  تَفَرَّ ، ويقال : هما اسمان ُجِعاَل واِحداً ، وبُنِيَا على الفَتْحِ ، وال يُقال ذلك  ، ويُْكَسُر أَوَّ

 في اإِلْقبَاِل.

 في الفاََلةِ ، إِذا أَْبعََد فيها. اْشتَغَرَ و

 تََطاَوَل واْفتََخَر. ، إِذا َعلَْينَا فاُلنٌ  اْشتَغَرَ و

 اإِلبُِل : َكثَُرت ، واْختَلَفَْت. غََرتاْشتَ و

 ، أَنشد الَجوهرّي ألَبي النَّْجِم. العََدُد : َكثَُر واتََّسع اْشتَغَرَ و

د  و  خٍّ ِإذا عــــــــــــــــُ َدٍد بــــــــــــــــَ رح عــــــــــــــــَ غــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ تـ  اشــــــــــــــــــــــــــــــح

  
رح   َتشــــــــــــــــــــــــــــــَ َداَ. وانـــــــــــــــــح َدِد الــــــــــــــــرت حِب تــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

  
واية :  قال الّصاغانّي : والّرِ

طــــــــــــــــَ و  بــــــــــــــــَ د  اســــــــــــــــــــــــــــــح خٍّ ِإذا عــــــــــــــــُ َدٍد بــــــــــــــــَ  ّر عــــــــــــــــَ

  
يـــــــــِه   َت حُيحصــــــــــــــــــــــِ لـــــــــح وحٌج ِإَذا مـــــــــا قــــــــــُ رح مـــــــــَ غـــــــــَ تــــــــــَ  اشــــــــــــــــــــــح

  

 (3)كَعَدِد الرت حِب تـََواىَل وانـحَتَشرح 

 األَْمُر بفاُلٍن ، أَي اتََّسع وَعُظَم. اْشتَغَرَ  ، وقال أَبو زيد : األَْمُر : اْختَلَطَ  اْشتَغَرَ و

َق. فيه تََماَدى ، إِذا قَبِيح أَمرٍ  في فاُلنٌ  تََشغَّرَ و  وتَعَمَّ
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، ويقال : َمّر يَْرتَبع ، إَِذا َضَرَب بقوائِِمه  اْشتَدَّ َعْدُوه ، إِذا تََشغُّراً  البَِعيرُ  تََشغَّرَ  أَو ، عن أَبي ُعبَْيد ، بََذَل الُجْهَد في َسْيِره البَِعيُر ، إِذا تََشغَّرَ و

 فوَق ذلك. التََّشغُّرُ  ، واللَّْبَطةُ نحُوه ، ثُمَّ 

 َموِضعَان. ع : الشَّاِغَرةُ و ةُ َشاِغرَ و

ةِ. الشَّاِغَرانِ و  : ُمْنقََطُع ِعْرِق السُّرَّ

يرُ و غِّ يتٍ  ، الّشِ ْنِظيُر ، وهو كِسّكِ يُِّي الُخلُقِ  : الّشِ  ، قال الّصاغانّي : قال ابُن ُدَرْيد : ليس بثَْبٍت. السَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 : هي النّاقَةُ تَْرفَُع قََوائَِمها لتَْضِرَب ، قَال الّشاِعر : الشَّغَّاَرةُ 

__________________ 
 . وقير : الشعز  ابلعا املهملة والزاي... : حجر الشغز  املعروف قريباً من مكة (شغز )( كذا ابألصر ا ويف معجم البلدان 1)
 طت األوىل بكسر الشا والثانية بفتحها ا وكله ضبرت قلم.( ضبطت اللفظتان يف اللسان بكسر الشا ا ويف التهذيب ضب2)
 ( ويرو  : تدا..3)
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اَرةٌ  غـــــــــّ هـــــــــا  شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــِ رِجـــــــــح يـــــــــَر بـــــــــِ ُد الـــــــــَفصـــــــــــــــــــــــِ فـــــــــِ  تـــــــــَ

  
كــــــــــــــــــــارِ   ــــــــــــــــــــح ِم األَب َوائــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــــَ اَرٌة لــــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــــّ  فــــــــــــــــــــَ

  
غَارو  : الطَّْرُد. الّشِ

 : بَعيَدةٌ عن الّسابِلَِة. ُمْشتَِغَرةٌ  وُرْفقَةٌ 

 الَحْرُب بيَن الفَِريقَْين ، إِذا اتََّسعَت وَعُظَمت. اْشتَغََرتو

 النّاقَةُ : اتََّسعَت في السَّْيِر وأَْسَرَعت. أَْشتَغََرتو

 : َواِسعَةٌ. َشاِغَرةٌ  واألَْرُض لكم

غَارُ  وقال أَبو َعْمرو : ماحِ ، كالِمْطَرِد ، وقال : الِمْشغَرُ و: العَداَوةُ  الّشِ  من الّرِ

َغرَاخَلطِّيِّ َألحََر ِسَناانً من ا  ِمشح
 عليه َضْيعَتُه : فََشْت. اْشتَغََرتْ و

ْعُر : نَقََص. َشغَرَ  ومن الَمَجاز :  الّسِ

 الَمْرأَةُ الَحْسنَاُء. ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال أَبو َعْمٍرو : هي ، كَجْعفَرٍ  الشَّْغفَرُ  : [شغفر]

 أَنشد َعْمُرو بُن بَْحٍر له فيها وكانت ُوِصفَْت بالقُْبحِ والشَّناَعِة : األَْعَراِبّي ، (1) اْمَرأَة أَبي الطَّْوقِ  : اسمُ  بِاَل المٍ  ، َشْغفَرُ و

َزُر  ــــــــــــــــح نـ ٌة وخــــــــــــــــَ ــــــــــــــــلــــــــــــــــَ ي ٌة وفــــــــــــــــِ وســــــــــــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــامــــــــــــــــُ

  
اِ  و   مــــــــــــــَ ن  يف اجلــــــــــــــَ هــــــــــــــُ لــــــــــــــ  رُ كــــــــــــــُ فــــــــــــــَ غــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 فَجَمعَها للتَّشابُه.

ّمِ ، الشُّْفرُ  : [شفر] ح به  ُمَذكَّر ٍء ، وهومن الشَّعر في شيْ  الشُّْفرُ  ، وليس أَْصُل َمْنبِِت الشَّعِر في الَجْفنِ   ، وهوالعَْينِ  ُشْفرُ  ، بالضَّ ، صرَّ

 ، لغة عن ُكراع. ويُْفتَحُ  ، قال ِسيبََوْيه : ال يَُكسَّر على غير ذلك ، أَْشفارٌ  اللِّْحيانّي ، والجمع

 الُهْدُب. شَّعِر ، والشَّعُر :العَْيِن : َمْغِرُز ال أَْشفارُ  وقال َشِمٌر :

: ُحُروُف األَْجفَاِن التي يَْنبُُت عليها الشَّعُر ، وهو  األَْشفَارُ  العَْيِن : َمنابُِت األَْهَداِب من الُجفُون. وفي الّصحاح : ُشْفرُ  وقال أَبو َمْنُصور :

 الُهْدُب.

مّ »َعِقَب قوله « ويفتح»قال شيُخنَا : وكان األَْولَى ِذْكُر  ، على ما هو اصطالحهُ واصطالُح الجماِهيِر ، وقوله : أَْصُل َمْنبِت الشَّعر « بالضَّ

 ر ، ألَصاَب واختصَر.، إِلخ ُمْستَْدَرٌك ، ولو قال : َمْنبُِت الشَّع

َمْخَشِرّي في « أَْصل»قلت : أَّما ُمَخالَفَتُه الصطالِحه في قوله ويُْفتَح فُمَسلَّم ، وأَّما ِذْكره لفظة  فإِنّه تابَع فيها ابَن ِسيَده في الُمْحَكم ، والزَّ

ه : العَامَّ  : ُحُروُف العَْيِن  األَْشفَارُ  العَْيِن الشَّعَر ، وهو َغلٌَط إِنما أَْشفَارَ  ةُ تَْجعلُ األَساس ، فإِنّه هكذا لفظهما ، ثم نَقََل عن ابن قُتَْيبَةَ ما نَصُّ

 : هو َطَرُف الَجْفِن ، انتهى. فالشُّْفرُ  التي يَْنبُُت عليها الشَّعُر ، والشَّعُر : الُهْدُب ، والَجْفُن : ِغَطاُء العَْيِن األَْعلَى واألَْسفَل ،

ً  الشُّْفرِ  كانُوا ال يَُؤقِّتُوَن في» في َحِديِث الشَّْعبِّي : بمعنَى الشَّعرِ  ْفرالشُّ  قلّت : وقد جاءَ  يَةَ  (2)أَي ال يُوِجبُون َشْيئاً مقَّدراً ،  «َشْيئا ؛ ألَّن الّدِ

َح به ابُن األَثِ  بالشُّْفر َواِجبَةٌ في األَْجفَاِن باإِلجماع ، فال َمَحالَةَ يُِريدُ   ير ، وذكر فيه ِخالفاً.هنا الشَّعَر ، َصرَّ

في الناحيِة فظاِهٌر ، وأَّما في العَْيِن ، فقيل : هو  الشَِّفيرِ  ، أَي في النّاِحيَِة والعَْيِن ، أَما استعمالُ  فِيِهَما كالشَِّفيرِ  ٍء ،ناِحيَةُ ُكّلِ شيْ  : الشُّْفرو

 أَعاله ، وبه فّسر ابُن ِسيَده ما أَنشده ابُن األَعرابِّي :العَْيِن ، وقيل : يَُراُد بِه ناحيةُ الَماِق من  ُشْفرِ  لُغَةٌ في

ا  مــــــــــــــــــــّ َرفح ولــــــــــــــــــــَ ِن مل حتــــــــــــــــــــُح  بــــــــــــــــــــَزرحقــــــــــــــــــــاَويــــــــــــــــــــح

  
ٌر   هـــــــــــــا غـــــــــــــائـــــــــــــِ بـــــــــــــح ريِ ُيصـــــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــِ ا ِ  بشـــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
 ِمْن َهِن المرأَةِ. الشَّافَِرانِ  . وقال اللَّْيُث :الشُّْفَرانِ  ، يقال ِلنَاِحيَتَْي فَْرجِ الَمْرأَة : األَْسَكتاِن ، ولَطَرفَْيِهَما : كالّشاِفرِ  َحْرُف الفَْرجِ ، : الشُّْفرو
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ً  ماَءَها فتُْنِزل ،، أَي َطَرِف فَْرِجَها  ُشْفِرها اْمَرأَةٌ تَِجُد َشْهَوتَها في ، كسِفينَة : الشَِّفيَرةُ و ، كفَِرَحٍة ، الشَِّفَرةُ و  ، َسِريعا

__________________ 
 ويف التكملة فكاألصر.« أيب الطوف»( القاموس واللسان : 1)
ذهباً ( عبارة النهاية : وهذا خبالف اإلمجاع ا ألن الديّة واجبة يف األجفان ا فإن أراد ابلشــــــفر ها هنا الشــــــعر فقيه خالف ا أو يكون األو  م2)

 للشعيب.
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 والَقِعريَة. (1)ا وهي نَِقيُ  الَقِعَرة  الَقانَِعُة من الّنكاِح أبَيحَسرِهَأو هي 
 في النّكاحِ. ُشْفَرها َضَربَ  : َشفََرَها َشْفراً و

 أَو أَْنَزلَْت. : قَُربَْت َشْهَوتُها َشفَاَرةً  ، كفَِرَح ، َشِفَرتو

 أََحٌد. ، بالّضّم ، أَي ُشْفرٌ و ، بغير هاٍء ، َشْفرٌ و ، كَحْمَزة ، َشْفَرةٌ  ما بالّدارِ  من الَمجاز : يُقَال :و

َهات : ُشْفرٌ  وقال األَْزَهِرّي : بفتح الشين ، قال َشِمٌر : وال يَُجوز  ُشْفرٌ  بضّمها ، فالذي في الُمْحَكِم والتَّْهِذيب واألَساِس وغيرها من األُمَّ

  ، ونقله الّصاغانّي.فََرَواه الفَّراءُ  َشْفَرةٌ  ، وأَما َشْفرو

ِة : ُشْفرٌ  وقال اللِّْحيَانّي : ما بالّدار مَّ  ، بالّضّم ، لغة في الفَتْح ، وقد جاَء بغيِر َحْرِف النْفي ، قال ذو الرُّ

ا  تح لــــــــــــنــــــــــــَ حــــــــــــَ مــــــــــــَ ّر لــــــــــــنــــــــــــا اأَلاّيُم مــــــــــــا لــــــــــــَ  متــــــــــــَُ

  
لـــــــَ    وااَن عـــــــَ نح ســـــــــــــــــــــَ ٍ مـــــــِ اح ريَُة عـــــــَ رِ َبصـــــــــــــــــــــِ فـــــــح (2)شـــــــــــــــــــــَ

 

  
 ، يريد الُمَسافِِريَن ، وأَنشد َشِمٌر :« إِلى َسْفرِ »نََظَرْت َعْيٌن منّا إِلى إِنسان ِسوانا ، ويُْرَوى أَي تَُمْر بنا ، أَي ما 

وا  ر قـــــــــــُ فـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــض تـ ي مـــــــــــِ َد اجلـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ َويت بـ  رََأتح ِإخـــــــــــح

  
ٌد مــــــــــنــــــــــهــــــــــم   َ  ِإاّل واحــــــــــِ بــــــــــح مح يـــــــــــَ لــــــــــَ رُ فـــــــــــَ فــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــَ

  
، وقد يُْستَْعَمُل في  َمَشاِفرُ  ج من البَِعيِر كالَجْحفَلَِة من الفََرِس ، الِمْشفَرُ ووفي الّصَحاح :  ، للبَِعيِر ، كالشَّفَِة لََك ، ويفتح ، بالكسر ، الِمْشفَرُ و

 ُمْستَعَاَرةٌ منه. (3)الفََرِس  َمشافِرُ وعلى االستعارة ، وكذا في الفََرِس ، كما َصّح به الَجْوَهِريُّ حيث قال :  النّاس

ق فُجِعَل كلُّ واحٍد منه الَمَشافِرِ  لَعَِظيمُ وقال اللِّْحيَانِّي : إِنّه  ، ثم ُجِمَع ،  ِمْشفَراً  ، يقال ذلك في النّاِس واإِلبِِل ، قال : وهو من الواِحِد الذي فُّرِ

 قال الفََرْزَدُق :

جِي  رابـــــــــَ َت قـــــــــَ َرفـــــــــح ًا عـــــــــَ يـــــــــّ بـــــــــِّ َت ضـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــح  فـــــــــلـــــــــو كـــــــــُ

  
يــــــــــــَم و   ظــــــــــــِ ا عــــــــــــَ يــــــــــــن ن  زجنــــــــــــِح رِ لــــــــــــكــــــــــــِ افــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــَ

َ
 امل

  
ً  (4)الَحبَِش  َمَشافِرُ  ْيد : إِنَّما قيل :وقال أَبو ُعبَ   اإِلبِِل. بمشافِرِ  تَْشبِيها

ةُ. الَمْنعَةُ  : الِمْشفَرُ و  والقُوَّ

دَّةُ  : الِمْشفَرُ و  دركه شيُخنَا.، أَي ُعْرَضةً للَهالِك ، وهذا قد است« األََسدِ  ِمْشِفرِ  تََرْكتُه على» والَهاَلُك ، وبه يُفَسَّر ما قاله الَمْيَدانِّي : الّشِ

 الِقْطعَةُ من األَْرِض. : الِمْشفَرُ و

ْملِ  : الِقْطعَةُ  الِمْشفَرُ و  ، وكالهما على التّْشبِيه. من الرَّ

ألَنََّك إِذا َرأَْيَت بََشَره َسِميناً  ، وأَصلُه في البعيِر ، وذلك ، أَي أَْغناَك الّظاِهُر عن ُسؤاِل البَاِطنِ « ِمْشفَرٌ  أَراَك بََشٌر ما أََحارَ »وفي الَمثَل : و

 كاَن أَو َهِزيالً اْستَْدلَْلَت به على َكْيِفيَِّة أَْكِله.

 البَِعيِر. ِمْشفَرِ  َحدُّ  ، كأَِميٍر : الشَِّفيرُ و

 هللا تعالى منها.َجَهنَّم ، أَعاَذنَا  َشِفيرُ  من الواِدي : َحْرفُه وجانِبُه ومنه الشَِّفيرُ و

ّم ،  كُشْفِره نَاِحيَةُ الَواِدي من أَْعاَله ، : الشَِّفيرُ  وقيل : ، كالواِدي  َشِفيُرهو،  ُشْفُره ءٍ ٍء : َحْرفُهُ ، وَحْرُف ُكّلِ َشيْ ُكّلِ َشيْ  َشِفيرُ و، بالضَّ

 ونحِوه.

وسيأْتي « الشَّْنفََرى أَْعَدى ِمنَ »، وكان من العَّدائِيَن ، وفي الَمثَِل :  (5)فَْنعَلَى : ، مفتوٌح َمْقُصوٌر : اسُم شاِعٍر من األَْزِد ، وهو  الشَّْنفََرىو

 .«فَْنعَلَى»إِلى قوله « الشَّْنفََرىو»للمَصنّف في شنفر ، وقد َسقََط من بعض النَُّسخِ من قوله 

  لشاِعٍر يَذُكر نِْسَوةً :عن ابن األَْعَرابّي ، وأَنشدَ  : قَلَّ وَذَهبَ  تَْشِفيراً  الَمالُ  َشفَّرَ و
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اِت فــــــــــــِإنح  اِت هــــــــــــَ عــــــــــــاٌت هبــــــــــــَ ولــــــــــــَ ف  مــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا  اَلعــــــــــــــــــَ َك اخلــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح ن  َر مــــــــــــــــــاٌ  أََردحَن مــــــــــــــــــِ

  
 .(6)تْشبِيهاً بالذي قَلَّ مالُه وَذَهَب  َدنَْت للغُُروبِ  ، إِذا تَْشِفيراً  الشَّْمسُ  َشفََّرت منهو قْلت : هو إِسماِعيُل بن َعّمار ؛

__________________ 
 ( امرأة قعرة كفرحة : بعيدة الشهوة. قاموس.1)
قوله : متّر لنا ا هكذا يف التكملة ا ويف اللســـان : متّر بنا ا وقوله : عل  شـــفر ا الذي يف التكملة : إىل شـــفر ا »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 2)

 ويف التهذيب : إىل شفر.« له بعد : إىل إنسانوهو املناسب لقو 
 ( يف الصحاح : ومشافر ا بشّي.3)
 .«اجليش»( عن التهذيب ا وابألصر 4)
 سقطت هذه العبارة من القاموس املطبوع الذي با يدي.« والشنفر  اسم شاعر من األزد فنعل »( قوله : 5)
 ( التهذيب : وقا  الشاعر يذكر نساًء ابلنهم والطلب.6)
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ُجُل على األَْمرِ  َشفَّرَ  كذلك قولُهم :و  : أَْشفَى. تَْشِفيراً  الرَّ

َح به غيُر واِحٍد من األَئّمة ، وال يُْعَرف غيُره ، قال شيُخنَا إِالَّ ما َذَكَره صاحُب الُمغْ  الشَّْفَرةُ و  ِرب فإِنّه قال :، بفتح فسكون ، وهو الَّذي َصرَّ

َد ، جا ، بالفَتْح والكسر : الشْفَرةُ  َض من الَحِديِد وُحّدِ يُن العَِظيُم ، وما ُعّرِ ّكِ  بالَكْسر. ِشفَارٌ  لّسِ

 .(1)، بكسر فسكون  ِشْفرُ و

ى صاِحُب الُمْغِرِب النَّْصَل العَِريَض. َشْفَرتَا ، وقال أَبو حنيفة : جانُِب النَّْصلِ  الشَّْفَرةُ و  .َشْفَرةً  النَّْصِل : جانِبَاهُ ، وَسمَّ

َها ، قال الُكَمْيُت يَِصُف الّسيوَف : َشفََراتُ  ، وقيل : َحدُّ السَّْيفِ  : الشَّْفَرةُ و  السُّيُوِف : ُحُروف َحّدِ

َر  الــــــــــــــرّاُ وَن  راتِ يـــــــــــــــَ فــــــــــــــَ هــــــــــــــا  ابلشــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــنــــــــــــــح

  
ا  ـــــــــــــَ ـــــــــــــن ي ـــــــــــــِ ب ـــــــــــــظـــــــــــــ  َب وال احـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ب وَد َأيب حـــــــــــــُ ـــــــــــــُ  َوق

  
 الذي يَْقَطُع به. إِْزِميُل اإِلْسكافِ  : الشَّْفَرةو

يت ، ومنه َعْيشٌ  التَّْشِفيرُ و ّكِ ٍث : َضيٌِّق قَِليلٌ  ُمَشفِّرٌ  : قِلَّةُ النَّفَقَة ، قاله ابن الّسِ ، قال الّشاعر ، وهو إِياُس بُن ماِلِك بِن عْبِد هللا بن  ، كُمَحّدِ

 َخْيبَِرّي :

َرتح قــــــــد  فــــــــ  ُم  شــــــــــــــــــــــَ دَكــــــــُ عــــــــح وحِم بـــــــــَ اُت الــــــــقــــــــَ قــــــــَ فــــــــَ  نـــــــــَ

  
حـــــــُ   بـــــــَ وفِ فـــــــَبصـــــــــــــــــــــح هـــــــُ لـــــــح رُي مـــــــَ َ  فـــــــيـــــــهـــــــمح غـــــــَ يـــــــح  وا لـــــــَ

  
ّم : عظيمةٌ  وُشَرافِيَّةٌ ، ُشفَاِريَّةٌ  أُذُنٌ  يُقَال :و َعِريَضة لَيِّنَةُ  َضْخمة ، قاله أَبو ُعبَْيٍد ، وقيل : َطِويلَةٌ ، قالَه أَبو َزْيد ، وقيل : ، وقيل : بالضَّ

 الفَْرعِ.

ً َضْخُم األُ  ، بالّضّم : ُشفَاِريٌّ  يَْربُوعٌ و ، وهو َضْرٌب من اليََرابِيعِ ، ويقال لها : َضأُْن  ذُنَْيِن أَو َطِويلُُهَما ، العاِري البََراثِِن ، وال يُْلَحُق َسِريعا

ْخُو اللَّْحِم الدَِّسمُ  هو أَو اليََرابِيعِ ، وهي أَْسَمنُها وأَْفَضلُها ، يكون في آَذانِها ُطوٌل.  ، أَي الكثيُر الدََّسِم ، قال : الطَِّويُل القََوائِِم الّرِ

هـــــــــــــا و  لـــــــــــــ  ـــــــــــــَض كـــــــــــــُ ي ـــــــــــــِ ـــــــــــــرَيَاب اُد ال طـــــــــــــَ  ِإيّنِ أَلصـــــــــــــــــــــــــــح

  
ا  هــــــــــَ ارِيـــــــــــ  فــــــــــَ عــــــــــا شــــــــــــــــــــــــُ َقصــــــــــــــــــــــــِّ

ُ
رِي  املــــــــــ مــــــــــُ دح  والــــــــــتــــــــــ 

  
 التَّْدُمِرّي : المكسور البََراثِِن الذي ال يكاد يُْلَحق.

 عن ابن األَْعَرابِّي. (2) َص ،، كفَِرَح : نَقَ  َشِفرَ و

، َذَكَره الصاغانّي في التَّْكِملَة ، ويأْتي ِذْكُر  َجِزيرةٌ بين أَُواَل وقََطرَ  ، هكذا ضبطه نَْصٌر ، وضبطه الّصاغانِّي بالفَتْح : كغَُراب ، ُشفَارُ و

 أَُواَل وقََطَر في َمَحلِِّهما.

.  بن ماِلِك بن َجِذيَمةَ وهو الُمْصَطِلُق ، ، بالّضّم : ابُن أَبي َسْرح الشُّْفرِ  ذُوو ، هكذا بالاّلم قيََّده الصاغانّي ، فقول شيِخنَا  الشُّْفرِ  ذووُخزاِعيٌّ

لٍ  ُشْفرٍ  يه أَنه ذُو: والمعروُف ف ، هكذا بالحاِء المهملة في نسختنا ، وفي بعضها بالجيم  (3) : َواِلُد تَاَحةَ  ، بغير ال ، ففيه بَْحُث َسلعٍ مَحلُّ تَأَمُّ

يَِر  ال ابُن ِهَشامٍ ق وهو الصواب ، واسمه ِهرُّ بُن َعْمِرو بِن َعْوِف بِن َعِدّي ، ما َذَكَرهُ الّصاغانّي ، وهو أََحُد أَذواِء اليََمن ، الَكْلبِّي ، إِماُم الّسِ

وفي يََدْيَها وِرْجلَْيَها من  أَْبيَضَ  من ُدرٍّ  ، جمع ِمْخنٍَق ، وهي الِمْحبَس ، َحفََر السَّْيُل عن قَْبٍر باليََمِن ، فيه اْمَرأَةٌ في ُعنُِقها َسْبُع َمَخائِقَ  :

نَةُ األَْسِوَرةِ والَخالِخيِل والدَّماِليجِ َسْبعَ  وعند رأِْسَها تابُوٌت مملوٌء ماالً ،  ، أَي ذاُت قِيمٍة ، ةٌ ، َسْبعَةٌ وفي كّلِ أَْصبَعٍ خاتٌَم فيه َجْوَهَرةٌ ُمثَمَّ

ه : ولَوٌح فيه َمْكتُوبٌ  فأَْبَطأَ علَْينَا  أَي َعِزيِز ِمْصَر ، ، بَعَثُْت مائَِرنا إِلى يُوُسَف ، ُشْفرٍ  بنُت ِذي (3) باْسِمَك اللُهّم إِلهَ ِحْميََر ، أَنَا تَاَحةُ  ما نَصُّ

لتَأْتِينِي بُمّدٍ من  ، أَي فِّضةٍ  بُمّدٍ من َوِرقٍ  ، بالذّال الُمْعَجَمة ، وهو من يَلُوذُ بها مّمن يَِعّز عليها من َحَشِمها وَحَشِم أَبيها ، فبَعَثُْت الَذتِي

، منسوب إِلى البَْحِر ، وهو اللُّْؤلُُؤ الَجيِّد ، وفي بعض النَُّسخِ :  هُ ، فبعَثُْت بُمّدٍ من َذَهٍب ، فلم تَِجْدهُ ، فبعَثُْت بُمّدٍ من بَْحِرّيٍ َطِحيٍن ، فلم تَِجدْ 

 ُل أَْولَى ، وهللا أَعلم ، ويَُدّل له قولَُها :ٍء عندها ، واألَوّ من نَْحِري بالنون والياُء لإِلضافَِة ، أَي ِمن الَحْليِ كان في نَْحِري ، وهو أَْنفَُس شيْ 

، أَي يَبِْسُت  فلم تَِجْدهُ ، فأَمرُت بِه فَُطِحَن فلم أَْنتَِفْع به ، فاْقتُِفْلتُ  فأََمْرُت به فُطِحَن ؛ ألَّن غيَره من الُحِلّيِ ال يَْقبَُل الطَّْحَن ، قاله شيخنا ،

 فََمْن َسِمَع بي ل ، وهو اليُْبِس ، أَو معناه َهلَْكُت ، كما سيأْتيُجوعاً ، من اْقتَفَل اْفتَعَل من القَفْ 

__________________ 
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 ( ضبطت يف التهذيب واللسان َشغحٌر بفتح فسكون ا ضبرت قلم.1)
 ويف التكملة فكاألصر.« َشَفر ِإذا نـَق ص»( يف التهذيب : 2)
 كاألصر.« ةلح»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « لجة»( يف القاموس : 3)
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ر للُمتَـَقدِّ  فـَلحرَيحمَححيِن  عاُء هلا ابلر مححَِة ا كما هو مطلوب من املتَبخِّ م ا فِإن ا َأي فـَلحرَيِ   د ا َأو ليَـعحَتربح يب ا َأو املراد منه الد 
َعتَـَها ا قاله شيخنا ا َرأٍَة لَِبَستح َحلحياً من ُحِل ِّ فال وأَي ةُ  كانت ُمسلمًة فنسَب    هلا الرمحَة الواسعة ا حىت تـَنحَس  َجوح  امح

َتجِي. ٌَة أُلوىل األَبصاِر ا واعتباٌر لَذِوي األَفكار. ماَتتح ِإاّل ِميـح  ِإىل هنا مَتاُم الِقّصِة الجي ِفيَها ِعربح
ة نَْقالً عن صاِحب المرآة ، أَن امرأَةً خرَجْت ويَْقُرُب من هذه الحكاية ما نقله الّسيوطي في ُحْسِن الُمَحاَضَرةِ في َغالِء سنَةَ ستين وأَربعمائ

فلم يَْلتَِفْت إِلَيها أَحٌد ، وكان هذا الغاَلُء لم يُْسَمع بمثِْلِه في الدُُّهوِر من َعْهِد َسيِّدنا  ؟من القَاِهَرةِ ومعَها ُمدُّ َجْوهٍر ، فقالت : َمْن يأُْخذُه بُمّدِ قَْمح

ّديِق   .والسَّماحَ  العَْفوَ  تعالى هللا نسأَل ، ُمتواليةً  ِسنِينَ  سْبعَ  والَوبَاءُ  القَْحطُ  اشتَدّ  ، السالمعليهيُوُسَف الّصِ

، هكذا في النُّسخ ، والصواب : بالَمِدينَة  (1) كُزفََر ، َجبَل بَمكَّةَ  «بُشفَرَ  كان يَْرَعى» في حديِث ُكْرٍز الِفْهِرّي لما أَغار على َسْرحِ الَمِدينَِة :و

: َجبٌَل  (2)وكُزفََر : َجبٌَل بالمدينة ، وبالفَتْح  ، في األَْصِل ِحَمى أُّمِ َخاِلٍد ، يَْهبُِط إِلى بَْطِن العَِقيِق ، والّظاِهر أَّن ُهنَا َسقَط ِعبارة ، وصوابُه :

 .(2)بمكَّةَ ، ومثْله في التكملة 

 فَْرِجها. ُشْفرِ  : جاَمعَها على ْشِفيراً َشفََّرَها تَ و

 * ومما يستدرك عليه :

ِحِم  ُشْفرُ   : ُحُروفُها. َشاِفُرهاوالرَّ

 : َحْرفَا َرِحمها. َشافِراهاوالَمْرأَةِ ،  ُشْفَراو

 ، إَِذا آَذى إِْنساناً. َشفَرَ  وعن ابن األَعرابّي :

 : الُمْهِلُك لماِله ، كذا في التكملة. الشافِرُ و

، معناه أَنّه كان  «القَْوِم في السَّفَرِ  َشْفَرةَ  أَّن أَنَساً كان»، أَي خاِدُمُهم ، وهو َمجاز ، وفي الحديث : « َشْفَرتُُهم أَْصغَُر القَْومِ »وفي الَمثَل : 

: على أُذُنِه  ُشفَاِريّ  التي تُْمتََهُن في قَْطعِ اللَّْحِم وغيره ، كذا في اللسان. وفي الُمْغِرب : ويَْربُوعٌ  بالشَّْفَرةِ  خاِدَمُهم الذي يَْكِفيِهم َمْهنَتَُهم ، ُشبِّهَ 

 .(3)َشعٌر ، كذا في الّصحاح 

 ُظفٌُر في َوَسِط ساقِه. الشُّفاِريّ  وقيل : لليَْربُوعِ 

َهْيِلّي ، الِمْشفَرُ و  واستدركه ، وهو غريب. : الفَْرُج ، نقله شيُخنَا عن َروِض السُّ

 .الشَّْفَرةِ  ، كَكتَّاٍن : صاِحبُ  الشَّفّارُ و

 ، وقالوا َظْفراً بالفَتْح ، على اإِلتباع ، كذا في األَساس. َشْفراً  أَي َشْيئاً ، وقد فَتَُحوا (4)وال َظْفراً  َشْفراً  من الَمَجاِز قولُُهم : ما تََرَكت السَّنَةُ 

 ِد َعِدّيٍ وتَْيٍم ، قال الّراِعي :: أَْرٌض من بال الِمْشفَرُ و

َن  طــــــح بــــــَ ا هــــــَ لــــــمـــــــ  رَ فــــــَ فــــــَ تح  املِشــــــــــــــــــــح ر ســـــــــــــــــــــَ وحَد عــــــَ  الــــــعــــــَ

  
هح   ـــــــــُ ارِق ه َوَمشـــــــــــــــــــــــَ رَاعـــــــــُ تح َأجـــــــــح قـــــــــَ ـــــــــَ تـ ُث الـــــــــح يـــــــــح (5)حبـــــــــَ

 

  
 العَْوِد ، وهو أَيضاً اسُم أَْرٍض. ِمْشفَر ويُْرَوى

 ، كَسَحاٍب وقََطاِم : موضٌع. َشفَار وقال ابُن ُدَرْيد :

 : استَأَْصْلتُه. تَْشِفيراً  ءَ الْشي َشفَّْرتُ و

 البَِعيُر : اجتهَد في العَْدِو ، هكذا في التكملة ، ولعله أَْسفََر ، وقد تَقَّدم. أَْشفَرَ و

 من ُكنَى الَمْوتَاِن. ِمْشفَرٍ  وأَبو
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كةً ممدوداً : موضع  َشفََراءُ و  ، وقيل بسكون الفاِء. (6)، محرَّ

، أَهملَه الجوهرّي هنا ، وذكَره في آِخِر تركيب ش ف ر. ولم يُْفِرد له تَركيباً ، قال الّصاغانّي : وليس أَحُد التركيبين من  الشَّْفتََرةُ  : [شفتر]

قُ  : الشَّْفتََرةُ وٍء ، اآلخِر في شيْ  ْفتََرةُ  ، واالسم راراً اْشِفتْ  ءُ الشيْ  اْشفَتَرَّ  ، قال الليث : التَّفَرُّ ِق الَجَرادِ  الشَّ ٌق كتَفَرُّ  .كاالْشِفتَْرارِ  ، وهو تَفَرُّ

 ، أَنشد ابُن األَعرابِّي : العُوُد : تَكسَّرَ  اْشفَتَرَّ و

ح يـَُباِدُر الض يحَف بُعوٍد  َفرتِّ  ُمشح
__________________ 

 الوادي أو شـــــفرة الســـــيف عل  غري قياس ألن قياس فـُعحلة حنو بـُرحَقة وبـَُر  أو ( يف معجم البلدان : شـــــفر بوزن زفر ؛  وز أن يكون مجض شـــــفري1)
 فـَُعَلة وفـَُعر حنو خُتَمة وخُتَم : وهو جبر ابملدينة.

 ( يف معجم البلدان : بفتح أوله وسكون  نية مث راء.2)
 ( يف الصحاح : عل  أذنيه.3)
 .« فراً وال شفراً »( عن األساس ا وابألصر : 4)
 ابلزاي.« أجزاعه»ابلفاء. ويف الديوان « ومشارفه»عن الديوان وابألصر « ومشارقه»وانظر فيه ختر ه.  189ديوانه ص ( 5)
 ( يف معجم البلدان : موضض حِبضحَوة من بالد اليمن.6)
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 أَي ُمْنَكِسٍر من كثرة ما يُْضَرُب به.

قَ الشَّيْ  اْشفَتَرَّ و  .(1) [وفرخها]، وأَنشد الَجْوَهِرّي البِن أَْحَمَر يَِصُف قَطاةً  ُء : تَفَرَّ

ًة  لــــــــــــــــَ ِه ُزغــــــــــــــــح قــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح تح يف حــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَبزحغــــــــــــــــَ

  
يـــــــــــــــَد ومل   ئ اجلـــــــــــــــِ طـــــــــــــــِ رتّ مل ختـــــــــــــــُح فـــــــــــــــَ (2)َتشـــــــــــــــــــــــــــــح

 

  
راُج : اتََّسعَْت ناُره اْشفَتَرَّ و  فاحتاج إِلى أَن يُْقَطَع من رأِْس الذُّبَاِل ، قاله ابُن األَعرابّي. الّسِ

 في قول َطَرفَة : الُمْشفَتِرُّ  ل أَبو الَهْيثَِم :قاو

َرتح  جـــــــــــــــــــ  رحو ِإَذا مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــَ َ
رَتَ  املـــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــَ

  
رَاِد   ا كـــــــــــــاجلـــــــــــــَ هـــــــــــــَ َديــــــــــــــح نح يـــــــــــــَ رتّ عـــــــــــــَ فـــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــــح

ُ
 امل

  
ُق ، وقيل : الُمْشفَتِرّ  قال : ُر ، قيل : هووالُمْقَشِعرُّ ،  : الُمْشفَتِرُّ  : الُمتَفَّرِ  : الُمْنتَِصُب وأَنشد : الُمْشفَتِرّ  أَعرابِيّاً يقول :َسِمْعُت و قال : الُمَشّمِ

ٍه  ح يـَغحُدو َعَل  الش رِّ ِبَوجح َفرتِّ  ُمشح
ُجلُ  ، كغََضْنفٍَر : الشَّفَْنتَرُ و أِْس قال : الشَّفَْنتَرُ  ، وفي التهذيب في الُخماِسّي : الذّاِهُب الشَّعرِ  الرَّ  وهو في ِشْعِر أَبي النَّْجِم. القَِليُل َشعِر الرَّ

ُق. اسٌم ، ومعناه : الشَّفَْنتَِريُّ و  الُمتَفَّرِ

 ، مَصغَّراً ، أَحُد ُشيوخِ َمَشايَِخنَا في الطَِّريقَِة القَاِدِريّة. ُشفَْيِترٌ  قلت : وعبُد العَِزيِز بُن محّمد

، فإِن اْسَودَّا  الذَّنَبُ  ، بالّضّم ، والناِصيَةُ والسَّبِيُب ، أَي يَْحَمرُّ منها العُْرفُ  صافيةٍ   : األَْحَمُر في ُمْغَرةٍ ُحْمَرةٍ من الّدَوابِّ  األَْشقَرُ  : [شقر]

: من يَْعلُو بَيَاَضه  (3) من النّاِس  رُ األَْشقَ و ، حكاه ابُن األَعرابِّي : ُشْقُرها فهو الُكَمْيُت ، والعََرُب : تقول : أَْكَرُم الَخْيل وَذَواُت الَخْيِر منها

 صافِيَةٌ. ُحْمَرةٌ 

، بفتْحٍ  َشْقراً  ، كفَِرَح ، وَكُرَم ، َشِقرَ  ، وهي في اإِلنساِن ُحْمَرةٌ صافِيَةٌ ، وبََشَرتُه مائِلَةٌ إِلى البياِض. األَْشقَرِ  : لَْونُ  الشُّْقَرةُ ووفي الّصحاح : 

. ُشْقَرةً و فسكون ، ّمِ  قال العَّجاج : أَْشقَرُ  وهو ، اْشِقَراراً  واْشقَرَّ  ، بالضَّ

ِقرارَاقد رََأ  يف اجلَوِّ و   ِإشح
 ، وهو األَْحَمُر من الّدَواّبِ. َشقَُر يَْشقُُر ُشْقَرةً  ، والِفْعل األَْشقَرِ  (4)َمْصَدَرا  الشُّْقَرةُ و،  الشَّْقرُ  وقال اللَّْيُث :

 ، أَي َشِديُد الُحْمَرةِ. أَْشقَرُ  من الَخْيِل ، وبَِعيرٌ  األَْشقَرِ  من اإِلبِل : الذي يُْشبِهُ لَْونُه لَْونَ  األَْشقَرُ  وقال غيُره :

ً  : األَْشقَرُ و  ولم يَْعلُه ُغبَاٌر. من الدَِّم : ما صاَر َعلَقا

دٍ  : األَْشقَرُ و  ، من نسِل الذَّائِِد. فَرُس َمْرواَن بِن ُمَحمَّ

 الباِهِلّي. فََرُس قُتَْيبَةَ بِن ُمْسِلمٍ  يضاً :أَ  األَْشقَرُ و

 فََرُس لَِقيُط بن ُزَراَرةَ التَِّميِمّي. : األَْشقَرُ و

بِّّيِ  : الشَّْقَراءُ و قَاِد بِن الُمْنِذِر الضَّ  ولها يقول : فرُس الرُّ

َرُة  هــــــــــــح
ُ

رَاءُ ِإذا املــــــــــــ قــــــــــــح ُرهــــــــــــا  الشــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــح  أُدحرَِ   ــــــــــــَ

  
ي   ب  ِإهلـــــــــــِ رِ فشـــــــــــــــــــــــــَ ائـــــــــــِ بـــــــــــَ رحَب بـــــــــــَا الـــــــــــقـــــــــــَ  ا ـــــــــــَ

  

ا و  هــــــــــــــَ رَامــــــــــــــِ مح بضــــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ َد انرًا بــــــــــــــيـــــــــــــــح قــــــــــــــَ  َأوح

  
رِ   ي غــــــــــرِي طــــــــــائــــــــــِ لــــــــــِ طــــــــــَ ٌج لــــــــــلــــــــــُمصــــــــــــــــــــــــح  هلــــــــــا َوهــــــــــَ

  

ريًَة  غــــــــــــــــِ الح مــــــــــــــــُ يِن والســــــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــح ت ــــــــــــــــَ ل  ِإذا محــــــــــــــــََ

  
رِ   ٍم لـــــــــــــوائـــــــــــــِ لـــــــــــــح رح ِبســـــــــــــــــــــــــــَ رحِب مل آمـــــــــــــُ  ِإىل ا ـــــــــــــَ
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ألَنّه « الشَّْقَراءِ  َشْيئاً ّما يَْطلُُب السَّْوَط إِلى»وبها ُضِرَب الَمثَُل :  بن ِكاَلب ، بن َجْعفَرَخاِلِد  هي فرس أَو العَْبِسّي ، فََرُس ُزَهْيِر بِن َجِذيَمةَ و

 لَمْن َطلََب حاَجةً وَجعََل يَْدنُو ِمن قََضائِها ، والفََراغِ منها. هذا المثلُ  َرِكبها ، فَجعََل ُكلََّما َضَربََها زاَدتْهُ َجْرياً ، يُْضَربُ 

 السَِّليِطّي. ابِن ِحنَّاَءةَ  ، كأَِميِر ، فََرُس أَِسيدِ  أَيضاً : َراءُ الشَّقْ و

ى  ، َذَكره الصاغانّي ، وأَغفله الُمَصنِّف. الشَّْقَراءَ  وكذلك للطُّفَْيِل بِن مالٍك الَجْعفَِرّي فرٌس تَُسمَّ

أَو  : قُتِلَْت وقَتَلَْت صاِحبَها. (5)وفي األَساس « الشَّقراءِ  أَْشأَُم من» صاحبَُها ، فِقيل : وقُتِلَ فََرُس َشْيَطاِن بِن الِطٍم ، قُتِلَْت  أَيضاً : الشَّْقَراءُ و

 َجَمَحْت بصاِحبَِها يوماً ، فَأَتَت على

__________________ 
 ( زايدة عن الصحاح واللسان.1)
 ( ويرو  : مل تظلم اجليَد.2)
 ( اللسان : من الرجا .3)
 اللسان : مصدر.( 4)
 .«قوله : يف األساس : قتلت وقتلت صاحبها مل جنده يف نسخة األساس الجي أبيدينا»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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َرتح  ِئَر عنها ا فقا  : ِإنّ  يف الُوثُوِب ا فوقـََعتح  واٍد ا فَبراَدتح َأن تَِثَبه ا فَقصـــــ  ِلَم صـــــاِحُبها ا فســـــُ  فانحَدق تح ُعنـُُقَها ا وســـــَ
رَاءَ  قح َها. الشـــــ  َليـح ر ها رِجح رَاءُ  َأو هِذه مل يـَعحُد شـــــَ قح مَ   الشـــــ  ِمَلة : ِإن هذا  كاَنتح البحِن َغزِي َة بِن ُجشـــــَ بن ُمَعاِويََة ا والذي يف الت كح

رَاءُ  لذي يف اللسان ما َنص ه :ا وا فـََرَ َتح ُغالماً ا فَبصاَبتح فـَُلو ها ا فـََقتَـَلتحهُ  الَفَرَس لَغزِي َة بِن ُجَشَم ا ال ابحِنه ا قح اسُم  الش 
َبُة قد  (1)فـََرٍس َرَ َت ابـحَنها  َبَة بَن َجعفِر بن ِكاَلٍب ا وكان ُعتـح ُجو ُعتـح ِدّي يـَهح ر بُن َأيب خازم اأَلســـــــــــــَ ا فَقتَـَلتحه ا قا  ِبشـــــــــــــح

 َأجاَر رجاًل من بين َأَسٍد ا فَقتَـَله َرجٌر من بين ِكاَلٍب ا فلم مَيحنَـعحه :
َح   بــــــــَ رَاءِ فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح قــــــــح ر هـــــــا  كــــــــالشــــــــــــــــــــــ  ُد شــــــــــــــــــــــَ عــــــــح  مل يـــــــــَ

  
ر  فــــــــَ ك َأوح رحضــــــــــــــــــــــُ ا ا وعــــــــِ هــــــــَ ــــــــح يـ لــــــــَ َك رِجــــــــح ابــــــــِ نــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

  
 ، وله فيها أَشعار. فََرُس ُمَهْلِهِل بِن َربِيعَة أَيضاً : الشَّْقَراءُ و

 َذكَرهما الّصاغانّي. فََرُس َحْوِط الفَْقِعسّي. أَيضاً : الشَّْقَراءُ و

ْيتِ  الشَّْقَراءُ و ْيُت هِذه بِْنُت الزَّ  بِن َعْبِد َسْعٍد ، وقد تقدَّم في َمحلّه. فََرس ُمعَاِويَةَ بِن َسْعد والزَّ

 أَيضاً : اسُم فََرِس َربِيعَةَ بِن أُبِّيٍ ، أَورَده صاِحب اللسان ، وأَغفلَه المصنّف. الشَّْقَراءُ و

 ٍء.يَْعنِي َجبَلَْي َطيِّى ماٌء بالعَُرْيَمِة بين الَجبَلَْيِن ، الشَّْقَراءُ و

 بنِ  بكرِ  أَبي بني أَحدِ  ، عنههللارضي،  و بِن َسلََمةَ بِن َسَكٍن الِكالبّيِ لها ِذْكٌر في حديِث َعْمرِ  لبني قَتَاَدةَ بِن َسَكٍن ، ماَءةٌ بالبَاِديَةِ  : الشَّْقَراءُ و

َرْحبَةٌ ُطولَُها تِْسعَةُ أَمياٍل ،  (2)، فأَقَطعَه ، وهي  الشَّْقَراءِ و السَّْعِديَّة بين ما اْستَْقَطعَه وسلمعليههللاصلىى رسول هللا علَ  َوفَدَ  لّما ، ُكالبٍ 

 وَعْرُضها ستّةُ أَمياٍل ، وهما ماَءان.

 .(3)بينها وبين اليََمن  ة بناِحيَِة اليََماَمِة ، : الشَّْقَراءُ و

َي الّرجلُ  بهاءٍ  ، َشِقَرةٌ  ، كَكتٍِف : َشقائُِق النُّْعَماِن ، الواِحَدةُ  الشَِّقرُ و اٍن. كالشُّقّارِ  ، ِقَراتٌ شَ  ج ، َشِقَرةَ  ، وبها ُسّمِ  ، كُرمَّ

ـ  في باب فَِعالن بكسر العينـ  (4)كعُثَْمان ، وَضبطه الصاغانّي بفتح فكسر ، وقال : هكذا ذُِكر في ِكتَاب األَْبنِيَِة ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  الشُّْقَرانِ و

 أَْحسبه َمْوِضعاً أَو نَْبتاً. الشَِّقرانُ  :

 قال َطَرفَةُ : ويَُخفّفُ  ،، كُسّمانَى  الشُّقّاَرىو

ر ًة و  بحســــــــــــــــــــــــــــًا مــــــــــــــُ وحُم كــــــــــــــَ ــــــــــــــقــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ال اق  َتســــــــــــــــــــــــــــَ

  
اٌء  و   ِر ِدمـــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ  اخلـــــــــــــَ رح عـــــــــــــَ قـــــــــــــِ  كـــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــ 

  
ْرَعى ، وال تَْنبُت : نِْبتَةٌ ذاُت ُزَهْيَرةٍ ُشَكْيالَء ، وَوَرقَُها لطيٌف أَْغبَُر تُْشبِهُ نِْبتَتَُها نِْبتَةَ القَْضِب ، وهي تُْحَمد في المَ  الشُّقّاَرىو،  الشُّقَّارُ  وقيل :

 إِاّل في عاٍم َخِصيٍب.

 مثله. أَْحَمرُ  ، غير الشَّقائِِق إِاّل أَنّه نَْبٌت آخرُ  الشَِّقرُ  أَو

 : إِنّ بالّضّم فالتَّْشِديد : نَْبٌت ، وقيل : نَْبٌت في الّرْمِل ، ولها ِريٌح َذِفَرةٌ وتُوَجُد في َطْعِم اللَّبَِن ، قال : وقد قيل  الشُّقَّاَرى فَة :وقال أَبو َحنِي

 َرةٌ ليسْت بناِصعٍَة ، وَحبُّه يقال له : الِخْمِخُم.نَْبٌت لَهُ نَْوٌر فيه ُحمْ  الشُّقَّاَرى : (5)نَْفُسه ، وليس ذلك بقَِوّي ، وقيل  الشَِّقرُ  هو الشُّقّاَرى

 لََها َسنَاٌم َطِويٌل. َحْمَراءُ  كُرّمان : َسَمَكةٌ  ، الشُّقّارُ و

ْنَجْرفُ  الشَِّقَرةُ  في التهذيبو  ، وهو بالفَاِرسيّة شْنكرف ، وأَنشد : (6) ، كَزنَِخٍة الّسِ

ِن    كالش ِقراتِ عليِه ِدَماُء الُبدح
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 بن أُّد بن أَُدَد ، لُقَِّب بذلك لقوله : بِن الَحاِرِث بِن تَِميٍم : أَبو قَبِيلٍَة من َضبَّة : لَقَُب ُمعَاويَة َشِقَرةُ و

ه و  ـــــــــــُ وب عـــــــــــُ م  كـــــــــــُ َح اأَلصـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــر مـــــــــــح ُرُ  ال ـــــــــــح ـــــــــــد أَتـ  ق

  
وحِم    اِء الـــــــــــقـــــــــــَ رَاتِ بـــــــــــِه مـــــــــــنح ِدمـــــــــــَ قـــــــــــِ (7)كـــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــ 

 

  
أَيضاً ، والنِّسبة كاألَّول ،  َشِقيَرة ، كما يُْنَسُب إِلى النَِّمِر بن قاِسٍط نََمِرّي ، ويقال لهذه القَبِيلَة بنو ، بالتَّْحِريكِ  َشقَِريُّ  والنِّْسبَةُ  قاله ابن الَكْلبِيّ 

 َضِعيُف الَحِديِث. و حاتم :، عن األَعمش وِهشاِم بُن ُعْرَوة ، قال أَب (8) الشَّقَِريّ  منهم أَبو َسِعيٍد الُمَسيَُّب بُن َشِريكٍ 

__________________ 
 ( أي مل يكن ذلك عن قصد منها بر ر ت غالماً فبصابت ابنها فقتلته.1)
 ( أي الشقراء.2)
 ( معجم البلدان : بينها وبا النباج.3)
 وذكره ايقوت بفتح أوله وكسر  نيه. 421/  3( اجلمهرة 4)
 ذيب.( هذا قو  أيب منصور ا كما يف الته5)
رُنحُج.6)  ( ضبرت يف التهذيب : الس نحُجرحُف ضبرت قلم ا قا  : وهو الس خح
 ( كذا ا ويف مجهرة ابن حزم : ا ارث من ولد متيم بن ُمّر بن أَّد ا وولد ا ارث هم الش ِقرات.7)
 .137/  13( ترجم له يف لريخ بغداد 8)
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ّمِ : الحاَجةُ  الشُّقُورُ و  ، عن األَصمِعّي ، وأَبِي الَجّراحِ ، وقد يُْفتَح ، كما يقال أَْفَضْيُت إِليه بعَُجِري وبَُجِري. بُِشقُوِري يقال : أَْخبَْرتُه ، بالضَّ

ّم بمعنَى الشُّقُورَ  قال أَبو ُعبَْيد : الّضّم أََصحُّ ؛ ألَنّ و ة له ، َجْمع بالضَّ  ، بالفتح. َشْقرٍ  األُمور الاّلِصقَة بالقَْلِب الُمِهمَّ

ُجِل إِلى أَخيه ما يَْستُُره عن َغْيره :  ه « بُشقُوِري أَْفَضْيُت إِليه»ومن أَمثاِل العََرِب في ِسَراِر الرَّ أَي أَْخبَْرتُه بأَْمِري ، وأَْطلَْعتُه على ما أُِسرُّ

َّهُ  بَْيِدّي : َشقُوَرهُ و وَرهُشقُ  من َغْيره ، وبَث : َمْذَهُب الرجِل وباِطُن أَمِره ،  الشَّقُور ، أَي َشَكا إِليه حالَه ، قال شْيُخنَا : وفي لحن العامة للزُّ

ْل ، انتهى.  فتأَمَّ

جل الذي يَستُره عن غيره ، وأَ  ل ، فإِنّه َعنَى بما ذُِكَر ِسرَّ الرَّ  نشد الَجْوَهِرّي للعَّجاج :قلت : ال يُْحتَاج في ذلك إِلى تأَمُّ

ِذيــــــــــــــرِي  رِي عــــــــــــــَ كــــــــــــــِ نــــــــــــــح ــــــــــــــَ تـ  جــــــــــــــارَِي ال َتســــــــــــــــــــــــــــح

  
رِيي  عـــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــ  ب ي عـــــــــــل ـــــــــــِ اق فـــــــــــَ ريحِي وِإشـــــــــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

  

ــــــــــــــِث عــــــــــــــن و  دي َرَة ا ــــــــــــــَ ــــــــــــــح ثـ ورِيكــــــــــــــَ قــــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ري   تـــــــــــــــــِ ِح الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ اَل والئـــــــــــــــــِ (1)مـــــــــــــــــض اجلـــــــــــــــــَ

 

  
ه مضموُم األَّول ، وقال أَبو الَجّراح : بالفَتْحِ ، قْلت : وكان وبُقُوِري ، قال الفَّراُء : كلُّ  ُشقُوِريوقال شيُخنَا : وقالوا : أَْخبَْرتُه ُخبُوِري 

 ، بفتح الّشيِن والَمْعنَى أَْخبَْرتُه َخبَِري. َشقُوِري األَْصمِعّي يقوله بفتح الشين. ثم قال : وبخّط أَبي الَهْيثَمِ 

ة الواِحدُ  : الشُّقُورُ و،  َشقُوِريو ُشقُوِري اج ، فقال : ُرِويَ قلت : الذي َرَوى الُمْنِذِريُّ عن أَبي الَهْيثَِم أَنه أَنشَده بيَت العَجّ   َشْقرٌ  األُموُر الُمِهمَّ

ه ، وقيل : هو الهمُّ الُمْسِهُر. الشَّقُورُ  ، وقيل : جِل وَهمُّ  ، بالفَتْح : بَثُّ الرَّ

يكُ  ، (2) الشُّقَرُ و  ، عن ابن األَعرابِّي. كُصَرٍد : الّدِ

والبُقَِر ، إِذا جاَء بالَكِذب ، قال الّصاغانِّي : هكذا قاله ابُن ُدَرْيٍد ، والّصواُب  بالشُّقَرِ  : يقال : جاَء فالنٌ  (3)، قال ابُن ُدَرْيُد  الَكِذبُ  : الشُّقَرُ و

 عندي بالّصاد ، وبالسين المهملة.

ّم : َعلَم ُشْقُرونُ و ، وهو لقٌب له ، واْختُِلف في اسمه ، فقيل  وسلمعليههللاصلىَماَن : َمْولًى للنَّبِّيِ ، كعُثْ  ُشْقَرانُ و َجَماَعٍة من المَحدَّثين. ، بالضَّ

ي ِإليه أَشارَ  كما ، أَبِيه من وسلمعليههللاصلىبن َعِدّي ، أَو ابنُه صالح ، قال شيُخنَا : َوِرثَُهَما النّبيُّ  اسُمه صاِلحُ  :  أَثناءَ  الَمَواِهبِ  ُمَحّشِ

 .«يَِرث الَ  أَو يَِرثُ  ْونهكَ » َمْبَحثِ 

ة ، خالفاً للّرافَِضِة وبعِض « َكْونه ال يُوَرثُ »ِلَما َوقََع فيه الِخالُف بين الُكوفِيِّين وبقيِّة الُمْجتَِهِدين ، بِخالِف  فهو ُمْجَمٌع عليه بين األَئِمَّ

يعَِة.  الّشِ

عبُد الرحمِن بُن َعْوٍف ، وقيل : بل اشتراه منه وأَْعتَقَه ، روى عنه عبُد هللا بُن أَبي رافِعٍ ، قْلت : وكان َحبَِشيّاً ، وقيل : فاِرِسيّاً ، أَهداهُ له 

 ويَْحيَى بُن ُعَماَرةَ الماِزنِّي.

 َرُجٌل من قَُضاَعةَ. السُّاَلِمّي : ُشْقَرانُ  قال ابُن األَعرابّي :و

ْقَرىو  ، كُمعَظٍَّم ، ِعْنَدنَا بَزبِيد ، َحَرَسها هللا تعالى. لُمَشقَّرِ با ، وهو المعروف ، كِذْكَرى : تَْمٌر َجيِّدٌ  الّشِ

ْقَرىو  ، ذكره الصاغانّي. ع بِِدياِر ُخَزاَعةَ  : الّشِ

 َوِرثَهُ امُرُؤ القَْيِس ، قال لَبِيد : ، يقال : كُمعَظٍَّم : ِحْصٌن بالبَْحَرْيِن قَِديمٌ  ، الُمَشقَّرُ و

ِر أَرح و  هــــــــــــــح اُت الــــــــــــــد  نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ىَن بـ رٍت أَفــــــــــــــح  اَبَب انعــــــــــــــِ

  
رِ   ظـــــــــــَ ـــــــــــح ن اِء ومـــــــــــَ مـــــــــــَ ٍض ُدوَن الســـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــَ ـــــــــــَ ت  مبُســـــــــــــــــــــــــح

  

ه و  ـــــــــــِ ن نح رَأحِس ِحصـــــــــــــــــــــــــح يِّ مـــــــــــِ ـــــــــــد ومـــــــــــِ َن ابل ـــــــــــح َزل ـــــــــــح  أَنـ

  
اِب َرب  و   بـــــــــــــَ َن ابأَلســـــــــــــــــــــــــــح َزلـــــــــــــح ـــــــــــــح رِ أَنـ قـــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

ُ
 امل

  
 أَراَد بالدُّوِمّي أَُكْيِدراً صاحَب ُدوَمِة الَجْنَدل ، وقال الُمَخبَُّل :

َت َد  يـــــــــــــح ـــــــــــــَ نـ ـــــــــــــَ ئـــــــــــــنح بـ لـــــــــــــِ رَ فـــــــــــــَ قـــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 يف  امل

  
مُ   ُه الــــــــــــُعصــــــــــــــــــــــــــح ُر ُدونــــــــــــَ َقصــــــــــــــــــــــــــِّ ٍب تـــــــــــــُ عــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــَ

  



5965 

 

ُة ِإّن  يـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــِ
َ

ينِّ املـــــــــــــــــ َ ح عـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــتـ  ل

  
مُ   لـــــــــــــــــح ه عـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِ    ل

  
 .الُمَشقَّرِ  أَراَد : فَلَئِْن بَنَْيَت لي ِحْصناً ِمثْلَ 

 ِقْربَةٌ ِمْن أََدٍم. : الُمَشقَّرو

 العَِظيُم.القََدُح  : الُمَشقَّرُ و

 .َشقُوَرةُ  َشرقيَّ ُمْرِسيَة ، وهو كَصبُور : د ، باألَْنَدلُِس  ، َشقُورُ و

__________________ 
 ( الصحاح ا ويف التكملة ابختالف الرواية وزايدة.1)
 ( يف التكملة بفتح فسكون ا ضبرت قلم.2)
 .346/  2( اجلمهرة 3)
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 ، َشْرِقيََّها. َجِزيَرةٌ بها ، بالفَتْح : َشْقرٌ و

ّم : ماءٌ  ، (1) ُشْقرٌ و بََذةِ عند جبل َسنَام. بالضَّ  بالرَّ

ْنجِ ، يُْجلَُب منه ِجْنٌس منهم مرُغوٌب فيه ، وهم الذين بأَْسفَِل حواِجبِِهم َشْرطتاِن أَو ثالٌث  د  :(1) ُشْقرٌ و  .(2)للزَّ

 ، قاله ابُن حبيب. ، بالفَتْح ، ابُن نَْبِت بن أَُددَ  َشْقَرةُ و

َشاِطّي. بُن َربِيعَةَ بِن َكْعب َشْقَرةُ و  بِن َسْعِد بن ضبَّةَ بِن أُّد ، قاله الرُّ

ّم ، ابُن نِْكَرةَ بِن لَُكْيز ، ُشْقَرةُ و  بن أَْفَضى بن عْبَد القَْيِس. بالضَّ

تَْيِن : َمْرسًى ببَْحِر اليََمِن بَْيَن أَْحَوَر وأَْبيَنَ  ، ُشقُرٌ و ةِ  الَمَشاِقرُ و ُشقَُرة ، وَضبََطه الّصاغانِّي هكذا : بَضمَّ مَّ  الشاعر : في قَْوِل ِذي الرُّ

 
َ
رَا املــــــــــ تح كــــــــــَبّن عــــــــــُ قــــــــــَ لــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــَ ا تـ هــــــــــَ ــــــــــح نـ  رحجــــــــــاِن مــــــــــِ

  
اِء   بــــــــَ ٍف مــــــــن  ــــــــِ لــــــــَ  أُمِّ َخشــــــــــــــــــــــح رِ عــــــــَ اقــــــــِ شــــــــــــــــــــــَ

َ
 امل

  
ْمِل ، وقيل : واحُدَها َمْشقَرِ  خاّصةً ، وقيل : جْمع : ع  ٍر. ُمَشقَّر الرَّ  ، كُمَذمَّ

 .الَمَشاقِر بإِحَدى هِذه قال : ؟أَْيَن كاَن َمبِيتُكقال : من الِحَمى ، قال : و ؟وقال بعُض العََرِب لراِكٍب وَرَد عليه : من أَْيَن َوَضَح الّراِكبُ 

ُب في الَمَشاقِرُ و ْمِل : الُمتََصّوِ ْملِ  : الَمَشاقِرُ  الُمْنقَاُد المطمئِنُّ ، أَو األَرِض  من الرَّ َب  (3) أَْجلَُد الرَّ ماِل ما اْنقَاَد وتََصوَّ ، والصواُب أَّن أَْجلََد الّرِ

ة ، والمصنُّف جاَء بأَو الدالِّة على تَْنِويعِ الِخاَل  ح به غيُر واِحٍد من األَئِمَّ ْل.في األَرِض ، فهما قَْوٌل واِحد ، كما َصرَّ  ف ، فتأَمَّ

 .ةٌ َمْشقَرَ  ، واِحَدتَُها َمنَابُِت العَْرفَجِ  : الَمَشاقِرُ و

 ، قال األَْخَطُل. أَْرضٌ  ، كأَِميٍر : الشَِّقيرُ و

ا و  يــــــــــــــــ  بــــــــــــــــَ ُة وا ـــــــــــــــُ رَاشـــــــــــــــــــــــــــــَ َرِت الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــح

  
َة و   مـــــــــــــَ َر بـــــــــــــعـــــــــــــَد فـــــــــــــاطـــــــــــــِ فـــــــــــــَ ريُ أَقــــــــــــــح قـــــــــــــِ  الشـــــــــــــــــــــــــــ 

  
، لم يَْضبُُطه ، فأَْوَهم أَن يكوَن بالفَتْحِ وليس  : الَكِذبُ  الشُّقَّاَرىو ، وهي الصَّراِصيُر. كُكَمْيٍت : َضْرٌب ِمَن الِحْربَاِء أَو الَجنَاِدبِ  ، الشُّقَْيرُ و

والبُقَاَرى ، ُمثَقاّلً  الشُّقَاَرىووالبُقّاَرى  بالشُّقّاَرى ، والصَّواُب في َضْبِطه بَضّمِ الشين ، وتَْشِديُد القَاِف وتخِفيفُها لغتاِن ، يقال : جاءَ  (4)كذلك 

 ومَخفّفاً ، أَي بالَكِذب.

 .أَْشقَِريٌّ  من األَْزِد ، والنِّْسبَة إِليهم : َحيٌّ باليََمنِ  األََشاقِرُ و

ِهم : األَْشقَرِ  وبنُو  ماِلِك بن فَْهم ، منهم َكْعُب بُن بُن ماِلِك بِن َعْمِرو بنِ  (5)َسْعُد  األَْشقَر أَبوهم ، وقيل : الشُّقَْيَراءُ  : َحيُّ أَيضاً ، يقال ألُّمِ

 ، نََزَل َمْرَو ، َرَوى عن نافِعٍ عن ابِن ُعَمَر مناولَةً ، َذَكَره األَميُر. األَْشقَِريّ  َمْعَدانَ 

 ِجبَاٌل بيَن الَحَرَمْيِن َشَرفَُهما هللا تَعَالَى. : األََشاقِرُ و

 * ومما يستدرك عليه :

ُد في الَحّبِ والثََّمِر. ـ :ـ  بفتحٍ فكسرـ  الشَِّقَرانُ  ْرَع ، وهو ِمثُْل الَوْرِس يعلو األََذنَةَ ، ثم يَُصعِّ  َداٌء يَأُْخذُ الزَّ

 : (6): قَْريَةٌ ِلعُْكٍل ، بها نَْخٌل ، حكاه أَبو ِريَاٍش ، في تفسير أَْشعَاِر الَحَماَسة ، وأَنشد لِزيَاِد بن جميل  الشَّْقَراءُ و

ّر عـــــــــلـــــــــ   ىَت أَمـــــــــُ قـــــــــح مـــــــــَ فـــــــــاً  رَاءِ الشـــــــــــــــــــــــ  َتســـــــــــــــــــــــِ عـــــــــح  مـــــــــُ

  
ا ِزمَيُ   هـــــــــــَ مـــــــــــُ ُروٍح  ـــــــــــَح قـــــــــــَ  مبـــــــــــَِ ر  الـــــــــــنــــــــــــ  (7)خـــــــــــَ

 

  
 : اسماِن. ُشقَْيرٌ و،  أَْشقَرُ و

 ، بالّضّم : قريةٌ من أَعماِل ِمْصر. ُشْقرٍ  وَجِزيَرةُ 
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 .317النَّْحِوّي ، بَْغَداِديٌّ ، َرَوى عنه أَبو بَْكِر بُن َشاَذاَن ، توفِّي سنة  ُشقَْيرٍ  وأَبو بكٍر أَحَمُد بُن الَحَسِن بِن العَبّاِس بِن الفََرجِ بنِ 

ّم : ِعْرفاُن اإِلْحَساِن ونَْشُره الشُّْكرُ  : [شكر] ، والَحْمُد يكوُن عن يٍَد وعن َغْيِر  إِاّل َعْن يَدٍ  الشُّْكرُ  أَو ال يَُكونُ  أَيضاً ، الشُُّكورُ  ، وهو ، بالضَّ

 هذا الفَْرُق بينهما ، قاله ثَْعلٌَب ، واستدلَّ ابُن ِسيَده على ذلك بقول أَبي نَُخْيلَة.يٍَد ، ف

__________________ 
 ( قيدها يف معجم البلدان بوزن ُجَرذ.1)
 ( يف معجم البلدان : شرطان أو ثالثة.2)
 ( اللسان : أجلد الرما .3)
 الشا وفتح القاف املشددة ا ضبرت قلم.( كذا ا وضبطت اللفظة يف القاموس بضم 4)
 .. ( يف مجهرة ابن حزم : سعد بن عائذ بن مالك. قا  : األشاقر ا وهم ولد سعد5)
 وقا  زايد بن محر بن سعد بن عمرية بن حريث ا ويقا  زايد بن منقذ وهو أحد بلعدوية. 180/  3( يف شرح ا ماسة للتربيزي 6)
 العتساف األخذ عل  غري هداية وال دراية.( نصب متعسفاً عل  ا ا  ا وا7)
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كَ  رحتـــــــُ كـــــَ رَ ِإن   شـــــــــــــــــــَ كـــــح قـــــَ   الشـــــــــــــــــــ  ـــــ  ـــــتـ ٌر مـــــن ال بـــــــح  حـــــَ

  
يو   قحضــــــــــــــــــــــِ ًة يـــــــــَ مــــــــَ عــــــــح ه نــــــــِ تــــــــَ يـــــــــح لــــــــَ ر  مــــــــن َأوح  مــــــــا كــــــــُ

  
َعلَْيَها  يَْشُكُركَ  ال يكوُن إِاّل عن يٍَد ، أاََل تََرى أَنّه قال : وما ُكلُّ من أَْولَْيتَهُ إِلخ ، أَي ليس ُكلُّ َمن أَْولَْيتَه نْعَمةً  الشُّْكرَ  قاَل : فهذا يَُدلُّ على أَن

على هذا :  الشُّْكرُ وُمْمتَِلئٍَة ، أَي  َشْكَرى مقلوُب الَكْشِر ، أَي الَكْشِف ، وقيل : أَصلُه من َعْينٍ  الشُّْكرُ  وقال المصنُِّف في البصائر : وقيل :

 .(1) [عليه]االمتِالُء من ِذْكِر الُمْنِعم 

ُر النِّْعَمة ،  ُشْكر على ثالثة أَْضُرٍب : الُشْكرُ و ، وهو  (2)بالَجَواِرحِ  ُشْكروباللسان ، وهو الثَّنَاُء على الُمْنِعم ،  ُشْكروبالقَْلِب ، وهو تََصوُّ

 مكافَأَةُ النِّْعَمِة بقدِر استحقاقِه.

، وُحبّه له ، واعترافه بنِْعمتِه ، والثَّنَاء عليه بها ، وأَن ال يَْستَْعِملَها  الّشاِكِر للَمْشُكورِ  َمْبنِيٌّ على َخْمِس قََواِعَد : ُخُضوع الشُّْكرُ  وقاَل أَيضاً :

 الشُّْكرِ  ، وكّل من تََكلََّم في الشُّْكرِ  ، وبناُؤه عليها ، فإِن َعِدَم منها واحَدة اختَلّت قاعدةٌ من قواَعد ْكرِ الشُّ  فيما يْكَره ، هذه الَخْمَسة هي أَساسُ 

ةً : إِنّه االعتراُف بنِْعَمة الُمْنِعم على َوْجِه الُخُضوعِ. وقيل ا ُمْحِسن بِذْكِر إِحسانِه لثَّنَاُء على الفإِن كالَمه إِليها يَْرِجُع ، وعليها يُدوُر ، فقيَل َمرَّ

يه ، وقيل : هو ُمَشاَهَدةُ الِمنَِّة ، وقيل : هو ُعُكوُف القَْلِب على َمَحبَِّة الُمْنِعِم ، والَجَواِرحِ على طاَعتِه ، وَجَريَان اللَّساِن بِذْكِره والثَّنَاء عل

 وِحْفُظ الُحْرَمِة.

 النِّْعَمة أَْن تََرى نَْفَسك فيها ُطفَْيِليّاً. ُشْكرُ  وما أَْلَطَف ما قاَل َحْمُدوُن القَّصاُر :

 أَْن ال تََرى نَْفَسك أَْهالً للنِّْعَمِة. الشُّْكرُ  ويَْقُربُه قوُل الُجنَْيِد :

 هو إِضافَةُ النِّعَم إِلى َمْوالها. ، وقيل : الشُّْكرِ  معِرفَةُ العَْجِز عن الشُّْكرُ  وقال أَبو ُعثَْمان :

 : اْستِْفراُغ الطَّاقَِة ، يعنِي ، في الِخْدَمِة. الشُّْكرُ  ُرَوْيٌم :وقال 

ْبِلّي : بها ، والَكَماُل أَن يَْشَهَد  ُرْؤيَةُ الُمْنِعِم ال َرْؤيَةُ النِّْعَمة ، ومعناه أَن ال يَْحُجبَه ُرْؤيةُ النِّْعَمِة وُمَشاهَدتُها عن ُرْؤيَِة الُمْنِعمِ  الشُّْكرُ  وقال الّشِ

أَكَمل ، وهللا يُِحبُّ من َعْبِده أَن يَْشَهد نِعََمه ، ويَْعتَِرَف بها ،  الشُّْكرُ  بَِحَسِب ُشهوِده للنِّْعَمة ، وُكلََّما كان أَتَمَّ كان ُشْكَره النِّْعَمةَ والُمْنِعَم ؛ ألَنّ 

 هوِدَها.ويُثْنَِي عليه بها ، ويُِحبَّه عليها ، ال أَْن يَْفنَى عنها ، ويَِغيَب عن شُ 

 قَْيُد النِّعَِم الَمْوجودةِ ، وَصْيُد النِّعِم الَمْفقُودةِ. الشُّْكرُ  وقيل :

 «يَْشُكْره ، فمن لم يَْحَمِد هللا لم الشُّْكرِ  الَحْمُد رأْسُ »وفي الحديث :  ؟، أَيُُّهما أَْفَضلُ  الشُّْكرِ وثم قال : وتكلَّم الناُس في الفَْرِق بين الَحْمِد 

 من ِجَهِة أَعمُّ من ِجَهِة أَنواِعه وأَسبابِه ، وأََخصُّ من ِجَهِة ُمتَعَلَّقَاتِه ، والَحْمُد أََعمُّ من ِجَهِة الُمتَعَلِّقات وأََخصُّ  الشُّْكرَ  بينهما أَنَّ والفَْرُق 

 واعترافاً ، وبالجواِرحِ ، طاَعةَ وانقياداً ، وُمتَعَلَّقُه الِمْنِعُم يكوُن بالقَْلِب ُخُضوعاً واستكانَةً ، وباللَِّساِن ثَنَاءً  الشُّْكرَ  األَسباِب ، ومعنَى هذا أَنَّ 

هللا على َحيَاتِه وَسْمِعه وبَصِره وِعْلِمه ، وهو الَمْحُموُد بها ، كما هو محموٌد على إِحسانِه وَعْدله  َشَكْرنَا دوَن األَْوصاِف الذّاتِيّة ، فال يقال :

يَقَُع بالَجَواِرحِ  الشُُّكرَ  ، من غير عكس ، فإِنَّ  الشُّْكرُ  يَتَعَلَُّق به الَحْمُد يقع به الشُّْكرُ  والنِّعِم ، فكلُّ ما يَتَعَلَُّق به يكون على اإِلحسانِ  الشُّْكرُ و، 

 ، والَحْمَد باللسان.

 مَن هللا الُمَجازاةُ والثَّنَاُء الَجِميُل. الشُّْكرُ و

ّم ، ُشْكراً يَْشُكُره  ، لَهُ  َشَكرَ و َشَكَره يقال : ً و كقُعُوٍد ، ُشُكوراً و ، بالضَّ هلل ،  َشَكْرتُ و،  هللا َشَكرتُ  َحَكى الّلْحيَانِّي :و ، كعُثَْمان ، ُشْكرانا

 بَِها. َشَكْرتُ ونِْعَمةَ هللا ،  َشَكْرتُ  كذلكوبِاهلل ،  َشَكْرتُ و

له ، وبالالِم أَْفَصُح. قال تَعَالى  َشَكْرتُ و،  َشَكْرتُه : الثَّنَاُء على الُمْحِسِن بما أَْواَلَكه من الَمْعُروِف ، يقال : الشُّْكرُ ووفي البَصائِِر للمَصنّف : 

يْحتمل أَن  (5) (ُكوراً ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزاًء َوال شُ )وقوله تعالى :  (4) (َأِن اْشُكْر ِل َوِلواِلَدْيكَ )وقال َجّل ِذْكُره :  (3) (َواْشُكُروا ِل ): 

 يكوَن َمصدراً مثل قَعََد قُعُوداً ، ويحتمل أَن يكوَن َجْمعاً مثْل بُْرٍد وبُُروٍد.

__________________ 
 ( زايدة عن املفردات للراغب.1)
 اجلوارح. ووردت األخرية فيه : وشكر سائر« ( يف املفردات للراغب سقطت الباء من األلفا  : القلب واللسان واجلوارح2)
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 .152( سورة البقرة اآية 3)
 .14( سورة لقمان اآية 4)
 .9( سورة اإلنسان اآية 5)
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هلِل َعزَّ  تََشكُّراً  اإِلبِلِ  ُشُحومَ  يَأُْكلُ  ال كان أَنّه»:  السالمعليهله ، وفي حديِث يَْعقُوَب  َشَكْرتُ  له ، مثل تََشكَّْرتُ و،  كَشَكَرهُ  له باَلَءه ، تََشكَّرَ و

 أَنشد أَبو َعلّيٍ :«. َوَجلَّ 

مح و  ـــــــــــكـــــــــــُ ي ـــــــــــِ رَ ِإيّنِ آت كـــــــــــ   مـــــــــــا َمضـــــــــــــــــــــــــَ   َتشـــــــــــــــــــــــــَ

  
دِ   اَب مـــــــا كـــــــان يف الــــــغـــــــَ يــــــجـــــــَ تــــــِ ِر واســــــــــــــــــــح  مــــــن اأَلمــــــح

  
وهو من أَْبنِيَِة الُمبَالغة ، وهو الذي يَْجتَِهُد  (1) (ِإنَُّه كاَن َعْبدًا َشُكوراً )، وفي التَّْنِزيِل :  ُشُكرٌ  والجمعُ  الشُّْكرِ  الَكثِيرُ  ، كَصبُوٍر : الشَُّكورو

 َربِّه بطاَعتِه ، وأَدائِه ما َوظََّف عليه من عباَدتِه. ُشْكرِ  في

 ِلِعبَاِده َمْغِفَرتُه لهم. ُشْكُرهوفي ِصفاِت هللا َعزَّ وَجلَّ فمعناه أَنه يَْزُكو عنَده القَِليُل من أَعماِل الِعبَاِد فيَُضاِعُف لهم الَجَزاَء ،  الشَُّكورُ  وأَما

في َحقِّه تعالى بَمعنَى  الشُّْكرُ  في أَسمائِه هو ُمْعِطي الثَّواِب الَجِزيِل بالعَمِل القَِليِل ؛ الستِحالة َحِقيقَتِِه فيه تعالى ، أَو الشَُّكورُ  وقال شيُخنَا :

ضا ، ضا ، فهو َمَجاٌز في الّرِ َضا ، واإِلثَابَةُ الزَمةٌ للّرِ َز به إِلى اإِلثابَِة. الّرِ  ثم تُُجّوِ

 هللا َسْعيَه ، بمعنَى أَثَابَهُ. َشَكرَ  وقولُهم :

 يَكِفيها العَلَُف القَِليُل. الّدابَّةُ  : الشَُّكورُ  من الَمجاز :و

ُظُهوُر نََمائِها وُظُهوُر العَلَِف فيها ، قال  ُرَهاُشكْ ووإِْن كاَن ذلك اإِلحساُن قَِليالً ،  تَْشُكرُ  ، كأَنَّها تَْسَمُن على قِلَِّة العَلَفِ  وقيل : هي التي

 األَْعَشى :

يــــــــــــــــِض و  زحَوٍة يف الــــــــــــــــر بــــــــــــــــِ د  مــــــــــــــــن غــــــــــــــــَ  ال بــــــــــــــــُ

  
اَح   ــــــــــــَوقــــــــــــَ ر  ال كــــــــــــِ وٍن تــــــــــــُ جــــــــــــُ ورَاحــــــــــــَ كــــــــــــُ  الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ، قال شيُخنا : والصواُب أَو لَْحُمه ، سواٌء َرَجَع إِلى، أَي لْحُم فَْرِجَها ، هكذا في النُّسخ  أَو لَْحُمَها ، أَي فَْرُج الَمْرأَةِ ، الِحرُ  ، بالفَتْح الشَّْكرُ و

 أَو إِلى الِحِر ، فإِّن كالًّ منهما ُمَذّكر ، والتأِْويُل غيُر ُمْحتَاجٍ إِليه. الشَّْكرِ 

: فَْرُج الَمْرأَةِ ، وقيل : لَْحُم فَْرِجَها ، ولِكنه َذَكَر المرأَةَ ، ثم أَعاَد  الشَّْكرُ وقْلت : وكأَن الُمَصنَِّف تَبع عباَرةَ الُمْحَكم على عادته ، فإِنّه قال : 

يِت : ّكِ ل ، ثم قال : قال الشَّاعر يَِصُف امرأَةً ، أَْنَشَده ابُن الّسِ  الضَّمير إِليها ، بِخاَلف الُمَصنّف فتَأَمَّ

اٌن  ا َحصـــــــــــــــــــــَ فـــــــاهـــــــَ اٌع ِ شـــــــــــــــــــح نـــــــَ اصـــــــــــــــــــَ رِهـــــــَ كـــــح  بشـــــــــــــــــــَ

  
وتِ   قــــــــــُ َواٌد بــــــــــِ رُ  جــــــــــَ رحُض وافــــــــــِ ِن والــــــــــعــــــــــِ طــــــــــح  الــــــــــبــــــــــَ

  
 وفي رواية :

ِب والِعرحُ  زاِخرُ   َجواٌد ِبزَاِد الر كح
 ، وبالَوْجَهْين ُرِوَي بيُت األَعشى : يُْكَسُر فِيِهماو

رَِها. َخَلوحُت .. رَِها» .... و «بِشكح  (2)«بَشكح
، فَحَذف  َشْكِرَها هو بالفتح الفَْرُج ، أَراد ما تُْعَطى علَى َوْطئها ، أَي َعن ثََمنِ ،  «البَِغيّ  َشْكرِ  نََهى عن»، وفي الَحِديِث :  ِشَكارٌ  والَجْمعُ 

 .(3)أَي عن ثََمن َعْسبِه  «الفَْحلِ  (3)نََهى عن َعْسِب »الُمَضاَف ، كقوِلِه 

اغانّي في التكملة. النَِّكاحُ  : الشَّْكرُ و  ، وبه َصدَّر الصَّ

ً  قال ، وسلمعليههللاصلىوقيل : هو اسُم ُصْقعٍ بالسََّراةِ ، وُرِوَي أَّن النّبّي  لَقَُب َواالَن بِن َعْمٍرو ، أَبِي َحّيٍ بالسََّراةِ  : (4)، بالفَتْح  َشْكرٌ و  يَْوما

كذا ، قال : فإِّن بُْدَن هللا تُْنَحُر ِعنَده اآلَن ، وكان ُهنَاَك قوٌم من ذلك الَمْوِضعِ ، فلّما َرَجعُوا  : قالوا : بموِضعِ  َشْكرٌ  (5) [هللا] بالدِ  بأَيّ »: 

وا باسِم هذا الَموضعِ. َشْكرٌ  قال البَْكِريُّ : ومن قَبَائِِل األَْزدِ  «َرأَْوا قَْوَمُهم قُتِلُوا في ذِلَك اليومِ   ، أُراُهم ُسمُّ

 قريٌب من ُجَرَش. ٌل باليََمِن ،َجبَ  ؛ (6) َشْكرٌ و
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ً  اْمتأَلَ َضْرُعَها : تَْشَكُر َشَكراً  ، النّاقَةُ ، كفَِرحَ  َشِكَرت من الَمجاز :و  ، كَسَكاَرى ، َشَكاَرى نُوقٍ  ، من ِمْشَكارٌ و ، كفَِرَحٍة ، َشِكَرةٌ  فهي لَبَنا

 .َشِكَراتو ، كَسْكَرى ، َشْكَرىو

 ِمْغبَاٌر. ِمْشَكارٌ  فقال : إِنَّها ِمْعَشارٌ ونَعَت أَعرابيٌّ ناقَةً 

 من الَحلُوباِت هي التي تَْغُزُر على قِلَِّة الَحّظِ من الَمْرَعى. فاْلِمْشَكارُ 

ً  الشَِّكرةُ ووفي التهذيب :   من الَحالِئِب التي تُِصيُب َحّظا

__________________ 
 .3( سورة اإلسراء اآية 1)
 ان :( متامه كما ورد يف اللس2)
 بـــــــــــــــــــيضــــــــــــــــــــــــــــــــاء املـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــم إلـــــــــــــــــــف هلـــــــــــــــــــٍو و 

  
ا لــــــــــــــــيــــــــــــــــاًل متــــــــــــــــامــــــــــــــــا  رِهــــــــــــــــَ كــــــــــــــــح  خــــــــــــــــلــــــــــــــــوت ِبشــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 .«عسبه»ا والثانية : « عسيب»يف املوضعا ا ويف اللسان وردت األوىل : « عسيب»( عن النهاية وابألصر 3)
 ( قيده يف معجم البلدان َشَكٌر ابلتحريك.4)
 (.شكر)( زايدة عن معجم البلدان 5)
 ا اشية قبر السابقة.( انظر 6)
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ٍر َأو َمرحًع  فتَـغحُزُر عليه بعحَد ِقل ِة لَ ٍ ا وقد  ا وأَنشد : َشَكراً  ا َُلوبَةُ  َشِكَرت من بـَقح
ا ِإَذا  ِرُب ِدرّاهتـــــــــــــــــــَِ َرتح َنضـــــــــــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا   ُؤهــــــــــــَ ــــــــــــَ ل اَف َنســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــّرِخــــــــــــَ هــــــــــــا وال طــــــــــــِ ــــــــــــح (1)أبَق

 

  
ةٌ  ْبَدةُ ، وَضرَّ ْخفَةُ : الزُّ  ، ِإذا كانَت َمأْلَى من اللَّبَِن. َشْكَرى الرَّ

 : الُمْمتَِلئَةُ الضَّْرعِ من النُّوِق ، قال الُحَطْيئَةُ يَِصُف إِبِالً ِغَزاراً : الشَِّكَرةُ  وقال األَْصَمِعيُّ :

تح  حـــــــــَ ـــــــــَ ب ـــــــــُ  َأصـــــــــــــــــــــــح ي ـــــــــِ ال نح ِإاّل اأَلمـــــــــَ كـــــــــُ ـــــــــَ  ِإذا ملَح ي

  
ا   ر اهتــــــــــــــَُ ٌ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــ  ا حــــــــــــــُ راتُ هلــــــــــــــََ كــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ئَاٌت ، أَي إَِذا لم  : األَماِليُس : َجْمُع إِْمِليس ، وهي األَْرِض التي ال نَبَاَت لها ، والمعنَى : أَْصبََحت لها ُضُروٌع ُحلٌَّق ، أَي ُمْمتَلِ قال ابُن بَّريّ 

 يَُكْن لها ما تَْرَعاهُ وكانَت األَْرُض َجْدبَةً فإِنََّك تَِجُد فيها لبناً غزيراً.

 .(2)واْمتأَلَ َضْرُعها لَبَناً ، وقد جاَء ذلك في حديِث يأْجوَج وَمأُْجوَج  َسِمنَتْ  ، إِذا راً تَْشَكُر َشكَ  الدَّابَّةُ و

تَاِء ، والَّتي يَُدوُم لبَنَُها َسنَتَها ُكلَّها يقال لها : الِمْشَكارُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : ْيِف ، وتَْنقَِطع في الّشِ ،  (3)َرفُوٌد  من النُّوِق : التي تَْغُزُر في الصَّ

.  وَمُكوٌد ، وَوُشوٌل ، وَصِفيٌّ

ه. أَو َغُزَر َعَطاُؤه بعَد بُْخِله بَماِله ، َسَخا ، إَِذا فاُلنٌ  َشِكرَ  من الَمَجاز :و  وُشّحِ

ةٌ  الشَِّكيرُ  َخَرَج منها ، إَِذا تَْشَكُر َشَكراً  الشََّجَرةُ  َشِكَرت من الَمَجاز :و  تَْنبُُت من ساقِها ، كما سيأْتي ، ويقال ، كأَميٍر ، وهي قُْضباٌن َغضَّ

َمْغَزَرةٌ للَّبَِن.  ، بالفتح ، أَي َمْشَكَرةٌ  ُعْشبٌ  يقال :و : اْشتََكَرتْ و، رواهما الفَّراُء ، وسيأْتي للمصنِّف ، وزاَد الصاغانّي :  أَْشَكَرتْ  أَيضاً :

ْرُع : اْمتأَلَ  أَْشَكرَ  من الَمَجاز :و  .كاْشتََكرَ  لَبَناً ، الضَّ

 .(4)بالّضّم  ، الشُّْكَرةُ واالْسُم :  أَي َسِمنَْت ، إِبِلُُهمْ  َشِكَرتْ  القَْوُم : أَْشَكرَ و

ْت  (5)وفي التَّْهِذيب : وإِذا نََزَل القوُم َمْنِزالً فأََصاَب نَعَُمُهم شيئاً من بَْقٍل   .(7) َشِكَرة القَْوُم ، وإِنُّهم ليَْحتَِلبُونَ  أَْشَكرَ  ، قيل : (6)فََدرَّ

 .َشِكَرةً َشِكَرةً  القَْوُم : اْحتَلَبُوا أَْشَكرَ  وفي التكملة : يقال :

 واْشتَدَّ َوْقعَُها ، قال امُرُؤ القَْيس يَِصف َمَطراً  َجّد َمَطُرها وَحفَلَْت وأَْغبََرْت : السََّماءُ  اْشتََكَرتِ و

رُِج الـــــــــــــــــَود  إِ  َذتح ختـــــــــــــــــُح جـــــــــــــــــَ  َذا مـــــــــــــــــا َأشــــــــــــــــــــــــــــــح

  
َوارِيـــــــــــــــــــِه ِإَذا مـــــــــــــــــــا و   رح تــــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــَ  َتشـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 ويُْرَوى : تَْعتَِكر.

ياُح : أَتَْت بالَمَطرِ  اْشتََكَرتو يُح ، إِذا اشتَدَّ ُهبُوبَُها ، قال ابن أَْحَمر : اْشتََكَرت ، ويقال : الّرِ  الّرِ

ا  تـــــــَ ون ِإذا رِيـــــــُح الشـــــــــــــــــــــِّ مـــــــُ عـــــــِ طـــــــح ُ
َرتح املـــــــ كـــــــَ تـــــــَ  اشـــــــــــــــــــــح

  
ُر و   قـــــــَ ــــــ  َم الــــــثـ حــــــَ لــــــح ــــــَ تـ وَن ِإَذا مـــــــا اســــــــــــــــــــح نــــــُ اعــــــِ (8)الــــــطـــــــّ

 

  
 هكذا َرَواه الّصاغانّي.

 ، قال أَبُو َوْجَزةَ : الَحرُّ والبَْرُد : اْشتَّدا اْشتََكرَ و

ِ  و  مـــــــــــــح َداَة اخلـــــــــــــِ َرتح غـــــــــــــَ كـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ُروٌر  اشـــــــــــــــــــــــــــح  حـــــــــــــَ

  
ُج ال  هــــــــــــــا َوهــــــــــــــَ يــــــــــــــجــــــــــــــَ َبن  َأجــــــــــــــِ الءِ كــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
ُجلُ  اْشتََكر من الَمَجاز :و  في َعْدِوه إِذا اْجتََهَد. الرَّ

 كأَنَّه َزَغٌب ، وكذِلك في النّاِصيَِة. الشَّعُر في أَْصِل ُعْرِف الفََرِس  ، كأَِميٍر : الشَِّكيرو

 كذا في األَساس. ، ما َوِلَي الَوْجهَ والقَفَا ِمن الشَّعَر ، هو َشِكيرٍ  من الَمَجاز : فاُلنَةُ َذاتُ و
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__________________ 
 ( اللسان ا وأورده يف مادة رخف ونسبه إىل حفص األموي وروايته فيه هنا  :1)

 تضـــــــــــــــــــــــــــــــرب ضـــــــــــــــــــــــــــــــراهتــــــــــــــــــا إذا اشـــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــكــــــــــــــــــرت 

  
 انفــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــرخــــــــــــــــــــاف تســـــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــؤهــــــــــــــــــــا 

  

 .«وإن دواّب األرض تسمن وتشكر شكراً من  ومهم»( ولفظة يف النهاية : 2)
 رقود ابلقاف. ويف احد  نسخ التهذيب :« ركود»اللسان : ( األصر والتهذيب ا ويف 3)
 ( ضبطت يف اللسان ابلفتح ا ضبرت قلم.4)
 ( التهذيب : من البقو .5)
(6.  ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : َقدح َرب 
مٍ »( ضبطت عن اللسان وفيه : 7) رة َجزحم. وا ريم : كصيقر : البقرة.« شكرة َحريح  ويف التهذيب : شكح
اغاين وضـــــبرت الثقر يف التكملة ابلتحريك ا ورواه »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 8) صـــــاحب اللســـــان : البطر بد  الثقر قوله : هكذا رواه الصـــــ 
 .«ـها
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ً  من اإِلبِِل : ِصغَاُرها الشَِّكيرُ و  النَّْخِل. بَشِكيرِ  ، أَي أَْحَداثُها ، وهو َمجاز ، تَْشبِيها

يِش والِعفَاِء والنَّْبتِ  الشَِّكيرُ و ِعيفِ  ِصغاره بَْيَن ِكبَاِره : ما نَبََت من ِمَن الشَّعَِر والّرِ ، قال ابُن ُمْقبٍِل يَصُف  َشِكيرٌ  ، وربّما قالوا للشَّعِر الضَّ

 فََرساً :

وحزايً  ـــــــــــــــــَ تـ ريحَ ُمســـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــه ال رحُت ب  َذعـــــــــــــــــَ

  
ريُ   كــــــــــــِ ِوح  شــــــــــــــــــــــــــَ دح كــــــــــــَ ــــــــــــَ ه ق ــــــــــــِ ل ــــــــــــِ اف حــــــــــــَ (1)جــــــــــــَ

 

  
 األَْرُض. أَْشَكَرتِ  ، وقد أَّوُل النَّْبِت على أَثَِر النَّْبِت الهائِجِ الُمْغبَرِّ  هو أَو

ةِ  ما يَْنبُُت من القُْضبَانِ  : الشَِّكيرُ  قيل :و ْخَصِة بينَ  الغَضَّ  العَاِسيَِة. القُْضبانِ  الرَّ

 ، وأَنشد : الشُُّكرُ  باِت : ما يَْنبُُت من الشَّعِر بين الّضفائِِر ، والَجْمعُ من الشَّعِر والنّ  الشَِّكيرُ  وقيل :

راً و  ِ انضـــــــــــــــــــــــِ اح ز  لـــــــــلـــــــــعـــــــــَ تــــــــــَ هـــــــــح ىَت يــــــــــَ ا الـــــــــفـــــــــَ نـــــــــَ يــــــــــح  بــــــــــَ

  
ا   هـــــــَ ـــــــح ز  مـــــــنـ ـــــــَ تـ هـــــــح ـــــــَ ٍة يـ وجـــــــَ لـــــــُ اكـــــــُعســـــــــــــــــــــح ريُهـــــــَ كـــــــِ  شـــــــــــــــــــــَ

  
 ما يَْنبُُت في أُصوِل الشََّجِر الِكبَاِر. قيل : هوو

 جرةِ من أَْصِلَها.وقيل : ما يَْنبَُت َحْوَل الشَّ 

 : ما يَْنبُت في أَْصِل الشََّجَرةِ من الَوَرِق ليس بالِكبَاِر. الشَِّكيرُ  وقال ابُن األَعرابّي :

 َكثَُر ِفراُخه ، هذا عن أَبي حنيفة. َشكراً  ، كنََصَر ، وفَِرحَ  ، َشِكرَ و َشَكرَ  ِفَراُخ النَّْخِل ، والنَّْخُل قد : الشَِّكيرُ و

 .الشَِّكيرُ  َخَرج فيها : أَْشَكَرتْ و الشََّجَرةُ ، َشِكَرت قال الفَّراُء :و

 ، وأَنشد لُكثَيٍِّر : الُخوُص الذي َحْوَل السَّْعفِ  : هو الشَِّكيرُ  قال يعقوب :و

ُرو   ــــــــــُ ا  (2)بـ ِد كــــــــــَبهنــــــــــ َ يــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــُ ــــــــــبـ لــــــــــَ  ِذي ال  أَبعــــــــــح

  
رٍّ   ئــــــــــِ طــــــــــَ غــــــــــح ٍر مــــــــــُ ُة َنــــــــــَح رميــــــــــَ ريُهــــــــــاصــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، قال َهْوَذةُ بُن َعْوٍف العَاِمِرّي : ِلَحاُء الشََّجرِ  أَيضاً : الشَِّكيرُ والغُُصوُن.  : الشَِّكيرُ  قال أَبو َحنِيفَةَ :و

ا  اِن كــــــــــــَبهنــــــــــــ َ ــــــــــــَ ن ــــــــــــعــــــــــــِ و اِر ال رِّ خــــــــــــَ ــــــــــــَ  كــــــــــــُ  عــــــــــــل

  
ا   هــــــــَ ــــــــح نـ اَر عــــــــَ ا أَرحَزٍن قــــــــد طــــــــَ ريُهــــــــاَعصــــــــــــــــــــــَ كــــــــِ  شــــــــــــــــــــــَ

  
تَْيِن. ُشُكرٌ  ج  ، بَضمَّ

َواُل ، وقيل : قُْضبَانُه األَعاِلي. ُشُكرُ و الَكْرُم يُْغَرُس من قَِضيبِه ، : الشَِّكيرُ  قال أَبُو َحنِيفَةَ :و  الَكْرِم : قُْضبَانُه الّطِ

 .تََكرَ اشْ و،  َشَكرَ و،  أَْشَكرَ  الِفْعُل من الُكلِّ و

 لَجّده وسلمعليههللاصلىبِن ُمَراَرةَ بِن َسْلَمى ، َوفََد َعلَى ُعَمَر بِن عبِد العزيِز بكتاِب َرُسوِل هللا  (3)ويروى أَنَّ ِهاَلَل بَن ِسَراج بِن َمّجاَعةَ 

اَعة  أَجاَزه ثم ، وسلمعليههللاصلىوَمَسَح به َوْجَهه ؛ َرَجاَء أَن يُِصيَب َوْجَهه َموِضُع يَِد َرسوِل هللا  ، َعْينَْيهِ  على (4) فوَضعَه ، باإِلقطاع َمجَّ

ثيٌر ، قال : ك َشِكيرٌ و ، نعمْ :  قال ؟أََحدٌ  َمّجاَعةَ  بَني (5) ُكُهولَةِ  من أَبَِقيَ  ، ِهاَللُ  يا:  له فقال ، لَيلةً  ِهاللٌ  عْنَده فَسَمرَ  ، وأَْكَرمه وأَْعَطاهُ 

ْرعِ إِذا َزَكا ، فَأَْخَرَج ، فَنَبََت ؟ قال : أَ يا أَميَر المؤمنين الشَِّكيرُ  فَضِحَك ُعَمُر ، وقال : َكِلَمةٌ عربيّةٌ ، قال : فقال ُجلَساُؤه : وما لْم تََر إِلى الزَّ

يَّةً ِص  َشِكيرٌ ووأَراَد بقَوله : ،  الشَِّكيرُ  فذلكم ؟في أُصوله ْرعِ ، وهو ما نَبََت منه ِصغَاراً في أُصول  بَشِكيرِ  غَاراً ، َشبََّههمكثير : ذُّرِ الزَّ

 الكباِر.

اُج يَِصُف ِرَكاباً أَْجَهَضت أَْواَلَدَها :  وقال العَجَّ

رح و  عــــــــــَ َن الــــــــــنـــــــــــ  طــــــــــح اُت ُيســــــــــــــــــــــــاقــــــــــِ يــــــــــ  َدنــــــــــِ   (6)الشــــــــــــــــــــــــ 
  

وُص   رح  (7)حــــُ طــــَ ــــَ ت اٌت مـــــــا اســــــــــــــــــح ِهضـــــــــــــــــــــَ وِن جمــــُح ــــُ ي ــــعــــُ  ال
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َاُم  ُهّن ِإمتح َتَكرح  َشِكريٍ ِمنـح  فاشح

 .َشِكيراً  : صار فاْشتََكر : ما نَبََت َصِغيراً ، الشَِّكيرُ و

َكةً  الشََّكِريَّةِ  هَذا َزَمانُ  يُقال :و بِيعِ  ، الشَّْكَرةِ  ، هكذا في النُّسخ ، والَِّذي في اللَِّساِن وغيِره : هذا َزمانُ  ، ُمَحرَّ ، وهي  ِإذا َحفَلَت اإِلبُِل من الرَّ

 .َشَكاَرى ، وَغنَمٌ  َشَكاَرى إِبِلٌ 

__________________ 
 ( قوله : مستوزايً يعين مشرفاً منتصباً ا وكو : مبعىن تلزّج وتوّسخ.1)
 واملغطئر : الكثري املرتاكب.« بؤو »ن ا وابألصر ( عن اللسا2)
 ( ضبطت جماعة عن اللسان بفتح امليم ا يف كر املواضض.3)
 ( يف التهذيب : فبخذه عمر فقّبله ووضعه.4)
 ( يف اللسان والتهذيب : ُكُهو .5)
 حتريف.« النغر»( عن التهذيب ا وابألصر 6)
 قوله : ما استطر من الطّر ا يقا  : طّر شعره أي نبت ا وطّر شاربه مثله.حتريف. « خوص»( عن التهذيب وابألصر 7)
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ِر بِن َصْعبٍ  يَْشُكرُ و بِن قاِسِط بِن ِهْنِب بِن أَْفَصى بن ُدْعِمّيِ بن َجِديلَة بِن أََسِد بِن َربِيعَةَ. بُن َعِلّي بِن بَْكِر بِن وائِلِ  يَْشُكرُ و في األَْزِد  بُن ُمبَّشِ

 َعظيمتْيِن. بِيلَتَْينِ أَبََوا قَ  :

 صيفاً وال ِشتَاًء. كُزبَْيٍر : َجبٌَل باألَْنَدلُِس ال يُفَاِرقُه الثَّْلجُ  ، (1) ُشَكْيرٌ و

 َشْرِقيّها ، ويُقَال : هي َشْقٌر بالقَاف ، وقد تقّدم. كُزفََر : َجِزيَرةُ بها ، (2) ُشَكرٌ و

ِد بِن الُمنْ  ، َشكَّرُ و  ، من ُحفّاِظ ُخراساَن. الَحافظ السُّلَِمّي الَهَرِويّ  ِذركبَقَّم : لَقَُب ُمَحمَّ

مّ  ُشْكرٌ و بُن أَبِي الفُتُوح الَحَسنِّي  ُشْكرُ  ، والّشِريفُ  ُشْكرٍ  ، فمن األَّول : الَوِزيُر عبُد هللا بن َعِلّي بنِ  كَجْوَهٍر : من األَْعالمِ  ، َشْوَكرٌ وَ ،  ، بالضَّ

 ، وآخرون.

ُب َجاَكر ، وهو : األَِجيُر ، والُمْستَْخَدمُ  الشَّاِكِريّ و اغانيُّ في التكملة. ُمعَرَّ َح به الصَّ  ، صرَّ

 .َشِكيَرة ، كأَنَّه َجْمع : النََّواِصي الشََّكائِرُ و

يَاح : الشَِّديَدةُ  الُمْشتَِكَرةُ و  وقيل : الُمْختَِلفَة. من الّرِ

يَاُح : اْختَلَفَْت ، قال ابُن ِسيَده : وهو َخَطأٌ. اْشتََكَرت وُرِوَي عن أَبي ُعبَْيٍد :  الّرِ

َح به ابُن ِهَشاٍم اللَّْخِمّي في لَْحِن العاّمة ، والفارابِّي في ديواِن األَدِب : ، وتَُضمُّ الكافُ  الشَّْيَكَرانُ و واب ، كما صرَّ  ، وَضمُّ الكاِف هو الصَّ

 أَو الّصوابُ  ِذْكِره في المعجمة ، وَوِهَم الَجْوَهِرّي في المهملة ، كما َذكره أَبو حنيفة ، أَو الصواُب بالّسينِ  ُهنا َذَكَره الجوهرّي ، نَْبٌت ،

اغانّي ، وقال : هو نَبَاٌت ساقُه كَساِق الّراِزيَانَِج وَوَرقُه كَوَرِق الِقثَّاِء ، وقيل :  الشَّْوَكَرانُ  َرِق اليَْبُروحِ َكوَ ، بالواو ، كما َذَهَب إِليه الصَّ

له وله َزهٌر أَبيُض ، وأَصلُه َدقِيٌق ال ثََمَر له ، وبَْزُرهُ ِمثُْل النّانَخَواةِ أَو األَنِيُسوِن من غير َطْعٍم وال رائحة ، و (3) [وأََشدُّ ُصْفَرةً ]وأَصغَُر 

 لُعَاٌب.

عليه ، وفي المعجمة َصدَّر بما قَالَه الجوهرّي ، ثم َحَكى ما اْقتََصَر عليه في الُمْهَملَِة ،  وقال البَْدُرالقََرافِّي : َجَزَم في الّسيِن الُمْهَملَِة ُمْقتَِصراً 

ْهِل اللُّغَة ، وقد َصدََّر به ، وَوِهَم الَجْوَهِرّي ، وَعبّر بأَو إِشارةً إِلى الخالف ، كما هي عادته بالتَّتَبُّع ، ومثُْل هذا ال َوَهَم ؛ إِذ هو قَْوٌل ألَ 

م ما َوِهَم فيه ا وكان َر في الشين المعجمة ما اقتصَر عليه الجوهرّي ، ويُقَّدِ لَجْوَهِرّي ، ُمْقتََضى اقتصاِره في باب السين الُمْهَملَة أَن يَؤّخِ

 انتهى.

 .شاِكرٌ  له ، أََرْيتُه أَنّي اَكْرتُهشَ و فاتَْحُت فالناً الَحِديث وَكاَشْرتُه ، ، وقال أَبو سعيٍد : يُقَاُل : فَاتَْحتُه ، أَي الَحِديثَ  شاَكْرتُهو

 ، قال الّراِعي : ، كَسْكَرى : الِفْدَرةُ السَِّمينَةُ من اللَّْحمِ  الشَّْكَرىو

ا  راهتـــــــــــَِ جـــــــــــَ ر  يف حـــــــــــَ اُ  الـــــــــــغـــــــــــُ حـــــــــــَ
َ

يـــــــــــُت املـــــــــــ بـــــــــــِ  تـــــــــــَ

  
اَر   كـــــــــَ ِديـــــــــُدهـــــــــا  شـــــــــــــــــــــــَ ا وحـــــــــَ اُ هـــــــــَ رَاهـــــــــا مـــــــــَ (4)مـــــــــَ

 

  
 تَُساُط الِقْدُر بها ، وتُْغتََرُف بها ِإهالَتُها.أَراَد بحِديِدها ِمْغَرفَةً من َحِديٍد 

 * ومما يستدرك عليه :

َغُب. الشَِّكيرُ  الَجنِيُن : نَبََت عليه اْشتََكر  ، وهو الزَّ

 ذلك من األساس. ورجٌل َشّكاٌز : ُمعَْربِد ، وهو من َشَكَزه يَْشُكُزه ، إِذا َطعَنَه ونََخَسه باإِلصبع ، كل (5)وبَطََّن ُخفَّه باألَْشُكّزِ 

 بُن َربِيعَةَ بِن ماِلِك بن ُمعَاِويَةَ بِن َصْعِب بِن َدْومان بِن بَِكيٍل. شاِكرُ  : قَبِيلَةٌ في اليََمن من َهْمدان ، وهو شاِكر وبَنُو

 : قَبِيلةٌ من األَْزِد. ُشْكرٍ  وبنُو

ْوا كةً. َشَكراً و، بالفَتْح ،  َشْكراً و شاِكراً  وقد َسمَّ  ُمَحرَّ

َكةً : شيٌخ ألَبي الُحَسْيِن بن الّطيُوِرّي. َشَكرٍ  وعبُد العزيز بُن علّي بن ث ، ُمَحرَّ  األََزِجّي الُمَحّدِ
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__________________ 
 ( ورد يف معجم البلدان ُشَلري ابلالم.1)
 ( قيدها يف معجم البلدان بسكون القاف نصاً ا وبفتح الشا ابلقلم.2)
 التكملة. ( زابدة عن3)
 وانظر فيه ختر ه ورواايته. 92( ديوانه ص 4)
قوله : وبطن خفه ابألشــكّر اخل صــنيعه يقتضــي أن ذلك ابلراء املهملة وأن صــاحب األســاس ذكره كذلك مض أن »( هبامش املطبوعة املصــرية : 5)

ــــــــــــــهاً يف تلك املادة فليتنبه لذلك االقاموس أيض صاحب األساس إلا ذكر هذا كله الذي نقله عنه الشارح يف مادة شكز ابلزاي وسيبيت يف وقد « ـ
 صححنا األلفا  مجيعاً ابلزاي كما وردت يف األساس ا حىت قوله : كر ذلك من األساس.
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 ، مفتوحاً مشدَّداً ، أَْصبَهانِّي ، َسِمَع أَِسيَد بَن َعاصٍم ، وعنه الشريحانّي. َشكََّرةَ  وعبد هللا بُن يُوُسَف بنِ 

َكةً : شيٌخ ألَبي  الشََّكِريّ  وأَبو نَْصرٍ  الَحلَبِّي عن يوسَف  الشُّكِريّ  َسْعٍد الماليِنّي ، وبالّضّم : ناِصُر الّديِن محّمد بن َمْسعُود (1)الباَشانِّي ، ُمَحرَّ

 .678ت سنة بن خليٍل ما

 بالبَْصَرة ، وفي نسخٍة : بالمنصورة. شاِكَرةَ  ومدينَةُ 

 ، وفيِهم يقوُل القائُِل : شاِكرٍ  : طائِفَةٌ َمنسوبَةٌ إِلى ابنِ  الّشاِكِريَّةُ و

ُن عل  ِديِن ابِن   شاِكرفَنحح
 ى عن أَبي القاِسم البَغَِوّي.ثِقَةٌ ، َروَ  الُمعَدَّل البَْغَداِدّي : َشْوكرٍ  وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن محّمد بن

األَْصبََهانِّي آخُر من َرَوى عن أَبي علّيٍ البَْغَداِدّي ، وابُن ُخرِشيد قَْولَه ، تُُوفِّي  ُشْكَرَويه والقاضي أَبو منصور محّمُد بُن أَحمد بن علّي بن

 .482سنة 

 : [شلر]

 * ومّما يستدرك عليه :

 الِهْنِديّة ، قاله شيُخنا نقالً من النَّْفحِ للَمقَِّرّي. (3)ْنَدلُِس َمْشُهوٌر ، مملوُء بالتَّفَاِويِه ، كأَِميٍر : َجبٌَل باألَ  (2) َشِليرٌ 

َر تَْشِميراً و ، َشَمَر يَْشُمَر َشْمراً  : [شمر] رو اْنَشَمرَ و ، َشمَّ  ، َمرَّ َجادًّا. تََشمَّ

 في األَْمِر : الِجدُّ فيه واالْجتَِهاُد. التَّْشِميرُ و الشَّْمرُ و

 ُمْختَاالً. ، إَِذا َمَشى يَْشُمُر َشْمراً  َمرَّ فالنٌ  أَو

رَ  يقال :و  تََهيَّأَ. له ، ِإَذا اْنَشَمرَ و لألَْمرِ  تََشمَّ

يرٌ و، بالَكْسِر ،  ِشْمرٌ  َرُجلٌ و يٍت ، وهو من أَبنيِة الُمبَالغة. ِشّمِ ِريٌّ و ، كِسّكِ ِريّ و فتح الشين والميم المَشّددة ،، ب َشمَّ ، بكسرهما مع شّد  ِشّمِ

ِريّ و الميم ، ِريّ و ، بضّمهما مع شّد الميم ، ُشمُّ رو ، أَي بكسر الشين وتشديد الميم المفتوحة ، ، كِقنَّبِيّ  ِشمَّ ثٍ  ُمَشّمِ ماٍض في  ، أَي ، كُمَحّدِ

بٌ  والحوائِجِ  األُمورِ   ، وهو َمَجاز ، وفي حديث َسِطيح : (4)ر ، وأَكثُر ذلك في السَّفَ  ُمَجّرِ

رح   ِِشِّريُ الَعزحِم  (5)فِإّنَك ماِضي  ِشَِّ
ِريّ  وقال الفَّراُء :  : الَكيُِّس في األُُموِر الُمْنَكِمُش ، وأَنشد : الشَّمَّ

اِت ِإاّل  و ا ـــــــــــاجـــــــــــَ رِيلـــــــــــيـــــــــــَ  َأخـــــــــــُ مـــــــــــ   الشـــــــــــــــــــــــــ 

  
ِويو   رحَف الـــــــــــــقـــــــــــــَ َر الـــــــــــــبـــــــــــــازَِ  والـــــــــــــطـــــــــــــِّ مـــــــــــــَ  اجلـــــــــــــَ

  
ِريّ  أَبو بْكٍر : فيوقال   ثالثةُ أَقواٍل : قال قَْوٌم : الشَّمَّ

ِريّ   : الحادُّ النِّْحِريُر ، وأَنشد : الشَّمَّ

ِة و  بـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــَ اِّ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ رِيّ لـــــــــــــــــــــــــَ  ِشـــــــــــــــــــــــــَ 

  
ِذيّ   اٍش وال بـــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــّ  لـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَ

  
ِريُّ  وقال أَبُو َعْمرو : ُد لذلك الشَّمَّ  ، هو الِجّد واالنكماش. التَّْشِميرِ  ، وهو مأُْخوذٌ من : الُمْنَكِمُش في الشَّّر والباِطِل ، الُمتََجّرِ

ِريّ  وقيل :  : الذي يَْمِضي ِلَوْجِهه ، ويَْرَكب رأَْسه ال يَْرتَِدُع. الشَّمَّ

رولهذا األَْمِر ،  اْنَشَمرَ  وقد  ِإزاَره. شمَّ

رَ و،  كالتَّْشِميرِ  ِء ،: تَْقِليُص الشَّيْ  الشَّْمرُ و رَ فَتَ  َء ،الشَّيْ  َشمَّ رٌ  : قَلََّصه فتَقَلََّص ، وكلُّ قاِلٍص فإِنّه َشمَّ  .ُمتََشّمِ
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 َصَرْمتُه. النَّْخَل : َشَمْرتُ و،  ِصَراُم النَّْخلِ  الشَّْمرُ  من الَمَجاز :و

رَ و رَ »ومن أَمثالهم  : َرفَعَهُ ، تَْشِميراً  الثَّْوبَ  َشمَّ  ، أَي قَلََّص َذْيلَه.« َذْيالً ، وادََّرَع لَْيالً  َشمَّ

رَ  من الَمَجاز :و رَ  وكذا في األَْمِر ،ولألَْمِر ،  َشمَّ روله أَْذيَالَه ،  َشمَّ  ونََهَض. َخفَّ  عن ساقِه ، أَي َشمَّ

رَ  من الَمجاز :و ْقِر : السَِّفينَةَ وغيَرَها الَماّلحُ  َشمَّ ْرتُ  : اإِلْرَساُل ، من قولهم : التَّْشميرُ  ، قال األَصَمِعّي : أَْرَسلََها ، كالسَّْهِم والصَّ السَِّفينَةَ  َشمَّ

ْرتُ و: أَْرَسْلتَُها ،   أَْرَسْلتُه. السَّْهَم : َشمَّ

__________________ 
 حتريف.« البن»( ابألصر 1)
 .«ُشَكري» ا وقد مّر ابلكاف ( قيدها يف معجم البلدان بلفة التصغري2)
 ( كذا.3)
 : الشعر. (مصرـ  دار املعارف)( اللسان 4)
 وما أثبت عن اللسان.« ماض»( األصر 5)
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رَ  وقال ابن ِسيَده :  َء : أَْرسلَه.الشَّيْ  َشمَّ

 : (1)وَخصَّ ابُن األَعرابِّي به السَِّفينَةَ والسَّْهَم ، قال الشَّّماُخ يَذُكُر أَمراً نََزَل بِه 

ٌض  ُح ســــــــــــــــــــــاطــــــــِ بــــــــح وحِم والصــــــــــــــــــــــ  ُت لــــــــه يف الــــــــقــــــــَ  أَرِقــــــــح

  
رِّيـــــــــــُخ   َض املـــــــــــِ طـــــــــــَ َرهكـــــــــــمـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــَ اِد  ِشـــــــــــَ   الـــــــــــغـــــــــــَ

  
ُ  كان هأَنّ  أََحدٌ  يُِقرُّ  ال»:  قال أَنه ، عنههللارضيوفي حديِث ُعَمر ،   شاءَ  ومن ، فليُْمِسْكَها شاءَ  فمن َولََدها به أَْلَحْقتُ  إِالّ  َوِليَدتَه يََطأ

ْرها بالّشين ، وهو اإِلرساُل. قال : وأَراه  التَّْشِميرَ  : هكذا الحديث بالسين ، قال : وَسِمْعُت األَصمعّي يقول : أَْعِرفُ  (2)قال أَبو ُعبَْيد  «فليَُسّمِ

ْرتُ  من قَْوِل الناِس : لت الشيُن إِلى السين. َشمَّ  السَّفينَة أَرَسْلتُها ، فُحّوِ

ْعر وغيِره ، وأَما السين فلم أَسَمعه في شيْ  اَها إِاّل تَْحِويالً ٍء من الكالم إِاّل في هذا الحديث ، قال : وال أُرَ وقال أَبو ُعبَْيد : الّشين َكثيٌر في الّشِ

تَه. َت العَاِطَس وَسمَّ  ، كما قالُوا : َشمَّ

رُ  ، كِفِلّزٍ ، أَي َشِديد ِشِمرّ  َشرّ  من أَْمثَالهم : أَْلجأَهُ الَخْوُف إِلىو  فيه عن الّساِعَدْين. يُتََشمَّ

ْوِض : هو بُن أَْفِريِقَش ، كَكتِفٍ  َشِمرُ و الغَّسانِّي ، والِد  َشِمرٍ  بُن األُْملُوِك ، واسُمه ماِلك ، وهو غيُر أَبِي َشِمرُ  : أََحُد تَبَابِعَِة اليََمِن ، وفي الرَّ

 (3)، ومعناه  َشِمْرَكْندَ  فقيل : أَهلَها ،وأَباَد  فقَلَعَها بالّضّم ، وقد تقّدم في الدال المهملة ، َغَزا َمِدينَةَ السُّْغدِ  ، يقال : إِنّه َشِمرٍ  الحاِرث بِن أَبي

، كما أَن َكْند  بالتُّْرِكيَِّة القَْريَةُ  ، أَي َكْنت وهي ، َشِمرٍ  ، ومعناه : قَْريَةُ  َكْنت َشِمرْ  فِقيَل : بعَد ما َخِربَْت ، أَو بَناها وَمْقلُوُعه ، َشِمرٍ  َمْهُدومُ 

بَْت  ة القِديمِة التي لم تُستعمل اليوم ، فإِّن القَْريَة بلسانِهم اآلن هي ُكوى ، بَضّم الكاِف الُمَمالَِة ،بالفَارسيّة قلع ، ولعّل هذا في التُّْرِكيَّ  فعُّرِ

ل الثاني ، فُجِعلَت الّشيُن المعجمةُ سيناً مهملة ، من فتْح السين والميم وسكون الراِء ، وُجعلت الكاُف قافاً ، وأُْبِدلت التاُء على القو َسَمْرقَْندَ 

، قال شيُخنَا : وقد تَعَقَّبَه  لَْحنٌ  على ما لَِهَج به عاّمةُ علماِء العَْصرِ  وإِْسَكاُن الِميِم وفَتُْح الراءِ  داالً ، لتََجاُوِر َمْخَرجيهما ، قاله الصاغانّي.

َهاُب في َشْرحِ الّشفاِء ، وزاَده إِيضاحاً في شفاِء الغليل.  الّشِ

 .شْمرٌ  والعاّمة تقول ، مثال َكتٍِف ، قال الّصاغاِنّي : بُن َحْمَدَوْيه لُغَِويٌّ  َشِمرُ و

ْمرُ و  الشَُّجاع. ، بالكسر : السَِّخيُّ  الّشِ

ُج :و ْمرُ  قال الُمَؤّرِ ْولُ  الّشِ ٍء ، النّافِذُ في ُكّلِ َشيْ  ، هكذا بالقَاف والدال في سائر النَُّسخ ، والذي في التكملة وغيرها : البَِصيُر النّاقِدُ  : الزَّ

ُج : (4)بالفاِء والذال المعجمة   ، وأَنشد الُمَؤّرِ

ِسرياً   ِِشحرَاَقُذوماً  (5)َقدح ُكنحُت ِسفح
 ْعَجَمِة : السَِّخّي.القَذُوُم ، بالذال المُ 

 َرُجٍل. اْسم : ِشْمرو

ْمَرةُ و ُجِل الفاِسدِ  ، الّشِ جِل العَيّار. بهاٍء : ِمْشيَةُ الرَّ  ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : الرَّ

 ، بغير أَِلٍف. َشَمرٌ  ، ويقال أَيضاً : ِمْصِريّة ، لغة كَسَحاٍب : الّراِزيَانَجُ  الشََّمارُ و

 قريٌب من َزبِيد. كأَِميٍر : َجبٌَل باليََمن ، َشِميرٌ و

 حصن َمْوضع بأَْرِمينِيَّةَ. (6)أُّم  َشِمير ، والذي في التكملة وُمْعَجِم أَبي ُعبَْيد ما نَصُّه ع بأَْرِمينَّية : َشِميرٌ و

 أَي بأَْرِمينِيَّةَ. ؛ د ، بها َشِميرانُ و

، عن أَبي بكٍر النََّسِوّي الحافظ ، وعنه  الشَِّميرانِيّ  الُمَظفَِّر محّمُد بُن العبّاِس بِن َجْعفَر بن عبد هللا الّشاهجاِن منها : أَبو ة ، بَمْرو : َشِميَرانُ و

 .494أَبو َجْعفَر الَهمداِنّي ، مات سنة 

 ، باليََمن ، بِفَتْح الشين. َشِميِريُّونَ  بَْطٌن من َخْوالَن ، وُهمْ  : الشَِّميرِ  بنوو
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__________________ 
 ( التهذيب : أر  له.1)
 واملراد أبيب عبيد هو القاسم بن سالم اهلروي صاحب غريب ا ديث.« أبو عبيدة»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
 : أي ِشر هدمها. (لرقند)( يف معجم البلدان 3)
 ( ويف التهذيب واللسان فكالتكملة.4)
 لسان. قذوم ابلذا  والدا  معاً.ابمليم. وقدوماً ابلدا . يف ال« لسرياً »( التهذيب : 5)
 ومثله يف التكملة.« ِشريام»( يف معجم البلدان : 6)
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ة ُعوجِ بِن َعنَق مع موسى ، على نبِيِّنا وعليه الّصالةُ والّسالم : و ورِ  أَّن الُهْدُهَد جاءَ »في َحِديٍث في قِصَّ ْخَرةَ علَى  (1)، فجاَب  بالشَّمُّ الصَّ

، يَْعنِي الذي يُثْقَُب به الَجْوَهُر ، وهو  الَماس ، قال ابُن األَثِير : قال الَخّطابِّي : لم أَسمْع فيه َشْيئاً أَعتَِمُده ، وأُراه كتَنُّورٍ  هو «قَْدِر َرأِْسه

 : الُمِضّي والنُّفُوذ. االْشتَِمارو االْنِشَمارِ  فَعُّوٌل من

رُ و  ، قال َجِميٌل : فََرس َجّدِ َجِميِل بِن َعْبِد هللا بِن َمْعَمٍر الشَّاِعرِ  : اسمُ  مكبَقَّ  ، َشمَّ

رحَده  ِف بـــــــــــُ يــــــــــح ارُِ  الضــــــــــــــــــــــــ  اٌب ســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ وَ  حــــــــــُ  أَبــــــــــُ

  
اُج فـــــــــــــــــاِرُس و   جـــــــــــــــــّ دَِّي اي حـــــــــــــــــَ َراجـــــــــــــــــَ  ِشـــــــــــــــــَ 

  
َرا ويُْرَوى  ، بكسر الشين ، رواه أَحمُد الَمْرُزوقِّي ، قاله الصاغانّي. ِشمَّ

رُ و  للشَّّماخِ ، قال الشَّّماُخ : نَاقَة أَيضاً : اسم َشمَّ

ٍة و  ِويــــــــــــــــ  رحَش هــــــــــــــــَ َر عــــــــــــــــَ ُت اأَلمــــــــــــــــح ــــــــــــــــح ا رَأَي  ملــــــــــــــــّ

  
َؤاِد   اِت الـــــــــفـــــــــُ اجـــــــــَ ُت حـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــ  رَاَتســـــــــــــــــــــــَ مـــــــــ   بشـــــــــــــــــــــــَ

  
َش َهْونُهُ »ويروى  رُ  قال األَْصَمِعّي ، وُكَراع : (2)« َعرَّ  اسم ناقَة. ، وقال : َزْيَمر :« بَِزْيَمَرا»؛  (3)؛ اسُم ناقٍة ، وَرَوى ابُن ُدَرْيٍد  َشمَّ

رُ و  ، قال امُرُؤ القَْيِس : َرُجل أَيضاً : اسم َشمَّ

ٍة  يـــــــــــ  وَط وحـــــــــــَ َ شـــــــــــــــــــــــــُ اح رح َأاَن مـــــــــــاٍش بـــــــــــَ هـــــــــــَ  فــــــــــــَ

  
ــــــــــــِن هــــــــــــرح َأانو   ِ  ب ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ي  قـ رَا الٍ  حــــــــــــَ  ِشــــــــــــَ 

  
رَ  قال الصاغانّي : قال ابُن الَكْلبِّي : قَْيُس بنُ   ، وأَُخوهُ ُزَرْيٌق ابنَا َعّمِ َجِذيَمةَ بِن ُزَهْيِر بن ثَْعلَبَةَ بن َساَلَماَن الّطائِّي. َشمَّ

يرُ و ّمِ يتٍ  الّشِ رُ  من أَْبنِيَة الُمبَالَغَِة ، هو ، كِسّكِ  الماِضي في األُموِر. الُمِجدُّ  الُمَشّمِ

يرُ و ّمِ ّمِريَّةِ  في السَّْيِر ، النّاقَةُ السَِّريعَةُ  ؛ الّشِ  ، فهي أَربُع لُغَاٍت. وتُْفتَُح الميم ، وتَُضّماِن وتُْفتََحانِ  الميم المَشّددة (4)، بكسر الشين وَكْسر  كالّشِ

 ، قاله الّصاغانّي. بالسَّْيِف : أَْدَرَجه أَْشَمَرهُ و

َرَها تَْشِميراً و،  اإِلبِلَ  أَْشَمرَ و  وأَنشد األَْصمِعّي : أَْكَمَشَها وأَْعَجلََها ، ، ِإَذا َشمَّ

ا و  نــــــــــــــَ لــــــــــــــح ا ارححتــــــــــــــََ رحانَ ملــــــــــــــّ ا  َأِشــــــــــــــحَ نــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ ائــــــــــــــِ  رَكــــــــــــــَ

  
اطُ و   غــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح وينّ تـــــــــــــــــــَ  ُدوَن َدارِِ  لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــجــــــــــــــــــُ

  
 ، قال الّصاغانّي. الجَمُل َطُروقَتَه : أَْلقََحها أَْشَمرَ و

 ، من غير ِفْعٍل. : اْنَضمَّ َضْرُعها إِلى بَْطنِها شاِمَرةٌ و،  شاِمرٌ  َشاةٌ و

َرةٌ و شاِمَرةٌ  ِلثَةٌ و َرةٌ و شاِمَرةٌ  ، وكذِلَك َشفَةٌ  : الِزقَةٌ بأَْسنَاخِ األَْسنَانِ  ُمتََشّمِ  ، إِذا كانت قاِلَصةً. ُمَشّمِ

 ومما يُْستَْدَرك عليه : *

 ، أَي َذَهَب. اْنَشَمرونََزَف ماُء البِئِْر ، 

رٌ  ونَجاءٌ   ، أَي جادٌّ. ُمَشّمِ

َرتو َرتْ والَحْرُب ،  َشمَّ  عن ساقَْيَها. َشمَّ

رَ و ْقَر : أَْرَسلَه. َشمَّ  الصَّ

رُ و ً  َشمَّ  أَبو َكِرب الِذي يقول : َشِمرٌ  ، بكسر الميم مَخفَّفا. قلت : وهو َشِمرٌ  ذو الَجنَاح : من ِحْميَر ، وفي ِحْميَر أَيضا

رٌ َأاَن  اين  ِشـــــــــــــــــَِ مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــي ِرَب ال ـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــَ  أَب

  
امِ   ٍن وشــــــــــــــــــــــــــَ َر مــــــــــــن ميــــــــــــََ ــــــــــــح ي ُت اخلــــــــــــَ ــــــــــــح ب لــــــــــــَ  جــــــــــــَ

  
ّم : موضٌع قُْرَب ِحْصَن ثاََل. األُْشُمورُ و  ، بالضَّ
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ِريّونَ و رَ  ، بالفَتْح مشدَّداً : نِْسبَة إِلى الشَّمَّ بِن َعْبِد بن َجِذيَمة ، بْطن من َطيٍِّئ ، منهم الُحَرْيِفُش بُن َعبدةَ بِن امرِئ القَْيِس بن َزْيد بن َعْبِد  َشمَّ

ِريّ  ِرضا الّطائِيّ   .الشَّمَّ

ِريّ  ْبِد الَحِميِد بِن محّمد بن الَحّجاجوإِبراهيُم بُن عَ   ، َذَكَره الَهْمَداِنّي في نَسِب ِحْميَر. الشَّمَّ

ْمِريُّونَ و  ، وله َمقالَةٌ َخبِيثَةٌ. ِشْمر : طائِفَةٌ من الُمْرِجئَِة نِِسبُوا إِلىـ  بالَكْسر فالسكونـ  الّشِ

رُ  والَمِلكُ  تَرَجَمهُ أَبو حامد الّصابُونّي في  568بن شاِدي ، َرَوى بمْصَر وَحدََّث وِسمَع الَكثِيَر ، ُوِلَد َسنَةَ  : َخِضُر بُن يُوسَف بن أَيّوبَ  الُمَشّمِ

 إِكمال اإِلكمال تَبعاً البن نُْقَطةَ.

رُ و  ، كبَقَّم : َجبٌَل بنَْجد. َشمَّ

__________________ 
 ( اللسان : فجاءت الصخرة عل  قدر رأس إبرة.1)
 التكملة : أي أبطب.( بعدها يف 2)
 .344/  2( اجلمهرة 3)
 والصواب ما أثبتناه موافقاً لضبرت اللفظة يف القاموس.« وفتح امليم»( ابألصر 4)
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 : َعقَبَةٌ قُْرَب مكة.ـ  بفتح فسكونـ  َشْمرٌ و

 بُن يَْقَظاَن ، أَبو َعْبلَةَ الّشاِمّي : تابِِعّي َرَوى عنه ابنُه إِبراِهيُم بُن أَبي َعْبلَةَ. َشْمرُ و

رو  بن َجْعَونَة ، عن ابِن ُعَمَر. شمَّ

اٍل  ُشَمْيرُ و  .(2)الماِزنّي  (1)بُن عبِد الَمَداِن عن أَْبيََض بِن َحمَّ

 وفي التكملة : َعْدواً فَِزعاً. َعَدا َعْدَو فَزعٍ.  وصاِحُب اللسان ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَيالّرُجُل ، أَهمله الَجْوَهِريّ  َشْمَجرَ  : [شمجر]

 .كالشَّْمَخِريَرةِ  ، عن ابن األَْعَرابّي ، : الِكْبرُ  الشَّْمَخَرةُ  : [شمخر]

 : طاَل. اْشَمَخرَّ و

 الطَِّويُل من الِجبَاِل. ، كُمْشَمِعلٍّ  الُمْشَمِخرّ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

 ، قال الُهَذِليُّ : الَجبَُل العاِلي : الُمْشَمِخرُّ و

ٍد  ــــــــــــَ ي ــــــــــــ  اأَلاّيِم ُذو حــــــــــــِ قــــــــــــَ  عــــــــــــل ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ  لهلِل يـ

  
رٍّ   خـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ اُن واآسُ  مبُشــــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــّ  بـــــــــــــــه الـــــــــــــــظـــــــــــــــ 

  
 أَي ال يَْبقَى.

 : العَاِلي من الِجبَاِل ، وغيِرَها. الُمْشَمِخرُّ  وقيل :

 وُجَرُش كُزفََر : بَلٌَد بين َمكَّة واليََمِن. : ِجبَاٌل بالِحَجاِز بَْيَن الّطائِِف وُجَرَش ، الشَّماِخيرُ و

ْخرُ و ْيٍز : الُمتََكبِّرُ  الشُّمَّ  ، وقيل : الّطاِمُح النََّظِر. ، كُجمَّ

ْخرٌ  ُب ، وذِلك من ُخْبِث النَّْفِس ، ويقال : َرُجلٌ وقال أَبو الَهْيثَِم ؛ هو الُمتَغَّضِ  ْخٌر ، إِذا كان ُمتََكبِّراً ، وامرأَة ُشمَّ ْخَرةٌ  ُضمَّ ، طاِمَحةُ  ُشمَّ

 الطَّْرِف.

ْخرُ  وقيل : ْخرُ و،  الشُّمَّ َجاِل : الَجِسيُم. الشُّمَّ  من الّرِ

ْخُر والّضِ  مَّ ْخُر ، وأَنَشَد لُرْؤبَة :وقيل ؛ الَجِسيُم من الفُُحوِل ، وكذلك الضُّ  مَّ

ٍب  عـــــــــــــــَ رِّ ُمصـــــــــــــــــــــــــــــح اُء كـــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ رِ أَبــــــــــــــــح خـــــــــــــــح  ِشـــــــــــــــُ 

  
ِر   خــــــــح مــــــــ  َدا ضــــــــــــــــــــــُ ــــــــعــــــــِ ِم ال ــــــــَ  َرغــــــــح اٍم عــــــــل (3)ســــــــــــــــــــــَ

 

  
يُح. ُشَمْخِريَرةٌ  وفي َطعَاِمه  ، وهي الّرِ

ْره. وأَنشد : ، كَسفَْرَجلٍ  الشََّمْختَر : [شمختر] ٌب ، ولم يفَّسِ  ، أَهملَهُ الَجْوَهِرّي ، وقال اللَّْيُث : هو ُمعَرَّ

مح و  هــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــُ رَتَااأَلزحُد أَمحســــــــــــــــــــــــــــــَ  خبــــــــــــــــَح خــــــــــــــــح  ِشــــــــــــــــََ

  
َزرَا  نــــــــــــــح ذًا َعشـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــًا انفـــــــــــــِ عـــــــــــــح رحاًب وطـــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وعليه اقتصَر صاحُب اللّسان. اللَّئِيمُ  وقال الصاغانّي : ومعناه

، وفي التكملة : ذو الّطاِلع النَّْحِس ، أَي ألَّن ُشوم هو النّْحُس ، واْختَْر : هو النَّْجُم  الَمْنُحوُس ، ُمعَّرب ُشوم اْختَر ، أَي َمْنُحوُس الطَّاِلعِ  هوو

 ؛ ويَْعنُون به الّطاِلَع.

زائدة ،  َشَمْيَذر قال شيخنا : َوْزنُه بَسفَْرجٍل فيه نََظٌر ، إِْذ ُحروفُه ُكلُّها أْصِليَّة ، والياء فيـ  ِة ، كَسفَْرَجلٍ ، بالذال الُمْعَجم الشََّمْيَذرُ  : [شمذر]

 ، قاله أَبو ُعبَيد. (4)من اإِلبِِل واألَنثَى بهاٍء  السَِّريعُ ـ  انتهى :

ْمَذاَرةِ  ِفيِف ،الغاُلُم النَِّشيُط الخَ  : الشََّمْيَذرُ  عن ابن األَعرابيّ و  ، بالَكْسر. كالّشِ

 ، أَنشَد ابُن ُدَريد : السَّْيُر النَّاِجي : الشََّمْيَذرُ و
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 الش َميحَذارِ ُهن  يُبارِيَن الن َجاَء و 
 وأَنشَد األَْصَمِعّي لُحَمْيد :

 َِشَيحَذرُ َكبحَداُء الِحَقُة الر َح  و 
ْمَذرِ و ، كجعفر ، كالشَّْمَذرِ  ْمَذارِ و ، كِدْرَهم الّشِ  ، كدينار. الّشِ

 : يَْعنُُف في السَّْيِر. ِشْمَذارٌ  وَرُجلٌ 

__________________ 
 .«مجا »( عن تقريب التهذيب ا وعنه ضبطت ا ابألصر 1)
 وهذه النسبة إىل موضض ابليمن كما يف اللباب.« املبريب»( يف تقريب التهذيب : 2)
 واألرجوزة زائية ا ومطلعها :( ديوانه ا 3)

زِّي  نــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــ   اي أيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا اجلــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــر ذو الــــــــــــــــــــتـ

  
 ال تــــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــديّن حــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــة ابلــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــز 

  

 والشطران فيه :

 . ِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز .. 

  
 ســـــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــــلــــــــــــــ  رغــــــــــــــم الــــــــــــــعــــــــــــــدا ضـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــخــــــــــــــز 

  

 ( اللسان : واألنث  َِشَيحَذَرٌة.4)
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يُق. الشَّْمَصَرةُ و،  َضيَّقَ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال األَْزَهِرّي : أَي َشْمَصَرةً  عليه َشْمَصرَ  : [شمصر]  : الّضِ

َّْعاَله القُُروُد والِميَاهُ َحَوالَْيِه. (1)بتِهامةَ ، ُملَْملٌَم لم يَْعلُه  : َجبٌَل لُهَذْيل َشماِصيرُ  ، أَو َشَمْنِصيرُ و  أََحٌد ، وال َدَرى ما بأَْعلَى ِذْرَوتِه ، بأ

 : َجبٌَل بَسايَةَ ، وَسايَةُ َواٍد َعِظيٌم ، بها أَكثَر من َسبعيَن َعْيناً قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : َشَمْنِصيرُ  وقيل :

رُه يـــــــِث أَيحســــــــــــــــــــَ ِن الــــــلــــــِّ طــــــح َ بــــــَ اح بحِرضـــــــــــــــــــــًا بــــــَ تـــــــَ   مســــــــــــــــــــح
  

ريُ ِإىل   نحصـــــــــــــــــــــــِ ا ِشـــــــــََ جـــــــــَ عـــــــــِ اًل مـــــــــَ رحســـــــــــــــــــــــَ ثـــــــــًا مـــــــــُ يـــــــــح  غـــــــــَ

  
وهذا البِنَاُء مّما أَْغفَلَه سيبويه من  هو بِنَاٌء لم يَْحِكه سيبويه. وقال الّصاغانّي : فلم يَْصِرفَّه ، َعنَى به األَْرَض أَو البُْقعَةَ. وقال ابُن جنِّي :

 يَرثِي ابنَه تَِليداً : (2)األَْبنِيَِة ، قال َصْخُر الغَّيِ الُهَذِلي 

الٌم  ا غــــــــــــــــــُ ٌك ِإمــــــــــــــــــّ َك هــــــــــــــــــالــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ

  
ن   و َأ مـــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ ريٍ تــــــــــــــــَ نحصـــــــــــــــــــــــــــــِ ا ِشـــــــــــــــََ امـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  
 : * ومما يستدرك عليه : [شمكر]

ُع بن يَْحيَى ، َحدََّث.ـ  بالفَتْحـ  َشْمُكور  : ِحصن بأَّراَن ، منه أَبُو القَاِسم الُمَجّمِ

 : العَْيُب.ـ  قال شيُخنَا : ِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَْدَركٌ ـ  ، بالفَتْحِ  الشَّنَارُ  [شنر]

 وقيل : هو العَْيُب الذي فيه عاٌر ، قال القَُطاِميُّ يَْمَدُح األَُمراَء :

اٌة و  ُم ُرعـــــــــــــــــــــــَ ٌة َوهـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــــ  ُن َرعـــــــــــــــــــــــِ  حنـــــــــــــــــــــــَح

  
َض و   نـــــــــــــُ م شـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــُ يــــــــــــــُ وحاَل َرعـــــــــــــح ارُ لـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــــ 

  
، وأَنشد  َشنَّْرتُ  إِنَّما هو وَشتَّْرُت به تَْشتَيراً ، إَِذا أَْسَمْعتَه القَبِيَح ، قال : وأَنكر َشِمٌر هذا الَحْرَف ، وقال :: ـ  في ترجمة شترـ  وفي التّهذيب

: 

ٌة و  رِيصـــــــــــــــــــــــــَ َي حـــــــــــَ ي الـــــــــــر وَح وهـــــــــــح َوقـــــــــــِّ ـــــــــــُ تح تـ  ابتـــــــــــَ

  
ي َأن   قـــــــــــِ تـــــــــــ  رَاعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه ولـــــــــــكـــــــــــنح تــــــــــــَ نــــــــــــ   ُتشـــــــــــــــــــــــــَ

  
 والتّاُء َصِحيٌح عنَدنَا. و العَْيب ، قال :، وه الشَّنَارِ  قال األَْزهِرّي : جعله من

 ، وقَلََّما يُْفِرُدونَه من َعاٍر ، قال أَبو ذَُؤْيب : َشنَارٌ و، يقال َعاٌر  أَْقبَُح العَْيِب ، والعَارُ  : الشَّنَارُ  وقيل :

ا  َدهــــــــــــــَ هــــــــــــــح يــــــــــــــٌ  َأنح أَُودَِّع عــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  فــــــــــــــِإيّن خــــــــــــــَ

  
ا   نــــــــــَ َديـــــــــــح ضح لــــــــــَ رحفــــــــــَ ريحٍ ا ومل يـــــــــــُ اخبــــــــــَ اُرهــــــــــَ نــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، قال جرير : َشنَائِرُ  وقد جمعوه ، فقالوا :

 َشَنائِرَاَ حيت أُُموراً ُشُنعاً 
 والقُْبح. األَْمُر الَمْشُهوُر بالشُّْنعَةِ  : الشَّنَارُ و

 : عابَه. تَْشنِيراً  عليه َشنَّرَ و

ُجلَ  َشنَّرَ  أَو َع به وفََضَحه. ، إَِذا تَْشنِيراً  الرَّ  َسمَّ

نِّيرُ و يٍت : السَّيِّى الّشِ يرُ وُء الُخلُِق ، ، كِسّكِ ّرِ نِّيَرةِ  والقَبَائِحِ ، الَكثِيُر الشَّّرِ والعُيُوبِ  الّشِ  ، بالهاِء. كالّشِ

يٍت : ِشنِّيرٍ  بَنُوو  ، قاله ابُن ُدَرْيٍد. بَْطٌن ِمْنُهم ، كِسّكِ

ْمَرةُ و ِر. (4) الشَّْنَرةُ و : ِمْشيَةُ العَيَّاِر ، (3)قال ابُن األَعراِبّي : الّشِ ُجِل الّصالح الُمَشّمِ  ِمْشيَةُ الرَّ

نَّْور : من أَسماءِ  ، كُحبَاَرى ُشنَاَرىو  ، أَوردهُ الّصاغانّي. الّسِ
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 ، ِكالُهَما من أَعماِل مصَر ، حرسها هللا تعالَى. يَِة البَْهنََسابناحِ  أُخَرى ، كَجَمَزى : ة بناحية السََّمنُّوِديَّة. و: ة َشنََرىو

ان : طائٌِر أَْبيَُض يكون في الماِء ، شاِميّة. الشُّنَّارُ و  ، كُرمَّ

 َمة.، ِإذا كانَت َسِخيَّةً كري َمْشنُوَرةٌ و،  (5)امرأَةٌ َمْنُشوَرةٌ  : عن ابِن األَعرابِّي :ـ  في ترجمة نشرـ  وفي التَّْهِذيب

__________________ 
 .«مل يعلمه»( عن معجم البلدان ا وابألصر 1)
 ( معجم البلدان : قا  أبو صخر اهلذد.2)
 ( ضبطت عن اللسان ا ويف التهذيب بفتحها ا وكال ا ضبرت قلم.3)
 ( ضبطت يف اللسان بكسر الشا ا ويف التهذيب والتكملة بفتحها كالقاموس.4)
  التهذيب : ومشبورة.( األصر واللسان ا ويف5)
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يِن وُسُكوِن النون : قريتان بمصر في الشَّْرقِيَّة : َشْنبَاَرةُ  : [شنبر] بَنِي َخِصيب ،  بَشْنباَرةِ  َمْنقَاَل والثانية بَشْنبَاَرةِ  إِحداهما تُْعَرف ، بفتحِ الّشِ

 : قرية أُْخَرى بالغَْربية. َشْنباَرةُ والَمأُْمونَة.  َشْنبَاَرةِ و

 في خ ي ر. ذُِكر ِخيَاُرَشْنبَرَ و

 ، كَجْعفٍَر : بَْطٌن من بني هاِشٍم العَلَِويّين ، بالحجاز. َشْنبَرٌ و

مِّ  الشُّْنتَُرةُ  : [شنتر] ُحوه : وفَتُْحَها َضِعيفٌ  ، على الصواب ، بالضَّ ة ، قال ِحْميَِرّي منهم يَْرثِي بالِحْميَِريّ  اإِلْصبَُع ، وإِن َحَكاه أَقواٌم وَصحَّ

ئُْب :  امرأَةً أََكلََها الذِّ

ِب  ــــــــــَ  أُمِّ َواهــــــــــِ ل ي عــــــــــَ كــــــــــِّ ــــــــــَ ا ب ــــــــــَ ت مــــــــــَ حــــــــــح  َأاَي جــــــــــَ

  
بِ   َذانــــــــــــِ

َ
َ  املــــــــــــ عــــــــــــح وحٍب بــــــــــــبـــــــــــــَ لــــــــــــ  ِة قــــــــــــِ يــــــــــــلــــــــــــَ  َأكــــــــــــِ

  

ا  اهنـــــــَِ جـــــــَ ِر عـــــــِ طـــــــح ريحَ شـــــــــــــــــــــَ ا غـــــــَ هـــــــَ ـــــــح نـ ِ  مـــــــَ ـــــــح ب ـــــــُ ـــــــم يـ ـــــــل  ف

  
رُتَةٍ و   نــــــــــــح بِ  شــــــــــــــــــــــــــُ َد  الــــــــــــذ وائــــــــــــِ  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا وِإحــــــــــــح

  
 .َشنَاتِرُ  ج

 ، وَذَكَره الصاغانّي في : ش ت ر ، وقال : هو الشُّتَْرةُ. ما بَْين اإِلْصبَعَْينِ  ، أَيضاً : الشُّْنتَُرةُ و

ْنتِيَرةُ و الشَّْنتََرةُ  وفي التهذيب :  : اإِلْصبَُع ، بلِغة اليمن ، وأَنشد أَبو زيد : الّشِ

ا و  اهنــــــــِ جــــــــَ ِر عــــــــِ طــــــــح ِ  مــــــــنــــــــهــــــــا غــــــــرَي شــــــــــــــــــــــَ بــــــــح  مل يـــــــــُ

  
ريَةٍ و   تــــــــــِ نــــــــــح بِ  شــــــــــــــــــــــــِ َوائــــــــــِ َد  الــــــــــذ   مــــــــــنــــــــــهــــــــــا وِإحــــــــــح

  
نَّك َضمَّ   الِقَرَطةُ ، وهي لغة يَمانِيَّة. ، وهي األَصابُِع ، ويقال : الشَّنَاتِرِ  وقولهم : ألَُضمَّ

يِن كعاَُلبِط  ُشْنتَُرة فَتْح ، على أَنه جْمعبالـ  الشَّنَاتِرِ  ذوو ، وهو األَكثَر األَشهر وفي بعض التّواِريخِ الَمْوُضوعة في األَْذَواِء َضبَُطوه بضّم الّشِ

 ً بُوه ، من ُملُوِك اليََمنِ ـ  ، قال شيُخنَا وما ِإخالُه صحيحا ، بفتح  (1) اسُمهُ لَْختِيعَةُ  وقيل : هو من الَمقَاِوِل ، وليس من بَْيِت الُملُوك ، وَصوَّ

، وقيل اسمه يَنُوف ،  الاّلِم وسكون الَخاِء وكسر التاِء المثنَّاة ، وفتح العين المهملة بعدها هاُء تأْنيٍث ، وقيل : هو لَِخيعَةُ ، كما يأْتِي في لخع

ِض  كاَن يَْنِكُح  ّى ، كما قاله شيُخنَا والصاغانّي في مادة ش ت ر قالوا :وبه َجَزَم الشيُخ عبُد القَاِدِر بُن ُعَمَر البغداِدّي في َشْرحِ َشواهِد الرَّ

، فسِمَع بغاُلٍم جميٍل اسُمه ذو نَُواٍس ، لذَُؤابٍَة له كانت  نُِكحَ  عليهم من ِلئاّل يَُملَُّكوا ألَنَُّهم لم يَُكونُوا يَُملُِّكونَ  ، ويفعل الفاِحَشة فيهم ِوْلَداَن ِحْميَرَ 

ِرفٍَة على َعْسَكِره ، فلّما َكتِفَْيه ، فبعََث إِليه ليَْفعََل به ، فلّما َخاَل بِه َجبَّ َمَذاِكيَرهُ ، وقطَع َرأَْسه ، وَوَضعَه في طاقٍَة َحِصينَة ُمشْ تَنُوُس على 

: ما يَْستَِحقُّ الُمْلَك إِاّل من أََراَحنا من هذا الَجبّاِر ، فَولّْوه فلّما تََحقَّقُوا أَْمَره قالوا  ؟قال : َسلُوا الّرأَْس الَجاِلس ؟َخَرَج قَالُوا به َرْطٌب أَْم يَابِس

َد ، قالَه في الُمَضاِف والَمْنُسوب ، قالوا : وكان ُمْلُك ِذي (2)الُمْلَك ، وهو صاحُب األُْخُدود المذكور في القُْرآن  َسْبعاً  الشَّناتِر ، ألَنّه تََهوَّ

وِض  ،  األُنُِف عن األََغانِي : كاَن الغاُلُم إَِذا َخَرَج من عنِد لَْختِيعَةَ ، وقد الَط بِِه قََطعُوا َمَشاِفَر ناقَتِه وَذنَبََها وِعْشِريَن سنةً ، وفي الرَّ

: َستَْعلَُم  (3)قال  ؟فلّما َخَرَج ذُو نَُواس ، وَرِكَب ناقَةً له تَُسّمى السََّراب ، قالوا : َذا نَُواس ، أََرْطٌب أَم يُبَاسٌ  ؟وصاُحوا به : أََرْطٌب أَم يابِسٌ 

ِم أَصابِِعه ، ويقال : معناه ، وقيل : لِعظَ  لُقَِّب به إِلْصبَعٍ زائَِدةٍ له األَْحَراس ، اْست ِذي نَُواس ، اْسٌت َرْطبَان أَم يُبَاٌس ، كذا في َشْرحِ شيخنا.

 ذو الِقَرَطة ، كما في الّصحاح واللسان.

قَهُ  َشْنتَرَ وَ  َب غيُره أَنَّها زائدةٌ ، وأَْلَحقُوها بُسْنبٍُل ، وهو  الشَّْنتََرةِ  ، قال شيُخنَا : كالُم المصنّف َصِريٌح في أََصالة نُونِ  ثَْوبَه : َمزَّ ، وَصوَّ

 ِرّي ؛ ألَنّه َذَكره في شتر ، ولم يَْجعَْل له ترجمةً خاّصةً كما صنَع المَصنّف ، انتََهى.َصِريُح َصنِيعِ الَجْوهَ 

ْنتَارُ و ْنتِيرُ و الّشِ  : العَيّاُر ، شاِميَّة. الّشِ

 َكَره ابُن َحْزم.، من ُكَوِر بَاَجةَ باألَْنَدلُس منها : أَبو ُعثَْماَن َسِعيُد بُن عبِد هللا العَُروِضّي الّشاِعر ، ذَ  َشْنتَِرينُ و

 : ِحْصٌن بالَمْغِرب. َشْنتَِميَرةو:  [شنتمر]

__________________ 
 املعروف فيه خليعة بغري نون ا مبخوذ من اللخض وهو اسرتخاء اللحم. خلنيعة ابلنون وهبامشه عن ابن دريد : 30/  1( يف سرية ابن هشام 1)
 صاحب اليمن ا وقسطنطا بن هالين وخبتنصر من أهر اببر.( يقا  إن الذين خدودوا األخدود ثالثة : تبض 2)
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 : * ومما يستدرك عليه : [شنجر]

ُث ، َضبََطه الحافُظ. ِشْنِجر  ، كِزْبِرج : َجدُّ أَحمَد بِن الَحَسِن بن ِعيَسى القَّزاز ، الُمَحّدِ

 وأَنشد : َغيُورٌ  ، بالكسر ، أَهمله الجوهرّي ، وقال أَبو َزْيٍد : أَي ِشْنذاَرةٌ  َرُجلٌ  : [شنذر]

مح  د  هبــــــــــــــِِ َذاَرةٌ َأجــــــــــــــَ نــــــــــــــح ٌ   شــــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــِّ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ  مــــــــــــــُ

  
ا ــــــــــــِِ   ِديــــــــــــِ  الصــــــــــــــــــــــــــّ ُدو  صــــــــــــــــــــــــــَ اُ عــــــــــــَ عــــــــــــِ  َا لــــــــــــَ

  
 ، بالكسر أَيضاً. كِشْنِذيَرةٍ  فاِحٌش ، : ِشْنَذاَرةٌ  َرُجلٌ  أَو

 ء الُخلُِق.، وِشْنِظيَرةٌ ، إِذا كاَن سيِّى ِشْنِذيَرةٌ  وقال الليث : رجلٌ 

ْطبَِة إِاّل أَنه أََجلُّ منها وأَْعَظُم َوَرقاً ، قال أَبو حنيفةَ : هو الشَّْنَذَرةُ و . : َشبِيةٌ بالرَّ  فارسيٌّ

ْنجارُ  (1) [شنجر] ى الَكْحاَلَء والُحَمْيَراَء وِرْجَل الِحَمارِ  الّشِ * وأَبَا َحْلَسا ، وهو فيليوس ، بالَكْسِر : ُمعَّرب ِشْنكار ، وهو َخسُّ الِحَماِر ، ويَُسمُّ

ٌك ، ، له أَصٌل في ِغلَِظ أَْصبَع ، أَْحَمُر كالدَِّم يَْصبُُغ  كثيُر العََدِد إِلى السََّواد ،َوَرقُه كوَرِق الَخّسِ الدَّقِيِق ،  وهو نَباٌت الِصٌق باألَْرِض ُمَشّوِ

يِّبَةُ التُّْربَةِ  لسَّاَل وأَْقَواه األَصفَُر ، واألَبيُض ، ومنه مائِيٌّ ضعيٌف ، جاٍل ُمفَتُِّح ، وأَصلُه أَْقَوى ، وهو يَْجِذب ا اليََد إَِذا ُمسَّ ، َمْنبِتُه األَْرُض الطَّ

ْلبَِة حيث كانَت.  ، ويَْنفَُع من األَْوَراِم الصٌّ

ْنَزَرةُ  [شنزر]  : الِغلَُظ والُخُشونَةُ. الشَّ

 َرُجل. ، كَجْعفٍَر : اسمُ  َشْنَزرٌ و

ة ، قاله الصاغانّي. ولعلّه تَْصِحيُف َشْيَزرَ  َذَكَره ابن َعبّاد في المحيط ، ع : َشْنَزرٌ و  ، كَحْيَدٍر : بَلَد قُْرَب الَمعَرَّ

 : * ومما يستدرك عليه : [شنشر]

 ، بالفتح : قَْريَةٌ بالبَُحْيَرةِ من أَعماِل مصر. َشْنِشير

ريَن. َشْنُشورُ و  ، أُْخَرى بالُمنُوفِيَّة ، وقد َدَخْلتُها ، ونُِسَب إِليها جماعةٌ من المتأَّخِ

اغانِّي : َصَرةُ الشَّنْ  : [شنصر] دَّةُ ، والُخُشونَةُ  هو الِغلَظُ  ، أهمله الجوَهِرّي وصاحُب اللَِّسان ، وقال الصَّ  فهو كالشْنَزَرة ، َوْزناً وَمْعنَى ، والّشِ

ْنِصيرِ   ، بالكسِر. كالّشِ

 ، أَي شّدةٍ. ِشْنِصيرٍ و َشْنَصَرةٍ  ُهْم في ويُقَال :

ْنِصيرُ و ً :  (2) الّشِ  ، وهو الَمْلَجأُ. الَمْعِقُل أَيضا

ْنَظَرةُ  : [شنظر]  في األَْعَراِض. الشَّتْمُ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال أَبو َعْمٍرو : هو ، بالظَّاِء الُمْعَجَمة الشَّ

 ، وأَنشد : َشتََمُهم : َشْنَظَرةً  بِِهمْ  الرجلُ  َشْنَظرَ  ويقال :

رُ  ظــــــــــِ ــــــــــح ن ــــــــــَ  ُيشــــــــــــــــــــــــَ رَاِم ويـ ــــــــــكــــــــــِ وحِم ال ــــــــــقــــــــــَ زِي اِبل ــــــــــَ ت  عــــــــــح

  
رِ   اَلِد وانعـــــــــــــِ ـــــــــــــِ ـــــــــــــب اٍف يف ال رِّ حـــــــــــــَ  ِإىل شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْنِظيرُ و يِّى ، بالَكْسر : الّشِ  من اإِلبِِل والّرجاِل. ُء الُخلُقالّسِ

ْنِفير ، الفَّحاشُ  والبَِذيُّ  ْنِغيِر ، والّشِ ْنِذيِر والّشِ ْنِظيَرة الغَِلُق ، كالّشِ  لعََرِب :أَنشد ابُن األَْعَرابِّي المرأَةٍ من ا ، كالّشِ

ريَةٌ  ظـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح ي  شــــــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــِه َأهـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــِ  َزو جـــــــــــــــــَ

  
ي  لـــــــــــِ ي رِجـــــــــــح ُب رَأحســـــــــــــــــــــــــِ ه حَيحســـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــِ ن محـــــــــــُح  مـــــــــــِ

  

 كبَن ه ملَح يـََر أُنـحَث  قـَبحِلي
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ْنِظيرُ  وقال أَبو سعيد : ْنِظيَرةُ  : السَِّخيُف العَْقِل ، وهو الّشِ أَيضاً ، وربما قالوا : ِشْنِذيَرةٌ ، بالذال المعجمة ؛ لقُْربَِها من الّظاِء لُغَة أَو لُثْغَة  الّشِ

 ، قال : ِشْنِظيَرةٌ  ، واألُْنثَى

ي  ظـــــــــِ ـــــــــح ن عـــــــــَ ـــــــــُ تح تـ ـــــــــامـــــــــَ ح  (3)ق اح ـــــــــ  ي َ ا ـــــــــَ اح ـــــــــَ ـــــــــَك ب  ب

  
ريَةُ   ظــــــــــــِ نــــــــــــح ح  شـــــــــــــــــــــــــِ اح رَاُء الــــــــــــعــــــــــــَ هــــــــــــح اَلِ  جــــــــــــَ  اأَلخــــــــــــح

  
ْنِظيرُ  وقال َشِمٌر : ْخَرةُ تَْنفَِلُق ِمْن ُرْكِن الَجبَلِ  : (4)مثْل الشُّْنُظَوة  الّشِ ّم. كالشُّْنُظوَرةِ  ، فتَْسقُط ، (5) الصَّ  ، بالضَّ

ْنِظيَرةُ و  .ْنِظيرٌ شِ  الَجبَِل : أَطرافُه ، وُحُروفُه ، الواِحد َشنَاِظيرُ  ، وقال أَبو الَخّطاب : ، بالهاِء : َحْرُف الَجبَِل وَطَرفُه الّشِ

__________________ 
َر اَ َماَمِة. (*)  يف القاموس : رِجح
 ( كذا ا وقعت هنا ابألصر وحقها ا حسب الرتتيب املتبض ا أن تتقدم الجي قبلها.1)
 .«الصنصري»( عن القاموس ا وابألصر 2)
: يقا  للمرأة البذية هي تعنظي وحتنظي إذا تســـلطت بلســـاهنا ا  (عنة)وما أثبت الصـــواب ا قا  يف اللســـان « تعظين»( ابألصـــر واللســـان : 3)

 فبفحشت.
 ( التهذيب واللسان : الشنظرة ابلراء.4)
 .«من ركٍن من أركان اجلبر»( التهذيب واللسان : 5)
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 .(1)، قاله ابُن ُدَرْيٍد  : بَْطٌن من العََربِ  ِشْنِظيرٍ  بَنُوو

ْنِغيرُ  : [شنغر] ْنِظيِر  الفَاِحشُ  (2) ُء الُخلُِق البَِذيُّ السَّيِّى ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال اللَّْيُث : هو َجَمِة ، وبالَكْسرِ ، بالغَْيِن الُمعْ  الّشِ اللَِّساِن كالّشِ

ْنِذيِر ، ْنِفيِر والّشِ ْنِغيَرةِ و ، بالفَتْح ، ويكسر ، الشَّْنغََرةِ  بَيِّنُ  والّشِ ْنَظَرةِ والشِّ  الّشِ  ْنِظيَرةِ.، بالكسِر ، كالّشِ

ْنِفيَرةُ  : [شنفر]  في الّسْير نََشاُط النّاقَِة وِحدَّتُها ، أَهَملَه الَجْوَهِرّي هنا ، وكذا الّصاغانّي ، وذكراه في حرف : ش ف ر ، وهو ، بالَكْسرِ  الّشِ

ْنفاَرة ِرّماُح يَِصُف ناقَةً : ، بالَكْسرِ  كالّشِ  ، قال الّطِ

فـــــــــــــــاَرةٍ ذات  ـــــــــــــــح ن ـــــــــــــــذِّفح  شـــــــــــــــــــــــــــــِ ِت ال  ِإَذا  ـــــــــــــــََ

  
ُده   ٍم َجســــــــــــــــــــــــــــــَ (3)َر  مبــــــــــــــــاٍء َعصــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــِ

 

  
 يُرَوى بتشديد الفاِء ، أَراَد أَنها ذاُت ِحّدةٍ في السير.

 ، أَي ذاُت نَشاٍط. ِشْنفاَرةٍ  وقيل : ذاتُ 

ْنِفيَرةُ و ُجُل السَّيِّي : الّشِ ْنِذيَرةِ ، وأَنشد اللَّْيُث : ُء الُخلُقِ الرَّ ْنِظيَرةِ ، والّشِ  كالّشِ

 ذي ُخُلٍ  َزبـَعحَب ِ  ِشنحِفريَةٍ 
وقد تقَدّم أَيضاً في شفر ؛ ألَنّه جاَء  «الشَّْنفََرى أَْعَدى من» المثل : األَْزِدّي : شاِعٌر َعّداٌء ، وِمْنه ، فَْنعَلَى : لَقَُب َعْمِرو بِن ماِلكٍ  الشَّْنفَرىو

 عِض النَُّسخِ ِذْكُره هناك ، وقد أَشْرنا إِليه ، وتَرجمتُه في شروح الّشَواِهِد وغيرها.في ب

ْنفَارُ و يرافِّي. الَخِفيفُ  ، بالكسر : الّشِ  مثََّل به سيبويه ، وفّسره الّسِ

 : البَِعيُر الَكثِيُر الشَّعِر في الَوْجِه. الشَّنافِرُ ووقال الّصاغانّي : 

 َجٍل.: اسُم رُ  َشنَافِرو

، كذا في  بالهاِء : العَُجوُز الَكبِيَرةُ  ، الشَّنَْهبََرةُ و ، الشَّنَْهبَرُ  ، أَهمله الجوهرّي والصاغانّي ، وقال ُكراع : ، كَسفَْرَجل الشَّنَْهبَرُ  : [شنهبر]

 اللَِّسان ، والّصواُب أَن النوَن زائدة ، كما سيأْتي.

ْلت ، أَهمله الجماعة ، وهو ، كَحْيَزبُون الشَّْينَقُور : [شنقر] ، فهو  ولَْم يُفَسَّرْ  من ُشعراِء الَجاِهليّة ، هكذا جاَء في ِشْعِر أُميَّةَ بِن أَبِي الصَّ

 ُروه بالشَِّعير ، وُرِوَي : الشَّْيتَغُور بالغين.نَِظير الشْيتَعُوِر الذي تقَّدم ، وفَسَّ 

 : * ومما يُْستَْدَرك عليه : [شنهر]

ِعيد ، وقد أَشار إِليها الُمَصنّف في الّسيِن الُمْهَملَة ، ونََسَي أَن يذُكَرها هنا ، وهذا م َشْنُهور  حلُّ ِذْكِرَها.، بالشين والنون : بَْلَدةٌ بالصَّ

 أُخَرى بالشَّْرقِيّة ، وتضاف إِلى الكْوِم.: قريةٌ  َشْنُهورُ و

 ، كِدينَوَر ُصْقٌع من العراق بين بابَِل والُكوفَِة. (4)وِشينور ، بالكسر 

واْجتَناهُ من  اْستَْخَرَجهُ من الَوْقبَةِ  ، بفتحهما : َمَشاَرةً و َمَشاراً و بكسِرِهما ، ِشيَاَرةً و،  ِشيَاراً و بالفَتْح ، يَُشوُره َشْوراً  العََسلَ  شارَ  : [شور]

 َخاَليَاه وَمَواِضِعه ، قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة :

هفـــــــــــــَقضـــــــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــَ اَرت ه  َمشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــ  رت  كـــــــــــــبَن  وحـــــــــــــَ

  
بُ   بحســـــــــــــــــــــــَ َتســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ بح مبـــــــــا يـ نحشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ٌ  ومل يـ لـــــــــَ  حـــــــــَ

  
،  اْشتَْرتُهوالعََسَل  ُشْرتُ  : اْجتَنَْيتُه وأََخْذتُه من َمْوِضِعه ، وقال َشِمٌر : اْشتَْرتُهوالعََسَل ،  ُشْرتُ  ، قال أَبو ُعبَْيد : اْستَشاَرهو اْشتاَرهُ و كأََشاَرهُ 

 لغة ، وأَنشد المصنُِّف لخاِلِد بِن ُزَهْيٍر الُهَذِلّي في البََصائِر : أََشْرتُهو

ُم و  تــــــــــــــــُ َدًا ألَنـــــــــــــــــح هــــــــــــــــح هــــــــــــــــا ابهلل جــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــالــــــــــــــــََ

  
ا  وُرهــــــــــَ َو  ِإَذا مــــــــــا َنشــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــح ذ  مــــــــــن الســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ  أَل

  
 منها. يْشتارُ  الَخِليَّةُ  ، بالفَتْح : َشارُ المَ و
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َي بالَمْصَدِر ، قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : الَمُشورُ  : العََسلُ  الشَّْورُ و  ، ُسّمِ

__________________ 
 .374/  3( اجلمهرة 1)
 ويف اللسان فكاألصر.« ءالبذي»( يف القاموس : 2)
 أثبت عن اللسان.ابلزاي ا وما « الزفر »( ابألصر 3)
ون ( قيدها يف معجم البلدان بكســر أوله نصــاً ا وســكون الياء والنون وفتح الواو ابلقلم. وضــبطت فيه دينور بكســر أوله وســكون الياء وفتح الن4)

 والواو ا ضبرت قلم.
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رت   رَاُد حــــــــــــــَ ــــــــــــــح ا َداَن اإِلفـ ــــــــــــــمــــــــــــــّ ــــــــــــــل وحرِهف  ِبشــــــــــــــــــــــــــــَ

  
هــــــــــــا  ومــــــــــــُ ري مجــــــــــــُُ حــــــــــــِ تــــــــــــَ اَلٍت ُمســــــــــــــــــــــــــح  ِإىل َفضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ْعَشى :وقال األَ 

يب  ــــــــــــــــــز جنــــــــــــــــــحَ ًا مــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــّ ي ــــــــــــــــــِ ن  كــــــــــــــــــَبّن جــــــــــــــــــَ

  
ا وأَرحاًي   يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــِ ورَاِ  ابَت بـــــــــــــــــِ  َمشـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 ، وهي الَمحابُِض. الَمَشاورُ  ، والجمعُ  الِمْشَورُ  العََسِل ، ويقال له أَيضاً : ُمْشتارِ  ، وهو ُعوٌد يكون مع به َشاَرهُ  ما ، بالكسر : الِمْشوارُ و

بُه. وليس لفالنٍ  الِمْشَوارِ  ، يقال : فاُلٌن َحَسنُ  الَمْخبَُر والَمْنَظرُ  : الِمْشَوارُ و  ، أَي َمْنَظٌر. ِمْشوارٌ  ، قال األَْصَمِعّي : أَي َحَسٌن حيَن تَُجّرِ

مِّ  كالشُّوَرةِ   أَي َحسن الَمْخبَِر عند التّْجِربِة. الشُّوَرةِ و، يقال : فالٌن َحَسُن الصُّوَرةِ  ، بالضَّ

 ؛ ألَْن نَْفعَلت بِنَاٌء ال يُْعَرف ، إِاّل أَن يكون فَْعَولَْت ، فيكون من غير هذا الباِب. نَْشَوَرت ِنْشواراً  وقد ما أَْبقَت الدَّابَّةُ ِمْن َعلَِفها ، : الِمْشوارُ و

 وزعم أَنه فارسّي. ، نِْشوار فقال : ؟ِمْشوار أَو نِْشِوار قال الخليُل : سأَلُت أَبا الدُّقَْيِش عنه ، قلُت :

ُب نِْشَخوار قال الّصاغانّي :  ، بزيادة الخاِء. هو ُمعَرَّ

. الذي الَمَكانُ  : الِمْشوارُ و رُ و يُْعَرُض فيه الّدوابُّ  ِمْشَوارٌ  إِيّاك والُخَطَب فإِنَّها قولهم : ومنه ، أَي كيف ِسيَرتَُها ، ِمْشَواُرَها ؛ ليَْنُظَر كيفَ  تََشوَّ

 ، وهو َمجاز. رِ كثِيُر الِعثَا

رُ  ، ألَنَّه َوتَُر الِمْنَدفِ  : الِمْشَوارُ و  به القُْطُن ، أَي يُقَلَُّب. يَُشوَّ

ُل فيه النّْحُل ، بهاٍء : َمْوِضُع العََسلِ  ، الِمْشَواَرةُ و مِّ  كالشُّوَرةِ  ، أَي الَمْوِضُع الذي تُعَّسِ أَنشد أَبو و ، (1)، وضبطه الصاغانّي بالفتح  بالضَّ

 َعْمٍرو لعَِدّي بن َزيٍد :

ُت هبــــــــــــــــــا و  يـــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــَ دح تــــــــــــــــــــَ اَلٍه قـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــَ

  
َذارِ و   ِت عــــــــــــــِ يــــــــــــــح وحَم يف بـــــــــــــــَ رحُت الــــــــــــــيـــــــــــــــَ  َقصــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ُخ لــــــــــــــــــــُه  يــــــــــــــــــــح اٍع أَيحَذُن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يف لــــــــــــــــــــََ

  
ِديــــــــــــــــٍت مــــــــــــــــثــــــــــــــــر  ار مــــــــــــــــاِذيّ  َوحــــــــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وأَخذه ، وأَْنكَرَها األَصمعّي ، وكان يَْرِوي هذا البيَت : َن على َجْنيهِ أُِعي : ُمَشارٌ  الُمْجتَنَى. وقيل : ماِذيٌّ  الُمَشاروالماِذّي : العََسُل األَْبيَُض ، 

 باإِلضافَة ، وفتح الميم.،  «َمَشارِ مثِْل ماِذّيِ . »..

يَارُ و ، بالفَتْح في الُكّل ، الشَّْورُ و الشَّاَرةُ و الشَّْوَرةُ و ينَةُ.الُحْسُن  ، كَسَحاب : الشََّوارُ و ، كِكتَاٍب ، الّشِ َمُن والّزِ  والَجَماُل والَهْيئَةُ واللِّبَاُس والّسِ

بَاُس. :ـ  األَخيُر بالّضمّ ـ  الشُّوَرةُ و الشَّاَرةُ  في اللّسان :  الُحْسُن ، والَهْيئَةُ ، واللِّ

 .«َحَسنَةٌ  ُشوَرةٌ  أَنَّه أَْقبََل َرُجٌل وعليه»بفتح الشين : اللِّبَاُس ، حكاه ثعلٌب وفي الحديث :  الشَّْوَرةُ و: الَهْيئَةُ ،  الشُّوَرةُ  وقيل :

ّمِ : الَجَماُل والُحْسُن ، كأَنَّه من ةُ ، ، وهي الَهْيئَ  الشَّاَرةُ  ِء وإِْظَهاره ، ويُقَال لها أَيضاً :: َعْرض الشَّيْ  الشَّْورِ  قال ابُن األَثِيِر : هي بالضَّ

كانُوا يَتَِّخذُونَه ِعيداً ، ويُْلبُِسون » َحِديُث َعاُشوراَء :وأَلفَُها مقلوبَةٌ عن الواو ، ومنه «َحَسنَةٌ  َشاَرةٌ  أَنَّ َرُجالً أَتاهُ وعليه»الَحِديُث : ومنه

 أَي ِلبَاَسُهم الَحَسَن الَجِميَل.،  «شاَرتَُهمونِساَءهم فيه ُحِليَُّهم 

ُجِل ،  َشَوارَ  َسنَ ويقال : ما أَحْ   ، يَْعنِي ِلبَاَسه وَهْيئَتَه وُحْسنَه. ِشيَاَرهو،  َشاَرتَهوالرَّ

 ، إِذا كاَن َحَسَن الَهْيئَِة. الشَّْوَرةِ و الّشاَرةِ  ويقال : فاُلٌن َحَسنُ 

 ، أَي َحَسُن اللِّبَاُس. الشَّْوَرةِ  ويقال : فاُلٌن َحَسنُ 

 ، أَي ِزينَتَه. َشَواَرهو َشْوَره (3)، وأََخَذ  الشََّوارِ و الشَّْورِ  وإِنّه لَحَسنُ  (2) [في الهيئة] الشُّوَرةِ ووَرةِ وقال الفَّراُء : إِنّه لَحَسُن الصُّ 

َمُن. الشَّْوَرةُ و الشَّاَرةُ و  : الّسِ

َمْخَشرّي : ألَنّه اإِلبِلُ  استَشاَرت من الَمَجاز :و  .اإِلَشاَرةَ  إِليَها باألَصابِعِ ، كأَنََّها َطلَبَت يَُشارُ  لَبَِسْت ِسَمناً وُحْسناً ، قال الزَّ
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__________________ 
 ( ومثله يف التهذيب ا ويف اللسان ابلضم ا كالقاموس.1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
ــــــها كذا خبطه ا ومثله يف التكملة اه وشواره قوله : وأخذ شور »( هبامش املطبوعة املصرية : 3) واحدة  والعبارة يف التهذيب أيضاً. ويف اللسان :« ـ

 شورة وشوارة أي زِينَـُته.
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َمِن.اإِلبُِل ، إِذا لبَِسَها َشيْ  اْشتَاَرت ويقال : َمِن ، وَسِمنَْت بْعَض الّسِ  ٌء من الّسِ

 َهْيئَتَُها. ، إَِذا َسِمنَْت وَحُسنَتْ  اَرتََهاَمشَ و ِمْشَواَرَها الّدابَّةُ  أََخَذت يُقَال :و

 : السَِّميُن. الُمْستَِشيرُ  وقال أَبو َعمرو :

 ، أَي َسِمَن ، وكذلك الُمْستَِشيُط. اْشتَارَ  واْستَشاَر البَِعيُر ، مثْلُ 

 ، مثْل َجيٍِّد وِجيَاٍد. ِشيَارٌ  ، وَخْيلٌ  َشيِّرٌ  الَهْيئَِة ، يقال : فََرسٌ  ِسَماٌن ِحَسان ، أَي ِشيَارٌ  الَخْيلُ و

 ، أَي ِسَماناً ِحساناً ، وقال َعْمُرو بُن َمْعِدي َكِرَب : ِشيَاراً  ويقال : جاَءت اإِلبِلُ 

تح أَ  ــــــــــَ ــــــــــوح كــــــــــان اُس ل ــــــــــ  ب اراً عــــــــــَ ــــــــــَ ي اُداَن  شــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ي  جــــــــــِ

  
ا  اِمســـــــــــــــــــــَ ِدي اأَلحـــــــَ عـــــــح َت بــــَ بـــــــح يـــــــَث مـــــــا اَنصـــــــــــــــــَ لـــِ ثـــح  بـــتــــَ

  
َرَها تَْشِويراً و كِكتَاٍب ، (1) ِشَواراً و ، بالفَتْح ، يَُشوُرَها َشْوراً َشاَرَها و َراَضَها أَو  : كلُّ ذلكـ  عن ثعلب ، قال : وهي قليلةـ  أَشاَرَهاو ، َشوَّ

 يقال : قَلَّبََها ، وكذا األََمةُ ، قيَل :وعنَدَها ،  يَْنُظُر ما ، أَي اْختَبَرها أَو باَلَها ، وقيَل : َعَرَضها للبَْيعِ ، َرِكبََها عند العَْرض على ُمْشتَِريَها

ْرتُهما ، إِذا قَلَّْبتَهما ، وكذلك أَُشوُرُهَما َشْوراً  الّدابَّةَ واألََمةَ  ُشْرتُ   ، وهي قَليلَةٌ. أََشْرتُُهَماو َشوَّ

 ، أَي كيف ِسيَرتُها. ِمْشواُرها الدَّابَّةَ تَْنُظُر كيف تَُشورَ  : أَن التَّْشِويرُ و

 أَي يَْعِرَضه ، يقال : «ِليَُشوَرهُ  أَنّه َرِكَب فََرساً »: عَرْضتَها على البَْيعِ ، أَْقبْلت بها وأَْدبَْرت ، وفي حديث أَبي بكر :  َشْوراً  الّدابَّةَ  ُشْرتُ و

، أَي يَْسعَى  «وسلمعليههللاصلىنَْفَسه بيَن يَدْي رُسوِل هللِا  يَُشورُ  أَنّه كان»، إِذا َعَرَضها لتُبَاَع ، وحديث أَبي َطْلَحةَ :  يَُشوُرَها الّدابَّةَ  شارَ 
تَه. (2)  ويَِخفُّ ، يُْظِهُر بذلك قُوَّ

تََها. ُشْرتُ  ويقال : ، قاله أَبو ُعبَْيد  كاْشتاَرَها ، أاََلقٌِح هي أَْم ال اإِليه الفَْحُل النّاقَةَ ، إِذا َكَرفََها فَنََظرَ  اْستَشارَ و الدَّابَّةَ ، إَِذا أَْجَرْيتََها لتَْعِرَف قُوَّ
 ، قال الّراجُز : (3)

َتَشارَ ِإذا   الَعاِئرَت األَبِي ا اسح
 ِلبَاساً َحَسناً. ، أَي َشاَرةً  فاُلٌن : لَبِسَ  اْستَشارَ و

 واستَنَاَر. أْمُرهُ إِذا تبَيَّنَ  اْستََشار قال أَبو َزْيٍد :و

 ، وهو َمَجاز ، وفي التَّْهِذيِب الفَْحُل الذي يَْعِرف الحائَِل ِمن َغْيِرها ، عن األَُمِوّي ، قال : : َمْن يَْعِرُف الَحائَِل ِمن َغْيِرَها الُمْستَِشيرُ و

ا  هـــــــــــــَ نــــــــــــــح ز  عـــــــــــــَ ر    (4)أَفــــــــــــــَ ريكـــــــــــــُ َتشـــــــــــــــــــــــــــِ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح

  
ريِ و   ئحشــــــــــــــــــــــــــــــــِ ٍر مــــــــــــــــــِ ٍر َداعــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــر  ب

  
 األََشِر.ِمئِْشير : ِمْفِعيل من 

مُّ عن ثعلب : ، ُمثَلَّثةً  الّشوارُ و وارُ و الشَّوارُ  ، وكَذلك َمتاُع البَْيتِ  ، الضَّ  ، لَمتَاعِ الّرْحِل بالحاِء ، كما في الّصحاح. الّشِ

ُجِل ، وُخْصياهُ واْستُه ، بالفَتْح : الشََّوارُ و  ْوَرتَه ، وقيل : يَعنِي َمذاِكيره.، أَي عَ  َشَواَرهُ  ، وفي الدُّعاِء : أَْبَدى هللا َذَكُر الرَّ

 : فَْرُج الّرُجِل والَمْرأَةِ ، كما في الّصحاح. الشََّوارُ و

رَ  منه قيل :و  ، كأَنَّه أَْبَدى َعْوَرتَه. بِهِ  َشوَّ

رَ  وقيل : رَ  فَعََل به فِْعالً يُْستَْحيَا ِمْنهُ ، بِِه : َشوَّ  هو ، َحَكاَها يَْعقُوُب وثَْعلٌَب. فتََشوَّ

رَ  قال يعقوب : َضِرَط أَعرابيٌّ   لْيَسْت بعََربِيّة. بإِْبهاِمه نَْحَو اْستِه وقال : إِنَّها َخْلٌف نََطقَْت َخْلفاً. وَكِرَهها بعُضهم وقال : فأََشارَ  ، فتََشوَّ

ْرتُ  وقال اللِّْحيانِّي : ُجِل ، َشوَّ ْلتَه فَخِجَل ، وقد رَ فتََشوَّ  الّرُجَل وبالرَّ ر ، ِإذا َخجَّ ُجُل. تََشوَّ  الرَّ

رَ و يِت ، أَْوَمأَ ، كأََشارَ  بِيَِده : إِليهِ  َشوَّ ّكِ  ، أَنشد ثَْعلٌَب : بالَكّفِ والعَْيِن والحاِجبِ  ذلك ويَُكونُ  ، عن ابن الّسِ
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ر  اهلـــــــــــــو  ِإاّل  ٍب  ِإشـــــــــــــــــــــــــــاَرةَ ُنســـــــــــــــــــــــــــِ  حـــــــــــــاجـــــــــــــِ

  
نــــــــــــاَ  ا وِإاّل َأنح   ريَ هــــــــــــُ ضُ  ُتشــــــــــــــــــــــــــِ ابــــــــــــِ  اأَلصــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«ككتاب»وما أثبتناه يواف  اللسان وتنظري الشارح « وشورا»( عن القاموس ا وابألصر 1)
قوله : أي يســــع  ا عبارة اللســــان : أي يعرضــــها عل  القتر ا والقتر يف ســــبير   بيض النف  ا وقير : يشــــور »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 .«يسع  اخلنفسه أي 
 ( لفة أيب عبيد كما يف اللسان : كرف الفحر الناقة وشافها واستشارها مبعىن واحد.3)
 ويف الصحاح واللسان فكاألصر.« أقَرعحُتها»( يف التهذيب : 4)
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 .(1)أَي يُوِمُئ باليَِد والّرأِْس ،  «في الصَّالةِ  يُِشيرُ  كان»وفي الحديث : 

 .ُشوَرى ، والنّاس فيه ُشوَرى الِخالفَةَ  ، عنههللارضي، بالّضّم ، وتََرك ُعَمُر ،  الشُّوَرى وهي به ، عليِه بكذا : أََمَرهُ  أََشارَ و

وإِن جاَءت على ِمثَال ُء على ِمثَال َمْفعُولَة ، ، ألَنََّها َمصدٌر ، والَمَصادُر ال تَِجي َمْفعُولَة ، وال يكون َمْفعُلَةٌ  ، بضّم الشيِن ، الَمُشوَرةُ و

 .الَمُشوَرة َمْفعُول ، وكذلك

ه الّرأَْي. أََشاَر يُِشيرُ و  ، إَِذا ما َوجَّ

 : لغَتَاِن. الَمْشَوَرةِ و الَمُشوَرةِ  وفاَُلٌن َجيِّدُ 

 ؛ لِخفَّتَِها. َمُشوَرة ، ثّم نُِقلَت إِلى َمْشَوَرةٌ  أَْصلُها الَمُشوَرةُ  وقال الفَّراُء :

 .َمُشوَرة ، ويقال : اإِلشاَرة َمْفعَلَة ، اشتُّق من الَمْشَوَرةُ  : وقال اللَّْيث

 .الَمُشوَرةَ  : َطلََب منه اْستَشاَرهو

 .ِشَواراً و َشاَوَره ُمَشاَوَرةً  وكذلك

 .اْشتََوُرواو تََشاَوُرواو

روبها ،  أَْشَورَ وبَِها ،  أََشارَ والنَّاَر ،  أََشارَ و  َرفَعَها. بها : َشوَّ

ْبَرةُ  ، بالفَتْح : الَمَشاَرةُ و َراَعِة والِغَراَسِة ، قال : الَمَشاَرةُ  ، وقال ابُن ِسيَده : في الَمْزَرَعةِ  الّتي الدَّ ْبَرةُ الُمقَّطعَةُ للّزِ يجوُز أَن تكوَن من  : الدَّ

 هذا الباب ، وأَن تكوَن من الَمْشَرةِ.

َهْيِلّي : أَنّه يُقَال ِلَما تُحيُط به الجدور التي تُْمِسُك الَماَء : َدْبَرةٌ ، بالفَتْح ، وِحْبٌس ،  ْوِض للسُّ ، وفي  َمَشاِئرُ و َمَشاِورُ  ج .َمَشاَرةٌ ووفي الرَّ

 .(2)، أَي ِدبَاَرَها  َمَشائَِرها وُهُم الذين َخطُّوا»َحِديِث َظْبيَاَن : 

وهو َجدٌّ لعبِد  ، فارسيّة ، ومعناه الُمْصَطِلح مع الِجّن ، اسمه ِدْيَواْشتِى بِن فَْيُروز بِن يَْزد ِجْرد بن بَْهَرامَ  َشْورِ  بنِ  َشْورِ  بنِ  َشْورِ  بنُ  َشْورُ و

ِد بن ِميكالَ   المشهوَرة بِن ُدَرْيٍد في َمْقُصوَرتِه أَبِي بكرِ  مْمُدوحِ  بِن عبد الواِحِد بِن َحْرمك بن القاسم بن بَْكِر بن ِدْيَواْشتِي هللا بِن ُمَحمَّ

أَبو بْكِر بُن ُدَرْيٍد ، ويأْتي ذكُره  فارَس ، وكان الُمْقتَِدُر قلََّده األَهواَز ، فَصِحبه ابنُه أَبو العَبّاس إِسماعيُل بُن عبِد هللا ، فأَدَّبَه وأَْربَعَتُُهم ُملُوكُ 

 في حرف الالم.

ْهِل بِن ثَْعلَبَةَ ، وأَْنَشُدوا ذُ  بنِ  َشْيبَانَ  بنِ  َعْمِرو بني من وهو ، عنههللارضي، جليُس ُمعَاِويَةَ ،  تابِِعيٌّ  ، السَِّخيُّ المعروُف ، َشْورٍ  القَْعقَاُع بنُ و

: 

اِع بــــــــــِن و  قــــــــــَ عــــــــــح يــــــــــَ  قـــــــــــَ لــــــــــِ ُت جــــــــــَ نــــــــــح  وحرٍ شــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــُ

  
يــــــــــــ ُ و   لــــــــــــِ قــــــــــــاٍع جــــــــــــَ عــــــــــــح قــــــــــــَ  بــــــــــــقــــــــــــَ  ال َيشــــــــــــــــــــــــــح

  
رٌ  ثَْوبٌ  منه.و: العُْصفُُر ،  الشَّْوَرانُ و  ، كُمعَظٍَّم ، أَي َمْصبُوٌغ بالعُْصفُِر. ُمَشوَّ

أَمياٍل منها ، وإِذا قََصْدَت َمكَّةَ فهو عن يَساِرك ،  (3)، على ثمانيِة  قُْرَب َعِقيِق الَمِدينَة ُمِطلٌّ على السُّّد ، كبير ، مرتفٌع ، َجبَلٌ  : َشْوَرانُ و

وبحذائِه َجبٌَل  (4)، تجتمع فتُْفِرُغ في الغَابَِة ، وحذاَءه َمْيطاُن ، فيه ماُء بئٍر يقال له َضعة  فيه ِميَاهُ َسَماٍء َكثِيَرةٌ  وهو في ِديَاِر بني ُسلَْيٍم ،

 ُق يُقَال لها : الِحالَءةُ.يقال له : ِسنٌّ ، وِجبَاٌل ِكبَاٌر َشَواهِ 

ةُ و  .(5)الّسّتِ الُمْحتَرَمة  : ِمن ِحَراِر الِحَجازِ  َشْوَرانَ  َحرَّ

 وقال الّصاغانّي : هو َشَجٌر من أَْشَجاِر َسَواِحِل البَْحِر. ، كَسْكَرى : نَْبٌت بَْحِريّ  الشَّْوَرىو

 .ُمَشاِوُرك ، أَي َشيُِّركَ  يُقَال : فاُلنٌ و

 .للُمشاَوَرةِ  ، على َوْزِن َجيٍِّد ، أَي يَْصلُحُ  َشيِّرٌ  رٌ وفالٌن َخيِّ 
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 كُشعََراَء. ُشَوَراءُ  ج ، ُمَشاِوُره ، أَي َشيُِّرهو، قال أَبو سعيد : يُقَاُل : فالٌن َوِزيُر فاُلٍن  َوِزيُركَ  أَيضاً : َشيُِّركَ و

 َحْسنَاُء. ، كِجيَِّدةٍ : َشيَِّرةٌ  قَِصيَدةٌ و

 ٌ  ، وقيل : َجميلةٌ. الشَّاَرةِ  ، أَي َحَسنَةُ  ةٌ َشيِّرَ  وامرأَة

ّمِ : النَاقَةُ السَِّمينَةُ  الشُّوَرةُ و  ، وقيل الَكِريَمة. ، بالضَّ

__________________ 
 ( بعدها يف اللسان : أي أيمر وينه  ابإلشارة.1)
 وامليم زائدة.قا  : الواحدة : مشارة ا وهي من الشارة ا مفعلة ا « دايرها»( يف اللسان : 2)
 ( معجم البلدان : ثالثة أميا .3)
 .«ضفة»:  (ميطان)( كذا ويف معجم البلدان 4)
قوله : الســت امرتمة ا هكذا خبطه ابلراء ا ويف عبارة التكملة ابلزاي ا ونصــها : وحرة شــوران من ا رار الســت »( هبامش املطبوعة املصــرية : 5)

 .«امتزمة اب جاز
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َمُن والَهْيئَةُ. الشُّوَرة ي َحُسنَْت ، وَسِمنَْت وأَْصلُ ، أَ  َشاَرتْ  قدو  الّسِ

 والَخْجلَة. : الَجَماُل الّرائُِع ، بالفَتْحِ  ، الشَّْوَرةُ و

 ، وهي الُمَسبَِّحةُ. الُمِشيَرتانِ  ، ويقال للسَّبّابَتَْيِن : السَّبّابَةُ  التي يُقَال لها : : اإِلْصبَعُ  الُمِشيَرةو

أَِعنِّي  علَى العََسِل ، أَي أَِشْرنِي ، ونقلَه صاحُب اللسان عن َشِمٍر ، والّصاغانِيُّ عن أَبي َعْمٍرو ، ونَصُّ عبارتهما : يُقَال : َسالً عَ  أَِشرنِيو

 وأَْخِذه من مواِضِعه ، كما يُقَال : أَْعِكْمنِي. على َجْنيِهِ 

ثِين ، منهم أَبو القاِسم بَْكُر بُن َعْمٍرو ، نُسِ  ة بِبَُخاَرى وفتْح الراِء : ، بالكسرِ  ِشيَرَوانُ و ب إِليها جماعةٌ من الُمَحّدِ
يَروانِيّ  البَُخاِريّ  (1) ،  الّشِ

 ذكره األَمير. 314عن َزَكريَّاَء بِن يَْحيَى بِن أََسٍد ، ومات في رمضان سنة 

بُن قَُدَم بِن قاِدِم بِن َزْيِد بن َعِريِب بن ُجَشَم بِن حاِشِد بِن َهْمداَن ، ومن َولده  َشاِورُ  ، قْلت هو بَْطٌن من َهْمَدانَ  ، بكسر الَواو : َشاِورٍ  بَنُووَ 

يِق بِن إِبراِهيَم صاِحُب الِمْرواحِ ، قَْريٍَة بأَْعلَى الّشاِوِريّ  َمد بِن َزْيِد بِن َعلّيِ بِن َحَسن بن َعِطيّةإِبراهيُم بُن أَحْ  ّدِ . وحفيُدهُ الَوِليُّ ابُن الّصِ

يِق بن إِبراهِ  ّدِ يِق بِن ُعثَْماَن بِن الّصِ ّدِ ْلبَِة من اليََمِن ، وله كراماٌت. واألَِميُن ابُن الّصِ  965يَم من أََجّلِ ُعلماِء الِمْرَواحِ ، ُوِلَد بها َسنَةَ الصَّ

ينة اللّخِب ، وتُُوفِّي ببلِده سنة وَجاَوَر بالَحَرَمْيِن َخْمساً وعشريَن سنةً ، ثّم َرَجَع إِلى اليَمن ، وأَخَذ السُّلُوَك عن ُعَمَر بِن ِجْبِريَل الَهتّار بمد

 ن يتِّصُل إِليه سنَُدنا في القَاِدِريّة.وُدفِن بالشجينَة ، وهو أَحُد مَ  1010

 ، أَي ِزينَتَه ، قال الُكَمْيُت : َشَواَرهو َشْوَره ، وأََخذَ  ُمَزيَّنٌ  ، كَمقوٍل : َمُشورٌ  ءٌ َشيْ و

ُه  يــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــِّ غــــــــــــــــــــــَ رَاَد يـــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــــــَبّن اجلــــــــــــــــــــــَ

  
يـــــــــــــِ    يبح األَنـــــــــــــِ َن  ـــــــــــــَ مـــــــــــــح اغـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ورَايــــــــــــــُ شــــــــــــــــــــــــــُ

َ
 امل

  
 .َمُشورٌ  ، أَي َزيَّْنتُه ، فهو ُشْرتُه وقد

يرُ و دِ  ، كإِمالَة النّاِر والغَاِر : ُممالَةً  الّشِ ِد بِن أَْحَمَد بِن علّيِ بِن محّمد بِن يحيى بِن عبِد هللا بِن محّمِد بن ُعَمَر بن علّيِ بن  لَقَُب ُمَحمَّ بِن محمَّ

العَلَِوّي ، نسبةً  العَُمِريّ  لّي بِن الّشِريِف النّّسابَِة أَبي الغَنَائِِم محّمد بن علّي بِن محّمٍد الَمْذُكورأَبي الحَسِن ع َجّدِ الّشِريِف النّسَّابَةِ  أَبي َطاِلبٍ 

ر له هذا الِعلْ  ةً من بَْعده ، وقد ُسّخِ يوخاً ، وكان ُم ، ولَِقَي فيه شإِلى َجّدِه ُعَمَر األَْطَرِف ، إِليه انتهى ِعلم النسِب في َزمانِه ، وصاَر قولُه ُحجَّ

يرُ وأَبوه أَبو الغنائِِم نَّسابَةً أَيضاً ، وأَسانِيُدنا في الفّن تتصل إِليه ، كما بيّناه في محلِّه ،  اغانّي. األََسد ، أَي أَْعَجِميَّة الّشِ  ، هكذا َذَكَره الصَّ

 ، لغة يََمانِيَةٌ قاله الصَّاغانِّي. ، كَسَحاٍب : ُرَخاءٌ  َشَوارٌ  ِريحٌ و

 ومما يستدرك عليه :* 

 َصيٌِّر : َحَسُن الَمْخبَِر عند التَّْجِربَة ، على التْشبِيِه بالَمْنَظِر ، أَي أَنّه في َمْخبَِره مثلُه في َمنَظِره. َشيِّرٌ وَصاٌر ،  َشارٌ  َرُجلٌ 

 .(2)الناُس : اْشتََهَر بأَْبَصاِرهم كما َوَرَد في حديٍث  تَشايََرهُ و

جُل ، إَِذا َحُسَن َوْجُهه ، وَراَش ، إِذا اْستَْغنَى. شارَ  وقال الفَّراُء :  الرَّ

َمِن. اْشتَاَرتو  اإِلبُِل : َسِمنَْت بعَض الّسِ

 ، كَجيٍِّد : َسِميٌن. َشيِّرٌ  وفَرسٌ 

بّاِء  شارَ و يِّد : الجَ  الشَّيِّرُ و : ؟«َعُروٍس تََرى أََشْورَ »الفََرُس : َحُسَن وَسِمَن ، وفي حِديث الزَّ  ِميُل.كجَّ

 .الَمُشوَرةُ  : االْشتَِوارُ و التَّشاُورُ و

اغانّي. اْشتَارَ و  َذنَبَهُ ، مثل اْكتَاَر ، قاله الصَّ

اغانّي ، وَزاَد غيُره : في دياِر بني تَِميٍم. َشْورٌ و  ، بالفتح : َجبٌَل قُْرَب اليََماَمِة ، قاله الصَّ

 بِن َجميع الغَسَّانِّي.بُن عبِد هللا البَِصيِرّي ، بالكسر : شيُخ ا ِشيرُ و
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__________________ 
 .«عمر»( األصر واللباب ا ويف معجم البلدان : 1)
أي اشــتهروه أببصــارهم ا كبنه من الشــارة ا « فدخر أبو هريرة فتشــايره الناس»( لفظه كما يف اللســان : ويف حديث إســالم عمرو بن العاص : 2)

 مادة : شري. وهي الشارة ا سنة ا وقد ورد يف النهاية يف



6002 

 

 ، عن الشَّْعبِّي. َشْورٍ  َعْمُرو بنُ  َشْورٍ  وأَبو

 ، َرَوى عن ابن ُعَمر. َشْورٍ  وعبُد الَمِلك بُن نافِعِ بنِ 

ِد بن الُحَسْيِن بِن علّي ، َحّدث عن الُمخلِص ، َذَكَره عبُد الغافِِر في الذَّْيِل. ِشيَرَويهِ و  ، بالكسر : َجدُّ محمَّ

يَرِويّ  وولَُده أَبو بَْكٍر عبُد الغَفّار  ، مشهور عاِلي اإِلسناِد ، وهذا َمَحلُّ ِذْكِره. الّشِ

اَمُهْرُمِزّي ، من شيوخ الطَّبَرانِّي.286اع ، مات سنة كَسْحباَن : لقَُب الَحَسِن بِن أَحَمَد الّدرّ  َشْيرانُ و  . ولَقُب َسْهِل بُن ُموَسى القاِضي الرَّ

 بن محّمٍد البَيِّع َشْيٌخ للماِلينّي. ِشيَرانُ و

 بِن محّمِد بن عبِد الَكِريِم البَْصِرّي ، عن عبّاس الدُّوِرّي ، وعنه زاِهٌر السََّرْخِسّي. ِشيَرانَ  ومحّمُد بنِ 

الَواِسطّي ، وابُن أَِخيه أَْنَجُب بُن الحَسِن  ِشيَرانَ  بِن َزْيٍد ، َرَوى عنه أَبو نُعَْيم باإِلجاَزة. وأَبو القاسم عليُّ بُن علّيِ بنِ  ِشيَرانَ  وعبُد الَجبّاِر بنِ 

 َحدَّثُوا.:  ِشيَرانَ  ، وأَبو الفُتُوحِ عبُد الّرحمِن بُن أَبي الفََواِرِس بنِ  ِشيَرانَ  بِن علّي بنِ 

ِعيِد من أَعماِل قَُمولَة ، نُِسبَْت إِلى بَنِي الشَّاِوِريَّةو ، نََزلُوا بها ، منها شْيُخنَا أَبو الَحَسِن علّي بن صالحِ بن ُموَسى  شاورٍ  : قَْريَةٌ بالصَّ

بِن أَحَمَد اإِلْسَكْنَدِرّي الزاِهد ، وعن شيِخنَا محّمِد بِن  السفارّي الّربعّي الماِلِكّي نَِزيل فَْرُجوط ، حدَّث عن أَبي العباِس أَحمَد بِن ُمْصَطفَى

 الطَّيِِّب الفاِسّي باإِلجاَزةِ.

ّم : ظُهوُر الشَّيْ  الشُّْهَرةُ  : [شهر] القَْيُد بالشُّْنعَِة غيُر  فقول شيخنا : (1)النّاُس ، هكذا في المحكم واألساس  يَْشَهَره ، حتى ء في ُشْنعَةٍ ، بالضَّ

ٍل ، نَعْم َذكَره الَجْوَهِرّي من غير قَْيٍد ، فقال : معروف  ُوُضوُح األَْمِر. : الشُّْهَرةُ  وال يُْعَرُف لغيِر المَصنّف ، مَحلُّ تأَمُّ

 .يَْشَهُره َشْهراً  ، ، كَمنَعَه َشَهَره وقد

َرهُ تَْشِهيراً فاْشتََهرَ و َره تَْشِهيراً و،  َشهَّ ياً ، وهو َصِحيَح قال : فاْشتََهرَ اْشتََهَره و .َشهَّ  أَي ، يُْستَْعَمُل الزماً وُمتَعَّدِ

يِن  ـــــــــــــــــ  ِ وِإن اح ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَواِدي وَط ال ـــــــــــــــــُ ب ب  هـــــــــــــــــُ  َأحـــــــــــــــــِ

  
رٌ   هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ تـ شـــــــــــــــــــــــــــــــح

ُ
ـــــــــــــــــبُ  مل رِي ِ غـــــــــــــــــَ اح  ابلـــــــــــــــــواِديـــــــــــــــــَ

  
 بكسر الهاِء. لُمْشتَِهرٌ  ويروى

قوُل ُعَمَر بِن الَخطَّاِب ، قال ثَْعلٌَب : ومنه ُمَشهَّرٌ و َمْشُهورٌ و ِهيرٌ شَ  رجلٌ  ، يقال : : الَمْعُروف المكاِن الَمْذُكورُ  الَمْشُهورُ و الشَِّهيرُ و

 .«أَْحَسنَُكم َوْجهاً ، فإِذا بَلَْونَاُكم كان االْختِيَارُ  َشَهْرنا أَْحَسنَُكم اْسماً ، فإِذا َرأَْينَاُكم َشَهْرنا ِدْمتُْم َعلَْينَاقَ  ِإذا»:  عنههللارضي

 ، ذكَره الصاغانّي. النَّبِيهُ  : الشَِّهيرُ و

 : وسلمعليههللاصلى، قال أَبو طاِلٍب يَمَدُح رسوَل هللا  ُشُهورٌ  ، َجْمعُه : العَاِلمُ  الشَّْهرُ و

وحٍم  ــــــــــــــــــــَ َح كــــــــــــــــــــر  يـ َوابــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــِإيّن والضــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
َرُة و   فـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ و الســـــــــــــــــــــــ  لـــــــــُ تــــــــــح ورُ مـــــــــا يــــــــــَ هـــــــــُ  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
 ألَبي طاِلٍب ، ولم أَجْده في شعِره. قال الصاغانّي : هكذا أَنشده األَزهريّ 

 ِمثُْل قاُلَمِة الظُّفُِر. : الشَّْهرُ و

ه الشَّْهرَ  ُصوُموا»في الحديث : و َي به الِهاللُ  : الّشْهرُ  ، قال ابُن األَثير : «وِسرَّ وآِخَره  الشَّْهرِ  وُظهوره ، أَراَد : ُصوُموا أَّولَ  لُشْهَرتِه ، ُسّمِ

ه : َوسَ   الشَّْهرِ  أَي إِّن فائَِدةَ ارتِقَاِب الِهاَلِل لَْيلَةَ تِْسعٍ وعشرين : ليُْعَرَف نَْقصُ  «تِْسٌع وِعْشُرونَ  الشَّْهرُ  إِنَّما» الحديث :ُطه ، ومنه، وقيل : ِسرُّ

 قَْبلَه.

َي به القََمرُ  : الشَّْهرُ و  العََدُد الَمْعُروُف ِمَن األَيّامِ  : الّشْهرُ  وقال ابُن ِسيَده : وقاَرَب الَكَماَل. وَوَضحَ  أَو هو إِذا َظَهرَ  وُظُهوِره ، لُشْهَرتِه ، ُسّمِ

َي بذلك  بالقََمِر. يُْشَهرُ  ألَنَّهُ  ، ُسّمِ

 وفيه َعاَلَمةُ ابتدائِه وانتهائه.
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يَ  ّجاج : ُسّمِ يَ وبَيانِه. وقال أَبو العَبّاس : إِنَّما  الّشْهُر َشْهراً لُشْهَرتِه وقال الزَّ  ُدُخولَه وُخُروَجه. يَْشَهُرونَ  ، وذلك أَن النّاسَ  َشْهراً لُشْهَرتِه ُسّمِ

 : جماعةٌ. الّشُهورُ وَعَدٌد ،  األَْشُهرُ و الشَّْهرُ  ، وقال اللَّْيث : ُشُهورٌ و أَْشُهرٌ  ج

__________________ 
 ( كذا ا ومل يرد هذا املعىن يف األساس ا والنص يف التهذيب واللسان.1)
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يَ  ِة : الشَّْهرَ  باسِم الِهاَلِل إَِذا أََهلَّ ، والعََرُب تقول : َرأَْيتُ  َشْهراً  وقيل : ُسّمِ مَّ  ، أَي رأَْيُت ِهاللَه ، وقال ذو الرُّ

رَ يـََر   َو حنَِيُر  الش هح  (1)قبَر الّناِس وهح
ة ، وإِنما َجاز أَن يُقال : (2) (احلَْجُّ َأْشُهر  َمْعُلومات  )وقال هللا َعزَّ وَجلَّ :   أَْشُهرٌ  قال الفَّراُء : هي َشّوال وذُو القَْعَدةِ ، وَعْشٌر من ذي الِحجَّ

 آَخَر ، ضُ وَعْشٌر من ثالٍث ، وذلك جائٌِز في األَْوقَاِت ، وتقوُل العََرُب : له اليَْوَم يَْوَماِن ُمْذ لْم أََرْه ، إِنما هو يَْوٌم وبع َشْهرانِ  ، وإِنََّما ُهَما

، ويقولُون : ُزْرته العاَم  قال : وليس هذا بجائز في غيِر الَمَواقِيِت ؛ ألَّن العرَب قد تَْفعَُل الِفْعَل في أَقلَّ من الساَعِة ثم يُوقِعُونَه على اليومِ 

 وإِنما زار في يوٍم منه.

 ، عن اللِّْحيَانِّي. للشَّْهرِ  اْستَأَْجَرهُ  ، كِكتاٍب : ِشَهاراً و َشاَهَرهُ ُمَشاَهَرةً و

 ، كالَمعَاَوَمِة من العاِم. َشْهراً بَشْهرٍ  : الُمعَاَملَةُ  الُمَشاَهَرةُ و

 ، قال الّشاعر : َشْهرٌ  ُمْذ لَم نَْلتَِق ، أَي أَتَى علينا أَْشَهْرنا ، تقول العرب : َشْهرٌ  : أَتَى عليهم أَْشَهُرواو

ذح  ُت مـــــــُ رَ مـــــــا زِلـــــــح هـــــــَ رُ  َأشـــــــــــــــــــــح ظـــــــُ ـــــــح اُر أَن فـــــــّ مح الســـــــــــــــــــــ   هـــــــُ

  
مِ   ــــــــَ ن ــــــــغــــــــَ َي ال ي رَاعــــــــِ حــــــــِّ ضــــــــــــــــــــــَ

ُ
ظــــــــاِر امل ــــــــِ ت ــــــــح َر ان ــــــــح ث  مــــــــِ

  
 .َشْهرٌ  ُمذ نََزْلنَا على هذا الماِء ، أَي أَتَى علينا أَْشَهْرنَاو

 .َشْهراً  في هذا المكاِن : أَقَْمنا فيه أَْشَهْرناو

 .الشَّْهرِ  َدَخْلنَا في أَْشَهْرنَاو

 ِوالِدَها. َشْهرِ  الَمْرأَةُ : َدَخلَْت في أَْشَهَرتو

 ، أَي َسلَّه. يَْشَهُره َشْهراً  ، َسْيفَه ، كَمنَعَ  زيد َشَهرَ و

َرهُ تَْشِهيراً و  ، قاَل : اْنتَضاهُ فَرفَعَه َعلَى النّاِس  : َشهَّ

ا  يــــــــــفــــــــــَ نــــــــــِ ُم حــــــــــَ كــــــــــُ نــــــــــح رِي عــــــــــَ عــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح  اي لــــــــــَ

  
ُرونَ أَ   اهـــــــــــــــِ ا شـــــــــــــــــــــــــــــَ وفـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُ َدان الســـــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــح  بــــــــــــــــَ

  
بَْيِر :  «َسْيفَه ، راِكباً راِحلَتَه شاِهراً  َخَرجَ »وفي حديث عائَِشةَ :  دَّةِ ، أَي ُمْبِرزاً له من ِغْمِده. وفي حديث ابِن الزُّ  َشَهرَ  َمنْ »، تعني يوم الرَّ

علينا  َشَهرَ  لْيَس ِمنّا من»اِل ، وأَراَد بَوَضعَه : َضَرَب بِه ، وفي الحديث : ، أَي من أَْخَرجه من ِغْمِده للِقتَ  «َسْيفَه ثّم َوَضعَه فََدُمهُ َهَدرٌ 

الحَ   .«الّسِ

 : بَياُض النَّْرِجِس. األََشاِهرُ و

ٌ  ، َشِهيَرةٌ  أَتَانٌ  يقال :و  واِسعَةٌ. َضْخَمةٌ ، وقيل : َعِريَضةٌ  َعِريَضةٌ  ، أَي َشِهيَرةٌ  َواْمَرأَة

ْهِريَّة يَْرَكبيقال : هو لَْم و  وهو بَْيَن البِْرَذْوِن والُمْقِرِف من الَخْيِل. ، بالَكْسِر : َضْرٌب من البََراِذيِن ، الّشِ

َمَكِة   .الشََّهاِري والفََرِس العَتِيِق ، والَجْمعُ  (3)وفي األَساس : بْيَن الرَّ

ٌث َمتُْروكٌ  األَْشعَِرّي : بُن َحْوَشبٍ  َشْهرُ و ن ، وتَميٍم الّداِرّي ، وجابٍِر وَجريٍر وُجْنَدٍب وَسْلَماَن وأَبي َذّرٍ وأَبي ، َرَوى ع ُمَحّدِ ن بِاَلٍل الُمَؤّذِ

 في كذا ، وغيُرهم الَوّراقُ  وَمَطرٌ  ، َجِريرٍ  بنُ  وَغْياَلنُ  ، بَْهَدلَةَ  بنُ  وعاِصمُ  الَحذّاءُ  وخالدٌ  الياِميّ  ُزبَْيرٌ  وعنه ، عنهمهللارضيُهَرْيَرةَ وعائَِشةَ 

 .الذََّهبِيّ  ِديوان في كذا ، ُمِعين ابن وَوثَّقَه ، به يُْحتَجُّ  ال:  َعِدّيٍ  ابن قال ، اإِلْكَمال حاِشيَةِ 

 ، مأْخوذُ من قَْوِل القَائَل يُخاِطبُه : َشْهرٍ  قال شيُخنَا : هو الُمراُد من قولهم : َخِريَطةُ 

رٌ لــــــــــــقــــــــــــد اَبَع  هــــــــــــح ٍة  شـــــــــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــطــــــــــــَ َ ُه خبــــــــــــِ  ِديــــــــــــنــــــــــــَ

  
رّاَء بــــــــــعــــــــــَدَ  اي   ُن الــــــــــقــــــــــُ نح أَيحمــــــــــَ رُ فــــــــــمــــــــــَ هــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــَ

  
 قد َوِلَي على َخزائِِن يَِزيَد بِن الُمَهلَِّب ، وبعده : َشْهرٌ  قلت : القائُِل هو القُطاِمّي الَكْلبِّي ، ويقال : ِسنَاُن بُن ُمَكبّل النَُّمْيِرّي ، وكان
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يـــــــــفـــــــــًا و  فـــــــــِ ئـــــــــًا طـــــــــَ يـــــــــح َت هبـــــــــا شـــــــــــــــــــــــَ ذح ه َأخـــــــــَ تـــــــــَ عـــــــــح  بـــــــــِ

  
رُ   دح ريـــــــــــٍر ِإن  هـــــــــــذا هـــــــــــو الـــــــــــغـــــــــــَ ن ابـــــــــــِن جـــــــــــَ  مـــــــــــِ

  
 كذا في تاريخ أَبِي جعفر الطَّبَِرّي.

، كان أَميَر  الّشْهَرانِيّ  ، وأَْفتَُل هو َخثْعَُم ، منهم مالُك بُن عبِد هللا بِن ِسنَانٍ  أَبُو قَبِيلٍَة من َخثْعَمُ  بِن َخلَِف بِن أَْفتَل ، بُن ِعْفِرس َشْهَرانُ و

 الُجيُوِش في زمِن ُمعَاِويَةَ ، وُكِسَر على قَْبِره أَربعون ِلواًء.

__________________ 
 ( صدره يف األساس :1)

 فبصبح أحل  الطرِف ما يستزيُدهُ 
 .197( سورة البقرة اآية 2)
 ( الرمكة : الربذونة.3)
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 ، نقله الّصاغانّي. فََرس ثَْعلَبَةَ بِن ِشَهاٍب الَجَدِليّ  : اسمُ  الَمْشُهورُ و

 ، نقله الصاغانّي. ِمْن أَْعَظِم أَياِم بَنِي ِكنَانَةَ  ، بفتح الشين وسكون الهاِء ، َشْهَوَرةَ  يَْومُ و

َرةُ و  ، بغير هاٍء. الُمَشهَّر وفي التكملة هي،  : فََرُس ُمَهْلِهِل بِن ربِيعَةَ  الُمَشهَّ

َرةِ  ذُوو َرةٌ  َصَحابِّي ، كانَْت له بِن َخَرَشةَ الَخْزَرِجّي السَّْعِدّي ، : أَبو ُدَجانَةَ ِسَماُك بُن أَْوس الُمَشهَّ فَّْيِن لْم  ُمَشهَّ ، إِذا َخَرَج بها يَْختَاُل بيَن الصَّ

 يُْبِق ولْم يََذْر.

 :* ومما يستدرك عليه 

 : الفَِضيَحةُ ، قاله ابُن األَعرابِّي. الشُّْهَرةُ 

َرةَ  ولَبِسَ   .الشُّْهَرتَْين ونُِهَي عن : الُمَشهَّ

 كأَْحَوَل فهو ُمْحِوٌل. (1) [شهر أَتى عليه] ُمْشِهرٌ  وَصبِيٌّ 

 .ُشْهَرة فالناً : استَْخفَْفت به وفََضْحته وَجعَْلتهُ  (2) أَْشَهْرت ومن الَمجاز :

 ، كغَُراٍب : موضع. قال أَبو َصْخر : ُشَهارٌ و

وحَم و  ارٍ يــــــــــــــَ هـــــــــــــَ َرًة  شـــــــــــــــــــــــــــُ ِك ِذكـــــــــــــح رحتـــــــــــــُ  قـــــــــــــد ذَكـــــــــــــَ

  
دِ   ِش انفـــــــــــِ يـــــــــــح َن الـــــــــــعـــــــــــَ ٍر مـــــــــــِ ٍر جمـــــــــــُح  عـــــــــــلـــــــــــَ  ُدبـــــــــــُ

  
 الفَْيِش ، وهو من َمعاقِل األَْهنُوم ، قال الّشاِعر : ةُ ُشَهارَ  : ِحْصن َعظيٌم باليََمن ، ويُقَال له : (3)، بالضّم  ُشَهاَرةُ و

اَرةَ يف و  هــــــــــــــــَ هــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ب قــــــــــــــــ  عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  َأاّيٌم تـ

  
رِ   راِر يف أُقــــــــــــُ ِة اأَلشــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــَ رَامــــــــــــِ ُر الــــــــــــقــــــــــــَ تــــــــــــح  قـــــــــــــَ

  
ٍد : صحابّي ، وضبَطه الذّهبّي كُمْكَرم ، وحَكى ابُن الَجْوِزّي كُمْحِسٍن ، بالسين ال ُمَشهَّرٍ  وَوْبُر بنُ   مهملة.، كُمَحمَّ

 ، لها ِذْكر. ُمْشِهر وأُمُّ األَسوِد ابنةُ علّي بنِ 

ٍد عبُد هللا الَمْوِصِلّي ، يُْعَرف بابنِ  ُمْشِهرُ و ث الُمْشِهر بُن العَيّار الِعْجِلّي. وأَبو محمَّ ر المحّدِ بن  َمْشُهورُ  ، َحدَّثَا. وشيُخنَا العاَّلمة الُمعَمَّ

ِريِر ، نَِزيل ُمخا ، وعن الَوِجيه عبِد الرحمِن بِن محّمد الذَّهَ الُمْستَِريحِ الُحَسْيِنّي األَْهدَ  بِّي ِلّي ، حدَّثَنا عن أَبِي الَحَسِن َعِلّيٍ الَمْرُحوِمّي الضَّ

َمْشِقّي وغيرهما.  الّدِ

. : (4)، هكذا في النُّسخ التي بأَيدينا ، والصواُب َوبَُر البَِعيِر ، بالواو  َدبَُر البَِعيرِ  َشْهبَرَ  : [شهبر]  اْشهابَّ

 .«لكذا»: أَْجَهَش للبُكاِء ، ولم يَْذُكْر  َشْهبَرَ و، والذي في التَّْكِملَة  لكذا : أَْجَهَش للبُكاء َشْهبَرَ و

جالُ  ، كَجْعفٍَر : َضْخُم الرأِْس ، َشْهبَرٌ  َرُجلٌ و ُجِل : أَْو ال يُوَصُف بِه الّرِ  .َشْهبَرٌ  ، قال األَْزَهِرّي : وال يُقَاُل للرَّ

ةٍ  ، بالنون زائدةً : َشنَْهبََرةٌ و،  َشْيَهبُورٌ و وَشْهَربَةٌ  َشْهبََرةٌ  امرأَةٌ و َجنّ » الحديث : ، قاله ابُن ُدَرْيٍد ، وفي ُمِسنَّةٌ وفيها بَِقيَّةُ قُوَّ  َشْهبََرةً  ال تَتََزوَّ

 أَي َكبيرةً فانيةً. «وال نَْهبََرةً 

 وَشْهَرٌب. عن يعقوب. َشْهبَرٌ  وشْيخٌ 

بِّّي ، وهو أَحُد اللُُّصوِص الفُتّاِك ، وكان رأَى َعُجوزاً معها َجَمٌل َحَسٌن ، وكان راِكباً على بَْكٍر له ، فنََزَل ،  (5)قال ِشَظاٌظ  ل : وقاالضَّ

نَدَّ ، فقال : أَنا آتيِك به ، فَمَضى أَْمِسِكي لي هذا البَْكَر ؛ ألَْقِضَي حاَجةً وأَعوَد ، فلم تَستَِطع العُجوُز ِحْفَظ الَجَملَْيِن ، فانفَلََت منها َجَملَُها و

 وَرِكبَه وقال :
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ريحٍ  وٍز مـــــــــــــــن لـــــــــــــــَُ جـــــــــــــــُ رَبَهح ُرب  عـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا   هــــــــــَ ــــــــــُ تـ مــــــــــح َرهعــــــــــلــــــــــ  ــــــــــَ رحقـ اَض بــــــــــعــــــــــَد الــــــــــقــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــح  اإِلنـ

  
 ، وقال : الشََّهاِبرُ  والَجْمع

 َشَهاِبرَامَجَعحُت منهم َعَشباً 
ْخُم الَرأِْس. ، كَجعفر : الشَّْهبَرُ و  الضَّ

أِْس : ُمَشْهبَرُ  َرُجلٌ و  ، كذا في التكملة. َكبِيُره َمْفُطوُحهُ  الرَّ

 َمِلِك العََرِب ، وهو القائُل :  الُمْنِذرِ : حاِجُب النُّْعَماِن بنِ  َشْهبَرٍ  ِعَصاُم بنُ و

ا  امــــــــــــَ و َدتح ِعصــــــــــــــــــــــــــَ اٍم ســــــــــــــــــــــــــَ ُ  ِعصــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــح ــــــــــــَ  نـ

  
او   دامـــــــــــــــــَ ر  واإِلقـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ ُه ال ـــــــــــــــــح ت مـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( زايدة عن األساس.1)
 ( يف األساس : اشتهرت فالانً.2)
 ( ضبطت يف معجم البلدان ابلفتح ا ضبرت قلم.3)
 التكملة.( ومثله يف 4)
 .«شطاط»( عن اللسان ا وابألصر 5)
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 وسيأْتي ذكره في ع ص م.

َخُم ، ال َواِحَد لََها ، بلفظ الجْمعِ ، أَهمله الَجْوَهِرّي وصاحُب اللسان ، وقال الّصاغانّي ، في التّْكِملَة : هي الشََّهاِجرُ  : [شهجر] ، لم يُْسَمع  الرَّ

 إِاّل علَى لَْفِظ الجْمعِ.

َكا ما بيَن ثاَلِث ِسنيَن ، إِلى ِستّ  َشْهَدرَ  : [شهدر]  ، كَجْعفٍَر. َشْهَدرٌ  ، وهو َشْهَدَرةٌ  وهي سنيَن ، الجاِريَةُ والغاُلُم ، وهو أَْن يَتََحرَّ

ْهَداَرةُ و ْهداَرةُ  قال أَبو َعمرو :و، بالكسِر : الفاِحُش ، والنَّّماُم ، والُمْفِسُد بين النّاِس ،  الّشِ ُجلُ  الّشِ ، وأَنشد الفَّراُء للُكَمْيِت يَْمَدُح  القَِصيرُ  : الرَّ

ْلِت :  الَحَكَم بَن الصَّ

ُك ملَح و  داَرةَ تــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح ِديــــــــــــــــَن  شــــــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــَ  األَبـــــــــــــــــح

  
ـــــــــــــــــــرَاو   رِي َا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــِ َرب ـــــــــــــــــــح َح األَقـ  ال ُزمـــــــــــــــــــ 

  
ْهَداَرةُ  قيل :و  الغَِليُظ. : الّشِ

 ، أَورَده الّصاغانّي. ، كَجْعفٍَر : العَِظيُم الُمتَْرفُ  الشَّْهَدرُ و

ْهذاَرةُ  : [شهذر] ْهَداَرةُ  ، بالذال المعجمة ، أَهملَه الجوهِرّي والصاغانّي ، وهو الّشِ  ، بالمهملة في معانيه ، يقال : الّشِ

 ، بالّدال والذّاِل ، أَي فاحٌش. ِشْهذاَرة َرُجلٌ 

ْهذاَرةُ و  وهو أَيضاً الكثيُر الكالِم. العَنِيُف في السَّْيرِ  الّشِ

، وهو الذّي أَْحَدثََها ، فنُِسبَْت إِليه ، وهي اآلَن ُكوَرةٌ واسعةٌ في الِجبَاِل ،  ُزوِر بِن الضَّحاكِ  (2) َمِدينَةُ  (1)، بالفَتْحِ :  َشْهَرُزورُ  : [شهرزور]

بٌَل يُْعَرف بَشْعَراَن ، أَْكثَر ، وأَهلَُها ُكلّهم أَْكَراٌد ، والَمِدينَة في َصْحَراَء ، عليها ُسوٌر َسْمُكهُ ثََمانيةُ أَْذُرع ، بقُْربها جَ  (3)بين إِْربَِل وَهَمَذاَن 

اَل  لَِم ، وقد نُِسَب إِليه جماعة من العلماِء ، منهم : أَبو َعْمِرو بن الصَّ حِ ، وأَبو محّمٍد القاسُم بُن الِجبَاِل أَشجاراً وُعيُوناً ، وآَخُر يُْعَرف بالزَّ

ٌد الُملَ  ُد بُن عِلّيِ بِن الَحَسِن ابِن أَحَمَد ، وغيُرُهم ، ُمَظفَّر بِن ُمَظفَّر بِن علّيٍ ، وابْنه أَبو بكٍر محمَّ قَُّب بقاضي الَخافقَْيِن ، وأَبو الُمَظفَِّر محمَّ

يِن الُكْرِدّي الشَّْهرانِّي ، ُولِ  ِريَن شيُخ َمَشايِخنا أَبو الِعْرفَاِن إِبراِهيُم بن َحَسِن بِن ِشَهاِب الّدِ ال سنة ومن المتأَّخِ ِدَم المدينَةَ وقَ  1025د بها في شوَّ

هاِب الَخفاِجّي ، والشيخِ ُسْلَطان ، وغيِرهما  ، وقد حدَّثَنَا عنه شْيُخنا محّمُد  (4)، والَزم القَّشاِشّي ، واجتمع في مصر عند ُمُروِره بَِها مع الّشِ

ِة  َمْشِقّي باإِلجاَزةِ العامَّ بِيِدي بالكتابة ، وأَحَمُد بن علّيٍ الّدِ  .1101ُجَماَدى األُولى سنة  28، تُُوفِّي بالمدينة في بن عالِء الدين الزَّ

َشاِطّي في اقتباس األَنواِر ، وقد اْختََصَره عبُد الَحّق األَْزِدّي ا ه : وقال أَبو عبِد هللِا الرُّ  إِلْشبِيِلّي ، ومنه نَقَْلُت :وفي َشْرحِ شيِخنَا ما نصُّ

ٍد السَّّراُج لنْفِسه :: بَلٌَد من بالِد أََذْربِيَجان ، ث َشْهَرُزورُ   م قال : أَنَشَدنَا الفقيهُ الحافُظ أَبو علّي الّصَدفّي ، قال أَنَشَدنَا أَبو ُمحمَّ

ٍر  هـــــــــــــــح ُزورِي كـــــــــــــــر  شـــــــــــــــــــــــــــــَ ِت أَبنح تــــــــــــــــَ دح  َوعـــــــــــــــَ

  
َقضـــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــَ ُزورِي ا قـــــــــــد تـ ـــــــــــَ ُرُزورِيفـ هـــــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــــ 

  

ُة و  قـــــــــــ  ـــــــــــ    (5)شـــــــــــــــــــــــــُ ل عـــــــــــَ ُ
ُر املـــــــــــ نـــــــــــا هنـــــــــــَح يـــــــــــنـــــــــــِ  بـــــــــــَ

  
مـــــــــــــ    ســـــــــــــــــــــــــــَ

ُ
ِد امل ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ ـــــــــــــبـ رُزورِ  ِإىل ال هـــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  

ُدوِدِ  و  ُر صـــــــــــــــــــــــُ هـــــــــح ٌ   (6)شـــــــــــــــــــــــَ دح وِم صـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــُ ت  امـــــــــح

  
ِك و   لــــــــــِ ُر َوصــــــــــــــــــــــــح هــــــــــح ُرُزورِ لــــــــــكــــــــــنح شــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــَ

  
ة.  قال : وقد أَْنَشَدنَاها َشيُخنَا اإِلماُم أَبو عبِد هللا بن المسناوّي ، أَعّزه هللا تعالى ، غيَر َمرَّ

 * ومما يستدرك عليه :

َدةِ : َمَحلَّة بأَْعلَى نَْيَسابُور ، منها أَبو نَْصٍر فَتُْح بُن نُوح بن ِسنَاٍن العاِمِرّي النَّ  (7) َشاَهْنبَرُ  [شهنبر] ْيَسابُوِرّي ، ، بسكون النون وفتْح الموحَّ

ُد بُن إِسحاق الثَّقَِفّي.  عن يَْحيَى بِن يْحيَى ، وعنه محمَّ

يِه ، قال :في الجَ  ، كِكتَاٍب : يَْوُم السَّْبتِ  ِشيَارٌ  : [شير]  اِهِليَّة ، هكذا كانت العرُب تَُسّمِ
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ي  وحمــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــش وَأّن يـ ُر َأنح َأعــــــــــــــــــِ  أَُ مــــــــــــــــــِّ

  
بـــــــــــــــــــــــــارِ   َوَن َأوح جـــــــــــــــــــــــــُ  أبَو َ  َأوح أبَِهـــــــــــــــــــــــــح

  

يِن  ـــــــــــــــــح ت فـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِإنح يـ اِد ُداِبِر ف ـــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــت  َأو ال

  
َة َأو   ُروبــــــــــــــَ ٍ  َأو عــــــــــــــَ نــــــــــــــِ ؤح يــــــــــــــارِ فــــــــــــــمــــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 السكون وراء مفتوحة بعدها زاي.( قيدها ايقوت ابلفتح مث 1)
 ( قوله : مدينة ا معىن شهر ابلفارسية املدينة.2)
 ابلدا  املهملة.«  دان»( عن معجم البلدان ا وابألصر 3)
 .«وغريهم»( ابألصر 4)
 ( معجم البلدان : وموعد.5)
 ( معجم البلدان : فبشهر صّد .6)
 ر. كانت تسم  شهيدا انبار مث اختصر فقير : شاهنرب..  لة بنيسابو .. ( يف معجم البلدان : شاه هنرب7)
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ّجاج : ، تُسِكن الياَء وتَْبنِيَها على فِْعل لتَْسلم الياُء ، كما تقول صيُوٌد وُصيٌُد  بالكسرِ  ِشير ِإْن شئْت قْلَت ثاَلثَةُ و،  ُشيُرٌ و،  أَْشيُرٌ  ج قال الزَّ

 و ، وهو األَكثر.وِصيٌد ، كذا في التكملة ، َذكَره الجوهرّي في الوا

 فصل الصاد
 املهملة مع الراءِ 

 ، قال شيُخنَا : الصواُب كَجْوَهر ؛ ألَّن الَهمزةَ أَصٌل ، والواو زائدة ، انتهى. ، كَجْعفَرٍ  َصْوأَرٌ  : [صأر]

يَاحّي غاِلَب ، من َطَرِف السََّماوة ، وَمَسافَةُ يَوٍم وليلٍة من الُكوفَِة مما يلي الشّ  (1)من أَرِض َكْلٍب  ع وهو : اَم ، َعاقََر فيه ُسَحْيُم بُن َوثِيٍل الّرِ

 بَن صْعَصعَةَ أَبا الفََرْزَدِق ، فعَقََر ُسَحْيٌم َخْمساً ثُمَّ بََدا لَهُ ، َوَعقََر غاِلٌب مائةً ، قال َجِريٌر :

َض  اشـــــــــــــــــــــــــِ د  جمـــــــــــَُ عـــــــــــُ ـــــــــــَ ر ين َأنح ال تـ دح ســـــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــقـــــــــــَ

  
ــــــــــٍب   ي ــــــــــِ َرن قــــــــــح ِر ِإاّل عــــــــــَ خــــــــــح ــــــــــفــــــــــَ وحأَرِ مــــــــــن ال  ِبصــــــــــــــــــــــــَ

  
 وأَورَده الصاغانّي في ص ور.

 قلت : وفي هذه الُمعَاقََرةِ ، قال الّشاعُر ، أَنشَده ابُن ُدَرْيٍد :

ٍك  يِن مــــــــــــــــالـــــــــــــــِ ُب بــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــمــــــــــــــــا كــــــــــــــــاَن َذنــــــــــــــــح

  
بّ   الٌم َفســـــــــــــــــــــــــــَ م غـــــــــــــُ هـــــــــــــُ نــــــــــــــح ب  مـــــــــــــِ  أَبنح ســـــــــــــــــــــــــــُ

  

ٍر  ـــــــــــــــــــِ ٍب ابت طـــــــــــــــــــَ َ  ِذي شـــــــــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــَ  أبَبــــــــــــــــــــح

  
بح   ربحِي الـــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــَ ام ويـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ رت  الـــــــــــــعـــــــــــــِ قـــــــــــــُ  يــــــــــــــَ

  
فِة ، على ساِكنِها أَفضل الّصالةِ والّسالم. كغَُراٍب : ع بالَمِدينَةِ  ، ُصَؤارٌ و  الُمَشرَّ

 ، قال الُحَطْيئَةُ : َحبََسهُ  : يَْصبُِرهُ صبَراً  َعْنهُ  َصبََرهُ  : [صبر]

ُت هلــــــــــــــــا  اقــــــــــــــــلــــــــــــــــح ربُهــــــــــــــــَ داً  َأصــــــــــــــــــــــــــــــح  جــــــــــــــــاهــــــــــــــــِ

  
يـــــــــــــــرح   لـــــــــــــــِ ـــــــــــــــٍف قـــــــــــــــَ رِي اُ  طـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ِك أَم  َوحيـــــــــــــــحَ

  
وُح ، وهو (2) يُْصبَر أَن وسلمعليههللاصلى: نَْصبُه عليه ، وقد نَهى رسوُل هللا  اإِلْنَساِن وغيِره على القَتْلِ  َصْبرُ و ً  أَْن يُْحبَس الرُّ  ويُْرَمى حيّا

 حتّى يَُموت. ءٍ بَشيْ 

ْبرِ  وأَصلُ  اْقتُلُوا القاتَِل ». وفي حديٍث آخَر في َرُجل أَْمَسك رُجالً وقَتلَه آَخُر ، فقال : َصبََره : الَحْبُس : وكلُّ مْن َحبََس َشْيئاً فقد الصَّ

 .َصْبراً  وقد قَتَلَه يَعنِي احبُِسوا الذي َحبََسه للَمْوِت حتّى يَُموَت كِفْعِله به «اْصبُِروا الّصابِرَ و

 نَْفِسي ، قال َعْنتََرةُ يَْذُكُر َحْرباً كان فيها : َصبَْرتُ  ٍء يُريُده قال :، وكذلك لو َحبََس َرُجٌل نَْفَسه على َشيْ  عليه َصبََره قدو

رَبحتُ  ر ًة  فصــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــك حــــــــــــــــُ ــــــــــــــــذل ًة ل ــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــارِف

  
ضُ   طـــــــــــلـــــــــــ  اِن تـــــــــــَ بـــــــــــَ ُ  اجلـــــــــــَ فـــــــــــح ـــــــــــَ و ِإذا نـ رحســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ  تـ

  
 ً  : يقول : إِنّه َحبََس نَْفَسهُ. (3)، قال أَبو ُعبَْيَد  صابَِرة يقوُل : َحبَْسُت نَْفسا

 .َصْبراً  وكلُّ من قُتَِل في َغْيِر َمْعَرَكٍة وال َحْرٍب وال َخَطإِ فإِنّه مْقتُولٌ 

 ، وهي المْحبُوَسةُ على الموِت. الَمْصبُوَرةِ  ، حكاه ثَْعلٌَب ، وفي الحديث : نهى عن للقتْلِ  مْصبُورٌ  بالَهاِء : َصبُوَرةٌ  َرُجلٌ و

ْبرِ  يَِمينُ  ابُن ِسيَده :قال و  ، أَنشد ثعلٌب : َصْبراً  ، وقد َحلَفَ  : التي يُْمِسُكَك الَحَكُم َعلَْيها حتى تَْحِلفَ  الصَّ

رَا  هــــــــــــــح ِر الــــــــــــــظــــــــــــــ  َب وَأعــــــــــــــح نــــــــــــــح  فــــــــــــــَبوحجــــــــــــــِض اجلــــــــــــــَ

  
يــــــــــــــــنــــــــــــــــًا   َي   ميــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ بــــــــــــــــح اَأوح يـــــــــــــــــُ ربح  صــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
، بأَن يَحِبَسه السُّلطاُن عليها حتّى يَْحِلَف بها ، فلو َحلََف إِنساٌن من غير  ويُْجبَُر عليها حاِلفُها لصاِحبها من ِجَهِة الَحَكمِ  التي تَْلَزمُ  هي أَو

 .َصْبراً  إِْحالٍف ما قِيل : َحلَفَ 
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 ، أَي أَْكرَههُ. َصْبراً  الَحاِكُم فاُلناً على يَِمينٍ  أَْصبر ويقال :

ُجلَ  َصبَرَ و  لَِزَمهُ. : يَْصبُِره الرَّ

 من أَْجِلَها ، أَي ُحبَِس ، فُوِصفَتْ  ُصبِرَ  ؛ ألَنّه إِنّما المْصبُورُ  ، وإِن كان صاحبَُها في الحِقيقَة هو َمْصبُوَرةٌ  ، قيل لها : : اليَِمينُ  الَمْصبُوَرةُ و

ْبرِ   ، وأُِضيفَْت إِليه َمجازاً. بالصَّ

ْبرُ و  : نَِقيُض الَجَزعِ. الصَّ

جلُ  َصبَرَ  :يقال   .ُصبُرٌ  أَيضاً ، بغير هاٍء ، والجمع َصبُورٌ  ، واألُْنثَى َصبُورٌ و ، كأَِميٍر ، َصبِيرٌ و َصبَّارٌ و صابِرٌ  فهو يَْصبُِر َصْبراً  الرَّ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : وهو ماء لكلب.1)
 ( اللسان : تصرب.2)
 حتريف ا وما يف األصر مواف  للتهذيب واللسان.« عبيدةأبو »( يف املطبوعة الكويتية : 3)
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ْبرُ  وقال الَجْوَهِرّي : َحبَْستُه ، قال هللا  أَنا : َصبَْرتُهو،  يَْصبُِر َصْبراً  فالٌن عند الُمِصيبَةِ  َصبَرَ  الَجَزعِ ، وقد (1): َحْبُس النَّْفِس عنَد  الصَّ

ُمْ َواْصِْبْ نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَ )تعالى :   أَي اْحبِْس نْفَسَك معهم. (2) (ْدُعوَن َرِبَّ

ْبرُ  وفي البصائر للمصنّف : ْبرُ  ، إِذا أُْمِسك وُحبَِس للقَتِْل ، ُصبِر ، ومنه قيل : فاُلنٌ  (3)في اللُّغَِة : الَحْبِس والَكفُّ في ِضيق  الصَّ :  فالصَّ

 َحْبُس النَّْفِس عن الَجَزعِ ، وَحْبُس الّلَساِن عن الشَّْكَوى ، وحْبُس الجواِرِح عن التَّْشِويِش.

ْبرُ  وقال ذُو النُّون : عِ ُغصِص البَِليّاِت ، وإِْظَهاُر الِغنى مع ُطوِل الفْقِر بَساحاِت ا الصَّ  لَمِعيَشِة.: التّبَاُعُد عن الُمَخالَفاِت ، والسُُّكوُن عنَد تََجرُّ

ْبرُ  وقيل :  : الُوقُوُف مع الباَلِء بُحْسِن األََدِب. الصَّ

 وقيل : هو الفَنَاُء في البَْلوى بال ُظهوِر شْكوى.

 وقيل : إِْلزاُم النَّفِس الُهُجوَم على المَكاِره.

 .وقال َعْمُرو بُن عثمان : هو الثَّبَاُت مع هللا ، وتَلقِّي باَلئِه بالّرْحِب والسَّعَةِ 

 وقال الَخّواُص : هو الثَّبَاُت على أَحكاِم الِكتَاِب والسُّنَّة.

ْبرُ  وقيل :  : أَْن تَْرَضى بتَلَِف نَْفِسَك في ِرَضا من تُِحبّه. الصَّ

ْبرُ  :وقال الَحِريِرّي   : أَن ال يَْفِرَق بيَن َحاِل النَّْعَمِة وحاِل الِمْحنَِة ، مع سكوِن الخاِطِر فيهما. الصَّ

ُجلُ  تََصبَّرو بَرَ و ، َصْبراً  : جعََل له اْصَطبَرَ و الرَّ  ، بقلِب الّطاِء صاداً ، وال تقول اطَّبر ، ألَّن الّصاَد ال تُْدَغُم في الطَّاِء. اصَّ

ْبرِ  فُ : تََكلُّ  التََّصبُّرُ  وقيل : ْبِر التََّصبُّرُ  أَْفَضلُ »قَوُل ُعَمر : ، ومنه الصَّ  ، قاله ابُن األَعرابّي. «الصَّ

ْبرِ  وقيل : َمراتِبُ   .َصبَّارٌ و،  َصبُورٌ و،  ُمتََصبِّرٌ و،  ُمْصَطبِرٌ و،  صابِرٌ  َخْمَسةٌ ، الصَّ

ها ،  فالّصابِرُ  ْبر الُمْكتَِسبُ  الُمْصَطِبرُ و: أَعمُّ ْبرِ  : ُمتََكلِّفُ  الُمتََصبَّرُ والُمْبتَلي به.  للصَّ  حاِمُل نَْفِسه عليه. الصَّ

بُورُ و ْبرِ  : العَِظيمُ  الصَّ  غيِره. َصْبرِ  أَشدُّ من صْبُره الذي الصَّ

بّارُ و ْبرِ  : الشَِّديدُ  الصَّ  .الصَّ

 فهذا في القَْدِر والَكّم ، والذي قبله في الوْصِف والكْيِف.

ْبرِ  : أََمَره َرهأَْصبو  .يْصبِرَ  : َطلَْبُت منه أَن َصبَّْرتُه تَْصبِيراً  وقال الصاغانّي : كَصبَّرهُ تَْصبِيراً  ، بالصَّ

 .كاْصَطبََره ، َصْبراً  َجعََل له : أَْصبََرهو

 أَْعِطنِي َكفيالً. ، أَي كاْنُصْرنِي يا رُجل ، اْصبُْرنِي نه :تقُوُل مو به ، َكفَلَ  ، بالفَتْح فيهما ، أَي َصباَرةً و يَْصبُُر َصْبراً  ، به ، كنََصرَ  َصبَرَ وَ 

بِيرُ  ، َصبِيرٌ  هو بهو  .«َصبِيراً  َمْن أَْسلََف َسلَفاً فال يَأُْخَذنَّ بِه َرْهنَاً وال»وقد جاَء في حديِث الَحسِن :  الَكِفيُل ، كأَِميٍر : الصَّ

بِيرُ و  في أُُموِرِهْم. لهم وَمعَُهم يَْصبرُ  وَزِعيُمُهم ، الِذي ُمقَدَُّم القَْومِ  ، أَيضاً. الصَّ

بِيرُ و  ، قاله الّصاغانّي : وقيل : هو َجبٌَل بعَْينِه ، وقد جاَء ِذْكُره في َحِديِث ُمعاٍذ. الَجبَلُ  : الصَّ

 كُكَرماَء. ُصبََراءُ  ج :

بِيرُ و ، درجاً ، قال  بَْعُضه فوق بعٍض  (4) الذي يِصيرُ  هو السَّحاُب األَبيضُ  ثيفَةُ التي فَْوَق الّسحابَِة ، أَوالسََّحابَة البَْيضاُء ، أَو الكَ  : الصَّ

 يَِصُف َجْيشاً :

 الص ِبريكِكرحفَئِة الَغيحِث ذاِت 
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ْدُر يحتمل أَن يكون َصدراً ِلبَيِت عاِمِر بِن ُجَوْيٍن الّطائِّي من أَب ّي : هذا الصَّ  يات :قال ابُن بَّرِ

و و  لــــــــــــــــــُ
ُ

اِت املــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ٍة مــــــــــــــــــن بـ  جــــــــــــــــــارِيــــــــــــــــــَ

  
ا  اهلــــــــــــََ خــــــــــــَ لــــــــــــح ِر خــــــــــــَ يــــــــــــح ُت ابخلــــــــــــَ عــــــــــــح قــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  ِ  قـ

  

ِث ذاِت  يـــــــــــــح ة الـــــــــــــغـــــــــــــَ ئـــــــــــــَ رحفـــــــــــــِ يب كـــــــــــــكـــــــــــــِ  الصـــــــــــــــــــــــــــ 

  
ا  حـــــــــــــــــــــــــاب وَ حَلهلـــــــــــــــــــــــــََ  ِر َ حيت الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 قال : أَي ُربَّ جاِريٍة من بَناِت الُملُوِك فَْعقَْعُت َخْلَخالَها

__________________ 
 .«عن اجلزع»( الصحاح : 1)
 .28( سورة الكهف اآية 2)
 ( ويف املفردات : الصرب : اإلمسا  يف ضي .3)
 وضبطت يف الصحاح ابلبناء للمجهو  ويف اللسان ابلبناء للمعلوم.« يصرب»( الصحاح واللسان : 4)
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وُت َخلحَخاهِلَا ا ومل تكن قـَبحر ذلك تَـ  مض صــــَ ِإخل ا َأي  .. عحُدو ا وقوله : كِكرحِفَئةِ ملّا َأغرحُت عليهم ا فَهَرَبتح وَعَدتح ا فســــُ
ِلُحه ا وَأصـــل حاب وَ حَللُه ا َأي ُتصـــح حابَِة البيضـــاِء الكثيفة  حيت الســـحاب َأي تقصـــد ِإىل مُجحَلِة الســـ  ه هِذه اجلارِية كالســـ 

 َ حَتِولُه ِمن اأَلوِ  ا وهو اإِلصالُح.
 .«.. كِكْرفِئَِة الغَْيثِ » قال : ويحتمل أَن يكون :

 للَخْنساِء ، وَعُجُزه :

 تـَرحِمي الس حاَب ويـَرحِمي هَلَا
 وقبله :

ا  هــــــــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــــــــُ ا بـــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ وح ٍة فـــــــــــــــــَ رَاجــــــــــــــــَ  وَرجــــــــــــــــح

  
ا   ا هلـــــــــــََ نـــــــــــَ ـــــــــــح ُف زِفـ اعـــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــَ

ُ
ا امل هـــــــــــَ ـــــــــــح يـ (1)عـــــــــــلـــــــــــَ

 

  
 للَخْنَساِء َرثَْت بها أَخاها وأَولها :قْلُت : وقرأْت في زَوائِِد األَمالي ، ألَبِي علّيٍ القاِلي هذا البيَت في جملِة أَبياٍت 

ا  ك أَمح مـــــــــــــــاهلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــح يـ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ  َأاَل مـــــــــــــــا ل

  
ا  رحاَبهلـــــــــــــَ ُض ســـــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــح ـــــــــــــد  َر ال ضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــدح َأخح  ل

  
 ، أَي َمْحبُوسة ، وهذا ضعيٌف. َمْصبوَرة تَراَها كأَنََّها أَو الِقْطعَةُ الَواقِفَةُ منها

بِيرُ  قال أَبو حنيفة :  ، أَي يُْحبَُس. يُْصبَرُ  : السَّحاب يَثْبُُت يوماً وليلةً ، وال يَْبَرُح ، كأَنَّه الصَّ

 ، ال يكاد يُْمِطُر ، قال ُرَشْيُد بُن ُرَمْيٍض العَنَِزّي : السَّحاُب األَْبيَضُ  هو أَو

رَاغــــــــــــــــَ   ٌر تـــــــــــــــــَ كــــــــــــــــَ ُم عــــــــــــــــَ هــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح ُروُح ِإلــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــَ

  
ُد   ا َرعـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  ريِ كـــــــــــــــــَبن  َدِويـ ـــــــــــــــــِ ب  الصـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ، بضّمتين ، قال ساعَدةُ بُن ُجؤيَّةَ : ُصبُرٌ  ج والَجْمُع كالواِحِد ، وقيل

ا  اَلفــــــــــــــــــــَ َة واأَلخــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــــ  مح لــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــارِم هبــــــــــــــــــــِِ

  
امــــــــــــَ    عــــــــــــَ وحَز الــــــــــــنـــــــــــــ  رُباً جــــــــــــَ ا صــــــــــــــــــــــــــُ افــــــــــــَ فــــــــــــَ  خــــــــــــِ

  
بِيُر َصبِيرُ و قَاقَةُ العَِريَضةُ تُبْ  الُخواِن ، وهو الصَّ  َطعَاَم العُْرس ، (2)الخبّاُز  ُرقَاقَةٌ يَْغِرُف َعلَْيها هي َسُط تَْحَت ما يُْؤَكُل من الطَّعَاِم. أَوالرُّ

بِيَرةِ   ، كما سيأْتي. أَْصبَرَ  ، بزيادةِ الهاِء ، وقد كالصَّ

، قال ابُن سيده : ولم أَْسَمْع لها بَواِحٍد ، وُرِوَي بَْيَت  بال واِحدٍ  ، عنهم وال تَْعُزبُ  علَى أَْهِلها من الغَنَِم واإِلبِِل : التي تَُروُح وتَْغُدو األَْصبَِرةُ و

 َعْنتَرةَ :

ِف  يـــــــــــــــــح ا ابلصـــــــــــــــــــــــــــــــ  ربَةٌ هلـــــــــــــــــََ ريف  َأصـــــــــــــــــــــــــــــــح  وجـــــــــــــــــُ

  
زَارُ و   ا غــــــــــــــــِ هــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ رائــــــــــــــــِ تيف مــــــــــــــــن كــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ْبرُ و  َحْرفُه وِغْلُظه. هوو وجانِبُه ، وبُْصُره مثْلُه ، ءِ ، بالكسر والّضّم : ناِحيةُ الشَّيْ  الّصِ

، أَي أَعالها ، أَي أَْعلَى نَواِحيَها ، قال النَِّمُر بُن  «الَجنَّةِ  ُصْبرُ  ِسْدَرةُ الُمْنتََهى» ِء : أَعاله ، وفي حديِث ابِن َمْسعُوٍد :الشيْ  ُصْبرُ  وقيل :

 تَْولَب يصف رْوَضةً :

َرهــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــــ   تح وابكــــــــــــــَ َزبــــــــــــــَ  جِي  بــــــــــــــِدميــــــــــــــٍة عــــــــــــــَ

  
ا ِإىل   ُؤهـــــــــــــَ لـــــــــــــَ اَء متـــــــــــــَح فـــــــــــــَ ارِهـــــــــــــاَوطـــــــــــــح بـــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــــح

  
اُء :و ْبرُ  قال الفَرَّ ْبرُ و،  الّصِ  .أَْصبَارٌ  السََّحابَةُ البَْيَضاُء ، ج : الصُّ

ْبرُ و ّم : بَْطٌن ِمْن َغّسانَ  الصُّ  ، قال األَْخطُل : بالضَّ
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ِر  ائـــــــِ ربحَ فســـــــــــــــــــــَ ُروا  الصـــــــــــــــــ  اَن ِإذح حضـــــــــــــــــَ نح َغســـــــــــــــــــــّ  مـــِ

  
رُ و   ُة اجلشـــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ لــــــــــح رَاَ  الــــــــــغــــــــــِ َف قـــــــــــَ زحَن كــــــــــيــــــــــح  ا ــــــــــَ

  
ْبرُ   والَحْزُن : قَبِيلَتَاِن ، وقد تقّدم تفسيُر البيِت في ج ش ر. الصُّ

برُ و َمْخَشِرّي فقال : هو من صبَرةٌ  ، والِقْطعَةُ  بالتَّْحِريِك : الجَمدُ  .الصَّ إِذا اْشتَّد  ُء :الشيْ  أَْصبَرَ  ، أَورده الّصاغانّي ، وزاد الزَّ
(3). 

 َرأِْسها.وإِلى أَعاِليها  ، أَي أَْصبَاِرها الَكأْس إِلى ، وأَْدَهقَ  أَْصبَاِره الِمْكيَاَل إِلى َمألَ  يقال :و

 اإِلنَاِء : َجوانِبُه. أَْصبارُ و

  : نََواِحيه.القَْبرِ  أَْصبارُ و

__________________ 
 .«زفنا هلا»بد  « أمثاهلا»ويف الديوان « بيضنا»عن الديوان ا وابألصر « وبيضها» 121( ديواهنا ص 1)
 وقد ضـــبطت العبارة يف القاموس ابلبناء للمجهو  ابســـقاط« اخلباز»( كذا ينقر الشـــارح نص اللســـان ويتبض ســـياقه ابلبناء للمعلوم بزايدة لفة 2)

 .«اخلباز»لفظة 
 ُء إذا اشتّد ا ومنه قير للَجَمد : الص ربحُ والقطعة منه : َصرَبَة.( نص األساس : واستصرب الش 3)
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ً  بأَْصباِره أََخَذه يقال :و ا  بَجِميِعه. ، أَي تامَّ

دَّةَ بَكَماِلَها قيل :  .بأَْصبَاِرَها لَِقيََها وقال األَصَمِعّي : إِذا لَِقَي الرجُل الّشِ

ْبَرةُ و ّم : ما ُجِمَع من الطَّعَاِم بال َكْيٍل وَوْزٍن ، الصُّ  بعُضه فَْوَق بعض. ، بالضَّ

ْبَرةُ  وقال الَجْوَهِرّي :  ، أَي بال َوْزٍن وال َكْيٍل. ُصْبَرةً  ءَ اشتريُت الشي الطَّعَاِم ، يقال : ُصبَرِ  (1): واِحَدةُ  الصُّ

ْبَرةُ و  .ُصْبَرةً  : َجعَلوه َطعَاَمُهمْ  َصبَُّروا وقد : الُكْدُس ، الصُّ

ْبَرةُ و  .(2)ٍء َشبِيٍه بالسََّرْنِد بشيْ  الطَّعَاُم الَمْنُخولُ  : الصُّ

ْبَرةُ و  ، بالكسر. ِصبَارٌ  الِحَجاَرةُ الغَِليَظةُ الُمْجتَِمعَة ، ج : : الصُّ

بُرُ و تَْينِ  الصُّ ّمِ وبَِضمَّ ةِ : أُمُّ  األَْرُض ذاُت الَحْصبَاءِ  : (3)اع لغة عن ُكرَ  بالضَّ  .َصبَّارٍ  ، وليست بغَِليَظٍة ، ومنه قيل للَحرَّ

 قال األَعشى : (4) ويُثَلَّث ، وقيل : الِحَجاَرةُ الُمْلسُ  : الِحَجاَرةُ  الّصبَاَرةُ و

اَن َأّن  بــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــٌغ شــــــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــح نح مــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــَ

  
لــــــــــــــــــــــَ ح   رحَء ملَح لــــــــــــــــــــــُح َ

ارَهح املــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 الّصحاح :وفي 

رًا أبََّن  مــــــــــــــــــــــح ٌغ عــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــــــح نح مــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــــــَ

  
لــــــــــــــــــــــَ ح   رحَء ملَح لــــــــــــــــــــــُح َ

ارَهاملــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
بَارَ  ، والهاُء داخلةٌ لَجْمعِ الَجْمع ، ألَنّ  َصبَارٍ  ، بفتح الصاد جمعُ  َصبَاَرة واستشهَد به األَزهرّي أَيضاً ، ويُْرَوى ، وهي  َصْبَرة جمعُ  الّصِ

 ِحَجاَرةٌ َشِديَدةٌ.

ّي : وصوابُه : قال ابُن بَ  ، ألَّن فَعَاالً ليس من أَْبنِيَِة  لَصْبَرةٍ  ، فليس بَجْمعٍ  َصبَاَرةُ و ُصبَاَرةُ  ، بكسر الصاد ، قال : وأَّما« ِصبَاَرهْ  لم يُْخلَقْ »ّرِ

 الُجُموع ، وإِنما ذلك فِعَاٌل ، بالَكْسر ، نَْحو ِحَجاٍر وِجبَاٍل.

ّي : البَْيُت لعَْمِرو ب ْعِر َعْمَرو بَن ِهْند ، وكان عْمُرو بُن ِهْند قُتَِل له أٌخ عْند ُزراَرةَ بِن عُ قال ابُن بَّرِ ُدٍس ِن ِمْلقٍَط الّطائِّي ، يَُخاِطُب بهذا الّشِ

 فيَْصبِرَ  نساُن بَحَجرٍ يقول : ليس اإلِ  الّداِرِمّي ، وكان بين َعْمِرو بِن ِمْلقٍَط ، وبين ُزَراَرةَ َشرٌّ ، فحّرض عْمَرو بَن ِهْند على بني َداِرٍم. ،

 على ِمثِْل هذا ، وبعد البَيت :

َواِدُث اأَلاّيِم ال و   حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ارَهح   جــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــــــا ِإاّل ا ــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــح  يـــــــــــــــــــــَ

  

ه  َزَة أُمـــــــــــــــــــــــــــــِّ جـــــــــــــــــــــــــــــح  هـــــــــــــــــــــــــــــا ِإن  عـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
َر مــــــــــــــــــن أَُوارَهح   فــــــــــــــــــَ ِح َأســــــــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــح  ابلســــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

شح  الَ  كــــــــــــــــــَ ي الــــــــــــــــــّراَِيُح خــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــِ  َتســــــــــــــــــــــــــــــــح

  
وا ِإزَارَهح   ـــــــــــــــــــُ ب ـــــــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ ِه وق ـــــــــــــــــــح ي  حـــــــــــــــــــَ

  

رح ُزرَاَرَة ال أََر   تــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــــــــــــــاقـ

  
وحِم َأوحىَف مــــــــــــــــــــــــــن ُزرَارَهح    يف الــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــَ

  
بَاَرةُ  قيل :و  قِْطعَةٌ من َحِديٍد أَو ِحَجاَرةٍ. ، الصَّ

ةُ و بَارَّ ْبَرةِ  بتشديِد الّراِء : ِشدَّةُ البَْرِد ، وقد تَُخفّف ، ، الصَّ ةِ  ، بفتح فسكون ، التخفيف عن اللِّْحيَانِّي يقال : أَتَْيتُه في كالصَّ تَاِء ، أَي  َصبَارَّ الّشِ

ةُ  هِذه:  قُْلتُم» عنههللارضيفي ِشدَّة البْرِد ، وفي حديث علّي ،  ةِ القَْيِظ. «القُرِّ  َصبَارَّ  هي ِشدَّةُ البَْرد ، كَحَمارَّ

ة ،  الَحرّ  ، كتَنُّوٍر ، أَي َصبُّورٍ  أُمِّ  َوقَعُوا فيو ، كَكتّان ، َصبّارٍ  أُمّ  يقال : َسلَُكواو ، هكذا في النسخ التي بأَْيِدينَا ، وهو خطأٌ ، والصواب الَحرَّ

بُرِ  كما في الُمْحَكم والتّْهِذيِب والتَّْكِملَة ، ُمْشتَقٌّ من بَاَرة التي هي األَْرُض ذاُت الَحْصباِء ، أَو من الصُّ ْجالَء منها ،  الصُّ وَخصَّ بعُضهم به الرَّ

 ، ففي كالم المصنف لَفٌّ ونَْشٌر مَرتَّب. والدَّاِهيَةَ  ،
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ةُ. َصبّارٍ  الّزاِهد أَّن أُمَّ  (5)قال ابُن بَّرّي : ذكر أَبُو ُعَمر   الَحرَّ

ةُ النّار ، قال : والّشاِهُد لذلك قوُل  ةُ لَْيلَى َوَحرَّ  النّابِغَِة :وقال الفََزاِرّي هي َحرَّ

ا  هـــــــــَ ـــــــــُ بـ رحكـــــــــَ ـــــــــَ َا يـ ا حـــــــــِ هـــــــــَ ـــــــــح اَس عـــــــــنـ ـــــــــنـــــــــّ ُض ال َدافـــــــــِ  تـــــــــُ

  
عــــــــــــــَ  أُم    دح ظــــــــــــــاملِِ يــــــــــــــُ

َ
َن املــــــــــــــ ارِ مــــــــــــــِ بــــــــــــــ   صــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي تَْدفَُع الناَس عنها ، فاَل َسبِيَل ألََحٍد إِلى َغْزِونَا ؛ ألَنََّها

__________________ 
 .«واحد»( عن الصحاح ا وابألصر : 1)
 ( كذا ابألصر واللسان.2)
 . والص رُب فيه لغة عن كراع... ( يف اللسان : والص ربح 3)
 ( مل ترد يف املطبوعة الكويتية ضمن األقواس.4)
 .«عمرو»( عن اللسان ا وابألصر 5)
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هِنَا َغِليَظًة ال َتَطُؤَها اخلَيحُر ا وال يـَُغار  ََظاملِِ مَجحض ُمظحِلَمة ا َأي َحر ة  (1)مَتنَـُعهم من ذلك ؛ لَكوح
علينا فيها ا وقوله : من امل

 َسوحَداء ُمظحِلَمة.
يت في كتاب األَلفاظ ، في باب االختالط والشَّّر يقع بين القوِم : وتُْدَعى ا ّكِ ةُ والَهْضبَةُ أُمّ وقال ابُن الّسِ  .َصبَّارِ  لَحرَّ

فَاةُ ال يَِحيُك فيها َشيْ  َصبّارٍ  وُرِوَي عن ابِن ُشَمْيل أَنَّ أُمَّ  هي الَهْضبَة التي  ، فقال أَبو َعْمٍرو الشَّْيبَانِّي : َصبُّورٍ  ٌء ، قال : وأَّما أُمُّ هي الصَّ

 ، أَي في أَْمٍر ُمْلتَبٍِس َشديٍد ، ليس له َمْنفَذٌ لها وأَْنَشَد ألَبِي الغَِريِب النَّْصِرّي : بُّورصَ  ليس لها َمْنفَذٌ ، يقال : َوقََع القَْوُم في أُمِّ 

ه  لـــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــح ُه   بســـــــــــــــــــــــــــــــــوِء فـــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ قـ  َأوح

  
ورٍ يف أُمِّ   ــــــــــــــــ  ب بح  صــــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَبوحَد  وَنشــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
، قال : هكذا قرأْتُه  َصبُّور وأُمِّ  َصبّار وفي المحكم : يُقَال : َوقَعُوا في أُمِّ  الَحْرُب الشَِّديَدةُ و، ِكْلتَاهما الّداِهيَةُ ،  َصبُّورٍ  ، وأُم َصبّارٍ  قيل : أُمُّ و

يَاَرةِ ، وِهَي الحِ  َصبُّور في األَلفاظ :  َجاَرةُ.، بالبَاِء ، قال : وفي بعِض النَُّسِخ أُمُّ َصيُّور ، كأَنّها ُمْشتَقَّة من الّصِ

بِرُ و ْعرِ  ، هذا الدََّواُء الُمرُّ  ، كَكِتفٍ  الصَّ  ، قال الّراجز : وال يَُسكَُّن إِاّل في َضُروَرةِ الّشِ

ٍر وُحَض ح  َصربحٍ أََمر  ِمنح   (2)وَمقح
ّي :كذا في الّصحاح ، وفي الحاشية الُحَضُض : الُخوالُن ، وقيل : هو بِظاَءْيِن ، وقيل بَضاٍد وَظاٍء ، قال ا  بُن بَّرِ

 ، بالنصب ، وأَوَرَده بظاَءْين ؛ ألَنّه يَِصُف َحيّة ، وقبلَه.« أََمرَّ »صواُب إِنشاِده 

َر َلَفةح  ذَن ِإَذا ُعصح  أَرحَقَش َ مح
بالكسر  ِصْبر صاِد ، فيقول :قال شيخنا : على أَن التَّْسِكيَن حكاه ابُن السيد في كتاب الفَْرِق له ، وزاد : وِمْنُهم من يُْلِقي حرَكةَ الباِء على ال

 ، قال الشاعر :

ا  هـــــــــــَ تــــــــــــُ ُت عـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا كـــــــــــارِهـــــــــــًا فـــــــــــرَتَكـــــــــــح ز بـــــــــــح عـــــــــــَ  تــــــــــــَ

  
ر  مــــــــــــن و   ــــــــــــَ ــــــــــــهــــــــــــا أَم ي راقــــــــــــِ ربحِ كــــــــــــان فــــــــــــِ  الصــــــــــــــــــــــــــِّ

  
ْبروثم قال :  بِر بالكسر لغة في الّصِ  ، وذكَرهُ غيُر واحٍد انتهى. (3)، وذكر مثلَه في كتاب الُمثلّث له ، وَصّرح به في الِمْصباحِ  الصَّ

بِرُ  وفي الُمْحَكم :  ، قال الفََرْزَدُق : ُصبُورٌ  ، وجمعه َصبَِرةُ  ، الواحدة ُعصاَرةُ َشَجٍر ُمرٍّ  : الصَّ

ر ٌة  رحيب مـــــــــــــــُ ِة ِإن  حـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  لـــــــــــــــِ  اي ابـــــــــــــــَن اخلـــــــــــــــَ

  
ٍر و   ظـــــــــــَ نـــــــــــح ُة حـــــــــــَ ذاقـــــــــــَ ورِ فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــَ بـــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــــــُ

  
بِر وقال أَبو َحنيفة : نباتُ  ِبر كنَباِت السَّْوَسِن األَْخَضِر ، غير أَّن َوَرقَ  الصَّ  أَطوُل وأَعرُض وأَثَْخُن كثيراً ، وهو كثيُر الماِء جدًّا. الصَّ

بِرُ  وقال اللَّْيُث : ةُ ال الصَّ َمْنَظِر ، ، بكسر الباِء : ُعَصاَرةُ َشَجر َوَرقُها كقُُرِب الّسكاكين َطَواُل ِغالٌظ ، في ُخْضَرتِها ُغْبَرة وُكْمَدةٌ ، مْقَشِعرَّ

ً  (4)يَْخُرج من َوسِطَها ساٌق عليه نَْوٌر أَصفَُر تَِمهُ  بّ  الّريحِ ، قْلت : وأَْجَوُده السُّقُْطِرّي ويعرف أَيضا  .اَرةبالصَّ

 المدينة المْشُهوَرة بها. ُمِطلٌّ َعلَى تَِعزَّ  من ِجبَاِل اليََمنِ  َجبَلٌ  ، كَكتٍِف : َصبِرٌ و

والُد عاِصٍم ،  َصبَِرةَ  وافُد بني الُمْنتَِفِق ، له حديٌث في الوضوِء ، ويقال : هو لَِقيُط بنُ  َصحابِيٌّ  ، بكسر الباِء : َصبَِرةَ  لَِقيُط بُن َعاِمِر بنِ و

 َجاِزّي.حِ 

بَارُ و َدادُ  الّصِ َداِد : القعولة والبُْلبُلَةُ  كِكتَاٍب : الّسِ  والعُْرُعَرةُ. (5)، ويقال للّسِ

بَارُ و  .ِصبَاراً و صابََر ُمَصابََرةً  ، وقد الُمَصابََرةُ  أَيضاً : الّصِ
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ْبرُ  انتقاٌل من األَْدنَى إِلى األَْعلَى ، (6) (اْصِْبُوا َوصاِبُروا َوراِبُطوا)وقال الُمَصنُّف في البصائر في قوله تعالى  ،  الُمَصابََرة ُدونَ  فالصَّ

 (َوراِبُطوا) ، بقلوِبُكم على البَْلَوى في هللا (َوصاِبُروا)بنُفُوِسُكم  اْصبُِروا دوَن الُمرابَِطِة ، وقيل : الُمَصابََرةُ و

__________________ 
 .«وال تغار»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 .«ُحَظة»( يف الصحاح : 2)
ا  ( وعبارة املصـــــباح : الصـــــرب الدواء املّر بكســـــر الباء يف األشـــــهر وســـــكوهنا للتخفيف لغة قليلة ا ومنهم من قا  : مل يســـــمض ختفيفه يف الســـــعة3)

 .«مثلث اللغة جواز التخفيف كما يف نظائره وبسكون الباء مض فتح الصاد وكسرها فيكون فيه ثالث لغاتوحك  ابن السيد يف كتاب 
 .«مثه»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 4)
 «والبلبة»( كذا ابألصر. ويف التهذيب : 5)
 .200( سورة آ  عمران اآية 6)
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رَارُِكم عل  الش وحِ  ِإىل   ا وقير :  مض  . (َوراِبُطوا)ابهلل ا  (َوصاِبُروا)يف    وااصحربُِ  أَبسح
بَارو  َحْمُل َشَجَرةٍ حاِمَضٍة. : الّصِ

بارُ و  : َحْمُل َشَجَرةٍ َشِديَدةِ الُحُموَضة ، أَشّد ُحموضةً من الَمْصل ، له َعَجٌم أَْحَمُر َعِريٌض يُْجلَُب من الِهْنِد ، يقال له كغَُراٍب ، وُرّمانٍ  ، الصُّ

 وهو الذي يُتََداَوى به ، ويُقَال لَشَجِره : الُحَمُر ، مثل ُصَرد. التَّْمُر الِهْنِديُّ ، :

أِْس والذَّنَبِ ، كُجَهْينَةَ : طائِ  ُصبَْيَرةَ  أَبُوو : طائٌِر أَْحَمُر البَْطِن أَسوُد  (1)، هكذا في التكملة ، وفي اللسان  ٌر أَْحَمُر البَْطِن أَسوُد الظَّْهِر والرَّ

 الرأِْس والَجنَاَحْين ، والذَّنَِب ، وسائُره أَْحَمُر.

ُجُل : أَْصبَرو بِيَرةَ  أََكلَ  الرَّ قَاقَةُ التي تَقَدَّم الصَّ  ِذْكُرَها ، قاله ابُن األَعرابِّي. وهي الرُّ

ةُ. َصبّار ، وهي الدَّاِهيَةُ أَو األَْمُر الشَِّديُد ، وكذلك إِذا َوقََع في أُمِّ  َصبُّور َوقََع في أُمِّ  ، إَِذا أَْصبَرَ و  ، وهي الَحرَّ

بِيرِ  قَعََد على : أَْصبَرَ و  ، وهو الَجبَُل. الصَّ

بَارِ  َرأَْس الَحْوَجلَةِ  (2) َسدَّ  : أَْصبَرَ و َداد. بالّصِ  وهو الّسِ

: الشديُد الُحُموَضِة إِلي الَمَراَرةِ ،  الُمَصبَّروفي كتاب اللَّبَِن : الُمَمقَُّر  (3)، قال أَبو ُعبَْيدة  اْشتَدَّْت ُحُموضتُه إِلى الَمَراَرةِ  ، إِذا اللَّبَنُ  أَْصبَرَ و

ان. بِرالصَّ  قاَل أَبو حاتِم : اْشتُقّا من  والَمِقِر ، وهما ُمرَّ

 فعادَ  فاْستْصبَرَ  قال : كاَن يَْصعَُد إِلى الّسماِء بَُخاٌر من الماءِ  (4) (وَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلماءِ ):  عزوجلفي حديث ابن عبّاس في قوله و

بِيرُ  (5) (َتوى ِإىَل السَّماِء َوِهَي ُدخان  ُثَّ اسْ )وتََراَكم فصاَر َسَحاباً فذلك قوله :  أَي اْستَْكثَفَ  اْستَْصبَرَ  .َصبِيراً  : َسَحاٌب أَبيُض  الصَّ

 وتََراَكَم فصاَر َسَحاباً. ُمتََكاثٌِف ، يَْعنِي تََكاثََف البَُخاُر :

ارٍ  هِذه»قال : ـ  حين َضَربَه ُعثْماُن ، فلّما ُعوتَِب في َضْربِه إِيّاهـ  ، وفي حديث َعّمار : االْقتَِصاصُ  االْصِطبَارُ و معناه  «فْليَْصَطبِرْ  يَِديِ ِلعَمَّ

. يقال : هُ منه أَْصبََرهوفاُلٌن فاُلناً لَوِلّي فالٍن ، أَي َحبََسه ،  َصبَرَ  فْليَْقتَصَّ . فاْصَطبَرَ  أَي أَقَصَّ  ، أَي اْقتَصَّ

هُ  ً  َطعَنَ  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبيَّ »بمعنًى واحٍد ، إَِذا قَتَلَه بقََوٍد ، وفي الَحَديث :  أَصبََرهووقال األَحمُر : أَقاَد السلطاُن فالناً ، وأَقَصَّ  إِْنَسانا

،  اْصَطبَرَ وفاُلٌن من َخْصِمه ،  َصبَرَ  ِسك ، قال : اْستَِقْد ، يقال :أَي أَقِْدنِي من نَفْ  «اْصَطبِرْ  ، قال : أَْصبِْرنِي له : (6) فقال ، ُمَداَعبَةً  بقَِضيبٍ 

 الحاِكُم ، أَي أَقَصَّه من َخْصِمه. أَْصبََرهوأَي اْقتَصَّ منه ، 

 ، كذا في التكملة. يَْصبِر : َطلََب منه أَن َصبََّرهو

بُورُ و بُورُ   تَعَالَى قال : إِنِّي أَنَاإِّن هللا»: من أَْسَماِء هللا تعالى ، وفي الَحِديِث :  الصَّ بُورُ  قال أَبو إِسحاق : «الصَّ  في ِصفَة هللا َعّز وجّل : الصَّ

رُ  َب ال يَأَْمُن العُقُوبَةَ ، وهو من أَْبنِيَة الُمبَالَغَِة ، والفَْرُق بينه وبين الَحِليم أَنَّ الُمْذنِ  الَحليُم الَِّذي ال يُعَاِجُل العَُصاةَ بالنِّْقَمِة ، بل يَْعفُو ، أَو يَُؤّخِ

 كما يأَْمنَُها في َصفَِة الَحِليم.

بُورُ و  الحَدِلّي. فََرُس نافِعِ بِن َجبَلَة : الصَّ

ْبرو أَي ما  (7) (الّنارِ َفما َأْصَْبَُهْم َعَلى )، هكذا في سائر النُّسخ ، والصواب  َعلَى النّارِ  أَْصبََرُهمْ  ما : الَجراَءةُ ، ومنه قوله تَعالَى : الصَّ

 ، القول الثاني في التكملة. أَو ما أَْعَملَُهم بعََمِل أَهِلَها (8)على أَعماِل أَهِل النّار  أَْجَرأَُهم

ْبرِ  َشْهرُ و ْوِم ، الصَّ هُ أَن يَْذَهَب َكثِيٌر ِمْن َوَحِر َصْدِره فليَُصْم َشْهرَ »الحديث : ومنه : َشْهُر الصَّ ْبر َمْن َسرَّ ،  «وثاَلثةَ أَيام من كّلِ َشْهر الصَّ

ْومُ  الّصْبرِ  وأَْصلُ  َي الصَّ  ؛ لما فيه من َحْبِس النَّْفِس عن الطَّعَام والشََّراِب والنَِّكاحِ. َصْبراً  : الَحْبُس ، وُسّمِ

بَّاَرةُ و  .َصبّارٍ  ، ال نَْبَت فيها ، وال تُْنبُِت شيئاً ، وقيل : هي أُمُّ  كَجبَّانَة : األَْرُض الغَِليَظةُ الُمْشِرفَةُ الشَّأَْسةُ  ، الصَّ
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__________________ 
َة.1)  ( يف اللسان : أبو َصربح
 وا وجلة : القارورة.« وشدّ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ( يف اللسان : أبو عبيد.3)
 .7( سورة هود اآية 4)
 .11( سورة فصلت اآية 5)
 .«قا  له»عن النهاية ا وابألصر ( 6)
 .175( سورة البقرة اآية 7)
ما ( قاله أبو عبيدة ا قا  الراغب : واحتج بقو  أعرايب قا  خلصـــمه : ما أصـــرب  عل    ا وهذا تصـــور جماز بصـــورة حقيقيٍة ألن ذلك معناه 8)

 أصرب  عل  عذاب   يف تقدير  إذا اجرتأت عل  ارتكاب ذلك.
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ْواو ُد بُن محّمد بن صابِراً  َسمَّ ه ، وآخرون. صابِر الّصابِِريّ  كنَاِصٍر ، منهم : أَبو َعْمٍرو محمَّ  ، نُِسَب إِلى َجّدِ

ً  َصبَِرةَ  ، منهم عاِمُر بنُ  ، بكسِر الباءِ  َصبَِرةَ و ْوا أَيضا  .صبيرةَ  الّصَحابِّي الذي تقدَّم ِذْكُره ، وَسمَّ

بَارُ  أَما قوُل الَجْوَهِرّي :و  : وهي الِحَجاَرةُ الشَِّديدةُ ، قال األَعشى ، بفتح فسكون َصْبَرةٍ  َجْمعُ  ، أَي كَسحاب : الصَّ

َواتُ   الص َبارِ  قـُبَـيحَر الص بحِح َأصح
واُب في اللُّغَة  يَار ، بالَكْسِر ، والياءِ  أَْصواتُ  البَْيتِ  فيوفغَلٌَط ، والصَّ ْنجِ  التَّْحتَيّة الّصِ كما  والبَْيُت ليَس لألَْعَشى ْوتَارِ ذي األَ  وهو َصْوُت الصَّ

 : وَصْدُره َظنَّه

 َكَبن  تـََرمن َ اهلَاجاِت فيها.
، وكأَن الُمَصنّف قلََّده في تَْغِليِط الَجْوَهِرّي ، والَهاَجاُت : الّضفاِدُع ، وعلى قَْوِل الَجْوَهِرّي : َشبَّهَ نَِقيَق  (1)هذا نَّص الّصاغانّي في التكملة 

فاِدعِ في هِذه العَْيِن بَوْقعِ الِحَجاَرةِ  ْبَرةُ  ى ، وقال، وهو َصِحيح ، ونقَله صاحُب الُمْحَكِم هكذا ، وسلََّمه ، ونَسب البَْيَت لألَعشَ  (2)الضَّ من  الصَّ

بَار ما اشتَدَّ وَغلَُظ ، وَجْمعَُها الِحَجارة :  وسيأْتي في ص ى ر. (3) الصَّ

ٍر ، قلَّده وقال شيُخنَا : كالُم الَجْوَهِرّي في هذا البَْيت َمْربوٌط ببَْيٍت آَخَر َجاَء به شاِهداً على غيِر هذا والبِن بَّرّي فيه َكالمٌ   غيُر محرَّ

 ف في ذلك فأَْوَرَد الكالَم مختََصراً ُمْبَهما ، فْليَُحّرر ، انتهى.المصنِّ 

م ِذْكُره :  قْلت : وكأَنّه يُشيُر إِلى قول األَعشى المتقّدِ

اَن َأّن  بــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح ٌغ شــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــح نح مــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــَ

  
لـــــــــــــــــــــَ ح   رحَء ملَح لـــــــــــــــــــــُح َ

اَرهح املـــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــَ (4)صـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ّي : وصوابُه بكسِر الصاد ، قال :  ؛ ألَنَّ فَعَاالً ليس من أَْبنِيَِة الُجُموعِ ، وإِنما ذِلك  لَصْبَرةٍ  ، فليس بجْمعٍ  َصبَاَرةُ و ُصبَاَرةُ  وأَماوقوُل ابِن بَّرِ

له شيخنا ،  لَمقَام الِذي أَشارَ فِعَاٌل ، بالكسِر ، نحو ِحَجاٍر وِجبَاٍل ، وأَّن البيَت لعَْمِرو بِن ِملقٍَط الّطائِّي وقد تَقَّدم بيانُه ، فهذا تحريُر هذا ا

ْل.  فتَأَمَّ

َدةِ ، وقال : منها أَبو المعالي يُوُسُف بُن ُمَحّمد  : ِسكَّةٌ بَمْرَو. (5) َصابِرٌ و ظاِهُر أَنه كناِصر ، وَضبََطهَ الحافُِظ في التَّْبِصيِر بفتح الموحَّ

 ، سِمَع منه أَبو َسْعد بِن السَّْمعَانِّي. الصابريّ  الفُقَْيِميّ 

ْبَرةُ و ْرقِيِن والبَْعِر. :ـ  ِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَْدَركٌ ـ  بالفَتْح،  الصَّ  ما تَلَبََّد في الَحْوِض من البَْوِل والّسِ

ْبَرةُ و تَاِء : َوَسُطه. الصَّ ْوبََرةُ  وقد تَقَدَّم في كالِم المصنَّف ، ويُقَال لها أَيضاً : من الّشِ  .الصَّ

 قَِريٌب من القَْيَروان. بالَمْغِربِ بِال الم : د ،  ، َصْبَرةو

ْنبُورُ و ّم ، الصُّ  إِْن شاَء هللا تَعَالَى. ذكره في النون يأْتِي ، بالضَّ

 * ومما يستدرك عليه :

بَاَرةُ  بِيرِ  من السََّحابِ  الصُّ  .كالصَّ

 : أَْوثَقَه. َصبََرهُ و

هُ من َخْصِمه. أَْصبََرهُ و  القَاِضي : أَقَصَّ

ً وإِنَّ »وفي الحديث :   الطَّعَاِم. ُصْبَرةً كُصْبَرة أَي مجموعاً قد ُجِعلَ ،  «َمْصبُوراً   عنَد ِرْجلَْيه قََرظا

ً »وفي الحديث :   الطَّعَاِم. ُصْبَرةً كُصْبَرة أَي مجموعاً قد ُجِعلَ ،  «َمْصبُوراً  وإِنَّ عنَد ِرْجلَْيه قََرظا
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ً  يرٍ َصبِ  من فَعَل كذا وكذا كان له َخْيراً من»وفي الحديث :   «مثل ِصير»بعض الّروايات :  (6)في وقالوا : هو اسُم َجبٍَل باليََمن ،  «َذَهبا

علّي فهو  (7) [حديث]ٍء ، قال ابُن األَثير : جاَءت هِذه الكلمةُ في َحِديثَْين لعَِلّيٍ وُمعَاٍذ ، أَما بالصاد المكسورة والتحتيّة ، وهو َجبٌَل لَطيِّى

ق  فَصبِيرٌ  ُمعَاذٍ  (7) [رواية]، وأَما « ِصيرٌ »  بعُضُهم ، قلت : وسيأْتي في ص ى ر. (7) [بينهما]، قال : كذا فَرَّ

وحِ  (8) [ذي]َصْبرِ  نََهى عن»وفي الحديث   وهو الِخَصاُء. «الرُّ

__________________ 
 فكاألصر. 244ويف التهذيب واللسان واألعشا ص « اهلاجات»بد  « ا اجات»( يف التكملة : 1)
 ( الصحاح : شبه نقيقها أبصوات وقض ا جارة.2)
 ( وهي عبارة التهذيب أيضاً ا وقد ورد الشاهد فيه بدون نسبة.3)
 ( ورد يف التهذيب شاهداً عل  قو  أيب عبيدة : الص َبارة ا جارة ا بضم الصاد.4)
 بفتح الباء ا ابلقلم.( قيدها يف معجم البلدان أبلف والم ا وصابر ضبطها يف اللباب 5)
 ء.( يف النهاية : وقير : إلا هو مثر جبر صري ا ابسقاط الباء املوحدة وهو جبر لط 6)
 ( زايدة عن النهاية.7)
 ( زايدة عن النهاية.8)
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يَِمينَه ، إِذا َحلَّْفتَه َجْهَد القََسِم ، ويَِميٌن  َصبَْرتُ  ومن الَمجاز :
 عليه ، وهو صابِرٌ  وهو (3)على البَْرِد  يَْصبِرُ  ال (2)، وبََدنِي  َمْصبُوَرةٌ  (1)

ْرِب من األَْرِض. كذا في األساس. أَْصبَرُ   على الضَّ

 : ما يُوَضُع في بَْطِن الَمْركِب من الثِّْقِل. الّصابُوَرةُ و

 التآليِف والكرامات. : لَقَُب علّيِ ابن أُْخِت الشيخِ فَِريِد الّديِن العمرّي أَحد مشايخ الجشية ، صاحب الّصابِرُ و

 ولقُب َعلّيِ بِن َعلّيِ بِن أَْحَمَد الشَّْرنُوبِّي ، َجّدِ شيِخنا يُوُسَف بِن علّيِ أَحِد ُشيوخنا في البرهمانيَّة.

بَْيَرةُ و  ، ُمَصغَّراً : ناِحيَةٌ شاِميّة. الصُّ

 وبال الم : موِضٌع آخر.

ُد بُن عبِد  ّمِ ، فقيهٌ حنفٌي ، مات سنة  ُصْبر الرحمِن بنِ والقاضي أَو بَْكر ُمَحمَّ  .380البغدادّي ، بالضَّ

 شاعُر بني يَْربُوع. ُصبَْيَرة بُن يَْربُوع بِن َحْنَظلَةَ ، قال ابُن الَكْلبِّي : منهم قََطُن بُن َربِيعَةَ بِن أَبي َسلَمةَ بن ُصبَْيَرةُ  وفي تَِميٍم :

 .بَْيِريّ الصُّ  ومن شيوخِ أَبي عبيدة َريّانُ 

ْحَراءُ  : [صحر]  وَمَحّل خاِرَج القَاِهَرةِ. : اسُم َسْبعِ َمحاّل بالُكوفَةِ  الصَّ

ْحَراءُ و  .(4) ال نَبَاَت بهِ  ، زاد ابن سيَده : الفََضاُء الواِسعُ  هي األَْرُض الُمْستَِويَةُ في ِلين وِغلَظ دوَن القُّفِ ، أَو : الصَّ

ْحَراءُ  قال الَجْوَهِرّي : يَّةُ ، غيُر مصروفة وإِن لم يَُكْن ِصفَةً ، الصَّ للتَّأْنِيِث  وإِنما لْم يُْصَرفْ  : البَّرِ
له ، قال :  للُُزوِم َحْرِف التَّأْنيثِ و،  (5)

 واسعَةٌ ، فتدِخل تأْنِيثاً على تأْنيث. َصْحَراَءةٌ  واِسعَةٌ ، وال تَقُْل : َصْحَراءُ  وكذلك القَْوُل في بُْشَرى ، تقول :

ْحراءُ  ل ابُن ُشَمْيٍل :وقا  بَيِّنَةُ  َصْحَراءُ  من األَْرِض : مثُل َظْهِر الّدابَِّة األَْجَرِد ، ليس بها َشَجٌر وال إِكاٌم وال جبَاٌل ، َمْلَساُء ، يقال : الصَّ

َحرِ  ْحَرةِ و الصَّ  .الصُّ

 ؛ ألَنه ليس بنَْعت. ُصْحرٍ  ، بكسِرها ، وال يُْجمع على َصَحاِريو ، بفتح الراِء ، َصَحاَرى ج :

 ، وال يَُكسَُّر على فُْعل ؛ ألَنه وإِْن كان ِصفَةً فقد غلَب عليه االسُم. َصَحارٍ و،  َصْحَراَواتٌ  قال ابُن سيَده : الَجْمعُ و

ْحَراَواتُ و الصَّحاَرى وقال الجوهرّي : الجمعُ  َعْذَراَء ، وَخْبَراَء ،  ْعالَء إِذا لم يكن ُمَؤنََّث أَْفعََل ، مثْل :وكذلك َجْمُع كل فَ  : قال : الصَّ

 َوَوْرقَاَء اسم َرُجل.

َدةً و أَدَخْلَت بين الحاِء والّراِء أَلفاً وكَسْرت الراَء ، كما يُْكَسُر ما بَْعَد أَلِف  صحراءَ  ؛ ألَنِّك إِذا َجَمْعتَ  (6)، وهو األَصُل فيه  َجاَءْت ُمَشدَّ

لُف الثانيةُ التي للتأْنِيِث ْمعِ في كّلِ َموِضع ، نحو : َمساِجَد وَجعَافَِر ، فتنقلُب األَلُف األُولَى بعد الراِء ياًء ، للكسرة التي قبلها ، وتَنقَلُب األَ الجَ 

وإِنَّما فَعلوا  .؛ ليسلَم األَلُف من الَحْذِف عند التنوين ، َصَحاَرى أَيضاً ياًء ، فتُْدَغم ، ثُمَّ َحَذفُوا اليَاَء األُولَى ، وأَبدلُوا من الثانِيَِة أَلفاً ، فقالوا :

قالُوا :  (7)ى وَمْغًزى ، إِْذ ذلك ليفرقُوا بين الياِء المنقلبِة من األَلف للتأْنيِث وبين الياِء المنقلبة ِمن األَلف التي ليست للتأْنيث ، نْحو أَِلِف َمْرمً 

َحاِري العرِب ال يَْحِذُف الياَء األُولَى ، ولكن يَحِذُف الثانيةَ فيقول : الَمَراِمي والَمغَاِزي ، وبعضُ  ، كما  َصَحارٍ  ، بكسر الراِء ، وهذه الصَّ

 في قولِه :  تقول َجَواٍر وشاِهُد التَّْشِديدِ 

َ  و  ُدو عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح دح َأغـــــــــــــــــــــح  قـــــــــــــــــــــَ

  
تـــــــــــــــــــــــــــــاُب   اراي  َر  ـــــــــــــــــــــــــــــَح حـــــــــــــــــــــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ويَْجتاُب ، أَي يَْقَطُع.األَْشقَُر : اسم فََرِسه ، 

ْحَراءِ  ، أَي : بََرُزوا فِيها أَْصَحُرواو  .الصَّ

معناه ال ،  «تُْصِحِريها َسكََّن هللا ُعقَيراِك فال»ٌء ، ومن حديُث أُّمِ َسلََمةَ لعائشةَ : ، إَِذا بََرُزوا إِلى فضاٍء ال يَُواِريِهم ْشي أَْصَحُروا وقيل :

ْحَراءِ  تُْبِرزيها إِلى  ، قال ابُن األَثِيِر : الصَّ
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__________________ 
 .«وعا»( عن األساس ا وابألصر 1)
 ويدي ال تصرب.( األساس : 2)
 .. ( بعدها يف األساس : وهذا شجر ال يضره الربد ا وهو صابر عليه3)
 ( اللسان : فيه.4)
 . مل تصرف للتبنيث... ( يف الصحاح : مل تكن5)
 ( يعين أن أصر الصحاري صحارّي ابلتشديد. وقد جاء ذلك يف الشعر.6)
 .«إذا»( عن اللسان ا وابألصر 7)
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دٍّ ا ويف حــديــِث عليٍّ :هكــذا جــاَء يف هــذا  ِر ا فــِإنــّه غرُي ُمتَـعــَ ذحف اجلــَاّر ا وِإيصــــــــــــــــا  الِفعــح ّداًي عل  حــَ  ا ــديــث ُمتَـعــَ
ٍر واِضح ُمنحَكِشف. «لَعُدوَِّ  وامحِ  عل  َبِصريَتَيكَ  فَبصحِحرح » رِِه عل  أَمح  َأي ُكنح من أَمح
ْحراءِ  ، أَي صارَ  الَمَكاُن : اتََّسعَ  أَْصَحرَ و  .كالصَّ

. َحرَ أَصْ و  الرُجُل : اْعَورَّ

ْحَرةُ و ّم : َجْوبَةٌ تَْنَجابُ  الصُّ ةِ  (1) ، بالضَّ  ال غير ، قال أَبو ذَُؤْيب يَصف يَراعاً : ُصَحرٌ  ج وتكوُن أَْرضاً لَيِّنَةً تُِطيُف بها ِحَجاَرةٌ ، في الَحرَّ

اُه  فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ِه نـ ـــــــــــــــــِ ت رَاعـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ يبيف مـــــــــــــــــن يـ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُه   د  رٌ َأيتيف مــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــــــــَ وبُ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ولــــــــــــــــــــــــُ

  
 قوله : َسبِيٌّ ، أَي َغِريٌب ، واليََراَعةُ هنا األََجَمةُ.

 ، األَخير بالنون ، قال الّصاغانّي : ُمْجراةً ألَنّهم ال يَْمِزُجوَن ثالثَة أشياَء ، انتهى. بَْحَرةَ نَْحَرةَ  َصْحَرةَ  لَِقيَهُ و

 ٌء.ا ألَنَُّهَما اسمان ُجِعاَل اسماً واحداً ، إِذا لم يَُكْن بينََك وبينَه شيبَْحَرةَ ، قيل : لم يُْجَريَ  َصْحَرةَ  وفي اللسان : لَقيتُه

 أَي ِكفَاحاً. وفي التكملة : بال ِحَجاٍب. قَباَلً  ويَُضمُّ الُكلُّ ، أَي ، بالتنوين ، بُْحَرةً  َصْحَرةً و بُْحَرةَ  َصْحَرةَ  باألَْمرِ  (2)واْختَبََرهُ 

 َجاَهَره به ِجَهاراً. ، كأَنّه (3)، بالَكْسر  ِصَحاراً  األَْمر منما في نَْفِسه  أَْبَرَز لهو

َحرُ  ، أَي اسُم اللّْونِ  : قَِريٌب من األَْصَهَب ، واالسمُ  األَْصَحرُ و كةً  الصَّ ْحَرةُ و ، (4)، بفتح فسكون هكذا هو مضبوط والّصواُب ُمَحرَّ ،  الصُّ

 بالّضّم.

َحرُ  ، أَي أَو هو ِة : إِلى بَياض قَِليل ، كذا في النُّسخ ، والصَّواب َخِفيفَة ُغْبَرةٌ في ُحْمَرةٍ َخِفيَّةٍ  : الصَّ مَّ  قال ذُو الرُّ

ًة  جــــــــــَ لــــــــــَ مــــــــــح اهــــــــــًا  ــــــــــَُ ــــــــــَ ب َص َأشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــِ ائ ُدو حنــــــــــََ  حيــــــــــَح

  
رَ   حــح ُب  صــــــــــــــــُ بـــــــَ ا قـــَ ائــِهـــــــَ شـــــــــــــــــــــَ رَابـِـيـــــــِر يف َأحح (5)الســــــــــــــــ 

 

  
ْحَرةُ  وقيل :  : ُحْمَرةٌ تَْضِرُب إِلى ُغْبَرةٍ. الصُّ

ٌ  أَْصَحرُ  وَرُجلٌ   .(6)في لَْونِها  َصْحَراءُ  ، وامرأَة

ْحَرةُ و: نحُو األَْصبَحِ ،  األَْصَحرُ  وقال األَْصَمِعّي :  ، وهو الَِّذي في َرأِْسه ُشْقَرةٌ. األَْصَحرِ  لْونُ  الصُّ

 .اْصَحارّ  ْمَرةٌ ليَسْت بخاِلَصٍة ، ثم َهاَج فاْصفَّر ، فيقال له :: أَخَذْت فيه حُ  اْصِحيَراراً  النَّْبتُ  اْصحارَّ و

ْت أَوائِلُه. السُّْنبُُل : اْصحارَّ و  اْحماّر ، أَو اْبيَضَّ

 .الصُُّحورُ  ، وجمعه فيها بَياٌض وُحْمَرةٌ  ، كَصبُور : َصُحورٌ  وأَتانٌ  اللُّون ، أَْصَحرُ  ِحَمارٌ و

ْحَرةُ و َحرُ واسُم اللَّْوِن ،  الصُّ  الَمْصَدُر. الصَّ

 نَفُوٌح بِرْجِلها. : َرُموٌح ، أَي َصُحورٌ  أَو

ِحيَرةُ و  فيُْشَرُب ُشْرباً. : اللَّبَُن الَحِليُب يُْغلَى ، ثّم يَُصبُّ عليه السَّْمنُ  الصَّ

  ، وأَْعَوَزُهم الدَّقِيُق ، ولم يَُكْن بأَْرِضِهْم ، َطبَخوه ، ثم َسقَْوهُ العَِليَل حاّراً.وقيل : هي َمْحُض اإِلبِِل والغَنَِم ومن الِمْعَزى إِذا اْحتِيَج إِلى الَحْسوِ 

 : َطبََخه. َصَحَرهُ يَْصَحُره َصْحراً و

ةً حتّى يَْحتَِرَق فهو َن الَحليُب خاصَّ  ، والِفْعُل كالِفْعِل. َصحيَرةٌ  وقيل إِذا ُسّخِ
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ْضُف ، أَو يُْجعَل في الِقْدِر فَيُْغلَى فيه فَْوٌر واحٌد ، حتّى يَْحتَِرَق  رُ يُْصحَ  وقيل : هو اللَّبَُن الَحِليبُ  وربما ُجِعَل فيه  (7)، وهو أَن يُْلقَى فيه الرَّ

 دقيٌق ، وربما ُجِعَل فيه َسْمٌن.

ِحيَرةُ  وقيل : هي ْحرِ  من الصَّ  ، كالفَِهيَرةِ ِمن الِفْهِر. الصَّ

ِحيرُ و ِهيل في الَخْيِل ، وقد ْوِت الَحِميرٍ من صَ  ، كأَِميٍر : الصَّ  .ُصَحاراً و،  َصَحَر يَْصَحُر َصِحيراً  أََشدُّ من الصَّ

َحْيراءُ و  عن ُكَراع ، ولم يُعَيِّْنه. : ِصْنٌف من اللَّبَِن ، (8) كالُحَمْيراءِ  ، ممدوداً ، الصُّ

 قََطَن وسيأَتي قََطُن في محلِّه. َشَماِليَّ  أَيضاً َجبٌَل ، وفي التكملة علم ُصَحْيرٌ وكُزبَْيٍر : ع ، قُرَب فَْيَد ،  ، ُصَحْيرٌ و

__________________ 
 ( الصحاح : تنجاب وسرت ا رّة.1)
 .«أخربته اخلرب»ويف التكملة : « وأخربه ابألمر»( اللسان : 2)
 ابلفتح.( ضبطت يف اللسان ا ابلقلم ا 3)
 ( ضبطت يف القاموس بفتح الصاد وا اء ومثله يف اللسان.4)
 .«نصب»واألساس  (سحر ا حقب ا تلو)ا واللسان يف املواد  12( للبيت رواايت خمتلفة انظر ديوانه ص 5)
 ( يف التهذيب : يف لوهنما صفرة.6)
 ( بعدها يف التهذيب : قا  : واالحرتاُ  قبر الغلي.7)
   مثا  الُكَديحراِء.( اللسان : عل8)
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 قال َجِرير : رُجٌل من َعْبِد القَْيِس  : ُصَحارٌ و ، وعلى األَّول اقتَصر الصاغانِيّ  كغَُراب : َعَرُق الَخْيل أَو ُحّماَها ، ُصَحارٌ و

تح  ــــــــَ ي قــــــــِ ــــــــَ ارَ ل حــــــــَ ُم  صــــــــــــــــــــــُ ــــــــهــــــــِ ــــــــي اٍن ف ــــــــَ ن ــــــــيِن ســــــــــــــــــــــِ  ب

  
ِم مــــــــــا يــــــــــكــــــــــوُن   ظــــــــــَ ِداًب كــــــــــَبعــــــــــح ارُ حــــــــــَ حــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــُ

  
 يُْعَرفَان بهذا االسِم. : بَْطناِن من العََربِ  ُصَحارٍ  اْبنَاو

 ثم َسقَاه العَليِل. َطبََخه : يَْصَحُره َصْحراً  ، كَمنَعَه ، أَي اللّبََن ، َصَحَرهو

 ، وقيل : أَذابَتْهُ ، كَصَهَرتْه. الشَّْمُس : آلََمْت ِدَماَغهُ  َصَحَرتْهو

ً  ُصْحرُ و  إِاّل َذْنبُ  ذنبَ  ما ِلي»: فقيل  ، فُضِرَب بها الَمثََل ، ُعوقِبَْت على اإِلْحَسانِ  بِن عاد ، انَ ويُْصَرُف : أُْخُت لُْقمَ  ، بالضم ممنوعا

 هذا قَوُل ابِن خالََوْيه ، وهو َمجاز. «ُصْحر

ا إِبِالً ، فَسبَق لُقَْيم ، فأَتَى َمْنزلَه ، فنََحَرت : هي بنُت لُْقَماَن العاِدّي ، وابنُه لُقَْيٌم بالميم ، َخَرَجا في إَِغاَرةٍ ، فأََصابَ  ُصْحر وقال ابُن بََرّي :

وكان يَْحُسُد لُقَْيماً ،  َجُزوراً من َغنِيَمتِه ، وَصنعَْت منها َطعاماً تُتِْحُف به أَباها إِذا قَِدم ، فلّما قَِدَم لُْقَماُن قدََّمْت له الطَّعاَم ، ُصْحر أُختُه

 فلََطَمَها ، ولم يكن لها َذْنٌب.

 السيد ، كما نقَله عنهما شيُخنا ت : َهكذا َذَكَره أَبو ُعبَْيد في األَْمثَال ، كما نقله عنه الحافُِظ والثّعَاِلبِيُّ في الُمَضاِف والَمْنُسوِب والفَْرق البنِ قلْ 

 ْقِف فقَتَلها.في َشْرحه ، ونقل عن ابن خالويه : أَنَّ َذْنبَها هو أَن لُْقَماَن َرأَى في بيتَِها نُخاَمةً في السَّ 

 ، أَورده الصاغانّي. : األَْسدُ  الُمْصِحرُ و األَْصَحرُ و

 * ومّما يستدرك عليه :

ْحَراءِ  : الِذي يقَاتُِل قِْرنَه في الُمَصاِحر  وال يُخاتِلُه. الصَّ

ْحرُ  وقال الّصاغانّي :  : البَيَاُض. (1) الصَّ

: قََصبَةُ ُعَماَن مّما يَِلي الَجبََل ، وتَُؤاُم : قََصبَتَُها مما يلي الساحل. وفي الحديث  ُصَحارُ  ، بالّضّمِ : مدينةُ ُعَماَن ، وقال الَجْوَهِريُّ : ُصَحارُ و

، ِمن اللَّْون  الُصْحَرة هو من  الثوُب إِليها ، وقيل :: قَْريَة باليََمِن نُِسبَ  ُصَحار «.ُصَحاِريَّْينِ  ثَْوبَْينِ  في وسلمعليههللاصلىُكفِّْن رُسوُل هللا : »

 .ُصَحاِريٌّ و أَْصَحرُ  ، وثَْوبٌ 

الثُّماَمة ، وهي إِحَدى  ُصَحْيراتِ  ، قال الحاِزِمّي : ويقال فيه : (2) الثُّمام بُصَحْيَراتِ  وفي حديِث ُعثَْمان : أَنّه َرأَى َرُجالً يَْقَطُع َسُمَرةً 

 .بَْدر إِلى وسلمعليههللاصلىّي َمَراِحِل النَّبِ 

 بما في قلبِك. (3) أَْصِحرْ وأَْمَرك ،  تُْصِحرْ  : أَْظَهَره ، وال أَْصَحَرهُ وباألَْمِر ،  أَْصَحرَ  ومن الَمَجاز :

ِد. هكذا في األَساس. بَصْحَراءِ  وأَْلقَى َزْوَره  التََّمرُّ

ارٍ  وبَْكُر بن عبِد هللا بن  تَّان ، َشِهَد فتْح مصر.الغَافِِقّي ، ككَ  َصحَّ

ْخَرةُ  : [صخر] ْلبُ  الصَّ ْخَرةِ  قال الّزّجاُج : في (4) (فَ َتُكْن يف َصْخَرة  ) عزوجلوقوله  : الَحَجُر العَِظيُم الصُّ التي تحَت األَْرِض ، فاهلل  الصَّ

ْخَرةُ »لطيٌف باستخراجها َخبِيٌر بمكانِها ، وفي الحِديث :  عزوجل ُك ، ج بْيِت الَمْقِدِس. َصْخَرةَ  يريد «من الَجنَّةِ  الصَّ ، بفتح  َصْخرٌ  ويَُحرَّ

 نظور والزمخشرّي ،، كُصقَوَرةٍ جمع َصْقر ، أَورده الّصاغانّي وابُن م ُصُخوَرةٌ  ، بالّضّم ، وفاته ُصُخورٌ و ، بالتَّْحريك ، َصَخرٌ و فسكون

كة. َصَخَراتٌ و  ُمَحرَّ

 : كثِيُرهُ. ُمْصِخرٌ و ، كَكتٍِف ، َصِخرٌ  َمَكانٌ و

اِخرُ  قال أَبو َعْمرو :و  : َصْوُت الَحِديِد بْعِضه على بعٍض. الصَّ

 يَُشَرُب منه ، كالِمْشَربَِة. بهاٍء : إِناٌء من َخَزفٍ  ، بالّصاِخَرةِ  يَقال : شِرَب :و
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َخْيَرةُ و  كُجَهْينَةَ : ة ، بالحجاز. ، الصُّ

ِخيرُ و  كأَِمير : نَْبٌت. ، الصَّ

__________________ 
 ( ضبطت  سكان ا اء عن التكملة.1)
واليمام : شـــجر أو طري. قا  : أما الطري صـــحريات اســـم موضـــض ا  ( النهاية واللســـان : بصـــحريات اليمام ا قا  ابن األثري : عن أيب موســـ  :2)

وهو با السيالة فصحيح ا وأما الشجر فال يعرف فيه ميام ابلياء وإلا هو مُثام ابلثاء املثلثة. ويف معجم البلدان : صخريات الثمام ا ابخلاء ا قا  : 
 وفرش.

 ( عن األساس ا وابألصر : وأصحره.3)
 من سورة لقمان. 16( من اآية 4)
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كةً : َخَراتُ الصَّ و َخراتُ  ، وهو ع ، بعََرفَةَ  ، محرَّ  .وسلمعليههللاصلىالسوُد ، َمْوِقُف النَّبّي  الصَّ

 .«اليَمامِ  بُصَخْيراتِ  أَنّه َرأَى َرُجالً يَْقَطُع َسُمَرةً »في َحِديِث ُعثَْماَن  ، جاَء ِذْكره اليََمامِ  ُصَخْيَراتُ و

ةِ ، قال : هكذا قاله أَ ولكن َضبََطه ابُن  بو موسى األَثِيِر بالحاِء المهملة جمَع مَصغٍَّر ، واِحده ُصْحَرة ، وهي أَْرُض لَيِّنَةٌ تكون في َوَسِط الَحرَّ

ما هو ثَُماٌم ، بالثاِء المثلّثَة ، قال : فأَّما الّطْيُر فصحيٌح ، وأَما الشََّجُر فال يُْعَرف فيه يَمام ، بالياِء ، وإِن ، فَسَّر اليََماَم بَشَجر أَو َطْير ، قال :

َمْنِزلَةٌ نََزلََها رُسوُل هللا  وكذلك َضبََطه الحاِزِمّي ، قال : هو ُصَحْيَراُت الثَُّماَمة ، ويقال فيه : الثَُّماُم ، بال هاٍء ، قال : وهي

ِهه إِلى بَْدٍر ، ففي كالِم المصنِّف قُُصوٌر  وسلمعليههللاصلى  من جهات ، وقد أَشرنا إِليه في المادة التي تقّدمت.في تَوجُّ

ْوا قدو لتَأْتَمُّ الُهَداةُ بِه كأَنَّهُ َعلٌَم في َرأِْسِه نارُ  َصْخراً  وإِنَّ  الشاعَرةِ ، وفيه تقول : أَُخو الَخْنَساءِ  بِن الشَِّريِد السُّلَِمّي ، بُن َعْمرو َصْخرُ و  َسمَّ

 .ُصَخْيراً و َصْخراً و َصْخَرةَ 

 ، لغة فيه. : التَّسخير التَّْصخيرو

 * ومّما يستدرك عليه :

 ، وهو مجاز ، كما في األَساس. (1)الَوْجِه ، إِذا كاَن َوقَاحاً  أَْصَخرُ  رجل

 : قَبِيلَةٌ من ُجَذام. َصْخرٍ  بنو

المعجمة ، إِاّل في ضجر بن الَخْزَرج ، فهو بالّضاِد  بالَخاءِ  َصْخرٌ  ونقَل الحافظ عن اإِليناِس للوزير ابِن الَمْغِربِّي : جميُع ما في العََربِ 

 المعَجَمِة والجيم.

 بِن بَُرْيَدةَ بِن الَخِصيِب األَْسلَِمّي. َصْخرِ  : قَْريَة بَِمْرَو ، تُْنَسب إِلى (2) َصْخرآبادو

 بُن َعْلقَمةَ ، كَسَحاب : شاِعٌر من َخْوالَن. َصَخارُ و

ْدرُ  : [صدر] لُه ،: أَْعلَى ُمقَدَِّم ُكّلِ َشيْ  الصَّ ْيف وما أشبه ذلك ،  َصْدرُ والنَّهاِر والليِل ،  َصْدرُ  حتى إِنهم ليقُولُون : ٍء وأَوَّ تاِء والصَّ الّشِ

ِله ، واألُمورُ  بَصْدِره ويقولون : أََخَذ األَْمرَ   ، وهو َمجاز. بُصُدوِرَها ، أَي بأَوَّ

 اإِلنسان. َصْدرُ  ومنه،  َصْدرٌ  ُكلُّ ما َواَجَهكَ و

ْدرُ  السَّْهِم : َصْدرَ  من الَمجاز : َرَصْفتُ و َي  َز ِمن َوَسِطه إِلى ُمْستََدقِّهِ وَ  من السَّْهم : ما َجا الصَّ ، وهو الذي يَِلي النَّْصَل إِذا ُرِمَي به ، وُسّمِ

ُم إِذا ُرِمَي. بذلك  ألَنه الُمتَقَّدِ

َمْخَشِرّي.السَّْهِم : ما فَْوقَ  َصْدرُ  وقيل :   نِْصِفه إِلى الَمَراِش ، وعليه اقتصر الزَّ

ْدرُ و ْدرُ  ، لمعاقَبَتَِها نوَن فاِعالتُْن ، قال ابُن ِسيَده : هذا قوُل الَخِليل ، وإِنما ُحْكمه أَن يَقُوَل : َحْذُف أَلِف فاِعلُْن في العَُروِض  : الصَّ :  الصَّ

  فاِعالتُْن.األَِلف المحذُوفَةُ ، لُمعَاقَبَتِها نونَ 

ْدرُ و  ِء.الّطائِفَةُ من الشَّيْ  : الصَّ

ْدرُ و ُجوُع ، : الصَّ ّم ، َصَدر يَْصُدرُ  ، كالَمْصَدرِ  الرُّ  .َصْدراً و ُصُدوراً  ، بالَكْسر ، يَْصِدرُ و ، بالضَّ

َدرُ ـ  عن الماِء ، وعن البالدِ  َصَدْرتُ  من قَوِلكـ  االْسمُ و وَمْزَدراً ، األَخيَرةُ  َمْصَدراً و يَْصُدُر َصْدراً  عنه َصَدرَ  ، يقال : بالتَّْحِريك الصَّ

 ُمضاِرَعةٌ ، قال :

َو  و  رحُ  ِذي اهلــــــــَ َر الــــــــقــــــــلــــــــَ  تـــــــــَ بــــــــح َو  قـــــــــَ  دَعح َذا اهلــــــــَ

  
زحَدرَا   رحِم مــــــــَ ريحٌ مــــــــن الصــــــــــــــــــــــ  َو  خــــــــَ ــــــــقــــــــُ َا ال تــــــــِ (3)مــــــــَ

 

  
َدرِ  منه َطوافُ و  ، وهو َطَواُف اإِلفَاضة. الصَّ

قال ابُن ِسيَده : فإِّما  (4) (َحّّت ُيْصِدَر الّرِعاءُ )هو ، وفي التنزيل العِزيز :  فََصَدرَ  ، والثانية أَعلَى ، َصدََّرهُ و،  أَْصَدَرهُ وَغْيَره ،  َصَدرَ  قَدْ و

ي ، كأَنّه قال : حتى  الرعاُء إِبِلَُهم ، ثّم حذف المفعول ، وإِّما يَْصُدرَ  أَن يكون هذا على نيَّة التَّعَّدِ
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__________________ 
ُر الوجه : وقاح.1)  ( يف األساس : رجر َصخح
رَااَبذ2)  آخره ذا . .. ( يف معجم البلدان : َصخح
 قوله : ودع ذا اهلو  ا هذا البيت يف التكملة وفيها :»وعة املصرية : ( هبامش املطب3)

 إذا املــــــــــــــرء مل يــــــــــــــبــــــــــــــذ  لــــــــــــــك الــــــــــــــود مــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــال 

  
ـــــــــــــرا  ـــــــــــــود مـــــــــــــدب ـــــــــــــك ال ـــــــــــــذ  ل ـــــــــــــدهـــــــــــــر مل يـــــــــــــب ـــــــــــــد ال  ي

  

 فـــــــــــــــــال تـــــــــــــــــطـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  اإللـــــــــــــــــف ابلـــــــــــــــــود مـــــــــــــــــدبـــــــــــــــــراً 

  
 «عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــك وخــــــــــــذ مــــــــــــن عــــــــــــفــــــــــــوه مــــــــــــا تــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــرا 

  

 .«زدر»وردت األبيات الثالثة فيها يف مادة 

 .23القصص اآية ( سورة 4)



6032 

 

ُدر»َأن يكون  ُم قاُلوا :« َيصـــــــــــــــح َدرحتُ  هنا غري ُمتعدٍّ لفظاً وال معىًن ؛ أَلهن   عن املاِء ا فلم يـَُعد وه ا ويف ا ِديث : صـــــــــــــــَ
َلكاً واِحداً » ِلُكوَن َمهح ُدُروَن َمصـــاِدرَ و يـَهح ىت   َيصـــح َدرُ  قا  ابُن األَثري : «شـــَ ِده  الصـــ  اِفِر من َمقحصـــِ ُســـَ

رِيك : رُجوُع امل ا ابلت حح
ُدُرونَ  مثّ  (1)والش ارِبَُة من الِورحِد : يـَعحيِن ُلحَسف هبم مجيِعِهم  ِر َأعماهلِِم. َمَصاِدرَ  بعَد اهلََلَكةِ  َيصح  متَفّرَِقًة عل  َقدح

َدرُ  وقال اللَّْيُث :  .أَْصَدْرنَاُهمْ و،  َصَدُروا ْمٍر ، يقال :: االْنِصَراُف عن الِوْرِد ، وعن ُكّلِ أَ  الصَّ

 َجَزْمَت الداَل ، وأَنشَد البن ُمْقبِل : المصَدرَ  ، وهو االسُم ، فإِن أَرْدتَ  َصَدراً  عن البِالِد ، وعن الماءِ  َصَدْرتُ  وقال أَبو ُعبَْيد :

َدهــــــــا و  وحعــــــــِ بــــــــَح مــــــــَ ُت الصــــــــــــــــــــــ  لــــــــح عــــــــَ ة قــــــــد جــــــــَ لــــــــَ يـــــــــح  لــــــــَ

  
رَ   دح عـــــــــح  صــــــــــــــــــــــَ ِة حـــــــــىّت تــــــــــَ يـــــــــ  طـــــــــِ

َ
ااملـــــــــ َدفـــــــــَ  ِرَف الســــــــــــــــــــــ 

  
 قال ابُن ِسيَده : وهذا ِعيٌّ منه واْختِالٌط.

 أَو أَْفَحُش من هِذه اإِلَشاَرة. ؟قْلت : وقد َوَضَع منه بهِذه الَمقَالَة في خطبِة كتابه الُمْحَكِم ، فقال : وهل أَْوَحُش من هذه الِعبَاَرة

ا قوُل األَْعَشى : اإِلنساِن ُمَذكَّرٌ  َصْدرُ و  ، فأَمَّ

ه و  تــــــــــــَ دح أََذعــــــــــــح وحِ  الــــــــــــذي قــــــــــــَ َر  ابلــــــــــــقــــــــــــَ  َتشــــــــــــــــــــــــــح

  
تح   رِقـــــــَ رُ كـــــــمـــــــا شـــــــــــــــــــــَ دح اِة مـــــــن الـــــــد مِ  صـــــــــــــــــــــَ نـــــــَ  الـــــــقـــــــَ

  
القَنَاةِ من القَنَاةِ ، وهو كقَْولهم : َذَهبَْت بعُض أَصابِِعه ؛ ألَنّهم يَُؤنِّثُوَن االسَم المضاَف إِلى  َصْدرَ  فقال ابُن ِسيَده : إِنَّما أَنَثَّهُ على الَمْعنَى ؛ ألَنّ 

 الُمَؤنَِّث.

ْدَرةُ و ّم : الصُّ ْدرُ  ، بالضَّ ْدَرةُ  منهو  ، قال :، وعليه اقتصَر األَْزَهِريّ  َصْدِره أَي أَْعلَى ما أَْشَرَف من أَْعاَله اإِلْنَساِن : ُصْدَرةُ  ، أَو الصَّ  الصُّ

 أَي معروف ، ومن هذا قوُل الّطائِيَّة ، وكانت تحَت امرِئ القيِس ، ففَفَِرَكتْه وقالت : إِنّي ما عِلْمتَُك إِاّل ثَِقيلَ  ثَْوٌب ، م ، التي تُْلبَُس ، وهو

ْدَرةِ   .َصْدَره ، أَي أََصْبتُ  فَصَدْرتُه ، ويقال : َضَرْبتُه َصْدَره أَصابَ  : َصْدراً َصَدَرهُ يَْصُدُره و َء اإِلفاقَِة.، بطي (2)، َسِريَع الِهَراقة  الصُّ

 ، وقال ُعبَْيُد هللا بُن عبِد هللا بِن ُعتْبَةَ : َصْدَره : يَْشُكو َمْصَدورٌ  ، فهو كعُنَِي. َشَكاهُ  ، ُصِدرَ و

ُعاَل  للَمصحُدورِ ال بُّد   منح َأن َيسح
ْعرَ  َصْدُره أُِصيبَ يُِريد أَّن من  يعني أَنه يَْحُدث لإِلنسان حاٌل يَتَمثَُّل فيه  ؟ال بّد له أَن يَْسعَُل ، وذلك حيَن قيل له : َحتّى متّى تَقُوُل هذا الّشِ

ْهِرّي ، قيل له :  عر ، وتَِطيُب به نَْفُسه ، وال يكاد يَْمتَنُِع منه. وفي حديث الزُّ ْعرَ إِّن ُعبَْيَد هللِا يقولُ »بالّشِ أَن  الَمْصُدورُ  قال : ويَْستَطيعُ  ؟ الّشِ

عَر بالنَّْفِث ؛ ألَنّهما يَْخُرَجان من الفَِم ، وفي حديث َعَطاٍء قيل له :  «؟ال يَْنفُثَ   ؟يَْنَهُز قَْيحاً أَحَدٌث ُهوَ  َمْصُدورٌ  َرُجلٌ »أَي ال يَْبُزق َشبَّه الّشِ

 يَْعنِي يَبُزُق قَْيحاً.«. قال : ال

 .ُصْدَرتُه ، أَي الذي أَْشَرفَتْ  : العَِظيُمهُ  رُ األَْصدَ و

ْدرِ  ، وهو العَِظيمُ  «ُمَصدَّرٍ  أُتَِي بأَِسير»حديُث عبِد الَمِلِك الشَِّديُدهُ ، ومنه ، كُمعَظٍَّم : القَِويُّهُ  الُمَصدَّرُ و  .الصَّ

 ، وبه فّسر ابُن األَعرابّي قوَل ُطفَْيل الغَنَِوّي يصف فرساً : َصْدَره َمْن بَلََغ العََرقُ  من الَخْيِل : الُمَصدَّرُ و

َد مـــــــــــا  عـــــــــــح ه بــــــــــــَ د رحنَ كـــــــــــبَنـــــــــــ  َرٍ   صـــــــــــــــــــــــــَ نح عـــــــــــَ  مـــــــــــِ

  
و ُ   لـــــــــُ ـــــــــح بـ ِر مـــــــــَ يـــــــــح َح الـــــــــلـــــــــ  نـــــــــح َر جـــــــــُ طـــــــــ  يـــــــــٌد متـــــــــََ  ســـــــــــــــــــــــِ

  
ْرنَ  بعَد ما»وَرَواه   بعد ما َعِرَق. ُصُدوَرُهنّ  على ما لم يَسمَّ فاِعلُه ، أَي أَصاَب العََرقُ « ُصّدِ

 من العََرِق ، ولم يَْستَْفِزْغنَه. وعليه اقتصر الّصاغانّي. َصْدراً  وقال أَبو َسِعيٍد : أَي َهَرْقنَ 

 ، والعََرُق : الصَّفُّ من الَخْيِل كذا في اللسان. بُصُدوِرِهنّ  واألَجَوُد في َمْعنَاه : أَي بَْعَد ما َسبَْقنَ 

ْدرِ  األَْبيَُض لَبَّةِ  : الُمَصدَّرُ و ْدرِ  السَّْوَداءُ  هو من الغَنَِم والَخْيِل. أَو الصَّ  ، قاله أَبو زيد. ُمَصدََّرةٌ  من النِّعاجِ وسائُِرَها أَْبيَُض. ونَْعَجةٌ  الصَّ

 .بَِصْدِره : تَقَدََّم الَخْيلَ ـ  كالهماـ  َصدَّرَ والفََرُس ،  تََصدَّرَ و



6033 

 

 ، ولم من الَخْيلِ  السابِقُ  : الُمَصدَّرُ  وقال ابُن األَعرابّي :

__________________ 
 .. ( بعدها يف النهاية واللسان : فيهلكون أبسرهم خيارهم وشرارهم ا مث يصدرون1)
 ابلدا  ا حتريف.« اهلداقة»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
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رَ  َيذحُكر ر قوُ  طَُفيحر الَغَنِوّي الساِب . الص دح  ا وهو جَمَاز ا وبه ُفسِّ
ْدرِ  الغَِليظُ  : الُمَصدَّرُ  من الَمَجاز :و هاِم. الصَّ  من الّسِ

 ، هذا قول اللِّْحيَانّي.التي ليست لها فُروٌض وال أَْنِصبَاُء ، إِنما يُثَقَُّل بها الِقَداُح َكَراِهيةَ التَُّهَمِة  أَّوُل الِقَداحِ الغُْفلِ  : الُمَصدَّرُ و

ئْبُ  : الُمَصدَّرُ و ةِ َصْدِرِهَما. األََسُد والذِّ  ، لشدَّتِهَما وقُوَّ

 في الُجلُوِس. َصْدَره نََصبَ  الرُجَل : تََصدَّرَ و

 ، أَي أَعاله. الَمْجِلِس  َصْدرِ  َجلََس في : َصدََّرهُ فتََصدَّرَ  يقال :و

الفََرُس ، فهو كالتكرار ؛ ألَّن المعنَى  َصدَّرَ  ، وسيأْتي للمصنّف في آخر المادة : كَصدََّر تَْصِديراً  ، بَصْدِره الفََرُس : تَقَدََّم الَخْيلَ  تََصدَّرَ و

 واحٌد.

 ، عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد : كَصَدائِِره الَواِدي : أَعاليه وَمقَاِدُمه ، ُصُدورُ و

ر َدتح يف  ٌة أََأنح غـــــــــــــــَ امـــــــــــــــَ ِن َواد محـــــــــــــــََ طـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  ب

  
ِر عــــــــــاِذرُ   هــــــــــح ذرحَ  يف اجلــــــــــَ عــــــــــح َت وملَح يـــــــــــَ يــــــــــح كــــــــــَ  بــــــــــَ

  

حـــــــــــَ   َض الضـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــَ ة تــــــــــــَ ِيـــــــــــ  ربح َ يف عـــــــــــُ اح الـــــــــــَ عـــــــــــَ  تــــــــــــَ

  
ه   تـــــــــح مـــــــــَ عـــــــــ  ٍن قـــــــــد نــــــــــَ نـــــــــَ لـــــــــَ  فــــــــــَ رُ عـــــــــَ َدائـــــــــِ  الصـــــــــــــــــــــــ 

  
 .َصِديَرةٌ و صاِدَرةٌ  ، هكذا في النسخ ، والذي في اللسان : واحُدَها َصِديَرةوَ  َصَداَرةٍ  َجْمعُ 

 ٌء وال قَْوٌم.، وقال اللِّْحيَانِّي : ماله َشيْ  ءٌ شيْ  ماله وال َواِرُد ، أَي صاِدرٌ  مالَه من الَمَجاز قولُهم :و

 ، قال لَبِيٌد يذكُر ناقَتْْين : (1)كما يقال : َطريٌق واِرٌد ، يَِرُدهُ بهم  بأَْهِلِه عن الماِء ، يَْصُدرُ  ، أَي صاِدرٌ  َطِريقٌ  من الَمَجاز :و

امث   َدرحان ــــــــــــــــــــــــــــــــــَُ  يف َوارٍد  َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
رح  صــــــــــــــــــــــــــــاِدرٍ   ثــــــــــــــَ َواُه قــــــــــــــد مــــــــــــــَ ٍم صــــــــــــــــــــــــــــُ  َوهــــــــــــــح

  
ْخُم. يُْصَدرُ وأَراد : في َطِريٍق يُوَرُد فيه ،   عن الماِء فيه ، والَوْهُم : الضَّ

َكةً : اليَْوُم الّرابُِع من أَيّاِم النَّْحرِ  َدرُ الصَّ و  للُمَهاِجِر إِقَاَمةُ ثاَلٍث بعدَ » عن مكَّةَ إِلى أَماِكِنِهْم ، وفي الحديث : يَْصُدُرونَ  ، ألَّن النَّاسَ  ، ُمَحرَّ

َدرِ   ، يعني بمكَّةَ بعَد أَن يَْقِضَي نُُسَكه. «الصَّ

َدرُ و  قال أَبُو ذَُؤْيٍب :،  صاِدر اسٌم لَجْمعِ  : الصَّ

و  جـــــــــــــُ ا ِإَذا مـــــــــــــا الـــــــــــــنـــــــــــــ  هـــــــــــــَ نــــــــــــــح َب مـــــــــــــِ يـــــــــــــَ  أَبطـــــــــــــح

  
َواِدي   َر هـــــــــــَ ثـــــــــــح َن مـــــــــــِ قـــــــــــح تــــــــــــَ َدرح ُم َأعـــــــــــح (2)الصـــــــــــــــــــــــــ 

 

  
ْدَغْينِ  يَْضِربانِ  : ِعْرقانِ  األَْصَدَرانِ و  ، ال يُْفَرُد لهما واحٌد. تَْحَت الصُّ

ً  جاءَ  أَي« أَْصَدَرْيهِ  جاَء يَْضِربُ » في الَمثَل :و  يَْعنِي ِعْطفَْيه. فاِرغا

 ، أَي جاَء فاِرغاً ، قال : ولم يُْدَر ما أَْصلُه : قال أَبو حاتم : قال بعُضهم : «أَْزَدَرْيه»و « أَْصَدَرْيه جاَء فالٌن يَْضِربُ »وَرَوى أَبو حاتٍِم : 

ْف شيئاً منُهنَّ ، وفي حديِث  أَْصَدَراهُ  ، بالسين  «أَْسَدَرْيه»، أَي َمْنِكبَْيه ، ويُْرَوى  «أَْصَدَرْيهِ  يَْضِربُ »الَحَسن : وأَْزَدَراهُ وأَْصَدغاه. ولم يُعَّرِ

 .(3)أَيضاً 

 ، قال النّابِغَةُ : َصادرٍ  ، وكذلك بُْرقَةُ  (4) : ع صاِدرٌ و

ه  يـــــــــتــــــــُ قـــــــــِ َا لـــــــــَ اِن حـــــــــِ عـــــــــمـــــــــَ ُت لـــــــــلـــــــــنـــــــــ  لـــــــــح دح قــــــــــُ  لـــــــــقـــــــــَ

  
ِة   نٍّ بــــــــــــــرُبحقــــــــــــــَ يِن حــــــــــــــُ ــــــــــــــُد بــــــــــــــَ رِي  صــــــــــــــــــــــــــــاِدرِ يــــــــــــــُ

  
 معروفة. بهاٍء : اْسُم ِسْدَرة ، صاِدَرةُ و
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 ، قال ابُن ِسيَده : أَُراها عاِديّة. ، كُمْحِسن : اسُم ُجَماَدى األَولَى ُمْصِدرٌ و

َدارُ و ي ، الّصِ ْدرَ  كِكتَاٍب : ثَْوٌب َرأُْسه كالِمْقنَعَِة وأَْسفَلُه يُغَّشِ والَمْنِكبَْين ، تَْلبَُسه الَمْرأَةُ ، قال األَْزَهِرّي : وكانَت الَمرأَةُ الثَّْكلَى إِذا فَقََدْت  الصَّ

 من ُصوٍف ، وقال الّراعي يَِصف فَالةً : ِصَداراً  َحِميَمها فأََحدَّْت عليه لَبَِستْ 

ا  ــــــــــــهــــــــــــَ ــــــــــــي اَء ف ــــــــــــَ ن ــــــــــــَوجــــــــــــح رحمــــــــــــَ  ال ــــــــــــعــــــــــــِ  كــــــــــــَبن  ال

  
ـــــــــــح   نـ تح عـــــــــــَ ر قـــــــــــَ وٌ  خـــــــــــَ جـــــــــــُ ا عـــــــــــَ َدارَاهـــــــــــَ (5)الصـــــــــــــــــــــــــِّ

 

  
__________________ 

 ( التهذيب : يرُد هبم.1)
 ويف الديوان : مثر توىل البقر بد  مثر هوادي الصدر. ابلنون بعد العا.« أعنقن»حتريف والصواب « أعتقن»( كذا ابألصر 2)
 ومثله يف النهاية.« ويرو  ابلزاي والسا»( يف اللسان : 3)
 وصادر : موضض ابلشام ا والصادر : من قر  اليمن من خمالف سنحان. .. قرية ابلبحرين .. البلدان أبلف والم( يف معجم 4)
 .«فيها»بد  « منها»وانظر ختر ه فيه ا وفيه  146( ديوانه ص 5)
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ْدَرةُ  وقال ابُن األَْعِرابّي : الِمْجَوُل : َدارُ  ، وهي الصُّ ِغيِر ، والدَّْرع القَِصيِر : الّصِ ْدَرةُ  ، واألُْصَدة ، والعََرُب تقوُل للقَميص الصَّ  .الصُّ

ْدرَ  وقال األَْصَمعّي : يُقَال لما يَِلي ْرعِ : الصَّ  .ِصَدارٌ  من الّدِ

َدارُ  وقال الَجْوَهِرّي : أَي من َحّقِ الرُجِل أَْن يَغَاَر على ُكّلِ امرأَة ، « َخالَةٌ  ِصَدارٍ  ُكلُّ ذاتِ »: قَِميٌص َصِغيٌر يَِلي الَجَسَد ، وفي المثل :  الّصِ

 كما يَغاُر على ُحَرمِه.

َداَرةُ و  لبني َجْعَدةَ. وبالفَتْح قَْريَةٌ من قَُرى اليََمِن ، قاله الّصاغانِّي. بهاٍء : ة ، باليََماَمةِ  الّصِ

له. َصْدرُ و ْدراً صَ  َجعََل له ، إِذا تَْصِديراً  ِكتَابَه َصدَّرَ  الَمَجاز :و  الِكتَاِب : ُعْنَوانُه وأَوَّ

رْ  ، وفي اللَّسان : قال الليُّث : يقال : َشدَّ َحْبالً من ِحَزاِمه إِلى َما َوَراَء الِكْرِكَرة : تَْصديراً  بَِعيَره َصدَّرَ و عن بَعيِرَك ، وذلك إِذا َخمَص  َصّدِ

 في َمْوِضِعه. التَّْصديرُ  إِلى ما َوَراَء الِكْرِكَرة ، فيَثبُتُ  التَّْصِديرِ  ، فيَُشّد َحْبٌل من تَْصديُره بَْطنُه واْضَطَربَ 

نَاُف ؛ ونقله الّصاغانِّي في التَّْكملة   ، وَسلََّمه. (1)وذلك الَحْبُل يُقَاُل له : الّسِ

َهاتِ  بَصْدِره النُّسخ ، والصواب :هكذا في سائر ـ  بََرَز بَِرأِْسه ، إِذا تَْصِديراً  الفََرسُ  َصدَّرَ  من الَمجاز :و  وَسبََق ،ـ  ، كما في سائر األُمَّ

 ، وأَنشد قوَل ُطفَْيل الغَنَِوّيِ السابَِق. بَصْدِره : سابٌِق يتَقَدَُّم الَخيلَ  ُمَصدَّرٌ  وفََرسٌ 

 طالَبَهُ بِه. من الَماِل : علَى َكْذا َصاَدَرهُ و

يه ، أَي قُوِرَف  ُصوِدرَ  َل :ومن َكالِم ُكتّاِب الدَّواِوين أَن يُقَا  على ماٍل َضِمنَه. (2)فاُلٌن العاِمُل على ماٍل يَُؤّدِ

، َحّدَث عن  الصَدريّ  منها أَبو َعْمٍرو الحُق بُن الُحَسْيِن بِن ِعْمراَن بِن أَبي الَوْردِ  كَجبَل أَو ُزفََر : ة ، ببَْيِت الَمْقدِس ، ، ُصَدرُ  ، أَو َصَدرُ و

 .(3)، وعنه الحاكم ، ماَت بنواِحي ُخَواَرْزَم الَمَحاِمِلّي 

فة ، على ساكنها أَفضُل الّصالةِ والّسالم ، منه محّمُد بُن عْبِد هللا كغَُراب : ع ، قُْرَب الَمِدينَةِ  ، ُصَدارٌ و َداِريّ  المشرَّ ، َرَوى عنه يَزيُد  الصُّ

ُد بنُ  بُن عبد هللا بِن الَهاد ، قْلت : َراِرّي ، براَءين ،  هكذا ذكروه ، ومحمَّ عبِد هللا هذا هو ابُن الَحَسِن الُمثَنَّى ، ويقال فيه أَيضاً : الصُّ

 فليُْنَظْر.

 * ومما يستدرك عليه :

ْدرِ  بَنَاتُ   : َخلَُل ِعَظاِمه. وهو َمَجاز. الصَّ

ْدرِ  وَرُجٌل بَِعيدُ   : ال يُْعَطُف ، وهو على الَمثَل. الصَّ

 ُمَها ما بَين أَصابِِعها إِلى الِحَماَرةِ.القََدِم : ُمقَدَّ  َصْدرُ و

 النَّْعِل : ما قُدَّاُم الُخْرِت منها. َصْدرُ و

ْمحِ : َضيٌِّق َشِديٌد ، قال ثَْعلٌَب : هذا يَْوٌم تَُخصُّ به الَحْرُب ، قال : وأَْنَشَدني ابُن األَعرابِّي : كَصْدرِ  ويومٌ   الرُّ

وحٍم  و  رِ يـــــــــــَ دح ه  كصــــــــــــــــــــــــَ ولــــــــــَ رحُت طــــــــــُ ِح َقصــــــــــــــــــــــــ   الــــــــــر مــــــــــح

  
ا  يــــــــــَ ُت الهــــــــــِ نــــــــــح ا كــــــــــُ اين ومــــــــــَ هــــــــــّ لــــــــــَ  فــــــــــلــــــــــَ يـــــــــــح  بــــــــــلــــــــــَ

  
ْحِل والَهْوَدجِ ، قال سيبويه : فأَّما قولُُهم : التَّْزِديُر ، فعَلَى الُمَضاَرَعة ، وليَسْت بلُغَة. وقال األَ  التَّْصِديرُ و ْحِل : ِحَزاُم الرَّ ْصَمِعّي : وفي الرَّ

 للسَّْرجِ. ، وأَكثُر ما يُقَال الِحَزامُ  (5)والَوضيُن والبَِطاُن للقَتَب  ، قال : (4) التَّْصِديرُ  ِحَزاُم يقاُل له

َدارُ و  البَِعيِر. َصْدر : ِسَمةٌ على الّصِ

َدرِ  تََرْكتُه على ِمثِْل لَْيلَةِ »وفي المثل :   َء له.، أَي ال ْشي« الصَّ

ُدورِ  بالفَتْح : َمْوضع الَمْصَدرُ و  األَْفعال. َمصاِدرُ  ، وهو االنصراُف ، ومنه الصُّ
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 .(6)األَفعال  َصواِدرُ  عنها تَْصُدرُ  : أَصُل الكلمِة التي الَمْصَدرُ  وقال الليث :

__________________ 
والذي ( العبارة يف التكملة ابختالف بع  األلفا  ا وقا  األزهري : الذي قاله الليث إن التصدير حبر يصد ر به البعري ِإذا جر محله خطب ا 1)

 أراده يسم  السناف والتصدير هو ا زام نفسه.
 ( اللسان : فور .2)
 بوزن : ُجَرذ.« ُصَدرُ »قيدها يف معجم البلدان ( 3)
 ( يف التهذيب واللسان : ويف الرحر حزامة ا يقا  هلا : التصدير.4)
 .«والوضا للهودج ا والبطان للقتب»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 5)
وإلا صدرت األفعا  عنها ا فيقا  : ذهب ذهاابً ولض لعاً ( وتفسريه : أن املصادر كانت يف أو  الكالم كقولك الذهاب والسمض وا فة ا 6)

 ولاعاً وحفة حفظاً. عن التهذيب.
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يَت به ألَنّه «الصاِدرَ  كانَْت له َرْكَوةٌ تَُسمَّى»وفي الحديث :  ّيِ ، ومنه : يُْصَدرُ  ، ُسّمِ ِرَكابَنَا. أَي ُصِرْفنَا ِرَواًء ، فلم  فأَْصَدْرنَا عنها بالّرِ

 إِلى الُمقاِم بها للماِء. نَْحتَجْ 

ه : فالٌن يُوِرُد وال ه قيل : أَْوَرَد يُْصِدرُ  ويُقَاُل للّذي يَْبتَِدُئ أَمراً ثم ال يُتِمُّ  .أَْصَدرَ و. فإِذا أَتَمَّ

: ُمتِمٌّ لألُموِر  ُمْصِدرٌ  ورجل
 ، وهو َمجاز. (1)

 إِلى الَمَكاِن : صاروا إِليه ، قاله ابُن َعَرفَةَ. َصَدُرواو

 .تصاَدُرواو: الُمْنَصِرُف  الّصاِدرُ و

 القَنَاةِ ، وهو َمَجاٌز. بَصْدرِ  وَطعَنَه

 .َمَصاِدَرَهاووهو يَعِرف َمَواِرَد األُمور 

 .(2)فالناً من هذا األَْمِر على نُْجحٍ  صاَدْرتُ و

 علَى ما َشاُءوا. تََصاَدُرواو

 القَْوِم : ُمقَدَُّموُهم. (3) ُصْدَرةُ  وهُؤالءِ 

ُدورِ  ، ومنه : كالُمَصدَّر القَْوِم : َرِئيُسهم ، َصْدرُ و  : للقائِِم بأَْعبَاِء الُمْلِك. َصْدُر الصُّ

َداَرةُ و  ، بالفَتْح : التَّقَدُُّم. الصَّ

َدْيَرةُ و ْدَرة ، تَصغير الصُّ  ، لَما يَِلي الَجَسَد من القَميِص القَِصير. الصُّ

ةُ  : [صرر] رَّ ّجاُج في تفسيِره ، بالكسر : ِشدَّةُ البَْردِ  الّصِ ةً ، ُحِكيَْت هِذه عن ثْعلٍب ، أَو البَْردُ  ، حكاها الزَّ رِّ  عامَّ  ، بالكسر أَيضاً. فيهما كالّصِ

رُّ  وقال اللَّْيُث : نُهُ : البَْرُد الذي يَْضِرُب ا الّصِ رُّ  أَنّه نََهى عّما قَتَلَه»، وفي الحديث :  (4)لنَّبَاَت ويَُحّسِ  أَي البَْرد. «من الَجَراد الّصِ

ّجاُج :و ةُ  قال الزَّ رَّ يَاحِ   :(5) الّصِ ر قوله تعالى :  أََشدُّ الّصِ  (6) (رَّة  فََأقْ بَ َلِت اْمَرأَتُُه يف صَ )، يكوُن في الّطائِِر واإِلنساِن وغيِرهما ، وبه فُّسِ

ةٍ  ويقال جاَء في ة وَصْيَحٍة وَجلَبٍَة. َصرَّ  ، وجاَء يَْصَطرُّ ، أَي في َضجَّ

ةُ و رَّ دَّةُ من الَكْرِب والَحْرِب والَحرِّ  الصَّ  وغيرها ، وال يَْخفَى ما بين الَحْرِب والَحّرِ من الِجنَاس الُمَذيَِّل. بالفَتْح : الّشِ

ةُ و َر قوُل امرِئ القَْيِس : َصرَّ ه ، وقد فُّسِ  القَْيِظ : ِشدَّتُه وشدَّةُ َحّرِ

ه  ُة ابهلــــــــــــــــــــــــاِداَيِت وُدونــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــَب ــــــــــــــــــــــــَح

  
ا يف   ُرهــــــــــــــــَ واحــــــــــــــــِ ر ةٍ جــــــــــــــــَ رِ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ َزيــــــــــــــــ   مل تـــــــــــــــــَ

  
دَّةِ من الَكْرِب.  بالّشِ

ةُ و رَّ  العَْطفَةُ. : الصَّ

ةُ و رَّ ق. الَجَماَعةُ  : الصَّ َم ، أَي في َجماعٍة لم تَتَفَرَّ  ، وبه فَسََّر بعٌض قوَل امرِئ القَْيِس الُمتَقَّدِ

ةُ و رَّ  من الَكَراَهِة. تَْقِطيُب الَوْجهِ  : الصَّ

ةُ و رَّ اة قريباً. الّشاةُ الُمَصّراةُ  : الصَّ  ، وسيأْتي معنَى الُمَصرَّ

ةُ و رَّ جاَل. هذه عن اللِّْحيَانِّي. َخَرَزةٌ للتَّأِْخيذِ  : الصَّ ذُ بها النَّساُء الّرِ  يَُؤّخِ

ةُ و رَّ ّمِ : شْرُج الدَّراِهِم ونَْحِوَها ، الصُّ ا ، كالدَّنانِير ، معروفَةٌ ، وقد بالضَّ َها َصرًّ  .َصرَّ
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ةَ و رَّ  : َشَدْدتَُها. َصَرْرُت الصُّ

ْوِت ، أَو ، إِذا كانت َصْرَصرٌ و ، بالكسر ، ِصرٌّ  ِريحٌ و  البَْرِد. َشِديَدةَ  َشِديَدة الصَّ

ّجاُج :  ، إِذا رفَْعتَه من َمكانه ، وليس فيه َدليُل تَْكِريٍر ،  (7)َء ، وأَْقلَْلتُه قَْلقَْلُت الشي ، متكرٌر فيها الّراُء ، كما يُقَاُل : َصْرَصرٌ وقال الزَّ

ِريرِ  ، وَصْلَصٌل وِصلٌّ ، إِذا َسِمْعَت َصْوتَ  رٌّ ِص و َصْرَصرٌ  وكذلك ر قلت : الصَّ ْوَت تكّرر  َصرَّ  غير ُمَكرَّ ، وَصلَّ ، فإِذا أََرْدَت أَن الصَّ

 .َصْرَصرَ وقُْلَت : قد َصْلَصَل 

يِت  (9)أَي شديدة  (8) (ِبرِيح  َصْرَصر  )وقال األَْزَهِرّي :  ّكِ  فيه قوالن : َصْرَصرٌ  : ريحٌ البَْرِد ِجدًّا. وقال ابُن الّسِ

__________________ 
 .«األمور»( عن األساس ا وابألصر 1)
 .«هنج»( عن األساس ا وابألصر 2)
 .«مصدرة»( عن األساس ا وابألصر 3)
 .«حَيُس ه»( األصر والتهذيب واللسان ا ويف املطبوعة الكويتية : 4)
 قبلها ا وقد وردت يف اآية واللسان ابلفتح.( بكسر الصاد عل  اعتبار أهنا معطوفة عل  ما 5)
 من سورة الذارايت. 29( اآية 6)
 .«وقللته»( عن التهذيب واللسان وابألصر 7)
 .6( سورة ا اقة اآية 8)
 ( التهذيب : شديد.9)
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ُلَها ر رٌ  يقا  : َأصــــــــح رّ  من صــــــــَ َط  فاَء الف الصــــــــِّ َجَف الثوُب ا ا وهو الرَبحُد ا فبَبحَدُلوا مكاَن الراِء الُوســــــــح عر ا كما قالوا َ َفح
 وكبكبوا ا وَأصله َ َف َف وُكبُِّبوا.

ةِ  الباِب ، ومن َصِريرِ  ويقال : هو من رَّ ة ، قال عّز وَجّل :  الصَّ ٍة  (1) (فََأقْ بَ َلِت اْمَرأَتُُه يف َصرَّة  )، وهي الضَّجَّ قال المفّسرون : في َضجَّ

 وَصْيَحٍة.

ثالثة أَقوال : أَحدها : فيها بَْرٌد. والثاني : فيها تَْصِويٌت َوَحَرَكة. وُروَي  (2) (َكَمَثِل رِيح  ِفيها ِصر  )ّي في قوله تعالى : وقال ابُن األَْنبَارِ 

 ، قال : فيها ناٌر. (ِفيها ِصر  )عن ابِن عبّاس قوٌل آخر ، 

مِّ  ُصرَّ و ا ، النّبَاُت ، بالضَّ رُّ  أَصابَهُ  : َصرًّ  ، أَي ِشّدة البَْرِد. الّصِ

ا ، كيَِفرُّ ، يَِصرُّ  ، كفَرَّ ، َصرَّ و َت وصاَح َشِديداً ، ، كأَِميٍر : َصِريراً و ، بالفتح ، َصرًّ يَاحِ ، َصوَّ ، قال َجِريٌر يَْرثِي  كَصْرَصرَ  أَي أََشدَّ الّصِ

 ابنَه َسَواَدةَ :

مح  ُت هلــــــــَُ لــــــــح ٍر فــــــــقــــــــُ َك مــــــــن َأجــــــــح يــــــــبــــــــُ وا َنصــــــــــــــــــــــِ  قــــــــالــــــــُ

  
اِد   بـــــــــــَ ُت َأشـــــــــــــــــــــــــح اَرقـــــــــــح رِيـــــــــــِن ِإَذا فـــــــــــَ نح لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــَ  مـــــــــــَ

  

رِي  ُر مــــــــن َبصــــــــــــــــــــــَ هــــــــح ف  الــــــــد  يِن حــــــــَا كــــــــَ تــــــــَ ــــــــح  فــــــــاَرقـ

  
اِد و   ِة الــــــــــبــــــــــَ ِم الــــــــــّرِمــــــــــ  ظــــــــــح رحُت كــــــــــعــــــــــَ َا صــــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــِ

  

ٍم  جَيح  ــــــــــــَِ لــــــــــــَ قــــــــــــح و مــــــــــــُ لــــــــــــُ َواَدُة  ــــــــــــَح مح ســــــــــــــــــــــــــَ  ذاكــــــــــــُ

  
رُ ابٍز   رحصــــــــــــــــــــــــِ   ُيصــــــــــــــــــــــــَ

َ
ِب الــــــــــعــــــــــاِد فــــــــــوَ  املــــــــــ  رحقــــــــــَ

  
 ؟قال ثَْعلَب : قيل المرأَةٍ : أَيَّ النَّساِء أَْبغَُض إِلَْيكِ 

 .َصْرَصَرتْ  فقالَْت : التي إِن َصِخبَتْ 

إِذا اْمتَدَّ ، فإِذا كاَن فيه تْحِفيٌف وتَْرِجيٌع في إَِعاَدةٍ  َصِريرٌ  ، وُكلُّ َصْوٍت ِشْبه ذلك فهو يَِصرُّ  البابُ  َصرَّ و،  يَِصرُّ َصِريراً  الُجْنَدبُ  َصرَّ و

، كأَنَّهم قدَُّروا في صوِت الُجْنُدِب الَمدَّ ، وفي صوِت األَْخَطِب التَّْرجيَع ، فَحَكْوه على ذلك  َصْرَصَرةً  األَْخَطبُ  َصْرَصرَ  ُضوِعف كقول :

ْقُر والباِزّي.  وكذلك الصَّ

يت : من العََطِش. (3) : صاحَ  يراً َصرِ  ِصَماُخه َصرَّ و تْ  وقال ابُن الّسّكِ ، إِذا َسِمْعت لها َدِويَّاً  َصِريراً  أُذُنِي َصرَّ
 الباُب والقَلَمُ  َصرَّ و .(4)

َت. َصِريراً   ، أَي َصوَّ

ت وفي األََساس :  ُسِمَع لها َطنِيٌن. (5)األُذُن  َصرَّ

 ِصَماُخه من الظََّمإِ. َصرَّ و

َها بها َصرَّ والنَّاقَةَ ،  َصرَّ و ّم ، يَُصرُّ اً  ، بالضَّ َرارِ  َشدَّ َضْرَعها ، بالفَتْح : َصرَّ َرةٌ و َمْصُروَرةٌ  ، فهي بالّصِ ، وفي حديث مالِك بِن  ُمَصرَّ

ُهوا بها إِلى أَبي بَكْ   : وقال ، ذلك من فمنَعهم ، عنههللارضيٍر ، نَُوْيَرة حين جَمع بَنُو يَْربُوع َصَدقَاتِهم ليَُوّجِ

مح و  كـــــــــُ َدقـــــــــاتـــــــــُ ُذوهـــــــــا هـــــــــِذِه صـــــــــــــــــــــــَ ُت : خـــــــــُ لـــــــــح  قــــــــــُ

  
ر َرة  ر دِ  ُمصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا مل حتــــــــــــــــــــَُ هــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ الفـ  َأخــــــــــــــــــــح

  

ه  َذُرونـــــــــَ ي ُدوَن مـــــــــا حتـــــــــَح ســـــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــَ ُر نـ عـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَبجـــــــــح

  
ِديو   ه يــــــــــــَ تــــــــــــُ لــــــــــــح م يــــــــــــومــــــــــــًا مبــــــــــــا قـــــــــــــُ كــــــــــــُ نــــــــــــُ  أَرحهــــــــــــَ

  
اً  الفََرُس والِحَماُر بأُذُنِه َصرَّ و َهاو يَُصرُّ َصرَّ اَها ونََصبََها لالْستَِماعِ  أََصرَّ و،  َصرَّ َرها ، بَِها : َسوَّ  .كَصرَّ

يِت : يقاُل : ّكِ ُهَما إِلى َرأِْسه ، فإِذا لم يُوقِعُوا  َصرَّ  وقاَل ابُن الّسِ ُس ، باألَلف ، وذلك ِإذا َجَمَع أُذُنَْيِه الفَرَ  أََصرَّ  قَالُوا : (6)الفََرُس أُذُنَْيِه : َضمَّ

.  وَعَزَم على الشَّّدِ
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ةً  وقال َغْيُره : َجاَءِت الَخْيلُ  َدةً آَذانَها ، رافِعَةً لها ، وإِنما ُمِصرَّ  آذانَها إِذا َجدَّْت في السَّْيِر. تَُصرُّ  آَذانَها ، أَي ُمَحّدِ

َرارُ و ْرُع ، ككتَاٍب : ما يَُشدُّ بهِ  الّصِ ةٌ  ج الضَّ ْطِب ؛  ، أَِصرَّ وهو الَخْيُط الذي تَُشدُّ به التَّواِدي علَى أَْطَراِف النَّاقَِة وتَُذيَُّر األَْطباُء بالبَعِر الرَّ

َرارُ  لئاّل يَُؤثِّرَ   فيها. الّصِ

َرارُ  وقال الَجْوَهِرّي : يُ ْؤِمنَّ اِبهلِل َواْليَ ْوِم )ال يَِحلُّ لَرُجل »لَُدَها ، وفي الحديث : ؛ لئاَّل يَْرَضعَها وَ  (7): َخْيٌط يَُشّد فوَق الِخْلِف  الّصِ
ُضروَع الَحْلوباِت إِذا أَْرسلوَها  تَُصرَّ  قال ابُن األَثِير : من عاَدةِ العََرِب أَن «ناقَة بغَْيِر ِإْذِن صاِحبِها فإِنّه خاتَُم أَْهِلها ِصَرارَ  أَْن يَُحلّ  (اآْلِخرِ 

بَاطَ  (8)الَمْرَعى  وَن ذلك الّرِ ةُ  ، فإِذا َراَحت ِعشيًّا ُحلَّْت تْلكَ  ِصَراراً  ساِرَحةً ، ويُسمُّ  ، األَِصرَّ

__________________ 
 .29( سورة الذارايت اآية 1)
 .117( سورة آ  عمران اآية 2)
 ( اللسان : صّوت.3)
(4.ً  ( التهذيب : صولً ودوايح
 ( األساس : اآذان.5)
 يريدوا تعدية الفعر.( أي مل 6)
 ( األصر واللسان عن اجلوهري ا ويف الصحاح : اخللف والتودية.7)
 ( النهاية واللسان : إىل املرع .8)
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ُروَرةٌ  وُحِلَبتح ا فهي رِ  ُمَصر َرةٌ و  َمصح َُصر اةِ  ا قا  : وعل  هذا املعىَن  َّوُلوا قـَوحَ  الشاِفِعيِّ فيما َذَهب ِإليه يف أَمح
 .(1) امل

 وقال الّشاعُر :

قــــــــــً   لــــــــــح َدتح مــــــــــُ اُح غــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــلــــــــــِّ اِإَذا ال ر هتــــــــــَُ  َأصــــــــــــــــــــــــِ

  
وحُ و   بــــــــــــُ َداِن َمصــــــــــــــــــــــــــح ِرمَي مــــــــــــن الــــــــــــِولــــــــــــح  ال صــــــــــــــــــــــــــَ

  
َرارُ و أَفضُل الصالة والسالم ، وهو ماٌء ُمْحتَفٌَر جاهلّي على َسْمِت الِعَراِق ، وقيل : أُُطٌم لبني عبِد على ساِكنَها  ع ، ِبقُْرِب الَمِدينَةِ  : الّصِ

َراِريّ  األَْشَهِل ، قْلت : وإِليه نُِسب محّمُد بُن عبِد هللا ُد بُن إِبراِهيمَ  الّصِ َراِريّ  ، ويقال فيه : محمَّ ، واألَّول أَصّح ، روى عن َعَطاٍء ،  الّصِ

 إِنما َرَوى عن َعَطاٍء بواِسَطِة ابِن أَبي ُحَسْيِن. ، هكذا قاله أَئّمة األَْنَساِب ، وقال الحافُظ ابُن َحَجر : (2)بْكُر بُن ُمَضَر وعنه 

 هذا هو عبُد هللا بُن عبد الّرحمِن بِن أَبي ُحَسْين ، َرَوى عن َعَطاٍء. (3)قْلت : واْبُن أَبِي ُحَسْين 

اةُ و  ، على تحويل التضعيف. : الُمَحفَّلَةُ  الُمَصرَّ

ي ى يَُصّرِ  تَصِريَةً ، فمحّل ِذْكِره المعتّل. أَو هي ِمْن َصرَّ

ةٌ  نَاقَةٌ و  قال أُسامةُ الُهَذِليُّ : : ال تَِدّر ، ُمصرَّ

وٌس  و  َعســـــــــــــــــــــــــُ ّرتح عـــــــــــلـــــــــــَ  حـــــــــــُ ـــــــــــَ ر ةٌ أَقـ  ُمصـــــــــــــــــــــــــِ

  
او   ُزوهلــــــــــــــُ ِديــــــــــــــِ  بـــــــــــــــُ الَف الســــــــــــــــــــــــــــ  َ  َأخــــــــــــــح  رَاهــــــــــــــَ

  
بُ  الصََّررُ و  وقبل أَن يَْظَهر. محّركةً : السُّْنبُُل بعَد ما يُقَّصِ

 السُّْنبُُل. أََصرَّ  وقد عَدتَه ، وهي قولُه ، وهي بهاٍء.، وقد خالَف هنا قا َصَرَرةٌ  واِحَدتُه ، قاله أَبو حنيفة ، ما لم يَْخُرْج فيِه القَْمحُ  هو السُّْنبُلُ  أَو

ْرعُ  أََصرَّ  وقال ابُن ُشَمْيل : ، إَِذا َخَرَج أَْطَراُف السَّفاِء قبل أَن يَْخلَُص ُسْنبُلُه ، فإِذا َخلََص ُسْنبُلُه قيل ، قد أَْسبََل ، وقال في  إِْصراراً  الزَّ

ْرعُ  َموضعٍ آَخَر : بعض  أَْسَرعَ  ، إِذا يَْعُدو أََصرَّ و حيَن يَْلتَِوي الَوَرُق ، ويَْيبَُس َطَرُف السُّْنبُِل وإِن لم يَْخُرْج فيه القَْمُح. راً َصرَ  يَُكوُن الزَّ

اد ، وزعَم الطُّوِسّي أَنّه تَصحيٌف.  اإِلْسَراعِ ، ورواه أَبو ُعبَْيد : أََضرَّ ، بالضَّ

ي ُهو ِمنّي ل :منه يقاوعلى األَْمِر : َعَزم ،  أََصرَّ و يو ، بالَكسر ِصّرِ يو ، بفتح الَهْمزة وكسر الصاد والراِء ، أَِصّرِ ، بكْسر الصاد  ِصرَّ

َدةِ ، ىو وفتْحِ الراِء المشدَّ يو ، بزيادة الهمزة ، أَِصرَّ ىو ، بَضّم الصاد وكسر الّراِء ، ُصّرِ اِء المشّدَدة ، ُصرَّ  وِجدٌّ.أَي َغِزيَمةٌ  ، بفتح الرَّ

ي وقال أَبو َزْيد : إِنََّها منِّي  ، أَي لحقيقةٌ ، وأَنشد أَبو مالٍك : ألَِصّرِ

رِّ  ــــــــــــغــــــــــــُ ــــــــــــااَي ال ن ــــــــــــ  ــــــــــــث تح ذاُت ال مــــــــــــَ ــــــــــــِ ل ــــــــــــدح عــــــــــــَ  ق

  
جِي   يــــــــــــمــــــــــــَ َد  مــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــِ ّرِيَأّن الــــــــــــنــــــــــــ   َأصـــــــــــــــــــــــــِ

  
 أَي حقيقة.

ال   َها عليَّ فلَْم أَُصّلِ لَك َصاَلةً. فََوَجَدها َعْن قَِريٍب ، فقال :األََسِدّي حين َضلَّت نَاقَتُه : اللُهمَّ إِْن لم تَُردَّ  (4)وقال أَبو َسمَّ

 ، أَي َعْزٌم عليه. ِصّري منِّي (5)علَم هللا أَنها 

يِت : إِنَّها َعزيمةٌ َمْحتُومةٌ ، قال : وهي ُمْشتَقَّةٌ من ّكِ َوََلْ )ِء ، إِذا أَقْمَت وُدْمَت عليه ، ومنه قوله تعالى : على الشَّيْ  أَْصَرْرت وقال ابُن الّسِ
 .(6) (ُيِصرُّوا َعلى ما فَ َعُلوا َوُهْم يَ ْعَلُمونَ 

ي وقال أَبو الَهْيثَِم : َعَزم َعلَى أَن يَْمِضَي فيه وال ، إَِذا  يُِصرُّ إِْصراراً  َعلَى فِْعله أََصرَّ  ، أَي اْعِزِمي ، كأَنّه يَُخاِطُب نَْفَسه من قولَك : أَِصّرِ

 يَرجع.

ي : وقد يقال : كانت هذه الفَْعلَةُ منِّي (7)وفي الّصحاح   ، أَي َعزيَمةً ، ثم ُجِعلَت الياُء أَلفاً ، كما قالوا : بأَبِي أَنَت وبِأَبَا أَنَت ، وكذلك أَِصّرِ

ي ىو ِصّرِ ى ، على أَن يُْحَذف األَلُف من ِصرَّ  .أَْصَرْرتُ وِء على الشيْ  صَرْرتُ  ، ال على أَنَها لغة إِِصرَّ
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ي وقال الفَّراِء : األصُل في قولهم : كانت مني يأَِص و ِصّرِ  ، أَي أَْمٌر ، فلما أَراُدوا أَن يُغيِّروه عن َمذهِب الفعل ّرِ

__________________ 
انظر النهاية )( ذكر الشـافعي املصـراة وفسـرها أهنا الجي تصـر أخالفها وال حتلب أايماً حىت  تمض الل  يف ضـرعها فإذا حلبها املشـرتي اسـتغزرها 1)

 (.مادة صرا
 ( معجم البلدان : نصر.2)
 .«حسن»( عن اللباب ومعجم البلدان ا وابألصر 3)
 .«أبو السما »ويف التهذيب « أبو السما »( يف اللسان 4)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.5)
 من سورة آ  عمران. 135( اآية 6)
 ( كذا ا والعبارة التالية ليست يف الصحاح ا وهي واردة يف التهذيب واللسان.7)
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ر   ا فقالوا : َحو ُلوا ايَءه أَلفاً  ر  و  صــِ رَجتا من نِي ة الِفعحر ِإىل اأَللاِء ا  َأصــِ ا كما قالوا : هنَُِي عن ِقيٍر وقَاَ  ا وقا  : ُأخح
. ومعناه : فَعر ذل بٍّ ِإىل ُدبٍّ ب  ِإىل ُدب  ا وُلحَفُ  ا فيقا  : من شـــــُ َتيِن من شـــــُ ك قا  : ولعحُت الَعَرَب تُقوُ  : َأعحيَـيـح

 صغرياً ِإىل َأن َدبٍّ كبرياً.ُمذح كان 
اءُ  َصْخَرةٌ و  ، وفي اللسان : َمْلساُء. : َصّماءُ  َصرَّ

 : ُصْلٌب. أََصرُّ  وفي التكملة : وَحَجرٌ 

 َصُروِريّ و ، بغير َهاٍء ، َصاُرورٌ و ، كقَاروَرة ، َصاُروَرةٌ و ، كَسَحابَة ، َصَراَرةٌ و ، بالَهاِء ، َصُروَرةٌ و، كَصبُوٍر ،  َصُرورٌ  َرجلٌ و

يُلَحُق بنظائِِر عاُشوراَء التي  ، كعاشوراَء ، عن الكسائّي نقله الّصاغانّي. قال شيخنا : صاُروراءُ و ، كالهما بياِء النََّسب ، صاُروِريّ و

 : الَحْبس والَمْنع ، وقد قالوا : الصرِّ  وأَصلُه من قَطُّ ، لم يَُحجَّ  : َصُروَرةٌ و،  َصرورٌ  أَنكَرها ابُن ُدرْيد. انتهى ، والمعروف في الكالم رُجل

له إِلى آِخره مثَّنًّى َمجموٌع ، كا صاُروِريٌّ و َصُروِريٌّ  نت فيه ياُء ، فإِذا قْلَت ذلك ثَنَّْيَت وَجَمْعت وأَنَّثَْت. وقال ابُن األَعرابِّي : كلُّ ذلك من أَوَّ

 بالفَتْح فيهما.،  َصَرارٌ و َصَرارةٌ  ج النَّسِب أَو لم تكن ،

اُروَرةُ  أَو اُرورُ و الصَّ ْج ، للَواِحِد والَجِميع : هو الذي الصَّ  وكذلك المؤنّث. (1) لم يَتََزوَّ

ُروَرةُ و  .«في اإِلْسالمِ  َصُروَرةَ  ال»على تْرِكِهنَّ ، وفي الحديِث :  أََصرّ  في شعِر النّابِغَِة : الذي لم يَأِْت النَّساَء ، كأَنّه الصَّ

 ، وال يُقَال إِاّل بالَهاِء. َصُروَرةٌ  وقال اللِّْحيَانِّي : َرُجلٌ 

ٌ  َصُروَرةٌ  وقال ابن ِجنِّي : َرجلٌ  ، ليست الهاُء لتأْنِيث الموصوِف ما هي فيه ، وإِنَّما لِحقَت إِلْعالِم الساِمعِ أَنَّ هذا  َصُروَرةٌ  ، وامرأَة

فِة أَمارةً لما أُِريد من تأْنِيِث الغَايَِة والُمبَالَغَِة.الموصوَف ما هي فيه قد بلَغ الغايَةَ والنهايَ   ةَ ، فُجِعَل تأْنِيُث الّصِ

 ً اُء عن بعِض العََرِب : قال : َرأَْيُت أَقواما ،  صاُروَرة : جْمع َصواِريرُ  . وقال بعُضُهْم : قَْومٌ َصَراَرةٌ  ، بالفَتْح ، واحُدُهم َصَراراً  وقال الفَرَّ

 ثَنّى وَجَمَع وأَنََّث. صاُروِريّ و َصُروِريّ  قال : ومن قاَل :

بأَنّه التَّبَتُُّل ، وتَْرُك النَِّكاحِ ، فجعلَه اسماً للَحَدِث ، يقول : ليَس يَْنبَِغي ألََحد أَن  «في اإِلْسالمِ  َصُروَرة ال»:  السالمعليهقَْولَه  وفَسََّر أَبو ُعبَْيد

ُج ، يقول : ليس هذا ْهبَاِن ، وهو معروٌف في كالم العََرِب ، ومنه قوُل النابِغَِة : (2)من أَخالِق الُمْسِلميَن  يقوَل : ال أَتَزوَّ  ، وهذا فِعُل الرُّ

ٍب  رَت رَاهـــــــــــــِ تح أَلِشــــــــــــــحَ َرضـــــــــــــــــــــــــــَ ا عــــــــــــــَ  لــــــــــــــو َأهنــــــــــــــ َ

  
ــــــــــــَه   َد االل ــــــــــــَ ب ُروَرةٍ عــــــــــــَ ِد  صــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِّ ب عــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ (3)مــــــــــــُ

 

  
اِهَب الذي قد تََرَك النّساَء.  يعني الرَّ

َحَجْجت وال  (4)ما  َصُروَرةٌ  األَثِير في تفسيِر هذا الَحِديِث : وقيل أَراَد : َمْن قَتََل في الَحَرِم قُتَِل ، وال يُْقبَُل منه أَْن يَقُوَل : إِنّيوقال ابُن 

ِة لم يَُهْج ، فكان إَِذا لَِقيَه َوِليُّ الّدِم في الَحَرِم قيل له َعَرْفُت ُحْرَمةَ الَحَرم ، قال : وكان الرجُل في الجاِهليَِّة إَِذا أَْحَدَث َحَدثاً ، ولَجأَ إِلى الَكْعبَ 

 وال تَهْجه. َصُروَرةٌ  : هو

 واألََرحُّ : العَِريُض ، وكالهما َعْيٌب ، وأَنشد : أَو َضيٌِّق ، (6) : ُمتَقَبِّضٌ  (5) ُمَصَطرٌّ و َمْصُرورٌ  حافِرٌ و

 اصحِطرَارُ ال َرَحٌح فيه وال 
يِق ، وأَنَشَد ألَبِي النَّْجِم الِعْجِلّيِ : اْصِطراراً  الحاِفرُ  اْصَطرَّ  ُعبَْيد :وقال أَبو   ، إِذا كان فاِحش الّضِ

اِح  رِّ َوأحٍب لــــــــــــــلــــــــــــــَحصــــــــــــــــــــــــــــَ  َرضــــــــــــــــــــــــــــّ  بــــــــــــــكــــــــــــــُ

  
رٍّ لــــــــــــــــيــــــــــــــــَ    طــــــــــــــــَ احِ  مبُصــــــــــــــــــــــــــــــح رحشــــــــــــــــــــــــــــــَ  وال فــــــــــــــــِ

  
تِه ، ليس بَضيِّق ، وهو  ، وال بِفْرشاحٍ ، وهو الواِسُع الزائُد على المعروِف. الُمْصَطرُّ  أَي بُكّلِ حافٍِر َوأٍْب ُمقَعٍَّب يَْحِفُر الَحَصى ِلقُوَّ

__________________ 
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 ( القاموس : للواحد واجلمض.1)
 ( النهاية : املؤمنا.2)
 ( يريد قوله :3)

 لـــــــــــــــــــو أهنـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــــــــــــــــتح أَلِشـــــــــــــــــــرَت راهـــــــــــــــــــٍب 

  
دِ    لشــــــــــــــــــــــــــــــــ  اإللـــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــرورٍة مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــِّ

  

 .«وما»وابألصر ( كذا يف النهاية واللسان 4)
 .«ومسطر»( عن القاموس وابألصر 5)
 .«منقب »( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : 6)
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ةُ و ارَّ ةٌ  ، قال أَبو ُعبَْيد : لنا قِبَلَهُ  الحاجةُ  ، بتشديد الّراِء : الصَّ  ، أَي حاَجةٌ. َصارَّ

ةُ و ارَّ ة : َصَرائِرُ  العََطُش ، ج : الصَّ مَّ  ، ناِدٌر ، قال ذو الرُّ

ضح  قحصــــــــــــــــَ ــَ ُب ملح تـ ِت ا ــُقـــــــح افـــــــانحصـــــــــــــــــــــاعـــــــَ رَائـِـُرهـــــــَ  صــــــــــــــــَ

  
يـــــــــــــمُ و   ال رِييف وال هـــــــــــــِ َن فـــــــــــــَ حـــــــــــــح  قـــــــــــــد َنشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
تَه ، إِذا َعِطش ، ويقال : قََصَع الِحَمارُ  َصرَّ يَِصرُّ  قال ابُن األَعرابِّي :  ، إِذا َشِرَب الماَء فَذَهَب َعَطُشه. َصارَّ

ة َجْمعُ و ارَّ  ، قالَه أَبو ُعبَْيد ، ففي كالِم المَصنِّف لَفٌّ ونَْشٌر غيُر ُمَرتٍَّب. َصَوارُّ  بمعنى الَحاَجةِ  الصَّ

ةُ  ، وأَّما َصِريَرة جمعُ  الصَّرائرَ  وقيل : إِنّ   ال غير. َصوارُّ  فجْمعه الّصارَّ

هُ  ألَ يقال : شِرَب حتّى مَ و ْره بأَْكثَر من ذلك. : األَْمعاءُ  الَمَصارُّ  ، َمَصارَّ  ، حكاه أَبو حنيفة عن ابِن األَْعَرابي ، ولم يُفَّسِ

َراَرةُ و  يأْخذُ من الفُراِت. نَْهرٌ  بالفَتْح : ، الصَّ

َراِريُّ و  ، قال القُطاِميُّ : : الَماّلحُ  الصَّ

ه  بـــــــُ وحَت صـــــــــــــــــــــاحـــــــِ َ
ي املـــــــ َقضـــــــــــــــــــــِّ ـــــــُ وٍ  يـ لـــــــُ  يف ِذي جـــــــُ

  
رارِي  ِإَذا   ا الصــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــَ ِه ارحَتســــــــــــــــــــــــــَ والــــــــــــِ نح َأهــــــــــــح  مــــــــــــِ

  
اج : َصَراِريُّون ج  ، وال يَُكسَُّر ، قال العَجَّ

ُب   ابلُكُرورِ  الص رَارِيِّاَ َجذح
اِري ، مثل القَاِضي ، وسيُْذَكُر في المعتّل ،  .ويقاُل للَماّلحِ : الصَّ

اٌء ، وجمع صُ قال ابنُ  ّراٍء َصراِريُّ  بَّرّي : كان َحقُّ َصَراِري أَن يُذَكَر في فصل َصَرا الُمْعتَل الاّلم ؛ ألَّن الواحَد عنَدُهم صاٍر وجمعُه ُصرَّ

يقال للَماّلح : صار ، والجْمُع ُصّراٌء و ، قال : وقد َذَكَر الَجْوَهِريُّ في فْصِل َصَرا أَّن الّصاِرَي : الَماّلح ، وجمعُه ُصّراٌء ، قال ابُن ُدَرْيٍد :

اُء واحٌد ، مثْل ُحّساٍن للَحَسِن ، وجمعه َصَراِريُّ ، واحتجَّ بقوِل الفََرْزَدِق : ، وكان أَبو علّيٍ يقول :  ُصرَّ

ـــــــــــــــــــٍر  ِديـــــــــــــــــــُن زِي َرة وخـــــــــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــــــاِرُب مخـــــــــــــــــــَح

  
ارُ و   ه خبــــــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــــــِ َوت َفســــــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــِ رّاٌء ل  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ة ألَبِي علّي في هذا البيت ؛ ألَن َصراِرّي الذي  ة  (1) [هو]قال : وال ُحجَّ ِعْنَده جمٌع بدليِل قوِل الُمَسيَّب بن َعلَس يَصُف غائِصاً أَصاب ُدرَّ

 وهو :

ُدون هلـــــــــــــــا و  جـــــــــــــــُ رَارِي َيســـــــــــــــــــــــــــــح َر  الصـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ  تـ

  
رِ و   حــــــــــــــح ِه لــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــ  َديــــــــــــــح ا بــــــــــــــيــــــــــــــَ هــــــــــــــَ مــــــــــــــ   َيضــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 الفَرْزَدُق للواِحِد ، فقال :وقد استعمله 

ه  ــــــــــــــُ رِب رارِي  واأَلمــــــــــــــواُج َتضــــــــــــــــــــــــــــح َر  الصــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــَ  تـ

  
رَبَا  ٍة عـــــــــــــَ يـــــــــــــُض ِإىل بـــــــــــــرِّيـــــــــــــ  طـــــــــــــِ تـــــــــــــَ  لـــــــــــــو َيســـــــــــــــــــــــــــح

  
 وكذلك قول َخلَِف بِن َجميل الطَُّهِوّي :

ٍة  مــــــــــــَ لــــــــــــِ ظــــــــــــح َاَء مــــــــــــُ رَارِي  يف غــــــــــــربح  تــــــــــــَر  الصــــــــــــــــــــــــــ 

  
رَيَا  هـــــــــــا تـــــــــــِ قـــــــــــَ وح و فــــــــــــَ لـــــــــــُ عـــــــــــح وحرًا ويــــــــــــَ وُه طـــــــــــَ لـــــــــــُ عـــــــــــح  تــــــــــــَ

  
َراِريَّ واحداً ِلَما رآه في أَشعاِر العرِب يُْخبَُر عنه كما يُْخبَُر عن الواحد الذيقال :  هو الّصاِري ، فظّن  ولهذا السَّبَِب ، جعل الَجْوَهِريُّ الصَّ

تُه ، وهو واحٌد ال جمع ، ويُدلُّك مثل َحواِرّي منسوب إِلى َحَواٍر ، وَحَواريُّ الرجِل : خاصَّ  َصَرارٍ  أَنَّ الياَء فيه للنِّسبة ، كأَنّه منسوب إِلى

 ، فلو لم تكن الياُء للنّسِب عنَده لم يُْدِخْلهُ في هذا الفصل. صرر على أَن الجوهريَّ لَحَظ هذا المعنَى كونُه جعلَه في فصل

رتِ و ِة : النّاقَةُ : تَقَدََّمتْ  َصرَّ مَّ  ، عن أَبي ليلى ، قال ذُو الرُّ
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رَ 
َ

ا املـــــــــــ نـــــــــــَ يـــــــــــُر ِإَذا مـــــــــــا َ َر تــــــــــــح ر َرتح اســـــــــــــــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
بِ   َ  الـــــــــــر كـــــــــــح نـــــــــــُ ـــــــــــح ّواَدٌة أَيـ ـــــــــــَ ا قـ وُض الـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ  أَبـــــــــــُ

  
ينُ و  قال الّصاغانّي ، وقال غيره : َموضع ، ولم يُعَيِّْنه ، قال األَْخَطُل : (2) ، بالَكْسر : د ، بالّشام ِصّرِ

جِي  اَء والــــــــــــ  يــــــــــــَ مــــــــــــح ن آِ   ــــــــــــَ ٍ  مــــــــــــِ  ِإىل هــــــــــــاجــــــــــــِ

  
ا ابٌب   رِّيـــــــــــنَ أَتـــــــــــَ  ُدوهنـــــــــــََ ُر  بصـــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــَ قـــــــــــح (3)مـــــــــــُ

 

  
رُّ و ه ، طائٌِر كالعُْصفُورِ  ، بالكسر : الّصِ َي ِبَصْوتِه ، يقال : أَْصفَرُ  في قَّدِ ، إِذا صاح ، وفي حديث َجْعفَر  يَِصرُّ  العُْصفُورُ  َصرَّ  اللَّْوِن ، ُسّمِ

 اطَّلََع عليَّ بُن الُحَسْيِن وأَنا»الّصاِدِق : 

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 . قا  : وهو بلد ابلشام... ( يف معجم البلدان بكسر أوله و نيه ا بوزن صفا2)
 وقبله :« مغل »( عن اللسان ومعجم البلدان ا وابألصر 3)

 لـــــــــــت عـــــــــــين صـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــابـــــــــــة عـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا اجنـــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــبمـــــــــــــــــــرُ   ـــــــــــــــــــدا د مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــايت املـــــــــــــــــــت  ب
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َر . «(1) َصر اً  أَنحِتفُ  ُفوٌر بَعيحنه ا كما َوَرَد التصريُح به يف روايٍة ُأخح  قير هو ُعصح
ْرَصرِ و كالصُّْرُصرِ  أَيّاَم الربيعِ ، تَِصرُّ  تْحَت األَْرِض  ، كعُْصفُوٍر : ُدَوْيبَةٌ  الصُّْرُصورُ و  كُهْدُهٍد وفَْدفٍَد. الصَّ

ْرَصرِ و كالصُّْرُصرِ  الِعَظاُم من اإِلبِلِ  : الصُّْرُصورُ و  .الصَّ

يُن لغةُ. وقال ابُن األَْعَرابِّي : البُْختيُّ ِمْنَها. : الصُّْرُصورُ و  : الفَْحُل النَِّجيُب من اإِلبِِل. الصُّْرُصورُ  أَو َولَُده ، والّسِ

ْرَصَرانُ و ْرَصَرانِيَّاتُ  : إِبٌل نَبَِطيَّةٌ ، يقال لها : الصَّ  .الصَّ

ْرَصَرانيُّ  وفي الّصحاح :  الفََواِلُج. هي بيَن البخاتِّيِ والِعَراِب ، أَو وهي اإِلبُِل التي الصَّْرَصرانِيّاتِ  : واحدُ  الصَّ

 الِجْلِد َضْخٌم ، وأَنشد لُرْؤبَةَ : أَْملَسُ  البحرِ  َسَمك : َضْرٌب من ْرَصَرانُ الصَّ و الصَّْرَصرانِيُّ و

ِر   اأَلدحَخنِ  الص رحَصرانِ َمرحٍت كَظهح
يُّ  ِدْرَهمٌ و ينار ، وَخصَّ بعُضهم به  (2)هكذا بالراِء وفي بعض النسخ بالدال  إِذا نُِقرَ  وَصوتٌ  َصِريرٌ  ويُْكَسُر : له بالفتح ، َصّرِ ، وكذلك الّدِ

 ، أَي ما عنَدهُ ِدْرَهٌم وال ِديناٌر ، يقال ذلك في النَّْفي خاّصة. (3) ِصرٌّ  الَجْحَد ، ولم يَستعمله فيما سواه. وقال ابُن األَعرابّي : ما لفالن

ْرَهمِ  يٌّ  وقال خاِلُد بُن َجنبَةَ : يقال للّدِ يًّا ، وما تََركَ  َصّرِ  إِاّل قبََضه. ولم يُثَنِِّه ولم يَْجَمْعه. َصّرِ

ارُ و َدةً  َصرَّ ، وهو الُجْدُجُد ، ولو فَسََّره به كان أَحسن وهو أَكبُر من الُجْنُدِب ، وبعض  ُطَوْيئرٌ  ، ولو قال كَكتَّاٍن كان أَْليََق : اللَّْيل ، ُمَشدَّ

َدى.  العرِب يُسّميه الصَّ

َراِصَرةُ و  : نَبَُط الّشاِم. الصَّ

يكُ  ، كفَْدفَِد : الصَّْرَصرُ و َي به لِصياحه. الّدِ  ، ُسّمِ

، وهي على فرَسَخْين من بغداَد ، منها أَبو القاِسِم إِسماعيُل بُن  أَْعَظُمهما ، أَي السُّْفلَى قَْريتاِن ببَْغَداَد ، ُعْليَا وُسْفلَى ، وهي : الصَّْرَصرُ و

. الصَّْرَصِريّ  بِن الَهْيثَِم بِن ِهَشامالَحَسِن بِن عبِد هللِا   ، ثِقَةٌ ، عن الَمَحاِمِلّي وابن ُعْقَدةَ ، وعنه البرقانِيُّ

كةً  َصَررٌ و  قُْرَب أَْبيََن. ِحْصُن باليََمنِ   :(4) ، محرَّ

 ، أَي باليََمِن ذكره الّصاغانّي. : قَبِيلَةٌ بها األَْصَرارُ و

 ، وقال ابن األَثير : هي بِئٌْر قديمة على ثالثِة أَمياٍل من المدينِة من طريق الِعراق. : َواٍد بالِحَجازِ كَسَحاٍب ، أَو ِكتَاٍب  ، َصَرارو

ِريَرةُ و . الَمْصُروَرةُ  الدََّراِهمُ  ، كَسِفينٍَة : الصَّ ونها اليوم بالّصّرِ  ، ويَُسمُّ

ةُ و َوْيرَّ أْيِ  الصُّ يُِّق الُخلُِق والرَّ  ، ذكره الصاغانّي. ، كُدَوْيبَة : الضَّ

 عليه. أَْكَرْهتُه من األَْمر : على َكَذا َصاَرْرتُهو

ّرانُ و ّم : ما نَبََت بالَجلَدِ  الصُّ ْلبَة ، ، بالضَّ كةً ، وهي األَرُض الصُّ  وغيِره. ِمن َشَجِر الِعْلكِ  ، ُمَحرَّ

ارُّ و لِّ  ، أَي ال تخلو أُصوله ال يَْخلُو الذي ُمْلتَفُّ : الشََّجُر ال الصَّ  الْشتِباِكه. من الّظِ

ْلُو تَْستَْرِخي ، ، بالفَتح : الصَّرُّ و ، وهو ُعْرَوةُ في داخل الدَّْلو بإِزائَِها ُعْرَوةً أُْخَرى ، أَنشد ابُن  ، أَي تَُشدُّ وتُْسَمُع بالِمْسَمعِ  فتَُصرُّ  الدَّ

 األَعرابي :

َرتح ِإنح كــــــــــــانــــــــــــَ  ا اّمصــــــــــــــــــــــــــَ اِت امــــــــــــّ ر هــــــــــــَ  َفصــــــــــــــــــــــــــُ

  
ا  ر هـــــــــــــــَ ِو ال َيضـــــــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــح اَر الـــــــــــــــد  صـــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإّن امِّ

  
َصَر الغَْزُل ، إِذا تََمسََّخ. قاله الّصاغانّي.  يقال : امَّ
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 * ومما يستدرك عليه :

ةُ  ، بالفَتْح : الَمَصرُّ  رَّ  .الصُّ

رُّ و  .(5)، بالكسر : النّاُر ، قاله ابُن عبّاس  الّصِ

 ، أَي يَْصَخُب. يَْصَطرُّ  وجاءَ 

 القَلَِم : َصْوتُه. َصِريرُ و

__________________ 
 ( هذا ضبرت اللسان ا وضبطت يف النهاية ابلكسر.1)
 ابلدا .« نُقد»( يف القاموس : 2)
 ويف اللسان فكاألصر.« َصريّ »( التهذيب : 3)
 قيدها يف معجم البلدان ُصَرر ابلضم فسكون ابلقلم.( 4)
 قاله ابن األنباري. (َكَمَثِل رِيح  ِفيها ِصر  )( هو أحد األقوا  يف تفسري قوله تعاىل : 5)
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تو تَت وَحنَّت ، وهو في حديث َحنِين الِجْذعِ  اْصَطرَّ  .(1)السَّاِريَةُ : َصوَّ

 بين َعْينَْيه : متَقَبٌِّض جاِمٌع بينهما ، كما يَْفعَُل الَحِزيُن. َصارٌّ  عرابّي ، ورُجلٌ ، إِذا َجَمع ، عن ابن األَ  َصرَّ يَُصرّ و

َرانه أَْخِرَجا ما»وفي الحديث :  عانِه في ُصُدوِركما. «من الَكالم تَُصّرِ  أَي ما تَُجّمِ

 يََديه ُجِمعَتا إِلى ُعنُقه.؛ ألَّن  َمْصُرورٌ  ، ومنه قيل لألَِسيِر : َصَرْرتَه ٍء َجَمْعتَه فقدوكلُّ َشيْ 

ينَ  َوْيلٌ »على الذَّْنِب : لم يُْقِلْع عنه ، وفي الَحِديث :  أََصرَّ و ونَ  الِذين «للُمِصّرِ ِء على الشيْ  اإِلْصرارُ و (َوُهْم يَ ْعَلُمونَ )على َما فَعَلُوه  يُِصرُّ

 : الُمالَزَمةُ والُمَداَوَمةُ والثَّبَاُت عليه ، وأَكثَُر ما يُْستَْعَمل في الشَّّرِ والذُّنُوِب.

 فالٌن عليَّ الطَِّريَق فال أَِجُد َمْسلَكاً. َصرَّ و

تْ و  عليَّ هِذه البلدةُ وهذه الُخطَّة فال أَِجُد منها َمْخلَصاً. َصرَّ

. َراراً ِص  وَجعَْلُت دوَن فاُلنٍ   : َسدًّا وحاِجزاً فال يَِصُل ِإليَّ

 ٌ ةُ  وامرأَة  الَحْقَوْيِن. ُمْصَطرَّ

َرارُ و  : األََماِكُن المرتفعة ال يَْعلُوها الماُء. الّصِ

 : اسُم َجبَل ، وقال َجِريٌر : ِصَرارٌ و

ه  ؤحمـــــــــــــــــَ ُر لـــــــــــــــــُ زايـــــــــــــــــِ َرزحَدَ  ال يـــــــــــــــــُ  ِإن  الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ

  
رِيـــــــــــــِ    ُزوَ  عـــــــــــــن الـــــــــــــطـــــــــــــ  ـــــــــــــَ رَارُ حـــــــــــــىّت يـ  صـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 .ُصْرُصورٌ وويقال للسَِّفينَِة : قُْرقُوٌر ، 

 : اسُم نَهر بالِعَراِق. َصْرَصرٌ و

تُه وَدْبَكْلتُه ، إِذا َجَمْعتَه وَرَدْدَت أَطراَف ما انتََشَر منه ، وكذلك َكْمَهْلتُه وَحْبَكرْ  َصْرَصَرةً  الَمالَ  َصْرَصْرتُ ووفي التهذيب من النّواِدِر : 

 وَزْمَزْمتُه وَكْبَكْبتُه.

 عليه الغَْزُو اْستَهُ. ومن أَمثالهم : َصرَّ  ويقال لمن َوقَع في أَمٍر ال يَْقَوى عليه :

 اجلُنحُدبُ  َصر  َعِلَقتح َمعالَِقها و 
 ْرُحه هناك.وقد أَشار له المصنّف في ع ل ق. وأَحاله على الّراِء ، ولم يَذكره ، كما نََرى ، وسيأْتي ش

ْطرُ  : [صطر] ُك : السَّْطرُ  الصَّ ، بالصاد والسين ، وأَصل صاده سين قُِلبَت مع الّطاِء صاداً :  ُمَصْيِطرٌ و، الصاد لغة في السين ،  ، ويَُحرَّ

 لقرب َمخاِرجها.

 تََسْيَطَر. ، لغَة في تََصْيَطر من ذلكو

مّ  الُمْصَطارُ و قاعِ  الُمصَطارُ  ، قال األَزهرّي : أَُظنّه ُمفتَعاَلً من صار ، قُِلبَت التّاُء طاًء ، قال : وقد جاءَ  ، بالضَّ في  (2)في شعِر عِدّيِ بن الّرِ

 سائِّي أَنّ في موضعين بتخفيف الراِء ، قال : وكذلك َوجدتُه مقَيَّداً في ِكتَاب اإِلياِدّي المقروِء على َشِمٍر ، ونقل عن الك الَخْمر نَْعتِ 

 هو الَخْمُر الحاِمُض ، وقال في َمْوِضعٍ آَخر : وهي لغَةٌ َرِديئَة ، قال األَْخَطُل يَصف الَخْمَر : الُمْصطارَ 

ٍة  فـــــــــــَ ائـــــــــــِ وا فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا ِبـــــــــــَ نـــــــــــُ عـــــــــــَ مـــــــــــَ  ِإذا طـــــــــــَ دح  نـــــــــــَ

  
ريحُ   يــــــــــٌ  غــــــــــَ تــــــــــِ اِج عــــــــــَ وحَ  الــــــــــز جــــــــــَ ــــــــــَ طــــــــــارِ فـ  ُمصــــــــــــــــــــــــح

  
يحِ.: الَحِديثَةُ الُمتَغَيََّرةُ  الُمْصطارُ  قال :  الطَّْعِم والّرِ

، قال : وقال : : الَخْمُر التي اعتُِصَرْت من أَْبَكاِر الِعنَِب حديثاً ، قال وأَُراهُ ُروِميًّا : ألَنّه ال يُْشبِه أَْبنِيةَ كالِم العَرِب  الُمْصطارُ  وقيل :

 الُمْسطاُر بالّسين ، وهكذا رواه أَبو ُعبَْيٍد في باب الَخْمِر.
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 ، هكذا أَوَرَده الصاغانّي ونََسبَه إِلى الَخاَرْزْنِجّي. تُوُد ، من الغَنَمِ العَ  ، لغة في السََّطِر ، وهو ، ُمَحّرَكةً  الصََّطرُ و

 : السََّطُر : العَتُود من الَمْعِز ، والّصاد لغة فيه.ـ  في َسطرـ  وفي الُمْحَكم

 ِإن َشاَء هللا تعالى.« مْصطر»قْلت : وسيأْتِي الَكالُم عليه في 

__________________ 
 أي صوتت وحّنت.« أنه كان لطب إىل جذٍع ا مث اختذ املنرب فاصطّرت السارية»( ومتام لفظه يف النهاية : 1)
 ( يعين قوله :2)

 مصــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــارة ذهــــــــــــــبــــــــــــــت يف الــــــــــــــرأس نشــــــــــــــــــــــــــــوهتــــــــــــــا 

  
ا بــــــــــــــــــــــه ملــــــــــــــــــــــمُ    كــــــــــــــــــــــبن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــارهبــــــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــــــّ

  

 ولعله يريد قوله اآخر ا وقد استعار مصطار لل  فقا  :

 وف ِإذا مـــــــــــــــا أزمـــــــــــــــة أزمـــــــــــــــت نـــــــــــــــقـــــــــــــــري الضــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــ

  
 مصـــــــــــــــــــــــــطــــــــــــار مــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــة مل يــــــــــــعــــــــــــُد أن ُعصـــــــــــــــــــــــــرا 

  

 .«مصطر»اللسان مادة 
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 .بالُمْصطاِريّ  وشيُخ ُشيُوِخنَا القُْطُب أَبو َعْبِد هللا محّمُد بُن أَحمَد الِمْكنَاِسّي ُشِهرَ 

عَرُ  : [صعر] َكةً ،  الصَّ عَرُ  وقيل : : َميٌَل في الَوْجهِ  التََّصعُّرُ و، ُمَحرَّ ةً. الصَّ العُنُِق ، وانقالٌب في الَوْجِه  في هو َميَلٌ  أَو : الَميَُل في الَخّدِ خاصَّ

قَّْيِن. أَو إِلى  ويُِميلُه. يَْلِوي ُعنُقَه منهويأُْخذُه ،  داٌء في البَِعيرِ  هو أََحِد الّشِ

 :ـ  أَنشَده أَبو َعْمِرو بُن العاَلءِ ـ  ، قال أَبو َدْهبَلٍ  ُصْعرٌ  ، وجْمعه أَْصعَرُ  فهو ، َصعَراً  ، ، كفَِرحَ  َصِعرَ 

تح و  قـــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ َر  هلـــــــــــــــــــا َدالن ِإَذا ن ـــــــــــــــــــَ  تـ

  
ؤاِدِه   اِت فـــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ تح بــــــــــــــــَ رَكـــــــــــــــَ رَاتــــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 وَصيٌَد ، أَي َداٌء يَْلِوي منه ُعنُقَه. َصعَرٌ  ويقال : أَصاَب البَعيرَ 

ُس ، واسمه َجِريُر بُن عبد الَمِسيِح : : أََمالَه أَْصعََرهُ و،  صاَعَرهو،  اً تَْصِعير َخدَّه َصعَّرَ و  من الِكْبِر ، قال الُمتَلَّمِ

اُر و  بــــــــــــــّ ا ِإذا اجلــــــــــــــَ نــــــــــــــ  رَ كــــــــــــــُ عــــــــــــــ  د ه  صــــــــــــــــــــــــــــَ  خــــــــــــــَ

  
ا  و مـــــــــــــَ قــــــــــــَ ه فــــــــــــتـــــــــــــَ ا لــــــــــــه مــــــــــــن َدرحئــــــــــــِ نــــــــــــَ مــــــــــــح  أَقــــــــــــَ

  
مَ  َك ِللّناسِ ) َمْيلُهُ ، وفي التنزيل : يقول : إِذا أَماَل ُمتََكبٌِّر َخدَّهُ أَْذلَْلنَاهُ حتَّى يتَقَوَّ ، قال الفَّراُء : « تَُصاِعرْ  ال»َء وقُِرى (1) (َوال ُتَصعِّْر َخدَّ

 معناهما اإِلعراُض من الِكْبِر.

عَرَ  وقال أَبو إِسَحاق : معناه ال تُْعِرْض عن النّاِس تََكبُّراً ، وَمَجاُزه : ال تُْلِزْم َخدَّك  .الصَّ

 .أَْصعََره كَصعَّرهو

أَو  أَْصعَرُ  يأْتِي على النّاس َزماٌن ليَس فيهم إِالّ »كأَنه َمْعِرض ، وفي الحديث :  عن النََّظِر ِإلى النّاِس تَهاُوناً من ِكْبرٍ  : إَِمالَةُ الَخدِّ  التَّْصِعيرُ و

: الُمْعِرُض بَوْجِهه ِكْبراً  األَْصعَرُ  إِالَّ ذاهٌب بنَْفِسه أَو َذِليٌل ، وقال ابُن األَثِير :يعني ُرَذالةَ النّاِس الذين ال ِديَن لهم ، وقيل : ليس فيهم  «أَْبتَرُ 

َسان في اإِلنْ  ِخْلقَةً  ذِلك وُربََّما يَُكونُ  أَي كّل ُمْعِرٍض عن الَحّق ناقٍِص ، «أَْبتَرَ  أَْصعَرَ  ال يَِلي األَْمَر بعَد فاَلن إِاّل ُكلُّ »، وفي َحِديث عّمار : 

 والظَِّليِم.

 ، كُمْحَمّرٍ ، بَدِليِل قوِل الشاعر : (2) ُمْصعَرٌّ  ، هكذا في سائر النسخ ، وهو خطأٌ ، والصواب ، كُمْكَرم : َشِديدٌ  ُمْصعَرٌ  قََربٌ و

َراًب و  َن قــــــــــــــــــــَ َربـــــــــــــــــــح دح قــــــــــــــــــــَ ر اقـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ  ُمصـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ر ا  كـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــَ اَر واســـــــــــــــــــــــــــــــــح  ِإَذا اهلـــــــــــــــــــَداُن حـــــــــــــــــــَ

  
ْعيَِريَّةُ و عَرِ  : وهو من : اْعتَِراٌض في السَّْيرِ  الصَّ  .الصَّ

ْيعَِريَّةُ و  خاّصةً. ِسَمةٌ في ُعنُِق النَّاقَةِ  : الصَّ

ْيعَريَّة :ـ  في التذكرةـ  وقال أَبو علّيٍ   وأَْوَهَم الَجْوَهِريَّ  ُعبَْيٍد ، ، كما قاله أَبو ال البَِعير إاِلَّ النُّوق (3) [به]َوْسٌم ألَْهِل اليََمن لم يَكن يُوَسم  الصَّ

 ابِن َعلٍَس : بَْيُت الُمَسيَّبِ  ، أَي أَْوقَعَه في الَوَهم

ِتضـــــــــــــــــــــــارِه و  م  عـــــــــنـــــــــَد احـــــــــح اســـــــــــــــــــــــَ  اهلـــــــــَ ـــــــــنـــــــــَ  قـــــــــد أَت

  
يــــــــــِه   اٍج عــــــــــلــــــــــَ ةُ بــــــــــنــــــــــَ ريــــــــــ  عــــــــــَ يـــــــــــح َدمِ  الصــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــح  مــــــــــُ

  
ْيعَِريَّة أَي إِنك كنت في ِصفَة َجَمٍل ، فلما قْلتَ  َق الَجَمُل ،قد اْستَْنوَ  من الُمَسيَِّب : لّما َسِمعَه بُن العَْبد الذي قاَل فيه َطَرفَةُ  ُعْدَت إِلى ما  الصَّ

ْيعَِريَّةَ  تُوَصف به النُّوُق ، يَْعنِي أَنّ  ِسَمةٌ ال تكون إِاّل لإِلناِث ، وهي النُّوُق ، وقد أََجاَب عنه البَْدُر القََرافِّي بأَّن البَِعيَر يَتَنَاول األَنثَى وإِن  الصَّ

ل. أْتي في القاف إِن َشاَء وسي وتَمامه في ن وق َذكََّر الوصَف ، تفخيماً للشأْن ؛ إِذ الذََّكر أَْجلَُد وأَْقَوى. وتَبِعَه شيُخنَا ، وهو ال يَْخلُو من تأَمُّ

 هللا تعالى.

 ٌء.: قانِى َصْيعَِريٌّ  أَْحَمرُ و

ٌر. : َعِظيم َصْيعَِريٌّ  َسنَامٌ و  ُمَدوَّ

عَْيَراءُ و  ِمن دياِر بني عاٍمر. ، كُحَمْيَراَء : ع ، ُمقَابَِل َصْعنَبَى الصَّ
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 ، قاله الّصاغانّي. كعَْجالَن : أَْرضٌ  ، َصْعَرانُ و

 .(5)قاله ابُن ُدْرْيٍد ، وكذلك ُصقَاَرى  بالّضّم : ع ، ، (4) ُصعَاَرىو

__________________ 
 .18( سورة لقمان اآية 1)
 ( ومثله يف التهذيب واللسان.2)
 ( زايدة اقتضاها السيا .3)
 .452/  3( قيده ايقوت يف معجمه ابلدا . وانظر اجلمهرة 4)
 سو  صعاد  ابلدا . 452/  3ومل يرد يف اجلمهرة  .«صعار »( عن التكملة ا وابألصر 5)
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عَرُ  قال ابُن األَْعَراِبيّ و َكةً  الصَّ  ِصغَُر الّرأْس. ، والصَّعَل : ُمَحرَّ

عَرُ و عَاِريرِ  أَْكلُ  : الصَّ ْمُغ. الصَّ  ، وهو الصَّ

ْعُرورُ و ّم ، الصُّ رُ و ، بالضَّ عُرُّ ّماِت وتشِديد الّراِء األُولَى الصُّ ، قاله أَبو  َصعاِريرُ  ، جْمعه ما َجَمَد من اللَّثَا ، وهذه عن الصاغانّي : ، بالضَّ

 َعمرو.

ْعُرورُ و ْمُغ الطَِّويُل. الدَّقِيُق الُمْلتَِوي. : الصُّ عاِريرُ  وقيل : الصَّ ْعُرورُ  : َصْمٌغ جامٌد يُشبِه األصابَع ، وقيل : الصَّ  الِقْطعَةُ من الّصْمغِ. الصُّ

ْعُرورة وقال أَبو حنيفة : ْمغَةُ الصغيرةُ الُمْستَِديرةُ. الصُّ  ، بالَهاٍء : الصَّ

ْعُرور وقال أَبو زيد : ةً عن أَبي  ُصْعُروَرة ، بغير هاٍء : َصْمغةٌ تَطوُل وتَْلتَِوي ، وال تكون الصُّ ْبر ، وقال َمرَّ إِالَّ ُمْلتِويَةً ، وهي نحو الّشِ

ْعُرورُ  نَْصر :  يكون مثَْل القَلَِم ، ويَنعَطف بمنِزلَِة القَْرِن. الصُّ

عاِريرُ و َواُل ، وهي األَصابُِع. الصَّ  : األَباِخُس الّطِ

ْعُرورُ و  كالعَِجيِن. ٌء أَْصفَُر َغِليٌظ يابٌس فيه َرَخاَوةٌ َشيْ  : الصُّ

ْعُرورُ و  على التّشبيه. ، بَلٌَل يَْخُرُج من اإِلْحِليلِ  أَيضاً : الصُّ

بَإِ. هو أَو  أَّوُل ما يُْحلَُب من اللِّ

بَإِ قبل اإِلْفَصاحِ. غ في اللِّ  أَو اللَّبَن المَصمَّ

ى األَْبَهِل والفُْلفُِل ونحِوه ّمما فيه َصالبَةٌ  َحْملِ  َحْمل َشَجَرةٍ يكوُن مثْلَ  ُكلّ و عاِريرَ  فإِنّه يَُسمَّ  .الصَّ

ْعُرورُ  أَو ْمُغ عاّمةً ، ج : الصُّ  ، وأَنشد : َصعَاِريرُ  الصَّ

ه  الـــــــــــــُ يـــــــــــــَ ي  جـــــــــــــاَع عـــــــــــــِ بحســـــــــــــــــــــــــــِ  ِإذا َأوحَرَ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

  
ُدوا ِإال  و   ارِيــــــــــرمل  ــــــــــَِ عــــــــــَ ا  الصـــــــــــــــــــــــ  مــــــــــَ عــــــــــَ طــــــــــح (1)مــــــــــَ

 

  
ْمغ ، قال :  ْيِد ، فإِذا أَْوَرق لم يَِجد طعَاماً إِاّل الصَّ لَه في قُِوته وقُوِت بَنَاتِه على الصَّ ْمغ.عنَى أَنَّ ُمعَوَّ  وهم يَْقتاتُون الصَّ

رَ و،  فاْصعَْنَررَ  َضَربَه يقال :و اْستََداَر من الَوَجعِ َمَكانَه و، بإِدغاِم النوِن في الّراِء ، قال الّصاغانّي : ربما قالوا ذلك ، أَي اْلتََوى  اْصعَرَّ

 وتَقَبََّض.

ْواو  ، ُمَصغَّراً. ُصعَْيراً و، ، بالّضّم  ُصْعَرانَ و، كَسْحبَان ،  َصْعَرانَ و أَْصعَرَ  َسمَّ

 في اختُلفَ  وقد ، عنههللارضيبِن َحَرام بِن غفَار الِغفَاِرّي ،  ُصعَْيرِ  ُجْنَدِب بِن ُجنَاَدةَ بِن ُسْفيَاَن بِن ُعبَْيِد بنِ  كُزبَْيٍر : َجدُّ ألَبِي َذرِّ  ُصعَْيرٌ و

 .أَقوال على اسِمه

بِن َعْمِرو بِن زْيٍد العُْذِرّي َحِليف بني ُزْهَرةَ  ُصعَْيرِ  ، ويقال ابُن أَبِي ُصعَْير رضى هللا عنه ، وهو ثَْعلَبَةُ بنُ  الّصَحابِيّ َواِلُد ثَْعلَبَةَ  : ُصعَْيرٌ و

 ، َرَوى عنه ابنُه عبُد هللا ، وعبُد الرحمِن بُن َكْعٍب ، وال بنِه ُصحبةٌ أَيضاً.

ْهِرّي ،  ْيرُصعَ  قْلت : وعبُد هللا بُن ثَْعلَبَةَ بنِ   العُْذِرّي. ُصعَْير أَيضاً : الَجدُّ األَعلَى لثَْعلَبَةَ ، وهو َعِديُّ بنُ  ُصعَْيرٌ وهذا َشْيٌخ للزُّ

ثِ  : َوالدُ  ُصعَْيرٌ و  شيخ للعَّواِم بِن َحْوَشب. ُعْقبَةَ الُمَحّدِ

، قاله  ُصعَْيَرةَ  ، فقيل : ابُن أَبي ُصعَْيرٍ   المذكور ، واختُِلف في َعْنبََسةَ بِن أَبيالعُْذِرّي ، وهو ابُن أَِخي ثَْعلَبَةَ  ُصعَْيرٍ  وخاِلُد بُن ُعْرفَُطةَ بنِ 

 الَحافِظ.

ْعُروَرةُ و قال  دارَ واْستَ  : َدْحَرْجتُه فتََدْحَرَج ، َصْعَرْرتُه ُصْعُرورةً فتََصْعَررَ  قدو ، يَجَمعَُها فيُِديُرها فيدفَعُها. ، بالّضّم : ُدْحُروَجةُ الُجعَلِ  الصُّ

 الشاعر :

َعرحَن مثر الُفلحُفِر  َُصعحرِرَ يـَبـح
 امل

 وفي الّصحاح :
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َُصعحَررِ ُسوٌد كَحبِّ الُفلحُفر 
 امل

عاِريرُ  قال أبو َعمرو :و  : ما َجَمَد من اللَّثَا. الصَّ

 * ومما يستدرك عليه :

عَرُ   أَي ُكلُّ ذي ِكْبٍر وأُبََّهٍة. «َمْلعُونٌ  َصعَّارٍ  ُكلُّ »: التَّكبُُّر ، وفي الحديث :  الصَّ

عَّارُ  وقيل : ه ، ويُعِرض عن الصَّ  : الُمتكبُِّر ؛ ألَنّه يَِميل بخّدِ

__________________ 
العبســــــــــــــيا ا فإنه ذهب ابلعبســــــــــــــي جمر  اجلن  كبنه قا  : أور  وقوله ومل  دوا عىن به « جاع عياله»بد  « جاع بناته»( يف التهذيب : 1)

 العبسيون ا ولوال ذلك لقا  : ومل  د. فالضمري راجض إىل هذا املعىن املراد من العبس  ال إىل عياله يعين بناته.
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هه ا ويـُرحو  ابلقاف بد  العا وابلّضاد املعجمة ا وابلفاِء وابلزاي   َصَعَر  واضعه ا وألُِقيَمن  وسيذكر يف م (1)الّناس بَوجح
ثر.

َ
 ؛ َأي َميحلك. عل  امل

 .(2) َصعَرٌ  : فيها ُمَصعََّرةٌ  زغبٌ وَ 

بِتْشِديد الراِء  االْصِعَرارُ و
تِ  : السَّْير الّشديُد ، يقال : (3)  .اْصِعّراراً  اإِلبلُ  اْصعَرَّ

ت ويقال ت ؛ اْصعَرَّ قَت. اإِلبُِل ، واْصعَْنفَرْت وتمْشَمشْت ، واْمَذقرَّ  إِذا تَفرَّ

ْمعَرُ و  .صْمعَِريٌّ  : الشِديُد ، والميم زائدة ، يقال : رُجلٌ  الصَّ

ْمعََرةُ و  : األَْرُض الغِليظةُ. الصَّ

 : لََوى َخدَّه من ِكْبر ، قاله الصاغانّي. تََصاَعرو،  تََصعَّرَ و

ْعبُور : [صعبر] مّ  الصُّ ْعُروُب : َزعموا ، وهو (4)، قال ابُن ُدرْيد  ، بالضَّ أِْس  : هو الصُّ ِغيُر الرَّ  من النّاس ، وغيرهم. الصَّ

ْعبَرُ و نَْعبَرُ و ، كَجْعفر ، الصَّ عَْنبَرُ  فيقال : ، كَسَمْنَدل ، وتُقدَُّم العَينُ  الصَّ ْدرِ  : الصَّ  ، كذا في اللسان. َشَجُر كالّسِ

ْعتَرُ  : [صعتر] هو هو السَّْعتَُر ، بالسين ، وقد تقّدم في السين ،، قد أَهمله الجوهرّي هنا ، و الصَّ  إِذا فُِرَش في َمْوِضعٍ َطَرَد الَهَوامَّ  من خَواّصِ

ليٌّ ، ومنه َجبَِلّي ، ، كالَحيّاِت والعَقارِب ، وقال ابُن سيَده : هو ضْرٌب من النَّبَات. وقال أَبو حنيفة : هو ّمما يَْنبُُت بأَرِض العرِب ، منه ُسهْ 

 ه الجوهرّي في السين ، وقال : وبعضهم يَكتبه بالّصاد في كتب الّطّب ؛ لئال يَْلتَبَِس بالشَِّعير.وذكرَ 

ْعترَ  ، أَي النَّْحُل : َرَعاهُ  َصْعتَرَ و  .الصَّ

عَاتِرُ و قاله الصاغانّي. َء : َزيَّنه ،الشَّيْ  َصْعترَ و َدادُ  الصَّ عَاُب الّشِ  ، أَورده الصاغانّي أَيضاً. : الّصِ

 ، حدَّث عنه ابُن نُْقطة. َصْعتََرة ، ثانيهما هو البَْوالنِّي ، وعبُد الواِحِد بُن محموِد بنِ  : َرُجالنِ  صْعتََرةَ  وأَبُو كَجْعفر ، ، َصْعتَرٌ و

ْعتِريُّ و  ، ِعراقِيَّةٌ. : الشَّاِطرُ  الصَّ

 : اسُم موِضع ، قاله أَبو حنيفة ، وأَنشد : َصْعترٌ و الكِريُم الشُّجاُع. ، أَي الفَتَى ال غير َصْعتَِريٌّ  قال األَْزهرّي : رُجلٌ و

ازٍة  ـــــــــــــــــَ ن رحِش عـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــو َأاّن ب َودِّ  ل ـــــــــــــــــِ  ب

  
نــــــــــاب و   رَاِن اجلــــــــــَ مــــــــــح ٍ  وضــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــح رَتِ حبــــــــــَ عــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــَ

  
ْعترُ  قال الّصاغاني ؛ وَردَّهُ بعُضهم عليه فقال : هو  المعروُف ، ال اسُم َمْوضع ، قال : والبيُت ألَبِي الطََّمحاِن القَْينّي يَخاِطُب ناقته. الصَّ

 ، كالُمْسَحْنِفِر. : الماِضي الُمْصعَْنِفرُ  : [صعفر]

قتْ  ، إِذا الُحُمرُ  اْصعَْنفَرتِ و تْ  ونَفََرت تَفرَّ  الَخْوُف والفََرُق ، قال الراجُز يَصُف الّراِمَي والُحُمَر : َصْعفََرها ، وإِنَّما وأَْسَرَعْت ِفَراراً واْبَذَعرَّ

َعنحفَرتح فلمح ُيِصبح و   َجَواِفاَل  اصح
قت ، وأَنشد : اْصعَنفَرت قال ابن سيده : وكذلك الَمْعز ، [(5)يروى : واْسحْنفَرْت و ]  نَفََرت وتَفرَّ

نـــــــــــا و  نح نـــــــــــبـــــــــــالـــــــــــِ مح مـــــــــــِ رحِوهـــــــــــِ ـــــــــــُ  ال غـــــــــــرحَو ِإنح ال نـ

  
َعنحفَرتح مــــــا ك  عحِف  اصــــــــــــــح اِز من الســــــــــــــ  (6)ِمعحز  اِ جــــــَ

 

  
 .(7)، قاله ابُن ُدَرْيِد  تََصْعفَرتْ و،  كَصْعفَرتْ  العُنُُق : اْلتََوْت ، اْصعَْنفَرتو

 وقال األَْزَهِرّي : تعَْصفَرِت العُنُُق تَعَْصفُراً ، إِذا اْلتََوْت ، قَّدَم العيَن على الّصاد.
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قَها والفَرُق : الَخْوفُ  َصْعفََرهاو  وبَدََّدَها. فَرَّ

__________________ 
 ( يف النهاية واللسان : والفاء والزاي.1)
 ( كذا ورد ابألصر ا ويف اللسان : وقوله أنشده ابن األعرايب :2)
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــه وال تــــــــــــــــــــــدايف و 

  
 عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  زغـــــــــــــــــــب مصــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرة صــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــار 

  

 مياًل.قا  : فيها صعر من صغرها يعين 

 ( كذا وضبطت يف التهذيب واللسان ا ابلقلم ا بتخفيف الراء.3)
 .307/  3( اجلمهرة 4)
 ( زايدة عن الصحاح.5)
 والشعف بد  والسعف.« نروهم»بد  « نزوهم»( يف امكم 6)
 شدة األمل.وضربه حىت اصعنفر ا إذا التو  من  تعصفرت العن  إذا التوت ا واصعنفرت. 340/  3( عبارة اجلمهرة 7)
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 * ويستدرك عليه :

 في َسْيِرَها. (1)اإِلبُِل ، إِذا َجدَّت  اْصعَْنفَرت

ْعقُر : [صعقر]  أَورده الّصاغانّي ، وأهمله صاحُب اللَّسان. ، كبُْرقُعٍ : بَْيُض السََّمكِ  الصُّ

ْعُمورُ  : [صعمر] مّ  الصُّ  ، وعليه اقتصر الّصاغانّي ، أَو َدْلُوه ، وعليه اقتصر صاحب اللسان. الدُّوالبُ  : الَمْنَجنُون ، وهو ، بالضَّ

 ، بتقديم العْين ، وسيأْتي ، والعُْضُمور بالضاد أَيضاً. كالعُْصُمورِ 

غَرُ  : [صغر]  : ِضدُّ الِكبَر. ، كِعنَب الّصِ

غَرُ  وفي المحكم : غَاَرةُ و الّصِ  ، بالفتْح : ِخالُف الِعَظِم. الصَّ

غَر أَي ى ،أَو األُولَ  غَاَرةُ  ، أَي في الِجْرِم ، والثّانِيَة الّصِ  في القَْدر. الصَّ

كةً ،  َصغَراً و ، كالهما مصدر األَّول ، ، كِعنَب ِصغَراً و ، بالفتْح ، َصغَاَرةً  ، كَكُرَم ، وفَِرحَ  َصغُرَ  يقال : ً و، ُمَحرَّ مِّ  ُصْغَرانا  ، بالضَّ

هما ، ج ُصْغَرانٌ و ُصغَارٌ و ، كأَمير َصِغيرٌ  فهو ما َمصادُر الثَّاني ،األَِخيراِن عن ابِن األَعرابِّي ، وه ، بالكسر ، قال سيبويه  ِصغَارٌ  ، بضّمِ

 الّصِغيرُ  قد ُجِمعو ، استْغنْوا عنه بِفعَال ، ُصغََراءَ  ؛ الْعتِقابِهما كثيراً ، ولم يقولوا (2)« فُعَال»الذين يقولون « فَِعيل»: وافق الذين يَقُولون 

عر على  أَنشد أَبو عمرو : ، ُصغََراءَ  في الّشِ

ُث شــــــــــــــــــــــــــــاُ وا و  ــــــــــــــح ي ٌر حــــــــــــــَ رَباِء َأكــــــــــــــح كــــــــــــــُ ــــــــــــــح ل ــــــــــــــِ  ل

  
غــــــــــــــــــرَاءِ و   تــــــــــــــــــامُ  لــــــــــــــــــلصــــــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــِ ٌر واقــــــــــــــــــح  َأكــــــــــــــــــح

  
 اسٌم للَجْمع. َمْصغُوراءُ و

لما َخَرَج على بناِء القَْشعَِم ، وكانوا يقولون  األَْصغَرَ  ، ألَنّ  (3)بالهاِء  َرةِ كاألَصاغِ  ، نحو الَجواِرِب والكرابِجِ ، أَْصغر : جْمعُ  أََصاِغرُ و

فَةِ  ْغَرىو. القَشاِعَمةَ أَلَحقُوه الهاَء ، قاله ابُن ِسيَده ، قال : وإِنما َحَملَُهم على تَْكِسيره أَنّه لم يَتََمكَّن في باِب الّصِ ،  األَْصغَرِ  : تأْنِيثُ  الصُّ

غَرُ ا والجمع  .لصُّ

، وإِن ِشئَْت قلت  األََصاِغر إِاّل باألَلف والالم ، قال : وسمعنا العرَب تقول : أَصاِغرُ  ، وال يُقَال : قَومٌ  ُصغَرُ  : نْسَوةٌ  (4)قال سيبويه : يقال 

 .األَْصغَُرونَ  :

ِغير ُصغَيِّرٌ  أَي تَْصِغيُرهو. َصِغيراً  َجعَلَه ، أَي أَْصغََرهو ، َصغََّره تَْصِغيراً و ، كُدَرْيِهٍم وُدنَْينِير ، األُولَى على الِقيَاس ،  ُصغَيِّيرٌ و الصَّ

 فُعَْيل كفُلَْيس. التَّْصِغير ومن أَمثلة واألُخرى على غير قياس ، حكاها ِسيبويه ، قْلت :

 للتَّْعِظيم لها ، وهو معنَى قوِلِه : فأَصابَتَْها ُسنَيَّةٌ َحْمَراُء ، وكذلك ءُ منه ما يَِجي ُء لمعَاٍن َشتَّى :لالسِم والنَّْعِت يجي التَّْصِغيرووفي اللسان : 

بُ : » (5)قول األَنصارّي   .«أَنا ُجَذْيلُها الُمَحكَُّك ، وُعَذْيقُها الُمَرجَّ

 ُء في ذاته ، كقولهم : ُدَوْيَرةٌ ، وُحَجْيَرةٌ.الشَّيْ  يَْصغُرَ  ومنها أَنْ 

 ِقير في غيِر الُمَخاطب ، وليس له نَْقص في ذاتِه ، كقوِلهم : َهلََك القوُم إِاّل أَْهَل بُيَْيت.ُء للتَّحْ ومنها ما يَجي

 وَذَهبَت الَدراِهُم ِإاّل ُدَرْيِهماً.

 ُء للذَّّم ، كقولهم : يا فَُوْيِسُق.ومنها ما يَجي

 أَي أََخصُّ أَصدقائي. «وهو ُصَديِِّقي»قول ُعَمر : ، ومنهُء للعَْطِف والشَّفَقَِة ، نحو يا بُنَيَّ ويا أَُخيَّ ومنها ما يَِجي

ً ُكنَْيٌف ُمِلى»ُء للَمْدح ، كقول ُعَمَر لعْبِد هللا : ومنها ما يَجي  انتهى. «َء ِعْلما

بِْضَع  : يقول عبّاٍس  فابنُ :  قْلت ، َعْشراً :  قال ؟بَمكَّةِ  وسلمعليههللاصلىقُْلُت لعُْرَوةَ : كم لَبَِث رسوُل هللا »وفي حديث َعْمر بن ِدينَار : 

 ِسنَّهُ عن َضْبِط ذلك. اْستَْصغَرَ  أَي (6) فَصغََّره َعْشَرةَ سنَة ، قال عروة :
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 .أَْصغََرتْ  وقد لم يَُطْل ، َصِغيرٌ  نَْبتَُها ، كُمْكِرَمة : ُمْصِغَرة أَْرضٌ و

__________________ 
 ( اللسان : أخذت.1)
 . فُعاال... فعيال( اللسان : 2)
وإلا ذكرت هذا ألنه مما تلحقه اهلاء يف حد اجلمض إذ لي  منســــــوابً وال أعجمياً وال أهر أرض وحنو ذلك من األســــــباب »( قا  ابن ســــــيده : 3)

 .«.. الجي تدخلها اهلاء يف حد اجلمض ا لكن األصغر ملا خرج
 ( يف الصحاح : ال يقا .4)
 ومثله يف التهذيب.« للحباب بن املنذر»قد مّر فيه قبر أسطر ونسبه ( كذا ورد ابألصر واللسان ا و 5)
 ( ويف رواية : فغّفره أي قا  : غفر   له.6)
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 (1)، وهو ِكْبَرةُ َولَِد أَبَوْيِه  أَصغََرُهم َولَِد أَبََويَْه ، أَي ِصْغَرةُ وأَبََوْيِه ،  ِصْغَرةُ  ، وكذا فاُلنٌ  أَْصغَُرُهمْ  ، أَي ، بالَكسرِ  ِصْغَرتُُهمْ  قولهم : فاُلنٌ و

 ، أَي أَْكبَُرُهم.

ْغَرةِ  أَنَا ِمن :ـ  إِذا نُِهَي عن اللَِّعبـ  يقول َصبِيُّ من ِصْبيَاِن العََربِ و غَارِ  ِمنَ  ، أَي الّصِ  .. الّصِ

 إِاّل بَسنٍة. عنّي َصغُرَ  كنََصَر ، أَي ما ، وهو إِاّل بَِسنَةٍ  َصغََرنِي ما حَكَى ابُن األَعرابَّي :و

ْيم ، : الّراِضي بالذُّلِّ  الّصاِغرُ و  ، كَكتَبٍَة. َصغََرةٌ  ج والضَّ

ً و، بفتحهما ،  َصغَاَرةً و َصغَاراً و، كِعنٍَب ،  ِصغَراً  ، (2) ، كَكُرمَ  َصغُرَ  قدو ِهَما ُصْغراً و ُصْغَرانا  وأَقَرَّ بِه. ، ِإذا َرِضَي بالّضْيمِ  ، بضّمِ

غَرُ  * وفاته من المصادر : َكةً ، يقال : قُْم على الصَّ  .َصغَِركَ و ُصْغِركَ  ، محرَّ

َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصغار  )، أَي أََذاّلُء ، وقوله َعّز وَجّل :  (3) (َحّّت يُ ْعُطوا اجلِْْزيََة َعْن َيد  َوُهْم صاِغُرونَ )قال هللا تعالى : 
غَارُ وأَي َمَذلَّةٌ ،  (4) (ِعْنَد هللاِ  ِغيرِ  : مصَدرُ  الصَّ  في القْدِر. الصَّ

 ، أَي َذليالً. َصاِغراً  : َجعَلَه أَْصغََرهو

 وتَحاقََرْت ذاُلً َوَمَهانَةً. َصغَُرتْ  إِلَْيِه نَْفُسه : تََصاَغَرتو

 الشَّأِْن ذاُلً وَمَهانةً. َصِغيَرةَ  إِليه نَْفُسه : صاَرت تَصاَغَرتْ  وفي األَساس :

 ، عن ثعلب. الشَّْمُس : مالَْت للغُُروبِ  َصغَُرتو

يِت : مِن األَمثاِل : و ّكِ بُُطها بَجنَانِه ، ومعنَاه أَّن الَمْرَء يَْعلُو األُموَر ويَضْ  : القَْلُب واللَِّسانُ  األَْصغََرانِ  ،« بأَْصغََرْيه المرءُ »قال ابُن الّسِ

 ، أورده الّصاغانِّي في التكملة. األَصاِغرَ  ، أَي يُوِلُدوا ِليُْصِغُروا واْرتَبَعُوا ولسانِه.

 ، قاله ابُن ُدَرْيٍد. كَسْحبَاَن : ع ، َصْغَرانُ و

ّم : اسٌم. ، ُصْغرانُ و  بالضَّ

 ، قال بعُض األَْغفَاِل : َصِغيَرةً  الِقْربَةَ : َخَرَزَها أَْصغَرَ و

ا  َرهتـــــــــــــــــحَ ـــــــــــــــــَ ٍة فـ ـــــــــــــــــَ ارِي َدا فـــــــــــــــــَ تح يـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
زحَع   ت الـــــــــــــنــــــــــــــ  افـــــــــــــِ الـــــــــــــو خـــــــــــــَ َرهتـــــــــــــحَ غـــــــــــــَ (5)أَلصــــــــــــــــــــــــــح

 

  
ْكبَان واْسُمه ُجْعٌل. اغانِّي : الرجُز لَصِريعِ الرُّ  قال الصَّ

 .كَصغََّره ، َصِغيراً  َعدَّه َسنَّه ، أَي اْستَْصغَرَ  ، أَي اْستَْصغََرهو

َحَق. «حتّى يَكوَن مثَل الذُّباب تََصاَغرَ  إِذا قُْلَت ذلك»: في الَحِديِث و  يعني الشيطاَن ، أَي تَحاقََر وَذّل وامَّ

ْواو  .َصِغيَرةَ و َصغَيراً  َسمَّ

ث. َصِغيَرةَ  وحاتُِم بُن أَبِي  : محّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

 ، قالت الَخْنَساُء : من َحنِيِن النّاقَِة : ِخاَلُف اإِلْكباِر ، وهو مجاز اإِلْصغَارُ 

ِه  يــــــــــُف بــــــــــِ طــــــــــِ وٍّ تــــــــــُ وٌ  عــــــــــلــــــــــَ  بـــــــــــَ جــــــــــُ  فــــــــــمــــــــــا عــــــــــَ

  
اِن   يــــــــــــنــــــــــــَ نــــــــــــِ ا حــــــــــــَ ارٌ هلــــــــــــََ غــــــــــــَ ارُ  ِإصــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــَ  وِإكــــــــــــح

  
 .(6). وَحنِيٌن ذو كبَار صغَار : حنِينَُها إَِذا َخفََضتْه ، وإِكباُرَها : َحنِينَُها ِإذا َرفَعَتْه ، والمْعنَى : لها َحنِيٌن ذو فإِْصغَاُرَها
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َمْخَشِرّي : هو ، هكذا رواه َشِمٌر ، وفسَّره بالُمْستَأَْصلَِة األُذُِن ، وأَْنَكره ابُن األَث «الَمْصغُوَرةِ  وفي َحِديث األَضاِحي : نََهَى عن ير ، وقال الزَّ

غَارِ  من  ؟مَصلَّمٌ قوِلِهم للذَِّليل ُمَجدٌَّع وُ  اَل تََرى إِلى، أَ  الصَّ

ْفَرةُ  : [صفر] مّ  الصُّ  في ، أَي معروفة ، تَكوُن في الَحيََواِن والنّباِت وَغيِر ذلك مما يَْقبَلَُها ، وَحَكاَها ابُن األَْعَرابِيّ  م ، من األَلوان : ، بالضَّ

 الماِء أَيضاً.

ْفَرةُ و  ، وقال الفَّراُء ، في ِضدٌّ  ، فهو السََّوادُ  أَيضاً : الصُّ

__________________ 
 ( اللسان : أبيه.1)
اغر وقا  الليث : يقا  َصِغر فالن يصَغُر َصَغراً وَصَغاراً فهو ص»ويف التهذيب : « وصغر ِصَغراً من ابب تعب ِإذا ذّ  وهان»( يف املصباح : 2)

 .«ا ِإذا رضي ابلضيم وأقّر به
 .29( سورة التوبة اآية 3)
 .124( سورة األنعام اآية 4)
 ( ويرو  : لو خافت الساقي ألصغرهتا.5)
 ( اللسان : إكبار.6)
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رٌ  قوله تـََعاىَل : كبَن ه مِجَاالتٌ  رُ  قا  (1) ُصفح َربٌ  الص فح َوُد من اإِلِبِر ِإاّل وهو ُمشح َرةً  : ُسوُد اإِلِبِر ا ال يـَُر  َأسح ا ولذلك  ُصفح
راً  َل ت العرُب ُسوَد اإِلبرِ   .ُصفح

 : األَسَوُد. األَْصفَرُ  وقال أَبو ُعبَْيد :

 .أَْصفَرُ  ، فهو اْصفَارَّ و،  اْصفَرّ  قدو

ْفَرةُ  وقيل : ، قاله  اْصفَرَّ يَْصفَرُّ  فَعََرٌض يَعِرٌض لإِلنساِن ويقال في األَول : االْصِفيَرارُ  ، وأَّما االْصِفَرارُ  لاّلزم، وِفْعلُه ا األَْصفَر : لونُ  الصُّ

 األَزهِرّي.

ْفَرةُ و ّم : الصُّ اغانّي. ع ، باليََماَمة ، بالضَّ  ، قاله الصَّ

ْفَرةُ و ر بالفَتْح : الَجْوَعةُ  ، الصَّ  ، كُمعَظَّم. ُمَصفَّرٌ و َمْصفُورٌ  الَجائِعُ و «في َسبيِل هللا َخْيٌر من ُحْمِر النَّعَمِ  َصْفَرةٌ »الَحِديْث :  ، وبه فُّسِ

ْعفََراُن والذََّهُب ، أَو ، ُهَما : األَْصفرانِ  أَْهلََك النِّساءَ و ْعفََرانُ  الزَّ  ْعفََرانُ : الزَّ  األَْصفََرانِ  أَو ، وقيل : هما الذََّهُب والَوْرُس ، والَوْرسُ  الزَّ

بِيبُ  يِت في كتابه الُمثَنّى والُمَكنَّى والُمبنَّى. والزَّ ّكِ  ، وهذا القَْوُل األَِخيُر نقلَه الّصاغانِّي عن ابِن الّسِ

ْفَراءُ و ي يا» عنههللارضي (2)قول علّي بِن أَبي َطاِلٍب للَْونها ، ومنه : الذََّهُب ، الصَّ ي َغْيِري، ويا بَْيَضاُء  َصْفَراُء اْصفَّرِ ي ، وُغّرِ  «اْبيَّضِ

ةَ ، ويقال : ما ِلفاُلنٍ   وال بَْيَضاُء. َصْفَراءُ  يريُد الذَهَب والِفضَّ

ْفراءُ و ةُ الَمْعُروفَةُ  : الصَّ يَْت بذلك للَْونَِها. الِمرَّ  ، ُسّمِ

ْفراءُ و  ، قال : الَجَراَدةُ إِذا َخلَْت من البَْيِض  : الصَّ

رَاءُ فــــــــــــــمــــــــــــــا  فــــــــــــــح وحٍف  صــــــــــــــــــــــــــــَ ىَن أُم  عــــــــــــــَ كــــــــــــــح  تــــــــــــــُ

  
النِ   جــــــــــــــَ نــــــــــــــح ا مــــــــــــــِ هــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ تـ لــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ  كــــــــــــــَبن  ُرجــــــــــــــَ

  
 وأَنَشَد ابُن ُدَرْيد :

رَاَدًة  رَاءَ كــــــــــــــــــَبن  جــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــح  طــــــــــــــــــاَرتح  صــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا  ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــن ي عـــــــــــــــِ ِر َأمجـــــــــــــــحَ َواضـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــغـــــــــــــــَ اَلِم ال  أَبحـــــــــــــــح

  
ْفَراءُ و  ، وقد يَْنبُت بالَجلَِد. َرْمِليّ  ، بضّم السيِن ، منسوب إِلى السَّْهِل ، نَْبٌت ُسْهِليٌّ  : الصَّ

ْفراءُ  وقال أَبو َحنيفَة : وهي تأُْكلَُها اإِلبُِل أَْكالً َشِديداً ، وقال أَبو نَْصر :  َوَرقُه كالَخّسِ ، : نَْبٌت من العُْشِب ، وهي تََسطَُّح على األَْرض الصَّ

 هي من الذُّكور.

 ، صفةٌ غالبة. (3) فََرُس الَحاِرث األَْصَحمِ  : ْفَراءُ الصَّ و

ْفَراءُ و  فََرُس ُمَجاِشعٍ السُّلَِمّي. : الصَّ

ْفَراءُ و فَةَ ، ذو نَْخل كثيٍر بَثِير ، قاله الصاغانّي. َواٍد بَيَن الَحَرَمْينِ  : الصَّ  الشَِّريفَْيِن وَراَء بَْدٍر مّما يَِلي الَمِدينَةَ الُمَشرَّ

ََّخذُ  القَْوسُ  : ْفَراءُ الصَّ و  ، الشََّجر الَمْعُروف. من نَْبعٍ  تُت

 كما سيأْتي.« استِه ُمَصفِّرَ  يا»، ومنه قَوُل ُعتْبَةَ بِن َربِيعَةَ ألَبِي َجْهل :  بُصْفَرةٍ  : َصبَغَه تَْصِفيراً  ، أَي الثَّْوبَ  َصفََّرهو

ثَة : الذين َعاَلَمتُُهم الُمَصفَِّرةُ و ْفَرةُ  ، كُمَحّدِ َرة والُمبَيَِّضة. ، كقَْولك : الصُّ  الُمَحّمِ

ْفِريَّةُ و ّم : تَْمٌر يََمانِيٌّ  الصُّ  ، وهو ، قال ابن سيده ، ونصُّ كتاِب النّبَاِت ألَبِي حنيفَة : تَْمَرةٌ يََماِميَّةٌ. أَي فأَْوقََع لَْفَظ اإِلْفراِد على الِجْنِس  ، بالضَّ

 ، فإذا َجفَّ فَفُِرَك اْنفََرك ، ويَُحلَّى به السَِّويقُ  َصْفَراءُ  ، وهي يَُجفَُّف بُْسراً  ويَمانيٌّ بالنون في سائر النسخ ، يُْستَْعمُل مثْل هذا كثيراً ، قلت :

 بل يَفُوق. فيَقَُع َمْوقَِع السُّكَِّر في السَِّويقِ 

فَارُ و ة : لُصْفَرتِه ، قال ابن ِسيَده : أَراه يَبِيُس البُْهَمى : وضبطه الَجْوَهِرّي بالفَتْح :، قال شيخنا  كغَُرابٍ  ، الصُّ مَّ  ، ولذلك قال ذُو الرُّ
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ٌ  و  ِف اَنفـــــِ يـــــح مـــــَ  مـــــن الصـــــــــــــــــــ  هـــــح لـــــَ  الـــــبــــــُ تــــــَ ىت  اعـــــح  حـــــَ

  
رُ   قــــح ا شــــــــــــــــــُ هـــــــَ ــــَ يـ َواصــــــــــــــــــِ ــــَ ٌر نـ يـــــــح تح خــــَ َفضـــــــــــــــــــــَ ــــَ ا نـ مـــــــَ  كــــَ

  
فَاَرةُ و ْفَرةِ  فتَغَيَّر إِلى بهاٍء : ما َذَوى من النَّبَاتِ  الصُّ  .الصُّ

فَرُ و ْفرُ  أَنَّ َرُجالً أَصابَه»حديُث أَبي َوائٍل : ، ومنه الَوْجهَ  يَُصفِّرُ  بالتَّْحِريِك : داٌء في البَْطنِ  الصَّ قاَل القُتَْيبِّي :  «(4)، فنُِعَت له السََّكُر  الصَّ

 اجتماٌع الماءِ  (5) [الَحبَُن ، وهو]هو 

__________________ 
 .33( سورة املرسالت اآية 1)
 دنيا اي:  عنههللارضيقوله : ومنه قو  علّي اخل مثله يف التكملة وعبارة اللســان ومنه قو  علي بن أيب طالب »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

 .«اي بيضاء ابيضي يريد الذهب والفضة: اي صفراء اصفري و  عنههللارضي علي عن آخر حديث ويف. غريي وغري واصفري امّحري
 .«األضجم» ويف التكملة :« األضخم»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 ( ضبطت ابلفتح عن النهاية ا وضبطت يف اللسان ابلضم ا وكال ا ابلقلم.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
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ُفورٌ  فهو ُصِفرَ  يف الَبطحِن ا يقا  :  .َمصح
فَرُ و م إِلى ُء الذي كانوا يَْفعَلُونَهُ في الَجاِهِليَّة ، وهو: النَِّسي الصَّ  هو الشَّْهَر الَحَراَم ، َصفَراً  في تحريمه ، ويَْجعَلُونَ  َصفَرَ  تَأْخيُرُهم الُمَحرَّ

 .«َصفَرَ  الوال َعْدَوى وال َهاَمةَ »الحديث :  ومنه

 .(1)قاله أَبو ُعبَْيد 

لِ   .(2): دوابُّ البَْطِن  َصفَرَ  ، قال أَبو ُعبَْيٍد أَْيضاً ، وهو الذي َرَوى هذا الحديث : إِن  ؛ لَزْعِمِهْم أَنَّه يُْعِديأَو ِمَن األَوَّ

فَرِ  وقال أَبو ُعبَْيدةَ : َسِمْعُت يُونَُس سأل ُرْؤبَةَ عن  [عندي] ، قال : وهي َحيَّةٌ تكوُن في البَْطِن تُِصيُب الماشيَةَ والناسَ  (3) [هو]، فقال :  الصَّ

 أَْعَدى من الَجَرِب عند العََرب. (4)

ويقال : انها تَْشتَدُّ على اإِلنساِن وتُْؤِذيه إِذا جاَع ، قال األَزهِرّي : والوجهُ  : قال ، تُْعِدي أَنَّها وسلمعليههللاصلىقال أَبُو ُعبَْيد : فأَْبَطَل النبيُّ 

 فيِه هذا التفسير.

ٌل بوجوه :وفي كالم   في البَْطن الذي َعبّر عنه بالّداِء. األَصفرِ  األَّول : أَنّه أَشاَر إِلى َمْعنًى لم يَْقصدوه ، وهو اْجتَماُع الماءِ  المصنّف تأَمُّ

ة. بَه األَزهريُّ وغيُره من األَئِمَّ َر ما َصوَّ َر بِقيَل ، وأَخَّ  والثاني : أَنّه قَدَّم الَوْجهَ الذي ُصّدِ

َر قولَه أَوُدود والثالث  ألََصاب ، كما ال يَْخفَى.« وتأْخير الُمَحّرم». إِلخ ، فلو َذَكَره قَبَل قوله : .. : أَنه أَخَّ

ة الغَريب وُشّراحِ البَُخاِرّي في َشْرح هذا الحديِث كالٌم غيُر ما َذَكَره المصنِّف هنا ، وكان يَْنبَِغي التّْنبيهُ عل ُمِحيطاً يه ؛ ليكون بَْحُره وألَئمَّ

 للشَّواِرِد ، بَسيطاً بتكميِل الفََوائِِد.

فَرو  العَْقُل. : الصَّ

فَرو  ، هكذا بالفَاِء والقاف في النُّسخ ، وفي اللَّسان بالعَْين والقاف. (5) الفَْقدُ  الصَّ

فَرُ و وُع ولُبُّ القَْلبِ  : الصَّ َمْخَشِرّي : تقول ذلك إَِذا لْم ، أَي ال يلَْزق بِ  بَصفَِري ومنه قولهم : ال يَْلتاُط هذا الرُّ ي ، وال تَْقبَلُه نَْفِسي. وقال الزَّ

 تُِحبَّه ، وهو َمَجاز.

فَرُ و َها : الصَّ لُوعِ فتَعَضُّ ة الَحديَث  َصفََرةٌ  ، الواحُد والجميُع في ذلك سواٌء ، وقيل : واحَدتُه َحيَّةٌ في البَْطِن تَْلَزُق بالضُّ ، وبه فَّسر بعُض األَئمَّ

 المتقّدم ، كما تقدََّمِت اإِلَشاَرةُ إِليه.

 قال أَْعَشى باهلَةَ يَرثِي أَخاه : أَو َدابَّةٌ تَعَضُّ الُضلُوَع والشََّراِسيفَ 

ه  بـــــــــــــُ رحقــــــــــــــُ ِر يــــــــــــــَ دح َبر   ملـــــــــــــا يف الـــــــــــــقـــــــــــــِ تـــــــــــــَ  ال يــــــــــــــَ

  
ِه و   وفــــــــِ رحســــــــــــــــــــــُ عــــــــَ   عــــــــلــــــــ  شــــــــــــــــــــــُ رُ ال يـــــــــَ فــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــ 

  
واية :  هكذا أَنَشَده الَجْوَهِرّي ، وقال الّصاغانّي : اإِلْنَشاُد ُمَداَخٌل ، والّرِ

ه  بـــــــــــُ رحقــــــــــــُ ِر يــــــــــــَ دح ا يف الـــــــــــقـــــــــــِ مـــــــــــَ َبر   لـــــــــــِ تـــــــــــَ  ال يــــــــــــَ

  
رُ و   فــــــــــــــِ تــــــــــــــَ قــــــــــــــح ــــــــــــــَ وحِم يـ ــــــــــــــاَم الــــــــــــــقــــــــــــــَ زاُ  أَم  ال يــــــــــــــَ

  

ب  ٍن وال َنصــــــــــــــــــــــَ ــــــــح اَ  مــــــــن أَي ُز الســــــــــــــــــــــ  مــــــــِ غــــــــح ــــــــَ  ال يـ

  
ه و   وفــــــــِ رحســــــــــــــــــــــُ عــــــــَ   عــــــــلــــــــ  شــــــــــــــــــــــُ رُ ال يـــــــــَ فــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــ 

  
فَار عنه اإِلنساُن ِجدًّا ، وربَّما قَتَلَه ، فيَْصفَرُّ  وَشَراسيِف األَْضالع ، في البَْطن يكون أَوُدودٌ  . كالصُّ ّمِ  بالضَّ

فَرُ و  ذكره. (6)، وبه فَسََّر بعُضُهم قَوَل أَْعَشى باِهلَةَ اآلتي  الُجوعُ  : الصَّ
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مِ  الذي لشَّْهرُ : ا َصفَرٌ و َي  بَْعَد الُمَحرَّ َمكَّةَ من  إِلْصفار ألَنهم َكانُوا يَْمتَاُروَن الطَّعَاَم فيه من الَمَواِضع ، وقيل : (7)، قال بعُضُهْم : إِنما ُسّمِ

ُوا الشَّْهرَ  من الَمتَاعِ ،  ِصْفراً  ؛ ألَنُّهم كانوا يَْغُزوَن فيه القَبَائَل ، فيَتُْرُكون َمْن لَقَْوا َصفَراً  أَْهِلَها إِذا سافَُروا ، وُرِوَي عن ُرْؤبَة أَنّه قال : َسمَّ

م ، فقالوا : َصفَراً  وذِلك أَنّ   وقد يُْمنَُع. ، راً َصفَ  الناُس ِمنّا َصِفرَ  بعد الُمَحرَّ

إِاّل أَبا ُعبَْيدة ، فإِنه قال : ال يَْنَصِرُف ، فقيل له : لَم ال تْصِرفُه فإِن النّحوييَن قد أَْجَمعُوا على  َصفَراً  قال ثعلب : النَّاُس كلُُّهم يَْصِرفُونَ 

 ْرنا بالِعلَّتَْين فيه حتَّى نَتَّبعك ،َصْرفِه ، وقالوا : ال يَْمنَُع الَحْرَف من الصَّرِف إِال ِعلَّتَاِن ، فأَْخبِ 

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : أبو عبيدة.1)
 دواب البطن. ( عبارة التهذيب : قا  أبو عبيد : فسر الذي رو  ا ديث أن الصفر :2)
 ( زايدة عن التهذيب ا ويف اللسان : هي.3)
 ( زايدة من التهذيب.4)
 .«العقد»( يف القاموس : 5)
 .«املتقدم ذكره»( كذا ا والصواب 6)
 ( اللسان : لي صفراً.7)
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اَعاتُ  رو : أَراَد َأّن اأَلزِمَنَة كل َها ســــاعاٌت ا والســــ  اَعُة ا قا  أَبو َعمح َعحرَِفُة والســــ 
 مَؤنـ َثة ا وقو  َأيب فقا  : نـََعم ا الِعل َتاِن امل

 ُذَ يحب :
يِن  اِم ا ــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ ِه كــــــــــــــــــمــــــــــــــــــُ تح بــــــــــــــــــِ   أَقــــــــــــــــــامــــــــــــــــــَ

  
َريح   هــــــــح اَدي وشــــــــــــــــــــــَ َريح مجــــــــُ هــــــــح رح ِف شــــــــــــــــــــــَ فــــــــَ  صــــــــــــــــــــــَ

  
َم   أَْصفارٌ  جو،  َصفََرانِ  على احتمال القَبض في الجْزِء ، فإِذا جمعوه مع الُمَحّرم قالوا : َصفَرٍ  ، ورواه بعُضهْم وَشْهرَ  َصفَراً وَ أَراد الُمَحرَّ

 قال النّابِغَةُ :

ٍر  ـــــــــــُ نح أُق اَن عـــــــــــَ ـــــــــــَ ي ـــــــــــح يِن ُذبـ ـــــــــــَ ُت ب ـــــــــــح ي دح هنـــــــــــََ ـــــــــــقـــــــــــَ  ل

  
رِّ و   مح يف كــــــــــــُ هــــــــــــِ عــــــــــــِ ــــــــــــ  َرب ــــــــــــَ فــــــــــــارِ عــــــــــــنح تـ  َأصــــــــــــــــــــــــــح

  
 أَحمُر قُْرَب المدينة. َجبٌَل ِمْن ِجبَال َملَلٍ  : َصفَرٌ و

فَرانِ  َحَكى الجوهِرّي عن ابِن ُدَرْيد :و َي أَحُدهما في اإِلْسالِم الُمَحرّ  الصَّ  .(1) مَشْهراِن من السَّنَِة ، ُسّمِ

فَارُ و ْقُي. األَْصفَرُ  كغَُراٍب : الماءُ  الصُّ  الذي يُصيُب البَْطَن ، وهو الّسِ

ْلب. يَْجتَِمُع في البَْطنِ  األَصفَرُ  وقال الَجْوَهِرّي : هو الماءُ   يُعَالَُج بقَْطعِ النّائِِط ، وهو ِعْرٌق في الصُّ

اُج يَِصف ثَْوَر  األَصفَرُ  : الذي يَْخُرُج من بَْطنِه الماءُ  الَمْصفُورُ  ، وقيل : ورٌ َمْصفُ  بفتح فسكون ، فهو ، َصْفراً  ، كعُنَِي ، ُصِفرَ و ، قال العَجَّ

 َوْحٍش َضَرَب الَكْلَب بقَْرنِه ، فَخَرَج منه َدٌم كَدِم الَمْفُصوِد :

وِر و  عــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ ٍد نـ ج  كــــــــــــــــــر  عــــــــــــــــــانــــــــــــــــــِ   (2)بــــــــــــــــــَ
  

رَت   يـــــــــــِب انئـــــــــــِ بـــــــــــِ َب الـــــــــــطـــــــــــ  ورِ َقضـــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــُ صـــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

  
 ِم ، أَي يَفُور.وبَجَّ ، أَي َشقَّ الثَّْوُر بقَْرنِِه ُكلَّ ِعْرٍق عانٍِد نَعُور يَْنعَُر بالدَّ 

فَارُ و فَارُ  يقال :وويُْكَسُر.  ، كالعَلَِف ، وهو للدَّواّبِ كلَِّها ، ما بَِقَي في أُصوِل أَْسنَاِن الدَّابَِّة من التِّْبن وَغْيره : الُصفَارُ والقُراُد  : الصُّ ،  الصُّ

 ل األَْفَوهُ.، قا الَحَوافِِر والَمنَاِسمِ  َمآِخيرِ  ُدَوْيبَةٌ تكوُن في بالّضّم :

عــــــــــــــاً و  ِديــــــــــــــثــــــــــــــًا َزمــــــــــــــَ م حــــــــــــــَ تــــــــــــــُ نـــــــــــــــح دح كــــــــــــــُ قــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

  
ر  و   تــــــــــــــــَ ُث حيــــــــــــــــَح يــــــــــــــــح ارُ ُذاَنَب حــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ْفرُ و َحه شيُخنَا ؛ لمناسبة التَّْسِميَة ،  َصفرَ  الَجيّد ، وقيل : هو َضْرٌب من النَُّحاِس وقيل : هو ما ، بالّضّمِ : من النَُّحاِس  الصُّ منه ، ورجَّ

ُره ، والضّم ، ونقََل فيه الَجْوَهِرّي الَكْسَر عن أَبي ُعبَْيَدة َوحَده ، ونقلَه ُشّراُح الفصيِح ، وقال ابُن سيَِده : لّم يُك يُِجيُزه غي ُصْفَرة واحدتُه

ْفرُ  :أَْجوُد ، ونَفَى بعُضُهم الَكْسَر ، وقال الَجْوَهرّي   ، بالّضّم : الذي تُْعَمُل منه األَوانِي. الصُّ

فَّارُ  صانعُهو  .الصَّ

ْفرُ و  ، هكذا َذَكَره الّصاغانّي. ع : الصُّ

ْفرُ و  ، وبه فسََّر ابُن ِسيَده ما أَنشَده ابُن األَعرابّي : الذََّهبُ  : الصُّ

ر ا  ر  جـــــــــــــــــَ ا َأن  ـــــــــــــــــَُ الهـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــح  ال تــــــــــــــــــُ

  
ُدُر   راً حتـــــــــــــــــَح فـــــــــــــــــح ر ا صـــــــــــــــــــــــــــــــُ ي بــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــِّ عـــــــــــــــــَ  وتــــــــــــــــــُ

  
فُر وإِما أَن يكوَن سّماه]. ُصْفراً  كأَنَّه َعنَى به الّدنانِيَر ؛ لَكْونها  .(3) [الذي تُعمل منه اآلنيةُ لما بينهما من المشابهة بالصُّ

ْفرُ و ، قال  أَْصفَارٌ  من كّلِ ذلك جو،  ويُثَلَُّث ، وكَكتِف ، وُزبُر والَواحد والُمَذّكر والُمَؤنَّث َسواٌء ، (4)ُع ، وكذلك الَجمي الَخاِلي ءُ : الشَّيْ  الصُّ

: 

تح  يحســـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ارٍ ل فـــــــــــــــــــَ نح  أَبصـــــــــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــِ  ل

  
و وال رُحيف َرحـــــــــــــــــــــــــــارِحح   فـــــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــــــــــح  يــــــــــــــــــــــــــــَ
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 ، كقَْولك : نِْسَوةٌ َعْدٌل. ُصْفرٌ  وآنِيَةٌ  َء فيه ، كما قالُوا : بُْرَمةٌ أَْعَشاٌر ،ال َشيْ  : خالٍ  أَْصفارٌ  إِناءٌ  قالوا :و

كةً ، َصفَراً  ، وكذلك الَوْطُب من اللَّبَِن ، كفَِرحَ  اإِلنَاُء من الطَّعَاِم والشََّراِب ، َصِفرَ  قَدْ و ّم ، أَي َخاَل ، ُصفُوراً و ، محرَّ ،  َصِفرٌ  فُهوَ  ، بالضَّ

 كَكتٍِف.

__________________ 
ء من ألاء الشــــــهور ميتنض مجعه من . قا  ابن اجلواليقي يف شــــــرح أدب الكاتب : وال شــــــي.. ( يف املصــــــباح وأورده مجاعة معرفاً ابأللف والالم1)

 األلف والالم.
 ... ( العاند2)
(3) ... 
(4) ... 
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 ، والعََرُب تقول : ُصفُوَراً يَْصفُُر  (1) َصِفرَ  وفي التهذيب :

 اإِلناِء. يَْعنُوَن به َهاَلَك الَمَواشي. َصفَرِ ونَعُوذُ باهلل من قََرعِ الِفنَاِء ، 

يِت : ّكِ جُل. َصِفرَ  وقال ابُن الّسِ  الرَّ

 البُيُوِت من الَخْيِر البَْيتُ  أَْصفَرَ  إِنَّ » ، وفي الحديِث : اليََدْينِ  ِصْفرُ  من الَمتَاعِ ، وَرُجلٌ  ِصْفرٌ  اإِلناُء ، ويقال : بَْيتٌ  َصِفرَ و،  يَْصفَُر َصِفيراً 

ْفرُ  البَْطِن ، فكأَّن  (2)الَمْعنَى أَنها َضاِمٌر « ُء ِكسائِها ، وَغْيُظ َجاَرتَِهاِرَدائَِها ، وِمل ِصْفرُ »وفي حديث أُّمِ َزْرعٍ : «. من كتاِب هللا الّصِ

 ُضُموِر بَْطنَِها ، والّرداُء يَْنتَِهي إِلى البَْطن ، فيقُع عليه. ، أَي خاٍل لِشدَّة ِصْفرٌ  ِرَداَءها

 إِناُؤه ، قال امُرُؤ القيِس : َصِفَرتْ  ، وكذا ِوَطابُه : ماتَ  َصِفَرتْ  من الَمَجازو

رِيضــــــــــــــــــــــــــــاً و  بـــــــــــــــاٌء جـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ن  عـــــــــــــــِ هـــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  أَفــــــــــــــــح

  
ه و   نـــــــــــــــَ وح أَدحرَكـــــــــــــــح رَ لـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ ابُ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــِوطـــــــــــــــَ

  
 ه َخاَل ِمن ُروِحه ، أَي لو أَْدَرَكتْه الخيُل لقَتَلَتْه ففَِزَعت.وهو َمثٌَل َمعناه أَّن ِجْسمَ 

جُل ، فهو أَْصفَرَ و  اْفتَقََر. : ُمْصِفرٌ  الرَّ

لَك فِنَاًء ، وهذا في الَمْعِذَرة ، يقول : لم آُخْذ  أَْصفَْرتُ  ما أَْصغَْيُت لك إِناًء ، وال ، وتقول العرب : كَصفَّره تَْصِفيراً  البَْيَت : أَْخالهُ ، أَْصفَرَ و

 تَِجُد بَِعيراً يَْبُرك فيه ، وال شاةً تَْربِض هناك.إِبِلَك ومالَك فيَْبقَى إِناُؤك َمْكبُوباً ، ال تَِجُد له لَبَناً تَْحلُبه فيه ، َويَْبقَى فِنَاُؤَك خاِلياً َمْسلُوباً ، ال 

ْفِريَّةُ و مّ  الصُّ ، وعلى هذا القَْول يكون من  ، كَكتَّان َصفَّارٍ  نُِسبُوا إِلى َعبِد هللا بنِ  من الَخَواِرج ، قيَل :  ويُْكَسُر : قَْوٌم من الَحُروِريَّة ،، بالضَّ

 النََّسِب النّاِدر.

 َرئيسهم ، قاله الَجْوَهِرّي. األَْصفَرِ  أَو إِلى ِزياِد بنِ 

ينِ أَْلَوانِِهم ، أَو  ُصْفَرةِ  أَو إِلى ِهْم من الّدِ بَه األَْصَمِعّي  لُخلُّوِ اِد ، وَصوَّ ، وقال خاَصَم َرجٌل منهم صاِحبَه في  (3)، ويَتَعَيَُّن حينَئذ كسُر الصَّ

جِن ، فقال له : أَْنَت وهللا وا ِصْفرٌ  الّسِ يِن. فُسمُّ ْفريّة من الّدِ  ، وأَورده الصاغانّي. الّصِ

ْفِريَّةُ و ّم أَيضاً : الصُّ هم ، واْسُم أَبي ُصْفَرةَ  أَبي *[آلِ ]نَِسبُوا إِلى  المشهورون بالُجوِد والَكرمِ  الَمَهاِلبَةُ  بالضَّ : ظاِلُم بُن َسّراق من  ُصْفَرةَ  َجّدِ

 األَْزِد ، وهو أَبو المهلَِّب ، َوفََد على ُعَمَر مع بَنِيِه ، وأَخباُرُهم في الشََّجاَعِة والَكَرِم معروفة.

فَِريَّةُ و كةً : نَبَاتٌ  الصَّ ل الَخِريفِ  يكون ، محرَّ يَتْ  في أَوَّ  ؛ ألَّن الماِشيَةَ  َصفَِريَّة يخضر األَْرض ، ويُوِرُق الشجر ، قال أَبو َحنِيفَة : ُسّمِ

 ه : ولم أَِجْد هذا َمْعُروفاً.، قال ابُن ِسيدَ  ُصْفراً  إِذا َرَعت ما يَْخَضرُّ من الشََّجِر ، فتَُرى َمغابِنَُها وَمَشافُِرها وأَْوبَاُرَها تَْصفَرُّ 

 ، قاله أَبو َحنِيفَة. أَْو هي تََولِّي الَحّرِ وإِْقباُل البَْردِ 

فَِريّة وقال أَبو سعيد :  : ما بَْيَن تََولِّي القَْيِظ إِلى إِْقباِل الّشتَاِء. الصَّ

ُل األَْزِمنَِة ، وتكوُن َشْهراً  ُل السَّنَِة ، أَو أَوَّ فَِريّ  ، وقيل : أَوَّ  .كالصَّ

فَِريَّةُ و تَاِء. نِتَاُج الغَنَِم مع ُطلُوعِ ُسَهْيلٍ  : الصَّ ُل الّشِ  وهو أَوَّ

فَِريَّةُ  وقيل : َراعِ ، حين يَْشتَدُّ البَْرُد ، وحينئٍذ يكون النّتَاُج َمحموداً  الصَّ فَِرّيِ  (4): من لَُدْن ُطلُوعِ ُسَهْيل إِلى ُسقُوِط الذِّ َكةٌ فِيِهما. كالصَّ  ، ُمَحرَّ

لُ  فَِريَّةِ  وقال أَبو زيد : أَوَّ َماك  : طلُوُع ُسَهْيل ، وآِخُرَها : الصَّ فَِريَّةِ  ، قال : وفي (5)ُطلوع الّسِ َها وبَْرُدَها ،  الصَّ أَربعون لَيلةً يَْختَِلُف َحرُّ

ى الُمْعتَِدالت  فَِريّ وتَُسمَّ  عَد القَْيِظّي.في النّتَاجِ ب الصَّ

قَِعيُّ : أَوُل النّتَاجِ ، وذلك حين تَْصقَُع الشَّمُس فيه ُرُؤوس البَْهِم َصْقعاً ، وبعُض العرب يقول ل ه : الشَّْمِسّي ، والقَْيِظّي وقال أَبو نَصر : الصَّ

فَِريّ  ، ثم قَِعّي ، وذلك عند ِصَراِم النَِّخيل ، ثم الشَّتِْوّي ، وذلك الصَّ يِفّي ،  بعد الصَّ بيع ، ثم الدَّفَئِّي ، وذلك حين تَْدفَأُ الشَّْمُس ، ثم الصَّ في الرَّ

 ثم القَْيِظّي ، ثم الَخْرفِّي في آِخِر القَْيِظ.
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__________________ 
 كله ضبرت قلم.« َصَفر»ويف املطبوعة الكويتية « َصُفر»( ضبطت عن التهذيب ا ويف اللسان عنه : 1)
 .«ضامرة البطن»: ( النهاية واللسان 2)
 ( قا  األصمعي الصواب يف اخلوارج الص فرية ا ابلكسر ا قاله يف التهذيب.3)
 ما با معكوفتا سقرت ابملصرية والكويتية. (*)
 ( اللسان : وحينئذ ينتج الناس ا ونتاُجه  موٌد.4)
 .«لا »( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
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فّارِ  : اللِّّص ، الّصافِرُ و  .«صافِرٍ  أَْجبَُن من»ِلريبٍَة ، فهو َوِجٌل أَْن تُْظَهَر عليه ، وبه فَسََّر بعُضهم قولَهم  يَْصِفر ، كَكتّاٍن ؛ ألَنّه كالصَّ

ُس رأَْسه ويَتَعَلَُّق بِرْجِله  َطْيٌر َجبَانٌ  الصافِرُ و يُنَّكِ
، « صافِرٍ  أَْجبَُن من» بعُضهم قولَهم :ِخيفَةَ أَن يَنَاَم ، فيُْؤَخذ ، وبه فَسَّر  يَْصِفرُ  وهو (1)

 من البُْلبُِل. أَْصفَرُ  ويقال أَيضاً :

 : الَجبَاُن مطلقاً. الّصافِرُ  وقيل :

 .يَْصِفرُ  : َمَكا ، والنَّْسرُ  يَْصِفُر َصِفيراً  الّطاِئرُ  َصفَرَ و،  ُكلُّ ِذي َصْوٍت من الطَّْيرِ  : الّصافِرُ و

 يد من الطَّْيِر.ُكلُّ ما ال يَِص  : الّصافِرُ و

وهذا مما جاَء على لفظ  به ، قال : يَْصِفرُ  ، وفي التَّْهِذيب : ما في الّداِر أََحدٌ  يَْصِفرُ  أََحد ، أَي صافِر ، أَي بالّداِر ، من ما بَِها قولهم :و

 فاِعٍل ، ومعناه َمْفعُوٌل به ، وأَنشد :

ا  ازُِ  مـــــــــــــــــــــا هبـــــــــــــــــــــَِ نـــــــــــــــــــــَ
َ

ت املـــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــــــَ

  
ن    ُت هبــــــــــــــــــِ دح هــــــــــــــــــِ نح عــــــــــــــــــَ رح ممــــــــــــــــــِ   صــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــِ

  
 .َصِفيرٍ  أَي ما بَِها أََحٌد ، كما يقال : ما بها َديّاٌر ، وقيل : ما بَِها أََحٌد ذو

فّاَرةُ و  ، لغةٌ َسَواِديّة. ، كَجبّانٍَة : االْستُ  الصَّ

فّاَرةُ و فيَها بالِحَماِر  يَْصِفرُ و، والذي في اللسان والتكملة :  فيها الغاُلُم للَحَماِم ، أَو للِحَماِر ليَْشَربَ  يَْصِفرُ  َهنَةٌ َجْوفَاُء من نَُحاٍس  أَيضاً : الصَّ

 ليَْشَرَب.

ِفيَرةُ و ِفيَرةُ : ما بَْيَن أَْرَضْينِ  الصَّ اغانّي  والضَّ  .(2)، قاله الصَّ

ِفيرُ و  واّبِ إَِذا ُسِقيَْت.: الصَّْوت بالدّ  بِال هاٍء ، من األَْصَواتِ  الصَّ

ت. َصفََّر تَْصِفيراً و،  َصفََر يَْصِفُر َصِفيراً  قدو  ، إِذا َصوَّ

 ليَْشَرَب. َدَعاهُ للماءِ  ، إَِذا َصفَّرَ و،  بالِحَمارِ  َصفَرَ و

وُم ، وقيل : : األَْصفَرِ  بَنُوو ومِ  الرُّ وا بذلك ، قال َعِديُّ بُن َزْيد : ُملُوُك الرُّ  ، قال ابن ِسيَده : وال أَْدِري لم ّسمُّ

و و  ـــــــــــُ ن ـــــــــــَ رِ بـ فـــــــــــَ وُ  ا   اأَلصـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــُ ل رَاُم مـــــــــــُ ـــــــــــكـــــــــــِ  ال

  
ورُ   ذحكــــــــــــــــُ ُم مــــــــــــــــَ َ  مــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــُ بــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  ّروِم مل يـ

  
 .مالسالعليهبِن إِبراهيَم  بِن إِْسَحاقَ  (3)عيُصو  ، ويقَال : بِن ُروِم بِن يَعُصو األَْصفَرِ  أَْوالدُ  وهم

وا بذِلك ألَنَّ أَباُهم األَّوَل كان : لَقَُب ُروٍم ال ابنِه ، وقال ابُن األَثِيِر : األَْصفَرُ  وقيل : أَو  ، (4)اللَّْوِن ، وهو ُروُم بن ِعيُصون  أَْصفَرَ  إِنما ُسمُّ

وا بني ُصْفرٌ  أَْوالدٌ ألَنَّ َجْيشاً من الَحبَِش َغلََب علَْيِهم فَوِطَئ نَِساَءُهم ، فُوِلَد لَُهْم   .األَْصفَرِ  ، فُسمُّ

 قْلت : وُهُم الَمْشُهوُروَن اآلن بَمْسقُووليه ، وبِالُدهم ُمتَِّسعَة ، َجعلََها هللا تَعَالى َغنِيَمةً للُمْسِلِمين. آميَن.

فَّرِ  َمْرجُ  في الَحديث ذُِكرَ و وِم ، وإِليه يُْنَسب الَمْرِجيُّ ، وهو بالقُْرِب من كان به َوْقعَةٌ للُمسْ  كُسكَّر : ع ، بالشَّأْمِ  ، وهو الصُّ ِلِميَن مع الرُّ

 : عنههللارضيُغوَطِة ِدَمْشق ، قال َحّسان بُن ثابِت 

َبِ   َم الـــــــــــّداِر َأوح ملَح َتســـــــــــــــــــــــــح َت َرســـــــــــــــــــــــــح بَلـــــــــــح  َأســـــــــــــــــــــــــَ

  
رِ   وحمـــــــــــَ يـــــــــــض فـــــــــــحـــــــــــَ َوايب فـــــــــــالـــــــــــُبضـــــــــــــــــــــــــَ َ اجلـــــــــــَ اح  بـــــــــــَ

  

رحِج  رحِج مــــــــــَ َ
ــــــــــاملــــــــــ نِ ف ــــــــــح َري فــــــــــ  ٍم  الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــجــــــــــاســــــــــــــــــــــــِ  ف

  
رِ   لــــــــــــَ مــــــــــــَ  ُدر ســــــــــــــــــــــــــًا مل حتــــــــــــُح لــــــــــــح ِدايِر ســــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــَ

  
فَاِريتُ و ة : ِصْفِريت ، جمع : الفُقَراءُ  الصَّ مَّ  ، والتَّاُء زائدة ، قال ذُو الرُّ
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 َصَفاريتال ُخور و 
ِة ، ولْيس له (5)قال الّصاغانيُّ : كذا وقع في كتاب ابِن فارس  مَّ على قافية التّاِء ِشْعٌر ، وإِنما هو لعَُمْيِر بِن عاِصٍم  َمْنسوباً إِلى ذي الرُّ

 وَصْدُره :

ِد ال َوَرٍ  و  نـــــــــــــح وِف اهلـــــــــــــِ يـــــــــــــُ ة كســـــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــَ ـــــــــــــح  فـــــــــــــتـ

  
وٍر   اِب وال خــــــــــُ ــــــــــَ ب ــــــــــتِ مــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــ  ارِي فــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــَ

  
لَُها : ّي : والقصيدةُ كلََّها مخفوضة ، أَوَّ  قال ابُن بَّرِ

 اي َداَرَمي َة ابخلَلحَصاِء ُحيِّيتِ 
__________________ 

 ( األساس : ينك  رأسه ليال ويتعل  برجليه.1)
 والضفرية ما عظم من الرمر واجتمض ا أو ما تعقد بعضه عل  بع  قاله يف القاموس.« .. الصفرية : الضفرية»( يف التكملة : 2)
وقير اله : عيصـــاب كما يف مجهرة ابن  25:  25أحد ولدي إســـحا . تكوين « عيســـو»وهو املســـم  يف التوراة « عيصـــو»( يف اللســـان : 3)

 .511حزم ص 
 ( يف النهاية : عيصو.4)
 .351/  3( املقايي  ج 5)
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ِفيرِ  ، قال الَجْوَهِرّي : هو من اْستِِه ، أَي َضّراطٌ  ُمَصفِّر ُهوَ  يقال في الّشتْم :و ْفَرةِ  ، ال (1) الصَّ ، انتهى ، كأَنّه نََسبَه إِلى الُجْبِن والَخَوِر  الصُّ

 اْستَهُ َمن الَمْقتُوُل َغداً. الُمَصفِّرُ  ، وقد جاَء ذلك في قَوِل ُعتْبَةَ بِن َربِيعَةَ ألَبي َجْهل : َسيَْعلَمُ 

 يقال : إِنّه رماهُ باألُْبنَِة ، وأَنّه يَُزْعِفُر اْستَه. وَصّوبه الصاغانّي.

ِم الُمتََرِف الذي لم تَُحنِّْكه التَّجاِرُب والشََّدائُِد.ويقال : هي كَ   ِلَمةٌ تقال للُمتَنَعِّ

وِريَّةَ : د ، باألُْرُدنِّ  ، بفتح فضّم فاٍء مشّدَدة ، َصفُّوِريَّةُ و  وقال الصاغانّي : إِنه من نََواِحي األُْرُدّن. (2)، وياُؤه مخفَّفَة  كعَمُّ

فُوِريَّةُ و ّم وَشّد الياءِ  الصُّ دة ، والذي في نُْسخة التكملة : ِجْنٌس  ِجْنٌس من النَّبَاتِ  التّْحتِيَّة : ، بالضَّ ، هكذا في النُّسخ بتقديِم النوِن على الموحَّ

ّحِة.  من الثِّياِب. جمع ثَْوب ، وعليه عالمةُ الّصِ

، وهي  الّسالمُ والّصالةُ  ُشعَْيب عليه َسيِّدنا بِْنت ، َذَكَر األَِخيَرْيِن الّصاغانّي : اسم (3) فُوِرياءُ صَ  أَو َصفُوَرةُ  أَو ، كَجلُواَلَء ، َصفُوَراءُ و

َجَها سيُِّدنَا ُموَسى َصلََواُت هللا عليهِ  إِحدى اْبنَتَْيِه التي  وعلى نبيِّنا. تََزّوِ

ْفَراءِ  ، قيل : هي بَواِدي : ِجبَالٌ  األََصافِرُ و ْفَراءُ  هي األَصافِرُ  قَدَّم ِذْكُرَها ، ومنهم من قال :التي تَ  الصَّ ، ففي اللَِّسان : هي  (4)بعَْينِها  الصَّ

فراءُ  ِشْعٌب بناِحيَِة بَْدر يقال لها :  قال ُكثَيِّر : الصَّ

ُر  َواهـــــــــــِ ِه فـــــــــــالـــــــــــظـــــــــــ  ٌغ مـــــــــــن َأهـــــــــــلـــــــــــِ فـــــــــــا رابـــــــــــِ  عـــــــــــَ

  
تح   فــــــــَ دح عــــــــَ ىَن قــــــــَ بــــــــح ــــــــُ اُف تـ نــــــــَ رُ فــــــــَبكــــــــح افــــــــِ  فــــــــاأَلصــــــــــــــــــــــَ

  
ّم ، َمْعِرفَةً ، َعلٌَم للعَْنزِ  ُصْفَرةُ و ى ، وقال الّصاغانّي : بالضَّ ْفَراَواتُ و ، غير ُمْجَراةٍ. ُصْفَرةَ  والعَْنُز تَُسمَّ  بين الحرَمْين َمْوِضع : الصَّ

 اغانّي.، قاله الصّ  قُْرَب َمّرِ الظَّْهَرانِ  الشَِّريفَْيِن ،

 * ومما يُْستَْدرك عليه :

ّم ، قاله الّصاغانّي ،  (5) ُصْفَرةٍ  ، بالَكْسر ، للِّذي يَْعتَِريه الُجنُوُن ، إِذا كان في أَيّاٍم يَُزوُل فيها َعْقلُه ، لُغَة في (5) ِصْفَرةٍ  يقال : إِنّه لِفي بالضَّ

ْعفََراِن.ه بشيْ وزاد صاِحُب اللَّساِن : ألَنَُّهْم َكانُوا يَْمَسُحونَ   ٍء من الزَّ

ْفرُ و  .(6) [يُْفنِي ِحَسابَه]بالَكْسر ، في ِحَساب الِهْنِد : وهو الّدائَِرةُ في البَْيِت  الّصِ

يَت بذلك ألَنَّ  الَمْصفُوَرةُ  قيل :،  الُمْصفََرةِ و الَمْصفَورة وفي الَحِديِث نََهى في األَضاِحي عن من  َصِفَرا  ِصَماَخْيَها: الُمْستَأَْصلَةُ األُذُِن ، ُسّمِ

 األُذُِن ، أَي َخلََوا.

َمِن. (7)، يُْرَوى بتَْخِفيف الفَاِء وبفتِحَها  الُمَصفََّرةُ و ها من الّسِ  ، هي الَمْهُزولَةُ ، لُخلُّوِ

من  ِصْفرٌ  كأَنََّها لما َخلَْت من الشَّْحم واللَّْحِم من قولك : (8) [ألَنََّها] ُمَصفََّرةٌ  : هي الَمْهُزولَةُ ، وقيل لَها :ـ  الَمْصفُوَرةِ  فيـ  وقال القُتَْيبِيّ 

 ارةُ إِليه.الَخيِر ، أَي خاٍل ، وهو كالحديث اآلخر : نََهى عن العَْجفَاِء التي ال تُْنِقي ؛ ورواه َشِمٌر بالغين معجمةً ، وقد تقّدمت اإِلش

فَِريَّةُ و راعِ : َمَطٌر يأْتِي من لَُدنْ  الصَّ فَِريّ   ُطلُوعِ ُسَهْيل إِلى ُسقُوِط الذِّ  .كالصَّ

 الماُل : َحُسنَت حالُه وَذَهبَْت عنه َوْغَرةُ القَْيِظ. تََصفَّرَ و

فَِريَّة اإِلبُِل : َسِمنَْت في تََصفََّرت وقال الّصاغانّي :  .الصَّ

فَاِريَّةُ  وقال ابُن األَعراِبّي : ْعَوةُ. الصَّ  : الصَّ

 .َصِفيراً  بالّضّم ، يُريد ُصفَارٌ  الفَّراُء عن بعِضهم قال : كان في كالِمهوَحَكى 

__________________ 
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 ويريد ابلصفري الصوت ابلفم والشفتا ؛ والصفرة : يعين أنه مببون ا يزعفر استه.« الصفرية»( عن الصحاح ا وابألصر 1)
 ها ا كورة وبلدة من نواحي األردن ابلشام قرب طربية.( يف القاموس بتشديد الياء ا ويف معجم البلدان بتخفيف2)
 .«صفوراي»( يف التكملة : 3)
األصـــــافر جبا  جمموعة تســـــم  هبذا االســـــم ا و وز أن تكون ليت  ( يف معجم البلدان : ثنااي ســـــلكها النيب ص يف طريقه إىل بدر ا وقير :4)

 البيت.بذلك لصفرها أي خلوها وقد ذكرها كثري يف شعره ا فقا  : 
 يف املوضعا ا حتريف.« صفرة»( يف املطبوعة الكويتية : 5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
: هي املهزولة خللوها من الشحم قوله : وبفتحهما ا عبارة التكملة : يرو  بتخفيف الفاء وتثقيلها ا قا  القتييب »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 .«ـها
 ( زايدة عن اللسان.8)
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يِت : السَّْحُم  وقال ابنُ  ّكِ فَارُ و (1)الّسِ  ، كَسَحاٍب : الصَّ

 نَْبتَاِن ، وأَنشد :

ا  نــــــــــــــــَ احــــــــــــــــَ ٌض أَرحمــــــــــــــــَ َة مــــــــــــــــانــــــــــــــــِ َرميــــــــــــــــحَ  ِإن  الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ

  
ٍم هبـــــــــا وَ   حـــــــــح ارِ مـــــــــا كـــــــــاَن مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ (2)صـــــــــــــــــــــــَ

 

  
فَاِريةو  بالّضّم : طائٌر. الصُّ

فَْيراءَ  وَجَزعَ   .(3)، بالتصغير : موضع ُمَجاِوُر بَْدٍر ، وقد جاَء ذكره في الحديث  الصُّ

ْفرُ و  ، بالّضّم : الَحْلُي ، ذكره الزمخشرّي. الصُّ

فَارُ  ويقال : َوقََع في البُرِّ   تَقَُع فيه قَْبَل أَن يَْسَمَن ، وِسَمنُه أَن يَْمتَلَئ َحبُّه. ُصْفَرةٌ  ، وهو الصُّ

 ، بالتّْحِريِك. َصفَرٌ  بُن إِبراِهيَم العَابُِد البُخاِرّي ، عن الّدراَوْرِدّي ، ويقال : َصْفرُ و

 بُن الُمثَلَّم بن َحبَّة ، في َسْعد ُهَذْيم. َصْفَرانُ و

شاِعٌر  َصفَارٍ  بَرْعيِه عنَدَها ، وابنُه نُفَْيُع بنُ ،  َصفَاراً  ، كَسَحاب : أََكَمةٌ كان يَرَعى عندَها ساِلُم بُن َسنَّةَ الُمَحاِربِّي ، فلُقَِّب ساِلمٌ  َصفَارُ و

 مشهور.

 بِن َظفَر بِن ماِلِك بِن َخلَِف بن ُمَحاِرب. (4)قْلت : وهو ساِلُم بُن َسنَّةَ بِن األَْشيَِم 

اب ، قاله الحافُِظ ، وفي معجم ابِن فَْهد : َعْسعَُس بُن َساَلَمةَ ، َصحابِّي ، قال ابُن نُْقَطة : نقْلته َمْضبُوطاً من خّط ابِن  ُصفَْيَرة وأَبو القَرَّ

لحافظ : وأَبُو الَخليِل أَْحَمُد بُن أَْسعََد َعْسعَُس بُن َساَلَمةَ التَِّميِمّي ، نََزَل البَْصَرةَ ، َرَوى عنه الَحَسُن. واألَْزَرُق ابُن قَْيس تابعّي ، أَْرَسَل. قال ا

 ، قرأَ بالسَّْبع على أَبي العاَلِء الَهْمَدانِّي. ُصفَْير نِ البَْغَداِدّي الُمْقِري ، ُعِرف باب

مياطّي. ُصفَْير قْلت : وأَبو الفَْضل يَْحيَى بُن ُعَمَر بِن أَْحَمَد المعروُف بابن  البَْغَداِدّي ، من شيوخ الّدِ

فَّْير وبتشديد الفَاِء ، ابن  : كاتٌب. الصُّ

فَْيَرا عبِد الَمِلك بن أَبِيوبتخفيفها وزيادةِ أَِلف ، إِسماعيُل بُن   : من رجاِل التِّْرِمِذّي. الصُّ

 ، كَكتٍِف : َجبٌَل نَْجِدّي من دياِر بني أََسٍد. َصِفرٌ و

ُد بُن عبِد هللا بِن أَْحَمَد الّزاِهُد األَْصبََهانِيّ  فّارُ  وأَبُو غاِليَةَ : مَحمَّ فاً وأَربعيَن سنةً ، روى عنه الحاكُم ، قيل : لم يَْرفَْع رأَْسه إِلى السََّماِء نَيِّ  الصَّ

 أَبُو عبِد هللا.

 : من قَُرى ِمْصر. َصافُورُ و

فّارِ  وبنو ِد بنُ  الصَّ فّارِ  : من أَهل قُْرُطبَة ، قَبِيلَةٌ منهم الَخِطيُب البارُع القَاِضي أَبو محمَّ  القُْرُطبِّي ، مشهوٌر. الصَّ

فَّارِ  عبد هللا بِن ُعَمَر بنِ وأَّما األَديُب أَبو عبِد هللا محّمُد بُن  ، وإِنما نََزَل أَحُد ُجدوِده بقُْرُطبَةَ  َصفّاراً  السََّرقُْسِطّي التُّونُِسّي ، فإِنّه لم يكن الصَّ

فّارِ  على بني  ، فنُِسب إِليهم. الصَّ

مياطّي في معجم شيوخه.  قاله الشََّرُف الّدِ

ْقرُ  : [صقر]  من الَجَواِرحِ. : الّطائُِر الذي يُصاُد به ، الصَّ

ْقرُ  وقال ابُن ِسيَده :  وقد تََكّرر ِذْكُره في الحديث. ٍء يَِصيُد من البَُزاةِ والشََّواِهينِ كلُّ شيْ  : الصَّ

 َحِديُد البََصر. صاقِرٌ  : َصْقرٌ  قال الّصاغانّي :و
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 ُصقُور ، بضّم فسكون ، واختلف فيه ، فقيل : هو جْمعُ  ُصْقرٌ و ، بكسرهما ، ِصقَاَرةٌ و،  ِصقَارٌ و ، بضّمهما ُصقُوَرةٌ و،  ُصقُورٌ و،  أَْصقُرٌ  ج

 ، وأَنشد ابُن األَعرابّي : َصْقر الذي هو جْمع

َدا  َوقــــــــــــــــــ  ه ِإذا تـــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــَبن  عــــــــــــــــــَ

  
ّي مــــــــــن   امــــــــــِ طــــــــــَ ا قــــــــــُ نــــــــــَ يـــــــــــح رِ عــــــــــَ قــــــــــح َدا الصــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــَ

  
ْقرَ  أَنّ  قال ابُن سيده : فَسَّره ثَْعلٌَب بما َذَكْرنا ، قال : وِعنِدي  ، كما َذَهَب إِليه أَبو حنيفَةَ من أَّن ُزْهواً  َصْقر : جمعُ  الصُّ

__________________ 
 ( عن التهذيب ا وابألصر : الشحم حتريف.1)
 ( البيت ابألصر :2)

 إن الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــرميــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــض أرواحــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا 

  
 مــــــــــــــا كــــــــــــــان مــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــم هبــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــار 

  

 للنابغة ا وبعده : (العرمية)وما أثبت عن التهذيب ا ونسبه يف معجم البلدان 

 زيـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــدر حـــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــراعـــــــــــــــــر 

  
 عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــك محــــــــــــــــــــارِ و  

  

 ( يف النهاية : ويف حديث مسريه إىل بدر : مث جزع الص فرياء هي تصغري الصفراء ا وهي موضض جماور بدر.3)
 وانظر فيه متام عامود نسبه.« األِشري»وابألصر  195( عن املؤتلف واملختلف ل مدي ص 4)
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ِض ا كما ذَهَب اأَلخفُش يف قـَوحله  ٍو ا قا  : وِإلا َوج هناه عل  ذلك ِفرَاراً من مَجحِض اجَلمح ٌة  [تعاىل]مجحض َزهح ُبوضــَ : فـَُرهٌن َمقح
ِن ا َهَرابً  (1) ن ال مَجحض رَِهان الذي هو مَجحُض َرهح  من مَجحض اجلمِض ا وِإن كان تكســـــــــري فـَعحر عل  فـُُعر وفـُعحٍر ِإىل أَنه مَجحُض َرهح

 قلياًل.
 .(2) َصْقَرةٌ  واألُنثَى

قُورِ  اليوَم ، أَي نَتََصيَّدُ  نَتََصقَّرُ  ، وُكنّا : صاَد بهِ  تََصقَّرَ و  .بالصُّ

ْقرُ و وِت ، لبني نَُمْير ، وهناك قاَرةٌ أُخَرى بهذا االسِم ، يقال لكّل واحٍد : قاَرةٌ باليََماَمةِ  : الصَّ ْقَران بالَمرُّ  .(3) الصَّ

ْقرُ و  ٌء فهوالذي َضَربَتْه الشَّمُس فَحِمَض ، قاله َشمر. وقال األَْصَمِعّي : إِذا بَلََغ اللَّبَُن من الَحَمِض ما ليس فوقَه شي اللَّبَُن الَحاِمضُ  : الصَّ

ْقرُ ال  .صَّ

ْقرُ و  وهما اثْنَتاِن. عن يميٍن وشماٍل ، َخْلَف َمْوِضعِ ِلْبِد الّدابّةِ  من الشَّعرِ  الّدائَِرةُ  : الصَّ

ْقرانِ  وقال أَبو عبيدة : ْبِد من َظهِر الفََرِس ، قال : وَحدُّ الظَّْهِر إِلى الصَّ ر اللِّ ْقَرْينِ  : َدائرتاِن من الشَّعِر عند ُمَؤخَّ  .الصَّ

ْقرُ و ْبسُ  : الصَّ  ، عند أَهِل المدينة ، وخّص بعُضهم من أَهِل المدينِة به ِدْبَس التَّْمِر. الّدِ

َطبِ  قيل : هوو بِيبِ وو ما تََحلََّب من الِعنَِب قيل : هو إِذا يَبَِس ، َعَسُل الرُّ كُ  والتَّْمر من غيِر أَن يُْعَصَر. الزَّ  في األَخيَرِة. ويَُحرَّ

ْقرُ  وقال أَبو َمْنُصور : ج  الصَّ َك بعُضَها على بَْعٍض في بَْيٍت ُمَصرَّ تحتها  (4)عند البَْحَرانِيِّيَن : ما ساَل من ِجاَلِل التَّْمر التي ُكنَِزْت وُسّدِ

ْقرُ و ٍب ُخْضر ، فيَْنعَِصُر منها ِدْبٌس خاٌم ، كأَنّه العََسل.َخَوا ْقَرة وِحدَّةُ َحّرَها ، وقيل : ِشدَّةُ َوْقِعَها على رأِْسه ، ِشدَّةُ َوْقعِ الشَّْمِس  : الصَّ  .كالصَّ

ها ، وقيل : هو إِذا َحِميَْت عليه ، وهو َمَجاز. َصقََرتْه تَْصقُُره َصْقراً   : آَذاه َحرُّ

َمْخَشِرّي : ها ، وَرَمتْه َصقََرتْه وقال الزَّ ِة : بَصقََراتَِها الشَّْمُس : آَذتْهُ بَحّرِ مَّ  ، قال ذو الرُّ

قـــــــــَ   ـــــــــ  ُ  اتـ مـــــــــح ت الشـــــــــــــــــــــــ  اِإذا َذابـــــــــَ رَاهتـــــــــَِ قـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــَ

  
بــــــــــــِ   عــــــــــــح ة مــــــــــــُ رميــــــــــــَ وِع الصــــــــــــــــــــــــــ  رحبــــــــــــُ اِن مــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــح  رِ أبَفـ

  
ْقرُ و  الُمتَغَيِّر. الماُء اآلِجنُ  : الصَّ

ْقرُ و قّارُ  ، عن ابن األَعرابِّي ، ومنه الِقيَاَدةُ على الُحَرمِ  : الصَّ  الذي جاَء في الَحِديِث. الصَّ

ْقرُ و  ، بالَكْسر. ِصقَارٌ و ، بالّضّم ، ُصقُورٌ  اللَّْعُن لمن ال يَْستَِحّق ، ج : الصَّ

ْقرَ و  حتّى يَْسقَُط. َصقَرٌ  (5) [له]والسَّلَِم والطَّْلحِ والسَُّمِر ، وال يقال  ِريِك : ما اْنَحطَّ ِمن َوَرِق الِعَضاِه والعُْرفُطِ بالتَّحْ  ، الصَّ

ينِ  ، نعوذُ باهلل منها ، بال الٍم : اْسُم َجَهنَّمَ و  ، وقد تَقَدَّم. لغةٌ في الّسِ

اقُوَرةُ و ماغ ، الصَّ  .الّصاقُورُ  كأَنّه قَْعُر قَْصعَة ، وفي التّهذيِب : هو : باِطُن الِقْحِف الُمْشِرُف على الّدِ

اقُوَرةُ و َصاقُوَرةُ و ْلِت : السَّماء الثّاِلثَة : اسمُ  الصَّ  ، قال أَُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

ِديـــــــــــَن عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم  فـــــــــــ  ُمصـــــــــــــــــــــــــَ ورَةٌ لـــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــُ

  
ٌة   ثــــــــــــــــَ اُء  لــــــــــــــــِ مــــــــــــــــ  دُ صــــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــُ اُع و ــــــــــــــــَح  متــــــــــــــــَُ

  
ْوقَرِ  التي لَها َرأٌْس ، واِحٌد َدقِيٌق تُكَسُر به الِحَجاَرةُ ، وهو الِمْعَوُل أَيضاً ، بال هاٍء : الفَأُْس العَِظيَمةُ  ، الّصاقُورُ و  ، كَجْوَهر. كالصَّ

ْوقَرُ  وقال ابُن ُدَرْيد :   ، وَوْزنُه فَْوَعل.: الفَأُْس الغَِليَظةُ التي تُْكَسر بها الِحَجارةُ  الصَّ

 اللَِّساُن. : الّصاقُورو
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__________________ 
 من سورة البقرة. 283( اآية 1)
َرُة األنث  تبي  الص قحرا ( قاله ابن األنبار  ا كما يف املصباح ا قا  : قا  :2)  والص قح
قوله : يقا  لكر واحد الصـــــقران ا األوىل أن يقو  : يقا  هلما الصـــــقران أو يقو  كما يف التكملة : يقا  لكر »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 3)

 «ـهمنهما صقر اواحد 
ر منها دبٌ  وعبارة التهذيب : بعضــها فو  بع  وحتتها خواٍب خضــر مركبة يف األرض املصــرجة فينعصــ« مضــرج»( عن اللســان ا وابألصــر 4)

 خاٌم كبنه العسر.
 ( زايدة عن اللسان.5)
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قّارُ و قَّارُ  . قيل : يا رسوَل هللا ، وماَصقّارٍ  مْلعُوٌن كلُّ »حديُث أَنَس : ، ومنه كَكتَّان : اللَّعّانُ  ، الصَّ َمِن قال : نَشْ  ؟الصَّ ٌء يكونُوَن في آِخِر الزَّ

 .«الُعنُ التَّ  (1) [إِذا تالقوا]تَِحيَّتُُهم بينَُهم 

ةُ  تََزال ال»:  قال ، وسلمعليههللاصلىوفي التّْهِذيِب عن َسْهِل بِن ُمعَاٍذ ، عن أَبيِه ، أَنَّ رسوَل هللا  ِريعَة ما لم يَْظَهر فيهم ثاَلٌث : شَ  على األُمَّ

 ؟يا رسوَل هللا (2)قالوا : وما السَّقَّاَرةُ  .(2)ما لم يُْقبَْض منهم الِعْلُم ، ويَْكثُْر فيهم الُخْبُث ، ويَْظَهْر فيهم السَّقّاَرةُ 

َماِن تَُكوُن تَِحيَّتُُهم بْينَُهم إَِذا تاََلقَْوا التَّالُعنُ قال : نَشْ   ُروَي بالسين وبالصاد.،  «ٌء يكونُوَن في آخِر الزَّ

قّارُ و امُ  أَْيضاً : الصَّ  ، وبه فَّسَر األَْزَهِريُّ الَحِديَث أَيضاً. النَّمَّ

قَّارُ و  ، ويقاُل بالّسيِن أَيضاً. الكاِفرُ  : الصَّ

قّارُ و  الدَّبّاُس. : الصَّ

قُّورُ و قُّورِ  ال يَْقبَُل هللا من»، وفي الحديث :  كتَنُّور : الدَّيُّوثُ  ، الصَّ قّارِ  هو بمْعنَى األَثِير : قال ابنُ  «يَْوَم الِقيَاَمِة َصْرفاً وال َعْدالً  الصَّ ،  الصَّ

 وقيل : هو القَّواُد على ُحَرمه.

 ، حكاه أَبو حنيفَة ، وإِن لم يَُك له فِْعل. َصْقراً  أَي أَْكثَرُ  ِمْن هذا* ، أَْصقَرُ  هذا التَّْمرُ  يقال :و

ْبِس.، وَمِقٌر إِتْبَاٌع  َصْقرٍ  ذُو : َصِقرٌ  ، َمِقٌر ، كَكِتف َصِقرٌ  ُرَطبٌ  يقال :و  ، وذلك التَّْمُر الذي يَْصلُُح للّدِ

اقَِرةُ و  الشَِّديَدةُ ، كالّداِمغَِة. : الّداِهيَةُ النّاِزلَةُ  الصَّ

 بها على َرأِْسه. َضَربَه : َصْقراً  بالعََصا َصقََرهُ و

 ، وهو الفَأْس. بالّصاقُورِ  َكَسَره يَْصقُُره َصْقراً  الَحَجرَ  َصقَرَ و

 .اْصَمقَرَّ و َصْمقَرَ و،  كاْصقَرَّ اْصِقَراراً  اللَّبَُن : اْشتَدَّْت ُحُموَضتُه ، َصقَرَ و

 من اللَّبَِن : الذي قد َحِمَض واْمتَنَع. الُمْصقَئِرُّ  وقال ابُن بُُزْرج :

ة على األَْصل ، ومّرةً على  ، تََصقََّرتْ و،  اْصَطقََرتْ و،  اصتَقََرتْ  وقد ، كَصقََّرَها تَْصِقيراً  أَْوقََدَها ، : َصْقراً  النّارَ  َصقَرَ و جاُءوا بها مرَّ

 .(3)الُمضاَرَعِة ، األَِخيرة عن الّصاغانّي 

 ، وهو ُمْشتَقٌّ من ذلك. الشَّْمُس : اتَّقََدتُ  أَْصقََرتِ و

قَرِ  فالنٌ  جاءَ  قال الفَّراُء :و قَاَرىووالبُقَِر ، كُزفََر ،  بالصُّ  وهو اْسٌم لَما ال يُْعَرفُ  الفاِحِش ، والبُقَاَرى ، كُسَمانَى ، أَي بالَكِذِب الّصِريح بالصُّ

 .«ب ق ر»وفي « س ق ر»، وهو َمجاز ، وقد تَقَدََّم في 

 وفي األَساس : أَي جاَء باألَكاذيب والتَّضاِريب.

 اً تَنظيره بُحبَارى ، وهو ُمَخفّف ، فليُْنَظر.وسيأْتِي في كالِم المصنّف أَن السُّمانَى بالتَّْشِديد ، وسبق له أَيض

 .(4)، أَي َمْوِضعان ، ذكرهما في باب فُعَالَى ، بالّضّم  : ع ُصقَاَرىوقال ابُن ُدَرْيٍد : ُصعَاَرى ، و

ْوقَِريرُ و  ، َصْوقَرَ  وقد ُو هذه النَّْغَمة ، كذا في التَّْهِذيب ،في ِصيَاِحه يُْسَمع في َصْوتِه نَحْ  يَُصْوقِرُ  ِحَكايَةُ َصْوِت الّطائِر : (5)، كَزْمَهِرير  الصَّ

َع َصْوتَه.  إِذا َرجَّ

، هكذا هو مضبوٌط عندنا بالَمْبنِّي للمعلوم في الِفْعلَْين ، والذي في التَّْكِملَة بالمبنّي للَمْجُهول هكذا ضبطه ،  بِه األَْرَض : َضَرَب به َصقَرَ و

حه.  وصحَّ

قََرةُ و َكةً  الصَّ  ، وهو اآلِجُن الُمتَغَيُِّر.  : الماُء يَْبقَى في الَحْوِض ، تَبُوُل فيه الِكالُب والثَّعَاِلبُ محرَّ
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 تَلَبََّث. بموِضع كذا ، وتََشكََّل وتَنَكََّف بَمْعنَى تََصقَّرَ  في النوادر :و

ٌ  يقال :و  نّي.، نقله الصاغا َذِكيَّةٌ َشِديَدةُ البََصرِ  ، كفَِرَحة : َصِقَرةٌ  امرأَة

ْواو  ، وغيرهما. ُصقَْير ، ويُوُسُف بُن ُعَمَر بنُ  ُصقَْير ُموَسى بُن ، بالتصغير ، منهم : ُصقَْيراً و ، بالفَتْح ، َصْقراً  َسمَّ

ْقرُ و ْقرُ وبُن َحبيٍب ،  الصَّ ثاِن. الصَّ حمن ، ُمَحّدِ  بُن عبِد الرَّ

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية واللسان.1)
 .«الس ق ارون»اللسان : ( 2)
 من هذا : مشار إليها ابألصر أهنا من القاموس وهي ليست منه. (*)
 ( يعين قوله : وتصّقرت.3)
نقال عن ابن ـــ  كاألصرـــ   وما ورد فيها : صعاد  ابلدا  ا ومل ترد صقار . والعبارة يف التكملة 396/  3( كذا ابألصر ا ومل يرد يف اجلمهرة 4)

 م البلدان : صعاد  ابلدا .دريد. ويف معج
 والص وحَقريّة. ( كذا ابألصر والقاموس ا ويف اللسان عن التهذيب ا ويف التهذيب :5)
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 * ومما يستدرك عليه :

ٍث : الّصائِدُ  الُمَصقِّرُ  قُورِ  ، كُمَحّدِ قُورِ  ، يقال : َخَرجَ  بالصُّ  .الُمَصقُِّر بالصُّ

 ْجهَ ، كما يقال : بَصْربٍَة ، حكاهما الكسائِّي.تَْزِوي الوَ  بَصْقَرةٍ  ويقال : جاَءنَا

 .َصْقَرةٌ  وما َمَصَل من اللَّبَِن فاّماَزْت ُخثَاَرتُه ، وَصفَْت َصْفَوتُه ، فإِذا َحِمَضْت كانت ِصبَاغاً َطيِّباً ، فهو

 من اللَّبَن : الَحاِمُض الُمْمتَنُِع. الُمْصقَئِرٌّ و

ٍد الُمَهلَّب بن أَحمد بِن َمْرُزوٍق الِمْصِرّي ، ذو الفُنُون ، َصِحَب أَبا يَْعقُوب النَّْهَرُجوِرّي.من قَُرى ِمصر ، من الّصاقِِريَّةُ و  ها أَبو ُمَحمَّ

ْقر التَّْمَر : َصبَّ عليه َصقَّرَ و  .الصَّ

ْبُس ليَِليَن ، وربما جاَء بالسين  الُمَصقَّرو َطِب : الُمَصلُِّب يَُصبُّ َعلَْيه الّدِ  .(1)من الرُّ

َطَب الَجيَِّد َمْلقوطاً من الِعْذق ، فَجعَلُوه في بََساتِيَق ، وَصبُّوا عليه من ذلك (2)وقال أَبو َحنِيفَة  ْقرِ  : وربما أََخذُوا الرُّ  ، فيُقَال له : ُرَطبٌ  الصَّ

 .(3)ُرَطباً ُطوَل السنة  (3)، ويَْبقَى  رُمَصقَّ 

ْبُس ، فيقال : ُرَطبٌ  التَّْصِقيرُ  وقال األَصمعّي : َطب الّدِ  .ُمَصقَّرٌ  : أَْن يَُصبَّ على الرُّ

 : ُمتَغَيِّر. ُمَصقَّرٌ  وماءٌ 

 : َشِديُد الَحّر : والميمات زائدة. ُمْصَمِقرٌّ  ويَومٌ 

ْقر اً ُخْضَرتُه أَو َسواُده بُحْمَرة أَو ُصْفَرة ، فتْلكوإَِذا كان لوُن الطائِِر مْختَِلط ْبُس ، والّطائر بالّصْقرِ  ، ُشبِّه الصَّ ، كذا في  ُمَصقِّرٌ  ، وهو الّدِ

 كتاب غريِب الَحَمام للُحَسْيِن بِن عبِد هللا الكاتِب األَْصبهانِّي.

ْقعُرُ  : [صقعر]  الماُء اآلِجنُ  قال غيره : هووالماُء الُمرُّ الغَليُظ ،  قال اللَّْيُث : هوولماُء الباِرُد ، ا بالّضّم : ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وهو الصُّ

ْقعََرةُ و الغَِليُظ.  في أُذُِن فالن. يَُصْقِعرُ  ، يقال : فاُلنُ  : أَن تَِصيَح في أُذُِن آَخرَ  الصَّ

 الَجَراُد : أَصابَتْه الشَّْمُس فَذَهَب. اْصقَعَرَّ و

ْنقَْعرُ و ْمغِ  الّصِ  ، نقله الصاغانّي. ، كِجْرَدْحٍل : األَقُِط ، والِفْدَرةُ من الصَّ

لَّْورُ  : [صلر] يّ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي وقال ابُن ُشَمْيل : هو ، كِسنَّْور الّصِ  ِسيَّتُه الماْرماهيفارِ  ، بكسر الجيم وتشديد الراِء المكسورة ، الِجّرِ

لَّْورَ  تَأُْكلُوا ال»:  عنههللارضيحديُث َعّماٍر وهو السَّمُك الذي يكوُن على َهْيئَِة الَحيّاِت ، ومنه  .«وال األَْنقَْليَس الّصِ

ّم : ُصُموراً و ، بالفَتْحِ ، َصَمَر يَْصُمُر َصْمراً  : [صمر]  وأَنشد : ، قاله ابُن ِسيَده ، بَِخَل وَمنَعَ  ، بالضَّ

ُت  ـــــــــــح ـــــــــــِإيّن رَأَي ـــــــــــنَ ف ري امـــــــــــِ م  الصـــــــــــــــــــــــــّ هـــــــــــُ اعـــــــــــَ ـــــــــــَ ت  مـــــــــــَ

  
ا  يـــــــــَ ائـــــــــِ نح ِوعـــــــــَ ي مـــــــــِ خـــــــــِ ارحضـــــــــــــــــــــــَ ىَن فـــــــــَ فـــــــــح وُت ويــــــــــَ  ميـــــــــَُ

  
َر تَْصِميراً و،  كأَْصَمرَ  أَراد : يَُموتُوَن ويَْفنَى مالُهم.  .َصمَّ

ى فََسَكَن وهو جاٍر.في ُمْستَوًى ،  (4) َجَرى من َحُدورٍ  ، إِذا يَْصُمُر ُصُموراً  الَماءُ  َصَمرَ و  الَواِدي. ِصْمرَ  وذلك المكاُن يَُسمَّ

ْمرُ و ه الّصِ  ، أَي الماِء. بالَكْسر : ُمْستَقَرُّ

ْمرو ْبرُ  ، الصُّ ّم : الصُّ  ، على البََدل. بالضَّ

، أَي بأَْصباِره ، وقيل :  بأَْصَماِره ءَ ٌر ، وكذا أََخَذ الشَّيْ وُصبْ  ُصْمرٌ  ، أَي إِلى أَعاِليَها ، َواحُدَها وأَْصبَاِرَها أَْصَماِرَها قد أَْدَهْقُت الَكأَْس إِلىو

 هو على البََدِل.
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ْمرُ و أَنّه »، وفي حديِث علّي :  (5)، هكذا في النُّسخ ، ومثله في التكملة ، وَضبََطه في اللَِّسان ، واألَساس بالتّْحِريِك  بالفَتْح : النَّتْنُ  ، الصَّ

 البَْحرِ  َصَمرِ  لتَْدُهن به بَنِي أَخيِه منـ  وكانَت تَْحَت أَخيه َجْعفَرٍ ـ  اْدفَْع هذا إِلى أَْسَماَء بنِت ُعَمْيس يّاً وُعكَّةَ َسْمٍن ، وقال :أَْعَطى أَبا َرافعٍ َحتِ 

 البحِر ، فهو نَتْنُ  َصَمرُ  أَّما «(6)وتُْطِعَمُهْم من الَحتِّيِ ـ  يعني نَتَْن ِريِحهـ 

__________________ 
( بعدها يف اللســــــان : ألهنم كثرياً ما يقلبون الصــــــاد ســــــيناً إذا كان يف الكلمة قاف أو طاء أو عا أو خاء مثر الصــــــدع والصــــــماخ والصــــــراط 1)

 والبصا .
 ( كذا ا والعبارة يف التهذيب من كالم أليب منصور.2)
 ب النخير.( يف التهذيب : ويبق  رطباً طيباً ملن أراده من أراب3)
 ( هكذا ضبطت يف القاموس والتهذيب ا ويف اللسان ابلضم.4)
 ( وكذلك يف التهذيب والصحاح.5)
 .«وتطعمهن من ا  »( عن التهذيب ا وابألصر 6)
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 ا َأي هاَج َموُجه ا عن ابِن اأَلعحرَايبّ. (1)رحِِيه وغمقه وَوَمُده ِإَذا َخب  
ْمرُ و  ، عن ابن األَعرابِّي. رائَِحةُ الِمْسِك الطَِّريّ  ، بالفَتْح : الصَّ

ِميرُ و  تَفُوُح منه رائَِحةُ العََرِق. ، زاد ابُن ُدَرْيِد : : الرُجُل اليابُِس اللَّْحِم على الِعَظامِ  الصَّ

ّم ، ولم يَضبط َعُجَز الكلمة ، وفيه ثالث لغات : ، ضبطه الَجْوَهِريّ  الّصَمارىو  ، بالفَتْح مقصور ، وَحبَالَى الطائر ، كُحبَاَرى فقال : بالضَّ

 .(2)، لنَتْنَِها ، وزاد األَْزَهِرّي لغة أُْخَرى وهي كْسر َصاِدَها  االْستُ  ، بالضَّم وتشديد الياِء : ُعَشاِريّ  مثل : ثَْوبٍ و

 د ، بين ُخوِزْستَاَن وبالِد الَجبَِل. ، والفتح أَفصح : ، وقد تَُضمُّ ميُمه (3) ، َكَحْيَدرٍ  َصْيَمرٌ و

. (4)ٍد أَبو محمَّ  وإِلى أََحِدَها نُِسبَ  عامَرةٌ ، نَْهٌر بالبَْصَرةِ َعليه قُرىً  : َصْيَمرٌ و ٍد الفَقيهُ الشَّافِِعيُّ  عْبُد الواِحِد بُن الُحَسْيِن بِن محمَّ

ينََوِر ، *َصْيَمَرةُ و  إِليه يُْنَسب الُجْبنُ ـ  َملك من ملوك العجمـ  (5)على خِمس َمراِحَل منها ، وهي أَرُض ِمْهِرجان  َكَهْيَمنَة : د ، قُْرَب الّدِ

ْيَمِريّ   ، سمع منه ابُن الّسْمعَاِنّي. (6)بِن أَْحَمَد بِن َحْمَداَن البَُروِجْرِدّي الَهَمذانِّي  براِهيُم بُن أَْحَمَد بِن الُحَسْينِ ا أَبو تَّمام منها ، الصَّ

قَْبَل ـ  ، نُِسَب إِليَها (7) ، ولُهم في ذلك أَْخبَارٌ ، وَولََده بَْعَده  (7) ناِحيَةٌ بالبَْصَرةِ بفَم نَْهِر َمْعِقٍل ، أَْهلَُها يَْعبُُدوَن َرُجالً يُقَاُل له : عاِصمٌ  َصْيَمَرةُ و

ى بالنَّْهِر  عبُد الَواِحِد بُن الُحَسْيِن الفقيهُ الشَّافِعيُّ ـ  ُظُهوِر هِذه الضَّاللَِة فيهم ، الصواب أَنه هو الذي تَقَدَّم قَْبلَه ، وتلك النَّاِحيَةُ بالبَْصَرةِ قد تَُسمَّ

ْيَمِريُّ  َجْعفَر الفَِقيه ابُن علّيِ بن محمدِ  (8)، وفي التَّْبِصير الُحَسْيُن  ِد هللا الَحَسنُ والقاضي أَبو َعبْ  أَيضاً. ، َوِلَي قََضاَء َرْبع الَكْرخِ  الَحنَِفيُّ  الصَّ

، وعليه تَفَقّه القاِضي أَبو عبد هللا الّدامغانِّي ،  (9)ببْغَداد ، وَرَوى عن أَبي بكٍر محّمِد بِن أَْحَمَد الُمِفيد الُجْرجانِّي ، وعنه أَبو بكر الخطيب 

 غير من ذُِكَر. وجماَعةٌ ُعلََماءُ  ، (10) 436وتُوفَِّي سنة 

ْوَمرُ و  ، بالفَاِرسيّة ، لغة يمانِيَّة ، قاله ابُن ُدَرْيٍد. : َشَجُر البَاَذُروجِ  الصَّ

ْوَمرُ  وقال أَبو َحنِيفَة : قُْضباناً ، له َوَرٌق كوَرِق األََراِك ، وقُْضبانُه أََدقُّ من  (11): َشَجٌر ال يَْنبُُت َوْحَده ، ولكنه يَتَلَّوى على الغَاف  الصَّ

ْوَمَرةِ   ، وأَْصلُ  يُْشبه البَلُّوَط في الِخْلقَِة ، ولِكنَّه أَغلَُظ أَْصالً ، وأَدقُّ َطَرفاً ، يُْؤكل ، وهو لَيٌِّن ُحْلٌو َشِديُد الَحالوةِ الشَّْوِك ، وله ثَمرٌ  أَغلُظ  الصَّ

 من الّساِعِد ، وهي تَْسُمو مع الغَافَِة ما َسَمْت. انتهى.

د به أَْنَضَج وَحلَّل.ـ  صاحب كتاب الكاملـ  وقال َعِدّي بن عبّاس  : إِنَّ البَاَذُروَج ليس فيه َمْنفَعَة إِذا تناوله اإِلنساُن من داِخل ، بل إِذا َضمَّ

ْمَرةُ و  ال َحاَلَوةَ لهُ. الذي اللَّبَنُ  ، بالفَتْح : الصَّ

اُموَرةُ و  .أَْصَمرَ و، كَضَرَب وفَِرَح ،  َصِمرَ  : الحاِمُض ِجدًّا ، وقد الصَّ

سُ  رُ الُمتََصمِّ و  ، كل ذلك نقلَه الصاغانّي. : الُمتََشّمِ

رُ  قيلو  الُمتََحبُِّس. : الُمتََصّمِ

َمْيرُ و  ، وَصّحفه الّصاغاني ، فأَعاده ثانياً في المعجمة. كُزبَْير : َمِغيُب الشَّْمِس  الصُّ

ُرواو أَْصَمُروا يقال :و ُجوا ،  َصمَّ ُروا ، وأَْعَرُجوا وَعرَّ  ، أَي عند َمِغيِب الشَّْمِس. َدَخلُوا في ذلَك الَوْقتِ  إِذا، وأَْقَصُروا وقَصَّ

__________________ 
 ( خبيب البحر يعين تناطح أمواجه ا اللسان.1)
 ( األصر واللسان نقال عن التهذيب ا وضبطت يف التهذيب ابلضم ا ابلقلم.2)
 ( يف معجم البلدان : الصيمرة.3)
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 أبو القاسم. (صيمرة)( يف معجم البلدان 4)
 عبارة القاموس : والص يحَمَرُة. (*)
 ( معجم البلدان : وهي مدينة مبهرجان ُقَذ .5)
 .«الربدجرد  واهلمذاين»( عن اللباب ا وابألصر 6)
 ( يف معجم البلدان : ابن الشّباس.7)
 ( ومثله يف اللباب.8)
 معجم البلدان أبو بكر علي بن أمحد بن  بت بن اخلطيب.( كذا ابألصر واللباب ا ويف 9)
 .463( األصر واللباب ابألحرف ا ويف معجم البلدان سنة 10)
 ( الغاف : شجر عظام ينبت يف الرمر مض األرا  وتعظم ا ورقه أصغر من ورقة التفاح ا قاله يف اللسان.11)
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 * ومما يستدرك عليه :

 .: ساِكُن الِريحِ  صاِمرٌ  يَْومٌ 

ْمر : الَجْمع ، التَّْصِميرُ و  .كالصَّ

 .َصِمَرةٌ  ويقال : يَِدي من اللَّْحمِ 

 : مدينةٌ يَْنبُُت بها الفُلفُل. َصْيُمورُ و

ْمعَِريُّ  : [صمعر] ْمعَر ٍء ،من كّل شيْ  : الشَِّديدُ  الصَّ  وِذْكُره في ص ع ر ، َوَهٌم من الَجْوَهِرّي. كَجعفر ، ، كالصَّ

أَْبَصُر من المصنّف ، شيُخنَا : ِذْكُره إِيّاه في صعر إِّما بناًء على أَّن الميم زائدةٌ فيه ، وَوْزنُه فمعل ، وال إِشكاَل حينئذ ؛ ألَنّه بالصَّْرف قال 

َح به ابُن  وأَكثُر اّطالعاً على قواِعِدهم الصَّرفيّة ، وأَقواِلِهم في الزائِد وغيِره ، وقد مال إِلى زيادةِ ميمه طائِفَةٌ  من أَهِل الصَّْرف وَصرَّ

عّي ، وإِن كان حرفاً القَّطاع وغيره ، وإِما اختصاراً وتقليالً للشَّغب والتَّعَب بزيادة المواّد ، وهو اصطالحه ؛ إِذا لم يلتزم أَن يَذَكر كلَّ ُربَا

اعتناًء بكثرتها ، وتكثيراً للخالف فيما اشتمل على الزوائد ، فال َوَهَم ، واحداً على ِحَدةِ حتى يَلَزَمه ما التزمه المصنُِّف من التّطويِل بالمواّدِ 

 وال َوْهم ، لمن ُرِزَق أَْدنَى فَْهٍم ، انتهى.

ْوَهِرّي ما وال يُْحَكُم بزيادةِ الميم إِاّل بثَبت ، ثم قال الّصاغانِّي بعد ذلك بقليل ؛ وذكر الجَ »قْلت : ونقل الّصاغانّي عن ابن األَعرابِّي ما نَصُّه 

 انتهى. في هذا التركيب في تركيب ص ع ر ُحْكماً على الميم بالزيادة ، وذكرُت بعَضه ثَمَّ ، وأَفرْدت لبعِضه تَْركيباً ، عمالً بالّدليلين.

ْمعَِريُّ و  ، وهذا الذي ذكره الصاغاني في ص ع ر. اللَّئِيمُ  : الصَّ

ً و  الَخاِلُص الُحْمَرةِ. ، وقيل : هو ْقيَةٌ الذي ال يَْعَمُل فيه ِسْحٌر وال رُ  هو أَيضا

ْمعَِريَّةُ و  ، قال الشاعر : الَحيَّةُ الَخبيثَةُ  ، من الَحيَّاِت : بهاءٍ  ، الصَّ

َرٍة  غــــــــــــح ُة واِدي بـــــــــــــُ يــــــــــــ  ةٌ  (1)َأحــــــــــــَ رِيــــــــــــ  عــــــــــــَ مــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
حُ   َواقــــــــــــــِ ــــــــــــــَ الٌث ل ــــــــــــــيــــــــــــــكــــــــــــــم أَم ثــــــــــــــَ ب  ِإل  َأحــــــــــــــَ

  
 الّصاغانّي في صعر وزاد : وقيل : هي التي ال تَْعَمُل فيها ُرْقيَةٌ.أَراَد باللََّواقِحِ : العَقَاِرب ، ذكره 

 اْسم رُجل. ، كجْعفَر ، : َصْمعَرٌ و

، كَكتّان ، هكذا بالفَاِء في النُّسخ ، والصواب َخذَّاق ،  (2) يَِزيَد بِن َخذّافٍ  فََرس : َصْمعَرٌ و الغََطفَانِيّ  فََرُس الَجّراحِ بن أَْوفَى : َصْمعَرٌ و

 بالقاف.

 نَاقَة. : اسم َصْمعَرو

ْمعَرُ و  ما َغلَُظ من األَْرض. : الصَّ

 قال القَتّاُل الِكالبِّي : ع  :(3) َصْمعَرو

ٍي من ُسَليحَم   َعرُ َعفا َبطحُن ِسهح  (4) فَصمح
ْمعُورُ و  ، عن ابن األَعرابّي. َجاعُ ، بالّضّم : القَِصيٌر الشُّ  الصُّ

ْمعََرةُ و  ، نقله الّصاغانِّي. : فَْرَوةُ الّرأِْس  الصَّ

ْمعََرةُ و  الغَلَيَظةُ. : الصَّ

، أَهمله الجوهرّي ، والّصاغانّي هنا ، ونقله الصاغانّي في ص ق ر  ُمْصَمِقرٌّ  ، فهو : اْشتَدَّْت ُحُموَضتُه اْصَمقَرَّ واللَّبَُن ،  َصْمقَرَ  : [صمقر]

 بناًء على زيادة الميم.

تو ْقَرةُ. ، قال ابُن منظور : وقيل : الشَّمُس : اتَّقََدتْ  اْصَمقَرَّ  إِنَّها من قوِلَك َصقَّْرُت النَّاَر : أَْوقَْدتَُها ، والميم زائدة ، وأَصلَُها الصَّ
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 ، والميم زائدة ، وقد تقدمت اإِلشارة إِليه. (5) كُمْقَشِعّرٍ : َحارٌّ  ، أَي ُمْصَمِقرٌّ  يوم : سمعُت بعَض العَرِب يقول : قال أَبو َزْيدو

نّارُ  : [صنر]  ، عن أَبي حنيفة ، وأَنشد بيَت العَّجاج : ِصنَّاَرة ، والنون مشّددة ، واحدتُه ، بالَكْسر : الدُّْلبُ  الّصِ

__________________ 
 : نغرة ابلنون. (لقح)ويف اللسان « ثُغرة»( يف التهذيب ومعجم البلدان 1)
 ومثلها يف التكملة الجي بيدي.« َخد ا »( كذا يف القاموس ا وعل  هامشه عن نسخة أخر  : 2)
ِمعر بفتح أوله 3) وكســر العا وســكون امليم ذكر ذلك ( قا  يف معجم البلدان عن ابن حبيب : ويرو  أيضــاً صــمعر بضــمتا ا ويرو  أَيضــاً صــَ

 السكري يف قو  الكاليب.
 ( ديوانه وعجزه فيه :4)

 خالء فبطن ا ارثية أعسر
 ... ويف معجم البلدان : خالء فوصرُ 

 ( اللسان : يوم مصمقر ا إذا كان شديد ا ّر.5)
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ّنارَيُش   َدوحَح اجلَوحِز و   الصِّ
 ، وهكذا أَنَشُدوا بيت العّجاج بالتَّْخِفيف. تَْخِفيُف النون أَْكثَرُ و

ُب ِجنار .قال أَبو حنيفة : وهي فارسيّة ،  ، وقد َجَرْت في كالم العرب. َمعَرَّ

 وقال اللَّيُث : هو فارسّي َدِخيل.

نّارُ و نّاَرةُ  . وقال اللَّْيُث :ِصنّاَرة ِل ، وال تَقُْل :ويقال : هي الَحِديَدةُ الدَّقيقةُ الُمعَقَّفَة التي في َرأْس الِمْغزَ  َرأُْس الِمْغَزل ، : الّصِ : ِمْغَزُل  الّصِ

 المرأَةِ ، وهو َدخيٌل.

نّاَرةُ و  ، يََمانِيَة. بهاٍء : األُذُنُ  الّصِ

نّاَرةُ و ُجُل السَّيِّى : الّصِ ر. الكسر عن ابن األَعرابّي ، ُء الُخلُقِ الرَّ  ، عن كراع. ويُْفتَحُ  الُمَكّشِ

نَّارَ و  .َصنانِيرُ  َمْقِبُض الَحَجفَِة. ج : ةُ الّصِ

نّاَرةُ  قال ابُن األَعرابّي أَيضاً :و ً السَّيِّى : الّصِ نَانِيرُ  ، وهم ُء األََدِب ، وإِن كان نَبِيها  .الصَّ

 ء ِصفةً.ُء الُخلُِق ، ليس من أَْبنِيَِة الِكتَاب ألَنَّ هذا البناَء لم يَِجى، بالكسر : َسيِّى ِصنّاَرةٌ  وقال أَبو علّي :

نَّْورُ و ْول : البَِخيُل السَّيِّى الّصِ  ، نسبه األَْزَهِريُّ والّصاغانيُّ إِلى ابِن األَْعَرابِّي. ُء الُخلُقِ ، كِعجَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ناِريَّة  َكْسر : قَْوٌم بأَْرِمينِيَةَ.، بال الّصِ

 ، بالكسر وتشديد النون : َموِضٌع من دياِر َكْلب ، بناِحيَِة الشام. ِصنّارو

ْنبُورُ  : [صنبر] ْنبُوَرةِ  ، بالّضّم : النَّْخلَةُ َدقَّْت من أَْسفَِلَها ، واْنَجَرَد َكَربُها وقَّل َحْملَُها الصُّ  .َصْنبََرتْ  وقَدْ  ، كالصُّ

نْ و  .َصْنبََرتْ  ، وقد النَِّخيلِ  *الُمْنفَِرَدةُ عنْ  أَيضاً : النَّْخلَةُ  بُورُ الصُّ

ْنبُورُ و  السَّعَفاُت يَْخُرْجَن في أَْصِل النَّْخلَة. : الصُّ

ْنبُورُ و ْنبُورُ  التي تََشعَّبَت منها العُُروق قاله أَبو حنيفة. وقال غيُره أَْصُل النَّْخلَةِ  ، أَيضاً : الصُّ : النَّْخلَةُ تَْخُرُج من أَصِل النّْخلَِة األُْخَرى  الصُّ

 من غير أَن تُْغَرس.

ْنبُورُ و ِعيُف الذَِّليُل بال أَهٍل  : الصُّ اَر قَُرْيش كانُوا يَقُولُوَن في النَّبِّي إِّن ُكفّ »، وفي الحديث :  ناِصرٍ  الوَعِقب  الوالّرجُل الفَْرُد الضَّ

دٌ :  وسلمعليههللاصلى ِإنَّ ):  عزوجلأَي ، أَْبتَر ال َعِقَب له ، وال أٌَخ ، فإِذا ماَت اْنقََطَع ِذْكُره ، فأَْنَزَل هللا « ُصنَْيبِيرٌ »وقالُوا :  «ُصْنبُورٌ  ُمَحمَّ
 .(1) (شانَِئَك ُهَو اْْلَْبرَتُ 

ْنبُور أَصلُ وفي التهذيب :  ْنبُور : َسعَفَةٌ تَْنبُُت في ِجْذعِ النخلِة ال في األَْرِض. قال أَبُو ُعبَْيدةَ : الصُّ النَّْخلَة تَْبقَى منفرَدةً ، ويَِدقُّ أَسفلَُها  الصُّ

ْنبُور ه إِذا قُِلَع انقَطع ِذْكُره ، كما يَْذَهُب أَصلُ ، أَي أَنّ  ُصْنبُور أَسفَُل النَّخلِة ، وُمَراُد كفّار قريٍش بقولهم َصْنبَرَ  ، يقال : (2)ويَْنقَِشُر  ؛  الصُّ

 ألَنَّه ال َعِقَب له.

 (3)أَْسفَلُه ، وَعشََّش أَعاله. يَعنِي َدقَّ أَسفَلُه ، وقَلَّ َسعَفُه َويَبَِس ، قال أَبو ُعبَْيدة  َصْنبَرَ  ولِقَي رُجٌل رجالً من العََرب فسأَله عن نَْخِلِه ، فقال :

 يَِعيُب قوماً : أَْوسٌ  وقال ، ِذْكُره انقََطع مات فإِذا ، َولدٌ  له ليس فَردٌ  إِنّه:  يقولون ، بها وسلمعليههللاصلىفَشبَُّهوا النَّبّي 

ـــــــــــَ  وَن َويـ فـــــــــــُ لـــــــــــ  م خمـــــــــــَُ َرهـــــــــــُ ـــــــــــح اُس أَم ـــــــــــّ ـــــــــــن ي ال  قحضـــــــــــــــــــــــــِ

  
ِة   ـــــــــَ ان ش  اأَلمـــــــــَ ورٌ غـــــــــُ ـــــــــُ ب ـــــــــح نـ ورٌ  صـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــُ ب ـــــــــح نـ (4)فصـــــــــــــــــــــــُ
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ْنبُورُ  وقال ابن األَعرابّي :  من النَّْخِل ، وإَِذا نَبَتَت الُمَصْنبِرُ  من النَّْخلَة َسعَفَاٌت تَْنبُت في ِجْذع النَّْخلَِة غير ُمْستَأِْرَضٍة في األَْرض ، وهو الصُّ

نَابيرُ  ْذعِ النَّخلِة أَْضَوتْها ؛ ألَنََّها تَأُْخذ ِغَذاَء األُّمهاِت ، وقال : وعالُجَها أَن تُْقلََع تلكفي جِ  الّصنابِيرُ  داً  الصَّ منها. فأَراد كفّاُر قَُرْيش أَّن ُمَحمَّ

 نَبََت في ِجْذعِ نَْخلة ، فإِذا قُِلَع انقََطَع ، وكذلك محّمٌد إِذا ماَت فال َعِقَب له. ُصْنبُورٌ  وسلمعليههللاصلى

نابِيرُ  : (5)وقال ابن سمعان   يقال لها : الِعقَّاُن ، والّرواِكيُب ، وقد أََعقَّت النَّْخلَة ، إِذا أَْنبَتَت الِعقّاَن ، قال : الصَّ

__________________ 
 .«عن»بد  « من» يف القاموس : (*)
 .3( سورة الكوثر اآية 1)
 ( وهو قو  األصمعي ا كما يف التهذيب.2)
 ( يف التهذيب : أبو عبيد.3)
 ( قا  يف التهذيب : قا  : والصنبور يف هذا : القصبة الجي تكون يف االداوة من حديد أو رصاص يشرب منها.4)
 ( التهذيب : وقا  لعان.5)
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َها :ويقا   ُبورُ  للَفِسيَلِة الجي تـَنـحُبت يف أُمِّ َلِة أَيضاً  الص نـح ُر الن خح ُبوُرَها ا وَأصح  .ُصنـح
َهات ، فتُْضِويها : قال األَ  الّصنَابِيرُ  من النَِّخيل : التي تَْنبُتُ  الُمَصْنبَِرةُ  وقال أَبو سعيد : زهرّي في ُجذُوِعها ، فتُْفِسُدها ؛ ألَنها تأُْخذُ ِغَذاَء األُمَّ

 : وهذا ُكلّه قوُل أَبي ُعبيدة.

ْنبُور وقال ابُن األَْعَرابّي : ْنبورُ و: الَوِحيُد ،  الصُّ ْنبُوروالضعيُف ،  : الصُّ : الذي ال َولَد له وال َعِشيرةَ وال ناِصَر من قَِريب وال  الصُّ

 َغريب.

ْنبُورو  اللَّئيُم. : الصُّ

ْنبُورو ْنبُوروفَُم القَنَاةِ.  : الصُّ ْنبُوروفي اإِلداَوةِ يُْشَرُب منها ، َحِديداً أَو َرصاصاً أَو غيَره  تكون قََصبَةٌ  : الصُّ  (1) َمثْعَُب الَحْوِض  : الصُّ

 خاّصةً ، حكاه أَبو ُعبَْيِد ، وأَنشد :

 َ ُبورٍ ما َباح  ِإىل اإِلزاءِ  ُصنـح
 إِذا ُغِسَل.يَْخُرُج منه الماُء  الذي ثَْقبُه هو أَو

ْنبُورُ و ِغيرُ  : الصُّ بِيُّ الصَّ ِعيُف. الصَّ  وقيل : الضَّ

ْنبُورُ  قيل :و  الدَّاِهيَةُ. : الصُّ

ْنبُورو ةُ  : الصُّ يُح الباِرَدةُ والَحارَّ  ، ضّد. الّرِ

نَْوبَرُ و  ُمْخَضرٌّ ِشتَاًء وَصْيفاً ، ويقال : ثََمُره. َشَجرٌ  الصُّ

 ، بفتح فسكون. أَو هو ثََمُر األَْرزِ 

نَْوبَرُ  وقال أَبو ُعبَْيد :  ، من أََجل ثَمِرها. َصنَْوبََرةً  : ثََمُر األَْرَزةِ ، وهي َشَجَرة ، قال : وتسَمىَّ الشََّجَرةُ  الصَّ

ةٌ  ون الُمَشدَّدة وفتِحَها :، بكسر الن ِصنِّْبرٌ و،  ِصنَّْبرٌ  َغَداةٌ و ، وحكاه ابُن األَعرابّي ، قال ، ثعلب : ِضدٌّ ، وَضبَط الّصاغانّي  باِرَدةٌ وَحارَّ

 األَّول مثال ِهَزْبر.

نَّْبرُ و يُح الباِرَدةُ  ، بكسر الصاد والنون المشّددة : (2) الّصِ  في َغْيٍم قال َطَرفَةُ : الرَّ

ا  ـــــــــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــــــــَ رَتِي انِديـ عـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــَ اٍن نـ فـــــــــــــــــــــــَ  ِبـــــــــــــــــــــــِ

  
ٍف حــــــــــــــَا هــــــــــــــاَج و   ــــــــــــــِ دي ربح ســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ن  الصــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
نَّْبرَ  قال ابن ِجنّي : أَرادَ   ، فاحتاَج إِلى تحريِك الباِء ، فتََطّرَق إِلى ذِلك ، فنقل حركةَ اإِلعراب إِليها ، قاله ابُن سيده. الّصِ

نَّْبرُ و  ، قال : (4) الثّانِي ِمْن أَيّاِم العَُجوزِ  : اليومُ  (3)، بتسكين الباِء  الّصِ

ا  نــــــــــــَ تــــــــــــِ لــــــــــــَ هــــــــــــح تح َأاّيُم شــــــــــــــــــــــــــَ َقضــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــِإذا انـــــــــــــح

  
نيف و   ربحٌ صـــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــ  ن رِ  صـــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَوب َض ال  مـــــــــــــــــَ

  
ْنبَرُ و ِعيُف ِمْن ُكّلِ َشيْ  ، الصَّ  ، من الَحيواِن والّشَجِر. ءٍ كَجْعفٍَر : الدَّقِيُق الّضِ

 ، كما حقّقه الّصاغانِّي. كِزْبِرج : َجبٌَل ، وليَس بِتَْصِحيِف َضيبَرٍ  (5) ِصْنبِرو

ْنبََرةُ و  ونحِوَها. اءِ : ما َغلَُظ في األَْرِض من البَْوِل واألَْخثَ  الصَّ

تَاِء : ِشدَّةُ بَْرِدهِ  َصنَابِرُ و  .ُصْنبُور ، واحدها الّشِ

 الذي أَنَشَده الفَّراُء. أَما قوُل الشَّاِعرو
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ي ا   قـــــِ ـــــَف وَنســـــــــــــــــــح ِدي َم والســـــــــــــــــــــ  حـــــح ُم الشـــــــــــــــــــ  عـــــِ طـــــح ـــــُ  ن

  
َ  يف   ربِّ  ــــــــــــــــــــَح نــــــــــــــــــــ  ر ادِ و  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ُروَرةِ.بتَْشِديِد النّوِن والّراِء وَكْسِر الباِء   فللضَّ

اِء فلْم يُْمِكْنه إِاّل بتحريك الباِء  ِصنَْبرٌ  قال الّصاغانّي : واألَْصُل فيه مثال ِهَزْبر ، ثم َشّدد النون ، واحتَاج الشاعُر مع ذلك إِلى تَْشِديِد الرَّ

 الجتماع الساكنين ، فحركها إِلى الكسر.

 * ومما يستدرك عليه :

نَابِرُ  َهاُم ال الصَّ قاُق ، قال ابن سيده : ولم أَِجْده إاِّل عن ابن األَْعَرابِّي ، وأَنشد :: الّسِ  ّدِ

رِ  ي المــــــــــــح رَاثــــــــــــِ ئ تـــــــــــــُ هــــــــــــنــــــــــــِ يــــــــــــَ ٍة لــــــــــــِ ريحِ ِذلــــــــــــ   ٍء غــــــــــــَ

  
رُ   ـــــــــــــِ اب ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــفُ  صـــــــــــــــــــــــــــَ ي فـــــــــــــِ ن  حـــــــــــــَ َداٌن هلـــــــــــــُ  ُأحـــــــــــــح

  

ٍة  اقـــــــــــــَ ثـــــــــــــاُت ِإفـــــــــــــَ وحٍت َريـــــــــــــّ اُت مـــــــــــــَ رِيـــــــــــــعـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
يـــــــــــُف   فـــــــــــِ ن  خـــــــــــَ هـــــــــــُ لـــــــــــُ َن محـــــــــــَح لـــــــــــح (6)ِإَذا مـــــــــــا محـــــــــــََ

 

  
__________________ 

 ( يف املطبوعة الكويتية : مشعب ا وض حتريف.1)
نِّرب»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  زيد فيها : 2) ن رب.« والصِّ ن ربح والصِّ  ويف اللسان : الصِّ
 وضبطت يف معجم البلدان بكسر الباء( ضبرت يف التهذيب بفتح الباء ا ضبرت قلم. 3)
 .«أحد أايم العجوز»ويف معجم البلدان : « آخر أايم العجوز»( يف التهذيب : 4)
 ( ضبطت ابلقلم يف معجم البلدان بفتح الصاد.5)
 ( أحدان : أفراد ا وسريعات موت : مُيو من ُرمي هبن ا قا  ذلك ابن األعرايب كما يف التهذيب.6)
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 م يأِْت لها بواِحٍد.وهكذا فّسره ول

نابِرِ  : أرادـ  في َشْرح البيتينـ  وفي التهذيب  النَّْخلة. بصنابِيرِ  ِسَهاماً ِدقَاقاً ، ُشبَِّهتْ  بالصَّ

ْنبَرُ و  ، كَجْعفٍَر : َموِضٌع باألُْرُدّنِ ، كان ُمعَاِويَةُ يَْشتُو بِِه. الصَّ

نَّْخرُ  : [صنخر] ،  ُصنَاِخرٌ  في النّوادرو همله الجوهرّي ، وقد أَوردهما األَزهرّي في التَّْهِذيب في الِرباعّي ،، أَ  ، كِجْرَدْحٍل ، وِخْنِصرٍ  الّصِ

ْخُم. ، مثل ُصنَِخرو  ُعالبِط وُعلَبِط : الَجَمُل الضَّ

نَاِخرُ و نَِخرو الصُّ  ، كذا في النوادر. الّرجُل العَِظيُم الّطِويلُ  أَيضاً : الصُّ

ْنِخرُ و  كِخْنِصٍر : البُْسُر الياِبُس. ، الّصِ

نَّْخرُ  قال أَبو َعْمرو :و  ، أَورَده الّصاغاِنّي ، وابن َمْنُظور. األَْحَمقُ  : هو كِجْرَدْحلٍ  ، الّصِ

ْنبَْعرُ  : [صنبعر]  أَهمله الجوهرّي ، والصاغانّي ، وابن منظور. ُء الُخلُقِ السَّيِّى : الرجلُ  ، كِجْرَدْحلٍ  الّصِ

 ما يستدرك عليه :: وم [صنعبر]

نَْعبَرُ  ْعبَُر ، كذا في اللسان.الصَّ  . كَسفَْرَجل : شجرة ، ويقال لها : الصَّ

نَافِرُ  : [صنفر] ْرُف من كّلِ َشيْ  الصُّ م : الّصِ نَافَِرة ، ءٍ ، بالضَّ  .كالصُّ

 : ال يُْعَرُف له أٌَب. ُصنَافَِرةٌ  َولَدٌ و

 ، هكذا أَورده الصاغانّي ، وأَهمله الجوَهِريَّ ، وابُن منظور. أَي ُمْنقََطعِ األَرِض بالَخافِقِ  ، هكذا غير ُمْجراة ، بُصنَافَِرةَ  أَْلَحقَهُ هللا يقال :و

 * ومما يستدرك عليه :

نافِيرُ  الدَُّرر الكامنِة في ترجمة ولّي هللا تعالى الشيخ  ، بالفَتْح : قرية من القَْليُوبِيَّة ، وقد َدخلتَُها ِمراراً ، وَذَكَرها الحافظ ابن حَجٍر في الصَّ

نَافِيِريّ  يَْحيَى  .الصَّ

وَرةُ  : [صور] ّم : الشَّْكلُ  الصُّ فة ، ، بالضَّ ، قال شيخنا وهو قليٌل ، كذا  ، كِعنَب ِصَورٌ و ، بضّم ففتح ، ُصَورٌ  ج ، والَهْيئَةُ ، والحقيقةُ ، والّصِ

 ذكَره بعضهم.

َورُ و: قْلت : وفي الّصحاح  َورِ  ، بكسر الصاد : لغة في الّصِ  ، ويُْنَشد هذا البيُت على هِذه اللغة يَصُف الَجَواِرَي : ُصوَرة ، جمع الصُّ

هـــــــا  نـــــــَ ـــــــُ يـ لحصـــــــــــــــــــــاِء َأعـــــــح ِر اخلـــــــَ قـــــــَ ـــــــَ نح بـ َن مـــــــِ هـــــــح ـــــــَ بـ  َأشـــــــــــــــــــــح

  
ا و   ريَاهنــــــــــَِ ُن مــــــــــن صــــــــــــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــَ ن  َأحح َورَاهــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــــِ

  
 ، بضّم فسكون. ُصْورٌ و

يِّرُ و  والّشاَرةِ. الصُّوَرةِ  َشيٌِّر ، أَي َحَسنُ  َصيِّرٌ  َرُجلٌ  ، قاله الفَّراُء ، قال : يقال : ، كالَكيِِّس : الَحَسنَُها الصَّ

َرهُ ُصوَرةً  قدو رَ  َحَسنَةً ، َصوَّ  : تََشكَّل. فتَصوَّ

فَةِ  الصُّوَرةُ  تُْستَْعَملُ و تَِرُد في كالِم  الصُّوَرة قال ابُن األَثِير : «ُصوَرةٍ  أَتانِي اللَّْيلَةَ َربِّي في أَْحَسنِ » الحديُث :، ومنه بمعنَى النَّْوعِ والّصِ

األَْمِر  ُصورةُ والِفْعِل كذا وكذا ، أَي َهْيئَتُه ،  ُصوَرةُ  ِء وهيئَتِه ، وعلى معنَى ِصفَتِه ، يقال :العََرِب على ظاِهِرها ، وعلى معنَى َحقيقِة الشيْ 

 َربِّي أَتاني وسلمعليههللاصلىكذا ، أَي ِصفَتُه فيكون المراُد بما جاَء في الحديث أَنّه أَتاه في أَْحَسِن ِصفٍَة ، ويجوز أَن يعوَد المعنَى إِلى النّبِّي 

على هللا  الصُّوَرةِ  ، فأَّما إِطالُق ظاِهرِ  (1)يئَتها وِصفَتها كلَُّها عليه ، إِن ِشئَت ظاهَرها أَو ه الصُّوَرةِ  ، وتُْجَرى َمعانِي صورةٍ  أَْحَسنِ  في وأَنا

ا كبيراً. انتهى. عزوجل  فال ، تعالى هللا عن ذلك ُعلُوًّ

َضْرٌب محسوس يُدِرُكه الخاّصة  ، وذلك َضْرباِن : (2)ما ينتقش به اإِلنسان ، ويتميَُّز بها عن غيِره  الصُّوَرةُ  وقال المصنُّف في البصائر :

 [.(3)بالمعاينة ]اإِلْنَسان والفََرِس والِحَماِر  كُصوَرةِ  لعاّمة ، بل يُْدرُكها اإِلنساُن وكثيٌر من الحيوانات ،وا
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ة ، ةُ دوَن العَامَّ وَرةِ  والثَّاني : معقُوٌل يُْدِركه الخاصَّ ِويَّة والَمعَانِي التي ُميَِّز بها  كالصُّ  ، وإِلى (4)التي اْختُّص اإِلْنَساُن بها من العَْقِل والرَّ

 .(5) (يف َأيِّ ُصورَة  ما شاَء رَكََّبكَ ) .(5) (َوَصوَّرَُكْم فََأْحَسَن ُصَورَُكمْ )أَشاَر تعالى بقوله :  الصُّوَرتَْينِ 

__________________ 
 ها.( اللسان : أو صفت1)
 الصورة : ما ينتقش به األعياُن ويتميز هبا هبا غريها.ـ  ( يف املفردات للراغب ا ومن عادة املصنف األخذ عنه يف البصائر2)
 ( زايدة عن املفردات.3)
 ٍء.ء بشي( يف املفردات : املعاين الجي ُخّص هبا شي4)
 .3والتغابن اآية  64( سورة غافر اآية 5)
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وِّرُُكْم يف اْْلَْرحاِم َكْيَف َيش  اءُ ُهَو ) وَرتِه عل  آَدمَ  َخَل َ    ِإنّ »:  وسلللمعليههللاصلللىوقوله  .(1) (الَِّذي ُيص  َ أَراد  .«صـــُ
له عل  َكِثري من َخلحِقه ا وِإضــــافـَُته إِ  ريَِة ا وهبا فضــــ  ِر والَبصــــِ رََكة ابلَبصــــَ ُدح

َئِة امل ىل   تعاىل هبا ما َخص  اإِلنســــاَن به من اهلَيـح
ب ه  ي ة والت شــَ ِبيِر املِلحِك ال عل  ســبير البَـعحضــِ رِي (2)عل  ســَ ِف ا كما قير : ا تعاىل   عن ذلك ا وذلك عل  ســبيِر الت شــح

 ُحَرُم   ا وانَقُة   ا وحنو ذلك ا انته .
ْوَرةُ  .َصْوَرةً  يقال : إِنّي ألَِجُد في َرأِْسيو أِْس  يَجُدَها اإِلْنسانُ  ِشْبه الِحكَّةِ  بالفَتْحِ : الصَّ غار (3)من اْنتِغَاِش  في الرَّ حتّى يَْشتَِهَي أَْن  القَْمِل الّصِ

 ، وتَستُُرني من الغَْوَرةِ. الّصْوَرةِ  : هي تَْشِفينِي من (4)ةٌ من العرب البنة لهم وقالت امرأَ  يُفَلَّى.

 بالغين ، هي الشَّْمُس.

َج  َمْخَشِرّي : أَراَد أَعرابِّي تَزوُّ ْوَرةِ  امرأَةٍ فقال له آخر : إَِذْن ال تَْشِفيَك من (5)وقال الزَّ  ، وال تَْستُرك من الغَْوَرةِ. الصَّ

 ْفِليك وال تُِظلَُّك عند الغَائَِرةِ.أَي ال تَ 

َت. الرجُل : َصارَ و  َصوَّ

 ، كَكتّان : يُِجيب الّداِعَي إِذا َدَعا. َصّوارٌ  ُعْصفُورٌ  يُقَال :و

 ، أَي أَمالَه فماَل. فاْنصارَ  َهدَّهُ ، كأََصاَره ، إِذا صاَره يَُصوُره : أَمالَهُ. أَو يَُصوُره َصْوراً  ءَ الشَّي صارَ و

ر قوُل الَخْنَساِء : اْنَصاَرت وقال الصاغانّي :  الِجبَاُل : اْنَهدَّْت فَسقََطت ، قْلت : وبه فُّسِ

َي  ُب منها وهح  تـَنحَصارُ لظَّلت الش هح
 ، وخصَّ بعُضُهم به إِمالَةَ العُنُِق. (6)أَي تَْنَصِدع وتَْنفَِلُق 

ّم ، قال : ُصورٌ  ، والجمع أَْصَورُ  ، كفَِرَح : ماَل ، وهو َصِورَ و  ، بالضَّ

ا  نــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِ لــــــــــــــــ  قــــــــــــــــَ ُم َأاّن يف تـــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح    يـــــــــــــــــَ

  
ا   نــــــــــــَ ابــــــــــــِ بــــــــــــَ رَاِ  ِإىل َأحــــــــــــح وحَم الــــــــــــفــــــــــــِ ــــــــــــَ ورُ يـ  صــــــــــــــــــــــــــُ

  
 أَي مائِلُون أَعناقهم لثِقَل الِحْمِل. «ُصورٌ  َحَملَةُ العَْرِش كلُّهم»وفي حديث ، ِعْكِرَمةَ : 

ْورُ  وقال اللَّْيُث :  .َصِورَ  ، وقد أَْصَورُ  ِء ، إِذا ماَل نَحَوه بعُنُِقه ، والنَّْعتُعنُقَه إِلى الشيْ  يَُصورُ  : الَمْيُل ، والرجلُ  الصَّ

َورِ  بَيَّنُ  أَْصَورُ  ، أَي أَمالَه. وقال غيُره : رجلٌ  يَِصيُرهو،  َصاَره يَُصوُرهو  ، أَي مائٌِل ُمْشتَاٌق. الصَّ

 ، إِذا أََمْلتَه إِليَك ، وأَنشد : أََصْرتُهوَء ، إِليَّ الشَّيْ  ُصْرتُ  وقال األَحمر :

 َسِديَسها َمَسٌد َمرِيجُ  َأصارَ 
َذا َجّد بِه السَّْيُر ال ِخْلقَةً ، وفي يُْشبِه أَن تكوَن هذه الحاُل إِ «. َصَورٍ  ٌء منكاَن فِيِه َشيْ »وفي صفة ِمْشيَتِه صلَّى هللا تعالى عليه وسلَّم : 

أَي ال تُِميلُها ، أَخرجه الَهَرِوّي عن عمر ، وَجعله  «األَْرَحامُ  تَُصوُرها تَْنعَِطُف عليهم بالِعْلِم قُلُوٌب ال»: ـ  وذكَر العُلماَء فقالـ  حديِث عمر

َمْخَشِرّي من كالم الَحَسِن.  الزَّ

يحتمل أَن يكون أَراَد يُِميلَها ، فإِّن إِمالتََها ُربما تَُؤّديها إِلى الُجفُوِف ، أَو أَراد به  «َشَجَرةً ُمثِْمَرةً  يَُصورَ   أَنَكِرهَ »وفي َحِديث ُمَجاِهد : 

 قَْطعها.

. (7) [إِليَّ ]َوْجَهَك  ُصرْ وإِليَّ ،  ُصرْ  ، وقال األَْخفَُش : : أَْقبََل بهِ  يَِصيُرهو،  يَُصوُره َوْجَههُ ، َصارَ و  أَي أَْقبِْل عليَّ
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ْهُهّن ، وهي قراَءةُ علّي وابن عبّاس ، وأَكثِر الناِس  (8) (َفُصْرُهنَّ ِإلَْيكَ )في التنزيل العزيز : و ، وَذَكَره ابن سيَده في الياِء أَيضاً ؛  أَي َوّجِ

 لغتان. ِصْرتُ و ُصْرتُ  ألَنّ 

لَهقََطعَه  : يَُصوُره َصْوراً  ءَ الشَّيْ  صارَ و الحاِكُم الُحْكَم ، إِذا قََطعَه وَحَكم بِه ، وأَنشد الجوهريُّ للعَّجاج  صارَ  ، ومنه : ُصوَرةً ُصوَرةً  وفَصَّ

: 

َم وَأعحَيا اَ َكَما ُصرحانَ   به اُ كح
 قْلت وبه فَسَّر بعٌض هِذه اآليةَ ، قال الَجْوَهِرّي : فََمن قال

__________________ 
 .8ية ( سورة االنفطار اآ1)
 ( املفردات : والتشبيه.2)
 .«انتعاش»( عن التهذيب وابألصر 3)
 ( التهذيب واللسان : هلا.4)
 ( األساس : أن يتزوج امرأة.5)
 .«الشهب»بد  « الشم»والرواية فيه « تفر »يعين اجلبا  تصدع »ويف التهذيب : « أي تصدّع وتفّل »( اللسان : 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 .260سورة البقرة اآية ( 8)
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 .فُصرحُهنّ  هذا َجَعَر يف اآية تـَقحِدمياً و حخرياً ا كبَنه قا  : ُخذح ِإليَك أَربعةً 
ْهُهّن ، ومعنَى ُصْرُهنّ  قال اللِّْحيَانّي : قال بعُضهم : معنَى ْقُهّن. والمعروف أَنّهما لُغَتَان بمعنًى واحدٍ  ِصْرُهنّ  : َوّجِ ْعُهّن وَشقِّ ، وكلُّهم  : قَّطِ

ْعُهّن.:  «َفُصْرُهنَّ » فسَُّروا ر بمعنَى قَّطِ  أَِمْلُهّن ، والَكْسُر فُّسِ

ّجاُج : ومن قرأَ :  ، إِذا أَمالَه  يَِصيُرهو صاَره يَُصوُره ، يقال : ُصْرُهنّ  بالكسر ، ففيه قوالن : أَحُدهما أَنه بمعنَى« إِليكَ  فِصْرُهنّ »قال الزَّ

 .(1)لُغتان 

ُهنَّ  (2)ف في البصائر : وقال بعُضهم وقال المصنّ  ّر ، أَي الشَّّد ، قال : وقُِرَئ ـ  بضّم الّصاِد ، وتشديد الراِء وفتحهاـ  : ُصرَّ من الصَّ

ِريِر ، أَي الصوت ، أَي ِصْح بِِهنَّ  ُهّن ، بكسر الصاد وفتح الراِء المشددة ، من الصَّ ْورُ و .(3)فِصرَّ غَاُر ، أَو النَّْخُل  ، بالفَتْح : الصَّ الّصِ

 ، وليس له واحٌد من لفظه ، قال أَبو ُعبَْيٍد. الَمْجتَِمعُ 

ْوِر ِصيرانٌ  ج وقال َشِمٌر :  ، وَذَكَره ُكثَيِّر َعّزةَ ، فقال : ِصيَرانٌ و َصْورٌ  ، قال : ويقال لغير النَّْخل من الشََّجر الصَّ

ي  أَم أَ  ريَانُ َأ ـــــــــــــــَح تح  صـــــــــــــــــــــــــــــِ اَوحـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ٍم تــــــــــــــــَ  َدوح

  
ا  اهلـــــــــــَُ تح ِشـــــــــــََ نـــــــــــ  حـــــــــــَ تـــــــــــَ رًا واســـــــــــــــــــــــــح  بـــــــــــرتحمَيَ َقصـــــــــــــــــــــــــح

  
 .«العَُرْيِض  ِصيَرانِ  من َصْوراً  أَّن أَبَا ُسْفيَاَن بَعََث َرجلَْين من أَصحابِه ، فأَْحَرقَا»قْلت : وفي حديث بَْدٍر : 

ْورُ و  .َصْوَرانِ  ، وهما َشطُّ النَّْهرِ  : الصَّ

ْورُ و  ، قال : أَْصُل النَّْخلِ  : الصَّ

نح  ارِجــــــــــــًا مــــــــــــِ عــــــــــــًا خــــــــــــَ ذح وحرِهِ كــــــــــــَبّن جــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
وحرِهِ   نـــــــــــــــــ  ِه ِإىل ســــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح َ أُذحنـــــــــــــــــَ اح  مــــــــــــــــا بــــــــــــــــَ

  
ْوَرةُ  وقال ابن األَعرابي :  : النَّْخلَة. الصَّ

ْورُ و اغانّي : قَْريَة على َجبَلٍ  قَْلعَةٌ  : الصَّ  قُْرَب ماِرِديَن. وقال الصَّ

ْورُ و  ، بكسر الالم ، وهو صفَحةُ العُنُق. (4) اللِّْيثُ  : الصَّ

 وأَما قول الشاعر :

 َصوحرِهِ كَبن  ُعرحفاً ماِئاًل من 
 فإِنّه يريد َشعَر النّاِصيَِة.

اَن بِن يَْقُدَم بِن َعنََزةَ. بَْطنٌ  ، بالفتح : َصْورٍ  بَنُوو  من بني ِهزَّ

َفُخ يف الصُّورِ )حكى الَجْوَهِرّي عن الَكْلبِّي في قوله تعالى : ، و بالضم : القَْرُن يُْنفَُخ فِيهِ  ، الصُّورُ و  [الصُّورُ  ال أدري ما]:  (5) (يَ ْوَم يُ ن ْ

(6). 

َورِ  يوم يُْنفَُخ في»الَمْوتَى لألَرواح ، قال : وقََرأَ الحسُن  ُصَورِ  ، مثل بُْسر وبُْسَرة ، أَي يُْنفَُخ في ُصوَرة ويقال : هو جْمع  .«الصُّ

__________________ 
 ( كذا ا ومل يذكر القو  الثاين.1)
 ( وهو قو  أيب بكر النقاش كما يف املفردات للراغب.2)



6095 

 

املسـبلة األوىل : قرأ محزة : فصـرهن إليك  ففيه مسـائر : (َفُصْرُهنَّ ِإَلْيكَ )( تعميماً للفائدة قا  الفخر الرازي يف تفسـريه ل ية : فبما قوله تعاىل 3)
ء أصوره ِإذا أملته إليه ا ورجر أصور أي مائر العن  بكسر الصاد ا والباقون بضم الصاد ا أما الضم ففيه قوالن : )األو ( : أن من صرت الشي
ُثَّ اْجَعْل )ف ا كبنه قير : أملهن إليك وقطعهن ا ا ويقا  : صار فالن إىل كذا إذا قا  به وما  إليه ا وعل  هذا التفسري حيصر يف الكالم  ذو 

ُهنَّ ُجْزءاً  ِرْب ِبَعص    اَك اْلَبْحَر َفانْ َفَلقَ )ا فحذف اجلملة الجي هي قطعهن لداللة الكالم عليه كقوله ( َعلى ُكلِّ َجَبل  ِمن ْ عل  معىن : فضـــــرب ( َأِن اض    ْ
َعرح َعل  ُكرِّ َجَبٍر ِمنـحهُ   ... ن  ُجزحءاً( يد  عل  التقطيضفانفل  ألن قوله )مُث  اجح

ء يصوره صوراً ا إذ قطعه )والقو  الثاين( وهو قو  ابن عباس وسعيد بن جبري وا سن وجماهد )صرهن إليك( معناه قطعهن ا يقا  : صار الشي
قراءة محزة بكسر الصاد فقد فسر  ا قا  ر بة يصف خصماً ألد : صرانه اب كم ا أي قطعناه. وعل  هذا القو  ال حيتاج إىل اإلضمار ا وأما

ألخفش وغريه هذه الكلمة أيضاً لرة ابإلمالة ا وأخر  ابلتقطيض ا أما اإلمالة فقا  الفراء : هذه لغة هذير وسليم : صار بصريه إذا أماله ا وقا  ا
ن صر  يصر  إذا قطض فقدمت اي ها ا صاره يصريه إذا قطعه ا قا  الفراء : أ ن أن ذلك مقلوب م )صرهن( بكسر الصاد : قطعهن ا يقا  :

 وهذا ال يصح. كما قالوا : عثا وعاث. قا  املربد :

. واملراد بصرهن إليك : اإلمالة والتمرين عل  اإلجابة ا وهو قو  أيب مسلم .. قطعهن )املسبلة الثانية : أمجض أهر التفسري عل  أن املراد ابآية :
أملهن وأما التقطيض والذبح فلي  يف اآية  (َفُصْرُهنَّ )عليه بوجوده : األو  : أن املشهور يف اللغة يف قوله وأنكر القو  أبن املراد قطعهن ا واحتج 

. .. الةما يد  عليه ا والثاين : أنه لو كان املراد قطعهن مل يقر إليك ا فإن ذلك ال يتعد   ىل وإلا يتعد  هبذا ا رف إذا كان مبعىن اإلم
 عائد إليها ال إىل أجزائها. (ُثَّ اْدُعُهنَّ )يف قوله  والثالث : أن الضمري

 .«والل يحتُ »وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « الليث»( يف القاموس 4)
 .73( سورة األنعام اآية 5)
 ( زايدة عن الصحاح.6)
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 قِلّة المعرفة ، وتمامه في التهذيب.قْلت : وُرِوَي ذلك عن أَبي ُعبَْيَدة ، وقد خّطأَه أَبو الَهْيثَِم ، ونَسبه إِلى 

ُد بُن الُمبَاركِ  الّشامِ  بَْحرِ  بال الم : د ، بَساِحلِ  ، ُصورُ و  ، وَجماعةٌ من َمشايخِ الطَّبَراِنّي ، وآخرون. الصُّوِريّ  ، منه محمَّ

أَي اليهود ، قال السَُّهْيِلّي : ذكر  من أَْحبَاِرِهمْ  األَْعَورُ  ، وهو ُصوِري ، هكذا َضبطه الّصاغانّي ، ويقال : ابنُ  ، كبُوِريَا ُصوِريَا عْبُد هللا بنُ و

 ، أَعاَذنا هللا من ذلك. أَْسلََم ثُمَّ َكفَرَ  النَّقّاش أَنّه

َوارُ و يَارِ  ، ِصيَرانٌ  ، قاله اللَّْيُث ، والجمعُ  كِكتَاٍب وُغَراٍب : القَِطيُع من البَقَرِ  الصُّ  لغة فيه. ، بالَكْسر ، والتحتيّة ، كالصَّ

َوارُ و وار ، كغَُراب لغةٌ في الصُّ اٍن ، ففي اللَسان : الّصِ  ، بالكسر ، وال يَْخفَى أَنه تكرار ، فإِنه سبق له ذلك ، أَو أَنه كُرمَّ

ارو وَّ َوارِ  مَشّدٌد ، الصُّ  ، قال جرير : كالصُّ

اُم  مـــــــــــــَ َ  يف الـــــــــــــّداِر ِإاّل الـــــــــــــثـــــــــــــ  بـــــــــــــح مح يــــــــــــــَ  فـــــــــــــلـــــــــــــَ

  
اِم و و   عــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــرُت الــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  ّوارُ خــــــــــــــــــِ اصــــــــــــــــــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــــَ

  
 ولعّل هذا هو الصواُب ، فتأَّمْل.

َوارُ و َوارُ و الّصِ يّبَةُ ،  : الصُّ ائَِحةُ الّطِ وارُ  قيل :والرَّ َوارُ و الّصِ الِقْطعَةُ منه ،  ، وقيل : القَِليُل من الِمْسكِ  : ِوَعاُء الِمْسِك ، وقيل : الصُّ

َوار وتَُرابَُها»الَحِديث في ِصفَِة الجنَّة : ومنه  فارسي. أَْصِوَرةٌ  ج الَمسك : نافَِجته. صوارويعني الِمسك ،  «الصُّ

 ، وَرَوى بعُضُهم بيَت األَعَشى : (1)الِمْسِك : نافِجاتُه  أَْصِوَرةُ و

ُك  وُع املِســــــــــــــــــــــــــح وُم َيضــــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــُ وِرَةً ِإَذا تـــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــح

  
رُ و   ا ِشــــــــــــــَِ ن أَرحَداهنــــــــــــــَِ ُ  الــــــــــــــَورحُد مــــــــــــــِ بــــــــــــــَ ــــــــــــــح  الــــــــــــــز نـ

  
 الشاعر المعنيين في بيت واحد ، فقال :وقد َجمع 

َوارُ ِإذا اَلَح  لـــــــــــــــَ   الصـــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــح رحُت لـــــــــــــــَ  ذَكـــــــــــــــَ

  
َح و   فـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ُرهـــــــــــــــــــا ِإذا نـ َوارُ أَذحكـــــــــــــــــــُ  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 األُولَى : قَِطيُع البَقَِر ، والثانية : ِوَعاُء الِمْسِك.

رَ  َضَربَهو رُ »الحديث : ، ومنه ، أَي َسقَطَ  فتََصوَّ ِحمِ  يتََصوَّ  أَي يسقُط. «الَملَُك على الرَّ

 ، وقال الّصاغانّي : َرأُْسه ، وُسِمَع من العََرب في تَْحِقيرها ُصَؤْيَرة. الَجبَِل : أَْعالهُ  صاَرةُ و

 من الِمْسِك : فَأَْرتُه. الّصاَرةُ و

إِنّه لم يَذكره ، وهو في  شيُخنَا على المصنّف ، وقال : ، ويقال : أَرٌض ذاُت َشَجِر ، ويقال : اسُم َجبٍَل ، وهذا الذي استدركه ع : َصاَرةُ و

 الّصحاح ، وَغفَل عن قوِله : موضع ، أَو سقَط من نُسخته ، فتأَمل.

رُ و  الّطائِّي. كُمعَظٍَّم : َسْيُف بَُجْيِر بِن أَْوس ، الُمَصوَّ

واَرانِ و يها ، بالكسر : ِصَماَغا الفَمِ  الّصِ ّواَرْينِ  ، والعاّمةُ تَُسّمِ ُدوا»، وهما الّصاِمغَاِن أَيضاً ، وفي الحديث :  الصَّ َواَرْينِ  تَعَهَّ فإِنُّهَما  الّصِ

 .«الَملَكِ  (2)َمْقعََدا 

ُدوُهَما بالنَّظافَِة. ْدقَْين ، أَي تعهَّ  هما ُمْلتَقَى الّشِ

 : (3)لت ِذئْبَةُ ابنةُ نُبَْيثَة بن ألْيٍ الفَْهِميّة ، قا ، بالّضّم : ع ، من َصْدِر يَلَْملَمَ  ُصوَرةُ و

وٌم  رِّ يـــــــــــــــَ وحَم الشـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ ورَةٍ َأاَل ِإّن يـ  ِبصـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
او   يـــــــــــَ ِض لـــــــــــو كـــــــــــان فـــــــــــانـــــــــــِ نـــــــــــاِء الـــــــــــّدمـــــــــــح  يـــــــــــوُم فـــــــــــَ

  
ْرِف  ، َمْمنُوَعةً  صاَرى قال الُجَمِحّي :و  في َجبٍَل قُْرَب مكَّةَ ، وقيل : ِشْعٌب من نَْعَماَن ، قال : أَبو ِخَراٍش : ِشْعبٌ  : (4)من الصَّ
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اَر أَقـــــــــوُ  وقـــــــــد جـــــــــاَوزحُت  ًة :  صـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــ   َعشـــــــــــــــــــــــِ

  
مُ   لــــــــــــــُ وحِم أَم َأان َأحــــــــــــــح  َأجــــــــــــــاَوزحُت أُوحىَل الــــــــــــــقــــــــــــــَ

  
ناً.« صاراً  أَقُوُل وقد َخلَّفت»وُرِوي بيُت أَبي ِخراش  قد يُْصَرفُ و  ُمنَوَّ

ارُ و  ُن عبِد َشْمس ، كُجّماٍر.ب ُصوَّ

 ، وقال : ماٌء بِبالِد ُمَزْينَةَ  (5) ، كَسْكَرى َصْوَرىو

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : انفقاته.1)
 ( النهاية واللسان : مقعُد.2)
 ( يف معجم البلدان : ذبية بنت بيشة الفهمية.3)
 صار.( يف معجم البلدان : صاٌر بلفة 4)
 ( يف معجم البلدان بفتح أوله والثاين والثالث والقصر ا نصاً. ومثله ضبطت يف التكملة ابلقلم وسيبيت.5)
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ديَنةِ  الصاغايّن : واٍد هبا ا
َ
َُزيـحَنَة ا وهذا الذي استدرَكه شيُخَنا عل  املصّنف  َأو ماٌء قـُرحَب امل

ا وميكن اجلمض بينهما أَبهّنا مل
َحاُح والَقاُموُس ا وأَنت تـَرَاه يف كال ِمَلة أَنه اســــــُم ماٍء َأو َواٍد ا وقد خال منه الصــــــّ ُرَاِدّي والّتكح

م ا ونقر عن التصــــــريح وامل
رِيك  َبطَه الصــــــاغايّن ابلت حح ضــــــبحرَت الَقَلِم ا كما رأَيُته ا خالفاً ملا ضــــــبطَه املصــــــنِّف ا وكَبّن شــــــيَخَنا مل املصــــــّنف ا نعم ضــــــَ

 َيستوِف املاّدة َأو سَقرت ذلك من ُنسحخته.
 قْلت : هكذا قاله الّصاغانّي ، إِن لم يكن تَْصِحيفاً عن ضوران ، بالضاد المعجمة ، كما سيأْتي. .(1) ة ، باليََمنِ  ، كَسْحبَاَن : َصْوَرانُ و

َدةِ ُكوَرةٌ بِحْمصَ  َصّوَرانُ و  ، نقله الصاغانّي. بفَتْحِ الواِو الُمَشدَّ

رو  هي من قَُرى َحلَب ، ونُِسب إِليها أَبو الَحَسن عليُّ ابُن عبِد هللا بِن َسْعِد هللا ، وقال الحاِفُظ : ِء الَخابُورِ كُسكَّر : ة ، بِشاِطى ، ُصوَّ

ِريّ  وَّ ْمياِطّي. قلُت :الّضرير الُمْقِري الحَ  الصُّ مياِطّي فلم أَِجْده. ْنبَِلّي ، عن أَبِي القاسم بِن َرَواَحةَ ، سمَع منه الّدِ  وراَجْعُت معجم شيوخ الّدِ

 ، كُزبَْيٍر : ع : بعَِقيِق الَمِدينَِة. ُصَوْيرٍ  ذُوو

ْوَرانُ و ه النبيُّ صلَّى هللا تعالى عليه وسلّم إِلى بني »ةِ الَخْنَدِق ، نقَلَهما الصاغانّي ، وفي حديث َغْزوَ  ع ، بقُْربِها ، بالفَتْح : (2) الصَّ لّما تََوجَّ

ْوَرْينِ  على نَفٍَر من أَصحاِبه (3)قَُريَظةَ َمّر   .«بالصَّ

 * ومما يستدرك عليه :

رُ  رَ  ، وهو من أَسماِء هللا الُحْسنَى ، وهو الذي اْلُمَصّوِ َخاّصةً ، وَهْيئَةً  ُصوَرةً  ٍء منهاأَْعَطى كلَّ شيْ َجميَع الَمْوُجوداِت ، وَرتَّبَها ، ف َصوَّ

 منفَِرَدةً يَتََميَّز بها على اختالفِها وكثرتَِها.

مةٌ  الصُّوَرةَ  ما َعِلْمَت أَنَّ أَ »حديُث ابِن ُمقرن : : الَوْجهُ ، ومنه الصُّوَرةُ و والحِديث اآلخر : والمراُد بها الَمْنع من اللَّْطم علَى الَوجِه ،  «ُمَحرَّ

 أَي يُْجعََل في الوْجه َكيٌّ أَو ِسَمةٌ.،  «الصُّوَرةُ  كِرهَ أَن تُْعلَمَ »

ْرتُ و رَ  َء : تَوهَّْمتالشيْ  تََصوَّ  لي. ُصوَرتَه فتََصوَّ

 : التََّماثيُل. التّصاِويرُ و

رَ  بمعنَى َصارَ و  ، وبه فسََّر أَبو علّي قَوَل الشاعر : َصوَّ

 (4) َصارَايِه و بَناُه وَصل َب ف
 قال ابن ِسيده : ولم أََرَها لغيره.

 : الُمْشتَاُق. األَْصَورُ و

 ، أَي َمْيالً بالَمَودَّةِ ، وهو َمَجاز. َصْوَرةً  وأََرى لَك إِليه

َورُ و أِْس ، عن ابِن األَعراِبّي. الصَّ َكةً : أَُكاٌل في الرَّ  ُمَحرَّ

ْوَرةُ و  .«َصْوَرة إِني ألُْدنِي الَحائَِض منّي وما بِي إِليها» : (5)حديُث ابِن ُعَمر : الَمْيُل والشَّْهَوة ، ومنه الصَّ

 َمعروفَه إِلى النّاس وهو َمجاز. يَُصورُ  ويقال : هو

َورُ و  ، قال األَْخَطل : (6): موضٌع بالشَّام ـ  بضّم ففتح ، ويقال بالَكْسرـ  الصُّ

تح ِإىل جــــــــ ه أَمحســــــــــــــــــــــَ تــــــــُ يــــــــفــــــــَ اِ  جــــــــِ ِب اَ شــــــــــــــــــــــ   انــــــــِ

  
وُم و وَ   مــــــــــــُ حــــــــــــح ه الــــــــــــيــــــــــــَ ُه ُدونــــــــــــَ َورُ رَأحســــــــــــــــــــــــــُ  الصــــــــــــــــــــــــــ 
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 يروى بالوجَهين.

ْهرُ  : [صهر]  ، بالكسر : القََرابَةُ. الّصِ

ْهرُ و  ُحْرَمةُ الُختُونَِة. : الّصِ

ُجِل : ُج فيهم : ِصْهُره وَختَُن الرَّ  الَختَِن. أَْصهارُ  ، والُمتََزوَّ

 فنحن نَْرَعاها. فأَنّثها ، كذا نقلَه الصاغانّي. ِصْهرٌ  الفَّراُء : بينَنَاوقال 

 ، األَِخيَرةُ ناِدَرةٌ. ُصَهَراءُ و أَْصَهارٌ  ج :

جِل أَْختاٌن ، ومن العََرب َمْن يَْجعَل أَْصهارٌ  وقيل : أَْهُل بَْيِت المرأَةِ  َهر ، وأَْهُل بيِت الرَّ   جميعاً.من األَْختاِن واألَْحماءِ  الّصِ

__________________ 
 وقا  : صـــوران : قرية للحضـــارمة ابليمن بينه وبا صـــنعاء اثنا عشـــر ميال. ... ( يف معجم البلدان أبلف والم ا قا  : ورواه الســـمعاين ابلضـــم1)

 ويف موضض آخر : الص وحران : موضض ابملدينة ابلبقيض.
 ( يف معجم البلدان : الص وحَرين.2)
 : مّر بنفٍر من أصحابه. (الصورين)( يف معجم البلدان 3)
 ( صدره يف اللسان :4)

 ما أيبُلّي عل  هيكرٍ و 
 .«ابن عمرو»( عن النهاية ا وابألصر 5)
 ( اقتصر يف معجم البلدان عل  الضم والفتح ا قا  : جبر.6)
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وجةِ  ْوج أَْحَماٌء ، وأَقارَب الزَّ ْهرُ وأَْختَاٌن ،  وحقَّق بعُضهم أَنَّ أَقاِرَب الزَّ  يَجَمعُُهَما. نقله شيخنا. الّصِ

 قْلُت : وهو قَْول األَْصَمِعّي ، قال : ال يقال غيُره.

ْهرِ  ُربَّما َكنَْواو قال ابُن ِسيَده : ْجنَاُهن من القَْبِر ، ثمّ  القَْبر عن بالّصِ  استُْعمل هذا اللَّْفُظ ألَنهم كانوا يَئُِدون البَنَاَت ، فيْدفِنُونَُهّن ، فيقُولُوَن : َزوَّ

ْهرُ  في اإِلسالم ، فقيل : نِْعمَ  ْهرِ  القَْبُر ، وقيل : إِنَّما هذا على الَمثَل ، أَي الذي يَقُوم َمقَام الّصِ  ، قال : وهو الصحيح. الّصِ

ْهرُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و ُجِل ، وَزْوُج أُْختهِ  الّصِ ً  أَْصَهارٌ  واألَْختَانُ  بو امرأَةِ الرجِل وأَُخو امرأَتِه ،، والَختَُن : أَ  : َزْوُج بِْنِت الرَّ ، وهو  أَيضا

 قول بعِض العََرِب ، وقد تقدَّم.

 ، وأَنشد ثعلب : فِيهم صاَهرَ و صاَهَرُهم وقد ، الُمَصاَهَرةُ  (1)والِفْعُل 

ُر  رَائـــــــــــــِ رحنَ حـــــــــــــَ اهـــــــــــــَ َز ح  صـــــــــــــــــــــــــــَ وَ  ومل يــــــــــــــَ لـــــــــــــُ
ُ

 املـــــــــــــ

  
نح   اِس مـــــــــــِ ـــــــــــ  ـــــــــــن ـــــــــــَ  ال ريُ عـــــــــــل ـــــــــــِ ن  أَم هـــــــــــِ ـــــــــــِ ـــــــــــائ ـــــــــــن  أَب

  
ْهرِ  : َمتَّ  أَْصَهرَ وبهم الَختَُن ،  أَْصَهرَ  التّْهِذيب : ، وفي ِصْهراً  إِليِهم : صاَر فِيِهم أَْصَهرَ وبِِهْم ،  أَْصَهرَ و ، وقال أَبو ُعبَْيد : يقال :  بالّصِ

 بِنا ، وهو من القََرابَِة. ُمْصِهرٌ  فاُلنٌ 

، فأَّما النََّسُب فهو النََّسُب الذي يَِحّل نِكاُحه ،  (2) (َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسباً َوِصْهراً )وقال الفَّراُء في قوله تعالى : 

 َكبناِت العّمِ والخاِل وأَشباِهِهّن من القرابَة التي يَِحّل تَْزويُجها.

ّجاُج : إِلى قوله :  (ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم ُأمَّهاُتُكمْ )من قوله :  بِِصْهر من النَّسِب ال يَُجوُز لهم التَّْزويج ، والنََّسُب الذي لْيسَ  ْصهارُ األَ  وقال الزَّ

 .(3) (َوَأْن ََتَْمُعوا َبنْيَ اْْلُْخَتنْيِ )

ْهروقال أَبو منصور : وقد َرَوْينَا عن ابن عبّاس في تفسير النََّسب  ّجاُج ، قال  الّصِ ِخالَف ما قال الفَّراُء ُجْملَةً ، وِخالَف بْعِض ما قَاَل الزَّ

َم هللا من النََّسب َسْبعاً ، ومن ْهرِ  ابُن عبّاس : حرَّ ناُتُكْم َوَأَخواُتُكْم َوَعّماُتُكْم َوخاالُتُكْم ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم ُأمَّهاُتُكْم َوبَ )َسْبعاً  الّصِ
هر (4) [منو ]، من النسب ،  (َوبَناُت اْْلَِخ َوبَناُت اْْلُْختِ  َوُأمَّهاُتُكُم الاّلِت َأْرَضْعَنُكْم ، َوَأَخواُتُكْم ِمَن الرَّضاَعِة ):  الّصِ

ْم ِمْن ِنساِئُكُم الاّلِت َدَخْلُتْم ِِبِنَّ فَِإْن ََلْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم ِِبِنَّ َفال ُجناَح َعَلْيُكْم َوُأمَّهاُت ِنساِئُكْم َوَرابئُِبُكُم الاّلِت يف ُحُجورِكُ 
قال أَبو  .(ْخَتنْيِ . َوَأْن ََتَْمُعوا َبنْيَ اْْلُ .. (5) . َوال تَ ْنِكُحوا ما َنَكَح آابؤُُكْم ِمَن النِّساءِ .. َوَحالِئُل َأبْناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصالِبُكمْ 

  القََرابَةَ الحادثَةَ بَسببمنصور : ونَْحو ما روينَا عن ابن عبّاس. قال الّشافِِعّي : َحّرم هللا تعالى َسْبعاً نََسباً ، وَسْبعاً َسبَباً ، فجعَل السَّبَبَ 

ضاعِ ، وهذا هو الصَّحيح  الُمَصاهرةِ   ال ارتياَب فيه. (6) [الذي]والرَّ

ة الغَِريِب : الفَْرُق بين قْلت : وقال ْهرِ  بعُض أَئِمَّ ْهرووالنََّسِب أَنَّ النَّسَب : ما يَْرِجُع إِلى ِوالَدةٍ قَريبٍة ِمن ِجَهة اآلباِء ،  الّصِ : ما كان من  الّصِ

 ُخْلَطٍة تُْشبِه القََرابَةَ يُْحِدثُها التّزويُج.

ها حتّى أَِلَم ِدَماُغه ،  َصَحَرتْهُ و، َصهَدتْهُ ،  َهُره َصْهراً تَصْ  ، الشَّْمُس ، كَمنَعَ  َصَهَرتْهُ  من الَمجاز :و ، وذلك ِإذا اْشتَدَّ َوْقعَُها عليه وَحرُّ

 هو ، قال ابُن أَْحَمَر يَِصف فَْرَخ قََطاةٍ : اْنَصَهرَ و

ٍف  فحصـــــــــــــــــــــــــَ َي يف صـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــِ ـــــــــــح قـــــــــــً  أُل ـــــــــــَ رحِوي ل ـــــــــــَ  تـ

  
رُه  هـــــــــَ ا  َتصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــمـــــــــَ ُ  ف مـــــــــح رح الشـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــِ نحصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ  يـ

  
 تُِذيبُه الشَّْمُس فيْصبُِر على ذلك.أَي 

هاَرةِ  َدَهنَه : َصَهراً  رأَْسهُ  فاُلنٌ  َصَهرَ و ّم ، وهو ما أُِذيَب من الشَّْحم ، كما سيأْتي. بالصُّ  ، بالضَّ
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 (ُيْصَهُر ِبِه ما يف بُُطوَِّنِْم َواجْلُُلودُ ): ، وفي التنزيل  َصِهيرٌ  ، فهو فاْنَصَهرَ  أَذابَه ، : يَْصَهُره َصْهراً  ، كالّشْحِم ونَْحِوه ، ءَ الشَّيْ  َصَهرَ و

 به. (8)، أَي كان يُِذيبُه ويَدُهنُهما  «ِرْجلَْيِه بالشَّْحِم وهو ُمْحِرمُ  يَْصَهرُ  أَّن األَْسَوَد بَن يَزيَد كان»أَي يَُذاُب ، وفي الحديث :  (7)

__________________ 
 ا دث.( املراد ابلفعر معناه اللغوي ا وهو 1)
 .54( سورة الفرقان اآية 2)
 من سورة النساء. 23( اآية 3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 من سورة النساء. 22( من اآية 5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
 .20( سورة ا ج اآية 7)
 .«ويدهنها»( عن اللسان وابألصر 8)
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ْهرُ و  ، حكاه ُكراع ، وأَنشد : ، بالفَتْح : الَحارُّ  الصَّ

َرة إِ  رحغــــــــــــــــــِ غــــــــــــــــــَ مح مــــــــــــــــــُ كــــــــــــــــــُ زَاُ  لــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  ذح ال تـ

  
ا   وحهنـــــــــــــِ ـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  ل لـــــــــــــي وَأعـــــــــــــح غـــــــــــــح ـــــــــــــَ رُ تـ هـــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــَ

  
. َصْهرٌ  ءٌ فعَلَى هذا يُقال : َشيْ   : حارٌّ

ْهرُ و  ، إَِذا أََذابَهُ. اْصَطَهَرهو،  كَمنَعَ  الشَّْحَم ، َصَهرَ  ، يقال : كاالْصطهارِ  ، أَي إِذابَةُ الشَّْحِم ، اإِلَذابَةُ  ، أَيضاً : الصَّ

ّم ، َجْمعُ  ، الصُّهرُ و ْهرِ  ، األَّول من لَشاِوي اللَّْحِم ، وُمِذيِب الشَّْحم ، كَصبُوٍر ، َصُهورٍ  بالضَّ بالنار ،  َصَهْرتُه و[ هو اإِلْحَراُق. يقال :] الصَّ

 أَي اْنَضْجتُه.

َهاَرةُ و  .ُصَهاَرةٌ  َصغَُرت أَو َكبَُرت ُكلُّ قِْطعَة من الشَّْحمِ  قيل :و من الشَّْحِم ونَْحِوه ، ، كُكنَاَسٍة : ما أُِذيبَ  الصُّ

َهاَرةُ و  ، وهو َمَجاز. الُمخّ  هوو ، أَي نِْقٌي ، ُصَهاَرةٌ  ، يقال : ما بالبَِعيرِ  النِّْقي : الصُّ

هاَرةِ  يُْستَْعَمل بمعنَى أَْكل فاالْصِطهارُ  ، َرةَ الصُّها ، أَي أََكلََها فالٌن : اْصَطَهرَ و  ، وبمعنَى إِذابَِة الشَّْحِم ، قال العَّجاجِ : الصُّ

َواَء  َطَهرُ َشّك الس َفاِفيِد الشِّ ُصح
 امل

َهاَرةُ  وقال األَْصَمِعّي : يُقَال لما أُِذيَب من الشَّْحم :  والَجِميُل. الصُّ

. َصَهَره ، وقد َحّرِ الشَّْمس ِشدَّةِ  تأَلأْلَ َظْهُره من ، كاْحماّر : اْصهارَّ والِحْربَاُء ،  اْصَطَهرَ  من الَمَجاز :و  الَحرُّ

ْهِريُّ و ْهِريج ، بالكسر : لغة في الّصِ ْعبَة ِمن الواِدي الذي له  (1)وهو كالَحْوِض ، قال األَْزَهِرّي  الّصِ َمأِْزَماِن ، : وذلك أَنّهم يَأْتُون أَسفََل الّشِ

يِن والِحَجاَرة ، فيتَرادُّ الماُء ، فيَشربون به َزماناً ، قال : ويُقَال :  .تََصَهْرُجوا ِصْهِريًّا فيَْبنُون بَينهما بالّطِ

ْيُهورُ و  ولَيس بثَبٍت. قال ابن سيده :،  (2) ونَْحِوهأَ  من ُصْفرٍ  يُوَضع عليِه ، لَمتاع البَْيتِ  أَو َخَشب ِمْن ِطين يُْعَمل : ِشْبهُ ِمْنبَرٍ  الصَّ

اُهورُ و نقله الّصاغانّي  من بَْعٍض  (3) َدنَا بَْعُضُهم ، إِذا الَجْيُش للَجْيِش  أَْصَهرَ  من الَمَجاز :و ، أَعجميٌّ ُمعَّرب. : ِغاَلُف القََمر الصَّ

َمْخَشِرّي.  والزَّ

 * ومما يستدرك عليه :

ْهرُ   : الَمْشِوّي. الصَّ

َهاَرةِ  ُخْبَزه ، إِذا أََدَمهُ  َهرَ صَ  وقال أَبو زيد :  .َمْصُهورٌ و َصِهيرٌ  ، فهو ُخْبزٌ  بالصُّ

ِهيرِ  بََدنَه ، إِذا َدَهنَه َصَهرَ  ويقال :  .بالصَّ

ة ، كأَنَّه يريد اإِلَذابَةَ ، قال أَبو ُعبَْيَدة : ألَْصَهَرنَّك ومن الَمَجاز : قولُهم : فاُلناً بيميٍن كاِذبَة تُوِجُب النّاَر ، وقال  َصَهْرتُ  بيَِمين ُمرَّ

 باليِميِن. َمْصُهورٌ  : استَْحلَفَه على يَِمين َشِديَدة ، وهو َصْهراً  باليمينِ  َصَهَرهوالزمخشرّي : 

ْهرُ و  أَن يُْسلََت ما في َجْوفِه حتَّى يَْمُرَق من قَدَمْيه.في حديِث أَهِل النّاِر :  الصَّ

بَه وأَْدناهُ. ومنه أَْصَهَرهُ و َصَهَرهو ُس َمْسِجَد قُبَاءٍ »الحديث : ، إِذا قَرَّ  أَي يُْدنِيِه إِليه. «الَحَجَر العَِظيَم إِلى بَْطنِه فيَْصَهرُ  أَنه كان يَُؤّسِ

 .َصْيُروَرةً و َمِصيراً و َصْيراً يَِصير  األَْمُر إِلى كذا صارَ  : [صير]

زيٌد َرُجالً ، فإِذا كانَْت  َصارَ وَزْيٌد إِلى َعْمٍرو ،  َصارَ  على َضْربَْين : بُلُوٌغ في الحاِل ، وبُلُوٌغ في الَمَكاِن ، كقَْوِلَك : َصارَ  وقال األَزهرّي :

 في الحاِل فهي مثُْل كان في بابِه.
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ه ، وهو ابُن َعْنقَاَء الفَزاِرّي : ما الذي أََصاَرهُ وإِلَْيِه ،  َصيََّرهو قال : بُْخلَُك  ؟ِإلى ما أََرى يا َعمّ  أَصاَركَ  ، وفي كالم ُعَمْيلَةَ الفََزاِرّي لعَّمِ

اِل ُعَمْيلَةَ على َعّمه ما قد َذَكَره أَبو تََمام في بَماِلَك ، وبُْخُل َغْيِرك من أَْمثَاِلك ، وَصْونِي أَنا َوْجِهي عن مثِْلِهْم وتسآلك : ثم كان من ِإْفضَ 

 .(4)الحماسة 

__________________ 
 ( كذا ا والقو  اآيت هو من كالم النضر ا نقله األزهري يف التهذيب.1)
 ( يف التهذيب : من صفر أو َشَبٍه أو حنوه.2)
 ( نص األساس : أصهر اجليش للجيش إذا دان له.3)
 أبيات البن عنقاء الفزاري مطلعها : 68/  4ح ديوان ا ماسة للتربيزي يف ابب األضياف واملديح ( وردت يف شر 4)

مـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــة فـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــكـــــــــــ    رآين عـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــا يب عـــــــــــُ

  
 إىل مـــــــــــــــالـــــــــــــــه حـــــــــــــــاد أســــــــــــــــــــــــــــر  كـــــــــــــــمـــــــــــــــا جـــــــــــــــهـــــــــــــــر 

  

 ومما قاله :

 ملــــــــــــــــا رأ  اجملــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــريت ثــــــــــــــــيــــــــــــــــابــــــــــــــــه و 

  
 تــــــــــــــــــرد  رداء واســــــــــــــــــــــــــــــــض الــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــر وائــــــــــــــــــتــــــــــــــــــزر 
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 قال الَجْوَهِرّي : وهو شاذٌّ ، والقياُس َمَصاٌر ، مثْل َمعَاٍش. (1) (َوِإىَل هللِا اْلَمِصْيُ )، كقوله تعالى :  َمِصيراً  إِلى فاُلنٍ  ِصْرتُ و

 أَنا كذا ، أَي َجعَْلتُه. َصيَّْرتُهو

 إِليه الِميَاهُ. تَِصيرُ  الذي : الَمْوِضعُ  الَمِصيرُ و

يرُ و  .(2)الناُس  بالكسِر : الماُء يَْحُضُرهُ  الّصِ

 ، ومنه قَول األَْعَشى : الناُس : َحَضُروهُ  صاَرهُ و

ا  طــــــــــــــــَ َض الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ َض َروح َربــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ  مبــــــــــــــــا قــــــــــــــــد تـ

  
ِب حـــــــــــــىت وَ   اضـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــ  ـــــــــــــتـ َض ال ريَاَروح  َتصـــــــــــــــــــــــــــِ

  
:  َصْيَرْينِ  َزْلنَا بيننَ  إِنّا:  حاِرثَةَ  بنُ  الُمثَنَّى فقال»:  القَبَائِل على نَْفَسه وسلمعليههللاصلىأَي حتّى تَْحُضَر الِميَاهَ ، وفي حديِث : َعْرِض النّبّي 

ْيَرانِ  هذانِ  وما:  وسلمعليههللاصلىاليََماَمِة والسََّماَمِة ، فقال رسوُل هللا   «َصْيَرتَْينِ  بين»ويروى : « قال : ِميَاهُ العََرِب وأَنهاُر ِكْسَرى ؟الصَّ

 .(3)وهي فَْعلَةٌ منه 

 .رٌ صائِ  ، إَِذا حَضَر الماَء ، فهو يَِصيرُ  الرجلُ  صارَ  قال أَبو العََمْيثَل :

يرُ و يُّورِ  ويُْفتَُح ، إِليه ، يَِصيرُ  وما ُمْنتََهى األَْمِر وعاقِبَتُه : الّصِ يُّوَرةِ  هو لغة فيو ، كتَنُّور ، كالصَّ  ، بزيادة الهاِء ، وهو فَْيعُول من الصَّ

 .كالَمِصيَرةِ  ِء وُمْنتََهاه وما يَئُوُل إِليه ،، وهو آِخُر الشيْ  صار

يرُ و  منه. (4)من أَْمِر كذا ، أَي على ناِحيٍَة  ِصيرٍ  ، وأَنا على  ِمن األَْمِر ، وَطَرفُهالنّاِحيَةُ  : الّصِ

يرُ و باٍب  ِصيرِ  ِمن اطَّلَع من»:  الحديث وفيه ، وسلمعليههللاصلىباِب النبِّيِ  ِصيرِ  وَخْرقُه ، وُرِوَي أَنَّ رجالً اطَّلََع من َشقُّ البابِ  : الّصِ

،  ِصيرٌ  يُْرَوى أَّن َرُجالً َمرَّ بعَْبِد هللا بن ساِلم ومعهو قال أَبو ُعبَْيد : لم يُْسَمع هذا الحْرُف إِاّل في هذا الحديِث.،  «ففُِقئَْت َعْينُه فهي َهَدرٌ 

 ؟، ثم َسأَل : كيف تُبَاع (5)فلَِعَق منه 

ْحنَاةُ  وتفسيُره في الَحِديِث أَنّه  ، قال ابن ُدَرْيد : أَْحَسبه سْريَانِيّاً ، قال جرير يَْهُجو قوماً : أَو ِشْبُهَها نَْفُسه الصَّ

وا يف  لـــــــــُ عـــــــــَ وا ِإذا جـــــــــَ مح كـــــــــانـــــــــُ ريِهـــــــــِ اًل  صــــــــــــــــــــــِ  َبصــــــــــــــــــــــَ

  
وا  َدفــــــــُ ح جــــــــَ دًا مــــــــن مــــــــالــــــــِ عــــــــح نـــــــــَ َووحا كــــــــَ تـــــــــَ  مّث اشــــــــــــــــــــــح

  
 هكذا أَنشده الجْوَهِرّي ، قال الّصاغانّي والّرواية :

تَـوحَسُقوا  َعٍد َجدُفواواسح  ماِ اً من َكنـح
يرُ و ْحناةُ  *تُْعَملُ  التي السَُّمْيكاُت الَمْملُوَحةُ  : الّصِ يرَ  لعلَّ »في حديِث الَمعَافِرّي : و، عن ُكَراع  منها الصَّ  .«أََحبُّ إِليَك من هذا الّصِ

يرُ و  ، نقله الصاغانّي. أُْسقُفُّ اليَْهودِ  : الّصِ

يرُ و أاََل أَُعلُِّمَك َكِلَماٍت ِإذا قُْلتَُهنَّ ، »أَنّه قال لعِلّي :  فيه ُكهوف ِشْبهُ البُيوِت ، وبه فَّسر ابُن األَثير الحديثَ  ءٍ بأََجأَ ببِالِد َطيِّىَجبٌَل  : الّصِ

 بالواو. «ُصور»ويرَوى « ُغفَر لَكَ  ِصيرٍ  وَعلَْيَك ِمثْلُ 

يرُ و  على الّساِحِل. بيَن ِسيَراَف وُعَمانَ  أَيضاً : َجبَلٌ  الّصِ

يرُ و  .(6)البَقَِر  ِصيرُ  ، يقال له : ع : بنَْجدٍ  : الّصِ

يَرةُ و يَاَرةِ  ، تُْبنَى من َخَشٍب وأَغصاِن َشَجٍر وِحجارة بهاٍء : َحِظيَرةٌ للغَنَِم والبَقَرِ  ، الّصِ األَِخيَرةَ  (7)، بالكسر أَيضاً ، ونََسَب ابُن ُدَرْيد  كالّصِ

 إِلى البَْغَداِديِّين ، وأَنشدوا :
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رًا أَبن   مــــــــــــــــــــــح ٌغ عــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــــــح نح مــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــــــَ

  
لــــــــــــــــــــــَ ح   رحَء مل لــــــــــــــــــــــُح َ

ارَهح املــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ، األَِخير بكسر ففتح ، قال األَْخَطُل : ِصيَرٌ و،  ِصيرٌ  ج

ةً  َزلـــــــــــــــــــ َ ااًن مـــــــــــــــــــُ د  َة عـــــــــــــــــــِ َدانـــــــــــــــــــَ رح غـــــــــــــــــــُ   واذحكـــــــــــــــــــُ
  

هــــــــــا   قــــــــــَ وح ــــــــــَ ىَن فـ بــــــــــح ــــــــــُ ِ  تـ لــــــــــ  ــــــــــَ بـ رَيُ مــــــــــن ا ــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــِّ

  
 قال : أَرأَْيَت لو ؟مع كثرٍة الَخالئِقِ  (8)ما ِمْن أََحٍد إِاّل وأَنا أَْعِرفُهُ يَْوَم الِقيَاَمِة ، قالُوا : وَكْيَف تَعِرفُه »الحديث : ومنه

__________________ 
 .28( سورة آ  عمران اآية 1)
رُ )( لفظة الناس أخذها الشــــــــارح عن اللســــــــان حو  هبا املعىن إىل البناء املعلوم ا والعبارة يف القاموس : 2) ابلبناء  (والصــــــــري ابلكســــــــر املاءُ حُيحضــــــــَ

 للمجهو .
َصَرَياح  رو  : با :يف النهاية واللسان بكسر الصاد فيها ا ابلقلم. وزيد فيهما : وي« . الصريان وصريتا.. صريين»( ضبطت األلفا  الثالث 3)

 تثنية صًر .
 ( التهذيب : طرٍف منه.4)
 ( يف الصحاح والنهاية : فذا  منه.5)
 يف القاموس : يـُعحَمُر. (*)
 ( يف معجم البلدان : وصري البقر : موضض اب جاز.6)
 .260/  1( انظر اجلمهرة 7)
 ( النهاية واللسان : تعرفهم.8)
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ريَةً  َدَخلحتَ  ٌم ا وفيها فـََرٌس َأَغر  ُ َج ٌر أَم ا ُكنت تـَعحرِفُه منها صـــــــــــِ َة وقا  أَبو ُعبَـيحد :ا  «؟فيها َخيحٌر ُدهح ريح ا ابلَفتح ا  صـــــــــــَ
 وقا  اأَلزهرّي : هو َخطَبٌ.

يَرةُ و بُمَكلَّئِه  ُجبَْيٌل بعََدن أَْبيَنَ  : الّصِ
 ، ُمْستَِديٌر عريض. (1)

يَرةُ و  بالّشرقيّة. بالَجْوفِ  بِن ماِلكٍ  فَْهم يبَنِ  َداٌر ِمنْ  : الّصِ

 المشهورة. أَيّاِمِهم : يوم من ، بالَكْسر ِصيَرةَ  يَْومُ و

 .َصيَّور ، وال (2)يقال : ما له بدو و

يُّورُ ] أْيِ. يَِصيرُ  ، وما كَسفُّوٍد : العَْقلُ  *[الصَّ  إِليه من الرَّ

يُّورُ و ً الكأَلُ اليابُس يُْؤَكُل بْعَد  : الصَّ ما كاَن من الثَّْغِر  َصيُّور ٍء من العُْشبِ ، نقله أَبو حنيفة عن أَبي ِزيَاد ، وقال : ولَْيَس لَشيْ  ُخْضَرتِه َزمانا

 .كالّصائَِرةِ  واألَفَانِي

َذ لها ، كذا حكاه يعقوب في األَلفَاظ ، واألَْسبَُق ليس له َمْنفَذٌ ، وأَصلُه الَهْضبَةُ التي ال َمْنفَ  األَْمر الُمْلتَبِس ، أَي في َصيُّور أُمِّ  يقال : َوقََع فيو

 ، وقد تقّدم في ص ب ر.« أُّم َصبُّور»

ْيرُ و  ، أَي قََطعَه ، وكذلك أَمالَه. صاَره يَُصوُره : لغة في صاَرهُ يَِصيُره ، يقال : القَْطعُ  ، بالفَتْح : الصَّ

ْيرُ  قال أَبو الَهْيثَم :و  القَْيِظ. صائَِرةُ  ، أَي أَين الحاِضَرةُ ، ويقال : َجمعَتُْهم ؟الّصائَِرةُ  ، يقال : أَين إِلى َمحاِضِرِهمْ  ُرُجوُع الُمْنتَِجِعينَ  الصَّ

ْيَرةُ و  في َجبَِل ذُْبَحاَن. بهاٍء : ع باليََمنِ  ، الصَّ

يِّرُ و  قال ُطفَْيٌل الغَنَِوّي :و ، نقله الّصاغانِيّ  كَكيٍِّس : الَجَماَعةُ  ، الصَّ

وحصـــــــــــــــــــــاِء  يـــــمـــــــًا بـــــــِذي الـــــعـــــَ قـــــِ ُهأَمحســـــــــــــــــــَ  مـــــُ ريِّ  صـــــــــــــــــــَ

  
ُروا  كــــــــــــَ ــــــــــــَ ت ــــــــــــح اُء وابـ ــــــــــــَ ي ِر غــــــــــــاَدَرُه اأَلحــــــــــــح ــــــــــــح ئ ــــــــــــِ ــــــــــــب  ابل

  
يِّرُ  قال أَبو َعْمُرو :  فاُلٍن ، أَي قَْبُره ، وقال ُعْرَوةُ بُن الَوْرِد : َصيِّرُ  ، يقال : هذا القَْبرُ  : الصَّ

ٍد  الــــــــــِ ىَت غــــــــــرُي خــــــــــَ قــــــــــَ  والــــــــــفــــــــــَ ــــــــــح بـ ــــــــــَ  َأحــــــــــاِديــــــــــُث تـ

  
ـــــــــــوَ  ِإَذا   ًة ف ريِِّ هـــــــــــو أَمحســـــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــامـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
يَارُ و ْنجِ  الّصِ  ، قال الشاعر : كِديَاٍر : َصْوُت الصَّ

ا  يـــــــــــــــهــــــــــــــَ اِت فـــــــــــــــِ اجـــــــــــــــَ َن اهلـــــــــــــــَ رَاطـــــــــــــــُ  كـــــــــــــــَبن  تــــــــــــــــَ

  
ِح َراّنُت   بـــــــــــــح َر الصـــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــح ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــُ ارِ قـ يـــــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــــــِّ

  
ْنِج بأَْوتَاِره ، وقد تَقَدَّم تَخِطئَةُ المَصنِّف الجوَهِرّي في ص  ب ر. يُِريد َرنِيَن الصَّ

 نََزَع إِليِه في الشَّبَِه. ، إِذا أَبَاهُ  فالنٌ  تََصيَّرَ و

 * ومما يُستدرك عليه :

يُّورُ  : الَمِصيَرةُ  يرُ و الصَّ  .الّصِ

يِِّب :  ؟منِزلُُكم (4) [أَين]، أَي  َمِصيُرُكم ، وَمْحَضٌر. ويقال : أَينَ  (3)، وِمَربٌّ ، وَمْعَمٌر  َمِصيرٌ  ويقال للَمْنِزِل الطَّ

 األَْمِر : عاقِبَتُهُ. َمِصيرُ و

 قََضائَِها ، وُصَماِت قََضائَِها ، أَي علَى َشَرٍف من قََضائَِها ، قال ُزَهْيٌر : ِصيرِ  وتقوُل للّرُجِل : ما َصنَْعَت في حاَجتِك ، فيَقُول : أَنا علَى
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يـــــــاً و  انــــــِ َا مثـــــــََ نــــــِ مــــــَ  ســــــــــــــــــــِ لــــــح نح ســــــــــــــــــــَ ُت مــــــِ نـــــــح دح كــــــُ  قـــــــَ

  
ريِ عــــــــــلــــــــــَ    وأَ  صــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــُ ر  ومــــــــــا حيــــــــــَح  مــــــــــٍر مــــــــــا ميــــــــــََ

  
 : الَمَطُر. الّصائَِرةُ و

جاِل.  الّصائِرُ و ي أَْعنَاَق الّرِ ْيرُ و: الُملَّوِ  : اإِلمالَةُ. الصَّ

يََّرة وقال ابن ُشميل : َوُل منها وأَعَظُم ، وهما : على َرأِْس القَاَرة ِمثل األََمَرةِ غير أَنها ُطِويَْت َطيًّا ، واألََمَرةُ أَطْ  (5)، بالتَّْشِديد  الصَّ

يَِّرةوَمْطِويَّتَاِن جميعاً ؛ فاألََمَرةُ ُمَصْعلََكةٌ َطِويلَة ،  ةُ ، وهي من  الصَّ ُمْستَِديَرة َعِريَضة ذاُت أَْرَكان ، وُربما ُحِفَرت فَُوِجد فيها الذََّهُب والِفضَّ

 َصْنعَِة عاٍد وإَِرَم.

 .: أَْقبََل بهِ  يَِصيُره َوَجَهه َصارَ و

يرِ  وَعْينُ   ، بالكسر : َموِضٌع بِمْصَر. الّصِ

__________________ 
 «ـهمعّظم ساحر كر هنر ومرفب السفن اء عدن ا واملكأّل كقوله : مبكّلئه ا أي مبكّل »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ويقا  : ماله صّيور مثا  فيعو  ا أي ماله عقر وحنو ذلك.ويف التهذيب : « قوله : ماله بدو هكذا يف خطه»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية وما أثبتناه من القاموس. (*)
 .«وَمقحَمر»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 3)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
ومثلها يف التهذيب « بتشديد الياء املكسورة وفتح الصاد كذا هو مضبوط يف التكملةقوله : الصرية ابلتشديد أي »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 ا أما يف اللسان ضبطت بكسر الصاد وفتح الياء املخففة وكله ضبرت قلم.
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. صائِرٌ و  : واٍد نَْجِديٌّ

يراِزّي. الّصائِِريّ  ومحّمُد بُن الُمْسِلم بن عليّ   ، كتََب عنه ِهبَةُ هللا الّشِ

 دفصل الضا
 املعجمة مع الراءِ 

ً و ، بالفَتْح ، َضْبراً  ، بالَكْسر ، يَْضبِر في َعْدِوه الُمقَيَّدُ  كذلكوالفََرُس ،  َضبَرَ  : [ضبر] َجَمَع  ، محّركةً ، ِإذا َعَدا ، وفي المحكم : َضبََرانا

 قََوائَِمهُ َوَوثََب.

ْبرُ  َمْجموَعةً يََداهُ ، فذِلكوقال األَصمعّي : إَِذا َوثََب الفََرُس فَوقََع   ، قال العَّجاُج يَمدح ُعَمر بَن ُعبَْيِد هللا بِن َمْعَمٍر القَُرِشّي : الضَّ

رح  مـــــــــَ تـــــــــَ ٍر حـــــــــَا اعـــــــــح مـــــــــَ عـــــــــح ا ابـــــــــُن مـــــــــَ دح لـــــــــََ قـــــــــَ  لـــــــــَ

  
يــــــــــٍد و   عــــــــــِ ن بــــــــــَ يــــــــــدًا مــــــــــِ عــــــــــِ ًز  بــــــــــَ غــــــــــح رَبح مــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــَ

  
 الشام ، وَجمَع لذلك َجْيشاً.يقول : اْرتَفَع قَْدُره حين َغَزا َموِضعاً بَعيداً من 

ْبُر َضْبرُ »وفي حديث سْعِد بِن أَبي َوقّاص :  ، البَْلقَاُء : فََرُس َسْعد ، وكان أَبو ِمْحَجن قد َحبََسه « البَْلقَاِء ، والطَّْعُن َطْعُن أَبي ِمْحَجن الضَّ

ةً ، فقال المرأَةِ َسْعد : أَْطِلِقينِي َسْعٌد في ُشْرِب الَخْمِر ، وهم في قِتَاِل الفُْرِس ، فلّما كان يوم ال قاِدسيّة رأَى أَبو ِمْحَجن الثَّقَِفيُّ من الفُْرِس قُوَّ

ِمل على أَْن أَرِجَع حتّى أََضَع ِرْجلي في القَيِد ، فَحلَّتْه ، فَرِكَب فَرساً لسْعٍد يقال لها : البَْلقَاُء ، فجعَل ال يَحْ  (1) [إِن سلَّمني هللاُ ]ولك هللاُ َعلَيَّ 

تِه. فلّما َرَجَع  أَخبََرتْهُ بما كاَن ِمن أَمِره ، فَخلَّى  (2) [سعدٌ ]ناحية من العَُدّوِ إِاّل َهَزَمُهم ، ثم َرجَع حتّى َوضَع ِرْجلَه في القَْيِد ، وَوفَى لها بِذمَّ

 َسبِيلَه.

 ، أَي ُحْزَمةً ، كما سيأْتي. إِْضبَاَرةً  َجعَلَها ، بالفَتْح : يَْضبُِرَها َضْبراً  الُكتُبَ  َضبَرَ و

ْخرَ  َضبَرَ و َده : يَْضبُِره َضْبراً  الصَّ  ، قال الراِجُز يَصف ناقَةً : نَضَّ

وارَِدا  ا الـــــــــــــعـــــــــــــَ هـــــــــــــَ وَن رَأحســـــــــــــــــــــــــــِ ئـــــــــــــُ َر  شـــــــــــــــــــــــــــُ  تــــــــــــــَ

  
وَرةً   بــــــــــــــــُ َدا َمضـــــــــــــــــــــــــــــح َدائــــــــــــــــِ بــــــــــــــــًا حــــــــــــــــَ  ِإىل شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 بَراِطيَر ِإىل َجالِمَدا َضربحَ 

َواُب يَِصف َجَمالً ، وهذا موضع الَمثَِل َهَكَذا أَنشَده الَجوهرّي ، قال  اغانّي : والصَّ َجز ألَبي محّمد الفَْقعَِسّي ، « اْستَْنَوق الَجَملُ »الصَّ والرَّ

 .«ُشئُوَن َرأِْسه»والرواية : 

 ، وكذلك الرجُل. ، كِطِمّرٍ : َوثّابٌ  ِضبِرٌّ  فََرسٌ و

 : َجَمْعتَُها. تَْضبِيراً  الُكتَُب وَغْيَرها َضبَّْرتُ  يقال : : الَجْمُع ، التَّْضبِيرُ و

ْبرُ و رٌ  ، أَي ُمْجتَِمُع الَخْلِق أَملُس ، قاله اللَّيث. َمْضبُورٌ  َجَملٌ  ، يقال : ِشدَّةُ تَْلِزيِز الِعَظاِم ، واكتِنَاُز اللَّْحمِ  : التَّْضِبيرُ و،  الضَّ كُمْعْظٍم ،  وُمّضِ

 الَخْلِق. ُمَضبََّرةُ  َوثَّقُه ، وناقَةٌ الَخْلِق ، أَي مُ  ُمَضبَّرُ  وفََرسٌ 

جلُ  (3) كَسَحابٍَة : ُمْجتَِمُع الَخْلقَ  في َخْلِقه ، َضبَاَرةٍ  َرُجٌل ذُوو َي الرَّ  ُضبَاِرَمةٌ و ُضبَاِرمٌ  وكذا أََسدٌ  ، ُضبَاَرةَ  ، وقيل : َوثِيُق الَخْلِق ، ومنه ُسّمِ

هما منه ،  أَعاَده المصنّف في الميم من غير تَْنبِيٍه عليه. ، فُعَاِلٌم عند الخليِل ، وقد بَضّمِ

ّكيِت : يقال : جاَء فالنٌ  أَضابِيرُ  ج ، كاإِلْضَماَمة ، ، الُحْزَمةُ من الصُُّحفِ  (4) بالَكْسِر والفَتْحِ  اإِلْضباَرةُ و من ُكتُب  بإِْضبَارةٍ  ، قال ابُن الّسِ

 .واألَضاِميمُ  األَضابِيرُ  وإِْضماَمة من ُكتُب ، وهي

 من ُصُحٍف أَو ِسَهام ، أَي ُحْزَمة. إِْضباَرةٌ  وقال اللَّْيُث :

بارُ و ة : ، كِكتَاب وُغَراٍب : الُكتُُب ، بال واِحدٍ  الضُّ مَّ  ، قال ذُو الرُّ
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ِرٍف  َد ُمشـــــــــــــــــــــــح نـــــــــح فـــــــــًا عـــــــــِ ي َواقـــــــــِ ســـــــــــــــــــــــِ فح وُ  لـــــــــنــــــــــَ  أَقـــــــــُ

  
ات    َرصــــــــــــــــــــــَ لــــــــَ  عــــــــَ ارِ عــــــــَ بــــــــَ واطــــــــِ ِ  كــــــــالضــــــــــــــــــــــ   الــــــــنــــــــّ

  
ْبرُ و  من بني فاُلن ، ومنه قول ساِعَدةَ الُهَذِلّي : َضْبرٌ  َخَرجَ  على أَْرُجِلهم ، يقال : الَجَماَعةُ يَْغُزونَ  ، بالفَتْح : الضَّ

مح  هــــــــــــُ ومــــــــــــًا كــــــــــــذلــــــــــــك راعــــــــــــَ ُم يــــــــــــَ ا هــــــــــــُ نــــــــــــَ يـــــــــــــح  بـــــــــــــَ

  
ربحٌ   بُ  ضــــــــــــــــــــــــَ َؤلــــــــــ  رُي مــــــــــُ تــــــــــِ م الــــــــــقــــــــــَ هــــــــــُ اســــــــــــــــــــــــُ بــــــــــَ  لــــــــــِ

  
__________________ 

 ( زايدة عن النهاية.1)
 سان والنهاية.( زايدة عن الل2)
 ( بعدها يف القاموس : ُمَوث قه.3)
 ( اقتصر يف الصحاح عل  اإلضبارة ابلكسر.4)
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ع.  أَراَد بالقَتِير : الدُُّروَع ، ُمَؤلّب : ُمَجمَّ

ْبرُ و ُب إِلى الُحُصوِن للِقتَالِ  أَيضاً : الضَّ  .ُضبُورٌ  ج ا ،، أَي ِلِقتَاِل أَهِلهَ  ِجْلُد يُغَشَّى َخَشباً فيها ِرجاٌل تُقَرَّ

بُورُ  وقال الزمخَشرّي واللَّْيُث : ُب للُحُصون لتُْنقََب من تحتها ، الواحد الضُّ  .(1) َضْبَرةٌ  هي الّدبّابَاُت التي تُقَرَّ

ْبرُ و ر وال يَْعِقد ، َشَجُر َجْوِز البَرِّ  : الضَّ بِرِ  ، يكون بالسََّراة في ِجبَالها ، يُنَّوِ ْبرِ  لغة ، في ، كَكِتف كالضَّ ، نقلها أَبو حنيفةَ ، وكذلك َرواه  الضَّ

 غير أَنّي لم أَْسَمْعه. َضْبَرة ، قال ابُن ِسيده : وال يمتنع َضبَِرة آخروَن عن األَصمعّي ، والواحد

ْهِرّي : وفي حديِث  ْبرَ  أَنه َذَكَر بنِي إِسرائيل ، فقال :جعَل هللا ِعنَبَُهم األََراَك ، وَجْوَزهم»الزُّ  .«، وُرّمانَُهم الَمظَّ  الضَّ

ى الَمظَّ. يَّ ؛ ألَنَّ ذلك يَُسمَّ ّماَن البَّرِ  قال الَجْوَهِريُّ : وهو َجْوٌز ُصْلٌب ، قال : وليس هو الرُّ

ْبرُ ا قال ابُن األَعرابّي :و يه أَْهُل الَحَضِر َجْوَزبُويَا  لضَّ ا. ، وبعُضُهم (2)، بالفَتْح : الذي يُسمَّ  َجْوُزبَوَّ

ْبرُ  قال ابُن الفََرجِ :و ْبن ، قال َجْنَدل : بالَكْسر : اإِلْبطُ  ، الّضِ  ، وكذلك الّضِ

رًا يف و  مــــــــــــــــَ ُؤوُب ُمضــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ربحِيال يـ  ضــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
رِ   فـــــــــــــــــح و َ  زاُد الســـــــــــــــــــــــــــــــ   زَاِدي وقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .(3)َخفَّ  ل :ال أَْخبَأُ َطعَاِمي في السَّفَر فأَُؤوب به إِلى بَْيتي ، وقد نَِفَد َزاُد أَصحابِي ، ولكنّي أُْطِعُمهم إِيّاه ، ومْعنَى َشوَّ  أَي

بَّارُ و ، وَحَطبُه َجيٌِّد مثُْل َحَطب الَمّظِ ، قال أَبو حنيفَة : فإِذا ُجِمع َحَطبُه َرْطباً ، ثم أُْشِعلَت فيه النّار  كُرّماِن : َشَجٌر يُْشبِهُ َشَجَر البَلُّوطِ  ، الضُّ

 بهاٍء. ، ُضبّاَرة الواِحَدةُ  فَْرقََع فَْرقَعَةَ الَمَخاِريِق ، ويُْفعَل ذلك بقُْرب الِغيَاض التي فيها األُْسد ، فتهرب ،

ٌ كُجَهيْ  ، ُضبَْيَرةُ و  ، قال األَْخَطُل : نَة : اْمَرأَة

اً  ا َأممــــــــــــــَ نح دارِي هلــــــــــــــََ كــــــــــــــُ ٌة ملح تــــــــــــــَ ــــــــــــــّ رِي كــــــــــــــح  بــــــــــــــَ

  
َةُ اَل و   ريح بــــــــــــَ َددُ  ضــــــــــــــــــــــــــُ تح صــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــَ يــــــــــــ  ــــــــــــَ ن تـ  ممــــــــــــِ 

  
 ، قال الحاِرُث بُن الَخْزَرج الَخفَاِجّي : َكْلب : اسم كَكتَّانٍ  ، َضبَّارٌ و

تح  عـــــــــَ رَبحقــــــــــَ ٍج فـــــــــتـــــــــَ ا هـــــــــَ ُت هلـــــــــََ لـــــــــح َرتح فـــــــــقـــــــــُ فـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

  
تح   عــــــــــــَ رَبحقـــــــــــــَ رحُت حــــــــــــا تــــــــــــَ ارَافــــــــــــذَكــــــــــــَ بــــــــــــّ  ضــــــــــــــــــــــــــَ

  

ا و  اهلـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــَ يِن ِبـــــــــــــــــَ تح لـــــــــــــــــرَتُوعـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  زيـ  تـــــــــــــــــَ

  
ارَا  َ اُر مخـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ َي ا ـــــــــــــــِ ا ُكســـــــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــكـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ َ

  

جِي  ــــــــــــ  ب َواِدِم جــــــــــــُ ــــــــــــَ ُر يف قـ ــــــــــــُ ثـ ُت َأعــــــــــــح َرجــــــــــــح ــــــــــــخــــــــــــَ  ف

  
ضــــــــــــــــــــــــــــــارَا  ا ِإحح رحهتــــــــــــــــُ اُء َأطــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ وحاَل ا ــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــَ

  
 بِن ُمعَاِويَةَ بِن ماِلك بن َخفَاَجةَ قال الّصاغانّي : وقال أَبو ُعبَْيِد هللا محّمُد بُن ِعْمَراَن بِن ُموَسى الَمْرُزبَانِّي : هو للَخْزَرِج بِن َعْوِف بن َجِميلِ 

ْيب  حين رأَى الغُول ، وأَنشد البيَت ، ولم أَِجْده في شعر مالك ، قال : وفي الكتاب المنسوِب إِلى الَخِليل َعقَّار : اسُم َكْلب َذَكَره مالُك بُن الرَّ

اِء على أَنَّه َهبّار ، فقال  الَهْوبَُر : الِقْرُد الكثيُر الشَّْعِر ، وكذلك  (4) [في باب الراءِ ]، وَذَكَره الَجْوَهِرّي في فَْصِل الهاِء من بابَيِ الجيم والرَّ

َواب َهبّار ، بالَهاِء ، وَمْعنَاه الِقْرد ، وكذا َذَكَره ثعلٌب في ياقوتته ، إِاّل أَنه قال : الَهبَّاُر ، وأَنشد البيت ، فِعْنده هو  َهبّاٌر اسم َكْلٍب ، والصَّ

 بالضاد. َضبّارٌ 

بُورُ و َل والثَّا ُمعَظَّم : األََسدُ  ، مثل ُمَضبَّروِطِمّر ،  ، مثل ِضِبرّ و، كَصبُوٍر ،  الضَّ ، كِطِمّرٍ ، فمعناه  ِضبِرٌّ  لَث ، وأَّما، ذكر الّصاغانّي األَوَّ

َي به األََسُد لِشدَّتِه.  الشَِّديُد ، فلعلّه ُسّمِ

بِيرُ و بر ، من الشَِّديدُ  ، كأَِميٍر : الضَّ  ، وهو الشَّّد ، عن ابن األَعرابّي. الضَّ

بِيرُ و  ، لِشّدتِه نقله الصاغانّي. الذََّكرُ  : الضَّ

 قال ُكثَيِّر :  بالحجازكَحْيَدٍر : َجبَلٌ  ، َضْيبَرٌ و
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َو  و و  اَ  مــــــــنح َرضــــــــــــــــــــــح رَبَ قــــــــد حــــــــَ يــــــــح م  ضــــــــــــــــــــــَ  ُدوهنــــــــَُ

  
ونُ   ن  ُحصـــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُخ لـــــــــــــــــأَلرحَو  هبـــــــــــــــــِ ارِي  ِشـــــــــــــــــََ

  
، وال  (5)بُن ُعبَْيد بِن ثَْعلَبَةَ بِن يَْربُوع ، ولم يَتعّرض الصاغانّي للقَْصر  ِضبَاري ، وهو تَِميمٍ  بني ، بالكسر والقَْصِر : َرُجٌل ِمنْ  ِضبَاَرىو

 الحافُظ.

__________________ 
 ( نص األساس : وقدموا إىل ا صون الضبوَر وهي الدابابت.1)
 ( التهذيب : َجوزَا بوا.2)
 ة من ماء.( يف التهذيب : خف وقّر ا كما تشّو  املزادة إذا بقي فيها ُجريع3)
 ( زايدة عن التكملة.4)
 ( نص التكملة : ويف الّرابب َضبارّي ابلفتح ا ويف متيم ضبارّي ابلكسر.5)
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بابِ  ، أَي مع القَْصِر ، كما هو مفهوم عبارته ، وضبَطه غيُر واحٍد بكسر الراِء وتشِديِد الياِء ، بالفَتْحِ  ، َضبَاَرىو بُن  َضبَاِريّ  وهو في الّرِ

،  َضبَاِريّ   القَُريش بنبِن ُربَْيعِ بِن َعْمرو بِن عبِد هللا بن لَُؤّي بِن َعْمِر بِن الحاِرِث بن تَْيم. منهم َوْرداُن بُن ُمَجاِلد بِن ُعلَّفَةَ بنِ نُْشبَةَ 

ُد بُن ُعلَّفَةَ الخارِجّي.  والُمتََوّرِ

 بُن َسُدوِس بِن َشْيبَاَن. َضبَارى زاد الحافظ : وفي َسدوس

 ، ومن رؤساِء أَْجنَاِد بني أَُميّةَ. فاِرُس َربِيعَةَ  ، وَضبَطه الّصاغانّي بالفَتْح : ، بالّضمّ  ُضبَاَرةَ  و بنُ َعْمرُ و

بُن عبِد هللا بِن ماِلِك بن أَبِي السُّلَْيِك الَحْضَرِمّي ، ويقال األَْلَهانّي ، أَبو ُشَرْيحٍ الّشامّي  ُضبَاَرةُ  قْلت : وهو بن السُّلَْيِك ، من الثِّقاِت. ُضبَاَرةُ و

 الِحْمِصّي ، كان يَْسُكن الاّلِذقِيّةَ ، َرَوى عن ذَُوْيِد بن نَافِع ، وعنه إِسماعيُل بن عيّاش.

باَرةُ و  ، كما تقّدم. إِْضبَاَرة من ُكتٍُب ، ويقول ُضبَاَرة يُر اللَّْيِث ال يُِجيز، وغ وتُْكَسر ، عن اللَّْيثِ  : الُحْزَمةُ  الضُّ

 * ومما يستدرك عليه :

 : الِمْنَجل. الَمْضبُورُ 

بَائِرُ و  ، مثل ِعَماَرة وَعمائِر. ِضبَاَرةٍ  : َجَماَعاُت النَّاِس في تَْفِرقَة ، كأَنه جْمع الضَّ

ْبرُ و ّجالَةُ. الضَّ  : الرَّ

ْبرُ  عرابّي :وعن ابن األَ  ْبرُ و،  (1): الفَْقُر  الضَّ  : الشَّدُّ. الضَّ

ْوا  ، وهو الشَِّديُد ، قال ابُن ُدَرْيد : أَحسب أَن النون فيه زائدة. َضْنبَراً  وقد َسمَّ

ْبرِ  ، كِزْبِرج : من األَعالم ، وهو فِْنِعل من ِضْنبِرو  ، وهو الَوثُْب ، قاله الصاغانّي. الضَّ

 ، مصغَّراً ، حكاه السَُّهْيِلّي عن الَخّطابي ، قاله الحافظ. ُضبَْيَرةَ  والُمطَِّلُب بُن َوَداَعةَ بنِ 

بَْطرُ  : [ضبطر] بَْطرُ و، كِهَزْبر : الشَِّديُد.  الّضِ ْخُم الُمْكتَنِزُ  : الّضِ ابِط. الضَّ  الضَّ

بَْطرُ و بَْيَطرِ  الشَِّديُد ، األََسُد الماِضي : الّضِ بَْطُر ، وقد تَقَدَّم. ِضبَْطرٌ  ، وجَملٌ  ِضبَْطرٌ  أََسدٌ  ، يقال : كالضَّ  وكذلك الّسِ

بَْغَطَرى : [ضبغطر] ا في قَبَْعثََرى ، قالوا والغيُن ُمْعَجَمة ، أَهملَه الجوَهِرّي ، ونقل شيُخنَا عن اللُّبَاب : أَّن أَلفه للتّْكثِير ، كم ، َمْقُصوَرةً  الضَّ

ُجُل الشَِّديُد.  : ولم يَِرْد على هذا الِمثَال غيُرهما ، قال أَحمُد بُن يَْحيَى : هو. جال. الطَِّويلُ  َوْزنُه فَعَلَّلَى ، هو قال أَبو حاتم :والرَّ  من الّرِ

بَْغَطَرىو يَرافِّي ، ويق األَْحَمقُ  : الضَّ ْقتَه ولم يُْعِجْبك. َضبَْغَطَرى ال : رجلٌ ، مثَّل به سيبويه ، وفّسره الّسِ  ، إِذا َحمَّ

بَْغَطى ، ْبيانُ  ءٌ أَو َشيْ  َكِلَمة هوو وقيل : هو الضَّ ُع به الّصِ  ، قاله ثعلٌب. يُفَزَّ

بَْغَطَرى قال ابُن األَعرابّي :و  فَْوقَه ؛ لئاَّل يَقََع.ـ  ونصُّ ابن األَعرابّي يََدْيكـ  ما َحَمْلتَه على َرأِسَك وَجعَْلَت يََدكَ  : الضَّ

بَْغَطَرىو ُع به الطَّْيُر. (2)، هكذا في النُّسخ كلَِّها ، ومثلُه في التكملة ، وفي نُْسخة اللسان العين  اللَِّعينُ  : الضَّ ْرعِ يُفَزَّ  الذي يُْنَصُب في الزَّ

بَْغَطَرىو بُعُ  : الضَّ بَُع خاصٌّ باألُنثى ، والذََّكر ِضْبعَاٌن ، أَو أُْنثاَها ، وعليه اقتصر الصاغانّي ، الضَّ  وهما ، قال شيُخنَا : قد يقال : إِّن الضَّ

 ّصاغانِّي.، َذَكَرهُ ابُن األَعرابّي ، كما نقله عنه ال َضبَْغَطَرى َضبَغَطَرانِ  ، يَْعنِي أَّن تثنيةَ  َضبَْغَطَرْينِ  ، ورأَْيتُ  َضبَْغَطرانِ 

رَ و ، يَْضَجُر َضَجراً  ، ِمْنه ، وبِه ، كفَِرحَ  َضِجرَ  : [ضجر] مَ  تََضجَّ رٌ و، كَكِتف ،  َضِجرٌ  فهو وقَِلَق من َغّمٍ ، : تَبَرَّ ،  ُضْجَرةٌ  وفيه ، ُمتََضّجِ

ّم.  بالضَّ

 ، أَي َضيٌِّق. َضِجرٌ  انٌ ، معناه َضيُِّق النَّْفِس. من قَْول العََرب : َمكَ  َضِجرٌ  وقال أَبو بَْكر : فاُلنٌ 

 ، قال أَْوس : َمَضاِجيرَ و،  َمَضاِجرَ  قَْومٍ  ، من ُمْضِجرٌ  ، فَأَنَا أَْضَجْرتُهو
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ُم  كـــــــــــُ الـــــــــــُ عـــــــــــَ ر تح نـــــــــــِ ضـــــــــــــــــــــــــَ ون ِإَذا اخح قـــــــــــُ اهـــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــَ  تـ

  
رَاٌم و   ــــــــــــــح ِة أَبـ ــــــــــــــظــــــــــــــَ ي فــــــــــــــِ ريُ يف ا ــــــــــــــَ اجــــــــــــــِ  َمضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف التهذيب : القفز.1)
 [.... وعبارة القاموس : الل عا املنصوُب يف الز رحعِ ]: اللعا.  (مصرـ  دار املعارف)( يف اللسان 2)
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 البَِعيُر : َكثَُر ُرَغاؤه ، قال األَْخَطُل يَْهُجو َكْعَب بَن ُجعَْيٍل : َضِجرَ و

ُه  جـــــــُ رح فـــــــِإنح َأهـــــــح جـــــــَ رَ كـــــــمـــــــا   َيضـــــــــــــــــــــح جـــــــح  ابزٍِ   ضـــــــــــــــــــــَ

  
حــــــــــَ   فــــــــــح َرتح صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح َن األُدحِم َدبـ هح مــــــــــِ ــــــــــُ  تــــــــــاُه وغــــــــــارِب

  
 وَدبَِرْت في األَْفعَال ، كما يَُخفّف فَِخذٌ في األَسماِء. َضِجرَ  وقد َخفّفَ 

ُجورُ  قد تَْحلُبُ »، ومنه الَمثَل :  ، كفَِرحَ  َضِجَرتْ  تَْرُغو ِعْنَد الَحْلِب ، وقد ، كَصبُوٍر : َضُجورٌ  ناقَةٌ  وقال ابُن ِسيَده : أَي قد « العُْلبَةَ  الضَّ

 ِء الُخلُِق.تُِصيَب اللِّيَن من السَّيِّى

ُجورَ  إِنّ »وقال أَبو ُعبَْيد : من أَمثاِلهم في البخيِل يُْستَْخَرُج منه الماُل على بُْخِله  ، أَي إِّن هذا وإِْن كان َمنُوعاً فقد يُنَاُل « (1)قد تُْحلَب  الضَّ

ُجورَ  ّن النَّاقَةَ ِء ، كما أَ ُء بعَد الشيْ منه الشيْ   قد يُنَاُل من لَبَنِها. الضَّ

 ، وقال ُدَرْيد : َضيِّقٌ  كَصْخٍر ، وَكتٍِف : َضِجرٌ و َضْجرٌ  َمكانٌ  قال أَبو عمرو :و

يــــــــــــمــــــــــــاً  قــــــــــــِ َدٍث مــــــــــــُ ِ  يف جــــــــــــَ ىَت مــــــــــــا أُمــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
ٍة مــــــــــــن اأَلرحَواِح   كــــــــــــَ هــــــــــــَ رِ مبَســــــــــــــــــــــــــح جــــــــــــح  (2) ضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي َضيّق.

ْجَرةُ و  ، نقله الصاغانِّي ، وكأَنّه ِلقَلَِقه ال يَثْبُُت في َمَحّل. ، بالّضّم : طائِرٌ  الضُّ

 * ومما يستدرك عليه :

َجرِ  ، كُهَمَزةٍ : كثيرُ  ُضَجَرةٌ  رجل ر ، قاله الزمخشِرّي  ُضجرة ، ويقال الضَّ ّم ، كُمتََضّجِ  .(3)، بالضَّ

 َمألََها. ، إَِذا َضْجَحَرةٌ  على الحاءِ  الِقْربَةَ ، بتقديم الجيم َضْجَحرَ  ، أَهمله الجوهِرّي ، وقال األَْصَمِعّي : َضْجَحر : [ضجحر]

قاءُ  اْضَجَحرّ  قدو  للُكَمْيت :ـ  في صفة إِبل ِغزارـ  ، وأَنَشدَ  اْمتأَلَ  ، ِإذا اْضِجْحَراراً  الّسِ

يــــــــًا  َب شــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــِ ــــــــَوطــــــــح ُُ  ال رتح رّاً تــــــــَ حــــــــِ جــــــــَ  ُمضــــــــــــــــــــــح

  
ورَا  وَ  اُ ضـــــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــُ ا أَّدِت ا ــــــــــــــُ َد مــــــــــــــَ  بــــــــــــــعــــــــــــــح

  
 : * ومما يستدرك عليه : [ضخر]

 لفََزاَرةَ. َمَضاِخرُ وء ، ، وهي َهضباٌت َغْربِيَّ أََساِهيب ، فيها َمَصاِنُع لبني ُجَوْين ، وبني َصْخر من َطيِّى َمَضاِخرُ 

 ِضّد النَّْفع. ، لغتان : ، ويَُضمّ  الضَّرُّ  : [ضرر]

ّم : اْسٌم. رّ الضَّ  أَو  بالفَتْح : َمْصَدر ، وبالضَّ

َضَمْمَت إِذا لم تستعمْله مصدراً ،  الضُّرَّ  والنَّْفعِ فتحَت الضاَد ، وإِذا أَفرْدتَ  الضَّرّ  وقيل : هما لغتان كالشُّْهد والشَّْهِد ، فإِذا َجَمْعَت بين

 ، هكذا تَْستَعِمله العرُب ، كذا في لحِن العَواّم للُزبَْيِدّي. َضَرْرُت َضّراً  كقولك :

 .َضرٌّ  ، وما كان ِضّد النَّْفعِ فهو ُضرٌّ  وقال أَبو الدُّقَْيِش : ُكلُّ ما كان من ُسوِء حال وفَْقٍر أَو ِشّدةٍ في بََدٍن فهو

ه َضّراً  يقال : هُ يَُضرُّ ةُ و ، َضرَّ هُ وبه ،  َضرَّ رَّ ةً و بِهِ  أََضرِّ و،  اَراً إِْضرَ  ، أَضَّ هُ ُمَضارَّ َررُ  ، بالَكْسر بمْعنًى ، واالسمُ  ِضَراراً و،  َضارَّ ،  الضَّ

رارُ وفِْعُل واِحد ،  رَ  الّضِ جُل أَخاهُ فَيَْنقُصه َشْيئاً من حقّه ، وال يَُجاِزي يَُضرُّ  أَي ال «ِضرارَ  وال َضَررَ  ال»الحديُث :  فِْعُل اثْنيِن ، وبه فُّسِ ه الرَّ

َررِ  بإِدخالِ  إِْضراِره على  .(4)عليه. وقيل : ُهما بمعنًى ، وتكراُرهما ، للتّأِْكيِد  الضَّ

 في الَوِصيّة : أَن ال تُْمَضى أَو يُْنقََص بعُضها ، أَو يُوَصى لغَيِر أَْهِلَها ، ونحو ذِلك مّما يَُخاِلف السُّنّةَ. الُمضاّرةو

دَّةُ ،  الّضاُروَراءُ و َررُ و: القَْحُط ، والّشِ َررُ و، هكذا في النُّسخ التي بأَيدينا ، والصواب :  ، وُسوُء الحال الضَّ ، كما في ُسوُء الحاِل  : الضَّ

ةِ و ، بالفَتْح أَيضاً ، كالضَّرِّ  اللَِّساِن وغيره ةِ و ، بكسر الضاد التَِّضرَّ َرافِّي. التَُّضرَّ  ، بضّمها ، األَخيرة مثََّل بها سيبويه ، وفسَّرها الّسِ

 ، كأَُشّد ، قال َعِديُّ بُن َزْيٍد الِعبَاِدّي : أَُضرٌّ  بالفَتْح. الضَّرّ  وجمع
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الَ  و  رِّ خــــــــــــــِ يح  اأَلضــــــــــــــــــــــــــــُ ميف مــــــــــــــن الــــــــــــــعــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

  
ي  واقـــــــــــــِ ّن الـــــــــــــبـــــــــــــَ هـــــــــــــُ ومـــــــــــــَ لـــــــــــــُ ي كـــــــــــــُ فـــــــــــــِّ عـــــــــــــَ  ِش يــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( ضبطت ابلبناء للمجهو  عن التهذيب واللسان. ولفة املثر يف األساس : إن الضجور حتلب العلبة.1)
 يح.( املسهكة : ممر الر 2)
 ( نص األساس : ورجر َضِجٌر وُمَتضجٌر.3)
 ( وقير : الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفض أنت به ا والضرار أن تضره من غري أن تنتفض.4)
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 في ماِله. َضَررٌ  ، يقال : َدَخَل عليه ءِ النُّْقَصاُن يَْدُخُل في الشَّيْ  : الضََّررُ و

ّراءُ و َمانَةُ  ، بالمد : الضَّ ِريرُ ا ، ومنه الزَّ ِمِن. لضَّ  بمعنَى الزَّ

ّراءُ و ّراءِ  اْبتُِلينَا»، نقيُض السَّّراِء ، وفي الحديث  الضَّ اِء فلَْم نَْصبِرْ  بالضَّ ّراءُ  قال ابُن األَثِيِر :،  «فَصبَْرنَا ، واْبتُِلينَا بالسَّرَّ  : الحالةُ التي الضَّ

دَّةُ  ، وهي نَِقيُض السَّّراِء ، وهما بناَءاِن للمؤنّث وال ُمَذكَّر لهما ، وهي : تَُضرّ   والفقُر والعذاُب. الّشِ

ّراءُ  قيل : (1) (فََأَخْذانُهْم اِبْلَبْأساِء َوالضَّّراءِ )قوله تَعَالَى : و ةِ  النَّْقُص في األَْمَواِل واألَْنفُِس ، : الضَّ رَّ ّراَرةِ و كالضَّ ، بفتحهما ، ونقَل  الضَّ

ّراءُ  الجوَهِرّي عن الفَّراِء قال : لو ُجِمعَ   وأَْبُؤٍس ، كما يُْجَمع النَّْعماُء بمعنى النِّْعَمة على أَْنعٍُم لجاَز. أَُضرٍّ  والبَأْساُء على الضَّ

ةُ  وقال أَبو الَهْيثَم : رَّ  .الضَّرِّ  : ِشدَّةُ الَحال فَْعلَةٌ من الضَّ

َراَرةُ  ، ومصدره الذّاِهُب البََصرِ  ، كأَِمير : الرُجلُ  ِريرُ الّضِ و اءُ  ج : ، الضَّ فَجاَء ابُن أُّمِ َمْكتُوم »َحديُث البََراِء ، وهو َمَجاز ، ومنه أَِضرَّ

َراَرةُ و «َضَراَرتَهُ  يَْشُكو  : ُسوِء الَحاِل. الضَّرّ  هنا : العََمى ، وهي من الضَّ

ِريرُ  من الَمَجاز :و ٌ  َضِريرٌ  ، يقال : رجلٌ  وِهي بَِهاءٍ  ، والَجْمع كالجمع ، الَمِريُض الَمْهُزول : الضَّ  بهما الَمَرُض. أََضرَّ  : َضِريَرةٌ  ، وامرأَة

 .َضِريٌر كالَمْضُرورِ  فهو (2) َضرٌّ  ُكلُّ ما خالََطهو

ِريرُ  من المجاز :و  على امرأَِته ، أَي َغْيَرةٍ. َضِريرٍ  ليها ، أَي َغْيَرته ، وإِنّه لَذُوع َضِريَرهُ  ، يقال : ما أََشدّ  الغَْيَرةُ  : الضَّ

ِريرُ و ةُ  : الضَّ  ، اسم لها ، وأَكثُر ما يُْستَْعَمل في الغَْيَرةِ كما تقّدم. الُمَضارَّ

ِريرُ و   جانِبَْيه ، وقال غيُره : بإِْحَدى َضفَّتَْيه ، وهماالَواِدي ، أَي على أََحدِ  َضِريَري ، يقال : نََزَل فاُلٌن على أََحدِ  َحْرُف الَواِدي : الضَّ

 . قال أَوُس بُن َحَجر :َضِريَرانِ 

ب و  عــــــــــَ ر وِت ُذو شــــــــــــــــــــــــُ َ
يــــــــــٌج مــــــــــن املــــــــــ لــــــــــِ  مــــــــــا خــــــــــَ

  
ي   رحمــِ ــَ رِيــرَ يـ اِ   الضــــــــــــــــ  ِح والضـــــــــــــــــــــّ ِب الــطــ لــح (3)خُبشـــــــــــــــــــــح

 

  
ةٌ  والجمع  .أَِضرَّ

ِريرُ و  ، قال العَّجاج : النَّْفُس ، وبَِقيَّةُ الِجْسمِ  : الضَّ

 الض رِيرِ َحاِمي ا َُمّيا َمِرس 
ِريرُ  ، إِذا كانَت شديَدةَ النَّْفس بِطيئَةَ اللُّغُوب ، وقيل : َضِريرٍ  ويقال : نَاقَةٌ ذاتُ   : بَِقيَّةُ النَّْفِس. الضَّ

ِريرُ و ْبرُ  : الضَّ ّدةِ ،  (4)على  َضِريرٍ  ، أَي َصْبٍر على الشَّّر وُمقَاساةٍ له ، وقال األَصمعّي : إِنه لَذُو َضِريرٍ  ، يقال : إِنّه لذو الصَّ الشَّّرِ والّشِ

 إِذا كاَن ذا َصْبر عليه وُمقَاساةٍ ، وأَنشد :

 (5) َضرِيرِ َ ّاُم بُن ُمر َة ُذو و 
  الشَّّرِ ، وقال َجِريٌر :يقال : ذلك في النّاِس والّدَواّب إِذا كاَن لها َصْبٌر على ُمقاساةِ 

َم قـــــــد  َواهـــــــِ تح ســـــــــــــــــــــَ َرقـــــــَ ر  طـــــــَ َر   َأضـــــــــــــــــــــَ  هبـــــــا الســـــــــــــــــــــ 

  
َف ُزورَا  ائـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ ا تــــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ تح أبَذحُرعـــــــــــــــِ َزحـــــــــــــــَ  نــــــــــــــــَ

  

ِر زَاَدهـــــــــــا  َواجـــــــــــِ ِة اهلـــــــــــَ عـــــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــــُ ّر جـــــــــــُ نح كـــــــــــُ  مـــــــــــِ

  
رحأًَة و   اِوِز جــــــــــــــُ فــــــــــــــَ

َ
ُد املــــــــــــــ عــــــــــــــح ــــــــــــــُ ــــــــــــــرَابـ رِي (6)ضــــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 الَهَواِجِر ، لها علْيَها ُجْرأَةٌ وَصْبٌر ، والسَّواِهُم : الَمْهُزولَةُ.أَي من ُكّل ناقٍَة َضْخَمٍة قويٍّة في 

ِريرُ و بُورُ  من النّاس والّدواّب : الضَّ  ٍء.على كّل شيْ  الصَّ

 َء.: االْحتِيَاُج إِلى الشَّيْ  االْضِطَرارُ و
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هُ  قدو  ، بِنَاُؤه افتعل ، ُجِعلَت التّاُء طاًء ؛ ألَّن التاَء لم يَْحُسن لَْفُظه مع الضاد. اءِ ، بَضّم الطّ  فاضُطرَّ  أَْحَوَجه وأَْلَجأَه ، أَْمٌر : إِلْيهِ  اضَطرَّ

ةُ  االسُم :و رَّ ِة : الضَّ مَّ  ، بالفَتْحِ ، قال ُدَرْيُد بُن الّصِ

__________________ 
 .42( سورة األنعام اآية 1)
 ( ضبطت يف اللسان ابلضم ا ابلقلم.2)
 .«ذو حدب»وروايته ( ديوانه 3)
 ء.( يف التهذيب : عل  الشي4)
 133/  2( البيت للمهلهر ومتامه يف أماد القاد 5)

ــــــــــــــــر املــــــــــــــــرء عــــــــــــــــمــــــــــــــــرو  ــــــــــــــــر مــــــــــــــــا قــــــــــــــــتــــــــــــــــي  قــــــــــــــــتــــــــــــــــي

  
 جســــــــــــــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــرة ذو ضــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــرو  

  

 ويسرة.( الزور مجض زوراء ا والتنائف مجض تنوفة وهي األرض القفر وهي الجي يسار فيها عل  قصد بر أيخذون فيها مينة 6)
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رُِج مــــــــــنــــــــــه و  ر ةُ ختــــــــــُح َدقــــــــــاً  ضــــــــــــــــــــــــَ وحِم ِمصــــــــــــــــــــــــح  الــــــــــقــــــــــَ

  
دِ و   نـــــــــــ  هـــــــــــَ ٍب مـــــــــــُ َر  ُدّرِي  َعضـــــــــــــــــــــــــح وُ  الســـــــــــــــــــــــــ   طـــــــــــُ

  
 أَي تأََلْلُؤ َعْضٍب.

إِلى العَْقِد  يُْضَطرّ  قال ابُن األَثِيِر : وهذا يكون من َوْجَهْين : أَحُدهما أَن «الُمْضَطرِّ  بَْيعِ  عن نََهى أَنّه»:  رفعه عنههللارضيوفي حديث علّي 

إِلى البَْيع لَدْيٍن َرِكبَه ، أَو َمئُونٍة تُْرِهقُه ، فيَبِيع ما في يده  يُْضَطرَّ  من طريِق اإِلكراِه عليه ، قال : وهذا بَْيٌع فاسٌد ال يَْنعَِقد ، والثاني : أَنْ 

ُروَرةِ  بالَوْكِس  يِن والُمُروَءةِ أَ  للضَّ ن ال يُبَايَع على هذا الَوْجه ، ولكن يُعان ويُْقَرض إِلى الَمْيَسَرة ، أَو تُْشتََرى ِسْلعَته ، وهذا سبيلُه في حّق الّدِ

بوُل على هذا الوجه َصحَّ ولم يُْفَسخ مع َكراهِة أَْهِل الِعْلِم له ، ومعنَى البَْيعِ هنا الّشراُء أَو الُمبَايَعَةُ أَو قَ  الّضرورةِ  بقيَمتِها ، فإِْن ُعِقَد البيُع مع

 البيعِ ، انتهى.

م ، وُضيَِّق عليه األَمُر بالُجوعِ ، وأَصلُه  (1) (َفَمِن اْضطُرَّ َغْْيَ ابغ  َوال عاد  )وقولُه عّز وَجّل :  أَي فَمن أُْلِجَئ إِلى أَْكِل الَمْيتَِة ، وما ُحّرِ

َررِ  من يُق. الضَّ  ، وهو الّضِ

ُروَرةُ و ، األَِخيراِن نقلُهما الّصاغانّي ، وأَنشد في  الّضاُروراءِ و،  الّضاُرورِ و،  كالّضاُروَرةِ  ، الضَُّروراتِ  ، ويُْجَمع على : الَحاَجةُ  الضَّ

 : الّضاُروَرةِ  اللَّسان على

ا  يــــــــــيب َأخــــــــــَ ــــــــــِ اُروَرةٍ أَث َدا  ضــــــــــــــــــــــــَ َ  الــــــــــعــــــــــِ فــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــح

  
رُهح   ِديــــــــــِ  َأواصـــــــــــــــــــــــِ تح يف الصـــــــــــــــــــــــ  لــــــــــ   عــــــــــلــــــــــيــــــــــِه وقـــــــــــَ

  
ُروَرةُ  َحَملَتْنِي ، تقول : االْضِطرارِ  : اسٌم لمصدرِ  الضَُّروَرةُ  اللَّْيث :وقال   على كذا وكذا. الضَّ

ُروَرةُ  قلت : فعلَى هذا ، ةُ و الضَّ رَّ ّرةِ  : كالهما اسماِن ، فكان األَْولَى أَن يقول الُمَصنّف : الضَّ ُروَرةو كالضَّ ، ثّم يقول : وهي أَيضاً  الضَّ

 خ ، كما ال يَْخفَى.الحاجةُ ، إِل

َمَق َغداًء أَو  للُمْضَطرِّ  أَي إِنَّما يَِحلُّ  «َصبُوٌح أَو َغبُوقٌ  الّضاُروَرةِ  يُْجِزُئ من»وفي حديث َسُمَرةَ :  من الَمْيتَِة أَْن يأْكَل منها ما يَُسدُّ الرَّ

 عشاًء ، وليس له أَن يَْجمَع بينهما.

يقُ  ، محركةً : الضََّررُ و َررُ و ، أَي ذو ِضيق. (2) َضَررٍ  ، يقال : مكان ذو الّضِ يِّقُ  أَيضاً : الضَّ  ، أَي َضيٌِّق. َضَررٌ  ، يقال مكانٌ  الضَّ

َررُ و  ، أَي َحْرفُه. َشفَا الَكْهفِ  : الضَّ

 ِء ، قال األَْخَطل :من الشيْ  : الّدانِي الُمِضرُّ و

ًة  عـــــــــــَ ـــــــــــِ اِء رَات كـــــــــــّ ـــــــــــَ ـــــــــــب ـــــــــــيِن ال اُء ب ـــــــــــَ ب تح  ـــــــــــِ ـــــــــــ  ل   ـــــــــــَ

  
ٍد و حــــــــىّت ا  عــــــــح ــــــــُ َن عــــــــلــــــــ  بـ ِنصــــــــــــــــــــــح تــــــــُ ــــــــح رارِ قـ (3)ِإضــــــــــــــــــــــح

 

  
 أَي َدنَا منه ُدنُّواً َشِديداً فآذاه. «بِه ُغْصٌن ، فَمّد يََده فَكَسَره فأََضرَّ  أَنّه كان يَُصلِّي ،»وفي حديث ُمعاذ 

 بالطَِّريِق : دنَا منه ولم يَُخاِلْطه. أََضرَّ و

 .أََضرّ  فقد (4) ُمِضّراً  ، وكّل ما َدنَا ُدنُّواً  ُمِضرٌّ  ، وَسَحابٌ  ُمِضرُّ  ، َسْيلٌ  َدنَيَا ، إِذا السَّْيُل من الَحائِِط ، والسَّحاُب إِلى األَْرِض  أََضرَّ و

ونَ : أَ  فقال ؟الِقيَاَمة يَْومَ  َربَّنَا أَنََرى:  (5) [له] قِيل أَنه» وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النّبّي و قالوا :  ؟في ُرْؤيَِة الشَّْمِس في غيِر َسحاب تَُضارُّ

بعُضُكم  يَُضرّ  ، أَي ال الُضرِّ  قال أَبو منصور : ُرِوَي هذا الَحرُف بالتشديد ، من،  ، تبارك وتعالى «في ُرْؤيَتِه تَُضاّرونَ  ال ال. قال : فإِنَُّكم

 ْيِر ، والمعنى واحد.بالتخفيف من الضَّ  (6) [تَُضاُرون]بعضاً ، وُرِوَي 

ونَ  قال الجوهرّي : وبعُضهم يقول ال وَن ، ويروى تََضارُّ ونَ  ، بفتح التاِء ، أَي ال تََضامُّ تَضاّماً يَْدنُو بعُضُكم من  في ُرْؤيَته (7) ال تََضامُّ

 ولكن ينفرُد كلٌّ منهم بُرْؤيَتِه.فيُزاِحُمه ، ويقول له : أَِرنِيِه ، كما يَْفعَلُون عند النََّظِر إِلى الِهالِل ،  بَْعٍض 

ْؤيَِة ،   فال يِضيُم بعُضُكم بعضاً.ويروى ال تَُضاُموَن ، بالتَّْخِفيف ، ومعناه ال يَنَالُُكم َضْيٌم في ُرْؤيَته ، أَي تََرْونَه حتَّى تَْسُووا في الرُّ
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هُ ِضَراَراً  أَو من ةً و َضارَّ  ، قال نابغةُ بني َجْعَدةَ : ، إِذا خالَفَه ُمَضارَّ

يح و  مـــــــــــــــــــَ رَارٍ َخصـــــــــــــــــــــــــــــــــح َرِإ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ دح  َذَويح تـــــــــــــــــــُ

  
ا   بــــــــــَ غــــــــــَ مــــــــــا َيشــــــــــــــــــــــــح هــــــــــُ مــــــــــُ لــــــــــح ىَت ابَت ســــــــــــــــــــــــِ (8)مــــــــــَ

 

  
__________________ 

 .145( سورة البقرة اآية 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب املطبوع : ذو ِضرار.2)
 «.بين البّكار»التهذيب : ويف  «بين البكاء ترصده» ( ديوانه وروايته :3)
 ( اللسان : مضي قاً.4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
 ( ضبطت يف التهذيب ابلضم ا أما اللسان فكالقاموس.7)
 وما أثبت عن التهذيب.« ذوا»ابألصر « َذَو ح »( قوله 8)
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ّجاُج :أَي ال تَتَناَزُعون وال تَْختَِلفُون وال تَتََجاَدلُو ِة النّظِر إِليه لِوضوِحه وُظُهوِره. قاله الزَّ  ن في ِصحَّ

نها لَفظاً ، وهو من ِصَحاح قال األَْزَهِرّي : ومعنَى هِذه األَلفَاِظ وإِن اْختَلَفَْت متقاربةٌ ، وكلُّ ما ُرِوَي فيه فهو َصِحيٌح ، وال يَْدفَُع لَْفٌظ م

 ْبتَِدٌع صاِحُب َهًوى.مُ  إِالّ  يُنِكُرها وال ، وُغَرِرَها وسلميهعلهللاصلىأَخباِر َسيَّدنا رسوِل هللا 

 أَبو ِخَراٍش : داِهيةٌ في َرأْيِه ، قال ، بالكسر ، أَي شديُد أَِشّداَء ، وكذلك ِصلُّ أَْصالٍل ، وِضلُّ أَْضالٍل : ِضرُّ أَْضرار رجلٌ  يقال :و

ا و  ــــــــــــَد هبــــــــــــَِ رحٌط أُرِي ــــــــــــُ ــــــــــــو قـ ُم ل ــــــــــــَ ل وحُم َأعــــــــــــح ــــــــــــقــــــــــــَ  ال

  
ا   يـــــــــــهـــــــــــَ رحَوُة فـــــــــــِ اَن عـــــــــــُ كـــــــــــَ ر  لـــــــــــَ رارِ  ضـــــــــــــــــــــــــِ  َأضـــــــــــــــــــــــــح

  
 .(1)أَي ال يستنقذه ببَأِْسه وِحيَِله. وُعروةُ أَخو أَبِي ِخراٍش 

ّرتانِ و  ِمْن َجانِبَْيها. (2)، وهما الشَّْحَمتَان ، وفي المحكم : اللّْحَمتَان اللَّتَاِن تَْنَهِداَلِن  : األَْليِةُ من جانِبَْي َعْظِمها الضَّ

تانِ و ةٌ  واحدةٍ منهما َزْوَجتاَك ، وكلّ  : الضَّرَّ  ، ناِدٌر ، قال أَبو ذَُؤْيٍب يَِصف قُُدوراً : َضرائِرُ  لألُْخَرى ، وُهنَّ  َضرَّ

يـــــــــــــِر كـــــــــــــبَ  يـــــــــــــٌج ابلـــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــِ ن  َنشـــــــــــــــــــــــــــِ ا هلـــــــــــــَُ  هنـــــــــــــ َ

  
رُ   ـــــــــــِ رَائ ا ضـــــــــــــــــــــــــَ َش غـــــــــــاُرهـــــــــــَ احـــــــــــَ فـــــــــــَ ـــــــــــَ ّي تـ رحمـــــــــــِ  حـــــــــــِ

  
رُّ  االسمُ و َج على الّضِ ةٍ  أَي ، بالكسر والّضّم ، حكاهما أَبو عبد هللا الطُّوالُ  (3) ُضرٍّ و ِضرٍّ  ، بالكسر ، ويقال تََزوَّ بين امرأَتَْيِن أَو  ُمَضارَّ

 ثاَلٍث.

 ُكّن لها ، فإِذا كان كذلك فهو َمْصَدٌر على َطْرح الزائد ، أَو َجْمٌع ال واحَد له. ِضرٍّ  وَحَكى ُكراع : تََزّوجُت الَمْرأَةَ على

ةٍ  : التَّْزِويُج على اإِلْضرارُ و َج الرجُل على َضرَّ ةٍ  ، وفي الّصحاح : أَن يَتََزوَّ ٌ  ُمِضرٌّ  َرُجلٌ  ، ومنه قيل : َضرَّ ةٌ و ُمِضرٌّ  ، وامرأَة  .(4) ُمِضرَّ

ةٌ  ، ِإذا كان لها ُمِضرٌّ  ، وامرأَةٌ  َضرائِرُ  ، إِذا كان له ُمِضرٌّ  فَرجلٌ  يَتَا  َضرَّ تَْين]، وُسّمِ صاحبَتَها ، وُكِرهَ  تَُضارُّ  ألَّن كلَّ واحدةٍ منُهَما (5) [َضرَّ

ةٌ  في اإِلْساَلم أَن يُقَال لها :  ، وقيل : َجاَرةٌ ، كذلك جاَء في الَحِديث. َضرَّ

ةُ و رَّ  .الضَّرّ  ، نقله الصاغانّي ، وهو قوُل أَبي الَهْيثَِم ، قال : فَْعلَةٌ من ِشدَّةُ الحاِل ، واألَِذيَّةُ  ، بالفتح : الضَّ

ةُ و رَّ  ، قال َطَرفَةُ يَصف نَْعَجةً : الِخْلفُ  : الضَّ

ا  اهـــــــــــــَ اِدمـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َر ق ـــــــــــــَ ب رَاِت َأســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــز مـــــــــــــِ َن ال  مـــــــــــــِ

  
او   ر هتـــــــــــــــــــــــــَُ ٌة َدُرورُ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــــــــــــــــَ رَكـــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــُ

  
ةُ  قيل :و رَّ  أَْصُل الثَّْديِ. : الضَّ

ّرةُ و  أَصلَُها. ، وقيل : تَْحَت اإِلْبَهامِ  الّتي اللَّْحَمةُ  أَيضاً : الضَّ

. باِطُن الَكفِّ  هي أَو  ِحيَاَل الِخْنَصِر تُقَابِل األَْليَةَ في الَكّفِ

ةُ  قيل :و رَّ ْرُع يَُذّكر ويُؤنَّث ، يقال : الضَّ ةٌ  : لَْحُم الضَّْرعِ ، والضَّ  َشْكَرى ، أَي َمألَى من اللَّبَِن. َضرَّ

ةُ  وقيل : رَّ  : أَْصل الضَّْرع الذي ال يَْخلُو من اللَّبَِن ، أَو ال يَكاد يَْخلُو منه. الضَّ

ْرُع ُكلُّه وقيل : هي ى بذلك إِاّل أَن يكوَن فيه لَبٌَن. الضَّ  ما خال األَْطباَء وال يُسمَّ

ةُ و رَّ  ، وهو َجْمٌع نادر ، وأَنشد ثعلب : َضرائِرُ  ذلك كلّه ما َوقََع عليه الَوْطُء من لَْحِم باِطِن القََدِم مّما يَِلي اإِلْبَهاَم ، ج : الضَّ

ثَاَ  الَغَفا و   َضرَائِرِيصاَر أَمح
َرائِرِ با إِنما َعنَى َمِة. لضَّ  أََحَد هِذه األَْشيَاِء المتقّدِ

ةُ و رَّ  من األَقَاِرب. الماُل تَْعتَِمُد عليِه وهو لِغْيِرك : الضَّ



6121 

 

تَانِ  يقال : عليهو ةُ  من َضأٍْن وَمْعٍز. َضرَّ رَّ  الِقْطعَةُ من المال واإِلبِِل والغَنَِم. : الضَّ

 .(6)ن العَْيِن وقيل : هو الَكثِيُر من الماِشيَِة خاّصةً دو

ةٌ  : له ُمِضرٌّ  وَرجلٌ   من ماٍل ، وقاله الَجْوَهِرّي : َضرَّ

__________________ 
خراش  ( قا  يف التهذيب : وعروة أخي أيب خراش ا وكان أليب خراش عند قرط من ٌة ا وأســـرت أَزُد الســـراة عروَة ا فلم حيمد نيابة قرط عند أيب1)

 يف إسارهم َأخاه :
ر  صــــــــــــــــــــــــــــيّب الســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــف مــــــــــــــن رجــــــــــــــر   ِإذًا لــــــــــــــبــــــــــــــُ

  
 مـــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــادة الـــــــــــــــقـــــــــــــــوم أو اللـــــــــــــــتـــــــــــــــّف ابلـــــــــــــــدارِ  

  

 ( التهذيب : هتّدالن.2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : وُضر  .3)
 ( األخرية مل ترد يف الصحاح واللسان.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ( اللسان : العري.6)
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ِضرّ 
ُ
َعُر الر قَبان اأَلَسِدّي جاهلّي ا يهجو ابَن عّمه ِرضحوان : َضر ةٌ  : الذي يـَُروُح عليه امل  من املاِ  ا قا  اأَلشح

وا  مــــــــــــُ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ وحِم َأن يـ َك يف الــــــــــــقــــــــــــَ بــــــــــــِ  حَبســــــــــــــــــــــــــح

  
يِن    َك فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــمح غــــــــــــــــــَ رّ أبَنــــــــــــــــــ   ُمضــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
د ، وقيل : أَسرَع بعَض اإِلسراعِ ، هذه ِحَكايَةُ أَبي ُعبَْيٍد ، قال الطُّوِسّي : وقد َغِلَط ، إِنَّما هو أََصرَّ ، بالصاد ، وق أَْسَرعَ  يَْعُدو : : أََضرَّ و

 تقدّمت اإِلشاَرةُ إِليه.

هُ و  ، نقله الصاغانّي. على األَمِر : أَْكَرَههُ  أََضرَّ

 ، عن ابِن األَعرابِّي ، وأَنشد : لتي تَنِدُّ وتَْرَكُب ِشْدقََها من النَّشاطِ من النَّساِء واإِلبِِل والَخْيِل : ا الِمْضَرارُ و

َت  رَارٌ ِإذح أَنــــــــــــــــح ِر  ِمضــــــــــــــــــــــــــــــح َواُد اُ ضــــــــــــــــــــــــــــــح  جــــــــــــــــَ

  
يح   ُة شـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــَ رِ َأغـــــــــــــح طـــــــــــــح بـــــــــــــًا بـــــــــــــقـــــــــــــُ  ٍء جـــــــــــــانـــــــــــــِ

  
ّم : ماءٌ  ُضرُّ و  معروف ، قال أَبو ِخَراٍش : ، بالضَّ

ٍف  مح عـــــــــلـــــــــ  َرصـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــُ قـــــــــُ ابـــــــــِ رٍّ و  (1)ُنســـــــــــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــُ

  
َر اأَلِدميُ   غـــــــــــــــــــِ ٍة وقـــــــــــــــــــدح نـــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــَدابـــــــــــــــــــِ

  
، واسم األَْزوِر مالُك بُن أَْوٍس األََسِدّي ، كان بطالً شاعراً ، له ِوفاَدةٌ ، وهو الذي قَتََل ماِلَك بَن نَُوْيَرة بأَْمِر  ، كِكتَاٍب : ابُن األَْزَورِ  ِضَرارٌ و

ماً ، حتى قُِطعَت ساقاه ، فجعَل يحبو ويُقاتِل ، وتََطُؤه الخيُل حتى مات ، قاله الواقِِدّي ، وقيل : خالِد بِن الوليد ، وأَْبلَى يَْوَم اليََماَمِة باَلًء عظي

، قلت : ومْشَهُده اآلن بَحلََب قُتِل بأَْجنَاِدين ، وقيل : تُوفَِّي بالكوفة َزَمَن عمر ، وقيل : َشِهَد فَتَْح ِدَمْشق ، ثم نََزَل َحّراَن ، له روايَة قليلة 

 شهور ، َذَكَره النّجم الغَّزّي.م

الفَتْحِ ، وقال  بِن ِمْرَداس القَُرِشّي الِفْهِرّي ، أَحُد األَْشراِف والشُّعََراِء الَمْعُدوِديَن ، واألَبطال الَمْذُكوِرين ، ومن ُمْسِلَمةِ  بَن الَخّطابِ  ِضَرارُ و

بَْير : ُ  َرئِيُس بني فِْهر ، وقيل : ِضَرارٌ  الزُّ  وَح الّشام.َشِهَد فُت

ن ِضَرارُ و َزْيد بن بِْسَطام. (2): أَخو عوف ، له ِوفَاَدةٌ ، حديثُهُ عند ابنِه  بُن القَْعقَاعِ  ِضَرارُ و الُمَزنِّي ، كان مع خاِلٍد لّما فَتََح الِحيَرة  بُن ُمقَّرِ

 .أَجمعين عنهمهللارضي صحابِيُّون ، وهو عاِشُر َعْشَرة إِْخَوةٍ.

 ليه :* ومما يستدرك ع

ها  يَُضّرهوالُحْسنَى ، وهو الذي يَنفَُع َمن يَشاُء من َخْلِقه ، ـ  تعالَىـ  ، من أَسمائه الّضارُّ  النّافِعُ  ، حيث هو خالُق األَشياِء كلَِّها ، َخْيِرَها وَشّرِ

َهاوونَْفِعَها   .َضّرِ

 .(3) (َأيّنِ َمسَِّ َ الضُّرُّ )بالّضّم : الُهَزاُل ، وهو َمجاز ، وبه فّسر بعٌض قولَه :  الضُّرُّ و

ةُ و  : ِخالُف الَمْنفَعَِة. الَمَضرَّ

 : السَّنَةُ. الّضّراءُ و

ةُ و رَّ َراَرةُ و الضَّ َررُ و الضَّ  : وهو النُّْقَصان. الضَّ

َررُ و ر قولُه تعالى :  الضَّ َمانَةُ ، وبه فُّسِ َمانَِة. وقال ابُن َعَرفَة : أَي غيُر َمْن به ِعلّةٌ  (4) (َغْْيُ ُأوِل الضََّررِ ): الزَّ ه أَي غيُر أُوِلي الزَّ  تَُضرُّ

 أَيضاً ، يقال : ذلك في البََصِر وغيره. الضَّراَرةُ  وتَْقَطعُه عن الِجَهاِد. وهي

مّ  الضُّرُّ و ِريرِ  حالُ  : بالضَّ  ، نقلَه الّصاغانّي. الضَّ

 : الَمَحاِويُج ، وقَْوُل األَْخَطِل : الضَّرائِرُ و

جٍّ  رَاَرٍة مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــــَ رِّ قــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــُ  لـــــــــــــــــــِ

  
ا   اٌة مـــــــــــــــــــاُ هـــــــــــــــــــَ َررٌ َأضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ورُ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ميـــــــــــــــــــَُ
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 ، وأَراد أَنّه َغِزيٌر كثيٌر فَمجاِريه تَِضيُق به وإِن اتََّسعَْت. (5)، أَي ماٌء نَِميُر في ِضيٍق  َضَررٌ  قال ابُن األَْعَرابِّي : ماُؤَها

 وقال األَْصَمِعّي في قول الّشاعر :

ا  اهلــــــــــــَُ تــــــــــــقــــــــــــَ اَح انــــــــــــح ِة اآاَبِط طــــــــــــَ حــــــــــــ  نحســــــــــــــــــــــــــَ  مبــــــــــــُ

  
ـــــــــُ  اب    ي ـــــــــعـــــــــِ هـــــــــا وال ـــــــــِ رَاف ا (6)أَبطـــــــــح ـــــــــُرهـــــــــَ رِي  ضـــــــــــــــــــــــَ

  
 : ِشدَّتُها ، حكاه الباِهِلّي عنه. َضِريُرَها قال :

__________________ 
 .«عل  وضفٍ »( عن اللسان ا ابألصر 1)
 ( كذا ا وزيٌد هذا ابن بسطام بن ضرار.2)
 .83( سورة األنبياء اآية 3)
 .95( سورة النساء اآية 4)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : أي ميّر يف مضيٍ .5)
 ( التهذيب : ابٍد ضريرها.6)
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 :وقول ُملَْيح الُهَذِلّي 

وَءين و  م  حـــــــــــــــــىّت َيســـــــــــــــــــــــــــــــُ رِي اهلـــــــــــــــــَ  ِإيّن ألَقـــــــــــــــــح

  
ه   ـــــــــح ن َر  مـــــــــِ ـــــــــكـــــــــَ َد ال ـــــــــح ي عـــــــــَ ـــــــــُ ـــــــــرٌ بـ رِي رُ  ضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــِ اف   ـــــــــَُ

  
 أَراد : ُمالزٌم شِديٌد.

كَ  وقال الفَّراُء : َسِمْعُت أَبا ثَْرَواَن يقول : ما كَ  عليها جاِريَةً ، أَي ما يَِزيُدَك. قال : وقال الِكَسائِّي َسِمْعتُهم يقولون : ما يَُضرُّ على  يَُضرُّ

ّبِ َصْبراً ، وما يَِضيُرَك ، أَي أَي ما يَِزيُدك.  الضَّ

كَ  وقال ابن األَعرابّي : ما يَِزيُدَك عليه َشْيئاً ، وما  عليه َشْيئاً واِحٌد. يَُضرُّ

يتِ  ّكِ كَ  يقال : الـ  في أَبواب النّْفيِ ـ  وقال ابُن الّسِ جِل من الِكفَايَة. يَُضرُّ  عليه َرُجٌل ، أَي ال تَِجُد َرُجالً يَِزيُدَك على ما عنَد هذا الرَّ

كَ  وال  عليه َحْمٌل ، أَي ال يَِزيُدك. يَُضرُّ

 قْلت : وأَورَده الّزَمْخَشِرّي في الَمَجاز.

 ، وَصْفَوةٍ من العَْيِش. ، وفي َطثَْرةِ َخْير (1)َخْيٍر ، وإِنّه لفي َطلَفَِة َخْير  َضَررِ  ويقال : هو في

َِّفْقَن ، الَواِحدة الضَّرائِرُ و ةٌ  : األُموُر الُمْختَِلفَة ، على التَّْشبِيِه بَضَرائِِر النّساِء ال يَت ةَ : ، ومنه َضرَّ  عند اْعتَِكارِ »َحديث َعْمِرو بِن ُمرَّ

 .«الضَّرائِرِ 

تَانِ و رَّ َحى ، وفي الُمْحَكم  (2): َحَجُر  الضَّ َحياِن.الرَّ  : الرَّ

ةٌ  : َضِريرٍ  وناقَةٌ ذاتُ  ر قوُل أَُميَّة بِن عائِذ الُهَذِلّي : ُمِضرَّ  باإِلبِِل في ِشدَّة َسْيِرَها ، وبه فُّسِ

ـــــــــــــَ  أُواَلِت  رِي ارِي ضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــُ ـــــــــــــرِ تـ رِي  الضـــــــــــــــــــــــــــ 

  
َوانَ و   ـــــــــــــــــح نـ ودًا عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ ن ّن عـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــُ ُدمـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  تـ

  
. أََضرَّ و  عليه : أَلَحَّ

 اللَِّجاِم : أََزَم الفََرُس على فَأِْس  أََضرَّ و
 فالٌن على السيِر الشَِّديِد ، أَي َصبََر. أََضرَّ وعليه ، مثْل أََضزَّ ، بالزاي. وهو مجاز.  (3)

َراِريّ  ومحّمُد بُن بِْشرٍ   ، عن أَبَاِن بِن عبِد هللا البََجِلّي ، وعنه عبُد الَجبَّار بن َكثيٍر التَِّميِمّي. الّضِ

َراِريّ  سماعيلَ وأَبو صالح محّمُد بُن إِ   ، عن عبد الرّزاق. الّضِ

َرْيرِ  وُمعَاَذةُ بنُت عبِد هللا بنِ   ، قاله الحافظ. (4)، كُزبَْير : التي كان ابُن َسلُوٍل يُْكِرُهها على البِغَاِء ، فنزلت اآلية  الضُّ

 تابِعيّاِن. بُن ُمْسِلٍم البَاِهلّي : ِضَرارُ وبُن ِعْمَراَن البُْرُجِمّي ،  ِضَرارُ و

ِرير وأَبُو ُمعَاِويَةَ   ، عن األَْعَمِش ، حافٌظ ُمتِْقٌن. (5) [موالهم]: هو محّمُد بُن حاِزم التَِّميِمّي  الضَّ

ْوَطرُ  : [ضطر] ْيَطرُ و،  الضَّ ْيطارُ و،  الضَّ  من الّرجاِل. : العَِظيمُ  الضَّ

ْيَطرُ  أو ُجلُ  الضَّ ْخمُ  : الرَّ ْوَطر الذي ال َغنَاَء عْنَده وكذلك الضَّ ْوَطَرىو الضَّ  ، قالَه الَجْوَهِرّي. الضَّ

ْخمُ   ، قال الراجز : اللَّئِيمُ  وقيل : هو الضَّ

 الض يحَطرِ ملَح تـَعحَجبح لذاَ  صاِح أَ 
ْيَطرُ  وقيل : ْيَطَرىو،  الضَّ ْخُم الَجْنبَْينِ  الضَّ ، وأَنَشد أَبو عمرو لعوف بن  َضْيَطاُرونَ و،  َضيَاِطَرةٌ  ، ضياِطرُ  العَِظيُم االْسِت ، ج : : الضَّ

 ماِلٍك :
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ر َض  عـــــــــــَ اُروتــــــــــــَ طـــــــــــَ يـــــــــــح ا  ضـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــَ َة ُدونــــــــــــَ الـــــــــــَ عـــــــــــَ  فــــــــــــُ

  
ريحُ و   ا خـــــــَ طـــــــارٍ مـــــــَ يـــــــح ا ضـــــــــــــــــــــَ حـــــــَ طـــــــَ ُب ِمســـــــــــــــــــــح لـــــــِّ قـــــــَ ـــــــُ  يـ

  
ٌء ّمما يَْنبَِغي أَن يكوَن في الّرجاِل ، وفُعَالَة : ِكنَايَةٌ عن ُخَزاَعةَ ، يقول : ليس فيِهم شي (6)النّضِرّي وقال ابن بَّرّي : البيُت لمالِك بِن َعْوِف 

 ؟.ِساَلُحه ِمْسَطٌح يُقَلِّبُه في يَِده َضْيطارٍ  إِاّل ِعَظم أَجساِمِهم ، وليس لهم مع ذلك َصْبٌر وال َجلٌَد ، وأَّي خيٍر عند

 هُؤالءِ  من يَْعِذُرني َمنْ »:  عنههللارضيوفي حديث علّي 

__________________ 
 ( يف اللسان زايدة : وضف ِة خرٍي.1)
 .«حجرا الرح »( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 ( ضبطت عن اللسان ا ويف األساس بكسر الزاي.3)
 (... َأَرْدَن َِتَصُّناً َوال ُتْكرُِهوا فَ َتياِتُكْم َعَلى اْلِبغاِء ِإْن ):  عزوجل( يعين قوله 4)
 ( زايدة مقتبسة عن اللباب.5)
 ( يف اللسان : النصري.6)
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َياِطَرةِ  خاُم الذين ال َغَناَء عندهم ا الواحد .«الضـــــــ  يحطَارٌ  هم الضـــــــِّ ياِطُرون ا والياُء زائَدٌة ا وقالوا : ضـــــــَ  ا كَبهّنُم مَجَُعوا ضـــــــَ
 مجض السالمة. َضَياِطرَ  عل  َضيحَطراً 

ْيطَ و  ، كأَنَّه لَضَخاَمتِه وثِقَِله. : التَّاِجُر ال يَْبَرُح مكانَه ارُ الضَّ

ْيَطَرىو ْوطارُ وَمْقُصوَرةً ،  الضَّ  ، نقله الّصاغانِّي. : من يَْدُخُل السُّوَق بال َرأِْس ماٍل ، وفيَْحتَاُل للَكْسبِ  الضَّ

 ، هكذا في سائر النسخ. : الُجوُع. وَحيٌّ  َضْوَطَرى بَنُوو

 :َحيُّ معروٌف ، كذا في الُمْحكم. َضْوَطَرى : ُكْنيَةُ الُجوعِ ، وبَنُو َضْوَطَرى والصَّواب : وأَبو

ْوَطَرى وقال أَيضاً : وقيل :  : الَحْمقَى ، قال : وهو الصحيح. الضَّ

يَُخاِطب الفََرْزَدق حين افتخَر بعَْقِر أَبيِه غاِلٍب في ُمعَاقََرةِ  (1)، ومنه قوُل َجِرير  ىَضْوَطرَ  قال : ويُقَال للقَْوم إِذا كانُوا ال يُْغنُون َغنَاًء : بنو

يَاِحّي مائَةَ ناقَة بموضع يقال له َصْوأَر ، على َمسيَرِة يوِم من الُكوفَة ، ولذلك يقول جرير أَيضاً :  ُسَحْيم بِن َوثِيل الّرِ

د  جمــــــــــَُ  (2)قــــــــــد و  عــــــــــُ ــــــــــَ ر ين َأن ال تـ ُض ســــــــــــــــــــــــَ  اشــــــــــــــــــــــــِ

  
وحأَرِ   ــــــــــٍب بصــــــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــِ َر ن قــــــــــح ِد ِإال  عــــــــــَ جــــــــــح

َ
 مــــــــــن املــــــــــ

  
قَوم من بني تَِميٍم ِجفَاناً ، وقال ابُن األَثِيِر : وَسبُب ذِلك أَن غاِلباً نََحَر بذلك الموضع ناقةً ، وأََمَر أَن يُْصنَع منها طعاٌم ، وجعَل يُْهِدي إِلى 

فَنََحر َغاِلٌب ناقَتَْيِن ، فنََحَر ُسَحْيٌم مثلَهما ، فنََحر غالٌب  ؟ نَاقَةً ُمْفتَِقٌر أَنا إِلى َطعَاِم َغاِلٍب إِذا نََحرَ َجْفنَةً فَكفَأََها ، وقال : أَ وأَْهَدى إِلى ُسَحْيم 

ِم أَبِيِه غالٍب فقال ثالثاً ، فنحَر ُسحيٌم ِمثْلَُهّن ، فعََمَد غالٌب فنََحَر مائَةَ ناقٍَة ، ونََكَل ُسَحْيم ، فاْفتََخر الفََرزدُق في ِشْعره بكر
(3) : 

َر الـــــــــنـــــــــِّ  قـــــــــح د وَن عـــــــــَ عـــــــــُ م تــــــــــَ دِكـــــــــُ َر جمـــــــــَح  يـــــــــِب أَفحضـــــــــــــــــــــــَ

  
يِن   َر بــــــــَ وحطــــــــَ ا ضــــــــــــــــــــــَ عــــــــَ نـــــــــ  قــــــــَ ُ

ي  املــــــــ مــــــــِ  لــــــــوال الــــــــكــــــــَ

  
َجا ، ومعنى تَعُدُّوَن :  تَْجعَلُوَن وتَْحَسبُون ، ولهذا َعّداه إِلى مفعولين. يُريد : َهاّل الَكِميَّ ، ويَُروى الُمَدجَّ

غَاِدرُ  : [ضغدر] قال : « خرط»، كذا في التّْهِذيِب في ترجمة  (4) ُضْغُدوَرةٌ  ، وفي بعض النسخ بالضمّ  ُضْغُدَرةٌ  : الدَّجاُج ، الواِحَدةُ  الضَّ

 قرأُت في نُسخة من كتاِب اللَّْيِث :

ِه  ـــــــــــاحـــــــــــِ ن ِم جـــــــــــَ ـــــــــــح ـــــــــــرٍت وَرق ي رحطـــــــــــِ ُت خلـــــــــــِ ـــــــــــح ب جـــــــــــِ  عـــــــــــَ

  
ِث و   يـــــــــــر وَرعـــــــــــح مـــــــــــِ خـــــــــــح ِة طـــــــــــِ غـــــــــــاِدرِ ُرمـــــــــــ   الضـــــــــــــــــــــــــ 

  
يُك ، قال اللَّْيُث : الخِ  ْخِميُل : الّدِ غاِدرُ وْرِطيُط : فََراَشةٌ َمْنقوَشةُ الَجنَاَحْيِن ، والّطِ ولم أَْعرْف ّمما في هذا  : الدَّجاج ، قال األَزهرّي : الضَّ

 البَْيِت شيئاً ، كذا نقله الصاغانّي.

 * ومما يستدرك عليه :

 ، كَسْكَرى : موضٌع ُدوَن المدينِة. (5) َضْغَرى : [ضغر]

 في عدِوه ، كأَفََر ، قاله األَصمعّي. َوثَبَ  ، من حّد َضَرَب ، إَِذا َضفََر يَْضِفرُ  : [رضف]

 نََسَج بعَضه على بَْعٍض. : يَْضِفُره َضْفراً  ونَحَوه ، الشَّعَرَ  َضفَرَ و

ْفرُ  وقيل :  مثله. التَّْضِفيرُ و: نَْسُج الشَّعر وغيره َعِريضاً ،  الضَّ

 الَحْبَل : فَتَلَه. َضفَرَ و

 الَحْبالِن ، إِذا اْلتََويَا معاً. انَضفَرَ و

 .(6)، قاله الجوهرّي  َسعَى قيل :و ، وقيل : أَْسَرع َعَدا : َضفََر يَْضِفُر َضْفراً و
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 .(7)وقيل : َطفََر وقَفََز ، قاله الزمخشرّي 

ْفرُ و  ، َمْضفُورٍ  َشعرٍ  ما يَُشدُّ به البَِعيُر من ، بالفتح : الضَّ

__________________ 
 ( يعين قوله :1)

 فـــــــــــــــــنـــــــــــــــــورد يـــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــروع خـــــــــــــــــيـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــغـــــــــــــــــرية 

  
 تـــــــــــــــــــورد اناًب حتـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــرب صــــــــــــــــــــــــــــــــوأراو  

  

 ســـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــقـــــــــــــــــت أبايم الـــــــــــــــــفضـــــــــــــــــــــــــــــــا  ومل  ـــــــــــــــــد 

  
 لـــــــــــــــقـــــــــــــــومـــــــــــــــك إال عـــــــــــــــقـــــــــــــــر انبـــــــــــــــك مـــــــــــــــفـــــــــــــــخـــــــــــــــرا 

  

 القـــــــــــــــيـــــــــــــــت خـــــــــــــــريًا مـــــــــــــــن أبـــــــــــــــيـــــــــــــــك فـــــــــــــــوارســــــــــــــــــــــــــــا و 

  
يــــــــــــــــحــــــــــــــــًا وجــــــــــــــــحــــــــــــــــدراو   حــــــــــــــــِ  أكــــــــــــــــرم أايمــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 : لقد. (صوأر)( يف معجم البلدان 2)
 .338( يف التهذيب واللسان نسب البيت جلرير ا وهو يف ديوانه ص 3)
 ( ومثلها يف اللسان.4)
فلعر إحد  اللفظتا تصــحفت « ضــغو »ويف معجم البلدان :  ابلصــاد ا واســتدراكها هنا يقتضــي كوهنا ابلضــاد.« صــغر »( كذا ابألصــر 5)

 عن األخر .
 أسرع وسع  مل ترد اللفظتان يف الصحاح.( قوله : 6)
 ( ليست يف األساس.7)
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ٌر مَرت ب ا قا  ذو الر ّمة : ُضُفرٌ و  ُضُفورٌ  ج : ا كَسَحابٍ  كالض َفارِ   ا بضّمهما ا وفيه َلفيف وَنشح
اِت  قـــــــــَ لـــــــــِ ه قـــــــــَ تـــــــــُ رِ َأوحَردح فـــــــــح تح  الضـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــَ عـــــــــَ  قـــــــــد جـــــــــَ

  
هـــــــا   اقـــــــِ نـــــــَ َة يف َأعـــــــح و اأَلِخشـــــــــــــــــــــ  كـــــــُ رَاَتشـــــــــــــــــــــح عـــــــَ  صـــــــــــــــــــــَ

  
ْفرُ  في المحكم :و  ، قال بعُض األَْغفَال : على ِحَدتَِها من الشَّْعر ُكلُّ ُخْصلَةٍ  : الضَّ

 ُضَفريحِيَدَهَنتح وَسر َحتح و 
ِفيَرةِ   .َضفَائِرُ  ، وجمعها كالضَّ

ٌ  إِنّي»:  وسلمعليههللاصلىوفي حديِث أُّم َسلََمةَ أَنَّها قالت للنّبّي  ، وهي  َضفَائِرَ  أَي تَعمُل شْعَرَها» ؟رأِْسي ، أَفَأَْنقُُضه للغُْسلِ  َضْفرَ  أَُشدُّ  امرأَة

 .«إِنَّما يَْكِفيِك ثاََلُث َحثَيَاٍت من الماءِ »فقال :  (1) الَمْضفُوَرةُ  الذَُّؤابَةُ 

فَائِرُ  وقال األَصَمِعّي : هي  وَجِميَرةٌ. َضِفيَرةٌ  َها، والَجَمائُِر ، وهي َغَدائُِر الَمْرأَةِ ، واحدتُ  الضَّ

 ، أَيضاً ، أَي َعِقَصتاِن ، عن يعقوَب. َضْفَرانِ و،  َضِفيَرتَانِ  ولها

ِفيَرتَانِ  وقال أَبو َزيد : َجاِل دوَن النَّساِء ، والغََدائُِر للنِّساِء ، وهي الضَّ  .الَمْضفُورة للّرِ

ْفرُ و ْمِل ،  : الضَّ عَ ما َعُظَم من الرَّ ْفرُ  ، وقال اللَّْيث : وتََجمَّ ْمِل طويٌل َعِريٌض ، ومنهم من يُثَقّل ، وأَنشد : الضَّ  : ِحْقٌف من الرَّ

 َمبحطُورِ  َضَفرٍ َعَواِنٌك من 
ِفَرةِ  ما تَعَقََّد بَعُضه على بَعٍض ، * قيل : هوو ّم ، وجمع ُضفُورٌ  كَزنَِخٍة ، ج : ، بكسر الفاِء ، كالضَّ فِ  ، بالضَّ  .َرة َضِفرٌ الضَّ

ْفرُ و  .َضْفراً  الِحَجاَرةَ َحْوَل بيتِه َضفَرَ  ، وقد البِناُء بِحَجاَرةٍ بال ِكْلٍس وال ِطين : الضَّ

ْفرُ  من الَمَجاز :و مخشرّي  إِْلقَاُء العَلَِف في فَِم الدَّابَّةِ  : الضَّ وتَْلِقيُمه إِيّاَها على ُكْره ، َذكره الزَّ
ْفرُ و .(2)  َضفََرت ، وقد َجْمُع الشَّعرِ  : الضَّ

 : َجَمعَتْه. تَْضِفُره َضْفراً  الَمْرأَةُ َشعَرَها ،

 وتَعَاَونُوا عليه ، كذا في الُمحَكم. على األَْمِر : تََظاَهُروا تََضافَُروا من الَمَجاز :و

 .«على باِطِلِهْم وفَشِلُكم عن حقُِّكم تََضافُِرهم من تُ َعِجبْ »:  عنههللارضيحديث علّيٍ : عاَوْنتُه ، ومنه َضافَْرتُهووزاد في األَساس : 

عُوا عليه وتَأَلَّبُ  تََضافَرَ  وعن ابن بُُزْرج ، يقال : وا. القَْوُم على فاُلٍن ، وتََظافَُروا عليه ، وتََظاَهُروا ، بمعنًى واِحٍد ، كلُّه ، إِذا تَعَاَونوا وتََجمَّ

 مثلُه. (3)وتََصابَُروا 

ْنيَا إِاّل القَتِيل في َسبِيِل هللا  تَُضافِرُ  ما علَى األَْرِض من نَْفس تَُموُت لَها عند هللا خيٌر تُِحبُّ أَن تَرِجَع إِليُكم ، وال» : وفي الَحِديثِ  فإِنه ]الدُّ

ةً أُْخَرى مخشرّي : الُمعَاَوَدةُ والُمالبََسة ، أَي ال يُِحبّ  الُمَضافََرةُ  (4) «[يُحّب أَن يَرجَع فيُْقتَل َمرَّ ْنيَا ومالبََستَها إِال الشهيُد ، قال الزَّ  ُمعاَوَدةَ الدُّ

ْفز  ْنيا وال يَْنُزو إِلى العَْوِد إِليَها إِاّل هو ، وذكره  (6)، وهو الطَّْفر  (5)هو عندي ُمفَاَعلة من الضَّ والُوثُوب في العَْدِو ، أَي ال يَْطَمُح إِلى الدُّ

 عناه التَّأَلُُّب.الَهَرِوّي بالراِء ، وقال : م

ْفِز  مخشرّي ولم يُقَيِّْده ، لكنه َجعَل اشتقاقَه من الضَّ ولعلّه يُقال بالّراِء  ، وهو القَْفُز والطَّْفُر ، وذلك بالزاي ، قال ابن األَثير : (5)وذَكره الزَّ

ْفر فإِن الجوهرّي قال :]وبالّزاي ،  اي. كذا في  .(7) [َضفَر يَضِفُر َضْفراً  السَّْعُي ، وقد : الضَّ َمْخَشِرّي أَنّه بالزَّ واألَْشبَه بما َذَهب إِليه الزَّ

 اللسان.

ِفيَرةُ  وجانِبه ، وهو َشطُّه ، أَي فُكْله البَْحرِ  (8) َضِفيروما َجَزَر عنه الماُء »في حديث جابٍِر و  أَيضاً. الضَّ

 أَيضاً. َضِفيرٍ  ويُقَاُل : ذو انّي هكذا. قْلت :، نقله الصاغ : َجبٌَل بالّشامِ  َضِفيرٌ و
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__________________ 
 ومثله يف النهاية.« قوله : وهي الذ ابة املضفورة ا عبارة اللسان : وهي الذوائب املضفورة»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«و»بد  « أو»يف القاموس :  (*)
 ابلزاي ا ونص األساس : ضفزت البعرَي العلَف إذا لقمته إايه عل  كره.« ضفز»( كذا ا وقد ورد املعىن يف األساس يف مادة 2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وتضابروا عليه مثله.3)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.4)
 ورد ابلراء ولي  ابلزاي. 66/  2( كذا ابألصر والنهاية واللسان نقال عن الزخمشري ا ويف الفائ  5)
 .«وهو األفر»يف الفائ  ( 6)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.7)
ومثله يف النهاية والفائ  ا ويف غريب « قوله : وضــــــفري البحر ا كذا خبطه والذي يف اللســــــان : يف ضــــــفري البحر»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 8)

 اهلروي : من ضفري البحر.
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 ، نقله الصاغانّي. العَِقيقِ بهاٍء : أَْرٌض بَواِدي  ، َضِفيَرةُ و

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

ِفيرُ   .«بَِضِفيرٍ  إَِذا َزنَِت األََمةُ فبِْعها ولو»الحديث :  : الَحْبُل الَمْفتُول من الشَّعِر ، فَعيٌل بمعنَى َمْفعُول ، وبه فُّسر الضَّ

ِفيَرةُ  وقال ابُن األَْعَراِبّيِ : ْفر : َعِملَها ، من َضفََرهاوِطيلة في األَْرض فيها َخَشٌب وِحجاَرةٌ ، : مثل الُمَسنّاة الُمستَ  الضَّ ، وهو النَّْسُج  الضَّ

ِفيَرةِ  وأََشاَر بيِده وراءَ »وإِدخاُل البعِض في البعِض ، وفي الحديِث :  ِفيَرةُ  أُِخَذت قال أَبو منصور : «الضَّ ْفرِ  من الضَّ ، وإِْدَخاِل بْعِضه  الضَّ

ض :في بعٍض ُمْعتَرِ   .َضِفيَرةٌ و َضْفرٌ  ضاً ، ومنه قيل للبَِطاِن الُمعَرَّ

 ، أَي ممتِلئَة. َضِفيَرةٌ  وِكنَانَةٌ 

ِفيَرةُ  وقيل :  : أَرٌض َسْهلَةٌ مستِطيلَة ُمْنبِتَة تَقُوُد يوماً أَو يوميِن. الضَّ

افِرُ و  في الحج : من يَْعِقُص َشعَره. الضَّ

ْفرُ و ْحِل ، وقد الضَّ  يُْجمع على أَْضفَاٍر. : ِحَزاُم الرَّ

 .(1): أَلقَى اللَِّجاَم في فِيَها ، وهو َمَجاز  يَْضِفُرَها َضْفراً  الّدابَّةَ  َضفَرَ و

ْفَطارُ  : [ضفطر]  ، نقله الصاغانّي ، وابن منظور. الَهِرُم القَبِيُح الِخْلقَةِ  القديمُ  الضَّبّ  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو ، بالكسر الّضِ

ْمرُ  : [ضمر] تَْينِ  الضُّ  ، وقال المّراُر الَحْنَظِلّي : الُهَزاُل ، ولََحاُق البَْطن ، مثل العُْسِر والعُُسِر : ، بالضّم ، وبَضمَّ

ه  ــــــــــــــــــِ ت ال  ــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــِ وحاَنُه عــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــدح بـ  ق

  
وِر مـــــــــــنـــــــــــه و و   يحســـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــَ  الـــــــــــتــــــــــــ  رح الضـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  

ه  ـــــــــــــــــــــــــــَ رحت ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــِإذا َوفـ رَاح ف  ُذو مـــــــــــــــــــــــــــِ

  
رح   ِ  َيســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ل ُن اخلـــــــــــــــَ وٌ  َحســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَذل  ف

  
َمُن   ، قال أَبو ذَُؤْيب : اْضطَمرَ و، كنََصَر وَكُرَم ،  يَْضُمُر ُضُموراً  الفرسُ  َضمرَ  وقد .(2)التَّْيُسور : الّسِ

زَا  زَاِة فــــــــــــــــمــــــــــــــــا ِإن يـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــُد الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ عــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــَ

  
راً ُ    مــــــــــــــِ طــــــــــــــَ ا ُمضــــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــحــــــــــــــَ لــــــــــــــِ ر لُه طــــــــــــــَ  طــــــــــــــُ

  
 .ضاِمَرةٌ و، بغير هاٍء أَيضاً ، َذهبوا إِلى النََّسب ،  ضاِمرٍ  ، كناقَةٍ  ضاِمرٌ  َجَملٌ و

ْمرُ و ُجُل الَهِضيمُ  ، الضَّ مُ  ، ونَصُّ التهذيب : بالفَتْحِ : الرَّ  ، ومثْله في األَساس. الِجْسِم ، وِهي بَِهاءٍ  (3) البَْطِن ، اللَِّطيفُ  الُمَهضَّ

ْمرُ و ، قاله ُكَراع ، قال ابن ِسيَده ، وهو عنِدي على  (4)، هكذا في النُّسخ ، ونَصُّ الُمحَكم الِهَجاَجْين  الفَرُس الدَّقِيُق الحاِجبَْين أَيضاً : الضَّ

 التَّْشبِيه بما تقدَّم.

ِميرُ و  من الِعنَِب ، فليس ِعنَباً وال َزبِيباً. َضُمرَ  وقال الّصاغانّي : هو ما ، ويقال : أَْطِعُمونا من َضِميِرُكم ، الِعنَُب الذَّابلُ  ، كأَِمير : الضَّ

ِميرُ و رُّ وَداِخُل الخاِطِر ، ج : : الضَّ  .َضمائِرُ  الّسِ

 : أَْخفَاهُ. أَْضَمَرهُ و

ِميرُ  وقال اللَّْيُث :  قَلبِك. (5)في  تُْضِمُره ُء الذي: الّشي الضَّ

ِميرُ  في نْفِسي َشْيئاً ، واالسم أَْضَمْرتُ وَصْرَف الَحْرِف ، إِذا كان متحركاً فأَْسَكْنتَه ،  أَْضَمْرت تقوُل :  .الضَّ

 ، قال األَْحَوُص بُن محّمد األَْنَصاِرّي : ُمْضَمرٌ  كالهما الَمْوِضع والَمْفعُولُ و
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قـــَ  هلـــــــا يف  ـــح بـ ـــَ يـ رِ ســـــــــــــــــَ مـــَ ا  ُمضـــــــــــــــــح ِب واَ شـــــــــــــــــــــَ لـــــــح  الـــقـــَ

  
ـــــــــــَرُة ُودٍّ   رِي رُ ســـــــــــــــــــــــــَ رائـــــــــــِ لـــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــح بـ ـــــــــــُ وحَم تـ ـــــــــــَ  يـ

  

ُه و  ــــــــــــــــّ َة أَن ــــــــــــــــَ ال ــــــــــــــــرٍت ال  ــــــــــــــــََ ي لــــــــــــــــِ ر  خــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــُ

  
رُ   ِر صــــــــــــــــــــــــائــــــــــِ ة يــــــــــومــــــــــًا مــــــــــن الــــــــــّدهــــــــــح رحقــــــــــَ ــــــــــُ  ِإىل فـ

  

ٌض و  ـــــــــــــذي هـــــــــــــو واقـــــــــــــِ َر ال َذِر اأَلمـــــــــــــح نح حيـــــــــــــَح  مـــــــــــــَ

  
اِذرُ   َوه مــــــــــــــا حيــــــــــــــُ هــــــــــــــح ه وِإنح ملَح يـــــــــــــــَ بــــــــــــــح  ُيصــــــــــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 أدخلته يف فيه. ت الفرَس جلامه :: وضفز  (ضفز)( األصر واللسان ا ويف األساس 1)
 «.وذو مراٍح أي ذو نشاٍط ا وذلو  : لي  يصعب. ويسٌر : سهرٌ  قوله : التيسور : السمن ا زاد يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( التهذيب : اخلفيف.3)
ا وا جاج عظم ينبت  ــــــــهكم : ا جاجا اوالذي يف اللسان عن امقوله : اهلجاجا ا هكذا ابهلاء يف خطه ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 .«عليه ا اجب
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : يف ضمري قلبك.5)
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ُجلَ  أَْضَمَرتِ و  ، وهو َمَجاٌز ، قال األَْعَشى : َغيَّبَتْه إِّما بَسفٍَر أَو بَِمْوتٍ  ، إِذا األَْرُض الرَّ

َرتــــــــــــــــــــح أَرَااَن ِإَذا  مــــــــــــــــــــَ اَل  كَ َأضــــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــِ  ال

  
مح   ـــــــــــر حـــــــــــِ ا ال ـــــــــــَ ن ُض مـــــــــــِ طـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــُ فـــــــــــَ  وتـ (1)ُد جنـــــــــــُح

 

  
 أَراَد : إِذا َغيَّبَتَْك البالُد.

 َذَهَب ماُؤه. ، إِذا اْنَضَمر ، وقد ُمْنَضِمرٌ و ضاِمرٌ  قَِضيبٌ و

رَ  قال الَجْوَهِرّي :و َمنِ  حتّى تَْسَمن ، ثّم َردََّها إِلى : علَفََها تَْضِميراً  الَخْيلَ  َضمَّ ، وذلك في أَربعيَن يوماً ، وهذه  فاْضَطَمَرت القُوت بْعَد الّسِ

 .كأَْضَمَرها ، الِمْضمار الُمدَّة تُسّمى

ا فيْذَهَب َرَهلَُها ، ويَشتّد لَْحُمَها ، ويُْحَمل الَخْيِل : أَن تَُشدَّ عليها ُسُروُجها ، وتَُجلََّل باألَِجلَِّة ، حتّى تَْعَرَق تحتَه تَْضِميرُ  وقال أَبو منصور :

، ولم يْقَطْعها الشَّدُّ ،  (4)فُِعل ذلك بها أُِمَن عليها البُْهُر الشديُد عند ُحْضِرَها  (3)، وال يُعَنِّفُون بها ، فإِذا  (2)عليها ِغْلَماٌن ِخفَاٌف يُْجُرونََها 

وَن ذلكالذي شاَهْدُت ال التَّْضِميرُ  فذلك قال :  .تَْضميراً و،  ِمْضماراً  عَرَب تَْفعَلُه ، يَُسمُّ

رُ  وَوْقتاً لألَيَّام التي َغايَة الِمْضمارُ  يكونوفيِه الَخْيل ،  (4) تُْضَمرُ  : الَمْوِضعُ  الِمْضمارُ و باقِ  فيها يَُضمَّ كِض على  (5) الفََرس للّسِ ، أَو للرَّ

 .َمَضاِميرُ  العَُدّو ، جمعه

رُ و رُ  الذي : الُمَضّمِ ، وَغداً السَّبَاُق ، والّسابُِق من  (6) الِمْضَمارُ  أَنّه َخَطَب فقال : اليومَ »خيلَه لغَْزٍو أَو ِسباٍق ، وفي حديث ُحَذْيفَة :  يَُضّمِ

رُ  كالفََرِس قال َشِمر : أَراَد أَّن اليوَم العََمل في الّدنيا لالستِبَاِق إِلى الَجنَّة ،  «َسبََق إِلى الَجنَّةِ  قبَل أَْن يَُسابََق عليه. ويُْرَوى هذا الَكالُم  يَُضمَّ

 لعلّيٍ رضَي هللاُ عنه.

 ، وأَنشد األَزهِريُّ بيَت الّراِعي : ُمْنَضمٌّ  ، أَي ُمْضَطِمرٌ  لُْؤلُؤٌ  من المجاز :و

نـــــــــــــــــــاَرتح  تـــــــــــــــــــَ َراّي واســـــــــــــــــــــــــــــــــح ألحأَلِت الـــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــــَ

  
ـــــــــــه   ـــــــــــي ٍؤ ف ـــــــــــُ ل ؤح ـــــــــــُ َؤ ل ـــــــــــُ ألحل ـــــــــــَ مـــــــــــارُ ت طـــــــــــِ  (7) اضـــــــــــــــــــــــــح

  
 : في َوَسِطه بعُض اْنِضمام. ُمْضَطِمرٌ  وقيل : لُْؤلُؤٌّ 

رَ و ْت ِجْلَدتُه هُزاالً  تََضمَّ  ، نقله الصاغانّي ، وابُن َمْنُظور. َوْجُهه : اْنَضمَّ

 ، نقله الّصاغانِّي. : االْستِْقَصاءُ  اإِلضمارُ و

حتَّى يصير ُمتْفاِعلُْن ، وهذا بناٌء غيُر معقول ، فنقل إِلى بناٍء  إِْسكاُن التّاِء ِمْن ُمتَفَاِعلُْن فى الكاِملِ  ُروِضيِّين :في اصِطالحِ العَ  اإلْضَمارُ و

 َمقُوٍل َمْعقُوٍل ، وهو ُمْستَْفِعلُْن ، كقول َعْنتََرة :

بــــــــــاً  نحصــــــــــــــــــــــــِ ٍ  مــــــــــُ بــــــــــح ريحِ عــــــــــَ ُرٌ  مــــــــــن خــــــــــَ  ِإيّن امــــــــــح

  
رِي اب  ي ســــــــــــــــــــــــائــــــــــِ رِي وَأمحــــــــــح طــــــــــح رِ شــــــــــــــــــــــــَ نحصــــــــــــــــــــــــُ ُ

 ملــــــــــ

  
 .«ُمتَفَاِعلُنْ »وأَصله في الدائرة « ُمْستَْفِعلُنْ »فكّل جزٍء من هذا البيت 

 وكذلك تسكيُن العَْيِن من فَِعالتُْن فيه أَيضاً فيبقى فَْعالتُْن فينقْل في التقطيع إِلى َمْفعُولُْن ، وبيتُه قول األَخطل :

زٍِ  و  نــــــــــــح اِة مبــــــــــــَ تــــــــــــَ يــــــــــــُت مــــــــــــن الــــــــــــفــــــــــــَ  لــــــــــــقــــــــــــدح أَبــــــــــــِ

  
ُرومُ   رٌِج وال  ـــــــــــــــــــَح يـــــــــــــــــــُت ال حـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــبَبـــــــــــــــــــِ

  
في العََربيّة إِن ِشئَْت ِجئَْت به  الُمْضَمر ، ِإْن ِشئْت جئَت بها وإِن شئَت سكَّْنته ، كما أَن أَكثرَ  كالُمْضَمر ؛ ألَن َحَرَكتَه ُمْضَمر وإِنما قيل له :

 ، وإِن شئَت لم تَأِْت به.

َمارُ و مارُ  ، وقال أَبو ُعبَْيٍد : الَمالُ  ، كِكتَاب ، من الماِل : الذي ال يُْرَجى َرُجوُعهُ  الّضِ  : هو الغائُِب الذي ال يُْرَجى ، فإِذا ُرِجَي فليس الّضِ

فاِت ناقَةٌ ِكنَاٌز َء ، إِذا َغيَّْبتَه ، فِعَاٌل بمعنى فاِعٍل ، أَو ُمْفعَل ، قال : ومثلُه الشيْ  أَْضَمْرت ، من بِضمارٍ   .(8)في الّصِ

َمارُ و  يقال : .(9)، وفي التهذيب : عن تَْسِويٍف  ما كاَن ذا تَْسويفٍ  :ـ  جمع ِعَدةٍ ، وهي الَوْعدُ ـ  من الِعَداتِ  الّضِ
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 : ال يُْرتََجى. ِضَمارٌ  ، وِعَدةٌ  ِضَمارٌ  َعطاءٌ 

__________________ 
 وما أثبت عن اللسان واألساس وقد نبه ِإىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية. ويف التهذيب :  ف .« الرحمختف  وتقطض منك »( ابألصر : 1)
 من اللسان.« الربدين»وسقطت «  روهنا الربدين»( التهذيب : 2)
 ( العبارة يف التهذيب املطبوع : فإذا ضمِّرت واشتدت  ومها أمن عليها القطض عند ُحضحرها.3)
 .«ُتَصم رُ »التهذيب واللسان : ( يف 4)
َباِ .5)  ( يف القاموس : يف السِّ
 .«اليوم مضمار»ويف التهذيب : « مضمر»( عن النهاية واللسان ا وابألصر 6)
 وفيه ويف التهذيب : فاستنارت. 305( ملح  ديوانه ص 7)
 .«كبار»( عن اللسان ا وابألصر 8)
 .«عن»للسان : كالقاموس. ويف ا« ذا تسويف»( يف التهذيب 9)
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َمارُ و  ، قال الشاِعُر يذُّم رجالً : ِخالُف الِعيَانِ  : الّضِ

ُنه كالكاِد و  َمارِ ِء َعيـح  الضِّ
 .(1)يقول : الحاِضُر من َعِطيَّتِه كالغَائِِب الذي ال يُْرَجى 

َمارُ و  ، ِقَمار ، قال : وهو النَِّسيئَةُ أَيضاً. اراً ِضمَ  معلوم. قال الفّراُء : َذَهبُوا بماِلي من الدَّْيِن : ما كاَن بال أََجلٍ  الّضِ

َمارُ  وقال الجوَهِرّي :  : ما اَل يُْرَجى من الدَّْيِن والَوْعِد ، وكّل ما اَل تَكوُن منه على ثِقٍَة ، قال الّراِعي : الّضِ

يــــــــــــــــــٍد و  عــــــــــــــــــِ َن ِإىل ســــــــــــــــــــــــــــــــَ ح  أَنضــــــــــــــــــــــــــــــــاٍء ُأَنــــــــــــــــــِ

  
اراً   كــــــــــــــــَ تــــــــــــــــِ َن ابــــــــــــــــح لــــــــــــــــح جــــــــــــــــ  ُروقــــــــــــــــًا مُث  عــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــُ

  

ه  نــــــــــــــــــح َ مــــــــــــــــــِ زَاَرُه فــــــــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــــــــَ ح َن مــــــــــــــــــَ دح  محــــــــــــــــــَِ

  
َدًة   نح عـــــــــــــِ اًء مل يـــــــــــــكـــــــــــــُ طـــــــــــــَ ارَاعـــــــــــــَ مـــــــــــــَ (2)ضـــــــــــــــــــــــــــِ

 

  
َمارُ و ةُ بُن عبِد هللا القَُشْيِرّي : يُْضِمرُ  أَو َواٍد ُمْنخِفضٌ  َمَكانٌ  : الّضِ مَّ  السائَر فيه ، قال الّصِ

ِوي  يــــــــــــــُ  هتــــــــــــــَح يب والــــــــــــــعــــــــــــــِ وُ  ِلصــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــِ  أَقــــــــــــــُ

  
ارِ   مــــــــــــَ ِة فــــــــــــالضــــــــــــــــــــــــــِّ يــــــــــــفــــــــــــَ نــــــــــــِ

ُ
َ املــــــــــــ اح نــــــــــــا بــــــــــــَ  بــــــــــــِ

  

ِد  رَاِر جنــــــــــــــــَح ــــــــــــــــِم عــــــــــــــــَ ي ضح مــــــــــــــــن ِشــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــ  ت  متــــــــــــــــََ

  
رَاِر   ِة مــــــــــن عــــــــــَ يــــــــــ  َد الــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــح ا بـــــــــــَ مــــــــــَ (3)فــــــــــَ

 

  
 عُقَْيِلّي.قال الصاغانّي : هكذا أَنشده له المرزوقّي ، والصحيح أَنه لَجْعَدةَ بِن ُمعَاِويَةَ بِن َحْزٍن ال

 ، ذكره الصاغانّي والَحافظ. وَرْهُطه السُّلَِميّ  َصنٌَم َعْبَده العَبّاُس بُن ِمْرَداٍس  : ِضَمارٌ و

ْمرُ و يَّقُ  الضَّ  ، أَي َضيِّق. نقله الّصاغانّي. َضْمرٌ  ، يقال : مكانٌ  : الضَّ

ْمرُ و ِميرُ  أَيضاً : الضَّ  ، من تَِميم. بِبالِد بني َسْعد ، وقيل : َطريٌق في َجبَلٍ  َجبَلٌ  : َضْمرٌ و ، أَورَده الصاغانّي. الضَّ

 .(4)وَضائِن  ُضْمرٌ  : ُضْمرانِ  لعُْليَاهم ، وُهَما ببالِد بني قَْيٍس  : جبَلٌ  بالضمِّ  ، ُضْمرٌ و

 ، يليه بلد َدُغوث. كأَِميٍر : د ، من ُعَمانَ  ، َضِميرٌ و

 الشاِم.كُزبَْيٍر : ع ، قُْرَب ِدَمْشق  ، ُضَمْيرو

 ، وهو غيُر األَّول. َجبٌَل بالّشامِ  : ُضَمْيرو

ْمِريّ  َرْهُط َعْمِرو بِن أَُميَّةَ  بِن بَْكِر بِن عبِد َمنَاةَ بِن ِكنانَةَ : َضْمَرةَ  بَنُوو  الّصحابِّي رضي هللا تعالى عنه. الضَّ

ْيَمرانُ و ْوَمرانُ و،  الضَّ  : َضْرٌب من الشََّجر. الضَّ

ْوَمرُ  : وقال أَبو حنيفةَ  ْوَمرانُ و،  الضَّ  ، وقيل : هو مثْل الَحْوِك َسواًء. من َرْيَحاَن البَرِّ  : الّضْيَمَرانُ و،  الضَّ

ْيَحاُن الفاِرِسيّ  ، أَي (5)هو الشَّاِهْسفََرم  أَو واة في قول الّشاِعِر : الرَّ  ، كذا قاله بعض الرُّ

َن و  رائــــــــــــــــــِ ب  الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــَ رانَ ُأحــــــــــــــــــِ وحمــــــــــــــــــَ  الضــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
رحَب و   الطِ شـــــــــــــــــــــــــُ جـــــــــــِ ـــــــــــح ن ِة ابلســـــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــقـــــــــــَ ي ـــــــــــِ ت ـــــــــــعـــــــــــَ  ال

  
 .(6)، من بَْطِن قَّو  كَسْكَراَن : َواٍد بنَْجدٍ  ، َضْمَرانُ و

من ِدّقِ الشجِر ، وله َهَدٌب  الّضْمرانُ  ، وقيل : هو من الَحْمِض. قال أَبو منصور : ليس نَْبٌت من ِدّقِ الّشَجرِ  ، بالفَتْح والّضّم : الّضمْرانُ و

 كَهَدب األَْرَطى.
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ْمِث إِاّل أَنه أَصغَُر ، وله َخَشب قليٌل يُْحتََطُب ، قال الشاعر : الّضْمرانُ  ل أَبو حنيفة :وقا  مثُْل الّرِ

يِّ  لــــــــــــــِ َت ا ــــــــــــــَ بــــــــــــــِ نــــــــــــــح ا مــــــــــــــَ نــــــــــــــَ عــــــــــــــح نـــــــــــــــَ ُن مــــــــــــــَ  حنــــــــــــــَح

  
َت و   بـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح رَانِ مـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح يِّ  الضـــــــــــــــــــــــــــــّ  والـــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
يِت والّضمُّ ِرَوايَةُ الَجْوَهِرّي عن أَبي ُعبَْيد ،  والفتح ، من أَسماِء الكالِب : بالضمِّ  ُضْمَرانُ و َضْمَرانُ و ّكِ الفَتُْح روايةُ األَصمعّي عن ابِن الّسِ

ً  َكْلب وهو اسم َوايتَيّن معا  في الّرِ

__________________ 
 ( اللسان : ال يُر  .1)
 وبينهما قوله :وانظر فيه ختر هما ا  145( ديوانه ص 2)

 عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  أكـــــــــــــــــوارهـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــٍر 

  
 قـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــٌر نـــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــم ِإاّل غـــــــــــــــــــــــرارا 

  

 والبيتان من قصيدة ميدح سعيد بن عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد.

من أبيات غري منسوبة. وقوله املنيفة موضض أو هضبة ا والضمار مكان أو واٍد منخف   122/  3( البيتان يف شرح ديوان ا ماسة للمرزوقي 3)
 البهارة الربية. بقلة انعمة صفراء طيبة الريح الواحدة عرارة ا وقا  اخللير : العرارة : قا  األجود أو يرو  ابلواو : با املنفية والضمار. والعرار :ا 
ر( : جبر يذكر مض ضــــائن يف بالد قي 4) مح يقا  هلما وقا  األصــــمعي : الضــــمر والضــــائن علمان كاان لبين ســــلو   ... ( يف معجم البلدان )ضــــُ

 الضمران.
 ( ضبطت عن اللسان.5)
ران ابلفتح : واٍد بنجد أيضاً من بطن قوٍّ. (الضمران)( عن نصر ا ورد يف معجم البلدان 6) ران بضم الضاد ا وَضمح  : ُضمح
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اغايّن ا وقا  : (1) ال َكلحَبة ا وَغِلرَت اجلَوحَهرِيّ  قولُه ا َأي  والبَـيحُت الِذي َأشــــــــاَر ِإليه هو وقد ســــــــَب  ِإىل هذا الّتغليرِت الصــــــــّ
 الناِبَغة اجلَعحِدّي :

ابَ  هـــــــــَ ـــــــــَ رَانُ  فـ مـــــــــح ه  ضـــــــــــــــــــــــُ وزِعـــــــــُ  مـــــــــنـــــــــه حـــــــــيـــــــــُث يـــــــــُ

  
دِ   جـــــــــِ ِر الـــــــــنـــــــــ  حـــــــــَ جـــــــــح ُ

ارِِ  عـــــــــنـــــــــَد املـــــــــ عـــــــــَ ُ
ُن املـــــــــ عـــــــــح  طـــــــــَ

  
 .. ُضْمرانُ  وكانَ »النُّسخ بتقديم الحاِء ، وهو َغلَط ، ويروى : والُمْجَحر ، كُمْكَرم ، بتقديم الجيم ، وفي بعض 

 بضم الجيم وكسرها معاً.« والنَّجد

 * ومما يستدرك عليه :

َرهُ تَْضِميراً  َ وقَلَّله ، من َضمَّ ُمور : أَْضعَفَه وَذلَّلَّ  ، وهو الُهَزال والضَّْعف ، وبه الضُّ

 .«ما في نَْفِسه (2) يُْضِمرُ  مَرأَةً فليأِْت أَْهلَه ؛ فإِّن ذلكإَِذا أَْبَصَر أَحُدكُم ا»فُّسر الحديث : 

يادة ، أَي َمْخِفيٌّ ، قال ُطَرْيٌح : َضْمرٌ و،  ُمْضَمرٌ  وَهًوى  ، كأَنّه اعتُِقَد َمَصَدراً على حْذِف الّزِ

ًو   يـــــــــــُر هـــــــــــَ رٍ بـــــــــــه َدخـــــــــــِ مـــــــــــح َرتح  ضـــــــــــــــــــــــــَ  ِإَذا ذُكـــــــــــِ

  
هـــــَ   ـــــَ تـ اِء والـــــح شـــــــــــــــــــــَ اَش يف اأَلحح مـــــَ  لـــــــُه جـــــــَ لـــــح اســـــــــــــــــــَ  بـــــــَ

  
ِميَرةُ  وقال األَصَمِعّي : أِْس ، والَجْمعُ  الضَّ ِفيَرةُ : الغَِديَرةُ من َذوائِِب الرَّ  .َضَماِئرُ  والضَّ

ِميرةِ  : ُحْسُن َضْفر. التَّْضِميرُ و  ، وُحْسُن َدْهنَِها. الضَّ

 ، بالفَتْح : َرْملَةٌ بعَْينها ، أَنشد ابن دريد : َضْمرٌ و

رٍ ِمن َحبحِر   حَا َهااَب وَدَجا َضمح
ْعِر  ِمْضَمارُ  ومن الَمَجاز : الِغنَاءُ   .(3)الّشِ

 ، بالفَتْح فيهما : موضعاِن. َضَمارِ و َضْمَرةُ و

 بن َمْرثِد بن َرْحب الَحْضَرِمّي ، أَبو َكبِير ، َوِلَي القََضاَء بمصر ، وَحدََّث عن ُعثَْماَن. َضَمارِ  ويُونُُس بُن َعِطيّةَ بِن أَْوِس بِن َعْرفَجِ بنِ 

ِميرِ  لَِقيتُه الّصَدفِّي : ِمصرّي ، ذكره يونُس. واستدرك الّصاغانّي : َضَمارِ  وخاِلُد بنُ  ، أَي عند ُغُروِب الشَّْمِس ، قْلت وهو تَْصِحيف  بالضَّ

 د المهملة ، وقد تقّدم.والّصواب بالّصا

ْخرُ  : [ضمخر] مَّ ْخرٍ  الضُّ يرافِّي : العَِظيُم من النّاس ، كُشمَّ ، يقال :  الُمتََكبِّرُ  ، أَي بضّمٍ ففتْحِ الِميم المشدََّدة ، أَهمله الجوَهِرّي ، وقال الّسِ

ْخرٌ   سيبويِه ، وفّسره الّسيَرافِّي. ، إِذا كان ُمتََكبِّراً ، وكذلك من اإِلبِل. مثَّل به ُضّمْخرٌ  رجٌل ُشمَّ

ْخرُ  قال َشِمٌر :و مَّ ْخمُ  : الضُّ  ، نقلَه عنه الّصاغانِّي. الضَّ

ْخرٌ  ، يقال : فَْحلٌ  السَِّمينُ  قيل : هو الَجِسيمُ و ٌ  ُضمَّ ْخَرةٌ  ، أَي َجِسيٌم ، وامرأَة ، كعاَُلبٍِط : َغِليٌظ متََكبِّر.  ُضَماِخرٌ  . عن ُكَراع. ورُجلٌ ُضمَّ

 أْتي في حرف الزاي.وسي

ْمَزرُ  : [ضمزر] ْلبَةُ  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال غيُره : هو ، كَجْعفَرٍ  الضَّ  ، قال ُرْؤبَةُ : األَْرُض الصُّ

ِر  ذَكـــــــــــــــــ 
ُ

ه املـــــــــــــــــ َديح رَأحســـــــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــَبّن حـــــــــــــــــَ

  
وحَ    ِن فــــــــَ َزيـــــــح مـــــــح َداِن يف ضـــــــــــــــــــــَ مـــــــح َزرِ صـــــــــــــــــــــَ مـــــــح  الضـــــــــــــــــــــ 

  
ْمَزرُ  قيل :و  ، قال : الغَِليَظةُ الَمْرأَةُ  : الضَّ

ٌة  ــــــــــ  َدرِي يــــــــــح هــــــــــا جــــــــــَ نــــــــــِ ثــــــــــح قــــــــــًا مل تـــــــــــَ نــــــــــُ تح عــــــــــُ نــــــــــَ  ثـــــــــــَ

  
ِم   حـــــــــح وَزُة الـــــــــلـــــــــ  نـــــــــُ كـــــــــح اٌد وال مـــــــــَ َزرُ َعضــــــــــــــــــــــَ مـــــــــح  ضــــــــــــــــــــــَ
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اي ، وسيأْتي.« َضْمَرزَ »ويرَوى   بالزَّ

 الشَّّماخ ، قال : نَاقَة : اسم َضْمَزرو

ه و  تـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ َن الـــــــــــنـــــــــــاُس نـ ســـــــــــــــــــــــــَ رٍي َأحح عـــــــــــِ ر  بـــــــــــَ  كـــــــــــُ

  
َداٌء و   تح فـــــــــــــِ عـــــــــــــَ نــــــــــــــح ُر ملح يــــــــــــــُ َزرَاآخـــــــــــــَ مـــــــــــــح  لضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وسيأْتي.« َضْمَرز»ويرَوى 

ْمَزرُ و  ، نقلَه الصاغانّي. األََسدُ  : الضَّ

ْمِزرُ  : (4)قال ابُن ُدَرْيد و ْمِرِز ، كذا نقله الصاغانّي. بالَكْسر : النّاقَةُ القَِويَّةُ  الّضِ  الّشِديَدة كالّضِ

 وفي اللسان ؛ ناقةٌ ِضْمِرٌز : ُمِسنَّةٌ ، وهي فَْوق العَْوَزِم ، وقيل : َكبِيَرةٌ قليلةٌ اللَّبَِن.

__________________ 
 اسم كلٍب. .. ( الذي يف الصحاح املطبوع : وُضمران ابلضم1)
 واللسان.( ضبطت عن النهاية 2)
 ( األساس ا وشاهده قوله :3)

 تـــــــــــــغـــــــــــــن ابلشـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــر إمـــــــــــــا كـــــــــــــنـــــــــــــت ذا بصـــــــــــــــــــــــــــر 

  
 إن الـــــــــــــــغـــــــــــــــنـــــــــــــــاء هلـــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــر مضــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــارُ  

  

 .337/  3( اجلمهرة 4)
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 : ُصْلٌب شديٌد. قاله أَبو َعمرو ، وأَنشد : كعاُلبِطٍ  وُضماِرٌز ، ُضَماِزرٌ  بَِعيرٌ و

 ِشعحب كرِّ ابزِ  ُضَمارِزِ و 
 فقَلََب. ُضَماِزراً  :قال األَْصَمِعّي : أَراد 

 ، نقله الصاغانّي ، وسيأْتِي في حرف الزاي أَيضاً. َغلُظَ  ، أَي َعلَيَّ البَلَدُ  َضْمَزرَ و

 * ومما يستدرك عليه :

 : ُسوٌء وِغلٌَظ ، قال َجْنَدٌل : ُضَماِزرٌ و َضْمَزَرةٌ  يقال : في ُخلُِقه

ي  قـــــــــــــــِ لـــــــــــــــُ ُرٌ  يف خـــــــــــــــُ ازِرُ ِإيّن امـــــــــــــــح مـــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
َواِدرُ و   ــــــــــــــــــــــَ ا بـ اٌت هلــــــــــــــــــــــََ ــــــــــــــــــــــّ ي ــــــــــــــــــــــِ َرف جــــــــــــــــــــــح  عــــــــــــــــــــــَ

  
ماِطيرُ  : [ضمطر]  ، نقله الصاغانّي. أَْذناُب األَْوِديَةِ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن األَعرابِّي : هي الضَّ

ولذا َذَكَره الصاغانّي في  . قْلت :، أَهملَه الجوَهِرّي ، وأَورده ابن ُدَرْيد ، وقال : أَحسب أَّن النوَن زائدة ، كَجْعفَر : اسم َضْنبَرٌ  : [ضنبر]

 ض ب ر ، وقد تقّدمت اإِلشاَرةُ إِليه.

ْورُ  : [ضور] ْوَرةُ و ، بالفَتْحِ ، الُجوُع الّشِديدُ  الضَّ  الَجْوَعةُ. الضَّ

 ، نقله الّصاغانِّي. بالّضّمِ : السََّحابَةُ السَّْوَداءُ  الضُّورُ و

 ، أَي اْشتََهت الفَْحَل. البَقََرةُ : اْستَْحَرَمت اْستَْضَوَرتو

 ، قال الشاِعر : (1)، قْلت : ِمن ِهّزاَن بِن يَْقُدَم  َحيٌّ من العََربِ  ، بالفتح : َضورٍ  بَنُو قال ابُن ُدَرْيٍد :و

ةٌ  ـــــــــــــ  وحرِي ا  ضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ هـــــــــــــارِه ـــــــــــــِ ت ُت ابشـــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــح ـــــــــــــِ  أُول

  
ا  ِن مـــــــــــــــن ِإزارِهـــــــــــــــَ َويـــــــــــــــح قـــــــــــــــح ُة ا ـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  انصـــــــــــــــــــــــــــــِ

  

رُِ  كــــــــــــَ  طــــــــــــح ا يــــــــــــُ ــــــــــــَ َذارِه يِّ مــــــــــــن حــــــــــــِ ُب ا ــــــــــــَ  لــــــــــــح

  
ا  ارِهـــــــــــَ عـــــــــــًا َأوكـــــــــــَ ـــــــــــِ ـــــــــــهـــــــــــا طـــــــــــائ ُت فـــــــــــي ـــــــــــح ي طـــــــــــَ  َأعـــــــــــح

  

ا  َدارِهـــــــــــــــَ اَء يف جـــــــــــــــِ بـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ًة غـــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

  
او   دًا فــــــــــــــارِهــــــــــــــَ ــــــــــــــح ب ــــــــــــــَ  وعــــــــــــــَ ث ــــــــــــــح َرســــــــــــــــــــــــــــًا أُنـ ــــــــــــــَ  فـ

  
ّم  ُضورانُ و وبَنَى به الِحْصَن  996: َجبٌَل باليََمن اختَّطه اإِلَماُم الَحَسُن بُن القَاِسِم بِن محّمد بن عليًّ الَحَسنِّي ملُك اليَمِن الُمتولّد سنة  (2)بالضَّ

اه ِحْصَن الّداِمغ ، في حدود سنة  اَماتِ  1040الَمِشيَد ، وَسمَّ ه ، وبنى الدُّوَر الَواِسعَةَ ، وَصاَر ، وأَحيا أَْرضه وأَوِديَتَه وِعَمارةَ َجواِمِعه وَحمَّ

َجةً إِلى الجهاِت والِمزاِرعِ ، وتُُوفِّي سنة  َمِدينَةً تَُضاِهي َصْنعَاَء ، وأَجَرى إِليها األَنهاَر حتّى صاَرت َجنَّةً ، وفَعَل نَْحَو ِعشِريَن نَِقيالً ُمَدرَّ

 .ُضوَرانَ  وُدفِن بالِحْصن أَسفَل 1048

ْهرُ  : [ضهر]  ، رواه علّي ابُن َحْمَزةَ عن عبِد الّسالِم بِن َعبِد هللا الَحْربِّي ، وقد أَهملَه الَجْوَهِرّي. : السُّلَْحفَاةُ  الضَّ

ْهرُ  قيل :و  ، قال : أَْعلَى الَجبَِل ، كالّضاِهرِ  : الضَّ

فــــــــــــًا  ٌة فــــــــــــو  صــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ ظــــــــــــَ نــــــــــــح رِ حــــــــــــَ اهــــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــــَ

  
َه   ـــــــــــَ ب رَ مـــــــــــا َأشـــــــــــــــــــــــــح اهـــــــــــِ رِ  الضـــــــــــــــــــــــــّ اضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــ  ـــــــــــن  ابل

  
 الطُّْحلُُب ، والَحْنَظلَةُ : الماُء في الَصخرة.النّاضر : 

ْهرُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و كةً ، وأَنشد : من َصْخَرةٍ تَُخاِلُف ِجِبلَّتَه ، أَي في الجبلِ  ِخْلقَةٌ فيهِ  ، بالفَتْح : الضَّ  ، محرَّ

رِت  ٍم رَأَيحُت يف َوسح رِ ُرب  َعضح  َضهح
 ُض القَْوِس ، أَراَد أَنّه َرأَى ُعوداً في ذلك الَمْوِضع ، فقَطعَه وَعِمَل منه قَْوساً.قال الّصاغانّي : العَْضُم : َمْقبِ 
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ْهرُ  وقال غيُره :  .(3): البُْقعَةُ من الَجبَِل يُخاِلُف لَونُها سائَر لَْونِه ، قال : ومثله الَوْعنَة  الضَّ

ى َجبَُل باليََمنِ  قال الفَّراُء :و ْهر يُسمَّ يَ  ، بالّضاد ، قال : الضَّ ألَنّه عاٍل ظاِهٌر ، فقالوه بالّضاد ؛ ليكون فَْرقاً بين الظَّْهِر وَمْوِضعٍ  َضْهراً  ُسّمِ

 ، كذا نقله الّصاغانّي. بَضْهر َمْعروفِ 

 الَواِدي. ، أَيضاً : الّضاِهرُ و

هُ. ، أَي َضْيراً وَضْوراً ،  يَِضيُرهواألَْمُر يَُضوُره ،  ضاَرهُ  : [ضير]  َضرَّ

 وَزَعَم الِكسائّي أَنّه َسمَع بعَض أَهِل العاِليِة يقول : ما يَْنفَعُنِي ذلك وال يَُضوُرنِي.

ْيرُ و  وال َضْوَر. َضْيرَ  ، ويقال : ال (4)والضُّرُّ َواحٌد  الضَّ

__________________ 
 . بن ربيعة بن نزار... ئر بن هزان بن ُصباح بن عتيكآ  َضوحر بن رزاح بن مالك بن سعد بن وا 294( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 ( يف معجم البلدان َضوحران بفتح فسكون ففتح ا ضبرت قلم.2)
 ( التهذيب واللسان : الوعثة ابملثلثة.3)
 ( اللسان : والضري والضور واحد.4)
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يو ُر : التَّلَّوِ ياحُ  التََّضوُّ ْرِب أَو الُجوعِ  والّصِ ُر.، وهو ي من َوَجعِ الضَّ  تَلَْعلَُع من الُجوعِ ، أَي يَتََضوَّ

ر :و ئِْب والَكْلِب واألََسِد والثَّْعلَِب عْند الُجوعِ. التََّضوُّ  ِصياُح الذِّ

ُر في ِصيَاِحه. ْرِب من الَوَجعِ ، قال : والثَّْعلَُب يتََضوَّ ُر : ِصيَاُح وتَلَّوٍ عند الضَّ  وقال اللّْيُث : التََّضوُّ

رَّ الذي به ويَْضَطِرب ، وفي الحديث : وقال ابُن األَنبا ُر ، أَي يُظِهُر الضُّ  امرأَة على وسلمعليههللاصلىَدَخَل رسوُل هللِا »رّي : تَركتُه يتََضوَّ

رُ  وهي ، العاََلءِ  أُمُّ  لها يقالُ  ى ِشدَّةِ  من تََضوَّ ى وتَِصيُح  «الُحمَّ  وتَتَقَلَُّب َظْهراً لبَْطٍن. (1)، أَي تَتَلَوَّ

ر : التََّضعُّف ، من قَْولهم : َرُجٌل ُضوَرةٌ وامرأَةٌ ُضوَرةٌ.  وقال أَبو العَبّاس : التََّضوُّ

ّم : الّرُجُل الّصِغيُر الّشأِْن الَحِقيُر.و  الضُّوَرةُ ، بالضَّ

 الذي ال يَْدفَع عن نَْفسه. الذَِّليُل الفَِقيرُ  قيل : هوو

ْؤَزةُ ، بالّزاي مهموزةً  قال أَبو كذلك َضبَْطتُه   ، وقال :منصور : أَْقَرأَنِيه اإِلياِدّي عن َشِمٍر بالراِء ، وأَقرأَنِيه الُمْنِذِرّي عن أَبي الَهْيثَم : الضُّ

 عنه ، قال أَبو منصور : وكالهما صحيٌح.

لفَّراُء : َسمْعت أَعرابِيًّا من بني عامٍر يقول آلَخَر : أََحِسْبتَنِي ُضوَرةً ال أَردُّ وقال ابُن األَعراِبّي : الضُّوَرةُ : الّضِعيُف من الّرَجال ، قال ا

 عن نَْفِسي.

 * ومما يستدرك عليه :

 بعُضُكم بعضاً. يَِضيرُ  (2) [ال]، أَي  «في ُرْؤيَتِه تُضاُرونَ  ال»

ْيرُ  والّضارُوَرةُ :  .الضَّ

ْعر. يَِضيُرك وعن ابن األَعرابّي : هذا َرُجٌل ما  عليه بَْحثاً مثْله للّشْعِر ، أَي ما يَِزيُدك على قَْوِله الّشِ

 َحقَّه ، وَضاَمهُ : منَعَه ونَقََصه. َضاَره ومن الَمَجاز :

 (فصل الطاءِ )
 املهملة مع الّراءِ 

 ، بالواو ، كما سيأْتي. ُطوِريّ  ، أَهمله الَجْوهرّي ، وهو لُغَةٌ في ، بالّضّم والَهْمِز ، أَي أَحدٌ  ُطْؤِريٌّ  ما بالّدارِ  : يقال : [طأر]

ئَْرانِيّ  (3)، بالكسر مهموزاً : قَْريَة ، إِليها نُِسَب أَحمُد بُن محّمد بِن علّي بِن َمتَّةَ  ِطئَْراو  من َمَشايِخ ابِن َمْرُدَوْيه ، هكذا َضبََطه (4) الّطِ

 الحافظ في التبصير.

 اْختَبَأ. ، إِذا َطبَرَ وقَفََز.  الرجُل ، إَِذا َطبَرَ  ، أَهَملَه الجوَهِرّي ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : َطبَرَ  : [طبر]

 الِحصاُن الفََرَس : َضَربََها. َطبَرَ  في التكملة :و

ْبرُ و ئْر ، بالظاِء الُمَشالة َمهموزاً ، كما سيأْتي  ، بالَكْسر : ُرْكُن القَْصرِ  الّطِ ، هكذا أَوَرَدهُ الّصاغانِّي ، وتَبِعَه المصنّف ، وهو تَصِحيُف الّظِ

ْبِز ، بالزاي ، كما سيأْتي أَيضاً. عن أَبي َعمرو.  على الّصواِب ، أَو تَْصِحيُف الّطِ

، حكاه أَبو َحنِيفَة ، وَحاّله. فقال : هو أَكبُر تِيٍن رآهُ الناُس أَْحَمُر ُكَمْيٌت أَنَّى تََشقّق ، وإِذا أُِكَل قُِشَر  ٌر يُْشبِهُ التِّينَ كُرّماٍن : َشجَ  ، الطُّبّارُ و

ُجلِ  ُجَل منه الثَّالُث واألَربُع ، تَْمألُ التِّينَةُ منه كفَّ الرَّ  ، ويَُزبُِّب أَيضاً ، واحدته ُطبّاَرةٌ. لِغلَِظ ِلَحائِه ، فيخرج أَبيََض فيكفي الرَّ

 منه. (5)، وهو على ُصورةِ التِّيِن إِاّل أَنّه أََدّق  الطُّبَّارُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : من َغِريِب َشَجر الضَِّرف
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تَْغيِيَراِت النَّسب ، قال الصاغانّي : وهو من  َطبَرانِيّ  ، محّرَكةً ؛ قََصبَةُ األُْرُدّن ، والنِّْسبَةُ  َطبَِريَّةُ و
ومنها الحافُظ أَبو القاِسم ُسلَْيَماُن بُن  .(6)

وكان ثِقَةً  (7) 360سنة  بَطبَِريَّة وتُوفِّيَ  260بِن أَيّوب بن ُمَطْير اللَّْخِمّي الّشامّي ، صاحب المعَاِجم الثالثَة ، وغيره ، ولد بعَكَّا ، سنة  أَْحَمدَ 

 اً بالِعلَل ، تكلّم ابن َمْرُدَوْيه في أَخيه ، فأَوَهَم أَنّه فيه ، وليس به ، بل هو ثَْبٌت ، حدََّث عن أَكثََر من أَْلفِ َصُدوقاً ، واسَع الِحْفِظ بَصير

__________________ 
 وورد ا ديث فيهما يف مادة ضور.« وتضج»( يف النهاية واللسان 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 .«ست» وابألصر (طريا)( عن معجم البلدان 3)
 .«طري»نسبة إىل قرية طريا بوزن شيز  ا وهي من قر  أصبهان. وسرتد يف « الطرياين»:  (طريا)( يف معجم البلدان 4)
 ( يف التهذيب واللسان : أر .5)
 دوا التفرقة با النسبتا.: والنسبة إليها َطرَباين عل  غري قياس ا فكبنه ملا كثرت النسبة ابلطربي إىل طربستان أرا (طربية)( يف معجم البلدان 6)
 ( يف معجم البلدان : مات بطربستان ا وكان مولده بطربية ا ويف اللباب فكاألصر.7)
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َيَة : هو َأكرُب َمسانِيِد الّدنـحَيا. ُعحَجم عل  ِسّتا أَلحَف َحِديث قا  ابُن ِدحح
 َشيحخ ا منهم أَبُو ُزرحَعَة ا ويشتمِر امل

 ، أَيضاً. َطبَِريٌّ  بواِسَط ، والنِّْسبَةُ ة ،  : َطبَِريَّةُ و

 في الكاِف. : يأْتي ِذْكُره َطبََركو

 واألُخرى نُوقَاُن. : إِْحَدى َمِدينَتَْى ُطوسَ  َطابََرانُ و

َكةً : َطبَرانُ و  ، من َعمِل ُخراساَن. د ، بتُُخوِم قُوَمسَ  ، ُمَحرَّ

أَيضاً ، وإِليها نُِسَب القاِضي أَبو  َطبَِريٌّ  ، وآُمُل ، والنِّْسبَةُ إِليها (2)، منها ِدِهْستَاُن ، وُجرَجاُن ، وأَْستَراباذ  بالٌد واِسعةٌ   :(1) َطبَرْستَانُ و

 ، أَبو الطَّبَِريّ  بِن علّيِ بن فاِرساإِلماُم المشهور ، وأَبو بَْكِر بُن محّمِد بِن إِبراِهيَم بن أَبي بَْكِر  الطَّبَِريّ  الطَّيِّب طاِهُر بُن عبِد هللا بِن طاِهرٍ 

ِة الَمقَاِم ، يقال : إِنّه َدَعا عْنَد النّبّي  الطَّبَِريِّينَ  ً  وسلمعليههللاصلىبمكَّةَ أَئمَّ يَّةً  يَرُزقَه أَن تَْسِليما  في المْقِريِزيّ  َذكر كذا. فاستجاب ، ُعلََماءَ  ذُّرِ

 .مؤلَّفاتِه بَْعِض 

 َشْيُخ الِحَجاِز وحاِفُظه ُمِحبُّ الّديِن أَبو َجْعفَر أَحمُد بُن عبِد هللا بِن محّمِد بِن أَبي بَْكٍر وأَوالُده.قْلت : ومنهم 

يِن أَبو الَمعَاِلي م ِضّي إِبراِهيُم بُن محّمِد بِن إِبراِهيَم بِن أَبي بْكٍر ، من َولَِده ُمَحبُّ الّدِ ِضّي ، حّمُد بُن محّمِد وإِمام الَمقَام الرَّ بِن أَحمَد بِن الرَّ

ِضّي ، وقد أَجاز الّسيوِطي.  َسِمَع عن َعّمِ أَبيِه أَبِي اليُْمِن محّمِد بِن أَْحَمَد بِن الرَّ

ه المذكور ، وعن السّ  يِن يَحيَى بن ُمكرِم بِن الُمِحّب ، َرَوى عن َجّدِ ُر الُمْسنَد ِعَماُد الّدِ فََد ِمصر فأََخَذ عن يُوطّي. وَ ومن َولِده اإِلماُم الُمعَمَّ

ِضّي محّمد.َشْيخِ اإِلْسالم َزَكِريّا ، والشََّرِف ، والسَّْنبَاِطّي والَكَماِل القَْلقََشْنِدّي وآَخِريَن ، وشاَركه في األَْخذ َولَُده   الرَّ

ْمِلّي. وأَ  ه ، وعن الشَّْمِس الرَّ ر سنة وحفيُده عبُد القاِدر بُن محّمد بن يَْحيَى ، َرَوى عن َجّدِ والُده : َزْيُن العَابِِديَن أَجاَزهُ الِحَصاِرّي الُمعَمَّ

وعليُّ ابُن عبِد القَادِر أَجاَزهُ الحصارّي وعنه البَصرّي ،  1078، وأَخَذ عنه البَْصِرّي والعَُجْيمّي والثّعَاِلبِّي والشلى ، تُوفَِّي سنة  1011

 ِدِر أَجاَزُهَما الحصارّي ، وعنهما أَبو حامٍد البَُدْيِرّي ، ومحّمد الُمراِبط والعَُجْيِمّي.وقَُرْيش وَزْيُن الشََّرِف بِْنتَا َعْبِد القَا

 ، وكذلك َطَمار ، بالميم. الّدواِهي ، األُولى عن الفَّراِء والثانية عن اللِّْحيَانِّي ، أَي في ، بفتح الّراِء وكْسِرَها َطبَارِ  بَنَاتِ  يُقَال : َوقَعُوا فيو

كةً : بَِريُّ الطَّ و ْرَهمِ  ، ُمَحرَّ  ، يَستعملُها أَْهل نَِصيبِيَن ، كذا نقَلَه الّصاغانّي. شاِميَّة ، وهو أَربعةُ َدَوانِيَق ، ثُلُثَا الّدِ

 وعبُد هللا بُن الَحَسن بِن ِهاَلل الطَّبِيِرّي ، إِلى َطبِير ، كأَِميٍر.

 الَحِريِرّي ، شيُخ الِكْنِدّي. رِ الطَّبَ  وأَبو القاِسِم ِهبَةُ هللا بُن أَحَمَد بن

 : * واستدَرَك الّصاغانّي هنا. [طبطر]

 .َطبَاِطَرة ، كَجْعفٍَر : الغَِليُظ ، والَجْمعُ  الطَّْبَطر

 .(3)، أَهمله الَجْوَهِرّي وابُن منظور ، وأَورده الّصاغانِّي  ، كَسفَْرَجٍل ، أَي َشرٌّ  َطبَْنَدرٌ  بَْينَُهم : كان [طبدر]

فه األَطبّاُء  َدَواٌء يكوُن في َجْوف القَنَا الِهْنِديّ  ، أَهملَه الجوَهِرّي ، وقال َغْيُره : هو الطَّبَاِشيرُ  : [طبشر] ، القَنَا بالقَاف والنُّوِن ، ويُصّحِ

ْرَهمِ وفُلُوُسه الّتي في َجْوِف قََصبِه ُمْستَدِ  الُمْحَرقَة ، أَو هو َرَماُد أُصوِلها بالقاف والمثلّثَة ، وإِنما يُوَجُد هذا فيما اْحتََرَق منه  ، قالوا : يَرةٌ كالّدِ

ياحِ ، فيَْخرُج منه بنَْفِسه ؛ الحتِكاِك بعِضه ببَْعٍض  وقد يُغَّش بعَظاِم  ، وهو ُمعّرب ، قالوا ؛ الّطبَاِشيرُ  ، أَو احتَِكاِك أَْطَرافِه عند ُعُصوِف الّرِ

أِْن الُمْحَرقَةِ  ّب.، وت ُرُؤوِس الضَّ  فصيلُه في كتب الّطِ

ْغَوة إِذا ُمِخَض فال تَْخلُص ُزْبَدتُه. وقال ابُن سيَده : : ُخثُوَرةُ اللَّبَنِ  الطَّثَْرةُ  : [طثر] وما  : ُخثُوَرةُ اللَّبَنِ  الطَّثَْرةُ  التي تَْعلُو َرأَْسه ، مثْل الرَّ

 والُجْلبَِة. َعاَلهُ من الدََّسمِ 

 .َطثََّر تَْطثِيراً و، بالّضّم ،  ُطثُوراً و ، بالفَتْح ، ُر َطثْراً يَْطثُ  اللَّبَنُ  َطثَرَ  قَدو

ُ  : الطَّثَْرةُ و  تَبقَى أَسفََل الَحوِض. الَحْمأَة

 أَْو ما َعال الماَء منه ، الطُّْحلُب : الطَّثْرةُ  من الَمجاز :و
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__________________ 
 ( ضبطت نصاً يف معجم البلدان بكسر الراء.1)
 .«اسرتاابد»معجم البلدان وابألصر ( عن 2)
 ( يف التكملة : كان بينهم طَبَـنحَذٌر أي َشّر.3)
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ر ما أَنشده  بيهاً مبا َعاَل األَلباَن من الد َسِم ا وبه ُفسِّ  ابِن اأَلعرايّب من قوله : (1)تشح
ا عـــــــــــــــن  َدَرهـــــــــــــــَ َرةِ َأصـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــح ثـ ي  طـــــــــــــــَ آثـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــد 

  
ِرُش   ر خـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ُب ل اثِ صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ عـــــــــــَ ـــــــــــح بـ ـــــــــــ  ـــــــــــتـ  ال

  
 ، قال الراِجز : الماُء الغَِليظُ  : الطَّثَْرةُ  قيل :و

ا  يــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــِ
َ
ُر امل مــــــــــــــِ يــــــــــــــٌ  حتــــــــــــــَح َك عــــــــــــــِ تــــــــــــــح ــــــــــــــَ  أَتـ

  
َن   اًء مــــــــــــــــــــِ َرةِ مــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــــح َوِذاي   الــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــ   َأحــــــــــــــــــــح

  
ةً : إِنّهم لَِفي َطثَْرةِ  ، قال أَو زيد : يُقَال : إِنهم لِفي َسعَةُ العَْيِش  : الطَّثَْرةُ و ، أَي في َكثَْرةٍ من  َطثَْرةٍ  َعْيٍش ، إِذا كان َخْيُرهم َكثِيراً ، وقال َمرَّ

 اللَّبَِن والّسْمِن واألَقط ، وأَنشَد :

َا  رحجــــــــــــِ ــــــــــــَ الَء الــــــــــــذي تـ هِإّن الســــــــــــــــــــــــــِّ َرتــــــــــــَ ــــــــــــح ثـ  طــــــــــــَ

  
يـــــــــــــرِ   غـــــــــــــِ بـــــــــــــح ه أبُمـــــــــــــوٍر َذاِت تــــــــــــــَ تـــــــــــــُ عـــــــــــــح دح بـــــــــــــِ  قـــــــــــــَ

  
 نقله الصاغانّي. َهاُصوُف الغَنَِم وَسْمنُ  : الطَّثَْرةُ و

 ال يُبَاِلي على ما أَغاَر. : األََسدُ  الطَّْيثَارُ و

 .(2)على الياِء ، قاله بُن ُدَرْيد  ، بتَْقِديِم الُمثَلّثَةِ  كالطَّثْيَارِ  البَعُوُض ، : الطَّْيثَارُ و

 .(3): حّي  َطثَْرةَ  ، وفي الّصحاح : وبَنُو بَْطٌن من األَْزدِ  ، بالفَتح َطثْرٌ و

كة َطثَِريَّةُ و المشهوُر في ِخالفِة  الّشاِعر القَُشْيِريّ  الطَّثَِريّةِ  بِن َسلََمةَ بِن َسُمَرةَ بِن َسلََمة الَخْيِر ، أَبو الَمْكشوح اْبن : أُّم يَِزيدَ  (4) ، ُمَحرَّ

بن وائِل ، قُتَِل مع الَوِليِد  (5)بِن َعْنز  َطثْرِ  بنِي من هي بل:  وقيل ، اللَّبنَ  ُزْبدِ  بإِْخَراجٍ  ُمولَعَةً  كانَت أُّمه ألَنّ :  وقيل ، عنههللارضيُمعَاِويَةَ ، 

 باليمامة. 126بِن يَِزيَد بِن عبِد الَمِلك في ُحُروب كانَت سنَةَ 

 بمعنًى. وأَْكثَُروا أَْطثَُرواو

 : اْسٌم. َطْيثََرةُ و

ج ، وذلك إِذا َعاَل اللَّبَُن من الُخثُوَرةِ والّدُسوَمة رأَْسه ، قاله األَصمعّي.، كُمعَظٍَّم ، مثل المُ  الُمَطثَّر * ومما يستدرك عليه :  ثَجَّ

 : خاِثٌر. طاثِرٌ  ولَبَنٌ 

ي ابنُ  الطَّثْرُ و  .الطَّثَِريَّة : الَخْيُر الكثيُر ، قيل : وبه ُسّمِ

 : ال يُبَاِلي على من أَْقَدم ، وكذلك األَسُد. َطْيثَاَرةٌ  وَرُجلٌ 

ثَ و  .َطثَْرةٌ  : البَقُّ ، واحدها ارُ الّطِ

 : واٍد ألََسد. َطثَْرةُ و

 ، قال ُزَهْيٌر : َرَمْت بِهِ  : تَْطَحُره َطْحراً  العَْيُن قََذاَها كمنَعَ  َطَحَرت : [طحر]

ٍة  ر  صــــــــــــــــــــــــــــــــاِدقــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــَ ٍة ال تـــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــح  مبــــــــــــــــــُ

  
رُ   حــــــــــَ طــــــــــح ــــــــــَ هــــــــــا ي ــــــــــُ ب ذاَة حــــــــــاجــــــــــِ ــــــــــقــــــــــَ ا ال هــــــــــَ ــــــــــح نـ  عــــــــــَ

  
ّي : ال تَغَّر ، أَي  ةٌ في نََظِرَها ، أَي هي صاِدقَةُ النََّظِر. وقوله : قال ابن بَّرِ إِلى آخِره ، أَي حاِجبُها ُمْشِرٌف على « يْطَحر»ال تَْلَحقُها ِغرَّ

 ، قال َطَرفَةُ : َطُحورٌ و َطُحوَرةٌ  فهي َعْينِها ، فال يَِصُل إِليها قَذاةٌ ،

ورَانِ  حـــــــــــــــُ ا  طـــــــــــــــَ رَتَا ـــــــــــــــَُ َذ  فـــــــــــــــَ ّواَر الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــُ

  
جَيح   ولــــــــــــَ حــــــــــــُ كــــــــــــح دِ  كــــــــــــمــــــــــــَ رحقــــــــــــَ وَرٍة أُمِّ فـــــــــــــَ عــــــــــــُ ذح  مــــــــــــَ
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 هو نَْوٌع من الِجَماعِ. ، وقيل : الَمْرأَةَ : جاَمعَها َطَحرَ  : الِجَماُع ، وقد الطَّْحرُ و

بِيَّ  كأَْطَحرَ  الَحّجاُم : استأَْصَل القُْلفَةَ في الِختَاِن ، َطَحرَ و قُْلفَتَه ، إِذا استأَْصلَها  فأَْطَحرَ  ، كذا في الُمْحكم ، وقال األَصَمِعّي : َختََن الخاتُِن الصَّ

 ، أَي اَل تَستَأِْصْل. تُْطِحرْ  ، قال : وقال أَبو َزْيد : اْختِْن هذا الغاُلَم وال

 ِء أَْقَصاه.، وهو أَن يَْبلَُغ بالشَّيْ  َطَحَرهُ َطْحراً  وقال أَبو َزْيٍد أَيضاً : يقال :

اُم الِختَاَن ، وأَْسَحتَه : أَْطَحرَ ووفي األَساس :  ، أَي لم يُْبَق َشْيئاً من ِجْلٍد ، ولم يستأْصْل  يُْطِحرُ  استَأَْصلَه ، وَختَنَه الخاتُِن فلم يُْغِذْف ولم الَحجَّ

 .(6)، بل َوَسطاً 

ّم : نوعٌ  الطَُّحارُ و الطَّْحرُ  في سائِر النَُّسخ ، ومثله في الّصحاحِ ، وفي الُمْحَكم : ، كأَِميٍر ، هكذا الطَِّحيرُ و  بالضَّ

__________________ 
ر قو  ابن األعرايب»( ابألصر 1)  وما أثبت عن اللسان.« وبه ُفسِّ
 .390/  3( اجلمهرة 2)
 ( مل ترد يف الصحاح.3)
 عراء ابسكان الثاء املثلثة.( ضبطت يف الصحاح واللسان والشعر والش4)
 .«غز»وابألصر :  255( عن الشعر والشعراء البن قتيبة ص 5)
 ( األساس : بر وسطاً با ذلك.6)
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وٌت فـَوحَ  الز ِحرِي ا كذا يف امكم ا من الز ِحرِي يـَعحُلو فيه النـ َف ُ   ا وقّيَده اجلَوحهريّ  َطَحَر َيطحَحُر َطِحرياً  ِفعحُله ا وقير : صــــــــَ
ِرُب. كَضَربَ   ابلكسِر ا َحَر َيطحِحرُ طَ   َيضح

ْحُر عند الَمْسأَلِة.  وقيل : هو الزَّ

 ، هو النَّفَس العالي. «َطِحيراً  فَسِمْعنَا لها»وفي حديِث النّاقَة القَْصواِء : 

 السَِّريُع. ، كصبَُوٍر : الطَُّحورُ  في الّصحاحِ :و

ْميِ ، كالِمْطَحِر ، بكسِر الِميمِ القَْوُس البَِعيَدةُ  ؛ الطَُّحورُ و ،  ِمْطَحَرةٌ  ، وفي التَّْهِذيِب عن اللَّْيِث : ِمْطَحرٌ و َطُحورٌ  ، قال ابُن ِسيَده : قَْوسٌ  الرَّ

ِميَّةَ ، وقيل : هي التي تُْبِعُد : إِذا َرَمْت بسهِمها ُصعُداً فلم تَ  ِمْطَحرٌ  : وَذكَُّروا على تَْذِكير العُوِد. كأَنَُّهم قالوا : ُعودٌ  (1)قال ابُن ُدَريِد  ْقِصد الرَّ

 السَّْهَم ، قال كعُب بُن ُزَهْيٍر :

يبٍّ  لــــــــــــــ  مِّ مــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــُ اٍت ابلســــــــــــــــــــــــــــ  رِقــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
رَاِء و   وضـــــــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــ  ورَارَكـــــــــــــــُ حـــــــــــــــُ  طـــــــــــــــَ

  
 وهو َمجاز. األََسدُ  ، كِمْنبٍَر : الِمْطَحرُ و وقال ابن ُدَرْيد :

 : يُْبِعُد إَِذا رمى ، قال أَبُو ذَُؤْيب : ِمْطَحرٌ  ، كذا في الُمْحَكِم ، يقال : َسْهمٌ  لَذَهابِ السَّْهُم البَِعيُد ا : الِمْطَحرُ و

َذ  فـــــــــَ ـــــــــح َرمـــــــــَ  فـــــــــبَنـ ـــــــــَ ِداين  (2)فـ راً صـــــــــــــــــــــــاعـــــــــِ حـــــــــَ طـــــــــح  مـــــــــِ

  
ضُ   لـــــُ ت عـــــلـــــيـــــــه اأَلضـــــــــــــــــــح لـــــــَ مـــــَ تـــــَ ِح فـــــــاشـــــــــــــــــــح  ابلـــــَكشـــــــــــــــــــح

  
هُ ِجدَّاً ، وأَنشَد بيَت أَبي ذَُؤْيب  أَْطَحر وقال أَبو حنيفةَ : ً »َسْهَمه : فَصَّ  بالّضم ، هكذا ضبطه.« ُمْطَحراً  صاِعِديَّا

 من الّسَهاِم : الذي قد أُْلِزَق قَُذذُه. الِمْطَحرُ  وفي التهذيب : وقيل :

بُوُن. ، الِمْطَحَرةُ و  بهاٍء : الَحْرُب الزَّ

َكتَْينِ  َطَحَرةٌ و َطَحرٌ و تْح ،، بالفَ  َطْحرٌ  ما في السََّماءِ  يقال :و  لمكاِن َحْرِف الَحْلق. ، محرَّ

وَطَخَرةٌ ، بالحاِء  َطَحَرةٌ  وال َغيَايَةٌ. وُرِوَي عن الباِهِلّي : ما في السََّماءِ  َطْحَرةٌ  وَرَوى األَزهرّي عن ابِن األَْعَرابِّي : يقال : ما في السََّماءِ 

القليِل ،  ، كِعْفِريٍَة ، أَي لَْطٌخ من الّسَحابِ  ِطْحِريَةٌ و ، بالّضّم ، ُطُحورٌ و ، وُطْخُروَرة ، بالَحاِء والَخاِء ، مِّ ، بالضَّ  َطْحُروَرةِ و .(3)والخاِء 

 ِرقَاٌق. (4)هي قَِطٌع ُمْستَِديَرةٌ  وقال األَصمِعّي :

لٌ  : ُمَسالٌ  ، كُمْكَرمٍ  ُمْطَحرٌ  نَْصلٌ و  ، نقله الصاغانّي. ُمَطوَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 العَْيُن العَْرَمَض : قََذفَتْه ، وأَنشد األَزهرّي يَصف َعْيَن ماٍء تَفُوُر بالماِء : َطَحَرت

و فـــــــــوَ   فـــــــــُ طـــــــــح رِيـــــــــَغ يـــــــــَ َريـــــــــح َر  الشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ َرةٍ تـ  طـــــــــاحـــــــــِ

  
يــــــــبِ   اغــــــــِ نــــــــَ و الشــــــــــــــــــــــّ رًا حنــــــــح رًا ان ــــــــِ طــــــــِ نــــــــح حــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــح

  
ْفَدُع الصغيُر.الشَُّرْيِريُغ :   الّضِ

ةِ فَوَرانِه. (5): العْيُن التي تَْرِمي ما يُْطَرُح فيها لَشدَّةِ َجْمَزةِ  الّطاِحَرةُ و  مائَِها من َمْنبَِعها ، وقُوَّ

ْفُع واإِلبعاُد ، ومنه حديُث يَحيى بِن يَْعُمَر : الطَّْحرُ و  : الدَّ

 .(6)ا ، وقيل : أَراَد تَْدَحُرَها ، أَي تُْبِعُدها ، أَي تُْبِعُدَها وتُْقِصيه« تَْطَحُرَها فإِنّك»

 : التََّمدُّد. الطَّْحرُ و
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 ، بالكسر ، إِذا كان يُْسِرُع ُخُروجه فائِزاً ، قال ابُن ُمْقبٍِل يَصف قِْدحاً : ِمْطَحرٌ  وقِْدحٌ 

ه  َدا بـــــــــــِ َض مُث  غـــــــــــَ ذ َب عـــــــــــنـــــــــــه الـــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــح  فشـــــــــــــــــــــــــَ

  
دِّيــــــــــَن   فــــــــــَ ي يـــــــــــُ لــــــــــٍّ  مــــــــــن الــــــــــاّلئــــــــــِ حــــــــــَ  ــــــــــَُ طــــــــــح  َرامــــــــــِ

  
 .ِمْطَحَرةٌ  إِذا اْلتََوت في الثِّقَاِف فَوثَبَْت ، فهي (7) [والقَنَاةُ ] : ُمْلتَِويَةٌ في الثِّقَاِف َوثَّابَةٌ. وفي التَّْهِذيِب : ِمْطَحَرةٌ  وقَنَاةٌ 

ي ، بالحاِء والخاِء : اللَّْطُخ من السََّحاِب القَِليُل ، وهذا الذي أَحاَل عليه المصنِّف في الماّدةِ اآلتية قَِريباً ، كما يأْتِ  الطُّحُرورُ  وفي الّصحاح :

 بيانُه.

__________________ 
 .137/  2( اجلمهرة 1)
 ( التهذيب والصحاح : رم  فب  .2)
 اللحياين. ويف اللسان فكاألصر.( وردت العبارة يف التهذيب نقاًل عن 3)
 ( اللسان : قطض ُمستِدقّة رقا .4)
 ( كذا ابألصر ويف التهذيب : مَححوِة مائها.5)
 ( بعدها يف النهاية : فقلب الدا  طاء ا وهو مبعناه ؛ والدحر اإلبعاد.6)
 ( زايدة عن التهذيب.7)
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 ٌء.، أَي شيْ  َطْحَرةٌ  ويقال : ما في النِّْحيِ 

 ، أَي ثَْوٌب. َطْحَرةٌ  العُْريَانِ وما َعلَى 

 .(1) ُطْحُرورٌ  ، أَي ثَْوٌب ، وكذلَك ما علَْيه َطُحورٌ  ونَقََل األَْزَهِرّي عن الباِهِلّي : ما عليه

 بالياِء والباِء جميعاً. ِطْحِربَة مثل ِطْحِريَةٌ و، إِذا كان عاِرياً ،  َطْحَرةٌ  وفي الّصحاحِ : وما علَى فاَُلنِ 

 ٌء من َوبٍَر ، إِذا نََسلَت أَْوبَاُرَها.، أَي َشيْ  َطْحَرة اإِلبلِ  وما َعلَى

 : السََّحابَةُ. الطُّْحُرورو

قَة ، واحدها الطََّحاِريرُ و  .ُطْحُروَرةٌ  : قَِطُع السََّحاِب الُمتَفَرَّ

 والطََّخاِريُر ، لقََزعِ السََّحاِب. الّطَحاِريرُ  قال األَزهرّي : وهي

 .َطِحيرٌ  المجاز : ِلقَْوسهِ ومن 

 وارتفع. : َوثَبَ  َطْحَمرَ  : [طحمر]

قاَء : َمألَه َطْحَمرَ و  ، كَطْحَرَمه. الّسِ

 َوتََرها. : َشدَّ  القَْوسَ  َطْحَمرَ و

حكاه يَعقُوُب في باب ما ال يُتََكلَّم به إاِّل  ، َطْحَمِريَرةٌ و الثانيةُ عن َشِمٍر ، كِطْحِرَمةٍ ـ  ، مكسوَرتَْين ِطْحِمَرةٌ و،  ِطْحِميرٌ  ما في الّسَماءِ  يقال :و

 ٌء من َغْيٍم.، أَي شي أَي َطْحرٌ  في الَجْحد ، وحَكى الَجْوَهِرّي فيه الَوْجهيِن : الحاَء ، والَخاَء ،

 ، أَي العَِظيُم البَْطِن كَطْحَمِريٍر. ، كعاَُلبٍِط : البَِطينُ  الطَُّحاِمرُ و

 ، نقله الصاغانّي. َشْعَرةٌ  ، بالكسر ، أَي ْحِمَرةٌ طِ  ما َعلَى َرأِْسهِ  يقال :و

 ، بالّضّم : الطُّْحُروُر. الطُّْخُرورُ  : [طخر]

ِريُّ وفّسرُهَما باللَّْطحِ من قال شيُخنَا : هو إِحالةٌ على َمْجُهول ؛ ألَنَّه لم يَْذكر الطُّْحُروَر في ماّدته مع قُْرِب العَْهِد بِه ، وَذَكَرهما الَجْوهَ 

عْن ُجَرْع  (2)القََزْع وَصَدَر الشَّاِرُب ِمْنَها  َطَخاِريرُ  ، وأَنشد األَصمعّي : إِنّا إَِذا قَلَّتْ  َطخاِريرُ  ج لسََّحاِب القَِليِل ، كما تَقَدَّمت اإِلشارةُ إِليه ،ا

 .ُطْخُروَرةٌ و ُطْخُرورٌ  ، من الّسَحاب : قَِطٌع ُمستِدقَّةٌ ِرقَاٌق ، واحُدَها الطَّخاِريرُ  نَْفَحلَُها البِيَض القَِليالِت الطَّبَْع ويقال :

 ، نقله الصاغانّي ، واألَْشبَهُ أَن يكوَن من الَمجاِز. الغَِريبُ  : الطُّْخُرورو

ً  : الطُّْخُرورُ و  ، كالتُّْخُرور. الّرُجُل ال يَُكوُن َجْلداً وال َكثِيفا

ِعيُف. ، على صيغَِة المفعوِل ، كذا هو في النُّسخ ، وفي التكملة وهو على ِصيغِة اسِم الفَاِعِل ، الُمَطْخَررُ و  الضَّ

 : الغَْيُم األَْسَوُد. الطَّاِخرُ و

قِيُق منه بالحاِء أَيضاً :، بالفَتْح ، ويُحّرك ، و الطَّْخرُ و  ٌء من الغَْيم.، أَي شيْ  َطْخَرةٌ و َطْخرٌ  ، وقد تقدَّم ، يقال : ما َعلى السماءِ  الرَّ

 ، إَِذا تَفَّرقوا. َطَخاِريرُ  : َسَحاباٌت ُمتَفَّرقة ، ويُقَال مثل ذلك في الَمَطِر ، والنَّاسُ  الطََّخاِريرُ و

قُون.  أَُشابَةٌ من النّاِس ، أَيْ  َطَخاِريرُ  جاَءه وقَْولُهم :  ُمتفّرِ

ّم ، أَي (3) ُطَخاِريَةٌ  أَتَانٌ و  فاِرَهةٌ َعتِيقَةٌ. بالضَّ

شاِطّي عن اليَْعقُوبّي  ُطَخاِريّ  والنِّْسبَة إِليه : د ، (4) بالّضمِّ  ُطَخاِرْستَانٌ و وغيُره ،  الطَُّخاِريّ  ، منها : الَخّطاُب بُن نافِع (5)، كذا َذَكره الرُّ

 َذَكَره الحافظ.
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 * ومما يستدرك عليه :

 ، بالّضّم ، أَي قِْطعَةٌ من ِخْرقَة ، وقد ُرِوَي بالحاِء أَيضاً ، كما تقّدم. ُطْخُرورٌ  قولُهم : وما عليه

يل ، له ِذْكٌر في ديوان ُهَذْيل.، بالكسر : اسُم رجٍل من بني نُفَاثَةَ بِن َعِدّي بنِ  ِطْخِريرٌ و   الّدِ

__________________ 
 ( كذا ابألصر واللسان نقال عن األزهري ا وعبارة التهذيب : ما عليه ُطحُرور أي ما عليه ثوب ا وكذلك ما عليه طخرور.1)
 .«منا»( عن الصحاح واللسان ا وابألصر 2)
 ( ضبطت يف اللسان بتشديد الياء.3)
 ابلفتح يف معجم البلدان ا قا  : ويقا  : طخريستان وضبطت يف اللباب بضم الطاء والراء ضبرت قلم. ( ضبطت نصاً 4)
 ( يف اللباب النسبة إىل ُطخاُرستان ُطخاُرستاين.5)
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 * ومما يستدرك عليها :

ٌء من َغْيٍم ، وهو لُغة في الحاِء ، ذكره َشيْ  ، أَي َطْخَمِريَرةٌ  ، وقد أَهملَه الجوهرّي والّصاغانّي ، ويقال : ما على السماءِ  طخمر : [طخمر]

 صاحُب اللََّسان.

ُهم ، : الشَّلُّ  الطَّرُّ  : [طرر] ا بالسَّيفِ  َطرَّ ُهم َطرًّ  ، وهو تحريف.« الشَّدّ »، وفي بعض النسخ  يَُطرُّ

ا اإِلبلَ  َطرَّ  ، السَّْوُق الّشِديدُ  : الطَّرُّ و َها َطرًّ  : ساقََها َسْوقاً َشديداً وَطَرَدَها. يَُطرُّ

ا اإِلبِلَ  َطرَّ  كالطَّْرِد ، ويقال : َضمُّ اإِلِبِل ِمْن نَواِحيَها : الطَّرُّ و َها َطرًّ َمَها. يَُطرُّ  ، إِذا َمَشى من أَحِد جانِبَْيَها ثُمَّ من الجانِب اآلَخِر ليُقَّوِ

يِن وغيِرَها ، : الطَّرُّ و ّكِ ا الَحِديَدةَ  َطرَّ  ، بالّضّم. الطُُّرورِ ك تَْحِديُد الّسِ َها َطرًّ ،  ُمَحدَّدٌ  : َمْطُرورٌ و َطِريرٌ  وِسنَانٌ  : أََحدَّها ، ُطُروراً و يَُطرُّ

نَاَن : َحدَّْدتُه ، ومنه : َسْهمٌ  َطَرْرتُ و  .َطِريرٌ  الّسِ

 : َصِقيٌل. َمْطُرور وسيف

ه طَ  ، وقد تَْجِديُد البُْنيانِ  : الطَّرُّ و  ، إِذا َجدََّده. ّراً َطرَّ

 ، بالّضّم ، وعليه اقتصر ُشّراُح الميِّة األَفعال. يَُطرّ  والَوبَِر ، كالطُُّروِر ، ُطلُوُع النَّْبِت والشَّاِربِ  : الطَّرُّ  من الَمَجاز :و

النَّبَاُت والشَّعُر  َطرّ  ، وكالم المصنّف َصِريٌح في أَنّ  (1)، بالَكْسر ، على الِقيَاس ، وهو مقتَضى الّصحاح  يَِطرُّ  النَّبَاتُ  َطرَّ  في الِمْصباح :و

تِ و،  بمعنى  رُّ الطَّ  ما هواليَُد : َسقََطت ، كلَّها يأْتِي مضاِرُعَها بالَوْجَهْيِن ، وقد صّرَح أَئّمة الصرِف أَّن الذي يأْتي مضارُعه بالَوْجَهْيِن إِن َطرَّ

ل.  السُّقُوِط فقط ، ففيه مخالَفَةٌ لهم من َوْجه ، فتأَمَّ

 َشاِربُه ، واألَّوُل أَفصُح. ُطرَّ  ، هكذا بالبَنَاِء للفاعِل ، قال األَزهِرّي : وبعُضهم يقول : شاِربُهُ  َطرَّ  ، كما َطِريرٌ و،  َطارٌّ  ُغالمٌ و

 ه. قْلت : وهو َمَجاز ، وَمْعنَاه : َشقَّ الِجْلَد والتُّراَب ، كما يقال : َشّق النَّاُب وفََطَر ، كما في األَساس.شاِربُ  َطرَّ  ، إِذا طارٌّ  قال اللَّْيُث : فَتًى

يرافِيَّ يَقُول : إِيّاك أَن تقولَ  معناه قََطَع ،  َطرَّ  شاِربُه ؛ فإِنّ  َطرَّ  ومن العجيِب ما نقله شيُخنَا عن أَبي َحيّان التّوِحيِدّي في تَْذِكَرتِِه : سمعُت الّسِ

ل هذا الكالَم ، فِعنِدي فيه نَظٌر ، انتهى. َطرَّ  فأَّما  َوبَُر النّاِقة ، إِذا بََدا ِصغَاُره ، فبمعنَى نَبََت ، فتأَمَّ

ا الثَّْوبَ  َطرَّ  ، الشَّّق ، والقَْطع : الطَّرُّ  يكونو ه َطرًّ ُجِل ويَُسّل ما  الطَّّرارُ  َشقَّه وقََطعَه ، ومنه : يَُطرُّ ، للذي يَْقَطُع الَهَمايِيَن ، أَو يَُشّق ُكمَّ الرَّ

 .(2)أَي يَقَطعُه  «شاِربَه يَُطرُّ  كان»فيه. وفي الحديث : 

 ، وهاتان عن ُكَراع. الَخْلُس ، واللَّْطمُ  : الطَّرُّ و

ِة الصْرِف.، بالَوْجَهْين باتفاقِ  يَِطرُّ و يَُطرُّ  السُّقُوُط ، : الطَّرُّ و   أَئمَّ

هُ و تْ  هللا يََد فاُلٍن ، وأََطنََّها ، أََطرَّ  ، يقال : َغْيُره أََطرَّ ها. فَطرَّ ت ، وأَتَرَّ  وَطنَّْت ، أَي َسقََطت ، وكذلك تَرَّ

 بالمثلّثة. ، وفي بعض النَُّسخِ : بعَد النُّثُوِل ، ما َطلََع من الَوبَِر وَشعِر الِحَماِر بعَد النُُّسولِ  : الطَّرُّ و

ةُ وقال أَبو الَهْيثَم : األَْبَطُل ، و  ، قيَّده في كتابه بفتح الطاِء. الخاِصَرةُ  والقُْرُب : الطَّرَّ

ةُ و  ، نقله الصاغانّي ، وفي اللساِن : من َضْربٍَة واحدة. اإِلْلقَاُح ِمْن قَْرَعٍة واِحَدة : الطَّرَّ

ةُ  من الَمَجاز :و ّم : جانِ  الطُّرَّ ةُ  ، كذا في الّصحاح. وقيل : ُب الثَّْوِب الذي ال ُهْدَب له، بالضَّ ةُ  َعلَُمهما ، وقيل : الَمَزاَدةِ والثّْوب : ُطرَّ  ُطرَّ

ةُ  الثّْوِب َموِضع ُهْدِبه ، وهي حاِشيَتُه التي ال ُهْدَب لها. وقال اللَّْيث :  بَجانِبَيِ البُْرِد على حاِشيَتِه. (3)الثَّوِب : ِشْبهُ َعلَمين يُخاطاِن  ُطرَّ

ةُ و  ، وهو َمجاز. َشِفيُر النَّْهِر والَواِدي : الطُّرَّ

ةُ و ةُ  ومنه هٍء وَحْرفُ َطَرُف ُكّلِ َشيْ  : الطُّرَّ  األَْرِض ، وهي حاِشيَتَُها. ُطرَّ

ةُ و  النَّاِصيَةُ. : الطُّرَّ
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__________________ 
 ( يف الصحاح : وطّر النبت َيطُّر ابلضم ا ونص املصباح : وطّر النبُت َيطُر  ويِطّر طروراً نبَت.1)
 ( اللسان والنهاية : أي يقصه.2)
 .«حياطان»( عن اللسان ا وابألصر 3)
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ةُ الطُّ و  يَُخاطاِن بجانِبَيِ البُْرِد بحاِشيتِه ، قاله الليث. َعلَُم الثَّْوبِ  : رَّ

ةُ و  الَمَزاَدة. ؛ َعلَمُ  الطُّرَّ

تانِ و تَانِ  وغيره َمَخطُّ الَجْنبَْيِن ، وفي الصّحاح : من الِحَمارِ  الطُّرَّ ، وقد جعلَُهَما أَبو  على َكتِفَْيهِ  َسْوَداوانِ  (1) ُخطَّتانِ  من الِحَماِر : الطُّرَّ

 ذَُؤْيب للثَّْوِر الَوْحِشّي أَيضاً ، وقال يصُف الثَّوَر والِكالب.

ه  نـــــــــــَ َهســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ي  (2)يـ مـــــــــــِ تـــــــــــَ ن  وحيـــــــــــَح ُذوُدهـــــــــــُ  ويـــــــــــَ

  
َو    ُر الشـــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــح ِ عـــــــــــــَ اح ـــــــــــــَ رّت ضُ  ابلـــــــــــــطـــــــــــــ  َولـــــــــــــ   مـــــــــــــُ

  
ةُ و ةُ  من َمتْنِِه ، وكذلك الطَِّريقَةُ  : الطُّرَّ  ، وهي قِْطعَةٌ منها تبَدأُ من األُفُِق مستطيلَة. من السََّحابِ  الطُّرَّ

ةُ و ةِ  أَو تَْقَطَع للجاِريَِة في ُمقَدَِّم ناِصيَتِها كالعَلَمِ  أَنْ  الطُّرَّ ََّخذُ  كالطُّرَّ ،  (3) ُرورِ كالطُّ  بفتح الميم وكسِرَها ، من َراَمكٍ  *تَْحَت التَّاجِ ، وقَْد تُت

ةٌ  : الطُُّرورُ  بالّضّم ، وفي التكملة :  ، فيه لفٌّ ونْشٌر مرتّب. ِطَرارٌ و،  ُطَررٌ  جمُع الُكّلِ : ، (4)تُتََّخذُ من َراَمٍك  ُطرَّ

 أَْغَرى. : أََطرَّ ِإْطراراً و

. قََطعَ  يََده : أََطرَّ و  ، كأََطنَّ ، وأَتَرَّ

ا ، قاله ابُن السَّكَّيِت ، قال : ويقال : َجاَء فاُلنٌ  أََدلَّ  : أََطرَّ و ي منه الَمثَلو ، أَي ُمْستَِطيالً ُمِدالًّ ، ُمِطرًّ ي أَوـ  أَِطّرِ ـ  حكاهما أَبو َسِعيدٍ  ِطّرِ

فإِّن عليِك  أَو أَِدلِّي ، وهي نََواِحيِه ، راِرهأَطْ و الَواِدي ُطَرر أَي ُخِذي في من غير فاٍء ،« إِنِّك ناِعلَةٌ »، والذي في كتب األَمثال  فإِنَِّك ناِعلَةٌ 

مالَه ، إَِذا َجَمعَه  َطرَّ  ، من أَو اْجَمِعي اإِلبِلَ  نَْعلَْيِن ،
(5). 

 فإِّن َعلَْيِك نَْعلَْينِ  ةٌ ، أَيإِنّك ناِعلَ »اإِلبِل ، أَي نََواِحيََها ، يقول : ُحوِطيَها من أَقاِصيَها ، واْحفَِظيها ، وقوله  أَْطَرارَ  وقال أَبو سعيد : أَي ُخِذي

وِغلََظ ِجْلِدهما ، يُْضَرب للُمَذّكر والمَؤنّث واالثْنَتَْيِن والجميع على لفظ التّأْنيث ، ألَن أَصَل  يُِريُد ُخُشونَةَ ِرْجلَْيَها ، قال الَجْوَهِرّي : وأَْحَسبُه

تَْرَعى في السُُّهولَِة ، وتَتُْرُك  (6) قَالَهُ َرُجٌل لَراِعيٍَة له ، وكانت َهِرّي : وأَصُل هذاالمثِل ُخوِطبَْت به امرأَةٌ ، فيْجِري على ذلك ، قال األَز

 ، وهذا يَُؤيّد الوُجهَ األَّول. الُحُزونَةَ 

تِِه.األَْمَر الشَِّديَد  (7) لَمْن يَْرَكبُ  : في َجالَدةِ الّرُجِل ، يقال وفي التهذيب : هذا الَمثَلُ  قال : ومعناه : اْرَكب األَْمَر الّشِديَد ، فإِنَّك قَِويٌّ  لقُوَّ

 عليه.

َواءِ  ، كأَِميٍر : الطَِّريرُ و س ، وقال الصاغاني : ذُو الَمْنَظِر والرُّ لُمعاِويَةَ بِن ماِلٍك  ، وهو َمَجاز ، قال العَبّاُس بُن ِمْرَداٍس ، وقيل : للُمتَلَّمِ

 قلت : وهكذا قرأْتُه في كتاِب الَحَماَسِة : أَخذه من الحماَسِة.ُمعَّود الُحَكماِء ، 

َك و  ـــــــــــُ ب جـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــُ ـــــــــــرُ يـ رِي ـــــــــــطـــــــــــ  ـــــــــــِه  ال ي ـــــــــــِ ل ـــــــــــَ ت ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ ـــــــــــتـ  ف

  
ُر   ــــــــــّرجــــــــــُ َك ال نــــــــــ  ُف  ــــــــــَ لــــــــــِ خــــــــــح ــــــــــرُ فــــــــــيــــــــــُ رِي ــــــــــطــــــــــ  (8)ال

 

  
ةٍ  : ذو َطِريرٌ  ويُقَال : رجلٌ   وقيل : هو الُمْستَْقبُِل الّشبَاب. وَهْيئٍة َحَسنٍَة وَجَماٍل. ُطرَّ

ه ، وما َطِريرٌ  ُشَمْيل : َرجٌل َجِميلٌ وقال ابُن   ، وقَومٌ  َطِريراً  ، ويقال : رأَيُت شْيخاً َجِميالً  َطرَّ  ولقد َطِريراً  ، أَي ما أَْجَملَه ، وما كانَ  أََطرَّ

 .الطََّراَرةِ  بَيِّنُو ِطَرارٌ 

ّم : الطُّْرُطورُ و جاِل. الدَّقِيُق الطَِّويلُ  ، بالضَّ  من الرَّ

 ، أَي طويلة الرأْس. تَُكوُن كذِلكَ  لألَْعراب القَلَْنُسَوةُ  : الطُّْرُطورُ و

ِعيفُ  أَيضاً : الطُّْرُطورُ و َجاِل ، والجمع الَوْغُد الضَّ  ، وأَنشد : الطََّراِطيرُ  من الّرِ

ُكُر َمنح ُغاَلُمَها  َقدح َعِلَمتح َيشح
__________________ 



6153 

 

 .«خطّان»( الصحاح : 1)
 واللسان : ينهشنه. ( الصحاح2)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلفتح.3)
 يف القاموس : يـُت َخُذ. (*)
 ء أسود للرت ابملسك. قاموس.( الرامك كصاحب ا شي4)
 ( نص الصحاح : وأحسبه عىن ابلنعلا غلة جلد قدميها.5)
 ( يف القاموس : كانت بدون واو ا وما ابألصر يواف  عبارة التهذيب.6)
 .«.. يقا  : ملن يؤمر بركوب األمر»لقاموس : ( يف ا7)
من أبيات نســــبها عن أيب رايش ملعاوية بن مالك معود ا كماء الكاليب ا قا  : وإلا  89/  3( ورد البيت يف شــــرح ديوان ا ماســــة للتربيزي 8)

 لي معود ا كماء لقوله :
 ســـــــــــــــــــــــــــــــبعـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا وحتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــىن 

  
 أورث جمـــــــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــــــدًا كـــــــــــــــــــــــــــــــالابو  

  

 أعــــــــــــــــّود مــــــــــــــــثــــــــــــــــلــــــــــــــــهــــــــــــــــا ا ــــــــــــــــكــــــــــــــــمــــــــــــــــاء بــــــــــــــــعــــــــــــــــدي 

  
 ِإذ مـــــــــــــــــــــــــــــــا انئـــــــــــــــــــــــــــــــب ا ـــــــــــــــــــــــــــــــد ن اناب 

  

 ســــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــقــــــــــــــــــت هبــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــدامــــــــــــــــــة أو لــــــــــــــــــريا 

  
ــــــــــــــــــــــر أجــــــــــــــــــــــاابو   ــــــــــــــــــــــا إىل مــــــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــــــو دعــــــــــــــــــــــي  ل
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 اقحَشَعر  هاُمَها الط رَاِطريُ ِإَذا 
يَانُ و  ، وهو الطَّبَُق الذي يُْؤَكُل عليه الّطعَاُم وَوْزنه ِفْعِليَان ، عن الفَّراِء. الِخَوانُ  كِصلِّيَان : ، بكسر الطاِء وتشديد الراِء ، الطَّّرِ

ةُ و مِّ  الُمَطرَّ  ، قاله أَبو زيد ، وُحِكَي عن الفَّراِء تَْخِفيُف الراِء ، كما سيأْتي في م ط ر. العَاَدةُ  وتشديد الراِء : ، بالضَّ

 : كلمةٌ عربيّة وإِن كانت ُمبتذلة عند الُمَؤلَِّديَن ، يقال : رجل فيه الطَّْرَطَرةُ  : (1)ّي عن ابِن ُدَرْيٍد ، ونقل الّصاغانِ  َطْرَمذَ  الّرجُل : َطْرَطرَ و

 .ُمَطْرِطرٌ  ، إِذا كانَْت فيه َطْرَمَذةٌ وكثَْرةُ َكاَلٍم ، ورجلٌ  َطْرَطَرةٌ 

 .َطْرَطرْ  ، وقال لها : أَْشالَها ، إِذا بَضأْنِه َطْرَطرَ و

وغيُره ، وِعْنِدي أَنَّ  ، هكذا قاله ابن األَعرابّي ، ونقله عن الصاغانيّ  بالّضّم : أَْمٌر بُِمجاَوَرةِ بيِت هللا الَحَراِم ، والدَّواِم َعلَْيَها ُطْرُطرْ و

َذَكُروه في الُمَضاَعِف  وابُن َمْنُظوٍر في اللَِّسانِ  كالّصاغانّي في التَّْكِملَِة ، وغيَرهُ  في التهذيب الصَّواَب أَن يُْذَكَر في ط ور ، ولكنَّ األَْزَهِريّ 

 َمْسِجَدَك : َطيَّْنتَه وَزيَّنته ، وجاُءوا َطَرْرتَ  عليه ، قال شيُخنَا والَحّق مع الُجْمُهوِر ، ويَؤيُِّد قولَُهم ما في النَِّهايَِة وغيِرَها : ، فتَبِْعتُُهم ونَبَّْهتُ 

ا لْ  ُطرًّ  .، أَي جميعاً. فتأَمَّ

ىو ّم وتشديد الراِء وأَلٍف مقصورة : الطُّرَّ  وقيل : الِحَماُر النَِّشيُط. (2) األَتَاُن الَمْطُروَدةُ  ، بالضَّ

ةُ و  .(3)الغَْرب  بإِْفِريِقيَّة ، وفي التَّْكِملَة : بُلَْيَدة د ، بالضم : ُطرَّ

 ، نقله الّصاغانِّي. (4) فََرس ُمَخيَِّل بِن ِشْجنَةَ  ، على صيغة اسم الفاعل ، اسم الُمِطرُّ و

 ، وقال امرُؤ القَْيِس : ع ، بالشَّامِ  ، بالفَتْح : َطْرَطرُ و

ه  ــــــــــُ ت دح هــــــــــِ ــــــــــد شــــــــــــــــــــــــَ ٍح ق ــــــــــِ وحٍم صــــــــــــــــــــــــال ــــــــــَ  َأاَل ُرب  يـ

  
بحِذَف   وِ   (5)بـــــــــتـــــــــَ رِّ مـــــــــن فـــــــــَ رَاذاِت الـــــــــتـــــــــ  رحطـــــــــَ  طـــــــــَ

  
 د ، بالَمْغِرِب. ، بالكسر : إِْطِريَرةُ و

ُجل ، إِذا اْطَرْوَرى يُقَال :و  اْمتأَلَ ِمْن بِْطنٍَة أَو َغَضٍب. الرَّ

ً  ، فيه بعض اإِلْدالِل ، وقيل : هو الشَِّديُد وقيل : ُمِطرٌّ  َغَضبٌ و  ، قال الُحَطْيئَةُ : أَي في َغْيِر َمْوِضِعه ، وفيما ال يُوِجُب َغَضبا

بـــــــــح  ٍد َغضــــــــــــــــــــــِ ا خبــــــــالــــــــِ نــــــــَ لــــــــح تـــــــــَ ا َأنح قـــــــــَ نــــــــَ يـــــــــح م عــــــــلــــــــَ  تــــــــُ

  
ٌب   ٍك هــــــــــا ِإن  َذا َغضــــــــــــــــــــــــَ يِن مــــــــــالــــــــــِ رّ بــــــــــَ طــــــــــِ  مــــــــــُ

  
 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

ه إِْطراراً  قال األَْصَمِعّي : ه يُِطرُّ  ، إِذا َطَرَده. أََطرَّ

 الّرُجُل ، إِذا ُطِرَد. ُطرَّ و

ا وقولُُهم : جاُءوا  ، أَي َجميعاً ، وهو منصوٌب على المصدِر أَو الحال. ُطرًّ

ا قال ِسيبََوْيه : وقالوا َمَرْرُت بهم  وال يُْستَْعَمُل إِاّل حاالً. ، أَي جميعاً ، قال : ُطرًّ

َخْلقه. قال ابُن ِسيَده : أَنبَأَنِي بذلك  ُطرِّ  فقال : أَحَمُد هللا إِلى ؟واستَعملََها َخِصيٌب النَّْصرانّي الُمتََطبُِّب في غير الحاِل ، وقيل له : كيَف أَنتَ 

 ، إِذا َرأَْيتَُهم بأَْجَمِعهم. بُِطرٍّ  رأَْيُت بَنِي فاُلنٍ  أَبو العاَلِء ، وفي نََواِدر األَعراب :

ا : الَجَماَعةُ ، وقولهم جاَءنِي القَْومُ  الطُّرُّ  قال يُونُس :  القَْوَم ، أَي َمَرْرُت بهم َجِميعاً. َطَرْرتُ  ، منصوب على الحال ، يقال ُطرًّ

ا وقال غيُرهُ :  أُقِيَم ُمقَاَم الفَاِعِل وهو َمْصَدٌر ، كقولك جاَءني القَْوُم جميعاً. ُطرًّ

 َوبَِرها : ُطُرورِ  أَْجَهَضْت أَْواَلَدَها قبلإِتَْماُم الشَِّكيِر الشَّعََر ، أَي أَْنبَتَه حتّى بَلََغ تََماَمه ، ومنه قَْوُل العَّجاجِ يَصُف إِبِالً  اْستََطرَّ  ويقال :
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رح و  عـــــــــــَ َن الـــــــــــنــــــــــــ  طـــــــــــح اقـــــــــــِ اُت ُيســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــّ َدنـــــــــــِ  الشـــــــــــــــــــــــــ 

  
وَص   اٍت مـــــــا  (6)خــــُ َهضـــــــــــــــــــــَ وِن جمــــُح ــــُ ي ــــعــــُ رح ال طــــَ ــــَ ت  اســــــــــــــــــح

  

َتَكرح  َاُم َشِكرٍي فاشح ُهّن ابمتح  ِمنـح

 َطَرْرتَ  إِذا»َحْوَضه : َطيَّنَه ، وفي حديث عَطاٍء :  َطرَّ و

__________________ 
 .145/  1( اجلمهرة 1)
 ويف التهذيب فكالقاموس.« املطرورة»( يف التكملة : 2)
 ( يف معجم البلدان : مدينة صغرية ابفريقية.3)
 ( القاموس : شحنة.4)
 .«بتبذن»( عن الديوان واللسان ا وابألصر 5)
 ا قا  يف التكملة : النعرة :« حوص»اللسان والتكملة : ( 6)
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َله الســــــماءُ  رِّ فيه ا حىّت تـَغحســــــِ ِجَد  مبََدٍر فيه َروحٌث فال ُتصــــــَ َته ا من قوهلم : َرُجرٌ  «َمســــــح َته وَزيـ نـح ا َأي  َطرِيرٌ  َأي ِإذا طَيـ نـح
ِه.  مَجيُر الَوجح

ت وقد»وفي حديث علّي :   .(1)النَّباُت إَِذا َطلَع  َطرّ  أَضاَءت ، ومن رواه بالفَتْحِ أَراد َطلَعت ، من، أَي  «النُُّجومُ  ُطرَّ

َرتو ةً  ، إَِذا اتََّخَذْت لنَْفِسَها تَْطِريراً  الَجاِريَةُ  َطرَّ َِّخْذنََها» حين أُْعِطَي ُحلَّةً ِسيََراَء ، وفيه : (2)، وفي حديث ُعَمر بِن الَخّطاِب  ُطرَّ ات يَت  ُطرَّ

ْعنَها ويتَِّخْذنَها ُسيُوراً ، وفي النهايَة  «بينُهنّ  َِّخْذنَها َمقانِعَ »يُقَّطِ  .(3)« ويَت

َمْخَشِرّي : يتَِّخْذنَها  وهو القطُع. الطَّرِّ  ، أَي قَِطعاً من ُطّراتٍ  وقال الزَّ

ةُ و يت ألَنَّها َمْقُطوَعةٌ من ُجْملَتِه. الطُّرَّ  مَن الشَّعِر ، ُسّمِ

ةُ و ةُ ، وبالّضّم : اسُم الشَّيْ ، بالفَ  الطَّرَّ  ِء الَمْقُطوع ، بمنِزلَِة الغَْرفَة والغُْرفَة ، قال ذلك ابُن األَنبارّي.تْح : الَمرَّ

ةٌ  ، وفي التهذيب : الواِحَدةُ  ُطرٌّ  البِاَلِد والّطِريِق ، واِحُدَها أَْطَرارُ  : نََواِحيه ، وكذلك أَْطَراُرهوالَواِدي  (4) ُطُرورُ و  .ُطرَّ

 البِالِد : أَْطَرافَُها. ْطَرارُ أَ 

 البِالد. أَْطَرارِ  : جاَء من ُمِطرٌّ  وَجلَبٌ 

ة ، تصغير «من الّسحابِ  ُطَرْيَرةٌ  فنَشأَتْ »وفي حديِث االستسقاِء :   .ُطرَّ

 ، إِذا اْستَْنبََطه من نْفسه. َطَراِره ِء منوتََكلَّم بالشَّيْ 

ةَ  ويقال : رأَيتُ   بنِي فاُلِن ، إِذا نََظرَت إِلى ِحلَّتهم من بَِعيٍد ، وآنَْسَت بيوتَهم. ُطرَّ

تو  ، أَي َصفَا لَْونَُها. َطَررٌ  ناقَتِي. وبها َطرَّ

ت ومن الَمَجاز :  اإِلبُل الِجبَاَل واآلكاَم : قََطعَتْها َسْيراً. َطرَّ

 الِكتَاِب : َحواِشيه. ُطَررُ و

 َوفِيٌّ ، وهو َضْرٌب منه. َطارٌّ  . وعليه َخزٌّ ُطَرُرهووبََدْت َمَخايُِل األَْمِر 

ث المشهور. َطَرارٌ و  ، كَسَحاب : َجّد أَبي الفََرج الُمعَافَى بِن زكريّا النَّْهَرَوانّي المحّدِ

اِريّ  وإِبراهيُم بُن إِسماِعيل  ينّي ، كذا في التْبِصيِر للحافظ.، بالتشديد ، من مشايخ أَبي َسْعد الَمالِ  الطَّرَّ

 وفي الفنَجال ، ذكره الّصاغانِّي ، وأَهمله الجوهرّي وابُن منظور. يُْشَرُب فيهِ  وفي التكملة : ِشْبهُ طاٍس  : ِشْبهُ َكأِْس  الطَّْرَجَهاَرةُ  : [طرجهر]

لَفُ  الطَّْرمَذارُ  : [طرمذر] ْرماِذ ، قاله ابُن األَ  (5) بالفَتْح : الصَّ  عرابّي ، ونقلَه الصاغانّي ، وأَهمله الجوَهِريُّ وابُن َمْنُظور.كالّطِ

 ، إِذا َدفَعَه. َطَزَره َطْزراً  ، يقال : الدَّْفُع باللَّْكزِ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ثعلب عن ابِن األَعرابّي ، هو الطَّْزرُ  : [طزر]

ْيِفيُّ  (6) بالتَّْحِريِك البَْيتُ  : الطََّزرُ  قال اللَّْيُث :و  ، بلغة بعِضهم. الصَّ

ُب تََزرَ  وقال األَْزَهِرّي : هو  ، نقله الّصاغانّي. ُمعَرَّ

َهِرّي وابُن َمْنُظور وَطْيَسٌل ، أَي ِكثيٌر ، أَهملَهُ الَجوْ  َطْيَسرٌ  ، بالالم ، يقال : ماءٌ  ، كَجْعفَر ، من المبَاِه : الَكثِيُر ، كالطَّْيَسل الطَّْيَسرُ  : [طسر]

 ، وأَورده الّصاغانّي.

 : * ومما يستدرك عليه : [ططر]
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، َرَوى عن ماِلٍك واللِّيِث ، وكان ثِقَةً  الّطاَطِريّ  ، بلغِة الّشاِم ، قاله الطَّبََرانِّي ، ومنه : َمْرَواُن بُن محّمدٍ  (7): من يَِبْيُع الَكَرابِيَس  الّطاَطِريّ 

 ْسِلم واألَربعة.، وهو من ِرجاِل مُ 

 ، أَهمله الجوَهِرّي ، هكذا قاله الصاغانّي ، وقال القَرافّي : وقد وجدتُه ُمْلحقاً في هامش بعض النُّسخ. ، كالَمْنع الطَّْعرُ  : [طعر]

__________________ 
 ( يف اللسان : من طّر النبات يطُّر ِإذا نبت ا وكذلك الشارب.1)
ُعمَر حلة وقا  : لتعطينها بع  نســــــائك يتخذهنا طرّات  (كما يف نص اللســــــانــــــــــــــــــــ   يعين النيب ص)ث : أنه َأعط  ( يف النهاية : ومنه ا دي2)

 بينهن.
 ( املقنض واملقنعة بكسر ميمهما ما تقنِّض به املرأة رأسها قاموس. وورد يف غريب اهلروي : ستوراً.3)
 ( اللسان : وطَُرُر.4)
 الالم ويف التكملة بكسرها.( هذا ضبرت القاموس بفتح 5)
 .«ـه نسخ القاموس واللسان : النبت اقوله : البيت الصيفي ا هكذا يف خرت الشارح ومثله يف التكملة والذي يف»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( يف اللباب : يقا  ملن يبيض الثياب البي  بدمش  امروسة ومصر طاطري.7)
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، إَِذا نََكَحَها  َطْعراً  الَمْرأَةَ  َطعَرَ  ، يقال : النَِّكاح : ِكنَايةٌ عن الطَّْعرُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :
 ، ويقال : هو بالزاي. والراُء تصحيٌف. (1)

ُجَل على الُحْكمِ  : الطَّْعرُ  قال ابن األَعرابّي :و  ، نقله الصاغانّي وابُن منظور. إِْجبَاُر القَاِضي الرَّ

عليهم وَدَغَر  َطغَرَ ووَدَغَره ، ِإذا َدفَعَه ،  َطغََره ، يقال : َدَغرَ  أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو لُغَةٌ في ، كَمنَعَ عليِهم  َطغَرَ  : [طغر]

 بمعنًى واحٍد.

 ، بالكسر. ِطْغَرانٌ  ج : معروٌف ، ، كُصَرٍد : طائٌِر ، م ، أَي الطُّغَرُ  قيل :و

 * وبقي عليه :

ةِ  ُطْغَرى ّم مقصوراً : كلمة أَعجميّةٌ استعملتها العرُب ، ويَْعنُوَن بها العاََلَمةَ التي تُْكتَب بالقَلِم الغَِليِظ في ُطرَّ األَواِمر السُّلطانية ، تقوم ، بالضَّ

فَِدّي ، وأَطاَل بَْسَطه في شرح الميّة ا ا ترجم ناِظَمهاَمقَام السُّلطاِن ، كما نقله شيُخنَا عن الّصالحِ الصَّ  .الطُّْغَرائِيّ  لعََجم لمَّ

 قلت : وأَصلها ُطوْرغاي ، وهي كلمة تَتَِريَّةٌ استعملها الروُم والفرُس.

الحاِئَط :  َطفَرَ و،  فُوراً طُ و َطفََر يَْطِفُر َطْفراً  ، بالّضّم ، كالطُّفُورِ  اإِلنساُن حائِطاً ، أَي يَثِبهُ ، يَْطِفرُ  كما : الَوثُْب في اْرتِفَاعٍ  الطَّْفَرةُ  : [طفر]

 َوثَبَه إِلى ما وراَءه.

 النَّّظاِم. َطْفَرةُ  : (2)ُمْنَكَرةً ، ومنها  َطْفَرةً ووفي األَساس : 

 النَّْهَر. َطفَّْرتُهوالفََرُس النَّْهَر ،  َطفَرَ واألَْنَهاِر.  َطفَّارُ  وهو

 .َطفََّر تَْطِفيراً  وقد ثَُف أَعاله ويَِرقَّ أَسفلُه ،، وهو أَن يَكْ  من اللَّبَِن ، كالطَّثَْرةِ  الطَّْفَرةُ و

 َصغيٌر ، والياُء زائدة. : ُطَوْيِئرٌ  الطَّْيفُورُ و

وصاِحِب األَْحَواِل المشهورةِ ، وُشْهَرتُه تُِغني عن البياِن  اْسُم القُْطِب أَبِي يَِزيَد البَْسَطاِمّي َشْيخِ الصُّوفيةِ  بُن عيسى بن َسُروَشاَن ، َطْيفُورُ و

اِهُد ، َحدََّث. َطْيفُورُ  أَبو يَِزيَد األَْصغَُر ، واسمه والتعريف. وفاته :  بُن ِعيَسى بِن أََدَم بِن ِعيَسى بن عِلّيٍ الزَّ

فاراً  أَْفعََل ، وليس كذلك ، بل الصوابُ  ، ظاِهُر المصنِّف أَنّه من باب إِْطفَاراً  الّراكُب فََرَسهُ  أَْطفَرَ و ، كاْفتِعَاالً ، كما قيَّده الصاغانّي  اطَّفَر اّطِ

 إِذا أَْعَدى البَِعيَر. (3)، وكذلك  أَْدَخَل قََدَمْيِه في ُرْفغَْيَها ، وهو َعْيٌب للّراِكبِ  ، إِِذا

 ومما يستدرك عليه :

 ظافِيَره. وهو َمَجاز ، وأَصلُه اظَّفَر ، وسيأْتي.الرُجُل كاْفتَعََل ، إِذا أَنَشَب أَ  اطَّفَرَ 

 : موضٌع في سواِد العراِق ، وناِحيَةٌ من َراَزاَن ، هكذا ضبطه أَبو عبيد. (4)، بفتح فتشديِد فاٍء مضمومة  َطفُّرُ و

د بن هاُرون َطْيفُورَ  وَرْحبَةُ   البَّزاز ؛ لكونِه نَزلَها ، سمع الباَغْنِدّي ، وعنه ابُن ِرْزقويه. ، ببَْغَداد ، منها : أَبو بكٍر ُعَمُر بُن عبِد هللِا بِن محمَّ

، فإِلى  الطَّْيفُوِريّانِ  النَّْيَسابُوِرّي ، َطْيفُور بن عبِد هللا بنِ  (5)البَْغَداِدّي. وأَبو بكر عبُد هللا بُن يَْحيَى  َطْيفُور وأَبو َجْعفٍَر محّمُد بُن يَِزيَد بنِ 

ِهَما ، وكذا  ثُون. الطَّْيفُوِريّ  أَبو عبِد هللِا محّمُد بُن الُحَسْيِن بِن محّمِد بنِ َجّدِ  : ُمَحّدِ

 َدفَنََها. : َطْمراً  البِئْرَ  َطَمرَ  ، يقال : : الدَّْفنُ  الطَّْمرُ  : [طمر]

 نَْفَسه وَمتَاَعه : َخبَأَه وأَْخفَاه حيُث ال يُْدَرى. َطَمرَ  ، يقال : ءُ الَخبْ  : الطَّْمرُ و

َمارِ و بالّضّم ، كالطُُّمورِ  في السََّماِء ، هو ِشْبهُ الُوثُوبِ  إِلى أَْسفََل ، أَو ، وقال بعُضهم : هو الُوثُوبُ  الُوثُوبُ  : الطَّْمرُ و ، بالكسر ،  الّطِ

اً :، ُمَحّركةً ، قال أَبو َكبِيٍر يَ  الطََّمَرانِ و  مَدُح تَأَبََّط َشرَّ
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ه و  تــــــــــــــَ اَة رَأَيـــــــــــــــح َت لــــــــــــــه اَ صــــــــــــــــــــــــــــَ َذفــــــــــــــح  ِإَذا قــــــــــــــَ

  
هـــــــــــا   تـــــــــــِ عـــــــــــَ ـــــــــــح ُزو لـــــــــــَوقـ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ورَ يـ مـــــــــــُ رِ  طـــــــــــُ يـــــــــــَ  اأَلخـــــــــــح

  
__________________ 

 .«طعرها طعراً »الرطض بتقدمي الراء ا يكىن به عن اجلماع ا ورمبا قالوا : » 368/  2( نص اجلمهرة 1)
 .«ومنه»( عن األساس وابألصر 2)
 ( اللسان : وذلك إذا عدا البعرُي.3)
 ( ضبطت ابلقلم يف معجم البلدان بفاء مفتوحة مشددة.4)
 .«حبر»( اللباب : 5)
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ً و،  ُطُموراً و،  يَْطِمُر َطْمراً  ، الِفْعُل كَضَربَ و  .َطَمَرانا

 : َذَهَب. ُطُموراً  في األَْرِض  َطَمرَ  ، يقال : : الذََّهاُب في األَْرِض  الطُُّمورُ و

 ، إِذا تَغَيََّب واْستَْخفَى. َطَمرَ و

 بن َساّلٍم الَحنَِفّي : (1)، قال ُسلَْيَمان  َطَمارَ  ، يقال ؛ انَصبَّ عليهم فاُلٌن من المكاُن الُمْرتَِفعُ  آِخُره : ، كقََطاِم ، ويُْفتَحُ  َطَمارِ و

رِي  ظــــــــُ وحُت فــــــــانــــــــح َ
رِيــــــــَن مــــــــا املــــــــ دح ِت ال تــــــــَ نــــــــح  فــــــــِإنح كــــــــُ

  
يــــــــــــرِ ِإىل هــــــــــــاِ.   قــــــــــــِ وِ  وابــــــــــــِن عــــــــــــَ  ٍء يف الســـــــــــــــــــــــــ 

  

ُه  هـــــــــَ ُف َوجـــــــــح ـــــــــح ي َر الســـــــــــــــــــــــ  قـــــــــ  ـــــــــد عـــــــــَ ٍر ق طـــــــــَ ـــــــــَ  ِإىل ب

  
ِوي مــــــــــن و   هــــــــــح َر يـــــــــــَ ارَ آخــــــــــَ مــــــــــَ يــــــــــِر  طــــــــــَ تــــــــــِ (2)قــــــــــَ

 

  
 ، بفتح الراِء وكسِرَها ، ُمْجًرى وغير ُمْجًرى.« َطَمارَ  ومن« »َطَمار من»قال األَْزَهِرّي : ويُْنَشد 

ٍف : وفي َحِديِث  ، وهو الموضُع العاِلي ، وقيل : هو اسُم َجبٍَل  «َطَمارِ  َمْن ناَم تَْحَت َصَدٍف مائل وهو يَْنِوي التََّوكَُّل فْليَْرِم نَْفَسه من»ُمَطّرِ

َض نفَسه للمهاِلِك ، ويقول : قد تََوكَّْلُت.  ، أَي ال يَْنبَِغي أَن يُعّرِ

 .الَمَطاِميرُ  ، يُوسَّع أَسافِلَُها ، تُْخبَأُ فيها الُحبُوب ، والجمعُ  الَحِفيَرةُ تَْحَت األَْرِض  :، وهي  الَمْطُموَرة يقال : َخبَأَهُ فيو

 أَنا : َمألْتَُها. َطَمْرتُهاو

 ، ذكره الصاغانّي. الُجْرُح : اْنتَفَخَ  َطَمرَ و

 ولم يُْدَر َمن هو. ُهَو ، و، ال أَبُوهُ  عَرفُ الذي ال يُ  الَمْجُهول ، وقيل : هو ، للبَِعيدِ  طاِمرٍ  بنُ  َطاِمرُ  قالُوا : هوو

 .الطََّواِمرُ  : الّطاِمرِ  ، معرفة عند أَبي الَحَسِن األَْخفَِش ، وجمع للبُْرُغوثِ  ، (3) طاِمرٍ  بنُ  طاِمرُ  من الَمَجاز : أَْسَهَرهُ و

، وقيل : إِذا َوقََع في بَِليٍَّة وِشدَّة ، وهو َمَجاز ، وهو لغَةٌ في  الّداِهيَةِ  ، أَي في كقَطامِ  ، َطَمارِ  بَنَات قال اللِّْحيَانِّي : يقال : َوقََع فالٌن فيو

 َطبَاِر ، بالموّحدة ، وقد تقدَّم.

 ، قال َوْرٌد العَْنبَِرّي : َهْضبَتَاِن عاِليَتَانِ  ، كقََطاِم : (4) َطَمارِ  اْبنَتَاو

ارِي و  ــــــــــــــِر اجلــــــــــــــَ ي ســــــــــــــــــــــــــــِ
َ
ن  يف امل هــــــــــــــُ مــــــــــــــ   ضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
نـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــح رٍّ ا ابـ مـــــــــــــــِ ا  طـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــح ارِ وابـ مـــــــــــــــَ  طـــــــــــــــَ

  
 واْنتَفََخْت. يَُدهُ ، كفَِرَح : َوِرَمتْ  َطِمَرتْ و

ْمرُ و ه به ابُن األَْعَرابِّي ، الِكَساُء الباِلي من َغْيِر الصُّوفِ  هو أَو ، هذا هو المشهور ، ، بالَكْسر : الثَّْوُب الَخلَقُ  الّطِ  .أَْطَمارٌ  ج : ، كذا َخصَّ

 قال َسيبََوْيه : ولم يَُجاِوُزوا به هذا البِنَاَء ، أَنشَد ثعلٌَب :

 علي  ُجلحَبا َأطحَمارِيحَتحَسُب 
ه ِطْمَرْينِ  ذي (5)ُربَّ »وفي الحديث :   ، بالّضّم. كالطُّْمُرورِ  «ال يُْؤبَه بِه لو أَْقَسَم على هللا أَلَبَرَّ

ً  أَيضاً : الطُّْمُرورُ  ، أَي ُهوَ و  .(6)قاله ابُن ُدَرْيد ـ  ُء الحالوهو القانص السَّيِّىـ  ، لغَة في الطُّْملُولِ  الِذي ال يَْمِلُك َشْيئا

ِقّراقُ  أَيضاً : الطُّْمُرورُ و  طائِر.، وهو  الّشِ

ِمرِّ  الفََرُس الَجَواُد ، أَيضاً : الطُّْمُرورُ و ْمِريرِ و، كِفِلّزٍ ،  كالّطِ ْمِررِ و،  الّطِ ، بالّضّم ، األَخيران عن  ، كأُْرُدنٍّ  األُْطُمرِّ و، مكسورتَْيِن ،  الّطِ

يرافِّي : ُمْشتَقٌّ من ُر الَخْلِق ، أَو الطَِّويُل القََوائِِم الَخِفيفُ  ى بذلك ُسْرَعتُه.، وهو الَوثُْب ، وإِنما يُعنَ  الطُُّمورِ  الّصاغانّي ، قال الّسِ  ، أَو الُمَشمَّ

ةٌ  للَوثْب ، واألُْنثَى (7)، أَو الُمْستَْنفَُر  أَو الُمْستَِعدُّ للعَْدوِ   ، وقد يُستعاُر لألَتاِن ، قال : ِطِمرَّ
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ر ةَ كـــــــــــــــــَبن   مـــــــــــــــــِ ا  الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــِّ مـــــــــــــــــَ  ذاَت الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــِّ

  
ا   هــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ ا ِ ِح مــــــــــــــِ قــــــــــــــَ ه يف عــــــــــــــِ ــــــــــــــِ َت ربح  لضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ةَ  يقول : كأَنَّ األَتانَ  ِمرَّ  الشديدةَ العَْدِو إِذا َضبََر هذا الفرُس َوَراَءَها مْعقُولَةٌ حتّى يُْدِرَكَها. الّطِ

__________________ 
 .«َسليم»( يف اللسان : 1)
تله عبيد   بن زايد ورماه من أعل  القصـــــر فوقض يف الســـــو  ا ومســـــلم ء بن عروة املرادي وكان قد قء وابن عقير ا يعين هبما ها.( قوله ها.2)

 .الكوفة أهر إىل عنههللارضيبن عقير رسو  ا سا بن علي 
 وما أثبت عن األساس.« هو أشهر من طامر بن طامر»( ابألصر : 3)
 ( يف معجم البلدان : وابنا طمار : ثنيتان ا وقير جبالن معروفان.4)
 ... النهاية : رّب اشعَث أغرب ذي طمرين( لفظه يف 5)
 .368/  2( اجلمهرة 6)
 ويف الصحاح : املستعد للوثب والعدو.« املستفز»( يف اللسان : 7)
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 ، أَورَده الّصاغانّي. في ِضْرِسِه ، كعُنَِي : هاَج َوَجعُه ُطِمرَ و

ْيُج ، وهو الِمْطَمارُ و ُر  ، بالكسر : الزَّ الّرُجُل  : الِمْطَمارُ و كِمْنبَر ، يقال : له بالفَاِرِسيّة : التَّْرقال : .كالِمْطَمرِ  البِنَاَء ، بهَخْيٌط للبَنَّاِء يُقَّدِ

 .(1)، نقله الّصاغانّي  لألَْطَمارِ  الاّلبِسُ 

ِحيفَةُ ، ج : الطُّوَمارُ و الّطاُمورُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ، َذَكرهما ابُن ِسيَده ، قيل : هو دِخيٌل ، قال : وأَراه َعَربِيَّاً َمْحضاً ؛ ألَن  َطَواِميرُ  : الصَّ

 سيبويه قد اعتّد به في األَْبنِيَة ، فقال : هو ُملَحق بفُْسَطاط.

ِره ، يقال : ألَُردَّنَه إِلى كُسكَّر ، وِسنَّْوٍر : األَْصلُ و  ، أَي إِلى أَْصِلِه. ُطمَّ

 ، قال َكعُب بُن ُزَهْير : يُّ : الطَّ  التَّْطِميرُ و

ا  ــــــــــــَ ب قــــــــــــح ِم حــــــــــــَ ــــــــــــِ َوائ ــــــــــــقــــــــــــَ ِة ال حــــــــــــَ ٍج لــــــــــــَح حــــــــــــَ  لــــــــــــَح

  
وِن   َن اجلـــــــــــــــُ َرتح َء مـــــــــــــــِ مـــــــــــــــِّ ريَا طـــــــــــــــُ مـــــــــــــــِ طـــــــــــــــح  تـــــــــــــــَ

  
 .الطََّواِميرِ  أَي ُوثَِّق َخْلقَُها وأُْدِمَج ، كأَنَّها ُطِويَْت َطيَّ 

تْرِ  : التَّْطِميرُ و ُروا ، يقال : ِإْرَخاُء الّسِ  بُيُوتَهم ، إَِذا أَْرَخْوا ُستُوَرهم على أَْبَوابِهم. َطمَّ

ةِ  قال الفَّراُء : يقال : كاَن ذِلَك فيو له. المفتوحة أَي (2)، بضّم الّطاِء وتشديد الراِء  الشَّبَابِ  ُطُمرَّ  أَوَّ

كَ  أَْنَت في يُقَاُل :و قال : تِكَ  في أَيـ  «عليه»بعض النّسخ :  وفيـ  الِّذي ُكْنَت فِيهِ  ُطُمّرِ ، هكذا بكسر الغين المعجمة وتشديد الراِء ،  ِغرَّ

، والغَْرُب : الِحدَّةُ والنَّشاط ، وقد تقّدِم ، وهكذا ضبَطه الّصاغانِّي بيِده ، ويوجد ُهنَا في بعض النّسخ : أَي  وَجْهِلكَ  والصواب في َغْربِكَ 

 ِحيٌف.َعْزِمك وَجْهِدك ، وكّل ذلك تَصْ 

راتُ  فيقول العَْبُد : ِعْنِدي العظائِمُ »في حديِث الِحَساب يوَم الِقيَاَمة : و ْرتُ  ، من الُمْهِلكاتُ  بكسر الميم الثانِيَة ، أَي،  «الُمَطّمِ َء إِذا الشيْ  َطمَّ

أَْسَوداِن بيَن ذاِت  ، كِفِلّزٍ : َجباَلنِ  ِطِمرٍّ  واْبنَا من الذُّنُوِب. : الَحْبُس ، ويروى بفتح الميم ، والَمْعنَى أَي الُمَخبَّآت الَمْطُموَرة أَْخفَْيته ، ومنه

 ، قال َوْرٌد العَْنبَِرّي : (3)ِعْرٍق وبُْستَاِن بن عاِمر ، وهما َمْعُروفَان 

 َطَمارِ وابـحنَـَتا  ِطمرٍّ ابـحَنا 
 وقد تَقَّدم قريباً.

. وإِنّه َطَمَرَها ، قال األَْزَهِرّي : َسِمْعُت ُعقَْيِليًّا يقول لفَْحٍل َضَرَب ناقَةً : قد أَْوَعبَه ، إِذا (4)اِء ، بكسر الح الفََرُس ُغْرُمولَه في الِحْجر أَْطَمرَ و

جُل إِذا ُوِصَف بَكثَْرةِ الِجَماعِ ، يقال : إِنّه لكثيرُ  الطُُّمورِ  لَكثِيرُ   .الطُُّمورِ  ، وكذلك الرَّ

 .عنههللارضيالكريِم المشهور ، صاحِب ُمعَاِويَةَ  : فَرُس القَْعقَاعِ بِن َشْورٍ  َمَطاِميرُ و

 ، وكذِلك البِعير. َوثََب عليه ِمْن َوَرائِه وَرِكبَه ، إَِذا على فََرِسه ، كاْفتَعَلَ  اطََّمرَ  يقال :و

َرةٌ  أَتَانٌ و  .الطُّومارِ  له الصاغانّي ، وهو َمَجاز ، أَي كأَنََّها ُطِويَت َطىَّ ، نق ، كُمعَظَّمٍة : َمِديَدةٌ ُمَوثَّقَةُ الَخْلق ُمَطمَّ

ً  يَْقتَِدي بِفْعِله ، وقيل : إِذا جاءَ  أَبِيِه ، أَى ِمْطَمارِ  على يَْطِمرُ  هو من الَمَجاز :و  ، قال أَبو َوْجَزةَ يَمدح َرُجالً : يُْشبُِهه َخْلقاً وُخلُقا

فـــــــــَ  لـــــــــَ َي آابٍء لـــــــــه ســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ  َمســـــــــــــــــــــــاعـــــــــِ  تح َيســـــــــــــــــــــــح

  
  ٍ اح نح آ  قــــــــَ لــــــــَ   (5)مــــــــِ مح عــــــــَ ارِهــــــــِ مــــــــَ طــــــــح ُروا مــــــــِ مــــــــَ  طــــــــَ

  
ثُ  الِمْطَمرَ  أَقِم منن الَمَجاز :و ْح أَْلفَاَظهُ  ، أَي يا ُمَحّدِ م الَحديَث وَصّحِ  ونَقِّْحَها واْصُدق فيه ، وهو قوُل نافِعِ بِن أَبي نُعَْيم البن َدأْب. قَّوِ

 * ومما يُستدرك عليه :

 إَِذا َسفََل. َطَمرَ و، إَِذا َعاَل ،  َطَمرَ 

 : األَْسفَُل. ِضدٌّ. الَمْطُمورُ و: العاِلي ،  الَمْطُمورو
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 ، كقََطاِم : َجبٌَل بعَْينِه ، وقيل : ُسوُر ِدَمْشَق ، وقيل : قَْصٌر بالُكوفَة. َطَمارِ و

__________________ 
: الرت   ابلضــــم اخليرت الذي يقدر به البناء ا  (ترر)كســــر التاء. وورد يف اللســــان مادة ( ضــــبطت عن اللســــان : الرت حقا  ا وضــــبت يف التهذيب ب1)

 . قا  األصَمَعي : املطمر هو اخليرت الذي يقدر به البناء يقا  له ابلفارسية الرت  ... فارسي معرب
 حتريف وما أثبتناه يواف  ضبرت القاموس للفظة.« امليم»( ابألصر 2)
 ان : جبالن معروفان ببطن َنلة.( يف معجم البلد3)
 وما أثبت يواف  ضبرت القاموس للفظة. وا جر هي الفرس األنث .« اجليم»( ابألصر 4)
قوله : من آ  قري كذا يف خطه ابلراء ومثله يف اللســــــان ا والذي يف التكملة ا واألســــــاس »وهبامش املطبوعة املصــــــرية : « آ  قري»( ابألصــــــر 5)

 وهو ما أثبت آ  قا.« ـهمروا ا الذي يف التكملة : طمرا اله : طابلنون بد  الراء ا وقو 
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رٌ  ومن الَمَجاز : َمتَاعٌ  رٌ  ، أَي َمْرُكوٌم. وتقول : الماُل عنَده ُمَطمَّ  ، كذا في األَساس. (1)، والَخْيُر بين يديه ُمَصبّر  ُمَطمَّ

الهاِشِمّي ،  ُطومارٍ  حمَد بِن ُعَمَر بِن عبِد الَمِلِك البَْغَداِدّي ، َصِحَب أَبا الفَْضِل بنِ بالّضّم : لَقَُب أَبي علّيٍ ِعيَسى بِن محّمد بِن أَ  الطُّومارُ و

د وابِن أَبي َسلََمةَ ، وعنه ابن َشاَذاَن. ليس بثِقٍَة.  فلُقِّب به ، َرَوى عن ثَْعلٍَب والُمبَّرِ

واسّي الحافظ وتُُوفِّي سنة : قَْريَة بُحْلَواِن الِعَراِق ، منها الَحَسُن ب الَمَطاِميرُ و ّي ، َسمَع منه أَبو الِفتْيَان الرُّ ِن عبِد هللا بِن أَحمَد التَّْيِمّي الَمّكِ

463. 

 ولم يَْضُرْره ، والَخاُء لغة ، عن يعقوب ، َشِرَب حتَّى اْمتأَلَ  ، إِذا اْطَمَحرَّ  ، أَهمله الَجوهرّي ، وقال اللِّْحيَانِّي : ، كاْقَشعَرَّ  اْطَمَحرَّ  : [طمحر]

 والطَُّحاِمِر. كالطَّْمَحِريرِ  ، كعاَُلبٍِط : العَِظيُم الَجْوِف ، الطَُّماِحرُ  قال ابُن ُدَرْيد :و

 اإِلنَاُء الُمْمتَِلُئ. ، كُمْقَشعّرٍ : الُمْطَمِحرُّ 

 * ومما يستدرك عليه :

يِت : ما في السَّماءِ  ّكِ  ، وما َعلَْيَها ِطْهِلئَةٌ ، وما َعلَْيَها َطْحَرةٌ ، أَي ما َعلَْيَها َغْيٌم. ْمَحِريَرةٌ طَ  عن ابن الّسِ

قاَء : َمألَه ، كَطْحَرَمه. َطْمَحرَ و  الّسِ

 وِطْحِطَحةٌ ، أَي ما َعلَْيه َشْعَرة. َطْمَحَرةٌ  وما على رأِْسه

، أَي اْمتأَلَ ، وقيل : وهو أَن  اْطَمَخرّ  ، بالَحاِء ، يقال : َشِرَب حتى اْطَمَحرَّ  و بمْعنَى، بالَخاِء ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وه اْطَمَخرَّ  : [طمخر]

 يَْمتَِلَئ من الّشَراِب وال يَُضّره ، والحاُء لغة فيه.

 ، لغة في المهملة. البَِطينُ  (2) : الطَّْمَخِريرُ و قال اللِّْحيَانِّي :

 ، لِعَظِم َجْوفِه. البَِعيرُ  ، كعاُلبٍِط : الطَُّماِخرُ و

ّم ، الطُّْنبُورُ  : [طنبر] ْنبَارُ و ، بالضَّ بٌ  ، معروٌف ، فاِرِسيُّ  ، بالَكْسرِ  الّطِ ه َدِخيٌل ، ُمعَرَّ بضّم الدال المهملة وُسُكون النّون ،  أَصلُه ُدْنبَِه بَرَّ

ه ، بفتح الموّحدة وتَْشِديد الراِء المفتوحة  دة ، وبَرَّ  ، فُدْنبَه هي األَْليَة ، وبَره : الَحَمل. (4) ُشبّه بأَْليَِة الَحَملِ  ، (3)وفتح الموحَّ

 ي لفِظ العَربيّة.الذي يُْلعَُب به ، ُمعَّرب ، وقد استُْعِمل ف الطُّْنبُورُ  وقال اللَّْيُث :

 ، ذكَره الصاغانّي وَضبَطه. د ، باألَْنَدلُس ، بفتح فتشديد نون مضمومة وفتح الموحدة : َطنُّوبََرةُ و

 .تََطْنثَرَ  ِجْسُمهُ ، وقد (5) أََكَل الَدَسَم حتَّى تَثَقَّلَ  : َطْنثَرَ  ، يقال : تََطْنثَرَ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد : هو من قَْولهم : َطْنثَرَ  : [طنثر]

 : اْسٌم. َطْنثََرةُ و

 ، كما سيأْتي.« نَْطثَرَ »وال تُزاد النون ثانِيَةً إِاّل بثَبٍت ، واْستُْعِمل أَيضاً قَْلبُه 

ْنِجيرُ  : [طنجر] ٌب فاِرِسيَّتُه  أَهمله الَجْوَهِرّي ، وهو َمْعُروف : ، بالَكْسِر. الّطِ ، قال شيُخنا : ولم يَْذَكره ابن الَجَواِليِقّي في الُمعَّرب  پاتِيلَهْ ُمعَرَّ

ْنِجَرةُ و قلت : وال استدركه ابُن منظور.  بمعناه. الّطِ

ْنِجيرُ و ِزَم أَْكلَه في قُُدوِر النَُّحاس ، : ِكنَايَةٌ عن الَجبَاِن ، أَو اللَّئِيُم ، هكذا تستعملُه العرُب في َزمانِنا ، وكأَنَُّهْم يَعُنون به الَحَضِريَّ الُمال الّطِ

 وُصحونِه ، بخالِف البَْدِو.

 ، أَي تاَرةً بعَد تاَرةٍ ، قال النّابِغَةُ في َوْصف السَِّليم : َطْورٍ  بعدَ  َطْوراً  ، يقال : التَّاَرةُ  ، بالفَتْح : الطَّْورُ  : [طور]

ٌة  ـــــــــــَ ـــــــــــل ـــــــــــي ئ يِن ضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح اَوَرت ت  كـــــــــــَبيّنِ ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِ  فـــــــــــب

  
ِش   ــــــــــح ــــــــــر ق َن ال ضُ مــــــــــِ ــــــــــِ م  انق ا الســــــــــــــــــــــــّ اهبــــــــــَِ ــــــــــَ ي ــــــــــح  يف أَنـ
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ا  هــــــــــَ وِء لــــــــــِّ وَن مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــُ اَذَرهــــــــــا الــــــــــرّاقــــــــــُ نــــــــــَ  تـــــــــــَ

  
ه   قـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِّ طـــــــــــــــَ وحراً تـــــــــــــــُ وحراً و  طـــــــــــــــَ ضُ  طـــــــــــــــَ رَاجـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ  تـ

  
 .أَْطَوارٌ  ج :

هذا  بَطَوارِ  ، بالفَتْحِ ، ويقال : رأَيُت َحْبالً  الطََّوارِ و بالّضّم. .كالطُّورِ  ، أَي ُمقَابَلَتِِه ، وُطوِله ، ِء أَو بِحَذائِهِ ما كاَن على َحّدِ الشَّيْ  : الطَّْورُ و

 الحائِِط ، أَي بُِطوِلِه ، ويقال

__________________ 
 ( يف األساس : مصرّي.1)
 ( ضبطت يف اللسان ابلقلم بفتح الطاء وامليم وإسكان اخلاء. ويف التكملة فكالقاموس.2)
 .«بـََرهح »( يف اللسان : 3)
 ابجليم ا ويف اللسان فكاألصر.« اجلمر»القاموس : ( يف 4)
 ( كذا ابلقاموس ا ويف اجلمهرة واألصر : حىت يثقر جسمه.5)
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 هذه الّداِر ا َأي حاِئطَُها ُمت ِصٌر حباِئِطها عل  َنَسٍ  واحٍد. بَطَوارِ  هذه الّدارُ 
 .(1) ُطواُرهو َطْوُره ٍء ساَوى َشْيئاً فهووقال أَبو بكر : وكّل َشيْ 

 الَحدُّ بيَن الشَّْيئَْيِن. : الطَّْورُ و

 ، أَي َحدَّه وقَْدَره. َطْوَره ، وَعَدا القَْدرُ  : الطَّْورُ و

َكةً ، ومنه : فالٌن ال كالطََّوَرانِ  ، َطْوراً  ءِ َحْوَل الّشيْ  طار وقد ءِ الَحْوُم َحْوَل الشَّيْ  : الطَّْورُ و ،  َطَواِري ، أَي ال يَْقَربُ  يَُطوُرنِي ، ُمَحرَّ

:  عنههللارضيبفاُلٍن ، كأَنّه يَُحوُم َحَوالَْيِه ، ويَْدنُو منه ، وفي َحِديث علّي ،  يَُطورُ  َحَرانَا ، أَي ال تَْقَرْب ما َحْولَنَا ، وفاُلنٌ  تَُطرْ  ويقال : ال

 .(2)أَي ال أَْقَربُهُ  « ما َسَمَر َسِميرٌ بهِ  أَُطورُ  ال وهللا»

 ، من الِفنَاِء. الدَّاِر ، ويُْكَسر : ما َكاَن ُمْمتَّداً َمعََها َطَوارُ و

ِة : ، بالّضّم : الَوْحِشيُّ  الطُّوِريُّ و مَّ  من الطَّْيِر والنَّاِس ، وقال بعُض أَهِل اللُّغَِة في قوِل ذي الرُّ

ونَ َأعـــــــــــــارِيـــــــــــــُب  ورِيـــــــــــــ  ن طـــــــــــــُ ٍة   عـــــــــــــَ رحيـــــــــــــَ رِّ قــــــــــــــَ  كـــــــــــــُ

  
قـــــــــــــــاِدرِ  

َ
َذاَر املـــــــــــــــ ااَي َأو حـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ن

َ
َذاَر املـــــــــــــــ  حـــــــــــــــِ

  
 ، وهو َجبٌَل بالشَّام. الطُّورِ  ، أَي َوْحِشيّون يَِحيُدوَن عن القَُرى ِحَذاَر الَوباِء التّلَف ، كأَنُّهم نُِسبُوا إِلى ُطوِريُّونَ  قال :

 وال ُدوِرّي ، أَي أَحٌد قال العَّجاج : ُطوِريٌّ  ، أَي بالّداِر ، ما بَِها العََرُب تقول :و

 طُورِي  بـَلحَدٍة ليَ  هبا و 
 أََحٌد. ، أَي ُطوَرانِيٌّ  : ما بالّدارِ قال اللَّْيُث و

 بنَاِحيَِة الَمَدائِِن. أُْخَرىو: ة ، بَهَراةَ ،  ُطوَرانُ و

ْنِد. واِسعَةٌ  ناِحيَةٌ  : ُطوَرانُ و  بالّسِ

 .بُطورٍ  فليس: ُكلُّ َجبَل يُْنبُت الشََّجَر ، فإِن لم يُْنبِْت َشْيئاً  الطُّورُ  ، وفي الّرْوِض األُنُف : : الَجبَلُ  الطُّورُ و

 ويَُضاُف إِلى سيناءَ  ، ُطوَرانِيُّ و ُطوِريّ  ، والنَّسب إِليه ُطوَرى ، وهو بالسُّريانِيّة َجبٌَل قُْرَب أَْيلَةَ  : الطُّورُ و .كالطُّوَرةِ  ، فِنَاُء الّدارِ  : الطُّورُ و

 (َوالتِّنِي َوالزَّيْ ُتوِن. َوُطوِر ِسيِننيَ )في قوله تعالى :  ِسينِينَ  يَُضاف أَيضاً إِلىو ، (3) (َوَشَجَرًة خَتُْرُج ِمْن ُطوِر َسْيناءَ )، في قوله تَعَالى : 

 ، قيل : إِن ِسينَاَء ِحَجاَرةٌ ، وقيل : إِنه اسُم الَمكاِن. (4)

إِنه هو الَجبَُل  (6) (َوالطُّوِر. وَِكتاب  َمْسُطور  )، وقال الفَّراُء في قوله تعالى :  (5) َجبٌَل بالّشاِم ، وقيل : هو الُمَضاُف إِلى َسْينَاءَ  : الطُّورُ و

: هو َجبٌَل ُمِحيٌط ـ  بعد ِذْكره هذه اآليَةـ  عليه تَْكِليماً ، وقال المصنّف في البََصائِرـ  َعليه السالمُ ـ  الذي بَمْديََن الذي كلَّم هللا تَعَالَى موَسى

 باألَْرِض.

 ، وقد صعْدتُه وتَبَّرْكُت به. (7)َزيتَا  بُطورِ  ، ويعرفُ  يِن الَمْسِجدِ َجبٌَل بالقُْدِس عن يَمِ  : الطُّورُ و

 ، وهو يَُزاُر إِلى اآلن. آَخُر عْن قِْبِليِّه ، بِه قَْبُر َهاُروَن عليه الّساَلمُ  : َجبَلٌ  الطُّورُ و

 َجبٌَل برأِْس العَْيِن. : الطُّورُ و

. آَخُر ُمِطلٌّ علَى َطبَِريَّة : َجبَلٌ  الطُّورُ و  األُْرُدّنِ

ثَْرى الَجيِّد ، وَزَعَمْت  بِمْصَر ، من الِقْبِليَّةِ  تَشتمُل على ِعدَّةِ قًُرى تُعَرف بهذا االسمِ  ُكوَرة أَيضاً : َجبٌَل شاِهٌق عند الطُّورُ و ، ويُْنَسُب إِليه الُكمَّ

 ي ، وهو َكِذٌب.َطائِفَةٌ من اليهوِد أَنّه َجبَُل التََّجلِّ 
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 د ، بنََواِحي نَِصيبِيَن. : الطُّورُ و

ّيِ. ُطوِرينُ و  : ة ، بالرَّ

َوَرةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و يََرةِ  مثل الّطِ  في بعِض اللّغَاِت. الّطِ

يَن.، وكذلك األَْقَوِريَن  ، بكسِر الّراِء ، أَي الدَّاِهيَةَ  األَْطَوِرينَ  لَِقَي منه وقال األَصمِعّي : يقال :  واألََمّرِ

 في الِعْلمِ  فالنٌ  بَلَغَ » عن أَبي َزيد ، قال : من أَمثاِلهمو

__________________ 
 ( ضبطت عن اللسان ابلضم ضبرت قلم ا وهبامشه : قوله : والطور والطوار ابلفتح والضم.1)
 ( النهاية : أي ال أقربه أبداً.2)
 .20اآية « املؤمنون»( سورة 3)
 اآيتان األوىل والثانية من سورة التا.( 4)
يناء ابلفتح والكســـــر والفتح أجود يف النحو ألنه لي  يف أبنية العرب ِفعالء ممدود مكســـــور األو  غري5) يناء وســـــِ  ( قا  األخفش : وقرئ طور ســـــَ

 مصروف إال أن  عله أعجمياً.
 ( سورة الطور اآيتان األوىل والثانية.6)
 لدان.( ضبطت عن معجم الب7)
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َسُر ا َأي« َأطحَوَريحهِ  يحه ا ِبَفتحِحها ا وقد ُتكح  ا َأو غايََة ما حُيَاِولُه ا َأو أَقصاه. َأّوَلُه وآِخَرهُ  َحد 
تَه. أَْطَوِريه وقال َشِمٌر : َسِمعُت ابَن األَعرابِّي يقول : بَلََغ فاُلنٌ   ، بخفِض الّراِء : غايَتَه وِهمَّ

يِت : بَ  ّكِ  ، أَي الَجْهَد والغَايَةَ في أَمِره. أَْطَوَرْيه لَْغُت ِمن فاُلنوقال ابُن الّسِ

 ، أَي َطَرفَْيه. أَْطَوَرْيهِ ووعن األَْصَمِعّي : َرِكَب فالٌن الدَّْهَر 

 ، وهذا نقَلَه الّصاغانّي. : َرَمانِي َمْرًمى بَْعَد َمْرًمى َطْوَطَرنِيو

 * ومما يستدرك عليه :

 َمعناهُ ُضُروباً وأَْحَواالً مختلفةً. وقال ثعلب : (2) (َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطواراً )على حاالٍت َشتَّى ، وقوله تعالى :  (1)أَْخيَاٌف  ، أَي أَْطَوارٌ  الناسُ 

 َطْوراً وَعلَقَةً ،  َطْوراً  وقال األَْخفَُش :، أَي ِخلَقاً مختلفَة ، كّل واِحٍد على ِحَدةٍ. وقال الفَّراُء : أَي نُْطفَةً ثم َعلَقَةً ثم ُمْضغَةً ثم َعْظماً.  أَْطواراً 

 َمْضغَةً. وقال غيُره : أَراَد اختالَف الَمنَاِظِر واألَخالِق.

 .(3): حالَه الذي يُخّصه  َطْوَره وتَعَدَّى

 ، َجبَل وقيل : هذا الجبُل يقال له ُطْرآن ، نسٌب شاذّ ، ويقال : جاَء من بَلٍَد بعيٍد. الطُّورِ  : منسوٌب إِلى ُطوِريٌّ و ُطوَرانِيٌّ  وَحَمامٌ 

 : َغِريٌب. ُطوِريٌّ  وَرُجلٌ 

 ، بالفَتْح. كالطََّهاَرةِ  ، بالّضّمِ : نَِقيُض النََّجاَسِة ، الطُّْهرُ  : [طهر]

 يبَوْيه.، المصَدَراِن عن سِ  َطَهاَرةً و ُطْهراً  ، كنََصَر وَكُرمَ  َطهرَ 

 ، كَكتٍِف ، األَخيُر عن ابِن األَعَرابِّي ، وأَنشد : َطِهرٌ و َطاِهرٌ  فُهوَ  فيهما َطَهاَرةً  ، بالضمّ  َطُهرَ و َطَهرَ  وفي الّصحاح :

ىت   اِب حـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــَ ُت املـــــــــــــاَ  لـــــــــــــأَلحح عـــــــــــــح  َأضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
رَب ًأ   ُت مـــــــــــــــُ َرجـــــــــــــــح رَ خـــــــــــــــَ هـــــــــــــــِ ابِ  طـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــثـــــــــــــــِّ

  
، كما جاَء شاِعٌر على َشعَُر ، ثم استَْغنَْوا بالفاِعٍل عن فَعيٍل ، وهو في أَْنفُِسهم وعلى باٍل من  َطُهرَ  على طاِهرٌ  قال ابُن ِجنِّي : جاءَ 

َر تَْكِسيرَ  ا كان فاِعٌل هنا واقِعاً موقع فَِعيٍل ُكّسِ ِرِهم ، يَُدلَُّك على ذلك تكسيُرهم شاِعراً على ُشعََراَء ، لَمَّ َدليالً على ه ؛ ليكون ذلك أَمارةً وتََصوُّ

 إِرادتِه وأَنّه ُمْغٍن عنه ، وبََدٌل منه.

 قد جاَء في ِشْعر أَبي ذَُؤْيب قال : َطِهيراً  قاَل ابُن ِسيَده : قال أَبو الَحَسن : ليس كما ذكَر ؛ ألَنّ و

م  رحهتـــــــــــــــَُ ـــــــــــــــَ ا ذَك اَن ِإمـــــــــــــــّ ـــــــــــــــَ ي يِن  ـــــــــــــــِح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِإّن ب  ف

  
اُن   ىَن الـــــــــــــز مـــــــــــــَ مح ِإذا َأخـــــــــــــح اهـــــــــــــُ ثـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ريُ نـ هـــــــــــــِ  طـــــــــــــَ

  
 كذا رواه األَصمِعّي بالّطاِء ، ويُْرَوى َظِهير ، بالظَّاِء المعجمة.قال : 

 ، قال امُرُؤ القَْيِس : َطْهَرانَ  على َغْيِر قيَاس ، كأَنَُّهم َجمعوا َطَهاَرى األَخيرةُ ناِدَرةٌ ، وثِيَابٌ  َطَهاَرىو الطَّاِهِر أَْطَهارٌ  ج

وحٍف  يِن عــــــــــــَ اُب بــــــــــــَ يــــــــــــَ اَر ثــــــــــــِ هــــــــــــَ ٌة  طــــــــــــَ يــــــــــــ  قــــــــــــِ  نــــــــــــَ

  
ر انُ أَ و   شــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــد غــــــــــــُ

َ
ــــــــــــَد امل م عــــــــــــن هــــــــــــُ هــــــــــــُ  وجــــــــــــُ

  
 ، وال يُكسَُّر. الطَِّهِر َطِهُرونَ  جْمعُ و

 : نَِقيُض الَحْيِض. الطُّْهرُ و،  الَمْرأَةِ  ُطْهرِ  : أَيّامُ  األَْطَهارُ و

 ُ  .طاِهَراتٌ  ، ونساءٌ  طاِهُرونَ  وِرَجالٌ  طاِهرٌ  من النََّجاَسِة ومن العُيُوِب ، وفي الثَّاني َمَجاز ، ورجلٌ  طاِهَرةٌ ومن الَحْيِض ،  طاِهرٌ  والَمْرأَة

 ورأَت اْنقََطَع َدُمَها :ـ  قْلت : ونقَل البَْدُر القََرافِيُّ أَيضاً تَثليَث الهاِء عن األَْسنَِويّ ـ  طاِهرٌ  ، وهي َطُهَرتْ و َطِهَرتْ و َطَهَرتْ  وفي المحكم :

 ، والفتح أَكثُر عند ثعلب. واْغتََسلَْت من الَحْيِض وَغْيِره الطُّْهرَ 
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اغتََسلَْت ، فإِذا  : اطَّهََّرتو تََطهََّرتْ و، قال ابُن األَْعَرابِّي :  كتََطهََّرت ، َطُهَرتْ  المرأَةُ هو الكالم ، ويجوز َطَهَرت وقال ابُن األَْعَراِبّي :

 من الَمِحيِض. َطُهَرت بال هاٍء ، وذلك إِذا طاِهرٌ  فهي،  َطُهَرت اْنقََطع عنها الدَُّم قيل :

 وروى األَزهرّي عن أَبي العَبّاس أَنه قال في قوله عزّ 

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أصناف.1)
 .14( سورة نوح اآية 2)
أي جاوز « تعد  طوره»ســـــيا  تفســـــري حديث النبيذ. ولفظه يف النهاية : ( كذا وردت العبارة ابألصـــــر ا وقد وردت يف النهاية واللســـــان يف 3)

 حّده وحاله الذي لصه وحيّر فيه شربه.
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الَعّباس قا  أَبو « َيط ه رحنَ  َحىت  »َء وقُرِ  (1) (َوال تَ ْقَربُوُهنَّ َحّّت َيْطُهْرَن َفِإذا َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم هللاُ )وجّر : 
ِم ا  «َيْطُهْرنَ » ؛ أَلّن من قـََرأَ  َيط ه رحنَ  والقراَءة حىت : لحَن ا فصــــــري  معنا ا خمتلفاً ا  (فَِإذا َتَطهَّْرنَ )أَراَد انِقطَاَع الد  : اغحَتســــــَ

ي ُ  ســــــِ
َ
َر ا وال حَيّر امل ُه َأنح تكوَن الَكِلَمَتاِن مبعىًن واحٍد ا يريُد هبما مجيعاً الُغســــــح دِّ  ذلك  والَوجح اِ  ا وُيصــــــَ ِإاّل ابالغحِتســــــَ

ُعود   .«يـََتَطه رحنَ  َحىت  »قراَءُة ابِن َمسح
ُ  َطَهَرتوبمعنًى ،  تََطهَّرَ و،  اطَّهَّرَ و،  َطُهرَ و،  َطَهرَ  وقال المصنّف في البََصائِر : ،  َطُهَرتو َطُهوراً و ُطُهوراً و َطَهاَرةً و،  ُطْهراً  الَمْرأَة

 والفَتْح أَْقيَُس.

 .(2)َضْربان : ُجْسَمانِيَّةٌ ونَْفَسانِيَّة ، وُحِمَل عليهَما أَكثَُر اآليات  الطََّهاَرةُ و

ُتْم ُجُنباً َفاطَّهَُّروا)وقوله تعالى :   أَي استعِملُوا الماَء أَو ما يَقُوَم َمقَاَمه. (3) (َوِإْن ُكن ْ

، ويَُؤّكد  التَّْطِهيرِ و الّطَهاَرةِ  فدلَّ باللَّْفَظْيِن على َعَدِم َجواِز َوْطئهّن إِاّل بعدَ  (4) (فَِإذا َتَطهَّْرنَ َوال تَ ْقَربُوُهنَّ َحّّت َيْطُهْرَن )وقال تعالى : 

 التي هي الغُْسُل. انتهى. الطََّهاَرةَ  ، أَي يْفعَْلنَ « يَطَّهَّْرنَ  حتَّى»ذلك قَِراَءةُ من قََرأَ 

فإِن معناه االْستِْنَجاُء بالماِء ، نََزلَْت في األَنصاِر ، وكانوا إِذا أَْحَدثُوا  (5) ( رِجال  َيُِبُّوَن َأْن يَ َتَطهَُّرواِفيهِ )وفي اللسان : وأَما قوله تعالى : 

 أَتْبَعُوا الِحَجاَرةَ بالماِء ، فأَثْنَى هللا تَعَالَى عليهم بذلك.

من الَحْيِض والبَْوِل والغَائِِط. قال أَبو إِْسَحاَق : معناه أَنَُّهّن ال يَْحتَْجَن إِلى ما تَْحتَاج إِليه يعني  (6) (َوهَلُْم ِفيها َأْزواج  ُمَطهََّرة  )وقوله تعالى : 

ْنيَا بعَد األَكِل والشُّرِب وال يَِحْضَن وال يَْحتَْجَن إِلى ما َرةً  ِعفِّة ،األَْخاَلِق وال طاِهَراٌت َطَهارةَ  به ، وهنَّ مع ذلك يُتََطهَّر نَِساُء أَْهِل الدُّ  فُمَطهَّ

َرةً  كلََّها ؛ ألَنّ  الطََّهاَرةَ  تَْجَمع را بَ ْيِِتَ ِللطّائِِفنَي َواْلعاِكِفنيَ ):  عزوجل. وقوله طاِهَرةٍ  أَبلُغ في الكالِم من ُمَطهَّ قال أَبو إِسحاق  (7) (َأْن َطهِّ

روه : معناه  من تَْعِليِق األَصنام عليه. َطّهِ

ُهَو الَِّذي َأنْ َزَل السَِّكيَنَة يف قُ ُلوِب )القَْلِب لُدخوِل الّسكينِة فيه الَمذكورة في قوله :  تَْطِهيرِ  به الَحثُّ علىقْلت : وقيل : المراُد 
را بَ ْيِِتَ ) وقال األَزهرّي : معناه أَي (8) (اْلُمْؤِمِننيَ  مِة. (َطهِّ  يعنِي من الَمعَاِصي واألَْفعَاِل الُمَحرَّ

ُلوا ُصُحفاً ُمَطهََّرةً )وقوله تعالى :   من األَْدناِس والباطل. (9) (يَ ت ْ

رِينَ )وقوله تعالى :   النَّْفس. تَْطهيرَ  يعني به (10) (ِإنَّ هللَا َيُِبُّ الت َّّواِبنَي َوَيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ

رُ )وقوله تعالى :  ُهك أَن تَفعََل بِفْعلهم. (11) (َك ِمَن الَِّذيَن َكَفُرواَوُمَطهِّ  أَي يُْخِرُجك من ُجْملَتهم ، ويُنَّزِ

نَْفَسه من  رُ يَُطهِّ  (13)النَّْفِس ، أَي أَنَّه ال يَْبلُُغ َحقَائَِق َمعِرفَتِه إِاّل من  تَْطِهيرَ  يعنِي به (12) (ال مَيَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ )وقيل في قوله تعالى : 

 َدَرِن الفََساد والَجهاالِت والُمَخالفاِت.

َر قُ ُلوَِبُمْ )وقوله تعالى :   أَي أَن يَْهِديَهم. (14) (ُأولِئَك الَِّذيَن ََلْ يُِرِد هللاُ َأْن يَُطهِّ

ُْم ُأانس  يَ َتَطهَُّرونَ )وقوله تعالى :   لكم : أََحلُّ لَُكم. أَْطَهرُ  ، ومعنى (16) (ْطَهُر َلُكمْ ُهنَّ أَ )قالوا ذلك تََهكُّماً حيُث قال :  (15) (ِإَّنَّ
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َرهُ و . الطُّْهَرةُ  واالسمُ  ُمَطّهر ، فهو َغَسلَه بهِ  : تَْطِهيراً  بالماءِ  َطهَّ ّمِ  بالضَّ

أُ ، مثل  بهِ  يُتََطهَّرُ  ، بالكسِر والفَتْحِ : إِناءٌ  الَمطَهَرةُ   َسْطل أَو َرْكَوة. (17)ويُتَوضَّ

__________________ 
 .222( سورة البقرة اآية 1)
 ( عبارة املفردات : والطهارة ضرابن : طهارة جسم وطهارة نف  ومحر عليها عامة اآايت.2)
 .6( سورة املائدة اآية 3)
 .222( سورة البقرة اآية 4)
 .108( سورة التوبة اآية 5)
 .25( سورة البقرة اآية 6)
 .125( سورة البقرة اآية 7)
 .4( سورة الفتح اآية 8)
 .2( سورة البينة اآية 9)
 .222( سورة البقرة اآية 10)
 .55( سورة آ  عمران اآية 11)
 .79( سورة الواقعة اآية 12)
 ( يف املفردات للراغب : إاّل من طهر نفسه وتنق  من دون الفساد.13)
 .41( سورة املائدة اآية 14)
 .82( سورة األعراف اآية 15)
 .78( سورة هود اآية 16)
 ( يف التهذيب : مثر قـَُوس أو ركوة أو َقَدح.17)
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 :ـ  يَصف القَطاـ  ، قال الُكَمْيتُ  الَمَطاِهرُ  ، على التشبيه بذلك ، والَجْمع اإِلَداَوةُ  : الِمْطَهَرةُ و

ذ  ّداَم اجلــــــــــــــــــــــــــــَح َن قــــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــــــــِ  حيــــــــــــــــــــــــــــَح

  
اٍ     اجـــــــــــــــــِ  يف َأســـــــــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــَ

َ
رح كـــــــــــــــــاملـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــِ

  
 قْلت : وقَْبلَه :

َوا  ة الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــَ َوضــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

 عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  املــــــــــــــــــــ

  
رح   ٍب وابثـــــــــــــــــــــــــِ  مثِِ بـــــــــــــــــــــــــَا ِذي َزغـــــــــــــــــــــــــَ

  
 كذا قَرأُْت في ِكتَاب الَحَمام الُهدَّى تأْليف الَحَسِن بِن عبِد هللِا بِن محّمِد بِن يحيَى الكاتِِب األَْصبََهانِّي.

 : اإِلداَوةُ ، والفَتُْح أَعلَى. الَمْطَهَرةُ و الِمْطَهَرةُ  وقال الَجْوَهِرّي :

 يَْشَمل الُوُضوَء والغُْسَل واالستِْنجاَء. فيهِ  يُتََطهَّر بَْيتٌ  : الَمْطَهَرةو

أُْت َوُضوًءا ، ومثْله : وقَْدُت َوقُوداً. تََطهَّْرُت َطُهوراً  قَْولهم : (1)، فيما حكى ِسيبَوْيه من  لَمْصَدرُ  ، بالفَتْح الَطُهورُ و  ، وتََوضَّ

 ، كالفُُطوِر السَُّحوِر والَوُجوِر ، والسَّعُوِط. بهِ  يُتََطهَّرُ  اسم ما : الطَُّهورُ  قد يكونُ و

ُسوِل ، وعلى ذلك قوله تعالى :  ُْم َشراابً َطُهوراً )وقد يكون ِصفَةً ، كالرَّ ً  (2) (َوَسقاُهْم َرِبُّ َوُيْسقى ) أَنَّه بِخالِف ما ذُِكَر في قوله : ، تنبيها
 ، قاله المصنُّف في البََصائر. (3) (ِمْن ماء  َصِديد  

رٌ  في نْفِسه الّطاِهرُ  : هو الطَُّهورُ  أو  ِلغَْيِره. لُمَطّهِ

رُ  في اللّغَِة هو الطَُّهورَ  فإِنّ  (4) (اً َوأَنْ َزْلنا ِمَن السَّماِء ماًء َطُهور )قال األَْزَهِرّي : وكّل ما قِيَل في قَْوله عزَّ وَجلَّ  ؛ ألَنّه ال  الّطاِهُر الُمَطّهِ

أُ به ، والنَُّشوِق : ما يُْستَْنَشُق به ، والفَُطور ؛ ما يُْفَطر عليه من َشَراب  بِه ، كالَوُضوِء : يُتََطهَّرُ  إِاّل وهو َطُهوراً  يكونُ  هو الماُء الذي يُتََوضَّ

 أَو َطعَام.

ر أَي «ماُؤه الِحلُّ َمْيتَتُه الطَُّهورُ  ُهوَ »:  فقال البحر ماء عن وسلمعليههللاصلىسوُل هللا ُسئَِل رو  به. طاِهٌر يُتََطهَّرُ  ، أَراد أَنّه الُمَطّهِ

ً  أَو السَّماءِ  من ناِزالً  تعالى هللا خلَقَه ماءٍ  كلُّ :  عنههللارضيوقال الّشافِعّي ،  ْحٍر ، ال َصْنعَةَ فيه بَ  أَو األَرِض  في عينٍ  من األَْرِض  من نابِعا

، كما قال هللا تعالى. وما عدا ذلك من ماِء َوْرٍد ،  َطُهورٌ  ٌء يَُخاِلُطه ، ولم يَتَغَيَّْر َطْعُمه منه ، فهوآلَدمّي غير االستِقَاِء ، ولم يُغَيِّْر لَونَه شيْ 

 .بَطهورٍ  فليس طاِهراً  ه وإِن َكانَ أَو َوَرِق َشَجٍر ، أَو ماٍء يَسيُل من َكْرٍم فإِنّ 

ّم اسُم الِفْعل ، هذه اللغةُ المشهورةُ ، وفي أُخَرى : يُتََطهَّرُ  بالفَتْح : ما الطَُّهورُ  وفي التَّْهِذيب للنََّوِوّيِ : بالفَتْح فيهما ، واقتصر  بِه ، وبالضَّ

 ِلعِ األَنواِر الّضمَّ فيهما ، وهو َغِريٌب شاذٌّ ، انتهى.عليه جماعاٌت من ِكبَاِر أَئِّمة اللُّغَِة ، وحَكى صاِحُب َمَطا

ّم : الطُُّهورُ  قال ابُن األَثير : «طُهورٍ  ال يَْقبَُل هللاُ صالةً بغَيرِ »قْلت : وفي الحديث :  به  يُتََطهَّرُ  ، وبالفَتْح : الماُء الذي التََّطهُّرُ  ، بالضَّ

، بالفَتْح يَقَُع على الماِء والَمْصَدِر َمعاً ، قال : فَعَلَى هذا يجوُز أَن  الطَُّهورُ وكالُوُضوِء والَوُضوِء ، والسُُّحوِر والسَُّحوِر. وقال سيبويه : 

 .التََّطهُّرُ  يَُكوَن الحديُث بفتح الطَّاِء وَضّمها ، والمراد بهما

 .الطَّهارةِ  هو الذي يَْرفُع الَحَدَث ويُِزيل النََّجس ؛ ألَّن فَعُوالً من أَبنِيَِة الُمبَالَغَِة ، فكأَنّه تَنَاَهى في، بالفَتْحِ ،  الطَُّهورُ  والماءُ 

 : هو الذي ال يَْرفَُع الَحَدث وال يُِزيُل النََّجَس ، كالَمْستَْعَمِل في الُوضوِء والغُْسِل. الطَُّهورِ  غيرُ  الطَّاِهرُ  والماءُ 

راً  في نفِسه طاِهراً  : ما كانَ  الطَُّهورَ  وفي التَّْكِملَة : وما ُحِكَي عن ثَْعلٍَب أَنَّ  ،  الطََّهاَرةِ  لغيِره ، إِْن كاَن هَذا زياَدة بَيَاٍن لنَِهايَتِه في ُمَطّهِ

يِة كقَُطوعٍ وَمنُوعٍ غيُر َسِديٍد فَصَواٌب َحَسٌن ، وإِالَّ فليَس فَعُول من التَّْفِعيِل في َشيْ  ٍء ، وقِياُس هذا على ما هو ُمْشتَقٌّ من األَْفعَاِل الُمتعّدِ

 انتهى.

ر بمعنَى (5) (نْ َزْلنا ِمَن السَّماِء ماًء َطُهوراً َوأَ )في قوله تعالى :  الطَُّهورُ  وقال المصنِّف في البََصائِِر : قال أَصحاُب الشافعّي : ،  الُمَطّهِ

 قال بعَضُهم : هذا ال يَصحُّ من حيثُ 
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__________________ 
 ( يف املفردات للراغب : يف قوهلم.1)
 .21( سورة اإلنسان اآية 2)
 .16( سورة ابراهيم اآية 3)
 .48( سورة الفرقان اآية 4)
 .48 ( سورة الفرقان اآية5)
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ُة ا أَلّن فـَُعواًل ال يـُبحىَن من أَفـحَعَر وفـَع َر  ُهم َأّن ذلك اقَتضــــَ  (1)الل فح َعحىَن ا وذِلَك َأن الت طحِهريَ  ا َأجاَب بـَعحضــــُ
 من حيُث امل

رحٌب ال تَتعّداه الط اِهرَ  رحاَبِن : ضــــــَ َعُر غريَه ُمطه رٍ  غريُ  طاِهرٌ  الثـ وحٍب ا فِإن ه كَطَهارةِ   ا الط َهاَرةُ  ضــــــَ رحٌب تَتعّداه فَيجح  بِه ا وضــــــَ
َعحىَن ا انته . َطُهورٌ  به ا فَوَصَف  ُ املاَء أبَن ه طاهراً 

 تَنِبيهاً عل  هذا امل
 اُء فيه بََدٌل من الَهاِء.، كما يَقُولون : َمَدَحه وَمَدَهه ، أَي فالحَ  أَْبعََده وَطَحَره ، إِذا ، كَمنَعَه َطَهَره : يقولون (2)قال ابُن ُدَرْيٍد و

ّيِ  أُخَرى و: ة (3) ، بالكسر : ة ، بأَْصبََهانَ  ِطْهَرانُ و ْهَرانِيّ  ، على فرسخين منها ، وإِلى ِإحداُهَما نُِسب محّمُد بِن َحّماد بالرَّ ، وابنُه عبُد  الّطِ

حمِن ، وغيُرهما ، وقد َحدَّثَا.  الرَّ

هُ.: التَّنَ  التََّطهُّر من الَمَجاز :و هَ. تَطهَّرَ  زُّ  من اإِلثِم ، إَِذا تَنَزَّ

 وما ال يَْجُمُل. الَكفُّ عن اإِلثْمِ  : التََّطهُّرو

ر قولُه تعالى في ُمؤِمنِي قَْوِم لُوٍط ِحَكايَةً عن قول طاِهرُ  وهو ُْم ) هم :األَثواِب ، والثِّيَاِب : نَِزهٌ ِمْن َمَدانِي األَْخاَلِق ، وبه فُّسِ ُأانس  ِإَّنَّ
َجاِل والنَِّساِء. (4) (يَ َتَطهَُّرونَ  ُهون عن ِإتياِن الذُّكور ، وقيل : عن أَْدبَاِر الّرِ  أَي يَتَنَزَّ

 .طاِهَرةٌ  ، واألُنثَى َطاِهُرهوالُخلُِق ،  َطِهرُ  وَرجلٌ 

رْ َوثِ )الثِّيَاِب ، أَي ليس بِذي َدنٍَس في األَْخالِق ، قال هللاُ تعالى :  لَطاِهرُ  وإِنّه نَْفَسك ، وقيل : معناه ال  قيل : قْلبَك : وقيل : (5) (ياَبَك َفَطهِّ

ْر ؛ فإِّن تَْقِصيَر الثِّيَابِ ـ  تَُكْن غاِدراً فتَُدنّسَ  ؛ ألَن الثَّْوَب إِذا  ُطْهرٌ  ثيابَك ، قال ابُن ِسيَده ويُقَال للغاِدر : َدنُِس الثِّياِب ، وقيل : معناه فَقَّصِ

ِرَمةُ عن ابِن عبّاس في ْرِض لم يُْؤَمْن أَن تُِصيبَه نََجاسةٌ ، وقَِصُره يُْبِعُده من النََّجاَسِة ، وقيل : َمْعنَاه َعَملَك فأَْصِلْح. وَرَوى ِعكْ اْنَجّر علَى األَ 

رْ )قوله :   نشَد قول َغيالَن.، وأَ  (6): يقول : ال تَْلبَْس ثيَابََك على َمعِصيَة وال علَى فُُجوٍر وُكْفٍر  (َوثِياَبَك َفَطهِّ

وحَب غــــــــــــــــــاِدٍر  ــــــــــــــــــَ ِد ِ  ال ثـ مــــــــــــــــــح  ِإيّن حبــــــــــــــــــَ

  
ُض   نــــــــــــ  قــــــــــــَ ٍة أَتـــــــــــــَ زحيــــــــــــَ ُت وال مــــــــــــنح خــــــــــــِ ِبســــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــَ

  
َر اطَّهُّراً و َر تََطهُّراً  ، أَْصلُه اطَّهَّ  لئِاّل يُْبتََدأَ بالساكن ، فيَْمتَنَِع ، قاله الصاغانّي. ، أُْدِغَمت التّاُء في الّطاِء ، واْجتُِلبَت أَِلُف الَوْصلِ  تََطهَّ

 ، سِمَع يَْحيَى الثَّقَفّي وغيَره. الَمْوِصِليُّ الُمَحِدثُ  ُطَهْير بن بِن أَسماِعيلَ  كُزبَْيٍر : أَْحَمُد بُن َحَسنِ و

 * ومما يستدرك عليه :

في الشَّاة ، وهو َطِريٌف ِجدًّا ، ال أَْدِري عن  الطُّْهرَ  ، قال ابُن ِسيَده. هكذا استعَمَل اللِّْحيَانِيُّ  تَْطُهر عن اللِّْحيَانِّي أَّن الشاةَ تَْقَذى َعْشراً ثم

 يه.العََرِب َحَكاهُ أَم هو أَْقَدَم عل

ّم : فَْضُل ما :ـ  بالماءِ  التََّطهُّرِ  اسٌم يَقُوم َمقَامَ ـ  بالفَتْحِ  الطََّهاَرةُ و  به. تََطهَّْرتَ  االْستِْنجاُء والُوُضوُء ، وبالضَّ

َواكُ   للفَِم. َمْطَهَرةٌ  والّسِ

ْجِم وغيِره ، وقدللُمْذِنِب ، قال اللَّْيُث : هي الَّتي تَُكوُن بإِ  َطُهورٌ  ومن الَمَجاز : التَّْوبَةُ  َره قاَمة الُحُدوِد نحو الرَّ  الَحدُّ. َطهَّ

 ، ال ما أَحَدثَه النََّصاَرى من ِصْبغَِة األَوالِد. التَّْطِهيرُ  فاُلٌن َولََده ، إِذا أَقاَم ُسنَّةَ ِختَانِه ، والِختَاُن هو َطهَّرَ  وقد

ّم : من أَعَظم َمخاِليِف َصْنعَاءَ  ُطْهرٍ  وَواِدي   ، قال أَحمُد بن ُموَسى حين ُرفِع إِلى َصْنعَاَء وصاَر إِلى نَِقيِل السَّود :، بالضَّ

ا  ـــــــــَ ن ـــــــــَ وحِد الَح ل ـــــــــَر الســـــــــــــــــــــــّ ي قـــــــــِ ـــــــــَ ا ن ـــــــــَ ن عـــــــــح ـــــــــَ ل  ِإَذا طـــــــــَ

  
ضُ   بــــــــَ رحتـــــــــَ طــــــــاٌف ومــــــــُ اَء ُمصـــــــــــــــــــــح عــــــــَ نـــــــــح ِ  صـــــــــــــــــــــَ ن أُفــــــــح  مــــــــِ
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ٍد  لــــــــَ ــــــــَ اَء مــــــــن بـ عــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــِت مــــــــن صــــــــــــــــــــــَ َذا أَن بــــــــ   اي حــــــــَ

  
َذا َواِداي  و   رُ حـــــــــــــبـــــــــــــّ هـــــــــــــح ضُ  الـــــــــــــطـــــــــــــ  لـــــــــــــَ  والضـــــــــــــــــــــــــــِّ

  
ْواوَ   ، مصغّراً. ُطَهْيراً و ُمَطهَّراً و طاِهراً  َسمَّ

 ، بالّضّم صاِحُب تاِريخِ ُطلَْيِطلَةَ ، روى عنه علّي بُن عبِد الرحمن بن بقّي. ُمَطاِهرٍ  وأَحمُد بُن عبِد الرحمِن بن

__________________ 
 وإلا يبىن ذلك من فـَُعَر.ـ  املصنف يف البصائر عنهوالنص فيه ا وكثرياً ما ينقر ـ  ( زيد يف املفردات للراغب :1)
 .18/  1( اجلمهرة 2)
 ( يف القاموس : أبصفهان.3)
 .56وسورة النمر اآية  82( سورة األعراف 4)
 .4( سورة املدثر اآية 5)
رْ ):  عزوجل( قا  األزهري : وكر ما قير يف قوله 6)  معانيها متقاربة و  أعلم مبا أراد.فهو صحيح من جهة اللغة ا و  (َوثِياَبَك َفَطهِّ
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ثين ، أَورَدهم الحافُِظ في التَّْبِصيِر ،  طاِهرِ  : نُِسب إِلى بعِض أَوالِد األَميرِ  الّطاِهِريّ  والَحِريمُ  بِن الُحَسْيِن ، وقد نُِسب إِليه جماعةٌ من الُمَحّدِ

 فراجْعه.

 ِب من ُجَراد.: موضٌع من حائِل بين َرْملَتَْين بالقُرْ  أَْطَهارو

 : أََحد العَلَِويِّة ، كان حاِجباً له ، َحدََّث. األَْطَهرِ  ، نِْسبَة ِلبَابِ  األَْطَهِريّ  وأَبو الَحَسن علّي بُن ُمقَلّد بن عبِد هللا

َكةً : َحَرَكةُ ِذي الَجنَاح في الَهَواِء بَجنَاَحْيهِ  الطَّيََرانُ  : [طير]  مثل البَْيع ، من باع يَبِيع كالطَّْيرِ  ،« بَجناِحهِ »، وفي بعِض األّمهاِت  ، محرَّ

ْيُروَرة ِمن صاَر يَِصيُر ، وهِذه عن اللِّْحيَانِّي وُكَراع وابِن قُتَْيبَة ، الطَّْيُروَرةِ و ً و َطْيراً َطاَر يَِطيُر  ، مثل الصَّ  .َطْيُروَرةً و َطيََرانا

 به ، يُعَدَّى بالَهمزةِ وبالتّْضِعيِف ، وبحرِف الجّر. َطارَ و بِهِ  َطيَّرَ و،  َطيََّرهُ و،  أََطاَرهو

 بمعنًى. طايََرهُ و َطيََّرهُ وغيُره  أَطاَرهُ وفي الّصحاح : و

 ، وهي قليلةٌ ، قالَه األَزهرّي. طائَِرةٌ  ، كَصاِحب وَصْحب واألُنثى طاِئرٍ  جمعُ  ، ُمؤنّث يَِطير معروف : اسٌم لجماَعِة ما الطَّْيرُ و

، كَسيِّد ، أَو هو َجْمٌع َحِقيقة ، وفيه نَظٌر ، أَو اسُم جْمع ، وهو األَصحُّ  َطيِّرٍ  ، أَو ِصفَةٌ ، فُخفِّف من َطار أَصلُه مصدر الطَّْيرَ  وقيل : إِنّ 

 األَقرُب إِلى كالمهم ، قاله شيخنا.

 أَيضاً اسماً للَجْمع كالَجاِمِل والبَاقِِر. الّطائرُ  ت : ويجوز أَن يكونقلْ 

 (فَ َيُكوُن َطْْيًا ِبِِْذِن هللاِ ) ، كذا َزَعَمه قُْطُرب ، قال ابن ِسيَده : وال أَدِري كيف ذلك إِاّل أَْن يَْعنَِي به المصدَر وقُِرَئ : قَْد يَقَُع على الواِحدِ و

(1). 

قال  ُطيُور أَي جمعه على جوللواحد ،  َطْير ، وأَبو ُعبَْيَدةَ معهم ، ثم انفََرَد فأََجاَز أَن يُقَال طائِرٌ  النّاُس كلُّهم يقولون للواحِد :وقال ثعلب : 

َر على ما يَُكسَُّر عليه مثلُه ، ويَُجوز أَن يَ  الّطائِر أَْطيارٌ  جمعو األَْزَهِرّي : وهو ِثقَةٌ ، كَساِجٍد  طائِرٍ  جمعَ  الطُّيُورُ  ُكون، وهو أَحُد ما ُكّسِ

 وُسُجوٍد.

إِّما  (ِبَناَحْيهِ )، مثل فَْرخِ وأَْفَراخ ، ثم قوله :  أَْطيَارٌ و الطَّْيِر ُطيُورٌ  ، مثل َصاِحٍب وَصْحٍب ، وجمع َطْيرٌ  : جْمعه الّطائِرُ  وقال الَجْوَهِرّي :

 (2)في َغْير ذي الَجنَاحِ  الطَّيَرانَ  يكون إِاّل بالَجنَاَحْيِن ، وإِّما أَْن يكوَن للتَّْقيِيِد ، وذلك ألَنّهم قد يَستعملونَ  ال الطَّيََرانَ  للتّأِْكيِد ؛ ألَنّه قد ُعِلم أَن

 ، كقول العَْنبَِرّي :

َداانَ  طاُروا  ِإليه َزرَافاٍت وُوحح
 ومن أَبيات الِكتَاب :

 مبُنحُصِلي يف يـَعحَماَلت ِطرحتُ و 
قَ  ُء :الشَّيْ  تََطايَرَ و قت فصارت قَِطعاً ، «ُشئُوُن َرأِْسه تَطايََرتْ  حتى» حديث ُعْرَوةَ :، ومنه َطارَ ووَذَهَب  تَفَرَّ ،  َطارَ و كاْستََطارَ  أَي تَفرَّ

َحَملَتْه أَو  الطَّْير أَي ذُِهَب به بُسْرَعة ، كأَنَّ  «تُطيرَ اسْ  أَو اْغتِيلَ  فقُْلنَا وسلمعليههللاصلىفقَْدنَا رسوَل هللا »حديُث ابِن َمْسعُوٍد :  شاهد األَّولِ 

ِشقَّةٌ منها في الّسَماِء  فطاَرتْ  يقوُل إِنَّ الشُّْؤَم في الّداِر والَمْرأَةِ ، من َسِمعَتْ »:  عنهاهللارضيحديُث عائشةَ  اْغتَالَه أَحٌد ، وشاِهُد الثاني

قَت وتَقَطَّعَْت قَِطعاً من ِشدَّة الغََضِب.أَي كأَنََّها تَ  «وِشقَّةٌ في األَْرِض   فرَّ

 طارَ  ، يقال : كَطارَ  أَي طاَل وتَفّرق ، «من َشْعِر رأِْسك»وفي رواية « من َشعِركَ  تََطايَرَ  ُخْذ ما»الحديث ، ومنه طالَ  ُء :الشيْ  تََطايَرَ و

 الصاغانّي ألَبي النَّْجِم : الشَّْعُر ، إَِذا َطاَل ، وكَذا السَّنَاُم ، وهو َمَجاز ، وأَنشدَ 

ِر و  مــــــــــــِ ر   ــــــــــــَح َم كــــــــــــُ حــــــــــــح َن الشــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــح  قــــــــــــد محــــــــــــََ

  
ارَ و   رِ  طـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَ اِم اأَلمـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ ينِّ  الســـــــــــــــــــــــــــــــ   جـــــــــــــــــِ

  
 .«وقام»ويروى 

َها ، إِذا السََّحاُب في السََّماءِ  تََطايَرَ و َق في نََواِحيها واْنتََشَر. َعمَّ  وتَفَرَّ
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 ، ال َحَركةَ له ، أَي َوقُورٌ  الّطاِئرِ  ُهو ساِكنُ  من الَمَجاز :و

__________________ 
 .49( سورة آ  عمران اآية 1)
ا وقد وردت لفظة ِبناحيه يف حديث أيب ذر ا ولفظه ا يف النهاية :  (َوال طاِئر  َيِطُْي ِبَناَحْيهِ )( هذا قو  ابن جين يف تفســــــــــــــريه لقوله تعاىل : 2)
يعين أنه استوىف بيان الشريعة وما حيتاج إليه يف الدين حىت مل يب  ُمشِكر فضرب « ائر يطري ِبناحيه إال عندان منه علمتـَرََكنا رسو    ص وما ط»

امرم إذا  ذلك مثال ا وقير : أراد أنه مل يرت  شــــــــــــــيئاً إاّل بّينه حىت بّا هلم أحكام الطري وما حير منه وما حيرم وكيف يذبح وما الذي يفدي منه
 أشباه ذلك ومل يرد أن يف الطري علماً سو  ذلك عّلمهم إايه أو رّخص هلم أن يتعاطوا زجر الطري كما كان يفعله أهر اجلاهلية.أصابه و 
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َكَن ذلك طائِرٌ  َحىت  كبَن ه لو َوَقَض عليه اَن لو َوَقَض عليه الطّائِرُ  لســـــــــَ  (1) فتَحر َ  أَدحَ. َحرَكٍة لَفرّ  طائِرٌ  ؛ وذِلك أَلّن اإِلنحســـــــــَ
ُكنح ا ومنه الطائرُ  ذِلك حابِة : ومل َيســــــح فـَوحَ   الط ريحَ  وَكَبن   ا وسللللمعليههللاصللللىِإان ُكّنا مض الّنيبِّ ا »قوُ  بعِ  الصــــــ 

يًة من نَِفاِر ذلك الط ريحَ  َأي كَبنّ ا  «ُرُ وِسَنا ُكن وال نـََتَحّر  َخشح  . كذا يف اللسان.الط ريِ  َوقَعتح فوَ  ُرُ ِسنا ا فنحُن َنسح
 ، وَخْفَض الَجنَاجِ. الطَّائِرِ  قْلت : وكذا قولُهم ُرِزق فاُلٌن ُسُكونَ 

يَن ، وَعْكُسه : َشالَْت نَعاَمتُهم ، كذا في األَساس. ُطيُوُرُهمو  َسواِكُن ، إِذا كانُوا قَاّرِ

َماغُ  الّطائِرُ و  ، أَنشد الفارسّي : : الّدِ

مح  ورِهـــــــــِ ا يف حنـــــــــُ نـــــــــَ م  الـــــــــقـــــــــَ وا صـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــُ ُم أَنحشـــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــُ

  
ُث و   يـــــــح ن حـــــَ َ  مـــــِ يـــــح يـــــُ  الـــــبــــــَ قـــــِ يضـــــــــــــــــــــًا تـــــَ رُ بـــــِ  طـــــــائـــــِ

  
َماَغ ، وذلك بالّطائِرِ  َعنَى  من حيُث قِيَل له فَْرٌخ ، قال : الّدِ

جِي و  َة الـــــــــــ  اِويـــــــــــَ عـــــــــــَ نـــــــــــا عـــــــــــن مـــــــــــُ فـــــــــــح ُن َكشـــــــــــــــــــــــــَ  حنـــــــــــَح

  
نـــــــــِ ِ   قـــــــــح نــــــــــَ رحٍخ مـــــــــُ غحشـــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــر  فــــــــــَ َي األُم  تــــــــــَ  هـــــــــِ

  
َماَغ ، وقد تقّدم.  َعنَى بالفَْرخِ الّدِ

ْنَت به ، أَو تََشاَءْمتَ  : الطَّائِرُ  من الَمَجاز :و  هللا ال طائِر به من اإِلنساِن وغيِره : يُتََطيَّرُ  ءِ ، وقالُوا للشَّيْ ، وأَصلُه في ِذي الَجنَاحِ  َما تَيَمَّ

ْفع والنَّْصب.طائِركَ  فُه. بالرَّ  . قال ابُن األَْنبَاِرّي : معناه فِْعُل هللِا وُحْكُمه ال فِْعلُك وما تَتََخوَّ

ا طاِئُرُهْم ِعْنَد هللاِ ):  عزوجلبأَْمِر كذا. وجاَء في الشَّّر ، قال هللا  الّطائِرُ  َجَرى لهوَ  هو الذي  (3)، أَي الّشْؤُم الذي يَلََحقُهم  (2) (َأال ِإَّنَّ

ْنيَا.  ُوِعُدوا به في اآلخرةِ ال ما يَنالُهم في الدُّ

، لقَْول العََرِب : َجَرى  طاِئرٌ  يه العََرُب البَْخت ، إِنما قيل للَحّظ من الَخْيِر والشَّرِّ ، وهو الذي تُسمِّ  لَحظُّ  عنَد العََرِب : الّطائِرُ  قال أَبو عبيٍد :و

يََرةِ وبَكَذا من الشَّّرِ ، على طريق الفأَِل  الطَّائِرُ  له ِذي عمل اإِلْنَساِن الَّ  : الطَّائِرُ  قيل :و ِء بما كان له َسبَباً.، على َمْذَهبِهم في تسميِة الشيْ  الّطِ

َدهُ   َخْيره وَشّره. قُلِّ

ر قولُه تعالى :  ِرْزقُه قيل :و  .(4) (وَُكلَّ ِإنسان  َأْلَزْمناُه طاِئَرُه يف ُعُنِقهِ )، وقيل : َشقَاَوتُه وَسعاَدتُه ، وبُكّلٍ منها فُّسِ

يَتَه أَنّه يأُْمُرُهم بتوِحيِده وطاَعتِه ، ويَْنَهاُهْم عن َمْعصيِتَه قال أَبو َمْنُصور : واألَْصل في هذا كلِّه أَن هللا تعالى لّما َخلََق آَدَم َعِلَم قَْبلَ   َخْلِقه ذُّرِ

، فَكتََب ما َعِلَمه منهم أَجمعيَن وقََضى بَسعَاَدةِ َمن َعِلَمه ُمِطيعاً ، وَشقَاَوةِ َمْن َعِلَمه عاِصياً ،  (5)وَعِلَم الُمِطيَع منهم والعاِصَي الظاِلَم لنفِسه 

 .(وَُكلَّ ِإنسان  أَْلَزْمناُه طاِئَرُه يف ُعُنِقهِ ):  عزوجل، فذلك قوله  (6)ُكّلِ َمن َعِلَمه ما هو صائٌِر ِإليه عنَد ِحسابِه فصاَر ل

يَرةُ و ، بكسر ففتح ، الَطيََرةُ و ، مثل األَّول ، عن ابن ُدَرْيد ، وهو فى بعض اللغات ، كذا  والّطوَرةَ  ، لغة في الذي قَْبلَه (7)بكسر الياِء  الّطِ

يََرةَ  أَنّه كاَن يُِحبُّ الفَأَْل ويَْكَرهُ »، وفي الحديث :  ءِ ما يَتشاَءُم بِه من الفَأِْل الّرِدي نقلَه الصاغانّي : ثاََلثَةٌ ال يَْسلَُم منها أََحٌد »وفي آَخَر :  «الّطِ

يََرةُ  : حْ  تََطيَّْرتَ  قال : إِذا ؟لظَّنُّ ، قيل : فما نَْصنَعُ والَحَسُد وا الّطِ بِه  تََطيَّرَ  قدو .(8) «فاْمِض ، وإِذا َحَسْدَت فال تَْبغِ ، وإَِذا َظنَْنَت فال تَُصّحِ

يََرةُ  ِء ، واالسُم منهِء وبالّشيْ من الّشيْ  تََطيَّْرتُ  ، وفي الّصّحاح : وِمنهُ   َسكَُّن الياُء ، انتهى.، مثال الِعنَبَِة ، وقد تُ  الّطِ

 .تََطيَّرَ  ، معناه : تََشاَءَم ، وأَْصلُه اطَّيَّرَ  وقيل :

، وأَْخِذها  (9)ببَاِرِحها ، ونَِعيِق ُغَرابِها  التََّطيُّرُ ووَزْجُرها ،  الّطْيرِ  ؛ ألَّن العََرَب كان من َشأْنِها ِعيَافَةُ  ِطيََرةٌ و،  َطْيرٌ و،  طائِرٌ  وقيل للشُّْؤِم :

ُوا الشُّْؤمَ  ، ثم أَْعلَم هللا عّز وَجّل َعلى ِلَساِن رسوِله  (10)، لتََشاُؤِمِهم بها  ِطيََرةً و طائِراً و َطْيراً  َذاَت اليََساِر إَِذا أَثاُروَها ، فََسمَّ

 ال»وقال :  بها باِطلَةٌ ، ِطيََرتَُهم أَنَّ  وسلمعليههللاصلى
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__________________ 
 .«فرّ »( عن اللسان وابألصر 1)
 .131( سورة األعراف اآية 2)
 ( قا  الراغب يف املفردات : أي شؤمهم ما قد أعّد   هلم بسوء أعماهلم.3)
 .13( سورة اإلسراء اآية 4)
 ر هلا.( نص التهذيب : وعلم املطيض منهم من العاصا ا والظامل لنفسه من النا 5)
 ( يف التهذيب : عند إنشائه.6)
 .«ـهاء كما سيبيت قريباً عن الصحاح اقوله : بكسر الياء ا هكذا خبطه ا وصوابه بسكون الي»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( النهاية : فال حتق .8)
 ( التهذيب : وبنعي  غرابهنا.9)
 ( زيد يف التهذيب : وأبفعاهلا.10)
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َو  وال َنُة  يـََتَطري ُ  وال يَتَفاَء ُ  وسلللللمعليههللاصلللللىوكان الّنيّب  (1) «وال َهاَمةَ  ِطريَةَ  َعدح ا وَأصــــــــُر الفبحِ  الكلمُة اَ ســــــــَ
الَمَته  (2)َيســَمُعها َعِليٌر ا فيَتَبو ُ   َض مناِدايً اَنَد  َرُجاًل الُه ســاملٌ وهو َعليٌر ا فَبوحَ َه ســَ منها ما َيُد   عل  بـُرحئِِه ا كَبنح لَِ

َمُض َرُجاًل يقو  : اي واِجُد ا فـََيِجُد ضـــــال َته ا  (2)ِمن ِعل ِته  ر  َيســـــح ضـــــِ
ُ
اد ٌة للَفبحِ  ا وكاَنت الَعرَ  الطِّرَيَةُ و ا وكذِلك امل ُب ُمضـــــَ

َهبـَُها يف الَفبحِ   َسَنه الَفبح َ  وسلمعليههللاصلىواِحٌد ا فبَثـحَبَت الّنيّب  الطِّرَيَةِ و َمذح َتحح  وهَنَ  عنها. الطِّرَيَةَ  وأَبحَطرَ  ا واسح
 وأَصلُه فيما يقال : هكذا َغيُرهما ، قال :ء من المصاِدِر لم يجى (3)و[ ]، وتََخيََّر ِخيََرةً ،  تََطيََّر ِطيََرةً  (3) [وهو مصدر]وقال ابُن األَثِيِر : 

باِء  التََّطيُّرُ  وغيِرهما ، وكا ذلك يَُصدُّهم عن َمقَاِصِدهم ، فنفَاه الشَّْرُع وأَبَطلَه ، ونََهى عنه ، وأَخبََر أَنّه  الطَّْيرِ وبالسَّوانِحِ والبََواِرحِ من الّظِ

 ٍر.ليس له تَأْثيٌر في َجْلِب نَْفعٍ ، وال َدْفع َضرَ 

 أَْرُضنا. أَطاَرتو،  الطَّْيرِ  َكثيرةُ  ، بالفَتْح : َمَطاَرةٌ  أَْرضٌ و

 ، قال الشاعر : واِسعَةُ الفَمِ  : َمَطاَرةٌ  بِئْرٌ و

ا  وهــــــــــــــَ ر كــــــــــــــُ هــــــــــــــا ِإذح بـــــــــــــــَ يــــــــــــــفــــــــــــــَ فــــــــــــــِ َبن خــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

  
ٍر   فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِح يف حـــــــــــــــَ ِوي  الـــــــــــــــرِّي ارِ هـــــــــــــــُ طـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

  
 َحِديٌد سِريُع الفَْيئَِة. ، أَي فَيُّورٌ  َطيُّورٌ  ُهوَ  يقال :و

 من ِشدَّةِ َعْدِوه. يُْستَطارَ  ، كاد أَن َحِديُد الفُؤاِد ماض ، أَي َطيّارٌ و،  ُمَطارٌ  فََرسٌ  من المجاز : يُقَال :و

 ، أَي ساِطٌع ُمْنتَِشٌر. ُمْستَِطيرٌ  يقال : ُصْبحٌ  : الّساِطُع الُمْنتَِشرُ  الُمْستَِطيرُ 

 ُمْنتَِشٌر ، وفي حديث بني قَُرْيَظة : : ُمْستَِطيرٌ  إِذا اْنتََشَر في الَهواِء ، وُغبَارٌ  الغُبَاُر ، اْستَطارَ و

َؤيٍّ و  رَاِة بـــــــــــــــين لـــــــــــــــُ اَن عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــَ

  
َرِة   َويـــــــــــــــــح رِيــــــــــــــــٌ  ابلــــــــــــــــبـــــــــــــــــُ ريُ حــــــــــــــــَ طــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــــــــح

  
ق ، كأَنَّه  في نََواِحيها. طارَ  أَي ُمْنتَِشٌر ُمتَفَّرِ

، إِذا أَراَدت الفَْحَل ، وخالَفَه اللَّْيُث ، فقال : يُقَال للفَْحِل من  اْستَطاَرتْ و، يقال : أَْجعَلَت الَكْلبَةُ.  الِكاَلِب وِمَن اإِلبِلِ الَهائُِج من  : الُمْستَِطيرُ و

 .ُمْستَِطيرٌ  اإِلبِِل : هائج ، وللكلبِ 

ائِِم األَْكَل  ُمْستَِطيرٌ  ُءه فهوفي األُفُِق َضوْ  اْنتََشرَ  وغيُره ، إَِذا الفَْجرُ  اْستََطارَ  من الَمَجاز :و ُم على الصَّ ْبُح الصادُق البَيُِّن الذي يَُحّرِ ، وهو الصُّ

ْرحاِن والشُّْرَب والِجَماَع ، وبه تَِحلُّ صالةُ الفَْجِر ، وهو الَخْيُط األَْبيَُض ، وأَّما الُمْستَِطيُل ، بالم ، فهو الُمْستَِدقُّ  ، وهو  الذي يَُشبَّهُ بَذنَِب الّسِ

ُم على الصائِم شيئاً.  الَخْيُظ األَسوُد ، وال يُحّرِ

ْدعِ ، أَي في الحائِِط : اْستَطارَ و، هكذا في النُّسخ ، والصَّواُب الشَّّق ، أَي  لسُّوقُ  اْستَطارَ  من الَمَجاز :و  الشَّقُّ ، وعبّر في األَساس بالصَّ

 .(4)وَظَهَر  اْرتَفَعَ 

 ، ِمن أَّوله إِلى آِخِره ، وهو َمَجاز. عَ لحائُِط : اْنَصدَ  اْستَطارَ و

ً  وانتََزَعه من ِغْمِده لسَّْيَف : َسلَّهُ  استََطارَ و  ، قال ُرْؤبَةُ : ُمْسِرعا

طــــــــــرَيتح ِإَذا  تــــــــــُ ادح  اســــــــــــــــــــــــح مــــــــــَ وِن اأَلغــــــــــح فــــــــــُ  مــــــــــن جــــــــــُ

  
ادح   يــــــــــــَض الصــــــــــــــــــــــــــ  رَابــــــــــــِ ِض يـــــــــــــَ قــــــــــــح بحَن ابلصــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

  
 .«إَِذا اْستُِعيَرتْ »ويرَوى 

 ، وقد تَقَدَّم قريباً. أَراَدت الفَْحلَ  وأَْجعَلَْت : الَكْلبَةُ  اْستََطاَرتو

 ، قال الراجز : ُطيِّرَ  ُء :الشيْ  اْستُِطيرَ و
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َتطَارُ ِإَذا الغَُباُر  ُسح
 انـحَعق ا امل

 يَاد :، قال َعْنتََرةُ يخاطب ُعَماَرة بن زِ  ذُِعرَ  ، ِإذا اْسِتَطاَرةً  يُْستَطار فاُلنٌ  اْستُِطيرَ و

فح  رحجــــــــــــُ ــــــــــــَ ِن تـ ــــــــــــح رحَدي ــــــــــــَ يِن فـ قــــــــــــَ ــــــــــــح ل ــــــــــــَ ىَت مــــــــــــا تـ  مــــــــــــَ

  
َك و   يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــَ يـ ـــــــــــــــح ُف أَل ارَاَرَوانـــــــــــــــِ طـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  ُتســـــــــــــــــــــــــــــح

  
، وقول  ُمْستَطارٌ  فهو ، هكذا في النُّسخ ، والذي في اللَِّسان والتَّْكِملَة : أَْسَرَع الَجْرَي ، أُْسَرَع في الَجْريَ  ، إَِذا استَِطاَرةً  لفََرسُ  اْستُِطيرَ و

 َعِدّي :

__________________ 
 .«وال هام»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( عبارة التهذيب : فتو ه بسالمته من علته.2)
 ( زايدة عن النهاية.3)
 ( نص األساس : واستطار الصدع يف ا ائرت :  هر وانتشر.4)
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ٍة  اِديـــــــــــــــَ وُب غـــــــــــــــَ بـــــــــــــــُ ؤح ُه شـــــــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَبن  َريـــــــــــــــِّ

  
ِض   قـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــنـ ـــــــــَب ال ي فـــــــــ   َرقـــــــــِ قـــــــــَ ـــــــــَ ا تـ طـــــــــارَاملـــــــــّ  ُمســـــــــــــــــــــــح

  
 بالصاد.« ُمْصطارا»، فَحَذَف التَّاَء ، كما قالوا اْسَطْعَت واْستََطْعَت ، وُرِوَي  ُمْستَطاراً  أَراد

 ْيِل بِن الفَْرخِ :، قاله ابُن ِجنِّي ، وأَنشَد ثَْعلٌَب للعَُجْيِر السَّلُوِلّي ، أَو للعُدَ  ، كُمعَظٍَّم : العُودُ  الُمَطيَّرُ و

ا  اهبـــــــــــَِ ـــــــــــَ ي ـــــــــــِ تح اَنَد  مبـــــــــــا يف ث  ِإَذا مـــــــــــا َمشـــــــــــــــــــــــــَ

  
َدِد    ـــــــــــــــح ن

َ
َذ  واملـــــــــــــــ ي  الشـــــــــــــــــــــــــــــ  ري ُ ذَكـــــــــــــــِ طـــــــــــــــَ

ُ
 املـــــــــــــــ

  
 َضْرٌب من َصْنعَتِه ، قاله أَبو َحنِيفَةَ. الُمَطيَّرُ  ، وقيل : (1)بََدالً من الَمْنَدِلّي ؛ ألَّن الَمْنَدِليَّ العُوُد الِهْنِدّي أَيضاً  الُمَطيَّرُ  فإِذا كاَن كذلك كان

ى ِمْنهُ  : هو الُمَطيَّرُ  أَو َر البيُت السابُق. الَمْكُسورُ الَمْشقُوُق  قال ثَْعلٌَب : هوو وال يُْعِجبُنَي ، مقلوٌب ، قال ابُن ِسيَده : الُمَطرَّ  منه ، وبه فُّسِ

 َضْرٌب من البُُروِد. :ـ  الُمَطيََّرةُ  وفي التكملة :ـ  الُمَطيَّرُ و

 واالْنصداُع. : االْنِشقاق االْنِطيارُ و

ُجِل :و  َغِضَب. ، وثاَر ثائُِره ، وفاَر فائُِره ، إَِذا طاَر طاِئُرهُ  في الَمثل : يُقَاُل للرَّ

 ، كَمِدينٍَة : د ، قُْرَب ُسرَّ َمْن َرأَى. الَمِطيَرةُ و

يِريّ  ، منها الَحَسُن بُن َعِلّيٍ  بالَكْسِر : ة ، بِِدَمْشقَ  ِطيَرةُ و ، كذا  (3)ّي َطاّلب الَمشغََران (2) [الحسين بن]، َرَوى َعْن أَبِي الَجْهِم أَْحَمَد بِن  الّطِ

 في التَّْبِصيِر ، وعنه محّمُد بُن َحْمَزةَ التَِّميِمّي الثَّقَِفّي.

 كانْت فيِه َوْقعَةٌ. بال هاٍء : ع ، ِطيرٌ و

ُد بُن ُعبَْيِد هللا األَْنَصارِ  ِطيَرانِيّ  ، كِضيَزى : ة ، بأَْصفََهاَن ، وهو ِطيَرىو ّي ، والَخِطيُب أَبو محّمٍد ، على غيِر قياٍس ، منها : أَبُو بَْكٍر ُمَحمَّ

د عبُد هللا بُن محّمد الماِسُح األَْصبََهانِّي ، تاََل عليه الُهَذِلّي وُمَحّمُد بُن عبِد هللا شيٌخ إِلْسَماِعيَل التَِّميِمّي  ، وعبُد العزيِز بُن أَحمَد ، وأَبو محمَّ
يرانِيُّونَ  أَْحَمُد بُن محّمِد بِن علّيٍ ، (4)  ثُوَن.الُمَحدِّ  الّطِ

لُكّلٍ منهم َسْهُمه ، أَي صاَر له ، وَخَرَج له به َسْهُمه ، ومنه قوُل لَبِيد يَْذُكُر ميَراَث أَِخيِه بيَن  فََطارَ  ، قََسَمه بيَن القَْوِم : َطيََّرهُ والماَل  أََطارَ و

 َوَرثَتِه ، وِحيَاَزةَ كّلِ ذي َسْهٍم منه َسْهَمه :

ريُ  طــــــــــــِ رَا ِ  تــــــــــــَ ُد اأَلشــــــــــــــــــــــــــح دائــــــــــــِ عــــــــــــاً عــــــــــــَ فــــــــــــح   شــــــــــــــــــــــــــَ

  
المِ و   غــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــح ُة ل ــــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــَ رًا وال  ِوتــــــــــــــــــــح

  
 واألَْشَراُك : األَْنِصبَاُء.

ْقتُها بينُهّن وقََسْمتَُها فيِهّن ، قال ابُن األَثِيِر : «الُحلَّةَ بيَن نَِسائي فَأََطْرتُ »وفي حديث علّيٍ رضي هللا َعْنه :  وقيل : الَهْمَزةُ أَصليّة ،  ، أَي فَرَّ

 تَقَّدم.وقد 

 السَُّدوِسّي. بِن إِساف (5) : فََرُس قَتَاَدةَ بِن َجِرير الّطائِرُ و

هابِّي ، وله يقوُل : َرْيَساَن الَخْوالِنيّ  أَِبي : فََرسُ  الطَّيّارُ و  ، ثم الّشِ

َر  دح َفضــــــــــــــــــــــــ  ارَ لــــــــــقــــــــــَ يــــــــــ  ه  الــــــــــطــــــــــ  ــــــــــ  ِر أَن يــــــــــح  يف اخلــــــــــَ

  
رُ   مـــــــــــِ وٌ  وحيـــــــــــَح يـــــــــــُ تح خـــــــــــُ اســـــــــــــــــــــــــَ ّر ِإذا خـــــــــــَ كـــــــــــِ  يـــــــــــَ

  

ِدمـــــــاً مَيحضـــــــــــــــــــــِ و  قـــــــح ِب مـــــــُ رّاِن والـــــــَعضـــــــــــــــــــــح
ُ
 ي عـــــــلـــــــ  املـــــــ

  
رُ و   نح عــــــــــَ ايب  مــــــــــِ هــــــــــَ يــــــــــِه الشــــــــــــــــــــــــِّ مــــــــــِ ي وحيــــــــــَح مــــــــــِ  حيــــــــــَح

  
 كذا قرأُْت في كتاِب ابِن الَكْلبِّي.

 هي لَقَحاً ولَقَاحاً كذلك ، ِإذا َعِجلَْت باللّقَاحِ وأَنشد : َطيََّرت ، وقيل : إِنَّما ذِلك إِذا أَْعَجلَت اللّقََح ، وقد الفَْحُل اإِلبَِل : أَْلقََحها كلََّها َطيَّرَ و
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ا َهــــــــــــــــــــَ ري  اِح  طــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــَ ُ  اإِللــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــــَ

  
ِب الـــــــــــــــّراَِيحِ   لـــــــــــــــَ َر كـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ِج قـ يـــــــــــــــح  يف اهلـــــــــــــــَ

  
 ، قال الُكَمْيُت : ِخفَّةٌ وَطْيشٌ  ، مثل َصْيُروَرة ، أَي َطْيُروَرةٌ و ، بفتح فسكون ، َطْيَرةٌ  فِيهِ  من الَمَجازِ و

مح و  لــــــــــــــــُ زيف ِإَذا مــــــــــــــــا حــــــــــــــــَ َك عــــــــــــــــِ مــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح  حــــــــــــــــِ

  
كَ َت و   َتــــــــــــــُ ريح رُ  طــــــــــــــَ ظــــــــــــــَ نــــــــــــــح اُب وا ــــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــــــ 

  
__________________ 

 ( قا  ابن بري : املندّد منسوب إىل مند  بلد ابهلند  لب منه العود.1)
 زايدة عن اللباب ومعجم البلدان.( 2)
 ابلفاء.« املشفراين»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 وقد نبهنا إىل وروده هنا ونسبته إىل قرية طريا.« طئر»ونسبه هنا  إىل قرية « طبر»وقد تقدم يف مادة « أبو العباس»( يف معجم البلدان : 4)
 ( يف التكملة : حريز.5)
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أَي ،  الطَّْيرُ  َكأَنَّ َعلَى رُؤوِسِهمُ  في ِصفَِة الصَّحابَِة رضوان هللا عليهم :و ، أَي َجوانَب خفَّتَك وَطْيِشك ، َطْيِركَ  أَْحنَاءَ ومنه قولُُهم : اْزُجْر 

 انوا هاِدئيَن ساِكنِيَن : َكأَنََّما على ُرُؤوِسِهمُ ، َوَصفهم بالسُُّكوِن والَوقَاِر ، وأَنَُّهم لم يَُكْن فيهم ِخفَّةٌ وَطْيٌش ، ويُقَاُل للقَْوم إِذا ك ساِكنُوَن َهْيبَةً 

أَنَّ  ٍء ساِكٍن من الَمَواِت ، فُضِرَب مثالً لإِلْنَساِن وَوقَاِره وُسُكونِه. وقال الَجْوَهِرّي : أَصلُهال يَقَُع ِإاّل على شيْ  الطَّْيرَ  أَنّ  وأَْصلُه ، الطَّْيرُ 

ُك البَِعيرُ  الَحلََمةَ والَحْمنانَةَ ، أَي (1) ، فيَْلقُُط ِمْنهُ  الغَُراَب يَقَُع َعلَى رأِْس البَِعيرِ  ُك رأْسه القُراَد ، فال يَتََحرَّ ِلئاَّل يَْنِفَر عنه  ، أَي ال يَُحّرِ

 الغَُراُب.

 * ومما يستدرك عليه :

 .(2)كما في الحِديث ، أَي ال يَْستَِقّر تَأِْويلُها حتّى تُْعبَر ، يريُد أَنََّها َسِريعَةُ السُّقُوِط إَِذا ُعِبَرت  «ما لم تُْعبَرْ  طائِرٍ  الّرْؤيَا على ِرْجلِ »

قََها على ُرُؤِس الِجبَاِل. فأََكلَتَْها َطيرِ  وُمْطِعمُ   .الطَّْيرُ  الّسماِء : لَقَُب َشْيبَِة الَحْمد ؛ نََحَر مائَةَ بَِعير فَرَّ

 .«ُغَرابُه يَِطيرُ  ٍء الُهْم في َشيْ »مثاِلِهْم في الِخْصِب وَكثِْرة الَخْيِر ، قولهم : وِمْن أَ 

 ، قال النّابِغَةُ : ُمَطارٌ  الغَُراُب ، فهو أُِطيرَ  ويقال

وحرٌَة و  دٍّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ رّاب وقـــــــــــــــــــَ رِت حـــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــَرهـــــــــــــــــــح

  
ا   رَاهبـــــــــــــُ ِد لـــــــــــــيـــــــــــــَ  غـــــــــــــُ جـــــــــــــح

َ
ارِ يف املـــــــــــــ طـــــــــــــَ  مبـــــــــــــُ

  
 أَْنَشَدناهُ األَْحَمُر : هللا ، كما يقال : ال أَْمَر إِال أَْمُر هللا ، وأَنشد األَصَمِعّي ، قال : َطْيرُ  ِإالّ  َطْيرَ  ، ومنه قولُُهم : ال التََّطيُّرِ  : االسُم من الطَّْيرُ و

ُه ال  مح أَنــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــَ ريحَ تـــــــــــــــــــــــَ  ِإاّل  طــــــــــــــــــــــَ

  
لـــــــــــــــَ    ريِّ عـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ورُ  مـــــــــــــــُ بـــــــــــــــُ  وهـــــــــــــــَو الـــــــــــــــثــــــــــــــــ 

  

يح  لــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ يح بـ َ  شــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ ُ  بـ َوافــــــــــِ ــــــــــُ  ٍء ٌء يـ

  
رُي   ثــــــــــــــــِ ه كــــــــــــــــَ لــــــــــــــــُ يــــــــــــــــنــــــــــــــــًا وابطــــــــــــــــِ (3)َأحــــــــــــــــايــــــــــــــــِ

 

  
 لنا : َحَصَل نَِصيبُنَا ِمْنهُ. طارَ و: الَحظُّ ،  الطَّْيرُ و

 : الشُّْؤُم. الطَّْيرُ و

 .ِطيََرة ، أَي َزاّلتِهم ، جمعُ  الشَّبابِ  ِطيََراتِ وإِيّاَك »وفي الَحِديِث : 

 : ُمْنتَِشر. َطيّارٌ  وُغبَارٌ 

َجاَجة : تَبَيََّن في أَجزائِِهما. اْستَطارَ و ْدُع في الزُّ  البِلَى في الثَّْوِب ، والصَّ

َجاَجةُ : تَبَيََّن فيها االْنِصداُع من أَّوِلها إِلى آخِرها. اْستََطاَرتو  الزُّ

 تََشَر في أَفُق السََّماِء.البَْرُق : انْ  اْستَطارَ والشَّرُّ : اْنتََشَر.  اْستََطارَ و

 اإِلبُل بآَذانَِها ، وفي التكملة : بأَْذنَابَِها ؛ إَِذا لَِقَحْت. َطاَرتو

 ِسَراعاً : َذَهبُوا. َطاُرواو

 ، واختار ابُن َحَمَزةَ ضمَّ الميم ، وهكذا أَنشد : (4)بالّضّم والفَتْح : موضعان  َمَطارُ و،  َمَطارِ و

 ُمطَارِ حىّت ِإَذا كاَن عل  
 .«َمَطر»والّروايَتان صحيَحتاِن ، وسيذكر في 

 : َواٍد ما بَْين السَّراةِ والّطائِف. ُمَطارٌ  وقال أَبو َحنِيفَةَ :

 ، في قول بعِضِهم ، وأَْنَشد ابُن األَْعَرابِّي : ُمْستََطارٌ  من الَخْمِر : أَصلُه الُمْسَطارُ و



6185 

 

رِيي ُه  طـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــ  بَن م  كـــــــــــــــــَ رَاٍ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــح  مبـــــــــــــــــِ

  
ُف   ُه الـــــــــّزعـــــــــانـــــــــِ لـــــــــح ـــــــــَ نـ ـــــــــَ اٍح مل تـ ـــــــــَ يـــــــــُم رِم لـــــــــِ (5)ســـــــــــــــــــــــَ

 

  
 ، أَي اعلَِقي به. ِطيِري فَسَره فقال :

 ، َجبٌَل. الَمَطاَرةِ  وذو

 .الطَّيََرانَ  أَي يُْجِريه في الِجَهاِد ، فاستَعَاَر له «على َمتِْنهِ  يَِطيرُ   هللاَرُجٌل ُمْمِسٌك بِعنَاِن فََرِسه في َسبِيلِ »وفى الحِديث 

__________________ 
 ( الصحاح : فيلتقرت منه.1)
 ضبطت عن النهاية بتخفيف الباء ا وضبطت بتشديدها يف اللسان.« وعربت .. ( قوله : تُعرب2)
. وكان قد خرج مض النابغة يريدان الغزو ا قاهلا ملا 447/  3قاهلا زاّبن بن ســــــــــــــيار بن عمرو الفزاري ( البيتان يف ا يوان للجاحة من أبيات 3)

 رجض من تلك الغزو ساملاً غالاً.
 ر :( يف معجم البلدان ويف ترمجتا منفصــــــلتا : مطار ابلضــــــم قرية من قر  الطائف بينها وبا تبالة ليلتان. ومطار ابلفتح والبناء عل  الكســــــ4)

 موضض با الدهناء والصّحان.
 ( املخرا  : الكرمي ا والزعانف : يعين هبا النساء الزعانف أي مل يتزوج لئيمة قرت.5)
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 أَي َماَل إِلى َجَهة يَْهَواَها ، وتعلَّق بها. «َمَطاَره قَْلبِي َطارَ  فَلَّما قُتَِل ُعثَْمانُ »وفي حديَث َوابَِصةَ : 

 .الطَّيََرانِ  : موضعُ  الَمَطارُ و

 ، وهذه عن الّصاغانّي. َطْيْر َطْيرْ  وإَِذا ُدِعيَت الشَّاةُ قيل :

 : لَقَُب َجْعفَر بِن أَبي طاِلٍب. الّطيّارُ و

 بُن الذّيّاِل : في نََسب نُبَْيَشةَ الُهَذِلّي الّصَحابِّي. الّطيّارُ و

ِرير ، سمع ابَن البَِطِر ، وتُُوفَِّي في األَربعين وَخْمِسَمائَة. وأَبو الفََرجِ محّمُد بُن محّمِد بِن أَحمَد بِن الطَّْيِريّ   القَِصيِرّي الضَّ

 الُمْقِري بَحلَب ، قرأَ عليه الُهَذِلّي. الطَّْيرِ  وإِسماِعيُل بنُ 

 : ماٌء لَكْعِب بِن ِكالب. الّطائِرُ و

 َفْصل الظَّاءِ 
 املعَجَمة مع الراءِ 

ئْرُ  : [ظأر] النّاِس  ، ونّص المْحَكِم : من الُمْرِضعَةُ لَه فِي ، ونصُّ الُمْحَكم على َغْيِر ولِدها العاِطفَةُ على َولَِد َغْيِرها وزاً :مهم ، بالَكْسرِ  الّظِ

 للذََّكِر واألُْنثَى. ، كاإِلبِِل ، وَغْيِرِهم

ّم ممدوداً ، ُظُؤورٌ و ، كأَْبيَاٍر ، أَْظآرٌ و ، َكأَْفلٍُس ، أَْظُؤرٌ  ج : كُرَخاٍل ،  (1) ُظَؤارٌ و ، بزياَدة الهاِء ، كالفُُحولَِة والبُعُولَة ، ُظُؤوَرةٌ و ، بالضَّ

ه :  وهذه من الَجْمعِ العَِزيِز ، وقَرأَُت بخّط بْعِض الُمقَيِِّديَن ما نَصُّ

اٍن  ريحَ مثــــــــــــــَ مــــــــــــــًا غــــــــــــــَ لــــــــــــــِ ا كــــــــــــــَ نــــــــــــــَ عــــــــــــــح  مــــــــــــــا لــــــــــــــَِ

  
ا ُ   عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ــــــــــــــَوزحِن فـ َي يف ال ٌض وهــــــــــــــح ن  مجــــــــــــــَح  هــــــــــــــُ

  

رَاٌر  َؤاٌم وُدرَاٌب وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
اُ  و و   رَاٌم وُرخـــــــَ رَاٌ  وعــُ ُض   ـُـَؤارٌ عــُ رٍ مجــح ئــح اطٌ   ــِ  وُبســـــــــــــــــــــَ

  

رٍت هكذا فيما يـَُقا ُ   مَجحُض ُبسح

 كهمَزة ، وهو عند سيبويه اسٌم للجمع كفُْرَهة ألَنَّ فِْعالً ليس ّمما يَُكسَّر على فُْعلَة عنده. (2) ُظَؤَرةٌ و

ئْرِ  وقيل : جْمع  .ُظُؤوَرةٌ  ، ومن النساءِ  ُظَؤارٌ  من اإِلبلِ  الّظِ

 : الِزمةٌ للفَِصيِل أَو البَّوِ ، وقيل : معُطوفَةٌ علَى غيِر َولِدَها. َظُؤورٌ  وناقَةٌ 

 كِكتَاٍب ، أَي َعَطفَها. ِظئَاراً و ، بالفَتْح يَْظأَُرَها َظأْراً  كَمنَعَ  عليه َظأََرَها قدو

ُمشدَّداً  اظَّاَءَرْت. كذلكو هي ، أَي َعَطفَْت على البَّوِ ، يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى ، فََظأََرت من باب اإِلْفعَال والُمفَاَعلَة ، َظاَءَرهاو،  أَْظأََرَهاو

 على اْفتَعَلَْت ولعلّه الّصواب. اظَّأََرتْ  ممدوداً ، كذا هو في نسختنا ، أَو

ّم َمْمُدوداً ، وتَْفسِ  الظُُّؤوَرة هيو  يُر يَعقُوَب لقَْوِل ُرْؤبَةَ :، بالضَّ

بَـَعا  ِإّن مَتِيماً ملح يـُرَاِضضح ُمسح
 ، كما قالُوا الفُُحولَة والبُعُولَة. ِظئْرٍ  هنا َمصدراً ، وأَن تكون َجمعَ  الظُُّؤوَرةُ  ، يجوز أَن تكون الظُُّؤوَرةِ  بأَنّهُ لم يُْدفَع إِلى

 صاِحبِه. ِظئْرُ  ُهَمامن واِحدٍ  ، أَي ُكلّ  ُمَظاَءَرةٌ  بَْينَُهَماو

 اتََخَذْت َولَداً تُْرِضعُه. ، المرأَةُ ، بوزن فاَعلَْت : (3) َظاَءَرتْ و
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لت ظاًء ؛ ألَن الّظاَء من فَِخاِم ُحروِف الشَّْجِر التي قَُربَْت  (4)على افتعل ، أُْدِغَمت التَّاُء ـ  ِظئْراً  لَولَِده اظَّأَرَ و  (5)في باب االفتعال ، فُحّوِ

م من َمداِرج الُحُروف الُخْفِت اِرُجَها من التَّاِء ، فَضّموا إِليها َحْرفاً فَْخماً ِمثلََها ؛ ليكون أَيسَر على اللسان ؛ لتَبايُن َمْدَرجِة الُحُروف الِفخاَمخَ 
 .اظَّأَرَ  بدل (7)وفي بعض النّسخ اْضَطأَر  اتََّخَذَها أَيـ  (6)

__________________ 
وقد وردت يف نســــــــخ القاموس الجي بيدي ا ولعر نســــــــخة أخر  وقعت « مل يرد هذا اجلمض يف القاموس املطبوع»املطبوعة الكويتية : ( هبامش 1)

 بيد  ق  النسخة الكويتية مل ترد فيها اللفظة.
و عند ســيبويه اســم للجمض كفرهة قوله : كهمزة ا الذي يف اللســان مضــبوط كســفرة وهو الذي يقتضــيه قوله : وه»( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

 .«ا فإن فرهة وزان سفرة ال  زة كما صرح به املصنف يف مادة فره  مر
(3.  ( يف القاموس : و بَرتح
 ويف التهذيب : فبدغمت الظاء يف التاء ا لء االفتعا  ا فحولت  اء.« الطاء»( يف اللسان : 4)
 ويف التهذيب فكاألصر.« قُلبت»( اللسان : 5)
 حتريف.« الفخت»ألصر واللسان : ( ا6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ا حطَبر.7)
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أَي يَْعِطفُُهم  عليه ، إِذا َعَطفُوَها عليه فتُِحبّه وتَْرأَُمه ، فتُْظأَرُ  ، ُمْشتَقٌّ من النَّاقَة يُْؤَخذُ عنها َولُدها قَْوم ِظئَارُ  الطَّْعُن : في المحكم : وقالوا :و

 حتى يُِحبُّوَك. إِخافَةً  فَأَِخْفُهمْ  ، يقول ْلحِ على الصُّ 

ْلح ، يقول : إِذا َخافََك أَن تَْطعَنَه فتَْقتُلَه « يَْظأَرُ  الطَّْعنُ »قال أَبو ُعبَْيد : من أَمثاِلِهم في اإِلعطاِء من الَخْوِف قولَُهم :  ، أَي يَْعِطف على الصُّ

 حينئٍذ.َعَطفَه ذلك عليَك ، فَجاَد بماِله للَخْوِف 

ْلحِ. يَْظأَرُ  . َسْهٌو ، والصوابُ يَْظأَُره قَْوُل الَجْوَهِرّي : الطَّْعنُ و  قْلت : ومثلُه في ِكتَاِب األَْبنِيَِة البِن القَّطاع. ، أَى يَْعِطُف على الصُّ

مفهوٌم من المعنَى ، وهو جائٌز ، كما في قوله تعالى :  وقال البَْدُر القََراِفّي : غايتُه أَنّه صّرَح بالمفعول ، ومثُل ذلك ال يُعدُّ َغلَطاً ؛ ألَنه

أَي الشمُس ، انتَهى ، ونقلَه شيخنا ، وقال : قيل عليه : ال يَخفَى أَنه يَلَزُم تَغَيُُّر الَمثَِل ، ولعلّه َعدَّ ذلك َغلَطاً  (1) (َحّّت َتواَرْت اِبحلِْجابِ )

ْل. قْلت :  إِْن كانت ِرَوايَةُ الَجْوَهِرّي على ما أَوَرَد فال َسْهَو وال َغلََط. ، فتأَمَّ

لح ، والذي قاله أَبو ُعبَْيد : الطَّْعنُ  (2) يُْظِئُرهُ  نُ انتهى. قْلت : والذي في الّصحاح : الطَّعْ  ،  يَْظأَرُ  ، من باب اإِلفعال ، أَي يَعِطفُه على الصُّ

لحِ ، وال يَْخفَى أَن معناُهما واحٌد ، بقَى الكالُم فى نّصِ المثل ، فالَجْوَهِرّي ثِقَةٌ ف رِب ، يما يَنقُلُه عن العمن باب منع ، أَي يَْعِطُف على الصُّ

ْل يْظَهْر لك.  فال يُقَال في حّقِ مثله : إِّن ما قَالَه َسْهٌو أَو غلٌط ، فتأَمَّ

َماِد ، قال : األَثَافِيُّ  ، كغَُراٍب : الظَُّؤارُ و  ، وهو َمجاز ، ُشبَِّهت باإِلبِل ؛ لتَعَطُِّفها َحْوَل الرَّ

عــــــــــــــًا  فــــــــــــــح َؤاراً ســــــــــــــــــــــــــــُ وحَ  َأوحَرَ  جــــــــــــــامثٍِ   ــــــــــــــُ  حــــــــــــــَ

  
َواال  رُتحبـــــــــــــــــــِه َأحـــــــــــــــــــح َب الـــــــــــــــــــّراَِيُح بـــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــــَ

  
 عليه غيُرك. َظاَءَرنِي عليه وكنت أَأْباه ، ويقال : ما أَو أَْكَرَهنِى ولم يَُكْن في باِلي ، َراَوَدنِي : ُمَظاَءَرةً  علَى األَْمر (3) ظاَءَرنِي من الَمَجازو

ئْرُ و ئْرُ ولقَْصِر. ُرْكٌن ل ، بالكسر : الّظِ َعاَمةُ  ، أَيضاً : الّظِ ئَْرةُ  ، وهي إِلى َجْنب حائط ؛ ليُْدَعَم َعلَْيَها تُْبنَى الّدِ ، وقد تقّدم في ط ب ر ، أَن  الّظِ

ْبَر ُركُن القَْصِر ، ونَبَّهنا هنالك أَنه تَصحيٌف ، وكأَّن المصنَِّف تَبِع الصاغانّي ، فإِنّه َذَكَره في المحلَّْيِن من غير تَْنبِيه ، والصواُب ِذْكُره  الّطِ

 هنا ، كما فَعَلَه ابُن منظور وغيره.

بعَةُ البَقَ  َمضموٌم مقصوٌر : الظُّْؤَرىو ، قال األَزهرّي : قرأُْت بخّطِ أَبِي الَهْيثَِم ألَبِي حاتٍم في باب البَقَر : قال الّطائِِفيُّون : إَِذا أَراَدت  َرةُ الضَّ

 .للظُّْؤَرى ، قال : وال فِْعلَ  ُظْؤَرى البَقََرةُ الفَْحَل فهي َضبِعَةٌ كالنّاقَِة ، وهي

وَرَوى لنا الُمْنِذِرّي في كتاب  ، وقال أيضاً : اْستَْحَرَمتْ و، بالظَّاِء ، أَي أَْجعَلَْت  الَكْلبَةُ  اْستَْظأََرتِ  الُكتُبِ  قال أَبو َمْنُصور : قََرأُْت في بعِض و

ئارُ و . وأَنا واقِف في هذا.ُمْستَْظئِرٌ  الَكْلبَةُ ، إِذا َهاَجْت ، فهي اْستَْظأََرتِ  الفُُروِق :  لناقَةُ بالِغَماَمِة فى أَْنِفَها ، كىأَْن تُعَالََج ا ، بالكسر : الّظِ

وه بِخاَللَْيِن ، وتَُجلََّل بِغَماَمة َعلَى َولَِد غيِرَها ، وذلك أَن يَُسدَّ أَنفَُها وَعْينَاَها ، وتَُدسَّ ُدْرَجةٌ من الِخَرق َمْجُموَعةٌ في َرحِمها ، ويَُخلُّ  تَْظأَرَ 

ها ، وتَُظّن أَنّها قد َمِخَضْت للِوالَدةِ ، ثم تُْنَزع الدُّْرَجة من َحيَائَها ، ويَْدنُو ُحَواُر نَاقٍَة أُْخَرى منها قد تَْستُُر َرأَْسها وتُتَْرَك كذلك حتى تَغُمَّ 

ثَْت  حم ، ثم يَْفتَحون أَنفَها وعْينَْيَها ، فإَِذا َرأَت الُحَوارَ  (4)لُّوِ تْه َظنَّْت أَنَّها َولََدتْهُ إَِذا َسافَتْه َرأُْسه وِجْلُده بما َخَرَج َمَع الدُّْرَجة من أََذى الرَّ  وَشمَّ

ابِن ُعَمَر : أَنّهُ اْشتََرى ناقَةً فتَِدّر عليه وتَْرأَُمه ، وإَِذا ُدسَّت الدُّْرَجةُ في َرِحِمَها ُضمَّ ما بيَن ُشْفَرْي َحيَائِها بَسْير ، ومنه ما ُرِوَي عن  (5)

ئارِ  تَْشِريمَ  (6)فرأَى فيَها   ، فَردََّها. أَراد بالتَّْشِريِم ما تََخّرَق من ُشْفَرْيها ، قال الشاعر : الّظِ

 الظَِّئارِ مل  حَعرح هلا ُدرَج و 
بضم « َعُدوٌّ »، هكذا بفتْح العَْين وسكون الدال على الصَّواب ، وفي سائر النُّسخ  ، أَي ِمثْلُه َمْعه َظأْرٌ  َعْدوٌ  من الَمَجاز قال األَْصَمِعّي :و

ْوُل األَْرقَط يصف ال وتشِديِد الواو ، وهو َخطأٌ ، وَرأَْيتُه في التكملة أَيضاً بتشِديد الواِو ، ومما اْستََدلَّْيُت به على صّحة ما َضبَْطتُه قَ الدّ 

 ُحُمراً.

__________________ 
 .32( سورة ص اآية 1)
 ( عبارة الصحاح : َيظحَبرُه.2)
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 ومثله يف التهذيب واللسان.« و َبَرين»( يف القاموس : 3)
 ( التهذيب واللسان : ُلّوث.4)
 (.اللسان)ء يسوفه ويسافه سوفاً ا وساوفه واستافه كله ِشّه حتريف ا يقا  : ساف الشي« شافته»( عن التهذيب وابألصر 5)
 ( التهذيب والنهاية : هبا.6)
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ٌو و    َبحرُ الش د  لرَاٍت وَعدح
 كلَّه. (1)أَراد : عندَها َصْوٌن من العَْدِو لم تَْبِذْله 

 .َظأْرٌ  مثلِه فهو (2) [ءٍ َشيْ ]ٍء مع : وُكلُّ َشيْ وقال األَْصَمِعّي أَيضاً 

َمْخَشِرّي :  َعلَى َعُدّوِه : َكّر َعلَْيِه. َظأَرَ  وقال الزَّ

 * ومّما يستدرك عليه :

 ةِ.لتْلَك المرأَ  ُمظاِئرٌ  : ُعِطفَْت على َغْيِر َولَِدَها ، ويقال ألَِب الَولَِد لُصْلبِه : هو َظُؤورٌ و َمْظُؤوَرةٌ  نَاقَةٌ 

 ، على فَاَعلَني : َعَطفَنِي. َظاَءَرنِيو أَْظأََرنِيوفاُلٌن على أَْمِر كذا ،  َظأََرنِي ويقال :

ئْرِ  ويُقَال وَن منه أَْظأَُرُكمُ »:  عنههللارضي، فَعُوٌل بمعنَى َمْفعُوٍل ، وفي حديث علّيٍ  َظُؤورٌ  : للّظِ  أَي أَعِطفُُكم.،  «إِلى الَحّق وأَنتم تَِفرُّ

ئارُ  : الُمَظاَءَرةُ و أَنّه َكتََب إِلى ُهنَّي ، وهو »قال َشمٌر : هذا هو المعروف في كالِم العََرِب ، وجاَء في حديث ُعَمر :  (3) ظاَءرَ  ، يقال : الّظِ

َدقَِة أَْن َظاِورْ   .«في نَعَِم الصَّ

ّمِ : الّدايةُ  الظُُّؤوَرةُ  يّ وعن ابِن األَعراب َضعَةُ  : الظُُّؤوَرةُ وبالضَّ  مثل العُُموَمة والُخؤولَة واألَبُّوة واألُُموَمة والذُُّكوَرة. (4)الرَّ

ئِْريّ  وأَبو ُعثَْماَن ُمْسِلُم بُن يََسار  رة.: َرِضيُع عبِد الَمِلِك بِن َمْرَواَن ، َرَوَى عن أَبي ُهَرْيَرةَ في االستشا الّظِ

ة في الُجْزِء التاسع من حديث المخلص ، قال الحافُظ  ابُن َحَجر : وهذا كذا ذَكَره ابُن نُْقَطة ، وزعم أَنّه رآه بخّط أَبي يَْعلَى بن زْوجِ الُحرَّ

بي ُهَرْيَرةَ في االْستَِشاَرة ، وهو الذي َرَوى عن أَ  (5)تَصحيٌف والصواب الطُّْنبُِذّي ، بضّم الطاِء وسكون النون وضّم الموحدة وإِعجاِم الذال 

فَِة. وهللا أَ  ةُ النُّْسَخِة الُمَصحَّ َضاَعةَ قَِوَي عنده ِصحَّ : واٍد بالِحَجاز في  (6) ِظئْرٌ وعلم. ، وعنه بَْكُر بُن َعْمرو قال : وكأَنَّه لّما رأَى ِذْكَر الرَّ

 أَْرض ُمَزْينَةَ أَو ُمصاقٌِب لها ، َذَكَره أَبو ُعبَْيٍد.

 مما يُستدرك عليه :* و

بَاَرةُ  : [ظبر] ِحيفَةُ ، عن أَبي حيّاَن في كتاب االْرتَِضاِء. الّظِ  ، بالكسر : الصَّ

رُّ  : [ظرر]  عاّمةً. الَحَجرُ  ، بزيادة الهاِء : الظَُّرَرةُ و ، كُصَرد ، الظَُّررُ و، بالَكْسِر ،  الّظِ

رُّ  وقال ابُن ُشَمْيل : ُجُل فيَْجِزُر الَجُزوَر ، وعلى كّلِ لَْوٍن  الّظِ  ُظَررٌ  ، وهو قَْبَل أَْن يُْكَسر الظَُّررُ  يكون (7): َحَجٌر أَْملَُس عريٌض يَكِسُره الرَّ

 أَيضاً.

رُ  هو الَحَجرُ  أَو ين. الُمَحدَّدُ  ، وقيل : هو الَحَجرُ  الُمَدوَّ ّكِ  الذي لَهُ َحدٌّ كَحّدِ الّسِ

ّم ،، بال ُظّرانٌ  ج :  كُجَرٍذ وُجْرَذاٍن. ُظّرانٌ و ُظَررٌ  ، بالكسر كِصْنو وِصْنَواٍن ، وِذئْب وذُْؤباٍن ، وقال ثعلب : ِظّرانٌ و ضَّ

ةٌ و، بالكسِر ،  ِظَرارٌ  وفاتَه في ِذْكر الجموع  نَِصيدُ  نّاإِ »:  فقال وسلمعليههللاصلىأَنّه سأََل النَّبّي »، جاَء في َحِديِث عِدّيِ بِن حاتٍِم :  أَِظرَّ

ْيدَ  ي ما نَِجدُ  وال ، الصَّ َرارَ  إِالّ  به نَُذّكِ َرارُ  وفّسره األَصمعّي فقال : «الدََّم بما ِشئْتَ  (8)وِشقَّةَ العََصا ، قال : أَْهِرِق  الّظِ ،  ُظَررٌ  واِحُدَها الّظِ

 ، مثل ُصَرِد وِصْرَداٍن ، قال لبيد : ِظّرانٌ ووهو َحَجٌر ُمَحدٌَّد ُصْلٌب وجمعه ِطَراٌز مثل ُرَطب وِرَطاٍب 

ُر  جـــــــــــــُ نـــــــــــــح ـــــــــــــَ َرٍة تـ ر انَ َِبســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــظـــــــــــــِّ يـــــــــــــًة  ال  انجـــــــــــــِ

  
ِة   ومـــــــــــــــَ ميـــــــــــــــحُ َد يف الـــــــــــــــد  َوقـــــــــــــــ  َررُ ِإَذا تــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــظـــــــــــــــ 
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، وُكْلهّن بالّضّم ، كذا هو  الَمْظُرور كذلكو،  الظُّْرُظورِ و،  كاألُْظُرورِ  «فَذبَْحتُها به األَِظّرةِ  من ُظَرراً  فأَخْذت» (9)وفي حديث عِدّي أَيضاً 

 ، وأَنشد : َمَظاِريرُ  ، أَي األَخير وَجْمعُه مضبوٌط بخّط الّصاغانِّي ، وهو َحْرٌف َغِريب ، وستأْتي له نََظائُِره في ع ل ق ،

__________________ 
 وما أثبت عن التهذيب.« . مل يبذله.. عنده»صر : ( يف األ1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
(3.  ( األصر والتهذيب ويف اللسان :  ائِرح
 املرضعة. )واألوىل يف اللسان والتكملة : الداية كاألصر(. ( نص التهذيب : ثعلب عن ابن األعرايب : الظُؤحَرة : الدابة ا والظُؤحَرة :4)
بكســــــر املهملة واملوحدة بينهما نون ســــــاكنة ا ويف اللباب بضــــــم  الطنبذي أيضــــــاً يف تقريب التهذيب ا وضــــــبطت يف اخلالصــــــة :( ووردت : 5)

 فسكون فضم نسبة إىل قرية من قر  مصر من أعما  البهنا.
 .« ري»( معجم البلدان : 6)
 ( التهذيب : حا .7)
ِر الدمَ »( يف التهذيب : 8)  .«أمح
قوله : يف حديث عدي اخل عبارة اللســـان : يف حديث عدي أيضـــاً : ال ســـكَا ِإال الظران ا و مض أيضـــاً عل  »املصـــرية : ( هبامش املطبوعة 9)

 .«َأ رة ا ومنه : فبخذت  ُراراً اخل
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يـــــــــه  قـــــــــِ ـــــــــرَ تـــــــــَ ارِي ظـــــــــَ ه  مـــــــــَ ـــــــــِ ال عـــــــــَ َو  مـــــــــن نـــــــــِ  الصـــــــــــــــــــــــ 

  
بِ   َو  الـــــَقســـــــــــــــــــــح يـــــــِه اَ صـــــــــــــــــــَ  كـــــنــــــَ حـــــِّ لـــــَ  بســـــــــــــــــــوٍر تــــــُ

  
ةٌ  أَْرضٌ  يقال :و رّ  ، أَي َكثِيَرتُه (1) ُمِظرَّ ةٌ  ، مضبوط عندنا في النُّسخ بفتح الظاِء ، وقد ُرِوَي ذِلك عن الفَاِرِسّي ، فإِنّه قال : أَْرضٌ  الّظِ  َمَظرَّ

انٍ  ، بفتح الميم والظاِء ، أَي ذات ةٌ  ، وضبطه ثعلٌب بكْسِرَها ، وقال : أَْرضٌ  ِظرَّ ذاُت ِحجاَرةٍ ، وفّسَره األَْزَهِرّي بمثِْل  ، بكسر الظاِء : َمِظرَّ

 : نَْعُت الَمَكاِن الَحْزِن. الظَِّريرُ  ، كأَِميٍر ، وهو المكاُن الكثيُر الِحَجاَرةِ ، وقيل : كالظَِّريرِ  تَفسيِر الفَاِرِسّي ،

ةو ُظّرانٌ  ، بالَكْسر ، على َوْزن ِكتَاٍب ، هكذا في النُّسخ ، والصَّواب ِظَرارٌ  أَيضاً : َعلٌَم يُْهتََدى به ، ج الظَِّريرُ  أَي هوو ، مثل ُرْغفَان  أَِظرَّ

 وأَْرِغفَة.

ةُ ووفي التهذيب :  ةِ  األَِظرَّ َحى. (3)، ومنها ما يكون َمْمُطوالً  (2)من األَعالم : التي يُْهتََدى بها كاألَِمرَّ ََّخذ منه الرَّ  ُصْلباً تُت

ةُ و ، هكذا في سائر النُّسخ ، وهو َمأُْخوذٌ من  ِذي الَحدِّ  ، جمع ِكْسَرة ، الَحَجرِ  (4) ِكَسرُ  ، بالكسر : الَحَجُر يُْقَدُح به النَّاُر ، وبالفَتْح : الِمَظرَّ

ة التكملة ، ونصُّ ِعبَاَرةِ الّصاغانِّي فيها : ةُ و،  َمَظارُّ  ِكَسُر الَحَجِر ذي الَحّدِ ، والجمعُ  بالَكْسر : الِمَظرَّ أَيضاً : الَحَجُر الذي يُْقَدُح به  الِمَظرَّ

ْل.  النّاُر ، فََذكَر الَكْسَر فيهما ، وَخالَفه الُمصنّف ، فتأَمَّ

ةً و ان ، وفي بعِض األُصوِل بَكْسِرَها. وهو مأُْخوذٌ من ، هكذا هو مضبوط في سائر النُّسخ بفتح الميم ، ومثْلُه ألَبِي َحيّ  : قََطعََها َظرَّ َمَظرَّ

ةً  قول اللَّْيِث : قال اللَّْيث يقال ِحِم فتَِضيُق  َظَرْرُت َمَظرَّ اِعي (5)، وذِلك أَّن النَّاقَةَ إَِذا أَْبلََمْت ، وهو َداٌء يأُْخذَُها في َحْلقَِة الرَّ ةً  ، فيأُْخذُ الرَّ  َمَظرَّ

، وفي التَّْكِملَة :  النَّاقَةَ  َظرَّ و اقَِة.، ويُْدِخُل يََده في بَْطنَِها ِمن َظْبيَتَِها ، ثم يَْقَطُع ِمن ذلك الَمْوضع ، كالثُّْؤلُوِل ، وهو ما أَْبلََم في بَْطِن النّ 

 .بالظَُّررِ  َذبََحَها الذَّبِيَحةَ :

ي» قال بعُضهم في الَمثَل :و  ، وقد تقّدم. بالّطاِء الُمْهَملَِة أَْعَرفُ  . وهوالظَُّرر أَي اْرَكبِي ،« ناِعلةفإِنّك  (6) أَِظّرِ

 ، قيل منه الَمثَُل المذكوُر عند من رواه بالظاِء. الظَُّررِ  : َمَشى على أََظرَّ و

 َجبٌَل ، وقيل : َواٍد بعََرفَةَ. ، وقيل : ويَُضّم : ماءٌ  ، بالفَتْح ، عن الُجَمِحّي ، َظرٌّ و

 ومما يستدرك عليه :* 

َرارُ  ةو الّظِ  : الَحَجُر يُْقَطُع به. (7)، بكسِرهما  الِمَظرَّ

 .ِظّران الماِشي : َوقََع في أَْرٍض َذات أََظرَّ  وقال أَبو َحيّاَن :

تو ة فهي ِظّرانَُها األَْرُض َكثُرَ  أََظرَّ ةو، بَضم ،  ُمِظرَّ ةوبفتحتين ،  َمَظرَّ  بفتح فكسر ، انتهى. َمِظرَّ

ةُ  وقال َشِمٌر : ان : فِْلقَة من الَمَظرَّ رَّ  يُْقَطُع بها ، كذا في اللّسان. الّظِ

 : انتَفََخ بَْطنُه من الغََضب. اْظَرْوَرى يَْظَرْوِري اْظِريراءً و

 ِء والتَّْضبِيُب َعلَْيه ال يَْقِدُر أََحٌد أَن يَْخَدَعه عنه.، بالكسر : لُزوُم الشَّيْ  اإِلْظِريرُ و

جُل الَكيُِّس العاقُِل الظَِّريُِف : الظََّرْوَرىو ، فقال  الظََّرْوَرى واْختَلََف بالبَصرةِ في َمْجِلس اليَِزيِدّي نَِديماِن له نَْحِويّاِن في ، كَشَرْوَرى : الرَّ

اِهد يسأَلُونَه عن ذلك ، فقال أَبو ُعَمر : من قال إِ أَح الَكْبُش  الظََّرْوَرى نّ ُدهما : هو الَكيُِّس ، وقال اآلخر الَكْبُش ، فكتبوا إِلى أَبي ُعَمَر الزَّ

 فهو تَْيٌس ، إِنََّما هو الَكْيُس ، قاله ابُن خالَويه في كتاب لَْيَس.

مِّ  الظُّْفرُ  : [ظفر] تَْينِ  ، الظُّفُرُ و ُكوِن ،فالسُّ  ، بالضَّ اَل : و ، قيل : هو أَفصُح اللُّغَات ، بَضمَّ ،  بالَكْسرِ  ، (8) (ُكلَّ ِذي ظُُفر  )قََرأَ أَبو السَّمَّ

 ، بالكسر ، هكذا قالوا ، وأَنكَر شيُخنَا الشُّذوَذ ومخالفَتَه للقياس. ِظْفرٌ  غيُر مأْنوٍس به ؛ إِْذ ال يُْعَرف َشاذٌّ  وهو

__________________ 
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 ( ضبطت يف التهذيب واللسان بفتح امليم ضبرت قلم ا ويف اللسان بكسر الظاء نصاً وأ لها يف التهذيب.1)
 ( األمرّة مجض أمر وهي ا جارة والعالمة والرابية ا قاموس.2)
 اًل.( اللسان نقال عن التهذيب : ممطوراً ا ويف التهذيب فكاألصر ا وممطواًل : املمدود طو 3)
رُ »( يف القاموس : 4) َرة.« كسح  وما أثبت عن التكملة ويواف  ما جاء بعده : مجض كسح
 ( التهذيب : فيضي .5)
 وعل  هامشه عن نسخة أخر  : وأ ّرِي.« وأطّري»( يف القاموس : 6)
ََظر ُة : ا جر7)

 ... ( يف اللسان : والظَُرُر وامل
 .146( سورة األنعام اآية 8)
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 يَُكوُن لإِلْنساِن وَغْيِره. : معروٌف ، الظُّْفرُ و

ه ابُن السيّد في  الظُّْفرُ  وقيل : َح به اللِّْحيَانِّي ، وَخصَّ  كاألَْظفُورِ  باإِلْنَسان ،« الفَرق»: لَما ال يَِصيُد ، والِمْخلَُب لما يَِصيُد ، ُكلُّه مَذكٌَّر ، َصرَّ

ّمِ ، وهو لغة في  ألَْزَهِرّي ، وأَنَشَد البيَت.، وَصّرح به ا الظُّْفرِ  ، بالضَّ

 : قاَل الّشاعر ، الظُّْفرِ  ، مثل ، َغلٌَط ، وإِنَّما هو واِحدٌ  أُْظفُورٌ  قَْوُل الَجْوَهِرّي : َجْمعُهوَ 

َدَرتح  ا اأُلوىَل ِإَذا احنــــــــــحَ هــــــــــَ تــــــــــِ مــــــــــَ قــــــــــح َ لــــــــــُ اح (1)مــــــــــا بــــــــــَ
 

  
يـــــــــــ ُ و   ا قـــــــــــِ يـــــــــــهـــــــــــَ لـــــــــــِ َر  تـــــــــــَ َ ُأخـــــــــــح اح ورِ  بـــــــــــَ فـــــــــــُ  أُ ـــــــــــح

  
 وهكذا أَْنَشَده المصنّف في كتابه البصائر.« اْزَدَرَدتْ إِذا »ويروى : 

. أَظافِيرُ و،  أَظفَارٌ  ج :  ، وقد سبََق المَصنَّف في الرّد على الَجْوَهِرّي الصاغانيُّ

ل شيُخنا من َطَرِف الَجْوَهرّي بَجَواٍب كاد أَن يَُكوَن الّصَواب ، قال : عباَرةُ الَجْوَهِريّ   أَظافِيرُ  جمعه أُْظفُورٌ و،  أَْظفَار جمعه الظُّفُرُ  وقد تََمحَّ

، كعُنٍُق  ُظفُر جمع فاألَظفار ، كذا في أَكثِر أُوصوِلنا ، وهو َصواٌب ، بل هو أَصوُب من عبارةِ المصنّف ؛ ألَنّه أَعَطى كلَّ َجْمعٍ لُمْفَرِده ،

 ، وليس كذلك ، بل لُظفُرٍ  جمعٌ  األََظافِيرو األَْظفَارِ  ِف يُوهم أَّن كالًّ من، كما هو ظاِهر. وكالُم المصنّ  أُْظفُورٍ  ، َجْمع األَظاِفيرُ ووأَْعنَاق ، 

، فأَْوَهَم  أَظافِير الجمع ، فيكون جمَع الَجمعِ ، وَوقََع في بعض نَُسخ الّصحاح ِزيَاَدةُ واو قبل ألَظفَار الُمفرد ، أَو جمع أُظفُورِ  جمع األَظافِيرُ 

المفرد ، وزيادةُ الواو تحريٌف ال يَْنبَِغي َحْمُل َكالم الجوَهِرّي على ثُبوتِها  لُظفُرٍ  كلٌّ منها جمع أَْظفَارو أُْظفُورو يرَ أَظافِ  أَنََّها عاطفة ، وأَنّ 

 وهللا أَعلم ، انتهى.

 منها الّصاغانِيُّ وصاِحُب اللسان ، قلت : نُسخ الّصحاحِ كلها بثُبُوِت الواو ، وليس في واِحَدة منها بحذفَِها أَصالً ، وكذلك النُّْسَخة التي نَقَلَ 

 ، وجماعةُ  أَْظفَارٌ  الّطائِر ، والجميع ُظفُرُ واإِلصبع ،  الظُّفُُر ُظفُرُ  جمَع الجمِع ، فقد قال اللّْيُث : األَظافِيرِ  وُهَما هما ثم ما ذكره من كونِ 

 ، وهو في األَشعار َجيّد جائز. األَْظفَاِر أََظافِيرُ 

؛ ألَنّه ليس كلُّ جْمعٍ  ُظفُرٍ  الِذي هو َجْمعُ  أَْظفَار ، ال على أَنّه جمعُ  أَظافير ، وعلى هذا قولهم : األُْظفُور ، وهو أَْظفَارٌ  الجمعُ وقال غيره : 

ه إِلى ذلك أَن يكوَن جمَع على أَنّه َجْمع َرْهٍن ، ويجوُز قِلَّتُه ؛  (2)يُجمع ، ولهذا َحَمَل األَخفش قَِراَءةَ من قََرأَ : فَُرُهٌن َمْقبُوَضةٌ  لئاَّل يَضَطرَّ

 ِرهان الِذي هو جمُع َرْهٍن.

عنَدهُ ُمْلِحقَةٌ له بباب ُدْملُوج ، بدليِل ما انضاَف إِليها من ِزيَادةِ الواِو معها ، قال ابُن ِسيَده : هذا َمْذَهُب  أَظافيرَ  فإِنّ  ُظفرٌ  وأَّما من لم يَقُْل إِال

 بعِضهم.

ْل.وإِذا َعرْفَت ذ  لك فاْعلَْم أَنّه ال تََوهَُّم في كالِم المصنّف ، كما َزَعَمه شيُخنَا. فتأَمَّ

كذلك ، قال  أَْظفَرُ  ، وال فَْعاَلَء لها من ِجَهِة الّسَماع ، كما يقال : رجٌل أَْشعَُر للطَِّويِل الشَّعِر ، وَمْنِسمٌ  العَِريُضَها األَْظفَارِ  : الطَِّويلُ  األَْظفَرُ و

ِة :ذو الرُّ   مَّ

رَ  فـــــــــــَ د تح   أَب ـــــــــــح عـــــــــــَ مـــــــــــَ وِد ِإَذا اصـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــُ  كـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــَ

  
ودِ   مــــــــــــُ َر كــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــَ فــــــــــــَ ٍر وَأصــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــَ  َوهــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
، بتشديد الظاِء  اظَّفََره ، المضبوط في النُّسخ بفتح الَهْمَزة وسكون الظاِء ، والصواب أَْظفََرهو ، َظفََّره تَْظِفيراً و ، بالكسر ، َظفََرهُ يَْظِفُرهو
في لَْحِمه  َظْفَره فاُلٌن في َوْجِه فاُلٍن ، إِذا َغَرزَ  َظفَّرَ  ، ويقال : ُظْفَره َغَرَز في َوْجِههِ  وكذلك اطَّفََره ، بالطَّاِء المشّددةِ ، إِذا ، كافتعله ، (3)

يخ ، وكلُّ ما َغَرْزَت فيه التَّْظِفيرُ  فعَقَره ، وكذلك  .َظفَّْرتَه فشَدْختَه ، أَو أَثَّرَت فيه فقد ُظْفَرك في الِقثَّاِء والبّطِ

اً ، الظُّفرِ  عن أَذى النّاِس ، أَي قليُل األََذى ، ويقال : إِنّه لَمْقلَومُ  الظُّفرِ  َرُجٌل ُمقَلَّمُ  من الَمَجاز :و عن  الظُّفرِ  ، أَي أَو َكِليلُه ، أَي ال يُْنِكي َعُدوَّ

 : ، قال َطَرفةُ  َمِهينٌ  الِعَداِء ، أَي

ُت ابلَفاين وال َكرِّ   (4) الظ ُفرح َلسح
َمْخَشِرّي : هو َكِليلُ   .(5)للَمِريِض  الظُّفُر وقال الزَّ

__________________ 
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 ( التهذيب واللسان واألساس : ازدردت.1)
 .283( سورة البقرة اآية 2)
 ( ومثلها يف اللسان.3)
 .446/  3( متامه يف املقايي  4)

 ال كـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــٌر دالـــــــــــــــــــــــٌف مـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــرم 

  
رح   فــــــــــــــــــُ  أرهــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر وال كــــــــــــــــــّر الــــــــــــــــــظــــــــــــــــــُ

  

 .«وإنه لكلير الظفر للمها ا وبه  ُُفٌر من مرض وذابٌب َطَرٌف منه»( نص األساس : 5)
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يفٌ  ، بالّضّم : الظُّْفَرةُ و  والثَّآِليَل.يَْنفَُع القُُروَح الَخبِيثَة  في ُطلُوِعِه ، الظُّفُر يُْشبِه نَبَاٌت ِحّرِ

 ، وهي َشْوَكةٌ ُمَدْحَرَجةٌ. العَُجوِز : ثََمُر الَحَسكِ  ُظْفَرةُ و

 يُْشبُِهه. النَّْسِر : نَبَاتٌ  ُظْفرُ و

 آَخُر. نَبَاتٌ  الِقّطِ : ُظْفرُ و

، هكذا. نقَلَه  بَظفَارَ  ، ومررتُ  َظفَارَ  ورأَْيتُ  َظفَارُ  من الّصرِف ، فيقال : هذه كَسحاٍب ، وقد يُْمنَعُ  ، َظفَارٌ و،  األَْظفَارُ  من الَمجاِز :و

ل ، فإَّن الصاغانّي نَقَل عن ابِن ُدَرْيد ْرَف والَمنَع إِنَّما َعنَى به  َظفَار الصاغانيُّ في التكملة ، وتَبِعَه المَصنّف ، وفيه تأَمُّ ، ونقل فيه الصَّ

مثُْل قَطاِم ، فأََشار إِلى أَنَّ الَجْوَهِرّي اقتصر على الَمْنعِ وابُن  َظفَارِ و ِن ، بدليِل قوِل الصاغانّي بعُد : وقال الَجْوَهِريُّ :المدينَةَ التي باليَمَ 

، فإِني َراَجْعُت الُمْحَكَم والتهذيَب والعُبَاَب ُدَرْيد َذَكَر الوجهين ، ثم قال بَْعُد : مدينةٌ باليََمِن ، وهذا من المصنِِّف َغِريٌب ِجدًّا يَْنبَِغى التَّفَطُُّن له 

يِب إِالّ  َهاِت فلم أَِجْدُهْم َذَكُروا في َمْعنَى الّطِ فقط ، وكذلك الّصاغانِّي في التَّْكِملَة مع ِذْكِره الغََرائَِب والنَّواِدَر ،  األَْظفَارَ  وغيَرَها من األُمَّ

 يُْجعَُل في الدُّْخنَِة ، انتهى. ُمْقتَلٌَف من أَْصِله ُظفُرٌ  (1) كأَنَّه أَْسَودُ  ٌء من الِعْطرَشيْ  األَْظفَارُ  تِه :، ونصُّ عبارَ  األَْظفَار واقتصَر على ِذْكر

. أَظافِيرُ و،  أَْظفَارٌ  اإِلنساِن يُوَضُع في الدُّْخنَِة ، والجمعُ  ُظْفر : َضْرٌب من الِعْطِر أَْسَوُد ُمْقتَلٌَف من أَْصِلِه على َشْكلِ  الظُّْفرُ ووفي المحكم : 

 انتهى ، وفيه نْوعُ َمخالَفٍة لما َذَهب إِليه المصنّف.

 وُربَّما قِيلَ  ، وقال األَْزَهِرّي في التهذيب ، وتَبعه الّصاغانِّي في التكملة : ال يُْفَرد منه الواحد ، قاال : ال واحَد لَهُ  وقال صاِحُب العَْيِن :

يبِ  أََظافِير على أَي ويَجمعونه واِحَدةٌ ، وال يَُجوُز في الِقيَاس ، ج أَْظفَاَرةٌ   ُظْفرٌ  ن يُقَاَل :فالِقيَاُس أَ  ٌء من نَْحِوَهاشيْ  فإِن أُْفِردَ  ، وهذا في الّطِ

 ال تََمسُّ الُمِحدُّ إِاّل نُْبَذةً من قُْسطِ »، وأَْفَواهٌ وأَفَاِويهُ ، لهذين الِعْطَرْيِن ، انتََهى ، وفي حديث أُّمِ َعِطيَّةَ :  أََظافِيرو أَظفارٌ  وفُوهٌ ، وهم يقولون

يِب ال واحَد له من لفِظه ، وقيل : واحده األَْظفَارُ  :قال ابُن األَثِيِر  «أَْظفَارٍ ومن قُْسٍط »وفي رواية : « أَْظفَارٍ  ، وهو  ُظْفرٌ  : ِجْنٌس من الّطِ

 . انتهى.بالظُّْفرِ  ٌء من الِعْطِر أَسَوُد ، والِقْطعَةُ منه َشبِيهةٌ شيْ 

يب أَقطاٌع تُْشبِه أَْظفَارُ  قلت : وفي المنهاج : َدِف َعِطَرةُ الّرائحِة ، قال ديسقُورِ  األَْظفَارَ  الّطِ تُوَجُد في  (2)يُدوس : هي من ِجْنس أَْخزاِف الصَّ

 الواقع إِلى اليمن والبَحريَن. (3)َجِزيَرةِ بَْحِر الِهْنِد حيُث يكوُن فيه السُّْنبُل ، منه قْلزميٌّ ومنه نَابليٌّ أَْسَوُد صغيٌر وأَجوُده الذي إِلى البياض 

 .بالظُّْفرِ  هِ : َطيَّبَه بِ  تْظفيراً  ثَوبَهُ  (4) [به]َظفَّرَ و

ي العَْينَ  ، بالّضّم : الظُّْفرُ و  نابتَةٌ من الجانِِب الذي يَِلي األَنَف على بَياِض العَْيِن إِلى َسواِدَها ، ونََسبَهُ الَجْوَهِريُّ ِإلى أَبي ُعبَْيٍد ، ُجلَْيَدةٌ تُغَّشِ

َكة كالظَّفََرةِ  قالوا : هي ُجلَْيَدة تَْغَشى العَْيَن ، « َغِليَظةٌ  َظفََرةٌ  وَعلَى َعْينِه»في ِصفَِة الدَّّجال :  ، بال هاٍء أَيضاً ، وقد جاءَ  الظَّفَرِ و،  ، ُمَحرَّ

.  تَْنبُُت تِلقاَء المآقِي ، وُربَّما قُِطعَْت ، وإِْن تُِرَكْت َغِشيَْت بََصَر العَْيِن حتّى تَِكلَّ

 .َظِفَرةٌ  فهيَ  ، تَْظفَر َظفَراً  ، العَْيُن ، كفَِرحَ  َظِفَرت قدو

 ، قال أَبو الَهْيثَِم : الظَّفََرةِ  ، من َمْظفُورٌ  هوالّرُجُل كعُنَِي ، ف ُظِفرَ  يُقَال :و

َرة  مــــــــــــ  ٍز كــــــــــــا ــــــــــــُ يــــــــــــِّ جــــــــــــَ وحُ  يف عــــــــــــُ  مــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــَ

  
اِء   كـــــــــــــَ هـــــــــــــا مـــــــــــــن الـــــــــــــبـــــــــــــُ نـــــــــــــِ يـــــــــــــح َرهح بـــــــــــــعـــــــــــــَ فـــــــــــــَ   ـــــــــــــَ

  

رَت الَكَفَرهح  ِن َوسح جح  َحر  ابـحُنها يف السِّ

 : لْحَمةٌ تَْنبُُت في الَحدقَِة. الظَّفََرةُ  وقال الفَّراُء :

 : لَْحٌم يَْنبُت في بَياِض العَْين ، وربَّما َجلََّل الَحَدقَةَ. الظُّْفرُ  وقال غيُره :

يَة ، قال األَصَمِعيُّ : الظُّْفَرْينِ  من الَمَجاز : قَْوٌس لَِطيفَةُ و  كِعنَبَة ، ِظفََرةٌ  ، جْمعه ِف القَْوِس َما َوَراَء َمْعِقِد الَوتَِر إِلى َطرَ  ، وهو الظُّْفرُ  في الّسِ

 ، ال يَْخفَى أَنه ال فَْرَق بينهما ، ولذا اقتصر األَزهِريُّ وابُن ِسيَده على ما َذَكَره (5) أَو َطَرفَاَها

__________________ 
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 واملقتلف املقتطض أو املقتلض.« شبه  ُُفٍر مقتلفٍ »( يف التكملة : 1)
 قشورة صلبة كاألغشية عل  طرف من الصدف قد حش  تقعريها  ماً رخواً.( يف تذكرة داود : 2)
 ( يف تذكرة داود : أجودها األبي  الصغري الضارب إىل ا مرة.3)
 [.ساقطة من املطبوعتا املصرية والكويتية]( زايدة عن القاموس. 4)
 ( يف القاموس : أو طرُف القوس.5)
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َمِعّي ا وبيّـَنه الز خَمحَشرِ  ٌس َلِطيَفةُ اأَلصح َريحنِ  ّي ا فقا  : قـَوح  ا و ا َطَرفاَها َورَاَء َمعحِقِد الَوَتِر ا فتَبم رح. الظ فح
ّم : الظُّْفرُ و  من ُحصوِن اليََمن. َحْصنٌ  ، بالضَّ

 ، كذا في األَساِس والتَّْكِملَة. ، أَي أََحدٌ  ُظْفرٌ  ُشْفٌر وال ما بالدَّارِ  من الَمَجاز :و

 ، وعباَرةُ الّصحاح : ما اطَمأَنَّ من األَرض وأَْنبََت. التَّْحِريِك : الُمْطَمئنُّ من األَْرِض ب ، الظَّفَرُ و

 : الفَْوُز بما َطلَْبَت والفَْلُج على َمْن خاَصْمَت. الظَّفَرُ  ، وقال اللَّْيث : الفَْوُز بالَمْطلُوبِ  : الظَّفَرُ و

 .َظِفرٌ  ، فهو كفَِرحَ  ، كّل ذلك َعلَْيهِ  َظِفرَ و ه ، ولَِحَق به ،، مثل لَِحقَ  بِهِ  َظِفرَ و َظِفَرهُ َظفَراً  وقد

 .تَْظِفيراً  به َظفََّرهوهللا بِه ، وعليه ،  أَْظفََرهُ  هللاُ فاُلناً على فاُلن ، وكذلك َظِفرَ  وتقول :

 بهم. َظِفرَ  ، فأُْدِغم ، بمعنَى ، كاْفتَعَلَ  اظَّفَرَ و

يٍت : كثيرُ  ِظفِّيرٌ و ، كأَِميٍر ، َظِفيرٌ و ، كَكتٍِف ، َظِفرٌ و ، كُمعَظَّم ، ُمَظفَّرٌ  رُجلٌ و قال : وليس بثبت ولكن  (1)، عن ابن دريد  الظَّفَرِ  ، كِسّكِ

ه.  َضبَطه الّصاغانِيُّ بَوْزِن أَِمير ، وأَصلََحه بَخّطِ

، وهو َمجاز ، قال  بِهِ  َظِفرَ  ال يَُحاِوُل أَْمراً إِالَّ  : َظِفرٌ و َظِفيرٌ و،  ُمَظفَّرٌ  وقال غيُره : ، الظَّفَرِ  ، بالكسر : كثيرُ  ِمْظفَارٌ  رُجلٌ و قال ابُن ُدَرْيد :

 العَُجْيُر السَّلُوِليُّ يَمدُح رجالً :

رُ هــــــــــو  فــــــــــِ ــــــــــظــــــــــ  َدا  ال وُن ِإن رَاَح َأوح غــــــــــَ مــــــــــُ ــــــــــح ي َ
 املــــــــــ

  
بُ   بــــــــــِّ حــــــــــَ تــــــــــَ ُ

ُة املــــــــــ ابــــــــــَ عــــــــــَ لــــــــــح ُب والــــــــــتــــــــــِّ  بــــــــــه الــــــــــرّكــــــــــح

  
 : صاِحُب َدْولٍَة في الحرِب. ُمَظفَّرٌ  وَرُجلٌ 

 ، فثُقِّل نَْعتُه للكثرةِ والُمبَالَغِة. بالظَّفَرِ  : ال يَُؤوُب إِال ُمَظفَّرٌ  وفاُلنٌ 

 ، جاَز وَحُسَن أَيضاً. ُمَظفَّراً  هللا فاُلناً ، أَي جعَلَه َظفَّرَ  وإِن قيل :

 َظِفْرتُ  . وتقوُل العََرُب :َظفََّره فأَْخبِْر عن واحٍد َغلََب اآلخَر ، وقد ؟أَظفَرُ  وكذلك إِذا ُسئَل : أَيُّهماهللا عليه ، أَي َغلّبَه عليه ،  َظفََّرهُ  وتقول :

 بِه. َظِفْرتُ  عليِه ، في َمْعنَى

 .بالظَّفَرِ  ، أَي : َدَعا لهُ به َظفََّرهُ تَْظِفيراً و

 هللا به. أَْظفََرنِي :بِه ، ويقال  َمْظفُورٌ  ، وهو َظافِرٌ  به فأَنا َظِفْرتُ و

ُص. األَْظفَارِ  َخَرَج منه ِشْبهُ  واألَْرَطى : العَْرفَجُ  َظفَّرَ  من الَمَجاز :و  وذلك حين يَُخّوِ

 الّطائِر. أَْظفَارُ  البَْقُل : َخَرَج كأَنَّه َظفَّرَ و

يَاُن ، والعََرُز ، والَهَدُب ، إَِذا َخَرَج له ُعْنقٌُر أَصْ  َظفَّرَ و لِّ ، وهي ُخوَصةٌ تَْنُدُر منه  كالظُّفرِ  فَرُ النَِّصيُّ ، والَوِشيُج ، والبَْرِديُّ ، والثَُّماُم ، والّصِ

 فيها نَْوٌر أَْغبَُر.

 .األَْظفَارِ  ، قال أَبو منصور : هو مأْخوذٌ من يراً َظفََّر تَْظفِ  وقال الِكَسائِّي : إَِذا َطلََع النَّْبُت قيَل : قد

 ، وهو األَْشبَهُ. (2) بُظْفرِ  ، وفي اللسان : أَْخَرَجْت من النّبَاِت ما يُْمِكُن اْحتِفَاُره باألَصابعِ  : تَْظِفيراً  األَْرضُ  َظفََّرتو

 .أَْظفاُره َدلََكه لتَْماَلسَّ  : تَْظِفيراً  الِجْلدَ  َظفَّرَ و

 الِجْلِد : ما تَكسََّر منه فصاَرت له ُغُضوٌن. أَْظفارُ و

يخِ ، وكلُّ ما َغَرْزَت فيه في التُّفَّاَحِة ونَْحِوَها الظُّْفرَ  َغَمزَ  : َظفََّر تَْظِفيراً و ، وقد تَقَدَّم  َظفَّْرتَه فَشَدْختَه أَو أَثَّْرت فيه فقَدْ  ُظْفَرك ، كالِقثّاِء والبِّطِ

 قريباً.
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رَ  َظفَارِ  َمْن َدَخلَ »، يقال :  كقََطاِم : د ، باليََمنِ  َظفَارِ و ، وقد تَقَدَّم ، وذكر ابُن ُدَرْيٍد فيه  (3)، كذا في الّصحاحِ ، أَي تَعلََّم الِحْميَِريَّةَ « َحمَّ

يتَ  ْرَف نقله الّصاغانّي ، وقال غيره : وقد جاَءت َمرفوَعةً أُْجِريَت ُمْجَرى َربَاب إَِذا َسمَّ  بها ، وهذا قد أَغفلَه المصنِّف هنا ، وَذَكَره في الصَّ

يِب ، وتقّدَمت اإِلَشارةُ إِليه. أَْظفَار  الّطِ

ى كلُّ واحٍد منها بَظفَاِر : َمِدينَتاِن وِحْصناِن ، أَّما الَمِدينَتَان  َصْنعَاءِ قُْرَب  الَحْقِل : فََظفَارُ  قال الصاغانّي : وفي اليمِن أَربعَةُ َمواِضَع يَُسمَّ

 (4) إِليه على َمرَحلَتَْيِن منها يََمانِيََها ، وكاَن يَْنِزلَُها التَّبَابِعَةُ ، وقيل : هي َصْنعَاُء ، قالَهُ ياقُوت ،

__________________ 
 .379/  2( اجلمهرة 1)
ِر.2)  ( اللسان : ابلظ فح
 ( قا  امليداين : يضرب للرجر يدخر يف القوم فيبخذ زيّهم.3)
 وكر الضمائر وردت يف التكملة ابلتبنيث.« إليها»التكملة :  (4)
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كِّيِت : اجلَزحعُ  الظ َفارِيّ  يـُنحَسُب اجلَزحعُ   َأَسٍد : مديَنٍة ابلَيَمن. َ َفارِ  : َمنحُسوٌب ِإىل الظ َفارِيّ  ا وقا  ابن السِّ
رُ  يُْنَسُب القُْسُط. (1) وإِليه الّساِحِل ، بَظفارِ  ، بأَْقَصى اليََمِن ، ويُْعَرف آَخُر بَِها قُْرَب ِمْرباطَ و بِه ؛ ألَنّه يُْجلَُب إِليِه من  وهو العُود الذي يُتَبَخَّ

َماحِ إِلى الَخّط فإِنَّه ال يَْنبُت به. الِهْندِ   ، ومنه إِلى اليََمن ، كنِْسبَِة الّرِ

ْحر مبنِيَّة على الكَ  َظفَارِ  قلت : وإِيّاه َعنَى ياقُوت ، فإِنّه قال :  .(1)ْسِر : مدينةٌ بأَْقَصى اليََمِن على َساِحل بَْحِر الِهْنِد قريبة من الّشِ

ى َصْنعَاءَ  (2) ِحْصٌن يماِنيَّ  أَّما الِحْصنَاِن فَأََحُدُهماو  الَواِديَْيِن. َظفَارَ  ، على َمْرَحلَتَْيِن منها في بِالِد بني ُمَراٍد ، ويََسمَّ

 ً ى أَيضا  َزْيٍد. َظفَارَ  قلت : ويَُسمَّ

ى آَخُر َشاِميََّهاو  الّظاِهِر. َظفَارَ  ، على مرَحلَتَْيِن منها أَيضاً في بالد َهْمَداَن ، ويَُسمَّ

ُد بُن َحِفيُده قْلت : وإِلى أَحِد هؤالء نُِسب الَخِطيُب أَبو َجْعفٍَر حمدين بُن َجْعفَِر بِن فارٍس القَْحَطانِّي ، وابنُه الخطيُب ُعَمُر ، و الُمْقِري محمَّ

 ُعَمَر.

،  وبَْطٌن في بَنِي ُسلَْيمٍ  ، وهم بنُو َكْعِب بِن الَخْزَرجِ بِن َعْمٍرو النَّبِيِت بِن ماِلِك بِن األَْوِس ، بَْطٌن في األَْنَصارِ  ، بَطناٍن : ، ُمَحرَكةً  َظفَرٍ  بَنُوو

الَِّذي في األَْنصاِر ، كذا البن الَكْلبِّي ، والّصواُب ما قاله  َظفَرٌ  واألَنصار يقولون : هو بن الَحاِرِث بِن بُْهثَةَ بِن ُسلَْيٍم. َظفَرِ  وهم بَنُو

 المَصنِّف.

 وأَْنَشب ، فهو َمَجاٌز. ُظْفَرهُ  أَْعلَقَ  ، وكذلك اطَّفََر ، بالطاِء المهملة : كاْفتَعَلَ  الرجُل ، اظَّفَرَ و

ْقُر الّطائَِر : أََخَذه بِ  اظَّفَرَ و  ، قال العَّجاُج يَِصف باِزياً : بََراثِنِهالصَّ

رح  بـــــــــــازِي َكســـــــــــــــــــــــــَ َي الـــــــــــبـــــــــــازِي ِإذا الـــــــــــَ َقضـــــــــــــــــــــــــِّ  تــــــــــــَ

  
َدرح   كــــــــــــــَ اٍء فــــــــــــــانــــــــــــــح رحاَبَن َفضــــــــــــــــــــــــــــَ َر خــــــــــــــِ  أَبحصــــــــــــــــــــــــــــَ

  

َو    ا  َفرح َشاِكي الَكاللِيِب ِإَذا َأهح

 (3)، بالفتح  َعْينِي َظفَرتْكَ  ما من الَمَجاز :و َمقلوٌب ، أَي حادُّ الَمَخاِليِب.الَكالِليُب : َمخاِليُب الباِزي ، والّشاكي : مأُْخوذٌ من الشَّْوَكة ، وهو 

 ، وكذلك ما أََخَذتَْك وما َعَجَمتَْك. َما َرأَتْكَ  ، منذُ ِحين ، أَي

 ، نقله الّصاغانِيُّ عن الفَّراِء. الِمْنقَاشُ  ، بالكسر : الِمْظفَارُ و

ْواو  .ظافِرٌ  ، على التَّفَاُؤِل. وفَاتَه َظِفيراً و،  ِمْظفَاراً و ، كُمعَّظم ، ُمَظفَّراً و ، بفتح فسكون ، وفي بعض النسخ بالتحريك ، َظْفراً  َسمَّ

ّم : األُْظفُورُ و  اِن الَكْرم.، ونَصُّ أَبي حيّان َجْمٌع : ُخيُوٌط تَْلتَِوي على قُْضب الدَّقِيُق الّذي يَْلتَِوي على قَِضيِب الَكْرمِ  ، بالضَّ

ةَ. بَظِفيرِ  يُْعَرف َظِفيرٌ و: من ُحصون آنِس ،  َظِفر ، : ُحصوٌن باليََمنِ ـ  بكسر فائِهنّ ـ  َظِفيرٌ و،  َظِفرٌ و،  َظِفَرانُ و  حجَّ

إِلى َجْنِب الشمط  كَجبَل : ع ، قُْرَب الَحْوأَبِ  ، َظفَرٌ و
نَاك قُتِلَت أُمُّ قِْرفَةَ ، قتلَها خاِلُد بُن الَوِليِد لّما بيَن الَمِدينَِة والشَّأْم من ِديَاِر فََزاَرةَ ، هُ  (4)

، وقيل ؛ هي التي قَتََل بها أُمَّ قِْرفَةَ. والَحْوأَُب :  ة ، بالِحجازِ  : َظفَرُ و ُطلَْيَحةَ. ومنُهم َمْن َضبََطه بضّم فسكوٍن أَيضاً. (5)تَأَلََّف إِليَها ُضاّلُل 

 لبَْصَرةِ ، وقد تقّدم.من مياه العََرب على َطِريِق ا

 . والفَْنُج بفتح فسكون.َظِفر ، وضبََطه الّصاغانّي بكسر الفّاِء من من أَْعَماِل َزبِيدَ  : ِحْصٌن من َجبَِل َوَصابٍ  (6) الفَْنجِ  َظفَرُ و

كةً ، الظَّفَِريَّةُ و  [بن محمد]َشْرقِيَّتاِن ، ومن األُولى : أَبو نَْصر أَْحَمُد  َمَحلَّتاِن بِبَْغَدادَ  ، بالتحريك : َظفَرَ  ، كَسحاٍب مضاف إِلى وقََراحُ  ، ُمَحرَّ
 .532، عن أَبي بَْكر الَخِطيب ، تُُوفَِّي سنة  الظَّفَِريّ  بُن عبِد الَمِلك األََسِديّ  (7)

ّمِ ، أَي بِنَْفِسه. بُظْفِره َرأَْيتُه من الَمَجاز :و  ، بالضَّ
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 ، نقله الّصاغانِّي. ءٌ َطَرفَْيها َشيْ  ، أَي ُظْفَرْيها قُِطَع ِمنْ  إِذا ، كُمعَظََّمٍة. ُمَظفََّرةٌ  قَْوسٌ  يُقَال :و

__________________ 
 (. فار)( راجض ما ورد عند ايقوت 1)
 ( يف التكملة : مياَ..2)
 القاموس بكسرها ا ويف اللسان والتهذيب فكاألصر ابلفتح. ( يعين بفتح الفاء ا وضبطت يف3)
 : الش ميرت. ( فر)( يف معجم البلدان 4)
 : فاّل . ( فر)( معجم البلدان 5)
 ( يف معجم البلدان ابلضم فسكون ا ضبرت قلم.6)
 ( ما با معقوفتا سقطت من املطبوعة الكويتية.7)
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 قُّداَم النَّْسِر. ِصغَارٌ  َكَواِكبُ  : ُظْفر ، كأَنَّه َجْمع األَْظفَارُ و

 ِكبَاُر الِقْرَداِن. : األَْظفَارُ و

 ذواُت الَمنَاِسِم من اإِلبِِل واألَْنعَاِم ؛ ألَنّها ُظفُرٍ  ، أَي في ِذي َدَخَل فيهِ  (1) ُظفُرٍ  ُكلَّ ِذي (َوَعَلى الَِّذيَن هاُدوا َحرَّْمنا):  قوله تعالىو

والُمْحَكِم واللِّساِن والتَّْكِملَِة ، وقد  (2)وهو خطأٌ ، والصواُب والنَّعَاُم ، كما في التهذيِب « واألَْنعَام»هكذا في سائر النَُّسخ ،  لََها. األَْظفارِ ك

َم هي اإِلبُِل ، أَو معها غيُرَها ، فاألَّوُل ُموِجٌب لعَْطِف ألَنَّ األَْنعَا َردَّه عليه البَْلِقينِّي في حواشيه والبَْدر القََرافّي ، وتَبِعَُهم َشيُخنَا ، قال :

من َذَواِت الَمناِسم ، انتهى. ونقل القََرافِّي عن تَْفِسير القُْرُطبِّي ، عن ُمَجاِهٍد  (3)التّراُدِف بِال حاَجٍة ، والثاني قد يَْدُخُل فيه الّشاُء مع أَنّه 

 َو ما لَْيَس بُمْنفَِرجِ األَصابِعِ من البهائِِم والطَّْيِر ، كاإِلبِِل ، والنَّعاِم واإِلَوّز والبَّط.هُ  الظُّفُرِ  وقَتَاَدةَ أَّن ُكّل ِذي

 لها. كاألَْظفارِ  كاإِلبِل ، أَو كل ِذي ِمْخلٍَب من الّطائِِر ، وحافٍِر من البََهائِم ؛ ألَنَّها ُظفُرٍ  وعن ابن عبّاس : اإِلبِل والنَّعام ؛ ألَنّها ذاتُ 

 * ومما يستدرك عليه :

 القَْوُم ، وتََظاَهُروا بمعنًى واحٍد ، قاله الصاغانّي. تََظافَرَ 

ه : وقد نَبَّه السَّْعُد في َشْرح ال بالظَّاِء لَْحن  التّظافُرَ  عَُضِد أَنقْلُت : وفي إِضاَءة األُدموس لشيخِ مشايِخنا أَْحَمَد بِن عبِد العَِزيِز الفياللي ما نَصُّ

اِد وبالّظاِء ، انت هى. قْلت : يَِعني بذلك التأْليِف ، قال : لِكنّي رأَْيُت في تأْليٍف لطيف البن ماِلٍك فيما جاَء بالَوْجَهْيِن أَّن التضافر مما يُقَاُل بالضَّ

 فسماه : االرتضاء ، وهذا القوُل مذكور فيهما. اللطيف كتابَه : االْعتِضاد في الفَْرِق بين الظاء والّضاد ، واختصَره أَبو َحيّان ،

ةٍ   .الّشاميّ  سيرة من شيُخنَا نقله ، وسلمعليههللاصلى، كَصبُوٍر : من أَسمائه  َظفُورٌ و. َظفَارِ  وكلُّ أَْرٍض ذاِت َمغَرَّ

َمْخَشِرّي. الظُّفُرِ  ، كَكِتٍف : َحِديدُ  َظِفرٌ  ورجل  قالَه الزَّ

 لنّاقَةُ لَْقحاً : أََخَذتْهُ وقَبِلَتْه.ا َظِفَرت ومن الَمَجاز :

 من َمَرٍض. ُظفُرٌ  ويُقَال : به

 إِلى ُشْفِره ، كما تقوُل : من قََدِمه إِلى قَْرنه ، كما في األَساس. ُظْفِره وأَْفرْحته من

 : أُبَْيِرقَاٌت ُحْمٌر في ِديَاِر فََزاَرةَ. أَْظفَارُ و

 ْنبُِت.، محركةً : مكاٌن ُمطَمئنٌّ يُ  َظفَرٌ و

 .الظَّفََرةُ  ، إِذا َحَدثَْت فيها َمْظفُوَرةٌ  العَْيُن كعُنَِي ، فهي ُظِفَرتو

 ، أَو قَلَعَه. ُظْفَره : َكَسرَ  َظفََرهو

 .(4)، أَي َذِليٌل  الظُّْفرِ  وهو َكِليلُ 

 : َدْلُك الْرُجِل الِجْلَد. التَّْظِفيرُ و

 العَْيِن ورأُْس الُكْظر. َظفََرةُ  ، بالضّمِ : الظُّْفرُ و

 خالُف البَْطِن. ٍء :من كّل شيْ  الظَّْهرُ  : [ظهر]

ِر الكاهِل إِلى أَْدنَى العَُجِز عند آِخِره ، الظَّْهرُ و ح به اللِّْحيَانِّي ، وهو من األَسماِء التي  ُمَذكَّرٌ  من اإِلْنَساِن : من لَُدْن ُمَؤخَّ ال غيُر ، َصرَّ

 ، بضّمهما. ُظْهَرانٌ و،  ُظُهورٌ و،  أَْظُهرٌ  ج ُروِف ،ُوِضعَْت َموِضَع الظُّ 

 .ُظهوِرَها التي تَْحِمُل األَثْقَاَل في السَّفَِر على الّركابُ  : الظَّْهرُ  من الَمَجاز :و

 ب.يَْنقُلُون عليه ، كما يقال : ُمْنِجبُون ، إِذا كانُوا أَصحاَب نَجائِ  َظْهرٌ  ، أَي لهم ُمْظِهُرونَ  ُهمْ  يقال :و
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، أَي إِبٌِل ،  َظْهرٌ  المراُد به اإِلبُل التي يُْحَمُل عليها ويُرَكب ، يقال عند فاُلنٍ  «، فَحَذفَه بهِ  الظَّْهرِ  فتَنَاَوَل السَّْيَف من»وفي حديث َعْرفََجةَ : 

فَجعَل ِرجاٌل يَستَأِْذنُونَه »الحديث : ، بالّضّم ، ومنه ُظْهَرانٍ  ويُجَمع علىأَي إِبِِلنا التي نَْرَكبُها ،  «َظْهِرنا تَأَْذُن لنا في نَْحرِ أَ »الحديِث : ومنه

 .«في ُعْلِو الَمِدينَةِ  ُظْهَرانِهم في

__________________ 
 .146( سورة األنعام اآية 1)
 ( يف التهذيب : والن عَم.2)
أنه لي  من ذوات  ا يف خطه ولعر لفظة لي  ســــــاقطة ا واألصــــــر : مضقوله : مض أنه من ذوات املناســــــم هكذ»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 3)

 .«ـهاملناسم  مر ا
 ( يف األساس : وإنه لكلير الظُفر : للَمها.4)
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 ، قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر : الظَّْهرِ  ، أَي قِديَمةٌ ، كأَنّها لِقَدِمها تُْرَمى وَراءَ  ُظهورٌ  ، وقُُدورٌ  َظْهرٌ  ، يقال : قِْدرٌ  الِقْدُر القَِديمةُ  : الظَّْهرُ و

هــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــَ ائــــــــــــــــــــِ ري َتح ِإاّل َدعــــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــتـ

  
ه و   فـــــــــــــــِ وح ر ســــــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــــــن جـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ رُ مـــــــــــــــُ هـــــــــــــــح   ـــــــــــــــَ

  
 ذكره الصاغانِّي. ع : الظَّْهرُ و

 ، أَي ماٌل من إِبٍِل وَغنٍَم. َظْهرٌ  ، يقال : له الماُل الَكثِيرُ  : الظَّْهرُ و

 ِء.الفَْخُر بالشَّيْ  : الظَّْهرُ و

 به : اْفتََخْرُت بِه ، قال ِزيَاٌد األَْعَجُم : َظَهْرتُ و

رح و  هــــــــــــــَ ِه  ا ــــــــــــــح َوائــــــــــــــِ ِد لــــــــــــــِ قــــــــــــــح ز تــــــــــــــِه وعــــــــــــــَ بــــــــــــــِ  بــــــــــــــِ

  
حِ و   رَامـــــــــِ َا شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــِ ت ـــــــــِ ل َوِة ُمصـــــــــــــــــــــــح َدعـــــــــح ـــــــــِ فح ب ـــــــــِ ت  اهـــــــــح

  
لَتَاِن.  أَي اْفَخر بِه على غيِره ، قال الّصاغانّي : وروى القصيَدةَ األَصمعيُّ للصَّ

يِش ،الَجانُِب القَِص  : الظَّْهرُ و ّم ، والبُْطنَاُن الجانُِب الطَِّويُل ، يقال : ِرْش َسْهَمكَ  ُظْهرانٌ  بالّضّم ، ج : كالظَُّهارِ  يُر من الّرِ ،  بُظْهَرانٍ  ، بالضَّ

 وبَْطٌن ، مثْل َعْبٍد وُعْبَدان. َظْهرٌ  وال تَِرْشه بِبُْطنَاٍن ، واحُدُهما

يُش ال الظُّْهَرانُ  وقال ابن ِسيَده :  ذي يَِلي الشَّْمَس والَمَطَر من الَجنَاحِ.: الّرِ

يِش ، الواِحدُ  َظْهرِ  من ِريِش السَّْهِم : ما ُجِعَل ِمنْ  الظُّْهَرانُ و الظَُّهارُ  وقيل : قُّ األَْقصُر ، وهو أَْجَوُد الّرِ يَشِة ، وهو الّشِ ،  َظْهرٌ  َعِسيِب الّرِ

 .ُظْهَرانٌ و ُظَهارٌ  ِريشٌ  فناِدٌر ، قال : ونَِظيُره َعْرٌق وُعَراٌق ، ويُوَصف به فيقال : ُظَهارٌ  فعَلَى الِقيَاِس ، وأَّما ُظْهَرانٌ  فأَّما

يِش : هو الذي الظَُّهارُ  وقال اللَّْيُث : ، ويُْجَمُع  َظْهرٌ  َجَماَعةٌ واحُدَها الظَُّهارُ  من ريِش الّطاِئِر ، وهو في الَجنَاح ، قال ويقال : يَْظَهرُ  من الّرِ

 ، وهو أَفضُل ما يُراُش به السَّْهُم ، فإِذا ِريَش بالبُْطنَاِن فهو َعْيٌب. الظُّْهَرانِ  على

 ي البَْحِر.: َطِريُق البَّرِ ، وذلك حين يكون فيه َمْسلٌَك في البَّرِ وَمْسلٌَك ف الظَّْهرِ  وَطِريقُ  ، قال ابن ِسيَده : َطِريُق البَرِّ  : الظَّْهرُ  من الَمَجاِز :و

. ما َغلَُظ من األَْرِض واْرتَفَعَ  : الظَّْهرُ و  ، والبَْطُن : ما اَلَن منها وَسُهَل وَرقَّ واْطَمأَنَّ

أَبو ُعبَْيد : قال بعُضُهم  قال «َحْرٍف َحدٌّ ، وِلُكّلِ َحّدٍ ُمطَّلَعُ  (1)وبَْطٌن ، ولُكّلِ  َظْهرٌ  لََها إِالّ  آيَةٌ  القُْرآنِ  من نََزلَ  ما»:  وسلمعليههللاصلىقوله و

 لْفُظ القُرآِن ، والبَْطُن : تَأِْويلُه. : الظَّْهرُ  :

 والبَْطُن : ما فيه من الَوْعِظ والتَّْحِذيِر والتَّْنبِيه ، والُمطَّلَُع : َمأْتَى الَحّدِ وَمْصعَُده. الَحِديُث والَخبَرُ  : الظَّْهرُ  قيل :و

 لَْفُظَها ، وبَْطنُها : معناها. : َظْهُرها ، قيل : «وبَْطنٌ  َظْهرٌ  لها»وقيل في تفسيرقوله : 

 تأِْويلُه وُعِرَف َمْعنَاه ، وبالبَْطِن ما بََطَن تَْفِسيُره. َظَهرَ  ما بالظَّْهرِ  وقيل : أَرادَ 

 أَْخبَاٌر ، وفي الباِطِن ِعْبَرةٌ وتَْنبِيهٌ وتَْحذير. الظَّاِهرِ  وقيل : قََصُصه في

َم والتَّعَلُّم. بالظَّْهرِ  وقيل : أَرادَ   التِّالوةَ ، وبالبَْطِن التّفَهُّ

 َغْيٍب ، وهو َمجاز ، قال لَبِيٌد : َظْهرِ  ل : تَكلَّْمُت بذلك عن، يقا ما َغاَب َعْنكَ  : الظَّْهرُ و

هـــــــــــــا و  رَاعـــــــــــــَ يـــــــــــــِ  فــــــــــــــَ تح رِز  األَنـــــــــــــِ مـــــــــــــَ لـــــــــــــ  كـــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

  
نح   رِ عــــــــَ هــــــــح هــــــــا  ــــــــَ امــــــــُ قــــــــَ يــــــــُ  ســــــــــــــــــــــَ ــــــــِ ٍب واألَن يــــــــح  غــــــــَ

  
ْرِب والِفْعُل كَجعَلَ  الظَّْهرِ  إِصابَةُ  : الظَّْهرُ و  .َمْظُهورٌ  ، فهو َظْهَره : َضَربَ  َظَهَرهُ يَْظَهُره َظْهراً  ، بالضَّ

َكايَةُ من الظََّهرُ و جُل ، َظِهرَ  ، يقال : الظَّْهرِ  بالتَّْحِريِك : الّشِ  ، وهو َوَجعُ  ُظَهارٌ  : به َمْظُهورٌ  ، وكذلك َظْهَره : اشتََكى َظِهيرٌ  كفَِرَح ، فهو الرَّ

 ، قالَه األَزهرّي. الظَّْهرِ 
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ْدِر ، وَمْصُدور  ، كما يقال : رجٌل ُمَصدٌَّر : ، كُمعَظَّمٍ  كالُمَظهَّرِ  ، َصحيُحه ، قاله اللَّْيث ، الظَّْهرِ  القَِويُّ  :أَيضاً  الظَِّهيرُ  ، أَي هوو ِشِديُد الصَّ

 : يَْشتَِكي َصْدَره.

ْلب الشَِّديُد ، من غيِر أَن يُعَيََّن منه  بالفَتْح. َظَهَر َظَهاَرةً  وقد .َظِهيَرةٌ  قَةٌ ، ونا َظِهيرٌ  وال َغْيُره. بَِعيرٌ  َظْهرٌ  وقيل : هو الصُّ

 الَحِديث : ما ، هو مأُْخوذٌ من يَدٍ  َظْهرِ  أَْعَطاهُ عن يُقَال :و

__________________ 
 ( ابألصر : وكر حرف حّد وكر حّد مطلض ا وما أثبت عن اللسان وقد نبه عليه هبامش املطبوعة املصرية.1)
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رِ  َأعَط  جلَزِيٍر عنرأَيحُت َأَحداً  رِ  عن قير :ا  «يٍد من طَلحَحةَ  َ هح  ابحِتداًء ِباَل ُمَكافََبٍة. َيٍد ا َأي َ هح
 يَِد فاُلن ، إِذا كان هو يُنِفُق عليه. َظْهرِ  وفاُلٌن يأْكُل عن

 أَْيِدي النَّاِس ، وهو َمَجاز. َظْهرِ  والفقراُء يأُْكلُون عن

 ، وكالُهما على الَمثَل. ُل الِعيَاِل. وثقيلُه : كثِيُره: قلي الظَّْهرِ  َخِفيفُ  َرجلٌ و

 لذلك ، وهو َمجاٌز ، قال يَِصُف أَْمواتاً : َظْهراً  ، غيُر مطمئّن ، َكأَنّه قد َرِكبَ  ُمْزِمٌع للسَّفَرِ  ، أَي َظْهرٍ  ُهَو علىو

وا وَ  َرو حـــــــــــُ ـــــــــــَ ـــــــــــر واَح تـ وَن ال يـــــــــــعـــــــــــُ طـــــــــــِ تـــــــــــَ وح َيســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ  ل

  
  

ُ
َدوحا يف امل ي َأو غـــــــَ عــــــِ َا عــــــلــــــ  مــــــَ حــــــِ بــــــِ رِ صــــــــــــــــــــح هــــــح   ــــــَ

  
َواُب : يَِجيُؤونَكَ  : الذين يُِحبُّونَك الظَّْهرِ  أَْقَرانُ و َحة ، وهو َخَطأٌ ، والصَّ في  َظْهِرك ، أَو ِمْن َوراءِ  ِمْن َوَراِئكَ  ، هكذا في األُصول المصحَّ

 ، قال أَبو ِخَراٍش : الظَّْهرِ  الَحْرِب ، مأُْخوذٌ من

ًة  ـــــــــــ  ل ـــــــــــَ اِس تـ ـــــــــــ  ـــــــــــن وَأ ال ـــــــــــٌر َأســـــــــــــــــــــــــح ي ان مجـــــــــــَ ـــــــــــكـــــــــــَ  ل

  
رَاَن و   ـــــــــــــح ـــــــــــــكـــــــــــــّن أَقـ ورِ ل هـــــــــــــُ ـــــــــــــظـــــــــــــ  رُ  ال ـــــــــــــِ ات قـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
 ، وهو الِّذي يَأْتِيه ِمْن َوَرائه وال يَْعلَم ، قال ذلك ابُن األَعرابِّي وأَنشد : الظَّْهرِ  وقال األَْصَمِعّي : فالٌن قِْرنُ 

ه  ـــــــــــُ ـــــــــــت ي فـــــــــــِ دًا لـــــــــــكـــــــــــُ رحين واحـــــــــــِ اَن قـــــــــــِ وح كـــــــــــَ  فـــــــــــلـــــــــــَ

  
رَاَن و   ـــــــــــــح ـــــــــــــكـــــــــــــن  أَقـ ورِ ل هـــــــــــــُ ـــــــــــــظـــــــــــــ  رُ  ال ـــــــــــــِ ات قـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
 َرَوى ثَْعلٌَب عن ابِن األَعرابِّي أَنّه أَنشده :وَ 

ثــــــــــــح  واَن مبــــــــــــِ قــــــــــــُ وا لــــــــــــَ مح كــــــــــــانــــــــــــُ وح َأهنــــــــــــ ُ نــــــــــــا فــــــــــــلــــــــــــَ  لــــــــــــِ

  
رَاَن و   ـــــــــــــح ن  أَقـ ورِ لـــــــــــــكـــــــــــــِ هـــــــــــــُ بُ  الـــــــــــــظـــــــــــــ  الـــــــــــــِ غـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

  
 عليه إِذا جاَء اثناِن وأَنَت واحٌد َغلَبَاَك. يَتََظاَهُروا : أَن الظُُّهورِ  قال : أَْقَران

ْهَرةُ و ّم ، والَكْسُر عن ُكَراع ، كاِلظُّْهَرةِ  الرُجِل وأَنصاُره ، َظْهرُ و ، بالَكْسر : العَْونُ  الّظِ على  ُظْهَرتِي بالفَتْحِ ، يقال : فالن الظَّْهرِ ك ، بالضَّ

 على هذا ، أَي َعونُك قال تَِميٌم : ِظْهَرتُك فاُلٍن ، وأَنَا

زِيــــــــــــٍر و أَ  زٍّ عــــــــــــَ ي عــــــــــــلــــــــــــ  عــــــــــــِ فــــــــــــِ رَةٍ هلــــــــــــَح هــــــــــــح   ــــــــــــِ

  
رَاو   ـــــــــــَ بـ ُت فـــــــــــيـــــــــــه فـــــــــــَبدح نـــــــــــح اٍب كـــــــــــُ بـــــــــــَ رِّ شـــــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــِ

  
ْهِريّ  (1)، كأَِميٍر  أَْحَزاُب ْبُن أَِسيدٍ  ، بالّضّم : أَبُو ُرْهمٍ و َحه  الّظِ ، بالكسر ، هكذا ضبطه ابن السَّْمعَانِّي ، وضبطه ابُن ماُكواَل بالفتح ، ورجَّ

 بُن ُمعَاِويَةَ بِن ُجَشَم بِن عبِد َشْمِس بنِ  َظْهرُ  : بَطٍن من ِحْميَر ، قْلت : وهو َظْهرٍ  الحافُِظ في التَّْبِصير وقال : وهو الصحيح ، نُِسَب إِلى

 .(2) صحابِيّ  وائِِل بِن الغَْوِث ، وصّحفه بعُضُهم بَظْفر :

ٌر ، أَورَده أَبو بكِر بُن علّي في الَصحابِة ، وقال في ترجمة أَبي ُرْهم السماِعّي أَو  الظَّْهِريّ  وقال ابُن فَْهد في ُمْعَجِمه : أَبو ُرْهمٍ  شيخ ُمعمَّ

في الصحابة ، وهو تابعّي اسمه أَحزاُب بُن أَسيٍد ، وقال في ترجمة أَبي ُرْهٍم األَْنَماِرّي : َرَوى عنه  ، َذَكَره ابُن أَبي َخْيثََمةَ  (3)السََّمعّي 

ل ، وفي معجم البَغَِوّي : أَنه عاش مائة وخمسين سنّةً ، ولَيس  ْت له ِرَوايَةٌ.خالُد بن َمْعَداَن ، قْلت : أَُظنُّه الِفْهِرّي ، انتهى : فتأَمَّ

رٍ و ْهِريّ  ، كُمعَظَّم ، الحاِرُث بُن ُمَحمَّ ، كْنيته أَبو َحبِيب ، عن أَبي الّدرداِء ، وعنه َحْوَشُب بن َعقيٍل ، ذكره ابُن  تابِِعيّ  الِحْمِصّي ، الّظِ

 األَثير.

ْهِريّ  الُمعَافَى بُن ِعْمرانَ  أَبو َمْسعُودٍ و إِسماعيَل بِن أَبي َعيَّاش ، واألَْوَزاِعّي ، وعنه يَِزيُد الِحْمِصّي ، ويقال الَمْوِصِلّي روى عن مالك و الّظِ

ْهِريّ  أَبو الحارث َحبِيُب بُن محّمدٍ  ، وقال الحافظ : لَيٌِّن. وفاته : َضِعيفٌ  بُن عبِد هللا وغيُره ، َذَكره ابُن أَبي حاتٍِم عن أَبيه ، وهو  الّظِ

ل.الِحْمِصّي ، لَِقَي أَبا الدَّْرَداِء ، أَورَده الح  افُظ في التبصير ، قلت : وهو ِبعَْينه الذي قَْبلَه ، إِنما َجعَل ُكْنيَتَه اْسَمه ، واسَمه ، كنَيتَه ، فتَأَمَّ

 منه ، واألََهَرةُ : ما بََطَن منه. َظَهرَ  : ما فالظََّهَرةُ  واألََهَرةِ. الظََّهَرةِ  بَْيٌت َحَسنُ  ، وأَثَاثُه ، وقال ثعلٌب : بالتَّْحِريِك : َمتاُع البَْيتِ  ، الظََّهَرةُ و

 والعَقَاِر ، بمعنًى واحٍد. الظََّهَرةِ ووقال ابُن األَعرابّي : بَْيٌت َحَسُن األََهَرةِ 
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__________________ 
 عل  صيغة التصغري. ويف تقريب التهذيب : أسيد بفتح أوله عل  املشهور.« ُأِسيحد»( ضبطت يف القاموس 1)
و عمر : ال يصح ذكره يف الصحابة ألنه مل يَر النيب ص ولكنه من كبار التابعا. ويف تقريب التهذيب : خمتلف يف صحبته. والصحيح ( قا  أب2)

 أنه خمضرم.
 ( ضــبطه ابن األثري : بكســر الســا وفتح امليم وقير بســكوهنا ا وقير بفتح الســا وامليم ا وهو الســمض بن مالك بن زيد بن ســهر بن عمرو بن3)

 قي  بن معاوية بن جشم بن عبد ِش .
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 المال : َكثَْرتُه. َظَهَرةُ و

ُثِْ َوابِطَنهُ )، وقوله تعالَى :  َظِهيرٌ و،  ظاِهرٌ  ، فهو يَْظَهُر ُظُهوراً  األَْمرُ  َظَهرَ  ، : ِخاَلُف البَاِطنِ  الظَّاِهرُ و  قيل : (1) (َوَذُروا ظاِهَر اإْلِ

وبَْطناً ، أَي ال تقَربُوا  َظْهراً  اتُرُكوا اإِلثْمَ  أَن الَمْعنَى :ـ  وهللا أَعلمـ  ّريبَِة ، قال الّزّجاج : والذي يَُدّل عليه الكالمُ الُمَخالَّةُ على ِجَهِة ال ظاِهُره

اً. َم هللا َجْهراً وِسرَّ  ما َحرَّ

ٍء ، وَعاَل عليه ، وقيل : ُعِرَف بَطِريِق االستدالِل فوَق كّل شيْ  َظَهرَ  هو الذي الُحْسنَى ، قال ابُن األَثِير : من أَْسَماِء هللا تَعالَى : الظَّاِهرُ و

 لهم من آثاِر أَفعاِله وأَْوَصافِه. َظَهرَ  العَْقِلّي بما

وتَْصُدُر عند العَْصِر  ، وزاد َشِمٌر : (2) الظَّاِهَرةَ  ، يقال : إِبُِل فاُلٍن تَِردُ  هارِ أَن تَِرَد اإِلبُِل ُكلَّ يَوٍم نِْصَف النَّ  ، من الِوْرِد : بالَهاءِ  ، الظَّاِهَرةُ و

 .ُظْهراً  : أَن تَِرَد كلَّ يومٍ  الظَّاِهَرةُ و،  َظَواِهرُ  ، يقال : َشاُؤُهم

 الُف الغاِئَرةِ.، وهي خ (3)البصر : وهي التي َمألَْت نُْقَرة العَْيِن  العَْيُن الجاِحَظةُ. : الظَّاِهرةُ و

كةً ، ِلَما أَْشَرَف منها. : أَْشَراُف األَْرِض  الظَّواِهرُ و  ، َجمُع َشَرف ، ُمَحرَّ

فها هللا تعالَى ، وقَُرْيُش البَِطاحِ : هم ا َمكَّةَ  ِجبَالِ  بَظْهرِ  النّاِزلُونَ  ، قال ابُن األَعرابّي ، وهم الظََّواِهرِ  قَُرْيش في الحديث ِذْكرُ و لنّاِزلُوُن ، َشرَّ

 ، وقال الُكَمْيُت : الّظواِهرِ  بِبَِطاحِ َمكَّةَ ، قال : وهم أَْشَرُف وأَكرُم ِمن قَُرْيِش 

ا  طــــــــــــــَ َج الــــــــــــــبــــــــــــــِ لــــــــــــــِ تــــــــــــــَ عــــــــــــــح َت مــــــــــــــُ لــــــــــــــح لــــــــــــــَ حــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

  
ر  غـــــــــــــــــــــريَُ    رح ِح وحـــــــــــــــــــــَ َواهـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــ   ابل

  
هاِشم ، وبَنِي أََميَّةَ ، وَساَدةَ قَُرْيش نُُزوٌل ببَْطِن َمكَّةَ ، وَمْن كاَن دونَُهم فهم قال خاِلُد بن ُكْلثُوم : ُمْعتَِلُج البَِطاحِ : بَْطُن َمكَّةَ ، وذِلك أَّن بنِي 

ْهِريُّ  والبَِعيرُ  : أَْعلَى مّكةَ. بالظََّواِهرِ  ِجبَاِلها ، ويقال : أَرادَ  بَظَواِهرِ  نُُزولٌ   َب إِلىإِن اْحتِيَج إِليه ، نُسِ  (4) الُمعَدُّ للحاَجةِ  ، هو ، بالكسر الّظِ

 ، أَي ُعدَّةً. ِظْهِريَّْينِ  على غير ِقياٍس ، يقال : اتَِّخْذ َمعََك بَِعيراً أَو بَِعيَرْينِ  الظَّْهرِ 

ْهِريّ  واتّخاذُ  (5)االحتياُط  ، قال األَزهرّي : االْستِْظَهاُر : اْستَْظَهَرهوبِه ،  َظَهرَ  قدو ؛ ألَنّه ِزيَاَدةٌ من الّدواّب ُعدَّةً للحاجِة إِليه احتِياٌط  الّظِ

ْهريُّ  على قَْدِر حاَجِة صاِحبِه إِليه ، وإِنما َكاِب لُحُمولَتِه فيْحتاُط لَسفَِره ، ويَعُدُّ  (6) الّظِ بَِعيراً أَو بَِعيَرْين  (7): الرجُل يكوُن َمعَهُ حاجتُه من الّرِ

غاً تكون ُمعَدَّةً الحتماِل ما انقََطع ِمن ِرَكابِه  ُمقَاَم  االْستِْظهارُ  ُمحتاطاً بهما ، ثم أُقيم ِظْهِريَّْينِ  ببَِعيَرْينِ  استَْظَهرَ  ثم يقال : (8)أَو أَكثَر فُرَّ

 ٍء.االحتياِط في كّلِ شيْ 

َي ذِلك البَِعيرُ  ً  وقيل : ُسّمِ ُعدَّةً لحاجتِه إِن َمسَّْت إِليه ، ، ولْم يَرَكْبهُ ، ولم يَحِمْل عليه ، وتََرَكه  َظْهِره َوَراءَ  (9)؛ ألَّن صاحبَه َجعَلَه  ِظْهِريّا

 .(10) (َواختََّْذَُتُوُه َوراءَُكْم ِظْهِرايًّ )ِحَكايَةً عن ُشعَْيب :  عزوجلومنه قوله 

 ، كذا في الّصحاح. ألَّن ياَء النّْسبَِة ثابتَةٌ في الواِحدِ  من الّصْرِف ؛ ، ُمَشدََّدةً َممنوَعةً  َظَهاِريُّ  ج

َرهاو ، كَمنََع ، بَحاَجتِي َظَهرَ  من الَمَجاز :و  َجعَلَها ، كافتعل : اظََّهَرهاو ، أَْظَهَرَها ِإْظَهاراً و ، بالتَّْشِديد ، وفي بعض النُّسخ بالتّخفيِف ، َظهَّ

 ، واستََخّف بها ، تَهاُوناً بها ، كأَنّه أَزالََها ولم يَْلتَِفْت إِليها. َظْهر ، أَي َوَراءَ  بَِظْهرٍ 

ً  هااتََّخذَ و  قال الفََرْزَدق : (11) (فَ نَ َبُذوُه َوراَء ظُُهورِِهمْ ) ، كقوله تعالى : َظْهر ، أَي َخْلفَ  ِظْهِريَّةً و ِظْهِريّا

جِي  ن  حــــــــــاجــــــــــَ ونــــــــــَ كــــــــــُ يــــــــــح  ال تــــــــــَ يــــــــــُم بــــــــــَن قـــــــــــَ  متــــــــــَ

  
رٍ   هـــــــــــح ا بـــــــــــظـــــــــــَ َواهبـــــــــــَُ لـــــــــــي  جـــــــــــَ ا عـــــــــــَ يـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ  فـــــــــــاَل يـ

  
__________________ 

 .120( سورة األنعام اآية 1)
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 زيد يف اللسان : إذا وردت كر يوٍم نصف النهار.( 2)
 وهي عبارة التهذيب.« النضر : العا الظاهرة الجي مألت نقرة العا والظاهرة : العا اجلاحظة.»( كذا وردت العبارة ابألصر ا ويف اللسان : 3)
 اأَلزهري عن َأيب عبيد.وهو قو  األصمعي فيما نقله « الُعد ة للحاجة»( الصحاح واللسان : 4)
 ( يف التهذيب : ومعىن االستظهار يف كالمهم : اإلحتياط. واإلستيثا  ا وهو مبخوذ من الظِّهري ا وهو ما جعلته عّدة  اجتك.5)
 ... ( بدهلا يف التهذيب : وتفسريه : الرجر ينه  مسافراً ويكون معه6)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : ويزداد.7)
 ... استظهر التهذيب : ما انقطض من محولته بظلض أو آفة أو احنسار فيقا  : ( عبارة8)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.9)
 .92( سورة هود اآية 10)
 .187( سورة آ  عمران اآية 11)
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ً  وقال ابُن ِسيَده : واتََّخَذ حاَجتَه  لى غير قياٍس ، كما قالُوا في النَّسب إِلى البَْصَرة بِْصِرّي.، ع الظَّْهرِ  : استهاَن بها ، كأَنَّه نََسبَها إِلى ِظْهِريّا

 ، أَي ال تَْنَسها. بَظْهرٍ  ، وقولهم : ال تَْجعَْل حاَجتِي بَظْهر ، ورَمْيتُه بَظْهر ِء الذي ال يُْعنَى به : قد َجعَْلُت هذا األَْمرَ وقال ثعلٌب : يقاُل للشيْ 

هو استهانَتُك بحاجِة  (1) (َواختََّْذَُتُوُه َوراءَُكْم ِظْهِرايًّ )َخْلِفي ، ومنه قوله تعالى :  بَظْهِري ، أَي بَظْهر حاَجتَهوقال أَبو ُعبَْيَدة : َجعْلُت 

جل.  الرَّ

 : َطَرَحنِي. بَظْهرٍ  وَجعَلَني

 ، قال أَبو ذؤيب : ظاِهرٌ و َظِهيرٌ  ، فهو (2) ِء الَمْخِفيّ : بُُدوُّ الشيْ  الظُُّهورُ و،  تَبَيَّنَ  ، بالّضّم : ُظُهوراً  ءُ الشيْ  َظَهرَ و

م  رحهتـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ا ذَك اَن ِإمـــــــــــــــّ ـــــــــــــــَ ي يِن  ـــــــــــــــِح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِإّن ب  ف

  
اُم   ــــــــــــَ ئ ــــــــــــِّ ــــــــــــل ىَن ال م ِإَذا َأخــــــــــــح اهــــــــــــُ ــــــــــــَ ث ــــــــــــَ ريُ نـ هــــــــــــِ   ــــــــــــَ

  
 ، بالّطاِء المهملة ، وقد تقّدم.« َطِهير»ويُْرَوى 

 أَنا ، أَي بَيَّْنتُه. أَْظَهْرتُه قدو

 هللا على ما ُسِرَق ِمنِّي ، أَي أَْطلَعَنِي عليه. أَْظَهَرنِي ويقال :

 ، قاله ثعلٌب. عليَّ : أَعانَنِي َظَهرَ و

ُجل : َغلَْبتُه ، وقوله تعالى :  َظَهْرتُ وعلى فاُلٍن ، أَي غاِلٌب ،  ظاِهرٌ  وقَِوَي ، وفاُلنٌ  َغلَبَه : يَْظَهر ، بِه وَعلَْيهِ  َظَهرَ و فََأْصَبُحوا )على الرَّ
 على فاُلٍن ، أَي َعلَْوتُه وَغلَْبتُهُ. َظَهْرتُ  أَي غاِلبِين عاِليَن ، من قَْولك : (3) (ظاِهرِينَ 

 ، أَي أَنت قَِويٌّ عليه. ظاِهرٌ  وهذا أَْمٌر أَنَت بهِ 

 ِبَك ، غاِلٌب عليك. ظاِهرٌ  وهذا أَْمرٌ 

 ِء ، واالّطالُع عليه.بالشيْ  الظَّفَرُ  : لظُُّهورا وقيل :

، هكذا في سائر النسخ ، والذي في كتاب األَْبنِيَِة  بفاُلٍن : أَْعلََن بهِ  َظَهرَ و هللا َعلَْيه. أَْظَهَرهو،  يَْظَهُر ُظُهوراً  عليهِ  َظَهرَ  وقال ابن سيده :

البَْيت :  َظَهْرتُ وه ، هكذا بالتّحتِيّة بدل النون ، وصّحح عليها ، ومثْله في اللّسان ، فإِنه قال فيه : بفاُلٍن : أَْعلَْيُت ب أَْظَهْرتُ والبِن القَّطاع : 

 بفالٍن : أَْعلَْيُت بِه ، ففي كالِم الُمصنِّف مخالفةٌ من َوْجَهْين ، فانظْر ذلك. أَْظَهْرتُ وَعلَْوتُه ، 

 هللا الُمْسلِميَن على الكافِِرين ، أَي أَْعالُهم عليهم. أََظَهرَ  ويُقَال أَيضاً :

 ، أَي َوَسَطُهم وفي ُمْعَظِمِهْم. أَْظُهِرِهمْ  بين كذاو، وال تُْكَسُر النّوُن ،  َظْهَرانَْيِهمو َظْهَرْيِهم بَْينَ  ناِزلٌ  هو من الَمَجاز :و

والُمراُد بها أَنّهم أَقاُموا بينَُهم على َسبيِل االْستِْظهاِر واالْستِنَاِد إِليهم ، وِزيَدت فيه أَِلٌف قال ابُن األَثِير : قد تَكّررت هذه اللفظةُ في الَحِديِث ، 

مَّ َكثَُر ث أَْظُهِرِهمْ  وراَءه ، فهو َمْكنُوٌف من جاِنبَْيه ، ومن َجَوانِبِه ، إَِذا قيل : بين َظْهراً ومنهم قُّداَمه  َظْهراً  ونون مفتوحة تأْكيداً ، ومعناه أَنّ 

 حتّى استُْعِمل في اإِلقامِة بين القوِم ُمْطلَقاً.

ٍء وُمْعَظِمه فهو ، أَو في األَيّام ، وهو من ذلك ، وُكلُّ ما كاَن في َوَسِط َشيْ  ، أَي في اليَْوَمْيِن ، أَو الثَّالثَة الظَّْهَرانَْينِ و،  الظَّْهَرْينِ  لَِقيتُه بَْينَ و

 .نَْيهِ َظْهَراو َظْهَرْيه بَْين

 ، بكسر النون. َظْهَرانِينا ، بَمْعنًى واحٍد ، قال : وال يجوُز بين أَْظُهِرنَاو،  َظْهَرانَْينَاو،  َظْهَرْينَا وَرَوى األَْزَهريُّ عن الفَّراِء : فاُلٌن بين

 اللَّْيِل ، يَْعنِي بيَن الِعَشاِء إِلى الفَْجِر. َظْهَرانَيِ  ويقال : رأَيته بين

ةً بينوقال الفَرّ  ِء إِذا كاَن في ، قال : وقال أَبو فَْقعَس : إِنَّما هو يَْوٌم بَْيَن عاَمْيِن ، ويقال للشيْ  (4): يَوماً من األَيام  الظَّْهَرْينِ  اُء : أَتَْيتُه َمرَّ

 .َظْهَرانَْيهِ و َظْهَرْيهِ  ٍء : هو بَْينَ َوَسط َشيْ 
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ّم : الظُّْهرُ و َوالِ  ، بالضَّ  .الظُّْهرِ  ، أَي َزواِل الشَّْمِس من َكبِِد الّسَماِء ، ومنه : َصالةُ  َساَعةُ الزَّ

َي به من َها. َظِهيَرةِ  وقال ابُن األَثِيِر : هو اسٌم لنِْصِف النََّهار ، ُسّمِ  الشَّْمِس ، وهو ِشدَّةُ َحّرِ

__________________ 
 .92( سورة هود اآية 1)
 ( اللسان : اخلفي.2)
 .14الصف اآية ( سورة 3)
 ( التهذيب : مرة يف اليوما.4)
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ُل َصالةٍ  يَت ألَنََّها أَوَّ  وُصلِّيَْت. أُْظِهَرتْ  وقيل : إِنما ُسّمِ

 ، نقله الصاغانّي. بهاٍء : السُّلَْحفاةُ  ، الظُّْهَرةُ و

 . وقال ابُن األَثِير : هو ِشدَّةُ الَحّرِ نِْصَف النَّهاِر.الظَّهيَرةِ  ، وحيَن قاَم قائِمُ  الظَِّهيَرةِ  : الهاِجرةُ ، يقال : أَتَْيتَهُ َحدَّ  الظَِّهيَرةُ و

َح  َظِهيَرةٌ  وال يُقَال في الّشتاِء : أَو إِنَّما ذِلَك في القَْيِظ. وقال األَْزَهِرّي : هما واحٌد ، َحدُّ اْنتَِصاِف النَّهارِ  : الظَِّهيَرةُ  وقال ابُن ِسيَده : ، صرَّ

 وابُن ِسيَده. به ابُن األَثِيرِ 

في َحّرِ  الّظهائِرِ  أَي عليك بالَمْشيِ في «الظَّهائِرُ  أَتاهُ َرُجٌل يَْشُكو النِّْقِرَس ، فقال : كَذبَتْكَ : » (1)حديث ُعَمَر ، ومنه الظََّهائرُ  وَجْمعُها

 الَهَواِجِر.

َوِحنَي )، كما يُقَال : أَْصبَْحنَا ، وأَْمَسْينَا. في الّصباحِ والَمَساِء ، وفي التّْنِزيِل العزيِز :  الظُّْهرِ  ، ويقال َدَخلُوا في َوْقتِ  : َدَخلُوا فِيَها أَْظَهُرواو
 قال ابن ُمقبل : (2) (ُتْظِهُرونَ 

ٍة  رحمـــــــَ نـــــــاِف شـــــــــــــــــــــُ ٌب أَبكـــــــح لـــــــح حـــــــَ  لـــــــه جـــــــُ َبضـــــــــــــــــــــح  فـــــــَ

  
حُ   ِر أَفحصــــــــــــــــــــــــــَ ييف مــــــــــــن الــــــــــــَوبــــــــــــح اكــــــــــــِ َ ش  لــــــــــــِ  َأجــــــــــــَ

  

رو  هـــــــــــَ اّلِن  َأ ـــــــــــح ه  (3)يف غـــــــــــُ لـــــــــــُ ـــــــــــح يـ ٍد وســـــــــــــــــــــــــَ  َرقـــــــــــح

  
حُ   ضـــــــــــــــــــــِ حح َتضـــــــــــــــــــــَ ٌر وال مـــــــُ حـــــــح يـــــــُم ال ضـــــــــــــــــــــَ اَلجـــــــِ  عـــــــَ

  
 .ُظْهراً  يعني أَّن الّسَحاَب أَتَى هذا الَموضعَ 

. الظُّْهر ، أَو وقت الظَِّهيَرةِ  ، أَي في َساُروا فِيَها القَْوُم ، إِذا أَْظَهر يقال :و ُروا تَْظِهيراً  ، قاله األَصمِعيُّ  ، يقال : كَظهَّ

راً و،  ُمْظِهراً  أَتانِي  ، قال األَزهريُّ : الظَّهيرةِ  ، أَي في ُمَظّهِ

َي الرجلُ  ُمْظِهرٌ و  .ُمْظِهراً  بالتَّْخِفيف هو الَوْجه ، وبه ُسّمِ

 تَعَاَونُوا ، ِضدٌّ. عليه : تََظاَهُرواو لآلَخِر. َظْهَره ، كأَنَّه َولَّى كلُّ واحٍد منهم : تَدابَُروا تََظاَهُرواو

 ؛ ألََن فَِعيالً وفَعُوالً قد يَستِوي فيهما المذّكر والمَؤنّث َظِهيرٌ  الواِحُد والَجِميُع في ذلك َسَواٌء ، وإِنما لم يُْجَمع (4)،  الُمِعينُ  َكأَِميٍر : الظَِّهيرُ و

قال ابُن ِسيَده : وهذا  (6) (َواْلَمالِئَكُة بَ ْعَد ذِلَك َظِهْي  ) عزوجلوقال  (5) (ِإاّن َرُسوُل َربِّ اْلعاَلِمنيَ )والجْمع ، كما قال عّز وَجّل : 

 كما َحَكاه ِسيبََوْيه من قولهم للجماعة : هم َصِديٌق ، وهم فَِريٌق.

 ألَعداِء هللا تعالى. ُمَظاِهراً  ، أَي (7) (وَكاَن اْلكاِفُر َعلى رَبِِّه َظِهْياً )وقال ابُن َعَرفَةَ في قوله َعزَّ وَجّل : 

ْهَرةِ و ، بالّضّم ، كالظُّْهَرةِ  ْهَرةِ  ، بالكسر ، وهذه عن ُكَراع ، وقد تَقدَّم ، وفَسََّره هناك بالعَْوِن ، وتقّدم أَيضاً إِنشاُد قَْوِل تَِميم في الّظِ  .الّظِ

 على األَعداِء. يَتََظاَهُرونَ  واِحَدةٍ أَي ِظْهَرةٍ  ُهْم فيويقال : 

 وقَْوِمه ونَاِهَضتِه الذين يُِعينُونَه. َعِشيَرتِهِ  في ، أَي ظاِهَرتِهِ و، بالّضّم وبالَكْسِر وبالتَّْحِريِك ،  ُظْهَرتِهِ  جاَءنَا في يقال :و

 َعلَْيِه : أَعاَن. ظاَهرَ و

 انَهُ.عليِه : اْستَع اْستَْظَهَرهو

 .«بُحَججِ هللا وبِنِْعَمتِه على ِكتَابِهِ  يَْستَْظِهرُ »حديث علّيٍ كّرَم هللا َوْجَههُ :  ، ومْنهُ  بِِه : اْستَعَانَ  َعلَْيه اْستَْظَهرَ و

 ِحْفظاً بال ِكتَاٍب. قََرأَه القَْلِب ، أَي َظْهرِ  قََرأَه ِمنْ  من الَمَجاز :و

 قَْلبِه. َظْهرِ  َحِفَظه َعنْ  ِلَسانِه ، كما يُقَال : َظْهرِ  القُْرآَن علىويقال : َحَمَل فاُلٌن 
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 .َظاِهراً  قََرأَه قدو

 .ظاِهراً  ، أَي َحِفَظه وقََرأَه اْستَْظَهَره على القُْرآِن : َظَهرَ  يقال :و

من  َظَهْرتُ  ، هكَذا في سائِر النَّسخ عندنا بإثبات الهمز في االثنين ، والصواب في األَّول أَْظَهْرتُهوعلى القُْرآِن ،  أَْظَهرتُ  من الَمَجاز :و

حاً وعَزاه للفَّراِء ، أَي (8)باب َمنَع ، كما رأَيتُه هكذا في التَّْكِملَة  داً ُمَصحَّ  ، وهو َمَجاز. ِلَسانِي َظْهرِ  قََرأْتُه على مَجوَّ

هاَرةُ و  الثّْوب : ما فِظَهاَرةُ  ،  البَِطانَةِ ، بالكسر : نَِقيضُ  الّظِ

__________________ 
 .«ابن عمر»( يف النهاية واللسان : 1)
 .18( سورة الروم اآية 2)
 .«اعالن»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( اللسان : العون.4)
 .16( سورة الشعراء اآية 5)
 .4( سورة التحرمي اآية 6)
 .55( سورة الفرقان اآية 7)
 .« هرت»وأشار هبامشه إىل أنه ورد  حد  نسخها .« .. أ هرت عل  القرآن» التكملة املطبوع : ( يف8)
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َد وكاَن داِخاًل ا وكذلك َ َهرو َعاَل منه  َد ا وِبطَانـَُته : ما َوِدَ منه اجَلســـَ اِط  ِ َهاَرةُ  ا وملح َيِر اجَلســـَ ا وِبطَانـَُته ممّا  (1)الِبســـَ
 يَِلي اأَلرحَض.

 ، وبََطْنتُه. ِظَهاَرةً  الثَّْوَب ، إِذا جعَْلَت له َظَهْرتُ  ويُقَال :

 وبََطائُِن. َظَهائِرُ  إِذا جعَْلَت له بَِطانَةً ، وَجْمعُهما :

 بيَن ِدْرَعْيِن. ظاَهرَ  ، وكذلك وَطابَقَ  ، أَي بيَن نَْعلَْيِن ، وثَْوبَْيِن : لَبَِس أَحَدهم على اآلخر ، وذلك إِذا طاَرَق بينهما بَْينَُهَما َظاَهرَ و

ْرَع : ألََم بعَضَها على بَْعٍض ، وفي الَحِديث :  َظاَهرَ  وقيل : ع ولَبَِس إِْحداُهَما فوَق األُْخَرى ، أَي َجمَ ،  «بَْيَن ِدْرَعْيِن يَْوَم أُُحد َظاَهرَ  أَنّه»الّدِ

 والتَّعَاُوِن والتساُعد ، قاله ابُن األَثِير ، ومنه قوُل َوْرقاَء بِن ُزَهْيٍر : التََّظاُهرِ  وكأَنَّه من

ِرُب خــــــــــالــــــــــداً  وَم َأضــــــــــــــــــــــــح يــــــــــيِن يــــــــــَ تح ميــــــــــَِ لــــــــــ   َفشــــــــــــــــــــــــُ

  
ِديــــــــــــُد و   ينِّ ا ــــــــــــَ ه مــــــــــــِ عــــــــــــُ نـــــــــــــَ رُ  (2)ميــــــــــــَح اهــــــــــــَ ظــــــــــــَ ُ

 املــــــــــــ

  
ْرَع.وَعنَى   بالَحِديد هنا الّدِ

َهارُ  من الَمَجاز :و ي كَظْهرِ  الْمَرأَتِه : أَْنِت َعلَيَّ  ، أَي الرجل ، قَْولُه من النَِّساِء ، كِكتَاب هو الّظِ ذات َرحم ، وكانت العرُب  كَظْهرِ  ، أَو أُّمِ

 من امرأَتِِه ، وهو َظاَهرَ  الَكفّارة على من (3)جاَء اإِلسالُم نُُهوا عنها ، وأَوَجب تَُطلُِّق نَِساَءَها بهِذه الَكِلَمة ، وكان في الجاِهليَّة َطالقاً ، فلما 

َهارُ  ُكوِب ،  الظَّْهرَ  دوَن البَْطِن والفَْخِذ والفَْرج ، وهذه أَْولَى بالتّْحِريم ؛ ألَن الظَّْهرَ  ، وإِنَّما َخصُّوا الظَّْهرِ  ، وأَصلُه مأُْخوذٌ من الّظِ َموضُع الرُّ

ي للنِّكاحِ ، فأَقَامَ  كَظْهرِ  والَمْرأَةُ َمْرُكوبَةٌ إِذا ُغِشيَْت ، فكأَنَّه إِذا قال : أَْنت عليَّ  ي ، أَراَد : ُرُكوبُك للنَِّكاحِ عليَّ َحراٌم ، كُرُكوب أُّمِ  الظَّْهرَ  أُّمِ

ُكوبَ  ُكوِب ، ألَنّه َمْرُكوٌب ، وأَقام الرُّ   ُمقَاَم النَِّكاحِ ؛ ألَّن النّاكَح راِكٌب ، وهذا من لَِطيِف االستِعَاَرات للِكنَايَِة.ُمقَاَم الرُّ

ي ، أَي كِجَماِعَها ، فَكْنَوا ْرأَةِ عن البَْطِن للُمَجاَوَرةِ ، وقاَل : وقيل : إِّن إِتْيَاَن المَ  بالظَّْهرِ  قال ابُن األَثِير : قِيَل : أَراُدوا أَْنِت عليَّ كبَْطِن أُّمِ

جِل  إِلى السماِء كان َحَراماً عندُهم ، وكان أَهُل الَمِدينَِة يقولون : إِذا أُتِيَت الَمْرأَةُ وَوْجُهها إِلى األَرِض جاَء الولدُ  َظْهُرَهاو أَْحَوَل ، فِلقَْصِد الرَّ

ِه. كَظْهرِ  ثم لم يَْقنَْع بذلك حتّى َجعَلََها،  بالظَّْهرِ  الُمَطلِّق منهم إِلى التغليِظ في تَْحِريِم امَرأَتِه عليه َشبََّهها  أُّمِ

َر تَْظِهيراً و،  تََظهَّرَ و ، ِظَهاراً و ُمَظاَهَرةً  ِمْنَها ظاهرَ  قدو َوالَِّذيَن يُظاِهُروَن ، ِمْن )، كلُّه بَمْعنًى ، وقوله َعزَّ وَجّل  تََظاَهرَ و،  َظهَّ
ُروَن ، والَمْعنَى واحٌد. يَظَّهَُّرونَ  ءَ ، وقُِرى يُظاِهُرونَ  ، قرئَ  (4) (ِنساِئِهمْ   ، واألصل يَتََظهَّ

يَ  َهارُ  قال ابُن األَثِير : وإِنَّما ُعّدِ  َظاَهرَ  الَمْرأَةَ تَجنَّبُوَها ، كما يتََجنَّبُوَن الُمَطلَّقَة ويَْحتَِرُزون منها ، فكان قوله ظاَهُروا بِمْن ألَنَُّهم كانُوا إِذا الّظِ

َي بِمن.من امرأَتِه أَي بَ  َن معنَى التّبَاِعُد ُعّدِ  عَُد واْحتََرَز مْنَها ، كما قيل : آلَى من اْمَرأَتِه ، لّما ُضّمِ

قال النّابِغَةُ  ، كالهما ِمثَاُل َمْقعَد ، كذا ضبطه الّصاغانّي ، ويُوَجد هنا في بعِض النُّسخ بضّم الميِم فيهما ، وهو َخَطأٌ ، : الَمْصعَدُ  الَمْظَهرُ و

 : وسلمعليههللاصلىْعِدّي وأَنَشَده رسوَل هللا الجَ 

اُ اَن  نـــــــــــَ ُدان وســـــــــــــــــــــــــَ اَء جمـــــــــــَح مـــــــــــَ ا الســـــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــَ غـــــــــــح لـــــــــــَ  بــــــــــــَ

  
وَ  ذلـــــــــــــك و   و فـــــــــــــَ رحجـــــــــــــُ ـــــــــــــَ رَاِإاّن لـــــــــــــنـ هـــــــــــــَ ظـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  
 فقال : إِلى الَجنَِّة يا َرسوَل هللا ، قال : أََجْل إِن شاَء هللا تعالَى. ؟يا أَبَا لَْيلَى الَمْظَهرُ  فَغِضَب ، وقال : إِلى أَْينَ 

ةِ  ظاِهرُ  ، كَسَحاٍب : الظََّهارُ و  وما أَْشَرَف منها. الَحرَّ

 مع أَنّه مذكوٌر في أَّول الماّدة.، هكذا نقلَه الّصاغانِيُّ ، ولم يُبَيِّْنه ، وتَبِعَه المصنِّف من غير تَنبيٍه عليه  بالّضّمِ : الَجَماَعةُ  ، الظَُّهارُ و

، وهو أَفضُل ما يَُراُش  الظُّْهرانِ  ، ويجمع على َظْهرٌ  ، بالّضّم قيل ُمفرد ، وهو قَْوُل اللَّْيث ، ويقال : َجماعة ، واحُدَها الظَُّهارَ  وتحقيقه أَنّ 

ل.  به السَّْهم ، فتأَمَّ

َراعِ  الظَُّهاِريَّةُ و .، واألُخَ  ، ِمن أَُخِذ الّصِ  ، يقال : (5) أَو ِهَي الشَّْغَزبِيَّةُ  ذُ ، بضّم ففتح ، جمع أُْخَذة ، نقله الّصاغانيُّ

__________________ 
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 ( يف التهذيب املطبوع : وكذلك  هارة البساط : وجهه وبطانته ما يلي األرض.1)
 هو ا ديد.( املراد اب ديد هنا الدرع ا فسم  النوع الذي هو الدرع ابسم اجلن  الذي 2)
 ( التهذيب : وأُوجبت الكفارة.3)
 .3( سورة اجملادلة اآية 4)
 ( الشغزبية : األخذ بعنف ا والشغزبية : ضرب من ا يلة يف الصراع ا وهي أن تلوي رجله برجلك.5)
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غحَزبِي َة مبعىًن. الظ َهارِي ةَ  َأَخَذه َرَعه عل  والشــــ  رِ  َأوح َأنح َتصــــح رَاِع ا  الظ هح اغاينّ قوَله : من أَخِذ الصــــِّ ر به الصــــّ ا وهذا الذي فســــّ
ِثرياً للّمادة من غري فاِئَدٍة ا كما هو نِّف أََت  أبَو الّدالِّة عل  التّـنحِويِض واخِلالِف تكح . وقا   اهر فهو َقوٌ  واِحٌد ا واملصــــــــــــــَ

َرَعه. ةُ الظ َهارِي   ابُن ُِشَيحٍر :  : َأنح تـَعحَتقَله الش غحَزبِي ة فَتصح
. نَْوٌع من النَِّكاحِ  : الظَُّهاِريَّة من الَمَجاز :و  ، تَْشبيهاً بالشَّْغَزبِيَِّة ، وقد ذكَره الّصاغانِيُّ

 .الظَّْهرِ  وهو من، قاله ابن بُُزْرج ، وهو إَِذا َشدَّه إِلى َخْلٍف ،  (1) ، أَي َكتَّفَه الظَُّهاِريّةَ  أَْوثَقَهو

 : منسوٌب إِليها. َظْهَرانِيٌّ  وثَْوبٌ  ة بالبَْحَرْينِ  كَسْحباَن : َظْهَرانُ و

 : َظْهرانُ و،  (2) في أَْطراِف القَنَانِ  ألََسدٍ  َجبَلٌ  : َظْهَرانُ و

الواِدي ، وبَمّر  : َظْهَرانُ و، فَمّر : اسُم القَْريَِة ،  الظَّْهَرانِ  ، بفتح الميم ، فيقال : َمرُّ  يَُضاُف إِليِه َمرٌّ  ، بينها وبين ُعْسفاَن ، واٍد قُْرَب َمكَّةَ 

 ل ُكثَيِّر :ُعيُوٌن ِكثيَرةٌ ونَِخيٌل ألَْسلََم وُهَذْيٍل وغاِضَرةَ ، ويُْعَرف اآلَن بَِواِدي فاِطَمةَ ، وهي إِْحَدى مناِهِل الحاّجِ ، قا

ُت و  فــــــــــح لــــــــــَ دح حــــــــــَ قــــــــــَ يــــــــــنــــــــــًا صــــــــــــــــــــــــاِدقــــــــــاً لــــــــــَ ا ميــــــــــَِ  هلــــــــــََ

  
نِ   ــــــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــــــح ارِِم ال ــــــــــــــــــــــَد  ــــــــــــــــــــــَ  ابهلل عــــــــــــــــــــــن

  

ًة  يــــــــــ  اَلِ  َعشــــــــــــــــــــــــِ اِت عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــكــــــــــَ  ابلــــــــــرّاِقصــــــــــــــــــــــــَ

  
   ِ رحمــــــــــَ َت عــــــــــَ نــــــــــابــــــــــِ غحشــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــَ رَانِ تـــــــــــَ هــــــــــح  الــــــــــظــــــــــ 

  
 العَْرَمُض هنا ِصغَاُر األََراِك ، حكاه ابُن ِسيَده عن أَبي َحنِيفَةَ.

ً  ُموَسى األَْشعَِرّي كسا ثَْوبَْيِن في كفّاَرةِ اليَِمينوَرَوى ابُن ِسيِرين أَّن أَبا   الظَّْهَرانِ  ، قال ابُن ُشَميل : هو َمْنُسوٌب إِلى َمرِّ  (3)وُمعَقَّداً  َظْهَرانِيَّا

َر.  ، وقيل : إِلى القَْريَِة الّتي بالبَْحَرْيِن ، وبهما ، فُّسِ

، صاِحب األَْخبَاِر ، والنّواِدِر ، وقد تقَدَّم  األَْصَمِعيّ  ُمَظهَّرٍ  بن عبِد الَمِلك بِن علّيِ بِن أَْصَمَع بنِ  قَُرْيب كُمعَظَّم : َجدُّ عبِد الَمِلِك بنِ  ، ُمَظهَّرٌ و

َمِة ، وَضبَطه الحافُِظ وغيُره كُمْحِسٍن.  عاُم ِوالَدتِه وَوفَاته في الُمقَّدِ

مّ  ُدْرًءا سالَ وأَي ِمْن َمَطِر أَْرِضِهْم  ، بالفَتْح ، َظْهراً  َساَل واِديِهمْ  قال ابُن األَْعَراِبّي : يقال :و ، هكذا في النُّسخ  أَي من َمَطِر َغْيِرِهمْ  ، بالضَّ

 .(4)، ونّص ابن األَْعَرابِّي : من غير َمَطِر أَرِضِهم 

ةً  ، إِذا ساَل بَمَطِر  َظْهراً  الَواِدي. وقال َغْيُره : ساَل َظْهراً  ، كقَْولك ُظْهراً  : ساَل الَواِدي (5)وقال َمرَّ
نَْفِسه ، فإِن ساَل بَمَطِر غيِرِه قيل :  (6)

ّم أَجوُد ؛ ألَنّه أَنشد : الظُّْهرَ  سال َذْرًءا. قال األَزَهريُّ : وأَحَسبُ   بالضَّ

يِن و  رحتـــــــــــــَ اهـــــــــــــَ راً لـــــــــــــو َدَر  َأن  مـــــــــــــا جـــــــــــــَ هـــــــــــــُ   ـــــــــــــُ

  
ُؤرُ   ا الـــــــــــــفـــــــــــــُ ُت مـــــــــــــا ألحأَلتح أَذحاَنهبـــــــــــــََ دح  مـــــــــــــا عـــــــــــــُ

  
 ، نقله الّصاغانِّي. أَي َخْيراً َكثِيراً  ، باإِلضافَة ، َظْهرٍ  َمَطرَ  (7) أََصْبُت ِمْنه يقال :و

َمْخَشريُّ : َعَدا في فََسَرقه. َظْهرٍ  أَي َعَدا في ، باإِلضافَة ، َظْهرٍ  ِلصٌّ عاِدي يقال :و  : َسَرَق ما َوَراَءه. َظْهِره وقال الزَّ

 ، نقله الّصاغانِي. الظَِّهيَرةُ  ن : َهَجَمتْهُ ، كُمْحسِ  ُمْظِهرٌ  بَِعيرٌ و

 أَْيِدي النّاِس. َظْهر ، والفُقَراُء يأُْكلُوَن على يَِدي ، أَي أُْنِفُق َعلَْيهِ  َظْهرِ  هو يَأُْكُل على من الَمَجاز :و

، منهم من  وَجَماَعةٌ  ، روى عنه رافُِع بُن َخِديج (8)، َعقَبِيٌّ أُُحِديٌّ  الّصحابِيُّ  بن َعِدّيٍ األَْنَصاريُّ األَْوِسيُّ  ْبُن رافِعِ  ُظَهْيرُ  كُزبَْيٍر :و

 بُن ِسنَاٍن األََسِدّي ِحَجاِزيٌّ ، له ِذْكٌر في حديٍث غريب. ُظَهْيرُ  الصحابَة :

ْحمِن السُّلَِمّيِ : َعْبُد هللا بُن فَاِرٍس العَُمِريُّ  ُظَهْير أَبُوو .  ، َشْيُخ أَبِي َعْبِد الرَّ لَفيُّ  ، هكذا َضبََطه الّسِ
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ُد بنُ  ، اإِلمام َمْجُد الّديِن أَبو َعْبِد هللا كأَِميرو  الَحنَِفيُّ  ، اإِلْربِِليُّ  الظَِّهيرِ  أَحمَد بِن ُعَمَر بِن شاِكٍر ، ُعِرَف بابنِ  ُمَحمَّ

__________________ 
 قلم يف التهذيب بدون تشديد.( ضبطت ابل1)
ويف ]. وقا  يف موضـــــــــض آخر : والظهران أيضـــــــــاً : جبر يف داير بين أســـــــــد. .. ( يف معجم البلدان : ويف أطراف القنان جبر يقا  له الظهران2)

 [.القاموس : ألطراف القنان
 ( املعقد برد من برود هجر.3)
 ( وهي عبارة التهذيب.4)
 .«ا  غريهوق»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 .«مبطرة»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ( القاموس : منك.7)
 ( قا  ابن اسحا  شهد بدراً ا أسد الغابة.8)
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َياِطي  ا واملِّزِي  ا وله  632اأَلِديُب ا ولد ِ رحِبَر ســــــنة  ّ ا وعنه الدِّمح َخاِوّي ا وَكرميََة ا وابَن الل جيِّ َ  الَعَلَم الســــــ  لض بِدَمشــــــح
 َبِديض االستطراد قوله :من 

وا  ـــــــــــــــــــــــُ بَل دح ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأجـــــــــــــــــــــــاَز مـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــَ

  
دِ   ـــــــــــــــــــــــــــح ن ِر الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رحِط َأهـــــــــــــــــــــــــــح  بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

َد  ُد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــُن َأمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
دِ   َر بـــــــــــــــــــــــــِن َأمحـــــــــــــــــــــــــحَ مـــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــــــــِن عـــــــــــــــــــــــــُ

  
ُد بُن إِْسَماِعيل بنِ  .677وله ديوان ِشعر ، وتُُوفِّي في سنة  ثاِن. ، اشتغَل بَحَماةَ ، وَحدََّث. الَحَمِويّ  الظَِّهيرِ  وُمَحمَّ  ُمَحّدِ

 * ومّما يستدرك عليه :

 الُمَدبُِّر لألَْمِر. (1)ِلبَْطٍن : أَْنعََم تَْدبِيَرهُ ، كذِلك يقول  َظْهراً  قَلََّب األَْمرَ 

 ، قال الفََرْزَدُق : للبَْطِن ، وهو َمجاز َظْهَرهولبَْطنِه ،  َظْهَرهُ ولبَْطن ،  َظْهراً  أَْمَرهُ  (2)قلَّب فالٌن وَ 

ينِّ  ــــــــــــــــــًا جمــــــــــــــــــَِ ب ــــــــــــــــــِ راين قــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــَ َف ت ــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــي

  
رِي   ــــــــــــــح ُب أَم لــــــــــــــِ ــــــــــــــح َرهأَق هــــــــــــــح نِ   ــــــــــــــَ طــــــــــــــح  لــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــَ

  
معرفةٌ ، فأَراد أَن يَعِطَف َعلَْيه معرفةً مثلَه وإِن اْختَلََف َوْجهُ  َظْهَره على قوِله : ِلبَْطِن ؛ ألَّن قوله :« للبَْطنِ »وإِنما اختار الفََرْزَدُق ُهنَا 

 .(3)التعريف 

 من َدبٍَر أَو غيِره ، رواه ثعلٌب. الظَّْهرِ  من الدَّبَِر. وقيل : هو الفَاِسدُ  بَظْهِره : ال يُْنتَفَعُ  َظِهيرٌ  وبَِعيرٌ 

 ، أَي َسِمَن منها. َظْهَرةً  منها َظَهرَ  َره المصنف ، فهما ضدٌّ. ويقال : أََكَل الرجُل أَْكلَةً ، قاله اللَّْيُث ، وَذكَ  (4): قَِويٌّ  َظِهيرٌ  وبعير

َدقَِة ما كان عن»وفي الحديث :   ، أَي ما كان َعْفواً قد فََضَل عن ِغنًى ، وقال أَيُّوب : عن فَْضِل ِعيَاٍل. «ِغنًى َظْهرِ  َخْيُر الصَّ

 الذي تََراه. لظاِهِرها الّسماِء ، وهذا بَْطُن السَّماِء ، َظْهرُ  ُل : هذاقال الفَّراُء : العَرُب تقو

 َوِليََك يقال بَْطنُه ، ولما َوِلَي َغيَرَك يقال (6)كبَْطنِه ، كالَحائِِط القائِِم ، لَما  َظْهُره ِء ذي الَوْجَهْيِن الذيفي الشَّيْ  (5)قال األَزهِرّي : وهذا جاَء 

 ، وهو َمَجاز. َظْهُره

َر قوله تعالى :  َظَهْرتُ و أَي ما قََدُروا أَن يَْعلُوا عليه ؛ الرتفاعه. وقوله تعالى :  (7) (َفَما اْسطاُعوا َأْن َيْظَهُروهُ )البَْيَت : َعلَْوتُه ، وبه فُّسِ

 أَي يَْعلُوَن. (8) (ُرونَ َوَمعارَِج َعَلْيها َيْظهَ )

 .الظَّْهر ، أَي ُمطََّرَحةٌ وَراءَ  ظاِهَرةٌ  وحاَجتُه عنَدك

ْفِل الَِّذيَن ََلْ َيْظَهُروا َعلى َعْوراِت النِّساءِ )، أَي َطَرَحنِي ، وهو َمجاز ، وقوله َجّل وَعّز :  بَظْهرٍ  وَجعَلَنِي أَي لم يَْبلُغُوا أَْن  (9) (َأِو الطِّ

 يُِطيقُوا إِتْيَاَن النَِّساِء ، وهو َمجاز ، ومن ذلك قوُل الشاعِر :

وحٍم  ــــــــــَ ا بــــــــــَا قـ نــــــــــَ ــــــــــَ تـ فــــــــــح لــــــــــ  ُرونَ خــــــــــَ هــــــــــَ ظــــــــــح ا  يــــــــــَ نــــــــــَ  بــــــــــِ

  
و ُ   غــــــــــــــُ ا وَمشــــــــــــــــــــــــــــح م عــــــــــــــاِزٌب عــــــــــــــنــــــــــــــّ واهلــــــــــــــُُ  أَمــــــــــــــح

  
تَ ُهنَّ ِإاّل ما َظَهَر ِمْنها)وقوله جّل وَعّز :  َوى األَْزَهِرّي عن ابِن عبّاس قاَل : الَكفُّ والَخاتَُم والَوْجهُ ، وقالت ، رَ  (10) (َوال يُ ْبِديَن زِين َ

سبعَةَ  : القُْلُب والفَتَخةُ ، وقال ابُن مسعود : الثِّيَاُب ، وهو أََصحُّ األَْقَواِل ، كما أَشار إِليه الّصاغانّي ، وقال : إِّن فيه الّظاِهَرةُ  عائَِشةُ : الّزينَةُ 

 أَقواٍل.
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__________________ 
 قوله : كذلك بقو  اخل هذه عبارة اللسان ا فتبمر فيها ا ويف اللسان : وكذلك.»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
نه ( قا  ســــــــيبويه : هذا ابب من الفعر يبد  فيه اآخر من األو  ا  ري عل  االســــــــم كما  ري أمجعون عل  االســــــــم ا وينصــــــــب ابلفعر أل3)

   :مفعو  ا فالبد  أن يقو  : ضـــــــرب عبد    هره وبطنه ا وضـــــــرب زيٌد الظهُر والبطُن ا وقلب عمرو  هرُه وبطُنه ا فهذا كله عل  البد . قا
 وإن شئت كان عل  االسم مبنزلة أمجعا.

 هري ومظّهر : قوي الظهر.ويف موضض آخر : ورجر   ( يف اللسان : وقا  الليث : الظهري من اإلبر : القوي الظهر صحيحه.4)
 .«جائز»( يف التهذيب : 5)
 أما اللسان نقال عن األزهري فكاألصر.« ويقا  ملا وليك منه :  هره ا وملا ود غري   هره»( عبارة التهذيب : 6)
 .97( سورة الكهف اآية 7)
 .33( سورة الزخرف اآية 8)
 .31( سورة النور اآية 9)
 .31( سورة النور اآية 10)
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 الطَّْيُر من بَلَِد كذا إِلى بَلَِد كذا ، إِذا اْنَحَدَرْت منه إِليه ، وَخّص أَبو َحنِيفَةَ به النَّْسَر. َظَهَرتو

، وفي  (1)ابُرْز بِِهم ، و ظاِهِرَها أَي اخُرْج بِهم إِلى «بَمْن َمعََك من الُمْسِلِميَن إِليَها فاْظَهرْ »:  ُعبَْيَدةَ  أَبي إِلى عنههللارضيوفي كتاِب ُعَمَر 

 ، أَو ترتفع. تَْظَهروتَْعنِي الشَّْمَس ، أَي تَْعلَُو «. تَْظَهر كان يَُصلِّي العَْصَر في ُحْجَرتِي قبَل أَن»حديث عائَِشةَ : 

 األَْرِض. َظَواِهرُ  ، ويقال : هاَجتْ  األَْرِض ، وذِلك ما اْرتَفََع منها ، ومعنَى هاَجْت : يَبَِس بَْقلَُها ُظُهورُ  وقال األَصمعّي : يقال : هاَجت

 .ظاِهُره ٍء : أَعاَله ، اْستََوى أَو لم يَْستَوِ كّل َشيْ  ظاِهَرةُ والَجبَِل : أَعاَله ،  ظاِهرُ  وقال ابُن ُشَمْيل :

 انتهى. .(2): األَرُض الُمْشِرفَةُ  الّظاِهَرةُ  وفي األَساس :

 .ظاِهَرتِه وقَ الَجبَِل فَأَْنَت ف َظْهرَ  وإِذا َعلَْوتَ 

ّم  الظُّْهَرانِ و  : َجنَاَحا الَجراَدةِ األَْعلَيَاِن الغَِليَظاِن ، عن أَبي حنيفةَ. (3)بالضَّ

 .اْستَْظَهرَ  به : َظاَهرَ و

 فاُلناً : عاَونَه ونََصَره. ظاَهرَ و

ه ه ِدْنيَا ، فإَِذا تَبَاَعَد فهو ابُن َعّمِ  ، بالفَتْح ، وهو َمَجاز. َظْهراً  وقال األَْصَمِعيُّ : هو ابُن َعّمِ

 ، أَي ليس ِمنّا ، وقيل : معناه أَنّه ال يُْلتَفَْت إِليِهم قال أَْرَطاةُ بُن ُسَهيَّةَ : الظَّْهرِ  وفاُلٌن من َولَدِ 

ا  نـــــــــــــَ ر َة أَنــــــــــــــ  نـــــــــــــاَء مـــــــــــــُ ٌغ أَبـــــــــــــح لـــــــــــــِ بـــــــــــــح نح مـــــــــــــُ  فـــــــــــــمـــــــــــــَ

  
ِد   ن َولـــــــــَ اِء مـــــــــِ يِن الـــــــــرَبحصـــــــــــــــــــــــَ اَن بـــــــــَ دح رِ َوجـــــــــَ هـــــــــح  الـــــــــظـــــــــ 

  
 بهم وال يَْلتَِفتُون إِلى أَْرَحاِمِهم. يَْظَهُرون ونَسبه الَجْوَهِريُّ ِإلى األَْخَطل ، وأَنكَره الّصاغانيُّ ، أَي من الذين

 عليه أََحٌد ، أَي ال يَُسلُِّم ، وهو مجاز. يَْظَهرُ  وفاُلٌن ال

 هللا على األَمِر : أَْطلََع. أَْظَهَرناو

 أَي يَطَِّلعُوا ويَْعثُُروا. (ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكمْ )ةً ، عن ابِن األَعرابّي. وقوله تعالى : ، أَي ِغيلَ  َظْهراً  وقَتَلَه

 عنك ، أَي ليس بالِزٍم لك َعْيبُه ، قال أَبو ذَؤيب : ظاِهرٌ  عنك عاُره ، أَي زائٌِل ، وهو َمَجاز ، وقيل : ظاِهرٌ  وهذا أَمرٌ 

رٍو  مـــــــــح ُب ِإال  أُم  عـــــــــَ لـــــــــح تح َأَب الـــــــــقـــــــــَ حـــــــــَ بـــــــــَ  فـــــــــَبصــــــــــــــــــــــح

  
ا  كــــــــــــــــــــاِة وانُرهــــــــــــــــــــَ ر ُ  انرِي ابلشــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  حتــــــــــــــــــــَُ

  

هـــــــــــــــا و  بـــــــــــــــ  وَن َأيّنِ ُأحـــــــــــــــِ ا الـــــــــــــــواشـــــــــــــــــــــــــــــُ َهـــــــــــــــَ ري   عـــــــــــــــَ

  
كــــــــاٌة و   َك شــــــــــــــــــــــَ لــــــــح رٌ تــــــــِ ا   ــــــــاهــــــــِ (4)عــــــــنــــــــَك عــــــــاُرهــــــــَ

 

  
ُق ناِري بالشَّكاةِ »ومعنَى  ْكِر « تَُحرَّ  القَبِيحِ.أَي قد شاَع َخبَِري وَخبَُرَها وانتََشَر بالشَّكاةِ والذِّ

ٌء ، وفي األَساس : لم يَْعلَْق ، وفي النَِّهايَِة : إِذا اْرتَفَع عنك ، ولم يَنَْلَك منه شيْ  (4)عني هذا العَْيُب ، إِذا لم يَْعلَْق بي ونَبَا عنّي  َظَهرَ  ويقال :

 بك.

بَْيِر : يا اْبَن ذاِت النِّطاقَْيِن ، تَْعيِيراً له بَِها ،   فقال ُمتََمثِّالً :وقيل الْبِن الزُّ

 عنحَك عاُرَها  اِهرٌ تِلحَك َشَكاٌة و 
 أَراَد أَّن نِطاقََها ال يَغُضُّ منها وال منه فيُعَيََّر به ، ولكنّه يَرفَعُه فيَِزيُده نُْبالً.
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 (6)لَمْرأَةُ واستََمّر بها الدَُّم فإِنها تَْقعُُد أَيّاَمَها للَحْيِض : إِذا اْستُِحيَضت ا (5): االحتِيَاُط واالْستِيثَاُق وهو َمجاز ، ومنه قول الفُقََهاِء  االْستِْظَهارُ و

ْهِرّيِ  وال تَُصلِّي ، ثم تَْغتَِسُل وتَُصلِّي ، وهو َمأُْخوذٌ من البَِعيرِ  أَي يَْحتَاُطوا  «يَْستَْظِهُروا أَنّه أََمَر ُخّراَص النَّْخِل أَن»الَحِديُث : ، ومنه الّظِ

 ويََدُعوا لهم قَْدَر ما يَنُوبُُهم ويَْنِزُل بهم من األَْضيَاِف وأَبنَاِء السَّبِيِل.ألَْربَابَِها ، 

 الِغّبِ : أَْقَصُر من الِغّبِ قَليالً. َظاِهَرةُ والِغّبِ : هي للغَنَِم ال تََكاُد تكوُن لإِلبِِل ،  َظاِهَرةُ و

 ، كُمْحِسٍن اسٌم. الُمْظِهرُ و

ة : الظََّواِهرُ وبَاح : أََحُد فُْرساِن العََرِب وُشعَرائِِهْم. بُن رَ  ُمْظِهرُ  وفي الُمْحَكم  : َموضٌع ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : وأبرزهم.1)
 ( نص األساس : ونزلوا يف  هر من األرض و اهرة وهي املشرفة.2)
 ( ضبطت يف اللسان ابلفتح ا ضبرت قلم.3)
 ء.نبا عين ومل يعل  يب منه شي( يف التهذيب : أي 4)
 .. ويف اللسان : ويف كالم بع  فقهاء أهر املدينة« وقا  بع  الفقهاء من ا جازيا»( يف التهذيب : 5)
 ( عبارة التهذيب : تقعد أايمها للحي  ا فإذا انقضت أايمها استظهرت بثالثة أايم تقعد فيها للحي  وال تصلي.6)
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هِ  لـــــــــــِ ٌغ مـــــــــــن َأهـــــــــــح ا رَابـــــــــــِ فـــــــــــَ رُ  عـــــــــــَ َواهـــــــــــِ  فـــــــــــالـــــــــــظـــــــــــ 

  
رُ   تح فــــــــاأَلصــــــــــــــــــــــافــــــــِ فــــــــَ دح عــــــــَ ىَن قــــــــَ بــــــــح ــــــــُ اُف تـ نــــــــَ  فــــــــَبكــــــــح

  
 ، كَصبُوٍر : َمْوِضٌع بأَْرِض َمْهَرةَ. َظُهورٌ و

 ، أَي ُكلَّ يَْوٍم نِْصَف النََّهاِر. ظاِهَرةً  وَشِرَب الفََرسُ 

 نِّي.. الثالثَةُ نقَلَها الّصاغاَظْهَرها : َعاَل  تَْظِهيراً  فاُلٌن نَْجداً  َظهَّرَ و

ث ، سمع ابَن الُمَذهَِّب. ظاِهرٌ و َمِد بن أَْحَمَد النَّْيَسابُوِرّي الُمَحّدِ  : لَقَُب عبِد الصَّ

ْونَ  ثِيَن كثِيُرون ، أَوَرَدُهم الحافُِظ في التّْبِصيِر. بظاِهرٍ  والُمَسمَّ  من الُمَحّدِ

ْميَاِطّي. الظَّْهِريّ  البَْغَداِدّي المعروُف بابنِ وأَبُو الَحَسِن عليُّ بُن األََعّزِ بِن عِلّيٍ   ، بالفتح ، من شيوخ الحافِِظ الّدِ

، منهم داووُد بُن َعِلّي بِن َخلَف األَْصبََهانِّي رئيُسُهم ، َرَوى عن إِْسَحاَق بِن  (1) بِالظَّاِهرِ  : من الفُقََهاِء َمنسوبُون إِلى القَْولِ  الظَّاِهِريَّةُ و

 ببْغَداَد. 270، وأَبِي ثَْوٍر ، مات سنة َراَهَويِه 

 صاِحِب َحلََب. الظَّاِهرِ  ، وآُل بَْيتِه ، منسوبون إِلى الظَّاِهِريّ  والحافُِظ َجَماُل الّدينِ 

 بِيبَْرَس. الّظاِهرِ  الفقيهُ الّشافِِعيُّ ، َمْنُسوٌب إِلى الّظاِهريُّ  والشيُخ ِشَهاُب الّدينِ 

يُق بُن مَحّمد الِمْزجاِجيّ  الّظاِهَرةُ و ْيُخ اإِلماُم العاِلُم ِصّدِ  .912الُمتَوفَّى بَزبِيَد سنة  الّظاِهِريّ  : قريَةٌ باليََمِن ، منها الشَّ

ثُوَن ، وقد تََكفََّل لبياِن أَْحَواِلِهْم  َظِهيَرةَ  وبَنُو  البُُدوِر الُمنِيَرة في الّساَدةِ بني»كتاُب ، كَسِفينَة : قَبِيلَةٌ بمكَّةَ ، منهم ُحفّاٌظ وُعلََماُء وُمَحّدِ

 .«َظِهيَرة

ْهرانِيُّ و َمْشِقيُّ  الّظِ ، َرَوى عن َمْكُحول البَْيُروِتّي ، هكذا َذكروه ، ولم يُبَيِّنُوا. قلت : والّصَواُب أَنّه  (2)بالكسر : أَبُو القاِسِم عليُّ بُن أَيُّوَب الّدِ

الذي تقَّدم  َظِهيرٍ  بُن رافِعٍ ، كُمْحِسٍن ، صحابِيٌّ ، بَْدِريٌّ أَُخو ُمْظِهرُ و؛ لَكْونِه نََزلَه ، وَسِمَع به الَحِديَث ، وهللا أَعلم.  الظَّْهَرانِ  بالفَتْحِ إِلى َمرِّ 

 ِذْكُره.

 األَْشَجِعّي َصحابِيٌّ مشهوٌر. ُمْظِهرٍ  وَمْعِقُل بُن ِسنَاِن بنِ 

 .ُمْظِهرٌ  بيه ، وعنه َحِفيُده أَبو اللَّْيثِ بُن َجْهِم بِن َكلََدة ، عن أَ  ُمْظِهرُ و

 بِن قَْيٍس األَْنَصارّي ، له ُصْحبَةٌ ، قُتَِل يوَم الِجْسِر. ُمْظِهرِ  والَحاِرُث بُن َمْسعُوِد بِن َعبدةَ بنِ 

 .عنهماهللارضيبِن ِرئاٍب األََسِدّي ، قُتَِل مع الُحَسْيِن بِن علّيٍ ،  ُمْظِهرِ  َحبِيُب بنُ و

 بُن أَْسلََم ، عن الَمْقبُِرّي. اِهرُ ُمظَ و

 : َشْيٌخ ألَبِي ُكَرْيب. ُمظاِهرٍ  وِسنَاُن بنُ 

 .304: حاِفٌظ مشهور ، تُُوفَِّي سنة  ُمَظاِهرٍ  وعبُد هللا بنُ 

ِث عبِد الّرحمِن بن ُحَسْيٍن النزيلّي : قَرية باليََمِن ، منها اإِلمام الحافُِظ إِبراِهيُم بُن َمْسعُود ، سمع الَحِديَث على اإِلمام المُ  الظَّْهرينو َحّدِ

ْحلَةُ في َزمانِه في الحفظ.  بِهْجَرةِ القيرّي من أَعماِل َكْوَكبَان ، وانتهْت إِليه الّرِ

 فصل العني
 مع الراءِ 

ْؤيَا َعبَرَ  : [عبر] بما يَُؤول ، كذا في المحكم وغيره ، وفي  فَسََّرَها وأَْخبَرَ  : تَْعبِيراً َعبََّرها و ، بالكسر ، ِعبَاَرةً و ، بالفَتْح ، يَْعبُُرها َعْبراً  الرُّ

 .(3) بآخِر ما يَُؤول إِليِه أَْمُرَها األَساس :
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ُتْم ِللرُّْءاي تَ ْعُْبُونَ )أََخصُّ من التّأِْويِل ، وفي التنزيل :  التَّْعبِيرُ ووفي البصائِِر للمصنِّف :  ْؤيا ، فعّداها  تَْعبُُرونَ  مأَي إِن ُكْنتُ  (4) (ِإْن ُكن ْ الرُّ

ى هِذِه  تَْعبُُرون بالالم والمعنى إِن ُكْنتُم مُ ]، وعابِِريَن وتَُسمَّ اَلَم التَّْعِقيب ؛ ألَنَّها َعقَّبَت اإِلضافَة ، قال الَجْوَهِرّي : أَْوَصَل الِفْعَل بالم  (5) [الالَّ

 كما يُقَال : إِن كنَت للماِل جاِمعاً.

ْؤيا ، َعبَرَ  بعَضهُ ببعض حتَّى يَقََع فَهُمه عليه ، ولذلك قيل : يَْعتَبِرُ  ، أَي فَيَْعبُُره : الذي يَْنُظُر في الِكتَابِ  العابِرُ و  الرُّ

__________________ 
 اللباب. ( َأي  رون النصوص عل   واهرها وينفون القياس ا أو  من قا  ابلظاهر داود بن علي األصفهاين ا صاحب املذهب ا عن1)
 ( يف اللباب : أبو القاسم علي بن يعقوب الدمشقي.2)
 ( كذا ابألصر ومل يرد هذا املعىن يف األساس.3)
 .43( سورة يوسف اآية 4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
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ِر ا و ا الِعربحِ  فالٌن كَذا. وقير : ُأِخَذ هذا كل ه من اعحَترَبَ و  َانِ  ا وهو جاِنُب النـ هح اَي يـََتَبّمُر انِحَيجيَِ  عاِبرَ  ؛ أَلنّ  (1) ِعربح الر  ح
اَي ا فيَـتَـَفك ُر يف َأطراِفها ا ويـََتَدبـ ُر كّر َشيح  ره فيها ِمن َأّوِ  ما رََأ  النائُِم ِإىل آخِر ما رََأ .الر  ح  ٍء منها ا ومَيحِضي بِفكح

ْؤيَا على ِرْجِل طاِئٍر ، فإَِذا»يٍن العُقَْيِلّي أَنّه سِمَع النَّبِيَّ صلَّى هللا تَعالى عليه وَسلَّم يقول : وُرِوي عن أَبي َرزِ  ها  ُعبَِّرتْ  الرُّ َوقَعَْت ، فال تَقُصَّ

ً ألَّن الوادَّ ال يُِحبُّ أَن يَْستَْقبِلَك في تَْفِسيِرَها إِاّل بم،  «إِالَّ على َواّدٍ ، أَو ِذي َرأْي َك ؛  بالِعبَاَرةِ  ا تُِحّب ، وإِن لم يكن عاِلما لم يَْعَجْل لَك بما يَغُمُّ

، فهو يُْخبُِرك بحقيقِة تَْفِسيِرَها ، أَو بأَْقَرِب ما يَْعلَُمه منها ،  بِعباَرتَِها يُِزيلَُها عّما َجعلَها هللا عليه ، وأَّما ذُو الّرأْيِ فمعناه ذُو الِعْلمِ  تْعبِيَره ألَنّ 

ْعَمِة فيها. وفي الحديِث : علّه أَن يكوَن في تَْفِسيِرَها َموِعَظةٌ تَْرَدُعَك عن قَبِيح أَنَت عليه ، أَو يكون فيها بُْشَرى فتَْحَمد هللا تعالى على النِّ ول

لِ » ْؤيَا ألَوَّ ْؤيا ُكنًى وأَْسَماٌء ، فَكنُّوَها بُكناَها ، »وفي الحديث  «عابِرِ  الرُّ وفي حديِث ابِن ِسيِريَن كان يَقُوُل : «. بأَْسَمائَِها ااعتَبُِروهَ وللرُّ

ْؤيَا بالَحِديِث  أَُعبِّر (2)أَي  «الَحِديثَ  أَْعتَبِرُ  إِني» جِل الفاِسِق ،  يُعَبِّرَ  بالقُْرآِن في تَأِْويِلَها ، مثل أَن أَْعتَبُِرها به ، كما أَْعتَبِرُ والرُّ الغَُراَب بالرَّ

لَع بالمرأَةِ ؛ ى وسلمعليههللاصلىألَّن النّبِيَّ  والّضِ لَعِ فاسِ  الغَُرابَ  َسمَّ  ، ونحو ذلك من الُكنَى واألَسماِء. قاً ، وجعَل المرأَةَ كالّضِ

 وتَْفسيَرها. َعْبَرها إِيّاَها : َسأَلَه اْستَْعبََرهو

 وبَيََّن. أَْعَربَ  : تَْعبِيراً  عّما في نَْفِسه َعبَّرَ و

ِميِر. يُعَبِّرُ  وتََكلََّم ، واللَِّسانُ  فَأَْعَرَب َعْنهُ  : َعيِيَ  عنه َغْيُره َعبَّرَ و  عّما في الضَّ

 ِحَها.، بكسِر العيِن وفتْ  الِعبَاَرةُ و ، بالفَتْح ، كذا هو مضبوٌط في بعِض النُسخِ ، وفي بعِضها بالكسر ، العَْبَرةُ  منه االْسمُ و

 ، قال النابِغَةُ الذُّْبيَانِيُّ يمدح النُّْعَماَن : ِعْبَرانِ  ، وهما شاِطئُه وناِحيَتُه عن ُكَراع : ويُْفتَحُ  ، بالكسر الَواِدي ِعْبرُ و

ه و  ــــــــــــُ َوارِب تح غــــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــــَ رَاُت ِإَذا جــــــــــــَ ا الــــــــــــفــــــــــــُ  مــــــــــــَ

  
ه   ي َأَواِذيـــــــــــــــ  رحمـــــــــــــــِ نِ تــــــــــــــــَ َيـــــــــــــــح ربح دِ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ  ابلـــــــــــــــز بـــــــــــــــَ

  

ٍة  لــــــــــَ َب انفــــــــــِ يــــــــــح َب مــــــــــنــــــــــه ســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــَ ومــــــــــًا أَبطــــــــــح  يــــــــــَ

  
ِد و   وحِم ُدوَن غــــــــــــَ اُء الــــــــــــيـــــــــــــَ طــــــــــــَ وُ  عــــــــــــَ (3)ال حيــــــــــــَُ

 

  
ّم : ُعبُوراً و ، بالفَتْح. َعْبراً  ، أَي النّْهَر والَواِدَي ، وكذلك الطَِّريَق ، َعبََرهُ و  رِ الِعبْ  ، ويُقَاُل : فاُلٌن في ذلك ِعْبِرهِ  إِلى ِعْبِرهِ  قََطعَهُ من ، بالضَّ

 ، أَي في ذلك الجانِب.

ْنيَا ، قال الشاِعر : َعبَرَ  َسبِيَل الحياةِ ، وفي البصائِِر للمصنّف : كأَنَّه َعبَرَ  ، كأَنَّه عابِرٌ  ، وهو القَْوُم : ماتُوا َعبَرَ  من الَمَجازو  قَْنَطَرةَ الدُّ

رُبح فـــــــــــــــِإنح  عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اٍت  تـ مـــــــــــــــَ ا لـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــِإّن لـــــــــــــــنـــــــــــــــَ

  
ذو   ُن عـــــــــــــلـــــــــــــ  نـــــــــــــُ حـــــــــــــح نـــــــــــــَ رُبح فــــــــــــــَ غـــــــــــــح  ورِ ِإن نــــــــــــــَ

  
 يقول : إِْن ِمتْنَا فَلَنَا أَْقَراٌن ، وإِْن بَِقينَا فنَْحُن ننتَِظُر ما ال بُدَّ منه ، كأَنَّ لنا في إِتْيَانِه نَْذراً.

 َسبِيٍل. ُعبَّارُ وَسبِيل ،  عاِبْرو َسِبيٍل ، أَي مارُّ الّطِريِق ، وهم َعابِرٌ  ، وَرُجلٌ  َشقَّها : يَْعبُُرَها ُعبُوراً  السَّبِيلَ  َعبَرَ و

معناه أَن تكوَن له حاَجةٌ في المسِجِد وبَْيتُه بالبُْعِد ، فيدخل المسِجَد ، ويَْخُرج  قيل : (4) (َوال ُجُنباً ِإاّل عاِبِري َسِبيل  )وقَْولُه تَعَالَى : 

يَن في الَمْسِجِد غيَر ُمِريِديَن للّصالةِ. (5) [قد]إِاّل ُمَساِفِريَن ؛ ألَّن الُمَساِفَر  ُمْسِرعاً ، وقال األَْزَهِرّي :  يُْعِوُزهُ الماُء ، وقيل : إِاّل ماّرِ

 ، عن اللِّْحيَانِّي. َجازَ  : تْعبِيراً  به َعبََّرهُ و َعْبراً  بِه الماءَ  َعبَرَ و

 ولم يَْرفَْع َصْوتَه بِقَراَءتِه. في نَْفِسه تََدبََّره ح :، بالفَتْ  يَْعبُُره َعْبراً  الِكتَابَ  َعبَرَ و

 ؟نََظر : َكْم َوْزنَُها : يَْعبُُرها َعْبراً  الَمتَاَع والدََّراِهمَ  َعبَرَ و

 ؟.ما ِهيَ و

، بضّم فسكون ، إِذا تُرَك ُصوفُها عليها ، قال األَزهرّي :  ُعْبرٌ  تََرَك ُصوفَه عليِه َسنَةٌ ، وأَْكبُشٌ  : يَْعبُُره َعْبراً  الَكْبشَ  َعبَرَ  قال اللّْحيَانِّي :و

 ؟.وال أَْدِري كيف هذا الَجْمعُ 



6225 

 

__________________ 
 ( يريد شاطئه وانحيته.1)
 ( يف النهاية : املعىن فيه أنه يعرّب الر اي عل  ا ديث ا ويعترب به كما يعتربها ابلقرآن.2)
 العطاء ا والنافلة : الزايدة.( قوله : السيب : 3)
 .43( سورة النساء اآية 4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
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ْيَر : َزَجَرَها ، َعبَرَ و ّم ، يَْعبُُرهُ  الطَّ  ، فيهما. َعْبراً  ، بالَكْسر ، يَْعبُِرهُ و ، بالضَّ

 ْيِره.من فُْلٍك أَو قَْنَطَرةٍ أَو غَ  بِِه النَّْهرُ  ُعبِرَ  ما ، بالكسِر : الِمْعبَرُ و

ُ  ، الَمْعبَرُ و  .للعُبُورِ  بالفتحِ : الشَّطُّ الُمَهيَّأ

يَ و  د ، بساِحِل بَْحِر الِهْنِد. الذي هو : الَمْعبَرُ  به ُسّمِ

ْت بهِ  على الَسفَرِ  ُمثَلَّثَةً : قَِويَّةٌ  َسفَر ، عْبرُ و،  أَْسفَارٍ  عْبرُ  نَاقَةٌ و َسفٍَر :  عْبرُ وأَْسفَاٍر ،  عْبرُ  وكذا َرُجلٌ  وتُْقَطُع األَْسفَاُر َعلَْيَها ، تَُشقُّ ما َمرَّ

والُمَؤنّث ، مثْل الفُْلِك الذي ال يزال يَُسافَُر  للَواِحِد والَجْمعِ  أَْسفَاٍر ، عْبرُ  أَسفاٍر وِجَمالٌ  عْبرُ  ٌء عليها ماٍض فيها قَِويٌّ عليها ، وكذا َجَملٌ َجِري

 عليها.

 ، أَي قَِويٌّ على السَّْيِر. ، كَكتّان ، كذلك َعبَّارٌ  لٌ َجمَ و

 : َوَزنَه ِدينَاراً ِدينَاراً. تَْعبِيراً  الذََّهبَ  َعبَّرَ و

 الدَّراِهم : َوْزنَُها ُجْملَةً بعد التَّفَاِريِق. تَْعبِيرُ وأَو َكْيلِه ،  لم يُبَاِلْغ في َوْزنِهِ  َء ، إِذاالشَّيْ  َعبَّرَ  قيل :و

 .ِعبَرٌ  ، جْمعُه ، بالِكْسِر : العََجبُ  لِعْبَرةُ او

 .االْعتِبَارِ  أَيضاً : االْعتِبَاُر بما َمَضى ، وقيل : هو االسُم من الِعْبَرةُ و

بَ  اْعتَبَرَ و َِّعُظ به اإِلْنَساُن وهي كالَمْوِعظَ  «ُكلَُّها ِعبَراً  قال : كانَتْ  ؟فََما كانَْت ُصُحُف ُموَسى»، وفي حديث أَبي َذّرٍ :  منه : تَعَجَّ ِة مّما يَت

 : ليستَِدلَّ بِه على َغْيِره. يَْعتَبِرُ وويَعَمُل بِه 

ْدِر  ، أَو هي قبَل أَْن تَِفيضَ  ، وقيل : هو أَن يَْنَهِمَل الدَّْمُع وال يُْسَمُع البُكاُء ، وقيل : هي الدَّْمعَةُ  بالفَتْحِ : الدَّْمعَةُ  ، العَْبَرةُ و ُد البَُكاِء في الصَّ تََردُّ

 ، والصحيح األَّول ، ومنه قوله : الُحْزُن بال بَُكاءٍ  ِهيَ  ، أَوْ 

َةٌ ِإّن ِشَفاِئي و  تـَُها  َعربح  (1)لوح َسَفحح
ُجِل بأَِخيه ، وإِيثَاِره إِيّاهُ على نفِسه :  ومن أَي أَْبِكي « ِلي َعْبَرةَ  وال»ويُْرَوى  (2)« بِي َعْبَرةَ  لَك ما أَْبِكي وال»األَِخيَرةِ قولُُهم في ِعنَايَة الرَّ

ِة نَْفِسي.  قالَه األَْصَمِعّي. من أَْجِلَك ، وال ُحْزَن بِي في خاصَّ

كةً  َعبََراتٌ  ج  ، األَِخيَرة عن ابِن ِجنِّي. ِعبَرٌ و ،، ُمَحرَّ

جلُ  َعبَرَ و  ، وسلمعليههللاصلى النّبِيَّ  ذَكرَ  أَنّه»:  عنههللارضيوفي حديث أَبِي بَْكٍر ،  وَحِزَن. َعْبَرتُه : َجَرتْ  اْستَْعبَرَ و ، بالفَتْح ، َعْبراً  الرَّ

 أَي تََحلََّب الّدمُع. «فَبََكى اْستَْعبَرَ  ثم

جلُ  َعبِرَ  وَحَكى األَْزَهِريُّ عن أَبي َزْيد :  ، إِذا َحِزَن. يَْعبَُر َعبَراً  الرَّ

 ٌ  ، كَسَكاَرى ، قال الحاِرُث بُن َوْعلَةَ الَجْرِميُّ : َعبَاَرى ج : َحِزينَةٌ ، ، كفَِرَحٍة : َعبَِرةٌ و ، كَسْكَرى ، َعْبَرىو،  عابِرٌ  وامرأَة

رحِديف  َت مـــــــــــُ ِدي  هـــــــــــر أَنـــــــــــح هـــــــــــح وُ  َد الـــــــــــنــــــــــــ  قـــــــــــُ  يــــــــــــَ

  
رِّ و   َف رَِداُف الــــــــــــغــــــــــــَ يــــــــــــح َك  (3)كــــــــــــَ رُ أُمــــــــــــ  ابــــــــــــِ  عــــــــــــَ

  
 أَي ثاِكٌل.

 َحِزيٌن باٍك. ، كَكتٍِف : َعبِرٌ و َعْبرانُ  وَرُجلٌ  : باِكيَةٌ ، َعْبَرى َعْينٌ و

ّم : ُسْخنَةُ العَْينِ  العُْبرُ و كُ و ، كأَنّه يَْبكي لَما بِه. ، بالضَّ  .. يَُحرَّ

 : جماعةُ القوِم ، ُهَذِليَّة. العُْبرُ  من النّاِس. وقال ُكَراع : الَجَماَعة قد َغلَب علىوٍء ، الَكثِيُر من ُكّلِ َشيْ  : العُْبرُ و

ِة : ُعْبرَ  ْعنَى أَراه، وم َعْينِه ُعْبرَ  أَراهُ  : تَْعبِيراً  بِهِ  َعبَّرَ و مَّ  َعْينِه ، أَي ما يُْبِكيَها أَو يُْسِخنَُها ، قال ذُو الرُّ
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ا و  هـــــــــــَ ـــــــــــَ ل رَُح َأهـــــــــــح طـــــــــــح ـــــــــــَ اَء ت ٍة َحصـــــــــــــــــــــــــّ نح أَزحمـــــــــــَ  مـــــــــــِ

  
اٍت   ـــــــــــ  ي قـــــــــــِ ـــــــــــَ ل ـــــــــــَ  مـــــــــــَ رب حنَ عـــــــــــل عـــــــــــَ ـــــــــــُ رِ  يـ فـــــــــــح ـــــــــــغـــــــــــُ  ابل

  
تََها تََرى من ِعفَّ « جاَرِتها ُعْبرُ و»وفي َحِديِث أُّمِ َزْرعٍ :   .(4)َعْينَها ، أَي يُْبِكيها  يُعَبِّرُ  تِها وَجَماِلَها ماأَي أَنَّ َضرَّ

 َعْينَْيه ، أَي ما يَكرهه ويَْبِكي منه ، كما قيل : ُعْبرِ  وفي األَساس : وِإنّه ليَْنُظر إِلى

__________________ 
 ( البيت ألمرئ القي  ا من معلقته ا وعجزه :1)

 هر عند رسٍم دارٍس من معو  ِ و 
 يضرب مثال للرجر يشتد اهتمامه بشبن أخيه.( 2)
 ( يف اللسان : الفّر ابلفاء ا ويف األساس : الَفّر.3)
 ( يف األساس : قا  يصف رجال قبيحاً له امرأة حسناء.4)
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ا  َدهــــــــَ نــــــــح وحَب عــــــــِ ــــــــ  ِه الــــــــثـ نح َأوحصــــــــــــــــــــــالــــــــِ ز  عــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــح  ِإَذا ابـ

  
ربحَ رََأ    ُ   عــــــــُ نــــــــِ ه خمــــــــَح نــــــــح ا ومــــــــا عــــــــَ هــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَ نـ ــــــــح يـ (1)عــــــــَ

 

  
 .(2)ال تَْستَِطيع أَن تَْخنِس عنه أَي 

 ، قال القَُطاِميُّ : ، وتُْفتَح الباُء ، أَي غيُر َحِظيَّةٍ  ُمْستَْعِبَرةٌ  اْمَرأَةٌ و

ا  هــــــــَ ــــــــَ ل ــــــــح ثـ رحَع مــــــــِ ــــــــَ ِب مل تـ ــــــــح ل ــــــــقــــــــَ ٌة يف ال ا َروحضــــــــــــــــــــــَ  هلــــــــَ

  
ُروٌ  وال   رباتُ فـــــــــــــَ عــــــــــــح تـــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح

ُ
فُ  امل الئــــــــــــِ  الصــــــــــــــــــــــــــ 

  
 .(3)، واقتصر ابُن ُدَرْيٍد على الفَتْح  ، بالكسر والفتح : َكثِيُر األَْهلِ  ِعْبرٌ  َمْجِلسٌ و

 : َكثِيٌر. َعبِيرٌ  قَْومٌ و

َها ، فهي َوفََّر ُصوفََها : إِْعبَاراً  الّشاةَ  أَْعبَرَ  قال الِكَسائِيُّ :و ، قال  (4): غير َمجزوٍز  ُمْعبَرٌ  ، وتَْيسٌ  ُمْعبََرةٌ  ، وذلك إِذا تََرَكَها عاماً ال يَُجزُّ

 بِْشُر بُن أَبي َخاِزٍم يصف َكْبشاً :

َرًة  جــــــــح ُ  حــــــــَ رحبــــــــِ ــــــــَ عــــــــاُن يـ بــــــــح ا شــــــــــــــــــــــَ فــــــــَ زِيــــــــُز الــــــــقــــــــَ  جــــــــَ

  
ِر   فــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ ــــــــــُث اخِلصــــــــــــــــــــــــاِء َوارُِم ال ِدي رَبُ حــــــــــَ عــــــــــح  مــــــــــُ

  
 ، قال : أَْعبَْرتُه وال تَقُلْ  ، كأَّن َوبََره ُوفَِّر عليِه. يُر الَوبَرِ : َكثِ  ُمْعبَرٌ  َجَملٌ و

رَب َأو  عــــــــــح تــــــــــه  مــــــــــُ يــــــــــ  نح َولــــــــــِ يب عــــــــــَ نــــــــــح ــــــــــُ ِر يـ هــــــــــح  الــــــــــظــــــــــ 

  
َرا  مــــــــــَ تــــــــــَ ا وال اعــــــــــح يــــــــــَ ــــــــــح نـ ه يف الــــــــــد  ج  َربــــــــــ   مــــــــــا حــــــــــَ

  
يِش  ، كَكتٍِف : رٌ َعبِ  ، هكذا في النُّسخ كأَِمير ، والّصوابُ  َعبِيرٌ و،  ُمْعبَرٌ  َسْهمٌ  من الَمَجاز :و  من الّشاِء واإِلبِِل. كالُمْعبَرِ  َمْوفُوُر الّرِ

َمْخَشِريُّ ـ  ، وكذِلك الجاِريَةُ  : كاَد يَْحتَِلُم ولم يُْختَْن بَْعدُ  ُمْعبَرٌ  ُغالمٌ و  قال :ـ  زاَده الزَّ

ِر  اِء األَقحشـــــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــَ وِّي ابلـــــــــــــلـــــــــــــِّ لـــــــــــــَ ـــــــــــــُ َو يـ هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  فـ

  
ِن ُزب    اتــــــــــــــــــِ َة اخلــــــــــــــــــَ ِويــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح رَبِ تـــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح

ُ
 املــــــــــــــــــ

  
،  الُمْعبََرةِ  يَا ابنَ  قالوا :و ، إِذا كاَد يَْحتَِلُم ولم يُْختَْن ، ُمْعبَرٌ  وقيل : هو الذي لم يُْختَْن ، قاَرَب االْحتِالَم أَو لم يُقَاِرْب. وقال األَْزَهِريُّ : ُغالمٌ 

َمْخَشرّي كيا اْبَن البَْظَراِء  ، وهو من ذِلك َشتٌْم ، أَي العَْفالءِ  وهو  .(5)، زاَد الزَّ

ّم : قَبِيلَةٌ. العُْبرُ و  ، بالضَّ

 ، وقد تقَدَّم. عابِرٍ  ، كأَنَّه َجْمعُ  الثَّْكلَى : العُْبرُ و

 َشِديداً. َسْيراً  تَِسيرُ  ، أَي تَْعبُر ُعبُوراً  السََّحائُِب التي : العُْبرُ و

 : إِنه العُثُْر ، بالثّاِء المثَلَّثَة ، وسيُْذَكر في موِضِعه إِْن َشاَء هللا تعالَى. ، وقد قيل العُقَابُ  : العُْبرُ و

يَِّة العََربِ  ، الِعْبرُ و . بالَكْسر : ما أََخَذ على َغْرِبّي الفُراِت إِلى بَّرِ  ، نقله الّصاغانيُّ

 ، وهي غيُر األُولَى. قَبِيلَةٌ  : الِعْبرِ  بَنُوو

 ، قال : الَكِذُب والباِطلُ  ، بالكسر : ِعْبرٍ  بَناتُ و

ـــــــــــــاُت  ن ـــــــــــــَ اَء ب َت جـــــــــــــَ ـــــــــــــح ئ ربحٍ ِإذا مـــــــــــــا جـــــــــــــِ  عـــــــــــــِ

  
اابَ و   هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــذ  َن ال َرعــــــــــــــــح َت َأســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــ   ِإنح َول

  
 : الَكذّاُب. ِعْبر وأَبو بَنَاتِ 

 .الِعْبرانِيَّةُ  ، وهي لُغَةُ اليَُهود ، بالكسر فيهما : الِعْبراِنيُّ و الِعْبِريُّ و



6229 

 

 ، هكذا نقله ابُن منُظور والّصاغانِّي : وِمْنهُ قَْوُل العََربِ  ، بالَكْسر ، قال : الِعْبَرةُ  ، واالسُم منه االْعتِبَارُ  بالتَّْحِريكِ  ، العَبَرُ  ُء :قاَل الفَّراو

نْ  ْنيَا وال يَْعُمُرَها. يَْعبُرُ  اللُهمَّ اْجعَْلنَا ِممَّ ْنيَا وال تَْعُمُروَها اْعبُُروا»حديث : وفي األََساس : ومنه الدُّ « يَْعبُر»ثم الذي َذَكَره الُمَصنُّف  (6) «الدُّ

َده فقال : مّمن« وال يَْعُمر»بالباِء   يَْعبَرُ  بالميم هو الذي ُوجَد في سائر النُّسخ ، واألُصوِل الموجودةِ بين أَيدينا. وَضبََطه الّصاغانِّي وَجوَّ

ْنيَا ، بفتح الموّحَدة وال بها وال يَُموُت َسِريعاً حتَّى  يَْعتَبِرُ  ، بضّم الموّحَدة ، وهكذا في اللَّسان أَيضاً ، وَذَكَرا في َمْعنَاه : أَي ممن هايَْعبُر الدُّ

.  يُْرِضيََك بالطَّاَعِة ، ونقله شيُخنَا أَيضاً ، وَصّوَب ما َضبََطه الّصاغانِيُّ

 هما ، وعلى الثّاني اقتصر الّصاغانِيُّ والَحافُِظ. وقال األَِخيُر : كَذا َضبََطهَ األَِميُر ،، بالتَّْحِريك في العَبَرِ  ، أَو أَبو َعبََرةَ  أَبُوو

__________________ 
 وما أثبت عن األساس.« رأ  عرب عينيه وما عنه  ب »( ابألصر : 1)
 وما أثبت عن األساس.« أي ال يستطيض أن حيب  عنه»( ابألصر : 2)
 : وقالوا : جمل  َعرٌب أي وافر. وفيه بعد سطرين : وجمل  ُعرٌب أي وافر األهر. 466/  3اجلمهرة ( كذا ا ويف 3)
ُعحرَب : التي  الذي تر  عليه شعره سنوات فلم  ّز.4)

 ( يف اللسان : وامل
 ( كذا ا ومل ترد يف األساس.5)
 .«عمر»وال يف مادة  (عرب)( مل يرد يف األساس 6)
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َمِد بن َعليِّ بِن عبِد   بِن عّباٍس اهلاِِشِيّ ويف ِحفحِظي أَنه بكَ  ِ ا واله َأمححَُد بُن ُ َم د بِن عبِد   بِن َعبحِد الصــ  ِر الَعاح  ســح
َعرَ  هازٌِ  َخِليضٌ  : ُجوِن واخَلالَعِة ا وقا  ا اِفة : هو صــاِحُب النّـَواِدِر ا َأَحُد الشــ 

ُ
ب ابمل َتســِ اغاينّ : كان َيكح اِء ا قا  الصــّ

ُج اِن.
 امل
ْعفََرانُ  العَبِيرُ و  َوْحَده. عند أَهِل الجاِهِليَّة ، قال األَْعَشى : : الزَّ

ُرو و  رحَد رَِداِء الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــَ ُُد بــــــــــــــــــــــــــــَ ربح  تـــــــــــــــــــــــــــَ

  
َت فـــــــــيـــــــــِه   َرقـــــــــح ـــــــــح ِف َرقـ يـــــــــح ريَاِس يف الصـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــِ ـــــــــعـــــــــَ  ال

  
 وقال أَبُو ذَُؤْيب :

لــــــــــــ   و  طــــــــــــَ رحٍب تــــــــــــَ ريِ ســــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــِ ه   ابلــــــــــــعــــــــــــَ  كــــــــــــبَنــــــــــــ 

  
اُء   يـــــــــــــــحُ ِدمـــــــــــــــَ وِر َذبـــــــــــــــِ حـــــــــــــــُ اٍء ابلـــــــــــــــنـــــــــــــــ  بـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــِ

  
يبِ  : العَبِيرُ  أَو ْعفََراِن. وقال ابُن األَثِيِر : أَْخالٌط من الّطِ يِب ذُو لَْوٍن يُْجَمع من أَْخالٍط. العَبِيرُ  يُْجَمُع بالزَّ  : نَْوٌع من الّطِ

َِّخَذ تُوَمتَْيِن ثم تَْلَطخَ قلت : وفي الحديث أَ  ْعفََراِن. العَبِيرَ  ففي هذا الحديِث بياُن أَنَّ  «أَو َزْعفََرانٍ  بعَبِيرٍ  ُهماتَْعَجُز إِْحَداُكّن أَن تَت  غيُر الزَّ

 من الغَنَِم : فَْوَق الفَِطيِم من إِناث الغَنَِم. العَبُورُ  أَو أَْصغَُر. وقاَل اللِّْحيَانِّي : الَجَذَعةُ من الغَنَمِ  ، كَصبُور : العَبُورُ و

 َعاَمها. (1)م تَُجزَّ وقيل : هي أَيضاً التي ل

 .َعبَائِرَ  ، وُحِكَي عن اللِّْحيَانِّي : لي نَْعَجتاِن وثاََلثُ  َعبَائِرُ  ج

ّم ، قاله ابُن األَعرابِّي. ُعْبرٌ  ج ، وهو الذي لم يُْختَْن ، األَْقلَفُ  : العَبُورُ و  ، بالضَّ

 ، عن ُكَراع ، حكاه مع الغُبَْيَراِء. نَْبتٌ  ، بالّضّم ُمَصغَّراً ممدوداً : العُبَْيَراءُ و

 ، عن ُكَراع أَيضاً. ِجْرُو الفَْهدِ  ، كَجْوَهر : العَْوبَرُ و

 تُْحبَس السَِّفينَةُ به ، قاله الّصاغانّي.، وهو أَصغَُر من األَْنَجِر ،  يَُشدُّ إِليها الَهْوَجلُ  َمْنُصوبَة في السَِّفينَةِ  ، (2)بضمتين  : ُخُشبٌ  الَمعَابِيرُ و

، إِليه اجتماُع نِسبَِة العََرِب وبَنِي إِسرائِيل ، وَمن شاَرَكُهم في نََسبِهم ، قاله  بِن ساِم بِن نُوحٍ عليِه الّسالمُ  (3) كَهاَجَر : ابُن أَْرفَْخَشذَ  عابَرُ و

أَيضاً ، وهو الِذي قُِسَمْت في أَيّاِمه األَْرُض بيَن  َعْيبَرُ  الخ بِن أَْرفَْخَشذ. قْلت : ويقال فيههو ابُن ش َعابَرَ  أَنَّ « قحط»الّصاغانِيُّ ويأْتي في 

 ، َخْمسمائة عام ، وكان ُعْمُره مائَتَْيِن وثََمانِيَن سنةً  السالمعليه النَّبِّيِ  صاِلح وبين وبَْينَه ، السالمعليهأَْواَلِد نُوح ، ويقال : هو ُهوٌد النَّبّي 

 وُدفِن بِمكة ، وهو أَبو قَْحَطان وفَالغ وكابر.

 ، قال أُساَمةُ بُن الحاِرِث الُهَذِلّي : : اْشتَدَّ عليهِ  تَْعبِيراً  األَْمرُ  ، هذا بهِ  َعبَّرَ و

ِف و  لــــــــــــــــــَ ريحَ يف مــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــح ا َأاَن والســــــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــَ

  
ربُِّ   عـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــُ رتِ  يـ ابـــــــــــــــــــــِ ِر الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  ابلـــــــــــــــــــــذ كـــــــــــــــــــــَ

  
حُ »ويروى   .«يُبَّرِ

 َعْينَْيه ، وقد تقَّدم. ُعْبرَ  كأَنّي أََرْيتُه أَْهلَْكتُه. : تَْعبِيراً  به َعبَّْرتُ و

َي به ألَنّه كُمعَظٍَّم : َجبٌَل بالدَّْهنَاءِ  ، ُمعَبَّر منه قيل :و َمْخَشِريُّ : ُسّمِ  .(4)بَساِلِكه. أَي يُْهِلُك  يُعَبِّرُ  بأَْرِض تَِميٍم ، قال الزَّ

داً ، ولعلَّه الصواب ، وَضبََطه بعُض أَئّمة النَّسَ وفي التَّْكِملَ  ٍث ، وأُراه ة : َحْبٌل من ِحبَاِل الدَّْهنَاِء ، وَضبََطه هكذا بالحاِء المهملة ُمَجوَّ ب كُمَحّدِ

َمْخَشِرّي.  ُمنَاِسباً لَما َذَهَب إِليه الزَّ

ةٌ  ُمعَبََّرةٌ  قَْوسٌ و  ، نقلَه الصاغانّي. : تامَّ
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 ، نقله الّصاغاِنّي. لم تُْنتَْج ثاَلَث ِسنِيَن ، فيَُكوُن أَْصلََب لََها التي النّاقَةُ  ، أَي مع َضّم الميِم : ، بالتَّْخِفيفِ  الُمْعبََرةُ و

. ع ، كَسْكَراَن : العَْبَرانُ و  ، نقله الّصاغانِيُّ

 ، منها عبُد الّسالِم بُن يُوُسفَ  (5) ة قُْرَب النَّْهَرَوانِ  ، بفتح األَّول والثّاني وسكون الثّالث وزيادة ُمثَنّاة : َعبَْرتَىو

__________________ 
 ويف الصحاح : أعربت الغنم إذا تركتها عاماً ال َ ُّزها.« مل َ ُزح »( يف اللسان : 1)
 ( ضبطت ابلقلم يف القاموس بفتحتا.2)
 ( كذا يف القاموس ابألصر ابلدا  املهملة. ويف مجهرة ابن حزم واللسان فكالقاموس.3)
 .. ( عبارة أي يهلك ا ليست يف األساس. وعبارته : امللقيات املزال  ا ومنه قير جلبر ابلدهناء : معرب  4)
 واسرت.( يف معجم البلدان : قرية كبرية من أعما  بغداد من نواحي النهروان با بغداد و 5)
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 .623ا َحد َث عن ابِن انِصٍر السالمّي وغريِه ا مات سنة  الَعرَبحيت  
ّم : َخَرَزةٌ كان يَْلبَُسَها َربِيعَةُ بُن الَحِريِش  العُْبَرةُ و . العُْبَرةِ  ذا لذِلك فلُقِّبِ  ، بمنزلة التَّاِج ، ، بالضَّ  ، نقله الّصاغانِيُّ

َكةً  العَبَراتِ  يَْومُ و  .(1)، معُروف  م : من أَيّاِمِهم ، ، ُمَحرَّ

 به النَّْهَر : جاَز. َعبَرَ  ، من : جائَِزةٌ  عابَِرةٌ  لُغَةٌ و

 * ومما يستدرك عليه :

 ِء.: الناِظُر في الشيْ  العابِرُ 

 ِء.ِء على الشَّيْ : الُمْستَِدلُّ بالشَّيْ  الُمْعتَبِرُ و

. يُْعبَرُ  ، بالكسر : سِفينَةٌ  الِمْعبََرةُ و  عليها النَّْهُر. قَاله األَْزَهِريُّ

 السَّْيَل عنّا ، أَي يُبَاِعُده. يَْعبُر َمتَاِعي : باَعْدتُه ، والواِدي َعبَْرتُ  وقال ابُن ُشَمْيل :

ْدِر : ما نَبََت على، بالّضّم ، من  العُْبِريُّ و النَّْهِر وَعُظَم ، منسوٌب إِليه ، ناِدٌر. وقيل : هو ما اَل ساَق له منه ، وإِنّما يكون ذلك فيما  ِعْبرِ  الّسِ

 والعُْمِريُّ منه : ما َشِرَب الماَء ، وأَنشد : العُْبريُّ  . وقال يَْعقوب :الِعْبرَ  قاَربَ 

 الُعربحِي  الٍث به اأَلَشاُء و 
اُل.قال :  يًّا ، وهو الضَّ  والذي ال يشرب الماَء يكوُن بَّرِ

ْدِر وما َعُظَم من العَْوَسجِ : ِة : العُْبِريُّ  وقال أَبو َزْيٍد : يقال للّسِ مَّ ْدِر ، وأَنشد قوَل ِذي الرُّ  ، والعُْمِريُّ : القَِديُم من الّسِ

ِت  و فــــــــــــَ ُت ِإَذا  ــــــــــــََ عــــــــــــح طــــــــــــَ ي  (2)قــــــــــــَ َواطــــــــــــِ  الــــــــــــعــــــــــــَ

  
ُروَب الســــــــــــــــــــــــــِّ   ِر ضــــــــــــــــــــــــــُ ربحِاي ً دح اال  عــــــــــــُ (3)وضــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 : َشقَّه ، عن اللِّْحيَانِّي. يَْعبُُره َعْبراً  السَّفَرَ  َعبَرَ و

ْعَرى يَتْ  العَبُورُ  والّشِ ةَ ، وهي شاِميّةٌ ، وهذا َمَحلُّ  َعبََرت ألَنَّها َعبُوراً  : َكوَكٌب نِيٌِّر مع الَجْوَزاِء ، وقد تَقّدم في ش ع ر ، وإِنما ُسّمِ الَمَجرَّ

 ِذْكِرَها.

 الّدراِهَم ، أَي استْخَراَجك إِيّاها. اْستِْعبَاَركَ  ، بالَكْسر : اإِلبُِل القَِويَّةُ على السَّْيِر. وقال األَْصَمِعيُّ : يقال : لقد أَْسَرْعتَ  الِعبَارُ و

 : االْعتِباُر بما َمَضى. الِعْبَرةُ و

ُل بها من معرفَِة الُمَشاَهد إِلى ما ليس  االْعتِبَارُ و الِعْبَرةُ  : هو التََّدبُُّر والنََّظُر ، وفي البصائِِر للمصنّف : االْعتِبَارُ و : الحالَةُ التي يُتََوصَّ

 اَهٍد.بُمشَ 

 الدَّْمعِ : َجْريُهُ. َعْبَرةُ و

 َعْينُه ، واْستَْعبََرْت : َدَمعَْت. َعبََرتْ و

 .َعبِرَ و، كفَِرَح ، إِذا َحِزَن ، ومن ُدَعاِء العََرِب على اإِلْنَساِن : ماله َسِهَر  َعبِرَ  وحَكى األَْزَهِرّي عن أَبي زيد :

ّم : البَُكاُء بالُحْزِن ،  العُْبرو ه، بالضَّ  .(4) العَبِرُ و العَْبرُ و العُْبرُ  يقال : ألُّمِ

 : لم تُْخفَْض. ُمْعبََرةٌ  وجاِريَةٌ 

 ، كَجْوَهر : َمْوضع. َعْوبَرٌ و

 ، بالفَتْح : بلٌد باليََمن بين َزبِيَد وَعَدَن ، قَِريب من الساِحِل الذي يُْجلَُب إِليه الَحبَش. العَْبرُ و



6233 

 

ّم  ُعْبَرةُ  وفي األَْزدِ  ً ، بالضَّ بُن َزْهَراَن بن َكْعٍب ، َذكرهما الّصاغانِّي. قلُت :واألَخيُر جاِهِليٌّ ،  ُعْبَرةُ  ، وهو َعْوُف بُن ُمْنِهٍب. وفيها أَيضا

 وُمْنِهٌب الذي ذكَره هو ابُن َدْوٍس.

 بُن َهَداد ، َضبطه الَحافُِظ. ُعْبَرةُ و

ِد بِن غانٍِم الُحَسْينِّي قاِضي تَْبِريَز ، له تََصانِيُف تُُوفِّي  بالكسر ، هو العَاّلَمةُ بُْرَهانُ  الِعْبِريّ  والسَّيِّد الّديِن ُعبَْيُد هللا بُن اإِلَماِم شْمِس الّدين ُمَحمَّ

 .743بها سنة 

 قاِضي البَْدوِ النَّساَء ، ويَبِيعوَن الماَء ، ويَْعتَِصُروَن العََطاَء. وأَْحَصى  يُْعبُِرونَ  وفي األَساِس والبََصائِِر : وبنو فاُلن

__________________ 
 ( قا  ايقوت : وال أدري أهو اسم موضض أم لي لكثرة البكاء به.1)
 وابللسان هنا فكاألصر ابخلاء. (وعمرـ  سدر)ابخلاء املعجمة ا وما أثبت عن اللسان يف ماديت « ختوفت»( ابألصر 2)
 األعرايب.( الضا  : ا ديث من السدر ا عن ابن 3)
 قوله : والعرب ابلضم البكاء اخل العبارة من لسان العرب ونصها : والُعربح : البكاء اب زن ا يقا  ألمه العرب ا والعرب»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

ـــــــــــها والعرب ا والعربان : الباكي ا أن الثالث الذي هو ككتف مبعىن  وقد ضبرت فيه العرب األوىل ابلضم والثاين ابلتحريك والثالث ككتف ا والظاهر ـ
الُعربح ا والَعربح  الباكي كالعربان كما تقدم يف كالم املصــنف ا ولي  من تتمة ما قبله كما فهم الشــارح ا ويؤيدان عبارة األســاس حيث قا  : وألمك

 .«فتبمر وراجض ـهَأي الثكر ا
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ثـََر الَعفاِئفِ  ُت َأكح ُفوضاِت والُبظحَر ا فقا  : َوَجدح َخح
ثـََر الَفَواِجرِ  امل  .(1) ُمعحرَبَات ُموَعَباٍت ا وَأكح
 من ِلَساِن المتَكلّم إِلى َسْمعِ الّساِمع. العَابِرُ  ، بالَكْسر : الَكالمُ  الِعبَاَرةُ و

ُد في الكاِمِل : العَبَّارُ و ُر األَحالِم ، وأَنشَد الُمبَّرِ  ، كَكتّاٍن : ُمفَّسِ

اَي مُث   ُت ُر ح ارأَيـــــــــــــــــــــــــــــــح رب حهتـــــــــــــــــــــــــــــــُ  عـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
اَلِم و   ــــــــــــــــــــــأَلحــــــــــــــــــــــح ُت ل ــــــــــــــــــــــح ن ارَاكــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــّ ب  عــــــــــــــــــــــَ

  
يحِ. ، وتُْفتَح ثاُؤُهَما : نَبَاتٌ  العَبَْيثَُرانُ و،  العَبَْوثَُرانُ  : [عبثر]  كالقَْيُصوِم في الغُْبَرة إِاّل أَنّه َطيٌِّب لألَْكِل ، له قُْضباٌن ِدقَاٌق ، َطيِّب الّرِ

 وقال األَْزَهِريُّ : هو نَباٌت َذفُِر الّريحِ ، وأَنشد :

اين  نـــــــــــــــــــَ دا صـــــــــــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــــا ِإَذا بـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ   اي رِي

  
اين   يِن جــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــ  بَن َرانِ كــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ ثـ ــــــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــــــَ بـ  عــــــــــــــــــــَ

  
 هذه الّشَجرةِ. (2)فَِر قال : َشبَّه َذفََر ُصنَانِه بذَ 

 وَحبَّلََها. (3) أَْسَخنََها ، أَي َعِقَب الطُّْهرِ  َمْسُحوقه إِْن ُعِجَن بِعَسل واْحتََملَتْهُ الَمْرأَةُ  ومن َخَواّصه أَنّ 

قال اللِّْحيَانِيُّ : يقال : َوقََع بَنُو  األَْمُر الشَِّديدُ  اِن :مثْل األَّول ، كما في التَّْكِملَِة واللِّسَ  العَبَْيثَُرانُ  ، هكذا في األُُصوِل ، والصوابُ  (4) العبثَرانُ و

 .(5)َشّرٍ  َعبَْوثَرانِ وَشّرٍ ،  ُعبَْيثََرةِ  َشّرٍ ، إَِذا َوقَعُوا في أَْمٍر َشِديٍد ، وكذا ُعبَْيثَرانِ  فاُلٍن في

يَْخلُُص منها َمْن  يكادُ  َشَجَرةٌ َكثِيَرةُ الشَّْوِك ال : العَبَْيثََرانُ و ، قاله اللّْحيَانِّي ، قال : وتُْفتَُح الثّاءُ  وهو من ذلك الشَّرُّ والَمْكُروهُ  : العَبَْيثَُرانُ و

 ، تُْضَرُب َمثاَلً لُكّل أَْمٍر َشِديٍد. (6) يَُشاُكَها

يَْسلُُكه َمْن  يَْنَحِدُر من َجبَِل ُجَهْينَة نَْقبٌ  ، بالفَتْح : بَاثِرُ عَ و ، َذَكره ابُن ُدَرْيد في باب ما جاَء على فَعَْيلٍَل ، بفتح الفاِء. َرُجل : اسمُ  َعبَْيثَرٌ و

 ، كذا في الُمْعَجم والتَّْكِملَِة. َخَرَج ِمْن إَِضٍم يُريُد يَْنبُعَ 

ٌث. َعْبثَرُ و  بُن القَاِسِم ، كَجْعفَر : ُمَحّدِ

 ّي هنا ، وَذكرهما المصنّف في ع ث ر وسيأْتي.بُن ُصْهبَاَن القائُِد مَصغٌَّر ، َذكَرهما الّصاغانِ  ُعبَْيثِرُ و

 ، كَجْعفٍَر : موضع من الَجْمَهَرةِ. َعْبثَرٌ و

 ، أَهمله الَجْوَهِريُّ والّصاغانيُّ ، واستدركه ابُن َمْنُظوٍر. ، كَسفَْرَجل : الغَِليظُ  العَبَْنَجرُ  : [عبجر]

 ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ وابُن َمْنُظوٍر. العَْبَدِريُّ  : [عبدر]

ةَ بِن َكْعِب بِن لَُؤّيِ  َمْنُسوٌب إِلى بَنِي َعْبِد الّدارِ  واستدَرَكهُ الّصاغانيُّ ، قال : وهو  بِن َغاِلب القَُرِشّي ، منهم َحَجبَةُ بِن قَُصّيِ بِن ِكالِب بِن ُمرَّ

ى بِن ُعثَْماَن بِن عبِد الّداِر.  الَكْعبَِة ، وَجدُُّهم َشْيبَةُ بُن ُعثَْماَن بِن َطْلَحةَ بِن عبِد هللِا بِن َعْبِد العُزَّ

ُد بُن َسْعُدونَ  ثاِن. العَْبَدِريّانِ  وُمْصعَُب بُن ُعَمْيٍر الشَِّهيُد ، والَحاِفُظ أَبو عاِمر ُمَحمَّ  : ُمَحّدِ

ْلبَةُ ، السَِّريعَةُ  هي قيل :و، بالّضِم : النّاقَةُ الشَِّديَدةُ ،  العُْبُسورُ  : [عبسر] يُن  كالعُْبُسرِ  ، وقال األَْزَهريُّ : هي النّاقَةُ الصُّ ، كقُْنفُذ ، وقِيل : الّسِ

وفي كالِم بْعِضِهم « َعْبقَرٍ  كأَنَُّهْم ِجنّ »، يقال في الَمثَل :  الِجنِّ  (7) َكثِيرُ  بالبَاِديةِ  ع ْعفَر :كجَ  َعْبقَرٌ  : [عبقر] ،« عسبر»زائَِدةٌ ، وسيأْتي في 

 : تَْزُعُم العََرُب أَنّهُ في أَْرِض الِجّنِ ، قال لَبيٌد : (8)أَنِّه باليََمِن ، وفي الّصحاح 

ُم و  يــــــــــــهــــــــــــِ نــــــــــــِ مح وبــــــــــــَ َواهنــــــــــــِِ نح فــــــــــــاَد مــــــــــــن ِإخــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
وٌ  وشـــــــــــــــــــــــــُ   هـــــــــــُ ِة كـــــــــــُ ـــــــــــ  ن اٌن كـــــــــــجـــــــــــِ ـــــــــــّ رِ ب قـــــــــــَ ـــــــــــح بـ  عـــــــــــَ

  
تِه.ثم نََسبُوا إِليه كلَّ شيْ  بُوا من ِحْذقِه أَو َجْوَدةِ َصْنعَتِه وقُوَّ  ٍء تَعَجَّ
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ً  َعْبقَرُ  وقال ابُن األَثِيِر : َعِظيماً في نْفِسه ،  : قريَةٌ يَسُكنها الِجنُّ فيما َزَعُموا ، فُكلَّما َرأَْوا َشْيئاً فائِقاً َغِريباً مّما يَْصعُُب عَملُه ويَِدقُّ ، أَو شيئا

 نََسبُوه إِليها.

 باليََمِن ، وفي الُمْعَجم : ة : َعْبقَر قال ابُن ِسيَده :و

__________________ 
 ساس : أي ير عونه.( زيد يف األ1)
 ( الذفر ابلتحريك شدة ذكاء الرائحة طيبة كانت أو خبيثة.2)
 .«أسخنها»وعل  هامشه عن نسخة أخر  « سخنها»( يف القاموس 3)
ثُران»( يف القاموس 4)  .«الَعبَـيـح
 . عن اللسان... ( ضبطت العبارة من يقا  : وقض5)
 فالقاموس ا وضبطت بفتح الياء.ويف التكملة « شاكها»( اللسان : 6)
 حتريف.« كثر»( يف املطبوعة الكويتية : 7)
 قا  ابن بري معقباً : صوابه أن يقو  عبقر بغري ألف والم ألنه اسم علم ملوضض.« العبقر»( ورد يف الصحاح 8)
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رُت ا نِ  ابجلَزِيَرِة ا يـَُوشـــ   فيها الثَِّياُب والُبســـُ يح واجلَ  ثَِياهُبَا يف غايَِة اُ ســـح وب ِإىل شـــَ ٍء َرِفيض ا وحَدِة ا فصـــاَرتح َمَثاًل لكرِّ َمنحســـُ
َقر ِإّلَا يـُنحَسُب ِإىل ٍء ُمتَـَناه َنَسُبوه ِإليه. وقير :فُكل َما ابَلُغوا يف نـَعحِت َشيح   الذي هو َموحِضُض اجِلنِّ. َعبـح

  وال َمتَى كانَْت.وقال أَبو ُعبَْيد : ما َوَجْدنَا أََحداً يَْدِري أَيَن هِذه البِالدُ 

 اْمَرأَةٍ. : اْسمُ  َعْبقَرُ و

 ٍء.: الكاِمُل ِمْن ُكّلِ َشيْ  العَْبقَِريُّ و

يِّدُ  : العَْبقَِريُّ و َجاِل ،  السَّ ً  أَنَّه قَصَّ ُرْؤيَا َرآَها ، وَذَكَر ُعَمَر ، فقاَل : فلَْم أَرَ »في الَحِديث : ومن الّرِ قال األَْصَمِعيُّ :  «يَْفِري فَِريَّهُ  َعْبقَِريّا

 قَْوٍم ، كقَْوِلَك : هذا َسيُِّد قَْوٍم وَكبِيُرُهم. َعْبقَِريُّ  فَقَال : يُقَاُل : َهَذا العَْبقَِريّ  َسأَْلُت أَبَا َعْمِرو بَن العاََلِء عن

 ٌء.الِذي لَْيَس فوقَهُ شيْ  : العَْبقَِريُّ  قيل :و

. ِديدُ الشَّ  : العَْبقَِريُّ و  والقَِويُّ

 ٍء َرفِيع.، وهي أَْرٌض يَْسكنها الِجنُّ ، فصاَرْت َمثاَلً لُكّلِ َمْنُسوٍب إِلى َشيْ  َعْبقَر قال أَبو ُعبَْيٍد : وأَصُل هذا ، فِيَما يُقَاُل ، أَنّه نُِسَب إِلى

وهي هِذه  «َعْبقَِريّ  أَنّه كاَن يَْسُجُد على: » (1)في الَحِديث و، قاله ابُن ِسيَده ،  ةٌ َعْبقَِريَّ  ، الَواِحَدةُ  كالعَبَاقِِرّيِ  َضْرٌب ِمَن البُُسط : العَْبقَِريُّ و

فقال  قَْوٍم ، للّرُجل القَِوّيِ ، ثم خاَطبَُهم هللا تَعَالَى بما تَعاَرفُوه َعْبقَِريُّ  ، وهَذا َعْبقَِريٌّ  البُُسط التي فيها األَْصباُغ والنُّقُوُش ، حتّى قالوا : ُظْلمٌ 

َقِريّ  ِحسان  ):  ، وهذا َخَطأٌ ؛ ألَّن المنسوَب ال يُْجَمُع على نِْسبَتِه  َعْبقَِريّ  وقال : أَراَد جمع« ِحَسانٍ  َعبَاقِِريّ »وقرأَهُ بعُضهم :  (2) (َعب ْ

بَاِعّي ، وال يُْجَمُع الَخثْعَِميُّ بالَخثَاِعِمّي ، وال الُمَهلَّبِيُّ بالَمَهاِلبِّي ، وال يجوز ذِلك إِالّ   أَن يكوَن نُِسَب إِلى اسٍم على بناِء الَجَماَعِة وال ِسيََّما الرُّ

ونحُو ذلك  (3)، والّسراِويلي  َعباِقِريّ  ، فيقال َعبَاقِر ٍء تَْنُسبُه إِلى َحَضاِجر ، فتقول َحَضاِجِرّي ، فَتَْنسب كذلك إِلىنحو َشيْ بعد تََماِم االسِم ، 

بفتح القاف ، وكأَنَّه « بَاقَِريّ عَ »كذلك ، قال األَْزَهِرّي : وهذا قَوُل ُحذّاِق النَّحويين : الَخِليِل وِسيبََوْيِه والِكَسائِّي قال األَزْهرّي : وقُِرئ : 

 .َعبَاقر َمْنُسوب إِلى

. العَْبقَِريُّ و،  َعْبقَِريّة : الطَّنَاِفُس الثَّخاُن ، واحُدَها العَْبقَِريُّ  وقال الفّراُء : َرابِيُّ يباُج. وقال قَتَاَدة : هي الزَّ  : الّدِ

رابِّي.  وقال َسِعيُد بُن ُجبَْيٍر : هي ِعتَاُق الزَّ

 وُسَماٌق ، أَي خاِلٌص ال يَُشوبُه ِصْدٌق. َعْبقَريّ  ، يقال : َكِذبٌ  الخاِلصُ  البَْحُت ، أَي الَكِذبُ  : ْبقَِريُّ العَ و

ُ  العَْبقََرةُ و،  العَْبقَرُ و ةُ الَجِميلَةُ  من النَّساِء ، المرأَة  ، قال ِمْكَرُز بن َحْفص : التَّارَّ

ِه  ٌن أبَزحَواجـــــــــــــــــــــــــــِ د َ  ِحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــَ  تـ

  
ار   َرةً ًا و ِعشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح بـ رَا عـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح بـ  عـــــــــــــــــــَ

  
 فأَْبدَل من الهاِء أَلفاً للَوْصِل.« َعْبقََرةً َعْبقَرةً »أَراد 

 : ناِصعةُ اللَّْون. َعْبقََرةٌ  ويقال : جاِريَةٌ 

 السََّراُب ، إِذا تأَلأْلَ. َعْبقَرَ  ، يِقال : تاَللُُؤ السََّرابِ  : العَْبقََرةُ و

ة : (4)في َطِريِق الَمِدينَِة من السَّيالَة قبل َملٍَل بيَْوَمْيِن  أَو َجبَلٌ  الّصاَغانِيُّ وغيُره ،قاله  : ع ، العَبَْوقََرةُ و  ، قاله الَهَجِريُّ ، وأَنشد لُكثَيَِّر َعزَّ

َك  َرةِ َأهـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ قـ وح ـــــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــدِّايرُ  ابل   ؟ال
  

ارُ   فـــــــــــــَ ا قـــــــــــــِ ازهلـــــــــــــَُ نـــــــــــــَ فـــــــــــــ   ا مـــــــــــــَ مح عـــــــــــــَ عـــــــــــــَ  نــــــــــــــَ

  
 .(5)عن الماِزنِّي ، كذا قاله الّصاغانِيُّ  ، بضّم القَاِف : ع ُعبَْيقُرٌ و

بِّيُّ : ماٌء لبني فََزاَرةَ  ، كَحَضاِجر : َعبَاقِرُ و  ، قال ابُن َعنََمة الضَّ
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ُم  كــــــــــُ وتــــــــــِ يــــــــــُ ــــــــــُ ي يف بـ لــــــــــِ ٍد وَرحــــــــــح جــــــــــح نــــــــــَ ي بــــــــــِ لــــــــــِ  َأهــــــــــح

  
رَ عـــــــــلـــــــــ    اقـــــــــِ بـــــــــَ م  عـــــــــَ لـــــــــَ ِة الـــــــــعـــــــــَ وحرِيـــــــــ  (6)مـــــــــن غـــــــــَ

 

  
__________________ 

 ويف اللسان يف موضض آخر فكاألصر.« ومنه حديث عمر»( النهاية واللسان : 1)
 .76( سورة الرمحن اآية 2)
 .«والسراوير»( عن اللسان وابألصر 3)
 .«ـهي يف اللسان : مبيلا ا فلينظر اقوله : قبر ملر بيوما ا الذ»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ا كما يف معجم البلدان.( وحكاه ابن القطاع يف كتاب األبنية عن املازين أيضاً 5)
 ـ ( كان أبو عمرو بن العالء يروي : أبرد من عّب قـُّر ا قا  : والعّب اسم6)
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ْضَرٍس ، ، وأَْبَرُد ِمن َحبَقُّرٍ ، وأَْبَرُد من عَ  َعبَقُرٍّ  ، قال األَْزَهِرّي يقال : إِنّه ألَْبَرُد من في : ح ب ق ر وَحبَقُّرٍ ، قد مّر ذكره َعبَقُرٍّ  أَْبَرُد ِمنْ و

 قال ومعنَى كّلِ ذلك البََرُد ، َكأَنَّهما َكِلَمتَان ُجِعلَتَا واِحداً.

 * ومما يُْستَْدرك عليه :

 : الفَاِخُر من الَحيََواِن والَجْوَهِر. العَْبقَِريُّ 

 ْوِن.: ناِصعَةُ اللَّ  َعْبقََرةٌ  : النَّْرِجُس يَُشبّه به العَْيُن ، قيل : ومنه جاِريَةٌ  العَْبقَرُ و

، قال  َعْبقََرةٌ  من األَْرِض ، الواحدةُ  (1): أَّوُل ما يَْنبُُت من أُصوِل القََصِب ونَْحِوه وهو َغضٌّ َرْخصٌّ قَْبَل أَن يَْظَهَر  العَْبقَرُ وقال اللَّْيُث : 

 العَّجاُج :

َقراتِ  ُحورِ  كَعبـح َسح
 ا ائِِر امل

 ، قال ابن منظور هكذا رأَيُت في نسخِة التَّْهِذيب. بالعَْبقَرِ  ، َشبَّههم لَتَراَرتِِهم ونَْعَمتِِهم َعْبقَرٌ  قال : وأَْواَلُد الدَّهاقِيِن يُقَال لُهم :

 ، وهذا يحتاج إِلى نظر. (2): القََصُب ، والنون زائدة  العَبَْنقَرُ  وفي الصحاح :

 ِشدَّةً وَغيظاً. : الُمْمتَِلئُ  العَْبَهرُ  : [عبهر]

ٌ  الِجْسمِ  : ُمْمتَِلئُ  َعْبَهرٌ  وَرُجلٌ   .َعْبَهَرةٌ و َعْبَهرٌ  ، واْمَرأَة

، أَي في معنَى النّاِعِم والطَِّويِل ، وقال األَْزَهِرّي :  فِيِهَما ، بالّضمّ  كالعُبَاِهرِ  ٍء ،النّاِعُم الطَِّويُل ِمْن ُكّلِ َشيْ  قيل : هووالعَِظيُم ،  : العَْبَهرُ و

 قلت : ونقَلَه الّصاغانِيُّ عن أَبي َعْمٍرو. .«ءٍ شيْ ِمْن ُكّل »بدل « من الّرجالِ »

َي به لنَْعَمتِه ، اليَاَسِمينُ  قيل : هووالنَّْرِجُس ،  : العَْبَهرُ و فاِرِسيَّتُه بُْستَاُن  غيرهما ، وَحاّله الَجْوَهِرّي فقال : نَْبٌت آَخرُ  قيل : هوو ، ُسّمِ

قِيقَةُ البََشَرةِ النّاِصعَةُ البَياِض ،  ، العَْبَهَرةُ و .(3) أَْفُروزَ  ،  َعْبَهَرةٌ  جاِريَةٌ  ، يقال : كالعَْبَهرِ  السَِّمينَةُ الُمْمتَِلئةُ الِجْسِم ، قيل : هيوبهاٍء : الرَّ

 وأَنشد األَْزَهِريُّ :

َوامــــــــــــًا  يــــــــــــَك قـــــــــــــَ رَائــــــــــــِ تح تـــــــــــــُ رَاقــــــــــــامــــــــــــَ هــــــــــــَ بـــــــــــــح  عــــــــــــَ

  
رَا  حــــــــــــًا وَبشــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــًا َواضــــــــــــــــــــــــــِ ا َوَوجــــــــــــح هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ  مــــــــــــِ

  

رُُج الذ ر  عليِه أَثـ َرالوح   َيدح

 ، قال : (4) الجاِمعَةُ للُحْسِن في الِجْسِم والُخلُقِ  قيل : هيو

َرةُ  هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح بـ ٌة  عـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــ  اخـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ ِ  لـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــح  اخلـــــــــــــــــَ

  
رِ   اهـــــــــــــــــــِ ِ  الـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــُ ه ابخلـــــــــــــــــــُ زِيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــُ  تـــــــــــــــــــَ

  
 وقال :

و  يــــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــــُوجــــــــــــــــــُ َوٍة بــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــن ِنســــــــــــــــــــــــــــــــح

  
يـــــــــــــــــــٍد   م غـــــــــــــــــــِ َواعـــــــــــــــــــِ رح ِه نــــــــــــــــــــَ اهـــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــَ

  
ْمحِ وغيِره ، واْضِطرابُه واْهِتَزاُزه ، ، بالفتح : العَتْرُ  : [عتر] َكةً  كالعَتََران اْشتِداُد الرُّ ْمحُ  َعتَرَ  ، ويقال : ُمَحرَّ ، إَِذا تََراَجَع في  يَْعِترُ  الرُّ

 اْهتَِزاِزه ، قال الشَّاِعر :

 َعرَتح ُكر  َخطِّيٍّ ِإذا ُهز  و 
 ، وَعَسَل ، وَعَرَت ، وَعَرَص ، قال األَْزَهِريُّ : قَْد َصحَّ  َعتَرَ  ، وهو الُمْضَطِرُب ، مثْل العاِسِل ، وقد اِترٌ ع ويُقَال : َسْيٌف باتٌِر ، وُرْمحٌ 

 وَعَرَت ، وَدّل اختالُف بنائَِها على أَّن ُكلَّ واِحد منها غيُر اآلَخر. َعتَرَ 

ّم ، وقد إِْنعَاُظ الذََّكر ، كالعُتُورِ  : العَتْرُ و  : اشتَّد إِْنعاُظه واهتِزاُزه ، قال : َعتََر ُعتُوراً  ، بالضَّ
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ا  هــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ جــــــــــــــــَ وُ  ِإذح َأعــــــــــــــــح قــــــــــــــــُ ورُهُ تـــــــــــــــــَ تــــــــــــــــُ  عــــــــــــــــُ

  
ورُهُ و   مــــــــــــــــــُ ذح ا جــــــــــــــــــُ َرهتــــــــــــــــــَِ قــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــِ اَب يف ف  غــــــــــــــــــَ

  

َتِخريُه ِدُر   وَأسح تَـقح  َأسح

 ، أَي في األَفعال الثالثِة التي تَقَدَّمت. في الُكلِّ  ، بالسكر يَْعتِرُ  الذَّْبُح ، : العَتْرُ و

ْمحُ  َعتَرَ  يقال :  : َذبَحَها. يَْعتُِرها َعتْراً  الشَّاةَ والظَّْبيَةَ ونَْحَوُهَما َعتَرَ و،  يَْعتُِر ُعتُوراً  الذََّكرُ  َعتَرَ و،  يَْعتُِر َعتْراً  الرُّ

__________________ 
 غمام ا فالعا مبدلة من ا اء ا والقّر : الربد وأنشد :للربد الذي ينز  من املزن ا وهو حب الـ 

 كـــــــــــــــــــــــــبن فـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــّب قـــــــــــــــــــــــــّر ابرد 

  
 أو ريــــــــــــــــح مســـــــــــــــــــــــــــــٍك مســـــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــنضـــــــــــــــــــــــــــــاح ر ّ  

  

 .«تظهر»( عن اللسان وابألصر 1)
وعنقر القصـــب قوله : ويف الصـــحاح : العبنقر اخل هكذا خبطه ا وقد ذكر اجلوهري ذلك يف مادة عقر ا فقا  : »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 2)
 «.ـهأصله اخل ا :
(3. َتان أَفـحُروزح  ( يف الصحاح : بُوسح
 ضبرت قلم.« اخلَلح »( يف اللسان 4)
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ْمحِ  كالعَتَّارِ  الذََّكُر ، ويُْكَسُر ، ، بالفَتْح : العَتْرُ و  .العَاتِرِ  ، كَكتَّان ، قال الّصاغانيُّ : كأَنَّه ُشبِِّه بالرُّ

 أَي َرَجعَت إِلى أَْصِلَها ، يُْضَرب لمن َرَجَع إِلى ُخلُق كان قد تََرَكه.« لَِميسُ  ِعتِْرَها َعاَدْت إِلى» ، وفي الَمثَل : بالَكْسِر : األَْصلُ  ، الِعتْرُ و

 ُمتَفَّرقاً ، فإِذا طاَل وقُِطَع أَصلُه َخَرَج منه ِشْبهُ اللَّبَِن. (1)َل الَمْرَزْنُجوش يَْنبت مثْ  نَْبتٌ  : الِعتْرُ و

رَ   .«الِعتْرِ وال بَأَْس للُمْحِرِم أَْن يَتَداَوى بالسَّنَا »حديُث َعطاٍء :  وقيل : هو الَمْرَزْنُجوش ، قيل : إِنّه يُتََداَوى بِه ، وبه فُّسِ

 وقيل : هو العَْرفَُج.

 له ِجَراٌء نحُو ِجَراِء الَخْشخاِش ، قاله أَبو َحنِيفَةَ. و َشَجٌر ِصغَارٌ أَ 

نَمُ  : الِعتْرُ و  له ، قال ُزَهْيٌر : يُْعتَرُ  الصَّ

ة  بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رحقـ  فـــــــــــــــَز   عـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا وَأوحىَف رَأحَس مـــــــــــــــَ

  
ِب   اصـــــــــــــــــــــِ رتحِ كــــــنـــــــَ كُ  الــــــعــــــِ ُه الــــــن ســـــــــــــــــــــُ  َدمــــــ   رَأحســـــــــــــــــــــَ

  
ْبحِ. ذُبِحَ  ، أَي ُعتِرَ  ُكلُّ ما : الِعتْرُ و  ، كالذِّ

 ال فََرَعةَ وال»في الحديِث أَنَّهُ قال : و،  العَتَائرُ  ، مثْل ِذْبح وَذبِيَحة ، والجمع كالعَتِيَرةِ  آلِلَهتِِهم ، في َرَجبٍ  َشاةٌ كانُوا يَْذبَُحونََها : الِعتْرُ و

َجبيَّةُ ، وهي  العَتِيَرةُ  قال أَبو ُعبَْيد : «َعتِيَرةَ  ُب بَِها أَهُل الَجاِهِليَِّة ، ثم َجاَء اإِلْسالُم فنُِسَخ : : هي الرَّ َذبِيَحةٌ كانَت تُْذبَح في َرَجَب يَتَقَرَّ
(2)  ،

 وقال الَحاِرُث بُن ِحلَِّزةَ يَْذُكُر قَْوماً أََخذُوهم بَذْنِب َغْيِرِهم :

نــــــــــًا  نــــــــــَ ضح  (3)عــــــــــَ مــــــــــًا كــــــــــمــــــــــا تــــــــــُ لــــــــــح اًل و ــــــــــُ  ابطــــــــــِ

  
يـــــــــــِ  ا  َرِة الـــــــــــر بـــــــــــِ جـــــــــــح ُر عـــــــــــن حـــــــــــَ ـــــــــــَ بـــــــــــاءُ تـ  لـــــــــــظـــــــــــِّ

  
ُجَل كان يَقُوُل في الجاِهِليَّة : إِْن بَلَغَْت إِبِِلي ِمائةً   : الِعتْرُ و ، فإِذا بَلَغَْت مائِةً َضنَّ بالغَنَِم فصاَد َظْبيَاً فََذبََحه. َعتِيَرةً  عنها َعتَْرتُ  معناه ، أَن الرَّ

، بايََع تحَت الشََّجَرةِ ،  الّصحابِيُّ  الِعتِْريُّ  بِن َعْمِرو بِن ُعبَْيد البَلَِويُّ  بُن ُجَشَم ، منهم َعْبُد الّرْحمِن بُن ُعَدْيِس  ِعتْرُ  أَبُوُهم من بَِلّيٍ ، قَبِيلَةٌ 

 وَكاَن أَميراً لجيِش القاِدِميَن من ِمْصَر ِلِحَصاِر ُعثَْماَن ، َرَوى ، عنه جماَعةٌ في ِدَمْشَق.

ُد بُن ُموَسى شيٌخ ألَبِي ُكَرْيب ، ِسنَاُن بُن ُمظاِهرٍ  من أََحِدِهماوبَْطٌن من َهَواِزَن.  بُن ُمعَاٍذ : ِعتْرُ و  الُكوفِيُّ ، عن فَُضْيِل بِن َمْرُزوق وُمَحمَّ

م ، وأَُخوهما الثَّاِلُث  وأَبَاٌن وقاِسٌم اْبنَا أَْرقَمَ  ،، يَْرِوي عن َعِلّي  وماِلُك بُن َضْمَرةَ التّابِِعيُّ  : َشْيٌخ لمحّمِد بِن قَْيس األََسِدّي ، وبَكَّاُر بُن َسالَّ

ثُوَن. الِعتِْريُّونَ  َمَطٌر ،  : ُمَحّدِ

 الَخَشبَةُ الُمْعتَِرَضةُ في الِمْسَحاةِ يَْعتَِمُد َعلَْيَها الَحافُِر بِرْجِلِه. هي نَِصاُب الِمْسحاةِ وَغْيِرها ، أَو : الِعتْرُ و

ى يََد الِمْسَحاةِ.الِمْسَحا ِعتَْرةُ  وقيل :  ةِ : َخَشبَتَُها التي تَُسمَّ

 أَو ِشْبُهه. الَهَذيَانُ  : الِعتْرُ و

 ، َرَوى عن ُعَمَر وجماَعة. التُِّجيبِيُّ : قاضي ِمْصرَ  ِعتْرٍ  ُسلَْيُم بنُ و

ُد بُن مُ  ِعتْر فَُضْيُل بُن َمْرُزوق : َمْولَى بَنيو وَسى وغيُره ، وقد َضعَّفَه النََّسائِيُّ ، وِعيَب على ُمْسِلم ، ويُْعَرُف بالُكوفّي ، َحّدَث عنه ُمَحمَّ

ِحيح.  إِخراُجه في الصَّ

تَْيِن : الفُُروُج الُمْنِعَظةُ ، َجْمعُ  ، العُتُرُ و  ، كَصبُور. َعتُورٍ و عاِترٍ  بَضمَّ

ةُ  ، العَتَرُ و دَّةُ والقُوَّ  في َجِميعِ الَحيََواِن. بالتَّْحِريِك : الّشِ

يَ و ً  المصنّف ذكَره وقد ، عنههللارضي،  َجدٌّ ألَبِي ُموَسى األَْشعَِريّ  بِن َعَذر : بُن عاِمرِ  َعتَرُ  ُسّمِ  .(4) ر ض ح في أَيضا

 الَمْنَظِر. الَوْحشُ  التُّْربَةِ  اُن الَخِشنُ الَمكَ  من الَمَواِضعِ :و على السَّْيِر. الشَُّجاُع ، والفََرُس القَِويُّ  : الّرُجلُ  كَكتَّان العَتّارُ و

 ، بالَكْسر : قِالَدةٌ تُْعَجُن بالِمْسكِ  الِعتَْرةُ  من الَمجاز :و
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__________________ 
َرحَزُجوش»( كذا ابألصر ويف املعرب للجواليقي 1)

 قا  الشيخ شاكر يف تعليقه عل  املعرب : ويقا  : املرزجنوش ا ابلنون أيضاً.« امل
وهذا هو الذي يشـــبه معىن ا ديث ويلي  حبكم الدين. وأما العترية الجي  ( قا  اخلطايب : العترية تفســـريها يف ا ديث أهنا شـــاة تذبح يف رجب.2)

 كانت تعرتها اجلاهلية فهي الذبيحة الجي كانت تذبح لألصنام ا فيصب دمها عل  رأسها.
 .«عنتا»( عن اللسان وابألصر 3)
قوله : وقد ذكره املصــــنف أيضــــاً يف ح ض ر هكذا خبطه والصــــواب يف ع ذ ر عل  أن هنا  مل يذكر َعرَتَاً ا بر »وعة املصــــرية : ( هبامش املطب4)

 .«عرت»بد  « عنز»ورد يف أسد الغابة : « ـهّد أَليب موس  األشعري ا فاهنم اذكر جده َعَذرَاً ا وعبارته : وعذر كحسن ا ابن وائر ج
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ِبيهِ ا عل األَفَاِويهِ و  َةِ    الت شح ٍك خاِلَصٌة. ابلِعرتح  ا وهي ِقطحَعُة ِمسح
ُجلِ  : الِعتَْرةُ و  وأَْقِرباُؤه من َولٍَد وَغْيِره. نَْسُل الرَّ

ُجِل : ِعتَْرةُ  قيل :و ْن َمَضى وَغبَرَ  ، أَي األَْقَربُونَ  َرْهُطه وَعِشيَرتُه األَْدنَْونَ  الرَّ َرُسوِل  ِعتَْرةُ  نَْحنُ »:  عنههللارضيقول أَبي بَْكر ، ومنه ِممَّ

َحى ِجيبَت كما َعنَّا العََربُ  ِجيبَت وإِنَّما ، عنه تَفَقَّأَتْ  التي وبَْيَضتُه ، منها َخَرجَ  التي وسلمعليههللاصلىهللا  قال ابُن األَثِيِر :  «قُْطبِها عن الرَّ

 ألَنّهم من قَُرْيش.

ةً ، وأَنوالعَاّمةُ تَُظّن أَنََّها َولَُد  ُجِل خاصَّ  .سيده ابن قول هذا ، عنهاهللارضي فاِطَمةَ  َولَدُ  وسلمعليههللاصلىَرُسوِل هللا  ِعتَْرةَ  الرَّ

ُجِل ، وأُْسَرتُه ، وفَِصيلَتُه : َرْهُطه األَْدنَْون. ِعتَْرةُ ووقال أَبو ُعبَْيد ، وَغْيُره :   الرَّ

 : أََخصُّ أَقاِربِِه. الّرُجلِ  ِعتَْرةُ  وقال ابُن األَثِيِر :

ْيتُه وَعِقبُه من ُصْلبِه ، قال : ِعتَْرةُ  وقال ابُن األَعراِبّي :  .السالمعليها البَتُولِ  فاِطَمةَ  َولَدُ :  وسلمعليههللاصلىالنّبِّي  فِعتَْرةُ  الرجِل : َولَُده وذُّرِ

: أَْهُل بَْيتِه  ِعتَْرتُه : وقيل ، وَولَُده الُمطَِّلبِ  عبدُ :  وسلمعليههللاصلىالنّبِّي  ِعتَْرةُ و : ساُق الشََّجَرةِ ، قال : الِعتَْرةُ  وُرِوَي عن أَبي َسِعيٍد قال :

 األَْقَربُوَن واألَْبعَُدوَن منهم. : ِعتَْرتُه األَْقَربُوَن ، وهم أَوالُده ، وعليٌّ وأَوالُده ، وقيل :

ه ِدْنيَا ، ومنهالّرجُ  ِعتَْرةُ  وقيل :  أَصحابَه شاَورَ  حينَ  وسلمعليههللاصلىقال للنَّبِّي »َحِديُث أَبي بَْكر َرْضَي هللا عنه :  ِل : أَْقِرباُؤه من َولَِد َعّمِ

 ْيشاً.العَبَّاَس وَمن كاَن فيِهم من بني َهاِشم ، وبقَْوِمه قُرَ  بِعتَْرتِه أَرادَ  «وقَْوُمك ِعتَْرتُك : بَْدر أَُساَرى في

َدقَةُ المفروَضة ، وهم ذو  ِعتَْرتَه والَمْشُهوُر المعروف أَنّ  َمْت عليهم الّزكاةُ والصَّ القُْربَى الذين لهم ُخُمُس  (1)أَْهُل بَْيتِه ، وهم الذين ُحّرِ

 .(2)الُخُمِس المذكور في سورةِ األَنفال 

 أَُشُر األَْسنَاِن. : الِعتَْرةُ و

أَي بما « وما يَْجِري عليه»، هكذا عنَدنَا في سائر األُصول ، وفي بعض النُّسخ  ِدقَّةٌ في ُغُروبِه ، ونَقَاٌء وَماٌء يَْجِري َعلَْيهِ  الثَّْغِر : ِعتَْرةُ و

 راِجٌع إِلى الثَّْغِر ، وهو ليس بمذكور في كالِم المصنف ، فتأَّمل.« وعليه« »ُغُروبِه»الموصولة ، والضمير في 

وقيل : َشَجَرةُ العَْرفَج ، وقال أَعرابِيٌّ من  الَمْرَزْنُجوشُ  ، وقد تَقَدَّم أَنّه الِعتْرِ  هي واحدةُ ،  «الِعتَْرة َرأِْسي كما تُْفلَغُ  (3)تُْفلَُغ »لَحِديث : في او

ٍر ، كَوَرِق التَّنُّوِم.: ُشَجْيَرةٌ تَْرتِفع ِذَراعاً ، ذاُت أَغصاٍن كثيرةٍ ، وَوَرٍق أَْخَضَر  الِعتَْرةُ  َربِيعَةَ :  ُمَدوَّ

 ، وهو الَكبَُر. (4) قِثَّاُء األََصفِ  : الِعتَْرةُ و

ُسَها فال تَْنمى. ِعتَْرةِ  ويقال : هو أََذلُّ من ّبِ ، فهو يَُمّرِ ّبِ ، قيل : هي َشَجَرةٌ تَْنبُُت عند ِوَجاِر الضَّ  الضَّ

يقَةُ العْدبةُ  : الِعتَْرةو  .ِعتَْرةو، يقال إِّن ثَْغَرَها لذُو أُْشَرة  الّرِ

 ٍء آَخَر.، أَي نْفسه غير َمخلوط بشيْ  الِقْطعَةُ من الِمْسِك الخاِلِص  : الِعتَْرةُ و

ً و في ُهَذْيل ، بُن َعْمِرو بِن الَحاِرثِ  ِعتَْرةُ و ثين َمْنسوبون إِلى أَحدهما ، وقد تقّدم. الِعتِْريِّينَ  ، ويقال : إِنّ  بُن غاِديَةَ  عتَْرةُ  فيها أَيضا  الَمحّدِ

 ، كالِعتَْرةِ. ، بالكسر : الِقْطعَةُ من الِمْسكِ  الِعتَْواَرةو

ُجُل القَِصيرُ  : الِعتَْواَرةُ و  المكتَنُِز اللَّْحِم. الرَّ

 نَشَد اللّْيُث :، عن سيبويه ، وأَ  ويَُضمُّ  من ِكنانَةَ ، بال الم : َحيٌّ  ، ِعتَْواَرةُ و

َوارٍ من َحيِّ  َورَاوَمنح  ِعتـح  تـََعتـح
ُد : دَّةُ في الَحْرِب ، وبنو العَتَْوَرةُ  قال الُمبَرَّ تَِها ، وكانُوا أُوِلي َصْبر وُخُشونَة في الَحْرب. (5) ِعتَْواَرةَ  : الّشِ يَْت بهذا لقُوَّ  ُسّمِ
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ُجُل : تَعَتْورَ و  كما يُقَاُل تَبَْغَدَد. َب إِلَْيِهمتََشبَّهَ بهم ، أَو اْنتَسَ  الرَّ

 اْمَرأَة. : اسم عاتِرُ و

ّم ، بُن عاِمِر بِن َكْعب ُعتَْرةُ و  : بْطٌن من ِعْجٍل. ، بالضَّ

 َهَواِزَن. * نَسبِ كُزفََر : بُن َحبِيب في ، ُعتَرُ و

__________________ 
 ( التهذيب واللسان : ذوو.1)
ا َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ )( يعين قوله تعاىل : 2)  .. (ء  َفَأنَّ لِِلِّ َُخَُسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرىب َواْلَيتامى َواْلَمساِكنِي َواْبِن السَِّبيلِ َواْعَلُموا َأَّنَّ
 .«يُفلغ»( النهاية : 3)
 ( القاموس : قثاء اللصف.4)
  عن املربد بضم العا ضبرت قلم.نقال (عَور)( ضبطت يف معجم البلدان 5)
 .«يف»بد  « من»يف القاموس :  (*)
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ثٌ  الفََزاِريُّ  َعتِيَرةَ  محّمُد بنُ و  ، َرَوَى عن الشَّْعبِّي. كَسِفينَة : ُمَحّدِ

ّم ،  قَْلعَةُ ُعَماَرةَ و ، قاله الّصاغانّي ، ويُوَجد في غاِلب النُّسخ ِعَماَرة بُن ِكَدام  ُعتَْيرُ  هذا هو ُعتَْيرٌ و،  ، كُزبَْيٍر : بفاِرس ُعتَْير ابنُ  (1)، بالضَّ

 .«ع م ر»، بالكسر ، وهو َخَطأٌ ، وسيأْتِي َضْبُطه أَيضاً في 

 ، هكذا َضبَُطوه بالَوْجَهْين. بالُمثَلَّثَةِ  ُعثَْيرٌ  أَو هو ، َرَوى عنه ُسلَْيَماُن األَْزِدّي ، صحابِيٌّ بَْدريٌّ  ، كُزبَْير : ُعتَْيرٌ و

ُد :و دَّةُ ، وليس بتَْصِحيِف ِعتَْود ، بالدال ، وجاَء على  العَتَرِ  َخِشِن الَمْسلَِك ، من وادٍ  : اسمُ  كِدْرَهمٍ  ، بالّراِء ، ِعتَْورٌ  قال الُمبَرَّ ، وهو الّشِ

 نقله الصاغانّي.،  (2)وِخْرَوٌع وِذْرَوٌد  ِعتَْورٌ وفِْعَول من األَسماِء ِعتَْوٌد 

 * ومما يستدرك عليه :

 ، كُمعَظٍَّم ، َغِليٌط كثيُر الَّلْحِم. ُمعَتَّرٌ  َرُجلٌ 

يٌر ، شامية. ُمعتّر ورُجلٌ   : ِشّرِ

 وقوُل الشاِعِر :

 الن ُسكح  عاتَِرةِ فَخر  َصرِيعاً ِمثحَر 
،  (ِعيَشة  راِضَية  )وهي مثل  َمْعتُوَرةٌ  وَضَع فاِعالً َموضع َمْفعُول ، وله نََظائُِر ، وقد يَُكوُن على النََّسِب ، قال اللَّْيث : وإِنَّما هي (3) [فإِنه]

 وإِنَّما هي َمْرِضيَّة.

 .تَْعتَارو، بالكسر : الَمْذبُوح. ويقال : هِذه أَياُم تَْرِجيٍب  الِعتْرُ و

 : نََكَحَها ، وهِذه عن ابِن القَّطاع. َعتْراً  الَمْرأةَ  َعتَرَ وَ 

 : ساُق الشََّجَرةِ ، قاله ابُن األَعرابّي. الِعتَْرةُ و

 ، انتهى. (4)، وَعُموُدَها الشََّجَرةُ  ِعتَْرتَُها وفي األَساس : وأَْغَصاُن الشََّجَرة :

األَْقَصى ، ذكره أَبو  (5)، وهو بالَكْسر َجبٌَل بالَمِدينَِة من َجَهِة الِقْبلَة. يقال له المشدر  تْرُ العِ  ، كِمْنبٍَر : اسم َرُجل. وفي الحديث ذُِكرَ  مْعتَرٌ و

 ُعبَْيٍد ، ونقله صاحُب اللّساِن. قلت : وليس هو تصحيف عير.

 ، وسيأْتي. بُن َعْمِرو بِن أَْفَصى ، بالفتح ، ذكره الّصاغانِيُّ ، وقيل هو بزاي ونون َعتَْرةُ  وفي ُخَزاَعةَ 

 بُن بَْكِر بِن تَْيِم الاّلت بن ُرفَْيَدة ، كُزفََر ، َذَكَره الحافُِظ ، وقيل هو بإعجام الغين ، والموحدة. ُعتَرُ و

ٍد ، نَِزيُل بغداَد ، الَمْوَصِليُّ ، بالكسر ، يَْرِوي عن محّمِد بِن أَحمد بِن أَبِي المنى ، وحفيده عبُد القاِدِر بُن محّمِد بن محمَّ  ِعتَْرةَ  ومحّمُد بنُ 

 معروف.

 .ِمْعتَرٍ  بُن بَْوالن ، كِمْنبٍَر ، في َطيِّْئ ، وبِْنتُه ُعْقَدةُ بنتُ  ِمْعتَرُ و

 ، َذَكَره ابُن َحبِيب. ِمْعتَرٍ  وأَبو َكْعب بُن َمْسعُوِد بنِ 

 ، كِكتَاٍب ، ِعثَاراً و ، كأَِمير ، َعِثيراً و ، بالفتح ، َعثْراً  الثةُ عن اللِّْحيَانِي، الث يَْعثَرُ و يَْعثُرُ و يَْعثِرُ  ، كَضَرَب ونَصَر وَعِلَم وَكُرمَ  َعثرَ  : [عثر]

 َكبَا. ، إِذا تَعَثَّرَ و

 به فََرُسه فَسقََط. َعثرَ وفي أَْذيَاِله ،  يَتَعَثَّرُ  في ثَْوبِه ، وَخَرجَ  َعثرَ  وقد

ُجل َعثَرَ  وفي التهذيب : والِخَراِظ  الِعثَارِ وُء على فِعَاٍل مثل الِعَضاِض ، قال : وُعيُوُب الدََّواّبِ تَِجي ِعثَاراً  الفََرسُ  َعثَرَ و،  يَْعثُر َعثَْرةً  الرَّ

راح] َماحِ وما َشاَكلََها. (6) [والّضِ  والّرِ
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 ، وأَنشد ابُن األَْعَرابِّي : فيِهَما ، َعثََّره تَْعثِيراً و هللا تعالَى ، ثََرهُ أَعْ و ، على الَمثَِل ، تَِعسَ  : يَْعثَرُ و يَْعثُرُ  ، َجدُّه َعثرَ  من الَمَجاز :و

ُت  َرجـــــــــــح خـــــــــــَ ـــــــــــَ رُ ف ـــــــــــَ ثـ ـــــــــــح جِي  أُع ـــــــــــ  ب اِدِم جـــــــــــُ قـــــــــــَ  يف مـــــــــــَ

  
ارَا  ضــــــــــــــــــــــــــــــَ ا ِإحح رحهتــــــــــــــــَُ اُء أُطــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ وحاَل ا ــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــَ

  
 .أَْعثُر ، على صيغَِة ما لم يَُسمَّ فاعلُه ، ويُْرَوى أُْعثَرُ  هكذا أَنشده

__________________ 
 ( ضبطت يف القاموس ابلكسر.1)
 قا  : ومل أيت غري ا ـ يعين من األلاء عل  ِفعحَو . ( ورد يف معجم البلدان )عتور( : خروع وعتور وذرود عن غري املربد.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 قوله : عرتهتا وعمودها الشجرة ا عبارة األساس هكذا : وأغصان الشجرة عرتهتا عمود الشجرة.»عة املصرية : ( هبامش املطبو 4)
 : املستنذر األقص . (عرت)( مل يرد يف اللسان ا ويف معجم البلدان 5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
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 هللا : أَتْعََسه. أَْعثََرهُ و

ِة. نَ : الَمْهلََكةُ من األََرِضي العَاثُورُ و مَّ  ، قال ذُو الرُّ

ِة و  ــــــــــَ وب رحهــــــــــُ ورِ مــــــــــَ ــــــــــُ اث ــــــــــعــــــــــَ ا  ال هــــــــــَ ــــــــــِ ب رَكــــــــــح ــــــــــِ ي ب رحمــــــــــِ ــــــــــَ  تـ

  
هح   لـــــــــــُ اهـــــــــــِ نـــــــــــَ يـــــــــــٍد مـــــــــــَ عـــــــــــِ رحٍف بـــــــــــَ ه حـــــــــــَ لـــــــــــِ ثـــــــــــح  ِإىل مـــــــــــِ

  
 وقال العَّجاج :

ريَِة وَ  ثـــــــــــــــــــــِ َدٍة كـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ ورِ بـ  الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاثـــــــــــــــــــــُ

  
وِر  

ُ
َج املــــــــــــــ حــــــــــــــح ــــــــــــــّرايَح ســــــــــــــــــــــــــــَ ازُِع ال ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــُ (1)تـ

 

  
 .«العَاثُورِ  َمْرُهوبَةِ »يعني الَمتَاِلَف ، ويروي 

دَّةُ ، الشَّرُّ  : العاثُورُ  من الَمَجاز :و َشّرٍ ، أَي في  عاثُورِ  ، أَي ِشدَّةً ، وَوقَعُوا في ِعثَاراً و،  عاثُوراً  ، بالكسر ، يقال : لَِقيُت منه كالِعثَارِ  والّشِ

 اْختِالٍط من الّشّرِ وِشدَّة.

 به. ُعثِرَ  : ما العَاثُورو الِعثَارُ و

 ، وفي اللسان : ما أََعدَّه ليُوقَِع فيه آَخَر. ما أُِعدَّ ِليَقََع فيه أََحدٌ  : العاثُورُ و

ِط : َوقَع في َمْخَشِرّي : يقال للُمتََوّرِ ْيِد أَو غيِره  عاثُورٍ  وقال الزَّ  .(2)، أَي َمْهلََكة ، وأَْصلُه : ُحْفَرةٌ تُْحفَُر لألََسِد ؛ ليَقََع فيها ، للصَّ

، قال األَْزَهِريُّ : وِللَِّذي َذَهَب إِليه َوْجهٌ ، إِاّل أَنّا إَِذا َوَجْدنا للفاِء َوْجهاً  عاثُور عقوُب إِلى أَنَّ الفَاَء في عافُوٍر بََدٌل من الثاِء فيقْلت : وَذَهَب ي

ٍز  ي ، وذلك أَنه يَُجوُز أَن يكوَن قولُهم : َوقَعُوا ف (3)نَْحِملَُها فيه على أَنه أَصٌل لم يَُجز الُحْكُم بَكْونَِها بَدالً فيه إِاّل على قُْبحٍ وَضْعِف تََجوَّ

 ِعْفِريٌت ، لِشدَّتِه. عافُوٍر ، فاُعوالً من العَْفِر ؛ ألَّن العَْفَر من الّشدَّةِ أَيضاً ، ولذلك قَالُوا :

 ، وُربما ُوِصَف به ، قال بعُض الِحَجاِزيِّيَن : البِئْرُ  : العاثُورُ و

ًة  ـــــــــَ ل ـــــــــح يـ ـــــــــَ ـــــــــَو  ل ي ـــــــــِ رح أَب رِي هـــــــــَ عـــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ  َأال ل

  
رِي ِإد  و   ُرِ  ال َيســـــــــــــــــــــــــح رِيذُكـــــــــــح   كـــــــــــمـــــــــــا َيســـــــــــــــــــــــــح

  

ا و  ـــــــــَ ن ـــــــــِ ن ـــــــــح ي ـــــــــَ اَد بـ وَن ِإفحســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَواشـــــــــــــــــــــــُ دَُع ال ـــــــــَ  هـــــــــرح ي

  
َب  و   َر الــــــثـــــــ  فــــــح ورِ حــــــَ اثــــــُ رِي الــــــعـــــــَ دح ُث ال نـــــــَ يـــــــح  مــــــن حــــــَ

  
َضَربَه َمثاَلً لما يُوقِعُه فيه  العاثُورُ ويكون ِصفَةً ويكوُن بََدالً. قال األَْزَهِريُّ :  ، قال ابُن ِسيَده :« العَاثُور وَحْفراً لنا»وفي الّصحاح : 

.  الواِشي من الشَّّرِ

 : اطَّلََع. راً َعثْ و يَْعثُُر ُعثُوراً  على ِسّرِ الرجلِ  َعثَرَ  ، بالفَتْح. كالعَثْرِ  على أَْمر من َغْيِر َطلَب ، االّطالعُ  ، بالّضّم : العُثُورُ  من الَمَجاز :و

 : أَْطلَعَه. أَْعثََرهو

وََكذِلَك )َغْيِري. انتَهى ، وفي التَّْنِزيِل :  أَْعثَْرتُ  ، ولغَةُ القُْرآِن : أَْعثَْرتُ  ، ولغَة َعثْراً  على األَْمرِ  َعثَْرتُ  وفي كتاب األَْبنِيَِة البِن القَّطاع :
أَي وقَْفنَاُهْم علَْيهم من َغْيِر أَن َطلَبُوا  (َأْعثَ ْران َعَلْيِهمْ )أَي : َغْيَرهم ، فحَذف المفعوَل ، وفي البََصائِر قولُه تعالَى :  (4) (َأْعثَ ْران َعَلْيِهمْ 

(5). 

َُما اْسَتَحّقا ِإْْثاً )وقوله تعالى :   .معناه ، فإِن اطُِّلَع على أَنُّهَما قد َخانَا (6) (فَِإْن ُعِثَر َعلى َأَّنَّ

ُجلُ  َعثَرَ  وقال اللَّْيُث :  ، إِذا َهَجَم على أَمٍر لم يَْهُجْم عليه غيُره. يَْعثُُر ُعثُوراً  الرَّ

 والبَائِِن ، يَُراُد في الَحّقِ والباِطِل ، قاله الصاغانّي. العَثْرِ  ، عن ُكَراع ، يقال : فاُلٌن في َكَذبَ  : َعثََر يَْعثُُر َعثْراً و

 ، عن اللِّْحيَانِّي. َضَربَ  : ثُُر َعثْراً يَعْ  الِعْرقُ  َعثَرَ و
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،  (7)، أَي بالفَتْح ؛ ألَنه ليس في الكالم فَْعيَل بفتح الفاِء إِاّل َضْهيَد  َعثْير ، وال تَقُْل فيه : التَُّرابُ  ، أَي بكسر فسكون ففتح : ، كِحْذيَمٍ  الِعثْيَرُ و

 وهو َمْصنُوٌع.

 ، قال : كالِعثْيََرةِ  الساِطُع ، العََجاجُ  : الِعثْيَرُ و

َقعحِر   ِعثحرَيَةتـََر  هَلُمح َحوحَ  الصِّ
 يَْعنِي الغُبَاَر.

__________________ 
 املشطور األو  ونسبه إىل ر بة. قا  ابن بري : هو للعجاج وأو  القصيدة :( يف الصحاح 1)

 جاري ال تستنكري عذيري.
 وبعده :

 زوراء متطو يف بالد زور
 وفالن يبغي صاحبه العواثري ا وأصله : حفرة حتفر لألسد وغريه يعثر هبا فيطيح فيها.« وقض يف عاثور»( نص األساس : ويقا  للمتورط : 2)
 سان : وضعِف  ويز.( الل3)
 .21( سورة الكهف اآية 4)
 ( وهي عبارة املفردات للراغب ا ويف التهذيب : يب وكذلك أطلعنا.5)
 .107( سورة املائدة اآية 6)
 ( الضهيد معناه الصلب الشديد ا اللسان.7)
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 : التَُّراُب ، حكاه سيبويه. الِعثْيََراتُ و

ينِ  : ُكلُّ  الِعثْيَرُ  قيل :و ، ال يَُرى من القدِم أَثٌَر غيره ، فيقال : ما  ِرْجلَْيَك إَِذا َمَشْيتَ  أَصابِعِ  بأَْطَرافِ  أَو التَُّراِب أَو الَمَدرِ  ما قَلَْبَت من الّطِ

 .ِعثْيَراً  رأَْيُت له أَثَراً وال

وفَتُْح  ، وال يَخفَى لو قال : ِمثَال َغْيَهب كان أَحسَن ، ، بتَْقِديم الُمثَنّاةِ التَّْحتِيَّةِ  كالعَْيثَرِ  ، وقيل هو أَْخفَى من األَثَِر ، األَثَُر الَخِفيُّ  : العَثْيَرُ و

 ، أَي في اللَّْفَظْين في َمْعنَى األَثَِر ال التَُّراِب ، كما تقدَّم. العَْيِن فِيِهَما

 ْيعٍَل ، أَي ال يُْعَرف راجالً فيُتَبَيَّن أَثَُره ، وال فارساً فيُثِير الغُبَاَر فَرُسه.، مثال فَ  َعْيثَرٌ  ويقال : وال« َعثْيَرٌ  ما له أَثٌَر وال»وفي الَمثَل : 

ُش في ثََمانِيَن سنةً ، أَو َسْبعيَن سنةً ، وبُنِيَْت بََراقِ ـ  مدينَةٌ باليََمنِ ـ  (1)َرَوى األَْصَمِعيُّ عن أَبي َعْمِرو بِن العاََلِء أَنّه قال : بُنِيَْت َسْلُحون وَ 

 تَبٌَع ألَثٍَر. العَْيثَر ، وَهاتَان قائَِمتَاِن ، وقال األَْصَمِعيُّ : َعْيثَرٌ  ، فال يَُرى لَسْلِحيَن أَثٌَر وال (2)وَمِعيِن بغَُسالَِة أَْيِديِهم 

ْيَر : َرآَها جاِريَةً فََزَجَرَها َعْيثَرَ و  : (3)، قال الُمِغيَرةُ بُن َحْبنَاَء التَّميمّي  الطَّ

عــــــــَ  لــــــــَ  لــــــــَ يـــــــــح ُر بــــــــَن لــــــــَ خــــــــح يــــــــَك اي صــــــــــــــــــــــَ ُر أَبــــــــِ   (4)مــــــــح
  

ـــــــــــقـــــــــــد   رحتَ ل ـــــــــــَ ثـ ـــــــــــح يـ ـــــــــــفُ  عـــــــــــَ ي عـــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــو ت ََ  ل ريح  طـــــــــــَ

  
 ، وقد تقّدم أَنه بالموّحَدة تصحيف ، والصواُب أَنه بالثاِء. ، بالّضّم : العُقَابُ  العُثْرُ و يُِريُد : لقد أَْبَصْرَت وعايَْنَت :

كُ  العُثْرُ و  عن ابِن األَعرابّي. (5)، األَِخيَرةُ  الَكِذُب ، ويَُحرَّ

من النَّْخِل ، وقيل  ما َسقَتْهُ الّسماءُ  ، مْحَرَكةٌ : الِعْذُي ، وهو العَثَِريُّ  قال األَْزَهِريُّ : «ففيه العُْشرُ  َعثَِريًّا ما كاَن بَْعالً أَو: » (6)في الحديِث و

ْرعِ : ما ُسِقَي بماِء السَّْيِل والَمَطِر ، وأُْجِرَي إِليه الماُء من الَمَسايِِل وفي الَجْمَهَرةِ : ْرُع الذي تَْسِقيه السماُء ، العَثَِريُّ  : هو من الزَّ  : الزَّ

 ، بفتح فسكون. كالعَثْرِ 

 من ماِء الَمَطِر يجتمع في َحِفيَرةٍ. (7)النّخيِل الذي يشرب بعُروِقه  [من]وقال ابُن األَثِيِر : هو 

 ، يقال : جاَء فالنٌ  في َطلَِب ُدْنيَا وال آخَرةٍ  (8) هو الذي ال يَُكونُ  وقال : «العَثَِريُّ  أَْبغَُض النّاِس إِلى هللاِ »في الَحِديث :  من الَمَجاز :و

 ً  َعثَِرّيِ  ، وقيل : هو من الصَّواب تَْخِفيفُهاو ، عن ابن األَعرابّي وَشِمٍر ، وَردَّه ثَْعلَب فقال : د تَُشدَُّد تاُؤه الُمثَلَّثَةُ وق ، إِذا جاَء فاِرغاً ، َعثَِريّا

َي به ألَنّه ال يحتاج في َسْقيِه إِلى تَعٍَب بَداِليٍَة وَغْيِرَها ، كأَنّه . العَثْرِ  َمٍل من صاِحبِه ، فكأَنّه نُِسب إِلىبِال عَ  َعثْراً  على الماءِ  َعثَرَ  النّْخِل ، ُسّمِ

 وَحركةُ الثاِء من تَْغيِيراِت النَّسِب.

ً و ] ةً : جاَء رائقا الذي جاَء في الحديث ُمَخفُّف الثاِء وهذا  العَثَِرّيِ  ، قال أَبو العَبَاس : هو غير (9) [ءٍ ، أَي فاِرغاً دون َشيْ  َعثَِريًّا قال َمرَّ

 ُمَشّدُد الثَّاِء.

ٌم ، وبَقٌَّم ، وبَذٌَّر  كبَقٍَّم : َمأَْسَدةٌ  َعثَّرو ، وقد وقََع في ِشْعر ُزَهْيِر بِن أَبي  (10)باليََمِن ، وقيل : َجبٌَل بتَبَالَةَ ، به َمأَْسَدةٌ ، وال نَِظيَر لها إِاّل َخضَّ

 شعر ابنِه َكْعِب بِن ُزَهْيٍر ، قال َكْعٌب :ُسْلَمى ، وفي 

ه  نـــــــُ كـــَ ِد َمســـــــــــــــــح وِث اأُلســـــــــــــــــــــح يـــُ نح خـــــــاِدر مـــن لـــُ   (11)مـــِ
  

ِن   طــــــــــــح بــــــــــــَ رَ بــــــــــــِ ــــــــــــ  ثـ يــــــــــــرُ  عــــــــــــَ ه غــــــــــــِ يــــــــــــٌر دونــــــــــــَ  غــــــــــــِ

  
__________________ 

َلُحون»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 1)  َسلحِحا. ويف معجم البلدان :« َسيـح
 أيدي صناع سلحا. ( يف معجم البلدان : بغسالة2)
 .«التيمي»( عن اللسان وابألصر : 3)
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 ( التهذيب : اي صخر بن عمرو.4)
 ( قوله األخرية يعين الَعَشر ابلتحريك.5)
 ( النهاية واللسان : ويف حديث الزكاة.6)
 وما أثبت والزايدة عن النهاية.« هو النخير الجي تشرب بعروقها»( ابألصر 7)
 ويف النهاية : هو الذي لي  يف أمر الدنيا وال أمر اآخرة.« الذي مل يكن»القاموس عن نسخة  نية ( عل  هامش 8)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.9)
م10) م وِشّر وبّذر وكر هذه األلاء منقو  اخل فقد ورد يف معجم البلدان : .. ( قوله : وال نظري هلا إال خضــّ لة )عّثر( : عثر بوزن بّقم وشــّلم وخضــّ

تّوح ا كله يف  وورد يف اللســـــان )بذر( : نّطح وخّود أيضـــــاً ا ويف مادة نطح : ســـــد ر ا ويف مادة بّقم :« عن الفعر املاضـــــي فال تنصـــــرف منصـــــرفة
 اللسان.

 ( ديوانه وصدره فيه :11)
 من ضيغٍم من ضراء األسد خمدره
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 وقال ُزَهْيٌر :

ٌث  يـــــــــــح رَ لـــــــــــَ ثــــــــــــ  طـــــــــــاُد الـــــــــــّرجـــــــــــاَ  ِإذا  بـــــــــــعـــــــــــَ  َيصـــــــــــــــــــــــــح

  
امــــــــا   َدقــــــــَ ه صــــــــــــــــــــــَ رَانــــــــِ ذ َب عــــــــن أَقـــــــــح ُث كــــــــَ يــــــــح  الــــــــلــــــــ 

  
 ، هكذا قَيََّده أَبو العاَلِء الفََرِضيُّ بالسكون ، وَذَكره كذلك ابن السَّْمعَانِّي وتبعه ابُن األَثِيِر ، وهو ُمْقتََضى قَولِ  كبَْحٍر : د ، باليََمنِ  َعثْرو

اق ، وعنه ُشعَْيٌب الذّاِرُع ، وَرّد الحاَزِميُّ على العَثِْريُّ  األَِمير ، وإِليه نُِسب يُوُسُف بُن إِبراهيمَ  زَّ ابِن ماُكوال ، وَزَعَم أَنه  ، عن عبِد الرَّ

بُن الَحَسِن بِن كبَقٍَّم ، قال الحافظ : وليس كذلك فإِّن الُمَشدَّد لم يُْنَسْب إِليه أَحٌد ، ثم قال : وبالسكوِن أَيضاً أَبو العَبّاس أَحَمُد  َعثَّر منسوٌب إِلى

 ، ابن قرية الشاعُر. العَثِْريّ  ، ومن المتأَّخرين محّمد بُن إِبراِهيمَ  العَثِْريّ  علّيٍ الحاِرثِيّ 

مِّ  ، ُعثَاَرىو  ، ال يَخفَى أَنّه لو اقتصر على قَْوله بالّضّم لكان أَْخَصر. َوادٍ  : اسم كُسَكاَرى ، بالضَّ

ِء ، بتقديِم الياِء على المثَلَّثَِة ، كما في الشيْ  َعْيثَرُ  ، هكذا في األُُصوِل ُكلَِّها ، والصَّوابُ  َعْينُه وَشْخُصه ، كَجْعفَر ءِ الشَّيْ  َعثْيَرُ  يقال :و

 َء ، إَِذا عايَْنَت وَشخصت.الشَّيْ  َعْيثَْرتُ  التَّْكِملَِة واللَِّساِن ، ومنه يقال :

ى بأَْرض َمرَّ  وسلمعليههللاصلىأَنه »أَما الَحِديُث فهو : و اسُم أَْرض. نَّها، وقالُوا : إِ  في الَحِديثِ  ، قد جاَء ِذْكُرَها كَزنَِخة َعثَِرةُ و  َعثَِرةَ  تَُسمَّ

العَِفَرةُ ، وهو الغُبَاُر ، و الِعثْيَرُ  هي التي ال نَباَت بها ، إِنَّما هي َصعيٌد قد َعاَلها العَثَِرة أَي تفاُؤالً ؛ ألَنّ  «أَو َعِفَرةَ أَو َغِدَرةَ فسّماَها َخِضَرةَ 

 تَقَدَّم في خ ض ر قدو انّي ،من ُعْفَرةِ األَرِض ، والغَِدَرةُ : التي ال تَْسَمُح بالنَّبَاِت ، وإِْن أَْنبَتَْت شيئاً أَْسَرَعْت فيه اآلفَةُ ، قاله الصاغ

 فراجْعه.

 ، كذا في األَساِس والتكملة. (1) عاثُورٍ  ْوِريَطه وأَن يَقََع منه فيوَطلََب تَ  قََدَح فيهِ  ، أَي به عنَد السُّْلَطانِ  أَْعثَرَ  يُقَال : من الَمَجاز :و

ثٌ  َعْيثَرٌ و  وذكره الصاغانّي في ع ب ث ر. ، كَحْيَدر ، ابُن القَاِسِم ، ُمَحّدِ

ْكُره ، وإِاّل فليس هناك ما يَُحال عليه ، ، كأَنَّه يُشير إِلى اسِم بانِي قَلعَِة ُعَماَرةَ بِن ُعتَْيٍر ، الذي تقّدم ذِ  في ع ت ر ، كُزبَْيٍر ، ُعثَْيرٌ و

دةِ ، تصغير َعْبثَر ، وهو ابن ُصْهبَاَن القَائُِد كما َذكره الصاغانّي في محلّه َف على  والصواب ، أَنّه ُعبَْيثٌِر ، بضّم ففتْح الموحَّ ، فتصحَّ

ْل.  المَصنِّف في اسمين ، والّصواُب مع الّصاغانِّي ، فتأَمَّ

، هكذا في األُصوِل ُكلِّها ، وهو َغلٌَط أَيضاً ؛ فإِّن  ِحْذيٍَم : أَْسَماءٌ  ، مثل ِعثْيَرٌ وأَِميِر ،  ، مثل َعثِيرٌ وكُزبَْيٍر ،  ، ُعثَْيرٌ و، بالكسر ،  ِعثَْرانُ و

ْل.ال أَسماُء ِرجاٍل ، كما هو مفهوم  (2)الّصاغانّي َذكَر في هؤالِء األَْربَعَِة أَنَّها َمواِضُع   ِعباَرتِه ، فتأَمَّ

 * ومما يستدرك عليه :

لَّةُ ، وهو َمَجاٌز ، وفي الحديِث :  العَثَْرةُ  فِيَها  يَْعثُرَ و؛  (3)، أَي ال يُوَصُف بالِحْلِم حتّى يَْرَكَب األُُموَر  «َعثَْرةٍ  ال َحِليَم إِاّل ذُو»، بالفتح : الزَّ

 َطإِ فيَْجتَنبها.، فيَْعتَبَِر بها ويَْستَبِيَن َمواِضَع الخَ 

ةُ من العَثَْرةُ و  في الَمْشيِ. الِعثَارِ  : الَمرَّ

أَي بل اْدُعُهم إِلى اإِلسالِم أَّوالً ، أو الِجْزيَِة ، فإِن لم يُِجيبُوا فبالِجَهاِد ، إِنما  «بالعَثَْرةِ  ال تَْبَدأُْهم»الَحِديُث : : الِجَهاُد والَحْرُب ، ومنه العَثَْرةُ و

ي الحر  .الِعثَارِ  نْفِسَها ؛ ألَّن الَحْرَب َكثِيرةُ  بالعَثَْرةِ  بَ سمَّ

 لسانُه : تَلَْعثََم ، وهو َمجاٌز. تَعَثَّرَ و

 ، وهو َمجاٌز. ِعثَاَركَ و َعثَْرتَكَ  وأَقَاَل هللا

كةً. العَثَْرةِ َعثََراتٌ  وجمع  ، محرَّ

 على أَْصحابِِه : َدلَّهُ عليهِم ، وهو َمجاز. أَْعثََرهُ و

 َشّرٍ ، عن الفَّراِء. عاثُورِ  َشّرٍ : مثل رُ َعثاو

 ، وهو َمجاز. وأَنشد ابُن األَعرابِّي. عاثِرٍ  (5)وهو جمع َجّدٍ  .(4) العََواثِرَ  وفالٌن يَْبِغي صاِحبَه
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__________________ 
 ( هذا ما جاء يف األساس ا واقتصر يف التكملة عل  : قدح فيه.1)
 معجم البلدان.( مل ترد هذه املواضض يف 2)
 ( زيد يف النهاية : وتنخر  عليه.3)
 ( األساس : العواثري.4)
 قوله جد عاثر كذا يف خطه ا ابجليم ا وكذا يف األساس أيضاً ا وأنشد للنابغة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 لـــــــــــــــــك اخلـــــــــــــــــري إن وارت بـــــــــــــــــك األرض واحـــــــــــــــــداً 

  
 «أصــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــح جـــــــــــــّد الـــــــــــــنـــــــــــــاس يـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــض عـــــــــــــاثـــــــــــــراو  

  

 األساس : وجّد َعثور ا وذكر البيت.كذا ويف 
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مح  هــــــــــِ لــــــــــِ عــــــــــح فــــــــــِ َداُء ِإاّل كــــــــــَ ُر اأَلعــــــــــح عــــــــــَ فــــــــــح رح تـــــــــــَ  فــــــــــهــــــــــَ

  
رِ   ـــــــــــــِ َوائ ـــــــــــــعـــــــــــــَ اَء ال غـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ت ـــــــــــــح رَاِة واب َواَن الســـــــــــــــــــــــــــ   هـــــــــــــَ

  
 ، وحذف الياَء للّضُروَرةِ. عاثُورٍ  وقد يكون جمعَ 

 في كالِمِه ، وهو َمجاٌز. َعثَرَ و: الُهُجوُم على الّسّرِ ،  العُثُورُ و

وَغْيثََرةٍ ، أَي في قِتَال ُدوَن قِتَاٍل ، قاله  َعْيثََرةٍ  دوَن الغَْيثََرةِ ، وتَرْكُت القَْوَم بينَ  العَْيثََرةَ  وَغْيثََرةٌ ، وَكأَنَّ  َعْيثََرةٌ  ويقال : كانت بين القَوم

.  األَْصَمعيُّ

 .«َكبَّهُ هللا لُمْنُخَرْيهِ  العَواِثيرَ  أَن قَُرْيشاً أَهُل أَمانَة َمْن بَغَاَها»في الحديِث : و

 .«العَواثِر»ويُْرَوى 

 بصاِحبِها. تَْعثُرُ  : الحاِدثَةُ  العَاثَِرةُ و

 ْخنَى علَيِهم. وهو َمجاز.بهم الّزَماُن : أَ  َعثَرَ و

 : الَكذّاُب. العَاثِرُ و

 : َكثِيَرةُ الغُبَاِر. ِعثْيََرةٌ  وأَْرضٌ 

 ، كَكتّان : قَْرَحةٌ ال تَِجفُّ ، قال الّصاغانِيُّ : وفي ذلك نََظٌر ، وأَنشد األَْزَهِرّي لألَْعَشى : العَثَّارُ و

ؤا  تح يف الـــــــــــــــفـــــــــــــــُ دح َأوحَرثـــــــــــــــَ تح وقـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــبـــــــــــــــاتـــــــــــــــَ

  
عــــــــــــــًا   دح رُت ِد صــــــــــــــــــــــــــــَ الــــــــــــــِ الــــــــــــــَُ اَرهــــــــــــــَ ثــــــــــــــ   (1) عــــــــــــــَ

  
َد منها َصْدعاً في الفُؤاِد. َعثَر هو األَْعَشى َعثّاُرَها والباقي َسواٌء ، وقيل :« فبانَْت وقَْد أَْساَرتْ »وفي التكملة   بها فاْبتُِلَي ، وتََزوَّ

مِّ ـ  العُثُْمَرةُ  : [عثمر] . وبَِقَي قِْشُرهمن الِعنَِب : ما اْمتُصَّ ماُؤه ـ  بالضَّ  ، وقد أَهمله الَجْوَهِريُّ وابُن َمْنُظور ، وأَورده الّصاغاِنيُّ

 ، والميم زائدة ، ولذا ذكره الّصاغانِّي في ع ث ر. ءٍ َجَزَعةٌ ببِالِد َطيِّى ، كقُْنفٍُذ : ُعثُْمرٌ و

 َغلَُظ وَسِمَن. : َعَجراً  ، كفَِرحَ  الرُجُل ، َعِجرَ  : [عجر]

ً  َعِجرَ و  لَْحُمه. الفََرُس : َصلُبَ  َعِجرَ و .العََجرِ  ، فيهما ، بَيِّنُ  أَْعَجرُ  فَُهوَ  وَعُظَم ، َضُخَم بَْطنُه  ، إِذاأَيضا

 ، بكسر الجيم وضّمها : ُصْلٌب َشِديٌد ، وكذلك الحافُِر ، قال الَمّراُر : َعُجرٌ و َعِجرٌ  َوِظيفٌ و

ٍغ  ُبِك ِذي ُرسح  (2) َعِجرح َسِلرِت الس نـح
 َصلُبَا. : ُعْجَرةً و َعَجراً  الحاِفُر والبَْطنُ  َعِجرَ  وقال ابُن القَّطاعِ :

ّمِ : َمْوِضعُ  العُْجَرةُ و . العََجرِ  ، بالّضِ  ، بالتَّْحِريك ، هو الَحْجُم والنَّتُوُّ

 ، أَو في ُعُروِق الَجَسِد. العُْقَدةُ في الَخَشبَِة ونَْحِوها أَيضاً : العُْجَرةُ و

 ، وكلُّه على الَمثَِل ، وبهما فَسََّر محّمُد بُن يَِزيَد ما (3) ما أَْبَدى وما أَْخفَى قيل :وُعيُوبهُ وأَْحَزانهُ ،  ، أَي وبُجرهُ  ُعَجرهُ   : يشكومن المجازِ و

 ، َصِريعٌ  وهو هللا ُعبَْيدِ  بنِ  َطْلَحةَ  على قَفَ فو ، قَْنبَرٍ  َمواله مع القَتْلَى على الَجَملِ  َوْقعَةِ  لَْيلَةَ  طافَ  أَنه»:  عنههللارضيُرِوَي عن علّيٍ ، 

ٍد أَن أَراَك ُمعَفَّراً تحَت نُُجوِم الّسَماِء ، إِلى هللا أَْشُكو  .«وبَُجِري ُعَجِري فبََكى ثم قال : َعّز علّي أَبا ُمَحمَّ

ثُهوبَُجِري ، أَي أَْطلَْعتُه من ثِقَتِي به على َمعَايِبِي ، والعَرُب تقو بِعَُجِري وقال أَبُو ُعبَْيد : ويُقَاُل : أَْفَضْيُت إِليهِ   ُل : إِّن من النّاِس من أَُحّدِ

ّرِ ، قال : وأَْصلُ  بعَُجِري ثُه بَمَساِويَّ ، يقال : هذا في إِْفَشاِء الّسِ َدةُ في الَجَسِد ، والبَُجُر : العُُروُق  العَُجرِ  وبَُجِري. أَي أَُحّدِ : العُروُق الُمتَعَقِّ

ةً. َدةُ في البَْطِن خاصَّ  الُمتَعَقِّ

ْلعَِة ، والبُْجَرةُ نَْحُوها ، فيَُراُد : أَْخبَْرتُه بكّلِ شيْ : الشيْ  العُْجَرةُ  يُّ :وقال األَْصَمعِ  ِء عنِدي لم أَْستُْر عنهُ َشْيئاً من ُء يَْجتَِمُع في الَجَسِد كالّسِ

 ذُكْره أَْذُكْر معايِبَهُ التي ال يَْعِرفَُها إِاّل َمن َخبََرهُ.، المعنَى إِْن أَ « وبَُجَرهُ  ُعَجَرهُ  إِْن أَْذُكْرهُ أَْذُكرْ »أَْمِري ، وفي حديِث أُّمِ َزْرع : 
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ْلعَِة والعُْقَدةِ ، وقيل : هو َخَرزُ ، وهو الشَّيْ  ُعْجَرة : جمعُ  العَُجرُ  وقال ابُن األَثِيِر :  ُء يَْجتَِمُع في الَجَسِد كالّسِ

__________________ 
أ منه.( قير يف عثارها : داء خبيث ال 1)  يربح
 وصدره فيه : 83( املفضليات 2)

 سائر ِشراخة ذي ُجببٍ 
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان : أُبِدي وُأخِفي.3)
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رِِه وابِطَنه ا وما يُظحِهرُه وُلحِفيه ا  ِر ا قا  : أَراَدتح  اِهَر أَمح َرةُ و الظ هح ر ِة فهي  الُعجح ِر ا فِإذا كانت يف الســــــــ  َخٌة يف الّظهح : نـَفح
زَاِن.ُِبح   َرٌة ا مثّ يُنقالِن ِإىل اهلُُموِم واأَلحح
، إِذا كان على َوْجٍه فأََراَد أَن يَْرِجَع  يَْعِجُره ُعنُقَه إِلى كذا وكذا ، َعَجرَ  ولَيَُّك إِيّاها ، وفي نواِدر األَْعَراِب : ثَْنُي العُنُقِ  ، بالفَتْح : العَْجرُ و

 ُعنُقَه ، ولم يُِرْد أَن يَذَهَب إِليه ألَْمِرَك. فعََجرَ  ءٍ عنه ، أَو أََمْرته بالشيْ  (1)ٍء َخْلفَه ، وهو يُْنهى عنه إِلى َشيْ 

َكةً ،  كالعََجَرانِ  ، َعْجراً  يَْعِجرُ  الفََرسُ  َعَجرَ  ، يقال : الَمرُّ السَِّريُع من َخْوٍف ونْحِوه : العَْجرُ و ُجَل  عاَجرَ  ، وقد الُمعَاَجَرةِ و، ُمَحرَّ ُجُل الرَّ الرَّ

 ، إِذا َعَدا بين يََدْيِه هاِرباً.

 ِميُم بُن ُمْقبِل :، وقال تَ  العََجَرانُ  بِرْجلْيه كِقَماِص الِحَماِر ، ومصدُره يَْعِجرُ  ، وهو الذي عاِجرٌ  ، ويقال : فََرسٌ  قَْمُص الِحَمارِ  : العَْجرُ و

ٌض  ــــــــــُ ن ٌر صــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــ  ا ضــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــن ي فــــــــــِ ــــــــــَ ا اأَلَداُة ف ــــــــــّ  أَم

  
رحٌد   رُ جــــــــــــــُ َواجــــــــــــــِ مِ  عــــــــــــــَ جــــــــــــــُ اِد والــــــــــــــلــــــــــــــ  بــــــــــــــَ ــــــــــــــح  ابألَل

  
َمِن ، وهي رافعةٌ أَذنابََها من   .(2)نَشاِطها ُرِويَْت بالَحاِء والِجيِم في اللّجم ، ومعناه : عليها أَْلبَاُدَها ولْحُمَها ، يَصفُها بالّسِ

ْرِب ، يقال : الَحْملَةُ  : العَْجرُ و  عليه بالسَّْيِف ، أَي َشدَّ عليه. َعَجرَ  والشَّدُّ بالضَّ

 عليه ، وَحَظْرُت عليه وَحَجْرُت عليه ، بمعنًى واحِد. َعَجْرتُ  ، قال َشِمٌر : يقال : الَحْجرُ  : العَْجرُ و

في  ، بالَكْسر يَْعِجرُ  عليه : َكثَُر سؤالُه حتى قَلَّ ، كَمثُْموٍد ، َمْعُجورٌ  على الّرُجِل : أُِلحَّ عليه في أَْخِذ ماِلِه ، ورجلٌ  ُعِجرَ  اإِلْلَحاحُ  : العَْجرُ و

.  الُكّلِ

 قْلت : إِاّل في األَِخيِر ؛ فإِنّه لم يُْستعمل إِالَّ َمْبنِيّاً للَمْجُهول ، كما عرْفَت.

ي ثَّْوِب على الرأِْس من غير إِداَرة تَْحت الَحنَِك ، وفي بعِض الِعبَاَرات : هو: لَيُّ ال االْعتَِجارُ و ُروَي عن النّبّيِ و،  لَفُّ الِعَماَمِة ُدوَن التَّلَّحِ

 أِْسه ولم يَتَلَحَّ بها.المعنى أَنّه لَفََّها على رَ  «بعَماَمٍة َسْوَداءَ  (3) ُمْعتَِجراً  حِ الفَتْ  يومَ  مكَّةَ  َدَخلَ  أَنّهُ »:  وسلمعليههللاصلى

 ِشْبهُ االْلتِحاِف ، قال الشاِعُر : ِلْبَسةٌ للَمْرأَةِ  : االْعتَِجارُ  قيل :و

  َ ريح ــــــــــُقصــــــــــــــــــــــــَ َزِة ال ــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ ن ــــــــــَ ــــــــــَ  ب ل ــــــــــح يـ ــــــــــَ ا ل مــــــــــَ ــــــــــَ  ف

  
هــــــــــــا و   تــــــــــــُ بحســــــــــــــــــــــــــَ اَء لــــــــــــِ جــــــــــــارُ ال َوقحصــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــِ  اعــــــــــــح

  
َداِء ، وأَكبُر من الِمْقنَعَِة ، وهو ثَْوٌب تَلُفُّه الَمْرأَةُ على استَِداَرةِ رأِْسَها ، ثم  بهِ  (4) تَْعتَِجرُ  ، كِمْنبٍَر : ثَْوبٌ  الِمْعَجرُ و المرأَةُ أَْصغَُر من الّرِ

 بالمعنَى السابق. االْعتَِجارُ  ، ومنه أُِخذَ  الَمعَاِجرُ  ، والجمعُ  كالِعَجارِ  تََجْلبَُب فَوقَه بِجلبابِها ،

 : َضرٌب من الثِّيَاِب تكوُن باليََمن. الَمعَاِجرُ  . وقال اللَّْيُث :الَمعَاِجرُ  يُْلتََحُف به ويُْرتَدى ، والجْمع  يََمنِيٌّ ثَْوبٌ  أَيضاً : الِمْعَجرُ و

 .الَمعَاِجرُ  ، والجمعُ  ما يُْنَسُج من اللِّيِف ِشْبهُ الُجَواِلقِ  أَيضاً : الِمْعَجرُ و

 ، كَمثُْموٍد ، وقد تَقَدََّم. أُِخَذ مالُه ُكلَّه بالسُّؤالِ وِلحَّ عليِه ، وذلك إِذا أُ  عليه َمْعُجورٌ  َرُجلٌ  يقال :و

ِعيُف والَحُصوُر. الِعنِّيُن من الّرجاِل والَخْيلِ  ، كأَِمير : العَِجيرُ و  ، قال ابُن األَْعَرابِّي : وهو أَيضاً القَُحوُل والَحِريُك والضَّ

يرٌ و َعِجيرٌ  وقال غيره : هو اي أَيضاً ، ففيه ثالُث لُغَاٍت ، أَغفل المصنُّف منها اثْنَتَْيِن. ِعّجِ يٍت ، وقد ُرِويَْت بالزَّ  ، كأَِميٍر وِسّكِ

م : ُعْجَرةُ و ، بفتح فسكون ، العَْجرُ و ، كأَْحَمَر ، أَْعَجرُ و ، كناِصر ، وُزبَْيٍر ، وَجْوَهٍر ، َعْوَجرٌ و،  ُعَجْيرٌ و،  عاِجرٌ و  أَْسَماٌء. بالضَّ

م : أَبُو قَبِيلَةٍ  ُعْجَرةُ و  منهم. : بالضَّ

 ، كذا في التَّْكِملَة. فََرُس نافِع الغَنَِوّيِ  : ُعْجَرةُ و

 وهو ، عنههللارضي،  واِلُد َكْعب الّصحابِيّ  : ُعْجَرةُ و
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__________________ 
 .«منهييف عنه»( ضبطت عن التهذيب ا ويف اللسان : 1)
فيمن رواه اب اء. ورواه ِشر واللجم كاألصــــــر ابجليم. يقا  : اخلير عواجر بلجمها وألبادها ا إذا عدت وعليها ســــــروجها ( هذا قو  أيب عبيد 2)

 وألبادها وأداهتا.
 .«معتجر»( عن اللسان وابألصر 3)
 .«تعجر»( عن القاموس وابألصر 4)
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َرةَ  َكعحُب بنُ   األَنصاِر ا أَبو ُ َم د ا َرَو  عنه مجاعٌة.بِن أَُمي َة بِن َعِديٍّ البَـَلِوي  ا حليُف  ُعجح
 ، قال أَْوُس بُن َحَجٍر : كُزبَْيٍر : ع ، العَُجْيرُ و

وَم  يَن يـــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ قـــــــــــ  لـــــــــــَ ـــــــــــَ ريحِ تـ جـــــــــــَ طـــــــــــِ   الـــــــــــعـــــــــــُ نـــــــــــح  مبـــــــــــَ

  
ا  اهلــــــــــَُ ُه وضــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــح َد مــــــــــِ عــــــــــح َرو ُح أَرحطــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــُ  تـــــــــــَ

  
ةَ بِن َصْعَصعَةَ  شاِعر َسلُوِليّ  : اسمُ  العَُجْيرُ و  .من َولَِد ُمرَّ

 ، هكذا ذكره الّصاغانِيُّ في التَّْكملَِة. ، كُكْرِدّيٍ : الَكِذُب والّداِهيَةُ  العُْجِريُّ و

: ُكتَُل العَِجيِن  العََجاِجيرُ  يُقَطَُّع على الِخواِن قبَل أَن يُْبَسَط ، وهو الُمَشنَُّق أَيضاً ، قاله ابُن األَْعَرابّي ، وقال غيُره : : ُكتَُل العَِجينِ  العََجاِجيرُ و

ارِ  والَِّذي يَأُْكلَُها تُْلقَى على النّاِر ثم تُْؤَكُل ،  .«العَّجارُ  اوالِّذي يَأُْكلُهَ »، هكذا في النَُّسخِ ، والصواُب  كالعَجَّ

ارُ و يعُ  العَجَّ ّرِ يٍت : الذي ، كَكتّاٍن : الّصِ َراعِ ، الُمَشْغِزبُ  ، كِسّكِ . العَْجر ، من ِلَصِريِعهِ  (1) ال يَُطاُق َجْنبُهُ في الّصِ  ، وهو اللَّيُّ

 ؟من َسلٍَم ، وقاَل رُجٌل لَراعٍ : ما ِعْنَدَك يا َراِعَي الغَنَمِ  بعَْجراءَ  ، يُقَال : َضَربَه (2) : العََصا ذاُت األبَنِ  العَْجراءُ و

ْيِف أَْعَدْدتَُها. َعْجَراءُ  قاَل :  من َسلٍَم ، قال : إِنِّي َضْيٌف ، قال : للضَّ

 والبََجاِرّيِ. بالعََجاِرّيِ  : جاءَ  الدََّواِهي يقال ، بالفَتْح مع تشديِد الياِء : العََجاِريُّ و

ْعرِ  ، قاله الّصاغانِيُّ ، َعْجَراءُ  ، واحَدتَُها ُرُؤُس الِعَظامِ  : يُّ العََجارِ و  قال رؤبة : وتَُخفَُّف يَاُؤه في الّشِ

ِن  راين اأَلدحخــــــــــَ رحصــــــــــــــــــــــــَ ِد الصــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــح رحٍت كــــــــــجــــــــــِ  مــــــــــَ

  
د نِ   ــــــــــــُ ــــــــــــب اَر  ال هــــــــــــَ

َ
اَ  املــــــــــــ ــــــــــــَ ن ُ  َأعــــــــــــح حــــــــــــَ ــــــــــــح ن ــــــــــــَ  يـ

  

 ُكر  ِجنحِجنِ   َعجارِيِهن  ِمنح و 

ْرَصرانِّي. العَجاِريّ  فَخفََّف ياءَ   وهي ُمَشدََّدةٌ ، كما َخفََّف ياَء الصَّ

ُ  العََجْنَجَرةُ و وحِ  : الَمْرأَة يَاحِ  العََجاِريرُ و ، كذا في التّْكِملَِة. الُمَكتَّلَةُ الَخِفيفَةُ الرُّ ْمِل من الّرِ ،  ُعْجُرورٌ  الواِحدُ  ، كذا في التَّْكملَِة ، : ُخُطوُط الرَّ

ّم.  بالضَّ

ْخُم الِعَظامِ  العََجْوَجرُ و  بَْطنُه ، إِذا َضُخَم. َعِجرَ ولَْحُمه ، إِذا َصلَُب ،  َعِجرَ  ، من : الّرُجُل الضَّ

 َولََدتْهُ بعَد يأِْسَها من الَولَِد. ، إِذا بغاُلم ، أَو جاِريَة اْعتََجَرتْ  من الَمَجاِز :و

ُجُل ، إِذا َعْنَجرَ  يُقَال :و  ، والنون زائدة. دَّ َشفَتَْيِه ، وقَلَبَُهمامَ  الرَّ

ْنَجَرةُ باإِلْصبَعِ  العَْنَجرةُ  قال بعُضهم :و  ، هكذا َذَكَره بعُضهم في مْعنى قوِل الشاعر : بالشَّفَِة ، والزَّ

مــــــــــــــــــــــَ  و  لــــــــــــــــــــــح ُت ِإىل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــح  أَرحســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
هح   وفـــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــــــُ َ  َمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــنـ  أَبّن ال

  

مــــــــــــــــَ   لـــــــــــــــــح ال جـــــــــــــــــاَدتح لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

  
هح   وفــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رٍي وال فــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــزجنــــــــــــــــــــــــــــــــــِح

  
ّم : العُْنُجوَرةُ و  ، كالُحْنُجوَرةِ ، بالَحاِء. ِغالُف القَاُروَرةِ  ، بالضَّ

 * ومما يستدرك عليه :

رَ   بَْطنُه : تَعَكََّن. تَعَجَّ

 ، إَِذا َمدَّ َذنَبَه نحَو َعُجِزه في العَْدِو ، قال أَبو ُزبَْيد : يَْعِجرُ  الفََرسُ  َعَجرَ و
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ٍب  ِ عــــــــــاتــــــــــِ اح نح بــــــــــَ مح فــــــــــمــــــــــِ ااَيهــــــــــُ طــــــــــَ تح مــــــــــَ بــــــــــ   وهــــــــــَ

  
ِة و   يــــــــــطــــــــــَ وٍد ابلــــــــــَبســــــــــــــــــــــــِ ِ مــــــــــُ اح نح بــــــــــَ رُ مــــــــــِ جــــــــــِ عــــــــــح  يـــــــــــَ

  
 أَي هاِلٌك قد َمدَّ َذنَبَه.

يُق على أَْنيَابِِه ، إِذا َعَصَب به ولَِزَق ك َعَجرَ  ويُقَال : ُد بُن ِضَراٍر أَُخو الشَّّماخِ  يَْعِجرُ  ماالّرِ الرُجل بثَْوبِِه على رأِْسِه ، وهو َمَجاز ، قال ُمَزّرِ

: 

ه  ابـــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــَ زَاُ  ايِبســـــــــــــــــــــــــــــــــًا لـــــــــــــــــــُ  ِإذح ال يــــــــــــــــــــَ

  
واِن   لــــــــــــــــــَ راً ابلــــــــــــــــــطــــــــــــــــــ  ه عــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــِ ابــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــَ  أَنـــــــــــــــــــح

  
ةُ مع ِعَظِم الَجَسِد. العََجرُ و  ، بالتَّْحِريِك : القُوَّ

ْخُم. األَْعَجرُ  والفَْحلُ   : الضَّ

 ٍء نََرى فيه ُعقَداً.: ُكلُّ َشيْ  األَْعَجرُ و

__________________ 
 ( شغزبه شغزبة : صرعه ا وأخذه ابلعنف ا قاموس.1)
 ( األبُن مجض أبنة ا وهي عقد يف العود.2)
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 ، قال َعْنتََرةُ : ُعْجرٌ  : َمآْلُن ، وجْمعه أَْعَجرُ  ، وهو الُمْمتَِلُئ ، وبَْطنٌ  أَْعَجرُ  ِهْميَانٌ ، و أَْعَجرُ  وِكيسٌ 

مح أَ  رِكــــــــــــــــُ هــــــــــــــــح مــــــــــــــــُ َة مــــــــــــــــا لــــــــــــــــِ يــــــــــــــــبــــــــــــــــَ يِن َزبــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــَ

  
دِّدًا   خـــــــــــــَ تـــــــــــــَ م  (1)مـــــــــــــُ كـــــــــــــُ ونـــــــــــــُ طـــــــــــــُ رُ وبـــــــــــــُ جـــــــــــــح  عـــــــــــــُ

  
 ، وقال أَبو ُزبَْيد : ُعَجرٌ  ، والسَّْيُف في فِِرْنِده ُعَجرٌ  والَخلَْنُج في َوْشيِهِ 

ِه  فـــــــــــــِ يـــــــــــــح وُ  بســـــــــــــــــــــــــــَ نح اَلقـــــــــــــَ   ـــــــــــــَُ  فـــــــــــــَبّو  مـــــــــــــَ

  
ا وهــــــو   تـــــــَ واشــــــــــــــــــــي قـــــــدح شــــــــــــــــــــَ يــــــُم ا ــــــََ ظــــــِ رُ عــــــَ جــــــَ  َأعــــــح

  
: الَكبِيُر  األَْعَجرُ و

 .العَُجرِ  (2)

 : في َمتْنِه كالتَّْعِقيِد. َمْعَجرٍ  وَسْيٌف ذو

 : األَْحَدُب ، وهو األَْفَزُر ، واألَْفَرُص ، واألَْفَرُس ، واألََدنُّ ، واألَثْبَُج. األَْعَجرُ  وقال الفَّراُء :

ً  به بَِعيُره َعَجرَ  وقال غيُره :  ، كأَنَّه أَراَد أَن يَْرَكَب به َوْجهاً ، فَرَجَع به قِبََل أاُّلفِِه وأَْهِلِه ، مثل َعَكَر بِِه. َعَجَرانا

 ، وهي أَثَُر التِّكَِّة ، قال أَبو َسِعيٍد في قول الّشاعر : ْجَرةٌ عُ  وفي َحْقَوْيهِ 

ُرَ   ــــــــح فــــــــًا كــــــــاَن أَثـ يــــــــح َت ســــــــــــــــــــــَ نــــــــح وح كــــــــُ لــــــــَ ــــــــَ رَةً فـ جــــــــح  عــــــــُ

  
ه و   َؤبِّســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــُ َت َدَدااًن ال يـ نــــــــــح رُ  (3)كــــــــــُ قــــــــــح  الصــــــــــــــــــــــــ 

  
 التِّكَِّة. ُعْجَرةِ  يقول : لو ُكْنَت َسيفاً ُكنَت َكَهاماً بمنزلة

 ئاً.كَهاماً : ال يَْقَطُع َشيْ 

ْرِب منه. َعَجَرهُ  ويُقَال :  بالعََصا وبََجَرهُ ، إِذا َضَربَه بها فاْنتَفََخ َمْوِضُع الضَّ

ِة ، يقال : فالٌن َحَسنُ  الِعْجَرةُ و  .الِعْجَرةِ  ، بالَكْسر : نَْوُع من الِعمَّ

 األَمُر العَِظيُم. (4) [هو]والبَُجِر ، أَي بالَكِذِب ، وقيل  بالعَُجرِ  وقال الفَّراُء : جاَء فاُلنٌ 

 أَي ُمَشاقِّيَن. (5) ُمعَاِجِرينَ  : الُمشاّق ومنه قراَءةُ من قََرأَ : يَْسعَْوَن في آياتِنَا الُمعَاِجرُ وَء : َشقَْقتُه ، الشيْ  َعَجْرتُ  وفي تهذيب ابِن القَّطاعِ :

ور الَمْقِدِسّي ، كتَنُّور :ومحّمُد بُن َعِلّي بِن أَحَمدَ   .894َسِمَع على الحافظ ابن َحَجٍر ، مات بالقُْدِس سنة   بِن َعجُّ

 بالفَتْح : قَْريَةٌ بَحْضَرَمْوَت من ُمَضافاِت قَْسم. (6) العَجرو

 ، وفي التّْهذيِب البِن القَّطاع وِغلَُظ الِجْسِم ، الَجفَاُء وِغلَُظ الَخْلقِ  : العَْجَهَرةُ  : (7)، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيد  العَْجَهَرةُ  : [عجهر]

 اسُم اْمَرأَة. ّصواُب :، بالنون ، هكذا في النَُّسخِ عندنا ، وفي بعض بالتَّْحتِيَّة ، وهكذا َضبََطه الّصاغانِّي ، وهو ال َعْنَجُهورُ  منهو

ُ  ، بالفَتْح : (8) العَْدَرةُ  ، بالفَتْح ، أَهمله الَجْوَهِريُّ وقال ابُن ُدَرْيد : العَْدرُ  : [عدر] ّم. الُجْرأَة  ، واإِلْقَداُم ، كالعُْدَرةِ ، بِالضَّ

 ، بالفَتْح والتّْحِريِك. العََدرُ و العَْدرُ  ، والذي قاله اللَّْيُث : الَمَطُر الّشِديُد الَكثِيُر ، ويَُضمُّ  : العَْدرُ و

 الَمَكانُ  َعِدرَ  : َممطوَرةٌ ، وفي تهذيب ابن القطاع : َمْعُدوَرةٌ  األَرُض فهي ُعِدَرتو،  : َكثَُر ماُؤه اْعتََدرَ والمكاُن ، كفَِرَح ،  َعِدرَ  يُقَال :

 : أُْمِطَر َمَطراً كثيراً. َعْدراً 

 ، كالعَاتِِر ، ذكرهما أَبو َعمرو. : الَكذّابُ  العاِدرُ و

 ، عن ابِن األَْعَرابِّي. ، كَكتَّان : الَماّلحُ  العَدَّارُ و

 ، هكذا نَقَلَه الّصاغانِّي. ُعَدار أَْلَوُط من قولُُهم : دابَّةُ تَْنِكُح الناَس باليََمِن ، ونُْطفَتَُها ُدوٌد ، ومنه ، فيما يقال : كغَُرابِ و
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ْواو  ، كغَُراب وَكتّان. َعدَّاراً و،  ُعَداراً  َسمَّ

 ، وأَنشد : ُمْعتَِدرٌ  الَمَطُر ، فهو اْعتََدرَ  ، والنون زائدة. وقال َشِمٌر : : اْشتَدَّ  ُمعَْنِدرٌ  الَمَطُر ، فُهوَ  َعْنَدرَ و

ِدراً  َدوح  ُجَفاال ُمعحَتِدراً ُمهح
 اُن : اْبتَلَّ من الَمَطِر.الَمكَ  اْعتََدرو

__________________ 
 ومل يرد البيت يف ديوان عنرتة.« متجرداً »( التهذيب : 1)
 ( اللسان : الكثري الُعَجر.2)
 ( عن التهذيب ا وابألصر : يؤيسه.3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 .38( سورة سبب اآية 5)
ُز ابلزاي.6)  ( يف معجم البلدان : ُعجح
 .403/  3 ( اجلمهرة7)
 : العدر من غري لء. 250/  2( يف اجلمهرة 8)
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 * ومما يستدرك عليه :

 راً.، واألَْصُل أَِدَر أَدَ  َعِدَر َعَدراً  ، فقيل :، بالتَّْحِريك : القَْيلَةُ الَكبِيَرةُ ، قال األَْزَهِريُّ : أَراَد بالقَْيلَِة األََدَر ، وكأَّن الهمَزةَ قُِلبَْت َعْيناً  العََدرُ 

 ، مثاُل َسْنَدر : َجبٌَل قال امُرُؤ القَْيِس : َعْنَدرو

ه و  تـــــــــــــُ لـــــــــــــح لـــــــــــــِ َداٍر  ـــــــــــــَ وحٍم يف قـــــــــــــَ َر يــــــــــــــَ ثـــــــــــــح  ال مـــــــــــــِ

  
ِة   لـــــــــــــ  حـــــــــــــايب بـــــــــــــقـــــــــــــُ َدرَاكـــــــــــــَبيّنِ وَأصـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

  
 ، كذا في التَّْكِملَة ، وسيأْتي في ق د ر. (1)وقََداراُن : موضع « في قََداَراَن َظْلتُه»فترَك َصْرفَه على نِيَِّة البُْقعَِة ويروى 

، إَِذا  َعْدَهرَ  ذا في التَّْكِملَة ، كأَنَّه منك النّاقَةُ السَِّريعَةُ  : العَْيَدُهورُ  ، أَهمله الَجْوَهِريُّ وابُن َمْنُظوٍر ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : العَْيَدُهورُ  : [عدهر]

 أَْسَرَع.

ّم : م العُْذرُ  : [عذر] ةُ التي بالضَّ  بها. يُْعتََذرُ  ، معروٌف ، وهو الُحجَّ

ي اإِلنساِن ما يَْمُحو بِه ذُنُوبَه ، وذلك ثالثةُ أَْضُرب : العُْذرُ  وفي البََصائِِر للُمَصنِِّف :  م أَْفعَل.أَن تقوَل : ل : تََحّرِ

 أَو تقوَل : فعَْلُت ألََجِل كذا ، فيَْذُكر ما يُْخِرُجه عن كونِه ُمْذنِباً.

 ، وهذا الثالُث هو التَّْوبةُ. (2) [من المقال]أَو تقوَل : فعَْلُت وال أَعوُد ، ونحو ذلك 

 .أَْعذارٌ  ج تَوبةً. ُعْذر ، وليس كلُّ  ُعْذرٌ  فكلُّ تَوبة

م ُعْذراً  بالكسر ، فيما َصنََع ، َعَذَرهُ يَْعِذُرهُ  يُقَال :  (فَاْلُمْلِقياِت ِذْكرًا. ُعْذرًا َأْو نُْذراً )بضمتَين ، وبهما قُِرئ قوله تعالى :  ُعذُراً و ، بالضَّ

، كما تقول : « أَو نُذُراً  ُعذُراً »عفر : من ثَقََّل أَراَد : والنُّْذُر واحد ، قال اللِّْحيَانِّي : وبعُضُهم يُثَقُِّل قال أَبو ج العُْذرُ  فّسره ثَْعلٌَب فقال : (3)

 ُرُسل في ُرْسل.

بضّمٍ مقصوراً ، قال الَجُموُح  ُعْذَرىو واإِلْنَذاِر ، ويَُجوز تَخفيفُهما وتَثقيلُهما معاً ، اإِلْعذارِ  وقال األَْزَهِرّي : وهما اسماِن يَقُوَماِن َمقَامَ 

 الظَّفَِرّي :

ــــــــــــَ  تح أُم ــــــــــــَ ــــــــــــال ا ق َرهــــــــــــَ ــــــــــــِ ُت زَائ ــــــــــــح ئ ا جــــــــــــِ ُة ملــــــــــــّ  امــــــــــــَ

  
ودِ   ِم الســــــــــــــــــــــ  هــــــــُ ِ  اأَلســــــــــــــــــــــح عــــــــح ــــــــَ بـ َت بــــــــِ يــــــــح اّل َرمــــــــَ  هــــــــَ

  

ُم  هــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــُ تـ ــــــــــــــــــــح يـ  هلِل َدر ِ  ِإيّن قــــــــــــــــــــد َرمــــــــــــــــــــَ

  
ِددحُت وال   وحاَل حـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ َر ل ذح ُدودِ  عـــــــــــــــُ حـــــــــــــــح

َ
 ملـــــــــــــــ

  
ها ، جمعهما َمْعذَُرةً و ، بكسر الذّال ، َمْعِذَرةً و قيل : أَراَد باألَسُهِم السُّوِد : األَْسُطَر المكتوبَةَ.  .َمعَاِذيرُ  ، بضّمِ

 ، قال األَْخَطُل : أَْعَذَرهُ كعََذَرهو

تح  عـــــــــَ َواضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ زَار تـ ـــــــــِ يَنح ن ـــــــــح رحُب اب ُك حـــــــــَ ـــــــــَ  فـــــــــِإن ت

  
دح   ــــــــــقــــــــــَ اف ــــــــــَ ن ــــــــــح َذَرتـ ُم  َأعــــــــــح كــــــــــُ ــــــــــِ رُ يف طــــــــــالب ذح ــــــــــعــــــــــُ  ال

  
 ، قال النّابِغَةُ : ، بالكسر الِعْذَرةُ و ، مثلَّثَةَ الذال ، الَمْعِذَرةُ  االْسمُ و

َرةٌ هــــــــــــا ِإن  َل  ذح تح  عــــــــــــِ عــــــــــــَ فــــــــــــَ نح نـــــــــــــَ كــــــــــــُ  ِإاّل تــــــــــــَ

  
ِد   لـــــــــَ ـــــــــَ هـــــــــا قـــــــــد َلَه يف الـــــــــبـ بـــــــــَ (4)فـــــــــِإن  صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ

 

  
 .فعََذْرتُه من َذْنبِه ، َمْعِذَرةً و،  ِعْذَرةً و،  اْعتَِذاراً  فالنٌ  اْعتََذرَ  يقال :

 ، عن اللِّْحيَانِّي ، وهو َمَجاز. ُعْذراً  أَْبَدى : ُعْذراً و،  أَْعَذَر إِْعَذاراً و

 به. يُْعَذرُ  فالٌن ، أَي كاَن منهُ ما أَْعَذرَ  والعََرُب تقول :

ِحيح أَنَّ   .«َمْن أَْنَذرَ  أَْعَذرَ »الَمْصَدُر ، وفي الَمثَِل :  اإِلْعَذارُ واالسُم ،  العُْذرَ  والصَّ
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ُروَن ِمَن اْْلَْعرابِ ) عزوجل، وبه فَّسَر من قرأَ قوله  ُعْذرٌ  ثَبََت له : أَْعَذرَ و،  ُعْذرٌ  : لم يَثْبُْت لهالّرُجُل  َعذَّرَ  يقال :و  (5) (َوجاَء اْلُمَعذِّ

 كما يأْتِي في آخر الماّدة.

__________________ 
 البلدان )قذاران( ابلذا  ا وبضم أوله : قرية من نواحي حلب.( قدار قا  البكري يف معجم ما استعجم : درب من دروب الروم. ويف معجم 1)

 فيه هنا ابلذا  ا وبضم أوله.« قذار»وضبطت 
 (.عذر)( زايدة عن املفردات للراغب 2)
 : أهنما نصـــــبا عل  لألعذار واالنذار ا والقو  الثاين (َفاْلُمْلِقياِت ِذْكراً )قا  األزهري فيه قوالن : أحد ا :  6و  5( ســـــورة املرســـــالت اآيتان 3)

 .(ُعْذرًا َأْو نُْذراً )إن ذكرت  (َفاْلُمْلِقياتِ )املعىن :  (ِذْكراً )وفيه وجه  لث : وهو أن تنصبهما بقوله :  .(ِذْكراً )البد  من قوله : 
 ( روايته يف الديوان :4)

 هـــــــــــــــا إن ذي عـــــــــــــــذرة إال تـــــــــــــــكـــــــــــــــن نـــــــــــــــفـــــــــــــــعـــــــــــــــت 

  
 فـــــــــــــــإّن صــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــبـــــــــــــــهـــــــــــــــا مشــــــــــــــــــــــــــــار  الـــــــــــــــنـــــــــــــــكـــــــــــــــد 

  

 .90التوبة اآية ( سورة 5)
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َر ولَْم يُبَاِلْغ وهو يُِري أَنّه ُمبَاِلٌغ. : أَْعَذرَ و  قَصَّ

ً  «هللاُ إِلى َمْن بَلََغ ِمَن العُْمِر ِستِّيَن َسنَةً  أَْعَذرَ  لَقَدْ » في الحديِث :و،  كأَنَّهُ ِضدٌّ  وَجدَّ ، بالَغَ  : فيه : أَْعَذرَ و  لالْعتَِذارِ  أَي لم يُْبِق فيه َمْوضعا

 .يَْعتَِذرْ  حيُث أَْمَهلَهُ ُطوَل هِذه الُمدَّةِ ، ولم

ُجُل ، إِذا بَلَغ أَْقَصى الغَايَِة في أَْعَذرَ  يقال : ،  العُْذرِ  وَجعَلََك َمْوِضعَ  َعَذَرك أَي،  «هللا إِليك أَْعَذرَ  لقد»في حديِث الِمْقداِد : و،  العُْذرِ  الرَّ

َمِن وَعَجز عن الِقتَال.  فأَسقََط عنك الِجَهاَد ، َوَرّخَص لك في تَْركه ؛ ألَنّه كان قد تَنَاَهى في الّسِ

ُل َجِليَسه ليُْعِذرْ وْع يَده ، وِإْن َشبَع ، إَِذا ُوِضعَت المائَِدةُ فْليَأُْكل الّرُجُل مّما عْنَده ، وال يَْرفَ »في حديِث ابِن ُعَمَر : و ،  «؛ فإِّن ذلك يَُخّجِ

 .(1)« أَنّه كاَن إَِذا أََكَل مع قَْوٍم كان آِخَرُهم أَْكالً »مثْل الَحِديِث اآلَخر :  : الُمبَالَغَةُ في األَْمِر ، أَي ِليُبَالْغ في األَكل اإِلعذار

جلُ  أَْعَذرَ و ، وهما لُغَتَان ، نقَل األَْزَهِريُّ الثانِيَةَ عن بعِضِهم ،  كعََذَر يَْعِذرُ  ، وصار ذا َعْيب وفَساٍد ، َكثَُرْت ذُنُوبُه وُعيُوبُه ، إَِذا إِْعذاراً  الرَّ

 قال : ولم يَْعِرْفَها األَْصَمِعيُّ ، قال : ومنه قوُل األَْخَطِل :

تح  عـــــــــَ َواضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ زَاٍر تـ ـــــــــِ يَنح ن ـــــــــح رحُب اب ُك حـــــــــَ ـــــــــَ  فـــــــــِإن ت

  
افـــــــــــقـــــــــــد   نـــــــــــَ َذَرتــــــــــــح بِ  عـــــــــــَ عـــــــــــح الٍب ويف كـــــــــــَ  يف كـــــــــــِ

  
 يقال :،  «من أَْنفُِسِهمْ  يَْعِذُروا لَْن يَْهِلَك النّاُس حتّى» : وسلمعليههللاصلىقولُه  ومنه فيما صنَْعناهُ ، ُعْذراً  ، أَي َجعَلَْت لنا« أَْعَذَرتْنَا»ويُْرَوى 

من أَْنفُِسِهْم ويْستَْوِجبُوا العُقُوبَة ، ويكون لمن  فَيُْعِذُروا من نَْفِسِه ، ِإَذا أَْمَكَن ِمْنَها ، يَْعنِي أَنّهم ال يَْهِلُكون حتى تكثَُر ذُنُوبُهم وُعيُوبُهم ، أَْعَذرَ 

بُُهم : َمَحْوُت : اإِلَساَءةَ وَطَمْستَُها ،  َعَذْرتُ  ، وهو بمْعنَاه ، وحقيقةُ  َذْرتُهعَ  في ذلك ، ويُْرَوى بفتح الياِء من بِعُْذِرهِ  ، كأَنَُّهم قَاُموا ُعْذرٌ  يُعَذِّ

وايتَْين ابُن القَّطاعِ في التَّْهِذيب فقال :  «لَْن يَْهِلَك علَى هللا إِاّل َهاِلكٌ »كالَحِديث اآلَخر :  وهذا ال يَْهِلُك »في الَحِديِث : ووقد َجَمَع بيَن الّرِ

 .َعذََّرهو كعََذَره ، أَْلَجَمهُ  : إِْعَذاَراً  الفََرسَ  أَْعَذرَ و .يَْعِذُرواو «من أَْنفُِسِهم يُْعِذُروا النّاُس َحتّى

 .ِعَذاراً  اللَِّجاَم : َجعََل له أَْعَذروال غير ،  ِعَذاراً  َجعََل له : َعذََّره أَو

 ، وهو َمجاز ، قال الشاعُر : كعََذَرهُ يَْعِذُره َعْذراً  وكذلك الجاِريَةَ ، َختَنَه : إِْعَذاراً  الغاَُلمَ  أَْعَذرَ و

مح  هــــــــُ يــــــــَب ِإاَل هــــــــَ لــــــــِ وا الصــــــــــــــــــــــ  لــــــــُ عــــــــَ ة جــــــــَ يــــــــَ ــــــــح تـ  يف فــــــــِ

  
ٌم   لـــــــــــــــِ اَي ِإيّن ُمســـــــــــــــــــــــــــــح ُذورُ حـــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

  
 واألَْكثَُر َخفَْضُت الَجاِريَةَ ، وقال الّراِجُز :

َعحُذورتـَلحِويََة اخلَاِتِن ُزب  
 (2) امل

ةِ ، وفي حديث آَخَر :  «َمْسُروراً  َمْعذُوراً  وسلمعليههللاصلىُوِلَد رسوُل هللا »ي الحديِث وف عاٍم  إِْعَذارَ  ُكنَّا»، أَي َمْختُوناً َمْقُطوَع السُّرَّ

 وَخْمَس َعْشَرةَ.أَي ُختِّنَا في عام واحد ، وكانوا يُْختَنُوَن ِلِسّنٍ معلوَمٍة ، فيما بيَن َعْشِر سنِين ،  «واِحد

،  الِعَذارُ  وذلك الطَّعاُم هو«. َحقٌّ  اإِلْعَذارِ  الَوِليَمةُ في»وأََعّده ، وفي الَحِديِث  َعِمَل لَُهْم َطعَاَم الِختَانِ  ، إِذا للقَْومِ  أَْعَذرَ  من الَمَجاز :و

 : الِختَاُن ، ثم استُْعِمل في الطَّعَاِم الذي يُْصنَع في الِختَاِن. اإِلْعَذارِ  ، كما سيأْتي ، وأَْصل العَِذيرُ و،  العَِذيَرةُ و،  اإِلْعَذارُ و

 من هذا ، أَي أَْنِصْفنِي منه ، قاله خالُد بُن َجْنبَة. أَْعِذْرنِي بمْعنَى أََما تُْنِصفُنِي منه ، ويقال : ؟ِمْن هذا تُْعِذُرنِي ، يقال : أََما أَْنَصفَ  : أَْعَذرَ و

ً فاَُل  أَْعَذرَ  يُقَال :و يَاِط ، إَِذا في َظْهِرهِ  نا  ، قال األَْخَطُل : (3) َضَربَه فَأَثََّر فيهِ  بالّسِ

ِه  يــــــــــــــح ا ُزوٌر ِإلــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ُص والــــــــــــــقــــــــــــــَ بــــــــــــــِ َبصــــــــــــــــــــــــــــح  يـــــــــــــــُ

  
دح و   ـــــــــــَ َذرحنَ ق اِن  َأعـــــــــــح جـــــــــــَ ـــــــــــعـــــــــــِ ِح ال (4)يف َوضـــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 ، وهي الغَائُط الذي هو السَّْلُح ، هكذا في العَِذَرةُ  كثَُر فِيَها»هكذا في النُّسخ ، والصواب  الّداُر : َكثَُرْت فيهِ  أَْعَذَرتِ و

__________________ 
 من التعذير : التقصري ا أي ليقصر يف اأَلكر ليتوفر عل  الباقا ولرُيَ أنه يبالغ.« وليـَُعذِّر»( بعدها يف النهاية : وقير : إلا هو 1)
 يب :( يف التهذ2)
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عَذر
ُ
 تلوية اخلاتن ُزّب امل

 .. ( زيد يف التهذيب : شتمه فبالغ يف شتمه حىت أثّر به فيه. وقا  األخطر3)
 من قصيدة يهجو بين جعدة. 192( ديوانه 4)
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َوحِضَض ا فذك َر الض ِمرَي. (1)التكملة 
اِر امل ُر الَقرَايف  يف حاِشَيِته : أَراَد ابلد   ا وقا  الَبدح

ُجلُ  رَ َعذَّ و رٌ  فهو تَْعِذيراً  الرَّ  .بعُْذرٍ  ولم يأْتِ  اْعتََذرَ  : إِذا ُمعَّذِ

ر قوله  ُعْذرٌ  لَْم يَثْبُْت له : َعذَّرَ و ُروَن ِمَن اْْلَْعراِب لِيُ ْؤَذَن هَلُمْ ):  عزوجل، وبه فُّسِ لُهْم ،  ُعْذرَ  بالتَّثِْقيل هم الَِّذين ال (2) (َوجاَء اْلُمَعذِّ

 .كعَاَذَر ُمعَاَذَرةً  ، وسيأْتِي البحُث فيه قريباً ، ُعْذراً  ولكن يَتََكلَّفُونَ 

 ، يعني َخدَّه. ِعَذاِره الغاُلُم : نَبََت َشعرُ  َعذَّرَ و

 .بالعَِذَرةِ  لََطَخه : تَْعِذيراً  ءَ الشَّيْ  َعذَّرَ و

 َطَمَس آثَاَرَها. : تَْعِذيراً  الدَّارَ  َعذَّرَ و

 فيها : أَثََّرُت فيها ، كما نقلَه الّصاغانّي. أَْعَذْرتُ و،  ْرتَُهاأَْعذَ و

 دَعا إِليه. : َعذََّر تَْعِذيراً و وأََعدَّهُ للقَْومِ  الِعَذارِ  اتََّخَذ َطعَامَ  : عذََّر تَْعِذيراً و

رَ  تَعَذَّرَ و  ، قال امُرُؤ القَْيِس : : تَأَخَّ

ُه  نــــــــــــ  ُه ميــــــــــــَُ نــــــــــــح وحُد مــــــــــــِ ج  الــــــــــــعــــــــــــَ ريحٍ َيضــــــــــــــــــــــــــِ  بســــــــــــــــــــــــــَ

  
نح   ــــــــَ  مــــــــَ ِوي عــــــــل ــــــــح ل ــــــــَ ِد ال يـ هــــــــح ذ رَاَأخــــــــو اجلــــــــَ عــــــــَ ــــــــَ  تـ

  
 وذلك إِذا َصعَُب وتَعَسََّر. األَْمُر : لم يَْستَِقمْ  َعلَْيه تَعَذَّرَ و

ْسمُ  : تَعَذَّرَ و  قال أَْوٌس : َدَرسَ و: تغيََّر  الرَّ

اُ   جــــــــَ ــــــــالســــــــــــــــــــــِّ يِّ ف ــــــــَ ل ٌن الســــــــــــــــــــــ  طــــــــح ــــــــَ ــــــــب ذ َرتح ف عــــــــَ ــــــــَ  تـ

  
ُف   اٍر فــــــــــــَواحــــــــــــِ طــــــــــــَ ٌة ِإىل مــــــــــــُ لــــــــــــَ قــــــــــــُ عــــــــــــح (3)فــــــــــــمــــــــــــَ

 

  
ّماُح بُن أَْبَرَد ، يَمدُح بها عبَد الواِحِد بَن ُسلَْيَماَن بِن عبِد الَمِلِك :  وقال ابُن َميّاَدةَ ، واسُمه الرَّ

ة  نــــــــــَ اِرِف ِدمــــــــــح عــــــــــَ َك مــــــــــن مــــــــــَ بــــــــــَ لــــــــــح  مــــــــــا هــــــــــاَج قـــــــــــَ

  
دِ ابلــــــــــــــــرَبحِ  بــــــــــــــــ  َدافــــــــــــــــِ ٍف وفــــــــــــــــَ  َا َأصــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــِ

  

تح  حـــــــــَ بـــــــــَ وُج الـــــــــّرايِح فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح تح هبـــــــــا هـــــــــُ بـــــــــَ عـــــــــِ  لـــــــــَ

  
رًا   فـــــــــــــح ذ رَ قــــــــــــــَ عـــــــــــــَ ِد  تــــــــــــــَ ريحَ َأوحَرَ  هـــــــــــــامـــــــــــــِ (4)غـــــــــــــَ

 

  
 ومنها :

ُه  يـــــــــــــُض فـــــــــــــِإنـــــــــــــّ َبُه الـــــــــــــر بـــــــــــــِ طـــــــــــــَ نح كـــــــــــــاَن َأخـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  
دِ   ِث عـــــــــبـــــــــِد الـــــــــَواحـــــــــِ يـــــــــح اُز بـــــــــغـــــــــَ جـــــــــَ َر ا ـــــــــِ  ُنصـــــــــــــــــــــــِ

  

َره  ه َأَواخـــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــُ تح َأوائـــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِد   ٍت َواعـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ب ـــــــــــــــَ ذحب ونـ ر ٍع عـــــــــــــــَ (5)مبُشـــــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 : باٍل ، وقال ابُن أَْحَمَر : ُمْعتَِذر الَمنَاِزُل ، إِذا دَرَسْت. وَمَرْرُت بَمْنِزلِ  اْعتََذَرت ، يقال : كاْعتََذرَ 

ُر  مـــــــــُ ه الـــــــــعـــــــــُ فـــــــــَ عـــــــــح ىَن ضـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــاُب وأَفـــــــــح  ابَن الشـــــــــــــــــــــــ 

  
رُ   ظـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ِش تــــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  ؟هلل َدر َ  َأي  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

  

هُ  رِكـــــــــَ دح َت مـــــــــُ ٍد َلســـــــــــــــــــــــح ُب جمـــــــــَح َت طـــــــــالـــــــــِ   ؟هـــــــــرح أَنـــــــــح
  

رُ   ه َوطــــــــــــَ َك عــــــــــــن ُأاّلفــــــــــــِ بــــــــــــِ لــــــــــــح قــــــــــــَ رح لــــــــــــِ  ؟أَم هــــــــــــَ
  

تح  لـــــــــَ عـــــــــَ دح جـــــــــَ قـــــــــَ ِرُف آايٍت فــــــــــَ عـــــــــح َت تــــــــــَ نـــــــــح  أَم كـــــــــُ

  
َك ابلـــــــــــــَودحكـــــــــــــاِء   فـــــــــــــِ الُ  ِإلـــــــــــــح ِذرُ َأطـــــــــــــح تـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  ؟تـ

  
 من الذَّْنِب ، وهو َمْحُو أَثَِر الَمْوِجَدةِ. االعتذارُ  قيل : ومنه أُِخذَ 

جُل : تَعَذَّرَ و  .بالعَِذَرةِ  تَلَطَّخَ  الرَّ
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 قال الشاِعر : ، اْحتَجَّ لنَْفِسهو،  اْعتََذرَ  : تَعَذَّرَ و

ُرهـــــــــا  فـــــــــح ُ  ضـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ فـــــــــح ـــــــــُ َا يـ هـــــــــا حـــــــــِ َديـــــــــح  كـــــــــَبن  يـــــــــَ

  
   َ ريح ٍف غـــــــــَ َدا َنصـــــــــــــــــــــــَ رُ يـــــــــَ ذ  عـــــــــَ ـــــــــَ رحِم  تـ نح جـــــــــُ (6)مـــــــــِ

 

  
 وا عنه ، وَخَذلُوه. فَرّ  عليه ، أَي تَعَذَُّروا يُقَال :و

 ، قال ذُو اإِلْصبَعِ العَْدَوانِّي : العَاِذرُ  : العَِذيرُ و

ِذيـــــــــــــــــــــــرَ  َوا  عـــــــــــــــــــــــَ دح يِّ مـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــــــــَ

  
َة اأَلرحضِ   يــــــــــــــــــــــــــ  وا حــــــــــــــــــــــــــَ  َن كــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ويف اللسان فكاألصر.« العذرة بكسر الذا  ا ما سقرت من الطعام إذا نـُقِّي»( يف التكملة : 1)
 .90( سورة املائدة اآية 2)
 ابخلاء املعجمة كما يف معجم البلدان وامكم ا والسّلي واٍد والسخا  : موضض.« السخا »حتريف والصواب « السجا »( قوله 3)
 واألصالف والفدافد : األماكن الغليظة الصلبة. ( جاء يف تفسريه : الرب  مجض بُرقة وهي حجارة ورمر وطا خمتلطة.4)
 ويف اللســــــان طبعة دار املعارف مصــــــر :« . هكذا يف خطه ا ومثله يف اللســــــان.. أوائله أواخرهقوله : ســــــبقت »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 5)

 سبقت أواخره أوائر غريه وقوله : ُنصر أي أمطر ا واملشرّع : شريعة املاء. ونبت واعد : أي يرج  خريه.
 ( الضفر : نسج الشعر ا وما يشد به البعري من حبر مضفور.6)
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ــــــــــــــــَ  ٌ  عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  بـ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ غــــــــــــــــَ  بـ ــــــــــــــــَ ٍ  بـ  عــــــــــــــــح

  
عـــــــــــــــــح ِ   وا عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــَ رحعـــــــــــــــــُ مح يــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــَ

  

وحا َأحــــــــــــــــــــاِديــــــــــــــــــــَث  حــــــــــــــــــــَ دح َأضــــــــــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــَ

  
   ِ فـــــــــــــــــــح وحِ  واخلـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ ِض ال َرفـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــِ (1)ب

 

  
َها فيما فَعََل بعُضُهم ببْعٍض من التّبَاُغِض والقَتِْل ، ولم يُْرعِ بعُضهم على بْعٍض ، بعد ما كانوا حيَّةَ األَْرِض التي يَْحَذرُ  ُعْذراً  يقول : هاتِ 

 : ُمْلِجم ابن إِلى يَْنُظرُ  وهو ، عنههللارضيقوُل علّيِ بِن أَبِي طالٍب  ، ومنه يَْعِذُرنِي كلُّ أََحد ، وقيل : معناه هاِت َمن

ي  لـــــــــــــــِ تـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ريـــــــــــــــُد قـ ه ويـــــــــــــــُ اتـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ  أُرِيـــــــــــــــُد حـــــــــــــــَ

  
ِذيــــــــــَر َ   رَاِد  عــــــــــَ َك مــــــــــن مــــــــــُ يــــــــــلــــــــــِ لــــــــــِ (2)مــــــــــن خــــــــــَ

 

  
 ، فَِعيٌل بمعنَى فاعل. يَْعِذُرك من فاُلٍن ، بالنَّْصِب ، أَي َهات َمنْ  َعِذيَركَ  يقال :

من  يَْعِذُرنِي َمنْ »في حديِث اإِلْفِك : ومنه  (3)من هذا الّرُجِل أَحٌد ، معناه : ال يُْلِزُمه الذَّنَب فيما تُِضيف إِليه ، وتَْشُكوه  يُْعِذُرك ويُقَال : ال

في حديث أَبي وإِن كافَأْتُه على ُسوِء َصنِيعه فال يَلُوُمني ،  بعُْذري أَي َمن يَقُومُ  «منه أُْعِذُركَ  فقال َسعٌد : أَنا ؟َرُجل قد بَلَغَني عنه كذا وكذا

 َمنْ »وفي حديث علّيٍ :  «(4) نَْفِسه عن يُْخبُِرنِي وهو ، وسلمعليههللاصلىأَنا أُْخبُِره عن َرُسوِل هللا  ؟من ُمعَاويةَ  يَْعِذُرنِي َمنْ »الدَّْرَداِء : 

يَاِطَرةِ  يَْعِذُرنِي  .«من هؤالِء الضَّ

 إَِذا فَعَْلَت ، قال العَّجاُج يُخاِطُب امرأَتَه : َعلَْيَها تُْعَذرُ  ، وتَُروُمها مما الَحاُل التي تَُحاولَُها : َعذيُركو

رِي  كــــــــــــــِ نــــــــــــــح ــــــــــــــَ تـ ارَِي ال َتســــــــــــــــــــــــــــح ِذيــــــــــــــرِيجــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

  
ريِ   عـــــــــــِ فـــــــــــاقـــــــــــي عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــبـــــــــــَ ريحِي وِإشـــــــــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
فخاَطبها بهذا  ؟ ، فكان يَُرمُّ َرْحَل ناقَتِه لَسفَِره ، فقالت له امرأَتُه : ما هذا الذي تَُرمُّ يريد : يا جاِريَةُ ، فَرّخم ، وذلك أَنّه َعَزَم َعلى السَّفَرِ 

 ، وقال حاتٌِم : ُعْذرٌ  ، مثْل : َسِريِر وُسُرر ، وإِنَّما ُخفِّف فقيل ُعذُرٌ  الشعِر ، أَي ال تُنِكِري ما أَُحاِوُل. وَجْمعُه

ُر  جـــــــــــح ُب واهلـــــــــــَ نـــــــــــ  جـــــــــــَ اَ  الـــــــــــتـــــــــــ  اوي  قـــــــــــد طـــــــــــَ  أَمـــــــــــَ

  
يِن قــــــــــــد و   َذَرتــــــــــــح ُم  عــــــــــــَ كــــــــــــُ البــــــــــــِ رُ يف طــــــــــــِ ذح ــــــــــــعــــــــــــُ  ال

  

ٌح   أَمــــــــــــــــــــاِوي  ِإن  املــــــــــــــــــــاَ  غــــــــــــــــــــاٍد ورائــــــــــــــــــــِ

  
رُ و   َن املــــــــــاِ  اأَلحــــــــــاِديــــــــــُث والــــــــــذِّكــــــــــح قــــــــــَ  مــــــــــِ بـــــــــــح  يـــــــــــَ

  

اً و  ـــــــــــــو َأّن حـــــــــــــامتـــــــــــــِ َواُم ل ـــــــــــــح َم األَقـ لـــــــــــــِ  قـــــــــــــد عـــــــــــــَ

  
ـــــــــــــــــه   رُ أَراَد ثـــــــــــــــــراَء املـــــــــــــــــاِ  كـــــــــــــــــان ل ـــــــــــــــــح  َوفـ

  
 ؟أَي َمْن نَِصيِري ؟من فاُلنٍ  َعِذيِري يقال : َمن النَِّصيرُ  : العَِذيرُ و

 اللِّجاِم : ما َوقََع منه على َخدَّيِ الدَّابَّةِ  ِعَذارُ و، هو نَصُّ الُمْحَكِم. وفي التَّْهِذيِب :  ما َساَل على َخّدِ الفََرِس  ، بالكسِر : من اللِّجامِ  الِعَذارُ و

 ِعَذاَرهُ  َشدَّ  ، بالّضمّ  يَْعذُُرهُ و ، بالَكْسر ، بالِعَذاِر يَْعِذُره ، أَي الفََرَس بهِ  َعَذرَ  اللَِّجاِم : السَّْيَراِن اللََّذاِن يَْجتَِمعَاِن عند القَفَا ، يقال : ِعَذارُ  قيل :و

 : أَْلَجَمهُ. َعذََّرهو،  أَْعَذَرهو،  َعَذَرهُ  . وقيل :إِْعذاراً  ، كأَْعَذَرهُ 

َحَسٍن على َخّدِ  ِعَذارٍ  لَْلفَْقُر أَْزيَُن للُمْؤِمِن من»في الَحِديِث : و،  ِعَذاراً  َجعََل له اللَِّجاَم : أَْعَذرَ وال َغْير ،  ِعَذاراً  : َجعََل له َعذََّره وقيل :

َي السَّْيُر الذي يكوُن عليه من اللِّجامِ من الفََرِس كالعَاِرَضْيِن ِمْن َوْجِه اإِلنْ  الِعَذاَرانِ  قالوا : «فََرٍس   ج : ، باسم موِضِعه ، ِعَذاراً  َساِن ، ثّم ُسّمِ

 ، كِكتَاٍب وُكتُب. ُعذُرٌ 

 من الدَّابَّة ، قال رؤبةُ : الِعَذارِ  ، ألَّن ذلك َموضعُ  جانِبَا اللِّْحيَةِ  : الِعَذاَرانِ و

ُوِ   هـــــــــــح ـــــــــــَ ل ـــــــــــ  ـــــــــــتـ َب َذا ال ـــــــــــح ي َن الشـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــح ىّت رَأَي  حـــــــــــَ

  
غحشــــــــــــــــــــــــــَ    َذاَريح يـــــــــــــَ ي عــــــــــــِ قــــــــــــِ رحتــــــــــــَ جِي َويـــــــــــــَ يــــــــــــَ   ــــــــــــِح

  
ُجِل : َشعُره النَّابُِت في َمْوِضعِ  ِعَذارُ و  .الِعَذار الرَّ

 أَي َخطَّ ِلْحيَتِه. : ِعَذاَرهُ  : استَِواُء َشْعِر الغاُلِم ، يقال : ما أَْحَسنَ  الِعَذارُ و

 َطعَاُم البِنَاِء. الِعَذارُ و
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 الِختَاِن.َطعَاُم  : الِعَذارُ و

َِّخَذ َطعَاماً تَْدُعو : الِعَذارُ و  أَْن تَْستَِفيَد َشْيئاً َجِديداً ، فتَت

__________________ 
 ( معىن لفضوهنا : يسروهنا ا َأي ُيِسرون القو .1)
 .«حياته»بد  « حباءه»وفيه : ونسبه إىل عمرو بن معدي كرب قاله يف قي  بن مكشوح املرادي ا  1118/  3( البيت يف الكامر للمربد 2)
 وما أثبت عن اللسان.« . ويشكوه.. يضيف»( ابألصر : 3)
 ( يف النهاية : رأيه.4)
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َواَنَك ا ا َأي يف البناِء واخلَِتاِن ا كما هو اأَل حَهُر ا َأو اخلَِتان وما بـَعحَده كما  ا ِفيِهَما الَعِذيَرةِ و  الَعِذيرِ و  كاإِلعحذارِ   ِإليه ِإخح
 
ُ
ثـَُر استعمااًل عنَدُهمح ا كما َصر َح بذلك غرُي واحِد.هو امل  تَـَباِدُر ا وهذه الل َغاُت يف اخلَِتاِن َأكح

 ، وأَنشد : أَْعَذْرت ، وقد اإِلْعذارُ  عنَد الِختَاِن : (1) [من الطعام]وقاَل أَبُو َزْيد : ما ُصنَِع 

هح  يــــــــــــعــــــــــــَ هــــــــــــي َربــــــــــــِ تــــــــــــَ اِم َتشــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــَ ر  الــــــــــــطــــــــــــ   كــــــــــــُ

  
رحُس و   َذارُ اخلــــــــــــــــــُ هح  اإِلعــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــِ  والــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ 

  
مِل ، والَجْمعُ  ِغلٌَظ ِمَن األَْرِض يَْعتَِرُض في فََضاٍء َواِسع : الِعَذارُ  من الَمَجاز :و  .ُعذُرٌ  ، وكذِلك هو من الرَّ

اِء المهملة في بعض األُصول ومثله في التَّْكِملَِة ونََسبه إِلى ابِن ُدَرْيد ، وفي بعضها بالمعجمة هكذا بالحَ ـ  مَن الِعَراِق : ما اْنفََسحَ  (2) الِعَذارُ و

 .(3) عن الطَّفِّ ـ  ، ومثله في اللَّسان

ةِ  الواقعُ  ِعذاَرْينو مَّ  الّشاِعر فيما أَْنَشَدهُ ثَْعلٌَب : في قَْوِل ِذي الرُّ

رَاهتـــــــــــَُ و  ي اأَلاَلَء ســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــِ نـــــــــــح ٍر يــــــــــــَ نح عـــــــــــاقـــــــــــِ  ا مـــــــــــِ

  
نِ   َذاَريــــــــــح وُرهــــــــــا عــــــــــِ ِث ُخصــــــــــــــــــــــــُ رحَداَء َوعــــــــــح نح جــــــــــَ  مــــــــــِ

  
ْمِل أَو َطريقَانِ  ، هذا ما يصُف ناقَةً ، يقول : كْم جاَوَزْت هِذِه الناقةُ من َرْملَة عاِقٍر ال تُْنبُِت شيئاً ، ولذلك َجعلَها  َحْباَلِن ُمْستَِطيالِن من الرَّ

ْملَِة ، وهما ْمِل ، وإِنَّما يَْنبُُت في جانِبَيِ الرَّ َكَرُهَما ، وَجْرَداُء : اللَّذاِن ذَ  الِعَذاَرانِ  عاقِراً ، كالمرأَةِ العاقِر ، واألاََلُء : َشجٌر يَْنبُُت في الرَّ

 ُمْنَجِرَدةٌ من النَّْبِت الذي تَْرَعاه اإِلبِل ، والَوْعُث : السَّْهُل ، وُخُصوُرَها : َجَوانِبَُها.

َح  الِعَذارَ  ، يضرُب للشَّاّبِ الُمْنَهِمِك في َغيِّه ، يقال : أَلقَى عنه ِجْلبَاَب الَحيَاِء ، كما َخلََع الفََرسُ  الَحيَاء ، أَي الِعَذارَ  من الَمَجاز : َخلَعَ و ، فَجمَّ

َح.  وَطمَّ

ُجِل إَِذا َعَزم علَى ،  «لِعَذارِ ا اْستَْعَمْلتَُك على الِعَراقَْيِن فاْخُرْج ِإليِهَما َكِميَش اإِلزاِر ، َشِديد»وفي ِكتَاِب عبد الملِك إِلى الَحّجاجِ :  يقاُل للرَّ

، كالفَرس الذي ال ِلَجاَم عليه ، فهو يَِعيُر على َوْجِهه ؛ ألَّن اللَِّجاَم يُْمِسُكه  الِعَذارِ  ، كما يُقَال في ِخاَلفِه : فاُلٌن َخِليعُ  الِعَذارِ  األَْمِر : هو َشديدُ 

 ج عن الّطاَعِة ، وانَهَمَك في الغَّيِ.، أَي َخرَ  ِعَذاَره َخلَعَ  ، ومنه قَولهم :

ْدَغْين ، واألَّوُل أَعَرُف ، الِعَذارُ  ، وقال أَبو علّيٍ في التَّْذكَرة : الِعَذارِ  ِسَمةٌ في َمْوِضع : الِعَذارُ و ّم. كالعُْذَرةِ  : ِسَمةٌ على القَفَا إِلى الصُّ  ، بالضَّ

َماتِ   .َمْعذُورٌ  البَِعيُر ، فهو ُعِذرَ  د، وق (4) العُْذرُ  وقال األَحمر : من الّسِ

 من النَّْصِل : َشْفَرتاهُ. الِعذاَرانِ  من الَمَجاز :و

 .الُمعَذَّرِ  ، يقال : فالٌن َطويلُ  الِعَذارِ  كُمعَظَّم ، وهو َمحلُّ  كالُمعَذَّرِ  الَخدُّ ، : الِعَذارُ و

َسَن َذا بالُمعَذَّرِ  م يُِطْع ُمْرِشداً. وأَرادَ ، إِذا ل ُمعَذََّرهُ  وقال األَْصَمِعّي : يُقَال : َخلََع فالنٌ   .الِعَذاَرْينِ  : الرَّ

 ما يَُضمُّ َحْبَل الِخَطاِم إِلى َرأِْس البَِعيِر والنّاقَِة. الِعَذارُ و

 ، عن ابِن األَعرابِّي ، وأَنشد لِمْسِكيٍن الّداِرِمّيِ : ، بالّضّم : النُّْجحُ  العُْذرُ و

ٍد و  بـــــــــــــَ ُت يف كـــــــــــــَ مـــــــــــــح ٍم خـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــَ اصـــــــــــــــــــــــــــِ  خمـــــــــــــَُ

  
ر الـــــــــــــدِّهـــــــــــــاِن فـــــــــــــكـــــــــــــاَن ِد   ثـــــــــــــح رُ مـــــــــــــِ ذح  الـــــــــــــعـــــــــــــُ

  
 والغَلَبَةُ. ي لَمْن النُّْجحُ أَ  ؟العُْذرُ  أَي قَاَوْمتُه في َمَزلَّة فثَبَتَْت قََدمي ، ولم تَثْبُت قََدُمه ، فكاَن النُّْجُح لي ، ويقال في الَحْرِب : ِلَمن

 . قال أَبو النَّْجِم :ُعَذرٌ  ، والَجْمعُ  (5)، وقيل : ُعْرُف الفََرِس  هي الُخْصلَةُ من الشَّعَرِ  قيل :وبهاٍء : النّاِصيَةُ ،  ، العُْذَرةُ و

َي  َن  الَعَذاَر َمشح  الُعَذرح الش عحِث يـَنـحُفضح
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بىِّ قُْلفَةُ  : العُْذَرةُ و  خاتُِن.، قاله اللِّْحيَانِّي ، ولم يَقُل إِنَّ ذِلك اسٌم لها قَْبَل القَطعِ أَو بَْعَده ، وقال َغيُره : هي الِجْلَدةُ يَْقَطعَُها ال الصَّ

 ، وقيل : على كاِهِل الفََرِس  الذي الشَّعرُ  العُْذَرةُ  قِيَل :و

__________________ 
 السيا .( زايدة اقتضاها 1)
 ( يف معجم البلدان : العذار : موضض با الكوفة والبصرة عل  طري  الطفوف.2)
 ( الطّف : أرض من انحية الكوفة يف طري  الربية.3)
 ( ضبطت ابلقلم يف التهذيب بضمتا ا وما أثبت ضبرت اللسان.4)
 ( اللسان : عرف الفرس وانصيته.5)
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َرةُ   : َشَعرَاٌت من الَقَفا ِإىل َوَسرِت الُعُنِ . الُعَذرُ  َسِج من الش عِر ا وقير :الَفَرِس : ما َعَل  املِنح  (1) ُعذح
 ، قال : البَْظرُ  : العُْذَرةُ و

ر   تــــــــــــــَ بـــــــــــــــح اتـــــــــــــــَ َرهتــــــــــــــُ ذح َرٍة  عــــــــــــــُ رِّ هــــــــــــــاجـــــــــــــِ  يف كــــــــــــــُ

  
رُ   ِة الــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــَ وانــــــــــَ فــــــــــح ز َ  ابلصــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــَ ا تـــــــــــَ  كــــــــــمــــــــــّ

  
 الِختَاُن. : العُْذَرةُ و

 .(2): ما ِلْلبِْكِر من االْلتَِحام قبَل االْفتِضاِض  العُْذَرةُ  وقال ابُن األَثِيِر : البََكاَرةُ. : العُْذَرةُ و

ةِ  : العُْذَرةُ و ً  َخْمَسةُ َكَواِكَب في آِخِر الَمَجرَّ ى أَيضا ْعَرى العَبُوِر ، وتَُسمَّ ، وتََطلُع  العََذاَرى ، ذكرهُ الَجْوَهِريُّ والّصاغانيُّ ، ويُقَال : تحَت الّشِ

.  في َوَسِط الَحّرِ

ها : االْفتِضاُض ، االْعتَِذارُ و الَجاِريَةِ  (3) اْفتَضاضُ  : العُْذَرةُ و ها  ُعْذَرتَِها وأَبو ُعْذِرَها أَبُو يقال له : هو (4) وُمْفتَضُّ ؛ إِذا كان اْفتََرَعها واْفتَضَّ

 ، وهو َمجاز.

 ، ِإْحَداُهما التي تَُكوُن بها بِْكراً ، واألُْخَرى : فِْعلَُها. ُعْذَرتَانِ  وقال اللِّْحيانِيُّ : للَجاِريَةِ 

يَت  العُْذَرةُ و، وهو َمْوِضُع الَخْفِض من الجاِريَِة ،  (5)، ِإْحَداُهَما َمْخِفُضها  ُعْذَرتَان ونقََل األَزَهِريُّ عن اللِّْحيَانِّي : لها تُها ، ُسّمِ الثَّانِيَةُ قِضَّ

 .ُعْذَرتَِها وهو القَْطُع ؛ ألَنََّها إِذا ُخِفَضْت قُِطعَْت نََواتُها ، وإِذا اْفتُِرَعْت انقََطَع َخاتَمُ  ْذرِ ُعْذَرةً بالعَ  (6)

ْعَرى ، ولها َوْقَدةٌ ، وال ِريَح لها ، وتأُْخذ بالنَّفَِس ، ثّم يَْطلُع ُسَهْيٌل بعَدَها. الَحرّ  َغمُّ  نَْجٌم إِذا َطلََع اْشتَدَّ  : العُْذَرةُ  قيل :و  ، وهي تَْطلُُع بعَد الّشِ

 .كالعَاذُورِ  لدَّمِ يَِهيُج من ا في الَحْلق (7) َوَجعٌ  : العُْذَرةُ و على نَِصيبِك ، أَي أَْعِلْم عليه. أَْعِذرْ  ، ويقال : كالعُْذرِ  ، العاََلَمةُ  : العُْذَرةُ و

ْبيَاِن عند ُطلُوعِ  (8)، وقيَل : هي قُْرَحة تَْخُرُج في الَحْزم  من الدَّمِ  أَي الَحْلقِ  َوَجعُه العُْذَرةُ  أَو ،  العُْذَرة الذي بَْين الَحْلق واألَْنف يَْعِرُض للّصِ

ِخلَُها في أَنِفه ، فتَْطعَُن ذلك الَموِضَع ، فَيَْنفَِجُر منه َدٌم أَسوُد ، وربما أَْقَرَح ، وذلك الطَّْعُن فتَْعِمُد الَمْرأَةُ إِلى ِخْرقٍَة فتَْفتِلَُها فَتاْلً شديداً ، وتُدْ 

ى : الدَّْغر ، وقوله :  ْعَرى ، وقد تقّدم.« العُْذَرةِ  عند ُطلُوعِ »يَُسمَّ  المراُد به النَّْجُم الذي يَْطلع بعَد الّشِ

بيَّ ، َعَذَرهو : أَصابَه ذلك ، أَو  َمْعذُورٌ  وهو ، بالّضّم ، َذَكَرهما ابُن القَّطاعِ في األَْبنِيَة ، ُعْذَرةً و، بالفَتْح ،  َعْذراً  ، كعُنَِي ، ِذرَ فعُ  ، أَي الصَّ

 َهاَج به َوَجُع الَحْلِق ، قال َجرير :

هـــــــــــا  ـــــــــــَ ن ـــــــــــح يـ َرزحَدُ  كـــــــــــَ ـــــــــــَ ر َة اي فـ ـــــــــــُن مـــــــــــُ َز اب مـــــــــــَ  غـــــــــــَ

  
َغ   ـــــــــــِ ان غـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــِب نـ ي ـــــــــــِ ب ـــــــــــطـــــــــــ  َز ال مـــــــــــح عـــــــــــح غـــــــــــَ

َ
 ُذورِ املـــــــــــ

  
بِيَّ ، إِذا كانَت به  فغََمَزتْهُ ، وكانُوا بعد ذلك يُعَلِّقُون عليه ِعاَلقاً كالعُوَذةِ. العُْذَرةُ  وقد َغَمَزت المرأَةُ الصَّ

 أَيضاً ، وهو قَريٌب من اللَهاةِ. اسُم ذلك الَمْوِضع : العُْذَرةُ و

بن َزْيِد بِن لَْيِث بِن َسْود بن أَْسلَُم بِن الحاف بن قُضاَعةَ ، وإِخوتُه  (9)بِن َسْعِد ُهَذْيم  ُعْذَرةَ  ، وُهْم بنو بال الم : قَبِيلَةٌ في اليََمنِ  ، ُعْذَرةُ و

هم عائد  ُعْذَرة ، بطوٌن ُكلُُّهم في (10)الحاِرُث ، وُمعَاِويَةُ ، وَوائٌِل ، وَصْعب ، بنو َسْعِد ُهَذْيم  ّدٍ ، وَساَلماُن بُن َسْعٍد بنُت ُمّر بِن أُ  (11)، وأُمُّ

 أَيضاً ، كذا قاله أَبو ُعبَْيٍد. ُعْذَرةَ  في

، وُعْرَوةُ بن ِحزاِم بِن  (12)َجِميُل بُن َعْبِد هللا بن َمْعَمر ، وصاحبتُه بُثَْينَةُ بْنت الحياِء  قْلت : وُهم َمْشُهوُروَن في الِعْشق ، والِعفَِّة ، ومنُهم :

ه ، مات من ُحبّها. ماِلٍك صاِحُب َعْفراءَ   بنِت ُمَهاِصِر بِن ماِلك ، وهي بنُت َعّمِ

__________________ 
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ُر.1)  ( اللسان : ُعذح
 ( اللسان : االفتضاض ا ابلفاء.2)
 .«واقتضاض اجلارية»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 قاف ا ويف الصـــحاح ابلفاء ا فيما يرد بعد من مشـــتقاهتا.وقد وردت يف اللســـان ابل« ومقتضـــها»( عل  هامش القاموس عن نســـخة أخر  : 4)

 وابلقاف والفاء  ا مبعىن واحد.
 .«ختفضها»( األصر واللسان ا ويف التهذيب 5)
 ( التهذيب : لّيتا.6)
 ( يف القاموس : داٌء.7)
 ( يف النهاية : اخلرم ابخلاء املعجمة والراء.8)
 .105حضن سعداً ا فنسب هو إليه ا املقتضب : ( قوله سعد ُهَذمي ا هذمي عبد حبشي 9)
 . ِضّنة وسالمان.447( زيد يف مجهرة ابن حزم ص 10)
 ( يف مجهرة ابن حزم : عاتكة.11)
 : حبا. 449( يف مجهرة ابن حزم ص 12)
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 : بِْكٌر لم يََمسَّها َرُجٌل. َعْذراءُ  ، يقال : جاِريَةٌ  : البِْكرُ  العَْذَراءُ و

يَت البِْكرُ  ُجَل »في الحديث : ، في ِصفَِة الَجنّة : وعليه األَْمُر ،  تَعَذَّرَ  لِضيِقَها ، من قَْولك : َعْذَراءَ  وقال ابُن األَعراِبيُّ َوْحَده : ُسّمِ إِّن الرَّ

 يث االستسقاِء :في حدو. «َعْذراءَ  لَيُْفِضي في الغََداةِ الَواِحَدة إِلى مائَةِ 

َناَ  و  رَاءُ أَتـَيـح َم  لََباهُنَا الَعذح  َيدح
قَد  العُْذَرةَ  َء عليه ؛ ألَنّ ال َشي قال :ـ  َعْذراءَ  في الرجل يقوُل : إِنّه لم يَجد امرأَتَهـ  في حديث النََّخِعيّ وأَي يَْدَمى َصْدُرَها من ِشّدةِ الَجْدِب ، 

 الَحيَضةُ والَوثْبَةُ وُطوُل التَّْعنِيِس. (1)يَُذِهبَُها 

في حديث جابِِر بِن ماِلٍك : و، كما تقّدم في َصَحاَرى ،  العَْذَراَواتُ و ، بحذف الياءِ  َعَذارٍ و، بفتح الراِء وكسرَها ،  العََذاِريو العََذاَرى ج :

 أَي ُمالَعبَتهّن. «وِلعَابهنَّ  للعََذاَرىو»

 تُوَضُع في َحْلِق اإِلنساِن لم تُوَضْع في ُعنُِق أَحٍد قبلَه. : جاِمعَةٌ  العَْذَراءُ و

 .(2)، كاستِْخراجِ ماٍل ، وغير ذلك  ٌء ِمْن َحِديٍد يُعَذَُّب به اإِلنساُن إِلقراٍر بأَْمٍر ونَْحِوهَشيْ  وقيل : هو

 ْيِدي إِلى األَْعنَاِق.هي الَجَواِمُع ، كاألَْغالِل تُْجَمُع بها األَ  العََذاَرىووقال األَْزَهِرّي : 

 ولم يَْرَكْبَها أَحٌد ، الْرتِفَاِعها. َرْملَةٌ لَْم تُوَطأْ  : العَْذَراءُ  من الَمَجاز :و

ةٌ  من الَمَجاز :و  لَْم تُثْقَْب. : َعْذَراءُ  ُدرَّ

ُمون : العَْذراءُ و ْنبُلَِة أَو الَجْوَزا : من بُُروجِ السََّماِء ، قال الُمنَّجِ  ِء.بُْرُج السُّ

يَْت بذلك ألَنَّها لم تَِذلَّ  عليه َوَسلَّمَ  تَعَالَى َمِدينَة النَّبِّي َصلَّى هللا : اسمُ  العَْذَراءُ و  .(3)تَْسِليماً ؛ أُراها ُسّمِ

، أَي معروفة ، قال  ة ، بالّشاِم ، م هي : أَو بن َعِدّيِ بِن األَْدبَِر. ُحْجر (بن)، بال الٍم : ع ، على بَِريٍد من ِدَمْشَق ، قُتَِل به ُمعَاِويَةُ  .َعْذَراءُ و

 َحّساُن بُن ثابٍِت :

َواُء  ِض فـــــــــــــــاجلـــــــــــــــِح تح ذاُت اأَلصـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

  
رَاءَ ِإىل   ذح اَلءُ  عــــــــــــــــــــــَ ا خــــــــــــــــــــــَ زهلــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــــــَ

  
يَْت بذلك ألَنّها لم تُنَْل   بَِمْكُروٍه ، وال أُِصيب ُسّكانُها بأَذاةِ َعُدّوٍ ، قال األَْخَطُل : (4)وقال ابُن ِسيَده : أَُراَها ُسّمِ

َرتح و  اِب واَيســــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــعــــــــــُ ِد ال ن  عــــــــــن جنــــــــــَح  اَي مــــــــــَ

  
ـــــُ  عـــــن   ي ـــــعـــــِ ا ال نـــــــَ ـــــِ رَاءَ ب ذح بِ  عـــــــَ جـــــــح يِن الشـــــــــــــــــــ  ـــــَ  داِر ب

  
 .(5)، بالاّلم « العاِذلُ »، والَمْحفُوُظ  تَِحاَضةِ : ِعْرُق االسْ  العَاِذرُ و

 ، قال ابُن أَْحَمَر : أَثَُر الُجْرحِ  : العاِذرُ و

يِن  ونــــــــــــــَ عــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ دح اِب ِإذح يــــــــــــــَ بــــــــــــــَ م اِبلــــــــــــــح هــــــــــــــُ ُ  أُزامحــــــــــــــِ

  
اِب و   رَا الــــــــــبــــــــــَ ــــــــــَ نح قـ ينِّ مــــــــــِ ِر مــــــــــِ هــــــــــح  عــــــــــاِذرُ ابلــــــــــظــــــــــ 

  
 .(6)مثلُه  العَِذيرُ و،  عاِذراً  بِه ، أَي تََرَك به أَْعَذرَ  تَقُول منه :

 ، وهو َدبُوقاُؤه ، هكذا في اللّسان والتَّْكملَة. عاِذُره ، وهو اإِلبداُء ، يُقال : قد َظَهرَ  العاِذرِ  : جمع العَْذرُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :

ِجيُع ، عن اب الغائِطُ  : العاِذرُ و حديُث ابِن ُعَمَر : ، بكسر الذاِل المعجمِة ، ومنه العَِذَرةِ و ، بالهاِء ، كالعاِذَرةِ  ن ُدَرْيدٍ ، الذي هو السَّْلُح والرَّ

 يريد غائَِط اإِلْنَساِن الذي يُْلِقيه. «بالعَِذَرةِ  أَنّه َكِرهَ السُّْلَت الذي يُْزَرعُ »
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فُونَ »ِلّي : حديُث ع، ومنه العَِذَراتُ  ، والَجْمعُ  : فِنَاُء الدَّارِ  العَِذَرةُ و أَي أَْفنِيَتَُكم ، وفي ،  «َعِذَراتُِكم أَنّه عاتََب قَْوماً فقال : ما لَُكْم ال تُنَّظِ

فُوا»الحديث   .«َحَرِمكَ  بعَِذَراتِ  وهذه ِعبِدَّاُؤكَ » وفي حديث ُرقَْيقَةَ :«. ، وال تََشبَُّهوا باليَُهودِ  َعِذراتُِكم إِّن هللا نَِظيٌف يُِحبُّ النََّظافَةَ ، فنَّظِ

يَت النّاِس بهذا ، ألَنّها كانت تُْلقَى باألَْفنِيَِة ، فُكنَِي عنها باسِم الِفنَاِء ، كما ُكِنَي بالغَائِِط الذي هي األَْرُض  َعِذَراتُ  قال أَبو ُعبَْيد : وإِنما ُسّمِ

 الُمْطَمئِنَّة عنها.

 يجوز أَْن يَْعنَِي به الِفناَء ، وأَن يَْعنَِي به ذا بُُطونِِهم ، وهو َمَجاز. ، «َعِذَرةً  اليَُهوُد أَْنتَُن َخْلِق هللا»وفي الحديث : 

__________________ 
ِهبها»( يف النهاية : 1)  .«ُتذح
 ( اللسان : الستخراج ماٍ  َأو إلقراٍر أبمٍر.2)
 .«مل تُنكَ »ويف اللسان : « مل تُنر»( يف امكم : 3)
 ( اللسان : مل تُنَك.4)
 الصحاح : والعاذر لغة يف العاذ  أو لثغة.( يف 5)
 ( الصحاح : والعذيرة مثله.6)
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 ُء الّساَحِة.، كقولهم : بَِري« العَِذَرةِ  ءُ إِنّه لبَِري»ومن أَمثاِلِهم : 

 في فِنَاِء الدَّاِر. َمْجِلُس القَْومِ  أَيضاً : العَِذَرةُ و

 والعَِذبَةَ. العَِذَرةُ  فيُْرَمى به ، قال اللَّْحيَانِيُّ : هي الطَّعَامِ أَْرَدأُ ما يَْخُرُج من  : العَِذَرةُ و

ْنساُن َعلى نَ ْفِسِه ، َبِصْيَة . َوَلْو أَْلقى َمعاِذيَرهُ )قوله َعزَّ وَجلَّ : و  قيل :و ، بلُغَِة اليََمِن ، السُّتُورُ  هنا : الَمعَاِذيرُ  قيل : (1) (َبِل اإْلِ

ةٍ  الُحَججُ  تُْر ، أَوَرَده الّصاغانِيُّ وصاِحُب اللسان. ِمْعَذارٌ  الواِحدُ  بها ، يَْعتَِذرُ  ، أَي لو جاَدَل عنها بكّلِ ُحجَّ  وهو الّسِ

رُ و  ، كعََملَّس. الواِسُع الَجْوف ، الفَّحاُش من الَحِمير. العََذوَّ

رُ  من الَمَجاز :و يُِّئ الُخلُِق الّشدِ  أَيضاً : العََذوَّ  ، قالت َزْينَُب بنُت الطَّثَِريَِّة تَِرثي أَخاها يَِزيَد : يُد النَّْفِس السَّ

مــــــــاً  يــــــــَك  ــــــــالــــــــِ جــــــــِ نــــــــح ــــــــُ ومــــــــًا ويـ لــــــــُ ظــــــــح َك مــــــــَ يــــــــنــــــــُ عــــــــِ  يــــــــُ

  
هح و   لـــــــــــُ ه فـــــــــــهـــــــــــو حـــــــــــامـــــــــــِ تـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــذي محـــــــــــَ  ر  ال  كـــــــــــُ

  

َزَ  اأَلضـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــاُف كـــــــــــــــاَن  ـــــــــــــــَ َذو راً ِإَذا نـ  عـــــــــــــــَ

  
هح   لـــــــــُ رَاجـــــــــِ ر  مـــــــــَ قـــــــــِ ـــــــــَ ت يِّ حـــــــــىت  َتســـــــــــــــــــــــح ـــــــــ  ا ـــــــــَ  عـــــــــل

  
راً  تْهوإِنما َجعَلَ  ِمه بأَمِر األَضياِف ، وِحْرِصه على تَْعِجيِل قِراُهم. َعَذوَّ  لِشدَّةِ تََهمُّ

رُ و  الواِسُع العَِريُض ، يقال : ُمْلكٌ  الشَّديدُ ـ  بضّمٍ فسكون ، هذا هو الّصواُب ، وفي سائر النسخ ، كَكِتٍف ، وهو َغلَطٌ ـ  (2) الُمْلكُ  : العََذوَّ

رٌ   ُر بن َسْعد :، قال ُكثَيِّ  َعَذوَّ

ر ين  وحـــــــــــًا َيســــــــــــــــــــــــُ ي  نـــــــــــُ مـــــــــــِ خـــــــــــح  أََر  خـــــــــــاِدَ الـــــــــــلـــــــــــ 

  
كـــــــــــــًا   لـــــــــــــح رميـــــــــــــًا ِإذا مـــــــــــــا َذاَح مـــــــــــــُ َذو رَاكـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
 ذاَح ، وَحاَذ : َجَمَع ، وأَْصُل ذِلك في اإِلبِل ، وقد تقّدم.

.: اْشتََكى اْعتََذرَ و  * ، أَوَرَده الّصاغاِنيُّ

 َدَرَسْت. ، والمناِزُل : اْنقََطعَتْ  ، إِذا الِميَاهُ  اْعتََذَرت يقال :و ، أَوَرَده الصاغانِيُّ أَيضاً. الِعَماَمةَ : أَْرَخى لها َعَذبَتَْين من َخْلفٍ  اْعتََذرَ و

ُجِل عن حاَجتِه ، وقَْطعُه عّما أَْمَسَك في قَْلبه. االْعتََذارِ  وأَْصلُ   : قَْطُع الرَّ

 .عنههللارضيالّصحابّي ،  َجدٌّ ألَبِي ُموَسى األَْشعَرّيِ  بن ناِجيَةَ بِن الُجَماِهِر بِن األَْشعَِر :  ، ابُن وائِل، كَحَسنٍ  َعَذرٌ و

 ، قاله ابُن َحبِيٍب. من َهْمدانَ  ، رجلٌ  كُزفََر ، ابُن َسْعدٍ  ، ُعَذرُ و

، هكذا َمْبنِيَّاً  أُْشِرَف به على الَهالكِ  ، أَي فأُْعِذرَ  ُضِرَب َزيدٌ و، أَى فأَثْقَلُوه  ُروهفأَْعذَ  قاَل أَبو ماِلٍك َعْمُرو بن ِكْرِكَرةَ : يقال : َضَربُوهو

 ، مبنِيّا للمعلوم ، هكذا رأَيتُه مضبوطاً. فأَْعَذرَ  للمجهول في الِفْعلَْين في سائر النُّسخ ، وفي تهذيِب ابِن القَّطاع :

ُروَن ِمَن اْْلَْعراِب لِيُ ْؤَذَن هَلُمْ ) َوجاءَ  : تَعَالَىوعّز وَجّل ،  قولهو وفتح العين المهملة  الُمْعتَِذُرونَ  بتَْشِديِد الذّاِل المكسورةِ أَي (3) (اْلُمَعذِّ

ُرونَ و، وبه قرأَ سائُِر قّراِء األَْمَصاِر ،  ُعْذرٌ  الِذيَن لَُهم (4)  في الذّال ؛ لقُْرِب الَمْخرَجْيِن ، ، فأُْدِغَمت التاءُ  الُمْعتَِذُرون في األصلِ  اْلُمعَذِّ

ُرونَ  ، ويجوز في كالم العرب ُعْذرٌ  أَو لم يكن ، وهو هاُهنَا َشبِيهٌ بأَن يكوَن لهم ُعْذر ، كاَن لهم يَْعتَِذُرونَ  الذين الُمْعتَِذرونِ »وَمْعنى   الُمِعذِّ

ُرون الذين (5)، بكسر العين المهملة   لهم. ُعْذرَ  وال ْذراً عُ  ، يُوِهُمون أَّن لهم يُعَذِّ

ِرينَ  قال أَبو بَْكر : ففي ُرونَ  َوْجَهاِن : إِذا كان الُمعَذِّ جُل فهو َعذَّرَ  من الُمعَذِّ رٌ  الرَّ ُرونَ  لهم ، وِإذا كان ُعْذرَ  ، فهم ال ُمعَذِّ  أَصلُه الُمعَذِّ

 .ُعْذرٌ  ٌل ، وأُْدِغَمْت في الذّال التي بعدها ، فلهم، فأُْلِقيَْت فتحةُ التاِء على العَْيِن ، وأُبِدَل منها ذا الُمْعتَِذُرون

__________________ 
 .15و  14( سورة القيامة اآيتان 1)
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 ( يف القاموس بفتح فكسر ضبرت قلم. ويف اللسان فكاألصر.2)
 يف القاموس : َشَكا. (*(
 .90( سورة التوبة اآية 3)
 .«أي املعتذرون»قبر « وفتح العا املهملة»( كذا وردت ابألصر والصواب وضض مجلة 4)
( بعدها يف التهذيب : ألن األصـــــــــــر : املعتذرون فُبســـــــــــكنت التاء وأدغمت يف الذا  ونقلت حركتها إىل العا ا فصـــــــــــار الفتح يف العا أوىل 5)

 ... ين يعّذورناألشياء ا ومن كسر العا جرّه اللتقاء الساكنا ا ومل يقرأ هبذا. و وز أن يكون املعّذرون الذ
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ُر ِعذَّاراً  ، يقال : الُمْعتَِذُرونَ  : معناهـ  في تَْفِسيِر هذه اآليَِة قالـ  وقال أَبو الَهْيثَمِ  جلُ  ِعذَّرَ  ، ويَُجوزُ  اْعتََذرَ  ، في معنَى َعذََّر يَعَذِّ رُ  الرَّ  يَِعذِّ

رٌ  فهو ي ِهدَّاًء ، إِذا اْهتََدى ، واللُّغَةُ األُولى أَجَوُدهما ، قال : ومثْلُه هدَّ  ُمِعذِّ ى]ى يََهّدِ َأمَّْن ال َيِهدِّي ِإاّل ):  عزوجلقال هللا  (1) [وِهدَّى يَِهّدِ
 .(2) (َأْن يُ ْهدى

رُ  وقد يَُكونُ  قال األَْزَهِرّي :  .ُعْذرٍ  بال يَْعتَِذُرونَ  ، وهم الذين َغْيَر ُمِحقٍّ  بالتشديد الُمعَذِّ

ُروَن بغيرِ فالَمْعنَى :  رُ  ُعْذرٍ  الُمقَّصِ ُض ، والُمقَّصِ ل ؛ ألَنّه الُمَمّرِ  .َعْذرٍ  بغير يَْعتَِذرُ  ، فهو على ِجَهة الُمفَعِّ

أَْعَذَر يُْعِذُر  منْ  ، قال األَْزَهِرّي : وقََرأََها كذلك يَْعقُوُب الَحْضَرِميُّ َوْحَده ، بالتَّْخِفيف «الُمْعِذُرونَ » عنهماهللارضي ابُن َعبّاٍس  ها قََرأَ و

ِرينَ  أُْنِزلَْت ، وكان يقول : لَعََن هللا ، وفي اللَّسان : لَكَذا وكاَن يَقُوُل : وهللا لهكَذا ، إِْعَذاراً  ر كأَنَّ  ، بالتَّْشِديد ، قال األَْزَهِريّ  الُمعَذِّ عنَده  الُمعَذِّ

 .ُعْذرٌ  وبالتَّْخِفيِف َمْن له ، العُْذرِ  الً من غير َحِقيقٍَة له فياْعتِال للعُْذرِ  ، وهو الُمْظِهرُ  إِنَّما هو َغْيُر الُمِحقِّ 

ُرونَ ) قال محّمُد بُن َساّلم الُجَمِحيُّ : سأَْلُت يونَُس عن قوله :و :  الُمْعِذرَ  مَخفَّفَة ، كأَنََّها أَقيَُس ، ألَنّ  الُمْعِذُرونَ  فقلُت له :« (َوجاَء اْلُمَعذِّ

رُ و،  ُعْذرٌ  الِذي له ،  فعَذَُّروا له ، فقال يونُُس : قال أَبو َعْمِرو بُن العَالِء : كاَل الفَِريقَْيِن كان ُمِسيئْاً ، جاَء قومٌ  ُعْذرَ  وال يَْعتَِذرُ  : الذي الُمْعذِّ

 وَجلََّح آَخُروَن فقَعَُدوا.

 * ومما يستدرك عليه :

 .. بهِ  يُْعَذرُ  فالٌن ، أَي كاَن ِمْنهُ ما أَْعَذرَ 

، ومنه قَوُل لَبِيٍد يُخاِطُب بِْنتَْيه ويقول : إِذا ِمتُّ فنُوَحا واْبِكيَا  (3) [منه] ُعْذرٍ  بِه ، وَصاَر ذا اْعتََذَر اْعتَِذاراً يُْعَذرُ  ، بمعنى َذَر إِْعَذاراً أَعْ و

 عليَّ َحْوالً :

ا  مـــــــــَ تـــــــــُ مـــــــــح لـــــــــِ ِذي قـــــــــد عـــــــــَ ـــــــــ  واَل ابل ا فـــــــــقـــــــــُ ومـــــــــَ قـــــــــح ـــــــــَ  فـ

  
هــــــــًا وال حتــــــــَح و   ا َوجــــــــح ِمشــــــــــــــــــــــَ رح ال ختــــــــَح عــــــــَ ا الشــــــــــــــــــــــ  قــــــــَ  لــــــــِ

  

ه و  يـــــــــــلـــــــــــَ لـــــــــــِ رحُء الـــــــــــذي ال خـــــــــــَ َ
َو املـــــــــــ واَل : هـــــــــــُ  قـــــــــــُ

  
َدرح   ِديـــــــــــَ  وال غـــــــــــَ اَن الصـــــــــــــــــــــــــّ  َأضـــــــــــــــــــــــــاَع وال خـــــــــــَ

  

ا  مــــــــَ كــــــــُ ــــــــح ي ــــــــَ ل الِم عــــــــَ ُم الســــــــــــــــــــــ  وحِ  مّث اســــــــــــــــــــــح  ِإىل ا ــــــــَ

  
د و   قـــــــــَ ـــــــــَ اًل فـ وحاًل كـــــــــامـــــــــِ ِك حـــــــــَ بـــــــــح ـــــــــَ نح يـ َذرح مـــــــــَ تـــــــــَ  اعـــــــــح

  
. الُمْعتَِذرُ و،  اإِلْعَذارِ  ، فََجعََل االْعتَِذاَر بمعنَى بعُْذرٍ  أَي أَتَى  يكوُن ُمِحقّاً ، ويكوُن غيَر ُمِحّقٍ

جُل ، إَِذا أَتَى اْعتََذرَ  قال الفراُء :  .بعُْذرٍ  : إَِذا لم يَأْتِ  اْعتََذرَ و،  بعُْذرٍ  الرَّ

 .ُعْذَره : قَبِلَ  َعَذَرهو

َل ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : تَعَذَّرَ وِمْن َذْنبِه ،  اْعتََذرَ و  : تَنَصَّ

ا و  هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ َك مـــــــــــِ ذ رَ فـــــــــــِإنـــــــــــّ عـــــــــــَ ـــــــــــ  ا  الـــــــــــتـ َد مـــــــــــَ  بـــــــــــعـــــــــــح

  
ا  َة َداُرهــــــــَ مــــــــَ يــــــــح طــــــــَ نح فــــــــُ تح مــــــــِ طــــــــ  َت وشــــــــــــــــــــــَ حــــــــح  جلــــــــَِ

  
َر فيما اْعتُِمَد َعلَْيه ، فيما اْستَْكفَْيته ، إِذا لم يُبَاِلْغ و تَْعِذيرٍ  : التّْقِصيُر ، يقال : قام فالٌن قِيَامَ  التَّْعِذيرُ و إِّن بَنِي إِْسَرائِيَل »في الَحِديث : وقَصَّ

لم يُبَاِلغُوا في نَْهيِِهم عن الَمعَاِصي وداَهنُوُهم ولم  (4)وذِلَك إِْذ  «، فعَّمهم هللا بالِعقَابِ  تَْعِذيراً  كانُوا إِذا ُعِمَل فيهم بالَمعَاِصي نََهاُهم أَْحبَاُرُهم

ُروا فيه ولم يُبَاِلغُوا ، وضَع المصدر موِضَع اسِم الفاِعلِ يُْنِكْروا أَ  حاالً ، كقولهم : جاَء  عمالَُهم بالَمعاِصي حقَّ اإِلْنَكاِر ، أَي نَهْوُهِم نَْهياً قَصَّ

 .«تَْعِذيراً  وتَعَاَطى ما نََهْيُت عنه»حديُث الّدعاِء : َمْشياً ، ومنه

جلِ  تَعَذَّْرتُ  ن : تَِميِمياً ، وقَْيِسيّاً ، يقوالن :وقال أَبو زيد : َسِمْعُت أَعرابِيَّيْ  ، قال األَْحَوُص بُن  اْعتََذْرُت اْعتَِذاراً  ، في معنى تَعَذُّراً  إِلى الرَّ

ٍد األَْنَصاِرّي :  مَحمَّ



6277 

 

ة  َرمحــــــــــــــــحَ ــــــــــــــــُد بــــــــــــــــِ زِي الفــــــــــــــــاُه يــــــــــــــــَ ــــــــــــــــد تــــــــــــــــَ رِي  طــــــــــــــــَ

  
ِه   ائــــــــــِ مــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ َف مــــــــــن نـ لــــــــــح ــــــــــُ ذ رُ فــــــــــلــــــــــم يـ عــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــَ  يـ

  
 أَي يْذهب عنها.« يَتَعَذَّرُ »منها ، ويجوز أَن يكون معنى قوِله :  يَْعتَِذرَ  ، يقول : أَْنعَم عليه نِْعَمةً لم يَْحتَْج إِلى أَن يَْعتَِذر أَي

 من فاُلٍن ، أَي لُْمُت فالناً ولم أَلُْمهُ. َعَذْرتُهو

 إِيَّاَي. َمْعِذَرتَكَ  إِياَي منه ، أَي َهلُمَّ  َعِذيَركَ و

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.1)
 من سورة يون . 35( اآية 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 .«إذا»( عن اللسان وابألصر 4)
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 .«أُبَيّ  بنِ  هللا عبدِ  من وسلمعليههللاصلىرسوُل هللا  فاْستَْعَذرَ »وفي حديِث اإِلْفِك : 

أَبا بَْكِر من عائَِشةَ ، كاَن َعتََب عليها في  اْستَْعَذرَ »أَن يَْبِطَش به ، وفي حديٍث آَخَر :  العُْذرَ  ، وَطلََب من الناِس منه  َعِذيِري أَي قال : َمن

ْبتُها أَْعِذْرنِي ٍء ، فقال ألَبِي بَْكٍر :َشيْ   في ذلك. بِعُْذِري أَي قُمْ  «منها إِْن أَدَّ

  من قِبَِل نَْفِسه ، قال يونُس : هي لُغَةُ العََرِب.فالٌن من نَْفِسه ، أَي أُتِيَ  أَْعَذرَ و

 عليه األَْمُر : لم يَْستَِقْم. تَعَذَّرَ و

 أَي يَتََمنَُّع ويتَعَسَُّر. «في َمَرِضه يَتَعَذَّرُ  أَنّه كان» في الحديث :وعليه األَْمُر ، ة إَِذا َصعَُب وتَعَسَّر ،  تَعَذَّرَ و

 ، وبه فَسََّر بعُضهم قوَل أَبي ذَُؤْيٍب : التَّعَذُّر ، بكسر العين : االمتناُع ، من الِعَذارُ و

هــــــــــــا  لــــــــــــُ ٌة َرث  َوصــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــ   فــــــــــــِإين ِإذا مــــــــــــا خــــــــــــُ

  
ر    مـــــــــــَ تـــــــــــَ رحٍم واســـــــــــــــــــــــــح د تح ِلصـــــــــــــــــــــــــَ اوجـــــــــــَ َذاُرهـــــــــــَ  عـــــــــــِ

  
 ْعِدّي :، قال أَبو َوْجَزةَ السَّ  العََواِذيرُ  : ِسَمةٌ كالَخّطِ ، والَجْمعُ  (1) العَاذُوَرةُ و

ي و  قحضــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ٍ  تـ لــــــــَ واِذيــــــــرُ  (2)ُذو حــــــــَ ه  الــــــــعــــــــَ نــــــــَ ــــــــَ يـ ــــــــَ  بـ

  
ِح   قــــــــــائــــــــــِ ــــــــــلــــــــــ  اِم ال ظــــــــــَ وح أَبخــــــــــطــــــــــاٍر عــــــــــِ لــــــــــُ ــــــــــَ (3)يـ

 

  
 والعََجُب من المَصنِّف كيف تََرَكهُ وهو في الّصحاحِ.

رْ  ويقال : عنِّي  َعذِّ
 بَِعيَرك ، أَي ِسْمهُ بغَْيِر ِسَمِة بَِعيِري ، لتَتعاَرَف إِبِلُنَا. (4)

 الَواِدي : ُعْدَوتَاه. وهو َمجاز. ِعَذاَراوالحائِِط : جانِبَاهُ ،  ِعَذارَ و

 من الشََّجِر ، أَي ِسكَّةً ُمْصَطفَّةً. ِعَذاراً  واتََّخَذ فالٌن في َكْرِمهِ 

: ما يُْقَطُع من  العاذُورُ وهذا الكالِم ، وهو َمجاز.  ُعْذر هذا الَكالِم ، أَي لَْسَت بأَّوِل َمن اْفتَضَّه وكذلك فالٌن أَبو ُعْذرِ  ويقال : ما أَْنَت بِذي

 َمْخِفض الَجاِريَِة.

 .«َمَكاِذبُ  الَمعَاِذرُ »ومن أَمثاِلِهم 

بَِة. العََذاَرى : ِصْنٌف من الِعنَِب أَْسَوُد ِطَواٌل ؛ كأَنَّه البَلُّوُط يَُشبَّه بأََصابعِ  العََذاَرى وأَصابِعُ   الُمَخصَّ

 ، أَي َشّراً ، وُهَو لغَةٌ في العَاثُوِر ، أَو لُثْغَة. عاذُوراً  األَْصَمِعيُّ : لَِقيت منهوقال 

 .العَواِذيرُ  ، أَي أَثَراً ، والَجْمع عاِذراً  وتََرَك الَمَطُر به

َ  العَاِذَرةُ   ، والَوْجهُ أَنّ  العُْذرِ  نَّه فاِعلَةٌ بمعنَى َمْفعُولٍَة ، من إِقَاَمةِ : الَمْرأَة الُمْستََحاَضةُ ، قال الّصاغانِيُّ : هكذا يُقَال ، وفيه نََظٌر. قْلت : َكأ

 الَمرأَةِ مع أَّن المحفوَظ والمعروَف العَاِذُل بالالم ، وقد أََشْرنا إِليه. بعُْذرِ  ُهَو الِعْرُق نَْفُسه ، كما تقَّدم ؛ ألَنه يَقُومُ  العَاِذرَ 

ُجِل إِذا عاتَبََك على أَ  ْم إِليَّ  اْستَْعَذْرتَ  وهللا ما ْمٍر قبَل التَّقَدُّم إِليك فيه :ويقال للرَّ واإِلْنَذاَر. وفي  الَمْعِذَرةَ  إِليَّ وما اْستَْنَذْرَت ، أَي لم تُقَّدِ

ِط في اإِلْعالِم باألَْمِر   .(5)األَساس : يقال ذلك للُمفَّرِ

 ، إَِذا َعَصاه. ِعَذاَره لََوى َعْنهوَ 

 .(6): يَُراُد َشِديُد العَِزيَمِة  ِعَذارِ ال وفاُلٌن َشِديدُ 

 : الغَِديَرةُ. العَِذيَرةُ  وفي التكملة :

 .أََعَذرَ  : ذُو البَْطِن ، وقد العَاِذَرةُ و

 فيها ، أَي أَثَّْرُت فيها. أَْعَذْرتُ و،  أَْعَذْرتَُهاو: كثيَرةُ اآلثاِر ،  َعِذَرةٌ  وَدارٌ 
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ْرِب. واْشتَفَى منه. َمتْنَه ، أَي أَْعَذرَ  وَضَربَه حتّى  أَثْقَلَه بالضَّ

 منه : أَصابَه ِجَراٌح يَُخاُف عليه منه. أُْعِذرَ و

 : أَْرٌض. (7)بالفَتْح  َعْذَرةُ و

 .الِعَذارِ  : َكَوْيتُه في َمْوِضع َعْذراً  الفَرسَ  َعَذْرتُ  وفي التَّْهِذيِب البِن القَطَّاعِ :

 لُغَة. أَْعَذْرتُهو،  ِعَذاَره وأَيضاً َحَمْلُت عليه

 إِليك : بالَْغُت في الَمْوِعَظِة والَوِصيَّة. أَْعَذْرتُ و

__________________ 
رة : لة كالعذار ا ويف موضــــــــــــــض آخر : والعاذور :1) لة كاخلرت. والعواذير مجض عاذور. ويف التهذيب : والعواذير : مجض  ( يف اللســــــــــــــان : والُعذح

 العاذر.
 لبناء للمجهو .( ضبطت يف التهذيب اب2)
 ( قوله : ذو َحَل  : يعين إبال ميسمها ا ل  ا يقا  : إبر  لقة إذا كان لتها ا ل . واألخطار مجض خطر وهي اإلبر الكثرية.3)
 ( يف اللسان : عا.4)
 ( األصر واللسان ا ويف األساس : اإلعذار وال اإلنذار.5)
 العذار يراد شدة العزمية.( عبارة األساس : وفالن شديد العذار ومستمّر 6)
 ( قيدها يف معجم البلدان بفتح أوله و نيه.7)
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 .العُْذرَ  عنَد السُّْلطاِن : بَلَغتُ  أَْعَذْرتُ و

ت : قَبِيلةٌ أُْخَرى غيُر التي َذَكَرها المصنُِّف. نقله ابُن الجّوانِّي النّّسابةُ. ِعْذَرةَ  وبنو  بِن تَْيِم الالَّ

 لِشّدته ، ِصفَةٌ غاِلبَةٌ. ، كعاُلبِط : األََسدُ  العَُذافِرُ  : [عذفر]

 .ُعَذافَِرةٌ  ، ونَاقَةٌ  ُعَذافِرٌ  ، يقال : َجَملٌ  ، وهي بهاءٍ  كالعََذْوفَرِ  العَِظيُم الّشِديُد من اإِلبِِل ، : العَُذافِرُ و

ْوَسَرةُ قال كذلك الدَّ : النّاقَةُ الشَّديدةُ األَِمينَةُ الَوثِيقَةُ الظَِّهيَرةُ ، وهي األَُموُن. وقال األَْصَمِعّي : هي النّاقَةُ العَِظيَمةُ ، و العَُذافَِرةُ  وفي التهذيب :

 لَبِيد :،

ريَةٌ  َذافـــــــــــــــــــــِ ُص ابلـــــــــــــــــــــر َداىَف  عـــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــــَ

  
اِد   ُزوِد وارححتــــــــــــــــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــــــــــــــــُ ا نـ و هنــــــــــــــــــــــــــــــَ  ختــــــــــــــــــــــــــــــََ

  
 وفي قصيِد َكْعٍب :

 (1) ُعذاِفَرةٌ َلنح يـُبَـلَِّغها ِإال  و 
ْلبَةُ القَِويّةُ.  وقالوا : هي النّاقَةُ الصُّ

 اسُم َرُجٍل. : ِعَذافَِرةٌ و

 ، أَو اشتدَّ َغَضبُه. : تَغَضَّبَ  تَعَْذفَرَ و

 * ومما يستدرك عليه :

 : اسُم َكْوَكِب الذَّنَب. ُعَذافِرٌ 

. َرْحٌب واِسعٌ  : أَي (3)أَهملَه الجوَهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  كَسفَْرَجلٍ ،  (2) َعَذْمَهرٌ  بَلَدٌ  : [عذمهر]  ونقله الصاغانيُّ

 ، هكذا َذَكَره غيُر واحد من أَئّمة اللغة ، وزاَد المصنِّف في البصائر : ألَنّه الَجَرب ، بضّمهما : العُّرةو،  العُرّ و ، بالفَتح ، العَرُّ  : [عرر]

ا ، وقد الفُْصالن (4) بالّضّم : قُُروٌح في أَعناقِ  ، العُرّ وبالفَتْح : الَجَرب ،  ، العَرّ  أَو أَي يعتِرضه. البََدَن ، يَعُرُّ  ،  َمْعُروَرةٌ  فهي ُعّرت َعرًّ

ت وقد حتّى يَْبُدَو الِجْلُد ويَْبُرَق ، َداٌء يَتمعَّط منه َوبَُر اإِلبلِ  : العُرّ  قيلو قاله ابن القَّطاع ، ّم ، تَعُرّ  اإِلبلُ  َعرَّ ا ، بالكسر ، تَِعرّ و ، بالضَّ ،  َعرًّ

ة فيهما ، فهي تو ، عارَّ ا ، بالّضمّ  ُعرَّ اغانّي. وجَملٌ  ، وتَعَْرعرتْ  َمْعُرورة فهي َعرًّ ، أَي َجرٌب. وقال  عارٌّ و،  أََعرُّ  ، وهذه عن تكملة الصَّ

قَةً في َمشافِرَها  (5)، بالّضّم : قُُروٌح مثْل القَْوباِء  العُرّ  بعضهم : وقََوائِِمها ، يَِسيل منها مثُل الماِء األَصفِر ، فتُكَوى  (6)تَخرُج باإِلبِل متفّرِ

حاح لئاّل تُْعِديََها الِمَراُض ، تقول منه : ت الّصِ  ، قال النابِغَة : َمْعروَرة اإِلبُل فهي ُعرَّ

لــــــــــــح  مــــــــــــ  حــــــــــــَ ه فــــــــــــَ تــــــــــــَ رَكــــــــــــح ــــــــــــَ َب امــــــــــــرِئ وتـ ين َذنــــــــــــح  تــــــــــــَ

  
رِّ كـــــــــــِذي   َو رَاتـــــــــــضُ  الـــــــــــعـــــــــــُ ُه وهـــــــــــح ريح وح  غـــــــــــَ كـــــــــــَ  يـــــــــــُ

  
 قال ابن ُدَرْيد : َمْن َرَواه بالفَتْح فقد َغلَط ، ألَّن الَجَرَب ال يُْكَوى منه.

همو  وظهَر. الَجَرُب : فََشا فيهم اْستَعَرَّ

هو  ، قال رؤبةُ بن العّجاج : : ساَءه َعرَّ

ر ين  ر َ  ِإاّل ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ ٌب ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــا آيـــــــــــــــــــِ

  
حـــــــــــــــــــًا وال   ر  َ ُنصـــــــــــــــــــــــــــــــــح ر ين ِإاّل  عـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــَ

  
 وقال قَْيُس بُن ُزهير :

ا اَل  ــــــــــــــَ ن وحمــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ر وانَ اي قـ عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ِة  تـ ــــــــــــــَ ــــــــــــــَداهــــــــــــــي  ب

  
ا  َدمـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــُ ُروا اآابَء وال ا واذحكـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ن وحمـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  اي قـ
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هو ها أَْرَضه َعرَّ  ، قيل : هو مأْخوذٌ من بَشّرٍ : لََطَخه به َعرَّ هم ، إَِذا َزبَّلها ، كما سيأْتِي ، قال أَبو ُعبَْيد : وقد يكون يَعُرُّ  العرّ  بَشّرٍ ، من َعرَّ

ه.  وقال األَخطل : ، وهو الَجَرب ، أَي أَْعَداُهم َشرُّ

ُررح و  عــــــــــــــح ــــــــــــــَ رّةً بــــــــــــــقــــــــــــــوم  نـ ا  عــــــــــــــُ َرهــــــــــــــوهنــــــــــــــَ كــــــــــــــح  يــــــــــــــَ

  
ا و   يــــــــــــَ رُ حنــــــــــــَح تــــــــــــَ قــــــــــــح وُت فــــــــــــنـــــــــــــُ يــــــــــــعــــــــــــًا َأوح لــــــــــــَُ  مجــــــــــــَ

  
:  العُُرورُ و العَررُ  ، بالّضّم ، أَي أَْجَرُب ، وقيل : العُُرورِ و ، ُمَحّركةً ، العََررِ  بَيِّن ، أََعرّ  ، هكذا في النسخ ، وفي أُصول اللغِة : َعرٌّ  َرجلٌ و

 ، قال أَبو ذُؤيب : كالعَرّ  الَجَرُب نَْفُسه :

جِي  لــــــــــيــــــــــلــــــــــَ يٍّ خــــــــــَ غــــــــــَ ي الــــــــــذي َدىل  لــــــــــِ يــــــــــلــــــــــِ لــــــــــِ  خــــــــــَ

  
اَب   ريف قـــــــــــدح َأصـــــــــــــــــــــــــَ ارَا فـــــــــــكـــــــــــُ هـــــــــــَ اجـــــــــــِ ُرورهـــــــــــَ  عـــــــــــُ

  
زّي : يقال :و ، وهو الَجَرُب ؛ هكذا حكاه أَبو حنيفةَ عنه. قال :  العَرِّ  وهي الّتي يُصيبها مثْلُ  ، قال : َجْرباءُ  ، أَي ِمْعَرارٌ  نَْخلةٌ  حكى التَّوَّ

جُل نَْخالً اشترَط على البائع ، فقال : ليس لي  عَرّ الوواْستَعَار الَجَرَب  جميعاً للنَّْخل ، وإِنّما هما في اإِلبل. وَحَكى التَّّوزّي ، إَِذا ابتَاع الرَّ

 ِمْقماٌر وال ِمئْخاٌر وال

__________________ 
 ( عجزه يف ديوانه :1)

 فيها عل  األين إرقاٌ  وتبغيرُ 
 .370/  3( اجلمهرة 3) .«عزمهر»( عن القاموس وابألصر 2)
 ( يف املطبوعة الكويتية : مشاغرها ابلغا تصحيف.6) ( الُقَوابء والُقَواَبء.5) ( يف اللسان : أبعنا .4)
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 .(1)وال ِمغحَباٌر. وكّر ذلك َمذحكور يف َ َّله  ِمعحرارٌ  ِمبحَساٌر وال
ةو يَةُ  : الَمعَّرة قال محّمد بن إِسحاَق بن يَسار :واألََذى ،  : الَمعَّرة قال َشِمٌر :واإِلثْم ،  ، بالفَتْح : الَمعَرَّ قال هللا تَعالى :  الغُْرُم والّدِ

ُهْم َمَعرَّة  ِبَغْْيِ ِعْلم  ) نّه لم يَْخَشه عليهم. وقال يقول : لَْواَل أَْن تُصيبُوا منهم ُمْؤِمناً بغير ِعْلم فَتَْغَرُموا ِديَتَه ، فأَّما إِثُْمه فإِ  (2) (فَ ُتِصيَبُكْم ِمن ْ

ة ثعلب : يات. العَرّ  : َمْفعَلَةٌ من الَمعَرَّ  ، وهو الَجَرب ، أَي يُِصيبكم منهم أَْمٌر تكرهونَهُ في الّدِ

ُزوا من الُكفّار ، لم يأَْمنُوا أَْن يََطأَوا التي كانت تُِصيُب الُمْؤمنين أَنّهم لَْو َكبَُسوا أَْهل مّكة وبين َظْهَرانَْيهم قوٌم ُمْؤِمنون لم يَتََميَّ  الَمعَّرة وقيل :

إِْذ كانُوا ُمْختلطين بهم. يقوُل هللا تَعَالَى : لَْو المْؤمنين بغيِر ِعْلٍم فَيَْقتُلُوهم ، فتَْلَزَمُهم ِديَاتُهم ، وتَْلَحقَهم ُسبَّةٌ بأَنَُّهم قَتَلُوا َمْن هو على ِدينِهم ، 

يَات وَمسبَّة الُكفّار  الَمعّرةُ  اِر لََسلّْطناكم عليهم وَعذَّبناهم عذاباً أَِليماً ، فهذهتََميَّز الُمْؤِمنُون من الُكفّ  التي صان هللا المؤمنين عنها هي ُغْرم الّدِ

ة قيل :و إِيّاُهم. الِجنَايَة ، وِمثْلُه في  ، هكذا في سائر أُُصول القَاُموس بالَخاِء المعجمة ، والصَّواب الذي ال َمحيَد عنه : الِخيَانَةُ  : الَمعَرَّ

 : (3)وهو الَجَرب ، وأَنشد  العَرّ  التكمِلة واللّّسان. وزاد في األَِخير : أَي ِجنَايَته كجنَايَة

مح  َة ِإهنــــــــــــــ ُ زِيــــــــــــــ  وارس مــــــــــــــنح غــــــــــــــَ فــــــــــــــَ لــــــــــــــح رح لــــــــــــــِ  قــــــــــــــُ

  
اِ    َد الــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــَ ر ةُ  (4)عــــــــــــنــــــــــــح عــــــــــــَ ا ِ  مــــــــــــَ طــــــــــــَ ــــــــــــح  األَب

  
ةو ةَكْوَكٌب ُدوَن  : الَمعَرَّ  أَنَّ َرُجاٌل َسأَل آَخَر عن َمْنِزله ، فأَْخبَره أَنّه يَْنِزل بَْيَن َحيَّْيِن ِمن العََرب فقال : نََزْلَت بين»وفي الحديث :  الَمَجرَّ

ةِ  ةِ  الَمعَرَّ  الَمَجّرةُ التي في السََّماِء : «والَمَجرَّ

يت الَمعرةوالبَيَاُض المعروف.  ةً  : ما َوَراَءها من ناِحيَِة القُْطب الشََّمالّي ، ُسّمِ لكثرة النُُّجوم فيها. أَراد : بين َحيَّْين َعظيمين ، لكثرة  َمعَرَّ

ة النُجوم. وأَصل ْوا السماَء الَجْرباَء ، لكثرة النُّجوم فيها. العَرِّ  موضعُ  الَمعَرَّ  وهو الَجَرب ، ولهذا َسمَّ

ةِ  من إِلَْيكَ  أَْبَرأُ  إِنِّي (5) [اللهم]» عنههللارضيفي حديث ُعَمَر بِن الَخّطاِب و ب في بََدن اإِلْنَسان.تَْشبِيهاً بالَجرَ  قال َشِمٌر : «. الَجْيش َمعَرَّ

وا به ِمْن ُمْسِلٍم  قِتَاُل الَجْيِش ُدوَن إِْذِن األَِميِر. معناه أَْن يَْنِزلُوا بِقَْوم فيَأُْكلُوا من ُزُروعهم َشيئاً بغير ِعْلٍم. وقيل : هو وقيل : َوْطأَتُُهم َمْن َمرُّ

ةو بِما لَْم يُؤَذْن لهم فيه. (6) [وزروعهم]م أَو ُمعَاَهد ، وإِصابَتهم إِيّاهم في َحِريِمهم وأَْمواِلهِ  ُن الَوْجِه َغَضباً. : الَمعَرَّ قال أَبو منصور :  تَلوُّ

 فاهلل أَعلم. العَرّ  فال تَْشِديد فيه ، وإِن كان َمْفعَلة من (7)جاَء أَبو العَبّاس بهذا الحْرف ُمَشدَّد الراِء ، فإِن كان ِمْن تَمعَّر َوْجُهه 

ْدِر والعُنُق رُّ أَعَ  ِحَمارٌ و َمُن في َصْدِره وُعنُِقه أَكثَر منه في سائِر َخْلِقِه. : َسِميُن الصَّ  وقيل : إِذا كان الّسِ

ةً  كذاو، بالَكْسر ،  ِعَراراً  بِالَكْسر ، .يَِعرُّ  الظَِّليمُ  َعرَّ و  ، قال لَبِيد : صاحَ  كِكتَاب ، وهو َصْوتُه : .ِعَراراً و عارَّ يُعَاّر ُمعَارَّ

ا ِإال  هــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــُ َر َأهــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــ  رَاراً حتــــــــــــــــــــََ  عــــــــــــــــــــِ

  
ال ِ و   اٍء حـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــَ َد َأحـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ زحفـــــــــــــــــًا بـ  عـــــــــــــــــَ

  
 الظَِّليُم يَعُور. عارَ  وفي الّصحاح : َزَمَر النَّعَاُم يَْزِمُر ِزَماراً. قلُت : ونَقََل ابُن القَّطاع عن بعضِهم : إِنما هو

و َصْوتُه. قال : وال الظَِّليِم ، وه ِعَرارِ  قال أَبو ُعبَْيد : وكان بعض أَْهل اللُّغَِة يَْجعَله َمأُْخوذاً من : السََّهُر والتَّقَلُّب على الِفَراش لَْيالً. التَّعَارُّ و

 ؟ُهَو ِمْن ذِلك أَْم الأَْدِري أَ 

 مَع َكالم ، وهو ال يكوُن إِاّل يَقََظةً  «ُسْبَحاَن َرّبِ النَّبِيِّين ، وإِلِه الُمْرَسِلين قال : من اللَّْيلِ  تَعَارَّ  كان إِذا»وفي حديث َسْلَماَن الفَاِرسّي : 

.  وَصْوٍت. وقيل : تََمطَّى وأَنَّ

ّم : َجبَُل َعَدنَ  العُرُّ و  ، قاله الصاغانّي. ، بالضَّ

ةوالغاُلُم.  : العُرّ و ُل عن  العَرُّ و العََرارُ  يقال :و  بالفَتح ، ومثله في اللّسان.، وضبطهما الصاغانيّ  بهاٍء : الَجاِريَةُ  ، العُرَّ ، بفتحهما : الُمعَجَّ

ةٌ  ، َوْقت الِفَطاِم ، وهي بهاءٍ  ا الغاُلمَ  َعرَّ  . وقال ابن القَطَّاع :َعَراَرةٌ و َعرَّ ةً و ِعَراراً و ِعَراَرةً و َعَراَرةً و َعرًّ  : َعجْلَت فِطاَمه. َعرَّ

ض الُمْعتَرض قيل : هووالفَِقير ،  قيل : هو (8) (َوَأْطِعُموا اْلقاِنَع َواْلُمْعرَتَّ )في التنزيَل : و  هكذا في النسخ. وفي الُمْحَكم والتَّْهذيب الُمتَعَّرِ

اوفإِّن فيهم قانِعاً »حديُث َعلّيٍ َرِضي هللا عنه : ، ومنه للمعروِف ِمْن غير أَْن يَْسأَلَ   .«ُمْعتَرًّ

ه يقال : ا ، َعرَّ هو وَعَراهُ ، َعرًّ  إِذا أَتاهُ فطلََب َمْعُروفَه. قال ابُن أَْحَمَر : به اْعتَرّ و ، واْعتََراهُ ، اْعتَرَّ
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__________________ 
 الغبار.( كذا ا واملقمار البسر الجي يبق  بسرها ال يرطب ا واملئخار الجي تؤخر إىل الشتاء ا واملغبار : الجي يعلوها 1)
 .25( سورة الفتح اآية 2)
 ( ومثلهما يف التهذيب.3)
 ( يف التهذيب : عند اللقاء.4)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 ( نص التهذيب : متعّر وجهه أي تغري فال تشديد فيه ا وإن كان مفعلة من العّر فهي مشددة كبخواهتا.7)
 .36( سورة ا ج اآية 8)
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  َ مــــــــــح اُة اخلــــــــــِ طــــــــــَ رحعــــــــــَ  الــــــــــقــــــــــَ ــــــــــَ ا  (1)تـ وَرهــــــــــَ فــــــــــ  ــــــــــَ  قـ

  
ر  مث    عــــــــــــــــُ نح  تـــــــــــــــــَ رّ املــــــــــــــــاَء فــــــــــــــــيــــــــــــــــمــــــــــــــــَ عــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــــَ

  
:  الُمْعتَرُّ  أَْحَمَر. وقال ابُن القَّطاع :أَي تأْتي الماَء وتَِرُدهُ. والقَفُّور : ما يُوَجد في القَْفِر ، ولم يُْسَمع القَفُّوُر في كالم العََرب إِاّل في ِشْعِر ابِن 

ُجلَ  َعَرْرتُ  الزائُِر ، من قولك : ا الرَّ : هو الَِّذي يَْسأَُل.  (اْلقاِنعَ ): نََزْلُت به. انتهى. وقال جماعة من أَْهِل اللُّغَِة في تفسير قوله تعالَى :  َعرًّ

 : الذي يُِطيُف بك يَْطلُب ما عْنَدك : َسأَلَك أَْو َسَكَت عن السُّؤال. (َواْلُمْعرَتَّ )

بمعناه.  اعتََرْرتُهو: إِذا أَتَْيتَهُ تَْطلُب معروفَه ،  عارٌّ  فأَنا َعَرْرته َعّرا فِعيٌل بمعنَى فاعل ، وأَصلُه من قَْولك : : الغَِريُب في القَْومٍ  يرُ العَرِ و

 هللا أَْطلَعَ  إِليهم وسلمعليههللاصلىفيه بَسْير َسيِّدنا َرُسوِل هللا  (2)حديث حاِطِب بِن أَبِي بَْلتَعَةَ : أَنّه لما َكتََب إِلى أَْهِل َمكَّة كتاباً يُْنِذُرُهْم ومنه

ا ، الكتَاب على َرُسولَه َب إِليهم ، ليَْحفَُظوني في َعْيالتِي ِعْنَدهمفي  َعِريراً  رجالً  كنتُ »:  قال فيه ُعوتِبَ  فَلَمَّ  «أَهِل َمكَّةَ ، فأَْحبَْبُت أَْن أَتَقَرَّ

بالغين المعجمة. وفي اللسان في « َغِريراً »أَراد َغِريباً ُمَجاوراً لهم َدِخيالً ، ولم أَُكْن من َصِميِمهم ، وال ِلَي فيهم ُشْبَكةُ َرِحم. وفي رواية : 

رين : هكذا الِرَوايَة كنت َغِريّاً ، أَي ُمْلَصقاً ، يقال : َغِرَي فالٌن بالشَّيْ » ما نّصه :« غ ر ر» ِء : إَِذا لَِزَمهُ ، ومنه الِغَراُء قال بعُض المتأَّخِ

: أَما  (3)نه. قال ابُن األَثير قال : وهذا تصحيف م .«َعِريراً  كنتُ »الذي يُْلَصق به. قال : وَذَكَره الَهَرِويُّ في الغَِريبَْيِن في العَْين المهملة : 

ف وال َشَرح إِاّل الّصِحيَح ، فإِّن األَْزَهرّي والَجْوَهِرّي والَخّطابّي والّزَمْخَشِرّي ذكروا هِذه ا للْفَظة بالعَْين المهملة في الَهَرِوّي فلْم يَُصّحِ

ةً للَهرَ   ِوّي فيما َرَوى وَشَرَح.تََصانيِِفهم ، وَشَرُحوها بالغَِريب ، وَكفَاَك بواحد منهم ُحجَّ

ً  الَمْعُرورُ و . الَمْقُرورُ  : الَمْنُزوُل به ، وهو أَيضا ، أَْو أَتاهُ ما اَل قَِواَم لَهُ  َمْن أَصابَهُ ما ال يَْستَِقرُّ َعلَْيه أَيضاً : الَمْعُرورُ و الَِّذي أَصابَه القُرُّ

 معه.

ثُ  َمْعُرورُ و  َشْيُخ األَْعَمش. بُن ُسَوْيٍد الُمَحّدِ

في الهمزة ، وِلَذا لَْم بِن َصْخِر بِن َخْنَساَء األَْنَصاِريُّ الَخْزَرِجيُّ أَبو بِْشر ، نَِقيُب بَنِي َسِلَمةَ ، َصَحابِيٌّ ، وقد تَقَدَّم ِذْكره  َمْعُرورِ  والبََراُء بنُ 

ْض له ُهنَا.  يَتَعَرَّ

 الِذي َحدََّث عنه ِسَماُك بُن َحْرب فاْختُِلَف فيه ، فِقيَل : هو بالغَْيِن المعجمة. قال الحافُِظ في التَّْبِصير : وَحَكى ابنُ  َمْعُرور َسيّاُر بنُ وأَما 

فه بالعَْيِن الُمْهَملة. انتهى. قْلُت : وقد َضبََطهُ الذََّهبّي بالمعجمة ،  وقال : َرَوى َعْن ُعَمَر. وقال ابُن الَمِدينّي : َمِعين أَنَّ أَبا األَْحَوِص َصحَّ

 مجهوٌل ، لَْم يَْرِو عنه َغْيُر ِسَماك.

 ، نقله الصاغانّي. بهاٍء ؛ التي أََصابَتْها َعْيٌن في لَبَنِها ، الَمْعُروَرةُ و

ةُ و دَّة ، بالفَتْح : العَرَّ ةِ  ، الّشِ دَّةُ  كالَمعَرَّ اغانّي.نقله ال في الَحْربِ  ، وقيل : الّشِ ةُ  قال ابن األَْعرابّي :و صَّ  الَخلَّةُ القَبيَحةُ. : العَرَّ

ةُ و  : َسلََح. يَعُرّ  الطَّْيرُ  َعرَّ و الطَّْيرِ  (4) بالّضّم : َزْرقُ  ، العُرَّ

ةُ و بغير هاٍء ، كالعُرِّ  ْرِجيُن. ومنه َعِذَرةُ الناٍس  أَيضاً : العُرَّ ةَ النّاِس ، فإِنَّها تُْظِهرإِيّاُكْم ومُ »الحديث : والبَعَُر والّسِ ة شارَّ استُِعيَر ،  «العُرَّ

 يَعُرّ  كان ال: » (6)حديث ُعَمَر  أَي يَْدُملُها بالعَِذَرةِ ويُْصِلُحَها بَِها. وكذا (5) «أَْرَضه يَعُرّ  أَنَّه كان»في حديث َسْعد : وللَمساِوئ والمثَاِلِب. 

ةِ  أَي ال يَُزبِّلَُها «أَْرَضهُ  تِ  وقد .بالعُرَّ  كأَْعَذَرْت. العُّرةُ  ، إِذا َكثَُر بها الدارُ  أَعرَّ

ةو نَام : العُرَّ ةُ و السَّنَام : هي الشَّْحَمةُ العُْليَا. ُعّرةُ  ويقال : َشْحُم الّسِ ا اإِلصابَةُ بَمْكُروٍه. وقد : العُرَّ ه َعرًّ ه يَعُرُّ  ، بالفَتْح ، إِذا أَصابَهُ بِه. َعرَّ

ة ، الُجْرمُ  : ةُ العُرَّ و ةُ و ، كالَمعَرَّ ُهم وقد َرُجٌل يَكون َشْيَن القَْوم. : العُرَّ ُهْم يَعُرُّ ةُ  فاُلنٌ  : َشأنَهم : يُقَال : َعرَّ ُهْم ، وقال ابُن  ُعرَّ أَْهلِه ، أَي َشرُّ

ةُ  : (7)ُدَرْيد  ُجلُ  العُرَّ  بالشَّّر. الَمْعُرورُ  ، بِالضّم : الرَّ

 . قال األَْعَشى :َعَرارٌ  فهو لَهُ  ءٍ ٍء باَء بَشيْ اب : القََوُد ، وكلُّ شيْ ، كَسح العََرارُ و

 (8) َعرَارُ فقد كاَن هلم 
__________________ 
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 .«اخلم »بد  « البَـقحر»( يف امكم : 1)
 .«ينذرهم أمر النيب ص»ويف التهذيب : « ينذرهم مسري رسو    ص»( النهاية : 2)
 غرر.( النهاية مادة : 3)
 ( يف القاموس : ذر .4)
 ( لفظه يف النهاية واللسان : أنه كان يدمر أرضه ابلُعرّة.5)
 .«ابن عمر»( يف النهاية واللسان : 6)
 .84/  1( اجلمهرة 7)
 ( مل جنده يف ديوانه ا وفيه بيت آخر وروايته :8)

كــــــــــــــــــــُم  نــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ يـ ُم ال نــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــُ  أقســـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــُ

  
رارُ   رارًا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  إاّل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
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 من أَْوِديَِة نَْجد. َوادٍ  : العََرارِ  ذاتُ و

ةُ بُن عبد هللا القَُشْيرّي : بََهاُر البَرِّ  : العََرارُ و مَّ . قال الّصِ يُّ ّيٍ : وهو النَّْرجُس البَّّرِ يحِ. قال ابُن بَّرِ  ، وهو نَْبٌت َطيُِّب الّرِ

ِوي  ـــــــــــُ  هتـــــــــــَح ي ـــــــــــعـــــــــــِ يب وال ـــــــــــوُ  لصـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ   (1)أَق
  

  َ اح ا بــــــــــــَ نــــــــــــَ ارِ بــــــــــــِ مــــــــــــَ ِة فــــــــــــالضــــــــــــــــــــــــــِّ نــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــ

  

ٍد  حـــــــــــــــــاُت جنـــــــــــــــــَح فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ َذا نـ بـــــــــــــــــ   َأاَل اي حـــــــــــــــــَ

  
ارِ و   طــــــــــــــــــَ َد الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ه بـ  َراي  َروحضــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

رحاَن  عـــــــــَ َا ومـــــــــا شـــــــــــــــــــــــَ َقضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح نـ ـــــــــَ وٌر يـ هـــــــــُ   (2)شـــــــــــــــــــــــُ
  

رَارِ   ن  وال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  أبَنحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍف هلــــــــــــــــــــــــَُ

  

ــــــــــــــــم  ي نح ِشــــــــــــــــَِ ضح مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــ  ت رَارِ متــــــــــــــــَ ٍد  عــــــــــــــــَ  جنــــــــــــــــَح

  
ِة مــــــــــن   يــــــــــ  َد الــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــح مــــــــــا بـــــــــــَ رَارِ فــــــــــَ  (3) عــــــــــَ

  
 ، قال األَْعَشى : بَِهاٍء واِحَدتُهو

فح  ا وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َوهتـــــــــــــــــــــَُ دح اُء غـــــــــــــــــــــُ يحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  بـ

  
ِة    يــــــــــــــــــــــ  رَارَهح رَاُء الــــــــــــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــَ

  
قِيقَةَ البََشَرةِ ، تَْبيَضُّ بالغََداةِ ببَيَاِض   ، وتَْصفَّر بالعَِشّي باْصِفَراِرَها.الشَّْمِس  (4)معناه أَّن المرأَةَ الناِصعَةَ البَيَاِض الرَّ

دَّةُ.  : العََراَرةُ و ْفعةُ والسُّْؤَدُد. : العََراَرةُ والّشِ  قال األَْخَطل : الّرِ

رَاَرةَ ِإن   َدارٍِم  الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ وَح لـــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــ   والـــــــــــــــــــنـ

  
االو   قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ُم األَثـ وهـــــــــــــــُ ّف َأخـــــــــــــــُ خـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــح

ُ
 امل

  
ِرّماح :  وقال الّطِ

رَاَرةَ ِإن   ئ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِّ وَح لــــــــــــــــطــــــــــــــــَ بــــــــــــــــُ  والــــــــــــــــنـــــــــــــــــ 

  
ســــــــــــــــــــــــــابِ و   ِر اأَلحح كــــــــــــامــــــــــــُ ز  عــــــــــــنــــــــــــَد تــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــِ  ال

  
ج في النِّساُء يَِلْدَن الذُُّكورَ  : العََراَرةُ و  ، ومنه : َرِكَب فالنٌ  ُسوُء الُخلُقِ  : العََراَرةُ و نَِساٍء. َعَراَرةِ  ، والشَِّريَّةُ : النِّساُء يَِلْدَن اإِلنَاَث. يُقَال : تََزوَّ

 ، إِذا ساَء ُخلُقُه ، كما سيأْتي قريباً. ُعْرُعَرهُ 

كةً : ِصغَُر السَّنَاِم أَو قِلَّتُه العََررُ و ةٌ و َعّراءُ  ، وهي أََعرُّ  وهو ، وهو من ُعيُوِب اإِلبل. أَو َذَهابُه ، بأَْن يكوَن قَِصيراً ، ، ُمَحرَّ  َعرَّ  وقد ، َعرَّ

 ل :، إِذا نَقََص ، قا ، بالفَتْح يَعَرُّ  َسنَاُمهُ 

 الَعر اءح الَق   اأَلَعرِّ مَتَع َك 
 يُِحبُّ التََمعَُّك لَذهاِب َسناِمه ، يَْلتَذُّ بذلك. وقال أَبو ذَُؤْيٍب. األََعرُّ و،  األََعرُّ  أَي تََمعََّك كما يَتََمعَّكُ 

ث  و  تـــــــُ اَم اجـــــح نـــــــَ وا الســـــــــــــــــــ  هـــــم  (5)كـــــــانـــــُ وحمـــــُ ِ  فـــــقــــــَ  أَمـــــح

  
رّاءَ   هــــــــــــا كــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــُ ي ــــــــــــِ ــــــــــــين ِّ رَاَث َرب َد ال عــــــــــــح ــــــــــــَ  بـ

  
يت : األََجبُّ : الَِّذي ال َسنَاَم لَهُ من حاِدث ،   : الِّذي ال َسناَم لَهُ من ِخْلقَة. األََعرُّ ووقال ابُن السّكِ

ّمِ : العَُراِعرُ و  : (6)قال ُمَهْلِهٌل  الشَِّريُف. ، بالضَّ

ه  َوائــــــــــــِ َت لــــــــــــِ اَر حتــــــــــــَح وَ  وســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــُ ُ
َض املــــــــــــ لــــــــــــَ  خــــــــــــَ

  
َر  و   ُر الــــــــــــــعــــــــــــــُ جــــــــــــــَ رُ شــــــــــــــــــــــــــــَ رَاعــــــــــــــِ َوامِ  عــــــــــــــُ ــــــــــــــح  األَقـ

  
قال  بالفَتْح. ، َعَراِعرُ  ج هنا اسٌم للَجْمع ، وقيل : هو للِجْنس ، العَُراِعرُ وَشَجُر العُرى : الِّذي يَْبقَى على الَجْدِب ، وقِيَل : ُهْم ُسوقَةُ النَّاِس. 

 الُكَمْيُت :

َر   ــــــــــــــعــــــــــــــُ ِر ال جــــــــــــــَ َت مــــــــــــــنح شــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــح  مــــــــــــــا أَن

  
َد األُ   نـــــــــــــــــــح رح مـــــــــــــــــــوِر وال عـــــــــــــــــــِ رَاعـــــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ
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يِّدُ  : العَُراِعرُ و  : أَي َسِمينَةٌ. ُعَراِعرٌ  يُقَال : َجُزورٌ  ِمَن اإِلبِل : السَِّمينُ  العَُراِعرُ و الَجبَِل ، ُعْرُعَرةِ  ، مأُْخوذٌ من السَّ

 . قال النابغة :ُعَراِعِريّ  ومنه : ِمْلحٌ  ع يُْجلَب منه الِمْلحُ  : ُعَراِعرٌ و

ٍد  ُد بـــــــــــٌن َزيـــــــــــح ٌر  (7)َزيـــــــــــح رٍ حـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ رَاعـــــــــــِ   بـــــــــــعـــــــــــُ
  

ارِ و   َ ُك بــــــــــــُن محــــــــــــِ ٍب مــــــــــــالــــــــــــِ يــــــــــــح ــــــــــــَ نـ لــــــــــــ  كــــــــــــُ  عــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( اللسان : ختدي.1)
 : وما علمنا. (الضمار)( يف معجم البلدان 2)
 بدون نسبة وزيد فيه : (الضمار)( األبيات األربعة يف معجم البلدان 3)
 أهــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــك إذ حيــــــــــــــــــــــــر ا ــــــــــــــــــــــــي جنــــــــــــــــــــــــداً و 

  
 أنـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  زمـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــــــري زارو  

  

 تـــــــــــــــقـــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــن فـــــــــــــــخـــــــــــــــري لـــــــــــــــيـــــــــــــــٍر 

  
 أطــــــــــــــــيــــــــــــــــب مــــــــــــــــا يــــــــــــــــكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــارو  

  

 .«بياض»( عن اللسان ا ابألصر 4)
 والشرح اآيت يؤيده.« اجتبّ »( كذا ابألصر ا والصواب : 5)
نســـــبه أيضـــــاً ملهلهر. قا  ابن بري : ويرو  البيت لشـــــرحبير بن مالك ميدح معديكرب بن  (عرا)( كذا ابألصـــــر واللســـــان هنا ا ويف اللســـــان 6)

 عكب. قا  : وهو الصحيح.
بلدان : وعراعر ماء ويف معجم ال ورو  أبو عبيدة : وبنو عمرية حاضــرون ُعراعراً.« زيد بن بدر»( األصــر والديوان ا ويف الصــحاح واللســان : 7)

 ملح لبين عمرية.
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 قلُت : وهو ماٌء لَكْلب بناحيَِة الشام ، وآَخُر بعََدنَةَ في َشمال الشََّربَِّة.

ّم : َرأُْسهُ وُمْعَظُمهالَجبَل ، والسَّنَاِم ، وكّلِ َشيْ  ُعْرُعَرةُ و في الحديث : ووأَْعالهُ. الَجبَِل : ِغلَُظهُ وُمْعَظُمه  ُعْرُعَرةُ  ، في التهذيب : ٍء ، بالضَّ

 : َرأُْسه. فعُْرُعَرتُه «الَجبَل والعَُدوُّ بَحضيضه بعُْرُعرةِ  إِنَّا نََزْلنَا» كتَب يَْحيَى بُن يَْعمَر إِلى الَحّجاج :

َجبٍَل أَو َحِضيِض  ُعْرُعَرةِ  ِرْزَق أََحِدُكْم فيأَْجِملوا في الَّطلَب ، فلو أَّن »في حديث ُعَمَر بِن َعْبد العَِزيز : أَنّه قال : ووَحِضيُضه : أَْسفَلُه. 

 ٍء : َرأُْسه وأَْعاله.ُكّلِ َشيْ  ُعْرُعَرةُ و. «أَْرٍض ألَتاه قَْبَل أَْن يَُموت

 ، عن اللّحيانّي. اْقتَلَعَها : فَقَأََها ، وقيل : َعْينَهُ  َعْرَعرَ و

قَه ، قال ابُن األَعرابّي : هاْستَْخَرجَ  : َعْرَعَرةً  ِصَماَم القَاُروَرةِ  َعْرَعرَ و َكه وفَرَّ القَاُروَرةَ : إِذا نََزَعْت منها ِسَداَدها. ويُقَال ،  َعْرَعْرتُ  وَحرَّ

 .ُعْرُعُرها إَِذا َسَدْدتها. وِسَداُدها :

 . وفي التَّهذيب : َغْرَغَر رأَْس القاُرورة ، بالغين المعجمة.َعْرَعَرتُها وِوكاُؤَها :

يَزى ، ويُقَال : هو َشجٌر يُْعَمُل به  َشَجُر السَّْرِو ، فاِرِسيَّةٌ  ْعفَر :، كجَ  العَْرَعرُ و القَِطَراُن ، ويُقال :  (1)، وقيل : هو السَّاَسُم ، ويُقال له : الّشِ

يه الفُْرُس السَّْرَو. وقال أَبو َحنِيفَة :  أَْمثاُل النَّْبِق ، يَْبُدو أَْخضَر ، ثم يَْبيَضُّ ، ثم يَْسَودُّ ثَمرٌ  ِلْلعَْرَعرِ  َشَجٌر عظيٌم َجبَِلّي ال يزال أَْخَضَر ، يَُسّمِ

جُل. َعْرَعَرةٌ  حتَّى يكوَن كالُحَمِم ، ويَْحلُو فيُْؤَكل ، واِحَدتُه َي الرَّ  ، وبه ُسّمِ

 ةَ. قال امُرؤ القَْيس :َواٍد بنَْعَماَن ، قُْرَب َعَرفَ  : َعْرَعرٌ و، بل ِعدَّةُ َمواِضَع نُْجِديَّة وغيرها.  ع : َعْرَعرٌ و

رَا  َد َأنح كـــــــــاَن أَقحصـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ وحٌ  بـ َك شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ال  لـــــــــََ

  
يبحٍ و   َن  ــــــــَ طــــــــح مــــــــَ  بــــــــَ يــــــــح لــــــــَ تح ســــــــــــــــــــــُ لــــــــ  رَاحــــــــَ رحعــــــــَ عــــــــَ  فـــــــــَ

  
 ويُْرَوى : بَْطَن قَّو.

ْم : ِسَداُدها  العُْرُعرُ و: ِوَكاُء القاُروَرةِ ،  (2)، بالفَتْح  العَْرَعَرة ، حكاه الصاغانّي ويقال : بهاٍء : ِسَداُد القَاُروَرةِ ، ويَضم ، العَْرَعَرةُ و ، بالضَّ

أِْس   :(3) العَْرَعَرةُ و ، وقد تَقَّدم. يِب : التّْحِريكُ  : العَْرَعَرةُ و من اإِلْنساِن. ِجْلَدةُ الرَّ ْعَزَعةُ ، وقال يعني قاُروَرةً َصْفَراَء من الّطِ  والزَّ

نِ و  َريـــــــــح رَاَء يف وَكـــــــــح فـــــــــح رحتُ  صـــــــــــــــــــــــَ رحعـــــــــَ هـــــــــا  عـــــــــَ  رَأحســـــــــــــــــــــــَ

  
رَا  ذح يب عــــــــــُ ُت يف صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ ي ِإَذا فــــــــــاَرقــــــــــح لــــــــــِ ــــــــــح  ألُب

  
ْبيَان ، : العَْرَعَرةو  ، مثل قَْرقَاِر من قَْرقَرة. قال النابغة : َعْرَعَرة على الكسر ، وهو َمْعَدوٌل عن ، مبنيةً  كعَْرَعارِ  لُْعبَةٌ للّصِ

ُعو َولِيُدهم هبا   (4) َعرحَعارِ َيدح
بّي إَِذا لم يَِجْد أََحداً َرفَع َصْوتَه فقال : وهذا عند سيبويه من  ، فإَِذا َسِمعُوه َخَرُجوا إِليه فلَِعبُوا تلك اللّْعبةَ. قال ابُن ِسيَده : َعْرَعارِ  ألَّن الصَّ

 َعْرعارَ  في االْسِميَّة ، فقالوا : َسِمْعتُ  َعْرَعار ّي وَمكََّن غيُره، ألَّن فَعَاِل إِنَّما ُعِدلَت عن أَْفعََل في الثاُلثِ  ؟بَنَات األَْربَعَة ، وهو عندي ناِدر

بْياِن ، أَي اْختِالَط أَْصواتِهم. وأَْدَخَل أَبو ُعبَْيَدةَ عليه األَْلَف والالم وأَْجَراهُ ُكَراُع ُمْجَرى َزْينََب وسُ   عَاَد.الّصِ

ّم : ما بَْيَن الَمْنِخَرْين ، العُْرُعَرةُ و َكبُ  : العُْرُعَرةُ و ، نقله الصاغانّي ، وقال َغْيُره : هو أَْعلى األَْنف. بالضَّ ، أَي فَْرُج المرأَةِ ، نقله  الرَّ

 الصاغانّي.

 ، ُمْقتَضى ِسياقِه أَْن يَُكوَن بالّضّم ، ومثلُه في اللسان ، وهو كما يُقَال : َرِكَب َرأَْسهُ. : ساَء ُخلُقُه ُعْرُعَرهُ  َرِكبَ و

 و َعْمٍرو في قَْوِل الشاعر يذكر اْمَرأَةً :وقال أَب

 (5) ُعرحُعَرهارَِكَبتح َصوحَمها و و 
تَها أَي ساَء ُخلُقُها. وقال َغْيُره : معناه َرِكبَت القَِذَر من أَْفعَاِلها. وأَرادَ  ْومُ  بعُْرُعِرَها ُعرَّ ةُ  ، وكذِلك الصَّ  النَّعَاِم. ُعرَّ

، إِذا ساَء  َعْرَعَرهُ  بّي : َرِكبَ وفي التكملة : وَحَكى ابُن األَْعرا
 ُخلُقُهُ هكذا قال بفَتْحِ العَْين ، فإِذا كاَن كذا فالُمَراُد الشََّجر. (6)
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 وُهَما بَقََرتاِن اْنتَطَحتا فماتَتا َجِميعاً ، أَي باَءْت هِذه .«بَكْحلٍ  َعَرارِ  باَءتْ » الَمثَُل : كقََطام : اسُم بَقََرةٍ ، ومنه ، َعَرارِ و

__________________ 
 ( يف التهذيب : منه.1)
 ( ضبطت يف اللسان أيضاً كاألصر ويف التهذيب بضم األو  والثالث.2)
 ( ضبطت يف التهذيب بضم األو  والثالث ا ابلقلم.3)
 ( روايته يف الديوان :4)

 مــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــي جــــــــــــنــــــــــــيبح عــــــــــــكــــــــــــا  كــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــا 

  
رعــــــــــــــــــــــارِ    يــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــو هبــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــداهنــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــُ

  

 وصدره فيها : 34/  4( املقايي  5)
 فلم أصلح هلا ومل أكدِ 

 ( التكملة : أساء ُخُلَقه.6)
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 ِ َتِوَياح َرُب هذا ِلُكرِّ ُمسح رَاُ َا : هبِذِه. ُيضح َقاَء الَفزَارِي  ِفيَمنح َأجح  ا قا  ابُن َعنـح
رَارٌ ابَءتح  اُ  مــــــــــــعــــــــــــاً  عــــــــــــَ ٍر والــــــــــــّرِفــــــــــــَ حــــــــــــح  بــــــــــــكــــــــــــَ

  
يــــــــــــــــِر   ــــــــــــــــاين  اأَلابطــــــــــــــــِ وحا أَم ــــــــــــــــ  نـ (1)فــــــــــــــــال متــــــــــــــــََ

 

  
 وفي التهذيب : وقال اآلَخُر فيما لم يُْجِرِهما :

رَارِ ابَءتح  ــــــــــا  عــــــــــَ ن ــــــــــَ ن ــــــــــح يـ ــــــــــَ َر فــــــــــيــــــــــمــــــــــا بـ  بــــــــــكــــــــــحــــــــــح

  
ــــــــــــــــــابِ و   ب ــــــــــــــــــح ه َذُوو األَل ــــــــــــــــــُ رِف عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــــــَ   يـ

  
، فوقَعَْت َحْرٌب بينهما حتى تَفَانَْوا ،  َعَرارِ  ثَْوٌر وبَقََرةٌ ، كانا فِي ِسْبَطْيِن من بَنِي إِْسَرائِيَل ، فعُِقَر َكْحٍل ، وُعِقَرْت به َعرارِ وقال : وَكْحل 

 فَُضِربَا َمثاَلً في التََّساِوي.

يت :و ّكِ ُجلُ  : العَاُروَرةُ  في ِكتَاِب التَّأْنِيث والتَّْذكير البِن الّسِ وفي هذا الباب : َرُجٌل صاُروَرةٌ  الَجَمُل ال َسناَم لَه. : العَاُروَرةُ و الَمْشُؤوُم ، الرَّ

 ، وقد تَقَدَّم.

اءُ و  : الجاِريَةُ العَْذَراُء. العَرَّ

ىو ى العُرَّ اي : ، وكعُزَّ  العََراَرةِ  قوُل الَجْوَهِرّيِ في في التكملة : قال الصاغانيّ و ، أَْوَرَده الصاغانيُّ وابُن َمْنُظور. الَمِعيبَةُ من النَِّساءِ  ، بالزَّ

 ، قال الَكْلَحبَةُ العَِرينِّي : اسُم فََرٍس  : إِنّهُ 

ٍر  كــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــِن ب َم ب و ُجشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُ ن ــــــــــَ ين بـ ــــــــــُ ل ــــــــــِ  تســــــــــــــــــــــــائ

  
رّاُء   رَاَرةُ َأغـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــمُ  الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــَ  ؟أَم هبـــــــــــــــــــــــَ

  
عْ  اللُّغَوّي في الُمْجَمِل ، ألَنَّه هَكذا  ر الَِّذي َذَكَره ، ولعلَّه أََخذه من ابِن فارٍس تَْصِحيٌف ، وإِنَّما اْسُمها العََراَدة ، بالدَّال الُمْهَملَة ، وكذا في الّشِ

ةِ  َوقََع فيه ، حَّ ّي في َحواِشي  وقد ذَكَرهُ في الّدال الُمْهَملَِة على الّصِ ، قُْلٌت : فهذا نَصُّ الصاغانِّي مع تَْغيِير يَِسيٍر ، وقد َسبَقَهُ ابُن بَّرِ

يَتْ  العََراَرةُ والِّذي في اللَّسان : الّصحاح. و ن بها الفُْرُس ، قال أَبو َمْنُصوٍر : وأَُرى أَنَّ فََرَس َكْلَحبَة اليَْربُوِعّي ُسّمِ  َعَراَرةً  : الَحْنَوةُ التي يَتَيمَّ

 بَِها.

 هذه : َعَراَرة واْسُم َكْلَحبَةَ ُهبَْيَرةُ بُن َعْبِد َمنَاف. وهو القائُل في فََرِسه

يِن  لـــــــــُ ائـــــــــِ ٍر  (2)ُتســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــح َم بـــــــــن بـــــــــَ و ُجشـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــُ  بــــــــــَ

  
راُء   رَاَرةُ َأغـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــمُ  الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــَ  ؟أُم هبـــــــــــــــــــــــَِ

  

نح  ٍة ولــــــــــــــكــــــــــــــِ فــــــــــــــَ لــــــــــــــِ ريحُ  ــــــــــــــُح ٌت غــــــــــــــَ يــــــــــــــح مــــــــــــــَ  كــــــــــــــُ

  
ِه اأَلِدميُ   ر  بــــــــــــــــِ رحِف عــــــــــــــــُ لــــــــــــــــوحِن الصــــــــــــــــــــــــــــــِّ  كــــــــــــــــَ

  
ِلّيٍ وأََخذُوا أَْمَوالَهم ، وكان وَمْعنَى قوله : تَُسائِلُني : أَي على ِجَهِة االْستِْخبار ، وعندُهْم منها أَخباٌر ، وذلك ، أَنَّ بَنِي ُجَشَم أَغاَرْت على بَ 

، وقُتَِل ابنُهُ. وقوله : ُكَمْيٌت َغْيُر ُمْحِلفٍَة ، الُكَمْيُت الُمْحِلُف : هو عندهم ، فقاتََل هو واْبنُه َحتَّى َردُّوا أَْمَواَل بَِلّيٍ َعلَْيِهم  (3) [ناِزالً ]الَكْلَحبَة 

ْحِلُف اآلَخُر أَنّه ُكَمْيٌت أَْحَوى ، فيَقُول األََحمُّ واألَْحَوى ، وهما يَتََشابََهان في اللَّْوِن حتى يَُشكَّ فِيهما البَصيَراِن ، فيَْحِلُف أَنَّه ُكَميٌت أََحمُّ ، ويَ 

ْرف ، وهو ِصْبٌغ أَْحَمُر تُْصبَُغ به الُجلُو أَْنَساب »د. انتهى. قلُت وقرأُْت في الَكْلَحبَةُ : فََرسي هذه ليست من هَذْيِن اللَّْونَْيِن ، ولكنّها َكلَْوِن الّصِ

ه : ومنها العََراَدة : فََرُس َكْلَحبَة ، وهو ُهبَْيَرةُ بُن عَ « الَخْيل ْبِد َمنَاٍف اليَْربُوِعيُّ ، وذلك أَنّه أََغاَر على َخِزيمةَ بن طاِرق البن الَكْلبِّي ما نَصُّ

بِّيُّ ، وكان أُنَْيٌف نَِقياَل  (4)، فأََسَره أَِسيُد بُن ِحناَءة  في بَنِي يَْربُوع. فاْختََصما فيه ،  (5)أَُخو بَنِي َسِليِط بِن يَْربُوع ، وأُنَْيف بُن َجبَلَةَ الضَّ

هُ َضبِّيَّةً. فَحَكَم أَّن ناِحيَةَ َحزيمة ألُنَْيِف  (6)َرُجالً من بني ُحَمْيَرى فَجعاَل بينهما  بن ِريَاحِ بِن يَْربُوعِ يُقَال له الحارث بُن قُّراَن ، وكانَت أُمُّ

 :بن َجبَلَةَ ، وعلى أُنَْيٍف ألَِسيِد بِن ِحنّاَءةَ ِمائة من اإِلبل. فقال في ذلك َكْلَحبَةُ اليَْربُوِعّي 

ِزمُي بــــــــــَن طــــــــــارِ   َج مــــــــــنــــــــــهــــــــــا اي خــــــــــَ نــــــــــح ــــــــــَ  فــــــــــِإنح تـ

  
ا  عــــــــَ قــــــــَ لــــــــح رِ  بـــــــــَ هــــــــح َف  ــــــــَ لــــــــح تح مــــــــا خــــــــَ رَكــــــــَ  فــــــــقــــــــد تـــــــــَ

  

تح  كـــــــــَ رِيـــــــــهـــــــــَة َأوحشـــــــــــــــــــــــَ َش الـــــــــكـــــــــَ غـــــــــح رحُء مل يــــــــــَ َ
 ِإَذا املـــــــــ

  
ا  عـــــــــــَ قـــــــــــطـــــــــــَ ىَت َأنح تـــــــــــَ ااَي ابلـــــــــــفـــــــــــَ نـــــــــــَ َ

اُ  املـــــــــــ بـــــــــــَ  حـــــــــــِ

  

جِي  عـــــــــــــَ نــــــــــــــح رَاَدِة صـــــــــــــــــــــــــــَ اَء الـــــــــــــعـــــــــــــِ طـــــــــــــَ  فـــــــــــــَبدحَرَ  ِإبـــــــــــــح

  
زميــــــــــَ   يِن مــــــــــن خــــــــــَ تــــــــــح رَكــــــــــَ افــــــــــقــــــــــد تـــــــــــَ عــــــــــَ بـــــــــــَ  َة ِإصـــــــــــــــــــــــح
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 وقال :

ٍر  كــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــِن ب َم ب و ُجشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُ ن ــــــــــَ ين بـ ــــــــــُ ل ــــــــــِ ائ  ُتســــــــــــــــــــــــَ

  
يـــــــــــــــــــــــمُ   رَاَدُة أَمح هبـــــــــــــــــــــــَِ ر اُء الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــَ  َأغـــــــــــــــــــــــَ

  

مح  ر تح عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــُ رُس الــــــــــــجي كــــــــــــَ َي الــــــــــــفــــــــــــَ  هــــــــــــِ

  
يــــــمُ   لــــــِ ِد ا الــــــظــــــ  ُخ ا كـــــــاأَلســـــــــــــــــــــَ يــــــح ا الشــــــــــــــــــــ  هـــــــَ ــــــح يـ لــــــَ  عــــــَ

  
__________________ 

 ( يف التهذيب : األضالير.1)
 واللسان : يسائلين.( يف التهذيب 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 .«جناءة»وابألصر  225( عن مجهرة ابن حزم ص 4)
 ابلفاء.« نفيال»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 .«محري»وابألصر  227( عن مجهرة ابن حزم ص 6)
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 ، نقله الصاغانّي ولم يَْعُزه ، وهو قوُل األَْخفَش وقرأُْت في َشْرح ديوان الَحَماَسة ، في شرح قول أَبي ِخَراٍش الُهَذِلّي : : تََمكَّثْتُ  عاَرْرتو

ا  ئــــــــــــًا والــــــــــــّرَِداُء كــــــــــــَبلــــــــــــ  يــــــــــــح ُت شــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــعــــــــــــاَريــــــــــــح

  
رحِدمُ   وِم مـــــــــــــــــُ

ُ
ُه ِورحٌد مـــــــــــــــــن املـــــــــــــــــ زِعـــــــــــــــــُ َزعـــــــــــــــــح  يــــــــــــــــــُ

  
ْنُت قليالً ، ومن قال : عاَرْيت ، أَي اْنَصَرْفُت قليالً ، والِوْرُد :  فعاَرْرت يُْرَوى :قال أَبو َسِعيٍد الُسكَِّرّي شارُح الديوان : و ، ومعناه تََحرَّ

ُجُل ، ِإذا اْنتَبَه. عارَّ  ؛ تَلبَّثُت شيئاً ، يقال : عاَرْرتُ  البِْرَساُم. وقال األَْخفَش :  الرَّ

ةُ و ، اجتاَز بها فماَت له  (1)بن بَِشير األَْنَصارّي  وتَُضاف إِلى النُّْعَمان ، وهي بلُد الفُْستُِق ، َحَماةَ وَحلَبَ د ، بَْيَن  ، بفَتْحِ وتَْشِديد الراِء : َمعَرَّ

 «ن ع م»في  ذلك وذُِكرَ  .بها َولٌَد ، فأَقَام أَيّاماً َحِزيناً ، فنُِسبَت إِليه ، كذا ذكره الباَلذُِرّي في كتاب البْلدان. نقله الفَرضّي ، نقله الحافظ

 وَسيَأْتِي إِْن َشاَء هللا تعالَى.

بن ُسلَْيَماَن األَِديُب التَّنُوِخيُّ ، الذي استَْشَهَد بقوله المصنُِّف في ُخْطبَِة  (2) [عبد هللا]قلُت : وقد نُِسَب إِلى هذه الَمِدينة أَبو العاَلِء أَْحَمُد ابن 

يّ  هذا الكتاب ، وأَقاِربُه. وَمْيُموُن بن أَحمدَ   ، عن يُوُسَف بِن َسِعيِد بن ُمْسلم ، وآَخُرون. الَمعَّرِ

ةُ و ةُ وَعْليَاَء : َمَحلَّةٌ بها.  َمعَرَّ ةُ  ، وهي ُكوَرةٌ على َمْرَحلَة من َحلَب : َمعَرَّ ةُ و َمْصِريَن. َمعَرَّ  ة ، قُْرَب َكِفْرطاَب. : َمعَرَّ

ةُ و  ة قُْرَب أَفاِميَةَ. : َمعَرَّ

، وقال الحاِفُظ : ُكلَُّها بأَْعَماِل َحماةَ ، ما َعِلْمُت  إِْحَدى َعْشَرةَ قَْريَةً ، كلَُّها بالّشام ، وضبَطه الحافظ في التَّْبِصير بالتَّْخِفيف : ءٍ ، بال ها َمعَرُّ و

 أَحداً يُنَسُب إِلْيَها.

ينُ و  ، بزيادة ياٍء ونون ؛ د ، بنََواِحي نَِصيبِيَن. َمعَّرِ

ينُ و ينُ وبَحَماةَ ، وبَجبَِلَها َمْشَهٌد يُزاُر ،  ، أُْخَرى ْيَزَر ، و: ةة ، بشَ  : َمعَّرِ قَِّة. ة َشماِليَّ َعّزازٍ  أَيضاً : َمعَّرِ  ، بالقُْرِب من الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ةُ  ّم : ما يَْعتَِري اإِلْنَساَن من الُجنُوِن قال امُرؤ القَْيِس : العُرَّ  ، بالضَّ

ا و  ىت  كــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــ َ ُد يف اآرِيِّ حــــــــــــــــــَ  َلحضــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ه   رّةٌ بــــــــــــِ بِ  عــــــــــــُ قــــــــــــِ عــــــــــــح ٌف غــــــــــــرُي مــــــــــــُ  َأو طــــــــــــائــــــــــــِ

  
ةً و ه ُمعَارَّ  ، إَِذا قَاتَْلتَه. عاَرْرتُه : الِقتَاُل. يقال : الِعَرارُ  : قاتَلَهُ وآَذاهُ. وقال أَبو َعْمرو : ِعَراراً و عارَّ

ة ومن ُجْملَة َمعَانِي ّدةُ ، و الَمعَرَّ  الَمَسبَّةُ ، واألَْمُر القَبِيُح ، والَمْكُروهُ.: الّشِ

نا وما  : ما جاَءنَا بك. ؟بَِك أَيَُّها الشَّْيخُ  َعرَّ

ّي : معناه : َخلِّه وَغيَّه إِذا يقوُل : َدْعهُ ونَْفَسهُ ال تُِعْنهُ لعَّل ذلك يَْشغَلُه َعّما يَْصنَُع. وقال ابُن األَْعَرابِ « فَْقُرهُ بِفيِه لَعَلَّه يُْلِهيهِ  ُعرَّ »وفي الَمثَِل : 

 لْم يُِطْعَك في اإِلرشاد فَلَعَلَّه يَقَُع في َهلََكة تُْلِهيه وتَْشغَلُه َعْنك.

او ّم : شاِطئاهُ. ُعرَّ  الواِدي ، بالضَّ

ة : ُمَزبَّلة َمْعرورةٌ  ونَْخلَةٌ   .بالعُرَّ

ةٌ  وفالن  ، أَي قَِذٌر. عاُروَرةٌ و،  عاُرورٌ و،  ُعرَّ

 .ُعَررٌ  : األُْبنَةُ في العََصا ، والَجْمع ةُ العُرَّ و

 .َعّراءُ  : ال أَْليَةَ له ، ونَْعَجةٌ  أََعرُّ  ، بالتَّْحِريك : ِصغَُر أَْليَِة الَكْبِش. وقيل : َكْبشٌ  العََررُ و

ا  اوويقال : لَِقيُت ِمْنهُ َشرًّ  .أََعرُّ و، وأَْنَت َشرٌّ ِمْنهُ  َعرًّ

هُ و  .َمْعُرورٌ  بَِشّرٍ : َظلََمه وَسبَّهُ وأََخَذ مالَهُ ، فهو َعرَّ
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ه فاُلٌن : إَِذا لُقَِّب بلَقَب ُعرَّ  وقال ابن األَْعَراِبّي :  .يَعُرُّ

هو ه يَعُرَّ  ، إِذا لَقَّبَهُ بما يَِشينُهُ. َعرَّ

 ، إِذا صادف نَْوبَتَه في الَماِء وَغْيِره. َعرَّ يَعُرُّ و

ةُ و ةُ والَجَرِب ،  ُعرَّ  النَّساِء : فِضيَحتُُهّن وُسوُء ِعْشَرتِِهن. ُعرَّ

ة وقال إِسحاُق : قلُت ألَْحَمَد : َسِمْعُت ُسْفيَاَن َذكر  .العُرَّ

 فقال : أَْكَرهُ بَْيعَهُ وِشَراَءهُ. فقال أَْحَمُد ، أَْحَسَن ، وقال ابُن راُهَوْيه كما قاَل.

ةِ  لَعََن هللا بائعَ »في حديث : و  وُمْشتَِريَها. العُرَّ

دَّةُ وُسوُء الُخلُِق. العَراَرةِ  : أَي نَدَّ واْستَْعَصى ، من (3) «ٌء من الغَنَمَعلَْيُكم شي اْستَعَرَّ  إِذا»في حديِث طاُووس : و  ، وهي الّشِ

__________________ 
من  .. أهنا مســــماة ابلنعمان وهو امللقب ابلســــاطض بن عديوالذي أ نه  ( قا  ايقوت : وهذا يف رأيي ســــبب ضــــعيف ال تســــم  مبثله مدينة.1)

 قضاعة.
 (.معرة النعمان)( زايدة عن معجم البلدان 2)
 .«الن عم»( النهاية : 3)
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 : أَْطَراُف األَْسنَِمِة ، في قول الُكَمْيت : العََراِعرُ و

و   زَاٍر ِإذح حتـــــــــــــــــــــــََ يح نـــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُم    اســـــــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــَ

َ
ِت املـــــــــــــــــ رح لـــــــــــــــــَ رَاعـــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــالـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

  
يَْت فََرُس الَكْلَجبَة ، قال بِْشٌر : العََراَرةو  : الَجَراَدةُ قيل : وبها ُسّمِ

ِفرَاُر  َعرَاَرةَ   (1)َهبحوٍة ِفيها اصح
 َخْيٍر ، أَي في أَْصِل َخْير. َعَراَرةِ  ويقال : هو في

 بَِك حاَجتِي : أَْنَزلتَُها. َعَرْرتُ  وقال الفَّراُء :

 بُن َعْمِرو بِن َشأِْس األََسديُّ ، قال فيه أَبوه : (2) َعَرارُ  ، كَسَحاب : اسُم َرُجل ، وهو َعَرارٌ و

رَاراً ِإن  و  ريحَ واضــــــــــــــــــــــــــــح  عــــــــــــــَ نح غــــــــــــــَ كــــــــــــــُ  ِإنح يــــــــــــــَ

  
مح   مـــــــــَ ـــــــــعـــــــــَ ِب ال كـــــــــِ ـــــــــح ن َ

وحَن َذا املـــــــــ ب  اجلـــــــــَ ـــــــــِإيّنِ ُأحـــــــــِ  ف

  
 ِضع.، بالفتح : َموْ  العََراَرةُ و

 بَِعيَرَك : أَي أَْدنِِه إِلى الَماِء. ُعرَّ و

 بُن عبِد هللِا اليَاِميُّ َشْيٌخ لُشَجاع بِن الَوِليد. ِعَرارُ وبُن ُسَوْيٍد الُكوفِّي ، كِكتَاب ، شيٌخ لَحّماِد بِن َسلََمةَ :  ِعَرارُ و

 ، عن ُعَمَر بن عبد العزيز. ِعَرارٍ  ، عن ُمعاَذةَ العََدِويِّة. ولَْيُث بنُ  ِعَرارٍ  ، عن اْبِن ُعمَر. وعائشةُ بنتُ  ِعَرارٍ  والعاَلُء بنُ 

 النَُّمْيِرّي ، من أَْبَصِر الناِس في الَخْيل ، وفََرُسه الَجُموم. ُعْرُعَرةَ  والَحَكُم بن

 ِدينِّي.بُن البِِرْنِد ، َضعَّفَه ابُن المَ  (3) َعْرَعَرةُ و

 بُن ِعْجِل بن َعْبِد الَكريم ، من آِل قَتَاَدةَ. ِعَرارُ و

َرهُ تَْعِزيراً و ، بالفَتح ، َعْزراً  ، بالَكْسر ، َعَزَره يَْعِزُره ، يُقَال : : اللَّْومُ  العَْزرُ  [عزر]  : الَمهُ وَردَّهُ. َعزَّ

 ، لَمْنِعِه الَجانَِي عن الُمعاَوَدةِ ، وَرْدِعِه عن الَمْعِصيَة. قال : : َضْرٌب ُدوَن الَحدِّ  التَّْعِزيرُ و ، العَْزرُ و

َ  و  يــــــــــــــح زِيــــــــــــــرِ لــــــــــــــَ عــــــــــــــح ٌة  بــــــــــــــتـــــــــــــــَ زَايــــــــــــــَ رِي خــــــــــــــَ  اأَلمــــــــــــــِ

  
ــــــــــــبِ   رِي ريحَ مــــــــــــُ ُت غــــــــــــَ ــــــــــــح ن ــــــــــــي  ِإَذا مــــــــــــا كــــــــــــُ ل  عــــــــــــَ

  
ْرِب. َرهُ و أَو ُهَو أََشدُّ الضَّ ْرَب ، هكذا في الُمْحَكم الْبن ِسيَده. َعزَّ  : َضَربَه ذلك الضَّ

لُغَةً من أَْسَماِء األَْضداد ، ألَنّه يُْطلَُق على التَّْفِخيِم والتَّْعِظيِم ، وعلى أَشّدِ  التَّْعِزيرُ  « :التُّْحفَة على الِمْنَهاج»وقال الشَّْيُخ ابُن َحَجر الَمّكيُّ في 

ْرِب ، وعلى ضْرب  ْعَرْف إِاّل ُدوَن الَحّدِ ، كذا في القاموس. والظَّاِهُر أَنَّ هذا األَخيَر َغلٌط ، ألَنَّ هذا َوْضٌع َشْرِعيٌّ ال لُغَِويٌّ ، ألَنّه لم يُ الضَّ

َي َضْرُب ما من ِجَهة الشَّْرع ، فَكْيَف يُْنَسُب ألَْهِل اللُّغَِة الجاِهِليَن بذِلَك من أَْصِله : والذي في الّصحاح بَْعَد تَْفسِ  يره بالضَّْرب ؛ ومنهُ ُسّمِ

ْرِب ُدوَن الَحّدِ الشَّْرِعّي ، . فأََشاَر إلى أَنَّ هذه الَحِقيقَةَ الشَّْرِعيَّةَ منقولَةٌ عن الَحِقيقَِة اللُّغَِويّة بِزيادةِ قَْيٍد ، وهو َكْوُن ذلك الضَّ تَْعِزيراً  ُدوَن الَحدِّ 

كاةِ   ونَْحِوهما الَمْنقُولَة لُوُجوِد الَمْعنَى اللُّغَِوّي فيها بِزيَاَدةٍ. فهو كلَْفِظ الصَّالةِ والزَّ

 َغلٌَط يَتَعَيَّن التَّفطُُّن له. انتهى. (4)وهذه َدقيقةٌ ُمهمة تَفَطَّن لها صاحُب القاموس. وقد َوقَع له نَِظيُر ذلك َكِثيراً. وُكله 

وقال : فأَْهُل اللُّغَة  ةٌ ، وأَّما ما َوقََع في القَاموِس من أَنََّها َعَربِيَّةٌ فغَْيُر َصحيح ، ثّم ساق ِعباَرةً :في الِفْطَرة : ُمولَّد« التُّْحفَة»وقال أَيضاً في 

.  ْعِزيرِ التَّ  في تفسيريَْجَهلونَه ، فكيف يُْنَسُب إِليهم. ونظيُر هذا ِمْن َخْلِطه الَحقَائَق الشَّْرِعيّةَ بالَحقَائِق اللُّغَِويِّة ما َوقَع لَهُ  بأَنَّه َضْرٌب ُدوَن الَحّدِ

 ٌء كثيٌر ، وُكلُّه َغلٌَط يجب التَّْنبِيه عليه. وكذا َخلَط الَحِقيقةَ الّشْرعيّةَ باللُّغَِويِّة انتهى.وقد َوقَع له ِمْن هذا الَخْلِط شي
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َهاُب في  فاءِ »قلُت : وقد نَقََل الّشِ َهاُب عند  لتَّْعزيرا الِعبَاَرة األُولَى التي في« َشْرح الّشِ تَِها ، ونَقَلَه عنهُ َشْيُخنَا بنَّص الحروف ، وزاَد الّشِ بُِرمَّ

ا َوَضَع قال شيُخنَا ابن قاسم : ال يُقَاُل : هذا ال يَأْتِي َعلَى أَنَّ الواِضَع هو هللا تَعَالَى ، ألَنَّا نَقوُل : هو تَعَالَى إِنّمَ  قوله : فكيف يُْنَسب ، الخ :

 انتهى.  باْعتِبَاِر تعَاُرِف الناِس َمَع قَْطِع النََّظِر عن الشَّْرعِ.اللُّغَةَ 

ى  تِه ، ثم قال :« بالنَّْهر الفَائق»قال شيُخنَا : ثُمَّ َرأَيُت ابَن نَُجْيم نقََل كالم ابِن َحَجٍر في َشْرِحِه على الَكْنِز الُمَسمَّ وأَقُوُل ؛ َذَكَر كثيٌر من  بُرمَّ

 صاحَب القاموس كثيراً ما يَْذُكُر الَمْعنى االْصِطالِحّي مع اللغِوّي ، فِلذلك ال يُْعقَد عليهالعُلماِء أَّن 

__________________ 
 ( رواية البيت يف املفضليات :1)

 مــــــــــــــــهــــــــــــــــارشـــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــعــــــــــــــــنــــــــــــــــان كــــــــــــــــبن فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا 

  
 جـــــــــــــــــــرادة هـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــوٍة فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا اصــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــرارُ  

  

 بكسر أوله. 193( ضبرت ابلقلم يف مجهرة ابن حزم ص 2)
 تقريب التهذيب ضبرت نصاً مبهملتا مفتوحتا.( عن 3)
 وأثبتناه ما صّوبه  ق  املطبوعة الكويتية.« وكما»( ابألصر 4)
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رحفة. مث ما ذكرُه يف الّصحاح أَيضاً ال يكون َمعىًن لَُغِواين عل  ما أَفاَد صاِحُب   فِإنّه قا  :« الَكش اف»يف بيان اللغة الصِّ
نُض ا ومنه الَعزحرُ 

َ
 ا ألَنه َمنحٌض َعنح ُمَعاَوَدة الَقِبيِح. التـ عحزِير : امل

 انتهى. فعَلى هذا يكون َضْرباً ُدوَن َحّدٍ ، ِمْن إِفراِد الَمعنَى الَحِقيقّي ، فال ُوُروَد على صاِحب القاُموس في هذه المادَّة.

 يِيز بين الُمْطلَِق والُمقَيَِّد. فتأَّمل.قال شيُخنَا : قُْلُت : وهذا من ِضيق العََطِن وَعَدم التمْ 

: فإِنّه إِْن أَراَد بأَْهل  ؟لك ِمْن أَْصلهقلُت : والعََجُب منهم كْيَف َسَكتُوا على قَْوِل الشَّْيخ ابِن َحَجر ، وهو : فَكْيَف يُْنَسُب ألَْهِل اللُّغَِة الجاِهِليَن بذ

وٌم عند َسائّي وثَْعلَب وأَبِي َزْيٍد والشَّْيبَانِّي وأَْضرابهم ، فلَْم يَثْبُت ذلك َعْنُهم َخْلُط الَحقَائق أَْصالً ، كما هو َمْعلُ اللُّغَة األَئمةَ الِكبَاَر كالَخِليِل والكِ 

ابِّي واألَْزَهِرّي وابن وُشُروَحه وَغْيَرها. وإِْن أَراَد بهم َمْن بَْعَدُهم كالَجْوهِرّي والفارَ « الفَِصيح»و « النواِدر»و « العَْين»من طالَع كتاب 

اَغانِّي ، فإِنُّهم َذَكُروا الَحقَائَِق الشَّْرعيَّة الُمْحتَاَج إِلَْيَها ، وَميَُّزوَها من الَحقَائِق اللُّغَ  ِويّة إِّما بإِيضاح ، كالجوَهِرّي في الصحاح ، أَو ِسيَده والصَّ

ةً بِبَيَان الَمأَْخِذ والقَْيِد ، كابِن ِسيَده في الُمْحَكم والُمَخّصص ، وابِن ِجنِّي في ِسّرِ الصناَعِة ، بإِشاَرة ، كبيَاِن الِعلَّة التي تَُميِّز بينهما ، وتارَ 

ةً للُمَصنّف فِيما َرَوى ونَقَل. والَمجْ  َمْخَشِرّيِ في الَكشَّاف. وَكفاَك بواحٍد منهم ُحجَّ ى كتابه وابِن َرِشيق في العُْمَدةِ ، والزَّ ا َسمَّ البَْحر ُد لمَّ

َن الَحِقيقَِة والَمَجاِز ، ِليَتِمَّ له إِحاَطةُ الُمِحيط تََرك فيه بَيَاَن المآِخِذ وِذْكر الِعلَِل والقُيُودات الَّتي بها يَْحُصل التَّْميِيُز بين الَحِقيقَتَْين ، وكذا بَيْ 

ِر الحاِذق الُمَميِِّز بين الحقيقة والَمَجاِز وبَْيَن  البَْحِر فهو يُوِرُد َكالَمهم ُمْختََصراً ُمْلغزاً َمْجُموعاً ُموَجزاً ، اْعتَِماداً على ُحْسِن فَْهِم الُمتَبَّصِ

 الحقائِق ، وُمَراَعاةً لُسلُوك سبِيِل االْختَِصار الذي راعاه ، واْستِغراِق األَْفَراد الِّذي ادََّعاه.

فََل عنها صاحب القاموِس قلُت : لم يَْغفَْل صاِحُب القاُموِس عن هذه الدَّقِيقَة ، فإِنّه وقوله : وهي َدقِيقَةٌ مهّمة تَفطََّن لها صاِحُب الصحاح وغَ 

: من األَْضداد ، يكوُن بَمْعنَى  التَّْعِزيرُ  ُمِشيراً إِلى ذلك بقَْوِله ما نَصُّه :« بَصائر َذِوي التَّْميِيز في لَطائِف كتاِب هللا العَِزيز»َذَكَر في كتابه 

رٌ  يم وبَمْعنَى اإِلْذالل ، يقال : زمانُنا العَْبُد فيهالتَّْعظِ  رٌ  ُمَوقَّر ، والُحّر فيه ُمعزَّ ُمَوقَّر ، األَّوُل بمعنَى المْنُصوِر الُمعَظَّم ، والثانِي بَمْعنَى  ُمعزَّ

م.  ِل ألَّن ذلك تأْ  التَّْعِزيرُ والمْضُروِب الُمَهزَّ  ِديٌب ، والتَأِْديب نُْصَرةٌ بقْهر ما. انتهى.ُدوَن الَحّد ، وذلك يَْرِجع إِلى األَوَّ

وصاً ، لتَْكراِره في نِْسبتهم للَجْهِل فالظَّاِهُر أَّن الِذي َذَكَرهُ الشيُخ ابُن َحَجر إِنَّما هو تَحاُمٌل َمْحٌض على أَئمِة اللُّغَة ُعُموماً ، وعلى الَمْجِد ُخص

ا تعالى هللارحمهما َمرَّ ِذُكُر بَْعِضها. وَشْيُخنا التُّْحفَة ، على  في َمواِضَع كثيرة من كتابه :  ِشْنِشنَتُه هو كما الَمْجدِ  على لإلنكار سبيالً  َرأَى لمَّ

ُدهم  ، الَجِميع عن يَْعفُو وهللاِ . لالختصار ُمَراَعاةً  كأَنّه ، الَخْوِض  في َدْلَوه أَْدلَى وال ، االْنتَِصارَ  له يُْبدِ  ولم ، عنه َسَكتَ  الَمأْلُوفَةُ  ويَتَغَمَّ

 بَرْحمتِه ، إِنّه َحِليٌم َستّار.

َح به اإِلماُم أَبو الطَّيِّب في كتاب األَضداد وَغْيُره من األَئمة. ِضدّ  فهو ، التَّْفِخيم والتَّْعِظيمُ  أَيضاً : التَّْعزيرُ و  ، َصرَّ

َره تْعِزيراً و َعَزَره َعْزراً  ، يقال : اإِلَعانَة ، كالعَْزرِ  : التَّْعِزيرُ و وقيل : بين التَأِْديب والتَّْفِخيم ِشْبهُ ِضّد.  ، أَي أَعانَه. َعزَّ

َرهو َعَزَره ، كالعَْزِر أَيضاً. يقال : التَّْقِويَةُ  : التَّْعِزيرُ و َرهو عَزَرهُ  بالسيف ، كالعَْزِر أَيضاً ، يقال : النَّْصرُ  : التَّْعِزيرو ، إِذا قَّواهُ. َعزَّ ،  َعزَّ

َعظَّْمتُموُهم. قال إِبراهيُم بن  (2) (َوَعزَّْرَُتُوُهمْ )جاَء في التَّْفِسير : أَي ِلتَْنُصُروه بالسَّْيف :  (1) (َوتُ َعزُِّروهُ )إَِذا نََصَرهُ ، قال هللا تَعَالَى : 

دُّ والَمْنُع ، وتأْويل : العَْزر أَعلم ، وذلك ألَنْ  السَّرّي : وهذا هو الحقُّ ، وهللا ْبتُه ، إِنّما تأْويلُه فَعْلُت به ما  َعَزْرتُ  في اللُّغَة الرَّ فاُلناً ، أَي أَدَّ

ْرتُُموُهم لُ يَْردُعهُ عن القَبيح ، كما أَّن نَكَّْلُت به تَأْويلُه فَعْلُت به ما يجُب أَن يَْنُكَل َمعَهُ عن الُمعَاَوَدة ، فتَأْوي : نََصْرتُموهم بأَْن تَُردُّوا عنهم  َعزَّ

نبياِء هو التَّْوقيَر لكان األَْجَوُد في اللّغة االستغناء به. والنُّْصَرة إِذا َوَجبَْت فالتَّْعِظيُم داخٌل فيها ، ألَن نُْصَرةَ األَ  التَّْعزيرُ  أَْعداَءهم ، ولو كانَ 

في حديث وفي كالِم العَرب : التَّْوقير ، والنَّْصُر باللّسان والسَّْيف ،  التَّعزيرُ ون ِدينهم ، وتَْعظيُمهم وتَْوقيُرهم. هي الُمدافَعَةُ عنهم ، والذَّبُّ ع

ُره إِْن بُِعث وأَنا َحيٌّ » المْبعَث : قال َوَرقَةُ بُن نَْوفَل : ة.اإِلعانَةُ والتَّْوقِير والنَّ  هنا : التَّعزير،  «وأَْنُصُره فَسأَُعّزِ ةً بعد َمرَّ  ْصر َمرَّ

__________________ 
 .9( سورة الفتح اآية 1)
 .12( سورة املائدة اآية 2)
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ْرِب : المْنعُ  ءِ عن الشيْ  العَْزرو دُّ ، وهذا أَْصل َمْعناه. ومنه أُِخذ َمْعنَى النَّْصِر ، ألَّن َمْن نََصْرتَه فقد َرَدْدت عنه أَْعَداَءه وَمنَْعتهم  كالضَّ والرَّ

 ، ألَنّه يَْمنَُع الَجانِي أَْن يُعَاِوَد الذَّْنَب. تْعزيرٌ  من أَذاه ؛ ولهذا قيل للتَأِْديب الِّذي ُدوَن الحّد :

ُجلَ  َعَزْرتُ  ْبِن القّطاع :وفي األَْبنِيَِة ال  : العَْزرُ و ، إِذا نََكَحها. َعْزراً  الَمْرأَةَ  َعَزرَ  ، يُقَال : النَِّكاحُ  : العَْزرُ و ِء.: َمنَْعتَه من الشيْ  َعْزراً  الرَّ

ين : ْزرُ العَ و على كذا ، إَِذا أَْجبَرهُ عليه ، أَوَرَده الصاغانّي. َعَزَرهُ  يُقال : اإِلْجبَاُر على األَمِر. ، قال األَزهرّي :  التَّْوقيُف على باب الّدِ

 ثمَّ  ، السَُّمرِ  وَرَوقَ  الُحْبلَةَ  إِال طعَامٌ  لنا وما وسلمعليههللاصلىَرأَْيتُنِي مع َرُسوِل هللا  (1)قْد »حديُث َسْعٍد يَُدّل على ذلك ، ألَنّه قال : و

ُرني (2) أََسدٍ  بنو أَْصبَحتْ   أََي تَُوقِّفني َعلْيه. وقيل : تَُوبُِّخني على التَْقِصير فيه.،  «على اإِلسالِم ، لقد َضلَْلُت إِذاً وخاَب َعمِلي تُعَّزِ

ى الضَّْرب دوَن الَحدّ  الفرائِض واألَْحَكام : هو التَّْوقِيُف على التَّْعزيرُ و  َعَزْرتُه يقال : ، إِنما هو أَدٌب ، تعزيراً  ، وأَصلُه التَّأِْديُب ولهذا يَُسمَّ

ْرتُهو  .َعزَّ

، يقولون :  العََزائرُ  ، على فَِعيٍل ، بلُغة أَهِل السََّواِد ، األَخيُر عن اللَّْيث ، والَجْمعُ  ثََمُن الَكإِل إِذا ُحِصَد وبِيعَْت َمزاِرُعه ، كالعَِزيرِ  : العَْزرو

 اِعيها ، ألَنهم إِذا َحَصُدوا باُعوا َمَراعيََها.أَي هل أَخْذَت ثَمن َمرَ  ؟هذا الَحِصيدِ  َعِزيرَ  َهْل أَخْذتَ 

قِّ  العَيَاِزرُ و العَزائرُ و ْفراِء والسَّْخبَِر. وقيل أُصوُل ما يَْرُعونَه من َشّرِ  : ُدوَن الِعَضاِه وفَْوَق الّدِ الكإِل ، كالعَْرفجِ والثَُّماِم  (3)، كالثَُّمام والصَّ

عَِة والَوِشيِج والسَّْخبَِر   ما يَْرَعْونه. (4)والطَِّريفَة والسَّبَِط ، وهو َشّر والضَّ

 ، عن ابِن األَْعرابّي. الِعيَدانُ  : العَيَاِزرُ و

 ، هكذا أَورده الصاغانّي. بَقايَا الشََّجِر ، ال َواِحَد لها : العَيَاِزيرُ و

ْلُب الشَِّديدُ  العَْيزارُ و صاِحبُها.  َعْيَزَرَها ، إِذا كانْت شِديَدةَ األَْسِر ، قد َعْيَزاَرةٌ  ٍء ، عن ابن األَعرابّي. ومنه يُقال : َمَحالَةٌ من كّلِ شيْ  : الصُّ

 وأَنشد أَبو َعْمٍرو :

ٍر  جـــــــــــــــــَ ِغ ذاَت عـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ازِرَافـــــــــــــــــابـ  عـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَ

  
رَا  وكـــــــــــــًا عـــــــــــــاقـــــــــــــِ وحِت َدمـــــــــــــُ َة الصـــــــــــــــــــــــــــ  ر افـــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــَ

  
وحِ  أَيضاً : العَْيزارُ و يَشةُ والُمَماِحُل والُمَمانِي. الغاُلُم الَخِفيف الرُّ  النَِّشيُط ، وهو اللَِّقُن الثَِّقْف ، هكذا في التّْكِملَة ، وزاد في اللسان : وهو الّرِ

جاِج ، : العَْيَزارُ و ، في اللَّسان : وهو َضْرٌب  شَجرٌ  العَْيزارُ و َسان.األَِخيَرةُ في التكملة ، وُهَما َجِميعاً في اللّ  كالعَْيَزاِريَّة ضْرٌب من أَْقَداحِ الزُّ

ى السَّبَْيَطَر ، أَبَداً  الضَّْحضاحِ  في الماءِ  تراه طائر َطِويل العُنُق ُكْنيَة العَْيزار أَبو في الّصَحاح :و .َعْيَزاَرةٌ  من الشََّجِر ، الواِحَدة أَو هو  ، يَُسمَّ

 الُكْرِكّي.

. : نَِصيُّ الَجبَلِ  رُ العَْوزَ  قال أَبو َحنيفة :و ونَه النَِّصيَّ ، هكذا أَْوَرَده الصاغانيُّ يه ، وأَهُل نَْجٍد يَُسمُّ  ، قال : كذا نَُسّمِ

هات : َعْزرارٌ و ، كَطْلَحةَ ، َعْزَرةُ و ، بفتحهما ، َعْيَزاَرةُ و َعْيَزارٌ و ، كَسْحبَاَن ،  َعْزَرانُ  ، كَسْلساٍل ، هكذا بالراِء في آخره ، وفي بعض األُمَّ

 أَسماٌء. كقاِسٍم وهاَجَر : عاَزرُ و عاِزرٌ  ولعَلَّه الصَّواُب وكذا

ر ، ُء الُخلُقِ السَّيِّى ، كجْعفَر : العَْزَورُ و ر ، وقد تقّدم. كالعََزوَّ اد. الدَّيُّوثُ  : العَْزَورو ، كعَملَّس والَحَزوَّ  ، وهو القَوَّ

 والَحْزَوَرة والسَّْرَوَعةُ والقَائَِدةُ : لألَكَمِة. العَْزَوَرةُ  ، قال ابن األَْعَرابِّي : هي بهاٍء : األََكَمةُ  العَْزَوَرةُ و

 أَو لحاّجِ إِلى َمْعِدن بني ُسلَيم ، بينهما َعَشَرةُ أَْميَال ،هو َجبٌَل عن يَْمنَِة طريق ا ِزيَدْت شَرفاً. وقيل : بال الٍم : ع ، قُْرَب َمكَّةَ  ، َعْزَوَرةُ و

من  عليها الطَِّريقُ و،  ثَنِيَّةُ الُجْحفَة كَجْعفَر ، وهو َعْزَور في الحديث ِذْكرو ، ِزيَدْت شَرفاً. إِلى بَْطَحاِء َمكَّةَ  (5) ثَنِيَّةٌ الَمَدنِيِّينَ  : َعْزَورة

 .(6) َعُزورا الَمِدينَة إِلى َمكَّة ، ويقال فيه

 ِعيَسى َعلَْيه السَّالم. سيّدنا أَْحياه : اسُم َرُجل ، كهاَجرَ  عاَزرُ و

ته ، َعْزر ، تصغير ُعَزيرٌ و  : اسم نَبِّي ُمْختَلَف في نُبوَّ

__________________ 
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 ( التهذيب : لقد.1)
 .«سعد»( عن التهذيب وابألصر 2)
 .«ِسرّ »ألصر وامكم ا ويف اللسان ( ا3)
 ( األصر وامكم ا ويف اللسان : وهو ِسّر.4)
 : ثنية املدينيا. (عزور)( معجم البلدان 5)
 ( يف معجم البلدان عزوزا بتكرير الزاي.6)
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 .َعزر وِإنح كان َأعحَجِمّياً ا مثر ُلوط ونُوح ا ألَن ه تصحِغري يَنصِرُف خلِِف ته
 من ُشعََراِء ُهَذْيل ، وهو قْيُس بُن ُخَوْيِلد. أُّمه : شاِعرٌ  اسم العَْيَزاَرةُ  أَي ، وهي العَْيَزاَرةِ  قْيُس بنُ وَ 

 * وّمما يُْستْدرك عليه :

 : َشَدْدُت على َخياِشيمِه َخْيطاً ثم أَْوَجْرتُه. َعْزراً  البَِعيرَ  َعَزْرتُ 

ْزُت الِحَماَر : أَوْقْرتُه.  وَعزَّ

ند. ويَْحيَى بن ُعْقبَة بن أَبي َعّزارِ  وُمَحّمُد بنُ  ، عن مَحّمد بن جحادة ،  العَْيَزارِ  بن أَْوِس بن ثْعلبة ، ككتّان ، قتله َمْنُصوُر بُن ُجْمُهوٍر بالّسِ

بن الفَْضل  ُعَزْيرُ وبُن ُسلَْيم العاِمِرّي النََّسفي.  ُعَزيرُ واألَْزِدّي ، راويةٌ مشهور.  َعْزرة ُمعين. وُمَحّمد بن أَبي القاسم بن َضعَّفه يحيى بن

َمد. وِحَمارُ  ُعَزْيرُ و  هو أَْحَمُد بِن ُعبَْيد هللا األَْخبَارّي. العَُزْير بُن عبِد الصَّ

َمْحفُوُظ  (1)، ونافِلَتُه  ُعَزْير بن الّرِبيع بنِ  ُعَزْيرُ  بُن أَْحَمَد األَْصبََهانّي ، وَحفيده ُعَزْيرُ و،  ُعَزْيرٍ  ْرقَْنِدّي. وَعبّاُس بنالسَّمَ  ُعَزْير وَعْبُد هللا بنُ 

ثون. : ُعَزْير بُن حاِمِد بِن عبِد الُمْنِعم بن  ُمَحّدِ

 .السالمعليهتْح : َملٌَك مشهوٌر ، ، َضبَُطوه بالَكْسر والفَ  ِعْزرائِيلَ  واْستَْدَرك َشْيُخنَا

، من قَُضاة الَحْضَرة الشريفة أَبي طاِلب  العَْيَزِرينِيّ  : قَْريَةٌ باليََمِن ، ومنها القاِضي العاَّلمةُ أُستاذُ الشُّيُوخِ الَحَسُن بُن َسِعيد العَيَاِزَرةُ وقلُت : 

 .1038ياِزَرة سنة أَْحَمَد بِن القَاسِم َمِلِك اليََمِن ، تُُوفِّي بالعَ 

تَْين العُْسرُ  : [عسر] ّم وبَضمَّ لُه مضموم وأَْوَسُطه ساكٌن ، فِمَن العََرب َمْن  ، قال ِعيَسى بُن ُعَمَر : ، بالضَّ ُكلُّ اسٍم على ثاَلثَِة أَْحُرٍف ، أَوَّ

عُوبَةُ. قال هللا تعالى :  وبالتَّْحِريك : ِضدٌّ اليُْسرِ  ، وُحْلم وُحلٍُم ، ُعُسرٍ و ُعْسرٍ  يُثَقِّلُه ، ومنهم من يَُخفِّفه ، مثل دَّةُ والصُّ يُق والّشِ وهو الّضِ

 أَنّه عنههللارضيُرِوَي عن ابِن َمْسعُوٍد  (3) (فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا. ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً )وقال :  (2) (َسَيْجَعُل هللاُ بَ ْعَد ُعْسر  ُيْسراً )

وُسِئل أَبو العَبّاس عن تفسير قَْول ابن َمْسعُود وُمَراده من هذا القَْوِل : فقال : قال الفَّراُء :  «يُْسَرْينِ  ُعْسرٌ  لبَ يَغْ  (4) لنْ »:  وقال ، ذلك قََرأَ 

ذا أَعاَدتَْها بَمْعِرفَة فِهَي ِهَي ، تقول من ذلك : إِذا َكَسْبَت ِدْرَهماً فأَْنِفق العََرُب إذا َذَكَرْت نِكَرةً ثم أَعاَدتَْها بنَكَرةٍ ِمثِْلها صاَرتا اثنَتَْيِن ، وإِ 

ل ، وإِذا أََعْدتَه باألَِلِف والاّلم فِهي ِهي ، تقول من ذلك : إِذا َكَسْبت ِدْرَهماً فأَنْ  ل. قال ِدْرَهماً ، فالثَّاني َغْير األَوَّ ْرَهَم ، فالثّاني هو األَوَّ ِفق الّدِ

ثم أَعاَده باألَلف والاّلم ُعلَم أَنَّه ُهَو ، ولّما ذكَر يُْسراً ثم أَعاَده بال  العُْسرَ  أَبو العَبّاس : فهذا َمْعنَى قْوِل ابِن َمْسعُود ، ألَّن هللا تعالَى لَّما ذكرَ 

في حديث ُعَمَر أَنّه كتب ووصار يُْسٌر ثاٍن َغْير يُْسر بََدأَ بِذْكِره.  األَّوَل ، العُْسرَ  الثانِي العُْسرُ  أَلف والم ُعلَم أَّن الثانَِي غير األَّوِل ، فصار

 العُْسر وقيل : لو َدَخل «يُْسَرْينِ  ُعْسرٌ  ٍء َشِديدةٌ يَْجعَِل هللا بَْعَدها فََرجاً ، فإِنَّه لَْن يَْغِلبَ باْمِرى (5)َمْهَما نََزل »إِلى أَبي ُعبَْيَدة وهو َمْحُصوٌر : 

 ُجْحراً لََدخل اليُْسُر عليه.

،  العُْسرِ  َمْوِضعَ  الَمْعُسورَ  ، قال ابُن ِسيَده : وهو أََحُد ما جاَء من الَمَصاِدر على وزن َمْفعُول. وقال غيُره : والعََرب تَضع كالَمْعُسور

ْيُخنَا اإِلْنَكاَر عن َسيبََوْيه في ذلك ، وأَنّه قال : الّصواُب أَنُّهَما والَمْيُسور موضَع اليُْسر ، وتجعُل الَمْفعُوَل في الَحْرفَْيِن كالَمْصَدر. ونَقَل شَ 

ل قولَهم : َدْعهُ إِلى مْيُسوِره وإِلى ، يقول : كأَنّه قال : َدْعهُ إِلى أَْمر يُوسر فيه ، وإِلى  َمْعُسوِره صفَتَاِن ولهما نظائر. انتهى. قلُت : فهو يَتَأَوَّ

ُل الَمْعقُول أَيضاً.فيه ، ويت يُْعِسرُ  أَمر  أَوَّ

وال  تَْعُسر وهي األُموُر التي ِخالُف الَمْيَسِرة ، كبُْشَرى : العُْسَرىو ، بضّم السين ، الَمْعُسَرةو ، بفتح السين ، الَمْعَسَرةُ و ، بالضّم ، العُْسَرةُ و

 تَتَيَسَُّر. واليُْسَرِى : ما اْستَْيَسر منها.

 : قِلَّةُ ذاِت اليَِد ، وكذلك العُْسَرةُ و (6) (َوِإْن كاَن ُذو ُعْسَرة  فَ َنِظَرة  ِإىل َمْيَسَرة  )من األُمور. وفي التَّْنزيل :  رِ األَْعسَ  : تأْنِيثُ  العُْسَرىو

ُرُه ِلْلُعْسرى):  عزوجل. وقوله اإِلْعَسارُ  وإِطالُق التَّْيسير فيه من باب  الفّراُء :. قال العَِسير : العَذاب واألَْمرُ  العُْسرى قالوا : (7) (َفَسنُ َيسِّ

ْرُهْم ِبَعذاب  )قوله تعالى :   فَ َبشِّ

__________________ 
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 صوهبا يف املطبوعة الكويتية ابلفاء وهو ما أثبتناه.« وانقلته»( ابألصر 1)
 .7( سورة الطال  اآية 2)
 .6و  5( سورة الشرح اآيتان 3)
 .«ال»( يف التهذيب : 4)
 .«تنز »ية واللسان : ( النها5)
 .280( سورة البقرة اآية 6)
 .10( سورة اللير اآية 7)
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رَ  وقد (1) (أَلِيم   راً  ا كَفرِحَ   اأَلمُر ا َعســـِ رٌ  فهو َعســـَ رَ و ا  َعســـِ راً  ا ا كَكُرمَ  َعســـُ ُر ُعســـح ّم ا يـَعحســـُ اَرةً و  ا ابلضـــ   ا ابلَفتحح ا َعســـَ
 الحتاَث. : َعسريٌ  فهو

َفذِلَك يَ ْوَمِئذ  يَ ْوم  َعِسْي . َعَلى اْلكاِفرِيَن َغْْيُ ). قال هللا تعالَى في ِصفَة يَْوم الِقيَامة : ُعْسرٍ  ذو : َشديدٌ  أَْعَسرُ و َعِسيرٌ و َعِسرٌ  يَومٌ و
 َمْعِقٌل الُهَذِليُّ : ، بزيادة الميم. قال (3)، هكذا في النَُّسخ ، وفي بعض األُصوِل : َمْشُؤوم  ُشْؤمٌ  : أَْعَسر يَْومٌ  أَو (2) (َيِسْي  

وا و  رِّنـــــــــــــُ ة قــــــــــــــُ نـــــــــــــا بـــــــــــــقـــــــــــــوحٍم مـــــــــــــن بـــــــــــــَدالـــــــــــــَ  ُرحـــــــــــــح

  
رِّ و   وٌم مــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــ  مح يــــــــــــَ ر  هلــــــــــــَُ رُ  ــــــــــــَ  َأعحســـــــــــــــــــــــــَ

  
 أَراد أَنّه َمْشؤوٌم ، هكذا فَسَّروه.

َرةُ  : َعِسيرٌ و َعِسرٌ  حاَجةٌ و َرةٌ  : َعِسيَرةٌ و َعِسيرٌ  ، هكذا في النُّسخ ، والذي في اللسان : وحاجةٌ  ُمتَعَّسِ  . وأَنشد ثَْعلب :ُمتَعَّسِ

ِة  ـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــاجـــــــــــَ ي ل حـــــــــــِ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح ريقـــــــــــد أَنـ ـــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــِ  ال

  
ورِ   ُ الــــــــــــــــــُكســــــــــــــــــــــــــــــــُ اِّ اُب لــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ  ِإِذ الشــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 على َغْيِري. تَْعَسرُ  قال : معناه : للحاَجِة التي

 .َعسيراً  وصار : اْشتَدَّ واْلتََوى اْستَْعَسرو،  تَعَاَسروعليَّ األَْمُر ،  تَعَسَّرَ و

الَمْصَدر ،  اإِلْعَسارَ  ، والصحيح أَنّ  ُعْسراً و أَْعَسَر إِْعَساراً  وحَكى ُكَراع : اْفتَقََر. وقِلَِّة ذاِت يٍَد. وقيل : ُعسَرةٍ  : صار ذا ُمْعِسرٌ  فهو أَْعَسرَ و

 االْسُم. العُْسَرةَ  وأَنَّ 

 .َمْعُسوَره َطلَبَ  ، إِذا اْستَْعَسَرهُ  يقال :و

ولم يَْرفُق به إِلى َمْيَسَرتِه  ُعْسَرةٍ  وأََخَذه على ُعْسَرةٍ  على الدَّْينَ  َطلََب ِمْنه ، بالفَتْحِ : َعْسراً  بالكسر ، يَْعِسُرهُ و ، بالضمّ  يَْعُسُرهُ  الغَِريمَ  َعَسرَ و

 ، إِذا طالبه كذلك. كأَْعَسَرهُ إِْعَساراً  ،

كةً : َشِكٌس ، وقد العََسرِ  بَيِّنُ  ، كَكتِف ، َعِسرٌ  َرُجلٌ و  قال : عاَسَرهُ  ، ُمَحرَّ

رحواَن ِإنح  ٌر أَبــــــــــــــو مــــــــــــــَ هُ ِبشــــــــــــــــــــــــــــح رحتــــــــــــــَ  عــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــَ

  
رٌ   ورُ  َعســـــــــــــــــــــــــــِ يحســـــــــــــــــــــــــــُ ارِه مـــــــــــــَ د َيســـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــح  وعـــــــــــــِ

  
وآنَثَْت ، وإِذا  أَْعَسَرتْ  ، وكذا الناقَةُ إِذا نَِشَب َولَُدَها عند الِواَلَدةِ ، وإِذا ُدِعَي عليها قيل : كعََسَرتْ  ، عليها ِواَلُدَها َعُسرَ  الَمْرأَةُ : أَْعَسَرتو

 ُدِعَي لها قيل : أَْيَسَرْت وأَْذكَرْت ، أَي َوَضعَْت َذَكراً وتَيَسََّر عليها الِوالُد ؛ قاله الليث.

ماُن : اْشتَدَّ  َعَسرَ و  خالَفَه ، : ُعْسراً  عليه َعَسرَ وما ِفي البَْطِن : لَْم يَْخُرْج.  عليه َعَسرو عليه : َضيَّق ، حكاها سيبويه. (4) َعَسرَ وعلينا.  الزَّ

 .كعَسَّر تَْعِسيراً 

فلم يُْقَدْر على تَْخِليِصِه  التَبَسَ  بالغين والزاي :« الغَْزلُ  تَعسَّر»و ، هكذا في سائر النُّسخ بالقاف والواو والالم ، والصَّواب :  القَْولُ  تَعسَّرو

َحهُ من كالِم العرب ، ثم رأَيُت في التكملة للصاغانّي  (5)، والغين الُمعَجمة لغة فيه ، كذا في ِكتَاب اللَّْيث ، ونَقَلَه األَزهرّي  ، وَسلََّمه وَصحَّ

، فأَّما الغَْزُل إَِذا اْلتَبََس فلم يُْقَدْر على تَْخِليِصه فيُقَاُل فيه : تَغسَّر ، بالغَْين المعجمة ،  (6) َعِسيراً  ار، إِذا ص تَعَسَّرواألَُمر  اْستَْعَسروقال : 

 وال يُقال بالعَْين الُمْهَملَة إِال تجشُّماً.

َمالِ  أَْعَسرُ  َرُجلٌ و ة : يََسٌر : يَْعَمُل بَيََدْيِه جِميعاً. فإِْن َعِمل بالّشِ ،  َعَسراً  ، بالفَتْح َعَسَرتْ  ، وقد َعْسَراءُ  وهي ، العََسرِ  بَيِّنُ  أَعَسرُ  فهو خاصَّ

 بالتَّْحِريك هكذا هو َمْضبُوط في سائر النَُّسخ. قال :

ُه  فـــــــــــ  حـــــــــــاَرِة خـــــــــــُ
َ

ُر املـــــــــــ ثـــــــــــح ٌم مـــــــــــِ نحســـــــــــــــــــــــــِ ا مـــــــــــَ  هلـــــــــــََ

  
ُف   ذح ه خـــــــَ فـــــــِ لــــــح نح خــــــَ رَاكـــــــَبن  اَ صــــــــــــــــــــَ  مــــــِ  َأعحســــــــــــــــــــَ
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ٌ  أَْعَسرُ  ويقال : َرُجلٌ  تُُهما في أَْشُمِلِهما ، ويَعَمُل كلُّ واحد منهما بِشَماِله ما يَْعَملُه غيُره بيَِمينِه. ويقال للمرأَة : َعْسراءُ  ، وامرأَة  ، إِذا كانَْت قُوَّ

في حديِث ويَْسَراُء لألُْنثَى ، وعلى هذا كالُم العََرب.  اءُ َعْسرَ  أَْيَسُر ، وال أَْعَسرُ  يََسَرةٌ : إِذا كانت تَْعَمل بِيََدْيَها جميعاً ، وال يقال : َعْسَراءُ 

 الذي يَْعَمل بيَده اليُْسَرى ، كأَْسَودَ  (7) [: هو األَعسرُ ]و أَْعَسر وهو جمعُ :  «يَْنِزُعون نَْزعاً َشِديداً  ُعْسَرانٌ  وفينا قَْومٌ »رافِعِ بِن ساِلم ، 

__________________ 
 آ  عمران.من سورة  21( من اآية 1)
 .10و  9( سورة املدثر اآيتان 2)
 ( ومثلها يف التهذيب واللسان.3)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بتشديد السا.4)
ر : التب  فلم يقدر عل  ختليصــه ا والغا املعجمة »( هبامش املطبوعة املصــرية : 5) قوله : ونقله األزهري وســلمه اخل عبارة لســان العرب : وتعســّ

ر ابلغا وال يقا  ابلعا إال  شــــــــماً ا قا  : وهذا الذي قاله الغة ا  بن قا  ابن املظفر : يقا  للغز  إذا التب  فلم يقدر عل  ختليصــــــــه قد تغســــــــّ
 وهي عبارة التهذيب.« املظفر صحيح وكالم العرب عليه ولعته من غري واحد منهم

 ( يف التكملة : صار َعِسراً.6)
 ( زايدة اقتضاها السيا .7)
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وداٍن. يقا  : لَيحَ  شــي ياً منوســُ د  َرمح رِ  ٌء َأشــَ رِيِّ . ومنهاأَلعحســَ رَائهِ  كان َيد ِعم عل »َحِديُث الز هح رَاءُ  «َعســح  ا  حنِيثُ  الَعســح
رَاءُ  : الَيدُ  اأَلعحَسر  .َأعَسرَ  وحيتمر أَنّه كانَ  الَعسح

ُل من باب  َعسََّرنِيو فالٌن ، بالفَتْح ، َعَسَرنِيو  «َكتَبَ »والثاني من باب « َعِلم»، بالتَّْشِديد ، هكذا في النَُّسخ ، وفي بعض األُصول : األَوَّ

 جاَء عن يَساِري. ، إِذا يَْعِسُرني َعْسراً 

ً  ، إِذا فالٌن النَّاقَةَ  اْعتََسرَ  يُقَال :و من اإِلبِِل فُرِكبَْت ، أَو ُحِمَل عليها ولم  اْعتُِسَرت : َعِسيرٌ  ةٌ فَخَطَمها وَرِكبَها ونَاقَ  قَْبَل أَْن تَُذلَّلَ  أََخَذها َريِّضا

 تُلَيَّْن قَْبُل ، وهذا على َحْذِف الزائد.

ين ، َعْيُسرانٌ و َعِسيرٌ  فُِعَل بها ذلك. والبِعيرُ  : قد َعْيَسَرانَةٌ و َعْوَسَرانَةٌ و َعْيَسرٌ  وكذلك ناقَةٌ  ين وَضّمها. ، بفَتْح  َعْيُسرانيٌّ و ، بضّم الّسِ الّسِ

. قال األَزهرّي : وكالم َعْيُسرانٌ و َعْيَسرانٌ  من النُوِق : التي تُْرَكُب قَْبَل أَن تَُراَض. قال : والذََّكرُ  (1) العَْيُسَرانِيّةو العَْيَسرانِيّة وقال اللّيث :

 العَْوَسرانِيَّةَ  التَّْكِملة. والّذي في اللّسان : قال األَزهِرّي : وَزَعَم اللَّْيُث أَنّ العََرب على َغْيِر ما قَاَل اللَّْيُث ، هكذا نَقَلَه الصاغانِّي في 

 إِلى آخر ما ذكَره كما قَدَّْمنا. .. من النُّوقِ  العَْيَسرانِيَّةَ و

 .َعْوَسرانيّ  قلت : وفي الصُّحاح : وجَملٌ 

 َسنَتَها ، هكذا قال اللَّْيث ، وِمثْلُه نَقََل األَزهرّي ، وفي بعض األُُصوِل : هي (2) ْحِملْ قد اْعتاَطْت في عاِمها فلم تَ  الَّتي : الناقَةُ  العَِسيرُ و

 ، َمبنِيّاً للَمْجُهوِل ، قال األَْعَشى : ُعِسَرتْ و،  أَْعَسَرْت ِإْعساراً  وقد ، بالهاِء. (3) العَِسيَرة

ريٍ و  يح  َعســــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ  أَدحمــــــــــــــــــاَء حــــــــــــــــــاِدَرِة ال

  
ـــــــــــــــــــــَ   ان ريح وٍف عـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــُ ن ال ِ ِن خـــــــــــــــــــــَ ح  ٍة ِشـــــــــــــــــــــِ

  
فُرِكبَْت ولم تكْن ذُلِّلْت قَْبَل  اعتُِسَرتْ  ِمَن اإِلبِل عند العرب : الَّتِي العَِسيروبما تَقَدَّم غيُر صِحيح ،  للعَِسير قال األَزهرّي : وتفسيُر اللَّيث

يت. ّكِ  ذلك وال ِريَضْت : وكذا فَسََّرهُ األَصمعّي. وكذلك قاله ابُن الّسِ

ً و ، بالفَتْح ، َعْسراً  ، من َحّد َضَرَب ، تَْعِسرُ  النَّاقَةُ  َعَسَرتِ و كةً ، َعَسرانا قال  َرفَعَْت َذنَبَها في َعْدِوَها. ، إِذا َعِسيرٌ و عاِسرٌ  وهي ، ُمَحرَّ

 األَْعَشى :

يـــــــــــــــــِر  مـــــــــــــــــِ ٍة كـــــــــــــــــَبلِن الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــِ

  
ٍن   عــــــــــَد أَيــــــــــح َر  بــــــــــَ ي الســــــــــــــــــــــــ  َقضــــــــــــــــــــــــِّ ريَاتـــــــــــُ  َعســــــــــــــــــــــــِ

  
 : َرفَعَْت َذنَبََها بَْعَد اللِّقَاحِ. عاِسرٌ  ، وهي َعَسَرتْ و

لُتِرَي الفْحَل أَنََّها القٌِح ،  : أَْن تَُشوَل النّاقةُ بَذنبَِها العََسَرانُ و. تَْعَسُر َعْسراً  به َعَسَرتْ  النَّاقةُ بذنَبَِها ، أَي تَُشوَل به ، يُقاُل : تَْعِسرَ  : أَنْ  العَْسرُ و

 وَذنَّبَْت به فِهي َغْيُر القِح. تَْعِسر وإَِذا لَمْ 

 قِيل :و من األَْيمن. األَْيَسِر أَْكثَرُ  الَجانِبِ  التي ِريُشَها ِمنَ  ، هي َعْسراءُ  قِيل : ُعقَابٌ ومن الِعْقبَاِن : الَّتي في َجناِحها قَواِدم بِيٌض.  العَْسَراءُ و

 ، قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيّة : القَاِدَمةُ البَْيضاءُ  : ْسراءُ العَ 

ُه و  وحُت أَيحيت طـــــــــــرِيـــــــــــقـــــــــــَ َ
ِه املـــــــــــ يـــــــــــح لـــــــــــَ مـــــــــــ   عـــــــــــَ  عـــــــــــَ

  
اٌن    نـــــــــَ رَاءســـــــــــــــــــــــِ بُ  كـــــــــَعســـــــــــــــــــــــح هـــــــــَ نــــــــــح اِب ومـــــــــِ قـــــــــَ  الـــــــــعـــــــــُ

  
كةً. كالعََسرةِ  ، (4)هكذا أَنشَدهُ ابُن ُدَرْيد   ، إِذا كان في يَِدَها قَواِدُم بِيٌض. َعْسراءُ  ومنه يُقَاُل : ُعقَابٌ  ، ُمَحرَّ

ِد بِن ِعيسى الَخيّاط أَبِي الَحَسنِ  أُمّ  : العَْسَراءُ و هو مْولًى ِلبَنِي ُمعاِويَةَ بِن  الِمْصِرّي الُمَراِدّي ، يُعَرُف بها ، قال ابُن الَجْوِزّي : َعِلّيِ بِن ُمَحمَّ

يوان : ضِعيٌف. ة ،خديج ، حّدَث عن محّمد بن ِهَشاِم بِن أَبي َخْيرَ  وايَةُ واٍه. وقال ابُن ماُكواَل : لَْيَس بَشيْ  وقال الذَّهِبّي في الّدِ ٍء وال تُجوُز الّرِ

 عنه.

 وقال الحافُِظ : ماَت بعد الِعْشِريَن وثالثمائة.

إِذا يَبَِسْت  ُعْسَرىو َعْسَرى م تكون ِسَحاًء إِذا اْلتََوت ، ثم تَُكونُ ، وقال أَبو َحنِيفَة : هي بَْقلَة تكوُن أََذنَةً ، ث ، كَسْكَرى ويَُضّم : بَْقلَةٌ  العَْسَرىو

 ، قال الشاِعُر :
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ًة و  انــــــــــــَ نــــــــــــَ ا املــــــــــــاَء ِإال  ضــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــاهــــــــــــَ نــــــــــــَ  مــــــــــــا مــــــــــــَ

  
رَاِف   َر أَبطـــــــــح َدا َعســـــــــــــــــــــــح د  دح ختـــــــــََ ا قـــــــــَ هـــــــــَ وحكـــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــَ

  
 َشِربَْت َرَعت ، وإِذا كانت ِعَطاشاً لَْم تَْلتَِفت إِلىقال الصاغانّي : يقول : َمنعاها الماَء بُْخالً بالَكإِل ، ألَنّها إِذا 

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان عن الليث : الَعوحسرانية والَعيحَسرانية وسريد ما نقله اللسان عن األزهري قريباً.1)
 ( القاموس : ومل حتمر.2)
 ( كما يف اللسان.3)
والبيت يف التهذيب وفيه ســنا بد  ســنان. ونســب يف ديوان اهلذليا  يقا  فرس منهب أي ينهب اجلري.وقا  عقبه :  331/  2( اجلمهرة 4)
  ذيفة بن أن . 23/  3
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َرحَع  ؛ وهذا هو َمعحىَن 
ُر الَكإلِ : » وسلمعليههللاصلىقـَوحِ  الّنيّب  امل َنَض به َفضح َاِء لُيمح

ُر امل  .«ال مُيحَنض َفضح
َي به بالضّم ، َجْيُش تَبُوَك. هو:  «فَلَهُ الَجنَّة العُْسَرةِ  هَّز َجْيشجَ  َمنْ »في الَحِديث : و ة القَْيِظ ، قال ابُن َعَرفَةَ : ُسّمِ  ألَنَّهم نُِدبُوا إِليها في َحَمارَّ

 َعَدد في قَْبلَه يَْغزُ  لم وسلمعليههللاصلىألَّن النبّي  َرةالعُسْ  وَغلُظ ، وكان إِبّاَن إِيناعِ الثََّمَرة. قال : وإِنَّما ُضِرَب الَمثَُل بَجْيِش  َعلَْيهم ذلك فعَُسر

ٍف ، انوا ثالثَمائة وبِْضعَةَ َعَشر ، ويوَم أُُحٍد َسْبعَمائة ، ويَْوَم َخْيبَر أَْلفاً وَخْمَسمائِة ، ويَْوَم الفَتْح َعَشَرةَ آالك بَْدرٍ  يَْومَ  أَصحابَهُ  ألَنَّ  ، ِمثِْله

 ُحنَْين اثْنَْي َعَشَر أَْلفاً ، ويَْوَم تَبُوَك ثالثيَن أَْلفاً.ويَْوَم 

 ، وبه فَسََّر بعُضهم قوَل ابِن أَْحَمَر : ، بالَكْسر : قَبِيلة من الجنّ  الِعْسرو

ِة آِ  و  ــــــــــــــــ  ن ــــــــــــــــاٍن كــــــــــــــــجــــــــــــــــِ ي ــــــــــــــــح ت ــــــــــــــــِ رٍ ف  ِعســــــــــــــــــــــــــــــح

  
ارَا  ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــقـــــــــــــــُ ُك ال ِدِ  املِســـــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  ِإذا ملَح يـ

  
 ، نقله الصاغانّي. أَرٌض يْسُكنُونََها ، وقد تُْفتح الِعْسرُ  أَو

 نَْبٌت. ِمثَال َهْيُجمان : (1) العَْيُسرانُ  قال ابُن ُدَرْيد :و

مثل  العَُساَريَات ُعَساَرى وواِحدُ  قال الصاغانّي : بَْعُضُهم في إِثِْر بَْعض. ، مثال ُسَكاَرى ، أَي ُعَساَرىو ُعَساَريَاتٍ  جاُؤوا قال ابُن ُشَمْيٍل :و

 ُحبَاَرى وُحبَاَريَات.

بالَمِدينَة ، على ساِكنها  كانَت بئْراً  ، كأَِمير ، هكذا َضبَطه الصاغانّي وصاِحُب اللَّسان ، فال يُْلتَفَت إِلى ضبط النُّسخ ُكلّها مصغَّراً : العَِسيرُ و

اها النبيُّ َصلَّى ،أَفضُل الصالة والسالم ، ألَبي أَُميَّةَ الَمْخُزومّي   ، بفتح التَّحتيَّة وكْسر السين ، تَفَاُؤالً. َعلْيه وَسلَّم اليَِسيَرةَ  هللا تعالى فََسمَّ

، ومنه قَْوُل  ْت وَرْفعُهُ إَِذا َعدَ  ، هكذا في التَّْكِملَة ، وفي نسخة اللَّسان : تَْكِسيُر َذنَبَها َذنَبَِها تَْعِسيرُ  ِمْن َدأْبَِها ، إِذا كان َعْوَسَرانِيَّة نَاقَةٌ و

ِرّماح :  الّطِ

ةٌ  يـــــــــــــ  رَانـــــــــــــِ وحســـــــــــــــــــــــــــَ مح  عـــــــــــــَ َ  اخلـــــــــــــِ فـــــــــــــَ تــــــــــــــَ  ِإَذا انــــــــــــــح

  
اَف   طــــــــَ ــــــــِ فــــــــاضِ  (2)ُس ن ــــــــِ ت ــــــــح ــــــــ  َأي  ان ي ــــــــَفضــــــــــــــــــــــِ  ال

  
 س.الفَِضيُض : الَماُء السائُل ، أَراد أَنََّها تَْرفَع َذنَبََها من النََّشاط ، وتَْعُدو بعد َعَطِشَها وآِخِر ِظْمئِها في الِخمْ 

يت :و ّكِ قِين في ُكّل َوْجٍه. َذَهبُوا أَيَاِدَي َسبَا أَي وُعَشاَريات ، ُعَساَريَاتٍ  ذَهبُوا نقل الصاغانّي عن ابِن الّسِ  ُمتَفَّرِ

ٌط على َغِريمه ِمْعَسرٌ  رجلٌ و  ، كذا في التهذيب ، والتّْكِملَِة. ، كِمْنبٍَر : ُمقَعِّ

ً من ماِل َولِده : أََخذَ  الرُجلُ  اْعتَسرَ و اِد.  (3)، وهو االقتَِساُر  االْعتَِسار ، من  منه َكْرها  يَْعتَِسرُ »في حديث ُعَمر : ووالقَْهُر ، ويُْرَوى بالصَّ

 معناه : وُهَو كاِرهٌ ، وأَنشد : أَي يَأُْخذُه وهو كاِرهٌ. هكذا رَواه النَّْضُر في هذا الحديث بالسيِن ، وقال :،  «الواِلُد من مال َولَِده

 َأو ُمِذ ّ  (4)الص رحِم  ُمعحَتِسر
 ، وقال الصاغانّي : أََصّح. أَْعَرفُ  ، وباألَخير بالّشينومعروفَة ، ُرِوي بالسين  العَُسْيَرة َغْزَوةُ ذيو

 * ومّما يُْستَدَرك عليه :

 فاُلٍن ، إِذا لم تَْرفُْق به. َمْعُسورَ  يقال : بَلَْغت

َره وتَُهيِّئه ، وقال الَجْعِديُّ : اْعتَسْرتُ و  الكاَلَم ، إِذا اْقتََضْبتَه قَْبَل أَن تَُزّوِ

دِّ ِإىل غـــــــــــــــــــــــــــريِه   فـــــــــــــــــــــــــــَذرح ذا وعـــــــــــــــــــــــــــَ

  
قــــــــــــــالــــــــــــــِة مــــــــــــــا  

َ
ر  املــــــــــــــ رح فشــــــــــــــــــــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــُ  يـ

  
 البِعير وُركوبِه قبل تَْذليِله. ومثله قوُل الزمخشرّي ، وهو مجاز. اْعتَِسارِ  قال األَْزَهِريُّ : وهذا من

ْوَجاِن. وفي التَّْنزيل :  عاَسرَ تَ و َِّفقَا. وكذلك الزَّ : بجنَاِحه من يََساِره  أَْعَسرُ  وَحَمامٌ  (5) (َوِإْن َتعاَسْرُُتْ َفَسرُتِْضُع َلُه ُأْخرى)البَيِّعَاِن : لَْم يَت

 بَياٌض.
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 : ِضّد الُمياَسَرةِ والتَّيَاُسر. التعَاُسرو المعاَسَرةُ و

 ، إِذا أَخْذتَها من اإِلبِل. َعْسراً  الناقَة َعَسْرتُ و

__________________ 
 .413/  3( ضبطت ابلقلم يف القاموس بفتح السا ا وما أثبت عن اجلمهرة 1)
 ( يف التهذيب : نفاض.2)
 ( يف املطبوعة الكويتة : االقتصار.3)
 وقبله :« للصرم»التهذيب : ( يف 4)

 إن أصـــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــن داعــــــــــــــــي اهلــــــــــــــــو  املضـــــــــــــــــــــــــــــّر 

  
ّو انســــــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــــــو  مســــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــرّ   حـــــــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 .6( سورة الطال  اآية 5)
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ئاب التي العََواِسرُ و  في َعْدوَها وتْكِسُر أَْذنابََها من النََّشاط. ومنه قوُل الشَّاِعِر : (1) تَْعِسرُ  : الذِّ

رُ ِإاّل  واســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــدَ   عـــــــــــــَ ي عـــــــــــــِ َداِح مـــــــــــــُ ـــــــــــــقـــــــــــــِ  ٌة كـــــــــــــال

  
ِف   َغضـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــَ تـ وحرَِد َأميٍِّ مـــــــــــــُ ِر مـــــــــــــَ يـــــــــــــح (2)ابلـــــــــــــلـــــــــــــ 

 

  
يَاِحّي. العَْسراءُ و  : بنُت َجِريِر بِن َسِعيٍد الّرِ

 : مثُل اْقتََسَره. اْعتَسَرهو

 وقََسَره واحٌد. َعَسَرهُ  وقال األَصمعّي :

َِّريّة  العُُسرُ و تْين : أَصحاُب البَت  في التَّقَاِضي والعََمل ، نقله الصاغانّي عن ابن األَْعَرابِّي. (3)، بضمَّ

 : موضٌع في أَْرِض اليََمِن يَْزُعُموَن أَنَّه َمَجنَّة ، وبه فَسَُّروا قَْوَل ُزَهْير : ِعْسرو

وِب  نــــــــــــــُ ُ ُم ِبــــــــــــــِ هــــــــــــــِ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ رٍ كــــــــــــــَبن  عــــــــــــــَ  ِعســــــــــــــــــــــــــــح

  
ر    هـــــــــــــِ تـــــــــــــَ مـــــــــــــامـــــــــــــًا َيســـــــــــــــــــــــــــح ريُ غـــــــــــــَ تـــــــــــــطـــــــــــــِ  وَيســـــــــــــــــــــــــــح

  
 قلُت : هكذا استدَركه الصاغانِّي ، وهو بِعَْينه الموِضُع الذي ذكره الُمصنّف.

 من َغْلَوةِ بأُْخَرى ، فَمْن أَصابََها قََمَر. (4): لُْعبَةٌ ، وِهي أَْن يَْنِصبُوا خشبَةً ويَْرُموا  العُْسرُ ووقال الصاغانّي أَيضاً : 

ُجلُ  رَ َعسُ ووفي كتاب ابِن القّطاع :   : قلَّ َسَماُحهُ وضاق ُخلُقُه. ُعْسراً و َعْسراً و َعَساَرةً  الرَّ

ُجُل بيَِده : َرفَعَها. َعَسرَ و  الرَّ

ِعيِد األَْعلى. العَُسيَراتو  : قبيلةٌ بالصَّ

 ، قاله الليث. ، كقُْنفٍذ : النَِّمر ، وهي بهاءٍ  العُْسبُرُ  : [عسبر]

ّمِ ، العُْسبُورُ و ئْبَِة.  ، العُْسبُوَرةُ و ، بالضَّ ئْبِ  الِعْسبَاَرةُ و ، بالكسر ، الِعْسبَارُ وبَِهاٍء : َولَُد الَكْلِب من الذِّ بُعِ من الذِّ  وَجْمعُه بِهاٍء : َولَُد الضَّ

بُع  الِعْسبَاَرةُ  . وقال الجْوهرّي :َعسابِرُ  ئبِ  الِعْسبَارُ  *و فيه َسواٌء. ، الذََّكُر واألُْنثَى (5) [من الذئب]: َولَد الضَّ  ، فأَّما قوُل الُكَمْيت : َولَُد الذِّ

و و  ـــــــــــــــــــــــــــــُ ّرِق فـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــَ تـ
ُ

َض املـــــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــََ

  
ِر و   رَاعــــــــــــــــِ رح َن مــــــــــــــــن الــــــــــــــــفــــــــــــــــَ ابــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُروَرة. قال ابُن بَْحر : َرمَ  ِعْسبَار ، وهو النَِّمر ، وقد يكوُن َجْمعَ  العُْسبُر فقد يكوُن َجْمعَ  اُهْم بأَنَُّهم أَْخالٌط ُمعَْلَهُجوَن. وفي ، وُحِذفَت الياُء للضَّ

ئِب.  بعِض النَُّسخِ : أَو َولَُد الذِّ

 ، وأَنشَد اللَّْيث : : الناقَةُ السَّريعةُ النَِّجيبَة العُْسبُوَرةُ و العُْسبَُرةُ و

يِن  بــــــــــــــــــُ جــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــح دح أُراينَ واأَلاّيُم تـــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــَ

  
وُر و   ا اخلــــــــــــُ رَاُت هبــــــــــــَِ فــــــــــــِ قــــــــــــح

ُ
ريُ املــــــــــــ  الــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــابــــــــــــِ

  
ين في نَْعِت الناقَة ، قال : وكذلك َرَواهُ أَبو ُعبَْيد عن أَصحابِه. وقال ابُن ِسيَده  العُْبُسوَرة وقال األَزهرّي : والصحيح : ، بتقديم الباِء على الّسِ

يَن فيها زائدةٌ ، : َشِديَدةٌ َسِريعَةٌ. وقال شيُخنَ  ُعْسبُورٌ و ُعْسبُرٌ  : ناقَةٌ  ْرِف : إِّن الّسِ ا نقالً عن أَبي َحيّاَن وابِن ُعْصفُور وَجماعٍة من أَئّمة الصَّ

َح به ابُن القَّطاع وغَ  ين لإِلْلحاِق بعُْصفُور ، وهو الذي َصرَّ ْده في ْيُره. انتهى. قُْلُت : ولم أَجِ ألَّن الُمَراَد أَنَّها َسِريعَةُ العُبُور ، ِزيَدْت فيها الّسِ

 كتاب التَّْهذيب البِن القَطَّاع ، فليْنَظر.

ْلبَة.  العَْيَسُجورُ  : [عسجر]  وقِيَل : هي الَكِريمةُ النََّسِب. وقيل : ِهَي الَّتِي لم تُْنتَج قَطُّ ، وُهَو أَْقَوى لها. السَِّريعَةُ. قِيَل : هيو: الناقَةُ الصُّ

يَت العَْسَجَرةُ و ْعالةا : الُخْبُث. ومنه ُسّمِ  .َعْيَسُجوراً  لّسِ
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، هكذا بالِمَداِد األَْحمِر في سائِر النُّسخ ، وهو بالحاِء بعد الّسين ، والصَّواُب أَنّه بالِجيِم. ومثلُه  : نََظر نََظراً َشِديداً  َعْسَحر : (6) [عسحر]

قهما وُهَما واحٌد ففي التَّْهِذيب البِن القَطَّاع : َعْسَجر الرُجُل في اللَّسان ، وفي التكملة للصاغانّي ، فال أَْدِري بأَّيِ َوْجه َميََّز بين المادَّ  تَْين وفَرَّ

 : نََظر نََظراً 

__________________ 
 وهبامشه عن نسخة أخر  فكاألصر.« تعسر»( يف التهذيب املطبوع : 1)
 أليب كبري اهلذد. 105/  2( ديوان اهلذليا 2)
اللســان بضــم الباء واســكان التاء ا وفيه يف مادة برت : البرتية فرقة من الزيدية نســبوا إىل املغرية بن ســعد ا ( ضــبطت عن التكملة. وضــبطت يف 3)

 ولقبه األبرت.
ر لعبة هلم : ينصبون خشبة مث ترم  خبشبة أخر  وتقلض. قا  األغر بن عبيد اليشكري :4)  ( يف التهذيب : والُعسح

 فـــــــــــــــــــــــــو  ا ـــــــــــــــــــــــــزامـــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــــــــرمتـــــــــــــــــــــــــا هبـــــــــــــــــــــــــا 

  
رِ   ـــــــــــــــــــــُعســــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــدان ابل ـــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــاذف ال  كـــــــــــــــــــــت

  

 ( زايدة عن الصحاح.5)
 .«و»بد  « أو»يف القاموس :  (*)
سيشري إليه ( مل ترد هذه املادة يف القاموس ا وما أورده الشارح هنا نقال عن القاموس ا فقد ورد فيه لبعاً ملادة عسجر ا وكله ابجليم ا وهو ما 6)

 يف اللسان والتكلمة.الشارح كما 
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رََع ا ومنه اشِتقاُ  انقة َعيحَسجور ا انته .  َشِديداً ا وأَيضاً َأسح
 قلُت : فاْرتَفع اإِلشكاُل ، والَحقُّ أََحقُّ بأَن يُتَّبع.

ْت في َسْيِرَها َعْسَحرتِ و  ٌل َعَساِجيُر : وهي الُمتتابِعَة في َسْيرها.، وهذا أَيضاً َضبَُطوه بالِجيم ، وهو الصَّواُب. وقالوا : إِبِ  اإِلبُل : اْستََمرَّ

 ، وهذا أَيضاً ضبَُطوه بالِجيم على الصَّواِب. ، كَجْعفَر : الِمْلح العَْسَحرواللَّْحَم : َملَّحه  َعْسَحرو

َواب أَنه بالِجيم ، قاله الصاَغانِّي ، ومثله في ُمعَجم أَبي ُعبَْيد البَْكِرّي  ع : َعْسَحرو  وزاد أَنه قُْرَب َمكَّة.،  (1)، الصَّ

ْعالة َعْيَسُجوراً لُخبثها. بهاٍء : الُخْبثُ  ، العَسَحرةو يت الّسِ  قالوا : الصَّواُب أَنَّه بالِجيم ، ومنه ُسّمِ

 وقد خالَف المصنِّف هنا أَئّمة اللغة من غير َوْجه ، فليُتَفَطَّن له.

ج : الُمتَعَْسِقر : [عسقر] بورُ  ، وهو كُمتََدْحِرج ، ُمتَعَْسِقرٌ  َرُجلٌ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال المؤّرِ  ، وأَنشد : الَجْلُد الصَّ

ودًا و  هــــــــــــُ لــــــــــــح رحَت مــــــــــــَ ِر  (2)صــــــــــــــــــــــــــِ رحقــــــــــــَ قــــــــــــاٍع قـــــــــــــَ  بــــــــــــِ

  
رِ   رحهـــــــــــــُ هـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــتـ وُر ابل

ُ
َك املـــــــــــــ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ل رِي عـــــــــــــَ   ـــــــــــــَح

  

رُبِ  نــــــــــــــــــح رُبة وقـــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــح َك مــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــُ  اي لــــــــــــــــــَ

  
لـــــــــــــَ  اأَلاّيِم يف   َت عـــــــــــــَ نـــــــــــــح رِ كـــــــــــــُ قـــــــــــــُ َعســـــــــــــــــــــــــــح  تــــــــــــــَ

  
ج وال أَثُِق به. قلُت : وهذا سبُب عَدِم ِذْكِر الَجْوَهِرّيِ إِيَّاهُ لَكْونِه لم  ؟أَي َصْبر وَجالَدة. قال األَزهرّي : وال أَْدِري َمْن َرَوى هذا عن الُمَؤّرِ

 انّي : وكأَنّه مقلوب من التَّقْعُسر.يَِصحَّ عنده. وقال الصاغ

َب ، وأَصلُه لَْشَكر ، ويُِريُدون به الَجْيَش. : الَجْمعُ  العَسَكرُ  : [عسكر] الَكثِيُر من ُكّلِ  يَْقُرُب منه قول ابِن األَْعَرابِّي : إِنّهو ، فاِرِسيٌّ ، ُعّرِ

 الرجِل َجماَعةُ ماِله ونَعَِمه ، وأَنشد : َعْسَكرُ  من ِرجال وماٍل وَخْيل وِكالٍب. وقال األَزهرّي : َعْسَكرٌ  يقال ٍء.شيْ 

رُهح  ؤحجــــــــــــَ ــــــــــــُ يــــــــــــم تـ ظــــــــــــِ ٍر عــــــــــــَ رح لــــــــــــَك يف َأجــــــــــــح  هــــــــــــَ

  
كـــــــــيـــــــــنـــــــــًا قـــــــــلـــــــــيـــــــــاًل   ُا ِمســـــــــــــــــــــــح عـــــــــِ رُهح تـــــــــُ كـــــــــَ  َعســـــــــــــــــــــــح

  

رُهح  ه وَبصــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــُ اٍه لــــــــــــــَح يــــــــــــــَ ُر شــــــــــــــــــــــــــــِ  َعشــــــــــــــــــــــــــــح

  
رُهح   ٍر حَيحضــــــــــــــــــــــــُ َ  مِبصــــــــــــــــــــــــح فــــــــــح د َث الــــــــــنـــــــــــ   قــــــــــد حــــــــــَ

  
ُجل قَِليَل الَماشيَة   أَصله لَْشَكُر ، كما تقّدم. فاِرسيٌّ  ، قيل : إِنّه العَْسَكر يقال : إِنّه لقَِليلُ  (3)وفي التكملة ، وإِذا كان الرَّ

اإِلْفراَد على  (4) [أَن]ُمْقبٌِل وُمْقبِْلون ، فالتَّْوِحيد على الشَّْخص ، والَجْمع على َجماَعتِهم. قال األَزهرّي : وِعْنِدي  العَْسَكرُ  قال ثعلب : يُقَال :

 اللَّْفظ ، والَجْمع على الَمْعنَى.

 ، قال َطَرفة : : الِشدَّة والَجْدبُ  العَْسكَرةو

ر  يف  َرةٍ  ــــــــــــــَ كــــــــــــــَ هــــــــــــــا  َعســــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــِّ  مــــــــــــــن حــــــــــــــُ

  
حــــــــــــــــــح و  رح أَنَتح شــــــــــــــــــــــــــــــــَ د كــــــــــــــــــِ

ُ
زاِر املــــــــــــــــــ  رَت مــــــــــــــــــَ

  
ع الناِس فيهما. (4) : َعَرفَةُ وِمنًى العَْسَكرانِ  . قالوا :العَْسَكَرْين أَي في ِشّدة من ُحبَِّها. وفي األَساس : َشِهْدتُ   ، كأَنَّه لتجمُّ

 اللَّْيِل : ُظْلَمتُهُ. َعْسَكرُ و : ُمْجتََمُع الَجْيش. العَْسَكرو

 ، ونَشدوا : ُظْلَمتُه (5) اللَّْيُل : تََراَكَمتْ  َعْسَكرَ  وقد

اِج  جــــــــــــــّ ــــــــــــــعــــــــــــــَ ين ال ــــــــــــــَ ُر ب ــــــــــــــح ي ــــــــــــــدح َوَرَدتح خــــــــــــــَ  ق

  
ا   رُ كــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــ َ كــــــــــــــــــَ ٍر َداجِ  َعســــــــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــح  لــــــــــــــــــَ

  
عُوا ، أَو َوقَعُوا في ِشدَّة بالَمَكاِن : القَْومُ  َعْسَكرَ و ُجُل فهو َعْسَكرَ و أَو َجْدٍب. تََجمَّ  بفتح الكاف. ْسَكرٌ ُمعَ  الَمْوِضعو ُمعَْسِكرٌ  الرَّ

ثِين. : َمَحلَّة بنْيَسابُورَ  َعْسَكرُ و  نُِسب إِليها َجماعةٌ من الُمَحّدِ
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الِمْصريّان ، َرَوى األَخيُر عن  العْسَكِريّان الحافُظ أَبو ُمَحّمد ، والَحَسُن بُن َرِشيقٍ  العَْسَكريّ  َمَحلَّة بِمْصَر ، منها ُمَحّمد بن َعليّ  : َعْسكرُ و

 .370ّي ، وعنه الّدارقُْطنِّي وَعْبُد الغَنِّي ، تُوفَِّي سنة النَِّسائِ 

ْملَِة : َمَحلَّةٌ  َعْسَكرُ و ملَةِ  الرَّ ثين. بالرَّ  نُِسَب إِليها َجَماَعةٌ من الُمَحّدِ

 أَبي َجْعفَر. بعَْسَكرِ  وُرصافِة بَْغَداَد ، كانَت تُْعَرف بالبَْصَرة : َمَحلَّةٌ  َعْسَكرُ و

__________________ 
 ( مل يرد يف معجم ما استعجم ا وهو يف معجم البلدان عسجر ابجليم موضض قرب مكه ا عن نصر.1)
 ( اللسان : وصرت مملوكاً.2)
 ء له ا قير :( يف التكملة : قلير املواشي ال شي3)
 اجلدب.الشدة و  ( يف القاموس : ومن اللير  لمته ا والعسكران عرفة ومىن ا والعسكرة :4)
 ويف اللسان والتكملة فكاألصر.« تراكبت»( يف القاموس : 5)
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ُب لَشكر ، د ، بُخوِزْستَانَ  ُمْكَرم : َعْسَكرُ و  والَحَسُن بُن َعْبِد هللا العَْسكِريُّ  بُن َعْبِد هللا (1) منه الحسين بَْيَن تُْستََر وراَمُهْرُمَز ، وهو ُمعَرَّ

 اِعران.الشَّ  األَِديبانِ  العَْسَكِريُّ 

ْيتُون ، هكذا َضبَطه الصاغانِيُّ وغيُره ، وتَبِعَهم المصنّف وهكذا هو الَمْشهور على أَْلِسنَِة أَْهِل  بعَْسَكرِ  ، ويُعَرف ع ، بِنابُلُسَ  : َعْسَكرٌ و الزَّ

ّمِ ، ونََسَب إِليه أَبا القَاسم ُمَحّمد بن َخلَِف بن محّمِد بِن ُمْسِلم ى إِحدى قُرى النابُلُِسّي إِل العْسكِريّ  نَابلَُس. وقال الحافُِظ في التَّْبصير : هو بالضَّ

لَفّي ، قال : هكذا َضبََطه القُْطُب َعْبُد الَكِريِم ، الَحلَبِيُّ   في تَاِريخه ، وقال : َسمْعُت منه. نابُلُس ، كاَن نَِقيَب الَحنَابِلَة ، َحدَّث عن ِسْبط الّسِ

 ِحْصٌن بالقَْريَتَْين. القَْريَتَْين : َعْسَكرُ و

ً  : َعْسَكرُ و  ولَى هي الِخّطة بها ، والثانِيَةُ من قَُراها.واألُ  ة بِمْصَر أَيضا

وإِليه  ، لعَْسَكِره فُمَراُده ُسرَّ َمْن َرأَى ؛ ألَّن الُمْعتَِصَم بَنَاَها العَْسَكرَ  ، قال ابُن َخلَِّكاَن : متى َذَكَر ابُن القَّرابِ  اْسُم ُسرَّ َمْن َرأَى : َعْسَكرُ و

 ، الثالثُ :  له يقال ، عنهمهللارضيالصادِق ،  بِن َجْعفَرٍ  (2) الَحَسِن َعِليُّ بُن ُمحّمِد بِن َعِلّي بِن ُموَسى أَبو اإِلمامان العَْسَكِريّانِ  نُِسبَ 

فَِّي بُِسرَّ َمْن َرأَى سنة ، وعاَش إِحَدى وأَْربَِعين َسنَةً وَسْبعَةَ أَْشُهر ، فإِنّه تُوُ  212، والنَِّجيُب ، ُوِلَد بالمدينة سنة  والدَِّليلُ  ، والتَِّقيّ  ، والهاِدي

وُدفنَا بَها ، فِلَذا نُِسبَا  وماتَا بَها ، 260وتُُوفَِّي سنة  232الهاِدي ، ُوِلَد بالمدينة سنة  الَحَسنُ  اإِلماُم أَبو ُمَحّمدٍ  َوَولَُده ، وُدفن بِداِره بها ؛ 254

 إِلَْيَها.

َصافَة. ببَْغدادَ  َمْوضعان : الَمْنُصور أَبِي َجْعفَرِ  َعْسَكرُ والَمْهدّيِ ،  َعْسَكرُ و  ، الثانِي هو الرُّ

ة الفَّنِ بِِدَمْشِق الشأِْم ، منهم الَحافظ صاحُب التاريخ الذي يُْرَحُل إِليه ، وغيرهم. َعَساِكرَ  ، من الثانِي بَنُو : اسمانِ  َعَساِكرُ و َعْسَكرٌ و  أَئمَّ

 * وّمما يُستدرك عليه :

 الَهّمِ : ما َرِكَب بَْعُضه بَْعضاً وتَتَابََع. رُ َعساكِ 

هكذا رأَيتُه بخّط  ، قال ابُن يونَُس : (3)الَمْهرّي ، له ِوفَاَدةٌ ، وَشهَد فَتَْح مْصر ، وَذَكَره ابُن يونَُس ، وَضبَُطوا واِلَده كقُْنفُذ  ُعْسُكر وبِْرُح بن

 ابِن لَِهيعَةَ ، كذا في التبصير للحافظ.

 : موضعاِن ، األَخير من أَْعمال تِِلْمَساَن. الُمعَْسَكرو َكرالعَسْ و

كة : العََشَرة : [عشر] ُل العُقُودِ  ، ُمَحرَّ َدت من الهاِء ، وُعدَّ بها المؤنَّث ، فبالفَتْحِ ، تقول : أَوَّ رَجال ، فإِذا  َعَشَرةُ ونِْسَوةٍ ،  َعْشرِ  ، وإَِذا ُجّرِ

فالهاُء تَْلَحقُه فيما  العََشَرة امرأَةً. وما كان من الثَّاَلثَة إِلى ِعْشُرونَ وَرُجالً ،  ِعْشُرونَ  اْستََوى الُمذكَّر والُمَؤنَّث فقلَت : (4) الِعْشِرينَ  جاَوْزتَ 

،  العََشَرة أَنَّثَْت الُمذكََّر وذكَّْرَت الُمؤنَّث ، وَحَذْفَت الهاَء في الُمَذكَّر في العََشَرةَ  واحُدْه ُمَذكَّر ، وتُْحَذف فيما واِحُده ُمَؤنَّث. فإِذا جاَوْزتَ 

ْدِر فيما بَْيَن ثاَلثَة في العَُجز ، وفَتَْحَت واِحداً َمْبنِيًّا على الفَتْح. فإِذا ِصْرَت إِلى الُمَؤنّث أَْلَحقََت الهاَء  َعَشرَ  إِلى تِْسعَةَ  َعَشرَ  وأَْلَحْقتََها في الصَّ

 ، وإِْن ِشئَْت َكْسَرتَها ، كذا في اللّسان. َعْشَرة ، وَحَذْفتَها ِمن الصْدر ، وأَْسَكْنَت الّشين من

ين. قال ابُن ِجنّي : وَوْجهُ ذلك أَنَّ أَْلفَاظ العََدد تُغَ  (5)َعْيناً  َعَشَرةَ  ومن الّشاذّ في القَراَءة فاْنفََجَرْت ِمْنه اثْنَتَا كثيراً في حّد التَّْرِكيب  يَّرُ بفتح الّشِ

. ومن ذلك قَْولُهم : ثاَلثُون ، ِعْشُرون ثم قالُوا في التركيب : (7) َعَشَرةو َعْشرٌ  ، وقالُوا : َعْشَرة ، إِْحَدى (6)اَل تَراُهم قالُوا في البَِسيط ، أَ 

 ث والُمَذكَّر في التَّْركيب ، والَواُو للتَّْذِكيِر وكذلك أُْختَُها ، وُسقُوُط الهاِء للتَأْنِيث.فما بَْعَدها من العُقُوِد إِلى التِّْسِعين ، فَجَمعُوا بين لَْفظ الُمَؤنَّ 

ين ، وِإْن ِشئْتَ  َعِشَرةَ  وتقوُل : إِْحَدى  اْمَرأَةً ، بَكْسِر الّشِ

__________________ 
و أبو أمحد أســتاذ أيب هال  العســكري ا ســن بن عبد   ا ومثلها يف معجم البلدان. وه« ا ســن»( عل  هامش القاموس عن نســخة أخر  1)

 اآيت ذكره بعده.
 .« مد»( عن القاموس وابألصر 2)
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 ( وكذا ضبطه ابن ماكوال ابلعا والكاف املضمومتا.3)
 ( يف التهذيب : فإذا جاوزت العشر.4)
 .60( سورة البقرة اآية 5)
اللســــــان الذي نقر عن امكم ومتام العبارة يف امكم : قالوا يف البســــــيرت ا واحٌد وَأَحٌد مث قالوا يف الرتكيب ( مثة نقص يف الكالم فالشــــــارح تبض 6)

 ... إحد  عشرة
 ( هذا ضبرت امكم للفظتا ا وضبطتا يف اللسان َعِشرة وَعَشَرة.7)
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ضَ  ك نحَت ا ِإىل ِتســــــح َرةَ  ســــــَ ِو والل َغِة ال  َعشــــــح ر اِ َجاز ا قا  اأَلزحهرِّي : وَأهُر الن حح ِكُا أَلهح ر جَنحد ا والت ســــــح ُر أَلهح ا والَكســــــح
َوحضــــض. وُرِوَي عن اأَلعحَمِش أَن ه قـََرأَ 

ا يف هذا امل َرةَ )يـَعحرُِفون فـَتحح الشــــِّ بفتح الشــــا. قا  : وقد  (1) (َوَقطَّْعناُهُم اثْ َنَِتْ َعش   ْ
ُر الّلَغة ال يـَعحرُِفونه ا وللمذك ر َأَحدَ  قـََرأَ  رِها ا وَأهح ا وَكسح . َعَشرَ  الُقرّاُء بفتح الشِّ  ال َغريح

ن العَْيَن فيقول : ّكيت : وِمن العََرِب من يَُسّكِ نها إِلى تِْسعَةَ  َعَشرَ  أََحدَ  قال ابُن الّسِ  تَُسكَّن فإِنَّ العَْين ال َعَشر ، إِال اثْنَيْ  َعَشر ، وكذلك يَسّكِ

 لسُكون األَِلف والياِء قَْبلَها. وقال األَْخفَُش : إِنّما َسكَّنُوا العَْيَن لَّما طاَل االْسُم وَكثَُرت َحَركاتُه.

ْفع والنَّْصِب والَخْفِض ، إِاّل اثْنَيْ  َعَشرَ  إِلى تِْسعَةَ  َعَشرَ  والعدد َمْنُصوٌب ما بَْين أََحدَ  نَْي واثْنَتَْي يُْعَربان ألَنهما على ، فإِّن اثْ  َعَشر ، في الرَّ

 ِهَجاِءين.

 ، بالَكْسِر ، يَْعِشُرُهم القَْومَ  َعَشرَ و ، هكذا في اللَّسان. زاَد واِحداً على تِْسعَة : َعَشر يَْعِشرُ  . أَوَعَشَرة أََخَذ واِحداً من : َعَشَر يَْعِشُر َعْشراً و

لَهم عاِشَر َعَشَرةٍ  ، وكان عاِشَرُهم صارَ  : َعْشراً   بنَْفسه. َعَشَرةً  ، أَي َكمَّ

َح به ُشّراح الفَصيح وَغْيُرهم أَّن األَّول من َحّدِ َكتََب  ، والثاني من َحّد َضَرب ، قِياساً وقد َخلََط الُمصنِّف ُهنا بين فِْعلَيِ البَابَْيِن. والِّذي َصرَّ

قد أَشار لذلك البَْدُر القَراِفيُّ في حاِشيَته ، وتَبِعَهُ َشْيُخنا ُمنبِّهاً على ذلك ، ُمتََحاِمالً عليه أََشدَّ على نَظائِره من َربََع وَخَمَس ، كما سيأْتي. و

 تََحاُمٍل.

 أَْذرعٍ. َعَشَرةُ  طولُه ، بالّضم : ُعَشاريٌّ  ثَْوبٌ و

ُده من  العاُشوراءُ و مِ  عاِشرُ  : العاُشورُ وويُْقَصراِن ،  ِمْمُدودان ، العَُشوراءُ و «ال»، قال َشْيُخنا : قلُت : المعروف تََجرُّ قال األَزهرّي  الُمَحرَّ

ّراُء ، والّساُروَراُء : السَّّراُء ،  في أَمثلة األَسَماِء اْسماً على فاُعوالَء إِاّل أَْحُرفاً قليلة. قال ابُن بُُزْرج : الّضاُروَراُء : (2): ولم يُْسَمع  الضَّ

 وقال ابُن األَْعَرابّي : الَخابُوَراُء : موضٌع. وقد أُْلِحَق به تاُسوعاُء. .(3)ُل والدَّالُوالُء : الدَّالَ 

ال ثانَِي له ، قاله شيُخنَا : ويُْستَْدَرك  عاُشوراءَ  قلُت : فهذه األَْلفَاظ يُْستَدَرك بها على ابِن ُدَرْيد حيث في الَجْمَهرة : ليس لهم فاُعوالُء غير

َل  أَو تاِسعُه د ابُن خالََوْيِه ساُموعاَء.عليهم حاُضوراُء ، وزا فقال ،  «ألَُصوَمنَّ التاسعَ »الحديَث :  الُمَزنيّ  (4) [إسماعيل بن يحيى]، وبه أَوَّ

َل فيه العاِشرَ  : يحتمل أَْن يكون التاِسُع هو اللَّْيُث عن الَخِليل ،  الِوْرد أَنََّها تسعةُ أَيّام ، وهو الذي َحكاه ِعْشر ، قال األَزهرّي : كأَنّه تَأَوَّ

 العََشَرة ُمضافَة إِلى ِمثْلها ، ُوِضعت على لفظ الَجْمع ، وليس بَجْمعِ  َعَشَرةٌ  ، أَي َعَشَرتَان ، بالَكْسر : الِعْشُرونو وليس بِبَِعيد عن الصَّواب.

لََها لِعلّة. فإِذا أََضْفَت أَسقطَت النُّون ، قلَت : هذه  ، بقَْلِب الواِو ياًء للَّتِي بعدها فتُدغم. ِعْشِريَّ و عْشُروكَ  ألَنّه ال َدِليَل على ذلك ، وَكَسُروا أَوَّ

 .َعَشْرتُ  للفَْرِق الذي بَْينَه وبين ، ناِدرٌ  ِعْشرينَ  : َجعَلَه َعْشَرنَهو

 العَِشيرُ و، بالّضم ،  العُْشرُ و «ر ب ع»، بالكسر ، األَِخيُر عن قْطُرب ، نقله الجوهرّي في  كاْلِمْعَشار أَجزاٍء ، َعَشرة زٌء من: جُ  العَِشيرُ و

 فَجْمعُه العَِشيرُ  وأَما .ْعشارٌ أَ و ُعُشورٌ  ج واحٌد ، ِمثُْل الثَِّميِن والثُّمِن ، والسَِّديِس والسُّدِس ، يَطَّرد هذان البِنَاَءان في جميع الُكسوِر ، العُْشرُ و

ْزِق في التَِّجاَرة أَْعشراءِ  تِْسعَةُ »في الحديث : و، مثل نَِصيب وأَْنِصباَء.  أَْعِشراءُ  ِديُق ج : العَِشيرُ و. «الّرِ  َعِشيرُ و. ُعَشراءُ  القَِريُب ، والصَّ

ْوج الَمْرأَةِ : رتُعاشُرهو يُعَاِشُرَها ألَنّه الزَّ  .«(5) العَِشيرَ  ألَنَُّهنَّ يُْكثِْرَن اللَّْعَن ويَْكفُْرنَ » الحديث : . وبه فُّسِ

ر قولُه تعالَى : الُمعَاِشرُ  : العَِشيرُ و ِديِق والُمصادِق. وبه فُّسِ  .(6) (لَِبْئَس اْلَمْوىل َولَِبْئَس اْلَعِشْيُ ) ، كالصَّ

 الَجِريب. ُعْشرُ  ، والقَِفيُز : القَِفيزِ  ُعْشرُ  :ـ  (7)ألََرِضيَن وفي بعض األُُصول : اـ  األَْرِض  ِمساَحةِ  في ِحساب العَِشيرُ و

بُعِ. : العَِشيرُ و . َصْوُت الضَّ  غيُر ُمْشتَّقٍ

__________________ 
 .160( سورة األعراف اآية 1)
 ( يف التهذيب : ومل ألض.2)
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 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الدالّة.3)
 التهذيب.( زايدة عن 4)
رة : الصحبة. ويف النهاية :« ألنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشري»( لفظه يف اللسان : 5)  وهو فعير من الِعشح
 .13( سورة ا ج اآية 6)
 ( مثر اللسان والتكلمة ا ويف التهذيب فكالقاموس.7)
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، بالفَتْح  َعْشراً  ، ُمْقتََضى اصطالحه أَْن يكوَن من َحّدِ َضَرَب ، والذي في ُكتُب األَْفعَاِل أَنّه من َحّدِ َكتََب ، كما تَقَدَّم آنِفاً ، َعَشَرُهْم يَْعشُرُهمْ و
ّم ، ونَقَلَه عن ُشروح  (1) َح شيُخنَا الضَّ  َعَشرَ و أَْمواِلِهم ُعْشرَ  أََخذ : ْعشيراً َعشََّرُهْم تَ و ، كقُعُوٍد ، ُعُشوراً و ،« الفَِصيح»على الصَّواب ، وَرجَّ

 ، كذلك. َعَشَرهوالَماَل نَْفَسه 

هو  َعَشَرةٍ  ، تكراٌر ، فإِنَّ أَْخَذ َواِحٍد من َعَشَرة : أََخَذ َواحداً من َعَشرَ و، إِلى آخره ، مع ما َسبَق.  َعَشَرُهم يَْعشُرُهم وال يَْخفَى أَّن في قوله :

ر فيها  العُْشرِ  أَْخذُ  بعَْينِه ، أَشار لذلك البَْدُر القََرافِّي في حاشيته ، وتَبِعَهُ شيُخنَا. وهو أََحُد الَمَواِضعِ التي لم يُحّرِ
المصنِّف تَْحِريراً شافِياً.  (2)

:  َعَشَرُهْم يَْعِشُرُهموأَمواِلهم ،  ُعْشرَ  : أََخذَ  اً َعَشَرُهم َعْشرو. َعَشَرهُ  ، وقد َعَشَرة : أَْخذَُك واِحداً من العَْشرُ ووالصَّواُب في الِعبَاَرة هكذا : 

لَهم عاِشَرُهمْ  كان مع أَن األَّول ـ  بنَْفِسه. وال تَناقَُض في ِعبَاَرة الُمَصنِّف كما َزَعُموا. وقَْوُل البَْدِر في تصويِب ِعبَاَرةِ الُمَصنّف َعَشَرةً  أَو كمَّ

ل.ـ  : زيادة وإِتَْمامٌ  التَّْعِشيرو: نُْقَصاٌن ،  العُُشورُ  ه : ويُقَاُل :الِزٌم ، والثانَِي ُمتَعَّدٍ ؛ كذا قولُ   َمَحلُّ نََظر ، فتأَمَّ

ياط : العاِشرُ  ، وكذلك قابُِضه العَّشارُ و اباً في إِالَّ أُثَيَّ  (3)تاهلل إِْن ُكنَت ». ومنه قوُل ِعيَسى بِن ُعَمَر البن ُهبَْيَرةَ ، وهو يُْضَرُب بين يََدْيه بالّسِ

على ما كاَن يأُْخذه أَهُل الجاِهليّة  العُْشرَ  أَي إِْن َوَجْدتُم َمْن يَأُْخذ،  «فاْقتُلُوه عاِشراً  إِْن لَِقيتُمْ »في الحديث : و .«َعشَّاُروك أَُسْيفاٍط قَبََضها

 يَْعُشُرُهم ، فأَّما َمنْ  العُْشرِ  وأََخَذهُ ُمستِحالًّ وتاِركاً فَْرَض هللا وهو ُرْبعُ إِْن كان ُمْسِلماً  (4)ُمقيماً على ِدينِه فاْقتُلُوه ، لُكْفِره أَو الْستِْحالله لذلك 

 على ما فََرض هللا سبحانَه وتعالَى فَحَسٌن َجِميٌل.

ى آِخذُ ذلك َعَشرَ  وقد ،  العُْشرِ  ، كُرْبعِ  العُْشر ذُه إِلى، إِلضافة ما يَأْخُ  عاِشراً  جماَعةٌ من الصَّحابَة للنبّي والُخلَفاِء بعَده. فيجوُز أَْن يَُسمَّ

ة في التَِّجارات. يقال : ُعْشروالسََّماُء ،  (5)َجِميعَه ، وهو ما َسقَتْه  العُْشرَ  ، َكْيَف وهو يَأُْخذُ  العُْشرِ  ونِْصفِ  مَّ  مالَه َعَشْرتُ  أَمواِل أَْهِل الذِّ

رٌ  ، فأَنا َعشَّْرتُهو،  عاِشرٌ  ، فأَنا أَْعُشُره ُعْشراً  فَمْحُموٌل على  العَّشار . وكّل ما َوَرَد في الحديث من ُعقُوبَةُعْشَره : إِذا أََخْذتَ  َعّشارٌ و ُمعَّشِ

. العُْشر أَي ال يُْؤَخذ:  «يُْعَشْرن النَِّساُء ال يُْحَشْرَن وال»في الحديث : وهذا التَأِْويل.   من َحْليِهنَّ

« َشْمس العُلُوم»كما في  التاِسعَ  في ِحَساِب العََرب اليوم الِعْشرُ  أَو ، وهو الذي أَْطبَقُوا عليه ، العاِشرَ  ِل اليَومَ ، بالكسر : ِوْرُد اإِلبِ  الِعْشرو

من الِوْرِد  العَاِشرُ  اليَْومُ سعِ ، وهو نقالً عن الَخِليل ، قال : وذلك أَنَّهم يَْحبُِسونَها عن الماِء تِْسَع لياٍل وثََمانِيَةَ أَيّام ، ثم تُوَرُد في اليَْوِم التا

 األَّول.

 . واإِلِبُل في كّل ذلكِعْشَرانِ  : التاِسُع. فإِذا جاَوزوَها بمثِْلَها فِظْمُؤَها الِعْشرُ  . وفي ِحسابهم :العَاِشرَ  : ِوْرُد اإِلبِل اليَْومَ  الِعْشر وفي اللسان :

ُن والسَّوابُع والَخوامُس. وقال األَصمعّي : إِذا َوَرَدِت اإِلبُِل في ُكّلِ يَوم قيل : قد َوَردْت ِرْفهاً ، وكذلك الثََّوامِ  ِعْشراً  ، أَي تَِرُد الماءَ  َعواِشرُ 

مْ  ْبُع ، وليس في الِوْرد ثِْلٌث ، ثم الِخْمس، فإِذا َوَرَدْت يوماً ويَْوماً ال ، قيل : َوَرَدْت ِغبّاً ، فإِذا اْرتَفَعَْت عن الِغّبِ فالّظِ ، فإِذا  الِعْشر إِلى ُء الّرِ
. فإَِذا ِعْشرانِ  ، فيُقاُل حينئذ : ِظْمُؤها الِعْشِرين وِرْبعاً ، إِلى ِعْشراً ووِغبّاً ،  ِعْشراً  هي تَِردُ  زادت فليس لها تَْسِميَةُ ِوْرٍد ، ولكْن يُقَاُل : (6)

 ُء.فهَي َجَواِزى الِعْشرين جاَوَزتَ 

 الِعْشر . وكذلك األَْظَماُء كلّها بالكسر ، وليس لها بعدالعاِشرَ  : ما بَْين الِوْرَدْين ، وهي ثََمانيَةُ أَيّام ، ألَنَّها تَِرُد اليَْومَ  الِعْشرُ ووفي الّصحاح : 

ً  َعَشرَ  ، وهو ثمانِيَةَ  ِعْشرانِ  قيل : ِظْمُؤَها الِعْشِرينَ  ، فإِذا َوَرَدْت يَْومَ  الِعْشِرين اْسٌم إِاّل في فليس لها تَْسميَةٌ ،  الِعْشَرْين ، فإِذا جاَوَزت يَْوما

 ء.هي َجَوازى (7) [إِنماو ]

اَخذاٌت للوزير انتهى. ومثله قال أَبو َمْنُصوٍر الثَّعَاِلبِّي وَصّرح به غيُره ، ووجدُت في َهَواِمِش بعِض نَُسخِ القَاُموس في هذا الموِضع ُمؤ

عاُؤه أَّن الصَّواب في الفاِضل محّمد راغب باشا ، ساَمَحه هللا ، ألَنّه األَْنَسُب  العاِشرَ  هو ُوُروُد اإِلبِِل اليومَ  الِعْشر وَعفا عنه ، منها : اّدِ

 باالْشتِقَاق.

 والَجواُب عنه أَّن الصَّواب أَنَّه ال ُمنافاةَ بين القَْولَْين ، ألَنّ 

__________________ 
 ( ضبطت ابلنص يف اللسان ابلضم.1)
 ر : فيه.( ابألص2)
 .«.. لهلل إن كانت»( يف امكم : 3)
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 ( اللسان : ذلك.4)
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : وهو زكاة ما سقته.5)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : فإن.6)
 ( زايدة عن الصحاح.7)
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لـَـة ا فَمِن ا َر الِورحَد عل  مــا َحق قــه اجلوهرّي وغريُه مثــََانِيـَـة َأاّيم َأو مض لَيـح لـَـِة ا ومن مل يـَعحَتربح َجعــَ َ  اليوَم ابلل يـح عحَترَب الّزايدَة َأ َح
تَـَف  ابأَلّو  لعَ  َلَة كالّزايَدِة. وبه ُ َاُب عن اجلوهرّي أَيضـــــــــــــــاً ا حيث مل َيذحُكر الَقوحَ  الث اينَ ا فكَبن ه اكح َدِم ُمنافاِته مض الل يـح

ِوبََة عنها ا لي  الث اين. فتَبم ر. وكنت يف ســـــاِبِ  ا م ن اأَلجح ِر ِحَا اطّلعُت عل  ُمؤاَخذاتِه كتبُت رســـــالًة صـــــغريًة تـََتضـــــَ أَلمح
 هذا  ر  َسرحِدَها.

 لقالوا : الِعْشُر العاِشرَ  ، أَي ُمثَنًّى ، فلو كان ِعْشَرْينِ  لم يُقَل التاِسعَ  الِعْشرِ  قال َشْيُخنَا : اإِلشارة تعوُد ألَْقَرِب مذكور ، أَي ولَكْونِ  ِلهَذاو

 وقالوا : ولعّل الصَّواَب : وِلهذا لم يَقُولُوا. ال ثاَلثَة ، هكذا في النَُّسخ الُمتََداَولَة. وقال بعُض األَفاِضل : ِعْشَرْينِ  ، ُمثَنًّى ، ألَّن فيه ِعْشَرانِ 

ً  ِعْشرينَ  ً  َعَشرَ  َجعَلُوا ثََمانِيَةَ  بل للتاسع ، ِشرِ للعا بلَْفِظ الَجْمع ، فليس اْسما ً  ِعْشَرْينِ  يَْوما ،  طائفةً من الِوْرد الِعْشِرينَ و َعَشرَ  والتاِسعَةَ  تَْحِقيقا

 وبَْعِض الثالث سائٌغ وإِْن لم يكن فيه ثالثة. وإِْطالق الَجْمع على االثْنَْينِ  ، َجَمعُوه بذلك ِعْشِرينَ  بهذا االْعتِبَار : الثالث ، فقالُوا الِعْشر أَي

ة ، واستعماله في  الِعْشر في العََدِد مأَخوذ من الِعْشِرين فلفظ (1) (احلَْجُّ َأْشُهر  َمْعُلومات  )شائٌع ، كقوله تعالى :  الذي هو ِوْرد اإِلبل خاصَّ

فمأْخوذٌ من  ِعْشُرونَ  قَه شيُخنَا. وفي َجْمَهرة ابِن ُدَرْيد : وأَّما قولُهممطلق العََدد فَْرٌع عنه ، فهو ِمن استِْعَمال الُمقَيَّد في الُمْطلَق بال قَْيد ؛ َحقَّ 

فَجَمعُوا ، وذلك أَن اإِلبَل تَْرَعى ِستَّةَ أَيّام ،  أَْعَشار ثالٍث. فلّما جاَء البَْعُض َجعَلُوها ثاََلثَةَ  ِعْشرٍ  وبَْعضَ  ِعْشراً و ِعْشراً  أَْظماِء اإِلبِل ، أَرادوا

:  الِعْشرُ و،  ِعْشر يَْوماً ، وبَِقَي يَْوَماِن من الثاِلث فأَقاُموهما ُمقَامَ  َعَشرَ  الثاني فُهَما ثََمانِيَةَ  الِعْشر َمْين ، وتَِرُد في التاسعِ ، وكذاوتقرب يَوْ 

قال : تِْسعَةُ  ؟كم يكون فالِعْشر ، قلُت : ِعْشر قال : جماعة ؟الِعْشِرين َما َمْعنَى آِخُر األَْظَماِء. انتهى. وفي اللسان : قال الليث : قْلُت للَخِليل :

. قلُت : وإِْن لم بالِعْشِرينَ  الثَّاِلث يَْومان َجَمْعتَه الِعْشر ويَْوَمان. قال : لّما كان من ِعْشَرانِ  ليس بتََمام ، إِنََّما هو فِعْشُرون أَيّام. قُْلُت :

 ؟يَْستَْوِعب الجْزَء الثالثَ 

ْلقَِة الثاِلثَِة فيه جزٌء ، ُعْشرَ وعَْم ، أاَل تََرى قوَل أَبي َحنِيفَة : إِذا َطلَّقها تَْطِلقَتَْين قال : نَ   فالِعْشُرونَ  تَْطِليقَة ، فإِنّه يَْجعَلَُها ثاَلثاً ، وإِنّما من الطَّ

اَل تََرى أَنّه لو قال كاِمالً ، أَ  الِعْشر ِعْشراً  تاّمة ، وال يكوُن بَْعضُ  التطليقةَ ، ألَّن بعَض التطليقِة تطليقةٌ  الِعْشرُ  هذا قِيَاُسه. قلُت : ال يُْشبهُ 

ةً ، وال يكوُن نِْصفُ  كامالً. انتهى.  الِعْشِر عْشراً  وثُلثُ  الِعْشر الْمَرأَته : أَْنت طاِلٌق نِْصَف تَْطِليقَة أَو ُجْزءاً من مائة تَْطِليقَة كانت تْطِليقَةً تامَّ

والَمِقيِس َعلَْيه ، وهو  هذا الَِّذي أَْوَرده اللَّْيُث على َشْيِخه ظاهٌر في القَْدحِ فيِ القيَاِس ، بهذا الفَْرِق الذي أَشاَر إِلَْيه بَْيَن الَمِقيسقال َشْيُخنا : 

ِحيح أَنَّ يرِجع إِلى الُمعَاَرَضة في األَْصِل أَو الفَْرع أَو إِلَْيَهما. واألََصّح أَنّه قادٌح عند أَْرباِب األُصو ل. أَّما أَْهُل العََربيّة فلَُهم فيه َكالٌم. والصَّ

ِد  (2)القيَاَس عندهم ال يَْدُخُل اللُّغَةَ ، أَي ال تُوَضع قِياساً كما حققته  في َشْرح االْقتِراح وَغْيِره من أُصوِل العََربِيَّة. أما ِذْكُر ِمثِْل هذا ِلُمَجرَّ

ٍء ، إِنَّما هو اْصِطالُح الفقهاِء ، َخليُل فال يَُضّر اتّفاقاً. وتَْسِميَةُ ُجزِء التَّْطليقة تَْطِليقَةً ليس من اللّغَة في شيْ البَيَاِن واإِليضاح كما فعَل ال

أُ ، كالِعتِْق ونَْحِوه ، فكلُّ فَْرِد من زَّ وإِجماُعهم عليه ، ال ُخُصوِصيَّةٌ لإِلمام أَبِي َحنيفَةَ َوْحَدهُ. وإِنَّما َحَكُموا بذلك لَّما ُعلَم أَّن الطَّالَق ال يَتَجَ 

َر في ُمَصنَّفَاِت الفْقه. وأَما ُجْزٌء من الِوْرد فهو ر ظاِهٌر ، كجزِء ما يَْقبَُل  أَْجزائه أَو أَجزاِء ُمْفَرِده عاِمٌل ُمْعتَبٌَر لالْحتِياط ، كما ُحّرِ ُمتََصوَّ

 َمثاَلً ومن ُكّل َعَدد. عْشِرينَ  ة وِمنْ ومْن أَْربَعَ  َعَشَرة التَّْجِزئَةَ ، كُجْزٍء من

كما أَنَّ الفُقََهاَء في إِْطالق نْصِف التَّْطِليقَة على التَّْطِليقَة يُِريُدون  (احلَْجُّ َأْشُهر  َمْعُلومات  )فُمراُد الَخِليِل أَنَّهم أَْطلَقُوا الُكلَّ على الُجْزِء ، ك 

وفي َغْيرها لَْيس كذلك ،  (3) منها ، فمهما َحَصَل أُِريَد به التَّْطِليقة الكاملَة ، وإِْن كان في التَّْطِليقَِة الزماً ِمثَْل ذلك ، ألَّن بعض التَّْطليقة ُجْزءٌ 

ته وأَْحَكافال يَْلَزم ما فَِهَمه اللَّْيُث وعاَرَض به من القَْدح في الِمْقيَاس ُمْطلَقاً كما ال يَْخفَى. وإِاّل فَأَْين َوْضُع اللُّغَةِ   ؟ُمها من أَْوضاعِ الِفْقِه ألَئِمَّ

ُل باقي األَْعداِد مثل ثاَلثِيَن وأَْربَِعين ونَْحِوه إِلى  ِعْشِرينَ  وهللا أَعلم. انتهى. وفي َشْمِس العُلُوم : ويقال إِنَّما ُكِسَرت العَْيُن في ، وفُتِح أَوَّ

واِحد ، فَدّل على ذلك َكْسُر أَّول ستّيَن وتْسعيَن ألَنّه يقال ِستَّةٌ وتِْسعَة. قلُت : وهكذا بمنزلة اثْنَْيِن من  َعَشَرة من ِعْشِرينَ  الثمانين ، ألَنَّ 

ح به ابُن دريد. قال شيُخنا : ثّم كالُم ابِن دريد وغيِره  صرَّ

__________________ 
 .197( سورة البقرة اآية 1)
 .«حققه»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 2)
 خطب.« الزم»األصر ( 3)
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رِيٌح يف َأنّ  رِينَ  صـــــــــــــَ ُ مبحخوٌذ من العشـــــــــــــح َعا 
ُ
رِ  ال ذي هو الَعَدُد امل اإِلِبر بـَعحَد مَجحِعه مبا ذََكُروه من الت بحِويالت ا وكالُم  ِعشـــــــــــــح

ِر الل َغة َأن   ّنف والَفي وِمّي وَأكثِر َأهح ُصــَ
رِينَ  اجلَوحَهرِّي وامل ضٍ اســٌم موضــوٌع هلذا ال الِعشــح َرةٍ  َعَدِد ا ولي  َِبمح رٍ  وال لَعشــَ وال  ِلعشــح

َده عن َنظَ  واُب اجلَارِي عل  قـََواِعِد بَِقّية الُعُقود ا فال ُلحرَُج به َوحح ُه لَغريح ذلك ا فَتَبم رح ذلك ا فِإنّه عندي الصـــــ  ائره. وَوجح
ُم ا رحُحه. وكَبهن  ِر َأو لِه وخُمَاَلَفُته ألَنحظَارِه َمر  شــــــَ رِين ســــــتعملواَكســــــح ِتعحَمااًل آَخَر ا مَجَُعوه ونـََقُلوه لِلحَعَدِد  الِعشــــــح يف اأَل حَماِء اســــــح

ُه مَجحِعه مَجحَض َساَلَمةِ  َذحُكور. يـَبـحَق  ما َوجح
رِينَ  وقد يقا  : ِإ َاقُه ؟امل  .«املوضوع للَعَدد املذكور و  َأعحَلم ابلِعشح
جُل : إِذا َوَرَدْت إِبِلهُ  أَْعَشرَ  ، يُقَال : َعَواشرُ  اإِلبُل :و  .َعَواِشرُ  . وهذه ِإبلٌ ِعْشراً  الرَّ

 .العَْشرُ  القُْرآِن : اآلُي التي يَتِمُّ بها َعَواِشرُ و

ّمِ : َمْعُدوٌل من ُعَشارُ و كما تقول : َجاُؤوا أَُحاَد ،  َعَشَرةً َعَشَرةً  أَي ، َمْعَشرَ و ُعَشارَ و َمْعَشَر َمْعَشرَ و،  ُعَشاَر ُعَشارَ  جاُؤواو. َعَشَرةٍ  ، بالضَّ

 إِاّل في قَْول الكَمْيت :أُحاَد ، وثُنَاَء ثُنَاَء ، وَمثْنَى َمثْنَى. قال أَبو ُعبَْيد : ولم يُْسَمْع أَْكثَر ِمْن أُحاَد وثُنَاَء وثاَُلَث وُربَاَع 

ىت  َرمــــــــــــــــَ ح  وَ  حــــــــــــــــَ رَتِيــــــــــــــــثــــــــــــــــُ مح َيســــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

  
ااًل   اِ  ِخصــــــــــــــــــــــــــَ وحَ  الــــــــــــّرِجــــــــــــَ ارَاَت فـــــــــــــَ  ُعشــــــــــــــــــــــــــَ

  
جاءِ »كذا في الصحاح. وقال الصاغانّي : والّرجال ، بالاّلم تصحيٌف ، والرواية   .«ِخالالً »، ويُْرَوى :  (1)« فوَق الرَّ

كذلك ،  َمْعَشرَ و،  َعَشَرة ، َعَشَرة ُمْفَرٌد معناه َشارَ عُ  َغلٌَط َواِضٌح ، كما يُْعلَُم من مباِدي العَربِيّة ، ألَنّ  َمْعَشرَ و ُعَشارَ  قال شيُخنَا : تَْكرار

ره. راً كُمفَّسِ  مثْل َمثْنَى ؛ وقد أَْغفَل َضْبَطه اْعتَماداً على الشُّْهَرة ، وَغِلَط في اإِلتْيَاِن به ُمَكرَّ

 َعَشَرةً َعَشَرةً  ، أَي َمْعَشَر َمْعَشرَ  َهْين. وفي التكملة : جاَء القَْومُ قلُت : الذي ذكره الُمَصنّف بعَْينه ِعباَرةُ الُمْحَكم واللّسان ، وفيهما َجواُز الَوجْ 

ل.  ، كما تقول : َمْوَحَد َمْوَحَد ، وَمثْنَى َمثْنَى ؛ وَكفَى ِلْلُمَصنّف قُْدوة بَهؤالِء ، فَتَأَمَّ

رٌ  ْرِجيعَات في نَِهيقه ، فهوتَ  َعْشرِ  وَوالَى بين َعْشراً  : تابََع النَِّهيقَ  تَْعشيراً  الِحَمارُ  َعشَّرَ و  .التَّْعشيرُ  ، ونَِهيقُه يُقال له ُمعّشِ

 قال ُعْرَوةُ بُن الَوْرد :

رحتُ ِإيّن وِإّن و  ِة الــــــــــر َد   َعشــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــَ  مــــــــــنح َخشــــــــــــــــــــــــح

  
اٍر   َ اَ  محـــــــــــــــــــــِ ُزوعُ  (2)هنـــــــــــــــــــــَُ ين جلـــــــــــــــــــــََ  ِإنـــــــــــــــــــــ 

  
ُجَل إِذا َوَرَد أَْرَض  نََهقَات نَهيَق الِحَمار ، ثم َدَخلَها ، أَِمَن من الَوبَاِء.  َعْشرَ  َوبَاٍء ، وَوَضع يََده َخْلَف أُذُنِه فَنََهقَ ومعناه : أَنَُّهم يَْزُعُموَن أَن الرَّ

 ويُْرَوى :

 يف أَرحض ماِلكٍ  َعش رحتُ ِإيّن وِإنح و 
 الحَماُر. َعشَّرَ  ، وكذلك العََشرة نَعَقَات ، من َغْيِر أَن يُْشتَّق من َعْشرَ  ، أَي نَعََق كذلك : تَْعشيراً  الغَُرابُ  َعشَّرَ و

 أَو ثمانِيَةٌ  بعد ُطُروِق الفَْحِل ، كما في الِعناية أَشُهرٍ  َعَشَرةُ  التي َمَضى ِلَحْمِلَها من النُّوق : ، بضم العَْين وفَتْح الشين َمْمُدوَدة ، العَُشَراءُ و

ُل  أَيضاً على ذلك ، وقِيَل : إَِذا َوَضعَْت  ُعَشَراءُ  َمَكان لَْفظه ، وال يَزاُل ذلك اْسَمها َحتّى تََضَع ، فإَِذا َوَضعَْت ِلتََماِم َسنٍَة فهيأَْولَى ل (3)واألَوَّ

 كالنُّفََساِء من النَِّساِء. من اإِلبِلِ  أَْو ِهيَ  (4)فهي عائِذٌ : وَجْمعُها ُعوذٌ 

 تانِ ر أَوزاِن الُجُموعِ ، وال نَِظيَر لََها في الُمْفَرداِت إِاّل قولُُهم : اْمَرأَةٌ نُفَساُء ، انتهى. وفي اللسان : ويقال : ناقَ نظي العَُشَراءُ وقال شيُخنَا : 

 .«ُعَشَراَوْينِ  اشتريُت َمْوُؤَدةً بناقَتَْينِ »في الحديث : قال َصْعصعَة بُن ناِجيَةَ : و. ُعَشَراوانِ 

 ، وأَْكثَُر ما يُْطلَق على الَخْيِل واإِلبل. ُعَشَراءُ  ِسَع في هذا حتَّى قِيَل ِلُكّل حاِملقال ابُن األَثير : قد اتُّ 

، بالكسر ، َكسَّروه على ذلك  ِعَشارٌ و ، يُْبِدلُون من َهْمَزةِ التَّأْنِيث واواً. قال شيُخنَا : وقد أَْنَكَره بعٌض ، وُمراُده َجْمُع السَّالَمة. ُعَشَراَواتٌ  ج

اَء واحٌد ، وألَّن آِخَره عالمةُ التَأْنِيث. وفي المْصباح ، كما قالُوا : ُربَعَةٌ وُربَعَاٌت وِربَاٌع ، أَْجَرْوا فُعَالَء ُمْجَرى فُعَلَة ، َشبَّهوها بها ، ألَّن البِنَ

 أَْشَهٍر. َعَشَرةُ  من اإِلبِل الّتي قد أَتَى عليها الِعَشار ، وِمثْلُه نُفََساُء ونِفَاٌس ، وال ثاِلَث لهما. انتهى. وقال ثَْعلَب : ِعَشارٌ  : والَجْمعُ 
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__________________ 
 وا يرجون أنك تبلغه ا كما يف التكملة.( يعين فو  الرجاء الذي كان1)
 ويرو  : هنا  ا مار.« هنا  ا مري»( يف الصحاح : 2)
 .«واألوىل»( عن اللسان وابألصر 3)
ابلدا  املهملة وهو خطب وما أثبت عن التهذيب. والعائذ من اإلبر ا ديثة النتاج ا والناقة إذا « فهي عائد : ومجعها عود»( ابألصــــــــــــــر : 4)

 (.عن اللسان : عوذ)وضعت ولدها فهي عائذ. والعوذ ا ديثات النتاج ا 
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ر قولُه تعالى :  لُها  (2) [: الِعشارُ ] لفَّراُء :قال ا (1) (َوِإَذا اْلِعشاُر ُعطَِّلتْ )وبه فُّسِ لُقَُّح اإِلبِِل َعطَّلََها أَْهلُها الْشِتغالهم بأَْنفُِسهم ، وال يُعَّطِ

 : ، قال الفََرْزَدق : اسٌم يَقَُع على النُّوِق َحتَّى يُْنتََج بَْعُضها وبَعُضها يُْنتََظر نِتَاُجَها الِعَشارُ  أَو قَْوُمَها إِاّل في حاِل الِقيَاَمة.

ٍة  ــــــــــــَ ال ــــــــــــُر وخــــــــــــَ رِي ــــــــــــَك اي جــــــــــــَ ٍة ل مــــــــــــّ مح عــــــــــــَ  كــــــــــــَ

  
ي    لــــــــــَ تح عــــــــــَ بــــــــــَ لــــــــــَ دح حــــــــــَ اَء قــــــــــَ عــــــــــَ دح ارِيفــــــــــَ  ِعشــــــــــــــــــــــــَ

  
ألَنَّها حديثةُ العَْهِد بالنِّتَاج وقد َوَضعَْت أَْوالَدَها. وأَْحَسُن ما تكوُن اإِلبِل وأَْنفَُسَها عند  ِعَشاراً  لَبٌَن ، وإِنَّما َسّماَها للِعَشارِ  قال بعُضهم : وليس

 .ِعَشاراً  أَْهِلها إَِذا كانت

 .ُعَشراءَ  : صاَرت أَْعَشَرتْ و تَْعِشيراً  الناقةُ  (3) َعشََّرتو

 .(4)وعلى األَّول اقتصر صاِحُب الِمْصباح 

 أَْشُهٍر من نِتاِجها. َعْشرُ  ضاً : أَتَى عليهاأَي أَْعَشَرتْ و

 .(5)ِمْشَكاٌر ِمْغباٌر  ِمْعَشارٌ  ، لَياِلَي تُْنتَج. ونَعََت أَْعَرابيٌّ ناقةً فقال : إِنََّها : يَْغُزُر لَبَنَُها ِمْعَشارٌ  ناقَةٌ و

 . قال امُرؤ القَْيس في َعِشيقَته :، جاَء على بِنَاِء الَجْمع ، كما قالوا : ُرْمٌح أَْقَصادٌ  أَْعَشارٌ  قَْلبٌ و

َدحــــــــــي و  قــــــــــح اِ  ِإاّل لــــــــــتـــــــــــَ نــــــــــَ يـــــــــــح تح عــــــــــَ   (6)مــــــــــا َذَرفــــــــــَ
  

ك يف   يــــــــح مــــــــَ هــــــــح ارِ بســــــــــــــــــــــَ رِ  َأعحشــــــــــــــــــــــَ تــــــــ  قــــــــح ٍب مــــــــُ لــــــــح ــــــــَ  قـ

  
َر ثُّم ُشِعَب كما تُْشعَُب القُُدوُر. وذكَر فيه ثعلب قَْوالً آَخَر ، قال األَزهرّي : وهو أَْعَجُب إِ  لّي من هذا القَْول ، وذلك أَنه أَراد أَراد أَنَّ قَْلبَه ُكّسِ

قِيُب ، فِلْلُمعَ  (7)هنا َسْهَمْي قِداحِ الَمْيسر ، وهما « َسْهَمْيك»بقوله :  ُجُل بهما الُمعلَّى والرَّ قيب ثاَلثَةٌ ، فإَِذا فاَز الرَّ لَّى سبعةُ أَْنصباَء ، وللرَّ

أَجزاٍء ، فالَمْعنَى أَنَّها َضَربَْت بِسهاِمها َعلَى  َعَشَرةِ  ٍء منها. وهي تَْنقَِسُم علىيَْطَمْع َغْيُره في شيْ  (8)َغلَب على َجُزوِر الَمْيِسر ُكلَّها ، ولم 

 ْهَماِن ، فغَلَبَتْه على قَْلبِه ُكلِّه ، وفَتنَتْه فََملََكتْه.قَْلبِه فَخَرج لها السَّ 

 قِْدرٌ  أَو .أَْعَشاَراً  ، إَِذا َكّسْرتَه فَصيَّْرتَه تَْعِشيراً  القََدحَ  َعشَّْرتُ و قَِطعٍ. َعْشرِ  : ُمَكسََّرةٌ على أََعاشيرُ  ، وقُُدورٌ  أَْعَشارٌ  وِقْدرٌ  ، أَْعَشارٌ  قََدحٌ و

َرة ، فلم يْشتَّق من شيْ  أَْعَشارٌ  . وقيَل : قِْدرٌ َعْشرٌ  أَو َعَشَرةٌ  ِظيَمةٌ ال يَْحِملَُها إِالّ عَ  : أَْعَشارٌ  ، من  أَْعَشار ٍء ، وقال اللِّْحيَانِّي : قِْدرٌ : ُمتََكّسِ

ق ثم ُجِمع ، كأَنُّهم َجعَلُوا ُكلَّ ُجْزٍء منه  .ُعْشراً  الَواِحد الذي فُّرِ

،  كالعَُشاَرة ، أَْعَشارٌ  ِقَطع ، والَجْمعُ  َعْشرِ  كأَنَّها قْطعَةٌ من ءٍ وِمْن ُكّلِ شيْ  ، أَي من الِقْدر وِمَن القََدح : قِْطعَةٌ تَْنَكِسر منها، بالَكْسِر  الِعْشرو

ّم : وهي الِقْطعَةُ من كّلِ شيْ  قَُهْم :ُعَشاَراتٌ  ٍء ، والَجْمعُ بالضَّ  . وقال حاتٌم يَْذُكر َطيِّئاً وتَفَرُّ

 بُكرِّ َمكانِ  ُعَشارَاتٍ فُصاُروا 
 قال الصاغانّي : هكذا رواه لحاتٍِم ولم أَِجْده في ِديَواِن ِشْعره.

 ، قال َطَرفَةُ : تَخالَُطوا : اْعتََشُرواو تَعَاَشُرواو،  عاَشَره ُمعَاَشَرةً  ، يقال : بهاٍء : الُمَخالَطة ، الِعْشَرةُ و

ر ًة و  َواهــــــــــــــــا مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ تح نـ طــــــــــــــــ  نح شــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ئ ــــــــــــــــَ  ل

  
يـــــــــــٍب   بـــــــــــِ ِد حـــــــــــَ هـــــــــــح لـــــــــــَ  عـــــــــــَ عـــــــــــَ رح لـــــــــــَ َتشـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
 َجعَل الَحبيَب َجْمعاً كالَخِليِط والفَِريق.

ُجل : بَنُو أَبيه األَْدنَْون أَو قَبِيلَتُه َعِشيَرةُ و ْجَمع َجْمَع الّسالمة. قال ، قال أَبو علّي : قال أَبو الَحَسِن : ولم يُ  َعَشائرُ  ج ، كالعَِشيِر ، بال هاءٍ  الرَّ

ة ، مثُل بنِي تَِميٍم ، وبَني َعْمِرو بِن تَِميم. وفي الِمْصباح : أَنَّ  العَِشيَرةُ  ابُن ُشَمْيل : ، واْختُِلَف في  (9)الَجَماَعةُ ِمن الناس  العَِشيَرة : العامَّ

: الذي هو العُدد ِلَكماِلهم ، ألَنّها َعَدٌد كاِمٌل ، أَو ألَّن َعْقَد  العََشَرة نِهم ، أَو من، ألَنها من َشأْ  الُمعَاَشَرة ، أَي الِعْشَرة من َمأَْخِذه ، فقيل :

 ، قاله َشيُخنا. العََشرة نَسبِهم كعَْقدِ 
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يَْت ِلبُلُوغها غايَةَ الَكثَْرةِ ، ألَنّ  ، كَمْسَكن : الَجَماَعةُ  الَمْعَشرُ و هو العََدُد الكامُل الَكثيُر  العََشَرةَ  ، وقَيََّده بعُضُهم بأَنّه الَجَماَعةُ العَِظيَمةُ ، ُسّمِ

 الذي ال عدَد بَْعَده إِاّل وُهَو ُمَركَّبٌ 

__________________ 
 .4( سورة التكوير اآية 1)
 التهذيب.( زايدة عن 2)
 ( ضبطت يف القاموس ختفيف الشا ا وضبطناها ابلتشديد عن التهذيب واللسان.3)
 ( والتهذيب والصحاح أيضاً.4)
 ( قوله : مشكار : تغرز يف أو  نبت الربيض ا ومغبار لبنة بعد ما تغزر اللوايت ينتجن معها.5)
 حي.( البيت من معلقته ا ويف الصحاح والتهذيب : لتضريب بد  لتقد6)
 .«وهو»( عن التهذيب ا وابألصر 7)
 ( التهذيب : فال يطمض.8)
 . والعشرية : القبيلة... ( عبارة املصباح : املعشر : اجلماعة من الناس9)
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رَ  ممّا فيه من اآحاد َكَبَحدَ  ُرونَ  ا وكذا َعشـــــَ َرلن وَثالثُوَن : َأي ِعشـــــح َعحشـــــرَ  وَثاَلثٌَة ا فكَبن   َعشـــــَ
رَ  َ َرّ  امل الذي هو  ةالَعشـــــَ

رُ  ِقير :و  الَكثـحَرُة الكامَلة ا فـََتَبّمر ؛ قاله شــــــيُخَنا. َعحشــــــَ
ُر الر ُجِر. : امل رُ  وقا  اأَلزحَهرّي : َأهح َعحشــــــَ

رُت : امل  والنـ َفُر والَقوحُم والر هح
ِظهم ا للّرجاِ  ُدوَن النســــــــاِء ا  ُض ا ال واحَد هلم من َلفح ريَةو معناه اجَلمح أَيضــــــــاً للّرجاِ  ا والعامَلُ أَيضــــــــاً للّرَِجاِ  ُدوَن  الَعشــــــــِ

اِء. وقا  الل يحُث : رُ  النِّســـَ َعحشـــَ
ُرُهم واِحٌد ا حنو امل ر : كّر مَجاَعٍة أَمح ِلمَا ا  َمعحشـــَ ُســـح

رو امل ضُ  َمعحشـــَ رِِكَا. واجَلمح ُشـــح
رُ  امل َعاشـــِ

َ
 ا امل

َعحَشرُ  قير :و 
ْنسِ )ا ويف التنزير :  اجِلن  واإِلنح ُ  : امل ُغايـََرة  (1) (اي َمْعَشَر اجلِْنِّ َواإْلِ

َتِضي امل قا  شيُخَنا : وَلِكن  اإِلضاَفَة تـَقح
راً  ا وفيه َأن  التقدير اي َر اجلِْنِّ )ُهُم اجلّن واإِلنحُ  ا فتَبم رح. ويـَبـحَق  الن َظُر يف :  َمعحشــــَ ُدوَن ِإنح  ا فَتدب ر. قلُت :  (اي َمْعش   َ

 ات الَقرايفّ يف ا اِشَية.وهو من حَتحِقيق
َد بَن َمْسلََمةَ و لم يَْقتَِدح  ، مثل القُْطنِ  كُصَرد َشَجٌر فيه ُحّراقٌ  ، العَُشر من َشَجر باَرَزه ، فدخلَْت بينهما َشَجَرةٌ  (2)في َحديث َمْرَحب أَنَّ ُمَحمَّ

: من الِعَضاه ، وهو من ِكبَاِر الشََّجِر ، وله َصْمٌغ ُحْلٌو ، وهو  العَُشر َحنيفَة :لنُعُوَمته. وقال أَبو  الناُس في أَْجَوَد منه ، ويُْحَشى في الَمخادّ 

أَي في ُسكَِّرِه  وفيه ، العَُشر ، أَي َمْعُروٌف يُقَال له : ُسكَّرُ  ويَْخُرج من َزْهِره وُشعَبه ُسكٌَّر ، م َعِريُض الَوَرق ، يَْنبُت ُصعُداً في السَّماِء ،

ْفلَى ُمْشَرٌب ُمْشِرٌق َحَسُن  َمَراَرة ٌء منَشيْ  الَمْنَظر ، وله ثََمٌر. ويَْخُرُج له نُفّاٌخ كأَنّها َشقَائُق الِجَمال التي تَْهِدُر فيها ، وله نَْوٌر مثل نَْور الّدِ

يٌّ بلَبَنٍ »في حديث ابن ُعَمْير : و ِة يِصف الظَّليم : العَُشرَ  ُن إِبٍل تَْرعىأَي لَبَ :  «ُعَشِرّيٍ  قُْرٌص بُّرِ مَّ  ، وهو هذا الَشَجر. قال ذو الرُّ

اكـــــــاِن  مـــــــَ ِه ِمســــــــــــــــــــح يـــــــح لــــــَ رٍ مــــــن  (3)كـــــــَبن  رِجــــــح  ُعشــــــــــــــــــــَ

  
بُ   جـــــــَ رح عــــــنــــــهــــــمـــــــا الــــــنــــــ  قشــــــــــــــــــــ  تــــــَ ــــــَ بـــــــاِن مل يـ قــــــح  صــــــــــــــــــــَ

  
 في األَْسَماِء.« فُعَلة»، وال يُكسَّر إِاّل أَْن يُجَمَع بالتَّاِء لقلّة  ُعَشَرةٌ  الواِحَدة

يَ  : قَْوٌم من فََزاَرةَ  العَُشراءِ  بنوو  لِعَظم بَْطنه. فِمْن بَني بالعَُشراءِ  ، وُهْم من بَني ماِزن بن فَزاَرةَ ، واسُمه َعْمُرو بُن جابر ، وإِنََّما ُسّمِ

، وَهِرُم بُن قُْطبَةَ بن َسيّار الذي تَحاَكم إِليه عامُر بُن الطُّفَْيل وَعْلقََمةُ بن ُعالثَةَ. ومنهم  العَُشراءِ  َزبّاَن بن َسيّار بنَمْنظوُر بُن  العَُشَراءِ 

 َحْلَحلَةُ بُن قَْيس بن األَْشيَِم بِن َسيَّار ، وَغْيُرهم.

قال البَُخارّي : في َحِديثِه وَسَماعه من أَبيه واْسمه نََظٌر  الّداِرمّي : تابِِعّي مشهور. بُن بِِلزٍ  بُن مالك ، ويُقَال : ُعَطاِردُ  : أَُساَمةُ  العَُشَراءِ  أَبوو

يوان. َدةِ كَكتّان ، (4) وَزبّانُ  ؛ قاله الذَّهبّي في الّدِ قاَل : ومنهم  ، وهو أَبو َمْنُظور الذي تَقَدََّم ِذْكُره. فلو : شاِعرٌ  العَُشَراءِ  ابُن َسيّاِر بنِ  بالُمَوحَّ

 َزبّاُن ، كان أَْحسَن ، كما ال يَْخفَى.

 ، بالضم وتَْخِفيف الالم المفتوَحة. القُلَةُ  : العَُشَراءُ و

 قال النابِغَة : .(5)، األَِخيُر بالدَّْهناء. وقيَل : هو ماٌء  َمَواضعَ  ، أَسماءُ  ، بَكْسِرِهما تِْعَشارٌ و ِعَشارٌ و بالَمّد ، َعُشوَراءُ و

 (6) تِعحَشارِ َغَلُبوا عل  َخبحٍت ِإىل 
 وقال الشاعُر :

هــــــــــا  َر بــــــــــيــــــــــنــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــذ  ِرف ال عــــــــــح ــــــــــَ ٌر مل تـ ا ِإبــــــــــِ ــــــــــنــــــــــَ  ل

  
عحشــــــــــــــــــــــارَ   هح  بــــــــتــــــــِ مــــــــُ رَائــــــــِ اهــــــــا َقســــــــــــــــــــــًا َفصــــــــــــــــــــــَ رحعــــــــَ  مــــــــَ

  
بَّيُّ :  وقال بْدُر بن َحْمَراَء الضَّ

ا ُت َوفـــــــــــَ يـــــــــــح ه َوفــــــــــــَ لـــــــــــَ َر الـــــــــــنـــــــــــاُس مـــــــــــثــــــــــــح  ًء مل يــــــــــــَ

  
ارَ   عحشـــــــــــــــــــــــــــَ ابـــــــــــــرُ  بـــــــــــــتـــــــــــــِ و ِإَد  اأَلكـــــــــــــَ بـــــــــــــُ  ِإذ حتـــــــــــــَح

  
انِ  العَُشْيَرة ذُوو مَّ  ، قال َعْنتََرةُ في َوْصِف الظَِّليم : نابِتَةٌ  ُعَشَرةٌ  فيه َمْعُروٌف ، : ع بالصَّ

وُد بــــــــِذي  عــــــــُ ٍر يـــــــــَ عــــــــح ريَةِ صــــــــــــــــــــــَ ُه  الــــــــُعشــــــــــــــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــَ

  
رحِو   د ذي الــــــــفــــــــَ بــــــــح لــــــــمِ كــــــــالــــــــعــــــــَ ِويــــــــِر اأَلصــــــــــــــــــــــح  الــــــــطــــــــَ
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، بغير هاٍء أَيضاً ، وُضبَط بالّسين الُمهَملَة  العَُشيرُ  ، أَي معروفَةٌ ، ويقال فيه َغْزَوتُها م ، من َمنازل الحاّج ، ع بناحيَِة يَْنبُعَ  : العَُشْيَرة ذوو

 أَيضاً ، وقد تَقَّدم.

__________________ 
 .130( سورة األنعام اآية 1)
 .«َسَلمة»لنهاية ا وابألصر واللسان ( عن ا2)
 (.لك)واللسان  (عشر)والتصويب عن امكم « مما كان»( ابألصر 3)
 .«زاّبن» 258كاألصر ويف مجهرة ابن حزم ص « زابن»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « زاين»( ابلقاموس 4)
 : ماء لبين ضبة. (تعشار)( يف معجم البلدان 5)
 وصدره : 60( ديوانه ص 6)

 بنو جذمية حي صدٍ  سادةٌ و 
 ويف شرحه : تعشار : من أرض كلب.
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 ة ، باليََماَمِة. ُمَصغّراً : العَُشْيَرةُ و

بُع ، ج عاِشَرةُ و  قاله الصاغانّي. عاِشَراتٌ  : َعلٌَم للضَّ

رو ث : َمن أُْنتَِجْت إِبِلُه ، وَمن صاَرْت إِبلُه الُمعَّشِ  ، أَْوَرَدُهَما الصاغانّي ، واستشهد للثانِي بقَْوِل َمقّاِس بن َعْمرو : ِعَشاراً  ، كُمَحّدِ

َة صـــــــــــــــــــــــــاِدٍ   فـــــــــــَ ـــــــــــح ل مح ابهلل حـــــــــــَ ُت هلـــــــــــَُ فـــــــــــح ـــــــــــَ ل  حـــــــــــَ

  
رِ   جــــــــــــُ فــــــــــــح ــــــــــــَ ِ    يـ تــــــــــــ  ــــــــــــَ نح ال يـ يــــــــــــنــــــــــــًا ومــــــــــــَ  ميــــــــــــَِ

  

اَم رَاٍع جمـــــــــــــَُ  ن  الـــــــــــــعـــــــــــــَ طـــــــــــــَ لـــــــــــــِ تـــــــــــــَ خـــــــــــــح يـــــــــــــَ ٌب لـــــــــــــَ  نـــــــــــــِّ

  
ا بـــــــــــــراٍع   نـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ القـ رِ ِإَذا مـــــــــــــا تـــــــــــــَ َعشـــــــــــــــــــــــــــِّ  مـــــــــــــُ

  
 ْعُضها ببَْعض.قال : الُمجنِّب : الذي لَْيَس في إِبِله لَبٌَن. يقول : ليس لَنا لَبٌَن ، فنحن نُِغيُر عليكم فتَأُْخذُ إِبِلَُكم فيَْختَِلط بَ 

 .(1)م يَْرِوه لي ثِقَةٌ أَْعتَمده ، قال األَْزَهرّي : ل : األَْحَمقُ  األَْعَشرُ  عن ابن ُشَمْيل :و

 : القُلَةُ ، كالعَُوْيِشراِء ، كان أَْخَصَر. العَُشراءُ و ، وال يَْخفَى لو قال فيما تَقَدَّم : : القُلَةُ  العَُوْيِشَراءُ و

يت : يقال :و ّكِ ين ، إِذا َذَهْبو وُعَساَريَاتِ  ُعَشاَريَاتٍ  َذَهبُوا قال ابُن الّسِ يِن والّسِ قِيَن في ُكّل َوْجٍه. وواِحدُ بالّشِ العَُشاَريَات  ا أَياِدَى َسبَا ، ُمتفّرِ

 ، مثل ُحبَاَرى وُحبَاَريَات. ُعَشاَرى

اَغانِّي  الُمصَحفِ  َعَواِشرِ  من التَّْعِشير : َحْلقَة العَاِشَرةُ و ، بالّضّم : النُّوُق التي  العُْشرُ و .(2)، وهي لَْفظةٌ ُمَولََّدة ، َصّرح به ابُن َمْنُظور والصَّ

ةَ القَِليلَةَ من غير أَْن تَْجتَِمعَ  رَّ  قال الشاعر : تُْنِزُل الّدِ

وٌب  لـــــُ رِ حـــــَ ا  لـــــُعشـــــــــــــــــــح بـــــــَ ِة الصـــــــــــــــــــ  لـــــــَ يــــــح وحِ  يف لـــــَ  الشـــــــــــــــــــ 

  
ريـــــــــٌض ِإىل   رِ ســـــــــــــــــــــــَ َبمـــــــــ  َر الـــــــــتـــــــــ  بـــــــــح يـــــــــاِف قــــــــــَ  اأَلضـــــــــــــــــــــــح

  
ٌل في َمَحلِّه. الَجُزوِر : األَْنِصباءُ  أَْعَشارُ و  ، وهي تَْنقَِسم على َسْبعَِة أَْجزاٍء ، كما هو ُمفَصَّ

 * وّمما يُْستَْدرك عليه :

 .العُْشرِ  ين : لغةٌ في، بَضّمت العُُشرُ وِسنِيَن ، واألُْنثَى بالَهاِء.  َعْشرِ  ، بالضّم : ابنُ  ُعَشاِريٌّ  ُغالمٌ 

 .األَْعَشارو العُْشِر العُُشورُ  وجمع

واحداً من األَْلف ،  الِمْعَشارُ  هذا فيكونُ  (3)، وَعلَى  العُْشرِ  َجْمعُ  العَِشيرُ و،  العَِشيرِ  َجْمعُ  الِمْعشارَ  . وقيل : إِنّ ُعْشُر العُْشرِ  : الِمْعَشارُ  وقِيَل :

 ؛ قاله شيُخنَا. ُعْشٌر ُعْشِر العُْشرِ  ألَنّه

 .العُْشرِ  : قَابِضُ  العاِشرُ و

ُجُل : َوَرَدْت إِبِلُه أَْعَشرَ و  .العْشر الرَّ

 .َعَشَرةً  العََدَد : َجعَْلتُه أَْعَشْرتُ و. َعَشرةً  : صاُروا أَْعَشُرواو

ة ، كذا في التَّْهِذيب البن القَّطاع. وفي اللَّسا َعْشر : صاُروا في أَْعَشُرواو  َعْشرُ  ُمْنذُ لم نَْلتَِق ، أَي أَتَى َعلَْينَا أَْعَشْرنا ن : ويُقَال :ذي الِحجَّ

 أَْشَهْرنا. زاَد في األَساِس : كما يُقَال : .(4)لَياٍل 

رْ  وَحَكى اللِّْحيَانّي : اللُهمَّ   َحَسنَاٍت. ومثلُه في األَساس. َعْشرَ  ُخَطاَي : أَي اكتُْب ِلُكّلِ َخْطَوةٍ  َعّشِ

 ٌ  : ُمِتمٌّ ، على االستعاَرة. ْعشرٌ مُ  واْمَرأَة

بَاُء الَحِديثاُت العَْهد بالنِّتَاج. قال لَبِيٌد يَْذُكر َمْرتَعاً : العََشائِرُ و  : الّظِ

ٌر  رُه ــــــــــــــــََ ائــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ  َأواَلدهــــــــــــــــا  َعشــــــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

  
يــــــــــــــمِ   طــــــــــــــِ وٍِّب وفــــــــــــــَ قــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ٍح مــــــــــــــُ  مــــــــــــــن راشــــــــــــــــــــــــــــِ
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 هو َجْمُع الَجْمعِ ، كما يُقَال : ِجَماٌل وَجَمائُِل ، وِحبَاٌل وَحبَائُِل. َعَشائِرُ و،  ِعَشارٍ  ُهنَا في هذا الَمْعنَى َجْمعُ  العََشائِرَ  قال األَزهرّي : كأَنّ 

 الُحبُّ قَْلبَه ، إَِذا أَْضنَاْهُ. َعشَّرَ و

 ، قال األَعشى : األَْعَشارُ  : قََواِدُم ِريِش الطاِئِر ، وكذلك العََواِشرُ و

رحُي فــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــِ ح و  ا اجلــــــــــــَ غــــــــــــَ  هبــــــــــــِ  ِإَذا مــــــــــــا طــــــــــــَ

  
َر   َواســـــــــــــــــــــــــــــــــِ ِوي كـــــــــــــــــــَ ارِ ابُن هتـــــــــــــــــــَح  اأَلعحشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وهي بعد التَُّسعِ. ُعَشرُ  ويقال ِلثاََلٍث من لَيَاِلي الشَّْهر :

__________________ 
 هما.( زيد يف التهذيب : ومل ألعه لغريه ا ولعله رجر أعسر ا وال أح  واحداً من1)
 ( وهي يف التهذيب.2)
 «ـهعل  ما قبله ا ويراجض شرح شيخه اقوله : وعل  هذا اخل يتبمر يف بنائه »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف األساس : عشرة أايم.4)
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 كذا في اللَّسان. إِاّل أَشياَء منه معروفة ، حَكى ذلك عنه أَبو ُعبَْيد ؛ العَُشرَ ووكان أَبو ُعبَْيَدةَ يُْبِطل التَُّسَع 

ت تَْعِشيراً  القَومَ  َعشَّْرتُ و  .العََشَرةُ  ، إِذا كانُوا ِتْسعَةً وِزْدَت واِحداً حتى تَمَّ

 (1) [وأَْصبَغُ ]ُر وأَْبيَُض وأَْعَرُم وأَْحقَُب والّطائِِفيّون يقولون : ِمن أَْلَواِن البَقَِر األَْهِلّي : أَْحَمُر وأَْصفَُر وأَْغبَُر وأَْسَوُد وأَْصَدأُ وأَْبَرُق وأَْمشَ 

:  العَُشرُ وأَْحَمُر : وِعْرِسيٌّ وذُو الّشَرِر ، واألَْعَصُم ، واألَْوَشُح ، فاألَصَدأُ : األَْسَوُد العَْيِن والعُنُِق والظَّْهِر ، وسائُر َجَسده  ُعَشرُ ووأَْكلَُف 

 ، في َصْدِره وُعنُقه لَُمٌع على َغْير لَْونه.الُمرقَُّع بالبَيَاض والُحْمَرة. والِعْرِسيُّ : األَْخَضُر. وأَما ذُو الّشَرِر ، فالِّذي على لَْوٍن واِحٍد 

 أَبو قَبِيلٍَة من اليَمن وهو َسْعُد بن َمْذِحج. العَِشيَرةِ  وَسْعدُ 

َي َسْعدَ   ِده ثاَلثُمائة َرُجٍل.ألَنّه لم يَُمْت حتَّى َرِكَب َمعَهُ من َولَِد َولَِد َولَ  العَِشيَرةِ  قلُت : وقال ابُن الَكْلبِّي في أَْنَساب العََرب : إِنَّما ُسّمِ

 ، َمواِضُع. َعُشوَرىو،  َعِشيَرةُ و،  ِعْشُرونَ و َعَشائِرُ و

 : ِحْصٌن باألَْنَدلُس. (2) َعَشَرةُ و

 كُزفََر : َواٍد بالِحَجاز ، وقيل : ِشْعٌب لُهَذيل قُْرَب َمكَّة عند نَْخلَةَ اليََمانِيَِة. ُعَشرُ و

 كَّة ، من ِديَاِر تَميم ، ثُّم لبَني ماِزِن بن َماِلك بن َعْمرو ، وأَيضاً واٍد في نَْجد.: َواٍد بين البَْصَرة ومَ  ُعَشرَ  وذو

ٌث مشهور. العَُشاِريُّ  وأَبو طاِلبٍ  ّم ، ُمَحّدِ  ، بالضَّ

 البَْلِخّي فَلَِكيٌّ َمْعُروف. َمْعَشرٍ  وأَبو

ين  َكبِيٌر بأَْذَربيجاَن. بُن َحَسِن بِن َعِلّي الُموَسِوّي بَْطنٌ  عاُشورُ  ونَِظاُم الّدِ

 الباذبينّي الواِسِطّي أَحُد َمشايخ ِمْصَر ، أَخذ عن َداُوَد بِن ُمْرَهف القَُرشّي التَِّفْهنِّي الَمْعُروف باألَْعَزب. العَشائر وأَبو السُّعُود بن أَبي

َدفِّي  عاِشرٍ  بُن ُمَحّمِد بن عاشرُ  وأَبو ُمَحّمد ، وعنهُ اإِلماُم الّشاِطبِّي الُمقِري. والفَِقيهُ النَّظَّاُر أَبُو ُمَحّمٍد عبُد الَواِحِد ، َحدَّث عن أَِبي َعِلّي الصَّ

ِد بِن ال عاِشرٍ  بُن أَْحَمَد بنِ  ُجْمعَةَ قاِضي ، وأَبِي األَْنَدلُِسّي ، َحّدث عن أَبي َعْبِد هللا ُمَحّمِد بِن أَْحَمَد التُِّجيبِّي ، وأَبي العَبّاِس أَْحَمَد بِن ُمَحمَّ

ار واْبِن أَبي النّعيم وأَبِي النَّجاِء السَّْنُهوِرّي ، وعبِد هللا الدَّنوَشرِ  ّي َسِعيِد بِن َمْسعُوٍد الماُغوِشّي ، وعن القَصَّ ّي وُمَحّمد ابن يَْحيَي الغَّزِ

 .عنهمهللارضيِدر بن َعِلّي الفاِسّي ، وَغْيِرهم ، َحّدث عنه شيُخ َمشايخِ ُشيوِخنَا إِمام الَمْغِرب أَبو البََركات َعْبُد القا

 ، قال الشاعر : ءٍ الََّشِديُد الَخْلِق العَِظيُم ِمْن كّلِ شيْ  ، كَسفَْرَجٍل : العََشْنَزر : [عشزر]

َزرَاَضرحابً وَطعحناً انِفذاً   َعَشنـح
 ، قال َحبِيُب بن َعْبِد هللا األَْعلَُم : هي بهاءٍ و

َزَرةً  ــــــــــــــــــــح نـ اٍن  َعشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا مثــــــــــــــــــــَ ُرهــــــــــــــــــــَ َواعــــــــــــــــــــِ  جــــــــــــــــــــَ

  
وُ    جـــــــــــُ ٌم حـــــــــــُ هـــــــــــا َوشـــــــــــــــــــــــــح اعـــــــــــِ ـــــــــــَ َ  زِم َويـــــــــــح ـــــــــــُ (3)فـ

 

  
بَُع. وقال األَزَهِريُّ : بالعََشْنَزَرة أَرادَ   : َشِديٌد. َعَشْنَزرٌ  والعََشْوَزن من الِرجال : الشَِّديد. وَسْيرٌ  العََشْنَزرُ  الضَّ

ْحف الكليني  العََشْنَزرُ و  : (4): الشَِّديُد. أَنشد أَبو َعْمرو ألَبِي الزَّ

َدُر و  هـــــــــــــــــح ٌد لـــــــــــــــــََ لـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح  ُدوَن لـــــــــــــــــَ

  
د     نــــــــــــــَ

ُ
ُب املــــــــــــــ دح َوااَن أَزحَورُ  (5)جــــــــــــــَ نح هــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

  

َطَااَي مخحُسُه 
َزرُ يـُنحِضي امل  الَعشنـح

 : َسيّئة الُخلُِق ، كذا في اللَّسان. َعَشْنَزَرةٌ  : ُمتِْعٌب. وَضبُعٌ  َعَشْنَزرٌ  وقيل : قََربٌ 

تَْين ، أَْشَهُرَها الفَتْح ، ، ُمثَلَّةً  العْصرُ  : [عصر]  ، وهذه عن اللِّْحيَانّي. وقال اْمُرُؤ القَْيس : وبَضمَّ
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 (6)اخلَاِد  الُعُصرِ َهرح يَِعَمنح َمنح كان يف و 
__________________ 

 ( زايدة عن اللسان.1)
 .«َعَشر»( األصر والتكملة ا ويف معجم البلدان 2)
 ها. والوشم : خطوط ختالف معظم اللون.( الزماع : بكسر الزاي ا مجض زمعة وهي شعرات جمتمعات خلف  لف الشاة وحنو 3)
النســــــــخ قوله : الكليين نســــــــبة إىل كلا كبمري بلدة ابلري كما يف القاموس ا وقد تقدم أبو الزحف مراراً فما يف »( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 4)

 ويف الصحاح : الكلييب.« ـهالكليب حتريف ا
 ( املند  : حيث يرتض.5)
 ( ديوانه وصدره :6)

  صباحاً أيها الطلر البادأال عمح 
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َهاُب في شرح الشف الدَّْهرُ  اِء ، ونَقَلَه شيُخنَا. قلُت : وبه ، وهو ُكلُّ ُمدَّةٍ ُمْمتَّدةٍ َغْيِر َمْحُدوَدة ، تَْحتَِوي على أَُمٍم تَْنقَِرض باْنقَراِضِهم ، قاله الّشِ

ْنس)فَسَّر الفَّراُء قولَهُ تعال :  تَْين. قال العَّجاج : ُعُصرٌ و أَْعُصرٌ و ُعُصورٌ و أَْعَصارٌ  ج (1) (اَن َلِفي ُخْسر  َواْلَعْصِر ِإنَّ اإْلِ  ، األَِخير بَضمَّ

رِ و  ـــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــح َر هـــــــــــــذه  ال ـــــــــــــح ب ـــــــــــــَ ورِ قـ ـــــــــــــُعصـــــــــــــــــــــــــــُ  ال

  
رِيــــــــــــــــــــــرِ   رَّة الــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــَ اِت غــــــــــــــــــــــِ ّرِســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  جمــــــــــــــــــــــَُ

  
 قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر : اللَّْيلَةُ  : العَْصرُ و: اليَْوُم.  العَْصرُ و

َث و  بــــــــــَ لــــــــــح نح يـــــــــــَ رانلــــــــــَ ٌة  الــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــح لــــــــــَ يـــــــــــح وحٌم ولــــــــــَ  يـــــــــــَ

  
ا  مـــــــــــَ مـــــــــــ  يـــــــــــَ ـــــــــــَ ا مـــــــــــا تـ رِكـــــــــــَ دح ا َأنح يـــــــــــُ بـــــــــــَ لـــــــــــَ  ِإذا طـــــــــــَ

  
اُهَما العَْصر يريد َصالةَ الفَْجِر وَصالةَ  «العَْصَرْينِ  حافْظ على»وفي الحديث :  ، وُهما  ْينِ العَْصرَ  ألَنَّهما يَقَعَان في َطَرفَيِ  العَْصَرْين ، سمَّ

 اللَّْيُل والنَّهاُر ، واألَْشبَهُ أَنَّهُ َغلََّب أََحَد االْسَمْيِن على اآلَخِر ، كالقََمَرْيِن للَشْمِس والقََمر.

يَْت ، قال الشاعر : العَْصرِ  وَصالةُ  العَِشيُّ إِلى اْحِمراِر الشَّْمِس. : العَْصرُ و  ُمضافَةٌ إِلى ذلك الوقت ، وبه ُسّمِ

َر  دح َقصـــــــــــــــــــــُ ُرو قـــــــَ مـــــــح نـــــــا اي عـــــــَ َرو حح بـــــــِ رُ تــــــــَ  الـــــــَعصـــــــــــــــــــــح

  
رُ و   ُة واأَلجـــــــــــح يـــــــــــمـــــــــــَ نـــــــــــِ ِة اأُلوىَل الـــــــــــغـــــــــــَ  يف الـــــــــــر وححـــــــــــَ

  
ك  وَصاَلتَيِ اللَّْيل ،، وذلك ألَنَّها بَْيَن َصالتَيِ النََّهارِ  العَْصرِ  وقال أَبو العَبّاس : الصَّالةُ الُوْسَطى : َصالةُ  ، نقله  العََصر فيُقَال : َصالةُ  ويَُحرَّ

 .(2)الّصاغانّي عن ابن ُدريد 

ّكيت : ويقال : الغََداة : العَْصرُ و  : الغََداةُ والعَِشّي ، وأَنشد : العَْصرانِ  ، ويُْستَْعَمل غاِلباً فيما جاَء ُمثَنًّى. قال ابُن الّسِ

ُه و  لــــــــــــُ طــــــــــــُ نِ أَمــــــــــــح َريــــــــــــح ين  الــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــ  ىت  ميــــــــــــََ  حــــــــــــَ

  
مُ و   ُف راغــــــــِ ِن واألَنــــــــح يــــــــح ِف الــــــــد  رحضــــــــــــــــــــــَ  بــــــــِنصــــــــــــــــــــــح  يـــــــــَ

  
وايَة : (3)يقول : إِذا جاَءني أَّوَل النََّهار َوَعْدتُه آِخَره. هكذا أَنشده الجوهرّي ، وقال الصاغانّي   : والصَّواُب في الّرِ

 يـَرحَض  بِنصحٍف الد يحن يف َغريحِ انئرِ و 
بِيِر األََسدّي. وفي الحديث   .العَْصرِ  يُِريد َصالةَ الفَْجر وَصاَلةَ :  «العَْصَرْينِ  حافِْظ على» : (4)والِشْعُر لعَْبد هللا بن الزَّ

 ، أَْي بُْكَرةً وَعشيًّا. «العَْصَرْين ، واْجلْس لهم (ذَكِّْرُهْم ِبَِاّيِم هللاِ )»حديِث َعلّي َرضَي هللا عنه :  وفي

يَْت َصالةُ  ؟وما َشَجَرَك وثَبََرَك وَغَصنَك ؟َعَصركَ  ، يقال : ما الَحْبسُ  : رُ العَصْ و  تُْعَصر ألَنّها العَْصرِ  أَي ما َحبََسَك وَمنَعََك. قيل : وبه ُسّمِ

ْهُط والعَشيَرةُ  : العَْصرُ و عن األُولَى. (5)أَي تُْحبَُس  ُجِل : َعَصبَتُه. َعْصرُ  يَرتُُك. وقيل :، أَي َرْهُطك وَعشِ  َعْصُرك ، يقال : تََولَّى الرَّ  الرَّ

ة : الُمْعِصراتِ  الَمَطُر من : العَْصرُ و مَّ ر بَْيُت ِذي الرُّ  ، وبه فُّسِ

َح  مــــــــح ُم لــــــــَ َبســــــــــــــــــــــ  ــــــــَ ٍح  (6)تـ َوضــــــــــــــــــــــِّ ــــــــَ تـ  الــــــــرَبحِ  عــــــــن مــــــــُ

  
ا   واهنـــــــَ ـــــــح ي شـــــــــــــــــــــاَف أَل وحر األَقـــــــاحـــــــِ ـــــــَ رُ كـــــــنـ ـــــــَعصـــــــــــــــــــــح  ال

  
 اْعتَصارُ  ، ومنه أُِخذَ  َعَصْرتَهُ  ٍء َمنَْعتَه فقدوالَحْبُس وُكّل شيْ  الَمْنعُ  : العَْصرُ و .«َشاَف أَْلونََها القَْطر» البيِت :واألَْكثَُر واألَْعَرف في ِرَوايَة 

َدقَِة. َح به ابُن  َعَصَره يَْعِصُرهُ  العَِطيَّةُ. أَيضاً : العَْصرُ و الصَّ القَّطاع في كتاب التهذيب ، ، بالَكْسر : أَْعَطاهُ ، فُهما من األَْضداد ؛ َصرَّ

 وأَْغفَلَه الُمَصنِّف. وقال َطَرفَةُ :

ٌد  ا َأحـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ الكـــــــــــــــــِ وح كـــــــــــــــــاَن يف أَمـــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــَ

  
رُ   عحصــــــــــــــــــــــــِ ِذي  يـــــــــــَ رح فــــــــــيــــــــــنــــــــــا كــــــــــالــــــــــ  عحصــــــــــــــــــــــــِ (7)تـــــــــــَ

 

  
،  (8) يُْعَصرفينا كالذي  يُْعَصر»ْرِويه : وقال أَبو ُعبَْيد : َمْعنَاه يَتَِّخذُ فينا األَيادَي. وقال غيُره : أَي يُْعِطينا كالذي تُْعِطي. وكان أَبو َسِعيد يَ 

 .تَْعِصر أَي يُصاُب منه ، وأَْنَكرَ 
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ينََوِرّي : وُكلُّ ِحْصٍن يُتََحصَّن به فهو ، قاله أَبو ُعبَْيدة. بالتَّْحريك : الَمْلَجأُ والَمْنَجاةُ  ، العََصرُ و ّم ،  كالعُْصرِ  ، َعَصرٌ  وقال الّدِ ، بالضَّ

 . قال لَبِيُد :الُمْعتََصرِ و العُْصَرةِ و،  ، كُمعَظَّم الُمعَصَّرو

هـــــــــمح  ـــــــــِ ل ـــــــــح ي ـــــــــَ َر ل وحُم آخـــــــــِ ـــــــــقـــــــــَ َر  ال اَت وَأســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ب ـــــــــَ  فـ

  
َداِر و   افــــــــــــــًا بــــــــــــــِ رِ مــــــــــــــا كــــــــــــــاَن َوقــــــــــــــ  َعصــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( اآية األوىل من سورة العصر.1)
 .354/  2( اجلمهرة 2)
 قوله : وقا  الصاغاين ا وذكر قبله :»املصرية : ( هبامش املطبوعة 3)

 ألــــــــــــــــــا إذا اشـــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــرمي وألــــــــــــــــــتــــــــــــــــــو  

  
ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــل ــــــــــــــــن قــــــــــــــــاب ي ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــدر  ال  إذا الن حــــــــــــــــىت ي

  

 .«قوله : ويف ا ديث : حافة اخل قد مّر قريباً فاألوىل حذفه»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
  اللسان ابلبناء للمعلوم.حتب  ضبطت ابلبناء للمجهو  عن التهذيب وضبطت يف .. ( تعصر5)
 ( يف التهذيب : ملض.6)
 ( البيت من قصيدة يف ديوانه ساكنة الروي.7)
 .«تعصر»( عن اللسان ا ابألصر 8)
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 : (1)وقال أَبُو ُزبَْيد 

اٍث  غــــــــــــَ ريحَ مــــــــــــُ يــــــــــــُث غــــــــــــَ غــــــــــــِ تــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــاِداًي َيســـــــــــــــــــــــــح

  
اَن و   دح كـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ َرةَ ل ودِ  ُعصـــــــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ن

َ
 املـــــــــــــــ

  
 َذَكَرُهَما الصاغانّي في التكملة. وفي اللسان : قال ابُن أَْحَمَر : (2)أَي كاَن َمْلَجأَ الَمْكُروِب ، وهو َمجاز. األَخيران 

ُه  تــــــــــــــــــــــَ ُم وِذمــــــــــــــــــــــ  وَن جــــــــــــــــــــــاَرهــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــــُ دح ــــــــــــــــــــــَ  ي

  
وَن مــــــــــنح   عــــــــــُ دح هــــــــــًا ومــــــــــا يــــــــــَ لــــــــــَ رعــــــــــَ  فــــــــــالــــــــــُعصــــــــــــــــــــــــح

  
ل. ُعُصر الذي ذكره الُمَصنِّف تَبَعاً للصاغانّي إِنّما هو ُمَخفَّف من فالعُْصر ، فخفّف ، وهو الَمْلَجأْ. قلُت : ُعُصر أَراد : منْ  تين ، فتأَمَّ  ، بَضمَّ

 ، كِكتَاٍب. الِعَصارِ والشَّديُد ، كالعََصَرة ،  الغُبَارُ  : العََصرُ و

ُجُل : أَْعَصرَ و ، وقِيل : أَّوَل  َشبابِها وأَْدَرَكتْ  َعْصرَ  الَمْرأَةُ : بَلَغَتْ  أَْعَصَرت من الَمجاز :و كأَْقَصَر. أَيضاً : أَْعَصرَ و .العَْصرِ  َدَخَل في الرَّ

َشبابِها. قال َمْنُصوُر  َعْصرَ  ، كأَنََّها َدَخلَْت ، أَْعَصَرتْ  ما أَْدَرَكْت وحاَضْت ، يقال :
بن َمْرثَِد األََسِدّي ، كما في اللَِّسان ، ويقال لَمْنُظور  (3)

 ي التَّْكِملَة.بِن َحبَّةَ ، كما ف

واَن داُرهــــــــــــــــــــــــا  فــــــــــــــــــــــــَ ٌة بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ارِيــــــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــــــــَ

  
ا ســــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــطــــــــــــًا ِإزاُرهــــــــــــا  نــــــــــــَ ــــــــــــح َويـ ي اهلــــــــــــُ  مَتحشــــــــــــــــــــــــــِ

  

 ِإعصاُرَهاَأوح َقدح َداَن  (4) َأعحَصَرتح قد 

في الَجاريَة كالُمَراَهقَة في الغاُلم ، ُرِوَي ذلك عن أَبي الغَْوِث  اإِلْعَصارَ  ، أَو قَاَربَت الَحْيَض ، ألَنّ  َدَخلَْت في الَحْيِض  : أَْعَصرتْ  أَو

َساَعة  َعَصراً  ، يُْجعَُل لها ُحبَِسْت في البَْيت هي الّتي أَو وهذه أََزِديَّةِ  ُوِلَدت هي التي قد َراَهقَْت الِعْشِريَن ، أَو : أَْعَصرت أَو األَعرابِّي ،

 أَْعَصَرتو، هكذا هو َمْضبُوٌط في سائر النَُّسخ ، وفي نُْسَخة التَّْهذيب البن القَطَّاع :  تَْعصيراً  ، ، في الُكلِّ  كعَصََّرتْ  ، أَي حاَضْت ، َطِمثَتْ 

اِء ، وأَنشد قَْوَل َمْنُظوِر ، وقال ابُن ُدَرْيد : ُمْعِصَرةٌ ، باله ُمْعِصرٌ  وهي لُغَةٌ فيه ، هكذا هو َمْضبُوٌط بالتَّْخفيف. َعَصَرتْ والجاِريَةُ : بَلَغَْت ، 

 بن َحبَّة السابق :

َقدح َداَن  ُمعحِصَرةٌ   ِإعحَصاُرهاَأوح
يَت َمعَاِصيرُ و َمعاِصرُ  ج .«أَْعَصَرت قد»قال الصاغانّي : وفي َرَجِزه :  َدِم َحْيِضها ونُُزوِل ماِء تَريبتَها  الُمْعِصر الْنِعصارِ  وقيل : ُسّمِ

أَْت ، إِذا أَْدَرَكْت. قال اللَّْيث : ويُقال للجاِريَة إِذا َحُرَمْت عليها الصَّالةُ وَرأَْت في أَْعَصَرت للِجَماعِ ويقال : نَْفَسها  الجاريَةُ وأَْشَهدْت وتََوضَّ

 ، وأَنشد : ُعُصوَرَهاو َعْصَرَها َشبَابِها وإِْدراِكها ، ويُقَال : بَلَغَت ُعْصَرةَ  لَغَتْ : بَ  ُمْعِصرٌ  ، فهي أَْعَصَرتْ  ِزيَاَدةَ الشَّباِب : قد

رَاِضُض و و 
َ
 الُعُصورُ فـَنـ َقها امل

: الجاِريَةُ أَّوَل ما  لُمْعِصرُ ا قال ابن األَثير :. «إِاّل َخَرَجْت تَْنُظُر إِليه من ُحْسنه ُمْعِصرٌ  كاَن إِذا قَِدَم ِدْحيَةُ لم يَْبقَ »في حديِث ابن َعبّاس : و

ْكر للُمبَالَغَِة في ُخُروج َغْيِرَها من النَِّساِء. الُمعِصرَ  َرِحِمها. وإِنَّما َخصّ  الْنِعَصارِ  تَِحيضُ   بالّذِ

اْستَْخَرج ما فيه.  : اْعتََصَرهُ و،  َعِصيرٌ و َمْعُصورٌ  فهو ، َعْصراً  ، بالكسر ، يَْعِصُره مّما له ُدْهٌن أَو َشراٌب أَو َعَسلٌ  الِعنََب ونَْحَوهُ  َعَصرَ و

 ، أَيضاً ، كما نقله الصاغانّي. تَْعِصيراً  ، كعَصَّره ذلك بنَْفِسهِ  َعْصرَ  : َوِليَ  َعَصَرهُ  أَو

 .تَعصَّرَ و اْنعََصر وقد اتََّخَذهُ. : اْعتََصَر َعِصيراً وخاّصةً.  له ُعِصرَ  ، إِذا اْعتََصرهو

 ، قال الشاعر : َعَصْرتَه إِذا : ما تحلََّب منه َعصيُرهو ، بغير هاٍء ، ُعَصاُرهُ و ِء ، بالّضمّ ، أَي الشَّيْ  هُعَصاَرتُ و

جِي  ــــــــــمــــــــــ  ل ــــــــــِ َن ل طــــــــــح ــــــــــَ ل دح خــــــــــَ ــــــــــَ َذاَر  ق ــــــــــعــــــــــَ  كــــــــــَبن  ال

  
اَرةَ   بــــــــــــيــــــــــــبِ  ُعصــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــًا وصــــــــــــــــــــــــــَ اٍء مــــــــــــَ نــــــــــــّ  حــــــــــــِ

  
 وقال آَخُر :
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ه  ُه َِشحســـــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــح جـــــــــــــَ ىت  ِإَذا مـــــــــــــا أَنحضـــــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

  
َ  و   ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــَ ارُهَأَ. فـ ارِ   ُعصــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــُعصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، قال الراجز : َعِصيرٌ  ماُؤه فهو ُعِصرَ  ءٍ وُكّل َشيْ 

زِء و   َعصـــــــــــــــــــــــــريِهِ مـــــــــــن  (5)صـــــــــــــــــــــــــاَر ابقـــــــــــي اجلـــــــــــُ

  
ورِهِ   عـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــُ رَاِر اأَلرحِض َأو قـ  ِإىل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«أبو زيد»وابألصر ( عن التهذيب ا 1)
 .«األخريين»( ابألصر 2)
 ومعجم الشعراء. 354/  2كما يف اجلمهرة « منظور»( كذا والصواب 3)
 ( يف اجلمهرة : معصرة أو قددان إعصارها.4)
ن األرض ويب  وما أثبت عن التهذيب ا قا  : يعين ابلعصــري اجلزء وما بقي من الرطب يف بطو « وصــار ما يف اخلبز من عصــريه»( ابألصــر : 5)

 ما سواه.
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 .العَْصر أَي َمْوِضعُه ، بالفَتْح : الَمْعَصَرةُ و : العَْصرِ  أَيضاً : ما بَِقَي من الثُّْفل بعد العَُصاَرةُ و. ُعَصاَرةٍ  : جْمعُ  العَُصارُ  وقيل :

 .كالِمْعَصَرة ، فيه الِعنَبُ  يُْعَصرُ  كِمْنبَر : ما ، الِمْعَصرُ و

 حتَّى يَتَحلََّب ماُؤه. فيُْعصرُ  ءُ : الذي يُْجعَُل فيه الشيْ  الِمْعَصارُ و

 يَْجعَلُون بعَضها فَْوق بعٍض. بها الِعنَبُ  يُْعصر : ثاَلثةُ أَْحَجارٍ  العََواِصرُ و

 فيها الَمَطر. (1) : السََّحاِئب الُمْعِصَراتُ  من الَمجاز :و

 الُمْعِصراتُ  وقال أَبو إِسحاق : (2) (َوأَنْ َزْلنا ِمَن اْلُمْعِصراِت ماًء َثّجاجاً )بالَمَطر. وفي التَّْنِزيل :  تُْعتََصر : السَحائِبُ  الُمْعِصراتُ  وقيل :

 لسَّحاُب إِلى أَن يُْمِطر ،كما يقال : أَْجنَى الزْرُع إِذا صار إلى أن يجنى وكذلك صار ا ُمْعِصراتٌ  الماَء ، وقيل : تُْعِصرُ  : السََّحائُب ، ألَنَّها

 ، فَجعَلَها َسحائَب ذواِت الَمَطر : الُمْعِصرات . وقال البَعيُث فيفيُعِصر

ُه و  ـــــــــــــُ وف وان َتشـــــــــــــــــــــــــــُ حـــــــــــــُ ـــــــــــــح ٍر كـــــــــــــاألُق  ِذي ُأشـــــــــــــــــــــــــــُ

  
ا و   بــــــــــَ اُب الصــــــــــــــــــــــــ  رَاتُ ِذهــــــــــَ عصــــــــــــــــــــــــِ

ُ
حُ  املــــــــــ  الــــــــــد والــــــــــِ

  
ياح ، وهي التي   أَثْقَلَها الماُء فهي تَْدلُح ، أَي تَْمِشي َمْشَي الُمثْقَِل.والدَّوالُح : من نَْعت السَّحاِب ال من نَْعِت الّرِ

َهاب : األَْمطار.  والذِّ

أَيضاً :  ُعِصُرواو أَي يُْمَطُرون. وقال ابن القَّطاع : (3) (ِفيِه يُغاُث الّناُس َوِفيِه يَ ْعِصُرونَ )، وبذلك قرأَ بعُضُهْم  : أُْمِطُروا أُْعِصُرواو

ْيِت.  َعْصرِ  أَراد يَْستَِغلُّون ، وهو من قال أَبو الغَْوث : يَْعِصُرونَ  أَي يُْمَطُرون. انتهى. وَمْن قََرأَ  يُْعَصُرون اَءةأُْمِطُروا ، ومنه قر الِعنَِب والزَّ

 .(4)، وهو الَمْنَجاةُ  العََصرِ  أَيضاً. وقال أَبو ُعبَْيَدة : هو من العَْصرِ  من تَْعِصُرون وقُِرئ وفيه

:  الُمْعِصرُ  ، منه ، وليس بقَِوي. وقال الفَّراُء : السََّحابَةُ  ُمْعِصرٌ  : السََّحابَةُ التي قد آَن لََها أَْن تَُصّب. قال ثَْعلَب : وجاِريَةٌ  ِصرُ الُمعْ  وقيل :

 الُمْعِصَراتِ  قد كاَدْت تَِحيُض ولَّما تَِحْض. وقال أَبو حنيفة : وقال قَْوٌم : إِنّ  الُمْعِصر التي تَتََحلَّب بالَمَطر ، ولَّما تَْجتَمْع ، مثْل الجاِريَة

ياُح َذواتُ  َهُج والغُبَاُر ، واْستْشَهُدوا بقول الشاعر : األََعاصير الّرِ  ، وهو الرَّ

كَ و  هــــــــــح رَاتِ  كــــــــــَبن  ســــــــــــــــــــــــُ عحصــــــــــــــــــــــــِ ُ
ا   املــــــــــ وحهنــــــــــَ  َكســــــــــــــــــــــــَ

  
اَع   قــــــــــَ ــــــــــِّ ــــــــــن ِد وال َدافــــــــــِ ــــــــــفــــــــــَ رحَب ال ــــــــــُ رِ  (5)تـ خــــــــــُ ــــــــــح ن  مبــــــــــُ

  
ياُح. الُمْعِصَرات وُرِوَي عن ابن َعبّاس أَنّه قال :  : الّرِ

ً  ماءً  بالُمْعِصرات وأَْنَزْلنا»َمْعنَى الباِء ، كأَنَّه قال :  (ِمَن اْلُمْعِصراتِ )وَزَعُموا أَّن معنى ِمْن في قوله :  :  الُمْعِصراتُ  بل وقيل : .«ثَّجاجا

ياح لَْيَسْت من  األَعاصيرَ  بالسَّحاِب أَْشبَهُ بما أَراَد هللاُ َعزَّ وَجلَّ ؛ ألَنَّ  الُمْعِصرات الغُيُوم أَْنفُُسها. قال األَزهرّي : وقَْوُل من فَسَّر من الّرِ

 ماًء ثَّجاجاً. ِريَاحِ الَمَطِر ، وقد ذكر هللا تعالَى أَنَّه يُْنِزل منها

يح تُثيُر السَحاَب ، أَو اإِلْعَصارُ و  وقيل : (6) (فََأصاَِبا ِإْعصار  ِفيِه انر  فَاْحرَتََقتْ )، مذكَّر. وفي التَّْنِزيل :  الَّتي فيها نارٌ  هي : الّرِ

ياُح : اإِلعصارُ  أَو : ِريٌح تُثِير َسحاباً ذاُت َرْعد وبَْرقٍ  اإِلْعَصارُ   نَْحِو السَّماءِ  إِلَى كالعَُمودِ  وتُثِيُر الغُباَر وتَْرتَفعُ  التي تَُهبُّ من األَْرِض  : الّرِ
ْوبَعَة ، وهي ِريٌح َشِديَدةُ ، ال يُقَال لها : (7) يَها الناُس الزَّ ّجاُج ،،  إِْعَصارٌ  وهي التي تَُسّمِ :  اإِلْعَصارُ  أَو َحتَّى تَُهبَّ كذلك بِِشدَّة ، قاله الزَّ

يحُ   ، قال الشَّّماخ : وهو الغُبَاُر الشَِّديدُ  ، كِكتَاب ، الِعَصارُ  الَّتِي فِيها الّرِ

ا  هـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ل ذحكـــــــــــَ  عـــــــــــَ ـــــــــــَ ت د  واســـــــــــــــــــــــــح  ِإَذا مـــــــــــا جـــــــــــَ

  
ٍج   ه مــــــــــــــن َرهــــــــــــــَ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ رحَن عــــــــــــــَ ارَاأَثـــــــــــــــَ  ِعصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
يُح التي تَْسَطُع في السَّماِء. اإِلْعَصارُ  وقال أَبو َزْيد :  : الّرِ

 ، وأَنشد األَْصَمعّي : اإِلْعَصاِر أََعاِصيرُ  وَجْمعُ 
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رٌت و  بــــــــــِ تــــــــــَ غــــــــــح اِء مــــــــــُ يــــــــــَ رحُء يف اأَلحــــــــــح َ
مــــــــــا املــــــــــ نــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ  بـ

  
وُه   فـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ ُ  تـ َو الـــــــــــر مـــــــــــح اصـــــــــــــــــــــــــريُ ِإذا هـــــــــــُ  اأَلعـــــــــــَ

  
كةً  كالعََصَرةِ  ت اْمَرأَةً  أَنّ »:  عنههللارضيَحِديُث أَبي ُهَرْيَرةَ ، ومنه ، ُمَحرَّ . فقال : إِْعَصارٌ  وفي ِرَوايَة : .(8) «َعَصَرةٌ  بَِذْيلها ُمتَطيِّبَةً  به َمرَّ

 فقالَْت : ؟أَْيَن تُِريِديَن يا أََمةَ الَجبَّار»

__________________ 
 ومثله يف اللسان.« السحاب»( القاموس : 1)
 .14سورة النبب اآية  (2)
 .49( سورة يوسف اآية 3)
 ( يعين يعصرون أي ينجون.4)
 .«البقاع»وابألصر  (ط دار املعارف مصر)( عن اللسان 5)
 .266( سورة البقرة اآية 6)
 ( التهذيب : كالعمود الساطض حنو السماء.7)
 ويف رواية : َعَصرة.« لذيلها إعصار»( يف النهاية : 8)
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ِجدَ  َســح
هم يـَرحويه : «أُرِيُد امل ِبها. وبعضــُ حح َرة أَراَد الغَُباَر أَنّه  َر من ســَ ّم. ويف اأَلســاس : وِلَذيلها ُعصــح رةٌ  ا ابلضــ  َغرَبٌَة  : َعصــَ

 من كثحرة الطِّيب.
على َوْجَهْين :  االْعتَِصارُ   العَطيّة. ففي اللَّسان :، هكذا في سائر النَُّسخ ، والصَّواُب : اْرتِجاعُ  : اْنتَِجاُع العَِطيّة االْعتِصار من الَمَجاز :و

 ، أَي َرَجْعُت فيها ، وأَنشد : فاْعتََصْرتُها من فاُلٍن َشْيئاً ، إِذا أََصْبتَه منه ، واآلَخُر أَْن تَقُوَل : أَْعَطْيت فاُلناً َعِطيَّةً  اْعتََصْرتُ  يُقَال :

يح  ُت عــــلــــ  شــــــــــــــــــَ ِدمـــــــح هُ ٍء َمضــــــــــــــــــَ  نـــــــَ رحتـــــــُ َتصــــــــــــــــــَ  فـــــــاعــــح

  
َرمُ و   ف  وَأكـــــــــــــــح ُة اأُلوىَل َأعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ل حـــــــــــــــح ـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــن ل ـــــــــــــــَ  ل

  
قال ابُن األَثير : وإِنَّما َعّداه بعَلَى ألَنَّه في َمْعنَى «. الواِلُد على َولَده في ماله يَْعتَِصر»َحديُث الشَّْعبّي :  العَِطيَّةَ : اْرتََجعََها. ومنهُ  اْعتََصرَ و

 ، قال َعديُّ بُن َزْيد : بالَماِء ، أَي يَْشَربَه قليالً قليالً ليُِسيغَهُ  فَيَْعتَِصرَ  أَْن يَغَصَّ إِنساٌن بالطعام أَيضاً : تَصارُ االعْ و يَْرِجع َعلَْيه ويَعُوُد َعلَْيه.

رٌِ   ي شـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــِ لـــــــــــــح اِء حـــــــــــــَ
َ

ريحِ املـــــــــــــ غـــــــــــــَ وح بـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  ل

  
اِء  

َ
اِن ابملــــــــــ ُت كــــــــــالــــــــــَغصــــــــــــــــــــــــّ نــــــــــح ارِيكــــــــــُ َتصــــــــــــــــــــــــَ  اعــــــــــح

  
 من الُوُجوِه ، قال : ماالً بغُْرٍم أَو بِغَْيِره (1) اإِلنسانأَن تُْخِرَج من  : االْعتَصارُ و

تَـبـحَق  وملَح   يـَعحَتِصرح فَمن  واسح
أَنّه قََضى أَنَّ »َحِديُث ُعَمَر َرضَي هللا عنه : ، ومنه الَمْنعُ  : االْعتَصارُ و َعلَْيه : بَِخَل عليه بما عْنَدهُ ، اْعتََصرَ  ، يقال : البُْخلُ  : االْعتَصارو

أَي لَهُ أَْن يَْحبَِسه عن اإِلْعَطاِء ويَْمنَعَه :  «والده ، لفَْضل الواِلد َعلَى الَولَد (2)من  يَْعتَِصرَ  َولََدهُ فيَما أَْعَطاهُ ، ولَْيس للَولَد أَن يَْعتَِصرُ  الواِلدَ 

 َعَصرَ و به اْعتََصرَ  وقد ، العَْصرِ و،  كالتَّعَصُّر االْلتِجاُء ، : االْعتصارُ  من الَمَجاز :و ، اْعتََصْرتَه َمنَْعتَه وَحبَْستَه فقد ءٍ إِيّاهُ ، وُكّل َشيْ 

 ِء : أََخَذ.من الشَّيْ  اْعتََصرَ  ، وقد األَْخذُ  : االْعِتَصارُ  من الَمَجاِز :و ، كما في األََساس. عاَصَرهُ  ، إِذا لََجأَ إِلَْيه والَذ به ، وكذلك تَعَصَّرو

 قال اْبُن أَْحَمَر :

ــــــــــــــــــــــــه و  ــــــــــــــــــــــــُراّبن ُش ب ــــــــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــَ ا ال  ِإلــــــــــــــــــــــــ َ

  
ه و   ــــــــــــــِ ــــــــــــــان ن ــــــــــــــح َت مــــــــــــــن أَف ــــــــــــــح رح أَن َتصــــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــح  مــــــــــــــُ

  
ُجِل ماَل َولَِده ِلنَْفِسه أَو إِبقاُؤه على َولَده. قال : وال  االْعتَِصارُ  أَي آِخذٌ. وقال العتْريفّي : فالٌن ماَل فاُلٍن ، إِالَّ أَْن  اْعتََصرَ  يُقَاُل :: أَْخذُ الرَّ

 ماَل أَبِيه ، إَِذا أََخَذه. اْعتََصرَ  يَُكوَن قَريباً لَهُ. قال : ويُقَاُل ِلْلغاُلِم أَيضاً :

 َكريٌم. ويُقَال : َمنيعُ  َجواٌد عْند الَمْسأَلَةِ  ي، بالّضّم ، أَ  العَُصاَرةِ و،  الُمْعتََصرِ و، كَمْقعَد ،  الَمْعَصر َرُجٌل َكِريمُ  من الَمَجاز : قَْولُُهم :و

 ، أَي َمنيُع الَمْلَجإِ. الُمْعتََصرِ 

واُب : كريم العَْصرِ  َكِريمُ  من الَمَجاز : يُقَال : فاُلنٌ و َكِريُم  ، كأَِمير ، كما هو في اللَّسان والتّكملة ، أَي العَِصيرِ  هكذا في النُّسخ ، والصَّ

 لفََرْزَدُق :، قال ا النََّسبِ 

ر ِة  اَء حــــــــــــُ بــــــــــــَ هــــــــــــح ر  صــــــــــــــــــــــــــَ ر َد مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا كــــــــــــُ   ــــــــــــََ

  
ريِّ   َج َأو لـــــــــــلـــــــــــّداعـــــــــــِ وحهـــــــــــَ عـــــــــــَ الـــــــــــِ ريُهـــــــــــَ (3)َعصـــــــــــــــــــــــــِ

 

  
ْرعُ  َعصَّرَ  من الَمجاز :و َز  العََصر ، كأَنّه َمأُْخوذٌ من : نَبَتَْت أَْكَماُم ُسْنبُِله تَْعِصيراً  الزَّ ، الذي هو الَمْلَجأُ والِحْرز ، عن أَبي َحنيفَةَ ، أَي تَحرَّ

تُه وقَبَابِعُه   .َعَصرٌ  وكلُّ حْصن يُتََحصَّن به فهو (4)في ُغلُِفه. وأَْوعيَةُ السُّْنبل : أَْخبِيَتُه ولَفائِفُه وأَْغشيتُه وأَِكمَّ

ْرُع : صار في أَْكماِمه ، هكذ َعَصرَ  وفي التكملة :  ا َضبطه بالتَّْخفيف.: الزَّ

 ، عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد : : الَهَرُم والعُُمرُ  الُمْعتََصرُ و

ُت  رِيأَدحرَكـــــــــــــــــــــح َتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــح يِن  مـــــــــــــــــــــُ  وأَدحرَكـــــــــــــــــــــَ

  
ي  لــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــَ َر قــــــــــــائــــــــــــدي نـ مــــــــــــي وَيســــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــح  حــــــــــــِ

  
ِء الذي هو اإِلصابَةُ للشَّيْ  االْعتَِصارِ  أَْدَرْكتُه ولََهْوُت به ، يَْذَهُب إِلىهكذا فَسَّره بالعُُمِر والَهَرِم. وقيل : معناهُ ما كاَن في الشَّبَاِب من اللْهو 

ُل أَْحَسُن.  واألَْخذُ ِمْنه. واألَوَّ
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 ِليَْعُصرَ  ُل يَْقتُُل وأَْقتُُل ويُقَالمن قَْيس ، واْسُمه ُمنَبِّهُ بُن َسْعد بن قَْيس َعْياَلَن ، ال يَْنَصرُف ألَنّه مث : أَبو قبِيلَة أَْعُصرُ  ، كيَْنُصُر ، أَو يَْعُصرُ و

ه باهلَةُ بْنُت َصْعب بن َسْعِد العَِشيَرة من َمْذِحج ،  أَْعُصرَ  ، وُهْم بنو َسْعد َمناةَ بن ماِلِك بنِ  منها باِهلَةُ  : الّصاِدحاِن ، قاله ابُن الَكْلبِيّ  ، وأُمُّ

َي بَجْمع أَْعُصر بنُ وبها يُْعَرفُوَن : قال سيبوْيه : وقالُوا : باِهلَةُ   ، َعْصر ، وإِنّما ُسّمِ

__________________ 
 ( يف القاموس واللسان : من إنساٍن.1)
 .«يف والده»( عن النهاية ؛ وابألصر 2)
 وعوهج : فحر كرمي ا والداعري مثله. ( ديوانه ا وهو من قصيدة ميدح أيوب بن سليمان بن عبد امللك.3)
 ابلنون.« وقنابعه»واللسان. ويف التهذيب : ( كذا ابألصر 4)
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َي بذلك لَقوحله : يـَعحُصرُ  وأَّما زة ا وَيشَهُد بذلك ما َوَرَد به اخلرَبُ ا من أَنّه ِإلا لُِّ  فَعَل  َبَدِ  الياِء من اهلَمح
ُه أَ  نـــــــــــــــــــــــَ وح ري َ لـــــــــــــــــــــــَ يَن  ِإن  َأاب  غـــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــــــُ

  
تـــــــــــــالُف   اِد واخـــــــــــــح يـــــــــــــَ ر  الـــــــــــــلـــــــــــــ  رِ كـــــــــــــَ  اأَلعحصـــــــــــــــــــــــــــُ

  
 َمواِضعُ  بالنُّون بََدل التَّْحتيَّة : َعْنَصرٌ و ، كَجْوَهر وَحْيَدر ، َعْيَصرٌ و َعْوَصرٌ و ، والواُو زائَدةٌ. اْسمٌ  : َعْوَصَرةُ و، وفي التَْكملَة :  العَْوَصَرةُ و

ل. (1) َعَصْنَصرٌ و َعَصْيَصرٌ و َعَصْوَصرٌ  ، والّذي في اللَّسان :  ، ُكلُّه َمْوِضع ، فَْليُتَأَمَّ

يُح ِمَن التَُّراب في الَهَواِء. قال الفََرْزدق : َعَصَرتْ  ، وهو َمجاز ، وأَْصلُه ما كِكتَاب : الفَُساءُ  ، الِعَصارُ و  به الّرِ

ُه  اَم لــــــــــَ ِر قــــــــــَ مــــــــــح يــــــــــَ  الــــــــــتــــــــــ  تــــــــــِ َعشــــــــــــــــــــــــ   عــــــــــَ  ِإذا تـــــــــــَ

  
ـــــــــِر   مـــــــــي َت اخلـــــــــَ احتـــــــــَح ـــــــــمِ  رٌ ِعصـــــــــــــــــــــــَ ي امـــــــــِ  ذو َأضـــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وقال الصاغانّي : من َمَخاليف الطائف. ِمْخالٌف باليََمن : عَصارٌ و

 ، هكذا في اللَّسان والتَّْكِملَة. من الدَّْهِر ، أَي حين ِعَصارٍ  َجاَء على يُقَاُل :و

، هكذا َضبََطه الصاغانّي في  (2) بالَكْسر ُهوَ  ِعْصر َعلَى، في َمسيره إِلَْيَها  وسلمعليههللاصلىَسلََك رُسوُل هللا ، »في َحديث َخْيبَر : و

، وعْنَده َمْسجٌد َصلَّى فيه  وَواِدي الفُْرعِ  الشريفَة َجبٌَل بين الَمدينَة التَْكملَة ، وَضبََطه ابُن األَثيِر بالتَّْحِريك ، ومثلُه في ُمْعَجم أَبي ُعبَْيٍد :

 .وسلمعليههللاصلىَرُسوُل هللا ، 

 ، أَْوَرَده الصاغانّي. ، بالفَتْح : َشَجَرةٌ َكبِيَرةٌ  العَْصَرةُ و

ّم : الَمْنجاة. ، العُْصَرةُ و  شاِهداً. ولو َذَكره عند نََظائِره لََكاَن أَْحَسَن ، وقد نَبَّْهنا َعلَْيه ُهناك ، وأَْوَرَدنا له بالضَّ

مّ  لعُْصرٍ  لكن لم يَجئ فاُلنٌ  جاءَ  قال أَبو َزْيد : يُقَال :و يُقَال وِء ، أَي لم يَِجْئ حيَن الَمجي :ـ  لَْفَظة لِكنْ  (3)ولَْيَس في نَّصِ أَبي َزْيد ـ  ، بالضَّ

ّم ، هكذا في النَُّسخ ، والِّذي في نَ لعُْصرٍ  وما نَامَ  فالنٌ  نَامَ  أَْيَضاً : ، وهكذا نقله صاحُب اللّساَن  ُعْصراً  ّص أَبي َزْيد : ما نام، بالضَّ

، أَي في  ِلعَْصرو َعْصراً  وُمْقتََضى ِعبَاَرة األَساس أَْن يكوَن بالفَتْح في الُكّل فإِنّه قال : ما فَعَْلتُه أَي لم يََكد يَناُم. والصاغانّي وَغْيُرهما :

بالفَتْح يُطلَُق على الَوْقِت  العَْصرَ  وقد تقّدم للُمَصنّف في أَّول الَمادَّة أَنَّ  (4)، أَي في وقت ويوم  ِلعَْصر وأَ  َعْصراً  َوْقته ، ونام فاُلٌن ولم يَنَم

ْل. (5)واليَْوم ، ويَُؤيّده أَيضاً قوُل قَتَاَدةَ : هي ساعةٌ من ساعاِت النََّهار   ، فَتَأَمَّ

َن قَْبَل الفَْجرأََمَر  وسلمعليههللاصلىأَنّه »:  في الَحديثو قاضي  الَّذي يُريُد أَْن يَْضرَب الغائَِط ، وهو أَرادَ  «ليَْعتَِصَر ُمْعتِصُرهم بِالالً أَْن يَُؤذِّ

 : وهو الَمْلَجأُ والُمْستَْخفَى. العََصر أَو العَْصرِ  ، إِّما ِمن بالُمْعتَِصرِ  فَكنَى َعْنهُ  ليَتَأَهََّب للصَّالةِ قبَل ُدخول َوْقتها الحاَجة

، بالِجيِم ، واسُمه عاِمُر بن ُمّرِ بن َعْبِد قَْيِس بن ِشَهاب ،  العََصِريّ  منهم َمْرُجومٌ  بن أَْفَصى ، ، محّركةً : قَبِيلَةٌ من َعْبِد القَْيس عَصرٍ  بَنُوو

ُس قد َمَدح َمْرُجوماً.وكان من أَْشَراف َعْبد القَْيِس في الجاِهِليّة ، قاله الحافِظ. وق  ال ابُن الَكْلبِّي : وكان الُمتَلَّمِ

 قلُت : وابنُه َعْمُرو بُن َمْرُجوم أََحُد األَشراف ، ساَق يوَم الَجَمل في أَْربَعَِة آالف ، فصاَر َمع َعلّي َرِضَي هللا عْنه.

َحابَة الْبِن فَْهد : َعْمُرو بُن  الَمْرُجوم العَْبدّي ، قَِدَم في َوْفد َعْبد القَْيس ، قاله ابُن َسْعد ، واسُم أَبيه َعْبُد قَْيس بُن عْمٍرو ، وفي ُمْعَجم الصَّ

بِن  بن َعْوف بن أَْنمارِ فانُظْر هذا مع كالم الحافِظ. وفي أَْنَساب ابن الَكْلبّي أَّن َعْمَرو بَن َمْرُجوم هذا من بَني َجِذيَمةَ بِن َعْوِف بِن بَْكر 

 َعْمِرو بن َوديعَة بن لَُكْيِز بن أَْفَصى بِن َعْبد القَْيس.

فَاِء : وتُْفتَُح الصادُ  ، بضم العَْين والصاد العُْنُصرُ و ح به ُشّراح الّشِ ، يقال :  األَْصُل والَحَسبُ  ، األَّول أَْشَهر ، والثاني أَْفَصح ، هكذا َصرَّ

. وهذا يَُدّل على أَن النُّوَن زائدةٌ ، وإِليه َذَهب الجوهرّي. ومنهم َمْن َجَزم بأََصالَتَها. قال العَِصير َكِريمُ  ، كما يُقال : العُْنُصر فاُلٌن َكِريمُ 

 شيُخنَا : وقد َضعّفُوه.

__________________ 
 ( مل يرد منها مجيعها يف معجم البلدان إال عصنصر وعصوصر.1)
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. ورواه نصـــــر ووافقه فيه ا ازمي ..  نيه ا ورواه بعضـــــهم ابلتحريك ا واألو  أشـــــهر وأكثر( يف معجم البلدان : عصـــــر بكســـــر أوله وســـــكون 2)
 ابلفتح. وضبرت يف اللسان : بفتحتا نصاً.

وقا  أبو زيد : يقا  انم فالن وما انم لعصــر وما انم عصــراً أي مل يكد  قوله : ولي  يف نص اخل عبارة التكملة :»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)
 «.ومثلها يف اللسان ومنها تعلم ما يف كالم الشارح  مر ـهء اء حا اجمل لعصر أي مل  ي ءنام ا وجاء ومل  يي
 .«ـهلذي يف األساس : أي يف وقت نوم اقوله : أي يف وقت ويوم ا ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
ْنساَن َلِفي ُخْسر  َواْلَعْصِر ، ِإنَّ )( يف تفسريه لقوله تعاىل : 5)  .(اإْلِ
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وقال ابن دريد : اسُم َمْوِضع. وذكره األَْزَهِرّي في الُخَماسّي كما في اللّسان واستَْدركه شيُخنَا ، وهو  (1) َجبَلٌ  ، كَسفَْرَجل : َعَصْنَصرٌ و

 يه.موجوٌد في الِكتَاب. نَعَْم قولُه : واْسُم طائِر صغير ، لم يَْذُكره ، فهو ُمْستَْدَرك عل

 * وّمما يستدرك عليه :

 ، أَي بَِطيئاً. َعْصراً  يقال : جاَء فالنٌ 

يُح  َعَصَرتو  ، قاله الصاغانّي. باإِلعَصار : جاَءت أَْعَصَرتْ والّرِ

ْيتِ   . يَْذَهبُوَن به إِلى األَبَِد.عاصرٌ  ويقولون : ال أَْفعَُل ذلك ما دام للزَّ

قال أَبو الغْوث ، أَي  (َوِفيِه يَ ْعِصُرونَ )تها ، وهو َمجاٌز ، قاله الزمخشرّي. ومنه قراَءة َمْن قََرأَ : أَْرِضي : أَخَذ َغلَّ  ُعَصاَرةَ  واْشتَفَّ 

كة ، وهو الَمْلَجأُ ، أَي تَْلتَِجئُون ؛ قاله اللّيث ، وقد  العََصر ، من تْعِصُرون الِعنَب والّزْيِت. وقُِرَئ وفيه َعْصر يَْستَِغلُّون ، وهو من ُمَحرَّ

 : يَْنجون من البالِء ويعتصمون بالِخْصِب. يَْعِصُرونَ  وقيل : (2)أَْنَكَره األَْزَهِرّي 

 َمْصٌر ، أَي يُقَلَّل ويُْقَطع. َعْصرٌ  ويُقَال إِّن الَخْير بهذا البَلَدِ 

 .«إِْعَصاراً  ْنَت ِريَجاً فقد اَلقَْيتإِن كُ » ومن أَمثاِل العََرب :

ُجِل يَْلقَى قِْرنَه في النَّْجَدة والبََسالَِة.  يُْضَرب للرَّ

َص فيها إِاّل للشَّْيخِ الَمْعقُوف الُمْنَحِني العُْصَرة ُسئَل عن»في حديث القاسم : أَنّه و  .«للَمْرأَة ، فقال : ال أَْعلَم ُرّخِ

الَمْنع ، أَراَد لَْيَس ألََحٍد َمْنُع امرأَة من التَْزِويج إِالَّ َشْيٌخ كبير أَْعقَُف ، له بْنٌت  : االْعتَِصار بِْنِت من التَّْزويج ، وهو منهنا : َمْنُع ال العُْصَرةُ 

 ، وهو ُمْضَطرٌّ إِلى استِْخَدامها.

 مالَه : اْستَْخَرَجه من يِده. اْعتََصرو

من مال َولَِده  يَْعِصرُ و يَْعتَِصر : الذي العَُصورُ و العَاِصرُ وَء نَْفَسه. ، أَي الشَّيْ  ُعْصَرتَه ثََوابَه. ويُقَال : أََخذَ العََطاِء ، أَي  ُعْصَرةَ  وفالٌن أََخذ

 َشيئاً بغير إِْذنِه.

 ، إِذا كاَن ُمْمِسكاً أَو قَليَل الَخير. َعاصرٌ  ويُقَال : فالنٌ 

ُجُل ، إِذا تَعَسَّر. تَعَصَّرو  الرَّ

 : الَمِلُك الَمْلجأُ. ارُ العَصّ و

ْنيَةُ ُدوَن َمْن سَواُهم. قال األَزهرّي : ويقال : قُْصَرةٌ ، بهذا الَمعنَى. العُّصارُ و ّمِ : الَمَوالي الّدِ  ، بالضَّ

 رابَةٌ.وال أَْيَصُر ، أَي ما بَْينَهما َمَودَّةٌ وال قَ  أَْعَصرُ  وال يََصٌر ، بالتَّْحِريك ، وال َعَصرٌ  ويقال : ما بينهما

ِرّماح : الَمْعُصورُ واللَِّساِن ، أَي يابٌس َعَطشاً.  َمْعُصورُ وويقال : َمْقُصوُر الطَّْيلَساِن   : اللِّسان اليابس َعَطشاً ، وهو َمجاز. قال الّطِ

ر  بـــــــــُ ـــــــــَ ورٍ يـ عحصـــــــــــــــــــــــُ ٍة  مبـــــــــَ ئـــــــــيـــــــــلـــــــــَ يح ضـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــاحـــــــــَ  جـــــــــَ

  
وعُ   قــــــــــــــُ ٌة ونـــــــــــــــُ لــــــــــــــ   أَفــــــــــــــاِويــــــــــــــَ  مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا هــــــــــــــَ

  
 : عاُم الَجْدب ، قاله ثَْعلَب ، وأَنشد : الَمعَاصير وعامَ 

عاِصريِ َأاّيَم َأعحَرَ  يب عاُم 
َ
 امل

 ؟فَسَّره فقال : بَلَغ الَوَسُخ إِلى َمعَاِصمي ، وهذا من الَجْدب. قال ابن ِسيَده : وال أَْدِري ما هذا التفسير

يِب ، وهو َمجاز. العََصَرةو  ، محركةً : فَْوحةُ الّطِ



6339 

 

ً  عاَصْرتُ  سر : مصدر، بالك الِعَصارو . قاله الصاغانّي. َعْصَرهُ  واحد ، أَو أَدَركتُ  َعْصرٍ  ، أَي كنُت أَنا وُهَو في ِعَصاراً و ُمعَاَصَرةٌ  فالنا

 ال يُنَاِصر. الُمعَاِصرُ و،  الُمعاَصَرة ُمعاَصَرة قلت : ومنه قولهم :

 َمجاز. الَكَرم ، وهو ُعَصاَراتِ  َكَرٍم ، ومن ُعَصاَرةُ  وَولَُد فالنٍ 

 : لُْذُت به واْستَغَثُْت ، كما في األَساس ، وهو َمجاز. عاَصْرتُهوبه  اْعتََصْرتُ و

 .الَمْعُصور : العَْصرُ و. تُعَصر ، بالّضّم ، أَي كاَدْت أَنْ  ُعْصَرةً  ويقولون : بَلَّ الَمَطُر ثِيابَه حتَّى صاَرتْ 

 ِء : نُقَايَتُه.الشي ُعصاَرةُ و

__________________ 
 ( ويف معجم البلدان : ماء لبع  األعراب. وعن األزدي : جبر.1)
تُعصرون ا  قلت : ما علمت أحداً من القراء املشهورين قرأ : .. ( كذا ويف التهذيب : وقا  الليث : قُرئ وفيه تُعَصرون بضم التاء أي متطرون2)

 وال أدري من أين جاء به الليث.
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 .(1)بالمال  اْعتََصَر العَّصارُ و

 .(2) إِعصار وليس بعده ِإحضاٌر بل إِْعصارٌ  وتقول : َوْعُده

 : بََكى ، وهو َمجاز. تَعَصَّرو

ة ، والحاَجة. قال البَعيث : العُْنُصر الداهيَةُ. وقال بعُضهم : : العُْنُصر وقال الصاغانّي : قال أَبو َعْمرو :  : الِهمَّ

َرا  جـــــــــــــ  هـــــــــــــَ لـــــــــــــيـــــــــــــرُت فــــــــــــــَ ن اخلـــــــــــــَ  َأاَل راَح ابلـــــــــــــر هـــــــــــــح

  
يـــــــاِت و   رَامل تـــــــقـــــــِ  مـــــــن بـــــــا الـــــــَعشـــــــــــــــــــــّ نحصـــــــــــــــــــــُ  عـــــــُ

  
 : أَْربَُع قًُرى بِمْصَر ، بالبَُحْيَرة والِجيَزة والفَيّوم والبَْهنَسا. الَمْعَصَرةُ و

بيع : بَْطٌن من بَِلّي ، بتثليث العَْين وُسُكون الصاِد ، نقله الحافُظ عن السَّْمعَانّي. عْصرو  بن الرَّ

يِد وقال : أَْغفَلَهُ المُ  العَْصرانِ  واستدرك َشْيُخنا : ُف َصنّ ، وذَكر معناهُ : الغََداةُ والعَشيُّ ، وقيل : اللَّْيُل والنََّهاُر ، نقالً عن الفَْرق الْبِن الّسِ

 تَْقِصيراً ، مع أَنّه َمْوُجوٌد في الصحاح.

، وكذلك العَشيُّ والغَداةُ ، وزاد أَنّه في َمْعنَى العَشّيِ قد  العَْصرُ  قُْلُت : لم يُْغِفْله الُمَصنّف فإِنَّه َذَكر اليَْوَم واللَّْيلَة ، وأَنّه يُْطلَُق على كّلٍ منهما

ك أَيضاً ، ولَْم يَأْت بصيغَة ا وقد َغفَل  .(3)لُمثَنَّى كما أَتى بها َغْيُره إِشارةً إِلى أَنّه ليس فيه َمْعنَى التَْغليب كما في الشَّْمَسْين والعَُمرْين يَُحرَّ

 شيُخنَا عن هذه النُّْكتَة ، وتَفطََّن لها صاحُب القاُموس ، وهو َعِجيٌب منه ، ساَمَحهُ هللا تَعَالَى وَعفا عنه.

َمْشِقّي ، وهاُروُن بُن كاِمل البَْصِرّي ، وهاِشُم بن يُونُس ، وأَبو الَحَسِن عل (4)، كَكتّان  العَّصارُ و يُّ : لَقُب جماَعة ، منهم القاسُم بن ِعيَسى الّدِ

عبُد هللِا بُن محّمد بن َعْمرو بُن عبد الّرِحيِم اللُّغَويُّ ، ومحّمد بُن َعْبِد الَوّهاِب بن ُحَمْيد الَماَدرائيُّ ، وُمَحّمُد بُن عبد هللا بن الَحَسن ، و

 بُن ُموَسى الُجْرجانِّي ، وابنُه الُجْرَجانِّي وعليُّ بُن محّمد بن عيَسى بِن َسْيٍف الُجْرجانّي ، وأَْحَمُد بُن ُمَحّمد بِن العبّاِس الُجْرَجانّي ، وإِبراِهيمُ 

 بُن الحاِرِث بِن ِمْرداس العَْرَعرّي ، ويَْحيَى بُن ِهَشام ، وغيرهم.إِسَحاُق ، وَحِفيُدهُ محّمُد بُن عبد هللا بن إِْسَحاَق ، وفَْهُد 

 بالَكْسر وقِيَل بالفَتْح البَلَويُّ بَْدريٌّ ، وقد اْختُِلف في اسِم واِلِده كثيراً. عْصر ونُْعَماُن بن

 الَمْوِصِليُّ مشهوٌر. َعْصُرونَ  وابُن أَبي

ه أَنَّهُ  (5) ، بالّضّم : نَباتٌ  العُْصفُر : [عصفر] بة ، قاله األَزهرّي ، ومن خواّصِ ُئ اللَّْحَم الغَِليظَ  ُسالفَتُه الِجيْْرُ ، وهي ُمعَرَّ إِذا ُطِرَح منه  يَُهّرِ

ّي ، وِكالُهما يَْنبُُت بأَْرِض العََرب.: هذا الذي يُصبَُغ به ، منه ِريِفيٌّ ، و العُْصفُرُ  كِزْبِرج. وفي المحكم : (6) وبَْزُره الِقْرِطم ءٌ فِيه َشيْ   منه بَّرِ

 .فتَعَْصفَرَ  ثَْوبَهُ : َصبَغَه به ، َعْصفرَ  قدو

م إِنّ  وهي بهاءٍ  معروٌف ، َذَكٌر ، طائرٌ  بالّضّم : العُْصفُورُ و ر أَنّه من باب فُْعلُل ، فإِطالقُه بِناًء على الشُّْهَرة ، وقِيل الضَّ َما ، قال َشْيُخنَا : تَقرَّ

ّم ، وَحَكى ابُن َرِشيٍق في  العُْصفُورُ  « :شرح ِكفايَة الُمتََحفِّظ»هو مشهوٌر َطْرداً ِلْلبَاِب ، وأَّن ابَن َرِشيٍق َحَكى أَنّه يُفتَُح في لُغٍَة. وفي  بالضَّ

ناَعة ، إِذ فَْعلُول َمْفقُوٌد ف يَ الغََرائِب والشََّواذِّ أَنّه يُْفتَُح في لُغَة ، والفَتُْح َغْيُر َمْعُروٍف عند أَْهِل الّصِ  ي الَكالِم الفَِصيح. قال َحْمزةُ : ُسّمِ

. انتهى. ُعْصفُوراً   ألَنّه َعَصى وفَرَّ

، هكذا في النُّسخ. وفي اللسان : فيها ، وزاد : وهي  َخَشبَةٌ في الَهْوَدج تَْجَمُع أَْطَراَف َخَشبَاٍت فيه : العُْصفُورُ والَجَراُد الذََّكُر.  : العُْصفُورُ و

ْحِل يَُشدُّ بها ُرُؤوُس األَْحنَاِء. تَُكونُ  أَو الَخَشبَاُت التي ، (7)كَهْيئة اإِلكاِف  ً  العُْصفورو في الرَّ به ُرُؤوُس  (8) الَخَشُب الذي تَُشدّ   :أَيضا

َرأَْس  اإِلكاف : ُعْرُصوفُه ، على القَْلب ، والَجْمُع العََراِصيُف. وقال ابُن ُدَرْيِد في الَجْمَهرة : هي الَمَساِميُر التي تَْجَمعُ  ُعْصفُورُ واألَْقتَاِب. 

َمِت الَمِدينَةُ أَ »في الَحِديث : والقَتَِب. انتهى.   نْ قد ُحّرِ

__________________ 
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قوله : واعتصر العصار ابملا  اخل هكذا يف خطه ا وهو حتريف ا وعبارة األساس هكذا : واعتصر الغصان ابملاء »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ا قا  عدي :

 كنت كالغّصان ابملاء اعتصاري
 .«ـه  بعده إعصار من أعصرت السحابة الي: وتقو  : وعده إعصار  [يف األساس]»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يعين الشم  والقمر ا والعمرين أليب بكر وعمر. يريد أنه غلب أحد االلا عل  اآخر.3)
 ( هذه النسبة إىل عصر الدهن كما يف اللباب البن األثري.4)
 ( القاموس : نبت.5)
 ( ضبطت يف القاموس : بضم أوله و لثه ا ابلقلم.6)
 ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : وهي كهيئة عصفور اإلكاف.( كذا 7)
 ( يف القاموس : ُيشد به.8)
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َد َأو خُتحَبرَت ِإال   ُفورِ  تـُعحضــــَ ا َحديَدةٍ  ِلُعصــــح ِد َ َاَلٍة َأو َعصــــَ ُفورُ  قا  ابُن األَثري :. «قـََتٍب َأو شــــَ الَقَتِب : َأَحُد ِعيَدانِه ا  ُعصــــح
افريُ  ومجُعه اِفريُ و . َعصــــــــَ ُدوَداِن  َعصــــــــَ ناِء الَقَتِب ا يف رَأحس ُكرِّ ِحنحٍو َوِتَداِن َمشــــــــح َ ُرُ وس َأحح الَقَتِب : أَربعُة َأولٍد ُ حَعلحن َباح

ُفورُ  امكم : ويف ابلَعَقب َأو ِبُُلود اإِلِبر ا فيه الظ ِلفاُت. ُر َمنحِبِت الناِصَيِة.  : الُعصح  ٌء يف َجباِ َعظحٌم انت  قير : هوو َأصح
ُفورَان وُ َا الفَرسِ  َ الَعيناح  ُعصـــــح َيِة الَفَرِس َباح َرًة. وقير : هو الُعظَيحُم ال ذي حَتحَت انصـــــِ ُفورُ و  ا مَيحَنًة وَيســـــح َعٌة من  : الُعصـــــح ُقطَيـح
ِصُلها (1)حتت فـَرحِخ الدِّماي َكبَن ه ابئٌن  الدِّماي َنهما ُجَليحَدٌة تـَفح  وأَنشد : بـَيـح

رحاًب يـــــــــــــزيـــــــــــــُر اهلـــــــــــــا ريـــــــــــــرِِه ضــــــــــــــــــــــــــَ  َم عـــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــَ

  
رحِخ الــــــــــــــر أحِس َأو   فــــــــــــــورِهِ عــــــــــــــن أُمِّ فـــــــــــــــَ  ُعصــــــــــــــــــــــــــــح

  
ةٍ الفََرس : العُْصفُورو ْمَراخ الّسائُل من ُغرَّ  ، أَْوَرَده الصاغانّي. الِكتَابُ  : العُْصفُورُ و ال يَْبلُغ الَخْطَم. الّشِ

 الَمِلُك. : العُْصفورو ِمْسَمار السَِّفينَة. : العُْصفورو

 ، ُكّل ذلك أَورده الصاغانّي في التَّْكملَة. السيِّد : العُْصفورو

ى : َمْن رأَى ِمثِْلي العَصافيرُ و َي به ألَنَّه : َشجٌر يَُسمَّ  ، العُْصفُور ، وفي التكملة : له ُصورةٌ كُصوَرةِ  كالعََصافِير له ُصوَرةٌ  ، وإِنّما ُسّمِ

 ذكره األَزهرّي. َكثيَرةٌ بفاِرس

 وهي عبارةٌ عن األَْمعَاِء. ويُقَال أَيضاً : ال تَأُْكْل َحتَّى تَطيرَ « نَقَّْت َضفَاِدُع بَْطنِه»، كما يُقَال :  «بَْطنِه َعَصافِيرُ  نَقَّتْ » لهم :من أَْمثاو

 ، وهو ِكنَايَة. جاعَ  بَْطنِك ، ُكّل ذلك إِذا َعَصافِيرُ 

 : تََصْعفَرت ، بتقديم الصاد على العين ، وقد تقّدمت اإلشاَرةُ له. (2)هُ األَْزَهرّي ، وقال ابُن دريد ، هكذا َذَكرَ  اْلتََوتْ  ، إِذا العُنُقُ  تَعَْصفََرتو

بن الُخَزِز بن الَوثِيمّي بن أَْعَوَج ، وكان  مْن نَْسل الَحُرون الَمْشُهور ، أَخي الَحّجاجِ  الثَّقَفيّ  فََرس ُمَحّمِد بِن يُوُسفَ  : اسمُ  العُْصفُِريُّ و

اٍر ، َسبََق النَاَس َدْهراً ال يَتَعَلَّق به الَحُروُن ِلُمْسِلِم بن َعْمٍرو الباِهلّي ، وكان من أَْبَصِر الناِس بالَخْيل ، ولذا لُقِّب بالّسائِس ، اْشتراهُ بأَْلِف ِدينَ 

ا َرأَى َغلَبَةَ ُمْسلم على الَسْبِق :فََرٌس ، ثم اْفتََحلَه فلم يُْنتَج إِالّ    َسابِقاً. وقال بعُض الشُّعََراِء لَمَّ

هــــــــــــــا  كــــــــــــــُ لــــــــــــــح َو  مــــــــــــــُ ريــــــــــــــٌش خــــــــــــــَ  ِإذا مــــــــــــــا قــــــــــــــُ

  
هح   لـــــــــــــــــــــــَ الفـــــــــــــــــــــــة يف ابهـــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــــــــِإن  اخلـــــــــــــــــــــــِ

  

ٍح  ُروِن َأيب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــِ َربِّ ا ـــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــِ

  
هح و   ــــــــــــــَ ــــــــــــــعــــــــــــــاِدل ِة ال ــــــــــــــ  ن َك ابلســــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــح ل ــــــــــــــِ  مــــــــــــــا ت

  
اُج أَ  َخذ البَُطْيَن ابن الَحُرون من قُتَْيبَةَ بِن ُمْسِلم. وإِن شاَء هللا تعالَى سنأْتي على ذْكِر الَحُرون ونََسبِه وأَصالَته في فلّما ماَت ُمْسلٌم وَوَرَد الَحجَّ

 أَكثر مّما ذكرنا هنا ، وباهلل التوفيق.« ح ر ن»

إِبٌِل َكانَْت للُملُوِك  الُمْنِذِر : َعصافِيرُ  في الّصحاح :و زهرّي.، قاله أَبو َعْمرو ، ونقله عنه الصاغانّي واألَ  : َجَمٌل ذُو َسنَاَمْينِ  العُْصفُوريُّ و

. قال ابُن ِسيَده : أَُظنّه أَراَد : من فَتَايَا نِوقِه. وقال األَزهرّي : َعَصافِيِره ، وفي التَّْهِذيب ُرِوَي أَنَّ النُّْعَماَن أَمَر للنابِغَِة بمائِة ناقٍَة من نَجائِبُ 

النُّْعَمان. قال َحّساُن بُن ثابِت : فما َحَسْدُت أََحداً َحَسِدي للنّابِغَة ِحيَن أََمر له النُّعَُماُن بُن  َعَصافِيرُ  بِن الُمْنِذر نَجائُب يُقَاُل لها كان للنُّعمان

َسِدي للنّابِغَة ِحيَن أََمر له النُّعَُماُن بُن الُمْنِذر بمائِة ناقَة النُّْعَمان. قال َحّساُن بُن ثابِت : فما َحَسْدُت أََحداً حَ  َعَصافِيرُ  الُمْنِذر نَجائُب يُقَاُل لها

ٍة. (3)وُحسام  َعصاِفيِره بِريِشها من  وآنِية من فِضَّ

ْهرِ  العَُصْيِفَرةُ و قولُه : بِِريِشها : كاَن َعلَْيَها ِريٌش ليُْعلََم أَنَّها من َعَطايَا الُملُوك ، كذا في اللَّسان ،  ، كأَنّه تَْصِغيرُ  : الِخيِرّي األَْصفَُر الزَّ

 ، على التَّْشبِيه. ُعْصفَُرة

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 : الَولُد ، يمانِيَةٌ. العُْصفُورُ 

 ، كنايَة عن الِكْبِر.« َرأِْسه َعَصافِيرُ  طاَرتْ » : ما على السَّنَاِسِن من العََصِب. ومن األَْمثَال : العََصافِيرُ 
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 : من قَُرى ِمْصر. ُعْصفُورٍ  وُمْنيَةُ 

َمْشِقّي الشافِِعّي الشهيرُ  ، األَِديُب الشاِعر ، ُوِلَد بِدَمْشَق ، وَرَحَل  يّ بالعُْصفورِ  وأَبو بَْكِر بن َمْحُموِد بِن أَبِي بَْكِر بِن أَبي الفَْضِل العَُمِرّي الّدِ

وُدفِن بتُْربَِة الشيخ فََرجٍ. َحدَّثَنا عنه ُشيوخ  1103إِلى ِمْصَر وتَوطَّنها ، وأََخَذ بها عن الشَّْمِس البابِِلّي ، وله ِديواُن ِشْعٍر ، تُُوفَِّي ببُوالق سنة 

 َمَشايِِخنا.

 أَْولَيِاِء ِمْصَر ، َسيِّدي إِبراِهيَم الَمْدفُوِن بباب الشَّْعِريّة. : لَقَُب أََحدِ  ُعَصْيِفيرٌ و

__________________ 
 ( التهذيب : كبنه ابئن منه.1)
 .340/  3( اجلمهرة 2)
 وهو أقرب ويواف  العبارة التالية.« وجامٍ »ومثله يف اللسان ا ويف الصحاح ا « وحسام»( كذا ابألصر 3)
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َمْشقَّي القاِهِرّي ، كذا رأَيتُه في َذْيل تاريخ ِمْصَر للشَّْمِس ا : لَقَبُ  ُعْصفُورٌ و  لسََّخاِوّي الحافظ.علّي بِن ُمَحّمِد بِن َعْبِد النَِّصيِر السََّخاِوّي الّدِ

 ، بالبَُحْيَرة. العُصفُور وَجِزيَرةُ 

ُجُل الَكثِيُر الِجَماعِ ، أَْورده األَْزَهِريُّ في العُْصفُوِريّ و  .«ر ج ل»تركيب  : الرَّ

ْعُموِر ، والَجْمعُ  أَْو َدْلُوه (1) الدُّوالبُ  ، أهمله الَجْوَهِرّي ، وقال اللّْيُث وابُن األَْعَرابِّي هو ، كعُْصفُورٍ  العُْصُمور : [عصمر]  ، كالصُّ

 ، والّضاُد لُغَةُ فيه. العََصاِميرُ 

، أَْهَملُوه ، فلم يَْذُكْره الصاغانّي وال صاِحُب اللَّسان وال َغْيُرهما ، وُضبط في بعِض النُّسخ بالضاد  ، كَصنَْوبَرٍ  العََضْوبَرُ  : [عضبر]

حة وُوِجَدت في بَْعضها. وأَْكثَُر ما تُوَجُد بالهاِمش كأَنّهَ  ُم الضَّخْ  ا ُمْلَحقَةٌ : وهوالمعجمة. وقد َسقََطت هذا الماّدةُ من أَْكثَِر النَُّسخ الُمَصحَّ

 الَجِسيُم العَِظيُم.

 بها الصُّخوُر. (2) َصْخَرةٌ َعِظيَمةٌ تُكَسرُ  : العََضْوبَرُ و

ئْبَِة ، وهي : العََضْوبَرُ و  ، وُمْقتََضى اصطالحه أَْن يَقُوَل : وهي بهاٍء. َعَضْوبََرةٌ  ، أَي األُْنثَى ، َذَكُر الذِّ

َحى ، وَصْخرَ  الِعْضبَاَرةو  ةٌ يَْقُصُر القَّصاُر الثَّْوَب عليها.، بالَكْسر : َحَجُر الرَّ

، وَسيَأْتي في َحْرف الغْين مع الراِء : الغَْضبَر ، والغَُضابِر ، وهو الغَِليُظ الشَِّديد ، فلعلّه يكون  اْستَأَْسدَ  : َعْضبََرةً  الكْلبُ  َعْضبَرَ و

 مأُْخوذاً منه.« العََضْوبَر»

 .(3)قد أَْهَمله الجوَهرّي. وقيل : هو اسُم َمْوِضعٍ ، و : َحيٌّ من اليََمنِ  العَْضرُ  : [عضر]

 ، قاله الصاغانّي. ، أَي َخبَراً  َعْضَرةً  َسِمْعتُ و

 ، وكذلك الغاِضُر ، بالعَْين والغَْين ، وسيأْتي. : المانعُ  العاِضرُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

 ، قاله الصاغانّي. بَِكِلَمٍة : باَح بها َعَضرَ  قال زائَدةُ :و

رُ  : [عضمر] يُِّق.  ، أَهمله الجوهرّي والصاَغانّي. وفي اللَّسان : أَنّه ، كعََملٍَّس  العََضمَّ ، وهو لُغَةٌ  الدُّوالبُ  ، بالضّم : العُْضُموروالبَِخيُل الضَّ

 كما قِيل. وليس بتَْصِحيِف العُْصُمورِ  ،

يبُ  الِعْطر : [عطر] ّم. ُعُطورٌ  ج اسٌم جامٌع له ، وهو ، بالَكْسِر : الّطِ  ، بالضَّ

تَْيِن. ُعُطرٌ  ُمِحبُّهُ ، وج : العَاِطرُ  . وقال ابُن األَْعَرابِّي :العَِطرُ  : العاِطرُ و  ، ِبَضمَّ

 األََسدّي. فََرُس ساِلِم بن وابَِصةَ  : العَّطارُ و: بائِعُه.  العَّطارُ و

 ، بالَكْسِر : ِحْرفَتُه. الِعَطاَرةو

ٌ  ، كَكتٍِف ، َعِطرٌ  َرُجلٌ و َرةو ُمعَطََّرةٌ و ِمْعَطاَرةٌ و َعِطَرةٌ  وامرأَة يِب ويُْكثِراِن من  ِمْعَطارٌ و ِمْعِطيرٌ  ، وِكالُهَما ُمتَعَّطِ داِن أَْنفَُسَهما بالّطِ : يَتعَهَّ

 عاَدتها ، قال :

ًة  لــــــــــــــَ فــــــــــــــح وحدًا طــــــــــــــَ َ  خــــــــــــــَ لــــــــــــــِّ ارَهح عــــــــــــــُ طــــــــــــــَ عــــــــــــــح  مــــــــــــــِ

  
ي اي جــــــــــــــــــارَهح إِ   عــــــــــــــــــِ يِن فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــحَ  اّيِ  َأعــــــــــــــــــح

  
فإِّن كالَم العََرِب والُمْجتَمَع عليه : بغير هاٍء في الُمَذكَّر والُمَؤنَّث ، إِاّل أَْحُرفاً جاَءْت نََواِدَر ، قِيَل فيها « ِمْفعَالٍ »قال اللِّْحيَانّي : ما كاَن على 

ٌ ،  َعِطرٌ  بالهاِء وسيأْتي ِذْكُرها. وقِيل : َرُجلٌ  : إِذا كانا َطيِّبَْي  َعِطَرةٌ  وامرأَة
 .يَتَعَطََّرا ِريحِ الِجْرِم ، وإِْن لم (4)

 : تَطيَّبْت. تَْعَطر َعَطراً  الَمْرأَةُ ، بالَكْسر ، َعِطَرتِ و
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ار بُن ُمْنِقذ  َحَسنَةٌ  : ُمْعِطرٌ  ناقَةٌ ، وقيل : .(5) ُمْعطَراتٌ  ونُوقٌ  : َشِديَدةٌ  ُمْعِطرٌ و ِمْعَطارٌ  ناقَةٌ و كأَّن على أَْوباِرها ِصْبغاً من ُحْسنها ، قال الَمرَّ

: 

رًا  ااًن ومحــــــــــــــُح جــــــــــــــَ رَاتٍ هــــــــــــــِ عــــــــــــــطــــــــــــــَ ا   مــــــــــــــُ  كــــــــــــــَبهنــــــــــــــَّ

  
دِ   جــــــــــاســــــــــــــــــــــــِ

َ
ا كــــــــــاملــــــــــ َرٍة أَلــــــــــواهنــــــــــُ غــــــــــح  َحصــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــَ

  
 ، بالقاف ُمَحّركة ، أَنشد أَبو َحنِيفَة : ، هكذا في النَُّسخ بالفاِء ، وفي اللّسان وغيره : العََرق : َحْمَراُء َطيِّبةُ العَْرفِ  ِمْعِطيرٌ  ناقةٌ و

َرمِ   ِمعحِطريٌ َكوحماُء   َكَلوحِن البَـهح
 ِمْعَطاَرةٌ و، كفَِرَحة ،  َعِطَرةٌ و ، بالتَّْشِديد ، َعّطاَرةٌ  ناقَةٌ و

__________________ 
 ( ضبرت يف التكملة ابلقلم بفتح فسكون ا ويف اللسان فكالقاموس.1)
 ُيكَسُر.( يف القاموس : 2)
 ( مل يرد يف معجم البلدان.3)
 وما أثبت عن التهذيب.« طيبا ريح»( ابألصر واللسان 4)
 ( ضبطت بفتح الطاء عن الصحاح ا ويف الشاهد أيضاً.5)
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ِنها ا انِفَقٌة يف الس و  ولِجَرٌة : َسها ُ سح  َكرميٌَة.  وِعرحِمٌ  ا َأي ِمعحطَارُ و  ُمعحِطَرةُ و  ِمعحطَاَرةٌ و  َعِطَرةٌ  انَقةٌ  َأو تَِبيُض نـَفح
 : (1) [في قول الراجز]قال األَزهرّي : وقرأُْت في ِكتاب الَمعانِي للباِهلّي 

ي  كـــــــــِ ـــــــــح ا  (2)أَب ا ـــــــــُ ِن ال أَنحســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــح َزي ـــــــــح نـ  عـــــــــلـــــــــ  عـــــــــَ

  
ا  رَا ـــــــــــــــَُ غـــــــــــــــح ٍر صـــــــــــــــــــــــــــــُ جـــــــــــــــَ ر  حـــــــــــــــَ َبن   ـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَ

  

اُ ا  ُمعحَطَرةٌ صاِلٌغ و   ُكربح

 ، وجعل األُْخَرى ِظلَّ َحَجٍر ألَنَّها َسْوَداُء. الِعْطر : هي الَحْمَراُء. قال َعْمٌرو : مأْخوذٌ من ُمْعَطَرةٌ  قال :

ج. ، وفي اللَسان والتكملة : في بَْيت أَقاَمْت ِعْندَ  الَمْرأَةُ وتَأَطََّرْت : تَعَطََّرتِ  قال أَبو َعْمٍرو :و اَن كَ  الَحِديُث :ومنه أَبََوْيَها ولم تَتََزوَّ

جالِ  تَعطُّرَ  يَكَرهُ  وسلمعليههللاصلى جاِل. وقيل : ِعْطرُ  الذي تَْظَهُر ِريُحه كما يَْظهرُ  الِعْطرَ  : أَرادَ  النَِّساِء وتََشبَُّهُهّن بالّرِ أَي تَعَطُّلَُهنَّ من  الّرِ

 َي َعلْيَها.، والالُم والراُء يَتَعَاقَبان ، كما يُقال : َسَمَل َعْينَهُ وَسَمَرها ، كأَنَّه َكِرهَ أَن تكوَن الَمْرأَةُ ُعُطالً ، ال َحلْ  إِبدالٌ  والِخَضاب ، هو الَحْليِ 

ِري بَْطنِي قال أَبو ُعبَْيَدة : يُقَال :و َهاِت اللّغِة  َعّطِ قال الصاغانّي : « وسائِِري فََذِري ْعِطِريأَ : » (3)، هَكذا في سائِِر النَُّسخِ ، والِّذي في أُمَّ

 في س أ ر. ما تَْحتَاُج إِليه ، وقد تَقَّدم تفصيله (4)يقال ذلك ِلَمْن يُْعِطيَك ما ال تَْحتَاُج إِلَْيه وَمنَعَك 

 اسَماِن. ، (5)كعُثَْماَن ، وفي بعض النُّسخ بالفتح  ُعْطَرانُ و، كُزبَْيٍر ،  ُعَطْيرٌ و

 ْدرك عليه :* وّمما يُْستَ 

 ٌ َواِك. َعِطرةٌ  اْمَرأَة ةٌ. والَمِطَرةُ : الَكثِيَرةُ الّسِ ةٌ َمضَّ  َمِطَرةٌ : بَضَّ

يب. الِعْطرَ  المرأَةُ : اْستَْعَملت اْستَْعَطَرتو  ، وهو الّطِ

 .َعِطَراتٍ و َمعاِطيرَ  بنِْسَوةٍ . وَمَرْرُت ِعْطراً  ، أَي أَْطيَبُها «العََربِ  أَْعَطرُ  وِعنِدي»وفي َحِديث َكْعِب بِن األَْشَرِف : 

 ، قاله الزمخشرّي. الِعَطاَرة : ماِهٌر في َعّطارٌ  وَرُجلٌ 

 : العَّطار : الِمْعِطيرُ و

بَـعحَن َجبحابً كُمُد ِّ   املِعحِطريح يـَتـح
ُد بن َمْخلَ  العَّطارُ و ْحمِن ، وَمْرُحوُم بُن عبد العَِزيِز ، ومحمَّ ثِين منهم أَبان ، وَداُود بُن َعْبد الرَّ ٍد ، ويَْحيَى بن َسِعيٍد لَعقُب جماَعِة من الُمَحّدِ

 الِحْمِصّي ، وَجماعة.

 : قريَةٌ بِمْصَر ، وقد َدَخْلتُها. العَّطار وُمْنيَةُ 

ُجلُ  َعِظرَ  : [عظر] واْشتَّد عليه. وال يَكاُدون يَتََكلَُّمون به ، وال  َكِرَههُ  ، أَْهمله الَجْوَهِرّي ، وقال أَبو َعْمٍرو ، معناه : َء ، كفَِرحيْ الشَّ  الرَّ

فُون منه فِْعالً. قَاَء : َمألَهُ. َعَظرَ و يَُصّرِ  الّسِ

 وَضبََطهُ الصاغانّي بالفَتْح أَيضاً.« َضَرب ،»مقتضى ِسياقِه أَْن يكوَن من باِب فَِرَح ، وليس َكذِلَك ، بل هو من باِب 

 َكظَّه وثَقَُل في َجْوفِه. ، إِذا الشََّرابُ  أَْعَظَرهُ  قال أَبو الجّراحِ :و

 ، بضمتين. ُعُظرٌ  الُمْمتِلُئ من أَّيِ َشَراب كاَن ، ج كَصبُوٍر : العَُظور قال ابُن األَعراِبّي :و

 .كالِعظارِ  ، أَي من الشََّراب ، ُء منه، بالَكْسِر : االْمتِال الِعَظاَرةُ و

 ، وأَنشد : ، بالفَتْح : ذُُكوُر الَجَرادِ  العََظاِريُّ  قال َشِمٌر :و
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ِه  لـــــــــــــــِ ذح لـــــــــــــــ   يف حـــــــــــــــُ مـــــــــــــــَ َدا كـــــــــــــــالـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  غـــــــــــــــَ

  
ارِيِّ ُرُ وُس   ظــــــــــــــــَ دِ   الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ جــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح  كــــــــــــــــالــــــــــــــــعــــــــــــــــُ

  
بيب. العََملَّس : الذّئْب. وُحْذلُه : ُحْجَزةُ إِزاِره. والعُْنُجد :  الزَّ

َجاِل ، قاله أَبو َعْمرو. القَِصيرُ  ، لُغَة ، نَقَلَه الصاغانِّي : وقد يُخفَّفُ  ، وَوَزنَه الصاغانّي بِجْرَدْحٍل ، ، كإِْرَدبٍّ  الِعْظيَرُّ و قال و من الرَّ

 ، وأَنشد : القَِويُّ الغَِليظُ  : الِعْظيَرُّ  األَصَمعيّ 

ُح  طـــــــــلـــــــــِّ ـــــــــُ رَي  ت ظـــــــــح ـــــــــعـــــــــِ ثح  ال ـــــــــِ ب وحِث الضـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــلـــــــــ   ذا ال

  
ثح   ئــــــــــــِ جــــــــــــَ نــــــــــــح

ُ
اِء املــــــــــــ فــــــــــــَ ر  كــــــــــــاخلــــــــــــِ ظــــــــــــَ  حــــــــــــىت يــــــــــــَ

  
 ، وهو اسمٌ  ُء الُخلُقِ السَّيِّى قيل : هوو الُمتَقَاِرُب األَْعَضاءِ  الَكزُّ  : الِعْظيَرُّ  قيل :و الُمنجئِث : المصروع الُمْلقَى.

__________________ 
 ( عن التهذيب :1)
 هلفي.( يف التهذيب : 2)
 ( كالتهذيب والتكملة واللسان.3)
 ( التهذيب والتكملة واللسان : ومينعك.4)
 ضبطت ابلفتح ابلقلم أيضاً. (الرسالةـ  طبعة بريوت)( ضبطت يف القاموس الذي بيدي بكسر العا ضبرت قلم. ويف القاموس 5)
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َت يف من ِفعحٍر قد أُِميت : َتّد عليه ا كما تـََقّدم.الر ُجُر ا ِإذا َكرِه الش يح  َعِظرَ  ُمشح  َء واشح
َح به الصاغانيُّ ، قال : ، كَزنَِخٍة : الناقَةُ الالقُِح ، والحائُِل ، ِضدٌّ  العَِظَرةو َكة ، العََظرِ  وقد يكوُن بالناقَة ِعْرقُ  ، َصرَّ ،  فيُْقَطُع فتَْلقَحُ  ُمَحرَّ

 كذا في التكملة.

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

باِب. (1) العَْظَرةُ و ُعَظْيرٌ   : ماَءاِن للّضِ

كةً : ظاِهُر التَُّراِب ،  العَفَر : [عفر]  العَفَر التَُّراب ، ِمثْلُ  ، بالفَتْح : العَْفرُ  : (2)، وِمثْلُه في األَساِس. وقال ابُن ُدَريد  يُسكَّن قدو، ُمَحرَّ

 .أَْعفَار ج ، أَي ما َعلَى َوْجِهها.« األَْرِض ِمثْلُه َعفَر ما َعلَى»بالتَّحِريك. ويقال : 

ْرعُ  : العَفَرو ْيِف ثم يُتَْرُك أَيّاماً ال يُْسقَى فِيها َحتَّى يَْعَطَش ثم يُْسقَى فَيَْصلُُح َعلَى ذلك ، وأَْكثُر ما يُْفعَل ذلك بِخلْ  أَّوُل َسْقيٍَة ُسِقيَها الزَّ ف الصَّ

ْرَع بَْعد َطْرحِ الَحّب. يَْعِفُرون َعْفراً  الناسُ  َعفَرَ  وَخْضراواتِه ، وكذلك النَّْخل ؛ لُغَةٌ يََمانِيَة. وقال أَبو حنيفة : ،  السَُّهام : العَفَرُ و ، إِذا َسقَوا الزَّ

 يضاً ، كذا قاله الصاغانِّي.، ويكوُن من الشَّْمِس أَ  الَّذي يُقَال له : ُمَخاُط الشَّْيَطانِ  كغُراٍب ،

َغهُ فيه أَْو َدسَّهُ. تَعَفرَّ و فاْنعَفَرَ  ، تَْعِفيراً  ، َعفََّرهُ و ، َعْفراً  ، بالَكْسر ، يَْعِفُره في التَُّرابِ  َعفََرهو ٌد  يُعَفِّرُ  َهلْ »وفي حديِث أَبِي َجْهٍل :  : َمرَّ ُمَحمَّ

 يريد إِْذاللَه.« َوْجَهه في التُّراب ألُعفَِّرنَّ  وَدهُ في التُّراِب ؛ وِلذِلَك قال في آِخِره : ألََطأَنَّ َعلَى َرقَبَتِه ، أَويُِريد به ُسجُ  «؟َوْجَههُ بَْيَن أَْظُهِركم

 .ُمعَفَُّرهوالَوْجِه في التُّراِب ،  ُمْنعَِفرُ  ويُقَال : هو

بُ  الَمْعفورُ و  بالتُّراِب. وفي قصيد َكْعٍب : الُمعَفَّر : الُمتَرَّ

مـــــــا  هــــــُ يحشــــــــــــــــــــُ ِ عــــــَ اح رحغـــــــامــــــَ ُم ضــــــــــــــــــــِ حــــــَ لــــــح ــــــَ يـ ــــــَ ُدو فـ غـــــــح ــــــَ  يـ

  
وحِم   َن الــــــــــــقــــــــــــَ ٌم مــــــــــــِ ورٌ  ــــــــــــَح فــــــــــــُ عــــــــــــح رَاديــــــــــــرُ  مــــــــــــَ  خــــــــــــَ

  
 َمغَثَه.، أَي اْفتََرَسهُ وَضَرَب به األَرَض ف فاْعتَفََره أََخَذه األََسدُ  ، يُقَال : كاْعتَفََرهُ  ، َعْفراً  ، َضَرَب به األَْرضَ  : َعفََرهُ و

باِء : ما يَْعلُو األَْعفَرُ و بَاِء َعْدواً ، بَيَاَضه ُحْمَرةٌ  (3) ِمَن الّظِ  أَو الِّذي في َسَراتِه ُحْمَرةٌ وأَْقَرابُهُ بِيٌض. ، قِصاُر األَْعنَاِق ، وهي أَْضعَُف الّظِ

بَاءِ  لَْيَس بالشَِّديِد و،  األَْبيَضُ  : األَْعفَرُ  أَو َصاَلبَةَ األَْرِض ، وهي ُحْمٌر.هي التي تَْسُكُن الِقفَاَف و ، وقيل : العُْفرُ  وقال أَبو زيد : من الّظِ

مّ  العُْفَرةُ  واالْسمُ  ، َعفَراً  ، كفَِرحَ  َعِفرَ  ، ُعْفرٌ  وُهنَّ  َعْفَراءُ  وِهيَ  الناِصعِ ، البَيَاِض  أَنَّه »في الحديث : و .(4)، وهي ُغْبَرةٌ في بَيَاٍض  ، بالضَّ

 .«إِْبَطْيه ُعْفَرةَ  (5)كان إِذا َسَجَد جافَى َعُضَدْيه َحتَّى يََرى َمْن َخْلفَه 

باِء األَْرض ، وُهَو َوْجُهها. ومنه قي َعفَرِ  : بَيَاٌض ، ولِكْن لَْيَس بالبَيَاِض الناِصعِ الشَِّديد ، ولِكنَّه كلَْونِ  العُْفَرةُ  قال أَبو زيٍد واألَصمعّي : َل للّظِ

يَتْ  ُعْفرٌ  :  األَْرِض. بعَفَرِ  ، إِذا كانَت أَْلَوانَُها كذلك ، وِإنَّما ُسّمِ

 ِمن نَْفثِها ، أَي تَْبيَّض. تَعَافَرَ  : َحتَّى (7)ومن َكالِمِهم  .تَعافَرَ  وقد ، وهي لَْوُن األَْرِض  العُْفرة مأْخوذ من (6) الثَِّريُد الُمبَيَّضُ  : األَْعفَرُ و

 .«من َدِم َسْوداَوْين (8)أََحبُّ إِلىَّ  َعْفَراءَ  لََدمُ »في حديث أَبي ُهَرْيَرة في األُْضِحيَّة : و : البَْيضاُء. لعَْفراءُ او

 .«َعْفَراءَ  القَيَاَمة على أَْرٍض بَْيَضاءَ يُْحَشُر الناُس يَْوَم »في الحِديث : و بَْيَضاُء لَْم تُوَطأْ. : َعْفَراءُ  وأَْرضٌ  : خاِلَصةُ البيَاِض. َعْفَراءُ  وماِعَزةٌ 

 الَشأِْم. قَْلعَةٌ بِفلَْسِطين : َعْفَراءُ و بِعَْينَِها. اسُم أَْرٍض  : َعْفَراءُ و

 اسُم اْمَرأٍَة. َعفََراءُ و

 : ع بالشاِم قُْرَب نََوى. َعْفَراءَ  قَْصرُ و

البِيُض ، ولم يُعَيِّن.  منها : العُْفر ، وذلك ِلبَيَاِض القََمر. وقال ثعلب : (9) ، بالّضّم ، من لَياِلي الشَّْهر : السابِعَةُ والثاِمنَةُ والتَّاِسعَةُ  العُْفرو

 وقال أَبو رْزمةَ :
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رُ مــــــــــــــا  فــــــــــــــُ ــــــــــــــد  آِدي  عــــــــــــــُ اِد كــــــــــــــال يــــــــــــــَ ــــــــــــــلــــــــــــــ   ال

  
َواديو   ِر كـــــــــــــــــــــاهلـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــح َواِد اخلـــــــــــــــــــــَ  ال تــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( قيدها ايقوت بفتح أوله وسكون  نيه ا ويرو  بكسر  نيه.1)
 .380/  2( اجلمهرة 2)
 ( اللسان : الذي تعلو.3)
 ( اللسان : غربة يف محرة.4)
 ( ضبطت العبارة عن النهاية ا وضبطت يف اللسان ابلبناء للمجهو  : يُر  ِمن خلِفه.5)
 ضم فسكون ففتح.( ضبطت ابلقلم يف اللسان ب6)
 ( زيد يف اللسان : ووصف ا َُروقة.7)
 ( كذا ابألصر والتهذيب واللسان ا ولفظة يف النهاية : أحّب إىل  .8)
 ( األصر واللسان ا ويف الصحاح واللسان يف موضض آخر : والعفراء من اللياد : ليلة ثالث عشرة.9)
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ورأَْيُت في ـ  ، بالّضّم كذا يُْفَهُم من ِسيَاقِه العُْفرُ و أَي اللَّيَاِلي الُمْقِمَرة كالسُّوِد. وقِيَل : هو َمثٌَل.،  «اللّيَاِلي كالدَّآِدي ُعْفرُ  ليس»في الحديث : و

 ، قِيل : الغَِليُظ الشَِّديدُ  قِيَل :وَجاُع الَجْلُد. الشُّ  :ـ  (1)، بالَكْسر : َشُجَع وَجلُد ، فليُْنَظر  َعِفرٌ  فهو َعفَاَرةً  ، بالضّمِ ، َعفُرَ  كتاب ابِن القَطَّاع :

 ، األَِخيُر بالَكْسر. قال : ِعفَارٌ و أَْعفَارٌ  ج ، َعفَْرنَى ومنه أََسدٌ 

وحُف مـــــــن  اَل اجلـــــــَ ارِ خـــــــَ فـــــــَ ِه  َأعـــــــح ا بـــــــِ مـــــــَ ٍد فـــــــَ عـــــــح  ســـــــــــــــــــــَ

  
ريُ   وَ  َنصــــــــــــــــــــــِ بــــــــُ ــــــــ  و الــــــــتـ كــــــــُ رٍِخ َيشــــــــــــــــــــــح َتصــــــــــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــح

ُ
 مل

  
 ، كذا في التَّْكِملَِة ، وفي المعجم : بَلٌَد ِلقَْيٍس بالعاِليَة. بالبَاِديَِة بِبِالِد قَْيٍس ِرَماٌل  : العُْفرُ و

َها ال يَْزُكو. فقال : ما أَنَّ اْمَرأَةً َشَكْت إِلَْيِه قِلَّةَ نَْسِل َغنَِمَها وإِبِلَها وَرَسِلَها ، وأَنَّ مالَ » الَحِديُث :، ومنه بعُْفر : َخلََط ُسوَد َغنَِمه َعفََّر تَْعِفيراً و

 ، وقيل : أَي اْستَْبِدلي أَْغنَاماً بِيضاً ، فإِنَّ البََرَكةَ فيها. وفي األَساِس : وُهَذْيلٌ  ُعْفرٍ  أَي اْخِلطيها بغَنَمٍ  «َعفِِّري قالت : ُسوٌد. فقال : ؟أَْلَوانَُها

 َغْيُرها. ْعِفَرةٌ مُ  ، وليس في العََرِب قَبِيلَةٌ  ُعْفرٌ  ، أَي َغنُمهم ُمْعِفُرون

ضاعَ  : تُعَفُِّره الَوْحِشيَّةُ َولََدَها َعفََّرتو ه ذلك ثُمّ  يَْوماً أَو يَْوَمْين قََطعَْت عنه الرَّ ً  َردَّته إِذا خافَْت أَن يَُضرَّ ضاع أَيّاما عن  ثّم قََطعَتْه إِلى الرَّ

َضاعِ  . وَحكاهُ أَبو ُعبَْيد في الَمْرأَةِ والناقَة ، قال أَبو ُعبَْيد ُمعَفَّر . والَولَدُ التَّْعِفيرُ  تَِمّر عليه وهذا هو، تَْفعَل ذلك َمّراٍت حتَّى يَسْ  إِراَدةً للِفَطامِ  الرَّ

 : واألُمُّ تَْفعَُل ِمثَْل ذلك بَولَِدها اإِلْنِسّي ، وأَنَشَد بَْيَت لَبِيٍد يَْذُكُر بَقََرةً َوْحِشيَّةً وَولََدَها :

رٍ  فــــــــــــ  عــــــــــــَ مــــــــــــح ــــــــــــِ َوُه  ل ــــــــــــح ل ازََع شــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ ٍد تـ هــــــــــــح ــــــــــــَ  قـ

  
هــــــــــا  عــــــــــامــــــــــُ ن  طــــــــــَ ُب مــــــــــا ميــــــــــَُ َواســــــــــــــــــــــــِ ٌ  كــــــــــَ بــــــــــح  غــــــــــُ

  
ئاُب الغُْبُس ، ، في بيت لَبِيد : الُمعَفَّر قال األَزهرّي : وقِيل في تَْفِسير َغتْه ، قال :  فَعفََّرتْه إِنّه َولَُدَها الذي اْفتََرَسهُ الذِّ في التُّراِب ، أَي َمرَّ

بِّي.في الِفَطام : أَْن تَْمَسح الَمْرأَةُ ثَْديَها بَشيْ  التَّْعِفيرُ ودي أَْشبَهُ بمعنَى البَْيِت. قال الَجْوهرّي : وهذا عن  ٍء من التُّراب تَْنِفيراً للصَّ

بَاِء ، التَُّراب ، أَو عامٌّ  ، وهو العَفَر : َظْبٌي بِلَْونِ  (2) اليَْعفُورُ و قال ابُن  .(3) الِخْشفُ  : اليَْعفُورُ  قِيَل :و .يَْعفُوَرةٌ  األُْنثَى، و وتَُضمُّ الياءُ  في الّظِ

بَاِء. والجمع األَثِير : وهو َولَُد البَقََرةِ الَوْحِشيَِّة. وقيل : الَخْمَسة التي  أَيضاً : ُجْزٌء من أَْجزاِء اللَّْيلِ  اليَْعفُورو ، والياُء زائدةٌ. اليَعافِيرُ  تَْيُس الّظِ

 وُخْدَرةٌ. وقوُل َطرفة : يَْعفُورٌ و: ُسْدفَةٌ وُستْفَةٌ وَهْجَمةٌ يُقاُل لها 

ا  نـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــَد ِإىَل أَرححـــــــــــــــــُ  جـــــــــــــــــاَزِت الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــِ

  
ِر   ــــــــــــــح ي ــــــــــــــ  ــــــــــــــل َر ال ورٍ آخــــــــــــــِ فــــــــــــــُ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــيـ ِدرح  ب  خــــــــــــــَ

  
الُجْزَء من أَْجَزاِء اللَّْيل ، فالَخِدُر ، على  باليَْعفُور ، فالَخِدُر ، على هذا ، الُمتَخلُِّف عن القَِطيع. وقيل : أَراد اليَْعفُورِ  أَراد بَشْخِص إِنسان ِمثْلِ 

 هذا ، الُمْظِلُم ، كذا في اللَّسان.

، كما يُقَال في أَْخَضر :  العُْفَرة لَكْونِه من يَْعفُوراً  يَ قِيَل : ُسمِّ ،  صاَر إِلَْيه من َخْيبَر وسلمعليههللاصلىبال الٍم : حماٌر للنَّبّي  ، يَْعفُورُ و

َي به تَْشبِيهاً في َعْدِوه ، وهو الظَّْبُي. وَحَكى األَْزَهِريُّ عن ابن األَْعَرابِّي. يُقَال ِلْلِحمار الَخِفيِف : فِْلٌو.  باليَْعفُورِ  يَْخُضور ، وقيل : ُسّمِ

 .وِهْنبٌِر ، وِزْهِلقٌ  يَْعفُورٌ و

يَّتِه آِخرُ  وأَنّه ، العَُزْيرِ  ِحَمارِ  نَْسلِ  ِمنْ  بأَنَّه وسلمعليههللاصلىيُْرَوى أَنّه أَْخبََر النَّبِيُّ   عليه تعالى هللا صلَّى النبيّ  مات لّما أَنّه تََحقَّق وقد. ذُّرِ

فاِء وغيِرَها. ونَقََل ُخالصة كالِمهم الدَِّميِرّي م تَردَّى في بِئٍْر ، فماَت ُحْزناً على النبّي َصلَّى هللا وسلَّ  تَعَالَى عليه وسلَّم ، كما في ُشُروح الّشِ

كما َوَرد في الَحِديث ، قال َشْيُخنا : هذا الَكالُم َصِريٌح في أَّن ِحَماَرهُ صلَّى هللا تعالَى عليه وسلَّم  كُزبَْيرِ  ُعفَيرٌ  أَو هو ، في َحياةِ الَحيَوان

ٍر بل ِكالُهَما كانا ِحَماَرْيِن له صلَّى هللا تعالَى عليه وسلّم. فقد َسبََق أَنَّ ُعفَْيرٌ  ، وقيل : يَْعفُورٌ  في اْسمه ، فقيل : اختُِلفَ   . وهذا كالٌم َغْيُر ُمَحرَّ

 .الُمقَْوقِسُ  وسلمعليههللاصلىأَْهَداه له  ُعفَْيرٌ وصاَر إِليه صلَّى هللا تعالَى عليه وسلَّم من َخْيبَر ،  يَْعفُوراً 

أَهداه له  يَْعفُورٌ وهو الِّذي أَْهَداه له الُمقَْوقُِس ،  ُعفَْيرٌ  أَْهَداهُ له فَْرَوةُ بُن َعْمٍرو ، وقِيل : ُعفَْيراً وهو الِّذي أَْهَداهُ له الُمقَْوقُِس  يَْعفُوراً  وقيل : إِنّ 

ى واِحد ، وقَْوُل َغْيِره إِنّه واِحٌد اختُِلَف في اْسِمه ، قد َردُّوه وتَعَقَّبوه. وأَْغَرَب القاِضي فَْرَوةُ بن َعْمرو. وقَْوُل َعْبُدوس إِنَّهما اْسَماِن  ِلُمَسمًّ

ُحوا بتَْغِليطِه في ذلك انتهى. ُعفَْيراً  ِعياٌض َرِحَمه هللا ، فَضبَطَ   بالغَْين الُمْعَجَمة ، وَصرَّ

__________________ 
ُر :1)  الشجاُع اجللُد. ( يف اللسان : الِعفح
 ( يف اللسان : واليَـعحفور واليـُعحفور.2)
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 اخلشف : ولد الغزا  ا يطل  عل  الذكر واألنث  )املصباح(. ( لي اخلشف يعفوراً لكثرة لزوقه ابألرض ا نقله األزهري عن الليث.3)
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ُسَوْيد ، وتَْصِغيُره َغْيَر  ، وهي الغُْبَرةُ ولَْون التُّراب ، كما قالُوا في تَْصِغيِر أَْسَود : العُْفَرة ، من ألَْعفرَ  تَْصِغيُر تَْرِخيمٍ  ُعفَْيرٌ  وفي اللّساِن :

مٍ   كأَُسْيِود. أَُعْيِفر ُمَرخَّ

 ، وهذه عن َشِمٍر ، ، كِطِمرٍّ  ِعِفرٌّ و ،، بالفَتْح  العَفَاَرةِ  ، بَيِّنُ  ، بَكْسِرِهنّ  ِعْفِريتٌ و ونِْفِريَةٌ ، ِعْفِريَةٌ و ، بالَكْسر ، ِعْفرٌ  َرُجلٌ  من الَمجاز :و

يٌّ و َدةِ ، ونقله الصاغانّي ، ِعِفّرِ ً  ، كقَُذْعِملَةٍ  ُعفَْرنِيَةٌ و ، بالكسر والياِء الُمَشدَّ مّ  ُعفَاِريَةٌ و ، نَقَلَه الصاغانّي ، أَيضا ، هو في اللّسان ،  ، بالضَّ

ينٌ و ِعْفِرينٌ ووهو الُخْبُث والشَّْيَطنَة ،  تْح، بالفَ  العَفَاَرةِ  بَيِّنُ  وذكره الزمخشرّي أَيضاً ، ، بالفَتْح ،  َعفَْرنَىوَ ، بَكْسِرِهما ، عن اللّْحيَانّيِ ،  ِعِفّرِ

يٌر ُمتََشْيِطٌن. قال َجِريٌر : َخبِيٌث ُمْنَكرٌ  عن اللَّْيث ، أَي  داٍه ِشّرِ

ـــــــــــــــٍ   رِي رحمـــــــــــــــَ ا مبـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ ُت الـــــــــــــــظـــــــــــــــالـــــــــــــــِ َرنـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  قـ

  
ِذ   هلــــــــــــــــا   ةُ يــــــــــــــــَ ارِيــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــــدُ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ

َ
 املــــــــــــــــ

  
ْكتَها فالتاُء هاٌء في الَوْقف.  العَفَاِريتُ و العَفاِريَةُ  ، وهم ِعْفِريتٌ و ِعْفِريَةٌ  قال الَخِليُل : َشْيَطانٌ  ، إِذا َسكَّْنَت الياَء َصيَّرت الهاَء تاًء ، وإِذَا َحرَّ

ِة : مَّ  قال ذُو الرُّ

ِر  ٌب يف ِإثــــــــــــــح وحكــــــــــــــَ ه كــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ةٍ كــــــــــــــبَن ــــــــــــــَ رِي فــــــــــــــح  عــــــــــــــِ

  
بُ   َقضـــــــــــــــــــــــِ نــــــــــح ِر مـــــــــُ يـــــــــح َواِد الـــــــــلـــــــــ  و ٌم يف ســـــــــــــــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــَ

  
،  ِعْفِريتٌ  وَمن قال : (1)، كقَْولهم في َجْمع الطاُغوُت : َطَواِغيُت وَطواغٍ  َعفَارٍ  فَجْمعُه ِريَةِعفْ  : الداِهيَةُ. وقال الفَّراُء : َمْن قال الِعْفِريَةُ و

ةَ الَِّذي ال النِّْفِريَ  الِعْفِريَةَ  إِّن هللا تَعالَى يُْبِغضُ »في الحديث : ونِْفِريَةٌ.  ِعْفِريَةٌ ونِْفِريٌت ،  ِعْفِريتٌ  . وقال َغْيُره : يقال : فالنَعفَاِريتُ  فجمعه

يُر ، ومنه «يُْرَزأُ في أَْهل وال َمال ّرِ َمْخَشِريُّ : . وقيل :الِعْفِريتُ  قيل : هو الّداِهي الَخبِيُث الّشِ  هو الَجُموُع الَمنُوُع. وقيل : الظَّلُوم. وقال الزَّ

لإِللحاق بِشْرِذَمٍة وُعَذافَِرةٍ ، والَهاُء  ُعفَاِريَةو ِعْفِريَةٍ  قِْرنَه ، والياُء في يَْعِفرُ  : القَِويُّ الُمتََشْيِطن الذي العُفَاِريَةُ و الِعْفِريتُ و الِعْفِريَةُ و الِعْفرُ 

 الِعْفِريَةُ  قَْولُه في الُمَصنَّف :لإِللحاق بِقْنِديل. ومّما َوَضَع به ابُن ِسيَده من أَبِي ُعبَْيٍد القَاِسم بن َساّلم  ِعْفِريت في (2)فيهما للمبالغة ، والتاُء 

قال  (3) (قاَل ِعْفرِيت  ِمَن اجلِْنِّ َأاَن آتِيَك ِبهِ )في التنزيل : و مثال فِْعِللَة ، فَجعَل الياَء أَْصالً ، والياُء ال تكوُن أَصالً في بَنَاِت األَْربَعَِة.

ّجاُج : َجال ، الِعْفريتُ  الزَّ ْحيَانِّي : وتَُشدَُّد راُؤه مع َكْسِر الفَاءِ  ، الِعْفِرينُ  كذاو مَن الّرِ  النافِذُ في األَْمِر الُمبَالُغ فيه مع َدهاءٍ  ، حكاهما اللِّ

 ِعْفِريتٌ  في اإِلنسان اْستِعَارةَ الشَّْيَطاِن له ، يُقَال : (4)من الِجّن : العاِرُم الَخِبيُث ، ويُْستَْعَمل  الِعْفِريتُ  وُخْبث. وقال الُمَصنّف في البصائر :

 نِْفِريٌت ، إِتْبَاعاً.

لُوا فيه تَْبِقيَةَ الزائد مع األَْصِل في حاِل االْشتِقَاِق تَْوفِيَةً للَمْعنَى وَداَللةً عليه. تَعَْفَرتَ  قدو ا تََحمَّ  ، وهذا ممَّ

ٌ  ِعْفِريتَةٌ  هيو ةٌ  حكاه اللّْحيَانّي. وقال َشِمٌر : اْمَرأَة ونَ  بتشديد الراِء ، وِرَجالٌ ،  ِعِفرٌّ  ، وَرُجلٌ  ِعِفرَّ . وأَنشد في صفِة امرأَةٍ َغْيِر َمْحُموَدةِ ِعِفرُّ

فَة :  الّصِ

ِر اأَلَلن  ثــــــــــــــــــــح رب ٍة مــــــــــــــــــــِ ر ةٍ وضــــــــــــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــــــِ

  
ضُ   بـــــــــــَ ٍر مـــــــــــا َتشـــــــــــــــــــــــــح َواصـــــــــــــــــــــــــِ اَلَء ذاِت خـــــــــــَ جـــــــــــح  ثـــــــــــَ

  
مّ  ، وهذه ُعفَاِريَةٌ و ِعْفِريتٌ و ، كِزْبِرَجٍة ، ِعْفِريَةٌ و ، بالَكْسر ، ِعْفرٌ  أََسدٌ  يُقَال :و فيه  (5)، فَعَْلنَى ، والنون  َعفَْرنَىو ، كِطِمرٍّ  ِعِفرٌّ و،  بالضَّ

ذا كانا ، إِ  َعفَْرناةٌ  ، ولَبُؤةٌ  َعفَْرنَى أََسدٌ  ، كذلك ، للذََّكِر واألُْنثَى ، أَي َشِديَدةٌ ، وقيل : َعفَْرنَى ولَبَُؤةٌ  قَِويٌّ َعِظيٌم ، َشِديدٌ  لإِللحاق بَسفَْرَجل :

ةِ والَجلَد. االْعتِفَارُ  الذي هو العَْفرِ  الذي هو التَُّراب ، أَو من العَفَرِ  َجريئَْين ، إِّما أَْن يَُكوَن من  ، وإِّما أَْن يكوَن من القُوَّ

ينُ و  لَْيث إِنّه ألَْشَجُع من»يقال : و له صاحُب الُمْحَكموقال األَْصَمِعيُّ وأَبو َعْمٍرو : اسُم بَلَد ، نق َمأَْسَدةٌ. ، بالَكْسر وتشديد الراِء : (6) ِعِفّرِ

ينَ  ينَ  ولَْيثُ  األََسد. ، هكذا قال األَْصَمِعيُّ وأَبو َعْمرو ، في ِحكايَِة الَمثَِل ، واْختَلفَا في التَّْفِسير : فقال أَبو َعْمٍرو : هو« ِعِفّرِ  ُدَوْيبَةٌ  : ِعِفّرِ

ُر ُدّواَرةً ثّم تَْنَدّس في َجْوفِها ، فإِذا ِهيَجت َرَمْت بالتُّراب ُصعُداً ، وهو من الُمثُل التي  َمأْواها التَُّراب السَّْهل في أُصوِل الِحيطانِ  يكونُ  تُدّوِ

ينَ  لَْيثُ  أَو لم يَِجْدَها ِسْيبََويه ،  َدابَّةٌ  : ِعِفّرِ

__________________ 
 (.مصرـ  دار املعارف)عن التهذيب واللسان « . طوايٍ .. عفار»وما أثبت « . طواغ .. عفار »( ابألصر : 1)
 .«والياء»( عن النهاية واللسان وابألصر 2)
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 .39( سورة النمر اآية 3)
 ( يف مفردات الراغب : ويستعار ذلك لإلنسان.4)
 ( األصر واللسان ا ويف الصحاح : والنون واأللف.5)
بلدان : والكالم فيه كالكالم يف ســــــيلحا ا منهم من  عله كلمة واحدة فال يغريه يف وجوه إعرابه عن هذه الصــــــيغة و ريه جمر  ( يف معجم ال6)

 ما ال ينصرف ا ومنهم من يقو  هذه ِعِفر ون ورأيت عفرّيَن ومررت بعفرّيَن.
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َمعّي : يـََتَحد   الراِكبَ ورَو  أَبو  .(1)ا قاله أَبو عمرو  كاِ رحابِء يـَتَـَعر ض للر اِكبِ  ِرُب بَذنَِبه. حامِت عن اأَلصح  وَيضح
ينَ  لَْيثُ و ُجُل الكاِملُ  : ِعِفّرِ ، وابُن الثَّالثِيَن أَْسعَى الّساِعيَن  (2)ابُن الَخْمِسين. ويقال : ابُن َعْشٍر لَعّاٌب بالقُِليَن ، وابُن ِعْشِريَن باِغي نِِسيَن  الرَّ

ينَ  ، وابُن األَْربَِعيَن أَْبَطُش األَْبَطِشين ، وابُن الَخمسين لَْيثُ  تِّين ُمْؤنُِس الَجِليِسيَن ، وابْ  ِعِفّرِ ُن السَّْبِعين أَْحَكُم الحاِكِميَن ، وابُن وابن الّسِ

، يقوُل : ال َرُجٌل وال اْمَرأَةٌ ، وال ِجنٌّ وال إِْنٌس. « الثَّمانِيَن أَْسَرُع الحاِسبِيَن ، وابُن التِّْسِعيَن واِحٌد األَْرَذِليَن ، وابُن المائِة الجا ، والسا

ينَ  ولَْيثُ   وهو َمجاٌز. ، الضابُِط القَِويُّ  أَيضاً : ِعِفّرِ

يِك ، بالَكْسِر ،  ِعْفِريَةُ و ّم ، كالعُْفَرة ، ، بالفَتْح : ِريُش ُعنُِقهِ  َعْفَراهُ والّدِ  ِمْنَك : َشعُر القَفَا ، وِمَن الدَّابَِّة : َشعَُر الناِصيَةِ  الِعْفِريَةُ  يُقَال :و ، بالضَّ

أِْس  : الِعْفِريَة قيل :و ة َشعُر القَفَا ،وقِيَل ِهَي من اإِلْنَساِن َشعُر الناِصيَة ، ومن الدَّابَّ   يَْقَشْعِرْرَن ِعْنَد الفََزعِ ، الشَّعراُت النابتة في َوَسِط الرَّ

: َشعَرةُ القَفا من ، بكسرهما  الِعْفراةُ و الِعْفِريَةُ ـ و بالضمّ ـ  العُْفَرةُ  كبُلَْهنِيَة ، األَخير عن الصاغانّي. وقيل : العُفَْرنِيَةِ وبالَكسِر ،  (3) كالِعْفرات

ُدَها  يك وَغْيِرهما ، وهي التي يُرّدِ ً »إِلى يَافُوِخه عند الِهَراِش ، يقال :  (4)األََسِد والّدِ ، إِذا جاَء َغْضبَاَن. قال ابُن « ِعْفِريَتَهْ  جاَء فاُلٌن نافِشا

  من الطََّمعِ والِحْرص.، أَي ناِشراً َشعَرهُ  ِعْفَراتَهُ و ِعْفِريَتَهُ  ِسيَده : يقال : جاَء ناِشراً 

 ويَُضّم ، أَْو عامٌّ ، أَو َولَُدها. الفَْحُل ، ، بالَكْسر : َذَكُر الَخنَاِزيرِ  الِعْفرُ و

تَْين : الِحينُ  ، العُفُرُ  من الَمجاز :و ر قولُهم : فالٌن ما يَأْتِينا إِالَّ  أَو الشَّْهرُ  وُطوُل العَْهِد ، بَضمَّ يارة. وبُكّلٍ من ذلك فُّسِ ، أَو البُْعُد ، أَو قِلّةُ الّزِ

 .ُعفُرٍ  ، وما أَْلقَاهُ إِاّل َعنْ  ُعفُر عن

 ويَُسكَُّن. قال َجِريٌر :

ِر  دح ــــــــــِذي الســــــــــــــــــــــــِّ َا ب ا ــــــــــِ ــــــــــِض الصــــــــــــــــــــــــ  ي  ِداَيَر مجــــــــــَ

  
َة عــــــــــن   ــــــــــ  ي حــــــــــِ ــــــــــ  ــــــــــت ــــــــــا ِإّن ال ن ــــــــــَ ــــــــــيِن ل ي ــــــــــِ رِ أَب فــــــــــح  عــــــــــُ

  
 وأَنشد ابُن األَْعَرابِّي :

رح  قــــــــــــــِ نح شــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــعــــــــــــــًا مــــــــــــــِ واد مجــــــــــــــَِ  ِإن  َأخــــــــــــــح

  
رح   مــــــــــِ ــــــــــ  ــــــــــن َد ال ــــــــــح ل َمســــــــــــــــــــــــًا جــــــــــِ وا ِد عــــــــــَ ِبســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ  ل

  

ُم  هــــــــــــــِ لــــــــــــــِ تــــــــــــــح بحُت يف قـــــــــــــــَ بحطــــــــــــــَ ئــــــــــــــنح طــــــــــــــَ  فــــــــــــــلــــــــــــــَ

  
نح   ي عـــــــــــَ امـــــــــــِ ظـــــــــــَ ن  عـــــــــــِ اضـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــُ تـ ـــــــــــَ رح ل فـــــــــــُ  عـــــــــــُ

  
أَْقِربَاَء فلَْيُسوا في القُْرِب ِمثَْل األَْعماِم. قال ابُن ِسيَده : وأَُرى البَيَت ِلَضبَّاِب بن واقٍِد الطَُّهِوّي. أَي عن بُعٍد من أَْخَواِلي ، ألَنُّهم وإِْن كانُوا 

 وأَما قوُل الَمّرار :

رٍ عــــــــــــلــــــــــــ   فــــــــــــُ ا  عــــــــــــُ اٍء وِإلــــــــــــَّ نــــــــــــَ نح تـــــــــــــَ  مــــــــــــنح عــــــــــــَ

  
اٍء وعـــــــــن   نـــــــــَ ـــــــــَ نح تـ نح عـــــــــَ َو  مـــــــــِ َداَ. اهلـــــــــَ رِ تـــــــــَ فـــــــــح  عـــــــــُ

  
، ولم يكن  (5)، أَي على بُْعد من الَحّيِ والقََرابَاِت ، أَي ونحن ُغَرباُء  ُعْفرٍ  الَحْبس بالَمِدينة ، فيقوُل : َهَجْرُت أَِخي علىوكان َهَجَر أَخاهُ في 

 يَْنبَِغي ِلي أَْن أَْهُجَره ، ونَْحُن على هذه الَحالَة.

 ، عن الفَّراِء. وقِيَل : هي على البََدل ، أَي في ِشدَّه. عاثُوِره ، أَي َشرٍّ  َعفَارِ وَشّرٍ ،  َعافُورِ  َوقََع في يقال :و

النَّْخَل : فََرَغ من تَْلِقيحه ، وقد ُرِوَي بالقَاف. قال ابُن األَثير : وهو َخطأٌ. وقال ابُن  (6) َعفَرَ ووإِْصالُحه.  ، كَسَحاِب : تَْلِقيُح النَّْخلِ  العَفَارُ و

 أَْربَِعين يَْوماً ال يُْسقَى لئاّل يَْنتَِفَض َحْملُها ، ثّم يُسقَى ثّم يُتَْرك إِلى أَْن يَْعَطَش ، ثّم يُْسقَى. (7)ْن يُتَْرَك النَّْخُل بَْعَد السَّْقي : أَ  العَفَارُ  األَعرابِّي :

 لفَاِء أَْشَهُر منه بالقَاف.، وهو با العَفَارِ  الَوْحِشيَّة َولََدها إَِذا فََطَمتْه. ويقال : ُكنَّا في تَْعِفيرِ  قال : وهو من

نادُ  : العَفَارُ و ى من أَْغَصانِه فيُْقتََدُح به. قال أَبو حنيفة : أَخبرني بعُض أَْعراب السََّراة أَنّ  َشَجٌر يُتََّخذُ منه الّزِ َشبِيهٌ بشجرة  العَفَار ، يََسوَّ

ناِد ؛ الغُبَْيَراِء الصغيرة ، إَِذا َرأَْيتَها من بَِعيد لم تَُشكَّ أَنَّ  ها َشَجَرةُ ُغبَْيراَء ، ونَْوُرَها أَيضاً كنَْوِرَها ، وهو شجٌر َخّواٌر ، ولذلك جاَد للزَّ
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ا َشَجَرتاِن ، وهم العَفَارُ وإِنَّها الَمْرُخ  (8) (أَنْ ُتْم أَْنَشْأُُتْ َشَجَرهَتاُم الّناَر الَِِّت ُتوُروَن. أَ فَ َرأَيْ تُ أَ ). وقيل في قوله تعالى : َعفَاَرةٌ  واِحَدتُه

 فيهما نارٌ 

__________________ 
 ( كذا ابألصر واللسان ا وهو خطب وصوابه كما يف التهذيب نقر هذا القو  عن األصمعي.1)
 .«ابع  نسا»( عن امكم وابألصر 2)
 ( يف اللسان : عفراة.3)
 ( الصحاح : يرّدها.4)
 .«وعن غريان»( عن التهذيب وابألصر 5)
 ابلقلم بتشديد الفاء يف اللسان والتكملة ا وما أثبت عن التهذيب.( ضبطت 6)
 ( التهذيب : بعد التلقيح.7)
 .72و  71( سورة الواقعة اآيتان 8)
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َرف العاِد  َثَر يف الشـ 
َ
رب هبما امل َجِر. قا  اأَلزهرّي : وقد رأَيـحُتهما يف الباِديَة ا والَعَرُب َتضـح فتقوُ  لي  يف غري ا من الشـ 

َرحُخ : »
َجَد امل َجِر انٌر ا واسَتمح َثر ا  .«الَعَفارُ و يف ُكرِّ الش  َتكح َجَد : اسح َتمح َجِر ا واسح َأي كثـَُرتح فيهما عل  ما يف سائر الش 

رَُع الّزانِد َورحايً ا والُعّناب من أَ  َثِر الش َجِر انراً ا وزاَِنُد ا َأسح ِ الش َجَرَتاح من َأكح َثر : وذلك َأّن هاَتاح
َ
َقرِّ الش َجِر انراً. ويف امل

ُددح ِإنح ِشئحَت َأوح أَرحخ  بَعَفار اقحَدحح »  .َعفارةٍ  مَجحضٌ  (3) و[]م ج د  يف (2) وذُِكر يف م ر خ.  قدو  ا (1)َأو َمرحخ ا مثّ اشح
 يَْخفَى.بالَهاِء ، وكان األَْنَسُب بالصطالحه : وهي بَِهاٍء ، أَو واِحدتُه بِهاٍء ، كما ال 

 قال : لَْسَت من أَْرَداِف الُملُوك. ؟تُْرِدفُنِيةُ وائَِل بن ُحْجٍر. فقال : أَ ُهنَاك َصِحَب ُمعَاِويَ و ، ع بَْيَن َمّكةَ والطائِفِ  : َعفَارٌ و

 لَْحٌم يَُجفَّف على الّرْمِل في الّشْمِس. ، كأَِميٍر : العَِفيرُ و

 ، كَسحاٍب. ال يُلَتُّ بإِداٍم ، كالعَفَارِ  َعِفيرٌ  الَمْلتُوُت بال أُْدم. وَسِويقٌ  السَِّويقُ  : العَِفيرُ و : تَْجِفيفُه كذلك. تَْعِفيُرهو

 : ال يُلَّت بأُْدٍم ، عن ابن األَْعَرابِّي. َعفَارٌ و َعِفيرٌ  كذلك ُخْبزٌ و

 َء معه.، أَي ال َشيْ  َعِفيراً و َعفَاراً ويُقَاُل : أََكَل ُخْبَزاً قَفَاراً 

 لغةٌ في القَفَاِر ، وهو الُخْبُز بال أُْدم. العَفَارُ و

تُهوالبَْرِد  ُعْفَرة يُقال : جاَءنا فيو له. ، أَي ، بَضّمهما ُعفُرَّ تِهوالَحّرِ  ُعْفَرةُ و أَوَّ ةِ الحّرِ ، أَي ِشّدته. ُعفُرَّ  ، لغة في أُفُرَّ

 ٌد.، بالضّم : َجيِّ  ُعفَاِريٌّ  نَْصلٌ و

في  ال يَْنصِرفُ  ، والِميُم زائدة ، أَبو َحّيٍ من َهْمدانَ  : َمعَافِرُ و بُن أُّد ؛ قاله الزمخشرّي. َمعَافِرُ  ، باليََمِن. نََزَل فيه د ، بالفَتْح : َمعَافِرُ و

 ، ويُقَال : ثَْوبٌ  الَمعَافِِريَّةُ  تُْنَسب الثِّيابُ  أَي البَلَد أَو القَبِيلَة وإِلى أََحِدِهما َمْعِرفَة وال نَِكَرةٍ ، ألَنّه جاَء على ِمثَال ما ال يَْنَصِرف من الَجْمع.

اليََمِن ، ثم  َمعَاِفرِ  : منسوب إِلى َمعَافِريٌّ  لواِحد. وقال األَزهرّي : بُْردٌ ، فتصِرفُه ، ألَنّك أَدخْلت عليه ياَء النِّْسبَة ، ولم تَُكْن في ا َمعَافِريٌّ 

. قال : ونُِسَب على الَجْمع ، ألَنّ  َمعافِرُ  . وقال ِسيبََوْيه :َمعَافِرُ  صار اسماً لها بِغَْيِر نِْسبَة ، فيُقَال . فيما يَْزُعمون ، أَُخو تَِميِم بِن ُمّرٍ  بن ُمّرٍ

باب : ِكالبِّي وِضبَابّي ، فأَّما النََّسب إِلى الَجَماَعة فإِنّما تُواسٌم لشيْ  َمعَافِرَ  قِع النََّسب ٍء واِحٍد ، كما تقول ِلَرُجٍل من بني ِكالب أَو من الّضِ

 ، غير َمْنُسوب. َمعَاِفرُ  َما هووإِنّ  وال تَُضّم الِميم. َعلَى واِحٍد كالنََّسِب إِلى َمساِجَد ، تقوُل : َمْسِجِديٌّ ، وكذِلك ما أَْشبََههُ.

مِّ  الُمعَافِرُ و فَقِ  ، كما هو في الصحاح : ، بالضَّ فَق الَِّذي يَْمِشي مع الرُّ بالضّم ففَتْح : َجْمُع َرفِيٍق. وفي األَساس : هو ـ  فيَنَاُل فَْضلَُهم. والرُّ

فاق يَناُل من فَْضِلهم. ومنه قولُهم : ال بُ  :  (4) ُمعَافِِريّ  ، وهو َمجاٌز. وفي اللَّسان : َرُجلٌ  الُمعَافِر ّد للُمَسافِِر ، ِمْن َمعُونةِ الَِّذي يَْمِشي مع الّرِ

فَِق ، ق  َعَربِيٌّ هو أَْم ال.ال ابُن ُدَرْيد : ال أَْدِري أَ يَْمِشي مع الرُّ

 ، نقله الصاغانّي. ُدْحُروَجةُ الُجعَلِ  ، بالفَتْح : العَِفيَرةُ و

 . وهو َمجاز.يَْعِفُرها ألَنّهزاد في األَساِس : 

ةُ و  األَْخالُط من الناِس.  :(5) العُفُرّ  ، بضم العَْين والفاِء وتَْشديد الراِء ، والّذي في التَّْكِملَة : العُفُرَّ

ُجلُ  العَفَْرفََرةو ً والَخبِيُث ،  : الرَّ تِهِ  األََسدُ  هو أَيضا  ، كذا في التكملَة. ، كِهَزْبرٍ  كالِعفَْرنِ  ، ِلقُوَّ

 له ، أَي ال َعِويَص فيه. َعفَرَ  ، ونَّص التكملة : وقد جاَء بكالٍم ال ال َعِويَص فيه ، بالفتْح ، أَي فيه َعفَرَ  َكالٌم ال يقال :و

مّ  ُعفَاَريَاتٌ و فة ، كذا في التكملة. ُعقٌَد بنواِحي العَِقيق : (6)وفتح الراِء  ، بالضَّ  بالمدينَة الُمَشرَّ

 : بالد قُْرب بَْيساَن. واألُولَى الصَّواُب. َعفَرْ و، هكذا في التَّكملة ، ويُوَجد في بعض النَُّسخ :  د ، قُْرَب بَْيَسانَ  : (7)، ُمَحّركة  باََل  َعفَرْ و

__________________ 
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ر انراً املرخ مث العفار مث الدفل . قا  ابن األعرايب : ( يف أمثا  امليداين : اقدح بدفل  يف مرخ مث اشــــــــدد بعد أو أرخ. قا  املازين : أكثر الشــــــــج1)
 يضرب للكرمي الذي ال حيتاج أن تكده وتلمح عليه.

سها يف دعواه ا»قوله : »( عل  هامش القاموس : 2)  .«مصححه ـهوذكر يف م ر خ قدح
 ( زايدة عن القاموس.3)
 ابلفتح. (مصرـ  ط. املعارف)( ضبطت ابلقلم يف اللسان 4)
 يف التكملة املطبوع كالقاموس ابهلاء ا وأشار  ققه إىل ورودها ابحد  النسخ بدون هاء.( 5)
 ( ضبرت ابلقلم يف القاموس ومعجم البلدان بكسر الراء.6)
ء ويف معجم البلدان : عفر بال بفتح أوله وسـكون  نيه وراء وبعدها اب« وعفرد»( كذا ابألصـر والقاموس ا وعل  هامشـه عن نسـخة أخر  : 7)

 موحدة ا نصاً.
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 .أَْعفَرَ  وهو تَْصِغير تَْرِخيمِ  َرُجل : اسمُ  كُزبَْيرٍ  ، ُعفَْيرٌ و

 ، ذكره الصاغانّي. لُجَهْينَةَ  كان فََرسٌ  : ُعفَْيرٌ و

 ، األَِخيَرة نَقَلها الصاغانّي. : السُّوُق الكاِسَدةُ  الَمْعفُوَرةُ و ، بالضم ، العُْفرُ  من الَمَجاِز :و

ٌ  ، بالفَتْح : َعفَاَرةُ و يَت باسم الشََّجر ، قال األَْعَشى  اْمَرأَة ُسّمِ
(1) : 

نــــــــــــــــــا  زُنــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــح تح لــــــــــــــــــتــــــــــــــــــَ ارَهح ابتــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــَ

  
ِت جـــــــــــــــــــــــارَهح    اي جـــــــــــــــــــــــاَرَل مـــــــــــــــــــــــا أَنـــــــــــــــــــــــح

  
واو ذٌ وَعْوٌف بنو  َعْفَراءَ و ، كُزبَْيٍر ، وال يَْخفَى أَنّه مع ما قبله تَْكراٌر ، ُعفَْيراً و ، كَسَحاٍب ، َعفَاراً  َسمَّ ، بالفَتْح َمْمُدوداً. ومنهم ُمعَاذٌ وُمعَّوِ

اِرّي ، الَمْعُروف ُكّل منهم باْبنِ  ه. وهي َعْفَراءَ  الحاِرث بن ِرفَاَعةَ النَّجَّ ةَ النَّّجاِريّة ، لها ُصْحبَةٌ ، بِْنُت ُعبَْيِد بِن ثَْعلَبَ  َعْفَراءُ  ، وهي أُمُّ

 وأَْوالُدَها َشِهُدوا بَْدراً.

 ، قاله الصاغانّي. من ُحَكماِء الَجاِهِليّة ، كانت اْمَرأَة : اسمُ  كُجَهيَنَة ُعفَْيَرةُ  : (1)قال ابُن ُدَرْيٍد و

ِلُحَها. وقال بعٌض : إِنَّ الصَّواَب أَنّه بالتَّْخِفيف ، كَسَحاٍب ، ألَّن وُمصْ  ُمْلِقُح النَّْخلِ  « :كَشّدادٍ »، وفي بعض النُّسخ :  كَكتّانٍ  ، َعفّارٌ و

ح به وفسََّره بالَمْصَدِر ، كالَجوْ  َهِرّي ، وهذا ِزياَدةٌ على ما الَجْوَهِرّي كذلك َضبََطهُ ، قال َشْيُخنَا : وهو َغْفلَةٌ عّما َسبَق للُمَصنِّف ، وقد صرَّ

: لقاُح النَِّخيل  العَفارُ وَن الذي يَْفعَُل ذِلَك ، فُهَما ُمتَغَايِران. انتهى. قُْلُت : وإِنَّما جاَءُهم الغَلَُط من قَْوِل الجوهرّي : في الصحاح ، قََصَد به بَيا
ل. (2)  ، فََظنُّوا أَنّه لقاح ، كِكتَاب ولَْيَس كذلك ، بل هو لَقّاُح ، كشّداٍد ، بمعنى الُمْلِقح ، فتَأَمَّ

 ، قاله أَبو َسِعيٍد ، وأَْنَشَد : الَوْحُش : َسِمنَ  تَعفَّر : من الَمجازِ و

يِّ و  ـــــــــــِ ل ـــــــــــطـــــــــــ  ِر ال حـــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــت ن رِّ مـــــــــــُ رتح جمـــــــــــََ فـــــــــــ  عـــــــــــَ ـــــــــــَ  تـ

  
نِ   كــــــــــــــــِ زحِع َواِد ممــــــــــــــــُح رَاُء ِبــــــــــــــــِ يــــــــــــــــه الــــــــــــــــفــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــِ

  
ا بَِطيئاً ِلَكثَْرة مائِه ، كأَنَّه قد اْنتََحر ِلَكثَْرة مائه. وَطِليّهُ : َمناتُِح مائِه ، ب  : َسِمنَت. تَعَفَّرتومنزلة أَْطالِء الَوْحِش. قال : هذا َسحاٌب يَُمرُّ َمرًّ

 ، نقله الصاغانّي. الغُولُ  ، بالفَتْح : العَفَْرناةُ و

 ، بالشين المنقوطة ، وهو َغلٌَط.« شاَوَره»وَجَذبَه فَضَرَب به األَرَض. وفي بعض النُّسخ :  َرهُ َساوَ  : اْعتَفََرهُ اْعتِفَاراً و

 * ومّما يُستدرك عليه :

 ، بالفَتْح : الَجْذُب ، وبه فَسَّر أَبو نَْصٍر قوَل أَبي ذَُؤْيٍب : العَْفر

ِدي  دِّ حـــــــَ ســـــــــــــــــــــَ
َ
ِد امل نح ُأســـــــــــــــــــــح َب مــــــِ لـــــــَ َت َأغــــــح يـــــــح فــــــَ  أَلــــــح

  
ُه   َذتـــــــــــُ ـــــــــــنـــــــــــاِب َأخـــــــــــح رٌ َد ال فـــــــــــح ـــــــــــحُ  عـــــــــــَ رِي طـــــــــــح  فـــــــــــتـــــــــــَ

  
إِذاً ُهنَا  فالعَْفرُ  في التَُّراب بعد الطَّْرح ال قَْبلَه ، التَّْعِفيرُ  ا يكونوقال ابُن ِجنّي : قوُل أَبي نَْصٍر هو الَمْعُموُل به ، وذلك أَنَّ الفاَء ُمَرتِّبَة ، وإِنّمَ 

 .العَْفر ألَنَّ الَجْذَب مآلُه إِلى (4) (ِإيّنِ َأراين َأْعِصُر ََخْراً )الَجْذب كقوله تعالى :  (3) [هو]

 ُء ، كاْنعَفََر.الَشيْ  اْعتَفَروثَْوبَه في التَُّراِب كذلك.  اْعتَفَرَ و

 الَوْجِه : الُمتَْرُب. العافِرُ و

، أَي  أَْعفَرَ  َرَمانِي َعْن قَْرنِ  ، ويُْرَوى بالقَاف والثاِء والذاِل. ومن الَمَجاز : «فَسّماَها َخِضَرةً  َعِفَرةٍ  أَنَّه َمرَّ علَى أَْرٍض »وفي الحديث : 

  :َرمانِي بداِهيَة ، ومنه قَْوُل ابِن أَْحَمرَ 

َبَح يـَرحِمي الناَس عن قـَرحِن و   َأعحَفرَاَأصح
ُجل دَّةِ تَْنِزُل بهم. ويُقَاُل للرَّ إِذا باَت لَْيلَتَه في ِشدَّة تُْقِلقُه : ُكْنَت  وذلك أَنُّهم كانوا يَتَِّخذُوَن القُُروَن مكاَن األَِسنَّة ، فصار َمثاَلً عندهم في الّشِ

 امرئ القَْيس : . ومنه قَْولُ أَْعفَرَ  على قَْرنِ 
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 (5) َأعحَفرَاَكَبيّنِ وَأصححايب َعَل  قـَرحِن 
 وفي األَساس : يُْضَرُب ذلك للفَِزعِ القَِلق.

__________________ 
 .381/  2( اجلمهرة 1)
 ( نص الصحاح : والعفار أيضاً : إصالح النخلة وتلقيحها.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 .36( سورة يوسف اآية 4)
 ديوانه ا وصدره :( 5)

 ال مثر يوم يف َقَذاران  لتهو 
 : (قذاران)وروايته يف معجم البلدان 

َذاران  ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــتـــــــــــــــــه و   ال مــــــــــــــــــثــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــوم يف قــــــــــــــــــَ

  
 كــــــــــــــــــبين وأصـــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــايب بــــــــــــــــــقــــــــــــــــــلــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدرا 

  

 وقذاران قرية من نواحي حلب.. ا وهذه القرية موجودة إىل اآن معروفة. .. وال مثر يوم يف قذارٍ  . عل  قرن أعفرا ا ويرو  :.. قا  : ويرو 
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ْمُل األَْحَمر. األَْعفَرُ و  : الرَّ

 : التَّْبييُض. التَّْعِفيرُ و

 .(1)من اللَّيَاِلي : لَْيلَةُ ثاََلَث َعشَرةَ  العَْفراءُ و

 : األَْرُض التي أُِكَل نَْبتَُها. الَمْعفُوَرةو

 : قَِويَّة. قال ُعَمُر بُن لََجإِ التَّْيمّي يصُف إِبِالً : َعفَْرناةٌ  ونَاقَةٌ 

ا  مـــــــــــــــاهتـــــــــــــــِ مـــــــــــــــِّ اِد ُمصـــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح لـــــــــــــــُت أَثـ  محـــــــــــــــَ 

  
فـــــــــــــــاَر  و   َب الـــــــــــــــذ  لـــــــــــــــح اغـــــــــــــــُ اهتـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ رحنــــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

  
 .َعفَْرنَى قال األَزهرّي : وال يُقاُل : َجَملٌ 

 ألَْرَض. ومنه قَْوُل امرئ القَْيس :قََدَماَي ، أَي لَم تَْبلُغا ا اْنعَفََرتْ  ويُقَال : َدَخْلُت الماَء فما

َعِفرح  نِياً بـُرحثـَُنُه ما   (2) يـَنـح
من النَّساِء : التي ال تُْهِدي َشْيئاً ، عن  العَِفيرُ  : الَِّذي ال يُْهِدي َشْيئاً ، المذكَّر والُمَؤنّث فيه َسواٌء. وقال األَزهرّي : العَِفيرُ  ومن الَمجاز :

 الفَّراِء. وقال الجوَهِرّي : هي الَّتِي ال تُْهِدي ِلَجاَرتَِها َشْيئاً. والعََجُب من الُمَصنِّف َكْيَف تََرَك هذه.

ْره.والدَّبَاُر  العَفَارُ  : َكثِيٌر ، إِتْبَاٌع. وَحَكى ابُن األَعرابِّي : عليه َعفيرٌ  (2)ونَِذير   وسوُء الّداِر ، ولم يُفَّسِ

. َعِفرَ  وفي تَْهِذيب ابِن القَطَّاعِ : ّدِ ُجُل كفَِرَح : لم تَُطاِوْعه ِرْجاله في الشَّ  الرَّ

ْوا يَرافيُّ : األَْسَوُد بنُ يَعفُرَ و يَْعفُوراً  وَسمَّ ايُْعفُرو يُْعِفرَ و يَْعفُرَ  . وَحَكى الّسِ فعَلَى إِتْبَاع الياِء َضّمةَ  يُْعفُر فأَْصاَلن ، وأَما يُْعِفرُ و يَْعفُرُ  . قال : فأَمَّ

الشاعُر ، إِذا قُْلتَه بفَتْح الياِء لم تَْصِرْفه ، ألَنّه ِمثُْل يَْقتُل.  يَْعفُرَ  . واألَْسَوُد بنُ يُْعفُر َضّمة الياِء من يُْعفُر الفاِء ، وقد يكون على إِتْبَاع الفاِء من

 ، بضم الياِء ، وهذا يَْنَصِرُف ألَنّه قد زال عنه َشبَهُ الِفْعل. يُْعفُر ةَ يَقُول : أَْسَوُد بنُ سمعُت ُرْؤبَ  وقال يُونُُس :

 ، كَشّداٍد : ِحْصٌن باليََمُن ، اْفتَتََحه اإِلَماُم الَحَسُن بُن َشَرِف الّدين بن َصاَلح الَحَسِنّي ، أَو ُهو كَسحاب. َعفّارٌ و

 : َمْوِضعان. قال أَبو ذَُؤْيٍب : (3)، بالّضّم  عْفَرىو ُعْفرٍ  ْسَماِء النساِء. ونَْجدُ : من أَ  َعفَاَرىو ُعفَْيَرةُ و

ِد  جـــــــــــح ي  بـــــــــــنـــــــــــَ طـــــــــــِ
َ

دح القـــــــــــَ  املـــــــــــ قـــــــــــَ رٍ لـــــــــــَ فـــــــــــح  عـــــــــــُ

  
ـــــــــــبُ   ي جـــــــــــِ ـــــــــــه عـــــــــــَ َت ل ـــــــــــح ب جـــــــــــِ ـــــــــــٌث ِإنح عـــــــــــَ ِدي  حـــــــــــَ

  
قَاعِ :  وقال َعِديُّ بُن الّرِ

يـــــــُت  َر  (4)َغشـــــــــــــــــــــِ فـــــــح عـــــــِ ا  بـــــــِ عـــــــَ هـــــــا َربــــــــح تـــــــِ لـــــــَ  َأو بـــــــرِجـــــــح

  
ا  عــــــــــَ فــــــــــح ا ســــــــــــــــــــــــُ َا هبــــــــــِ قــــــــــِ ارًا بــــــــــَ جــــــــــَ  َرمــــــــــادًا وَأحــــــــــح

  
ْحمِن بُن ُعبَْيِد بِن  يَْعفُورٍ  العَْبِدّي ، وأَبو يَْعفُورٍ  بُن أَبي يَْعفُورُ وُعْرَوةُ بُن الُمِغيَرة.  يَْعفُورٍ  بُن الُمِغيَرة بن ُشْعبَةَ ، ويقال : أَبو يَْعفُورُ و َعْبُد الرَّ

د بن يَْعفُورٍ  الذُّْهِلّي ، وأَبو يَْعفُورٌ و،  يَْعفُورٍ  َعْبُد الَكِريم بن يَْعفُورٍ  ْسَطاس ، وأَبون العَْبدّي  يَْعفُورٍ  بِن أَبي يَْعفُورِ  َعْبُد الَكِريم بن َسْعد ، وُمَحمَّ

َمد بنُ  ثُون. وأَبو يَْعفُور ، وعبُد الصَّ األَنصاِرّي َصحابّي ،  ُعفَْيرٍ  بُن أَبي ُعفَْيرُ وبُن َمْسعُود الثَّقَِفّي َصحابِّي.  ُعْرَوةُ  يَْعفُورٍ  الُجْعِفّي : ُمَحّدِ

تابِِعّي ، َرَوى عن ابِن أَبِي أَْوفَى وَغْيِره ، وعنه ُشْعبَةُ ، واْبنُه  (5)العَْبِديُّ اسُمه َوْقدان  يَْعفُورٍ  َحِديثُه في األَْفَراد الْبن أَبي عاِصٍم. وأَبو

بُن يَِزيَد بِن النُّْعَماِن ،  يَْعفُرُ و، كأَِميٍر ، َسِمع ببَْغَداَد من َجماعٍة ، ذكره ابُن نُْقَطةَ.  َعِفيرِ  وإِْبَراِهيُم بن أَبي الَمَكاِرِم بِن أَبي القاِسِم بنِ  يُونُُس.

بُوٍر كَسحاٍب ، ذكره هانِئ بن َمْسعُود في ِرثايته النُّعماَن بَن الُمْنِذر بن ُصنْ  َعفَارِ  َجّد َسَمْيفَعِ بِن ناُكوٍر ُجَماع قَبَائل ذي الَكاَلعِ. واألَْسَوُد بن

 ، فقال :

نح و  ارِي  عـــــــــــن مـــــــــــَ فـــــــــــَ َوَد الـــــــــــعـــــــــــَ عـــــــــــَ  اأَلســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ  نـ

  
يـــــــــــــــبِ   رحبـــــــــــــــِ ٍة غـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ بــــــــــــــــح ٍب وخـــــــــــــــَ  زِِ  ِخصـــــــــــــــــــــــــــــح
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من السَّْوِق ، « (6)السائق » ويُوجد في بعض النُّسخ : الّساِبُق الّسِريُع. ، أَهمله الَجوهرّي ، وفي اللسان : هو ، كَجْعفَر العَْفَزرُ  : [عفزر]

 الَكثِيُر الَجلَبَِة في الباِطل. قال أَبو َعْمٍرو : هوو وهو َغلٌَط.

 أَْعَجِمّي ، ولذلك لم يَْصِرفه َرُجل أَيضاً : اسمُ  .َعْفَزرُ و

__________________ 
 ( هذه عن الصحاح ا وقد أشران إىل العبارة ا وقد تقدم أن العفر من اللياد السابعة والثامنة والتاسعة.1)
 ( ديوانه ا وصدره :2)

 تر  الضب خفيفاً ماهراً و 
 ( كذا ابألصر ا وضبطت عفر يف معجم البلدان ابلقلم ا ابلضم ا وعفر  ابلكسر نصاً.3)
 وضبطت عفر  ابلكسر منه.« عرفت»:  (عفر )( معجم البلدان 4)
 ويقا  اله واقد.« وفدان»( عن تقريب التهذيب ا وابألصر 5)
 .«الساب »( وهي لفظة القاموس ا ويف اللسان 6)
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رُه ا ِقيَر : ُهوَ  له اآيت ِذكح ُرُ  الَقيح  يف قـَوح ِتهِ  امح ِر اِ ريَِة ا واببـحَن د. وقير : من َأهح ََثُر يف َعَدم َوَفاِء الَعهح
ِرَب امل  هي ضــــــــــــــُ

ُهوَرة َشح
َغنَِّية امل

ُ
 الجي كانت يف اِ ريَة ا وكان َوفحُد النـ عحَماِن ِإذا أَتـَوحه هَلَوحا هِبَا. امل

 بقَْوله : َشبَّب امُرُؤ القيس وبَِها

زحِن أَيـــــــــح  ُ
اَب املـــــــــ يـــــــــُم َمصـــــــــــــــــــــــَ ُه َأشـــــــــــــــــــــــِ ابـــــــــُ  َن ُمصـــــــــــــــــــــــَ

  
يح و   َة ال شـــــــــــــــــــــَ نـــــــَ ك اي ابــــــــح فـــــــ  مـــــــنـــــــح َزرَاَء َيشـــــــــــــــــــــح فـــــــح  عـــــــَ

  
 بِن َعِريب الِكنَانّي أَِخي قَْيس ، وله ِذْكٌر في ديوان ُهَذْيل ، عند ِذكر قَول ساِعَدة. فََرس ساِلِم بِن عامرِ  ، أَيضاً : اسم َعْفَزرُ و

 * ومّما يُْستَدرك عليه :

ران ر : اسُم َرُجل. قال ابُن ِجنّي : يَُجوُز أَْن يكوَن أَْصلُهُ  َعفَزَّ َي به ، وُجِعلت النُّوُن َحْرَف إِْعَرابِه ، كما  َعفَزَّ كَشعَلَّع وَعَدبَّس ، ثم ثُنَِّي وُسّمِ

 َحَكى أَبو الَحَسِن عنهم َمن اْسُمه َخِليالن ، كذا في اللسان.

ِحِم ، وهو أَْن ال تَْحِمل. العُْقمُ  : العَْقرُ و العُْقرُ  والذي في الُمْحكم : (1)ي األَساس ، هكذا ف ، وتَُضمّ  العَْقَرةُ  : [عقر]  وقد ، وهو اْستِْعقاُم الرَّ

ّم ، ُعقَاَرةً و ، بالفَتْح ، َعقَاَرةً  كعُنَِي ، الَمْرأَةُ ، ُعِقَرت ، بضّمهما ،  ُعقَاراً و ُعْقراً و ، بالفَتْحِ ، َعْقراً  ، من َحّد َضَرب ، َعقََرْت تَْعِقرُ و ، بالضَّ

الَمْرأَةُ  َعقََرتو، هذه الِعبَاَرةُ هكذا في سائر النُّسخ. وقال ابُن القَّطاع في تَْهِذيبه :  عاقِرٌ  (3) وهي ، (2)وفي بعض النّسخ الثانِي كَسحاب 

اْنقَطع  ، األَّول بالضم ، والثاني بالفتح : َعقَاراً و ُعْقراً  بوٌط ُمصّحح ،، أَي من َحّد َضَرَب وَكُرم وَعِلم ، كما هو مض َعِقَرتو َعقَُرتْ و

 ُعْقراً و َعقََرْت تَْعِقُر َعْقَراً و، أَي كَسحابَة وِكتَابَة ،  ِعقَاَرةً و َعقَاَرةً  الَمْرأَةُ ، أَي ِمثُْل َكُرَم ، َعقَُرتِ  َحْملُها. انتهى. وفي المحكم واللّسان : وقد

ـ  َعقَُرت يعني وقدـ  . قلُت : فهذه النُُّصوُص تدّل على أَّن اللّغَةَ األَولَىعاِقرٌ  وهيـ  أَي من َحّد َعِلمَ ـ  َعِقَرْت َعقَاراً و، أَي من َحّد َضَرَب. 

ا َعدُّوه شاذّاً ما َذَكْروه من فَعُل  ُمخاِلٌف ِلنُصوِصهم ، ويَدلُّ على ذلك أَيضاً قوُل ابِن ِجنّي ما نَصُّه« كعُنِي»من باب َكُرم ، وَضْبُطه  : وِممَّ

تُه إِنَّما ُهو  عاقِرُ  الَمْرأَةُ فهي َعقَُرت فهو فاِعل ، نحو ، وَشعَُر فهو شاِعٌر ، وَحُمَض فهو حاِمٌض وَطُهَر فهو طاِهٌر. قال : وأَكثُر ذلك وعامَّ

، بَمْنِزلَة حاِمض من  َعقَُرتْ  من عاِقرٌ  لَْيسَ  ، وهو أَْشبَهُ بِحْكَمِة العََرب. وقال َمّرةً : (4)ْعتَقََد لُغَاٌت تَداَخلَْت فتََركَّبَْت. قال : هكذا يَْنبَِغي أَْن يُ 

 على فَعَل ، َحُمَض ، وال خاثر من َخثَُر ، وال طاهر من َطُهَر ، وال شاِعر من َشعَُر ، ألَّن ُكلَّ واِحٍد من هذه هو اسُم الفاِعِل ، وهو جارٍ 

ا يَْجِري على فَعُل وهو فَِعيٌل ، ولكنّه اسٌم بَمْعنَى النََّسِب ، بمنزلِة اْمَرأَةٍ حائٍض وطاِلٍق. قلُت : وبَِقيَ فاستُْغنِ  ً َي به َعمَّ   علِى الُمَصنِّف أَيضا

ّم ،  العُْقرَ  من َحّد َعِلَم ، وأَنَّ  َعِقَرتْ  ِل بالَوْجَهْين إِنّما ُهَما َمْصدراهُ كما قَ  العُقَارُ وبالضَّ دَّْمنا آنِفَاً ، ففي َكالم الُمَصنّف نََظٌر بُوُجوٍه تُْدَرُك بالتَّأَمُّ

 ، وكذلك الناقَة ، قال : ، كُسكَّرٍ  ُعقَّرٌ  ج ،

َوٍة و  َ ِنســـــــــــــــــــــــــح اح ه بـــــــــــَ نـــــــــــِ طـــــــــــح وح َأنح مـــــــــــا يف بـــــــــــَ  لـــــــــــَ

  
َد   َواعـــــــــــِ ـــــــــــَ تح قـ َن ولـــــــــــو كـــــــــــانـــــــــــَ لـــــــــــح بـــــــــــِ رَاحـــــــــــَ قـــــــــــ   عـــــــــــُ

  
ُجُل ، مثل الَمْرأَة. ويُقَال : َعقُرَ و ُمْعقََرةٌ  َرِحَمها فهي هللا أَْعقَرَ و، بضّم القاِف ،  َعقَُرتْ  ولقد ، األَّوُل شاذٌّ ، والثاني  َعِقيرٌ و عاقِرٌ  َرُجلٌ  الرَّ

ّم ، هكذا في التَْهِذيب  العُْقر ، بَيِّنُ  ال يُولَُد له قِياِسّي : ، ِزيَاَدةٌ من عند الُمَصنّف من َغْيِر طائِل ، وزاُدوا : ولم  َولَدٌ  ، وقولُه : (5)، بالضَّ

ٌ َعِقيراً  نَْسَمع في الَمْرأَةِ  كُهَمَزةٍ. وقال ابُن األَْعَرابِي : هو الَّذي يَأْتِي النِّساَء وياُلِمُسُهنَّ ويَُحاِضنُُهنَّ وال يُولَُد له.  ُعقََرةٌ  . قلُت : وقالُوا : اْمَرأَة

 فلم يُْحَمْل لَه. َعقُرَ  ، أَي كَضَرَب وَعِلَم : إِذا َعِقرَ و َعقَرَ  . ويقال :ُعقُرٌ  ، ونَِساءٌ  ُعقُرٌ  قلُت : وِرَجالٌ 

ُ  العُقََرةو  .(6)« الَّ تَْحبَللئِ »، هكذا في سائر النَُسخ. وعبَاَرةُ المحكم :  لَئِالَّ تَِلدَ  بأَن تَُشدَّها على َحْقَوْيَها ، كُهَمَزةٍ : َخَرَزةٌ : تَحِملَُها الَمْرأَة

، يَْزُعْمن أَنّها إِذا ُعلِّقَت على َحْقِو الَمْرأَة لم تَْحِمل إِذا ُوِطئَت. قلُت : وأَْعَجُب من  العُقََرةُ  ولنِساِء العََرِب َخَرَزةٌ يُقَاُل لها»وعبارة التهذيب : 

 ِلتَِلَد. العَاِقرِ  ق علىَخَرَزةٌ تُعَلَّ  العُقََرةَ  هذا ما نُِقَل عن ابِن األَعرابّي قال : إِنّ 

__________________ 
َرة العلم النسيان ا والُعَقَرة كُهَمَزٍة :1)  خرزة تعلقها املرأة يف وسطها فال حتبر. ( كذا ا والذي يف األساس : وُعقح
 ( ومثلها يف اللسان.2)
 ( يف القاموس : فهي.3)
 ( اللسان : تعتقد.4)
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 التهذيب ا والعبارة يف الصحاح واللسان.( كذا ومل يرد هذا املعىن يف 5)
 ( كذا ا وهي عبارة الصحاح. ويف األساس : خرزة تعلقها املرأة يف وسطها فال حتبر.6)
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ة يمَدُح بِالَل بَن أَبِي بُْرَدةَ بِن أَبِي ُموَسى األَْشعَِرّي : لم يُْنتِج عاقِبَةً. قال ، بالضّم : ُعْقراً  األَْمُر ، كَكُرمَ  َعقُرَ و مَّ  ذو الرُّ

َد مــــــــــا  عــــــــــح ــــــــــَ الىَف الــــــــــنــــــــــاَس والــــــــــدِّيــــــــــَن بـ وَ  تــــــــــَ ــــــــــُ  أَب

  
رِ   ـــــَكســـــــــــــــــــح ُض ال طـــــِ قـــــَ ـــــح نـ ـــــن مـــــُ ُت الـــــــدِّي يـــــــح ـــــَ اَءوحا وبـ  َتشـــــــــــــــــــــَ

  

اَر الــــــــــــــــدِّيــــــــــــــــِن َأاّيَم أَذحرٍُح  ّد ِإصــــــــــــــــــــــــــــــَ  فشــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َن ِإىل و   حـــــــــــح قـــــــــــِ ُرواًب قـــــــــــد لـــــــــــَ قـــــــــــح َرّد حـــــــــــُ  (1) رِ عـــــــــــُ

  
 ، أَي َرَجْعَن إِلى السُُّكون. ويقال : ُعْقر قولُه : لَِقْحَن إِلى

مِل : ما ال يُْنبِتُ  العاقِرُ  من الَمجاز :و ، إِذا فَتََرْت. ُعقَر َرَجعَِت الَحْرُب إِلى ْملَة التي تُْنبُِت َجنَباتُها وال  من الرَّ يَُشبَّهُ بالَمْرأَة. وقيل : هي الرَّ

 َوَسُطها ، أَنشد ثعلب :يُْنبُِت 

نح و  رمـــــــــــِ ا  عـــــــــــاقـــــــــــِ رَاهتـــــــــــُ ي اأَلالَء ســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــِ نـــــــــــح  يــــــــــــَ

  
ا  وُرهــــــــــَ ٍث ُخصــــــــــــــــــــــــُ رحَداَء َوعــــــــــح نح جــــــــــَ ِن عــــــــــَ َذاَريــــــــــح  عــــــــــِ

  
هُ بعُضُهم بأَنَّهُ ال يُْنبُِت َشْيئاً. العَِظيُم ِمْنهُ  : العاقرُ  قِيلَ و ْمِل ، وَخصَّ  معروفةٌ ال تُْنبُِت َشْيئاً. قال : َرْملةٌ  : العاقِرُ  قيلو ، أَْي ِمَن الرَّ

الً  وَكـــــــــــــــ  زاُ  مـــــــــــــــُ ؤاُد فـــــــــــــــال يـــــــــــــــَ ا الـــــــــــــــفـــــــــــــــُ  أَمـــــــــــــــّ

  
ـــــــــــــــَراي    َة َأو ب امـــــــــــــــَ َو  محـــــــــــــــََ رهبـــــــــــــــَِ ـــــــــــــــعـــــــــــــــاقـــــــــــــــِ  ال

  
 ، أَنشد اْبُن األَْعَرابِّي قَْوَل الشاِعِر : الَمْرأَةُ التي ال ِمثَْل لََها : العاقِرُ و َحَماَمةُ : َرْملَةٌ معروفةٌ أَو أََكَمةٌ.

 عاِقرَاَصر اَفَة القبِّ َدُموكاً 
 وهكذا فَسََّرهُ. والدَُّموُك ُهنَا : البَْكَرة التي يُْستَقَى بها َعلَى الّسانِيَة.

،  يَْعِقُره ، أَي الفََرَس واإِلبَِل ، بالسَّْيف َعقََرهُ  ، يُقَال : أَثٌَر كالَحّزِ في قَوائِِم الفََرِس واإِلبِلِ  : العَْقرُ و َعِقيرٌ  فهو َعقََره ، وقد : الَجْرحُ  العَْقرُ و

 : َحَصْدُت قَوائَمها بالسَّْيف. َعْقراً  الناقَةَ  َعقَْرتُ  : قََطع قَوائَِمه. وقال ابُن القَّطاع : َعقََّره تَْعِقيراً و ، بالفَتْح ، َعْقراً  من َحّدِ َضَربَ 

ا»:  عنهاهللارضيفي حديث َخِديَجةَ و. َعِقيرٌ  وَجَملٌ  َعِقيرٌ  ، يقال : ناقَةٌ  الَمْعقُور : العَِقيرُ و َجتْ  لَمَّ  َكَستْ  وسلمعليههللاصلى هللا َرُسولَ  تََزوَّ

أَي الَجُزور الَمْنُحور. قيل : كانُوا إِذا أَراُدوا نَْحَر  «؟العَِقيرُ  ونََحَرت َجزوراً. فقال : ما هذا الَحبِيُر ، وهذا العَبِيُر ، وهذا وَخلَّقَتْه ُحلَّةً  أَباها

أَنّه »في الَحِديِث : ويَْشُرَد عند النَّْحِر. وفي النّهاية في هذا الَمَكان :  ، أَي قََطعُوا إِْحَدى قََوائِِمه ثّم نََحُروه ، يُْفعَُل ذلك به َكْيال َعقَُروه البَِعيرِ 

ْره ابُن األَثِير. َعْقرٌ  أَي أَصابَهُ  «َعِقيرٍ  َمّر بِحمارٍ   ولم يَُمْت بَْعُد. ولم يُفَّسِ

َرها ُمْستَمِكناً ِمنها ، وكذلك ُكّل فَِعيٍل َمْصُروف عن َمْفعُول به فإِنّهُ بغَْيِر : إِذا فَعََل بها ذلك َحتَّى تَْسقَُط فَنَحَ  َعقََّرَهاوالناقَةَ  َعقَرَ  وفي اللَّسان :

 هاٍء. وقال اللّْحيَانّي : وهو الكالُم الُمْجتََمُع عليه ، ومنه ما يُقَال بالهاِء ، وقَْوُل امِرئ القَْيِس :

 (2)للَعذاَر  َمطي جي  َعَقرحتُ يوَم و 
 ، قال الشاِعُر : َعْقَرى ، يقال : َخْيلٌ  َعْقَرى ج نََحْرتَُها ،فَمْعنَاه 

ٍة  ــــــــــَ ي ــــــــــح تـ َ  َمصــــــــــــــــــــــــارُع فــــــــــِ ربح لــــــــــ  لــــــــــ   وســــــــــــــــــــــــِ  ِبســــــــــــــــــــــــِ

  
راٍم و   َر كــــــــــِ قــــــــــح نح َورحدِ  عــــــــــَ ٍت ومــــــــــِ يــــــــــح مــــــــــَ  مــــــــــن كــــــــــُ

  
 اإِلبِل. َعْقرِ  في وكاَرَمه وفاَضلَه : فاَخَره َعاقََرهو

غاِلِب بن َصْعَصعَةَ أَبي الفََرْزدِق وُسَحْيِم بن َوثِيل  ُمعَاقََرةٌ  وِمن ذلك لََها. أَْعقَرُ  ِليَُرى أَيُّهما يَتَبَاَريَاِن بِذلك إِبلَُهَما َعقََرا ، ِإذا تَعَاقََرا يقال :و

يَاِحّي ، لَّما ال »في َحِديِث ابِن َعبّاس : و .«ص أ ر»دم في غالٌب ِمائَةً. وقد تق َعقَروَ ُسَحْيٌم َخْمساً ثم بََدا لَهُ ،  فعَقَر بَصْوأَر ، تَعاقََرا الّرِ

 .«(ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْْيِ هللاِ )األَْعَراِب ، فإِنّي ال آَمُن أَْن يَُكوَن ِمّما  تَعاقُرِ  تَأُْكلُوا ِمنْ 

ُجالن يَتَبَاَريان في الُجوِد والسََّخاِء ، َعْقُرُهم قال ابُن األَثير : هو َز أََحُدهما اآلَخَر ، وكانوا يَْفعَلُونَهُ  فيَْعِقرُ  اإِلبَِل ؛ كان الرَّ هذا وهذا َحتَّى يُعَّجِ

قال ابُن األَثِير : . «في اإِلْسالم َعْقرَ  ال» يث :في الَحدِ وِرياًء وُسْمعَةً وتَفَاُخراً ، وال يَْقِصُدون به َوْجهَ هللا تعالَى ، فَشبََّهه بما ذُبَِح ِلغَْير هللا. 

لألَْضيَاف أَيَّاَم َحياته ، فنَُكافِئُه بِمثِْل َصنيِعِه  يَْعِقر اإِلبَِل على قُبُور الَمْوتَى ، أَي يَْنَحُرونََها ، ويَقُولون : إِنَّ صاِحَب القَْبِر كان يَْعِقُرون كانُوا
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وإِنََّما نُِهَي . «شاةً وال بَِعيراً إِالَّ لَمأَْكلَةٍ  تَْعقَرنَّ  ال»في الحديث : وَضْرُب قََوائِم البَِعيِر أَو الشاةِ بالسَّْيِف ، وهو قائٌم.  ْقرِ العَ  بَْعَد َوفَاتِه ، وأَْصلُ 
 عنه ألَنَّه ُمثْلَةٌ وتَْعِذيبٌ  (3)

__________________ 
 د به أسفر اخلباء إىل الوتد.( قوله الكسر : جانب البيت. واإلصار : حبر قصري يش1)
 ( ديوانه وعجزه :2)

 فيا عجباً من رحلها املتحمر
 ( ضبطت عن اللسان ابلبناء للمجهو  ا وضبطت يف النهاية ابلبناء للفاعر.3)
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رُ  للَحيَـَوان. وقــا  اأَلزهرّي : ُف  الَعقح رُ  (2)ُعرحقوِب الَبعري  (1)عنــد الَعَرب : َكســــــــــــــح ُر الن حح  أَلّن انِحَر اإِلبـِـرِ  راً َعقح  ا مث ُ حعــَ
 مثّ يـَنحَحُرَها. يـَعحِقُرَها

 إِذا بََكى ، الباِكي َصْوتُ  : العَِقيَرةُ و إِذا َغنَّى ، َصْوُت الُمغَنِّي : العَِقيَرةُ و ، فَِعيلَةٌ بمعنى َمْفعُولة. من َصْيٍد أَو َغْيِره (3) َعقَْرتَ  : ما العَِقيَرةو

 إِذا قََرأَ. القاِرئ : َصْوتُ  العَِقيَرةُ و

ِحيَحة ، وبََكى َعلَْيَها بأَْعلَى َصْوتِه ، فَِقيَل : َرفَع العَِقيَرة ِرْجلُه ، فوَضعَ  ُعِقَرت وقِيَل : أَْصلُه أَّن َرُجالً  ، ثم َكثُر ذلك حتى  َعِقيَرتَه على الصَّ

ْوُت بالغناءِ  ّلِ . قال الجوهريُّ : قيل لكُ َعقيَرة ُصيَِّر الصَّ
. ولم يُقَيِّد بالِغناِء. قلت : فالجوهرّي ال َحَظ أَْصَل َعِقيَرتَه من َرفَع َصْوتَه : َرفَعَ  (4)

ع َعلَْيه ، وُهَو من التَّفَطُّن بَمكان ، كما ال يَْخفَى.]الَمْعنَى   و[ تََرك ما يَتَفَرَّ

ُجلُ  العَِقيَرةُ و يت : ما رأَيت كاليَْومِ « صالحِ اإلِ »، وفي بعض نَُسخ  الشَِّريُف يُْقتَلُ  : الرَّ ّكِ َوْسَط قَْوٍم ، قال الجوهرّي : يُقَال :  َعِقيَرةً  البن الّسِ

قال األَزهرّي : وقيل فيه : هو َرُجٌل أُِصيَب ُعْضٌو  الساُق الَمْقُطوَعةُ  : العَِقيَرةُ و َوْسَط قوٍم ، للرجِل الشَّريِف يُْقتَل. َعِقيَرةً  ما رأَيُت كاليَْومِ 

عَت إِبلُه فَحِسْبنَه يَْحُدو بها فاْجتََمعَْت إِليه ، فِقيَل لُكّل َمْن  العَْقرِ  فرفَع َصْوتَه باألَنِين ِلَما أَصابَهُ من (5)أَعضائه ، وله إِبلُه من  في بََدنِه فتََسمَّ

 .َعِقيرتَه َرفَع َصْوتَه بالِغنَاِء : قد َرفَع

ْحِل والسَّْرجِ  اْعتَقَرو  ، إِذا أَْدبََره. ومنه قولُه : َعقََره ، وقد : َدبِرَ  اْنعَقَروالظَّْهُر من الرَّ

َرأَ الَقيحِ  فانحزِِ   َعَقرحتَ   (6)بَِعرِيي اي امح
ْحُل والقَتَُب َظْهَر النّاقِة ؛ والسَّْرُج َظْهَر الّدابَِة ، َعقَرَ  يقال : هُ وأَْدبََرهُ. يَْعِقُره َعْقراً  الرَّ  : َحزَّ

 بي َزْيد ،، وهذه عن أَ  ُصَردٍ  ، ِمثْلُ  ُعقَرٌ وُهَمَزة ،  ، مثل ُعقََرةٌ وُمْحِسن ،  ، ِمثْلُ  ُمْعِقرٌ و، كِمْنبٍَر  ِمْعقَرٌ و ، كِمْصبَاحٍ ، ِمْعقَارٌ  َسْرجٌ و

ْحُل. وقال أَبو ُعبَْيد : ال يُقَال الظَّْهرَ  يَْعِقر غيُر َواٍق ، : (7)، وهذه عن التكملة  قابُوٍس  ، ِمثْلُ  عاقُورٌ و إِاّل ِلَما كانَْت تلك  ِمْعقَرٌ  ، وكذلك الرَّ

ةً فال يكوُن إِالّ  َعقَرَ  عاَدتَه ، فأَّما ما  يث :. وأَنشد أَبو َزْيد للبَعِ عاقِراً  َمرَّ

ٍة  طـــــــــــــــ  وحمـــــــــــــــًا خبـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ َت قـ ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ د  ِإذا القـ ـــــــــــــــَ  أَل

  
ٌب   ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ مح قـ هـــــــــــِ ـــــــــــِ اف ـــــــــــَ ت ـــــــــــ  َأكـــــــــــح رح َأحل  عـــــــــــل قـــــــــــَ  عـــــــــــُ

  
 .َعقُورٌ  ، وال يُقَال :« وفي اللسان : إِيّاَها اإِلبَل من إِتْعَابِه لَها. يَْعِقرُ  ، إِذا كان ، كُهَمَزة ، وُصَرد ، وِمْنبَر ُعقََرةٌ  َرُجلٌ و

 ؛ قاله ابُن القَطَّاع. أَْعقَرَ  ، وقد العَقَارِ  كُمْحسن : َكثِيرُ  ، ُمْعِقرٌ  رجلو

العَْقَرُب ، والفَأَْرةُ ،  ، وهو َحراٌم ، فال ُجنَاَح عليه : (8)َخْمٌس َمْن قَتَلََها »في الحديث : وبضّمٍ فُسُكوٍن.  ُعْقرٌ  ج ، كَصبُور ، َعقُورٌ  َكْلبٌ و

ئِْب والفَْهِد وما  يَْعِقرُ  قال ابُن األَثِير : هو ُكّل َسبُعٍ  «العَقُور والغَُراُب ، والِحَدأُ ، والَكْلبُ  ، أَي يَْجَرُح ويَْقتُل ويَْفتَِرُس ، كاألََسِد والنَِّمر والذِّ

من أَْبنِيَة الُمبَالَغَة  العَقُورُ و؛ ولم يَُخّص به الَكْلَب.  (9) يَْعِقر ة. وقال ُسْفيَاُن بُن ُعيَْينَةَ : هو ُكّل َسبُعٍ أَْشبََهَها ، سّماها َكْلباً الْشتَِراِكها في السَّبُِعيّ 

وحِ ، وهذا َمْعنَى قوِله َعقُورٌ  ، وال يُقَال : وقال أَبو ُعبَْيٍد : يُقَال لكّل جارح  ِلْلَمواِت. ، كُهَمَزةٍ ، العُقََرةُ وِلْلَحيَوان ،  العَقُورُ  أَو إِالَّ في ذي الرُّ

باع : َكْلبٌ  عاقِر أَو  .َعقُورٌ  من الّسِ

 ويَْقتُلَُها. الماِشيَةَ  يَْعِقر ُرّماٍن : ِمثْلُ  ُعقّارٌ و (10)في نسخة التكملة بضّم العَْين و، كَسحاٍب ،  َعقَارٌ  أَرِض كذا َكأَل و

 كُرّماٍن : ُعْشٌب بِعَْينه ، كما سيأْتي. العُقَّارُ  بي حنيفةونقل الصاغانّي عن أَ 

نانِ  أَصحاُب الحديِث فهما َمصدراِن كَدْعَوى ، (11)هكذا يَروونه  َحْلقَى. َعْقَرى يقاُل للَمْرأَة :و وَحلََق. قال  َعقرَ  فيكونان َمصَدريْ  ويُنوَّ

 َمْذَهُب العََرب في (12)األَزَهِرّي : وعلى هذا 

__________________ 
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 .«كشف»( عن التهذيب ا وابألصر 1)
 ( عبارة التهذيب : مث ُجعر النحر عقراً ألن العقر سبٌب لنحره ا وانحر البعري يعقره مث ينحره.2)
 ( القاموس : ما ُعِقَر.3)
 ( الصحاح : لكرِّ رافض صوته.4)
 «.. إبله فرفض صوتهوله إبر اعتادت حداءه فانتشرت عليه »( عبارة التهذيب : 5)
 ( المرئ القي  من معلقته ا وصدره :6)

 تقو  وقد ما  الغبيرت بنا معاً 
 ( ومثلها يف اللسان.7)
 ولفة ا ديث يف النهاية : مخ  يقتلن يف ا ر وا رام ا وعد منها الكلب العقور.« من قتلهن»( يف التهذيب واللسان : 8)
 ( يف التهذيب : سبض عقور.9)
 وضبطت يف اللسان أيضاً ابلضم.( 10)
 ويف التهذيب : أصحاُب ا ديث يروونه.« يرويه»( كذا ا واملناسب : 11)
 ( يف التهذيب : وهذا عل .12)
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َعاِء عل  الش يح   ٍض يف َحلحقَهاا َأي َحَل  َشَعَرها ا َأو َأصاهَبا بَوجَ    تعاىَل وَحَلَقَها َعَقَرَها َأي ِء من َغريح ِإراَدٍة لُوُقوعه :الد 
َتبحِصُلهم. قـَوحَمَها وحَتحِلُقُهم بُشؤحِمَها تـَعحِقرُ  َمعحناه َأو  وَتسح

مخشرّي : ُهَما ِصفَتَاِن للَمْرأَة الَمْشُؤَمة ، أَي أَنََّها َعقَرَ  هللا : َعقََرها وقال أَبو ُعبَْيد : معنَى  قَْوَمَها وتَْحِلقُُهم ، أَي تَْعِقرُ  َجَسَدها. وقال الزَّ

ْفُع على الَخبَريَّة ، أَي هي  وَحْلقَى. َعْقَرى تَْستَأِْصلهم من ُشْؤِمَها َعلَْيِهم ، ومحلُّهما الرَّ

َكى والَحْلِق كالشَّْكَوى للشَّْكِو. وقيل : األَِلُف للتَّأْنِيث ِمثْلها في َغْضبَى وَسْكَرى. وحَ  العَْقرِ  ويحتمل أَْن يَُكونَا َمْصَدَرْين على فَْعلَى بمعنى

كَ  ً  َعْقَرى اللِّْحيَانِّي : ال تَْفعَْل ذلك ، أُمُّ َك هابٌِل. وَحَكى ِسيبََوْيِه في الدَُّعاِء : َجْدعا ك ثاِكٌل ، وأُمُّ ْره ، َغْيَر أَنَّه َذَكَره مع قوله : أُمُّ له  ، ولم يُفّسِ

 َعْقَرى : (1) قال حائِضٌ  إِنَّها َصِفيَّةَ  في النَّْفرِ  يَْومَ  قِيلَ  حين وسلمعليههللاصلىأَّن النبيَّ »في الَحِديث : و : الحائُِض. العَْقَرى أَو ، َعْقراً و

 .«َحْلقَى ، ما أَُراَها ِإاّل حابَِستَنَا

؛ هكذا  َعِقيَرةٌ  فهي ٌء ؛ قاله ابُن القَّطاع: قُِطَع َرأُْسها فلم يَْخُرْج من أَْصِلَها شيْ  ُعِقَرْت َعْقراً  ، وقد قََطع رأَْسها فيَِبَستْ  : َعْقراً  النَّْخلَةَ  َعقَرَ و

واُب :  النَّْخلَةَ : قََطع َرأَْسها ُكلَّه مع الُجّمار  َعقَرَ  ويقال : بكسر القاف ، وهكذا في الُمْحَكم. قال األَزهرّي :« َعِقَرةٌ  فهي»في النَُّسخ ، والصَّ
 .العَقَارُ  ، واالسمُ  َعِقيرٌ و َمْعقُوَرةٌ  ي، فه (2)

ُجلُ  َعقَرَ و ْيِد : َوقََع به الرَّ  َكألَ هذه األَْرِض ، إِذا أُِكَل. ُعِقرَ  ، يُقَال : الَكألَ : أََكلَهُ  َعقَرَ و ، نَقَلَه الصاغانّي. بالصَّ

 آفَةً فلَْم يَْنبُْت. ، ولو قال : أَصاَب ِريَشه ، كما في المحكم كان أَْحَسَن ، أََصاَب في ِريِشه أَيضاً : عاِقرٌ و، كفَِرحٍ ،  َعِقرٌ  طائرٌ و

ة. (3)أَي َمْهٌر ، وهو للُمْغتََصبَِة  «ُعْقرٌ  ليس على َزانٍ »في الحديث فيما َرَوى الشَّْعبِّي و  من اإِلماِء كَمْهِر الِمثْل للُحرَّ

الَمْرأَةِ : ثََواٌب تُثَابُه الَمْرأَةُ  ُعْقرُ  ، وقال أَبُو ُعبَْيَدة : بالضّم : ِديَةُ الفَْرجِ الَمْغُصوب العُْقرُ  ل اللَّْيث :وهكذا فسره اإِلماُم أَْحَمُد بُن َحْنبَل. وقا

 فأَعطاهم»في الَحِديث : و. ، وقال الجوهرّي : هو َمْهُر الَمْرأَةِ إِذا ُوِطئَْت على ُشْبَهٍة ؛ فَسّماه َمْهراً  َصَداُق الَمْرأَةِ  قيل : هوو من نَِكاِحها.

ها  يَْعِقُرها قال ابن األَثِير : هو بالضّم ما تُْعَطاهُ الَمرأَةُ على َوْطِء الشُّْبَهِة ، وأَْصلُه أَّن واِطَئ البِْكرِ . «ُعْقَرَها إِذا اْفتَضَّ
َي ما تُْعَطاهُ  (4)  ، فُسّمِ

ا لها وللثَّيِّب. وَجمْ  للعَْقِر ُعْقراً   .األَْعقَارُ  عُه، ثم صاَر عامًّ

ُر الَحْوِض أَو َمقَاُم الشاِربِ  العُْقرُ  قيل :وويُْفتَح.  بَْيَن الّداِر والَحْوض. َمَحلّةُ القَْومِ  : العُْقرُ و ، هكذا في سائر النُّسخ. وفي التَّْهِذيب  َمَؤخَّ

أَي أَْطُرُدُهم ألَجل أَْن يَِرَد أَهُل اليََمِن ؛ :  «َحْوِضي أَذُوُد الناَس ألَْهِل اليََمن لَبِعُْقرِ  إِنّي»في الَحِديث : و،  منه (5)« َمقَاُم الشاِربَةِ »والنِّهاية : 

 قاله ابُن األَثِير.

 . قال :أَْعقَارٌ  والَجْمعُ 

َن  ذح لــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ارِ يـ قــــــــــــــَ ا  أَبعــــــــــــــح اِض كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ َ ــــــــــــــَ ي  ا ــــــــــــــِ

  
رُ   فـــــــ  ي كــــُ تح وهــــح حـــــــَ بــــَ اَر  َأصــــــــــــــــــح ــــن صـــــــــــــــــــــَ اُء ال  ِنســـــــــــــــــــــَ

  
ِرهوقال ابُن  ُج منه ، ُمْعَظُم النارِ  : العُْقرُ و ، ومن ُمقَدَِّمه إَِزاُؤه ، ُعْقُره األَْعَراِبّي : َمْفَرُغ الدَّْلِو من ُمَؤخَّ  ُمْجتََمعَُها قِيَل :و أَو أَْصلَُها الذي تَأَجَّ

 وَوَسُطها ، قال َعْمُرو بن الّداِخل يَِصُف ِسَهاماً :

اتٌ و  فــــــــــــــَ رحهــــــــــــــَ ِم مــــــــــــــُ الجــــــــــــــِ يــــــــــــــٌ  كــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــ    بــــــــــــــِ
  

ا   اهتـــــــــــــِ بـــــــــــــَ رٌ كـــــــــــــَبن   ـــــــــــــُ قـــــــــــــح عـــــــــــــيـــــــــــــُج  عـــــــــــــُ (6)بـــــــــــــَ
 

  
ّي : ،  كعُقُِرها الناِر وفُتِح ، ُعْقرُ  بمعنَى َمْبعُوٌج ، أَي بُِعج بعُوٍد يُثَاُر به ، فُشقَّ  ، وبَِعيٌج : ُعْقَرةٌ  : الَجْمُر ، والَجْمَرةُ  العُقُر قال ابن بَّرِ

تَْين. وقد ُرِوَي في ح به صاِحُب اللسان ، وعبارةُ الُمَصنِّف ال تُفِهُم ذلك.الَحْوض كذلك مُ  ُعْقرِ  بَضمَّ في الحديث : و َخفَّفاً وُمثَقَّال ، كما َصرَّ

، في لُغَة الِحَجاِز ،  أَْصلَُها الداِر : ُعْقرُ  قال األَْصمعّي :و ، وهو َمَحلَّةُ القَْوِم ، َوَسُط الدارِ  : العُْقرُ  «.داِرهم إِالَّ َذلُّوا ُعْقرِ  َما ُغِزَي قَْوٌم في»

ر أَي أَْصلُه وَموِضعُه ، كأَنَّه أَشاَر به إِلى َوْقِت الِفتَِن ، أَي يكوُن الشاُم يوَمئٍذ آِمناً منها ، وأَهُل ،  «داِر اإِلْسالِم الشامُ  ُعْقرُ »حديث :  وبه فُّسِ

 اإِلْسالِم به أَْسلَُم.

 كما قاله األَْصَمِعّي. قال ، في لغَِة أَْهِل نَْجٍد ، يُْفتَحُ و
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__________________ 
 ( يف التهذيب والنهاية واللسان : فقا .1)
( كذا نســــــب القو  لألزهري ا وهي عبارة الصــــــحاح أما قو  األزهري كما يف التهذيب : َعقحر النخلة أن ُيكشــــــرت ليفها عن قُلبها وُيســــــتخرج 2)

 مل تصلح إال للحطب.جذهبا ا وهو مجارها ا فإذا فعر هبا ذلك يبست و 
 .«من املغتصبة»( عن النهاية واللسان وابألصر 3)
 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان : اقتضها ابلقاف ا وكال ا مبعىن واحد.4)
 .«موضض الشاربة»ويف النهاية : « مقام الواردة»( يف التهذيب : 5)
 ( شبه النصا  وحّدها ابجلمر إذا ُسخي.6)
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ر ما قَاَلُه  ُعقحرِ و الداِر  ُعقحرِ  اأَلزحَهرِّي : وقد َخلرت الل يحث يف تفسري َربحُت عن ِذكح ِض ا وخاَلف فيه األَئم َة ا فلذلك َأضح ا َوح
 َصفححاً.

 الصاَغانّي وصاحب اللسان.. أَي ُكْلهُ ، نَقَلَه فاْعِقْره َكألَ َمْوِضعِ كذا أَْعقَْرتُكَ  ، يُقَال : الطُّْعَمة : العُْقرو

الَكإِل ، أَي ِخيَاُر ما يُْرَعى من نَباِت األَْرِض ويُْعتََمُد  ُعقَارُ والَكإِل ،  ُعْقرُ  البُْهَمى ، بالّضّم أَيضاً ، وقالُوا : ِخيَاُر الَكإِل ، كعُقَاِرهِ  : العُْقرُ و

 عليه ، بمنزلة الّداِر.

عند َغْيِرِه َجِميُع اليَبِيس إَِذا َكثَُر  العَقَارُ والَكإِل : البُْهَمى ، يعني يَبِيَسها. قال : هذا عند ابِن األَْعَرابِّي ،  َعقَارُ  قال الصاغانّي عن أَبي حنيفةَ :

 بأَْرٍض واْجتََمع فكان ُعّدة وأَْصالً يُْرَجع إِليه. اْنتََهى. هكذا َضبََطه بالفَتْح.

ىوِخيَاُرهَ  أَْحَسُن أَْبيَاِت القَِصيَدةِ و  .العُقَارَ و العُْقرَ  ا يَُسمَّ

 هذه القَِصيَدةِ ، أَي ِخياُرها. ُعقَارُ  قال ابُن األَعرابّي : أَْنَشَدنِي أَبو َمْحَضةَ قَِصيَدةً ، وأَْنَشَدنِي منها أَْبيَاتاً ، فقال : هذه األَبياتُ 

 قال األَْزَهِرّي : وهذا ال يُْعَرف. ٌر أَْم َغْيُر بِْكرٍ اْستِْبَراُء الَمْرأَةِ ليُْنَظَر أَبِكْ  : العُْقرُ  ُرِوَي عن الَخِليل :و

 ، فإِذا فُِعَل ذلك بها يَبَِسْت وَهَمَدت ؛ قاله األَزهرّي ، ونَقَلَه الصاَغانِّي. ويُْؤَخَذ َجَذبُها (1)عن قُْلبِها  في النَّْخلَِة : أَْن يُْكَشَط ِليفُها العَْقرُ و

 ا بَْيَن كّلِ َشْيئَْين.بالفَتْح : فَْرُج م ، العَْقرُ و

ّمان يقول : كلُّ فُْرَجٍة تكوُن بَْين َشْيئْين فهو ، قال الَخِليُل : ما بَْيَن قََوائِِم الَمائَدةِ  َخصَّ بعُضُهم بهو ،  َعْقرو ُعْقرٌ  سمعُت أَعرابِيًّا من أَْهِل الصَّ

القَْصُر ،  : العَْقرُ و ، كَسحاٍب. كالعَقَارِ  الَمْنِزُل ، : العَْقرو .ُعْقرٌ  لُغَتَان ؛ وَوَضَع يََدْيه على قائَِمتََي الَمائَِدة ، ونحُن نَتَغَدَّى ، فقال : ما بَْينَُهَما

م منه : القَْصر العَْقرُ  أَو ، وهذه عن ُكَراع ، ويَُضمّ  : القَْصُر الذي يكون ُمْعتََمداً ألَْهِل  العَْقرُ  ض. وقال األَزهرّي :بعُضه على بَعْ  الُمتََهّدِ

 القَْريَة. قال لَبِيُد بن َربِيعَةَ يَِصُف ناقَتَه :

رِ  قـــــــــــــــح اُه  كـــــــــــــــعـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رِيِّ ِإذا بـ   (2)اهلـــــــــــــــاجـــــــــــــــِ
  

ثــــــــــــــا ِ   ِذيــــــــــــــَن عــــــــــــــلــــــــــــــ  مــــــــــــــِ اٍه حــــــــــــــُ بــــــــــــــَ  أَبشــــــــــــــــــــــــــــح

  
ى َعْيَن الشَّْمِس وَما َحوالَْيَها : العَْقرُ  قيل :و : القَْصُر على أَّيِ حاٍل كاَن ، العَْقرُ  وقيل : ،  السَّحاُب األَْبيَُض ، أَو َغْيٌم يَْنَشأَ من قِبَِل العَْين فيُغَّشِ

قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر  لكن تَْسَمُع َرْعَدهُ من بَِعيٍد.وإِذا َمّر بَِك ،  تُْبِصُرهوال  على ِحياِله ، (3) يَْنَشأُ في ُعْرض السَّماِء فيَُمرُّ  غيم أَو قاله الليث ،

 يَصف ناقَتَه :

هــــــــــــــا و  تــــــــــــــَ ــــــــــــــح اِخ رَأَيـ نــــــــــــــَ
ُ

تح يف املــــــــــــــ ــــــــــــــّ َزأَل  ِإذا َأحــــــــــــــح

  
رِ   قــــــــــح رُ  كــــــــــالــــــــــعــــــــــَ طــــــــــِ مــــــــــح ُ

اُء املــــــــــ مــــــــــَ ا الــــــــــعــــــــــَ َرَدهــــــــــَ ــــــــــح  أَفـ

  
 ، أَي السَّحاب.« كالعَْرض»وقال الصاغانّي : ويُْرَوى 

ِل في هذا البَْيت : القَْصر ، أَْفَرده العََماُء فلم يَُظلِّْله وأَضاَء ِلعَْيِن الناِظِر إِلْشَراق نُوِر الشَّْمِس عليه من َخلَ  العَْقرُ  ان : وقال بعُضُهم :وفي اللّسَ 
البِنَاُء الُمْرتَِفع ، وقيل  : العَْقر ِقيلَ و َحاب تَُشبَّه بالقُُصور.قِْطعَةٌ من الغَمام ، وِلُكّلٍ مقاٌل ، ألَنَّ قَِطَع السَّ  : العَْقرُ  السَّحاب. وقال بَْعُضهم : (4)

 .َعْقرٌ  : ُكلُّ أَْبيَضَ 

َر بالقُْرِب من باِبَل ، قُتَِل به يَزِ  ع ، قُْرَب الكوفةِ  : اسُم َمواِضَع َكثِيَرةٍ بين الَجِزيَرة والِعراق ، وأَْشَهُرها َعْقرٌ و يُد حيث كانت َمناِزُل بُْختُنَصَّ

 .العَْقرِ  بُن الُمهلَِّب يَْومَ 

 :و ؛ ذكره السْمعَانيّي في األَْنساب. العَْقِريّ  منها أَبو الدُّّرِ لُْؤلُُؤ بُن أَبي الَكَرِم بِن لُْؤلُؤٍ  ، (5) أَْخَرى بالدُّْسكور قَْريَةٌ وة ، بُدَجْيٍل ،  : َعْقرو

 بالعَاِليَِة ، قال الشاعر. أَْرض ببالِد قَْيٍس  : اسمُ  َعْقرُ و ، بالَكْسر ، ة بِلْحِف َجبَِل ِحْمِرينَ  : َعْقر

ا  نـــــــــــــَ رِهـــــــــــــح رَ كـــــــــــــَ قـــــــــــــح يـــــــــــــٍر  الـــــــــــــعـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  بـــــــــــــين شـــــــــــــــــــــــــــُ

  
ـــــــــــــــــّراَِيحُ   هـــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــِ ارِئ قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ تح ل ـــــــــــــــــ  ب  ِإذا هـــــــــــــــــَ

  
 قال الشاعر : ع بِبالِد : بَِجيلَةَ  : َعْقرٌ و
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يـــــــــُب و  بـــــــــِ ا حـــــــــَ رِ مـــــــــنـــــــــّ قـــــــــح مح  الـــــــــعـــــــــَ هـــــــــُ فـــــــــ  لـــــــــُ ـــــــــَ َا يـ  حـــــــــِ

  
رحد  ف  صـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــا لـــــــــَ بُ كـــــــــَ طـــــــــَ ِة َأخـــــــــح رميـــــــــَ  اَن الصـــــــــــــــــــــــ 

  
ذكره  الفَِقيهُ الُمنَاِظرُ  النَّْحِويّ  منها محّمد بن فَْضلُون العََدِويّ  وقال الصاغانّي : موضٌع بين تَْكِريَت والَمْوِصلِ  قَْطعَةٌ بالَمْوِصل. : العَْقرو

 ياقُوٌت في الُمْعجم.

__________________ 
 مجار النخر. واللسان ا ويف التكملة ابلفتح. واجلذب :( ضبطت ابلضم عن التهذيب 1)
 ( التهذيب واللسان : إذا ابتناه.2)
 ( التهذيب : مث يقصد.3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : خال .4)
ُكور»( يف القاموس : 5)  ويف معجم البلدان : قرية عل  طري  بغداد إىل الدسكره.« وأخر  من انحية الد سح
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إِذا  آِخُرها هي أَو ، تَْعِقُرها ، ألَنََّها أَّوُل بَْيَضٍة للدََّجاجِ  هي ، أَو (2) : التي تُْمتََحُن بها الَمْرأَةُ عند االْفتِضاِض  (1) بالّضمّ  العُْقرِ  بَْيَضةُ و

ةً  هي أَو َهِرَمْت ، يك يَبِيُضها في السَّنَِة َمرَّ يَت بذِلَك ألَنَّ واحدةً ، وقيل : يَبِيُضها في ُعْمرِ  بَْيَضةُ الّدِ ةً واِحَدةً ، إِلى الُطول ما ِهَي ، ُسّمِ ه َمرَّ

 ُعْذَرةَ الَجاِريَِة تُْختَبَُر بِها.

يك ، تُنَسُب إِلى العُْقرِ  وقال اللَّْيث : بَْيَضةُ  يِك ، فيُ  العُْقرِ  : بَْيَضةُ الّدِ ْعلَم َشأْنَُها ، فتُْضَرُب ، ألَنَّ الَجاِريَةَ العَْذراَء يُْبلَى ذِلك منها بِبَْيَضِة الّدِ

يك َمثاَلً لكّلِ شي  يَتْلُوها. وقال أَبو ٍء ال يُْستََطاع َمسُّهُ َرَخاَوةً وَضْعفاً. ويُْضَرُب بذلك َمثاَلً ِللعَِطيَِّة القَِليلَة التي ال يَُربُّها ُمْعِطيها ببِرٍّ بَْيَضةُ الّدِ

ةً ثّم ال  يك. قال :ُعبَْيٍد في البَِخيِل يُْعِطي َمرَّ ةِ األَخيَرة : كانَْت  يَعُود : َكانَْت بَْيَضةَ الّدِ فإِْن َكاَن يُْعِطي َشْيئاً ثم يَْقَطعُه آِخَر الدَّْهِر قِيل للَمرَّ

: ، ِإنَّما هو كقولهم : بَْيُض األَنُوِق ، واألَْبلَق العَقُوق ، فهو َمثٌَل ِلما اَل يَُكوُن. ويُقَال ِللَِّذي ال َغنَاَء عنده  العُْقرِ  . وقِيَل : بَْيضُ العُْقرِ  بَْيَضةَ 

ةً واِحَدةً ال ثَانِيَةَ لها. العُْقرِ  كاَن ذلك بَْيَضةَ   ، على التَّْشبِيه. لَهاألَْبتَُر الِّذي اَل َولََد  : العُْقرِ  بَْيَضةُ و ، معناه كان ذلك َمرَّ

ئُب : َرفََع َصْوتَه بالتَّْطِريِب في العُواءِ  اْستَْعقَرَ و يت ، وأَنشد : الذِّ ّكِ  ، قاله ابُن الّسِ

ُب  َو  الـــــــــــذِّئـــــــــــح ا عـــــــــــَ مـــــــــــ  لـــــــــــَ ـــــــــــَ راً فـ قـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــَ تـ  ُمســـــــــــــــــــــــــح

  
َدفُ   ِه والـــــــــــــــد جـــــــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــا بـــــــــــــــِ  أَِنســـــــــــــــــــــــــــــح

  
ئُْب.وقِيَل : معناهُ : يَْطلُب َشْيئاً يَْفِرُسهُ ،   وهُؤالِء قَْوٌم لُُصوٌص أَِمنُوا الطَّلََب ِحيَن َعَوى الذِّ

ْيعَةُ  ، بالفَتْح : العَقَارُ و  ، وهذه عن الصاغانّي. كالعُْقَرى ، بالضمّ  ، َعقَارٌ  والنَّْخُل واألَْرُض ونَْحُو ذلك ، يُقَال : مالَهُ داٌر وال الضَّ

ً و بِن أُّدٍ ، أَْرٌض ِلبَنِي َضبَّةَ  : العَقارُ و الدَّْهنَاِء. قُْربَ  بالقَْريَتَْين َرْملَةٌ  : العَقَارُ و  ، بأَْكنَاِف اليََماَمِة. أَْرٌض ِلبَاِهلَةَ  أَيضا

ْبُغ األَْحَمُر. : العَقَارُ  في التكلمة :و .(3) ع بِِديَاِر بَنِي قَُشْير : َعقارٌ و ، وهو َغْيُر َعفَاٍر بالفاِء ، أَو ُهَو ُهَو ، قَْلعَةٌ باليََمنِ  : َعقَارٌ و وفي  الّصِ

 اللَّسان :

ةً من بين الماِل : النَّْخلَ  بالعَقَار وَخّص بعُضُهم  َمتاُع الَْبيِت ونََضُده الِّذي ال يُْبتََذُل إاِّل في األَْعيَادِ  : العَقَارُ  قِيلو : َعقَارٌ  ، يُقَال للنَّْخِل خاصَّ

الَمتاعِ : خيَاُره ، وهو نحو ذلك ، ألَنّه ال يُْبَسط في األَْعيَاد  َعقَارُ  . وقيل :العَقَارِ وْيٌت َحَسٌن األََهَرةِ والظَّْهَرةِ ، وبَ  ونَْحِوها والُحقُوِق الِكبَارِ 

ي ُوفُود بَنِي العَْنبَر. قال الَحْربِيُّ أَ . «بُيُوتِِهم َعقَارَ و َذراِريَّهم وسلمعليههللاصلىفَردَّ النَّبِيُّ »في الحديث : وإِاّل ِخياُره.  (4) [والحقوِق الكبارِ ]

 َعقَارٌ  ٍء : ِخيَارهُ. ويقَال : في البَْيتُكّلِ شيْ  َعقَارُ وبُيُوتِهم أَراِضيَهم. وقد َغِلَط. بَْل أَراد به أَْمتِعَةَ بُيُوتِِهم من الثِّياب واألََدَوات.  بعَقَارِ  : أَراد

، وهو قَوُل األَْصَمِعّي ، وقد  وقد يَُضمّ  في الحديث بالفَتْح ،« البَْيتِ  َعقَارُ »َحَسٌن ، أَي َمتَاٌع وأَداة ، هكذا َرَواه أَبو َزْيد وابُن األَْعَرابِّي 

يها بُْهَمى فال َخْيَر في ِرْعيَِها إِالَّ أَْن يكوَن فيها َطِريفَةٌ ، الَكإِل : البُْهَمى ، كلُّ داٍر ال يَُكون ف َعقَارُ  قال ابُن األَْعَرابِّي :و خالََف به الُجْمُهوَر.

ةً : يَاُن. وقال َمرَّ لِّ  اليَبِيس. : َجميعُ  العَقَارُ  وهي النَِّصيُّ والّصِ

ّم : الَخْمرُ  ، العُقَارُ و يَت بالضَّ  ذا الَزَمهُ وَداَوَم عليه.، إِ  عاقََره ، يُقَال : ، أَي لُمالَزَمتِها الدَّنَّ  لُمعَاقََرتَِها ُسّمِ

ال يَْدُخُل »في الحديث : وأَي ال تُْدِمنُوا ُشْرَب الَخْمِر. ،  «تُعَاقُِروا ال»في الحديث : والَخْمِر : إِْدَماُن ُشْربَِها.  ُمعَاقََرةُ و: اإِلْدَمان.  الُمعَاقََرةُ و

يَت .(5)الَحْوِض ألَّن الواِرَدةَ تاُلِزُمه  ُعْقرِ  هو مأُْخوذٌ منهو الذي يُدِمُن ُشْربََها ، قيل : :  «َخْمر ُمعَاقرُ  الَجنَّةَ  ألَّن  ُعقَاراً  وقيل : ُسّمِ

يَ  شاِربَها عن الَمْشيِ  لعَْقِرَها أَو ، أَي ياُلِزُمونها ، يُعَاقُِرونها أَصحابَها ت ، وقِيَل : هي الَّتِي ال تَْلبَُث أَن تُْسِكَر. وقال ابُن األَْعَرابِّي : ُسّمِ

 العَْقَل. تَْعِقرُ  ألَنَّها ُعقَاراً  الَخْمرُ 

 .الُمعَاقََرة الشََّراِب : ُمغَالَبَتُه ، يقول : أَنا أَْقَوى َعلَى ُشْرِبه ، فيُغَاِلبُه فيَْغِلبُه ، فهذه ُمعَاقََرةُ  وقال أَبو سعيٍد :

 ، قال ُطفَْيٌل يَِصُف َهَواِدَج الظَّعَائِن. َضْرٌب من الثِّيَاب أَْحَمرُ  : العُقَارُ وفي الّصحاح : و

ارٌ  قـــــــــــَ َوُه  عـــــــــــُ ُف َزهـــــــــــح طـــــــــــِ ريحُ ختـــــــــــَح ر  الـــــــــــطـــــــــــ  ظـــــــــــَ  تـــــــــــَ

  
َبمِ و   فــــــــــــح القــــــــــــًا عــــــــــــلــــــــــــ  كــــــــــــرِّ مــــــــــــُ َ َأعــــــــــــح اح الــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«أَيضاً »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  زيد لفظة : 1)
 ( اللسان : االقتضاض ا ابلقاف.2)
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 ( يف معجم البلدان : عقار امللح من مياه بين قشري.3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ُعقر ا وض ا وهو مقام الواردة ا فكبن شارهبا يالزم شرهبا مالزمة اإلبر الواردة ُعقر ا وض حىت َترو .( عبارة التهذيب : أخذ من 5)
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اَرةُ اللَِّسان : أُصوُل األَْدِويَِة. وِعبَ  العَقَاقِيرُ  . وفي الّصحاح :َعقَاقِيرُ  ، َجْمعُه كَكتّاٍن : ما يُتَداَوى به من النَّبَاِت أَو أُصوِلَها والشََّجرُ  ، العَقَّارو

 : ما يُتداَوى به من النَّبَاِت والشََّجر.

ى  (1) العَقَاقِيرُ و العَقّارُ  : األَْدِويَةُ التي يُْستَْشفى بها. قال أَبو الَهْيثَم : العَقَاقِيرُ  وقال األَزهرّي : : ُكّل نَْبٍت يَنُبت ِمّما فيه ِشفَاٌء. قال : وال يَُسمَّ

 كسّكيٍت. كالِعقِّير (2)فُوهاً  العَقَاقِير ٌء منشي

ّم : ُعْشبَةٌ  ، العُقّارو ا ثََمَرةٌ كالبَناِدق ، وال تَْرتَِفع نِْصَف القَاَمِة َربَِعيَّة لها أَْفنَاٌن ، وَوَرٌق أَْوَسُع من َوَرق الَحْوِك ، َشِديدة الُخْضَرة ولهَ  بالضَّ

تْه َحتَّى كأْنَّما ُكِوَي بالناِر ، ثمَّ يَْشَرى له الَجَسُد ،  وإِذا اْلتَبََس بها الَكْلُب يَْعِوي ِمّما يَنَالُه ، نَْوَر لََها وال حبَّ ، وال ياُلبُِسَها َحيَواٌن إِال أََمضَّ

 ً  اِعَمةُ ، وذلك أَنَّ أََمةً في أَّول الدَّْهر راِعيَةً ، يقال لها ناِعَمةُ ، أَصابَها ُجوٌع َشِديٌد فَطبََختَْها فأََكلَتَْهان ُعقَّارَ  وكذلك غيُر الَكْلِب ، وتُْدَعى أَيضا

 .(3)أَبو َحنِيفَةَ في ِكتَاب النَّبَات  ناِعَمةَ. قال ذلك ُكلَّه ُعقّارُ  ، وهي تَُظنَّ أَْن الَطْبَخ يَْذَهب بغائلَتَها ، فأَْحَرقَْت َجْوفَها فقَتَلَتَْها ، فِقيَل لها :

ُجُل ، َعِقرَ و ْوعُ  : َعقَراً  ، َكفَِرحَ  الرَّ ر. فُدِهشَ  فَِجئَه الرَّ َحتَّى َخَرْرُت إِلى  فعَِقْرتُ » : عنههللارضيوفي حديث ُعَمَر  فلَْم يَْقدْر أَْن يَتَقَدََّم أَو يَتَأَخَّ

 .«وأَنا قائٌِم َحتَّى َوقَْعُت إِلى األَْرض فعَِقْرتُ »وفي النّهاية :  .«ى ما أَْقِدُر على الكالمَحتَّ  فَعَِقْرتُ » وفي المحكم : .«األَرض

 في َمْجِلسه حين أُْخبِر أَنَّ محّمداً  َعِقرَ  أَنَّه»في حديث العَبَّاس : وَغْيُره : أَْدَهَشه.  أَْعقََرهو، قاله أَبو ُعبَْيد.  ُدِهشَ  وبَِعَل ، إِذا َعِقرَ  أَو

 .«قُتِلَ  وسلمعليههللاصلى

ا َرأَُوا النَّبِيَّ صلَّى هللا تعالَى عليه وسلّم َسقََطْت أَْذقانُُهم على ُصُدوِرِهم »وفي َحِديث ابِن َعبّاٍس :   .«في َمجاِلِسِهم َعِقُرواوفَلَمَّ

 : ال يَْقِدُر أَْن يَْمِشَي من الفََرِق والدََّهِش. وفي الّصحاح : ال يستطيع أَْن يُقَاتَِل. َعِقيرٌ  فهو

ْوع بكسر القاف :« (4) العَِقَرة»، هكذا بالفَتْح في النُّسخ والّصواب  ْقَرةالعَ و  ، أَي الَخْوف. ناقَةٌ ال تَْشَرُب إاِّل من الرَّ

ُر الَحْوض ، واألَِزيَ  العُْقر : هي الناقَةُ الّتي ال تَْشَرُب إاِلَّ من العَِقَرة والِّذي نُِقَل عن ابن األَعرابّي أَنّ  ةُ : التي ال تَْشرُب إِاّل من ، وهو ُمَؤخَّ

ل. ُم الَحْوض ، فاْنُظره مع كالم الُمَصنِّف وتَأَمَّ  اإِلزاِء ، وهو ُمقَدَّ

مّ  العُقُورو ، بالالم ، العَقَاَراءُ و ، بال الٍم ، َعقَاَراءُ و  ، قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر يصف الَخْمر : َمواِضعُ  ، ُكلَّها العََواقِرُ و ، بالضَّ

وِد ا ا رَكـــــــــــُ ٍة شــــــــــــــــــــــــاَب مـــــــــــاَءهــــــــــَ لـــــــــــ  ا طـــــــــــَ يـــــــــــّ مـــــــــــَ   ـــــــــــُ

  
ا مـــــــــــن   ارَاءِ هبـــــــــــََ قـــــــــــَ ـــــــــــُب  عـــــــــــَ ـــــــــــي ُروِم َرب ـــــــــــكـــــــــــُ (5)ال

 

  
َر. قال َشِمٌر : ويُْرَوى :  َعقَاراءَ  قال الجوَهِرّي : أَراد من ُكُرومِ  : الُخُمور. وَربِيب  العُقاراتُ و وقال :« الُخُمور ُعقَاراتِ  لََها من»فقَدَّم وأَخَّ

 : من يَُربُّها فَيَْمِلُكها.

 بِن َصْعَصعَةَ ، : نَْخٌل ِلبَنِي عاِمر العُقَْيرُ وباليَماَمِة.  بِن َشْيبَانَ  نَْخٌل ِلبَنِي ذُْهل : العُقَْيرُ والبَْحِر.  ءِ شاِطى كُزبَيٍر : د ، بَهَجَر َعلَى ، العُقَْيرُ و

 أَيضاً. بَِها

أَبو الَحَسن البَّزاز ،  الَمْعقَريّ  منه أَْحَمُد بُن َجْعفَرٍ  عند القَْحَمِة ، وَكْسُر الِميِم تَْصِحيٌف ، وكذلك تَْشِديُد القافِ  ْسَكن : واٍد باليََمنِ كمَ  (6) َمْعقَرٌ و

 صاحِب الّصِحيحِ ، كان َحيًّا في َسنَة َخْمٍس وَخْمِسيَن وِمائَتَين. َشْيُخ ُمْسِلمٍ  نَِزيُل َمكَّة

ث : شاِعرٌ  بُن أَُويٍس  عَقِّرمُ و بُن َحَماٍر الباِرقِيُّ ، َحِليُف بَنِي نَُمْيٍر ، وباِرٌق هو  ُمعَقِّرُ  ، هكذا نََسبَه ابُن الَكْلبِّي. ويُقَال : هو الباِرقِّي ، كُمَحّدِ

 َسْعُد بُن َعِدّي بِن حاِرثَةَ بِن َعْمرو بن عاِمٍر.

ْواو ، والَحَسُن بن هاُروَن  َعقّارٍ  ، وَعْبُس بنُ  َعقّار بُن الُمِغيَرة بِن ُشْعبَة ، وَسلََمةُ بنُ  َعقّارُ  ، فِمن األَّول بالّضمّ  ْقرانَ عُ و ، كَكتّاٍن ، َعقّاراً  َسمَّ

ثُون. َعقّارُ و،  (8)الطَّغاِمّي  (7) َعقّارٍ  ، وَعِلّي بُن إِبراِهيَم بِن أَْحَمَد بن َعقّارٍ  بنِ   بن ُمِغيٍث الَحّرانيُّ ، ُمحّدِ

، نَقَلَه  النَّباُت : طالَ  تَعَقَّرَ واْكتَنَز ُكلُّ َمْوِضعٍ منها َشْحماً.  ، إِذا َشْحُم الناقَةِ  تَعَقَّرَ  في اللسان :و ، نَقَلَهُ الّصاَغانيّ  الغَْيُث : دامَ  تَعَقَّرَ و

اغانّي.  الصَّ

__________________ 
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 ويف التهذيب فكاألصر.« العّقار والِعقِّري»( اللسان : 1)
 ( زيد يف التهذيب : يعين واحد أفواه الطيب إاّل الجي هلا رائحة ُتشم.2)
 ( نقر قوله الصاغاين يف التكملة ووردت املعاين كلها للمذكر.3)
 ( وردت عل  هامش القاموس عن نسخة  نية. وهي يف اللسان.4)
 .«زبيب ... هلا»( يف معجم البلدان : 5)
 ( ضبطت بكسر القاف يف معجم البلدان.6)
 : عثمان. (الطغامي)( يف اللباب 7)
 الطعامي. ( عن اللباب ا وهذه النسبة إىل طغام  من سواد خبار . وابألصر :8)
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 ، نقله الصاغانّي. َشَجرٌ  ، بالفَتْح : األَْعقارُ و

ْملَةُ الُمْشِرفَةُ  العَْقَراءُ و  ال يُْنبُِت َوَسُطها َشْيئاً. : الرَّ

 ، نقله الصاغانّي. ، أَي َكِريُم الطَّبعِ  العَقَاقِيرِ  َحِديٌد َجيِّدُ  يقال :و

 ، نقله الصاغانّي. َكَسْكَرى : ماءٌ  ، َعْقَرىو

 َكْلب. : اسمُ  كَكتَّانٍ  ، َعقّارٌ و

ى أَبو ْعبَْيَدةَ  : الُمنَافََرةُ  الُمعَاقََرةُ و بَاُب والِهَجاُء والُمالَعنَةُ. وبه َسمَّ ِكتَابَه فيما َجَرى بَحيَن فَْحلَْى ُمَضَر والشُّعََراِء كتاب  (1)والّسِ

 ؛ قاله الزمخشرّي. الُمعَاقََرة ، فإِنّها أُمُّ  الُمعَاقََرةَ ووتَقُوُل : إِيّاَك  .«الُمعَاقَرات»

 ، نقله الصاغانّي. : تَهضََّمت أَْنيَابُه قَرُ أَعْ  َجَملٌ و

ٌ  قالُوا :و  فال تَْحبَُل بذلك. بَرِحِمها داءٌ  ، إِذا كانَ  ، كُهَمَزةٍ  ُعقََرةٌ  امرأَة

 أَْعقَْرتُكَ  ، وقد تَقَدََّم في كالِم الُمصنِّف. ويُقاُل أَيضاً : للطُّْعَمةِ  ، بالضّم ، اسمٌ  ُعقَرةً  فاُلناً : أَْطعََمه أَْعقَرَ و ، ُمْعقََرةٌ  فهي هللا َرِحَمَها أَْعقَرَ و

 ، أَي ُكْله. فاْعِقْره َكألَ َمْوِضعِ كذا

ْيَر ، أَي لم أَْزُجْرَها اْعتَقَْرتُ و اغانّي. الطَّ  ، نقله الصَّ

 ؛ كذا في المعجم. ، باليََمِن ، وهو بَلٌَد بَْحِريّ  قُْرَب بالِد َمَهَرةَ  ، بالضّم ، العُقَارِ  ُغبُّ و

 * وّمما يُْستَدرك عليه :

تَْين : ُكلُّ ما َشِربَه إِنساٌن فلَْم يُولَْد له ، قال : العُقُرُ   ، بضمَّ

 الُعُقرح َسَق  الِكاليب  الُعَقيحِلي  
 ، بالتخفيف فثَقَّلَه للقَافِيَة. العُْقر قال الصاغانّي : وقيل : هو

 اُن ، وهو َمجاز.الِعْلِم النِّْسيَ  (2) ُعقََرةُ و

 النََّوى ، بالفَتْح : َصْرفُها حاالً بَْعَد حاٍل. قال أَبو َوْجَزةَ : َعْقرُ و

ًة  عـــــــــــــَ اُء انجـــــــــــــِ ًة َألـــــــــــــحَ لـــــــــــــّ تح بـــــــــــــه حـــــــــــــَ لـــــــــــــ   حـــــــــــــَ

  
ّرتح   مـــــــــَ تـــــــــَ رٍ مُثّ اســـــــــــــــــــــــح قـــــــــح عـــــــــَ ا لـــــــــِ َذفـــــــــَ وً  قـــــــــَ  مـــــــــن نـــــــــَ

  
 ، أَي َعْرقََب دابَّتَه ، ثم اتُِّسَع في «َحْنَظلَةُ الراِهُب بأَبِي ُسْفيَاَن بِن َحْربٍ  فَعَقَر» الحديث :بِه : قَتََل َمْرُكوبَه وَجعَلَه راِجالً ، ومنه َعقَرَ و

 حتى استُْعِمَل في القَتِْل والَهاَلِك. العَْقرِ 

، أَي َهالُكها من « جارتِها َعْقرو»أَي لُيِْهِلَكنّك. وَحِديُث أُّم َزْرع : ،  «هللا ليَْعِقَرنَّكَ  ْن أَْدبَْرتَ الحديث : أَنّه قال لُمَسْيِلَمةَ الَكذّاب : وإِ ومنه

ّكيت : َعقَْرتَ  بي ، أَي أََطْلَت َحْبِسي ، كأَنَّك َعقَْرتَ  الَحَسد والغيظ. وقولُهم :  بَعيِري فال أَْقِدُر على السَّْيِر. وأَنشد ابُن الّسِ

 ابلَقوحِم أُم  َخزحرَجِ  َعَقَرتح  قد
ْكب  َعقََرتْ ووفي األَساس :  َمراِعَي القَْوِم  َعقَُروا بهم ِرَكابَهم. وبَنو فٍالن َعقََرتْ  بََرَزت لهم فطاَل ُوقُوفُهم َعلَْيَها ، فكأَنََّها (3) [إِذا]فاُلنةُ بالرَّ

عنها ، أَي َحبََسنِي عنها وعاقَنِي. قال  فعَقََرنِي ال ابن بُُزْرج : يقال : قد كانَْت لي حاَجةٌ قََطعُوها ، وأَْفَسُدوَها. وفي اللَّسان : ق (3) [إِذا]

 النََّوى منه َمأُْخوذ. َعْقرُ واألَزهرّي : 

ّكيت. العَقيَرةو  : ُمْنتََهى الَصْوِت ، عن ابِن الّسِ

 : قْلُت له ذلك. َعقَّْرتُهوَجدَّْعتُه  . وقال :َعْقراً ووَحَكى سيبويه في الدُّعاِء : َجْدعاً له 
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َهام التي تُِصيُب. يَْعِقرُ  : َما العَواقِرُ ووالنَّواقِر. َحكاهُ ثَْعلَب قال :  العَواقِر والعََرُب تَقُول : نَعُوذُ باهلل من  ، والنََّواقُِر : الّسِ

ى»في الحِديث : و الَمْرأَةُ التي ال تَْحِمل.  العاقِرَ  ، ألَن العَْقرِ  قال ابُن األَثِير. كأَنّهُ َكِرهَ لها اسمَ . ةً ، فسّماَها َخِضرَ  َعِقَرة أَنّه َمّر بأَْرٍض تَُسمَّ

 ، إِذا قُِطَع َرأُْسها فيَبَِست. َعِقَرةٌ  ، ويجوز أَْن يكون من قولهم : نَْخلَةٌ  (4): ال تَْحِمل ، فَسّماَها َخِضَرةً تَفاؤالً فيها  عاِقرٌ  وَشَجَرةٌ 

 ُعْرقُوباهُ فلَْم يُْحِضْر. قال لَبِيٌد : (5): فََرٌس ُكِسَف  يرُ العَقِ و

َرتح  طـــــــــــايــــــــــــَ وَر تـــــــــــَ ُد الـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــَ ا رََأ  لـــــــــــُ مـــــــــــّ  لـــــــــــَ

  
َواِدَم    ــــــــــــــقــــــــــــــَ َض ال ريِ َرفــــــــــــــَ قــــــــــــــِ ــــــــــــــعــــــــــــــَ ز ِ  كــــــــــــــال  اأَلعــــــــــــــح

  
 ، أَي أَنّما« ُعْقِره إِنَّما يُْهَدم الَحْوُض من»وفي الَمثَل : 

__________________ 
 .«أبو عبيد»اللسان ا وابألصر ( عن 1)
 ( ضبطت عن التهذيب ا ويف اللسان واألساس ابسكان القاف.2)
 ( زايدة عن األساس.3)
 .«هبا»( اللسان : 4)
 وكسف العرقوب قطض عصبته دون سائر الرجر. وما أثبت عن التهذيب ا وقد مّرت أثناء املادة.« كشف»( ابألصر 5)



6378 

 

هه.  . ُعقحرُ و يـُؤحَت  اأَلُمر من َوجح  البئِر ا ابلض ّم : حيث تـََقض أَيحِدي الوارَِدِة ِإذا َشرَِبتح
 ٍء ، بالفَتْح : أَْصلُه.كّلِ شيْ  َعْقرُ و

َمْت. ُعِقَرتْ  ويُقَال :  َرِكيَّتُهم ، على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه ، إِذا ُهّدِ

أَي أَْسَكنَِك هللا بَْيتَك ،  «فال تُْصِحِريها ُعقَيَراكِ  هللا َسكَّنَ »:  البَْصَرة إِلى ُخُروِجها عند عنهماهللارضيةَ في الحديِث : قالت أُّم َسلََمةَ لعائشَ و

إِاّل في هذا  بعُقَْيَرى الدار. وقال القُتَْيبِّي : لم أَْسَمع ُعْقرِ  وَستَرِك فيه فال تُْبِرِزيه. قال ابُن األَثِير : هو اسٌم ُمَصغَّر ُمْشتَقٌّ من َعقَاَركو

َمْخَشِرّي كأَنَّها تَْصِغيرُ  ، إِذا بَِقَي َمَكانَه ال يَتَقَّدم وال يَتَأَّخر فََزعاً أَو أََسفاً أَو َخَجالً ، وأَصلُه  َعقرَ  على فَْعلَى ، ِمنْ  العَْقَرى الحديث. قال الزَّ

نِي نَْفَسك التي َحقَُّها أَْن تَْلَزم  َعقَْرتَ  به ، إِذا أََطْلَت َحْبَسه ، كأَنَّك َعقَْرتُ  ِمنْ  راِحلَتَه فبَِقَي ال يَْقِدُر على البََراحِ ؛ وأَراَدْت بها نَْفَسها ، أَي َسّكِ

ْحَراِء ، من قوله تَعالى :   كذا في اللسان. (1) (َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ َوال َتَْبَّْجَن َتَْبَُّج اجْلاِهِليَِّة اْْلُوىل)َمكانَها وال تَْبُرز إِلى الصَّ

ٍت ناِحيَةَ كذا ، واْشتََرط عليه »في الحديث : و: أَراد أَْصَل مال له نَماٌء.  (2) «العُْقر َخْيُر المالِ »وفي الَحِديث :  أَنّه أَْقَطَع ُحَصْيَن بَن ُمَشّمِ

 ، أَي ال يَْقَطع َشَجَرها. «َمْرعاها يَْعِقرَ  أَْن ال

ل اليَْشُكِرّي :: َدِهٌش.  َعِقيرٌ  وَظْبيٌ   قال الُمنَخَّ

تح  ف ســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــَ هــــــــــــــــا فــــــــــــــــتـ تــــــــــــــــُ مــــــــــــــــح ثــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــلــــــــــــــــَ

  
يبحِ   ــــــــــــــــظــــــــــــــــ  ِ  ال فــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــَ ريِ كــــــــــــــــتـ قــــــــــــــــِ ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  ال

  
 : البَْرُق ، عن ُكَراع. العَِقيرُ و

ّم : بُْضعَُها ، نقله الصاغانّي. ُعْقرُ  ويُقَال :  الَمْرأَةِ ، بالضَّ

 ، أَي فَتََرْت. ُعْقرٍ  . وَرَجعَِت الحرُب إِلىُعْقر . ولَِقَح ِلقَاُؤك عنُعْقر وتقول : ِجئْتَنَا عن .(3) العُْقرِ  وفي األَساس : َزْوَرةُ فاُلن َزْوَرةُ 

 َحدَّثَْت. عاقِرٍ  : لَقَُب ُزفََر بِن الَوِصيِد الِكالبِّي صاِحِب الِمْرباع. وُشَمْيَسةُ بنُت َعِزيِز بنِ  العَاقِرُ و

 : بَْطٌن. عاقِر وبَنُو

ه. َعقّار العَقّاِريّ  إِْبَراِهيَم بِن أَْحَمَد بنِ وَعِليُّ بُن   ، بالفَتْح ، نُِسب إِلى َجّدِ

زُ  العُقَيِصير : [عقصر]  ، هكذا َذَكَره الصاغانّي في التكملة. وأَهمله الجوَهِرّي وابُن َمْنُظور. من أَْكِلَها (4) ، ُمَصغَّراً : دابَّة يُتَقَزَّ

َماِن. يُقَال : ُغولٌ  بِيل : الداِهيَةُ ، كَزْنجَ  العَْنقَِفيرُ  : [عقفر]  : َدَهاُؤَها ونُْكُرها. َعْقفََرتُهاو. َعْنقَِفيرٌ  من َدَواِهي الزَّ

. الَمْرأَةُ السَِّليَطةُ  : العَْنقَِفيرُ و .العَقَافِيرُ  والَجْمعُ   الغاِلبَة بالشَّّرِ

 .(5)من الَهَرم   : الّتِي تَْكبُُر َحتّى يَكاَد قَفَاَها يََمسُّ َكتِفََهامن اإِلبِلِ  العَْنقَِفيرُ و العَْقَرُب. أَيضاً : العَْنقَِفيرُ و

َرْت عن َمْوِضعها في الِفْعل ألَنّها زائدةٌ حتّى  بتَوسُِّط النونِ  َعلَْيه الدَّواِهي ، اْعقَْنفَرتْ  ، وكذا َعلَْيه َعْقفََرتْ والدَّواِهي ،  َعْقفََرتْهُ  يقال :و ، أُّخِ

 الرجُل : َهلََك ، قاله الليث. تَعَْقفَرَ و : َصَرَعتْهُ فأَْهلََكتْه. فتَعَْقفَرَ  يَْعتَِدَل بها تصريُف الِفْعل ،

ّم ، ُعُكوراً و ، بالفتح ، يَْعِكر َعْكراً  ءِ َعلى الشَّيْ  َعَكرَ  : [عكر] ةُ وفَرَّ من قِْرنه ثُمَّ  العَْكَرةو،  : َكرَّ واْنَصَرف َكراْعتَ و ، بالضَّ  َعَكر : الَكرَّ

ْمح : َكّر ، كذا في األَساس.  عليه بالرُّ

اَغانّي. (6) اْعتََكر وقال ابُن ُدَرْيد : وكلُّ من َكرَّ بَْعَد فِراٍر فقد  ؛ نقَله الصَّ

وقال ابُن  .(7)أَي الَكّراُرون إِلى الَحْرب والعَّطافون نَْحوها  «ال الفَّراُرون العَّكاُرون ْنتُمأَ »في الحديث : و،  : الَكّراُر العَّطافُ  العَّكارُ و

 .(8)، بمعنًى واِحٍد  اْعتََكرَ و َعَكرَ  : الذي يَُولِّي في الُحُروب ثم يَُكرُّ راِجعاً. يقال : العَّكارُ  األَْعَرابِّي :
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__________________ 
 .33األحزاب اآية ( سورة 1)
 ( العقر ا ابلضم والفتح.2)
 ( يف األساس : كانت زورة فالن بيضة العقر.3)
 .«يتقزز»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « يتقذر»( يف القاموس : 4)
 ( التكملة : مي  كتفيها من تقاع  عنقها.5)
 .385/  2( اجلمهرة 6)
 .«مثلها»( عن اللسان وابألصر 7)
 ابألصـــــر نقال عن اللســـــان ا وما نقله األزهري يف التهذيب عن ابن األعرايب قا  : العّكار : الذي حيمر يف ا رب لرة بعد لرة. قا  :( كذا 8)

 ... وقا  غريه : العّكار : الذي يودِّ 
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 ا على نَْفِسَها.عليها فتَسنََّمها وَغلَبَه َعَكرَ  أَي،  «َعْكَوَرةً  أَّن َرُجالً فََجَر بامرأَة»في الحديث : و

ماُن عليه بَخْير : َعَطَف ، قاله ابن القَّطاع. َعَكرَ وبه بَِعيُره ، مثْل َعَجَر به بَِعيُره ، إِذا َعَطَف به على أَْهله وَغلَبَهُ.  َعَكرَ و  الزَّ

هِ العسكُر : َرَجَع بعُضه على ب اْعتََكرَ و ، كتَعاَكُروا ، : اْختَلَُطوا في الَحْربِ  اْعتََكُرواو  ، قال رْؤبة : عض فلم يُْقَدْر على َعّدِ

 اعحَتَكرح ِإذا أَراُدوا َأنح يـَُعد وُه 
، وَكّر بعُضه على بَْعض. قال عبُد الَمِلِك بن ُعَميٍر : عاَد  واْلتَبَس َظالُمه واْختَلَطَ  (1)وفي األَساس : َكثُف  اللَّْيُل : اْشتَّد َسواُده اْعتََكرو

 فأَْنَشَدهُ : ؟َكْيَف تَِجُدكَ  َعْمُرو بُن ُحَرْيث أَبا العُْرياِن األََسدّي فقال له :

رح  وٌء يف الــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــَ ِي وســــــــــــــــــــــــُ شــــــــــــــــــــــــح
َ
اُرُب امل قــــــــــَ  تـــــــــــَ

  
رح و   د كــــــــــــَ ا يــــــــــــُ يــــــــــــمــــــــــــَ اِن فــــــــــــَ يــــــــــــَ َرُة الــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــح ثـ  كــــــــــــَ

  

 (2) اعحَتَكرح ِقل ُة النـ وحِم ِإذا الل يحُر و 

 الَمَطُر : اْشتَدَّ  اْعتََكرَ و ، إِذا اْشتَدَّ َسواُده ، نقله الصاغانّي ، كأَْعَكرَ  الظَّالُم : اْختَلَط ، كأَنّه َكرَّ بعُضه على بعض من بُطِء اْنِجالئِه ، اْعتََكرَ و

يُح : َجاَءْت  اْعتََكَرتو وَكثَُر ،  حتَّى يَْنتَِهَي ُمْنتَهاه ؛ أَوَرَده الصاغانّي. الشَّبَاُب : داَم وثَبَتَ  اْعتََكرَ وبالغُبَاِر. الرَّ

 .كاْعتََكُروا ، : تَشاَجُروا في الُخُصوَمة تَعَاَكُرواو

َكةً : ما فَْوَق َخمِسِمائٍَة من اإِلبِلِ  العََكرُ و  إِلى السَّْبِعيَن ، عن ابِن القَّطاع ، أَو و ما بَْيَن الَخْمِسينَ أَو الِستُّون منها ، أَ  ، نقله الصاغانّي ، ، ُمَحرَّ

: الَخْمُسوَن إِلى  العََكرُ  ، عن ابن ُدَرْيد ، وقال : هو اسٌم لَجَماَعِة اإِلبِل. وقال األَصمِعّي : وتَُسكَُّن الكافُ  ، هذا قَْوُل أَبِي ُعبَْيد إِلى الِمائَة

تّيَن إِلى السَّْبِعيَن.  الّسِ

 اسٌم. : َعَكرٌ و

 وَغْيِره ، عن ابِن األَْعَرابّي ، وأَنشد للُمفَضَّل : َصَدأُ السَّْيفِ  : العََكرُ و

رِ  ِف ال فــــــــــــِ يــــــــــــح رحُت كــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــ  ُه فصــــــــــــــــــــــــــِ َد لــــــــــــَ  نــــــــــــح

  
اُط و و   بـــــــــــــــَ الُه اخلـــــــــــــــَ دح عـــــــــــــــَ رُ قـــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ (3)الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

 

  
 ، الشََّراِب والماِء والدُّْهِن : آِخُره وخاِثره. َعَكرُ و ءٍ ُدْرِديُّ كّلِ شيْ  : العََكرُ و

 ، إِذا َكِدَر. َعَكراً  الماُء والنَّبِيذُ ، كفَِرَح ، َعِكرَ  وقد

كةً ، وهي التُّْربَة ؛ قاله ابُن القَّطاع ، وقال  العََكرَ  َجعََل فيه : أَْعَكَرهُ و َعكََّرهُ و ، أَي َكِدراً ، َعِكراً  : َجعَلَه أَْعَكَرهُ و َعكَّره تَْعِكيراً و ، محرَّ

 كذلك. َعَكْرتُهُ َعْكراً والنَّبِيَذ  أَْعَكْرتُ  أَيضاً :

كةً : الِقْطعَة من اإِلبِلِ  العََكَرةُ و ، إِذا اْجتََمَع فيها الدُّْرِدّي. تَْعَكُر َعَكراً  الِمْسَرَجةُ  َعِكَرت ويقال : تُّون منها ، وقيل : هي  ، وقيل : ، ُمَحرَّ الّسِ

ْخُم من اإِلبِلِ  َر الحديُث :  . وبهأَْعَكرَ  وقد .. القَِطيُع الضَّ ً  َعَكَرةٌ  أَنَّه َمرَّ بَرُجل له»فُّسِ ، كالعََكَدةِ ،  أَْصُل اللَّسانِ  : َكَرةُ العَ و «فلم يَْذبَْح له َشْيئا

 .َعَكرٌ  ج بالدال ، وقد تَقَدَّم ،

 ، قال األَْعَشى : ِعْكِره ، ِمثُْل الِعتِْر. وَرَجَع فاُلٌن إِلى ، بالَكْسِر : األَْصلُ  الِعْكرُ و

وَدنح  عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ يـ دٍّ  (4)لــــــــــــــَ عــــــــــــــَ مــــــــــــــَ ُرهــــــــــــــالــــــــــــــِ كــــــــــــــح  عــــــــــــــِ

  
حح   ـــــــــــــــــــَ ن ِر وَ حخـــــــــــــــــــاُذ املـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــل  َدجلَُ ال

  
لَّما نزَل قولُه تعالَى : »في الحديث : و، أَي أَْصَل أَْرِضه.  ِعْكَرهُ  أَْرِضه ، أَي أَصلَها. وفي الّصحاح : باَع فالنٌ  ِعْكَرةَ  ويقال : باَع فالنٌ 

ِء وأَعماِلهم السوِء ، وُرِوَي : َهبِهم الّرِديأَي أَْصِل َمذْ ،  «ِعْكِرهم تناَهى أَهُل الضَّاللَة قلياَل ثم عاُدوا إِلى (5) (اْقرَتََب ِللّناِس ِحساُِبُمْ )

ْيت ؛ واألَّوُل الَوْجهُ. َعَكرِ  محّرَكةً ، َذهاباً إِلى الدَّنَِس والدََّرِن ، من« َعَكِرهم إِلى»  الزَّ

 ، قال بَِجاٌد الَخْيبَِرّي : : اللَّبَُن الغَِليظُ  العََكْرَكرُ و
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 ِ َ هــــــــــــــمح ابلــــــــــــــلــــــــــــــ  عــــــــــــــَ جــــــــــــــ  رِ فــــــــــــــَ رحكــــــــــــــَ كــــــــــــــَ  الــــــــــــــعــــــــــــــَ

  
رِ  (6) يف عـــــــــِ   نحصـــــــــــــــــــــــُ مـــــــــَ  والـــــــــعـــــــــُ تـــــــــَ ـــــــــح نـ ُ

 لـــــــــئـــــــــيـــــــــُم املـــــــــ

  
__________________ 

 .«كشف»( عن األساس وابألصر : 1)
 ( بعده يف التهذيب واللسان :2)

 تركي ا سناء يف قُبر الط هرو 
يعين السيف وعكره الغبار ا قا  : قا  : اخلباط : الغبار ا ونس  ابلعكر عل  اهلاء فكبنه قا  : وقد عاله « والعكرا»( ضبطت يف التهذيب 3)

 ومن جعر اهلاء للخباط فقد  ن ا ألن العرب ال تقدم املكىّن عل  الظاهر.
 ( يف الديوان : ليعيدن.4)
 ( اآية األوىل من سورة األنبياء.5)
 ء اخلل .( الِعّ  : الداهية والسي6)
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الُمَزنِيُّ َحِليُف  العَُكْيرِ  ، ومن الثاِني عاِصُم بنُ  ، كِمْنبَر : أَسماءٌ  ِمْعَكرٌ و ، بال الٍم ، ُعَكْيرٌ  ، وفي اللَّسان والتكملة : ، كُزبَْيرٍ  العَُكْيرُ و َعاِكرٌ و

 األَْنَصار ، ذكره الطَّبَرّي وابُن ُعْقبَةَ في البَْدِريّين ، ونَظَّره بَْعُضُهم.

ِم ، والصَّواُب عندي إِسقاُطهما.  التَّْعَكر ْعُت أَْهَل اليََمن يقولُون :وَسمِ  ، قال الصاغانّي : : ِحْصٌن باليََمنِ  (1) كتَْمنَع تَْعَكرُ و ، باألَِلِف والالَّ

َعلَى  َجبٌَل من ِجبال َعَدنَ  ، أَيضاً : تَْعَكرُ و عندي تَْفعَُل غير ُمْجًرى ، ِمثُْل تَْوَزَر ، وَعلَى ما يقولُون فَْعلَل فيَْنصِرُف ، وهو بَِعيٌد. تَْعَكرُ و

 ِر َمْن يَْخُرج من الباِب إِلى البَّر.يَسا

نَاُم وأَْكعََر وَكْوَعَر بهذا الَمْعنَى. : صاَر فيه َشْحمٌ  َعْنَكرَ و ، َسناُم البَِعير ، السَّنَامُ  أَْعَكرَ و  ، قاله الصاغانّي ، وسيأْتِي للمصنّف : َكعََر السَّ

 بن حاِشد. (2)بُن الحاِرِث بن تَِزيَد بِن ُجَشَم  ارُ َعكَّ  من َهْمداَن ، وهو ، كَكتّاَن : أَبو بَْطنٍ  َعّكارٌ و

 * ومّما يُْستَْدرك َعليه :

 ، أَي َكثِيٌر ؛ نقله الصاغانّي عن ابِن ُشَمْيٍل. ُمْعتَِكرٌ  َطعَامٌ 

كة : من األَْعالم.  العََكرُ و  : الَجَماَعةُ من النّاس. العََكرُ و، ُمَحرَّ

َرائر : اْختِالُط األُموِر الُمْختَِلفة. اْعتَِكارُ و  الضَّ

 ، إِذا أَْقلََع فصار ِقَطعاً ، تَْشبِيهاً بعََكر اإِلبِل. َعَكرٌ  وَسَحابٌ 

 .َعَكَرةٌ  : عنده ُمْعِكرٌ  وَرُجلٌ 

ْيَداُن. ومنه الَمثَُل :  الِعْكرُ و  .«لَِميسُ  لِعْكِرَها َعاَدتْ »، بالَكْسِر : العَاَدةُ والدَّ

 ، أَي اْختالِط أَْمر. َعَكَرةٍ  : َوقَعُوا فيويقال 

 ُشيُخ العََربِيَة بِدَمْشَق. بالتَّْشِديد : العَكَِّريّ  ، محّركة ، َحدََّث عن بَْحِر بِن نَْصٍر ، وله ُجْزٌء. وأَبو العَباس األَْنَدِرينيّ  العََكِريّ  ومحّمُد بُن بِْشرٍ 

 بَة. وأبو الَحَسِن َعِليُّ بُن محّمد العَّكاِريُّ ، َحدََّث عن أَبِي علّيٍ الَحَسِن بِن َمْسعُود اليَوسّيِ وَغْيِره ، َحدَّثَ َسْلُم بُن ُسَمّيٍ ، له ُصحْ  العََكرِ  وأَبو

 عنه ُشيُوُخنا.

 ، وأَنشد : ْلِقهافي خَ  العَْكبَاءُ  الَمْرأَةُ الجافَيَةُ  هي ، أَهمله الَجْوَهِرّي وقال اللَّْيُث : كقُْنفَُذة العُْكبَُرةُ  : [عكبر]

اُء  بـــــــــَ كـــــــــح رُبَةٌ  (3)عـــــــــَ كـــــــــح ٌر  عـــــــــُ جـــــــــَ هـــــــــا ثـــــــــَ نـــــــــِ طـــــــــح  يف بـــــــــَ

  
دَعُ و   ا فـــــــــــَ ِر مـــــــــــن َأوحصـــــــــــــــــــــــــاهلـــــــــــَِ فـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ

َ
 يف املـــــــــــ

  
 وأَنشد أَيضاً :

َباُء  رُبَةُ َعكح َمِرشٌ  ُعكح ِ َجحح َياح  الل حح
 على الَوْجَهْين. ُعْكبَِريٌّ و،  ُعْكبََراِويٌّ  إِليَها والنِّْسبَةُ  من َسواِد الِعراقِ  ويُْقَصر : ة َمْمُدوداً  ، بفَتْحِ الباءِ  ُعْكبََراءُ و

ثٌ  َعْكبَرٍ  عبُد هللا بنُ و َرَوى عنه مجاِهٌد في التَّْخِليل ُسنّة ، هكذا َضبََطه ابُن ماُكوال. وقال غيُره : هو ابن ُعَكْيٍم ، بالِميم  ، كَجْعفٍَر ، ُمَحّدِ

 ل الصاغانّي : وِروايَتُُهم إِيّاه بالِميِم يدّل على أَنَّهُ ُعَكْيٌر ُمَصغراً.ُمَصغَّراً قا

ك »، هكذا في اللسان ، وسيأْتي في  به النَّْحُل على أَْفَخاِذَها وأَْعَضاِدَها فتَْجعَلُه في الشَّْهِد مكاَن العََسلِ  (4) ءُ ٌء تَِجي، بالَكْسر : شيْ  الِعْكبِرو

ْل. (5)ة أَنه إِْكبِر« ب ر  بالَهْمز ، فتَأمَّ

 ، يََمانِيَةٌ. : الذُّكوُر من اليَرابِيع العََكابِرُ و

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :
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 ، شيخ الَحنَابِلَة البَْغَداِدّيِ  َعْكبَر العَْكبَِرّيِ  بُن ُمَهْلِهِل بِن َعْكٍب ، كَجْعفٍَر ، وهو َجدُّ اإلمام َجالِل الّدين عبد الَجبّار بِن َعْبِد الباقي بن َعْكبَرُ 

 ِك بِن محّمِد بِن الَحَسِن بِن محّمدٍ والُوّعاظ في َزماِنه ، َحّدث عن ابن اللَّتِّي ، وتُُوفِّي بعَد الثَمانِيَن وِستِّمائة ، وأَبو َجْعفٍَر إِْقبَاُل بُن الُمبَارَ 

 َحّدث عنه ابُن السَّْمعَانّي. العَْكبَِريّ  ، عن أَبي علّي بِن شاَذاَن ، وعنه ِهبَةُ هللا بُن السَّقَِطّيِ في ُمعََجِمه ، وُمَحّمُد بُن أَحمَد بِن بويَة العَْكبَِريّ 

تَْين : بَْطٌن من َهْمداَن ، يَْنتَِسبون إِلى العُْكبُِريُّ و  تَِزيَد بن ُجَشم بن حاِشد ،بن َعّكاِر بِن الحاِرث بن  ُعْكبُر ، بَضمَّ

__________________ 
 ( قيدها يف معجم البلدان ابلنص ا بضم الكاف.1)
 .«جشيم»وابألصر  392( عن مجهرة ابن حزم ص 2)
 ( العكباء : اجلافية اخلَلح .3)
 ء به.( القاموس :  ي4)
 إكرب ا بدون هاء.« : كرب»( يف مادة 5)
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 . وقير : ِإهنم من َخوحالن ا قاله ا افة يف التـ بحصري.الَعَكاِبر ويقا  هلم :
تَْين : الَحيَاةُ  العُْمرُ  : [عمر] ، فَتَُحوا ال  لَعَْمُركَ  ، لُغَتَان فَِصيَحتان. فإِذا أَْقَسُموا فقالوا : ُعْمرهُ و َعْمُره ، يقاُل : قد طال بالفَتْح وبالّضّم وبَضمَّ

 ً َي  العُْمرُ و العَْمرُ  ، وفي البََصائر للمصنِّف : أَْعَمارٌ  ج  ،غير ، كما سيأْتِي قريبا واحٌد ، لكن ُخصَّ القََسُم بالَمْفتُوَحة. وفي المحكم : ُسّمِ

ُجلُ   البََدن بالَحيَاةِ فهو دون البَقَاِء ، فإِذا قيَل : طال ِعَماَرة اسٌم ِلُمّدةِ  العُْمرُ و العَْمرُ وتَفَاُؤالً أَن يَْبقَى. وقال الُمَصنّف في البَصائر :  َعْمراً  الرَّ

ُوِصَف  العُْمرِ  بََدنِه بُروِحه ، وإِذا قيل : طاَل بَقَاُؤه ، فلَْيَس يَْقتَِضي ذلك ، ألَّن البَقَاَء ِضّد الفَنَاِء. ولفَْضِل البَقَاِء على ِعَماَرةُ  ، فَمْعنَاهُ  ُعْمُره

 .بالعُْمرِ  ِصفَ هللا تعالَى به وقَلََّما وُ 

ّم : الَمْسِجد ، والبِيعَةُ ، والَكنيَسة العُْمرُ و يَْت باْسِم الَمْصَدر ألَنّه بالضَّ  فيها ، أَي يُْعبَد. يُْعَمرُ  ، ُسّمِ

ينُ  ، العَْمرُ و ُْم َلِفي ) وفي التَّْنِزيل :. لَعَْمُركَ و لَعَْمِري قَولُهم في القَسِم : منهو قيل : ، بَكْسر الداِل الُمْهَملَة ، بالفَتْحِ : الّدِ َلَعْمُرَك ِإَّنَّ
 ، أَي لََحياتُك. لَعَْمُركَ  ُرِوَي عن ابن َعبّاٍس في قوله تَعالى :ولم يُْقَرأْ إاِّل بالفَتْح.  (1) (َسْكَرهِتِْم يَ ْعَمُهونَ 

،  لَعَْمُركَ  َمْعنَى : ويقولون ، هذا يُْنِكُرون النَّْحِويُّون:  الَهْيثَم أَبو لوقا. وسلمعليههللاصلىهللا بحياة أَحد إاِّل بَِحيَاةِ النَّبِّي  (2)قال : وما َحلف 

الَمْحلُوُف  لَعَْمُركَ  أَْضَمر له ما يَْرفَعُه : . وقال أَْهُل البَْصَرةِ :العُْمرَ  . وقال األَْخْفُش في معنى اآلية : لَعَْيُشك ، وإِنَّما يريدتَْعُمر لَِدينُك الّذي

ا يُِجيُزه الِقياُس غيَر أَنّه لْم يَِرْد به االْستِعماُل َخبَرُ  به. وقال الفَّراُء :  من قولهم : العَْمرِ  األَيماُن تَْرفَعُها َجواباتُها. وقال ابُن ِجنِّي : وِممَّ

ما أُْقسم به ، فصاَر ُطوُل الَكالم بَجواِب القََسم ِعَوضاً من  لَعَْمُرك ُرهُ ؛ألَقُوَمّن ، فهذا ُمْبتََدأٌ محذُوُف الَخبَِر ، وأَصلُه لو أُظِهر َخبَ  لَعَْمُرك

ك. الَخبَِر.  ويُحرَّ

ثَةِ  من لَْحم هو األَْسناِن أَو َمغَاِرِس  لَْحُم َما بَْينَ  : العَْمرُ و  سائٌل بَْيَن ُكّل ِسنَّْيِن. قال ابُن أَْحَمَر : اللِّ

َف  لــــــــــــــَ بــــــــــــــاُب وَأخــــــــــــــح مــــــــــــــح ابَن الشــــــــــــــــــــــــــــ   رُ الــــــــــــــعــــــــــــــَ
  

رُ و   هــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــــــد َ  اإِلخــــــــــــــــــــــــواُن والــــــــــــــــــــــــد   تــــــــــــــــــــــــَ

  
ّم. وفي الحديث :  ُعُمور يَُضّم ، ج قدو قال ابُن األَثير : واِك حتّى َخِشيُت على»، بالضَّ :  العُُمور وقيل :«. ُعُموري أَْوَصانِي ِجْبِريُل بالّسِ

 َمنَابُِت األَْسنَاِن.

 : َحْلقَة القُْرِط العُليَا ، والَخْوُق : َحْلقَةُ أَْسفَِل القُْرط. العَْمر وقيل : الشَّْنُف. : العَْمرُ و

 .َعْمرٌ  (3) ُكلُّ ُمْستَِطيٍل بَْيَن ِسنَّتَْينِ  قيل :و

َوالُ  : العَْمرُ و تَْين : َضْرٌب من النَّ  العُُمرو، بالفَتْح ،  العَْمرُ  . وفي التكملة :َعْمَرةٌ  ، الواِحَدة الشََّجُر الّطِ  ْخِل ، وهو السَُّحوُق الطَِّويلُ ، بضمَّ

وهو َغلٌَط. والسُّكَّر : َضْرٌب من التَّْمِر َجيٌِّد ، « َمَحلُّ الُسكَّرِ »، َسُحوقاً كاَن أَو َغْيَر َسُحوٍق. وفي بعض النُّسخ :  نَْخُل السُّكَّرِ  قِيَل : بل ُهوَ و

مُّ أَْعلَى وقد تَقَدَّم ،  نِيفَةَ.اللُّغَتَْين ، قاله أَبو حَ  والضَّ

 العَْمرُ و،  العَْمرِ  : َضْرٌب من النَِّخيل ، وهو السَُّحوُق الطَِّويُل. ثم قال : َغِلَط اللَّْيُث في تفسير العَْمرُ  وحَكى األَزهريُّ عن اللَّْيث أَنّه قال :

ياشّي في ِصفَِة حائِط نَْخٍل : (4) العُْمرُ  نَْخُل السُّكَّر ، يقال له  ، وهو معروٌف عند أَْهِل البَْحَرْيِن. وأَنشد الّرِ

رُهح  ضـــــــــــــــــــــــــَ َدجـــــــــــ   َأخح ـــــــــــَ ر ت ـــــــــــح ي ـــــــــــ  ـــــــــــل َوُد كـــــــــــال  َأســـــــــــــــــــــــــح

  
ه و   وضـــــــــــــــــــــــــــــُ عحضـــــــــــــــــــــــــــــُ رٌت تـــــــــــــــــَ الــــــــــــــــِ رُهح خمــــــــــــــــُ مـــــــــــــــُ  عــــــــــــــــُ

  

 بـَرحين  َعيحداٍن قليٍر َقَشرُهح 

: نَْخل الُسكَِّر ، َسحوقاً أَو َغْيَر َسُحوق. قال : وكان الَخليُل بُن أَْحَمَد من أَْعلَِم النَّاِس بالنَِّخيِل  العُُمرُ ووالتَّْعضوُض : َضْرٌب من التَّْمِر. 

وُرَطب التَّْعُضوض وَخَرْفتُُهما ِمْن ِصغَار  العُمرِ  ْلُت أَنا ُرَطبَ هذا التَّْفِسيِر. قال : وقد أَكَ  العُُمرَ  وأَْلَوانِه ، ولو كاَن الكتَاُب من تَأِْليِفه ما فَسَّر

ين باللَّْيِث وَخِليِله ، وهو ِلَسانُه. انتَهَ   ى.النَّْخل وَعْيَدانَها وَجبّارَها ، ولوال الُمَشاَهَدة لُكْنُت أََحَد الُمْغتَّرِ

 ِر بن ُمْنِقذ :للَمّرا العُُمرِ  قال الصاغانّي : وأَنشد أَبو َحنِيفَةَ في
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ِك هبــــــــــــــــا  رَبِ واملِســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ ُ  ال ــــــــــــــــَ ب  عــــــــــــــــَ

  
وِن   رحجـــــــــــُ راُء كـــــــــــعـــــــــــُ فـــــــــــح َي صـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــَ رح فـ مـــــــــــُ  الـــــــــــعـــــــــــُ

  
__________________ 

 .72( سورة ا جر اآية 1)
 ( يف التهذيب : وما أقسم.2)
 ( اللسان : ِسن ا.3)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان ابلضم.4)
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أَْكثَُر اللُّغَتَْيِن ، وهَذا أََحُد ُوُجوِه اْشتِقَاِق  العَْمرُ وقال : «. العَْمر َكاَن ابُن أَبي لَْيلَى يَْستَاُك بعَراِجينِ »في الَحِديث : و، بالفَتْح :  العَْمر وقال في

 معروٌف بالبَْحَريِن. تَْمٌر َجيِّد العَْمرُ  أَي« وهو»، هكذا في النُّسخ ُكلَّها ، ولَعَلَّه :  وهي ، َعْمٍرو اْسم

ُواب :« العَْمَرىو» وياِء النِّْسبَة. وفي بعض النَُّسخ : ، بالفَتْح العَْمريّ و ، أَي  تَْمٌر آَخرُ  أَي َكَسْكَرى هكذا هو مضبوط ، واألُولَى الصَّ

 ؛ قاله أَبو َحنِيفَةَ أَيضاً.َضْرٌب منه َعْذٌب 

هللا اْفعَْل كذا ، وإِاّل فَعَْلَت كذا ، وإِاّل ما فَعَْلَت َكذا ، على  َعْمَركَ و،  هللا ما فَعَْلُت كذا َعْمَركَ وهللا ما فَعَْلُت كذا ،  َعْمرَ  قالُوا في القََسم :و

ْرتُكَ  من وأَْصلُه الَمصاِدر الَمْنُصوبَة على إِْضماِر الِفْعل الَمتُْروِك إِْظَهاُره ، الزيادة بالنَّْصِب ، وهو من األَْسَماِء الَمْوُضوَعة َمْوِضعَ   هللا َعمَّ

ُركَ و فُحِذفَْت ِزيَاَدتهُ فجاَء على الِفْعل. تَْعِميراً   قال : ُعْمِره تَُحلِّفُه باهلل وتَْسأَلُه بُطولِ  كذا ، كأَنَّك هللا أَْن تَْفعَل أَُعّمِ

كَ  رحتـــــــــــــــُ مـــــــــــــــ  يِن  عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَر فـــــــــــــــِإنـــــــــــــــ  لـــــــــــــــِ    اجلـــــــــــــــَ

  
ِدي  تــــــــــَ هــــــــــح َك يـــــــــــَ بــــــــــ  َك لــــــــــَو َأّن لــــــــــُ يــــــــــح لــــــــــَ ِوي عــــــــــَ  أَلــــــــــح

  
رتُك هللا ال أَْفعَُل ذاك ، نُِصَب على معنَى : َعْمَركَ  وقال الِكسائّي :  هللا ، أَي َسأَْلُت هللا إِيّاَك. قال : ويُقال إِنَّه يَِميٌن بغَْيِر َواٍو. وقَْد يَُكوُن : َعمَّ

 هللا : عباَدتَك هللا ، فنُِصَب ، وأَنشد : َعْمَركَ   ، وهو قَِبيٌح. وقال أَبو الَهْيثَم : َمْعنَىهللا َعْمرَ 

َر ِ  مــــــــــــــح ا  عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــن ي ــــــــــــــِ دِّث    ســــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــًة حــــــــــــــَ

  
او   ِذيــــــــــــــنــــــــــــــَ ؤح ــــــــــــــُ نح يـ وح  مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ن قـ ا مــــــــــــــِ ــــــــــــــنــــــــــــــَ  َذرِي

  
 هللا. َعْمَركَ  فأَْوقََع الِفْعل على هللا َعّز وجّل في قوله :

هللا ، فكأَنََّك قُْلَت : بتَْعِميِرك هللا ، أَي بإِْقراِرك له  َعْمَركَ  هللا : أَْحِلُف ببَقاِء هللا وَدوامِه. وإِذا قُْلَت : َعْمرُ وهللا  لَعَْمرُ  َمْعنَىوفي الّصَحاح : 

 بِن أَبي َربِيعَةَ : ُعَمرَ  بالبَقَاِء. وقولُ 

الً  يــــــــــــح هــــــــــــَ َراّي ســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــ  ُح الــــــــــــثـ كــــــــــــِ نــــــــــــح
ُ

ا املــــــــــــ هــــــــــــَ ــــــــــــ   أَيـ

  
َر َ   مـــــــــــــــح انِ  عـــــــــــــــَ مـــــــــــــــعـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ َف  ـــــــــــــــَح يـــــــــــــــح    كـــــــــــــــَ

  
، قال  هللا ، أَي وبَقاِء هللا. فإِذا َسقََط الالُم نُِصَب اْنتصاَب الَمَصادر لَعَْمرُ  بذلك. أَوْ  ، ألَنّه لم يُِرد القََسم ُعْمَركَ  يريد : سأَلُت هللا أَْن يُطيلَ 

أَبِيَك الَخْيَر ،  لَعَْمرُ  أَبِيَك. فإِذا قُْلَت : لَعَْمرُ و،  لَعَْمُرك ها َرفَْعَت بها باالْبتِداِء فقُْلَت :، فإِذا أَْدَخْلتَ « لَعَْمُركَ »األَْزَهِرّي : وتَْدُخل الاّلُم في 

عليه. وَمْن َخفََض  العَْمرِ  ، فَنََصَب الَخْيَر بُوقُوع ِعَمارةً و يَْعُمُره َعْمراً  الَخْيرَ  َعَمرَ  وَخفَْضَت. فََمْن نََصَب أَراَد أَنَّ أَباك« الَخْير»نََصْبَت 

 َعْمرَك فلَعَْمُركو فقال : علَى إِْضماِر قََسِم ثان ، كأَنّه قال : ؟«لعَْمُرك»الَخْيَر جعله نَْعتاً ألَبِيَك. قال أَبو ُعبَْيد : سأَْلُت الفَّراَء : ِلَم اْرتَفََع 

ُرَك هللا تَْذِكيراً  َعْمَركَ  أَو عظيٌم ، وكذلك لََحياتُك ِمثلُه. ُد في قَْوله  هللا ، أَْي أُذّكِ إِْن ِشئَْت جعلَت نَْصبَهُ بِفْعل « : هللا َعْمَركَ »، قال الُمبَّرِ

ْرتُك هللا ؛ وإِْن شئَْت كان على قولك : َعْمِركَ وأَْضَمْرتَه ، وإِن ِشئَْت نََصْبتَه بواو َحَذْفتَه ،  ، ثُمَّ  (1)هللا نَْشداً ، ونََشْدتُك  تَْعميراً  هللا َعمَّ

 . وأَنشد فيه :التَّْعِميرِ  في َمْوِضع َعْمَرك َوَضْعتَ 

كِ  ـــــــــــــُ رحت مـــــــــــــَ ا  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــن رحِت ل    ِإال  مـــــــــــــا ذَكـــــــــــــَ

  
ِم   لـــــــــَ ا َأاّيَم ِذي ســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ ِت جـــــــــارتــــــــــَ نـــــــــح (2)هـــــــــر كـــــــــُ

 

  
َمْخَشرّي  َعْمِري قال : وتَقُوُل : إِنّك .لَعَْمُرك يُِريدون« َرَعْملُك» يريد َذكَّْرتُِك هللا. قال األَزهرّي : وفي لُغٍَة لهم : لََظِريٌف. قلُت : وأَنشد الزَّ

 بن َعِقيل الَحْنَظلّي : ُعَمارةَ  قولَ 

ِذي  َض الـــــــــــّ َك ِإن  الـــــــــــطـــــــــــائـــــــــــَر الـــــــــــواقـــــــــــِ لـــــــــــُ مـــــــــــح  َرعـــــــــــَ

  
ُدو ُ    تــــــــــــــعــــــــــــــّرَض د مــــــــــــــنح طــــــــــــــائــــــــــــــٍر َلصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ّكيت :  هو قََسٌم ببَقاِء هللا تعالى وَدوامه.:  «إِلِهك لعَْمرُ »في َحِديث لَقيط : و، َمْرفُوعة.  هللا لَعَْمرُ وأَبِيَك ،  لَعَْمرُ و،  لَعَْمُرك وقال ابُن الّسِ

ُجل في القََسم : جاَء في الَحِديث النَّْهُي عن قَْولِ و البََدِن بالَحيَاةِ ، فُهَو ُدوَن البَقَاِء ، وهذا ال يَِليُق به  بالعَْمِر ِعَماَرةُ  ألَّن الُمرادَ ،  هللا لَعَْمرُ  الرَّ

ا كبيراً. وقد َسبَقَت اإِلشاَرةُ إِليه في أَّول المادَّةِ.  َجلَّ َشأْنُه وتَعَالَى ُعلُوًّ

ُجُل ، َعِمرَ و َكةً ؛ عاشَ  َعَمراً و، كَكَراَمة ،  ةً َعَمارَ و ، بالفتح ، َعْمراً  ، (3)، األَخيَرةُ عن سيبويه  كفَِرَح ونََصَر وَضَربَ  الرَّ وبَِقَي  ، ُمَحرَّ

 ً  َطِويالً ، قال لَبِيٌد : َزمانا

رحتُ و  مــــــــــَ ٍ   عــــــــــَ َر  َداحــــــــــِ َر جمــــــــــَح بــــــــــح ــــــــــَ رحســــــــــــــــــــــــًا قـ  حــــــــــَ

  
ودُ   لــــــــــُ وِج خــــــــــُ جــــــــــُ فــــــــــح  الــــــــــلــــــــــ  ــــــــــ  وح كــــــــــاَن لــــــــــلــــــــــنـ  لــــــــــَ
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__________________ 
 .«نشيداً »( عن التهذيب وابألصر 1)
 اخلزانة ا الشاهد اخلام  والثمانون.( انظر شرحه يف 2)
 وعمر يعُمُر ويعِمُر األخرية عن سيبويه. .. ( يف اللسان : وعمر الرجر يعَمر3)
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ُجُل : طالَ  َعِمرَ  وقال ابُن القَّطاع : َرهُ تَْعِميراً و ، َعْمراً  تعالَى هللا َعَمَرهُ و .ُعْمُرهُ  الرَّ  .ُعْمَره وأَطالَ  أَْبقَاهُ  : َعمَّ

رَ و َقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإاّل يف ِكتاب  )وقوله تعَالى :  قَدََّر لها قَْدراً َمْحُدوداً. : تَْعِميراً  نَْفَسهْ  َعمَّ ر على  (1) (َوما يُ َعمَُّر ِمْن ُمَعمَّر  َوال يُ ن ْ فُّسِ

ل من رٍ  َوْجَهْيِن ، قال الفَّراُء : ما يَُطوَّ ل. وهذا قوُل ابن  (2)يريد آَخَر  ، ُعُمِره وال يُْنقَُص ِمنْ  ُعُمر ُمعَمَّ َغْيَر األَّول ، ثم كنَى بالَهاِء كأَنّه األَوَّ

ُل وال يُْذَهبُ  ُعُمره َعبّاس. أَو َمْعنَاهُ : إِذا أَتَى َعلَْيه اللَّْيُل والنََّهاُر نَقََصا من ل ال ِلغَْيِره ، ألَّن الَمْعنَى : ما يَُطوَّ  ، والهاُء في هذا المعنَى لألَوَّ

 زهرّي.ٌء إِاّل وهو ُمْحًصى في ِكتاٍب. وهذا قَْوُل َسِعيد بِن ُجبَْيٍر. وُكلٌّ َحَسن ، وكأَنَّ األَّوَل أَْشبَهُ بالصَّواب ؛ قاله األَ منه شي

 أَو ُعُمِرك : ما يُْجعَُل لك ُطولَ  العُْمَرى. «ْعِدهداراً أَو أَْرقِبَها فِهَي له وِلَوَرثَتِه ِمْن بَ  (3) أُْعِمرَ  وال تُْرِقبُوا ، فَمنْ  تُْعِمُروا ال»في الحديث : و

، أَيُّنَا ماَت ُدفِعَت الداُر إِلى أَْهله ، وكذلك كان  ُعْمِري أَو ُعْمَرك ، وقال ثعلب : هو أَْن يَْدفََع الرُجُل إِلى أَِخيه داراً فيقول له : هذه لَكَ  ُعُمِره

 فِْعلُهم في الجاِهِليَّة.

المصدُر من كّل ذلك ،  العُْمَرىو، فإِذا ماَت عاَدْت إِلّي.  ُعمِره ، أَي يَْسُكنُها مّدةَ  ُعْمِري أَو ُعْمَره : َجعَْلتُه له أَْعَمْرتُهواه إِيّ  َعَمْرتُه قدو

ْجعَى. فأَْبطَل ذلك  شيئاً أَو أُْرقِبَهُ في َحيَاتِه فُهَو ِلَوَرثَتِه ِمن بَْعِده ، قال بُن األَثير : وقد  أُْعِمرَ  َمن أَنّ  وأَْعلََمُهمْ  وسلمعليههللاصلىكالرُّ

َواياُت على ذلك. والفُقََهاُء ُمَختِْلفُون فيها ، فمنهم َمْن يَْعَمُل بظاِهِر الحديث ويَْجعَلُها تَْمِليكاً ،   ومنهم َمْن يَْجعَلُها كالعاِريّة ويَتَأَّولتَعاَضَدت الّرِ

ْقبَى من الُمَراقَبَة. العُْمر مأْخوذٌ من العُْمَرى الَحِديث. وأَصلُ   ، وأَْصُل الرُّ

ْن َوَهَب ِهبَةً فَشَرط فيها َشْرطاً بعد ما قَبََضَها مَ  لُكلّ  أَصلٌ  الَحِديثُ  وهذا:  قال. الِهبَةَ  وأَْمَضى الُشروط هذه وسلمعليههللاصلىفأَْبَطَل النبيُّ 

َحتَّى  ُعْمَرى داراً أَو أَْرضاً أَو إِبِالً. ويُقَال : لََك في هِذه الّدارِ  أَْعَمْرتُه ، أَنَّ الهبَةَ جائَِزةٌ ، والشَّْرط باِطٌل. وفي الّصحاح : الَمْوُهوُب له

 تَُموَت.

ّم : الشََّجرِ  ُعْمِريُّ و  .العُْمر ، نُِسَب إِلى قََديُمه ، بالضَّ

ْدرُ  : العُْمِريُّ  أَو َطِويٌل. ُعُمرٌ  : هي العَِظيَمة القَِديَمة التي أَتَى عليها العُْمِريّة وقال ابُن األَثِير : الشََّجَرةُ  ويَْشَرُب  يَْنبُُت على األَْنَهار الَّذي الّسِ

: القَِديُم ، على نَْهٍر كاَن أَو َغْيِره ، وقيل : هو العُْبِريُّ ، والميُم بََدٌل. قلُت : وبِمثْل قول أَبي  العُْمِريّ  الماَء. وقال أَبو العََمْيثَل األَعرابّي :

اُل : الَحِديُث منه. العُْمِريّ  العََمْيثَل قال األَصمعّي : ْدر : القَديم ، على نَْهٍر كاَن أَو َغْيره ، قال : والضَّ  والعُْبِرّي من الّسِ

 : َجعَله آِهالً. أَْعَمَرهُ و ، بالَكْسر ، يَْعُمُره ِعَماَرةً  َمْنِزلَك ِبكَ  هللا َعَمرَ  يقال :و

ّم ،  ُعموراو (4)، بالفتح  َعَماَرةٌ  الرجُل مالَهُ وبَْيتَه َعَمرَ  يقال :و ً و، بالضَّ وأَنشد أَبو َحنِيفَةَ ألَبي نَُخيلَة في ِصفَة  لَِزَمهُ. ، كعُثْماَن : ُعْمَرانا

 ل :نَخْ 

نح  كـــــــــــــُ ِن َراين ومل يـــــــــــــَ َريـــــــــــــح  أَداَم هلـــــــــــــا الـــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــح

  
ن  عــــــــــن   اكــــــــــمــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــَ رَاهنــــــــــَ مــــــــــح  ابلــــــــــد رَاهــــــــــم عــــــــــُ

  
ُجُل  أَْعَمرَ  قال األَْزَهرّي : وال يُقَاُل :  منزلَهُ ، باألَلف. (5)الرَّ

 ، وقال الّصاغانّي : صاَر َكثِيراً. عاِمراً  صارَ  َمْصَدُر الثانِيَِة : (6) ِعَماَرةً  الثانية عن ِسيبََوْيه ، الماُل نَْفُسه ، كنََصر وَكُرم وَسِمعَ  َعمرَ و

 ، مثُل دافٍِق ، أَي َمْدفُوق ، وِعيَشة راِضيٍَة ، أَي َمْرِضيّة. َمْعُمورٌ  ، أَي عاِمرٌ  ، فهو يَْعُمُره ِعَمارةً  الَخَرابَ  َعَمرَ و

 ِعَمارتَِها أَي أَِذَن لُكم في (7) (ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيها)، وفي التنزيل :  يَْعُمُره فيه : َجعَلَهُ  اْستَْعَمَرهُ و المكانَ  أَْعَمرهو

 فيها. الِعَماَرةَ  ه في األَْرض : َطلب منهمِعبَادَ  (8) [هللا تعالى] اْستَْعَمر . وفي األَساس :ُعّماَرها واْستِْخَراجِ قُْوتِكم منها وَجعَلُكم هللاُ 

الِّذي يُقَاُم فيه ، قال َطَرفَةُ بُن  الَكثِيُر الماِء والَكإلِ  الَمْعُمورُ  الواسُع الَمْرِضيُّ  الَمْنِزلُ  كَمْسَكٍن : الَمْعَمرُ  ِصْدق ، َمْعَمرِ  تقول : نََزَل فالٌن فيو

 العَْبد :

__________________ 
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 .11فاطر اآية ( سورة 1)
 .«اآخر»( عن التهذيب وابألصر 2)
 ويف اللسان فكاألصر.« .. فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له»( يف النهاية : 3)
 ( ضبطت ا ابلقلم ا يف القاموس ابلكسر.4)
 . وال يقا  : أعمر   منزله ا ابأللف... ( كذا ابألصر وعبارة التهذيب : وقا  أبو عبيد5)
 ضبطت ابلقلم يف اللسان ابلفتح.( 6)
 .63( سورة هود اآية 7)
 ( زايدة عن األساس.8)
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ٍَة   (1) مبَعحَمرِ اي َلِك من ُقرب 
َمْخَشِرّي للباِهِلّي :  وأَنشد الزَّ

ه  تـــــــــُ بــــــــــح ِ يف املـــــــــاِء نــــــــــَ اح نـــــــــ  بـــــــــُت لـــــــــذي ســـــــــــــــــــــــِ جـــــــــِ  عـــــــــَ

  
ٍر و   رِّ ِمصـــــــــــــــــــــــــــح ٌر يف كـــــــــــــُ رِ لـــــــــــــه أَثــــــــــــــَ مـــــــــــــَ عـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  
 هو القَلَُم.

 أَْغنَاهُ. َعلَْيه : أَْعَمرَ و آِهلَةً ، عاِمَرةً  ْرَض : َوَجَدَهااألَ  أَْعَمرَ و

 به الَمَكاُن. يُْعَمرُ  ما ، بالكسر ، وإِنّما أَْطلَقَه لُشْهَرتِِه : الِعَماَرةُ و

ّم : أَْجُرها ، العَُماَرةُ و  .الِعَماَرة ، أَي أَْجر بالضَّ

ئِيسُ  ءٍ بالفتح : ُكلُّ َشيْ  العََماَرةُ و  .العََمارِ و كالعَْمَرةِ  ِلِرياَستِه وِحْفظاً لها ، َعَماَرةً  وَغْيِرهأَ  وتاجأَ  وقَلَْنُسَوةٍ أَ  َعلَى الَرأِْس من ِعَماَمةٍ  يََضعُهُ الرَّ

َم بالِعماَمة. ويُقَال للُمْعتَّم : اْعتََمرَ  قدو  .ُمْعتَِمرٌ  ، أَي تَعَمَّ

ّم : هي،  العُْمَرةُ و ياَرةُ  بالضَّ ،  اْعتََمرَ  وقد الُوّدِ ، وُجِعَل في الشَِّريعَِة للقَْصِد الَمْخصوص وكذلك الَحجُّ ، كاالْعتِمار. َعَماَرةُ  الّتِي فيها الّزِ

ِمير ، وهو َغلٌَط. وَجْمعُ « اْعتََمَرهُ  وقد» هكذا الصَّواُب. وفي نسختنا :  .العَُمرُ  : العُْمَرة بالضَّ

اُج : َمْعنَىوقال الزَّ  فَا والَمْرَوة ، والَحجُّ ال يكون إِاّل مع الُوقُوف بعََرفَةَ يَْومَ  العُْمَرةِ  جَّ َعَرفَة.  في العََمِل : الطَّواُف بالبَْيِت والسَّْعُي بَْيَن الصَّ

ياَرة. االْعتِمار مأْخوذةٌ من العُْمرةُ و  ، وهو الّزِ

 . وقال ُكراعُمْعتَِمرٌ  : بالعُْمَرة . ولذلك قِيَل للُمحِرمعاِمر في قَْصِد البَْيت أَنّه إِنَّما ُخصَّ بهذا ألَنَّه قَْصٌد بعََمل في َمْوِضع اْعتََمر وَمْعنَى

 ، َسّماها بالَمْصَدر. العُْمَرة : االْعتَِمارُ 

 هللا إِذا َعبََده. َعَمرَ  ، ولكنْ  اْعتََمرَ  بمعنَى َعَمرَ  مُ ْء فيما أَْعلَ . قال الزمخشرّي : ولم يَِجىالُمْعتَِمُرون : العُّمارُ و

ْحمنِ  َعْبدَ  أََمرَ  وسلمعليههللاصلىأَّن النَّبِيَّ » الَحِديث :. ومنهالعُْمَرة ، أَي : أَعانَه على أَدائها أَْعَمَرهُ و  أَنْ  عنهماهللارضي بَْكر أَبي بن الرَّ

. وقال ابن القَّطاع : «من التَّْنِعيم (2) يَْعُمَرها في  (3) أَن يَْبنَِي الرُجُل على امَرأَته : العُْمَرةُ و .يَْعتَِمرُ  الرجَل : َجعَْلتُه أَْعَمْرتُ  قاله الصاغانيُّ

 ، فإِْن نَقَلََها ِإلَى أَْهِله فذِلَك العُْرُس ؛ قاله ابُن األَْعَرابِّي. أَْهِلَها

ُل بِها النَّْظمُ بالفَتْح : الشَّْذَرةُ  ، العَْمَرةُ و ُ  ، أَي نَْظم الذََّهِب : قاله ابُن ُدَرْيد ، من الَخَرِز يُفَصَّ يَِت الَمْرأَة  ، قال : َعْمَرةَ  وبِها ُسّمِ

َرةُ و  مـــــــــــــــح َرَواِت الـــــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــــا  عـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا  ِك أَرحَداهنــــــــــــــــــــَُ ُخ ابملِســــــــــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــح  ِء يـــــــــــــــــــــَ

  
 : َخَرَزةُ الُحّب. العَْمَرةُ  وقيل :

 ، ومنه قَْوُل أَْعَشى باِهلَةَ : ائِرُ : الزَّ  الُمْعتَِمرُ و

ُم  هـــــــــُ لـــــــــ  ا جـــــــــاَء فــــــــــَ مـــــــــّ ُ  لـــــــــَ فـــــــــح ِت الـــــــــنــــــــــ   وجـــــــــاشـــــــــــــــــــــــَ

  
يــــــــــَث و   لــــــــــِ ثــــــــــح ٌب جــــــــــاَء مــــــــــن تـــــــــــَ رُ راكــــــــــِ مــــــــــِ عــــــــــتــــــــــَ  مــــــــــُ

  
ٌم بالِعماَمة. ُمْعتَِمرٌ  قال األَصمعّي : هُ وقََصَد  اْعتََمر ، يُقال : ءِ القاِصُد للّشيْ  أَيضاً ، الُمْعتَِمرُ و : زائٌر. وقال أَبو ُعبَيََدة. هو ُمتَعَّمِ األَْمَر : أَمَّ

اج :  له. قال العَجَّ

زَا ابــــــــــُن  دح غــــــــــَ قــــــــــَ رٍ لــــــــــَ مــــــــــَ عــــــــــح َا  مــــــــــَ رح حــــــــــِ مـــــــــَ  اعــــــــــتــــــــــَ

  
رَبح   يــــــــــٍد وضــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــِ يــــــــــدًا مــــــــــن بــــــــــَ عــــــــــِ زً  بــــــــــَ غــــــــــح  مــــــــــَ

  
 نَى ِحيَن قََصَد َمْغًزى بَِعيداً.والَمعْ 

 األَْرِض ، ِعَماَرةَ  ، فمن فَتََح فاَِلْلتِفاِف بعضهم على بَْعٍض كالِعَماَمة ، وَمْن َكَسَر فأَِلَنَّ بهم أَْصغَُر من القَبِيلِة ، ويُْكَسر ، بالفَتْح : العََماَرةو

َي الحيُّ العَِظيمُ الذي يَقوم بنْفسه يَنفِرد بَظْعنِها  أَو الَحيُّ العظيم ْدر ، ُسّمِ ْدر ،  ِعَماَرةً بِعَماَرةً  وإِقَاَمتِها ونُْجعَتها. وهي من اإِلنسان الصَّ الصَّ

 .َعَمائرُ  وَجْمعَُها



6391 

 

لُهَ  الِعَماَرةُ ووفي الّصحاح :  ثّم  الِعَماَرةُ  ا الشَّْعُب ثّم القَبِيلَة ثم: القَبِيلَةُ والعَِشيَرة. وقال ابُن األَثِير وَغْيره : هي فَْوَق البَْطِن من القَبَائل ، أَوَّ

 الَمكان. ِعَماَرةُ  أََخصُّ من القَبِيلَة ، وهي اسٌم لجماَعة بهم الِعَماَرةُ والبَُطن ثّم الفَِخذ. ويَْقُرب منه قوُل المصنّف في البََصائر. 

ي ُرْقعَة ُمَزيَّنَةٌ تُخاُط في الَمَظلَّة : العََماَرةُ و  اَسِة.َعاَلَمةً للّرِ

َرْيَحانَةٌ كاَن  : العََماَرةُ  هللا ، وَحيَّاَك هللا. قال األَْزَهِرّي : وليس بقَِوّي. وقال األَزهرّي : َعّمَركَ  ، ويُْكَسر. قيل : َمْعنَاه التَِّحيَّة : العََماَرةُ و

ُجُل يَُحيِّى بها الَمِلَك مع قَْوله : ركَ  الرَّ  هللا ، َعمَّ

__________________ 
 ( بعده :1)

 خال لك اجلو فبيضي واصفري
 .«يـُعحِمَرها»( يف التكملة : 2)
 ( اللسان : ابمرأته.3)
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 ا كَسحاب. قا  اأَلعحش  : كالَعَمارِ   ا ابلتـ عحِمري وقير : هي َرفحُض َصوحتِه
َر   ــــــــــــــــكــــــــــــــــَ َد ال ــــــــــــــــح ي عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ا َألاَن بـ ــــــــــــــــمــــــــــــــــّ ل ــــــــــــــــَ  ف

  
ا   نـــــــــــــَ عـــــــــــــح ُه وَرفــــــــــــــَ ان لـــــــــــــَ دح جـــــــــــــَ ارَاســـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــَ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

  
َرك أَي َرفَْعنَا له أَْصواتَنا بالّدعاِء وقُْلنَا : فالِّذي «. العََماَراوَوَضْعنا :»هنا : الِعَماَمةُ. قال ابن بَّرّي : وصواب إِنشاده  العََمارُ  هللا. وقِيل : َعمَّ

ْيَحاُن أَو  «العَماَراوَرفَْعنَا »يَْرِويه  ْيَحان أَو الدَُّعاِء له ، والَِّذي يرِويه هو الرَّ هو الِعَماَمة ، أَي  «العَماَراوَوَضْعنَا »الدَُّعاُء ، أَي اْستَْقبَْلناه بالرَّ

 لعمرك ِعْش أَلَف َسنَةٍ  . أَي قالُوا :األَْعَمار ، وكم أَلَّفُوا لهم العََمار َوَضْعناه من ُرُؤوسنا إِْعَظاماً له. ومن َسَجعاِت األَساِس : َكْم َرفَعُوا لهم
(1). 

ْيَحان العََمارُ و ْيَحاُن يُزيَُّن به َمْجِلُس الشَّرابِ  هنا : العََمارُ  ُمْطلَقاً. وقِيَل : هو اآلُس. وقيل : : الرَّ فإِذا َدَخَل عليهم داِخٌل َرفَعُوا شيئاً منه  الرَّ

يحاِن يَْجعَلُونها َعلَى ُرُؤوسهم كما تَْفعَل العََجم. قال ابُن ِسيَده : وال أَْدِري كيف هذا العََمارُ  بأَْيِديِهم وَحيَّوهُ به. وقِيل : وقال  ؟هنا : أَكاِليُل الرَّ

َي  (2)ِلِرياَستِه  َعَماَرةً  عُه الرئيُس على َرأِْسه: ما يَضَ  العََمارُ والُمَصنِّف في البََصائر :  وحْفظاً لها ، َرْيَحاناً كان أَو ِعَماَمةً ، وِإْن ُسّمِ

ْيَحاُن من ُدوِن ذلك  .(3)فاْستَعَارةٌ  َعَماَراً  الرَّ

 َصلَّى وصاَم. َربَّه : َعَمرَ  حَكى اللِّْحيَانّي عن الِكَسائّي :و ي عابٌِد.لَربِّه ، أَ  لَعاِمرٌ  ، وإِنَّه َعبََدهُ  : يَْعُمُرهُ  َربَّهُ  َعَمرَ  َحَكى ابُن األَعرابّي :و

 يُقَال : مالَكَ  َجْمُع الناِس وَحْبُسهم في َمَكاٍن. : العَْوَمَرةُ و ، أَي ِصياحٍ وَجلَبَة. َعْوَمَرةٍ  يُقال : تََرْكُت القوَم في : االْخِتالُط والَجلَبَة العَْوَمَرةو

 الناِس على بابِي ، أَي جاِمعَُهْم وحابَِسهم ، قاله الصاغانّي.ب ُمعَْوِمراً 

اغانّي بِتَْشِديد الِميم في هِذه  العَْمَرتَانِ و ُمَصغّراً ، ُعَمْير ، ُمثَنَّى العَُمْيَرانِ و ، وهو  (4)، هكذا في النُّسخ بالفَتْح والتَّْخِفيِف ، وَضبََطه الصَّ

 ا، وهم (6) العَُمْيِميَرتانِ  وقال أَبو ُعبَْيدةَ : ويُقَال : (5) «العَُمْيِمرانِ و»، زاد في اللَّسان :  العَُمْيَرتَانِ و الصَّواُب ، وهذه عن أَبي ُعبَْيَدة ،

 لَُهَما ُشْعبَتاِن يَْكتَنِفَان الغَْلَصمةَ من باطٍن. : َعْظمانِ  العَُمْيرانِ  وقال الصاغانّي : َعْظماِن َصغَيران في أَْصِل اللَِّساِن.

 . قال أَبو ُزبَْيد الطائّي :ورٌ يَْعمُ  : الِجَداُء ، وِصغاُر الَضأِْن ، واِحُدها اليَعَاِميرُ  ، عن ُكَراع. وقال ابُن األَعرابّي : : الَجْديٌ  اليَْعُمورو

هــــــــا  الفــــــــِ َر  أَلخــــــــح اًل  (7)تـــــــــَ هــــــــا َنســــــــــــــــــــــَ فــــــــِ لــــــــح نح خــــــــَ  مــــــــِ

  
زحِم   يــــــــــِم عــــــــــلــــــــــ  قـــــــــــُ مــــــــــِ َر الــــــــــذ  ثــــــــــح ريِ مــــــــــِ امــــــــــِ عــــــــــَ  الــــــــــيـــــــــــَ

  
 أَي يَْنُسل اللَّبَُن منها كأَنَّه الذَِّميُم الذي يَِذّم من األَْنِف.

 َشَجراً ، وهو َخطأٌ. اليَعَاِميرَ  ، قال األَزهرّي : وَجعََل قُْطُربٌ  يَعَاِميرُ  بهاٍء : َشَجَرةٌ ، ج ، اليَْعُموَرة قال ابُن سيَده :و

 ونقله الصاغانّي هكذا. وأَعاَده الُمَصنّف ثانياً ، كما يأْتي قَِريباً.

ْينِ  ، بالفَتْح : العَْمَرانِ و َكة  َطَرفَا الُكمَّ َطَرُف الِعَماَمة ؛ نقَلَهُ  : العََمرُ  ، أَو الفَتْح لغة أَيضاً ، وقِيل : (8)، هكذا هو في النُّسخ ، والصَّواب ُمَحرَّ

 ي الغَِريبَْين.، بفتح العين والميم. التفسير الْبِن َعَرفَةَ ، حكاه الَهَرِويُّ ف «َعَمَرْيه ال بَأَْس أَْن يُصلَِّي الرجُل على»بعُضهم. وفي الحديث : 

 وَزَعمها ِسيبََوْيه في َكْلٍب. ، كَسِفينَة : أَبو بَْطنٍ  َعِميَرةُ و

كة على الِقيَاس ؛ هَكذا نَقَلَه الحافُِظ في التَّْبِصيِر. َعَمِريّ  ، شاذٌّ. وقال الَهَجِريُّ : النِْسبَة إِليه َعِميريّ  النَّسُب إِليه ُكّواَرةُ  العَِميَرةُ و ، ُمَحرَّ

 ، بالحاِء المهملة. ويُوَجد في بعض النُّسخ بالخاِء ، وهو َغلٌَط. لِ النَحْ 

 ، وتُْسِقُطَها في النَّْصِب ، ألَّن األَِلَف تَْخلُفُها ، ُعَمرَ  َرُجٍل ، يُكتب بالَواِو للفَْرق بينه وبين اْسم ، بالفَتْح : َعْمروٌ و

__________________ 
قوله : لعمر  ا الذي يف األساس : ولعمر  ا ويقا  : وعملك اخل فهو ابتداء كالم ال من متام ما قبله ا » ( كذا ا وهبامش املطبوعة املصرية :1)

 .«فليتنبه اه
 ( يف املفردات للراغب : لرائسته.2)
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 ( زيد يف املفردات : منه واعتبار به.3)
 اللســــــان. ونبه مصــــــححه هبامشــــــه إىل عبارة القاموس ( يف التكملة املطبوع : ابســــــكان امليم كالقاموس ضــــــبرت قلم ا وضــــــبطت ابلتشــــــديد يف4)

 وتصويب شارحه.
 .«والعيمران»( عن اللسان وابألصر 5)
 ( عن القاموس ا وابألصر واللسان : والُعَميحِمرلن.6)
 ( ويرو  : ألخفافها.7)
 ( ومثلها يف اللسان.8)
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داده : ُعُمورٌ و  َأعحُمرٌ  ج َتِخُر أبَبِيه وَأجح  ا قا  الَفَرزحَد  يـَفح
َد د ُزرَاَرُة اَبِذخــــــــــــــــــــــــــاٍت و  يــــــــــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُروو   مــــــــــــــح َر  عــــــــــــــَ ريحِ ِإنح ذُكــــــــــــــِ ورُ اخلــــــــــــــَ مــــــــــــــُ  الــــــــــــــعــــــــــــــُ

  
 الباِذخاُت : الَمَراتُِب العاِليَاُت في الَمْجِد والشََّرف.

 الشاِعر ؛ قاله الصاغانّي. اْسُم َشْيَطاِن الفََرْزَدق : َعْمروٌ و

ى به الَحيُّ  اِمرٌ عو  ، أَنشد سيبويه في الَحّي : : اْسٌم ، وقد يَُسمَّ

ًة  يــــــــــــّ اُد َعشــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــَ نــــــــــــا واجلــــــــــــِ قــــــــــــح ا  ــــــــــــَِ مــــــــــــّ لــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

  
ا   نــــــــــَ ــــــــــح َزيـ ــــــــــَ تـ ٍب واعــــــــــح لــــــــــح كــــــــــَ ــــــــــَ وحا اي ل رِ َدعــــــــــَ امــــــــــِ عــــــــــَ ــــــــــِ  ل

  
 وقال الشاعر :

ُدوا و  نح َولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ 

  
رحضِ   وِ  وذو الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــَ  ُر ُذو الـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــ 

  
 ، ألَنَّه َحَملَه على اللَّْفظ.« ذات»ولم يَقُْل « ذُو»: ُهنَا اسٌم للقَبِيلَةَ ، ولذلك لم يَْصرْفه ، وقال  عاِمرُ  قال أَبو إِْسَحاَق :

فَِة لقيل : في حاِل التَّْسِميَة عامرٍ  ، أَي عن : َمْعُدوٌل عنه ُعَمرُ و  .العاِمر ، يُرادُ  العَُمر ، ألَنّه ُعِدَل َعْنه في حال الّصِ

 ، بالَكْسر ، ِعْمَرانُ و كَمْسَكنٍ  َمْعَمرٌ و ، بزيادة الهاِء ، َعّماَرةُ و، كَكتَّاٍن ،  َعّمارٌ و،  ُعَوْيِمرٌ و ، بزيادة الهاءِ  ُعَمْيَرةُ و، كُزبَْيٍر ،  ُعَمْيرٌ و

مّ  ُعَماَرةُ و رٌ و، بكسر الياِء المشّددة ،  ُعَميِّرٌ و، بزيادة الهاِء ،  ُعَمْيَرةُ و، على فُعَْيل ،  ُعَمْيرٌ و، بالَكْسر ،  ِعَماَرةٌ ووالتخفيف ،  ، بالضَّ ،  ُمعَمَّ

الشُّّداُخ : أََحُد ُحّكاِم  يَْعَمرُ وه ِمثُْل يَْذَهب. ألَنّ « يَْعَمرُ »العَْدَوانيُّ ، ال يَْنَصِرُف  يَْعَمرَ  رجاٍل. ويَْحيَى بنُ  كيَْفعَل : أَْسَماء يَْعَمرُ و كُمعَّظم ،

ى باألَسماِء المتقّدمة في المستدَركات.  العََرب. وسيأْتي ِذْكُر من تََسمَّ

بِن لَْوَذاَن بِن ثَْعلَبَة بن َعِدّيِ بِن  بِن ُجَؤيّةَ  َعْمرو َوبَْدُر بنُ  بِن ِهالِل بن ُعقَْيَل بِن ُسَمّيِ بِن ماِزِن بِن فََزاَرةَ ، بُن جابِر َعْمُرو : العَْمرانِ و

يت لقَُراِد بِن َحنٍَش الصاِرِدّي يَْذُكُرُهما : ّكِ  فََزاَرةَ ، وهما َرْوقَا فََزاَرةَ ، وأَنشد ابُن الّسِ

ــــــــمــــــــَض  رانِ ِإذا اجــــــــت مــــــــح ــــــــعــــــــَ ُرو ال مــــــــح ٍر  عــــــــَ ــــــــِ ــــــــُن جــــــــاب  ب

  
ُر بـــــــــُن و   دح رٍوبـــــــــَ مـــــــــح ا عـــــــــَ عـــــــــَ بــــــــــ  اَن تــــــــــُ يـــــــــَ َت ُذبــــــــــح لـــــــــح  خـــــــــِ

  

ا و  مـــــــــــَ هـــــــــــِ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ وِر ِإل ـــــــــــُ ـــــــــــَد األُم ي ـــــــــــِ ال قـــــــــــَ وحا مـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــح  أَل

  
ا  و عـــــــــــــَ َا وطـــــــــــــُ ـــــــــــــِ اٌء كـــــــــــــارِه مـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ـــــــــــــعـــــــــــــًا ق ي  مجـــــــــــــَِ

  
يَتاِن َعلَى اللَهاةِ  : العَْمَرانِ و  ، نقله الصاَغانّي. اللَّْحَمتَاِن الُمتََدلِّ

بن  بُن الطُّفَْيلِ  عامرُ و بِن َصْعَصعَةَ ، وهو أَبُو بَراٍء ُمالِعُب األَِسنَِّة ، عاِمر بِن َرِبيعَةَ بنِ بِن َجْعفَِر بن ِكالِب  بُن ماِلكِ  عاِمرُ  : العاِمَرانِ و

 ُمعَاِويَةُ أَبي بَراٍء ، ولَُهَما أٌَخ ثاِلٌث وُهوَ  عاِمرٍ  ماِلِك بن َجْعفَِر بِن ِكالٍب ، وهو أَبُو َعِلّي. وكان يُقَال للطُّفَْيل : فاِرُس قُْرُزٍل ، وهو أَُخو

ُد الُحَكَماِء  هم أُمُّ البَنِيَن اْبنَةُ َربِيعَةَ بنِ  .(2)، ورابٌع وهو َربِيعَةُ َربِيُع الُمْقتِِريَن  (1)ُمعَّوِ بن َصْعَصعَةَ ، أَبو بَْطٍن ،  عاِمرُ  . وَجدُُّهمعاِمرٍ  وأُمُّ

ه  بن الظَِّرب. عاِمرِ  بِْنتُ  َعْمَرةُ  وأُمُّ

بِن َعْبِد العَِزيز ألَنَُّهْم قالُوا  ُعَمرَ  قَْبَل ِخالفَةِ  العَُمَرْينِ  قال ُمعَاذٌ الَهّراُء : لَقَْد قِيَل ِسيَرةُ  َرِضَي هللا تعالَى َعْنُهَما. ُعَمرُ و: أَبو بَْكٍر  العَُمرانِ و

 ألَنَّه أََخّف االْسَمْين. َمرُ عُ  . قال األَزهريُّ : ُغلِّبالعَُمَرْين ِلعُثَْماَن يَْوَم الداِر : تَْسلُُك ِسيَرةَ 

ألَّن العََرَب قد يَْبَدُؤون بالَمْشُروِف ، ولألَْزَهِرّي ُهنَا َكالٌم األَْشبَه أَْن يكوَن من باِب  قيل : ؟قَْبَل أَبِي بَْكٍر وُهَو قَْبلَه بعَُمرَ  فإِْن قيل : كيف بُِدئَ 

ه والتَّْنبِي (3)َسْبِق القَلَِم   بُن َعْبد العَِزيز. ُعَمرُ و بُن الَخّطاب العَُمَراِن ُعَمرُ  أَو ه َعلَْيه صاحُب اللَّساِن فأَْغنَانا عن ِإيراِده ُهنَا.قد تََصدَّى ِلَرّدِ

هاِت األَْوالد ، فقال : قََضى ها (4) العَُمَرانِ  ُرِوَي عن قَتَاَدةَ أَنّه ُسئل عن ِعتِْق أُمَّ ِت األَْواَلد. ففي هذا القَْول فما بَْينَُهَما من الُخلفاِء بِعتِْق أُمَّ

 َخِليفَة. ُعَمرَ وبُن َعْبد العَِزيز ، ألَنّه لم يَُكْن بين أَبي بَْكٍر  ُعَمرُ و ُعَمرُ  ُهَما« العَُمرانِ »

نّه َضْرٌب من األَسماِء األَْعَجِميّة ، وأَْلَزموا فإِنّه َزَعم أَنّه أَْعَجِمّي ، وأَ  َعْمَرَوْيه أَما َمْبنِيٌّ َعلَى الَكْسر. قال سيبويه : أَْعَجِميٌّ  اسمٌ  َعْمَرَويهِ و

أَْوه قد َجَمَع أَْمَرْين ، فَحطُّوه َدَرَجةً عن آِخَره شيئاً لم يُْلَزم األَْعَجِميَّة ، فَكَما تََرُكوا َصْرَف األَْعَجِميَِّة جعلوا ذلك بَمْنِزلَة الصَّْوت ، ألَنَُّهْم رَ 
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نَة َمْكُسوَرة في ُكّل َمْوضع. قال الَجْوَهِرّي : إِْن نكَّرتَه نَّوْنت فقلَت : َمرْرت« غاقٍ »عَلُوه بَمْنِزلَة إِْسَماِعيَل وأَْشبَاِهِه ، وجَ   بعَْمَرَوْيهِ  ُمنوَّ

 َعْمَرَوْيهٍ و

__________________ 
 .«معوذ»وابألصر  285( عن مجهرة ابن حزم ص 1)
 الشاعر ا قتلته بنو أسد يف يوم ذي عل .( املقرت ا الفقري ؛ وهو والد لبيد 2)
 .387/  2( انظر التهذيب 3)
 وما أثبت أقرب.« فيمن»( األصر واللسان ا ويف التهذيب 4)
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َرَويحه آَخَر. وقا  : ُرَب د يف تـَثحِنَيِته ومَجحِعه َعمح
َطَويحه. وذكَر امل يبَـَويحه ونِفح َرَويح  : شــــــــــــيئاِن ُجِعاَل واِحداً ا وكذلك ســــــــــــِ  (1) هانِ الَعمح

َرَويـحُهونَ  ُه َأن  من قا  : هذاالَعمح َرَويحهُ  . وذََكَر َغريح يبَـَويحُه ا ورأَيحت  َعمح َرَويحهَ ]وســِ يَـبَـَويحَه ا فَبعحَربَه ا ثـَّناه ومَجََعه. ومل  (2) [َعمح وســِ
رَبُِّد ؛ كذا يف الل َسان.

ُ
رِطحه امل  َيشح

 ، وأَنشد : الُجوعِ  ُكْنيَةُ  : َعْمَرةَ  قال ابُن األَْعَرابّي : أَبوو اإِلْقالل ، بَدَل اإِلْفالس ، للَّْيث. وفي اللَّسان :، قاله ا : ُكْنيَةُ اإِلْفالِس  َعْمَرةَ  أَبُوو

َرةَ ِإّن َأاَب   َشر  جارِ  َعمح
 وقال :

َرةَ َحر  أَبُو  َريت  َعمح رَت ُحجح  َوسح
بِقَْوم ـ  وفي نَّص اللَّْيِث : نََزلَ ـ  كان إِذا َحلَّ ووُهو َرُسول الُمْختَاِر بن أَبي ُعبَْيٍد ،  َرُجل نّه اسمُ ألَ  َعْمَرةَ  إِنَّما َكنَى اإِلفالَس أَباو قال اللَّْيث :

 ، وكان يُتَشاَءُم به. َحّل بهم الباَلُء من القَتِْل والَحْربِ 

بِن ُعتَْيِر بن ِكَدام. وُهنَاك َذَكَرهُ  ُعَماَرةَ  أَنَّه يُقَال له قَْلعَة« ع ت ر»وقد تَقَدَّم له في  بأَْرِض فاِرَس. : قَْلعَةٌ  ، كثَُماَمةَ  ُعَماَرةَ  ِحْصُن بنِ و

اَغانِّي أَيضاً على الصَّواِب. فإِْن لم يَُكن يُْعَرُف الِحْصنُ  َوَهِم أَيضاً في وِبَولَِده ، وإِاّل فَقَْد َوِهَم الُمَصنّف ، وقد َسبََق له ِمثُْل هذا ال بعُماَرةَ  الصَّ

 ونَبَّهنا عليه.« ع ب ث ر»

 ِلبَنِي ثَْعلَبَةَ بَِواٍد من بَْطِن نَْخل من الشََّربَّة. ماءٌ  ، بفتح الِميِم : اليَْعَمِريَّةُ و

 ، قال ُطفَْيٌل الغَنَِوّي : : ع اليَعَاِميرُ و

م :  كـــــــــُ لـــــــــَ َد ِشـــــــــَح وا الـــــــــغـــــــــَ عـــــــــُ ا مجـــــــــَ  مـــــــــ  ون لـــــــــَ ولـــــــــُ قـــــــــُ  يــــــــــَ

  
ا  َك األُم  ممـــــــــــــــِ  ـــــــــــــــَ ريِ  ل امـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــيـ  واأَلبُ  ابل

  
ى قدو اللّغَِوّي ، واسُمه ُمَحّمُد بُن الُمْستَنِير ، َشَجٌر ، عن قُْطُربٍ  : اليَعَاِميرُ  أَو . وكأَنَّ  ءَ ُخّطِ فيه ، نَقَلَهُ الصاغانِّي ونَبّهَ عليه األَزهريُّ

َق بين ْكر ، وُهَما واِحٌد ، ألَنّ  اليَعَاِمير الذي َذَكَره ابُن ِسيَده ، وبين اليَْعُموَرةِ  المَصنّف فَرَّ قَُهما في الذِّ  َجْمعُ  اليَعَاِميرَ  هذا عن قُْطُرٍب ، ففَرَّ

 ، كما هو ظاِهر. يَْعُموَرة

بُعُ  ، األَولَى ناِدَرةٌ : عاِمرٍ  ، وأُم َعْمٍرو مُّ أُ و َي به النَّْوُع. قال الراِجز : الضَّ  ، َمْعرفة ، ألَنّه اسٌم ُسّمِ

رٍواي أُم   مــــــــــــــح َر   عــــــــــــــَ ــــــــــــــُبشــــــــــــــــــــــــــــح  أَبحشــــــــــــــــــــــــــــرِي ابل

  
لــــــــــــــــــَ   ظــــــــــــــــــح رَاٌد عــــــــــــــــــَ وحٌت َذرِيــــــــــــــــــٌض وجــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــَ

  
 وقال الشَّْنفََرى :

ر ٌم  ربحِي  ـــــــــــــــــــــَُ ربُوين ِإّن قـــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــح  ال تــــــــــــــــــــــَ

  
رِي أُم    نح أَبحشــــــــــــــــــــــــِ مح ولــــــــــكــــــــــِ كــــــــــُ يــــــــــح لــــــــــَ رِ عــــــــــَ امــــــــــِ  عــــــــــَ

  
ها ويَْستَْخِرَجها. قال األَزهرّي  .«، أَْبِشِري بَجَراد َعْظلَى ، وَكَمِر ِرجاٍل قَتْلَى عاِمرٍ  خاِمِري أُمَّ »ومن أَمثاِلِهم :  فَتَِذّل له َحتَّى يَْكعََمها ثّم يَُجرَّ

 : والعرُب تَْضِرُب بها الَمثَل في الُحْمِق ولمن يُْخَدُع بِليِن الكالم.

فْ  : ِجْرُوَها العاِمرُ و ه : ولم يُعَرَّ ة ما نَصُّ بال ، إِلجرائه ُمْجَرى العَلَم. قال شيُخنا : أَي في  ، وهكذا في التَّْكِملَة. ونَقََل شيُخنَا عن َشْرحِ الدُّرَّ

 الُمَرّكِب اإِلضافِّي ، فتَأَّمل.

بُع : أُمُّ   ، ومنه قوُل الُهَذِلّي : (3) عاِمرٌ  ، كأَنَّ َولََدها عاِمر انتهى. قلُت : وعبارة اللّساِن : يُقال للضَّ

يــــــــــِص و  ــــــــــقــــــــــمــــــــــِ ِب ال يــــــــــح جــــــــــَ اٍر كــــــــــَ نح ِوجــــــــــَ مح مــــــــــِ  كــــــــــَ

  
ِه   رٌ بــــــــــــــــــــــِ رُ و  عــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــِ رحعــــــــــــــــــــــُ ِه فـــــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــــــــِ

  
ُجلُ  العَّمارُ  قال ابُن األَعرابّي :و يَام كَشّداٍد : الرَّ  َربِّي وَحَجْجتُه : َخَدْمتُهُ. َعَمْرتُ  ، ويُقَاُل : الَكثِيُر الصَّالةِ والّصِ
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 ً  ، مأْخوذٌ من (4)الثَِّخيُن الَوَرع  القَِويُّ اإِليماِن الثابُِت في أَْمِره : العَّمارُ و َربَّه ، أَي يَْعبُُده : يَُصلِّي ويَُصوم ، كما تَقَّدم. يَْعُمر وتَركُت فاَلنا

ِفيُق النَّْسج  العَِمير بُوُر على العََمل. (5)وهو الثَّْوُب الصَّ وائحِ  : العَّمارُ و ، القَِويُّ الغَْزِل ، الصَّ  العََمارِ  ، مأُْخوذٌ من الطَّيُِّب الثَّناِء والطَّيُِّب الرَّ

ِزُم للَجماَعة الَحِدُب على : العَّمارُ و آلُس. وفي بعض النُّسخ من َغْيِر واِو العَْطف ، وهو الصَّواب. قال :وهو ا  الُمْجتَِمُع األَْمِر الالَّ

__________________ 
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.1)
 ( سقطت من األصر واللسان واستدركت القتضاء املعىن عن الصحاح.2)
 بارة التهذيب ا والشاهد فيه.( وهي ع3)
 ( ضبطت ابلتحريك عن التهذيب واللسان.4)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : النسيج.5)
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 ا اللحتفاِفها ولُُزومها عل  الرأحس. (1)ا وهي الِعَماَمة  الِعَماَرة ا َمبحُخوٌذ من الس لحطَانِ 
ُجُل يَْجَمُع أَْهَل بَْيتِه  العَّمارُ و ، وقد تقّدم. العَِمير ، مأْخوذ من في َكالِمه ، وفي التكملة : الَمْوقُور الَحليُم الَوقور : العَّمارو أَْصَحابَه  كذاوالرَّ

ارو .، وهي النَّغانُِغ واللَّغاِديدُ  (2) العََمَراتِ  والِقيَام بُسنَّته ، مأْخوذٌ من وسلمعليههللاصلىَعلَى أَدِب َرُسوِل هللا  : الباقِي في إِيمانه  العَمَّ

، وهو البَقَاُء ، فيكون باقِياً في إِيمانِه وطاَعتِه ،  العَْمرِ  ، مأُْخوذٌ من إِلى أَْن يَُموتَ  عن الُمْنَكرِ  والنَّْهيِ  بالَمْعُروف القائُِم باألَْمرِ  وطاَعتِه

ْين في الَمَجاِلِس  : العَّمارُ وكالُم ابُن األَْعَرابّي ، نقله صاِحُب اللَّساِن والتَّْكِملة. وزاَدا :  وقائماً باألَواِمر والنََّواِهي إِلى أَْن يَُموَت. هذا ُكلّه الزَّ

ً  العَْمرِ  ، عن ابن األَعرابّي ، مأُْخوذ من  ، وهو القُْرط ، وهو ُمْستَْدَرك على الُمَصنّف. ولم يَْذُكر صاحُب اللَّسان الَحِليم الَوقُور. وذكَرا أَيضا

 ، وهو أَيضاً ُمْستَْدَرك على المصنّف. (3)، وهو الِمْنِديل  العََمر ُمَوقًّى َمْستُوٌر. عن ابن األَعرابي ، َمأْخوذٌ من : َعّمار : َرُجلٌ 

وِريَّةو  جاَءت في أَْرِمينِيَة وقُْسَطْنِطينِيةَ :كما  (4)كذا َذَكُروا. قال : والِقياُس تَْخِفيف الياِء  والياِء أَيضاً ، وقال الصاغانّي : ، مشَدَدة الميم َعمُّ

ومِ   ِريبُه ، وفيه نََظٌر.َغزاه الُمعُتَِصم باهلل العبّاسّي. وهو اليَْوَم َخراٌب ال َسَكَن فيه. وقيل : هو الَمْعُروف اليَْوَم بأَْنُكوِريَةَ ، وهو تَعْ  د ، بالرُّ

 ، أَي الثَّْوِب ، وِلينُه ، كما في التكملة. وفي عبارة المصنّف قاَلقَةٌ. َغْزلهِ  ُحْسنُ و ْوبِ ، أَي نَْسجِ الثَّ  : َجْوَدةُ النَّْسجِ  التَّْعِميرُ و

اَرةُ و  األَْغِربَةُ وِهَي ِجبَاٌل ُسوٌد ، ويَِليا بَِراُق ِرْزَمةَ بِيٌض. (5)لها ِجبَاٌل بِيٌض ، وتَِليها  َماَءةٌ جاِهِليَّةٌ  ، بالتَّْشِديد : العَمَّ

اَرةُ و يَْت باْسِمَها. بِئٌْر بِِمنًى : العَمَّ اِريَّةو ، ُسّمِ  ة باليََماَمة. ، بتشديد الميم والياِء : العَمَّ

 من َجبَِل قََطن. كِكتَابٍَة : ماَءةٌ بالسَِّليلَةِ  ، الِعَماَرةُ و

 .(6) َشْرقِيَّ الَمْوِصل ، وفي التكملة : قَْريَةٌ  ، بالَكْسر : قَْلعَةٌ  يَّةُ الِعْمَرانِ و

 بن قُعَْين. َعْمِرو ِلبَنِي ماٌء بنَْجدٍ  ، بالفَتْح : العَْمِريَّةو

حمن بنُ  ببَْغَدادَ  من َمَحاّل باِب البَْصرة َمَحلّة ، بَضّمٍ ففَتْحٍ : العَُمِريَّةو  ، عن ابن الُحَصْين. العَُمِريّ  أَْحَمَد بِن ُمَحّمدٍ  ، ومنها القاِضي عبُد الرَّ

ة ؛ هكذا قاله الصاغانيُّ ،  َمْعَمرٍ  ابنِ  بُْستَان وال تَقُلْ  بن ُكَرْيِز بن َربِيعَةَ. عاِمرِ  ، وهو عبُد هللا بنُ  بنَْخلَةَ  عاِمرٍ  بُْستاُن ابنِ و فإِنّه قَْوُل العَامَّ

ِفّي الَحْنبلّي ما نّصه : وبُْستَاُن ابنِ وتَبِعَه المصنّف. ونقَل شيُخنا عن  الع للصَّ ُمجتََمع النَّْخلَتَْين : النَّْخلَة اليَمانِيَة والنَّْخلَة  َمْعَمرٍ  َمراِصد االّطِ

الُمتََكلِِّمين على األَماكن ، وال  قال : وعليه اقتصر أَْكثَرُ  .(7)، وهو َغلٌَط ، انتهى  عاِمرٍ  الشاِميّة ، وُهَما َواِديان ، والنّاُس يقولُون بُْستَاُن ابنِ 

 أَْدري ما َوْجهُ إِْنَكاِر الُمَصنّف له ، ولعلَّه التَّْقِليُد.

َكة : ع َعَمَرانُ و  قاله الصاغانّي. ، ُمَحرَّ

ّم : ع ، بِ  ُعْمرُ و ْعفََراِن ، بالضَّ  الَجِزيرة. نَواِحي الزَّ

رٌ و َواُب فيه  كُسكَّر ُعمَّ باإِلضافِة إِلى َكْسَكر كَجْعفَر ، كما ضبطه الصاغانّي  (8)« َكْسَكرَ  ُعْمرُ »، هكذا بالتَّْشِديد كما في سائر النُّسخ ، والصَّ

 َشْرقِيّها. قُْرَب َواِسطَ  ، وقد تَصحَّف ذلك على الناِسِخين ، وهو َمْوِضعٌ 

ّم أَيضاً ، وقد يُوَجدُ  نَْصرٍ  ُعْمرُ و  بُسرَّ َمْن َرأَى. في بعض النَُّسخ بالتَّْشِديد ، وهو َخَطأٌ : موِضعٌ  ، بالضَّ

 َحَرَسَها هللا تعالَى. قُْرَب َمكَّةَ  : َمْوِضعٌ  ، كُزبَْير العَُمْيرُ و

 وقد جاَء في ِشْعِر َعبيِد بن األَْبَرص.

__________________ 
الكالم نســــتدركه عن التهذيب وعبارته : مبخوذ من العمارة وهي القبيلة اجملتمعة  ( كذا وردت العبارة ابألصــــر نقال عن اللســــان ومثة ســــقرت يف1)

 عل  رأي واحد. قا  : وعّمار الرجر ا ليم الوقور يف كالمه وفعاله ا مبخوذ من العمارة ا وهي العمامة.
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 ( العمرات وهي  مات تكون حتت اللحّي.2)
 ا رة رأسها. ( زيد يف اللسان : املندير أو غريه ا تغطي به3)
 ( ومثله يف معجم البلدان.4)
 .«وهلا»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
 ( يف معجم البلدان : قرية كبرية وقلعة يف شرقي املوصر.6)
وقا  البطليوســــي : بســــتان ابن معمر غري بســــتان ابن عامر ولي  أحد ا اآخر ا  (.بســــتان ابن معمر)( وهي عبارة ايقوت يف معجم البلدان 7)

 . وأما بستان ابن عامر فهو موضض آخر قريب من اجلحفة... فبما بستان ابن معمر فهو الذي يعرف ببطن َنلة
 ( ومثله يف معجم البلدان.8)



6400 

 

ّم ، هكذا في النُّسخ ، وَضبََطه الصاَغانّي َعَوال بالفَتْح. (1) في َحْزِم بني ُعَوالٍ  ، كُزبَْيٍر : ُعَمْيرٍ  بئرُ و  ، بالضَّ

وهو أَبُو ثَْعلَبَة بن َحْنَظلَةَ ، صاحب يَْوِم ذي قاٍر ، وأَخواهُ َعْبُد األَْسَود ويَِزيُد ،  الِعْجلّي. قلُت : فََرس َحْنَظلَةَ بِن َسيّارٍ  أَيضاً اسمُ  العَُمْيرُ و

 بن َسْعِد بن ِعْجل ؛ قاله ابُن الَكْلبِّي. (2)ة وهم من بَنِي ُخَزْيمَ 

ُجل ، ومثْلُه في التكملة. ُكْنيَةُ الذََّكرِ  ، كُزبَْيٍر : ُعَمْيرٍ  أَبوو  ، وفي اللَّسان : ُكْنيَةُ الفَْرجِ. قلُت : أَْي فَْرُج الرَّ

مستعاَرةٌ للَكّف من أَْعالِم  ُعَمْيَرةُ  ، قال شيُخنَا : ِكنَايَةٌ عن االْستمناِء باليَد : َرةَ ُعَميْ  ، هكذا باإِلضافَة ، وفي التكملة : وَجلََد فالنٌ  ُعَمْيَرةَ  َجْلدُ و

 .بعَُمْيَرةَ  يَْكنُوَن عن الذََّكر ُعَمْيَرةَ  النَِّساِء. وقال الشيخ أَبو َحيّاَن في البَْحر. إِنّهم في َجْلدِ 

ِزّي في شرحِ  ُعَمْيَرةَ  أَثناَء ُسوَرة الُمْؤِمنين بأَنَّ « ّر اللَِّقيطالدُّ »وتَعقَّبَه تلميذُه التاُج ابُن َمْكتُوٍم في  َعلٌَم على الَكّف ال الذَّكر ، ونَقَلَهُ عن الُمَطّرِ

ْفَرَط صاحبُه. انتهى كالُم يفاً أَ الَمقَامات قال شيُخنا : وْمثلُه في أَْكثَر ُشُروح الَمقَاَمات. واْستَْوَعَب أَكثَر َكالِمِهم ابُن َظفٍَر ، ورأَيُت فيه تَْصنِ 

 َشْيِخنا.

ْيتَُها  تِنَا الفُقََهاِء ، وهي نَِفيَسةٌ في « القول األََسّد في ُحْكِم االْستِْمنَاِء باليَد»قلُت : وقد َسبََق لي تأْليُف ِرَسالٍَة فيه ، وَسمَّ ، َجلَْبُت فيه نَقُوَل أَئِمَّ

 بابَها. ولقد اْستَْظَرف من قال :

اٍد أََر  الــــــــــــــنــــــــــــــ   هــــــــــــــَ دًا ذا اجــــــــــــــتــــــــــــــِ ِوي  َزيــــــــــــــح  حــــــــــــــح

  
َهح   ريح ات غـــــــــــــــــــَ ريح ُن ابخلـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــر محـــــــــــــــــــح َز  ال  جـــــــــــــــــــَ

  

رَاُه ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاراًِب  ـــــــــــــــــــــَ راً تـ مـــــــــــــــــــــح اراً  عـــــــــــــــــــــَ  هنـــــــــــــــــــــََ

  
اًل وَ   ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ اَل ل ُد ِإنح خـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ ل َهح  ـــــــــــــــَح ريح مـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــُ

  
بّاحِ َسْيُف أَْبَرَهةَ بِن  ، أَي وتَْشِديد الياِء وتَُخفَّف : ، بالفَتْحِ  العََماِريُّ و  الِحْميَرّي. الصَّ

َكةً : الِمْنديلُ  العََمرُ و هَ  أَو َغْيُره ، ُمَحرَّ ةُ َرأَْسَها ، أَْو أاَلَّ يَُكوَن لها ِخماٌر وال َصْوقَعَةٌ تُغَطَّي َرأَْسها فتُْدِخل َرأَْسها في ُكّمِ ي به الُحرَّ ،  اتُغَّطِ

 َحكاهُ ثعلب عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد :

 َعَمرح ي واخِلَماُر من قاَمتح ُتَصلِّ 
 اسٌم لَطَرف الُكّمِ ، وهو بالتحريك ال الفَتْح كما نَبَّْهنَا عليه قريباً. العََمرُ  قلُت : فإِذاً 

 حرسها هللا تعالى ؛ هكذا نقله الصاغانّي ، وأَنشد لَصْخٍر الُهَذلّي : َجبٌَل يَُصّب في َمِسيِل َمكَّةَ  : َعَمرٌ و

مــــــــــــــــح َ  ا رََأ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ مــــــــــــــــ  لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ُه  فـ ّدامــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــُ

  
ا رََأ  و   مــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ راً ل مــــــــــــــــَ ا عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــفــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــِ ن

ُ
 واملــــــــــــــــ

  

ُه  انـــــــــــــَ جـــــــــــــَ ِر َأشـــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــح َن الـــــــــــــلـــــــــــــ   َأســـــــــــــــــــــــــــاَ  مـــــــــــــِ

  
ا   وفــــــــــــــــَ ن  جــــــــــــــــُ َرُه كــــــــــــــــُ َواهــــــــــــــــِ (3)كــــــــــــــــَبن   ــــــــــــــــَ

 

  
 .(4)قلُت : وفي المعَجم أَنّه واٍد بالِحَجاز 

، قاله ابُن األَْعَرابِّي ، وهكذا  ، إِتْبَاعٌ  َعِميرٌ  بَِجيرٌ  بَثِيرٌ  َكثِيرٌ  يُقال :و النَّْسجِ قَويُّ الغَْزِل َصبُوٌر على العََمل. َصِفيق ، أَي َعِميرٌ  ثَْوبٌ  يقال :و

 ضبطه األَزهرّي بالعَْين.

فها هللا تَعا ، جاَء في التفسير أَنّه الَمْعُمورُ  البَْيتُ و ، يَْدُخلُه كلَّ يَوٍم َسْبعُوَن أَْلَف َملَك ، يَْخُرجون منه وال  لَىفي السَّماِء بإِزاِء الَكْعبَِة َشرَّ

 يَعُوُدون إِلَْيه.

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 .ِعَماَرةٍ  : ذُو عاِمرٌ  َمَكانٌ 

 .عاِمرٌ  : َعِميرٌ  ومكانٌ 

 .ُعّمار الَجْمعُ ، و عاِمرٌ  ، إِذا َكبَِر. ويُقَاُل لساكِن الّدار : يَْعَمرُ  فاُلنٌ  َعِمرَ  ويُقَال :
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 : الَمْخُدوُم. الَمْعُمورُ و

 َربِّي َوَحَجْجتُه : َخَدْمتُه. َعَمْرتُ و

 فاُلٌن َرْكعَتْين ، إِذا َصاّلُهَما. َعَمرَ و

َراتُ و  ه ابُن األَْعَرابِّي.: هي اللَّحمات الَّتي تكوُن تَْحَت اللَّْحيِ ، وهي النَّغانُِغ واللَّغاِديُد : حكا (5)، بالفَتْح والتَّْشِديد  العَمَّ

فَسأَْلُت ُمْصعَباً عن ذلك فقال :  . قال أَبو تُراٍب :عامراً وتََركتُهم سامراً بمكان َكَذا وكذا  تقوُل في كالمها : العامِريَّة وقال اللّْحيَانّي : سمعتُ 

 ُمِقيِميَن ُمْجتَِمِعين.

__________________ 
 ابلفتح ا وضبطت يف معجم البلدان ابلضم كاألصر.« َعوا »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  1)
 ( يف مجهرة ابن حزم : جذمية.2)
 : قا  صخر الغي يصف سحاابً. (عمر)( يف معجم البلدان 3)
 ( كذا ا ومل يرد هذا املعىن يف معجم البلدان.4)
 ( ضبطت ا ابلقلم ا يف اللسان بتخفيف امليم.5)



6402 

 

 .: َخَرَزةُ الُحبّ  العَْمَرةُ و

َعْصراً. قلُت : هو  ، وتَبَِع أَبا ُعبَْيد ُكَراُع وفي بعضها : (1)، أَي بَِطيئاً ، هكذا ثَبََت في بعض نَُسخِ الُمَصنَّف  َعْمراً  ويقال : جاَء فالنٌ 

 األَْشبَهُ بالصَّواب.

 : يَْسُكنها الِجنُّ ، عن اللّْحيَانّي. َمْعُموَرةٌ  ودارٌ 

يَتْ عاِمَرةٌ و عاِمرٌ  اُت التي تكوُن في البُيُوِت ، واِحُدهاالبُيُوِت : الَحيّ  َعَواِمرُ و  .أَْعماِرَها ِلُطول َعَواِمرَ  . قِيل : ُسّمِ

هما َمْشُهوَران. ُعَماَرةُ وبُن ِزياٍد العَْبِسّي ،  ُعَماَرةُ و  بُن َعِقيِل بِن بِالِل بِن َجِريٍر ، بَضّمِ

 ابُن األَعرابّي :: َحيٌّ من َعْبِد القَْيِس. وأَنشد  العُُمورو

َوًة  بـــــــــح َك حــــــــَ عــــــــاتــــــــِ رحضـــــــــــــــــــــِ ُ
اَء املــــــــ نــــــــا الــــــــنِّســـــــــــــــــــــَ لــــــــح عــــــــَ  جــــــــَ

  
ن  و   اِن شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ب ـــــــــرُكـــــــــح ورِ ل مـــــــــُ ـــــــــعـــــــــُ مـــــــــا ال جـــــــــَ  وَأضـــــــــــــــــــــــح

  
 .(2)بِن الحاِرث : قَبِيلَةٌ  َعْمِرو بَنُووَ 

رَ  وقد َر قوُل ُحَذْيفَةَ بِن أَنٍَس الُهَذِلّي : تَعَمَّ  : اْنتََسَب إِليه ، وبه فُّسِ

رحمُتُ  مح ذَكـــــــــــــَ تـــــــــــــُ لـــــــــــــح تـــــــــــــِ ا قـــــــــــــُ مـــــــــــــّ ُم لـــــــــــــَ كـــــــــــــُ لـــــــــــــ  عـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

  
ن و   وا مــــــــــَ لــــــــــُ تـــــــــــُ قــــــــــح وا َأنح تـــــــــــَ رتحُكــــــــــُ نح تــــــــــَ َرالــــــــــَ عــــــــــمــــــــــ   تــــــــــَ

  
 بالَمَكاِن ، إِذا أَقاَم به. َعِمرَ و

 : الُمِقيُم. العاِمرُ و

َرَدانِ  العَُوْيِمرانِ و   ؛ في اللَّسان.: الصُّ

بُن  َعْمرُ  بالفَتْح فإِنّه بالسَّراةِ ، ويقال له َعْمرٌ  ، ُمَحّركة ؛ هكذا قاله الصاغانّي. قلُت : أَما َعَمرٌ  ، بالفَتْح : َجبٌَل ببالِد ُهَذْيٍل. وقيل : َعْمرٌ و

 َعْدَواَن ، وأَّما الِّذي بالتَّْحِريك فإِنّه واٍد ِحَجازّي.

 .وسلمعليههللاصلىَل من اليََمِن مع ذي الَكاَلع ، فرَجعَا من الّطِريِق ِلَمْوِت َرُسول هللا أَْقبَ  َعْمٍرو وذو

ا يَ ْعُمُر َمساِجَد هللاِ )وقوله تعالَى :  ا من (3) (ِإَّنَّ يَاَرةُ ، أَو من قولهم : العُْمَرة التي هي ِحْفُظ البِناِء ، أَو الِعَماَرة إِمَّ  َعِمْرتُ  التي هي الّزِ

 .(4)بَمَكاِن كذا ، أَي أَقَْمُت به ؛ كذا في البصائر 

 الَحْربيُّ ، واْبنَاه قاِسٌم وأَْحَمُد. َعّماَرة َجْعفَُر بن أَْحَمَد بنِ  . بالكسر : َصحابِّي. وبالفَتْح والتَّْشِديد :ِعَماَرة وأُبَيُّ بنُ 

ثُون. وبَنو ُعَمرَ  بِْنُت نافِعِ بنِ  َعّماَرةُ و َعْبِد الَوّهاِب الِحْمِصيّةُ. بنتُ  َعّماَرةُ و  البَلَِوّيِ : بَْطٌن. َعّماَرة الُجَمِحّيِ : ُمَحّدِ

ْحمِن بَِن أَْحَمَد بنِ  ِلعَُمرَ  بِن ماِلٍك القُضاِعّي ، َوِليَ  َعّماَرة وُمْدِرُك َعبِد هللا بِن القَْمقاِم بنِ  اَرة بن عبد العَزيز. وبََرَكةُ بُن عبِد الرَّ أَبا )َسِمَع  َعمَّ

ين في الَوفَيات.  اَرةُ وَ الُمَظفَّر بن أَبي البَركات ، قَيَّده الشَِّريف ِعزُّ الّدِ ر الثَّقَفيّةُ َزْوُج محّمِد بِن عبِد الوّهاب الثَّقَِفّي ، يقوُل فيها ابُن ُمناذِ  َعمَّ

 من أَبيات :

 َعم ارَهح ُ َم ُد ُزّوَِج 
 ء بِن الُمتََوّكل ، وعنه أَحمُد بُن عبِد هللا الناقِد.بُن َعْبُدوَس السََّكْنَدِريُّ َحدَّث عن هانِى َعْمُرونُ و

 صالُح بن أَحمد بن اللَّْيث البَُخاِرّي نزيُل بَْيِت الَمْقِدس. العَِميرِ  وأَبو

 في بَنِي نَْهٍد.ـ  بتشديد الياءِ ـ  ةَ بُن َسالمَ  ُعَميِّرُ و

 بنُت َسْهِل بِن رافعٍ ، بالفتح ، َصحابِيَّةٌ ، َذَكَرها األَميُر. وبالّضّم اْبنَةُ ُمنبِّه ، وَغْيرها. (5) َعِميَرةُ و
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 بِن ساِعَدةَ ، َذَكَرَها ابُن َحبِيب. (6) ُعَوْيِمرِ  بنتُ  ُعَوْيِمَرةُ و

العَْدُل شيُخ ابِن الصابُونّيِ. وعبُد  العَّماِريُّ  يع. وعبُد الواِحِد بن أَْحَمدَ َشْيُخ ابِن جمـ  بالفَتْح والتَّْشِديدـ  العَّماِريّ  وأَحمُد بُن محّمد بِن ِعيسى

ْحمِن بُن أَبِي وآُل بَْيته إِلى  العَّماِريُّ  الحافُِظ ، ذكره بُن السَّْمعَانِّيِ. وأَبو الَحَسن َعِليُّ بُن ُموَسى بِن َعْبِد الَمِلك الَمْغِربِيُّ  َعْمرو العَّماِريُّ  الرَّ

ه  ، شمُس األَئمة الَحنَِفّي ، فَِقيهٌ مشهوٌر. العَّماِريّ  بِن ياِسِر. ومحّمُد بُن َعْبِد السَّتَّاِر الَكْرَدِريُّ  َعّمارِ  َجّدِ

 ، بالّضّم فالفَتْح : بَْطٌن من آل علّي بن أَبي طاِلٍب. العَُمِريُّونَ و

__________________ 
 صن ف أحد مصنفات أيب عبيد.وامل« التهذيب»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( اللسان : حي.2)
 .18( سورة التوبة اآية 3)
 (.عمر)( والعبارة يف مفردات الراغب 4)
 ( يف أسد الغابة عمرية ابلتصغري.5)
 ( يف أسد الغابة : عومي.6)
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ين بيّدي. رِ العُمَ  الناِسُخ ، نسبة إِلى بَْيعِ  ُعَمَر العَُمِريُّ  بن محّمد بنِ  ُعَمرُ  وَشَرُف الّدِ  ، َحدََّث عن ابِن الزَّ

ه العَْمِريّ  وبالفَتح والسُُّكون : َجْعفَُر بُن َعْونٍ  بن َعْوِف : بْطن من األَْوِس  َعْمِرو بن ُحَرْيث. ويُْنَسُب كذلك أَيضاً إِلى َعْمِرو ، نُِسَب إِلى َجّدِ

له ُصْحبةٌ ، والْبنِِه َعْبِد العَزيِز  العَْمِريّ  . وَمَولَةُ بُن ُكثَْيفالعَْمِريّ  ءبراهيَم الُمْقِرى، فِمَن األَِخيِر ُعبَْيُد هللا بن إِ  َعْمرو ، وإِلى قراَءة أَبي

 َروايَةٌ.

 ، محّركة. العََمِريّ  بن لَْيثٍ  ُعَمرُ  بِن ُخفاِف ، كَسِفينَة : بطٌن ، منهم َعِميَرةَ  وبنو

 ، عن أَِبي الَكَرم الشَّْهَرُزوِرّي. العَْمُرونيّ  ويَْحيَى بن ُمعَاِلي بن َصَدقَةَ البَّزاز

 البّزاُز أَبو َسْعٍد الَوكيُل ، َسِمَع الَخفّاَف. َعْمَرَوْيه العَْمَرِويّ  ومحّمد بُن َعلّي بنِ 

 ، بالفتح ، شيُخ َزَكِريّا الساِجّي. العَِميِريّ  وأَحمُد بْن َسْلمٍ 

 ، بالّضّم ، من أَقراِن شيخ اإِلسالم الَهَرِوّي بَهراةَ. العَُمْيِريّ  ومحّمد بُن َعِلّي بن ُمَحّمد

 بُن يَْحيَى ، الثَّالثَةُ كَمْسَكن. َمْعَمرُ وبُن أَبان ،  َمْعَمرُ وبُن راِشٍد ،  َمْعَمرُ و

رُ  وكُمعَظَّم : قِّّي ،  ُمعَمَّ رُ وبُن سلَْيَماَن الرَّ رِ  َشْيُخ الذُّْهِلّي ، وِشهاُب بن يَْعَمرَ  بنُ  ُمعَمَّ ر البَْلِخيُّ ، وأَبو ُمعَمَّ . الُمعَمَّ  األَنصاِريُّ

رِ  بُن محّمِد بنِ  ُعَمرُ و رُ وبِن َطبَْرَزد ، ُمْسنُِد َوْقتِه ،  ُمعَمَّ رُ وبُن صاِلٍح الَجَزِريُّ ؛  ُمعَمَّ رِ  بُن بَْرَعَمةَ ، وأَحمُد بُن علّي بنِ  ُمعَمَّ لَِويُّ ، العَ  الُمعَمَّ

ر الُملَقّب بالطاِهِر ، وأَبو ثُون. الُمعَمَّ  يَْحيَى بُن محّمِد بِن َطبَاَطبَا الُحَسْينّي : ُمَحّدِ

رو  .(1)بِن َعِلّي العُبَْيِدِلْي َجّد النقيب الَجّوانِّي  ُعَمرَ  بنُ  الُمعَمَّ

ُل بنُ  رٍ  وُمفَضَّ ، وابنُه القاِسُم ،  َمْعَمر لرحلته إِلىـ  بالفَتْحـ  الَمْعَمِريُّ  : وأَبو ُسْفياَن محّمد بُن ُحَمْيدٍ  الُحَسْينِيُّ َجدُّ آل الوفُود بالَمِدينَة ُمعَمَّ

ثُوَن. وَمْسُروُق بُن  الَمْعَمِريُّ  الحافظ ، ونافِلَتُه أَبو بَْكٍر محّمُد بُن عبِد هللاِ  الَمْعَمِريُّ  وِسْبُطه الَحَسُن بن َعِلّي بن َشبِيبٍ  نَزيُل البَْصَرة : ُمَحّدِ

َشاِطّي نسبةً إِلى َجّدهـ  بضم الميم وسكون العين وكسر الميم الثانيةـ  الُمْعِمريّ  األَْجَدعِ  بِن ـ  ِسنكُمحْ ـ  ُمْعِمر من ِكبار التابِِعين ؛ ذكره الرُّ

 الحاِرِث بِن َسْعٍد الَهْمَدانّي.

بِن  َعْمِرو بنُت الِعتِْر بن ُمعاِذ بنِ  تَْعَمرُ وابنةُ َمْسلََمةَ السَّْعديّة ، حدَّثت عن أُّمها َسْعَدةَ بِْنِت َمَطِر الَوّراق. ـ  بالُمثَنّاة الفوقية كَجْعفَرـ  تَْعَمرُ و

 بن َصْعَصعَة. عامرِ  َهواِزَن ، وهي أُّم َربيعَةَ البَّكاِء بن الحاِرِث البَْكِريّةُ ، من بَْكِر بنِ 

 قَبِيلَة.ـ  كَجْعفَرـ  يَْعَمر بالياِء التحتيّة ، إِلىـ  اليَْعَمِريّ  وأَبو الفَتْحِ 

 .قبيلةٌ من بَْربَر. وإِليها نُسَب أَبو علّي الُحَسْين بن محّمد التَّْعَمِريّ ـ  كَجْعفَرـ  تَْعَمرُ  وبالفَوقيّة

 : قريةٌ من بِالد ُمراٍد بالَجْوف ، بها َوْقعَة.ـ  كعُثَْمانَ ـ  ُعْمرانُ و

 .(2)، باليَاِء ، كَجْعفٍَر : َمْوِضُع في ِشْعِر لبيد  يَْعَمرُ و

 وبالُمثَنّاة الفوقيّة وضّم الميم : ناحيةٌ من السَّواد ، وموِضٌع بناحيَة اليََماَمة.

ولكنّه « غمذر»، هكذا نَقَلَه الصاغانّي في  الغاُلُم الناعُم البََدنِ  هو (3)، أَهملهُ الجوَهِريُّ ، وقال أَبو عمر  ر، كَشَمْيذَ  العََمْيَدر : [عمدر]

 .(5)َذَكَره الصاغانّي ُهنَا  الكثيُر الَمالِ  : العََمْيَدرُ و .(4)ضبطه بإِْعَجام الذال ، وقال : هو قوُل أَبي عمرو 

 .«غمذر»اللَّسان فإِنّه ذكره في وأَّما صاِحُب 

 * ومّما يُْستَدرك عليه :

 : وهو تَتابُع الَجْرعِ ، لغةٌ في الغَْين المعجمة ؛ كذا ذكره ابُن القَّطاعِ في التَّْهِذيب. العَْمَجَرةُ  : [عمجر]

 ، هكذا في النَُّسخ ، وإِنَّما (6) كَسفَْرَجل العََمْيَطر : [عمطر]
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__________________ 
 .«اجلواىف»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 1)
 ( ومثله ورد يف معجم البلدان.2)
 قوله : وقا  أبو عمر بوزن ُصَرد هنا وفيما بعد ا والذي يف التكملة : أبو عمرو ا وهو الصواب.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( انظر ا اشية السابقة.4)
: ذكره الصــــاغاين هنا : عبارته أبو عمرو : العميدر الغالم الناعم البدن الكثري املا  ا وعبارته يف مادة ي م قوله »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 5)

 .«ذ ر : والغميذر الغالم الناعم ا أبو أبو عمرو : هو العميذر ابلعا املهملة
 ( ضبرت ابلقلم يف التكملة بفتح فسكون ففتح.6)
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َيايّن اخلارُِج بِدَمشح  الَعَميحَطر هو أَبُو َله اجلوهرّي.  ّمد اأَلِماِ  ِخالَفة َأاّيم الشبحم يف الس فح  الَعّباِسيِّ ا وهذا قد َأ ح
 * ومّما يُْستَدرك عليه :

ه  العََمْيَطرِ  أَبو نَِفيَسةُ بنُت َعْبِد هللِا بِن : ُكْنيَةُ الِحْرَذْون ، وبه ُكنَِي هذا الخاِرُج ، واسُمه علّي بن عبِد هللا بِن خاِلِد بِن يَِزيَد بِن ُمعَاِويَةَ ، وأُمُّ

؛ كذا في  198مات سنة  .«َشْيَخْي ِصفِّين أَنا ابنُ »العَبّاس بِن علّي بِن أَبي طالِب ، بُويَع له بالِخالفَة في ِدَمْشَق. وكان يفتخر ويقول : 

فَدّي.  َوفَيات الصَّ

يب العَْنبَرُ  : [عنبر] َي الرجُل ، وَجَمعَهُ ابُن ِجنِّي على من الّطِ . قال ابُن ِسيَده : فال أَْدِري ، أَحِفَظ ذلك أَْم قاله ليُريَنَا َعنابِرَ  معُروف ، وبه ُسّمِ

َكةً وِإْن لم يُ   .َعناِبر ْسَمعالنُّوَن ُمتََحّرِ

ْكثَُر أَّن كَجْعفٍَر. قال : قَِضيّةُ ِذْكِرِه تَْرَجَمةً َوْحَده أَّن النوَن فيه أَصليّة ، ووزنه فَْعلَل ، ولذلك َوَزنَهُ بَجْعفَر ، واألَ  العَْنبَرُ  وفي نُْسَخة َشْيِخنَا :

ح به الفَيُّومِ  فَْنعَل : ِطيٌب َمْعُروٌف. وقد وقع فيه اختِالٌف  العَْنبَرُ  : (1)ّي فقال في الِمْصباح نُونَهُ زائدةٌ ، وهو الذي يَْقتَِضيه الّصحاح ، وصرَّ

 هو أَو : َسَمَكةٌ كبيرةٌ ، والَمْشُموم َرِجيعَُها ، قيل : يُوَجُد في بَْطنها. العَْنبَرُ  ، ومثلُه في التَّْوِشيح ، قال : َرْوُث دابَّة بَْحريّة كثير. فقيل : هو

،  العَْنبَرِ  ْصل، أَي في البَْحر ، يكون َجَماجَم ، أَكبُرها َوْزُن أَلِف ِمثْقال ، قاله صاِحُب الِمْنَهاج. وقال ابُن َسِعيد : تَكلَُّموا في أَ  ن فيهنَْبُع َعي

منهم من قال : إِنّه نَباٌت في قَْعِر البَْحر ؛ قاله الدَّوابُّ وتَْقِذفُه ، و (2)فَذَكَر بعُضهم أَنّه ُعيُوٌن تَْنبُُع في قَْعِر البحِر يصيُر منها ما تَبلَعُه 

يب. وقيل : األََصحُّ أَنَّه َشمُع َعَسٍل ببالِد الِهْند يَْجُمد ويَْنِزُل البَْحَر ، ومَ  (3)الِحجاِرّي  هور ، ونَقَلَه الَمقَِّرّي في نَْفح الّطِ ْرَعى نَْحِله من الزُّ

يِّبَة يَْكتَِسب ِطيبَه منها ، ول َمْخَشرِ الطَّ ّي يس نَباتاً وال َرْوَث دابَّة بَْحِريَّة ، أَْجَوُده األَبيُض وما قاَرَب البَياَض ، وال َرْغبَةَ في أَسوِده. وقال الزَّ

ٌء إِاّل ماَت ، وال يَْنقُُره طائٌر ِإاّل بَِقَي ِمْنقَاُره يأْتي ُطفَاَوةً على الماِء ال يَْدِري أَحٌد َمْعِدنَه ، يقِذفُه البحر إِلى البَّر ، فال يأْكُل منه شي العَْنبَرُ  :

 فيه الَمنَاقِيَر ، والظُّفَر. فِيه ، وال يَقَع عليه إِاّل نََصلَْت أَْظفَاُره ، والبَحريُّون والعَّطاُرون ُربََّما َوَجُدوا

َوُده األَْشَهُب ثّم األَْزَرُق ، قال : وَسِمْعُت ناساً من أَْهل َمكَّة يقولُون : هو صفع ثَْور في بَْحِر الهْند. وقيل : هو َزبٌَد من بَْحِر َسَرْنِديَب ، وأَجْ 

 وأَْدَونُه األَْسَوُد.

 البحر. أَي يَْدفَعُه. (4)ٌء يَْدُسُره إِنَّما هو َشيْ  ، فقال : ْنبَرالعَ  وفي الحديث : ُسئل ابُن عبّاس عن َزَكاةِ 

وقال ابن ِسينا : الَمْشُموم يَْخُرج من  .. وقال صاحب المنهاج : وكثيراً ما يُوَجُد في أَْجواِف السََّمك التي تأُْكلُه وتَُموُت ، ويُوَجد فيه ُسُهوَكةٌ 

نابِتاً في البَْحِر  العَْنبَرَ  سمعُت َمْن يقوُل : رأَْيتُ  ف السََّمك الذي تَْبتَِلعهُ. ونَقَلَهُ الماَوْردّي عن الشافعّي قال :الشََّجر ، وإِنّما يُوَجد في أَْجَوا

 .(5)ْطنها من بَ  العَْنبَر ُمْلتَِوياً مثل ُعنُِق الشاةِ ، وفي البحر دابَّةٌ تأُْكله ، وهو سمٌّ لها فيَْقتُلُها ، فيَْقِذفُها البحُر فيُْخرج

 ، كما في المصباح. العَْنبَرُ  ، وهي العَْنبَرُ  ، فيُقال : هو ويُؤنَّث يُذكَّر

، ، َحَذفوا منه النُّوَن تَْخِفيفاً كبَْلَحاِرِث في ، بَنِي الحاِرث  بَْلعَْنبَرِ  بن َعْمِرو بِن تَميٍم ، ويقال فيهم : العَْنبَرُ  ، هو أَبو َحّيٍ من تَِميمٍ  : العَْنبَرُ و

 وهو كثيٌر في َكالمهم.

يف ناحيَة إِلى َسريَّةً  بَعَثَ  وسلمعليههللاصلىأَّن النَّبِيَّ »في الحديث و . فأَكَل منها جماعةُ العَْنبَرُ  ا. فأَْلقَى هللا لهم دابَّةً يُقَال لهافجاُعو الّسِ

ْعفََراُن.  : العَْنبَرُ و يَْبلُغ طولَُها َخْمِسين ِذَراعاً يُقَال لها بالفَاِرِسيَّة باله. َسَمَكةٌ بَْحريَّةٌ  قال األَْزَهِرّي : هي. «السَِّريَّة َشْهراً حتى َسِمنُوا الزَّ

ََّخذُ  التُّْرسُ  أَيضاً ، : العَْنبَرو الَوْرُس. قِيَل : هوو َي بذلك ألَنّه يُت ََّخذُ  .(6)ديث أَبي ُعبَْيَدةَ وجاَء في حَ  من ِجْلد السََّمَكة البَْحِريّة. ، وِإنَّما ُسّمِ وتُت

 . قال العَبّاُس بن ِمْرَداس :َعْنبَرٌ  التَِّرَسةُ من ِجْلِدَها. فيُقَال للتُّْرِس :

رِي  اِء الصـــــــــــــــــــــــــــــــ  ا عـــــــــــــــــاِرٌض كـــــــــــــــــُزهـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

  
ُة و   لـــــــــــــــــ  رَبُ ِم فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

  
 ، فيكوُن أَْقَوى وأَْبقَى ما يُتََّخذُ منه وأَْصلََب ، وقد اتََّخْذُت أَنا ِحذاًء من ِجْلِده. العَْنبَر دِ قال الصاغانّي : ورأَْيُت أَْهَل ُجدَّةَ يَْحتَذُون أَْحذيَةً من ِجلْ 

__________________ 
 ( املصباح املنري مادة عرب.1)
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 .«تفعله»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«ا جازي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .«دسره»النهاية واللسان ( يف 4)
 ( وقا  داود يف تذكرته : الصحيح أنه عيون بقعر البحر تقذف دهينة فإذا فارت عل  وجه املاء مجدت فيلقيها البحر إىل الساحر.5)
اس.هي لكة حبرية كبرية ا يتخذ من جلدها « فبلق  هلم البحر دابة يقا  هلا العنرب»( يف النهاية : يف حديث جابر : 6)  الرتِّ
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 بسواحل َزبِيَد َحَرَسَها هللا تعالَى. : باليََمن (1) العَْنبََرةُ و

تَاِء : ِشدَّتُهُ  العَْنبََرةُ و تَاِء ؛ قاله الكسائّي. وقال ُكراع : إِنَّما هو َعْنبََرةِ  يقال : أَتَْيتُه في من الّشِ ،  من الِقْدِر : البََصلُ  العَْنبََرةُ و الشتَاِء. َعْنبَرُ  الّشِ

ة إِذا كان الشي ُخلُوُص أَْنَسابِهم من القَْوِم : العَْنبََرةُ و فإِنّه يُطيِّبُها.  .َعْنبَرٌ  هذا ُء خاِلصاً :، ومنه قوُل العامَّ

 بني تَِميم. [من]بِيلَة وُهْم قَ  أَْهَدى قَومٍ  العَْنبَرِ  في الِهَدايَة ، ألَنَّ بَني يُْضَربُ  َمثَلٌ  وهو« البَلَدِ  بهذا َعْنبَريٌّ  أَنتَ »يُقَال : و

 اْسٌم. ، بالتَّْصغير : ُعنَْيبَِرةُ و

وعْندي أَنَّها في َجِميعه  ؟َعنَى : العَلََم أَم أََحَد هذه األَْجنَاس َعْنبَرٍ  بالِميِم على البََدل ، فال أَْدِري أَيَّ « َعْمبَرٌ »قال ابُن ِسيَده : وَحَكى سيبوْيه 

 َمقُولَةٌ.

 بُن فاُلٍن الَمْرَوِزيُّ ، عن الُحَسْيِن بِن واقِد. َعْنبَرُ و

 بُن يَِزيَد البَُخاِريُّ ، عن محّمِد بن َسالم. َعْنبَرُ وبُن محّمد العاقُوليُّ ، عن ُمْسِلِم بِن إِبراهيَم ،  َعْنبَرُ و

ََّخذُ  العَْنبَِريُّ و  .بالعَْنبَر : َشَراٌب يُت

 يزة.: قريةٌ بِمْصر من الجِ  َعْنبَر وَمْرجُ 

: ذُبَاٌب  العَْنتَرُ  وقِيَل : هو الذُّبَاُب األَْزَرُق. وقال النَّْضُر : الذُّبَاُب. أَي بَضّم الدال وفَتِْحها : ، كَجْعفٍَر وُجْندب في لُغَتَْيه العْنتر : [عنتر]

 أَْخَضُر. وأَنشد :

ا  يــــــــــــهــــــــــــَ اُع فــــــــــــِ قــــــــــــ  ر َد الــــــــــــلــــــــــــ  رَتٍ ِإذا غــــــــــــَ نــــــــــــح عــــــــــــَ  لــــــــــــِ

  
بح   تـــــــَ ِدٍن ُمســــــــــــــــــح َدوح غـــــــح ربحِ مبــــُ ت ِذي خــــَ بـــــــح ــــ  ــــنـ ِد ال (2)ســـــــــــــــــــــِ

 

  
َي ؛ قال ابُن األَْعَرابّي ، : صوتُه العَْنتََرةُ و د : السُّلوُك في الشَّدائد. : العَْنتََرةُ  عن أَبي َعْمرو :و ، وبه ُسّمِ الشَّجاَعةُ في  : العَْنتَرة وعن الُمبَّرِ

 الَحْرب.

من بَنِي َمْخُزوِم بِن ماِلِك بِن غاِلِب بِن قَُطْيعَةَ بن َعْبٍس ،  َعْبسيّ  بن َشّداٍد ، شاعرٌ  بن ُمعَاِويَةَ  َعْنتَرةُ  من الثانِيو : اسماِن. َعْنتََرةُ و َعْنتَرٌ و

نة مشهورة. ْمحِ  َعْنتََرهُ و وأَخباُره ُمدوَّ  به. وأَّما قولُه : َطعَنَه : َعْنتَرةً  بالرُّ

وَن  عـــــــــــــــُ دح رَتُ يـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ا  عـــــــــــــــَ اُح كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ   والـــــــــــــــّرِمـــــــــــــــَ

  
مِ أَ   اِن اأَلدحهـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــَ ٍر يف ل ـــــــــــــح ئ ـــــــــــــِ اُن ب طـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــح

  
َم على لُغَة من قال يا حاُر. َعْنتََرةُ  كما َذَهب إِليه سيبويه ، وقد يكوُن أَراَد يا َعْنتَراً  فقد يكوُن اْسُمه  ، فَرخَّ

في َعْنبٍَس وَعْنَسل ، ألَّن َذْينِك قد أَْخَرَجهما االشتقاُق ، إِْذ أَْصالً ، وال تَُكوُن زائدةً كِزيَادتها  َعْنتَر قال ابُن جنّي : ينبِغي أَْن تَُكوَن النُّوُن في

ٍء منه زائداً ، فال بُّد من القََضاِء فيه بكونه كلِّه أَصالً ، فليس له اشتقاٌق يُْحَكم له بكوِن شيْ  َعْنتَر هما فَْنعَل من العُبُوس والعََساَلن ، وأَما

 .(3)فاْعِرْفه ؛ كذا في اللسان 

ْحمن عبدِ  الْبنهِ  قال أَنّه ، عنهمهللارضيحديث أَبي بَْكر وأَْضيافِه ، وفي  هكذا جاَء في ِرَوايٍَة ، وهو الذُّبَاُب ، َشبَّههُ به  «َعْنتَرُ  يا»:  الرَّ

 ويُْرَوى بالغَْيِن الُمْعَجَمة والثاِء الُمثَلَّثَة ، وسيأْتي ِذْكُره.تَْصِغيراً له وتَْحِقيراً. وقيل : هو الذُّباُب الَكبِيُر األَْزَرق ، َشبَّهه بِه ِلِشدَّة أَذاه. 

، ذكره  العَْنتَِريّ  ، شيٌخ البن َعَساِكر. والُحَسْيُن بن محّمد العَْنتَِريُّ  التَِّميِميّ  َعْنتَر وأَبو الفَْضِل عبُد الَملِك بن َسِعيِد بِن تَِميم بن أَْحَمد بن

ّب ، كان يكتب أَخبارَ  العَْنتَِريّ  يَّد محّمد بن محّمد الِحلّيّ الماِلينّي. وأَبو الُمؤَ  وهو شابٌّ فنُسَب إِليه. وعبُد الَمِلك بُن  َعْنتََرةَ  ، مشهوٌر في الّطِ

لَفّي ، وَولَُده ، َعْنتََرةَ  هاُروَن بن  فَقيهٌ فاضل. ِلّي. قال الّسْمعَانِّي :منهم أَبو الَحَسِن عَ  العَْنتَِريُّون ، َرَوْينَا َحديثَه في البُْلدانِيّات للّسِ

وح. الَمْرأَةُ الَجِريئة. ، أَهمله الجوهرّي والّصاَغانِّي ، وهي العَْنَجَرةُ  : [عنجر]  وقال األَزهرّي : هي المرأَةُ الُمكتَّلَةُ الَخِفيفَة الرُّ

 َغِضَب. ُعْنجوَرةُ  َرُجل كان إِذا قيل له َعْنِجْريا ، بالّضّم : اسمُ  ُعْنُجوَرةُ و

 : القَِصيُر من الِرجال. العَْنَجرُ و

ُجُل ، ِإَذا َمدَّ َشفَتَْيِه وقَلَبَُهَما. َعْنَجرَ و  الرَّ
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__________________ 
 ويف معجم البلدان فكاألصر.« عنربة»( يف القاموس : 1)
 (.353/  3عنرت )وما أثبت عن التهذيب « . ذي مخر.. إذا عرد اللقاح»( ابألصر : 2)
 ( وهذا ما نقله يف الصحاح عن سيبويه أن : نون عنرتة ليست بزائدة.3)
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ْنَجَرة باإِلْصبَع. العَْنَجَرةُ و  بالشَّفَِة ، والزَّ

 بِناًء على أَّن نُونَها زائدة. ذُِكر في ع ج ر : ِغالُف القَاُروَرةِ. وقد (1) العُْنُجوَرةو

: أَْصُل  العُْنُصرَ »، أَي األَصل. قال األَزهرّي :  العُْنُصرِ  األَْصُل. ويقال : هو لَئيمُ  لُغتان : ، بفتح الصاد وَضّمها العُْنَصرُ  : [عنصر]

 العُْنَصر نَّهم اتَّفَقُوا فيُء نحُوه من الَمْضُموِم كثير نحو السُّْنبَل ، ولكالَحَسب ، جاَء عن الفَُصحاِء بضّم العَْين ونَْصِب الصاِد ، وقد يجي

ُد ء في كالِمِهم الُمْنبَِسط على بِناِء فُْعلَل إِاّل ما كان ثانِيه نُوناً أَو َهْمَزةً نحو الُجْنَدب والُجؤَزُر : وجاَء الُسودَ والعُْنَصل والعُْنقَر. وال يَِجى

ّمات م ، بضم  العُْنُصر ع الواو ففَتَُحوا. ولغَةُ َطيِّئ الُسوُدد َمْضُموم. وقال أَبو ُعبَْيد : هوكذلك ، كراِهيَةَ أَْن يَقُولُوا : ُسوُدد ، فتَْلتَقَي الضَّ

 الّصاد.

ةُ والحاَجة : العُْنُصر بعُضهم :و ، قاله أَبو َعْمٍرو. الدَّاِهيَةُ  : العُْنُصرو  ، قال البَعيث : الِهمَّ

رَا.  جــــــــــــ  ــــــــــــرُت فــــــــــــهــــــــــــَ لــــــــــــي ن اخلــــــــــــَ ــــــــــــر هــــــــــــح  َأاَل راَح ابل

  
اِت و   يـــــــّ ِ الــــــَعشــــــــــــــــــــِ اح نح بــــــَ ِ  مــــــِ قــــــح ــــــَ رَامل تـ نحصــــــــــــــــــــُ (2)عــــــُ

 

  
وقد ذكره الصاغانّي وغيُره «. ُعْنُصِره يرِجُع كلُّ ماٍء إِلى»الَحِديُث بالفَتْح. ومنه« فُْعلَل»زائدةٌ عند ِسيبََوْيه ، ألَنّه ليس عنده  ُعْنُصرَ  ونُونُ 

 ألَّن األَزهرّي قال في بيت البَِعيث : إِنه أَراَد العََصَر والَمْلَجأَ.« ع ص ر»اق في من الُحذّ 

 وأَشرنا إِليه هناك ، وهللا أَعلم. ذُِكَر في ع ص ر قدو

 .(3)« َغلُّورا»، يأْتي ِذكُره في  العُْنُصِريّ  وأَبو َعلّي الَحَسُن بُن أَْحَمَد بِن عبِد هللا بن َغلُّورا الغاِفِقّي يُْعَرف بابن

أَي مع َضّم العَْين ، لُغَتَان ، وقد ذُِكر بالزاي ، وقد أهمله الجوَهِرّي ، كما قالَهُ الّصاَغانِّي. وهو ـ  ، بفتح القاف وَضمها العُْنقَرُ  : [عنقر]

 َصنِيُع الُمَصنّف ، ألَنّه َكتَبَه باألَْحَمر.

ُجِل : ُعْنُصُره ، كما َسيَأْتِي رُعْنقُ ووقد ُوجد في بعض حواشي الصحاح ُمْلَحقاً.  ، أَي من  أَّوُل ما يَْنبُُت منه هو أَصُل القََصِب ، أَو :ـ  الرَّ

ما لم  البَْرِديّ وأَْصُل البَْقِل والقََصِب  : العُْنقُرُ  قال أَبو حنيفة :و .ُعْنقَُرةٌ  َرْخٌص قَْبَل أَن يَْظَهَر من األَْرض الَواِحَدةُ  وهو َغضٌّ  أَْصِله ونَْحِوه

ن بلَْوٍن ولم يَْنقِشر  : أَصُل كّلِ قَِضة أَو بَْرِدّي أَو  العُْنقُر ِلبَيَاِضه. وقيل : قَْلُب النَّْخلَة أَيضاً : العُْنقُرو مجتمعاً. أَو ما دام أَْبيَضَ  (4)يَتلوَّ

. وقال ابُن الفََرج : ُعْنقُر شَّر ، فيَْخُرج له َوَرٌق أَْخَضر ، فإِذا َخَرج قَْبَل أَن تَْنتَِشَر ُخْضَرتُه فهوُعْسلُوجة يخُرُج أَبيض ثم يَْستَِدير ثم يَتَقَ 

ُجلِ  : العُْنقُرو ، بفتح القاف. ُعْنقَر . وسمعُت َغْيَره يقول :ُعْنقُرٌ  فقال : ؟سأَْلُت عاِمِريًّا عن أَْصِل ُعْشبَة َرأَْيتَُها معه فقُْلت : ما هذا  أَصُل الرَّ

 (5)وُعْنُصُره ، قاله الجوَهِرّي. 

 وبَيَاِضهم ونْعَمتِِهم بالعُْنقُر. لتَراَرتِِهمْ  ، َشبََّهُهم ُعْنقُرٌ  يقال لهم : وأَْوالُد الدَّهاقِينِ  قال اللَّْيث :

مّ و ، بالهاِء. أَنشد األَصمعّي  ُعْنقَُرةٌ  معروفَةٌ ، هكذا في سائر النُّسخ ، والصَّواُب أَّن الناقة ناقَةٌ ُمْنِجبَةٌ ، م : العُْنقُر ، أَي َضّم القَاف ، بالضَّ

بَعّي :  لُحَصْيِن بن بَُكْيٍر الرَّ

َرهح و  هــــــــــــــ  ٌة ُمشــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــَ قــــــــــــــح ــــــــــــــُ ِديــــــــــــــٍر نـ نح جــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ

  
رِهــــــــــــا و و   يــــــــــــِه مــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــاغــــــــــــِ َرهح فــــــــــــِ قــــــــــــُ نـــــــــــــح  الــــــــــــعــــــــــــُ

  
 ، نقله الصاغانّي. أُْنثَى البَواِشقِ  مع َضّم القَافِ  بهاءٍ  .العُْنقَُرةُ و

 اْمَرأَةٌ. : ُعْنقَُرةُ و

 : ُكْنيَةُ َرُجٍل ُردَّْت َشهاَدتُه عند إِياس ؛ َذَكره الحافُظ ، وسيأَتِي للُمَصنّف في الزايِ. العُْنقُرِ  وأَبو

السَّناِم. وفي أَصالَِة نُونِه نََظٌر ، فقد تَقَّدم في  الناقَةَ العَِظيَمة اللَّسان ، وهي، بالفتح أَهْملَه الجوهرّي والصاغانّي وصاحُب  العَْنَكَرةُ  [عنكر]

ْل. َعْنَكرَ  « :عكر»  َسناُم البَِعيِر : صاَر فيه ِسَمٌن. فتأَمَّ

ك ، وكأَنَّه اعتمد على الشُّ ـ  العََورُ  : [عور]  َذهاُب ِحّسِ إِْحَدى العَْينَْيِن. :ـ  ْهَرة ؛ قاله َشْيُخناأَْطلَقَهُ المصنِّف ، فأَْوَهم أَنّه بالفتح ، وهو ُمحرَّ
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ت العَْيُن في  َعَوراً  ، ، كفِرحَ  َعِورَ  وقد تِه.« َعِور»، وإِنَّما َصحَّ ،  تِعَارُ و تَعَارُ  هي َعاَرتْ و عاَر يَعارُ و ألَنّه في معنَى ما ال بُدَّ من ِصحَّ

 بَيِّن أَْعَورُ  فهو ، كاْحَمرَّ واْحمارَّ ، األَخيَرةُ نَقَلَها الصاغانّي ، اْعوارَّ و اْعَورَّ و األَِخيُر َذَكَره ابُن القَطاع ،

__________________ 
 ( يف اللسان : العنجور ابلضم.1)
 .«. عنصرُ .. ومل يُق َ »( اللسان : 2)
 .«مادة : غلر»( يعين : 3)
 اللسان : ينتشر.( يف 4)
ُقر الرجر : ُعنحُصره. (عقر)( يف الصحاح 5)  : وُعنـح
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ُنه  َعِوَرتح  . ويف الّصحاحالَعَورِ  له ا وهو اعحَور تو َعيـح  اعحَور ت ا ِإذا َذَهَب َبَصُرها ا وِإّلَا َصح ت الواو فيه ِلِصح تها يف َأصح
َلَها مث ُحِذَفت الز َواِئُد : األَ  ُكون ما قـَبـح ِديد ا فَبِقيَ ِلســُ ُء َأخواتِه عل  هذا : َيُدّ  عل  َأّن ذلك َأصــُله جَمي َعِورَ  ِلُف والت شــح

ُه. قا  : وكذلك ِقياُسه يف الُعُيوب : اعحرَج  واعحَمي   َوّد ا وامححَر  حَيحَمّر ا وال يقا  يف األَلحَوان َغريح َود  َيسح ا يف َعرَِج وَعِمَي  اسح
َمضح ا  .ُعورَانٌ و  ِعريَانو  ُعورٌ  ج ا وِإنح مل ُيسح

ت تَْعَورّ و،  َعِوَرْت تَْعَورُ و،  تَعارُ  َعْينُه َعاَرتْ  وقال األَزهرّي :  : بمعنًى واحد. اْعَواّرت تَْعَوارّ و،  اْعَورَّ

َرهُ تَْعِويراً و أَْعَوَرهُ إِْعَواراً و ، عاَرهُ يَعُوُرهُ و رهاوهللا َعْيَن فاُلن  أَْعَورَ ووفي المحكم :  .أَْعَورَ  َصيََّرهُ  : َعوَّ َعينَه  ُعْرتُ  . وُربَّما قالوا :َعوَّ

ُجلِ  َعارَ ووفي تَْهِذيِب ابن القَّطاع :  .(1) رتُهاوهي ،  َعاَرتْ و: فَقَأَها ،  أَْعَوَرَهاو،  َعْوراً  َعْيَن الرَّ  أَْعَوَرتْ و،  َعَوراً  هي َعِوَرتْ وأَنا ،  َعوَّ

 عينَه لغة ، انتَهى. أَْعَوْرتُ وثّم قال : . «َعْيَن السُّْلَطانِ  تَعُورُ  الَهِديَّةُ »في الَخبَر : و: يَبَِسْت. 

 وأَنشد األَزهرّي قوَل الشاعر :

ه  نـــــــــِ يـــــــــح َن عـــــــــَ فـــــــــح رًا جـــــــــَ ا كـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ هـــــــــَ ـــــــــح يـ  فـــــــــجـــــــــاَء ِإلـــــــــَ

  
نح   ــــــــه : مــــــــَ ُت ل ــــــــح ل ــــــــقــــــــُ رَتَهح  عــــــــارَ ف ــــــــح ن َك عــــــــَ ــــــــَ ن ــــــــح يـ  ؟عــــــــَ

  
 ؟عُّوارب يقوُل : َمْن أَصابَها

 .العائر ، من أَعاُرهاو،  أَُعورها َعْينَه ُعْرتُ  ويقال :

عندهم َمْشُؤوٌم. وقِيل : ِلِخالِف حاِله ، ألَنّهم يقولوَن : أَْبَصُر من ُغراب. وقالُوا : إِنّما  األَْعَور ، على التَّشاُؤم به ، ألَنَّ  : الغُرابُ  األَْعَورُ و

َي الغُرابُ  : األَْحوُل وفي  لألَْعَورِ و بََصِره كما يُقَال لألَْعَمى أَبو بَِصيٍر وللَحبَِشّي أَبو البَْيَضاِء ويُقَال لألَْعَمى : بَصيٌر ، ِلحدَّةِ  أَْعَورَ  ُسّمِ

َي الغَُراب ُض َعْينَْيه ، أَْعَورَ  التكملِة ويُقال ُسّمِ َي الغَُرابُ ، على تَْرِخيم التَّ  كالعَُوْيرِ  ألَنّه إِذا أَراَد أَْن يَصيَح يُغّمِ  ْصِغير. قال األَزهرّي : ُسّمِ

 ، وأَنشد : ُعَوْيرُ  ، ويُصاُح به فيُقَال : أَْعَور

َعوحَن و   ُعورَاِصحاُح الُعُيوِن يُدح
ِدي : األَْعَورُ  قِيَل :و ِعيُف الَجبَاُن البَِليُد الَّذي ال يَُدلّ  أَيضاً : األَْعَورو .َعْوَراءُ  من األُموِر واألَْخالِق ، وهي ءٍ ُء ِمْن كّلِ َشيْ الرَّ على  الضَّ

 ، قاله ابُن األَعرابّي ، وأَْنشد : وال يَْنَدلُّ وال َخْيَر فيه الَخْيرِ 

 (2) اأَلعحَورُ ِإذا َهاَب ُجثحَمانَه 
ِليُل السَّيِى قيل : هوو يَْعنِي بالُجثَْمان َسواَد الليل وُمْنتََصفَه.  ي ال يُْحِسُن يَُدّل وال يَْنَدّل ؛ قاله ابُن األَْعَرابِّي أَيضاً ، وأَْنَشد :الذ ُء الدَّاللةِ الدَّ

َك اي  َورُ مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــَ َد    َأعــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  ال تـ

  
َو   و   ـــــــــــــــــح ثـ ُرُ  عـــــــــــــــــِ َد   امـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ َف يـ يـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــَ

  
؛ قاله  ُعورٌ  ، والَجْمع َمْن ال َسْوَط َمعَهُ  : ْعَورُ األَ  من الَمَجاز :و ، وهو الَخلَُل والعَْيُب. العََور ، كأَنَّه من من الُكتُِب : الداِرسُ  األَْعَورُ و

ر ما َمْن لَْيَس له أٌَخ من أَبََوْيه : األَْعَورُ و الصاغانّي. ا اْعتََرَض أَبو لََهب على النبّي  وبه فُّسِ  إِظهارِ  عند وسلمعليههللاصلىجاَء في الَحِديث لَمَّ

 ، ولكّن العََرب تقوُل ِللَِّذي لَْيَس له أٌَخ من أُّمه وأَبِيه : أَْعَورَ  لم يَُكْن أَبو لََهب «؟، ما أَنَت وهذا أَْعَورُ  يا»َوةِ ، قال له أَبو طاِلب : الدَّعْ 

رَ  الَِّذي : األَْعَورُ  من الَمَجاز :و .أَْعَورُ  العَْين ؛ قاله ابن  َعَورِ  نْ ، ولَْيَس مِ  ولم تُْقَض حاَجتُه ولم يُِصْب ما َطلَب ، أَي قُبَِّح أَْمُره وُردَّ  ُعّوِ

 األَعرابّي ، وأَْنَشد للعَّجاج :

ُن َمنح َوىل   َعو رَ و   الَعَورح الر محح
ه وَجعَلَه َوليًّا ، نقله الصاغانّي.  أَعاِورُ  الصُّؤاُب في الَرأْس ، ج : األَْعَورُ و ، وهو قُْبُح األَْمِر وفََساُده. ِلْلعََور ويُقَال : معناه : أَْفَسَد من َوالَّ

، يقال :  : الَِّذي ال َعلََم فيه (3) من الطَِّريق ، األَْعَورُ  من الَمَجاِز :و .أَْعَورُ  ، أَي ِصئْباناً ، الواِحدُ  أَعاِورَ  وفي األَساس : رأْسه يَْنتَِغشُ 

 سخ : من الُّطرق.، كأَنَّ ذلك العَلَم َعْينُه ، وهو َمثٌَل. وفي بعض النُّ  أَْعَورُ  َطِريقٌ 
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َي بذلك ألَنَّ العَْيَن تُْغَمُض له وال يَتََمكَُّن صاحبُها من النََّظر ، ألَنَّ العَْين كأَنّها : كلُّ ما أََعلَّ العَْيَن فعَقَرَ  العائِرو  العَائِرُ  قيل :و ، تَْعَورُ  ، ُسّمِ

َمُد.  : َمصُ  كالعُّوارِ  غاِرب ،في العَْيِن ، اسٌم كالكاِهل وال القََذى قيل : هووالرَّ  ، كُرّماٍن ، وهو الرَّ

__________________ 
 . ويتعد  اب ركة والتثقير فيقا  : ُعرحهُتا من ابب قاَ ... ( يف املصباح : عورت من ابب تعب1)
 عجز بيت بدون صدر ا من قصيدة مطلعها : 107( للراعي يف ديوانه ص 2)

 تــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــري قــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــي وال أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــُر 

  
قـــــــــــــــــــــــَدرُ و    مـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــّم مـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــدر يـــــــــــــــــــــــُ

  

 ويف اللسان فكاألصر.« من الطر »( يف القاموس : 3)
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ِف الياِء َضُروَرًة : الُعّواِر َعَواِويرُ  ا َأي َقًذ . ومَجحضُ  ُعّوارٌ  ال ِذي يف اَ َدَقِة. ويقاُ  : ِبَعيحِنه  ا وقد جاَء يف قـَوح  الشاِعِر حَبذح
ِ و   (1) ابلَعَواِورِ َكح َر العحَناح

َمِد. وقال اللَّْيث : عاِئرٌ ووَرَوى األَزهِريُّ عن اليَِزيِدّي : بَِعْينِه ساِهٌك  ، : َغَمَصة تَُمضُّ العَْيَن كأَنََّما َوقَع فيها قَذًى  العائرُ  ، وُهَما من الرَّ

 يكون بَثْرٌ  : العائرُ  قِيل :و َعِوَرتْ  إِذا عاَرتْ  ، إِنَّما يُقَال : عاَرتْ  ، وال يُقَال في هذا المعنَى : ُعّوارٍ  : ذاتُ  عائَِرةٌ  . قال : وَعْينٌ العُّوارُ  وهو

، وليس اسَم فاعِل وال جاِرياً على ُمْعتَّلٍ ، وهو كما تِاه  من العَْيِن ، وهو اسٌم ال َمْصَدر ، بَمْنِزلَة الفاِلج والناعر والباِطل في الَجْفِن األَْسفَلِ 

هام : ما ال يُْدَرى راِميهِ  العائِرُ و ُمْعتَّل.  العََوائِرُ  والجمع «فقَتَلَه عائِرٌ  أَنَّ َرُجالً أصابَهُ َسْهمٌ »الحِديث :  وكذا من الَحَجاَرة. ومن ذلك من الّسِ

 ، وأَنشد أبو ُعبَْيٍد :

رُي  ــــــــــــــِ َك اي أَم هــــــــــــــِ لــــــــــــــَ  َوجــــــــــــــح شــــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ  َأخح

  
راً   وائــــــــــــــــــِ َدٍ   عــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح ريُ مــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــــَ

  
 وأَنشد لماِلِك بن ُزْغبَةَ الباِهِلّي :« : نسأ»وفي التَّْهِذيب في ترجمة 

ُم  هـــــــــــُ ـــــــــــح تـ ـــــــــــَ اِح أَتـ وحَت الـــــــــــر مـــــــــــَ ـــــــــــَ ُؤوا فـ َتســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح  ِإذا انـ

  
رُ   َوائــــــــــــــِ ريُهــــــــــــــا عــــــــــــــَ طــــــــــــــِ راِد نــــــــــــــُ ٍر كــــــــــــــاجلــــــــــــــَ بــــــــــــــح  نـــــــــــــــَ

  
قَة ال يُْدَرى من أَْيَن أَتَْت. َعوائرُ  قال ابُن بّرّي :  نَْبٍل ، أَي َجماَعةُ ِسهاٍم ُمتَفَّرِ

 .يَعُوُرها العَْيِن : ما يَْملَُؤها من الماِل حتَّى يَكادَ  عائِرُ و

 ، بتَْشِديِد. َعْينَْين َعيِّرةُ وَعْينِْيِن ،  عائَِرةُ  َعلَْيه من المالِ  ال :يُقَ 

قال مّرة : أَي ما يَكاُد ِمْن َكثَْرتِه يَْفقأُ َعْينَْيِه. وقال الزمخشرّي : أَي بما  أَي َكثْرةٌ تَْمأَلُ بََصَرهُ. الياِء الَمْكُسورة ، ِكالُهما عن اللّْحيَانّي ،

ُجل إِذا َكثَُر مالُه : تَِرُد على فاُلنيَملَُؤهما و رُهما. وقال أَبو ُعبَْيد : يُقَال للرَّ َعْينَْين ، أَي تَِرد عليه إِبٌِل كثيرةٌ  عائَِرةُ وَعْيٍن ،  عائَِرةُ  يَكاُد يُعَوَّ

فيها العَْين. وقال األَصمعّي  تَِعير معناه أَنّه ِمْن َكثَْرتها العبّاس : وقال أَبو .(2)، أَي تَْفقَُؤها  تَعُوُرها كأَنَّها من كثْرتها تَْمألُ العَْينَْين حتَّى تكادَ 

 ً جَل من العََرِب في الجاهلية كان إِذا بَلَغ إِبلُه أَْلفا رُ  العَْيِن أَْلفاً من اإِلبِل بعائَرةِ  َعْيَن بَِعير منها ، فأَراُدوا عارَ  : أَْصُل ذلك أَّن الرَّ َعْيُن  (3) تُعَوَّ

وفي األَساِس ِمثُْل  .(4) فيَعُوُرها َعْيٍن ، أَي يَحاُر فيه البََصر من َكثِْرِته كأَنّه يَْمألُ العَْين َرةُ عائِ  واِحٍد منها. قال الَجْوَهِرّي : وعنده من المالِ 

 ما قاله األَصمعّي.

مُّ َذَكَرُهما ابُن األَثير : ، ُمثلَّثَةً  العَُوارُ و ر، أَي َعْيٍب ، وبه فُ  َعَوار يقال ِسْلعَةٌ ذاتُ  العَْيبُ  ، الفَتُْح والضَّ كاة :  ّسِ ال يُْؤَخذُ في »َحِديُث الزَّ

َدقَِة َهِرَمةٌ وال ذاتُ   .«َعَوارٍ  الصَّ

مِة :ـ  فلم يُعَيِّْن ذلكـ  والبَْيِت ونَْحِوهما. وقيل : هو َعْيٌب فِيهِ  الَخْرُق والشَّقُّ في الثَّْوبِ  أَيضاً : (5) العََوارو  قال ذو الرُّ

ّي  َرئـــــــــــــِ
َ

َة املـــــــــــــ بـــــــــــــَ ُ ِنســـــــــــــــــــــــــــح اِّ بـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ـــــــــــــُ  (6)تـ  ؤحمـــــــــــــاً ل

  
َت يف اأَلَدِم   نـــــــــــــــح يــــــــــــــــ  َوارَاكـــــــــــــــمـــــــــــــــا بــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

  
 ، ويُْنَشد : الُخّطافُ  : َضْرٌب من الَخطاِطيِف أَْسَوُد َطِويُل الَجنَاَحْين. وَعمَّ الَجْوَهِريُّ فقال : هو كُرّمانٍ  ، العُّوارُ و

يِ   (7)كما   ُعّوارُ انـحَق   حَتحَت الصِّ
يُق : الغُبَار.  الّصِ

َمِص الِّذي في الَحَدقَةِ  العُّوار ، وُهَو من يُْنَزع من العَْيِن بَعَد ما يَُذّر َعلَْيه الذَُّرور الذي اللَّْحم : العُّوارو  ، والَجْمعُ  كالعَائِر ، بَمْعنَى الرَّ

؛ قاله الصاغانّي. وفي بعض  كاألَْعَور ال يَُدلُّ وال يَْنَدّل ،وال ِهدايَةَ ، وهو  الَِّذي ال بََصَر لَهُ في الَطِريقِ  : العُّوارو ، وقد تَقَّدم. َعَواِويرُ 

 : العُّوارُ و كان أَْخَصَر.« ُء الدَّاللَة كالعُّواروالدَِّليل الَسيِّى» : األَْعَورِ  ، وِمثْلُه في التّْكِملَة. ولو قال ِعْنَد ِذْكر معانِي« بالّطِريق»النُّسخ : 

ِعيُف الَجبَانُ   بعد قوله : كاألَْعَورِ   الِفَراِر ،السَِّريعُ  الضَّ

ِعيُف الَجبَانُ » ار»فقال : « الضَّ  قال األَْعَشى : َعواِويرُ  ج كان أَْخَصَر.« كالعُوَّ
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يـــــــــــــــٍر وال  ريحُ مـــــــــــــــِ واِويـــــــــــــــرَ غـــــــــــــــَ يح  عـــــــــــــــَ  يف اهلـــــــــــــــَ

  
ا ِ   فــــــــــــــــــــــَ ز ٍ  وال َأكــــــــــــــــــــــح  جــــــــــــــــــــــا وال عــــــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

يهمز ألن الياء يف نية الثبات ا فكما كان ال يهمزها والياء  بتة كذلك مل يهمزها والياء يف نية للضــــــــــــــرورة ومل « العواوير»( حذف الياء من 1)
 الثبات.

 ( كذا ابألصر والتهذيب ا ويف اللسان : تكاد تعور ا ا أي تفقؤ ا.2)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان : تـَُعوُر.3)
 ( يف الصحاح : فيكاد يعورها.4)
 ا أثبت عن التهذيب.وم« العور»( ابألصر 5)
 .«املزين»( عن التهذيب والديوان ا وابألصر 6)
 .«كبلا»( يف الصحاح : 7)
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كفَعّال ، وأَْجَرْوه ُمْجَرى قال سيبويه : ولم يُْكتََف فيه بالواو والنون ، ألَنُّهم قَلََّما يَِصفُون به الُمَؤنّث ، فصار كِمْفعاٍل وِمْفِعيل ، ولم يَِصر 

فَة ، فَجَمعُوه بالواو والنُّون ، كما فَعلُوا ذلك في ُحّسان وُكّرام. وقال الجوَهِرّي : َجْمع . قال : وِإْن ِشئَت لم العََواِويرُ  الَجبَانِ  العُّوارِ  الّصِ

ْض في الّشعر فقُْلَت : ه ويُعاتِبُه :العََواِورُ  تُعَّوِ  . وأَنشد ِللَبِيٍد يَُخاِطُب َعمَّ

وح و  ــــــــــــَ رِّ يـ يِن يف كــــــــــــُ ــــــــــــَ ت وح ــــــــــــَ ل ــــــــــــَ فــــــــــــاٍ  بـ  ٍم ِذي حــــــــــــِ

  
ُه   مــــــــــح قــــــــــُ ــــــــــَ قــــــــــامــــــــــًا مل تـ ُت مــــــــــَ مــــــــــح ــــــــــقــــــــــُ َواِورُ ف ــــــــــعــــــــــَ  ال

  
ُحْكِم ما في اللَّْفظ ، فلّما  وقال أَبو علّي النحوّي : إِنََّما َصّحت فيه الَواُو مع قُْربِها من الطََّرِف ألَّن الياَء المحذوفةَ للضرورة ُمراَدةٌ ، فهي في

اَرى والِّذين حاجاتُهم في أَْدباِرهم : َرف لم تُْقلَْب همزةً.بَعَُدْت في الُحْكم من الطَّ  ، هكذا في سائر النُّسخ. والصَّواُب أَن هذه الجملةَ  العُوَّ

في النّسخ ، ، هكذا  وَشَجَرةٌ  إِلى آخره ، وهكذا نقله صاحب اللسان عن ُكَراع. .. أَيضاً : الَِّذين العُّوارُ ومعطوفَةٌ على ما قَْبلَها ، والُمَراد : 

هكذا ، بالياِء التحتيّة والصواب :  يُْؤَخذ : َشَجَرةٌ  العُّواَرىووُهَو بناًء على أَنَّه َمْعُطوٌف على ما قَْبلَه. والصواب كما في التكملة واللسان : 

ى ثم تُْحَمل في األَْوِعيَة فتُبَاع ، وتُتَّخذ (1)تُْؤَخذ  َحَرسها هللا تَعالى ؛ هكذا فَسََّره ابُن  منها َمخانُِق بَمكَّةَ  ِجراُؤَها فتُْشَدُخ ثم تُبَيَُّس ثم تَُذرَّ

 تَِشبُّ ، وهي َخْضراُء ، وال تَْنبُت إاِّل في أَْجَواِف الشََّجِر : َشَجَرةٌ تَْنبُُت نِْبتَةَ الشَّْريَِة ، وال العُّوارُ واألَْعَرابِّي. وقال ابُن ِسيَده في الُمْحَكم 

 ؟الِكبَار. فَْليُْنَظر َهْل هي الشََّجَرةُ المذُكورةُ أَو َغْيُرها

ْن يُْؤثِرُ و القَبِيَحةَ على الَحَسنَِة  الَكِلَمة على العَْينَاِء ، أَي العَْوَراء من الَمَجاز قولُهم : عِجْبُت ِممَّ
الفَْعلَةُ  : العَْوَراءُ  أَو ؛ كذا في األساس. (2)

لُوها إِلى الَكِلَمة أَو  تَعُورُ  العَْين ، ألَّن الَكِلَمة أَو الفَْعلة كأَنََّها َعَورِ  ، وِكالُهَما من القَبِيَحةُ  العَْيَن فيَْمنَعَُها ذلك من الطُُّموحِ وِحدَّة النََّظر ، ثم َحوَّ
ه ُعَمْيلَةَ ، وكان ُعَمْيلَةُ الفَْعلَة ، على الَمثَ  (3)  هذا قد َجبََره من ل ، وإِنَّما يُِريُدون في الَحِقيقَة صاِحبَها. قال ابُن َعْنقَاَء الفََزاِريُّ يَْمدح ابَن َعّمِ

 فَْقٍر :

ِت  يـــــــــــلـــــــــــَ وحراءُ ِإذا قـــــــــــِ ه  الـــــــــــعـــــــــــَ بَنـــــــــــ   َأغحضـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــَ

  
رح   َتصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــو شــــــــــــــــــــــــاَء النـ ال ُذ ٍّ ول ــــــــــِ ــــــــــٌر ب ي ــــــــــِ  َذل

  
 َعْينَاُء. وأَنشد قَوَل الشاعر : (4)، وِلْلَكِلَمة الَحْسنَاِء  َعْوَراءُ  ثَم : يُقَال ِلْلَكِلَمة القَبِيَحِة :وقال أَبو الَهيْ 

وحراءَ و  ا  عــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــاَءت مــــــــــــــــن َأخ فــــــــــــــــرَددحهتــــــــــــــــُ

  
رَا  ذح ًة عــــــــــُ ــــــــــَ ب ــــــــــِ ِ طــــــــــال اح ــــــــــَ ن ــــــــــح يـ ــــــــــعــــــــــَ ِة ال مــــــــــَ ــــــــــِ  بســــــــــــــــــــــــال

  
:  العَْوَراءُ  : الَكِلَمة التي تَْهِوي في َغْيِر َعْقٍل وال ُرْشد. وقال الجوهرّي : الَكِلَمةُ  العَْوَراءُ  اللّْيث :. وقال َعْوَراءَ  لم تَُكنْ  (5)أَي بَكِلَمِة َحْسنَاَء 

 القَبِيَحة ، وهي السَّْقَطةُ ، قال حاتُِم َطيّئ.

ُر و  فـــــــــــــــــِ وحرَاءَ َأغـــــــــــــــــح ِرمِي ادِّخـــــــــــــــــارَُه  عـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ

  
يــــــــمــــــــم و   ئــــــــِ ــــــــلــــــــ  ِم ال تــــــــح ِرض عــــــــن شــــــــــــــــــــــَ اَأعــــــــح كــــــــر مــــــــَ  تــــــــَ

  
خاِره. وفي َحِديِث عائشةَ  ُ »:  عنهاهللارضيأَي الّدِ أ ُ  وال الطَّيِّبِ  (6) الطَّعام من أََحُدكم يَتََوضَّ  .«يَقُولُها العَْوَراءِ  من يَتََوّضأ

ْشد.   ؛ عن أَبي َزْيد ، وأَنشد : َعْوَراءُ  لواِحَدةالَكالم : ما تَْنِفيه األُذُن ، وهو منه ، ا ُعوَرانُ وأَي الَكِلَمة القَبِيَحة الّزائغَة عن الرُّ

وحرَاءَ و  ضح هلــــــــا  عــــــــَ مــــــــِ ــــــــَ ت مح َأســــــــــــــــــــــح ــــــــَ ــــــــل تح ف ــــــــَ ــــــــل ي ــــــــِ ــــــــد ق  ق

  
ُم و   ــــــــــــِ ل ــــــــــــكــــــــــــَ ورَانُ مــــــــــــا ال ــــــــــــعــــــــــــُ و ِ  ال ــــــــــــُ ت ــــــــــــقــــــــــــَ  د ب

  
وكذلك كلُّ جمع ال يُفَاِرق واِحَده إِاّل بالهاِء ، ألَن الَكِلَم يُذكَّر ويَُؤنَّث ، ـ  وهو واحدـ  ألَنّه َجْمٌع ، وأَْخبََر عنه بالقَتُول بالعُوَرانِ  َوَصَف الَكِلمَ 

، ورأَْيُت في  َعْوراءُ  ؛ هي الَحْوالء ، وللَمْرأَة أَْعَورُ العََرُب تقوُل لألَْحَوِل العَْيِن :و ولك فيه ُكّل ذلك ؛ َكذا في اللّسان. قال األَْزَهرّي :

 يُقَال لها َحْوالُء. َعْوَراءَ  الباِديَة اْمَرأَةً 

قَة عََوائِرُ الو هام ، من الَجَراِد : الَجَماَعاُت الُمتَفَّرِ قَةُ في قِلَّة. كالِعيَرانِ  ، منه ، وكذا من الّسِ  ، بالَكْسر ، وهي أَوائلُه الذاِهبَةُ الُمتَفَّرِ

__________________ 
كما تقرر يف العربية ا ففي التصــــــــويب الذي ادعاه   وكر جائز. ..» وهبامش املطبوعة املصــــــــرية :« يؤخذ»( ومثلها يف التكملة ا ويف اللســــــــان 1)

 «.الشارح نظر
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 ويف التهذيب : الكلمة ا سنة عيناء.« ا سناء»( عن األساس ا وابألصر 2)
 ( يف اللسان : الكملة والفعلة.3)
 .«ا سنة»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 4)
 ( يف اللسان هنا ا ويف التهذيب : حسنة.5)
 .«قوله من الكالم الطيب الذي يف اللسان : من الطعام الطيب»وهبامش املطبوعة املصرية : « الكالم»ية ا وابألصر ( عن النها6)
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 ، كالَحْرِب. الَخلَُل في الثَّْغِر وَغْيِره ، بالفَتْح : العَْوَرةُ و

ُف منه ال العَْوَرةُ  قال األَْزَهِرّي : ُف منه من  العَْوَرةُ  قَتُْل. وقال الَجْوَهِرّي :في الثُّغُور والُحُروِب : َخلٌَل يُتََخوَّ ثَْغٍر أَو  (1): كلُّ َخلٍَل يُتََخوَّ

ُ  : العَْوَرةُ وُكّل َمْكَمٍن للسَّتِْر.  : العَْوَرةو َحْرٍب. ُجل والَمْرأَةِ. قال المَصنِّف في البصائر : السَّْوأَة يَْلَحُق  (2)، كأكنّه  العَار وأَْصلُها من من الرَّ

يَت الَمْرأَةُ  عارٌ  بُظُهوِرها ة ، ولذلك ُسّمِ ك الثاني من فَْعلٍَة في َجْمعِ َعْوَراتٌ  . انتهى. والَجْمعُ َعْوَرةً  ، أَي َمَذمَّ  . وقال الَجْوَهِرّي : إِنَّما يَُحرَّ

 ِمْن ُظُهورِ  ، أَي َحِقيقٌ  الساَعةُ الّتي هي قََمنٌ  : العَْوَرةُ و .«بالتَّْحِريك» (3)النَِّساِء  َعَوَراتِ  األَسماِء إِذا لم يَُكْن ياًء أَْو َواًوا وقََرأَ بَْعُضُهم :

وفي التَّْنِزيل :  بعَد الِعَشاِء اآلِخَرة. ساعةٌ وِف النََّهاِر ، عنَد نِصْ  ساَعةٌ وساَعةٌ قبَل َصالةِ الفَْجِر ،  ساعاٍت : فِيها ، وهي ثاَلث العَْوَرةِ 

إِذا  وُكلُّ أَْمٍر يُْستَْحيَا منه أَْمَر هللا تَعالى الِوْلداَن والَخَدَم أاَّل يَْدُخلُوا في هذه الساعات إِالَّ بِتَْسِليم منهم واْستِئذان. (4) (َثالُث َعْورات  َلُكمْ )

ْكبَة ، ومن الَمْرأَة  «؟ما نَأْتِي منها وما نََذر َعْوَراتُنا يا َرُسوَل هللا ،»الَحديث : ، ومنه َعْوَرةٌ  َظَهر : ة والرُّ ُجل ما بَْيَن السُّرَّ وهي من الرَّ

ةِ َجِميُع َجَسِدَها إِاّل الَوْجهَ واليََدْيِن إِلى الُكوَعْين ، وفي أَْخَمِصها ِخالٌف ، ومن األََمِة ِمثْلُ  ُجل ، وما يَْبُدو منها في َحاِل الِخْدَمِة الُحرَّ  الرَّ

قَبَة والساِعِد فلَْيسَ  أْس والرَّ  الَمْرأَةُ »في الحديث : وفي الصَّالة وَغْيِر الصَّالةِ واِجٌب ، وفيه عند الَخْلَوة ِخالٌف.  العَْوَرةِ  . وَستْرُ بعَْورة كالرَّ

 من الِجبَال : ُشُهوقُها العَْوَرةو إِذا َظَهَرْت ؛ كذا في اللسان. العَْوَرةِ  إِذا َظَهَرْت يُْستَْحيَا منها كما يُْستَْحيَا منألَنَّها  َعْوَرةً  َجعَلََها نَْفَسَها «َعْوَرة
 افِقَاها. وقال الشاعر :خ الشَّْمِس : َعْوَرتَا ، وهو َمَجاٌز. وفي األَساس : من الشَّْمِس : َمْشِرقَُها وَمْغِربُها العَْوَرةُ و .العَْوراتُ  والَجْمعُ  (5)

هـــــــــــــــا يف  ومـــــــــــــــُ اَوَب يـــــــــــــــُ ا ـــــــــــــــََ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــَ وحرتـ  عـــــــــــــــَ

  
ي  اجـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــَ رحاَبُء َأوحىَف لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ   ِإذا ا ـــــــــــــــــــِ

  
بالغَْين معَجَمة ، وهما جانِبَاها. « َغْوَرتَْيها»هكذا فّسره ابُن األَعرابّي ، وهكذا أَنشَده الجوهرّي في الصحاح. وقال الصاَغاني : الصواب 

واية :وفي البَْيت   أَْوفَى للبََراحِ ، والقَِصيَدة حائيّة ، والبَْيُت لبِْشِر بن أَبي خاِزم. تَْحِريٌف ، والرَّ

 ، عن ابن األَْعَرابّي ، وأَْنَشَد لُكثَيِّر : (6) َظَهَر وأَْمَكنَ  ُء ، إِذاالشَّيْ  أَْعَورَ  من الَمَجاز :و

ز  عـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــُم  َ  اي عـــــــــــَ فـــــــــــح ـــــــــــ  ذاَ  أَُذوُد الـــــــــــنـ  كـــــــــــَ

  
َوَرتح قـــــــــد و   رَاُب  َأعـــــــــح ا (7)َأســـــــــــــــــــــــح ُذوُدهـــــــــَ نح ال يـــــــــَ  مـــــــــَ

  
 : الُمْمِكُن البَيُِّن الَواِضُح. الُمْعِورُ ووفََشت أَْسَراُرَها  إِْعَواُرَها : أَمكنْت ، أَي َمْن لَْم يَذُْد نَْفَسه عن َهواَها فَُحشَ  أَْعَوَرت

بََدا فيه َمْوِضُع  الفَاِرُس : أَْعَورَ و .َعْوَرةٌ  َمْنِزلُك ، إِذا بََدْت منه أَْعَورَ  يَْظَهر. والعََرُب تقول : ٌء إِالَّ أََخَذه ، أَي مالَهُ َشي يُْعِورُ  وقولُُهم : ما

حديث ائِطه. ومنهالبَْيُت كذلك باْنِهداِم ح أَْعَورَ و؛ قاله الزمخشرّي. وقال ابُن القَّطاع :  الُمْستَعَار والطَّْعِن ، وُهو مّما اْشتُقَّ من َخلٍَل ِللضَّْربِ 

 الفاِرُس. وقال الشاِعُر يصف األََسد : أَْعَورَ  هو من،  «ُمْعِوراً  ال تُْجِهُزوا على َجِريحٍ وال تُِصيبُوا» : عنههللارضيعلّيٍ 

ُة اأَلوىَل ِإذا الِقرحُن   َأعحَورَاله الش د 
هم قولُهم : يَتَعَيَُّرون العارِ  ، فْعليَّة من ، ُمَشدَّدةً  العَاِريَّةو  ، كما َحقَّقه المصنّف في البََصائر. قال األَزهرّي : وهو قَُوْيٌل َضِعيٌف ، وإِنَّما َغرَّ

 ألَّن َطلَبَها العارِ  لى، بالتَّْشِديد ، كأَنّها منسوبةٌ إِ  العاِريَّة ، ولَْيَس على َوْضِعه ، إِنّما هي ُمعاقَبَةٌ من الواِو إِلى الياِء. وفي الّصحاح : العَواِريَّ 

 وَعْيٌب. عارٌ 

 وقال ابُن ُمْقبِل :

ا املــــــــــــاُ   فح ِإلــــــــــــَّ لــــــــــــِ فح وأَتــــــــــــح لــــــــــــِ  عــــــــــــارَةٌ فــــــــــــَبخــــــــــــح

  
هح و   لـــــــــــُ َو آكـــــــــــِ ِر الـــــــــــذي هـــــــــــُ هـــــــــــح ُه مـــــــــــض الـــــــــــد  لـــــــــــح  كـــــــــــُ

  
 العَاِريّة «َمْضُمونَة ُمَؤّداة َعاِريَّة»في حديث َصْفَواَن بِن أَُميّة : و،  : ما تََداَولُوه بَْينَُهم العَاَرةُ  كذاووقد تَُخفَّف.  قلُت : ومثلُه قوُل اللَّْيث.

 َحنِيفَةَ. وقال المصنِّف يجب َردُّها إِجماعاً ، مهما كانت عينُها باقية. فإِْن تَِلفَْت َوَجَب َضماُن ِقيَمتِها عند الشافعّي ، وال َضماَن فيها عند أَبي

ةً  ؟: أَْيَن تَْذَهبينَ  للعاِريَّة قِيلَ  في البصائر :  فقالت : أَْجلُُب إِلى أَْهلي َمَذمَّ

__________________ 
 ( الصحاح : يف.1)
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 ( يف املفردات للراغب : وذلك ملا يلح  يف  هوره.2)
 .31( سورة النور اآية 3)
 .58( سورة النور اآية 4)
 ابلقاف.« شقوقها»نسخة أخر  : شفوفها ابلفاء ا ويف الصحاح واللسان ( عل  هامش القاموس عن 5)
ُعحور : املمكن البا الواضح ا وذكر البيت شاهداً.6)

 ( مثله يف اللسان ا وعن ابن األعرايب يف التهذيب : امل
 ( يف اللسان : أسرار.7)
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 قا  الشاعر : ا ُمَشد دًة وخُمَف فةً  َعَوارِي   ج .عاراً و 
نـــــــــــــــــــــــا ِإلـــــــــــــــــــــــ َ  ـــــــــــــــــــــــُفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ةٌ ا أَن  عـــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــ 

  
َوارِي  و   َردّ  الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــَ اَر  َأنح تـــــــــــــــــــــــُ  ُقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِء يكوُن بَْيَن اثْنَْيِن. ومنه قوُل ِذي : ِشْبهُ الُمداَولَة. والتََّداُوُل في الشي التَّعاُورو الُمعَاَوَرةُ و إِيّاهُ. عاَوَرهوِمْنهُ  أَعاَرهوَء الشي أَعاَرهُ  قد (1) و

ة : مَّ  الرُّ

ِ الـــــــدِّيـــــــِك و  اح رِت كــــــعــــــَ قــــــح يب  عـــــــاَورحتُ ســــــــــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــاحــــــِ

  
رَا  عــــــــــــــهــــــــــــــا وَكــــــــــــــح قــــــــــــــِ وح مــــــــــــــَ بحان لــــــــــــــِ يــــــــــــــ  ا وهــــــــــــــَ  َأاَبهــــــــــــــَ

  
ْنَد وما يَْسقُُط من ناِرها. وأَنشد اللَّْيث :  يَْعنِي الزَّ

َعاِورُ ِإذا َرد  
ُ
تَـَعارَاَما  امل  اسح

رَ و َب واْستَْعَجَب ، وفي حديِث ابِن َعبّاس وقِّصِة الِعْجل :  : َطلَبََها اْستَعَارَ وَ  تَعَوَّ َرهُ  ِمْن ُحِلّيٍ »نحو تَعَجَّ  .اْستَعَاُروه ، أَي «بَنُو إِْسَرائِيل تَعَوَّ

 فإِنََّها منسوبةٌ إِلى العاِريَّة إِيّاه ؛ وهذه عن اللِّْحيَانّي. قال األَزهرّي : وأَما يُِعيَره ، أَْي أَنْ  إَِعاَرتَه منه بَ منه : َطلَ  اْستَعَاَرهوَء الشَّيْ  اْستَعَاَرهو

وأََجْبتُه إِجابَةً وَجابَةً. قال :  ، كما قالوا : أََطْعتُه إِطاَعةً وَطاَعةً ، عاَرةٌ و أُعيُره إِعاَرةً  ءَ الشي أََعْرتُه ، تقول : اإِلعاَرة ، وهو اسٌم من العَاَرةِ 

 .عاِريَّةً فأََعاَرنِيها منه اْستَعَْرتُ  وهذا كثيٌر في َذوات الثَّالِث ، منها الغاَرةُ والدَّاَرةُ والطَّاقَةُ وما أَْشبََهَها. ويُقَاُل :

ُروهوَء ، الشَّيْ  اْعتََوُرواو  فيما بَْينَُهم. قال أَبو َكبِيٍر : : تََداَولُوه تَعَاَوُروهو،  تَعَوَّ

اُة و  مــــــــــَ اَوُرواِإذا الــــــــــكــــــــــُ عــــــــــَ ــــــــــَ لــــــــــَ   تـ َن الــــــــــكــــــــــُ عــــــــــح  طــــــــــَ

  
اَرِة   كــــــــــَ َر الــــــــــبــــــــــِ دح فِ  (2)نــــــــــَ عــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــح

ُ
زَاِء امل  يف اجلــــــــــَ

  
 فَبُنَِي عليه ، كما َذَكْرنا في تََجاَوُروا. تَعَاَوُروا ألَنَّه في معنى« اْعتََوُروا»قال الَجْوَهِرّي : إِنَّما َظَهَرت الواُو في 

عليه  تَعَاَونُوا القوُم فاُلناً ، إِذا تَعَاَورَ  أَي يَْختَِلفُون ويَتَنَاَوبُون ، كلّما َمَضى واحٌد َخلَفَه آَخُر. يقال : «على ِمْنبَِري يَتعاَوُرون»وفي الحديث : 

ُرونََهاو يَتعاَوُرون العََواِريّ  فإِّن قوَل العََرب فيها : ُهمْ  االْستِعَاَرةُ و اإِلَعاَرةُ و العاِريَّة وأَما بالضَّْرب َواحداً بعَد َواحٍد. قال األَزهرّي : ،  يَتَعَوَّ

 بعُضكم بَْعضاً. أَعارَ  ، ِإذا راً تَعَاَوْرنا العََواِريَّ تَعَاوُ  بالواو ، كأَنَّهم تَْفِرقَةً بين ما يَتََردَُّد من ذاِت نَْفِسه وبين ما يَُردَُّد. وقال أَبو َزْيد :

راً و ْرنَا تَعَوُّ  التَّعَاُور فاُلناً َضْرباً ، إِذا َضَرْبتَه َمّرة ثّم صاحبُك ثّم اآلَخر. وقال ابُن األَعرابّي : تَعَاَوْرناو. الُمْستَِعيرَ  ، إِذا ُكْنَت أَْنت تَعَوَّ

ةً وهذا َمّرة ، وال يُقَال : اْبتَدَّ زيٌد َعْمراً ، وال اْعتََوراهُ  : أَْن يَُكوَن هذا َمكاَن هذا ، وهَذا َمكاَن هذا. يُقَال : االْعتَِوارُ و  اْعتََورَ  واْبتَّداهُ ، هذا َمرَّ

 زيٌد َعْمراً.

أََخَذهُ وَذَهَب  ، وسيذكر في الياِء أَيضاً ، أَي يَِعيُره : (3)قال أَبو ِشْبل ، و يَعُوُره ، قِيل : ال ُمْستَْقبََل له. قال يَْعقُوُب : وقاَل بعُضُهم : عاَرهو

، أَْي أَيُّ الناس أََخَذه ، ال يُْستَْعَمل إاِّل في الَجْحد. وقِيَل : َمْعنَاه ما أَْدِري أَيُّ الناِس َذَهَب به ، وَحَكى  عاَره ، وما أَْدِري أَيُّ الَجرادِ  به

جاِرياً في ، أَي َذَهْبَت به ، قال ابُن ِجنّي ؛ كأَنّهم إِنَّما لَْم يََكاُدوا يَْستَْعِملُوَن ُمَضاِرَع هذا الِفْعل لَّما كاَن َمثاَلً  ِعْرتَهو ُعْرتَه أَراكَ اللِّْحيَانّي : 

 عاَرهُ  َمْعنَى أَو س بُمْنقٍَض وال يَْنِطقُون فيه بيَْفعَل.لي (5) [ألَنه]الفائت ، وإِذا كاَن كذلك فال َوْجهَ لِذْكر المضارع هاهنَا  (4)األَْمِر الُمْنقَضي 

 وأَْهلََكه ؛ قاله بعُضهم. أَتْلَفَهَ 

َرهاوالَمَكايِيَل  َعاَورَ و  .«عير»، بالياِء لُغَة فيه ، وسيُْذَكر في  : قَدََّرها ، كعَايََرها َعوَّ

 قَدََّرُهما ونََظَر ما بَْينَُهَما. ، بالَكْسر : ِعيَاراً وعايََر بَْينَُهَما ُمعَايََرةً وا ، ، وعايََرُهمَ  عاَوَرُهماوَعيََّر الِميَزاَن والِمْكياَل ، و

: ما عايَْرَت به الَمَكايِيَل ، فالِعيَاُر َصِحيٌح تاّم َواٍف.  الِعيَارُ  ذكر ذلك أَبو الَجّراح في باِب ما خالَفَِت العاّمةُ فيه لُغَةَ العََرب. وقال اللَّيث :

ْيتُه ، وهوتَ   . وحّق هذه أَْن تُْذَكر في الياِء كما سيأْتي.الِمْعيَارُ و الِعيَارُ  قُول : عايَْرُت به ، أَي َسوَّ

ّم : الُمعَارُ و رُ  ، بالضَّ ، من  أَو الَمْنتُوُف الذَّنَبِ  ٌء ،ناتى َعْيرٌ  فصاَر لها (6)ألَّن َطِريقَةَ َمتْنِه نَبَْت  الُمعَارُ  الُمقدَُّح ، وإِنَّما قِيل له الفََرُس الُمَضمَّ

 الفََرَس وأَْعَرْيتُه : َهلَْبتُ  أََعْرتُ  قولهم :
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__________________ 
 ( كذا وضعت ضمن أقواس ابألصر وليست يف القاموس.1)
 نذر البكارة حتريف وما أثبت عن امكم.( ندر البكارة : إهدارها يف الديّة. وابألصر 2)
 ( يف امكم : أبو شنبر.3)
 ( يف امكم : املتقضي ا ابلتاء املثناة وبتشديد الضاد املعجمة.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ( يف التهذيب : نتبت.6)
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ِماُ  َذنـََبه ؛ قاله ابُن الَقطّاع. َتِعري ا ويـَُقا  له : َأو الســـــــ  ُســـــــح
َنحته. وابألَقواِ   َأَعرحتُ  ن قوهلم :أَيضـــــــاً ا م امل الَفَرَس ا ِإذا َألح
رُه يف  ِر بِن َأيب خازِم اآيت ِذكح ر بيُت ِبشح  .«ع   ر»الثالثة ُفسِّ

رَ و ياعِ  : تَْعِويراً  الغَنَمَ  الّراِعي َعوَّ َضَها للضَّ  ، نقله الصاغانّي. َعرَّ

 َسيُّدنَا منهم من أَْنبِيَاِء بَنِي إِْسَرائِيَل ، قِيَل بها قَْبُر َسْبِعيَن نَبِيًّا الشَّأِْم ، قُْرَب نابُلُس ، بُلَْيَدة د ، بفَتْح العَْين والواِو وُسُكون الّراِء : َعَوْرتَاو

 انّي.فَتَى ُموَسى ، عليهم الصَّالة والسَّالم ؛ ذكره الصاغ ويُوَشعُ  في َمغَاَرةٍ ، ُعَزيرٌ 

 عنهم ؛ نقله الصاغانّي عن الفّراِء. اْنفََردَ  عن أَْهِله : اْستَْعَورَ و

 ، وهي قَْريَةُ بَنِي ِمْحَجن الماِلِكيِّين. قال القُّطامّي : األَْعَوِريَّة أَحُدُهما على قِْبلَة َمْوِضعانِ  ، كُزبَْيٍر ، ُعَوْيرٌ و

اِت  يــــــــــــــّ ىت  َوَردحَن رَكــــــــــــــِ رِ حــــــــــــــَ َويــــــــــــــح دح  الــــــــــــــعــــــــــــــُ  وقــــــــــــــَ

  
رُ   عــــــــــِ تــــــــــَ اِن َيشــــــــــــــــــــــــح تــــــــــّ اَلُء مــــــــــن الــــــــــكــــــــــَ ُ

 كــــــــــاَد املــــــــــ

  
 قال امُرؤ القَْيِس : َرُجل : اسم العَُوْيرُ و،  ُعَوْيرٌ و

رٌ  ـــــــــــح َويـ ُر  عـــــــــــُ ثـــــــــــح نح مـــــــــــِ رِ ومـــــــــــَ َويـــــــــــح ه  الـــــــــــعـــــــــــُ طـــــــــــِ  وَرهـــــــــــح

  
وانُ و   فـــــــــح ِر صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــِ الب ـــــــــَ ـــــــــب ِر ال ـــــــــح ي ـــــــــَ َد يف ل عـــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــح

  
ّم : أَي ُعورانٌ  َرِكيّةٌ  يُقاُل :و مةٌ ، للواِحِد والَجْمع ، بالضَّ  ، هكذا نَقَلَه الصاغانّي. ُمتََهّدِ

 بِن ُمْقبِل ، وهو من بَنِي العَْجالِن بِن َعْبِد هللا بِن َكْعِب بِن َربِيعَةَ ، تَِميُم بُن أُبَيّ  : ُعورٌ  قَْيس : َخْمَسةٌ ُشعَراءُ  ُعورانُ  قال ابُن ُدَرْيد :و

، واْسُمه َمْعِقُل بُن ِضراٍر ، من بَنِي ِجَحاِش بِن بََجالَة بِن ماِزِن بن  والشَّّماخُ  ْيٍن ، من بَنِي نَُمْيِر بِن عاِمٍر ،، واسُمه ُعبَْيُد بُن ُحصَ  والّراعي

، من بَنِي ِهالِل بن عاِمر ، فاِرُس  روُحَمْيُد بُن ثَوْ  «ف ر ص»الباِهِليُّ ، وسيأْتي بَِقيَّةُ نََسبِه في  بُن أَْحَمرَ  َعْمُروو ثَْعلَبَةَ بِن َسْعِد بِن ذُْبيَاَن ،

ْحيَاِء.  الضَّ

نِّّي بََدَل الراِعي. األَْعَورَ  وفي اللسان َذَكر  الشَّ

ِدى العَِورُ و  ، وهو الشَّْيُن والقُْبُح. العََورِ  ، من كالُمْعِور ، ُء السَِّريَرةِ قَبِيُحها، كَكتٍِف : الرَّ

فأَْفَرَد  (1) (ِإنَّ بُ ُيوتَنا َعْورَة  )ْيِره ، وقد يُوَصف به َمْنُكوراً فيكوُن للواِحِد والَجِميع بلَْفٍظ َواحٍد. وفي التَّْنِزيل : : الَخلَُل في الثَّْغِر وغَ  العَْوَرةُ و

 إِنَّ بُيوتَنا من القُّراءِ  َماَعةٌ وجَ  عنهماهللارضي قََرأَ ابُن َعبّاسو،  َعْوَرةٌ  الَوْصَف ، والَمْوُصوُف َجْمٌع. وأَْجَمع القُّراُء على تَْسِكين الواو من

جال. وقِيَل  َعْوَرة أَي ذاتُ  على فَِعلَة ، وهي من َشواّذ الِقَراءات ،،  َعِوَرةٌ  َها من الّرِ  أَي : (2)، أَي لَْيَست بَحِريَزة ، بل ُمْمِكنَة للسُّّراِق لُخلُّوِ

 ، أَي بُيُوتنا ِمّما يَِلي العَُدوَّ ونْحُن نُْسَرُق منها. ُمْعِوَرة

َذكََّر وأَنََّث ، ومن « عِوَرةٌ » قََرأَ  فَمنْ . وسلمعليههللاصلىة النَّبِّي ولَِكْن يُِريُدون الِفراَر َعْن نُْصرَ  (َوما ِهَي ِبَعْورَة  )فأَْكَذبَُهُم هللاُ تعالَى فقال : 

 ، كالَمْصَدر. َعْوَرة قال في التَّْذِكيِر والتَّأْنِيث «َعْورَة  » قََرأَ 

 ، نقله الصاَغانّي. الُحْسِن : طائِرٌ  ُمْستَِعيرو

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ماً. ومثلُه في  أَْعَورَ  يُقَال ذلك في الَخْصلَتَْين الَمْكُروَهتَْين ، وهو تَْصِغيرُ  قال الجوَهِرّي : .«، وُكلٌّ َغْيُر َخْير رٌ ُعَويْ وُكَسْيٌر »قولُُهْم :  ُمَرخَّ

 األَساس.

ً  الدَّْمعُ  عارَ و  : ساَل ؛ قاله ابُن بُُزْرج ، وأَنشد : يَِعيُر َعيََرانا

يٍّ و  فــــــــــــــــــِ يّن حــــــــــــــــــَ َت ســــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــَ  رُبــــــــــــــــــ 

  
ه أَمح ملَح  َأعـــــــــــــــاَرتح   ـــــــــــــــُ ن ـــــــــــــــح يـ ارَاعـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  (3) تـ

  
 والبيت ِلعَْمِرو بن أَْحَمر الباهلّي. ؟أَي أََدَمعَْت َعْينُه
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ُجِل الَمْحُمود. وفي َحِديث أُّم َزْرع : « أَْعَورُ  بََدلٌ »وقالُوا :  وهو  .«أَْعَورُ  فاْستَْبَدْلُت بَْعَده ، وُكلُّ بََدلٍ »، َمثٌَل يُْضَرُب للمذموم يَْخلُف بَْعَد الرَّ

 من ذلك ، قال عبُد هللا بن َهّماٍم السَّلُولّي لقُتَْيبَةَ بِن ُمْسِلم ، وُولَِّي ُخَراَساَن بَْعَد يَِزيَد بِن الُمهلَّب :

ا  ــــــــــَ ن ــــــــــَ تـ ــــــــــح يـ ــــــــــَ َداَة أَتـ ا غــــــــــَ ــــــــــَ ن ــــــــــح ل ــــــــــُ ــــــــــد قـ َب ق ــــــــــح ي ــــــــــَ تـ ــــــــــُ  أَقـ

  
زِيــــــــــــــٍد   ُرَ  مــــــــــــــن يــــــــــــــَ مــــــــــــــح عــــــــــــــَ َدٌ  لــــــــــــــَ  َورُ َأعــــــــــــــح بــــــــــــــَ

  
 قال أَبو ذَُؤْيب : .«أَْعَورُ  َخلَفٌ »وُربََّما قالُوا 

ا  ي يف ِداَيٍر كــــــــــَبهنــــــــــ َ ُت أَمشــــــــــــــــــــــــِ حــــــــــح ــــــــــَ ب ــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح  ف

  
ِة   يــــــــــــــــ  لــــــــــــــــِ الَف ِداَيِر الــــــــــــــــكــــــــــــــــاهــــــــــــــــِ ورُ خــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــُ

  
 كأَنَّه َجَمع َخلَفاً على ِخاَلٍف ِمثْل َجبَل وِجبَال.

__________________ 
 .13( سورة األحزاب اآية 1)
 القو  اآيت هو قو  أيب إسحا  كما نقله عنه يف التهذيب.( 2)
 ( قا  ابن بري : واأللف يف آخر تعارا بد  من النون اخلفيفة أبد  منها ألفاً ملا وقف عليها.3)
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وا بذلك األَْعَور وبَنُو  أَبِيِهم. ِلعََورِ  : قَبيلَةٌ ، ُسمُّ

ا قَْولُه :  فَأَمَّ

 اأَلعحَورِيَنايف بالِد 
 ، ألَّن ِمثَْل هذا ال يَُسلَّم عند سيبويه. أَْعَور اإِلضافَِة كاألَْعَجِميَن ، وليس بَجْمعِ فعَلى 

 أَيضاً : األَْحَول. األَْعَورُ و .بَِعيٌر أَعَورُ  في َغْير اإِلنسان ، فيُقَال : العََور وقد يكون

رتُ  وقال َشِمر : ْرتُ و ها.ُعيُوَن الِميَاِه ، إِذا َدفَْنتََها وَسَدْدتَ  َعوَّ ِكيَّة ، إِذا َكبَْستَها بالتُّراب َحتَّى تَْنَسّد ُعيُونُها. وفي األَساس : وأَْفَسَدَها  َعوَّ الرَّ

 .تَعُورُ  ِهي عاَرتْ  . وقدأََعْرتَُها َحتَّى نََضب الماُء ، وهو َمجاٌز وكذا

 : ال ماَء بها. َعْوَراءُ  وفاَلةٌ 

 أَراد به الَمعَانَِي الغاِمَضةَ الدَّقِيقَة. .«ُعورٍ  اْفتَقََر عن َمعانٍ »فقال :  في حديث ُعَمر وَذَكَر امَرأَ القَْيس ،و

 : البِئُْر التي ال يُْستَقَى منها. العُّوارُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :

ْرتُ وقال :  ْرتَ  ْطلُب الَماَء إِذا لم تَْسِقه : قدالرجَل ، إِذا اْستَْسقاَك فلم تَْسِقه. قال الَجْوَهِرّي : ويقال للُمْستَِجيِز الِذي يَ  َعوَّ ُشْربَه. قال  َعوَّ

 الفََرْزَدق :

ا  دح هبــــــــَِ اِر  ــــــــَِ فــــــــَ وحمــــــــًا ســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ رِدح يـ ــــــــَ ىَت مــــــــا ت   (1)مــــــــَ
  

يـــــــــــَز   جـــــــــــِ تـــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــح
ُ
ي امل رحمـــــــــــِ َم يــــــــــــَ هـــــــــــِ و رَاأَُديـــــــــــح عـــــــــــَ ُ

 املـــــــــــ

  
 َسفَاِر : اسُم ماٍء ، والُمْستَِجيز : الَّذي يَْطلُب الماَء.

رتُه ويقال دُّ. التَّْعِويرُ  ، أَي َحألْتُه. وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : تَْعِويراً  عن الَماءِ  َعوَّ ْرتُهُ  : الرَّ  عن حاَجتِه : َرَدْدته َعْنَها. وهو َمجاز. َعوَّ

 .فيَعُورها َعْين ، أَي أََحداً يَْطِرُف العَْينَ  عائرَ  ويقال : ما َرأَْيتُ 

 .«َعْينََك والَحَجرَ  أَْعَورُ »َرةِ : ومن أَْمثَاِل العََرِب الَسائِ 

يبَةُ. اإِلْعوارو  : الّرِ

، وهو من َمَجاز  َعْوَرةٌ  ، أَي يَُخاُف فيه القَْطُع ، وكذا َمَكانٌ  ُمْعِورٌ  وهذا مكانٌ  : َمُخوٌف. ُمْعِورٌ  : قَبِيُح السَِّريرةِ. ومَكانٌ  ُمْعِورٌ  وَرُجلٌ 

 أَي ذات (3) «ُمْعِورة َطِريق في َطلَعَ  وقَدْ  رأَيتُه:  ُهنَْيَدةَ  بنُ  َمْسعُودُ  قال» عنههللارضيث أَبي بَْكر في حديو .(2)الَمَجاز ، كما في األَساس 

: الُمْمِكُن البَيُِّن  الُمْعِورُ و: ال حافَِظ له.  َعِورٌ و ُمْعِورٌ  ءٌ . وَشيْ َعْوَرة ٍء فُهوَ يَُخاُف فيها الضَّالُل واالْنِقَطاع ، وُكلُّ َعْيٍب وَخلَل في شيْ  َعْوَرة

ْيُد ،  أَْعَورَ والَواِضُح.   : أَْمَكنَك ، وهو َمجاز. أَْعَوَركَ ولك الصَّ

رَ  : يُقَال :وعن ابن األَْعَرابِي   الِكتَاُب ، إِذا َدَرَس ، وهو َمجاز. تَعَوَّ

ُجُل إِذا َكبَِر وَخشَي الَمْوَت. وفَسَّره الزمخشرّي فقال : أَي يَأُْخذُه ِمنّي  ثِيابِي. قال : يَْستِعيُرنِي وحَكى اللِّْحيَانّي : أََرى ذا الَدْهرَ   (4)يَقُولُه الرَّ

 األََساس. وذكره الصاغانّي أَيضاً.، وهو َمَجاُز الَمَجاِز كما في 

 وقوُل الشَّاِعِر :

ا  رِه ِإذا مــــــــــــــَ خــــــــــــــَ نــــــــــــــح يــــــــــــــَف مــــــــــــــِ فــــــــــــــِ  كــــــــــــــَبن  حــــــــــــــَ

  
رٌي   َو كـــــــــــــِ َن الـــــــــــــر بــــــــــــــح مـــــــــــــح تـــــــــــــَ ارُ كـــــــــــــَ عـــــــــــــَ تــــــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح

  
 من صاِحبِه. اْستُِعيرَ  أَو ُمتعاَورٌ  : أَي ُمْستَعَارٌ  ِكيرٌ 

يَاُح َرْسَم الّداِر َحتَّى َعفَتْه ، أَي تَواَظبَْت عليه ؛ قالَه اللَّْيُث. وهو من َمَجاِز المجاز. قال األَْزَهِرّي : تَعَاَوَرتِ و  وهذا َغلَط ، ومعنى الّرِ

ة تَعَاَوَرتِ  ةً تَُهّب َجنُوباً ، وَمّرةً َشَماالً ، ومرَّ يَاُح َرْسَم الدَّاِر ، أَي تََداَولَتْه ، فَمرَّ  قَبُوالً ، وَمّرة َدبُوراً. ومنه قوُل األَعَشى : الّرِ
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َرٌة  فــــــــــــــح ــــــــــــــَ ٌة قـ نــــــــــــــَ عــــــــــــــاَوَرهــــــــــــــاِدمــــــــــــــح يح  تــــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ا ِ   بـــــــــــــــًا وِشـــــــــــــــََ ِ مـــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــَ اح  ُف بـــــــــــــــرحيـــــــــــــــَ

  
ْرتُ و  : قَبَّْحتُه ، وهو َمجاز. تَْعِويراً  عليه أَْمَره َعوَّ

كة : تَْرُك الَحّق. العََورُ و  ، ُمَحرَّ

القُّرِ ، أَي ليس فيها بَْرٌد ، وكذلك  َعْوراءُ  القُّرِ : يَْعنُوَن َسنَةً أَو َغَداةً أَو لَْيلَةً ؛ ُحِكي ذلك عن ثَْعلَب. قلُت : فيُقَال : لَْيلَةٌ  لَعَْوراءُ  ويُقَال : إِنََّها

 الغَداةُ والسَّنَةُ ، ونقله الصاغانّي أَيضاً.

 َحَرَكاتُ  هتَْعتَِورُ  ومن َمجاِز الَمَجاز قَْولُهم : االْسمُ 

__________________ 
 .«به»( عن الصحاح ا وابألصر 1)
 . ومكان معور : ذو عورة... ( يف األساس : ومما اشت  من املستعار :2)
 .«معرية»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( عبارة األساس : وأر  الدهر يستعريين شبايب أي أيخذه مين.4)
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َتعارَ  ا وكذا قوهلم : رحاَن الَعوارِي  تـََعاوَ  اإِلعحرَاِب ا وكذا قـَوحهُلم : ماً من ِكنانَِته ا وكذا قوهُلم : َسيحفٌ  اسح َِني ُة. أُِعريَتحهُ  َسهح
 امل

 قال النابِغَةُ :

ُه و  بـــــــــُ ـــــــــح يـ ُش الـــــــــنـــــــــاَس ســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ يـــــــــٌض يـ َت َربـــــــــِ ـــــــــح  أَن

  
ُة قـــــــــــــاطـــــــــــــضُ و   يـــــــــــــ  نـــــــــــــِ

َ
ُه املـــــــــــــ ريَتـــــــــــــح ٌف أُعـــــــــــــِ يـــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
 صاحُب اللسان ، وَعزاه الصاغانّي. (1)بالِعَراق بَمْيَساَن ؛ ذكَرهُ  العَْوَراءُ  وقال اللَّْيث : وِدْجلَةُ 

 ، كغَُراٍب : قَبِيلَةٌ. ُعَوار . وقال ابُن ُدَرْيٍد : بنواألَْعَور : بَْطٌن من العَرب ، يقاُل لهم : بَنُو األَعاِورُ و

 الدابَّةُ حافَِرها : قَلَبَتْه ؛ نقله الصاغانّي. أَعاَرتِ و

 الشمَس : راقَْبتَُها ؛ نقله الصاغانّي. عاَوْرتُ و

 : اْعتَِساُر الفَْحِل النَاقَةَ ؛ نقله الصاغانيُّ أَيضاً. اإِلَعاَرةُ و

كاَن َعِليٌّ و ه ُصْحبَةٌ ،ُعَمُر بُن ُسْفيَاَن ، صاِحُب ُمعَاِويَة ، ذكره ابُن الَكْلبِّي. قلُت : قال أَبو حاتٍِم : ال تَِصحُّ ل األَْعَور وفي بَنِي ُسلَيم أَبُو

 .(2)الحاِرث بن ظاِلٍم الَخْزَرِجّي بَْدِرّي ، قِيَل : اْسُمه َكْعٌب ، وقِيَل : اْسُمه ُكْنيَتُه  األَْعَورِ  يَْدُعو عليه في القُنُوِت. وأَبو

 لَقَبُها. العَْوَراءُ ويَةُ ، اْسُمها ُجَوْيرِ  ، وقيل : بِْنُت أَبِي َجْهٍل : هي الَّتِي َخَطبََها َعِليٌّ  العَْوَراءُ و

 َجباَلِن ، قال الّراِعي : ُعَوارٍ  واْبنَا

تح  جــــــــبــــــــَ تــــــــَ ٍد ِإَذا احــــــــح نــــــــح ُر مــــــــن هــــــــِ ذكــــــــ  رح مــــــــا تــــــــَ  بــــــــَ

  
يَنح   َوارٍ اِببــــــــــــــح ضُ  عــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ا بـ  وأَمحســــــــــــــــــــــــــــَ  ُدوهنــــــــــــــََ

  
 وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : هما نَقََوا َرْمل.

ُجُل : أَراَب ؛ قاله ابُن القَّطاع. أَْعَورَ و  الرَّ

ْل ، الَمْرأَةَ ، كَمنَعَ  َعَهرَ  : [عهر] كُ  ، بفَتْحٍ فُسُكوٍن ، َعْهراً  ، وفي الِمْصباح كتَِعَب وقَعََد ، ولم يَْذُكر كَمنَع فَتَأَمَّ ، ويُقَال :  ويُْكَسُر ويَُحرَّ

يَْعَهُر  إِلَْيَها َعَهرَ  ، وعبَاَرةُ الُمْحَكم : بضّمهما ، ُعُهوَرةً و ُعُهوراً و، بالفَتْح ،  َعَهاَرةً و نَْهٍر ونََهرٍ مثُل  َعَهرٌ و َعْهرٌ والَمْكُسور اسُم الَمْصَدر ، 

نَا ُمْطلَقاً ، وقِيَل : هو الفُُجوُر أَيَّ َوْقٍت كاَن ، : أَتاها لَْيالً للفُُجورِ  َعاَهَرها ِعَهاراً و َعْهراً  ، في األََمِة  أَو نَهاراً  لَْيالً  ، ثُمَّ َغلََب على الّزِ

ةِ. وقال ابُن القطاع :   : فََجَر بها لَْيالً. َعْهراً  بها َعَهرَ ووالُحرَّ

 .عاِهرٌ  زانِياً كاَن أَو فاِسقاً ، وهو تَبَِع الشَّرَّ  ، إِذا َعَهرَ  ُحِكَي عن ُرْؤبَةَ : (3) و

ةٍ أَو أََمةٍ  عاَهرَ  أَيُّما َرُجلٍ »في الَحِديِث : و  ، وهو فاَعَل ، منه. َزنَى أَي،  «بُحرَّ

ه : َسَرقَ  : َعَهرَ  أَو َّبُِع الشَّرَّ ، َزانِياً كاَن أَو َساِرقاً ؛ هكذا نَقَله الصاغانّي.  العَاِهرُ  ، حكاه النَّْضُر بن ُشَمْيل عن ُرْؤبةَ ، ونَصُّ في و: الِذي يَت

ً »اللَّسان :  ً أَو »بََدل « أَو فاسِقا  للّزانِي وَغْيِر الزانّي. العاِهر ، كما قَدَّْمنَا. وفي األَساس : َحَكى النَّْضُر عن ُرْؤبَةَ : نحن نقولُ « ساِرقا

وُمَسافَِحةٌ. وفي  ُمعَاِهَرةٌ و عاِهَرةٌ  ، بالَهاِء. قال أَبو َزْيد : يقال للَمْرأَة الفَاِجَرةِ : ُمعَاِهَرةٌ و ، بغَْير هاٍء إِاّل أَْن يَُكوَن على الِفْعل ، عاِهرٌ  ِهيَ و

 .عاِهرٌ  األَساس : وُكلُّ ُمريبٍ 

قال أَبو ُعبَْيد : معناه أَي ال َحقَّ له في النََّسِب ، وال َحظَّ له في الَولَِد ، وإِنََّما هو ِلصاِحِب  «الَحَجرُ  ِلْلعَاِهرِ والَولَُد للِفَراِش »في الحديث و

 َء لَهُ.، أَي ال َشيْ « لَهُ التُّرابُ »د وهو َزْوُجَها أَو َمْوالها ، وهو كقَْوِله اآلَخر : الِفَراِش ، أَي لصاِحِب أُّمِ الَولَ 

ُ  العَْيَهَرةُ و ال تَْستَِقّر أَي التي  النَِّزقَةُ الَخِفيفَةُ  ِمثْل ثََمَرة ؛ قاله ثَْعلَب والُمبَّرد. وقِيل : هي َعَهَرةٌ  الفَاِجَرة ، والياُء زائَدةٌ ، واألَْصلُ  : الَمْرأَة

 ً ٌ  ، وقال ُكراع : من َغْيِر ِعفَّة مكانََها نََزقا  من َغْير ِعفَّة. : نَِزقَةٌ َخِفيفَةٌ ال تَْستَِقرُّ في مكانَِها. ولم يَقُْل : َعْيَهَرةٌ  امرأَة

ُجُل أَيضاً كذلك. تَعَْيَهرَ و، إِذا فََجَرْت.  تَعَْيَهَرتْ و َعْيَهَرتْ  قدو  الرَّ

 ، قاله ابُن ُدَرْيد. ج َعيَاِهيرُ  ، َزَعُموا ، العَْيَهَرانُ  وَذَكُرها ، في بعض اللّغَاِت ، الغُولُ  : العَْيَهَرةُ و
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 ، يُقال : َجَمٌل َعْيَهٌر تَْيَهٌر ؛ نقله الصاغانّي. الَجَمُل الشَِّديدُ  : العَْيَهرُ و

__________________ 
قوله : ودجلة العوراء ا هكذا ابجليم يف خرت الشـارح والتكملة ا ذكره صـاحب اللسـان أي من غري عزو ألحد ا »املطبوعة املصـرية : ( هبامش 1)

 والذي يف اللسان : ورجلة العوراء. ويف التهذيب والتكملة فكاألصر ونسبا القو  إىل الليث.« وعزاه الصاغاين أي إىل الليث فافهم
 نظر فيه ختر ه.وا 159( ديوانه ص 2)
 وما ابألصر يواف  عبارة اللسان.« أو تبض»( يف القاموس : 3)
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م : ُمعَاِهرٍ  ذوو  .(1)، قاله ابُن ُدَرْيٍد. قلُت هو تُبٌَّع َحسَّاُن بُن أَْسعََد ِمْن َولَِد َصْيِفّي بن ُزْرَعةَ أَِخي َسَدَد  ِحْميَرَ  أَْقيَالِ  قَْيٌل من ، بالضَّ

 يُْستَْدَرك عليه :* ومّما 

، وهو قَْوُل َعْبِد هللا بِن َصْفواَن بِن أَُمية ألَبِي حاِضر  كالعَاِهرِ  : الزاِني ، العَِهرُ و،  َعِهرٍ  تَيّاٌس : يَْعنُون الزاِني ، تَْصِغير ُعَهْيَرةٌ  قولُهم :

 .(2)األَُسْيِدّي 

 ٌ  ؛ نَقَله الصاغانّي. عاِهَرةٌ  ، أَي َعِهَرةٌ  وامرأَة

 . قال َشِمٌر :َعْيَرةٌ  ، واألُْنثَى َغلََب َعلَى الَوْحِشيّ  قدو ، أَْهِليًّا كاَن أَو َوْحِشيًّا ، الِحَمارُ  ، بالفَتْح : العَْيرُ  : [عير]

َت  ـــــــــــح ن ـــــــــــو كـــــــــــُ اً ل ريح ـــــــــــَت   عـــــــــــَ ريحَ كـــــــــــن ٍة  عـــــــــــَ ـــــــــــ  َذل  مـــــــــــَ

  
يــــــــحِ   بــــــــِ َر قــــــــَ مــــــــًا كــــــــنــــــــَت ِكســــــــــــــــــــــح ظــــــــح َت عــــــــَ نــــــــح  َأو كــــــــُ

  
َي به ألَنَّه« العَْير أََذلُّ من»الِحَماَر ، وبكسر القَبِيح َطَرَف َعْظِم الِمْرفَِق الِّذي ال لَْحَم َعلَْيه. قال : وِمْنهُ قولُُهم :  بالعَْيرِ  أَراد  يَِعيرُ  قِيَل : ُسّمِ

 ، قال الشاعر : أَْعيَارٌ  ج فيَتَردَُّد في الفاَلةِ ،

ِم  لــــــــــح اراً َأيف الســــــــــــــــــــــــّ يــــــــــَ ًة  َأعــــــــــح ظــــــــــَ ــــــــــح ل اًء وغــــــــــِ فــــــــــَ  جــــــــــَ

  
َوارِ و   اِء الــــــــــعــــــــــَ اَه الــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ رحِب َأشــــــــــــــــــــــــح  يف ا ــــــــــَ

  
َمْمُدوداً ، ِمثْل الَمْعلُوجاِء والَمْشيُوخاِء والَمأْتُوناِء ، ويُْقَصُر في ُكّل ذلك ؛ قالَهُ  َمْعيُوراءُ و ، بضّمهما ، ُعيُوَرةٌ و ُعيُورٌ و ، بالَكْسِر ، ِعيَارٌ و

 .ِعيَاَراتٌ  ، َجْمُع الَجْمع وجج : اْسٌم للَجْمع ْعيُوَراءُ مَ  األَزهرّي. وقِيل :

 .أَْعيَارٌ  والَجْمع .(4)َوَسَط الَكتِف  ءُ النّاتِى (3) العَُظيمُ  : العَْيرُ و

 قال الّراِعي : َوَسَطها. ءالنَّْصِل : الناتى َعْيرُ و

فٍّ  اَر قــــــــــــُ جــــــــــــَ ه َأحــــــــــــح مــــــــــــُ هــــــــــــح  َفصــــــــــــــــــــــــــاَدَف ســــــــــــــــــــــــــَ

  
رحن   ريحَ َكســــــــــــــــــــــــــــــَ رَارَا الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ ه والــــــــــــــــغــــــــــــــــِ نــــــــــــــــح  مــــــــــــــــِ

  
 في َظْهِرَها. (5)ُء القََدم : الناتِى َعْيرُ و. َعْيرٌ  ٍء في البََدن :وكلُّ َعْظٍم ناتى

 ء في َوَسطها كأَنّه ُجَديِّر.الَوَرقَِة : الَخطُّ الناتِى َعْيرُ و

ْخَرةِ : َحْرٌف ناتِى َعْيرُ و  ٌء فيها ِخْلقَةً.الصَّ

 .َعْيرٌ  : ُمْستَوٍ  َوَسطٍ  يٍء فُكلُّ ناتِى قِيَل :و

: هو المثَاُل الَِّذي في الَحَدقِة ويَُسّمى  العَْيرُ  ، وقال أَبُو طاِلب : إِْنَسانَُها هو َجْفنُها ، أَو العَْيِن : َعْيرُ  أَو ، عن ثعلب ، ُء العَْينِ ما قِى : العَْيرُ و

ا :، قال تَأَبَّ  لَْحُظَها العَْيِن : َعْيرُ  أَو اللُّْعبَةَ ،  ط َشرًّ

ٍن و  َد َوهــــــــــــــح ــــــــــــــح ي عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ دح َحضــــــــــــــــــــــــــــبحُت بـ ــــــــــــــَ  انٍر ق

  
ا  قـــــــــــــــــامـــــــــــــــــَ داٍر مـــــــــــــــــا أُرِيـــــــــــــــــُد هبـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــُ  بـــــــــــــــــِ

  

ٍة و  لــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِر رَاحــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِ َو  حتــــــــــــــــَح ريحٍ ســــــــــــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــَ

  
ا  امـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ َة َأنح يــــــــــــــــــَ افـــــــــــــــــَ ُه خمـــــــــــــــــََ ئـــــــــــــــــُ  ُأكـــــــــــــــــالـــــــــــــــــِ

  
. الِعيَارُ  : َمتْنَا أُذُنَيِ الفََرِس. والَجْمعُ  العَْيرانِ  السَّْهِم. وقيل : كعَْيرِ  ، من اإِلْنَساِن والفََرِس ، َما تَْحَت الفَْرعِ من باِطِن األُذُنِ  : العَْيرو

أْت فأَِمرَّ َعلَى»َحِديُث أَبي ُهَرْيَرة َرِضَي هللا َعنه : ومنه  بِعَْينِه. وادٍ  : اسمُ  َعْيرٌ و «األُذنَْيِن الماءَ  ِعيارِ  إِذا تََوضَّ

، بغير هاِء الّضِمير. ثم قال : « فَأَْقفَرَ »، هكذا في النُّسخ ُكلّها ، ونصُّ الليث :  ع كاَن ُمْخِصباً فغَيََّره الدَّهُر فأَْقفََرهُ  : اْسمُ  العَْير ال اللَّْيُث :قو

 فكانَت العََرُب تَْضِرُب به الَمثََل في البَلَِد الَوْحِش.
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ُب الَمثَل وقد َضَربَت العَرَ « ح م ر»، وَزَعَم ابُن الَكْلبِّيِ أَنّه كان ُمْؤِمناً ثم اْرتَدَّ. وقد َمّر في  بِن ُمَوْيِلعٍ كافرٍ  لَقَُب ِحَمارِ  : العَْير قِيَل :و

فصاَر ال يُنبُِت شيئاً « فاْسَودَّ »ّيِ : ، وفي نَّص ابِن الَكْلبِ  ناراً فأَْحَرقَتْه تَعالَى عليهِ  كاَن لهُ واٍد فَأَْرَسل هللا «أَْكفَُر من ِحَماربُكْفِره ، فيقال : أ

ر قوْل امِرى  ء القيس :فُضِرَب به الَمثَُل في ُكّلِ ُمْقٍو. وبه فُّسِ

وحِف و  ريحِ َواٍد كـــــــــــجـــــــــــَ ه  الـــــــــــعـــــــــــَ تـــــــــــُ عـــــــــــح طـــــــــــَ ٍر قـــــــــــَ فـــــــــــح  قــــــــــــَ

  
رِ   يـــــــــ  عـــــــــَ ُ

يـــــــــض املـــــــــ لـــــــــِ ِوي كـــــــــاخلـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ  بـــــــــه الـــــــــذئـــــــــُب يـ

  
 إِلقامة الَوْزن. هكذا أَنشده الصاغانّي وفَسَّره. وفي اللسان قال امُرُؤ القَْيس : َعْيراً  وقِيَل : كان اسُمه ِحماراً فَجعَلَه

__________________ 
 .437( كذا ابألصر ومجهرة ابن حزم ص 1)
 ( واله أسيد بن عمرو بن متيم ا عن اللسان.2)
 (.عري)ومثله يف اللسان ومعجم البلدان « العظم»( يف القاموس 3)
 ويف اللسان : الكف. (عري)حاح ومعجم البلدان ( األصر والص4)
 ( يف الصحاح : الشاخص.5)
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وِف و  ريحِ َواٍد كـــــــــــجـــــــــــَ ـــــــــــعـــــــــــَ ٍة  ال ـــــــــــ  ل ٍر َمضـــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــح ـــــــــــَ  قـ

  
انِ   ِه ُحســـــــــــــــــــــّ ِم الــــــَوجـــــــح ُت بســـــــــــــــــــــاٍم ســـــــــــــــــــــاهــــــِ عـــــــح طــــــَ  قــــــَ

  
،  َعْيرٍ  ، وُكلُّ واٍد عند العََرب َجْوٌف. ويُقال للَمْوِضع الذي ال َخْيَر فيه : هو كَجْوفِ  العَْيرِ  ، أَي كواِدي العَْيرِ  قال األَزهرّي : قولُه : كَجْوفِ 

 َء في َجْوفِِه يُْنتَفَُع به.ألَنّه ال َشيْ 

َمْخَشرّي :  ويُقَال أَْصلُه. قولُهم : أَْخلَى ِمْن َجْوِف ِحمار. وأَْنَشَد الزَّ

وحُف  دح كــــــــاَن جــــــــَ قــــــــَ ــــــــَ ريحِ ل ــــــــعــــــــَ ِ  ال اح عــــــــَ لــــــــح ــــــــِ راً  ل ظــــــــَ نــــــــح  مــــــــَ

  
فـــــــــــَ ُ   نــــــــــــح اِوِر مـــــــــــَ جـــــــــــَ يـــــــــــه لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــُ يـــــــــــقـــــــــــًا وفـــــــــــِ  أَنـــــــــــِ

  

ٍر و  ٍر وَزرحٍع وجـــــــــــــــامـــــــــــــــِ اَن ذا َنـــــــــــــــَح  قـــــــــــــــدح كـــــــــــــــَ

  
عـــــــــــر سُ   ـــــــــــاٍي مـــــــــــُ ب ـــــــــــِ ـــــــــــه ل ي ـــــــــــِ ـــــــــــَبمحســـــــــــــــــــــــــَ  ومـــــــــــا ف  ف

  
 ، ذكره الصاَغانّي. َخَشبَةٌ تَُكوُن في ُمقَدَِّم الَهْوَدجِ  : العَْيرُ و

 .«العَْير فاُلٌن أََذلُّ ِمنَ »، ِقيَل : ومنه الَمثَُل :  الَوتِدُ  : العَْيرُ و

 ، وقد َغلََب على َجبٍَل بالمدينة ، كما سيأْتِي. الَجبَلٌ  : العَْيرُ و

يُِّد والَمِلكُ  : العَْيرُ و  القَْوِم : َسيُِّدُهم. َعْيرُ و،  السَّ

 ، قال الّراِعي : اسُم َجبَل : َعْيرٌ و

وز  رحكــــــــــــــُ الِم مــــــــــــــَ ريحِ أَبعــــــــــــــح ر ب  فــــــــــــــعــــــــــــــَ   (1)فــــــــــــــغــــــــــــــُ
  

ا  اهـــــــــــــيـــــــــــــَ ِر ِإذح هـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ اينَ أُمِّ الـــــــــــــَوبـــــــــــــح غـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
َم ما بَْينَ »وفي الحديث :  فها هللا تَعَالَى. وقِيل : بَمكَّةَ أَيضاً َجبٌَل يقال له : بالَمِدينَة قال ابُن األثِير : هو َجبَلٌ «. إِلى ثَْور َعْير أَنَّه َحرَّ  َشرَّ

 .َعْير

 الطَّْبُل. : العَْيرُ و

ْلُب ، وُهَما : العَْيرُ و ْلِب. َعْيَرانِ  الَمتُْن في الصُّ  يَْكتَنِفَاِن جانَبِيِ الصُّ

ْحِمُل تَ  التي اإِلبِلُ  : الِعيرُ  أَو ، إِذا َساَر ، عاَر يَِعيرُ  ، من القافِلَةُ ، مؤنَّثةٌ  (2):  (َوَلّما َفَصَلِت اْلِعْيُ )، في قوله تَعَالَى  بالَكْسرِ  ، الِعيرُ و

يَْت بها ُكلُّ قافِلٍَة ، فُكلُّ قافِلَةٍ  الِعيرُ  وقيَل : ِمْن لَْفِظَها لها الِميَرةَ ، بال واحدٍ  . وكاَن َعْيرٍ  ، كأَنََّها َجْمعُ  ِعيرٌ  : قافِلَةُ الَحِميِر ، ثم َكثَُرْت َحتَّى ُسّمِ

أَو ُكّل ما اْمتِيَر َعلَْيه ، إِبالً كانَت أَو   أَنّه ُحوفَِظ على الياِء بالَكْسَرةِ ، نحو ِعين ،بالضّم كُسقٍف في َسْقف ، إِالَّ « فُعالً »قِيَاُسَها أَْن يَُكوَن 

ةً اإِلبُِل خا الِعيرُ  : كانَْت ُحُمراً. قال : وقْوُل َمْن قَالَ  الِعيرُ  . قال أَبو الَهْيثَِم في تفسير قوِله تَعالَى المذكور :ِعيرٌ  فهوَ  َحِميراً أَو بِغَاالً  صَّ

 : ِعيراً  في ِصفة َحِميٍر َسّماها (3)باطٌل. قال : وأَْنَشَدنِي نَُصْيٌر ألَبِي َعْمٍرو األََسِدّي 

َ ح أَ  ٌة وال لـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــ  َذا ال ثــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــَ

  
َا و   زَكــــــــــــــِّ َبنح  (4)ال يـــــــــــــــُ مــــــــــــــَ  ِإذا الــــــــــــــّديــــــــــــــُن اطــــــــــــــح

  

نح  ــــــــــدِّمــــــــــَ َن ال ــــــــــح ل ــــــــــر وحِث أَيحكــــــــــُ ات ال حــــــــــَ طــــــــــَ ــــــــــح ل فــــــــــَ  مــــــــــُ

  
َ َأنح   اح يّن بـــــــــــــــــَ رَتحَن مـــــــــــــــــِ د  َأنح لـــــــــــــــــَح  ال بـــــــــــــــــُ

  

 َأو يـُبَـعحَن ابلث َمنح  ِعرياً ُيَسقحن 

 حتَّى يُْمتاَر عليها. ِعيراً  قال : وقال نُصير : اإِلبُِل ال تَُكونُ 

، قال ِسيبَوْيه : َجَمعُوه باألَِلِف  كِعنَبَات ِعيََراتٌ  ج ما كاَن عليه ِحْملُهُ أَو لَْم يَُكن. َن اإِلبِِل :مِ  العَيِرُ  وَحَكى األَزهِرّي عن ابِن األَعرابّي قال :

ُكوا اليَاَء ِلَمَكاِن الَجْمع بالتَّاِء وكْونِه اْسماً ، فأَْجَمعُوا على لُغَِة ُهَذيْ   ون : َجَوَزاٌت وبَيََضاٌت. قال :ل ألَنَُّهْم يَقُولوالتاِء ِلَمَكاِن التَّأْنِيِث ، وَحرَّ

ُدونَ »الحديث : ، وهو الِقيَاُس. ومنه ويَُسكَّنُ   أَي َدوابَُّهم وإِبِلَُهم الّتي كانُوا يُتاِجُرون عليها. «قَُرْيش ِعيَراتِ  كانُوا يَتََرصَّ
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لَهُ ِمثْل ُشيَْيخ  َوْحِده ، أَي ُمْعَجٌب بَِرأْيِه (5) ُعيَْيرُ  يُقَال : فاُلنٌ و وإِْن ِشئَْت َكَسْرَت أَوَّ
، وال تَقُْل : ُعَوْير وال ُشَوْيخ ؛ كذا في الّصحاح.  (6)

: وهما َوْحِده ، وُجَحْيُش َوْحِده  ُعيَْيرُ  ، قاله ثعلب. وقال األَزهرّي : فالنٌ  أَْو يَأُْكُل َوْحَده وهو في الذَّّمِ ، كقولك : نِِسيُج َوْحِده ، في الَمْدح ،

 اللََّذان ال يَُشاِوَراِن الناَس وال يَُخاِلطانِِهم ، وفيهما مع ذلك َمهانَةٌ وَضْعف.

 واالسمُ  من صاِحبِه يَتََردَُّد ، َكأَنَّه ُمْنفَِلتٌ  ِمْن هاهنَا وهاهنَا َذَهبَ  : يَِعيُر ِعيَاراً  ، زاد ابُن القَّطاع : والَخبَُر وَغْيُر ذلك ، الفََرُس والَكْلبُ  َعارَ و

 الفََرُس ، عارَ  ، كذا في الّصحاح ، وقِيَل : ُمعَارٌ  فهو ، أَي أَْفلَتَه ، صاِحبُه أََعاَرهُ و ، بالَكْسر ، الِعيَارُ 

__________________ 
 وانظر ختر ه يف ديوانه.« فعزب»وابألصر  280( عن الديوان ص 1)
 .94( سورة يوسف اآية 2)
 .«السعدي»ويف اللسان : « السعدين»يف التهذيب :  (3)
 ( يف التهذيب : يذكا ابلذا .4)
(5.  ( يف القاموس : وهو ُعَيريح
 ( يف الصحاح : ُشييخ وِشييخ.6)
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هه وتَباَعَد عن صاحِبه ا طُر ِإذا َذَهَب عل  َوجح ر اآيت بعُد أَبسح  قَِليَلة. قير : ومنه قـَوحُ  ِبشح
داً. َذَهَب وجاءَ  ، إِذا يرُ يَعِ  الرُجلُ  عارَ و  ُمتََرّدِ

ً و يَِعيُر ِعيَاراً  البَِعيرُ  َعارو لَها : َعيََرانا ِليَْقَرَعها.  واْنَطلََق إِلى أُْخَرى ، هكذا في النَُّسخ ، والَِّذي في تَْهِذيِب ابن القَّطاع : تََرَك َشْولَه تََرَك ُشوَّ

 وفي اللِّسان : إِذا كاَن في َشْوٍل فَتََرَكها واْنَطلََق نحو أُُخَرى يُريُد القَْرَع.

ً  واالسُم الِعبَاَرةُ  ، عائَِرةٌ  ، فهي القَِصيَدةُ : ساَرتْ  عاَرتِ و  .(1)منه  أَْعيَرَ  ، بالَكْسر وفي األَساِس : وما قَالت العََرُب بَْيتا

ُجلُ كَشدَّا العَيّارُ و اِء.  الذَِّكّي الَكثِيُر التَّْطوافِ  قِيَل : هوو في األَْرِض. ِء والذَّهابِ الَكثِيُر الَمِجى ٍد ، الرَّ والَحَرَكة ، َحكاه األَْزَهِرّي عن الفرَّ

: نَِشيٌط في َطاَعِة هللا َعزَّ  َعيّارٌ  الَمعَاِصي ؛ وُغالمٌ : نَِشيٌط في  َعيّارٌ  وتَذُمُّ به. يُقَال : ُغالمٌ  بالعَيّارِ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : والعََرُب تَْمَدحُ 

ْيد. قال أَْوُس بُن َحَجٍر : بالعَيّارِ  األََسدُ  وَجّل. وُربَما ُسِميَ   ِلتََردُِّده وَمِجيئه وَذهابِه في َطلَب الصَّ

ٌة  ــــــــــــَ ِي ربح ــــــــــــرَبحِديِّ هــــــــــــِ ه مــــــــــــن ال ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ل ٌث عــــــــــــَ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  ل

  
رَاينِّ   زحبـــــــــــــــــَ َ

ارٌ  (2)كــــــــــــــــاملــــــــــــــــ يــــــــــــــــّ ا ِ أبَو  عــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــح

  
جال إِلى أََجَمتِِه.  قال ابُن بَّرّي : أَي يَْذَهُب بأَْوَصاِل الّرِ

 وُرِوَي بالاّلم ِعيّاٌل ، وهو مذكور في َمْوِضعه. وأَنشد الجوهرّي :

ُه  رٍو َرزحمـــــــــــــُت لـــــــــــــَ مـــــــــــــح ُت َأاب عـــــــــــــَ ـــــــــــــح ا رَأَي مـــــــــــــّ  لـــــــــــــَ

  
يّن كــــــــــــمــــــــــــا َرَزَم   ارُ مــــــــــــِ يــــــــــــّ ُرفِ  الــــــــــــعــــــــــــَ  يف الــــــــــــغــــــــــــُ

  
راجُ  وقال. يُقَال فيما ، أَْشقَرَ  وكانَ  ، عنههللارضي فََرس خالد بن الَوِليدِ  : اسمُ  العَيّارو الغَابَةُ :جمع َغريٍف ، وهو   قَْطر» في البْلقينيّ  الّسِ

ِس بنِ  َعيّارٌ  َرُجلٌ :  قولهم من مأُْخوذٌ  لعلّه:  «السَّيل  أَنَس الُمَحاِربّي : ، إِذا كان كثيَر التَّْطواف والَحَرَكة َذِكيًّا. وأَنشد لُمَضّرِ

ٍة  امــــــــــَ وحَم ميــــــــــََ َر يـــــــــــَ يــــــــــح ُت اخلــــــــــَ دح هــــــــــِ دح شــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ  َولــــــــــَ

  
َب فـــــــــــــاِرُس   انـــــــــــــِ قـــــــــــــَ

َ
ِدي املـــــــــــــ هـــــــــــــح ارِ يــــــــــــــَ يـــــــــــــّ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

  
 من أَْعالِم األَناِسّي. َعلَمٌ  : العَيّارُ و

يَت ِلَكثَْرة تَْطَوافِها وَحَرَكتَِها. وقيل : ُشبَِّهت من اإِلبِِل : النّاِجيَةُ في نََشاطٍ  العَْيَرانَةُ و في ُسْرَعتَِها ونََشاِطَها. وليس ذلك بقَوّي.  بالعَْيرِ  ، ُسّمِ

 وفي قَِصيد َكْعٍب :

َانَةٌ  ِ  عن ُعُرٍض  َعريح  (3)ُقِذَفتح ابلن خح
ْلبَة ، واألَلُف والنُّوُن زائدتان.  هي النّاقَةُ الصُّ

قَةُ في قِلٍَّة ، كالعَوائِر. ، الَجَرادِ  ِعيَرانُ و  بالَكْسِر : أَوائلُه الذاِهبَةُ الُمتَفَّرِ

 في ع ور. ، أَي ما يَْملَُؤهما ، وقد ذُِكَرا َعْينَْينِ  عائَِرةَ  أَْعَطاهُ من الَمالِ و

 ، أَي العُيُوب. األَْعيَارِ  ، ويُقَال : فالٌن ظاِهرُ  أَْعيَارِ  ، والجمع َعْيبٌ  ُسبَّةٌ أَو ٍء لَِزَم بهُكلُّ َشيْ  : السُّبَّة والعَْيُب. وقِيَل : هو العارُ و

ة  باألَْمرِ  َعيََّره : األَْمَر ، وال تَقُلْ  َعيََّرهُ  قدو ح الَمْرزوقّي في َشْرحِ  (4)، فإِنَّهُ قَوُل العَامَّ بَه الَحِريِريُّ في ُدّرة الغَّواص. وقد صرَّ ؛ هكذا َصوَّ

 والمختار تَْعديَتُه بنَْفِسه ، قاله َشْيُخنا. وأَنشد األَزهريُّ للنابِغَة : ه يَتَعَدَّى بالباِء ، قال :الَحَماسة بأَنّ 

يِن و  ــــــــــــح َت ري  ُه  عــــــــــــَ ــــــــــــَ ت ــــــــــــَ يـ اَن َخشــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ ي ــــــــــــح و ُذبـ ــــــــــــُ ن ــــــــــــَ  بـ

  
اَ  مــــــــــــن و   شــــــــــــــــــــــــــَ ي  أَبنح َأخح لــــــــــــَ رح عــــــــــــَ ارِ هــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
ً  َعيَّر : تَعَايَُرواو ، إِذا عاَب بَْعُضهم  التَّعَايُرِ  : التََّسابُّ ، والتَّعَايُُب ُدونَ  فالتَّعَايُر ، يَتَعَايَرانوقال أَبو َزْيد : يُقَال : ُهما يَتَعَايَبَان  بَْعُضهم بَْعضا

 بَْعضاً.

__________________ 
 من قوله قصيدة عائرة أي سائرة.« أي أسري»( زيد يف الصحاح : 1)
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 وله : كاملزبراين اخل قا  اجلوهري يف مادة رزب ما نصه : رواه املفضر :ق»( اللسان وهبامشه : 2)
 كاملزبراين عيار أبوصا 

. ويف القاموس : واملرزبة كمرحلة رايسة الفرس ا ـهبه بنفسه ا وإلا هو املرزابين اء يشالشي !ذهب إىل زبرة األسد ا فقا  له األصمعي : اي عجباه
 .«وهو مرزابهنم ا بضم الزاي

 ( ديوانه وعجزه :3)
 مرفُقها عن بناِت الز وِر مفتو 

كيف ا ويف ا ديث : لو عرّي أحدكم أخاه برضــاعة »وهبامشــه قا   ققه  ( يف الصــحاح : وعرّيه كذا من التعيري ا والعامة تقو  : عرّيه بكذا.4)
 «.كلبة اخل قاله نصر
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دَّةُ يُقَال : لَِقيُت ِمْنهُ اْبنَةَ  الّداِهيَةُ  ، كِمْنبٍَر : ِمْعيَرٍ  اْبنةُ و  ، أَي الدََّواِهي والشََّدائد. ِمْعيَرٍ  . وبَناتِ ِمْعيَرٍ  والّشِ

قِيَل وأَبُو َمْحذُوَرةَ أَْوُس و
بَْيِر بِن األَوّ  بِن َسْعِد بن ُجَمَح الُجَمِحّي القَُرِشيُّ : (2)بِن لَْوذاَن بِن َربِيعَةَ بن ُعَويجِ  ِمْعيَر َسُمَرةُ بنُ  : (1) ل قَْوُل الزُّ

ُن النَّبِّي  َصَحابِيّ  بَّكار وَعّمه ، وإِليه َذَهَب ابُن الَكْلبِّي ،  أَيضا الُمَصنّف له أَشارَ  وقد. التِّرمذيّ  في وَحِديثُه ، وسلمعليههللاصلى، وهو ُمؤذِّ

 ، قُتَِل يَْوَم بَْدر كافِراً ؛ قاله ابُن الَكْلبِّي. ِمْعيَرٍ  بنُ  أُنَْيسُ  وأَُخوهُ :  قلتُ  .«ر ذ ح» في

، كأَنَّهُ في  عاَر يَِعيرُ  ، كما يُقَاُل : حاَد عن الطَِّريق. قال األَزهريُّ : ِمْفعٌَل ِمنْ  ، بالكسر : الفََرُس الِّذي يَِحيُد عن الطَِّريق بِراِكبِه الِمعَارُ و

ِرّماح ،  ، كما أَْنَشَده الُمَؤّرج ، هكذا بالخاِء الُمْعَجَمِة كما َضبََطه الصاغانيّ  ْوُل بِْشِر بن أَبي خاِزمومنه قَ  ، ِمعَارٌ  فِقيلَ  ِمْعيَر األَصلِ  ال الّطِ

. ِرّماح وفي َكالم بِْشر ، كما قاله ُرَواةُ أَشعا وَغِلط الجوَهِريُّ  ِر العََرب.قال َشْيُخنَا : ال َغلَط ، فإِّن هذا الشَّْطَر ُوِجَد في َكالِم الّطِ

ْخفَى. وُوقُوُع الحافِر على الحافِر في كاَلِمِهم فُكلٌّ نََسبَهُ كما َرَواه أَو َوَجَدهُ. فالتَّْغِليُط بِمثِْله ُدوَن إَِحاَطٍة وال اْستِْقراٍء تاّمِ هو الغَلَُط ، كما ال يَ 

 لقََرائُِح. انتهى :ال يََكاُد يُفَاِرُق أَْكثََر أَكابِِرهم وال ِسيَّما إِذا تَقَاَربَت ا

يـــــــــــــــــمٍ  يِن متـــــــــــــــــَِ اِب بـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ ان يف كـــــــــــــــــِ دح  وجـــــــــــــــــَ

  
ِر ابلــــــــــــــر كــــــــــــــح ِ   يــــــــــــــح ارُ  َأحــــــــــــــَ   اخلــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  (3) املــــــــــــــِ

  
 .(4)أَيضاً « بَنِي نَُمْير»وقد يُْنَشد : 

ّرّي : وهذا البَْيُت يُْرَوى ِلبِْشِر بن أَبي وقال الصاغانّي : البَْيُت ِلبِْشِر بن أَبي خاِزٍم ، وُهَو َمْوُجوٌد في ِشْعِر ِبْشٍر ُدوَن الطِرّماح. وقال ابُن بَ 

ِحيَحة  العاِريَّة من ، بَضّم الِميِم ، الُمعَارُ  أَبو ُعبَْيَدةَ : والنَّاُس يَْرُوونَه : خازٍم. قال واية. « يَْرُوونَه»، هَكَذا في األُُصول الصَّ بالواوين من الّرِ

ّم. قال َشْيُخنَا : وفيه ُمخالَفَةٌ ظاِهَرةٌ ِلَصنِيع المُ من « يََرُوونه» وقال القََرافِّي : َصنّف ، الُرْؤيَة ، أَي يَْعتَِقُدونَه ، بالَخَطإِ في االْعِتقَاِد ال الّضِ

 أَي اعتِقَاُدُهم أَنَّه من َو َخَطأٌ.وهُ  كما ال يَْخفَى. قلُت : وِمثُْل ما قَال القََرافِيُّ َمْوُجوٌد في نَُسخِ الّصحاح ، ويَُدّل َعلَى ذلك قَْولُه فيما بَْعد :

ّم ، وف العَاِريَّةِ  َواُب أَنَّ الَخَطأَ في الضَّ . والصَّ ل. هكذا تَْحِقيُق هذا الَمقَاِم على ما َذَهب إِليه القرافيُّ ّم ، فتَأَمَّ ،  العاِريَّةِ  ي االْعتِقَاِد أَنَّهُ منال الضَّ

ّم من على ما َذَهب إِليه الجوهرّي. وقد أَشارَ  ّد على ِمْن يَقُوُل إِنّه بالضَّ ، وهو قوُل ابِن األعرابّي َوْحَدهُ. وَذَكَره ابُن بَّرّي  العاِريَّة بذلك الرَّ

ن من الَخْيِل ، مِ  الُمعَارُ  يَُهاُن باالْبتِذاِل وال يُْشفَُق َعلَْيه َشفَقَةَ صاحبِِه. وقِيل : الُمعَارَ  أَيضاً وقال : ألَن ، إَِذا  أََعاَره يُِعيُره نْ هنا : الُمَسمَّ

:  الُمعارُ  وأَْعَراهُ ، إِذا َهلَْبَت َذنَبَهُ ؛ قالَُهَما ابُن القَّطاع وَغْيُره. وقيل : أََعاَرهُ  ُهنا : الَمْنتُوُف الذَّنَِب ، من الُمعارُ  أَْسَمنَهُ. وِمْنُهم من قال :

ر الُمقَدَّح. وَمْعنَى ُروها بتَْرِديدها ، منَخْيلَكم ،  أَِعيُروا الُمَضمَّ ، إِذا َذَهَب وجاَء. فهي أَقواٌل أَْربَعَةٌ غيَر الِّذي َذَكَره  عاَر يَِعيرُ  أَي َضّمِ

د بها أَبو َسِعي ِريُر ، فَرَوىالجوَهرّي ، أَشاَر بالَرّدِ على واِحٍد منها ، وهو قوُل ابِن األَْعَرابِّي وُهنَاَك َرَوايَةٌ َغِريَبةٌ تَفرَّ ، « الُمغارُ » ٍد الضَّ

ُر ؛ كذا نَقَلَه َشْيُخنَا من  ألَبِي النُّْعَمان بِْشِر بِن أَبي « أََحاِسن الَكالِم وَمَحاِسن الِكرام في أَْمثَاِل العََرب»بالغَْين الُمْعَجَمة ، وقال : َمْعنَاه الُمَضمَّ

« غ ور»ليس بِغَِريٍب ، فقد َذَكَره اللَّْيُث في  ، فهو نَْقٌل غِريٌب عن َغِريب. قلُت :بَْكٍر الَجْعفَِرّي التّْبِريِزّي. قال : وقد َخلَْت عنها الدَِّواويُن 

نّهم ه قولُهم : َحْبٌل ُمغاٌر ، إِاّل أَ والُمغاُر من الفََرِس : الشَِّديُد الَمفَاِصل. وقال األَزهرّي َمْعنَاه ِشدَّةُ األَْسِر ، أَي كأَنَّه فُتَِل فَتاْلً. وِمثْلُ  حيث قال :

روا به البيَت. َوَسيَأْتِي الكالُم عليه في   .«غ ور»لَْم يُفَّسِ

، وكذا إِذا أَْلقَاَها ِدينَاراً ِديناراً فواَزَن به ِدينَاراً ، يقال هذا في الَكْيِل والَوْزِن. قال األَزهرّي :  الدَّنانِيَر : َوَزنََها واِحداً بَْعَد واِحدٍ  َعيَّرَ  يُقَاُل :و

َق ا ْكِر في  في الِميزاِن. قلُت : َعيَّْرتُ وفي الِمْكيَاِل ،  عايَْرتُ  ، فَجعَل َعيَّْرتُ و عايَْرتُ  للَّْيُث بينفَرَّ َق بينهما بالذِّ وإِيّاه تَبَع الُمَصنِّف ، ففَرَّ

 ُهنا. التَّْعيِيرُ و« ع ور»في  الُمعَايَرةَ  المادَّتَْين ، فَذَكرَ 

اغانّي. قلُت : واألَْشبَهُ أَْن يكوَن ن َطْحلَبَ  ، إِذا الماءُ  َعيَّرَ و  باألَلف والغَْيِن المعجمة والُمثَلَّثَِة ، كما سيأْتي.« أَْغثََر الماءُ »قله الصَّ

__________________ 
 .(292/  5)أبو  ذورة ج انظر خمتلف األقوا  يف اله يف أسد الغابة « أوس أو لرة»( يف القاموس : 1)
 ( يف أسد الغابة : عريج.2)
 ( موقض هذه العبارة ابألصر با شطري البيت ا وقد أخرانها إىل هنا لتنظيم بيت الشعر.3)
 ( هبذه الرواية نسب لبشر بن أيب خازم ا وُروي :4)

 أعــــــــــــــــــــريوا خــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــم مث اركــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــا 

  
 أحـــــــــــــــــــــف اخلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــر ابلـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــ  املـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــار 
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العَْيِن ، أَي َحَدقَتَِها ، أَو َغْيِر ذِلك ِمْن  بِعَْيرِ  ، ُشبَِّهت العَْيرُ  ، نَقَلَه الصاغانّي ، واِحُدَها : كواِكُب ُزْهٌر في َمْجَرى قََدَمْي ُسَهيلٍ  األَْعيَارُ و

 مت.ّمما تَقَدَّ  العَْيرِ  َمعَانِي

 ؛ نَقَلَه أَبو َحنِيفَةَ عن أَبي َعْمِرو. َعْيرٌ  : فيه ُمْعيَرٌ  ونَْصلٌ  َعْيراً  النَّْصَل : َجعََل له أَْعيَرَ و

 قال امُرؤ القَْيس : عٍ  ، بَكْسِر العَْيِن ثّم فَتْحِ التَّْحتِيَّة : الِعيََراتِ  بُْرقَةُ و

رَاِت  كـــــــــــــــَ يِّ ابلـــــــــــــــبـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُت ِداَيَر ا ـــــــــــــــَ  َغشـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ِة   ربحقــــــــــــــــــــَ ٍة فــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ رَيَاتِ فــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــارِم ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــِ  ال

  
بَِعّي فقال :  وأَْفَرَده الُحَصْيُن بُن بَُكْيٍر الرَّ

رَيَهح و  زحِن ذاِت الصــــــــــــــــــــــــــــــِّ تح اب ــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ  ارحتـــــــــــــــــَ

  
َو  و و   تح بـــــــــــــا الـــــــــــــلـــــــــــــِّ فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ يـ رَيَهح َأصـــــــــــــــــــــــــــح  الـــــــــــــعـــــــــــــِ

  
ْجلين والِمْنقَار ، أَْكَحُل العَْيِن  طائرٌ  ، بالفَتْح : السََّراةِ  َعْيرُ و ْجلَْين ُمَسْرَولُهما ، أَصفُر الّرِ ، صافِي اللَّْوِن إِلى  (1)كهيئة الَحَماَمة ، قَِصيُر الّرِ

ٌع بناِحيَِة الطائف ، ويَْزُعمون أَّن هذا الطَّْيَر يأْكل السََّراةِ. والسََّراة : َموض ُعيُور ويُْجَمع : .(2)الُخْضَرة ، وباطُن َذنَبِه كأَنّه بُْرٌد َمْوِشيُّ 

 ثاََلثَِمائِة تِينٍَة من ِحين تَْطلُُع من الَوَرِق ِصغَاراً وكذلك الِعنَب.

 َجْفُن العَْيِن. وقِيل َغْيُر ذلك. الَوتِد ، وقِيَل : بالعَْيرِ  حكاه يَْعقُوُب ويَْعنُونَ  ُهو ، أَي أَيُّ الناِس  العَْيرَ  ما أَْدِري أَيُّ َمْن َضَربَ  يقال :و

َعَشَرةَ  وعطاياُهمَ  كان الَخِليفَةُ من بَنِي أَُميّةَ إِذا ماَت وقاَم آخُر زاَد في أَْرزاِقِهم« ، وِزيَادةُ َعَشَرةٍ  َعْيٌر بِعَْيرٍ »قَْولُهم :  من أَْمثَاِل أَهِل الشَّأْمو

 ، فكانُوا يَقُولُوَن هذا ِعْند ذلك. دراِهمَ 

: الِمثاُل الّذي في الَحَدقَة ، والَِّذي َجَرى الطَّْرُف ،  العَْير ، قال أَبو طاِلٍب : أَي قَْبَل لَْحِظ العَْينِ « : وما َجَرى َعْير قَْبلَ  (3) فَعَْلتُهُ  ي الَمثَِل :فو

 وال يُقَال : أَْفعَُل.وَجْريُه َحَرَكتُه ، والَمْعنَى قَْبَل أَن يَْطِرَف. وفي الصحاح : قال أَبو ُعبَْيَدةَ : 

 وقوُل الشَّْماخ :

َر  بـــــــــح ِبصـــــــــــــــــــــــ   قــــــــــَ َو الـــــــــقـــــــــِ دح ريحٍ َأعـــــــــَ َر   عـــــــــَ  ومـــــــــا جـــــــــَ

  
ا و   رُبِي وملَح أَدِر مــــــــــــاهلــــــــــــَ ِر مــــــــــــا خــــــــــــُ دح (4)مل تــــــــــــَ

 

  
والِقبِصَّى والِقِمصَّى. َضْرٌب من العَْدِو فيه نَْزٌو. وقال ٍء من ذلك في النَّْفيِ. فَسَّره ثَْعلَب فقال : معناه : قَبَل أَْن أَْنُظر إِليك ؛ وال يُتكلَّم بشيْ 

 ُهنا : الِحَماُر الَوحشّي. العَْير اللّحيانّي :

 ، بنَْجٍد ، قال ُكثَيِّر : ، بالَكْسر : َجبٌَل ببالِد قَْيٍس  تِعَارٌ و

َو  و  رِ  ومــــــــــــا ثـــــــــــــَ ِت اأَلرحَواُح  ــــــــــــَح بــــــــــــ   مــــــــــــا هــــــــــــَ

  
هــــــــــا و   فــــــــــُ وح ٍد عــــــــــَ يــــــــــمــــــــــًا بــــــــــنــــــــــجــــــــــح قــــــــــِ امــــــــــُ عــــــــــَ اتــــــــــِ  ُرهــــــــــَ

  
. ثم قال في « : ع ور»وفي اللَّسان في  ، بالَكْسر :  تِعارٌ و « :ع ي ر»وهذه الكلمةُ يحتمل أَْن تَْكوَن في الثُّالثِّي الصحيحِ والثُّالثّي الُمْعتَّلِ

باءِ   في أَْكنَِستِها : اسُم َجبٍَل ، قال بِْشٌر يصف ُظعُناً اْرتََحْلَن من مناِزِلهن فشبََّهُهّن في َهواِدِجِهنَّ بالّظِ

ٍر و  ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  أَُروٍم  (5)ل َ عـــــــــــــــل اح ـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــا أَت

  
ـــــــــــــهـــــــــــــا و   ل ـــــــــــــِ ائ َة عـــــــــــــن ِشـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ارُ شـــــــــــــــــــــــــــاب عـــــــــــــَ ـــــــــــــِ  ت

  

هــــــــــــا  يــــــــــــح لــــــــــــَ ٍة عــــــــــــَ مــــــــــــَ نــــــــــــُ بــــــــــــاَء َأســــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــَبن   ــــــــــــِ

  
ارُ   غــــــــــــَ

َ
ــــــــــــهــــــــــــا املــــــــــــ ــــــــــــاِلصــــــــــــــــــــــــــًا عــــــــــــن َ  ق ــــــــــــِ وان  كــــــــــــَ

  
ت »: َجباَلِن في بالد قَْيس. قلُت : وقد ذكره المصنّف أَيضاً في  تِعَاروموِضٌع. وشابَةُ  قال : الَمغاُر : أَماِكُن الّظبَاِء ، وهي ُكنُُسها. وأَُروم :

 .«ع ر

 ، إَِذا عابَه ، قالت ليلى األَْخيَِليَّة : عاَره ، يُقَال : الَمعاِيبُ  الَمعَايِرُ و

وحِت  َ
ُر  مـــــــــا ابملـــــــــ مـــــــــح عـــــــــَ رِ  عـــــــــارٌ لـــــــــَ  ء عـــــــــلـــــــــ  امـــــــــح

  
اِة   يــــــــــــَ ُه يف ا ــــــــــــَ بــــــــــــح رُ ِإذا مل ُتصــــــــــــــــــــــــــِ ايــــــــــــِ عــــــــــــَ

َ
 املــــــــــــ
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ً  الُمْستَِعيرُ و ْيُروَرة ليست للطَّلَب. في ِخْلقَته بالعَْيرِ  : ما كاَن َشبِيها يُن فيه للصَّ  ، نقله الصاغانّي ، فالّسِ

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

ضا بالحاِضِر وِنْسيَاِن الغَائب قولُهم : باط فعَْيرٌ  (6) العَْيرُ  َذَهبَ  إِنْ » من أمثاِلهم في الّرِ  ؛ قاله أَبو ُعبَْيد.« في الّرِ

__________________ 
 ( اللسان : أكحر العينا.1)
 ( اللسان : برٌد ُوشي.2)
 .«أتيته قبر عري»ويف التهذيب :  .«جاء قبر عري»ويف اللسان : « فعلت ذا »( يف الصحاح : 3)
 التهذيب :( هذه رواية الديوان ا وعجزه يف 4)

 مل تدر ما ابد ومل تدر ابهلاو 
 ( يف الديوان : بلير.5)
 .«عريٌ »( يف التهذيب : 6)
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 .َعْير ، على األَْصل : ذاتُ  ُمْعيََرةو ُمعَيََّرةٌ  (1)وَكتٌِف 

ُد ، الَجّوال كالعَيّاِر. ومنه الَمثَُل :  العائرُ و  .َعيّارٌ و عائِرٌ  ويُقَال : َكْلبٌ  .«َخْيٌر من أََسٍد رابٍض  عائِرٌ  َكْلبٌ »: الُمتَرّدِ

ُجُل في القَْوِم : عاَث وَعاَب ؛ ذكرهما ابُن القّطاع ، وقد ذكر المصنّف األَخيَر ، كما تقّدم. عارَ و  الرَّ

ً  بُُهم بالسَّْيففي القَْوم يَْضرِ  عارَ و  .(2): َذَهَب وَجاَء ، ولم يُقَيِّْدهُ األَزهرّي بَضْرٍب وال بَِسْيٍف  َعيََرانا

 ، إِذا َعاَث ، وإَِذا نَِشَط فَرِكَب جانِباً ثّم َعَدَل إِلى َجانٍِب آَخَر. َعيّارٌ  وفََرسٌ 

 : رجٌل ، وَجراَدةُ : فََرُسه. وأَنشد أَبو ُعبَْيد. العَيّارُ  وقيل : .«جرد»: َمثٌَل ، وقد تقّدم في  العَيَّارِ  وجرادةُ 

ـــــــــا و  ن وحمـــــــــِ ـــــــــَ وارســـــــــــــــــــــــًا مـــــــــن قـ ـــــــــَ ُت ف ـــــــــح دح رَأَي قـــــــــَ ـــــــــَ   (3)ل
  

رَاَدِة   َة جـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن وَ  غـــــــــــــَ ظـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ن ارِ غـــــــــــــَ ـــــــــــــّ ي ـــــــــــــعـــــــــــــَ  ال

  
 .(4): ساقَِطةٌ ال يُْعَرف لها ماِلٌك  عائَِرةٌ  وثََمَرةٌ 

َدةٌ بين قَِطيعَْين ال تَْدِري أَْيهما تَتْبَع. عائَِرةٌ  وشاةٌ   : مترّدِ

وقد ُمثِّل بها الُمنَافِق 
(5). 

 ، كَسيٍّد : الفََرُس النَِّشيط ؛ قاله ابن األَعرابّي. العَيِّرو

 من اإِلبِِل : التي تَْخُرج منها إِلى أُْخَرى ِليَْضِربَها الفَْحُل. العَائَِرةُ و

 ، قاله الُمَؤّرُج.« عاَرهُ  ال أَْدِري أَيُّ الَجَرادِ » أَي أَْهلَكه ، كما يُقَال :« َوتُِده َعْيٌر عاَره»ومن أَْمثَالهم : 

 ثَْوبَهُ : َذَهْبُت به. وأَنشد الباِهِلّي قوَل الراِجز : ِعْرتُ و

 ُمَعارَاحاِفراً  َأعاَرتح ِإنح و 
لَت. قال األَزهرّي : ومنه  الثِّياِب واألََدواِت. إِعاَرةُ  أَي َرفَعَْت وَحوَّ

لَه منها ، وأَنشد قَْول الراِجز : اْستَعارَ و  فاُلٌن َسْهماً من ِكنَانتِه : َرفَعَه وَحوَّ

نح يــــــــــــــِديــــــــــــــرِهــــــــــــــا  ُ  مــــــــــــــَ فــــــــــــــِ ٌة ختــــــــــــــَح افــــــــــــــَ تــــــــــــــّ  هــــــــــــــَ

  
ىَن و   مـــــــــــــح ِد الـــــــــــــيـــــــــــــُ ريِهـــــــــــــا يف الـــــــــــــيـــــــــــــَ عـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــح

ُ
 مل

  

َباُء تـُرحِوي الرِّيَش ِمن َبِصريِها   (6)َشهح

مخشرّي في   وقد تقَّدم.« عور»وذكره الزَّ

ُرون ، يَْستَِعيُرون ، أَي (7)من ِجيرانِهم األَْمتِعَةَ والقَُماَش  يَتَعَيَُّرونَ  ويقال : ُهمْ   بالواو.. قال األَزهرّي : وكالُم العََرب : يَتَعَوَّ

داً ثّم آُخذُ في»في حديث أَبِي ُسْفيَاَن : و أَي أَْمضى فيه وأَْجعَلُه َطِريِقي وأَْهُرُب ؛ َحَكى ذلك ابُن ،  «َعْدوي َعْيرٍ  قال رجٌل : أَغتاُل ُمَحمَّ

 األَثِيِر عن أَبي ُموَسى.

 بن الِحْجر ، ِمْنُهم. (8)، كِكتَاٍب : َهْضبَةٌ في ِدياِر األَْزِد ِلبَنِي اإِلواس  ِعيَارٌ و

 ، بالفَتْحِ : َجبٌَل بأَْبَطح َمّكة. العَْيَرةُ و

 : َجبٌَل آَخُر بَِمكَّة ، يُقَابُِل الثَّنِيَّةَ المعروفَةَ بِشْعِب الُخوِز ؛ كذا في المعجم. َعْيرٌ و
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بَْيُر بُن بَ  . وإِيّاُهَما العَْيَرتانِ  : الَجبَُل الذي يُقَابِلُه ، فُهَما العَْيرُ و: الَجبَُل الِّذي عند الِميِل ، على يَِمين الذاِهِب إِلى منًى.  العَْيَرةُ  ّكاٍر :وقال الزُّ

 َعنَى الحاِرث بُن خاِلٍد الَمْخُزوِمّي في قوله :

زحُم  َة ا ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــمـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ل َن اِ   ـــــــــــــــَ َو  مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح  أَقـ

  
َلَ   ريح ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ مُ  نِ فــــــــــــــــــال طــــــــــــــــــح َش اخلــــــــــــــــــَ َبوححــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَ

  
 اللَّتَْين عند َمْدَخِل َمّكة ِمّما يَِلي ُخّم ، انتهى. العَْيَرةو بالعَْيرِ  قال : ولَْيسَ 

 : ُمَحّدِث مشهوٌر. العَيّارُ  وَسِعيُد بُن أَبِي َسِعيدٍ 

 : لَقَُب والِد بِْشٍر الصَّحابّي. الِعيرِ  وراِعي

__________________ 
 .«وكف»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( نص التهذيب : ويقا  : عار الرجر يعري عرياانً ا وهو تردده يف ذهابه وجميئه.2)
 قير أراد ِبرادة العيار جرادة وضعها يف فيه فبفلتت من فيه.« من رهطنا»( يف التهذيب : 3)
كان مير ابلثمرة العائرة فما مينعه من أخذه إال خمافة أن تكون من الصـــــدقة   رة اخل ومنه ا ديث :قوله : ومثرة عائ»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 4)
 «.اه
 .«  مثر الشاة العائرة با غنماوقد مثر هبا املناف  ففي ا ديث : مثر املناف»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 والبصرية : طريقة الدم.( اهلاء يف مستعريها هلا ا وشهباء : معلبة ا 6)
 ( اللسان : املاعون واألمتعة.7)
 .«االراش »وابألصر  (عيار)( عن معجم البلدان 8)
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 * تكميل :

 قال الحاِرُث بُن ِحلَِّزةَ اليَْشُكِريُّ :

َرَب  ن ضــــــــــــــــــــــــــَ ر  مــــــــــــَ وا َأن  كــــــــــــُ مــــــــــــُ يح َزعــــــــــــَ  الــــــــــــعــــــــــــَ

  
ا وَأ.  الـــــــــــــــــــــَوالُء   َواٍ  هلـــــــــــــــــــــَ (1)َر مـــــــــــــــــــــَ

 

  
 .«َمَوال لنا»هكذا أَْنَشَده الصاغانّي. وفي اللَّسان : 

في هذا البَْيِت اختالفاً كثيراً ، حتى َحَكى األَزهرّي عن أَبي َعْمِرو بن العاَلِء أَنه  العَْيرِ  ، بالكْسر. وقد اْختُِلَف في َمْعنَى« الَوالءُ »ويُْرَوى : 

 ماَت َمْن كاَن يُْحِسُن تَْفِسيَر بَْيِت الحاِرِث بِن ِحلَِّزةَ :قاَل : 

 الَعريح َزَعُموا َأّن ُكر  من َضَرَب 
 إِلى آخِره. وها أَنا أَْجَمُع لك ما تََشتََّت من أَْقَواِلهم في الُكتُب ، لئاّل يَْخلَُو هذا الِكتَاُب عن هذه الفائَِدة.

ً ُهنا : ُكلَيْ  العَْيرُ  فِقيَل : ً َعْيراً  ٌب ، أَي أَنّهم قَتَلوهُ ، فَجعََل ُكلَْيبا  . قال ابُن ُدَرْيد : وأَنشَد ابُن الَكْلبِي ِلَرُجٍل من َكْلٍب قَِديٍم فيما ذكره ، وَجعََل ُكلَْيبا

ً ـ  كما َجعَلَه الحاِرثُ  َعْيراً   في ِشْعره : َعْيراً  أَيضا

ُب  ــــــــــح ي لــــــــــَ ريحُ كــــــــــُ ــــــــــعــــــــــَ بــــــــــاً  ال ــــــــــح ك َذن ــــــــــح ن ُر مــــــــــِ  أَيحســــــــــــــــــــــــَ

  
ــــــــــــــنِ   رِي كــــــــــــــَ تــــــــــــــح ا ابلــــــــــــــفــــــــــــــِ نــــــــــــــَ ومــــــــــــــُ َداَة َيســــــــــــــــــــــــــــُ  غــــــــــــــَ

  

اٌم  بــــــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــّ ُم مــــــــــــِ يــــــــــــكــــــــــــُ جــــــــــــِ نــــــــــــح ــــــــــــُ ا يـ  فــــــــــــمــــــــــــَ

  
ونِ و   جــــــــــــــــــُ ُر ا ــــــــــــــــــَ ٌن وال َأهــــــــــــــــــح طــــــــــــــــــَ  ال قــــــــــــــــــَ

  
 كذا نقلَهُ الصاغانّي.

 : هنا َسيُّد القَْوم وَرئِيُسهم ُمْطلَقاً. العَْير وقيل :

 وقِيل : بل الُمَراُد به هو الُمْنِذُر بن ماِء السََّماِء ، ِلِسياَدتِه.

ْبُل. بالعَْيرِ  وقال الصاغانّي : ألَنَّ َشِمراً قَتَلَهُ يوَم َعْيِن أُباَغ ، وَشِمٌر َحنَِفيٌّ ، فهو ِمْنُهم. وقيل : الُمَراد  هنا الطَّ

 ، أَي على ُمْقلَة. َعْير : َمْعنَاه : ُكّل من َضَرَب بَجْفٍن على وقيل

 الَوتُِد ، أَي َمن َضَرَب َوتِداً من أَْهِل العََمِد ُمْطلَقاً. بالعَْيرِ  وقيل : الُمرادُ 

 وقيل : يَْعنِي إِياداً ، ألَنُّهم أَْصحاُب َحِميٍر.

 َجباَلً. بالعَْيرِ  وقيل : يَْعنِي

 الالم زائَدةً على قوله : (2)، وَجعََل  َعْيرٌ   فقال : َجباَلً بالِحَجاِز ، وأَْدَخَل علَْيه الَّالَم كأَنَّهُ َجعَلَهُ من أَْجبٍُل ، ُكلُّ واِحٍد منهاومنهم َمْن َخصَّ 

بَرِ و  ُتَك عن بـََناِت اأَلوح  َلَقدح هَنَيـح
 َرَب فيه َوتِداً أَو نََزلَهُ.إِنما أَراد : بَناِت أَْوبََر ، فقال : كلُّ من َضَربَهُ أَي ضَ 

ِجنَايَة فهو َمْولًى لَنَا ،  (3) [َجنَى] َعْيُره ُء في بُْؤبُِؤ العَْين ، ومعناه أَّن ُكّل من اْنتَبَهَ من نَْوِمه حتَّى يَُدورَ : هو النّاتِى العَْير وقال أَبو َعْمٍرو :

 .(4)، أَي قَْبَل أَن يَْنتَبِهَ نائٌم « وما َجَرى َعْيرٍ  أَتَْيتَُك قَْبلَ »يقولُونه ُظْلماً وتََجنِّياً. قال : وِمْنهُ قولُهم : 

: اإِلبُِل ، أَي ُكّل َمْن َرِكَب اإِلبَِل َمَواٍل لَنا ، أَي العََرب  الِعيرُ و، بكسر العين. « الِعيرَ  كلَّ َمْن َضَربَ »َرَوى َسلََمةُ َعن الفَّراِء أَنّه أَْنَشَدهُ وَ 

 ُكلّهم َمواٍل لَنا من أَْسفَل ، ألَنَّا أََسْرنَا فِيِهم فلَنَا نِعٌَم عليهم.

 فهذه َعَشَرةُ أَْقَواٍل ، قَلََّما تُوَجُد في َمْجُموعٍ واِحٍد ، فاْظفَْر بها ، وهللا أَْعلَم.
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__________________ 
. .«مواٍ  لنا»( يف معلقته : 1)  وأان  بد  وأ. 
 ( يف اللسان : أو جعر.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( قا  ثعلب يف قوله : وما جر  : أرادوا جريه ا أرادوا املصدر ا نقر قوله األزهري يف التهذيب.4)
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 فصل الغني
 املعجمة مع الراءِ 

 وبَِقَي. َمَكث كعُقُوٍد : يَْغبُُر ُغبُوراً  ءُ الشَّيْ  َغبَرَ  : [غبر]

 وَمَضى. َذَهبَ  : َغبَر ُغبُوراً و

 الغابِرُ و ، كُركَّعٍ. ُغبَّرٍ  قَْومٍ  من غاِبرٌ  وهو في النَّْعِت كالَماِضي. الغابِرُ  ءُ وقد يَِجي قال اللَّْيُث : ِضّد. : الماِضي ، الغَابِرُ و: البَاقِي.  الغَابِرُ و

 بَنِي فاُلن ، أَي بَِقيَّتُهم. قال ُعبَْيُد هللا بن ُعَمَر : غابِرُ  من اللَّْيِل : ما بَِقَي منه. ويُقَال : هو

رح  مـــــــــــــَ ـــــــــــــيِن عـــــــــــــُ ي مـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ ُد   يـ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ بـ  َأان عـــــــــــــُ

  
نح   نح َمضـــــــــــــــــــــــــَ  ومـــــــــــَ ٍش مـــــــــــَ َريـــــــــــح ـــــــــــُ ريحُ قـ رَبح خـــــــــــَ  غـــــــــــَ

  

 بـَعحَد َرُسوِ    والش يحِخ اأَلَغرّ 

 أَبَداً. غابِرٌ  َغداً ، وِذْكُركَ  غابِرٌ  ويُقَال : أَنتَ 

َدة الَمْفتَوحة ، كغُبَِّره ِء ، بالّضّم : بَِقيَّتُه ،الشَّيْ  ُغْبرُ و  ذلك َغلَبَ  قَدْ و ، الغُبَِّر ُغبََّرات ، كقُْفٍل وأَْقفَاٍل ، وَجْمعُ  الغُْبِر أَْغبَارٌ  ج ، بتَْشِديد الُمَوحَّ

ْرعِ  علَىوِم الَحْيض ، على بَِقيَِّة دَ   قال ابُن ِحلَِّزةَ : بَِقيَِّة اللَّبَِن في الضَّ

وحَ   ِض الشـــــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ كح اال تـــــــــــــــَ ارِهـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ  أَبغـــــــــــــــح

  
جُ   اتـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــّ ِن ال رِي مـــــــــــــــــَ دح َك ال تـــــــــــــــــَ  ِإنـــــــــــــــــ 

  
 .(1)بَقَايَاهُ. قال أَبو َكبِيٍر الُهَذِلّي ، واْسُمه عاِمر بُن الُحلَْيس  الَحْيِض : ُغبَّرُ ومن لَبٍَن ، أَي بالنَّاقَِة.  ُغبَّرٌ  ويُقَال : بها

رَب ٍإ و  ّر  (2)مـــــــــــــُ نح كـــــــــــــُ رب ِ مـــــــــــــِ ٍة  غـــــــــــــُ يحضـــــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

  
رِ و   يـــــــــــــِ غـــــــــــــح ٍة وداٍء مـــــــــــــُ عـــــــــــــَ رحضـــــــــــــــــــــــــــِ اِد مـــــــــــــُ  َفســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ُهنَّ » حديث ُمعاِويَة : . وفيُغْبرٌ  اللَّْيِل : آِخُره وبَقَاياه ، واِحُدَها ُغْبرُ واللَّْيِل.  (3) ُغْبرُ  الَمَرِض : بَقَاياهُ. وكذلك ُغبَّرُ و  «ُغْبرٌ  بِفنائه أَْعنٌُز َدرُّ

 أَي قَِليٌل.

قِيِه. وفي َحِديٍث : ، أَي با «نَِجسٌ  غابُِره»يُده الماَء. فقال :  (4)وفي حديث ابِن ُعَمَر : أَنّه ُسئِل َعْن ُجنٍُب اْغتََرَف بُكوٍز من ُحّبٍ ، فأََصابَْت 

وفي  .«من أَْهِل الِكتَاب ُغبَّراتٌ  فَلَم يَْبَق إِال». وفي حديٍث آَخر : غاِبرٍ  أَي البََواقِي ، َجْمعُ  «من َشْهِر َرَمَضانَ  الغَوابِرَ  أَنّه اْعتََكَف العَْشرَ »

 ُغبَّراً  ، ثم يُْجَمعُ  غابِرٌ  : البَقَايَا ، واِحُدَها الغُبََّراتُ  ، وقال أَبو ُعبَْيٍد : ُغبَّر َجْمعُ  الغُبَّراتُ و. غابِرٍ  : َجْمع الغُبَّرُ  «.أَهل الِكتَاب ُغبَّرُ »ِرَوايَة : 

أَراَد أَنّه لم تَتََولَّ ،  «الَمآِلي ُغبََّراتِ  ما تَأَبََّطتْنِي اإِلماُء وال َحَملَتْنِي البَغَايَا في»َجْمُع الَجْمع. وفي حديث َعْمِرو بن العاِص :  ُغبََّراتٌ  ، ثم

 : الباقِي ، في األَْشَهِر ِعْنَدهم. قال : وقد يُقاُل للماِضي الغابِرُ  المآِلي : بقايَا ِخَرِق الَحْيِض. وقال ابُن األَْنبَاِرّي : ُغبََّراتُ واإِلَماُء تَْربِيَتَه. 

 بمعنَى الماِضي : الغابِرِ  . قال األَْعَشى فيغابرٌ 

ا أَ  ُه عــــــــــــــَ   مبــــــــــــــَ ي لــــــــــــــَ َواســــــــــــــــــــــــــــِ
َ

قــــــــــــــَ  املــــــــــــــ ــــــــــــــح  بـ

  
ِن   ــــــــــــــــز مــــــــــــــــَ ِه يف ال ــــــــــــــــِّ نح أُم رِ مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ اب ــــــــــــــــغــــــــــــــــَ  ال

  
 أَراد الَماِضي.

ْيتها  وأَردُت به الماِضَي نََظراً إِلى « الغاِبرِ وُعَجالَة العابِِر في بَْحثَيِ الُمَضاِرع »قلُت : وقد َسبََق لي تأِْليُف ِرَسالَة في ِعْلم التَّْصِريف ، وَسمَّ

 هذا القَْول.

ة اللُّغَة : إِنّ  الغَابِرَ  في َكالِم العََرب أَنَّ  (5) [والمعروف]ال األَزهرّي : ق  يكون بمعنى الماِضي. الغَابِرَ  : الباقي. وقال َغْيُر واِحٍد من أَئِمَّ

ّم ، نقله الّصاَغانِّي والزمخشرّي ، أَي بَِقيّةَ لَبَنِ  ُغْبَرها النَاقَةَ : اْحتَلَبَ  تَغَبَّرَ و وتقوُل : اْستَْصفَى  ِمْنه. قال الزمخشِرّي : َغبَرَ  ها وما، بالضَّ

ِغيَر ، ونَتَغَبَّر الَكِبيَر ، أَي ُكنَّا ُكنَّا نَْلتَبِي قالوا : ؟وقيل ِلقَْوٍم نََمْوا وَكثُُروا : َكْيَف نََمْيتُم .. ، واْستَْوفَى الَكَرم بأَْصبَاِره بأَْغبَاِره الَمْجدَ  ُء الصَّ

ُجهما ِحْرصاً على التَّنَاُسل.نأْخذ   أَّوَل ماِء الّصِغيِر وبَِقيَّة ماِء الَكبِير ، يريد نَُزّوِ
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 ، وهو من ذلك. من الَمْرأَةِ َولَداً : اْستَفَاَدهُ  تَغَبَّرَ و

ج ُعثَْمانُ  يُْحَكى أَنّهو َواب كما في أَنساب ابن اـ  تََزوَّ لَكْلبِّي : َغْنم هكذا في سائر النَُّسخ ، وهو َغلٌَط ، والصَّ
، بالغَْين الَمْفتُوَحة والنون  (6)

 بِن َكْعِب بن (7) ابُن َحبِيب الساِكنَة ،

__________________ 
 .«خني »( عن الصحاح واللسان وابألصر 1)
 ( قوله ومربٍإ معطوف عل  قوله :2)
 لــــــــــــقــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــريــــــــــــت عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــظــــــــــــالم مبــــــــــــغشـــــــــــــــــــــــــٍم و 

  
رِ    جــــــــــــــلــــــــــــــٍد مــــــــــــــن الــــــــــــــفــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــان غــــــــــــــري مشـــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــّ

  

 وكله ابلقلم.« ُغرب ُ »ضبطت عن اللسان ا ويف الصحاح : ( 3)
 .«فبصاب»( عن النهاية ا وابألصر 4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 ( ومثله يف الصحاح واللسان.6)
ابلتصـــغري ء يف العرب فهو َحِبيب ســـو  حبيب بن عمرو يف تغلب وحبيب بن جذمية يف قريش كر شـــي  45/  2( كذا ابألصـــر ا ويف املزهر 7)

 ـ والتخفيف ا وسو  حبيب بن اجلهم يف النمر وحبيب بن كعب يف بين
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ُكَر  ر بن وائرٍ  (1)َيشـــح ـــــــــــــــــ  بِن َبكح ن ة الحُهاـ  ا وقد َأطحَلَقُهَما الزخمشـــرّي حيث قا  : بِنحت عاِمرٍ  ا كَقطَاِم ا َرقاشِ  امرأًَة ُمســـِ
ن ًة ا حيث قا  :ا وقد َأطحَلَقُهَما الزخمشــــرّي  بِنحت عاِمرٍ  كَقطَام ا ّن : َكِبريَة  : ِإهّنا فِقير له تـََزو ج َأعرايب  ُمســــِ  فقا  : الســــ 

َتِفيُده ا منها َوَلداً  أَتـََغرب   لَعلِّي ري ا فهو أَبو قَِبيَلٍة ا ا كزُفـَرَ  ُغرَبَ  ا فـََلم ا ُوِلَد له َلّاه ا َأي َأســــح أَبو َعّباٍد  منهم َقَطُن بُن ُنســــَ
رُِ  اَ ِديَث ا وكان أَبو ُزرحَعَة حَيحِمُر عنه ا وذََكَر له َمَناِكرَي عن ا َرَو  عن َجعح  َفِر بن ُسَليحَمان. قا  ابُن َعِدّي : كاَن َيسح

ِلم ا وُ َم ُد بن ُعبَـيحد َجعحَفِر بن ُسَليحَمان ؛ قا  الذهيّب يف الدِّيَوان. َحدِّ ن بن َحّساب من ُشُيوخ مسح
ُ
 .الُغرَبِاّين امل

 .ِمْغبارٌ  كر أَعرابّي ناقَةً فقال : إِنَّها ِمْعَشاٌر ِمْشكارٌ ذو

 والِمْعَشاُر والِمْشكار تَقَدَّم ِذْكُرهما. : ناقَةٌ تَْغُزُر بعد ما تَْغُزُر اللََّواتِي يُْنتَْجَن َمعََها الِمْغبار

ً  الِمْغبَارو  ، عن أَبي َحنِيفَة. الغُبَارُ  نَْخلَةٌ يَْعلُوَها أَيضا

كةً ، داِهيَةٌ  الغَبَرِ  داِهيَةُ و  ، قال الِحْرماِزيُّ يَْمَدُح الُمْنِذَر بَن جاُرود : ال يُْهتََدى ِلِمثِْلَها عظيمة ، محرَّ

رح  ـــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــَ ِ ال اح ـــــــــــَ نح ب ِذُر مـــــــــــِ ـــــــــــح ن ـــــــــــَت هلـــــــــــا مـــــــــــُ  أَن

  
اُء   مـــــــــــــّ ر وصـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــح ُة الـــــــــــــد  يـــــــــــــَ رَبح داهـــــــــــــِ  الـــــــــــــغـــــــــــــَ

  
: بَِليَّةٌ ال تَكاد تَْذَهُب.  الغَبَرِ  . وداِهيَةُ َغِبرٌ  قال : هو من قَْولهم : ُجْرحٌ  .«الغَبَرِ  إِنّه لََداِهيَةُ »الهم في الدََّهاِء واإِلْرب قال أَبو ُعبَْيٍد : من أَمث

 وقوُل الشاِعر :

َدرح و  ـــــــــــغـــــــــــَ ُه مـــــــــــن ال مـــــــــــَ ـــــــــــ  ل مـــــــــــًا ســـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ

  
اِء   مــــــــــــ  اٍن ِبصــــــــــــــــــــــــــَ ِد ِإرحهــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ رَبح مــــــــــــن بـ  الــــــــــــغــــــــــــَ

  
: الَحيَّةُ تَْسُكن قُْرَب ُمَوْيَهٍة في َمْنقَعٍ فال تُْقَرب.  الغَبَرِ  م : يقول : أَنجاهُ من الَهالك بعد إِْشَراف َعلَْيه. وقال الزمخشريُّ : َصّماءُ قال أَبو الَهْيثَ 

 وأَنشد بَْيَت الِحْرماِزّي الُمتَقّدم.

 إِاّل ِلَطلَِب الِمَراِء. َغبَّْرتَ  منه ما َحَكى أَبو َزْيٍد : ماو الِذي يُعَانُِدك ثّم يَْرِجُع إِلى قَْولك. : الغَبَر داِهيَةُ  أَو

َكةً : التَُّرابُ  الغَبَرُ و  عن ُكَراع. ، ُمَحرَّ

ونَْحِوِهما من البَقَايَا ، قاله  (2)، كغَُراِب ، وهو اسٌم ِلَما يَْبقَى من التُّراِب الُمثَاِر ، ُجِعَل على بِناِء الدُّخاِن والغُثَاِن  الغُبَارُ  بهاٍء : ، الغَبََرةُ و

َهُج. وقيَل : الغُبَارُ و الغَبََرة المصنُّف في البَصائر. وفي اللَّسان : َهجِ ، فإِذ الغَبََرةُ  : الرَّ يَ : تََردُُّد الرَّ مّ  كالغُْبَرة ، ُغبَاراً  ا ثاَر ُسّمِ ، أَنشد  ، بالضَّ

 ابُن األَْعَرابّي :

وحَم  ا يــــــــــــَ بحِنســـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــَ يَن  مل َتســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح عـــــــــــَ َةِ بـــــــــــِ ربح  غـــــــــــُ

  
َداو   رحمــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ثـ ــــــــــــــــَ رَاِ  فـ رَِدا أَرحَض الــــــــــــــــعــــــــــــــــِ  مل تــــــــــــــــَ

  
 ، عن أَبِي َعِلّي. ُغبَاُره : اْشتَدّ  اْغبَِراراً  اليَْومُ  اْغبَرَّ و

 : لََطَخهُ به. تَْغبِيراً َغبََّرهُ و

 : تَلَطَّخ به. تَغَبَّرَ و

 .الغُبَار ، أَي ، بالّضم : لَْونُه الغُْبَرةُ و

 .أَْغبََر ِإْغبَاراً و اْغبَرَّ اْغبَِراراً و ُغْبَرةً و َغبََر ُغبُوراً  وقد ِلْلَهّمِ ونَْحِوه. يَْغبَرُّ 

 ، ِللَْونه ، كاألَْغثَِر ، بالُمثَلَّثَة كما سيأْتي. : الذَّئْبُ  األَْغبَرُ و

 .الغُبَارِ  لَْونِها ، أَو لما فيها من لغُْبَرةِ  ، : األَْرضُ  الغَْبراءُ و

:  الغَْبَراءُ والسََّماُء.  ُء :قال ابُن األَثير : الَخْضرا«. َذا لَْهَجٍة أَْصَدَق من أَبِي َذرٍّ  الغَْبَراءُ  ما أََظلَِّت الَخْضراُء وال أَقلَّتِ »وفي الحديث : 

ْدق إِلى الغايَِة. فجاَء به على اتِّساع الَكالِم والَمجاز.  األَْرُض. أَراد أَنّه ُمتناٍه في الّصِ
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 أُْنثَى الَحَجِل. : الغَْبَراءُ و

 ّركةً.، مح كالغَبََرةِ  َكثِيَرةُ الشََّجِر ، : َغْبَراءُ  أَْرضٌ ومن األَْرض : الَخَمُر.  الغَْبَراءُ و

 ة باليََماَمة. : الغَْبَراءُ و

 واألَْشبَهُ أَْن يكوَن بالُمثَلّثَة. ، نقله الصاغانّي. قلُت : النَّْبُت في السُُّهولَةِ  : الغَْبَراءُ و

 ، بن َعْمٍرو الفَزاِرّي ، أَِخي ُحَذْيفَةَ بِن بَْدٍر. فََرُس َحَمِل بِن بَْدر الغَْبراءُ و

 الَكْلبِّي. َذَكَرُهَما الصاغانّي. ُس قَُداَمةَ بن َمَصادٍ فَرَ  أَيضاً : الغَْبراءُ و

 وهي خالَةُ داِحس وأُْختُه ألَبِيه ؛ قاله ابُن الَكْلبِّي. فََرِس قَْيِس بِن ُزَهْيٍر العَْبِسّي. قلُت : الغَبراءِ  وفَاتَهُ ِذْكرُ 

 ، ِللَْوِن َوَرِقَها َوثََمَرتِها كالغُبَْيَراءِ  ُسْهِليٌّ  نَباتٌ  : الغَْبَراءُ و

__________________ 
 ُحبَـيِّب. 308يشكر وحبيب بن ا ارث يف ثقيف فإن الثالثة ابلتصغري والتشديد ويف مجهرة ابن حزم ص ـ 
 حتريف.« بكر بن يشكر»وابألصر  308( عن مجهرة ابن حزم ص 1)
 : الد خان والُعثار. (غرب)( يف املفردات للراغب 2)
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َاءُ  َأو حَتحَمر  مُححَرًة شــــديدًة ا (1) [مثّ ]ِإذا َبَدتح  َاءُ و مَثََرتُه ا  الَغربح َجَرتُه الغَُبريح غ َرًة ا شــــَ ا الواِحُد  َأو ابلَعكح ِ  وال ُتذحَكر ِإاّل ُمصــــَ
ُض فيه سواٌء ؛ كّر ذلك قاله أَبو َحِنيَفَة يف كتاب النـ َبات.  واجَلمح

ُ الوَ و ،  أَْغبَرُ و، وأَثََراِن : أَْدَهُم  َغْبَراءُ و، وهو ِمثُْل الَوْطأَةِ السَّْوَداِء. وفي األَساس : ُهَما َوْطأَتَاِن : َدْهَماُء  : الَجِديَدةُ أَو الّداِرَسةُ  الغَْبَراءُ  ْطأَة

 أَي َحِديٌث وداِرٌس.

يَْت ِسنُو الَجْدبِ الغُْبرُ  وَجْمعَُها من الّسنِين : الَجْدبَةُ  الغَْبَراءُ و آفاِقها من ِقلَِّة األَْمَطار ، وأَْرِضها من َعَدِم  ُغْبراً اِلْغبِرارِ  . قال ابُن األَثِير : ُسّمِ

 النَّبَات.

عَاِليك. وبه فَسَّر الجو : الفُقََراءُ  َغْبَراءَ  بَنُووَ  ّي وغيره الَمَحاِويُج ، وُهم الصَّ هرّي بَْيَت َطَرفَةَ بِن العَْبد ، ولم يَْذُكِر البيَت ، وإِنَّما َذَكَره ابُن بَّرِ

 ، وُهَو :

يِن  ــــــــــــــَ ُت ب ــــــــــــــح َاءَ رأَي ربح يِن  غــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ُرون كــــــــــــــِ ــــــــــــــح ن ــــــــــــــُ  ال يـ

  
د دِ و   مـــــــــــــــَ

ُ
َرِف املـــــــــــــــ َر هـــــــــــــــذاَ  الـــــــــــــــطـــــــــــــــِّ  ال َأهـــــــــــــــح

  
كأَنَّهم ال حائَل ـ  وِهَي األَْرضُ ـ  وقِهم بالتَُّراب كما قِيَل لهم الُمْدقِعُون ِللُُصوقهم بالدَّْقعاءِ ِللُصُ  َغْبراءَ  قال ابُن بَّرّي : وإِنّما ُسّمَي الفُقَراُء بَنِي

 الغَُرباءُ  : َغْبَراءَ  نُوقِيَل : بَ  (2) و ِة قَْدِريبَْينَهم وبينها. والطََّراُف : ِخباٌء من أََدم تَتَِّخذُه األَغنياُء. يقول : إِّن الفُقَراَء يَْعِرفُونَنِي بفَْضِلي وَجاَللَ 

 عن أَْوَطانِهم.

ر أَيضاً قوُل الشاِعر : الُمْجتَِمعُون للّشراِب بال تَعَاُرف وقيل : ُهم القومُ   وبه فَّسر بعُضهم قوَل َطَرفَةَ الساِبق ِذْكُره. وبه فُّسِ

و و  نــــــــــــــــــــــــــُ َاءَ بـــــــــــــــــــــــــــَ ربح يـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا  غــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــِ

  
ا  افـــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــــَ وحَن الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اطـــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــــَ

  
قد ذكرهُ الصاغانّي أَي الشَّْرب. وقيل ُهُم الَِّذين يَتَنَاَهُدون في األَْسفَاِر. وبه فّسر آَخُرون قَْوَل َطَرفَةَ. وهو مستدَرٌك على المصنِّف. و

 .(3)وصاحُب اللسان. 

َِّخذُه الَحبَُش ، وهو يُْسِكُر. وقال  من الذَُّرة يُعَمل ي َشَرابٌ السُُّكْرَكة ، وه وهي (4)« فإِنََّها َخْمُر العالَمِ  الغُبَْيَراءوإِيّاُكْم »في الَحِديث : و يَت

يَتَعَاَرفُها جميُع الناِس ، ال فَْصَل بينهما في  (5)، هذا الثَّمر الَمْعروف ، أَي ِهَي ِمثُْل الَخْمر التي  الغُبَْيَراءِ  ثعلب : هي َخْمٌر تُْعَمُل من

 التَّْحِريم.

ً  َغْبَرائِهوالظَّْهِر  ُغبَْيَراءِ  تََرَكهُ على يُقَال :و الظَّْهر ،  َغْبَراءِ  ، هكذا في سائر النُّسخ ، والذي في المحكم : جاَء على ، إِذا َرَجَع خائبا

الظَّْهر ، يَعني لْيَس له  ُغبَْيَراءِ  على الظَّْهر ، يَْعنِي األَْرَض. وتََرَكه ُغبَْيَراءوالظَّْهر ،  ُغبَْيَراءِ  الظَّْهر ، يَْعنِي األَْرَض. وتََرَكه على ُغبَْيَراءِ و

َل ، ونََكَص  ُغبَْيَراءِ  يُقال : جاَء فاُلٌن على ٌء. وفي التَّْهذيب :َشيْ  الظَّْهِر ، وَرَجع َعْوَدهُ على بَْدئِه ، وَرَجَع على أَْدَراِجه ، وَرَجع َدَرَجه األَوَّ

الظَّهر  ُغبَْيَراءِ  : إِذا َرَجَع ولم يَْقِدر على حاَجتِه ، قيل : جاَء على (8)وقال األَْحَمر  .(7)ْب شيئاً ُكّل ذلك إِذا َرَجَع ولم يُِص  (6)على َعِقبَْيه : 

ٍء الظَّْهِر ، إِذا خاَصْمَت رجالً فَخَصْمتَه في ُكّل شيْ  ُغبَْيَراءِ  ، كأَنَّه رجَع وعلى َظْهِره ُغبَا األَرض. وقال َزْيُد بن َكثَْوةَ : يُقَال : تَركتُه على

 وَغلَْبتَه على ما فِي يََدْيه.

 وهكذا نقله الصاغانّي. وفي عبارة المصنّف ُمَخالَفَةٌ مع هذه النُّقُول وَخْلٌط في األَْقَواِل ، كما ال يَْخفَى.

 ، كالِغْمر. ، بالكسر : الِحْقد الِغْبرُ و

 َجُل ، كفَِرَح ، إِذا َحقََد ؛ قالهُ ابُن القَّطاع.الرَّ  َغبِرَ  وقد

 أَنَّى كاَن. أَنشد ثَْعلَب : بالتَّْحِريك : فََساُد الُجْرحِ  ، الغَبَرُ و

 َغرَبُهح َأعحَيا عل  اآِس  بَِعيداً 
 ه ، فهو لذلك بَِعيٌد ال قَِريب.قال : معناهُ بَِعيداً فََساُده ، يعني أَنَّ فَساَده إِنّما هو في قَْعره وما َغَمَض من َجوانِب
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َي الِعْرقُ  َغبِرٌ  فهو َغبَراً  ، ، كفَِرحَ  َغبِرَ  وقد ، ألَنَّهُ ال يَزاُل يَْنتَِفُض ، وهو  الغَِبرُ  ، إِذا اْنَدَمَل على فَساٍد ثم اْنتَقََض بَْعد البُْرِء ، ومنه ُسّمِ

 ْرقِه ، أَي ال يََكاُد يَْبَرأُ. وقال الشاعُر :في عِ  َغبَرٌ  بالفَاِرِسيّة النّاُسور. ويُقال : أَصابَهُ 

رِه  دح َُأ مــــــــــــــا يف صــــــــــــــــــــــــــــَ ربح َو ال يــــــــــــــَ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ   (9)فـ
  

رحُ    ـــــــــــــعـــــــــــــِ َُأ ال ربح ـــــــــــــَ ا ال ي َر مـــــــــــــَ ـــــــــــــح ث ربح مـــــــــــــِ ـــــــــــــغـــــــــــــَ  ال

  
__________________ 

 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( يف القاموس : أو الغرابء.2)
 ( العبارة يف التهذيب.3)
 األعاجم.( يف غريب اهلروي : مخر 4)
 .«الذي»( عن النهاية وابألصر 5)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : عقبه.6)
 ( األصر واللسان نقال عن التهذيب ا ويف التهذيب : مل يصب خرياً.7)
 ( اللسان : وقا  ابن أمحر.8)
 ( يف التهذيب : ما يف جوفه.9)
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: اْنتَقََض أَبداً  َغبَراً  الُجْرحُ  َغبِرَ  . وقال ابُن القَّطاع :الغَبِر كالظَّْهِر الدَِّبر ، وقَْلٌب كالُجْرحِ . وتقول : َعَمٌل الغُبُور وقال الزمخشرّي : ُهو من

 : أَن يَْبَرأَ ظاِهُر الُجْرحِ وباِطنُه َدٍو. الغَبَرُ  ، والُجْرُح : اْنَدَمَل على نَغٍَل. وقَال َغْيُره :

 .الغُْبَرة ، وقال الُمفَضَّل : هو من باِطِن ُخّفِ البَِعيرِ داٌء في  : الغَبَرُ  قال األَصمعّي :و

َي الَمْوضع. َغبَرٌ  أََحُد الَجبَلَْين ، فيه مياهٌ قليلةٌ. ويُقَال للماِء القَِليل ءٍ ِلَطيِّى َمحالَِّها ، وَسْلَمى (1)، أََحد  ع بَسْلَمى : الغَبَرُ و  ، قيل : وبه ُسّمِ

 ، نقله الصاغانّي. كُصَرٍد وَجْوَهٍر : ِجْنٌس من السََّمكِ  ، الغَْوبَرُ و الغُبَرُ و

ّم ، ماَءةٌ ِلبَنِي َعْبس الغُبَاَرةُ و َمِة ؛ هكذا نقله الصاغانّي. وفي المعجم : أَنّها إِلى َجْنب َجبَِل قَْرِن التَّْوبَاذ في بِالد  ، بالضَّ بِن ذُْبياَن بِبَْطِن الرُّ

 ُمحاِرب.

لم أَِجْد َمْن َذَكَره. ولعلّه أَخذه من قول الصاغانّي بعُد ، فإِنّه  باليََماَمة ، وعليه اقتصر الصاغانّي. وقول المصنّف ، بالّضّم : ع الغُبَاَراتُ و

 من قَُرى اليََماَمِة ، فتأَّمل. : الغَْبَراءُ و: َمْوِضٌع ،  الغُبَاراتُ وقال : 

مّ  الغُْبَرانُ و نوان : نَْخلَتَاِن في أَصٍل واِحد ، ُرَطبَتَاِن في قِْمٍع واِحدٍ  مرفوعةٌ ؛ قالَهُ الّصاغانّي :والنوُن  ، بالضَّ بالفَتْح ؛  .َغبَاِرينُ  ج ِمثْل الّصِ

، بالَهاِء  الغُْبرانَةُ  وقال أَبو َحنِيفَة : من لَْفِظه. ِللغُْبران : بُْسَرتاِن أَو ثاَلٌث في قِْمعٍ واِحٍد ، وال َجْمع الغُْبرانُ  هذا قوُل أَبي ُعبَْيٍد. وقال َغْيُره :

 : بَلَحاٌت يَْخُرْجن في قِْمع واِحٍد.

ُجوا َضْيفَكم ،   ، بمعنًى واِحد. َغبُِّروهوويقال : لَّهِ

لُ  أَْغبَرَ و جَّ ِء : الطاِلُب للشَّيْ  الُمْغبِر ، «َدَوابُُّهمهم و ُمْغبِِرينَ  فَخَرَجوا»، عن ابن السّكيت. وفي حديث ُمجاِشعٍ :  َجدَّ و: اْنَكَمَش  في َطلَبِه الرَّ

في  ُمْغبِراً  قَِدَم َرُجٌل من أَْهِل المدينَِة فَرأَْيتُه»َحِديُث الحارِث بن أَبي ُمْصعٍَب : . ومنهالغُبَارَ  الَمْنَكِمُش فيه كأَنّه ِلِحْرِصه وُسْرَعِته يُثِيرَ 

 .«َجَهاِزه

 واْشتَدَّ.  َوْقُع َمَطِرهاالسََّماُء : َجدَّ  علينا أَْغبََرتْ و

ُجُل : أَثارَ  أَْغبَرَ و  .كغَبَّر تَْغبِيراً  ، الغُبَارَ  الرَّ

 .أَْغبَرُ  : ُعَصْيِفيرٌ  الغُْبُرور وفي اللَّسان : طائرٌ  الغُْبُرورُ  هكذا في النُّسخ ، وفي التكملة : ، كُسْحنُونٍ  الغُْبُرونُ و

ْوَت بالِقَراَءة وغيِرَها يُغَبُِّرون : قَومٌ  الُمغَبَِّرةُ  قال اللَّْيث :و ُدون الصَّ ، هو مأَخوذٌ من قول اللَّْيث وقوِل ابِن َدَرْيد.  بِذْكِر هللا ، أَي يُهلِّلُون ويُرّدِ

عٍ ، كما  يُغَبُِّرون : قومٌ  الُمغَبَِّرة فقوُل اللَّْيث :  (2):  [قائلهم]قال : يَْذُكرون هللا َعّز وجّل بدعاٍء وتََضرُّ

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُدَ   َهح عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ربِّ غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
َرهح   فــــــــــــــــــــــِ غــــــــــــــــــــــح

َ
ا املــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــح يـ لــــــــــــــــــــــَ  ُرش  عــــــــــــــــــــــَ

  
ه :  التَّْغبِير وقال ابُن ُدَرْيد :  وهو تَْهِليٌل وتَْرِديدُ  : َغبََّر تَْغبِيراً و: تَْهِليٌل أَو تَْرِديُد َصْوٍت يَُردَُّد بِقَراَءةٍ وَغيِرَها. ومثلُه قوُل ابن القَّطاع ، ونَصُّ

ْوا ما « وَغْيرها»، وكذا قوُل ابُن ُدَرْيد : « أَو َغيرها»َصْوٍت بقراَءةٍ أَو َغْيِرَها. فقولُه :  ه : وقد َسمَّ ، الُمَراُد به ما قال اللَّْيُث ما نَصُّ

ْعر  بُون فيه من الّشِ وا، كأَنَُّهم إِذا تَناَشَدوه باألَْلحاِن َطِربُو تْغبِيراً  في ِذْكِر هللا (3)يُطّرِ لهذا المعنَى. قال  الُمغبَِّرةَ  ا فَرقَُصوا وأَْرَهَجوا ، فُسمُّ

ناِدقَةَ َوَضعُوا هذا األَزهرّي : اج  (4) [الناسَ ]ِليَُصدُّوا  التَّْغبِيرَ  وَرَوْينَا عن الشافعّي أَنّه قال : أََرى الزَّ جَّ عن ِذْكِر هللا وقَِراَءةِ القُْرآن. وقال الزَّ

بون الناَس فيُسّموا بها  : ْنيَا. ، أَي الباقِيَة الغَابَِرة ألَنَُّهُم يَُرّغِ ُدونََهْم في الفانِيَة ، وهي الدُّ  ، أَي اآلِخَرة ، ويَُزّهِ

 ومثلُه في األَساس.

ً  َعبَّاُد بُن ِشَرْحبِيلَ و  واِحداً َرواه ُشْعبَةُ عن أَبِي بِْشٍر ؛ قاله ابُن فَْهٍد اليَْشُكِرّي ، له ُصْحبَةٌ ، َرَوى عنه أَبو بِْشٍر َجْعفَر بُن أَبِي َوْحِشيَّةَ حديثا

َرُجالن ، َذكرهما الذَّهبّي في الّديواِن : أَحُدهما  قال الحافُِظ في التَّبِصير : َضِعيٌف. قلُت : ُعَمُر بُن نَْبَهاَن : وُعَمُر بُن نَْبَهانَ  في الُمْعَجم.

 الَحَسِن ، قال فيه : َضعَّفَه أَبو حاتٍِم وَغْيُره. وقال في َذْيِل الّديوان : ُعْمُر بُن نَْبَهاَن ، عن أَبي ، عن (5)ُعَمُر بُن نَْبَهاَن العَْبِدّي 

__________________ 
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 ( يف معجم البلدان : آخر  ا  سلم .1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 يقرأ ابلتطريب من الشعر.( األصر واللسان والتكملة ا ويف التهذيب : قلت : وقد يسم  ما 3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 الُغربي ا ويف التقريب : العبدي ويقا  الغربي.»( يف ميزان االعتدا  5)
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َجِعّي ا قا  أَبو حامِت : ال َأعحرُِفهما  ّكيِّ  .(1)ثـَعحَلَبَة اأَلشــح
َ
يحُخ َأيب الزَُبريح امل َهاَن شــَ  فَقِدمٌي مثّ قا  يف الّديوان : أَّما ُعَمُر بُن نـَبـح

نِّف  صــــــــــــَ
ُ
ريحٍ  .(2)ا مل ُ ر ح ا وال يـُعحَرف. فليـُنحَظرح أَيّهم َعناُه ا اِفُة ا وأَيّهم أَراَده امل رُه يف َأّو   وَقَطُن بُن ُنســــــــــــَ قد تـََقد م ِذكح

َجاٍع ا قا  ا افُة : مشــــهوٌر. وَعّباُد بن الَولِيد املاّدة وهو هو ِبَعيحِنه. ّواُر بُن جمَُ  بن شــــُ روســــَ رّار ا  شــــِّ ري : ســــَ ا ويف التـ بحصــــِ
ُر أَبِيه يف َ َلِّهما.  َرَو  عن أَي وَب ا وقد تـََقد م ذكره وِذكح

ثُون. الغُْبِريُّون َضِعيٌف ، ، عن أَنَِس بن ماِلٍك ، قال األَزِديُّ : َعبّاُد بُن قَبِيَصةَ و  ، بالّضّم ، ُمَحّدِ

 ُغبَرَ  ، إِلى (3)، بَضّمٍ ففَتْح  الغُبَِريُّون ألَولَى َضْبُطه في نََسبِهم بالّضّم ، وهو َخَطأٌ ، والّصواب :وفي كالِم المَصنّف نََظٌر من ِجَهاٍت : ا

 كُزفََر ، قبيلة من يَْشُكر التي تَقَّدم ِذْكُرَها في أَّول الَماّدة.

قَه في « قََطن بن نَُسْير»والثَّانِيَة : َكّرر ِذكر  َمَحلَّْين ، وهما واحٌد. فأََصاَب في األَّول وأَْخَطأَ في الثّانِي. وذكر معه ُهنَاَك ُمَحّمد بن ُعبَْيد وفَرَّ

ه.  ، وكان َحقُّه أَن يُْسَرَد هنا مع بَنِي َعّمِ

ثِين ، وهو صحابّي ، فكان ينبغ« َعبّاَد بَن ُشَرْحبِيلَ »والثاِلثة : أَْوَرَد   ي أَن يُِشيَر إِليه.معهم ، وَجعَلَه من الُمَحّدِ

َر في ِذْكِر جماَعة من بني ِمّمن َذَكَرُهم غيُر ابِن السَّْمعَانِّي. فَِمْنُهْم باِعُث بن ُصَرْيٍم ، وكان  ُغبَرَ  ثم ذكر هؤالِء تَبَعاً الْبِن السَّْمعَانِّي. وقد قَصَّ

ْحمِن بِن عقيلة (4) َشِريفاً ، وأَُخوهُ وائٌل ، َذَكَرُهما ابُن الَكْلبِّي. وأَبو َكثِيرِ  السَُّحْيِمّي ، عن أَبِي ُهَرْيَرةَ. والَوِليُد  الغُبَِريّ  بن يَِزيَد بِن عبِد الرَّ

ِبيعالغُبَِريّ  بن خاِلٍد األَْعَرابِيّ   ِلّي بن العَبّاِس ، وأَُخوه أَبو َجْعفٍَر محّمٌد الفَِقيه. وأَبو ُعَماَرةَ َخْيُر بُن عَ  الغُبَِريّ  . وأَحَمُد بن العَبّاس بن الرَّ

بِيع الغُبَِريّ  ُس بن ُسلَْيمٍ الغُبَِريّ  ، ِمْصرّي. والُحَسْين بُن َعْبِد هللا بن الفَْضِل بن الرَّ ،  الغُبَِريُّ  ، شاعٌر. وَخِليفَةُ بُن عبِد هللا الغُبَِريُّ  . والَكَروَّ

. وقد َحدَّثوا.  ِمْصِريٌّ

 أَْوَرَدهم الحاِفُظ وَغْيُره.

 ، أَْي نَْوٌع منه. تَْمرٌ  ، كأَِميٍر : الغَبِيرُ و

ّم : الغُْبُرورُ و . قلُت : هو الذي تقّدم ِذْكُره أَّوالً ونَبَّْهنَا على الغَلَط فيه. وقد َضبََطه الصاغانّي بالراِء في آِخِره. والِّذي أَْغبَرُ  ُعَصْيِفيرٌ  ، بالضَّ

َف عليه من نُْسَخة التكملة التي ِعْنده.أَْوَرَده المصنُِّف آِنفاً بالنُّون َغلٌَط ، ولعلّه تَ   َصحَّ

 ، والثاُء أَْعلَى كما َسيَأْتِي. الُمْغثُور ، بَضّم الِميم عن ُكراع ، لُغَة في الُمْغبُورُ و

 داِرٌس. قال الُمَخبَّل السَّْعِدّي : : ذاِهبٌ  أَْغبَرُ  ِعزٌّ و

وا و  حـــــــــــُ بـــــــــــَ َبصـــــــــــــــــــــــــح اِع فـــــــــــَ يـــــــــــَ مح داَر الضـــــــــــــــــــــــــ  َزهلـــــــــــَُ ـــــــــــح  أَنـ

  
عـــــــــَ   قـــــــــح زِّ عـــــــــلـــــــــ  مـــــــــَ وحطـــــــــِن الـــــــــعـــــــــِ رَبَاٍد مـــــــــن مـــــــــَ  َأغـــــــــح

  
ْواوَ  َكة. َغبََرةً و غابِراً و ، وأََحُدُهَما مقلُوٌب عن الثانِي ، وفيه لََطافَةٌ ال تَْخفَى. ، كغَُرابٍ  ُغبَاراً  َسمَّ  ، ُمَحرَّ

 ، نَقَلَه الصاغانّي. قلُت : وهي التي بَْيَن واِسَط والبَْصَرةِ. كُزفََر : بَِطيَحةٌ َكبِيَرةٌ متَِّصلة بالبَطائح ُغبَرُ و

ّي في األَساس ، وقال الزمخشر ، كُزبَْير : ِلبَني األَْضبَطِ  ُغبَْيرٍ  وَداَرةُ  بن َخَصفَة ، ومنهم َمْن َضبََطه كُزبَْيِر. كأَِمير : ماٌء لُمَحاِرب ، َغبِيرٌ و

َي ماٌء ِلبَنِي األَْضبَِط ، وأُِضيفَت إِليه الغَبَر عند ذكر َصّماءِ  داَرتُهم فِقيل  أَنّها الَحيّة تَْسُكن قُْرَب ُمَوْيَهٍة في َمْنقَع فال تُْقَرب : وبتصغيِره ُسّمِ

 : ماٌء ِلبَنِي ِكالٍب ، ثُّم ِلبَنِي األَْضبَِط ، في ديارهم بنَْجد. كُزبَْيرٍ  الغُبَْيرُ  : (5). وفي معجم ما استعجم ُغبَْير َداَرتُهم فِقيل داَرةُ 

 * ومما يستدرك عليه :

 ، محّركةً : البَقَاُء. الغَبَرُ 

ّم : موضٌع ، وله يَْوٌم. ُغْبَرةُ و  ، بالضَّ

نِيَن الُمْجدِ  باألَْغبَرِ  ويُوَصُف الُجوعُ   بَِة والقَتِْل بالسَّْيف.، كما يُوَصف الَمْوت باألَْحَمِر ، كناية عن الّسِ



6450 

 

 ، أَي لم يُْدِرْكه. ُغبَاَرة وَطلََب فاُلناً فما َشقَّ 

 كفَِرح. َغبِرَ  . وقدالغُبَارِ  ، بالفتح : لَْطخُ  الغَْبَرةُ و

 الظَّْهِر ، أَي راِجالً ؛ قاله الزمخشرّي. َغْبراءِ  وجاَء على

__________________ 
 أعرفه.( يف ميزان االعتدا  : ال 1)
والذي  .اجل  أكر يف عنههللارضللللي( مثة  لث ورد يف ميزان االعتدا  هو عمر بن نبهان ا عن عمر ا تفرد عنه أبو إســــــــحا  بقو  عمر 2)

 «.الغربي»أراده املصنف حسب عبارة الذهيب يف ميزانه هو األو  فقد ورد صراحة فيه 
 ( كما يف اللباب البن األثري وتقريب التهذيب.3)
 ويف التقريب : قير هو يزيد بن عبد الرمحن وقير يزيد بن عبد   بن أذينة أو ابن ُغَفيحلة.« أبو كبري»عن تقريب التهذيب ا وابألصر  (4)
 ( كذا ا ومل ترد العبارة يف معجم ما استعجم ا وقد وردت يف معجم البلدان.5)
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 الظَّْهِر : األَْرُض ؛ قاله الصاغانّي. ُغبَْيَراءُ و

 أَْقبَْلُت عليه. َذَكَرُهما ابن القَطَّاع. ِء :في الشَّيْ  أَْغبَْرتُ و،  الغُبَار التَّْمُر ، كفَِرح : أَصابَه َغبِرَ و

رين ، بالَمّد. فاألَّول ، أَي أَكو «الناِس  َغْبَراءِ  في»وفي ِروايَة :  .«الناِس أََحبُّ إِليّ  ُغبَّرِ  أَكوُن في»وفي حديث أَُوْيس القََرنِّي :  ن مع الُمتَأَّخِ

مين الَمْشُهوِرين :  والثاني ، أَي فُقَرائهم. ال َمَع الُمتَقَّدِ

 ، كَكتٍِف : الناُسوُر. الغَبِرُ  والِعْرق

ر قوُل القُطامّي : الُمْغبَرّ  وقال األَْصَمِعّي :  ، كُمْحَمّرٍ : الذي َدِوَي باطُن ُخفِّه. وبه فُّسِ

ًا زَِور ا  بـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ بـ يبِّ خـــــــــــــــــــــــَ  اي انُ  خـــــــــــــــــــــــُ

  
ِك و   مــــــــــــــــــَ نحســــــــــــــــــــــــــــــــِ يب مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِّ ل ــــــــــــــــــَ رَبّاقـ غــــــــــــــــــح

ُ
 املــــــــــــــــــ

  
 .الغُْبَرانَ  : أَْطعََمهُ  تَْغبِيراً  َضْيفَه َغبَّرَ و

 : اْرتِفَاُع الَّلبَِن. التَْغبِيرُ و

 ، كُزفََر : عند ِحْجر ثَُموَد ذكرهما الصاغانّي. ُغبَرَ  وَواِدي

 .ودابَِره غابَِره وقََطَع هللا

. وإِذا ُسئَل عن َرُجٍل ال تُعَرُف له َعِشيَرةٌ ، قيل : هو من أَْهل ُغبَاُره (1)وما يَُخّط  ُغبَاُره في َوْجِهه : َسبَقَهُ. قيل : ومنه ما يَُشقُّ  َغبَّرَ و

 ، أَي ِمْن أَْفنَاِء الناِس ؛ كذا في األََساس. الغَْبراءِ  األَْرِض ، ومن بَنِي

كة ، وكذا أَبو الطَّيِّب أَحمُد بُن علّيِ بنِ  َغبََرةَ  بُن ُمَحّمُد بنِ وأَبو الَحَسن محّمُد  الكوفِّي ، ومحّمد بن ُعَمَر بِن  َغبََرة الحاِرثّي الُكوفِّي ، ُمَحرَّ

ثون. َغبََرةُ  أَبي نَْصر الَحْربِّي ، ولَقَبُه  محّدِ

 األَِديُب ، كغَُراٍب ، َحدَّث عن ابن النَّقُور. الغُبَارِ  محّمد بِن أَبي ، بالَكْسِر : مدينةٌ بالَمْغِرب. وَعْبُد الباقِي بنِ  ِغْبِرينُ و

 ، َحدَّث ؛ ذكره ابُن نُْقطة. الغُبَْيِريّ  وعلّي بُن َرْوحِ بِن أَْحَمَد المعروُف باْبنِ 

ْوءِ  الغَبَاِشيرُ  : [غبشر]  ، أَهمله الجوهرّي وصاحب اللّساِن ، وأَورده الصاغانّي ، ولم يَْعُزه ألََحد. : ما بَْيَن اللَّْيِل والنََّهاِر من الضَّ

 : * ومما يستدرك عليه : [غتر]

 ، َعلٌَم. غاتُورٌ 

َكةً ،  الغَثََرةُ  : [غثر] ، مثل أَْحَمَر  أَْغثَر ورَعاُعهم ، الَواِحدُ  َسِفلَةُ الناِس  ، كَحْيَدَرةَ : الغَْيثََرةُ و، بالّضّمِ ،  الغُثْرُ و ، بالَمّدِ ، الغَثَْراءُ و، محرَّ

اٌل. ، أَي جُ  (2) «َغثََرةٌ  إِنَّ هؤالِء َرَعاعٌ » في حديث ُعثَْماَن ، ِرضي هللا َعْنه ، ِحيَن َدَخلُوا عليِه ليَْقتُلُوه ، فقال :ووُحْمٍر. وأَْسَوَد وُسوٍد.  هَّ

 : الَجماعةُ من الناِس الُمْختَِلُطون من الغَْوَغاِء. الغَْيثََرةُ  وقال أَبو َزْيد :

، فُجِمَع َجْمَع فاِعل ، كما  أَْغثَرَ  ، مثُل كافٍِر وَكفَرة. وقِيَل : هو َجْمع غاِثر جمع الغَثََرة ، ُحِذفَْت منه الياُء. وقيل : َغثََرةٍ َغْيثََرةٌ  وقيل : أَْصلُ 

ل ، فجاَء مثل شاِهد وُشهَّد ، وقِيَاُسه أَن يُقَال فيه : أَْعَزُل وُعْزٌل ،   .ُغثْرو أَْغثَرُ وقالُوا أَْعَزل وُعزَّ

ل. َغثََرة فلوال َحملُهما على معنَى فاِعل لْم يُْجَمعا على  وُعزَّ

 وأَْهلَه اإلسالمَ  أُِحبُّ »:  عنههللارضيفي حديث أَبي َذّرٍ ، و، إِذا كاَن جاِهالً.  أَْغثَرُ  ، وإِنََّما يُقَاُل : رجلٌ  غاِثراً  وقال القُتَْيبِّي : لم أَْسَمع

ة الناِس وَجماَعتَهم. وأَراد بالَمَحبَِّة الُمنَاَصَحةَ لهم والشَّفَقَةَ عليهم.،  «الغَثَْراءَ  وأُِحبُّ   أَي عامَّ

ِة الَمْجُهوِلين. وقيل : هم الَجَماَعة الُمْختَِلَطة من قَبَائَل  (3)هكذا جاَء في ِرَوايٍَة ،  «الناِس  َغثَْراءِ  أَكوُن في»وفي حديث أَُوْيِس :  أَي في العامَّ

 َشتَّى.

ْبَداُء. : الغَْبَراءُ  الغَثْراءُ و  قال ُعَماَرة. وهي الَكِدَرةُ اللَّْوِن ، وكذلك الرَّ
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َ
ُت مـــــــن امل يـــــــح َتســـــــــــــــــــــَ ىت  اكـــــــح ًة حـــــــَ امـــــــَ مـــــــَ يـــــــِب عـــــــِ  شـــــــــــــــــــــِ

  
رَاءَ   ـــــــــــــــح ثـ ابِ  غـــــــــــــــَ ا خِبضـــــــــــــــــــــــــــــَ وحهنـــــــــــــــَُ َر لـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ  أُعـــــــــــــــح

  
 .الغُْبَرة َشبِيَهةٌ بالغُْبَشِة يَُخاِلُطَها ُحْمَرة ، فهي قَِريبَةٌ إِلى الغُثَْرةَ  ، أَي أَنَّ  أَو قِريٌب منها

بُعُ  : الغَثَْراءُ و ، ال تُْجَرى ؛ نقله الصاغانّي. ونَقََل صاحُب الّلَسان عن  ُغثَارُ  وقال ابُن األَعرابّي : هي َمْعِرفَةً. ، كقََطامِ  كغَثَارِ  ، ِللَْونِها ، الضَّ

بُُع فيها ُشْكلَةٌ  ئْب فيه ُغْبرَ  : أَْغثَرُ  ، أَي لَْونَاِن من َسواٍد وُصْفَرةٍ َسْمَجٍة. وِذئْبٌ  ُغثَْرةٌ وابن األَعرابّي : الضَّ ةٌ وُطْلَسةٌ كذلك. وقال أَيضاً الذِّ

 : ليس بأَْحَمَر وال أَْسَوَد وال أَْبيََض. أَْغثَرُ  ، وَكْبشٌ  ُغثَْرةٌ و

__________________ 
 وزيد يف األساس : ُيضرب للساب .« وما حيرت»( عن األساس وابألصر 1)
 ( انظر نصه يف النهاية واللسان.2)
 انظر هنا .« غرب»( تقدم برواية أخر  يف مادة 3)
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 . أَنشد اللَّْيُث وابُن ُدَرْيد للعَّجاج :َغثَْراءُ  والقََطائِِف ونَْحِوِهَما. ويُقَال َعبَاَءةٌ  ما َكثُر ُصوفُه من األَْكِسيَةِ  : الغَثَْراءُ و

ُو الــــــــــــّدا ح  ه َدلــــــــــــح اتــــــــــــِ ُف عــــــــــــن مجــــــــــــَّ شــــــــــــــــــــــــــِ كح  تــــــــــــَ

  
اَءًة   بـــــــــــــــَ رَاءَ عـــــــــــــــَ ثــــــــــــــــح ٍن طـــــــــــــــا ح  غـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــن َأجـــــــــــــــح

  
 .كاألَْغثَر فَْوق الماِء ، (1)به َشبَّهَ الغَْلفََق 

، نقله  الَوِعيُد والتََّهدُّد أَيضاً : الغَْيثََرةُ  ، أَي وِهيَ  ، وقد َمرَّ ذلك عن أَبي َزْيٍد ، كالغَْيثََرةِ  من َغْوَغاِء الناِس ، الَجَماَعةُ الُمْختَِلَطةُ  : الغَثَْراءُ و

 الصاغانِّي.

 .َغثَْرةً  أَصاَب القَْوُم من ُدْنْياُهم والَكثَْرةُ ، يقال : الِخْصُب والسَّعَةُ  ، بالفتح : الغَثَْرةُ و

 وقيل : هي الغُْبَرة. بالّضّم : كالغُْبَشِة تَْخِلُطها ُحْمَرةٌ  ، الغُثَْرةُ و

قال « ع ل ق»َرة ، وسيأْتي ِذْكُرها في ، األَخيرة عن يَْعقُوَب ، واألُولَى نادِ  ، كِمْنبَرٍ  الِمْغثَرُ و ، والِمْغثَاُر ، كِمْصبَاحٍ ، ، بالّضمّ  الُمْغثُورو

ْمثُ َشي يَْعقُوُب : هو  كالعََسِل. والعُْرفُُط ، ُحْلوٌ  ٌء يَْنَضُحه الثَُّماُم والعَُشُر والّرِ

 وَمغَافِيُر. َمغَاثِيرُ  ج ، : لغةٌ في الُمْغفُورِ  الُمْغثُورُ و

ْمثُ  أَْغثَرَ و ْبِس ولَهُ ِريٌح َكِريَهةٌ. (2)ْؤَكل وُربَما ساَل َصْمٌغ ُحْلٌو يُ  ساَل ِمْنهُ  وأَْغفََر : الّرِ  على الثََّرى ِمثَْل الّدِ

 ، مثل يَتََمْغفَُرون ، أَي يَْجتَنُون ، أَي يَْجتَنُون الَمغَافِيُر. يَتََمْغثَُرون ، ويُقَال : َخَرَج الناسُ  تََمْغثََر : اْجتَنَاهُ و

يش : طاِئرٌ  األَْغثَرُ و  ، وُهَو ِمْن َطْيِر الماِء. ُغثَْرةٌ  ، في لَْونِه َطِويُل العُنُقِ  ُمْلتَبُِس الّرِ

 ، ذكرهما الصاغانّي. ، كسفَْرَجل كالغَثَْوثَرِ  األََسُد ، : األَْغثَرُ و

« ُغْنثَرٍ »بالماِء ، إِذا َشِربَهُ من غير َشْهَوةٍ ؛ قاله الصاغانّي. قِيَل : ومنه اْشتِقَاُق  تَغَْنثَرَ  يُقَال : .كالتَّغَْنثُرِ  : ُشْرُب الماِء بال َعَطٍش ، الغَْنثََرةُ و

ّديق   .عنههللارضيكُجْنَدب في حديث الّصِ

، هكذا في سائر النُّسخ. وقد تَقَّدَم أَّن الذُّباَب  الذُّباُب األَْزَرقُ  : الغَْنثََرةُ و ، ذكره الصاغانّي. وُّ الرأِْس وَكثَْرةُ الشَّعَرِ ُضفُ   :(3) الغَْنثَرةُ و

الصاغانّي في هذه الماّدة حيث قال : األَزرَق هو العَْنتَر ، بالعَْين المهملة والنُّون والتاِء الفوقيّة ، فِذْكُره ُهنَا َخَطأٌ ، وكأَنَّه اْغتَرَّ بقول 

ْل. ولو َذَكَرهُ بعَد قوِله« يا َعْنتَرُ »ويُْرَوى :  فَه فتأَمَّ  ، كاَن أَْنَسَب ِلَما راَمه. وبال هاءٍ  وهو الذُّبَاُب األَزرُق ، َشبَّهه به تَْحِقيراً ، فَصحَّ

ْحمن عبدَ  اْبنَهُ  َسبَّ  عنههللارضيُرِوَي أَّن أَبا بَْكٍر  أَو  األَْحَمقُ  َمْعنَاه وَضبَُطوه كَجْعفَر وُجْنُدب ، بَوْجَهْيِه. وقالوا :« غْنثَر يا»:  فقال ، الرَّ

 ، وهي الَجْهل. الغَثَاَرة الَجاِهل ، من

لُه وقيل : الثَِّقيُل الَوِخم. والنُّون زائدةٌ ،  .«ع ن ت ر»، وقد تقّدم أَيضاً في  ويَُضّم أَوَّ

ْرع من الغَثَِريّ و  ، وهو الذي تَْسِقيه السََّماُء ؛ قاله األَصمعّي. العَثَِريّ  ، محّركةً : الزَّ

كةً ، أَي ِزئْبُِرهُ  َغثَُرهُ  َكثُرَ  : اْغثِيراراً  ثَْوبُك اْغثارَّ و  وُصوفُه. ، ُمَحرَّ

 ماَدْت به. ، إِذا األَْرُض بالنَّبَاِت فهي ُمغَثِْريَةٌ  َغثَرتِ و

ً  َوَجَد الماءَ  يُقَال :و ً  َوَجْدُت الماءَ  ، ونَصُّ الصاَغانِّي : عليه ُمغَثِْريا  أَي َمْكثُوراً َعلَْيه. بالِوْرِد ، ُمغَثِْريا

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

بعِ  األَْغثَرُ   .غاِثرٌ  ، ولم يُْسَمعْ  أَْغثَرُ  ، ألَنّها من أَْحَمِق الدَّواّب ؛ ذكره ابُن ُدَرْيد. ويُقَال : رجلٌ  الغَثَْراءِ  : هو الَجاِهُل واألَْحَمُق ، ُشبِّهَ بالضَّ

 َشِديَدةٌ. قال ابُن األَعرابّي : هي ُمداَوَسةُ القَْوِم بَْعِضِهم بَْعضاً في الِقتَال. َغْيثََرةٌ  ويقال : كانَْت بَْيَن القَْوم

 وَغْيثََمة : أَْي في قِتال واْضِطراب. َغْيثََرةٍ  ْوَم فيوقال األَصمعّي : تركُت القَ 
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 : الطُّْحلَب. األَْغثَرُ و

 : ُغْبَرةٌ إِلى ُخْضَرةٍ. الغُثَْرةُ و

ئُب ، ِللَْونه. وَكْبشٌ  األَْغثَرُ و  : َكِدُر اللَّْوِن. أَْغثَرُ  : الذِّ

 : الَكثَْرة. الغَثَْرةُ و

 .ِمْن ماٍل ، أَي قِْطعَة َغثَْرةٌ  وعليه

مخشرّي  الغَثَْرى وأََكلَتُْهم  .(4)أَي َهلَُكوا ؛ قاله الزَّ

ُجلُ  َغثَْمرَ  : [غثمر]  أَْفَسَده. ، إِذا َمالَهُ  الرَّ

__________________ 
 ( الغلف  : الطحلب ا يريد أنه من ماء ذي أجن ركب رأسه طلوٌة غطّته.1)
 ( يف الصحاح واللسان : سا  لَثَاه.2)
 التكملة : الَغثحرة.( يف 3)
 ( عبارة األساس : وأكلتهم الغثراء ا وهي الض ُبُض ا أي هلكوا.4)
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ِدي ، بفتح الميم الثانِيَِة : الُمغَثَْمرُ و اِجز : ُء النَّْسجِ الَخِشنُ الثَّْوُب الرَّ  الَمْلَمِس. قال الرَّ

بـــــــــــًا  رحهـــــــــــِ وحُت مـــــــــــُ َدًا َكســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــح رَاعـــــــــــَ مـــــــــــَ ثـــــــــــح غـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
َالـــــــــــــــــــوح َأشـــــــــــــــــــــــــــــــــاُء و   رب  ه  ـــــــــــــــــــَُ تـــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــــُ

  
 أِلَْدفََع به العَْيَن. وُمْرِهٌب اسُم َولَده. الُمغَثَْمرَ  يقول : أَْلبَْستُه

ّكيت. ُمغَثَْمرٌ  فهو الطَّعَاُم : لم يُنَقَّ ولم يُْنَخلْ  ُغثِْمرَ و  ، أَي بِقْشِره ؛ عن ابِن الّسِ

ُمها : (1) بَكْسِر الِميِم الثانية ، أَي الُمغَثِْمرُ  قال اللّْيث :و  ، وأَْنَشَد بَْيَت لَبِيٍد على هذه اللُّغَة : حاِطُم الُحقُوِق وُمتََهّضِ

هـــــــــا و  قـــــــــ  ريََة حـــــــــَ ـــــــــَعشـــــــــــــــــــــــِ ي ال طـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــُ ٌم يـ َقســـــــــــــــــــــــِّ  مـــــــــُ

  
رٌ و   مـــــــــــِ ـــــــــــح ث غـــــــــــَ هـــــــــــا مـــــــــــُ امـــــــــــُ ا َهضـــــــــــــــــــــــــّ هـــــــــــَ ـــــــــــِ وق قـــــــــــُ   ـــــــــــُِ

  
 .(2)وَرَواهُ أَبو ُعبَْيٍد : وُمغَْذِمر 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 وُمغَْذَرٌم وَمْغثُوٌم ، أَي ُمَخلَّط ليس بَِجيّد. ُمغَثَْمرٌ  إِنّه لنَْبتٌ عن أَبِي َزْيٍد : 

: تَْرك الَوفَاِء ، وقيل : هو نَْقُض العَْهِد. وفي البصائر  الغَْدر بالعَْهِد ؛ قالهُ ابُن ِسيَده في الُمْحَكم. وقال غيُره : : ِضدُّ الَوفاءِ  الغَْدرُ  : [غدر]

: تَْضيِيعُه ، كما أَنَّ اإِلْنَجاَز مراَعاةُ  الغَْدرُ وِء وتَْرُكه. وقال ابُن َكمال باشا : الَوفاُء : ُمَراَعاةُ العَْهد ، اإِلْخالُل بالشَّيْ  : الغَْدرُ  للُمَصنّف :

ْدِق في القَْول ،   كالَكِذب فيه.والُخْلُف  الغَْدرُ والَوْعد ، والُخْلُف تَْضيِيعُه ، فالَوفَاُء واإِلْنجاُز في الِفْعل كالّصِ

ياً بنَْفِسه وبالباءَ  بِهِ  َغدرَ و،  َغدَرهُ  األَّوالن َذَكَرُهَما ابُن القَّطاع وابُن ِسيَده ، واْقتََصر على األَّول أَكثُر  كنََصر وَضَرَب وَسِمعَ  ، أَي ُمتَعَّدِ

لَْين يَْغِدُر َغْدراً  ٍة ،األَئِّمة ، والثاِلثَة عن اللّْحيَانِّي ، قال ابُن ِسيَده : ولَْسُت منه على ثِقَ  ً و َغَدراً و ، بالفَتْح ، مصدُر البابَْين األَوَّ  ُمَحّركة َغَدرانا

فِيهما 
 ، وُهَما َمْصَدُر الباِب الثاِلث على ما نَقَلَهُ اللّْحيَانّي ، وأَْنَكَره ابُن ِسيَده. (3)

يرو ، كَكتّاٍن ، َغّدارٌ و غاِدرٌ  وهو ، ، بالتَّْشِديد فِيهما َغّداَرةٌ و َغّدارٌ و ، كَصبُورٍ  َغُدورٌ  هيو ، كُصَرٍد  ُغَدرٌ وكِسّكيٍت وَصبُوٍر ،  ، َغُدورٌ و ِغّدِ

،  ُغَدرُ  يا»قال ُعْرَوةُ بُن َمْسعُود للُمِغيَرة :  في حديث الُحَدْيبِيَّة :و .ُغَدرُ  يُقَاُل : يا أَْكثَُر ما يُْستَْعَمل هذا األَخيُر في النِّداِء في الشَّتِْم ،و، 

، فَحَذفَت َحْرَف النّداِء. ويُقَاُل في الَجْمعِ :  ُغَدر أَي يا «ُغَدرُ  اْجِلسْ » في حديث عائَِشةَ : قالت للقَاِسم :و «؟إِاّل باألَْمِس  َغْدَرتَكَ  وَهْل َغَسْلتُ 

ُجِل : يا ُغَدرَ  يالَ   بالَوْجَهْين ، َمْغَدرٍ  ، كَمْقعٍَد وَمْنِزل ، وكذا يا اْبنَ  َمْغَدرُ  ويا رُ ُغدَ  ، مثل ياَل فَُجَر. وفي الُمْحَكم : قال بعُضُهم يُقَال للرَّ

، وَرُجٌل  غاِدرٌ  ، أَي ُغَدرٌ  الَمْعِرفَة عندهم. وقال َشِمٌر : رجل (4)في حاِل  الغَُدرَ  ، ألَنّ  ُغَدرُ  قال : وال تقوُل العََرب : هذا َرُجلٌ  َمعاِرَف.

نَها كلَّها ِخالَف ما قاَل اللَّْيث ، وهو الصَّواب ، إِنََّما يُتَْرُك َصْرُف باب فُ  نَُصٌر ، أَي ناِصٌر ، وَرُجلٌ  عَل لَُكٌع ، أَي لَئيٌم. قال األَزهرّي : نَوَّ

،  ، كقَطامِ  َغَدارِ  ولها : يا ، ُغَدرُ  للُمبَالَغَة ، ويُقَال للذََّكِر : يا غاِدرٍ  معدوٌل عن ُغَدر إِذا كان اسماً معرفَةً مثل ُعَمَر وُزفََر. وقال ابُن األَثِيِر :

 وهما ُمْختَّصان بالنّداِء في الغاِلب.

فَخَرَج َرُسوُل هللا » في حديث بَْدٍر :ولَهُ ذلك في قَْلبِي َمَودَّة ، أَي أَْبقَاَها.  فأَْغَدرَ  َحَكى اللّحيانّي : أَعانَنِي فاُلنٌ  : تََرَكهُ وبَقّاهُ. أَْغَدَرهُ و

ولْو ال »في حديث ُعَمَر ، وَذكر ُحْسَن ِسيَاَستِه فقال : وأَي تََرُكوه وَخلَّفُوه. ،  «فَأَْغَدُروه الُكْدرِ  قَْرقََرةَ  فَبَلَغَ  أَْصَحابِه في وسلمعليههللاصلى

،  الغََدر ، أَي ألَْلقَيُت الناَس في« لَغَدَّْرتُ »، وَرِعيَّتَه بالسَّْرحِ. وُرِوَي  أَي َخلَّْفت ، َشبَّه نَْفَسه بالّراِعي،  «بعَض ما أَُسوقُ  ألَغَدْرتُ  ذلك

 وهو مكاٌن كثيُر الِحَجاَرة.

أَي ال يَتُْرُك. وقال الُمَصنّف : أَي ال يُِخّل.  (5) (ال يُغاِدُر َصِغْيًَة َوال َكِبْيَةً )، كِكتَاٍب. وفي قول هللا َعّز وجلَّ :  ِغَداراً و كغاَدَره ُمغَاَدَرةً 

قال أَبو ُعبَْيد : َمْعنَاه يا لَْيتَنِي استُْشِهْدت معهم. . «مع أَْصَحاِب نُْحِص الَجبَل ُغوِدْرتُ  لَْيتَنِي»:  قال وسلمعليههللاصلىفي الَحِديث أَنّه و

 النُّْحُص : أَصُل الَجبَِل وَسْفُحه ،

__________________ 
 ( يف القاموس : الثاين.1)
 ( وهي رواية الديوان.2)
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 ( ضبطت اللفظتان يف اللسان األوىل ابسكان الدا  والثالثة ابلتحريك.3)
 ( التهذيب : يف حّد املعرفة.4)
 .49( سورة الكهف اآية 5)
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َُهم  َل  ُأُحٍد َأو َغريح ِص قـَتـح  داِء.من الشه (1)وأَراد أَبصححاب الن حح
 ، قال األَْفَوهُ : بالضمّ  كالغَُداَرةِ  ، أَي تُِرَك وبَِقَي ، ءٍ من َشيْ  أُْغِدرَ  ، بالّضّم والَكْسر : ما الغُْدَرةو

رت ِ ح  مــــــــــــــــــــراِء ملَح يــــــــــــــــــــَ َر ا ــــــــــــــــــــَ  يف ُمضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َداَرةً   وسح  غــــــــــــــــُ ــــــــــــــــُ ل ــــــــــــــــنســــــــــــــــــــــــــــــاِء اجلــــــــــــــــُ ريحَ ال  غــــــــــــــــَ

  
َكتَْين الغََدرُ و الغََدَرةُ  كذِلكَ و َدقَِة  َغَدَرةٌ  لَى بَنِي فاُلنٍ ، يُقَال : عَ  ، محرَّ  ، بالّضمّ  الغُْدَرة جو،  الغََدِر ُغُدورٌ  ، أَي بَِقيَّةٌ. وَجْمعُ  َغَدرٌ ومن الصَّ

َدقَة ، بالَكْسِر ِمثَاُل ِعنَب ، أَي بَقَايَا منها ، الواِحَدة ِغَدرٌ  أَيضاً. ونقل الصاغانّي عن ابِن الِسّكيت : يُقَال على فالن ، بالّضمّ  ُغْدَراتٌ   من الصَّ

 . قال األَْعَشى.ِغَدَرات ، وتُْجَمع ِغْدَرة

ًة و  رحمـــــــــــَ ِ  صـــــــــــــــــــــــــِ َت ابأَلمـــــــــــح قـــــــــــح َت َأنح َأ ـــــــــــَح دح  َأمحـــــــــــحَ

  
ا   َدرَاتٌ هلــــــــــــــََ حــــــــــــــَ ُ  غــــــــــــــِ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُ  تـ َواحــــــــــــــِ  والــــــــــــــلــــــــــــــ 

  
 . وَرَوى بيَت األَْعَشى. ففي كالم الُمَصنّف نََظٌر ِمْن ُوُجوٍه.ِغَدَراتٍ و ِغَدراً  ، وتُْجَمع الِغَدِر ِغْدَرةٌ  اْنتََهى. وقال أَبو َمْنُصوٍر : واِحَدة

حة. ول كالغَِدير ، أَي يَتُْركها ويُْبِقيَها ، السَّْيلُ  يُغَاِدُرَها كُصَرٍد : الِقْطعةُ من الماءِ  ، الغَُدرُ و ْم أَِجْد أََحداً من ، هكذا في سائر األُصول الُمَصحَّ

تََح هللا ، مع َكثَْرة ُمَراَجعَة األُّمهاِت اللُّغَِويّة. ولم أََزْل أُِجيُل قَِداَح النََّظر في ِعبَاَرة المصنِّف وَمأَْخذها َحتّى فَ  الغَِديرِ  بمعنَى الغَُدرَ  األَئمِة َذَكرَ 

َل عن ابِن الِسّكيِت وعن أَبي َمْنُصوٍر ، فجاَء الُمَصنّف أََخَذ من ِعبارتَْيهما بَطِريق الَمْزجِ على َوْجهَ الصَّواب فيها. وُهَو أَنّا قَدَّْمنَا آنِفاً النَّقْ 

ّم وِكعنٍَب : ما الغُْدَرةو عاَدته ، فأََخلَّ بالَمْقُصود ولم يَُدّل على الُمَراِد َعلَى الَوْجه الَمْعُهود. فالصَّواُب في ِعبَاَرته أَن يَقُول : من  أُْغِدرَ  ، بالضَّ

ّم ، شيْ  َكتَْينِ ـ  الغََدرِ و الغََدَرةِ وٍء ، كالغَُداَرةِ بالضَّ  للغُْدَرة ، كِعنَبَاٍت ، وبالّضّم وكُصَرٍد ، فيكون الَجْمعَاِن األَِخيَرانِ  ِغَدَراتٌ  جمعُهـ  ُمَحرَّ

 السَّْيُل. يُغَاِدُرَها : الِقْطعَة من الماءِ  الغَِديرُ و:  بالّضّم ، أَو االْقتِصاُر على الَجْمع األَّول كما اْقتََصَر غيُرهُ ، ثم يقول

 هذا هو الصَّواب الذي تَْقتَِضيه نُقُول األَئمة في هذا الَمقَاِم.

 الغَِديرَ  يَُدّل على ما صّوْبناهُ ويُبَيُِّن ما أَْوَرْدنَاه ، فإِنَّ  ج كُصَرٍد وتُْمرانٍ  وَمن راَجَع التَّْكِملَةَ واللَّساَن زاَل عنه اإِلْبهام ، وهللا أَعلم. ثّم قولُه

بالكسر  ِغْدرانٌ  كُصَرٍد الذي أَْوَرَده ُمْفَرداً فيحتاج أَْن يقولَ  ُغَدرٍ  كما َذَكَره على الَمشهور َصِحيٌح ثابٌِت. فيُقَال : ما َجْمعُ  ُغَدرٌ و ُغْدَرانٌ  َجْمعُه

َحةِ  كِصْرداٍن ، أَْو يَقُولُ  ْل. ثم ثَبََت في األُُصول الُمَصحَّ  من النَِّهايَِة إِنّهُ يُْستَْعَمل هكذا ُمْفَرداً وَجْمعاً. وُكّل ذلك لم يَِصّح ولَْم يَثْبُت ، فتأَمَّ

تَْين ، كَطِريق وُطُرق ، وَسبِيٍل وُسبُل ، ونَِجيب ونُُجب ، وهو ال الغَِدير ُغُدرٌ  واللَّسان أَنَّ َجْمعَ  ِقياُس فيه ، وقد يُخفَّف أَيضاً بالتَّْسِكين. ، بضمَّ

ْل.  ففي قوِل الُمَصنّف كُصَرٍد نََظٌر أَيضاً فَتَأَمَّ

على  (2)السَّْيُل ، قال ابُن ِسيَده : هو قَْوُل أَبِي ُعبَْيٍد ، فُهَو إِذاً فَِعيٌل في معنَى َمْفعُوٍل  يُغَاِدرها : الِقْطعَةُ من الماءِ  الغَدير وقولُه في َمْعنَى

راح الزائد. وقد قِيَل : إِنّه من ي ذلك قوُل  يَْغِدرُ و، ألَنّه يَُخون ُوّراَده فيَْنُضب َعْنُهم ،  الغَْدرِ  اّطِ بأَْهِله فَيْنقَِطع عند ِشدَّة الحاَجةَ إِلَْيه. ويُقّوِ

 الُكميت :

نح و  رِهمــــــــــــــــــــــِ دح وَن  غــــــــــــــــــــــَ َز اأَلو لــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــــــــــَ

  
وه   ــــــــــــــُ ب قــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ــــــــــــــرَ أَبنح ل ِدي ــــــــــــــغــــــــــــــَ ــــــــــــــ ال ِدي ــــــــــــــغــــــــــــــَ  رَاال

  
اسٌم ، وال  الغَِديرُ  األَّول َمْفعول نَبََز ، والثَّاِني مْفعُوُل لَقَّبُوه. وقال اللّْحيَانّي : فالغَِديرُ  ، الغَِديرَ  بأَْن لَقَّبُوه الغَِديرَ  نَبََز األَّولُون َغْدِرهِ  أَراد : من

 : ُمْستَْنقَُع الماِء ماِء المطِر ، صغيراً كاَن أَو َكبِيراً ، غيَر أَنّهُ ال يَْبقَى إِلَى القَْيظ إِاّل ما يَتَِّخذه الناسُ  الغَِديرُ  . وقال اللَّْيث :َغِدير يُقَال هذا ماءٌ 

ى الَماُء الّذي يُجَمع فيالِعّد : الَماُء الدائم الذي ال اْنقطاع له ، وال  أَو َوْقٍط أَو ِصْهِريج أَو حائِر. قال أَبو َمْنُصوٍر : (3)من ِعّدٍ أَو َوْجٍذ   يُسمَّ

ِكيَّة. (4)أَو ِصْهِريج أَو ِصْنع ِعّداً ، ألَّن الِعدَّ ما  َغِديرٍ   يَُدوُم ِمثْل ماِء العَْيِن والرَّ

َهابُ  ُغْدَرانٌ  الَمَكاُن : صاَرْت فيه اْستَْغَدرَ و ْيُروَرة. ومن َسَجعَات األََساس : اْستَْغَزَرت الذِّ اللَِّهاُب. قال :  اْستَْغَدَرتو ، فالّسين هنا للصَّ

ْهبَة : َمْطَرةٌ َشِديَدةٌ َسِريعَةُ الذََّهاب. واللِّْهُب : َمْهواةُ ما بَْيَن الَجبَلَْين. وفي الَحِديث  الذِّ

__________________ 
 ( يف اللسان : وغريهم.1)
ويقا  هو فعير مبعىن فاعر ألنه يغدر أبهله أي ينقطض عند شــــــــدة  أغدره.( يف الصــــــــحاح : وهو فعير مبعىن مَفاَعر من غادره ا أو ُمفَعر من 2)

 ا اجة إليه.
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 .«ووجد»( عن التهذيب ا وابألصر : 3)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : ما دام ما ه.4)
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 .الِبالد ِخصحبِ  عن َفَسبََله ا وسلمعليههللاصلىَأّن قاِدماً َقدم َعَل  الن يبّ »
ت لها األَْرُض ، وفيها ْيُد قد َضَوى إِلَْيَها ُغُدرٌ  فَحدَّث أَنَّ َسحابَةً َوقَعَْت فاْخَضرَّ تَناَخُس ، أَي يَُصبُّ  ُغُدرٌ  قال َشِمٌر : قولُه : «تَنَاَخُس ، والصَّ

 بعُضَها في إِثِْر بَْعض.

 ه اللُّّج.، على التَّْشبِيه ، كما يقال ل : السَّْيفُ  الغَِديرُ  من الَمَجازِ و

ةَ بِن َعْوِف بِن َسْعِد بِن ذُْبيَاَن  َرُجل : اسمُ  الغَِديرُ و ، ووالُد  (1)، هكذا َذَكُروه. قلُت : وهو اْسُم واِلِد بَشاَمةَ الشاِعر ، من بَنِي َغْيِظ بِن ُمرَّ

 .(2)ن َغْنِم بِن َغنِّيٍ َعِلّيٍ الشاعر ِمْن بَنِي ثَْعلَبَةَ بِن َسْعِد بِن َعْوِف بِن َكْعِب بِن ِجاّلَن اب

 ، نَقَلَه الصاغانّي. واٍد بِديار ُمَضرَ   :(3) َغِديرٌ و

 ، بالضّم ال غير. ُغْدرانٌ  ج ، على التَّْشبيه أَيضاً ، بهاٍء : الِقْطعَة من النَّبَات ، الغِديَرةو الغَِديرُ و

 .َغِديَرةٌ  ، قال اللَّْيث : كلُّ َعِقيَصةٍ  الذَُّؤابَةُ  : الغَِديَرةُ و

ْدِر ، الغَديَرتانِ و جال. وقال امُرؤ  الغََدائِرُ  ، وقِيل : َغدائِرُ  ج : الذُؤابَتاِن اللَّتَان تَْسقَُطان على الصَّ فَائُِر للّرِ ِللنِّساِء ، وهي الَمْضفُوَرة ، والضَّ

 القَيس :

رُه دائـــــــــــــِ اَل  غـــــــــــــَ َزرَاٌت ِإىل الـــــــــــــعـــــــــــــُ َتشـــــــــــــــــــــــــــح   ُمســـــــــــــــــــــــــــح
  

رِ   رحســــــــــــــــــــــــَ ىنن ومــــــــــُ ثــــــــــَ اُص يف مــــــــــُ قــــــــــَ ر  الــــــــــعــــــــــِ  َتضــــــــــــــــــــــــِ

  
ِغيَدةُ  : الغَِديَرةُ و ضاف. وقال الّصاغانّي : َغِديَرةً  : اتََّخذَ  اْغتََدرو ، عن الفَّراءِ  الرَّ  ، إِذا َجعََل الدَّقِيَق في إِنَاٍء وَصبَّ َعلَْيه اللَّبَن ثّم َرَضفَه بالّرِ

 : هي اللَّبَن الَحِليُب يُْغلَى ثم يَُذّر عليه الدَّقِيُق َحتَّى يَْختَِلَط فيَْلعَقَه الغاَُلُم لَْعقاً. الغَِديَرةُ 

 . قال الراِجز :أَْغَدَرها ، وقد اِعي: الناقَةُ تََركها الرّ  الغَِديَرةُ و

ىت   ا طـــــــــــــــــاَرَد حـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــَ َدرَافــــــــــــــــــَ  َأغـــــــــــــــــح

  
و رَا  َراًب جمــــــــــــــــــَُ اِر خــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ رَت الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــُ  َوســــــــــــــــــــــــــــــــح

  
،  َغَدرو .، بزيادة الهاِء ، واألُولى الصَّواب فغَُدوَرةٌ  ، كَصبُوِر ، وفي بعض النُّسخ : فغَُدورٌ  بنَْفسها فلَْم تَْلَحقْ  هي عن اإِلبِلِ  إِْن تََخلّفَتْ و

، هكذا في سائر النَُّسخ واألُصول  وكفَِرَح : َشِرَب ماَء السََّماءِ  ، وهو الُمْجتَِمع من السَّْيِل ومن ماِء السََّماِء. الغَِديرِ  كَضَرَب : َشِرَب ماءَ 

َحة  ُجلُ  َغَدرَ  ، وفي التَّْهِذيب : قال الُمَؤّرج : (4)الُمَصحَّ  .الغَِديرِ  ، إِذا َشِرَب من ماءِ  يَْغِدُر َغْدراً  الرَّ

، ِمثْل َكِرَع ، إِذا َشِرَب الَكَرع ، وهكذا نقله الصاغانّي ، ولكنّه زاد بعد قوله :  َغَدر ، بَهذا الَمْعنَى ، ال َغِدَر يَْغَدرُ  قال األَزهرّي : والِقيَاسُ 

 كفَِرَح. َغِدرَ  و ماُء السماِء ، راجٌع إِلى الَكَرع ، ال أَنَّه معنىالَكَرع : وهو ماُء السََّماِء. قلُت : فقولُه : وه

 ، وهو َوَهٌم َصِريٌح. َغِدرَ  وَظّن المصنّف أَنّه من ُجْملَة َمعانِي

َق بَْيَن ماءِ  ن اللَّيث ، وهذا َغِريٌب مع أَّن األَزهرّي أَزاَل هو ُمْستَْنقَع ماِء السماِء ، كما تَقَدَّم ع الغَِديرَ  وماِء السَّماِء ، مع أَنَّ  الغَِدير ثم إِنّه فَرَّ

ل ، وال تَْغتَّر بقول الُمَصنّف ، فقد َعَرْفَت ِمْن أَْيَن أََخذ  وهللاُ يَْعفُو َعنّا وَعْنه. ؟وكيف أََخذَ  ؟اإِلْشَكاَل بقوله : بهذا الَمْعنَى. فَتَأَمَّ

أَو اْشتَدَّ  أَْظلَمَ  :ـ  َذَكره ابُن القَّطاع ، ومثْلهُ في اللسان. فالعََجُب من الُمَصنّف َكْيَف تََرَكهـ  َدرَ أَغْ و،  يَْغَدُر َغَدراً  ، كفَِرَح ، اللَّْيلُ  َغِدرَ و

: َشِديَدةُ الظُّْلَمِة تَْحبُِس  نَةٍ ، كُمْحسِ  ُمْغِدَرةو ، الغََدر بَيِّنَةُ  َغِدَرة يُقَال : لَْيلَةٌ  ، كفَِرَحة َغِدَرة أَي اللَّْيلَة (5) فِهيَ  َظالُمه ، كما قاله ابُن القَّطاع

وقيل إِنََّما «. فقد أَْوَجبَ  الُمْغِدَرة َمْن َصلَّى الِعَشاَء في َجَماعٍة في اللَّْيلَة» في الحديث :و، أَي يَتََخلَّفُون.  فيَْغِدُرون الناَس في َمنَاِزِلهم وِكنِّهم

يَتْ  لَْو أَنَّ اْمَرأَةً من الُحوِر الِعيِن اطَّلَعَْت إِلى األَْرِض في »، وهي الِجَرفَة. وفي َحِديث َكْعٍب :  الغََدرِ  ِلَطْرحها َمْن يَْخُرج فيها في ُمْغِدَرةً  ُسّمِ

 .«ألَضاَءْت ما َعلَى األَْرض ُمْغِدَرةٍ  لَْيلٍَة َظْلَماءَ 

 وقال : وقد« وإِْن تََخلَّفَْت هي فغَُدورٌ »عن اللُُّحوق ، وكذا الشاةُ عن الغَنَِم. ولو ذكره عند قَْوله :  تَخلَّفَتْ  : َغَدراً  الناقَةُ عن اإِلبِلِ  َغِدَرتِ و

 ، بالَكْسِر ، كان أَْخَصَر. َغِدَرتْ 

ِل نَْبتِه. وفي المحكم : في الَمْرجِ  َشبِعَْت في الَمْرتَع. : َغَدراً  الغَنَمُ  َغِدَرتو  في أَوَّ
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 ؛ قاله ابُن القَطَّاع. َغْدَراءُ  ، فِهيَ  الغََدرُ   : َكثُر بهااألَرضُ  َغِدَرتِ و

__________________ 
 اخلالف يف نسبه. 66( انظر املؤتلف واملختلف ل مدي ص 1)
 .164( انظر املؤتلف واملختلف ل مدي ص 2)
 ( قيده يف معجم البلدان ابلتصغري.3)
اً َأي شرب ماء الغدير.( يف التكملة : َغَدَر الرجُر 4) راً مثا  َصرَب َيصحربُ َصربح  يـَغحِدر َغدح
 .«وهي»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  5)
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كةً  الغََدرُ و ْخَوةُ ذات  : الغََدرُ  قِيَل :وُهَو ُكلُّ َمْوِضع َصْعٍب ال تََكاُد الدَّابَّةُ تَْنفُذ فيه.  قِيَل :و : ُكلُّ ما َواَراَك وَسدَّ بََصَركَ  ُمَحرَّ األَْرُض الّرِ

 الُمتَعَاِديَةُ  وقولُه : من األَْرِض. : األَخاقِيقُ  (1)وفي بعض النَُّسخ  واللَّخاِقيقُ  ، بَكْسٍر فَفتْح. والِجَرفَةُ  الِجَحَرةُ  الغََدرُ  اللَّخاقِيِق. وقال اللِّْحيَانِّي :

قيل و ، كَسبَب وأَْسبَاٍب ، أَْغَدارٌ  في نَّص اللّْحيَانِّي كاَن أَْصَوَب ، كما ال يَْخفَى ، والَجْمعُ  ، ِصفَة اللَّخاقيِق ال األَْرض ، فلذا لو قَدََّمه كما ُهوَ 

 مع الشََّجِر ، وكذلك الَجَرُل والنَّقَُل ، وهو قَْوُل أَبِي َزْيٍد وابن القَّطاع. الِحَجاَرةُ  : الغََدرُ  :

 يُر الِحَجاَرةِ. وقال العَّجاج :: الَمْوِضُع الظَِّلُف الَكثِ  الغََدرُ  وقِيَل :

رح  ـــــــــــّ َن األَيـ دِّعـــــــــــح ِر ُيصـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح ُك اخلـــــــــــَ نـــــــــــابـــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
َن   َعســــــــــــــــــح دح ي ويـــــــَ ا الــــقـــــــاســــــــــــــــــِ فـــــــَ َدرح مــــن الصــــــــــــــــــ   الــــغـــــــَ

  
َمْخَشِرّي : الِقتَاِل والَجَدل َمواِضع يَثْبُُت في ، إِذا كانَ  ، محّركة الغََدرِ  َرُجٌل ثَْبتُ  من الَمَجاِز :و  اللََّخاقِيُق. الغََدرِ  صلُ وأَ  والَكالِم. قال الزَّ

ً  الغََدرِ  يُقَال أَيضاً : إِنَّه لثَْبتُ و ، يُقَال ذلك للفََرِس  الغََدر ، أَي ما أَثْبَتَه في َغَدَرهُ  ، ويُقَاُل : ما أَثْبَتَ  في َجِميع ما يَأُْخذ فيه : إِذا كان ثابِتَا

لَِل والُخُصوَمِة. وقال اللِّْحيَانّي : ُجِل إِذا كاَن ِلَسانُه يَثْبُُت في َمْوِضعِ الزَّ لَِق والِعثَاِر عليه  وللرَّ تَه وأَقَلَّ َضَرَر الزَّ  قال : .(2)َمْعنَاهُ ما أَثْبََت ُحجَّ

 بَِقيِ ِمْن َعْقِله.فالٍن ، أَي ما  َغَدرَ  وقال الِكَسائِّي : ما أَثْبَتَ 

تَه وأَقَلَّ َزلَقَه  : الغََدرُ  قال ابُن ِسيَده : وال يعجبني. وقال األَصمعّي : الِجَحرةُ والِجَرفة واألََخاقِيُق في األَرض : فتقوُل : ما أَثْبََت ُحجَّ

جاَل و الغََدرِ  وِعثَاَره. وقال ابن بُُزْرج : إِنَّه لثَْبتُ  لَل.  الغََدرِ  قِويًّا. وفََرٌس ثَْبتُ  (3) [كان]ناَزَعهم ، إِذا كاَن ناَطَق الّرِ : يَثْبُُت في َمْوِضع الزَّ

 فاتََّضَح بهذه النُُّصوص أَنَّه ليس بُمْختَّصٍ باإِلْنَسان بل يُْستَْعَمل في الفََرِس أَْيضاً.

واُب  (4) الغَْدَرةُ و ، عن ُكراع ، كذا في اللَِّسان ، وهو لُغَةٌ في  الشَّرُّ  كَحْيَدَرة : «الغَْيَدَرة»، بالفَتْح ، هكذا في سائر النَُّسخ ، والصَّ

ُجلُ  والغَْيدارُ  بالغَْين والذال الُمْعَجَمتَْين ، كما وهو أَيضاً التَّْخِليُط وَكثَْرةُ الَكالم.« الغَْيَذَرةِ » يُِّئ الظَّّنِ فيَُظنُّ  ، بالفَتْح : الرَّ ، هكذا في النَُّسخ  السَّ

 ، كما في اللَّسان وغيره. فيُِصيبُ  وَصوابُه : يَُظنُّ بالفاِء 

ّم : بَْطنٌ  ُغْدَرانٍ  آلُ و  من العََرِب. ، بالضَّ

 أَيضاً : اللَّْيلَة الُمْظِلَمة ؛ قاله ابُن القَّطاع. الغَْدَراءُ و الظُّْلَمة. أَي الغَْدَراء يُقَال : َخَرْجنَا فيو

 ؛ ذكره الَماِلينّي. الغَْدِريُّ  ، قلُت : وإِليها نُِسَب أَحمُد بُن محّمِد بِن الُحَسْينِ  ، بالفتح ، ة باألَْنبَار َغْدرٌ و

ْعُب  الغََدر ، فيه ناِعط ، وهو ِحْصٌن َعِجيٌب قيل : هو َمأُْخوذٌ من كُزفََر : ِمْخالٌف باليََمن ، ُغَدرُ و ، وهو الَمْوِضع الَكثِيُر الِحَجاَرة الصَّ

ف بعَُذر ، كذا في ُمْعَجم ما اْستَعجم   .(5)الَمْسلك ، ويَُصحَّ

 * ومّما يُستدرك عليه :

منها ، وهو  َغْدراً  ، أَي تُطِمعُُهم في الِخْصب بالَمَطِر ثّم تُْخِلُف ، فَجعَل ذلك الغَْدر فَعّالَة من ، إِذا َكثَُر َمَطُرَها وقَلَّ نَباتَُها ، َغّداَرةٌ  ِسنُونَ 

 َمجاز.

 بالغاِدرِ  بَِّهتْ كأَنّها كانت ال تَْسَمُح بالنَّبَات ، أَو تُْنبِت ثّم تُْسِرع إِليه اآلفَة ، فشُ  «فّسّماَها َخِضَرة َغِدَرة (6)أَنّه َمرَّ بأَْرٍض »وفي الحديث : 

 ألَنّه اَل يَِفي.

ئْب ئب فاِجٌر. غاِدرٌ  وقالوا : الذِّ  ، أَي ال َعْهَد له ، كما قالوا : الذِّ

َكةً ، أَي ما َغَدَرها وأَلقَِت الناقَةُ   َرِحُمَها من الدَِّم واألََذى. أَْغَدَرتْه ، محرَّ

ِحم تُْلِقيَها بَْعد الِوالَدة.، وهي بَقَايَا وأَْقَذاٌء تَ  ُغُدوَرها وأَْلقَِت الشاةُ   ْبقَى في الرَّ

 من َمَرٍض ، وغاِبٌر ، أَي بَِقيَّة. غاِدرٌ  وبه

 .الغََدرِ  : أَْلقاهُ في أَْغَدَرهُ و

 فاُلٌن بَْعَد إِْخَوته ، أَي ماتُوا َوبَِقَي هو. َغِدرَ و
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 عن أَْصَحابه ، كفَِرَح : تََخلََّف. َغِدرَ و

__________________ 
 وزيد فيه : واجلراثيم.« األخاقي »اللسان عن اللحياين ( يف 1)
 ومثله عن األصمعي وسريد قريباً.« وأقّر زلَقة وعثاَرة»( يف التهذيب : 2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 .«والَغيحَدَرةُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  4)
 معجم البلدان.( كذا ا ومل ترد يف معجم ما استعجم ا وهي عبارة ايقوت يف 5)
 .«.. أبرٍض يقا  هلا غدرة»( يف النهاية : 6)
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 َغبَِرةٌ َغِمَرةٌ ، إِذا كانَت تََخلَُّف عن اإِلبل في السَّْوق. َغِدَرةٌ  وقال اللّحيانّي : ناقَةٌ 

 ، محّركةً ، هو أَن يَْنَضَب الماُء ويَْبقَى الَوحُل. َغَدرٌ  وفي النَّْهرِ 

ْرعِ لتَْسِقَي  َدَرةالَمغْ  وعن ابن األَعرابّي :  َمَذانِبَه. (1): البِئْر تُْحفَر في آِخِر الزَّ

 : تََخلََّف ؛ قاله األَصمعّي ، وأَنشد قوَل اْمِرئ القَْيس : تَغدَّرَ و

اَُن  ريح اَة وســـــــــــــــــــــــــــــــَ َة جـــــــــــــــــاَوزحان محـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــ   َعشـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
د رَا   غـــــــَ نح تــــــــَ لـــــــَ  مـــــــَ ِوي عـــــــَ لـــــــح ِد ال نــــــــَ هـــــــح و اجلـــــــَ (2)َأخـــــــُ

 

  
 أَي اْحتَبََس ِلَما يُْعَذر به.« تَعَذَّرا»ويُْرَوى : 

 : مثل َدَغَرتْهُ َدْغراً. َغْدراً  الَمْرأَةُ َولََدها َغَدَرتِ و

ّم : َمْوِضٌع ، وله يَْوٌم ، وفيه يقوُل حاِرثَةُ بُن أَْوِس بِن عَ  ُغْدرٌ و  ْبِد َوّدٍ ، ِمْن بَنِي ُعْذَرةِ بِن َزْيد الاّلِت ، وَهَزَمتْهم يومئذ بَنُو يَْربُوع :، بالضَّ

وَم و  َر يــــــــــــــــَ وحمــــــــــــــــَ رحُي حــــــــــــــــَ وحاَل جــــــــــــــــَ رٍ لــــــــــــــــَ دح  غــــــــــــــــُ

  
الحُ   ا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ يِن وِإاّيهـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــــز قـــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــَ

  
 أَْوَرَده ابُن الَكْلبِّي في أَْنَساِب الَخْيل.

 : طائفةٌ من الَخَواِرج ؛ قاله الحافُِظ. الغاِدِريَّةُ و

 ، بالفَتْح : َمَحلّة بِمْصر. الغَْدرُ و

 السَّْعِدّي ، صاِحُب الِخلَعّي ، ُمَحّدِث مشهور. َغِديرٍ  وَعْبُد هللا بُن ِرفَاَعةَ بنِ 

 ُخّم : سيأْتي في الِميِم. َغِديرُ و

ْضف، كَسِفينٍَة : َدقِيٌق يُْحلَُب عَ  الغَِذيَرةُ  : [غذر] ، هكذا هو في  كالغَْيَذرِ  ، وقد أَهمله الجوهرّي : وهو لغةٌ في الغَِديَرة لَْيه لَبٌَن ثم يُْحَمى بالرَّ

 النَُّسخ.

 قال عبد الُمطَِّلب : : اتََّخَذها اْغتََذرَ و

ر و ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــِ َد ب ـــــــــــــح ب ـــــــــــــعـــــــــــــَ ُر ال ِذرح أَيحمـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ت غـــــــــــــح ـــــــــــــَ  يـ

  
رّ   رًا غـــــــــــرَي حـــــــــــُ ٍخ عـــــــــــاَش َدهـــــــــــح يـــــــــــح ريَاَث شـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــِ

  
 وال أَْدِري أََعْيَذاٌر أَم قال : ولم أََرهُ إِاّل في هذا الِكتَاِب. قال : َغياِذيرُ  جو :الِحَمارُ  الغَْيذارُ  : وقرأُْت في ِكتاب ابِن ُدَرْيد : (3)في التَّْهِذيب و

بالعَْيِن أَم بالغَْين ، إِاّل أَنّه نَقََل عن ابِن أَ  ونقله الصاغانّي ولم يَْعُزه إِلى ابِن ُدَرْيد. وهذا منه َغِريٌب مع أَنّه نَقَل إِنكار األَزهرّي إِيّاه : ؟َغْيَذارٌ 

 فاِرٍس ، قال : وما أَْحَسبُها َعَربِيّةً َصِحيَحة.

 ، كالعَْيَذَرةِ. تَّْخِليطُ ؛ الشَّرُّ وَكثَْرةُ الكالم وال الغَْيَذَرةُ و

 يُقَال : هو َكثِيُر الغَياِذِر ؛ نقله الصاَغانّي.

 قال ابُن األَثِير : قال أَبو ُموَسى : هكذا َذَكُروه ، وهو الَجافِي الغَِليُظ. «َغْذَوِريّا الُمنَافُِق إِال (4)ال يُْلقَى »وفي الحديث : 

ً بَ  َء :، أَي الشَّيْ  َغْذَمَرهُ  : [غذمر]  ، كغَْذَرَمه ، عن أَبي ُعبَْيٍد وابن القَّطاع. اَعه ِجَزافا

ُجلُ  َغْذَمرَ و داً. الَكاَلَم : أَْخفَاهُ فاِخراً أَو ُموِعداً  الرَّ  ، بضّم الميم أَي ُمَهّدِ

 أَتْبَع بَْعَضه بَْعضاً. : َغْذَمَرهُ و

 ْعض.: أَْن يَْحِمَل بعَض َكالِمه على بَ  الغَْذَمَرة وقال األَصمعّي :
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قَهُ الشي َغْذَمرَ و  ، نقله الصاغانّي أَيضاً. َخلََط بَْعَضه ببَْعٍض  كذا إِذاو ، نقله الصاغانّي ، َء : فَرَّ

ْمَجَرةٍ  : الغََضُب والصَّخُب واْختِالُط الَكالمِ  الغْذَمَرةُ و ياح ِمثُْل الزَّ ْجر ، والّصِ ،  َغَذاِميرُ  ج السَّبُُع ، إِذا صاَح ، تَغَْذَمرَ  يقال : .كالتَّغَْذُمرِ  والزَّ

 .َغَذاِميرَ  ، أَي َصْوتاً ، يكوُن ذلك للسَّبعِ والَحاِدي. وفاُلٌن ذو َغْذَمَرةً و َغَذاِميرَ  يُقَال : َسِمْعُت له

 قَال الراِعي :

__________________ 
 ( يف اللسان : لقي مذانبه.1)
 وفيه : 93( ديوانه ص 2)

 تـــــــــــــــقـــــــــــــــطـــــــــــــــض أســــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــاب الـــــــــــــــلـــــــــــــــبـــــــــــــــانـــــــــــــــة واهلـــــــــــــــو  

  
 عشــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــاوزان محــــــــــــــــــــاة وشــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــزرا 

  

ه   بســـــــــــــــــــــــــــــري يضـــــــــــــــــــــــــــــج الــــــــــــــــعــــــــــــــــود مــــــــــــــــنــــــــــــــــه ميــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

  
 أخــــــــــــو اجلــــــــــــهــــــــــــد ال يــــــــــــلــــــــــــوي عــــــــــــلــــــــــــ  مــــــــــــن تــــــــــــعــــــــــــذرا 

  

وعل  رواية الديوان فال شاهد فيه. قا  شارحه : ال يلوي عل  من تعذرا أي ال حيتب  وال يرتبص عل  من انبه عذر. يصف أهنم يسريون 
 ء أصابه مل يرتبص عليه حىت يدركهم.لف منهم لشيمتعجلا فمن خت

 ( كذا ا والعبارة التالية مل ترد يف التهذيب ا وهي يف اللسان نقال عن األزهري. وبعضها يف التكملة.3)
 .«ال تلق »:  (غذور)( األصر واللسان ا ويف النهاية 4)
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مح  اَ  ُدوهنــــــــــــــَُ ىت  ِإذا حــــــــــــــَ مح حــــــــــــــَ رحهتــــــــــــــُُ َبصــــــــــــــــــــــــــــ   تـــــــــــــــَ

  
اٌم وحـــــــــــاٍد ُذو   ـــــــــــَ ريَ رُك َذامـــــــــــِ َدُح  غـــــــــــَ ـــــــــــح ي (1)صـــــــــــــــــــــــــَ

 

  
بَا والَخْمِر ، َسأَلَهُ أَهُل الطائف أَْن يَْكتَُب لهْم األََماَن بتَْحِليِل »حديُث علّي :  : ُسوُء اللَّْفِظ والتَّْخِليط في الَكالم. وبه فُّسر التَّغَْذُمرُ  وقيل : الّرِ

 أَي َغَضٌب وتَْخِليُط َكالٍم. «وبَْربََرةٌ  تَغَْذُمرٌ  فاْمتَنََع. فقَاُموا ولُهم

 .(2)ِكَي ، كذا حُ  َغَذاِميرَ  ، ِكالُهَما ال يُعَرف لهما واِحٌد. ويُقَال للُمَخلِّط في َكالِمه : ِإنَّه لَذُو« وذُو َخنَاِسيرَ  َغَذاِميرَ  ذو»ويُقَال : إِّن قولهم : 

جاِل : الُمغَْذِمرُ و ويكوُن ذلك في الَكالم أَيضاً إِذا كان يَُخلِّط  يَْرَكُب األُموَر فَيَأُْخذُ من هذا ويُْعِطي هذا ويََدُع ِلهذا ِمْن َحقّه (3) َمنْ  ، من الّرِ

ل على نَ  من يََهُب الُحقُوَق ألَْهِلها : الُمغَْذِمر أَو فيه ، وال  أَو َمْن يَْحُكم على قَْوِمِه بما َشاَء فال يَُردُّ ُحْكُمه ْفِسه في َماِله ،، أَو هو الذي يَتََحمَّ

 قال لَبِيد : .(4)يُعَصى ، وهو الّرئيس الَِّذي يَُسوُس َعِشيَرتَه بما شاَء من َعْدٍل وُظْلٍم 

هـــــــــا و  قـــــــــ  ريََة حـــــــــَ ـــــــــَعشـــــــــــــــــــــــِ ي ال عـــــــــطـــــــــِ ـــــــــُ ٌم ي َقســـــــــــــــــــــــِّ  مـــــــــُ

  
رٌ و   مــــــــــــِ ذح غــــــــــــح ا مــــــــــــُ هــــــــــــَ امــــــــــــُ ا َهضــــــــــــــــــــــــــّ هــــــــــــَ وقــــــــــــِ قــــــــــــُ   ــــــــــــُِ

  
 وقد تَقَدَّم.« وُمغَثِْمر»ويُْرَوى : 

 ، هكذا نقله الصاغانّي ولم يَْعُزه. ، كعُلَبَِطٍة : الُمْختَِلَطةُ من النَّْبت الغَُذِمَرةُ و

 لَْيَس بَِجيّد.وقال أَبو َزْيد : إِنّه لنَْبٌت ُمغَثَْمر وُمغَْذَرٌم وَمْعثُوٌم ، أَي ُمَخلَّط « : غثمر»وقال األَزهرّي في ترجمة : 

 .(5) [، كعاُلِبٍط : الَكثِيُر من الماءِ  الغُذاِمر]و

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

 .«غشمر»القَطَّاع ، وسيأْتي في : ُرُكوُب األَْمِر على َغْيِر تَثبُّت ؛ قاله ابُن  الغَْذَمَرة

ه : [غرر] ا بالّضمّ  (6) يَغُّره الشَّْيَطانُ  َغرَّ ةً و ، بالضّمِ ، ُغُروراً و ، بالفَتْح ، َغرًّ ، محّركةً عن  َغَرراً و، األَِخيَرة عن اللّْحيَانّي ،  ، بالَكْسرِ  ِغرَّ

 ، قال الشاِعر : َخَدَعهُ وأَْطَمعَهُ بالبَاِطلِ  ، األَخيرة عن أَبي ُعبَْيد ؛ ، كأَِميرٍ  َغِريرٌ و َمْغُرورٌ  فهو ابن القَّطاع ،

َرًأ  ر هِإّن امـــــــــــــــــح دَ  غـــــــــــــــــَ ن  واحـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــح  ٌة مـــــــــــــــــِ

  
ا   يــــــــــَ ــــــــــّ نـ َدِ  يف الــــــــــد  عــــــــــح ــــــــــَ ِدي وبـ عــــــــــح ــــــــــَ ُرورُ بـ غــــــــــح مــــــــــَ  لــــــــــَ

  
، فأَّي فائدةٍ في  َمْغُرورٌ  فهو ُغرَّ  ، ولَْوال ذلك لم يَُكن في الَكالِم فائَدة ، ألَنّه قد ُعِلم أَّن ُكلَّ َمنْ  (7) َمْغُرورٍ  َحقَّ  لََمْغُرورٌ  ِجدًّا أَو لََمْغُرورٌ  أََراد

ر ؛ كذا في الُمْحَكم. ؟لََمْغُرور قوله :  ِإنَّما هو على ما فُّسِ

ْنساُن ما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكِرَيِ اي أَي ُّ ). وقال أَبو إِسحاق في قوِله تعالَى : الغُُرورَ  : قبِلَ  ُهوَ  فاْغتَرَّ  َل لك حتَّى  (8) (َها اإْلِ أَي ما َخَدعك وَسوَّ

بِّك وَحَملََك على َمْعِصيَتِِه واألَْمِن من ِعقَابِه ؟أََضْعَت ما َوَجب عليك وهذا تَْوبِيٌخ وتَْبِكيٌت للعَْبد الذي يَأَْمُن  ؟وقال َغْيُره : أَي ما َخَدَعَك بِرَّ

ك هللا وال يَخافُه. وقال األَصمعّي : ماَمْكَر  تِه َعِجبُت من: » (9)وفي الحديث  ؟بفاُلٍن ، أَي َكْيَف اْجتََرأَْت عليه َغرَّ  ، أَي «باهلل َعزَّ وَجلّ  ِغرَّ

 .اْغتِراره

ْنيَا ، كَصبُوٍر : الغَُرورُ و ر قولُه تعالى :  الدُّ  وتَُمّر. تَغُرّ  ، قيل ألَنََّها (10) (َوال يَ ُغرَّنَُّكْم اِبهلِل اْلَغُرورُ )ِصفَةٌ غاِلبَة ، وبه فُّسِ

 ، كاللَّعُوِق والسَّفُوِف ، ِلَما يُْلعَُق ويَُسّف. بِِه من األَْدِويَةِ  يُتَغَْرَغرُ  ما : الغَُرورُ و

ك َما ، أَيضاً : الغَُرورُ و  من إِْنَسان وَشْيَطاٍن وَغْيِرِهَما ؛ قاله األَْصَمِعّي وقال الُمَصنّف في البََصائر : ِمُن ماٍل وَجاٍه وَشْهَوةٍ وَشْيَطاٍن ، َغرَّ

َر قولُه تعالَى  يَغُرّ  ، عن يَْعقُوَب ، أَي ألَنَّهُ  أَو يَُخّص بالشَّْيَطانِ  ،  (َوال يَ ُغرَّنَُّكْم اِبهلِل اْلَغُرورُ ) :النّاَس بالَوْعِد الكاِذِب والتَّْمنِيَة ، وبه فُّسِ

َي به ألَنّه يَْحِملُ   وقِيَل : ُسّمِ
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__________________ 
 من قصيدة ميدح بشر بن مروان ا وانظر فيه ختر ه. 38( ديوانه ص 1)
 ( وردت العبارة يف التهذيب.2)
 ( اللسان والتهذيب : الذي.3)
  لٍم.( األصر واللسان ويف التهذيب : أو 4)
 ( زايدة عن القاموس ا وقد نبه إىل هذا النقص ابألصر هبامش املطبوعة املصرية.5)
 ( وضعت ابألصر با األقواس عل  اعتبار أهنا من القاموس ومل ترد يف القاموس املطبوع.6)
 ( يف اللسان : ملغرور جداً أو ملغرور جّد مغرور وحّ  مغرور.7)
 .6( سورة االنفطار اآية 8)
 ( يف النهاية واللسان : حديث سار  أيب بكر.9)
 .5وسورة فاطر اآية  33( سورة لقمان اآية 10)
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نَـَته.  اإِلنحَساَن عل  َ ابِّه وَوراَء ذلك ما َيُسوُءه ا َكَفااَن  ُ ِفتـح
ين وقِيل : إِّن الشَّْيَطاَن أَْقَوى  وأَْخبَثُُهم. الغاّرِ

ّجاج : ويَُجوُز أَْن يو مّ  الغُُرور ُكونَ قال الزَّ ا مصدر« َغرّ »، كأَنََّها جمع  األَباِطيلُ  : الغُُرور ، وقال في تَْفِسيره : بالضَّ . قال َغَرْرتُهُ َغرًّ

َي من األَفعال ال تَكاُد تَقع مصاِدُرَها على فُعُ  َغَرْرُت ُغُروراً  (1) [َمْصَدرَ ]األَزهرّي : وهو أَحسُن من أَْن يُْجعَل  وٍل إِاّل شاذًّا. وقد ألَنَّ المتعّدِ

ّجاج : ويَُجوُز أَْن يكونَ ُغُرورٌ  ٍء فهوبه من َشيْ  اْغتََرْرتَ  : الباِطُل ، وما الغُُرورُ  . وقال أَبو َزْيد :َغَرْرتُه ُغُروراً  قال الفَّراُء :  . وقال الزَّ

 ، مثل شاِهٍد وُشُهوٍد ، وقاِعٍد وقُعُوٍد. غارٍّ  َجْمع

ُرَكهُ  َغِريُرك أَنَا قَولُُهم :و به ، كأَنَّهُ قال : أَنا القَيِّم لَك بذِلَك  تَْغتَرُّ  ، وقال أَبو نَْصٍر في كتاِب األَْجنَاس : أَي لن يأْتِيََك منه ما منه ، أَي أَُحّذِ
 َغِريُرك أَنا»ْمثَال : ومن أَْمثَاِلِهم في الِخْبَرةِ والِعْلم : أَنا الَكِفيُل لك بِذِلَك. وقال أَبو َزْيد في ِكتَاِب األَ  : (3)وقال أَبو َمْنُصوٍر : كأَنَّهُ قال  .(2)

نِي ، أَي (4)« من هذا األَْمرِ  ة فَسْلني ِمْنه على اْغتَرَّ  ، أَي أَني عالم به فَمتَى َسأَْلتَنِي عنه أَْخبَْرتُك به من َغْيِر اْستِْعَداٍد لذلك وال َرِويَّة. ِغرَّ

، وذِلك أَنّه بَلَغَنِي َخبٌر كان باِطالً وأَخبْرتُك به ، ولم يُكْن على  الَمْغُرور منّي لِكنّي أَنا بَمْغُرورٍ  ثَُل معناهُ أَنَّك لَْستَ وقال األَصمعّي : هذا المَ 

 ما َسِمْعُت. (5)ما قُْلُت لك وإِنَّما أَدَّْيُت 

نِي يقول : ِمْن أَْن تقوَل ذلك. قال : ومعناه« تَقُوَل ذلك ِمنْ  َغِريُرك أَنا»وقال أَبو َزْيٍد : سمعُت أَعرابِيًّا يقول آلَخَر :  عن َخبَِره  فَسْلنِي اْغتَرَّ

ْدق. وقال الزمخشرّي بمثل ما قال أَبو َزْيٍد حيث قال : ةٍ  أَي إِن َسأَْلتَنِي على ، فإِنّي عالم به أُْخبِرَك عن أَْمِره على الَحّق والّصِ أُِجْبك به  ِغرَّ

 ي بَحِقيقَتِه.الْستِْحَكام ِعلمِ 

رَ و ةً و تَْغِريراً  وكذلك بالمالِ  بِنَْفِسه َغرَّ َضها ِلْلَهلََكةِ  وتَِعلَّة : ، كتَِحلَّة تَِغرَّ كةً  الغََرر واالْسمُ  من غير أَْن يَْعِرَف ، َعرَّ ، وهو الَخَطُر ،  ، ُمَحرَّ

وهو ِمثُْل بَْيعِ السََّمك في الَماِء ، والطَّْيِر في الَهَواِء. وقِيَل : ،  «الغََرر بَْيعِ  نََهى َرُسوُل هللا صلَّى هللا تعالَى عليه وَسلَّم عن»الحديُث : ومنه

 الغََررِ  الُمْشتَِرَي ، وباِطٌن َمْجُهول. وقِيل : هو أَْن يكوَن على َغْيِر ُعْهَدةٍ وال ثِقٍَة. قال األَزهرّي : ويَْدُخل في بَْيع يَغُرّ  هو ما كاَن له ظاهرٌ 

 وُع الَمْجُهولَة الّتي ال يُِحيُط بُكْنِهها الُمتبايِعاِن َحتَّى تَُكوَن َمْعلُوَمةً.البُيُ 

رَ و رَ  ، قاله الصاغانِّي ، وكذا الِقْربَةَ : َمألَها َغرَّ قاَء. قال ُحَمْيد : َغرَّ  الّسِ

ر َرهُ و  ُه  غـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  بَن داَر كـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ت ىت  اســـــــــــــــــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــَ

  
ُد   َن الــــــــرت حِ  رَاقــــــــِ وٌف مــــــــِ فــــــــُ لــــــــح رحِو عــــــــُ لــــــــَ  الــــــــقــــــــَ (6)عــــــــَ

 

  
َرتِ و ْت بالطَّيََراِن وَرفَعَْت أَْجنَِحتََها َغرَّ َرتْ  ، َمأُْخوذٌ ِمنْ  الطَّْيُر : َهمَّ ت بالنَّباِت وَخَرَجت. َغرَّ بِّي ، إِذا َهمَّ  أَسناُن الصَّ

ةُ و  الفََرسُ  َغرَّ  ، قال ابُن القَّطاع : َغّراءُ و أََغرُّ  وفََرسٌ  ، وفي الصحاح : في َجْبَهِة الفََرس ، ، بضّمهما : بَيَاٌض في الَجْبَهة الغُْرُغَرةُ و الغُرَّ

ةً  تُه من الَخْيِل : الذي األََغرّ  . وفي اللَّسان : وقيل :أََغرُّ  فهو يَغَرُّ ُغرَّ ْرَهم ، قد َوَسَطتْ  ُغرَّ  َجْبَهتَه ، ولم تُِصب واِحَدةً من العَْينَْين أَْكبَُر من الّدِ

: ليس بَضْرٍب  األَغرّ  ه. وقِيَل :، ولم تَِمْل على واِحٍد من الَخدَّْيِن ، ولم تَِسْل ُسْفالً ، وهي أَْفَشى من القُْرَحِة ، والقُْرَحة قَْدُر الّدْرهم فما ُدونَ 

ةُ  ِشْمَراخٍ ونَْحِوهما. وقِيل :واحٍد بل هو ِجنٌس جاِمٌع ألَْنَواعٍ من قُْرَحة و َرةً فهي َوتِيَرةٌ ، وإِْن كانت َطِويلَةً فَِهَي شاِدَخةٌ.  الغُرَّ إِْن كانَْت ُمَدوَّ

ة قال ابُن ِسيَده : وعندي أَنّ   نَْفُس القَْدِر الذي يَْشغَلُه البَيَاُض من الَوْجه ال أَنّه البَيَاُض. الغُرَّ

رَ  يُقَال : بِم وقال ُمْبتَِكٌر األَعرابّي :  ، وبه أََغرُّ  وقال ابُن األَْعَرابّي : فََرسٌ  .(7)فيقوُل صاِحبُه : بشاِدَخٍة أَو بَِوتِيَرةٍ أَو بيَْعُسوٍب  ؟فََرُسك ُغّرِ

 .ُغُرورٌ و َغَررٌ  ، وفيه أََغرُّ  ، وَجَملٌ  َغرَّ يَغَرُّ َغَرراً  ، وقد َغَررٌ 

ةً و َغَرراً  ، بالفَتْح ، يَغَرّ  َوْجُههُ  َغرَّ  وقد ءٍ : األَْبيَُض من ُكّل شيْ  األََغرُّ و  : اْبيَضَّ ؛ عن ابن األَْعَرابّي كما سيأْتي. ُغرَّ

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 ( التهذيب واللسان ونسبا القو  إىل األصمعي.2)
 ( التهذيب : كبنه أراد.3)
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 .30/  1ين ( جممض امليدا4)
 ( التهذيب : أديت إليك كما لعت.5)
 ( يف التهذيب واللسان : عل  الفرو. ابلفاء. والعلفوف : اجلايف الكثري اللحم والشعر. وورد يف الشعر والشعراء البن قتيبة برواية :6)
ـــــــــــــــــــــــه و  ـــــــــــــــــــــــداه كـــــــــــــــــــــــبن  عـــــــــــــــــــــــزاه حـــــــــــــــــــــــىت أســــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  
 عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــقــــــــــــرو عــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــوف مــــــــــــن الــــــــــــرت  راقــــــــــــد 

  

 واليعسوب غرّة الفرس مستطيلة تنقطض قبر أن تساوي أعل  املنخرين.( يف اللسان : يعسب : 7)
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ة : من األَيّام : الشَّديُد الَحرّ  األََغرُّ  من الَمجاز :و مَّ  ، وأَنشد الزمخشرّي ِلِذي الرُّ

ــــــــُر و  زِي وحٍم يــــــــُ ــــــــَ ه  (1)يـ اســــــــــــــــــــــِ نــــــــَ يبحَ أَقحصــــــــــــــــــــــَ  كــــــــِ  الــــــــظــــــــ 

  
قـــــــــــاِت و   لـــــــــــَ عـــــــــــح ُ

زحِو املـــــــــــ نــــــــــــَ ُزو كـــــــــــَ نــــــــــــح هح تــــــــــــَ اِدبـــــــــــُ نـــــــــــَ  جـــــــــــَ

  

ر   ِه   َأغـــــــــــَ رَابـــــــــــِ ي تــــــــــــُ ِح ضـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ لـــــــــــح وحِن املـــــــــــِ لـــــــــــَ  كـــــــــــَ

  
هح   بـــــــُ اســــــــــــــــــــِ بـــــــَ ه وســــــــــــــــــــَ ز انـــــــُ َدتح حــــــِ وقـــــــَ تــــــَ (2)ِإَذا اســــــــــــــــــــح

 

  
 : شديدةُ الَحّرِ ، قال الشاعر : َغّراءُ  هاِجَرةٌ  من الَمَجاِز أَيضاً ،و

َرٍة و  رّاءَ هـــــــــــــاجـــــــــــــِ ا  غـــــــــــــَ ر هـــــــــــــَ ُت حـــــــــــــَ يـــــــــــــح  قـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــَ

  
اءِ  

َ
ِ ابملـــــــــ اح ُن الـــــــــعـــــــــَ فـــــــــح َك وجـــــــــَ يـــــــــح ُح  ِإلـــــــــَ (3)ســـــــــــــــــــــــائـــــــــِ

 

  
 . قال األَصمعّي : أَي بَْيَضاُء من ِشدَّةِ َحّر الشَّْمس ، كما يُقَال : هاِجَرةٌ َشْهبَاُء. وأَنشد أَبو بَْكر :َغّراءُ  َظِهيَرةٌ  كذاو

ُح انٍر  فــــــــــــــــــح ا لــــــــــــــــــَ وٍم كــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــ َ نح لــــــــــــــــــَُ  مــــــــــــــــــِ

  
ريٌَة   هـــــــــــــــِ ا  ـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ تــــــــــــــــح عـــــــــــــــَ عحشـــــــــــــــــــــــــــــَ رّاءُ شـــــــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــَ

  
. َغّراءُ  َوِديقَةٌ  كذاو  ، أَي َشِديَدةُ الَحّرِ

ْبَح  (5)فالِغفاِريُّ َرَوى َعْنه َشبِيُب بن َرْوح  الُمَزنِيُّ : َصحابِيُّون. (4)بُن ياِسٍر  األََغرُّ والُجَهنِيُّ ،  األََغرُّ والِغفَاِريُّ ،  األََغرُّ و أَنَّه َصلَّى الصُّ

ةَ عنه ، وعنه أَبو بُْرَدة قُرَّ  بنِ  ُمعَاِويَةَ  عن يَْرِوي والُمَزنِيُّ  ، ُموَسى أَبي بنِ  بُْرَدةَ  أَبو عنه َرَوى والُجَهنِيُّ . وسلمعليههللاصلىَخْلَف َرُسوِل هللا 

 ، قاله التِّْرِمِذّي. واِحدٌ  ، أَي الُجَهنِيُّ والُمَزنِيّ  و األَِخيَرانأَ  قاله أَبو نُعَيٍم ، وفيه نََظٌر. أَو ُهْم واِحدٌ  في الّصِحيح ،

، َرَوى عن أَبي ُهَرْيَرةَ وأَبِي َسِعيد ، وعنه أَبو إِسحاق الُمَسيّبّي  (6)بن َعْبد هللا ، ُكوفيٌّ ، ُكْنيَتُه أَبو ُمْسِلٍم  األََغرُّ  ، أَحُدهما تابِِعيّان : األََغرُّ و

ْكر للِفْريابّي. والثَّاني :، وَعطاُء ب بَنِي َحْنَظلَةَ  أََغرُّ  بن ُسلَْيٍك الُكوفِيُّ ، وهو الذي يُقَال له األََغرُّ  ن السائِب ، َوقََع لنا َحِديثُه عاِلياً في ِكتَاب الذِّ

 ، يَْرِوي الَمراِسيَل ، َرَوى عنه ِسَماُك بُن َحْرٍب ، ذكرهما ابُن ِحبّاَن في الثِّقات.

ثُون : َجَماَعةٌ  األََغرُّ و بَّاح الِمْنقَِريُّ ، مولَى آِل قَْيِس بن عاِصٍم ، من أَْهل البَْصَرة ، َرَوى َعْنه محّمُد بُن ثََواٍء ؛  األََغرُّ  ، منهم ُمَحّدِ بن الصَّ

 ذكَره ابُن حبّاَن في أَتْبَاع التابِِعيَن.

 . قَاِشيُّ  َغرُّ األَ وقلُت : َوثَّقَهُ ابُن َمِعيٍن والنََّسائِيُّ أَنَّ »، عن َعِطيَّةَ العَْوفِّيِ ، وعنه يَْحيَى بُن اليََماِن ، َرَوى له ابن ماَجه حديثاً واِحداً :  (7)الرَّ

 ً َج عائَشة َعلَى َمتَاعٍ قِيَمتُه َخْمُسون ِدْرَهما  .«النبّي صلَّى هللا تعالى عليه وسلَّم تََزوَّ

ُجلُ  األََغرّ و لُوَن من آثَاِر الُوُضوءِ  ُغرٌّ »الَوجِه : أَْبيَُضهُ. وفي الحديث :  أََغرُّ  وهو على الَمثَِل. وَرُجلٌ  ألَْفعَاِل الواِضُحَهاالكِريُم ا : الرَّ  «ُمَحجَّ

 يريد بَيَاَض ُوُجوِهِهم بنُوِر الُوُضوِء يَْوَم الِقيَاَمة.

 وقول أُّمِ خاِلٍد الَخثْعَِميَّة :

َوٌش وَيشــــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــح َرَب مــــــــــنــــــــــه جــــــــــَ َيشــــــــــــــــــــــــح ه لــــــــــِ  يــــــــــمــــــــــَ

  
يٍّ   امـــــــــــــِ طـــــــــــــَ يَنح قـــــــــــــَ يـــــــــــــح ر  بـــــــــــــعـــــــــــــَ ي َأغـــــــــــــَ ذمـــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
َجال. كاألَغرِّ  ، وقد يَُجوُز أَْن تَْعِنَي ُعنُقَه ، فيكون باألََغرّ  يَُجوُز أَْن تَْعنَِي قََطاِميًّا أَْبيََض ، وإِْن َكاَن القََطاِمّي قَلََّما يُوَصفُ   بْيَن الّرِ

جال : األََغرُّ و ة كأَنَّه  اللِّْحيَةُ جميَع َوْجِهه إِالَّ قَِليالً الَِّذي أََخَذتِ  من الّرِ  .ُغرَّ

ّم ، ج كالغُْرُغَرةِ  : َشُرَف ، يَغَرُّ  الرُجلُ  َغرَّ  ، وقد الشَِّريفُ  : األََغرُّ و مّ  ُغّرانٌ و، كُصَرٍد ،  ُغَررٌ  ، بالضَّ  ، قال امُرؤ القيس : ، بالضَّ

ٌة  يــــــــــــ  قــــــــــــِ اَر  نــــــــــــَ هــــــــــــَ وحٍف طــــــــــــَ يِن عــــــــــــَ اُب بــــــــــــَ يــــــــــــَ  ثــــــــــــِ

  
ِد و   اهــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــَ

َ
ــــــــــــَد امل هــــــــــــمح عــــــــــــن هــــــــــــُ رّانُ َأوحجــــــــــــُ  غــــــــــــُ

  
 بِيُض الَمَسافِرِ »أَي إِذا اْجتََمعُوا لغُْرِم َحَمالٍَة أَو إِلداَرة َحْرٍب َوَجْدَت ُوُجوَهُهم ُمْستَْبِشَرةً غير ُمْنَكَرةٍ. وُرِوي : 

__________________ 
 .«يدير»وابألصر ( عن األساس 1)
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وهبامشــه : هو مجض ضــيهب كصــيقر وهو كر قف أو حزن أو موضــض من اجلبر حتم  عليه الشــم  حىت يشــو  « وضــياهبه»( يف اللســان : 2)
 عليه اللحم. ويف التهذيب أيضاً وضياهبه.

 ملاء سابح.قوله : ابملاء سائح ا كذا يف التكملة والذي يف األساس : يف ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف أسد الغابة : يسار.4)
 ( يف تقريب التهذيب : يروي عنه أبو َروح ا ضبطت يف املغين بفتح الراء وسكون الواو ا قا  : ومن ضم الراء أخطب.5)
 ( قلبه الطرباين فقا  : اله مسلم ويكىن أاب عبد  .6)
 ضبيعة بن قي .( الرقاشي بفتح الراء والقاف خمففة ا نسبة إىل رقاش بنت 7)
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َرد  ُغَررٌ »وقوله :  .«ُغرّانُ  خ ا وهو مَجحضُ « كصــُ ضُ  ُغرّانٌ  ا وأَّما ُغر ة ا هكذا يف ســائِر الن ســَ  مَجحُعه»ا ولو قا  :  اأَلَغرِّ  فَجمح
ِذيب كاَن َأصحَوَب.« ُغرّانٌ و  ُغريف  ُحكم والتـ هح

 كما يف امل
 أَبي َربِيعَةَ  َعْبِد هللا ُعَمَر بنِ  : فََرسُ  األََغرُّ و العَْبِسّيِ من بَنِي َمْخُزوِم بِن ماِلِك بِن غاِلِب بن قَُطْيعَةَ ؛ الحاِرثِ فََرُس ُضبَْيعَةَ بِن  : األََغرُّ و

َعْمِرو  : فََرسُ  األََغرُّ واِويَةَ بِن ثْوٍر البَّكائّي ، ُمعَ  : فََرسُ  األََغرُّ و أَبِي َعْنتََرة ؛ َشّداِد بِن ُمعَاِويَةَ العَْبِسيّ  فََرسُ  : األََغرُّ و الَمْخُزوِمّي الشاِعر.

 : فََرسُ  األََغرُّ و،  (2) ماِلِك بن َحّمادٍ  : فََرسُ  األََغرُّ و ، من بَنِي تَِميٍم ، َطِريِف بِن تَِميٍم العَْنبَِريّ  : فََرسُ  األََغرُّ والِكنَانِّي ،  (1) بن النَّاِسي

َراُج البُْلقَينِّي في قَْطِر السَّْيل ، يّ بَْلعَاَء بِن قَْيٍس الِكنان ّي. : فََرسُ  األََغرُّ و ، واسُمه َخِميَصة كما َحقَّقَهُ الّسِ  يَِزيَد بِن ِسنَاٍن الُمّرِ

 الغَّراءُ  ، فهذه عشرة أَفراس ِكرام ساقَهم الصاغانّي هكذا. ولكن فََرَس تَِميِم بِن َطِريف قيل إِنَّها الُجْعفيّ  بِن ُحْمَرانَ  األَْسعَرِ  : فََرسُ  األََغرُّ و

غَة الَجْعِدّي فََرُس بَنِي َجْعَدةَ بِن َكْعِب بِن َربيعَةَ ، وفيه يقول النابِ  األََغرُّ  ، كما في اللّسان ، وسيأِْتي ، وغاِلبُُهم ِمْن آِل أَْعَوَج. وفاتَه األََغرُّ  ال

: 

ر   ٌر  َأغـــــــــــــَ جـــــــــــــ  ٌت  ـــــــــــــَُ ـــــــــــــح ي مـــــــــــــَ ييف كـــــــــــــُ امـــــــــــــِ  َقســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ا  ه َحســــــــــــــــــــــَ يــــــــلــــــــُ جــــــــِ حــــــــح ىَن فــــــــتــــــــَ مــــــــح َدُه الــــــــيــــــــُ اَل يــــــــَ  خــــــــَ

  
 فََرُس بَني ِعْجل ، وهو من َولَِد الَحُرون ، وفيه يقول الِعْجلي : األََغرُّ  وكذلك

رّ  ون  َأغــــــــــــــَ مــــــــــــــُ ــــــــــــــح ي يِن مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ِر ب ــــــــــــــح ي  مــــــــــــــن خــــــــــــــَ

  
ُرونِ   اِت وا ـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــَ َ ا ـــــــــــــــــــُ اح  بـــــــــــــــــــَ

  
 تكراٌر ، كما ال يَْخفَى.« من األَيّام : الشَّديُد الَحرِّ  األََغرُّ »و ، هكذا في النُّسخ ، وهو مع قَْوله آنفاً :  اليَْوُم الحارُّ  : األَغرُّ و

لك ، بل الفَتُْح في الُمَضارع ألَّن الماضَي ، قال شيُخنَا : قد يُوِهُم أَنّه بالفَتْح في الماِضي والُمَضاِرع ، وليس كذ بالفَتْح يَغَرُّ  َوْجُهه َغرَّ  وقد ،

كةً ،  َغَرراً  َمْكُسوٌر ، فهو قِياس ِخالفاً ِلَمْن تََوهََّم َغْيَره ، ةً و، ُمَحرَّ ّم ،  ُغرَّ ةٍ  صاَر ذا : ، بالفَتْح َغَراَرةً و، بالضَّ ً و،  ُغرَّ ،  (3) اْبيَضَّ  أَيضا

ةً  فَِعَل ، فقال : َغرَّ  عن ابِن األَعرابّي. وفَكَّ َمّرةً اإِلْدغاَم ليُِرَي أَنّ  ة . قال ابُن ِسيَده : وِعْنِدي أَنّ أََغرُّ  فأَْنت َغِرْرَت ُغرَّ ليس بَمْصَدٍر ،  ُغرَّ

. قال : َعلَى أَنّي ال أَُشاحُّ ابَن األَْعَرابِّي في َغِرْرَت َغَرراً  قُول :كما ذهب إِليه ابُن األَعرابّي هاُهنَا ، إِنَّما هو اسٌم ، وِإنَّما كان ُحْكُمه أَْن يَ 

 مثْل هذا.

ةُ و ّم : العَْبُد واألََمةُ  الغُرَّ ة ، كأَنَّهُ َعبََّر عن الِجْسِم كلِّه ، بالضَّ  ، وقال الراِجز : بالغُرَّ

ٍب  يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ يـــــــــــــــر يف كـــــــــــــــُ تـــــــــــــــِ ر  قـــــــــــــــَ ر هح كـــــــــــــــُ  غـــــــــــــــُ

  
ر هح   ُر آَ  مــــــــــــــُ تــــــــــــــح اَ  الــــــــــــــقــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ىت  يـــــــــــــــَ (4)حــــــــــــــَ

 

  
ةَ فإِنَّهم األَْكفَاءُ يقول : ُكلُّهم لَْيُسوا بُكفْ    حينئذ.ء ِلُكلَْيب ، إِنَّما هم بَمْنِزلَة العَبِيِد واإِلَماِء ، إِْن قَتَْلتُُهم ، َحتَّى أَْقتَُل آَل ُمرَّ

ةُ  قال أَبو َسِعيد : ةُ  ٍء يُْملَك وأَْفَضلُه ، والفََرسُ ُس شيْ عند العََرِب : أَْنفَ  الغُرَّ ُجل ، والعَْبدُ  ُغرَّ ةُ  َمال الرَّ ةُ  ماِله ، والبَِعيُر النَِّجيبُ  ُغرَّ ماِله ،  ُغرَّ

ةِ  واألََمةُ الفَاِرَهةُ ِمنْ  ةً  وَجعََل في الَجنِينِ »في الَحِديث : والمال.  (5) ُغرَّ  وسلمعليههللاصلى: لم يَقصد النبيُّ قال األَزهرّي . «َعْبداً أَْو أََمةً  ُغرَّ

ةً  الَجنين في َجْعله في فقال : َعْبداً أَْو أََمةً. وُرِوي عن أَبي َعْمِرو بن العاَلِء أَنّه  (6) [بَيَّنه]إِالَّ ِجْنساً واِحداً من أَْجنَاس الَحيَوان بعَْينِه ،  ُغرَّ

ة قال في تَْفِسير ة وليس ذلك َشْرطاً عند الفُقَهاِء ، وإِنَّما قال ابُن األَثِيِر : .(7)الَجنِين : َعْبٌد أَْبيَُض أَْو أََمةٌ بَْيَضاُء  ُغرَّ عندهم ما بَلََغ ثََمنَُها  الغُرَّ

يَة من العَبِيِد واإِلَماِء. وقد جاءَ  (8)ُعْشَر   .«َعْبٍد أَو أََمٍة أَو فََرٍس أَو بَْغلٍ  بغُّرة»في بَْعِض ِرَوايَات الَحِديث :  الّدِ

 قََضى رسوُل هللا»َرواهُ محّمد بن َعْمرو ، َعْن أَبِي َسلَمةَ عن أَبي هَرْيَرةَ :  وقيل : إِنّه َغلٌَط من الّراِوي. قلُت : وهو َحِديثٌ 

ة الَجنِين في وسلمعليههللاصلى الَحِديث ، ولم يَْرِو هذه الِزياَدة عنه إِاّل عيَسى بُن يُونُس ، كذا َحقَّقه الداَرقُْطنِّي في كتاِب الِعلَل. وقد  «بغُرَّ

ى الفَرسُ  ةً  يَُسمَّ  في حديث ذي ، كما ُغرَّ

__________________ 
 ء.اس ( األصر والقاموس ا ويف التكملة : الن1)
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 .«مِحار»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  2)
 ( اللسان : أو ابيَ .3)
 للمهلهر التغليب. 85/  1( نسب الرجز يف اجلمهرة 4)
 ( يف التهذيب : غرر.5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
 ( األصر واللسان ا ونقر عنه األزهري قا  : إنه ال يكون إال األبي  من الرقي .7)
 النهاية : نصف عشر الدية. ويف التهذيب واللسان فكاألصر.( يف 8)
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َثرِييف. الُغر ةِ  فُعِرف ممّا ذََكرحان ُكّله َأّن ِإطحال َ  «بُغر ة ما كنُت ألَقحِضَيه اليَـوحمَ »اجلَوحَشن :   عل  الَعبحد َأو اأَلَمة َأكح
ةُ و ِلَها ، يقال : َكتَْبتُ  من الشَّْهر : لَْيلَةُ اْستِْهالِل القََمرِ  الغُرَّ ةَ  ، لبَياِض أَوَّ ؛ قاله أَبو  الغُرُّ و الغَُررُ  َشْهر كذا. ويقال لثاَلث لَيَاٍل من الشَّْهِر : ُغرَّ

ينَ  ةٌ  ، واحدتها ُغَرراً  ُعبَْيد. وقال أَبو الَهْيثَم : ُسّمِ ً  ُغرَّ ، وكذلك بَياُض  (1)ٍء فيه َرِس في َجْبَهته ألَن البَيَاض فيه أَّوُل شيْ الفَ  بغُّرة ، تشبيها

هي لَْيلَةُ ثاََلَث َعْشَرةَ  (3)و[ ]أَي البِيِض اللَّيَالي بالقََمِر  «الغُرِّ  في َصْوِم األَيّام»في الَحِديث وِء فيها. شيْ  (2)الِهالل في هذه اللَّيَاِلي أَّوُل 

ه : قال الَجْوَهريّ وأَْربََع َعْشَرةَ وخَ  ةُ   :ْمَس َعْشَرةَ. ويُقال لها : البِيُض أَيضاً. وقَرأُْت في َشْرح التَّْسِهيِل للبَْدِر الدَّماِمينّي ما نَصُّ ٍء ُكّلِ شيْ  ُغرَّ

لُه. لكنَّه قال بإِثْر هذا :  ةِ  للُّغَة. وهو َصريٌح في عدم اختصاص: ثالُث ليال من أَّول الشَّْهر. وكذا قال َغْيُره من أَْهِل ا الغَُررُ و: أَوَّ  الغُرَّ

ةَ  باللَّْيلَة األُولَى. وقال ابُن ُعْصفُور : يُقال ُكتِبَ  كذا ، إِذا َمَضى يَْوٌم أَو يَْوَمان أَو ثاَلثَة ؛ وتَبِعَه أَبو َحيّاَن. والظاِهُر أَّن اشتراَط الُمضّي  ُغرَّ

 َسْهٌو.

ةُ  قيَل :و انتهى.  ، ِلبَيَاِضَها. من الِهالل : َطْلعَتُه الغُرَّ

ةُ و رَ  ، يُقَال : من األَْسنَان : بَياُضها وأَّولَُها الغُرَّ ُل أَْسنَانِه ، كأَنَّه أَْظَهر َغرَّ  أَْسنَانِه ، أَْي بَياضها. ُغرة الغاَُلُم ، إِذا َطلََع أَوَّ

ةُ و  المتاعِ ، وهو َمجاز. ُغَررِ  من ّرةٌ غُ  وَرأُْسه ، تقول : هذا من الَمتَاع : ِخيَاُره الغُرَّ

ةُ و ةُ  وَسيُِّدُهم ، يُقَال : هو من القَْوِم : َشِريفُُهم الغُرَّ  قْومه. ُغَررِ  قَْومه ، ومن ُغرَّ

ةُ و  من الَكْرم : ُسْرَعةُ بُُسوقِه. الغُرَّ

ةُ و  من النَّبَات : َرأُْسه. الغُرَّ

ةُ و ُجل : َوْجُهه الغُرَّ  .(4)ْلعَتُه وقِيَل : طَ  من الرَّ

تُه لك كلُّ ما بََدا لك من َضْوٍء أَو ُصْبح فقد بََدتْ و  .ُغرَّ

ةُ و  ألَنَّه ، كأَِمير : الُخلُُق الَحَسنُ  الغَِريرُ و اآلن. مكانَه َمناَرةُ َمْسجِد قُبَاءَ  من قَبَائِِل األَْنَصار ، بُنِيَ  : أُُطٌم بالَمِدينَة ِلبَنِي َعْمِرو بِن َعْوف ُغرَّ

 . ومن الَمجاِز :يَغُرّ 

 ، وأَْقبََل َهِريُره. أَي قد ساَء ُخلُقُه. َغِريُره إِذا َهِرم : أَْدبَرَ  (5)يُقَال للشَّْيخ 

 والقَيِّم والضاِمُن. وأَنشد األَصمعّي : الَكِفيلُ  : الغَريرُ و

ا  ـــــــــــــــــــــــَ ريُه ة جمـــــــــــــــــــــــُِ ـــــــــــــــــــــــ  رِي أُم ـــــــــــــــــــــــَت خلـــــــــــــــــــــــَِ  أَن

  
ا و   ا ســــــــــــــــــــــــــــــاَءهــــــــــــــــَ َت ممــــــــــــــــِّ اأَنــــــــــــــــح رِيــــــــــــــــُرهــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــَ

  
 رواه ثَْعلَب عن أَبي نَْصر عنه.هكذا 

ع أَهلُه الغَِريرُ  من الَمَجازِ و  ، كَكثِيب وُكثْبَاٍن. بالضمّ  ُغّرانٌ  ج ، كما يُقَال : َعْيٌش أَْبلَهُ ، َغِريرٌ  ، يقال : عيشٌ  من العَْيش : ما ال يُفَّزِ

ةٌ و أَِغّراءُ  ال تَْجِربَةَ له ، كالِغّر ، بالَكْسِر ، ج الَِّذي الشابُّ  : الغَِريرُ و ،  ِغَرارٌ و أَْغَرارٌ  ، بالكسر ، فَجْمعُه الِغرُّ  ، وأَما َغِرير ، ُهَما َجْمعُ  أَِغرَّ

اٍء ، بغير ه ِغرٌّ  واألُْنثَى. «ِغَراَرهاوإِّن ُملُوَك حْميََر َملَكوا َمعاقَل األَْرض وقََراَرَها وُرُؤوَس الُملُوِك » َحِديُث َظْبيَاَن : ككتَاب. ومن األَخير

ةٌ و ، ة ، قال أَبو ُعبَْيد : ، بَكْسِرهما ِغرَّ ب األُُموَر ولم تَُكن تَْعلَُم ما يَْعلَم النَساُء من الُحّبِ ، وهي  الِغرَّ ّنِ التي لَْم تُجّرِ : الجاِريَةُ الَحديثَةُ الّسِ

 ً  ، بغير هاٍء. قال الشاعُر : ِغرٌّ  أَيضا

ريٌَة  غـــــــــــــــــــــــــــِ اَة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــــــَ  ِإن  الـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ريف   ا غــــــــــــــــــــــــــِ َر  هبــــــــــــــــــــــــــَِ ال ُيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــــَ  ف

  
ب األُموَر. «َغِريَرةً  إِنََّك ما أََخْذتََها بَْيَضاءَ »ابِن ُعَمر :  حديثُ ومنه .َغِريَرةٌ  يُقال أَيضاً : هيو قال و وهي الشابَّة الَحِديثَة التي لم تُجّرِ

 ، كفَِرحَ  يا َرُجُل ، (6) َغِرْرتَ  : الِغرِّ  ، قال : ويُقَاُل من اإِلْنَسان أَِغّراءَ  ، بالفَتْح ، من قَْوم الغََراَرةِ  ، بيِّنَةُ  ِغرٌّ  واْمَرأَة ِغرٌّ  الكسائْي : رجلٌ 



6474 

 

ة من الغََراَرةُ و،  الَمْغُرور : الغَِريرُ  . وقال أَبو ُعبَْيد :الغاّرِ اْغتََرْرتَ  ، بالفَتْح ، ومن تَغَّر َغَراَرةً  ةُ و،  الِغرَّ  الغََراَرةُ و،  (7) الغارّ  من الِغرَّ

ةو  واِحٌد. الِغرَّ

 ، زاد ابُن القَّطاع : ال يَتََحفَُّظ. (8) : الغافِلُ  الغَارُّ و

__________________ 
 ء. ويف اللسان فكاألصر.( يف التهذيب : ألن البياض فيه أقر شي1)
 ويف اللسان فكاألصر.« أقرّ »( التهذيب : 2)
 ( زايدة عن النهاية.3)
 ( اللسان : وقير : طلعته ووجهه.4)
 ( يف اللسان : يقا  للرجر إذا شاخ.5)
 َغَررَت اي رجر َتِغّر َغرَارة. ( كذا ضبطت يف القاموس والتهذيب ا وضبطت العبارة يف اللسان :6)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الِغرَار.7)
 ( يف التهذيب : الفاعر ا وهبامشه : أي الفاعر من الغرة ا يريد اسم الفاعر.8)
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ةُ و  : الغَْفلَةُ. الغرَّ

ةُ  منهما واالسم ِء : ُخدَع به، وبالشَّيْ  فَلَ غَ  ، أَي اْغتَرَّ  قدو ةُ »، وفي الَمثَل :  ، بالَكْسر الِغرَّ ةَ  الِغرَّ ْزَق ؛ « تَجلُُب الدَّرَّ أَي الغَْفلَةُ تَْجلُب الّرِ

ون أَنَّه أَغاَر على بَنِي الُمْصَطِلق وُهمْ » في الحديث :وحكاه ابن األَعرابّي.   ، أَي غافلُون. «غارُّ

َضه للَهلََكة والبََواِر. َغرَّ  البِئَْر ، أَي يَْحِفرها ؛ قاله الصاغانّي ، أَو من قَْوِلِهم : يَغُرُّ  ، ألَنَّه حافُر البِئْرَ  : الغارُّ و  فاُلٌن فاُلناً : َعرَّ

ْمحِ والسَّْهِم والسَّْيِف. الِغرارُ و ةً. وقال َغْيُره : : الِغَراَرانِ  وقال أَبو َحنِيفَةَ : ، بالكسر : َحدُّ الرُّ : َشْفَرتَا السَّْيِف.  الِغَراَرانِ  ناِحيَتَا الِمْعبَلَِة خاصَّ

ةٌ  ، والَجْمعُ  ِغَراُره ٍء له َحدٌّ فَحدُّهوكلُّ شيْ   .أَِغرَّ

ْهِرّي أَنّه قال :، وهو َمجاٌز. وَرَوى األَْوزاِعيُّ  القَِليُل من النَّْوِم وَغْيِره : النَّْوُم القَِليُل ، وقيل : هو الِغَرارُ و  بِغَرارِ  كانُوا ال يََرْونَ   عن الزُّ

اجِ : ِغَرارُ  النَّْوِم بَأْساً. قال األَْصَمِعّي :  النَّْوِم قِلَّتُه. قال الفََرْزَدُق في َمْرثِيَة الَحجَّ

ٌك  ـــــــــــــــِ ال ـــــــــــــــٍف هـــــــــــــــَ قـــــــــــــــي ـــــــــــــــَ َة يف ث ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــر زِي  ِإّن ال

  
ن    هــــــــــــــُ وحمــــــــــــــُ ــــــــــــــَ وَن فــــــــــــــنـ يــــــــــــــُ َرَ  الــــــــــــــعــــــــــــــُ ــــــــــــــَ رَارُ تـ  غــــــــــــــِ

  
 .«في َصاَلةٍ وال تَْسليمٍ  ِغَرارَ  ال»:  وسلمعليههللاصلىفي َحديث النّبّي و قَليٌل.أَي 

 ، وهو أاَلَّ يُتمَّ ُركوَعها وُسُجوَدَها وُطُهوَرَها. قال : وهذا في الصَّالة : النَّْقَصاُن في ُرُكوِعَها وُسُجوِدَها وُطُهوِرَها الِغَرارُ  قال أَبو ُعبَْيد :

 .(1)كقَْول َسْلَمان : الصَّالةُ ِمْكيَاٌل ، فَمْن َوفَّى ُوفَِّي له ، ومن َطفَّف فقد َعلْمتُم ما قاَل هللا في الُمَطفِّفين 

السَّالُم َعلَْيكم ، فيَُرّد عليه اآلَخُر : وَعلَْيُكم ، وال يَقُول : وَعلْيُكم السَّالم ؛ هذا من  (2) [له :] أَْن يَقُولَ  فنَراهُ  في التَّْسِليم الِغَرارُ  أَماو قال :

، وهو  ْيُكمَعلَ  يَقُوُل : أَو أَْن يَُردَّ بِعَلَْيَك وال ، هكذا في النُّسخ ، وفي المحكم : َعلَْيَك ، َساَلٌم عليكم نَراهُ أَْن يَقُوَل : التَّْهذيب. وقال ابُن سيَده :

م عليه. قال اْبن في َصالةٍ وال تَْسِليَم فِيَها ، أَي ال قَِليَل من النَّْوم في الصَّالة وال تَْسِليَم ، أَي ال يَُسلِّم الُمَصلِّي وال يَُسلَّ  ِغَرارَ  َمجاٌز. وقيل : ال

، ويكون الَمْعنَى : ال نَْقَص  الغَرار ، ومن نََصبَه كان َمْعُطوفاً على األَثِير : ويُْرَوى بالنَّْصب والَجّرِ ، فََمن َجره كان معطوفاً على الصالة

 «التَِّحيَّةُ  تُغَارُّ  ال»في حديث آَخَر :  ويؤيّد الَوْجهَ األَّوَل ما جاءَ  وال تَْسِليَم في صالةٍ ، ألَّن الَكالم في الصالة بغير َكالمها ال يَُجوز ، قلُت :
 اَلُم ، َولِكْن قُْل كما يُقَاُل لك أَو ِزْد.، أَي ال يُْنقَُص السَّ  (3)

ةٌ  َكَساُد السُّوقِ  : الِغَرارُ و  السُّوقُ  غاّرتِ  ، أَي نَفَاٌق وَكَساٌد ؛ قال الزمخشرّي. قلت : وهو َمْصَدرُ  ِغَرارٌ و، وهو َمجاٌز ، يقال : للسُّوِق ِدرَّ

 ، إِذا َكَسَدْت. تُغارُّ ِغَراراً 

ْت تُغارُّ ِغَراراً  أَو نُْقَصانُه. وقد قِلَّةُ لَبَِن الناقةِ  : الِغَرارُ  من الَمَجاز :و ، إِذا َذَهَب لبَنَُها لَحَدٍث أَو ِلعلّة. ومنهم من قاَل ذلك  ُمغَارٌّ  وهي ، غارَّ

َها  (4)الناقَة أَن تُْمري  غَرارُ  عند َكَراِهيَتَها للَولَد وإِْنَكارَها الَحاِلَب. وقال األَْزَهِرّي : َها َرفَعْت َدرَّ ثّم لم تِدّر َحتَّى  (5)فتَِدّر ، فإِْن لَْم يُبَاَدْر َدرُّ

تَه» ِء قَْبَل أََوانِه :الشَّيْ  (6)تُِفيَق. وقال األَصمِعّي : ومن أَمثالهم في تَْعِجيل  وقال ابُن  .(8)« َسبََق َسْيلُه َمَطَره»، ومثْلُه  (7) «ِغَراُره َسبَق ِدرَّ

يت ّكِ ت : يقال : الّسِ ةُ. يُقَاُل ناقَةٌ  ِغَراراً  النَّاقَةُ  غارَّ رَّ ت ثّم نَفََرْت فَرَجعَت الّدِ  ، غْيَر مْصُروف. ، بالفتْح َمغَارُّ  ج بالّضّم ، و، ُمغارٌّ  ، إَِذا َدرَّ

واِحد ، أَي ِمثَال ، َوْزناً ومْعنًى. قال الُهَذِليُّ يَصُف  ِغَرارٍ  ، يقال : َضَرَب نَِصالَه على الِمثاُل الذي يُْضَرب عليه النِّصاُل لتُْصلَحَ  : الِغَرارُ و

 نَْصالً :

ه  يــــــــــح لــــــــــَ حــــــــــ ح عــــــــــَ دح ريحِ ملَح يــــــــــَ ِديــــــــــِد الــــــــــعــــــــــَ  ـالســــــــــــــــــــــــَ
  

ٌر َدُروُج   ه َزعــــــــــــــــــِ حــــــــــــــــــُ دح راُر فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــِ (9)غــــــــــــــــــِ
 

  
ة : بَهاٍء وال تُْفتَحُ  الِغَراَرةُ و  ، قال الشاعر : الغََرائِرِ  واِحَدةُ  الُجَواِلقُ  خالفاً للعَامَّ

__________________ 
 ا اآية األوىل / سورة املطففا. (َوْيل  ِلْلُمَطفِِّفنيَ )( يقو    تعاىل : 1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 حتريف.« التحتية»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
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 ( ضبطت عن التهذيب.4)
 ( التهذيب وكتاب اإلبر : درهتا.5)
 والتهذيب ويف اللسان : تعجر.( األصر 6)
 والتهذيب واللسان. 227/  1( جممض األمثا  7)
 ( يف جممض األمثا  : سب  مطَره سيُله.8)
للهذد عمرو بن الداخر. ويف اللسان : قا  ابن بري : البيت لعمرو بن الداخر. وقوله سديد العري : أي قاصد. ومل  264/  1( يف األماد 9)

 يه الغرار. وزعر : نشيرت ا ودروج : ذاهب يف األرض.يدح  أي مل يزل  عل



6477 

 

َ  َحَث  ِغرَاَرةٌ كبَن ُه   َمألح
باً.  قال الَجْوهرّي : وأَُظنُّه ُمعَرَّ

 ، َكذا نَقَلَه الصاغانّي. الِغْرِغرَ  َرَعى إِبلَهُ  ، بالفتْح : َغرَّ يَغَرُّ  عن ابن األَْعَرابّي : يُقَال :و

لَْيه ما ، كذا نَصَّ عليه الصاغانّي. وُمْقتََضى َعْطِف المصنّف إِيّاه على ما قَْبلَهُ أَْن يكوَن ُمضاِرُعه بالفَتْح أَيضاً ، فيَِرُد عَ  الَماُء : نََضبَ  َغرَّ و

اِء في   كما سيأْتي ِذْكُره.« ش د د»نَقَلَه الجوهريُّ عن الفَرَّ

ِه. الِغْرغرَ  أََكلَ  ذا، إِ  َغرَّ يَغرُّ  عن ابن األَْعَرابِّي :و ّم ، كما َرأَْيتُه ُمَجّوداً بَخّطِ  : العُشَب اآلتي ِذْكُره. وقَيَّد الصاغانّي مضاِرَعهُ بالضَّ

ا ، فَْرَخه الَحَماُم ، َغرَّ و ه َغرًّ كاَن النَّبِيُّ » َحِديُث ُمعَاِويَةَ َرِضي هللا عنه : ، ومن ذلك َزقَّهُ  ، بالَكْسر : ِغَراراً و ، بالفَتْح ، يَغُرُّ

هُ  هللا يُِطع َمن»:  عنههللارضيفي حديث علّي وأَي يُْلِقُمهُ إِيّاه.  «َعِليًّا بالِعْلمِ  يَغُرُّ  وسلمعليههللاصلى هُ  يَغُرُّ  كما يَغُرُّ أَي فَْرَخه. ،  «الغَُراُب بَجَّ

ا الِعْلم يُغَّران كانا إِنََّما»:  فقال عنهماهللارضيفي َحِديث ابن ُعَمَر ، وقد َذَكَر الَحَسَن والُحَسْيَن و  .«َغرًّ

ّم ويُقَال : ُغُرورٌ  ، وَجْمعُه اسُم ما َزقّهُ به ، بالفَتْح : الغَرّ و  لِّم.َغْيُره : أَي ُزقَّ وعُ  يُغَرَّ  فاُلٌن من الِعْلم ما لم ُغرَّ  بالضَّ

 الشَّقُّ في األَْرض. : الغَرُّ و

ه فقال هو النَّْهرُ  النَّْهرُ  : الغَرُّ و ِغيُر ؛ قاله ابُن األَْعَرابِّي. ومنهم من َخصَّ َي به ألَنَّه يَُشقُّ  ُغُرورٌ  ، وجمعُه الدَّقيُق في األَْرِض  الصَّ ، وإِنََّما ُسّمِ

 األَْرَض بالَماِء.

َمن ، قال : َغرٌّ  ْوٍب أَو جْلدُكلُّ َكْسٍر ُمتَثَّنٍ في ثَ و  ، زاَد اللَّْيُث في األَِخير : من الّسِ

رِِّه  قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ تـ ســــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
ُك مل لــــــــــــــــح

ُ
َض املــــــــــــــــ دح َرجــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــَ

  
َد و   عــــــــــــــــــح ُد اأَلرحِض بـــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح رِّهِ اَلَن جــــــــــــــــــِ  غــــــــــــــــــَ

  
 ، وقال أَبو النَّْجم : ُغُرورٌ  وَجْمعُه

ا  ريِهـــــــــــــَ بــــــــــــــِ نح خــــــــــــــَ ا طــــــــــــــاَر مــــــــــــــِ ىت  ِإذا مــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

  
نح   ٍر وعـــــــــــــَ فـــــــــــــح َدٍد صـــــــــــــــــــــــــــُ نح جـــــــــــــُ اعـــــــــــــَ ُرورِهـــــــــــــَ  غـــــــــــــُ

  
 قال : ع بالبَاِديَة الغَرُّ و

رِهِ  فالَغر    : نـَرحَعاه فَجنحيَبح َجفح
 قلُت : بَْينَه وبَْين َهَجَر يَْوماِن.

ْيهِ ووَسْيِفي  (1)قاتَل أَبيه : أََما ، ومنه قوُل ِهْجِرِس بِن ُكلَْيب حين رأَى  َحدُّ السَّْيفِ  : الغَرُّ و ، وُرْمحي ونَْصلَْيه ، وفََرِسي وأُذُنَْيه ، ال يََدعُ  َغرَّ

ْيهِ »الرجُل قاتَِل أَبيه وُهَو يَْنُظر إِلَْيه. أَي وَحدَّيه. ويُْرَوى :   وقد تقّدم.« َسْيِفي وِزرَّ

ُؤوِس  بالّضّم : َطْيرٌ  ، الغُرُّ و وقد رأَيتُه كثيراً في  ، َذَكراً كان أَو أُْنثَى ؛ قاله الصاغانّي. قلُت : َغّراءُ  ، الواِحدُ  (2) لَماءِ في ا ُسوٌد ، بِيُض الرُّ

 ضواِحي ِدْميَاط ، َحَرَسَها هللا تعالَى ، وهم يَْصطاُدونَه ويَبيعُونَه.

يَت ِلبَيَاضها ، ِلَما بَِها ِمْن فُيوضاِت األَنواِر القُدِسيَّة و : الَمدينَة النَّبَِويَّة الغَّراءُ و أَِشعَّة األَْسَرار ، على ساِكنِها أَْفَضُل الصالةِ وأَتمُّ التَّْسِليم ، ُسّمِ

 النُّورانيّة.

يحِ ، َشِديُد البَيَاض ، ال يَْنبُُت إِاّل في األََجاِرع وُسُهول نَْبٌت َطيِّب : الغَّراءُ و ِة األَْرض ، وَوَرقُه تافةٌ ، وُعوُده كذلك ، يُْشبِهُ ُعوَد القَْضب الّرِ

ينََوِرّي : يُِحبُّه الماُل ُكلُّه وتَِطيُب عليه أَْلبَانُها ، ، قال أَبو َحنِيفَةَ : هي من َرْيَحاِن البَّرِ ،  ، كُحَمْيراءَ  الغَُرْيراءُ  أَو هو إِاّل أَنّه أَُطْيِلس. قال الّدِ

يَتولها َزْهر  . قال الَمّراُر بن َسِعيد الفَْقعَِسّي :َغّراءَ  ةٌ َشديَدةُ البَياض ، وبها ُسّمِ

نح َراي   ك مــــــــــــــِ رَارٍ فــــــــــــــيــــــــــــــا لــــــــــــــَ َوٍة  غــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ  وحــــــــــــــَ

  
رّاءَ و   ا غـــــــــَ هـــــــــَ يـــــــــبــــــــــُ َر طـــــــــِ ُر الـــــــــر حـــــــــح مـــــــــَ تح َيشـــــــــــــــــــــــح  ابتـــــــــَ

  
 ألَّن العََرَب تَْستَْعِمله ُمَصغَّراً َكثِيراً. الغَُرْيَراءَ  ، وإِنَّما َذَكرنا الغَُرْيَراُء كالغَّراءِ ووقال ابُن ِسيَده : 
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 بنْجٍد عند ناصفَة : قَُويرةٍ ُهناك ، قال مْعُن بُن أَْوس : ع بِدياِر بني أََسدٍ  : الغَّراءُ و

َر   ــــــُ نح قـ َرتح مــــــِ ر اءِ ســــــــــــــــــــَ َدتح لــــــنـــــــا  الــــــغــــــَ تـــــــَ ىّت اهــــــح  حــــــَ

  
ُب و   قــــــــــــُ ثـــــــــــــح رِيــــــــــــِ  فــــــــــــيـــــــــــــَ زَايب  الــــــــــــطــــــــــــ  (3)ُدوين حــــــــــــَ

 

  
بِن َمْرواَن ؛ هكذا نقله الصاغانّي. قلت : وهو من نَْسل البَُطْيِن بن الَحُرون ، ابن َعّم الذّائِِد ،  فََرُس اْبنِة ِهَشاِم بن َعْبِد الَمِلك : الغَّراءُ و

 والذائُد أَبُو أَْشقِر َمرواَن.

__________________ 
 ( التهذيب : أَم.1)
 املاء.( يف التهذيب : من طري 2)
ومثله هبامش « قوله : خرات  كذا خبطه ومثله يف اللسان ا ولعله حزاب وهي األماكن الغال »وهبامش املطبوعة املصرية : « خرات »( ابألصر 3)

 اللسان.
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: فََرُس البُْرِج بن ُمْسِهر  الغَّراءُ وّي. تَبَعاً للصاَغان« األَغرِّ »أَيضاً : فََرُس طِريِف بِن تَِميم ، ِصفةٌ غاِلبَةٌ ، وَسبَق للُمصنّف في  الغَّراءُ و

 الطائِّي ؛ َذَكَره الصاغانّي ، وَعجيٌب من المصنّف كيف تََرَكه.

أِْس ، للذَّكِر واألُْنثى ، ج أَْسَوُد ، طائرٌ  : الغَّراءُ و ق المصنّف فذَ  بالّضّم. ُغرٌّ  أَْبيَُض الرَّ كَره في قلُت : هو بعينه الِّذي تقّدم ِذْكره ، وقد فَرَّ

كَما أَْسلَْفنا النَّْقل ، ومثْلُه في  محلَّْين َجْمعاً وإِْفَراداً ، مع أَّن الّصاَغانِيَّ وابَن سيَده ، وُهَما ُمْقتَداهُ في ِكتَابه هذا ، َذكراه في مَحّلٍ واحد ،

 التَّْهذيب ، وهذا التَّْطويُل من المصنّف َغِريٌب.

 ، نقله الصاغانّي. دينَة: ع عند َعِقيِق المَ  الغّراءِ  ذُوو

بِيعِ ، وهو َمْحُموٌد ، وال يَْنبُت إِاّل في الَجبَل ، له َوَرٌق نحو َوَرِق الُخزاَمى ، وَزْهرتُه َخْضراُء ،  ، بالَكْسِر : ُعْشبٌ  الِغْرِغرو من ُعْشِب الرَّ

 قال الراِعي :

وَد عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــارٍِح  تــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــَبن  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ

  
يـــــــــــــــــَض لـــــــــــــــــه   رُ َأطـــــــــــــــــاَع الـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــِ رحغـــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــِ

  

ٍة و  ــــــــــــــــــــــــ  ي ــــــــــــــــــــــــِ ل وح اَء مــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ  ُزاّبُد بـ

  
ــــــــــــــِ و   مــــــــــــــَ  َأانب ُر هبــــــــــــــُح طــــــــــــــُ قــــــــــــــح ــــــــــــــَ هــــــــــــــا تـ ــــــــــــــُ ــــــــــــــب (1)ي

 

  
بِيعِ. واحدتُه  .ِغْرِغرةٌ  أَراد : أَطاَع َزَمَن الرَّ

يّ  : الِغْرِغر أَو ، وتكوُن ُمِصنَّة الْغتَذائَها بالعَِذَرة واألَْقَذار ، َدَجاُج الَحبََشةِ  : الِغْرِغرو  ، وأَنشد أَبو َعْمرو : ِغْرِغَرةٌ  ، الَواِحَدةُ  الدََّجاُج البَّرِ

ٍب  ّر جــــــــــانــــــــــِ نح كــــــــــُ ِف مــــــــــِ يــــــــــح هــــــــــُم ابلســــــــــــــــــــــــ  فــــــــــ  ــــــــــُ  أَل

  
لـــــــَ  و   جـــــــح اُن حـــــــِ بـــــــَ قـــــــح ِت الـــــــعـــــــِ فـــــــ  رَاكـــــــمـــــــا لـــــــَ رحغـــــــِ (2)غـــــــِ

 

  
 .الِغْرِغر ، فَجعََل ِعنَبَهم األَراَك ، وُرّمانَهم الَمظَّ ، وَدَجاَجُهم (4)قَْوماً أَباَدُهم هللا  (3)وذكر األَزهرّي 

ه وال يُِسيغُه  َغْرَغرَ  ، وقال ابُن القَّطاع : كالتَّغَْرُغرِ  وَعَدُم إِساَغتِِه ، ديُد الَماِء في الَحْلقِ : تَرْ  الغَْرَغَرةُ و ُجُل : َردََّد الماَء في َحْلِقِه فال يَُمجُّ الرَّ

ُد في َحْلِقه الَماَء. َصْوٌت معه بََححٌ  : الغَْرَغَرةُ و ، وبالدََّواِء كذلك.  ِشْبهُ الذي يَُرّدِ

 ، قال َعْنتَرةُ : َغْرَغَرت ، وقد َصْوُت الِقْدِر إِذا َغلَتْ  : الغَْرغَرةُ و

مح  كــــــــــــــــــُ زاُ  لــــــــــــــــــَ َرةٌ ِإذح ال تــــــــــــــــــَ رحغــــــــــــــــــِ غــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

  
رُ   هـــــــــــــح ا صـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــوحهنـــــــــــــَِ لـــــــــــــَ  ل ي وَأعـــــــــــــح لـــــــــــــِ غـــــــــــــح ـــــــــــــَ  تـ

  
 أَي حارٌّ ، فَوَضَع الَمْصَدر َمْوِضَع االْسِم.

 َرأَْس القَاُروَرةِ ، إِذا استخرْجت ِصَماَمَها. َغْرَغْرتُ  ، ويُقَال : َرأِْس القاُروَرةِ  َكْسرُ وَكْسُر قََصبَِة األَْنِف ،  : الغَْرَغَرةُ و

 وقد تقّدم في العَين المهملة.

ة : مَّ  وأَنشد أَبو زْيد لذي الرُّ

ِن و  َريـــــــــح راَء يف وَكـــــــــح رحتُ َخضـــــــــــــــــــــــح رحغـــــــــَ ا  غـــــــــَ هـــــــــَ  رَأحســـــــــــــــــــــــَ

  
َي ِإذح   لـــــــــِ رَافـــــــــ (5)ألُبـــــــــح ذح يب عـــــــــُ ُت يف صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ  اَرقـــــــــح

  
ْفع على أَنَّه معطوٌف على قوله : « َرأُْس القَاُروَرة»وفي بعض النَُّسخِ :   وهو َغلٌَط.« َكْسرُ »بالرَّ

اِوَرة.والغَُراَوى وا الغُْرُغَرةُ و، قال أَبو َزْيد : هي الَحْوَصلَةُ  وتَُضمُّ  ، حكاها ُكراُع بالفتح ، الَحْوَصلَةُ  : الغَْرَغَرةُ و  لزَّ

ُده في َحْلِقه ،  يُغَْرِغرُ  ونحِوه ، يقال : الّراِعي ِحكايَةُ َصْوِت الّراِعي : الغَْرَغَرةُ و  َصْوتُه في َحْلِقِه ، أَي يَتَردَُّد. يَتَغَْرَغرُ وَ ِبَصْوتِِه ، أَي يُرّدِ

وحِ في الَحْلِق. الغَْرَغَرةُ و،  : َجاَد بنْفِسه ِعْنَد الَمْوت َغْرَغرَ و َغرَّ و  : تََردُُّد الرُّ

ُجلَ  َغْرَغرَ و ين : الرَّ ّكِ  َذبََحه. بالّسِ

نَاِن : َطعَنَهُ في َحْلِقه َغْرَغَرهُ و  ، قاله ابُن القَطَّاع. بالّسِ
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ْليِ  َغْرَغرَ و  ، قال الُكميت : اللَّْحُم : ُسِمَع له نَِشيٌش عند الصَّ

ــــــــاً و  ي اهــــــــِ ِخ طــــــــَ بــــــــح ؤحِن يف الــــــــطــــــــ  ٍة مل تـــــــــُ وفــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــُ  مــــــــَ

  
َا   ا حــــــــــــِ َوّرِهــــــــــــَ ُت ِإىل  ــــــــــــُح لــــــــــــح جــــــــــــِ رَاعــــــــــــَ رحغــــــــــــَ  غــــــــــــَ

  
 ْحَوّرِ بياَض الِقْدر.الَمْرُضوفة : الَكرُش ، وهذا على القْلب ، أَي لم يُْؤنِها الطاِهي ، أَي لم يُْنِضْجها. وأَراَد بالمُ 

__________________ 
 وانظر فيه ختر هما ا وفيه نقعاء بد  بقعاء. 105( البيتان يف ديوانه ص 1)
 ( نسب يف الصحاح لعمرو بن أمحد الباهلي.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وذكر الزهري ا3)
 .373ـ  372/  3( يف حديث طوير ا انظر الفائ  4)
 .«إن»ذيب : ( الته5)
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ةو  ، نقله الصاغانّي. : َسَمَكةٌ َطِويلَةٌ  الغَارَّ

ّمِ : الغُّرانُ  ، بغُّرانِه من الَمَجاِز : أَْقبََل السَّْيلُ و َمْخَشِرّي. النُّفّاخاُت فَْوَق الماءِ  ، بالضَّ  ، نقله الصاغانّي والزَّ

 ، نقله الصاغانّي. قلُت : وُهَما ماَءان بنَْجد ، أَحُدهما لبَنِي ُعقَيل. بالفَتْح : ع ، الغَّرانِ و

فها هللا تعالَى. ، كغَُراب : َجبٌَل بِتَهاَمةَ  ُغَرارٌ و  ، وقيَل هو َواٍد عظيٌم قُْرَب مكَّةَ ، َشرَّ

ّم : الَكفُّ البَِخيلُ  الُمغارُّ  من الَمجاز :و  الَكّفِ ، أَي بَِخيٌل. قلُت : وأَْصلهُ  ُمغارُّ  ، هكذا في النُّسخ. والذي في األَساس والتَْكِملَةَ : َرُجلٌ  ، بالضَّ

 النَّاقَةُ ، إِذا قَلَّ لَبَنَُها. غاَرتِ 

ةِ  ذُوو ّم : البََراُء بُن عاِزب الغُرَّ  ّي أَبو ُعَماَرةَ ، قِيل له ذلك ِلبَيَاٍض كاَن في َوْجِهه ؛ نَقَلَه الصاغانّي.بن الحاِرث بن َعِدّي األَْوسِ  ، بالضَّ

ْحمَن بِن أَبِي لَْيلَى ، ويَِعيُش الِهالِليُّ   صحابِيّان. ، ويقال : الُجَهنِيُّ ، وقيل : الطَّائِّي ، َرَوى عنه عبُد الرَّ

َكتَْين ، والصَّواب ، هكذا في النَُّسخ بالِجيم وال : َجبَالنِ  األََغّرانِ و َدة الساكنَة « َحْبالنِ »باِء الُمَحرَّ ْمِل  (1)بالحاِء والُمَوحَّ ، من حبَاِل الرَّ

فَها هللا تعالَى. قال الراِجُز : بَطِريق َمكَّةَ  الُمْعتَِرِض   َشرَّ

ا و  ــــــــَ ن عــــــــح ــــــــطــــــــَ ح :  (2)قــــــــدح ق اح ــــــــَ ل ــــــــح بـ َر غــــــــريحَ حــــــــَ ــــــــر مــــــــح  ال

  
ا   قــــــــــــــــَ يح َزرحوَد ونـــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح نح حــــــــــــــــَ ر يــــــــــــــــح  اأَلغــــــــــــــــَ

  
ُجُل : اْستَغَرَّ و ً  اْستَغَرَّ  في التَّْهِذيب :و. اْغتَرَّ  الرَّ هو فالنا ة أَتاهُ على : اْغتَرَّ هُ  ، وقيل : َغْفلَة ، أَي ِغرَّ تَهُ  : َطلَبَ  اْغتَرَّ رَ ِغرَّ َحِديُث ُعَمَر  . وبه فُّسِ

تَُهنَّ  أَي ال تَْطلُبُوا (3) «بهن تغتّروا وال ءَ النسا تطردوا ال»:  عنههللارضي،   .ِغرَّ

ةً  القُْمِريُّ أُْنثَاهُ  َغارَّ  يُقَال :و ْوا ، قاله األَصمعّي. َزقََّها ، إِذا ُمغَارَّ ونَ و أََغرَّ  وَسمَّ ، كُزبَْير ، وسيأْتي في  ُغَرْيراً و ، بضّم الراِء المشّددة ، َغرُّ

 المستدركات.

اغانّي. ، كُحَميراَء : ع بِمْصر الغَُرْيَراءُ و  ، نَقَلَه الصَّ

 ، َحَرَسها هللا تعالَى. بَطِريق َمكَّةَ  من َمنَازِل الحاجّ  َمْنِزلٌ  األَْجفَرُ  (4)بين الخزيمية و[ ]هو  األََغرِّ  بَْطنُ و

ه : ابن األَعرابّي  بالفَتْحِ : تََصابَى بَْعَد ُحْنَكة ، َغرَّ يَغَرُّ  عن ابن األَعرابّي :و ، هكذا نقله الصاغانّي. ونَقََل األَزهرّي عنه في التّهِذيِب ما نَصُّ

ثم قولُه هذا ُمَخالف  .«بَْعَد ُحْنَكة»، ِإذا تََصابَى. اْنتََهى ، فلم يَْذُكر فيه :  (5) ِغرٌّ  ، والَجاِريَةُ  ِغرٌّ  ، فأَْنتَ  تَِغرُّ َغَراَرةً  بَْعدي َغَرْرتَ  : يُقَال :

من َذوات التَّْضِعيف غيَر َواقِعٍ فإِّن يَْفعل منه َمُكُسوُر العَْين « فعَْلت»حيث قال : ما كان على « ش د د»لما نَقَلَهُ الجوَهِرّي عن الفَّراِء في 

يَْفعل منه َمْضُموٌم إِاّل ثاََلثَةَ أَْحُرف جاَءت نَواِدَر. فذكرها ، وقد تَقَدَّم ذلك في  ، مثل َعفَْفت وأَِعفُّ ، وما َكاَن واقعاً مثل َرَدْدُت َوَمَدْدُت فإِنّ 

 َمَحلّه فليُْنَظر.

ىو يَِّدةُ في قَبِيلَتَِها الغُرَّ ى : ، كُحْبلَى : السَّ ئِيَسة الَمعيبَة من النّ  ، هكذا نقله الصاغانّي. قلُت : وقد تقدََّم في العَْين المهملَة أَن العُرَّ َساِء وبَْين الرَّ

 والَمِعيبَة بَْوٌن بَِعيد.

ىو ّم والشَّّدِ والقَْصِر : ُدَعاُء العَْنِز ِلْلَحْلبِ  ُغْرُغرَّ  ، نقله الصاغانّي. ، بالضَّ

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 .َمْغُرورٌ  ِمْنَك ، مَحّرَكةً ، أَي َغَررٌ  أَنا

ةُ  يَْدُخلُني»وتَقُوُل الَجنَّة :  ُدون للَمعَاِد.« النَّاِس  ِغرَّ ْنيَا ، ويَتََزوَّ  ، بالَكْسِر ، أَي البُْله ، وُهُم الَّذين يُْؤثُِرون الُخُموَل ، ويَْنبُذُوَن أُُمور الدُّ

كَ  وَمنْ  كَ  ومن ؟بفاُلن َغرَّ  ِمْن فالن ، أَي َمْن أَْوَطأََك ِمْنهُ َعْشَوةً في أَمِر فاُلن. َغرَّ

هو  : أَْجَسَرهُ. وأَْنَشد أَبو الَهْيثَِم. أََغرَّ

ر   ِه  َأغـــــــــــَ يـــــــــــه ابـــــــــــِن أُمـــــــــــِّ امـــــــــــًا مـــــــــــن َأخـــــــــــِ  ِهشـــــــــــــــــــــــــَ

  
يـــــــــــــــــضُ   َرتح وَربـــــــــــــــــِ بحٍن َيســـــــــــــــــــــــــــــــ  َواِدُم ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  قـ
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__________________ 
 ب.( كما يف معجم البلدان واللسان والتهذي1)
 . فله أرجوزة عل  هذا الروي والقافية... وهبامشه : ولعلهما أليب امليمون النضر بن سلمة« وقد قطعن»( يف التهذيب : 2)
 .«ال تطرقوا النساء وال تغرتوهنّ »( لفظه يف النهاية واللسان : 3)
 (.األغر)( زايدة عن معجم البلدان 4)
 .«غّر »( عن التهذيب وابألصر 5)
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ه َكثَْرةُ َغنَِمه وأَْلبانَِها.يُِريُد أَجْ   َسَره على فَِراِق أَِخيه ألُّمِ

 له يَسََّرت ، وَظنَّ أَنّه قد اْستَْغنَى عن أَِخيه. (1)ِهشاماً لضأْن  أََغرَّ  وَصيََّر القََواِدَم للَضأْن ، وهي في األَْخالِف ، َمثاَلً ، ثم قال :

 : الَخَطر. الغََررو

هو  : أَْوقَعَهُ في الَخَطر. أََغرَّ

 : الُمَخاطرةُ والغَْفلَةُ عن عاقِبَِة األَْمر. التَّْغِريرُ و

تَْين ذا األَْسَود الَكْلبَ  اْقتُلوا»:  عنههللارضيوفي حديث َعلّي   وهما نُْكتَتاِن بَْيَضاَوان فَْوَق َعْينَْيه. «الغُرَّ

ةُ و  اإِلْساَلِم : أَّولُه. ُغرَّ

ةُ و  النَّباِت : َرأُْسه. ُغرَّ

ةُ و  .(2)الماِل : الِجَماُل  ُغرَّ

 .(3)، بالفَتْح ، أَي َحداثَِة ِسنِّي  َغَراَرتِي ويُقَاُل : كان ذلك في

 َشْهٍر ، كِكتَاب ، أَي ِمثَاَل َشْهر ، أَي ُطوَل َشْهٍر. ِغَرارَ  ولَبَِث فاُلنٌ 

 الشَّْفَرةِ. بِغرارِ  اً : فَعََل به ما يُْشبِهُ القَتَْل والذَّْبحَ فالٌن فاُلن َغرَّ و

 وقوُل أَبي ِخراٍش :

ا  فـــــــــــغـــــــــــاَررحتُ  رِيـــــــــــُ  كـــــــــــَبلـــــــــــ َ ئـــــــــــًا والـــــــــــد  يـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
رحِدمُ   وِم مــــــــــــــُ

ُ
ٌك مــــــــــــــن املــــــــــــــ ه َوعــــــــــــــح ــــــــــــــُ زِع َزعــــــــــــــح ــــــــــــــُ  يـ

  
َواُب ِذْكُره في العَْين المهملَة ، وقد تَقَّدم الكالُم عليه  : تَلَبَّثُْت ، وقيل تَنَبَّْهُت ؛ هكذا َذَكَره صاِحُب اللَسان غاَرْرتُ  قيل : معنى هنا ، والصَّ

 ُهنَاك ، وكذا ِروايَةُ البَْيِت.

ة : أََغرُّ  ويَْومٌ  مَّ ٌل ، َمجاٌز ، قال ذُو الرُّ  ُمَحجَّ

َر   ا تــــــــــَ اِر كـــــــــمـــــــــَ فـــــــــَ د واجلـــــــــِ نـــــــــح وحِم ابـــــــــِن هـــــــــِ يــــــــــَ  كـــــــــَ

  
وحٍم بــــــــــــــِذي قــــــــــــــاٍر و   ــــــــــــــَ ر  يـ ِر  َأغــــــــــــــَ جــــــــــــــ  (4) ــــــــــــــُ

 

  
:  الِغَرارُ  واِحد ، كِكتَاب ، أَي بعُضهم في إِثِْر بَْعض ليس بينهم جاِريَةٌ. وقال األَصمعّي : ِغَرارٍ  ويقال : َولََدْت ثاَلثةً على قاله الزمخشرّي :

 واحد. ِغَرارٍ  وتهم علىواِحد ، أَي على َمْجًرى واِحد. وبَنَى القَْوُم بُيُ  ِغَرارٍ  الطَِّريقَة. يقال : َرَمْيُت ثاَلثةَ أَْسُهم على

ِويَِّة  ِغَراراً  واحٍد ، أَي على َعَجلٍَة. ولَِقيتُه ِغَرارٍ  على (5)وأَتانَا   للعََجلة. وما أَقَْمُت عنده إِالّ  (6)، أَي على َعَجلَة ، وأَصلُه الِقلَّةُ في الرَّ

 ، أَي قليالً. ِغَراراً 

ّم : جْمع الغُُرورُ و  ُم ما َزقَّْت به الَحمامةُ فَْرَخها ، وقد استعمله َعْوُف بن ِذْرَوة في َسْيِر اإِلبل ، فقال :، بالفتح : اس َغرٍّ  ، بالضَّ

ِف  ــــــــــــِ ائ رٍي هــــــــــــَ جــــــــــــِ وحَم هــــــــــــَ ــــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــــَ  يـ  ِإذا احــــــــــــح

  
ُرورَ   ف غـــــــــــــــــــــُ وانـــــــــــــــــــــِ ا اخلـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــِداّيهتـــــــــــــــــــــَِ  عـــــــــــــــــــــِ

  
 .الغُُرورَ  يعني أَنه أَْجَهَدَها فكأَنَّهُ اْحتََسى تلك

 وٍق به. قال النَِّمُر :: َغْيُر َمْوثُ  َغَررٌ  وَحْبلٌ 

رَبح  ـــــــــــــكـــــــــــــِ ِه ال ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ل اَب وأَمحســـــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــَ  َتصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ٌر و   ـــــــــــــــــح ب َرَة حـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــح َررح أَمحســـــــــــــــــــــــــــــــَ  جلـــــــــــــــــَِ  غـــــــــــــــــَ
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في  ُغرَّ  في َحْوِضك : ُصبَّ فيه. قال األَزهرّي : وسمعُت أَعرابيّاً يقول آلَخر : ُغرَّ وَعلَْيه الَماُء ، وقُرَّ عليه الماُء ، أَي ُصبَّ َعلَْيه.  ُغرَّ و

 هُ.ِسقَائِك ، وذلك إِذا َوَضعَهُ في الَماِء َوَمألَه بِيَِده يَْدفَع الَماَء فيه َدْفعاً بَكفِّه ، وال يَْستَِفيُق حتَّى يَْمألَ 

ةَ »وفي الَحِديث :  ةَ  فإِنّها تَْدفِنُ ،  (7)إِيّاُكْم والُمَشارَّ ةَ  الغُرَّ ة ، الُمَرادُ  «، وتُْظِهر العُرَّ  بغُّره هنا الَحَسُن والعََمُل الصالُح على التَّْشبِيه بالغُرَّ

 الفَرس.

ةً  َعلَْيُكم باألَْبكاِر فإِنَُّهنَّ »وفي الَحِديِث :  ةِ  إِّما من «أََغرُّ ُغرَّ ة نّهنَّ أَْبعَُد من فِْطنَة الشَّّر وَمْعرفَتِه ، منأَو أَ  (8)البَيَاِض وَصفَاِء اللَّْون  ُغرَّ  الغرَّ

ً  أَغرُّ  فإِنَُّهمْ » في َحِديٍث آَخَر : ، وهي الغَْفلَةُ ، كما  .«أَْخالقا

__________________ 
 .«قوله : لضبن ا كذا يف خطه ومثله يف اللسان ا ولعله : قوادم لضبن»( كذا ا وهبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف األساس : اجلما  واخلير والعبيد أي خياره.2)
 ( يف اللسان : كان ذلك يف َغراريت وحداثجي ا أي يف ُغريت.3)
 .«ـهاألساس بدله : وقرقر  ا قوله : كما تر  ا الذي يف»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«وأان»( عن اللسان وابألصر : 5)
 الر ية للعجلة.( األصر واللسان ويف التهذيب : 6)
 ( النهاية واللسان : إايكم ومشارّة الناس.7)
 ( قا  اهلروي يف غريبه : وذلك أن األمية والتعني  حييالن اللون.8)
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ه ومن الَمَجاز : َطَوْيُت الثوَب على ل. قال األَْصَمِعّي : َحّدثَنِي رجٌل عن ُرْؤبَةَ أَن َغّرِ ه ُعِرَض عليه ثَْوٌب ، بالفَتْح ، أَي َعلَى َكْسِرِه األَوَّ

ه فنظَر إِليه وقَلَّبَه ثم قال : اْطِوِه على  .َغّرِ

ه على اإِلْسالمِ  نَْشرَ  َردَّ :  عنهماهللارضيوفي َحِديِث عائشة تصف أَباها ،  دَّةِ وُمقَابَلَةَ دائها  «َغّرِ أَي َطيِّه وَكْسِره ، أَراَدْت تَْدبِيَره أَمَر الّرِ

 بَدَوائها.

 في الفَِخَذْين : كاألََخاِديد بين الَخَصائل. الغُُرورُ و

 القََدم : ما تَثَنَّى ِمْنَها. ُغُرورُ و

 الظَّْهِر : ثِْنُي الَمتِْن ، قال الراِجز : َغرُّ و

ر  كـــــــــــــــَبن   ه  غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ب ـــــــــــــــُ نـ ه ِإذح جنـــــــــــــــَح ـــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــح ت  مـــــــــــــــَ

  
ه   بـــــــــُ لـــــــــُ كـــــــــح ـــــــــٍز تـــــــــَ رِي اٍع يف خـــــــــَ نـــــــــَ ريحُ صـــــــــــــــــــــــَ (1)ســـــــــــــــــــــــَ

 

  
ّكيت :وهو في الّصحاح. وقال ابُن   الَمتِْن َطِريقُه. َغرُّ  الّسِ

 الذّراَعْيِن : األَثْنَاُء التي بَْيَن ِحبَاِلهما. ُغُرورُ و

 : َشَرُك الطَِّريق. الغُُرورُ و

 : َخّطاِن يَُكونَاِن في أَْصِل العَْيِر من جانِبَْيِه. قال ابُن َمْقُروٍم ، وَذَكَر صائداً. الغَّرانِ  وقال أَبو َحنِيفَة :

َذ  َر انفــــــــــــــِ نِ فــــــــــــــَبرحســــــــــــــــــــــــــــَ ر يــــــــــــــح راً  الــــــــــــــغــــــــــــــَ  َحشــــــــــــــــــــــــــــح

  
اعُ   طـــــــــــــَ قـــــــــــــِ ـــــــــــــح ِر ان ـــــــــــــَ ـــــــــــــَوت ُه مـــــــــــــن ال ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــ  يـ ـــــــــــــخـــــــــــــَ  ف

  
ةٌ فتَْظَهُر َمْملُوكَ  الَمْغُرورُ و ُج امرأَةً على أَنََّها ُحرَّ ُجُل يَتََزوَّ  ةً.: الرَّ

 ، بالفَتْح : َمْوِضٌع ، وهو غير الذي َمْذُكوٌر في الَمتْن ، قال ِهْميَاُن بن قُحافَةَ : َغرٌّ و

ي و  ُت أَمحشـــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــح بــــــــــــــــَ رٍّ أَقــــــــــــــــح ورِي   بـــــــــــــــغـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــُ

  
اَن و   ريف كــــــــــــــــــــَ زَِ   غــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح ن ُرورِ مــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــُ  ال

  
مة : الغَُرْيِريّة أَْحَمد : ُحَمْيٌد ، واإِلبل، كقولك في  أََغرّ  ، كُزبَْيٍر : فَْحٌل من اإِلبِِل ، وهو ترخيُم تَْصغير الغَُرْيرُ و  منسوبةٌ إِليه ، قال ذو الرُّ

ا  هـــــــــــَ اجـــــــــــِ تـــــــــــَ َرتح يف نـــــــــــِ ا َذمـــــــــــ  يـــــــــــُج ممـــــــــــِّ راجـــــــــــِ  حـــــــــــَ

  
ِر   حـــــــــح ة الشـــــــــــــــــــــــِّ يـــــــــَ احـــــــــِ نـــــــــَ رُ بـــــــــِ َريــــــــــح مُ  الـــــــــغـــــــــُ قـــــــــَ دح  وشـــــــــــــــــــــــَ

  
 وَشْدقَماً اْسَمْيِن للقَبِيلَتَْين. وقال الفرزدُق يصف نِساَءه : الغَُرْيرَ  يعني أَنَّها من نِتَاجِ هَذْيِن الفَْحلَْيِن ، وجعل

َر   ـــــــــَ يـــــــــرِت وقـــــــــد نـ لـــــــــِ َد أَتـــــــــراِب اخلـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ تح بـ فـــــــــَ  عـــــــــَ

  
ضِ   َدامــــــــــــــِ

َ
اَن املــــــــــــــ ورًا ِحســــــــــــــــــــــــــــَ د اًن حــــــــــــــُ  هبــــــــــــــا بــــــــــــــُ

  

ُه  نــــــــــــَ فــــــــــــح يــــــــــــُب َرشــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــِ ن  ا ــــــــــــَ ا َألهــــــــــــُ  ِإَذا مــــــــــــَ

  
يـــــــــــَف   راِّيتِ َرشـــــــــــــــــــــــــِ َريـــــــــــح ـــــــــــغـــــــــــُ ـــــــــــَوقـــــــــــائـــــــــــضِ  ال  مـــــــــــاَء ال

  
 الَوقَائع : الَمنَاقِع ، وهي األََماِكُن التي يَْستَْنِقع فيها الَماُء.

 وقال الُكَميت :

ةُ  ـــــــــــّ رِي ـــــــــــح َري ٌة  غـــــــــــُ ـــــــــــّ ي مـــــــــــِ قـــــــــــَ دح اِب َأو شـــــــــــــــــــــــــَ  األَنحســـــــــــــــــــــــــَ

  
َدا  فــــــــــَ دح ِد فــــــــــَ دافــــــــــِ يــــــــــِد الــــــــــفــــــــــَ َن ِإىل الــــــــــبــــــــــِ لــــــــــح  َيصـــــــــــــــــــــــِ

  
 ، وقد تقّدم في العَْين المهملة.، كأَِميٍر : الُمْلَصق الُمالِزُم. وبه فَسَّر بعٌض َحِديَث حاِطٍب  الغَِريرو

 َعْينُه بالدَّْمع : إِذا تَردََّد فيها الماُء. تَغَْرَغَرتْ و

ّم : َموضع. قال امُرؤ القَْيس : ُغُرورٌ و  ، بالضَّ
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ه و  لــــــــــــِ ٌب مــــــــــــن َأهــــــــــــح طــــــــــــِ ا شــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــَ ُرورُ عــــــــــــَ  غــــــــــــُ

  
ُدورُ   ٌة ا ِإن  الـــــــــــــــــدِّايَر تـــــــــــــــــَ ولـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــُ وح  فـــــــــــــــــمـــــــــــــــــَ

  
، منها َطلَع خالُد بُن الَوِليِد على ُمَسْيلَمة.  (2)كذا نَقَلَه الصاغانّي. قِيَل : هو َجبٌَل بَدْمخ فِي ِديَاِر ِكالب ، وثَنِيَّة بأُباَض وهي ثَنِيَّةُ األَِحيَسى 

 بِِمْصَر من الشَّْرقِيَِّة.أَيضاً : قَْريَةٌ  ُغُرورٌ وء القَْيس يَْحتَِمل ُكلَّ ذلك. قلُت : وقيل : َواٍد. وقوُل اْمِرى

ء بِِه َماٌء يَْسِقي نَخيالً يُقَال لَها : َجبٌَل في بِالد َطيِّى األََغرُّ و
 : الُمْنتََهب. في َرأْسه بَياٌض. (3)

تَانِ و  .(4)َت من ثُور إِلى ُسَمْيَرا ، بِالفَتْحِ : من األََماِكن النَّْجِديَّة ، وهما أََكَمتاِن َسْوداواِن يَْسَرةَ الطَِّريِق إِذا َمَضيْ  َغرَّ

ْحمِن بِن أَبي بَْكِر بِن أَبِي ُملَْيَكةَ ، َحدَّث عنه ُمَسدٌَّد. َغَراَرةَ  وأَبو  محّمُد بُن عبِد الرَّ

. ُغَرْير وَكُزبَْير : محّمُد بنُ   ، شيٌخ للبَُخاِرّي ُخراسانِيٌّ

ْحمنِ  ُغَرْيرُ و  بِن َعْوفٍ  بُن الُمِغيَرة بِن ُحَمْيِد بن عبِد الرَّ

__________________ 
ونســـبه لدكا بن رجاء الفقيمي يصـــف فرســـاً ا ويف التهذيب أورده بعد قوله : الغّر : الكســـر يف اجللد من  264/  1( الرجز يف أماد القاد 1)

 السمن.
 .«األحيسر»وابألصر  (غرور)( عن معجم البلدان 2)
 معجم البلدان.وما أثبت عن « َناال يقا  له»( ابألصر 3)
 ( يف معجم البلدان : من توز إىل لريا.4)
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رِي  ا من َوَلده يـَعحُقوُب بُن  ّمد بن ِعيَس  بن ر ُعبَـيحُد   بُن َأيب اَ َسن  ُغَريـحرُ و ا  ُغَريحر الز هح بُن طَلحَحَة الحُقَرِشّي ا وأَبو َبكح
  ُغَريحرِ  الد اّبُس. ويف ِإسحاَ  بن ُغَريحر بن

ُ
رِّي يقو  أَبو الَعَتاِهَية :بن امل  ِغريَة الز هح

ه  ابـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ ب  أَلحـــــــــــــــــح َدَ  ا ـــــــــــــــــُ نح صـــــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــَ

  
ب  ابـــــــــــــــــِن   رفـــــــــــــــــِإن  حـــــــــــــــــُ َريـــــــــــــــــح ُرورح  غـــــــــــــــــُ  غـــــــــــــــــُ

  
ل ، له ِذكٌر ف ُغَرْيرُ و 825بُن َهياِزع بن ِهبَةَ بِن َجّماز الُحَسْينِّي ، أَميُر الَمدينَة ، مات بالقاهرة سنة  ُغَرْيرُ و ي أَيّام َمْرَواَن بُن الُمتََوّكِ

 الِحَمار.

 ، كأَِميٍر : لَقَُب َعْبِد العَِزير بِن عبِد هللِا ، يَْحكي عن اْبِن األَْنبَارّي. َغِريرٌ و

ونَ و  الَمْوِصليُّ : َحّدث عن أَبي يَْعلَى. َغرُّ

يّ  وأَبو إِْسَحاَق إِْبَراِهيُم بن الِجينَ   ، َسِمَع األَبَْرقُوِهّي. األََغّرِ

ِشيِدّي ، سمَع منه الحافُِظ ابُن َحَجر وَغْيُره ، وقد َوقَعَْت لنَا أََسانِيُده عاِليَةً.ويُعَرف ب  الرَّ

 : لَقَُب ُضبَْيعَةَ من بَنِي َعِلّي بِن َوائل ، َذَكَرهُ العُْكبَِريُّ في األَْمثَال. األََغرُّ و

 ٍء.: الَكثيُر ِمْن كّلِ شيْ  الغَِزيرُ  : [غزر]

. َغِزير : أَصابَها َمَطرٌ  َمْغُزوَرةٌ  أَْرضٌ و  الدَّّرِ

من اآلباِر واليَنَابِيع : الَكثِيَرةُ الماِء ،  الغَِزيَرةُ  قيل :و ، ثم استُِعيَر ، الَكثِيَرةُ الدَّرِّ  ، من اإِلبِل والّشاِء وَغْيِرهما ِمْن َذواِت اللَّبَن : الغَِزيَرةُ و

 .َغِزيرٌ  ِعْلُمه . وكذا قولُهم :ِغَزارٌ  ، والجمُع من كّل ذلك الَكثِيَرةُ الدَّْمعِ  ِمن العُيُون : الغَِزيَرةُ  كذلكو

 هللا مالَه. أَْغَزرَ و

ّم ، الَمْصدر ، وبالفَتْح  الغُْزرُ  ، ويُقَال : ، بالضمّ  ُغْزراً و ما ،، بالفتح فيه َغْزراً و َغَزاَرةً  ، كَكُرم ، َغُزَرت وتقول في ُكّل ذلك : ، بالضَّ

 االْسم.

 : الَكثَْرة. الغََزاَرةُ و ُء : َكثَُر.الشَّيْ  َغُزرَ و

ت أَلبانَُها عن الَكإِل : الماشيَةُ  َغُزَرتو  ؛ قاله ابن القَّطاع. كأَْغَزَرت ، َدرَّ

ْعيُ و ُغْبٌر  نَبَاٌت َوَرقُه كَوَرِق الُحْرف ، أَيضاً : الُمْغِزَرةُ و ، أَي يَْكثُر. عليه اللَّبَنُ  يَْغُزرُ  ، كُمْحِسنٍَة : ما الُمْغِزَرة للَّبَن ؛ ُمْغِزَرةٌ  يقال : هذا الّرِ

يَت بذلك لُسْرَعة، وهي ِرْبعِ  َعلَْيه تَْغُزرو ِجدًّا يُْعِجُب البَقَرَ  ِصغَاٌر ، ولها َزْهَرةٌ َحْمَراُء كالُجلَّنارِ  الماشيَِة َعلَْيَها ؛ حكاه أَبو  َغْزرِ  يَّةٌ ، ُسّمِ

 َحنِيفَة ؛ قال : ويَْرعاَها كلُّ الماِل.

الَمَطِر ؛ قالَهُ  ْزرِ غُ  وشاُؤهم وَكثَُرْت أَْلبَانَُها ، وأَْيضاً صاُروا في إِبلُهم َغُزَرتْ  القْوُم : أَْغَزرَ و ، أَي كثيراً. َغزيراً  الَمْعُروَف : َجعَله أَْغَزرَ و

 ابُن القَّطاع.

 أَْلبَانُهم أَو إِبلُُهم. َغُزَرتْ  لُهم ، َمْبنِيًّا للَمْفعُول : ُمْغَزرٌ  قَْومٌ و

 ، بالّضّمِ : ع. ُغْزرانُ و

: أَن يُْهِدَي الرجُل شيئاً تافِهاً آلَخَر  الُمغاَزَرةُ  قال ابُن األَعرابّي : : َمْن يََهُب شيئاً ليَُردَّ َعلَْيه أَْكثَُر ّمما أَْعطى. الُمْستَْغِزرُ و الُمغَاِزرُ و

 ِليَُضاِعفَه بَِها.

 .«يُثَاُب من ِهبَتِه الُمْستَْغِزرُ  الجانِبُ : » (1)قال بَْعُض التابِِعين و

شيئاً يَْطلُب  ، ومعنَى الَحِديِث أَنَّ الغَِريَب الِّذي ال قَرابَةَ بَْينَك وبينَه إِذا أَْهَدى لك الُمغاَزَرةُ  : الذي يَْطلُب أَْكثََر ّمما يُْعِطي ، وهي الُمْستَْغِزر

 أَكثَر ِمْنه فأَْعِطه في ُمقَابَلَة َهِديَّته وكافِئْه وِزْده.

 يٌّ معروٌف.، نقله الصاغانّي عن ابِن ُدَريد ، وقال : َعَربِ  آنيَةٌ من َحْلفاَء وُخوٍص  ، بالفتح : الغَْزرو
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ْز ناقَتك ، فيَتُْركَها َعِن الَحْلِب حتّى تَْغُرَز ، » .«غرز»ويأْتي في  : أَْن يََدَع َحْلبَةً بين َحْلبَتَْيِن ، وذِلك إِذا أَْدبََر لَبَُن الناقَةِ  التَّْغِزيرُ و يقال : َغّرِ

 .(2)وقد َغَرَزْت ِغَرازاً ؛ قاله الزمخشرّي 

 :* وّمما يُْستْدَرك عليه 

 .َغِزيرٌ  ، وِعْلمٌ  َغِزيرٌ  َمَطرٌ 

 وكثْرةِ لبٍَن. َغزاَرة ، أَي ذاتُ  ُغْزرٍ  ويقال : ناقَةٌ ذاتُ 

 ، كالعَْسِر ، بالعَْين. التَّْشِديُد على الغَِريمِ  ، بالفَتْح ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن األَعرابّي : هو الغَْسرُ  : [غسر]

__________________ 
ا وهو املالئم لقوله بعد ا ومعىن  ــــــــــــــــــهتكملة : ويف حديث بع  التابعا اقوله : وقا  بع  التابعا ا عبارة ال»هبامش املطبوعة املصــــرية : ( 1)

 ويف التهذيب : وُروي عن بع  التابعا أنه قا .« ا ديث
 .«غرز»( األساس مادة 2)
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 ، كالعَِسر. كَكتِف : األَْمُر الُمْلتَبُِس الُمْلتاثُ  ، الغَِسرُ و

يحُ  ، الغََسر قال ابُن ُدَرْيد :و  ونَْحِوه. في الغَِديرِ  من الِعيدان بالتَّْحِريك : ما طرَحتْه الّرِ

 ، نقله الصاَغانّي. (1) َضَربََها َعلَى َغْيِر َضبَعَة ، إِذا الفَْحُل النَّاقَةَ  َغَسرَ  يُقَاُل :و

 الغَْزُل : اْلتََوى تغَسَّرَ  قال اللَّْيث :واْلتَبََس واْختَلَط.  : أَي األَْمرُ  هذا تَغَسَّرَ  الغَِديُر ، ثم كثَُر َحتّى قالُوا : تَغَسَّرَ  قال ابُن ُدَرْيٍد : يَقُولُون :و

: وهو َحْرٌف صحيٌح. َمْسُموٌع من . قال األَزهرّي تَغَسَّرَ  واْلتَبََس ولم يُْقَدْر على تَْخِليِصه ، وكذِلك كلُّ أَْمٍر اْلتَبََس وَعُسَر الَمْخَرُج منه فَقَدْ 

يح. الغَِديُر : َوقَعَْت فيه الِعيَدانُ  تَغسَّرَ و العََرِب.  من الّرِ

 ِء وَعَسَره : بمعنًى واِحد.عن الشَّيْ  َغَسَرهُ  وقد

 : * وِمّما يُْستَْدرك عليه : [غشر]

 ، كُزبَْيٍر ، بالّشين المعجمة : قَبِيلَةٌ باليََمن. ُغَشْير بَنُو

 ، كالغَْذَمَرة ؛ ذكَره ابن القَطَّاع. : إِتْيَاُن األَْمِر ِمْن َغْيِر تَثَبُّتٍ  الغَْشَمَرةُ  : [غشمر]

م والظُّْلم : الغَْشَمَرةو م في الظُّْلم ، واألَْخذُ من فَْوق ، من التََّهضُّ  السَّْيُل والَجْيُش. يَتَغَْشَمر َغْيِر تَثبُّت ، كما ، وقِيَل : هو التََّهضُّ

 نَقَلَه الصاغانّي. الصَّوُت ، ج َغَشاِمُر. : الغَْشَمَرةُ و

 .كالتَّغْشُمور في الَحّقِ والباِطِل ال يُباِلي ما َصنَعَ  من غير تَثَبُّتٍ  ُرُكوُب اإِلْنَساِن َرأَْسه : الغَْشَمَرةُ و

 ، عن الصاغانّي. مُ : الظُّلْ  الغَْشَمِريَّةو

ّدة والعُْنف. ، بالَكْسر بالِغْشِمير أََخَذه يُقَاُل :و  ، أَي بالّشِ

 : أََخذه قَْهراً. تَغَْشَمَرهُ و

ُجُل : َغِضبَ  لي تَغَْشَمرَ و َر. الرَّ  وتَنَمَّ

 ، أَي َغْضبَاَن. ُمتَغَْشِمراً  بَجفَاٍء وُعْنف. ورأَْيتُهأَي أََخَذها ،  «تَغَْشَمَرَها قاتَلَهُ هللا ، لقد»في حديث َجْبِر بن َحبِيب قال : و

 .تَغَْشَمر ، وكذلك الَجْيُش ، ويُقَال فِيِهَما أَيضاً : السَّْيُل : أَْقبَلَ  َغْشَمرَ و

َحابَة في ذُِكر ، وسلمعليههللاصلى: قاتُِل اليَُهوديَّة التي َهَجْت النَّبِيَّ  (2) غْشِميرٌ و  .دريد ابن اهَسمّ  كذا ؛ الصَّ

يُن الاّلِزُب األَْخَضرُ  الغََضاَرةُ  : [غضر] ينُ  : الّطِ يُن  (3) الغََضاَرة ، وقال َشِمٌر : كالغََضار ، كذا في المحكم ، الُحرّ  ، وقيل : هو الّطِ : الّطِ

ى ََّخذُ الَخَزُف الذي يَُسمَّ التي تُْستَْعَمل فما أَْحَسبُها َعَربِيَّة َمْحَضةً ، فإِن كانَت  الغََضاَرةُ  فأَّما. وقال ابُن ُدَرْيد : الغَضار الُحرُّ نَْفُسه ، ومنه يُت

العَْيِش : ِطيبُهُ  َغضاَرةُ ووالبَْهَجةُ.  والِخْصبُ  في العَْيِش ، والسَّعَةُ  والَخْيرُ  النِّْعَمةُ  : الغََضاَرةُ و العَْيِش. انتهى. َغَضاَرةِ  َعَربِيَّة فاْشتِقاقَُها من

قال و َعْيٍش ، َغَضاَرةِ  وَمغَاِضيُر ، إِذا كانُوا في َمْغُضوُرون : أَْوَسَع عليهم ، ومنه تقول : بَنُو فاُلن َغْضراً  هللا غَضَرُهم ْضَرتُهُ ، وقدونَ 

 ، وأَْنَكَرَها األَزهري. الغََضاَرةُ  يُقال لها : القََطاةُ  اللَّْيث :

يِّبَة العَلِ  الغَْضَراءُ و ، أَي اْستَْخَرَج الماَء  َغْضَراءَ  ، يقال : أَْنبََط فالٌن بِئَْره في أَْرٌض فيها ِطيٌن ُحرٌّ  قِيَل : هيوَكةُ الَخْضَراُء. : األَْرُض الطَّ

يِن األَْحَمِر ، الغَْضراءُ  من أَْرض َسْهلَة َطيِّبَِة التُّْربَة َعْذبَِة الماِء. وقال ابُن األَْعرابّي : ، هكذا في النُّسخ ، وفي  يَرةكالغَِض  : المكاُن ذو الّطِ

 ، ومثله في اللسان. (4) كالغَِضَرة بعضها :

، أَي  َغْضراَءهمو، وقال أَْحَمُد بن ُعبْيد : أَباَد هللا َخْضراَءهم  َغَضاَرتَُهمْ و، أَي أَْهلََك َخْيَرُهْم  َغْضراَءُهم وقال األَصمعّي : وقولُهم : أَباَد هللا

 ه : ِطينَتَهم الّتي منها ُخِلقُوا.َجَماَعتَهم. وقال َغْيرُ 

 من َخْير. َغْضَراءَ  َعْيٍش ، وَخْضراِء َعْيٍش ، أَي في ِخْصب ، وإِنّه لِفي َغْضراءِ  ويقال : إِنَّهُ لَِفي
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 وأَْعاَلَها َكذّاٌن أَْبيَُض. أَْرٌض ال يَْنبُُت فيها النَّْخُل حتَّى تُْحفَرَ  : الغُْضَرةُ و الغَْضراءُ و

__________________ 
 ( يقا  ضبغت الناقة ضبعاً وضبعت أرادت الفحر.1)
 . وغشمري وزنه فعلير... ( يف أسد الغابة : غشمري بن خرشة القار  قاتر عصماء بنت مروان اليهودية2)
 ويف التكملة فكاألصر.« الغضار»( عن التهذيب واللسان وابألصر 3)
 .«الُغضحَرة» اللسان ( يف4)



6491 

 

ْجُل فيه. ، كَجْهَور : ِطيٌن لَِزجٌ  الغَْضَورو ْجِل ال تََكاُد تَْذَهب الّرِ  يَْلَزُق بالّرِ

 أَْغبَُر يَْعُظم ، والواحَدةُ بهاٍء. َشَجرٌ  : الغَْضَورُ و

 ، قال امرؤ القييس : ءٍ ماٌء لَطيِّى : َغْضَورٌ و

ٍة  يشــــــــــــــــــــــــَ نح ُدون بــــــــــِ رَاض مــــــــــِ ٍر مــــــــــن اأَلعــــــــــح  كــــــــــبَثــــــــــح

  
ريح عـــــــــــــامـــــــــــــداٍت و   مـــــــــــــَ َورَاُدون الـــــــــــــغـــــــــــــُ َغضـــــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــِ

  
اخ :  وقال الشَّمَّ

َة راكـــــــــــــٍب  اَب كـــــــــــــان َروححـــــــــــــَ بـــــــــــــَ َبن  الشــــــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــَ

  
َف يف آِ    قـــح ًة مـــن ســـــــــــــــــُ َورَاَقضـــــــــــــــــَ  حـــــــاجـــــــَ  َغضـــــــــــــــــح

  
رُ و َدةِ :  ، الغََضوَّ  ، نقله الصاغانّي. األََسدُ بفَتْح الّضاِد والَواِو الُمَشدَّ

رُ و ، ولذا  (1)، قال الصاغانيُّ : وهو غْيُر الذي َذَكَره الجوهرّي. قلُت : لَْم يَأِْت عليه بشاِهد حتى نْستَِدّل على أَنَّه بالتَّْشِديد  ع أَيضاً : الغََضوَّ

ْل. (2)ينَة وبِاَلِد ُخَزاَعةَ قلُت إِّن الصواَب فيه التَّْخِفيف كَجْعفَر ، وإِنّه ثَنِيَّةٌ بيَن الَمدِ   ، فَتَأَمَّ

ُجلُ  َغِضرَ و  أَْخَصبَ  كعُنَِي ، األَِخيُر عن ابن القَّطاع : ُغِضرَ و،  َغَضاَرةً و، محّركةً ،  َغَضراً  ، وكذا بالسَّعَِة واألَْهِل ، بالماِل ، كفَِرحَ  الرَّ

 بعد إِْقتاٍر. َعْيُشه

 لفتح : أَْوَسَع َعلَْيه.، با َغْضراً  بَْغُضُره هللا َغَضَرهُ و

ونَْعَمتِه وِطيبَتِه  من العَْيِش  َغَضاَرةٍ  في وَمغاِضيُر ، إِذا كانُوا َمْغُضوُرون قومٌ  ُمبَاَرٌك ، أَو ، من قْوم َمغاِضيَر : ، كَمْنُصور َمْغُضورٌ  َرُجلٌ و

 من العَْيش. َغَضاَرة ، أَي في ُمْغِضُرون ، يُقَاُل : بَنُو فاُلنٍ  ، كُمْحِسن كالُمْغِضر وبَْهَجتِه ،

َعْن َصْوبِي ، أَي ما  َغَضْرتُ  : َغضَّ عنه. ويُقَال : ما َكتَغضَّرَ  عنه ، اْنَصَرَف َوَعَدلَ  ، كفَِرَح : َغِضرَ و،  يَْغِضُر غْضراً  عنه َغَضرَ و

 ُجْرُت عنه. قال ابُن أَْحَمَر يَصُف الَجواِرَي :

نح فـــــــــــــَ  َي عــــــــــــَ َن َأنح الَوعــــــــــــح دح َواعــــــــــــَ  رحِج راكــــــــــــِ  تـــــــــــــَ

  
َن ومل   رحنفـــــــــُرحـــــــــح غحضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ رَاعـــــــــن ذا   يـ غحضـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــَ

  
 .(3) [ولم يجرن]أَي لم يَْعِدْلن 

ً  َغَضرَ  بُقَاُل :و  َحبََسهُ وَمنَعَهُ. : َغْضراً  يَْعُضُرهُ  فاُلنا

ي للمصنِّف أَْن : المانُِع ، وكذلك العاِضُر ، بالغَْيِن وبالعَْيِن ؛ قاله أَبو َعْمرو. وقد تقّدمت اإِلَشاَرةُ إِليه في العَْين ، وكان يَْنبَغِ  الغَاِضرُ و

 أَْمٌر ، أَي َمنَعَنِي وَحبََسني. فغَضَرنِي يَستَْطِرد بذكره َصِريحاً كغَْيِره. ويُقَال : أََرْدُت أَْن آتِيَكَ 

 َء : قََطعَه.الشَّيْ  له َغَضرَ و

 وماَل. َعَطفَ  : يَْغِضر َغْضراً  َعلَْيه َغَضرَ و

 ، تَْكَرار.« َء قََطعَهوالشَّيْ »، واَل يَْخفَى أَّن هذا مع قوله آنِفاً :  لَهُ من ماِله : قَطع له قِْطعةً  َغَضرو

باغِ  الغاِضرُ و  : إِذا أَجاَد ِدبَاَغه. َغَضَرهُ  ، عن أَبي َحنِيفَةَ. وقد : جْلٌد َجيُِّد الّدِ

ُر في َحوائِجهِ  : الغَاِضرُ و  ، عن أَبي َعْمرو. الُمبَّكِ

 .غاِضرٌ و َغِضرٌ و َغِضيرٌ  ، ونَبَاتٌ  َغُضَر َغَضاَرةً  ، وقد ءٍ الناِعُم من ُكّل شيْ  : الغَِضيرُ ولَخِضير ، ا : مثلُ  ، كأَِميرٍ  الغَِضيرُ و

. قال أَبو النَّْجم : (4) الغَِضيرُ  وقال أَبو َعْمرو : ْطُب الطَِّريُّ  : الرَّ
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ا  ويـــــــــــــــرِهـــــــــــــــَ ا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  حتـــــــــــــــَح اهـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ت  َروح  حيـــــــــــــــَُ

  
ِر اأَلرحطـــــــــــــَ  ومـــــــــــــنح   نح ذابـــــــــــــِ  اَغضـــــــــــــــــــــــــــريهـــــــــــــَ مـــــــــــــِ

  
 رافِهٌ ، وَمِضٌر إِتْبَاع. ناِعمٌ  : فغَِضرٌ  ، َمِضٌر ، كفَِرحٍ  َغِضرٌ  َعْيشٌ و

 .«ويَْربُِض َحْجَرةً  َغْضَرةً  يَأُْكل»، ومنه الَمثَل :  نَْبتٌ  ، بالفَتْح : الغَْضَرةُ و

ً  يُْحَمل أَْخضرُ  كَسَحاٍب : َخَزفٌ  ، الغََضارُ و  قالْت َخْنَساُء بنُت أَبِي ُسْلَمى أُْخُت ُزَهْير : لدْفع العَْينِ  تَْعلَيقا

ـــــــــــــاً و  ـــــــــــــئ رِء شـــــــــــــــــــــــــــي
َ

ي املـــــــــــــ ـــــــــــــِّ َوق ـــــــــــــَ يِن تـ غـــــــــــــح ـــــــــــــُ  ال يـ

  
ــــــــــــِم َوال و   ي مــــــــــــِ ــــــــــــ  ــــــــــــت ُد ال قــــــــــــح ارُ ال عــــــــــــَ ــــــــــــَغضــــــــــــــــــــــــــَ  ال

  

َبمحســــــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــَ ه ف ــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــ  يـ ــــــــــــــــِ ن ــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ  ِإَذا الق

  
َذارُ   دح حـــــــــــــــــُ   ا ـــــــــــــــــِ اُ  بـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــَ  ُيســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، نقله الصاغانّي. كغَُراٍب : َجبَلٌ  ، ُغَضارٌ و

__________________ 
 قا  الشماخ : (وقبله َغضحّور)( يف معجم البلدان : غضّور موضض آخر 1)

و ر آجــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاً   فــــــــــــــــــــبوردهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
رمـــــــــــــٌ  كـــــــــــــالـــــــــــــغســـــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــيـــــــــــــه طـــــــــــــمـــــــــــــومُ    لـــــــــــــه عـــــــــــــَ

  

 غري غضّور.مدينة فيما با املدينة إىل بالد خزاعة وكنانة ا وهو « َغضحور»( ورد يف معجم البلدان 2)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.3)
 .«الغضر»( عن التهذيب واللسان وابألصر 4)
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ًّ َصِحيحاً. ، إِذا ، َمْبنِيّا للَمْفعُول اْغتُِضرَ و اْختُِضَر فاُلنٌ و حاً. ماَت شابا  وفي اللَّسان والتَّْكملَة : ُمَصحَّ

ْواو  ان.، كَسْحب َغْضَرانَ و، كُزبَْيٍر ،  ُغَضْيراً  َسمَّ

النَّاِصيَة :  َغِضَرةٌ  الناِصيَة : ُمبَاَرٌك ، ودابَّةٌ  َغِضرُ  ، ونَصُّ الّصاغانّي : َرُجلٌ  : ُمبَاَركٌ  َغِضَرتَُها الناِصيَِة ، كَكتٍِف ، ودابَّةٌ  َغِضرُ  َرُجلٌ و

 ُمبَاركةٌ.

 : في قَْيس. الغََواِضرُ و

بِن  َصْعَصعَةَ  بَنِي غاِلِب بنِ  َحيٌّ من : غاِضَرةُ و بِن بَِغيَض بِن َرْيِث بن َغَطفَان بِن َسْعد ، ةَ غاِضرَ  ، وُهْم بَنُو : قَبِيلَةٌ من أََسدٍ  َغاِضَرةُ و

ه. َغاِضَرةُ وُمعَاِويَةَ بِن بَْكِر بِن َهَواِزَن ؛   أُمُّ

ُجُل : َغْضَورَ و  نقلَه الصاغانّي. َغِضبَ  الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، أَي لَْم يََكْد يَنَاُم. وقِيل : هو بالعَين والصاد الُمْهَملَتَْين ، وقد تقّدم. ِلغُْضر وما نامَ 

 ، أَي ما َكذَّب وال قصَّر. َغَضرَ  وحَمَل فما

ر  َغَضرَ  وما  .(1)َعْن َشتِْمي ، أَي ما تَأَخَّ

 .، كَجْعفٍَر : نَبَاٌت يُْشبِه الثَُّماَم ال يُْعقَد عليه َشْحمٌ  الغَْضَورو

 : بَْطٌن من ثَِقيف ، ومن بَنِي ِكْنَدةَ. َغاِضَرةُ و

 : بالبَْصَرة ، منسوٌب إِلى اْمَرأَة. غاِضَرةَ  وَمْسِجدُ 

َمِد بُن َداُوودَ  لَِفّي ؛ والُحَسْيُن بُن الَحَسن الغََضاِريُّ  وعبُد الصَّ  ، عن الصُّولّي ؛ وأَبو الفََرجِ أَْحَمُد بُن ُعَمرَ  الغََضاِريّ  كَسحاب ، عن الّسِ

ثون. الغََضاِريُّ  ، وأَحمُد بُن علّي بِن ُسّكرٍ  الغََضاِريُّ  ، عن َجْعفَر الُخْلِدّيِ ؛ وأَْحَمُد بُن أَبي نْصرٍ  الغََضاِريُّ   َشْيُخ الحافِظ ابن َحَجر : ُمحّدِ

 ّماك.صاِحُب الُجْزِء ، هو ابن السَّ  الغََضائِِريّ و

بِْنُت ماِلك بن ثَْعلَبَةَ بِن  غاِضَرةُ واْسُم أُّمِ َربيعَةَ.  ُغَوْيِضرةُ و: هم بَنُو َربِيعَةَ بِن َصْعَصعةَ بن ُمعَاويَة بن بَْكِر بِن َهَواِزَن ،  ُغَوْيِضَرة وبنو

ِهم يُْعَرفُون. ُدوَداَن بن أََسِد بِن ُخَزْيَمةَ ، وهي أُم َربِيعَةَ وَسلََمةَ ونَْصٍر بَني ُشَكا : بَْطٌن من  غاِضَرةُ وَمةَ بِن َشبِيٍب من بَني السَُّكوِن ، وبأُّمِ

 الُهوِن بِن ُخزْيَمةَ بن ُمْدِرَكةَ.

 بُن َسُمَرةَ التَّميميُّ العَْنبَِريُّ َصحابِيٌّ ؛ قاله ابُن الَكْلبِّي. غاِضَرةُ و

، كَجْعفٍَر  الغَْضبَرُ  ، ورأَيُت في التَّْكِملَة : الشَّديُد الغِليظُ  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد : هو ، كغُلَِبط وُعالِبطٍ  الغَُضبِرُ  : [غضبر]

َدة  الً كعُلَبٍِط فأَْصلََحه بقوله كَجْعفَر ، والَمْجُد نَقََل عن الُمَسوَّ داً ُمْصلحاً ، وكان فيه أَوَّ األَْصليّة ، وقد أَهملهُ صاِحُب اللَّساِن وُعالبِط ، ُمجوَّ

 الِذي َسبَق ِذْكُره آنِفاً َمأُْخوذاً من هذا ، فَْليُْنَظْر.« العََضْوبَرُ »أَيضاً. وأَنا أَْخَشى أَْن يكون 

نُه.: َغِليُظ الَخْلِق ُمتَغَ  َغَضْنفَرٌ  ، قالَهُ اللَّْيُث. ويُقَاُل : أََسدٌ  : األََسدُ  الغََضْنفَرُ  : [غضفر]  ، قال الشاِعر : الغَِليظُ  : الجاِفي الغََضْنفَرُ و ّضِ

َره  ِض   ِذكـــــــــــــــح رحفـــــــــــــــَ ٌد ملَح يــــــــــــــــَ يـــــــــــــــِّ مح ســـــــــــــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــُ

  
ِن   َديـــــــــح وِن الســـــــــــــــــــــــاعـــــــــِ رُ أََزب  ُغضـــــــــــــــــــــــُ فـــــــــَ ـــــــــح نـ  َغضـــــــــــــــــــــــَ

  
ُن ، وأَنشد. الغََضْنفر وقال أَبو َعْمرو :  : الغَِليُظ الُمتغَّضِ

َفرُ ِدرححايٌَة َكَوأحَلٌر   َغَضنـح
 .الغَْضفَرُ  ، إِذا كاَن َغِليظاً أَو َغِليَظ الُجثَّة ، قال األَزهرّي : والنُّوُن زائَدةٌ ، وأَْصلُه َغَضْنفَرٌ  ث : َرُجلٌ وقال اللّيْ 
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 مع أَنّهما واِحٌد ، فإِّن نُونَ  ، هذه المادَّةُ عندنا َمْكتُوبَةٌ بالُحْمَرة ، كأَنَّه يُشير بها إِلى أَنّه ِمّما زاَد بها على الَجْوَهِرّي ، ، كعاُلِبطٍ  الغَُضافِرُ 

ولم يَقُْل : أَْهَمله الجوهرّي ، على عاَدته  األََسدُ  زائدةٌ ، كما َحقَّقَه األَزهِرّي وَغْيره ، ولذا ذكره الصاغانّي في التكملة ، وقال : هو َغَضْنفَر

 ، وذكره األَزهريُّ في الُخَماِسّي أَيضاً. ثَقُلَ  وقَْنَدل ، ِإذا َغْضفَرَ  ، وقد َغَضْنفَرٌ وفي نََواِدر األَْعَراب : بِْرَزْوٌن نَْغَضٌل و في التَّْنبيه عليه.

 بتَْقِديم النُّون. ، كَسفَْرَجل ، كالغَنَْضفَرِ  ، َغَضْنفَرٌ  ، ومنه قَْولُهم : َرُجلٌ  الجافِي الغَِليظُ  ، كَجْعفٍَر : الغَْضفَرُ و

 * وّمما يُْستَْدرك عليه :

ْولَى تَْقديُم هذه األَ  : وهي التي َغلَُظْت وَكثَُر لْحُمها ؛ قاله أَبو ُعبَْيَدة ، ونقله صاحُب اللَِّسان. ثم رأَيُت البَْدَر القََرافِّي قال : َغَضْنفََرةٌ  أُذُنٌ 

 باألَْحَمر« غ ض ن ف ر»المادَّةِ على ما قَْبلها ، وأَن تُْكتَب باألَْسَود ألَنَّها في الّصحاح ، وأَْن تُْكتََب مادةُ 

__________________ 
 ( يف اللسان : ما َ خ ر وال َكَذَب.1)



6495 

 

 وَحَكم بزايَدة الن ون. انـحتَـَه . فَتَبم ر.« ر ي ض ف»أَلهنا من الّزاَِيَدات ا وذكر اجلَوحَهرِّي ما فيها يف 
،  (1) بيََدْيه يَْغِطرُ  َمرَّ  ، بالفَتْح ، فِْعٌل ُمماٌت ، يُقَال : الغَْطرُ  ، وقال ابُن ُدَرْيد : الَخْطر ، أَْهَمله الجوَهِرّي ، وهو لغةٌ في الغَْطرُ  : [غطر]

 يَْخِطر. ِمثْل

، اللُّغَةُ األُولَى هي الَمْشُهوَرةُ ، وأَّما الثَّانِيَة التي َذَكرها المصنّف فالصَّواُب فيها بالّظاِء الُمَشالَِة ، فإِّن  ، كإِْرَدّبٍ ، ويَُضمُّ أَّولُه الِغْطيَرُّ و

 على ذلك أَيضاً ُمنَاَظَرةُ أَبِي َعْمرو مع أَبي َحْمَزة في والِعْظيَرُّ ، وِكالُهَما على َوْزِن إِْرَدّبٍ. ويَُدلّ  الِغْطيَرُّ والصاغانِّي هكذا َضبََطه فقال : 

َم أَنَّ  ، بالغْين والطاِء ، كما في اللَّسان ، أَي ال بالعَْين والظاِء. ولعّل المصنّف لَّما  القَِصيرُ  هو الِغْطيَرَّ  هذا الَحْرف ، فإِّن أَبا َحْمَزةَ َصمَّ

قال أَبو  (2) إِلى الِقَصر ، و الغَِليظُ  هو الِغْطيَرُّ  ُهَما َكِلَمةٌ واِحَدةٌ ، وإِنَّما الفَْرق في الشَّْكل ، فَتَنَبَّْه لذلك. وقيَل :رآُهَما في نسخة التِّْكِملَة َظنَّ أَنَّ 

 القَاَمِة ، وأَْنَشَد : الُمتََظاِهُر اللَّْحِم الَمْربُوعُ  والِغْظيَرُّ : هو الِغْطيَرُّ  َعْمٍرو :

 ِغطحرَي اوَدانً َلم ا رَأَتحُه مُ 
ِلَوْسخه : أَي أَْحَمُل له  أَْغفَرُ  . وتقول العرُب : اْصبْغ ثَْوبَك بالسَّواِد فهوَغفَْرتَه ٍء َستَْرتَه فقدوُكلُّ شيْ  َستََرهُ. : َغفََرهُ يَْغِفُرهُ َغْفراً  : [غفر]

كأَْغفََرهُ ،  وأَْوعاهُ ، أَْدَخلَهُ وَستََرهُ  : يَْغِفُره َغْفراً  الَمتَاَع في الِوَعاءِ  َغفَرَ  َده :، وقال ابُن ِسي في الِوَعاءِ  : َجعَلَه الَمتَاعَ  َغفَرَ و وأَْغَطى له.

 ، قال : أَْغفََرهو الشَّْيَب بالِخَضاِب : َغطَّاهُ  َغفَرَ  كذلكو

ًة  امـــــــَ مـــــــَ شـــــــــــــــــــــيـــــــِب عـــــــِ
َ
ن امل ُت مـــــــِ يـــــــح َتســـــــــــــــــــــَ ىت  اكـــــــح  حـــــــَ

  
رَاءَ   فـــــــــــــــح رَ  غـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ ابِ  أُغـــــــــــــــح ا خِبضـــــــــــــــــــــــــــــَ وحهنـــــــــــــــُ  لـــــــــــــــَ

  
 ، عن اللّْحيَانّي ، َحَسنَةً ، بالَكْسرِ  ِغْفَرةً و ، بالفَتْح ، يَْغِفُره َغْفراً  هللا َذْنبَهُ  َغفَرَ  : التَّْغِطيَة على الذُّنُوب والعَْفُو عنها ، وقد الَمْغِفَرةُ و الغَْفرُ و

ً و ، األَِخيَرةُ عن اللّْحيَاني ، ُغفُوراً و َمْغِفَرةٌ و وِمن األَخير قول بعض العَرب : ـ  ، َغِفيَرةً و َغِفيراً و ، كقُعُوٍد وُعثَْمان ، ، بَضّمهما ُغْفَرانا

 [هو]من هللا  الَمْغِفَرةو الغُْفرانُ  ، وقِيَل : َعلَْيه وَعفَا َعْنهَغطَّى  :ـ  ، والنَّاقَةَ الغَِزيَرة ، والِعزَّ في العَِشيَرة ، فإِنَّها َعلَْيَك يَسيَرة الغَِفيَرةَ  أَْسأَلُك
له ، إِذا  َغفَرَ  أَْن يَُصوَن العَْبَد من أَْن يََمسَّهُ العََذاُب. وقد يُقَال : (3)

تََجاَوَز عنه في الظاِهر ولم يَتََجاَوْز في الباِطِن ، نحو قوله تَعَالَى :  (4)

 .«البصائر»َحقَّقه الُمَصنُّف في  (5) (ا يَ ْغِفُروا ِللَِّذيَن ال يَ ْرُجوَن َأاّيَم هللاِ ُقْل ِللَِّذيَن آَمُنو )

كاَن اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه  )قَْوالً وفِْعالً. وقوله تعالى  َغْفَرهُ  َطلََب منه ، على حذف الَحْرف : إِيّاهُ  اْستَْغفََرهُ و ، وِلَذْنبِِه ، من َذْنبه اْستَْغفََرهُ و
 ؛ َحقَّقه الُمَصنّف في البََصائر. وأَنشد سيبََوْيه : (7)لم يُْؤَمُروا أَْن يَْسأَلُوهُ ذلك باللَّساِن فقط ، بَْل به وباْلِفْعِل  (6) (َغّفاراً 

رُ  فــــــــِ غــــــــح ــــــــَ تـ ُه  َأســــــــــــــــــــــح ــــــــَ ي ُت ُ حصــــــــــــــــــــــِ ــــــــًا َلســــــــــــــــــــــح ب ــــــــح    َذن

  
رُ   مـــــــــــَ وحُ  والـــــــــــعـــــــــــَ ُه الـــــــــــقـــــــــــَ يـــــــــــح اِد ِإلـــــــــــَ بـــــــــــَ  َرب  الـــــــــــعـــــــــــِ

  
، وُهَما من أَْبنِيَِة الُمبَالَغَة ، ومعناُهما ، الّساتُر ِلذُنوِب ِعبَاِده ، الُمتََجاِوُز عن َخطاياُهْم  من صفاِت هللا تَعالَى :ـ  الغافِرُ ـ و الغَفَّارُ و. الغَفُورُ و

 وذُنُوبِهم.

ّم ،  بِغُْفَرتِه األَْمرَ  َغفَرَ و  ِغي أَْن يُْصلََح به.: أَْصلََحهُ بما يَْنبَ  غِفيَرتهِ و، بالضَّ

 : (8)َذْنباً ألََحد. قال َصْخُر الغَّيِ  يَْغِفُرون ، أَي ال يَعِذُرون وال َغِفيَرةٌ  ويُقَال : ما عْنَدهم َعِذيَرةٌ وال

يـــــــــــــهـــــــــــــُم  تح فـــــــــــــِ يحســـــــــــــــــــــــــــَ ُم لـــــــــــــَ وح ـــــــــــــَ ريَهح اي قـ فـــــــــــــِ  غـــــــــــــَ

  
ريَهح   اُ  ا ـــــــــــِ َ ي مجـــــــــــِ مـــــــــــا مَتحشـــــــــــــــــــــــــِ وا كـــــــــــَ  فـــــــــــامحشـــــــــــــــــــــــــُ

  
 َذْنَب أَحد منكم إِْن َظِفُروا به. يَْغِفُرون الـ  أَي بني الُمْصَطِلقـ   تَْهُربُوا فإِنَّهمأَي َمانِعُوا عن أَْنفُِسُكْم وال

ْرع كِكتَابَة : ، الِغفَاَرةُ وبهاٍء ،  ، الِمْغفََرةُ و، كِمْنبَر ،  الِمْغفَرو أِْس  َزَرٌد من الّدِ ، ويُقَاُل : هو َرْفَرُف  يُْلبَُس تَْحَت القَلَْنُسَوة يُْنَسُج على قَْدِر الرَّ

 : الِمْغفَرُ  وقال ابُن ُشَمْيل : الُمتََسلُِّح. «به»بعض األُُصول :  أَو َحلٌَق يَتَقنَُّع بَِها ، وفي البَْيَضةِ 

__________________ 
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 بذنبه.ـ  ومل يعزهـ  ( األصر والقاموس والتكملة ا ويف اللسان1)
 يف القاموس : أو املتظاهر.( 2)
 (.غفر)( زايدة عن املفردات للراغب 3)
 . ومل يتجاف عنه يف الباطن... ( يف املفردات : إذا  اىف4)
 .14( سورة اجلاثية اآية 5)
 .10( سورة نوح اآية 6)
 ( يف املفردات : وابلفعا .7)
ج هو ومجاعة من أصـــــحابه إىل بع  متوجهاهتم ا فصـــــادفوا يف طريقهم بين قوله : قا  صـــــخر الغي ا وكان خر »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 8)

 .«املصطل  فهرب أصحابه ا فصاح هبم وهو يقو  ذلك ا وخص مجا  ا رية ألهنا كانت حتمر األثقا  ا كذا يف اللسان
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َبُغ عل  الُعُنِ  فـََتِقيِه. َفَر البَـيحَضِة ُتسح  َحَلٌ  َ حَعُلها الر جُر َأسح
ْرَع ثّم تُْلبَُس البَْيَضةُ فَْوقَ  الِمْغفَر ُربََّما كانقال : و جُل على َرأْسه فتَْبلُُغ الّدِ يَُرفَُّل  الِمْغفَر َها ، فذلكِمثَْل القَلَْنُسَوة َغيَر أَنَّها أَْوَسُع ، يُْلقيها الرَّ

ْرع والبَْيَضة»ِة. وقرأُْت في كتاب من ِديبَاجٍ وَخّزٍ أَْسفََل البَْيضَ  الِمْغفَرُ  على العاتقَْين ، وُربَّما ُجعل ألَبي : ُعبَْيَدةَ َمْعَمر بن الُمثَنَّى « الّدِ

ْرع ، َصفيحاً وَكانَْت َسَرداً  التَّْيِميّيِ ما نَصُّه : ل الّسين زاياً ، فيقولُون : َزَرداً ، وهو الَحلَقُ ـ  فإِذا لم تَُكْن ، يَْعنِي الّدِ  فهيـ  محّرَكةً وقد تَُحوَّ

 ، َمْكُسورة الغَْين ، قال : ِغفَاَرةٌ و،  رٌ مْغفَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــَ ح و  رحداَء ت ر ٍة جـــــــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــــــــــــِ  طـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ِج ِذي   دجـــــــــــــــــــ 

ُ
ُر ابملـــــــــــــــــــ اَرهح بـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــِ

  
بََّما كانَت َظاِهَرةَ الَحلِق وربما بَطَّنُوَها وَظهَُّروها بِِديباج أَو َخّزٍ أَو بِْزيَْون  ، وَحَشْوَها بَِما َكاَن ، وربََّما اتََّخذُوا  (1)ويقال لها تَْسبِغَةٌ ، فرَّ

ٍة وَغْيِر ذلك.  انتهى. فَْوقََها قَْونَساً من ِفضَّ

ي َرأَْسها ما قَبََل منه وما َدبََر َغْيَر َوَسِط َرأِْسَها. وقيل : هي ِخْرقَةٌ تكوُن دون اْلِمقْ  كِكتَابَة : ِخْرقةٌ  ، الِغفَاَرةُ و تَُوقِّي  نَعَةتَْلبَُسَها المرأَةُ فتُغَّطِ

ْقعَةُ اْلتي أَيضاً : الِغفَاَرةُ وبها الَمْرأَةُ ِخَماَرَها من الدُّْهن.  : ِجْلَدةٌ  الِغفَاَرةُ  ، وقيل : الَوتَرُ  (2) ِري عليهعلى َحّزِ القَْوِس الذي يَجْ  تكونُ  الرَّ

 ، وفي التهذيب : َسَحابَةٌ تََراَها كأَنََّها فوَق َسحابٍَة. السََّحابَةُ فَْوَق السََّحابَةِ  : الِغفَاَرةُ و تكوُن على رأِْس القَْوِس يَْجِري عليها الَوتَُر ،

 .، َرأُْس الَجبَلِ  : الِغفَارةُ و

 بعَْينِه ؛ عن الصاغانّي. َجبَل : اسمُ  ِغفَاَرةُ و

 ، قال : البَْطنُ  ، بالفَتْح : الغَْفرُ و

 هـــــــــــو الـــــــــــقـــــــــــارُب الـــــــــــتـــــــــــاِد لـــــــــــه كـــــــــــر  قـــــــــــاِرب 

  
َغ و   لـــــــــَ ـــــــــَ ي ِإذا بـ امـــــــــِ َدِر الـــــــــنـــــــــّ َراُذو الصـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــح  الـــــــــغـــــــــَ

  
ك ، َغْفَرةٌ  وما شاَكلَه ، واِحَدتُه ِزئْبُِر الثَّْوبِ  : الغَْفرُ و  (3)الثَّْوِب : ُهْدبُهُ ، وُهْدب الَخَماِئِص ، وهي القُُطُف ِرقَاقَُها  َغْفرُ  ، ويُقَاُل : ويَُحرَّ

 ولَيِّنُها ، وليس هو أَْطَراَف األَْرِديَة وال الَمالِحف.

 : أَْخَرَج ِزئِْبَره. ، وقال ابُن القَّطاع ثاَر ِزئْبُِرهُ  : اْغفَارَّ اْغِفيراراً و ، (4) َغفَراً  ، كفَِرحَ  الثَّْوُب ، َغِفرَ و

ه أَكثرُ  : الغُْفرُ و ّم ، األَخيرة عن ُكراع ،  ُغفُورٌ و، كِعنَبٍَة ،  ِغفََرةو ، كقُْفل وأَْقفَال أَْغفَارٌ  ج ، والفَتُْح قَِليٌل ، َولَُد األُْرِويَّة ، وَضمُّ ، بالضَّ

ه ُغْفَرةٌ  واألُْنثَى  ، قال بِْشٌر : ُمْغِفَراتٌ  ، والَجْمعُ  أَْغفََرت ، َوقَدْ  (5) ُمْغِفَرة ، وأُمُّ

زِ    ٌب يــــــــــَ عــــــــــح رُ وصــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــح ِه  الــــــــــغــــــــــُ ُذفــــــــــاتــــــــــِ  عــــــــــن قــــــــــُ

  
رُ   رحعـــــــــــــــــــَ واٌ  وعـــــــــــــــــــَ ه ابٌن طـــــــــــــــــــِ  حبـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــِ

  
هكذا َحَكاه أَبو ُعبَْيد ،  :. قال ابُن ِسيَده ُغْفرٌ  : لََها ُمْغِفرٌ  َكثيٌر ، وِهي أَْرَوى ُغْفرٌ  اسٌم للواِحِد منها والَجْمعِ. وُحِكَي : هذا الغُْفر وقيل :

َواب : أُْرِويَّةٌ   ، ألَنَّ األَْرَوى َجْمٌع أَو اسُم َجْمع. ُمْغِفرٌ  والصَّ

 ٌء كالُجَواِلق.: َشيْ  الغَْفرُ و .. ، وهي من الِميَزانِ  َمْنِزٌل للقََمر ، ثاََلثةُ أَْنُجٍم ِصغَارٌ  : الغَْفرو

 ، نقله الصاغانّي. ُدَوْيبَة : َزَعُموا الِغْفرُ  قال ابُن ُدَريد :و ، عن الَهَجِرّي ، البَقَرةِ بالَكْسِر : َولَُد  ، الِغْفرُ و

والَجْبَهِة. وقِيل : هو َشعٌَر  َشعَُر العُنُِق واللَّْحيَْيِن والقَفَا : الغَفَرُ و ٌء منه.نبََت فيها شيْ  األَْرُض : أَْغفََرتِ و،  بالتَّْحِريك : ِصغَاُر الَكإلِ  ، الغَفَرُ و

َغب يَكون على ساِق الَمْرأَةِ والَجْبَهِة ونحِو ذلك ،  ، بالفَتْح. قال الراِجُز : كالغَْفر كالزَّ

ا  هــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَ اقـ وحٌد بســــــــــــــــــــــَ تح خــــــــَ مــــــــَ لــــــــِ رح قــــــــد عــــــــَ فــــــــَ ــــــــغــــــــَ  ال

  
رح   جــــــــــــَ يــــــــــــَدن  الشــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــِ يــــــــــــَ نح َأو لــــــــــــَ رَيحَويــــــــــــَ (6)لــــــــــــَ

 

  
مّ  كالغُفَارِ  اجز : الغَفَر ، وهو لُغَةٌ في ، بالضَّ َكةً ، قال الرَّ  ، ُمَحرَّ
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__________________ 
 والبزيون :« قوله : أو بزيون عل  وزن فرعون هكذا ضــــــبطه أبو عبيدة ا كذا خبرت الشــــــارح يف هامش مســــــودته»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 1)

 السندس أو رقي  الديباج )اللسان : بزن(.
 ( التهذيب : عليها.2)
 اللسان : دقاقها.( يف 3)
 ( ضبطت ابلتحريك عن التهذيب واللسان.4)
 ( كذا ابألصر والصحاح واللسان ا ويف التهذيب : وأُمه ُمغحِفٌر.5)
 ( مر يف مادة شجر برواية :6)

 لرتوين أو لتبيدن الُشُجر
 والالم ا والرجز المي وبعدهقا  هنا  : مجض شجار ككتاب وكتب. قا  الصاغاين : والرواية السجر ابلسا املهملة 

 أو ألروحن أصال ال أشتمر
 والرجز أليب  مد الفقعسي.
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ا  اُرهــــــــــــــــَ َ ا مخــــــــــــــــِ ا زَاهنــــــــــــــــََ يــــــــــــــــن قــــــــــــــــِ ِدي نــــــــــــــــَ بــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ  تـ

  
ا و   ًة مـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــاهنـــــــــــــَ طـــــــــــــَ اُقســـــــــــــــــــــــــــح اُرهـــــــــــــَ فـــــــــــــَ  غـــــــــــــُ

  
« الغَْفرو»سخ كأَمير ، والَِّذي في اللَّسان وَغْيره : ، هكذا هو في النُّ  الغَِفيرِ و القُْسَطةُ : َعْظُم السَّاِق. قال الَجْوَهِرّي. ولَْسُت أَْرويه عن أََحٍد.

غاُر الِقصار ، ِغفَاُرهُ و َغفَُرهوالَجَسِد  َغْفرُ وبفَتْح فُسُكون ، فليُْنَظر ،   : في قَفَاهُ  القَفَا ، كَكتف َغِفرُ  هو قال أَبو َحنِيفَة : يُقَال :و : َشعُره الّصِ

 .َغفَرٌ  ، إِذا كان في َوْجِهها الَوْجهِ  َغِفَرةُ  وهي ، َغفَرٌ 

أَْس وتَُضّمه ، بالَمّد : الغَِفيرُ  الَجّماءُ و البَْيَضةُ اسٌم جاِمٌع لما فيَها من « : الّدرع والبَْيَضة»، قال أَبو ُعبَْيَدة في ِكتَاب  البَْيَضةُ التي تَْجَمُع الرَّ

فاِت التي من َغْيِر لَْفظها ، و أْس ، تَْجَمُع أَْطَراَف بَْعِضها إِلى بَْعض بَمَساِميَر يَْشُدْدَن َطرفَْي األَْسَماِء والّصِ للبَْيَضة قَبَائُل َصفائُح َكقَبَائِل الرَّ

 ُكّل قَبيلَتَْين. إِلى آِخِر ما قال.

ً  يُقَال :و ،  الغَِفيَرى وَجّماءَ  ، ممدوٌد في الُكّل ، َغِفيراً  ، وَجّماءَ  ِفيرَ الغَ  ، والَجّماءَ  الغَفيرِ  وَجّماءَ  ، باإِلضافة ، الغَفيرِ  ، وَجمَّ  َغِفيراً  جاُءوا َجّما

يقال أَيضاً : و،  الغَِفيرَ  ، والَجمَّ  َغِفيَرةً  ، وَجّماءَ  الغَِفيَرةَ  والَجّماءَ  ، الثَّالثَةُ َذَكَرُهْم الصاَغانِّي ، الغَِفيَرةِ  ، وَجّماءَ  الغَفيَرةِ  وَجمَّ  بالقَْصِر ،

، ولم يَْحك إِاّل  يَتََخلَّف أَحٌد ، وهم َكثِيُرون. وهو عند سيبويه ولم َجِميعاً ، َشريفُُهم وَوِضيعُهم جاُءوا ، أَي الغَِفيَرةِ و الغَِفيَرةِ  ءِ جاُءوا بَجّما

اِء. يعني أَنّك ال تَقُوُل َوْصٌف الِزٌم  الغَِفيرُ  ، من األَحواِل التي َدَخلََها األَِلُف والَّالم ، وهو نادٌر. وقال :« الغفيرَ  الَجَماءَ » « الَجّماءَ »للَجمَّ

أَي  أَي يُْنَصُب ، كما تُْنَصُب الَمَصادُر التي هي في َمْعنَاه َمْوُضوٌع َمْوِضَع الَمْصَدرِ  ولَْيس بفْعل ، إِاّل أَنّهُ  اْسمٌ  : الغَِفير وتَْسُكت. والَجّماء

 ً ا وكافَّةً ، وأَْدَخلُوا فيه األَِلف والَّاَلَم ، كما أَْدَخلُوُهَما في قولهم : َغِفيراً  َمَرْرُت بِِهم ُجُموما أَْوَرَدَها  ، كقولك جاُءوني َجميعاً وقاِطبَةً وُطرًّ

 وَجعَلَهُ غيُره َمْصَدراً. ِعَراكاً ، الِعَراَك : أَي أَْوَرَدَها

ْفَع على تَْقديِرِهْم. وقال الكسائّي : العرُب تَنصُب الَجّماءَ و ، وقد َذَكَر غيُر  في التََّمام وتَْرفَعُه في النُّْقَصان الغَفيرَ  أََجاَز ابُن األَْنبَارّي فيه الرَّ

ة هذا البَْحث في  ،  الغَفيرَ  ، والَجّماءَ  َغِفيراً  ، وسيأْتي إِْن شاَء هللا تعَالَى. وفي البصائر : جاَء القَْوُم َجّماءَ ُمْستَْقصًى « جمم»واحد من األَئِمَّ

 أَي بأَْجَمِعِهم.

ُسلُ  َكم هللا َرُسولَ  يا»:  قلتُ  عنههللارضيفي َحِديِث أَبي َذّرٍ  (1)و[ ] ٍء. وفي النهاية :والَجمُّ ، والَجِميُم : الَكثِيُر من ُكّل شيْ  :  قال «؟الرُّ

 ، أَي َجَماَعةً كثيرةً. «(3) الغَفيرِ  َجمَّ  ، (2) َعَشرَ  وَخْمَسةَ  ثاَلثُمائة»

مِّ  (4) كغُِفرَ  نُِكَس ، ، من حّدِ َضَرَب ، إِذا قاَم من َمَرِضه ثم يَْغِفُر َغْفراً  ، وكذا الَجِريُح ، الَمريضُ  َغفَرَ و  ، على َما لَْم يَُسمَّ فاِعلُهُ. بِالضَّ

 بعَد السَّْلَوةِ ، قال الشَّاِعر : العاشُق : عاَد ِعيُدهُ  َغفَرَ و

اَر  ي  ِإن  الــــــــــد  يــــــــــلــــــــــَ لــــــــــِ رٌ خــــــــــَ فــــــــــح َو   غــــــــــَ ِذي اهلــــــــــَ  لــــــــــِ

  
مـــــــا   رُ كـــَ فـــِ غـــح ِم  يــــَ لـــح ُب الـــكـــَ احـــــــِ وُم َأو صـــــــــــــــــــــَ مـــُ َحـــح

(5)املـــ
 

  
، بالَكْسر ، لغة فيه ، ذكَره ابن القّطاع ، وهو في اللَّسان أَيضاً. وزاد ابُن  َغِفرَ و،  واْنتَقَضَ  ، من َحّد َضَرَب ، إِذا نُِكسَ  يَْغِفرُ  الُجْرحُ  َغفَرَ و

 ال ، فهو ُمْستَْدَرٌك عليه.الُجْرُح كفَِرَح ، إِذا بََرأَ ، وهو من األَْضداد. وهذا قد أَْغفَلَه المصنّف وَغْيُره من أَْربَاِب األَْفعَ  َغِفرَ والقَّطاع : 

َصَها. : يَْغِفُرها َغْفراً  الَجلَُب السُّوقَ  َغفَرَ و  َرخَّ

، وهو َصْمٌغ َشبِيهٌ بالنّاِطف يَْنَضُحه العُْرفُُط ، فَيُوَضع في ثَْوٍب ثّم يُْنَضُح بالَماِء فيُْشَرُب ، وقد تَقّدم في  : الَمغَاثِيرُ  الَمغَافِيرُ و الَمغَافِرُ و

يضاً للعَُشِر والسَّلَم أَ  الُمْغفورُ  ، وقد يكون ، بَكْسِرِهَما ِمْغفيرٌ و ِمْغفَارٌ و، بضّمهما ،  ُمْغفُورٌ و،  ُمْغفُرٌ و، كِمْنبَر ،  ِمْغفَرٌ  الَواِحدُ  .«غثر»

 والثََّماِم والطَّْلحِ وغيِر ذلك.

ْمث والعُْرفُِط : َمغاثيُر  :  الَمغَافِيرُ  ، بالَكْسر. وقال ابُن األَثير : ِمْغفَرٌ و،  ُمْغفُورٌ و، الَواحُد ُمْغثُوٌر  َمغَافِيرُ ووفي التَّْهذيب : يُقَال ِلَصْمغ الّرِ

 غيِر أَنَّ رائَحتَهَصْمٌغ يَِسيُل من العُْرفُِط ، 

__________________ 
 (.غفر)( زايدة عن النهاية 1)
 ( يف النهاية : مجم : ويف رواية ثالثة عشر.2)



6500 

 

 . قا  : فإنه يقا  : جا ا اجلم الغفري مث حذف األلف والالم.. ( يف النهاية : مجم : قا  : هكذا جاءت الرواية ا قالوا : والصواب مجاء غفرياً 3)
 ومل تقر العرب اجلماء إاّل موصوفاً وهو منصوب عل  املصدر كطرّاً وقاطبة فإهنا ألاء وضعت موضض املصدر. . قا  :..
 .«لغفر»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  4)
 لة قوله بعده :. بدال.. ( ورد يف الصحاح : لعمر  إن الدار. قا  ابن بري : البيت للمرار الفقعسي ا قا  وصواب إنشاده : خليلي إن الدار5)

ــــــــــــًة   قــــــــــــفــــــــــــا فــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــبال مــــــــــــن مــــــــــــنــــــــــــز  ا ــــــــــــي دمــــــــــــن

  
ا عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  رســــــــــــــــــــــــــــــمِ و    ابألبـــــــــــــــــر  الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــادي أملـــــــــــــــــّ
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ة ُغ اإِلّجاصـــَ مح رٍو :ِمغحَفارٌ  ليســـت ِبطَيَِّبة. وقا  الل يحث : صـــَ غاِفريُ  . وقا  أَبو َعمح
َ
ُغ يكوُن يف الّرِمحث ا وهو ُحلحٌو  امل مح : الصـــ 

ِعيداهِنا  (1)ٌء َيِسيُر من َطَرف ا وهو شيح  َمَغافريُ  . وقا  ابُن ُِشَيحر : الّرِمحُث من َبِا اَ مح  ا لهُمغحُفورٌ  يـُؤحَكُر ا واحُدَها
ُه : َغافريُ  مثر الدِّبح  يف َلوحنِه ا وقا  َغريح

َ
 لر بِّ ِإال  أَنّه أَبـحَي .َعَسٌر ُحلحٌو ِمثحُر ا امل

بَاعّي. َمغَافِيرَ  : األَْرُض ذاتُ  الَمْغفُوراءُ و  وهي َمْمُدوَدة ؛ قاله ابُن ُدَرْيد. وَحَكى أَبو َحنِيفَة ذلك في الرُّ

ْمُث : َظَهر فيهما ذلك ، وأَْخَرجَ  أَْغفَرَ و  .َمغَافيَره العُْرفُُط والّرِ

 .نَتََمْغفَرُ  ، قال : ُمْغفور ، ومن قال : نَتَغَفَّرُ  ، قال : َخَرْجنا ِمْغفَر من َشَجِرَها. فَمْن قال : اها: اْجتَنَ  تََمْغفَرو،  تَغَفَّرَ وَ 

 قَولُُهم :و

ُغحُفرُ  هذا اجَلىَن ال َأنح ُيَكد  
 امل

 وَرَوى أَبو َعْمرو :

 ال َأن ُتَكدِّي املِغحَفرَا
ْمغِ يُْمَسُح منه  (2) الِمْغفَرُ و،  يُقَال ذلَك لَمْن يَناُل الَخْيَر الَكثيرَ  قالُوا : ءِ الشَّيْ َمثٌَل يُْضَرب في تَْفِضيِل  ما اْبيَضَّ  (3): هو العُوُد من َشَجِر الصَّ

ْمغِ يقال هل ْعُرور ، وما مثْل  (4)، وما استطال  الِمْغفَر فيُتََّخذُ منه َشَراٌب َطيٌَّب. وقال بعُضهم : ما اْستََداَر من الصَّ اإِلْصبعِ يُقَال له الصُّ

 فأَْغفََرتْ  قال : جاَدَها الَمَطرُ  ؟َرةَ َساَل منه في األَْرِض يُقَال له الذَّْوُب. وفي الَحِديث أَّن قاِدماً قَِدَم َعلَْيه من َمكَّةَ فقال : َكْيَف تََرْكَت الَحْزو

. قال ابُن األَثِيِر : وهذا َمغَافِيَرَها من النَّبَاِت. وقيل : أراد أَنَّ ِرْمثََها قد أَْخَرَجتْ  كالغَْفرِ  صارَ  ، أَي أَنَّ الَمَطر نََزَل عليها حتَّى« بَْطَحاُؤَها

 كُجَهْينَةَ : امَرأَةٌ. ، ُغفَْيَرةُ و .«إِْذِخُرَها (5)وأَْبَرَم َسلَُمَها وأَْعَذق »أَْشبَهُ ، أاََل تََراهُ َوَصَف َشَجَرَها فقال 

يوان ، ووقع بَخّط الصاغانّي في التكملة : العَّطارُ  ُغفَْير بن الَحَسنُ و ُل الصَّواب ،« البَْصِريّ » الِمْصرّي ، هكذا بَخط الذََّهبِّي في الّدِ  ، واألَوَّ

ث  بِن َعِدّي : كذّاٌب َوّضاٌع.، قال الحافُِظ في التَّْبصير : َواٍه كان في ُحُدوِد الثَّالثَِمائَة. وقال الذّهبّي عن يُوُسَف  كُزبَْير : ُمَحّدِ

 .غاِفٍر الغافِِريُّ  من بَنِي ساَمة بن لَُؤّي ، منهم َعِطيَّةُ بُن جابِِر بن : بَْطنٌ  غافِرٍ  َوبَنُو

 ُجْنَدُب بُن ُجْناَدةَ  أَبي َذرٍّ  َسيِّدنا َرْهطُ  بن ُملَْيِل بِن ضْمَرةَ بِن بَْكر بن َعْبِد َمناةَ ، ِغفَارِ  : قَبيلَةٌ من ِكنَانَةَ ، وهم بَنُو ، كِكتَاب ِغفَارٍ  بَنُوو

 ، اسُمه َجِميلٌ  الِغفَاريُّ  وأَبو بَْصَرة (6) بُن َرْحضةَ ، وإِليهم البَْيُت إِيماءُ  ومنهم ، َمّرات ثاََلثَ  ِذْكُره تقّدم وقد ، عنههللارضي،  الِغفَاِرّيِ 

ةُ صاحبَةُ ُكثَيِّر ؛ وابن آبي اللَّْحِم  وبِْنتُه َعزَّ
 ، وَغْيُرهم. (8)، وأَبُو ُرْهم  (7)

ً  يَْغِفرُ  ال وال َعِذيَرةٌ ، أَي َغِفيَرةٌ  ما فِيه يُقَال :و  وال يَْقبَل ُعْذراً ، قال َصْخُر الغَّي : ألَحٍد َذْنبا

يـــــــــــــهـــــــــــــُم  تح فـــــــــــــِ يحســـــــــــــــــــــــــــَ وحم لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ريَهح اي قـ فـــــــــــــِ  غـــــــــــــَ

  
ريَهح فـــــــــــامحشـــــــــــــــــــــــــُ   اُ  ا ـــــــــــِ ي مجـــــــــــِ  وا كـــــــــــمـــــــــــا مَتحشـــــــــــــــــــــــــِ

  
 َذْنَب أََحد منكم إِْن َظفُروا به. يَْغِفُرون الـ  يعني بني الُمْصَطِلقـ  أَي تَثَاقَلُوا في َسْيِركم وال تُْخفُوه ، فإِنُّهم

يُخ الَخِريفّي ، أَو نَْوٌع منه ، كَجْوَهر : الغَْوفَرُ و  ، وعليه اْقتََصر الصاغانّي. البِّطِ

 ، كذا َذَكره الصاغانّي. ، ُمَشدََّدة : ة بِمْصرَ  الغَفّاِريَّةو

 قلُت : وهما قَْريَتاِن : إِحداُهما في الشَّْرقِيَّة ، والثانِيَة في الِجيزيّة.

 من أَْعَماِل أَْبيََن. كقُْفل : ِحْصٌن باليََمن ، ُغْفرٌ و

ونه : الغَفَا. ٌء كالِقْشرِ : َرِكَب البُْسَر شي راً إِْغفا النَّْخلُ  أَْغفَرَ و  ، قال ابُن القَّطاع والصاغانّي : وأَْهُل الَمِدينَة يَُسمُّ
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 * وِمّما يُْستْدرك عليه :

__________________ 
 ( التهذيب : أطراف.1)
وضــــبطت فيه ابلضــــم يف « املغفر»عبارته أهنا عطف عل  ما قبلها ( يف اللســــان بضــــم امليم والفاء ا وَأ ر ضــــبطه يف التهذيب ولكن يفهم من 2)

 امليم والفاء أيضاً. وما أثبت هو ضبرت التكملة.
 .«به»( عن التهذيب ا وابألصر 3)
 .«استدار»( عن التهذيب وابألصر 4)
 .«أغد »( عن النهاية وابألصر 5)
 .«ـهولعله : وإليهم النسب ا فحرره ا ومل يفهم له معىن ا قوله : وإليهم البيت هكذا خبطه»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( يريد : أاب نُويحرة بن شيطان بن عبد   بن آيب اللحم ا قتر يوم الريمو .7)
 ( واله كلثوم بن اُ َصا بن خالد بن ُمَعيحشر.8)
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 هللا لَهُ. َغفَرَ  قال : : َغفََرهُ و. ُغفُرٌ  ، َجْمعُه َغفُورٌ  ، وهو َغفَرَ  َذْنبَه : ِمثْلُ  اْغتَفَر

 .بالَمْغِفَرة : َدَعا ُكلُّ واحٍد منهما ِلصاِحبهِ  تَغافََراو

 ٌ  ، بغير هاٍء. َغفُورٌ  وامرأَة

 الدَّابَِّة ، محّركةً : نَبَاُت الشَّعِر في َمْوِضع العُْرف. َغفَرُ و

َ  الغَفَرُ و  نَّه َعصافِيُر ُخْضٌر قِياٌم إِذا كان أَخضر ، فإِذا يَبَس فكأَنَّهُ ُحْمٌر َغْيُر قِيَام.: نَباٌت ِرْبعيٌّ يَْنبُُت في السَّْهِل واآلكاِم كأ

رَ  الغَِفيَرةُ و ياَدةُ ، وبه فُّسِ  .«نَةً يَُكونَّن لَهُ فِتْ  (1)في أَْهل أَو مال فال  َغِفيَرةً  أِلَِخيه أََحُدُكم َرأَى إِذا»:  عنههللارضيحديُث علّيٍ  : الَكثَْرةُ والّزِ

. ِغفَارٌ و  ، كِكتَاب : ِميَسٌم يكون على الَخّدِ

 غاِلٌب التَّّماُر. ِغفَار الُمثَنَّى بُن َسِعيد ، وأَبو ِغفَارٍ  وأَبو

ُس :  ثون ، وآِمنَةُ ِبْنتُ  ِغفَارٌ وإِنَّهُ أَبو َعفّاَن ،  (2)واْختُِلَف في األَِخير ، فقَال الفَالَّ َجةُ ابِن ُعَمَر الَّتي َطلَّقََها ، وهي : َزوْ  ِغفَار العابُِد : ُمَحّدِ

 حائٌض.

النََّسِفّي ، وَحِفيُده عبُد هللِا بُن أَْحَمَد بِن َحَسن بن َحّسان ، وعليُّ بُن  ُغفَير بُن َجِرير النََّسفيُّ الَحّداُد ، وَحّساُن بُن علّي بن ُغفَْيرُ  وكُزبَْير :

ثون. ُغفَْير ، وأَبو َذّرٍ َعْبُد بُن أَْحَمَد بِن محّمِد بن عبِد هللِا بن ُغفَْير نَْصِر بن محْمِد بنِ   الَهَرِوّي الحافُِظ : محّدِ

 َوْعِده َعفَاِرّي. ومن الَمَجاِز قَوُل ُزَهْير : (3)، وَزْنُد  ِغفَاِريّ  ومن َسَجعات األَساس : فاُلٌن ِصْدُق قَْوِله

مح  تح فـــــــــلـــــــــَ رَأضـــــــــــــــــــــــاعـــــــــَ فـــــــــَ غـــــــــح ـــــــــُ ا  تـ الهتـــــــــُ فـــــــــَ ا غـــــــــَ  هلـــــــــََ

  
دِ   هـــــــــــَ عـــــــــــح ِر مـــــــــــَ يـــــــــــااًن عـــــــــــنـــــــــــد آخـــــــــــِ تح بـــــــــــَ  فـــــــــــالقـــــــــــَ

  
نبَاُع َغفاَلتَُها عن َولَِدَها فأََكلَتْه. تَْغِفرِ  أَي لم  الّسِ

 : * ومما يُْستَْدَرك عليه : [غلر]

ر ، افِقّي ، َسمَع ببَْغَداَد ابَن البَطِ ، بفتح فالم ُمَشدََّدة َمْضُموَمة وأَِلف بَْعَد راٍء : َجدُّ أَبي َعلّي الَحَسِن بِن أَْحَمَد بِن َعْبِد هللا بِن ُموَسى الغَ  َغلُّوَرا

د بن عبد الّرحمن بن ث. َغلُّوَرا وَطّراد ، وابُن َعّمه ُمَحمَّ  ، فِقيهٌ ُمَحّدِ

:  َغْمرٌ  . وقال ابُن ِسيَده وغيرهُ. ماءٌ َغِميرٌ  ِء إِذا َكثُر : هذا َكثِيرٌ كأَِمير. قال أَبو زيد : يُقال للشَّيْ  كالغَِمير : الماُء الكثيُر ، الغَْمر : [غمر]

يه ، يَْغُمرُ  . وقال ابُن األَثِير : أَيالغُُمورةِ  ، بَيِّنُ  َكثيٌر ُمْغِرقٌ  ،  ُغُمورٌ و ِغَمارٌ  ، وبَحارٌ  َغْمرٌ  بَْحرٌ  ، يُقَال : ُغُمورٌ و ِغَمارٌ  ج َمْن َدَخلَهُ ويُغَّطِ

 هذا النَّْهِر. ُغُموَرةَ  ويُقَال : ما أََشدَّ 

 .ُغُمورٌ و ِغَمارٌ  ، وجمعُهُ  الواسُع الُخلُق السِخيُّ  الَكِريمُ  : الغَْمرُ  من الَمجاِز :و

 .ُغُمورٌ و ِغَمارٌ  ، وَجْمعُه ُمْعَظُم البَْحرِ  : الغَْمرُ و

 : كثيُر العَْدِو واِسُع الَجْري. َغْمرٌ  فََرٌس بَْحٌر ، وَسْكٌب ، وفََرسٌ  ، كما يُقَاُل : من الَخْيل : الَجَوادُ  الغَْمرُ  من الَمَجاِز :و

 ، وهو َمجاز. لثَّياب : السابُغ الواِسعُ من ا الغَْمرُ و

كةً ،  وَزْحَمتُهم وَكثَْرتُهم من النّاِس : َجماعتُهم ولَِفيفُهم الغَْمرُ و الغَْمَرة  ، وَجْمعُ  ، بالضّم ، ويُْفتَح ُغَماَرتِِهمو،  َغْمَرتِِهموكغََمِرهم ، ُمَحرَّ

 وَخَمِرِهم ، أَي في َزْحَمتهْم وَكثَْرتِهم. َغَمِرِهمو ُغَماِرهموالناس  َغَمارِ  يَُضّم ويُْفتَح ، يقال : َدَخْلُت في َغَماُرهمو ُغَماُرُهم ، وكذلك ِغَمارٌ 

 أَي َجْمِعِهم الُمتََكاثِف ، وقد تَقَدَّم. «الناِس  غَمارِ  أَُكوُن في»حديث أَُوْيس : ومنه

ب األُُمورَ  : الغُْمرُ و . قال ابن ِسيَده : ويُْقتَاُس من ذلك ِلُكّل َمْن ال َغناَء ِعْنَده وال َرأْي ،وهو الجاه َمْن لم يَُجّرِ ك ُل الِغرُّ ، ويُقَال  ويُثَلَُّث ويَُحرَّ

ّم والتَّْحِريك هو الَمْنُصوص عليه في َغْمرٌ و ُغْمرٌ  : َرُجلٌ  َهات اللُّغَويَّة ،  : ال تَْجربةَ له بَحْرٍب ، ولم تَُحنِّْكه التَّجارُب. قْلت : الفَتْح والضَّ األُمَّ

رو، كَكتِف ،  الغَِمرُ  وأَّما الَكْسر فغَْيُر َمْعُروف. وفاتَه ل بَْيَت الشَّّماخ : الُمغمَّ  ، كُمعَظَِّم ؛ ذكرهما صاحُب اللَِّسان. وأَنشد على األَوَّ
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َرًءا  ُت أَمـــــــــــح نـــــــــــح ينِّ وِإنح كـــــــــــُ بـــــــــــَ راً ال حَتحســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــِ  غـــــــــــَ

  
َ الصـــــــــــــــــــــــ    اح اِء بـــــــــَ َ

ِة املـــــــــ يـــــــــ  يـــــــــدِ كـــــــــحـــــــــَ ِر والشـــــــــــــــــــــــِّ  خـــــــــح

  
__________________ 

 .«تكونن»( عن النهاية وابألصر 1)
 حتريف.« الفالن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 وهو ما أثبتناه.« ـهده الذي يف األساس : وزند وعده اقوله وصد  وع»وهبامش املطبوعة املصرية « وصد »( ابألصر 3)
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ّم ، الغُْمرِ  وَجْمعُ  ؟ِسيَده : ال أَْدِري أَُهَو إِتْبَاٌع أم لُغَةهكذا ُرِوَي. قال ابُن  ِك ، كَسبَبٍ أَْغَمارٌ  ، بالضَّ و أَْسبَاب. . ويَِصحُّ أَْن يَُكوَن َجْمَع الُمَحرَّ

َك  عنهماهللارضيفي حديث ابِن َعبّاس و  .«أَْغَماراً  أَْن قَتَْلَت نَفَراً من قَُرْيش (1)يَغُرُّ

ِجال : َمْن اْستَْجَهلَه الناُس. وقد رُ الُمغَمَّ و ر تَْغِميراً  من الّرِ  .ُغّمِ

َر في النُُّجوم ، وَعِقبُه بدَمْشَق. َسْيف خاِلِد بِن يَِزيَد بِن ُمعَاِويَة : اسمُ  الغُْمرُ و  بن أَبِي ُسْفيَاَن ، وكان قد قََرأَ على َكْعِب األَْحبَاِر ، وتََمهَّ

 ، ذكرُهما الصاغانّي. فََرس الَجّحاِف بِن َحكيمٍ  ، أَيضاً : اسمُ  الغُْمرَ و

 ، َحفََرها بَنُو َسْهم. بِئٌر قَديَمةٌ بمكَّةَ  ، بفتح فسكون ، وهو َغْمرٍ  في الَحِديِث ِذْكرُ و

 قال َطَرفَةُ :، َوراَء َوْجَرةَ ،  يَْوَمانِ  ، أَي َمكَّةَ  بَْينَه وبَْينََها يُْعَرُف بغَْمِر ذي ِكْنَدةَ  ع ، أَيضاً : َغْمرٌ و

هح  ّب  الســــــــــــــــــــــــــــــــ  نح آ  حـــــــــــــــــــُ ا مـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــَ

  
الُح   رُ ُب فــــــــــــــــــــــاأَلمــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــَ

  
َي ِلَكثَْرتِه. ماٌء باليََماَمةِ  ، أَيضاً : الغَْمرُ و  ، ُسّمِ

 ع ِلَطيِّئ. : َغْمرٌ و

َي به َمجازاً. َرُجل من العََرب : اسمُ  الغَْمرُ و  ، ُسّمِ

ْعفََراُن ، كالغُْمَرة الغُْمرُ و ّم : الزَّ  .(2)الَوْرُس. وقِيَل : الُكْرُكُم. وقيل : الُجصُّ  ، بَهاٍء. وقيَل : بالضَّ

رٌ  وثَْوبٌ  ْعفََراِن ؛ ذكره ابُن ِسيَده في الُمْحَكم. قلُت : وهو ُمْستَْدَرٌك على الصاَغانّي ، فإِنّه اْستَْوَعب  ُمغَمَّ ْعفََراِن أََسا (3): َمْصبُوٌغ بالزَّ ِمَي الزَّ

 ولم يَْذُكْره.« ش ع ر»في ماّدة 

رتْ وبه  اْغتََمَرتْ و : أَي َطلَْت به َوْجَهها ِليَْصفَُو لَْونُها ، تَْغِميراً  الَمْرأَةُ َوْجَهَها َغمَّرت وقد َرةٌ  ِمثْلُه. وجاِريَةٌ  تَغَمَّ َرةٌ و ُمغَّمِ :  ُمْغتَِمَرةٌ و ُمتَغَّمِ

 ُمتََطلِّيَة.

 َمْن بَاَت وفي يَِده»الحديث : من السَّْمِن. ومنه (5)، كالَوَضِر  اللَّْحِم ، وما يَْعلَُق باليَِد ِمن َدَسِمه (4) َزنَخُ و: السََّهُك ،  بالتَّْحِريك ، الغََمرُ و

ُهوَمة من اللَّْح. وقد،  «َغَمرٌ  أَي َزِهَمةٌ ، كما تَقُول من السََّهك : َسِهَكةٌ ، ومنه  ، َغِمَرةٌ  فهي ، َغَمراً  كفَِرحَ  يَُدهُ من اللَّْحم ، َغِمَرت أَي الزُّ

 : الَمُشوش. الغََمرِ  ِمْنِديلَ 

. ِغْمراً و يَْغَمُر َغَمَراً  ، َصْدُره ، كفَِرحَ  َغِمرَ  ، وقد ُغُمورٌ  ويُْكَسر ، ج ، والِغلُّ  الِحْقدُ  أَيضاً : الغََمرَ و  : َغلَّ

 فيِه صافَُن به القَْوُم في السَّفَر إِذا لم يَُكْن َمعَُهْم من الماِء إِالَّ يَسيٌر ، على حَصاةٍ يُْلقُونَها في إِناٍء ، ثم يَُصبُّ يَتَ  كُصَرد : قََدٌح َصِغيرٌ  ، الغَُمرُ و

 العََطُش ، فقال : أَْطِلقُوا ليأَنَّه كاَن في َسفَر فَُشِكَي إِلَْيه »في الَحِديِث : والَحَصاةَ ، فيُعطاَها كلُّ َرُجل منهم.  يَْغُمرُ  من الماِء قَْدُر ما

اكب ، َصلُّوا َعلَىَّ أَّوَل الدَُّعاِء وأَْوَسَطه وآِخَره كغَُمرِ  ال تَْجعَلُونِي»في َحديث آَخَر : وأَي ائْتُونِي به.  «ُغَمِري  .«الرَّ

ِغير ، أراَد أَنَّ الراِكَب يَْحِمُل َرْحلَه وأَْزواَده ، ويَتُْرك قَْعبَه إِلى آِخر تَْرَحاِله ، ثم يُعَلِّقه على  (6)هو القَْعُب  : الغَُمرُ  قال ابُن األَثِير : الصَّ

،  أَصغَُر األَْقَداحِ  الغَُمرُ وَ  تَبَعاً ، الذي ال يُقَدَّم في الَمهاّمِ ، ويُْجعَل كالغَُمرِ  َرْحله كالِعاَلَوة ، فلَْيس عنده بُمِهّم ، فنََهاهم أَْن يَْجعلُوا الصَّالةَ َعلَْيه

 قال أَْعَشى باِهلَةَ يَْرثِي أَخاهُ الُمْنتَِشَر بَن َوْهٍب الباِهِلّي :

ا  ٍذ ِإنح أملَ  هبـــــــــــــَ لـــــــــــــح ز ُة فـــــــــــــِ يـــــــــــــِه حـــــــــــــُ فـــــــــــــِ كـــــــــــــح  تـــــــــــــَ

  
ه   رحبــــــــــَ رحِوي شــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــُ َواِء ويـ رُ مــــــــــَن الشــــــــــــــــــــــــِّ مــــــــــَ  الــــــــــغــــــــــُ

  
جَل. وَجْمعُ : يَأْخذ َكْيلََجتيْ  الغَُمرُ  وقال ابُن ُشَمْيل :  .الغَُمر أَْغَمارٌ  ِن أَو ثاَلثاً ، والقَْعُب أَْعَظُم منه ، وهو يُْرِوي الرَّ

َره تَْغِميراً و رَ و : َسقزاهُ به. َغمَّ ُروَها أَّما الَخْيلُ » ، وفي الَحِديِث : : َشِرَب به تَغَمَّ َجاُل فأَْرُووُهم فغَّمِ ر وقِيل : «، وأَّما الّرِ لُّ الشُّْرِب أَقَ  : التَّغَمُّ

ّيِ ، وهو منه.  ُدوَن الّرِ
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__________________ 
قوله : ال يغر  ا هو خطاب من اليهود للنيب ص ا كما يف اللســـــــــــان ا وعبارته : ويف حديث ابن عباس : أن »( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : 1)

 ومثله يف النهاية.« ال يغر  اخل»اليهود قالوا للنيب : 
 التهذيب : ا ص اب اء املهملة ا ويف اللسان فكاألصر.( يف 2)
قوله : فإنه استوعبه اخل مل يدع ذلك يف التكملة بر قا  هنا  : وقد سقت ما حضرين من »وهبامش املطبوعة املصرية : « استوعبه»( ابألصر 3)

 عن املطبوعة الكويتية.« استوعب»وقد أثبتنا « ألاء الزعفران
 اللحم.( اللسان : وريح 4)
 .«الوضري»( عن اللسان وابألصر 5)
القعب »ويف التهذيب :  .«القدح الصـــغري»ا ويف موضـــض آخر : « القعب الصـــغري»ويف اللســـان يف موضـــض : « القدح الصـــغري»( يف النهاية : 6)

 .«الصغري
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َداءِ  َغْمرُ  من الَمجاز : َرُجلٌ و  واِسُع الُخلُق ، وإِْن كاَن ِرَداُؤه َصِغيراً ، وهو َكثِيُر الَمْعُروِف َسِخيٌّ  ، أَي الُخلُقِ  َغْمرُ  كذلكو ، بالفَتْح ، الّرِ

ّم ، الغُُموَرة بَيِّنُ   ، قال ُكثَيِّر : ُغُمورو ِغَمارٍ  قَْومٍ  من ، بالضَّ

رُ  مــــــــــح كــــــــــاً  غــــــــــَ م ضــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ َبســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ ــــــــــّرِداِء ِإَذا تـ  ال

  
اُب املـــــــــــا ِ   ـــــــــــَ ه رِق ـــــــــــِ ت كـــــــــــَ حـــــــــــح تح لضـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــِ ل  غـــــــــــَ

  
َداِء  َغْمرُ  وقال فيه : الَكِريُم الواِسُع الُخلُِق ، وهو بعَْينِه معنى الغَْمرَ  َظٌر من َوْجَهين : األَّول : أَنه ذََكَر أَّوالً وفي كالم المصنّف نَ   َغْمرُ والّرِ

رهُ ، فإِ  وهو تفسير « َكثِيُر الَمْعُروف َسخيّ »نَّ قوله : الُخلُق. فلو َذَكَرهما في َمَحّلٍ واِحد كاَن حَسنَاً. والثاني : أَنّه َذَكَر ُهنَا الُخلُق ، ولم يُفَّسِ

داءِ  َغْمرُ »  فلو قال : َواِسع الُخلُق ، كان تَْفسيراً لهما كما هو ظاهر ، فتأَّمل. .«الّرِ

َهات اللُّغَة مضبوطاً بَضّمِ الِمي يَْغُمرُ  الماءُ  َغَمرَ و ،  ُغُموَرةً و بالفَتْح ، َغَماَرةً  ، (1)م ، من َحّد نََصَر كما في سائر النَُّسخ ، وُوِجَد في بعض أُمَّ

ّم : ه. زاد في البَصائر : َكثَُر. بالضَّ  َحتَّى َستََر َمقَرَّ

َي الماُء الَكثيُر : َغّطاهُ  : اْغتََمرهُ و،  َغْمراً  ، من َحّدِ نََصَر ، يَْغُمُره الماءُ  َغَمَرهُ و يه. يَْغُمر ، ألَنَّهُ  َغْمراً  وَستََرهُ. ومنه ُسّمِ  َمن َدَخلَه ويُغَّطِ

يه.كلَّ شيْ  يَْغتَِمرُ  ومن الَمجاِز : َجْيشٌ   ٍء ، أَي يُغَّطِ

 ، عن أَبي َحنيفَةَ ، وأَنشد قَْوَل لَبِيد في ِصفَة نَْخل : الغَْمَرة : يَْشَرُب في ُمْغتِمرٌ  نَْخلٌ و

رَي صــــــــــــــــــــــــاِدرٍَة  رَاكــــــــــًا غــــــــــَ هــــــــــًا عــــــــــِ ــــــــــح َن رِف َربــــــــــح  َيشــــــــــــــــــــــــح

  
اِء  

َ
ارٌِع يف املــــــــــــ ا كــــــــــــَ هــــــــــــَ لــــــــــــ  رُ فــــــــــــكــــــــــــُ مــــــــــــِ تــــــــــــَ غــــــــــــح  مــــــــــــُ

  
 : الماُء الكثيُر. الغَْمرِ  وأََحاَل عليه ُهنَا ، وهو ِمثْلُ  الغَْمَرةَ  قلُت : ولم يَذكر المصنّف

 السُّْكُر ، أَي َغطَّى َعلَى َعْقِله وَستََره. اْغتََمَره ، نقله الصاَغانّي ، كأَنّه : َسْكَرانُ  ُمْغتَِمرٌ  َرُجلٌ و

رَ و ، أَي َعلَْوه بفَْضِلِهم. َغَمُروه اي لَْسُت بَمْشُهور ، كأَنُّهْم قد «فِيِهم لََمْغُمورٌ  إِنَّني»، وفي َحِديث ُحَجْير :  : الخاِملُ  الَمْغُمورُ و البَِعيُر :  تَغَمَّ

َرهُ  من الماِء ، وكذلك العَْيُر. وقد لَْم يَْروَ   الشُّْرُب. قال الشاِعُر : َغمَّ

ارِي و  ِت جـــــــــــَ يـــــــــــح ـــــــــــَ ن بـ اِدِر عـــــــــــَ ُت بصـــــــــــــــــــــــــَ  َلســـــــــــــــــــــــــح

  
ريحِ   ُدوَر الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ َرهصـــــــــــــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــُوُرودُ  غـــــــــــــــــَ

  
ْمُل والتَُّراُب ، أَو َغلََب  َغَمَرهُ  ألَنَّ الَماَء قد الَخَرابُ  وهومن األَْرض والدُّوِر : خالُف العامر ،  الغاِمرُ و فال تُْمِكُن ِزَراَعتُه ، أَو َكبََسهُ الرَّ

كما يُقَال : َهمٌّ ناصٌب أَي  ، َغَمَره من الماِء ، وَغْيُرهُ الَِّذي َغْمر ألَنّه ذو غاِمرٌ  عليه النَّزُّ فنَبََت فيه األَبَاُء والبَْرِديُّ فال يُْنبُِت شيئاً ، وقيَل له

رَ   .«غاِمَرهُ وأَنَّه َمَسَح السََّواَد : عاِمَرهُ »حديُث ُعَمَر رضَي هللا عنه :  ذو نََصٍب. وبه فُّسِ

 عنههللارضيوإِنََّما فعل ذلك  «اً ِدْرَهماً وقَِفيز غاِمرٍ  أَنَّه َجعََل علَى ُكّلِ َجِريٍب عامٍر أَو» فقيل : إِنّه أَراد عاِمَره وَخَرابَه. وفي َحِديث آَخَر :

رَ  لئاّل  َراَعةِ  ِمنَ  الغَاِمرُ  أَو .األَزهريّ  قاله ؛ الُمَزاَرَعة في الناسُ  يُقَّصِ والغَْرِس. وقِيل : هو ما  األَْرض : كلَُّها ما لَْم تُْستَْخَرْج َحتَّى تَْصلَُح للّزِ

َراَعة ، وإِنَّما قيل له ، وهو فاِعٌل بمعنى َمْفعُول ، كقولهم : ِسرٌّ كاتٌِم ، وماٌء دافٌِق ،  فيَْغُمُره ألَّن الماَء يَْبلُغُه غاِمرٌ  لَْم يُْزَرْع ِمّما يَْحتَِمُل الّزِ

؛ قاله أَبو َحنيفَةَ. وفي بعض النَُّسخ :  (2) غاِمر  يَْبلُغُه الماُء من َمَواِت األَْرِض ال يُقَال لهوإِنَّما بُنَِي َعلَى فاِعل ِليُقَابََل به العاِمُر ، وما ال

 ، بالواو.« واألَْرُض ُكلَُّها»

 َل َمْعُروفاً.، قاله أَبو حنيفة. قال األَْزَهِرّي : ولم أَِجْد هذا القَوْ  ال تَْحتَاُج إِلى السَّْقي التي بهاٍء : النَّْخلُ  ، الغاِمَرةُ و

 واألَِخيُر يُْستَْعَمل في الَماِء والناِس  وُمْزَدَحُمهُ  الَهّمِ والَمْوِت ونَْحِوهما ، كغَْمَرةِ  وُمْنَهَمُكه ، ِشدَّتُه ، بالفتح : ءِ الشَّيْ  (3) َغْمَرةُ  من الَمَجاِز :و

كة ، َغَمَراتٌ  ج  ، بالَكْسر. ِغَمارٌ و ، ُمَحرَّ

 ، مثل نَْوبَة ونَُوب ، قال القَُطاِمّي ويَْذُكر الّطوفاَن : ُغَمر أَيضاً على ْمَرةُ الغَ  قلُت : وتُْجَمعُ 

راً  جـــــــــــــــح اَر حـــــــــــــــِ ىت  صـــــــــــــــــــــــــــــَ وِديِّ حـــــــــــــــَ  ِإىَل اجلـــــــــــــــُ

  
ِك و   الـــــــــــــِ تـــــــــــــَ رِ حـــــــــــــان لـــــــــــــِ مـــــــــــــَ ارُ  الـــــــــــــغـــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــــَ  احنح

  
__________________ 
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 ( ومثله يف اللسان ا وقد نبه هبامشه إىل عبارة القاموس وشارحه.1)
قــا  أبو عبيــد : املعروف يف الغــامر املعــاش الــذي أهلــه خبري ا قــا  : والــذي يقو  النــاس إن الغــامر  (.غمر)( هو قو  القتييب كمــا يف النهــايــة 2)

 وقد سبلت عنه فلم يبينه د أحد ا يريد قوهلم العامر والغامر. ؟األرُض الجي مل تعمر ا ال أدري ما هو
ويف القاموس الذي بيدي ابســـكان امليم ولعلها نســـخة أخر  وقعت با يدي « ضـــبطت يف القاموس بفتح امليم»( هبامش املطبوعة الكويتية : 3)

  ققه.
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 : َشدائُِدها. ِغَماُرهاوالَحْرِب ،  َغَمَراتُ والِحْجر : الَمْمنُوع الذي له حاجٌز ، قال ابُن سيَده : وَجْمُع السَّالَمة أَْكثَُر. 

 قال :

ارِ فــــــــــــاِرٍس يف و  مــــــــــــَ ٍ   غــــــــــــِ مــــــــــــِ غــــــــــــَ نـــــــــــــح وحِت مــــــــــــُ َ
 املــــــــــــ

  
ا  َدقـــــــــــــَ ٍة صـــــــــــــــــــــــــــَ ُروهـــــــــــــَ كـــــــــــــح  ِإذا َ َىل  عـــــــــــــلـــــــــــــ  مـــــــــــــَ

  
اُء : أَي  .(1) (َفَذْرُهْم يف َغْمَرهِتِْم َحّّت ِحني  )من لَْهٍو وَشبِيبَة وُسْكر ، وكلُّه على الَمثَِل. وكذا قولُه تعالى :  َغْمَرةٍ  ويُقَاُل : هو في قال الفَرَّ

ّجاجُ  أَي  (2) (َبْل قُ ُلوُِبُْم يف َغْمَرة  ِمْن هذا)أَي في َعَمايَتِهْم وَحْيَرِتِهْم. وكذلك قولُه تَعَالَى :  َغَمَراتِِهمْ  َء فيوقُِرى  :في َجْهِلهم. وقال الزَّ

 الَمْوِت : ِشدَّةُ ُهُموِمه. َغْمَرةُ و: ُمْنَهَمُك الباطِل.  الغَْمرة في َعَمايَة. وقال القُتَْيبّي : أَي في ِغَطاٍء ، وَغْفلَة ، وقال اللّْيُث :

 َجَهنََّم : المواِضُع التي تَْكثُر فيها الناُر. َغَمَراتُ و

رُ و الُمغَاِمرُ و  .الغََمرات ، أَي في ي بِنَْفِسه فيها، بضّمهما : الُمْلقِ  الُمغَّمِ

 الماِء. في كاْنغََمرَ  اْغتََمس ، ِء :في الشَّيْ  اْغتََمرو

 ، ُمغَتَْمر . والظاهر أَنهاْغتََمرَ  ، هكذا َذَكُروه هنا ، وَضبَُطوه على صيغَة اسم الفاِعل من بِِقْشِره ، ِإَذا لم يُنَقَّ ، وكانَ  ُمْغتَِمرٌ  َطعَامٌ و

يت. وفي « : غ ث م ر»كُمَدْحَرجٍ ، وقد تقّدم ذلك بعينه في  ّكِ عن « غ ذ م ر»َطعَاٌم ُمغَثَْمٌر ، بِِقْشره ، أَي لم يُْنَخل ولَْم يُنَّق ، عن ابِن الّسِ

ل.أَبي َزْيد ما   يَْقُرب ذلك فلَعَلَّ الذي ُهنَا لُغَةٌ في الِّذي َسبََق ، فتأَمَّ

اليَبِيُس ؛ قاله الجوهرّي ،  َغَمَره أَْخَضُر قد نَبَاتٌ  : الغَِميرُ  أَو الساقُِط من ُسْنبُِلِه ِحيَن يَْيبَُس ؛ قاله أَبو َحنيفَة ، ، كأَِميٍر : َحبُّ البُْهَمى الغَِميرُ و

 يَِصف َوْحشاً :وأَنشد لُزَهْير 

رٌت  رَاِء وانشــــــــــــــــــــــــــــِ َواِس الســــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــح الٌث كــــــــــــــبَقـ ــــــــــــــَ  ث

  
ن لـــــَ ِّ   ر  مـــــِ ضـــــــــــــــــــَ ريِ قـــــــِد اخح مـــــِ هح  الـــــغـــــَ لـــــــُ افـــــِ حـــــــَ (3)جـــــَ

 

  
بالَحْوذاِن قِيل : هو الَمْستُور  «َحْوذان َغِميرُ و»في َحِديِث قُّس :  وكذا«. الغَِميرُ  أَصابَنَا َمَطٌر َظَهَر منه»وفي حديث َعْمرو بن ُحَرْيٍث : 

، يَْذَهبُون إِلى  اليَبِيسُ  َغَمَره الذي األَْخَضرُ  : الغَِميرُ  أَو إِّما ِريَحةً أَو نَباتاً ، من ُخْضَرة قَليالً  في األَْرض ما كانَ  : الغَِميرُ  أَو ِلَكثَْرة نَبَاتِه ،

ٌء يَْخُرج في البُْهَمى : َشي الغَِميرُ  وقيل : .أَْغِمَراءُ  ج األَّوُل ، يَْغُمَره َحتَّى لنَّْبتِ في أَصِل ا يَْنبُتُ  النَّْبتُ  : الغَِميرُ  أَو اْشتقَاقِه ، وليس بقَوّئٍ ،

 في غير البُْهَمى. الغَِميرُ  في أَّول الَمَطِر َرْطبَا في يابِس ، وال يُْعَرف

ْطبَةُ والقَتُّ اليابِس  (4) الغَِميرة وقال أَبو ُعبَْيَدةَ :  تُْعلَفه الَخْيُل عند تَْضِميرها. [والشَِّعير]: الرَّ

َرتِ و واُب  الماِشيَةُ : أََكلَتَْها تَغَمَّ ، ولم يذكرها الُمَصنّف ،  الغَِميَرة ، أَو الّضِميُر راجٌع إِلى الغَِميرَ  ، أَي« أََكلَتْه»، هكذا في النَُّسخ ، والصَّ

 فتأَّمل.

فها هللا تعالى ، َمْنَهٌل بَطِريِق َمكَّة ، بالفَتْح : ةُ َغْمرَ و . وقال الصاغانّي : بَْيَن تَِهامةَ ونَْجد ما فََصلَ  ، َشرَّ  وقَْد َوَرْدتَُها. ، قاله األَزهريُّ

 ِرَغال.بينََها وبين البُْستَان ، وقَْبلَه بِميلَْين قَْبُر أَبي  كُزبَْيٍر : ع قُْرَب ذاِت ِعْرق ، الغَُمْيرُ و

 وقال امُرُؤ القَْيس :

ٍة  رَاِض مــــــــــن ُدوِن بــــــــــيشــــــــــــــــــــــــَ ٍر مــــــــــن اأَلعــــــــــح  كــــــــــبَثــــــــــح

  
ريحِ ُدوِن و   مـــــــــــــَ َورَا الـــــــــــــغـــــــــــــُ َدات لـــــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــــح  عـــــــــــــامـــــــــــــِ

  
 .. ، عْند الثَّلَبُوت ع بديَاِر بَنِي ِكالب أَْيضاً : الغَُمْيرو

َ  : الغَُمْيرو  .الغَُمْيرُ و الغَْمرُ  ء ، قيَل : هو الَمْوِضع الذي َذَكَره الُمَصنّف آِنفاً ، يقال فيهِلَطيِّى ماٌء بأََجأ

 ، نقله الصاغانّي. : ع الِغَمارِ  ، كِكتَاٍب : َواٍد بنَْجد ، وذُو الِغَمارُ و

 ه بَكْسِر النون.، هَكذا نَقَلَه الصاغانّي ، وَضبَطَ  عٍ بِبِالِد بَني أََسد ، بالفَتْح : الغَْمَرانُ و
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 بِن بَِغيِض بن َرْيَث بن َغَطفَاَن. : ماٌء ِلعَْبس الغَْمِريَّةُ و

 ، نقله الَصاغانّي. العَبِيُد واإِلَماءُ  *، كَزنَِخٍة : ثَْوٌب أَْسَوُد تَْلبَُسه الغَِمَرةو

رَ و ْمُي به ، وهو الدَّْفُع.بالشَّيْ  يرُ التَّْغمِ و وِعبَاَرةُ الصاغانّي : : َدفَعَه أَو َرَماهُ. تَْغِميراً  بِه َغمَّ  ِء : الرَّ

__________________ 
 .54اآية « املؤمنون»( سورة 1)
 .63اآية « املؤمنون»( سورة 2)
 ( السراء : شجر تتخذ منه القسي.3)
 ( يف التهذيب : الغمري بدون هاء ا والزايدة التالية منه.4)
 يف القاموس : يـَلحَبُسه. (*)
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ا الَخْيلُ »الَحِديِث : في و روها أَمَّ َجاُل فأَْرُووهم فغَّمِ  .«، وأَّما الّرِ

رَ  يُقَال : ر ، فهوَ  ِلضيق الَماءِ  الصَّغير ، وذلك القََدح ، وهو الغَُمر َسقاهُ في : تَْغِميراً  فَرَسه َغمَّ  ، قال الُكَمْيت : ُمغَمَّ

ُض  َُغم رِ هبَا نـَقح
 والَعُذوبِ  امل

َره : وَحَكى ابُن األَْعرابّي : قال ابُن ِسيَده  َسقَاهُ إِيّاها. فعَّداه إِلى َمْفعُولَْين. أَْصُحناً : َغمَّ

 : (2)قال ُعّكاَشة بن أَبي َمْسعَدة  .(1)بنَْجد  ، كُصَرٍد : ع ُغَمرٍ  ذوو

رح  رٌت وُذو أَمــــــــــــــَ القــــــــــــــَ  َواســــــــــــــــــــــــــــِ ُث تــــــــــــــَ يــــــــــــــح  حــــــــــــــَ

  
ٍف ذا و   هـــــــــــح تح ذاُت كـــــــــــَ ُث القـــــــــــَ يـــــــــــح رح حـــــــــــَ مـــــــــــَ  غـــــــــــُ

  
هكذا حكاها أَبو َعْمٍرو. ثم َشكَّ فقال : أَُظنُّه بالزاي ُمْعَجَمةً ؛ قاله  الَحرُّ ، أَي فتََر فاْجتََرأُْت عليه وَرِكبُت الطَِّريَق. أَْغَمَرنِي يُقَال :و

 الصاغانّي.

، بالعَْيِن ، وقد تقدَّم في محلّه « َهْضُب اليَعَاِمير»، هكذا نَقَلَه الُمَصنِّف ، ولَعَلَّه  ع « :اليَغَامير»، وفي بعض النُّسخ  اليَغَاِمرِ  َهْضبُ و

ل. ولم يَْذُكْرهما ياقُوت في ُمْعَجمه.  فَْليُتأَمَّ

 * وّمما يُْستَْدرك عليه :

 : الغََرُق. الغَْمرِ  َمْوتُ 

 فَْضالً.، إَِذا َعلَْوه َشَرفاً و يَْغُمُرونَه القَْومُ  َغَمَرهُ و

أْيِ عند الشََّدائِد. َغْمَرةٌ  وَرُجلٌ   : قَِويُّ الرَّ

بالَكْسر  الِغْمر الُخُصوَمة ، أَي ُمْعَظِمها ، وقِيل : هو من َغْمَرةِ  الُمَخاِصُم أَو الّداخُل في : الُمغَاِمرُ والَمْوِت.  َغَمَراتِ  : يَْغَشى ُمغَاِمرٌ  وُشَجاعٌ 

 .، وهو الِحْقد ، أَي الُمَحاقِدُ 

ّم : أَي أُْغِمَي « َعلَْيهِ  ُغِمرَ »و ، أَي َواَرى التَُّراُب ِجْلَدهُ وَستََرهُ.  «بَْطنَه أَْغَمرَ  َحتَّى»وفي َحديث الَخْنَدِق :  ، بِالضَّ
(3). 

 ، قال العَّجاج : األَْغَمارُ  ، بالَكْسر : العََطُش ، وَجْمعُه الِغْمرُ و

ت  لـــــــــــــــــ  ا بــــــــــــــــــَ ىت  ِإذا مـــــــــــــــــَ ارَاحـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ  اأَلغـــــــــــــــــح

  
رارَا  ِض اأَلصــــــــــــــــــــــــــــــــح قحصــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا تـــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــ   رايًّ ولــــــــــــــــــَ

  
رَ و  : َشِرَب من الماِء قَِليالً. تَغَمَّ

 ٌ . َغِمَرةٌ  وامرأَة  ، كفرَحٍة : ِغرٌّ

 : باَطَشهُ وقاتَلَهُ ، ولم يُبَاِل الَمْوَت. َغاَمَرهُ و

والغُْمنَةُ واِحٌد. وقال أَبو َسِعيد : هو تَْمٌر ولَبٌَن يُْطلَى به َوْجهُ  الغُْمَرةُ  : تُْطلَى به العَُروُس ، تُتََّخذُ من الَوْرس. قال أَبو العََمْيثَِل : الغُْمَرةُ و

 والغَُمن. الغَُمرُ  الَمْرأَةِ ويََداها َحتَّى تَِرقَّ بََشَرتَُها ، وَجْمعُه

 : َمْوِضعاِن. قال الشاعر : الغَْمرِ  وذُو الغَْمرِ  وذاتُ 

ـــــــــــِذي  ِك َأايمـــــــــــًا ب ـــــــــــُ رحت جـــــــــــَ رِ هـــــــــــَ مـــــــــــح ـــــــــــغـــــــــــَ يِن  ال ـــــــــــّ  ِإن

  
ٍم بـــــــــــِذي   ِر َأاي  جـــــــــــح رِ عـــــــــــلـــــــــــ  هـــــــــــَ مـــــــــــح  انِدمُ  الـــــــــــغـــــــــــَ

  
 : أَسماٌء. غامرٌ و ُغَمْيرٌ و َغْمرٌ و

 . الَمْمُطور.الَمْغُمورو: الَمْقُهور.  الَمْغُمورُ و

 : َشِديُد الظُّْلَمة ، قال الراِجُز يصف إِبالً : َغْمرٌ  وليلٌ 
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نـــــــــــــــــا َ أَثـــــــــــــــــح تـــــــــــــــــَ ح يـــــــــــــــــٍم  ـــــــــــــــــَح رِ َء هبـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــح  غـــــــــــــــــَ

  
رتحِ   َداِف الســـــــــــــــــــــــــــــــِّ ِ غـــــــــــــــــُ اح ي الـــــــــــــــــّرِواقـــــــــــــــــَ  داجـــــــــــــــــِ

  
 ء بالنََّوال الواسعِ.البَِديَهِة ، إِذا كان يُفَاِجى َغْمرُ  ورُجلٌ 

ِرّماح :  قال الّطِ

رُ  مـــــــــــــــــــح وا  غـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــن ة ابل ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــَ دي ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــب  ال

  
رح   رُت اأَلاَنمــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــــِ َدا ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِ  ِإَذا غــــــــــــــــــــَ

  
 وِكالُهَما َمجاز.

 النََّسِب : َغْيُر َمْشُهوِره ، كأَّن َغْيَره َعاَله فيه. َمْغُمورُ  وفالنٌ 

 وَغَرارةٌ. َغَماَرةٌ  ويقال : فيه

 ، أَي أَْوَسعُُهْم فَْضالً. (4)به  أَْغَمُرُهم الَجَماِجَم بُطوِل قََواِمه. وهو َغَمرَ  ورأَْيتُه قد

 قد بَلَّتَْها ، وهو َمجاز. أَْغَماراً  ، بالَكْسر ، كأَّن لها ِغْمرٍ  يالً ، وهو َجْمع، إِذا َشِربَْت ُشْرباً قل أَْغَماَرها وبَلَّت اإِلبلُ 

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : واٍد بنجد.1)
 : عكاشة بن مسعدة السعدي. (غمر)( األصر والتكملة ا ويف معجم البلدان 2)
 (.عن النهاية)أي أُغمي عليه. « ليهأنه اشتد به حىت ُغمر ع»( ورد هذا يف حديث مرضه : 3)
 ( يف األساس : يداً.4)
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 من َولَِد َجِرير ؛ نقله األَزهرّي. ُغَماَرةَ  ، كثُماَمةَ : َعْيُن َماٍء بالبَاِديَة ، نُِسَب إِلى (1) ُغَماَرةُ و

بِّّي ،  الغَْمرُ وبن يَِزيَد بن عْبِد الَمِلك بن َمْرَوان ،  َغْمرُ و َعْبُدوُن بُن  الغَْمر بن الُمبَاَرك ، وأَبو الغَْمرُ و،  الغَْمرِ  بُن أَبي الغَْمرُ وبُن ضَراٍر الضَّ

حمِن بنُ  الغَْمرِ  محّمد الُجَهنيُّ ، وأَبو بن  الغَْمرِ  ، وإِْبَراِهيُم بنُ  الغَْمر ، وأَحمُد بُن عبد هللا بِن أَبي الغَْمرِ  محّمد بن ُمْسلم ، وأَبو َزْيد عبُد الرَّ

َمْشِقيُّ ، والَحاِرث بنُ  الغَْمرِ   الِقتْبانيُّ ، وأَْحَمُد بنَ الُحَصْينِ   الغَْمر بُن محّمد ، وَخْزَرُج بُن علّي بِن العَبّاِس بنِ  الغَْمرُ والِحْمِصيُّ ،  الغَْمرِ  الّدِ

يُّ بُن محّمدِ  َغْمرٍ  أَبو َطالب البَْغَداِديُّ ، وأَْحَمُد بُن ُشَجاعِ بنِ  ُب ، وأَْحَمُد بنُ  الغَْمرِ  بنِ  األَندلسيُّ ، وَمّكِ بِن ُمَحّمد القَاِضي  الغَْمر الُمَؤّدِ

، بالواو هكذا ، وبغير أَل  َغْمرو الِكالبِيُّ ، وأَْحَمُد بُن ُشَجاع بنِ  الغَْمرِ  األَبِيَوْرِدّي ، وأَبو القَاِسِم عبُد الُمْنِعِم بُن َعِلّي بِن أَْحَمَد بن القاِسِم بنِ 

ّم أَيضاً ،  الغَْمِريُّ  ُموَسى بُن إِسماِعيَل اإِلْخِميِميُّ ، وإِسماِعيُل بُن فُلَْيح الغَْمُرونِ  ْنَدلُِس ، وأَبو، من أَْهل األَ  الغافِقيُّ ، ومنهم من َضبََطه بالضَّ

ّحاُل ، وأَبو القَاِسم عل الغَْمِري والَوِليُد بُن بَْكر ّي بُن َمْحُمود الغَْمِريُّ القَّصاُر البَْغَداديُّ ، َوَصَدقَةُ بُن أَبي األَْنَدلُِسيُّ السََّرقُْسِطيُّ الحافُِظ الرَّ

ثون. الغَْمِريّ  ، وأَبو الغَُصْينِ  الغَْمِريّ  ، وعبُد الَمِلك بُن محّمِد بِن ُسلَْيَمانَ  الغَْمِريُّ  الَحَسنِ   : ُمَحّدِ

ّم : قَبِيلَةٌ من البَْربَِر ، ومنها الَحَسنُ  ُغَماَرةو  الُمْقِرئ ، ِسْبُط ِزيَاَدةَ. الغَُماِريّ  بُن عبِد الَكِريم بِن َعْبد السَّالمِ  ، بالضَّ

 ِء النِّيل ، وقد َدَخْلتَُها.: قَْريَةٌ َكبِيَرةٌ من قَُرى ِمْصَر ، على شاِطى الغَْمرِ  وُمْنيَةُ 

. الغَْمَجَرةُ  ، وهي َغْمَجَرها يُْجعَُل على القَْوِس ِمْن َوْهيٍ بها ، وقد (2) ءٌ ِغَرا ، أَْهَمله الجوَهِرّي. وقال اللَّْيُث : ، بالَكْسر الِغْمَجارُ  : [غمجر]

 قْمجاٌر ، بالقاف. وَرَواه ثَْعلَب عن ابِن األَعرابِّي :

ْوَضةَ  َغْمجرَ و ولكن في تَْهِذيب ابِن « َجْريَه» ، هكذا في النّسخ. وفي التَّْكملَة : الَماَء : تابََع َجْرَعه .َغْمَجرَ وَمألَها.  : َغْمَجَرةً  الَمَطُر الرَّ

ُح ما للمصنّف. الغَْمَجرةُ  القَطَّاع :  : تَتَابُُع الَجْرعِ ، يَُصّحِ

 الغََمْيَذر بُن األَْعَرابِّي قَال َمّرةً ،، والذال ُمْعَجَمة كما في النُّسخ ، ومثله في التَّْكملة ، قال األَْزَهِرّي : وكان ا ، كَسفَْرَجلٍ  الغََمْيَذر : [غمذر]

 بالذال الُمْعَجَمة ، ثم َرَجَع عنه.

 الُمخلُِّط في َكالِمِه وفِعَاِله. وقد أَهملَه الَجْوَهِرّي. وقال أَبو العَبّاس : هو

ً  أَيضاً : الغََمْيَذرُ و أَُظنّه أََخَذه من تفسيِر ابِن األَْعَرابِّي للبَْيت اآلتي ِذْكُره ، وهو ، هكذا نَقَلَه الصاغانّي وتَبِعَه الُمَصنِّف. و َمن ال يَْفَهُم شيئا

ل. الغََمْيَذر تفسيٌر للَمْدُكوك ال  ، وقد َغلَط الصاغانّي ، فتأَمَّ

وقيَل : الُمْمتَِلئ ِسَمناً. أَنشد ابُن  الُمنَعَّم السَِّمينُ قيل : هو و : هو بالعَْين المهَملة ، (3)وقال أَبو ُعَمَر  الناِعُم السَّميُن. : الغََميَذرُ  قيل :و

 األَْعَرابِّي :

َذرٍ هلل َدر  أَبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــِك ُرب   يــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــَ (4)غــــــــــــــــــَ
 

  
و ُ   دحكـــــــــــــُ ه مـــــــــــــَ بـــــــــــــُ لـــــــــــــح ِن الـــــــــــــر َواِء ا وقــــــــــــــَ  َحســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  الشابُّ  : الغَْميََذرُ  قال : الَمْدُكوك : الِّذي ال يَْفَهم شيئاً. وقيل : يّان َشبَابا  ، وأَنشد ثعلب : الرَّ

ِر  اِب األَنحضــــــــــــــــــــــَ بــــــــَ ُر الشــــــــــــــــــــــ  َدنح َعصــــــــــــــــــــــح عــــــــُ بـــــــــح  ال يـــــــــَ

  
ِه و   يحســــــــــــــــــــــــــانــــــــــــِ رُت يف غــــــــــــَ بــــــــــــح َذرِ اخلــــــــــــَ يــــــــــــح مــــــــــــَ  الــــــــــــغــــــــــــَ

  
 نقلَه الصاَغانّي ُهنَا ، واألَزهرّي في ترجمِة غذرم. كاَل فَأَْكثَرَ  ، وكذا َغْذَرَم َغْذَرَمةً ، إِذا َغْمَذَر َغْمَذَرةً و

مّ  ْنَجارٌ غُ  : [غنجر]  البَُخاِرّيِ  َمْوالُهم ِعيَسى بِن ُموَسى التَّْيِمّيِ  أَبي أَْحَمدَ  لَقَبُ  ، أَهمله الجوهرّي والصاغانّي وصاِحُب اللَّسان ، وهو ، بالضَّ

. وقال 185ُد بن َسالم البِيَكْنِدّي ، تُُوفّي. سنة ، َصُدوٌق ، َرَوى عن ماِلٍك والسُّْفيانَْين واللَّْيث ، وعنه ابُن الُمبَاَرك وآدُم بُن أَبي إِياٍس ، وُمَحمَّ 

 ْمَرةِ َوْجنَتَْيه.إِسَحاُق بُن َحْمَزةَ : َسْبع وثََمانِيَن أَو آِخر ِسّتٍ وثََمانِيَن. وقال ابُن القَّراب : بَسْرَخس ، وإِنَّما لُقَِّب به لحُ 

__________________ 
 ابلزاي. ونقر عن أيب منصور قا  : وعا غمازة معروفة ابلسودة من هتامة.( يف معجم البلدان ُغَماَزة 1)
 مث قا  : وهو ِغراٌء وِجلٌد.« ءشي»( األصر والقاموس واللسان ا ويف التكملة : 2)
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ويف « ـهو املعروف التكملة أبو عمرو ا وهقوله : وقا  أبو عمر ا هكذا يف خطه مضبوط بضم العا والذي يف ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 التكملة الجي بيدي أبو عمر كاألصر.

 : غميدر. (غمدر)( ورد يف اللسان 4)
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ْكر.  قلُت : كأَنَّه ُمعَّرب : غنجه آر. وقد َغفَل عنه الُمَصنّف ، وهو واِجُب الذِّ

لَطلَبه َحِديَث  ُغْنَجارٌ  ، وإِنََّما قِيل له البَُخاِريُّ صاِحُب تاِريخ بَُخاَرى ملبن ُمَحّمد بن ُسلَْيَماَن بِن كا أَْحَمدَ  (1)أَبي بَْكر  ُمَحّمُد بنُ  أَبو َعْبِد هللاو

 .412َسِفّي ، وتُُوفِّي سنة ُغْنَجار الُمقَدَّم ذْكُره ، َحدَّث عن أَبِي صاِلحٍ الَخيّام وَغْيِره ، وَعْنهُ أَبو الُمَظفَِّر َهنّاُد بُن إِْبراهيَم النَّ 

 يُْستَْدَرك عليه :* ومّما 

، َرَوى عن أَبِي أَْحَمَد الحاكم  الغَْنِجيِريُّ  بن ِعْصَمةَ الفَقيه (2)، بالفَتْح : قَْريَةٌ بُصْغِد َسَمْرقَْند ، ومنها أَبو الفَْضِل محّمُد بُن ماِجد  َغْنِجيرٌ 

 وَغْيِره.

ْبعَانُ  الغُناِفرُ  : [غنفر] ّم : الُمغَفّل ، والّضِ بناًء على أَن « غفر»، أَهمله الجوهرّي ، وأَورده الصاغانّي في ترجمة  الَكثِيُر الشَّعَرِ  (3) ، بالضَّ

قال القَرافّي : على أَّن حقَّ هذه المادة أَْن تُذكَر  .«غفر»النُّون زائدة ، وهو الَحقُّ ، وأَهمله أَيضاً صاِحُب اللَِّساِن ، فلم يَْذُكْره ُهنَا وال في 

 .«غ ن د ر»بعد 

 ومّما يُْستَْدَرك عليه :* 

، شيٌخ مصريٌّ لعبد الغَنِّي بِن َسِعيد ، ويقال فيه  َغْنفَرٍ  ، كَجْعفَر : َجدُّ أَبِي ُمَحّمد الَحَسِن بِن بِْشر بِن إِسماِعيل بن َغَدِق بِن َجبير بنِ  َغْنفَرٌ 

 بالعَْيِن الُمْهَملَة.

،  كغَْنثَر َشِربَهُ بال َشْهَوة على عادته ، وقد تَقَدَّم ُهنَاَك أَّن معناه :« غ ث ر» ُهنَا واستطرده في ، أَهمله الجوهريُّ  بالَماءِ  تَغَْنثَرَ  : (4)[غنثر]

 والنُّون زائدة ، وُهنَاك َذَكَره الصاغانّي أَيضاً ، فال يكوُن مثل هذا ُمْستَْدَركاً على الَجْوَهرّي.

أِْس وَكثَْرةُ الشَّعَ  الغَْنثََرةو  وذكره الصاغانّي أَيضاً ُهناك ، فإَِعاَدتُه هنا تَْكراٌر.« غ ث ر»، قد تَقَّدمت هذه الِعبَاَرة بعَْينها في  رِ : ُضفُوُّ الرَّ

ْحمِن ، وقد َوبَّخه : تقّدم أَيضاً ِذْكرُ و ،  ب ، وقُْنفُذوُجْندَ  ، كَجْعفَر وَضبَُطوه،  َغْنثَرُ  يا الحديث أَنَّ أَبا بَْكر َرضي هللا عنه قال الْبنه َعْبِد الرَّ

، من الغَثَْراِء ، وهي  أَْحَمقُ  يا أَو ، من الغَثاَرة ، وهو الَجْهل ، َشتْم ، أَي يا َجاِهلُ  وَرَوى الصاَغانِّي أَيضاً بالُمثَنَّاة الفَْوقِيّة والعَْين : وهو

بُع ، وقد تُوَصُف بالُحْمق ، والنُّوُن زائَدةٌ ، ويُْرَوى أَيضاً بالعَْيِن  لَئِيُم. يا َسِفيه ، أَو يا أَو ،، وهو الَّذي فسَّره به األَزهرّي  ثَِقيلُ  يا أَو الضَّ

 الُمْهَملَة ، وقد تَقَدَّم.

ا يُْستَْدَرك عليه هنا :  * وممَّ

 : ماٌء بعَْينِه ، عن ابِن ِجنّي. الغُْنثُرُ 

ألَّن النُّون زائَدة ، وقال ابُن ُدرْيد « غدر»، أَهمله الجوهرّي ، وذكره الصاغانّي في اخر ترجمة  ، كُجْنَدب وقُْنفُذ ُغْندرٌ  ُغالمٌ  (5) : [غندر]

 .ُغْنَدرُ  ناعٌم. ويقاُل للُمْبِرِم الُملّح : يا ، َوَغَمْيَدٌر : ُغْنَدرٌ و،  ُغْنُدرٌ  ُغالمٌ  وقال َغْيُره : َسِميٌن َغِليٌظ. :

ً  هوو ِد بِن جَ  أَيضا د : البَْصِرّيِ  بِن الَحَسْين بن ُمَحّمد أَبي بَْكرٍ  ْعفَرِ لَقَُب ُمَحمَّ ألَنّه  الحافظ الُمفيِد ، صاحِب ُشْعبَة بن الحّجاج ، وقال الُمبَّرِ

هذا اللَّقَُب وَغلََب  ، فلَِزَمه ُغْنَدرُ  يا فقال له : ما تُِريدُ  ِحيَن قِدم البَْصَرة وأَْملَى ، في َمْجلس ابن ُجَرْيجٍ  أَي اْستِْفَهاماً ال تعَنُّتاً ، (6) أَْكثََر الُسؤال

ث بها ، فماَت با  .370لَمفاَزةِ سنة عليه. وقد تَْرَجَمه الخِطيُب في التاريخ فأََطاَل إِلى أَْن قاَل : استُْدِعَي من َمْرَو إِلى بَُخاَرى ِليُحّدِ

ةُ تَْفتَُحه. ، كُزْنبُور : الغاُلُم الَحَسُن الشَّبَاِب ، الغُْنُدورُ وقُْلُت :   والعَامَّ

أْي َجيُِّده.  الغَْورِ  وُعْمقُه وبُْعُده. وَرُجٌل بَعيدُ  ءٍ القَْعُر من كّلِ شيْ  ، بالفَتْح : الغَْورُ  : [غور] أَنّه َسمع ناساً »في الحديث ؛ و: أَي قَِعيُر الرَّ

الَِّذي ال يُْقَدر عليه.  الغائرِ  أَي يَْبعُُد أَْن تُْدِرُكوا َحِقيقةَ ِعْلِمه ، كالَماءِ ،  «الغَْورِ  ِشْعبَْين بَِعيَدييَْذُكُرون في القََدر فقال : إِنَُّكْم قد أََخْذتُم في 

 عنههللارضينَّْهِدّي ، َحِديُث َطْهفَةَ بِن أَبي ُزَهْير ال، ومنه كَسْكَرى ، كالغَْوَرى «؟في الباِطِل ِمنّي َغْوراً  وَمْن أَْبعَدُ » (7) [الدعاء]َحِديُث ومنه

 .«تِهاَمةَ بأَْكواِر الَمْيِس ، تَْرتَِمي بنا الِعيسُ  َغْوَرى ِمنْ  هللا َرُسولَ  يا أَتَْينَاكَ »: 

__________________ 
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 : ابن أيب بكر بن أمحد. (الغنجار)( يف اللباب 1)
 :  مد بن املعذ  بن ماجد. (الغنجريي)( يف اللباب 2)
 ر الضباع.( الضبعان : ذك3)
 ( كذا ابألصر ا وسيا  الرتتيب يقتضي أن تكون قبر مادة غنجر وبعد مادة غمذر.4)
 ( كذا وقعت ابألصر هنا وموقعها قبر مادة غنفر.5)
 ( يف القاموس : أكثر من السؤا .6)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.7)
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تَِهاَمةُ وما يَِلي اليََمَن. وقاَل  : الغَْورُ  ، وقيل : إِلى البَْحرِ ـ  لحاّجِ الِعَراق وهو الَحدُّ بين نَْجد وتَِهاَمةَ َمْنزٍل ـ  ما بَْيَن ذاِت ِعْرق تَِهاَمةَ : َغْورُ و

باً عن  (2)َمِسيلُه  ُكلُّ ما اْنَحَدر قال الباِهِليُّ :و .(1)تَِهاَمةَ  َغْورُ  األَصمعيُّ : ما بَْيَن ذاِت ِعْرٍق إِلى البَْحرِ   .َغْور فهو تَِهاَمةَ ُمغَّرِ

وفيه الَكثيُب األَْحَمُر الذي ُدفَن في َسْفِحه سيّدنا  (3) ع ُمْنَخِفٌض بين القُْدِس وَحْوَراَن ، َمسيَرةَ ثاََلثَِة أَيّام في َعْرِض فَْرَسَخْين : الغَْورُ و

ْفُت بِِزياَرته.ُموَسى الَكِليُم ، عليه وعلى نَبيّنا أَْفَضُل الصَّالة والتَّْسِليم ، وقد تَشَ   رَّ

 ع بِدياِر بني ُسلَيم. : الغَْورو

ً  الغَْورو  ماٌء ِلبَنِي العََدِويّة. : أَيضا

رِ و التَّْغويرِ و اإِلَغاَرةِ و ، كقُعُودٍ  كالغُُؤورِ  ، الغَْورِ  إِتْيَانُ  : الغَْورو ُرواو،  أَغاُرواو،  ُغوراً و َغْوراً  القَْومُ  غارَ  يُقَال : التَّغَوُّ ُرواو،  َغوَّ :  تَغَوَّ

 ، قال َجِريٌر : الغَْورَ  أَتَوا

زحَرَة  مح  (4)اي أُم  حـــــــــــَ كـــــــــــُ لـــــــــــَ ثــــــــــــح نـــــــــــا مـــــــــــِ  مـــــــــــا رَأَيـــــــــــح

  
ِديــــــــــــَن وال   جــــــــــــِ نــــــــــــح

ُ
وحرِ يف املــــــــــــ غــــــــــــَ ائــــــــــــرِ  بــــــــــــِ ــــــــــــغــــــــــــَ  ال

  
 وقال األَْعَشى :

رُُه  َروحَن ا وِذكـــــــــــــــح َر  مـــــــــــــــا اَل تــــــــــــــــَ يبيف يــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــَ

  
َدا َأغــــــــــــــارَ   الِد وَأجنــــــــــــــحَ رِي يف الــــــــــــــبــــــــــــــِ مــــــــــــــح عــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

  
. واحتجَّ بِبَْيِت األَْعَشى. قال صاحُب اللَِّسان : وقد ُرِوَي بَْيُت َغارَ  : لُغَةٌ في أَغارَ  . قال الفَّراُء :الغَْورِ  : أََخذُوا نَْحوَ  أَغاُرواو غاُروا وقِيَل :

 األَْعَشى َمْخُروَم النِّصف :

 َلعحمرِي يف الِبالِد وَأجنحََدا غارَ 
 . وقد اْختُلَف في َمْعنَى قوِله :أَغارَ  ، قال : وال يُقَاُل : غائرٌ  ، فهو الغَْورَ  ، أَْي أَتَى َغاَر يَغُوُر َغْوراً  وقال الَجوَهريُّ :

ري يف الِبالد وَأجنحََدا َأَغارَ   َلَعمح
. غارَ  إِالّ  الغَْور وال نَْجداً. قال : ولَْيس عنده في إِتْيَان الغَْورَ  ْنَجَد ، أَي اْرتَفََع ، ولم يُِرْد أَتَى، بمْعنَى أَْسَرَع ، وأَ  أَغارَ  فقال األَصمعّي :

 : (5)وَرَوى األَصمعّي  وَزَعَم الفَّراُء أَنََّها لُغَةٌ ، واحتّج بهذا البَْيت. انتهى. قْلُت : وقال ابُن القَطَّاع في التهذيب :

 (6)رِي يف البالد وَأجنحََدا َأَغاَم َلَعمح 
َوايَةُ األُولَى لكان   ونَْجداً. وليس يَُجوز عنده في إِتْيَان الغَْورَ  هاهنا بمعنى أَْسَرع ، وأَْنَجَد ارتفع ، ولم يُِرْد أَتَى« أَغار»وقال : لَْو ثَبَتَت الّرِ

هنَأَني الطَّعَاُم وَمَرأَنِي فإِذا أَْفَرُدوا قالُوا :  ، كما قالُوا : غارَ  وأَْنَجَد ، فإَِذا أَْفَرُدوا قالوا : أَغارَ  . انتهى. قُْلُت : وناٌس يقولون :غارَ  إِالّ  الغَْور

 غارَ   األَثير : يقال :. وماَر : أَتَى نَْجداً. وقال ابنُ الغَْور : أَتَى أََغارَ  .(7)فالٌن أَم ماَر  أَغارَ  أَْمَرأَني. وقال ابُن األَْعَرابِّي : تقول : ما أَْدِري :

 أَيضاً ، وهي لغةٌ قليلة. أَغارَ و،  الغَْور : إِذا أَتَى

ْرنا . يُقَاُل :الغَْورِ  : إِتْيَانُ  التَّْغِويرُ و  ، بمعنًى. ُغْرنَاو َغوَّ

، أَي  َمغَارٍ  في َغْيرِ  ُغْرتَ  ، كِكتَاب األَِخيَرةُ عن سيبََوْيه. ويُقَال : إِنَّك الِغيَارو ، كقُعُود ، كالغُُؤور ِء ،الدُُّخول في الشَّيْ  ، أَيضاً : الغَْورُ و

 .(8)َدخْلَت في غيِر َمْدَخل 

رَ و ُغؤوراً و َغْوراً  الماءُ  غارَ  ، يقال : كالتَّغوير َذهاُب الماِء في األَْرض ، ، أَيضاً : الغَْورُ و ال ابُن : َذَهَب في األَْرض وَسفََل فيها. وق َغوَّ

رَ والماُء  غارَ  القَطَّاع : غاَض. واْقتََصَر على الَمْصَدر األَّول. وقال اللِّْحيَانِيُّ : ، َوْصٌف  الغائرُ  الماءُ  : الغَْورُ و : َذَهَب في العُيُون. َغوَّ

َسّماه بالَمْصَدر ، كما يُقَال : ماٌء َسْكٌب ، وأُذٌُن َحْشٌر ، وِدْرَهٌم  (9) (رَأَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح ماؤُُكْم َغْوراً ُقْل أَ )بالمصدر. وفي التَّْنزيل العزيز : 

 َضْرٌب.

 الغَارِ و، ويَُضّمان ،  الَمغَارِ و،  كالَمغاَرة في الَجبَل كالسََّرِب ، الَكْهف : الُمْطَمئِّن من األَْرض ، ومثل الغَْورُ و
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__________________ 
 عن التهذيب ومعجم البلدان حبذف الواو بينهما. وما أثبت« غور وهتامة»( ابألصر 1)
 .«سيله»( يف معجم البلدان والتهذيب 2)
 ( معجم البلدان : وعرضه حنو يوم.3)
 ( يف التهذيب ومعجم البلدان : اي أم طلحة.4)
 (.الغور)( وهو قو  الكسائي أيضاً كما يف معجم البلدان 5)
لعمري غـار يف البالد وأجنـدا ونقـر ايقوت يف معجم البلـدان )الغور( عن ابن  : 435/  2اع ( كـذا ورد ابألصـــــــــــــــر ا ويف األفعـا  البن القطـ6)

 األنباري عن األصمعي هذه الرواية للبيت.
 ( األصر واللسان ا ويف معجم البلدان : أم أجند.7)
 ( اللسان : معناه : طلبت يف غري مطلب.8)
 .30( سورة امللك اآية 9)
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 .(1) (َلْو َيَُِدوَن َمْلَجًأ َأْو َمغارات  َأْو ُمدََّخالً )ويف التنزير العزيز : 
ّم ، ُغؤوراً و ، بالَكسر ، تَغُوُر ِغيَاراً  الشمسُ  َغاَرتِ و َرتْ و ، بالضَّ  ، وكذلك القََمُر والنُُّجوُم ، قال أَبو ذَُؤْيب : (2) : غابَتْ  َغوَّ

ٌة وهنــــــــــــــََ  لــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ُر ِإاّل لــــــــــــــَ هــــــــــــــح ِر الــــــــــــــد  ا هــــــــــــــَ  اُرهــــــــــــــَ

  
ِ  مُث  و   مــــــــــــح وُع الشــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــُ ل اِإال  طــــــــــــُ اُرهــــــــــــَ ــــــــــــَ ي  غــــــــــــِ

  
 ، قال الشاعِر : غارٌ  : أَو ُكلُّ ُمْطَمِئّنٍ من األَْرض ، قاله ثَْعلَب ، أَو الُمْنَخِفُض فيه ، قاله اللّْحيَانّي ، كالبَْيِت في الَجبَل الغارُ  أَو

ُه  مح ُدونــــــــــــــــــــــَ ااًن وكــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــَ ُؤم  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــَ  تـ

  
ِداًب   َدوح امـــــــــــــــــــــــن اأَلرحِض  ـــــــــــــــــــــــُح اُرهــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــــــَ

  
 .ِغيَرانٌ  الكثيرُ و ، عن ابِن ِجني ، أَْغَوارٌ  أَي الَجْمُع من كّلِ ذلك ، القَِليلُ  يَأِْوي إِلَْيه الَوْحشيُّ ، جٍ  الذي الُجْحرُ  هو أَو

 .الغاِر ُغَوْيرٌ  وتصغير

 نِْطعاهُ في الَحنََكْين. : (3)الفَِم  غارُ  وقيل : داِخُل الفَمِ  هو بَْيَن اللَّْحيَْيِن ، أَو الذي َراَشِة من أَْعلَى الفَِم ، أَو األُْخُدودُ ما َخْلَف الفَ  : الغارُ و

 الَجْمُع الَكثِيُر مَن النّاس. : الَجَماَعةُ من الناِس. وقال ابُن ِسيَده : الغارُ و

 به فََسرَّ بعُضُهم قَْوَل األَْخَطل :، و َوَرُق الَكْرمِ  : الغارُ و

هـــــــــا  َفـــــــــَ اَء َأَثح فـــــــــَ لـــــــــح ِف مـــــــــن كـــــــــَ تح ِإىل الـــــــــنِّصـــــــــــــــــــــــح  آلـــــــــَ

  
ِن و   فــــــــــــح ا ابجلــــــــــــَ مــــــــــــهــــــــــــَ ــــــــــــ  ث ــــــــــــَ ٌج ول ــــــــــــح ل ارِ عــــــــــــِ ــــــــــــغــــــــــــَ  ال

  
،  (4)ِطَواٌل ، أَْطَوُل من َوَرق الِخالِف ، وَحْمٌل أَصغَُر من البُْنُدق ، أَْسَوُد الِقْشِر  َشَجٌر ِعَظاٌم له َوَرقٌ  : َضْرٌب من الشََّجِر. وقيل : الغَارُ و

يح يقع في الِعْطِر ، يُقَال ِلثََمِره الدَّْهَمْشت ، واِحَدتُه  ن َزيد :، قال َعِديُّ ب الغَارِ  ، ُدْهن ، ومنه َغاَرةٌ  له لُبٌّ يَقَع في الدَّواِء ، وَوَرقُه َطيُِّب الّرِ

هـــــــــــــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــــــــــــُ ت  أَرحمـــــــــــــــــــــــــــُ  ُرب  انٍر بـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ِدي  و   نـــــــــــــــــــــح ُم اهلـــــــــــــــــــــِ قحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ارَاتــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــَ

  
 ، عن ُكَراع. الغُبَارُ  : الغَارُ و

ث الغَارُ و المعجمة ، وهو قوُل َغْيِر البخارّي  أَو هو بالّزايِ  ، هكذا َضبََطه البَُخارّي ، وقال : َحِديثُه ُمْنَكٌر في َطالِق الُمْكَرِه. بُن َجبَلَةَ الُمَحّدِ

 : وقال البَُخاِرّي : غاِزي بُن َجبَلَةَ ، بزاي وياٍء ، وفيه قلُت : َرَوى عنه يَْحيَى الُوَحاِظيُّ وجماَعةٌ ، وَضبََطهُ الذََّهبِّي في الديوان ، فقال :

 براٍء. الغارُ 

 ، نقله الصاغانّي. ِمْكيَاٌل ألَْهِل نََسَف ، وهو ِمائَةُ قَفيزٍ  : الغَارُ و

بَْيِر عن َوْقعَِة  ، أَي الَجْيَشاِن. ومنه الغَاَرانِ  الكثير ، يقال : اْلتَقَى الَجْيشُ  : الغَارُ و وما أَْصنَُع به أَْن »الَجَمل : قوُل األَْحنَِف في اْنِصراف الزُّ

 .«من الناِس ثّم تََرَكُهْم وَذَهبَ  َغاَرْينِ  َكان َجَمَع بَْينَ 

ُجُل على أَهله يَغَاُر َغيْ  (5) الِغيَرة ، بِالكسر الغَاُر : لُغَةٌ فيو َرةً ، يقال : فالٌن َشديُد الغاِر على أَْهله ، أَي الغَْيَرة. وقال ابُن القَطَّاع : َغاَر الرَّ

 وغاراً. وقال أَبو ذَُؤْيب ، يَُشبِّه َغلَيَاَن الِقْدِر بَصَخِب الضَّرائر :

ا  يـــــــــــــِر كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ َ ن  َنشـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــٌج ابلـــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــِ  هلـــــــــــــَُ

  
َش   فـــــــــــاحـــــــــــَ ـــــــــــَ يٍّ ت رحمـــــــــــِ ُر حـــــــــــِ ـــــــــــِ رَائ اضـــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــاُرهـــــــــــَ

  
 ، وهو َمجاٌز. قال الشَّاعُر : ِلغَاَرْيهِ  عَى، وقِيل : ُهَما البَْطُن والفَْرُج ، ومنه قِيَل : الَمْرُء يَسْ  : الفَُم والفَْرجُ  الغَاَرانِ و

ٌة أَ  ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ وحٌم ول ــــــــــــــَ َر يـ هــــــــــــــح ــــــــــــــد  َر َأن  ال ــــــــــــــَ  ملَح تـ

  
عـــــــــــَ  و   ىَت َيســـــــــــــــــــــــــح هِ َأن  الـــــــــــفـــــــــــَ اَريـــــــــــح غـــــــــــَ ا لـــــــــــِ بـــــــــــَ  دائـــــــــــِ
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وايَة  (6)قال الصاغانّي : هكذا َوقََع في الُمْجَمِل واإِلصالحِ  والّشْعُر لُزَهْيِر بِن َجناٍب  (7) [يائيهوالقافية ]« عانِيا»، وتَبِعَُهم الجوَهريُّ ، والّرِ

 الَكْلبِّي.

__________________ 
 .57( سورة التوبة اآية 1)
 ويف التهذيب : غارت الشم  فهي تغور غؤوراً إذا سقطت يف الغور حا تغيب.« غربت»( يف القاموس : 2)
 ( كذا ا ولعله : غارا الفم.3)
 .«يقشر»وابألصر ( عن املطبوعة الكويتية ا 4)
 ( ضبطت يف الصحاح واللسان ا ابلقلم ا بفتح الغا ا وأ ر ضبطها يف التهذيب.5)
 .438( إصالح املنط  : 6)
 ( زايدة عن التكملة ا وفيها وقبله :7)

 اي راكــــــــــــــــبــــــــــــــــًا إمــــــــــــــــا عــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــبــــــــــــــــلــــــــــــــــغــــــــــــــــا 

  
 ســــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــااًن وقـــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــًا وخمـــــــــــــــفـــــــــــــــيـــــــــــــــًا ومـــــــــــــــنـــــــــــــــاداي 
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 فِيهما العَْينَاِن. اللََّذانِ  انالعَْظمَ  : الغَاَرانِ  قاَل ابُن ِسيَده :و

ُجُل : أََغارَ و َل في الَمْشيِ  الرَّ  .(1)وأَْسَرَع ؛ قالَهُ األَْصَمِعّي ، وبه فّسر بَيت األَْعَشى السابق  َعجَّ

 ، أَي َشِديُد الفَتِْل. الغَاَرةِ  : ُمْحَكُم الفَتِْل ، وشديدُ  ُمغَارٌ  ، ومنه : َحْبلٌ  َشدَّ الفَتْلَ  : أَغارَ و

 .الغَاَرة ، واالسمُ  َذَهَب في األَْرِض  : أَغارَ و

على العَُدّو. قال ابُن سيَده : وهو  اإِلَغاَرةِ  االْسُم من الغَاَرةُ والَمْصَدُر ،  اإِلَغاَرةُ  ، وقِيل : . َدفََع عليهم الَخْيلَ إِغاَرةً و غاَرةً  على القَْوم أَغارَ و

ِحيح.   .كاْستَغارَ  ، ُمغَاراً و يُِغيُر ِإغاَرةً  على العَُدوِّ  أَغارَ والصَّ

ةُ َعْدِوه. ومنه قولُه تعالَى : ِشدَّ  َغاَرتُهو: يُْسِرُع العَْدَو.  ُمغَارٌ  ، وفََرسٌ  وَغْيِرَها الغَاَرةِ  في وأَْسَرعَ  اْشتَدَّ َعْدُوهُ  : َغاَرةً و ِإَغاَرةً  الفََرسُ  أَغارَ و

ِرّماح السابُق : قلُت : .(2) (فَاْلُمِغْياِت ُصْبحاً ):  َر به قَوُل الّطِ  ويُْمكن أَن يُفَّسِ

  ِ َغارُ َأَح   اخلَيحِر ابلر كح
ُ
 امل

 ، فيُقَال : جاَءُهم ليَْنُصَرُهْم أَو ِليَْنُصروه ، قاله ابُن القَّطاع. وقد يُعَدَّى بإِلَى ويُِغيثُوهُ ، بِبَنِي فاُلٍن : جاَءُهْم ليَْنُصُروهُ  فاُلنٌ  أَغارَ و

 وَدفََع في َعْدِوه. أَْسَرع الثَّْعلَِب ، إِذا أَغاَر إَِغاَرةَ  يُقَاُل :و

هنا : الدَّْفع ،  اإِلَغاَرةُ  ْدفَع للِحَجاَرة. وقال يَْعقُوُب :ونَ  نُْسِرع إِلى النَّْحرِ ونَْنِفر  أَي« نُِغير أَْشِرْق ثَبِيُر َكْيَما» قَْولُُهم في َحِديِث الَحّج : منهو

، وهو الُمْنَخِفض من األَْرض ،  الغَْورِ  : النَّْهب. وقيَل : نَْدُخُل في اإِلَغاَرة على لُُحوِم األَضاحي ، من نُِغيرُ  أَي نَْدفَُع للنَّْفِر. وقيل : أَراَد :

 .الغَْورَ  تَى، إِذا أَ  أََغارَ على لُغَِة من قال :

 .الُمغَاِورِ  ، وكذلك الغاَراتِ  َكثِيرُ  : ُمقَاتِلٌ  ، بَكْسِرِهَما الِغَوارِ  ، بَيِّن ِمْغوارٌ  رجلٌ و

أَيضاً :  َغاَرُهمْ ووَسقَاُهم ، وبِرْزق : أَتاُهم.  وبَخْيٍر : أََصابَُهم بخْصب وَمَطرٍ  : َماَرهم ، يَِغيُرُهم ِغيَاراً و (3) يَغُوُرُهم هللا تعالى َغاَرُهمو

 بالَكْسِر ، يائيّة وواويّة ، وسيُْذكر في الياِء أَيضاً ، وهو َمجاٌز. الِغيَرة نَفَعَُهم قاله ابُن القَطَّاع. واالْسمُ 

ه. غارَ و ة : الغائَرةُ  ومنه : النََّهاُر : اْشتَدَّ َحرُّ مَّ  ، قال ذُو الرُّ

نـــــــــــا وقـــــــــــ َزلـــــــــــح َدتح  غـــــــــــارَ د نــــــــــــَ اُر وَأوقـــــــــــَ هـــــــــــَ  الـــــــــــنــــــــــــ 

  
ا  اهلـــــــــَُ نـــــــــَ ٌ  تــــــــــَ زاِء ِشـــــــــَح عـــــــــح َ

نـــــــــا َحصـــــــــــــــــــــــَ  املـــــــــ يـــــــــح لـــــــــَ  عـــــــــَ

  
 ، بالَكْسر ، أَنشد ثعلب : الِغيَرةَ  َسأَلَهُ  ، أَي هللا تعالَى اْستَْغَورَ  من الَمَجاز :و

اَل و  جــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ِورَافــــــــــــال تـ غــــــــــــح ــــــــــــَ تـ ه  اســــــــــــــــــــــــــح    ِإنــــــــــــّ

  
يح   َد شــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــح ىن  عــــــــــَ رَاٍء ِإَذا   ســــــــــــــــــــــــَ َيســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ  تـ

  
 ، وهي الِميَرة. قال ابُن ِسيَده : وِعْنِدي أَّن معناه اْسأَلُوا الِخْصَب. الِغيَرة ، من استَْغِوَرا ثم فَسَّره فقال :

،  ُغْرنَا اللُهمَّ  من ذلك قولُهم :و أَهلَه ، أَي يَِميُرُهم ، يَِغيرُ  ويقال : َذَهَب فالنٌ  .غاَرُهم ِغيَاراً  كذاو : ماَرُهم ونَفَعُهم ، ِغياراً  لَُهمْ  غارَ  قدو

 وأَْعطنا إِيّاه واْسِقنا به ، وسيُْذَكر في الياِء أَيضاً. أَِغثْنا بِه وكذا بَخْير وَمَطٍر : بِغَْيث. ، يَِغيرُ و يَغُور من (4)بَكْسِر الغَْيِن وَضْمها 

ه. غارَ  ، من قولهم : نِْصُف النََّهار : الغائَِرةُ و: القَائلَةُ ،  الغَائَرةُ و  النَّهاُر ، إِذا اْشتَدَّ َحرُّ

َر تَْغِويراً و : القَْيلُولَةُ. التَّْغويرُ و َر تَْغِويراً  يُقال أَيضاً :و ، أَي نِْصف النََّهاِر. : َدَخَل فيه َغوَّ  للقائِلَة. ومن َسَجعَات األَساس : نََزَل فِيه ، إِذا َغوَّ

ُروا ُروا ثُّم  (5) [ساَعةً ] َغوَّ  قال َجِريٌر : .(6)ثَوَّ

َد اَ صـــــــــــــــــــــــــَ   ِويـــــــــــر وقـــــــــــدح َوقـــــــــــَ غـــــــــــح َن لـــــــــــتــــــــــــَ  َأَنـــــــــــَح

  
بِ و   ُح فـــــــــاذحهـــــــــَ بـــــــــح و َر الصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ وُس نـ عـــــــــُ ـــــــــ   قـــــــــاَ  الـــــــــنـ

  
__________________ 
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 ... ( يريد قوله :1)
 أغار لعمري يف البالد وأجندا

 .3( سورة العادايت اآية 2)
 «.. يغورهم( يف القاموس : وغارهم   تعاىل خبري 3)
 اللهم ِغران خبري ا وُغران خبري. وما أثبتناه يواف  ما جاء يف اللسان )غري( : يقا  :« وفتحها»( ابألصر 4)
 ( زايدة عن األساس ا وقد نبه إليها هبامش املطبوعة املصرية.5)
 ائلة ا قا  جرير :. مث ثوروا أي نزلوا وقت الق.. قوله : ومن سجعات األساس»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 أَنــــــــــــــــن لــــــــــــــــتــــــــــــــــغــــــــــــــــويــــــــــــــــر وقــــــــــــــــد وقــــــــــــــــد ا صـــــــــــــــــــــــــــــ  

  
ـــــــــــــعـــــــــــــاب الشــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــ  فـــــــــــــو  اجلـــــــــــــمـــــــــــــاجـــــــــــــمو    ذاب ل

  

 وتقو  : غارت عينك غؤوراً وغار ما   غوراً. وغار جنمك غياراً وتغور : قا  لبيد :

 ســــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــت هبـــــــــــــــم حـــــــــــــــىت تـــــــــــــــغـــــــــــــــور جنـــــــــــــــمـــــــــــــــهـــــــــــــــم 

  
ـــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــوس نـــــــــــــور الصــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــح فـــــــــــــاذهـــــــــــــبِ و    قـــــــــــــا  ال

  

 .«ومنه تعلم ما يف كالم الشارحهـ ا
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 وقال اْمُرؤ القَْيِس يَصف الكالَب والثَّور :

و رحنَ و  ه  غـــــــــــــَ نـــــــــــــَ رَكـــــــــــــح ـــــــــــــَ ا وتـ رِّ الـــــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــــَ  يف  ـــــــــــــِ

  
مـــــــــــِّ ِ   َتشـــــــــــــــــــــــــَ

ُ
اِن الـــــــــــفـــــــــــاِدِر املـــــــــــ رحِم اهلـــــــــــجـــــــــــَ  كـــــــــــقـــــــــــَ

  
ر وقال ابُن األَْعَرابّي :  : النازُل نِْصَف النََّهاِر ُهنَْيَهةً ثّم يَْرَحُل. الُمغَّوِ

ر تَْغويراً  يُقَال أَيضاً :و  ، نَهاَوْندَ  بفَتْح عنههللارضيحديُث السائب ، لّما َوَرد على ُعَمَر ، ومنه كغارَ  ، أَي نِْصف النَّهار ، ناَم فيه إِذا،  َغوَّ

 ؟َوَراَءك ما:  َوْيَحك»:  قال

 َجعَلَه من الِغَرار ، وهو النَّْوُم القَِليُل.« تَْغريراً »القائلَِة. وَمْن َرواه يُريُد النَّْوَمةَ القَليلَةَ التي تكون عند  «تَْغويراً  فو هللا ما بِتُّ هذه اللَّْيلَةَ إِالَّ 

ر تَْغِويراً  يُقَال أَيضاً :و َوال ثمَّ يَْنزل. وقال اللَّْيُث : التَّْغويرُ  ، قال ابُن ُشَمْيل : ساَر ِفيه : َغوَّ : يُكوُن  التَّْغِويرُ  : أَْن يَِسيَر الراِكُب إِلى الزَّ

 والً ِلْلقَائِلَِة ، ويكوُن َسْيراً في ذلك الَوْقِت ، والُحّجةُ للنُُّزوِل قَوُل الّراِعي :نُزُ 

وِف و  ـــــــــــــــــــــــُ ُن ِإىل ُدف وِّراتٍ حنـــــــــــــــــــــــَح غـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــُ

  
ا   يــــــنـــــــَ قــــــِ فـــــــًا بــــــَ طــــــَ لــــــَ  اَ صــــــــــــــــــــَ  نــــــُ يــــــُ  عــــــَ قــــــِ (1)نــــــَ

 

  
ة في مَّ  ، فَجعَلَه َسْيراً : التَّْغوير وقال ذُو الرُّ

ن   رَاهـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــرِيبـ ِوي غـــــــــــــح ـــــــــــــَ تح ِإذا  تـ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  اآُ  أَرحفـ

  
ِك   وانـــــــــِ زحَوراِت الـــــــــعـــــــــَ ُ  أُزحَر ا ـــــــــَ مـــــــــح (2)بـــــــــه الشـــــــــــــــــــــــ 

 

  
َكْت.  وَرواهُ أَبو َعْمرو : أَْرقَلَت ، أَي َحرَّ

 : َشديُد الَمفَاِصِل. ُمغَارٌ  وفََرسٌ 

ِمير كما تَراه  اْستَطاَر وَسِمنَ  ، أَي في الفََرس : الشَّْحُم فِيه اْستَغَارَ و ؛ وفي َكالم المصنّف نََظٌر ، إِْذ لم يَْذُكر آنِفاً الفرَس حتّى يَْرِجَع إِليه الضَّ

 أَي َسِمَن وَدَخل فيه الشَّْحُم ، وهو تفسيٌر لقَْوِل الّراِعي : اْستَغارَ  ، وأَْحَسُن منه قَْوُل الجوهرّي :

ا  هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ لـــــــــــــَ اَل عـــــــــــــَ رًا وخـــــــــــــَ هـــــــــــــُ ه َأشـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــح ت  َرعـــــــــــــَ

  
غــــــــــــــارَاالــــــــــــــينِّ  فــــــــــــــيــــــــــــــه و فــــــــــــــطــــــــــــــاَر   تــــــــــــــَ (3)اســــــــــــــــــــــــــــح

 

  
 ، أَي َهبََط. وهذا كما يُقَال : اْستَغارَ وويُْرَوى : فساَر النِّيُّ فيها ، أَي اْرتَفََع. 

َها وارحتـََق  ُن َعَليـح  َتَصو َب اُ سح
،  أُِغيرَ  الَحْبُل إِذا يَْستَِغيرُ  ِة ولَْحَمها إِذا اْكتَنَز ، كمافي بَْيت الراِعي هذا ، أَي اْشتَدَّ وَصلَُب ، يعني َشْحَم الناقَ  اْستَغارَ  قال األَزهرّي : معنى

 َشْحُم البَعيِر ، ِإذا َدَخَل َجْوفَه. قال : والقَْوُل األَّوُل. اْستَغارَ  أَي اْشتَدَّ فَتْلُه. وقال بعُضهم :

َمْت. والقَْرَحةُ : الَجْرَحةُ  اْستَغاَرتو  تََورَّ

 .(4)في لغَِة بعِضِهم ، وليس ِإتْبَاعاً لَحْرف الَحْلق كِشِعير وبِِعير كما قِيَل : اسٌم  ُر الِميمُ وتُْكسَ  ، بَضمٍّ  ُمِغيَرةُ و

ثِيَن أَنَّهُ  بُن َعْمِرو بِن األَْخنَِس  ُمِغيَرةُ  ومنهم من بَنِي بُن األَْخنَس بن َشِريق الثَّقَِفّي ،  ُمِغيَرةُ  ، هكذا في سائر النَّسخ ، والَمْعُروُف عند الُمَحّدِ

ابن فَْهد ، والتَّْجريد للذََّهبِّي. وفي  ِغيََرةَ بِن َعْوِف بِن ثَِقيٍف ، َحليف بَنِي ُزْهَرة ، قُتَِل يَْوَم الّداِر ؛ كذا في أَْنَساب ابِن الَكْلبّي. ومثْلُه معَجم

َحابَة َمن« وابن األَْخنَِس » بَْعِض النُّسخ : ل. ُمِغيَرةُ  اْسُمه وهذا يَِصّح لو أَنَّ هناَك في الصَّ  بُن َعْمرو ، فَْليُتَأَمَّ

بَْيُر بُن بَّكار وابُن الَكْلبِّي ، وقد َوِهَم ابُن عبدِ  بُن الحارثِ  ُمغيَرةُ و  البَّرِ في بِن عبِد الُمطَِّلب ، مشهوٌر بُكْنيَتِِه ، َسّماه جماعةٌ ، منهم الزُّ

  ، فتَنَبَّْه.االْستيعاِب ُهنَا ، فَجعَلَه أََخا أَبِي ُسْفيَانَ 

َحابَِة َرُجٌل آَخر اْسُمه . الُمِغيَرةُ  وفي الصَّ  بُن الحاِرِث الَحْضَرِميُّ

 الُخزاِعيُّ ، َرَوى عنه ُحَمْيٌد الطَِّويُل ، وَحِديثُه في ُسنَِن النََّسائّي ُمْرَسٌل. بُن َسْلمانَ  ُمِغيرةو

ِِّب بِن َعْوف ، وهو َمْشُهور. (5)بن  بُن ُشْعبَةَ  ُمِغيَرةُ و  َمْسعُوِد بِن ُمعتِّب الثَّقَِفيُّ ، من بَني ُمعَت
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 بِن الحارث بِن عبِد الُمطَِّلب ، له روايَةٌ. بُن نَْوفَل ُمِغيَرةُ و

 بِن ُشْعبَةَ القَُرِشّي العاِمِرّي ، ِهَشام أَبي ِذئْبٍ  بنُ  ُمِغيَرةُ و

__________________ 
 ومنه أثبتنا عجزه ا ففي األصر : 267انه ص ( البيت يف ديو 1)

 يقسن عل  ا ص  نطفا لقينا
 .«إىل»بد  « لد »وانظر يف الديوان ختر ه ا وفيه أيضاً 

 وقوله : أرفلت أي بلغت به الشم  أوساط ا زورات.« العواتك»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
 وهو من قصيدة ميدح سعيد بن عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد. يف الديوان. وانظر ختر ه« فيه»بد  « فيها»وفيه :  142( ديوانه ص 3)
 .«قوله اسم ومنهم ا لو قا  : اسم مجاعة ومنهم اخل لكان أوىل»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«بن أيب عامر بن مسعود»( يف أسد الغابة : 5)
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ن بنِ ُوِلَد عاَم الَفتحح ا وَرَو  َعنح ُعَمَر ا وهو َجد  الفَ  ِغريَةِ  ِقيه  ّمِد بِن عبِد الر محح
ُ
ََدين  : امل

َحابي ونَ  بن َأيب ِذئحب امل ا  صــــــــــــَ
َحاَ  ا َخر ج له ابُن قاِنض ؛  (1)بُن ُرَويـحَبة  ُمِغريَةُ  الص َحابَةِ  من وفاَتهُ . عنهمهللارضي بُن ِشَهاب  ُمغريَةُ و َرَو  عنه أَبو ِإسح

َرة. ِ من اهِلجح ُزوِمّي ا قير : ِإنّه ُولَد سنة اثـحنَـَتاح َخح
َحدِِّثا َخلح ٌ  امل

ُ
ِغريَة كثرٌي الحُُهم  ويف امل

ُ
 .امل

ْورة »عََرِب ِلبِْنت لها : ، عن ابن األَعرابّي. ومنه قوُل امرأَةٍ من ال : الشَّْمسُ  الغَْوَرةُ و وقد  .«الغَْوَرة ، وتَْستُُرني من (2)ِهَي تَْشِفينِي من الصَّ

 تَقَدَّم أَيضاً في الصاد.

 ، نقله الصاغانّي. القائِلَةُ  ، وهي الغائَرة : الغَْوَرةُ و

 بناِحيَِة السََّماوةِ. ع : الغَْوَرةُ و

ّم : ة عنَد باِب  ، (3) ُغوَرةُ و َمد  َهَراةَ ، وهو ُغوَرِجيٌّ ، على َغْيِر ِقيَاسبالضَّ قاله الصاغانّي. وإِليها نُِسَب اإِلماُم أَبو بَْكر أَحمُد بُن عبِد الصَّ

 (5) [أَبي] عبُد الَمِلك بن ، َراِويَةُ ُسنَِن التِّْرِمِذّي ، َحّدَث عنه أَبو الفَتْحِ  الغُوَرِجيّ  عن عبِد الَجبّاِر بن ُمَحّمد بن أَْحَمَد الَجّراِحيّ  (4) [روى]، 

 .481َسْهل الَكُروِخّي ، وتُُوفَِّي ، سنة 

ين بالعََجم ُمتَِّسعة بال هاٍء : ناحيَةٌ  ، الغُورُ و وآُل بَْيتِه ُملُوُك الِهْنِد وُرؤساؤَها. وقال ابُن األَثِيِر :  الغُوِريّ  ، وإِليها نُِسَب السُّْلَطاُن ِشَهاُب الّدِ

 .(6)، َحدََّث عن الباَغْندّي  الغُوِريّ  بَال بُخَراساَن ، قَريبةٌ من َهَراةَ. ومنها أَبو القَاِسِم فارُس بُن محّمِد بِن َمْحُمودهي بالٌد في الجِ 

ا وهو ِمْكيَاٌل ألَهِل ُخَواَرْزمَ  أَيضاً : الغُورُ و  .والُسخُّ : أَربعةٌ وِعْشُروَن َمنًّا ؛ كذا نقله الصاغانيّ  اثْنا َعَشَر ُسخًّ

 .غاَوُروا ُمغَاَوَرةً  وكذا بَْعُضُهم على بَْعض أَغارَ  : تغَاَوُرواو

بّاءِ  بن َوْبَرةَ ، بناِحيَِة السََّماَوةِ ، ِلبَنِي َكْلب معروفٌ  ، كُزبَْير : ماٌء ، م الغُوْيرُ و َهْت قَِصيراً اللَّْخِمّي بالِعيِر  لَّما ، تََكلَّمْت به ومنه قوُل الزَّ َوجَّ

َل األَْجَماَل َصنَاِديَق فيَها إِلى العِ  ه ، وكان قَِصيٌر يَْطلُبُها بثَأِْر َجِذيَمةَ األَْبَرِش ، فَحمَّ َجاُل والسَّالُح ، ثمّ َراق ِليَْحِمَل لها من بَّزِ تَنّكَب قَصيّر  الّرِ

، هذا الماِء الذي  الغَُوير وأََخَذ على عن الجادَّة الَمأْْلوفَِة ، ، وَعَدلَ  الَطريَق الَمْنَهجَ  ، هكذا بالِجيم َجْمع َجَمل ، كَسبَب واْسبَاب ، باألَْجَمال

 لبَنِي َكْلب ، فأَحسَّْت بالشَّّرِ ، وقالْت :

 (7) أَبـحُؤساً  الُغَويـحرُ  َعَس 
ُعبَْيد : هكذا أَْخبََرنِي ابُن الَكْلبِّي. وقال ثعلب َجْمع بَأٍْس ، أَي َعَساه أَْن يَأْتَي بالبَأِْس والّشّر ، وَمْعنَى َعَسى هنا مذكوٌر في َمْوِضعه. قال أَبو 

 : أُتَِي ُعَمُر بَمْنبُوٍذ فقال :

 أَبـحُؤَسا الُغَويـحرُ َعَس  
يبَةُ ِمْن قِبَِلَك. وقال ابُن األَثيُر : هذا َمثٌَل قَِديم يقال عند التَُّهَمة ، ومعناه ُربَّما جاَء الشَّرُّ  َمْعِدِن الَخْير ، وأَراَد ُعَمُر بالَمثَل من  أَي َعَسى الّرِ

ه وادََّعْيتَهُ لَِقيطاً ، فَشِهَد له َجَماَعةٌ بالسَّتِْر فَتََرَكه. زاَد األَزهرّي : فقال ُعَمُر ح ينئٍذ : ُهَو ُحرٌّ ، وَوالُؤه لََك. وقال أَبو ُعبَْيد : لَعَلََّك َزنَْيَت بأُّمِ

 كأَنَّه أَراَد :

 أَْن يُْحِدَث أَْبُؤساً ، وأَْن يَأْتَي بأْبُؤس. قال الُكَميُت : الغَُوْيرُ  َعَسى

ُت هلــــــــم :  لــــــــح رحز فــــــــقــــــــُ وا : َأســــــــــــــــــــــاَء بــــــــنــــــــو كــــــــُ  قــــــــالــــــــُ

  
رُ َعســـــــــــــــــــــــــــــــَ    َويـــــــــــــــــــح ٍس و  الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــُ وارِ ِ  ح  ِإغــــــــــــــــــح

  
 (8) و أَتاُهْم فيه َعُدوٌّ فقَتَلُوُهم فيه ، فصاَر َمثاَلً لكّلِ مافاْنَهاَر َعلَْيهم ، أَ  غارٍ  ، ألَّن أُناساً كانُوا في غارٍ  تَْصِغيرُ  في الَمثَل الغَُوْيرُ  ، أَي أَو ُهوَ 

ر يُخاُف أَْن يَأْتَِي منه َشرٌّ   . وهذا قول األَصمعّي.ُغَوْيرٌ  فِقيلَ  الغارُ  ، ثّم ُصغِّ

 : نَفَعَُهم. يَِغيُرُهمو َغاَرُهْم يَغُوُرُهمْ و

 اْنتَفََع.و: اْمتَاَر  اْغتَارَ و
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__________________ 
 .«رديبة»( عن اإلصابة ا وابألصر 1)
 ( الصورة : اِ ّكة.2)
 وأهر هراة يسموهنا ُغوَرة. .. ( يف معجم البلدان : ُغورَج3)
 (.الغورجي)وما أثبت والزايدة عن اللباب البن األثري « عبد الصمد بن عبد اجلبار»( ابألصر 4)
 ( زايدة عن اللباب : الغورجي.5)
 ( واله :  مد بن  مد بن سليمان الباغندي.6)
من الشـــذوذ أهنا  يز خرب عســـ  الاً ( هكذا ضـــبطت أبؤســـاً ابلتنوين يف القاموس ومعجم البلدان ا ويف الصـــحاح واللســـان بدون تنوين. وفيه 7)

خُترج واملســـتعمر هو أن يقا  عســـ  الغوير أن يهلك وما أشـــبه ذلك ا أخرجته عل  األصـــر املرفوض لكنها أخرجته خمرج املثر ا واألمثا  كثرياً ما 
 عل  أصوهلا املرفوضة.

 ء ُلاف. وهي يف التهذيب نقال عن األصمعي.( يف اللسان : لكّر شي8)
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اغانيُّ ، وهو َغْورٍ  أَراَد ُهبُوَط أَرٍض  َهبََط أَو تَغَارَ اسْ و  .الُمْستَِغير وهذا األَِخير نقله الصَّ

 نقله الصاغانّي. ، كَسَحابة : ة بَجْنِب الظَّْهَرانِ  الغََواَرةُ و

ّم : أَرضٌ  ُغوِرينُ و  ، نقله الصاَغانّي. (1) ، بالضَّ

 نقله الصاغانّي. ة بَمْروَ  أَيضاً : ، بالضمّ  ُغوِريَانُ و

 أَخي َهْمداَن بن ماِلك. أَْلهاِن بن مالكٍ  بَنِي من رجلٌ  ، كَهاَجر َغاَورَ  ذُوو

َر تَْغويراً  وقد : الَهزيَمةُ والطَّْرُد. التَّْغِويرُ و  .َغوَّ

ةُ  الغَاَرةو  .ِلغُُؤوِرَها نقله الصاغانّي ، كأَنَّها : السُّرَّ

يَةُ. الِغَورو يَةُ ؛ رواه ابُن  الِغَوَرةو، إِذا أَْعَطاه الِغيََرة ،  يَِغيُرهو يَغُوُره الّرُجلَ  غارَ  لغةٌ في الِغيَِر ، باليَاِء ، يُقَال : ، كِعنٍَب : الّدِ ، وهي الّدِ

 السّكيت في الَواو والياِء ، وسيُْذكر في الياِء أَيضاً.

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 . وبه فَسََّر بَْعٌض بَْيَت األَْعَشى السابَِق.الغَْورَ  ه ، إِذا بَلَغَ ِصيتُ  أَغارَ 

ْرنا . يُقَال :الغَْورِ  : إِتْيَانُ  التَّْغِويرُ و  ، بَمْعنًى. ُغْرناو َغوَّ

ُجلُ  غارَ  وقال األَصمعّي :  ، هكذا قال الكَسائّي. الغَْورِ  ، إِذا ساَر في بالد يَغُورُ  الرَّ

 ، أَي َطلَْبَت في غير َمْطلَب. َمغارٍ  في َغْيرِ  ُغْرتَ  : َطلَبَهُ. يُقَال :َء الشَّيْ  غارَ و

َرتْ و،  ُغُؤوراً و تَغُوُر َغْوراً  (2) [َعْينُه] غاَرتْ وَعْينَه ،  أَغارَ و أْس. َغوَّ  : َدَخلَْت في الرَّ

 أَْحَمر. (3)، لُغَةٌ فيه. وقال ابُن  غاَرْت تَغَارُ و

يّن و  ِب عــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــغــــــــــَ ِر ال هــــــــــح ٍة بــــــــــظــــــــــَ   (4)ســــــــــــــــــــــــائــــــــــلــــــــــَ
  

ه أَمح ملَح  َأغـــــــــــــــــاَرتح   ـــــــــــــــــُ ن ـــــــــــــــــح يـ ارَاعـــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  ؟تـ
  

 الثّْعلَب. قال ساِعَدةُ بن ُجَؤيَّة : أَغاَر غاَرةَ  ، كأَِميٍر : اسٌم من الغَِويرُ و

ُدوا  د  بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ِديِّ تـ  بســـــــــــــــــــــــــــــاٍ  ِإَذا أُوىَل الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

  
اِة   عـــــــــــَ اَن الســـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــَ ـــــــــــح فـــــــــــِّ  َريـ الـــــــــــَُ ـــــــــــُرهـــــــــــَ ِوي  غـــــــــــَ

  
 ، قال الُكَمْيت بُن َمْعُروف : الُمِغيَرة : الَخْيلُ  الغَاَرةُ و

راَن و  ا آَ  جنـــــــــــــَح نـــــــــــــَ حـــــــــــــح بـــــــــــــَ ُن صـــــــــــــــــــــــــــَ ارَةً حنـــــــــــــَح  غـــــــــــــَ

  
ا  وادســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــن ـــــــــــاَح ال ـــــــــــّرِم رٍّ وال ـــــــــــَن مـــــــــــُ ـــــــــــَم ب ي  متـــــــــــَِ

  
 .ُمِغيَرةً  يقوُل : َسقَْينَاُهم َخْيالً 

 .«في الجاِهليَّة أَُغاِوُرهم كنتُ »َحِديُث قَْيس بِن عاصم : ، بعُضهم على بَْعض. ومنه أَغاُروا : َرةً ُمغاوَ  (5) َغاَوَروُهمو

ةَ : الَمغَاِورُ و  ، كَمَساِجَد ، في قَْول َعْمرو بن ُمرَّ

َغاِورِ بـَيح  َتاَلال يف َأُكفِّ و 
َ
 امل

 .الَمغَاِوير بالَكْسر بَحْذف األَِلف أَو َحْذف الياِء من ِمْغوار بالضّم ، أَو َجْمعَ  ُمغَاِور يحتَِمل أَْن يكوَن َجْمعَ 

نَْفُسَها  اإِلَغاَرةُ  وهي «اْستَْحثَثُْت فََرِسي الُمغَارَ  فَلَّما بَلَْغنا»َحِديُث َسْهل : ، كالُمقَام موضع اإِلقَاَمة. ومنه الغَاَرة ، بالّضّم : َمْوِضع الُمغَارُ و

 ، بَضّم الِميِم َوَكْسِرها. مِغيَرةٌ  وَخْيلٌ  .َمغَاِويرُ  وقومٌ  أَيضاً ، قاله ابُن األَثير.
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 ، قال ُطفَْيٌل : َمغاِويرُ  انّي : َشِديُد العَْدِو ، والجْمعَسريع. وقال اللّْحيَ  ِمْغَوارٌ  وفََرسٌ 

  ٍ يـــــــــــُج مـــــــــــن آِ  الـــــــــــَوجـــــــــــيـــــــــــِه والحـــــــــــِ نـــــــــــاجـــــــــــِ  عـــــــــــَ

  
اِويـــــــــــرُ   غـــــــــــَ بُ  مـــــــــــَ قـــــــــــ  عـــــــــــَ ـــــــــــِب مـــــــــــُ ا لـــــــــــأَلرِي يـــــــــــهـــــــــــَ  فـــــــــــِ

  
فُتَِل فَتاْلً. قلُت : وهو َمَجاٌز. وبه فَسََّر أَبو  (6)، بالّضّم : َشِديُد الَمفَاِصل. قال األَزهرّي : معناهُ ِشدَّةُ األَْسِر ، كأَنَّه  ُمغَارٌ  وقال اللَّْيُث : فََرسٌ 

ِرّماح السابق : ِريُر بَْيَت الّطِ  َسِعيٍد الضَّ

َغارُ َأَح   اخلَيحِر ابلر َكِ  
ُ
 امل

 «أََحاِسن الَكالم وَمَحاِسن الِكَرام»كذا نَقَلَه َشْيُخنَا من 

__________________ 
 العبقسي حيث قا  :( يف معجم البلدان أرض يف قو  1)

 أمل تـــــــــــــر كـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــًا كـــــــــــــعـــــــــــــب غـــــــــــــوريـــــــــــــن قـــــــــــــد قـــــــــــــال 

  
 مـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاد هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــري مثـــــــــــــــــــانِ  

  

 ( زايدة عن اللسان.2)
 .«وقا  األمحر»( عن الصحاح ا وابألصر 3)
(4.  ( ويرو  : ورُب ت سائٍر عين خفيٍّ
وتغاور القوم أغار بعضــــــــــهم عل  بع  ا وغاورهم مغاورة مث ذكر قوله : وغاورهم مغاورة اخل عبارة اللســــــــــان : »( هبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 5)

 .«فتبمر ـه: أي أغري عليهم ويغريون علّي ا ا ديث ا وقا 
 ( التهذيب : كبلا.6)
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ِيزّي. ر اجلَعحَفرِيِّ التِّربح  البحِن النـ عحَمان َبشرِي بِن َأيب َبكح
 . وقال اْمُرؤ القَْيس :ةالُمِغيرَ  : النَّْهُب ، وأَْصلَُها الخْيلُ  الغَاَرةُ و

ُفِر  َغاَرةُ و   (1)ِسرحَحاٍن وتِقحرِيُب تـَتـح
 : ِشدَّة َعْدِوهُ. َغاَرتُهو

ر وقال ابُن بُُزْرج :  النََّهاُر ، إِذا زالَت الشَّْمُس ، وهو مجاز. َغوَّ

 : ُمْحَكُم الفَتْل. ُمغَارٌ  : ِشدَّة الفَتِْل. وَحْبلٌ  اإِلغاَرةُ و

 اسٌم يَقُوُم َمقَاَم الَمْصَدر. الغَاَرةُ ومصدٌر حقيقّي ،  فاإِلَغاَرةُ  ، أَي َشِديُد الفَتِْل. الغَاَرةِ  وشديدُ 

 : اْشتَدَّ وَصلَُب واْكتَنََز. اْستَغَارَ و

ْنَدقَة. قلُت : وقال الذََّهبّي بِن َسِعيٍد ، َمْولَى بَِجيلَة ُمِغيَرةَ  : ِصْنٌف من الَخَواِرج السَّبَئِيَّةَ نُِسبُوا إِلى الُمِغيِريَّةو . زاد الحافظ : الَمْقتُول على الزَّ

 في الّديوان : َحَكى عنه األَْعَمُش أَنَّ َعِليًّا كان قادراً َعلَى إِْحيَاِء الَمْوتَى ؛ أَْحَرقُوه بالنَّاِر.

َج َعلَْيَها ؛ حكاه أَبو ُعبَْيٍد عن األَ  أََغارَ و  صمعّي.فاُلٌن أَْهلَه ، أَي تََزوَّ

 : َمْوضٌع بالشَّأْم. الغَارُ و

 ثَْور : َمْشُهوراِن. غارُ وِحَراٍء  َغارُ و

ُق  الغَْور هذا الَمْسأَلِة. وفاُلٌن بَِعيدُ  َغْورَ  في األُُمور : أََدقَّ النََّظَر ، كأََغاَر ، ذكَرهُ ابُن القَّطاع ، وهو َمجاٌز. ومنه َعَرْفتُ  َغارَ و : ُمتَعَّمِ

 .َغْوُره بَْحٌر ال يُْدَرك النََّظِر. وهو

 بِن َعْبد هللا بِن ُعَمَر بن َمْخُزوم. قال ُعَمُر بُن أَبي َربِيعَةَ مْنُهم ، يَْعني نَْفَسه : الُمغيَرةِ  : بَْطٌن مْن َمْخُزوم ، وُهْم بَنُو الُمغيِريُّونو

ُه  رفــــــــيــــــــنــــــــَ عــــــــح رح تـــــــــَ َم هــــــــَ ري اَي َأســــــــــــــــــــــح ظــــــــُ ي فــــــــانــــــــح فــــــــِ  قــــــــِ

  
رِيي  َأهــــــــــــــذا   غــــــــــــــِ

ُ
ذِ  املــــــــــــــ رُ الــــــــــــــ  ذُكــــــــــــــَ  ي كــــــــــــــان يــــــــــــــُ

  
 الشَّْمِس إِذا ُضِرَب ُمْستَْقبِالً لَمْطلَِعَها ، وهو َمَجاٌز. غائَِرةِ  ويقال : بُنَِي هذا البَْيُت على

ّمِ : َحدََّث عن البَاَغْنِدّي. وَولَُده أَبو الفََرج محّمُد بُن فاِرِس  الغُوريّ  وفاِرُس بُن ُمَحّمِد بن َمْحُموِد بن عيَسى َحدََّث. وأَبو  الغُوِريّ  بن، بالضَّ

ين الغُوِريّ  بَْكٍر محّمُد بُن ُموَسى  َجبَل بالتُّْرك. قاِضي الَحنَِفيَّة بمصر ، ذُِكَر أَنه نُِسَب إِلى الغُوِريُّ  ، ذكره الماِلينِّي. وُحَساُم الّدِ

 ، بالفَتْح : نَاِحيَةٌ واِسعَة ، وقََصبَتَُها بَْيَساُن. الغَْورُ و

 : َواٍد بالِحجاِز فَْوق قَْوَراَن. الغَار وذاتُ 

،  َغْيراً  هأَهلَ  يَِغيرُ  لَُهم ، أَي ماَرُهم ونَفَعَُهم. وَذَهب فالنٌ  غارَ و،  غاَرُهم يَِغيُرُهم كالِغيَار ، كِكتَاب ، ِمنْ  ، بالَكْسر : الِميَرة الِغيَرة : [غير]

 أَي ماَرُهم. ومنه قوُل بعِض األَْغفَال :

ريحِ  ة وســــــــــــــــــــــــــــَ ظــــــــــــــَ كــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن ُت يف مــــــــــــــَ ــــــــــــــح  مــــــــــــــا زِل

  
ة   يــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــح مح لصــــــــــــــــــــــــــــــــِ ريُهــــــــــــــــــُ ريحِي َأغــــــــــــــــــِ غــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــِ

  
فَتْنِصبُها على الحاِل ، كقَْوِله تَعَالَى  وتَُكوُن بَمْعنَى ال ، وهي َكِلَمة يُوَصُف بَها ويُْستَثْنَى. قال الفَّراُء : أَْغيَارٌ  ، والَجْمع : بَمْعنَى ِسَوى َغْيرُ و

ً  فَمن اْضُطرَّ  أَي : (2) (َوال عاد  ) باغٍ  َغْيرَ  فََمِن اْضُطرَّ  : َغْْيَ )وقولُه تَعَالَى :  (3) (ِإانهُ َغْْيَ انِظرِيَن )، وكقوله تَعَالَى :  جائِعاً ال باِغيا
 .(4) (حمُِلِّي الصَّْيدِ 

، وما  َغْيَرك ، تَمَّ الَكالُم قَْبلََها أَْو لَْم يَتِمَّ ، يقولُوَن : ما جاَءنِي بَمْعنَى إِالّ  إِذا كانَ « َغْيراً »قال أَيضاً : بَْعُض بَني أََسٍد وقَُضاَعةَ يَْنِصبُون و

فهو على َوْجَهْيِن : أَحدهما الحاُل ، واآلخُر االْستِثْنَاُء. قال األَزهرّي : « َغْيراً »من نََصَب  . وفي اللسان. قال الزّجاج :كَغْيرَ  جاَءنِي أََحدٌ 

ة في الَمْعنَى ، ويُْقَطُع عنها وهو اسٌم ُمالِزٌم لإِلضافَ  َمْخلُوٍق ، ولَْيَس بَمْخلُوق َغْيرُ  بمْعنَى لَْيَس ، كما تقوُل العََرُب : كالُم هللا« َغْيرُ »ويكوُن 
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بَه ابُن هَشام ، لَْحنٌ  غيرُ  لَْفظاً إِْن فُهَم َمْعناه ، وتَقَدَّمْت عليها لَْيَس ، قِيَل : وقولُهم : ال  وهو َغْيُر َجيِّد ، ألَنّه َمْسُموٌع في قَْول الشاِعر ، وَصوَّ

ه :  ما نَصُّ

ا  نــــــــــَ َوَربــــــــــِّ دح فـــــــــــَ مــــــــــِ تــــــــــَ و اعــــــــــح جــــــــــُ نــــــــــح َوااًب بــــــــــه تـــــــــــَ  جــــــــــَ

  
َت ال   فــــــــح لــــــــَ ٍر َأســــــــــــــــــــــح مــــــــَ نح عــــــــَ عــــــــَ ــــــــَ ريحُ ل َب ُ  غــــــــَ  ُتســــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( ديوانه ومتامه فيه :1)
 لـــــــــــــــه أيـــــــــــــــطـــــــــــــــال  ـــــــــــــــيب وســـــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــا نـــــــــــــــعـــــــــــــــامـــــــــــــــة 

  
ـــــــــــــــفـــــــــــــــرو   ـــــــــــــــن ـــــــــــــــب ت ـــــــــــــــقـــــــــــــــري  إرخـــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــان وت

  

 فعل  هذه الرواية فال شاهد فيه ا والسرحان : الذئب.

 .115وسورة النمر اآية  145وسورة األنعام اآية  173( سورة البقرة اآية 2)
 .53( سورة األحزاب اآية 3)
 ( اآية األوىل من سورة املائدة.4)
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مأْخوذٌ « لَْحنٌ »، وَكأَنَّ قولَهم : « َشْرح التَّْسِهيلِ »في باِب القََسم من  ، وهو َشْيُخ الُمَصنّف ، ابُن مالك إَِماُم النُّحاةِ فِي َعْصِره قد اْحتَجَّ بهو

ه يرافيّ من قَْوِل السِّ  من أَْلفَاظ الَجْحد لم يَُجِز الَحْذُف  َغْيُرَها بعَد لَْيَس ، ولو َكاَن َمكاَن لَْيسَ  َغْيرُ و: الَحْذف إِنَّما يُْستَْعَمل إِذا كانْت إِاّل  ما نَصُّ

يَرافِّي. ، وال يُتَجاَوُز بذلك َمْوِرُد السََّماع. انتهى َكالمهُ  ْوِل الشاِعر المتقّدم ِذْكُره ، فال يكوُن لَْحناً ، وهذا هو ذلك في قَ  وقد ُسِمع ، أَي الّسِ

 الصَّواُب الذي نَقَلُوه في ُكتُِب العََربِيَّة ، وَحقَّقُوه.

ْفع وبالنَّْصبِ  َغْيرَها يُقَاُل : قَبَْضُت َعَشَرةٌ لَْيسَ و مّ  َغْيرُ  ِم ، ولَْيسَ ، بالفتْح على َحْذِف الُمَضاف وِإْضماِر االسْ  َغْيرَ  ؛ ولَْيسَ  (1) ، بالرَّ  ، بالضَّ

ةَ بِنَاٍء وإِْعَراب (2) ْفعِ ؛ ولَْيسَ  َغْيرٌ  ؛ ولَْيسَ  (3) ، ويحتمل َكْونُه َضمَّ فُ  (4) ، بالنَّْصب َغْيراً  ، بالرَّ  باإِلَضافَِة لِشدَّة إِْبَهاِمَها. َغْيرُ  ، وال تَتَعَرَّ

وُكّلٍ وبَْعٍض ، ألَنََّها ال  َغْير األَْسَماِء واللُّغَاِت ، عن اْبِن أَِبي الُحَسْيِن في شاِمِله : َمنََع قوم ُدُخوَل األَلف والاّلم علىونَقََل النََّوويُّ في تَْهْذيب 

ف باإِلضافَة فال تَتَعَّرف بالاّلَم قال : وعْنِدي ال َمانَع من ذلك ، ألَنَّ الاّلَم ليست فيها للتَّْعريف ، و لكنّها الَّالُم الُمعَاقبَةُ لإِلضافَة ، نحو تَتَعَرَّ

ُف باإِلضافة في بَْعِض الَمَواِضع. وقد يُْحَمل« َغْيراً »أَي مأْواه ، على أَّن  (5) (فَِإنَّ اجْلَنََّة ِهَي اْلَمْأوى) قَْوله تعَالى : على  الغَْيرُ  قد تتعرَّ

لُجْزِء ، فيصّح ُدُخوُل الاّلم َعلَْيَها بهذا الَمْعنَى. انتهى. قال البَْدُر القََرافِّي : لِكْن في هذا ، والُكلُّ على الُجْملَِة ، والبَْعُض على ا (6)الِضّد 

 ُخُروٌج عن َمَحّل النَِّزاع كما ال يَْخفَى.

ُهنَا ألَنََّها نَْعٌت « َغْير»ّي : ُخِفضت ، قال األَْزَهر َضعُف إِْبَهاُمها أَو زال (7) (َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ ) إَِذا َوقعَْت بين ِضدَّْين كو

َمْصُموٍد َصْمَده ، وإِْن كاَن فيه األَلف والاّلم. وقال أَبو العَبّاِس : جعل الفَّراُء األَِلَف  َغْيرُ  ، جاَز أَْن تكوَن نَْعتاً ِلَمْعرفَة ، ألَنَّ الَِّذينَ « للِّذين»

َمْصُموٍد َصْمَدها. قال :  َغْيرُ  وهي (أَنْ َعْمَت َعَلْيِهمْ )نَْعتاً لألَسماِء التي في قوله « َغْير» أَْن يكوَن والاّلَم فِيَها بَمْنزلَة النَِّكَرة ، ويجوزُ 

. قال ثَْعلَب : وليس بُمْمتَنِع بََدلٌ  َغْير نَْعتاً إِالَّ للَّذين ألَنََّها بَمْنِزلَة النَّْكَرة. وقال األَْخفَُش :« َغْير»وهذا قوُل بعضهم ، والفَّراُء يَأْبَى أَْن يَُكوَن 

 الَمْغُضوِب عليهم. َغْيرِ  ما قَال ، وَمْعنَاهُ التَّْكِريُر ، كأَنّه أَراَد صراطَ 

فَتُْنَصب في :  ِصفَةٌ واالْستثْنَاَء عارضٌ  غْيرٍ  وذلك أَنَّ أَْصلَ  إِاّل في ذلك الَكالم الواقِع بَْعدَ  إِذا كانَْت لالْستثْنَاِء أُْعِربَْت إِعراَب االْسِم التاِليو

ْفَع في : ما جاَء أَحدٌ  َغْيرَ  جاَء القَْومُ   ، أَي الشاعر : َزْيد. وإِذا أُضيفَْت لَمْبنِّيٍ جاَز بِناُؤَها على الفَتْح كقوله َغْير َزْيد. وتُجيُز النَّْصَب والرَّ

ا هــــــــَ رحَب مــــــــنـــــــــح ض الشـــــــــــــــــــــ  نــــــــَ ريحَ  ملَح ميــــــــَح تح  غــــــــَ قــــــــَ طــــــــَ   َأنح نــــــــَ
  

ا ِ   وٍن ذاِت َأوح قــــــــــــــَ ٌة يف ُغصــــــــــــــــــــــــــــُ امــــــــــــــَ (8)محــــــــــــــََ
 

  
ِل  .(9)بما ال َمزيَد عليه « َغْير»وقد أَْشبََع ابُن ِهشام القَْوَل في  واْستَْدَرك البَْدُر الدَّماِمينّي في َشْرحه ما يَْنبَِغي النََّظُر لَهُ ، والُوقُوُف بالتَّأَمُّ

 لََدْيه.

َل. ءُ الشيْ  تَغَيَّرَ و  عن حاله : تَحوَّ

لَهُ  َغيََّرهُ وما َكاَن.  َغْيرَ  : َجعَلَه َغيََّرهُ و لَهُ وبَدَّ ًا نِْعَمًة أَنْ َعَمها َعلى قَ ْوم  َحّّت ذِلَك ِبَِنَّ )، وفي التنزيل العزيز :  َحوَّ  هللَا ََلْ َيُك ُمَغْيِّ
ُوا ما ِِبَنْ ُفِسِهمْ   ، عن اللّْحيَانّي ، وأَنشد : الغَْيرُ  (11) التَّْغيير من واالْسمُ  قال ثعلب : معناه َحتَّى يُبدَّلُوا ما أََمَرُهم هللا. (10) (يُ َغْيِّ

 الَغريحِ ِإذح َأاَن َمغحُلوٌب قَِليُر 
 َمِزيٍد. َغْيرُ  لَْيَس بَمْصَدر ، إِذ لَْيَس له فِْعٌل ثاُلثِيٌّ  الغَْيرَ  . وَذَهب اللّْحيَانّي إِلى أَنَغيَّْرت قال : وال يُقَاُل : إاِلّ 

__________________ 
حذف اخلرب ا أي مقبوضــــــاً ا وبنصــــــبها عل  إضــــــمار االســــــم أي لي   : لي  غريها برفض غري عل  209ص  (غري)( يف املغين البن هشــــــام 1)

 املقبوض غريها.
 ( زيد يف املغين : من غري تنوين.2)
 ( يف املغين : ضمة بناء ال إعراب.3)
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 مذكور. ( قا  ابن خروف : ا ركة إعرابية ا ألن التنوين إما للتمكا فال يلح  إال املعرابت ا وإما للتعوي  ا فكبن املضاف إليه4)
 .41( سورة النازعات اآية 5)
 .«عن الضد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
 .7( سورة الفاحتة اآية 7)
 .144/  3و  45/  2( البيت أليب قي  بن األسلت وينسب لقي  بن رفاعة وللشماخ. انظر اخلزانة 8)
 وما بعدها. 209( املغين ص 9)
 .53( سورة األنفا  اآية 10)
 .«التغيري»وابألصر  (ط مصر دار املعارف)( عن اللسان 11)
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 وَورد في حديث االْستِْسقَاِء : (1) الُمغَيََّرةُ  وأَْحَوالُه الدَّْهِر ، كِعنَب : أَْحَداثُه ِغيَرُ و

ُفِر   يـَلحَ  و   (2) الِغرَيح َمنح َيكح
الحال ، وهو اسٌم بَمْنزلَِة الِقَطع والِعنَب وما أَْشبََهُهَما. قال :  تغيُّرِ  : ِمنْ  الِغيَرُ  ،« ِغيَراً  ال أَراني هللا بكَ »وقال ابُن األَْنبَارّي في قولهم : 

 .ِغيََرةٌ  ويجوُز أَْن يكوَن َجْمعاً ، واحدتُه

 أَو َمْمُطوَرة. َمْسقيَّةٌ  ، أَي َمْغيُوَرةٌ و ، بالفَتْح ، َمِغيَرةٌ  أَْرضٌ و

ُجُل يَغُوُرنِي  غاَرني : (3)، وقال أَبو ُعبَْيد  َداهُ وَ  : غاَره يَِغيُره َغْيراً و يَة.  يَِغيُرنِيوالرَّ  ويَغُوُره يَِغيُره من أَِخيه غاَرهُ و، إِذا َوَداَك ، من الّدِ

يَةَ ، َغْيراً  ، مثُل ِضلَع وأَْضالع.  أَْغيَارٌ  ذكَّر ، والَجْمعاسٌم واِحٌد مُ  الِغيَرُ  وقيل : ، كِعنَب الِغيَرُ  بالَكْسر وج ، الِغيَرةُ  منه واالسمُ  : أَْعَطاهُ الّدِ

يَة ، قال بعُض بَنِي ُعْذَرةَ : ِغيََرةٍ  َجْمعُ  الِغيَرُ  وقال أَبو َعْمرو :  ، وهي الّدِ

ُم  كــــــــــــــُ وفــــــــــــــَ ِديــــــــــــــنــــــــــــــا أُنــــــــــــــُ ن  أبَيــــــــــــــح َدعــــــــــــــَ جــــــــــــــح  لــــــــــــــنــــــــــــــَ

  
وا   لــــــــــُ بـــــــــــَ قــــــــــح مــــــــــَة ِإنح مل تـــــــــــَ يــــــــــَ يِن أُمــــــــــح رَيَابــــــــــَ  (4) الــــــــــغــــــــــِ

  
يَةَ. وأَْصلُها من َغيََّرهو يِةَ ، ألَنََّها بََدٌل من  الُمغايََرةِ  ، إِذا أَْعَطاهُ الّدِ ى الّدِ ، وهي الُمبَاَدلَة ، ألَنََّها بََدٌل من القَتِْل. قال أَبو ُعبَْيَدةَ : وإِنَّما َسمَّ

يِةَ  ى الّدِ يَةُ  (5)القََوُد به  فغُيِّرَ  ألَنّه كان يَِجُب القََوُد ، ، فيما أَُرى ، ِغيَراً  القَتِْل. قال أَبو ُعبَْيَدةَ : وإِنَّما َسمَّ يَت الّدِ  ، وأَصلُه من ِغيَراً  ، فُسّمِ

يَةُ التَّْغيِير يَت الّدِ  ؛ َرواه ابُن السَّّكيت في الواو والياِء. َغْيِره عن القََود إِلى ُغيَِّرت (6)، ألَنََّها  ِغيَراً  . وقال أَبو بَْكٍر : ُسّمِ

ُجلُ  غارَ  ِسيَده :قال ابن و  هاٍء ، بِغَْير ، َغْيراً و ، بالفَتْح ، َغْيَرةً  ، بعالَمة المذّكر الغائب ومؤنّثه تَغَارُ  ِهَي َعلَْيهِ  غاَرتْ  كذاوعلى امرأَتِه  الرَّ

 ، كِكتَاٍب ، قال األَْعَشى : ِغيَاراً و َغاراً و

ُف و  يـــــــــــح ُه الصـــــــــــــــــــــــــ  ارُ الحـــــــــــَ يـــــــــــَ ـــــــــــغـــــــــــِ فـــــــــــا  ال  وِإشـــــــــــــــــــــــــح

  
لــــــــــَ    ا ِ ٌ  عــــــــــَ ِس الضــــــــــــــــــــــــّ وح ٍة كــــــــــقــــــــــَ بــــــــــَ قــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــَ

  
ّم أَيضاً ، كما  ُغيَاَرىو ، كَسكاَرى ، َغيَاَرى قوم من ، بالفَتْح ، َغْيرانُ  فهو في المادَّة التي تقدََّمْت ،« الغارِ »وتقّدم االْستِْشَهاُد على  ، بالضَّ

ّمِ مع الفَتْحِ ٌء من الَجْمعِ ْء شيْ قاله الجوَهِرّي. قال البَْدُر القََرافِيُّ : ولم يَِجى ُسكاَرى وُعَجالَى. وَحَكى الُمَصنِّف الَكْسَر في  َغْيرو َغْيرهُ   بالضَّ

ة عليها اْستِثْقَالَهم لها على  ، بضّمتَْين ُغيُرٍ  قَْومٍ  من ، كَصبُور ، َغيُورٌ و كَسالَى أَيضاً ، ِت الياُء لِخفّتها عليهم وأَنّهم ال يَْستَثِْقلُون الّضمَّ ، َصحَّ

 ِمْن قَْوم ، الغَْيَرةِ  ، أَي َشِديدُ  ِمْغيَارٌ  يقال : َرُجلٌ و ، وهي الَحِميَّةُ واألَنَفَةُ ، الغَْيَرة فَعُوٌل من الغَيُورُ و. ُغْيرٌ  . وَمْن قال : ُرْسٌل ، قال :الواو

 قال النابِغَة : َمغايِيرَ 

ر ٍة  ِة حــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ رِّ ل ُض كــــــــــــــُ َوانــــــــــــــِ ٌ  مــــــــــــــَ  ِشــــــــــــــُح

  
ــــــــــــفــــــــــــاحــــــــــــِ   ن  ال َن  ــــــــــــَ فــــــــــــح لــــــــــــِ ارِ ِش لــــــــــــُح ــــــــــــَ ي غــــــــــــح  املــــــــــــِ

  
، والَجْمع كالَجْمع ، كان أَْخَصَر. ويُقَال :  َغيُورٌ و َغْيَرى ، ولو قال : وهي ُغيُرٍ  من َغيُورٌ و،  َغيَاَرى قَْوم من ، كَسْكَرى ، غْيَرى هيو

ٌ  َغيُورٌ  َرُجلٌ   ، بال هاٍء ، ألَّن فَعُوالً يشتِرُك فيه الذكُر واألُْنثَى. َغيُورٌ  ، وامرأَة

ْزق. أَْعَطاُهمْ  : ِغيَاراً و يَِغيُرهم َغْيراً  بَخْيرٍ  غاَرُهمْ و وأَصابَهم بِخْصب. َسقَاُهمْ  : ِغيَاراً و يَِغيُرهم َغْيراً  هللا تَعَالَى بَمَطر َغاَرُهمُ و  ، وكذا بالّرِ

ً  غارَ و  الُهَذِلّي : (7)، فاْغتَاَر هو : اْنتَفَع. قال عبُد َمنَاِف بُن رْبعٍ  نَفَعَه : اً يَِغيُره َغْير فاُلنا

ريُ مـــــــــــاَذا  غـــــــــــِ هـــــــــــمـــــــــــا  يـــــــــــَ ِويـــــــــــلـــــــــــُ ٍض عـــــــــــَ جَيح رِبـــــــــــح نـــــــــــَ  ابــــــــــــح

  
َدا  نح َرقـــــــــــــَ َ

ؤســـــــــــــــــــــــــــَ  ملـــــــــــــ دان وال بـــــــــــــُ رحقـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  ال تـ

  
 يقوُل : ال يُْغنِي بُكاُؤهما على أَبيِهَما ِمْن َطلَب ثأِْره شيئاً.

ُجلُ  (8) أََغارَ و ج عليها الرَّ  أَيضاً ألَّن المادةَ واِويّةٌ ويائِيّة.« غ ور»ِهَي ؛ حكاه أَبو ُعبَْيٍد عن األَصمعّي ، وقد تَقَّدم في  فغاَرتْ  أَهلَه : تَزوَّ

 عاَرَضه بالبَْيع وبَاَدلَه. : ُمغَايََرةً  بِسْلعَةٍ  غايََرهُ و

 : ماَرهُ. غاَرهُ َغْيراً و
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 ألَْهِله ، أَي يَْمتَاُر ؛ نقله الصاغانّي عن الفّراِء. يَْغتَارُ  وَخَرجَ ،  : اْمتَارَ  اْغتَارَ و

__________________ 
 ( يف اللسان : املتغرية.1)
 ( أي تغري ا ا  وانتقاهلا من الصالح إىل الفساد.2)
 ( يف اللسان : أبو عبيدة.3)
والرواية بين أميمة ا مبيما والبيت لزايدة بن زيد ا وكان »  الصـــــــــــاغاين : ومثله يف التكملة نقال عن اجلوهري. قا« بين أمية»( يف الصـــــــــــحاح 4)

 .«معاصر هدبة بن اخلشرم ومهاجيه ا ويرو  أيضاً لشاعر من بين رقاش يذكر ما صنعوا هبدبة
 .«ِديّة»( يف اللسان 5)
 .«ألنه»( عن اللسان وابألصر 6)
 .«ربعي»( عن الصحاح وابألصر 7)
 حتريف.« وغار»املطبوعة الكويتية : ( يف 8)
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 ، هكذا في التَّْكملَة. : الَكِذبُ  َغْيرٍ  بَناتُ  من الَمَجاِز :و

 ، أَي بأَكاذيَب ، أَنشد ابُن األَعرابّي : َغْيرٍ  وفي األساس : جاَء ببَناتِ 

اُت  ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ َت جـــــــــــــاَء بـ ـــــــــــــح ئ ريحٍ ِإذا مـــــــــــــا جـــــــــــــِ  غـــــــــــــَ

  
اابَ و   هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــذ  ن ال َرعــــــــــــــــح َت َأســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــ   ِإنح َول

  
ْلعَةَ ، قال األَْعَشى : غايَر ، مصدرُ  ، بالكْسِر : البَِدالُ  ِغيَارُ الو  الّسِ

راً  مح كـــــــــــــــــافـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــُ ينِّ لـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــال حَتحســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ــــــــــــــــــُد و   ينِّ أُرِي بــــــــــــــــــُ ارَاال حَتحســــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــِ

  
نّارِ  أَيضاً : الِغيَارُ و ِة ، كالزُّ مَّ  د.وقيل : هو َعاَلَمةُ اليُهو ونَْحِوه للَمُجوِس  َعاَلَمةُ أَهِل الذِّ

 الَهْمدانّيِ ؛ نقَلَه الصاغانّي. فََرُس الحاِرث بِن يَِزيدَ  ، بالفَتْحِ : َغْيَرةُ و

 ، وهو أَبو قَبيلَة. كِعنبَة : اسمُ  ِغيََرةُ و

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 على بَعيَِره أََداتَه ِليَُخفِّف َعْنهُ ويُِريَحهُ. يُغَيِّرُ  : الَّذي الُمغَيِّر

 قال األَعشى :

ث  و  حـــــــــــــِ تـــــــــــــُ ُونَ اســـــــــــــــــــــــــــح ريِّ غـــــــــــــَ
ُ

وح  املـــــــــــــ  مـــــــــــــن الـــــــــــــقـــــــــــــَ

  
زَاِد   اُف مـــــــــــــا يف الـــــــــــــعـــــــــــــَ طـــــــــــــَ  ِم وكـــــــــــــاَن الـــــــــــــنـــــــــــــِّ

  
، أَي يُْصلُحون  يُغَيِّرون القَْومَ  (1)فالٌن عن بَِعيِره ، ِإذا َحطَّ عنه َرْحلَهُ وأَْصلح مْن َشأْنه. ويقال : تََرَك  َغيَّرَ  وقال ابُن األَعرابّي : يُقَال :

َحاَل. قال الشاعر :  الّرِ

ِت أبَرحِض  ــــــــــــــح دِّي فــــــــــــــمــــــــــــــا أَن ريح جــــــــــــــِ يــــــــــــــِ غــــــــــــــح ــــــــــــــَ  تـ

  
ريح و   جــــــــــــــــــــــــــــــِ رَتِيف لــــــــــــــــــــــــــــــَدجلٍَ وهتــــــــــــــــــــــــــــــَح  اعــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 األَْشيَاُء : اْختَلَفَْت. تغَايََرتو

 الشَّْيِب : نَتْفُه. تَْغيِيرُ و

 .يَغَارُ  على أَْهِله ، أَي ال يَتَغَيَّر وفالٌن ال

ى : أَي أَنَّها تاُلِزُم الَمْحُموَم ُمالَزَمةَ  أَْغيَرُ  وتقوُل العََرُب :  لبَْعِلها. الغَيُورِ  من الُحمَّ

ٌ  َغيّارٌ  وَرُجلٌ   بُن َسْعِد بِن لَْيِث بِن بَْكر ، َجدُّ بَنى البَُكْيِر البَْدِريِّين. ِغيَرةُ و. واألَنَفَة الغَْيَرةِ  : كثيرةُ  َغيّاَرةٌ  ، وامرأَة

 أَيضاً : َجدٌّ لواثِلَةَ بِن األَْسقعِ. ِغيَرةُ و

 بُن َعْوِف بن ثَِقيف. ِغيََرةُ  وفي ثَِقيفٍ 

 فصل الفاءِ 
 مع الراءِ 

 كِعنَبٍَة. فِئََرةٌ و ، بالَكْسر ، فِئْرانٌ  ج ، معروٌف ، وهو مهموزٌ  ، م الفَأْرُ  : [فأر]

 ، عن ابن األَعرابّي ، قال ُعّكاَشةُ بن أَبي َمْسعََدةَ السَّْعدّي : كُصَرِد للذََّكر (2) الفَُؤرُ و

رح  جــــــــــــــَ ٍر ِإىل حــــــــــــــَ جــــــــــــــَ َم حــــــــــــــَ جــــــــــــــح َبّن حــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

  
ـــــــــــِه مـــــــــــن   ي ـــــــــــح ن ـــــــــــَ تـ ـــــــــــرَت مبـــــــــــَح ي ـــــــــــِ بحرِ ن ـــــــــــفـــــــــــَ َؤرح  ال ـــــــــــفـــــــــــُ  ال
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 ، كما قالُوا للذََّكِر واألُْنثَى من الَحماِم : َحَماَمةٌ. لَهُ ولألُْنثَى الفَأَْرةُ و كقَْوِلهم : لَْيٌل الئٌِل ، ويَْوٌم أَْيَوُم ،وقيل : هو 

 والُجْؤنَةَ والُمْؤَسى والُحْؤت. الفَأَْرةَ  َمْهُموَزةٌ ، وقد يُتَْرك َهْمُزَها تَْخِفيفاً. وَعِقيٌل تَْهِمزُ  الفَأَْرةُ و

ذا ُمِسَحْت ، وتَْجتَمع إِذا إ ، بتشديد الّشين ، الدَّابَّة تَْنفَسُّ  البَِعير ، وفي المحكم : في ُرْسغ في ُرْسغ يكونُ  ريحٌ  ، بَهْمٍز وبغَْيِر َهْمِز : الفَأَْرةُ و

مّ  كالفُْؤَرة تُِرَكت ،  ، يُْهَمُز وال يُْهَمز. ، بالضَّ

 ، يُْهَمُز وال يُْهَمُز. َشَجَرةٌ  : الفَأَْرةُ و

َي به ألَنّه من نافَِجةُ الِمْسِك ، وبِال هاٍء : الِمْسكُ  : الفَأْرةو ف »الِمْسِك في  فَأَْرةِ  أَو الصَّواُب إِيرادُ  يَُكوُن ، في قوِل بَْعِضهم. الفَأْرِ  ، ُربََّما ُسّمِ

 فَأَْرةِ  ، قال الجاحظ : سأَْلُت رُجالً َعّطاراً من الُمْعتَزلَة عن الفَأَْرة ا ألَنََّها على َهْيئَةأَْو يَُجوز َهْمُزهَ  واْنتَِشاِرَها ، لفََوراِن رائَحتَِها« ور

تَها فَأَْرةُ  ، وهو بالِخْشِف أَْشبَهُ. ثم قال : بالفَأَْرة الِمْسك ، فقال : لْيسَ  يّاد ، فيَْعِصُب ُسرَّ بِعَصاٍب  الِمْسِك تكوُن بناحيَِة تُبََّت ، يَِصيُدَها الصَّ

بة  ةَ الُمعَصَّ َر السُّرَّ تَُها ُمَداّلة فيَْجتَِمع فيها َدُمها ، ثم تُْذبَح. فإِذا َسَكنَْت قَوَّ  ، ثم َدفَنََها في (3)شديٍد ، وُسرَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : نز  القوم.1)
 وشارحه.ونبه هبامشه إىل عبارة القاموس « الُفؤحُرور»( يف اللسان : 2)
 ( يف اللسان : املَعص رة.3)
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كاً ذَِكينا بعَد ما كان َدماً ال يـُرَاُم نـَتحناً. قا  : وَلوحاَل َأن  الن   ُم اجلاِمُد ِمسح َتِحيَر الد   وسلمعليههللاصلىيب  الش ِعري حىّت َيسح
 .به َتطَيـ بحتُ  ما ابملِسحك َتطَي بَ  قد
ةُ تَْهِمُزها. فقال : ؟الفَأَرةَ  تَْهِمزُ قِيل ألَْعَرابّي : أَ  من اللََّطائف :و . الِهرَّ  وإِنََّما َعنَى بالَهْمِز العَضَّ

أَْرٌض َجِرَدةٌ إِذا  ، كما يُقَال : : َكثِيَرتُها َمْفأََرةٌ و،  فَئَِرةٌ  وأَْرضٌ  فَئِرٌ  ، كفَِرَح ، وكذا َطعَامٌ  فَئِر ، وقد الفَأَْرةُ  ، كَكِتٍف : َوقَعَْت فيه فَئِرٌ  لَبَنٌ و

 َكثُر َجراُدَها.

ُجُل ، فَأَرَ و َ  : فَأَرَ  قيَل :و ، الفَأْرِ  َحْفرَ  كَمنَع : َحفَرَ  الرَّ  ، أَنشد ثعلب : دفََن وَخبَأ

َح ابـــــــــــــَن الـــــــــــــّزاَِن قـــــــــــــد  يـــــــــــــح ـــــــــــــَ بـ َبرَاِإّن صـــــــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــَ

  
رَا  جــــــــــــَ ُه حــــــــــــَ ــــــــــــح ن ُُ  مــــــــــــِ رتح ــــــــــــَ ِم ال ي ــــــــــــر ضــــــــــــــــــــــــــح  يف ال

  
اَغاني البَْيُت لَخْنَدٍق الدُّبَْيِرّي في َعْبٍد لهم يقال له   ُصبَْيح ، َسَرَق ِحْنَطةً له ، فََدفَنها في ِهَضاٍب وَرْضٍم عندهم.قال الصَّ

 تَْخفيفاً : ، كِعنَبَة ، وتُتَْرك َهْمَزتَُها الِفئََرةُ و ، (1)، كَكِريَمة ، عن ابن دريد  الفَئِيَرةُ و، كثَُماَمةَ ،  الفَُؤاَرةَ و ، عن األَزهرّي ، ، بالَكْسر الِفئَْرةو

فََوَرانَُها أُْلِقيَْت في ِمْعَصٍر فُصفِّيَْت ،  (2)، وفي التَّْهذيب : هي ُحْلبَة تُْطبَخ حتّى إِذا قاَرب  للنُّفَساءِ  ، َشبيهٌ بالدَّواِء ، يُْعَطى ْطبَخُحْلبَةٌ وتَْمٌر يُ 

 ثم يُْلقَى عليها تَْمٌر ، ثم تَتََحّساَها الَمْرأَةُ النُّْفَساُء.

 : َشْيٌخ ِليَِزيَد بِن هاُروَن. فَأْرٍ  َسِعيُد بنو

رين. : د ، بأَْرمينِيَة (3) فَأْرٌ و  ، نقله الصاغانّي ، وهو في معجم ياقوت ، قال : ونُِسَب إِليه بعُض الُمتَأَّخِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : ِمْقَداٌر معلوٌم من الطَّعَاِم ، وهو َدِخيٌل. الفَأْرُ و: العََضُل من اللَّْحِم.  الفَأْرُ 

ْت ُجلُوُدَها ، اإِلبِِل : أَْن تَفُوَح منها رائَحةٌ َطيِّبَةٌ ، وذِلَك إِذا َرَعت العُْشَب وَزْهَره ، ثّم َشِربَت وَصَدَرْت عن الماِء نَِديَ  فَأَْرةُ  وقال يَْعقُوُب :

 ِعي يَصُف إِبالً :ففاَحْت منها رائحةٌ َطيِّبَةٌ. قال الّرا

ا  بحَرةٌ هلــــــــــــــــََ ٍة  فــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  ر  َعشــــــــــــــــــــــــــــــِ رَاُء كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح  َذفـ

  
هح   قـــــــُ اتـــــــِ ِك فـــــــَ وَر ابملِســـــــــــــــــــــح َ  الـــــــكـــــــافـــــــُ تـــــــَ ا فــــــــَ مـــــــَ (4)كـــــــَ

 

  
 الَجبَِل الغَّسانيّة : أُمُّ ِعتَْواَرةَ بن عامِر بن لَْيِث بن بَْكِر بن َعْبِد َمنَاةَ بِن ِكنَانَةَ. فَأَْرةُ و

 ، َدَخَل األَْنَدلَُس وَحدََّث ؛ َذَكَره ابُن بَْشُكَوال. فَأَْرةَ  ن ُعلَيَّةَ الِمْصِريُّ ، ُعرَف باْبنوأَْحَمُد بُن َعبِد الَكريم ب

 واَلَن بَْعَد ِشدَّةٍ.َسَكَن بَْعَد ِحدَّةٍ  كغَُراب : فُتَاراً و كقُعُوٍد ، فُتُوراً  ، من َحّدِ نََصَر وَضَربَ  يَْفتِرُ و يَْفتُر ُء ، والَحرُّ ، وفاُلنٌ الشيْ  فَتَرَ  : [فتر]

ََّرهُ و أَي ال يَْسُكنُون عن نََشاِطهم في الِعبَاَدة. (5) (ال يَ ْفرُتُونَ )وقولُه تعالَى في َوْصِف الَمالئَكِة :  الماُء  فَتَرَ و هو. فَتَرَ و،  تَْفتيراً  هللا تعالَى فَت

ه ، فهو  ، كذلك. فاتُورٌ و بَْيَن الحاّرِ والبَارِد ، فاترٌ  : َسَكَن َحرُّ

 كما يُقَال : َشبََرهُ ، إِذا كالَه وقَدََّرهُ بشْبِرِه. بِفتِْره وقَدََّرهُ  َء : َكالَهُ الشَّيْ  فَتَرَ و

 : النَْت َمفَاصلُه وَضعَُف. فُتُوراً  : يَْفتِرُ  ِجْسُمه فَتَرو

 ، محّرَكةً : الضَّعُُف. الفَتَرُ و

ْعفَة. ويُقَال للشَّْيخ : قد َعلَتْهُ َكْبَرةٌ. وَعَرتْه فَتَْرةً  : أَِجُد في نَْفِسيويُقَاُل   .فَتَْرةٌ  ، وهي كالضَّ

وقد أَْخَطأَ ، هكذا في سائر النُّسخ ، وهو َمأُْخوذٌ من ِعبَاَرة الصاغانّي في التكملة  ِمْقَداٌر َمْعلُوٌم من الطَّعَام : الفَتَروالعََضُل من اللَّْحم.  الفَتَرُ و

داً بَخّط الُمَصنّف في ما ويَُدّل له  .«ف أ ر»َدة المصنّف في النَّْقل ، فإِن العََضَل من اللَّْحم هو الفَأُْر بالَهْمز ، كذا هو في نسخة التكملة ُمجوَّ
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، هكذا « مْقَداٌر معلُوٌم من الطَّعَام هو الفأُْر ، بالَهْمز»ذا قولُه : ، وك« ويقاُل للَْحِم الَمتِْن : فَأُْر الَمتِْن ، ويََرابيُع الَمتْنِ »أَيضاً ما في اللَّسان : 

داً بخّط المصنّف.  في التكملة ُمَجوَّ

 َوَهٌم ال يكاد« ف ت رَ »فإِيَراُد المصنّف إِياهما في  .«فأٌْر بلٌد بنواحي أَْرِمينيَة»ثم ذكَر بعَده  .«وهو َدِخيلٌ »وزاَد بَْعَده : 

__________________ 
 .293/  3( اجلمهرة 1)
 .«فارت»( عن اللسان وابألصر 2)
 بدون  ز.« فار» ويف معجم البلدان :« وفبرة»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  3)
 .«زفراء»وابألصر « ذفراء»وانظر فيه ختر ه ا ومنه أثبتنا :  190( ديوانه ص 4)
 .20( سورة األنبياء اآية 5)
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تَ  َقلِّديَن.يـَنـح
ُ
 ِبه له كر  َأَحد ا فاعحلم ذلك ا وال تـَغحرَتّ  راِء امل

 السُّْكُر. أَْفتََرهُ  ، وكذلك الدَّاُء : أْضعَفَه أَْفتََرهو

 ، عن أَبي َحنِيفَةَ ، وأَنشد لألَْخَطل : ، كغَُراب : اْبتَِداُء النَّْشَوةِ  الفُتَارُ و

ر حـــــــــــــتح و  ِديـــــــــــــر وصـــــــــــــــــــــــــــَ ر َدتح بـــــــــــــعـــــــــــــَد اهلـــــــــــــَ   ـــــــــــــََ

  
ا   رحهبـــــــــــََ ي شـــــــــــــــــــــــــَ رحمـــــــــــِ بـــــــــــاُء تــــــــــــَ هـــــــــــح ارِ صـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــَ  بـــــــــــفـــــــــــُ

  
الطَّْرُف : اْنَكَسَر نََظُره. وفي  فَتَرَ  ، وقال الجوهرّي : إِذا لم يَُكْن َحِديداً. وقال ابُن القّطاع : ليس بحاّدِ النََّظرِ  ، فُتُورٌ  : فيه فاترٌ  َطْرفٌ و

. وقال أَْفتَارٌ  ، والَجْمعُ  (1) ، بالَكْسر : ما بَْيَن َطَرف اإِلْبَهام وَطَرِف الُمشيَرةِ  الِفتْرُ و : الذي فيه َضْعٌف ُمْستَْحَسنٌ  الفاتِرُ  البصائر : الَطْرفُ 

 تَْحتَهما.الجوهرّي : ما بَْيَن َطَرِف السَّبّابَِة واإِلْبَهاِم إِذا فَ 

ّم : كالسُّْفَرة ، الفُتْرُ و  .(2)نقله الصاغانّي ولم يَْعُزه ، وهو قَوُل أَبِي زيد  من الُخوص يُْنَخُل عليها الدَّقِيقُ  تُْعَملُ  بالضَّ

سالَة َما بَْين ُكّل نَبِيَّْين ، بالفَتْح : الفَتَْرةُ و ماِن الذي انقََطعَْت فيه الّرِ  ، وفي الّصحاح : ما بَْيَن كّلِ َرُسولَْين من ُرُسل هللا َعزَّ وَجّل ، من الزَّ

ْعَدةُ  : الفَتَْرةُ و ْجلَْين َحتَّى تَْعَرَق ، (3) َسَمَكةُ ، إِذا َوِطئْتَها أََخَذتَْك الّرِ ّعاَدةُ ، ، هكذا نَقَلَه الصا ، كِقنَّب كالِفتَّر في الّرِ غانّي. قْلُت : وهي الرَّ

 موجوَدةٌ بنِيل مْصَر.

 الشََّراُب : أَْفتَرَ وُجفُونُه فاْنَكَسر َطْرفُه.  ، هكذا في النُّسخ ، والصَّواب : َضعُفَتْ  (4) َضعُفَ  ، إِذا ُمْفتِرٌ  الرجُل فهو أَْفتَرَ  عن ابن األَعرابّي :و

ُجُل ، إِذا قََطفَْت دابَّتُه ، وعليه يُْحَملُ  أَْقَطفَ  ، كما يُقَال : َشاِربُهُ  فَتَرَ  ، فالُمْسِكُر : الذي يُِزيُل  «ُمفَتِّرونََهى عن ُكّلِ ُمْسِكر :»الَحِديُث  الرَّ

ََّره : بمعنَى أَْفتََرهُ  . ومنهم من قال :فُتوراً  الَجَسَد إِذا ُشِرب ، أَي يَْحِمي الَجَسَد ويُصيُِّر فيه يُفَتِّرُ  : الذي الُمفَتِّروالعَْقَل ،   .فاتِراً  ، أَي َجعَلَه فَت

ر : مَ  فَتَّرَ  ، وهو َمجاز. وقال األَصمعيُّ : وَسَكَن وتََهيَّأَ لْلَمَطر ال يَِسيرُ  : تََحيَّر تَْفتِيراً  السَّحابُ  فَتّرَ و َطَر وفََرَغ ماُؤه وَكفَّ وتََحيََّر. وبه فُّسِ

 قوُل ابن ُمْقبِل يَِصُف َسحاباً :

وحَء ابرٍِ   َر  ضــــــــــــــــــــــــَ رح تـــــــــــَ ي هــــــــــَ يــــــــــلــــــــــِ لــــــــــِ رح خــــــــــَ  َ َمــــــــــ 

  
ٍد   ــــــــــــــــُح جنــــــــــــــــَح ُه رِي َرتــــــــــــــــح اٍن مــــــــــــــــَ َاميــــــــــــــــََ رت  فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  فـ

  
اِويةُ :  ، أَي أَقاَم وَسَكَن. فَتَّرَ  وقال َحّماٌد الرَّ

 ، كما في األَساس ، وهو َمجاز.« اْستََجمَّ » ، هكذا في النُّسخ ، والصَّواب : ْستََجرّ الفَرُس : ا اْستَْفتَرَ و

 لُغَةً مستقلّة.، لُغَةُ بَني أََسد ، كما نقله الفَّراُء ُهنَا ، ذكره الصاغانِّي. وقد َمرَّ للُمَصنّف في التاِء مع الراِء ، وَجعَلَهُ ُهنَاك  : الدَّْفتَرُ  التَّْفتَرُ و

ْنَشإِ الَوَهم في ، قال َشْيُخنَا : ِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَْدَرك ، ألَنَّ ِإطالقَه نَصًّ فال يحتاج إِلى ِذْكره. قلُت : إِنَّما َذَكَره لبَيَان مَ  ، بالفَتْح : اسُم اْمَرأَة رُ فَتْ و

فلو لَْم يَْذُكِر الفَتَْح كان يَُظن أَّن الَوَهَم في َكْونِه  .(5)هو في َضْبِطه بالَكْسر إِنَّما  وَوِهَم الجوهريّ  َكْونِه بالَكْسر ، فَذَكُره ُمِشيراً إِلى أَنَّ قَْولَه

 َعلَس ، ويُْرَوى لألَْعَشى : اسم اْمَرأَة ، ولَْيَس كذلك ، فَظَهَر بذلك أَنَّ ِذْكَر الفَتْح ليس بُمْستَْدَرك على ما َزَعمه َشْيُخنَا. قال الُمَسيَُّب بنُ 

نح  ِر مــــــــــِ ــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــح َر ال ــــــــــح ب َت حــــــــــَ َرمــــــــــح رتحِ َأصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ  ف

  
رِ و   جـــــــــــــــح َت يف اهلـــــــــــــــَ جـــــــــــــــح ا وجلـــــــــــــــََ رحهتـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــَ

  

تح و  فـــــــــــَ لـــــــــــَ جي حـــــــــــَ هـــــــــــا الـــــــــــّ تـــــــــــَ فـــــــــــَ لـــــــــــح َت حـــــــــــَ عـــــــــــح  لـــــــــــَِ

  
ِر   ريحَ ذي َوقــــــــــــــح ك غــــــــــــــَ عــــــــــــــُ اَن لــــــــــــــَح (6)ِإنح كــــــــــــــَ

 

  
َواةِ  ّي ، وقال : الَمْشُهور عند الرُّ األَْشَهر فيها الفَتْح. قلُت : ، بفتح الفاِء ، وَذَكر بعُضهم أَنّها تُْكَسر ، ولكن « فَتْر من»هكذا أَنَشَده ابُن بَّرِ

ّي ال َوَهَم يُْنَسُب إِلى الَجْوَهرّي ألَنّه قد َحَكى الَكْسَر. وفي التكملة : قال الَجْوَهرّي  َره ابُن بَّرِ َما بَْيَن َطَرِف السَّبَّابَة  الِفتْرُ  :فَعَلَى ما قَرَّ

 واإِلْبَهاِم إِذا فَتْْحتَهما. وأَّما قَْوُل الشاِعر :

 ِفرتحِ َرمحَت َحبحَر الُودِّ ِمنح َأصَ 
__________________ 
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َسبِّحة.1)
ُ
 ( األصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب : امل

 ( نقله عنه التهذيب واللسان.2)
 .«الفرتة»ويف التكملة : « فرتة»( يف القاموس 3)
 .«ضعفت»( يف القاموس : 4)
 ضبرت قلم. ( يف اللسان : وَفرتح وِفرتح ا ابلفتح والكسر5)
( قوله : صـــــــــــرمت : قطعت. والوقر : الثقر يف األذن وجواب إن الشـــــــــــرطية أغىن عنه ما تقدم ا تقديره : إن مل يكن بك صـــــــــــمم فقد لعت 6)

 حلفتها.
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ه إِيّاه إِلَْيه في قََرٍن واحد يَْقتَِضي أَْن يَُكو َن الثاني بَكْسِر الفَاِء كما هو َعاَدتُه في فهو اسم امرأَة ، َرْبُط الَجْوهرّيِ الثانَِي إِلى األَّول ؛ وَضمُّ

 ، بالفَتْح. فَتْر تَْصنِيفه ، واسُم الَمْرأَة

ةٌ على َمْن لم يَْحفَظ. ّي  انتهى. وقد يُجاُب عن هذا بأَنَّ الَكْسَر َمْحكيٌّ أَيضاً ، كما نَقَله ابُن بَّرّي ، وَمْن َحِفَظ ُحجَّ وَظَهَر بما َذَكَره ابُن بَّرِ

لَم بالكْسِر في قوِل األَْعَشى السابِق انِّي أَيضاً تَْوِهيُن ما َزَعمه َشْيُخنا تَبَعاً للبَْدر القَرافِّي أَنَّ َمْنَشأَ الَوَهِم في َضْبط الجوَهرّي إِيّاه بالقَ والصاغَ 

ْض ِلَضْبِطَها بالقَلَِم ح هَ التَّْوِهيُم إِليه ، فتأَّمل.، وذلك ال يُْعتَدُّ به ، الْحتَِمال أَنّه تَْحريٌف ، ولم يَتَعَرَّ  تَّى يْعتَمَد عليه َويَتََوجَّ

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

َر فيه. فَتَرَ والبَْرُد : َسَكَن.  فَتَرَ   العاِمُل عن َعَمِله : قَصَّ

 َغْيُره ، وهو َمجاز. فَتََّرهو

، فهي َخْمُس لُغَاٍت ،  ، بتَثِْليِث الفاِء وفَتْح التاِء وبَكْسر الفاِء ، وُسُكون التاِء وفَتْح الكافِ  الفتكِرينَ و، كِخْنِصٍر ، وِحَضْجر ؛  الِفتكرِ  : [فتكر]

وقيل  األَْمُر العََجُب العَظيم قِيَل : (1) ويَةُ. الّداهِ  واألَْصُل فيه ِمثَاُل فِلَْسِطيَن وِدَرْخِمين ، والّذي بَكْسِر الفاِء وُسُكون التاِء والكاف لُغَةٌ فِيهما :

الدَّواِهَي بالَكثَْرة والعُُموِم  : إِّن النُّوَن للَجْمع ، أَي الدَّواِهي والشََّدائِد ، واْقتََصُروا فيه على الَجْمعِ دون إِفراٍد ِمْن َحْيُث كانُوا يَِصفُون

، قال : أَْنَشَد ابُن الَكْلبّي لَرُجل من َكْلب قديم فيما َذَكَره ، فَجعَل ُكلَْيباً َعْيراً ، كما َجعَلَه الحاِرُث بن  (2)واالْشتَِمال والغَلَبَة. أَنشد ابن ُدَرْيد 

ِحلَِّزة 
 في ِشْعره : (3)

بــــــــــاً  ــــــــــح ك َذن ــــــــــح ن ُر مــــــــــِ ريحُ أَيحســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ ُب ال ــــــــــح ي لــــــــــَ  كــــــــــُ

  
ا   نــــــــــــــَ ومــــــــــــــُ َداَة َيســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــنِ غــــــــــــــَ رِي كــــــــــــــَ تــــــــــــــح  ابلــــــــــــــفــــــــــــــِ

  

اٌم  بــــــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــّ ُم مــــــــــــِ يــــــــــــكــــــــــــُ جــــــــــــِ نــــــــــــح ــــــــــــُ ا يـ مــــــــــــَ  فــــــــــــَ

  
وِن و   جـــــــــــــــُ ُر ا ـــــــــــــــَ ٌن وال َأهـــــــــــــــح طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ (4)ال ق

 

  
ة : الفاثُورُ  : [فثر] َمْخَشِرّي للعاّمة ، الطَّْشتَخانُ  هو أَوْ  ، هكذا نََسبَه صاِحُب اللّسانِ  الطَّْستُ  ، بالُمثَلَّثَة ِعْند العامَّ  الِخَوانُ  هو أَوْ  ، ونََسبَهُ الزَّ

ََّخذُ  ة أَو َذَهب يُت ونه ، وَعمَّ بعُضهم به َجِميَع األَْخِونَة ، وَخصَّ األَزهرّي فقال : من ُرَخام أَو فِضَّ . الفاثُورَ  وأَْهُل الشَّأْم يتَِّخذُونَه من ُرَخام يَُسمُّ

ة كفَاثُورِ  وتَُكوُن األَْرضُ »:  َحِديُث أَْشَراط السَّاَعةومنه  وقال أَبو حاتٍِم في الِخَواِن الّذي يُتََّخذُ من الِفضَّة :«. الِفضَّ

رًا  و  ورِ حنـــــــــــــَح ه  كـــــــــــــفـــــــــــــاثـــــــــــــُ زِيـــــــــــــنـــــــــــــُ ِ يـــــــــــــَ اح جـــــــــــــَ  الـــــــــــــلـــــــــــــ 

  
ا  مـــــــــــــَ ظـــــــــــــ  نـــــــــــــَ رًا مـــــــــــــُ ذح وٍت وشـــــــــــــــــــــــــــَ ُد ايقـــــــــــــُ َوقـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  تـ

  
 وِمثْلهُ ِلَمْعِن بن أَْوس :

رًا  و  ورِ حنــــــــــــــَح اثــــــــــــــُ داً  كــــــــــــــفــــــــــــــَ ِ وانهــــــــــــــِ اح جــــــــــــــَ  الــــــــــــــلــــــــــــــ 

  
اَل و   مــــح ِرِف ا ــــَ عــــح ِف ملَح يـــــَ يــــح ِد الســــــــــــــــــ  مـــــــح نـــــــًا كــــغــــِ طــــح (5)بــــَ

 

  
ة أَو َذَهٍب. ومنه : : الِخَواُن. وقِيَل : َطْسٌت. وقِيَل : الفاثُورُ  في النَِّهايَة :و ، أَي على التَّْشبِيه. قال  فاثُوُرها : قُْرُص الشَّْمِس  جاٌم من فِضَّ

 األَْغلَُب الِعْجلّي :

ِ الش مح ِ  فاثُورُ ِإذا اجنحََل    َعاح
 النّاُجوُد والبَاِطيَة. : الِمْصَحاةُ ، وهى الفاثُور قال أَبو َعْمرو :و

 ، عن ُكَراع. قُْلت : بنَْجد. قال لَبِيٌد : ع : فاثُورٌ و

 َ  (6)أُفَاٍ  فالد َحرح  فَاثُورِ َباح
 يَْذَهبُوَن َخْلَف العَُدّوِ في الطَّلَب. الَِّذين الَجَماَعةُ في الثَّْغرِ  : الفاثُورُ  في التَّْكِملَة :و

 ، قاله الصاغانّي. الجاُسوسُ  أَيضاً : الفاثُورُ و
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، هكذا في النٌَّسخ بالنّون والّشين المعجمة ، وهو َغلَط ،  الَمْنِزلَةُ والنََّشاطُ  َواِحٍد : الُمَراُد به فاثُورٍ  ْيُرهُ : وُهْم َعلَىقال ابُن سيَده وغَ و

َواب  َدة والّسين الُمْهَملَة ، أَي على َمْنِزلٍَة َواِحَدةٍ وبَِساط َواِحد. وقال اللَّْيُث  (7)« البِساط»والصَّ في كالم َذَكَرهُ لبَْعضهم : وأَْهُل الشاِم بالُمَوحَّ

 َواِحٍد ، َكأَنَّه َعنَى : على بِساٍط َواِحد. فاثُورٍ  والَجزيَرة على

 يَْومَ  يََدْيهِ  بَْينَ  كانَ »:  عنههللارضيفي حديِث َعلّيٍ و

__________________ 
 .«.. أو األمر»( يف القاموس : 1)
 .394/  2( اجلمهرة 2)
 393/  2وهو يف اجلمهرة « عري»وقد تقدم يف مادة ـ  يريد قوله( 3)

 زعــــــــــــــــمــــــــــــــــوا أن كــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــعــــــــــــــــي 

  
 ر مـــــــــــــــــــــــــــــــــواٍ  هلـــــــــــــــــــــــــــــــــا وَأ.  الـــــــــــــــــــــــــــــــــوالء 

  

 البيتا.عند ذكره « عري»هنا سيد القوم ورئيسهم مطلقاً. ومثة أقوا  أخر  كثرية يف املراد ابلعري هنا ا انظر ما مّر يف مادة « العري»( وقير 4)
 ( ويرو  : مل يدر ما ا مال.5)
 ( ديوانه وصدره :6)

 ولد  النعمان مين موقفٌ 
 ( ومثله يف اللسان واألساس.7)
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رَاءِ  فاثُورٌ  ِعيدٍ  ُز الس مح رُ  َأي ِخَواٌن. وقد ُيشب هُ ا  «عليه ُخبـح  ا قا  الشاعر : فاثُوراً  الواِسُض به فُيَسم   الص دح
وح  ــــــــــــَ يــــــــــــُد ِرمٍي فـ ا جــــــــــــِ ورِ َ  هلــــــــــــََ ٍة  فــــــــــــاثــــــــــــُ  ِفضــــــــــــــــــــــــــ 

  
و رُ و   ٌه ُمصــــــــــــــــــــــــــَ رحِم َوجــــــــــــح اِط الــــــــــــكــــــــــــَ نــــــــــــَ وحَ  مــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

  
 ، عند َربِيعَةَ ، نقله ابُن ِسيَده وَغْيُره ، أَي على التَّْشبِيِه. الَجْفنَةُ  : الفَاثُورُ و

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

ر قَوُل لَبِيد : الفَاثُوِريَّة  : الَجاَماُت. وبه فُّسِ

ٌك  يـــــــــــــٌ  وَدرحمـــــــــــــَ تـــــــــــــِ مح رَاٌح عـــــــــــــَ هـــــــــــــُ ـــــــــــــُ بـ قـــــــــــــائـــــــــــــِ  حـــــــــــــَ

  
رٌت و و   ةٌ َربـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ  ورِي رُ  فـــــــــــــــــاثـــــــــــــــــُ اَلســـــــــــــــــــــــــــــــِ  وســـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ْرع والبَْيَضة ، في باب ما جاَء بعض ما فِي ا ْرع فقامَ قلُت : أَراَد بالسُّالِسل ُهنَا الدُُّروع ؛ قاله أَبو ُعبَْيَدةَ في ِكتَاِب الّدِ ْرع. لّدِ  َمقَاَم الّدِ

 هنا : األَْخِونَةُ. الفاثُوِريَّة وقيَل :

ْوض األُنُف : ِة. وقِيَل : الفَاثُورُ  وفي الرَّ ٍة. : َسبِيَكةُ الِفضَّ  إِْبِريٌق من فِضَّ

 : الَمائَدة ، بلُغَة أَْهِل الَجِزيَرة. الفاثُورُ  وفي اللّسان :

 َدةٍ واِحَدة.واِحد ، أَي مائِ  فاثُورٍ  يُقَال : ُهْم علَى

بَاحِ ، وُهَو ُحْمَرةُ الشَّْمِس في َسواد اللَّْيل الفَْجرُ  : [فجر] : أَحُدُهَما الُمْستَطيل ، وهو الكاِذُب الذي يُسَّمى َذنَب  فَْجَرانِ  ، وُهَما : َضْوُء الصَّ

ْرَحان ؛ واآلَخُر الُمْستَِطيُر ، وهو الّصاِدُق الُمْنتَشُر في األُفُق الّذي  اِدق. الّسِ ْبُح إِالَّ الصَّ م األَْكَل والشُّْرَب على الصائم. وال يكون الصُّ يَُحّرِ

ِله. الفَْجرُ  وقال الجوهرّي :  : في آِخِر اللَّْيِل كالشَّفَق في أَوَّ

ْبُح ،  اْنفََجرَ  وقد قال ابُن سيَده : رَ والصُّ ْبحِ  : َدَخلُوا فِيهِ  أَْفَجُرواوعنه اللَّْيُل.  اْنفََجرَ و،  تَفَجَّ ْبحِ  (1)، أَي الصُّ ، كما تقوُل : أَْصبَُحوا ، من الصُّ

 ، وأَنَشد الفاِرِسّي :

َرتح فـــــــــــمـــــــــــا  جـــــــــــَ ٍة  أَفـــــــــــح فـــــــــــَ دح ب  بســـــــــــــــــــــــــُ ىت  َأهـــــــــــَ  حـــــــــــَ

  
ـــــــــا  ريُه ـــــــــَ ث ـــــــــُ اٍح تـ ـــــــــَ ب يَنح صـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــح ُ اب اح ـــــــــُم عـــــــــَ ي الجـــــــــِ  عـــــــــَ

  
س إِذا»في الحِديث : و. أَْفَجْرتُ  وأَْرَحُل إِذاوفي َكالم بعضهم : ُكْنُت أَُحلُّ إِذا أَْسَحْرُت ،  أَي أَْنزُل ،  «، وأَْرتَِحُل إِذا أَْسفَْرتُ  أَْفَجْرتُ  أَُعّرِ

 ، وأَْرتَِحُل إِذا أَضاَء. الفَْجر للنَّْوِم والتَّْعريِس إِذا قَُرْبُت من

يت :و ّكِ  الشَّْمس.إِلى ُطلُوعِ  ، من ذلك الَوْقت ُمْفِجرٌ  أَْنتَ  قال ابُن الّسِ

 : َواضُح. فَْجرٌ  َحَكى الفارسيُّ : َطِريقٌ و

 ِمثْل الِفَجاج. ، ككتَاب : الطُُّرقُ  الِفَجارُ و

 الماَء. تَْفجيُرك : الفَْجرو

رَ و والدَُّم ونَْحُوُهَما من السَّيّال ، الماءُ  اْنفََجرَ و م ، يَْفُجُره ُهوَ  فََجَرهو .(2)واْنبَعََث  : سالَ  تَفَجَّ  ، أَي بََجَسهُ فاْنبََجَس. فَْجراً فاْنفََجر ، بالضَّ

َرهُ تَْفِجيراً و َد للَكثْرة. فَجَّ  : ُشّدِ

 ، بِالّضّم. كالفُْجَرةِ  من الَحْوض وَغْيره. وفي الّصحاحِ : َمْوِضُع تَفَتُّحِ الَماءِ  ُمْنفََجُرهُ  : الَمْفَجَرةُ و الَمْفَجرُ و

َمَرافُِضه َحْيُث يَْرفَضُّ إِليه  الَواِدي : َمفَاِجرُ و. الَمفَاِجرُ  ، والَجْمعُ  فيها أَْوِديَةٌ  فَتَْنفَِجر وِعبَاَرةُ الُمْحَكم : .تَْنفَِجرُ وئنُّ أَْرٌض تَْطمَ  : الَمْفَجَرةُ و

 السَّْيُل.

مّ  (3)إِْطالقُه يَْقتَِضي أَْن يكوَن بالفَتْح ـ  الَواِدي فْجَرةُ و  ، كثُْجَرتِِه. إِليه الماءُ  يَْنفَِجرُ  ُمتََّسعُه الّذي :ـ  ، والصَّواُب أَنّه بالضَّ
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عليهم العَُدوُّ ، إِذا جاَءُهم بَْغتَةً بَكثَْرةٍ ، كما في األَساس  اْنفََجرَ  كثيرةً بَْغتَةً. وكذا الدََّواِهي : أَتَتْهم مْن كّلِ َوْجهٍ  َعلَْيِهمُ  اْنفََجَرت من الَمَجاز :و

 واللّسان.

نَا والَمَحاِرمِ  االْنبعاِث في الَمعَاِصي الشَّقُّ ، ثّم اْستُْعِمَل في الفَْجر أَصلو  كالفُُجور وُرُكوب ُكّلِ أَمٍر قَبِيح مْن يَِمين كاذبَة أَو َكِذب ، والّزِ

 كقُعُود. فيهما

ُجُل بالَمْرأَة رَ فَجَ  تَْين فُُجرٍ  قَْوم من ، نَقَلَه الّصاَغانّي ، فاُجورٌ و كَصبُور ، فَُجورٌ  فهو : َزنَى ، والَمْرأَةُ : َزنَْت ، يَْفُجر فُُجوراً  الرَّ ،  ، بَضمَّ

 ٌ ار ، من قوم فاِجرٌ  َرُجلٌ و ، فُُجرٍ  أَيضاً ، ِمْن نِْسَوة فَُجورٌ  واْمَرأَة إِّن التُّّجاَر يُْبعَثُون يَْوَم »في الَحِديث : واّلب وَطلَبَة ، ، كطُ  فََجَرةو فُجَّ

 .«إِاّل َمِن اتَّقَى هللا (4) فُّجاراً  القيَاَمة

__________________ 
 ( يف اللسان : وأَفجروا : دخلوا يف الفجر.1)
 ( اللسان : وتفّجر : انبعث سائال.2)
 ( وهو ضبرت القاموس واللسان.3)
 الفّجار مجض فاجر وهو املنبعث يف املعاصي وامارم.( 4)
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 ، قال أَبو ذَُؤْيب : ، بالتَّْحريك : العََطاُء والَكَرُم والُجوُد والَمْعروفُ  الفََجرُ و

تـــــــــا  ف حــــــــــَا الشــــــــــــــــــــــــِّ يــــــــــح يــــــــــُم لــــــــــلضــــــــــــــــــــــــ  طــــــــــاعــــــــــِ  مــــــــــَ

  
ريُو   ـــــــــــــِ ث وف كـــــــــــــَ ـــــــــــــُ م  األُن رح ِء شـــــــــــــــــــــــــــُ جـــــــــــــَ ـــــــــــــفـــــــــــــَ  ال

  
رِ  : الُجوُد الَواسُع ، والَكَرُم ، من الفََجرُ  وقال أَبو ُعبَْيَدة :  في الَخْيِر ، وقال َعْمُرو بن اْمِرئ القَْيِس يَُخاطُب ماِلَك بَن العَْجالن : التَّفَجُّ

ر  ِذي  ــــــــــــر أحِي كــــــــــــُ َت يف ال فــــــــــــح ــــــــــــَ ال رٍ خــــــــــــَ جــــــــــــَ  فــــــــــــَ

  
فُ ـــــــــــــــــــــــــــــ  اي مـــــــا ِ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ا ـــــــَ   و   ريحُ مـــــــا َتصـــــــــــــــــــــِ  غـــــــَ

  
 : الفََجرُ و .(1)هكذا صواُب إِْنَشاده كما قالَه ابن بَّرّي 

 ، قال أَبو ِمْحَجن الثَّقَفيُّ : َكثَْرتُهُ  : الفََجرُ و ، عن ُكَراع. الَمالُ 

اد بـــــــــــِذي  ا مـــــــــــَ وُد ومـــــــــــَ دح َأجـــــــــــُ قـــــــــــَ رٍ فــــــــــــَ جـــــــــــَ (2)فـــــــــــَ
 

  
نـــــــــُ ِ و   ُة الـــــــــعـــــــــُ رحبـــــــــَ ر  فـــــــــيـــــــــه ضـــــــــــــــــــــــَ ُم الســـــــــــــــــــــــِّ تـــــــــُ  َأكـــــــــح

  
رَ  قدو  .اْنفََجرَ وبالَكَرم  تَفَجَّ

ُجلُ  فَِجرَ وقال ابُن القَّطاع :  َم. فََجراً  الرَّ  ، أَي كفَِرَح : تَكرَّ

لُ  الفَاِجرُ و  ، نقله الصاغانّي. الّساِحرُ  : الفاجرُ و ، أَي الَكثِيُر الماِل ، وهو على النََّسب ، : الُمتََمّوِ

 .(3) [للفُُجور وكقََطاِم : اْسمٌ ]

 ، قال النَّابِغَةُ : فاجَرةُ  يُريُد يا الفاِجَرةِ  اسٌم َمْعُدوٌل عن كقََطاِم ، وهو فََجارِ  يا يُقَال للَمْرأَة :و

ا  نــــــــــَ نـــــــــــَ يـــــــــــح ا بـــــــــــَ نــــــــــَ يـــــــــــح تـــــــــــَ طــــــــــ  ا خــــــــــُ نــــــــــَ َتســـــــــــــــــــــــمــــــــــح  َأان  اقـــــــــــح

  
َت   لــــــــــح مــــــــــَ تــــــــــَ ر َة واحــــــــــح ُت بـــــــــــَ لــــــــــح مــــــــــَ ارِ فــــــــــحــــــــــَ جــــــــــَ  فــــــــــَ

  
تفسيٌر  الفَْجَرة َعلٌَم غير َمْصُروٍف ، كما أَّن بَّرةَ كذلك. قال وقَْوُل سيبويه إِنّها معدولة عنه فَْجَرةُ و،  فَْجَرةَ  َمْعُدولَةٌ عن فََجارِ  قال ابُن ِجنّي :

 على طريِق الَمْعنَى ال َعلَى َطِريق اللَّْفظ.

، زاد ابُن القَّطاع : وأََراَب. وأَْصلُه الَمْيُل ،  (4) [وَكذَّبَ ]َكَذَب  أَيضاً : فََجرَ وفََسَق ،  .يَْفُجر فُُجوراً  الرُجلُ  فََجرَ و. فاِجراً  . َوَجَدهُ أَْفَجَرهُ و

 : المائُل. الفَّاِجرُ و

 وقال أَبو ذَُؤْيب :

وا و  طــــــــــــــــ  ي  وال َتشــــــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ وا عــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ  ال ختــــــــــــــــُح

  
وح    قـــــــــــَ رِ بـــــــــــِ جـــــــــــح رَ ِإن   الـــــــــــفـــــــــــَ جـــــــــــح وبُ  الـــــــــــفـــــــــــَ  حـــــــــــُ

  
ى الكاِذبُ  بالفَْجر أَرادَ   لَمْيله عن القَْصد. فاجراً  الَكِذَب ، ويَُسمَّ

فَقَال : َمن يَْعصيَك وَمْن يَُخاِلفَُك. « يَْفُجُركَ  ونَْخلَُع َونَتُْرُك َمنْ »، وبه فَسََّر ثعلب قَْولَهم في الدُّعاِء :  َعَصى وخالَفَ  ، فََجَر فُُجوراً و

أَي َعَصْيتُك ،  «فََجْرتُك وإِالَّ  أَْطلَْقتَنِي إِنْ »:  له فقال ، بََدنه ِلضْعفِ  عَهُ فَمنَ  ، الجَهاد في اْستَأَْذنَهُ  َرُجالً  أَنَّ :  عنههللارضيحديُث ُعَمَر ومنه

 وخالَْفتُك وَمَضْيُت إِلى الغَْزِو.

ُجلُ  فََجرَ  قال المؤّرج :و  أَْمُرُهم : فََسَد. فََجرَ وَكلَّ بََصُره ،  : فََجرَ وِمْن َمَرِضه : بََرأَ ؛  الرَّ

في حديث ُعَمَر و .«فََجرَ وَكَذَب »، ومنه قولُهم :  عن الَحّقِ : َعَدلَ  فََجرَ و: ماَل َعْن َسْرِجه.  يَْفُجُر فُُجوراً  لراِكبُ ا فََجرَ  من الَمَجاز :و

 .يَْحِمْله ولم. َكذَْبتَ :  لَهُ  فقال. نَِقبَتْ  قد ناقَتِي إِنَّ :  وقال أَعرابِيّ  اْستَْحَملَهُ :  عنههللارضي

 فقال :

رح :  مـــــــــــــَ ٍص عـــــــــــــُ فـــــــــــــح َم ابهلل أَبـــــــــــــو حـــــــــــــَ  أَقحســـــــــــــــــــــــــــَ

  
رح   ٍب وال َدبـــــــــــــَ قــــــــــــَ نح نـــــــــــــَ ا مــــــــــــِ هــــــــــــَ ا َمســــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــَ
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 َفَجرح فاغحِفرح َلُه اللُهم  ِإنح كاَن 

ْدق.  أَي َكذَب وماَل عن الّصِ

 وقال الشاعر :

ىًت ال  م فــــــــــَ تــــــــــُ لــــــــــح تـــــــــــَ رُ قـــــــــــَ جــــــــــُ فــــــــــح داً  يـــــــــــَ    عــــــــــامــــــــــِ

  
رُ و   حــــــــــــــِ َا ميــــــــــــــُح ويــــــــــــــِه جــــــــــــــارُه حــــــــــــــِ تــــــــــــــَ  ال  ــــــــــــــَح

  
 أَْمَر هللا ، أَي ال يَِميُل عنه وال يَتُْرُكه. يَْفُجرُ  أَي ال

: يَْوٌم من أَيَّاِم العََرب ،  الِفَجارُ  فيها واْستََحلُّوا كلَّ ُحْرَمٍة ، كذا في األَساس. وفي الّصحاح : تَفاَجُروا ، كانت بعَُكاَظ ، ، بالَكْسر الِفَجار أَيّامُ و

 فَِجارُ  : أَْفِجَرةٍ  أَْربَعةُ  وهي

__________________ 
 ( روايته يف الصحاح :1)

 خــــــــــــــــالــــــــــــــــفــــــــــــــــت يف الــــــــــــــــرأي كــــــــــــــــر ذي فــــــــــــــــجــــــــــــــــر 

  
 الـــــــــــــــبـــــــــــــــغـــــــــــــــُي مـــــــــــــــا مـــــــــــــــاِ  غـــــــــــــــري مـــــــــــــــا تصــــــــــــــــــــــــــــفُ و  

  

 ( ويرو  : بذي فنٍض.2)
 ( سقطت من األصر وأثبتت عن القاموس.3)
 ( زايدة عن القاموس.4)
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َرحأَِة ا  ِفَجارُ و الر ُجِر ا 
 الرَبّاِض. ِفَجارُ و الِقرحِد ا  ِفَجارُ و امل

ّحاَل ، وإِنََّما ُسمِّ  في األَْشُهِر الُحُرم  يَْت بذلك ألَنََّها كانَتْ قلُت : واألَِخيُر هو الَوْقعَةُ العُْظَمى ، نُِسبَت إِلى البَّراِض بن قَْيٍس الذي قَتََل ُعْرَوةَ الرَّ

ْبَرةُ  في الجاِهليّة ، ْيالنَ ، وكانْت بَْيَن قَُريش وَمْن َمعََها من ِكنَانَةَ ، وبَْيَن قَْيِس عَ  ا قاتَلُوا ، أَي الَهزيَمةُ ، وكانَت الدَّ  قالُوا : فيها على قْيس. فَلَمَّ

يَْت ِلذلكَ  فََجْرنا قد ْوض.  الفُُجورَ  اْرتََكبَ  : فَِجاراً و فاَجَر ُمفاَجَرةً  ، وهو َمْصَدرُ  فَِجاراً  ، فُسّمِ العََرِب :  فَِجاَراتُ و، كما َحقَّقَه السَُّهْيِلي في الرَّ

 ُمفَاَخَراتَُها.

، وَرَمْيُت  الِفَجارِ  كْنُت أَْنبُُل على ُعُموَمتِي يَْومَ »وفي الَحِديث :  سنةً ، عليه وسلَّم ، وهو ابُن ِعْشِرينَ  تعالَى َحَضَرَها النبيُّ صلى هللا قدو

 .«أَْنبُُل على ُعُموَمتِي الِفَجارِ  ُكْنُت أَيّامَ »وفي ِروايَة :  .«ِحبُّ أَنِّي لم أَُكْن فَعَْلتُ فيه بأَْسُهم ، وما أُ 

َكة : ع فََجرٍ  ذُوو  ، قال بَِشيُر بُن النِّْكث : ، ُمَحرَّ

ٌر وُذو  بحســــــــــــــــــــــــــَ رَاَء  مــــــــــــَ ــــــــــــَ ُث تـ يــــــــــــح رح حــــــــــــَ جــــــــــــَ  فــــــــــــَ

  
رح   ثــــــــــَ دح نــــــــــَ ِه مـــــــــا قـــــــــَ تـــــــــِ بـــــــــ  َن مـــــــــن حـــــــــِ حـــــــــح مـــــــــَ قـــــــــح  يــــــــــَ

  
 ُجَهْينةَ : ع.، ك الفَُجْيَرةو

 .فََجرَ و أَي َكَذبَ  من الَصْرِف ، َمْمنُوعةً  فََجارِ و فَْجَرةَ  فالنٌ  َرِكبَ  يقاُل :و

ُجُل ، إِذا أَْفَجرَ  عن ابن األَعرابِّي :و  أَْفَجرَ وَكفََر ،  ، ِإذا أَْفَجرَ و ، َزنَى ، إِذا أَْفَجرَ وإِذا َكَذَب ،  ، أَْفَجرَ وبالماِل الَكثِيِر.  ، أَي بالفََجرِ  جاءَ  الرَّ

 أَْفَجرَ و األَخيُر ليس من قَْوِل ابِن األَعرابّي ، بل أَْلَحقَه الصاغانّي من َكالِم َغْيره. .(1) ماَل عن الَحقِّ  ، إِذا أَْفَجرَ و، إِذا َعَصى بفَْرِجه ، 

 ، أَي أَْخَرَجهُ. اليَْنبُوَع : أَْنبََطهُ 

رو رُ  كأَنَّهُ  ُس الحاِرِث بِن َوْعلَةَ ، بكسر الجيم : فَرَ  الُمتَفَّجِ  بالعََرق. يَتَفَجَّ

 ، وأَنشد : (2) في الَكالِم : اْختِراقُه من َغْيِر أَْن يَْسَمعَهُ من أََحد َويَتَعَلََّمه االْفتِجارُ  قال الَهواِزنيُّ :و

مح  هــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــَ تـ وحَم ِإذا انَزعــــــــــــــــــــــح  انزِِع الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــَ

  
رّ   اّلٍف أَبــــــــــــــــــــــــــــــَ  أبَريــــــــــــــــــــــــــــــب َأوح حبــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ُر  جــــــــــِ تــــــــــَ فــــــــــح ــــــــــَ ِه  (3)يـ ضح بــــــــــِ مــــــــــَ وحَ  ومل َيســــــــــــــــــــــــح  الــــــــــقــــــــــَ

  
رح وَ   فـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ِ    ا احـــــــــــح يـــــــــــَر : اتـــــــــــ  َو ِإنح قـــــــــــِ  هـــــــــــح

  
 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

َره قَهُ وَكفََّرهُ. ومنه للفُُجور ، إِذا نََسبَه (4) فَجَّ بَْير : ، كفَسَّ رتَ »َحِديُث ابِن الزُّ  .«بنَْفِسكَ  فَجَّ

ُجُل : أَْخَطأَ في الَجَواب.  رَ فَجَ  وقال الُمَؤّرج :  ، إِذا َرِكَب َرأَْسه فَمَضى غيَر ُمْكتَِرٍث. فََجرَ والرَّ

. الفُُجور وقال ابُن ُشَمْيل : ُكوب إِلى ما ال يَِحلُّ  : الرُّ

 ى أَو َكِذٍب.، إِذا َركَب أَمراً قَبِيحاً من يَِميٍن كاذبَة أَو ِزنً  فَْجَرةٍ  ، واشتمل على فَْجَرةٍ  وَحلََف فالٌن على

ُب ، ِلَمْيله عن الِصْدِق والقَْصِد. وعن ابِن األَعرابّي : الفَاِجرُ و  : الساقُط عن الّطِريق. الفاِجرُ  : الُمكذِّ

 للُمبَالَغَة ، وال يُْستَْعَمُل إِاّل في النِّداِء غاِلباً. فاِجر ، معدوٌل عن «لَفَُجرَ  يا»َرِضي هللا عنها :  (5)وفي حديث عائَشة 

ْمِل : وهو َطريٌق يكوُن فيه ، وهو َمجاٌز. ُمْنفََجرِ  وِسْرنا في  الرَّ

كة  الفَجرُ و ْنيَا. ومنه (6)، محرَّ  أَنْ  من له َخْيرٌ  ُعنقُه فتُْضَربَ  أََحُدُكم يُقَدَّمَ  ألَنْ »:  عنههللارضيَحِديُث أَبِي بَْكٍر : يُْكنَى به َعْن َغَمَراِت الدُّ

ْنيَا َغَمَراتِ  (7) في يَُخوض أَْبَصْرَت  الفَْجرُ  َء لكيقوُل : إِن اْنتََظْرَت حتى يُِضي «(8)أَو البَْحر  الفَْجرُ  هو إِنَّما ، ُجْرتَ  الطَِّريقِ  هاِديَ  يا ، الدُّ

 قَْصَدك ، وإِن َخبَْطَت الظَّْلَماَء وَرِكْبَت العَْشواَء َهَجَما بَِك على الَمْكُروه.
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ْنيَا. وقد تَقّدم البَْحُر في َمْوِضعه. (9)ْحَر والبَ  الفجرَ  فَضَرب  َمثاَلً لغََمراِت الدُّ

 * تتمة :

ْنسانُ )اختُلف في َمْعنَى قوِله تعالَى :   َبْل يُرِيُد اإْلِ

__________________ 
 ( يف التهذيب : وأفجر : ما  من ح ٍّ إىل ابطر.1)
 ( يف التهذيب : أو يتعلمه.2)
 وبه يستقيم وزن البيت.« يفجر»( يف اللسان 3)
 ( شدد للكثرة.4)
 ( يف النهاية : عاتكة. ويف اللسان فكاألصر.5)
 ( كذا ا وضبطت يف النهاية واللسان ابلقلم ابسكان اجليم.6)
 من اللسان وغريب اهلروي.« يف»( سقطت 7)
 «ِبر»ابجليم. وقد تقدم هبذه الرواية يف مادة « البجر»( يف النهاية : وروي 8)
 .«فضرب البحر»( يف املطبوعة الكويتية : 9)
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ُر التـ وحبََة. وقير : ُيَسوِّف ابلتـ وحبَة ويـَُقدِّم  فقيَر : َأي يـَُقوُ  : َسوحَف أَُتوُب. ويـَُقا  : (1) (لِيَ ْفُجَر َأماَمهُ  ِثُر الذ نُوَب ويـَُؤخِّ ُيكح
ُفَر مبا ُقّداَمه م يَِّئَة. وِقيَر : لَِيكح ه. وِقير : لُيكذَِّب مبا اأَلعماَ  الســـ  َي أَماَمه راِكباً رَأحســـَ ضـــِ ن البَـعحِث. وقا  املؤرِّج : َأي لَِيمح

 أََماَمُه من البَـعحِث واِ َساِب واجلَزَاِء.
أْيَ  اْفتََحرَ  : [فحر] بَابّي : يُقَال ذلكعن  (2)، بالحاِء الُمْهَملَة ، أَهمله الجوهرّي وصاحُب اللَِّسان ، وقال ابُن الفََرج  الكالَم والرَّ  ُمْدرٍك الّضِ

بابّي. إَِذا أَتَى بِه من قَْصِد نَْفِسِه ، ولَْم يُتابِْعه َعلَْيه أَحدٌ   كاْفتََحلَه ؛ األَخيُر نقلَه ابُن الفََرج عن أَبي ِمْحَجن الّضِ

ك ، بالفَتْح ، الفَْخرُ  : [فخر]  وتَوقََّف بعٌض في قال شيُخنَا : ، بفَتِْحِهما. الفََخاَرةُ و الفََخارُ و ، مثل نَْهر ونََهر ِلَمكاِن َحْرِف الَحْلق ، ويَُحرَّ

ْهجِ الباَلغة : ح نَ بالفَتْح ، وقال : الّصواُب فيه بالَكْسر ، قال : ولم يَْستَنْد في ذلك لما يُْعتََمُد عليه. وقال ابُن أَبي الَحِديد في أَّول شرْ  الفََخار

،  فاَخرَ  بَكْسر الفاِء ، وهذا ِمّما يَْغلَط فيه الخاّصة فَيَْفتَُحونَه ، وهو غير جائز ، ألَنّه مصدرُ  الِفَخارُ  قال لي إِماٌم من أَئّمة اللّغَة في َزماننا :

، وقد جاَء مصدُر الثُّالثّي إِذا كان َعْينُه أَو الُمه  فَاَخرَ  ال فََخرَ  َدرَ أَْن تكون الَكلَمةُ َمْفتُوَحةَ الفاِء ، ويَُكوَن َمصْ  (3)كقاتََل. وعْندي ال يَْبعُد 

حاً فتَُزول الشُّْبَهة. انتهى كالُم َحْرَف َحْلق على فَعَال بالفَتْح كَسَماح وَذَهاب ، اللُهمَّ ِإاّل أَْن يُْنقََل ذلك عن َشْيخ أَو ِكتَاب َمْوثُوق به نقالً صري

ل َوَرَدت الَمَصاِدر على يد. قال َشْيُخنا : قلُت : وهذا القَْيُد الذي قَيََّده بَحْرف الَحْلِق َعْيناً أَْو الماً ال نَْعرفُهُ ألََحد في الَمصاِدر ، بابِن أَبي الَحدِ 

َضاَلل وَكَماِل وَجَمال وَرَشاِد وَسداَد ، وما ال يُْحَصى. فَعَال بال َحْصر في الثُّالثّي ُمْطلَقاً حتى ادََّعى فيه أَْقَواٌم الِقيَاَس ِلَكثَْرته كَساَلم وَكاَلٍم و

إِلخ. قْلُت : نَقَل الصاَغانّي في التكملة « اللُهمَّ إِالَّ أَْن يُْنقَل ذلك عن َشْيخ أَو ِكتَابٍ »وفيه كالٌم في الِمْصباح. انتهى. وقوُل ابِن أَبي الَحديد : 

ه : وقال ثَْعلَب : ال يَُجوزُ  ْل. خارُ الفَ  ما نَصُّ يَرىو ، بالفَتْح ، ألَنّه ُمَولَّد ، فإِذن زالت الشُّْبَهةُ ، فتَأَمَّ يفَى ، ويَُمّد : التََّمدُّح بالِخَصال الِفّخِ  ، كِخلِّ

عاُء  الفَْخرُ  َماٍل وَجاٍه. وقيَل :وَعدُّ القَِديِم والُمبَاَهاة بالَمَكاِرِم ِمْن َحَسٍب ونََسب. وقيل : هو الُمبَاَهاةُ باألُُمور الخارَجة عن اإِلْنَسان ، ك : اّدِ

 .كاالْفتَِخار الِعَظِم والِكبَِر والشََّرِف ،

ْحيَانّي ، فَْخَرةً و يَْفَخُر فَْخراً  ، ، كَمنَعَ  فََخرَ  وقد  .اْفتََخر ، وكذلك فَُخورٌ و فاِخرٌ  فهو َحَسنَةً ، عن اللِّ

روالتَّعَاُظم.  : التَّفَاُخرو،  بَْعُضُهم على بَْعض فََخرَ  : تَفَاَخُرواو : التََّكبُّر  التَّفَخُّ
(4). 

 : منه وأَْكَرَم أَباً وأُّماً. أَنشد ثَْعلَب أَْفَخرَ  وكانَ  َغلَبَهُ  : يَْفُخُرهُ فَْخراً  ، كنََصَرهُ  ففََخَرهُ  ، بالفَْخرِ  عاَرَضهُ  ، بالَكْسر : فَِخاراً و فاَخَره ُمفاَخَرةً و

ه  ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــح يـ مــــــــــــــَ رًا وَأعــــــــــــــح مــــــــــــــح ت  عــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  فــــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــــح

  
وِد و   رِ عـــــــــــن اجلـــــــــــُ خـــــــــــح وحَم  الـــــــــــفـــــــــــَ ارِ يــــــــــــَ  الـــــــــــفـــــــــــخـــــــــــَ

  
 كذا أَْنَشَده بالَكْسر ، وهو نَْشُر الَمناِقب وِذْكُر الِكرام بالَكَرم.

له َعلَْيه في : يَْفَخُره فَْخراً  َعلَْيه ، كَمنَع فََخَرهو يت : َعلَْيه كأَْفَخَره ، عن أَبي َزْيد ، الفَْخرِ  فَضَّ ّكِ فاُلٌن اليَْوَم على فاُلن  (5) فََخرَ  ، وقال ابُن الّسِ

 في الشََّرف والَجلَد والَمْنِطِق ، أَي فََضَل عليه.

 كالَخِصيم بمعنى الُمَخاِصم. الُمفَاِخرُ  ، كأَِميٍر : الفَِخيرو

 ثم َرَجع أَخيراً. فَِخيراً  ومن َسَجعَاِت األَساس : جاَء فالنٌ 

َهات : الفَْخرِ  الَمْغلُوُب في أَيضاً : الفَِخيرُ و  .(6) بالفَْخر ، وفي بعض األُمَّ

 به. فُِخرَ  وما : الَمأْثَُرة ، وتَُضمُّ الخاءُ  الَمْفَخَرةُ و

 ، قال لَبِيٌد : ءٍ : الَجيُِّد من ُكّلِ َشيْ  الفاِخرُ و

َواُء  ت اجلـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  َزيـ ـــــــــــــــَ ىت  تـ  اخـــــــــــــــرٍ بـــــــــــــــفـــــــــــــــحـــــــــــــــَ

  
يـــــــــــــمِ   مـــــــــــــِ اِ  عـــــــــــــَ َواِن الـــــــــــــّرِحـــــــــــــَ بَلـــــــــــــح ٍف كـــــــــــــَ  َقصـــــــــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 .5( سورة القيامة اآية 1)
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قوله : وقا  ابن الفرج عن مدر  اخل عبارة الصــاغاين يف التكملة : قا  ابن الفرج عن أيب  جن الضــبايب يقا  : »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)
به من قصـــــد نفســـــه ا ومل يتابعه عليه أحد ا وقا  مدر  الضـــــبايب : افتخر )كذا ا ويف التكملة افتخر( الكالم والرأي افتحر فالن الكالم إذا أت  

 «.ـهكافتخره ا  مر ا ا  مبعناه. ومنها تعلم ما يف كالم الشارح وإن قوله : كافتحله صوابه
 .«ال بعد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 التعّظم والتكرب.( اللسان : 4)
ر عليه.. ( يف التهذيب واألساس : أَفِخرَ 5)  واللسان فكاألصر.« . َأي ُفضِّ
 ( ومثلها يف التهذيب.6)
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بذلك على َغْيِره. ويُْرَوى  َخرَ فَ  ، فََكأَنَّهُ  بُْسٌر يَْعُظُم وال نََوى لَهُ  : الفاِخرُ و على ما َحْولَهُ. فََخرَ  َعنَى به ُهنَا الّذي بَلََغ وَجاَد من النَّبَاِت ، فَكأَنَّهُ 

 بالزاي.

 اْستَْفَخرَ ووكذلك في التَّْزويج.  .فاِخراً  اْشتََراهُ  الثَّْوَب : اْستَْفَخرَ و، هكذا في النُّسخ ، وعبارةُ اللَّْيث على ما نَقَلَه الصاغانّي :  ءَ الشَّيْ  اْستَْفَخرَ و

 .(1)فالٌن ما شاَء 

ْرعِ القَِليلَةُ اللَّبَنِ ، كَصبُور : الناقَ  الفَُخورُ و ، وِمَن الغَنَِم كذلك. وقِيَل : هي التي تُْعِطيَك ما ِعْنَدَها من اللَّبَِن وال بَقَاَء ِللَبَنَِها.  ةُ العَظيِمةُ الضَّ

 : الفَُخورُ  وقِيَل : النَّاقَةُ 

يِّقَةُ األَحاِليل. ُروع : الفَُخورُ و العَِظيَمةُ الضَّْرع الضَّ يُِّق األَحاليِل القَليُل اللَّبَنِ  من الضُّ . وأَنشد ابُن الفُُخرُ و،  الفُْخرُ  ، واالْسمُ  الغَِليُظ الّضِ

 األَعرابّي :

رح  كــــــــــُ بــــــــــاُح الــــــــــبــــــــــُ اُء ِمصــــــــــــــــــــــــح بــــــــــَ لــــــــــح ٌ  غــــــــــَ َدلــــــــــِ نــــــــــح  حــــــــــَ

  
ريحِ   الِف يف غـــــــــــــَ ُة اأَلخـــــــــــــح عـــــــــــــَ رح واســـــــــــــــــــــــــــِ خـــــــــــــُ ـــــــــــــُ  ف

  
 كالفَْيَخرِ  الفََرُس العَظيُم الُجْرداِن الطَّويلُة ، : الفَُخورُ والنَّْخلَةُ العظيمةُ الِجْذعِ الغَِليُظة السَّعَِف.  : الفَُخورُ و وَوِهَم المصنّف فأََعاَده في الّزاي.

اي  ، كَصْيقَل اِء وبالزَّ  .فَيَاِخرُ  ج ، قاله أَبو ُعبَْيَدةَ ، (2)، بالرَّ

ةُ ، ج الفَّخاَرةو تُْعَمُل منه  الَخَزفِ  َضْرٌب من أَْو ُهوَ  (3) (ِمْن َصْلصال  َكاْلَفّخارِ )في التَّْنِزيل : معروٌف. و .الفَّخارُ  ، كَجبّانَة : الَحرَّ

ر ُز فأَتْبَعَه ُعَمُر بإَِداَوةٍ »َحِديث :  الِجَراُر والِكيزاُن وَغْيُرَها. وبه فُّسِ  .«فَّخاَرةوأَنّه َخَرَج يَتَبَرَّ

 ، وأَنشد للقَُطامّي : أَنِفَ  : يَْفَخر فََخراً  ، كفَِرحَ  الرُجُل ، فَِخرَ  عن ابن األَعرابّي :و

رَاُه و  ــــــــــــــَ رُ تـ خــــــــــــــَ فــــــــــــــح ــــــــــــــَ ه  يـ وتــــــــــــــُ يــــــــــــــُ ــــــــــــــُ ر  بـ  َأنح حتــــــــــــــَُ

  
رِي   ِر الـــــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــــِ ِة الـــــــــــــز مـــــــــــــِ لـــــــــــــ  حـــــــــــــَ اانَ مبـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  عـــــــــــــِ

  
 فَسََّرهُ ابُن األَْعَرابّي فقال : معناهُ يَأْنَُف.

ياِحيِن. قال أَبو َحنِيفَةَ : هو الَمْرُو العَِريُض الَوَرِق. الفَاُخورُ و يح. وقِيَل : َضْرٌب من الرَّ  : نَْبٌت َطيُِّب الّرِ

يه أَْهُل البَْصَرة : (4)الثَّْعلَِب  وقيل : هو الّذي َخَرَجْت له َجَماِميُح في َوَسِطه َكأَنَّه أَْذنَابُ  يحِ ، يَُسّمِ  ، عليها نَْوٌر أَْحَمُر في َوَسِطه ، َطيُِّب الّرِ

 َزَعَم أَِطبّاؤهم أَنّه يَْقَطُع السَّبَاَت.ـ  َرْيَحان الشُّيُّوخِ 

 * ومّما يُْستَْدَرَك عليه :

يرٌ  َرُجلٌ  ين  فِّخِ يَرةٌ  . وكذاالفَْخرِ  ، أَي َكثِيرُ  (5)، كِسّكِ  ، والهاُء للُمبَالَغة. قال الشاِعُر : فِّخِ

ِي الَفرِِح  ريِ مَيحِشي كَمشح  الفخِّ
ّمِ أَي فُْخَرة وإِنّه لَذُو  ؛ عن اللِّْحيَانِّي. فَْخُره هذا ، أَي فُْخَرةُ  . وما لَكفَْخرٍ  َعلَْيهم ، بالضَّ

ُجلُ  فََخرَ و  .بالفَْخر : تََكبَّرَ  فَْخراً  الرَّ

 ؛ قاله اللَّْيُث. فاِخراً  الَمْرأَةُ : لَْم تَِلْد إِالَّ  أَْفَخَرتِ و

: َعُظَم ذلك منه. والَجْمع فَيَاِخُر. وقد يُقَال بالّزاي ،  فَْيَخرٌ  ، كَصْيقَل : َعِظيٌم. وَرَواه ابُن ُدَرْيد بالزاي ، كما َسيَأْتِي. وَرُجلٌ  فَْيَخرٌ  وُغْرُمولٌ 

 وهي قَِليلَة.

يراءُ  : (6)ب أَيمان َعيمان وفي كتا ير : الِفّخِ  ، كذا نقله الصاغانّي. الِفّخِ

 َزَواِخُره : طالَْت وارتَفعَْت ، وهو َمجاٌز. قال ُزَهْيٌر : اْفتخَرتو
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م  و  تـــــــــــــــــــَ َرتح فـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــح خـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ رُه  افــــــــــــــــــــح  َزَواخـــــــــــــــــــِ

  
مِ   اِوِ  الــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ اِوٍ  كــــــــــــــــــتـ هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــتـ

  
 : األَْلَواُن الُمْختَِلفَةُ ؛ كذا في األَساس. (7)والتََّهاِوُل 

 ، كَشّداد : محّمُد بُن َمْعَمِر بن الغاِضِر األَْصبََهانِّي. الفَّخارِ  وابنُ 

ين الِفَخارِ  وأَبو تَّمام عليُّ بُن أَبِي ين بن أَْحَمَد بِن محّمٍد الُموَسِويّ  فَِخارُ  ِهبَةُ هللا الهاِشمّي ، كِكتَاٍب. وَشْمُس الّدِ  النَّّسابَةُ ، وَحِفيُده َجالُل الّدِ

يِن عبُد الَحِميِد بنُ  ِفَخارٍ  بُن َمعَّدِ بنِ  فِخارُ  ذكره  619، من َمشايِخ أَبي العاَلِء الفََرِضّي ، تُُوفَِّي سنة  فَِخارٍ  النَِّقيُب النَّّسابةُ ، وَولَُده َعلَُم الّدِ

ثُون.، َوَولَُدهُ َرِضيُّ ال« ح ا ر»الُمَصنّف في  يِن عليُّ بُن َعْبِد الَحِميد ، مات بَِهَراةِ ُخَراساَن : ُمَحّدِ  ّدِ

__________________ 
 ( وهي عبارة التهذيب.1)
 ( ابلزاي قليلة.2)
 .14( سورة الرمحن اآية 3)
 ( اللسان : الثعالب.4)
 ( يف الصحاح : كسكِّري.5)
 (.عيم)قاموس ( رجر عيمان أميان ا ذهبت إبله أو ماتت امرأته ا 6)
 ( يف األساس : والتهاو  : التهاوير وهي األلوان املختلفة.7)
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د العَبّاِسّيِ األَثَِرّيِ ، َسِمَع بالَحَرَمْين من عِ  الفَاِخرُ و ِد بِن يَْحيَى بِن ُمَحمَّ ِث ُمَحمَّ  دَّةِ ُشيُوخ.: لَقَُب َشْيِخنا اإِلماِم الُمَحّدِ

 أَبو الَكَرِم ، نْحِويٌّ َحدََّث. فاِخر والُمبَاَرُك بنُ 

ّم ، واْقتََصر على األَخير ابُن سيَدْه واْبُن القَطَّاع ، .فُُدوراً و ، بالفَتْح ، فْدراً  ، بالَكْسِر ، يَْفِدرُ  الفَْحلُ  فََدرَ  : [فدر] واْنقََطَع  : فَتَرَ  فاِدرٌ  فهو بالضَّ

َراِب وَعَدلَ  وَجفَرَ  . األَخيُر فََواِدرُ و،  ، بالضمّ  فُْدرٌ  ج . قال : وأَْصلُه في اإِلبِِل ،أَْفَدَر إِْفداراً و كفَدََّر تَْفِديراً  ، قال ابُن األَعرابّي : َعن الّضِ

 َذَكَرهُ الَجْوَهِرّي.

 طعَامٌ و ثْل أَْسَهَب ُمْسَهٌب ، وأَْحَصن ُمْحَصٌن. قال َشْيُخنَا : وفيه نََظٌر ظاِهٌر.، قال البَْدُر القََرافِيُّ : وهو ناِدٌر ، مِ  ، كُمْحِسن ُمْفِدرٌ  َطعَامٌ و

يخِ  يَْقَطُع َعِن الِجَماع ، عن اللِّْحيَانّي : ، بالفَتْح َمْفَدَرةٌ   .َمْفَدَرةٌ  ، تقوُل العََرب : أَْكُل البِّطِ

 ، بالَكْسر. لِفْدَرةا ، ومنه بََرَد وهو َطبِيخٌ  : فُُدوراً  اللَّْحمُ  فََدرو

، إِذا َعُظَم  فََدر فُُدوراً  ، وقد هو الُمِسنّ  قِيل :و .فََدر فُُدوراً  ، وقد ، ُمَحّركةً : الَوِعُل العاقُِل في الَجبَل الفََدرُ و الفاِدرُ و ، كَصبُور ، الفَُدورُ و

 (1)من الُوُعوِل : الذي قد أََسنَّ ، بَمْنِزلَِة القَاِرح من الَخْيِل ، والباِزِل من اإِلبل والبَقَِر  الفاِدرُ  وأََسّن ؛ قاله ابُن القَّطاع. وقال األَصمعّي :

راُب ، فُُدوراً  الفَْحلُ  فََدرَ  والغَنَِم ، وقال ابُن األَثِير : وهو ِمنْ   ، أَي َجْمع منه ، ج أَو العَِظيمُ  الشَّابُّ التَّامُّ  : الفاِدرُ  أَو ، إِذا َعَجَز عن الّضِ

ّمِ  فُُدرٌ  في الصحاح :و. الفاِدر فََواِدرُ  اسٌم للَجْمع ، كما قالُوا :  ، بالفَتح َمْفَدَرةٌ و محّركةً.« فََدر»، وقِيَل : األَِخيُر َجْمُع  فُُدورٌ و ، (2)، بالضَّ

 َمْشيََخة.

 ّراعي :. وأَنشد األَزهرّي للالفُُدر أَي َكثِيُره ، بالفَتح : َمْفَدَرةٌ  َمكانٌ و

ا و  هــــــــــَ اجــــــــــِ بــــــــــَ لــــــــــَ  أَثـــــــــــح تح عــــــــــَ حــــــــــَ طــــــــــَ بــــــــــَ ا انـــــــــــح َبلــــــــــَّ  كــــــــــَ

  
ُدرٌ   واَل  فــــــــــــُ َن ُوعــــــــــــُ مــــــــــــح ه قــــــــــــد ميــــــــــــََ ابــــــــــــَ (3)تشــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
ْخَرةُ  الفاِدَرةُ و ْخَمةُ  : الصَّ ّماُء العَِظيَمةُ  الضَّ  ، بالَكْسر ؛ قاله الّصاَغانّي. كالِفْدَرة ُشبَِّهْت بالَوِعِل ، في َرأْس الَجبَل. التي تَراها الصَّ

 كالفَاِرد. : الناقَةُ تَْنفَِرُد َوْحَدَها عن اإِلبِِل. الفاِدرُ و

من  ْطعَةُ : القِ  الِفْدَرةُ  وفي الُمْحَكم :«. كالثَّْورِ  الِفَدرَ  فُكنّا نَْقتَِطُع منه»حديُث َجْيش الَخبَط : ٍء ، ومنهمن كّلِ شيْ  ، بالَكْسر : الِقْطعَةُ  الِفْدَرةُ و

 الَمْطبُوخِ الباِرد. اللَّْحمِ 

 من اللَّْحم ، وَهْبَرةً ، إِذا أَْعَطْيتَه قِْطعةً ُمْجتَِمعَة. وقال الراجز : فِْدَرةً  وقال األَصمعّي : أَْعَطْيتُه

رَهح َأطحَعَمتح ِكرحِديَدًة و و   ِفدح
 قِْطعة ُمْشِرفَةٌ منه. : الَجبَلِ  من الِفْدَرةومن اللَّْيل.  : الِقْطعَة الِفْدَرةُ و ْطعَة.أَي قِ  «من لَْحم فِْدَرةٌ  أُْهديَْت لي»في حديِث أُّمِ َسلََمة : و

ُشْقُدٍف وِشِقْنَداٍف. وفيه ُمَخالَفَةٌ لقولهم : ِزيَاَدةُ البِنَاِء تَُدّل على ِزيَاَدة الَمْعنى ، ِمثْل  ، قال البَْدُر القرافّي : ُدونَها بَكْسِرهما : الِفْنديرُ و الِفْنِديَرةُ و

ْخَرةُ العَِظيمة تَْنُدُر  الِفْنِديَرةو الِفْنِديرَ  وقد يُجاُب عنه بأَنّه أَْكثَِرّي ، لكن الذي ذكره الجوهرّي أَنّ  من َرأْس الَجبَِل ، وقد أَعاَدها  (4): الصَّ

 وقال : هي الصخرة العظيمة ، كما سيأْتي.« ف ن د ر»المصنّف في 

 اِف ال في القَْدر ، وذلك ألَّن ُكالًّ قلُت : فهو إِذاً تَْكَراٌر كما ال يَْخفَى. ويُْمِكُن أَن يَُجاَب بأَنَّ الُمَراَد بقوله : ُدونَها ، أَي في الَمَكاِن واإِلْشر

َخاَمة والعََظَمِة ، ولكنَّ  ُدونََها في اإِلْشراف. وهو َوجيهٌ ، وبه يُْجَمُع  الِفْنِديَرةَ وما َكاَن ُمْشِرفاً في رأِْس َجبَل ،  الِفْدَرةَ  منهما قد ُوِصَف بالضَّ

ل.  بين الَكالَمْين ، فتَأَمَّ

 ، نقله الصاغانّي. من العُوِد : السَِّريع االْنِكَسار الفَِدرُ و .فََدراً  ، كفَِرَح ، فَِدرَ  ، وقد كَكتِف : األَْحَمقُ  ، الفَِدرُ و

ةُ  ، الفُُدرُّ و  ، على التَّْشبِيه به أَيضاً. أَو قاَرَب االْحتِالمُ  ، على التَّْشبِيه بالَوِعل ، الغاُلُم السَِّمينُ  أَيضاً : الفُُدرّ و ، نَقَله الصاَغانّي. كعُتُّلٍ : الِفضَّ

__________________ 
 ( كذا ا ويف التهذيب : من اإلبر والصالغ من البقر والغنم.1)
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 ( كذا ا وكان ينبغي أن يقو  بضمتا ا ففي اللسان ضبطت بضم فسكون عن الصحاح.2)
 من أبيات ميدح عبد امللك بن مروان ويشكو من السعاة وانظر فيه ختر ه ا وروايته فيه : 219( ديوانه ص 3)
 . .. كـــــــــــــــــــــــــــــبلـــــــــــــــــــــــــــــا انـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــتو 

  
ــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد متــــــــــــــــــمــــــــــــــــــن وعــــــــــــــــــوال  ُدر بشـــــــــــــــــــــــــــــــاب  فــــــــــــــــــُ

  

 .«تذر»ا وابألصر  (فندر)( عن اللسان 4)
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 تَُكسَُّر ِصغَاراً وِكبَاراً. ، أَي تُفَدَُّر تَْفِديراً  ِحَجاَرةٌ  في التَّْكِملَة :و

 ، كفَُرَدة. ، كُهَمَزةٍ : يَْذَهُب َوْحَده فَُدَرةٌ  َرُجلٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : اللَّْحُم الباِرُد الَمْطبُوُخ. الفاِدرُ 

 الَكْعُب ِمَن التَّْمِر. (1)و[ ]، بالَكْسِر : الِقْطعَة  الِفْدَرةُ و

 وَضَرْبُت الَحَجَر فَتَفَدََّر.

 في التَّْبصير الَوْجَهْيِن. ومنها أَبو َعْبِد وُضبَِط بالفَتْح أَيضاً كما في ُشُروحِ البَُخاِرّي ، وذكر الحاِفظُ  ، ة ببَُخاَرى (2) ، كِسبَْحل فَِرْبرُ  : [فربر]

تَْين : الِفَرْبِريّ  هللِا ُمَحّمُد بُن يُوُسَف بِن َمَطِر بن صاِلح بِن بِْشر ة ، راِويَةُ البخارّي ، َسمَع عليه َمرَّ ، َحدَّث عنه  بِفَرْبر مّرة ببَُخاَرى ، وَمرَّ

ويِيُّ السَّرْ  ويَةَ الَحمُّ د عبُد هللا بُن أَْحَمَد بِن َحمُّ ّيٍ به أَبو إِسحاَق إِبراِهيُم بُن أَحمَد الُمْستَْمِلي ، وأَبو محمَّ َخِسيُّ ، وأَبو الَهْيثَم محّمُد بُن َمّكِ

ُر أَبو لُقَماَن يَْحيَى بن َعمّ  ْيُخ الُمعَمَّ اِر بِن ُمْقبِِل بن شاَهاَن الُختَّالنِّي. ومن َطِريِق األَِخير لنا إِلى البخارّي صاحِب الصَّحيح الُكْشِميَهنِيُّ ، والشَّ

 َعَشَرةُ أَْنفٍُس ، وهو عاٍل ِجّداً.

َوغاُن والَهَرب الِفَرارُ و ، بالفَتْح ، الفَرُّ  : [فرر]  ، بَكْسر الفاِء مع فَتْح الِميم ، َمِفرِّ الو ، بالفَتْح ، كالَمفَرِّ  ٍء خافَه ،من َشيْ  ، بالَكْسِر : الرَّ

ً  ، الِفرارِ  ، أَي لَمْوِضِعه يُْستْعَمل والثاني ،  فَُرَرةٌ و ، بزيادة الهاِء ، فَُروَرةٌ و ، كَصبُور ، فَُرورٌ  فهو : َهرَب ، فَرَّ يَِفرُّ ِفَراراً  ، وقد أَيضا

 في َحِديِث الِهْجرة :و، َوْصٌف بالَمْصَدر ، فالواِحُد والَجمُع فيه َسواٌء.  ، كَصْحب فَرٌّ و ، كشّداٍد ، فَّرارٌ و ، وهذه عن الصاغانّي ، كُهَمَزة

ا به ، فقال :  ُمَهاجَرْينِ  بَْكر أَبِي وإِلى وسلمعليههللاصلىقال ُسراقَةُ بُن ماِلٍك ، حين نََظَر إِلى النبّي  قَُرْيٍش ، أَفاَل  فَرُّ  هذانِ »ِإلى المدينة فََمرَّ

َها أَُردُّ على قَُرْيٍش  ْينِ  يريد «؟فَرَّ ،  فَرٌّ  ، ال يُثَنَّى وال يُْجَمع. وقال الجوهرّي : َرُجلٌ  فَرٌّ  ، وَرُجالن فَرٌّ  من قَُرْيش ، يُقَال منه : َرُجلٌ  الفارَّ

 ، كشاِرٍب وَشْرٍب ، وصاِحٍب وَصْحٍب. فارٍّ  َجْمعَ  الفَرُّ  والُمؤنَّث ، وقد يَُكونوكذلك االثْنَان والَجِميُع 

 منه ويَْهُرُب. يَِفرُّ  ، إِذا َعِمْلَت به َعَمالً  أَْفَرْرتُه إِْفراراً  قدو

 وفي حديث عاتَكةَ :

ر   ـــــــــــَ م  أَفـ وهبـــــــــــِِ لـــــــــــُ ـــــــــــُ زحَم قـ وحِم عـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ اُح ال ـــــــــــَ ي  صـــــــــــــــــــــــــِ

  
َوا  وُم عــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــُ َواٌء وا ــــــــــــــــــُ ن  هــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ  ِزبُ فـ

  
كَ  ما: » (3)ل ِلعَِدّيِ بِن حاتِم قا وسلمعليههللاصلىالحديث : أَنَّ النَّبِيَّ ، وَجعلَها خاِليَةً بَِعيَدةً غائِبَةَ العُقُوِل. ومنه الفَرارِ  أَي َحَملََها على  يُِفرُّ

ثين يقولونَه بفَتْح الياِء وَضّم الفاِء. قال  الِفَرار يَْحِملُك علىأَي ما ،  «عن اإِلْسالِم إِالَّ أَْن يُقَال : ال إِليه إاِلَّ هللا إِاّل التَّْوِحيُد. وَكثِيٌر من الُمَحّدِ

 والصحيح األَّول. األَزهرّي :

َها الدابَّةَ  فَرَّ و  الفاِء : ، ُمثَلَّثَة فَُراراً و ، بالفَتْح ، فَّراً  ، هكذا هو َمْضبُوٌط بالَكْسر على ُمْقتََضى اْصِطالحِه ، وَضبََطه األَزهرّي بالّضّم ، يَِفرُّ

ها أَراَد أَْن يَْشتَرَي بََدنَةً فقال :»َحديُث ابن ُعَمَر : ومنه َكَشَف عن أَْسنَانِها ليَْنُظَر ما ِسنَُّها  .«فُرَّ

اج : و عن األَْمِر : بََحَث عنه. فَرَّ واألَْمَر  فَرَّ  من الَمَجاِز :و  .«عن َذَكاٍء وتَْجِربَةٍ  فُِرْرتُ  دلق»في ُخْطبَة الَحجَّ

ك أَنْ  َكِرْهتُ  أَْشيَاءُ  َعْنكَ  يَْبلُغُنِي َكانَ »:  عنهمهللارضيفي َحديث ُعَمَر : قال الْبِن َعبّاِس و  ، أَي أَْكِشفُك. «َعْنَها أَفُرَّ

ا في نَْفِسِه ، أَي اْستَْنِطْقه ِليَُدلَّ بنُْطِقِه عَ  فُرَّ  ويقال : ا في نَْفِسه فاُلناً َعمَّ مَّ
رو َمْفُرورٌ  ، وهو (4)  .ُمفَرَّ

، يقول : تَعِرُف الَجْوَدةَ في َعينه كما تَْعِرُف  َمثٌَل يُْضَرُب ِلَمْن يَُدلُّ ظاِهُره على باِطنِه : وهو ُمثَلَّثةً « فَُراُره َعْينُه إِنَّ الَجَوادَ »من الَمَجاز : و

أَْسنَانَه  تَِفرَّ  وَمْنَظُرهُ يُْغنِي عن أَنْ  ، أَي تَْعِرُف الُخْبَث في َعْينِه إِذا أَْبَصْرتَه ،« فَراُره الَخبِيُث َعْينُه» . ويُقَاُل أَيضاً :فََرْرتََها ِسنَّ الّدابَِّة إِذا

أَسنانَه. وفي األَساس  تَفُرَّ  ، وقد يُْفتَح ؛ أَي يُْغنِيَك َشْخُصه وَمْنَظُره عن أَْن تَْختَبَِره وأَنْ  فَُراُره إِّن الَجَواَد َعْينُه»الصحاح : ، وِعبَاَرة  وتَْخبَُره

ه ، أَي عالماُت الُجوِد فِيه ظاِهَرةٌ فال يَْحتاُج إِلى أَنْ « الَجَواِد َعْينُه فَرُّ  :  .تَِفرَّ

__________________ 
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 ( زايدة اقتضاها السيا .1)
 بفتح الفاء والراء. 418/  2ويف اللباب  ( يف معجم البلدان : فربر بكسر أوله وقد فتحه بعضهم ا و نيه مفتوح.2)
 ( النهاية واللسان ا ويف التهذيب : عدي بن هاشم.3)
 ما يف نفسي أي استنطقين ليدّ  بنطقي عما يف نفسي.( صححت العبارة عن التهذيب ا وقد وردت ابألصر فّر فالن ع4)
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 َحَسنَةُ الثَّْغِر. َغّراءُ  ، أَي فَّراءُ  امرأَةٌ و

تو  َسقََطْت َرَواِضعَُها وَطلََع َغْيُرَها. ، باألَلف : الَخْيُل واإِلبُل لإِلثْناءِ  أَفَرَّ

ً  اإِلْنَساُن : اْفتَرَّ و الَحِديُث في عن ثَْغِره ، إِذا َكَشَر ضاحكاً. ومنه اْفتَرَّ وفاُلٌن ضاِحكاً ، أَي أَْبَدى أَْسنَانَه.  اْفتَرَّ  ، ويُقَال : َضِحَك َضِحكاً َحَسنا

 غير قَْهقََهة. (2)، أَي يَْكِشُر إِذا تَبَسَّم في  (1) «عن ِمثْل َحّبِ الغََمام يَْفتَرُّ »و :  وسلمعليههللاصلىِصفة النّبّيِ 

 ، قال ُرْؤبة : َء : اْستَْنَشقَهالشَّيْ  اْفتَرَّ و ، من ذلك. البَْرُق : تأَلأَلَ  تَرَّ افْ و

َا   َنُشوقاً ُمنحَشَقا افحرَت  َكَبل 
 ّي :، قال ابُن األَعراب ، كأَمير وُغَراٍب وَصبُور وُزْنبُور وُهْدُهد وُعاَلبِط : َولَُد النَّْعَجة والَماِعَزةِ والبَقََرةِ  الفَِريرُ و

 : َولَُد البَقَِر ، وأَنشد : الفَِريرُ 

مح  َوهتــــــــــُُ زحىَل وَأخــــــــــح ٍم هــــــــــَ كــــــــــَ لــــــــــح و عــــــــــَ نــــــــــُ ــــــــــَ ي بـ  مَيحشــــــــــــــــــــــــِ

  
بحِن   ِر الضـــــــــــــــــــــ  حـــــــح ُر فـــــــَ ثـــــــح مح مـــــــِ كـــــــُ يـــــــح لـــــــَ ورُ عـــــــَ رحفـــــــُ  (3) فــــــــُ

  
 َولَدَ  بالفَِريرِ  من أَْوالِد الَمْعز : ما َصغُر ِجْسُمه. وَعمَّ ابُن األَْعَرابيّ  الفَِريرُ  . وقال بعُضُهم :فُْرفُور ، فقال : فَُرار قال األَزهرّي : أَراد :

بِاِء والبَقَِر وَغْيِرِهَما الَوْحِشيَّة  (4) لفُُررُ  وا الفَُراَرةُ و،  الفَُرارُ و : الفَِريرُ  ، وهذا أَيضاً قولُه. وقيل : أَْو ِهي الِخْرفَاُن والُحْمالنُ  من الّظِ

 الذي هو واحٌد قوَل الفََرْزدق : الفَُرارِ  الَحَمُل إِذا فُِطَم واْستَْجفََر وأَْخَصَب وَسِمَن. وأَنشد ابُن األَعرابّي في : الفَُراِفرو،  الفَْرورو،  ورالفُْرفُ و

عــــــــيــــــــنــــــــٌة  َك  ــــــــَ يــــــــح لــــــــَ دح هــــــــانــــــــتح عــــــــَ قــــــــَ رِي لــــــــَ مــــــــح عــــــــَ  لــــــــَ

  
ا   هــــــــــَ يـــــــــــح لــــــــــَ َت بــــــــــرِجــــــــــح َريــــــــــح رَارَ فـــــــــــَ ا الــــــــــفــــــــــُ قــــــــــَ َرنـــــــــــ 

ُ
 املــــــــــ

  
ً  ، فُرارٌ  ج  ٌء من الَجْمع إِاّل أَْحُرٌف هذا أَحُدها.، قال أَبو ُعبَْيَدةَ : ولَْم يَأْت على فُعَال شي ناِدرٌ  ، أَي يكوُن للَجَماَعة والواِحد كغَُراب أَيضا

 : وهو الفَِريرِ  من الَمَجاِز : فََرٌس ذابِلُ و ة.، ذكَره الصاغانّي والزمخشرّي ، وُمْقتََضى َكالِم األَِخيِر أَنَّه فَُم الّدابَّ  الفَمُ  ، كأَِمير : الفَِريرُ و

 ، وقيل : هو أَْصُل َمْعَرفَتِِه ، وهذا نَقَله الصاغانّي. َمْوِضُع الَمَجسَِّة من َمْعَرفَِة الفََرِس 

َشَم بِن الَخْزَرجِ ، جاهليٌّ ، وإِلَْيه نُِسب عبُد هللا بُن بِن َسْعِد بِن َعلِّي بِن أََسِد بن ساِرَدةَ بِن تَِزيَد بِن جُ  والُد قَْيٍس من بَنِي َسلََمةَ  : الفَِريرُ و

ه بِْنُت قَْيس هذا ، فيقال له :  ، لذلك. الفَِريِريّ  َعْمٍرو بَِن َحَراٍم األَنصاريُّ ، َوالُد جابٍِر ، فإِنَّ أُمَّ

كأَِمير مثل  فَِريراً  ِصير وَغْيِرهما من كتُُب األَنساِب فإِنَُّهم َضبَُطوا فيها، هكذا في النَُّسخ ، وهو ُمَخاِلٌف لما في التكملة والتَّبْ  كُزبَْير ، فَُرْيرٌ و

بِن ثُعََل بن َعْمِرو بن الغَْوِث الّطائِّي. قال الصاغانّي تَبَعاً البن السَّْمعَانّي وَغْيِره. إِنَّهُ بَْطٌن  بن ُعنَْيِن بِن َسالَمانَ  فَِريرُ  األَّول ، وقالُوا : هو

هذا هو َعمُّ بُْحتُر ، وذِلك بَيٌِّن في الَجْمَهَرة. قلُت : وذلك أَنَّ  فَِريرٌ  ر ، وَغلََّطه الحافُِظ ابُن َحَجر فقال : ليس هو بَْطناً من بُْحتُر ، بلمن بُْحتُ 

بُن الَكْلبِّي في أَْسبَاب األَْلقَاب أَنَّه لُقِّب بذلك لُحْسن ثم قال الحافُِظ : وذكر ا .(5)بُْحتُراً وَمْعناً ابنا َعتُوِد بِن ُعنَْيِن بن َساَلماَن وبُْحتٌُر بَْطٌن 

لَسلَم من هذا الَوَهِم. ومْن ُرَؤساِء هذه القَبِيلَة ُعثَْماُن بن ُسلَْيَمان « بَْطٌن من العََرب»َعْينَْيه ، وكان اسُمه ِعنَان. قُْلُت : ولو قال الصاغانّي : 
 ، َذَكَره الحافِظ. الفَِريِريّ  (6)

ِغيُر. قال الشاعر : ، كُهْدُهٍد ، وِزْبِرجٍ ، وُعْصفُوٍر : طائرٌ  الفُْرفُرو  هكذا قاله الجوهرّي. وقال َغْيُره : هو العُْصفُور الصَّ

ُم  عـــــــــــح ِر مـــــــــــا طـــــــــــَ دح ة مل تـــــــــــَ ازِيـــــــــــ  جـــــــــــَ رٍ حـــــــــــِ رحفـــــــــــُ  فــــــــــــُ

  
رِ و   َبشــــــــــــــــــــــــــِّ تـــــــــــــُ هــــــــــــا بــــــــــــِ لــــــــــــَ وحمــــــــــــًا َأهــــــــــــح  ملَح َ حِت يـــــــــــــَ

  
ْعَوةُ ، وقد تَقَدَّم. قلُت : وقد َرأَْيتُ هكذا أَنشده ابُن  ر : الصَّ يت. والتُّبَّشِ ّكِ  بِمْصَر وهو أَْصغَر من اإِلَوّز. الفُْرفُورَ  الّسِ

ةُ و تُهوالَحّرِ ، بالّضّم ،  فُرَّ تَْين ، وقد تُْفتَُح الَهْمَزةُ : أُفُرَّ لُه قِيل :وِشدَّتُه  أَي ، بَضمَّ ةِ  في ، يقال : أَتانَا فاُلنٌ  أَوَّ الَحّرِ ، أَي شدَّته ، وقِيَل :  أُفُرَّ

. ة الَحّرِ ةِ الَحّرِ ، وَعفُرَّ له. وَحَكى الكسائّي أَنَّ ِمْنُهم َمْن يجعل األَِلَف َعْيناً فيقوُل : في ُعفُرَّ  أَوَّ

ة قال أَبو َمْنُصور :  ثال الُخُضلَّة. وقال اللَّْيث : ما زاَل فالنٌ يَأْفِِر ، واألَِلف أَْصِليّة ، على فُعُلَّة م أَفَر عندي من باب أُفُرَّ

__________________ 



6558 

 

 ( أراد حبب الغمام الربد ا شّبه بياض أسنانه به.1)
 ( يف النهاية : من.2)
 قا  : وانشد عن ابن قنان : (علكم)( روايته يف اللسان 3)

ـــــــــــــه  ـــــــــــــكـــــــــــــٍم هـــــــــــــزىل ونســــــــــــــــــــــــــوت ـــــــــــــو عـــــــــــــل ـــــــــــــن  ميســــــــــــــــــــــــــي ب

  
 عـــــــــــــلـــــــــــــكـــــــــــــُم مـــــــــــــثـــــــــــــر فـــــــــــــحـــــــــــــر الضــــــــــــــــــــــــــبن فـــــــــــــرفـــــــــــــورُ و  

  

 يف التهذيب : وفُرفُر.( 4)
 .401( انظر مجهرة ابن حزم ص 5)
 : عتبان بن سلمان. (الفريري)( يف اللباب 6)
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د ته ا أُفـُر ةِ  يف رٍّ ِمنح ُفالن ا َأي شـــِ ُة ا أَيضـــاً  : األُفـُر ة ا َأي وهي شـــَ د  تالُط والشـــِّ  أُفـُر ةٍ و ا  فـُر ةٍ  ا يـَُقا  : َوَقَض الَقوحُم يف االخح
ِتالط وِشد ة.  ا َأي اخح

تُهموالقَْوِم ،  فُرُّ  هو يُقَال :و هما ، أَي من ِخيَاِرهم ، وَوْجُههم الَِّذي فُرَّ ون ، بَضّمِ . قال الُكَمْيُت : َعْنه يَْفتَرُّ  ، قاله أَبو ِرْبِعّيٍ والِكالبيُّ

رَت  و  فـــــــــــــح اِت  يــــــــــــــَ حـــــــــــــَ َك عـــــــــــــن الـــــــــــــواضـــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــح  مـــــــــــــِ

  
ُح   لـــــــــــــــــــِ َُ  الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ ريح رُ ِإذا غـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ  األَثــــــــــــــــــــح

  
ةُ  ويقال : هذا  ماِلي ، أَي ِخيَرتُه. فُرَّ

يَاُح. يُقَال : الفَْرفََرةُ و  قال أَْوُس بُن َمْغراَء السَّْعدّي : صاَح به. ، إِذا فَْرفََره : الّصِ

 َرَغا واَبال فـَرحَفروهِإذا َما 
كهُ  وَشقَّهُ  َء : كَسَرهُ وقََطعَهُ الشَّيْ  فَْرفَرَ وفي َكالِمه : َخلََّط وأَْكثََر.  فَْرفَرَ و ، أَي  فَْرفََرِني فَْرفَاراً  ، يقال : نَفََضه : فَْرفََرهو ، كَهْرَهَرهُ. وَحرَّ

َكنِي ُجلَ  فَْرفَرَ و نَفََضني وَحرَّ قَه ؛ فَْرفََرةُ  : قيلو وتََكلَّم فيه. ناَل من ِعْرِضه : فَْرفََرةً  الرَّ  ما رأَيُت أََحداً »حديث َعْوِن بِن عبد هللا ؛ ، ومنه َمزَّ

ْنيَا يُفَْرفِرُ  قُها بالذَّّمِ والَوقِيعَة فيها  «هذا األَْعَرجِ  فَْرفََرةَ  الدُّ َها ويَُمّزِ يَْعنِي أَبا حاِزم ، أَي يَذُمُّ
ئبُ  .(1)  قها.الشاةَ ، أَي يَُمزِّ  يُفَْرفِرُ  ويُقَال : الذِّ

 قال امُرؤ القَْيس : أَْسَرَع وقاَرَب الَخْطوَ  : فَْرفَرَ والبَِعيُر : نَفََض َجَسَده.  فَْرفَرَ و

مــــــــــا  هــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ ِه كــــــــــِ يــــــــــح ــــــــــَ بـ نح جــــــــــانــــــــــِ ُه مــــــــــِ تــــــــــَ  ِإذا ُزعــــــــــح

  
ه مُث    َذَب يف َدفـــــــــــِّ يـــــــــــح رَاَمشـــــــــــــــــــــــــَ  اهلـــــــــــَ ـــــــــــَ رحفـ ـــــــــــَ  (2) فـ

  
.  َعْقلُه طاشَ  ، إِذا فَْرفََر فَْرفََرةً و َك َرأَْسه الفََرُس : فَْرفرَ ووَخفَّ ، وبه فَسَّر بعُضهم بَْيَت امرئ القَْيس  َضَرَب بفَأِْس ِلجاِمه أَْسنَانَه وَحرَّ

م ِذْكُره.  المتقّدِ

 الخِفيُف ، واألُْنثَى بهاٍء. الطَّيّاشُ  : العَُجولُ  الفَْرفارُ و

 ، كالعاُلبِط كالفَُرافِر ، أَي يَكِسُره ، يُفَْرفُِره ، ءٍ الَِّذي يَْكِسُر ُكلَّ َشىْ  : الفَْرفارُ ووهي بَِهاٍء.  الثَّْرثَاِر ،، أَي الَكثِيُر الَكالِم ك الِمْكثَارُ  : الفَْرفَارُ و

(3). 

والِعَساُس ، قال أَبو حنيفةَ : هو يَْسُمو ُسُموَّ الدُّْلب ، وَوَرقُه مثُْل َوَرِق اللَّوز ،  تُْنَحُت منه الِقَصاعُ  ُصْلٌب َصبُوٌر على النّارِ  َشَجرٌ  : الفَْرفَارُ و

 ِشْبهُ الَحِويَِّة ، َمْرَكٌب من َمراِكِب النَِّساءِ  أَيضاً : الفَْرفَارُ و وله نَْوٌر ِمثُْل الَوْرد األَْحَمر ، وإِذا تقاَدَم َشَجُره اْسَودَّ َخَشبُه فصار كاآلبِنُوس.

ُجُل : فَْرفَرَ و قَاَق وَغْيَرها ، إِذا فَْرفَرو،  الفَْرفارِ  أَْوقََد بَشجرِ  أَيضاً ، إِذا فَْرفَرَ وَعِملَهُ.  الرَّ  َوشقَّقَها. َخَرَق الّزِ

 ، كِجْرِجير ؛ نْوٌع من األَْلَوان. الِفْرفِيرُ و

ّم : الفُْرفُورو ََّخذُ  َسِويقٌ  ، بالضَّ  وقَيََّد بعُضهم فقال : من يَْنبُوِت ُعَماَن. وقد تَقَدَّم ِذْكُر اليَْنبُوت. ثََمِر اليَْنبُوت من يُت

 أَي في السَّويق والغاُلم. ، بِالّضّم ِفيهما كالفَُرافِرِ  ، على التَّْشبِيه بالَحَمل إِذا أَْخَصَب وَسِمَن ، الغاُلُم الشابُّ  : الفُْرفُورُ و

ِغيُر ، العُْصفُورُ  : الفُْرفُورُ و الُمْستَْجِفرُ  السَّمينُ  *لُ الَحمَ  : الفُْرفُورُ و ، وهو الذي قال فيه الجوهرّي : طائٌر ، وَسبَق  ، كُهْدَهد كالفُْرفُر الصَّ

 للمصنّف ذلك ، وُهما َواحٌد ، وأَنشد فيه ابُن الّسّكيت ، وقد تَقَدَّم ، فَْليُتَنَبَّْه لذلك.

يَت األَْشَجعيّ  بن ُجْنَدب َرُس عاِمِر بن قَْيِس ، كعاُلبط. فَ  الفَُراِفرُ و ْلَجام. بفَْرفََرة ُسّمِ ، نقلهما  َسْيُف عاِمِر بِن يَِزيَد الِكنَانيّ  : الفَُرافِرُ و الِّ

 الصاغانّي ولكنّه لم يَُحّلِ السَّْيَف.

ُجُل األَْخَرقُ  : الفَُراِفرُ و كه ، زاد الزمخشرّي : اللَِّجاَم في فِيهِ  يُفَْرِفرُ  : فَُرافِرٌ  وفََرسٌ  ، إِذا طاَش. فَْرفَرَ  ، من الرَّ  ِليَْخلَعَه عن َرأِْسه. ، أَي يَُحّرِ

قه ؛ األَخيُر عن الزمخشرّي  يُفَْرفُِره ، أَي يَُزْعِزُعه. وقيَل : ألَنَّهُ  ِقْرنَه يُفَْرفِرُ  األََسُد الَِّذي : الفَُراِفرُ و . الفُْرفُرِ و. َرةكالفَُرافِ  ، (4)، أَي يَُمّزِ

هما ،   ويُْكَسُر. ، بالفَتْح الفَْرفارِ وبَضّمِ
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، هكذا في سائر النُّسخ ، وهو تَْصِحيٌف من المصنّف ، والصَّواُب : الَحَمُل إِذا فُِطم واْستَْجفََر ، بالحاِء  الَجَمُل إِذا أََكَل واْجتَرّ  : الفَُراِفرُ و

م ،  كالفُْرفُور لفاِء ،الُمْهَملَة ، واْستَْجفَر ، بالِجيم وا تَْين ،  الفُُررِ و، بالضَّ  ، كقَعُوٍد ، الفَُرورِ و، بَضمَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : ابلذّم هلا.1)
إذا ( ويرو  : قرقرا ابلقاف. يعىن مبعىن صــــــــّوت. وهذا لي  ابجليد عندهم. واهليذيب ابلذا  املعجمة ســــــــري ســــــــريض من أهذب الفرس يف ســــــــريه 2)

 أسرع. ويرو  اهليدب ابلدا  غري معجمة وهي مشية فيها تبخرت.
 ( يف القاموس : كعالبرت.3)
 يف القاموس : اجَلَمُر. (*)
 ( يف األساس : والذئب يفرفر الشاة إذا مّزقها.4)
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صّنف َتصححيفاً يف َموحِضَعا ا وتقحِصرياً عن ذكر الن ظَائِر.
ُ
 فَتَبّمر ا فِإن  يف عباَرة امل

ينُ و  ، نَقَلَه الصاَغانّي. ، كِغْسِلين : ع فِّرِ

ه إِْفَراراً و ه يُِفرُّ ً  أَْفَرْرتُه ويَْهُرب ، وقد تَقَّدم ما فيه عند قَْوله منه يَِفرُّ  فَعَل به ما بِه : أَفَرَّ  ، وكذا أَفَرَّ ه ، وأَنّه يُقَال أَيضا  ، إِذا َحَملَه على أَفَرَّ

 ، أَي َشقّقَه وفَلَقَه ؛ عن اليَِزيدّي. أَْفَراهُ  ، مثل سَّْيفَرأَْسه بال أَفَرَّ و الِفَرار

 ، نقله الصاغانّي. : التي تُْظِهر األَْخبَارَ  الُمِفّرات األَيّامُ و

واو  : تََهاَربُوا. تَفارُّ

ر بَْيُت امرئ  الِفرارِ  عليه ، أَو َجيِّد للِفَرارِ  ، بالَكْسِر : يَْصلُح ِمفَرٌّ  فََرسٌ و  القَْيس :، وبه فُّسِ

رٍّ  كـــــــــــَ رٍّ مـــــــــــِ فـــــــــــَ عـــــــــــاً  مـــــــــــِ ٍر مـــــــــــَ ـــــــــــِ ب دح ر مـــــــــــُ ـــــــــــِ ب قـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
رِ   ُر مــــن عـــــــَ يـــــــح ُه الســــــــــــــــــ  طـــــــ  ٍر حــــَ خــــح وِد صــــــــــــــــــَ مــــُ لــــح  كــــجــــُ

  
اج. وأَْكثَُر ما  الِفرارِ  ، بالكسر ، أَي َمْوِضع الِمفَرُّ  قُرئ أَْينَ  نَْفَسه ، وَوْقتَه ، الِفَرارَ  يحتملُ  (1) (أَْيَن اْلَمَفرُّ )قولُه تعالى : و جَّ ، عن الزَّ

، وهي قِراَءةُ الَحَسن. وقََرأَ ابُن َعبّاٍس بفَتْح الِميِم وَكْسِر  ُعبِّر عن الَمْوضع بلَْفِظ اآللَةِ  يُْستَْعَمل هذا الَوْزن في اآلالِت وِصفاِت الَخْيل ، وقد

 .(2)الثَةَ الُمَصنُّف في البََصائر الفاِء ، اسٌم ِلْلَمْوِضع ، والُجْمُهور بفَتِْحهَما ، وَذَكَر الثَّ 

بن قاسط بن ِهنب بِن أَْفَصى بن ُدْعِمّي بن َجِديلَةَ بِن أََسِد بن َربيعَِة الفََرِس. وضبََطهُ  : َسيُِّد بَنِي وائلـ  بالضمّ ـ  الُجَذاِميّ  فُْرفُرٍ  َعْمُرو بنو

 َح مصر.الحافِظ بالفتح ، وقال : هو أََحُد األَْشَراِف ، َشِهَد فتْ 

ى َكتِيبَةٌ و ى : ُمْنَهِزَمةٌ  فُرَّ  ، وكذلك الفُلَّى. ، كعُزَّ

مّ  فُرَّ و ً  األَْمُر َحَذعاً ، بالضَّ  ، وأَنشد : (3)، قاله ابُن ُدَريد  إِذا َرَجَع َعْوداً ِلبَْدئِهِ  : اْستَْقبَلَه. ويُقَال ذلك أَيضا

ٍة و  كـــــــــَ لـــــــــَ هـــــــــح اِد مـــــــــَ تـــــــــَ ُت عـــــــــلـــــــــ  َأكـــــــــح يـــــــــح قـــــــــَ ـــــــــَ  مـــــــــا ارحتـ

  
ٍر   يـــــــــــــُت أبَمـــــــــــــح نـــــــــــــِ ر  ِإال  مـــــــــــــُ ا فــــــــــــــُ َذعـــــــــــــَ  د جـــــــــــــَ

  
ج : هو َولَُد البَقََرةِ الَوْحِشيَِّة ، يُقَاُل له : «الفَُراَرا اْستَْجَهلَ  الفَُرارِ  نَْزوُ » : في الَمثَلو ، مثْل ُطَوال  فَِريرٌ و،  فَُرارٌ  ِكالُهَما كغَُراب. قال الُمؤّرِ

 رآه َغْيُره نََزا لنَْزِوه. ما أََخذ في النََّزَواِن ، فَمتَى يَ وقَوِ  وذلك أَنَّه إِذا َشبَّ  وَطِويٍل ،

 إَِذا َصِحْبتَه فَعَْلَت فِْعلَه. إِنّك ، أَي (4) ِلَمْن تُتَّقَى ُصْحبَتُه َمثاَلً  يُْضَربُ 

رَ و  ، قاله الصاغانّي. بي : َضِحكَ  تَفَرَّ

 ، وهذا بِعَْينه قد تقّدم ، فهو تَْكَرار َمْحٌض ، كما ال يَْخفَى. تُهأَْفَرْيتُه وَشقَقْ  ، ِمثْل َرأَْسه بالسَّْيفِ  أَْفَرْرتُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 من النّساِء ، كَصبُور : النََّواُر. الفَُرَورُ 

ةُ و ّم : ِخيَاُره. فُرَّ  الماِل ، بالضَّ

 .فُْرفُور ، كغَُراب : البَْهُم الِكبَاُر ، واحُدَها الفَُرارو

ُجُل ، إِذا اْستَْعَجل بالَحَماقَة. فَْرفَرَ و  الرَّ

 ، إِذا َعقََل بعد اْستِْرخاٍء. فَرَّ يَِفرُّ  وعن ابن األَعرابّي :

ةِ  وإِنَّها لََحَسنَةُ   ، بالَكْسر : االْبتَِسام. الِفرَّ
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ةً فاَرْرتُه و ْرفَةَ ناُب الدَّْهِر الذي االْفتَِرارُ  : فتَّْشُت عن حاِلِه وفَتََّش عن حاِلي ، وهو َمَجاٌز. واْستُِعير ُمفَارَّ َمن ، فقَالُوا : إِن الصَّ عنه  يَْفتَرُّ  للزَّ

ْهُر واْعتَمَّ النَّْبُت كما في اللَِّسان. ْرفَة إِذا َطلَعَْت َخَرَج الزَّ  ، وذلك أَنَّ الصَّ

ْبيَاُن. لفَُريَِّرةاو  ، مصغََّرةً ُمَشدََّدةً : ما يَْلعَُب به الّصِ

ة : ين ، يُِريُدونَ  الفُْرفُوِريّ  وقَْوُل العَامَّ ين َغلٌَط ، وإِنَّما هو الفُْغفُوِرّي نسبةً إِلى فُْغفُوِر َمِلِك الّصِ  : لهذا الَخَزِف الذي يُْؤتَى به من الّصِ

 َجْوَدتَه.

هْ و ها ثُّم هاٌء ساِكنَة : َجدُّ يُوُسَف بِن ُمَحْمٍد األَْنَصاِرّي األَنَدلُِسّي ، ويُقَال ؛، بتَْشدِ  فارُّ هْ  يد الراِء وَضّمِ ، وكأَّن الفاَء ُممالَةٌ فتُْكتَب باألَِلف  فِيرُّ

 .548واليَاِء ، َسِمَع وَحدَّث ، مات سنة 

__________________ 
 .10( سورة القيامة اآية 1)
 (.فرّ )ملفردات للراغب ( انظر ا2)
 .86/  1( اجلمهرة 3)
 ( اللسان : مصاحبته.4)
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، على شاطئ النِّيِل ، من إِْقِليم  بِمْصرَ  عاِمَرةٌ  ة : َكبِيَرةٌ  ، أَهمله الجوهرّي والصاغانّي وصاحُب اللَّسان ، وهي (1) فاِرْسُكورُ  : [فرسكر]

. وقد نُِسَب إِليها ُجْملَةٌ من األَُدبَاِء واألَْعيَاِن ، ومنهُم اإِلَماُم الُمَحّدِث عزُّ الدَّيِن فاِرْسُكوِريّ والدَّقهِليَّة ، وقد َدَخْلتَُها ، والنِّْسبَة إِليها فاِرِسّي 

، وأََجاَزهُ شيُخ اإِلْسالم والَجاَلُل  845، وقَِدَم القاِهَرةَ سنة  833الشافِعيُّ ، ُوِلَد سنة  الفاِرْسُكوِريُّ  دٍ َعْبُد العَِزيز بن محّمد بن يُوُسَف بِن محمّ 

 .«َزْهِر البََساتين»السَّيُوِطّي ، تَْرَجمه محّمُد بُن ُشعَْيٍب في 

رَ  َشقَّه ، : فَْزراً  الثَّْوبَ  فََزرَ  : [فزر] رَ  طَّع وبَِلَي ، وكذا، تََشقَّق وتَقَ  فَتَفَزَّ  الثَّْوُب : مثُل ذلك. اْنفََزرو الحائُط ، تَفَزَّ

أَّن َرُجالً من األَْنَصاِر أََخَذ لَْحَي َجُزوٍر »الحديث : األَْنِف. ومنه َمْفُزورُ  ٍء فَشقَْقتُه ، فهو، أَي َضَرْبتُه بَشيْ  فَْزراً  أَْنَف فاُلنٍ  فََزْرتُ  ويُقَاُل :

 .«فَفََزَره (2)َف َسِعيد فَضَرَب به أَنْ 

 ففََسَخهُ. على َظْهِرهِ  ، وقيل : َضَربَه بها فاُلناً بالعََصا : َضَربَهُ  فَزرَ و

،  فُْزَرةٌ  َخَرَج على َظْهِره أَو َصْدِره ، إِذا فََزراً  يَْفَزرُ ـ  كفَِرحَ ـ  فَِزرَ  ، ظاهُره أَنّه من باِب نَصر كاألَّول ، ولَْيَس كذلك بل هو فالنٌ  فَِزرَ و

ّم ،  كذلك. َمْفُزورٌ  هوو ، وهو األَْحَدبُ  الفََزرِ  بَيِّنُ  أَْفَزرُ  أَي ُعْجَرةٌ َعظيَمة ، فهو بالضَّ

َف على المصنّف ، فليُْنَظر. : الفُُزورُ ووالّذي في اللَّسان :  ، كِعنَب : الشُّقُوُق. الِفَزرُ و ُدوع. ولعلَّهُ تََصحَّ  الشُّقُوُق والصُّ

 ، قال األَْخَطُل : الَّتِي قاَربَت اإِلْدراكَ  هي : الُمْمتَِلئَة لَْحماً وَشْحماً ، أَو الفَْزَراءُ  ةُ الَجاِريَ و

زحرَاءَ مـــــــــــــا ِإنح أََر  و  ـــــــــــــفـــــــــــــَ عـــــــــــــاً  ال لـــــــــــــ  طـــــــــــــَ  ِإال  تـــــــــــــَ

  
َردِ و   جـــــــــــح و أُمِّ عـــــــــــَ نـــــــــــُ ا بــــــــــــَ يـــــــــــهـــــــــــَ مـــــــــــِ َة حيـــــــــــَح يـــــــــــفـــــــــــَ  خـــــــــــِ

  
وقال : من أََخَذ منها واِحَدةً فهي له ،  ُهنَاكَ  َوافَى الَمْوِسَم بِمْعَزى فأَْنَهبَها بِن تَِميِم بِن ُمّر ، وكانَ  ، بالَكْسِر : لَقَُب َسْعد بن َزْيِد َمنَاةَ  الِفْزرُ و

، هذا قوُل ابن  ، أَي َحتَّى تَْجتَِمَع تِلك ، وهي ال تَْجتَِمع أَبداً  «الِفْزرِ  ال آتِيَك ِمْعَزى» الَمثَل ، وهو االثْنَان فأَْكثَُر ، ومنه فِْزرٌ  وال يُْؤَخذُ منها

: هو الَجْدُي نفُسه ، فَضَربُوا به الَمثَل. وقال أَبو الَهْيثَم : ال أَعِرفُه. وقال األَزهرّي :  الِفْزرُ  الَكْلبِّي. وقال أَبو ُعبَْيَدةَ نَْحَو ذلك ، إِاّل أَنّه قال :

ذه الِمْعَزى. فَأَبْوا عليه ، داً يَْعِرفُه. وقال ابُن ِسيَده : إِنَّما لُقَِّب سعُد بُن زيِد َمنَاةَ بذلك ألَنّه قال لَولَِده واِحداً بعد واِحد : اْرَع هوما َرأَْيُت أَحَ 

قَْت في البالد. اْنتَِهبُوها ، وال أُِحلُّ ألََحٍد أَكثََر م»فنَاَدى في الناس أَن اْجتَِمعُوا ، فاْجتََمعُوا. فقال :  ن واحَدةٍ ، فَتَقطَّعُوها في ساَعة ، وتَفَرَّ

: أَبو قَبيلَة من تَميٍم ،  الِفْزر وقال الجوهرّي : .«الِفْزرِ  ال أَْفعَُل ذلك ِمْعَزى»ِء ، يُقَال : فهذا أَْصُل الَمثَِل. وهو من أَْمثَالهم في تَْرَك الشَّيْ 

،  (4)غيَر َكْعب وَعْمٍرو اْبنَْي َسْعٍد ، فإِّن َولََدُهَما األَجاِرُب  (3)وهو َسْعُد بن َزْيِد َمنَاةَ بِن تَِميٍم. قُلُت : ويُقَاُل لَولَِد َسْعٍد هذا : األَْبنَاُء ، 

 وتَْفصيُل ذلك في ُكتُب األَْنَساب.

 قله الصاغانّي.، ن : األَْصلُ  الِفْزرو

 أَو ِجَراَحٍة. (6) ُدوَن ُمْنتََهى العانَِة ، كغُدَّةٍ من قُْرَحة تَْخُرُج باإِلْنَسانِ  في َمْغِرز الفَخذ (5) [تَخرج]كنَْبَخة  َهنَةٌ  : الِفْزرُ و

، هكذا في النُّسخ ، والِّذي في اللّسان  الثَّالثَة إِلى العَْشَرةِ  بَْينَ  ما من الَضأِْن : ما بَْيَن العََشَرة إِلى األَْربَِعين ، أَوو: القَطيُع من الغَنَم ،  الِفْزرُ و

بَّة :  ما بين العَْشر إِلى األَْربَعين من الِمْعَزى. : إِلى العْشريَن. قال : والصُّ

 .فِْزرٌ  ، يقال : ال أَْفعَلُه ما نََزا الَجْديُ  : الِفْزرُ و

ه ، وقيل أُْختُه ، والَهَدبَُّس أَُخوه ، الِفْزَرة وبْنتُه : ، وِمثْلُه في التَّْكِملَة ، وقد تَقَدَّم البَْبر ، ابُن البَْبر يب: ابُن النَِّمر ، وفي التّْهذِ  الِفْزرو  وأُمُّ

ً  الفََزاَرةُ  أَي كَسَحابَة ، وهي الفََزاَرةُ  . وأَنشد الفََزاَرةُ  ل له : الَهَدبَّس ، وأُْنثَاه، قاله ابُن األَْعَرابّي. وفي التهذيب : والبَْبُر يقا أُْنثَى النَِّمر أَيضا

 الُمبَّرد :

َدب ســــــــــــــــــــــــــــــًا و و  ُت هــــــــــــــــَ دح رَأَيــــــــــــــــح قــــــــــــــــَ زَارَةً لــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

  
زحرَ و   ُض  الــــــــــفــــــــــِ بــــــــــَ تـــــــــــح زحَرةً يـــــــــــَ َونِ   (7) فــــــــــِ يـــــــــــح  كــــــــــالضــــــــــــــــــــــــ 

  
 : وسأَْلُت ثَْعلَباً عن البَْيت فلم يَْعرْفه. قال (8)قال أَبُو ُعَمر 

__________________ 
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ُكر من قر  مصر قرب دمياط من كورة الدقهلية.1)  ( يف معجم البلدان : الَفاَرسح
 ( يف النهاية : سعد.2)
ومالك وعيشـــــــــم  كلهم يدعون األبناء وعمرو وا ارث وعوافة وُجشـــــــــم  ... ولد ســـــــــعد بن زيد مناة : كعب 215( يف مجهرة ابن حزم ص 3)

 حاشا كعب وعمرو فإهنما يدعون البطون.
 .«األجادب»وابألصر  216( عن مجهرة ابن حزم ص 4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 .«خترج ابلرجر»ويف اللسان : « خترج ابليد»( يف التهذيب : 6)
 ( يف التهذيب : يتبض فزره.7)
 رو : سبلت.( يف التهذيب واللسان : قا  أبو عم8)
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 أَبو َمنحُصور : وقد رَأَيحُت هذه ا ُُروَف يف كتاب الل يحث ا وهي َصحيَحة.
بن ذُْبيَاَن بِن بَِغيِض بن َرْيِث بن َغَطفاَن ، منهم بَنُو العَُشراِء ، وبَنُو ُغَراب ، وبَنُو  فَزاَرةُ  ، وهو بال الم : أَبو قَبِيلَة من َغَطفان ، فََزاَرةُ و

 َشْمخ ، وقد تقّدم ذْكُر ُكّلٍ منهم في َمَحلّه.

 ، نقله الصاغانّي ، وسيأْتي للمصنّف في الزاي أَيضاً. : نَْمٌل أَْسَوُد فيه ُحْمَرةٌ  الفَاِزرُ و

 ، قال الراِجز : الواسعُ  البَيِّنَ  يقُ الطَّرِ  : الفاِزرُ و

ـــــــــــــــِ   رِي زاَء الـــــــــــــــطـــــــــــــــ  عـــــــــــــــح ُد   مـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــفـــــــــــــــازِرِ تـــــــــــــــَ

  
َرَم اأَلاَنِدر   َد   الـــــــــــــــــــــــــــــــــدِّاَيِس عـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وأََخْذنَا َطريقَ  الفَاِزرَ  اكأَنَّها تَُخدُّ في ُرُؤوِسها ُخُدوداً. تقول : أََخْذن فتَْفِزُرَها : الطَِّريُق تَْعلُو النَِّجاَف والقُوَر ، الفاِزرُ  وقال ابُن ُشَمْيل :

مّ  ، وهو َطِريٌق أَثََّر في ُرُؤِس الجبَال وفَقَرها فازرٍ   ، األَِخيَرة نَقَلََها الصاغانّي. كالفُْزَرة ، بالضَّ

لَيِّنٍَة َكأَنََّها َصْدٌع في  بهاِء : طريٌق يأُْخذ في َرْملٍة في َدَكاِدكَ  ، الفَاِزَرةُ و
 األَْرض ُمْنقاٌد طويٌل ِخْلقَةً. (1)

ْرتُهاوَ  فََزْرتَُهاو،  الُجلَّة أَْفَزْرتُ و َّتَُّها. : فَزَّ  فَت

.ُمْقِرى ، بالفَتْح : الفَْزر بُن أَْوِس بنِ  الفَْزرُ و  ٌء مْصريٌّ

 ، َرَوى عن أَنَس بن مالك. : تابِِعيٌّ  فَْزرٍ  خالُد بنو

 من العََرب. : بَْطنٌ  األَْفَزرِ  بَنُووَ 

 ، َكُزبَْيٍر : َعلٌَم. فَُزْيرٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

هللا  فََزر ، فََزاَرةَ  فقال : ِلبَني ؟ب: الَكْسر. قال وُكْنُت بالبَاِديَة فرأَْيُت قِبَاباً َمْضُروبَةً ، فقُْلُت ألَْعَرابّي : ِلَمْن هذه الِقبَا الفَْزرُ  قال َشِمٌر :

ْقتُه. َء :الشَّيْ  فََزْرتُ وِء : فََصْلتُه. َء من الشَّيْ الشَّيْ  فََزْرتُ وفقال : َكَسَر هللا.  ؟ُظهوَرهم. فقلُت : ما تَْعنِي به  َصَدْعتُه وفَرَّ

 ، بالفَتْح : خاُل أَْحَمَد بِن َعْمٍرو البَّزاِز. الفَْزر ومحّمد بنُ 

يرة. الفَْزرِ  وأُمُّ   ، في الّسِ

 ، في َكْهالَن بن َسبَإِ. اْلِفْزر وبالَكْسر : أَبُو الغَْوث

. والِفْعُل كالتَّْفِسير الَمْعنَى الَمْعقُوِل ، كما في البََصائر ، (2)كما قاله ابُن األَْعَرابّي ، أَو َكْشُف  : اإِلبَانَةُ وَكْشُف الُمغَطَّى الفَْسر : [فسر]

 : أَبَانَهُ. قال ابُن القَطَّاع : والتَّْشديد أََعمُّ. فَسََّرهو يَْفُسُرهو يَْفِسُره ءَ الشي فََسرَ  يقال : كَضَرب ونََصرَ 

َويَْنُظُر فيه  يُْستََدلُّ به على الَمَرِض  *البَْوُل الِذي : التَّْفِسَرةُ  ، أَي أَو ِهيَ  ، كتَْذِكَرة ، كالتَّْفِسرة نََظُر الطَّبِيِب إِلى الماِء ، ، أَيضاً : الفَْسرُ و

 ، قاله الَجْوَهرّي. ُمولَّدة ، التَّْفِسَرة ، أَي أَو ِهيَ  األَِطبَّاُء يَْستَِدلُّوَن بِلَْونِه على ِعلَِّة العَِليِل ، وهو اسٌم كالتَّْهنِئَة ،

 (3) (َوَأْحَسَن تَ ْفِسْياً )، وقولُه َعزَّ وَجلَّ :  واِحدٌ  والَمْعنَى والتَّأِْويلُ  التَّْفِسيرُ  ثَْعلٌَب ، وهو أَْحَمُد بن يَْحيَى ، وكذلك إبن األَْعَرابّي : وقال

 الُمْشِكل.َكْشُف الُمَراِد عن اللَّْفظ  : التَّْفِسيرُ  ، أَي أَو ُهوَ  : َكْشُف الُمغَطَّى ، الفَْسر

: َشْرُح ما َجاَء ُمْجَمالً من القََصص في الِكتَاب الكريم  التَّْفِسيرُ  كذا في اللَّسان. وقيل : التَأِْويُل : َردُّ أََحِد الُمْحتَِملَْيِن إِلى ما يَُطابُِق الّظاِهَر.و

هو تَْبيِيُن َمْعنَى الُمتََشابِِه. والُمتشابِهُ : هو ما  ْنِزلَت بَسبَبَِها اآلُي ؛ والتَأِْويُل :، وتْعِريُف ما تَُدّل عليه أَْلفَاُظه الغَِريبَة ، وتَْبييُن األُموِر التي أُ 

.  لَْم يُْقَطْع بفَْحَواهُ من َغْيِر تَردُّد فيه ، وهو النَّصُّ

 ، نقله الصاغانّي. ، بالّضّم : ة بأَْصبَهانَ  فَُساَرانُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :
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 .االستفسار  :(4) رُ التَّفَسُّ 

َره َكذا : َسأَْلتُه أَنْ  اْستَْفَسْرتُهو  لي. يُفَّسِ

 .تَْفِسَرته ِء وَمْعنَاه فهوالشيْ  تَْفِسيرُ  ٍء يُْعَرُف بهوُكلُّ شيْ 

 .تَْفِسَرتُه ٍء فهووفي البََصائر : ُكلُّ ما تَْرَجَم عن حاِل شيْ 

ر بن ُشجاعِ بنِ وأَبو أَْحَمَد عبُد هللا بِن محّمِد بِن ناصحِ  ؛ َذَكره ابُن َعَساِكر في التاِريخ.  365، وتُُوفَِّي سنة  273الِمْصري ، ُوِلَد سنة  الُمفَّسِ

ْميَاطّي.  وَوقََع لنا َحِديثُه عالياً في ُمْعَجم ُشيُوخ الّدِ

__________________ 
 .«من»( التهذيب : 1)
 ( يف املفردات للراغب : إ هاُر املعىن.2)
 .«الذي»بد  : « كما»لقاموس : وردت كلمة يف ا (*)
 .33( سورة الفرقان اآية 3)
 .«التفسري»( عن التكملة وابألصر 4)
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، َذَكَره األَطباُء هكذا ،  الَهَوامِّ  وسائرِ  َدَواٌء يَْنفَع لنَْهِش األَْفعَى وصاِحُب اللَِّسان ، وهو (1)، أَهملَه الجوهرّي والصاغانّي  الفَاِشِريّ  : [فشر]

 .«ف ش ر»وأَنَا أَْخَشى أَن تَُكون كلمةً يُونانِيَّةً استعملها األَِطبَّاُء في ُكتُبِهم بدليل أَنّه ليس في كالمهم 

ةُ بمعنَى الَهَذيَانِ  ، كغُراٍب : الفَُشارُ و  ، وإِنَّما هو من اْستِعمال العاّمة. لَْيَس من كالِم العََرب التَّْفِشيرُ  ، وكذا الذي تَْستَْعِمله العامَّ

، ونَقَلَه الصاغانّي عن ابن األَْعَرابِّي ، وقد َضبََطه  الِحَماُر النَِّشيط ، أَْهَملَه الجوهرّي وصاِحُب اللَّسان ، وهو ، كقَْيُصوم الفَْيُصورُ  : [فصر]

داً بخّط الفَْيَصنور هكذا : ل.. كَحْيَزبون ، كذا رأَْيتُه مضبوطاً مجوَّ فَه المَصنِّف ، فاْنُظْر وتَأَمَّ  الصاغانّي ، وقد َصحَّ

َهْل )، وهي الشُّقُوُق ، وفي التَّْنِزيل العزيز :  فُُطورٌ  ج ، وقَيََّده بعُضهم بأَنّه الشَّقُّ األَّوُل ، كما نَقَلَه َشْيُخنَا ، الشَّقُّ  ، بالفَتْح : الفَْطر : [فطر]
 وأَْنَشَد ثَْعلَب : (2) (َترى ِمْن ُفُطور  

َب مث َذَررحِت فــــــــــــيــــــــــــه  لــــــــــــح ِت الــــــــــــقــــــــــــَ قــــــــــــح قــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

  
َبَم   تـــــــــــــَ يـــــــــــــَم فـــــــــــــالـــــــــــــح لـــــــــــــِ َواِ  فـــــــــــــَ ورُ هـــــــــــــَ طـــــــــــــُ  الـــــــــــــفـــــــــــــُ

  
ّم ،  ، الفُْطرُ و ْعرِ وبالضَّ تَْين : َضْرٌب من الَكْمأَة جاَء في الّشِ  .فُْطَرةٌ  واحَدتُه قَتّالٌ  عنه وهو تَْنفَِطرُ  أَْبيَُض ُعَظاُم ، أِلَنَّ األَْرضَ  بضمَّ

، ولَْو قاَل : من اللَّبَن ، كما ُهَو نّص التهذيب ،  من فَْضِل اللَّبَنِ  قَِليلٌ  ءٌ َشيْ  ، بالَوْجَهْين : القَِليُل من اللَّبَِن ِحيَن يُْحلَب. وفي التَّْهذيب : الفُْطرُ و

 .فُْطراً  هو اللَّبَُن ساَعةَ يُْحلَب ، تقوُل : ما َحلَْبنَا إِالَّ وقال أَبو َعْمرو :  يُْحلَُب ساَعتَئِذٍ  كاَن أَْخَصَر مع بقاِء الَمْعنَى الَمْقُصوِد ،

 ويَُضّم. ، تَْنفَِطرُ  ، ألَنَّ القُْضبَانَ  بالَكْسِر : الِعنَُب إِذا بََدْت ُرؤوُسه ، الِفْطرُ و

ّم. يَْفُطُرهوَ  ، بالَكْسِر ، يَْفِطُره َء ،، أَي الشَّيْ  فََطَرهُ و  ، بالضَّ

ا   النَّاقَةَ إِذا َحلَْبتََها ، فََطْرتُ  ، بالَكْسر ، فإِنّه رواه الصاَغانّي عن الفَّراِء في : يَْفِطُره َكْونُه من باِب نََصَر فَُهو الَمْشُهوُر ِعْنَدهم ، وأَماأَمَّ

 فَطََّرهُ و يَْفُطُره فَْطراً  ءَ الَشيْ  فََطرَ  هُ صاِحُب المحكم َحْيُث قال :. فقد نَقَلَ فَطََّره تَْفِطيراً  . ال ُمْطلقاً ، ففيه نظٌر ظاِهٌر ، وأُْغِفَل أَيضاً عن :فَْطراً 

 حتى وسلمعليههللاصلىقَاَم َرُسوُل هللا »في الَحِديث : أَي اْنَشقَّْت. و (3) (ِإَذا السَّماُء انْ َفَطَرتْ )، ومنه قولُه تعالَى :  تَفَطَّرَ و فاْنفََطر َشقَّهُ  :

َفِطر  ِبهِ ). وفي قوله تَعَالَى : فََطرَ وَ  اْنفََطرَ وُء الشَّيْ  تَفَطَّرَ  أَي اْنَشقَّتَا. وفي المحكم :،  «هُ قََدَما تَفَطََّرتْ  َر َعلَى النََّسِب ،  (4) (السَّماُء ُمن ْ ذُّكِ

 كما قالُوا : َدَجاَجةٌ ُمْعِضٌل.

، وقيل : هو أَْن يَْحلُبَها كما تَْعِقُد  أَو بأَْطَراِف أَصابِِعهِ  ، كما قالَهُ الَجْوَهِريّ  بالسَّبّابَِة واإِلْبَهامَحلَبََها  : يَْفِطُرَها فَْطراً  والشاةَ  الناقَةَ  فََطرَ و

تَْحلُبَها بإِْصبَعَْين بَطَرِف قال ابُن األَثِير : هو أَْن  «؟فَْطراً  َكْيف تَْحلُبُها ، َمْصراً أَم»في حديِث عبِد الَمِلك : وثالثِيَن باإِلْبهاَمْين والسَّبّابَتَْين. 
 اإِلْبَهام. (5)

ْره : يَْفِطُره فَْطراً و يَْفُطُره العَِجينَ  فََطرَ و يَن ، إِذا َطيََّن به ساعتِه قبَل أَن يَْختَِمَر. وقال  فََطرَ  ، وكَذا اْختَبََزهُ من ساَعِته ولم يَُخّمِ األَِجيُر الّطِ

يَن ، وُهَو أَْن تَْعِجنَه ثُمَّ تَْختَبَِزه من ساَعتِه ، وإِذا تََرْكتَه ِليَْختَِمَر فَقَْد َخّمْرتَه. وقالَ  فََطْرتُ  اللَّْيُث :  الِكسائّي : َخَمْرُت العَجيَن العَِجيَن والّطِ

 ، بغَْيِر أَِلٍف. ففي َكالِم الُمَصنِّف قُُصوٌر من َوْجَهْين. تُهفََطرْ و

بَاغِ  : فَِطيرٌ  ، فهو فَْطراً  الِجْلدَ  فََطرَ و باغ ، لَْم يُْرِوه من الّدِ  ، لغة فيه. كأَْفَطَره ، عن ابن األَعرابِّي. وفي األََساس : لم يُْلَق في الّدِ

بَاغِ  : فَِطيرٌ  ، فهو فَْطراً  الِجْلدَ  فََطرَ و باغ ، لَْم يُْرِوه من الّدِ  ، لغة فيه. كأَْفَطره عن ابن األَعرابِّي. وفي األََساس : لم يُْلَق في الّدِ

 .فاِطرٌ  ، فهو بَِعيرٌ  وَطلَعَ  ، كقُعُود : َشقَّ اللَّْحمَ  فُُطوراً و ، بالفَتْح ، فَْطراً  ، بالّضّم ، يَْفُطرُ  نَاُب البَِعيِر فََطرَ و

َواُب كما في اللَّسان :  بََرأَُهم قولُهو ، وفي األَساِس : اْبتََدَعُهم. َخلَقَهم : يَْفُطُرهم فَْطراً  هللا الَخْلقَ  رَ فَطَ و هكذا في النّسخ بالراِء ، والصَّ

َء : بََدأَه ، فعُِلَم من ذلك أَنَّ الشَّيْ  فََطرَ وأَْنَشأَه ،  َء :يْ الشَّ  فََطرَ وثُّم رأَيُت في الُمْحَكم قال :  اْبتََدأَه وأَْنَشأَه. األَْمَر : فََطرو بالدال.« بََدأَُهمْ »

اَء تَْحِريٌف.   حتى أَتانِي أَْعَرابِيّاِن يَْختَِصَماِن في بِئْر ، (فاِطُر السَّماواِت َواْْلَْرضِ ) قال ابُن َعبّاس : ما ُكْنُت أَْدِري ماوالرَّ

__________________ 
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 َرَها.ا َأي َأان ابـحَتَدأحُت َحفح  َفَطرحهُتا فقا  َأَحُدُ َا : َأان
ل من  هذا ، أَي ابتََدأَه. فََطرَ  وَذَكَر أَبو العَبّاِس أَنَّه َسِمَع ابَن األَعرابّي يقوُل : أَنا أَوَّ

ْوم ، الِفْطرُ و قال سيبويه  .أَْفَطْرتُهو ، بالتَّْشِديد ، فَطَّْرتُهو فََطْرتُهو. َكأَْفَطر أََكَل وَشِرب ، : يَْفُطر فُُطوراً  الصائمُ  فََطرَ  ، بالَكْسِر : نَِقيُض الصَّ

،  َمفَاِطيرَ  قوم من ُمْفِطرٌ و ، َوْصٌف بالَمْصدر ، ، بالكسر : للواِحِد والَجِميع فِْطرٌ  وَرُجلٌ  ناِدٌر. قلُت فهو ِمثُْل بَشَّْرتُه فأَْبَشَر. فطَّْرتُه فأَْفَطر :

يُْجَمَع بالَواو والنُّوِن في الُمَذّكر ، عن سيبويه ، ِمثُْل ُموِسر وَميَاِسيَر. قال أَبو الَحَسِن : إِنََّما َذَكْرُت ِمثَْل هذا الَجْمع ألَنَّ ُحْكَم ِمثِْل هذا أَن 

 وباألَلف والتاِء في الُمَؤنَِّث.

 ، بياِء النِّْسبة ، كأَنَّه منسوب إِليه. ِريّ كالفَُطو َعلَْيه ، يُْفَطرُ  كَصبُور : ما ، الفَُطورُ و

. فَِطيرٌ  ، كأَِميٍر : خالُف الَخِمير ، وهو العَِجين الذي لم يَْختَِمْر ، تقوُل : ِعْنِدي ُخْبٌز َخِميٌر وَحْيسٌ  الفَِطيرُ و  ، أَي َطِريٌّ

، ِكالُهَما بغير  فَِطيرٌ  ، وُخْبَزةٌ  فَِطيرٌ  ِديُث العََمِل. وقال اللِّْحيَانّي : ُخْبزٌ أَي َطِرّي قريٌب حَ  «فَِطيرٌ  ماٌء نَِميٌر ، وَحْيسٌ »في حديث ُمعَاويَة : و

يُن.   ، وهكذا قالَهُ اللَّْيُث أَيضاً. فَِطيرٌ  كلُّ ما أُْعِجَل عن إِْدَراِكهوهاٍء ، وكذلك الّطِ

 َمْقُصوَرة. الفَِطيِر فَْطَرى َكَرهُ ابُن األَثِير أَنَّ َجْمعَ ، وهذا ِخالُف ما ذَ  فَِطيراً  ، كَسْكَرى ، أَي فَْطَرى أَْطعََمه يُقَالُ و

فَهُ وَوِهم فِيها ، وذلك أَنَّ نَصَّ الصاغانّي : وأَطْ  ، كذا هو  الفَِطير : من فَْطَرى ِعَمةٌ ثُمَّ َرأَْيُت الُمَصنَِّف قد أََخَذ ذلك من ِعبَاَرة الصاَغانِّي فَحرَّ

 ً داً َمْضبُوطا األَثِير   ، َجْمُع َطعَاٍم ، فََظنَّ المصنِّف أَنَّه فِْعٌل ماض ، وُهَو َوَهٌم كبيٌر ، فليُْحَذر من ذلك ، ولَْوال أَنِّي َرأَيُت ابنَ بَِخّطه ُمَجوَّ

ُحوا بأَنَّهُ َجْمعُ  ْل. فَِطير وَغْيَره قد َصرَّ  ، وهو مقُصوٌر ، لَسلَّْمُت له ما َذَهَب إِليه ، فتَأَمَّ

 ، نَقَلَه الصاغانّي. اِهيَةُ الدّ  : الفَِطيرُ و

قَاِد بِن الُمْنِذرِ  : فَُطْيرٌ وكُزبَْيِر : تابِعَّي.  فَُطْيرٌ و بِّّي ، كذا نَقَلَه الصاغانّي. فََرٌس َوَهبَهُ قَْيُس بن ِضراِر للرُّ  الضَّ

ّي كالٌم  الِفْطر َصَدقَةُ  الِفْطَرةِ  فَمْعنَى« صاٌع من بُرٍّ  الِفْطَرة»في التَّْكِملَة : وقولُهم و ، هذا نَصُّ الصاغانّي بعَْينِه. وُهنَا للشَّْيخ ابِن َحَجٍر الَمّكِ

ِمْن ُمَولََّدةٌ ، وأَّما ما َوقَع في القَاُموس من أَنََّها َعَربِيَّةٌ فغَْيُر َصِحيح. ثم قال : وقد َوقََع له ِمثُْل هذا  الِفْطَرة في َشْرحِ التُّْحفَة ، حيُث قَال :

ُحوا بأَنََّهاَخْلِط الَحقَائِق الشَّْرِعيَّة باللُّغَِويَّة َشيْ   ٌء كثيُر ، وهو َغلٌَط يجب التَّْنبِيهُ عليه. قلُت : وقد َوقََع ِمثُْل ذلك في ُشُروح الِوقَايَة ، فإِنَّهم َصرَّ

َهابُ  َح الّشِ ة. وَصرَّ  في ِشفَاِء الغَِليِل بأَنََّها من الدَِّخيل. ُمَولََّدة ، بل قِيل : إِنََّها ِمْن لَْحِن العامَّ

 على َحْذِف الُمَضاِف ، أَي َصَدقَة« صاٌع من بُرٍّ  الِفْطَرةُ »وإِنَّما ُمَراُد الصاغانّي من ِذْكِره ُمْستَْدِركاً به على الجوهرّي بياُن أَّن قَْوَل الفُقََهاِء 

الُمَضاف إِلَْيه ِلتَُدلَّ على ذلك. وجاَء الُمَصنِّف وقَلَّده في ذلك ، وراَعى غايةَ االْختِصار مع ، فُحِذَف الُمَضاف ، وأُقِيَمِت الهاُء في  الِفْطر

عاًء لإِلحاَطة ، و ثِيِر فيما تَْقِليداً ِللّصاغانّي وابِن األَ قَْطعِ النَّظِر أَنّها من الَحقَائق الشَّْرِعيَّة أَو اللُّغَِويَّة ، كما هي عاَدتُه في سائر الِكتاب ، اّدِ

َرِحَمه هللا تعالَى نََسَب أَهَل اللُّغَِة أَْبَديَاهُ من هِذه األَقواِل. فََمْن َعَرف ذلك ال يَلُوُمه على ما يُوِرُده ، بَْل يَْقبَُل ُعْذَره فيه. والشيُخ ابُن َحَجٍر 

وقد َسبََق له  ؟وهل الَحقَائق الشَّْرِعيَّة إِاّل فُُروُع الحقائِق اللُّغَِويّة ؟َمْن الذي َعِلمَ قاِطبَةً إِلى الَجْهِل ُمْطلَقاً ، وليت ِشْعِري إِذا َجِهلَْت أَهل اللُّغَة ف

ْينا ِلْلَجواِب عنه ُهناِلَك على التَّْيِسيِر. وهللا يَْعفُو عن ا ء  َوُهَو َعلى ُكلِّ َشيْ )لَجِميع ، ِمثُْل هذا في التَّْعِزيِر من إِقاَمة النَّكير ، وقد تََصدَّ
 .(َقِدير  

 : الِخْلقَة. أَْنَشد ثَْعلَب : الِفْطَرةُ و

ٌر  ىَن َرجــــــــــُ ــــــــــغــــــــــِ ــــــــــقــــــــــد اَنَ  ال ك ف ــــــــــح ي ــــــــــَ ل وِّنح عــــــــــَ  هــــــــــَ

  
َرةِ يف   طـــــــــح بِ  فـــــــــِ ِب ال ابلـــــــــدِّيـــــــــِن واَ ســــــــــــــــــــــَ لـــــــــح  الـــــــــكـــــــــَ

  
ه ، وبه فَسَّر قولَه  الِخْلقة التي ُخِلَق عليها الَمْولُوُد في : الِفْطَرة هللا عليه الَخْلَق من الَمْعِرفَة به. وقال أَبو الَهْيثَم : فََطرَ  : ما الِفْطَرةُ و بَْطِن أُّمِ

 «الِفْطَرةِ  على يُولَدُ  َمْولُودٍ  ُكلُّ »:  وسلمعليههللاصلىقولُه وقال :  .(1) (ِفْطَرَت هللِا الَِِّت َفَطَر الّناَس َعَلْيها ال تَ ْبِديَل خِلَْلِق هللاِ )تعالى : 

ه َعلَْيَها في فُِطرَ  يعني الِخْلقَةَ التي َراه في الُحْكِم ،  َرِحِم أُّمِ َداه فُي ُحْكِم الدنيا ، أَو نَْصرانِيان نَصَّ من َسعاَدة أَو َشقاَوة ، فإِذا َولََده يَُهوِديّان َهوَّ

َساه في الُحْكِم ، وكان ُحْكُمه ُحْكَم أَبََوْيه َحتَّى يُعَبَِّر عنه ِلسانُه ، فإِْن َماَت قَْبَل بُلُوِغه َماَت علأَو َمُجوِسيّ   التي الِفْطَرة ى ما َسبََق لَهُ منان َمجَّ

 ثانِيَة ، فِْطَرةٌ و الَمْولُود. قال : فِْطَرةُ  عليها ، فهِذه فُِطرَ 
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ِلماً ا وهي َشَهادُة َأنح ال ِإله ِإال   وَأن  ُ َم داً َرُسولُه جاَء اب َ   ّ  ِمنح ِعنحِدِه ا فِتلحكَ وهي الَكِلَمُة الجي َيِصري هبا الَعبحُد ُمسح
لِيُر عل  ذلك الدِّينُ  الِفطحَرةُ   يـَُقو َ  َأنح  َرُجالً  َعل م أَنّه:  وسلللللمعليههللاصلللللىَحِديُث الرَبَاِء بِن عاِزٍب عن الّنيبّ  ا والد 

َلِتَك ُمت  َعَل » : وقا . انمَ  ِإذا هذا كل ه َكاَلُم َأيب اهلَيحثم. وُهَنا َكالٌم أَليب ُعبَـيحد ِحَا ا  «الِفطحَرةِ  فِإّنَك ِإنح ُمت  من لَيـح
وطٌ  ِويُب اأَلزحهرّي له َمبحســـــــــُ ِن وَجوابُه ا وما َذَهَب ِإليه ِإســـــــــحاُ  بُن ِإبراهيَم ا َنحظَِلّي ا وَتصـــــــــح يف  ســـــــــَبَ   ّمَد بَن اَ ســـــــــَ

ِذيب ا فراِجعحه   .(1)التـ هح
 .فَُطارٌ  وَسْيف (2)ٌب ُمَطاٌر ِمْن َسَجعَاِت األَساِس : قَلْ و

 ، قاله الزمخشرّي. وفي اللَّسان : ُصُدوٌع وُشقُوٌق. قال َعْنتََرةُ : فيه تََشقُّقٌ  ُعِمَل َحِديثاً لم يَْعتُْق. وقِيَل : الَِّذي كغُراب :

ي و  عـــــــــِ مـــــــــح و كـــــــــِ ِة وهـــــــــح يـــــــــقـــــــــَ قـــــــــِ ي كـــــــــالـــــــــعـــــــــَ فـــــــــِ يـــــــــح  ســــــــــــــــــــــَ

  
ر  وال   ـــــــــــــــــَ ي ال أَف الحـــــــــــــــــِ ارَاســـــــــــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــُ

  
 ال يَْقَطُع. الّذيقِيَل : هو و

جلُ  الفَُطاِريّ  عن ابِن األَعرابّي :و ، قال : وهو َمأُْخوذٌ  وال َشرَّ  ، ونَصُّ ابِن األَعرابِّي : ال َخْيَر ِعْنَده اَل َخْيَر فيه الفَْدُم الِّذي ، بالضّمِ : الرَّ

 .الفَُطارِ  من السَّْيفِ 

، هكذا نقله الصاغانّي فيها ، وهي البَثُْر الذي  في أَْنِف الشاّبِ وَوْجِهه يَخرج أُْفُطوٍر ، بالضّم ، وهو تَشقُّقٌ األَفاِطيُر : َجْمُع  في التَّْكِملَِة :و

 ، بالتاِء والنُّون. قال الشاعر : النَّفَاِطيرُ و التَّفاِطيرُ  يَْخُرج في َوْجِه الغاُلِم والجاِريَة ، وهي

ريُ  فـــــــــــاطـــــــــــِ مـــــــــــَ   نـــــــــــَ لـــــــــــح ِه ســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــوِن بـــــــــــَوجـــــــــــح  اجلـــــــــــُ

  
دميـــــــــــــــًا ال   ريُ قـــــــــــــــَ اطـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ بـــــــــــــــابِ  تــــــــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
َّبُِع الغَِريَب ، وُهَو َغِريٌب. .(3) نُْفُطوَرةٌ  واِحُدَها  والِذي ذكره الصاغانّي باألَِلف غريٌب ، والمصنّف يَتُْرُك الَمْنقُوَل المشهوَر ويَت

قُ  الزائدة ، بالنون نُْفُطوَرة : َجْمعُ  النَّفَاِطيرُ و ُعْشب : أَْي  من نَفَاِطيرُ  ، ونَقَل أَبو حنيفةَ عن اللّْحيَانّي : يُقَال : في األَْرض وهي الَكألُ الُمتَفَّرِ

ٌق ، ال واِحَد له ُل نَبَاِت الَوْسِميّ  نَْبذٌ ُمتَفّرِ  ، قال ُطفَيل : أَْو ِهَي أَوَّ

تح  فــــــــــــَ ــــــــــــَ اِض وآل يــــــــــــَ ي مــــــــــــاَء ا ــــــــــــِ تح ِإبــــــــــــلــــــــــــِ ــــــــــــَ  أَب

  
ريَ   اطــــــــــــِ فــــــــــــَ ــــــــــــَ رَِع  نـ كــــــــــــح اَء مــــــــــــَ نــــــــــــَ يٍّ وَأحــــــــــــح (4)َولــــــــــــِح

 

  
ْبحِ ، وال واِحَد لشيْ  التَّفَاِطيرُ  وفي اللَّسان : ُل نَباِت الَوْسِمّي ، ونَِظيُرهُ التَّعاِشيُب والتَّعَاِجيب وتَباِشيُر الصُّ ٍء من هِذه األَْربَعَة. وكالُم : أَوَّ

ر ، فإِنَّ الصَّواَب في البَثْر على َوْجِه الغاُلم هو باألَلف تَبَعاً  أَفاِطيرَ   والنون ، فَجعَلَهبالتاءِ  النَّفَاِطيرُ و التَّفاِطير الُمَصنِّف ُهنا َغْيُر ُمَحرَّ

ل الَوْسِميّ  ل. التَّفَاِطيرُ  ، وَصَوابُه نُْفُطوَرة بالنُّون ، وأَنََّها َجْمعُ  النَّفَاِطيرَ  للصاغانّي ، وَجعََل أَوَّ  ، بالتاِء ، وأَنه ال واِحَد له ، فَتَأَمَّ

، وقِيَل :  اإِلْفَطارِ  ، أَي َدَخَل في َوْقتِه قِيَل :و،  يُْفِطرَ  لَهُ أَنْ  (5) حانَ  معناهُ :  «الصائِمُ  أَْفَطرَ  َر النََّهاُر فقدإِذا أَْقبََل اللَّْيُل وأَْدبَ »في الَحِديِث : و

َضا «الحاِجُم والَمْحُجوم أَْفَطرَ »الحديث : وإِْن لم يَأُْكل ولم يَْشَرْب ، ومنه الُمْفِطِرين َمْعنَاهُ أَنّه قد َصاَر في ُحْكمِ  ، وقِيَل ،  لإِلْفَطارِ  أَي تَعَرَّ

 ، وقِيَل : هو على ِجَهِة التَّْغِليِظ لَُهَما والدُّعاِء. ُكّل ذلك قالَهُ ابُن األَثير. يُْفِطَرا لَُهَما أَنْ  (6)َحاَن 

 انّي والُمَصنّف في البََصائر.، نَقَلَه الصاغ الِفْطرِ  شاةً يَْومَ  ، بفَتِْحِهَما ، أَي فَُطوَرةً و فِِطيَرةً  َذبَْحنا يقال :و

 ، بالفَتْح ، هكذا َرواه أَبو ُعبَْيد ، الفَْطرُ  (7)، وفي النَّهاية ، ذِلَك  ُهوَ  فقال : الَمْذيِ  َعن ُسئلَ  وقد ، عنههللارضيُعَمَر  أَميِر الُمْؤِمِنين قولُ و

، فال يَْخُرُج اللَّبَُن  أَْفُطُرها فَْطراً و أَْفِطُرها الناقَةَ  فََطْرتُ  ، وهو الَحْلُب بأَْطَراف األَصابِع. يقال بالفَْطرِ  قِيَل : َشبَّهَ الَمْذَي في قِلَّته بما يُْحتَلَب

 إِالَّ قَِليالً ، وكذلك الَمْذُي يخرج قَِليالً ، وليس الَمنِيُّ كذلك ؛ قاله ابُن ِسيَده.
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يَ  أَو قََدَماهُ َدماً ، أَي سالَتَا ، تَفطََّرتْ  َمأُْخوذٌ من الفَْطرُ  وقِيَل : َشبَّهَ ُطلُوَعهُ من  : إِذا َشقَّ اللَّْحَم َوَطلََع ، فَْطراً  ناُب البَِعير فََطرَ  من فَْطراً  ُسّمِ

ّم ،  ، الفُْطرُ  بُن ُشَمْيٍل : ذلك وَرَواه النَّْضرُ  نَقَلَه ابُن األَثِير ؛ قال اإِلْحِليِل بُطلُوع النّاِب.  (8) وأَْصلُه ما يَْظَهر من اللَّبَن على ِإْحليلبالضَّ

ْرعِ   ، هكذا ذكره ابُن األَثِير وَغْيُره. الضَّ

__________________ 
 وما بعدها. 327/  13( التهذيب : فطر 1)
 .«فطار»( عن األساس وابألصر 2)
 ( يف اللسان : واحدهتا نفطور.3)
 ( يف التكملة : ويرو  : وساورت.4)
 .«جاَز له»النهاية : ( يف 5)
 ( يف إحد  نسخ النهاية : جاز.6)
 .«ذا »ويف التهذيب :  .«ذلك الفطر»ويف اللسان : « هو الفطر»( كذا ا ويف النهاية : 7)
 ( النهاية واللسان : حلمة الضرع.8)
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 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 .(1)األَْرُض بالنَّبَاِت ، إِذا تََصدََّعْت  تَفَطََّرتِ 

ّم : ما ْطرُ الفُ و  من النَّبَاِت. تَفَطَّر ، بالضَّ

 ، بالَكْسِر : االْبتِداُع واالْختَِراع. (2) الِفْطَرةُ و

 األَْمَر : اْبتََدَعهُ. اْفتََطرَ و

 : السُّنَّةُ. الِفْطَرةُ و

 .«فَِطَراتَِها َعلَى القُلُوب وَجبّارَ »:  عنههللارضيعلّي  َحِديثُ  ، بفَتْح الطاِء وُسُكونَِها وَكْسِرها ، وبالثَّالثَة ُرِويَ  الِفْطَرة ِفطراتٌ  وَجْمعُ 

 : َغَمَزها. فَْطراً  أََصابِعَه فََطرَ و

 َدماً. فَاْنفََطرتْ  إِْصبََع فاُلن ، أَي َضَرْبتُها فََطْرتُ و

أْيِ   ، ولُبُّه ُمْستَِطيٌر. فَِطيرٌ  ، وهو َمجاٌز. ويُقَال : َرأْيُهُ  الفَِطيرُ  وَشرُّ الرَّ

ن ِدباُغه  الفَِطيرُ و ُم الَِّذي لم يَُمرَّ يَاِط : الُمَحرَّ  .(3)من الّسِ

ْوَم ، أَي يُْفِسده وبالَكْسِر : يُْفِطرُ  وهذا َكاَلمٌ  د العَطَّاُر األَ  فِْطرُ وبُن َخِليفَةَ ،  ِفْطرُ وبُن َحّماِد بن واقٍِد البَْصِرّي ،  ِفْطرُ  الصَّ ْحَدُب ، بُن ُمَحمَّ

ثون.  ُمَحّدِ

ّم : قال ابُن حبيب : في َطيِّى فُْطَرةُ و  ء.، بالضَّ

 الَمَدنِّي شيٌخ ِلقُتَْيبَة ، وآَخُرون. الِفْطِريّ  وُمَحّمُد بُن ُموَسى

 الفَْعرُ  أَو ، وقد أَْهَملَه الجوَهِرّي ، ، حكاه األَزهرّي عن ابن األَعرابيّ  (4) ، وهي ِصغاُر الذَّآنِينِ  الفَعَاِريرَ  ، كَمنَع : أََكلَ  فَعَرَ  : [فعر]

قال األَزهرّي وِحَكايَةُ  .(5)، وهي لغَةٌ يمانِيَةٌ ، وهو َضْرب من النَّْبت َزَعُموا أَنَّه الَهْيَشُر. قال ابُن ُدَرْيد : وال أَُحّق ذلك  بَمْعنىً  الفَعَاِريرُ و

 ابن األَعرابّي تَُؤيّد قَْوَل ابِن ُدَرْيد.

 ، قال ُحَمْيُد بُن ثَْور يصف َحَماَمةً : فَتََحهُ  : فُغُوراً و فَْغراً  ، (6)، األَخيرةُ عن أَبِي َزْيِد  فَاهُ ، كَمنَع ونََصرَ  فَغر : [فغر]

ا  اُ هــــــــــــَ نــــــــــــَ وُن غــــــــــــِ كــــــــــــُ ا َأ.  يــــــــــــَ ُت هلــــــــــــََ بــــــــــــح جــــــــــــِ  عــــــــــــَ

  
ــــــــحــــــــًا ومل   ي رح َفصــــــــــــــــــــــِ غــــــــَ فــــــــح ــــــــَ ا تـ مــــــــَ ا فــــــــَ هــــــــَ قــــــــِ طــــــــِ ــــــــح ن  مبــــــــَ

  
، وهِذه نَقَلَها الصاغانّي عن  كأَْفغََرهُ  «فَاَها فَاِغَرةٌ  َعِظيَمةٌ  َحيَّةٌ  ِهيَ  فإِذا»:  السالمعليهيَْعنِي بالَمْنِطِق بَُكاَءها. وفي َحِديث َعَصا ُموَسى 

ّجاج ،  يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى. : اْنفَتَح اْنفَغَرَ وفُوهُ  ففَغَر الزَّ

 .(7)، وقال اللّْيث : إِذا فَغََم وفَتَّح  ذا فَتَّحَ : الَوْرُد إِ  الفَْغرُ و

فه وَجعله راًء.   نَْوُره. ٍء :النَّْوُر : تَفَتَّح. قلُت : وسيأْتي فَْغُو كّلِ شيْ  اْنفَغَرَ وقال األَزهرّي : ِإخالُه أَراد الفَْغَو ، بالواو ، فَصحَّ

يَتِ واألَْرُض الواِسعَة ،  ، بالفَتْح : الَمْفغََرةُ و  ، وُكلُّه من السَّعَة. َمْفغََرةً  ُدوَن الَكْهفِ  إِذا كانَتْ  الفَْجَوةُ في الَجبَلِ  ُربََّما ُسّمِ

َي  ِمثْل أَو ، وعليه اْقتََصَر ابن ُدَرْيٍد ، ، كَشّدادٍ  الفَغّارُ و  ُحْجٌر الُجْعفّي فيه : ببَْيٍت قالهُغَراٍب : لَقَُب ُهبَْيَرةَ بِن النُّْعَمان ، فاِرٌس ، ، وُسّمِ

رحتَ  غــــــــــَ ــــــــــَ ُه  فـ تــــــــــَ ــــــــــح ا رَأَيـ مــــــــــّ ان لــــــــــَ مــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــ  َد  الــــــــــنـ  لــــــــــَ

  
َرتح كــــــــمــــــــا   غــــــــَ اُء عــــــــارُِ   فـــــــــَ طــــــــَ ِ  ِشــــــــَح يــــــــح (8)لــــــــلــــــــحــــــــَ

 

  
ْعر ، وهو ُحْجُر بُن َحِليلَةَ ، كما في أَْنَسا  أَبي ُعبَْيد القَاِسِم بِن َسالم. بقلُت : والُمفَاِخُر له ِعنَد النُّْعَمان هو ُحْجٌر الُجْعفّي ، قائُل هذا الّشِ
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 .الفاِغرُ  فاَها ، يُقَال لها فاِغَرةً  األَْنِف ، يَْلَكُع الناَس ، صفةٌ غاِلبَةٌ ، كالغاِرِب ، وُدَوْيبّة أُْخَرى ال تَزالُ  : ُدَوْيبَةٌ أَْبَرقُ  الفاِغرُ و

ينِّي ، فإِنّهُ إِذا اَلَكَها اإِلْنَسانُ  أَو الَكبَابَةُ  ، أَي نَْوٌع منه ، بَهاٍء : ِطيبٌ  ، الفَاِغَرةُ و  الِهْنِدّي. أَو أُصوُل النَّْيلُوفَرِ  فاهُ ، فَغَرَ  الّصِ

__________________ 
 ( التهذيب : إذا انصدعت.1)
 الَفطحر : االبتداء االخرتاع ا والِفطحرة منه ا الة كاجلِلسة والرِّكبة.»( يف اللسان : 2)
 حتريف ا وعبارة األساس : وسوٌط فطري :  ّرم مل ميّرن ابلدابي.« الذي ميرن بدابغه»املطبوعة الكويتية : ( كذا ابألصر ا ويف 3)
 ( الذآنا : ما ينبت يف أصو  الشجر ا ولي  له ور .4)
 وفيها : وال أعلم صحة ذلك. 382/  2( اجلمهرة 5)
ُغرُه األخرية عن أيب6) َغرُه ويـَفح  زيد. ( يف اللسان : فغر فاه يـَفح
 ( يف اللسان : فّقح ابلقاف. ويف التكملة فكاألصر.7)
 .394/  2( عار  أي حائ  ا يقو  : يئست من ا ي  فما حاضت فرحت وضحكت ا قاله يف اجلمهرة 8)
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ةَ : كِضيَزى : ع (1) فِْغَرىو  ، قال ُكثَيِّر َعزَّ

هــــــــــــا و  تــــــــــــُ ىت  رَأَيـــــــــــــح يَن  حــــــــــــَ يــــــــــــح ا عــــــــــــَ هــــــــــــَ تـــــــــــــُ عــــــــــــح بـــــــــــــَ  أَتـــــــــــــح

  
تح   مــــــــــــ  غــــــــــــح أَلــــــــــــَ ُزوُرهــــــــــــا َر بــــــــــــفــــــــــــِ اِن تـــــــــــــَ نــــــــــــَ  والــــــــــــقــــــــــــِ

  
ِل ُطلُوعِ الثَُّريّا النَّْجِم ، وهو إِْفغارِ  أَي ِعْندَ  ، بالفَتْح ، بالفَْغَرة فالنٌ  ُوِلدَ  يُقال :و تَاِء ، ألَّن الثَُّريّا إِذا َكبََّد السََّماَء ، َمْن نََظَر  أَوَّ ، وذلك في الّشِ

ِة َرأِْسك ، فَمْن نََظَر إِليه فَغَرَ  فاه ، أَي فَتََحه. وفي التهذيب : فَغَرَ  إِليه  فاهُ. فَغَرَ  النَّْجُم ، وهو الثَُّريّا ، إِذا َحلََّق فصاَر على ِقمَّ

ْدق هو يُقَاُل :و  وَمَشقِّه. الفَِم ، أَي بابِه فَْغرِ  َواِسعُ  أَْهَرُت الّشِ

ّم : فَُم الَواِدي ، ج الفُْغَرةُ و  ، قال َعِديُّ بن َزْيد : كُصَرد ، فُغَرٌ  ، بالضَّ

دح  وِِّر قـــــــــــــَ نــــــــــــــَ
ُ

ِض املـــــــــــــ ِ  يف الـــــــــــــر وح يـــــــــــــح  كـــــــــــــالـــــــــــــبــــــــــــــَ

  
يـــــــــــِب   ثـــــــــــِ ـــــــــــكـــــــــــَ ه ِإىل ال يـــــــــــح ـــــــــــَ رح أَفحضـــــــــــــــــــــــــَ  ِإل غـــــــــــَ ـــــــــــُ  فـ

  
 ، نقله الصاغانّي. َطاِم : نافَِذةٌ ، كقَ  فَغَارِ  َطْعنَةٌ و

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

نُّ ، إِذا َطلَعَت. وقد جاَء ِذْكره هكذا في حديث النابِغَة الَجْعِدّي  فَغََرت فاه ، إِذا فَتََحه ، كأَنها تَتَفَطَّر وتَتَفَتَّح  فَغَر ، وهو من قَْوِلَك : (2)الّسِ

 .(3)باُت كما يَْنفَِطَر ويَْنفَتح النَّ 

 وقيل : فاُؤه ُمْبَدلَةٌ من الثاِء. وإِليه َجنَح األَزهرّي.

 : وّمما يُْستَْدَرك عليه : [فغفر]

ين ، كِكْسَرى ِلفَاِرس ، والنََّجاِشّي للَحبََشة ، وإِليه نُِسَب الَخَزُف الَجيِّ  فُْغفُورٌ  ين.، كعُْصفُور : لَقٌَب لكّلِ َمْن َملََك الّصِ  د الذي يُْؤتَى به من الّصِ

تَْين أَيضاً ، ،  الفُْقرُ و، ِمثُْل الضَّْعف والضُّْعف. قال اللَّْيُث :  ، ويَُضمُّ : ِضدُّ الِغنَى الفَْقر : [فقر] ّم : لُغَةٌ َرِديئَة. قلُت : وقد قالُوهُ بضمَّ بالضَّ

َا )، وفي التَّْنِزيل العزيز :  َمْن يَِجد القُوتَ  : الفَِقيرُ  وقَْدُرهُ أَْن يَُكوَن له ما يَْكِفي ِعيَالَه ؛ أَو وبفَتَْحتَْيِن ، نَقَلهما َشْيُخنا. قال ابُن ِسيَده : ِإَّنَّ
والِمْسِكين ، فقال : قال أَبو َعْمِرو بن العاَلِء ، فيما يَْرِوي عنه  الفَِقير ُسئل أَبو العَبّاِس عن تَْفِسير (4) (ُفَقراِء َواْلَمساِكنيِ الصََّدقاُت ِللْ 

ةً : أَ وقال يُونُُس : قُْلُت ألَْعَرا َء له.والِمْسِكيُن : َمْن ال َشيْ  : الَِّذي له ما يَأُْكُل ، الفَِقيرُ  : (5)يُونُُس   ؟أَْنتَ  فَِقيرٌ بِّي َمرَّ

أَي  (6) (أَنْ ُتُم اْلُفَقراُء ِإىَل هللاِ )، عند العََرب ، قاله ابُن َعَرفةَ. وبه فَسَّر قولَه تَعَالَى :  الُمْحتَاجُ  : هو الفَِقيرُ  أَو فقال : ال وهللا بَْل ِمْسكيٌن.

َدقَةُ ، وكان الفَْقر ، قال ابُن َعَرفَة : فإِذا كاَن َمْسَكنَتُه من ِجَهةِ  أَو َغْيُره من األَْحَوالِ  رُ الفَقْ  والِمْسِكيُن : من أََذلَّه الُمْحتَاُجون إِلَْيه.  َحلَّت لَهُ الصَّ

َدقَةُ ال تَِحلُّ له ، إِذ  الفَْقرِ  ِمْسِكيناً ، وِإَذا كان ِمْسِكيناً قد أََذلَّه ِسَوى فَِقيراً  كان شائعاً في اللُّغَة أَْن يُقَال : ُضِرَب فالٌن الِمْسِكيُن ، وُظِلَم  (7)فالصَّ

لّة ، فََمْن  دقَةُ عليه  الفَْقر ِجَهةِ لم تَُكْن َمْسَكنَتُه من  (8)اْلِمْسِكيُن ، وهو ِمْن أَْهِل الثَّْرَوة واليََسار ، وإِنََّما لَِحقَهُ اسُم الِمْسِكين من ِجَهِة الذِّ فالصَّ

ْمنَى الفُقَراءُ  : قال أَنه عنههللارضي الشَّافِعيّ  َحراٌم. وُرِوَي عن عافُ  : الزَّ ِعيفَة الَِّذيَن ال ِحْرفَةَ لَُهم ، وأَْهُل الِحَرف الّضِ الَِّذين ال تَقَُع  الضَّ

ن له ِحْرفَةٌ تَقَع َمْوقِعاً وال تُْغنِيه وِعيَالَه.ِحْرفَتُهم من حاَجتِهم َمْوقِعاً. والَمساِكيُن : هم السُّؤّ  أََشدُّ حاالً عند  (9) فالفَِقيرُ  قال األَزهرّي : اُل ِممَّ

يَ  الفَِقيرَ  الشافِِعّي. ويُْرَوى َعْن خاِلِد بِن يَِزيَد أَنّه قال : كأَن َمانَةُ من التَّقَلُّب ِلَزَمانٍَة تُِصيبُه مع حاَجة َشِديَدةٍ تَْمنَ  فَِقيراً  إِنَّما ُسّمِ في  (10)عُه الزَّ

يت ، وإِليه َذَهَب أَبو  َء لهوالِمْسكيُن : َمْن ال َشيْ  من العَْيِش ، : َمْن له بُْلغَةٌ  الفَقيرُ  أَو ، الفَِقيرُ  الَكْسِب على نَْفِسه ، فهذا هو ّكِ ، قاله ابُن الّسِ

كِّ   يت للّراعي يَْمَدح عبَد الَملك ابَن َمْرَواَن :َحنِيفَة َرِحَمهُ هللا تعالى. وأَنشد ابُن الّسِ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان ِفعر  ابلعا املهملة ا وقا  ابن السكيت بفتح الفاء.1)
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 ( ونصه كما يف اللسان : كلما سقطتح له سنيف فـََغرتح له سنيف.2)
وما أثبت عن اللســــان وقد نبه إىل عبارة اللســــان هبامش املطبوعة « تنفتح وتنفطر للنباتإذا فتحه كما ينفطر ويتفتح كبهنا »( عبارة األصــــر : 3)

 املصرية.
 .60( سورة التوبة اآية 4)
 ( يف التهذيب : األصمعي ا ويف اللسان وإحد  نسخ التهذيب فكاألصر.5)
 .15( سورة فاطر اآية 6)
 .«إذا»( عن اللسان وابألصر 7)
 .«ممن»وابألصر ( عن اللسان 8)
 .«فالفقر»( عن التهذيب وابألصر 9)
 ( التهذيب : من التصرف.10)
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ا  ريُ أَمــــــــــ  قــــــــــِ ُه  الــــــــــفــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــَ وبـ لــــــــــُ تح حــــــــــَ ذي كــــــــــانــــــــــَ  الــــــــــّ

  
ُد   بـــــــــَ ُه ســــــــــــــــــــــَ َ ح لـــــــــَ رتح مح يـــــــــُ ا  فـــــــــلـــــــــَ يـــــــــَ َ  الـــــــــعـــــــــِ (1)َوفـــــــــح

 

  
ِحيُح عندنا ، ألَنَّ  الفَقير أَْحَسُن حاالً من ، أَي المْسِكيُن ، أَْو ُهوَ  ، وهو قَْوُل األَْصمعّي. وكذلك قال أَْحَمُد بُن ُعبَيٍُد. قال أَبو بَْكر : وهو الصَّ

ى َمْن له الفُْلُك ِمْسِكيناً ، فقال :  قلُت : وُردَّ  وهي تُساِوي ُجْملَةً. (2) (َأمَّا السَِّفيَنُة َفكاَنْت ِلَمساِكنَي يَ ْعَمُلوَن يف اْلَبْحرِ )هللا تعالَى َسمَّ

أَْحَسُن حاالً من  الفَقُيرُ  ْشِديد. وقال يُونُُس :بأَنَّ السَِّفينَةَ لم تَُكْن ِمْلكاً لهم بَْل كانوا يَْعَملُون فيها باألُْجَرة. ويَْشَهُد له أَيضاً قَِراَءةُ من قََرأَ بالتَّ 

َا الصََّدقاُت ِلْلُفَقراِء َواْلَمساِكنيِ )ت الّراِعي. وقال الفَّراُء في قوله َعزَّ وَجلَّ : الِمْسكين ، واْستََدّل بقَْوِل األَْعَرابّي الذي تَقَّدم وبِبَيْ   (3) (ِإَّنَّ

فَّة ، كانُوا ال َعَشائَر لَُهم ، فكانُوا يَْلتَِمُسون الفَْضَل في النَّهاِر ويَأُْوون إِلى الَمْسِجد. قال  الفُقََراءُ  قال : افُون : والمَ : ُهم أَْهُل الصُّ َساِكيُن : الطَّوَّ

َء له ، والِمْسِكيُن مثلُه. قال البَْدُر القَرافّي : وإِذا الّذي ال َشيْ  : الفَِقيرُ  ، وهو قَْوُل ابِن األَْعَرابّي ، فإِنّه قال : أَو ُهَما َسَواءٌ  على األَْبَواِب ،

والَمَساِكيِن فال بُدَّ من الصَّْرف للنَّْوَعْين ، وإِن اْفتََرقَا اْجتََمعَا ، كما إِذا أُوِصَي ألََحِد النَّْوَعْين جاَز  للفُقََراءِ  اْجتََمعَا اْفتََرقَا ، كما إِذا أُوِصيَ 

ْرُف لآلَخِر.  الصَّ

، قال  فُقَراءُ  ، وَحَكى اللّْحيَانّي : نِْسَوةٌ  فَقَائرَ  نِْسَوةٍ  ، من فَِقيَرةٌ  هيو،  فُقََراءَ  قَْوم ، من فَِقيرٌ  فهوـ  كَكُرمَ ـ  فَقُرَ  من الماِل ، وقد فَقيرٌ  وَرُجلٌ 

، كما لم يَقُولُوا : َشُدد ، وال يُْستَْعَمل بغَْيِر  فَقُرَ  ، كما قالُوا اْشتَدَّ ، ولم يَقُولُوا : اْفتَقَرَ  قالُوا :و ابُن ِسيَده : وال أَْدِري َكْيَف هذا. قال ِسيبََوْيه :

 ِزيَادة.

 .فاْفتَقَر ، الفَْقر ، ِمنَ   تعالَىهللا أَْفقََرهُ و

 ، قال النابِغَةُ : فَْقِره أَْغناهُ وَسدَّ ُوُجوهَ  ، أَي َمفَاقَِره َسدَّ هللا ، ال َواِحَد لَها. ويُقَال : الفَْقرِ  : ُوُجوهُ  الَمفَاقِرُ و

رِ  َداٌء المـــــــــــــح ي فـــــــــــــِ لـــــــــــــِ ُه فـــــــــــــَبهـــــــــــــح تـــــــــــــُ يــــــــــــــح  ٍء ِإنح أَتــــــــــــــَ

  
د    ُرويف وســــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــح َر مـــــــــــــَ بـــــــــــــ  قـــــــــــــَ رَاتــــــــــــــَ اقـــــــــــــِ فـــــــــــــَ

َ
 املـــــــــــــ

  
َمْخَشرّي للشَّّماخـ  وفي َحِديث ُمعَاِويَة : أَنّه أُْنِشدَ   :ـ  قال الزَّ

يِن  غـــــــــــــح ـــــــــــــُ ه فـــــــــــــيـ حـــــــــــــُ لـــــــــــــِ رحِء ُيصـــــــــــــــــــــــــــح َ
اُ  املـــــــــــــ مـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

  
َره  فــــــــــــــــاقــــــــــــــــِ وعِ  مــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ ف  مــــــــــــــــن الــــــــــــــــقــــــــــــــــُ  َأعــــــــــــــــَ

  
 .ُمْفِقر ، أَو َجْمعَ  أَْفقََره ، مصدر َمْفقَر بِه والَمالِمح ، ويَُجوز أَْن يكوَن َجْمعَ ، على َغْيِر الِقياس ، كالَمشا فَْقر : َجْمعُ  الَمفَاقِرُ  وقيل :

ْلب ِمْن لَُدِن الكاِهِل إِلى العَْجِب ، ج الّظْهر ، وهو فَقَارِ  : واِحَدةُ  ، بِفَتِْحهما الفَقَاَرةو الفَْقَرةـ و بالكسرـ  الِفْقَرةو  قَرٌ فِ  ما اْنتََضَد من ِعَظاِم الصُّ

البَِعيِر  فِقَرِ  قال ابُن األَْعَرابّي : أَقَلُّ  كِعنَبات. ، فِقََراتـ و بالكسر أَو بكسرتينـ  فِقَرات قيل في الَجْمع :وَسَحاب ،  ، مثلُ  فَقَارٌ وكِعنٍَب ، 

 ٌع.اإِلْنَساِن َسبْ  فَقَارُ وثََماِن َعْشَرةَ ، وأَكثُرَها إِحَدى وِعْشُرون إِلى ثاَلٍث وِعْشِريَن. 

ُجلُ  الفَِقيرُ و  ، قال لَبِيٌد يصف لُبَداً ، وهو السابُع من نُُسور لُْقَمان بن عاٍد : الفَقَارِ  الَكِسيرُ  : الرَّ

َرتح  ايــــــــــــَ طـــــــــــَ وَر تـــــــــــَ ُد الـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــَ ا رََأ  لـــــــــــُ مـــــــــــ   لـــــــــــَ

  
واِدَم    ــــــــــــــقــــــــــــــَ َض ال ريِ َرفــــــــــــــَ قــــــــــــــِ ــــــــــــــفــــــــــــــَ َز ِ  كــــــــــــــال  اأَلعــــــــــــــح

  
 .الَمْفقُورِ ـ و كَكتِفـ  كالفَِقر ، يُْضَرُب َمثاَلً لكّل َضِعيٍف ال يَْنفُذ في األُُموِر ، الفَقَارِ  : الَمْكُسورُ  الفَِقيرُ وواألَْعَزُل من الَخْيِل : المائُِل الذَّنَِب ، 

 . قال َطَرفَة :فَقَاَره : يَْشتَِكي فَِقرٌ  وَرُجلٌ 

هــــــــــــــــــــا و  نــــــــــــــــــــُ يِن أَلحســــــــــــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــُ لحســــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ِإَذا تـــــــــــــــــــــَ

  
وٍن   وحهــــــــــــــــــُ ُت مبــــــــــــــــــَ يِن َلســــــــــــــــــــــــــــــــح رح ِإنــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــَ

  
، فال حاَل هي أَْوَكُد من هذه. وقال أَبُو  الفَْقر من َظْهِره فاْنقََطع ُصْلبُه من ِشّدةِ  (4) فِْقَرةٌ  الذي نُِزَعتْ  الَمْفقورُ  : َمْعناه الفَِقيرُ  وفي التَّْهِذيب :

ـ  في الكاِهِل والكاِهُل بَْيَن الَكتِفَْين فَقَاَرات في العُنق ، وِستُّ  فَقَاراتٍ  وأَْربٌَع وِعْشُرون ِضلَعاً : ِستُّ ،  فَقاَرة الَهْيثَم : لإِلنساِن أَْربٌَع وِعْشُرون

ْدرِ  ّت ، ثم ِستّ  فَقارات من فَقَاَرةٌ  بين كّلِ ِضلَعَْين من أَْضالعِ الصَّ الظَّْهر الّتي  فَقاراتُ  الكاِهل ، وهي فَقَاَرات أَْسفََل من فقَاَرات الكاِهل الّسِ

 الظَّْهرِ  فَقَارِ  واِحَدةٍ تَْفُرق بَْين ِلفَقاَرةٍ  ، ثم يُقَالـ  منها فَقَاَرةٌ  بِحذاِء البَْطن ، بَْيَن ُكّل ِضلَعَْين من أَْضالعِ الَجْنبَْين

__________________ 
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ا الَورَِكا  ــــــــــــــــ  ا ويـَُقا  هلما : الُغرَااَبنِ  (1)والَعُجز : الَقطَاُة ا ويَِلي الَقطَاَة رَأحســَ تّ  فـََقارِ  مَتامُ  (2)وبـَعحَدَها ـ  الَعُجِز ا وهي ســِ
ا الَورَِكاح الل َذاِن يَلِ  فـََقاراتٍ  ارَِها اجلَاِعَرلن ا وُ َا رَأحســــــَ ٌر هبا ا وعن مَيِينها وَيســــــَ ُقح ا والذ َنب مّتصــــــِ  َياِن آِخرَ آِخُرها الُقحح
َقة : فـََقارَاتِ  من َفقاَرةٍ  ِر الُعنِ  ا داِخَلٌة يف ُكو ِة الدِّماي الجي إِ  فـََقاَرةٌ  الَعُجِز. قا  : والَفهح َلتح أَدحَخَر الرجُر يف َأصــــــح ذا ُفصــــــِ

رُج الدِّماُي.  َنِب ِإىل» يف َحِديث َزيحِد بن  ِبت :و َيَدُه يف َمغحرِزَِها فَيخح ِب الذ  َ َعجح َرةِ  ما َباح َتان وَثاَلثُون ِفقح َرةً  الَقَفا ثِنـح ا  ِفقح
َرة يف ُكرّ  ِر ؛ كذا يف ا «َأَحٌد وَثالثُون ِديناراً  ِفقح  للَِّسان.يعين َخَرَز الظ هح

ْمن ، وهو البَعَُر ،ـ  وهو الّطينـ  ثم يُْكبَُس َحْولََها بِتَْرنُوِق الَمِسيل تُْغَرُس فيها الفَِسيلَة التي البِئْرُ  : الفَِقيرُ و تَْين. وقد ، فُقُر ج وبالّدِ  فَقَّرَ  بَضمَّ

 : إِذا َحفََر لها َحِفيَرةً لتُْغَرَس. تَْفِقيراً  لها

 .فَِقيرٌ و فُْقَرةٌ  أَي اْحِفر لَها َمْوِضعاً تُْغَرُس فيه ، واسُم تِْلَك الُحْفَرة،  «للفَِسيل ففَقِّرْ  اْذَهبْ »في الحديث : قال لَسْلَماَن : و

في حديث ُعثَْماَن و،  يَْنفُذُ بَْعُضها إِلى بَْعضوتُْحفَُر  آبارٌ  فما زاَدْت ، وِقيَل : هي: آباٌر ُمْجتَِمعَةٌ ، الثَّالُث  فُقُرٌ  ، وَجْمعُها الفَِقيرُ  أَي أَو هي

 أَي ، بئْر ، وهي القَِليلَةُ الماِء. «في داِره فَِقير أَنّه كان يَْشَرب ، وهو َمْحُصوٌر ، من»رضَي هللا عنه : 

 بعَْينِها معروفةٌ. قال : َرِكيَّةٌ  : الفَِقيرُ و

ـــــــــــح  ي ـــــــــــَ ـــــــــــُة مـــــــــــا ل ريِ ل قـــــــــــِ ـــــــــــفـــــــــــَ طـــــــــــانح  ال ـــــــــــح ي  ِإال  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
انح   وِدي بـــــــــــــُروح اإِلنحســـــــــــــــــــــــــــَ ونـــــــــــــٌة تـــــــــــــُ نـــــــــــــُ (3)جمـــــــــــــَح

 

  
 ِء إِذا اْستَْصعَبُوه : َشْيَطاٌن. قْلُت : وهو ماٌء بطِريق الشاِم في بِالد ُعْذَرةَ.ألَنَّ السَّْيَر إِلَْيَها ُمتْعٌَب ، والعرُب تقوُل للشَّيْ 

 ، نقله الصاغانّي. السَّْهُل تُْحفَر فيه َركايَا ُمتَناِسقَةٌ الَمَكاُن  : الفَِقيرُ و

أَنَّ َعْبَد هللِا بَن »َحِديُث َمَحيََّصةَ : الَّتي تَْجِري تحَت األَْرِض ، والَجْمُع كالَجْمعِ. وقيل : هو َمْخَرُج الماِء منها. ومنه فَُم القَناةِ  : الفَقيرُ  قِيَل :و

 .«فَِقيرٍ  ْيٍن أَوَسْهٍل قُتَِل وُطِرَح في عَ 

 ، أَي الِّذي تَقَدَّم ِذْكره. الفَِقير ، قال الصاغانّي : وليس بتَْصِحيف (4) كُزبَْير : ع ، الفُقَْيرُ و

الَمْعنَى تُوقُِن  (5) ( ِِبا فاِقَرة  َتُظنُّ َأْن يُ ْفَعلَ )، كذا قالَهُ اللَّْيُث وغيُره. وقال أَبو إِسحاَق في قوله تعالى :  للفَقَارِ  الكاِسَرةُ  : الّداِهيَةُ  الفاقَِرةُ و

 ي وأَسمائها.أَْن يُْفعََل بها داِهيَة من العَذاِب ونحو ذِلَك. وقال الفَّراُء : وقد جاَءْت أَسماُء الِقيَاَمة والعَذاِب بَمْعنَى الدََّواهِ 

 ، أَي َحفََرها. َرهافَقَّ واألَْرَض  فَقَرَ  ، يُقَال : كالتَّْفِقير الَحْفُر ، بالفَتْح : الفَْقرُ و

 ، قال الشاعر : ثَْقُب الَخَرِز للنَّْظمِ  : الفَْقرُ و

ٍة  مـــــــــــــَ عـــــــــــــح وحٍن ونــــــــــــــَ نٍّ وصـــــــــــــــــــــــــــَ رَائـــــــــــــُر يف كـــــــــــــِ  غـــــــــــــَ

  
رًا   ذح وًل وشـــــــــــــــــــــــــــــَ اح ايقـــــــــــــــُ لـــــــــــــــ  رَاحيـــــــــــــــَُ قـــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  
ْعِب بَحِديَدةٍ  َحزُّ أَْنِف البَِعيرِ  : الفَْقرُ و  الفَْقرُ  وتَْرِويِضه. وقال أَبو َزْيد : ِلتَْذِليله أَو قَِريٍب منه ثم يَْلِوي عليه َجِريراً  َحتَّى يَْخلَُص إِلى العَْظمِ  الصَّ

ّم ، فَقََرهُ يَْفقُُرهُ  .فِقَرٍ  : إِنَّما يكوُن ِلْلبَِعير الضَّعيِف. قال : وهي ثاَلثُ   وقال أَبو ِزيَاٍد : .َمْفقُورٌ و فَِقيرٌ  وهو ، فَْقراً  ، بالَكْسِر ،هـ  يَْفِقرُ و ، بالضَّ

ْعُب من اإِلبِِل ثالثَةَ  يُْفقَرُ  وقد الِّذي يَِلي ِمْشفََره  فَْقِره على (6)في َخْطِمه ، فإِذا أَراَد صاِحبُه أَْن يُِذلَّهُ ويَْمنَعَهُ من َمَرِحه َجعَل الَجِريَر  أَْفقُرٍ  الصَّ

ْعِب والذَّْلوِل َجعَل الَجِريَر على فَملََكه كيف شاَء. وإِّن كان بين في ِمْشيَته واتََّسع ، فإِذا أَراَد أَْن يَْنبَِسط ويَْذَهَب  (7)األَْوَسط ، فتََريَّد  فَْقِره الصَّ

 األَْعلَى فَذَهَب كيف شاَء. فَْقِره بال ُمْؤنَة على صاِحبِه جعل الَجِريَر على

ا فَذِلكَ   .َمْفقُور . وبَِعيرٌ الفَْقرُ  قال : فإِذا ُحزَّ األَْنُف َحزًّ

ً فُقُوَره ّي. ويقاُل : َشَكا إِلَْيه، نقله الصاغان فُقُورٌ  الَهّم ، ج : الفَْقرُ و  األَْحواُل والحاجاُت. بالفُقورِ  . ويُراُد أَيضا
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 ، ناِدر ؛ عن ُكراع. ، كُصَردٍ  فُقَرٌ  بالّضّم : الجانِب ، ج ، الفُْقرُ و

__________________ 
 حتريف.« الوركان»( يف املطبوعة الكويتية : 1)
 .«أبعد ا»( عن التهذيب وابألصر 2)
 يف معجم البلدان :( 3)

 جمنونة تؤذي قريح األسنان
 ( يف معجم البلدان : قا  العمراين : موضض قرب خيرب.4)
 .25( سورة القيامة اآية 5)
 ... ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : اجلرير الذي عل  فقره الذي يلي6)
 ( التهذيب واللسان : فتزيّد.7)
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ْيدُ  أَْفقََرك قد قِيَل : إِّن قَْولَهم :و في ، وقيل : معناه قد قَُرب منك. و فَقَاِره ، وقِيل : َمْعنَاه أَْمَكنََك من (1) أَْي أَْمَكنََك من جانبِه فاْرِمه ، الصَّ

ْيُد ِلَمْن َرَمى أَْفقَرَ » َحِديث الَوِليِد بِن يَِزيَد بِن عبِد الملِك : ْيُد من «بعَد َمْسلََمةَ الصَّ ه َمْسلََمةَ كان  فَقَاِره ، أَي أَْمَكَن الصَّ ِلَراِميه ، أَراَد أَنَّ َعمَّ

ض إِليه. ِلَمنْ َكثِيَر الغَْزو ، يَْحِمي بَْيَضةَ اإِلسالِم ، ويَتََولَّى ِسَداَد الثُّغوِر ، فلّما ماَت اْختَلَّ ذلك ، وأَْمَكن األَْسالُم   يَتَعَرَّ

كوبِ  في َسفَرٍ  بَِعيره : أَعاَرك َظْهَره أَْفقَرَ و ّكيت. وَذَكر أَبو ُعبَْيد ُوُجوهَ العَواِرّي ، وقال : أَّما للَحْمِل والرُّ فأَْن  اإِلْفقَارُ  ثم تَُرّده ، قاله ابُن الّسِ

 ّم يَُرّدها َعلَْيِه. وأَنشد الزمخشرّي ِلنَْفسه :يُعِطَي الرجُل الرجَل دابَّتَه فيَْرَكبَها ما أََحبَّ في َسفٍَر ث

رَ َأاَل  قــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح تح  أَفـ ــــــــــــــــــــَ دًا أَب بــــــــــــــــــــح  ُ  عــــــــــــــــــــَ

  
ــــــــــــــــــد انَءُة َأنح   ه ال يــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ َراعــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــُ  يـ

  

ٍب و  رحكــــــــــــــــــَ رَا مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ رُي قـ عــــــــــــــــــِ نح ال يــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــَ

  
َر   ـــــــــــــقـــــــــــــِ ـــــــــــــل رُُه ل قـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ َف يـ ـــــــــــــح ي رح كـــــــــــــَ قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  فـ

  
 ، قال الشاِعر : (2) ، كُصغََرى الفُْقَرى االسمُ و

ــــــــــــ   ه َرب ــــــــــــَ رِِه ل هــــــــــــح ر   ــــــــــــَ تح حــــــــــــِ َرمــــــــــــَ  ٌة قــــــــــــد َأحــــــــــــح

  
يـــــــــه   َر فـــــــــمـــــــــا فـــــــــِ قـــــــــح لـــــــــفـــــــــُ مُ  لـــــــــِ زحعـــــــــَ جِّ مـــــــــَ  وال ا ـــــــــَ

  
 .«َظْهَره إِلى الَمِدينة أَْفقََرهُ وأَنَّه اْشتََرى منه بَِعيراً »أَي َمْطَمٌع. وفي َحِديث جابِر : 

 .فَقَاَرةٌ  الظَّْهِر ، وهو َخَرَزاتُه ، الواِحدةُ  فَقَارِ  ُرُكوبمأْخوذٌ من  «َظْهِرها إِْفقَارُ  وِمْن َحقَِّها»في َحِديث الزكاةِ : و

جلُ  ، كُمْحِسن الُمْفِقرُ و  .(3)مثل أَْرَكَب  فَقَاُره الُمْهُر الذي حاَن لَهُ أَْن يُْرَكبَ  أَيضاً : الُمْفِقرو قَِوّي الظَّْهِر ، : ُمْفِقرٌ  ، وكذِلك ُمْهرٌ  القَويّ  : الرَّ

ْبط ، ف لفَتْح، با الفَقَار ذُوو ليس قَْولُه ، وبالَكْسِر أَيضاً ، كما صّرح به في الَمَواِهِب ، ولكنَّ الَخّطابِيَّ نََسبَه للعاّمة ، فَِلذا قيََّده المصنّف بالضَّ

 العاِص بن ُمنَبِّه إِلى َوَصل ثمّ  ، أَْسياف تّةِ سِ  مع بِْلِقيسُ  أَْهَدتْه ، السالمعليهماُسلَْيَماَن بِن داُووَد ،  َسْيفُ  بالفتح مستدَركاً كما تََوهَّمه بعٌض :

ه نُبَْيِه بن الَحّجاج قُِتَل يَْوَم بَْدر بِن الَحّجاج بن عاِمِر بن ُحَذْيفَةَ بِن َسْعِد بِن َسْهم ، ، قَتَلَهُ َعِليُّ بُن أَبِي طاِلٍب َرِضي هللا  كافراً  مع أَبيه وَعّمِ

َي ألَنّه كانت فيه ُحفٌَر ِصغاٌر بالفَقَارِ  شبَّهوا تِْلَك الُحزوزَ ،  وسلمعليههللاصلىفصاَر إِلى النَّبِّي  عنه وأََخَذ َسْيفَه هذا ، . وقال أَبو العَبّاس : ُسّمِ

 .فُقَرٌ  عُها، وَجمْ  فُْقَرة ِحساٌن ، ويُقَال ِلْلُحْفَرة ،

لحّجاج بَن قََرأُْت في كتاب الكامِل الْبن َعدّي ، في ترجمة أَبي َشْيبَةَ قاِضي َواِسَط ، بَسنَِده إِلْيه عن الَحَكِم عن ِمْقَسم : أَّن ا ومن الغَِريب ما

 ، َوْجَهه وَكّرم عنههللارضيبِن أَبِي طالب ،  َعِليّ   المؤمنينأَميرِ  ثم صاَر إِلى ، الفَقَارِ  ذا َسْيفَهُ  وسلمعليههللاصلىِعالٍط أَْهَدى ِلَرُسول هللا 

 .الفَقَارِ  ذُو إِالّ  َسْيفَ  ال[ و] ، عليّ  إِال فَتَى ال:  قيل وفيه

بن َمْعبَِد بن علّي  الفَقَارِ  ، أَْوَرَده الصاَغانّي. قلُت : ومن بَنِي الُحَسْيِن بِن علّيٍ أَبو الصَّْمصاِم ذُو لَقَُب َمْعَشِر بِن َعْمٍرو الَهْمَدانِّيِ  : الفَقَارِ  ذُوو

يِن ذُو بُن أَْشَرَف  الفَقَارِ  ، له ِذكٌر في كتاب أَبي الفُتُوح الطاُووِسّي. قلُت : َجدُّه ُهَو ذُو الفَقَارِ  ابُن محّمِد بِن ِذي الفَقَارِ  ، وَحفَيُده أَْشَرُف الّدِ

 ، قاله الحافظ. 680العَلَِويُّ الَمَرْنِديُّ الفَِقيه ، وَولَُده محّمد هذا مات سنة 

 .فُقِّر ٍء ُحزَّ أَْو أُثَِّر فيه فَقَدْ ، وُكلُّ شي ، كمعَظٍَّم : فيه ُحُزوٌز ُمْطَمئِنَّة عن َمتْنِه ُمفَقَّرٌ  َسْيفٌ و

 .فَقَاِره ، نقله الصاغانّي ، كأَنَّه ِلقُّوةِ  ِلكّل ما أُِمَر به (4) ءٌ : ُمْجِزى ُمفَقَّرٌ  َرُجلٌ و

ّم : القُْرب ، يُقَال : هو ِمنِّي الفُْقَرةو  .فُقَرٌ  في األَْرِض ، َجْمعُه الُحْفَرةُ  : الفُْقَرةُ و ، أَي قَِريٌب. فُْقَرةً  ، بالضَّ

أِْس من القَِميص. : الفُْقَرةُ و  َمْدَخُل الرَّ

، ومن  فِْقَرةٍ  ، كالَحِفيَرة ونَْحِوَها. قال اللَّْيث : يقولون في النَِّضال : أَُراِميَك ِمْن أَْدنَى بالَكْسِر : العَلَُم ، من َجبٍَل أَو َهَدٍف أَو نَْحوه ، َرةُ الِفقْ و

 ، أَي من أَْبعَِد َمْعلٍَم يَتَعَلَُّمونَه. فِْقَرة أَْبعَدِ 

ً  أَْجَوُد بَْيٍت في القَِصيَدة : الِفْقَرةُ  من الَمَجاز :و  َكالِمه ، أَي نَُكتَه ، وِهي فِقَرَ  الظَّْهِر. ويُقال : ما أَْحَسنَ  بِفْقَرةِ  ، تَْشبِيها

__________________ 
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 ( اللسان : من نفسه.1)
َر .2)  ( يف اللسان واألساس : كالُعمح
حان له أن يركب قوله : مثر أركب ا مراده أن أركب املهر وأفقر مبعىن واحد ا وعبارة التكملة : وأفقر املهر »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 3)

 وهو قو  الكسائي كما نقله األزهري عن أيب عبيد عنه.« ـهفقاره مثر أركب ا
 كاألصر. «ءجمز »وعل  هامشه عن نسخة أخر  « جُمحرٍ »( يف القاموس 4)
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رِ  ر ا كما يف اأَلساس. فَقرِ  يف اأَلصحِر ُحِلييف ُتصاُي َعَل  َشكح  الظ هح
ْرع : الِفْقَرةُ و  ، نقلُه الصاغانّي. القََراُح من األَْرِض للزَّ

بفتح ـ  فَقُرٌ  اسُم نَْبت ، َجْمعَُهاـ  بفَتْح فَضمٍّ ـ  الفَقَُرةُ  ، أَي بفَتْح فُسُكوٍن ، كذا في سائِر النَُّسخ ، والصَّواُب أَنَّها فَْقرٌ  بالفَتْح : نَْبٌت ، ج ، الفَْقَرةُ و

 ً ل. الفَقُرة وال يَُكسَُّر ِلِقلَِّة فَعُلٍَة في َكالِمهم. والتَّْفِسيُر لثَْعلٍَب ، ولم يَْحكِ  حكاها سيبويه. قال :ـ  فَضّم أَيضا  إِاّل ِسيبََوْيه ثّم ثَْعلَب ، فتأَمَّ

 ، وإِنَّما َمثَّلَه بَرْعَشن إَِشاَرةٌ ِإلى أَنَّ نُونَه زائَدةٌ كنُوِن َرْعَشٍن وَضْيفٍَن. بن َعْمٍرو الِكْنِديّ  (1) ٍن : َسْيُف أَبِي الَخْيرِ ، كَرْعشَ  الفَْقَرنُ و

 ، نقله الصاَغانّي. كَسحاب : َجبَلٌ  فَقَارٌ و

 .فَقَارٍ  كاَن أَْحَسَن لَضْبِطِه ، ولكنّه تَبَع الصاغانيَّ فإِنَّه أَْوَرَدهُ ُهنَا بعد الفاقَِرة ، ولو َذكره عند : الدَّاِهيَةُ  الفَْيقَرُ و

اغانّي عن ابِن ُشَمْيل ، وزاد في اللسان : ُمْقِرٌن له ضابِطٌ  أَي لهذا األَْمِر ، كُمْحِسن ، لَُمْفِقرٌ  إِنَّهُ  يُقَال :و لهذا العَْزِم وهذا  ُمْفِقرٌ ، نقله الصَّ

  ، وُمْؤٍد ، َسواٌء.الِقْرنِ 

َرةٌ  أَْرضٌ و  ، كذا في الُمْحكم. كثيرةٌ ، أَي ُحفَرٌ  فُقَرٌ  : فيها ُمتَفَقِّ

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

ب م اْفتَقَر وأَْغنَاهُ : شاذٌّ ، ألَنّه يُقال في فِْعلَْيِهَما : أَْفقََرهُ  قولُهم : فاُلٌن ما  ؛ كذا في الّصحاح. (2)نه ، واْستَْغنَى ، فال يَِصحُّ التَّعَجُّ

 : من أَْسَماِء الِقيَاَمة. الفاقَِرةُ و

َراَعِة ، وهو مستعاٌر من الظَّْهر. «أََخاكَ  أَْفِقْرها»في حديث الُمزاَرَعة : و  ، أَي أَِعْرهُ أَْرَضَك للّزِ

 الظَّْهر. فَقَارِ  ، كُمْحِسن : قَِويُّ  ُمْفِقر وَرُجلٌ 

ْمُح ،  الفَقَارِ  وذُو  اْستَعَاَرهُ الشاعر فقال :: الرُّ

ارٍ فـــــــــــمـــــــــــا ُذو  قـــــــــــَ ـــــــــــَ ه  فـ فـــــــــــِ وح وَع جلـــــــــــَِ لـــــــــــُ  ال ضـــــــــــــــــــــــــُ

  
ُم   د  قـــــــــــــــَ ِه ومـــــــــــــــُ ريح ٌر مـــــــــــــــن غـــــــــــــــَ ُه آخـــــــــــــــِ (3)لـــــــــــــــَ

 

  
 ، أَي َمْحفُوَرة. َمْفقُوَرةٌ  : فَِقيَرةٌ  وَرِكيَّةٌ 

ْعر ،»الشُّعَراِء ، فقال : في حديث ُعَمَر رضَي هللا عنه أَّن العَبّاَس بَن َعْبِد الُمطَِّلب سأَلَهُ عن و  امرُؤ القَْيِس سابِقُهم ، َخَسَف لَُهْم َعْيَن الّشِ

ْعر وفَنََّن َمعَاِنيََها ، واْحتََذى الشُّعََراُء على ِمثاِله.  (4)« عن َمعاٍن ُعوٍر أََصحَّ بََصرٍ  فاْفتَقَرَ  ُل من فَتََق ِصنَاَعةَ الّشِ عَل ، : اْفتَ  اْفتَقَرَ ويريُد أَنَّهُ أَوَّ

 ، أَي َشّق وفَتََح ؛ وهو مجاٌز كما في التكملة واللَّسان. الفَِقير من

 .(5)، كما في األَساس  الفَْقرَ  : يَدَِّعي ُمتَفَاِقرٌ  وَرُجلٌ 

 .«الِعْلمَ  يَتَفَقَُّرون قِبَلَنَا ناسٌ »في حديث القََدر : و

الِبئَْر ، إِذا َحفَْرتها الْستِْخَراج  فَقَْرتُ  ْخِرُجون غاِمَضه ويَْفتَُحون ُمْغلَقَه ، وأَْصلُه من، أَي يَْستَ  (6)قال ابُن األَثِيِر : هكذا جاَء في ِروايٍَة 

 مائِها. قال : والَمْشُهوُر تقديم القاِف على الفاِء.

ّم : قُْرَمةُ البَِعيِر ؛ رواه أَبو العَبَّاس عن ابِن األَْعَرابِّي. ومنه الفُْقَرةو  الفُقَرَ  بَلَْغتُم ِمْنه»  في ُعثَْماَن رضَي هللا عنُهَما :قوُل عائشةَ ، بالضَّ

 .«الثَّالثَ 

َراه. فَعَْلتُم به كِفْعِلكم بهذا البَِعيِر الِّذي لَْم تُْبقُوا فيه غايَةً ؛ هكذا َضبََطه ابُن األَْعَرابِّي وأَبو الَهْيثَم وفَسّ  قال أَبو َزْيد : وهذا َمثٌَل ، تقوُل :

ها « الثَّالثَ  الِفقَرَ »ْيبِّي وَرَوى القُتَ  واُب َضمُّ تُُهم ِمْنَها. قال الشاِعُر  فَِقيرُ  وعن أَبِي ُعبَْيِد : .(7)بَكْسر ففَتْح ، والصَّ كايَا : ِحصَّ بَنِي فاُلِن في الرَّ

: 
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ا  ـــــــــــــــــَ وز عـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــَ ريَ ت قـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ٍر  ف ـــــــــــــــــح اِه أُق ـــــــــــــــــَ ي  مـــــــــــــــــِ

  
ا   يـــــــــــــــهـــــــــــــــَ ين َأٍب فـــــــــــــــِ رِّ بـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ ريُ لـــــــــــــــِ قـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــَ

  

تيف  ٌ  وســـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــا مخـــــــــــَح عحضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ُة بـ  فـــــــــــِحصـــــــــــــــــــــــــ 

  
ريُ و   ن  بـــــــــــــِ هـــــــــــــُ ـــــــــــــح نـ ا مـــــــــــــِ نـــــــــــــَ عحضـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ ُة بـ  ِحصـــــــــــــــــــــــــــ 

  
ٌق. وقد تَبَِع اللَّْيَث في ِذْكِره هنا ، والصَّواُب  في أَْرُجِل الدََّواّب : التَّْفِقير واْستَْدَرك الصاغانّي ُهنا : َكب ُمتَفَّرِ بَياٌض يُخاِلُط األَْسُؤَق إِلى الرُّ

 ِفيُز بالزايِ ، والقاف قَْبل الفاِء ، كما َحقَّقَه األَزهرّي ، وَسيَأْتي.أَنّه التَّقْ 

__________________ 
(1.  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : أيب اجَلربح
 ( الصحاح : منهما.2)
غريه ألهنما من حديد ا والعصـا ليسـت حبديد قوله : له آخر اخل عىن ابآخر واملقدم الزج والسـنان ا وقا  : من »( هبامش املطبوعة املصـرية : 3)

 .«ا كذا يف اللسان
 ( أي أنبطها وأغزرها ا من قوهلم : خسف البئر إذا حفرها يف حجارة فنبعت مباء كثري ا فهي خسيف.4)
 ( عبارة األساس : لي  بفقري ولكن يتفاقر.5)
 ( يريد بتقدمي الفاء عل  القاف.6)
 مصححاً ضبرت ابن األعرايب وأيب اهليثم. ( وهذا قو  األزهري يف التهذيب7)
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 بالنّون.« نَِقير»، والَمْعُروُف  (1)هكذا جاَء في ِروايَة في َحِديث اإِليالِء  : ِجْذٌع يُْرقَى عليه إِلى ُغْرفَة. قال ابُن األَثِير : الفَِقيرُ و

 الظَّْهِر. فَقَارِ  ، كُمعَظَّم : قَِويّ  ُمفَقَّر وبَِعيرٌ 

ُكوِب ؛ نَقَلَهما الصاَغانّي. فُْقَرةٍ  بَِعيٌر ذووكذا  ّمِ ، إِذا كاَن قَِويّاً على الرُّ  ، بالضَّ

 األُْسَوانِّي ، عن قَْحَزِم بِن َعْبِد هللا بِن قَْحَزٍم ، عن ابِن َوْهب. فَِقيرٍ  بُن ُموَسى بنِ  فَِقيرُ و

يرازّي الَحْنبَِلّي ، عُ   ، َسِمَع ابَن بِْشَراَن. الفَِقيَرة رَف باْبنِ وأَبو بَْكِر بن أَْحَمَد بِن الّشِ

وِفيّة.ـ  ُمَصغَّراً ـ  الفُقَْيرِ  وابنُ   : من الصُّ

 .الفَواقِرُ  : أَصابَتْه النَّواقُِر وُعِملَْت به فَِقيرٌ  ونَِقيرٌ 

،  الِفْكَرىو،  كالِفْكَرة ِء ،في الشَّيْ  إِعماُل الخاِطر، هكذا في النَُّسخ. وفي الُمْحَكم :  ، بالَكْسر ، ويُْفتَح : إِعماُل النََّظر الِفْكر : [فكر]

 ، األَِخيَرة نَقَلََها اللَّْيث ، قال : بكْسِرهما

 وال الِعْلُم وال النََّظُر. الِفْكرُ  وال يُْجَمعُ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. وقال ِسيبََوْيه : أَْفَكارٌ  ج وِهَي قليلةٌ ،

ة : تَفَكَّرَ و تَْفِكيراً  رَ فَكَّ و،  أَْفَكرَ وفيه ،  فَكرَ  وقد ل. اْفتََكرَ  ، وفي استِْعَماِل العامَّ  ، والَمْعنَى : تَأَمَّ

يرٌ  هوو يت ،  فِّكِ  ، األَِخيَرةُ عن ُكَراع. الِفْكرِ  ، كَصْيقَل : َكثِيرُ  فَْيَكرٌ و، كِسّكِ

ل ، واالسمُ  التَّفَكُّر وفي الّصحاح : وقد يُْكَسر ،  ، بالفَتْح ، فَْكرٌ  فيه (2) ماِلي قال يَْعقُوُب :و ، بالفتح. الفَْكرُ  ، والمصدرُ  الِفْكَرةُ و الِفْكرُ  : التَّأَمُّ

لَْيِه ِلي في هذا ، إِذا لَْم تَْحتَْج إِ  فِْكرَ  يُقَال : ال قال : والفَتُْح فيه أَْفَصح من الَكْسر ؛ كذا في الّصحاح. وفي األَساس : حاَجةٌ. لَْيَس لي فيه أَي

 ولم تُبَال بِه.

 َمغَاَص الدَُّرِر. فِْكَرتُك ، كلُّها ، فِقٌَر. وما َزالَتْ  فَِكرٌ  ومن َسَجعَاتِه : لفاُلن

ب ، أَهمله الجوهرّي والصاغانّي ، وقال صاحُب اللَّسان : وهم الفاََلِوَرةُ  : [فلر] يَاِدلَةُ. ُمعَرَّ ّم ،  بالوره. قلُت : كأَنَّ واِحَدهُ فاُلِور الصَّ بالضَّ

ِة.« پل آور»وهو بالفَاِرِسيّة َكِلَمةٌ ُمركَّبَة   وَمْعنَاها الذي يَأْتِي بالِفضَّ

ُجُل الَكثِيُر االْفتَِخاِر. بالَكْسِر : ، أَهمله الجوهرّي ، وهو الِفْنِخيَرةُ  : [فنخر] يَرةٌ »قلُت الصَّواُب أَنّه  الرَّ ينَة ، والهاُء للُمبَالَغَِة ، وقد « فِّخِ كِسّكِ

فَه الُمَصنّف فَْليُتَنَبَّه لذلك.« ف خ ر»أَْوَرَده الصاغانّي في   على الصَّواب ، وَصحَّ

 (3) في أَْعلَى َجبَلٍ  «ف خ ر»َسان ُهنا وفي التَّْكِملَة في كما في اللّ « تَتَقلَّع»، هكذا في النّسخ ، والصواب  ِشْبهُ َصْخَرةٍ تَْنقَِطعُ  : الِفْنِخيَرةُ و

 وهي أَصغُر من الِفْنِديَرةِ. فيها َرَخاَوةٌ 

ْلُب الباقِي على النَِّطاحِ  الِفْنِخرُ و بالكاِف ، ومثلُه في اللَّسان « النَِّكاحِ »، بالطاِء ، هكذا هو على الصَّواب ، وفي بَْعض النسخ  كِزْبِرجٍ : الصُّ

 وهو تصحيٌف من النُّسَّاخ. ،

يت : َرُجلٌ و ّكِ  .«ف خ ر»وذكره الصاغانّي في  (4) [وهي بهاءٍ ]العَظيُم الُجثَِّة ،  : وهو كقُْنفٍُذ وُعالبِطٍ  ، فُنَاِخرٌ و فُْنُخرٌ  عن ابن الّسِ

ُجُل : فَْنَخرَ و  : العَِظيُم األَْنِف. الفُنَاِخرُ  : (5)، وقال ابُن ُدَرْيد  ، كعاُلبِطٍ  فُنَاِخرٌ  نَفََخ ِمْنَخَرهُ الواسَع ، فهو الرَّ

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

يت : وأَْنَشدني بعُض أَْهِل األََدب :لَفُنَاِخَرةٌ  يقال للَمْرأَةِ إِذا تََدْجَرَجْت في ِمْشيَتَِها : إِنَّها ّكِ  . قال ابُن الّسِ

اَرًة  ا جلـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــــــَ َرهح ِإن  ل ـــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــــــــُ  ف

  
َرهح   نحســـــــــــــــــــــــــَ  اآخـــــــــــِ ـــــــــــَ ا وتـ ـــــــــــَ ي ـــــــــــح نـ ـــــــــــد  ـــــــــــل َدُح ل كـــــــــــح ـــــــــــَ  ت
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ْخَرةُ العَِظيَمةُ  : الِفْنِديَرةُ و الِفْنِديرُ و ُمْكتَنِز ، كالِفْدَرةِ ، بالَكْسر. : قِْطعَةٌ َضْخَمةٌ من تَْمرٍ  (6) بهاءٍ  الِفْنِديَرةو، بالَكْسِر ،  الِفْنِديرُ  : [فندر] ،  الصَّ

. قال الشاعر فَنَاِديرُ  تَْنُدُر من َرأِْس الَجبَِل. والَجْمعُ  : (7)، وِعبَاَرة الّصحاح  تَْنقَِلُع عن ُعْرِض الَجبَلِ  وِعبَاَرةُ الُمْحكم : .(7)كذا في الّصحاح 

 في ِصفَِة اإِلبِل :

__________________ 
 .«عل  فقرٍي من َخَشبٍ »( ولفظه كما يف النهاية : 1)
 الصحاح : يقا  : لي  د يف هذا األمر ِفكر.( 2)
 : اجلبر. (فخر)( يف القاموس والتكملة 3)
 ( زايدة عن القاموس.4)
 .291/  2( اجلمهرة 5)
 ( يف القاموس : ابهلاء.6)
 ( الصحاح مادة فدر.7)
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َا ِمنح ُذرَا َهضحٍب   فـََناِديرُ كَبهن 
 الَجْمُع بين قَْول المصنّف ُهناك وبين قَْوِل الجوهرّي ُهنا ، فراِجْعه.« ف د ر»قلُت : وقد تَقَدَّم في 

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 ، قال ابُن األَْعَرابّي : هي أُمُّ ِعْزم وأُمُّ ُسَوْيٍد ، يعني السَّْوأَةَ. (1) الفُْنُدوَرةُ 

، ونَّص اللّيث :  َخَشبٍَة ُطولُها نَْحُو ِستِّينَ  َرأِْس  يُتََّخذُ على َصِغيرٌ  بَْيتٌ  : هو ، أَهمله الجوهرّي ، وقال اللّْيث ، كَجْعفَرٍ  الفَْنَزر : [فنزر]

بِيئَةِ  طولُها ِستّونَ  اَغانِّي وصاِحُب اللَّساِن. قلُت : ِذَراعاً للرَّ ُجُل فِيَها ، هكذا نَقَلَهُ الصَّ باً. وقوُل المصنّف  ، يَُكون الرَّ « نَْحُو ستّْينَ »وأَُظنّه ُمعَرَّ

 فإِّن هِذه الَخَشبَةَ ليس لها َسْمك ُمعَيَّن َمْعلُوم ، وإِنَّما هو تَْخِميٌن وَحْدٌس ، كما ال يَْخفَى.« ستّون»أََحْسُن من قَْوِل اللَّْيث 

، بال هاٍء ، وعلى األَخير اْقتََصر  كالفُْنقُورِ  ي أُّم ُسَوْيٍد ،، أَ  هو ثَْقُب الفَْقَحةِ  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال اللَّْيث : ، كعُْصفُوَرةٍ  الفُْنقُوَرةُ  : [فنقر]

 الصاغانّي نقالً عن اللَّْيث ، وعلى األَّوِل صاحُب اللَّسان ولم يَْعُزه.

مِّ  فُُؤوراً و ، بالفَتْح ، فَْوراً  ءُ الشَّيْ  فارَ  : [فور] ً و ، كغَُراب فَُواراً  ، وكذلك ، بالضَّ كةً : فََوَرانا ياِن ؛ عن  أَفَْرتُهو فُْرتُهوجاَش.  ، محرَّ ، ُمتَعَّدِ

ً و تَفُوُر فَْوراً  الِقْدرُ  فاَرتوابن األَعرابّي.  ، إِذا َغلَْت  فََوَرانا
ً  الِعْرقُ  فارَ و ، (2) َكة : فََوَرانا َوَهٌم من  َضَربَ  قولُه :وَهاَج ونَبََع.  محرَّ

ه نَصُّ الُمحكم ، فإِنّه قال بعد الُمَصنِّف ، حيث َعَطفَه على ما تَقَدَّم ، وإِنّمَ  فَظنَّ المصنّف أَنّه  .«: َرغيٌب واسعٌ  فَّوار وَضْربٌ « : نَبَع»ا َغرَّ

ْل.  معطوٌف على ما قَْبلَه ، فتَأَمَّ

ّم ،  يَفُوُر فَُواراً  الِمْسكُ  فارَ و ً وبالضَّ  ؛ محّرَكةً : اْنتََشَر. فََوَرانا

اإِلبِِل : فَْوُح ُجلوِدَها إِذا نَِديَْت بعَد  فارةُ و .«ف أ ر»في  : رائَحتُهُ. وقِيل : ِوَعاُؤهُ. وأَّما فَأَْرةُ الِمْسِك ، بالَهْمز ، فقد تَقَدَّم ِذْكُرها فَأََرتُهو

 قال الشاعر : الِوْرد

ا  اَرةٌ هلــــــــــــــــَ ٍة  فــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  ر  َعشــــــــــــــــــــــــــــــِ راُء كــــــــــــــــُ  َذفــــــــــــــــح

  
ِك فـــــــاتـــــــِ   وَر ابملِســـــــــــــــــــــح َ  الـــــــكـــــــافـــــــُ تـــــــَ هح كـــــــمـــــــا فــــــــَ (3)قـــــــُ

 

  
ق بَْينَهما ، فَذَكر فاَرةَ الِمْسك في الَهْمِز ،  فَاَرةُ والِمْسك  فَاَرةوقال الصاغانّي :   فَاَرةَ واإِلبِل ، َمْوِضُع ِذْكِرهما هذا التَْرِكيُب. والُمَصنّف قد فَرَّ

إِّن الَحيَواَن الّذي نُِسَب إِليه الِمْسُك على ُصوَرةِ  ما األَّول فاختُِلَف فيه : فقيل :قَْطعاً ، وأَ  الفََورانِ  اإِلبِِل هنا ، وكأَنّه ِلُمنَاَسبَِة أَنَّ الثانَِي من

 اإِلبل ُهناك في الُمْستَْدَركات ، فراِجْعه. فَاَرةِ  الفَأَْرةِ ، وهو مهموٌز ، فَوَجَب إِيراُده ُهناك بِهِذه الُمنَاَسبَة. وقد قَدَّْمنا ِذْكرَ 

، كما في  من الدَّواّبِ وَغْيِرَها ، هكذا في النُّسخ بالعَْين والصاِد الُمْهَملَتين ، وهو َوَهٌم ، والصَّواب : الغََضب : الُمْنتَِشُر العََصبِ  الفَائِرُ و

 اللّسان وغيره.

ّجاُج قولَه تَعَالَى :  ، أَي ِمْن َوْجِههم فَْوِرِهم أَتَْوا من يُقَاُل :و ، ومنه قولُهم  أَو قَْبَل أَْن يَْسُكنُوا (4) (َوَيَُْتوُكْم ِمْن فَ ْورِِهْم هذا)، وبه فَسََّر الزَّ

 ، أَي قَْبَل أَْن أَْسُكَن. فَْوِري : َذَهْبُت في حاَجة ثم أَتَْيُت فالناً من

 ، قال الراِعي : الَجبَِل : َسَراتُه وَمتْنُه فَْوَرةُ و

تح  عـــــــــــــَ لـــــــــــــَ وحَرةَ فـــــــــــــَبطـــــــــــــح ًة  فــــــــــــــَ لـــــــــــــَ  اآجـــــــــــــاِم جـــــــــــــافـــــــــــــِ

  
ِر   عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــذ  ا َأو ُ  ال ِر َأ.  َأَلهـــــــــــــــَ دح ـــــــــــــــَ (5)ملَح ت

 

  
 ، كُزبَْير ، بالُمْهَملة.« ُحَدْيرٌ »، بغير هاٍء ، وِكالُهَما بالِجيم. وفي التكملة  (6)« ُجَدْيرٌ »، وفي بعض النَُّسخ  ُجَدْيَرةُ السُّلَِميّ  فَْوَرةَ  أَبُوو

، وقد نَبَّْهنَا « ف ت ر»، وحكاه ُكَراع بالَهْمز ، وهكذا ذكره الصاغانّي في الَهْمز ، وَغلَط المصنِّف فذَكَره في  : َعَضُل اإِلْنَسانِ  ارُ الفَ و

ْز ناَرك ، وإِْن َهَزْلتَ   ، أَي أَْطِعم الطَّعَاَم وإِن أَْضَرْرَت ببََدنِك.« فاَرك عليه ُهنالك. ومن كالمهم : بَّرِ

ارتَانِ الو  : ِسكَّتاِن بَْيَن الَوِرَكْيِن والقُْحقُحِ إِلى ُعْرِض  فَوَّ

__________________ 
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 (.ط مصر دار املعارف)( ضبطت عن اللسان 1)
 ويف اللسان : إذا غلت وجاشت.« جاشت»( يف الصحاح : 2)
 ( البيت للراعي ا تقدم يف مادة فبر.3)
 .125( سورة آ  عمران اآية 4)
 فعل  هذه الرواية فال شاهد فيه.« فورة»بد  « فرزة»وفيه :  130ديوانه ص ( 5)
 ومثلها يف التكملة.« ُحَدير»( هي اللفظة الواردة يف القاموس ا وعل  هامشه عن نسخة أخر  6)
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: َخرحٌ  يف الَورَِ  ِإىل اجلَوحف ال حَيحُجُبه  َفّواَرةُ ال َأو فَتتحر َكاِن ِإَذا َمَش  ا تـَُفورَانِ  ال حَتُوالِن ُدوَن اجلَوحِف ا و ا الّلَتانِ  الَورِ ِ 
ِمَلة والّلَسان : قا  الّليحث : لِلحَكِرش الَورِ  : فـَّواَرةُ  ويف الّصحاح : َعظحٌم. بـَُها. ويف الّتكح ا ويف ابِطِنهما ُغد لِن  فـَّواَرلنِ  ثـَقح

َية ا وتِلحك الُغّدة ال تـُؤحَكُر ا وهي  الَفّواَرة  يف الُكلحَيِة مثّ يفمن ُكّر ِذي  َحم ا ويـَزحُعُمون َأّن ماَء الر ُجر يـََقضُ  ا مث يف اخُلصـــــــــح
  َحَمٌة يف جوف  َحٍم َأمححَر.
ّم. فُّواَرتانِ  انتَهى. ولكن َضبََط الصاغانيُّ   ، بالضَّ

 .فَّواَرة ، وُكلُّ ما كاَن َغْيَر الماِء قيل له : فَّواَرةٌ  َكة :، قال ابُن األَْعَرابّي : يُقَال للَمْوَجِة والبِرْ  َمْنبَُع الماءِ  : الفَّواَرةُ و

َك وداَر فِهي ُدّواَرةٌ  فَّواَرةٌ  وقال في موِضعٍ آخَر : يُقال َدّواَرةٌ  ك ولم يَُدْر ، فإِذا تََحرَّ  .فُّواَرةٌ و، ِلُكّل ما لم يَتََحرَّ

اَرةُ و  نقله الصاغانّي. ة بَجْنِب الظَّْهَرانِ  : الفَوَّ

ّم والتَّْخِفيِف : ما الفَُواَرةُ و  ، كذا في الصحاح. من َحّرِ الِقْدرِ  يَفُورُ  بالضَّ

رَ  ، بِالَكْسِر : الُحْلبَةُ تُْخلَط للنُّفََساِء. وقد الِفيَرةُ و  ، وقد تَقَدَّم ذلك في الَهْمز. َعِملََها لها ، إِذا تَْفِويراً  لها فَوَّ

ث فِيَرةَ  بنِ   : َجدُّ والِد إِْبَراِهيَم بِن ُمَحّمد بن ُحَسْينِ بال المٍ  ، فِيَرةو َرَوى عن الُحَسْين بن القاِسِم األَْصبََهانِّي ، وهنَّاد بِن  األَْصبََهانِّي الُمَحّدِ

 السَِّرّي وِغْيِرهما.

هُ  بُو القاسُم بنيُقَال : ُكنَْيتُه اْسُمه ، ويقال : أَ  بَِضّم الراِء الُمَشدََّدة : أَبُو القاِسمو َعْينيّ  فِيرُّ ناِظُم القَصيدة  الّشاِطبِيّ  بِن خلَف بِن أَحمَد الرُّ

هْ  إِّن َمْعنَى« : الفتح الَمواِهبّي في َمناقِب اإِلَمام الشاطبِي»الَمْعُروفَة. قال القَْسَطالنِيُّ في  لَِفّي ، وأَبي  فِيرُّ : الَحديُد. َحّدَث عن أَبي طاهر الّسِ

 . علّيِ بِن ُهَذْيٍل ، وأَبي ُمَحّمد عاِشِر بِن محّمِد بِن محّمِد بن عاشٍر ، وأَبِي َعْبد هللا محّمِد بن يُوُسَف بِن َسعَاَدةَ الُحَسينِ 

ِد بن عبِد الواِرِث بِن األَزَرِق. وتُوفَِّي  عن  590ماَدى الثانية سنة جُ  28وآِخُر من يَْرِوي عنه في الدُّنيا الُمِعيُن أَبو الفَْضِل عبُد هللا ابن ُمَحمَّ

َدفِّي ، وهو الُحَسْين بن محّمد بنِ  ه َخْمِس وَخْمِسيَن سنة. قال : وقد شاَرَكهُ في اْسِم أَبِيه أَبُو َعِلّيٍ الصَّ الَمْعُروُف باْبِن ُسكََّرةَ. قلُت :  فِيرُّ

هْ  ويُوُسُف بُن ُمَحّمِد بنِ   الُمُرْستاِن.األَْنَصاِرّي الَمْغِربِّي ، عن قاضي  فِيرُّ

هْ  ويُوُسُف بُن عبِد العَِزيِز بِن يُوُسَف بن  اللَّْخِمّي الحافُِظ ، معروف ، وآَخُرون من الَمغَاِربَِة. ففي كالم الُمَصنِّف قُُصوٌر ال يَْخفَى. فِيرُّ

باءُ  الفُورُ و ّم : الّظِ ،  فَائِر َجْمعُ  ْعَرابِّي ، وهو اْختِيَار الَجوهرّي. وقال ُكَراع : هو، ال واِحَد لَها من لَْفِظَها ؛ هذا قوُل يَْعقُوَب وابِن األَ  ، بالضَّ

دَّ على الَجْوَهِرّي كما فَِهَمه َشْيُخنَا تَْقِليداً للبَْدِر القََرافِّي. قال ابُن األَ   الفُورُ  ْعَرابِّي : ال أَْفعَُل ذلك ما ألأْلَتكبازل وبُْزل ، ولم يَْقِصْد به الرَّ

 : ابُن أَْرَوى. الفائِرُ  : أَي بَْصبََصْت. ويُقَالُ  بأَْذنَابَِها

 ، وقد تقّدم للمصنّف ذلك. (1)، قاله ابُن ُدَرْيد  في ُرْسغِ الفََرِس تَْنفَشُّ إِذا ُمِسَحْت وتَْجتَِمُع إِذا تُِرَكتْ  تكون بهاٍء ، وقد تُْهَمز : ِريحٌ  ، الفُوَرةُ و

؛ كذا في  (2)، عن ثَْعلَب ، قال : ولَْو لَْم نَِجد الِفْعَل لَقََضْينَا عليه بالَواِو  فُْرتُه قدو، بالَكْسِر : َحِديَدتَان تَْكتَنِفَاِن ِلَساَن الِميَزاِن.  الِفيَاَرانِ و

،  الِفيَاَرانِ  يَزاِن ، وِلَساُن الِميَزاِن : الَحِديَدةُ التي يَْكتَنِفَُها: أََحُد جانَبْي حائِِط ِلَساِن المِ  الِفيَارُ  وقال بعُضهم : .فِيَاَرْينِ  َعِمْلُت له المحكم ، أَي

 َرفَيِ الَحِديَدةِ.والَحِديَدةُ الُمْعتَِرَضةُ التي فيها اللَِّساُن : الِمْنَجُم ، والِكَظاَمةُ : الَحْلقَةُ التي تَْجتَِمُع فيها الُخيوُط في طَ 

 ، نقله الصاَغانّي. : َحِديدٌ ـ  يُّوقٍ َكعَ ـ  لَفَيُّورٌ  إِنّه يُقَال :و

 .فُور . وقيل :الفَْورُ و ، والِّذي في التكملة : ، ويَُضمّ  (3) : ع باليََماَمة فَْورٌ و

ب بُور ، فَْورٌ و  ، وهو اليَْوَم بيَِد النََّصارى. د ، بساِحِل بَْحِر الِهْنِد ، ُمعرَّ

ّم : اْسم ، فُورٌ و ث بالضَّ ُد بُن الفَْضل بنِ  ين ، منهم :َجماَعٍة من الُمَحّدِ بِن عبِد هللا أَبو بَْكٍر العاِمريُّ ،  فُورِ  ، عن ُغْنُدر. ومحّمُد بنُ  فُورٍ  محمَّ

ْحمِن بَن بِْشٍر. ومحّمُد بنُ  فُورٍ  َسمَع يَْحيَى بَن يَْحيَى : وعليُّ بُن محّمِد بِن أَْحَمَد بِن َعِلّي بِن َعْبِد هللا بنِ  بِن هانِئ  فُورِ  ، َسمَع عبَد الرَّ

 القَُرِشيُّ 
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__________________ 
 .196/  2( اجلمهرة 1)
ـــــــــــــــــهاللســــان : لعدمنا ف ي ر متناســــقة اقوله : كذا يف امكم ا متام عبارته كما يف »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2) وكان األوىل للمؤلف ذكره  ـ

 .«ليتضح املراد. يعين أان حنكم عليه ابلواو مطلقاً سواء وجدان له فعال أم ال ا لعدم وجود مادة ف ي ر
 قا  : ورواه الزخمشري فورة ا ويف كتاب ا فصي : الفورة ابلضم. (الفور)( يف معجم البلدان 3)
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ويَه بنِ اخلُرَاَساين . وأَبو َسِعيد  ّمُد بُن  ُهم. ُفور اُ َساح بِن موَس  بِن َ حمح ََة ا وَغريح َساُر ا عن ابحِن ُخَزميح مح  بن عبِد   السِّ
ّم : ة بَهَمَذانَ  فُوَرانُ و َكة ؛ وهكذا َضبََطه الصاَغانِّي. ، بالضَّ  ، بالذال الُمْعَجَمة محرَّ

ثِين : منهم محّمد اْسم : فُوَرانُ و  ، َسِمَع الذُّْهِلّي. وقال الحافُظ ابن َحَجر : فُوَرانَ  بُن إِْبَراِهيَم بنِ  َجَماَعٍة من الُمَحّدِ

دة.  وفاُؤه قَِريبَةٌ من الباِء الموحَّ

 .(1)، نَقَلَهُ الصاَغانّي  ، بالّضّم : ة بالسُّْغد فُوفَاَرةُ و

ُجل :و  في أَّول المادةِ كاَن َحَسناً.« الفائر»ر َغَضبُه. وال يَْخفَى لَْو َذَكره عند ، إِذا اْنتَشَ  وثَاَر ثائُِره ، إِذا َغِضَب. فَار فَائُرهُ  يُقَال للرَّ

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 ، كَكتَّاٍن : َرِغيٌب واسٌع ؛ عن ابِن األَْعَرابِّي وأَنشد : فَّوارٌ  َضْربٌ 

ُت  فــــــــــــــــــــــــــــِّ رحب لــــــــــــــــــــــــــــَُ ّوارُهبضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــَ  فـ

  
ا و   يشـــــــــــــــــــــــَ َر  الـــــــــَدَم مـــــــــنـــــــــه َرشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ ن تـ عـــــــــح (2)طـــــــــَ

 

  

ارِســـــــــــــــــــــــــــــاً  ُم فـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح وا مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ  ِإَذا قــــــــــــــــَ

  
ا  يشــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــِ ــــــــــَ ُه َأنح ي فــــــــــَ ــــــــــح ل ُه خــــــــــَ ــــــــــَ ا ل ــــــــــ  ن مــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــَ

  
 .(3)الماُء من العَْيِن : َظَهَر ُمتَدفِّقاً  فارَ و

ِله. فَْوَرةِ  ورأَْيتُه في  النََّهاِر ، أَي في أَوَّ

 ، أَي َوَهِجها وَغلَيانَِها.« َجَهنَّمَ  فَْورِ  إِنَّ ِشدَّةَ الَحّرِ من»الَحّرِ : ِشدَّتُه. وفي الَحِديث  فَْورُ و

يَ « الشَّفَقِ  فَْورُ  ما لَْم يَْسقُط»الِعَشاِء : بَْعَدهُ. وقولُهم :  فَْوَرةُ و وِعه وُحْمَرتِه. لُسطُ  فَْوراً  هو بَِقيةُ ُحْمَرةِ الشَّْمس في األُفُق الغَربّي ، ُسّمِ

 ويُْرَوى بالثاِء ، وقد تَقَّدم.

الِعْرِق في الفََرِس : هو أَْن يَْظَهَر به نَْفٌخ أَو َعْقٌد ، وهو َمْكُروهٌ ، قاله ابُن  فَْورُ وفي أَْسَواقِِهم.  يُفُوُرون الناِس : ُمْجتََمعُهم وَحْيثُ  فَْوَرةُ و

ّكيت.  الّسِ

 ، أَي بَحَداثَتِه. بفَْوَرتِه ءَ منها. وأََخْذُت الشي فارَ  ُطفَاَوتَُها وماالعُقاِر : وهي  فَْوَرةَ  وَشِربَ 

 ، أَي ِمْن ساَعتِي. فَْوِري ويقال : فَعَْلُت أَْمَر كذا وكذا ِمنْ 

 : الَوْقُت. الفَْورُ و

 : الُكوفَة ؛ عن ُكَراع. الفُوَرةُ و

 بنَْيسابُور. (4): ِسكَّةٌ  فاُرويَهْ و

 أََخَذ عن الُمبَّرِد َوثَْعلَب. (5) الفَاُروييّ  وإِلَْيَها نُِسَب أَبُو الُحَسْيِن ُمَحّمد بُن ُحَسْيِن بِن يَْعقُوَب بن ناِصحٍ النَّْحِويّ 

 بن َمْحِمش وَغْيِرِه ، وَعْنهُ عبُد ، عن أَبِي طاِهرِ  الفاُرويِيّ  : من َعَمِل نََسَف ، منها أَحمُد بُن َعلّي بِن محّمِد بِن العَبّاِس األَنصاِريّ  فَاُروو

 .(6)العَِزيِز النَّْخَشبِيُّ 

مسارُ  فُورٍ  ، عن َعِلّيِ بِن َخْشَرٍم. وأَبو َسِعيد محّمُد بُن الُحسين بن موسى بن الفُوِريُّ  بن ُهَمْيٍم البَْلِخيُّ  (7)وأَبُو َسْوَرةَ ُهَمْيُم بن فائِد   الّسِ

 ِر بَن ُخَزْيَمةَ.، َسِمَع أَبا بَكْ  الفُوِريّ 

 النَّْيَسابُوِرّي ، عن أَبي حاتِم الراِزّي. فُورٍ  وأَبُو الَحَسن عليُّ بُن محّمد بن أَْحَمد بن
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ثاِن. (8) الفُورانِيّ  . وأَبو القاِسمِ الفُوِريُّ  وَخّطاُب بُن ُعثَْمانَ   شيُخ الشافِِعيَّة ، ُمَحّدِ

ة ، وأَِلفُه األُولَى لَْيَست بَهْمَزة ؛ قاله ابُن األُثِيِر.، وهو ا« فارانَ  ِجبَال»وفي الَحِديِث ِذْكر   ْسٌم لجبال َمكَّةَ بالعْبرانِّي ، له ِذْكر في أَْعالم النُبُوَّ

. قَْدرَ  أَو ونَْحُوه قَْدَر ما يَُدقُّ بِِه الَجْوزُ  ُمْطلَقاً. وقِيَل : ، بالَكْسِر : الَحَجرُ  الِفْهر : [فهر] ، وقال اللّْيث  ويَُؤنَّث يَُذكَّر قال الفّراُء : َما يَْمألُ الَكفَّ

ةُ العرِب تُؤنّث  قلُت : وقد َوقََع مَذكَّراً في قَْوِل أُّم َجِميل (9) فَُهْيرُ  وتَْصِغيُرها الِفْهرَ  : عامَّ

__________________ 
 ( قيدها ايقوت يف معجم البلدان : ُفور فاَره.1)
قوله : لفت فواره أي أهنا واســــعة فدمها يســــير وال صــــوت له ا وقوله ضــــمنا له أن يعيشــــا يعين أنه يدر  بثبره »املصــــرية : ( هبامش املطبوعة 2)

 .«فكبَنه مل يقتر ا كذا يف اللسان
 ( يف التهذيب : وفار املاء من العا ا إذا جاش ونبض.3)
 ويف اللباب فكاألصر.«  لة بنيسابور»( معجم البلدان : 4)
 .«الفاروي»وابألصر  406/  2ن اللباب ( ع5)
 .«الفاروي»( عن اللباب وابألصر 6)
 قائد.« : الفوري»( اللباب 7)
 ( هذه النسبة إىل فوران جد.8)
 ( يف الصحاح : فـَُهرَيَة.9)
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َ    عنه :  ر رضـــــِ ه هبذا»أَليب َبكح ُت رَأحســـــَ َدخح ُت صـــــاِحَبك َلشـــــَ رِ  لو َوَجدح ِض اهكذا َوَقَض  « الِفهح  أَفـحَهارٌ  ج كما يف الر وح
َرةٌ  ا وكان اأَلصمعّي يقوُ  : فـُُهورٌ و  رٌ و  ِفهح  كما يف الّصحاح.  ِفهح
 بُن مالِك بن النَّْضِر بِن ِكنَانَةَ ، وقَُرْيٌش كلُّهم يُْنسبُوَن ِإليه. فِْهرُ  وهو قَبيلَةٌ من قَُرْيِش. : فِْهرٌ و

لَ  ، ِمثُْل نَْهٍر ونََهٍر : وهو أَنْ  التَّْحِريكب الفََهر كذلكوبالفَتْح ، ،  «الفَْهرِ  أَنَّه نََهى عن»في الَحِديث : و  إِلى َغْيِرها عنها تَْنِكَح الَمْرأَةَ ثم تَتََحوَّ

 .أَْفَهَر إِْفَهاراً و، كَمنََع ،  فََهرَ  وقد نُِهَي عن ذلك. فتُْنِزَل. قبَل الفََراغِ 

، قال أَبو ُعبَْيٍد : وهي كلمة  أَو هو يَْوٌم يَأُْكلُون فيه ويَْشَربُون يَُصلّون فيه ِعيِدِهم يَْومِ  تَْجتَِمُع إِلَْيِه فِي الذي اليَُهودِ  بالّضّم : ِمْدراسُ  ، الفُْهرُ و

بَت أَيضاً ، والنََّصاَرى  فُْخر. وقال ابُن ُدَرْيد : ال أَْحَسبُ  يقولون : نَبَِطيَّةٌ ، أَْصلَُها بُْهر ، أَْعجميٌّ أُْعِرَب بالفَاِء ، وقيل : هي ِعْبرانِيَّة ُعّرِ

ًّ َصحيحاً. الِفْهرَ   َعَربيا

ُجلُ  تَفَهَّرَ و رَ  في الماِل : اتََّسعَ  الرَّ  .كتَفَْيَهر ، كأَنّه ُمْبَدٌل من تَبَحَّ

، يقال  أَو تَرادَّ عن الَجْريِ من َضْعٍف واْنِقَطاعٍ في الَجْري يِ وَكالٌل ،واْنِقَطاٌع في الَجرْ  : اْعتََراهُ بُْهرٌ  تَفَْيَهرَ و فَْيَهرَ و،  تَْفِهيراً  الفََرسُ  فَهَّرَ و

ُل نُْقَصاِن ُحْضِر الفََرِس التََّرادُّ ثمَّ الفُتُور ثمّ   .التَّْفِهير : أَوَّ

ّم : َمفَاِهُركو  لَْحُم َصْدرك. ، بالفَتْح كما هو مضبوٌط عندنا ، وفي بعض النُّسخ بالضَّ

 : متقدّمة ، لغة يََمانِيَة. (1)َشِديَدة. وقال ابُن ُدَرْيد  ، وفي التكملة : : ُصْلبَةٌ َعظيمة فَْيَهرٌ و َهَرةٌ فَيْ  نَاقَةٌ و

ّديق ، كُجَهْينَةَ َمْولى أَبِي بَْكرِ  فَُهْيَرةَ  َعاِمُر بنُ و ْوِض األُنُف : وكان عبداً أَْسَود لُطفَْيل بِن  عنه. تعالَى رضي هللا الّصِ قال السَُّهْيِلّي في الرَّ

 ، َمعُونَةَ  بئْرِ  يومَ  الطُّفَْيل بن عامرُ  قَتَلَه ، األَْرقَم دارَ  وسلمعليههللاصلىبن َسْخبََرةَ ، اشتراهُ أَبو بَْكٍر فأَْعتَقَه قبَل ُدُخول النَّبّي  (2)الحاِرِث 

 .القَتْلَى في يُوَجد فلم لمالئكةُ ا َوَرفَعَتْهُ 

ُجُل : أَْفَهرَ و مّ  الفُْهرُ  ، وهو َشِهَد ِعيَد اليَُهود الرَّ ُجُل : أَْفَهرَ و ِمْدَراَسُهم. (3) أَتَى : أَْفَهرَ  أَوْ  ، بالضَّ ً  اْجتََمع لَْحُمه الرَّ فكاَن  وتََكتَّلَ  ِزيَماً ِزيَما

راً ، َمن.  ُمعَجَّ ُجُل : أَْفَهرَ و،  أَْبَدَع فأُْبِدَع بِهِ  ، إِذا (4) بَِغيره أَْفَهرَ ووهو أَْقبَُح الّسِ في  وَجاِريَتُه األُْخَرى لقضاِء حاَجتِه ، َخاَل مع جاريتِه الرَّ

ْكز والَحْفَحفة  تَْسَمع ِحسَّه ، وهو الَوْجسُ  البَْيت الرُجل ، إِذا َخال مع جاِريَتِه  أَْفَهرَ  رابِّي ، وقال أَيضاً :، قاله ابُن األَع الَمْنِهيُّ عنه (5)والّرِ

 فقام من هِذه إِلى أُْخَرى فَأَْنَزَل معها. وقد نُِهَي عنه في الَخبَر.ـ  أَي أَْولََج ولم يُْنِزلـ  وَمعَهُ في البَْيِت أُْخَرى من َجواِريِه ، فأَْكَسَل عن هذه

 ُخِفَضت. وفي التَّْكِملَةَ : ُختِنَتْ  الجاِريَةُ ، بالّضّم : أُْفِهَرتو

ْضُف ، فإِذا (6) ، كَسِفينٍَة : َمْحضٌ  الفَِهيَرةُ و  وقد ُحِكيَْت بالقاف. وأُِكَل. به غلَى ذُرَّ َعلَْيِه الدَّقِيُق وِسيطَ  هو يُْلقَى فِيِه الرَّ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

ُجلُ  فَهَّرَ   : أَْعيا. تَْفهيراً  الرَّ

ُجُل في الَكالِم : اتََّسع فيه ، كأَنَّه ُمْبَدٌل من تَبَّحَر. وأَْرضٌ  تَفَهَّرَ و  .أَْفَهارٍ  ، بالفَتْح : ذاتُ  َمْفَهَرةٌ  الرَّ

 : اسُم َجَماَعة. فْهُرويَهْ و

 أَْوَرَده الصاغانّي في التكملة ، ولم يَْعُزه ألَحد.، هكذا  َمْقلُوُب فُْرُهدٍ  ، وهو ، كقُْنفٍُذ : ُمْمتَِلٌئ َريّانُ  فُْهُدر ُغالمٌ  : [فهدر]

 فصل القاف
 مع الراءِ 

 .قُبُورٌ  َمْدفَن اإِلْنَساِن ، ج بالفَتْحِ : القَْبرُ  : [قبر]
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 .القُبُورِ  ، أَي ، ُمثلَّثَة الباِء ، وكِمْكنََسة : َموِضعَُها الَمْقبرةو

 الَمْقبَِري ؛ وهو القَْبر أَيضاً : َموضع الَمْقبَرُ وه اسٌم. قال اللَّْيُث : ليس على الِفْعِل ولكن الَمْقبُرة قال سيبََوْيه :

__________________ 
 .404/  2( اجلمهرة 1)
 ( يف أسد الغابة : الطفير بن عبد  .2)
 ( يف التكملة واللسان : شهد مدارسهم.3)
 وبعريه وهو ما يواف  التكملة والتهذيب واللسان.( كذا ابألصر والقاموس ا وعل  هامشه عن نسخة أخر  : 4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : واخلفخفة.5)
 .«خم ٌ »( عن القاموس وابألصر 6)
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َقحرُبِيو 
رَبَةُ  ويف الصــــحاِح : .(1) امل َقح

رُبَةُ و  امل َقح
َقاِبر : واحدةُ  امل

َ
عحر امل رَبُ  ا وقد جاَء يف الشــــ  َقح

عحَلَبَة ا ََنِفي  ا قا  عبُد   بن ثَـ  امل
: 

اُد  تــــــــــــــــــَ ورَ أَُزوُر وَأعــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــبــــــــــــــــــُ  وال أََر   الــــــــــــــــــح

  
ودُ   ه رُكـــــــــــُ يـــــــــــح لـــــــــــَ اٍز عـــــــــــَ جـــــــــــَ ِ  َأعـــــــــــح َو  َرمـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــِ

  

رِّ أانس  ــــــــــــــكــــــــــــــُ رَبٌ ل قــــــــــــــح مح  مــــــــــــــَ هــــــــــــــِ ــــــــــــــِ ائ ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــفــــــــــــــِ  ب

  
وَن و   ُقصـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ مح يـ هـــــــــــُ ـــــــــــَ ورُ فـ ـــــــــــُ ب ـــــــــــقـــــــــــُ ـــــــــــدُ  ال زي ـــــــــــَ  ت

  
ْعر قَبَر  ، يقتِضي أَنّه من الشاذّ ، وليس كذلك ، بل هو قِيَاٌس في اسِم الَمَكان من الَمْقبَر قال ابُن بّرّي : قوُل الَجْوَهِرّيِ : وقد جاَء في الّشِ

 ونْحِوهما.، ومن َخَرج يَْخُرج الَمْخَرُج ، وهو قِيَاٌس ُمطَِّرٌد لم يَِشذَّ منه غيُر األَْلفَاظ الَمْعُروفَة مثُل الَمبِيِت والَمْسِقط  يَْقبُر الَمْقبَرُ 

ثِيَن َجَماَعةٌ  يُّونالَمْقبُرِ و  وُهْم : َسِعيٌد ، وأَبُوه أَبُو َسِعيد ، وابنُه َعبّاٌد ، وآُل بَْيتِه ، وَغْيُرهم. في الُمَحّدِ

 وواراهُ في التُّراِب. َدفَنَهُ  ، األَخير َمْصَدٌر ِميميٌّ : َمْقبَراً و قَْبراً  بالَكْسر ، يَْقبُِرهو ، بالّضّم ، يَْقبُُره ، قَبََره

، إِذا أََمَر  أَْقبَرَ  يَُواَرى فيه ويُْدفَُن فيه. وقِيَل : قَْبراً  : َجعََل لَهُ  أَْقبََرهُ و
 (3) (ُثَّ َأماَتُه فََأْقَْبَهُ ). قال الفَّراُء : وقولُه تعالى قَْبرٍ  إِْنساناً بَحْفرِ  (2)

ن َمْقبُوراً  أَي َجعَلَه بَاع ، َكأَنَّ ، ولم  يُْقبَر : ِممَّ ن يُْلقَى للطَّْير والّسِ ِمّما أُْكِرَم به الُمْسِلُم. وفي الّصحاح : ِمّما أُْكِرم به بنَُو آَدَم ،  القَْبرَ  يَْجعَْلهُ ِممَّ

 أَْعَطاُهم قَتِيلَهم : القَْومَ  أَْقبَرَ و ليس فِْعلُه كِفْعِل اآلَدِمّي.، و قَْبر هو هللا ، ألَنَّهُ َصيََّرهُ ذا الُمْقبِرُ وُهو الدافُِن بِيَِده ،  القَابِرَ  ، ألَنَّ  فقَبَره ولم يَقُْل :

ْحمِن : ليَْقبُُروه ، فقاَل لهم :  نَْقبَُره صاِلحاً ، أَي ائَْذْن لَنَا في أَنْ  أَْقِبْرنا ، قال أَبو ُعبَْيَدةَ : قالت بنو تَِميٍم للَحّجاجِ ، وكان قَتََل صاِلَح بَن عبِد الرَّ

 ُدونَُكُموهُ.

الَّتِي يَُكون َحْملَُها في َسعَِفَها  ِهيَ  من النَّْخِل : السَِّريعَةُ الَحْمِل ، أَو القَبُورُ والغَاِمَضةُ ،  من األَْرِض : ، كَصبُور ، (4) القَبُورُ  قال ابُن ُدَرْيدو

يب.، بالَكْسر : موضٌع ُمتَأَكِّ  الِقْبرُ و وِمثْلَُها َكبُوٌس. ،  ٌل في ُعوِد الّطِ

ىو ى : (5)قال ابُن َدَرْيد و العَِظيُم نَْفُسَها أَو َطَرفَُها ؛ كما قالَه ابُن األَْعَرابِّي. ، كِزِمكَّى : األَْنفُ  الِقبِرَّ ومن الَمَجاِز :  العَِظيُم األَْنِف. : الِقبِرَّ

ً  ، وراِمعاً أَْنفَه ، إِذا قِبِّراه (6)جاَء فاُلٌن َرافِعاً  اه جاَء ُمْغَضباً. ومثله : جاَء نافِخا  ، وَواِرماً َخْوَرَمتُهُ. قِبِرَّ

َمْخَشرّي : َكأَنََّها ُشبَِّهتْ   .(7) [الدبيري]عاٍد. وقَال ِمْرَداٌس  كقُبُورِ  كما يُقَال : ُرُؤوسٌ  بالقَْبرِ  قال الزَّ

عــــــــــــــــــــــــًا  دح َألين رَافــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــــــــَ ربّاهح لــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــــِ

  
ِرُف ا ـــــــــــــــَ     عـــــــــــــــح واهح ال يــــــــــــــــَ هـــــــــــــــح َ  يــــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  ولـــــــــــــــَ

  
 .قِِبّراه ، إِذا َرفَعَ  وا ِكْبَراه وتَقُوُل :

 ، وفي النَّوادِر البِن األَْعَرابِّي : : َرأُْس الَكَمَرةِ  الِقبِّراةو

َوائدِ  قُبَْيَرةٌ  تَْصِغيُرها َرأُْس القَْنفَاِء ،  بَمْعنَى األَْنف. الِقبِّراة وكذا تَْصِغيرُ  ، على َحْذِف الزَّ

 َحَرَسَها هللا تعالَى ، أَنشد األَصمعيُّ ِلَوْرٍد العَْنبَِرّي : كُرّمان ، ع بَمّكةَ  ، بَّارُ القُ و

اِر  َر يف  ــــــــــــــــــــــََ ِت اأَلرححــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــبَلــــــــــــــــــــــح

  
وِن فـــــــــــــــــِإىَل   جـــــــــــــــــُ َ ا ـــــــــــــــــَ اح ارِ بـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ  ال

  
 أَي نََزلَت فأَقاَمْت.

عون»، وفي بعِض النّسخ  الُمْجتَِمعُون : القُبّارُ و ْيدِ  «الُمتََجّمِ بَاِك من الصَّ  ، ُعَمانِيَّة ، قال العَّجاج : لَجّرِ ما فِي الّشِ

َا َ َم ُعوا   قـُّبارَاكَبل 
يّاِد باللَّْيِل. : القُبّارُ و  ِسَراُج الصَّ



6596 

 

 الِحْميَرّي.كُهَماٍم : َسْيُف َشْعبَاَن بِن َعْمٍرو  ، القُبَارُ و

بِيبِ  ، القُبَرُ  عن أَبِي َحنِيفَة :و طة. كُصَرٍد : ِعنٌَب أَْبيَُض َطويٌِل َجيُِّد الزَّ  ، َعنَاقِيُده ُمتََوّسِ

َرة ، كُسكَّر ، وُصَرد : طائرٌ  ، القُبرو ، كالعُْنَصالِء والعَنَاِصِل.  قَنَابِرُ  ج بالّضّم والَمّد ، القُْنبََراءُ  فيه أَيضاً : الَواِحدةُ بهاٍء ، ويُقَالُ  يُْشبِهُ الُحمَّ

َجز ، أَْنَشَده أَبو ُعبَْيَدةَ : كقُْنفَُذة ، أَو لُغَيَّة وقد ، قُْنبَُرة وال تَقُلْ  قال الجوَهِرّي :  جاَء ذلك في الرَّ

__________________ 
 تا يف املطبوعة الكويتية بفتح الراء فيهما.( ضبطت اللفظتان عن التهذيب واللسان والصحاح بكسر الراء وتشديد الياء ا وضبط1)
 ويف التهذيب : وأقربه ا إذا أمر إنساانً حبفر قرٍب.« أمرت»( عن اللسان وابألصر 2)
 .21( سورة عب  اآية 3)
 .271/  1( اجلمهرة 4)
 .67/  2( اجلمهرة 5)
 هنا ويف الشاهد التاد.« رامعاً »( يف التهذيب واللسان ا 6)
 ألساس.( زايدة عن ا7)
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َب    ثــــــــــــَ تــــــــــــاُء واجــــــــــــح رُبُ جــــــــــــاَء الشــــــــــــــــــــــــــِّ نــــــــــــح (1)الــــــــــــقــــــــــــُ
 

  
ُر و   كـــــــــُ وم َتســـــــــــــــــــــــح مـــــــــُ ُ الســـــــــــــــــــــــ  اح ـــــــــتح عـــــــــَ ل عـــــــــَ (2)جـــــــــَ

 

  
بِن ُمْدِرٍك الُمتَوفَّى سنة  وُعثَْماُن بُن أَْحَمدَ  صاِحُب بَِقّيِ بِن َمْخلَد. منها َعْبُد هللا بُن يُونُسَ  ُمتَِّصلَةٌ بِأَْجَواِز قُْرُطبَةَ ، : ُكوَرةٌ باألَْنَدلُِس  قَْبَرةُ و

 ؛ قالَهُ الذََّهبِّي ، وضبطه هكذا. وقد َضبََطه السَّْمعَانّي بفاٍء مكسوَرة وياٍء ساِكنَة ، وتُعَقِّب ؛ قاله الحافُِظ. 320

 : ع قُْرَب ُعْسفَاَن. قَْبرٍ  َخْيُف ذيو

ّم : ة بإِْفِريِقيَة قُْبَريَانُ و  ، َرَوى عن َسْحنُوِن بِن َسِعيٍد الَمْغِربّي. القُْبَريَانِيّ  ِمْنَها َسْهُل بُن عبد العَِزيِز اإِلفِريِقيّ  بالضَّ

 ، بالَكْسر ُمثَنًّى : َعقَبَةٌ بتَِهاَمةَ. قِْبَرْينو

ه َوَضعَتْه فيَمْعنَا قال ثعلب :،  َمْقبُوراً  ُوِلدَ  : إِنَّه في الدَّّجال عنهماهللارضي قوُل ابِن َعبّاٍس و ِجْلَدة  «وَعلَْيه»، ونَصُّ أَبي العَبّاس :  ه أَّن أُمَّ

 .(3)، هكذا بالنُّون في األُُصول الّصحيَحة ، وفي بَْعِضَها بالُمثَلَّثة  ُمْصَمتَة ال َشقَّ فِيها وال نَْقبَ 

ه : بل فيها َولٌَد ، وهو ولَْيَس َولَداً ، وفي التكملة : ولَْيَس بَِولٍَد. وفي اللَّساِن : ليس فيها َولٌَد. (4) فقالت قابِلَتُه : هِذه ِسْلعَةٌ   َمْقبُورٌ  فقالت أُمُّ

 ، هكذا نقله الصاَغانِّي وصاحب اللَّسان. فِيَها. فَشقُّوا عنه ، فاْستََهلَّ 

وإَِماُمها وقُْدَوتَُها ،  ، كَشّداِدّي : زاِهُد اإِلْسَكْنَدِريّةِ  القَبّاِريُّ ـ  في التَّْبِصير للحافِظ ويقاُل : أَبو القاِسِم بُن َمْنُصور ؛ كماـ  أَبو القاِسِم َمْنُصورٌ و

 ، وقد أََسّن. 662تُُوفَِّي سنة 

ِغير.،  القَِصيرُ  : هو (5)، أَهملهُ الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد  كعُْصفٍُر وُعالبِط ، القُبَاتِرُ و القُْبتُرُ  : [قبتر]  وقِيَل : الصَّ

ةُ األَْنَساِب. قَْبتَْوَرةُ وقلُت :   ، بالفَتْح ويُقَال : َكْبتَْوَرة : من بِالِد الَمْغِرب ، هكذا َذَكَره أَئمَّ

َدةِ ، القَْبثَرُ  : [قبثر] ، هكذا نقله صاحُب اللَّسان  ِسيُس الَخاِملُ الخَ  ، أَهملهُ الَجْوَهِرّي : وهو ، كَجْعفَر وُعالبِط القُبَاثِرُ و ، بالُمثَلَّثَِة بعد الُمَوحَّ

 والتكملة.

 ، هكذا نقله الصاغانّي. العَِظيُم البَْطن ، أَهمله الجوهرّي وصاِحُب اللَّساِن ، وقال أَبو ِمْسَحل في نواِدِره : هو ، كغََضْنفَرٍ  القَبَْنَجرُ  : [قبجر]

مّ  القُْبُشور : [قبشر]  ، هكذا نقله الصاَغانِّي وصاحُب اللَِّساِن. الَمْرأَةُ الَّتِي ال تَِحيضُ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقاَل اللَّْيُث : هي ، بالضَّ

 ، وفي التْهِذيِب : ثِياٌب بِيٌض ، وأَْنَشَد : ، بالضّم : ثِيَاُب َكتَّاٍن بِيضٌ  القُْبُطِريَّةُ  : [قبطر]

و  ِز يف ُخصـــــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــح وحَن الـــــــــــــقـــــــــــــِ َبن  لـــــــــــــَ ا كـــــــــــــَ  رِهـــــــــــــَ

  
رِي  و   طـــــــــــــُ بـــــــــــــح ا الـــــــــــــقـــــــــــــُ ـــــــــــــرِهـــــــــــــَ يـــــــــــــَ  يف َ حزِي  الـــــــــــــبـــــــــــــِ

  
ّم : َضْرٌب من الثِّيَاِب. القُْبُطِريَّة وقال الجوهرّي :  ، بالضَّ

قاع :  قال ابُن الّرِ

َبن  ُزُروَر  ةِ كـــــــــــــَ ـــــــــــــ  رِي طـــــــــــــُ ـــــــــــــح ب ـــــــــــــقـــــــــــــُ تح  ال قـــــــــــــَ ـــــــــــــِّ ل  عـــــــــــــُ

  
و مِ   قــــــــــــــَ ذحٍع مــــــــــــــُ ُه ِبــــــــــــــِ نــــــــــــــح هــــــــــــــا مــــــــــــــِ ادِكــــــــــــــُ نــــــــــــــَ  بـــــــــــــــَ

  
ِدي ، أَهمله الجوهرّي. وقال الصاغانّي : هو قُور، َكَسقَنْ  القَبَْعُرورُ  : [قبعر] وفي اللَِّساِن : رأَْيُت في نُْسَختَْيِن من األَْزَهِرّي :  ُء من التَّْمِر.الرَّ

ي َرأَْيتُهُ في َغِريِب الَحِديث واألَثَِر ُء الُخلُق. قال : وقد َجاَء فيه َحِديٌث َمْرفُوع ، لم يَْذُكُره. والَّذِ : َشِديٌد على األَْهل بَِخيٌل َسيِّى قَْبعَِريّ  رُجلٌ 

 َرُجٌل قَْعبَِرّي ، بتقِديم العَْين على الباِء. وهللا أَعلم. الْبِن األَثِير :

 ، قاله الجوهرّي. ، كَسفَْرُجٍل : العَِظيُم الَخْلقِ  القَبَْعثَر : [قبعثر]

ْخمُ  ، مقصوراً : الَجَملُ  القَبَْعثََرىو ، فَحملَنِي على خافِيَة من  قَبَْعثَرى فجاَءنِي طائٌر كأَنّه َجَملٌ »حديُث الَمْفقُوِد : ، ومنه العَِظيمُ  الضَّ

 .«َخوافِيه
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، هكذا نقله الصاغانّي. قلُت  َدابّةٌ تكوُن في البَْحرِ  أَيضاً : القَبَْعثََرىوالفَِصيُل الَمْهُزول ؛  أَيضاً : القَبَْعثََرى وقال اللَّْيث :و ، قَبَْعثََراةٌ  واألُنثَى

، فلو كانِت األَِلُف  قَبَْعثََراةٌ  ، ألَنَّك تقوُل : العَِظيُم الشَِّديُد. واألَِلُف لَْيَسْت للتَّأْنِيث : القَبَْعثَرى قال الُمبَّرُد :و ولم يَُحلَِّها ، وكأَنَّهُ على التَّْشبِيه. :

 ، كما في اللُّبَاِب ، ألَنّه ليس في األَْسَماِء ُسداِسيّ  وال لإِلْلحاقِ  للتَّأْنِيث لَما لَِحقَه تَأْنِيٌث آَخُر ،

__________________ 
 .«القرب»( عن اللسان وابألصر 1)
 قوله : عا السموم هكذا الرواية كما قاله الص اغاين يف التكملة ا قا  وبينهما مشطور ساقرت وهو :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 «ِش  عليها مغفروطلعت 
 وقا  يف التكملة : والرجز جلند  بن املثىن الطهوي.

 ( يف التهذيب : ثقب.3)
 ( السلعة : زايدة حتدث يف اجلسم مثر الغدة.4)
 .407/  3( اجلمهرة 5)
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ٌم َ ِلثٌ  يـُلحَحُ  به ا ِثرِي  َبرح ِقســح ِهم (1)ا وهو َأنح َيُكوَن للت كح رَبِّد ا كما نـََقَله شــيُخَنا عن بَعضــِ
ُ
. واّلِذي نقله اجلوحَهرِي  عن امل

َا  ال : ُر الَقرَايفّ عن ابحِن مالٍك َأن  اإِل ح ت ة. ونـََقَر الَبدح ة بَبناِت الســـــِّ ســـــَ و  ا َأهّنَا زِيَدتح لتـُلحِحَ  بـََناِت اخَلمح  َلحَتص  ابأُلصـــــُ
َ  ا فِإن ه  َُقوا ابلز وائد ا حنو اقـحَعنحســــَ ُم قد َأ ح َعحرَِفة فِإهن 

ِرُف يف امل بَـَهُه ال يـَنحصــــَ ُرَبِّد : َفهذا وما َأشــــح
َرجنحََم ا مث قَا  امل يـُلحَحُ  ابحح

ِرف يف الن ِكَرِة. ِغري َحىت  يـَُرد  ِإىل الر اَبعّي ا  ج قـََباِعثُ  ويـَنحصــــَ ُض وال الت صــــح ُرف ال يـُبحىَن منه اجَلمح ا أَلن ما زَاَد عل  أَرحبـََعِة َأحح
طَُوانَة وحانُوت. قا  شــــــيُخَنا : وَمر  له أَن ه ال َنظِ ِإاّل َأنح  دِّ واللِِّا ا حنو ُأســــــح

َ
رَي هلا  يكون ا رُف الرابُض منه َأَحَد ُحُروِف امل

ِثري ا نقاًل عن الل َبابِ  يحِخَنا هناَ  َأن  أَِلَفُه للت كح بَـغحَطَر  ا وما َمَعُه ا فَتَبم ر. قلُت : وَمر  ِلشـــَ ا وأَن ُه مل يَرِدح عل  هذا  ِإال ضـــَ
َباُن بنُ  ُهوٌر. الَقبَـعحثـََر  املِثَاِ  غريُ ا ا فراِجعحه. قلُت : والَغضح  ا من َبيِن َ ّاِم بِن ُمرَّة ا َمشح

ْمقَةُ من العَْيِش. التَّْقتِيرُ و القَتْرُ  : [قتر] ْمقَةُ في النَّفَقَة ، القَتْرُ  وقال اللّْيث : : الرُّ ّم ، قَتََر يَْقتُرُ  : الرُّ ،  قُتُوراً و قَتْراً  ، بالَكْسِر ، يَْقِترُ و ، بالضَّ

 ُيْسرُِفوا َوََلْ َلَْ )َء بهما قولُه تعالَى : ، وقُِرى َضيََّق في النَّفَقَةِ  : أَْقتََر إِْقتَاراً و تَْقتِيراً  َعلَْيِهم قَتَّرَ و ، كَصبُور ، قَتُورٌ و قاتِرٌ  فهو كقُعُود ،
ا يَِجُب َعلَْيِهم من النَّفَقَة. وفاتَتْه اللُّغَةُ الثاِلثَة ، وهي : (3) يُقَتُِّروا لم وقال الفَّراُء : (2) (يَ ْقرُتُوا :  قُتُوراً و يَْقتُُر قَتْراً و يَْقتِرُ  َعلَى ِعيَاِله قَتَرَ  َعمَّ

ح به في الُمْحَكم.  ْقتَارُ اإلِ و التَّْقتِيرُ و فالقَتْرُ  َضيََّق عليهم ، قال ابُن األَثِير  «في ِرْزقِه إِْقتَارٍ وبُِسْقٍم في بََدنِه »في الحديث : وثالُث لُغَاٍت ، َصرَّ

 .قُتَاَرهُ  ءِ يَتَناَوُل من الشَّيْ  الُمقَتِّرَ و الُمْقِترَ  هللا ِرْزقَه ، أَي َضيَّقَهُ وقَلَّلَهُ. وقال الُمَصنّف في البََصائر : كأَنَّ  أَْقتَرَ  : يقال :

عن أَبي ـ  (5) (ذ  َعَلْيها َغَْبَة . تَ ْرَهُقها َقرَتَة  َوُوُجوه  يَ ْوَمئِ )ومنه قولُه تَعالَى : ـ  ، بالفَتْح : الغَبََرةُ  (4) القَتْرُ ـ و محّرَكتَْينـ  القَتََرةُ و القَتَرُ و

 ُعبَْيَدةَ ، وأَنشد للفََرْزَدِق :

ُه  عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــح تـ ــــــــــــــَ ِك يـ ــــــــــــــح ل
ُ

ــــــــــــــرِداِء املــــــــــــــ و ج ب ــــــــــــــَ تـ  مــــــــــــــُ

  
ُه الــــــــــــــرّااَيِت و   قــــــــــــــَ وح َر  فـــــــــــــــَ وحٌج تـــــــــــــــَ  الــــــــــــــقــــــــــــــرَتَامــــــــــــــَ

  
 : َغبََرةُ الَجْيِش. القَتََرةُ  : َغبََرةٌ يَْعلُوها َسَواٌد كالدُّخاِن. وفي النَّهايَة : القَتََرةُ  وفي التَّْهِذيب :

ُن به ، قال األَزهرّي : وهو َصِحيح  كُهَماٍم : ِريُح البَُخورِ  ، القُتَارُ و وقال الفَّراُء : هو آِخُر رائَِحِة العُوِد  .(6)، وهو العُوُد الذي يُْحَرُق فَيَُدخَّ

َر به ؛ قالَه في ِكتاب الَمَصاِدر. وقال َطَرفَةُ :  إِذا بُّخِ

مح  هـــــــــــــِ ِلســـــــــــــــــــــــــــِ وحُم يف جمـــــــــــــَح ـــــــــــــقـــــــــــــَ ـــــــــــــاَ  ال  حـــــــــــــَا ق

  
ارٌ   تـــــــــــــــــَ رح  أَقــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــُ  ذاَ  أَمح رِيـــــــــــــــــُح الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ

  
ُر به واِء والعَْظِم الُمْحَرقِ  قد يكوُن منو ، الِقْدرِ  : ِريحُ  القُتَارُ و والقُُطُر : العُوُد الذي يُتَبَخَّ ال »في حديث جابٍر : و، وِريُح اللّْحِم الَمْشِوّي.  الّشِ

واِء ونَْحِوهما. وفي التَّْهِذيب  «ِقْدِرك بقُتَارِ  تَْؤِذ جاَرك َب على الَجْمِر ، وأَّما  القُتَارُ  :هو ِريُح الِقْدِر والّشِ واِء إِذا ُضّهِ عند العََرب : ِريُح الّشِ

واِء أَنّه عندهم لِشدَّةِ  (8)، ولكّن العَرَب َوَصفَت  القُتَارُ  فإِنّه ال يُقَاُل له (7) [إِذا أُلقي على النار]رائَِحةُ العُوِد  اْستطابَةَ الُمْجِدبِيَن رائَحةَ الّشِ

 وقال لَبِيٌد : .(8)لى أَْكِله كرائَحِة العُوِد لِطيبِه في أُنُوفهم قََرِمِهم إِ 

اِم ِإذا و  نـــــــــــــَ وِط الســـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــُ عـــــــــــــح ن  مبـــــــــــــَ  ال َأضـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ارُ كـــــــــاَن   ـــــــــَ ت ـــــــــقـــــــــُ رُ   ال طـــــــــُ ـــــــــقـــــــــُ رَتحَوُح ال ا ُيســـــــــــــــــــــــح مـــــــــَ  كـــــــــَ

  
ر به. قُتَارِ  أَْخبََر أَنَّه يَُجوُد بإِْطعَاِم اللَّْحِم في الَمْحِل إِذا كان ِريحُ   اللَّْحِم عند القَِرِمين كرائَحِة العُوِد يُبَخَّ

 .قُتَاِره ، أَي ِريحُ  : َسَطعَْت رائَحتُه قَتَّر تَْقتِيراً وكفَِرَح ونََصَر وَضَرَب ،  اللَّْحُم ، قَترَ 

ً  تَْقتِيراً  لألََسدِ  قَتَّرَ و .القُتَارِ  : تَْهيِيجُ  التَّْقتِيرُ و بْ  : َوَضَع له لَْحما َن بأَْوباِر اإِلبِل  ، إِذا للَوْحِش  الصائدُ  قَتَّرَ و ، أَي ِريَحه ، قُتاَره يِجدُ  يَةِ في الزُّ َدخَّ

. قُتَْرةٍ  فاُلناً : َصَرَعه على قَتَّرَ و فيَْهُرب منه. لئالَّ يَِجَد ِريَح الصائِدِ  ّمِ  قَتَّرَ و ، بالضَّ
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__________________ 
 األلفات الزوائد يف آخر الكلم ال للتبنيث وال لإل ا .( يف اللسان : قسم  لث من 1)
 .67( سورة الفرقان اآية 2)
 .«( يف التهذيب عن الفراء : مل يقرّتوا : مل يقصروا عما  ب3)
َة.4)  ( يف القاموس : والَقرتح
 .41و  40( سورة عب  اآيتان 5)
 التهذيب : هذا التفسري للقتار من أابطير الليث.( كذا ابألصر واللسان نقال عن األزهري ا ويف 6)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.7)
 ( األصر واللسان عن األزهري ا ويف التهذيب : تصف استطابة القرما إىل اللحم ورائحة شوائه ا فشبهتها برائحة العود إذا أحر .8)
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نَـُهَما ِترياً  بـَيـح ينَ َمَتاَعك بـَعحَضه من بـَعح  ا َأو بـَعحَ  رَِكاِبَك من بـَعح . ِتريُ التـ قح  ا وقا  الل يحُث : : قاَربَ  تـَقح  : َأنح ُتدح
تَْين : النّاِحيَة والجانِب القُتْرُ و ّم وبَضمَّ  واألَْقَطار. األَْقتارُ  ، لغةٌ في القُْطِر ، وهي (1) ، بالضَّ

لألَْمِر ، إِذا تَلَطََّف له ،  تَقَتَّر فالٌن للِقتَاِل : مثل تَقَطََّر. وقال الزمخشرّي : تَقَتَّرَ ووَغِضَب ،  هُ لألَْمِر : تََهيَّأَ لَ  تَقَتَّرَ و: َغِضَب وتَنَفََّش ،  تَقَتَّرَ و

ى ، إِذاوتَقَطََّر  َعْنه تَقَتَّرَ  قدو ، األَخيرةُ عن الفارسّي ، كاْستَْقتََره واالْستِْمَكاَن به ، فاُلناً : حاَوَل َختْلَهُ  تَقَتَّرَ  و. وهو َمجاز ، قال الفرزدُق  تَنَحَّ

: 

ُه و  ـــــــــــــ  َا كـــــــــــــبَن بحِنســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــه ُمســـــــــــــــــــــــــــح ا ب ـــــــــــــ  ن  كـــــــــــــُ

  
يـــــــــــرٍت   لـــــــــــِ يـــــــــــرٌت عـــــــــــن خـــــــــــَ لـــــــــــِ َاَأٌخ َأو خـــــــــــَ رت  قـــــــــــَ ـــــــــــَ  تـ

  
 ، عنه أَيضاً. : التَّخاتُل التَّقَاتُرُ و

،  القَتْرُ  : قَدََّره. وقال الصاغانّي : قَتََّرهوما بَْيَن األَْمَرْين ،  قَتَرَ  ؛ هكذا َذَكَرُهَما صاحُب اللَّسان. يقال : كالتَّْقتِيرِ  ، القَْدرُ  ، بالفَتْح : القَتْرُ و

ْرَها ، فال تُغلِّْظَها فتَْخِرَم الَحْلقَةَ ، وال تَُدقِّقه اْقتُرْ  بالفَتْح : التَّْقِديُر. يقال : ق ذلك قوُل ُدَرْيِد ُرُؤوَس الَمَساِميِر ، أَي قَّدِ ا فتَْمَرَج وتَْسلَس. ويُِصّدِ

ة : مَّ  بِن الّصِ

زٍَع  ــــــــــــــَ َد  ِإال  ِإىل فـ ــــــــــــــَ رحت ــــــــــــــُ اُء ال تـ يحضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  بـ

  
ك    يـــــــهـــــــا الســـــــــــــــــــــ  ِج َداُووَد فـــــــِ نح َنســـــــــــــــــــــح ورُ مـــــــِ تـــــــُ قـــــــح  مـــــــَ

  
ك.و  يَُحرَّ

: بالكسر : السَّْهُم الذي ال نَْصَل  الِقتْرُ  من النِّصاِل. وفي التَّْكِملَة : : َضْربٌ  الِقتْرُ  ، وقال الجوهرّي : بالَكْسِر : نَْصٌل لِسَهاِم الَهَدفِ  ، الِقتْرُ و

بلُغَة ُهَذْيل ، يُقَال : كم َجعَْلتُم  الِقتْرُ  ، وهي ِسَهاٌم ِصغاٌر. يقال : أَُغاِليَك إِلى َعْشٍر أَو أَقَلَّ ، فذِلكَ  األَْقتَارُ  فيه ، فيما يُقَال. وقال اللَّْيث : هي
 وأَنشد قوَل أَبي ذَُؤْيٍب يصُف النَّْحل : ؟تَْرُكمقِ  (2)

َد  عـــــــــ  يـــــــــه َتصـــــــــــــــــــــــَ تح فـــــــــِ َرهـــــــــا  (3)ِإذا هَنَضـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــح ـــــــــَ  نـ

  
رتحِ   ا كــــــــــقــــــــــِ اهبــــــــــَُ يــــــــــَ ِدرًّا صــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــَ الِء ُمســــــــــــــــــــــــح  الــــــــــغــــــــــِ

  
قال ابُن الَكلبّي : أَْهَدى يَْكُسوُم ابُن أَِخي األَْشَرم للنَّبّي و: َسْهٌم صغيٌر. والِغاَلُء : مصدُر غالَى بالسَّْهِم ، إِذا َرَماه َغْلَوةً.  الِقتْرُ 

ً  وسلمعليههللاصلى بت وقد ، (4) لَْغبٌ  َسْهمٌ  فيه ، ِسالحا م ، ُرْعِظه في ِمْعبَلَةٌ  ُرّكِ صافِ  ُمْستَْحِكمُ  هو:  وقال ، فُوقَه فقَوَّ  قِتْرَ  وَسّماهُ  ، الّرِ

 الِغاَلِء.

ّجِ َحِديُد الطَّْرِف قَِصيٌر نحٌو من قَْدِر اإِلصبع ، الِقتَْرةُ و الِقتْرُ و َواِحَدة ،  القتَْرةُ  وقِيَل : يُْرَمى بها اْلَهَدُف. (5) أَو قََصبٌ  أَيضاً : نَْصٌل كالزُّ

هام : الِقتْرُ  َجْمٌع ، فهو على هذا من باِب ِسْدَرةٍ وِسْدٍر. وقال أَبو َحنيفَةَ : الِقتْرُ و ْرَوة واِحٌد. الِقتَْرةُ و،  قِتَْرةٌ  مثُل القُْطِب ، واِحَدتُه من الّسِ  والّسِ

 ، عن ثعلب ، وأَنشد : كَكِتٍف : الُمتََكبِّرُ  ، القَتِرُ و

ر  َذاّيٍ   زحاَن كــــــــــــــــــــــُ ُن َأجــــــــــــــــــــــَ رتح حنــــــــــــــــــــــَح  قــــــــــــــــــــــَ

  
رح   ؤحمتــــــــــــــَِ ُ

ِر َدآِدي املــــــــــــــ بــــــــــــــح جِّ مــــــــــــــن قـــــــــــــــَ  يف ا ــــــــــــــَ

  
ْيُب ، أَْو أَّولُه. ، القَتِيرُ  من الَمَجاز : الَح بهو  َكأَِمير : الّشِ

ْرع»في َسَواِد الشَّعِر ، ولو قال  (6)تَلُوُح فيها ، َشبَّهَ به الشَّْيَب إِذا نَقََّب  الدُُّروعِ  َحلَقِ  ُرُؤوُس َمَساِمير القَتِير أَصلُ و كما في الصحاح « الّدِ

ْرع والبَْيَضة»كاَن أَحسَن. وقرأُْت في ِكتاب   ، من ناِحيَتَْي ألَبي ُعبَْيَدةَ َما نّصه : ويُقَال لَطَرفَيِ الِحْرباِء اللََّذْيِن ُهَما نَِهايَةُ الِحْربَاءِ « الّدِ

إِذا كاَن  للقَتِيرِ  ، ويُقَال قُتُرٌ و قَتَاِئرُ  ، والَجْمع قَتِيَرانِ  َطَرفَيِ الَحْلقَِة ، ثم يَُدقَّاِن فيَْعُرَضاِن لئاّل يَخُرَجا من الَخْرت ، وكأَنّهما َعْينَا الَجَراَدةِ :

 ُمعَْقَرٌب ، قال : قَتِيرٌ  ُمَداَخالً وال يََكاُد يَُرى من اْستَوائه بالَحْلقَِة :

ا و  هــــــــــــــَ مــــــــــــــَ عــــــــــــــح ر َه طــــــــــــــَ  ُزرح  مــــــــــــــن املــــــــــــــاِذيِّ كــــــــــــــَ

  
اِت   ـــــــــــّ ي َرفـــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــح

َ
ريُ ِإىل امل ـــــــــــِ ت ـــــــــــقـــــــــــَ َربُ  ال قـــــــــــح عـــــــــــَ ُ

 املـــــــــــ

  
 ن الَمَطِر. وَذَكَر لها َشواِهَد ليس هذا َمَحلَّها.بَحَذِق الَجراِد ، وبَحَدِق األَساِوِد ، وبالقَْطر م القَتِيرُ  ويَُشبَّهُ 
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حاِل والسُُّروِج : الَجيُِّد الُوقُوعِ على الظَّْهرِ  ، األَخيرةُ للصاغانّي ، ، كُمْحِسن الُمْقِترُ و القاتِرُ و ،  أَو اللَِّطيُف منها ، أَي َظْهِر البَِعيِر ، ِمَن الّرِ

البِن ُدَرْيد ، في باِب « كتاب السَّْرج واللِّجام»ْستَأِْخُر وقال أَبو َزْيد : هو أَْصغَُر السُّروجِ. وقَرأُْت في وقِيل : هو الذي ال يَْستَْقِدُم وال يَ 

 ، إِذا َكاَن َحَسَن القَّدِ ُمْعتَِدالً ، ويُقَابِلُهُ الَحَرُج. قاِترٌ  صفاِت السَّْرج : وَسْرجٌ 

__________________ 
  القاموس : ج أَقتاٌر.( زيد بعد لفظة اجلانب يف1)
 .«فعلتم»( عن التهذيب وابألصر 2)
 .«فصعد»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( السهم اللغب الفاسد الذي مل حيسن عمله ومل يلتئم ريشه.4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : قضيب.5)
 األسود.( كذا ابألصر ا ويف التهذيب : يشبه هبا الشيب إذا ثقب با الشعر 6)
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ّم : ناُموُس الصائدِ  القُتَْرةُ و ، هكذا في النَُّسخ من باب اإِلْفعَال ،  فِيها أَْقتَرَ  وقد اإِلْنَسان ، أَي ِريِحه ، كما في البََصائر ، ِلقُتَارِ  الَحافِظُ  ، بالضَّ

يِد : تََخفَّى في تَقَتَّروأَي اْستَتَر.  من باب االْفتِعَال ، قال الزمخشرّي :« فيها اْقتَتَرَ »والصَّواُب كما في اللَّسان واألََساس :  ليَْختِلَه.  القُتَْرة للصَّ

. قال قُتَراً قُتَراً  تكونُ  ُكثْبَةٌ من بَعِر أَو َحًصى : القُتَْرةُ و قُتَرٌ  ِفُرَها الصائُد يَْكُمُن فِيها ، وَجْمعَُها: البِئُْر يَْحتَ  القُتَْرةُ  : (1)وقال أَبو ُعبَْيَدة 

 األَزهرّي : أَخاف أَْن يَُكوَن تصحيفاً ، وَصوابُه القُْمَزةُ ، والَجْمُع قَُمز ، للُكثْبَِة من الَحَصى وَغْيِره.

ْرَع : َجعََل لها قَتَرَ و ، بالتَّْشِديد ، كما تقّدم ، قَتََّره ، وكذلك بعَضه إِلى بَْعٍض  َء : َضمَّ الشي قَتَرَ و  ، أَي ِمْسَماراً ؛ نَقله الصاغانّي. قَتِيراً  الّدِ

ُجُل ، إِذا لَِزَم ، مِ  أَْقتَرَ و، نقله الصاغانّي ، ونَّص ِعبَاِرته :  كأَْقتَرَ  َء : لَِزَمه ،الشَّيْ  قَتَرَ و  .قَتَرَ  ثْلُ الرَّ

هُ و غَر قِتَْرةَ  ابنُ  من الَمَجاِز : َعضَّ السَّْهِم ، وقيل : هو بِْكُر  ِقتَْرةِ  مشتقٌّ من (2)ما ُهَو ، ال يَْنُجو َسِميُمَها  ، بالَكْسِر : َحيَّةٌ َخبِيثَةٌ إِلى الّصِ

ْبر ، يِْنُزو ثّم يَقَُع. وقال َشِمٌر : ابنُ  أْس ، والجمُع بَناتُ  تَْرةَ قِ  األَْفعَى ، وهو نَْحُو الّشِ . وقال ابُن قِتَْرةَ  : َحيَّةٌ صغيرةٌ تَْنَطِوي ثم تَْنُزو في الرَّ

 . وأَنشد :قِتَْرةَ  ِذراعاً أَو نحَوها ؛ وهو ال يُْجَرى ، يُقَاُل : هذا ابنُ  (3)ُشَمْيل : هو أَُغْيبُر اللَّْوِن َصِغيٌر أَْرقَُط يَْنَطِوي ثم يَْنقُُز 

ــــــــــــِن  ُف اب ــــــــــــح زٌِ  أَن ــــــــــــح ن ــــــــــــه مــــــــــــَ َةَ ل رتح رَتِي  قــــــــــــِ قــــــــــــح ــــــــــــَ  يـ

  
رحَدا  ـــــــــَ اخـــــــــًا وال بـ قـــــــــَ ـــــــــُ مح نـ عـــــــــَ طـــــــــح م  مل يـــــــــَ ِه الســـــــــــــــــــــــّ  بـــــــــِ

  
يَْت بذلك قِتَْرةُ و مخشرّي أَنّها إِنَّما ُسّمِ َح الزَّ  تَْرِمي بها ، قال : قِتَْرةً  كأَنَّ لها َمْعِرفةٌ ال يَْنصِرف. وَصرَّ

َرهح  ي ِكســــــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــــِ لــــــــــــــح ــــــــــــــُ وحاليت وتـ مــــــــــــــَ ُدو لــــــــــــــِ  َأحــــــــــــــح

  
ـــــــــــــــُن و   هـــــــــــــــا اب ـــــــــــــــَعضـــــــــــــــــــــــــــــ  تح ف ـــــــــــــــَ َهح ِإنح أَب رتح ـــــــــــــــِ  ق

  
ذُوا »في الَحِديث : و،  : َعلٌَم للشَّْيَطانِ  قِتَْرةُ  أَو ، وهي ُكْنيَتُه ، : إِْبِليُس ، لَعَنَهُ هللا تعالَى قِتَْرةَ  أَبو من الَمجاز :و باهلل من األَْعَميَْيِن ،  (4)تَعَوَّ

 .«وما َولَدَ  قِتَْرةَ  ومن

 .قِتَْرةَ  ، بَكْسٍر فَُسُكون : من أَسماِء إِْبِليَس. وقيل : ُكْنيَتُه أَبو ِقتَْرةُ و .. قال الَخّطابِّي في إِصالح األَلفاظ : يُِريُد باألَْعَميَْين الَحِريَق والسَّْيلَ 

 فُِظ في التَّْبِصير.وهكذا نقَلَهُ الَحا

ُجُل : أَْقتَرَ و  ، قال : اْفتَقَر الرَّ

ُزورَاِن ا واَ صـــــــــــــــــــــــَ  
َ
َد   املـــــــــ جـــــــــِ مح َمســـــــــــــــــــــــح كـــــــــُ ـــــــــَ  ل

  
َر  و   ِ أَثــــــــــــح اح ُه مـــــــــــن بـــــــــــَ بحصــــــــــــــــــــــــُ مح قـــــــــــِ كـــــــــــُ رَتَالـــــــــــَ  أَقـــــــــــح

  
: قَلَّ  أَْقتَر أَي اْفتَقَرا َحتّى َجلََسا مع الفُقََراِء. ويُقَاُل :،  «أَبَواه َحتَّى َجلََسا مع األَْوفاض فَأَْقتَرَ »في الَحِديِث : و. أَْقتَرويريُد من بَْيِن من أَثَْرى 

ُ  أَْقتَرتِ و .ُمْقتِرٌ  مالُه ولَهُ بَِقيَّةٌ مع ذلك. فهو َرت بالعُودِ  ، إِذا ُمْقتَِرةٌ  فهي الَمْرأَة  ، قال الشاِعر : تَبَخَّ

َر  هــــــــــــــــح ا الــــــــــــــــد  رَاهــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ رتَةً مــــــــــــــــُ تـ اًء   قــــــــــــــــح بــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــِ

  
يـــــــــــضُ و   قـــــــــــِ ٍة فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا نـــــــــــَ حـــــــــــَ فـــــــــــح َدَح صـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــح  مـــــــــــِ

  
 .قَتُورٌ و ُمقَتِّرٌ  ، يقال : َرُجلٌ  البَِخيلُ  ، كَصبُور : القَتُورُ و

ْنساُن قَ ُتوراً )وقولُه تعالى :   .(6)تَْنبيهٌ على ما ُجبَِل عليه اإِلْنَساُن من البُْخل ؛ كذا في البََصائر  (5) (وَكاَن اإْلِ

ثاِن ُمَحّمُد بُن َرْوحٍ  : (7) قُتَْيَرةُ وكُجَهْينَةَ : اسٌم ،  ، قُتَْيَرةُ و ، َحدَّث عن جماَعة ، وعنه الَحَسُن بُن داُووَد بِن  أَبو قَبِيلٍَة من تُِجيَب ، منهم الُمَحّدِ

َمِد بِن َحّساَن ، وعنه جابُِر بُن قََطٍن الُخَجْندّي. وفاتَهُ َحبِيُب بُن الّشِهيدِ  القُتَْيِريّانِ  والَحَسُن بُن العاَلءِ  ؛ َوْرَدانَ  ، َمْولَى  القُتَْيِريُّ  ، عن َعْبِد الصَّ

ة بالتَّْصِغيِر في كّل ذلك ، وَضبََطهُ الحافُِظ في التَّْبِصير بفَتْح ، َرَوى عنه يَِزيُد بن أَبِي َحبِيب ؛ هكذا َضبَطَ  القُتَْيِرّيِ  (8)ُعْقبَةَ بِن نَْجَدةَ  هُ األَئِمَّ

 فَكسر.

 * وّمما يُْستَْدرك عليه :

ّمِ : ِضيُق العَْيِش ، وهو َمجاٌز. اْلقُتَْرة  ، بالضَّ
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 ، ومنه قوُل الفََرْزَدِق : قُتَاراً  واللَّْحمَ  ، ِلَدَسِمه ، وُربَّما َجعَلَِت العرُب الشَّْحمَ  قُتَارٌ  ، إِذا كاَن لَهُ  قاتِرٌ  ولحمٌ 

ا  نــــــــــــَ الــــــــــــِ ا الــــــــــــذ رَا بــــــــــــرِحــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــح ر قـ عــــــــــــَ ــــــــــــَ َك تـ يــــــــــــح  ِإلــــــــــــَ

  
ر  و   ارٍ كـــــــــُ تـــــــــَ بِ  قــــــــــُ لـــــــــح المـــــــــَ  ويف صـــــــــــــــــــــــُ  يف ســـــــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أبو عبيد.1)
 .«ينجو سليمهاال »ويف األساس : « ال ُيسلم من لدغها»( يف اللسان : 2)
 ( ينقز َأي يثب.3)
 .«نعوذ»( عن النهاية واللسان وابألصر 4)
 .100( سورة اإلسراء اآية 5)
 (.قرت)( وهي عبارة الراغب يف املفردات 6)
 ( طبعت يف اللباب بفتح القاف ا ويف مجهرة ابن حزم فكاألصر.7)
 ( اللباب : حبرة.8)
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 ، كُمعَظَّم. ُمقَتَّر وِكبَاءٌ 

نَت.  قَتََرتِ و  أَنا. أَْقتَرتَُهاوالناُر : َدخَّ

 : حاَوَل االْستمكاَن به ؛ عن الفَاِرسّي. اْستَْقتََرهُ و

ّم : ُصْنبُوُر القَنَاةِ. وقِيل : هو الَخْرُق الَِّذي يَْدُخل منه الماُء الحائَط ، وهو َمجاز. القُتَْرةُ و  ، بالضَّ

 لٌق ال يَْعِقُر َظْهَر البَِعيِر. وفي األَساِس : إِذا كاَن قَْدراً ال يَُموُج فيَْعِقر.، أَي قَ  قاتِرٌ  وَرْحلٌ 

ْرُع نَْفُسها ، قال َساِعَدةُ بن ُجَؤيَّةَ : القَتِيرُ و  : الّدِ

 (1)ُمَؤل ُب  الَقِتريُ َضربحٌ لَِباُسُهُم 
ْرعِ ، وهو  مستدَرٌك على أَبي ُعبَْيَدة ، فإِنّه لم يذُكْره في ِكتابه. وهو مما جاَء بَْعض ما في الّدرعِ فقاَم َمقَاَم الّدِ

ةُ ، والَجْمعُ  القُتَْرةو ّم : الُكوَّ رَ  القُتَرِ  اطَّلَْعَن من ، ومنه قولُهم : القُتَر ، بالضَّ  عنههللارضيَحِديُث أَبي أَُماَمة  ، أَي الُكَوى وُهَو مجاٌز ، وبه فُّسِ

 .«ففُِقئَْت َعْينُه فَِهَي َهَدرٌ  قُتَْرةٍ  من اطَّلعَ  َمن»: 

ْرعِ.  القُتَْرةُ و  الباِب : َمكاُن الغَلِق ؛ وُكلُّ ذلك َمجاز. قُتْرةُ وأَيضاً : النافَِذة ، وَعْيُن التَّنُّوِر ، وَحْلقَةُ الّدِ

 : ، أَي تُْرٌس َحَسُن التَّْقِديِر. ومنه قوُل أَبي َدْهبٍَل الُجَمِحيّ  قاتِرٌ  وَجْوبٌ 

بح  جـــــــــَ كيف عـــــــــَ ا شـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ كـــــــــ  ي ِداَلٌص شـــــــــــــــــــــــَ  ِدرحعـــــــــِ

  
ا   وحهبــــــــــَُ رُ َوجــــــــــَ بح  الــــــــــقــــــــــاتــــــــــِ لــــــــــَ ــــــــــَ ريحِ الــــــــــيـ  مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ

  
َهاَم. من «بَْيَن يََدْيه يُقَتِّرُ »وفي الَحِديث :  ي لَهُ النُُّصوَل ، ويَْجَمع له الّسِ  ، وهو إِْدنَاُء أََحِدِهَما إِلى اآلَخر. التَّْقتِير قال ابُن األَثِير : أَي يُسّوِ

كةً  القَثََرةُ  : [قثر]  أََخْذتُه ، أَي ءَ الشَّيْ  اْقتَثَْرتُ  ويُقَال : .قُثَْيَرةٌ  تَْصِغيُرَهاو قَُماُش البَْيِت. ، أَْهَملَهُ الجوَهِرّي. وقال ابُن األَْعَرابِّي : هو ، ُمَحرَّ

 قَُماشاً ِلبَْيتِي. (2)

 : التََّردُُّد والَجَزُع. التَّقَثُّرو

ر َحِديُث أُّم َزْرعٍ :  البَعيُر الُمِسنُّ  : القَْحرُ والَهِرُم.  الَكبِيرُ  : الشَّْيخُ  القَْحرُ  : [قحر] ، كذا قاله الجوهرّي. وقيل : هو الَهِرُم القَِليُل اللَّْحِم. وبه فُّسِ

وَجلٌَد. وقيل : إِذا اْرتَفََع فَْوَق  وفيه بَِقيَّةٌ  : الُمِسنُّ  القَْحرُ  َزْوَجها َهِزيٌل قَِليُل الماِل. وفي المحكم : ، أَرادت أَنّ « قَْحرٍ  َزْوِجي لَْحُم َجَملٍ »

. وقال أَبو قَْحرٌ  َجَملٌ  ، فهو ثاٍن إِلْنقَْحٍل الذي قد نَفَى ِسيبَويَه أَْن يكوَن له نَِظيٌر ، وكذلك ، كِجْرَدْحلٍ  كاإِلْنقَْحرِ  ، قَْحرٌ  الُمِسنَّ وَهِرَم فهو

 .قَْحرٌ  وقَْهٌب ، إِذا أََسنَّ وَكبَِر. وإِذا اْرتَفََع الَجَمُل عن العَْوِد فهو قَْحرٌ  َعْمٍرو : شيخٌ 

 .كالقَْحر ، من اإِلبل : ، بالّضّم ُمَخفَّفةً  القَُحاِريَةُ  قال ابُن ِسيَده :و

، وعبارة الّصحاح :  أَو يُقاُل في لُغَيَّةٍ  ، وشاِرٌف ، ، بل نابٌ  قَْحَرةٌ  ال يُقَاُل لألُْنثَى :و ، قال الجوهرّي : قُُحورٌ و القَْحِر أَْقُحرُ  أَي َجْمعُ  ج

 ، في أَْسنَاِن اإِلبل. قَْحَرةٌ  وبَْعُضُهم يقولُه : قلُت : يُِشيُر إِلى ما قَالَه أَبو َعْمٍرو َما نَّصه : واألُْنثَى

هما القَُحاِريَةو ، بالضّم هذا نَصُّ أَبِي َعْمرو أَو قولُه : القُُحَورةو بالفَتْحِ ،،  القَحاَرةُ  االْسمُ و ، وهو َغْيُر  القُُحوَرةَ و القَُحاِريَةَ  يُِريدُ  ، بضّمِ

ر ، فإِنَّ  ّم : اسمٌ  القُُحوَرةَ  ُمَحرَّ واُب  كالقََحاَرةِ  ، بالضَّ ثلُه في التّْكِملَة ، وفي المحكم ، ، وم« بالّضمّ »، كما نّص عليه أَبو َعْمرو ، فالصَّ

ه : وقِيَل : ُجِل إِالّ  العَِظيُم الَخْلِق. منها : القَُحاِريَة ونَصُّ  ، فأَّما قَْوُل ُرْؤبَةَ : قَْحرٌ  وقال بعُضهم : ال يُقَاُل في الرَّ

ِوي ُرُ وُس  رَاتِ هتــــــــــــــَح ــــــــــــــقــــــــــــــاحــــــــــــــِ رِ  ال حــــــــــــــ  ــــــــــــــقــــــــــــــُ  ال

  
هـــــــــــَ    َ الـــــــــــلـــــــــــ  اح َوتح بـــــــــــَ رِ  (3)ِإذا هـــــــــــَ جـــــــــــَ نـــــــــــح  وا ـــــــــــَ

  
 فَعَلَى التَّْشنِيع ، وال فِْعَل له.

 ، قاله الصاغانّي أَيضاً. الشَُّروُب القَِصيرُ  : القَُحاِريَةُ و وفي التكملة : الغََضُب ، فليُْنَظر. الغَُضوَب. : القَُحاِريَةُ و

 ، أَهملهُ الجوهرّي ، وَذَكره ابُن ُدَرْيد ، كما نقله عنه الصاغانّي. ونَقل صاحُب اللَّسان عن األَزهِرّي : ِمن يَِده : بَدََّده قَْحثََرهُ  : [قحثر]

 َء من يَِدي ، إِذا َرَدْدته. وإِخالُه تَْصِحيفاً.الشَّيْ  قَْحثَْرتُ 
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 قَْحَطرَ و تَْوتِيراً. القَْوَس : َوتََّرَها قَْحَطرَ  : [قحطر]

__________________ 
 ( صدره يف شرح أشعار اهلذليا :1)

 بينا هم يوماً كذلك راعهم
 .«اخّتذته»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  2)
 .«اللح »( عن اللسان ا وابألصر 3)
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َرحأََة : جاَمَعَها
  ِإىل َأَحد.ا وقد َأ َلُه اجلوحَهرِي  وصاِحُب الّلَسان ا وذكرُه الصاغايّن ا ومل يـَعحزُهُ  امل
ْرُب بالشَّيْ  ، بالخاِء بعد القاِف ، أَهملهُ الجوهرّي والصاغانّي ، وفي اللّسان : هو القَْخرُ  : [قخر]  ِء اليابِس على اليابِس ، والِفْعُل كَجعَلَ الضَّ

 : َضَربَهُ بَحَجٍر. قََخَره قَْخراً  . وأَْطلَقه ابُن القَّطاع فقال :قََخَرهُ يَْقَخُرهُ قَْخراً  ، يقال :

ُره ، وهو ما الُحْكمُ و: القََضاُء  القََدرُ  في الُمْحَكم :و الُمَوفَّق ، نقله األَزهِريُّ عن اللَّْيث ، ، محّركةً : القََضاءُ  القََدرُ  : [قدر] هللا َعزَّ وَجلَّ  يُقّدِ

 من القََضاِء ويَْحُكُم به من األُموِر.

،  فِيهما ، بفَتْح فُسُكون كالقَْدرِ  ، الطَّاقَة أَيضاً : القََدرو ، بالَكْسر. كالِمْقَدارِ  ، نقله الصاغانّي عن الفّراِء ، ِء. ويَُضمُّ لشَّيْ َمْبلَُغ ا أَيضاً : القََدرُ و

قال : أَي ما َوَصفوهُ َحقَّ ِصفَتِه. وقال :  (1) (َقْدرِهِ  َوما َقَدُروا هللَا َحقَّ )ِء فقد نَقَلَه اللَّْيث ، وبه فَسََّر قَولَه تَعَالَى : أَّما في معنَى َمْبلَِغ الشَّيْ 

 .القََدرِ  : اسمُ  الِمقَُدارُ وبَمْعنًى ، وهو في األَصِل َمْصدٌر. وقال أَيضاً :  قَْدُرهُ وهللا  قََدرُ وها هنا : بمعنًى واِحٍد.  القََدرو القَْدرو

اِء. وبِِهَما قُِرئ قولُه تَعَالَى : وأَّما في َمْعنَى الطَّاقَِة فقَْد نُِقَل الَوْجَهاِن عن األَْخفَِش ؛ َذَكَره الصاَغانّي ، وَذَكَره األَزهِرّي عنه وعن الفَرّ 

َعَلى اْلُمْقرِتِ )ْنِذِرّي عن أَبي العَبّاس في قوله تعالَى : قال األَزهريُّ : وأَخبََرنِي المُ  (2) (َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُهُ )
وإِنََّما اخترنَا التَّثِْقيل ألَنَّه اسٌم. قال  قال : التَّثِْقيُل أَْعلَى اللُّغَتَْيِن وأَْكثَُر ، وِلذلك اْختِير. قال : واْختَاَر األَْخفَُش التَّْسِكيَن قال : قَْدُرهو .(َقَدرُهُ 

َر قولُه تعالَى :  بالقَْدرِ ويُْقَرأُ بالتَّخِفيف وبالتَّثِْقيل ، وكلٌّ َصواٌب. قلُت : الكسائّي ؛  َلِة اْلَقْدرِ )بمعنَى الُحْكِم فُّسِ أَي  (3) (ِإاّن أَنْ َزْلناُه يف لَي ْ

 ةَ بِن الَخْشَرِم :، وأَنشد األَْخفَُش لُهْدبَ  (4) (ِفيها يُ ْفَرُق ُكلُّ َأْمر  َحِكيم  )الُحْكِم ، كما قال تعالَى : 

وائــــــــــــِب و  ي لــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــ  وحمــــــــــــِ قــــــــــــَ رِ َأاَل اَي لــــــــــــَ دح  الــــــــــــقــــــــــــَ

  
رِيو   دح ُث ال يــــــــــَ يــــــــــح نح حــــــــــَ رحَء مــــــــــِ َ

ِر أَيحيت املــــــــــ  لــــــــــأَلمــــــــــح

  
واُب « كالقَْدرِ »فقوُل الُمَصنّف  ْل. « فيها»فيهما َمَحلُّ نََظر ، والصَّ ،  أَْقَدارٌ  فيها ، ج كالقََدرِ  ، بالَمعَاني السابِقَة ، القَْدرُ وأَي في الثَّالثَة ، فتَأَمَّ

 الَمْصَدُر. وأَنشد : القَْدرواالْسُم ،  القََدرُ  أَي َجْمعَُها َجِميعاً. وقال اللّْحيَانّي :

ر  شـــــــــــــــــــــــــــيح  ىت  َأخـــــــــــــِ كـــــــــــــُ اُع ٍء حـــــــــــــَ تـــــــــــــَ  يـــــــــــــَك مـــــــــــــَ

  
رٍ و   دح قـــــــــــــــــــَ ر ٌ  واجـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاعُ  بـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــَ

  
 وأَنشَد في الَمْفتُوح :

َدرٌ  ِر وقـــــــــــد أََر   قـــــــــــَ يـــــــــــح خـــــــــــَ ـــــــــــنـــــــــــ  َك ذا ال لـــــــــــ   َأحـــــــــــَ

  
َدارِ و   ِر بـــــــــــِ يـــــــــــح خـــــــــــَ َك ُذو الـــــــــــنـــــــــــ  يـــــــــــَك مـــــــــــالـــــــــــَ  أَبـــــــــــِ

  
 والسُُّكوَن.قال ابُن ِسيَده : هكذا أَنشَدهُ بالفَتْحِ ، والَوْزُن يَْقبَل الَحَرَكةَ 

َكةً : القََدِريَّةُ و هللا من األَْشيَاِء. وقال بعُض ُمتََكلِِّميهٍم :  قَدَّر ، ُمَولَّدةٌ. وقال األَزهِرّي : هم قوٌم يُْنَسبُوَن إِلى التَّْكِذيِب بما القََدرِ  جاِحُدو ، ُمَحرَّ

 ، وَمْن أَثْبَتَهُ فُهَو أَْولَى بِه. عزوجل عن هللا القََدرَ  ، ألَنَّنَا نَْنِفي (5)ال يَْلَزُمنَا هذا اللَّقَب 

وا القََدرَ  (6)قال : وهذا تَْمِويهٌ منهم ؛ ألَنَُّهْم يُثْبِتُوَن  . وقوُل أَْهِل السُّنَّة إِنَّ ِعْلَم هللا َعّز وجلَّ َسبََق في البََشِر ، فعَِلَم قََدِريَّةً  ألَْنفُِسهم ، وِلذلك ُسمُّ

 .(7) [وُكتَِب عليه]ُخِلَق له ُكْفَر َمْن َكفََر منهم كما َعِلَم إِيماَن من آَمَن ، فأَثْبََت ِعْلَمه السابَق في الَخْلق وَكتَبَه ، وُكلٌّ ُميَسٌَّر ِلَما 

ّم ، يَْقُدُرهُ   تعالَى ذلك َعلَْيههللا قََدرَ  يُقَال :و  لَهُ  قَدَّرَ و ، تَْقِديراً  عليه قَدََّرهُ و ، بالتَّْحِريك ، قََدراً و ، بالتَّْسِكين ، قَْدراً  ، بالَكْسر ، يَْقِدُرهو ، بالضَّ

 : كلُّ ذلك بَمْعنًى. قال إِياُس بُن ماِلك : تَْقِديراً 

ٍة  يـــــــــــمـــــــــــَ نـــــــــــِ ٌض بـــــــــــغـــــــــــَ ا طـــــــــــامـــــــــــِ نـــــــــــَ يــــــــــــح لـــــــــــَ قـــــــــــَ اَل ثــــــــــــَ  كـــــــــــِ

  
دح و   ـــــــــــــَ َدرَ ق ـــــــــــــَ َو  ق ُن مـــــــــــــا هـــــــــــــُ ـــــــــــــر محـــــــــــــح ـــــــــــــاِدرُ ال  ق

  
رٌ  ، أَي قاِدر قولُه : ما هو  . وأَراَد بالثَّقَِل ُهنَا النَِّساَء.ُمقَّدِ
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رَ  أَنْ »، من َحّدِ نََصَر ، كما في نُْسَخِتنَا. وفي بَْعِضها  له به يَْقُدرَ  هللا َخْيراً ، َسأَلَهُ أَنْ  اْستَْقَدرَ و بالتَّْشِديد ، وهما َصِحيَحان. قال « له به يُقَّدِ

 الشاعر :

ِدرِ  قـــــــــــح ـــــــــــَ تـ ـــــــــــِه  فـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــح َا  ب ًا وارحضـــــــــــــــــــــــــَ ريح    خـــــــــــَ

  
رُي   يــــــــاســــــــــــــــــــــِ ُر ِإذ َداَرتح مــــــــَ ا الــــــــُعســــــــــــــــــــــح مــــــــَ نــــــــَ يـــــــــح  فــــــــبـــــــــَ

  
__________________ 

 .91اآية ( سورة األَنعام 1)
 .236( سورة البقرة اآية 2)
 ( سورة القدر اآية األوىل.3)
 .4( سورة الدخان اآية 4)
 ( األصر واللسان عن التهذيب ا ويف التهذيب : النبز.5)
 ويف اللسان فكاألصر. .«ألهنم يتبينون أن القدر ألنفسهم»( التهذيب : 6)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.7)
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 .قُْدَرةً  أَي أَْطلُُب منك أَن تَْجعََل لي عليه،  «أَْستَْقِدُرك بقُْدَرِتك اللُهمَّ إِني»تِخاَرة : في حديث االسْ و

ْزقَ  قََدرَ و يَت لَْيلَةُ  قََسَمهُ  : يَْقِدُرهو يَْقُدُره الّرِ  ؛ ألَنََّها تُقَسَّم فيها األَرزاُق. القَْدرِ  ، قِيَل : وبه ُسّمِ

ة ُهَما َمأُْخوذان ِمنوالِغنَى واليََساُر ،  ، بفتح فُسُكون ؛ القَْدرُ و ةٌ ، القُوَّ ، يُقَال :  ، مثلثةَ الدالِ  الَمْقِدَرةِ و ، بالّضّم ، كالقُْدَرةِ  ، ألَنَّ ُكالًّ منهما قُوَّ

ا ِمَن القََضاِء  َمْقدَرةٍ و قُْدَرة َرُجٌل ذو  ، بالفَتْح ال َغْيُر. القََدِر فالَمْقَدَرةُ و، أَي ذُو يََساٍر. وأَمَّ

 قال الُهَذلّي :

يح و  قـــــــــــــَ  عـــــــــــــلـــــــــــــ  اأَلاّيِم شـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ ـــــــــــــَ  ٌء مـــــــــــــا يـ

  
بـــــــــــــًا   جـــــــــــــَ َدَرةِ فـــــــــــــيـــــــــــــا عـــــــــــــَ قـــــــــــــح

َ
ابِ  ملـــــــــــــ تـــــــــــــَ  الـــــــــــــكـــــــــــــِ

  
ة. وأَّما (1) القَْدرُ و الِمْقَدارُ و َكةً ، َدرُ القَ و، بالفَتْح ،  القََداَرةُ  : القُوَّ هما القُُدورُ و القُُدوَرةُ و ، محرَّ  ، كالقُْدَرة ، بالَكْسر ، قَِدرَ  ، فِمنْ  ، بَضّمِ

على  االْقتِدارو ، وهذه عن اللّحيانّي ، ويُْكَسرُ  ، بالفَتْح َذكره الصاغانّي ، القََدارُ و ، وفي التهذيب بالتَّْحِريك َضْبَط القَلَم ، ، بالَكْسر الِقْدَرانِ و

، نقلها الّصاَغانّي عن  وفَِرحَ  ، نَقَلََها الكسائيُّ عن قوم من العََرِب ، ونََصرَ  ، وهي اللُّغة المشهورةُ  والِفْعُل َكَضرب َعلَيه القُْدَرةُ  ِء :الشَّيْ 

ةَ من َغَطفَانَ   .ُمْقتَِدرٌ و قَديرٌ و قادرٌ  ُهوَ و. اْقتََدرَ و  ،ثَْعلَب ، ونََسبََها ابُن القَّطاع ِلبَنِي ُمرَّ

 عليه. قاِدراً  على كذا ، أَي َجعَلَه ، هللا تعالَى أَْقَدَرهو

 ، بتثليث الّدال. الَمْقدَرةُ  واالْسُم من ُكّلِ ذلك

: َضيَّقَه  قَدََّرهو،  قََدراً و يَْقُدُره قَْدراً و يَْقِدُره ءَ عليه الشَّيْ  قََدرَ  ، يُقَال : الطَّْبُخ. وِفْعلُُهَما كَضَرَب ونََصر : القَْدرو. كالتَّْقِدير التَّْضييق ، : القَْدرو

 بالتَّْحِريك هنا قُُصوٌر. القََدرَ  ، عن اللّحيانّي. وتَْرُك الُمَصنِّف

ّجاج : أَي لَنْ  .(4)وأَبو الَهْيثَم  (3)أَي لَْن نَُضيِّق عليه ؛ قاله الفَّراُء  (2) (َفَظنَّ َأْن َلْن نَ ْقِدَر َعَلْيهِ )وقولُه تَعَالَى :  ر وقال الزَّ  عليه ما نُقّدِ

ر بمعنَى : نَْقِدرُ ومن كْونِه في بَْطِن الُحوِت. قال :  قَدَّرنا  . قال : وقد َجاَء هذا في التَّْفِسير. قال األَزهرّي : وهذا الذي قالَهُ صحيٌح ،نُقّدِ

فال  القُْدَرة في اللُّغَة ، وهللا أَعلم بما أَراد. وأَّما أَْن يكوَن من (5). وُكلُّ ذلك سائٌغ .. هللا َعلَْيه من التَّْضيِيِق في بَْطِن الُحوت قَّدَرهُ  والمعنى ما

ل ِمثْلَه إِاّل جاهٌل هللا تعالَى ُكفْ  قُْدَرةِ  يَُجوز ، ألَنَّ من َظنَّ هذا َكفَر ، والظَّنُّ َشكٌّ ، والشَّكُّ في ٌر. وقد َعَصَم هللا أَْنبِيَاَءه عن ذلك ، وال يَتَأَوَّ

، إِلى َمْعنَى فَظنَّ أَن ال  القَْدَرة ، وَذَهب ِإلى َموضع نَْقِدر بكالِم العََرب ولُغَاتَِها. قال : ولَْم يَْدِر األَْخفَُش ما َمْعنَى
يَفُوتَنا ، ولم يَْعلَْم كالَم  (6)

: نَُضيِّق ، لم يَْخبِْط هذا  نَْقِدر ولو َعِلَم أَّن معنَى ؟َعلَْيه نَْقِدرَ  فََظنَّ أَْن لَنْ قال : أَراَد االْستِْفَهام : أَ إِّن بعض المفّسرين  تى قال :العرب ح

 الَخْبَط. قال ولَْم يَُكْن عاِلماً بكالم العََرب ، وكان عاِلماً بقياِس النَّْحو.

 أَي ُضيَِّق. (7) (َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزقُهُ ) وقال : وقولُه تعالى :

 على اإِلْنَساِن ِرْزقُه : مثل قُتَِر. قُِدرَ و: ِمثْل قَتََر.  قَْدراً  َعلَى ِعيَاِله قََدروَ 

َحِديُث ُعَمْيٍر َمْولَى آبِي اللَّْحِم : : َطبََخَها. ومنه يَْقِدُرها قَْدراً و قََدَر الِقْدَر يَْقُدرَها بمعنَى الطَّْبخِ الِّذي ذكَرهُ الُمَصنّف فإِنّه يُقال : القَْدرُ  وأَّما

ً  أَْقُدرَ  أََمرنِي َمْوالَي أَنْ » ، مثُل َطبََخ واطَّبََخ ، وقد تََرَكه المصنّف ُهنَا قُصوراً ،  قََدرَ  : أَيضاً : بَمْعنَى اْقتََدرَ ومن لَْحم.  قِْدراً  أَي أَْطبُخَ  «لَْحما

 ، لكاَن أَْحَسَن. كاالْقتِدار الطَّْبخُ  : القَْدرُ و،  كالتَّْقِديرِ  : التَّْضيِيقُ  القَْدرُ وفيما بَْعد ، ولهذا لَْو قَاَل :  (8) يَْذُكُرْه ولَمْ 

ر قولُه تَعَالَى :  التَّْعِظيمُ  : القَْدرُ و  َحقَّ تَْعِظيِمه.أَي ما َعظَُّموا هللا  (َوما َقَدُروا هللَا َحقَّ َقْدرِهِ )، وبه فُّسِ

 ، بالَكْسِر أَي َدبََّره. قََدَرهُ يَْقِدُره ، يُقَاُل : تَْدبِيُر األَْمرِ  ؛ القَْدرُ و

__________________ 
 .«واملقدر»( عن اللسان وابألصر 1)
 .87( سورة األنبياء اآية 2)
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 العقوبة ما قدرانه.( يف التهذيب عن الفراء : املعىن فظّن أن لن نقدر عليه من 3)
 ( يف التهذيب عن أيب اهليثم قا  : واملعىن فظن أن لن تقدر عليه العقوبة. قا  : وحيتمر أن يكون تفسريه : فظن أن لن نضي  عليه.4)
 ( يف التهذيب : شائض.5)
ويف التهذيب : أن « ـــــــــهلعله الصواب  مر او  «ال»قوله : فظن أن ال يفوتنا ا كذا يف خطه ا ويف اللسان بدون »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 يفوتنا ا بدون ال.
 .7( سورة الطال  اآية 7)
 .«ـهأن يقو  : ومل يذكره فيما بعد ا قوله : ولو ذكره فيما بعد ا هكذا يف خطه واألوىل»وهبامش املطبوعة املصرية : « ولو ذكره»( ابألصر 8)
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َحِديث لَهُ ، بهذا المعنَى. ومنه أَْقِدرُ  أِلَْمِر كذا قََدْرتُ  ، إِذا قاَسهُ. ويُقَاُل أَيضاً : قَدََّرهُ و،  قَْدراً  بِهِ  قََدَره يُقَاُل : ءِ ِء بالشَّيْ قِياُس الشَّيْ  : القَْدرُ و

ّنِ الُمْشتَِهيَة  فَاْقِدُروا قَْدرَ »عائشةَ َرضي هللا عنها :   وقايِسوا وانُظُروه وأَْفِكُروا فيه. ُرواقَدِّ  أَي،  «للنَّظر (1)الَجاِريَِة الَحِديثَِة الّسِ

حاِل والسُُّروجِ  : القَْدرُ و ؛ ذكره الزمخشري في األَساس. وزاَد في اللسان : يَُخفَّف ويُثقَّل.  قَْدرٌ  ، وَسْرجٌ  قَْدرٌ  يقال : َرْحلٌ  الَوَسُط من الّرِ

 وفي عبارة الُمَصنّف قُُصوٌر ظاِهٌر.

: قاتٌر ،  رٌ قاد َسْرجٌ  إِالَّ : َسْرٌج قاِتٌر ، وقد تقّدم ، وَكأَّن الداَل لُغَةٌ في التاِء. وفي التَّْهِذيب :« السَّْرجِ واللَجام»ولم يذكر أَبو ُعبَْيَدة في ِكتَاِب 

ِغيِر والَكبير.  وهو الواقِي الذي ال يَْعِقُر. وقيل : هو بَْيَن الصَّ

 َرأُْس الَكتِف. : القَْدرُ و

ر قوُل : القَِصيُر من ا األَْقَدر : قَِصيُر العُنُِق. وقِيل : أَْقَدرُ  فُهوَ  يَْقَدُر قََدراً  ، كفَِرحَ  قِدرَ  بالتَّْحِريك : قَِصُر العُنُِق ، ، القََدرُ و َجاِل ، وبه فُّسِ لرَّ

 صْخِر الغَّيِ يصُف صائداً ، ويَْذُكر ُوُعوالً ، وقد َوَردْت ِلتَْشَرَب الماَء :

رميـــــــــــــــــــاً  ي كـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُ  أََر  اأَلاّيَم ال تـ

  
او   امـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ َد والـــــــــــــــنــــــــــــــــ  َش اأَلوابـــــــــــــــِ  ال الـــــــــــــــَوحـــــــــــــــح

  

وٍر و  خــــــــــــــُ َد يف صــــــــــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــًا َأَوابـــــــــــــــِ  ال ُعصــــــــــــــــــــــــــــح

  
لــــــــــَ    َا عــــــــــَ اُكســــــــــــــــــــــــِ َدامــــــــــَ هــــــــــا خــــــــــِ نــــــــــِ رَاســــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــَ

  

ا  ـــــــــــــَح هلـــــــــــــََ ي ـــــــــــــِ ِدرُ أُت ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ـــــــــــــٍف  أُقـ ي  ُذو َحشـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ا   امــــــــَ اِت ســــــــــــــــــــــَ قــــــــَ لــــــــَ َ

تح عــــــــلــــــــ  املــــــــ امــــــــَ (2)ِإذا ســــــــــــــــــــــَ
 

  
 : أَراد به الصائَد. األُقَْيِدرُ و: الَخْلَخاُل ، وأَراد بِها الُخُطوَط السُّوَد التي في يََدْيه.  (3)العُْصُم : الُوعوُل. والِخَداُم 

ْت وَمَضْت.  والَحِشيُف : الثَّْوُب الَخلَُق. وساَمْت : َمرَّ

ْخَرةُ الَمْلَساُء.  والَملَقَاُت : جمع َملَقَة ، وهي الصَّ

  :قال َعِديُّ بن َخَرَشةَ الَخْطِميُّ  : فََرٌس إِذا ساَر َوقَعَْت ِرْجاله َمواقَِع يََدْيهِ  األَْقَدرُ  قال أَبو َعْمرو :و

َدرُ و  ــــــــــــح واِت ســــــــــــــــــــــــــاٍط  أَق هــــــــــــَ ِرُف الصــــــــــــــــــــــــــ   ُمشــــــــــــــــــــــــــح

  
ـــــــــــُت   ي ـــــــــــِ ئ ٌت ال َأحـــــــــــَ   وال شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح ي مـــــــــــَ (4)كـــــــــــُ

 

  
:  األَْقَدرُ  ، وقال أَبو ُعبَْيد : َحْيُث يَْنبَِغي وهو غلٌط ،« يََدْيه»، وفي بعض النسخ :  الذي يََضُع ِرْجلَْيه : هو األَْقَدر أَو ، بالَكْسر ، قَِدَرتْ  وقد

 ْجلَْيه حافَِرْي يََدْيِه.هو الّذي يَُجاِوُز حافَِرا ِرْجلَْيه َمواِقَع حافَِرْي يََدْيه. والشَّئيت : ِخالفُه. واألََحقُّ : الَِّذي يَُطبِّق حافَِرا رِ 

، األَخيرة على َغْيِر قِيَاٍس ؛ قاله األَزهرّي  قَُدْيرٌ و،  قَُدْيَرةٌ  ، بال هاٍء عند ِجميع العََرب ، وتَْصِغيُرَها أُْنثَى ، معروفَةٌ  ، بالَكسِر : م الِقْدرو
هُ قَْوُل ثَْعلَب. قال أَبو َمْنُصوٍر : وأَّما ما َحَكاهُ ثَْعلٌَب من قَْوِل العََرب : ما َرأَْيتُ  ويَُؤنَّث. أَو يَُذكَّر ، (5) َغاَل  قِْدراً  ومن قال بتذَِكيِرَها َغرَّ

ال َيَِلُّ َلَك النِّساُء ِمْن )، ولِكنَّهم أَراُدوا : ما َرأَْيُت َشْيئاً َغاَل. قال : ونَِظيُره قوُل هللا تعالى :  الِقْدر على تَْذِكيرأَْسَرَع ِمْنَها فإِنّه لَْيس 
 ٌء من النَّساِء. والْبِن ِسيَده ُهنَا في الُمْحكم كالٌم نَِفيٌس ، فراِجْعه.ٍء ، كأَنَّه قال : ال يَِحلُّ لك شيقال َذكََّر الِفْعَل ألَّن َمْعنَاه َمْعنَى َشيْ  (6) (بَ ْعدُ 

ل  قلُت : وعلى قَْوِل من قَاَل بالتَّْذِكير يَُؤوَّ

 كذا أَْوَرَده بعُض أَئّمة التَّْصِحيف. «قَْدِري ، َعاَل  قِْدِري َغاَل »:  عنه ىيُْروَ  فِيَما ، عنههللارضيقوُل ُمعَاِويَةَ 

 ، ال يَُكسَّر على َغْير ذلك. قُُدورٌ  ج

 أَي َمْطبُوخ. قَِديرٌ و َمْقُدورٌ  ، هكذا في سائر النَُّسخ. وفي اللَّساِن : َمَرقٌ  الِقْدر : ما يُْطبَْخ في القاِدرُ و القَِديرُ و

: ما ُطبَِخ من اللَّْحِم بَتََوابَِل ، فإِْن لم يكن ذا تَوابَل فهو َطبِيٌخ. وما رأَيُت أََحداً من األَئّمة  القَِديرُ  . وقال اللَّْيث :الِقْدر : ما يُْطبَُخ في القَِديرُ و

فَوِهَم ، فإِنَّه إِنَّما َعنَى به ِصفَةَ هللا « القَاِدرُ  : القَِديرُ و»غانّي : بهذا الَمْعنَى. ثم إِنَّنِي تَنَبَّْهُت بعَد َزمان أَنَّه أََخَذه من ِعبَاَرة الصا القاِدرَ  ذكرَ 
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فيَْرتَِفُع « الِقْدرِ  ، وما يُْطبَُخ في القاِدرُ  : القَِديرُ و»، فتَدبَّر. ويُمِكُن أَْن يُقَاَل إِّن الّصواب في ِعباَرته :  الِقْدر تعالَى ال بَمْعنَى ما يُْطبَُخ في

 الَوَهُم حينئٍذ ، ويكوُن تَْوِسيُط الَواِو بَْينَهما من تَْحِريِف النُّّساخ ، فاْفَهْمه.

__________________ 
 .«املستهيئة»( عن التهذيب ا وابألصر 1)
 ( معىن أتيح : ُقّدر ا والضمري يف هلا يعود عل  العصم.2)
لخا  يقا  له خدمة واجلمض ا اأَلوىل أن يقو  : اخلالخير كما يف اللســــــان ا ألن اخلقوله : واخلدام : اخللخا  »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 3)

 .«ـهخدام ا
 األحّ  : الذي ال يعر  ا والشئيث : العثور. ( الشئيث الذي يقصر حافرا رجليه عن حافري يديه وقا  أبو عبيد :4)
 .«حّقرت قير هلا ُقَديرة وُقَدير ابهلاء وغري اهلاء مل لتلف النحويون يف ذلكالقدر مؤنثة عند مجيض العرب بال هاء ا وإذا »( عبارة التهذيب : 5)
 .52( سورة األحزاب اآية 6)
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ْبعَةُ من الناِس  ، القَُدارُ و الَجّزاُر  ، على التَّْشبِيه بالطَّبّاخِ ، وِقيلَ  الَجّزارُ  هو الطَّبّاُخ ، أَو : القَُدارُ و ليس بالطَِّويِل وال بالقَِصيِر. كُهَماٍم : الرَّ

 قال ُمَهْلِهٌل : .(1)هو الِّذي يَِلي َجْزَر الَجُزوِر وَطْبَخها 

هــــــــــــــا  امــــــــــــــَ وارِِم هــــــــــــــَ ِرُب ابلصــــــــــــــــــــــــــــ  َنضــــــــــــــــــــــــــــح  ِإان  لــــــــــــــَ

  
رحَب   َدارِ ضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــُ ّدامِ  ال ــــــــــــقــــــــــــُ َة ال ــــــــــــعــــــــــــَ ي قــــــــــــِ ــــــــــــَ  ن

  
 وأََكلُوه. الِقْدر ، أَي بالَجّزار وَطبَُخوا اللَّْحَم في القَِديرَ  ، وأََكلُوا تََدُروافاقْ  فنََحرَ  بالقَُدارِ  : وَدَعْوا (2)ومن َسَجعاِت األَساس 

 أَم تَْشتَُووَن. تَْقتَِدُرون، مثل َطبََخ واطَّبََخ ، ومنه قولُُهم : أَ  قََدرَ و اْقتََدرَ  يقال : كالُمْقتَِدرِ  ، الِقْدرِ  الطابُِخ في القَُدارُ و

 .السالمعليهناقَِة صالحٍ  عاقُِر الناقَةِ  لذي يُقَاُل له أَُحْيِمُر ثَُموَد :ا بُن ساِلفٍ  قَُدارُ و

 ، كاَن يَِلي الِعزَّ والشََّرف فيهم. بُن َعْمِرو بن ُضبَْيعَة َرئِيُس َربِيعَةَ  القَُدارو

 ، وقِيَل الَحيَّة. الثُّْعبَاُن العَِظيمُ  ، القَُدارُ و

 ، قال امُرؤ القَْيس : َكَسَحاِب : ع ، قََدارٌ و

وٍم يف و  َر يـــــــــــــَ ثـــــــــــــح َدارٍ ال مـــــــــــــِ ه  قـــــــــــــَ تـــــــــــــُ لـــــــــــــح لـــــــــــــِ   ـــــــــــــَ

  
َدرَا   نـــــــــــح ِة عـــــــــــَ لـــــــــــ  ايب بـــــــــــقـــــــــــُ حـــــــــــَ َبيّنِ وَأصـــــــــــــــــــــــــح (3)كـــــــــــَ

 

  
 .«ع د ر»وقد تَقَدَّم في « َظْلتُه قََداَرانَ  في»قال الصاغانّي : وَرَوى ابُن َحبِيب وأَبو حاتٍِم : 

 ، هذه عبارةُ الُمْحَكم. ءٍ : الَوَسُط من ُكّلِ َشيْ  الُمْقتَِدرُ و

الَخْلِق ، أَي َوَسُطه ليس بالطَِّويِل والقَِصيِر ، وكذلك  ُمْقتَِدرُ  : فهو الَوَسُط. وقال ابُن ِسيَده أَيضاً : وَرُجلٌ  ُمْقتِدرٌ  ءٍ وقال َغْيُره : وُكلَّ شيْ 

 الطُّول : َرْبعَةٌ. ُمْقتَِدرُ  ُجلٌ رَ  الَوِعُل والظَّْبُي وغيُرهما. وفي األَساس :

 ، أَي األَْغنِيَاُء ، وهو ِكنَايَةٌ. : الَميَاِسيرُ  قَْدراءَ  بَنُوو

ِغيَرةُ  القََدَرةُ و  ، وفي األَساس : قاَوْيتُه. قايَْستُه ، وفَعَْلُت ِمثَْل فِْعِله : قاَدْرتُه ُمقَاَدَرةً و ، نقله الصاغانّي. ، بالتَّحْرِيك : القَاُروَرةُ الصَّ

وتَْهيئَتِه ، زاَد في البََصائِر : بَحَسِب  في تَْسِويَِة أَمرٍ  (5) التَّْرِويَةُ والتَّْفِكيرُ  أَحُدها : : (4)، على ُوجوه من الَمعَانِي  التَّْقِديرُ  في التَّْهِذيب :و

عُه عليها. والثالث : أَْن تَْنِوَي أَمراً بعَْقِدك ، تقوُل  (6) [تَْقِديُره]: والثّاني : نََظر العَْقل وبناِء األَْمِر عليه ، وذلك َمْحُموٌد. ثم قال  بعالماٍت يُقّطِ

ه : أَمَر كذا وكذا ، أَي نََوْيتُه وَعقَْدُت عليه. وذكر الصاغانّي األَّوَل والثاِلَث ، وأَما المصنّف في البصائر فَذَكر بعد األَوّ  قَدَّْرتُ  : ل ما نَصُّ

الثانِي : أَْن يكوَن بَحَسِب التََّهيُِّؤ و
َر ، فَ ُقِتَل َكْيَف َقدَّرَ )وذلك َمْذُموٌم ، كقوله تعالى :  والشَّْهَوة. قال : (7) وقال : إِنَّ  (8) (َفكََّر َوَقدَّ

ا ا ُوُجوباً وإِّما هللا األُموَر فعَلَى نَْوَعْين : أَحدُ  تَْقِديرُ  ِكلَْيِهَما من اإِلْنَسان. وقال أَيضاً : وأَمَّ هما بالُحْكم منه أَْن يَُكوَن كذا أَو ال يَُكون كذا ، إِمَّ

 .(9) (ء  َقْدراً َقْد َجَعَل هللاُ ِلُكلِّ َشيْ )إِْمَكاناً وَعلَى ذلك قولُه تعالى : 

َر فَ َهدى)عليِه ، ومنه قولُه تعالَى :  القُْدَرة والثاني : بإِْعَطاءِ  ٍء ما فيه َمْصلََحةٌ ، وَهداهُ ِلما فيه أَْعَطى ُكلَّ َشيْ  أَي (10) (َوالَِّذي َقدَّ

 .(12) (ء  َخْلَقُه ُثَّ َهدىَأْعطى ُكلَّ َشيْ ) ، إِّما بالتَّْسِخير وإِّما بالتَّْعِليم ، كما قال : (11)َخالٌص 

 تََهيَّأَ. ُء :له الشي تَقَدَّرو

 : َهيَّأَه. قدََّرهو قََدَرهُ وَ 

 ، وقال اللَّْيث : ما َوَصفُوه َحقَّ ِصفَتِه. ما َعظَُّموه َحقَّ تَْعِظيِمه ، قِيَل : أَي (ما َقَدُروا هللَا َحقَّ َقْدرِهِ ) تعالَى وقولُه و
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يعاً قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم ) وفي البصائر : أَي ما َعَرفُوا ُكْنَهه ، تَْنبِيهاً أَنه َكْيَف يُْمِكنُهم أَْن يُْدِرُكوا ُكْنَهه وهذا َوْصفُه ، وهو قوله : َواْْلَْرُض مجَِ
 .(13) (اْلِقياَمةِ 

__________________ 
 واجلزور يذكر ويؤنث.« وطبخه»( يف التهذيب : 1)
 «.ومن لطائف األساس إذ ما نقله لي  من السجض كما ال لف  قوله : ومن سجعات األساس : األوىل :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 وعندر : جبر. ا انظر ما ال حظناه بشبنه هنا . قا  الصاغاين :« عفر»ادة ( مّر يف م3)
 والتقدير من اإلنسان عل  وجها. « :قد»( كذا ابألصر والتهذيب واللسان ا ويف املفردات للراغب 4)
 ( يف املفردات : التفكّر.5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
 ( يف مفردات الراغب : التمين والشهوة.7)
 .19و  18( سورة املدثر اآيتان 8)
 .3( سورة الطال  اآية 9)
 .3( سورة األعل  اآية 10)
 . خالصه... ( يف مفردات الراغب : مصلحته11)
 .50( سورة طه اآية 12)
 .67( سورة الزمر اآية 13)
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 .رِ الِمْقَدا جاَء على ، أَي فاْنقََدرَ  ، قَْدراً  عليه الثَّْوبَ  قََدْرتُ  يُقَاُل :و

 .ِمْقَداِره الثَّْوُب عليه : جاَء على تَقَدَّرَ  وفي األَساِس :

َمْخَشِرّي  َهيِّنَة ، أَي قاِدَرةٌ  لَْيلَةٌ ـ  ونصُّ يَْعقُوَب : بَْيَن أَرِضك وأَْرِض فالنـ  بَْينَنَا من الَمَجاِز : قولُُهم :و  : لَيِّنَةُ  (1)، ونَصُّ يَْعقُوَب والزَّ

 ، زاَد يعقُوُب : ِمثْل قاِصَدةٍ وَرافَِهة. السَّْيِر ال تَعََب فيها

 .القُْدَرة : فإِْن كان عَربِيًّا فاليَاُء زائَدة ، وهو فَْيعَاٌل من (2)، قال ابُن ُدَرْيد  : اسمٌ  قَْيَدارُ و

اغانِّي  لَْيَسْت بَصِغيرةٍ وال َكبِيرةٍ  : الّتي اآلذانِ  من القَْدَراءُ و  .(3)، نقله الصَّ

 : َحُسنَْت. قََدراً  األُذُنُ  قَِدَرت وقال ابُن القَّطاع

َكةً.  ؟نَْخِلك قََدَرةُ  َكمْ  يُقَالو أَْن يُْغَرَس على ـ  وُهوَ  انِّي :ونَصُّ الصاغـ  وهي ، ُمَحّركةً أَيضاً ، القََدَرة على نْخلُك ُغِرسَ  يُقَال أَيضاً :ومحرَّ

 ، هذا نَّص الصاغانِّي. َحّدٍ َمْعلُوٍم بَْيَن ُكّلِ نَْخلَتَْين

 ، نقله الصاغانّي عن الفَّراِء ، وهي ُمَولََّدةٌ. قََدِريًّا : َجعَلَهُ  قَدََّره تَْقِديراً و

ُجَل. قاَدرَ  من، ُسّمَي بالَمْصَدر ،  ، بفتح الدال : َضيِّقَةٌ  ُمقَاَدَرةٌ  َدارٌ و  الرَّ

 ، قال األَْعشى : َوقَّتُّ  : قََدْرتُ وَهيَّأُْت.  ، بالفَتْح : قََداَرةً  ، من َحّدِ َضَرَب ، قََدْرتُه أَْقِدُره عن َشِمٍر :و

ِدرح  ا  فــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح ك بـــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــَذرحعــــــــــــــــــِ

  
ّوأحَت   ــــــــــــــــــــــَ َت بـ نــــــــــــــــــــــح َدارَهح ِإنح كــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــَ

  
أْت : َهيَّأْت. وقَال أَبو   . وقال لَبِيٌد :قَْدَركَ  بَذْرِعك بَْينَنا ، أَي أَْبِصْر واْعِرفْ  اْقِدرْ  ُعبَْيَدةَ :بَوَّ

َدرحتُ  َوًة  فــــــــــــــقــــــــــــــَ دح لــــــــــــــِّ  غــــــــــــــُ غــــــــــــــَ
ُ

ــــــــــــــلــــــــــــــِورحِد املــــــــــــــ  ل

  
َوانِ   ــــــــــــــــــح ِ األَل ا  ــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــَ َر تـ ــــــــــــــــــح ب ــــــــــــــــــَ َوَردحُت قـ ــــــــــــــــــَ  فـ

  
:  القَاِدرُ  . قال ابُن األَثِير :التَّْقِدير ، ويَُكوناِن من القُْدَرة : من ِصفَاِت هللا َعزَّ وَجلَّ ، يكونَان من القَاِدرُ و،  القَِديرُ  * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

: هو  القَِديرُ  للُمَصنِّف : ، وهو أَْبلُغ. وفي البَصائر اْقتَدر ُمْفتَِعٌل من الُمْقتَِدرُ وفَِعيٌل منه ، وهو للُمبَالَغَِة ،  القَِديرُ و؛  قََدَر يَْقِدرُ  اسُم فاِعل من

 الُمْقتَِدرُ والِحْكَمة ، ال زائداً عليه وال ناقِصاً عنه ، ولذلك ال يَِصحُّ أَُن يُوَصَف به إِالَّ هللا تعالى ،  (4)ما تْقِضي  قَْدرِ  الفَاِعُل ِلَما يََشاُء على

من َوْجٍه إِاّل ويَِصّح أَْن يُوَصَف  بالقُْدَرة ، وال أََحَد يُوَصفُ  للقُْدَرةِ  الُمتََكلِّف والُمْكتَِسبُ  يُقَاِربُه إِاّل أَنَّهُ قد يُوَصُف به البََشُر ، ويكوُن َمْعنَاهُ 

 بالعَْجز من َوْجٍه ، َغْيَر هللا تعالَى ، فُهَو الَِّذي يَْنتَِفي عنه العَْجُز من كّل َوْجٍه ، تعالَى َشأْنُه.

 .(5) [امرؤ القيس]يٌق بالعََمل. قال : َرفِ  ُمْقتَِدرٌ  وفي األَساس : صانِعٌ 

نِّ  جــــــــــــــــَ رَاِة املــــــــــــــــِ ٌة كســــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح بـ ا جــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــََ

  
ُض   ه الصــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــَ ذ  ِدرح حــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــح

ُ
 املــــــــــــــــــ

  
 .َمقَاِديِرهو أَْقَداِرهو تَْقِديِرهو ِمْقَداِرهوهللا  بقََدرِ  واألُموُر تَْجِري

 : بَِعيُد الَخْطِو. قال : القَْدرِ  وفََرٌس بَِعيدُ 

ـــــــــــــــٍد  ي عـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــِ رُهُ ب دح ـــــــــــــــَ ٍب  ق ـــــــــــــــَ ب   (6)ِذي جـــــــــــــــُ
  

رح   جـــــــــُ ٍغ عـــــــــَ ِك يف ُرســـــــــــــــــــــــح ـــــــــُ ب ـــــــــح نـ رِت الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــِ ب  ســـــــــــــــــــــــَ

  
 وهو َمجاز :

ر قولُه تعالَى :  القَْدرُ و ي َصّوْرنَا فنِْعَم أَ  (7) (فَ َقَدْران فَِنْعَم اْلقاِدُرونَ ): الشََّرف ، والعََظمةُ ، والتَّزيِيُن ، وتَْحِسيُن الصُّوَرة. وبه فُّسِ

ُروَن.  الُمَصّوِ
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َم هللا َوْجَهه  وَخفَّفها عاِصٌم. قال : وال يَْبعُُد أَْن يكوَن المعنَى في التَّْخِفيِف والتَّْشِديِد َواِحداً ،  بالتَّْشِديدِ « فَقدَّْرنا»قال الفَّراُء : قََرأََها عليٌّ كرَّ

رَ  ألَنَّ العََرب تقوُل : ُرون َعلَْيه. واحتجَّ الِّذين َخفَّفُوا فقالوا : لو كانَْت كذلك لَقَاَل : فنِْعمَ  قُِدرَ وعليه  قُّدِ . وقد تَْجَمع العرُب بَْيَن اللُّغَتَْين ، الُمقَّدِ

ِل اْلكاِفرِيَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيداً )قال هللا تَعَالَى :  ْنع ، ومنه ق التَّْقِديرُ و .(8) (َفَمهِّ  ولُه تعالى :: الَجْعُل والصُّ

__________________ 
 ( نص األساس : وليلة قادرة : قاصدة لينة السري.1)
 .353/  2( اجلمهرة 2)
 ( يف القاموس : والقدراء : اأُلُذن.3)
 تقتضي.ـ  والنص فيهـ  ( يف املفردات للراغب4)
 ( زايدة عن األساس.5)
 .«خبب»( عن األساس وابألصر 6)
 .23املرسالت اآية ( سورة 7)
 .17( سورة الطار  اآية 8)
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َر ِفيها َأْقواهَتا)َأي جعَر له ا وكذا قولُه تعاىل :  (1) (َوَقدَّرَُه َمناِزلَ ) ِديرُ و  .(2) (َوَقدَّ َمة ا ومنه  التـ قح أَيضـــــــــــــــاً : الِعلحُم واِ كح
ُر اللَّْيَل َوالنَّهارَ )قولُه تعاىل :  ا َلِمَن )َأي يـَعحَلم ؛ كذا يف البصائر. قلُت : ومنه أَيضاً قولُه تعاىَل :  (3) (َوهللاُ يُ َقدِّ َقدَّْران ِإَّنَّ

َا َلِمَن الغاِبرين. وقير : َدبـ رحاَن.  (4) (اْلغاِبرِينَ  َنا ِإهن  َعحىَن َعِلمح
ُته.عليه الش ي َقد رحتُ و ا قا  الز ج اج : امل  َء : َوَصفح

 ، كعُتُّلٍ : وهو التامُّ الشديُد الُمْكتَنُِز. قُُدرٌّ  ُغالمٌ »َجاع وَرَوى أَبو تَُراب عن شُ 

 .قَْدراً  َء : َجعَلَهالشي اْقتََدرَ و

 .«تُْذِهُب الَحِفيظة الَمْقدَرةُ »ومن أَمثاِلهم : 

 .التَّْقِديرو كالقَْدرِ  ٍء : ِمْقيَاُسه ،كّل شيْ  ِمْقَدارُ و

 : َملَْكُت. قََدْرتُ  وقال َشِمٌر :

 : نََوْيتُه وَعقَْدُت َعلَْيه. تَْقِديراً  أَمَر كذا وكذا قَدَّْرتُ  ل األَْزَهِرّي :وقا

 ، بالتَّْحِريك : الَمْوِعُد. القََدرُ و

 َء : َدنَا لَهُ ، قال لَبِيٌد :الشَّيْ  قََدرَ و

َر   د طــــــــــاَ  الســـــــــــــــــــــــ  قــــــــــَ ان فـــــــــــَ دح جــــــــــِّ ُت : هــــــــــَ لــــــــــح  قـــــــــــُ

  
َدرحانَ و   رح  قـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ ِر غـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ىَن الـــــــــــــــلـــــــــــــــ   ِإنح خـــــــــــــــَ

  
 ، لم أَْسَمْعه ِإاّل َمْكُسوراً. أَْقِدُره َء فأَنَاالشَّي قََدْرتُ  قال الكسائّي :

 خفيٌف ، ولو ثُقَِّل كاَن َصَواباً. (َوما َقَدُروا هللَا َحقَّ َقْدرِهِ )وقولُه تعالى : 

 ُمثَقٌَّل. (5) (ء  َخَلْقناُه ِبَقَدر  ِإاّن ُكلَّ َشيْ )وقوله تعالى : 

 ُمثَقَّل ، ولو ُخفِّف كان َصواباً. (6) (اَلْت َأْوِديَة  ِبَقَدرِهاَفس)وقولُه : 

: الِهْنداُز ؛  الِمْقَدارُ وَء : َحَزَره ِليَْعِرف َمْبلَغَه ؛ كذا في التَّْهذيب له. اإِلْنَساُن الشَّيْ  قََدرَ و،  بقََدرٍ  َء : جعلهالشَّيْ  قََدرَ ووقال ابُن القَّطاع : 

 ماَت. وأَنشد اللَّْيث : الِمْقَدارَ  إِذا بَلََغ العَْبدُ  والَمْوت. وقالوا :

بــــــــــاً  َك هــــــــــائــــــــــِ امــــــــــَ َك َأو أَمــــــــــَ فــــــــــَ لــــــــــح اَن خــــــــــَ  لــــــــــو كــــــــــَ

  
َك   ابـــــــــــــــَ َواَ  هلـــــــــــــــََ رًا ســـــــــــــــــــــــــــــِ َدارُ َبشـــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــح  املـــــــــــــــِ

  
 .الِمْقَداِر الَمقَاِديرُ  يَعنِي الَمْوَت. وَجْمعُ 

 : قاِتٌر. قاِدرٌ  وَسْرجٌ 

وحِ الثَِّقُف اللَِّقُف.، كغَُراب : الغاُلم الَخفِ  القَُدارُ و  يُف الرُّ

ر أَي:  «في َمَرِضه : أَيَن أَنا اليَْومَ  يَتَقَدَّرُ  كانَ »في الحديث : و  أَياَم أَْزَواِجه في الدَّْوِر عليهّن. يُقَّدِ

 أَْن يَْفعََل ذلك. قَْدرَ  وقال اللّْحيَانّي : يقال : أَقَْمت عنَده

 في الَمَواقِيت إِال َحْرفاً حكاه هو واألَصمعّي ، وهو قولهم : ما قَعَْدت عنَده إِال َرْيَث أَْعِقُد ِشْسِعي.« أَنْ »يَْطَرُحوَن قال : ولم أَْسَمْعُهْم 

ُروا له ، أَي فاْقُدُروا قولُه «فأَْكِملُوا الِعدَّة»وفي حديث آخر : « له فاْقُدُروا فإِْن ُغمَّ عليُكمْ : » (7)في الَحِديث و له َعَدَد الشَّْهِر حتَى تُْكِملُوه  قَّدِ

اَغانّي ثاَلثِيَن يَْوماً ، واللَّْفَظاِن وِإِن اْختَلَفَا يَْرِجعَاِن إِلى َمْعنًى واِحٍد. والْبِن ُسَرْيج ُهنَا تَْفِصيٌل َحَسٌن ،  ذكَره األَْزَهِريُّ في التَّْهِذيب ، والصَّ

 في التكملة ، فراِجْعهما.
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 .612، كُجَهْينَةَ : َسِمَع من أَبي البَْدِر الَكْرِخّيِ ، وأَُخوه يُوُسُف َسِمَع من َسِعيِد بِن البَنّاِء ، وماتا َمعاً سنة  قَُديَرة ماَن بنِ وعبُد هللا بُن ُعثْ 

ِرين َسِعيُد بُن َعّطاِف بِن قحليل القَُداَرى وبَْيتُ  ّم : قَْريَةٌ باليََمن. ومنها في المتأَّخِ ْحمن بن ُحَسْيٍن  القداريّ  ، بالضَّ ، َسِمع الحديَث عن عبد الرَّ

 .1023النَِّزيِلّي وغيره ، وتُُوفَِّي بها سنة 

ر أَبي ، كَسفُّوَدةَ : لَقَُب أَبي ُعثَْماَن َسِعيِد بِن إِبَراهِ  قَدُّوَرةُ و يَم التُّونُِسّي الَجَزائرّي اإِلَمام ُمْسنِد الَمْغِرِب ، َرَوى بتِِلْمَساَن عن الُمْسنِِد الُمعَمَّ

وقد تَْرَجَمه  1026سنة ائِِر ، وبها تُُوفَِّي ُعثَْماَن َسِعيِد بن أَْحَمد الَمقَِّرّي التِِّلْمَسانِْي ، وجاَل في البِالد إِلى أَْن أَلقَى َعَصا التَّْسياِر بثَْغر الَجزَ 

 .«َمقَاِليد األََسانِيد»تلميذُه اإِلماُم أَبو َمْهدّي ِعيَسى الثَّعَاِلبِّي في 

__________________ 
 .5( سورة يون  اآية 1)
 .10( سورة فصلت اآية 2)
 .20( سورة املزمر اآية 3)
 .60( سورة ا جر اآية 4)
 .49( سورة القمر اآية 5)
 .17رعد اآية ( سورة ال6)
 ( يف النهاية واللسان : ويف حديث ر ية اهلال .7)
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 ِء القَْيس ، على ِرَوايَة ابِن َحبِيب وأَبِي حاتم ، كما تقّدمت اإِلَشاَرةُ إِليه.بالفَتْح : َمْوِضٌع في شعر امرى (1) قََدَرانُ و

 ، إِحَدى األَْفراِس الَمْخبُوَرةِ الَمْشُهوَرةِ بالّشأْم. الِقْدَرانِيّة ، بالَكْسِر : رجٌل أَظنّه من ُجذاَم ، إِلَْيه نُِسبَت الُكبَْيَشة قِْدَرانَ  وابنُ 

 بُن ُمْختَاٍر الَمَطاِميرّي ، له ِديَواُن ِشْعر. ِمْقَدارُ و

، بالنُّون بدل  كالقَْنَدُحورِ  ، ُء الُخلُقِ كَحْيَزبُوٍن : السَّّيِ  لجوهرّي هنا ، وذكره بالمعجمة ، وهو، بالّداِل الُمْهَملَة ، أَهمله ا القَْيَدُحورُ  : [قدحر]

 التّْحتِيّة.

ُض للنّاِس  ، بالدال والذال : ، كِجْرَدْحل الِقْنَدْحرُ و  ِليَْدَخَل في َحِديثِهم. الُمتَعَّرِ

ُجُل : اْقَدَحرَّ  قدو باِب والِقتَالِ تََهيَّأَ ِللشَّّرِ و الرَّ ، تََراهُ الدَّْهَر ُمْنتَِفخاً ِشْبهَ الغَْضبَاِن ؛ وهو بالدال والذال جميعاً. قال األَصمعّي : َسأَْلُت َخلَفاً  الّسِ

شاً ف  ي أَْصِل َراقُوٍد.األَْحَمَر عنه ، فلم يَتََهيَّأْ له أَْن يُْخِرَج تَْفِسيَره بلَْفٍظ واِحد ، وقال : أَما َرأَْيَت ِسنَّْوراً ُمتََوّحِ

 : العَابُِس الَوْجِه ؛ عن ابِن األَعرابِّي. الُمْقَدِحرُّ  وقِيَل :

 قوا.، وقيل : إِذا تَفَرَّ  أَي بَِحْيُث ال يُْقَدُر عليهم قاله الفَّراُء ، ولم يَِزْد. وفَسََّرهُ اللّْحيَانّي فقال : ِبِقْنَدْحَرةٍ و،  بِقدَّْحَرة َشعاِريرَ  َذَهبُوا يُقَال :و

 قِذَّْحرةً  يُقَال : َذَهبُوا ، قال النَّْضُر واألَْصمعيُّ : يُْذَكُر فيه َجِميُع ما في التَّْرِكيب الِّذي قَْبلَه ، كَحْيَزبُوٍن ، بالذال الُمْعَجَمة القْيذُحور : [قذحر]

وقِذَّْحَمةً 
قُوا وَذَهبُوا في ُكّل َوْجٍه. وقال أَبو َعْمٍرو : (2)  : ُسوُء الُخلُِق. وأَْنَشد : االْقِذْحرارُ  ، بكسر القاف وفتح الذال المشّددة ، إِذا تَفَرَّ

رَارِ يف َغريح تـَعحتَعٍة وال   اقحِذحح
 وقال آَخُر :

رِّ  ــــــــــــــَت غــــــــــــــريحَ شــــــــــــــــــــــــــــَ زِي َك ال جــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  مــــــــــــــا ل

  
ِت   ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ــــــــــــبـ ٍد يف ال ــــــــــــاعــــــــــــِ نح ق رِّ مــــــــــــِ َذحــــــــــــِ قــــــــــــح  مــــــــــــُ

  
َكةً ،  ، قََذراً  كفَِرَح ، ونََصر ، وَكُرم ، ُء ،الشَّيْ  قَذرَ  : [قذر] كَكِتٍف ، وَرُجٍل ،  ، قَذرٌ و فالسُّكوِن ، ، بالفَتْحِ  قَْذرٌ  فهو ، بالفَتْح ، قََذاَرةً وُمَحرَّ

َء ، بالَكْسر الشَّيْ  قَِذْرتُ  ، قال اللّْيُث : يُقَال : اْستَْقَذَرهو،  تَقَذََّرهُ و ، بالتَّْحِريِك ، قََذراً و ، بالفَتْح ، ْذراً قَ ـ  كَسِمعَهُ ، ونََصَرهـ  قَِذَرهُ  وَجَمٍل. وقد

، وَمْن َجَزَم  قَِذرٌ  ، فهو قَِذَر يَْقَذرُ  ، جعله على بِنَاِء فَِعٍل من قَِذرٌ  أَيضاً ، فَمْن قال : القَِذِر قَْذرٌ  ءِ ِمْنه. وقد يُقَال للشَّيْ  تَقَذَّْرتَ و اْستَْقَذْرتَهُ  : إِذا

 .قَْذرٌ  ، فهو قَذَُر يَْقذُر قََذاَرةً  قال :

رٌ  ، كَمْقعَد : َمْقَذرٌ  َرُجلٌ و  .(3)، وهو في ِشْعِر الهَذِلّي  ، أَو يَْجتَنِبُهُ الناسُ  ُمتَقَذِّ

يَ  من النَّساِء : القَذُورُ و جالِ الُمتَنَّحِ  ، قال : ةُ من الّرِ

ا  راَء َأهنــــــــــــــ َ مــــــــــــــح ا لســــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــن دح زاَدين حــــــــــــــُ قــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

  
ئـــــــــــــاِم   اِر الـــــــــــــلـــــــــــــِّ هـــــــــــــَ وٌف إِلصـــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــُ ُذورُ عـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

  
َهةُ عن من النَِّساِء أَيضاً : القَذُورُ و ،  قاذُورٌ و ، كَصبُور ، قَذُورٌ  َرُجلٌ  من المجاِز أَيضاً :و ، أَي الفََواِحِش ، وهذا َمجاٌز. األَْقَذارِ  الُمتَنّزِ

ٌم بالناِس ال يَْجِلُس إِاّل َوْحَده ، وال يَْنِزل إِاّل َوْحَدهَ. وفي  قاذُوَرةٌ  ، وفي األَساس : َرُجلٌ  : ال يُخاِلُط الناسَ  قاذُوَرةٍ  ، وذُو قاذُوَرةٌ و : ُمتَبَّرِ

ُم ابُن نَُوْيَرةَ يَْرثِي أَخاهُ : ِقهِلُسوِء ُخلُ  : ال يَُخالُّ النَّاسَ  قَاذُوَرةٍ  الُمْحَكم : َرُجٌل ذُو  وال يُنَاِزلُهم. قال ُمتَّمِ

َ  فـــــــاِحشـــــــــــــــــــــاً  لــــــح ــــــَ رحِب ال تـ ُه يف الشــــــــــــــــــــ  قـــــــَ لــــــح ــــــَ  فـــــــِإنح تـ

  
بحِس ذا   لــــــــــــَ  الــــــــــــكــــــــــــَ اُذوَرةٍ عــــــــــــَ ا قــــــــــــَ عــــــــــــَ َزبــــــــــــِّ تـــــــــــــَ  مــــــــــــُ

  
جاِل : الفاِحشُ  القَاذُوَرةُ  قال أَبو ُعبَْيد :و جاِل. الغَيُور : القاذُوَرةُ  ُث :، وقال اللَّيْ  ُء الُخلُقِ السَّيِّى من الّرِ َمْن أَصاَب »في الحديث : و من الّرِ

 .«َشْيئاً فْليَْستَتِر بِِستِْر هللا القاذُوَرةِ  ِمْن هِذه

نَا قال ابُن ِسيَده : أُراه َعنَى بِهِ  اه هللا  قاذُوَرةً  وَسّماهُ  الّزِ في تَفسيره : أَراَد به ما فِيه َحدُّ : فاِحَشةً وَمْقتاً. وقال ابُن األَثِير  عزوجل، كما سمَّ

نى والشُّْرِب. وقال خاِلُد بُن َجنَبَة : :  القاذُوراتُ  ُء. وقال الزَمْخشرّي :التي نََهى هللا َعْنَها : الِفْعُل القَبِيُح واللَّْفُظ السَّيِّى القَاذُوَرةُ  كالّزِ

 الفََواِحُش ، وهو
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__________________ 
 ايقوت يف معجم البلدان قذاران بضم القاف ابلقلم.( قيدها 1)
 ( يف اللسان ابلذا  وامليم عن النضر ا واقتصر األصمعي عل  ِقذ حرة ابلذا .2)
 ( يريد بيت أيب كبري ا جاء شاهداً عل  قوله يقا  للرجر قد أقذرتنا إذا كثر كالمه.3)
 نضــــــــــــــــــــــــيـــــــــــت ممـــــــــــا كـــــــــــنـــــــــــت فـــــــــــيـــــــــــه فـــــــــــبصــــــــــــــــــــــــبـــــــــــحـــــــــــت و 

  
قـــــــــــــــــــذِ  

ُ
 رِ نـــــــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــــــــي إىل إخـــــــــــــــــــواهنـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــ

  

 بفتح امليم والذا .« كاملقذر»وضبطت « ط مصر دار املعارف»وأورده مصحح اللسان 
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َجاز أَيضـــــــــــــــاً :و  جَماٌز.
َ
ُ  انِحَيةً  القاُذوَرةُ  من امل تَـبحِعُد وتـَُناِفُرَها ِعنحَد ا َلحِب ا من اإِلِبِر : اّلجِي َتربح  منها ال خُتَاِلُطَها وَتســــــــــــــح

َمُض َأصواَت الناِس :ا كَصبوٍر. قا  ا ُ  كالَقُذور َئة يصُف ِإِباًل عازِبًَة ال َتسح  طَيـح
ٍر  وحُت ســـــــــــــــــــــــامـــــــــِ ا صـــــــــــــــــــــــَ ؤحِذهـــــــــَ تح مل يــــــــــُ رَكـــــــــَ  ِإذا بــــــــــَ

  
اِض و    خــــــــــَ َ

نح أَدحَ. املــــــــــ َص عــــــــــَ قــــــــــح ُذوُرهــــــــــامل يـــــــــــُ  قــــــــــَ

  
ُجل : القَاذُوَرةُ  في الُمْحَكم :و قال األَزهرّي : والَكنُوُف ِمثْلَُها. ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، وهكذا نَّصه في الُمْحَكم ، وفي  َء فال يَأُْكلُهالشَّيْ  يَتَقَذَّرُ  الرَّ

في َحِديث والَهاُء للُمبَالَغَة.  (2) «ال يَأُْكُل الدََّجاَج َحتَّى تُْعلَف (1) قَاذُوَرةً  كان وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ »ُرِوَي :  التَّْكِملَة واللَِّسان. ومنهُ ما

ً »أَبي ُموَسى في الدَّجاج :   .القََذرَ  أَي َكِرْهُت أَْكلَه ، كأَنَّه رآه يأُْكلُ  «فقَِذْرتُه رأَْيتُه يَأْكُل َشْيئا

 ، وأَْنَشد أَبو ِزيَاد : اْمَرأَة : اسم قَذُورُ و

نح و  و عــــــــــــــَ نــــــــــــــُ ُذورَ ِإيّن أَلكــــــــــــــح ا  قــــــــــــــَ ِهــــــــــــــَ ريح  بــــــــــــــغــــــــــــــَ

  
ِرُب أَ و   ااًن هبــــــــــــــــا فــــــــــــــــُبصــــــــــــــــــــــــــــــارِحُ أُعــــــــــــــــح يــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــح

  
اَلةِ والسَّالم ، وهو بُن إِْسَماِعيل قَْيذارُ و تِه أَيضاً ، ولَهُ َمْشَهٌد يَُزاُر  أَبو العََربِ  ، بِن إِبراِهيَم ، عليِهَما وعلَى نَبِيِّنَا أَفضُل الصَّ وقد قِيَل في نُبُوَّ

ْلَطانِيّة بالعََجِم ، وأَْعقََب ِمْن َولَِده َحَمَل بن . في َحِديِث قاَذرَ و، كَحْيَدٍر ،  قَْيَذرٌ  ، وله ابٌن آَخُر يُقَال له سوارى ، ويُقَال له : قَْيذارَ  قريباً من السُّ

تي ألََهبَنَّ َسْبيَك ِلبَنِيَكْعٍب : قال هللا لُروِميَّةَ   عبارة ففي ، العََرب يريدُ  ، السالمعليهماأَي بَنِي إِسماعيَل بِن إِبراهيم « قاَذرَ   : إِنّي أُقِسم بِعزَّ

 .قُُصور كالصاغانيّ  الُمَصنّف

هٌ عن الَمالئِم قَُذَرةٌ  من الَمَجاِز : َرُجلٌ و  ، أَي يَتَجنَُّب عّما ياُلُم عليه. ، كُهَمَزةٍ : ُمتَنّزِ

 فأَْضَجْرتَنَا ، أَنشد أَبو َعْمٍرو على هِذه اللُّغَِة قَْوَل أَبي َكبِيٍر : ، أَي أَْكثَْرَت الَكالمَ  أَْقَذْرتَنَا ، قد (3) يا ابَن أُمّ  من الَمَجاز قولُُهم :و

تُ و  نـــــــح ا كـــــــُ يـــــــُت ممـــــــّ تح  ُنضـــــــــــــــــــــِ حـــــــَ ـــــــَ ب يـــــــه فـــــــَبصـــــــــــــــــــــح  فـــــــِ

  
ا    َواهنـــــــــــــَِ ي ِإىل ِإخـــــــــــــح ســـــــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــــَ ِذرِ نـ قـــــــــــــح

ُ
(4)كـــــــــــــاملـــــــــــــ

 

  
 * ومما يستدرك عليه :

يُوفِّقُهم أَي يَْكرهُ ُخُروَجهم إِلى الشاِم وُمقاَمهم بها ، فال ،  «نَْفُس هللا تَْقَذُرهمو:»الَحِديث َء : َكِرَههُ واْجتَنَبَهُ ، وهو َمجاٌز. ومنهالشيْ  قَِذرَ 

 ِلذلك.

جال : الِّذي ال يُبَاِلي ما َصنََع وما قَاَل. القَاذُوَرةُ و  من الّرِ

 ٍء لَْيَس بنَِظيٍف.ُكلَّ َشيْ  يَْقَذرُ  : الذي القَاذُوَرةُ  وقال عبُد الَوّهاِب الِكالبِّي :

اج : ، َمْقذُورٌ  فهو (5) أَْقَذُره قَذراً  ءَ الشَّيْ  قَِذْرتُ  وقال أَبو الهْيثَم :  قال العَجَّ

َقحُذورِ ما لَيحَ   َقَذرِيو 
 ابمل

 في الشَّبَاِب من الطَّعَاِم. أَْقَذُره ما لْم أَُكنْ  أَْقَذرُ  وْهَو َمَجاٌز. يقوُل : ِصْرتُ 

ُرون َهلَك»في الَحِديث : و  .القَاذُوَراتِ  يعنِي الِذين يَأْتُونَ  «الُمقَذِّ

ِد بنِ  قَُذارُ و  لُقِّب ، عنههللارضي علّيِ بِن ُعبَْيِد هللِا بِن الَحَسِن بِن َجْعفِر بن الَحَسِن بِن الَحَسِن بِن علّيِ بِن أَِبي طاِلب ، كغَُراب : لَقَُب ُمَحمَّ

 .الحافِظُ  ذكرهُ  ؛ ِلنَظافَتِه بذِلك

د بُن علّي بِن ُعبَْيِد هللا بِن  د بن الَحَسن بن َجْعفَر ، والباقِي وقد أَْجَحَف في نََسبِه ، والصَّواُب فيه أَنه ُمَحمَّ َعْبِد هللا بِن الَحَسِن بن علّي بِن ُمَحمَّ

 َسواٌء. والعََجُب منه ، فإِنّه قد َذَكَر واِلَده َعِليًّا في بَاِغر ، ولم يُنَبِّه على ذلك وُهَو ُهَو.

ض ِلْلقَْوِم ِليَْدُخَل في أَْمِرِهم وَحِديثهم.، وقد أَهملهُ الج ، ِزنَةً وَمْعنًى كالُمْقَذِحرّ  ، الُمْقَذِعرُّ  : [قذعر]  وَهِريُّ ؛ ومعناه الُمتَعَّرِ

__________________ 
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 ء الطاهر.( القاذورة هنا الذي يقذر األشياء. قا  ابن األثري : أراد بعلفها أن ُتطعم الشي1)
 ( يف التهذيب والنهاية : حىت يُعلف.2)
 ( يف القاموس : آدم.3)
وقد ســّر يف املادة رجر َمقَذر أي الرجر الذي  تنبه الناس قا  : وهو شــعر اهلذد ا ويريد به الرجر الذي يكثر كالمه « ا كان يفّ مم»( ويرو  4)

بفتح امليم « كاملقذر»ويريد ابهلذد أيب كبري كما يف هامش اللســــــان ا وأورد بيت أيب كبري شــــــاهداً. وقد أشــــــران إىل ذلك يف موضــــــعه. وضــــــبطت 
 وضبطت هنا بضم امليم وكسر الذا  عن التكملة.والذا . 

 ( ضبطت عن اللسان ا وأ ر ضبطها يف التهذيب هنا ا وضبطت ابلتحريك يف الشاهد.5)
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َف إِليهم ؛ كذا في اللَّسان. َرَمى بالَكِلَمة بَْعَد الَكِلمةَ  : يَْقَذِعرُّ  نَْحَوُهمْ  اْقَذَعرَّ و  وتََزحَّ

ة ، وهو (1)َواِحٌد  القُْذُمورُ و، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : الدَّْيَسُق والفَاثُور  مِّ ، بالضَّ  القُْذُمورُ  : [قذمر] ، هكذا نقله  الِخَواُن من الِفضَّ

 الصاَغانّي.

ة ، ، بالّضّم : البَْردُ  القُرُّ  : [قرر] ْيف. والقَْوُل األَِخيُر نَقَلَهُ صاِحُب الَمعَاِلم ، وهو في  بالِشتَاءِ  القُرُّ  أَو يَُخصُّ  عامَّ تَاِء والصَّ ، والبَْرُد في الّشِ

يَْعنِي بِه ما ْوَجبوه ألََجِل الُمَشاَرَكة. قلُت : الُمْحَكم. قال شيُخنَا : وَحَكى ابُن قُتَْيبَةَ فيه التَّثِْليَث. والفَتُْح َحَكاه اللّْحيَانّي في نََواِدره ، ومع الَحّرِ أَ 

 عن األََذى ، قَِليِله وَكثِيِره. القُرِّ وأرادت أَنَّه ُمْعتَِدٌل ، وَكنَْت بالَحّرِ « قُرٌّ  ال َحرٌّ وال»َوقَع في َحِديِث أُّمِ َزْرع : 

ةُ و ة ولَْيلَةٌ ذاتُ  القُرِّ  ، بالَكْسِر : ما أَصابََك من الِقرَّ  ، أَي بَْرد. قِرَّ

ةُ و مّ  ، القُرَّ ْفَدعُ  بالضَّ ةِ  وقال ابُن الَكْلبِّي : ُعيَِّرْت َهَواِزُن وبَنُو أََسد بأَْكلِ  : الّضِ ، وذلك أَنَّ أَْهل اليََمِن كانُوا إِذا َحلَقُوا ُرُؤوَسُهم بِمنًى  القُرَّ

ِقيَق َصَدقَةً. فكاَن ناٌس من أََسد َوَضَع ُكلُّ َرُجٍل َعلَى َرأِْسه قُْبَضةَ َدقِيٍق. فإِذا َحلَقُوا ُرُؤوسهم َسقََط الشَّعُر مع ذلك ا لدَّقِيِق ، ويَْجعَلُوَن ذلك الدَّ

 يَة الَجْرِمّي :وقَْيس يأْخذوَن ذلك الشَّعََر بَدقِيِقِه فيَْرُموَن بالشَّعَِر ، ويَْنتَِفعُون بالدَّقِيق. وأَنشد لُمعَاِويَة بن أَبِي ُمعَاوِ 

ُم أَ  وكــــــــــــــــُ ــــــــــــــــُ َدتح وأَب رحمــــــــــــــــًا َأجنــــــــــــــــحَ َر جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  ملح تـ

  
ارِعُ   ِد شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــِّ ب ـــــــــَ ل ُ

صِّ املـــــــــ ـــــــــَ ِر يف ق عـــــــــح ض الشـــــــــــــــــــــــ   مـــــــــَ

  

ر ةٌ ِإذا  بح هبـــــــــــا  قــــــــــــُ و  : َأصـــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــُ اَءتح تــــــــــــَ  جـــــــــــَ

  
َوازَِن ضـــــــــــــــــــــــارِعُ   نح هـــــــــَ ِر ِإيّن مـــــــــِ مـــــــــح َو  الـــــــــقـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــِ

  
 ، الفتح والكسر نقلهما الصاغانّي عن أَبي عمرو. يُثلَّثو

ةُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. ة قُْرَب القَاِدِسيَّةِ  .القُرَّ

ةُ و َرتِ  ومنه ، قَُررٌ  ، وَجْمعُها الدُّْفعَةُ  .القُرَّ ةً  َرَمْت ببَْوِلَها : تَْقِريراً  الناقَةُ  قَرَّ ة بَْعدَ  قُرَّ ، أَي ُدْفعَةً بعد ُدْفعٍَة ، َخاثِراً من أَْكل الِحبَّة ، قال  قُرَّ

 الراجُز :

رَبح  وحٍ  كــــــــالصــــــــــــــــــــــ  اَض بـــــــــَ فــــــــَ ه َفضــــــــــــــــــــــح نــــــــَ قــــــــح نحشــــــــــــــــــــــِ   يـــــــــُ
  

ِه   َريــــــــــــــح خــــــــــــــُ نــــــــــــــح َرراً يف مــــــــــــــُ َد  قـــــــــــــــُ عــــــــــــــح َررح بـــــــــــــــَ (2)قـــــــــــــــُ
 

  
ةُ و  ، تكوُن في الِميَاِه القائَِمِة ، وفيها ِعْطِريَّة ، تَْنفَع من الَحَصاة ، وتُِدرُّ البَْوَل والطَّْمَث. ِجْرِجيُر الَماءِ  : من األَْدِويَة ، ويُقَال لها العَْينِ  قُرَّ

ُجُل ، بالّضّم : أَصَ  قُرَّ و  : البَْرُد. القُرّ  ابَهالرَّ

هو هُ  وال تَقُْل : ، قُرٍّ  ، على َغْير قِيَاٍس ، كأَنَّه بُنَِي على َمْقرورٌ  وهو ، القُرِّ  : من هللا تَعَالَى أَقَرَّ  هللاُ تَعَالَى. قَرَّ

 .القُرّ  ، أَي : َدَخَل فيه أَقَرَّ و

ةٌ  باِرٌد. ولَْيلَةٌ  ، أَي قَارٌّ  ، بالفَتْح ، وكذا قَرٌّ و،  َمْقُرورٌ  يَْومٌ و ةٌ و قَرَّ  .قَرٌّ  : اليَْوُم البَاِرُد. وُكلُّ باِرٍد : القَرُّ و: باِرَدةٌ.  قارَّ

ّم والَكْسر في نواِدِره. وَحَكى ابُن القَّطاع فيه التَّ  ، مثلّثَةَ القافِ  يَقرُّ  يَْوُمنَا قَرَّ  قَدو ثِْليَث ؛ كما قالَهُ الُمَصنّف ، وكذا ابُن ، ذكر اللّْحيَانّي الضَّ

او يَِقرُّ  ليَْومُ ِسيَده وصاِحُب ِكتَاب الَمعَاِلم ؛ كما نَقَلَهُ َشْيُخنَا. قلُت : الذي قالَهُ ابُن القَطَّاع في تَْهِذيِب األَْبنِيَة له : وا : بََرَد ، أَي بالفَتْح  يَقَرُّ قُرًّ

حاً. ولعلَّه ذكر التَّثِْليث في ِكتَاٍب آَخَر له. ولكن من َمْجُموعِ قوِله وقَْوِل اللّْحيَانِّي يَْحُصل التَّثْلِ والَكْسر ؛ هكذا رأَْيتُه ُمَجوَّ  يُث ، فإِنَّ داً ُمَصحَّ

 الِذي لم يَْذُكْره َذَكَره اللّْحيَانّي ، وهو الّضمُّ.

يَْظَهر له َوْجهٌ ، فإِْن ُسِمَع في الَماِضي الَكْسر فهو ذاك أَْو ِمْن تََداُخِل اللُّغَات ، على ما قَالَهُ غيُر وقال شيُخنَا : والفَتْح الَمْفُهوم من التَّثِْليث ال 

مَّ والَكْسَر عن اللّ  أَّمل ، وذلك فإِّن ْحيَانّي َمَحّل تَ واِحد. أَّما إِْطالق التَّثِْليث مع فتح الماِضي فال يَْظَهر له َوْجهٌ. انتهى. ولكن تَْعيِين َشْيخنا الضَّ

داً بالقَلَِم  يَقَرُّ و،  يَقُرُّ  يَْوُمنا قَرَّ  وقال اللّْحيَانيُّ  ِسيَاَق ِعبَاَرتِه في النَّواِدر على ما نَقَلَه عنه صاِحُب اللَّسان هكذا : لغَةٌ قليلةٌ. وقد َضبََطه ُمَجوَّ

 َ ّم والفَتْح ، وهذا يَُخاِلف ما نَّص عليه َشْيُخنَا فتَأ ْل.بالضَّ  مَّ

ّم : َما بَِقَي في الِقْدر القَُراَرةو  أَو ُحَطاِم تابَلٍ  (3)يابٍِس  َما لَِزَق بأَْسفَِلَها من َمَرقٍ  : القَُراَرةُ  أَو بعَد الغَْرِف منها ، ، بالضَّ

__________________ 
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 وفيها : والقدمور ابلدا  املهملة. 481/  2( اجلمهرة 1)
 حسوة بعد حسوة ا ونشقة بعد نشقة. والص رَب ا ضبطت ابلتحريك عن اللسان.( قرراً بعد قرر أي 2)
 ( مل ترد يف اللسان.3)
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ِه اُ حرَتٍِ  َأو َلحٍن أَ   كُهَمزة.  ا الُقَرَرةُ ـ و  بَضم َتاح ـ  الُقُروَرةـ و  بضّمهماـ  الُقر ةو ا  كالُقُروَرة  وَغريح
ا الِقْدرَ  قَرَّ  قدو َها قَرًّ  َكْي ال تَْحتَِرق. َصبَّ فيها ماًء باِرداً وَغ ما فيها من الطَّبِيخ ، : فَرَّ  يَقُرُّ

مّ ـ  القُُروَرةُ و كةً ـ  القََرَرةُ ـ و بالضَّ  اسُم ذِلك الَماِء. وكُهَمَزةٍ أَيضاً ُكلُّه : ، مثلّثَةً  القَراَرةُ ـ و محرَّ

ْبيَاُن على الِقْدرِ  ُرونَها ويُقَال : أَْقبََل الّصِ ةَ  ذا أََكلُوا، إِ  يَتَقرَّ  .القُرَّ

ْرتو  ، إِذا َطبَْخت فيها َحتَّى يَلتَِصَق بأَْسفَِلَها ؛ كذا في التكملة. تَْقِريراً  الِقْدرَ  قَرَّ

َرَهاووِعبَاَرةُ اللَّسان هكذا :  هاو تَقَرَّ تِ  : أََخَذَها وائْتََدَم بها. يقال : قد اْقتَرَّ ، إِذا َطبَْخَت فيها َحتّى يَْلتَِصَق  قََرْرتَُها الِقْدُر. وقد اْقتَرَّ
بأَْسفَِلَها.  (1)

 ، إِذا نََزْعَت ما فيها ِمّما لَِصَق بها ؛ عن أَِبي َزْيد. أَْقَرْرتَُهاو

 : َصبُّ الماِء َدْفعَةً واِحَدةً. القَرُّ و

رتِ و َرتْ واإِلبُِل : َصبَّْت بَْولََها على أَْرُجِلَها.  تَقَرَّ  أََكلَِت اليَبِيَس فتََخثََّرْت أَْبَوالَُها. : تَقَرَّ

 َعلَْيَها الشَّْحُم فتَبُول في ِرْجلَْيَها من ُخثُوَرةِ بَْوِلها. (2): أَْن تَأُْكَل الناقَةُ اليَبِيَس والِحبَّةَ فَيْنعَِقَد  االْقتِرارُ و

ت تَِقرّ و  ابِّي ، وأَنشد :، عن ابن األَْعرَ  نَِهلَْت ولَم تَعُلَّ  ، بالَكْسر : قَرَّ

ىت  ِإذا  ر تح حـــــــــــــــَ ا  قــــــــــــــــَ مـــــــــــــــ  َررِ  (3)ولـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح  تــــــــــــــــَ

  
رِ و   هــــــــــــــــــــَ ًة ملَح  ــــــــــــــــــــَح نــــــــــــــــــــَ َرتح آجــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــــَ

  
 أَي أَْمواهاً ُمْنَدفِنَةً ، على التَّْشبِيه بأَِجنَّة الَحَواِمل.« أَِجنَّةً »َجَهَرْت : َكَسَحْت. وآِجنَة : ُمتَغَيَِّرةٌ. ويُْرَوى : 

تَتْ  قَِريراً  الَحيَّةُ  قَّرتِ و  ، وكذا الّطائُِر ، وَعلَْيه اْقتََصر ابُن القَطَّاع. : َصوَّ

ةً  ، نَقلهما ابُن القَّطاع ، واألَخيُر أَْعلَى ؛ عنه ثعلب ، ، بالَكْسِر والفَتْح تَِقرّ  َعْينُه قَّرتْ  من الَمَجاز :و وهذه عن ثعلَب ،  وتَُضمّ  ، بالفَتْح قَرَّ

ت كقُعُود : ِضّد َسُخنْت ، ولذِلك اختاَر بَْعُضُهم أَْن يَُكونَ  قُُروراً و َدٌر ،قاّل : هي َمصْ  َها. واْختَلَفُوا في فَعُلَْت ِليَِجي قَرَّ ء بها على بِنَاِء ِضّدِ

ةً.واْستِْحراُرَها بالدَّْمع ، فإِن للسُّ  بََرَدْت واْنقََطع بَُكاُؤَها بعُضُهْم : معناه (4)اْشتِقَاق ذِلك ، قال  تْ  أَو روِر َدْمعَةً باِرَدةً ، ولْلُحْزِن َدْمعَةً َحارَّ  قَرَّ

فةً إِليه ، أَي القََرارِ  : من تْ  َرأَْت َما َكانَت ُمتََشّوِ  ونَاَمْت. وأَنشد الزمخشريُّ في األَساس : فقَرَّ

ا  ر تح هبــــــــــــَِ اً  قـــــــــــــَ نــــــــــــَ يـــــــــــــح ِر عــــــــــــَ حــــــــــــح وُن الــــــــــــفــــــــــــَ يــــــــــــُ  عــــــــــــُ

  
اُم وَ   مــــــــــــــَ ُه الــــــــــــــغــــــــــــــَ يــــــــــــــَ زالــــــــــــــِ ر  هبــــــــــــــا عــــــــــــــَ (5)حــــــــــــــَ

 

  
ت وقَال بعُضُهم :  ، وُهَو الدَّْمُع البَاِرد يَخرُج مع الفََرح. وقال األَصَمِعّي : َدْمعَةُ السُُّروِر باِرَدة. القَُرورُ  َعْينُه. من قَرَّ

تْ  لو رآك» في َحِديِث االْستِْسقَاِء :وجاَء في التَّْفِسير : أَي ِطيبِي نَْفساً.  قال الفَّراُء : (6) (َفُكِلي َواْشَرِب َوقَ رِّي َعْيناً )وقوله تعالى :   لَقَرَّ

 ، أَي لُسرَّ بذِلَك وفَِرَح. «َعْينَاه

 العَْيِن. قَريرُ  ورجلٌ 

 .أَقَرُّ  به َعْيناً فَأَنَا قَِرْرتُ و

تِ و ا ، بالَكْسر ، تَِقرُّ  الدََّجاَجةُ  قَرَّ  قََطعَْت َصْوتَها. ، َكأَِمير : قَِريراً و ، بالفَتْح ، قَرًّ

 : َردََّدْت َصْوتََها ؛ حكاه ابُن ِسيَده عن الَهَرِوّي في الغَِريبَْين. قَْرقََرتو

ا وكذا الَحِديَث ، الَكالَم في أُذُنِه قَرَّ  من الَمَجاز :و َغهُ فَ  : أَْوَدَعه ؛ قاله ابُن القَّطاع. وقِيَل : يَقُّره قَرًّ هُ  وَصبّهُ فيها ، رَّ بأَْن َوَضَع فاهُ  أَو سارَّ

: تَْرِديُدك الَكالَم في أُذُِن  القَرُّ  الماَء في اإِلنَاِء ، إِذا َصبَّه فيه ؛ قاله الزمخشرّي. وقال ابُن األَْعَرابِّي : قَرَّ  على أُذُنِِه فأَْسَمعَهُ ، وهو من

ا الكالَم في أُذُنِه قََرْرتُ  : األَْبَكِم َحتَّى يَْفَهَمه. وقال َشِمرٌ  ه قَرًّ  : وهو أَْن تََضع فاَك على أُذُنِه فتَْجَهَر بَكالِمَك كما يُْفعَل باألََصّم ، واألَْمرُ  أَقُرُّ

 .قُرَّ 
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ا َعلَْيِه الَماءَ  قَرَّ و ه قَرًّ تِ وَعلَْيه وفِيِه. وقال ابُن القَطَّاع :  َصبَّهُ  : يَقُرُّ  الَمْرأَةُ على َرأِْسَها َدْلواً من ماًء : َصبَّتَْها. قَرَّ

__________________ 
 ( اللسان : يلص .1)
 .«فتعقد»ويف التهذيب : « فيتعقد»( اللسان : 2)
 .«ومل»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( اللسان : فقا .4)
 ونسبه يف األساس لبشر بن أيب خازم.« لَبونُ » قوله : عيون الفحر ا الذي يف األساس :»صرية : ( هبامش املطبوعة امل5)
 .26( سورة مرمي اآية 6)
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 أَْكثَُر اْستِْعَماالً ،، أَي مْن حّد َضَرَب وَعِلَم ، ذكُرهما ابُن القَّطاع. وقال ابُن ِسيَده : واألُولَى أَْعلَى ، أَي  بالَكْسِر وبالفَتْح يَِقرَّ  بالَمَكانِ  قَرَّ و

او ، كقُعُود ، قُُروراً و ، كَسَحاٍب ، قََراراً  ةً و تَْقراَرةً و، بالفَتْح ،  قَرًّ  ، وهو تَقَارَّ و،  كاْستَقَرّ  ، قارٌّ  ، فهو ثَبََت وَسَكنَ  ، األَِخيَرةُ َشاذَّة : تَِقرَّ

 .ُمْستَِقرٌّ 

 أَي لَْم أَْلبَْث.« أَْن قُْمتُ  أَتَقارَّ  فلم»تَقَاَرَر ، أُْدِغَمت الراُء. وفي َحِديث أَبي َذّرٍ :  تَقَارَّ  . وأَْصلُ يَْستَِقرّ  في َمَكانِه ، أَي ما يَتَقارُّ  ويُقَال : فالٌن ما

هو رَ و إِْقَراراً فاْستَقَرَّ  فيِه وَعلَْيه أَقَرَّ َرهُ فتَقَرَّ  .قَرَّ

يت ، باِردُ ، كَصبُوٍر : الَماُء ال القَُرورُ و ّكِ ُ  يُْغتََسُل به ، كالبَُرود ؛ قاله ابُن الّسِ ِلما يُْصنَُع  وتَْسُكن تَقَرّ  : ال تَْمنَُع يَد المٍس كأَنََّها قَُرورٌ  والَمْرأَة

يبة ؛ وبعُضهُ من النََّواِدر للّْحيَانِّي. بَِها ، ال تَُردُّ الُمقَبَِّل والُمَراِودَ   ، وال تَْنِفُر من الّرِ

: ُكلُّ  القََراَرةُ  منها. وقال أَبو َحنِيفَةَ : الُمْستَِقرُّ و الُمْطَمئِنُّ من األَْرِض  : القََراَرةُ و،  القََرارُ و الَماُء. فيه قَرَّ  َما ، بفتِحهما : القََراَرةُ و،  َرارُ القَ و

 فيه. فاْستَقَرّ  ُمْطَمئّنٍ اْنَدفََع إِليه الَماءُ 

 كالقََراَرةِ  ِعلِمي إِلى ِعلِمه» في َحِديث ابِن َعبّاس ، وَذَكَر َعِليّاً َرضَي هللا عنهم ، فقال :وقال : وِهَي من َمَكاِرِم األَْرِض إِذا كانَت ُسُهولَة. 

 وُل أَبِي ذَُؤْيب :وكذا ق. «األَْوِديَة بقََرارِ  ولَِحقَْت طائفَةٌ »في َحِديث يَْحيَى بِن يَْعَمَر : و. «في الُمثْعَْنِجر

رَارِ  ٌر  بـــــــــــــقـــــــــــــَ ا َوابـــــــــــــِ اهـــــــــــــَ قـــــــــــــَ اٍن ســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــعـــــــــــــَ  قـــــــــــــِ

  
ضُ   لـــــــــــــــِ قـــــــــــــــح ًة ال يــــــــــــــــُ رحهـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَم بــــــــــــــــُ  َواٍه فـــــــــــــــبَثـــــــــــــــح

  
 فيها. يَْستَِقرُّ  ، ألَنَّ الَماءَ  قََراُرَها . وقال ابُن ُشَمْيل : بُُطوُن األَْرِض قََراَرة ُهنَا : جمع القََرارُ  قال األَصمعّي :

ْوَضة. وقال ابُن األَعرابّي : ُمْستَقَرُّ  : القََرارُ  ويُقَال :  (1) (ذاِت َقرار  َوَمِعني  ): القاُع الُمْستَِدير. وقولُه َعّز وجّل :  القََراَرةُ  الماِء في الرَّ

ْوَضة الُمْنَخِفَضة : يَْستَِقرّ  قالُوا : هو الَمَكاُن الُمْطَمئنُّ الِذي  .اَرةالقَرَ  فيه الماُء. ويُقَال للرَّ

ةً ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وأَنشد : الغَنَمُ  : القََرارُ و  عامَّ

ِت يف  َرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح رَارِ َأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  قـ

  
رَارِي  ا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 أََردحِت اَي َجَعارِ 

أْنِ  (2) أَو يَُخّصانِ  : النَّقَُد ، وهو َضْرٌب من الغَنَم قَِصاُر األَْرُجِل قِبَاُح  القََراَرةُ و،  القََرارُ  قَال األَْصَمِعّي : أَو النَّقَد ، َخّصهُ ثعلٌَب ، بالّضِ

 الُوُجوِه ؛ وأَْجَوُد الصُّوِف ُصوُف النَّقَِد.

 وأَنشد لعَْلقََمة بن َعبََدةَ :

وُف و  اُ  صــــــــــــــــــــــــــُ
َ

رَارٍ املــــــــــــ ه  قـــــــــــــَ وَن بــــــــــــِ بــــــــــــُ عــــــــــــَ لــــــــــــح  يـــــــــــــَ

  
ومُ   لـــــــــــــــــُ ِه َواٍف وجمـــــــــــــــــَح اَدتـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــِ

  
 د ذا.أَي يَِقلُّ عند ذا َويَْكثُر ِعنْ 

فال تَْطَمح إِلى َمْن  تَقَرَّ  بعَْينِي أَْن أَراَك. واْختُِلَف في َمْعنَاه : فِقيل : معناهُ أَْعَطاهُ حتَّى يَقَرُّ و،  بعَْينِه كذاوهللا َعينَه ،  أَقَرَّ  من الَمَجاِز قولُُهم :و

، وهو  القَُرورِ  هللا َعْينَه : من أَقَرَّ و، ألَّن َدْمعَة السُّروِر باِرَدة.  (3)َد هللا َدْمعَتَه هو فَوقَه. ويُقَاُل : تَْبُرُد وال تَْسُخُن. وقال األَْصَمِعيُّ : أَْبرَ 

 الماُء الباِرُد.

هللا َعْينَه :  أَقَرّ  َعْينُك من النََّظر إِلى َغْيِره. وَرِضَي أَبو العَبّاس هذا القَْوَل واختاَرهُ. وقال أَبو طاِلٍب : فتَقَرّ  وقيل : معناه صاَدْفَت ما يُْرِضيكَ 

 أَناَم َعْينَه ، والَمْعنَى صاَدَف ُسروراً يُْذِهُب َسَهَره فَيَنَاُم. وأَنشد :

 (4)به َمَوالِيِك الُعُيواَن  أَقر  
 أَي ناَمْت ُعيُونُُهم لّما َظِفُروا بالُمَراد.
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ةٌ و،  (5) قَِريَرةٌ  َعْينٌ و تَُهاو .أَقَرُّ  به َعْيناً فأَنَا قَِرْرتُ والعَْيِن.  قَِريرُ  ، ورُجلٌ  قارَّ ت : ما قُرَّ َفال تَ ْعَلُم نَ ْفس  ) ، وفي التَّْنِزيل العِزيز : به قَرَّ
 .وسلمعليههللاصلىوَرَواه عن النبّي  .«أَْعيُن قُّراتِ  من»قََرأَ أَبو ُهَرْيَرة : و (6) (ْخِفَي هَلُْم ِمْن قُ رَِّة َأْعنُي  ما أُ 

، عن ُكَراع. وقال غيُره  فيه بِمنًى يَِقّرون ألَنَُّهمالنَّْحِر  (7) يَِلي يَْومَ  وهو الذي «القَرِّ  يَْومُ  أَْفَضُل األَيّاِم عنَد هللا يوُم النَّْحِر ثمّ »في الَحِديث : و

ون : ألَنُّهم ي به ألَنَّ أَْهَل الَمْوِسم يوم التَّْرِويَِة ويوَم َعرَ  يَقَرُّ ة ، ُسّمِ فَةَ ويوَم النَّْحر في مناِزلهم. وقال أَبو ُعبَْيد : وهو حاِدي َعشَر ذي الِحجَّ

وا  من يْوِم النَّْحرِ في تعَب من الَحّج ، فإِذا كاَن الغَدُ  َي يَْومَ  قَرُّ  .القَرِّ  بِمنًى ، فُسّمِ

__________________ 
 .50اآية « املؤمنون»( سورة 1)
 ( قوله لصان يريد هبما الَقرار والقرارة.2)
 ( التهذيب : دمعه.3)
 ( نسبه يف حواشي املطبوعة الكويتية إىل عمرو بن كلثوم وصدره :4)

 طعناً بيوم كريهٍة ضرابً و 
 ( يف اللسان : وعا قريرة : قارّة. بدون الواو.5)
 .17( سورة السجدة اآية 6)
 ( اللسان : عيد النحر.7)
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ِحِم : آِخُرَها. َمقَرُّ و  الرَّ

َء : ، ولكم في األَْصالب ُمْستَْوَدع. وقُِرى ُمْستَقَرٌّ  أَي فلَْكُم في األَْرحامِ  (1) (َفُمْستَ َقر  َوُمْستَ ْودَع  )، وقوله تعالى :  الَحْمِل ، منه ُمْستَقرُّ و

ِحم. وقيل : ُمْستَِقرّ  أَي« وُمْستَْوَدع (2) فُمْستَِقرٌّ »  في الدُّنيا موجوٌد ، وُمْستَْوَدع في األَْصالب لم يُْخلَق بعُد. وقال اللَّْيُث : ُمْستَِقرّ  في الرَّ

ها : ما ُوِلَد من الَخْلق وَظَهر على األَْرض ، والُمْستَْوَدع : ما في األَْرَحاِم. وقيل : الُمْستَقرُّ  في األَْصالِب ، وُمْستَْوَدعها في األَْرَحاِم.  ُمْستَقَرُّ

ها وقيل : :  القَاُروَرةُ  من الَمَجاز :و َء هللا تعالَى :في األَْحيَاِء ، وُمْستَْوَدع في الثََّرى. وسيأْتي ذكُر ذلك في َحْرف العَْين ، إِْن َشا ُمْستَقَرُّ

َل يََرى َشْخَصه فيها ، قال رؤبة : بالقَاُروَرة ، على التَّْشبِيه َحَدقَةُ العَْينِ  َجاج ، ِلَصفائِها وأَّن الُمتَأَّمِ  من الزُّ

ا  بـــــــــَ لـــــــــح ن  ســــــــــــــــــــــَ هـــــــــِ بـــــــــِ لـــــــــح د حـــــــــتح مـــــــــن ســــــــــــــــــــــَ د قـــــــــَ  قـــــــــَ

  
اُروَرةُ   ا قــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ ِ فصــــــــــــــــــــــــــــــاَرتح َوقـــــــــــــــــح اح  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

  
َجاج قَرَّ  َما .القَاُروَرةُ و ةٍ  (كاَنْت َقوارِيَرا. َقوارِيَرا)، وقولُه تعالَى :  فيه الشََّراُب ونَحُوه ، أَو يَُخصُّ بالزُّ  قال بعُض أَهِل الِعْلم : (3) ِمْن فِضَّ

األَِخيَرة فإِنّه « قواِريرَ »وَهذا أَْحَسُن ، فأَّما َمْن أَلَحَق األَِلَف في . قال ابُن ِسيَده : القََواِريرِ  وصفاءِ  (4) من ُزَجاج في بَيَاِض الِفّضةِ  أَوانِيَ  أَي

ْهقَانُ  القَُوْيِريَرةَ  هِذه إِالّ  َعَمِلي َوِليتُ  منذ أََصْبتُ  ما»:  عنههللارضيفي َحِديِث علّي وزاَد األَِلَف لتَْعِدَل رُؤوَس اآليِ.  هي  «، أَهداَها ِإلّي الّدِ

 .وَرةٍ قَارُ  تَْصِغيرُ 

ْطبِ  النَّاقَةِ  تَتَبُّع : االْقتِرارُ و .اْستَقَرَّ  ماُء الفَْحِل : اْقتَرَّ  ، وقد ماِء الفَْحِل في َرِحِم الناقَةِ  اْستِْقَرارُ  : االقتَِرارو ،  ما فِي بَْطِن الَواِدي من باقِي الرُّ

بَع : االْقترارُ و وذِلك إِذا َهاَجِت األَْرُض ويَبَِست ُمتُونُها.  : االْقتِرارُ و الماُل ، إِذا َشبَع ، يقال ذلك في النّاِس وَغْيِرهم. اْقتَرَّ  ، يُقَال : الّشِ

َمن تِ  ، تقوُل : الّسِ َها الشَّْحَم ، وبُُزوَر الصحَراِء ، فعَقََدْت َعلَيْ  (5)، وذلك إِنََّما يكوَن إِذا أََكلَت اليَبِيَس  أَو نَِهايَتُه النَّاقةُ ، إِذا َسِمنَْت ، اْقتَرَّ

َر قوُل أَبي ذُؤْيب الُهَذِلّي يصف َظْبيَةً :  وبهما فُّسِ

ا  مـــــــــَ هـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ يـــــــــض كـــــــــِ َريح َربـــــــــِ هـــــــــح تح شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــَ ه أَبـ  بـــــــــِ

  
ا و   ُؤهــــــــــَ ا َنســــــــــــــــــــــــح يــــــــــهــــــــــَ دح مــــــــــاَر فــــــــــِ قــــــــــَ افـــــــــــَ رتَاُرهــــــــــَ  اقــــــــــح

  
ْطَب. بِيعِ إِذا أََكلَت الرُّ ل الرَّ رِ  ، أَي ما فِي أَْسفَِل الِقْدرِ  بالقَُراَرةِ  االئْتِدامُ  : االْقتَِرارو نَْسُؤها : بَْدُء ِسَمنها ، وذلك إِنَّما يكوُن في أَوَّ ، يُقَال  كالتَّقَرُّ

َرَها : َهاو تَقَرَّ  : أََخَذَها وائتََدَم بها. اْقتَرَّ

 : اْغتََسْلُت به. اْقتََرْرُت بالقَُرورِ ووهو الَماُء الباِرد.  بالقَُرورِ  االْغِتَسالُ  : االْقتَِرارُ و

ّم وَكْسِر القَاف : َعقََدْت ماَء الفَْحِل فَأَْمَسَكتْه ُمِقرٌّ  اقَةٌ نَ و تْ  ولم تُْلِقه. وقد في َرِحِمها ، هكذا في النُّسخ ، وفي بعضها : فَأَْسَكنَتْه ، بالضَّ ،  أَقَرَّ

 وقاِرٌح. ُمِقرٌّ  إِذا ثَبََت َحْملَُها. وقال ابُن األَْعَرابِّي : إِذا لَِقَحت الناقةُ فهي

 اعترف. به : أَقَرَّ  واالْعِتَراُف به ، : اإِلْذَعاُن ِلْلَحقّ  اإِلْقَرارُ و

َره قدو َرهو،  َعلْيه قَرَّ  .أَقَرَّ  بالَحّقِ َغْيُره َحتَّى قَرَّ

ا باللَّسان وإِّما بالقَْلِب أَو بِِهَما جميعاً : إِثْبَاُت الشَّيْ  رُ اإِلْقرا وفي البصائر : ِء إِمَّ
(6). 

َجالِ  ، بالفَتْح : القَرُّ و ْحِل والسَّْرج َمْرَكٌب للّرِ ون بَْين الرَّ  وأَنشد : الَهْوَدجُ  : القَرُّ  قِيَل :و َعلَْيه ، يَقَرُّ

 اَنَستح فـَوحَقه اجلَزَاِجزُ  كالَقرِّ 
 ُؤ القَْيِس :وقال امرُ 

ٍر  ابــــــــــــــِ ِة جــــــــــــــَ الــــــــــــــَ يِن يف رِحــــــــــــــَ َريــــــــــــــح ــــــــــــــَ ا تـ  فــــــــــــــِإمــــــــــــــ 

  
رٍَج    لــــــــــَ  حــــــــــَ رِّ عــــــــــَ اين  كــــــــــالــــــــــقــــــــــَ فــــــــــَ ُ  َأكــــــــــح فــــــــــِ  ختــــــــــَح

  
 : َمْرَكٌب للنَِّساِء. القَرُّ  وقِيَل :

وَجة ؛ القَرُّ و  ، وأَنشد الَجوهرّي البن أَْحَمر : الفَرُّ
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 بَا قـََواِدٍم ُزعحرِ  كالَقرِّ 
 ، وهو : القَرّ  أَجْده في ِديواِن اْبِن أَْحَمر ، ووَجْدت فيه بَْيتاً ولَْيَس فيه ُحّجةٌ علىقال الصاغانّي : لم 

__________________ 
 .98( سورة األنعام اآية 1)
 ( وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو كما يف االحتاف.2)
 .16و  15( سورة اإلنسان اآيتان 3)
 ... وصفاِء الز جاج( يف القاموس : يف بياِض الِفّضِة 4)
 ... ( التهذيب : أن  كر الناقة اليبي  وا ّبة فتعقد عليها5)
 ( زيد يف املفردات للراغب : واإلقرار ابلتوحيد وما  ري جمراه ال يغين ابللسان ما مل يضامه اإلقرار ابلقلب.6)
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َؤُه  ؤحجـــــــــــــــُ زحَواَن جـــــــــــــــُ و غـــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ تح بــــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

  
رِ و   ازٍِع ُزعــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــــــَ ريحَ قـــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــرّأحَس غــــــــــــــــــــــَ

  
واة في ِشْعره : َحلَقَت إِلى آ خر البيت : كما أورده قلُت : وقال ابُن بَّرّي : هذا العَُجُز ُمغَيَّر ، وصواُب إِنشاِد البَْيت ، على ما َرَوتْه الرُّ

 الصاغانّي ، وأَورد بعده :

َرســـــــــــــــــــــــــــــــاً  اُه لـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــَ ر  َدفـــــــــــــــــّ  فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــظـــــــــــــــــَ

  
رِ و   حـــــــــــــــح ه ِإىل الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  ئـــــــــــــــُ جـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح ر  يــــــــــــــــُ ظـــــــــــــــَ  يـــــــــــــــَ

  
ْعُر : القَِليلَةُ الشَّعر ، قال : هذا يَِصف َظِليماً ، وبَنُو َغْزَواَن : َحيٌّ من الِجّن ، يُِريُد أَنَّ ُجْؤُجَؤ هذا الظَِّليِم أَْجَرُب ، وأَنَّ َرأْسَ  ه أَْقَرُع ، والزُّ

ه إِلى نَْحِره ، وهو َمْعنَى قَْوله : « له»وَدفّاهُ : َجنَاحاهُ. والهاُء في  يُْلجئْهُ إِلى »َضِميُر البَْيِض ، أَي يَْجعَُل َجناَحْيه َحَرساً ِلبَْيِضه ويَُضمُّ

 .«النَّْحر

َف على َمْن قال « قَوّ »ذا في أَصٍل. وأَظنُّه ؛ ك (1)، ذكره الصاغانّي ، ولم يَُحلِّه ، وهو بالِحَجاِز في ِديَاِر فَْهم  ع : القَرّ و بالَواِو ، وقد تََصحَّ

 بالّراِء ، وقَوٌّ يَأْتِي ِذْكره في َمَحلِّه ؛ كذا َحقَّقه أَبو ُعبَْيٍد البَْكِرّي َوَغْيُره.

تَْين (2)في األَساس : وأَنا آتِيِه و تَانِ  (3) القَرَّ  ، وقال لَبِيٌد : لعَِشيُّ وهما الغََداةُ وا : البَْرَداِن ، القَرَّ

ر ٍة و  مــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــٌ  وكــــــــــــــــــر  طــــــــــــــــــِ َوارُِن بــــــــــــــــــِ  جــــــــــــــــــَ

  
ا   هـــــــــــــَ يــــــــــــــح لـــــــــــــَ دُو عـــــــــــــَ عـــــــــــــح ِ يــــــــــــــَ ر تـــــــــــــاح المُ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ  غـــــــــــــُ

  
ةٌ  ، َواِحدتَُها كُصَرد : الَحَسا ، القَُررُ و  ؟ِمَن الشَّراب؛ حكاها أَبو َحنِيفةَ. قال ابُن ِسيَده : وال أَْدِري أَّي الَحَسا َعنَى : أََحَسا الماِء أَْم َغْيره  قُرَّ

ه قَرُّ و ه ، قال ابُن األَعرابّي : ويُقَال : اْطِو الثَّْوَب على الثَّْوِب : َغرُّ ه  قَّرِ هووَغّرِ  ، أَي على َكْسِره. َمقَّرِ

اَغانّي  المقَرُّ و بكاِظمةَ حيُث ِديَاُر بَنِي  ع : (4)، ظاهُره أَنّه بالفَتْح ، ولَْيَس كذلك بل ُهَو بَكْسِر الِميم وفَتْح القَاف ؛ كما ضبطه أَبو ُعبَْيد والصَّ

 داِرٍم ، وبه قَْبُر َغاِلٍب أَبي الفََرْزَدق ، وقَْبُر امرأَةِ َجرير ، قال الّراِعي :

َن  حــــــــــــــح بــــــــــــــ  ر  فصــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــَ وٌص  املــــــــــــــِ ن  خــــــــــــــُ  وهــــــــــــــُ

  
ارَا   حـــــــــــــــَ

َ
َ املـــــــــــــــ لـــــــــــــــِّ ح قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  َرَوٍح يــــــــــــــــُ (5)عـــــــــــــــَ

 

  
 َجبٌَل ِلبَني تَِميم ؛ كذا في اللَِّساِن. وقال الصاغانّي : أَنشد األَصمعّي لبِْعض الُرّجاِز : المقَرَّ  وقال خاِلُد بن َجبَلَةَ : َزَعَم النَُّمْيِرّي أَنّ 

َب ِإىل  لــــــــــــــــــح َر الصــــــــــــــــــــــــــــــــ  ذَكــــــــــــــــــ  رِّهِ تــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــِ

  
رِّهِ   ـــــــــــــــــَ نح بـ رُه مـــــــــــــــــِ داَ. حبـــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــَ ُث ت ـــــــــــــــــح ي  حـــــــــــــــــَ

  
ْلُب َوراَء ذلك قَِليالً.  والصُّ

ىو دَّةُ الَواقِعَةُ بعَد تََوقِّيَها ، بَضّمٍ فتَْشِديِد راٍء َمْفتُوَحة : القُرَّ اَغانِّي. الّشِ  ، نقله الصَّ

ىو ى ، ويُقَاُل له : ع ، أَو وادٍ  : قُرَّ  اِرِث بِن َكْعب ، قال َجْعفَُر بُن ُعْلبَة الَحاِرثِّي :َسْحبٍَل ، وُهَو في بالد الحَ  قُرَّ

فــــــــَ   ر  َأهلــــــــَح تح  بــــــــقــــــــُ بــــــــَ لــــــــَ َا َأجــــــــح ٍر حــــــــِ بــــــــَ حــــــــح  ســــــــــــــــــــــَ

  
رُ   اســـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــَ ُ

ُدو  املـــــــــــ ا الـــــــــــَواَلاَي والـــــــــــعـــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ لـــــــــــَ  عـــــــــــَ

  
ى ومنه يَْومُ   ، قال ذُو اإِلْصبع : قُرَّ

ر  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبان  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحَم   قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ر ِإاّيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــــح ا نـــــــــــــــــــــــَ    ِإلــــــــــــــــــــــ 

  

ر   م كـــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــــح ا مـــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــَ

  
اانَ   َ  ُحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ يــــــــــــــــــــــــــــــَ ىًت أَبـــــــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 بَن تَّماٍم األََسِدّي الُكوفِّي ، الِذي َرَوى عن ُسَهْيِل بن أَبِي صاِلح وَغْيِره. قُّرانَ  ، كأَنَّه يَْعنِي به بالّضّم : َرُجلٌ  قُّرانُ و

 َشّرفَهما هللا تَعَالَى. بَْيَن َمكَّةَ والَمِدينَةِ  تَِهاَمةَ ، قِيَل : هو بِ  َوادٍ  : (6)، في ِشْعِر أَبي ذَُؤْيٍب  قُّرانُ و
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 ذاُت نَْخل وُسيُوحٍ جاِريٍَة ِلبَنِي ُسَحْيٍم من بَنِي َحنِيفَةَ ، قال َعْلقَمة :« َمْلَهم»تُْذَكر مع  ة باليََماَمةِ  : قُّرانُ و

ر  هلــــــــــا  ِديِّ غــــــــــُ هــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــنـ ا ال اّلَءٌة كــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــُ

  
وَ   نح نــــــــــــَ ئـــــــــــٍة مـــــــــــِ يـــــــــــح رّانَ   ُذو فــــــــــــَ ومُ  قــــــــــــُ جـــــــــــُ عـــــــــــح  مـــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف معجم البلدان : قـَّر : موضض.1)
 .«أقيه»( عن األساس وابألصر 2)
 ( ضبطت يف األساس ا ابلقلم ا ابلكسر ا ويف اللسان والصحاح فكالقاموس ابلفتح.3)
 العمراين ضبطه بفتح امليم والقاف.( ويف معجم البلدان بكسر امليم وفتح القاف وتشديد الراء. ونقر عن 4)
 وانظر فيه ختر ه وضبطت املقر بكسر ففتح عن الديوان. 146( ديوانه ص 5)
 ( يف معجم البلدان : وقران اسم واد قرب الطائف يف شعر أيب ذ يب ا قا  ويرو  أليب جندب :6)
 هــــــــــــــــــــــي ابملــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــــا و 

  
ــــــــــــــــــمِ   ــــــــــــــــــطــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــران محــــــــــــــــــَ  ب ــــــــــــــــــد  ق  ل

  

 عة الكويتية أورد أليب ذ يب بيتاً آخر هو قوله :ويف حواشي املطبو 

 رأتـــــــــــــين صــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــض اخلـــــــــــــمـــــــــــــر يـــــــــــــومـــــــــــــًا فســــــــــــــــــــــــــوهتـــــــــــــا 

  
 بـــــــــــــقـــــــــــــران إن اخلـــــــــــــمـــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــث صــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــاهبـــــــــــــا 
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 ة قُْرَب َمكَّة بَِمّرِ الظَّْهراِن. ، قُّرانُ و

ميُّ  بأَْذَربِيَجانَ  البَذَّْينِ  قََصبَة أَيضاً : قُّرانُ و  .(1)َحْيث استوَطَن بابَُك الُخرَّ

عَ  القَْرقََرةُ و ِحُك إِذا اْستُْغِرَب فيه وُرّجِ  ، وقال ابُن القَّطاع : هو ِحَكايَةٌ الّضِحك. وقال َشِمٌر : هو ِشْبهُ القَْهقََهِة. : الضَّ

، وذلك إِذا  قَْرقََرةً  البَِعيرُ  قَْرقَرَ و، أَو أَْحَسنُه ؛ األَِخيُر الْبِن القَطَّاع.  َهِديُر البَِعيرِ  : القَْرقََرةو. «يُقَْرقِر ال بَأَْس بالتَّبَسُّم ما لَمْ »في الحديث : و

َع ؛ والَجْمعُ  ْوِت في َهِديِره ،  قَْرقَارُ  ، بالفَتْح. يقال : بَِعيرٌ  القَْرقَارُ  واالْسمُ  ، القََراِقرُ  َهَدَل َصْوتَه وَرجَّ  قال ُحَمْيٌد :الَهِدير : صافِي الصَّ

ا  هـــــــــــــَ نــــــــــــــَ يــــــــــــــح ُز بــــــــــــــَ جـــــــــــــِ ا الـــــــــــــُورّاُد حيـــــــــــــَح  جـــــــــــــاَء هبـــــــــــــَِ

  
  َ اح ًد  بــــــــــَ ارِ ســــــــــــــــــــــــُ رحقــــــــــَ ا قـــــــــــَ مــــــــــَ جــــــــــَ ِديــــــــــِر وَأعــــــــــح  اهلــــــــــَ

  
 ، ناِدٌر ، وأَنشد ابُن القَطَّاع : كالقَْرقَِريرِ  ، قَْرقََرْت قَْرقََرةً  إِذا َهَدَر ، وقَدْ  َصْوُت الَحَمامِ  : القَْرقََرةُ و

 (2) قـَرحَقرِيُرهاَو  هاَج اهلَ  قـَرحقـََرتح ِإذا 
في ِكتَاِب َغِريب الَحَماِم للَحَسِن بن عبد هللا الكاتِِب األَْصبََهانِّي ما نَّصه :  قرأْتُ و َجعَلَه رباعيّاً. قلُت : (3) [فَْعِليل] القَْرقِيرُ  وقال ابُن ِجنّي :

 ، قال : القَْرقََرة االْسُم والَمْصَدُر جميعاً ، وكذلك القَْرقارُ و؛  قَْرقاراً و،  قَْرقََرةً  الَحَمامُ  قَْرقَرَ و

ا  بــــــــَ ِت الصــــــــــــــــــــــ  بـــــــــ   فـــــــــَو ِ  مـــــــــا أَنحســــــــــــــــــــــاِ  مـــــــــا هـــــــــَ

  
رَ مـــــــا و   رحقــــــــَ رح  قــــــــَ جـــــــَ ِر الشـــــــــــــــــــــ  رِي  يف انضـــــــــــــــــــــِ مـــــــح  الـــــــقـــــــُ

  
َكاة : و، بال هاٍء.  كالقَْرقَرِ  يَْنَحاُز إِليها الماُء ، أَرٌض ُمْطَمئنَّة لَيِّنةٌ  : القَْرقََرةُ و هو المكاُن الُمْستَِوي. ،  «قَْرقَرٍ  بُِطَح له بِقاعٍ »في َحِديث الزَّ

َسواٌء.  القَْرقَر . قال : والقََرُق : مثلقَْرقَرٌ  ِجّدِ َواِسعَة ، فإِذا اتََّسعَت َغلََب عليها اسُم التَّْذِكيِر فقالُوا :: األَرُض الَمْلَساُء ليست ب القَْرقََرة وقِيَل :

َما هي ِطيٌن لَْيَست بَجبَل : َوَسُط القاعِ ، وَوَسُط الغائِط الَمَكاُن األَْجَرُد منه ال َشَجر فيه وال َدّف وال ِحَجاَرة ، إِنّ  القَْرقََرةُ  وقال ابُن أَْحَمر :

َمِلِك الِحيَرة ، كاَن يَْضَحك  لَقَُب َسْعٍد هاِزِل النُّْعَماِن بِن الُمْنِذر : القَْرقََرةُ و وال قُّفٍ ، وَعْرُضَها نحٌو من َعَشَرِة أَْذُرعٍ أَو أَقّل ، وكذلك ُطولها.

 .«س د ف»في  وسيأْتِي له ِذكر« القَْرقََرةُ  َسْعدٌ »منه ، يُقَاُل له : 

َب الُمْهُل منه َسقََطت»في الحديِث : و ؛ هكذا فَسَّره الزمخشرّي.  (5)وما بََدا منه  من الَوْجِه : ظاِهُره القَْرقَرةُ  ، (4) «َوْجِهه قَْرقَرةُ  فإِذا قُّرِ

فَْروةُ »: ِجْلَدةُ الَوْجِه ؛ حكاه ابُن ِسيده عن الغَِريبَْين للهرِوّي. ويُْرَوى :  القَْرقَرة وقيل : .(6) قَْرقَر قال : ومنه قِيل للصَّحراِء الباِرَزةِ :

 ، وَرْقرَق ، فهو تصحيف رْقرقة. أَو ما بَدا من َمحاِسنه بالفاِء.« َوْجِهه

َراِحّي. (7) إِناءٌ  ، بالفَتْح : القَْرقارُ  ، بالقَْرقارِ  يقال : َشِربَ و  من ُزجاجٍ ، َطِويُل العُنُِق ، وهو الذي يَُسّميه الفُْرُس بالصُّ

يْت بذلك بالهاِء ، وفي األَِخير :« القَْرقاَرةُ »وهو في األَساِس واللَّساِن   .لقَْرقََرتِها ُسّمِ

ْقِشقَةُ بالهاِء :  القَْرقَارةُ و  ، أَي ِشْقِشقَة الفَْحِل إِذا َهَدَر. الّشِ

 . قال الراجز :القَْرقَرة ، وهو من ، بالضمّ  كالقُراِقريّ  الجيُِّدهُ ، ، كعاُلِبٍط : الحاِدي الحَسُن الصَّوتِ  القَُراِقرُ و

ا  ـــــــــــ  ي ـــــــــــِ ئ وحُت عـــــــــــامـــــــــــٍر صـــــــــــــــــــــــــَ ح صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ب  َأصـــــــــــــــــــــــــح

  
ِد مــــــــــــــــا كــــــــــــــــاَن   عــــــــــــــــح نح بـــــــــــــــــَ راي  مــــــــــــــــِ رَاقــــــــــــــــِ  قـــــــــــــــــُ

  

َِطي افَمنح 
 يـَُناِدي بـَعحَدَ  امل

 ، قال : فَرٌس ِلعَاِمِر بن قْيٍس  : القَُراِقرُ و

 قـُرَاِقراي   (8)كان َحّداًء و 
ح بن يَزيد هكذا في النُّسخ ، وهو َغلٌط ، وصوابه ؛ َسْيُف عاِمرِ  َسْيُف ابِن عاِمرٍ  القَُراِقرُ و  الِكنانّي. بن عاِمِر بن الُملَوَّ

 فَرُس أَْشَجَع بِن َرْيِث بن َغَطفَاَن. : قَُراقِرُ و
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 ويُقَال : بَْين الُكوفَة والبَْصَرة قريٌب من ِذي قاٍر ، وهو اسُم ماٍء بعَْينِه. وقال ابنُ  ع ْبيَن الُكوفَِة وواَسطٍ  : قَُراقِرو

__________________ 
 ابلزاي ا حتريف.« اخلزمي»( يف املطبوعة الكويتية 1)
 حاح ا وصدره فيها :( الص2)

 ما ذات طو  فو  عوِد أَراكةٍ و 
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( يف النهاية : وقير : إلا هي : رقرقة وجهه ا وهو ما ترقر  من  اسنه.4)
 : وما بدا من  اسنه. 330/  2( يف الفائ  5)
 .«البارزة : قرقرة. وللظهر : قرقرومنه قير للصحراء »( كذا ابألصر والنهاية واللسان ا ويف الفائ  : 6)
 ( ومثله يف اللسان ا ويف األساس : كوب.7)
 .«حزاء»( عن اللسان وابألصر 8)
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َرة ا وُدوَن الَكوَفة ا َقرِيٌب من ِذي  . قا  اأَلعحَش  :قـُرَاِقرٍ  ا ومنه َغزَاةُ  قار بـَّرِّي : هو َخلحَف الَبصح
ـــــــــجِي  ان انق ـــــــــَ ب ـــــــــح يـ ـــــــــِن شـــــــــــــــــــــــَ ِر ب يِن ُذهـــــــــح ـــــــــَ ب ـــــــــِ ًد  ل ـــــــــِ  ف

  
تِ و   لــــــــــــــ  اِء وقـــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ا يــــــــــــــوَم الــــــــــــــلــــــــــــــِّ هــــــــــــــَ بـــــــــــــــُ  راكــــــــــــــِ

  

ِو  ـــــــــــح ن و حـــــــــــِ ـــــــــــح ن وا اب ـــــــــــِ ـــــــــــُ َرب رٍ هـــــــــــُم ضـــــــــــــــــــــــــَ رَاقـــــــــــِ ـــــــــــُ  قـ

  
تِ   َولـــــــــــــــ  ىت  تــــــــــــــــَ رحِز حـــــــــــــــَ امـــــــــــــــَ دِّمـــــــــــــــَة اهلـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  
ّي : يَْذُكر فِْعَل بَنِي ذُْهل يوَم ذي ةً  قارٍ  قال ابُن بَّرِ اد ، وجعَل النَّْصَر لهم خاصَّ  دوَن بني بَْكِر بِن وائٍل. والَهاَمْرُز : رجٌل من العََجم من قُوَّ

وِض األُنف للسهيلّي :  وأَنشد ابُن ِهَشام لألَعشى : ِكْسَرى. وفي الرَّ

ح  ِوايً و  بــــــــــَ ِ َأصــــــــــــــــــــــــح اح رحنــــــــــَ ُب ُذو الــــــــــقــــــــــَ عــــــــــح  الصــــــــــــــــــــــــ 

  
ـــــــــــــمِ   ي قـــــــــــــِ َم مـــــــــــــُ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ َدٍث أُم ِو يف جـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن  اب ـــــــــــــِ

  
 الِّذي ماَت فيه ذُو القَْرنَْين بالِعَراق. قَُراقِر ِحْنوَ  قال : قولُه : بالِحْنِو يريد

 في باِديَة الشاِم ِلبَنِي َكْلٍب تَِسيُل إِليه أَْوِديَةُ ما بَْيَن الَجبَلَْيِن في حّقِ أََسٍد وَطيِّئ. ع بالسَّماَوة : قَُراقِرو

، وقِيَل : هي َمفاَزةٌ في َطريق اليَماَمة قََطعها خالُد بُن الَوليد. وقد جاَء ذْكُرها في الَحِديث ، وهكذا فَّسَرهُ  بالدَّْهنَاءِ  ُمْستَِطيلٌ  قاعٌ  : قَُراقِرُ و

 ابُن األَثِير.

ْقِشقةُ  ، القَُراِقَرةُ و  . ولو َذَكَرُهَما في َمَحّلٍ واحد ألََصاَب.كالِقْرقَاَرةِ  بهاٍء : الّشِ

 ماَءةٌ بنْجد. : قَُراقَِراةُ و

ُ  القَُراِقرةُ و  ، على التَّْشبِيه. الكثِيرةُ الَكالمِ  : المْرأَة

 ذَكرهُ الصاغانّي. بالضّم : ع (1) قُراقِريّ و

فها هللا تعالى ، آلِل الحسِن  من أَْعراِض المِدينَةِ  : موِضعٌ  ، بالفتْح قََراقِرٌ و  ّضمِّ بالـ  قَُراِقر بتَْصِحيفِ  وليس ، عنهماهللارضيبن عِلّيٍ  (2)شرَّ

 كما َزَعَم بعُضُهم ، فإِّن ذِلك بالدَّهناِء ؛ وقد تَقَدَّم.ـ 

 . ومنه قوُل النابِغة :القََراقِير ، والجمع ، كعُْصفُوٍر : السَِّفينَةُ ، أَو الّطويلة ، أَو العِظيمةُ  القُْرقُورُ و

 (3)الن ِبيرِت عل  التِّالِ   قـَرَاِقريَ 
 .«من ُدرٍّ  قََراقِيرَ  أَْهُل الجنَِّة الجنَّةَ رِكَب ُشهداُء البْحِر فيفإِذا دَخل »في الَحِديِث : و

 .«َحتَّى أَتَْوا آِسيَةَ اْمرأَةَ فِْرْعوَن بِتَابُوِت ُموسى القََراقِيرَ  رِكبُوا»في حديِث ُموَسى عليه وعلى نَبِيّنَا أَفضُل الصَّالة والسالم : و

ْعدةُ : «قَْرقَُرها ٌف ، لم يَْبَق ِمْنَها إِالَّ قَْوصَ  عليها ، ُحَذاقِيُّ  يَتْبعَُها ، َصْعدةٍ  على وسلمعليههللاصلىَخَرَج النبّي »في الَحِديث : و األَتاُن.  الصَّ

 والُحذاقِّي : الَجْحُش. والقَْوصُف : القَِطيفَة.

ى : الظَّْهُر ، القَْرقَرُ و الم المفتوحة. وفي بعض النُّسخ بِفتْحِ الفاَءْين وتَْخِفيف الاّلم. قال َشْيُخنَا : ، بكسر الفَاَءْين وتشديد الّ  ، كِفْعِفلَّى كالِقْرِقرَّ

 ومثلُه في شرح التَّْسهيل ألَبي حيّاَن ، ولكنّه فَّسره بأَنّه اسُم مْوضع ، وكذِلك الجوهِرّي.

فَعلَلَى ، وال إِخالُه إِاّل هذا ، وما َذَكره الُمَصنّف َغِريٌب. ثم إِنُّهم بالفَتْح ، وَوَزنُوه ب« قَْرقََرى»قلُت : الَِّذي َذَكُروه أَنَّه اسُم َمْوِضع هو 

 اْقتَصُروا على ذْكر الَمْوِضع ، ولم يُحلّوه.

بلٌَد من اليمامة ، أَْربعةُ ُحُصوٍن : اثناِن لثَِقيف ، وِحْصٌن لِكْنَدةَ ، وآَخُر  ، مقصوراً : (4) قَْرقَرى ووجدُت أَنا في معجم البِالد ما نّصه :

 .(5)ِلنُمير 

َكاةِ ، وقد تَقَدَّم قريباً في ِكالِمه ، فهو تَْكَراٌر ، ويَْرتِكُب مثَل هذا كثيراً. القَاُع األَْملَسُ  : القَْرقَرُ و  ، ومنه حديُث الزَّ
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 ؛ قاله الصاغانّي. (6)، لغةٌ في القَْرقَل  أَةِ ِلباُس المرْ  : القَْرقَرُ و

تِها أَْنَت أَْم ِمنْ و ويُقَال : ُشبِّهْت بََشرةُ الَوْجِه به ؛ كذا في اللَّسان. من  القَْرقَرُ ؟ قَْرقَِرَها من الَمَجاِز : قَال بَْعُض العَرب لرُجٍل : أَِمْن أُْسُطمَّ

، كما يُقَاُل : ابن  قَْرقَِرها الَوْجه ؛ هكذا ذكَرهُ الصاغانّي. وفي األَساس : يقال : هو ابنُ  بقَْرقََرةِ  شبيه، على التّ  البَْلدةِ : نَواِحيها الظاِهَرة

 بَْجَدتِها.

يَّةو يَّة : الَحْوَصلَةُ  الِقّرِ يَّةُ و، كجّرِ  (7) لقَُب ُجَماَعةَ  : الِقّرِ

__________________ 
 : موضض. .. لنسبة( يف معجم البلدان بضم أوله ا وبلفة ا1)
 ويف اللسان فكاألصر.« آ  ا سا»( معجم البلدان : 2)
 ( ديوانه وصدره فيه :3)

 مضريف ابلقصور يذود عنها
 ويف الديوان إىل التال  بد  عل  التال .

بله أن هكذا يف خطه ومقتضـــــ  ما ققوله : قرور  مقصـــــوراً »وما أثبت عن معجم البلدان ا وهبامش املطبوعة املصـــــرية : « قرور »( ابألصـــــر 4)
 .«ـهيكون : قرقر  ا فلرياجض ا

 لتميم.« : قرقر »( معجم البلدان 5)
 ( القرقر : قميص للنساء ا أو ثوب ال كمّا له ا قاموس.6)
 مُخاعة ابخلاء.« : مخض»والقاموس  301( يف مجهرة ابن حزم ص 7)
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مَ  لَمة  (1)وهو أَي وُب بُن يَزيَد  الَفصـــيح املعحُروف الشـــاعرالبليِغ  أُّم أَي وَب بن يَزيدَ  وهي بَنت ُجشـــَ بن قـَيح  بن ُزرَارة بن ســـَ
رو بن عاِمِر بن َزيحِد مَناَة بِن َعوحِف بِن ســـــــــــــعحِد بِن اخلَزحرج بِن تـَيحِم ِ  بِن الن ِمر ا وكانَ  م بن مالك بن َعمح  ابن بن ُجشـــــــــــــَ

عِث ا فَقتَـ  الِقرِّي ةِ   َله ا ّجاُج بُن يُوُسَف ؛ ذكره ابُن الَكلحيبّ.َخرج مض ابِن اأَلشح
 ، قال األَعَشى : : الَخيّاطُ  القََراِريُّ و

ا  اهبــــــــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــــــــَ وَر و ــــــــــــــــــــــــح  َيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ   األُمــــــــــــــــــــــــُ

  
رَارِيِّ كشــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِّ   وحَب الــــــــــــــــــر َدنح  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  ثـ

  
، قال الّراِعي في ِرواية غيِر ابن  القَّصابُ  : القََراِريّ  قِيل :و ، والفُُضولّي ، وهو البِيَْطُر. القََراِريّ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : يُقَال للَخيّاِط :

 َحبِيب :

َر عـــــــــــــنـــــــــــــه و  يـــــــــــــح نـــــــــــــا الـــــــــــــلـــــــــــــ  لـــــــــــــخـــــــــــــح  َداِويٍّ ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
َخ   ــــــــــــَ ل رارِي  كــــــــــــمــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــَ ااَب  ال (2)اإِلهــــــــــــَ

 

  
ةُ اآلن في قََراِريّ  عند العَرب أَو كّل صانِعٍ  ، يكوُن من أَْهِل األَْمَصاِر ، الحَضِريُّ الِّذي ال يَْنتَِجعُ  : القََراِريُّ و . قلُت : وقد استعملَتْه العامَّ

 .قََراِريٌّ  ، ونَّجارٌ  قََراِريٌّ  خيّاطٌ  الُمبالَغَة فيَقُولُون ِإذا َوَصفُوا صانِعاً :

باعي إِاّل في َعْرَعاِر  (3)، وهو معدوٌل ، قال األَْزَهِرّي  ، مْبنِيَةً على الَكْسرِ  قَْرقَارِ  من الَمجاِز قولُُهْم :و . قَْرقَارِ و: ولم يُْسمع العَْدُل في الرُّ

 قال أَبُو النَّْجِم الِعْجِليُّ :

اِر  طـــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــىت  ِإذا كـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــُ

  
رحَ رِ   َر  عـــــــــــــلـــــــــــــ  الـــــــــــــثــــــــــــــ  اُه والـــــــــــــُيســـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــَ  ميـــــــــــــُح

  

 قـَرحقَارِ قاَلتح لُه رِيُح الص َبا 

ي أَي ُجِل : اْستِقّرِ  واْسُكْن. قَرَّ  ، أَي قَْرقَارِ  ، ويُقَال للرَّ

ْعِد ، وهو با : ُصبَّ ما ِعْندَك من الماِء ُمْقتَِرناً بصْوِت الرَّ  .قَْرقَرتُه ومعنى البْيِت : قالْت له ِريُح الصَّ

ةُ  قال ابُن األَْعراِبّي :و ِغيرُ  الَمقَرَّ ةِ  َكْونُ و لَماُء. قال الصاَغانّي :يُْجمع فيه ا (4) : الَحْوُض الصَّ ِغيَرة المقَرَّ ة الصَّ التي هي فَْوَق الُكوز  الَجرَّ

ةِ لُغَةٌ   ، وفِيه تََوسٌُّع وتَساُمٌح. يمانِيَّة وُدون الجرَّ

 قد تَقّدم في َكالم الُمَصنّف ، فهو تَْكرار.، قاله ابُن األَْعرابّي. و القَاُع الُمْستَِديرُ  : القََراَرةُ و ، على التَّْشبِيه ، : القَِصيرُ  القََراَرةُ و

 ، نقله الصاغانّي. : الحِقيرُ  القَُروَرةُ و

،  (6)بفتح القاِف والراِء األُولَى. وَكْسِر الّراِء الثانية ؛ كذا في النَُّسخ ، وهو خطأٌ والصَّواُب كما َضبَطه الصاغانّي بفَتَحات ـ  (5) القََرْوَرىو

 الفََرس الَمِديد الطَِّويل القََوائِم. وقال : ُهَو من ِصفَةِ 

ْبِط السابِق : قََرْوَرىوقال أَيضاً : و  والنُّقَرة. (7) ع بَْيَن الحاِجر ، أَي بالضَّ

م ، « بقُرٍّ  َوقَعَتْ » وُربَما قالوا : .«بقُرٍّ  صابَتْ » تُِصيبُهم : يُقَال ِعْنَد الُمِصيبَة الشَِّديَدة من الَمجاز :و ةُ  أَي صارتْ ، بالضَّ دَّ  قَراِرَها في الّشِ

 َوقَعَْت في الَمْوِضع الِذي يَْنبَِغي. قال َعِديُّ بُن َزْيد : . وقال ثْعلٌب :قََراِرَها أَي إِلى

تح  عــــــــــــــَ ا وقــــــــــــــدح َوقـــــــــــــــَ يــــــــــــــهــــــــــــــَ َرجــــــــــــــِّ رٍّ تـــــــــــــــُ  بــــــــــــــقــــــــــــــُ

  
يـــــــــــبُ   تـــــــــــِ َرهـــــــــــا عـــــــــــَ و َأصـــــــــــــــــــــــــاغـــــــــــِ رحجـــــــــــُ ـــــــــــَ  كـــــــــــمـــــــــــا تـ

  
مخشرّي : إِذا َوقَع األَْمُر َمْوقِعَه قالُو  . قال َطَرفَةُ :بقُرٍّ  ا : صابَتْ وقال الزَّ
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ي رَأحســـــــــــــــــــــــــُه  غـــــــــــطـــــــــــِّ
ُ

ـــــــــــهـــــــــــمح كـــــــــــاملـــــــــــ ي ـــــــــــِ ت ف ـــــــــــح ن  كـــــــــــُ

  
رح   ي ومخـــــــــــــُُ طـــــــــــــائـــــــــــــِ وحَم غـــــــــــــِ لـــــــــــــَ  الـــــــــــــيــــــــــــــَ  فـــــــــــــاجنـــــــــــــحَ

  

داً  ُب غـــــــــــــــــَ ِّ َرشـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــاِدرًا َأحســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
تح   ُت وقــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــَ يــــــــــــح نــــــــــــاهــــــــــــَ رّ فــــــــــــتــــــــــــَ  بــــــــــــقــــــــــــُ

  
دَّة : صابَتْ  هِ  ، إِذا نََزلَْت بهم ِشدَّةٌ. قال : وإِنَّما هو َمثٌَل. وقال األَصمعّي : َوقع األَْمرُ  بقُرٍّ  وقال أَبو ُعبَْيٍد في باِب الّشِ ه ، أَي بِقُّرِ . بُمْستَقَّرِ

كَ  وقال غيُره : يُقال للثّائر إِذا صاَدَف ثَأَْره : َوقَْعتَ   ، أَي صاَدَف فُؤاُدَك ما كان ُمتطلِّعاً إِليه. بقُّرِ

__________________ 
 .«زيد» االشتقا  ووفيات األعيان : ( يف1)
 وانظر ختر ه فيه ا وصدره يف الديوان : 18( ديوانه ص 2)

 داريٍّ سلخُت اجللد عنهو 
 ( كذا ا وهي عبارة الصحاح ا ومل ترد يف التهذيب.3)
 ( يف التهذيب : ا وض الكبري.4)
 عن نسخة أخر  وهو يواف  ما نّظره الشارح ا ولكن الياء مشددة.« والَقَرورِي  »( كذا ضبطت يف القاموس ا وعل  هامشه : 5)
 .«قوله : بفتحات ا أي لألحرف الجي يف كالم الشارح ا وأما الواو فهي ساكنة كما يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ابلزاي يف املطبوعة الكويتية حتريف.« اجزا »ووردت « ماء لبين عب  با ا اجر والنقرة»( يف معجم البلدان : 7)
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ةً و هُ ُمقارَّ وا : عنههللارضي ومنه قَْوُل ابُن َمْسعُودٍ  وَسَكَن ، معه قَرَّ  : قَارَّ ال ِمَن الَوقاِر ، ومعناهُ السُُّكوُن ، أَي  القََرارِ  ، هو من الصَّالةَ  قَارُّ

ُكوا وال تَْعبَثُوا ،  .القََرارِ  وهو تَفَاُعٌل من اْسُكنُوا فيها وال تَتََحرَّ

هُ و ت»في َحِديث أَبِي ُموَسى : و،  فاْستَقَرَّ  في َمَكانِه أَقَرَّ َكاة أُقِرَّ ت أَي (1) «الصَّالةُ بالبِّرِ والزَّ  َمعَُهما وقُِرنَت بِِهَما. اْستَقَرَّ

ه ِليَِقرَّ  َء فيالشَّيْ  أَْقَرْرتُ  وقال اللَّْيث :  .َمقَّرِ

تو : ساِكٌن. قارٌّ  وفاُلنٌ  ، وقد تقدَّم ذلك في  ُمِقرٌّ  ، فهي َحْملَُهاـ  وفي تهذيب ابِن القَّطاع : َظَهر ، وقال غيُره : اْستَبانَ ـ  الناقَةُ : ثَبَت أَقَرَّ

 َكالِمه ، فهو تَْكَرار.

ُجُل : تَقَارَّ و  ، فأُْدِغَمت الّراُء في الّراِء. أَتَقاَرر أَي لم أَْلبَْث ، وأَصلُه« أَْن قُْمتُ  أَتَقارَّ  ، وفي حديِث أَبِي َذّرٍ : فلم اْستَقَرَّ  الرَّ

 ، كَجلُوالَء : ع. قَُروَراءُ و

، َرَوى  القََراِريّ  ، َرَوى عنه ابُن قَانع ؛ وأَبُو األََسِد َسْهلٌ  القََراِريُّ  ، منهم عليُّ بُن الَهْيثَم بِن ُعثَْمانَ  باليََمن قَِليلَةُ  قَبِيلَةٌ  ، كَسَحاِب : قََرارٌ و

 عنه األَْعَمُش.

 .(2)، ذكره الصاغانّي  ع بالّرومِ  : قََرارٌ و

واو ة ُسمُّ مّ  قُرَّ ْونَ  كُهْدُهد ، وُزبَْير ، وإِماٍم ، وَغَمام. ، قُْرقُرو،  ، بالضَّ ةَ  أَّما الُمَسمَّ الَحذَّاُء  قُْرقُرٍ  ثّانِي : أَحمُد بُن ُعَمَر بنِ فكثيُرون. ومن ال بقُرَّ

؛  قَْرقَر ، كَجْعفَر ، منهم : َعْبُد هللا بنُ  قَْرقَر ، َسِمع ، الّداَرقُْطنِّي. وفاتَهُ  قُْرقُر ، بَْغداِديٌّ ؛ وابُن أَِخيه عبُد الَواِحد بُن الُحَسْيِن بِن ُعَمَر بنِ 

 حدَّث عن أَبِي َعُربَةَ الَحّرانِّي ، وعنه اْبُن ُجَمْيع.هكذا َضبََطه الصاَغانّي والحافِظ ، 

بُن ثَْعلَبَةَ  قَِرارُ و، عن َطْلٍق اليََماِمّيِ.  (4) قَِريرٍ  ، عن اْبِن ِسيِريَن ؛ وأَُخوه عبُد الَمِلِك بنُ  (3) قَِريرٍ  ، كأَِمير ، منهم عبُد العَزيز بنُ  قَِريرٌ  وكذا

 بِن ماِلٍك العَْنبَِرّي ، بالَكْسر.

 ، بالفَتْح. قََرار وغاِلُب بنُ 

مّ ـ  قُّرانَ  وَدْهثَُم بنُ  . وأَبوـ  بالضَّ  ، له ِذْكر. قُّرانَ  ُطفَْيٌل الغَنَِوّي شاِعٌر. وغاِلُب بن قُّرانَ  َرَوى عنه َمْرَواُن الفَزاِريُّ

ين بُن نَِمرٍ صاِحُب َكْشف وأَتْبَاعٍ ، مات بَكْفِر بَْطنَا في بِْضع وثمانِيَن وِستّمائة. والُمْقريـ  مّ بالضَّ ـ  القَُرْيِريُّ  وُعثَْمانُ   القَُرْيِريُّ  ُء ِشَهاُب الّدِ

.  الشافعيُّ

 ، نقله الصاغانّي ، قلت : وهو في شعر َكْعٍب األَْشقَِرّي. كُهماٍم : ع قَُرارٌ و

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

ةٌ تَْحتَ »أَْمثَاِلِهم ِلَمْن يُْظِهُر ِخالَف ما يُْضِمُر : ِمْن  ة ِحرَّ ةٌ على .«قِرَّ ة ويقال : أََشدُّ العَطِش ِحرَّ تَُها َذَهبَتْ  . ويُقال أَيضاً :قِرَّ ، أَي الَوْقُت  قِرَّ

 الِذي يَأْتِي فيه الَمَرُض ، والهاُء للِعلَّة.

َها َمْن تََولَّى ها وقولُُهم : َوّلِ حارَّ َها َمْن تََولَّى َخْيَرَها ؛ قاله شِمٌر. أَو َشِديَدتَها َمْن تَولَّى َهيِّنَتََها. وقال ابُن األَْعَرابِّي : يَ  قَارَّ ،  قَرٌّ  ْومٌ ، أَْي َشرَّ

. قارٌّ  وال أَقوُل :  ، وال أَقُوُل : يَْوٌم َحرٌّ

 .القارِّ   ، وُشْربُ فقال : أَْكُل الَحارِّ  ؟وقِيل ِلَرُجل : ما نَثََر أَْسنَانَك

 أَي لَّما َسَكْنُت َوَجْدُت َمسَّ البَْرِد. «قََرْرُت قَِرْرتوفلّما أَخبرتُه خبََر القَْوِم »في حِديِث ُحَذْيفَةَ في غْزَوةِ الَخْنَدق : و

 : َصبُّ الماِء َدْفعَةً واحدةً. القَرُّ و

 ، أَي بَيَّْنتُه َحتَّى َعَرفَه. إِْقَراراً  الَكالَم ِلفاُلنٍ  أَْقَرْرتُ و

 : َردََّدْت َصْوتَها. قَْرقَرةً  الدََّجاَجةُ  قَْرقََرتِ و

َجاَجِة : َصْوتَُها إِذا ُصبَّ فيها الماُء. قَرُّ و  الزُّ



6640 

 

قُْلنَا لَربَاحِ بن الُمْغتَِرف :  ْولَى ُعثَْماَن :حديُث نائٍل مَ في الَمنَاِزِل ، ومنه الْستِْقَراِره ، القَراِريّ  ، بالفتح : الَحَضُر ، وإِليه نُِسب القََرارُ و

 .«القََرارِ  َغنِّنا ِغنَاَء أَْهلِ »

ْنيَا واآلِخَرة. (6) (ِلُكلِّ نَ َبإ  ُمْستَ َقر  ) وثُبُوٌت. و قََرارٌ  أَي (5) (َوَلُكْم يف اْْلَْرِض ُمْستَ َقر  )  أَي غايَةٌ ونَِهايَةٌ تََرْونَه في الدُّ

__________________ 
. قا  يف النهاية : يعين أن الصالة مقرونة ابلرّب وهو الصد  ومجاع اخلري ا وأهنا مقرونة ابلزكاة يف القرآن ا ومذ 1)  كورة معها.( وُروي : قـُر تح
 ( ويف معجم البلدان عن العمراين مثله ا وعن نصر : واٍد قرب املدينة يف داير ُمَزينة.2)
 والتهذيب ا ويف تقريب التهذيب : قدير مصغراً ويف اخلالصة قريب.( كذا ابألصر 3)
 ( يف التقريب قـَُريب.4)
 .36( سورة البقرة اآية 5)
 .67( سورة األنعام اآية 6)
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ر لها (1) (َوالشَّْمُس ََتِْري ِلُمْستَ َقرّ  هَلا)  .، أَي ِلَمكاٍن ال تَُجاِوُزه َوْقتاً وَمَحالً ، وقيل : ألََجٍل قُّدِ

 .القَرار َء بالفَتْح ، وبالَكْسر. قيل : من الَوقَاِر ، وقيل : منقُِرى (2) (َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ )وأَما قوله : 

 .«الُكْدرِ  قَْرقََرةِ  ُكْنُت َزِميلَهُ في َغْزَوةِ »في حديِث ُعَمَر : و

 : األَْرُض المستويةُ. القَْرقَرُ والُكْدُر : ماٌء ِلبَنِي ُسلْيٍم. 

َي الَمْوِضُع أَو الماُء بها.  وقِيَل : إِّن أَْصَل الُكْدِر طْيٌر ُغْبٌر ُسّمِ

 وسيأْتِي في الكاِف قَِريباً إِْن شاَء هللا تعالى.

 : َموضٌع بمكَّةَ معروٌف. القََراَرةُ و

هو،  قََراِره ويُقال : صاَر األَْمُر إِلى  ، إِذا تَناَهى وثَبت. ُمْستَقَّرِ

وا»اَن : في حديِث ُعثْمَ و نوا الذَّبائَح َحتَّى تُفَاِرقَها أَْرواُحها وال تُْعِجلُوا َسْلَخَها وال تَْقِطيعَها. «األَْنفَُس َحتَّى تَْزَهقَ  أَقِرُّ  أَي َسّكِ

 أَي َسَكَن واْنقاَد.،  «أَقرَّ وأَنَّه اْستْصعََب ثم اْرفضَّ »في حديث البَُراِق : و

ي الَمْرأَةَ  القََواِريرُ  األَعراِبّي :وقال ابُن  حال والَمَوائِد. والعََرُب تُسّمِ الحديُث : ، َمجازاً. ومنه القَاُروَرةَ  : َشجٌر يُْشبِهُ الدُّْلب تُْعَمُل منه الّرِ

ً  (3)ُرَوْيَدَك » جاج يُسِرُع إِليَها الَكْسُر وال تَْقبَُل  القََواِريرُ وعلى العَْهِد ، َشبََّهُهنَّ بها لَضعِف َعَزائِِمِهنَّ وقِلَِّة َدواِمِهّن  «بالقََواِريرِ  ، ِرْفقا من الزُّ

 : أَراَد أَنَّ اإِلبَِل إِذا َسِمعَِت الُحَداَء الَجْبَر. فأََمر أَْنَجَشةَ بالَكّفِ عن نَِشيِده وُحدائه ِحَذاَر َصْبَوتِِهنَّ إِلى ما يَْسَمْعَن فيَقَُع في قُلوبِِهّن. وقيلَ 

ُرِوَي عن الُحَطيئة أَنّه وفأَتْعَبَتْه ، فنَهاهُ عن ذلك ألَن النِّساَء يَْضعُْفَن عن ِشدَّة الَحَرَكة.  (4)ْسَرَعْت في الَمْشيِ واشتدَّت ، فأَْزَعَجِت الّراِكَب أَ 

نَى»قال :  ، وهو في ِمْضَرب له ، فبَعََث إِلَْيه من يُْحِضُره ، وأََمَر أَْن َسمَع ُسلَْيَماُن بُن عبِد الَمِلِك ِغناَء راكٍب لَْيالً و «الِغنَاُء ُرْقيَةُ الّزِ

.يُْخَصى ، وقال : ما تَْسَمُع أُْنثَى ِغنَاَءه إِال َصبَْت إِلَْيه. وقال : ما َشبَّْهتُه إِاّل بالفَْحِل يُْرَسُل في اإِلبِِل  ُر فِيِهنَّ فيَْضبَعُُهنَّ  ، يَُهّدِ

 ْسِره ؛ عن ابِن األَْعَرابّي.الثَّْوِب : َطيُّ كَ  َمقَرُّ و

 : ُدَعاُء اإِلبِل ؛ واإِلْنقَاُض : ُدَعاُء الّشاِء والَحِمير. القَْرقََرةُ و

 قال ِشَظاٌظ :

رَبَهح  هـــــــــــــــح ريحٍ شـــــــــــــــــــــــــــــَ وٍز مـــــــــــــــن لـــــــــــــــَُ جـــــــــــــــُ  ُرب  عـــــــــــــــَ

  
َد   عـــــــــح قـــــــــاَض بــــــــــَ هـــــــــا اإِلنـــــــــح تـــــــــُ مـــــــــح لـــــــــ  َرةح عـــــــــَ رحقــــــــــَ  (5) الـــــــــقـــــــــَ

  
ْلتَُها إِلى ما   لَْم تْعرْفه.أَي َسبَْيتُها فََحوَّ

يحِ   .قَْرقَاراً  وَجعَلُوا ِحَكايَةَ َصْوت الّرِ

 : ِشْقِشقَةُ الفَْحِل إِذا َهَدَر. القَْرقَِريرُ و

ْوِت. قال : قَُراِقِريٌّ  وَرُجلٌ  ّم : َجِهيُر الصَّ  ، بالضَّ

 قـُرَاِقراي  َقدح كاَن َهّدراً 
َت.  قَْرقَرَ و َت من ُجوعٍ أَو َغْيِره. قال ابُن القَّطاع في ِكتَاب األَْبنِيَة له : قَْرقَرَ والشََّراُب في َحْلقَِه : َصوَّ وكاَن أَبو ِخَراِش الُهَذِلّي  بَْطنُه : َصوَّ

ةَ البَْيِت ، َهْل ِعْنَدِك ا َربَّ من ِرَجاِل قَْوِمه ، فخَرج في َسفٍَر له. فَمرَّ بامرأَة من العََرب ، ولم يُِصْب قبَل ذلك َطعاماً بثاَلث أَو أَْربَع. فقال : ي

 ؟من َطعَامٍ 

َواءِ  ِمْن رائَِحِة  لتُقَْرقِرُ  وإِنَّك بَْطنُه ، فقال : قَْرقَرَ  قالت : نَعَْم. وأَتَتْهُ بعُْمُروس فَذبََحهُ وَسلََخه ، ثم َحنََّذتْه وأَْقبَلَْت به إِليه. فلما َوَجد ِريَح الّشِ

ٌء أَِجُده في بَْطنِي. فَأَتَتْهُ بَصبٍر فَمألَ َراَحتَه ثم اْقتََمْحهُ قال : شي ؟قالْت : نعم ، فما تَْصنَع به ؟ ِعْنَدكم من َصبِرٍ الطَّعَاِم ، يا َربَّةَ البَيت ، َهلْ 
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ً  إِذا َوَجْدِت رائحةَ الطَّعَام. ثم اْرتََحَل ولَْم يَأُْكل. فقالْت له : فَقَْرقِِري وأَتْبَعه الَماَء. ثم قال : أَنِت اآلنَ  قال : ال  ؟يا َعْبَد هللا ، َهْل َرأَْيَت قَبِيحا

 وهللا إِالَّ َحَسناً َجِميالً. ثم أَنشأَ يقوُل :

يِن و  لـــــــــــــــــ  ىت  ميـــــــــــــــــََ وَع حـــــــــــــــــَ ِوي اجلـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح  ِإيّن ألُث

  
رحمـــــــــــي  يـــــــــــايب وال جـــــــــــِ نـــــــــــَ  ثـــــــــــِ دح اين وملَح تـــــــــــَ نـــــــــــَ  جـــــــــــَ

  

ي و  فـــــــــــِ تـــــــــــَ رَاَح وَأكـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــَ اَء ال
َ

ُح املـــــــــــ بـــــــــــِ طـــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــح

  
مِ ِإذا الــــــــــــز اُد أَمحســــــــــــــــــــــــــَ   عــــــــــــح ز جِل ذا طــــــــــــَ    لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــُ

  
__________________ 

 .38( سورة ي  اآية 1)
 وانظر يف التهذيب حبثاً مفصال حو  أوجه قراءهتا. 33( سورة األحزاب اآية 2)
 وهو حيدو ابلنســـاء :قوله : ومنه ا ديث : رويد  اخل عبارة اللســـان : ويف ا ديث : أن النيب ص قا  ألجنشـــة »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

 وانظر النهاية.« ـههن ابلقوارير لضعف عزائمهن اخل ارفقاً ابلقوارير ا أراد ابلقوارير النساء ا شبه
 .«الركب»( عن النهاية ا وابألصر 4)
ِسّن. القرقرةو ( قا  ابن األعرايب : رواه عنه يف التهذيب : اإلنقاض : زجر القعود ا 5)

ُ
 : زجر امل
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ه  يـــــــــنـــــــــَ مـــــــــِ لـــــــــَ عـــــــــح ِن قـــــــــد تــــــــــَ طـــــــــح اَع الـــــــــبـــــــــَ جـــــــــَ  أَُرد  شـــــــــــــــــــــــُ

  
مِ و   عـــــــــــح ـــــــــــطـــــــــــ  ِك ابل ـــــــــــِ ـــــــــــال ي ريحِي مـــــــــــن عـــــــــــِ ُر غـــــــــــَ ـــــــــــِ  أُوث

  

ٍة  م وِذلــــــــــــــــ  ا بــــــــــــــــَرغــــــــــــــــح يــــــــــــــــَ َة َأنح َأحــــــــــــــــح افــــــــــــــــَ  خمــــــــــــــــََ

  
ـــــــــ  و   ـــــــــاٍة عـــــــــل رٌي مـــــــــن حـــــــــي وحُت خـــــــــَ مـــــــــَ ـــــــــح ل ـــــــــَ مِ ل  َرغـــــــــح

  
ةَ هكذا في   ألَبِي َجْعفٍَر اللَّْبِلّيِ اللُّغَِوّيِ.« بُْغيَِة اآلَمالِ »قلُت : وقد قََرأُْت هِذه الِقصَّ

ةِ  : تصِغير القَُرْيَرةُ  وقال ابُن األَْعَرابّي : ةُ  ، وِهَي ناقَةٌ تُْؤَخذُ من الَمْغنَم قَْبَل قِْسَمِة الغَنَائِم فتُْنَحر وتُْصلح ويأُْكلَُها الناَس ، يُقَال لها : القُرَّ  قُرَّ

 العَْيِن.

رُ و  .اْقتَِراِرَها اإِلبِل ، مثْلُ  تَقَرُّ

ةٍ  وهو ابن ِعْشِرينَ   َسَواٍء ، وهو َمَجاٌز. قارَّ

 ْمِرو بِن َربِيعَةَ الَجْعِدّيِ.، بالّضّمِ : فََرُس عَ  قُّرانُ و

َسِة. الَمقَارِّ  (1) [في]واْذُكْرنِي   الُمقَّدِ

ك وأَنا ال  َمعََك. أَقَرُّ  على ما أَْنَت عليه ، أَي ال أُقَارُّ

نِي وما  في هذا البَلَِد إِاّل َمَكانُك. أَقَرَّ

 ً  ُحْمق وفِْسٍق. (2) لَقََراَرةُ  ومن الَمَجاِز : إِّن فاُلنا

ةٍ  وهو في  من العَْيِش : في َرَغٍد وِطيٍب. قُرَّ

ْعِد. قَْرقَرَ و  السََّحاُب بالرَّ

كايَة يَْرُضْوا بالسُُّكوت.« يَِقّروا اْبَدأُْهْم بالصُّراخ»وفي الَمثَِل :   أَي اْبَدأُْهم بالّشِ

 : هِذه بَْلَدةٌ بين الفَلَج ونَْجراَن. القَُريَّةوِسْنبٍِس ، ، به أَضاةٌ ِلبَنِي  القَُريَّة ، كَجْعفَر : جانٌب من قَْرقَرٌ و

 ، بالفَتْح مقصوراً ، تَقَّدم ِذْكره. قَْرقََرىو

الَجِديلَة. وقد ُخفَِّف   من ِجبَالِ ، بَكْسٍر فتَْشِديد راٍء َمْفتُوَحة : ناِحيَةٌ بالسََّراةِ من بِالِد َدْوٍس ، كانَت بها َوْقعَةٌ ؛ وُصْقٌع من نَْجٍد ؛ وَجبَلٌ  قِّرانُ و

ْعر ، واشتهر به َحتّى ُظنَّ أَنَّهُ األَْصل.  في الّشِ

ةُ و وم. قُرَّ م : بَلٌَد َحِصيٌن بالرُّ  ، بالضَّ

ةَ  وَدْيرُ  ةُ و: َمْوِضٌع بالشَّام.  قُرَّ  : أَيضاً َمْوِضٌع بالِحَجاِز ، في ِدياِر ِفَراس ، من ِجباِل تَِهاَمةَ لُهَذْيل. قُرَّ

ةَ   بنوِسراجُ   : شاِعٌر من بَنِي عبد هللِا بن ِكالٍب. قُرَّ

ةُ و . قُرَّ ةَ الشَّْيبَانِيَّ  بُن ُهبَْيَرة القَُشيِرّي ، الذي قتََل ِعْمَراَن بَن ُمرَّ

ر ، وهو األَرْ  القَْرقَرِ  ، كَجْعفٍَر : الذَِّليُل ؛ نَقَلَه السَُّهيِلّي. قُلُت : وهو َمَجاٌز ، مأْخوذٌ من القَْرقَرُ و ُض الَمْوُطوَءةُ التي ال تَْمنَُع ساِلَكَها ، وبه فُّسِ

 قولُه :

 بَقرحَقرِ َمنح لَيحَ  فيَها 
ْخم. القُْزبُِريُّ و القُْزبُرُ  ، أَهمله الجوَهرّي. وقال الليث : القُْزبُرُ  : [قزبر] هما : الذََّكُر الطَِّويُل الضَّ  ، بضّمِ

 جاَمعََها. ، أَي قَْزبََرَهاو

 .(3) القَْزبَِريّ ووفي التهذيب : من أَْسَماِء الذََّكِر : القَْسبَِرّي 
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 .، والفَْيَخُر ، والُمتَْمئِرُّ ، والعَُجاِرُم ، والُجْرَدانُ  (4) القُْزبُرُ  وقال أَبو زْيٍد : يقال للذََّكِر :

 وقََهره. : َغلَبَهُ  اْقتََسَرهُ و قََسَرهُ و : أَْكَرَهه عليه ، يَْقِسُره قَْسراً  َعلَى األَْمرِ  قََسَرهُ  : [قسر]

ُْم ُْحُر  )تَّْنِزيِل العَِزيِز : ، كَجْعفٍَر. وفي ال كالقَْسَورِ  ، لغَلَبَتِه وقَْهِره ، األََسدُ  : القَْسَوَرةُ و َغْيَره ، أَي يَْقَهُره. يَْقتَِسرُ  : العَِزيزُ  القَْسَوَرةُ و َكَأَّنَّ
ل ، نِْصُف اللَّْيلِ  : القَْسَورةُ و: اْسَماِن لألََسِد.  القَْسَوَرةُ و القَْسَورُ  قال ابُن ِسيَده : (5) (ُمْستَ ْنِفَرة . فَ رَّْت ِمْن َقْسَورَة   لُه األَوَّ إِلى السََّحِر  أَو أَوَّ

 ، قال تْوبَةُ بُن الُحَميِِّر : أَو ُمْعَظُمه ،

َوَرةُ و  ِه  َقســـــــــــــــــــــــــح فـــــــــــِ َ ِنصـــــــــــــــــــــــــح اح ِر الـــــــــــجي بـــــــــــَ يـــــــــــح  الـــــــــــلـــــــــــ 

  
او   ريُهـــــــــــَ ُت َأســـــــــــــــــــــــــِ اِء قـــــــــــد َدأَبـــــــــــح َ الـــــــــــِعشـــــــــــــــــــــــــَ اح  بـــــــــــَ

  
 يَُطوُل ويَْعُظم ، واإِلبُِل ِحَراٌص عليه. قال األَزَهرّي : وقد رأَيتُه في البَاِديَة تَْسَمن اإِلبِلُ  نَبَاُت ُسْهليُّ  : القَْسَورةُ و

__________________ 
 ( زايدة عن األساس.1)
 .«بقرارة»( عن األساس وابألصر 2)
 ابلضم ومثله يف التكملة.( ضبطت اللفظتان بفتح القاف والباء عن اللسان ا وقد تقدم ضبطها يف القاموس 3)
 ( ضبطت ابلضم يف القاف والباء وهو مواف  لضبرت القاموس ويف اللسان ا ابلقلم ا ابلفتح فيهما.4)
 .51و  50( سورة املدثر اآيتان 5)
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َورٌ  ج عليه وتـَغحُزُر ا َعحِز : َقسح
َجِعي  يف ِصَفة شاٍة من امل َهاُء اأَلشح  ا وقاُ  ُجبَـيـح

تح يف و  يـــــــــــَ لـــــــــــِ ة لـــــــــــو ُأشـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــّ بـــــــــــِ ٍة َرجـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــح  لـــــــــــيـ

  
ُح   اِء ســــــــــــــــــــــــافــــــــــِ

َ
ٌر مــــــــــن املــــــــــ طــــــــــح ا قــــــــــَ هــــــــــَ (1)أَلرحواقــــــــــِ

 

  

َبن   اَءتح كـــــــــــَ َورَ جلـــــــــــََ ـــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــح ا  ال هـــــــــــَ وحَن ِبـــــــــــَ   اجلـــــــــــَ

  
اوِحُ   ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ تـ

ُ
ُر املــــــــــــ امــــــــــــِ ــــــــــــّ ــــــــــــث ُه وال ــــــــــــجــــــــــــُ ي ــــــــــــِ  َعســــــــــــــــــــــــــال

  
 وقد أَْخَطأَ اللَّْيُث إِْذ أَْنَشَد :

َورٌ ِشرحِشٌر و و   َنضحرِي   َقسح
ْرِشر : الَكْلُب.  يّاد. والصَّواب هما نَْبتَاِن كما ذكره ابُن األَْعَرابِّي وأَبو َحنِيفَةَ وغيُرُهما ، وقد تََصدَّى األَزهرّي في  القْسَورُ ووقال اِلّشِ : الصَّ

يّاِدين ، الواِحدُ  الُمَراُد به (فَ رَّْت ِمْن َقْسَورَة  )قيل في قَْوله تعالَى : و التهذيب على الَرّدِ عليه. ماةُ من الصَّ ، هكذا قاله اللَّْيث. وهو  قَْسَورٌ  الرُّ

ماة ، وال واِحد له من لَْفِظه. وقال الفَّراُء : الُمَرادُ  القَْسَوَرةُ  ، ِإنَّما قَْسَوَرة على قَْسَورٌ  خطأٌ ال يُْجَمع ماةُ. وق بالقَْسَوَرةِ  اسٌم جاِمٌع للرُّ ال ُهنَا الرُّ

ماة ، واألََسُد بلسان الَحبََشة  القَْسَورةُ  فقال : ؟بِلَساِن الَحبََشة األََسدُ  القَْسَورةُ  الَكْلبِّي بإِْسنَاده : هو األََسُد. وُرِوَي عن ِعْكرَمةَ أَنه قِيل له : الرُّ

 (2)قال اْبُن ُعيَْينَة و ُمٌر أَْنفََرَها من نَفََّرها بَرْميٍ أَو َصيٍد أَو غير ذلك ،، فالمعنَى كأَنّهم حُ  القَْسر فَْعَولَةٌ من قْسَوَرةٌ  َعْنبََسة. وقال ابُن َعَرفَة :

 * ، أَو الذي اْنتََهى َشبابَهُ ،من الِغْلَماِن : القَِويُّ الشابُّ  القَْسَوَرةُ و وأَْصَواتُهم. ِرْكُز الناِس ، وهو ِحسُُّهم : القَْسَوَرةُ  كان ابُن َعبّاٍس يَقُوُل :

 يُْعَزى إِلى علّيٍ َرضَي هللا عنه :. ولقَْسَورِ كا

َدرَهح  يــــــــــــــــح ي حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِّ يِن أُم تــــــــــــــــح ِذي لــــــــــــــــَ   َأاَن الــــــــــــــــ 

  
الٍم   رحَب غــــــــــــُ مح ضــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــُ ــــــــــــُ رِب َورَهح َأضــــــــــــــــــــــــــح  َقســــــــــــــــــــــــــح

  
بُن َعْبقَِر بِن أَْنَماِر بِن إِراِش بِن َعْمِرو بِن الغَْوِث ، أَِخي األَْزِد بِن الغَْوِث ، منهم : خاِلُد بُن  قَْسرُ  ، وهو بَْطٌن من بَِجيلة ، بالفَتْح : قَْسرٌ و

 وَرْهُطه. القَْسِريُّ  َعْبِد هللا

َراةِ  : قَْسرٌ و  باليََمِن. قال النابِغَةُ الَجْعِديُّ : َجبَُل الّسِ

ُه  عــــــــــــــــُ مــــــــــــــــَ رِقــــــــــــــــًا مبــــــــــــــــاِء الــــــــــــــــذ وحِب  ــــــــــــــــَح  شــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َر    ـــــــــــــــُ نح قـ َن مـــــــــــــــِ وحِد أميـــــــــــــــحَ ريف طـــــــــــــــَ  َقســـــــــــــــــــــــــــــح

  
 وقيل : إِنَّه َمْوِضٌع آَخُر.

 قِيَل : هو راِعي ابِن أَْحَمر ، وإِيّاهُ َعنَى بقِوله : َرُجل : اسمُ  قَْسرٌ و

ُه  ــــــــــُ ب ســــــــــــــــــــــــِ حح ــــــــــَ زحفــــــــــًا فــــــــــت تح عــــــــــَ عــــــــــَ ا لــــــــــَِ هــــــــــَ ــــــــــ  نـ  َأ ــــــــــُ

  
ُه   اعـــــــَ رُ َأشـــــــــــــــــــــَ رُ  الـــــــَقســـــــــــــــــــــح َتشـــــــــــــــــــــِ نــــــــح َا يــــــــَ اًل حـــــــِ يـــــــح  لـــــــَ

  
 الَهِرم ، قال العَّجاُج : َكبِير، ال القَْيَسِريُّ و

َت  ــــــــــــــــــــــــــــح َراًب وأَن رِي  َأطــــــــــــــــــــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــَ  قـ

  
اِن َدّوارِي  و   ُر ابإِلنحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
 ؛ كما في اللَّساِن وَغْيِره. القَْسَوِريّ  أَْحَمُر ؛ هكذا قال. والصَّواُب أَنّه َضْرٌب من الِجْعالنِ  : القَْيَسِريّ و بالنّون ، وسيأْتي.« قِنَّْسِريّ »ويُْرَوى 

 ، قال الشاِعُر : قَيَاِسَرةٌ و قَيَاِسرُ  من اإِلبِِل : العَِظيُم ج القَْيَسِريّ و

لـــــــــَ  و  رِ عـــــــــَ ـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ ي ـــــــــقـــــــــَ ٌب  ال َواعـــــــــِ ُدوِر كـــــــــَ  يف اخلـــــــــُ

  
ُح الــــــــــــر واِدِف   رُ ُرجــــــــــــُ يــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــِ فُ  فــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــَ  ُدلــــــــــــ 

  
 . وقال األَزهرّي : ال أَْدِري ما واِحُده.قَْيَسِريٌّ  الواِحدُ 

ْخم الشَِّديُد القَِوّي. القَْيَسِريُّ  وقيل :  من اإِلبِِل : الضَّ

ْلِت القََساِوَر في قوله : [أَبي]واستعمل أَُميَّةُ بُن   الصَّ
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رُُه و  طـــــــــح يـــــــــِر وخـــــــــَ ئـــــــــِ ُة ا ـــــــــَ ِّ الضـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــَ وح  مـــــــــا صـــــــــــــــــــــــَ

  
ومــــــــــــــًا   َرتح يــــــــــــــَ طــــــــــــــَ اِورُ ِإذا خــــــــــــــَ ز  ُ  َقســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  بـ

  
 ، وهو من اإِلبِِل الّشِديُد ، فهو مّما يُْستدَرك عليه. قَْسَورٍ  : َجْمعُ  القََساِورُ  وفي َشْرح ِديوانِه ما نَّصه :

 .القَْيَسَرانِيّ  والنّسبة إِليه ، ُمخفَّفَةً : د ، بِِفلَْسِطينَ  قَْيَساِريَةُ و

ومد  : قَْيساِريَةُ و  .القَْيَسِريّ  ، كَحْيَدر ، والنّْسبَةُ إِليه بقَْيَسر ويُْعَرُف اآلن ، بالرُّ

ةو ة : لُغَةٌ في القَْوَسرَّ  ويُخفَّفان. ، بالصاد ، وسيأْتي في الصاد قريباً ، القَْوَصرَّ

 ، كما يُقال اْستَأَْسَد. النَّْبُت إِذا َكثُر قَْسَورَ  من الَمجاز :و

ُجلُ  قَْسَورَ و .و: َهِرَم  الرَّ  أََسنَّ

__________________ 
 ( مكانه يف التهذيب :1)

 فـــــــــــــلـــــــــــــو أهنـــــــــــــا طـــــــــــــافـــــــــــــت بـــــــــــــطـــــــــــــنـــــــــــــب مـــــــــــــعـــــــــــــجـــــــــــــم 

  
 نـــــــــــــفـــــــــــــ  الـــــــــــــرّي عـــــــــــــنـــــــــــــه جـــــــــــــدبـــــــــــــه فـــــــــــــهـــــــــــــو كـــــــــــــاحلُ  

  

 .«ابن قتيبة»( عن التهذيب وابألصر 2)
 بعدها يف القاموس : واسٌم. (*)
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. ، كأَنّه مّصغر ، ولَْيَس به : بَنِي فاُلن ُمقَْيِسَرةٌ  هذه يُقاُل :و  وهي اإِلبُِل الَمَسانُّ

 ، نقله الصاغانّي والَحافِظ. في نََسب قُضاَعة كُزبَْير (1) بُن الُخفَْيفِ  أُقَْيِسرُ و

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 .كاْقتََسَرهُ  ، تَقَسُّراً  تَقَسََّره

جال.  القَْسَوَرةُ و  : الشَُّجاُع. القَْسَوَرةُ و: الشَِّديُد من الّرِ

 : الرجُل القَِويُّ ، قال : القَْيَسِريُّ و

َد ُ  الَقيحَسرِي  َقدح يـََغص  و   اأَلشح
ْخُم الَمنِيُع. القَْيَسِريُّ  وقال اللَّْيث :  : الضَّ

ّم : الذََّكُر الطِويلُ  ، بُِريّ القُسْ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال اللّْيث : القُْسبُِريّ  : [قسبر] ْخُم ، كالقُْزبُِرّي ، وقد تقّدم بالضَّ ـ  بالَكْسرـ  كالِقْسبَار الضَّ

مّ  القَُسابِريّ و  هو الذََّكُر الشَِّديُد. ، وقال غيُره : بالضَّ

 ، وأَنشد أَبُو َعْمرو الشَّْيبَانِّي البِن َسْعٍد الَمْعنِّي : : جاَمعََها قَْسبََرهاو

ٍد  ـــــــــَ رحث ـــــــــَن مـــــــــَ ت اب ـــــــــح ٌف ِإذح رَأَي َك َوغـــــــــح ـــــــــح ي ـــــــــَ نـ ـــــــــح يـ ـــــــــعـــــــــَ  ب

  
ا  ربُهـــــــــــــَ َقســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــُ ُد  يـ َزبـــــــــــــ  ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ ٍم يـ رحقـــــــــــــَ فـــــــــــــَ (2)بـــــــــــــِ

 

  
 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

ين ، وسيأْتي للمصنِّف. وَرُجلٌ  كالِقْسبَاَرة ، بالَكْسر : العََصا ، الِقْسبَارُ  ْحيَِة : قِْسبَارُ  ؛ عن أَبِي َزْيٍد ، ويُقَال بالّشِ َطِويلَُها ؛ نقلَه األَزهرّي  اللِّ

ين المعجمة.  عن أَبي َزْيٍد. وسيأْتي للمصنِّف بالّشِ

 الَجِسيُم. هو ، أَهمله الَجوهرّي ، وقال األَزهرّي : القَْسَطِريُّ  : [قسطر]

 القَْسَطارِ و كالقَْسَطرِ  ، ُمْنتَِقُد الدَّراِهم أَيضاً : القَْسَطِريُّ و ، بفَتِْحهما. القَْسَطارِ و كالقَْسَطرِ  ، ِبلُغَِة أَْهِل الشأْم ، الِجْهبِذُ  : القَْسَطِريُّ  ث :قال اللَّيْ و

 ، وأَنشد : قََساِطَرةٌ  ج ،

نح  كــــــــــــــُ ــــــــــــــَ وحٍر َوملَح ت ــــــــــــــَ رحِن ثـ ــــــــــــــَ ريان مــــــــــــــن قـ ــــــــــــــِ  َداَنن

  
َد   نـــــــح ُروِف عــــــِ صــــــــــــــــــــح

َ
ِب امل هـــــــَ َرهح مــــــن الـــــــذ  اطــــــِ  الــــــَقســـــــــــــــــــــَ

  
 .قَْسَطَرة ، والمصدرُ  : اْنتَقََدها قَْسَطَرَهاو

افِظ أَبي القاِسِم بِن َعَساِكر ، كذا َرأَيتُه في َطبَقَة اإِلْشبِيليُّ ، َسِمَع الَكاِمَل الْبِن َعِدّي على الح القَْسَطارُ  وأَبو الَحَسِن َعِليُّ بُن أَحمَد بِن محّمد

 على ِكتَاِب الكامل.

ّم ، يَْقُشُرهو ، بالَكْسر ، قََشَرهُ يَْقِشُرهُ  : [قشر]  .قَْشراً  بالضَّ

 .قِْشَرهُ  وفي الّصحاح : نََزْعُت عنه أَو ِجْلَده. (3) : َسَحا ِلَحاهُ  قَشََّرهُ تَْقِشيراً فتَقَشَّرَ و،  فاْنقََشرَ 

 بالضّم. القَُشاَرةُ  ُسِحَي منه : اسُم ماو

 .ُمقشَّرٌ  . وفُْستُقٌ ُمقَشَّرٌ  ءٌ وشي

ً ، بالَكْسر : غشاُء الشَّيْ  الِقْشرُ و ُجِل : (4) الِقْشرُ و،  ِء ِخْلقَةً أَْو َعَرضا  ج ، قِْشرٌ  : وُكلُّ َمْلبُوس ، قِْشُره : الثَّْوُب الذي يُْلبَُس. وِلبَاُس الرَّ

 َحَسٌن ، وهو َمجاٌز. وأَنشد ابُن األَعرابّي : قِْشرٌ  نَِظيَفَتَْين : في ثَْوبَْين. وعليه قِْشَرتَْين (5)ويُقَال : َخَرج في  .قُُشورٌ 
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ازُِم مــــــــــنــــــــــكــــــــــمُ  يــــــــــفــــــــــُة والــــــــــلــــــــــهــــــــــَ نــــــــــِ تح حــــــــــَ عــــــــــَ نــــــــــِ   مــــــــــُ
  

رَ   رُ  ِقشـــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــَ نـــــــــــح لـــــــــــذ  ا ـــــــــــَ رَاِ  ومـــــــــــا يـــــــــــَ  الـــــــــــعـــــــــــِ

  
 قِْشرٍ  ُكْنُت إِذا َرأَْيُت رجالً ذا ُرواٍء أَو ذا»في حديث قَْيلَةَ : و .«ثََمَر الِعراقِ »الِعراق ، وَرَواهُ ابن دريد  (6)قال ابُن األَعرابّي : يَعنِي نَبَات 

 .«َطَمَح بََصِري إِليه

 .الِقْشرِ  ، أَي َكثِيُره ، كأَِمير : قَِشيرٌ و،  ، كَكتِفٍ  قَِشرٌ  تَْمرٌ و

 : جْلُدها إِذا ُمصَّ ماُؤَها وبَِقيَْت هي. قُْشَرتَُهاوالَهْبَرةِ  قِْشَرةُ و

َكأَّن  الشَِّديُد الُحْمَرة قيل : هووّرِ ، الحَ  ِشدَّة أَْنفُه ِمن يَْنقَِشر من : األَْقَشرُ و (7)« ِسَحاُؤه» ، وفي بعض النُّسخ : ِلَحاُؤه اْنقََشر : ما األَْقَشرُ و

َرةٌ  بََشَرتَه يَ أَْقَشرُ  . ويُقَاُل : رجٌل أَْشقرُمتَقَّشِ  كماـ  أََحُد ُشعََراِء العََرب األُقَْيِشرُ  . وبه ُسّمِ

__________________ 
 ويف التكملة فكاألصر.« اخلَفيف»ويف القاموس املطبوع : « اخلَُفيِّف»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 ( الوغف : ضعف البصر. والفرقم : ا شفة. وضبطت بفتح الفاء والقاف عن التكملة.2)
 ( اللسان :  اَءه.3)
رة.4)  ( يف التهذيب واللسان : والِقشح
 .«با»( عن األساس وابألصر 5)
 .«ثياب»( عن اللسان وابألصر 6)
 القاموس ا ومثلها يف اللسان.( وهي لفظة نسخة أخر  عل  هامش 7)
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ره قريباً  ُ  أَقحشرُ  . ورُجرٌ َقِشَر َقَشراً  كان يُقا  له ذلك فيَـغحَضب. وقدـ   أَيحيت ِذكح  ا وهو جَماٌز. الَقَشرِ  َباِّ
َرةٌ  : قَْشَراءُ  شَجرةٌ و بعُض َسْلِخها  قُِشرَ  ، وقيل : كأَنََّها قد : ساِلخٌ  اءُ قَْشرَ  وَحيَّةٌ  .يُْقَشر وبَْعٌض لم قُِشرَ  َكأَنَّ بَْعَضَها قد ، وقيل هي التي ُمتقَّشِ

 وبَْعٌض ال.

ّم ،  القُْشَرةُ  من الَمجاز :و  والَحَصى عن األَْرض ، وهو َمَطٌر شديُد الَوْقِع. َوْجهَ األَْرِض  يَْقِشرُ  َمَطرٌ  كتُؤَدةٍ : ، القَُشَرةُ و، بالضَّ

 .قَْشرٍ  ، منهُ : ذاتُ  قاِشَرةٌ  وَمَطَرةٌ 

،  قاِشَرةٌ  ، يقال : سنة القَاِشَرةِ و كالقَاُشوَرةِ  الناَس ، يَْقِشرُ  ، وقيل : ءٍ كلَّ شي يَْقِشرُ  : الُمجِدُب الذي من األَْعَوامِ  القَاُشورُ  من الَمَجاِز :و

 : تَْحتِلق الماَل اْحتِالَق النُّوَرة. قاُشوَرةٌ و

 قال :

ًة  نـــــــــَ هـــــــــمح ســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ ثح عـــــــــَ عـــــــــَ ورَهح فـــــــــابــــــــــح  قـــــــــاشـــــــــــــــــــــــُ

  
تـــــــــــــَ   وَرهح حتـــــــــــــَح الَ  الـــــــــــــنـــــــــــــ  تـــــــــــــِ ُ  املـــــــــــــا  احـــــــــــــح (1)لـــــــــــــِ

 

  
 ، كأَنَّه لشْؤِمه يَْقِشُرُهم. ، كُهَمزة كالقَُشَرةِ  الَمْشُؤوم ، : القَاُشورُ  من الَمجاز :و

 ، كذا في األساس. شأََمهم ، أَي قََشَرُهمْ  قَدو

 ، وهو الِفْسِكل والسَُّكْيت أَيضاً. كالقاِشرِ  ، الجاِري في آِخِر الَحْلبَِة من الَخْيلِ  : القَاُشورُ و

 لَْونُه. به الَوْجهُ ليَْصفُوَ  يُْقَشرُ  كَصبُوٍر : َدَواءٌ  ، القَُشورُ و

 ، قالَهُ ابُن ُدَرْيد. كَجْرَوٍل : الَمْرأَةُ التي ال تَِحيضُ  ، القَْشَورُ و

ّم : َجناَحا الَجراَدةِ  القُْشرانِ و قيقاِن. ، بالضَّ  الرَّ

 من َهواِزَن ، منهم اإِلماُم أَبو القاسم كُزبَْير : أَبو قَبيلَة بِن عاِمر بِن َصْعَصعةَ بِن ُمعَاِويَةَ بِن بَْكِر بِن َهواِزَن ، بُن كْعِب بِن َربِيعَةَ  قَُشْيرُ و

َسالَة وغْيُره ،  القَُشْيِريّ  هما َرْيَطةُ بنُت قُْنفٍُذ ، من بني ُسلَْيم. ْيرٌ قُشَ وصاحُب الّرِ  وأَخوه َجْعَدةُ أُمُّ

 : أُقْيِشرُ و األََسِدّي ، وكان يُقَال ذلك له فيَغضب ، كما تَقَّدم. الشاِعرِ  بِن عبِد هللا بن األَْسَوِد بِن َوْهب ، لَقَُب الُمِغيرةِ  أَْقَشرَ  : ُمَصغَّرُ  األُقَْيِشرُ و

 ، والد أَبي الُملَْيح. الصَّحابِيّ  اسمهُ ُعَمْيرٌ  األُقَْيِشرُ والُهَذِلّي الُكوفّي.  أُقَْيِشر بِن عاِمِر بنِ  اَمةَ بِن ُعَمْيرِ جدُّ واِلِد أُسَ 

َجاج القاِشَرةُ و ُل الّشِ يَْت ألَنها : أَوَّ  الِجْلَد. تَْقِشرُ  ، ُسّمِ

ُ  : القاِشَرةُ و وهي التي يُْفعَل بها  كالَمْقُشوَرة ، وتُعَاِلُج َوْجَهَها أَو َوْجهَ َغْيِرَها بالغُْمَرة ، (2) ا ليَْصفَُو لَْونَُهاَوْجههَ  بالّدواِء بََشَرة تَْقشرُ  الَمْرأَة

 .«الَمْقُشوَرةُ و القَاِشَرةُ  لُِعنَتِ » نّصه :و،  لُِعنَتا في الَحِديثِ  قدو ذلك

 بها ؛ نقله الصاغانّي. بالعََصا : َضَربَه قَْشَوَرهُ و

 ، نقله الصاِغانِّي. ، بالضم والكسر : َسَمَكةٌ قَْدُر ِشْبرٍ  القُْشرو

 ، وقال الصاغانّي : اسٌم ألَْجبٍُل. بالفَتْح : َجبَلٌ  ، قَْشرٌ و

ِغيَرة كأَنََّها ُكَرةٌ  ، من ، بالَكْسرِ  الِقْشَرةُ و  ْشبِيه.، نقله الصاَغانّي ، وهو على التَّ  الِمْعَزى : الصَّ

 ، قال أَبو النَّْجم يصف نساًء : : العُْريَانُ  الُمْقتَِشرُ  من الَمَجاِز :و

ا  نـــــــــــ  ِم مـــــــــــِ تـــــــــــَ ـــــــــــأَلهـــــــــــح َن ل لـــــــــــح قـــــــــــُ ـــــــــــَ رح يـ َتشـــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــح
ُ

 املـــــــــــ

  
رتح   تـــــــــــَ ا واســـــــــــــــــــــــــح َك عـــــــــــنـــــــــــّ تـــــــــــَ َك واِر اســـــــــــــــــــــــــح  َوحيـــــــــــحَ

  
 .كاألَْقَشرِ  ، كِمْنبَر : الُمِلحُّ في السُّؤال الِمْقَشرُ و

 في ِشْعر ِخَداش. كُهَمام : ع قَُشارو
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 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 .الِقْشرُ  ، بالّضم : قَُشاُره ثَارَ 

 ، ألَنَّهُ حين َكبِر ثَقُلَْت َعلَْيه ثِيَابُه فأَْلقَاَها عنه. ُمْقتَِشرٌ  ويُقَال للشَّْيخِ الكبِيِر :

 .الِقْشرِ  : َكثِيرُ  قَِشيرٌ  وتْمرٌ 

 .قِْشُره ، كفَِرَح : َغلُظَ  قَِشرَ  وقد

 ، كغَُراٍب : ِجْلُد الَحيَّة. القَُشارُ و

 : أََضرَّ بِهم. قَْشراً  القَْومَ  قََشرَ و

 األَْبقَُع واألَْسلَُع. : (3)من األَْرِض  األَْقَشرُ و: كثير السُّؤاِل.  أَْقَشرُ  وَرُجلٌ 

__________________ 
 ( نسب الرجز يف حواشي املطبوعة الكويتية إىل الكذاب ا رمازي.1)
 ( اللسان : لونه.2)
 .. ( يف اللسان : ويقا  لألبرص األبقض واألسلض واألقشر3)
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 ، وهي التي تكوُن على َرأْس اللَّبَن. الِقْشَرةَ  بالكسر : منسوٌب إِلى،  «قَْشِرّيٍ  قُْرٌص بِلَبَن»في حديث َعْبِد الَمِلِك بن ُعَمْير : و

 : شديٌد. أَْقَشرُ  وَعاٌم أَْقَشفُ 

هو اسُم فحل كاَن لبني ُعَوافَةَ بِن  : قاِشرٍ  ، اسٌم غاِلٌب عليه ؛ قاله الزمخشرّي. وقولُهم : أَْشأَُم من َمْقُشور ، أَي بفُْستُق بالُمقَشَّرِ  وفاُلٌن يَتَفَكَّهُ 

هاُت والنَّْسُل.َسْعِد بِن َزْيِد َمنَاةَ بِن تَِميٍم ، وكانت ِلقَْوِمه إِبٌل تُْذِكر ، فاستَْطَرقُوه رجاَء أَْن يُْؤنَِث إِبلهم ، فماتَِت األُ   مَّ

 : ِمْن ُعْكل. (1) أُقَْيِشر وبَنُو

، وهم بِنَواِحي َحْضَرَمْوت. منهم اإِلماُم العاَّلمةُ عبُد هللا بن محّمد بِن  بَاقَُشْير عَِشيَرةِ بِاليَمن ، ويُْعَرفُون بأَْوالدِ : قَبِيلَةٌ من َسْعِد ال قَُشْير وبنو

فِّّي بالعََجم ببلد قسم. ومنهم الشاِفِعّي الَحْضَرِمّي ، من بيت الِعْلم والِرياَسة باليََمن ، تُوُ  باقَُشْير َحَكِم بِن عبِد هللا بن اإِلمام محّمد بِن َحَكمٍ 

، وكان من َعَجائب الدَّْهر ،  1003الشَّافِعْي الَحْضَرمّي المّكّي ، ُوِلَد بَمكَّة سنة  باقَُشْير العاَّلَمةُ عبُد هللا بن َسِعيِد بن عبد هللا بن أَبي بَْكرٍ 

. 1076ذ عنه من ُشيُوخِ َمَشايِخنا أَبو العَبّاِس أَحمُد النّخلّي ، وتوفّي سنة أََخذ الحديَث عن البُرَهان اللّقانّي لّما حّج ، وغيِره ، ومّمن أَخَ 

 وولده َسِعيٌد فاِضٌل. ومن هذا البَْيت العاّلمة َعَوُض بُن محّمد بن َسِعيد باقَُشْير وغيُرُهم ، باَرك هللا فيهم.

 أَنّه نُخالَةُ تَُراٍب ، قال ُرْؤبَةُ :، ك ، كِزْبِرج : أَْرَدأُ الصُّوِف ونُفَايَتُه الِقْشِبرُ  : [قشبر]

رَبِ  اِع اأَلغــــــــــــــــح قــــــــــــــــَ َد الــــــــــــــــد  عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ َرٍ  بـ  يف خــــــــــــــــِ

  
اف   جــــــــــــَ تــــــــــــَ  عــــــــــــِ وح َ

َرِ  املــــــــــــ ربِ كــــــــــــخــــــــــــِ  الــــــــــــِقشــــــــــــــــــــــــــح

  
 بالَمْغِرب. ُطلَْيِطلَةَ  *: د ، من نواحي (2) كقُْنفَُذة ، قُْشبَُرةُ و

 كإِْرَدّبٍ : الغَِليُظ. ، الِقْشبَرُّ و

 الفَاِشي منه. : الّشِديدُ  كعاُلِبٍط ، من الَجَرب ، القُشابِرُ و

يِن أَيضاً. وأَنشد  (4)، نقله الجوهرّي ، واألَزهرّي في رباعّي القاف  : الَخِشنَةُ  (3) ، بالَكْسر ، من الِعصيّ  الِقْشبَارُ و عن أَبي َزْيٍد ، وهو بالّسِ

 أَبو َزْيد للراجز :

يــــــــــِر  ــــــــــَوبــــــــــِ ِوي مــــــــــن ال تــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ ارح ال يـ بــــــــــَ ــــــــــِقشــــــــــــــــــــــــح  ال

  
ارح و   ُد اهلــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــح ا الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ رّاُه هبــــــــــــــــــَِ  ِإنح هتــــــــــــــــــََ

  
 

ْحيَِة ،  قِْشبارُ  رُجلٌ و  ، وكذا ِعْنقَاُش اللِّْحيَِة ، وعنَفَِشّي اللِّْحيَِة ؛ نقله األَزهرّي في رباعّي العين. َطِويلُها ، أَي ، بالّضمّ  قَُشابُِرهاواللِّ

مّ  (5) قَُشاَشارُ  : [قششر] ين في الَمْوِضعَْين ، وفي بعض النَّسخ بإِهَماِل الثانِيَة ، وهو الصَّواُب ، ومثلُه في التَّْكِملَِة ،  ، بالضَّ ، هكذا بالّشِ

ومِ  وهذا قد أَهمله الَجْوَهِرّي ، واستدركه الصاَغانيُّ ، فقال : هو  نه الِمْلحُ أَو بَْينََها وبَْين الشَّأْم ، وم ، بالقُْرب ِمن أَْقَسَراْي ، د ، بالرُّ

وم يَْنِطقُون به با (6) القَُشاَشاِريّ  لجيِم الفَاِرِسيّة وهو مشهوٌر في البَيَاِض والَجْوَدةِ ، ال يَُخاِلُطه لَْوٌن آَخُر ، ومنه يُْحَمُل إِلى سائِر البالد. والرُّ

يِن األُولى.  بََدَل الّشِ

 من اليََمن. (7)بهاٍء ، وهو لُغَةُ أَْهِل الَجْوِف ، واِحَدتُها  ، كقُْنفُذ : الِقثّاءُ  القُْشعُرُ  : [قشعر]

، بَحْذف الِميم  قََشاِعرُ  ، والجمع ُمْقَشِعرٌّ  ، وَرُجلٌ  أَي ِرْعَدة ، بضّم ففَتْح فُسُكون ، قَُشْعِريَرةٌ  أََخَذتْه : ُمْقَشِعرٌّ  ، فهو اْقِشْعراراً  ِجْلُدهُ  اْقَشعَرّ و

ُمْ تَ قْ )ألَنّها زائَدةٌ. وقوله تعالى :  ْحَمة.  (8) (َشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َُيَْشْوَن َرِبَّ قال الفَّراُء : أَي ِمْن آيَِة العََذاِب ثُّم تَِليُن عند نُزول آيَِة الرَّ

ت أَي (9) (َوِإذا ذُِكَر هللاُ َوْحَدُه اِْشََأزَّتْ )وقال ابُن األَْعَرابّي في قوله تعالى :  تِ  من الَمَجاز :و نَفََرْت. وقال غيُره : اْقَشعرَّ  السَّنَةُ  اْقَشعَرَّ

 ، وذلك إِذا لم يَْنِزل الَمَطر. أَْمَحلَتْ  ، إِذا

. القَُشاِعرُ و  كعاَُلِبٍط : الَخِشُن الَمّسِ
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 * وّمما يُْستَْدرك عليه :

تِ   األَْرُض من الَمْحِل : اْربَدَّت وتَقَبََّضتْ  اْقَشعَرَّ

__________________ 
 .«بنو قـَيحشر»( يف اللسان 1)
 .«من نواحي»بد  : « بنواحي»يف القاموس :  (*)
 ( قيدها يف معجم البلدان ابلنص بضم أوله و نيه وسكون الباء.2)
 الصحاح فكاألصر والقاموس.ويف « الِقِسيّ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 .«ا اء»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 ومثلها يف التكملة.« قشاسار»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
 .«الُقَشاساري»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
 ابجليم.« اجلوف»( يف املطبوعة الكويتية 7)
 .23( سورة الزمر اآية 8)
 .45الزمر اآية  ( سورة9)
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َياَن ابلدِّر ة : و وَ َم عت.  َبطحُن َمك َة فقا   ألَقحَشَعر   َلُرب  يـَوحٍم لو َضَربـحَته»يف َحِديث ُعَمَر : قاَلت له ِهنحُد ملا َضَرب َأاب ُسفح
. والنـ َباُت ا ِإذا مل ُيِصبح راين  اقحَشَعرّ و . «َأَجرح  : َشِعريف   ا فهواجلِلحُد من اجلََرِب ا ِإذا َقف   . وقا  أَبو زُبـَيحٍد :ُمقح

اٍن  يـــــــــــَ ـــــــــــَ ُت آِ  بـ يـــــــــــح ـــــــــــَ ُت بـ يـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــبـ َح ال بـــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــح

  
رنا  عــــــــــــــِ قحشــــــــــــــــــــــــــــَ وفُ  مــــــــــــــُ لــــــــــــــُ ييف خــــــــــــــُ ي  حــــــــــــــَ  وا ــــــــــــــَ

  
 : * وّمما يُْستَْدَرك عليه : [قشمر]

 القَِصير الُمْجتَِمع بعُضه في بَْعض.ـ  ، كَجْعفٍَر : وهو الغَِليظ قَْشَمرٌ 

بالَكاف ،  : ُكوَرةٌ ببالد الِهْند ، وبها نَشأَ بَرَمُك أَبو خاِلد وتَعَلََّم النُُّجوَم والحْكَمة ؛ ذكره ياقُوت اْستِطراداً ، ويُقَال (1)، بالفَتْح  قَْشِميرٌ و

 وسيأْتي.

 ، بالفَتْح ، وهذه عن اللِّْحيَانّي. كالقَاَصاَرة ، لُغَتَاِن ، ِخالُف الطُّولِ  ٍء :، في كّل شيْ  ، كِعنَب الِقَصرُ و ، بالفَتْح ، القَْصرُ  : [قصر]

 : ِخالُف طاَل. قََصاَرةً و،  قَِصراً  ، يَْقُصر ، كَكُرمَ  ُء ،الشي قُصرَ 

 ، ومن األَِخير قوُل األَْعَشى : قَِصاَرةِ و ِقَصارٍ  من قَِصيرةٌ و،  قَِصارٍ و،  قَُصَراءَ  من قَِصيرٌ  فهو

ٍب وال  ي َحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ال اَنِقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
د تح   ٍد ِإذا مــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــح ارَهح أَي  ِقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
كاَرةُ والِحَجاَرةُ.  ، وهو القَِصيرةُ  : الِقَصاَرةُ  أَو قال الفَّراُء : والعََرب تُْدِخل الهاَء في ُكّل جمع على ِفعال ، يقولُون : الِجَمالَةُ والِحبَالَةُ والذِّ

اَغانِيّ  ناِدرٌ   ، ِمثُْل أَْصغََر وأَصاِغَر. وأَنشد األَْخفَش : أَْقَصر َجْمعُ  : اِصرُ األَقَ و ، قاله الصَّ

َة الــــــــرِّ  ــــــــَ اِر خــــــــايف َبســــــــــــــــــــــال يــــــــَ َة اأَلغــــــــح نــــــــَ ــــــــح ِك ابـ يــــــــح ــــــــَ  ِإل

  
الُ  الـــــــــــــّرِجـــــــــــــاِ    رُهح جـــــــــــــاِ  وَأصـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــِ  أَق

  

ٍح و  رحمــــــــــَ اِ  يف كــــــــــرِّ شــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــح يـ َ ح عــــــــــَ هــــــــــَ ذح  ال تــــــــــَ

  
َواٍ  فــــــــــــــــــِإّن   رِيــــــــــــــــــنَ طــــــــــــــــــُ  أَمــــــــــــــــــازِرُهح  األَقحصــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َجال وُدَهاتَهم بالِقَصرِ  يقول لها : ال تَِعيبِيِني على َحّدِ قولهم : هو أَْحَسُن الِفتْيَاِن وأَْجَملُه « أَقَاِصُره»، وإِنَّما قال :  أَقاِصُرهم فإِّن أَْصالَل الّرِ

 .(2)أَماِزُره  األَْقَصِرين ، يريد : وأَْجَملُهم : وكذلك قوله : فإِنّ 

 .قَِصيراً  َجعَلَهُ  : قَْصراً  بالَكْسر ، ، قََصَره يَْقِصُرهو

 من الشَّعر : خالُف الطَِّويِل. القَِصيرُ و

َره تَْقِصيراً  ، وكذا قَُصر وَغضَّ حتّى الشَّعَر : َكفَّ منه قََصرَ  وقد قلُت ألَعرابّي  عن ثَْعلب. وقال الفّراُء : ، بالَكْسر الِقَصار واالسمُ  ، قَصَّ

 أَحبَّ إِلَْيَك أَْم َحْلُق الرأِْس. التَّْقِصيرُ  يريد : ؟إِلَْيَك أَم الَحْلق أَحبُّ  آلِقصارُ  بِمنًى :

ق بينهما غيُره كما يأْتي. كتَقَْوَصرَ  ، الِقَصرَ  : أَْظَهر تَقَاَصرَ و  ، ذكرهما الصاَغانّي هكذا ، وفَرَّ

 ، والِفْعل كالِفْعل ، والمصدر كالَمْصَدر. : ِخالُف الَمدِّ  القَْصرُ و

 ؛ عن أَبي عبيد. الَمْقَصَرةو كالَمْقَصرِ  ، اْختِالُط الظَّالمِ  : القَْصرُ و

 أَي َحبَسه. «في بَْيتِه قََصَرهُ  فإِّن له ما»حديث ُمعاذ : ومنه الَحْبسُ  القَْصرُ و

 اٌت َمْمنُوعاٌت.أَي َمْحبُوسَ  «َمْقُصوراتٌ  إِنّا َمْعَشَر النَِّساِء َمْحُصوراتٌ »في حديث أَْسَماَء األَْشَهِليّة : و

َجاُل على أَربعٍ من أَْجِل أَمواِل  قُِصرَ »في حديث ابِن َعبّاس : وأَي َحبََسُهم. ،  «بِِهم اللَّْيل قََصر فإِذا ُهْم َرْكٌب قد»في حديث ُعَمَر : و الّرِ

 أَي ُحبُِسوا أَو ُمنِعُوا عن ِنكاحِ أَْكثََر من أَْربَع. «اليَتَاَمى
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وقال  .(4)قال األَْزَهِرّي : أَي محبوساٌت في ِخيَاٍم من الدُّّر ُمَخدَّراٌت على أَْزَواِجِهنَّ  (3) (ُحور  َمْقُصورات  يف اخْلِيامِ ) في قول هللا تعالى :

اُء :  (5) (قاِصراُت الطَّْرفِ ): على أَْزَواِجِهنَّ ، أَي ُحبِْسن فال يُِرْدَن َغيَرهم وال يَْطَمْحَن إِلى َمْن ِسواُهم. وكذا قوله في  قُِصْرن الفَرَّ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان قشمري : ابلكسر مث السكون وكسر امليم.1)
 ( األمازر واحده أمزر مثر أقصر وأقصر ا واألمزر من قولك مزر الرجر مزارة ا فهو مزير وهو الصلب الشديد.2)
 .72( سورة الرمحن اآية 3)
 أزواجهن يف اجلنة.( يف التهذيب : عل  4)
 .48( سورة الصافات اآية 5)
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يعني َحْبساً  «فَأَْعتَقَه قَْصراً  فأَبَى أَْن يُْسِلمَ »َحِديُث إِْسالِم ثَُماَمةَ : ِء ، إِذا َحبَْستَها عليه وأَلَزْمتَها إِيّاه. ومنهنْفِسي على الشَّيْ  قََصْرتُ  ويقال :

الحديُث :  تَباَدالِن في كثيٍر من الَكالِم. ومن األَّولعليه وإِْجبَاراً. وقِيَل : أَراَد قَْهراً وَغلَبَةٌ ، من القَْسر ، فأَْبَدل السين َصاداً ، وُهَما يَ 

 وقال أَبو ُدَواٍد يَصف فََرساً : «قَْصراً  على الحقِّ  لَتَْقُصَرنَّهو»

رحنَ  ِه  فــــــــــــُقصــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــح لــــــــــــَ ُد عــــــــــــَ عــــــــــــح اَء بـــــــــــــَ تــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــِّ

  
َن جـــــــــــــارُ و   مـــــــــــــح َقســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــُ ِد َأنح يـ َو لـــــــــــــلـــــــــــــذ وح  هـــــــــــــح

  
تَاِء.أَي ُحبِْسَن عليه يَْشَرُب أَْلبَانََها في ِشدَّ   ةِ الّشِ

كتَْمر وتَْمَرة ؛ كذا حكى اللّْحيَانّي  قَْصَرةٌ  والَواِحَدة (1) (تَ ْرِمي ِبَشَرر  َكاْلَقْصرِ )، وبه فَسََّر الَحَسُن قوله تعالى :  الَحَطُب الَجْزلُ  : القَْصرُ و

 عنه.

َي بذلك ألَنّه قَْصرٌ  : الَمْنِزُل أَو ُكلُّ بَْيت من َحَجرٍ  من البِنَاِء ، َمْعُروٌف. وقال اللّْحيَانّي : هو القَْصرُ و فيه الُحَرم ، أَي  يُْقَصرُ  ؛ قَُرِشيَّةٌ ، ُسّمِ

 .(2) (َوََيَْعْل َلَك ُقُصوراً ). وفي التَّْنِزيل العَِزيز : قُُصورٌ  يُْحبَْسن. وجمعه

َمْسلََمةَ بَْيَن َحلَب وباِلس ، بناهُ َمْسلََمةُ بُن  قَْصرُ  فمنها : َعلٌَم ِلَسْبعٍَة وَخْمِسيَن َمْوِضعاً : ما بَْيَن َمِدينٍة ، وقريٍة ، وِحْصِن ، ودارٍ  : القَْصرُ و

 حجارة ، في قَْريٍَة اسُمها ناُعوَرة. (3)عبِد الَمِلك ، مِن 

 ينَة ، يُْنَسب إِلى نَِفيِس بِن محّمد ، من َمواِلي األَْنَصار.نَِفيٍس ، على ِميلَْيِن من الَمدِ  قَْصرُ و

 ِدْجلَةَ. (4)ِعيَسى بن َعِلّيٍ َعلَى  قَْصرُ و

 .«عفر»َعْفَراَء بالشَّأْم ، ذكره المصنّف في  قَْصرُ و

 الَمْرأَةِ بالقُْرِب من البَْصَرةِ. قَْصرُ و

 الُمْعتَِضِد ، على نَْهِر الثَّْرثَار. قَْصرُ و

 بالبَْصَرة ، قريب من ِخّطة بني َضبَّة.ـ  بكسر العين المهملةـ  ِعْسل قَْصرُ والُهَطْيِف على َرأِْس واِدي َسَهام ِلِحْميََر.  ْصرُ قَ و

 بَنِي الَجْدماِء بالقُْرب من الَمِدينَِة. قَْصرو

 .(5)ُكلَْيٍب بنَواِحي قُوص  قَْصرُ و

 خاقَاَن بالِجيَزة. قَْصرُ و

 الَمْعنّى بالشَّْرقِيّة. قَْصرُ و

 : ِحْصٌن من ُحُدوِد الَواحِ. القَْصرُ و

 : ِكالُهَما في الشَّْرِقيَّة. القَْصرِ  ، وِشيبِين القَْصرِ  وَجزيرةُ 

 الشَّْوِق : ِخّطة بِمصَر ، وتُْعَرف اآلن بالّشوك. قَْصرُ و

؛ واإِلَماُم أَبو محّمد َعْبُد الَجِليِل بِن  القَْصِريّ  : مدينةٌ َكبِيَرةٌ بالَمْغِرب ، منها اإِلماُم أَبو الَحَسِن إِسماعيُل بُن الَحَسِن بِن عبِد هللا القَْصرُ و

 القَْصِريُّ  صاحُب ُشعَِب اإِليماِن ؛ واإِلماُم أَبُو الَحَسِن عليُّ بُن َخلَِف بن غاِلب األَْنَدلُِسيّ  بالقَْصِريّ  ْعُروفُموَسى بِن عبِد الَجِليِل األَْوِسيُّ المَ 

 وَغْيُرهم. 568سنة  بالقَْصر ، الُمتََوفَّى

، ُجُدوُدُهم منها ، ونََزلُوا  القَْصِريّ  بن َعِلّي بِن يُوُسَف الكنَانيّ : قَْريَةٌ بالقُْرِب ِمْن مالَقَة ، ومنها اإِلمام أَبو البََرَكاِت عبُد القاِدِر  القَْصرُ و

، وَعّمه محّمٌد العََربِّي بن  1030؛ وَواِلُدهُ أَبو الَخْيِر علّي تُُوفَِّي سنة  1091، وتُُوفَِّي سنة  1007بفاَس ، وتََديَُّروا بها ، وبها ُوِلَد سنة 

ه ُمْفتِي الَحْضَرة الفاِسيّة اآلَن َشْيُخنَا الفَِقيه النَّّظار ُعَمُر بنُ يُوُسَف ؛ وَعمُّ واِلِده أَبو ال ْحمن ؛ وإِْخَوتُه ؛ وابُن َعّمِ  عبِد هللا بِن َمعَاِرِف عبُد الرَّ

ثون ، وقد َحدََّث عنه شيوُخ َمَشايِِخنا عاِلياً.  ُعَمَر بِن يُوُسَف بِن العََربِّي : ُمَحّدِ
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 َج القَاِهَرة.: َموضٌع خارِ  القَْصرُ و

 اللُُّصوص : بالعََجم. قَْصرُ و

 من َحَجٍر واحد ، قُْرَب َهَمَذاَن. َمِلُك الفُْرِس  بَْهرام ُجورَ  بالعََجم ، بَناهُ  قَْصر أَْعَجبَُها

اللِّْقَحةَ على فََرِسي : إِذا  قََصْرتُ  َء َعلَى َكَذا ، إِذا لم تَُجاِوْز به َغْيَره. وتقوُل :الشَّيْ  قَصْرتُ  ويُقَال : َردَّه إِلْيه. : قَْصراً  َعلَى األَْمرِ  قََصَرهو

َها له.  َجعَْلَت َدرَّ

__________________ 
 .32( سورة املرسالت اآية 1)
 .10( سورة الفرقان اآية 2)
 حتريف.« بن»( ابألصر 3)
 الرفير عند مصبه يف دجلة.( معجم البلدان : عل  شاطئ هنر 4)
 ( يف معجم البلدان : قرية بصعيد مصر عل  شرقي النير قرب فاو.5)
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 ٌ  الطَّْرِف : ال تَُمدُّه إِلى َغْيِر بَْعِلَها. قاِصَرةُ  واْمَرأَة

 فالٌن على فَرِسه ثالثاً أَو أَْربَعاً من َحالئِبِه تَْسِقيِه أَْلبَانََها. قََصرَ  وقال أَبو َزْيد :

َر تَْقِصيراً و ، ِإْقَصاراً  ، أَْقَصرَ و كقُعُوٍد ، يَْقُصُر قُُصوراً  َعِن األَْمرِ  َصرَ قَ و  ، كذا في الُمْحَكم ، وأَنشد : اْنتََهى ، ُكلّه : تَقَاَصرَ و ، قَصَّ

ُه  فـــــــــــَ ِة أَنــــــــــــح الـــــــــــَ مـــــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــــاُء الـــــــــــثـــــــــــ  م  خـــــــــــِ  ِإذا غـــــــــــَ

  
رَ   اصــــــــــــــــــــَ قـــــــَ ــــــَ ا  تـ عـــــــَ ــــــَ نـ ــــــح بَقـ ــــــِح فـــــــَ رِي ــــــلصــــــــــــــــــــ  ا ل هـــــــَ ــــــح نـ (1)مــــــِ

 

  
يت :و ّكِ عنه ولم يَْستَِطْعه ، وربما جاَءا بمعنًى واحٍد  َعَجزَ  ، إِذا عنه قََصرَ و ِء ، إِذا نََزَع عنه وُهَو يَْقِدُر َعلَْيه ،عن الشَّيْ  أَْقَصرَ  قال ابُن الّسِ

 إِاّل أَّن األََغلََب عليه األَّول.

رَ  َسَكَن ، ّم :، بالضَّ  يَْقُصُر قُُصوراً  َعنِّي الَوَجُع والغََضبُ  قََصرَ و قِيَل و ، والصَّواب كفَِرَح. (2)، الَمْضبُوط عندنا بقلم النّساخ بالتَّْشِديد  كقَصَّ

 : تََرَكهُ وَكفَّ عنه وهو يَْقِدُر َعلَْيه. أَْقَصرَ و،  تََرَكهُ وهو ال يَْقِدر عليه : تَْقِصيراً  عنه قَصَّر :

ُجِل إِذا أُرْ و ،  القَْصرَ  أََحبَّ  ُدوَن الذي أُِمَر بِه : ما َمنَعَهُ أَْن يَْدُخَل المكاَن الذي أُِمَر بِه إِالَّ أَنَّه فقََصرَ  ِسَل في حاَجةٍ قال اللّْحيَانّي : ويقال للرَّ

ُك ،  بفَتْحٍ فَُسُكوٍن ، ر ، بالضّم ، أَي أَنْ  القُْصَرةَ وويَُحرَّ  .يُقَّصِ

 في األَْمِر : التَّوانِي فيه. التَّْقِصيرُ و

ٌ اْمرَ و  ، قال ُكثَيِّر : : َمْحبُوَسةٌ في البَْيِت ال تُتَْرُك أَْن تَْخُرجَ  قَِصيَرةٌ و،  قَُصوَرةٌ و،  َمْقُصوَرةٌ  أَة

ِت كــــــــــــــــر  و  بــــــــــــــــح ــــــــــــــــ  بـ جي حــــــــــــــــَ ِت الــــــــــــــــ  ــــــــــــــــح ريَةٍ أَن (3)َقصـــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ذاَ    رِي بــــــــــــــِ دح رُ ِإّد ومــــــــــــــا تــــــــــــــَ ائــــــــــــــِ  الــــــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ُت  يـــــــــــــح نــــــــــــــَ ريَاتِ عـــــــــــــَ اِ  ومل أُرِدح  َقصـــــــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــــَ  ا ـــــــــــــِ

  
رُ  ِقصـــــــــــــــــــــارَ   اتــــــِ حـــــــَ اِء الــــــبــــــَ ر  الــــــنِّســـــــــــــــــــــَ ا شــــــــــــــــــــَ طـــــــَ  اخلــــــُ

  
،  القَُصوَرةو القَِصيَرة األَزهرّي على اقتصرو .«َشرُّ النَّساِء البََهاتِرُ »وهكذا أَْنَشَده الفَّراُء. وفيه :  .«الِحجالِ  قَُصوَراتِ »وفي التَّْهِذيب : 

ٌ قال : وهي الجاِريَةُ الُمُصونَةُ   . قال : فإِذا أَراُدواالقََصائِر على القَُصورة ، أَي ُمَخدَّرة ، وتُْجَمع َمْقُصوَرةٌ   التي ال بُُروَز لها. ويقال : امرأَة

 .قَِصاراً  ، وتُْجَمع قَِصيَرةٌ  امرأَة القاَمِة قالُوا : قَِصرَ 

ى قَِصيرٌ  َسْيلٌ و عَاِب وَعَزاَز األَرِض. : ال يَِسيُل َواِدياً ُمَسمًّ  ، وإِنََّما يُِسيل فُروَع األَْوِديَِة وأَْفنَاَء الّشِ

نة الَمْقُصوَرةُ  داِر ُزبَْيَدة ، َمقَاِصيرِ  من َمْقُصوَرةً  يُقَال : هو يَْسُكنُ و ، وقال  لّدارِ أَو ِهَي أَْصغَُر من ا بالِحيطاِن ، : الّداُر الواِسعَة الُمحصَّ

 : َمقَاُم اإِلَماِم. الَمْقُصوَرة اللَّْيث :

نةَ الِحيَطاِن ، فُكلُّ ناِحيٍَة منها على ِحيَاِلَها  .َمقَاِصيرُ و َمقاِصرُ  . وَجْمعَُهاَمْقُصوَرةٌ  وقال : وإِذا كانَت داراً واِسعَةً ُمَحصَّ

 وأَنشد :

َمَتاُت و  َقاِصرِ منح ُدوِن لَيـحَل  ُمصح
َ
 امل

منها ال  َمْقُصوَرةٌ  الداِر : قَُصاَرةُ  ، وقال أَُسْيٌد : ال يَْدُخلُها إِاّل صاِحبَُها من الّدارِ  الَمْقُصوَرة هيو، بالضّم ،  كالقَُصاَرة َمُت : الُمْحَكم ،الُمصْ 

 يَْدُخلَُها غيُر صاِحِب الّداِر.

ي على الِحَمى ، ، ِكالُهما  ، كَصبُوَرة كالقَُصوَرة الَحَجلَةُ ، : الَمْقُصوَرةُ و  يََطُؤَها َغْيَرُهما.ال َمقصوَرةً  منها فقََصَرا قال : وكاَن أَبِي وَعّمِ

 عن اللّحيانّي.

 إِلى َغْيِره. َعلَْيه : لم يَُجاِوْزه اْقتََصرَ وعلى األَْمِر ،  قََصَرهُ و

،  قاصرٌ  ، قال ابُن األَعرابّي : الماُء البَِعيُد عن الَكإلِ  أَو بَِعيٌد عن الَكإلِ  ال يَُجاِوُزه ، كُمْحِسٍن : يَرَعى الماُل َحْولَهـ  ُمْقِصرٌ و،  قاِصرٌ  ماءٌ و

ْكيت : ماءٌ   ، إِذا كان َمْرَعاهُ قَِريباً ، وأَنشد : ُمْقِصرٌ و. قاصرٌ  ثّم باِسٌط ، ثّم ُمْطِلٌب. وقال ابُن الّسِ

ُزعــــــــــــًا  ــــــــــــُ ي نـ اهــــــــــــِ يــــــــــــَ رَاكــــــــــــانــــــــــــتح مــــــــــــِ َواصــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ  قـ

  
رَاملح أَ و   رَائـــــــــــــــــــــــــِ اِرُس اجلـــــــــــــــــــــــــَ نح أُمـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــــُ
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 : قاِصرٌ  ماءٌ  أَو النُُّزُع : َجْمُع نَُزوع ، وهي البِئر التي يُْنَزُع منها باليََدْين نَْزعاً ، وبِئٌر َجُروٌر : يُْستَقَى منها على بَِعيٍر.

 ؛ قاله ابُن القَّطاع. قََصَر قَْصراً  ، وقد باِردٌ 

مِّ ـ  القَُصاَرةُ و َكتَْينـ  القََصَرةُ و ، وهذه عن اللّحيانّي ، القََصرُ ـ و بالَكْسرـ  َرىالِقصْ ـ و بالضَّ : ما يَْبقَى في ـ  كبُْشَرىـ  القُْصَرىـ و محرَّ

 بَْعَد الدَّْوَسةِ  ويَْبقى في السُّْنبُل من الَحبِّ  ما يَْخُرج من القَتِّ  هو الُمْنُخِل بعد االْنتَِخال ، أَو

__________________ 
 ( نسبه حبواشي املطبوعة الكويتية ملزرد الغطفاين.1)
 ( ويف اللسان ابلتشديد كالقاموس.2)
 ( يف التهذيب :3)

 لعمري لقد حببِت كّر قصورة
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رُ  ا وقا  الل يحث : اأَلوىل َر  يَقا  له : : َكَعاِبُر الز رحِع الذي َلحُلُص من الرُبِّ وفيه بَِقي ٌة من اَ بِّ ا الَقصــــــــــــَ ا عل   الِقصــــــــــــح
َرةُ  ا َأو ِفعحل  ا َرُة الُعلَيا من ا َب ةِ  : الَقصـــَ بـَُلة ا الِقشـــح نـح اَرة  ِإذا كاَنت يف الســـُ ُر عن  كالُقصـــَ ؛ قاَلُه ابُن اأَلعحرَايبّ. وذكر الن ضـــح

َرَلِن : فال جِي تَِلي ا َب   (1)َأيب اخَلطّاِب أَنّه قا  : اَ ب   . وقا  غريُه الَقَصَرةُ  اَ َشَرة : (2)َة : اَ َشَرُة ا وال جِي فـَوحَ  عليها ِقشح
. الَقَصرُ و  الَقَصَرةُ  : ُر ا ِنحطَِة ِإذا يَِبَستح  : ِقشح
 ، عن قُْطُرب. ، محّرَكة : ُزْبَرةُ الَحّدادِ  القََصَرةو

 أَيَّ َخَشٍب كان ، ومنهم من َخّصه بالعُنّاب. الِقْطعَةُ من الَخَشب : القََصَرةُ و

َدهُ الصاَغانِّي ، وَضبََطه هكذا « القََصرُ » ، وفي النََّواِدِر البِن األَْعَرابِّي : الَكَسلُ  : القََصَرةُ و بغير هاٍء ؛ كذا نَقَلَه صاِحُب اللَّسان ، وَجوَّ

ه ، . وقال األَزهرّي : أَنشدني الُمْنذِرّي ِرَوايَةً عن ابن األَعرابّي القََصارُ  ُت أَْن آتيَك فَمنَعَنِي، وقال أَعرابّي : أََردْ  ، كَسحابٍ  كالقََصارِ  بَخّطِ

: 

ُض َأغـــــــــــالَ  و  طـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــَ رح صـــــــــــــــــــــــــارٍِم يـ ـــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــَ (3)ال
 

  
َذرّ   ـــــــــــــُ حـــــــــــــًا ي ـــــــــــــح ل ه مـــــــــــــِ ـــــــــــــِ ت ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح تـ َبّن يف مـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

  

َف َذرٍّ َدب  يف آَ ِر َذرّ   َأوح َزحح

 قال : ويُْرَوى :

 فـَوحَ  َمتحِنه ِملححاً يَُذرّ َكَبّن 
 ، وهذه نقلها الصاغانّي. ِزِمكَّى الطائرِ  : القََصَرةُ و

ويُقَال لعُنُِق اإِلْنَساِن  : أَْصُل العُنُِق في ُمَركَّبه في الكاِهل ، قال : القََصَرةُ  . وقال نَُصيٌر :قََصَرتُه ومنه قَْولُهم : َذلَّتْ  أَْصُل العُنُقِ  : القََصَرةُ و

ا تَ ْرِمي )فَسَّر ابُن عبّاس قولَه تَعَالَى :  (4)، وبه  قََصرٌ  إِذا َغلَُظت ، والَجْمع قََصَرةٌ  . وقال اللّْحيَانّي : إِنَّما يُقَال ألَْصِل العُنُققََصَرةٌ  ُكلِّه : ِإَّنَّ
في حديِث َسْلماَن ، و، قال األَزهرّي : وهذا نادٌر إِاّل أَْن يَُكوَن على َحْذِف الزائد ،  القََصَرةِ أَْقَصارٌ  جووقال ُكراع :  (5) (ر  َكاْلَقْصرِ ِبَشرَ 

أَن يُْسِلَم فإِنُّهم كانُوا ِحراصاً على قَتِْله. وقيل  وذِلك قَْبلَ . «ْوِضٌع ِلُسيُوف الُمْسِلمينَ هذا مَ  قََصَرةِ  لقد كاَن في»قال ألَبِي ُسْفيَاَن ، وقد َمرَّ به : 

، صاِحُب الِعَراقَْين ،  القَِصيُر القََصَرةِ  إِنّي ألَِجُد في بَْعِض َما أُْنِزَل من الُكتُب : األَْقبَُل ،» : كاَن بَْعَد إِْسالِمه. وفي حديث أَبِي َرْيَحانَةَ :

ل السُّنَّة يَْلعَنُهُ أَهُل السَّ   .«َماِء وأَْهُل األَْرِض ، َوْيٌل له ، ثُّم َوْيٌل لهمبّدِ

َرها تَْقِصيراً  وقد اإِلبِل ، قََصَرةَ  ، وأَراَد بها (6) القََصَرة ، أَي على ككتَاب : ِسَمةٌ عليها الِقَصارُ  قال :و وال يُقَال :  : إِذا َوَسَمها بها ، قَصَّ

َرةٌ  إِبِلٌ   .َمْقُصورٌ  ، فهو قَْصراً  الَجَملَ  قََصْرتُ  العُنُِق ، يُقَال : قََصَرةُ  : ِميَسٌم يُوَسُم به الِقَصارُ  النَّْضُر :، قاله ابُن ِسيَده. وقال  ُمقَصَّ

كةً : أُصوُل النَّْخلِ  القََصرُ و ر قوله تَعَالَى : ، ُمَحرَّ ، وذلك أَنَّ  قََصَرةٌ  النَّْخلِ  قََصرِ  وقال أَبو ُمعَاذ النَّْحِوّي : واِحدُ  (ِبَشَرر  َكاْلَقْصرِ ) ، وبه فُّسِ

ُجل : إِنّه لَتامُّ  تَاِء ، وهو من قولك للرَّ َح في األَساِس  القََصَرةِ  النَّْخلَة تُْقَطُع قَْدَر ِذَراع يَْستَْوقُِدون بها في الّشِ قَبَِة. وصرَّ ، إِذا كاَن َضْخَم الرَّ

 نّه َمجاز.أَيضاً أَ 

ّحاك ، الشََّجر : أُصولُ  القََصرُ  قِيَل :و الَمِدينَِة أَْصٌل  (7)َمْن كاَن لَهُ في »في الَحِديث : ، أَي الشََّجِر. و بَقَاياها قِيل : ِهيَ و الِعَظاِم ؛ قاله الضَّ

 ، أَراَد ولو أَْصَل نَْخلٍَة واِحَدة. «قََصَرةً  فَْليَتََمسَّْك به ، ومْن لَْم يَُكْن فَْليَْجعَْل لَهُ بَِها أَْصالً ولو

 َجْمُع الَجْمع. قال الشاِعُر : األَْقَصارُ و،  قََصَرةٍ  ، َجْمع اإِلبلِ  أَْعناقُ وأَْعنَاُق النّاِس  : القََصرُ  قيل :و

ِه  بــــــــِ كــــــــِ نــــــــح َو مــــــــَ ذح ُ  ِإاّل حــــــــَ مــــــــح ُك الشــــــــــــــــــــــ  لــــــــُ دح  ال تــــــــَ

  
اُت و   هــــــــــا اهلــــــــــامــــــــــَ تــــــــــَ ة حتــــــــــَح وحمــــــــــَ رُ يف حــــــــــَ  الــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــَ

  



6660 

 

ّكيت : هو داٌء يأُْخذُ البَِعيَر في ُعنُِقه فيَْلتَِوي ، فتُْكَوى َمفاِصُل القََصَرة ، وفي المحكم : داٌء يأُْخذُ في يُْبٌس في العُنُق : القََصرُ و . وقال ابُن الّسِ

ُجُل ، إِذا اْشتََكى ذلك. وقال أَبو َزْيِد : قَِصرَ و،  قَِصرٌ  فهو يَْقَصُر قََصراً  ، كفَِرحَ  البَِعيُر ، قَِصرَ  ُعنُِقه فُربََّما بََرأَ. وفي الّصحاح :  قَِصرَ  الرَّ

البَِعيُر  قَِصرَ ووقال ابُن القَّطاعِ :  .قَْصَراءُ  وهي ، أَْقَصرُ و قَِصرٌ  ، وهو قََصرٌ  ، إِذا أََخَذه َوَجٌع في ُعنُِقه ، يقال : به يَْقَصر قََصراً  الفََرسُ 

 : أَْصُل ُعنُِقِه. َصَرتُهقَ  َوِجعَتْه : قََصراً  وَغْيُره

__________________ 
 .«ا ّبة»ويف اللسان : « ا ّب عليه قشرلن»( األصر ا ويف التهذيب : 1)
 .«تلي ا شرة»( التهذيب : 2)
 .«ـهوهي أصر العن  ا قوله : أغال  القصر ا ال يظهر إرادة الكسر هنا بر الظاهر أن القصر مجض قصرة ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«ـهلتحريك ا كما صرح به يف اللسان اقوله : وبه فسر ابن عباس أي عل  قراءة كالقصر اب»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .32( سورة املرسالت اآية 5)
 ( يف اللسان : الَقَصر بدون هاء.6)
 ( يف النهاية : ابملدينة.7)
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 العُنُِق. وفي الّصحاح : قِالَدةٌ َشبِيَهةٌ بالِمْخنَقَة. وفي األساس : وتَقَلََّدتْ  قََصَرة ، ِللُزوِمها بَكْسِرهما : الِقالَدة،  التِّْقَصاَرةُ و،  التِّْقصارُ و

 قال َعِدّي : تَقاِصير ج ، القََصَرة : بالِمْخنَقَة على قَْدرِ  بالتِّْقصارِ 

ٌن و  وع لـــــــــــه ُغســـــــــــــــــــــــــَ رحبـــــــــــُ ِ مـــــــــــَ اح َوِر الـــــــــــعـــــــــــَ   (1)َأحـــــــــــح
  

دٍ   لـــــــــــ  قـــــــــــَ ـــــــــــد رِّ مـــــــــــُ اِم ال ظـــــــــــَ نح نـــــــــــِ ارَا مـــــــــــِ قحصـــــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــِ

  
قََصُر و الصَّالة ، قُُصورُ  ، ومنه نَقَصَ  : قََصر قُُصوراً وَغاَل ،  : قََصَر قُُصوراً  قال ابُن القَّطاعِ :ونََما.  ، بالضّم : قُُصواراً  الطَّعَامُ  قََصرَ و

 ِضّد. ، وهو َرُخصَ  : قُُصوراً 

 .القَْصرُ  ، وكذلك وَمْنِزل وَمْرَحلَِة : العَِشيّ كَمْقعٍَد  ، الَمْقصرُ و

 العَِشّيِ ، كما تَقُوُل : أَْمَسْينَا ، من الَمَساِء. قَْصرِ  ، أَي في : َدَخْلنَا فيه أَْقَصْرناو قََصْرنَاو

واُب :  : الِعَشاُء اآلِخَرةُ  الَمقَاِصيرُ و الَمقَاِصرُ و : العََشايَا ، األَِخيَرة ناِدَرةٌ ؛ كذا هو  الَمقَاِصيرُ و رُ الَمقَاِص و، هكذا في سائر النَُّسخ ، والصَّ

اسٌم للِعشاِء ، ولم يُقَيِّده  المقاِصيرَ  عبارة األَزهرّي ، وكأَنّه لَّما َرأَى األَخيَرةَ لم يَْلتَِفْت لَما بَْعَده ، وَجعله وصفاً للعشاِء ، وهو َوَهٌم كبيٌر فإِنَّ 

العَِشّي. انتهى. وفي  قَْصرِ  : َدَخْلنَا في أَْقَصْرنَاوالعَِشّيِ آِخَر النَّهار ،  قَْصرِ  صاَر في قََصرَ  يب الْبِن القَّطاع :أَحٌد باآلخرة. وفي التَّْهذِ 

العَِشّيِ. فَظَهر بذلك ُكلّه أَنَّ قَْيَد الِعَشاِء  (2) َمقَاِصيرُ  ، وذِلك ِعْنَد ُدنُّوِ العَِشّيِ قُبَْيَل العَْصِر ، وأَْقبَلَتْ  َمْقِصراً و،  قَْصراً  األَساس : جئتُ 

 باآلِخَرة في قول الُمَصنّف َوَهٌم وَغلَط ، فَتَنَبَّه.

 تَْحِقيِر الَمساِء. قال ابُن ُمْقبِل :، اْستَْغنَْوا عن تَْحقيِره ب القَْصر وقال ِسيبََوْيه : وال يَُحقَّر

ُص  قــــــــِ ا تــــــــَ هــــــــَ تـــــــــُ ثـــــــــح عــــــــَ رَ فــــــــبـــــــــَ اصـــــــــــــــــــــِ قــــــــَ َ
َد مـــــــا  املــــــــ عــــــــح  بـــــــــَ

  
ــــــــــاِر   ــــــــــن ــــــــــاُة ال ي تح حــــــــــَ ــــــــــَ َرب ــــــــــّوِرِ  (3)كــــــــــَ ن ــــــــــَ ت ــــــــــمــــــــــُ ــــــــــل  ل

  
،  القُْصَريَانِ و على َغْير قِيَاس.،  َمْقَصَرةٌ  واحدتَُها نََواِحيَها الطَِّريِق : َمقَاِصيرُ  ، هكذا في النَُّسخ ، وُهو َغلَط ، والصَّواُب : الطَّبَقِ  َمقَاِصيرُ و

ْفِطفَةَ أَْو يَِليَاِن التَّْرقَُوتَْين.  (4) القَُصْيَريَانِ و ، وقِيَل هي :  أَْسفَُل األَْضالع َمْضُموَمةً : َمْقُصوَرةً  ، القَُصْيَرىو، بَضّمهما : ِضلَعاِن يَِليَاِن الّطِ

لَع الَّتِي تَِلي الشاِكلَةَ ، وهي الَواهِ  لَُع الَّتِي تَِلي الّشاِكلَةَ بَْيَن  القَُصْيَرىو القُْصَرى ، وقال األَْزَهِرّي : أَو آِخُر ِضلَعٍ في الَجْنبِ  نَةُ ،الّضِ : الّضِ

 الَجْنِب والبَْطن. وأَنشد :

َ هَنحُد   يَزِيُنه ُخَصُلهح  الُقَصريح
 : أَْعلَى األَْضالعِ. وقال أَْوٌس : القَُصْيَرىو: أَْسفَُل األَْضالعِ ،  القُْصَرى وقال أَبو الَهْيثَم :

واُ ه  يـــــــــــِص ا شـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــِ اِوُد َ حكـــــــــــاِ  الـــــــــــقـــــــــــَ عـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
ِم   حـــــــح َر مـــــــن الـــــــلـــــــ  فُ  ُقصـــــــــــــــــــــح فـــــــاطـــــــِ ٌة وطـــــــَ صـــــــــــــــــــــَ  َرخح

  
: هي الَّتِي تَِلي الشاِكلَةَ ، وهي ِضلَُع الَخْلِف  القَُصْيَرى ُهنَا اسٌم ، ولو كانَت نَْعتاً لكانَت باألَلف والاّلم. وفي كتاب أَبِي ُعبَْيٍد : قُْصَرىوقال : 

 ، وأَنشد : أَْصُل العُنُقِ  القَُصْيَرى حكى اللّْحيَانّي أَنَّ و ،

د  عــــــــــــــــح ُربٍّ جــــــــــــــــَ ِدلــــــــــــــــيــــــــــــــــين بــــــــــــــــظــــــــــــــــُ عــــــــــــــــح  ال تـــــــــــــــــَ

  
زِّ   َ الـــــــــــــــُقصـــــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ د ريح عـــــــــــــــَ

َ
ِرِف املـــــــــــــــ قـــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

  
من العُنُق ، فأَْبَدَل الهاَء الشتراكهما  القََصَرة ، وهو تصغيرُ  القَُصْيرة قال ابُن سيَده : وما َحَكاه اللِّْحيَاني فهو قوٌل غير َمْعُروٍف إِاّل أَْن يُريدَ 

 في أَنّهما َعلََما تَأْنيٍث.

 قَُصْيَرىوقِبَاٍل  قََصَرى َصغيٌر يَقتُُل َمَكانَه ، يقال : : َضْرٌب من األَفَاعي َمْقصوراً  ، ُمَصغَّراً  القَُصْيَرىـ و كَجَمزى وبُْشَرىـ  القََصَرىو

 .«ق ب ل»قِبَال ، وسيأْتي في 

رو،  القَّصارُ و ُر الثِّيَاب ، الُمقَّصِ ث : ُمَحّوِ التي هي القْطعَةُ من الَخَشب ، وهي من َخَشب  بالقََصَرة وُمبَيُِّضها ، ألَنّه يَُدقُّها كَشّداٍد وُمَحّدِ

َرهو، عن سيبويه ،  قَِصاَرةً  الثوبَ  قََصرَ وعلى القياِس.  ، بالَكْسر الِقَصاَرة وِحْرفَتُه العُنّاب ، ألَنّه ال نَاَر فيه ، كما قَالُوا ، ، كالُهَما :  قَصَّ

َره وَدقَّ  َكةً ، أَيضاً. القََصَرةُ و،  ، كِمْكنَسةٍ  الِمْقَصَرة َوَخَشبَتُه ه.َحوَّ  ، ُمحرَّ

رو  وإِقاللَُها. إِْخساُس العَطيَّةِ  : التَّْقصيرُ و .. : الّذي يُِخسُّ العَطيَّةَ ويُِقلَُّها الُمقَّصِ
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__________________ 
 .«عن ٌ »( عن األساس ا وابألصر 1)
 ر العشّي ومقاصر الظالم.( األساس : وأقبلت مقاص2)
 ( يف التهذيب : حياة اللير للمتنور.3)
لن»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)  ويف اللسان فكاألصر.« والُقَصريح
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َمة َكيَّةٌ للدََّوابِّ  : التَّْقصيرُ و  نوٌع من التَّْقِصير على اْقتصاِره ، ففي التَّْقِصيرُ و القَْصرُ  ، كما تَقَّدم ، وُهَو الِعاَلُط ، يقال فيه الِقَصارُ  ، واسُم الّسِ

 ، كما ال يَْخفَى على البَِصير. التَّْقِصير

يو ي ِدْنيا وُدْنيا ، قَِصيَرةً و،  َمْقُصوَرةً ـ و ويَُضمّ ـ  قَْصَرةً  هو ابُن َعّمِ ا. وقال  أَي دانَِي النََّسب ، كقولهم : ابُن َعّمِ ه لَحًّ ، وَكاَن ابَن َعّمِ

ة واْبن الخالة وابن الخال.  اللّْحيَانّي : تُقَاُل هذه األَحُرف في ابن العَمَّ

ُجُل : تَقَْوَصرَ و  مع تَقَْوَصرَ  ، أَي َكأَنَّهُ صاَر ِمثْلَه. وقد تقّدم للُمَصنّف ِذْكرُ  القَْوَصرة ، قال الزمخشريُّ : وهو من َدَخَل بَْعُضه في بعٍض  الرَّ

ُجُل ِمثْلُ  تَقَْوَصرَ و، تَبَعاً للصغانّي ، وهذا نَّص ِعبَاَرتِه :  تَقاَصر . وال يَْخفَى أَّن التَّداُخل َغْيُر اإِلْظَهار. ولو َذَكَر المصنّف الُكلَّ تَقَاَصر الرَّ

  أَْفَود.في َمَحّلٍ واِحد كانَ 

ةُ و  من قََصٍب. وتَُخفَّف : ِوَعاٌء للتَّْمرِ  ، بالتَّْشِديدِ  القَْوَصرَّ

ى َزْنبيالً في ُعْرفهم ؛ هكذا نقله َشْيُخنَا. قلُت : وهو  قَْوَصّرة وقِيَل : من البََواِرّي. وقَيَّد صاحُب الُمغِرب بأَنَّها ما دام بَِها التَّْمر ، وال تَُسمَّ

م هللا َوِجَهه :ة الَجْوَهرّي قال األَزهرّي : وعبارالَمْفُهوم من   يُْنَسُب إِلى علّيٍ َكرَّ

ُه  تح لـــــــــــــَ نح كـــــــــــــانـــــــــــــَ لـــــــــــــَح مـــــــــــــَ ر هح أَفـــــــــــــح وحصـــــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

  
َرهح   ر  يــــــــــــــوحٍم متــــــــــــــَح ُر مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا كــــــــــــــُ (1)أَيحكــــــــــــــُ

 

  
ةَ هذا  ، قال ابُن األَْعَرابّي : والعََرُب  كنَايَةٌ عن المْرأَة : القَْوَصّرةُ و البَْيت.وقال ابُن ُدَرْيٍد في الَجْمَهرة : اَل أَْحَسبُه َعَربيًّا ، وال أَْدري صحَّ

ةوتَْكنِي عن الَمْرأَة بالقَاُروَرة  َجُز يُْنسب إِلى علّي القَْوَصرَّ  أَرادَ :  وقالوا ، عنههللارضي. قال ابُن بَّرّي في شرح البَْيت السابق : وهذا الرَّ

ةِ  ةَ  ةَ ، وباألَْكِل النَِّكاَح. قال ابُن بَّرّي : وذكر الجوهرّي أَنَّ الَمْرأَ  بالقَْوَصرَّ  قد تُخفَُّف ، ولم يَْذُكر عليه شاِهداً. القَْوَصرَّ

 قال وَذَكَر بعُضهم أَّن شاِهَده قوُل أَبِي يَْعلَى الُمَهلَّبِّي :

َم بــــــــــــــَن  لــــــــــــــَ ِر اأَلعــــــــــــــح َرةِ وســــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــِ وحصــــــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

  
اَل   ىَت رََأ  يب عـــــــــــــن الـــــــــــــعـــــــــــــُ  (2) اقصــــــــــــــــــــــــــرَ مـــــــــــــَ

  
ومَ  قَْيَصرُ و  ، كِكْسَرى لَقَُب َمْن َملَك فاِرَس ، والنََّجاِشّي َمْن َملَك الَحبََشة. : لَقَُب َمْن َملََك الرُّ

 كان يُْعبَُد في الجاِهِليَّة ، وأَنشد ابُن األَعرابّي : ، كأَُحْيِمر : َصنَمٌ  األُقَْيِصرو

اُب و  رِ أَنحصــــــــــــــــــــــــَ يحصــــــــــــــــــــــــِ تح  األُقـــــــــــَ حــــــــــَ َا َأضــــــــــــــــــــــــح  حــــــــــِ

  
اءُ   بــــــــــهــــــــــا الــــــــــدِّمــــــــــَ اكــــــــــِ نــــــــــَ يــــــــــُر عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــــِ

  
 

 وِسيَاَستِه وَمْعِرفَِة أََماَراتِه. : رجٌل كان بَِصيراً بالخْيلِ  أُقَْيِصر ابنُ و

 .(3)، وهو من قََرى باِلَس  قاِصِرينَ  ، وفي النَّْصِب والَخْفِض : : ع قاِصُرونَ و

 ، بضّمهما ، أَي ُجْهُدك وغايَتُك قَُصاَراكَ و ، َمْقُصوراً  ، ُمَصغَّراً  قَُصْيَراكَ ـ و ويُضمّ ـ  قََصاُركو ، بالفَتْح ، أَْن تَْفعََل كذا قَْصُرك يُقَال :و

 عليه. اْقتََصْرت وآِخُر أَمِرَك وما

 قال الشاعر :

ٌة  ـــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــارِي ُفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــح ا أَنـ  ِإلـــــــــــــــــــــــَّ

  
َوارِي  و   ارٌ الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــَ َردّ  ُقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــُ  َأنح تـ

  
ك»:  ُمعَاِويَةَ  إِلى كتب أَنه عنههللارضيالَخْيبَةُ. وُرِوَي عن علّي  قَُصاَراهُ  ويُقَاُل : الُمتََمنِّي ك َغرَّ ذِلَك ذُلَّك ، فاْخَش  قََصارُ  فََصارَ  ، ِعزُّ

 فراِجعه. وأَنشد أَبو َزْيد :« ق د ر»وهي رسالة تَْصِحيِفيّةٌ غريبةٌ في بابها ، وتقّدم َجوابَُها في «. فاِحَش فِْعِلك ، فعَلَّك تَْهَدا بهذا

َك  دا لـــــــــــــَ شح مـــــــــــــا بـــــــــــــَ ُر عـــــــــــــِ وحُت  َقصــــــــــــــــــــــــــح َ
 املـــــــــــــ

  
وحتُ   ــــــــــــــــــَ ٌر مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه وال فـ قــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــح  ال مــــــــــــــــــَ

  

ٍت وهبـــــــــــــــَح  يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ىَن بـ ا غـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــَ ه بـ تـــــــــــــــِ  جـــــــــــــــَ

  
قـــــــــــــــــو َض الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــتُ   ىَن وتـــــــــــــــــَ  زاَ  الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــِ
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 بمعنَى الَحْبِس ، ألَنّك إِذا بَلَْغَت الغَايَةَ َحبََستْك. القَْصرِ  ، وهو من َمْعنَى القََصارُ  : الغايَةُ ، وكذلك القَْصرُ  قال :

، ونصُّ يَْعقُوَب في اإِلْصالحِ :  النَّْعَجةُ أَو المعُز : أََسنَّتْ  أَقََصَرتِ و وأَطالَْت ، إِذا َولََدْت ِطَواالً. قَِصاراً  أَْواَلداً  َولََدتْ  الَمْرأَةُ : أَْقَصَرتِ و

 ، ونّص ابن القَّطاع في ُمْقِصرٌ  فهي أَطراُف أَْسنَانِِهَما ، تَْقُصرَ  النَّْعَجةُ والَمعُز : أََسنَّتَا َحتَّى أَْقَصَرتِ و

__________________ 
وجاء الرجز يف التهذيب والتكملة شــــــــاهداً عل  قوله : العرب تكىن عن املرأة « كر يوم مره»( يف التهذيب والتكملة واللســــــــان والصــــــــحاح : 1)

 ابلقارورة والقوصرّة.
 ( قير يف تفسريه : ابن قوصره هنا يعين املنبوذ ا وسريد قريباً.2)
 ا وسكت عنه ا بلد كان بقرب ابل .« قاصرين»يف معجم البلدان : ( 3)
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ِذيب :  َناهُنَا. َقُصَرت الَبِهيَمُة : َكربَتح حىت   أَقحَصَرتو التـ هح  َأسح
،  (1) بَْل هو من َكالِم الناِس ، فإِنّه ليس بحديثٍ  َوَهمٌ « في الحديث»قد تُِطيُل. وقوُل الجوهرّيِ  القَِصيَرةَ و،  تُْقِصرُ  يُقَال : إِنَّ الَطِويلَةَ قدو

 كما َحقَّقه الصاغاني وتَبِعَه الُمَصنِّف.

 ، وأَنشد ابن األَعرابّي : قَْصِري بِحذاءِ  قَْصُره : أَي ُمقَاصِري جاِري هو يُقَاُل :و

ُر  َدٍة َجســـــــــــــــــــــــح بـــــــــاعـــــــــَ بح ِإىل أَقحصـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــُ هـــــــــَ ذح تـــــــــَ  لـــــــــِ

  
ا مـــــــــن   هـــــــــَ ـــــــــح يـ َرةٍ فـــــــــمـــــــــا يب ِإلـــــــــَ اصـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــَ رُ  مـــــــــُ قـــــــــح ـــــــــَ  فـ

  
 يقوُل : ال َحاَجةَ لي في ُمجاَوَرتِهم. وَجْسٌر من ُمَحاِرب.

 وهو أََحُد الثُّغُوِر التّْسعَة بالِديَاِر الِمْصِريَّة. ، كُزبَْيٍر : د ، بساحِل بحِر اليََمِن من بَّرِ ِمْصرَ  القَُصْيرو

 على فَْرَسخ منها. ة ، بِدَمْشقَ  : القَُصْيرُ و

 باليََمن. بظاِهِر الَجنَدِ ة ،  : القَُصْيرُ و

واألَْبَراِر. قال َشْيُخنَا : ولم يَْذُكر  بها َمقَام األَْبَدالِ  ، قال الّصاغانّي : ذُِكر لي أَنّ  (2) قُْرَب جزيرةِ ِهْنَكامَ  عاِليَة َجِزيَرةٌ صغيرةٌ  : القَُصْيرُ و

 ، والُمصنّف يَْصنَعه أَْحيَاناً.َجِزيَرةَ َهْنَكام في هذا الكتَاب ، فهو إَِحالَةٌ على َمْجُهوٍل 

ّيِ  قَْصَرانِ و  ، نقله الصاَغاني. : ناِحيَتَاِن بالرَّ

َمْعُروفَتَاِن ، وِخّطُهما مشهوٌر ، وُهَما من بِنَاِء الفََواِطم ُملُوك ِمْصَر العُبَْيِديِّين ، وَحِديثُُهَما في الِخَطِط  : داراِن بالقَاِهَرة القَْصَرانِ و

 للمْقِريزّي.

َمْخَشِرّي في األََساس. به : تَعَلَّْلتُ  تَقَصَّْرتُ و  ، قالَهُ الزَّ

ّم : َجبَلٌ  قَُصائِِرةُ و  .(3) ، بالضَّ

 بَة :، قال رؤْ  وِهَي بهاءٍ  األَْبعَِد ، إِلى الَجدِّ  (4) النََّسِب : أَبُوه َمْعُروٌف ، إِذا َذَكَره االبُن َكفَاهُ عن االْنتَِماءِ  قَِصيرُ  يُقَال : فاُلنٌ و

يِن  ــــــــــــادحعــــــــــــُ رِي ف اُج ِذكــــــــــــح جــــــــــــّ ــــــــــــعــــــــــــَ َض ال ــــــــــــَ ــــــــــــدح َرف  ق

  
مٍ   تح  ابســـــــــــــــــــــــح يِن  ِإذا األَنحســـــــــــــــــــــــاُب طــــــــــالــــــــــَ فــــــــــِ كــــــــــح  يــــــــــَ

  
 ؟وَدَخل ُرْؤبَةُ َعلى النَّسَّابَة البَْكِرّي ، فقال : َمْن أَْنتَ 

 وُعِرْفَت. وأَنشَد ابُن ُدَرْيد : قُِصْرتَ  رْؤبَةُ بُن العَّجاج. قال :

واِن  َن الــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــح ب  مــــــــــِ ر    (5)ُأحــــــــــِ ريَةٍ كــــــــــُ  َقصــــــــــــــــــــــــِ

  
ا   ا َنســــــــــــــــــــــــــٌب يف الصــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــِِ ريُ هلــــــــــــَ  َقصــــــــــــــــــــــــــِ

  
َها. وقال الطائّي : َمْقُصوَرة َمْعنَاهُ أَنّهُ يَْهَوى من النّساِء ُكلَّ   تَْغنَى بنََسبَِها إِلى أَبِيها عن نََسبَِها إِلى َجّدِ

ِب  و الـــــــن ســـــــــــــــــــــَ نـــــــُ ـــــــَ مح بـ تـــــــُ ـــــــح ريِ أَنـ م  الـــــــَقصـــــــــــــــــــــِ كـــــــُ  وطـــــــولـــــــُ

  
رَافِ   رَباِء واأَلشــــــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــُ  ابٍد عــــــــــــــــــَ

  
تلك ِصفَةُ األَْشَراف ، ومن لَْيس بَشِريٍف ال يُْعلَم ، وال أَنا فالٌن ، فيُْعَرف ، و قال شيُخنَا : وهو ِمّما يُتماَدُح به ويُْفتََخر ، وهو أَْن يُقَاَل :

 يُْعَرف حتَّى يَأْتَِي بنََسٍب َطِويٍل يبلُغ به َرأَْس القَبِيلَة.

ّم : طائفةٌ  قَُصاَرةُ  قال أُسْيٌد :و ، هكذا نقله  ِسيَن ِذَراعاً أَو أَْكثَرَ منها ، وهي أَْسَمنَُها أَْرضاً ، وأَْجَوُدَها نَْبتاً ، قَْدَر َخمْ  قَِصيَرة األَْرِض ، بالضَّ

ْكر كان أَْصَوَب. قَُصاَرة صاحُب اللّسان والتكملة ، وهو قَْوُل أَُسْيد ، وله بَِقيّة ، تَقدَّم في  الّداِر ، ولو َجَمعَُهَما بالذِّ



6666 

 

هو ما  ، وفَسََّره فقال :« القَُصاَرةَ و َجَداِولَ  ثاَلثَةَ  يَشتِرطُ  كان أََحَدُهمْ  أَنّ » الُمزاَرعة في وسلمعليههللاصلىَرَوى أَبو ُعبَْيٍد حديثاً عن النبّي و

ا ال يَتَخلَّصُ  بَِقَي في السُّْنبُِل من الَحبِّ  ، قاله أَبو ُعبَْيد ،  (6) ، كِهْنديّ  كالِقْصِريّ  .ذلك عن وسلمعليههللاصلىفنََهى النبّي  بَْعَد ما يَُداسُ  ِممَّ

عن اْبن َجبَلَةَ عن أَبِي ُعبَْيٍد ، بكسر القَاف ، وُسُكوِن الصاِد ، وَكْسِر  (7)لُغَة الشَّأْم. قال األَزهرّي : هكذا أَْقَرأَنِيِه ابُن هاچك وقال : هو بِ 

اِء ، وتَْشَديد الياِء.  الرَّ

ى ْرُع فغُْربَِل ، فالسَّنابُِل الغَِليَظةُ هيقال : وقال ُعثَْماُن بُن َسِعيٍد : سِمعُت أَْحَمَد بَن صاِلح يقوُل : إِذا ِديَس الزَّ   ، على فُعَلَّى. القَُصرَّ

__________________ 
 ... ( ويف التهذيب : ويقا  : إن الطويلة1)
 ( يف معجم البلدان هنكام ابلفتح اسم جلزيرة يف حبر فارس قريبة من كيش.2)
 النابغة :( يف معجم البلدان : علم مر ر السم جبر يف شعر 3)

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــل ـــــــــــــــاُس مـــــــــــــــث ـــــــــــــــن ـــــــــــــــر ال  جلـــــــــــــــبوا ِبـــــــــــــــمـــــــــــــــض مل ي

  
 تضـــــــــــــــــــــــــــاء  مــــــــــــــنــــــــــــــه ا ابلــــــــــــــعشـــــــــــــــــــــــــــي ُقصـــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــره 

  

 وما ابألصر يواف  التهذيب واللسان.« االنتهاء»( يف القاموس 4)
 ونسب حبواشي املطبوعة الكويتية لكثري عزّة..« .. وأهو  من النسوان»( يف اللسان : 5)
 الِقبحطّي.( يف النهاية واللسان : بوزن 6)
 ( يف التهذيب : أقرأنيه الرواة عن ابن جبلة.7)
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ْرعِ الذي يَْخلُُص من البُّرِ وفيه بَِقيَّةٌ من الَحّب يُقال له القََصرُ  وقال اللَّْيث :  ، على فِْعلى. الِقْصَرى : َكعابُِر الزَّ

 يُْضَرُب في اْختَِصاِر الكالم. ا فَسََّره ابُن األَْعَرابِّي ، وقال :، هكذ أَي تَْمَرةٌ من نَْخلَة« : من َطِويلَةٍ  قَِصيَرةٌ »في الَمثَل : و

 .«أَمرٌ  لقَِصيرٍ  ال يَُطاعُ »بُن َسْعٍد اللَّْخِمّي : صاِحُب َجِذيَمةَ األَْبَرِش ، ومنه الَمثل :  قَِصيرُ و

ُزْغبَةُ الباِهِلّي يَِصُف فََرَسه وأَنَّها تَُصاُن ِلَكَرامتَِها وتُْبَذل إِذا  (1)قال  َستَِها.ال تُتَْرُك أَْن تَُروَد ِلنَفا ، كُمْكَرَمة ، ، أَي ُمْقَربَةٌ  قَِصيرٌ  فََرسٌ و

 نََزلَْت ِشدَّةٌ :

ٍر و  كــــــــــــــــح رحَداَء بــــــــــــــــِ ٍب جــــــــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ  ذاِت مــــــــــــــــَ

  
يـــــــــــــــــ ُ   ريف َمشـــــــــــــــــــــــــــــــِ ا كـــــــــــــــــَ رَاهتـــــــــــــــــَ َبّن ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَ

  

ِر عــــــــــاٍ   يــــــــــح ــــــــــلــــــــــخــــــــــَ ٍب ل هــــــــــَ لــــــــــح يــــــــــُف بصــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــِ  تــــــــــُ

  
ذحٌع   وَده جــــــــــــــــِ مــــــــــــــــُ و ُ كــــــــــــــــَبن  عــــــــــــــــَ حــــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ا  نــــــــــــــَ تــــــــــــــِ بــــــــــــــ  ــــــــــــــُ ا عــــــــــــــنــــــــــــــد قـ راهــــــــــــــَ رياً تــــــــــــــَ  َقصــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ُؤوُ  و   ــــــــــــــــــَ ا ِإذا ابقــــــــــــــــــت بـ ُذهلــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ (2)نـ

 

  
 .قَِصيرٌ  والبَوُؤوق : الّداهيَةُ. ويقاُل للَمْحبُوسِة من الَخْيل :

اء في قولِه  إِلى َغْيِر بَْعِلها. ، أَي َطْرفَها ، الطَّْرِف : ال تَُمدُّهُ  قاِصَرةُ  امرأَةٌ و  (3) (َوِعْنَدُهْم قاِصراُت الطَّْرِف أَْتراب  )تعالى : وقال الفَرَّ

 ء القيس :أَْنفَُسُهنَّ على أَْزَواِجِهنَّ فال يَْطَمْحَن إِلى َغْيِرهم. ومنه قوُل امِرى قَصْرنَ  قال : ُحورٌ 

رَاتِ مـــــــــَن  اصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــقـــــــــَ ِوٌ   ال وحَدب   ـــــــــُح ـــــــــَ رحِف ل ـــــــــطـــــــــ   ال

  
ـــــــــــ    ا ألَثـ هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ِب مـــــــــــِ وحَ  اإِلتـــــــــــح ـــــــــــَ َن الـــــــــــذ رِّ فـ  َرامـــــــــــِ

  
، والطُّولَى : ُسورةُ البَقََرة ، ألَّن ِعدَّةَ الَوفاةِ في  ُسوَرة الطَّالقِ  تريد،  «بَْعَد الطُّولَى القُْصَرى ُسوَرةُ النَِّساءِ  نََزلَتْ »في حديث ُسبَْيعَة : و

 (َوُأوالُت اْْلَْْحاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َْحَْلُهنَّ ):  عزوجلالبَقَرة أَْربَعةُ أَْشُهر وَعْشر ، وفي ُسورة الطَّالِق َوْضُع الَحْمِل ، وهو قوله 

(4). 

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 .قَِصيَرةً  الُخْطبَة : جاَء بها أَْقَصرَ 

ْرتُه تَْقِصيراً و  .قَِصيراً  : َصيَّْرتُه قَصَّ

 وْقتِه ، والقَائُِت هنا : هو هللا َعزَّ وَجلَّ ، من القَْوِت. لِقصرِ  يَْعنُوَن النَّفَسَ « القَِصير نَفَِسي (5)ال وقائِت »وقالُوا : 

 ه.: َجزَّ  تَْقِصيراً  الشَّعَرَ  قَصَّرَ و

 الِعْلِم ، على الَمثَل. لَقَِصيرُ  وإِنَّهُ 

َمل : ما أُْسِقَط آِخُره وأُسِكَن ، نحَو فاِعالتُن ُحِذفَْت نُونُه وأُْسِكنَْت تاُؤه فبَِقَي فاِعال الَمْقُصورُ و ْت ، فَنُِقَل إِلى فاِعالْن من َعُروِض الَمِديِد والرَّ

 ، نحو قوله :

ه  يحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َرًأ عــــــــــــــــــــــَ ر ن  امــــــــــــــــــــــح غــــــــــــــــــــــُ  ال يـــــــــــــــــــــــَ

  
ٌر لــــــــــــــــلــــــــــــــــز وا ح   ٍش صــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح ر  عــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــُ

  
َمل :  وقولُه في الرَّ

كـــــــــــــاً  بحلـــــــــــــُ يّن مـــــــــــــَ اَن عـــــــــــــَ مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــ  غ الـــــــــــــنـ لـــــــــــــَ ـــــــــــــح  أَبـ

  
ارح   ظــــــــــــَ تــــــــــــِ ي وانــــــــــــح بحســـــــــــــــــــــــــِ دح طــــــــــــاَ  حــــــــــــَ يِن قــــــــــــَ  أَنــــــــــــ 

  
 : الجاِمعَةُ الُمِفيَدة. قال ابُن الُمْعتَّز : الِقَصارُ  واألََحاِديثُ 
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ِديــــــــــــــٌث  هــــــــــــــم حــــــــــــــَ َداحــــــــــــــِ َ أَقــــــــــــــح اح ريٌ بــــــــــــــَ  َقصــــــــــــــــــــــــــــِ

  
المُ   ٌر ومــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــواُه كــــــــــــــَ حــــــــــــــح َو ســــــــــــــــــــــــــــِ  هــــــــــــــُ

  
 وقولُه أَيضاً :

ِديـــــــــــــَث ا   ُ  ا ـــــــــــــَ اكـــــــــــــح يِن فـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح ثـ د   ِإذا حـــــــــــــَ

  
ارح   ِتصـــــــــــــــــــــــــــــَ وحَب اخـــــــــــــــح يِن ثــــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ثــــــــــــــــح د   ِذي حـــــــــــــــَ

  

وحِت ا ح  ِر صـــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــح يـــــــــُذ مبـــــــــِ بـــــــــِ ث  الـــــــــنـــــــــ   فـــــــــمـــــــــا حـــــــــُ

  
اديــــــــــــــــــــِث   ارح أحغــــــــــــــــــــاين واأَلحــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــِقصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف التهذيب واألساس واللسان : قا  مالك بن زغبة. ويف اللسان : قا  ابن بري هو لزغبة الباهلي وكنيته أبو شقي .1)
والصــــــــــــهلب : العن  الطوير ا والســــــــــــحو  من النخر : ما طا . وقوله ابقتهم : أهلكتهم  ( قوله : الكر ا هنا ا بر ا واملشــــــــــــي  : املداو  ا2)

 ودهتهم.
 .52( سورة ص اآية 3)
 .4( سورة الطال  اآية 4)
القصــري ما قوله : وقالوا : ال وقائت اخل عبارة الشــارح يف مادة   وت : وحلف العقيلي يوماً : ال وقائت نفســي »( هبامش املطبوعة املصــرية : 5)

 فعلت. قا  ابن األعرايب هو من قوله :
 يقتات فضر سنامها الرحر

 قا  : واالقتيات والقوت واحد ا وقا  أبو منصور : أراد بنفسي روحه.

 .«واملعىن أنه يقب  روحه نفساً بعد نف  حىت يتوفاه كله



6669 

 

 : ُمْقبِل ابنِ  قولُ  ومثلُه:  قلتُ . تعالَى هللارحمههكذا أَنشَدهُ َشْيُخنَا 

يبِّ  ا لــــــــــــــُ بــــــــــــــاهبــــــــــــــَ ُت أَلــــــــــــــح رٍ انَزعــــــــــــــح َتصــــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــح  مبــــــــــــــُ

  
ا  ــــــــــــَ ــــــــــــن ي ــــــــــــِ يِن ل ــــــــــــَ ن ىت  زِدح ــــــــــــِث حــــــــــــَ  مــــــــــــن اأَلحــــــــــــاِدي

  
 من األَحاِديِث. بقَِصيرٍ  أَراد

 ، كبُْشَرى : آِخُر األَمِر ؛ نقله الصاغانّي. القُْصَرىو

 ُب الطََّمعِ.: َكفُّك نَْفَسك عن أَمٍر ، َوَكفَُّكها عن أَْن يَْطَمَح بها َغرْ  القَْصرُ و

 .(1)َعّما أُِريد  بُمْقِصرٍ  بِي تُْقِصرَ  وقال الماِزنيُّ : لسُت وإِْن لُْمتَنِي حتّى

 ، قال ُحَمْيد : التَّْقِصير : القُُصورو

فـــــــــاً  ـــــــــِّ ل كـــــــــَ ـــــــــَ ت نح مـــــــــُ غـــــــــَ ـــــــــُ ل ـــــــــح ُت ألَبـ غـــــــــح ـــــــــَ ل ـــــــــَ ـــــــــنح بـ ـــــــــئ ـــــــــل  ف

  
رحتُ لــــــــــئــــــــــن و   ارِهــــــــــًا مــــــــــا  َقصــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــَ رُ لــــــــــَ  أَقحصــــــــــــــــــــــــُ

  
 ِء : االْكتِفَاُء به.على الشَّيْ  االْقتَِصارُ و

راً  : َعدَّه اْستَْقَصَرهُ و  ، كاْستَْصغََره. قَِصيراً  ، وكذلك ِإَذا َعدَّه ُمقَّصِ

لُّ : َدنَا وقَلََص. تَقاَصرَ ونَْفُسه : تََضاَءلْت.  تَقاَصَرتْ و  الّظِ

 ، وهو َمجاز. قاِصرٌ  وِظلٌّ 

. َمْقُصورٌ  : أُُصوُل الشََّجِر ، الَواِحدُ  الَمقَاِصرُ  . وقال خاِلُد بن َجنبَة :الَمقَاِصرُ  ، كَمْقعٍَد : اْختِالُط الظَّالِم ؛ عن أَبِي ُعبَْيٍد ، والجمعُ  الَمْقَصرو

 وأَنشد اِلْبِن ُمْقبَل يَِصُف ناقَتَه :

ُص  قــــــــِ هــــــــا تــــــــَ تــــــــُ ثـــــــــح عــــــــَ رَ فــــــــبـــــــــَ اصــــــــــــــــــــــِ قــــــــَ َ
ا  املــــــــ  بــــــــعــــــــَد مــــــــَ

  
اةُ   يــــــــــــَ تح حــــــــــــَ َربــــــــــــَ ّوِرِ كــــــــــــَ نـــــــــــــَ تـــــــــــــَ   الــــــــــــنــــــــــــاِر لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــُ

  
 َء ، إِذا َكَسْرتَه ، أَي تَُدقُّ وتَْكِسُر.وتَِقُص : من َوقَْصُت الشَّي

 : أَي بُدوِن ما كاَن يَْطلُُب. (2)من األَمر ، بفتح الصاد وكسرها  بَمْقصرٍ  وَرِضيَ 

 : َخبَا فلم يَْنتِِه إِليه. قُُصوراً  َسْهُمه عن الَهَدفِ  قََصرَ و

 : ناقَةٌ يَْشَرُب لَبَنََها الِعيَاُل. قال أَبو ذَُؤْيب : الَمْقُصوَرةُ و: قاَرْبُت.  أَْقُصُر قَْصراً  لهُ من قَْيِده قََصْرتُ و

رَ  ا  َقصـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ مـــــــــَ ر َج  ـــــــــَح ا َفشـــــــــــــــــــــــَ وَح هلـــــــــََ بـــــــــُ  الصـــــــــــــــــــــــ 

  
ضُ   بـــــــــــَ يـــــــــــِه اإِلصـــــــــــــــــــــــــح وُخ فـــــــــــِ تـــــــــــُ ـــــــــــَ َي تـ هـــــــــــح ـــــــــــَ  ابلـــــــــــينِِّّ فـ

  
ْنتََها بالِحيطاِن. قَْصراً  الدارَ  قََصْرتُ  ويقال :  : إِذا َحصَّ

 الجاِريَةَ بالِحَجاِب : صانََها ، وكذلك الفََرس. قََصرَ 

 البََصَر : َصَرفَه. قََصرَ و

جَل عِن األَْمِر : َوقَفه دوَن ما أَراَده. قََصرَ و  الرَّ

 ِلجاَم الدَّابَِّة : َدقَّه ؛ قاله ابُن القَّطاع. قََصرَ و

تَْر : أَْرَخْيتُه. قال حاتٌِم : قََصْرتُ و  الّسِ

يِن و  ريحَ أَنـــــــــــ  يـــــــــــين جـــــــــــاَريت غـــــــــــَ كـــــــــــِ تـــــــــــَ ا َتشـــــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــَ

  
ا  ا ال أَُزوُرهــــــــــــَ هــــــــــــَ  ِإذا غــــــــــــاَب عــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا َزوحجــــــــــــُ
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ا  هــــــــَ لــــــــُ عــــــــح رحجــــــــُض بـــــــــَ ريحِي ويـــــــــَ هــــــــا خــــــــَ غــــــــُ لــــــــُ بـــــــــح  ســــــــــــــــــــــيـــــــــَ

  
ا ومل   هـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــَ رح ِإل قحصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ ا تـ وُرهـــــــــَ ي  ســـــــــــــــــــــــتـــــــــُ لـــــــــَ  عـــــــــَ

  
 هكذا أَنشده الزمخشرّي في األساس ، والمَصنِّف في البََصائِر.

ٌ  : القَْهر والغَلَبَة ، لغة في القَْسِر ، بالّسين ، وهَما يَتباَدالن في كثير من الكالم. وقال الفّراءُ  القَْصرو الَخْطِو ، ُشبَِّهْت  َمْقصوَرةُ  : امَرأَة

 الُخَطا ، وأَنشد : قَِصيرُ  القَْيُد َخْطَوه ، ويقَال لها : قََصرَ  بالمقَيَِّد الِّذي

ريُ  ا  َقصـــــــــــــــــــــِ ريََة الـــــــُقصـــــــــــــــــــــَ ُرُب اجلـــــــِ قـــــــح ا مـــــــا تــــــــَ طـــــــَ  اخلـــــــُ

  
ا و   مــــــــــــــَ َ ِإال َ َشــــــــــــــــــــــــــــ  اح نــــــــــــــَ َ  اأَلدح (3)ال األَنــــــــــــــَ

 

  
 : أَي ُدوَن النَّاِس. َمْقُصوَرةً و،  قْصَرةً  يُقَال : أَْبِلغ هذا الَكاَلَم بَنِي فاُلنٍ وقال أَبو َزْيٍد : 

 َعلَى األَْمِر : لَْم يَُجاِوْزه. اْقتََصرَ و

 : بَْينَه َوبَْيَن الماِء نَْبَحةُ َكْلب. قاِصرٌ  وعن ابِن األَْعَرابِّي : َكالءٌ 

َكةً : القََصُل ، وهو أَْصُل التِّْبِن ؛ قالهُ أَبو َعْمرو. وقال اللّْحيَانّي : يقَال : نُقِّيَْت من القََصرُ و  وقََصِله ، أَي من قَُماِشه. قََصِره ، محرَّ

__________________ 
 ( جاء قو  املازين شرحاً لقو  لبيد :1)

 فلست وإن أقصرُت عنه مبُقحِصرٍ 
 لنص ا عل  كسرها.( اقتصر يف اللسان ا اب2)
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية  ميد بن ثور.3)
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 : َما يَْبقَى في السُّْنبُِل بَْعَدَما يَُداُس ؛ هكذا في اللَِّسان. القَُصْيراةُ و

يَ ، إِذا َضمَّ شيئاً إِلى أَْصله األَّوِل. قال الُمَصنّف في ا يَْقُصُر قَْصراً  فالنٌ  قََصرَ  وقَال أَبو َزْيٍد :  .القَْصرُ  لبََصائِر : ومنه ُسّمِ

َرهاو،  أَْقَصَرَهاوفي السَّفَر ،  يَْقُصُرها قَْصراً  فالٌن َصاَلتَهُ  قََصرَ و  ، كلُّ ذلك جائٌز ، والثانِيَةُ شاذَّة. قَصَّ

 ، إِذا أَْمَسْيَت. قال العّجاج : يَْقُصُر قُُصوراً  العَِشيُّ  قََصرَ و

 ي  الَعشِ  َقَصرَ َحىت  ِإَذا َما 
 ، أَي َعِشيًّا. وقال ُكثَيُّر َعَزةَ : قَْصراً  ويُقَال : أَتَْيتُه

ُم  راً كــــــــــــَبهنــــــــــــ ُ ٍب  َقصــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــُح راهــــــــــــِ ابــــــــــــِ  َمصــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا  ــــــــــــــــرِت ُذاَب هلــــــــــــــــََ ي لــــــــــــــــِ وحَزَن َرو   ابلســــــــــــــــــــــــــــــ   مبــــــــــــــــَِ

  

ه  نـــــــــــــِ رِيــــــــــــــِر وميــــــــــــــَح َواِح الســـــــــــــــــــــــــــ  ُم َأهــــــــــــــُر أَلــــــــــــــح  هــــــــــــــُ

  
ا   اهلــــــــــــــــََ َ ــــــــــــــــًا هلــــــــــــــــا وِشــــــــــــــــِ ُا أَرحداف ــــــــــــــــِ رَاب ــــــــــــــــَ (1)قـ

 

  
 الَمْجِد : َمْعِدنُه. قال َعْمُرو بُن ُكْلثُوٍم : قَْصرُ و العَِشيُّ ، أَي كاَد يَْدنُو من الَّلْيل. قََصرَ  : ِحينَ  ُمْقِصراً  وجاَء فالنٌ 

ِد ِديَنا  ُقُصورَ َأابَح لنا  َجح
 (2)امل

ون الَمْنبُوَذ ابنَ وقال ابُن بَّرّي : قال ابُن حْمَزةَ   أَو في َغْيرَها. قَْوَصَرةٍ  ، بالتَّْخفيف ، ُوِجَد في قَْوَصَرةَ  : أَهُل البَْصرة يَُسمُّ

 ، في قَْول الفََرْزَدِق : قَْيَصَرانُ و

ٍة  يــــــــــــفــــــــــــَ طــــــــــــِ رِّ قــــــــــــَ والُت كــــــــــــُ ّن رَاحــــــــــــُ هــــــــــــِ يــــــــــــح لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
بحِم   َن الشـــــــــــــــــــــَ نح  (3)مــــــِ رَانَ َأوح مــــــِ يحصــــــــــــــــــــَ ــــــَ ا قـ هـــــــَ اَلمــــــُ  عــــــِ

  
 َطْرِفي : لم أَْرفَْعهُ إِلى ما ال يَْنبَِغي. قََصْرتُ و، قاله الصاغانّي.  قَْيَصرَ  الثِّيَاِب الَمْوِشيَّة. وقيل : أَراَد من بِالدِ َضْرٌب من 

 به أََملُه. قال َعْنتََرةُ : قَصَّرَ و،  (4)عن َمْنِزلِه  قَصَّرَ و

ُدُه  واعـــــــــــــــِ رح َ حيت مـــــــــــــــَ َ  هـــــــــــــــَ ريح ُت خـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  أَمـــــــــــــــّ

  
وحَم   ـــــــــَ ـــــــــيـ ـــــــــال رُ  رَ َقصـــــــــــــــــــــــ  ف َك اأَلمـــــــــَ ـــــــــِ ائ قـــــــــَ ـــــــــح ل ـــــــــِ نح ت  عـــــــــَ

  
بَِك  قَصََّرتْ و

 نْفُسك ، إِذا َطلََب القَِليَل والَحظَّ الَخِسيَس. (5)

حِل. بقََصرتِه ثم تَعَقَّْلتُه ، أَي قَبَْضتُ  اْقتََصْرتُهو  ثّم َرِكْبتُه ثانياً ِرْجِلي أَماَم الرَّ

ةٌ  وِعْنَده نَهاِري ِبِه. قَصَّْرتُ و  .قَْوَصّرة من تَْمر بالتَّْشِديد والتَّْخِفيف : تصغيرُ  (6) قَُوْيِصرَّ

 الَمَطُر : أَْقلََع. قال امُرؤ القَْيس : أَْقَصرَ و : وهو َمجاز. قَِصارٌ  اليَِد ، ولَُهم أَْيدٍ  قَصيرُ  وهو

 (7) أَقحَصرَاَلَاَلَك َشوحٌ  بـَعحَد ما كاَن 
 ان بِمْصَر من السََّمنُّوِديَّة والُمنُوفِيّة.: قَْريَتَ  القَْصِريّ  وُمْنيَةُ 

 : قَْريَتان بالشَّْرقِيّة. قَْيَصر ، وَكْومُ  القَُصْيرو

 .قَْيَصر وفيها أَْيضاً ُمْنيَةُ 

 ففي الغَْربِيّة. قَْيَصر وأَّما تَْلبَْنت

ْند. قَْصرانُ و  ، بالفَتْح : َمِدينَة بالّسِ

 : في ِديَاِر ُهَذْيل ، قال َصْخُر الغَّيِ يصف سحاباً : القُُصورِ  وَواِدي
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و  َ َواِدي الــــــــــــُقصـــــــــــــــــــــــــُ اح ا بــــــــــــَ َح مــــــــــــَ بــــــــــــَ  فــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــح

  
ا  يــــــــــفــــــــــَ وحضــــــــــــــــــــــــًا ثــــــــــقــــــــــِ َم حــــــــــَ لــــــــــَ مــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــَ ىت  يـ  ِر حــــــــــَ

  
 : من قَُرى باِلَس. قاِصِرينُ و

 : في َشْرقِّي األَْنَدلُس. القَْصرِ  وِحْصنُ 

 : بلدةٌ باليََمن ، منها عبُد العَِزيِز بُن أَْحَمدَ  قُُصورُ و

__________________ 
وله من ( األرداف : امللو  يف اجلاهلية. واالســـــــــــــم منه الردافة ا والردافة أن  ل  الردف عن ميا امللك ا ويكون خليفته عل  الناس إذا غزا ا 1)

 الغنيمة املرابع. وقرابا امللك : جلسا ه وخاصته.
 ( صدره :2)

 ورثنا جمَد علقمة بن سيفٍ 
 أراد معاقر اجملد وحصونه.

 ( يف الديوان : من اخلّز.3)
 ( األساس : منزلته.4)
 .«بكذا»( عن األساس ا وابألصر 5)
 .«قوصر ة»( يف األساس : 6)
 ( ديوانه وعجزه فيه :7)

 حلت سليم  بطن قوٍّ فعرعراو 
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 ا َلِقَيه الرُبحَهاُن الِبَقاِعي  يف ِإَحد  قـَُر  الطائِف ا وَكَتَب عنه ِشعحراً. الُقُصورِي  
 : مدينةٌ من أَْعَماِل قُوص. األَْقُصر ، ُمثَنَّى األَْقُصَرْينِ و

ِحيم بِن َعِربّيٍ القَُرِشيُّ الَمْهَدِويُّ  ُر  األَْقُصَرْين  ، نزيلُ ومنها الَوِليُّ الَمْشُهوُر أَبُو الَحّجاجِ يُوُسُف بُن عبِد الرَّ وَدفِينَُها ، وَحِفيُده الشيُخ الُمعَمَّ

ِد بِن يوسَف ، لبِْسنَا من َطِريقِه الَخْرقَةَ الَمدينيّة. ين أَبو َعِلّيٍ مَحّمد بُن محّمِد بِن محمَّ  َشْمس الّدِ

َمْشِقّي من أَْعيَان  القَِصيرو  التَّابِِعين.، كأَِمير : لَقَب َربِيعَةَ بِن يَِزيَد الّدِ

 : َشْيٌخ الْبِن َعِدّي. قَِصيرٍ  ومحّمد بُن الَحَسِن بنِ 

َمْشِقيّ   ، َرَوى عن َسْهِل بِن بِْشٍر اإِلْسفَراينّي. القَُصيِّر وبالتَّْصِغيِر والتَّثِْقيل : أَبو الَمعَاِلي محّمد بُن علّيِ بِن عبِد المْحِسِن الّدِ

ِعيد. القَُصْيرو  ، كُزبَْيٍر : قريةٌ بِلْحِف َجبَِل الطَّْيِر بالصَّ

 : قَبِيلةٌ باليََمن. الَمقَاِصَرةُ و

، َحدََّث عن محّمِد بِن َخروٍف التُّونُِسّي ،  القَّصارب وكَكتّاٍن : لقب اإِلماِم المَحّدِث النَّسَّابَِة أَبِي َعبِد هلل محمِد بِن القاِسِم الغَْرنَاِطّي الشهير

 النّسِولّي ، والبَْدِر القََرافِّي ، وْيحيَى وأَبِي عبِد هللا البُْستِّي ، والَخِطيِب أَبي عبد هللا بِن َجالٍل التِِّلْمَسانِّي ، وِرْضَواَن الَجنَِوّيِ ، وأَبِي العَبّاِس 

 .فيحمجّي ، وأَبي العَبّاس الركاِلّي ، وغيِرهم ، وَعْنهُ اإِلمام أَبو َزْيد الفاسيُّ ، وأَبو العَبّاِس بُن القَاِضي ، وَغْيُرهمالَحّطاب ، وأَبي القَاِسِم ال

 لَّسان.، بالَهاِء ، وقد أَهمله الجوَهِرّي وصاحُب ال القَْصَطبِيَرةُ  ونَصُّ الصاَغانّي : ، كَزْنَجبِيل : الذََّكر القَْصَطبِيرُ  : [قصطبر]

ّم ،  قُُطوراً و ، بالفَتْح ، يَْقُطُر قَْطراً  وَغْيُرهما من السَّيّاِل ، الَماُء والدَّْمعُ  قََطرَ  : [قطر] ً و، بالضَّ َكةً  قََطَرانا  : ساَل. ، محرَّ

 .ْطَرةٌ قَْطَرةً قَ  : أَسالَهُ  قَطََّرهُ تَْقِطيراً و،  أَْقَطَرهو تَعَالَى ، يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى ، هللا قََطَرهُ و

 ، بالَكْسِر. قَِطارٌ  ، وج قَْطَرةٌ  الواِحَدةُ  من الَماِء وَغْيِرِه ، قََطرَ  َما : القَْطرُ و: الَمَطُر :  القَْطرُ و

 في َجَوانِب البَطائِح. ع بَْيَن واِسَط والبْصَرةِ  : قَْطرٌ و

ّم :و،  قُْطرٌ و  ِشيَراَز وِكْرَماَن.د بَْيَن  بالفَتْح ، وفي بعض النَسخ : بالضَّ

 ، حكاهما الفَاِرسّي عن ثعلب. القَْطرِ  : َكثِيرُ  ِمْقَطارٌ و ، كَصبُور ، قَُطورٌ  َسَحابٌ  يُقال :و

 .القَْطرِ  ، أَي كغَُراٍب : َعِظيُمه ، قَُطارٌ  َغْيثٌ و

 والَمَطُر. القَْطرُ  : أَصابَها : َمْمُطوَرة َمْقُطوَرةٌ  أَْرضٌ و

 ، أَي َسياََلنَهُ. قََطَرانَهُ  : رامَ  اْستَْقَطَرهُ و

 .يَْقُطر َحاَن أَنْ  ُء :الشَّيْ  أَْقَطرَ و

ْمُغ من الشََّجَرةِ  قََطرَ و  : َخَرَج. يَْقُطُر قَْطراً  الصَّ

ّمِ : ما القَُطاَرةُ و  من الُحّبِ ونَْحِوه. قََطرَ  : ما القَُطاَرةُ  ، قال : (1)الُحّبِ  قَُطاَرةَ  وخّص اللّْحيَانّي به ءِ من الشَّيْ  قََطرَ  ، بالضَّ

 من ماٍء ، أَي قَِليٌل ؛ عن اللِّْحيَانّي. قَُطاَرةٌ  وفي اإِلناءِ  (2) الَماُء القَِليلُ  : القَُطاَرةُ و

 اْستُه : َمَصلَْت. قََطَرتِ و

باألَّوِل  ثالُث لغات ، وقََرأَ بالَوْجَهْين األَْعَمُش : وقََرأَ  ح ، وبالَكْسر ، وكَظِربانٍ بالفَتْ ـ  القَْطَران (3) (َسرابِيُلُهْم ِمْن َقِطران  )قولُه تَعالَى : و

نَْوبَِر ؛ قاله أَبو َحنِيفَةَ  ُعَصاَرة األَْبَهل واألَْرزِ  ِعيسى بُن ُعَمر : وإِنَّما فيَتََحلَُّب منه ثم يُْهنَأُ به اإِلبُل. قِيل :  ونَْحِوهما يُْطبَخُ  ، وهو ثََمُر الصَّ

 ُجِعلَت َسرابِيلُُهم منه ألَنَّه يُبَالُغ في اْشتِعَال الناِر في الُجلُوِد.
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 ، قال لَبِيٌد : الَمْطِليُّ به ، بالنُّوِن ، كأَنَّه َرّدوه إِلى أَْصله : الُمقَْطَرنُ  ، الَمْقُطورُ  البَِعيرُ و

ٌة  يـــــــــــــ  َرشــــــــــــــــــــــــــِ َرتح بـــــــــــــه جـــــــــــــُ كـــــــــــــَ طـــــــــــــورَةٌ بـــــــــــــَ قـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  
رحِوي   ـــــــــــــــُ كـــــــــــــــومُ تـ ـــــــــــــــح ل َر ابزٌِ  عـــــــــــــــُ اجـــــــــــــــِ حـــــــــــــــَ

َ
 املـــــــــــــــ

  
 : إِذا َطالهُ به. قَْطَرنَهُ و قََطَرهُ و

__________________ 
 ( ضبطت ابلضم ا يف املوضعا ا عن الصحاح ا ويف اللسان ضبطت بفتح ا اء.1)
 ( يف القاموس : والقلير من املاء.2)
 .50( سورة ابراهيم اآية 3)
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ي به لقوله : شاِعر : اسمُ  كَظِربانٍ  القَِطَرانُ و  ، ُسّمِ

رَانُ َأان  طــــــــــــــــِ رحَب  الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ راُء جــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ  والشــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
رَانِ يف و   طـــــــــــــــِ اءُ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ رحَب هـــــــــــــــِ  لـــــــــــــــلـــــــــــــــجـــــــــــــــَ

  
َي به ِللَْونِه ؛ فََرٌس أَْدَهُم ِلعَْمِرو بن َعبّاد العََدِويّ  : القَِطَرانُ و الذي قََرأُْت في كتَاب الَخْيل  قلُت : آَخُر لعَبَّاِد بِن ِزيَاِد ابِن أَبِيِه. فََرسٌ و ، ُسّمِ

ى ، بياِء النِّْسبَة. قال : وكاَن من َسَوابِِق أَْهِل الشاِم من الخاِرِجيّة التي ال يُْعَرُف لها نََسٌب.  القَِطَرانِيّ  الْبِن الَكْلبِّي أَّن فََرَس َعبّاٍد هَذا يَُسمَّ

 وفيه يقوُل عبُد الَمِلك بُن َمْرَواَن :

هح  يــــــــــــتــــــــــــُ ت  ــــــــــــِح لــــــــــــ  اٌد وصــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــّ َ  عــــــــــــَ بــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
هح و   تــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ رحبـ رُز قــــــــــــــــــــِ رّازًا لــــــــــــــــــــَح  كــــــــــــــــــــان خــــــــــــــــــــَ

  
يت. ـ  كَكِتفٍ ـ  ، كالقَِطر النُّحاُس الذّاِئبُ  بالَكْسر : وهو (1) (َوَأَسْلنا َلُه َعنْيَ اْلِقْطرِ )قولُه تعالى : و ّكِ كذا حكاه أَهُل التَّْفِسير عن ابِن الّسِ

هُ ، الِقْطرُ  آنٍ  قِْطرٍ   : ِمنْ قراَءةُ ابِن َعبّاٍس  ومنه  أَي من النَُّحاس. َضْرٌب منه. : الِقْطرُ  أَو : النُّحاس. واآلنِي : الّذي اْنتََهى َحرُّ

أَنَّه كان »في الَحِديِث : و،  كالِقْطِريَّةِ  ، وقَيَّده بعُضُهم بأَْن يَُكوَن من َغِليِظ القُْطنِ  من البُُرودِ  ، ونَصُّ أَبي َعْمرو : نَْوعٌ  َضْربٌ  : الِقْطرُ و

حاً بثَْوبٍ   ، وأَنشد أَبو َعْمرو : «قِْطِريّ  ُمتََوّشِ

وٍف  اَء صــــــــــــــــــــــــُ ي  ِكســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــِ ظــــــــــَ نــــــــــح اَ  ا ــــــــــَ  َكســــــــــــــــــــــــَ

  
راين و   طـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــدُ  قـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــِ َت بـــــــــــــــــه تـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــح

  
ُحْمٌر لها أَْعالٌم فيها بعٌض الُخُشونَة. وقال خاِلُد بن َجنبَةَ : هي ُحلٌَل تَْعَمُل بمكاٍن ال أَْدِري أَْيَن  الِقْطِريّةِ  وقال َشِمٌر عن البَْكَراِوّي : البُُرودُ 

 هو. قال : وِهَي ِجيَاٌد وقد َرأَْيتَُها ، وهي ُحْمٌر تأْتِي من قِبَِل البَْحَرْيِن.

 أَبِي : أَي أَكلُت مالَه. قِْطرَ  بَذَّْرتُ  من الَمَجاز :و

ّم : الناِحيَةُ  لقُْطرُ او  نََواِحيها ، وكذلك أَْقتَاُرها. : أَقطاُرَها (2) (ِمْن َأْقطاِر السَّماواِت َواْْلَْرضِ )، وقوله تعالى :  أَْقَطارٌ  ج والَجانُِب ، بالضَّ

ُر به. ، مثل ُعْسر وُعُسر : القُُطرو القُْطرُ و  .تَْقِطيراً  ثَْوبَه قَطَّرَ  وقد العُوُد الِّذي يُتَبَخَّ

ُ  تَقَطََّرتِ و َرت. قال امُرُؤ القَْيِس : الَمْرأَة  ، أَي تَبخَّ

اِم  مــــــــــــــــَ وحَب الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ َداَم وصــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

َبّن املــــــــــــــــ  كــــــــــــــــَ

  
َر و   زَامـــــــــــــــَ  وَنشـــــــــــــــــــــــــــــح رح رِيـــــــــــــــَح اخلـــــــــــــــُ طـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ

  

ا  اهبــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــَ رحُد أَنـــــــــــــــــــــح ا بـــــــــــــــــــــَ ر  هبــــــــــــــــــــَِ عــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــــُ

  
رح   حـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــح

ُ
ر َب الـــــــــــــطـــــــــــــائـــــــــــــُر امل (3)ِإَذا طـــــــــــــَ

 

  
ُجُل ُجلَّةً  قال ابن األَثير : هو،  «القََطر أَنَّه كاَن يَْكَرهُ »، جاَء في حديِث ابِن ِسيِريَن :  بالتَّْحِريك ، القََطرُ و أَو ِعْدالً من  من تَْمرٍ  أَْن يَِزَن الرَّ

اغانّي فإِنّه ذكره هكذا ، والِّذي في النَّهايَة : ويَأْخذهكذا بالفَاءِ ـ  أَو َمتاعٍ ونحِوهما فيأُْخذ َحبٍّ  ما بَِقَي على ِحَساِب ذلك وال ـ   ، تَبَِع فيه الصَّ

تَّْمِر ُجَزافاً بال َكْيٍل : أَْن يَأْتَِي َرُجٌل إِلى َرُجٍل فيقول له : بِْعنِي مالََك في هذا البَْيِت من ال الُمقَاَطَرة وقال ابُن األَْعَرابِّي : .كالُمقَاَطَرة ، يَِزنُه

 اإِلبِِل. ِقَطارِ  وال َوْزٍن ، فيَبيعُه ، وَكأَنَّهُ من

 : هو البَْيع نَْفُسه. القََطرُ  وكاَن أَبو ُمعَاذ يقوُل :

 ، وفي مختصر البُْلَدان : د ، بَْيَن القَِطيِف وُعَمانَ  : قََطرُ و

 َمْوِضع بالبَْحَرْين. قال َعْبَدةُ بن الطَّبِيب :بين البَْحَرْين وُعَماَن ، وفي المحكم : 

مح  هـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــَ ا َأهـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ اداتـ َر ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ذَكـــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــَ

  
وا و   اَن وخـــــــــــــــافـــــــــــــــُ مـــــــــــــــَ وا عـــــــــــــــُ رح خـــــــــــــــافـــــــــــــــُ طـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

  
َمْخَشِريُّ ألَبِي النَّْجم :  وأَنشَد الزَّ

رَا و  قـــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ا امل فـــــــــــَ َد الصـــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــح وا عـــــــــــِ َزلـــــــــــُ   (4)نــــــــــــَ

  
يَبح و   نـــــــــــــح َد ِبـــــــــــــَ نـــــــــــــح وا الســـــــــــــــــــــــــــِّ طـــــــــــــُ بـــــــــــــَ رَاهـــــــــــــَ طـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ
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 : (5)قال أَبو منُصور : وبالبَْحَرْين على ِسيف وُعَمان و

 َخفَّفُوا وَكَسُروا القاف ، ، بالَكْسِر على غيِر قِياٍس  قِْطِريَّة ثِيابٌ  ، أَْحَسبُهم نََسبُوا إِليها فقالوا : قََطرُ  ، يقال له : (6)بَلٌَد 

__________________ 
 .12( سورة سبب اآية 1)
 .33( سورة الرمحن اآية 2)
يف « القطر»( شــّبه ماء فيها يف طيبه عند الســحر ابملدام وريح اخلزام  هو خريّي الرّب والطائر املســتحر : هو املصــوِّت عند الســحر. وضــبطت 3)

 وبضمتا. التهذيب يف الشاهد وقبله ا ابلتحريك ا ضبرت قلم. ويف الصحاح واللسان فكاألصر بضم
 .«املعقرا»( عن األساس وابألصر 4)
ويف معجم البلدان « با قطيف وعمان»وهبامشـــه عن نســـخة  نية : « عل  ســـيف البحر با عمان والُعقري»( كذا ا ويف التهذيب املطبوع : 5)
 : عل  سيف اخلرت با عمان والعقري. (قطر)
 ويف معجم البلدان : قرية.« مدينة»( يف التهذيب : 6)
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ٌذ ا للَفخِذ.كما ـ   ا  رَّكة َقَطرِييف  واأَلصحر  قالوا : ِفخح
 في قوِل َجِرير : ، بالتَّْحِريكِ  قََطِريّاتٌ  نََجائِبُ و

َد   راِّيتٍ لــــــــــــــَ طــــــــــــــَ تح  قــــــــــــــَ و لــــــــــــــَ غــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ِإذا مــــــــــــــا تـ

  
ا   نــــــــَ يــــــــا (1)بــــــــِ افــــــــِ يــــــــَ ُزوَم الــــــــفــــــــَ َن ا ــــــــُ اَولــــــــح يــــــــُد غــــــــَ  الــــــــبــــــــِ

  
. قال الّراِعي ،  قَطرَ  أَراد بها نََجائَِب نََسبَها إِلى  : قََطِريّة وَجعََل النَّعَامَ وما َواالها من البَّرِ

عــــــــــــــــــائــــــــــــــــــم  ةاأَلوحُب َأوحُب نــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــــــ  طــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــَ

  
ِب و   قـــــــــــــــــــح ائـــــــــــــــــــٍص حـــــــــــــــــــُ (2)اآُ  آُ  حنـــــــــــــــــــََ

 

  
 التَّصالها بالبَّرِ وُمَحاذاتَِها ِرَماَل يَْبِريَن. قََطرَ  نََسَب النَّعَائَم إِلى

 .األَْقَطارِ  : تَقَابُلُ  التَّقاُطرو

ةُ تقول : بِه تَقَطَّرو،  أَْقَطَرهو فََرُسه قطََّره ، هكذا في سائر النَُّسخ ، وهو َغلَط ، والصَّوابُ  تَْقِطيراً  على فََرِسه قَطََّرهُ و  به : تَقَْنَطرَ  والعامَّ

 ، أَي َسقَط. قَطَّرفتَ  ، أَي أَلقَاهُ على تِْلك الَهْيئَة فَقطََّره ، أَي جانِبِه وِشقِّه. وكذا َطعَنَه قُْطِرهِ  أَلقَاهُ على

ُجُل : تَقَطَّرَ و َق له ، لُغَةٌ في تَقَتََّر ، وقد تقْدم. تََهيَّأَ للِقتَالِ  الرَّ  وتََحرَّ

ل ، هكذا بالفاء في النُّسخ ، أَي قُِطَع ، لغةٌ في تَقَ  اْنَجعَفَ  جْذُع النَّْخلَة : الِجْذعُ  تَقَطَّرَ وَرَمى بنَْفِسه من ُعْلو.  ُهَو : تَقَطَّرَ و طَّل ، قال الُمتَنَّخِ

 الُهَذلّي :

ه  لـــــــــــــُ رنا َأاَنمـــــــــــــِ فـــــــــــــَ رحَن ُمصـــــــــــــــــــــــــــح ارُِ  الـــــــــــــقـــــــــــــِ  الـــــــــــــتـــــــــــــّ

  
رُ   َوٍة مثــــــــــــــَِ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ ار قـ قــــــــــــــَ نح عــــــــــــــُ ُه مــــــــــــــِ ــــــــــــــ   كــــــــــــــبَن

  

ُه  ُده َدمـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح قـــــــــــــــ   جـــــــــــــــِ َتســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ اًل يـ د   جمـــــــــــــــَُ

  
رَ كــــــــمــــــــا   طــــــــ  قــــــــَ ــــــــَ ُر  تـ طــــــــُ ــــــــقــــــــُ مــــــــِة ال ــــــــد وح ذحُع ال (3)جــــــــِ

 

  
 والقُُطل : الَمْقُطوع.الدَّْوَمةُ : َشَجَرةُ الُمْقِل. 

هما : َسْوداءُ  قََطاِريٌّ و،  قَُطاِريَّةٌ  َحيَّةٌ و ض لذلك ، وإِنَّما  القَِطَرانِ  َكأَنَّهُ منسوٌب إِلى ، بَضّمِ ، على غْيِر قِيَاس ، ولم أَِجْد أَحداً من األَئّمة تَعرَّ

، وهذا أَيضاً  أَو تَأِْوي إِلى ِجْذع النَّْخلِ  ، وسيأْتي. قُطارّيٍ  فََظنَّ أَنَّ األَْسَود ِصفَةُ « : َضْخم قَُطاِريّ  أَْسَودُ »نَّص ابن األَعرابّي في نََواِدِره : 

،  ْطرِ القُ  الَجبَِل ، بَنَى فُعَاالً منه ، ولَْيَسْت بنِْسبٍَة على قُْطرِ  ِخالُف ما نَصُّوا عليه ، فإِنَّ األَْزَهِرّي وَغْيَرهُ قاال عن أَبي َعْمٍرو : تَأِْوي إِلى

ا :  وإِنَّما َمْخَرُجه َمْخرُج أُيَاِرّي ، وفَُخاِذّي ، قال تَأَبََّط شرًّ

م   طــــــــــــــارِييف َأصــــــــــــــــــــــــــــَ ه  قــــــــــــــُ ُروجــــــــــــــُ وُن خــــــــــــــُ  يــــــــــــــكــــــــــــــُ

  
ـــــــر مـــــــح ِ   َف ال لـــــــِ تـــــــَ ِ  خمـــــــُح مـــــــح ُروِب الشـــــــــــــــــــــ  َد غـــــــُ عـــــــيـــــــح  بـــــــُ

  
اِء ، ون القَُطارِ  ، مأُخوذٌ من الّسمُّ ِلَكثْرتِه *منه يَْقُطرُ  أَو  قله الصاَغانّي أَيضاً.، وهذا قوُل الفَرَّ

قال سيبويه : وال يُْستَْعَمُل إِاّل مِزيداً. وقَال األَصمعّي : إِذا تََهيَّأَ  .كاْقَطرَّ اْقِطراراً  ، وتََهيَّأَ لليُْبِس ، : َولَّى وأََخَذ يَِجفُّ  اْقِطيَراراً  النَّْبتُ  اْقَطارَّ و

 ، وهو الذي يَْنثَنِي ويَْعَوجُّ ثّم يَِهيُج. يراراً اْقَطارَّ اْقطِ  (4) [قد] النَّْبُت ِلْليُْبِس قيل :

ُجلُ  اْقَطارَّ و  واْنتََشَر. َغِضبَ  : ُمْقَطئِرٌّ  ، فهو اْقِطيَراراً  الرَّ

تِ و  على النََّسِب. ِمْقطارٌّ  فهي الناقَةُ : نَفََرتْ  اْقَطارَّ

تِ و ةٌ  فهي اْقِطراراً  الناقَةُ ، اْقَطرَّ َمخَشِرّي : ِكْبراً. لَِقَحْت فشالْت بذنَبَِها وَشَمَخْت بَرأْسَها. : وذلك إِذا ُمْقَطرَّ  زاد الزَّ

ت وقال األَزهريُّ : وأَكثُر َما َسِمْعُت العرَب تقوُل في هذا الَمْعنَى ة ، فهي اْقَمَطرَّ  .(5)، وكأَنَّ الِميَم زائدةٌ فيها  ُمْقمِطرَّ

 القَْطر ، وهِذه لم أَِجْدها في األُّمهات ، واقتصر ابُن سيَده واألَزهريُّ على أَْقَطَرهاو ، قَطََّرَها تَْقِطيراً و،  اً يَْقُطُرها قَْطر اإِلبلَ  قََطرَ و

َب بَْعَضها إِلى بَْعض على : التَّْقِطيرو رُ  النُّفاضُ »نََسٍق. وفي الَمثَل :  قَرَّ إِبِلَُهم فساقُوَها  قََطُروا الُُهممعناه أَّن القَْوم إِذا نَِفَدت أَْمو« الَجلَبَ  يُقَّطِ

 .قَِطاراً ِقَطاراً  ِلْلبَيع
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 ، قال أَبو النجم : َمْقُطوَرةً  بالَكْسر ، أَي ، قَِطاراً قَِطاراً  جاَءِت اإِلبل يُقال :و

هح و  رحَدلـــــــــــُ ٍج خـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــــاِء فـ ت  مـــــــــــن حـــــــــــَ  احنـــــــــــح

  
ُر و   مــــــــــــح ــــــــــــنــــــــــــ  َر ال بــــــــــــَ ــــــــــــح اراً أَقـ طــــــــــــَ ه قــــــــــــِ لــــــــــــُ قــــــــــــُ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ  تـ

  
ة تقول : قُُطراتٌ و قُُطرٌ  والَجْمعُ   .قَِطاَراتٌ  ، والعامَّ

 ، وأَنشد أَبو ُعبَْيٍد للمرقِّش األَْصغر : : الِمْجَمَرة ، كالِمْقطر ، بكْسرهما الِمْقَطَرةُ و

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : هبا البيد.1)
 وانظر فيه ختر ه. 9( ديوانه ص 2)
 وله : مصفراً أانمله يريد أنه نزف دمه فاصفرت أانمله.وق« يتكس  جلده»( ويرو  3)
 .«منه»بد  : « منها»يف القاموس :  (*)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 ( زيد يف التهذيب : ولسُت من : أَقطّرتح عل  ثقٍة.5)
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وحم هلـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــَ رَةٌ يف كـــــــــــــــــــرِّ يـ طـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــِ

  
يــــــــــــــــمح   ديف ومحــــــــــــــــَِ عــــــــــــــــَ اٌء مــــــــــــــــُ بــــــــــــــــَ يــــــــــــــــهــــــــــــــــا كــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــِ

  
 يَُحّم به.أَي ماٌء حارٌّ 

اإِلبِِل ألَنَّ  ِقَطارِ  ُمْشتَقٌّ من أَرجل الَمْحبُوِسينَ  الساِق ، تُْدَخُل فيها على قَْدِر َسعَةِ  ُكلُّ َخْرق َخَشبَةٌ فيها ُخُروقٌ  : الفَلَُق ، وهي اْلِمْقَطَرةُ و

 بعُضهم إِلى بَْعٍض ، أَْرُجلُُهم في ُخُروِق َخَشبَة َمْفلُوقَة على قَْدِر َسعَِة ُسوقِهم. (1)واِحٍد ، مّضُموٌم  قَِطارٍ  المحبوسين فِيها على

 ، وهو َمجاز. َذَهَب وأَْسَرع وَمَطَر ُمطوراً : قُُطوراً  في األَْرِض  قََطرَ و

ً  قََطرَ و  ، قاله اللَّْيث ، وأَنشد : َصَرعه َصْرَعةً شديدةً  : قَْطراً  فالنا

تح ســــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــَ ــــــــــــِ ل د عــــــــــــَ ــــــــــــَ ا ق مــــــــــــَ  وجــــــــــــاَرهتــــــــــــَُ ــــــــــــح  ل

  
رَ مــــــــــــــــــــا   طــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاِرَس ِإاّل َأانَ  قــــــــــــــــــــَ  ال

  
 ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وهو َمجاٌز. الثَّْوَب : خاَطه قَطرَ و

، وكذِلك : َمْن َمَطَرهُ ، ومن َمَطَر بِِه ، ال  بِِه ، أَي أََخَذه قََطرَ  ، وَمنْ  قََطَره ما أَدري َمنْ وَذَهَب ثَْوبِي وبَِعيِري  من الَمَجاِز أَيضاً : يُقال :و

 يُْستَْعَمل إِاّل في الَجْحد.

 الُمْنتَشُر من الناِس. ، كُمْطَمئِّنٍ : الغَْضبَانُ  الُمْقَطِئرّ و

 ، عن الفاِرِسّي. ع ، ممدوٌد : القَْطراءُ و

 ، أَْحَسبُه نَْجِديًّا. كَشّداٍد : ماءٌ  القَّطارُ و

 ، وهو معروٌف. َدُم األََخَوْينِ  الَمّكّي : ُعَصاَرةٌ َحْمراُء ، يقاُل له : القاِطرُ و

 .. (2) قاِطرٌ  ِمْن َشَجٍر فهو يَْقُطرُ  ُكلُّ َصْمغٍ  قال ابُن َدَرْيد :و بَْولُه. يَْقُطرُ  ال يزال : قاِطرٌ  بَِعيرٌ و

يُّ  ، َسواِديَّة. ، بالَمّدِ : نَْبتٌ  قَُطوَراءُ و . قََطِريّ  بنُ  (3) وُمّرِ َكةً تابِِعيٌّ  ، ُمَحرَّ

 من بَنِي ماِزِن بن ماِلِك بِن َعْمِرو بن تَِميٍم ، واسُم الفَُجاَءةِ َجْعَونَةُ ، تقّدم ِذْكُره في الَهْمَزة. شاِعرٌ  أَحُد أَْبَطاِل الَخَواِرجِ ، بُن الفُجاَءة قََطِريُّ و

ياشّي :و ً  ُمقاَطَرةً  أَْكَراهُ  عن الّرِ  : أَي َدْفعَةً. (4)، وأَكراه تَْوِضعَةً  : أَي ذاِهباً وجائِيا

 .القُْطَرة ، واألَِخيُر تَْصِغيرُ  قَُطْيَرةً و،  قُْطَرةً  أَْعِطنِي منه ، تقول : التافِهُ اليَِسيُر الَخِسيسُ  ءُ : الشَّيْ  ، بالّضمّ  القُْطَرةو

 من بَْرٍد يُِصيُب الَمثَانَة. ، أَي لم يَْستَْمِسك بَْولُه تَْقِطيرٌ  بهو

 ، وأَنشد َشِمٌر لُرْؤبَةَ : عنه : تََخلَّفَ  تَقَطَّرَ و

ــــــــــــ  مــــــــــــا كــــــــــــاَن مــــــــــــنح  رِيِإيّنِ عــــــــــــل طــــــــــــ  قــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

  
ِر   َك مــــــــــن َ َســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــح ن َك ومــــــــــا يب عــــــــــَ ــــــــــح ن (5)عــــــــــَ

 

  
 ناِحيَةٌ باليََماَمة. ، بالفَتْحِ : القََطِريَّةُ و

وم. قُْطُرونِيَةُ و  ، ُمَخفّفةً : د ، بالرُّ

 * وّمما يُْستَدرك عليه :

 ، عن أَبِي ِحنِيفَةَ. قََطرَ  الماُء : ساَل ، لغةٌ في أَْقطرَ 

 الماُء ، ِمثْلُه. أَنشَد ابُن ِجنّي : تَقَاَطرَ و
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ِر  وحٍم مــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــاُن يـ ت ه هتــــــــــــــــــَح ــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــبَن

  
يــــــــــــــِض دائــــــــــــــُم   َن الــــــــــــــر بــــــــــــــِ رِ مــــــــــــــِ قــــــــــــــاطــــــــــــــُ (6)الــــــــــــــتــــــــــــــّ

 

  
 ، بالَكْسر ، وقد تَقَّدم. الِقْطر ، كَكِتٍف : لُغَةٌ في القَِطرو

ِ  (7) [ما تََرى]ال يُْعِجبَنََّك »قال ابُن َمْسعُوٍد : و  ، أَي على أَّيِ ِشقَّْيِه في خاتَِمِة َعَمِله. «يَقَع قُْطَرْيهِ  من الَمْرِء حتى تَْنُظَر على أَّي

 وَعُجُزه. (8)، وهو كاثِبَتُه  الفََرِس : ما أَْشَرَف منه أَْقَطارُ و

 الفََرس والبَِعيِر : نَواِحيه. أَْقَطارُ والَجبَل والَجَمِل : ما أَْشَرَف من أَعاِليِه.  أَْقَطارُ  وكذلك

__________________ 
 ( ضبطت بضم امليم عل  أهنا خرب  ٍن ألن ا وميكن ضبطها ابلكسر عل  اعتبارها صفة للقطار.1)
 وفيها : كر لث  قطر من شجر فهو قاطر. 373 / 2( اجلمهرة 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : َمّرِي .3)
 ( يف اللسان : وضعة وتوضعة.4)
 ( ديوانه ا من قصيدة ميدح هبا  مد بن القاسم الثقفي وورد فيه الرجز الثاين :5)

 عنك وأنىي عنك من  سرِ 
 م.( وأنشده دائب ابلباء ا وهو يف معىن دائ6)
 ( زايدة عن النهاية.7)
 ( الكاثبة ما ارتفض من منسج الفرس.8)
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ق. وهو َمجاز. «قُْطَرْيه وَضمّ  حاِشيَتَيه َجَمعَ  قد»:  عنهماهللارضيفي َحِديِث عائَِشةَ تَِصُف أَباها و  أَي جانِبَْيه عن االْنتِشار والتَّفَرُّ

 : َضْخٌم ؛ عن ابِن األَْعَرابّي. قَُطاِريّ  وأَْسَودُ 

 اإِلبِِل. قَِطارِ  القَْوُم : جاُءوا أَْرَساالً ، وهو َمجاز مأُْخوذٌ من تَقَاَطرَ و

 ُكتُُب فالٍن ، من ذلك. تقَاَطَرتْ  وكذا

 َعلَْينَا ، أَي ما َصبَّك. قََطَرك ومن الَمَجاِز أَيضاً : ما

 ت عليه. قال :: بداِهيٍَة ُصبَّ  بقَْطَرةٍ  وَرَماهُ هللا

ُك  َرةٌ فــــــــــــِإنح تــــــــــــَ طــــــــــــح ااَن  قــــــــــــَ تح َعصـــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــَ

  
ا  يــــــــــــنــــــــــــَ قــــــــــــِ ــــــــــــِ ون ا َزمــــــــــــااًن مــــــــــــُ ــــــــــــَ ن دح ِعشــــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــَ ــــــــــــَ  ل

  
، إِذا تَكبَّر ُمْغَضباً  قُْطَرْيه ويُقَال : َجَمع فالنٌ 

الناقَةُ ، إِذا َشَمَخْت بَرأِْسها  أَْقَطَرتِ  ، مأُْخوذٌ من (1)
 ، كما في األَساس. (2)

 شيٌخ ألَبي نُعَْيم. ، بالفَتْح : القَْطِريُّ  محّمِد الثَّقَِفيُّ األَْصبهانيُّ وِعَصاُم بُن 

ثان. الِقْطِريُّ  ومحّمد بن عبد الَحَكم  ، بالَكْسر ، وأَُخوه عبُد هللِا : ُمَحّدِ

 ، بالفَتْح : َمْوِضٌع بِجيَزةِ ِمْصَر. القَْطرانِيُّ و

 بها أَيضاً. القُُطوِريّ  وَجِزيَرةُ 

 أَهمله الجوَهِرّي والصاَغانّي وصاحُب اللَّسان. ، كعاُلبٍِط : ع باليََمن قَُطاِبرُ  : [قطبر]

م الطاِء على وِإْعيَاٍء ، أَهمله الجوهريُّ ، وأَْوَرده صاحُب اللَّسان والتَّْكِملَِة ، هكذا بتَْقِدي ، واْقعََطرَّ : اْنقََطع نَفَُسه ِمْن بُْهرٍ  اْقَطعَرَّ  : [قطعر]

 العَْين ، والعَْيِن على الطاِء.

الِقْشَرةُ  الفُوفَةُ التي في النَّواةِ ، وهي أَو الِقْشَرةُ الَّتي فيها ، أَو ، كذا في الُمْحَكم ، ، بكسِرِهما : َشقُّ النََّواةِ  الِقْطمارُ و،  الِقْطِميرُ  : [قطمر]

قِيقَةُ   في َظْهِرها التي أَو النُّْكتَةُ البَْيَضاءُ  ، (3)، كما في الصحاح  بَْيَن النَّواةِ والتَّْمَرةِ  ، التي على النََّواةِ « الدَّقِيقَةُ » ، وفي بعض النُّسخ : الرَّ

ما أََصْبُت  ويقال : (4) (ِقْطِمْي   ما مَيِْلُكوَن ِمنْ )ِء الَهيِِّن النَّْزِر الَحِقيِر ، قال هللا تعالى : أَي النّواة التي يَْنبُُت منها النَّْخلَةُ. ويُْستعَمل للشَّيْ 

 ، أَي شيئاً. قِْطِميراً  منه

ابِن َكثِيٍر :  ، قاله ابُن َعبّاٍس ، رضَي هللا عنهما ، وهو القَْوُل الَمْشُهور. ونَقََل الصاَغانّي عن َكْلب أَْصحاِب الَكْهفِ  ، بالَكْسر : اسمُ  قِْطِميرٌ و

مَّ. قُْطُمورٌ  هو  ، بالضَّ

، هكذا َذكره  بعد قََمرَ  هِذْكرُ  والصَّوابُ  ألَنَّه ليس َمْوِضعَه ألَّن الِميم أَْصِليَّة ، بعد هذا التَّركيِب َغْيُر َجيِّد« قَْمَطرَ »ِذْكر الجوَهِرّيِ و

بالقَلَِم األَْحَمِر يَُدّل على أَنّه ّمما اْستُْدِرك به على الَجْوَهِرّي ، وكأَّن « قََمر»الصاَغانّي ، وقَلََّده المصنّف في ذلك. وُمْقتََضى إِيراِده بَْعَد 

ا َغِريٌب ِجدًّا ، مع أَّن الجوَهِرّي يَُراِعي االْختَِصاَر أَكثََر من التَّْرتِيب ، وال الجوَهِرّي لَّما خالََف التَّْرتِيَب صاَر في حكم َمْن لم يَْذُكْره ، وهذ

 يَتَقَيَّد له ، حتَّى يَِرَد عليه ، فتََدبَّر. وِللبَْدِر القَرافّي ُهنَا كالٌم ، راِجْعه.

 َها : ُعْمقها.الِبئِْر ، وغيرِ  قَْعرُ و .قُْعورٌ  ٍء : أَْقَصاهُ ، جكّلِ شيْ  قَْعرُ  : [قعر]

َواُب أَنّه كتَنُّوٍر  كالقَعُورِ  ، القَْعرِ  البَِعيدُ  ، كأَِميٍر : النَّْهرُ  القَِعيرُ و ، أَي كَصبُوٍر ، هكذا في سائر النَُّسخ ، ولم يَْذُكْره أَحٌد من أَئّمة اللُّغَِة ، والصَّ
ا ، كما سيأْتِي في القَْعرِ  : بعيَدةُ  قَعُّورٌ  ، يقال : بِئْرٌ  (5) ْض له أََحٌد  القَعُور آِخر كالم الُمَصنّف أَيضاً. وأَمَّ ، كَصبُوٍر بمعنَى القَِعيِر ، فلْم يَتَعَرَّ

 ، وليس له َسلٌَف فيه.

 بالفَتْح. قَعَاَرةً  كَكُرَم ، ْت ، قَعُرَ  قَدْ و

 ، كذلك. قَِعيَرةٌ  وقَْصعَةٌ 
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قََها : قَعََرَها ، أَو قَْعِرَها اْنتََهى إِلى : يَْقعَُرَها قَْعراً  ، البِئَْر ، كَمنَعَ  قَعَرَ و  َشِربَ  ، إِذا اإِلناءَ  كذلكو وهذا عن ابِن األَْعَرابِّي ، وهو َمجاٌز ، َعمَّ

 .قَْعِرَها أََكلََها منْ  الثَِّريَدةَ : قَعَرَ  كذاو ، وهو َمجاٌز ، قَعََره قَْعراً  ، يُقَال : قَْعِره َحتَّى يَْنتَِهَي إِلى َما فِيهِ  َجِميعَ 

 ، أَي ُعْمقاً. قَْعراً  البِئَْر : َجعََل لها أَْقعَرَ و

َق. تَْقِعيراً  في َكاَلمهِ  قَعَّرَ  من الَمجاِز :و  : َعمَّ

__________________ 
 ( األساس : متعضبا.1)
 ( عبارة األساس : وأصله يف الناقة إذا لقحت فزم ت برأسها و لت بذنبها كرباً.2)
 الصحاح : الفوقة الجي يف النواة ا وهي القشرة الرقيقة.( عبارة 3)
 .13( سورة غافر اآية 4)
 ( انظر التكملة.5)
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ُجُل : تَقَعَّرَ وَ   تََكلَّم بأَْقَصى َحْلِقِه. ، وقِيَل : فَِمه قَْعرِ  تََشدَّق وتََكلَّم بأَْقَصى الرَّ

رٌ ُمتَ  : ، بالَكْسرِ  ِمْقعَارٌ و،  قَْيعَارٌ و،  قَْيعَرٌ  هوو ٌق. ويُقَال : هو قَعِّ ى وهو لَّحانَةٌ ، ويَتَعَاقَُل  يَتَقَعَّرُ  في َكالِمه ُمتََشّدِ في َكالِمه ، إِذا كاَن يَتَنَحَّ

 وهو ِهْلبَاَجة ؛ قاله ابُن األَْعَرابّي.

 وهو النِّْصف ، وإِنَاٌء نَْهَداُن : َعاَل وأَْشَرَف.بَلَغ ما فيه َشْطَره ،  ، وإِناٌء نَْصفاُن ، وَشْطَراُن : ءٌ شي قَْعِره : في قَْعَرانُ  إِناءٌ و

 ، وهو َمجاز. (1)ِء ، إِذا كاَن قَِريباً من الَملْ  قَْعَرانُ  والُمَؤنَّث من ُكّلِ هذا فَْعلَى ؛ قاله الِكَسائّي. وقال الزمخشرّي : إِناءٌ 

ي ، إِذا كان كفَِرَحة وَسْكَرى ، قَْعَرىو قَِعَرةٌ  قَْصعَةٌ و  ، وهو مجاز. قَْعَرها فِيها ما يُغَّطِ

 ويَُضّم. ، بالفَتْح ، القَْعَرةُ  اسُم ما فِيهِ و

 .القَْعرِ  واِسٌع بَِعيدُ  ، بالَكْسِر : ِمْقعارٌ  قَْعبٌ و

، أَي  أَو التي تَِجُد الغُْلَمةَ  ، (2)كذا فَسََّره ابُن ُدَرْيٍد في الَجْمَهَرة ، عن اللَّْحيَانّي ، وه كفَِرحة وَسِريعٍَة : بَِعيَدةُ الشَّْهَوةِ  ، قَِعيَرةٌ و،  قَِعَرةٌ  اْمَرأَةٌ و

 في الِجَماع ، وقِيَل : هو نَْعُت ُسوٍء في الِجَماع. فَْرِجها ، أَو التي تُِريد الُمبَالَغَةَ  قَْعرِ  في الشَّْهَوةَ 

:  قَْعراً فاْنقَعََرتْ  النَّْخلَةَ  قَعَرَ  من الَمَجاِز :و. «فقَعََرهُ  أَنَّ ُعَمَر لَِقَي َشْيَطاناً فََصاَرَعه»:  حديُث ابِن َمْسعُودٍ ، ومنه ، كَمنَعَهُ : َصَرَعهُ  قَعََرهُ و

 قََطعََها من أَْصِلَها فََسقََطت. ، أَي قَْعِرها قَلَعَها من

 من أَْصِلَها واْنَصَرَعت هي. اْنَجعَفتْ  الشََّجَرةُ : اْنقَعََرتِ و

. اْنقَعَرَ  أَصِله ، يَْعنِي أَنَّهُ ماَت عن ماٍل له ، وقِيَل : كلُّ ما اْنَصَرَع فقد (4)، أَي اْنقَلَع عن  (3) «عن ماٍل له اْنقَعَرَ  أَّن َرُجالً » في الحديث :و

َقِعر  )وفي التنزيل :  ُْم َأْعجاُز َُنْل  ُمن ْ األَْرض ، وإِنَّما  قَْعرِ  : َذَهبَْت في اْنقَعََرتْ  : الُمْنقَِلُع من أَْصِله ، وقيل : معنى الُمْنقَِعرُ و (5) (َكَأَّنَّ

 َرْسٌم وال أَثٌَر ، كذا في البَصائر. (6)األَْرض فلَْم يَْبَق له  قَْعرِ  أراد تعالَى أَنُّهم اْجتُثُّوا كما اْجتُثَّ النَّْخُل الذاِهُب في

أَْلقَْت َولََدها ِلغَْيِر تََمام ،  : تَْقِعيراً  الشاةُ  قَعََّرتِ  ونّص ابن األَْعَرابِّي في النوادر : شاةُ : أَْلقَْت ما في بَْطنَِها ِلغَْيِر تََمام.ال قَعََرتِ  من الَمجاز :و

 وأَنشد :

ا   و  نـــــــــــــَ قـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ ـــــــــــــح ريُ أَبـ عـــــــــــــِ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ رح  تـ جـــــــــــــَ
َ

 املـــــــــــــ

  
رح   جــــــــــــَ الِ  ا ــــــــــــَ يــــــــــــَب كــــــــــــَب ــــــــــــح رابــــــــــــِ ودًا غــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــُ

  
ْل مع ِسياِق الُمَصنّف.  فتَأَمَّ

 ع. ، َمْمُدوٌد : القَْعراءُ و

 ِمْن بَِني ِهاَلل. ، بالَكْسِر : بَْطنٌ  الِمْقعَارِ  بَنُوو

يَزي ؛ َرَوى كلَّ ذلك الفَّراُء عن الدُّبَْيِريَّة ، وأَْوَرَده ابُن األَعرابِّي في نَ  الَجْفنَةُ  ، بالفَتْح : القَْعرُ و  َواِدره.، وكذلك الدَِّسيعَةُ والِمْعَجُن والّشِ

عُوُد منها ، َجْوبَةٌ تَْنَجاب من األَْرِض  : القَْعرُ و  هاِء ؛ ذكره الصاغانّي.، بال كالقَْعَرة وتَْنَهبُِط فيها ويَصعُُب االْنِحَداُر فيها والصُّ

من أَْهِل هذا الغائِِط ِمثِْل  أَحٌد ِمثْلُه : كقَوِلَك : القَْعرِ  قال أَبو َزْيد يُقَال : ما َخَرج من أَْهِل هذا ِمثْلُه ، أَي البَلَِد. القَْعرِ  ما فِي هذا يُقَال :و

 البَْصَرةِ أَو الُكوفَة.

  ؛ عن ابن األَْعَرابِّي.التامُّ  بالتَّْحِريك : العَْقلُ  ، القَعَرُ و

أْيِ َحتَّى يَْستَْخِرَجه. قَعَّرَ  يُقَال منه : ى فنََظَر فيما يَْغُمُض من الرَّ ُجُل : إِذا َروَّ  الرَّ

 ، أَي الغَْوِر ، على الَمثَل. القَْعرِ  ومنه : فاُلٌن بَِعيدُ 

 تَقَدَّم. ، وقد كالقَِعيَرة ، كتَنُّوٍر ، البِئُْر العَِميقَةُ  ، القَعُّورُ و
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 باليََمِن ، وفيه ِرباُط قُْطِب اليََمِن السيّد محّمِد بِن ُعَمَر النََّهاِرّي. كغَُراٍب : َجبَلٌ  ، قُعَارٌ و

يَاحُ  التَّْقِعيرُ و  القَْوُم : صاُحوا ؛ هكذا نقله الصاَغانّي ، إِّن لم يَُكن تَْصِحيفاً عن َعقَّر. قَعَّرَ  ، يُقَال : : الّصِ

ّم : الَوْهَدة القُْعَرةُ و  من األَْرِض ؛ نقله الصاَغانّي. ، بالضَّ

 ، وهو واِلُد ُعلَْيٍم اآلتِي ِذْكُره قريباً. كُزبَْيٍر : اسمٌ  ، قُعَْيرٌ و

__________________ 
 .ءقرابن ا إذا كان قريباً من املر ء يف قعره ا كما تقو  :( عبارة األساس : إانء قعران إذا كان الشي1)
 .385/  2( اجلمهرة 2)
 ويف رواية : انقعر عن ماله..« .. تقّعر»( يف النهاية واللسان : 3)
 .«من»( النهاية واللسان : 4)
 .20( سورة القمر اآية 5)
 ( يف املفردات للراغب : هلم.6)
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 * ومّما يُستدرك عليه :

مّ ـ  القُعَرُ  َِّخذُ ـ  بالضَّ  القَُريّاِت.من النَّْمِل : التي تَت

ُجُل : ماَت. اْنقَعَرَ و  الرَّ

 : اْنَصَرَع واْنقَلََب : قال لَبِيٌد : تَقَعَّرَ و

ا و  ا ِإَذا مـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ُد فـــــــــــــــــاِرُس اهلـــــــــــــــــَ  أَرحبـــــــــــــــــَ

  
َرتِ   عـــــــــــــــ  قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ امِ  تـ ـــــــــــــــَ ئ ـــــــــــــــفـــــــــــــــِ ُر ابل اجـــــــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــــــَ

َ
 امل

  
 الِقتَال عند االْنِهَزاِم. (1)أَي اْنقَلَبَت فاْنَصَرَعْت ، وذلك في ِشدَّةِ 

 .ُمقَعَّرٌ  : قَْعرانُ  وقََدحٌ 

 .قَْعرٌ  وفالٌن لَْيَس ِلَكالِمه

 .قَْعُره : قَْعَرتُهوالبَْيِت ،  قَِعيَرةُ  بَْيٍت ؛ قَِعيَرةَ  وعن بَْعِض العََرِب : ال أَْدُخُل َعلَْيه

ر وهو ٍم ؛ يَْبلُغُ  ُمقَعِّ  األُُموِر ، قال الُكَمْيت : قُعُورَ  ، كُمعَّظِ

وَن  غــــــــــــــُ ورَ الــــــــــــــبــــــــــــــالــــــــــــــِ عــــــــــــــُ ًة  قـــــــــــــــُ رحِويــــــــــــــَ ِر تـــــــــــــــَ  اأَلمــــــــــــــح

  
فـــــــــاِر و   ريحَ َأصـــــــــــــــــــــــح ًا غـــــــــَ فـــــــــّ وُن َأكـــــــــُ طـــــــــُ (2)الـــــــــبـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ

 

  
سأَْلُت عنه األَزهِريَّ ،  ، قال الَهَرِوّي : ُء الُخلُقِ البَِخيُل السَّيِّى الفَاِحُش ، الشَِّديدُ  أَهمله الجوَهِرّي : وهو (3) ، كَجْعفَِريّ  القَْعبَِريُّ  : [قعبر]

أَو هو الشَِّديُد على أَْهِله أَو صاِحبه أَو  أَُرى أَنّه قَْلُب َعْبقَِرّي ، يقال : َرُجٌل َعْبقَِريٌّ : َشِديٌد فاِحٌش ، : (4)فقال ال أَْعِرفُه. وقال الزمخشرّي 

ر يَرتِهَعشِ   ؟أَنَّ َرُجالً قال : يا َرُسوَل هللا ، َمْن أَهُل النارِ »الحديث :  وبه فُّسِ

 ففَسََّره بما تَقَدَّم ، وأَْو ُهنَا ليست للتَّْنِويع. «؟القَْعبَِريّ  . قيل : يا َرُسوَل هللا : وماقَْعبَِريّ  فقال : كلُّ شديدٍ 

 ، عن َسْلَماَن الفَاِرِسّي. تابِِعيٌّ  ِديُّ :، الِكنْ  ، كقُْنفُذٍ  قُْعبُرٍ  ُعلَْيُم بنُ و

 وهكذا ذكره الحافظ في التَّْبصير بالتَّْصِغير. ، مصغَّراً : تَْصِحيفٌ  قُعَْيرٌ و

 وابُن القَّطاع. ، هكذا نقله الصاغانّي وصاحب اللّسان َء من أَْصلهاْقتالُعَك الشَّيْ  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال أَبو ُعبَْيد : هو القَْعثَرةُ  : [قعثر]

ْخُم الشَِّديد ، : الَجملُ  القَْعَسِريّ  : [قعسر] دَّة. القَْعَسَرة ، من كالقَْعَسرِ  الضَّ  ، وهو الصَّالبة والّشِ

غيَرةُ  الّتي (5) الَخَشبَةُ  : القَْعَسِريُّ  قال اللَّْيُث :و َحى الصَّ  ، وهي التي يُْطَحُن بها باليد ، وأَنشد : تَُداُر بها الرَّ

هــــــــــــــــــــــــــــاالــــــــــــــــــــــــــــَزمح  رِيــــــــــــــــــــــــــــِّ عحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــَ

  
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ رِّي ِه يف خـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــح  أَل

  

َك من نَِفيَِّها   (6)ُتطحِعمح

يَُّها : فَُمها الَِّذي تُْلقَى فيه لُْهَوتَُها. َحى. وُخّرِ  أَي ما تَْنِفي الرَّ

ى على الشَّيْ  القَْعَسَرةُ و  واألْخذُ بالِشدَّة ، أَنشد ابُن األَعرابّي في ِصفَة َدلو : ءِ : التَّقَّوِ

ِب  لــــــــــــــــــ  تح اب ــــــــــــــــــُ غــــــــــــــــــَ ب   ُدبــــــــــــــــــِ ٌو متــــــــــــــــــََ  َدلــــــــــــــــــح

  
نح َأعـــــــــــــاِد و   ر بِ  (7)مـــــــــــــِ ضـــــــــــــــــــــــــــَ

ُ
ِم امل لـــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــ 

  

ِب  يِّ اأَلشـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــَ قـــــــــــــِ ك ابلـــــــــــــنـــــــــــــ  تـــــــــــــح قـــــــــــــَ ـــــــــــــ   ِإذا اتـ

  
رحهــــــــــــافــــــــــــال   عحســــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــَ وِّبِ  تـــــــــــــُ  ولــــــــــــكــــــــــــنح صــــــــــــــــــــــــــَ

  
دَّةُ  : القَْعَسَرةُ و دَّة. قَْعَسَرهُ و الصَّالبَةُ والّشِ  : أََخَذه بالّشِ
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 ، أَي قَديم. قَْعَسرٌ  ويُقَاُل : مَكانٌ  القَديمُ  ، بالفتح : القَْعَسرُ و

يخ : القَْعَسرُ و ُل ما يَْخُرُج من ِصغَار البِّطِ يُخ أَّوَل ما يَْخرُج يكونُ  أَوَّ َصغيراً.  قَْعَسراً  ، قال الصاغانّي نقالً عن أَبي حنيفةَ ما نَصُّه : البِّطِ

تَْصحيفاً عن هذا.  ما َذَكَره أَبو َحنيفَةَ قلُت : وقد تَقَدَّم في قَْشعََر أَّن القُْشعُر ، كقُْنفٍُذ : الِقثَّاُء ، بلُغَة الَحْوف من اليََمن ، فأَنا أَْخَشى أَْن يكونَ 

ْل. ٌد للصاَغانّي في َجميع ما يُورُده ، فتَأَمَّ  وأَّما الُمَصنّف فإِنّه ُمقَلِّ

 في صفة الدَّْهر ، قال العَّجاج : القَْعَسِريُّ ومن الرَجال : الباقي على الَهَرِم.  القَْعَسِريّ  * وّمما يُستدرك عليه :

ان َدو ارِي  و  ُر ابإِلنحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
َو أَ   ُروَن وهـــــــــــــــــح ىَن الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ رِي  فـــــــــــــــــح عحســـــــــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.1)
 .«أقصار»( عن األساس وابألصر 2)
 ( يف القاموس : كَجعحرَبِّي.3)
 .363/  2( الفائ  4)
 ويف اللسان والتكملة فكاألصر.« خشبة»( يف القاموس 5)
 .«خريها»بد  « خرتيها»ويف اللسان : « وخذ بقعسريها»ويرو  : « الزم»بد  « الدم»( يف امكم 6)
 .«أو أبعاد»( يف التكملة : 7)
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 َشبَّه الدَّْهَر بالَجَمِل الشَِّديد.

 : قديٌم. قَْعَسِريّ  وِعزُّ 

َم العَْيُن على النُّون َحتَّى  تَقَاَصر إِلى األَْرض ، أَي اْقعَْنَصرَ  ، قال األَزهرّي : يقال : َضَربَهُ َحتَّى اْقعَْنَصرَ  : [قعصر] ، وهو ُمْقعَْنِصٌر ، قُّدِ

 يَْحُسَن إِخفاُؤَها ، فإِنََّها لو كانت بَجْنِب القاف َظَهَرت.

باِعّي في قَْوِل َمْن يَقُول : وهكذا يَْفعَلُون في اْفعَْنلَل ، يَْقِلبُون البِنَاَء حتَّى ال يكون النُّوُن قَْبَل الُحروف الَحْلِقيَّة ، وإِنّمَ  ا أُْدخلَْت هذه في َحّدِ الرُّ

 البنَاُء ُربَاِعيٌّ ، والنُّوُن زائدةٌ.

 َصَرعه. وقَْعَطلَه : قَْعَطَره ، أَهمله الجوَهِرّي ، وقال أَبو َعْمٍرو : قَْعَطَرهُ  : [قعطر]

 : ِشّدةُ الَوثَاق. القَْعَطَرةُ و. قَْعَطْرتَه ْقتَه فقدٍء أَْوثَ ، قال األَزهرّي : وُكلُّ شيْ  أَْوثَقَه : قَْعَطَرهُ و

 ، يُقَال قَْعَطْرُت الِقْربَةَ ، إِذا مألْتََها. َمألَهُ  : قَْعَطَرهُ و

 اْقِطْعراراً ، وقد تقّدم. اْقَطعَرَّ  : اْنقََطع نَفَُسه ِمْن بُْهٍر ، ِمثْلُ  اْقِعْطَراراً  الرجلُ  اْقعََطرَّ و

 كالِمْقفار : ال نَبات بها وال ماَء ، قَْفَرةٌ و،  قَْفرٌ  ، وَمفَاَزةٌ  قَْفرٌ  ال ماَء به وال نَبَاَت. يقال : أَْرضٌ  : الَخالُء من األَْرِض  القَْفَرةُ و ، القَْفرُ  : [قفر]

: الَمَكاُن الَخاَلُء من النَّاِس ،  القَْفرُ  من األَْرِض. وقال اللَّْيث : قَْفَرةٍ  ، وَمْنِزٌل قَْفٌز ، فإِذا أَْفَرْدَت قُْلَت : اْنتََهْينَا إِلى قَْفرٌ  ، بالَكْسر. ويُقَال : دارٌ 

 ، قال الشَّّماخ : قُفُورٌ و قِفَارٌ  ج وُربََّما كان بِه َكأٌل قَِليٌل ،

ىت   ن  املــــــــــــــــــاَء حــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــُ امــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ وُض أَم  لــــــــــــــــــَُ

  
ه   تـــــــــــــــــَ َ َأن  ســـــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــَ ا  بـــــــــــــــــَ ورُ تــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــُ  قــــــــــــــــــُ

  
، فإِذا َسَمْيَت  قَْفر تُْجَمع على سعَتَها ِلتََوهُِّم الَمواضع ، كلُّ َموضع على ِحياِله : قِفَارٌ  ، ودارٌ  قِفَارٌ  ، وأَْرضٌ  قَْفرٌ  ، ودارٌ  قَْفرٌ  ويُقَال : أَْرضٌ 

 أَْرضاً بهذا االْسم أَنَّثَْت.

ُجُل : َخاَل من أَْهِلهِ  أَْقفَرَ  من الَمَجاِز :و من الَكإِل والناِس. الَمَكاُن : َخاَل  أَْقفَرَ و  واْنفََرد عنهم ، وبَِقَي َوْحَده ، وقال َعبِيٌد : الرَّ

فـــــــــــــــــرَ  يـــــــــــــــــُد  أَقـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــِ ه عـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ نح َأهـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــِ

  
ِدي   ــــــــــــــح ب ــــــــــــــُ وحَم ال يـ ــــــــــــــَ ــــــــــــــيـ ــــــــــــــال ــــــــــــــدُ ف عــــــــــــــي ــــــــــــــُ  وال ي

  
ُجُل : أَْقفَرَ  من الَمجاز :و  َذَهب َطعامه وَجاَع. الرَّ

 الَماِل َزِمُره ؛ عن أَبي َزْيد. قَِفرُ  ، وهو قَلَّ  ، وكذلك َزِمَر مالُه َزَمراً ، إِذا قَفَراً  ، مالُه ، كفَِرحَ  قَِفرَ و

 ، أَي بِال أُْدٍم. قَفَاراً  صارَ  : قَفَراً  الطَّعَامُ  قَِفرَ و

َكةً ، القَفَرِ  كَكتف : القَِليلُ  القَِفرُ  من الَمجاز :و  ، هكذا فَسََّره ابُن ُدَرْيد ، وأَنشد : أَي الشَّعَرِ  ُمَحرَّ

ا  هــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَ وحٌد بســــــــــــــــــــــاقـ تح خــــــــَ مــــــــَ لــــــــِ رح قــــــــد عــــــــَ فــــــــَ ــــــــقــــــــَ  ال

  
رح   جــــــــــــُ يــــــــــــَدن  الشــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــِ تــــــــــــَ نح َأو لــــــــــــَ رَتحَويــــــــــــَ (1)لــــــــــــَ

 

  
. قلُت : وقد ذكره الجوَهِرّي بالغَْين. وقال الصاَغانّي : وهذا القَفَر اه بهذا الَمْعنَى الغَفَر بالغَْين ، وال أَعِرفُ قال األَزهرّي : الذي َعَرْفنَ 

د الفَْقعَِسّي ، وفي َرجزه   وبعده :« السُُّجل»الّرَجُز ألَبي ُمَحمَّ

َتِمرح   َأو أَلُروَحنح ُأُصاًل ال َأشح
 والَمْشُطور األَّول ليس فيه.

الَمْرأَةُ ، أَي قَِليلَةُ اللَّْحم. وقال أَبو  قَِفَرتِ  ، وكذِلك الّدابّة. تقول منه : قَْفَرةٌ و قَِفَرةٌ  الشَّعِر واللَّْحِم : قَِليلُهما ، واألُنثَى قَِفرُ  وفي الُمْحَكم : َرُجلٌ 

 القَِليلَةُ اللَّْحِم. من النَّساِء : القَِفَرة ُعبَْيد :

ئُْب الَمْنُسوب إِلى ، كَكتِف : القَِفرُ و  ، كَرُجٍل نَِهٍر ، أَنشد ابُن األَْعَرابِّي : القَْفرِ  الذِّ
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ٍة  م يف َورحطــــــــــــــــــــَ اَدرحهتــــــــــــــــــــُُ نح غــــــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَ

  
َزَة الـــــــــــــــذِّئـــــــــــــــِب   ريَنح هنـــــــــــــــُح فـــــــــــــــرح أَلصـــــــــــــــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

  
 ، بإِداٍم. ، كَسَحاب : غيُر َمْلتُوت قَفَارٌ  َسِويقٌ  من الَمَجاِز :و

 ، يُقَال : : غيُر َمأُْدومٍ  قَفَارٌ و قَْفرٌ  ُخْبزٌ  من الَمَجاِز :و

ً  قَفَاراً  أَكلُت اليوَم ُخْبزاً   ، إِذا أََكلَه َغْيَر َمأُْدوٍم. قَفَاراً  ، وَطعَاما

 َء به ؛ هكذا نَقَلَه أَبو ُعبَْيد.: البَلَد الذي ال َشيْ  القَْفرِ  قال أَبو َزْيد : مأُْخوذٌ من

 التُّراب وَغْيره. َء نحوَ الشي : َجْمعُكَ  التَّْقِفيرُ و

بِيلُ  القَِفيرُ و  .(2)، قال ابُن ُدَرْيد : لغةٌ يََمانِيَةٌ  ، كأَِمير : الزَّ

 غيَر مأُْدوم. إِذا كان الطَّعَامُ  : القَِفيرو

__________________ 
 ابلسا.« الس َجر»( يف التكملة : 1)
 .400/  2( اجلمهرة 2)
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 ، وهو الَكْنعَُد الماِلح. (1)البَْحرانِيّة التي يُْحَمُل فيها القُبَاُب  الُجلَّةُ العَِظيمةُ  والقَِليُف ، القَفيرُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

 ، كذا في ُمْختََصِر البُْلَدان. َطِريِق الشأْمِ  ، وفي بعض النُّسخ : في بأَْرِض ُعْذَرةَ من ، ويُقَال : بِئرٌ  ماءٌ  : القَِفيرُ و

واُب : تَتَبَّعه  : اْقتَفاهُ وتَبِعَهُ  تَقَفََّرهو،  اْقتَفََرهواألَثََر ،  قَفَرَ  من الَمجاز :و َظَهَر »وفي حديِث يَْحيَى بِن يَْعَمر :  .(2)، هكذا في النَُّسخ ، والصَّ

وأَنشَد ألَْعَشى باِهلَةَ ـ  «األَثَر يَْقتَِفُرون وكانُوا» يَتََطلَّبُونَهُ. وفي َحِديِث بَنِي إِْسَرائِيَل :، أَي  «يَْقتَِفُرون»ويُْرَوى « الِعْلمَ  يَتَقَفَُّرونَ  قِبَلَنا أَناسٌ 

 يَْرثِي أَخاهُ الُمْنتَِشَر بَن َوْهب :

ٍب  ٍن وال َنصــــــــــــــــــــــَ ــــــــح نح أَي اَ  مــــــــِ ُز الســــــــــــــــــــــ  مــــــــِ غــــــــح ــــــــَ  ال يـ

  
وِم و   زَاُ  أَمــــــــــــــاَم الــــــــــــــقــــــــــــــَ ــــــــــــــَ رُ ال يـ فــــــــــــــِ تــــــــــــــَ قــــــــــــــح ــــــــــــــَ  يـ

  
 العَْظَم ، إِذا لم يُْبِق عليه شيئاً. اْقتَفَرَ  و مأُْخوذٌ من قَولهم :قال الزمخشرّي : ه

 القَفُّورو ، لغةٌ في الكافُور ، كالقافُورِ  ، قَفُّورٌ  الَكافُوُر : ِوَعاُء النَّْخل. ويُقَال أَيضاً : ، وقال األَْصَمِعيُّ : كتَنُّور : ِوَعاُء َطْلعِ النَّْخلِ  ، القَفُّورُ و

 ْرعاه القََطا ، قال ابُن أَْحَمَر :تَ  نَْبتٌ  :

َر  قـــــــــــــح اُة الـــــــــــــبــــــــــــــَ طـــــــــــــَ رحعـــــــــــــَ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ ورَهُ تــــــــــــــَ فـــــــــــــ   قــــــــــــــَ

  
رّ   عـــــــــــــــُ نح يــــــــــــــــَ يـــــــــــــــمـــــــــــــــَ اَء فـــــــــــــــِ

َ
ر  املـــــــــــــــ عـــــــــــــــُ  مُث  تــــــــــــــــَ

  
 من النَِّساِء ، وهي القَِليلَةُ اللَّْحم. (3) القَِفَرة الشاِعِر ؛ قاله اللَّْيث. وقال األَزهرّي : كأَنّه تَْصِغير أُّم الفََرْزَدقِ  : اسمُ  كُجَهينَةَ  ، القُفَْيَرةُ و

قَه اْقتَفَرَ و  ولم يُْبِق فيه َشْيئاً ، أَنشد الِكَسائِّي : العَْظَم : تَعَرَّ

ــــــــــــــــر َدا  ــــــــــــــــهــــــــــــــــا ال َة فــــــــــــــــي ــــــــــــــــَ ال حــــــــــــــــَ
َ

 كــــــــــــــــَبن  املــــــــــــــــ

  
وَن   ا الــــــــــنــــــــــاِحضــــــــــــــــــــــــُ رِهــــــــــَ عــــــــــح ارَاُح ملَح يـــــــــــُ فــــــــــَ تــــــــــِ (4)اقــــــــــح

 

  
أَحِد بني ُعمْيَرةَ بن  كَسَحاٍب : لَقَُب خاِلد بن عامرٍ  ، القَفَارُ و ، أَي خاِلياً عن الناِس. قَْفراً  ، وفي التكملة : أََصْبتُهُ  البَلََد : َوَجْدتُه أَْقفَْرتُ و

َي بذلكامرىُخفاف بن  ، فالَمه  أَْطعَم في وِليَمٍة ُخبزاً ولَبناً ولم يَْذبَْح لهم ، وقِيل : بل قَفَاراً  نََزَل به قوٌم ، فأَْطعمُهم ُخْبزاً  ألَنّه ِء القَْيس ، ُسّمِ

 الناُس ، فقال :

ارُ َأان  فــــــــــــــَ ــــــــــــــقــــــــــــــَ ــــــــــــــن عــــــــــــــامــــــــــــــِر  ال ُد ب ــــــــــــــِ ال  خــــــــــــــَ

  
ز وال ابخلـــــــــــــــــــــاثـــــــــــــــــــــرٍ   بـــــــــــــــــــــح  ال أبحَس ابخلـــــــــــــــــــــُ

  

ـــــــــــــــــــتح هبـــــــــــــــــــمح دَ  ِر أَت َواعـــــــــــــــــــِ ُة اجلـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ي  اهـــــــــــــــــــِ

  
رِ   هـــــــــــــا بـــــــــــــطـــــــــــــاهـــــــــــــِ رحجـــــــــــــُ َ  فــــــــــــــَ يـــــــــــــح راُء لـــــــــــــَ ظـــــــــــــح  بـــــــــــــَ

  
 قاله ابُن األَْعَرابّي.

ه ليُْحرَث به ، بالفَتْح : القَْفرُ و  وهو َمجاز ، كَرُجل اْنفََرد عن َعِشيرته. الثَّْوُر إِذا ُعِزل عن أُّمِ

 * ومّما يُستدرك عليه :

ُجُل : صاَر إِلى أَْقفَرَ   َجَسُده من اللَّْحم ، وَرأُْسه من الشَّعر. أَْقفَرَ و. القَْفر الرَّ

أِْس : أَي ال َشعَر َعلَْيه. وإِنَّه لَقَِفرُ  وإِنَّه  : الَمْرأَةُ القَِليلَة اللَّْحِم ؛ عن أَبي ُعبَْيد. القَِفَرةوالِجْسم من اللَِّحم.  لقَِفرُ  الرَّ

ُجُل : أََكَل َطعَاَمه بال أُْدم.  أَْقفَرو ُجُل ، إِذا لَْم يَْبَق ِعْنَده أُْدٌم. ومنه أَْقفَرَ والرَّ أَي ما َخاَل من اإِلداِم وال ،  «بَْيٌت فيه َخلٌّ  أَْقفَرَ  ما»الَحِديث : الرَّ

 َء به.، أَي البَلَد الذي ال َشيّ  القَْفرِ  . قال أَبو ُعبَْيد : وال أَُرى أَْصلَه إِاّل مأُْخوذاً منَعِدَم أَهلُه األُْدمَ 

 : الخاِلي من الطَّعَاِم. الُمْقِفرُ و

 ، إِذا لَْم يُْقَرْوا. القَْفرَ  والعََرُب تقول : نََزْلنَا بِبَنِي فالن فبِتْنَا

يِب ؛ نقله الصاغانّي. وقال اللَّْيث :: كافُوُر ا القَفُّورو،  القَافُورُ و يِب. وأَنشد :: شي القَفُّورُ  لّطِ  ٌء من أَفَاِويِه الّطِ
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وِر  طـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَن ابل ارِي طـــــــــــــــــّ َواُة عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ثـ  مـــــــــــــــــَ

  
ِك و   ا واملِســــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــَ امــــــــــــــِ ضــــــــــــــــــــــــــــَ ورِ َأهح فــــــــــــــ  ــــــــــــــقــــــــــــــَ  ال

  
 وهكذا ذكره األَزَهِرّي أَيضاً.

 .(5)، كُزبَْير : َمْوِضٌع في ِشْعِر ابِن ُمْقبِل  القُفَْيرو

__________________ 
 ( ضبطت ابلضم عن التهذيب والتكملة ا ويف اللسان ابلكسر ويف القاموس بوزن كتاب.1)
 ( ومثلها يف اللسان.2)
 وفيه يف موضض آخر عن أيب عبيد : القفرة من النساء : القليلة اللحم.« القفرية»( األصر واللسان عن األزهري ا ويف التهذيب : 3)
 وما أثبت عن األساس.« . مل يعرها الناهضون.. الوداج»ابألصر : ( 4)
 « :قفري»( وهو قوله ا كما نقله عنه ايقوت يف معجمه 5)

 كـــــــــــــــــبين ورحـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي رّوحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــعـــــــــــــــــامـــــــــــــــــًة 

  
ا  ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــري رائهلــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا ابل ّرِم عــــــــــــــــــــن  ختــــــــــــــــــــُُ
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 يقال للَحَجِر والصَّخر.« القَْفرِ  نَْبتُ »ومن أَمثاِلِهم : 

ْخُم الُجثَِّة ، القُفاِخِريُّ  : [قفخر]  . وأَنشد :الِقْنفَْخرِ و كالقُفَاِخر ، بالضّم : الضَّ

جَلٌ َب يف   قـَُفاِخرِي  ُمَعذح
ْخر. قُْنفَْخر ، وزاد ِسيبََويه : ، كِجْرَدْحل الِقْنفَْخرو  ، كُشمَّ

يرافّي والَجْرمّي. ئُق في نَْوِعهالفا قال األَزهرّي : وبذلك استُِدّل على أَّن النُّوَن زائدة لعََدِم ِمثِْل ِجْرَدْحل :  ، عن الّسِ

ْخُم الفاِرُغ. التارُّ الناِعمُ  : القُفَاِخِريّ و،  الِقْنفَْخرو  الضَّ

 من النَّساِء. الحاِدَرةُ  النَّبِيلَة (1) : العَِظيَمةُ  القُفاِخِريَّةُ و

 .قِْنفَْخَرةٌ  ، واِحَدتُهُ  أَصُل البَْرِدّيِ  ، بالَكْسر : الِقْنفَْخرُ و

 : كذلك. قُفَاِخرٌ  الحاِدَرةُ من النَساِء ؛ عن أَبي َعْمٍرو. وَرُجلٌ  : الَحَسنَةُ الَخْلقِ  القُفَاِخَرةو

 ، قال الشاِعر : ، كَسَمْنَدٍر : القَبِيُح المْنَظرِ  القَفَْنَدرُ  : [قفدر]

رَا  خـــــــــــَ يـــــــــــَ  َأاّل َتســـــــــــــــــــــــــح وُم الـــــــــــبـــــــــــِ ا أَلـــــــــــُ مـــــــــــَ   (2)فـــــــــــَ
  

َن الشــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــح ا رَأَي رَت ملــــــــــــــّ َدرَامــــــــــــــَ نــــــــــــــح فــــــــــــــَ ــــــــــــــقــــــــــــــَ  ال

  
َوايَة :  هكذا أَنشده الجوَهِرّي. وقال الصاَغانّي : الّرِ

 الَقَفنحَدرَاِإذا رََأتح ذا الش يحبِة 
َوايَة :  هكذا أَنشده الجوَهِرّي. وقال الصاَغانّي : الّرِ

 الَقَفنحَدرَاِإذا رََأتح ذا الش يحبِة 
َجُز ألَبِي النَّْجِم ،  كَجْعفَِر. كالقَْفَدرِ  والرَّ

ِغيُرهُ. : القَفَْنَدرُ و أِْس ، والصَّ  وقِيَل : الشَِّديُد الرَّ

ْجلِ  : القَفَْنَدرُ  ْخُم الّرِ أْس من اإِلبِِل ، الضَّ ْخُم الرَّ  ، كذا في اللَّسان. األَْبيَضُ  ، وقِيَل : ُهو القَِصيُر الحاِدرُ  قِيَل : هوو ، وقيل : الضَّ

 ْستَْدَرك عليه هنا :: * ومّما يُ  [قلر]

ْيز. قال أَبو َحنِيفَةَ : أَخبرني أَْعَرابِيٌّ قال : هو تِيٌن أَْبيَ  الِقاّلِريّ و،  الِقاّلرُ  ٌط ، : وهو َضْرٌب من التِّيِن ، أَْضَخُم من الطُّبّار والُجمَّ ُض متوّسِ

َهان ِلَصفَائِه ، وإِذا َكثَُر لَِزَم بَْعُضه بَْعضاً كالتَّْمِر ، وقال : نَ  ْكنُِز منه في الِحبَاب ، ثّم نَُصبُّ عليه ُربَّ الِعنَِب ويابُِسه أَْصفَُر كأَنّه يُْدَهُن بالّدِ

بَه فَنَقَص ِزدناه]العَِقيد  لبَّد َحتَّى َحتَّى يَْرَوى ، ثم نَُطيُِّن أَْفَواَهَها ، فيَْمُكث ما ِشئْنَا : السَّنَةَ والسَّنَتَين ، فَيَْلَزُم بَْعُضه بَْعضاً َويَتَ  (3) [وكلما تََشرَّ

 ياِصي ؛ كذا في اللّسان.يُْقتَلَع بالصَّ 

َرةو َرة : َجدُّ ُعَمَر بِن إِْبَراِهيَم بنِ  قَلَوَّ َرةَ  ، كَحَزوَّ  البَلَِدّيِ الَخِطيِب ، من ُشيُوخِ ابِن ُجَمْيعٍ الغَّسانِّي. قَلَوَّ

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [قلدر]

 وخِ العََجِم ، وال أَْدِري ما َمْعنَاه.، كَسَمْنَدٍر : لَقَُب َجَماَعٍة من قُدماِء ُشيُ  قَلَْنَدرٌ 

ّم : لَْوٌن إِلى الُخْضَرة ، أَو بَياٌض فيه ُكْدَرةٌ  القُْمَرةُ  : [قمر] والعََرب تقوُل في السَّماِء إِذا َرأَتَْها :  أَْقَمرُ  ِحَمارٌ  ، أَو البَياُض الصافِي ، ، بالضَّ

: األَْبيَُض الشَِّديُد البَياِض ،  األَْقَمرُ  قال ابُن قُتَْيبَةَ :. «أَْقَمرُ  ِهَجانّ »في َحِديث الدَّّجاِل : و، فِهي أَْمَطُر ما تَُكون.  قَْمَراء أَتان َكأَنََّها بَْطنُ 

 .قَْمَراءُ  واألَْنثَى

 أَي بَْيَضاُء.،  «قَْمراءُ  أَتانٌ  (4)وَمعَها »في حديث َحِليَمة : و. أَْقَمرُ  ِب الذي يَْشتَدُّ َضْوُءه ِلَكثَْرةِ مائه : َسحابٌ ويُقاُل للسََّحا
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. وقال أَبو الَهْيثَِم أَْقَمارٌ  ، والَجْمعُ  َرةالقُمْ  من الشَّْهر ، وهو ُمْشتَقُّ من يَُكوُن في اللَّْيلَِة الثاِلثَةِ  الِّذي في السََّماِء معروٌف. قال ابُن ِسيَده : القََمرُ و

ى ى ما بَْيَن ذلكِللَْيلَتَْيِن من أَّوِل الشَّْهِر ِهالالً ، وِللَْيتَْيِن من آخِره لَْيلَةَ ِسّتٍ وِعْشِرين ولَْيلَةَ َسْبعٍ وِعْشِريَن : هِ  القََمرُ  : يَُسمَّ . قََمراً  الالً ، ويَُسمَّ

ى القََمرُ  وفي الّصحاح :  ِلبَيَاِضه. قََمراً  بَْعَد ثالٍث إِلى آخر الشَّْهِر يَُسمَّ

 .القََمرِ  ، أَي : َضْوُءهُ  القَْمَراءُ و

ل. القَْمَراءُ  َصِغيٌر من الدََّخاِخيِل. وفي التَّْهِذيب : طائرٌ  : القَْمَراءُ و لَةٌ من الدُّخَّ  : ُدخَّ

 ، قال : القََمرُ  لَْيلَةٌ فيها : القَْمَراءُ و

َذا  بـــــــــــ  رَاءُ اي حـــــــــــَ مـــــــــــح اجح  الـــــــــــقـــــــــــَ ُر الســــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــح  والـــــــــــلـــــــــــ 

  
اجح و   ـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــّ اَلِء ال ُر مـــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــح ُرٌ  مـــــــــــــــــِ  طـــــــــــــــــُ

  
 . قال ابُن ِسيَده : وُهوَ قَْمَراءُ  وَحَكى ابُن األَعَرابِّي : لَْيلٌ 

__________________ 
 ( القاموس : النبيلة العظيمة.1)
 .(ما َمنَ َعَك َأاّل َتْسُجدَ )( قا  يف الصحاح : يريد أن تسخر ا وال زائدة ا قا    تعاىل : 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 والنهاية فكاألصر.« ومعنا»( اللسان : 4)
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ض. وســــــــــيبح  َلَة ا َأو أَنـ َثه عل  َ حنِيِث اجَلمح ِمَرِة  «    م»يت للمصــــــــــّنف يف َغرِيٌب. قا  : وِعنحِدي أَن ه َعىَن ابلل يحر الل يـح ُقح
كامل

ِمرِ و  ُقح
ِسَنٍة وُ حِسٍن ا  امل َلةٌ  ا كَفرَِحة الَقِمَرةُ و ا كُمحح رَاءُ  ا َأي َقِمَرةٌ  ا يـَُقا  : لَيـح  ؛ عن ابِن اأَلعرايّب. قا  : وِقيَر ِلَرُجر : َقمح

اِء َأَحب  ِإلَيحك َلةٌ  ؟َأي النِّســــَ ا لَيـح اُء هَبحرَتٌَة ا حالَِيٌة َعِطَرٌة ا َحِيي ة َخِفَرٌة ا كَبهن  يَده :  َقِمرةٌ  قا  : بـَيحضــــَ ا  َقِمَرةٌ و ا قا  ابُن ســــِ
 عندي ا عل  الن َسب.

 في بَيَاِض اللَّْوِن. بالقََمرِ  ، أَي : ُمَشبَّهٌ به أَْقَمرُ  َوْجهٌ و

ُجُل : أَْقَمرَ و  ، قال ابُن أَْحَمَر : َعهاْرتَقََب ُطلُو الرَّ

َرن  ال  مـــــــــــِ قـــــــــــح ـــــــــــُ لـــــــــــَ   تـ رٍ عـــــــــــَ مـــــــــــح ه  قـــــــــــَ ـــــــــــِ ت لـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ  ول

  
ا  َتصـــــــــــــــــــــــبـــــــــَ غـــــــــح رحِه مـــــــــُ اَ  وال ابلـــــــــكـــــــــُ نح ِرضـــــــــــــــــــــــَ  ال عـــــــــَ

  
رو ْيَد في تَقَمَّ بِّي  (1) القَْمَراءِ  ، هكذا في النُّسخ ، والصَّواُب : في القََمر األََسُد : َطلََب الصَّ  :، ومنه قول عبِد هللا بن َعنَمةَ الضَّ

ِه  لـــــــــــــِ ـــــــــــــح َي ِإب َة َأّن رَاعـــــــــــــِ مـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ثـ غح عـــــــــــــُ لـــــــــــــِ ـــــــــــــح  أَب

  
رححــــــــانِ   لــــــــَ  ســــــــــــــــــــــِ ــــــــه عــــــــَ اُء ب ــــــــَعشــــــــــــــــــــــَ رَت ال قــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

  

لــــــــَ   اُء بــــــــه عــــــــَ رَت الــــــــَعشــــــــــــــــــــــَ قــــــــَ رٍ ســــــــــــــــــــــَ مــــــــِّ قــــــــَ تـــــــــَ  مــــــــُ

  
َرانِ   ـــــــــــــــح اِوِد األَقـ عـــــــــــــــَ اِر مـــــــــــــــُ ي الـــــــــــــــذِّمـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــامـــــــــــــــِ

  
.  قال ابُن بَّرّي : هذا َمثٌَل ِلَمْن َطلََب َخْيراً فََوقَع في َشّرٍ

ُجل في مفَاَزةٍ ، فيَْعِوي لتُِجيبَهُ الِكالُب بنُبَاِحها فيَْعلََم إِذا نَبَحتْه الكاِلُب أَنّ  ه َمْوِضُع الَحّيِ فيَْستَِضيفُهم ، فَيَْسَمع األََسُد قال : وأَصلُه أَْن يكوَن الرَّ

ئُب ُعَواَءهُ فيَْقِصد إِليه فيَأُْكله   .(2)أَو الذِّ

رَ  من الَمَجاز :و تََها كما يُْختََدُع الطَّْيُر ؛ قاله األَصمعّي. اْختََدَعَها ، وقِيَل : القَْمَراءِ  : بَُصَر ِبَها في الَمْرأَةَ  تَقَمَّ اْبتَنَى  قِيَل : (3) و وَطلََب ِغرَّ

رها . وقال أَبو َعْمٍرو :القََمر ، أَي في َضْوءِ  القَْمَراءِ  َعلَْيَها في  .القَْمراءِ  : أَتاها في تَقَمَّ

ر قوُل األَعشى :  وبُِكّلِ ذلك فُّسِ

ا َرهـــــــَ مـــــــ  قـــــــَ تح  تــــــــَ حـــــــَ بـــــــَ اًء فـــــــَبصـــــــــــــــــــــح ٌخ ِعشـــــــــــــــــــــَ يـــــــح  شـــــــــــــــــــــَ

  
ا  صــــــــــــــــــــــــَ َن انشـــــــــــــــــِ َواهــــــــــِ ًة َ حيت الــــــــــكــــــــــَ يــــــــــ  اعــــــــــِ  ُقضــــــــــــــــــــــــَ

  
قاُء ، كفَِرحَ  قَِمرَ و  كاالْحتَِراِق. القََمرِ  ٌء يُِصيُب الِقْربةَ من، قال ابُن ِسيَده : وُهَو َشيْ  : بانَْت أََدَمتُه ِمْن بََشَرتِه قََمراً  الّسِ

ُجلُ  قَِمرَ و  فلم يُْبِصر. في الثَّْلجِ  (4) تََحيََّر بََصُره : قََمراً  الرَّ

 َعْينَْيه فحاَر ؛ قاله ابُن القَّطاع. القََمرِ  الظَّْبُي : أََخَذ نُورُ  قَِمرَ و

ُجلُ  قَِمرَ و  فلَْم يَنَْم. القََمرِ  أَِرَق في : قََمراً  الرَّ

ر َعشاؤَها أَو طاَل في اإِلبُل َرِويَْت من الماءِ  قَِمَرتِ و  .القََمرِ  وقِيل : إِذا تأْخَّ

 ُء : َكثَُر.الشَّيْ  قَِمرَ  ، وقال ابُن القَّطاع : وغْيُرُهَما : َكثُرَ  (5) الَماُء والَكألُ  قَِمرَ و

 ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وأَنشد : ، كفَِرح : َكثِيرٌ  قَِمرٌ  ماءٌ و

رح  ٌة ذاُت أحشـــــــــــــــــــــــــــــَ افــــــــــــــــَ طــــــــــــــــّ ه نــــــــــــــــَ  يف رَأحســــــــــــــــــــــــــــــِ

  
اِء  

َ
نِّ يف املـــــــــــ ان الشـــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــَ طـــــــــــَ رح كـــــــــــنـــــــــــَ مـــــــــــِ  الـــــــــــقـــــــــــَ

  
 الشَِّديُد البَياِض ، واألُْنثَى : األَْبيَضُ  األَْقَمرُ  قال اْبُن قُتَْيبَةَ :«. أَْقَمرُ  ِهَجانٌ »:  فقال ، الدَّّجال َذَكرَ  وسلمعليههللاصلىفي الَحِديِث أَنَّ النبيَّ و

 .قَْمَراءُ 
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واُب  الثََّمرُ  أَْقَمرَ و َر إِينَاُعه بالفَْوقِيّة : (6)« التَّْمر»، هكذا بالُمثَلَّثَة في سائر النُّسخ ، والصَّ ، فتَْذَهب َحالَوتُه  َحتَّى يُْدِرَكه البَْردُ  ولم يَْنَضجْ  تَأَخَّ

 ُن القَّطاعِ : من يُْبِسه.وَطْعُمه ، زاَد اب

 ، قاله ابُن القَّطاعِ ونَقَلَه صاحُب اللَّسان. اإِلبُِل : َوقَعَْت في َكإِل كثيرٍ  أَْقَمرتَ و

َرهُ و ، يَْقُمُرهُ قَْمراً  ، كنََصَره ِقَماراً فَقََمَرهو قَاَمَره ُمقَاَمَرةً و جلَ  قََمْرتُ  ّصحاح :وفي ال .التَّقَاُمرُ  : َراَهنَه فغَلَبَهُ ، وُهوَ  تَقَمَّ ، بالَكْسر ،  أَْقِمُره الرَّ

ّم ، قاَمْرتُهُ فقََمْرتُهُ أَْقُمُرهوإِذا ألََعْبتَهُ فيه فغَلَْبتَهُ ،  ، إِذا فاَخْرتَه عليه  قَْمراً  ، بالضَّ
روفَغلْبتَه ،  (7) . وقال ابُن يُقَاِمُره الّرچُل : َغلََب من تَقَمَّ

 : َغلَْبتهُ في اللَِّعب. أَْقَمْرتهو تُه قَْمراً قََمرْ  القَّطاع في التهذيب :

__________________ 
 ( كما يف الصحاح واللسان.1)
 ( قير إن سرحان هنا اسم رجٍر ا وقو  ابن بري هو املشهور ا قاله يف اللسان.2)
 .«أو»( يف القاموس : 3)
 .«حتري بصره»بد  « حار بصره»ويف اللسان فكاألصر ا وفيه : « من الثلج»( يف القاموس : 4)
 ( يف القاموس : والكأل واملاء.5)
 كاألصر.« الثمر»( ومثله يف الصحاح والتهذيب ا ويف اللسان 6)
 ( الصحاح : فيه.7)
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 ، عنه أَيضاً ، وهو شاذٌّ ، كنَِصير وأَْنَصار. أَْقَمارٌ  ج ، عن ابِن ِجنّي ُمقَاِمُرك : قَِميُركو

 .قَْمراً  ، بالَكْسر ، قََمَرهُ يَْقِمُرهُ  قدو

رَ  قال ابُن األَْعَراِبّي في شرح بَْيِت األَْعَشى السابق ِذْكُره ، يقال :و َجها تَقَمَّ وَذَهَب بها. وقال ثَْعلب : سأَلُت ابَن األَعرابّي عن  الَمْرأَةَ : تََزوَّ

رها»نَى قوله : معْ   فقال : َوقََع َعلَْيَها وهو ساِكٌت فَظنَّتْه َشْيَطاناً.« تَقَمَّ

ّمِ : َضْرٌب من الَحَمامِ  القُْمِريَّةُ و بكسر الراِء ، غير َمْصُروف ، وفَتَحها بعُضُهْم ،  قََماِريُّ  ج ، هو نصُّ الُمْحكِم ، وفيه : من الَحَمائمِ  ، بالضَّ

ّم ، وشاهد األَِخيِر قوُل أَبِي عاِمٍر َجّدِ العبّاِس بِن ِمْرداس الُسلَِمّي : قُْمرٌ و ولَهُ وْجهٌ ،  بالضَّ

ًة  لــــــــــــــــــّ وحَم وال خــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــيـ ب ال  ال َنســــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُ  عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــرّاتــــــــــــِ    تــــــــــــح (1)ات ســــــــــــــــــــــــــَض الــــــــــــفــــــــــــَ

 

  

مـــــــــــــوُه وال  لـــــــــــــَ ين فـــــــــــــاعـــــــــــــح َح بـــــــــــــيـــــــــــــح لـــــــــــــح  ال صـــــــــــــــــــــــــــُ

  
ي  قـــــــــــــِ ـــــــــــــِ تح عـــــــــــــات ـــــــــــــَ ُم مـــــــــــــا محـــــــــــــل كـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح ـــــــــــــيـ  ب

  

ٍد ومـــــــــــا  جـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــن ا ب ـــــــــــ  ن ي ومـــــــــــا كـــــــــــُ فـــــــــــِ ـــــــــــح ي  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
َر   رحقــــــــــــــــَ رُ قــــــــــــــــَ مـــــــــــــــح اهـــــــــــــــِ ِ  قـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــَواِد ابلشـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
مثل  قُْمِريّ  مثل أَْحَمر وُحْمر ، وإِّما أَْن يكون جْمعَ  أَْقَمرَ  إِّما أَْن يكوَن َجْمعَ  قُْمرٌ و،  قُْمرٍ  : منسوٌب إِلى َطْيرٍ  القُْمِريُّ  وقال الجوهرّي :

للُمبالَغَة ، وقيل ِللنّْسبَة. واختُِلف فيه  قُْمِريّ  ؛ وقيل الياُء في ، والذََّكُر ساُق َحرٍّ  القََماِرّي قُْمِريَّة من أَو األُْنثَى ُروِمّي وُروٍم َوَزْنِجّي وَزْنجٍ ،

 ع أَو َغْيِر ذلك ؛ كما َحقَّقه َشْيُخنَا في شرح الكفاية.فِقيَل إِلى َجبٍَل أَو َمْوِض 

 : بَْيَضاُء البُْسِر. ِمْقَمارٌ  نَْخلَةٌ و

 البُْسُر : لم يَْنَضْج حتَّى أَْدَرَكه البَْرُد فلم تَُكْن له َحالَوة. أَْقَمرَ و

تَْين ؛ قاله أَبو َزْيد.« ُمورتَْينَمقْ  وَضْعُت يدي بْين إِْحَدى»ويُقَال في الَمثَل :  : الشَّّر. الَمْقُمورُ و  ، أَي بين إِحَدى َشرَّ

ْحر القََمرِ  وُغبُّ  مْن مْهَرة بن َحْيداَن. ، ُمحّركةً : حيٌّ  قََمرٍ  بَنُوو  ، على يَمين مْن أَْيَمَن من الِهْند ؛ قاله الصاغانّي. : ع بْيَن َظفَاِر والّشِ

بُن ُحْبِشيَّة بن َسلُول ، ِمْنهم بُْسُر بُن  قَُمْيرُ  من َمْهَرةَ ؛ كذا قاله الَحافُظ ، والصَّواُب أَنّه بْطٌن من ُخزاَعة ، وهو ، كُزبْيٍر : بْطنٌ  قُمْيرٍ  بنوو

 ، وَسيأْتي االْختاَلُف فيه في الُمْستَْدَرَكات. (2)ُسْفيَاَن 

 القََماِريُّ  العُودُ  وهو ببالد الهْند ، ويُْذَكُر مع َمْندٍل ، ويُْنَسب إِليه العُوُد كذلك ، فيُقَاُل : لقََماِريّ ا منه العُودُ  يُْجلب كقََطاِم : ع (3) قََمارِ و

.  والَمْنَدليُّ

ر بن ُمعَاويَةَ بن ِكْندة ، أَحد ، كُمعظَّم : لَقَُب ثْور بن ُعَمْيرةَ ، من بني الشَّْيَطان بن الحارث الَواّلدة بن َعْمرو بن الحارث األَْكبَ  الُمقَنَّعِ  قََمرُ و

يَْطلُُع ويَراهُ النَّاُس  هو الَِّذي أَْظَهره في الَجّوِ اْحتياالً  قََمرِ  الدََّجاجلَة الَّذين ادََّعوا األُلُوهيَّة بطريق التَّنَاُسخ. وكان من ُجْملَة ما أَْظَهره ُصورة

ئْبق َعْين نَّه مْن َعْكس ُشعَاعِ أَو أَ  من َمَسافَة َشْهرْين من َمْوضعه ، ثّم يَغيُب ، ّي في  الّزِ كما قالَهُ الصاَغانّي. قال شيُخنَا : وقد َذَكَره المعَّرِ

 قوله :

ه  ُض رَأحســـــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــ  قـــــــــــــَ
ُ

ُر املـــــــــــــ دح ا الـــــــــــــبـــــــــــــَ  أَفـــــــــــــِ ح ِإلـــــــــــــ َ

  
ضِ   نــــــــــــ  قــــــــــــَ

ُ
ِر املــــــــــــ دح ُر بــــــــــــَ ييف مــــــــــــثــــــــــــح الٌ  وغــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا اْشتَهَر أَمُره ، قََصَده الناُس  ا تَيَقََّن بالَهالك جَمَع نِساَءه وَسقَاُهنَّ ُسّماً فُمتَْن ، ثم تَناَول َشْربَةً منه ، فماَت ولَمَّ لَعَنَهُ وَحاَصُروه في قَْلعَته. فلمَّ

ض له الُمَصنّف في  هللا ؛ قالَهُ ابُن خلّكان. قال شيُخنَا : اجَب الذَّْكر في َمظنَّته ومادَّته ، وإِنَّما أَورَدهُ ُهنَا استطراداً ، وكاَن و« قنع»ولم يتَعَرَّ

 إِن شاَء هللا تَعالَى.« ق ن ع»، وهذا من عاداته الغْير الحسنَة. وسيأْتي التَّْنبِيهُ على ذلك في 

 الَهْمدانّي. اْمَرأَة َمْسُروِق بن األَْجَدعِ  : اسمُ  بْنُت عْمٍرو ، كأَِميرٍ  قَِميرُ و

ّم : ع ، وراَء بالد الزَّ  قُْمرٌ و  وهو ، كما حقّقه الصاغانّي ، القُْمِريّ  ، وال يُقَال : القَُماريّ  يُْجلَُب منه الَورق (4) ْنج، بالضَّ

__________________ 
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 ( ويرو  :1)
 اتسض اخلر  عل  الراقض

 قا  ابن بري ومن رواه عل  هذا فهو ألن  بن العباس. ولي  أليب عامر.

 صفوان.: بشر بن  235( يف مجهرة ابن حزم ص 2)
 ( يف معجم البلدان : قمار : ابلفتح ويرو  ابلكسر ا قا  : والذي ذكره أهر املعرفة : قامرون.3)
 ( يف معجم البلدان : جزيرة يف وسرت حبر الزنج.4)
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ُبر ِحرِّيٌف طَيِّب الط عحم. ور ٌ  ــــ   قلُت : وهو َورُ  التـ نـح ُفذ ـ ــــ  (1)كُقنـح ُضم ـ الط عاَم ا ويُقوِّي اللِّثة رائحُته كرائحة الَقَرنُفر ا يـَهح
رُه يف َموحضعه ِإن شاَء   تعاىَل. ريٌح عجيٌب. وسيبحيت ِذكح َِعدَة ا وفيه تـَفح

 وامل
 * ومّما يُستدرك عليه :

 لَْيلَتُنَا : أَضاَءْت. أَْقَمَرتْ 

هُ . وقال ابُن األَعرابّي : يُقَال للَِّذي قَلَصَ القََمرُ  : َطلََع َعلَْينَا أَْقَمْرناو  .القََمر ْت قُْلفَتُه حتَّى بَدا َرأُْس َذَكِره : َعضَّ

، إِذا تََركتهُ َهَمالً لَْيالً بِال راعٍ يَْحفَُظه ، واْستَْرَعْيتُه الشَّْمَس ، إِذا أَْهَمْلته نَهاراً. قال  القََمرَ  ومن الَمَجاِز : العََرُب تقوُل : اْستَْرَعْيُت ماِلي

 َطَرفَةُ :

ا و  مــــــــــَ هــــــــــُ ــــــــــح نـ وُس مــــــــــِ ــــــــــُ ــــــــــاب ا جــــــــــاراِن ا ق  كــــــــــاَن هلــــــــــََ

  
َ  و و   مــــــح هـــــــا الشــــــــــــــــــــ  رَتحعــــــِ ٌر وملَح َأســــــــــــــــــــح رح ِبشــــــــــــــــــــح مــــــَ ــــــقــــــَ  ال

  
 البَِعيُث هذا الَمْعنَى بقوله :أَي لم أُْهِمْلها. وأَراَد 

هـــــــــــا  ـــــــــــُ ت َرحـــــــــــح َا ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِ ن ؤحمـــــــــــِ ُ
رِي املـــــــــــ ـــــــــــِ ِر أَم ـــــــــــح ب  حبـــــــــــَ

  
ُب و و   َواكـــــــــِ ـــــــــكـــــــــَ ا ال هـــــــــَ ـــــــــح نـ ر ين مـــــــــِ رح مـــــــــا غـــــــــَ مـــــــــَ ـــــــــقـــــــــَ  ال

  
 .«ُمْقِمرٌ  اللَّْيُل َطِويٌل وأَْنتَ »ومن أَْمثَاِلهم : 

 ِعْنَد الَمَحاِق. القََمرُ  ، كُزبَْيٍر : وهو قَُمْير وغابَ 

 هذا المعنَى في قَوْله : (2). وأَراد الشاِعُر القََمرِ  ، كفَِرَح : اْحتََرَق منالَكتّاُن  قَِمرَ و

ه  تــــــــــــِ اللــــــــــــَ لــــــــــــَ  غــــــــــــِ وا مــــــــــــن بــــــــــــِ بــــــــــــُ جــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  ال تـ

  
رِ قــــــــــــــــد َزّر أَزرَاَره عــــــــــــــــلــــــــــــــــ    مــــــــــــــــَ (3)الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ

 

  
 ، على التَّْغِليب. القََمرو: الشَّْمُس  القََمَرانِ و

ْرتُهو  .القَْمراءِ  : أَتَْيتُه في تَقَمَّ

 الطَّْيَر : َعشَّْوَها في اللَّْيل بالناِر ِليَصيُدوَها. قََمُرواو

رَ و بَاَء والطَّْيَر باللَّْيل ، إِذا صاَدَها في َضْوءِ  تَقَمَّ يّاُد الّظِ  أَْبَصاُرَها فتُصاد. وقال أَبو ُزبَْيد يَِصُف األََسد : القََمِر فتَْقَمر الصَّ

 (4) يـَتَـَقم رُ رَاَح عل  آ رِِهمح و 
تَهم.  أَي يَتعاَهُد ِغرَّ

 ، قال الشاعر : قُْمرٌ  : َمآلُن ، والجمعُ  أَْقَمرُ  وَسحابٌ 

ٌر  ــــــــــِة خُمحصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــر اَبب وحُن ال ا جــــــــــَ قــــــــــَ  داَرهــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

  
ٍض   ــــــــَ ل ــــــــَ نح قـ ــــــــَ  املــــــــاِء مــــــــِ ي ح  َفضــــــــــــــــــــــِ رِ َيســــــــــــــــــــــُ مــــــــح ــــــــُ  ق

  
 َعْنٍز : موِضٌع ، قال الطَِّرّماح : قُْمَرةُ و

َرةِ  ِد  بُقمح َا َحصح  (5)َعنحٍز هَنحَشاًل أمي 
يَاع ، فيقال :  قََمرُ و ْيف للسََّمر. قََمر ألَنّه ال يُْجلَُس فيه كما يُْجلَُس في« الّشتاءِ  قََمرِ  أَْضيَُع من»الشتاِء يُْضَرب به الَمثَُل في الضَّ  الصَّ

. وفي قََوانِيِن الدَّواِويِن : أَنَّ يَْنبُوَع النِّيِل من َخْلِف االْستَِواِء من َجبٍَل الذي ِمْنه َمْنبَُع النّيِل هو بالتَّحْ  القََمرِ  وَجبَلُ  ّمِ ِريك ، وَجَزم قوٌم بأَنّه بالضَّ

 الَجنُوب.َدَرَجةً إِلى  (6)، وذُِكَر أَنّه قَاٌف. وقِيل : يَأْتِي من َخْلِف َخّط االْستَِواِء بأََحَد عَشَر  القََمر ُهنَاك يُْعَرُف بَجبَلِ 

ّزاق وَغيِره. قَُمْيرِ  وُزَهْيُر بُن محّمِد بنِ   بِن ُشْعبَةَ الّشاِشّي ، كُزبَْيٍر ، عن عبِد الرَّ
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ْحمِن بُن محّمِد بِن َمْنُصوٍر الَحْضَرِميُّ  لَِفّي. وعبُد الَكِريم بن َمْنُصور القََمِريُّ  وعبُد الرَّ َكة ، َكتََب عنه الّسِ ّم : َحّدَث ،  القَُمِريُّ  ، ُمَحرَّ بالضَّ

 َغْربِيَّ مدينِة السَّالِم ، فنُِسب إِلَْيه. قُْمِريّةَ  ء الَحِديَث بَمْسِجدعِن أَصحاِب األُْرَمِوّي ، وله ِشْعٌر ، وكاَن يُقِرى

 أَيضاً : شاِعٌر ، َذَكَرهُ ابن نُْقَطةَ. القُْمِريُّ و

، َرَوى عن ماِلٍك واللَّْيِث. وأَُخوه فُلَْيُح بُن ُسلَْيَماَن ، َرَوى عنه  القُْمِريُّ  ُسلَْيَماَن بِن أَْفلََح اْلِمْصِريُّ ،ومن القَُدَماِء : أَبو األَْزَهِر الَحّجاُج بُن 

وأَْنَكَر بعُضهم ذلك ؛ كذا َحقَّقه البُْلبَْيِسّي في « الُمْجَمل»: قَْريَة بِمْصَر. ونََسبُوه إِلى  القُْمرِ  إِنَُّهَما َمْنُسوبان إِلى َسِعيُد بُن ُعفَْيٍر. قيل فيهَما :

 األَْنَساب.

شاِطّي : َكتََب إِليه النبّي   قاله كذا ؛ اإِلْسالم إِلى يَْدُعوه وسلمعليههللاصلىوبُْسُر بُن ُسْفيَاَن القَِميِرّي ، بفَتْح القاِف وكسر الميم. قال الرُّ

__________________ 
 .«قمر»كما يف معجم البلدان « التانبحر( »1)
 ( وبشر هو ابن قي  النمري.2)
 ( نسبه حبواشي املطبوعة الكويتية البن طباطبا العلوي.3)
 ( ديوانه وصدره :4)

 فولوا سراعاً يندهون مطّيهم
 ( اللسان وصدره فيه :5)

 صرخد [يوم أحجار]حنن حصدان و 
 ا ا والصواب : ابحد  عشرة درجة.( كذ6)
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رحَمَة بِن َعبحِد   بنِ  ِر بِن صــــِ رِو بن ُعَوميِح َياَن بِن َعمح فح ُر بن ســــُ ري. قـُلحُت : وهو ُبســــح رِيفاً  (1) َقِمري ا اِفُة يف التـ بحصــــِ ا كان شــــَ
بُن َحَبِشي َة بِن َسُلو . ويف  ُقَمريحُ  : َحييف من ُخزَاَعَة ا وهوا كزَُبريحٍ  ُقَمريح  شاِعراً ا َنَسَبُه ابُن الَكلحيبّ. ويف َأصِر الر َشاِطّي :

ِد الَغابَة» .« ُأسح َُما َضَبطَاُه كزَُبريح داينّ ِإال  َأهن   ِمثحُر ما ِعنحَد ابِن الكلحيبّ ا ووافـََقه اهلَمح
 ، كُزبَْيٍر : ماٌء يَماٍن. قَُمْيرٌ و

 ، بالفَتْح : َواٍد يَُصبُّ َجنُوبِيَّ َغْمَرةَ وَشَماِليَّ الدَّبِيل ؛ كذا في ُمْختََصِر البُْلَدان. القَْمِريُّ و

 بُن ماِلِك بن َسواٍد ، كُزبَْير : بَْطٌن من األَْنَصاِر. قَُمْيرُ و

 : * وِمّما يُستدرك َعلَيه ُهنا : [قمجر]

 .(2)أَيضاً ، وهو فاِرِسيٌّ ، وأَْصلُه َكماْنَكْر  الُمقَْمِجرُ  َجٍل : القَّواُس ، وهو، كَسفَرْ  القََمْنَجر قمجر : قال أَبو حنيفَةَ :

ٌء يُْصنَُع على القَْوِس ِمْن َوْهيٍ بها ، وهي ِغَراٌء وِجْلٌد. وِغْمَجاراً : وهو َشيْ  قِْمجاراً ووَغْمَجَرةً ،  قَْمَجَرةً  قَْوَسه وَغْمَجَرها قَْمَجرَ  ويقال :

 بالقَاف. قال أَبو األَْخَزر الِحّمانّي ، وَوَصف الَمَطايَا.« قِْمَجارٌ »لَب عن ابن األَْعَرابّي ورواه ثَعْ 

ُر و  مـــــــــــــ  ااَي الضـــــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــــَ
َ

ا املـــــــــــــ نـــــــــــــَ ـــــــــــــح تـ لـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  قـــــــــــــد أَقـ

  
هــــــــا   يِّ عــــــــاجــــــــَ َر الــــــــِقســــــــــــــــــــــِ رُ مــــــــثــــــــح جــــــــِ مــــــــح قــــــــَ ُ

 (3) املــــــــ
  

ين : ّكِ  .الِقْمجار وفي التَّْهِذيب عن األَصمعّي : يُقَاُل ِلِغالِف الّسِ

 في كالِم العَرب. الُمقَْمِجرُ  قال ابُن ِسيده : وقد جَرى

ةً : يَتَْيِن العَقَب ليَتَغَطَّى الشَّعَُث اْلِذي يَْحُدث فِيهما إِذا ُحنِيَتَا ؛ كذا في اللّسان والتْكمِ  القَْمجرةُ  وقال مرَّ لَة ، وتََرَكه الُمَصنُِّف : إِْلبَاُس ُظُهوِر الّسِ

 قُصوراً.

 ْوَرَده صاِحُب اللَّساِن والصاغانّي هكذا.، وقد أَ  الطَِّويلُ  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو ، كجْعفَرٍ  القَْمَدر : [قمدر]

 السَِّريع. ، كِسبَْحٍل : الَجَمُل القَِويّ  الِقَمْطر : [قمطر]

ْخمُ  وقِيل : الَجَملُ  . قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر. الضَّ  القَِويُّ

رٌ  طـــــــــح مـــــــــَ ِه  قـــــــــِ رَاتـــــــــِ وحَ  ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ وُح الـــــــــَودحُع فـ لـــــــــُ ـــــــــَ   (4)يـ
  

ــــــــــــُح   ــــــــــــرِّي ه ال ــــــــــــِ ت نح حتــــــــــــَح تح مــــــــــــِ اِإذا أَرحَزمــــــــــــَ  أَرحَزمــــــــــــَ

  
ُجُل القَِصيرُ  : الِقَمْطرُ و ْخُم ، الرَّ  ، قال العَُجْيُر السَّلوِليُّ : ، كِزبَْعَرى كالِقَمْطَرى الضَّ

ؤحَر واُ ســــــــــــــــــــــَ   َرُب الســــــــــــــــــــــ  ااَي َيشــــــــــــــــــــــح طــــــــَ َ
ُا املــــــــ  لــــــــَِ

  
رٌ   طـــــــــــح مـــــــــــَ رُ   قـــــــــــِ ّواِز الـــــــــــد حـــــــــــارِيـــــــــــِج َأعحســـــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــُ  كـــــــــــَ

  
 ٌ  : قَِصيَرةٌ َعِريضة ؛ عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد : قَِمْطَرةٌ  واْمَرأَة

َّب  ــــــــــــــــَ نح َوث ُه مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ ت ــــــــــــــــح بـ َرهح َوهــــــــــــــــَ طــــــــــــــــح مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ  ق

  
َرهح   بــــــــــــــح ِر الـــــــــــــد  ثـــــــــــــح ِن مـــــــــــــِ َويـــــــــــــح قـــــــــــــح ُروَرِة ا ـــــــــــــَ  َمصـــــــــــــــــــــــــــح

  
ّكيت : ال يُقَاُل بالتَّْشِديد.  ، وبالتَّْشِديد شاذٌّ  كالِقَمْطَرةِ  ، وهو ِشْبهُ َسفٍَط يَُسّف ِمْن قََصب ، ما يُصاُن فيه الُكتُبُ  : الِقَمْطرُ و ، وقال ابُن الّسِ

 ويُْنشد :

ي  عــــــــــِ م مــــــــــا يــــــــــَ لــــــــــح َ  بــــــــــعــــــــــِ يــــــــــح رُ لــــــــــَ طــــــــــح مــــــــــَ  الــــــــــقــــــــــِ

  
رُ   دح اُه الصــــــــــــــــــــــــــ  ُم ِإاّل مــــــــــــا َوعــــــــــــَ ــــــــــــح ل ــــــــــــعــــــــــــِ  مــــــــــــا ال

  
 .قَماِطرُ  والجْمعُ 

َذكَرهُ الصاَغانّي ، وقَلَّده المصنّف على عاَدته. وقال البَْدُر القََرافّي :  ، وهذا َمْوضعُه ؛ هكذا َوَهمٌ « قَْطَمر»ِذْكُر الجوهرّيِ هذه اللفَظةَ بْعَد و

ال يُقَال : كأَنّه لم يَْذُكْرها ، وأَّما  .. أَْي فكأَنَّهُ لم يَْذُكر شيئاً ، فلَذا كتَبها الُمَصنُِّف بالُحْمَرة. قال شْيُخنا : وهو َوَهٌم ، فإِنّه بعد أَْن تَعّرض لها
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إِذا َدعْت له َضُرورة  يُب الّذي اعتمَده الُمَصنّف فإِّن الَجْوَهرّي اْعتََمد خالفَه ، ولم يْعبَأْ بالتَّْرتيب الّذي يَْقصد الُمَصنِّف إِليه ، إِالّ التَّْرت

ه ، فُكلَّما نَعقَت له ناِعقَةٌ صعَقَْت َصْرفِيّة ، ولذلك يُدِخل أَْحيَاناً بعَض المواّد قَْصداً لالْختَصار ، والُمصنّف لم يَّطلع على أَسرار اْصطالح

ا ، وليس كما زعَمه لها صاِعقَة ، وليس كذلك دأُْب الُمحقِّقين ، فتأَّمْل قلُت : ال فَْرَق بين تَْرتيب الُمصنِّف والَجْوهرّي كما يُْعلم من ِسياقهم

 َشْيُخنا ، والحّق ُهنا بيد الصاَغانّي والمصنّف ، فإِن إِيراَد الَجْوهريّ 

__________________ 
 وفيه بشر بن صفوان. 235( انظر مجهرة ابن حزم 1)
(2.  ( يف التكملة : َكمان َكرح
 .324/  3كما يف اجلمهرة « القمنجر»( ويرو  3)
 .«فو  سراته»بد  « حتت لبانه»( نسبه يف اللسان جلمير خطب. ويف التهذيب واللسان : 4)
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ا فالصـــــــواُب َأنح يُذحَكر يف موحضـــــــعه ومظن ته ا وهو « قطر»يُوهُم َأن املِيَم زائدٌة وَأّن أصـــــــلها ممّا « قطمر»هذه املاّدَة بعد 
قي  ا ومثحُر هذا مل َيَكدح َلحَف  َعَليحه ِإاّل أَن ه َسَب  قـََلُمه ا ومل َيرَتو  فيه. وقوُ  َشيحخنا : ر الت حح ِإال  ِإذا َدَعت َضُرورَة  ِإماُم َأهح

رَبُ من هذه ا فتَبم رح ابإِلنحصاف ا ودعح سبيَر االعحتساف.ِإخل ا قلح   ُت : وَأي  َضُرورة َأكح
 في مْوضعه قريباً.« المْقطَرة»نَقَلَه الصاَغانّي ، وقد تَقَدَّم  الِمْقَطرةُ التي تُْجعَُل في أَْرُجل الناِس  : الِقَمْطرُ و

 : ِمْشيةٌ في اْجتَماعٍ. الِقَمْطَرىو

تَِمعاً. : أَي ُمجْ  قَِمْطراً  وهو القُْنفُذُ. ويَْمِشي ؟، ويَبُول قَْطراً  قَِمْطراً  وفي التَّْهذيب : ومن األََحاجي : ما أَْبيُض َشْطراً ، أَْسَوُد َظْهراً ، يَْمِشي

 .قَْمَطْرتَه ٍء َجَمْعتَه فقدوُكلُّ َشيْ 

 ، كذا نقله الصاغانّي. كعاُلبٍِط : وهو ُخْبٌث يَأُْخذُه من اإِلْنفََحةِ  ، قَُماِطرٌ  وأََخَذه ، بالبِنَاِء على الَمْجُهول ، اللَّبَنُ  قُْمِطرَ و

ْجِل : به ُعقّاٌل من اْعِوَجاجِ ساقَ  (1) قَِمْطرُ  َكْلبٌ و ِرّماُح يَِصُف َكْلباً. ْيهِ الّرِ  ، قال الّطِ

يـــــــِد  عـــــــِ رِ مـــــــُ طـــــــح مـــــــَ ا  قـــــــِ بـــــــَ ِف الشـــــــــــــــــــــ  لـــــــِ تـــــــَ ِر خمـــــــُح  الـــــــّرِجـــــــح

  
نِ   ِن الــــــرَبَاثــــــِ ثــــــح فِّ شــــــــــــــــــــَ وحِ  الــــــكــــــَ ِث شــــــــــــــــــــَ بـــــــَ ــــــح َرنـ  شــــــــــــــــــــَ

  
 َغِليٌظ ، قال الشاِعر : َشِديدٌ  : ُمقَبُِّض ما بَْيَن العَْينَْيِن ِلِشّدتِه ، وقِيل : ُمْقَمِطرٌّ  ، وكذا قَْمَطِريرٌ وكعاُلبٍِط ،  قَُماِطرٌ  يَْومٌ و

الَءان  ُروَن بـــــــــــــَ ذحكـــــــــــــُ رح تـــــــــــــَ نـــــــــــــا هـــــــــــــَ مـــــــــــــِّ يِن عـــــــــــــَ  بـــــــــــــَ

  
وحٌم   ــــــــــَ اَن يـ كــــــــــم ِإذا مــــــــــا كــــــــــَ ــــــــــح ي ــــــــــَ ل رُ عــــــــــَ اطــــــــــِ مــــــــــَ ــــــــــُ  ق

  
 يَْوُمنا : اْشتَدَّ. اْقَمَطرَّ و

جاَء في التَّْفِسير أَنَّه يُعَبُِّس الَوْجهَ فيَْجَمع ما بَْيَن العَْينَين ، وهذا َسائٌغ  .(2) (ِإاّن َُناُف ِمْن رَبِّنا يَ ْوماً َعُبوساً َقْمَطرِيراً )وقال هللا َعزَّ وجّل : 

 في اللُّغَة.

 : َشِديٌد. قَْمَطِريرٌ  وَشرٌّ 

 ، وأَنشد : (3) قِْمَطرٌ و قَُماِطرٌ  وقال اللَّْيث : َشرٌّ 

هـــــــــــم و  ـــــــــــُ ت ـــــــــــح يـ وحين َرمـــــــــــَ ي َرمـــــــــــَ وحمـــــــــــِ ـــــــــــَ ُت ِإذا قـ ـــــــــــح ن  كـــــــــــُ

  
ِة اأَلمحــــــــــح   طــــــــــَ قــــــــــِ مــــــــــاَء مبُســــــــــــــــــــــــح قــــــــــح ــــــــــَ رِ اِ  فـ طــــــــــَ مــــــــــح  قــــــــــِ

  
تو ةٌ  ، فهي وَعَطفَْت َذنَبََها بنَْفِسَها العَْقَرُب : اْجتََمعَتْ  اْقَمَطرَّ  .ُمْقَمِطرَّ

 : اْجتََمَع. قَْمَطرَ و

 : َجَمعَه. قَْمَطَرهُ و

 : الُمْجتَِمع. الُمْقَمِطرُّ و

 الِقْربَةَ أَيضاً : َمألََها ؛ عن الِّلْحيَانّي. قَْمَطرَ و،  َشدَّها بالِوَكاءِ  : قَْمَطَرةً  الِقْربَةَ  قَْمَطرَ وجاَمعَها.  : قَْمَطَرةً  الَجاِريَةَ  قَْمَطرَ و

 * ومما يستدرك عليه :

ْجِل : َشِديُدها. قَِمْطرُ  ِذئْبٌ   الّرِ

 : َشِديٌد. ُمْقَمِطرٌّ  وَشرٌّ 

 ُء : تََزاَحَم.عليه الشي اْقَمَطرّ و

 ِللشَّّرِ : تََهيَّأَ ، كاْحَرْنبَى ، واْحَرْنفََش ، واْنتَفََش ، واْزبَأَرَّ ، قال ساِعَدةُ : اْقَمَطرَّ و
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ر ًة  طـــــــــِ مـــــــــَ قـــــــــح ا مـــــــــُ ا هبـــــــــَِ نـــــــــَ عـــــــــح رحِب أُرحضـــــــــــــــــــــــِ و ا ـــــــــَ نـــــــــُ ـــــــــَ  بـ

  
َدر بُ   يـــــــــٌد مـــــــــُ َ  ســـــــــــــــــــــــِ لـــــــــح ا يــــــــــُ نـــــــــ  َ  مـــــــــِ لـــــــــح نح يــــــــــُ مـــــــــَ  فـــــــــَ

  
ت ويقال :  .عليه الِحَجاَرةُ : أَي تراَكَمْت وأََظلَّت اْقَمَطرَّ

 : َهَرَب ؛ عن ابن األَعرابّي. (4)العَْدَو  قَْمَطرَ و

ت ويُقَال : ْت بأَنِِفَها. اْقَمَطرَّ  الناقَةُ ، إِذا َرفَعَْت َذنَبََها وَجَمعَْت قُْطَرْيَها وَزمَّ

 : الُمْنتَِشر. الُمْقَمِطرُّ و

 ُء : اْنتََشَر. وقيل : تَقَبََّض ، كأَنَّهُ ِضدٌّ. قال الشاِعر :الشي اْقَمَطرَّ و

ر   ئــــــــــــــِ زحبــــــــــــــَ َوُة تـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح تح شــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  قــــــــــــــد جــــــــــــــَ

  
مـــــــــًا و   ا  ـــــــــَح هـــــــــَ ـــــــــَ تـ و اســـــــــــــــــــــــح ســـــــــــــــــــــــُ كح ر  تـــــــــَ طـــــــــِ مـــــــــَ قـــــــــح ـــــــــَ  تـ

  
  :بَْغَداِديٌّ ، َحّدَث عنه الّداَرقُْطنِيّ  : القََماِطِريّ  وأَبو الُحَسْيِن محّمُد بُن َجْعفَِر بِن َحْمَدانَ 

ر : [قنر] ْخُم الرأِْس  : الشَِّديدُ  ، كَهبَيَّخ القَنَوَّ  من كلِّ  الضَّ

__________________ 
 ( كذا ابلقاموس واللسان والتكملة ا وضبطت يف التهذيب بكسر الطاء ا ومجيعه ضبرت قلم.1)
 .10( سورة اإلنسان اآية 2)
 وسكوهنا ا ضبرت قلم.( يف التهذيب بكسر الطاء ويف اللسان بفتحها 3)
 ( ضبطت عن التهذيب.4)
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 ا وأَنشد : ءٍ الش ِرُس الص عحُب من ُكّر شيح  : الَقنَـو ر ِقيَر :و  ءٍ شيح 
 قـَنَـو رُ مَحّاُ  أَثـحَقاٍ  هبا 

 وأَْنَشد ابُن األَْعَرابّي :

ِر  فــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــَ طــــــــــًا ملَح يـ ــــــــــِ ب ــــــــــهــــــــــا ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــي َر ف  أَرحســــــــــــــــــــــــَ

  
لــــــــــــــــــَ    و رًا زاَد عــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــَ و رِ قـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ

  
 ، عن ُكراع وابِن األَْعَرابّي ، قال : أَْنَشَدني أَبُو الَمَكاِرم : كِسنَّْور : العَْبدُ  ، الِقنَّْورُ و

ًة  عــــــــــــَ د  وحٍر جمــــــــــــَُ ــــــــــــ  نـ ــــــــــــِ ــــــــــــُر ق الئ تح حــــــــــــَ حــــــــــــَ  َأضــــــــــــــــــــــــــح

  
وحِر   ـــــــــ  نـ وحِر بـــــــــِن قـــــــــِ ـــــــــ  نـ ِد قـــــــــِ بـــــــــح رَِع الـــــــــعـــــــــَ َمصـــــــــــــــــــــــح (1)لـــــــــِ

 

  
 عن أَْحَمَد بِن يَْحيَى ثَْعلَب. (2)، نقله أَبو ُعَمَر  الطَِّويلُ  : الِقنَّْورُ و

 ، قال األَزهرّي : وقد رأَيتُه بالباِديَِة. : َماّلَحةٌ بالبَاِديَة ، ِمْلُحها غايَةٌ َجْوَدةً  (3) كتَنُّور ، القَنُّورُ و

ثـ  الُمقَنِّر ي نواِدِر األَْعَراِب :فو ْخُم السَِّمجُ  أَي على ِصيغَِة اْسِم الفاِعل : ، للفَاِعل الُمقَْنِورُ ـ و كْمحّدِ  ، وكذلك الُمَكنِّر والُمَكْنِور. الضَّ

ةً  الُمْعتَمُّ ِعماَمةً جافِيَةً  ، والُمَكنِّر ، والُمَكْنِور : الُمقَْنِورو،  الُمقَنِّرو  جافِيَةً ، وهو نَص النَّواِدر. (4)، وفي الَتْكِملِة : ِعمَّ

ِحيِم بُن أَْحَمدَ  اإِلَماُم العَْدلُ و  .654، َرَوى ُهَو وأَبُوهُ عن الُخُشوِعّي ، وتُُوفَِّي هو سنة  ، كَشّداِدّي ، ُمَحدَّثٌ  القَنّاِريُّ  بِن َكتَائِب عبُد الرَّ

 * وّمما يُْستَْدِرك عليه :

رُ القَ  ٌر. ُء الُخلُق.، بتَْشِديِد الواِو : الفَظُّ الغَِليُظ ، والسَّيِّى نَوَّ  وبَِعيٌر قَنَوَّ

. وليس بِثَبٍث.  الِقنَّْورو  ، كتَنّور : ماٌء ، قال األَْعَشى : قَنُّورٌ و، كِسنَّْوٍر : الدَِّعيُّ

ٍة  وفـــــــــــَ يـــــــــــُ وَر ســـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــُ ه بــــــــــــُ رِي  بـــــــــــِ َر الـــــــــــكـــــــــــَ عـــــــــــَ  بــــــــــــَ

  
فــــــــــــــــــًا وغــــــــــــــــــاَدَره عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ    ورِ َدنــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــــَ

  
 ، بَكْسِرهما : الَخَشبَة يُعَلِّق عليها القَّصاُب اللَّْحَم ، يُقَال : إِنّه ليس من َكالم العََرب. الِقنّاَرةُ و،  الِقنّارُ و

 ونَه.، بالَكْسر والتَّْشِديد : َضْرٌب من الشَِّعير يُْشِبهُ الِحْنَطةَ ، رأَيتُه بَصِعيِد ِمْصَر ، هكذا يَُسمُّ  الِقنّاِريّ و

، فسبحاَن « قمطر»وِهذه في نَِظيِر ما َواَخَذ به الَجْوَهِريَّ في  (5)« قَْنعَر»ثم إِيراُد المصنِّف هِذه الَماَدةَ ُهنَا َوَهُم ، والصَّواُب أَن تُْذَكر بَْعَد 

 من ال يَْسهو ، َجلَّ َجاللُه ال إِلهَ َغْيُره.

َي َكَدَواِء الَمِشّيِ. (6)، قال اللَّْيُث : يَُسّميه أَهُل الِعَراق البَقََر  ، كقُنَْيِفذ كالقُنَْيبِر نَبَاٌت ، ، أَي بالَكْسِر : ، كِزْنبِيل الِقْنبِير : [قنبر]  فيُمّشِ

مّ  قُْنبَُرانِيَّةٌ  َدَجاَجةٌ و  ْيِش :؛ نقله اللَّْيث. وقال أَبو الدُّقَ  القُْنبَُرة ِمثْل ما َعلَى َرأِْس  ، وهي فَْضُل ِريٍش قائمٍ  قُْنبَُرةٌ  َعلَى رأِْسَها : وهي التي ، بالضَّ

 : الَّتِي على َرأِْسَها. قُْنبَُرتَُها

دة ، كما بفتح الراءِ  القُنَابََرىو هو  ، وهو يُوِهم أَنَّ النُّون ُمَخفّفَة ، وهكذا أَيضاً في َغاِلب النُّسخ ، والصَّواُب تَْشِديُد النّون وَكْسُر الُمَوحَّ

ّم ، والتُّْملول وهي الغُْملُول بال بَْقلَة مضبوط هكذا في التَّْكِملَة : ضَّ
(7). 

ً  ، حاِكماً بزيادة النُّون وقد َذَكَره الَجْوَهِرّي في ق ب ر رجل. اْسم ، كَجْعفٍَر : قَْنبَرٌ و ، وهذا محلُّ ِذْكِره ، ألَّن النوَن َغْيُر زائدةٍ. وقد  َواِهما

ل َشْيُخنَا للَجواِب عن الجوهرّي بما ال يَْصلُح به االْحتَِجاج ، فإِ   نَّ النون ثانَِي الَكِلَمِة ال تَُزاد إِاّل بثَبت ، وال َدِليَل على ِزيَاَدتها ، فافهْم.تََمحَّ

 ، َعن أَنَس تُكلِّم فيه. قَْنبَرٍ  َوَحِفيُده يَْغنَُم بُن ساِلِم بنِ  .عنههللارضيَمْولًى لعَِلّيٍ  هوو

 ، عن ابِن َعبّاس. قَْنبَرٌ  وأَبُو الشَّْعثَاءِ 
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 َمْولَى ُمعَاِويَةَ وحاِجبُه ، ذكره ابُن أَبِي حاتٍِم على قَْنبَرٌ و

__________________ 
 ( يف التكملة : جالئر ابجليم بد  حالئر ا ويف التهذيب : مبصرع بد  ملصرع.1)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : أبو عمرو.2)
 ( يف التهذيب والتكملة : بوزن َسف ود.3)
 التهذيب واللسان. ( ومثلها يف4)
 ابلفاء.« قنفر»( كذا ا ابألصر ا وصوهبا يف املطبوعة الكويتية 5)
 .«مصرـ  ط املعارف»( ضبطت ابلتحريك عن اللسان 6)
 ( التملو  كعصفور ا نبت ا نبطية قنابرّي يبكر يف أو  الربيض ا قاموس.7)
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ُتوَحٍة وايٍء حَتحتي ٍة ساِكَنة.الص واب ا وَوِهم فيه ابُن ماُكوال وابُن َعَساِكر ا فَضَبطُ   وه مبُثـَن اة َمفح
 قال ابُن نُْقَطه : واألََصحُّ قوُل ابن أَبي حاتِم.

ثان أَي إِلى َمْولَى َعِليّ  إِلَْيهو ْيِش بن هكذا في النَُّسخ ، والصَّواب العَبّاُس بُن الَحَسِن بِن ُخشَ  (1) العَبّاُس بُن أَْحَمدَ  أَبو الفَْضلِ  يُْنَسب الُمحّدِ

الَمْنبِِجّي ،  (2)، َحّدَث العَبّاس عن حاِجب بِن سليم  القَْنبَِريّان البَْصِريّ  وأَْحَمُد بُن بِْشرٍ  ، قَْنبَر ُمحّمد بن العَبّاِس بِن الَحَسن بِن الُحَسْيِن بن

ّواُف ، وعنه اب  نه بِْشٌر ؛ قالَهُ الحافِِظ.وعنه ابُن الُمَظفَِّر. وَحدَّث أَحمُد بُن بْشر عن بِْشر بن هالٍل الصَّ

 وّمما يُْستَْدَرك عليه :

ر.  القُْنبُر ّم : َضْرٌب من الُحمَّ  ، لغةٌ فيها. القُْنبُراءُ و، بالضَّ

 .«ق ب ر». وقد ذكره المصنّف في القَنَابِر والَجْمع

ّم فقط ، ونَبَّه عليه ، وهو يُوِهم أَن  قُنَْبر ، بضّم ثم فَتْحِ وُسُكوٍن : َجدُّ سيبويه ، وهو َعْمُرو بن ُعثَْماَن بنَ  قُنَْبرو ، وَوِهَم َشْيُخنَا فَضبََطه بالضَّ

 يَُكوَن كقُْنفٍُذ.

 ِر هللا القَّزاز.البَْغَداِدّي ، عن نَصْ  قُْنبُر ، كقُْنفُذ : َجدُّ إِبراِهيَم بن علّي بنِ  قُْنبُرٌ و

د بن أَحمَد بنِ  اُز ، عن أَحمَد بِن علّيِ بن قَُرْيش ، مات سنة  قُْنبُر وأَبو الفَتْح ُمَحمَّ  .560البَزَّ

 ، عن َسِعيد بن البَنَّاِء. قُْنبُر وأَبو طاِلٍب نَْصُر بن الُمبَاَرك الَكاِتُب ، ناظُر الِخَزانَِة ببَْغداَد ، لَقَبهُ 

 َمْعَمُر بُن محّمد بن ُعبَْيِد هللا العَلَويُّ ، وغيُرُهم. القُْنبُرِ  وأَبو

ُد بُن َعِليّ   ي إِلى أَيّام الُمْكتِفي.َمْولَى علّيٍ ، شاِعٌر َهْمدانِيٌّ ، َمَدَح الُوزراَء والُكتّاَب أَيَّام الُمْعتَِمد ، وبَقِ  قَْنبَرٍ  ، من َولَدِ  القَْنبَريُّ  قلُت : ومحمَّ

لعَِزيز العََدنِيُّ ، ذكره أَبو ، كِقْنطاٍر : الَحْبُل من ِليِف َجْوِز الِهْنِد ، وإِلى فَتِْلِه والَخْرِز بِه نُِسب اإِلماُم أَبو ُشعَْيٍب ُموَسى بُن عبِد ا الِقْنبَارُ و

 على السَّْمعَانّي.أَحمَد الحاِكُم ، واْستَْدَرك ابن األَثِير ِهذه النِّْسبَة 

 ، هكذا أَوَرَده الصاغانّي. القَِصيرُ  أَهمله الجوهريُّ وابُن َمْنُظوٍر ، وقال ابُن َعبّاٍد : هو ، كَجْعفَر القَْنتَر : [قنتر]

 .(3)، أَهمله الجوهرّي ، واستدركه ابُن ُدَرْيد  ِمثْلُه ِزنَةً ومعنًى ، بالُمثَلَّثَة : القَْنثَر : [قنثر]

ُجلُ  ، كُزْنبُوٍر ، بالِجيم القُْنُجورُ  : [قنجر] ِغيرُ  ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابُن األَعرابّي : هو الرَّ ِعيُف العَْقلُ  الّرأِْس  الصَّ ، هكذا نقله  الضَّ

أْي. أِْس يَُدّل على َضْعِف الرَّ  الصاغانّي وصاحُب اللَّسان. وقال أَهل الِفراَسة : إِّن ِصغََر الرَّ

ة ، أَهمله الجوهرّي ، وهذا أَْشبَهُ أَْن تكوَن نُونُه زائدةً ، ألَنّه كما قالوا : ال ثَانَِي لِجْرَدْحل ، كما تقدََّمت اإِلشارَ  ، كِجْرَدْحل الِقنَّْخرُ  : [قنخر]

 .«ق خ ر»إِليه ، فالصَّواُب أَْن يُْذَكَر في 

أِْس الباقِي على النَِّطاحِ  ، وقيل : هو شَِّديُد الصَّْوتِ الواِسُع اْلِمْنَخَرْيِن والفَِم ، ال وقال اللَّْيُث : هو ْلُب الرَّ ، قال األَزهرّي : وما أَْدِري ما  الصُّ

تُه. قال : وأَُظنُّ الصَّواَب الِفنَّْخر.  ِصحَّ

 ، وهي أَْصغَُر من الِفْنِديَرةِ. كاِلقنَّْخَرةِ  ، َرَخاَوةٌ  من أَْعلَى الَجبَِل ، وفيها (4) ِشْبهُ َصْخَرةٍ تَْنقَِلعُ  ، كِجْرَدْحٍل : الِقنَّْخرو القُنَاِخِريُّ و

 العَِظيُم الُجثَِّة ، كالقُنَاِخر ، بالّضّم. : الِقنَّْخرُ و

 : َضْخَمةٌ. قُنَاِخَرةٌ  : َضْخٌم. وامرأَة قُنَاِخرٌ  وأَنفٌ 

ْخَرةُ العَِظيَمةُ  الِقْنِخيَرةُ و ّم. ُخوَرةكالقُنْ  الُمتَفَلِّقَةُ ، ، بالَكْسر : الصَّ  ، بالضَّ

 : * وّمما يُْستَْدرك عليه : [قندحر]
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قُوا ؛ عن الفَّراِء. بِِقْنَدْحَرةٍ  َذَهبُوا  ، ِإذا تَفَرَّ

 ، والذّاُل الُمْعَجمة لغةٌ فيه. كالقَْنَدُحورِ  ُء الُخلُق ،، كِجْرَدْحٍل : السَّيِّى الِقْنَدْحرو

، هكذا أَورده  َكْنده پِير ، وأَْصلُه معّرب ، فارسي العَُجوزُ  ، أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيد : هو ، كَزْنَجبِيل القَْنَدفِيرُ  : [قندفر]

 ، واألَزهرّي في الخماسّي من التَّْهذيب. (5)الصاغانّي 

__________________ 
 ( يف القاموس : العباس بن ا سن.1)
 واملنبجي نسبة إىل منبج مدينة ابلشام ا كما يف اللباب.« مانسلي»( يف تقريب التهذيب : 2)
 .318/  1( اجلمهرة 3)
 .«تتقلض»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  4)
 ( يف التكملة : َكنحَدِبري.5)
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 : * ومما يُْستَْدرك عليه : [قندر]

الَحِريِمّي ، َحدََّث بالُمْسنَِد عن ابِن الُحَصْين ، وماَت سنة ِستّمائة ؛  قَْنَدَرة علّي بن، بالفَتْح : وهو َجدُّ أَبي طاِهٍر الِحِق بِن أَبي الفَْضل  قَْنَدَرةُ 

 قاله الحافظ. قلت : وَرَوى عنه َمّكيُّ ابُن ُعثَْماَن البصرّي ، أََحُد ُشيُوخ الّدْميَاِطي.

 : من َمالبِس النساِء. قَْنُدوَرةو

ة وابن د الَحّرانِيُّ ، َرَوى عنه أَبو أَْحَمَد بُن َعدِ  قَْنَدَورَّ  ّيٍ وَغْيُره.، بتشديد الراِء وفَتْح الدال : هو أَبُو بَْكر أَحمُد بُن عبِد هللا بن ُمَحمَّ

ُد بُن َعِلّيِ بِن يَْحيَى القَنَاِدرُ و  ، األَْصبَهانيُّ ، َرَوى عنه بُن ِمْرَدَوْيِه. القَنَاِدريُّ  ، بالفَتْح : َمَحلّة بأَْصبََهاَن ، منها أَبو الُحَسْيِن ُمَحمَّ

 * وّمما يستدرك عليه :

 ، بالفَتْحِ : َمِدينةٌ كبيَرةٌ بالقُْرِب من كابَُل. (1) قَْندهار : [قندهر]

 اإِلْنَساُن : شاَخ وتَقَبََّض وَعَسا. تَقَْنَسر : [قنسر]

نُّ ،  قَْنَسَرتْهُ و  : (2)الدَّْهُر. وأَنشد ابُن ُدَرْيد  قَْنَسَره ، ويُقَال للشيخِ إِذا َولَّى وَعَسا : قد الشََّدائُد : َشيَّبَتْهُ  كذاوالّسِ

هُ و  َرتــــــــــــــح نحســــــــــــــــــــــــــــَ ا  قـــــــــــــــَ َبن  هلــــــــــــــََ  أُمــــــــــــــوٌر فــــــــــــــاقحســــــــــــــــــــــــــــَ

  
ربَاو   ٌر وقـــــــــــــد كـــــــــــــَ َرُه َدهـــــــــــــح هـــــــــــــح ىَن  ـــــــــــــَ  قـــــــــــــد حـــــــــــــَ

  
. قال قِنَّْسرٌ  ، وكلُّ قَِديٍم : أَو القَِديمُ  الذي أَتَى عليه الدَّْهُر ، فَِرّي وِجْرَدْحل : الَكبِيُر الُمِسنّ كَجْعفَر وَجعْ  ، الِقنَّْسرُ و،  القَْنَسِريُّ و القَْنَسرُ و

 العَّجاُج :

َت أَ  َراًب وأَنــــــــــــــــــــــــــــح رِي  طــــــــــــــــــــــــــــَ ن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  قــــــــــــــــــــــــــــِ

  
اِن َدّوارِي  و   ُر ابإِلنحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــــــــــــد 

  

و قـَعحَسرِيّ   أَفحىَن الُقُروَن وهح

 يُْسَمْع هذا إِاّل في بَْيِت العَّجاج.وقيل : لَْم 

َدةٌ تُْكَسر وتُْفتَح : ، بالَكْسِر فِيهما قِنّْسُرونُ و،  قِنّْسِرينُ و بالقُْرِب من َحلَب ، وهي أََحُد أَْجنَاِد الشأِْم. قال ابُن  (3) ُكورةٌ بالشَّأْم أَي والنُّوُن ُمَشدَّ

ألَنَّ لفَظه لَْفُظ الَجْمعِ ، وَوْجه  قِنَّْسرون عند من يَقُولُ  قِنَّْسِريّ  وهو ِء اإِلْسالم ، ولم يَُكْن ِلَحلَب َمعََها ِذْكٌر.األَثيِر : وكان الُجْنُد يَْنِزلُها في ابتدا

َؤنَّثَتَان ، وكأَنَّه قد كاَن يَْنبَِغي أَْن يَُكوَن في ، وإِن لم يُْنَطق به ُمْفَرداً ، والنَّاِحيَةُ والِجَهةُ مُ  قِنَّْسرٌ  كأَنّه قِنّْسِرين الَجْمعِ أَنّهم َجعَلُوا كّل ناِحيَة من

ا لم تَْظَهِر الهاُء وكان قِنَّْسَرةً  الُمقَدَّر كأَنَّه ينبغي أَن يكونَ  قِنَّْسرٌ  الواِحِد هاٌء ، فصارَ  ُضوا  قِنَّْسرٌ  ، فلمَّ في الِقيَاس في نِيَِّة الَمْلفوِظ به َعوَّ

جِرَي في ذلك ُمْجَرى أَْرض في قولهم أََرُضون. والقَْوُل في فِلَْسِطيَن والسَّْيلَِحيَن ويَْبِريَن ونَِصيبِيَن وَصِريِفيَن الَجْمَع بالواو والنُّون ، وأُ 

 .قِنَّْسِرين ِعْنَد من يَقُول ِقنَّْسِرينِيّ و .قِنَّْسِرينَ  كالقَْوِل في (4)وعانِِديَن 

 : ، قال رؤبة كعاُلبٍِط : الشَِّديد القُنَاِسرُ و

رَا  اســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ن ــــــــــُ َدا قـ ــــــــــعــــــــــِ ه ال ــــــــــح ن تح مــــــــــُ ــــــــــد عــــــــــاجلــــــــــََ  ق

  
رَا  ــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــًا ابت ب َوَس َأاّبًء وَعضــــــــــــــــــــــــــــــــــح  َأشــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ً « ق س ر»َذَكَرهُ الجوَهريُّ في و ّي : وَصَوابُه أَْن يُْذَكر في فصل  َوَهما ًّ منه أَنَّ النوَن زائدةٌ. قال ابُن بَّرِ ألَنّه ال يَقُوم له َدِليٌل « قنسر»وَظنا

 على ِزيادة النُّون. وقال الصاغانّي :

ة. وقد تََكلََّف َشْيُخنَا ِلَدْفعِ هذا اإِليراد عن يَْدفَُع ما َظنَّه الجوهرّي ، وقد ذكره ابُن ُدَرْيٍد واألَزهريُّ في الرباعّي عل تَقَْنَسر واْشتِقَاقُ  حَّ ى الّصِ

َمِر َغْيُر َجيّد ، فإِنَّ الَجْوَهِرّي الَجْوَهِرّي بما ال يَْصلُح أَْن يَقُوَم في الِحَجاجِ ، فأَْعَرْضُت عنه ، غير أَنَّ إِيَراَد الُمَصنِِّف هذه المادَّة باألَحْ 

 َخَر. وهذا ال يُقَال فيه إِنّه اْستُْدِرك بِها َعلَْيه كما هو ظاِهر.ذكَرَها ، ولِكْن في َمَحّلٍ آ

بِّّي يَْرثِي بَنِيه :قِنَّْسِرينَ  ، ويَُراُد به َمْوِضُع اإِلقاَمِة على الماِء من قِنَّْسِرينَ  وّمما يَْنبَِغي إِيَراُده هنا قولُُهم : حاِضرُ   . وأَنشد ثعلٌب ِلعْكِرَشة الضَّ
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قـــــــــــَ    أَ  ا ســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــُ تـ رَكـــــــــــح ـــــــــــَ ي تـ َدا  َورَائـــــــــــِ  جـــــــــــح

  
ِر   رِيــــــنَ حبـــــــاضــــــــــــــــــــِ ن ســــــــــــــــــــح رِ  قــــــِ طــــــح ِر الــــــقــــــَ بـــــــَ  مــــــن ســــــــــــــــــــَ

  

مح  وُرهــــــــُ ــــــــُ ب ــــــــُ تح قـ مــــــــ  ــــــــقــــــــدح َواَرتح وضــــــــــــــــــــــَ رِي ل مــــــــح عــــــــَ ــــــــَ  ل

  
ر  مـــــح ِر الســـــــــــــــــــ  ِ  ابأَلســـــــــــــــــــــَ بـــــح َداَد الـــــقـــــَ ا شـــــــــــــــــــــِ فـــــــن  َأكـــــُ

  
__________________ 

 ( قيدها ايقوت يف معجمه بضم القاف وسكون النون وضم الدا  أيضاً.1)
 .338/  3( اجلمهرة 2)
 .«وُتكسر نوهُنما»( بعدها يف القاموس : 3)
 .«قوله وعاندين ا يف ايقوت ا لفة املثىن»( هبامش اللسان : 4)
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ه  تــــــــــــــُ ريح رَأَيـــــــــــــــح ر  خــــــــــــــَ مح كــــــــــــــُ يــــــــــــــهــــــــــــــِ رُنــــــــــــــِ ذكــــــــــــــِّ  يــــــــــــــُ

  
م و   هـــــــُ نــــــــح ك  مـــــــِ فـــــــَ رٍّ فـــــــمـــــــا أَنــــــــح رِ  (1)شـــــــــــــــــــــَ  عـــــــلـــــــ  ذُكـــــــح

  
اَغانّي ، واْستَْدَركه صاحُب اللَّسان ، ، كُخْرنُوبٍَة : الَمْرأَةُ التي ال تَِحيضُ  القُْنُشوَرة : [قنشر] ولَْيَس بتَْصِحيِف  ، أَهمله الجوَهِريُّ والصَّ

 ، كَجْعفٍَر ؛ قالهُ ابُن ُدَرْيد. قَْشَورٍ 

 : ، قال ُرْؤبَةُ  الشَِّديدُ  ، أَهمله الجوهرّي : وهو ، كعاُلبِطٍ  القُنَاِصرُ  : [قنصر]

رَا و  َواســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــقــــــــــَ ــــــــــا ال ن ــــــــــَ رحن ــــــــــاســــــــــــــــــــــــَ د ِإنح ق  اأُلســــــــــــــــــــــــح

  
َو    اَب الشــــــــــــــــــــــــ  رحضــــــــــــــــــــــــَ َ قــــــــــِ اح َراالقــــــــــَ اصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ن ــــــــــُ  قـ

  
بَاِعّي :و ّم : ع بالَشأْم قُنَاِصِرينُ  في التَّْهِذيب في الرُّ  ، وأَْوَرَده الصاغانّي وصاِحب اللَّسان. ، بالضَّ

 ، أَهمله الجوهرّي. ، كِجْرَدْحل الِقْنَصْعر : [قنصعر]

ُجلُ  (2)وقال ابُن ُدَرْيد   ، وأَنشد : القَِصيُر العُنُِق والظَّْهِر الُمَكتَّلُ  : هو الرَّ

ِر  طــــــــــــح بــــــــــــَ ِم الســــــــــــــــــــــــــِّ ظــــــــــــَ يــــــــــــح ِدد ابلشــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــح  ال تـــــــــــــَ

  
رِ   ِديــــــــــِد اأَلســــــــــــــــــــــــح رِت الــــــــــبــــــــــاِع الشــــــــــــــــــــــــ   الــــــــــبــــــــــاســــــــــــــــــــــــِ

  

  ٍ  ِقنحَصعحرِ كر  لَِئٍم محَِ

هذه المادَّة سقطت من  .، كِجْرَدْحل : َدَواٌء ُمقَّوٍ للَمِعَدةِ ُمفَتٌِّح للسَُّدد ، وهو َخَشٌب متََخْلِخُل الِجْسِم يُْشبِه التُّْرُمَس إِذا قُِشرَ  الِقْنَطْعر : [قنطعر]

 ن.أَكثِر النَُّسخ ، وُوِجَدْت في بعضها ُمْلَحقَةً بالَهاِمِش ، ولم يَْذُكْرَها الصاَغانّي وال صاحُب اللََّسا

ق بينها صاحُب الِمْصباح  : الِجْسر القَْنَطَرةُ  : [قنطر] وَغيُره. قال األَزهرّي : هو أََزٌج يُْبنَى باآلُجّر أَو بالِحَجاَرة  (3)، فُهما ُمتراِدفاِن وفَرَّ

 ما اْرتَفََع من البُْنيَاِن. : القَْنَطرة قيل :و على الَماِء يُْعبَُر عليه.

 ، ة بُخوِزْستَاَن. (4) أَْربكَ  قَْنَطَرةُ و

، من  القَْنَطِريّ  ، وأَبو الفَْضِل العَبّاُس بُن الُحَسْين القَْنَطِريّ  َعِليُّ بن داُووَد التَِّميِميّ  أَبو الَحَسنِ  منها َشْرقِيََّها ، البََرداِن : َمَحلَّةٌ ببَْغَدادَ  قَْنَطَرةُ و

 .240، مات سنة  (5)َمُد ُشيُوخ البَُخاِرّي ، عن يَْحيَى بِن آَدَم ، وعنه أَحْ 

َذاذَ  قَْنَطَرةو باطِ  (7) أُّمِ أَْرَدِشيَر : بَسَمْرقَْند بَْين أَيََدجَ  (6) ُخرَّ ْنيَا ، ُطولُها أَْلُف ِذَراع ، وُعْلُوَها مائةٌ وَخْمُسونَ  ، وهي والّرِ  من َعجائِب الدُّ

صاِص والَحِديد. ِذَراعاً ،  وأَْكثَُرها َمْبنِيٌّ بالرَّ

 .القَْنَطِريّ  السَّْيِف : ع باألَْنَدلُِس ، منه ُمحّمد بُن أَْحَمَد بِن َمْسعُود الماِلِكيّ  قَْنَطَرةُ وَ 

 على نهر ِعيَسى َغْربِّي بَْغَداَد.ـ  ببَْغَداد قَناِطرُ  : كلَُّها (8) الُمعَْيِديّ  قَْنَطَرةوالشَّْوِك  قَْنَطَرةُ وَرْيٍق ، بَنِي زُ  قَْنَطَرةُ و

عاِمر البَُخاِرّي ومحّمد بِن  ، َرَوى عن َخلَِف بنِ  القَْنَطِريُّ  َجْعفَُر بُن صاِدِق ابن الُجنَْيدِ  أَبو َمْنُصورٍ  : ة بَسَمْرقَْند ، منها القَْنَطَرةِ  َرأْسُ و

 .315إِْسَحاَق بِن ُخَزْيَمة ، مات سنة 

ِد بِن ِسنانٍ  أَبو َعِلّيٍ  َمَحلَّة بنَْيَسابُور ، منها : القَْنَطَرة َرأْسُ و ، عن محّمِد بِن يَْحيَى ، وأَْحَمَد بن  القَْنَطِريّ  السَّّواُق النَّْيَسابُوِريّ  الَحَسُن بُن محمَّ

 وعنه أَبو َعِلّيٍ النَّْيَسابُوِريُّ الحافُِظ.يُوُسَف ، 

 إِليه. (10)وفي بَْعِض النَُّسخ : فأُضيف  (9) إِليه فأُِضيفَتْ  ، عنههللارضي الصحابيّ  : ع قُْرَب الُكوفِة ، نََزلها ُحَذيفةُ بن اليَمانِ  القَناِطرُ و

ِميرُ « بناه»النُّسخ ، والصَّواب : هكذا في ـ  ع بَسواِد بَْغَداَد بَناَها : القَنَاِطرُ و  َمِلُك الِحيَرةِ. النُّْعَماُن بُن الُمْنِذرـ  للقَنَاطر ، أَو الضَّ

 .القَنَاِطِريّ  ع أَو َمَحلَّة بأَْصبََهاَن ، منها أَحمُد بُن َعْبِد هللا بِن إِْسَحاقَ  : القَنَاِطرُ و
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__________________ 
 .«منه»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 رجر قنَصعٌر : قصرٌي. 406/  3( يف اجلمهرة 2)
 والقنطرة ما يبىن عل  املاء للعبور عليه وهي فنعلة واجلسر أعم ألنه يكون بناًء وغري بناٍء.« : قطر»( يف املصباح 3)
 . وقد روي أربك ابلكاف... ( يف معجم البلدان : قنطرة أرب 4)
 ( يف معجم البلدان : وعبد   بن أمحد.5)
 خّرزاذ. ويف معجم البلدان :« خرّازان»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  6)
 ( يف معجم البلدان : إيذج.7)
َعحَبِدّي.8)

 ( يف معجم البلدان : قنطرة امل
الكوفة فهو كما ذكره ايقوت . وقير قناطر حذيفة بناحية الدينور. وأما املوضــض الذي قرب .. ( يف معجم البلدان قناطر ُحذيفة : بســواد بغداد9)
 قناطر بين دارا. :
 ( وهي عبارة القاموس املطبوع.10)
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 .القَنَاِطِريّ  د ، باألَْنَدلُس ، منه أَحمُد بُن َسِعيِد بِن َعِلّيٍ  : القَنَاِطرُ و

ُجلُ  قَْنَطرَ و  في أَّيِ َمْوِضع قَاَم. ، وقِيل : أَقَامَ  : أَقاَم باألَْمَصاِر والقَُرى وتََرك البَْدوَ  قَْنَطَرةً  الرَّ

ُجُل : قَْنَطرَ و ِمن الَماِل.  قِْنَطارٌ  أَي صاَر لَهُ  «أَبُوهُ  قَْنَطرَ وفي الجاِهِليّة ،  قَْنَطرَ  أَّن َصْفواَن بَن أَُميَّةَ »في الَحِديث : و،  بالِقْنَطارِ  َملََك ماالً  الرَّ

ُجُل : َملََك ماالً َكبِ  قَْنَطرَ  وقال ابُن ِسيَده  .بالِقْنَطار كأَنّه يوَزنُ  (1)يراً الرَّ

 الَجاِريَةَ : نََكَحَها. قَْنَطرَ و

َل وأَقَاَم ال يَْبَرحُ  قَْنَطرَ و  .كالقَْنَطَرةِ  ، َعلَْينَا : َطوَّ

ِطالٌء لعُوِد البَُخور. قلُت  ، هكذا في سائر النَُّسخ ، وفي اللَِّسان : َطَراٌء ِلعُوِد البَُخور ، قال ابُن ُدَرْيد : فِْنعَاٌل من القَْطر : ، بالَكْسر الِقْنَطارُ و

ّم : ّم : هو ُعوُد البَُخور ، فالنُّون ِإذن زائدةٌ. وقال بعُضهم : بل ُهَو ِفْعالٌل. وقال  : وقد تَقَدَّم أَن القُْطَر ، بالضَّ هو تَقَدَّم أَن القُْطَر ، بالضَّ

ّجاُج : هو مأْخوذٌ من  ، إلحكام َعْقدها ؛ كما نَقله َشْيُخنا عن إِعراِب السَِّميِن. القَْنَطَرة َء ، إِذا َعقَْدتَه وأَْحَكْمتَه ، ومنهقَْنَطْرُت الشَّيْ  الزَّ

وقيل : مائةٌ  .«ومائة ِدينارٍ »اللَّسان :  ، هكذا في النَُّسخ ، وفي أَو أَْلٌف ومائتا ِدينَار ، َوْزُن أَْربَِعين أُوقِيَّةً من َذَهبٍ  : ِمْعيَاٌر. قيل : الِقْنَطارُ و

ة ، أَو َسْبعُوَن أَلَف دينَار ، عن أَبي ُعبَْيد ، أَو أَْلٌف ومائتَا أُوقِيَّة وِعْشُرون َرْطالً ،  قيل :و ، وهو بلُغَة بَْربٍَر أَْلُف مثْقَاٍل من َذَهب أَو فضَّ

ة َمْجُهولَةٌ من المال ، (2)هي ُجْملَةٌ كبيرة  ، قاله ابُن َعبّاس. وقيل : ثََمانُوَن أَْلَف ِدْرَهم يُّ ، أَو مائةُ َرْطل من َذَهٍب أَو فِضَّ أَو  ، قاله السُّّدِ

ةً أَْلُف ِدينَار ، أَو مل . ُء َمسك ثَْوٍر َذَهباً أَو فِضَّ يُّ  ، بالُسْريَانيَّة ؛ نقله السُّّدِ

 .«َعْشَرة أَْلَف أُوقيَّة ، األُوقِيَّةُ خيٌر مما بَْيَن السََّماِء واألَْرض (3): اثْنَتَا  الِقْنَطارُ »:  قال ، وسلمعليههللاصلىَرَوى أَبو ُهَرْيَرةَ عن النبّي و

ما ُهَو ، فقالت طائفةٌ :  القْنَطار : مائةُ مثْقَاٍل ، اْلِمثْقَاُل عْشُرون قِيَراطاً. وقال ثَْعلٌَب : اْختَلََف الناُس في الِقْنَطارُ  وُرِوَي عن ابن َعبّاس :

ة ، ويُقَال : أَْربَعَةُ  (4)مائةُ أُوقِيَّة من َذَهٍب ، وقيَل  ة ، وقيل : أَْلُف أُوقيَّة من الذََّهب ، وقيل : من الِفضَّ  آالف دينَار ، ويُقَال : : ِمَن الِفضَّ

ُل َعلَْيه  .(5)ِدْرَهم   عند العََرب األَْكثَر أَنَّه أَْربَعَةُ آالف دينار. (6)قال : والُمعَوَّ

ل الُمقَْنَطرُ و نَاها ثالثَةُ أَْدَواٍر : َدْوٌر وَدْوٌر ، وَدْوٌر ، فَمعْ  قَنَاطيُر ُمقَْنَطَرةٌ  َزْيٌد ، إِذا َملََك أَْربَعَةَ آالف ِديناٍر ، فإِذا قالُوا : قَْنَطرَ  ، يقال : الُمَكمَّ

 ، فَمْحُصولَُها اثْنا َعَشَر أَْلَف ِدينَار.

 : العُْقَدةُ الُمْحَكَمةُ من المال. الِقْنَطارُ  ويُقَال :

ى ، كِزْبِرجٍ  الِقْنِطرُ و وذكَر أَبو َحيّاَن أَنَّ نُونَهُ زائَدةٌ ، فَوْزنُه بِزْبِرجٍ َغْيُر  ، لُغَةٌ يََمانيَةٌ ؛ قاله ابن ُدَرْيد. الدُّْبسيّ  : هذا الطائر الذي يَُسمَّ

 ُمنَاسب.

 ، وأَنشد َشمٌر : كالِقْنِطير الّداِهيَةُ ، أَيضاً : الِقْنِطرُ و

 ِقنحِطرَاٍء الٍ  مَن اأَلمحر كر  امحريو 
ُد بن إِسحاَق السَّْعديُّ :القَنَاِطرُ  والَجْمعُ   . وأَنشد محمَّ

لــــــــّي  يــــــــح لــــــــَ دح القــــــــَ  الــــــــطــــــــ  قــــــــَ ري لــــــــَ مــــــــح عــــــــَ راً لــــــــَ طــــــــِ نــــــــح  قــــــــِ

  
ميف   َر جــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــد  ِر ِإّن ال هــــــــــح ــــــــــد  رُهُ مــــــــــن ال اطــــــــــِ ــــــــــَ ن ــــــــــَ  قـ

  
مْن ِعراقهم ، كأَنِّي  (8)أَن يُْخِرُجوا أَْهَل العَراق  قَْنُطوَراءَ  يُوِشُك بَنُو»َحديُث ُحَذْيفَةَ : ، ومنه التُّْرك : (7)، َمْمُدوٌد ويُْقَصُر  قَْنُطوَراءَ  بَنُوو

ر السُّودانُ  : قْنُطوراءَ  بَنُو أَو،  «بهم ُخْزَر العُيُون ، ُخْنَس األُنُوف ، ِعَراَض الُوُجوه ماِن جاء »حديث أَبِي بَْكَرة :  ، وبه فُّسِ إِذا كان آِخُر الزَّ

يُن. مْن نَْسِلَها التُّْركُ  َولََدْت له أَوالداً  وسلمعليههللاصلىإِلبراهيَم  كانَتْ  أَو هيِ جاريَةٌ  «قَْنُطوراءَ  بَنُو  والّصِ

 * وّمما يُْستَْدرك عليه :

 التي َذَكَرها الزمخشرّي على نَْهٍر بين لسيو ونَْهر َمْنُصور. القَْنَطَرةوقُْرُطبَةَ العَِديَمة النَِّظير.  قَْنَطَرةُ 
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 بالجيَزة من مْصَر.: قَْريَة  القَْنُطوَرةُ و

__________________ 
 ( اللسان : كثرياً.1)
 ( يف اللسان : كثرية.2)
 ( يف التهذيب واللسان : اثنا عشر ألف.3)
 ( يف التهذيب : وقير : مائة أوقية من الفضة.4)
 ( يعين أربعة اآف درهم ا عن التهذيب.5)
 ( يف التهذيب : واملعمو  عليه.6)
 واللسان والتكملة ا ويف التهذيب : بنو قـَنحطُور.( األصر 7)
 أهر البصرة منها ا وعليها اقتصر التهذيب يف روايته للحديث.ـ  كما يف النهاية واللسانـ   ( ويف رواية8)
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 ، ُمَصغَّراً : وموضٌع قريب من الشَّأَم. القُنَْيِطَرةو

ا  قَْنَطَرةُ  الَمْعُروفة : القَنَاطر ُكْرُهم الُمَصنِّف منوّمما على نَْهر عيَسى في َغْربّي بَْغداد ، ّمما لم يَذْ  ِدِممَّ
وميّة ،  قَْنَطَرةو،  (1)  قَْنَطَرةوالرُّ

يّاتِيَن ،  ّمان ،  قَْنَطَرةواألُْشنان ،  قَْنَطَرةوالزَّ  ؛ أَْوَرَدهم يَاقُوت. (2)المِغيض  قَْنَطَرةُ والرُّ

 العَِظيُم من الُوُعوِل السَِّميُن. هو أَْهَملَهُ الَجوهرّي وصاحُب اللّسان. واْستَْدَرَكهُ الصاغانيُّ فقال : ، كِسْنَجارٍ  الِقْنعَارُ  : [قنعر]

كاً ، وثََمَرتَُها وَشوْ  هو َشَجَرةٌ كالَكبَِر لِكنََّها أَْغلَُظ ُعوداً  والغَْيُن ُمْعَجَمةٌ ، أَهملهُ الَجْوهرّي ، وقال أَبو حنيفة : ، كَجْنَدلٍ  القَْنغَرُ  : [قنغر]

 واإِلبُِل تَْحِرُص َعلَْيه. ، (3)كثََمَرتِه ، وال يَْنبُُت في الصَّْخر 

 الذََّكر. ، أَهمله الجوهرّي ، وهو ، كَجْنَدل القَْنفَر : [قنفر]

 كذا في اللَّسان. ، كعاُلبِط : القَِصيرُ  القُنَافِرُ ـ و بالَكْسرِ ـ  الِقْنِفيرو

 ، نَقَلَهُ الصاغانّي هكذا. كُزْنبُوٍر : ثَْقُب الفَْقَحة،  (4) القُْنفُورو

 : * وّمما يستدرك عليه : [قنور]

 ، كَجْعفٍَر : لَقَُب محّمد بِن إِبراهيَم اإِلْربِِلّي صاحب الَمْشيََخة ، َضبَطه الحافِظ. قَْنَور

ِعيفُ  هو الطَِّويُل الَمْدُخوُل الِجْلِد ، أَو  ، وقال الصاغانِيُّ : هو، أَهملُه الجوهريُّ وصاحُب اللَّسانِ  ، كَسَمْنَدلٍ  القَنَْهَورُ  : [قنهر]  الَخّواُر الضَّ

 الَجبان.

 * وّمما يُستدرك عليه :

َح بأَنَّ ال قَنَْوَهرٌ  ْمُح ، وَذَكُر السَّالِحِف ، وَصرَّ نَّوَن زائدةٌ ؛ قَالَهُ َشْيُخنا. ، كَصنَْوبَر : قال الشَّْيخ أَبو َحيّاَن في األَْبنِيَة : هو األََسُد ، والرُّ

 ، ولم يَْذُكْر َمْعنَاه.« قَنَْوَطرٌ »واستَْدرك أَْيَضاً : 

ُجلُ  قارَ  : [قور] ، وقال ابُن القَّطاع : َمَشى َعلَى أَْطَراِف أَصابِِعه كالساِرق ،  ى َعلَى أَْطَراِف قََدَمْيِه ِلئاَلَّ يُْسَمَع َصْوتُُهَماَمشَ  : يَقُورُ  الرَّ

 قال : وأَْخَصُر منه : ِليُْخِفَي َمْشيَه ، وهو قائٌر.

عــــــــاً  زحمــــــــِ ُت مــــــــُ نــــــــح ا كــــــــُ ا بــــــــعــــــــَد مــــــــَ هــــــــَ ــــــــح يـ ُت ِإلــــــــَ فــــــــح  َزحــــــــَ

  
ُت ابلــــــ  بـــــــح ا وانحســــــــــــــــــــَ هـــــــَ رحمــــــِ ِر عــــــلــــــ  صــــــــــــــــــــَ يـــــــح  قـــــــائــــــرَالــــــ 

  
ْيدَ  القانِصُ  قارَ و  َختَلَهُ. : يَقُوُره قَْوراً  الصَّ

َرهُ تَْقِويراً  قََطعَهُ من َوَسِطه َخْرقاً ُمْستَِديراً ، : يَقُوُرهُ قَْوراً  ءَ الشَّيْ  قارَ و رَ و. كقَوَّ  الَجْيَب : فَعََل به ِمثَْل ذلك. قَوَّ

َرهُ  في الّصحاح :و راً ]: كلُّه بَمْعنَى قََطعَهُ  اْقتََوَرهُ و،  اْقتَاَرهقَوَّ ر»وفي حديث االْستِْسقَاِء :  .(5) [مَدوَّ َق ِفَرقاً « السََّحابُ  فتَقَوَّ ، أَي تَقَطََّع وتَفَرَّ

 ُمْستَِديرة.

 ، وُهَو من ذلك. قال َجِريٌر : الَمْرأَةَ : َختَنََها قارَ و

َرزحد ِ  ِف الـــــــــــــفـــــــــــــَ نح أَنـــــــــــــح َ  عـــــــــــــَ فـــــــــــــلـــــــــــــ   عـــــــــــــارٌِد  تـــــــــــــَ

  
نح   دح مــــــــــــَ الٌت ملَح  ــــــــــــَِ ُه َفضــــــــــــــــــــــــــَ الــــــــــــَ وُرهــــــــــــَ قــــــــــــُ  يـــــــــــــَ

  
ِغيرُ  القَاَرةُ و كأَنَّه أَراَد َجبالً َصِغيراً فَْوَق الجبَل ،  «الجبَلِ  قاَرةَ  َصعَدَ »في الحِديث : و الُمْنقِطُع عن الِجبال. ، وزاد اللّْحيانِّي : : الُجبَْيُل الصَّ

ْخَرةُ العَِظيمةُ  : القاَرةُ  أَو قُنَّةَ الَجبِل ، أَي أَْعاله.، كما يُقَال : صعََد  ِغيُر األَْسَوُد  الصَّ ، وهي أَصغَُر من الَجبَِل. وقيل : هي الُجبْيُل الصَّ

في األَْرض ، كأَنَّهُ ُجثْوةٌ ، وهو َعِظيٌم  (6) يَقُوُد َطِويٌل في السَّماِء ال (6): ُجبَْيٌل ُمْستَِدقٌّ مْلُموٌم  القَاَرةُ  الُمْنفَِرد ِشْبهُ األََكمِة. وقال ابُن ُشَمْيل :

ةُ ، وهي القاَرةُ  أَو ُمْستَِدير ، ْخرةُ السَّْوداءُ  : القَاَرةُ  األَْرُض ذاُت الِحَجاَرةِ السُّوِد ، أَو : الَحرَّ  قارٌ و،  قاراتٌ  ج ، أَو ِهَي األََكَمةُ السَّْوداُء ، الصَّ

مِّ ـ  قُورٌ و،   ، بالَكْسر. قال َمْنُظوُر بُن َمْرثٍَد األََسِديُّ : قِيَرانٌ ـ و بالضَّ
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ــــــــــَ  ِذي  ل ــــــــــداَر أَبعــــــــــح ِرُف ال عــــــــــح ــــــــــَ ورح هــــــــــر تـ ــــــــــقــــــــــُ  ال

  
فــــــــــورح   كــــــــــح ريحَ َرمــــــــــاٍد مــــــــــَ تح غــــــــــَ ــــــــــد َدَرســــــــــــــــــــــــَ  ؟(7)ق

  
__________________ 

 .«د ا»( عن معجم البلدان ا وابألصر 1)
 فاء.( عن معجم البلدان وابألصر املفي  ابل2)
 ... ( األصر واللسان ا ويف التكملة : ال تنبت إاّل يف الصخر ا يف أعاد النِّي  الشامخ3)
ُفَورة.4)  ( يف التكملة : الُقنـح
 ( زايدة عن الصحاح.5)
 . ال يقور... ( كذا ابألصر واللسان ويف التهذيب : ملحوم طوير6)
 ( بعد ا يف اللسان.7)

 مـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــئـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــروح ممـــــــــــــــــطـــــــــــــــــورح 

  
ــــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــــــــــــــــرور املســـــــــــــــــــــــــــــــــرورح   ــــــــــــــــــــن  أزمــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــي
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 وفي قَِصيِد َكْعٍب : «ِحْسَمى قُورِ  فلَهُ ِمثْلُ »في الحديث : و

 (1)الَعَساِقيُر  ابلُقورِ قد تـََلف َض و 
، وِهي األَصاِغُر من الِجباِل ، واألَعاِظُم من  القَاَرةِ  : َجْمعُ  الِقيرانُ و،  القُورُ  ، قال اللَّْيُث :« َوْعثٍ  قُورٍ  َعلَى َرأِْس »وفي حِديِث أُّمِ َزْرعٍ : 

قَةٌ َخِشنَةٌ َكثِيَرةُ الِحَجاَرةِ.  اآلكاِم ، وِهَي ُمتَفَّرِ

 الدُّبَّةُ. : القَاَرةُ و

يُش اْبنَا ال قَبِيلَةٌ  : القَاَرةُ و وا، وهم َعَضٌل والّدِ قَُهْم في  قَاَرةً  ُهوِن بن ُخَزْيَمةَ بن ِكنَانَةَ ، ُسمُّ الْجتَِماِعِهم واْلتِفَافِهم لّما أَراَد ابُن الشَّّداخ أَْن يُفَّرِ

 بَنِي ِكنَانَةَ وقَُرْيٍش ؛ قال شاِعُرُهم :

واَن  اَرةً َدعـــــــــــــــــــــُ ُرواَن  قـــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــَ ذح   (2)ال تـــــــــــــــــــــَ
  

فـــــــــــاِ    َر ِإجـــــــــــح ثـــــــــــح َر مـــــــــــِ فـــــــــــِ جـــــــــــح يـــــــــــمِ فـــــــــــنـــــــــــُ لـــــــــــِ  الـــــــــــظـــــــــــ 

  
 قال السَُّهْيِلّي في الّرْوض : هكذا أَنشده أَبو ُعبَْيِد في ِكتاِب األَْنَساِب ، وأَْنَشدهُ قاِسُم بُن ثابِت في الدَّالئل :

اَن  ُرواَن  قــــــــــــــــــــــــــــــاَرةً َذُروح عــــــــــــــــــــــــــــــَ ذح  ال تــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُة والـــــــــــــــذِّمـــــــــــــــامُ   رَابـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَك الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ بـــــــــــــــتـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

  
ْحمِن  قاِريّ  الَحَدِق في الَجاِهِليَّة ، وُهْم اليَْوَم في اليََمِن ، يُْنَسبُون إِلى أََسٍد ، والنِّْسبَةُ إِليهم ُهْم ُرَماةُ و ، وُهْم ُحلَفاُء بَنِي ُزْهَرةَ ، منهم عبُد الرَّ

ْحمن ، َسِمَع ُعَمَر رضي هللا َعْنه : وابُن أَِخيِه إِْبراِهيُم ابُن َعْبِد  القاِريُّ  بن َعْبدٍ  هللا بِن َعْبٍد ، عن َعِلّي ؛ وُمَحّمُد وإِبراِهيُم اْبنا َعْبِد الرَّ

 المذكور ، وأَُخوُهم الثّاِلُث يَْعقُوُب ، َحدَّثُوا.

 وإِيَاُس بُن َعْبٍد األََسِدّي ، َحِليُف بَني ُزْهَرة ، َشِهَد فَتَْح ِمْصَر.

 َحدََّث ُهَو وَجدُّه.،  القاِريُّ  وعبُد هللِا بُن ُعثَْماَن بِن ُخثَْيم

: إِْن ِشئَْت َصاَرْعتُك وِإْن  القاِريُّ  ، واآلخُر أََسِديٌّ : فقال قاِريٌّ  َزَعُموا أَنَّ َرُجلَْيِن اْلتَقَيَا ، أَحُدهما« َمْن راَماَها القَاَرةَ  أَْنَصفَ »الَمثَُل  منهو

 : قد أَْنَصْفتَنِي ، وأَنشد : القَاِريُّ  اماةَ : فقالِشئَْت سابَْقتُك ، وِإْن ِشئَْت راَمْيتُك فقال : اخترُت الُمر

َف  اَرةَ قـــــــــــــد أَنحصـــــــــــــــــــــــــــَ ا  الـــــــــــــقـــــــــــــَ اهـــــــــــــَ نح رامـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
ا  اهــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ ٌة نــــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــــَ  ِإان  ِإذا مــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــِ

  

راَها  نـَُرّد أُوالَها عل  ُأخح

ال تَْنفَُد ِحَجاَرتَُها إِذا ُرِمَي بها ، فَمْن راماَها فَقَْد أَْنَصف. انتهى. وقِيَل  [القاَرة]ثم اْنتََزع له َسْهماً وَشكَّ فُؤاَده. قال السَُّهْيِلّي ، فَمْعنَى الَمثَِل أَْن 

ُن الدُّبَّ »الدُّبَّة. وقيل في َمثٍَل :  في هذا الَمثَل : القَاَرةُ  :  .«الِحَجاَرةُ  (3) [إِالّ ] ال يُفَّطِ

ّي لهذا الَمثَِل َوْجهاً آَخَر ، راِجْعه   .(4)وَذَكر ابُن بَّرِ

 القَاَرةِ  بَْينَ »، على َمْرَحلَة من ِحْمَص للقاِصِد ِدَمْشَق ، َمْوُصوفَةٌ بِشّدة البَْرِد والثَّْلج ، وقد َضَربُوا بها الَمثََل فقالوا :  ة بالشامِ  : القاَرةُ و

 .(5)، وبعُض أَْهِلَها نصاَرى  قارا هي ؛ كذا في ُمْختََصر البُْلَداِن. وقال الحافِظ : القاراتُ  ويُقال فيها أَيضاً : .«والنّبِك بَنَاُت التََّجاِر تَْبكي

 بالبَْحَريِن ، وِحْصٌن قُْرَب ُدوَمةَ ، وُجبَْيٌل بَْيَن األَِطيِط والشَّْبعَاِء. : قَْريَةٌ  القَاَرةُ و

 ، لُغَتَان ، وسيأْتي قِريباً. الِقيرُ  : القارُ و

ْخُم منها : القارُ و  ْجِليُّ :، قال األَْغلَُب العِ  اإِلبُِل أَو القَِطيُع الضَّ

ارَا  كـــــــــــــــــًا َأغـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ ا مـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــا ِإنح رَأَيــــــــــــــــــح

  
َرًة و   ه قــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــــح َر مــــــــــــــــــــــِ ثـــــــــــــــــــــــَ ارَاَأكــــــــــــــــــــــح  قــــــــــــــــــــــَ

  

َتِلُب اهِلَجارَاو   فارِساً َيسح
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 : اإِلبِل. القَارُ والِقَرةُ : الغَنَم. 

 ، قال بِْشُر بُن أَبي خاِزم : َشَجٌر ُمرٌّ  : القارُ و

ٍف  هــــــــــــح اَلَح بــــــــــــَذاِت كــــــــــــَ ون الصــــــــــــــــــــــــــّ ومــــــــــــُ  َيســــــــــــــــــــــــــُ

  
ٌض و و   لــــــــــــــَ مح ســــــــــــــــــــــــــــَ ا هلــــــــــــــَُ يــــــــــــــهــــــــــــــَ ارُ مــــــــــــــا فــــــــــــــِ  قــــــــــــــَ

  
 خاِرَجها ، َمْعُروفَة. ة بالَمِدينَِة الشَِّريفَة : القَارُ و

رَ  ، كثَُماَمٍة : ما القَُواَرةو  كقَُواَرةِ  من الثَّْوِب وَغْيِره ، قُّوِ

__________________ 
 ( ديوانه وصدره :1)

 ذراعيها وقد عرقتكبن أوب 
 ( يف اللسان : ال تنفروان.2)
 وضبرت عن التهذيب.« فطن»( زايدة عن التهذيب ا وانظر اللسان مادة 3)
 .«قور»( انظر اللسان 4)
 ( يف معجم البلدان : وأ لها كلهم نصار .5)
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َيايّن. َأو ُلَص  ابأَلِدميِ  الَقِميِص واجلَيحِب والِبطِّيخ ا ه به الّلحح يح  : اســـمُ  الُقَواَرةو  ا َخصـــ  َُقو ر ءِ َما َقَطعحَت ِمنح َجَواِنِب الشـــ 
 امل

َتِديراً فقدا وُكر  شيح  ا اأُلوىَل ذََكرها  ُء الِذي ُقِطَض من َجَوانِِبهِ الش يح  أَيضاً : الُقَواَرةو  .قـَو رحَتهُ  ٍء َقَطعحَت من َوَسِطه َخرحقاً ُمسح
 ِضّد. الصاغايّن ا والثانَِيُة اجلَوحَهرِي  ا وهو

 ، وهو ِمْن َمنَاِزل أَهِل البَْصَرة إِلى الَمِدينَة. ع بَْيَن البَْصَرةِ والمدينَة : قَُواَرةُ و

 الَجْوِف. الَواِسعَةُ  : الّدارُ  القَْوَراءُ و

ْمُر ، والتَّغَيُُّر ، و االْقِوَرارُ و ْلب ُهَزاالً وكبَراً. وقد التََّشنُّج: الضُّ  : تَشنَّج ، كما قال ُرْؤبَةُ ابُن العَّجاج : اْقِوراراً  الِجلدُ  اْقَورَّ  ، واْنِحنَاُء الصُّ

ِن و  شــــــــــــــــــــــَ ــــــــِف اأَلخح ي ظــــــــِ وِدي كــــــــالشــــــــــــــــــــــ  اَج عــــــــُ عــــــــَ ــــــــح  انـ

  
ِورارِ بــــــــــــــعــــــــــــــَد   نِ  اقــــــــــــــح نــــــــــــــ  ِد والــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــح  اجلــــــــــــــِ

  
ةٌ  ونَاقَةٌ   ِجْلُدَها ، واْنَحنَْت وُهِزلَت. اْقَورَّ  : قد ُمْقَورَّ

َمنُ  أَيضاً : االْقِوَرارُ و  ، وهو ضّد. قال : الّسِ

َن  ر بـــــــــــــــح َورناقــــــــــــــــَ قـــــــــــــــح ُه   مـــــــــــــــُ يـــــــــــــــنـــــــــــــــَ َبّن َوضـــــــــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَ

  
ا  مــــــــــَ جــــــــــَ ُر َأحــــــــــح فــــــــــح ه الــــــــــغــــــــــُ يــــــــــٍ  ِإذا مــــــــــا رَامــــــــــَ نــــــــــِ  بــــــــــِ

  
 وقال أَبو َوْجَزةَ يَِصُف ناقَةً قد َضَمَرْت :

ا  َور  كـــــــــــــَبلـــــــــــــ َ ـــــــــــــح ٌ  يف أَنحســـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــِ  اقـ  هـــــــــــــا هلـــــــــــــََ

  
وُ    حــــــــــُ كــــــــــح ِر مــــــــــَ ــــــــــح ي ــــــــــلــــــــــ  واِد ال ٌض ِبســــــــــــــــــــــــَ َزمــــــــــ  (1)مــــــــــُ

 

  
 من الَخْيِل : الضاِمُر قال بِْشٌر : الُمْقَورُّ و

ٌد  َو هنـــــــــــــَح هـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــِر فـ ُر ابأَلصـــــــــــــــــــــــــــائ  ُيضـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــ 

  
ٌص فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه   لــــــــــــــــــِّ قــــــــــــــــــَ ب  مــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ وِارُ أَق  اقــــــــــــــــــح

  
تِ  ، وقد َذهاُب نَبَاِت األَْرِض  : االْقِوَرارُ و  األَْرُض. اْقَورَّ

ى القَْضم ؛  أَو القُْطُن الَحِديثُ  ، حكاه أَبو َحنيفَةَ ، : الَحْبُل الَحِديث من القُْطنِ  القَْورُ و ، فأَّما العَتِيُق فيَُسمَّ
أَو ما ُزِرَع من  قاله أَبو حنيفةَ ، (2)

 ، قاله أَبو َحنِيفَة أَيضاً. عاِمه

يَن والبَُرِحينَ  ، بَكْسر الراءِ  األَْقَوِرينَ  لَِقيُت منه يقال :و الِعَظام. وقال الزمخَشِرّي : الُمتَنَاِهيَة في الشدَّة  ، أَي الدََّواِهيَ  األَْقَوِريّاتِ و ، واألََمّرِ

 ، قال نَهاُر بُن تَْوِسعَةَ :

ٍم و  يـــــــــــح لـــــــــــَ ين ســـــــــــــــــــــــــُ ك بـــــــــــَ لـــــــــــح َر مـــــــــــُ بـــــــــــح ا قــــــــــــَ نـــــــــــ   كـــــــــــُ

  
ي   َواهــــــــــــــِ ُم الــــــــــــــد  هــــــــــــــُ ومــــــــــــــُ ــــــــــــــنــــــــــــــَ َنســــــــــــــــــــــــــــُ َورِي ــــــــــــــح  ااألَقـ

  
كةً : العََورُ  القََورُ و  فاُلناً ، إَِذا فَقَأَْت َعْينَه. قُْرتُ  زنَةً وَمْعنًى. وقد ، ُمَحرَّ

 ، على لَْيلٍَة من َحْجر. ع باليََماَمة ، كُصَرٍد : الُحبَل قاَراتَ و

ُد بُن َسعيد ابن َزْرقُوَن اإِلْشبيليّ  ة بإِْشبِيليَةَ  ، بالفَتْح : قَْوَرةُ و ّم ، وقال : ومْنُهم أَبو َعْبد هللا محمَّ  من األَْنَدلُس. قلُت : وَضبََطه الَحافظ بالضَّ

د ، لهما ُشْهَرة. القُوريّ   ، وابنُه أَبو الُحَسْين محّمد بُن محمَّ

ريَن اإِلمام الحافُظ أَبو َعْبد هللا محمَّ  اللَّْخمّي اْلِمْكنَاِسّي ، َحّدَث عن أَبِي َعْبِد هللا الغَّسانِي وَغْيِره ، وعنه  القُوريُّ  ُد ابن قاسمٍ قلُت : ومن الُمتَأَّخِ

وٌق وَغْيُرهما.  اإِلماُم ابُن غاِزي وَزرُّ

ّم : د ، بالَجِزيَرة. قُوِرينُ و  ، بالضَّ

 باألَْنَدلُس. من نََواِحي ماِرَدةَ  ، كُسوِريَةَ : ع قُوِريَةُ و

 الشَِّريفة ، ظاِهَرها. كَسْكَرى : ع بالَمِدينَة َرىقَوْ و
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 .(3)آَخُر  كَسْكراَن : ع ، قَْوَرانو

رُ و . كُمعَظٍَّم : الَمْطِليُّ بالقَِطرانِ  من اإِلبِلِ  الُمقَوَّ  ، نقله الصاَغانيُّ

داً بالجيم في األَّول.، هكذا في سائر النَُّسخ بالِجيم في اآلخر ، وَضبَطهُ الصاَغانِيُّ  : اْحتَاجَ  اْقتَارَ و   ُمَجوَّ

 : َوقََع. اْنقَارَ و

 : ماَل ، نقله الصاغانّي ، هو َمجاز ، وُهَو َمأُْخوذٌ ِمن قول الُهَذِلّي ، وسيأْتِي في الُمْستَْدَركات. به اْنقَارَ و

رَ  من الَمَجاز :و رو اللَّْيلُ  تَقَوَّ ة : تََهوَّ مَّ  ، ِإذا أَْدبََر. قال ذُو الرُّ

ُر  كــــــــــــ  بــــــــــــَ هــــــــــــا الــــــــــــتـــــــــــــ  رَافــــــــــــَ َر  َأشــــــــــــــــــــــــــح وٌص بـــــــــــــَ  خــــــــــــُ

  
رُ   جــــــــــــ  هــــــــــــَ ِ والــــــــــــتـــــــــــــ  اح داِع الــــــــــــعــــــــــــَ َر انحصــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــح  قـــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«مزم ض»ابلراء بد  « مرم ض»( يف اللسان 1)
 ( املطبوعة الكويتية : القصم ابلصاد.2)
 ا السوارقية مقدار فراسخ.( يف معجم البلدان : واد بينه وب3)
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رُ و  كــــــــــُ َا َيســــــــــــــــــــــــح َر حــــــــــِ يــــــــــح ــــــــــلــــــــــ  ّن ال هــــــــــُ وحضــــــــــــــــــــــــُ  خــــــــــَ

  
اَزه   جــــــــــــــــــَ َر  َأعــــــــــــــــــح ىت  تـــــــــــــــــــَ و رُ حــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ (1)تـــــــــــــــــــَ

 

  
 أَي تَْذَهُب وتُْدبِر.

رتِ و  ، قال يَِصُف َحيَّةً : تَثَنَّت ، إِذا الَحيَّةُ  تَقَوَّ

ٌة  يــــــــَ لــــــــمــــــــاُء داجــــــــِ وحِت والــــــــظــــــــ  رِ  ِإىل الصــــــــــــــــــــــ   َتســــــــــــــــــــــح

  
و رَ   قـــــــَ ا  تــــــــَ عـــــــَ لـــــــَ َد فـــــــاطـــــــّ يـــــــح ِر القـــــــَ  ا ـــــــَ يـــــــح (2)الســـــــــــــــــــــ 

 

  
 بَْيَن البَْصَرة والُكوفَة. وقال بعُضهم : إِلى البَْصَرة أَْقَرب. ، وفي مختصر البُْلَدان : : ع بَْيَن الُكوفَة وواِسطَ  قَارٍ  ذوو

ّيِ ة  : قارٌ و ة النََّسِب. ويُقَال : إِنّه من أَقاِرِب عبِد هللا بِن  القَاِريُّ  ، منها : أَبو بَْكر صاِلُح بُن ُشعَْيبٍ  بالرَّ اللُّغَِوّي ، عن ثَْعلَب ؛ هكذا ذكره أَئمَّ

يَّ ؛ هكذا حقَّقَه القَاَرةِ  َحِليِف بَنِي ُزْهَرةَ من القاِرّيِ  ُعثَْمان بِن  لبَنِي َشْيبَانَ  معروفٌ  يومٌ  قارٍ  ويَوُم ِذي الحافُِظ في التَّْبِصير. ، وإِنََّما َسَكَن الرَّ

، وتفصيلُه في كتاب األَْنساِب  فيه العََرُب من العََجم (3) أَّوُل يَْوٍم اْنتََصفَت ذُْهل ، وكان أَْيَرويُز أَْغَزاُهم َجْيشاً ، فظِفَرْت بنو َشْيبَاَن. وهو

 للباَلذُِرّي.

هذا ياٌء. قلُت : « القارِ »قال الصاَغانّي : وهذا يَُدّل على أَنَّ َعْين  أََشدُّ َمَراَرةً منه. ، أَي هذا أَْقيَُر منه َحنِيفَةَ عن ابِن األَْعرابِّي : َحَكى أَبوو

 َره صاحُب اللَِّسان وَغْيُره على الصَّواِب.بَِمْعنَى الشََّجِر الذي ذكَره الُمَصنّف ، فينبِغي ِذْكُره إِذن في اليَاِء ، وهَكَذا َذكَ  القَارَ  يَْعنِي

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

ْرتُ   الّداَر : َوسَّْعتَُها. قَوَّ

رَ و َق. تَقَوَّ  السََّحاُب : تَفَرَّ

ِري»ومن أَمثالهم :  يُقَال في الَِّذي يُْرَكُب بالظُّْلِم ، فيَْسأَُل صاِحبَه فيَقُول : اْرفُْق ، أَْبِق ، أَْحِسْن. وفي التهذيب : هذا الَمثَُل « واْلُطِفي قَّوِ

ْت بذلك ، فأَبَى أَْن يَْرَضى ُدوَن فِْعِل ما ِلَرُجل كان الْمَرأَتِه ِخْدٌن ، فَطلََب إِلَْيَها أَن تَتِّخَذ له ِشَراَكْيِن ِمن َشَرجِ اْسِت َزْوِجَها. قال : ففَِظعَ 

فعََمَدت فَعََصبَْت على َمبَاِله َعقَبَةً فأَْخفَتَْها. فعَُسر َعلَْيه  (4) [منه]سأَلها ، فنََظَرْت فلم تِجْد لها َوْجهاً تَْرُجو به السَّبِيَل إِلَْيه إِاّل بفََساِد ابٍن لَها 

فقالت : َطِريَدةٌ تُقَدُّ له من َشَرجِ  ؟سأَلها أَبوه َعّما أَْبَكاه ، فقالت : أََخَذه األُْسر ، وقد نُِعَت له َدواُؤه. فقال : وَما ُهوَ البَْوُل فاْستَغَاث بالبَُكاِء. ف

ر. بيُّ يَتََضوَّ  اْستِك. فاْستَْعَظَم ذلك ، والصَّ

ا َرأَى ذلك بََخَع لها بِه ، وقال : ِري فلَمَّ  منه َطِريَدةً تَْرِضيَةً ِلَخِليِلها ، ولم تَْنُظْر َسَداَد بَْعِلها ، وأَْطلَقَْت عن الصبّيِ. واْلُطِفي. فقََطعَتْ  قَّوِ

 وَصُل إِلَْيه.الَمْرِزئَِة في ُسوِء التَّْدبِير ، وَطلَِب ما ال يُ  (5) [األَْمِر باالستبقَاِء من العَِزيز ، أَو عْند]وَسلََّمت الطَِّريَدةَ إِلى َخِليِلها. يُقَال ذِلَك عند 

ْرتَهُ  : إِذا اْقتَْرتُهوُخفَّ البَِعيِر ،  قُْرتُ و يخة : قُْرتُ و. قَوَّ ْرتَُها البِّطِ  .قَوَّ

ِكيَّةُ  اْنقَاَرتِ و َعْينَه : إِذا فَقَأْتَها.  قُْرتُ  ، إِذا تََهدََّمْت ، وهو مجاز ، وأَْصلُه ِمنْ  اْنِقيَاراً  الرَّ
 وقال الُهذلّي : (6)

ــــــــــــُح وانح  (7)حــــــــــــاَر  ــــــــــــرّي ُه ال ــــــــــــَ زحن ت مــــــــــــُ قــــــــــــ   وعــــــــــــَ

  
رِ  قــــــــــــــــارَ   مــــــــــــــــَ رحُض ومل ُيشــــــــــــــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــه الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

  
 ، أَي َوقَعَْت منه قِْطعةٌ لَكثَْرةِ اْنِصباب الماِء. اْنقَارَ  أَراد : كأَنَّ َعْرَض السَّحابِ 

 التُّراُب الُمْجتَِمُع. (8) : القَْورُ و

ِقّراُق.القََواِريرَ  بالتّْخِفيِف : َطْيٌر ُخْضٌر ، وهي الَّتِي تُْدَعى،  القاِريَة وقال الكسائّي :  . وقال ابُن األَعرابّي : هو الّشِ

 ، كثَُمامة : ماَءةٌ لبَنِي يَْربُوع. القَُواَرةُ و

ّم : َحدََّث عن أَبِي بْكٍر الَحنَِفّيِ. القُورُ  وأَبو طاِلب  ، بالضَّ

ث : ٌر ، كُمَحّدِ رُ  وفَتًّى ُمقَّوِ  الُجَراِدَق ويأُْكل أَْوساَطَها ويَدُع ُحُروفَها ؛ قاله الزمخشرّي. يُقَّوِ
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 : نِهايتََها ؛ قاله الزمخشرّي أَيضاً. أَْقوَرْيهاوأَْطَوَرْيها  (9)وبلَْغُت من األُموِر 

أُْس ، ُمَولََّدة. القَْورةُ و  ، بالفتح : الرَّ

__________________ 
 ..«.. قبر انصداع الفجر»ويرو  الرجز الثاين : « أسنمتها»( أشرافها : 1)
 ونسبه  ققة حبواشيه للزايدي.« يسري»( يف التهذيب : 2)
 يواف  ما يف األصر.« قار»وما يف معجم البلدان « انتصرت»( يف القاموس 3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 ونسب فيه للمتنخر.« جاد» وابألصر 8/  2( عن ديوان اهلذليا 6)
 ( يف التهذيب : إذا قلعتها.7)
 ( ضبطت بفتح القاف عن التهذيب ا وضبطت يف اللسان بضمها.8)
 ( وردت العبارة يف األساس ببناء اإلفراد.9)
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ْملَةُ الُمْستَِديرة ؛ نقله الزمخشرّي  القُورُ و ّم : الرَّ  .(1)، بالضَّ

ة : تَحيَّنَ  اْقتَارَ و  ها ؛ نقله الصاغانّي.ِمنِّي ِغرَّ

 : بَْطٌن من بَِلّيٍ ؛ هكذا قاله بعُضهم ، والصَّواُب أَنّه بالفاِء. قاَرانُ و

 واألَْخذُ من فَْوٍق َعلى َطِريِق التَّْذِليل. : الغَلَبَةُ  القَْهرُ  : [قهر]

 من َغْيِر ِرَضاه. قَْهراً  : إَِذا أََخَذه قََهَره : َغلَبَهُ. ويُقَال : قَْهراً  ، ، كَمنَعَهُ  قََهَرهُ 

 ببِالِد بَنِي َجْعَدةَ ، قال الُمَسيَُّب بُن َعلٍَس : ع  :(2) القَْهرُ و

َل  الِعراِ  وأَنحَت  رِ ُسفح  ابلَقهح
 وأَنشد الصاغانِّي ِللَبِيد :

ٌة  نــــــــــــــ  ظــــــــــــــِ تح فــــــــــــــمــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ٌ  ِإنح أميــــــــــــــحَ وائــــــــــــــِ  فصــــــــــــــــــــــــــــُ

  
اُف   رِ مـــــــــنـــــــــهـــــــــا ِوحـــــــــَ هـــــــــح هـــــــــ الـــــــــقـــــــــَ امـــــــــُ خـــــــــَ لـــــــــح  اَأو طـــــــــِ

  
 وفي مختصر البُْلَدان : هو َجبٌَل في دياِر الحاِرِث بن َكْعٍب وأَسافِل الِحجاِز ، ِمّما يَِلي نَْجَد ، مْن قِبَِل الطائِف.

فَُهم على ما أَراَد َطْوعاً وَكْرهاً. وقال ابُن األَثِيِر : قََهرَ  ، : ِمْن ِصفَاتِه تعالَى القَّهارُ و القاِهرُ و : هو  القاِهرُ  َخْلقَه بُسْلَطانِه وقُْدَرتِه ، وَصرَّ

 الغاِلُب َجِميَع الَخْلِق.

ُجُل : أَْقهرَ و ْبِرقاَن وقَْومه ، وهم المعروفُون بالِجَذاعِ : أَِذاّلَء. وبه فَسَّر األَْزَهِريُّ قَْوَل الُمَخبَّل السَّْعِدّيِ  َمْقُهوِرينَ  صاَر أَْصحابُه الرَّ  يَْهُجو الّزِ

ُه  َذاعـــــــــــــُ وَد جـــــــــــــِ ٌ َأنح َيســـــــــــــــــــــــــــُ اح ىن  ُحصـــــــــــــــــــــــــــَ  متـــــــــــــَ

  
ٌ قــــــــــــد أُِذ   و   اح رَافــــــــــــَبمحســــــــــــــــــــــــــَ  ُحصــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــِ  أُقــــــــــــح

  
ْبِرقان. وِجذاُعه : ، أَي صاَر أَْمُره إِلى الذُُّل « أَْقَهَراوقد أََذلَّ »قَْوُمه من تَِميم. واألَصمعّي يَْرِويه :  بالبنَاِء للَمْفعُول. وُحَصْيٌن : اسٌم الّزِ

ُجُل : صار أَْمُره إِلى الَحْمد. القَْهرِ و  ، وهو من قيَاِس قَْوِلِهم : أَْحَمَد الرَّ

 بّل :، وبه فَسَّر بْعُضُهم بَْيَت الُمخَ  َمْقُهوراً  فاُلناً : َوَجَده أَْقَهرَ و

 أُقحِهرَاقد أُِذّ  و 
 أَي ُوِجد َكذِلك.

 ، كفَِرَحة : قَِليلَةُ اللَّْحِم. قَِهَرةٌ  فَِخذٌ  من الَمَجاِز :و

ْضُف ، فإِذا َغلَى ذُرَّ عليه الدَّقِيُق ، وِسيَط به ، ثّم أُِكل ، وهي القَِهيرةُ و  ، بالفاِء. الفَِهيرة ، كسِفينٍَة : َمْحٌض يَْلقَى فيه الرَّ

 ابُن ِسيَده : َوَجْدناهُ في نَُسخِ اإِلْصالحِ ليَْعقُوَب بالقَاف. قال

يَار اْلِمْصريَّة القاِهَرةُ و ِد بنِ  : قاِعَدةُ الّدِ ُعبَْيِد  وداُر ُمْلِكَها ، وهي ِمْصُر الَجِديَدة ، عَمَرها الُمِعّز ِلِديِن هللا أَبو تَِميم َمعَدُّ بُن إِْسَماِعيَل ابن ُمحمَّ

َمَها في سنة  القاِهَرةَ  ْهِديُّ ، العُبَْيِديُّ ، رابُِع الُخلَفَاِء ، وأَّوُل َمْن َملََك ِمْصَر منهم ، وَعَمرَ هللا المَ  ، وَجعَلها داَر الُمْلك ، وكان  362، وتَمَّ

ُخ أَحمُد بنُ  اي إِْن شاَء هللا  ُشَجاعاً ، وَدْولَتُه أَْقَوى من َدْولَِة آبَائه. وإِلْيه اْنتََسب اإِلَماُم الُمَؤّرِ علّيٍ الَمْقِريِزّي. وسيأْتِي بَيَاُن ذلك في حرف الزَّ

 .365تَعَالَى. وتُوفَِّي أَبو تَِميٍم سنة 

ْدرُ الباِدَرةُ من ُكّلِ َشيْ  : القاِهَرةُ و . ٍء ، وهي التَِّريبَةُ والصَّ  ، نقله الصاغانيُّ

يَرةُ  (3) كُهَمَزةٍ  من النَِّساءِ  القَُهَرةُ  من الَمَجاز :و ّرِ  .قَهَراتٌ  وُهنَّ  : الّشِ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :
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ّم : قُْهَرةٌ  هو  ُكلُّ أَحٍد. يَْقَهُره للناس ، بالضَّ

م فيهما. (4)وبُِهراً  قُِهراً  وتقول :  ، بالضَّ

 : َشَواِمُخ. قََواِهرُ  وِجبَالٌ 

، وَشْحٍم َمْصُهوٍر. وهو  َمْقُهورٍ  بلَْحم (6): أَّوُل ما تَأُْخذُه الناُر فيَِسيُل ماُؤه. وتَقُول : أَْطعَمنَا ُخْبَزة  َمْقُهورٌ  اللَّْحُم ، كفَِرح ، ولَْحمٌ  (5) قَِهرَ و

 َمجاز.

 : ِحْصٌن َعِظيٌم ِمْن َعَمِل َواِدي آَش ثُمَّ َغْرناَطةَ. القَاِهَرةُ و

ْبيَانُ  رالقُْهقُو : [قهقر]  ، قاله اللَّْيث. ، كعُْصفُوٍر : بِناٌء من ِحَجاَرةٍ ، َطِويٌل يَْبنِيه الّصِ

__________________ 
 ونصها : ابت وراء الَقوحز وهو الرملة املستديرة.« قوز»( كذا ابألصر ويف األساس وردت العبارة يف مادة 1)
 أبلف والم ا وابلنص ا بفتحتا هنا ويف الشاهد.« لقهرا»( ضبطت بفتح وسكون عن اللسان ا ويف معجم البلدان 2)
 ( يف التكملة بضم فسكون ا ضبرت قلم ا ويف األساس فكالقاموس.3)
 ( ضبطت اللفظتان بكسر اهلاء عن األساس.4)
 ( يف الصحاح واللسان : ُقِهر.5)
 .«خبزه»( عن األساس وابألصر 6)
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. قال األَزهرّي : التَّْيسُ  ، فيما يُقَال : ُمَشدََّدةَ الراءِ  ، بالفَتْح القَْهقَرُّ و  أَْحَسبُهُ القَْرَهُب. ، وقال النَّْضر : هو العَْلَهُب ، وهو التَّْيُس الُمِسنُّ

 من التُّيُوِس ، في قَْول النَّْضِر. الُمِسنّ  القَْهقَرُّ و

ْلبُ  األَْملَسُ  الَحَجرُ  : القَْهقَرُّ و ّم وتَْشِديد الّراِء. وقال  القُْهقُرٌ  ، عن أَحَمَد بِن يَْحيَى َوْحَده. وقال َغْيُره : هو كالقَْهقارِ   ،األَْسَودُ  الصُّ ، بالضَّ

 الَجْعِدّي :

َر   ضـــــــــــــــــــــــَ رِّ أَبخح قـــــــــَ هـــــــــح ُه  كـــــــــالـــــــــقـــــــــَ ُ  رَأحســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــفـــــــــُ  يـــــــــَ

  
ر بُ   قــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ي تـ ِر وهــــــــــــــح يــــــــــــــح اِ  اخلــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــاَم رِعــــــــــــــَ

  
 .القُْهقُور وقال اللَّْيث : هو

يت ، وأَنشد : على لُّبِ النَّْخلَةِ  تُكون قِْشَرةٌ َحْمَراءُ  مع َشّد الَراِء : بالضمّ  القُْهقُرُّ و ّكِ  ، قاله ابُن الّسِ

ُقرِّ َأمححَُر    َوّضاُح البَـَل ح  كالُقهح
ْمغُ   :(1) القُْهقُرّ و . الصَّ  ، نقله الصاَغانيُّ

ه :  (2) الَكثِيُر الَمْنُضوُد في األَْوِعيَةِ الطَّعَاُم  : كَجْعفَر ، القَْهقَرُ و  ، وأَنشد :« األَْوِعيَة»بََدُل « في العَْيبَة»، قاله َشِمٌر ، ونَصُّ

َقرَاابَت ابُن ادحَماَء ُيَساِمي   الَقهح
 ، َمْقُصوَرةً. كالقَْهقََرى

كالقُهاقِِر ،  والِفْهُر أَْعَظُم منه ، ُء. قال :أُْخَرى : هو الَحَجُر الَِّذي يُْسَهُك به الشَّيْ وفي ِعبَاَرةٍ  َء.َما َسَهْكَت به الشي : القَْهقَرُ  قال أَبو َخْيَرةَ :و

مّ   ، قال الُكَمْيُت ابُن َمْعُروٍف يصف ناقَةً. بالضَّ

ا و  هــــــــَ نح رَأحســــــــــــــــــــــِ ا مـــــــــِ هـــــــــَ اجـــــــــِ جـــــــــَ َف حـــــــــِ لـــــــــح َبن  خـــــــــَ  كـــــــــَ

  
ا و   هـــــــــَ ـــــــــح يـ َدعـــــــــَ ِض َأخـــــــــح مـــــــــَ اَم جمـــــــــَح ـــــــــَ رُ أَم قـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــقـــــــــَ  (3) ال

  
 .قَْهقَرٌ  ُغَرابٌ  ، ويُوَصُف بِه فيُقَاُل : الغَُراُب الشَِّديُد السَّوادِ  : القَْهقَرُ و

جوُع إِلى َخْلفٍ  القَْهقََرىو ُجوَع الِذي يُْعَرف بهذا االْسِم ، ألَنّ  : الرُّ ُجوع. القَْهقََرى فإِذا قُْلَت : َرَجْعُت الرُّ نَقََل األَْزَهِريُّ عن و َضْرٌب من الرُّ

 فِيِهَما اْستِثْقَاالً لها مع أَِلِف التَّثْنِيَة وياِء التَّثْنِيَة. بَحْذِف الياءِ  ، وكذِلك الَخْوَزلَى تَثْنِيَتُهُ الَخْوَزالِن ، القَْهقََرانِ  تَثْنِيَتُهُ  القَْهقََرى  األَْنبَاِرّي قال :ابنِ 

ُجلُ  قَْهقَرَ و  : َرَجَع على َعِقبِِه. قَْهقَرةً  الرَّ

َذا أَفَرَدُهَما ، وذلك إِذا تََراَجَع َعلَى قَفَاهُ من َغْيِر أَن يُِعيَد َوْجَههُ إِلى ِجَهِة َمْشيِه ، قِيَل : إِنّه من باِب القَْهِر ، ولِ  القَْهقََرى : َرَجعَ  تَقَْهقَرَ و

في َحِديٍث َرَواهُ ِعْكِرَمةُ عن ابِن َعبّاٍس عن ُعَمَر  الُحْمرةِ. وقد جاءَ ف إِيّاَها بالجوهرّي والصاَغانّي في ماّدة واِحدة ، وال ِعْبَرةَ بِكتَابَة الُمَصنّ 

 ، الَحْوضَ  َعلَيَّ  وتَِرُدون ، الفََراِش  تَقَاُحمَ  فِيَها وتَقَاَحُمونَ  ، النّارِ  عن َهلُمَّ :  بُحَجِزكم (4) ألُمِسكُ  إِنّي»:  قال وسلمعليههللاصلى: أَّن النبّي 

َمالِ  ذاتَ  بُِكمْ  ويُْذَهبُ  تِي ، فيُقَال : إِنُّهم كانُوا يَْمُشوَن بَْعَدكَ َربِّ  يا:  فأَقُولُ  ، الّشِ قال األَزهرّي : َمْعنَاهُ االْرتِداُد َعّما كانُوا . «القَْهقََرى  ، أُمَّ

 َعلَْيه.

 .القَْهقََرى تَْمِشي ، كُزَعْيِفراٍن : ُدَوْيبَةٌ  القَُهْيِقَرانُ و

واة. الَّتِي اْسَودَّْت بَْعد الُخْضَرة (5) : الِحْنَطةُ  قَْهقََرةُ الو  ، نقله الصاغانّي عن أَبي َحنِيفَةَ عن بَْعض الرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْخَمة. القَْهقََرةُ  ْخَرةُ الضَّ  : الصَّ

 يَْمنَُع الماَء أَْن يَْدُخَل ، ٌء أَْسَوُد يُْطلَى بِه السُّفُنُ شي ، وهو القَارُ  ، لُغَتَان : وهو ُصعٌُد يَُذاُب فيُْستَْخَرُج منه القَارُ ـ و بالَكْسرِ ـ  الِقيرُ  : [قير]

ْفتُ  عند الَجَرِب ؛ ومنه َضْرٌب تُْحَشى به الَخالِخيُل واألَْسِوَرةُ ، اإِلبِلُ  كذاو  ر.، وأَْجَوُدهُ األَْشقَ  أَو ُهَما الّزِ
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قَّ  قَيَّرَ  يقال :  َطاَلُهَما به. ، إِذا الُحبَّ والّزِ

 .«قور»: َشَجٌر ُمرٌّ ، تَقَدَّم ِذْكَره في  القارُ و

. أَعاَده ثانِياً إِشاَرةً إِلى االْختِالِف في أََشدُّ َمَراَرةٌ. ، أَي أََمرُّ ، أَي منه أَْقيَرُ  هذا وَحَكى أَبو َحنِيفَةَ عن ابِن األَْعَرابِّي :  أَنّه َواِويٌّ ويائيٌّ

 ، كتَنُّوٍر : الخاِمُل النََّسِب. القَيُّورُ و

__________________ 
 .«القهقر »( عن التكملة وابألصر 1)
 ( ومثلها يف اللسان والتكملة.2)
 .«القهقرا»( وردت يف اللسان : 3)
 ( اللسان : إين أُمسك.4)
 ( يف التهذيب وامكم : حنظلة.5)
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 .القَيّار من الِقيرَ  تَقُول : اْشتََرْيتُ  .الِقيرِ  كَشّداد : صاِحبُ  القَيّارُ و

 .(1)، نَزَل عليه َجِريٌر فَهجاُهَما البَْرَدْخت  بُن َحيّاَن الثَّْوِرّي ، صاِحُب َجِريرٍ  قَيّارُ و

يَ  و فََرُسهأَ ـ  قالَهُ الَجْوَهِريُّ ـ  البُْرُجِميّ  ِء بن الَحاِرثَجَمُل َضاِبي : قَيّارٌ و  ِلَسواِده. قَيّاراً  ، قال األَْزَهِريُّ : وُسّمِ

. ّي. وأَنشد الَجْوهريُّ  وَذَكر القَْولَْيِن ابُن بَّرِ

ُه  ــــــــــُ ل ِة َرحــــــــــح ِديــــــــــنــــــــــَ َ
ُك أَمســــــــــــــــــــــــَ  ابملــــــــــ نح يــــــــــَ مــــــــــَ  فــــــــــَ

  
ارٌ فــــــــــــــــِإ.ِّ وَ   يــــــــــــــــّ رِيــــــــــــــــُب  قـــــــــــــــــَ غــــــــــــــــَ ا لــــــــــــــــَ (2)هبــــــــــــــــَ

 

  
 فلَْسُت مْنَها وال لي بها َمْنزٌل.يقول : َمْن كاَن بالَمِدينَة بَْيتُه وَمْنزلُه ، 

َده ، َحبََسهُ لِفْريٍَة اْفتََراَها. وذلك أَنَّه اْستَعَاَر َكْلباً من بَْعض بَني نَْهَشٍل يُقَاُل له : قُْرحاُن. فطاَل ُمْكثُه عنْ ـ  رضَي هللا َعْنهُ ـ  كاَن ُعثَْمانُ و

 وَطلَبُوه فاْمتَنَع َعلَْيهم.

ُهْم بالَكْلب ، ولَهُ في ذلك شْعٌر معروف. فاْعتَقَلَه ُعثَْماُن في َحْبسه ، إِلى أَْن ماَت ُعثْمافَعََرُضوا له وأََخذُو ـ  نُ ه منه. فغَِضَب فََرَمى أُمَّ

ا ُعثَْمانَ  (3) بقَتْل َهمَّ  وكانَ ـ  عنههللارضي  ْبسه. ولَهذا يَقُول :بحَ  أََمرَ  لَمَّ

تُ  مـــــــــــح رح   ـــــــــــََ عـــــــــــَ ـــــــــــح ين  وملَح أَفـ تـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ُت ا ولـــــــــــَ دح  وكـــــــــــِ

  
هح   الئــــــــلــــــــُ كــــــــي حــــــــَ بــــــــح ــــــــَ اَن تـ مــــــــَ ثــــــــح ُت عــــــــلــــــــَ  عــــــــُ رَكــــــــح ــــــــَ  تـ

  
صافَة : القَيّارُ و قَة والرَّ  ، ُرصافَِة هَشاِم بن َعْبد الَملك. ع بَْيَن الرَّ

 ، على َمْرَحلَتَْين بها ، وهي َمْنزٌل للُحّجاج. بئٌْر لبَني ِعْجٍل قُْرَب َواسطَ   :(4) القَيّارو

 : َعلَى الفُرات. القَيّار َمْشَرَعةُ و

ّيٍ  القَيّار َدْربُ و ثُ  القَيّاريُّ  : ببَْغَداَد. وإِلَى أَحدهما نُسَب عبُد السَّالم بن َمّكِ  كُمعظٍَّم : اسٌم. ، ُمقَيَّرٌ و البَْغَداديُّ ، يَْرِوي عن الكُروِخّيِ. الُمَحّدِ

يِب والفُراِت. ع بالِعَراقِ  : الُمقَيَّرُ و  بَْين الّسِ

 .«قور»وَذَكَره غيُر واحد في  : بََحَث َعْنهُ. اْقتِيَاراً  َحِديَث القَْومِ  الَحِديثَ  اْقتَارَ و

َماِة الحاِذقُ ـ  القَيِّرُ و  ن هناك على الصَّواب.، وقد َذَكَره صاحُب اللَّسا قار يَقُورُ  ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وُهَو من كَهيِّن : األُْسَواُر ِمَن الرُّ

إِلى السُّوِق ، فال يََزاُل يَْهتَزُّ العَْرُش مّما يَْعلَُم هللا  بقَْيَروانِه يَْغُدو الشَّْيَطانُ »في َحِديِث ُمجاِهٍد : و
 .«ما ال يَْعلَمُ  (5)

يت :وق .(6)من الجَماَعة  والقَافِلَةُ  : ُمْعَظُم العَْسَكِر ، القَْيَروانُ  قال ابُن األَثِير : ّكِ ب : ُمْعَظُم الَكتِيبَِة ، وهو القَْيَروانُ  ال ابُن الّسِ كاْرَواْن  ُمعَرَّ

، يعني أَنه يَْحمُل الناَس على أَْن يَقُولُوا : يَْعلَُم هللا َكَذا ، « يَْعلَُم هللا ما ال يَْعلَمُ »أَصحاَب الشَّْيَطاِن وأَْعَوانَه. وقولُه :  بالقَْيَروان ، وأَرادَ  (7)

 من أَْلفَاِظ القََسم. شياَء يَْعلَم هللا ِخالفََها ، فَيَْنُسبُون إِلى هللا ِعْلَم َما يَْعلَُم ِخالفَه. ويَْعلَُم هللا :أِلَ 

بَاعِ والَحيّاِت باإِلْفِريِقيَّة ، اْفتَتْحَها ُعْقبَةُ بِن نافِعٍ الِفْهِرّي ، َزَمَن ُمعَاِويَةَ. سنةَ َخْمِسيَن. وك د ، بالَمْغِرب : القَْيَروانُ و اَن َمْوِضعَُها َمأَْوى الّسِ

 ٌء إِالَّ َخَرج منها حتّى إِّن الِسباَع لَتَْحِمل أَْوالَدها َمعها.فَلَْم يَْبَق فيها َشيْ ـ  َعزَّ وَجلّ ـ  (8)فَدعا هللا 

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

ببَْغداَد ، وتُُوفَِّي  545َد سنة ، هو أَبُو الَحَسِن َعِليُّ بُن الُحَسْيِن بِن َعِلّي ابِن َمْنصوٍر البَْغداِديُّ األََزِجيُّ الَحْنبَِليُّ النَّّجاُر ، ُولِ  المقَيَّر ابنُ 

ْميَ  643بالقَاِهَرة سنة  اِطّي في ُمْعَجم ُشيُوخه وأَثْنَى عليه. قِيل : َسقََط بَْعُض آبائه في ، وُدفَِن قريباً من تُْربَِة ذي النََّسبَْين. تَْرَجَمهُ الشََّرُف الّدِ

 .الُمقَيَّر فِقيَل له قارٌ  َحِفير فيهِ 
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ث َعْبُد الُمْنِعم بُن َعْبدِ  الِقيِريّ  وِهْجَرةُ  ْحمِن بِن ُحَسْيِن بِن أَبِي ا ، بالَكْسر : قَْريَةٌ باليََمن من أَعمال َكْوَكبَاَن ، منها أَْوَحُد َعْصِره الفَِقيهُ الُمَحّدِ لرَّ

 بَْكر النَِّزيليُّ الشاِفِعيُّ ،

__________________ 
قا  أان الربدخت  ؟جاء إىل جرير وقا  له : هاجين ا فقا  له جرير : ومن أنت 447( الربدخت من بين ضــبة ا قاله يف الشــعر والشــعراء ص 1)

 قا  له جرير : ما كنت ألشغر نفسي بفراغك.ا قا  : وما الربدخت قا  : الفاري ابلفارسية ا ف
 قا  يف الصحاح : ويرفض قيار عل  املوضض.« فإين وقياراً »( ويرو  : 2)
 حتريف.« لقتر»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 ( يف معجم البلدان : القّيارة.4)
 ( يف النهاية : والقافلة واجلماعة ا ويف اللسان فكاألصر.5)
 علوم عن النهاية واللسان.( ضبطت ابلبناء للم6)
 ( ضبطت عن النهاية ا ويف معجم البلدان : كاَروان.7)
 .«القريوان»( انظر نداءه يف معجم البلدان 8)
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اح ا در س  يحُخ الدِّايِر الَيَمِنّية ا وَعم ه عبُد الَقِدمِي بُن ُحســــــــَ َض ا ديَث من مَجاَعة ا وواِلُده شــــــــَ ة ا مثاِلائِة َمرّ « الُعَبابَ »لَِ
ُنحِعم ِإماُم الشاِفِعّية ابلَيَمِن ا َأجاَزُه الص ِفي  الُقشاشّي وُ َّمُد بُن َعِليِّ ب

ِن َعاّلَن ا تـُُويفَّ ببلده وَوَلُدُه عبُد الواِحِد بن عبد امل
رَبُ بـَيحٍت ابلَيَمن. وَسنُِلم  بذكر بـَعحِضِهم يف َحرحف اّلالِم ِإن شاَء    1060سنة   تـََعاىَل.ا وهو َأكح

 : َرَوى عن َعْبِد الَكِريم بِن الَهْيثَِم العَاقُوِلّي. القَيّارُ  وأَبو الفَْضلِ 

 فصل الكاف
 مع الراءِ 

 : مّما يُْستَْدرك هنا : [كأر]

. .(1)الّرجُل من الطَّعَام ، أَي يُِصيَب منه أَْخذاً وأَْكالً  يَْكأَرَ  . بالتَّْحِريك ، قال ابُن فاِرس : هو أَنْ الَكأَرُ   نقله الصاغانيُّ

ُجُل ، كبُرَ  : [كبر] ّمِ ،  ُكْبراً و، كِعنٍَب ،  يْكبُر ِكبَراً  ، كَكُرم الرَّ انٍ  ُكبَّارٌ و َكبِيرٌ  ، بالفتح : نَِقيُض َصغَُر ، فهو َكبَارةً و، بالضَّ ، إِذا أَْفَرط  ، كُرمَّ

َدةً  ُكبَّاُرونو ، بالكسر ، ِكبَارٌ  َخفَُّف ، وهي بهاٍء ، جويُ  ،  ، كَمْعيَوراَء وَمْشيُوخاَء. َمْكبُوراءُ و ، أَي مع َضّمِ الَكاِف ، ، ُمَشدَّ

 ، في المْجد َوالشََّرف. كبِيرٍ  عن َكبِيراً  ، أَي كاِبرٍ  عن كابِراً  ، ومنه قولُهم : ساُدوكَ  الَكبِيرُ  : الَكابِرُ و

َدةً  ِكبَّاراً و َر تَْكبِيراً َكبَّ و ، قال  أَْكبَرُ  قَاَل : هللا :ـ  وهي لُغَةُ بَْلَحاِرث بن َكْعٍب وَكِثيٍر من اليمن ، كما نَقَلَه الصاغانّي ،ـ  ، بالَكْسر مشدَّ

أَي ُهَو َهيِّن عليه  (2) (ُهَو َأْهَوُن َعَلْيهِ )، فَوَضع أَْفعََل َمْوِضع فَِعيل ، كقوله تعالَى :  َكبِيرٌ  أَحُدهما أَنَّ معناه : هللا األَزهريُّ : وفيه قوالن :

 .أَْكبَُر َكبِيرٍ  ؛ والقوُل اآلخُر : أَنَّ فيه َضِميراً : الَمْعنَى : هللا

خبٌر ،  أَْكبَرُ ولُوضوح معناه.  (4)ٍء ، أَي أَْعَظم ، فُحِذف شيْ من كّلِ  أَكبرُ  : معناه. هللا (3)وكذلك هللا األََعزُّ ، أَي أََعزُّ عزيٍز. وقيل 

َل ألَنَّ أَْفعَل فُْعلَى  ِكْبِريائه من أَْن يُْعَرف ُكْنهُ  أَْكبرُ  وقيل : معناه هللا .(5)واألَخباُر ال يُْنَكر َحْذفَُها  َر له ذلك وأُّوِ يَلزُمه  (6)وَعَظَمته ، وإِنََّما قُّدِ

 القَْوِم. أَْكبَرو،  كاألَْكبَرِ  الُم أَو اإِلضافةُ ،األَِلُف والَّ 

، فأَقَاَم االسَم ُمقاَم الَمْصَدِر  تَْكبِيراً  بمعنى : َكبِيراً  ، فقوله أَُكبُِّر تَْكبِيراً  ، َمْنُصوٌب بإِضماِر فِْعٍل ، كأَنَّهُ قال : أَْكبَُر َكبِيراً  وقولُهم : هللا

 الحقيقّي.

 ، عن ابن ِجنِّي. وَعُظَم ِعْنَدهُ  َكبِيراً  : َرآه أَْكبََرهو اْستَْكبََرهو : َكبِيراً  َء : َجعَلَهالشَّيْ  َكبَّرَ و

نِّ  : َكِبيرٌ  ، فهو كَمْنِزلٍ  ، َمْكبِراً و، كِعنَب ،  يَْكبَُر ِكبَراً  ، كفَِرحَ  الرجُل ، َكبِرَ و  ؛ من الناِس والدََّواّبِ. َطعََن في الّسِ

ّنِ كفَِرح ، وال يجوُز استِْعَماُل أَحِدهما في اآلَخِر اتفاقاً ، وهذ الِكبَرِ  فعُِرف من هذا أَنَّ فِْعلَ  ا قد بَمْعنَى العََظمة كَكُرَم ، وبَِمْعنَى الطَّْعِن في الّسِ

ةُ فضالً عن ال ة.يَْغلَُط فيه الخاصَّ  عامَّ

 إِالَّ بَسنَة ، أي ما زاَد َعلَيَّ إِالَّ ذلك. َكبََرنِي وفي النّواِدِر البِن األَعرابّيِ : ما بَسنٍَة ، كنََصَر : زاَد َعلَْيه َكبََرهو

 ِعبٌَر. الِكبَرُ  ب ، إِذا أََسنَّ ، ومنه قولهم :، كِعنَ  ِكبَرٌ و،  ، كَمْنِزلٍ  َمْكبِرٌ و، وتَُضمُّ باُؤَها ،  َمْكبََرةٌ و ، بالفتح ، َكْبَرةٌ  َعلَتْهُ  يُقاُل :و

تُهمو، بالَكْسِر ،  ِكْبَرتُهمو، بالّضّمِ ،  ُكْبُرُهم ُهوَ و اِء ُمَشدََّدةً وقد تُْفتَُح الهْمَزةُ  ، ِإكبِرَّ ُهمو ، بَكْسِر الَهْمَزة والباِء وفَتْح الرَّ تُُهمو ُكبُرُّ ،  ُكبُرَّ

ات ُمَشدَّدتَْين مَّ ه. أَي بالضَّ يَاَسة ، أَْكبَُرهم ، األَخير ، قال األَزهريُّ : هكذا قَيََّده أبو الَهْيثَم بَخّطِ ّنِ أَو الّرِ وهو أَن  أَْو أَْقعَُدُهم بالنََّسبِ  في الّسِ

ه  بآبَاَء أَقَلَّ َعَدداً من باقِي َعِشيَرته. األَكبر يَْنتَِسَب إِلى َجّدِ

__________________ 
 ( يف التكملة : أو أكاًل.1)
 .27( سورة الروم اآية 2)
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 «.. وقا  النحويون : معناه»( يف غريب اهلروي : 3)
 لوضوح معناها.« من»( يف النهاية : فحذفت 4)
 ( زيد بعدها يف غريب اهلروي : وألهنا صلة ألفعر ا وأفعر خرب ا واألخبار ال ينكر ا ذف منها.5)
 .«فعر»نهاية وابألصر ( عن ال6)
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َولِد أَبََوْيِه ، إَِذا كان آِخَرُهم ، يستوي فيه الواحُد والجمُع ، والمذّكُر والُمؤنُث في ذلك سواٌء ، فإِذا كان أَقعَدهم في  ِكْبرةُ  وفي الصحاح :

ةُ وقَْوِمه  أَْكبرُ  النََّسب قيل : هو  ذلك كالّرجِل. وقال الكسائيُّ : هو ِعْجَزةُ َولَد أَبََوْيه : آِخُرهم ، وكذلك قَْوِمه ، بوْزن إِْفِعلَّة ، والمرأَةُ في إِْكِبرَّ

ُجل ، ثم قال : ِكْبرةُ  . ورَوى اإِليادّي عن َشِمر قال : هذاأَْكبَرهم َولَِد أَبََوْيه ، أَي ِكْبرة  ِكْبَرةُ  ولِد أَبََوْيه ، للذََّكر واألُنثى ، وهو آِخُر ولد الرَّ

 ِعْجَزة. (1)ل ولَِد أَبيه مث

 .(2)، وأَّما آِخُر َولَِد أَبِيِه فهو الِعْجَزة  أَْكبُرهم َولَِد أَبيه ِكْبرةَ  قال األَزهرّي : والصواب أَنَّ 

يِّة الّرجِل  ألَْكبَرِ  أَي،  «للُكْبرِ  الَواَلءُ »في الحِديث : و ألَنَّهُ لم يَْبَق من بني هاِشم  «قَْوِمهِ  ُكْبرَ  أَنَّ العَبَّاَس كان»في حديث آَخر : و .(3)ذُّرِ

ا يِلي الِقْبلَةَ  األَْكبَر ويُْجعَل»في حديث الدَّْفِن : وأَْقَرب منه إِلَْيه ،  بْيِر. وهْدِمه و «فإِن اْستََوْوا فاألََسنّ »أَي األَْفَضل ، « ِممَّ أَّما حديُث ابِن الزُّ

ا أَبرَز عن َربَِضه دعَ » الَكْعبَةَ :  .ُكبَرائهو، كأَْحَمر وُحْمر ، أَي بَمَشايِخه  أَْكبر فهو جمع «بُكْبِره افَلَمَّ

 .َكبُرَ  فقد َجُسمَ  ُكلُّ ما ،وَعُظَم ،  : َكبَاَرةً و ِكبَراً  ، كَصغُر األَْمُر ، َكبُرَ و

ُهْم َلُه َعذاب  َعِظيم  َوالَِّذي تَ وَ )، وبِِه فَسَّر ثَعلٌب قولَه تَعالى :  ءِ ُمْعَظُم الشَّيْ  ، بالَكْسر : الِكْبرُ و يعني ُمْعَظم اإِلفك.  (4) (ىّل ِكْْبَُه ِمن ْ

يت : ّكِ  ِء : ُمْعَظمه ، بالَكْسر ، وأَنشد قَوَل قَْيِس بِن الَخِطيم :الشَّيْ  ِكْبرُ  وقال ابُن الّسِ

نح   اُم عـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ربحِ تـ ا فـــــــــــــــِإَذا  كـــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــبحهنـــــــــــــــَِ

  
ِرفُ   غـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح دًا تـــــــــــــــكـــــــــــــــاُد تــــــــــــــــَ امـــــــــــــــتح ُرَويـــــــــــــــح  قـــــــــــــــَ

  
ْفعةُ  الِكْبرُ و « ُكْبَره»وقرأْها ُحمْيٌد األَْعَرُج َوْحَده  ِكْبَرهُ  القُّراُء على كسر الكاف في (5)، قال الفّراُء : اجتمع  الشََّرُف ، ويَُضمُّ ِفيِهَماو: الّرِ

ّمِ وهو َوْجهٌ جيِّد في النّحو ، ألَنُّ العرب تقول : فالٌن تَولَّى ُعْظَم األَِمر ، يريدو ن أَْكثَرهُ. وقال ابُن اليَِزيِدّي : أَظنَُّها لُغَةً. وقال بالضَّ

اءُ  ّمِ ، ُمْعَظُمه. ومنه قِراَءةُ الشَّيْ  ُكْبرُ و على العُْظِم ، وكالُم العرِب على َغْيِره. وقال الّصاَغانيُّ : الُكْبر األَْزهِريُّ : قاس الفَرَّ ِء ، بالضَّ

 وعلى هذه اللّغة أَنشد أَبو َعْمرو قَوَل قَْيِس بن الَخِطيم الّسابَق. ُكْبَرهُ  لَّىيعقوب وُحمْيد األَْعرجِ : والَِّذي تَو

 ، كالِخْطِء من الَخِطيئَة. الَكبِيَرة ، وهو من اإِلثْمُ  : الِكْبرُ و

 ، التّأْنيث على الُمبالَغَة. ، بالَكْسر الَكبِيُر كاْلِكْبرةِ  : اإِلثمُ  الِكْبرُ  وفي الُمْحَكم :

ْفعَةُ في الشََّرِف. : الِكْبرُ و يُح  كالِكْبِرياءِ  العََظمةُ والتََّجبُُّر ، : الِكْبرُ و الّرِ يمياُء : العالمة ، والِجْربِياُء : الّرِ ، قال َكراع : وال نَظير له إِاّل الّسِ

ا الِكيِميَاُء فكلمة أَحسبها أَعجميّة. وقا بَا والَجنُوب ، قال : فَأَمَّ َوَتُكوَن َلُكَما ): الُمْلك في قوله تَعالَى :  الِكْبِرياءُ  ل ابُن األَْنباريّ التي بين الصَّ
 أَي الُمْلك. (6) (اْلِكْْبِايُء يف اْْلَْرضِ 

.  تََكابَرو،  الِكْبرِ  من تَكبَّر ، وقِيَل : تَكابَرو اْستَْكبَرَ و تََكبَّرَ  قَدْ و ّنِ  م.: التَّعَظُّ  االْستِكبارُ و التََّكبُّرومن الّسِ

ُوَن يف اْْلَْرِض ِبَغْْيِ احْلَقِّ )وقولُه تعالى :  اج : معنى (7) (َسَأْصِرُف َعْن آايِتَ الَِّذيَن يَ َتَكْبَّ جَّ أَنَُّهم يََرْون أَنُّهم أَفَضُل  يتكبّرون قال الزَّ

خاّصة ، ألَن هللا سبحانَه وتعالَى هو الذي له القُْدَرة والفَضُل ال تَُكون إِاّل هلل  (8) [الصفة]الَخْلق ، وأَّن لهم ِمَن الحّق ما ليس لغيرهم ، وهِذه 

، ألَنَّ الناس في الُحقوق سواٌء ، فليس ألَحد ما ليس  يتََكبَّر ، وليس ألََحٍد أَن الُمتََكبِّر الذي ليس ألََحٍد ِمثْلُه ، وذلك الذي يَْستِحقُّ أَن يُقَاَل له

لُون ويََرْون أَنّهم أَفضُل الَخْلق  الِكْبرِ  ال من الِكبَرِ  ُهنا من يَتََكبَُّرون لغيره وقيل : إِنّ   .(9)، أَي يتَفَضَّ

 االْستِْكبَارُ و التََّكبُّرو الِكْبر وفي البصائر للمصنّف :

__________________ 
 .«مبعىن»التهذيب :  ( يف1)
 ( وقا  األزهري أيضاً أن ِشر ذهب إىل أن كربة معناه عجزة وإلا جعله الكسائي مثله يف اللفة ال يف املعىن.2)
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ا وإل ( زيد يف النهاية : مثر أن ميوت الرجر عن ابنا فري ن الوالء ا مث ميوت أحد االبنا عن أوالد ا فال يرثون نصــــــــــــــيب أبيهم من الوالء ا3)
 يكون لعمهم ا وهو االبن اآخر.

 .11( سورة النور اآية 4)
 ( التهذيب : أمجض.5)
 .78( سورة يون  اآية 6)
 .146( سورة األعراف اآية 7)
 ( زايدة عن التهذيب.8)
 ( التهذيب : أفضر من غريهم.9)



6731 

 

ه فالِكربحُ  متقارِبَة ا ربَ  : حالٌة يتخصـّص هبا اإِلنسـان من ِإعجابه بنفحسـه ا َأنح ير  نفسـَ  الِكربح الت َكرب   من غريه. وَأعظمُ  َأكح
بارُ و  .(1)عل    ابالمِتَناع عن قبو  ا ّ   اُن وَيطحلَب َأن يُكوَن  االســــــِتكح هاح : َأحد ا : َأنح يـََتَحر   اإِلنحســــــَ  (2)عل  َوجح

ب ا فهو  مود ؛ والثاين : َأن ا وذلك مىت كبرياً  ب ا ويف الوقحت الذي  َِ َكان الذي  َِ
َ
ُب ا ويف امل  كان عل  ما  َِ

ُموم ا وعليه َوَرَد القرآُن وهو قولُه تعاىَل :  َذح
ه ما لي  له ا فهذا هو امل ســــــِ ب ض فُيظحِهر من نـَفح َتْكَْبَ )يـََتشــــــَ  وأَما (3) (َأىب َواس     ْ

هاح : َأحد ا : َأنح تكوَن األَفـحَعاُ  اَ ســـَنة (4)فعل   الت َكرب   ه ا وعل  هذا  َكِبريَةً   َوجح يف ا قيقة ا وزائدًة عل   اســـن َغريح
ُ )قولُه تعاىَل :  بِّعاً ا وذلك يف  (5) (اْلَعزِيُز اجْلَّباُر اْلُمَتَكْبِّ س عاّمِة النا (6) [وصــفِ ]والث اين : َأن يكون ُمَتَكلِّفاً لذلك ُمَتشــَ

فَ  (7) (َيْطَبُع هللاُ َعلى ُكلِّ قَ ْلِب ُمَتَكْبِّ  َجّبار  )ا حنو قوله تعاىل :  عل  الوجه اأَلّو  فمحموٌد ا  ابلتكرّب  وكّر من ُوصــــــــــــــِ
ُوَن يف اْْلَرْ ) دون الثاين ا ويد   عل  صـــــح ة َوصـــــف اإِلنســـــاِن به قولُه َتعاىَل : ِرُف َعْن آايِتَ الَِّذيَن يَ َتَكْبَّ َأص    ْ ِض ِبَغْْيِ س    َ

تَكربِّ  عل  الت كرب  و  (احْلَقِّ 
ُ
َتِحق ه ِإال    تعاىَل ا قَا  تـََعاىَل :  الِكربحِايءُ و صـــدقة.  امل َف ض عن االنحِقَياد ا وال َيســـح  الِكربحِاَيءُ »: الرت 

ُته وال أابدِ رِداِئي والَعَظمُة ِإزارِي ا فمنح اَنَزعيِن يف َشيح   .«ٍء منهما َقَصمح
ْحَدى اْلُكَْبِ )قَْولُهُ تَعَالَى : و ا إَلِ ،  ُكْبر ؛ قال : وال يُقَالُ  األَْكبَُرونو األَْكبر األََكابِرُ  ، وجمع األَْكبَر ، تأْنيثُ  الُكْبَرى كُصَرد ، َجْمعُ  (8) (ِإَّنَّ

فَة خاّصةً مثل األَْحمر واألَْسَود. وأَنت ال تَصف حتَّى تَصلَه  أَكبرُ  كما تَصف بأَْحَمر ، وال تقوُل هذا رجلٌ  بأَكْبر ألَّن هِذه البِْنيَة ُجِعلت للّصِ

ا  فعلى حْذف ُمَضاٍف ، تَْقِديُره بَشَرائِع ِديِن هللا «الُكبَر بُِعَث نَبِيٌّ من ُمَضَر بِديِن هللا»َحِديُث ماِزٍن :  بِمْن أَو تُْدِخَل عليه األَِلَف والاّلَم. وأَمَّ

ةُ تقوُل : فاِرِسيٌّ ُمعَّرب ، وهو نَبَاٌت له َشْوٌك ، بالتَّْحِريِك : األََصفُ  الَكبَرُ و .الُكبَرِ  ان. ُكبَّارٌ  والعامَّ  ، كُرمَّ

ر الطَّْبلُ  : الَكبَرُ و رواه َشِمٌر في ِكتَابه ،  «َكبَراً  أَنَّهُ أََخَذ ُعوداً في منَاِمِه ِليتَِّخَذ ِمْنه»صاِحِب األَذاِن :  (9)حديُث عبِد هللا بِن زْيد  ، وبه فُّسِ

أْسْين ، وقيل : الطَّْبُل الِّذي له َوْجهٌ َواحٌد ، بِلُغَة أَهل الكُ  الَكبَرُ  قال : في وه اللَّْيث ؛ وفَة ، قال: الطَّْبُل ، فيما بلَغَنا ، وقيل : هو الطَّْبُل ذو الرَّ

أَي في َطْبل صغير ، وفي رواية : إِْن  «فال بَأْس َكبَرٍ  فقال : إِْن كان في (10)أَنَّه ُسئَل عن التَّْعِويذ يُعلَُّق على الحائض » حديث َعطاٍء :

 ، َكَجمل وِجمال وسبب وأَْسباب. أَْكبارٌ و ِكبَارٌ  ج كان في قََصبِة.

ّم ، ومثلُه في مختصر البُْلَدان. الُكْبرُ  ، والمْضبُوُط في التَّْكِملَة عِظيمٌ جبٌل   :(11) الَكبَرُ و ، نقلَه الّصاَغانّي.  نَاِحيَةٌ بُخوِزْستَانَ  : َكبَرُ و ، بالضَّ

 ، وباؤه فاِرِسيّة. من ُخوِزستان قلُت : وهو من أَعمال البَاِسيان

بِيُّ  أَْكبَرَ  من المجاز :و طَ  ، إَِذا الصَّ ، قال ، أَي  (12) (فَ َلّما رَأَيْ َنُه َأْكَْبْنَهُ )، وبه فَسَّر ُمَجاهٌد قولَه تعالَى :  الَمْرأَةُ : حاَضتْ  أَْكبََرتو،  تَغَوَّ

 ِحْضن ، وليس ذلك بالمْعُروف في اللّغة ، وأَنشد بعُضهم :

ن  وال  ارِهــــــــــــِ هــــــــــــَ اَء عــــــــــــلــــــــــــ  َأطــــــــــــح  أَنحيت الــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــَ

  
اَء ِإَذا   رَبح أَنحيت الـــــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــــَ ارَا نَ َأكـــــــــــــــح بـــــــــــــــَ  ِإكـــــــــــــــح

  
ت هذه اللفَّظةُ في اللّغَة الَحْيِض فلها َمْخَرٌج َحَسٌن ، وذلك أَّن المْرأَةَ إِذا حاَضْت أَّوَل  ما تَِحيُض فقد َخَرجت من قال األَزهرّي : فإِْن َصحَّ

غَِر إِلى َحدِّ   الِكبَرِ  ، أَي َحاَضْت قدخلْت في َحدّ  أْكبََرت فقيل لها : لِكبَرا ، أَي َحاَضْت فدخلْت في َحدّ  أَْكبََرت فقيل لها : : الِكبَر َحّدِ الّصِ

قال : ال ،  ؟ٍء أَلََك َزْوجةيا أَخا َطّيِ  (13) [له]ٍء فقلُت الُموِجب عليها األَمَر والنَّْهَي. وُرِوَي عن أَبي الَهْيثَم أَنَّه قال : سأَْلُت رجالً من َطيّى

ْجُت وقد ُوِعْدُت في بْنِت َعمٍّ   وهللا ما تََزوَّ

__________________ 
 واإلذعان له ابلعبادة. ( زيد يف املفردات للراغب :1)
 يصري.« : كرب»( يف املفردات 2)
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 .24( سورة البقرة اآية 3)
 .«عل »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .33( سورة ا شر اآية 5)
 ( زايدة عن املفردات.6)
 .35( سورة غافر اآية 7)
 .35( سورة املدثر اآية 8)
 ويف التهذيب : ويف حديث زيد بن عمرو الذي أري اآذان.( كذا ابألصر واللسان والنهاية ا 9)
 ( يف اللسان : ا ائرت ا وما يف األصر يواف  النهاية.10)
 ( يف معجم البلدان : كرب ابلضم مث الفتح بوزن زَُفر.11)
 .31( سورة يوسف اآية 12)
 ( زايدة عن التهذيب.13)
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ن ها رَبتح  قا  : قد ؟د ؛ قلُت : وما ســــــــــــــِ رَبَت ما قلحت : .(1)كَرَبت   َأو َأكح . قا  اأَلزهري  : فُلَغة  ؟َأكح تح قا  : حاضــــــــــــــَ
رَبحنَهُ  املرأَِة َأو ُ  َحيحِضها ا ِإال  َأّن َهاَء الِكنايِة يف قو    تعاىل : ِإكبارَ  الطّاِئّي ُتصّحح َأن ُروي و  .(2)تـَنحفي هذا املعىَن  َأكح

ن «َأْكَْبْنَهُ » : قا  أَن ه عنهماهللارضيعن ابن عّباٍس  نا له وجعلحنا ا  : ِحضــح فِإن صــح ت الرّواية عن ابن عّباس ســل مح
 اهلاَء هاَء َوقـحَفة ال هاَء كناية ا و  َأعحلم مبا أَراد.

. الرُجُل : أَْمَذى وأَْمنَى أَْكبَرَ و  ، نقلَه الصاَغانيُّ

ثٌ  ُكبَارٍ  ذُوو . ، كغُراب : ُمَحّدِ  اسُمه َشَراِحيل الِحْميريُّ

يَّته : الشَّْعبِّي عاِمُر بن شَراِحيَل بِن  بََكْسِر الكاِف : قَْيلٌ  ، ِكبَارٍ  ذُوو من أَْقياِل اليَمِن ، واسُمه عْمرو ، كما نقله الصاغانّي. قْلت : ومن ذُّرِ

 .ِكبَارٍ  عْبد ِذي

أَبُو بْكر وُعمُر رضي  : الشَّْيَخان األَْكبران (3) (ِإَذا السَّماُء اْنَشقَّتْ )في  األَْكبََرْين سجَد أَحدُ »في حديث أَبِي ُهرْيرة رضي هللا عْنه : و

 هللا تعالى عنهما.

ْحِف وغير الَكبِيرةو نَا والِفراِر من الزَّ فات  : الفَْعلَة القَبِيَحة من الذُّنوب الَمْنهّي عنها َشْرعاً ، العَِظيم أَْمُرها كالقَتِْل والّزِ ذلك ، وهي من الّصِ

 فقال : هن من السَّْبعمائِة أَْقرُب ، إِالَّ أَنَّه ال ؟َسْبٌع هي، أَ  الَكبائِر في الحديث ، عن ابِن َعبَّاٍس أَن رجالً سأَلَهُ عنو. الَكبائرُ  الغاِلبَة ، وَجْمعُها

 .«مع االْستِْغفَار ، وال صغيرةَ مع اإِلصرار َكبِيَرةَ 

ومنها إِْسَحاق بن إِبراِهيم بن ُمْسِلٍم الَكبِيرّي ، روى عنه محّمد بن نَْصٍر وغيره. قاله  ، نقله الصاغانّي. قلت : ة ، قُْرب َجْيحونَ  : الَكبِيرةو

 لحافظ.ا

 ُء به النَّْحلُ يَِجي وال َعْذب ، بَشِديد الَحاَلوةِ  بشمعٍ وال َعَسٍل ، وليس لَْيس فيه بعض اللِّين ٌء كأَنَّه َخبِيٌص يابِسٌ ، كإِثِْمد وأَْحَمد : َشي األَْكبرو

 ُء بالشَّمِع.كما يَِجي

ا بِهاٍء : ع (4) أَْكبَرةو إِْكبَِرةو  ُر الفَْقعِسّي :من بالد بني أَسد قال المرَّ

ا  ـــــــــــَ ن ـــــــــــح َواِدُس ِإذح َرحـــــــــــل َدتح كـــــــــــَ هـــــــــــِ مـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  ف

  
تح و   ــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــَ تـ ربةَ ال عــــــــــــــــــَ و ُ  أَبكــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــُوعــــــــــــــــــُ  ال

  
 .(5)وفي مختصر البُْلدان : أَنَّه من أَْوِديَة َسْلَمى الَجبِل المعروِف ، به نَخٌل وآباٌر َمْطِويَّة ، سَكنها بنو ُحَداد 

 * ومّما يُْستْدرك عليه :

على ُعتَاةِ َخْلِقه ، والتاُء  الُمتََكبِّر ق ؛ وقيل :، وقيل : الُمتَعاِلي عن ِصفات الَخلْ  الِكْبِريَاءِ  في أَْسَماِء هللا تعالى : العِظيُم ذو الَكبِيرو الُمتََكبِّر

د والتَّخّصص   .(7)ال تاُء التَّعَاطي والتََّكلُّف  (6)فيه للتفرُّ

 ، وال يُوصف بها إِالَّ هللا تعالَى. (8)، بالَكْسر : ِعبَارةٌ عن َكمال الذَّاِت وَكماِل الُوجوِب  الِكْبِريَاءُ و

 في البُْسِر ونَْحِوه من التَّْمِر. الِكبَرَ  واستعمَل أَبُو َحنِيفَةَ 

 .الَكْبَرةُ  ، واالسم الَمْكبَرُ  ويُقَاُل : عاَله

 بناتِه. ِكبارِ  يريُدون من بَناِت فاُلن : ُكْبَرى وقال ابُن بُُزْرج : هذه الجاريةُ من

 جاز ، ومنه قولُه :، وهو مَ  َكْبَرةٌ  ويُقَاُل للسَّْيِف والنَّْصِل العَتيِق الذي قُدَم : َعلَتْهُ 

هــــــــــــا  تــــــــــــح لــــــــــــَ اليت عــــــــــــَ ِرَب الــــــــــــ  ثــــــــــــح ــــــــــــَ ُم يـ اَلجــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
ِرَب    يــــــــــــــــــثــــــــــــــــــح َةٌ بــــــــــــــــــِ ربح ُرونِ  كــــــــــــــــــَ

ُ
َد املــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــح
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 .َكْبَرةٌ  وفي الُمْحَكم : يُقال للنَّْصل العَتِيِق الَِّذي قد عاَله َصَدأٌ فأَْفسده : َعلَتْهُ 

َأْو َخْلقاً ممّا َيْكُْبُ يف )وقوله تعالَى :  (9) (ِإْن كاَن َكُْبَ َعَلْيُكمْ )عليه األَْمُر ، كَكُرَم : َشقَّ واْشتَدَّ وثَقَُل ، ومنه قَْولُه تعالَى :  َكبُرَ و
ا َلَكِبْيَة  )وقولُه تعالى :  (10) (ُصُدورُِكمْ  عليهما ويَشقُّ فِعلُه لو أَراده  يَْكبُرُ  أَي أَمٍر كان «َكبيرٍ  وما يُعذَّباِن في»في الحديث : و (11) (َوِإَّنَّ

 .َكبِير ، ال أَنَّه في نَْفِسه َغْيرُ 

__________________ 
 وما يف األصر يواف  التهذيب ا يقا  : كربت اجلارية أن تدر  ا وكرب دان من ذلك وقرب.« كربت»( يف اللسان : 1)
 أهنن ملا رأين يوسف راعهن مجاله فبعظمنه.( بعدها يف التهذيب : فالصحيح 2)
 ( اآية األوىل من سورة االنشقا .3)
 ( ضبطت عن اللسان ا ويف معجم البلدان ابلفتح وكسر الباء.4)
 .«أكربة»( ضبطت عن معجم البلدان : 5)
 .«التخصيص»( عن اللسان وابألصر 6)
 .«التخلص»( عن اللسان ا وابألصر 7)
 وكما  الوجود. ( النهاية واللسان :8)
 من سورة يون . 71( من اآية 9)
 .17( سورة اإلسراء اآية 10)
 .45( سورة البقرة اآية 11)
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رك ، ومنه الِكْبرُ و  .«ِكْبرٍ  ال يَْدُخل الَجنَّةَ َمْن في قَْلبِه ِمثْقاُل َحبَّة َخْرَدٍل منْ »الحديث : بالَكْسِر : الُكْفُر والّشِ

 .األَْكبَرُ  : الَجدُّ  الكابرُ و: السيُِّد.  الَكابِرُ  وعن أَبي عْمرو :

 قيل : يْوُم عَرفةَ ، وقيل غير ذلك.، قيل : هو يَْوُم النَّْحِر ، و (يَ ْوَم احلَْجِّ اْْلَْكَْبِ ) و

اَلةَ  تُكابُِروا ال»في الحديث : و  أَي ال تُغَاِلبُوها.،  «الصَّ

 النََّهاِر ، وَشبَاَب النَّهاِر ، أَي ِحيَن اْرتَفََع النَّهاُر. قال األَْعَشى : أَْكبَرَ  وقال َشِمٌر : يُقَاُل : أَتاني فاُلنٌ 

ًة  رَبَ ســــــــــــــــــــــــاعــــــــــَ هــــــــــاِر كــــــــــمــــــــــا  َأكــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــن د  ال  شــــــــــــــــــــــــَ

  
ا  تــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــَ ه ِإعــــــــــــــــــــح ونــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــٌر لــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــُ   ــــــــــــــــــــُِ

  
 ُن.وهو َمجاٌز ، يقول : قَتَْلنَاُهم أَّوَل النّهار في ساعٍة قَْدَر ما يَُشدُّ الُمحيُل أَخالَف إِبِلِه لئالَّ يَْرَضعها الفُْصال

 ، أَي خاِلٌص. وقد تقَدَّم ذْكُره في التّاِء. ِكْبِريتٌ  فِْعِليٌت ، على قَْول بعض ، فهذا محلُّ ِذْكره ، يقاُل : ذهبٌ  الِكْبِريتُ و

ا (1) (ََلْ تَ ْعَلُموا َأنَّ َأابُكمْ قاَل َكِبْيُُهْم أَ )وقولُه تعالَى :  ّنِ فُروبيُل.  أَْكبَُرُهم قال مجاهٌد : أَي أَْعلَُمهم ، كأَنَّه كان رئيَسهم. وأَمَّ في الّسِ

ئيُس كاَن َشْمعُوَن. وقَال الكَسائيُّ في رَوايته :  يَُهوَذا. َكبيُرُهم والرَّ

ْحرَ )وقولُه تعالى :  بيُّ بالحَجاز إِذا جاَء من عْند ُمعلِّمه قال : جئُْت من أَي ُمعلِّمكُ  (2) (ِإنَُّه َلَكِبْيُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ م ورئيُسكم. والصَّ

 .َكبِيري عْند

 تَميٍم بن ثَْعلَبَةَ بِن ُعَكابَةَ ، أَصابتُْهم سنَةٌ فاْنتََجعُوا بالدَ  (3): أَْحيَاٌء من بَْكِر بن وائل ، وهم : َشْيبَاُن وَعامٌر وُجلَْيَحةُ من بني تَْيم هللا  األََكابِرُ و

بِّّيِ فأَجاَرُهْم ، وَوفَى لهم ، وفي ذلك يقوُل بَْدٌر :  وَضبَّةَ ، ونزلُوا على بَْدر بن َحْمَراَء الضَّ

ُه  لـــــــــــَ ثــــــــــــح َر الـــــــــــنـــــــــــاُس مـــــــــــِ اًء ملَح يــــــــــــَ ُت َوفـــــــــــَ يـــــــــــح  َوفــــــــــــَ

  
و ِإَد    بـــــــــــــُ عحشـــــــــــــــــــــــــــاَر ِإذح حتـــــــــــــَح ابـــــــــــــرُ بـــــــــــــتـــــــــــــِ  اأَلكـــــــــــــَ

  
تَْين  الُكبُرو ْفعَةُ في الشَّرف (4)، بَضمَّ اُر : : الّرِ  ، قال الَمرَّ

هـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــِ ف ال  ُم مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــُ ظـــــــــــــــــَ  وِدَ اأَلعـــــــــــــــــح

  
امــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا و   رُبح وِدَ اهلــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــُ

  
َح به النََّوويُّ في تَْحريره وغْيره. ِكبيرٌ و  ، بكسر الكاف لُغةٌ في فتحها ، صرَّ

علَْيه ، إِذا أُِخذ منه َعْنوةً وقْهراً. وأُْرتَِج على رجُل فقال : إِنَّ  لُمَكابَرٌ  على ماله ، وإِنَّه ُكوبِرَ و (5) [علَْيه]علَى حقِّه : جاَحَدهُ وَغالَبَهُ  كابرهُ و

ال ُمَخبٌِّر و ُمَكبِّرٌ  وما بها فأَبَى ، وُعوِلَج فقََسا. كذا في األَساس : ُكوبِرَ  ُء أَحياناً ويَذهُب أَحياناً ، فيعَزُّ عند ُعُزوبه َطلبُه ، وُربَّماالقَْوَل يجي
 ، أَي أَحٌد. (6)

. َكبيرٌ  فالٌن : أََرى من نَْفسه أَنَّه تََكابَرو ّنِ  القَْدِر أَو الّسِ

 ، وهذا عن ابن القَّطاع. َكبيراً  الواِضُع : ولَدت َولَداً  أَْكبََرتو

 ، بالفَتْح : لقَُب َحْفص بن ُعمر بن َحبِيب وباُؤهُ فارسيَّة. َكْبرٌ و

ْواوَ   كُمَحّدث. ُمَكبِّراً و،  َكبيراً و،  أَْكبَرَ  سمَّ

ْيَمرةً  ُكبَرُ و  ، يَُرى من َمَسافَِة عْشرين فَْرَسخاً أَو أَكثر. (7)كُزفََر : َجبٌَل متَّصٌل بالصَّ

 .556از كُجَهْينَة عن أَبي القاسم ابن بَيان ، مات سنة بن مقلد الَخرَّ  ُكبَْيَرةَ  وأَْحَمُد بنُ 
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 .(8)الُهَذِلّي شاعٌر مشهور وهو بكسر الكاف  َكبير وأَبو

بن تَْيم بن غالب ، َجّد ِهالل بن َخَطل المْقتُول تحت أَستار  َكبيروالقاضي.  (9)بُن عبد هللا بن َزْمعَة بن األَسود َجّد أَبي البَْختَرّي  َكبيرُ و

الَخْوالنّي ، َشهَد  َكبير بن َغْنم بن ُدوَداَن بن أََسد ، وَعْمرو بن ِشَهاب بن َكبيرُ  ؛ وفي أََسد بن ُخَزْيمة (10)بن ِهْند  َكبِيرُ  ْعبَة. وفي ُهَذْيل :الكَ 

 بُن َحبيب بن الَحارث ، وهو جدُّ ُمَسْيِلَمةَ  َكبيرُ  فَتَْح مصر. وفي بني َحنيفَة

__________________ 
 .80( سورة يوسف اآية 1)
 .71( سورة طه اآية 2)
 ( يف التهذيب : من بين تيم بن ثعلبة.3)
 ( ومثلها يف اللسان ا ويف التهذيب بضم فسكون. هنا ويف الشاهد.4)
 ( زايدة عن األساس.5)
 ( ضبطت العبارة عن األساس.6)
 ( عن معجم البلدان وابألصر : ابلضمري.7)
 .«ـهملشهور املعروف أنه بفتح الكاف اقوله : وهو بكسر الكاف ا لعله سب  قلم ا فإن ا»رية : ( هبامش املطبوعة املص8)
 .«البحرتي»( عن أسد الغابة ا وابألصر 9)
 .«هنيد»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 10)
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ريّ  َكبري  بن (1). وِضراُر بن اخَلطّاب بن ِمرحداس َكبري  الَكّذاب بن مُثَاَمَة بن بن الد ِئر ا من  َكبريُ و شاعٌر ا صحايب ؛  الِفهح
 بُن مالك ا ذََكره ابُن ُدريحد. َكبريُ و َوَلده مجاَعٌة ؛ 

من شيوخ الَخطيب. وبفتح الّراِء  الُكْبريّ  ، بالّضم ، َسمَع من ابن الُحصين. وإِبراهيم بن َعقيل الُكْبريّ  وأَحمُد بُن أَبي الفائز الّشُروطّي ابن

ين الُمَمالَة الشيخ  ، وقد تقدم في ج ن ب. الُكْبَرى أَبو الَجنَّاب أَحمُد الِخيَوقّي يُلَقّب نَْجم الّدِ

ْحمن بن َعْبد اللَّطيف ٍث ، البَْغَدادّي ، حدَّث عن أَبي ُسَكْينَة ، أَجاَز الِعزَّ بن َجماَعة.  الُمَكبِّر وأَبو الفََرج عبُد الرَّ بُن ُعثَْمان  ُمَكبِّرو، كُمَحّدِ

ث ، عن الَوِضين بن َعطاٍء.التَّ   نُوخّي ، كُمَحّدِ

 ، بالضّم ، َوالُد العَالية َزْوجة أَبي إِْسحاَق السَّبِيعّي. الُكبَاريّ  وأَْيفَُع بُن َشَراحيل

 ، بالتشديد ، هو القبّارّي ، بالقَاف ، وقد تقدم ذْكُره. الَكبّاري : قَريةٌ بمْصَر. وأَبُو القاسم َكبير وأَبو

َوَسُط  : َجْوُز ، أَي الَكتْر قال الليث :و في الَحسب ونحوه. الَكتْر يُقَال : هو َرفيعُ  الحَسُب والقَْدر. ، بالفَتْح والتَّاُء ُمثَنَّاة فوقيَّة : الَكتْرُ  : [كتر]

 كِمْشية السَّْكَران. فيها تََخلُّج. وقال الّصاَغانيُّ : ةٌ ِمْشيَ  : (2) الَكتْرُ وٍء ، ُكّلِ َشيْ 

ِغير.  : الَكتْرُ و بيِب. حائُِط الَجِرينِ  : الَكتْرُ والهْوَدُج الصَّ ، عن  ويُْكسر العَِظيُم ، ُشبِّه بالقُبَّة ، السَّنَاُم الُمْرتَفعُ  : الَكتْرُ و ، أَي َجرين التَّْمِر والزَّ

ك ابن األَعرابّي ، أْس. ، بالفَتْح كالَكتَْرة ، ويَُحرَّ  ، وهذه عن ابن األَعرابّي أَيضاً. وقيل : هو أَْعاله ، وكذلك هو من الرَّ

 ، قال عْلقمةُ بن َعبََدةَ يَصُف ناقةً. َكتُْرَها النَّاقَةُ : َعُظمَ  أَْكتََرتو

ف  هلـــــــا  طـــــَ بـــــــًة حـــــىَت اســـــــــــــــــــتـــــَ قـــــح تح حـــــِ رِّيـــــــَ   (3)قـــــــدح عـــــُ
  

رتحٌ   ومُ   كـــــــــــَ مـــــــــــُ ِ مـــــــــــلـــــــــــح اح رِي الـــــــــــقـــــــــــَ ِة كـــــــــــِ افـــــــــــَ  كـــــــــــحـــــــــــَ

  
مان ، ومعنَى اسطفَّ : ارتَفع ، وقيل أَشرَف وأَمكَن ، قال األَص يت هذه الناقَةُ من َرْحلها فلم تُرَكب بُْرهةً من الزَّ  معّي : ولم أَسمعأَي ُعّرِ

 لبيت.إِاّل في هذا ا الِكتْر

 : الِقْطعةُ من السَّنام. الِكتْرةُ  وقال ابن األَعرابّي :

 : القُبَّةُ. الِكتْرةُ و

 .(4)، كما قاله الَجْوهرّي  أَو بِنَاٌء كالقُبَّة ُشبِّه بها السَّنامُ  ، زعموا ، ُشبِّه به السَّنَام ، بالَكْسر : من قُبُور عادٍ  ، الِكتْرُ و

 .الَكتْرِ  الَجسيم : إِنَّه لعَظيمومن الَمجاز : يُقَاُل للجَمل 

 : أَصُل السَّنام. الَكتْر وقال اللَّْيث :

َكةً : َجبٌَل بنَْجد. الَكتَرُ و  ، محرَّ

ح به في الفَِصيح ،  ، وفي الّصحاح : ، ويُْكَسر : نَِقيُض الِقلَّةِ  الَكثَْرةُ  : [كثر] وَجَزَم ُشَراُحه الَكْسُر لغةٌ رديئة ، قال شيُخنَا : وهو الذي َصرَّ

مَّ جماعةٌ ،  الكثْرة بأَّن األَفصَح هو الفتح. وَحَكى ابُن عاّلن في شرح االقتراح أَنَّ  ُمثَلَّثة الكاف ، والفتُْح أَْشَهر ، ونَقَلَه َغْيُره ، وأَنكر الضَّ

ب جماعةٌ الَكْسَر إِذا كان مقروناً مع الِقلَِّة لالْزِدَواج. في الَحِديث و،  الِكثْرِ ووالِقّل  الُكثْرِ و، يُقَال : الَحْمُد هلل على القُّلِ  مِّ ، بالضَّ  كالُكثْرِ  وَصوَّ
 قال اللَّْيث :و. أَْكثَُرهوِء ُهَو : ُمْعَظُم الشَّيْ  الُكثْرُ و ، كالقُّلِ في القَِليل. الكثر بالّضّم : الُكثْر،  «ِستُّون الُكثْرُ ونِْعَم الَماُل أَْربَعُون ، : » (5)

كعَْدل وأَِمير وُغَراب  ، َكْيثَرٌ و كاثِرٌ و ُكثَارٌ و َكثِيرٌ و َكثْرٌ  فهو ، َكثَاَرةً و يَْكثُُر َكثَْرةً  ، كَكُرمَ  ُء ،الشي َكثُرَ  : نََماُء العََدِد ، يُقَال : ثَْرةُ الكَ 

 : (6)األَخير نَقَلَه الصاغانّي ، وأَنشد أَبُو تُراب  وصاِحب وَصْيقَل

رَا  هـــــــــــــــَ  والـــــــــــــــثــــــــــــــــ  ز  ِإاّل الـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ِر الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ  هـــــــــــــــَ

  
َدُد   ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ رُ ُء وال ـــــــــــــــَ ثـ ـــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــكـــــــــــــــَ مُ  ال ظـــــــــــــــَ  اأَلعـــــــــــــــح

  
 بكسِرهما : ِمْكثِيرٌ و ِمْكثَارٌ و من المال ، ُكثْر ، أَو ذو كثير ذُو مال ، كُمْحِسن : ُمْكثِرٌ  وَرُجلٌ  كذلك. أَْكثََرهُ و ، َكثِيراً  : َجعَلَه َكثََّرهُ تَْكثِيراً وَ 

 ، يستَِوي فيه الرجُل والَمْرأَةُ. الَكاَلمِ  كثيرُ 
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 ، من النَّْخُل : أَْطلَعَ  أَْكثَرَ و .بَكثِير أَتَى الرجُل : أَْكثَرَ و

__________________ 
 «مرادس»وابألصر  179( عن مجهرة ابن حزم ص 1)
ة.( يف اللسان : 2)  والَكرتح
 ابلظاء املعجمة ا وهو حتريف.« استظف»ا وابألصر هنا يف البيت والشرح « ط دار املعارف مصر»( عن اللسان 3)
 ( ضبطت يف الصحاح : الكرت ابلتحريك.4)
 ( يف النهاية : ويف حديث قي  بن عاصم.5)
 وما أثبت عن التكملة.« أليب تراب»( ابألصر : 6)
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ِر ا كما سيبحيت. ر كة وهو طَ  الَكَثر  ا كبَثـحَر . مالُه َكثـُرَ   الرجُر : َأكثـَرَ و  لحض الن خح
 . وال يكون إِالَّ من الحيوانات.ِكثَارٌ ومن النّاس  ُكثَارٌ  يُقَال : في الدَّارِ  الَجَماَعاُت. ِكتَاب : ، مثل الِكثَارو .الَكثِير : ، كغُرابٍ  الُكثَارُ و

،  «َكثَّرتاه ٍء إِالَّ إِنَُّكم لََمع خليقَتَْين ما َكانَتَا مع شي»الَحِديُث : منهم ، ومنه أَكثرَ  ، أَو كانُوا بالَكثْرة ُهم فغَلَبُوُهمْ : َغالَبُو فَكثُروهم : َكاثَُروهمو

 وان كان الماُء قليالً. ِليَْشَرَب منه َكثِيراً  أَراَد ِلنَْفِسِه منه ، إِذا إِيَّاهُ  اْستَْكثََرهوالماَء ،  َكاثَرهو منه ، أَكثرَ  وكانَتَا بالَكثْرة أَي َغلَبتاه

 منه أَيضاً. أَْكثَرَ و،  ِمْنهُ  الَكثِيرِ  ِء : َرِغَب فيمن الشَّيْ  اْستَْكثَرَ و

 . ُهَذِليَّةٌ ، قال أُميَّةُ يصف ِحماراً وعانَتَه :َكثُروَع إِذا َسطَ  الُمْلتَّف من الغُبَارِ  الَكثِيرُ  : الَكْوثَرُ وٍء. من ُكّلِ شيْ  الَكثِيرُ  ، كجْوهر : الَكْوثَرُ و

ي  امــــــــــِ َن  (1)حبــــــــــِ َدمــــــــــح تــــــــــَ يــــــــــِ  ِإذا مــــــــــا احــــــــــح قــــــــــِ  ا ــــــــــَ

  
َن يف  و   مــــــــــــــــح حــــــــــــــــَ رٍ محــــــــــــــــَح ثــــــــــــــــَ وح اَل ِ   كــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــاجلــــــــــــــــِ

  
 أَراد في : ُغبَاٍر كأَنّه ِجالُل السَّفينة.

ةُ  في اآليَة بالَكْوثَرِ  جاَء في بعِض التفاِسيِر أَنَّ الُمرادَ و تِه ، وقيل : الَخْيرُ  اإِلْسالُم والنَّبُوَّ  الَكثِير ، وقِيل : القرآُن ، وقيل الشَّفَاَعةُ العُْظَمى ألُمَّ

تَه يوَم القيامة.  الّذي يُْعِطيه هللا أُمَّ

اُج ُمعَلِّماً بها : َكْوثَرو  البُْلَدان أَنَّه : جبٌَل بين الَمِدينة والشاِم.، هكذا نقله الصاغانّي ، وفي مختصر  ة : بالطَّائِِف كاَن الَحجَّ

ُجُل الَخيُِّر الِمْعَطاءُ  : الَكْوثَرُ و  : وهو السَّخيُّ الَجيِّد ، قال الُكَمْيُت : ، كَصْيقَلِ  كالَكْيثَرِ  العَطاِء والَخْير ، كثير ، الرَّ

َت  و  ريٌ أَنـــــــــــــح ثـــــــــــــِ ٌب  كـــــــــــــَ يـــــــــــــِّ رحَواَن طـــــــــــــَ َن مـــــــــــــَ  اي ابـــــــــــــح

  
اَن أَبــــــــــــوَ  ابــــــــــــُن و   ِر  كــــــــــــَ ائــــــــــــِ قــــــــــــَ رَاالــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــَ ثـ وح  كــــــــــــَ

  
، وهو  نَْهٌر في الَجنّةِ  وهو «الَكْوثَر أُْعِطيتُ »في حديث ُمجاِهد : و ، عن ُكراع ، النَّْهرُ  : الَكْوثَرو الَخْيِر. الَكثِيرُ  السيِّدُ  هو : الَكْوثَرُ  قِيل :و

ر الَكثِير والواو زائدة ، ومعناه الَخير الَكثَْرةِ  فَْوَعٌل من رت وبه ، خاصَّة وسلمعليههللاصلى، وهو للنَّبِّي  منه َجِميُع أَنهاِرَها (2) يَتَفَجَّ  اآليةُ  فُّسِ

ً  أَشدُّ  أَنَّه ِصفَتهِ  في جاءَ و ، ف الدُّرِّ  قِبَاب (3) حافَتُه ، العََسل من وأَْحلَى الَّلبَنِ  من بياضا  .المَجوَّ

اُر النَّْخلِ  ، بالفَتْح ، عن ابن دَرْيد ، لَكثْراو ُك : ُجمَّ ً  ويَحرَّ ةً أَنصاِريَّة ، وهو َشْحُمه الذي في َوَسط النَّْخلَة ، وهو الَجَذب أَيضا  أَْو َطْلعَُها عامَّ

 النخُل ، إِذا أَْطلََع. وقد تَقَدَّم في كالم المصنِّف. أَْكثَرَ  ومنه قولُهم : «َكثَرٍ  ال قَْطَع في ثََمٍر وال»الَحِديُث : ، ومنه

ة مع التَّْشِديد : بالتَّْصِغيرِ  ، ُكثَيِّرٌ وكأَِمير ، اسٌم ،  ، َكثِيرٌ و ْحمِن الشاِعُر. ُكثَيِّرُ  ، مشهور ، وهو أَبو َصْخرٍ  صاِحب َعزَّ ْوا قدو بُن عبِد الرَّ  َسمَّ

ث ُمَكثِّراً و ، كُزبَير ، ْيراً ُكثَ و، وهو اسُم امَرأَةٍ ،  َكثِيَرةَ  ّم ، فمن األَّول : ُكثْرةَ وكُمْحِسن ،  ُمْكِثراً و،  ، كُمَحّدِ موالةُ عائَشةَ ،  َكثِيَرةُ  ، بالضَّ

ٌع ، َرَوى عن َعِلّي ، وعنه اسمه ُرفَيْ  َكثِيرةَ  بنُت ُجبَْير ، عن أَبِيَها ، وعنها ُحَمْيٌد الطَِّويل ، وأَبو َكِثيَرةُ وحدََّث عنها فََضالَة بن ُحَصين ، 

َوى بنُت أَبي ُسْفيَاَن الُخَزاِعيّةُ ، لها ُصْحبَة ، ذكرها ابُن َمْنَده وأَبُو نُعَيم ، وذكرها ابُن ماُكواَل بمَوّحَدة. قلُت : رَ  َكثِيَرةُ وُعَمُر بن ُحَدْير ؛ 

ى عبِد هللا بن َجْحش ، كأَمير ، جعله بعُضهم َصحابِيّاً ، وهو َوَهٌم وبالتَّْصِغير مع َمْولَ  َكثِير عنها موالها أَبو َوَرقة في فَْضِل األُْضِحيَّة. وأَبو

 بن َعْمٍرو الِهاللّي شاعر. ُكثَيِّر التَّْشِديد

حمن بن محّمد بن عبد هللا بن ْلت َكثِيرِ  وإِبراِهيم بن عبد الرَّ بيُر بُن بَّكار  الَكثِيريّ  بِن الصَّ  ، وولده محّمد بُن إِبراهيمَ ، بالفتح ، روى عنه الزُّ

، كُزبَْير ، سمَع القَْعنَبِّي ،  ُكثَْير ، شيٌخ للسَّْمعَاني ، وأَحمُد بُن َجواِد بن قََطِن بن الَكثِيِريّ  ، روى عنه الطََّحاِوّي. وَجْعفَر ابن الَحَسن الَكثِيريّ 

 ذكره الماِلينّي.

د التَّيمّي ، َحدَّثَت. ُكثَْيَرة وبالّضّمِ :  بنُت مالِك بن عبِد هللا بن محمَّ

بَْيِس  كان ، كَسْكَرى : َصنَمٌ  َكثَْرىو وكتب له  ، فأَْسلَمَ  وسلمعليههللاصلىولَِحَق بالنَّبِّيِ  بن َعْرَعَرةَ ، لَجِديٍس وَطْسٍم ، َكَسَرهُ نَْهَشُل بُن الرُّ

 ً  نَع :: قال َعْمُرو بن َصْخِر بن أَشْ  ِكتابا

ُت  فــــــــــح لــــــــــَ َر حــــــــــَ ــــــــــح ثـ ر ٍة  بــــــــــكــــــــــَ ــــــــــَ رَي بـ ًة غــــــــــَ فــــــــــَ لــــــــــح  حــــــــــَ

  
َواُب قـــــــــــُ ِّ بـــــــــــِن عـــــــــــاِزبِ   ـــــــــــح َ ح أَثـ لـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ  لـــــــــــُتســـــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 



6740 

 

 ويف التهذيب : ومححم بد  ومححمن.« حيامي»( عن التهذيب وابألصر 1)
 ( يف القاموس : تتفجر.2)
 .«شافيته»ويف اللسان : « عل  حافتيه»( يف التهذيب : 3)
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في ساِحِل الّشام ، وله منافُع وَخواّص  وهو ُرُطوبَةٌ تَْخُرج من أَْصِل َشَجَرةٍ تكوُن بِجبَاِل بَْيُروَت ولُْبنَانَ  ، ِعقِّيٌر معُروٌف ، الَكثِيراءُ و

ّب.  مذكورةٌ في كتب الّطِ

 ، نقله الصاغانّي. منه االْستِْكثَارُ  ، من النَّبِيِذ : (1) ، كبُْشَرى الُكثَْرىو

 * ومما يستدرك عليه :

 هللا ِفينَا ِمثْلَك : أَْدَخَل ، حكاه ِسيبََوْيه. أَْكثَرَ  قَْولُُهم :

نْ »فيه أَيضاً : ولها.  (3)القَْوَل فيها والعَنَت  َكثَّْرنَ  أَي (2) «فيها َكثَّْرن ولَها َضرائرُ »في َحِديِث اإِلْفك : و ،  «عليها َكثَّرَ  وكان َحسَّان ِممَّ

دة أَيضاً.  وُرِوَي بالموحَّ

 ، قال األَْعَشى : كثيرٌ  : كاثِرٌ  وَعَددٌ 

َت و  رِ َلســــــــــــــــــــــــح ثــــــــــَ  مــــــــــنــــــــــهــــــــــم َحصــــــــــــــــــــــــً   (4) ابأَلكــــــــــح

  
ز ُة و   ا الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــِ رِ ِإلــــــــــــــــــــــ َ  لــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــاثــــــــــــــــــــــِ

  
 .َكثِيَرةٌ  ، ونساءٌ  َكثِيَرةٌ  وِرَجالٌ  َكثِيرٌ  آبَائِه وُضروُب َعْليَائِه. وروى ابُن ُشَمْيل عن يُونَُس : َرُجلٌ  َكثَْرةُ  يُعنَى به (5) َكثْر وَرُجلٌ 

 .المَكاثََرة : التََّكاثُرو

عليه الُحقُوُق والمَطالَبَاُت.  َكثَُرتْ والمعروَف. وفي الصحاح : إِذا نَِفَذ ما ِعْنَده  (6)عليه َمن يَطلُب منه  َكثُرَ  عليه ، إِذا َمْكثُورٌ  وَرجلٌ 

 عليه النّاس فقََهروه. تََكاثَرَ  : الَمْغلُوب ، وهو الَِّذي الَمْكثُورو

 ، قال َحّساُن بُن نُْشبَةُ : َكثُرَ  الغُبار ، ِإذا تََكْوثَرَ وَ 

اَرهـــــــــــم لـــــــــــِ  وا جـــــــــــَ يـــــــــــحـــــــــــُ بـــــــــــِ وحا َأنح يـــــــــــُ مح أَبــــــــــــَ دوِّهــــــــــِ  عـــــــــــَ

  
ىت  و   وحِت حـــــــــــَ َ

ُض املـــــــــــ قـــــــــــح ـــــــــــَ رَاقـــــــــــد  َر نـ ـــــــــــَ ثـ وح كـــــــــــَ  تـــــــــــَ

  
كةً : َواد في ِديَار األَْزِد.  َكثَرةُ و ثُون ، منهم : اإِلمام  بَاَكثِير بُن َحِكيم ، عن نافع وآلُ  َكْوثَرُ و، محرَّ ، كأَِمير : قَبِيلَةٌ بَحْضَرَمْوت ، فيهم مَحّدِ

ر عبد المْعطِ  ُث المعَمَّ أَجازه شيُخ  989وتُوفِّي سنة  905الَحْضَرِمّي الَمتََوفَّى بأَْحَمد آباد ، ولد سنة  بَاَكثِير ي بُن َحسِن بِن َعْبِد هللاالمحّدِ

لشَّبَامّي ، مّمن أََخَذ عن ا باَكثِير اإلسالم َزَكِريَّا ، وعنه أََخذ عبد القَاِدر بُن َشْيخ العَْيَدروس باإِلجازة. وعبد هللِا بُن أَْحَمَد بِن مَحّمِد بِن ُعَمرَ 

 البخارّي.

أَهملَه ، اللّيُث ، وقال أَبو زْيد األَْنَصارّي : في الفَِخِذ الغُُرور ، وهي ُغُصوٌن في  ، أَهملَه الجوَهِرّي ، وقال األَزهريُّ : الَكاخَرةُ  : [كخر]

 في أَعاِلي الغُُروِر. (7) أَْسفَُل من الجاِعَرة ، وهي الَكاِخَرة ظاهر الفََخَذْين ، واحدها َغرٌّ ، وفيه

، هكذا نقله الصاغانّي ، وقال شيُخنا : الصحيح أَنَّه َعَطاُء بُن نافِع.  الَكْيخاَرانِيّ  منه َعطاُء بُن يَْعقُوبَ  (8) ع باليََمنِ  ، بالفَتْح : َكْيَخاَرانو

ةَ وحديثُه في ُسنَِن أَبي َداووَد.قلُت رَوى عن أُّمِ الدَّْرَداِء ، وعنه القاسُم بن أَب  ي بَزَّ

مُّ في التَّْهِذيب والمْحَكم ، والفَتْح نَقلَه الّصاَغانّي ، ، َمثَلَّثَةَ الدَّالِ  َكدرَ  : [كدر] َكةً  َكَدراً و َكَداَرةً  ، الَكْسر والضَّ  كَكُرَم ، َكُدرَ  مصَدَرا ، ، مَحرَّ

هنَّ  ُكْدَرةً و،  ُكدوَرةً و ُكدوراً و ا اْكِدَراراً و مصادر البَابَْين. ، بَضّمِ  ، قال ابُن ُمعَطير األََسِدّي : اْكَدرَّ

غــــــــــري َتح و  ا تــــــــــَ يــــــــــَ ــــــــــح َر  مــــــــــن حــــــــــاِ  ُدنـ ــــــــــَ نح تـ  كــــــــــائــــــــــِ

  
ا بــــــــــعــــــــــَد و   فــــــــــَ اٍ  صــــــــــــــــــــــــَ ِدرارٍ حــــــــــَ ا اكــــــــــح ِديــــــــــرهــــــــــَ  غــــــــــَ

  
 : نَِقيُض َصفَا. تََكدَّرَ و

ْفِو ، الَكَدر وفي الصحاح :  .أَْكَدُر َكِدرٌ  ، وماءٌ  أَْكَدُر َكِدرٌ  . ويقال : َعيشٌ الَكَداَرةو الُكُدوَرةِ  ، بَيِّنُ  َكِدرٌ و أَْكَدرُ  وهوَ  : نقيض الصَّ

 ، كأَِمير. َكِديرٌ  كذلكوكفَِخذ وفَْخذ ،  ، َكِدرٌ و َكْدرٌ  فهو يَْكَدر َكَدراً  الماُء ، بالكسر ، َكِدرَ  في الّصحاحِ :و
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 .الُكُدوَرةو الُكْدَرةُ  ، واالسمُ  اً َكِدر : َجعَلَه تَْكِديراً  غيره َكدََّرهو

 من األَْلَوان : ما نََحا نَْحَو السَّواد والغُْبَرة ، وقال الُكْدَرةُ و

__________________ 
 ( يف التكملة : والكيثر من النبيذ : االستكثار منه.1)
 ( يف النهاية واللسان : ِإاّل كّثرن فيها.2)
 ( يف النهاية : والعيب هلا.3)
 األكثر هنا مبعىن الكثري ا وليست للتفضير ا ألن األلف والالم ومن يتعاقبان يف مثر هذا.( 4)
 .«ـهي كبمري ولعله األنسب مبا بعده اقوله : ورجر كثر كذا يف خطه مضبوطاً ابلفتح ويف اللسان : ورجر كثري أ»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( التهذيب : إليه.6)
 ( اجلاعرة : الدبر.7)
 ويف اللباب فكاألصر.« موضض بفارس»( يف معجم البلدان : 8)
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هم : َرةُ  بعضـــــــُ ة ا يف الل وحنِ  الُكدح . الُكُدوَرةو  خاصـــــــ  ِ اِء والَعاح
َ
واب : والَعيحِش  يف امل خ ا والصـــــــ   ا (1)هكذا يف ســـــــائر الن ســـــــَ

. الَكَدرو   ا َ ر َكة يف الُكرِّ
ُجِل ، بالكسر ، عن َكِدرَ و إِاّل في  َكَدرَ  ، وال يُقَال : َكُدرَ والَماُء  َكِدرَ  َمِعيَشتُه. ويُقَال : تََكدََّرتْ وَعْيُش فالٍن  َكُدرَ  الّلْحيَانّي ، ويقال : لَْوُن الرَّ

ّبِ. كذا في اللسان ، إِالَّ أَنَّ الصاغانّي أَثْبَتَهُ فقال :  ، بالكسر والضّم. وفي األَساس : َكُدرَ و َكِدرَ  ، لغة ثاِلثَة في تََكدَّرَ  الماُء أَيضاً : َكَدرَ  الصَّ

. َكِدرُ  ، وهو (2)عليَّ فُؤاُده  َكَدرَ  هم :. وكذا قولُ َكُدرَ  من المجاز. ومنه : ُخْذ ما َصفَا وَدْع ما تََكدَّرَ وَعْيُشه  َكَدرَ   الفُؤاد َعلَيَّ

َكةً ، من الَحْوض : ِطينُهُ  الَكَدَرةُ و ةً : َكَدُرهو ، ُمَحرَّ  ، (3)، كعَْرَمض  ما َعالهُ من ُطْحلُب ونَْحِوه : َكَدَرتُه أَوْ  ، عن ابِن األَْعَرابّي. وقال َمرَّ

قِيقُ السََّحاُب ال أَيضاً : الَكَدَرةُ و ِهما الُكَداِرّيِ و كالُكْدِرّيِ  ال يَُواِري الّسماَء ، قاله أَبو َحنِيفَة ، رَّ ، ولم أََر أََحداً َوَصَف الّسحاب بِِهَما ،  ، بَضّمِ

 بل ُهما من ِصفَاِت الطَّْيِر ، كما يأْتِي في آِخر المادَّة عن ابِن األَعرابّي.

ْخَمةُ الُمثَاَرةُ  ، بالتحريك : الَكَدَرةُ  قال اللَّْيُث :و اُج : من َمَدِر األَْرِض  (4) القاَُلَعة الضَّ  قال العَجَّ

اَب  و  َدراً ِإنح َأصــــــــــــــــــــــــــــــَ د   كــــــــــــــــَ درح مــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ

  
رّ   ـــــــــــَ َن األَيـ دِّعـــــــــــح ِر ُيصـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح ُك اخلـــــــــــَ نـــــــــــابـــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــِ

  
نُّ وهي ها ُهنَا ما تُثِيُر َسنَابُِك الَخْيِل. قال : الَكَدَرة جمع الَكَدرُ  قال :  القَْبَضةُ المْحُصوَدة أَيضاً : الَكَدَرةو ، وهي الَمَدَرةُ التي تُثِيُرَها الّسِ

ْرعِ  الُمتَفَّرقَة َكة ، الَكَدرُ  ونَْحِوه ، ج من الزَّ  ، قال ابُن ِسيَده : وحكاه أبو حنيفَة. ُمَحرَّ

اجِ في ِصفَِة الباِزي : واْنقَضَّ  بعَض اإِلسراع ، وفي الصحاح : أَْسَرع أَْسَرعَ  يَْعُدو : اْنَكَدرَ  من الَمجاز :و  ، ومنه قوُل العَجَّ

 فانحَكَدرح أَبحَصَر ِخرحاَبَن َفَضاٍء 
 النُُّجومُ  (َوِإَذا) منه قولُه تعالَى :و ناثِِرين عليه ، قال :أَْرَساالً. وفي البََصائر : أَي قََصُدوا ُمت َعلَْيِه القَْوُم : اْنَصبُّوا اْنَكَدرَ  من الَمجاز :و

 تَنَاثََرْت. أَي (5) اْنَكَدَرتْ 

. الُكَدْيراء من الَمجاز : أَْطعََمنَاو ُن بِه النَِّساُء. وقيل : هو لَبٌَن يُْمَرُس بالتَّْمرِ  ، كُحَمْيَراَء : َحِليٌب يُْنقَُع فيه تَْمٌر بَْرنِيٌّ وقال ُكراع : هو  يَُسمَّ

 ِصْنف من الطَّعَاِم ، ولم يَُحلِّه.

يَت  لَْونها. لُكْدَرةِ  وقال الزمخشرّي : ُسّمِ

تَْين ،  (6) ُكُدرٌ  ِحَمارٌ و هما : ُكنَاِدرٌ و ُكْنُدرٌ وبَضمَّ ُرباعّي ، وقد ذكَره  ُكْنُدراً  وذهَب سيبويه إِلى أَنّ  .(7) َرةٌ ُكدُ  ، ويقال أَتانٌ  َغِليظٌ  ، بَضّمِ

 المصنّف هناك.

 : َحِميُر َوْحٍش َمْنُسوبَةٌ إِلى فَْحل منها. األَْكَدرِ  بَنَاتُ و

 ، جاَء ِذْكُره في الحديث. صاِحُب ُدوَمِة الَجْنَدل : أَْكَدرَ  : تَْصِغيرُ  كأَُحْيِمرٍ  أَُكْيِدرٌ و

، وفي المعجم : هو ِمْن َزاِب تِهامِة اليََمن ، وهو وَمْور والَمْهَجم من أَْعَظم أَْوِديَِة  يُْنَسب إِليه األَِديمُ  شمالّي َزبِيدَ  د ، باليََمنِ  : الَكْدَراءُ و

 اليََمن. قلُت : وكانت الَخَطابَة والتَّْدِريس به لبَنِي أَبي الفتوح من الناشريّين.

 اْسُم َكْلب. : أَْكَدرُ و، نَقَلَه الصاغانّي ،  السَّْيُل القاِشُر لَوْجِه األَْرِض  : األَْكَدرُ واسٌم.  األَْكَدرُ و

 من ُملُوِك ِحْميََر ، عن األَصمعّي. قال النابِغَةُ الَجْعدّي : ، كَجْوَهٍر : َمِلكٌ  َكْوَدرٌ و

َد  و  نــــــــــــح كــــــــــــمح عــــــــــــِ دانــــــــــــَ ا ِولــــــــــــح وحَم َدعــــــــــــَ وحَدرٍ يـــــــــــــَ  كــــــــــــَ

  
ا  َد  الــــــــد  وا لــــــــَ الــــــــُ اَل فــــــــخــــــــَ قــــــــَ لــــــــح قــــــــَ رِيــــــــدًا مــــــــُ ي ثــــــــَ  عــــــــِ

  
 ، كما نقلَه الصاغانّي. أَو َعِريٌف كان للُمَهاِجِر بن عْبد هللا الِكالبيّ 
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 َصبَّهُ. ، من حّد نَصر : يَْكُدره َكْدراً  الماءَ  َكَدرَ و

، وأَصلُها من ستَّة ، وتَعُول لتْسعَة ، وتَِصحُّ من  وأُمٍّ َزْوٌج ، وأُمٌّ ، وجدٌّ ، وأُْخٌت ألَب  : مسأَلةٌ مشهورة ، وهي : في الفََرائض األَْكَدريَّةُ و

 فلَمْ  أَْكَدرُ  لُقِّبْت بها ألَنَّ عبَد الَملك بن َمْرواَن سأَل عْنَها رُجالً يُقَاُل لَهُ  سْبعة وعْشرين ، قاله شيخنا.

__________________ 
 ( كما يف التهذيب واللسان.1)
 ( يف األساس : فالن.2)
 لسان : من طحلب وعرم  وحنو ا.( يف ال3)
 ( يف القاموس : واملثارة من املدر.4)
 .3( سورة التكوير اآية 5)
 ( يف التهذيب واللسان : ُكُدريف.6)
 ( يف التهذيب واللسان : ُكُدر ٌة.7)
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م   َدري ةً  يـَعحرفـحَها ا َأو كاَنت امليَِّتُة ُتســــــَ َا َأكح تَـيحُت فيها  َعَل  َزيحد َكد َرت  ا َأو أَلهن  ُعوبتها وقد اســــــتَـفح َهَبه ا لصــــــُ بن  بٍت َمذح
ُه : َحدَِّث َأاب اَ سن علّي بن ُموَس  بن َِشح  الدِّين بن الن قيب َحفظَه   تـََعاىَل فَبجاَب ما َنص 

ُ
الز وحج  شيَخنا الَفقيَه امل

ف َثالثة ا ولألُمِّ الث لُث ا اثـحَنان ا وللحجدِّ  ا عصـــَبٌة  النصـــح ِت ابجَلدِّ أَلهن  ُقوُط اأُلخح ت ة ا والِقياس ســـُ واحٌد ا وَأصـــُلها من ســـِ
عة ا مث   بََلة من تسح َ  القياُس ا فَتصري املسح يعود اجلد  ابلَغريح ا ولكنح فُِرض هلا النِّصُف ثال ً لنصِّ   تعاىل ا وابلن صِّ ُيرتح

ُقاَلة أَثحال ً 
ِقيَقة ِإىل امل َهاُم اأَلرحبـََعة عل  َثاَلثَة ا خَمرج  (ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُنْ ثَ َينْيِ ):  والشــــــــ  رت الســــــــِّ الثـ ُلث  (1)ا فانَكســــــــَ

ر ا للجدِّ  ت ٍة ا والباقي اثـحَنا عشـــَ َعة ا ولألُمِّ الث لث عائالً اثـحَناِن يف َثاَلثٍة بســـِ َعة يف َثالثَة بِِتســـح يثالثَة من تســـح باً ا مثانَِيٌة تـَعحصـــِ
ِصيباً ابجَلدِّ ا ومن ُهنا َحصر ِديرُ  ولأُلخحت أَرحبـََعٌة تعح ِت لكون فـَرحِضها عاد تعحصيباً ا وحصَر أَيضاً للحَجدِّ  الت كح عل  اأُلخح

ُت يف التـ   َُقالة فشـــــــــارَكتحُه اأُلخح
وَة واأَلَخواِت ا فعاد انحِفراُده ابلتـ عحصـــــــــيِب ِإىل امل يب ا له لَكوحنِه كاأَلب حيحُجب اإِلخح عحصـــــــــِ

َدرِي ة الث لثان ا وهلا الث لث. فهذا وجه تـَلحِقيِبها  . انته .ابألكح
 القَِويُّ الُمْكتَنِز. كعُتُّلٍ : الشَّابٌّ الَحاِدُر الشَِّديدُ  الُكُدرُّ و

 .(3)، وهو : التَّامُّ دون الُمْنَخِزل  (2) ُكُدرٌّ وروى أَبو تُراب عن ُشجاع : ُغالٌم قُُدرٌّ وَ 

 ، وهي ثُْفُل السَّْمِن في أَْسفَِل الِقْدر. ، كثُماَمة : الُكَداَدةُ  الُكَدارةُ و

 شّرفها هللا تعالى. : َطِريُق اليَماَمِة إِلى مكَّةَ  الُمْنَكِدرِ  وَطِريقُ  ، نقلَه الصاغانّي. : فَرٌس لبنِي العََدِويَّة الُمْنَكِدرو

على ثمانِيَِة بُُرٍد منها. وفي مختصر البُلدان :  ع قُْرب الَمِدينَةِ  وقال : (4)، ظاهُر يقتضي أَنَّه بالفَتْح ، وَضبَطه الصاغانّي بالّضّم  الكْدرُ و

 ماَءةٌ لبني ُسلَْيم بالِحَجاِز في ِديار َعطفان ناحية الَمْعدن.

من ُسلَْيم فوجد الحيَّ ُخلُوفاً ، فاستاَق النَّعم ، وكانَت َغْيبتُه فيه خْمَس  (5)لجمع  الُكْدرِ  قَْرقََرةِ  إِلى َخَرج وسلمعليههللاصلىكان رسوُل هللا و

 وقد تقّدم في ق ر ر.،  «الُكْدر ُكْنُت َزِميلَه في َغْزَوةِ قَْرقََرةِ »َعشرةَ لْيلَةً. وفي حديث ُعَمر 

 األَْخَضر :قال َشْمعَلَةُ بن  .أَكَدر ِجباٌل م ، الواحد األَكاِدرُ و

ة و  يـــــــــــئـــــــــــَ ن َرثـــــــــــِ ا مـــــــــــِ هـــــــــــَ اجـــــــــــَ فـــــــــــَ أَلتح َأعـــــــــــح  لـــــــــــو مـــــــــــَ

  
ِب   تح هِبَضــــــــــــــــــــــــح ٍر مــــــــــالــــــــــَ  اأَلكــــــــــاِدرِ بــــــــــنــــــــــو هــــــــــاجــــــــــِ

  
 : بَلٌد من بالد فَزاَرةَ. األَكاِدر وفي مختصر البلدان ،

ُسوُد باِطِن  ُرْقُش الُظُهورِ  قَِصاُر األَْرُجلِ  األَْلَوانِ َضْرٌب من القََطا ُغْبُر  ، األَخيرة عن ابِن األَعرابّي : الُكَداِريُّ و،  ، كتُْرِكّيٍ  الُكْدِريُّ و

يت ، وزاد ابُن ِسيَده : ُصْفُر الُحلُوِق. الَجناحِ  ّكِ فَصيَحة تُنَاِدي باسِمها ، وهي أَْلَطف  في ذنَبِها ِريَشتاِن أَْطَوُل من سائر الذَّنَب ، قاله ابُن الّسِ

 ابِي :من الُجونِّي ، وأَْنَشَد ابُن األَْعرَ 

ا  طــــــــــَ َ  الــــــــــقــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ قــــــــــَ  بــــــــــه بـ لــــــــــح ــــــــــَ َدارِيتـ  الــــــــــكــــــــــُ

  
ارِ   غـــــــــــــــــَ َدِ  الصـــــــــــــــــــــــــــــــِّ مـــــــــــــــــًا كـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ َوائ ـــــــــــــــــَ  تـ

  
 ، كالدُّْبِسّي منسوٌب إِلى طير ُدْبٍس. ُكْدرٍ  َمْنُسوٌب إِلى طير : الُكْدِريّ  ، وقال بعُضهم : ُكَداِريَّةٌ و ُكْدِريَّةٌ  َواِحَدتُه

ما َوَصْفنَاه وهو أَْلَطُف من الُجونِّي ، كأَنَّه نُِسَب إِلى ُمْعَظم  فالُكْدِريُّ  ، وُجونِّي ، وَغَطاٌط ، ُكْدِريٌّ  وقال الجوهرّي : القََطا ثاَلثَةُ أَْضُرٍب :

 ، والضرباِن اآلخران َمذكوران في َموضعيهما. ُكْدرٌ  القََطا وهي

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ْؤبَة :قال رُ  ُكْدَرةٌ  : هو الَِّذي في لَْونِه األَْكَدرُ 
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َدرَ   (6)َلّفاٍف ِعَناَد الر و ِي  َأكح
ِء ، إِذا أَداَمت النََّظَر إِليه ، قاله الزمخشريُّ العَْيُن في الشَّيْ  تَكاَدَرت ومن الَمَجاز :

(7). 

__________________ 
عبارة غري  ررة ا والصــواب أن يقو  فانكســرت ســهامها قوله : خمرج الثلث ثالثة من تســعة إخل كذا خبطه وهي »( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

األربعة عل  ثالثة عدد ر وســهما فيضــرب ثالثة عدد ر وســهما يف أصــر املســبلة وعوهلا وهو تســعة حيصــر ســبعة وعشــرون ومنها تصــح. للزوج من 
 .«ـهه ولألم الثلث عائال اثنان إخل ال أصر املسبلة وعوهلا ثالثة تضرب يف جزء السهم الذي هو عدد ر وس اجلد واألخت حيصر تسعة فهي

 ( ضبطت اللفظتان بتشديد الراء عن التهذيب.2)
 ( يف التهذيب : امتلم.3)
 ( وقيده ايقوت ابلضم والسكون.4)
 .«ِبمض»( يف معجم البلدان : 5)
 .«الروع»( عن الصحاح وابألصر 6)
 ( وردت العبارة أيضاً يف اللسان.7)
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 .«اْرِمِه بَحَجَرة بَكَدَرة َرشََّك بُلَّه ، وَمْن َرَماك َمنْ »ومن أَمثاِلِهم : 

َكة : َموضٌع قريٌب من الَحْزِن في ِديَار بَنِي يَْربُوع بِن َحْنَظلَة. الَكَدرُ و  ، محرَّ

ِد بن الُمْنَكِدرُ و  ، ثقَةٌ. الُمْنَكِدرِ  بن ُمَحمَّ

ا عليه َكرَّ  : [كرر] ارٌ  َعْنه : َرَجَع ، فهو كرَّ وَعَطَف.  ، بالفَتْح : ْكَراراً تَ و ، كقُعُود ، ُكُروراً و يَُكّر َكرًّ ، يُقَال في  ، بكسر الِميم ِمَكرٌّ و َكرَّ

ُجِل والفََرس.  الرَّ

َره تَْكِريراً و ِريُر : قُْلُت ألَبي َعْمرو : ما بين تِْفعَاٍل وتَْفعَالٍ  تَْكراراً و َكرَّ  فقال : تِْفعَاٌل اسٌم ، وتَْفعَاٌل بالفَتْح َمْصَدر ، ؟، قال أَبو َسِعيٍد الضَّ

ةً كتَِحلَّةٍ  ة ، قاله ابُن بُُزْرج. وتَِكرَّ ة وتَِدرَّ ة وتَِضرَّ  وتَِسرَّ

ةً بعد أُْخَرى َكْرَكَرهو ر ل شيُخنا : معنى، قا : أَعاَده َمرَّ َرهُ  َء أَيالشَّيْ  َكرَّ ةً فِْعالً كان أَو قَْوالً ، وتفسيُره في ُكتُِب الَمعَانِي بِذْكر الشيْ  َكرَّ ِء َمرَّ

هو  تَّْكَرارال بعد أُْخَرى اصِطالٌح منهم ال لُغَة ، قاله ِعَصاٌم في شرح القصارى ، انتهى. قُْلت : وقال الّسيُوِطيُّ في بعض أَْجِوبَتِه : إِنّ 

َر الفَْرَق بينُهَما جماَعةٌ من ُعلََماِء الباَلَغة. ومِ  قُوا به بينهما : أَنَّ التأْكيد َشْرُطه التَّْجِديُد للَّْفِظ األَّول ويُِفيد َضْرباً من التأْكيِد. وقد قَرَّ ا فَرَّ مَّ

 (فَِبَأيِّ آالِء رَبُِّكما ُتَكذِّابنِ )األَْمَرْين ، ومن ثَمَّ بَنَْوا على ذلك أَنَّ قوله تعالَى : يَُخالفهُ في  التَّْكَرارُ واالتّصاُل وأَْن اَل يُزاد على ثاََلثَة ، 

ِبنيَ )ال تَأِْكيٌد ، ألَنََّها زادت على ثالثة ، وكذا قولُه تعالَى  تكَرارٌ  (1) ةً بعد قال شيُخنَا : .(2) (َوْيل  يَ ْوَمِئذ  ِلْلُمَكذِّ أُْخَرى هو  وقولُه أََعاَدهُ َمرَّ

ين زاَده أَنَُّهم فَسَُّروا تَْين ، وبِِذْكِر الشيبِذْكِر الشي التَّْكِرير قَِريٌب من اصطالح أَْهِل الَمعَاني والبَِديع. وذكَر َصْدُر الّدِ ةً بعَد أُْخَرى ِء َمرَّ ء َمرَّ

ْكَرْين وعلى الثّانِي األَخير. وفي الِعنَايَ  ْكَرْين كما يكوُن  التّْكَرارَ  ة ، أَوائل البَقََرة : أَنَّ ، فهو على األَّول مجموُع الذِّ يكون بمعنَى َمْجُموعِ الذِّ

ةً  اٍت ، فال يُقَال أََعاَدهُ مَ  التّْكَرار ، بخالف للثَّانِي واألَّول. وفي الفُُروق اللُّغَِويَّة الَّتِي َجَمعَها أَبو ِهالٍل العَْسَكِرّي أَّن اإِلَعادة ال تكون إِاّل َمرَّ رَّ

ِة  َرهوإِالَّ من العَامَّ ة ، ثم قضيّة كالم المصنّف توقّف َكرَّ ةً بعد َمرَّ ةً بعد أُْخَرى ، إِالَّ أَن  التَّْكَرار يَْحتَمل مرَّ على التثِْليث لتحقّق اإِلعاَدة مرَّ

ل. ةً أُْخَرى ال بعد أُْخَرى إِعاَدة. وهللا أَعلم ، فتأَمَّ  يُريَد بعد ِذْكِره َمرَّ

رال ، ولذلك احتُِسَب في اإلمالَِة  التَّْكِرير ، وذلك ألَنََّك إِذا َوقَْفَت عليه رأَيَت َطَرَف اللَِّسان يتَعَثَّر بما فيه من الراء : َحْرفُ  ، كُمعَظَّم ُمَكرَّ

 بَحْرفَْين.

ْدرِ  الَكِريرُ و  مثل الَحْشَرَجة وليس بها ، وكذلك هو من الخْيل في صدورها ، قال الّشاعر : ، كأَِميٍر : َصْوٌت في الصَّ

ر   كــــــــــِ ــــــــــرَ   يــــــــــَ رِي ُه  كــــــــــَ اقــــــــــُ نــــــــــَ د  خــــــــــِ ِر شــــــــــــــــــــــــُ كــــــــــح  الــــــــــبــــــــــَ

  
ا   تــــــــــــ  رحُء لــــــــــــيــــــــــــ  بــــــــــــقــــــــــــَ َ

يِن واملــــــــــــ لــــــــــــَ ــــــــــــُ تـ قــــــــــــح ــــــــــــَ  لــــــــــــيـ

  
 أَو الَمْجُهود ، قال األَْعَشى : (3) كَصْوِت الُمْختَنِق وقيل : هو َصْوتٌ 

زاِ   داَة الـــــــــــــــنـــــــــــــــِّ داُء غـــــــــــــــَ ي الـــــــــــــــفـــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــَبهـــــــــــــــح

  
َو  الـــــــــــــّرِجـــــــــــــاِ    ان َدعـــــــــــــح رِيـــــــــــــَراِإَذا كـــــــــــــَ  الـــــــــــــكـــــــــــــَ

  
ْيتَه قلتَ  يََكرُّ  ، والِفْعل كَملَّ وقَلَّ  وقيل : هو الَحْشَرَجةُ عند الَمْوت. ه : بالفَتْح وبالَكْسر ، الفَتْح عن ابِن األَْعَرابّي فإِذا َعدَّ هُ يَُكرُّ  ، إِذا َردَّهُ. َكرَّ

ةٌ تَْعتَِري من الغُبَاِر. : الَكِريرُ و  ، نقله الصاَغانِّي. نَْهرٌ  : الَكِريرُ و بُحَّ

ى بذلك غْيُره من الِحبَال.  َكُرورٌ  ، وَجْمعُه َحْبٌل يُْصعَُد به على النَّْخلِ  : الَكرُّ و : قَْيٌد من ِليف أَو ُخوص. (4) الَكرُّ و ، وقال أَبو ُعبَْيد : ال يَُسمَّ

ى من ُحّرِ اللِّيف الَكرِّ  قال األَزهريُّ : وهكذا َسماِعي من العََرب في  ، قال الراِجُز : (5) [الجيد]. ويَُسوَّ

ٌت وال ِفيه َلَو  كالَكرّ   ال َسخح
 َحْبالً تُقَاُد به السُّفُن فقال : الَكرَّ  وقد جعل العَّجاجُ 

 ابلُكُرورِ َجذحب الص رَارِيَِّا 
__________________ 
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 ( من سورة الرمحن ا وقد تكررت اآية فيها.1)
 ( من سورة املرسالت ا وقد تكررت اآية فيها.2)
 .ويف اللسان فكاألصر« صوت املختن  اجملهود»ويف التهذيب : « املختن »( يف القاموس 3)
ــــــــ  الرسالة)( كذا ضبطت يف القاموس الذي بيدي ا ويف نسخة أخر  4) ضبطت ابلضم. وما أثبتناه يواف  ما جاء يف التهذيب واللسان  (بريوتـ

 والصحاح.
 ( زايدة عن التهذيب.5)
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َراِريُّ : الَماّلُح.  والصَّ

 ، َعمَّ به ثَْعلَب. أَو عامٌّ  يِف ومن ِقْشِر العَراِجيِن ومن العَِسيِب. وقيل : هو َحْبُل السَِّفينَةمن اللِّ  الَكرُّ  قال أَبو ُعبَْيَدة : الَحْبُل الغَِليُظ. : الَكرُّ  أَو

ْحِل وَجَمَع بينهما : الَكرُّ و ْحل ، والجمع َما َضمَّ َظِلفَتَيِ الرَّ  ، والبَِداداِن في القَتَِب بَمْنِزلة أَْكَرارٌ  ، وهو األَِديُم الّذي تدُخل فيه الّظِلفَاُت من الرَّ

ْحِل ، غيَر أَنَّ البَِداَدْين ال يَْظهران من قُدَّام الظَِّلفَة. الَكرِّ   في الرَّ

 ، قال ُكثَيِّر : ِكَرارٌ  ِليَْصفَُو. ج اآلِجنُ  َمْوِضٌع يُْجَمُع فيه الماءُ البِئُْر ، ويَُضمُّ ، مذكَّر ، أَو الِحْسُي ، أَو  : الَكرُّ و

ٌة  ـــــــــجـــــــــَ ي ٍد َوشـــــــــــــــــــــــِ جـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــن تح ب ِك مـــــــــا َدامـــــــــَ ـــــــــ  ب  ُأحـــــــــِ

  
ارُ و   عـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ـــــــــــــه وت ـــــــــــــَ  ب ل ـــــــــــــح تح أُبـ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــَ  مـــــــــــــا ثـ

  

ٌب و  يــــــــــــِّ َة طــــــــــــَ امــــــــــــَ ٌث مــــــــــــن هتــــــــــــَِ يــــــــــــح  مــــــــــــا داَم غــــــــــــَ

  
ٌة و   ٌب عــــــــــــــــــاِديــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــُ ه قـــــــــــــــــــُ رَارُ بــــــــــــــــــِ  (1) كــــــــــــــــــِ

  
يّ هكذا أَنشده ابُن   َجباَلِن. على الصواب وأُْبلَى وتِعَاٌر : بَّرِ

 قال الصاغانّي : وليس بعََربِّيٍ َمْحض. ُكُرورٌ و أَْكَرارٌ  ِمْنِديٌل يَُصلَّى َعلَْيه ، ج : الَكرُّ و

ّمِ : ِمْكيَاٌل ألَْهل ، الُكرُّ و ا إِذا بَلَغ الماءُ »حديُث ابن ِسيِرين : ، ومنه الِعَراق (2) بالضَّ ً  ُكرَّ  وفي روايٍة : إِذا كان الَماُء قَْدرَ  .«لم يَْحمْل نََجسا

 .«لم يَْحِمل القََذرَ  ُكرٍّ 

ثََمانِي  ، القَِفيُز : ِستُّون قَِفيزاً  عند أَهِل الِعراق (3) ِستَّةُ أَْوقَاِر ِحَماٍر ، وهو : الُكرُّ و
يَك ، والَمكُّوُك : صاٌع ونِْصف ، وهو ثاَلُث َمَكاكِ  (4)

، بِحَساِب أَهِل ِمْصر ،  أَْو أَْربَعُون إِْرَدبًّا هذا الحساب اثنا َعشر َوْسقاً ، كّل َوْسق ستُّون صاعاً ، (5)من  الُكرُّ وَكْيلجاٍت. قال األَزهريُّ : 

 الِكَساُء. : الَكرُّ و كما قاله ابُن ِسيَده.

ُكوَرةٌ بناِحيَِة الَمْوِصل.  : الُكرُّ و ، نقلهما الصاغانّي ، واألَّول َذَكَره يَاقُوت. ع بفاِرسَ  : ُكرّ و يُقَاِرُب دْجلَةَ في الِعَظم. يَُشقُّ تَْفِليسَ  نَْهرٌ  الُكرُّ و

ةُ و ةُ  الَكرَّ  ِء بالذَّات أَو بالِفْعِل. كذا في البصائر.العَْطُف َعلَى الشي الَكرِّ  وأَْصلُ  (6) (ُثَّ َرَدْدان َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهمْ )قال هللا تَعالَى  : الَمرَّ

ةُ و ى في الَحْرب ، الَحْملَةُ  : الَكرَّ اتٌ  ج ، األَخير نقله الصاغانّي ، ، كبُْشَرى كالُكرَّ  .َكرَّ

تانِ و تان ، وهما : الَكرَّ  ، لغة حكاها يعقوُب. الغََداة والعَِشيُّ  : القَرَّ

ةُ الكُ و ّمِ : البَعَُر العَِفُن تُْجلَى به الدُُّروعُ  ، رَّ ةُ  ، كذا نّص الصحاح ، وقيل : بالضَّ : ِسْرِقيٌن وتَُراٌب يُدقُّ ثُمَّ تُْجلَى به الدُُّروع. وقال النَّابِغَةُ  الُكرَّ

 يَِصُف ُدُروعاً :

رحَن   عـــــــــــــِ وحٍن وُأشـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــَ يـ دح كـــــــــــــِ َا بـــــــــــــِ لـــــــــــــِ ر ةً عـــــــــــــُ  كـــــــــــــُ

  
ــــــــــاُت   ي ــــــــــِ ن  ِإضــــــــــــــــــــــــاٌء صــــــــــــــــــــــــاف ــــــــــهــــــــــُ ــــــــــرِ ف الئ ــــــــــغــــــــــَ  ال

  
ة وأُْبِطنَّ »وفي التهذيب :   .«* فُهنَّ َوضاءٌ ُكرَّ

ذُ بها نَِساُء األَْعَراِب. وفي الُمْحَكِم :  ، كقََطاِم : َخَرزةٌ للتَّأْخيذِ  َكَرارِ و َجاَل  الَكَرارُ و، وفي الصحاح : َخَرَزةٌ تَُؤّخِ ذُ بها النَِّساُء الّرِ : َخَرَزةٌ تَُؤّخِ

يه تَقُوُل الساِحَرةُ : يا ، عن اللّْحيَانّي. قال : وقال الِكسائيُّ : يه. َكَراِر ُكّرِ يه ، وإِْن أَْدبََر فُضّرِ  : يا َهْمرةُ اْهِمِريه ، إِن أُْقبَل فُسّرِ

والناقَِة ، الَِّذي إِذا بََرك أَصاَب األَرَض ، وهي ناتِئةٌ عن ِجْسِمه كالقُْرَصة. وهي إِحدى الثَِّفناِت  ، بالكسر : َرَحى َزْوِر البَِعيرِ  الِكْرِكَرةُ و

. َصْدُر ُكلِّ  هو أَو الَخْمس ، . وفي حِديث َكَراِكرُ  وجْمعها .«نُْكتَةٌ من َجَربٍ  بِِكْرِكْرتِه لَْم تََروا إِلى البَِعيِر تكونأَ »وفي الَحِديث :  ذي ُخّفٍ

بَْير :  ابِن الزُّ

مح  كـــــــــــــُ ابـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َا رِق ـــــــــــــِ ارِب ـــــــــــــلضـــــــــــــــــــــــــــ  ُم ل ا ُكـــــــــــــُ طـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
ز  و   اَن حـــــــــــَ عـــــــــــَ  ِإذا مـــــــــــا كـــــــــــَ دح رِ نـــــــــــُ رَاكـــــــــــِ ـــــــــــكـــــــــــَ  ال

  
ِعْرٌق ثّم يُْكَوى. يريد : إِنَّما تدُعونَّا إِذا بَلَغ منكم الُجْهُد  الِكْرِكَرة  يكوَن بالبَعير داٌء فال يَْستَِوي إِذا بََرَك فيَُسلُّ منقال ابُن األَثِيِر : هو أَنْ 

 .الَكَراِكرُ  مع، كذا نّص الصحاح ، والج الَجَماَعةُ من الناِس  : الِكْرِكرةُ و ِلْعلِمنا بالَحْرب ، وعند العطاِء والدََّعة َغْيَرنا.

 َعمٍرو اللُّغَِوّي. أَبِي ماِلكٍ  َواِلدُ  : الِكْرِكَرةُ و
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ر ما، كما قاله الصاَغانِيُّ ، أَو َطْحنُه ، كما قال بالفَتِْح : َجشُّ الَحبّ  ، الَكْرَكَرةُ و  َرَوى عبُد العَِزيز ه القَْعنَبِيُّ ، وبه فُّسِ

__________________ 
 .«ـهية : القدمية ا منسوبة إىل عاد اقوله : وشيجة هي عر  الشجرة ا والُقُلب مجض قليب وهو البئر ا والعاد»املطبوعة املصرية : ( هبامش 1)
 يف التهذيب ابلفتح ا ابلقلم.« الكر»وما ابألصر يواف  التهذيب واللسان ا وضبطت  .«مكياٌ  للعرا »( يف القاموس : 2)
 ( يف القاموس : أو هو.3)
 ( التهذيب واللسان : مثانية.4)
 ( التهذيب : عل .5)
 .6( سورة اإلسراء : اآية 6)
 بعدها : الكر  : املعركُة. (*)



6751 

 

عحد أَن ه قَاَ  :  ِر بن ســـــــَ هح اَعَة »عن أبيه عن ســـــــَ َعُث ِإىل ُبضـــــــَ فتبحخذ من  (1)ُكن ا نَفرَُح بيوم اجلُُمَعة ا وكانت َعُجوٌز لنا تـَبـح
لحِ   ر ُأصـــــوِ  الســـــِّ رَُح  ُتَكرحِكرُ و فَتطحَرُحه يف ِقدح َرفـحَنا ِإليها فتـَُقدُِّمه ِإلينا فـَنَـفح َنا انحصـــــَ ل يـح ِعري ا فُكن ا ِإذا صـــــَ بيَـوحِم  (2)َحب اٍت من شـــــَ
لها  .«اجلُُمَعة من َأجح

يت َحى على الطَّْحِن. َكْرَكَرةً  قال : وُسّمِ اَلةَ  يَُكْرِكرَ  تَّىَمْن َضِحَك حَ »في حديث جابٍِر : و لتَْرِديد الرَّ  .«في الصَّالةِ فَْليُِعد الُوضوَء والصَّ

 من اإِلداَرة والتَّْرِديد. الَكْرَكَرةو، قال ابُن األَثِير : ولَعَلَّ الَكاَف ُمْبَدلةٌ من القاِف لقُْرِب الَمْخَرج.  (3)، فَْوَق القَْرقََرة  القَْرقََرة : ِشْبهُ  الَكْرَكرة

ده اإِلْنَساُن  الَكْرَكَرة البَِعير ِإذا َردََّد َصْوتَه. وقال أَبو َعْمٍرو : بَكْرَكَرة : مثُل القَْرقََرة ، شبِّه في الضَِّحكِ  َكَرةالَكرْ  وقال غيُره : : َصْوٌت يَُرّدِ

ياحِ السََّحابَ  : الَكْرَكَرةو في َجْوفه. ٍق ، وأَنشد : تَْصِريُف الّرِ  إِذا َجَمعَتْه بعد تَفَرُّ

َدادِ  ُتَكرحِكرُهُ   اجلََناِئُب يف السِّ
 وفي الّصحاح :

 اجلَُنوبُ  ُتَكرحِكرُهاَبَتتح 
ره وأَصلُه  : لم تََدْعه يَْمِضي قال أَبو ذَُؤْيب : َكْرَكَرتْهو. التَّْكِريرِ  ، من تَُكّرِ

رُه رحكـــــــــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــــــــَ د ه  تـــــــــــــــــــــــُ ٌة ومتـــــــــــــــــــــــَُ ِديـــــــــــــــــــــــ   جنـــــــــــــــــــــــَح

  
وجُ ُمســــــــــــــــــــــــــفح   اِب مــــــــــــعــــــــــــُ ــــــــــــرت  ــــــــــــوَ  ال ٌة ف  ســــــــــــــــــــــــــفــــــــــــَ

  
 وقال أَيضاً :

هِإَذا   َرتـــــــــــــــــــــــح رحكـــــــــــــــــــــــَ و  كـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــُ  راَِيُح اجلـــــــــــــــــــــــَ

  
ـــــــــــاال  ي ـــــــــــًا حـــــــــــِ اف جـــــــــــَ ـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــِ َح مـــــــــــن قـــــــــــَ ـــــــــــح  ِب أَل

  
، وَرْكَرَك  اْنَهَزمَ  ، إِذا َكْرَكَر َكْرَكَرةً  قال ابُن األَعرابّي :و ، أَو إِذا أَْغَرَب ، عن ابن األَعرابّي ، أَو اْشتَدَّ َضِحُكه. َضِحكَ  : َكْرَكَر َكْرَكَرةً  أَوْ 

وهو من اإِلداَرةِ والتَّْرِديد ، قاله َشِمر. وفي النوادر : َكْمَهْلُت الَماَل َكْمَهلَةً ، وَحْبَكْرتُه َحْبَكرةً ،  صاَح بها. : بالدََّجاَجةِ  َكْرَكرَ و : إِذا َجبَُن.

 َكْرَكَرت ، ومنه ؛ عَهُ َء : َجمَ الَشيْ  َكْرَكرَ و ، إِذا َجَمْعتَه وَرَدْدَت أَْطَراَف ما اْنتَشر منه ، وكذلك َكْبَكْبتُه. كذا في التهذيب. َكْرَكْرتُه َكْرَكَرةً و

ق. كما تقّدم.  الّريُح السََّحاَب ، ِإذا َجَمعَتْه بعد تَفَرُّ

َحى َكْرَكرَ و حبََسهُ.وعنه ، إِذا َردَّهُ  َكْرَكَره قيل :و ، فتََكْرَكرَ  ، َعْنهُ : َدفَعَهُ  َكْرَكَرهو ةُ : اإِلدارَ  الَكْرَكَرة ، وأَْصلُ  أََداَرَها ، إِذا َكْرَكَرةً  الرَّ

 والتَّْرديُد.

ةٌ  ناقَةٌ و تَْين. ، ونّص الصاغانّي : في اليَْومِ  تُْحلَُب ُكلَّ يَْومٍ  ، بكسر الِميم : ِمَكرَّ  َمرَّ

انُ و ثُون. ، مشدَّدة : َمَحلَّةٌ بأَْصفَهانَ  َكرَّ ّي. قلُت : وبه َمْعِدن ، نقله الصاغان بناِحيَِة تُبَّتَ  ، من بالد التُّْرك د : َكّرانُ و ، ونُِسَب إِليها الُمَحّدِ

ة وثَمَّ َعْيُن ماٍء ال يُْغَمُس فيه َشيْ  انُ و وال َحِديٌد إِالَّ ذاَب. (4)ٌء الِفضَّ  على َمْرَحلة من ِمْليَانَة. نقله الصاغانّي. ِحْصٌن بالَمْغِرب : َكرَّ

 والثَّْوِر.ِوَعاُء قَِضيِب البَِعيِر والتَّْيِس  ، كَجْعفَر : الَكْرَكرُ و

 د ، قُْرَب بَْيلَقاَن ، بَنَاهُ أَنُو َشْرواَن العاِدُل. : َكْرَكرُ و

 ، بَضّم القَاِف. ة بَْيَن بَْغَداَد والقُْفِص  : َكْرَكرُ و

مّ  الُكْرُكورةو  فيه الماُء. يَتَكْرَكر َواٍد بَِعيُد القَْعرِ  : (5)، وفي بعض النُّسخ بغير هاٍء  ، بالضَّ

 : الماءُ  تََكْرَكرَ وتََردَّى في الَهواِء.  لسحاُب :ا تََكْرَكرَ و

م ِرْجالً ويُؤّخر أُْخَرى. في أَْمِره : تََردَّدَ  تََكْرَكرَ وتَراَجَع في َمِسيِله.   ، يُقَّدِ
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 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

ُجوع َعلَى الشَّيْ  الَكرُّ  ه . يقال :التَّْكَرارُ  ِء ، ومنه: الرُّ  ، إِذا َرَدْدتَهُ. َكْرَكَرةً  َكَذا (6)من  َكْرَكْرتُهوِسه ، يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى. بنَفْ  َكرَّ و َكرَّ

ةُ و  : البَْعُث وتَْجِديُد الَخْلِق بعد الفَناِء. الَكرَّ

 : جاَد بنَْفِسه عند الَمْوِت. َكِريراً  المريضُ  َكرَّ و

 عن ذلك : َرَجَع. تََكْرَكرَ و

 بالَكْسر : اللَّبَُن الغَِليُظ ، عن ُكراع. (7) الِكْرِكَرةو

__________________ 
 ( قوله : بضاعة : هي دار بين ساعدة ابملدينة ا وهي بضم الباء ا وقد كسرها بعضهم.1)
 .«ونفرح»ويف التهذيب : « فكنا نفرح»( يف التكملة : 2)
 ( يف اللسان : الكركرة : شبه القهقهة ا فو  الكركرة.3)
 ء من املعدنيات حنو ا ديد وغريه.عجم البلدان : شي( يف م4)
 ويف اللسان بدون هاء ا كاألصر.« َكرحُكور ضيعة من ضياع سفاُق »( يف معجم البلدان : 5)
 ( اللسان : عن.6)
 ( يف اللسان ا ابلقلم ا بفتح الكاف األوىل والثانية.7)
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ُدوا َعلَيَّ السؤاَل فَأَْغلََط. . أَراد :ِكُرونيتَُكرْ  وأُِلحَّ على أَْعَرابِّيٍ بالسُّؤاِل فقال : ال  ال تَُرّدِ

 : َكَراِديُس الَخْيِل ، وأَنشد : الَكَراِكرُ و

ا  و  رحِ  فــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــَ ُن أبَرحِض الشــــــــــــــــــــــــــ  رٌ حنــــــــــــَح رَاكــــــــــــِ  كــــــــــــَ

  
ا و   وُدهــــــــــَ بــــــــــُ ف  لــــــــــُ اٌد مــــــــــا  ــــــــــَِ يــــــــــَ ٌر جــــــــــِ يــــــــــح (1)خــــــــــَ

 

  
، وإِذا أَراَد َراِكبُهُ الِفراَر عليه فَرَّ به. وقال  َكرَّ  ، ُكرَّ  ِمفَرٌّ ، إِذا كان ُمَؤدَّباً َطيِّعاً َخِفيفاً ، إَِذا ِمَكرٌّ  ، بالفَتْح : َمْوِضع الَحْرب : وفََرسٌ  الَمَكرُّ و

 والَحْملَة. ِلْلَكرِّ  : يصلُح ِمَكرٌّ  الجوهريُّ : وفََرسٌ 

رَ  بالفتح : ِجنٌس من الَكرُّ و ففََرتَا َمَزاَدتَْيِن وجعلتاهما » : (2)َحِديُث ُسَهْيِل بِن َعْمرو  الثِّياب الِغالظ. نَقلَه ابُن األَثِيِر عن أَبي ُموسى ، وبه فُّسِ

ْينِ  في  ُغوِطيَّْيِن. ُكرَّ

ارُ و  شيٌخ لمحّمد بن إسحاق ، قاله الحافِظ. ِكْرِكرة نبُن كْعِب بن ماِلك ، كَشدَّاد ، ِمْن َولَِده : عليُّ بُن الَجْهِم الشاعر ، وسالم ب َكرَّ

ُره ِكْربِرٌ  : [كربر] ايِ آِخَرهُ  ، هكذا في اللَِّسان ، ، كِزْبِرجٍ ، حكاه ابُن ِجنِّي ولم يُفَّسِ ، وَسيَأْتي في َمَحلِّه  وِعْنِدي أَنّه تَْصِحيٌف والصَّواُب بالزَّ

غار ، عن ابِن األَعرا يُخ الّصِ  بِّي.أَنَّه البِّطِ

 ولم يَْذُكْره الجوَهِرّي.

ِمثُْل البِنَاِء واألَْشَجاِر ، والَكْبُس إِذا َكبََسه من تَُراٍب  ، فارسّي ، وقد أَهملَه الجوَهِرّي ، وقال الصاَغانّي : هو ، بالكسر الِكْردارُ  : [كردر]

 ، ألَنّه ِمّما يُْنقَل. وال ُشْفعَةَ فيه الِكْردارِ  نَقَلَه من َمَكان كان يَْمِلُكه ، ومنه قَْوُل الفُقهاِء : يَُجوُز بَْيعُ 

الَحنَِفّي ، أَخذ عن اإِلمام بُْرَهاِن الّدين  الَكْرَدِريُّ  ، ومنها َشمُس األَئِّمة أَبو َعْبِد هللا محّمد بُن عبِد الَستَّارِ  كَجْعفٍَر : ناِحيَةٌ بالعََجمِ  (3) َكْرَدرو

ين النََّسِفّي البَُخاِرّي َوَغْيُره. ومّما يُْستَْدَرك علَْيه : ِكروير بالكسر : والُد عبد الَحِميد صاحب  الَمْرِغينانّي صاِحِب الِهَداية ، وعنه حافُِظ الّدِ

يادّي ، هكذا َضبََطه الغَّسانِّي في تَْقيِيِد ال  ُمْهَمل.الّزِ

 .(4) فَاِرسَ  أَْرِض  ع بناِحيَة سابُوَر ، من قال الصاَغانِّي : هوونَْهر بالعجِم.  ، أَهملَه الجوهريُّ ، وهو اسم كهاَجرَ  َكاَزرُ  : [كزر]

 من نواحي ِشيَراَز. ة بفَْيُروزآبادَ  ، كَحْيَدر : َكْيَزرُ و

 ، محركةً : اسٌم. َكَزرٌ و

ايِ  َكاَزُرونو ّي. وأَّما  الَكاَزُرونيّ  ، بفارس ، ومنه عبد الَمِلك بن َعِلّيٍ  د ، م ع َضّمِ الراِء كما في اللُّّبِ :م ، بفتح الزَّ ، عن أَبي ُمْسِلٍم الَكّجِ

ٌف ، والصَّواب تَْقِديُم ُمْقِرُئ الَحَرم ، قال أَبو َحيَّاَن : هكذا َضبََطهُ ُعَمُر بن عبد المِجيد النْحِوّي ، فُمصَ  الَكاَزِريني (5)محّمد بن الُحَسْين  حَّ

اي ، كما سيأْتي.  الراِء على الزَّ

، بَضّمِ  من األَبَاِزيرِ  الُكْزبَرة عَربِيَّة معروفةٌ ، قاله أَبو حنِيفَةَ ، وهو لُغَةٌ في الُكْسبَُرة. وقال الجْوهرّي : ، وقد تُْفتَُح البَاءُ  الُكْزبُرةُ  : [كزبر]

باً.  الباِء وقد تُْفتَح. قال : وأَُظنُّه ُمعَرَّ

َدة. الُكْزبََرانيّ  قلُت : وأَحمد بن عبد الَحِميد بن الفَْضل  الَحّرانّي ، يَْرِوي عن ُعثَْماَن الطَّرائِفي ، َضبُطوه بضّم الكاف وفتح الموحَّ

َمْخَشِريُّ والّصاغاِنيُّ ، وأَنشد األَخير لُرْؤبَةَ : تََسَرهُ اكْ و ، َكْسراً  ، من َحّد َضَرب ، َكَسَره يَْكِسُره : [كسر]  ، نقَلَه الزَّ

رُ  َتســــــــــــــــــــــــــــــــِ ي  َأكــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــِ اَم َومــــــــــــــــــرنا َأخــــــــــــــــــح  اهلــــــــــــــــــَ

  
رِ   رحَدحـــــــــــــح ِ  اجلـــــــــــــِ نـــــــــــــُ ربحِ الـــــــــــــعـــــــــــــُ اَ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــَ  َأطـــــــــــــح

  
د للَكثَْرة  تََكسَّرو فاْنَكَسر ، َوضعوا كّل واحٍد من  اْنَكَسر َكْسراً و،  َكَسْرتُه اْنِكَساراً  ، قال سيبويه : َكسََّرهُ تَْكِسيراً فتََكسَّرو .(6)، ُشّدِ

ي ، ي وعدم التَّعَّدِ  ، من كاِسَرةٌ  كُركَّعٍ ، وهي ، ُكسَّرٍ  قوم من كاِسرٌ  وهو المْصَدَرْين َموضَع صاِحبِه ، التّفاقِهما في الَمْعنَى ال بحسب التَّعَّدِ

 .ُكسَّرٍ و َكَواِسرَ  نِْسَوةٍ 

 ، وكذلك األُْنثَى بغير هاٍء ، الَمْكُسور ، كأَِمير : الَكِسيرُ و
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__________________ 
 ( يف النهاية واللسان ا بضم الكاف ا ضبرت قلم.1)
زمزم قوله : حديث ســهير بن عمرو ا عبارة اللســان : ويف حديث ســهير بن عمرو حا اســتهداه النيب ص ماء »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

 ومثله يف النهاية.« ـه.. إخل ا فاستعانت امرأته أبثيلة ا ففرل مزادتا
 ويف معجم البلدان والتكملة فكالقاموس.« كرد »( عن القاموس ا وابألصر 3)
 «كازر»( ومثله يف معجم البلدان 4)
 .«امسن« : »كارزين»ومعجم البلدان « الكارزيين»( ورد يف اللباب 5)
 شدد للتكثري واملبالغة. ( يف الصحاح :6)
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ريُ  ال َ ُوُز يف اأَلضــــــاِحي»يف اَ ِديِث : و  رِ  البَـيَِّنةُ  الكســــــِ َرةُ  وهيا  «الَكســــــح ُنحَكســــــِ
ِر ا قا  ابُن األَِثري : امل َرة الّرِجح ُنحَكســــــِ

 امل
ُعو  ا ِي ا َفِعيٌر مبعىن َمفح َشـــح

ِدُر عل  امل ِر : الجي ال تـَقح َر   ج : الّرِجح اَر و  َكســـح ريٌ   وانَقةٌ  بَفتحِحهما. ا َكســـَ وَرةٌ  : َكســـِ ســـُ ا  َمكح
 كما قاُلوا َكفيف َخِضيٌب ا َأي خمحُضوبٌَة.

 العُوَد. تَْكِسرُ  التي : اإِلبِلُ  الَكَواِسرُ و

هما الُكَساَرةُ و الُكَسارُ و يت : ، بضّمِ ّكِ وَسقََط ، ونّص  ءِ من الشَّيْ  تََكسَّر َما : الُكَساَرةُ و الُكَسارُ  الَحَطِب : ُدقَاقُه ، وقيل : ُكَسارُ  ، قال ابُن الّسِ

 ِء.من الشي اْنَكَسر الصاَغانّي : ما

لَةٌ  أَْكَسارٌ  َجْفنَةٌ و  ، كأَنَّهم جعلوا ُكلَّ جزٍء منها أَْكَسارٌ و ْسرٌ كَ  كذلك ، عن ابن األَعرابّي. وقِْدرٌ  أَْكَسارٌ  لِكبَِرَها أَو قَِدِمَها. وإِناءٌ  : َعِظيَمةٌ ُموصَّ

 ثّم َجَمعُوه على هذا. َكْسَراً 

 ٍء.من كّل شي الَكْسرِ  ، كَمْنِزٍل : َمْوِضعُ  الَمْكِسرُ و

، أَي باٍق  الَمَكاِسرِ  ْم ِصاَلبُ ، وهُ  الَمْكِسر ، ومن المجاز : رجٌل ُصْلبُ  الَمْكِسر ءُ : وَرِدي الَمْكِسر ، يقال : هو َطيِّبُ  الَمْخبَرُ  : الَمْكِسرو

ُجِل إِذا كانت ُخْبَرتُه َمْحُموَدة : إِنَّه لََطيِّبُ  َكْسِرك على الِشدَّةِ. وأَصلُه من  . ويُقَال : فالٌن َهشُّ الَمْكِسرِ  العُوَد لتَْخبَُره أَُصْلٌب أَم ِرْخٌو. ويُقال للرَّ

اُر العُوِد فهو َذّم.، وهو َمْدح وَذّم. فإِذا أَراُدوا أَ  الَمْكِسرِ   ْن يَقُولُوا ليس بُمْصِلِد الِقْدح فهو َمْدٌح. وإَِذا أَرادوا أَن يقولُوا هو َخوَّ

 منه أَغصانَُها. قال الُشَوْيِعُر : (1) تُْكَسر أَْصلَُها حيث الشََّجرة : مْكِسرُ و،  األَْصلُ  ٍء :من ُكّلِ شي الَمْكِسرُ و

ر  عحصـــــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــَ  وملَح يــــــــــــــَ تـــــــــــــبــــــــــــــح ن  واســـــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــمـــــــــــــَ

  
ِه مـــــــــــــااًل وال   رحعـــــــــــــِ ـــــــــــــَ رِ مـــــــــــــن فـ ســـــــــــــــــــــــــــِ كح َ

 (2) املـــــــــــــ
  

ك عند ، يُقَال ذل الَمْكِسر ، والصواب ُصْلبُ  الَمْكِسر عند الُخْبَرة ، هكذا في سائر النُّسخ ، َطيِّب َمْحُمودٌ  ، أَي الَمْكِسر ُعوٌد َطيِّبُ  يُقَال :و

 .بَكْسره َجْوَدتِه

ُجلُ  َكَسرَ  فالٌن على َطْرِفه ، أَي َغضَّ منه شيئاً. ومن المجاز : َكَسر ، وقال ثعلب : َغضَّ  : يَْكِسُر َكْسراً  من َطْرفِهِ  َكَسرَ  من الَمجاز :و  الرَّ

حتى  َجنَاَحْيهِ  َضمَّ  ، بالضّم : ُكُسوراً و ، بالفَتْح ، يْكِسُر َكْسراً  الطائرُ  رَ َكسَ  من الَمجاز :و ، نَقلَه الصاغانّي عن الفَّراِء. قَلَّ تَعاُهُده لَماِلهِ  ، إِذا

 ، وهو إِذا َضمَّ منهما شيئاً وهو يُِريد الُوقُوَع أَو االنِقضاَض. َكْسراً  َجنَاَحْيه َكَسرَ  ، فإِذا َذكرَت الَجناَحْين قْلَت : يُِريُد الُوقُوعَ  يَْنقَضَّ 

 وأَنشد الجوَهِرّي للعّجاج :

َي البازِي ِإذا البازِي    َكَسرح تـََقضِّ
نفُسه َجَرى َمْجَرى  (3)الَحَدُث  ، ِإذا لم تَْذُكر الَجنَاَحْين ، وهذا يَدلُّ على أَّن الِفْعَل إِذا نُِسَي مفعُولُه وقُِصدَ  َكَسر ُكُسوراً  وقال الزمخشرّي :

ي.  الِفْعِل َغْيِر المتعّدِ

 . وأَنشد ابُن ِسيَده :كاِسرٌ  وبازٍ  كاسرٌ  ُعقَابٌ  من الَمجاز :و

ِر  ـــــــــــــــــزاجـــــــــــــــــِ اَلِ  ال َد كـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــح ا ب َبهنـــــــــــــــــ َ  كـــــــــــــــــَ

  
اٍب  و   قــــــــــــــَ ر  عــــــــــــــُ ه مــــــــــــــَ حــــــــــــــِ رِ َمســـــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــِ

  
ها َمرُّ ُعقَاٍب. وفي حديث النُّْعَمان  هما إِذا أَراَدت السُّقُوَط ، تَْكسر ، هي التي« كاِسرٍ  : كأَنَّها َجنَاُح ُعقَابٍ أَراَد : َكأَنَّ َمرَّ  َجناَحْيَها وتضمُّ

ً  ، إِذا َمتَاَعهُ  الرُجلُ  َكَسرَ  من المجاز :و ٌج للَمتَاع. (4)، عن ابِن األَعرابّي.  بَاَعهُ ثَْوباً ثَْوبا  َكَسرَ  من الَمَجاز :و أَي ألَّن بَْيَع الُجْملَة ُمَرّوِ

أَي يَثْنِي ِوَساَده عندها ،  «ِوَساَده عند اْمرأٍَة ُمْغِزيٍَة يَتَحدَُّث إِليها كاِسراً  ال يَزاُل أَحُدهم»حِديُث ُعَمَر : ، ومنه ثَنَاه واتََّكأَ عليه ، إِذا الِوَسادَ 

 يها.ُء علَويَتَِّكي

 يَأُْخذ معها في الَحِديث. والُمْغِزيَة : التي َغَزا َزْوُجَها. قال ابُن األَثِير.وَ 

أَو  ، وقيل : هو العُْضُو الذي على ِحَدتِه ال يُْخلَُط به غيُره ، الُجْزُء من العُْضِو ، أَو العُْضُو الَوافِرُ  ، والفتح أَعلَى : يُْكَسرُ و ، بالفَتْح الَكْسرو

 قال الشاعر : نِْصُف العْظِم بما َعلَْيه من اللَّْحمِ 
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يِن و  ومــــــــــــــُ لــــــــــــــُ ي  تـــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ت عــــــــــــــَ ة هــــــــــــــبــــــــــــــ   عــــــــــــــاِذلــــــــــــــَ

  
ا و   هــــــــــــــَ فــــــــــــــِّ رٌ   (5)يف كــــــــــــــَ  أَبــــــــــــــح  َرُذومُ  َكســــــــــــــــــــــــــــح

  
. وقال أَبو الَهْيثَم : يقال لكّلِ َعْظٍم َمْكُسور يُّ وأَْنشد البيَت هذا ، قال : وال يكون ذلك إِاّل وهو، قال الَجْوَهرِ  لَْحمٍ  (6) أَو َعْظٌم ليس َعلَْيه َكثِيرُ 

 ، وأَنشد البيت أَيضاً ، ِكْسرٌ و َكْسرٌ  :

__________________ 
 ( التهذيب : ُيكسر.1)
 ( يف التهذيب واللسان : ومل يعتصر.2)
 .«ا ديث»( عن األساس وابألصر 3)
 ( يف التهذيب : كسر الرجر إذا ابع متاعه ثوابً ثوابً.4)
 ( يف التهذيب : ويف يدها.5)
 ( األصر والقاموس والصحاح ا ويف اللسان : كبري.6)
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ُض من كّر ذلك ارٌ  واجَلمح ســــَ ورٌ و  َأكح عحدُ  قا »:  عنههللارضللييف حديث ُعَمَر و . ُكســــُ َرم بنُ  ســــَ ُته وهو أَتَـ  ا اأَلخح يُطحِعم يـح
رُ  َأي َأعضائها. قا  ابُن ِسيَده ا وقد يكون «ِإبرٍ  ُكُسورِ   الناَس من  من اإِلنسان وغريه ا وأَنشَد ثـَعحَلب : الَكسح

رِي  اقــــــــــــِة الــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــِ ي لــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــ  حــــــــــــِ تــــــــــــَ ــــــــــــح  قــــــــــــد أَنـ

  
ُ  (1)ِإذ   اِّ بــــــــــــــاُب لــــــــــــــَ ورِ الشــــــــــــــــــــــــــــ   الــــــــــــــُكســــــــــــــــــــــــــــُ

  
نُنِي.فَسََّره ابُن ِسيَده فقال : إِْذ أَعضائي   تَُمّكِ

 .َكْسرانِ  ، وقيل : هو ما اْنَحَدر من جانِبَيِ البَْيِت عن الطَّريقَتَْين ، ولكّل بيتٍ  جانُِب البَْيتِ  : الِكْسرُ و الَكْسرو

وقال  .(2) وتَثَنَّى على األَْرِض مْنها تََكسَّر أَو ما ، الَكْسروفيه لُغَتَان : الفَتْح  ، قال أَبو ُعبَْيد : الشُّقَّةُ السُّْفلَى من الِخبَاءِ  ، بالفَتْح : الَكْسرُ و

يت. يُْكَسر : أَْسفَُل ُشقَّة البيِت التي تَِلي األَرَض من حيثُ  بالَكْسر ، الِكْسر الجوهريُّ : ّكِ  : الَكْسرُ و جانِبَاهُ ِمْن يَِمينِك ويَساِرك ، عن ابن الّسِ

ْحَراءِ ٍء َحتَّى يُقَاَل لناِحيَ من ُكّلِ شي النَّاِحيَةُ   .ُكُسورٌ و أَْكَسارٌ  ج ، ِكْسَراَها تَيِ الصَّ

 ولكل بْيتٍ  (3)،  بَْيتِي ِكْسرِ  بَْيتِه إِلى ِكْسرُ  أَي وُمَؤاِصري ، ُمَكاِسري َجاِري هو ، أَي جاِري. وقال ابُن ِسيَده : ُمَكاِسِري قولهم : فاُلنٌ و

 عن يَِمين وِشَمال. ِكْسَرانِ 

ا يَِلي النِّْصَف منه إِلى اْلِمْرفَقِ  بالَكْسر قَبِيحٍ ، ِكْسرُ و  ، قالَهُ األُموّي وأَنشد َشِمر : : َعْظُم الساِعِد ممَّ

ٍة  ـــــــــــ  َذل ريحَ مـــــــــــَ َت عـــــــــــَ ـــــــــــح ن ًا كـــــــــــُ ريح َت عـــــــــــَ ـــــــــــح ن ـــــــــــو كـــــــــــُ  ل

  
َت    نـــــــــح راً َأو كـــــــــُ َت    ِكســــــــــــــــــــــح نـــــــــح رَ كـــــــــُ يـــــــــحِ  ِكســــــــــــــــــــــح بـــــــــِ  قـــــــــَ

  
 وأَْوَرَد الَجْوَهِرّي َعُجَزه :

راً ولو ُكنحَت  »  ... «ِكسح
له. قال : ومنهم من يَْرِويه : قال ابُن بّرّي : والبَْيُت َعلَى هذا من الكامل ، ،  ... «ِكْسراً أَو ُكْنَت » البيُت من الطويل ، وَدَخلَه الَخْرُم من أَوَّ

الَمَذلَِّة ، والَحِميُر عندهم َشرُّ َذَواِت الحافِِر ، ولهذا تقوُل العرب : َشرُّ الدََّواّبِ َما ال يقوُل : لو ُكْنَت َعْيراً لكنَت َشرَّ األَْعيَاِر ، وهو عيُر 

ها ، ألَنَّه ُمضاف إِلى قَ  ذي يَِلي بِيح ، والقَبِيح هو َطَرفُه اليَُذكَّى وال يَُزكَّى ، يَْعنُوَن الَحِمير. ثم قال : ولو ُكْنَت من أَعضاِء اإِلْنَسان لُكْنَت َشرَّ

  اآلَخِر :َطرَف َعْظِم العَُضد. قال ابُن َخالََوْيه : وهذا النَّْوُع من الِهَجاِء هو عندهم من أَْقبَحِ ما يُْهَجى به ، قال : ومثلُه قولُ 

اَل  مح َوشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ ت ـــــــــــح نـ كـــــــــــُ ـــــــــــَ ُم مـــــــــــاًء ل ـــــــــــُ ت ـــــــــــح نـ وح كـــــــــــُ ـــــــــــَ  ل

  
اَل   مح َدقـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح نـ كـــــــــــــُ ـــــــــــــَ اًل ل ُم َنـــــــــــــَح ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح نـ  َأوح كـــــــــــــُ

  
 وقوُل اآلَخِر :

نــــــــــــح  وح كــــــــــــُ رِيــــــــــــرَا لــــــــــــَ طــــــــــــَ مــــــــــــح َت قــــــــــــَ نــــــــــــح  َت مــــــــــــاًء كــــــــــــُ

  
ورَا  بـــــــــــــــُ ت الـــــــــــــــد  َت رحيـــــــــــــــًا كـــــــــــــــانـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح  َأوح كـــــــــــــــُ

  

 (4)َأوح ُكنحَت خُمّاً ُكنحَت خُم اريرَا 

، أَي ال يُْفَرُد  وِشعَابُها ، بال واِحدٍ  وِجَرفَتُها َمعَاِطفُها والِجبال : األَْوِديةِ  ُكُسورُ و ، أَي ذاُت َصعُوٍد وَهبُوط. ُكُسورٍ  من الَمجاز : أَرٌض ذاتُ و

 الواِدي. ِكْسرُ  لها واِحٌد ، وال يُقَال :

، ِإذا سالَت َمعَاِطفُه وِشعَابُه ، ومنه قوُل بعض العرب  ُمَكسَّرٌ  ، وهو َمجاز ، يقال : َوادٍ  من األَْوِدية ُكُسوُره كُمعَظٍَّم : ما سالَتْ  (5) الُمَكسَّرُ و

، أَي أََساَل َمعاِطفَه وِجَرفَتَه ، وَرَوى قول األَعرابّي :  َكَسَره ، كأَّن الماءَ  ُمَكسَّرٌ  . وقال ثعلب : َوادٍ ُمَكسَّراً  اِدي كذا فوجدناه: ِسْرنا إِلى وَ 

 ، بالفتح. ُمَكسَّراً  فَوَجْدناه

 قال َمْعُن بن أَْوس : د  :(6) الُمَكسَّرُ و

ا  اهلــــــــــَِ قــــــــــَ ي بــــــــــنــــــــــِ قــــــــــِ تح حــــــــــىت  ارحتــــــــــُ وِّمــــــــــَ ــــــــــُ  فــــــــــمــــــــــا نـ

  
ٍة و   َو  البــــــــــَ ِر ُقصــــــــــــــــــــــــح يــــــــــح رِ مــــــــــن الــــــــــلــــــــــ  َكســــــــــــــــــــــــ 

ُ
 املــــــــــ
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 ، عن ابن األَعرابّي ونَقَلَه الصاغانّي. فََرُس ُعتَْيبَةَ بِن الحاِرِث بِن ِشَهابٍ  : الُمَكسَّرُ و

رو ٍث وفاِرٍس  ، الُمَكّسِ ٍث : اسُم ُمَحّدِ كالِمه من ُحْسِن الِجنَاس والفاِرس الذي َذَكَرهُ إِنَّما يعني به رُجالً لُقِّب به ، قال  ، وال يَْخفَى ما في كُمَحّدِ

 أَبو النَّْجم :

رَأو   َكســــــــــــــــــــــــــــِّ
ُ

يــــــــــــــاُدُه  كــــــــــــــاملــــــــــــــ ُؤوُب جــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  ال تـ

  
َواءِ   ريحُ نــــــــــــــــــــــِ ي غــــــــــــــــــــــَ َوامِنَ وهــــــــــــــــــــــح  ِإال  غــــــــــــــــــــــَ

  
 ، َمِلك الفُْرِس  : اسم ويُْفتَحُ  بالَكْسرِ  ، ِكْسَرىو

__________________ 
 .«إذا»( عن اللسان ا وابألصر ا 1)
 ( يريد من الشقة السفل  ا كما يف اللسان.2)
 ( اللسان : أي كسر بيجي إىل جنب كسر بيته.3)
اجلوهري والفتح من البحر الطوير. قا  « . ولو كنتَ .. فلو كنتَ  ( األصـــــر والتهذيب واللســـــان ا وهو عل  البحر الكامر ا ويف الصـــــحاح :4)

 لغة.
 ( ضبطت يف اللسان ا ابلقلم ا بكسر السا املشددة.5)
 ( يف معجم البلدان : من أعما  املدينة.6)
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ر اســُم َمِلَك الر وم ا ة ا وقـَيحصــَ ّي اســم َمِلِك ا ََبشــَ َروح  كالن جاشــِ ُض  ا بضــّم اخلاِء املعجمة وفتح الراِء ا ُمَعر ب ُخســح َأي واســِ
ُلحكِ 

رو أَيضاً ُمَعر ب ُخوش ُرو ا كما ا اب امل لَفارِسّية ا هكذا تـَرحمَجُوه ا وتَبعهم املصنِّف ا وال أَدرِي كيف ذلك ا فِإّن ُخسح
ِه ا والراُء مضمومة ا وسكوت املصنِّف مض معرفته لَغوام  الّلَسان عجيب  صّرُحوا بذلك ا ومعناه عندهم َحَسُن الَوجح

تَـوَ  يح :ا ونقر شــيُخنا عن ابِن ُدُرســح ُموم وآخرُه واو ا فلذلك َعر بوا  يه يف شــرح الَفصــِ لي  يف كالم الَعَرب اســٌم َأّولُه َمضــح
ُرو ا وبـَنَـوحه عل  فـَعحَل  ا ابلَفتحح يف لَُغة ا وِفعحَل  ا ر ُخســــــــــح َر  ا وأَبدلوا اخلَاَء كافاً عالمًة لتَـعحرِيبه. مث قا   ابلَكســــــــــح يف ُأخح

 ما أَنحَشَدنِيه شيُخنا اإِلَماُم البارع أَبو عبد    ّمد بُن الشاِذّد ا َأعز ه   تعاىل :شيُخَنا : ومن لطاِئف اأَلَدب 
ا  ُرهـــــــــَ حـــــــــح َر ســـــــــــــــــــــــِ ابـــــــــِ بـــــــــَ َز  لـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــُ ٌة يـ لـــــــــَ قـــــــــح ُه مـــــــــُ  لـــــــــَ

  
رَا  حـــــــــــح َبن  هبـــــــــــا هـــــــــــاُروَت قـــــــــــد َأوحدََع الســـــــــــــــــــــــــِّ  كـــــــــــَ

  

ه  الـــــــــــُ يِّ خـــــــــــَ جـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــِ َد الـــــــــــنـــــــــــ  هـــــــــــح ُرين عـــــــــــَ ذَكـــــــــــِّ  يـــــــــــُ

  
ُرين  و   ذَكــــــــــِّ ىَن تــــــــــُ ه الــــــــــَوســــــــــــــــــــــــح فــــــــــانــــــــــُ َر َأجــــــــــح  ِكســــــــــــــــــــــــح

  
 ، على غير قِياٍس ، ُكُسورٌ و أَكاِسرُ و ، اقتصر الَجْوَهِرّي على األَّول ، والثاني ذكره الصاغانّي ، وصاحُب اللسان ، َكَساِسَرةٌ و أََكاِسَرةٌ  ج

ين ، كِعيَسْون الكاف وفتح الراِء ، بَكْسر ، ِكْسَرْونَ  والِقيَاس الكاف وتشديد الياِء ، مثل ِحْرِمّي  بكسر ، ِكْسِريٌّ  والنِّسبة وُموَسْون ، بفتح الّسِ

 بفتح الكاف. َكْسَرِويّ  الكاف وفتح الراِء وتشديد الياِء ، وال يقال بَكْسرِ  ، ِكْسَرِويٌّ و ،

ا * ، ونَّص الصاغانّي : ما لم يَُكنْ م يَْبلُغمن الِحَساب : ما ل ، بالفتح ، الَكْسرُ و  الُكُسورَ  َضَرب الَحسَّابُ  . ويقال :ُكُسورٌ  ، والجمع َسْهماً تامًّ

ة : ُكِسر قال ابن سيده : كأَنّه النَّْزُر القَِليُل. : الَكْسرُ و بعَضها في بعض. وهو َمجاز ، مَّ  من الكثير ، قال ذُو الرُّ

ييف ابَع  َرئــــــــــــــِ رِ ابلــــــــــــــكَ ِإذا مــــــــــــــَ ُه  ســـــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــــَ نـــــــــــــــح  بــــــــــــــِ

  
رِ   ف  امـــــــــح تح كـــــــــَ فـــــــــيـــــــــُدهــــــــافـــــــــمـــــــــا َرحبـــــــــَِ تـــــــــَ  ٍء َيســــــــــــــــــــــح

  
ْخُم السَّنَاِم من اإِلبل ، أَو الَّذي ، الَكُسورو قَُشاِقَش. ِكْسرُ  بَحْضَرَمْوَت ، يقال لها : قًُرى َكثِيَرةٌ باليََمن بالَكْسرِ  ، (1) الِكْسرُ و  كَصبُور : الضَّ

 ، نَقَلَُهما الصاغانّي. َذنَبَه بعد ما أَشالَه يَْكِسرُ 

نعة في : الِكيمياءُ  بالَكْسر ، اإِلْكِسيرو كالٌم  اإِلكسير ، نَقَلَه الصاغانِّي ، وصّرح غيُر واحٍد أَنَّ الِكيمياَء ليست بعربيَّة َمحَضة ، وألَهل الصَّ

 .إِْكِسير طويُل الذّيل ليس هذا َمَحلّه. ومن الَمجاز قولُهم : نََظُرهُ 

 .ُمَكاَسَرةً  ءَ ، نقله الصاغانّي ، وكأَنَّه لبيعه الشي : بَقَّاُل القَُرى الكاُسورُ و

من  الَمْكُسورة الِقْطعَة ، وأَحسُن من هذا : الَمْكُسور ءِ الِقْطعَةُ من الشَّيْ  : الِكْسرة ، هكذا في سائر النُّسخ ، والصواب بالَكْسرِ  (2) الِكْسرُ و

 ، مثل قِْطعٍَة وقَِطع. ، كِعنَبٍ  ِكَسرٌ  ج ، (3)ِء الشي

 .كاِسرٌ  ُعقَابٌ  ، هذا نصُّ الُمْحَكم ، وقد تقّدم له : : العُقَابُ  الكاِسرُ و

َكتَْين (4) وَهَدرات َكَسراتٍ  َرُجٌل ذُو من الَمجاز :و يُْغبَُن  ، هكذا في النُّسخ هَدرات بالدال ، وفي اللسان َهَزرات ، بالزاي ، وهو الَِّذي محرَّ

اُء. ءٍ في ُكّلِ شي  ، قاله الفَرَّ

َمْخَشِرّي والصاغانّي وصاحُب اللسان. األَْرعاَظ ، أَي َغْضباُن َعلَْيكَ  عليك يَْكِسر َعلَْيك الفُوَق ، أَو يَْكِسرُ  ُهوَ  من الَمجاز :و  ، ذكره الزَّ

ا ما يُْجَمع على  : ما تَغَيَّر بِناُء َواِحِده التَّْكِسير َجْمعُ و له ، كِدْرَهم وَدراِهم ، وبَْطن وبُُطون ، وِقْطف وقُُطوف. وأَمَّ ، ولم يُْبَن على َحَركة أَوَّ

له فَجْمُع السالم ، مثُل : صاِلح   وصاِلُحون وُمْسِلم وُمْسِلُمون.َحَرَكة أَوَّ

 ، يُْذَكر مع ُعَوْير ، َصْعبَا الَمْسلَِك ، َوْعَرا الَمْصعَِد. َكُزبَْير : َجبٌَل عاٍل ُمْشِرٌف على أَقَصى بَْحِر ُعَمانَ  ، ُكَسْيرو

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :
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 َكَسرَ و. لَيٌِّن َضعيٌف. مكسورٌ  . وَسْوطٌ اْنَكَسر ٍء فَتََر فقد، وكّل شي العَِجيُن ، ِإذا الَن واْختََمَر وَصلَح ألَْن يُْخبَزَ  اْنَكَسر

__________________ 
ُلغح. (*)  القاموس : ما اَل يـَبـح
 ( ضبطت يف معجم البلدان ابلفتح ا ضبرت قلم.1)
َرةُ »( يف القاموس : 2)  .«والِكسح
 ( وهي عبارة اللسان.3)
 هزرات كما جاءت يف التهذيب واللسان.« هزر»ويف القاموس « وبذرات»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  4)
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عحرَ  راً فانحَكَسر الشِّ ِسره َكسح ض  َمكاِسريُ  : مل يُِقمح َوزحنَه. واجلمض َيكح ا عن سيبويه ا قا  أَبو اَ َسن : ِإّلَا أَذكر مثر هذا اجَلمح
ُم (1)ا أَلن  حكَم مثر هذا َأنح ُ حَمض ابلواو والنون يف املذَك ر ا واألَلف والتاء  َؤن ث ا أَلهن 

ُ
ُروه تكســرياً   يف امل  [تشــبيهاً ] كســ 

 مبا جاَء من اأَللاِء عل  هذا الَوزن. (2)
همن بَرْ  َكَسرَ و ََّر ،  يَْكِسُر َكْسراً  ِد الماِء وَحّرِ ٍء فَتَر عن أمٍر عنه ، وُكلُّ شي اْنَكَسر ٍء فقدالَحرُّ : فَتََر. وُكلُّ َمْن َعَجز عن شيْ  اْنَكَسرو: فَت

 .فاْنَكَسر من بَْرِد الماءِ  َكَسْرتُ  ، َحتَّى يقال : اْنَكَسر يَْعِجُز عنه يُقَال فيه :

 والِجْلِد : ُغُضونُه. الثَّْوبِ  ُكُسورُ و

ُجُل َكِسَل. َكِسرَ  وعن ابن األَعرابّي :  الرَّ

 : بَْطٌن من تَْغِلَب. ِكْسرٍ  وبَنُو

 ، كُمعَظَّم : فَرُس ُسَمْيدعٍ. الُمَكسَّرُ و

القُْطِر في نِصف الدَّْوِر ، وقد يُعَبَّر  ، وهو الحاِصُل من َضْرِب نِْصفِ  تَْكِسيرٌ ووقال الصاغانّي : وفي الدائرة ثالثةُ أَشياَء : َدْوٌر ، وقُْطٌر ، 

 دائرةٍ قُْطُرَها سبعةٌ وَدْوُرها اثنان وعشرون ، فيقَال : ثمانية وثالثون ونصٌف ، انتهى. تَْكِسيرُ  بالِمَساَحة ، يُقَال : ما التَّْكسيرِ  عن

 الِكتَاب على ِعدَّةِ أَبواٍب وفُُصول. َكَسرَ و

 ُحَميَّا الَخْمِر بالِمَزاج. َكَسرَ ومن َسْوَرتِه.  َكَسْرتُ و .فاْنَكَسرَ  َخْصِمي َكَسْرتُ و

راً  وَرأَْيتُه  . كذا في األَساس.تَكسُّرٌ و: فاتِراً. وفيه تََخنٌُّث  ُمتََكّسِ

ينََوِرّي ، راويةُ  الَكّسارِ  وأَبو نَْصر أَحمُد بُن الُحَسْين بِن محّمد بن د الددني « َعَمل اليوم واللَّْيلَة»الّدِ البن الُسنِّّي ، عنه ، أَخذ عنه أَبو ُمَحمَّ

 وأَبو نُعَيم الَحدَّاد.

ْحمن ، َجّد الناِشريِّين باليَمن. ُكسرُ و  ، كُزفَر : لَقَُب عبِد هللِا بِن ُعَمر بِن عبد الرَّ

 هملَهُ الجوهرّي ، وقال أَبو حنِيفَة : عَربِيَّةٌ معروفةٌ ، وهي بفتح الباِء لغة في الُكْزبَُرة ، وقيل هو : نَبَاتُ ، أَ  ، بالّضمّ  الُكْسبَرةُ  : [كسبر]

 *.[وتُْفتَُح الباءُ ]، وهو الّسْمسم الُجْلُجالن

وارِ  ، وهو ِسنُّ الِفيِل يُْجعَل من العاجِ  ، بفتح الِميم ، ، كُجْنَدب : الَمَسكُ  الُكْسبَرُ و ، وهذا لم  َكَساِبرُ  ج وتَْلبَُسه النَِّساُء في أَياِديِهنَّ ، كالّسِ

 يَْذُكْره الصاغانّي وال صاحب اللسان.

 الُمتََحصل منها كان َخَراُجَها يقال :، يُْنسب إِليها الدََّجاج والبَّط ،  قََصبَتَُها َواِسطُ  من ُكَوِر بْغداَد ، ، كجْعفَر : ُكورةٌ  (3) َكْسَكرُ  : [كسكر]

 ، أَي كَخراجها. كأْْصبَهانَ  ، أَي من الذََّهب ، اثْنَْي عَشَر أَْلَف أَْلِف ِمثْقَالٍ 

ِحِك وَغْيِره ، إِذا َكْشراً  ، بالَكْسر ، يَْكِشرُ  عن أَْسنَانِهِ  َكَشرَ  : [كشر]  : يُقَال : (4)، كذا في الُمْحَكم. وقال الجوهرّي  أَْبَدى ، يكون في الضَّ

ُجُل واْفتَرَّ ، كّل ذلك تَْبُدو منه األَسنان َكَشر  ، قال الّشاِعُر : ، بالَكْسر الِكْشرةُ  واالْسمُ  ، إِذا َضِحَك في َوْجِهِه وباَسَطه. كاَشَرهُ  وقَدْ  الرَّ

َواَن  ِإن  مـــــــــــــــــن اإلِ  َواِن ِإخـــــــــــــــــح َرةٍ خـــــــــــــــــح  ِكشـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
هو   َف ا ــــــــــــاُ  والــــــــــــبــــــــــــاُ  كــــــــــــلــــــــــــ  يــــــــــــح َواَن كــــــــــــَ  ِإخــــــــــــح

  
يكون هذا التَّأِْسيُس فيما يَْدُخل االْفتِعَال على  (5)هاَجر ِهْجَرةً ، وعاَشَر ِعْشَرةً وإِنََّما  ُء في مصدر فاَعَل تقول :قال األَزهرّي : والِفْعلَة تَِجي

 تَفاَعال َجِميعاً.

ً  كالكاِشرِ  َضْرٌب من النِّكاحِ ، ، بالفتْح : الَكْشرُ و ،  التَّبسُّمُ  : الَكْشروفِْعل منهَما.  يُْشتَقُّ  وال ، كاِشراً  ، قاله أَبو الدُّقْيش ، يقاُل : باَضعََها بُْضعا

أَي نَْبِسُم في . «في ُوُجوِه أَْقواٍم وإِنَّ قُلُوبَنَا لتَْقِليهم لنَْكِشرُ  إِنَّا»ُرِوَي عن أَبي الدَّْرَداِء : وقاله الجوَهِريُّ ، ويقال : بُُدوُّ األَْسنَاِن عند التَّبَسُِّم ، 

ا رآنِي َمْخشَ  َكَشرَ  ُوجوِهِهم. وتقوُل : لَمَّ  .(6)ِرّي بإِلى واْستَْبَشر. وعدَّاه الزَّ
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 ، كُصَرد ، بين َمكَّة واليَمن. َجبٌل من ِجبال ُجَرشَ  : َكْشرٌ و

__________________ 
 «واهلاء»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ما با معكوفتا سقرت ابملصرية والكويتية. (*)
  بلغة أهر هراة.( ليت بكسكر بن طهمورث امللك ا وقير معىن كسكر : بلد الشعري3)
 «.ـهتسم ا كر ذلك تبدو منه األسنان اكشر الرجر وانكّر وافرّت واب  قوله : وقا  اجلوهري ا عبارته : يقا  :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
يكون  ويف التهذيب :« منه العبارةقوله : وإلا يكون إخل العبارة هكذا يف لسان العرب ا ولرياجض التهذيب وحترر »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 هذا عند التبسي .
 ( العبارة يف األساس : وكشر الرجر إىل صاحبه : تبسم.6)
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 ، عن ابِن األَْعَرابِّي. الَكَشر وأُْلِقَي فهو أُِكَل َما علَيهْ  إِذا والعُْنقُود ، عن ابن األَعرابِّي ؛ بالتَّْحِريك : الُخْبُز اليابِسُ  ، الَكَشرُ و

 كُزفََر : ع بَصْنعَاِء اليََمن. ، ُكَشرُ و

 ، من ُشيوخ الطَّبرانّي. الِكْشَوِريّ  أَي بصنعاَء ، منها أَبو محّمد ُعبَْيد بن ُمحّمد بِن إِبراِهيَم األَْزِديّ  ، كِدْرهم : ة بها ِكْشَورُ و

 ويُباِسُطني. يَُكاِشُرنِي بِحذائِي ، كأَنَّهُ  اِسِري ، أَي، ِمثْل ُمكَ  ُمَكاِشِري ُهَو َجاِري من الَمجاز :و

 ، عن ابن األَعرابّي. ، كفَِرَح : َهَربَ  َكِشرَ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

َر له وأَْوَعَده ، كأَنَّه َسبٌُع ،  فاُلٌن لفالٌن ، َكَشرو .(1)السَّبُُع عن نابِه ، إِذا َهرَّ للحَراش  َكَشروالبَِعيُر عن نابِه ، أَي َكَشف عنها ،  َكَشرَ  إَِذا تَنَمَّ

 عن أَْنيَابِك أَي أَْوِعْده. وهو َمجاز. (2) [له] اْكِشرْ  ويُقَاُل :

 . محركةً : َجبٌَل في ِديَاِر َخثْعَم.َكَشرٌ و

ُجُل ِلكَذا ، إِذا َكْشَمر :و ، قالَهُ صاِحب اللَِّسان. َكسرهُ  ، بالشين بعد الكاف : أَْنفَهُ  َكْشَمرَ  : [كشمر]  ، نقلَهُ الصاغانِّي. أَْجَهَش للبَُكاءِ  الرَّ

 ، كعاُلِبط ، القَبِيُح من النَّاِس. الُكَشاِمرُ و

 * ومّما يستدرك عليه :

بَتَُها هو هذا البَلَُد. ذكَره المؤرُخوّن وأَْطنَبُوا في وصفه. وتُْنَسب إِليها ، بالفَتْح : ناِحيَةٌ ُمتَِّسعَة من الِهْند ، ُمْشتَملة على القَُرى ، وقَصَ  َكْشِمير

 الثِّيَاُب الَجيِّدة.

والغََسُك الغََسُق :  ، قُِلبت القَاُف كافاً ، قال : القَِصير ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال أَبو َزْيد : هو لُغَةٌ لبعض العََرب في الَكِصيرُ  : [كصر]

 ْلَمة. والبَْوَرُق والبَْوَرك ، لُغتان.الظُّ 

ّمِ : َحْرُف الفَْرجِ  الُكْظرُ  : [كظر] ّي : ، بالضَّ اس أَنَّ  قال ابُن بَّرِ  َرَكُب الَمْرأَة ، وأَنشد : الُكْظرَ  وذكَر ابُن النَّحَّ

َشاِفرِ  ُكظحرٍ َذاِت  و 
َ
 َسِبرِت امل

 ، وأَنشد : أَْكظارٌ  : جانُِب الفَْرجِ ، وَجْمعُه الُكْظر وقال أَبو َعْمٍرو :

يو  نـــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ ت لـــــــــــِ فـــــــــــَ َتشــــــــــــــــــــــــَ ِك اكـــــــــــح مــــــــــَ كـــــــــــح  ٍء َدمـــــــــــَ

  
ارُهعـــــــــــــــــــن َوارٍِم   ظـــــــــــــــــــَ كِ  َأكـــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــ   َعضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ِك  رح نـــــــــــــِ ًة البـــــــــــــَ صح ســـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــَ وُ  َدلـــــــــــــِّ قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  تـ

  
ك   ـــــــــــــَ ب كـــــــــــــح ـــــــــــــَ يٍّ ب غـــــــــــــِ ـــــــــــــَ هـــــــــــــا أبَذحل ـــــــــــــَداســـــــــــــــــــــــــــَ (3)ف

 

  
،  ُكْظَرةٌ و ُكْظرٌ  فالَمْوِضعُ  ، إِذا نُِزَعتَا منه الُمِحيُط بهما ، أَو الشَّْحُم الَِّذي قُّداَم الُكْليَتَْين الُكْليَتَْينِ الشَّْحُم على  : الُكْظرُ  قال ابُن ِسيَده :و

 ، تقوُل : ردَّ َحلَقَةَ الَوتَِر في ِكَظارٌ  ، وَجْمعَُها تَقَع فيه َحلَقَةٌ الَوتَرِ  الِّذي َمَحزُّ القَْوِس  أَيضاً : الُكْظرُ و ، قاله اللَّْيث. الُكْظرانِ  ، وُهَما بضّمهما

وهو الفَْرُض الِّذي فيه  الُكْظرُ  وقال األَصمعّي : في ِسيَِة القَْوِس  .ُكْظراً  َجعََل لها : َكْظراً  القَْوسَ  َكَظرَ  القَْوِس ، وهو فُْرَضتَُها. وقد ُكْظرِ 

ْنَدةَ  َكَظرَ  يقال :و .األَْكظارِ  الّزَمْخَشِرّي : يُقَال ردُّوا َحلََق األَْوتَاِر في. وقال الِكَظاَرةُ  الَوتَر ، وجمعُه والنار  َحزَّ فيها فُْرَضةً. ، إِذا َكْظراً  الزَّ

ْنِد  ُكْظرِ  من (4)تُْستَلُّ   : من فُْرَضتَِها. (5)الزَّ

 ، وأَنشد : أَْصِل فُوِق السَّْهمِ  ، بالَكْسر : َعقَبَةٌ تَُشدُّ في الِكْظرُ  : (6)قال ابُن ُدَرْيد و

 ابلِكظحرِ َيُشد  عل  َحزِّ الِكظَاَمِة 
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 إِيّاه : ما بين التَّْرقَُوتَْيِن وقال : هذا الَحْرُف نَقَْلتُه من ِكتَاٍب من َغْيِر َسماع ، ولعلَّ هذا َوْجهُ َعَدم ِذْكِر المصنِّفِ  الُكْظر وذكر الجوَهِرّي هنا

ى ِكتَابَهُ البَْحَر ، وأَوْ  ، ولكّن الجوَهِريَّ  َرَد فيه ما هو أَقَلُّ مرتبةً ثِقَةٌ فيما نَقََل ، وإِنََّما لم يَقَْع له فيه السَّماُع فلم يَْذُكره. وأَّما المصنِّف فقد َسمَّ

 منه ّمما هو ليس

__________________ 
 ( يف اللسان : للخراش.1)
 ( زايدة عن األساس.2)
قوله : دمكمك أي شــــــديد قوي ا والعضــــــنك : املرأة اللغاء الجي ضــــــا  ملتق  فخذيها مض ترارهتا وذلك لكثرة »ملصــــــرية : ( هبامش املطبوعة ا3)

وقيــر بكبــك من قوهلم : « اللحم. والتــدليص : النكــاح خــارج الفرج ا واألذلغي : الــذكر ا والبكبــك من بــك الرجــر املرأة إذا جهــدهــا يف اجلمــاع
 تفعله العنز بولدها. أو من قوهلم : بكبك إذا جاء وذهب. ءبكبك العنز بكبكة وهي شي

 «تسير»( عن األساس وابألصر 4)
 ( األساس : الزندة.5)
 .378/  2( اجلمهرة 6)
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َرَ  به عليه َوحشــــــــــــــَ  به ِكتاَبه ا وقد َمر  له قريباً لفحة ِكرحِبر الِذي نـََقَله عن ابن ِجينِّ واد َع  فيه  َتدح َأّنه بَثبٍت ا واســــــــــــــح
َتِمر عل  صحيح الل َغة وَحَسِنها ا كما هو  اهر ا فتَبّمر. ُشح

رَكاً عل  الّصحاِح امل َتدح  َتصحِحيٌف ا فكيف يكون مثُله ُمسح
بِيُّ  َكِعرَ  : [كعر] َ  َكِعرَ واألَْكِل. ، وقيل : اْمتأَلَ بَْطنُه من كثْرة  اْمتأََلَ بَْطنُه وَسِمنَ  : أَْكعَرُ و َكِعرٌ  كفَِرَح ، فهو ، َكعَراً  الصَّ البَْطُن ونَْحُوه : تََمألَّ

رو ُمْكِعرٌ  ، فهو َكعَّرَ و كأَْكعَرَ  ، َكِعرٌ  فهو اْعتَقََد في َسنَاِمه الشَّْحمَ  : َكعَراً  البَِعيرُ  َكِعرَ و ، وقيل : َسِمَن. ث ، وكذلك ُمَكعِّ  ، كُمْحِسن وُمَحّدِ

 .َكْوَعرَ 

 ، إِذا صاَر فيه َشْحٌم ، وال يكون ذلك إِالَّ للفَِصيل. السَّنَامُ  َكْوَعرَ  : (1)قال ابُن ُدَرْيد و

 .(2)الَخدُر  السَِّمينُ  ، كَحْيَدر : من األَْشبَالِ  الَكْيعَرُ و

جال : الَكْعَوَرةُ  قال أَبو َعْمرو :و ْخُم األَْنفِ  من الّرِ  كهيئة الّزْنِجّيِ ، كذا في التَّْهِذيب. الضَّ

 .َكْعَرة ، وكّل ُعْقَدة كالغُدَّة فهي ُعْقَدةٌ كالغُدَّةِ  : (3)، بالفتح  الَكْعَرةُ و

ّمِ : َشْوٌك َسْبُط الَوَرقِ  الُكْعرُ و احِ  ، بالضَّ راعِ ، وَكثِيُر الشَّّوك ، ثم يَخُرج له ُشعٌَب ، ويَظهر في رُءوس ُشعَبِه َهناٌت أَمثاُل الرَّ أَمثال الذِّ

 ٌل ، وفيها َوْردةٌ حمراُء ُمْشِرقَة تَْجُرُسَها النَّْحل ، وفيها َحبٌّ أَمثال العُْصفُِر إِاّل أَنّه شديُد السَّواد.يُِطيف بها َشوٌك كثيٌر ِطوا

 َمرَّ يَْعُدو ُمْسِرعاً. ، إِذا ، كُمْحِسن ُمْكِعراً  فالنٌ  َمرَّ و

 كَجْوهر : اسٌم. َكْوَعرٌ و

 العَْكبَاُء في َخْلِقها وأَنشد : الَجافِيَةُ الِعْلَجةُ  : ، بالفَتْح ، من النِّساءِ  الَكْعبََرةُ  : [كعبر]

َباُء   َمِرشٌ  (4) َكعحرَبَةُ َعكح َياح َجحح  الل حح
ل. تَْين : ُعْقَدةُ أُْنبُوِب  ، الُكْعبُرةُ و وقد سبق للُمَصنّف في عكبر هذا الَمْعنَى بعَْينه وَضبَطه كقُْنفَُدة وُهَما ُهما. فتأَمَّ ْرعبَضمَّ والُسْنبُل ونحوه  الزَّ

ؤان ما يُْرَمى من الطَّعَامِ  : الُكْعبَُرةو .الَكعَابِرُ  ، والَجْمع ، أي في العُْقَدة  وتَُشدَُّد الراُء فيهما ، كالُكْعبُوَرة َغِليُظ الرأْس ُمْجتَِمٌع ، إَِذا نُقَِّي. كالزُّ

ؤان فَقَط ؤان ، والصواب أَنَّ التَّْشِديد في الزُّ ، نقله صاحب اللسان عن اللّْحيَاني والصاغانّي عن الفَّراِء ، وأَّما في العُْقَدة فلم يَْنقُله أَحد  والزُّ

 من األَئّمة ، وهذا من ُجملة ُمخالفات المصنِّف لألُصول.

 ، بالّضمّ  كالُكْعبُوَرةِ  ُمَكتٍَّل ، ُكلُّ ُمْجتَِمعٍ  : ْعبَُرةالكُ و وَسعاِبَره ، بمعنًى واحد. َكعَابَِره . قال اللّحيانّي : أَخرجُت من الطَّعَامالَكعاِبرُ  والَجْمعُ 

 الُكوُع. : الُكْعبَُرةُ و أَيضاً.

. من اللَّْحمِ  اليَسيَرةُ  الِفْدَرةُ  : الُكْعبَُرةو  ، نقلَه األَزهريُّ

 : العَْظُم الشَِّديُد الُمتَعقُِّد وأَنشد : الُكْعبَُرةُ و

ِر  ئـــــــــــــــِ اًل ملَح ُيســــــــــــــــــــــــــــح د   مجـــــــــــــــََ غـــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ وح يــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

  
َو     ُه ســــــــــــــــــــــــــــِ رُبَةٍ مــــــــــــــنــــــــــــــح عــــــــــــــح رُبِ و  كــــــــــــــُ عــــــــــــــح  (5) كــــــــــــــُ

  
أْس. : الُكْعبُرةو اج : الُكْعبُوَرة ، أَي بغير هاٍء ، وفي اللَِّسان : الُكْعبُر وقال الصاغانّي : هو أَْصُل الرَّ أِْس ، قال العَجَّ  : ما َحاَد من الرَّ

َها َأو َنَسرح  َكَعاِبرَ   الر ُ وِس ِمنـح
أْس ُكلُّه ى الرَّ ْخمُ  : الُكْعبَُرةُ و .َكعَابِرَ و َكعَابِيرَ و ُكْعبَُرةً و ُكْعبُوَرةً  وقال أَبو َزْيٍد : يَُسمَّ  ، نقَلَه الصاغانّي. الَوِرُك الضَّ

 ، بغير هاٍء. الُكْعبُر وقال الصاَغانّي : هو يَبَِس مْن َسْلحِ البَِعيِر على َذنَبِه.ما  : الُكْعبَُرةو
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دة الُمَكْعبَرُ  . ومنهكبَْعَكَره َء : قََطعَهالشَّيْ  َكْعبَرَ و بِّّي ، ألَنّه َضرَب قَوماً بالسَّيف. ووجْدت بَخّط أَبي  شاِعران ، بفتح المَوحَّ : أَحُدهما الضَّ

عُت ِوّي في هامش الصحاح في تركيب ق س م سمعُت : الشيَخ أَبا يَْعقُوب يُوُسَف بن إِسماِعيَل بِن َخْرَذاذ النََّجْيرميَّ يقوُل : سمَسْهٍل الَهرَ 

بِّّي ، بفتح البَاِء  الُمَكْعبَر أَبا الَحَسن علّي بن أَحمد الُمَهلَّبِّي يقول :  َكْسِر الباِء.الفَاِرسّي فب (7) الُمَكْعبِر ، وأَما (6)الضَّ

ؤوَس ، كلتاهما عن ثَْعلَب ، بَكْسِر الباِء : العََربِيُّ والعََجِميُّ  ، الُمَكْعبِرُ و  ِضدٌّ. ، ألَنّه يَقَطع الرُّ

__________________ 
 .363/  3( اجلمهرة 1)
 ء  ماً وشحماً.: املمتل ابلدا  املهملة ا وا ادر « والكيعر من األشبا  : الذي قد لن وحدر  مه»( يف التكملة : 2)
 َكِعرة بكسر العا.»( ضبطت ابلقلم يف التكملة 3)
 .«.. عكباء عكربة« : »كعربة»( يف التهذيب 4)
 ( يف التهذيب : أو كعرب.5)
 ( ضبطت يف اللسان ابلقلم ابلكسر.6)
 حتريف.« املعكرب»( وابألصر 7)
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 * وّمما يُستدرك عليه :

الفَِخَذْيِن وهي الَكَراِديُس.  (1) [عظام]: ُرُؤوُس  الَكعَابِر الَكتِف : الُمْستَِديرةُ فيها كالَخَرَزة ، وفيها َمَداُر الوابِلَِة. وقال ابن ُشَمْيل : ُكْعبَُرةُ 

 الطَّعَام. َكعَابِر ُرُؤوُس الِعَظام ؛ مأُْخوذٌ من : الَكعَابِروالَوِظيِف ُمْجتََمُع الَوِظيف في الّساِق. وقال اللّْحيَانّي :  ُكْعبَُرة وقال أَبو َعْمرو :

 بالسَّْيف : قََطعَهُ. َكْعبََرهو

 ، بالضّم ، من العََسل : ما يَْجتَمع في الَخِليَّة. الُكْعبُرو

 وهذا عن الصاغانّي.

 : العُْقَدةُ. الُكْعبُوَرةُ و

، وقد أَهملَهُ الجوهرّي والصاَغانّي ، واستدركه صاحُب اللَِّسان وابُن القَطَّاع في  رانِ تََمايََل كالسَّكْ  : َكْعتََرةً  في َمْشيِهِ  َكْعتَرَ  : [كعتر]

 ، هكذا نقلَه ابُن القَّطاع. َشِديداً وأَْسَرَع في الَمْشيِ  َعْدواً  َعَدا : َكْعتَر َكْعتََرةً و التَّْهذيب.

 ، كقُْنفُذ : طائٌر كالعُْصفُور. الُكْعتُرو

 عليه : * وّمما يُْستَْدَرك

 في َمْشيِه ، بالمثلَّثَة ، لُغَةٌ في َكْعتَر ، نقله ابُن القَّطاع. َكْعثَر : [كعثر]

 * وّمما يُْستَْدَرك أَيضاً :

 : َضْرٌب من العَْدِو. ذكره ابُن القَطَّاعِ. الَكْعَظرة : [كعظر]

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه أَيضاً :

 َسناُم البَِعير وَكْعَرم : صاَر فيه َشْحٌم. َكْعَمرَ  : [كعمر]

 هكذا أَورده ابُن القَّطاع.

ّمِ : ِضدُّ اإِليمان ، ويُْفتَحُ  الُكْفرُ  : [كفر] ، بضّمهما ،  الُكْفَرانِ و كالُكفور بَمْعنَى السَّتْر ، َكفَر بالفَتْح َمْصَدر الَكْفرِ  من الُكْفرِ  ، وأَْصل ، بالضَّ

، من باب نََصر ، وقول الجوهرّي تبعاً لخاِله أَبي نَْصٍر الفَاَرابّي إِنّه من باب َضَرب ال ُشْبَهة في أَنَّه َغلَط ،  يَْكفُرها ْعَمةَ هللانِ  َكفَرَ  يُقَال :و

ُخنَا. قلُت : ال َغلَط ، والعجُب من المصنِّف كيف لم يُنَبِّه عليه وهو آَكُد من كثير من األَْلفاظ التي يُوِرُدَها لغير فائدة وال عائدة ، قاله شي

ة ، وتَبِعَهم المصنّف ، وهو الَحقُّ ، ونّص عبارته :   ، بالَكْسر ، أَي َستَْرتُه ، أَْكِفُره ءَ الشَّيْ  َكفَْرتُ ووالصَّواُب ما ذهب إِليه الَجْوَهِرّي واألَئمَّ

الذي هو ِضّد اإِليمان فإِنّه من باب نََصر ، والجوهرّي إِنَّما قال  الَكفُرْ  الذي هو بمعنى السَّتْر باالتّفاق من باب َضَرب ، وهو غير فالَكْفر

 الذي بمعنى السَّتْر ، فَظنَّ شيُخنَا أَنَُّهَما واحٌد ، حيث إِّن أَحَدهما مأْخوذٌ من اآلخر. الَكْفر في

يـــــــــــحـــــــــــاً و  حـــــــــــِ وحاًل صـــــــــــــــــــــــــَ مح مـــــــــــن عـــــــــــائـــــــــــٍب قــــــــــــَ  كـــــــــــَ

  
يـــــــــــــمِ و   قـــــــــــــِ ِم الســـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــح ه مـــــــــــــن الـــــــــــــفـــــــــــــَ  آفـــــــــــــتـــــــــــــُ

  
ً و يَْكفُر ُكفوراً  بها َكفَرَ  كذلكو فتأَّمل.  : َجَحَدها وَستََرها. ُكْفَرانا

 ُكْفرُ وُمعَانََدة ؛  ُكْفرُ وُجحود ؛  ُكْفرُ وإِنكار ، بأَن ال يعِرَف هللا أَصالً وال يَْعتَِرف به ؛  ُكْفر على أَربَعَِة أَنحاٍء : الُكْفر قال بعُض أَهِل الِعْلم :

بقَْلبِه وِلَسانِه ، وال  يَكفُر اإِلنكار فهو أَنْ  ُكْفرُ  فأَما .(َويَ ْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ )ٍء من ذلك لم يَْغِفر له ، نِفاق ، َمْن لقي ربَّه بشي

أَُميَّةَ بن أَبي  ُكْفرو، إِبليَس  كُكْفر دٌ جاحِ  كافِرٌ  بقْلبه وال يُِقّر بِلَسانه ، فهذا (2)الُجُحود فَأَْن يَعترف  ُكْفر يَْعِرف ما يُْذَكر له من التَّْوِحيد ؛ وأَّما

ْلت ؛ وأَّما  أَبي َجْهل وأَْضرابِه. كُكْفر الُمعَانَدة فهو أَْن يَْعِرف هللا بقَْلبِه ويُِقرَّ بِلَسانِه وال يَِديَن به َحَسداً وبَْغياً ، ُكْفرُ  الصَّ

 بقَْلبِه ويُِقّر بِلسانه ويأَبَى أَْن يَْقبَل ، كأَبِي طاِلب حيث يَقُول : (3)وفي التهذيب : يَْعتَِرف 
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ُت أَبن  دِ وَ  مـــــــــــــح لـــــــــــــِ دح عـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ٍد ل مـــــــــــــ   يـــــــــــــَن  ـــــــــــــَُ

  
ا  ة ِديـــــــــــــــــنـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  ريحِ أَدحاَيِن الـــــــــــــــــرَبِي نح خـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــِ

  

ٍة  بـــــــــــــــ  ذاُر َمســـــــــــــــــــــــــــــَ ُة َأو حـــــــــــــــِ اَلمـــــــــــــــَ
َ

وحاَل املـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ

  
ا  يــــــــــــنــــــــــــَ بــــــــــــِ حــــــــــــًا بــــــــــــذا  مــــــــــــُ تــــــــــــيِن لــــــــــــَح دح َوجــــــــــــَ  لــــــــــــَ

  
ِء تَْغِطيَةً تَْستَْهِلُكه. قال َشيُخنَا : ثّم غِطية الشَّيْ تَ  الُكْفرِ  بقَْلبِه وال يعتقد بقلبه ، قال األَزَهرّي : وأَصلُ  يَْكفُروالنِّفَاق فإِْن يُقّر بلسانه  ُكْفرُ  وأَما

ة ، وفي ُمقَابَلَة اإِليمان ، ألَنّ  الُكْفرُ  شاع  : الُكْفر فيه َستُْر الَحّقِ ، وَستُْر نِعَِم فَيَّاِض النِّعَم. قلُت : وفي الُمْحَكم : الكفر في َستِْر النِّْعَمة خاصَّ

 : ُجُحود النِّْعَمة ، وهو الُكْفرونَِقيُض الشُّْكر ، النِّْعَمة ، وهو  ُكْفرُ 

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : يعرف.2)
 كاألصر.« يعرتف»ويف اللسان عن التهذيب « يعرف»( يف التهذيب : 3)
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ر ا وقوله تعاىل :  كح نِّف : وَأعحَظمُ  (1) (كاِفُرونَ ِإاّن ِبُكلّ   )ضــــــــّد الشــــــــ  ائر للُمصــــــــَ رِ  َأي جاِحُدون. ويف الَبصــــــــَ ُجُحوُد  الُكفح
ريعــة.  دانيــّة َأو النـ بـُّوة َأو الشــــــــــــــ  اِفرُ و الَوحــح ُد اجَلِميَض.  الكــَ اَرٌف مطلقــًا فيمن َ ححــَ رانو ا ُمتَـعــَ ثـَُر  الُكفح ة َأكح يف ُجحود النِّعحمــَ

رَان قا  تـََعاىَل يف (2) [كافر  فهو] َكَفر  فيهما ا ويـَُقا  فيهما : الُكُفورو يف الدِّين ا  الُكفحرو اســــــِتعحَمااًل ا  ُلَوين ):  الُكفح لِيَ ب ْ
ُكُر َأْم َأْكُفرُ أَ  رانَ   َأي حَتَر يحت (4) (ْنَت ِمَن اْلكاِفرِينَ َوفَ َعْلَت فَ ْعَلَتَك الَِِّت فَ َعْلَت َوأَ )وقولُه تعاىَل :  (3) (َأش    ْ نِعحَمجِي. وَلّما  ُكفح

ران كانُ  تَـعحَمر يف اجُلُحود. الُكفح  ُجُحوَد النِّعحَمة صار ُيسح
ه من ُشْكِر هللا تعالَى عليه ، قال ، لمن أََخلَّ بالشَِّريعَة وتََرَك ما لَِزمَ  َكفَرَ  أَي جاِحد وساتِر. وقد يُقَال : (5) (َوال َتُكونُوا َأوََّل كاِفر  ِبهِ )

 .(7) (َوَمْن َعِمَل صاحِلاً َفِِلَنْ ُفِسِهْم مَيَْهُدونَ )ويَدلُّ على ذلك ُمقابَلَتُه بقوِله :  (6) (َمْن َكَفَر فَ َعَلْيِه ُكْفُرهُ )تعالَى : 

 َجَحَدهُ. ، إِذا َحقَّه َكافََرهو

 ، كمعَظَّم : الَمْجُحوُد النِّْعَمِة مع إِحسانِه. الُمَكفَّرُ و

هي اآلياُت الّتي أَبانَْت  الكافرُ  ونِعَُمهُ آياتُه الدَّالَّةُ على تَوِحيِده. والنِّعُم التي َستَرها قال األَزهرّي : : جاِحٌد ألَْنعُِم هللا تعالَى. كاِفرٌ  رجلٌ و

لة والبََراِهيِن الواِضَحِة نِْعَمةٌ  لَذِوي التَّْميِيز أَنَّ خاِلقَها واِحٌد ال ُسَل باآلياِت الُمْعِجَزة والُكتُب الُمنَزَّ منه  (8)شريَك له ، وكذلك ِإرَسالُه الرُّ

ق به  يَ  َكفَرَ  وَرّدَها فقد (9)ظاِهَرة ، فَمْن لم يصّدِ ألَنّه ُمغَطًّى على قَْلبِه ؛  الَكافُِر كاِفراً  نِْعَمةَ هللا ، أَي َستَرها وَحَجبَها عن نْفسه. وقيل : ُسّمِ

ّم ،  ، ُكفَّارٌ  ج قال ابُن ُدَرْيد : كأَنَّه فاِعٌل في معنى َمْفعُول. كة ،  َكفََرةٌ وبالضَّ ، مثل جائع وِجياع ونائم ونِيَاٍم. قال  ، كِكتاب ِكفَارٌ و، محرَّ

 القُطاِمّي :

وســـــــــــــــــــــَ  و  اِب مـــــــُ حـــــــَ ُر عـــــــن َأصـــــــــــــــــــــح حـــــــح  شـــــــــــــــــــــُ   الـــــــبـــــــَ

  
ُة و   ـــــــــــــــَ ن رَاعـــــــــــــــِ ـــــــــــــــفـــــــــــــــَ ت ال ـــــــــــــــَ ّرِق ارُ غـــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــكـــــــــــــــِ  ال

  
 كاِفرِ  في جمع الَكفََرةو (10) (َأِشّداُء َعَلى اْلُكّفارِ )الُمضاّد للُمْؤِمن أَكثُر استعماالً ، كقوله ؛  الكافِر في جمع الُكفَّارووفي البََصائر : 

 والفََجَرة قد يُقَال للفُسَّاِق من الُمْسِلِمين. (11) (َرةُ ُأولِئَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفجَ )النِّْعَمة أَْكثَُر استعماالً ، كقوله : 

يعني في التّعَاِدي واالْختِالف ، والنِّساُء أَضعُف  «َكَوافِرَ  واْجعَل قُلُوبَُهم كقُلوِب نَِساءٍ »في َحِديث القُنُوت : و،  َكَوافِرَ  ِنْسَوة من كاِفَرةٌ  ِهيَ و

جال ال سيَّما إِذا كُ   .َكَوافِرَ  نَّ قُلُوباً من الّرِ

ْنساَن َلَكُفور  )النَّْعَمة ، قال تَعالَى :  ُكْفَرانِ  : الُمبَاِلُغ في الَكفُور وقيل : .كافِرٌ  ، كَصبُور : َكفُورٌ و، كَشدَّاٍد ،  َكفَّارٌ  رُجلٌ و  (12) (ِإنَّ اإْلِ

 .(َعِنيد  َكّفار  ) (13) (ُكلَّ ) كقوله تَعالَى : الَكفُور أَبلُغ من الَكفَّارُ و

ْنساَن َلظَُلوم  َكّفار  )في قوله :  الَكفُور ُمجَرى الَكفّار وقد أُْجِريَ  تَْين ُكفُرٌ  ج : كذا في البصائر. (14) (ِإنَّ اإْلِ أَيضاً  َكفُورٌ  ، واألُْنثَى ، بضّمِ

 ً ة هللِا ، وهو مذكور في َموضعه. ، وال يُْجَمع َجْمَع السالَمة ، ألَّن الهاَء ال تدُخُل في ُمَؤنَّ  ُكفُرٌ  ، وجمعُه أَيضا ثِه ، إِاّل أَنّهم قد قالُوا َعُدوَّ

 ، مثل بُْرد وبُُرود. الُكْفرِ  قال األَْخفَُش : هو َجْمعُ  (15) (فََأىَب الظّاِلُموَن ِإاّل ُكُفوراً )وقولُه تعالَى : 

رَ  غطَّاهُ  ، من َحّد َضَرب : يَْكفرُ  عليه َكفَرَ و الحديث : إِن األَْوَس والَخْزَرَج َذَكُروا ما كان منهم في الَجاِهِليَِّة فثَاَر بعُضهم إِلَى  ، وبه فُّسِ

باهلل  الُكْفرِ  ولم يكن ذلك على (16) (وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنْ ُتْم تُ ْتلى َعَلْيُكْم آايُت هللِا َوِفيُكْم َرُسولُهُ )بَْعض بالسُّيُوف ، فأَْنَزَل هللا تَعَالَى 

يَ  َغطَّى قلبه ُكلَّه. قال األَزهرّي  الُكْفر ألَنّ  الكافُِر كاِفراً  ، ولكن على تَْغِطيَتِهم ما َكانُوا عليه من األُْلفَِة والَمَودَّة. وقال اللَّْيُث ؛ يُقَال : إِنَّه ُسّمِ

،  بُكْفره ، أَي ذو تَْغِطيَة لقَْلبِه ُكْفر ذو الَكافروفي اللُّغَة التَّْغِطيةَ ،  الُكْفر ُحه : أَنَّ : ومعنى قوِل اللَّْيث هذا يَْحتَاج إِلى بَيَان يَُدلُّ عليه ، وإِيضا

الحِ  الح ، ومثلُه رُجٌل كاٍس ، أَي ذُو كافرٌ  كما يُقَال ِلاَلبِس الّسِ  ، وهو الذي َغطَّاه الّسِ
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__________________ 
 .48( سورة القصص اآية 1)
 .«كفر»فردات للراغب ( زايدة عن امل2)
 .40( سورة النمر اآية 3)
 .16( سورة الشعراء اآية 4)
 .41( سورة البقرة اآية 5)
 .«فمن كفر»ا ووردت ابألصر  44( سورة الروم اآية 6)
 .41( سورة البقرة اآية 7)
 ويف اللسان فكاألصر.« نعٌم منه جر اله بّينةٌ »( يف التهذيب : 8)
 ( التهذيب : هبا.9)
 .29( سورة الفتح اآية 10)
 .42( سورة عب  اآية 11)
 .66( سورة ا ج اآية 12)
 .«لكرّ »وابألصر  24( سورة   اآية 13)
 .24( سورة ابراهيم اآية 14)
 .99( سورة اإلسراء اآية 15)
 .101( سورة آ  عمران اآية 16)
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َوة ا وماٌء داِفٌ  ا َأي ُذو َدفحٍ . قا  : وفيه  ُن ممّا َذَهب ِإليه  (1) [وهو] َقوٌ  آَخُر :ُكســــــــــــــح ســــــــــــــَ  ا وذِلَك َأن   [الليث]َأحح
مل ا َدعاه   ِإىل تـَوحِحيده فقد َدعاه ِإىل نعحَمٍة  الكاِفر

وَأَحب ها له ِإَذا َأجابَه ِإىل ما َدعاه ِإليه ا فلّما َأَب ما دَعاُه ِإليه من  (2)
 ا َأي ُمَغطِّياً هلا ِ اَبئه ا حاِجباً هلا عنه.نِعحَمَة    كاِفراً   تـَوححيده كان

 .كَكفََّرهُ تَْكِفيراً  َستََره ، : يَْكِفُره َكْفراً  ءَ الشَّىْ  َكفَرَ و

الليُل على أَثَر  َكفَرَ وَعلَْيه ؛ َغطَّاهُ ؛  َكفَرَ وَء الليُل الشي َكفَرَ وٍء. وفي الصحاح : اللَّْيُل الُمْظِلُم ، ألَنّه يَْستُر بُظْلَمته كلَّ شي : اللَّْيُل. الَكافِرُ و

 صاِحبِي : َغطَّاه بَسَواِده ، ولقد استُْظِرَف البََهاُء ُزَهْير َحْيُث قَاَل :

ٍد  اهـــــــــــــــــــــــِ ُر جمــــــــــــــــــــــــَُ يــــــــــــــــــــــــَك َأجــــــــــــــــــــــــح  ِد فــــــــــــــــــــــــِ

  
َر    يـــــــــــــــــح ح  َأن  الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  رح ِإنح صـــــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــافـــــــــــــــــِ

  
ر بهما قَْوُل ثَْعلَبَة بن ُصعَْيرة  البَْحر : الكافِرو الماِزنّي يَِصُف الظَِّليَم والنَّعَاَمة وَرَواَحهما إِلى بَيضهما عند  (3)، لَستِْره ما فيه ، وقد فُّسِ

 الشمس : (4)ُغروِب 

ا  َد مــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــدًا بـ ي ــــــــــــِ اًل َرث قــــــــــــَ ــــــــــــَ رَا ثـ ذَكــــــــــــ  ــــــــــــَ ت ــــــــــــَ  فـ

  
ا يف    هـــــــــــــَ يـــــــــــــنــــــــــــــَ اُء ميـــــــــــــَِ ت ذُكـــــــــــــَ قـــــــــــــَ رِ أَلـــــــــــــح افـــــــــــــِ  كـــــــــــــَ

  
 ، أَي بََدأت في الَمِغيب. قال الَجْوَهِرّي : ويحتمل أَن يكوَن أَراد اللَّْيل. َكافر سٌم للشَّْمس ، وأَْلقَت يَمينََها فيوذُكاُء : ا

َوايَةُ  ِمير للنَّعامة ،  على التَّأْنِيث ،« فَتََذكََّرت»قُْلت : وقال بعُضهم : َعنَى به البَْحَر ، وهكذا أَنشده الَجْوَهِرّي. وقال الّصاَغانيُّ : والّرِ والضَّ

 وبعده :

هـــــــــــا  بـــــــــــُ قــــــــــــح ر َد ســـــــــــــــــــــــــَ رَاِوُدهــــــــــــا وغــــــــــــَ تح مــــــــــــَ رِفــــــــــــَ  طــــــــــــَ

  
َدِج الـــــــــــــــــــــّرَِواِء ا ـــــــــــــــــــــاِدرِ  (5)اِبحآِء    وا ـــــــــــــــــــــَ

  
ّكيَت أَّن لَبِيداً َسَرق هذا الَمْعنَى فقال :  َطِرفت ، أَي تباعدت. قلُت : وذكر ابُن الّسِ

دًا يف   تح يـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ىّت ِإَذا أَل رٍ حـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــافـــــــــــــــِ

  
اَأجـــــــــــــَ و   هـــــــــــــَ المـــــــــــــُ وِر  ـــــــــــــَ غـــــــــــــُ ـــــــــــــ  ـــــــــــــثـ وحرَاِت ال  ن  عـــــــــــــَ

  
يَ   ألَنّه َستَر نِعََم هللا. الَكافُر كاِفراً  قال : ومن ذلك ُسّمِ

س يذكر َطْرَح َصحيفَِته : النَّْهر الَكبِير : الَكافِر قيلوالواِدي العَِظيُم.  الكافِرُ و  ، وبه فَسَّر الَجْوهريُّ قَْوَل الُمتَلَّمِ

ِب   نـــــــــح ينحِ مـــــــــن جـــــــــَ هـــــــــا ابلـــــــــثـــــــــِّ تـــــــــُ يــــــــــح قـــــــــَ  كـــــــــافـــــــــرٍ فـــــــــبَلـــــــــح

  
رِ   لــــــــــــ  رتٍّ مضــــــــــــــــــــــــــَ ر  قــــــــــــِ نــــــــــــو كــــــــــــُ ــــــــــــح ك أَق ذلــــــــــــِ  كــــــــــــَ

  
 ألَنّه يَستُر ما تَْحتَه. السَّحاب الُمْظِلمُ  : الكافِرو

اِرعُ  : الكافِرو اِرع  الُكفَّارُ وِب. لَستِْره البَذر بالتَُّرا الزَّ اع وتقوُل العرُب للزَّ رَّ بتَُراب  (7) [في األَرض]البَْذَر الَمْبذُوَر  يَْكفُر ألَنّه كافرٌ  .(6): الزُّ

ْعَجب الُزّراَع نَباتُه ، وإِذا أَي أَ  (9) (َكَمَثِل َغْيث  َأْعَجَب اْلُكّفاَر نَباتُهُ )، ومنه قولُه تعالَى :  (8)األَْرِض الُمثَاَرة إِذا أََمرَّ عليها َمالَقَهُ 

اَع نَباتُه مع ِعْلِمهم به فهو غايةُ ما يُْستَْحَسن ، والغَْيث : الَمَطُر هنا ، وقد قيل : رَّ باهلل تعالَى ، وهم  الُكفَّار في هذه اآلية الُكفَّارُ  أَعَجَب الزُّ

ْنيَا وَحْرثَِها من الُمْؤِمنين. ْرعُ  : الكافِرُ و أََشدُّ إِْعجاباً بِزينَة الدُّ من األَْرِض : َما بَعُد عن  الكاِفرو ، نقله الصاَغانيُّ ، لَستِْرَها ما تحتَها. الّدِ

 وصف العُقَاِب واألَْرنَِب : ، ال يَكاُد يَْنِزلُه أَو يَُمرُّ به أَحٌد ، وأَنشد اللَّْيُث في الناِس 

رِشـــــــــــــــــــــــٍة  زٍّ عـــــــــكـــــــــح ًة مـــــــــن فــــــــــَ حـــــــــَ مـــــــــح تح لـــــــــَ نـــــــــَ يــــــــــ  بــــــــــَ  تــــــــــَ

  
رٍ يف    َوجُ  كـــــــــــــافـــــــــــــِ ٌت وال عـــــــــــــِ ه أَمـــــــــــــح  مـــــــــــــا بـــــــــــــِ

  
داً  كالَكْفرِ  ّمِ هكذا رأَْيتُه ُمَجوَّ الصاَغانِيُّ ،  ، قالَه األَْرُض الُمْستَِويَةُ  : الكافِرو ، بالفَتْح ، كما هو ُمْقتََضى إِطالقه ، وضبطه الّصاَغانيُّ بالضَّ

 ، وأَنشد البيَت السابَِق وفيه : (10) ءُ الغائُط الَوِطى : الكافر وقال ابُن ُشَمْيل :
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رَِشةٍ  َحًة من رَأحِس ِعكح  فبَبحَصَرتح َلمح
 ، نقله الصاغانّي. النَّْبتُ  : الكافِرو

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
واملثبت ابألصـــر يواف  ما نقله اللســـان عن « .. نعمة ينعم هبا عليه إذا قبلها فلما رّد ما دعاه إليه من توحيده»املطبوع : ( العبارة يف التهذيب 2)

 األزهري.
 .«ثعلبة»بد  « ثعلب»:  (ط. صادر)ويف اللسان فكاألصر ا وفيه أيضاً « ُصعري»( يف التهذيب والصحاح 3)
 ا مبعىن واحد.و « عند إايب الشم »( يف التهذيب : 4)
 .«أبالء»( عن التكملة وابألصر 5)
 ( األصر والتهذيب ويف اللسان : الزراع.6)
 ( زايدة عن التهذيب.7)
 ( املال  بفتح الالم وهو املاجل وهو خشبة عريضة  رها الثريان ميل  هبا ا ارث األرض املثارة.8)
 .20( سورة ا ديد اآية 9)
 ء.تهذيب : ا ائرت الواط ( ومثله يف اللسان ا ويف ال10)
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 ، ألَنََّها تَستر ما تَْحتََها ، وقوُل لبيد : الُظْلَمة : الَكافِرُ وع ببِالِد ُهَذْيل.  : كافِرٌ و

ٌة  ـــــــــــَ ي اَلهـــــــــــي َزتح مث  ســـــــــــــــــــــــــاَرتح وهـــــــــــح َرمـــــــــــ   فـــــــــــاجـــــــــــح

  
رٍ يف    َرفُ  كــــــــــــافــــــــــــِ ٌت وال شــــــــــــــــــــــــــَ ِه أَمــــــــــــح  مــــــــــــا بــــــــــــِ

  
الدَّاِخُل  : الكافِرُ و .كالَكْفرِ  ، بالفَتْح ، هكذا في سائر النُّسخ ، والّذي في اللسان : كالَكْفَرة يكوَن الواِدَي ،يجوز أَن يكوَن ُظْلَمةَ اللَّْيل ، وأَْن 

الح ث (1) كالُمَكفِّرِ  فوَق ِدْرِعه ، إِذا لَبَِس فوقَها ثَْوباً ، َكفَرَ  ، من في الّسِ : لَبَِس فوقََها ثَْوباً فَغَشَّاها به  تَْكِفيراً  ِدْرَعه بثَْوبٍ  َكفَّرَ  ، وقد ، كُمَحّدِ

ة الَوداع :حَ  في قال وسلمعليههللاصلىأَّن َرُسوَل هللا »الَحِديُث :  ومنه ، يَْضِرُب  ُكفَّاراً  بَْعِدي وفي روايَة : أاََل ال تَْرِجعُنَّ ـ  ال تَْرِجْعوا جَّ

الَح ُمتََهيِّئين ِلْلِقتَال ، كأَنَّه أَراد بذلك النَّْهَي عن  ُكفَّاراً  َمْنُصوٍر : في قولهقال أَبو  «بعُضكم ِرقَاَب بَْعض قَوالِن : أََحُدُهَما : ال بِِسين الّسِ

:  وسلمعليههللاصلىكقوِله ووه .(3) فَكفَُّروهم ، كما يَفعل الَخَوارُج إِذا استعرُضوا النَّاسَ  (2) فَتَْكفُُروا الناسَ  تَُكفُِّروا أَو َمْعنَاهُ ال الحْرب ،

ا أَْن يَْصُدق عليه أَو يَْكِذب ، فإِْن َصَدق فهو. «فقد باَء به أَحُدُهَما كافِرُ  يه ياألَخِ  قالَ  منْ »  بتْكِفيِره إِليه الُكْفرُ  ، وِإْن َكَذب ، عاد كاِفرٌ  ألَنّه إِمَّ

 أَخاه الُمْسِلم.

َي به وُستَِر. ، كُمعَظَّم : الُموثَُق في الَحِديد الُمَكفَّرُ و  ، كأَنَّه ُغّطِ

، بغير  َمِلَكهُ  ، هكذا في اللَّسان واألَساس وغيرهما من األُّمهات وَشّذ الّصاَغانّي فقال في التَّْكِملَِة : الفاِرس تَْعِظيُم الفاِرِسيّ  ، بالفَتْح : الَكْفرُ و

أِْس قَِريٌب ِمن السُُّجود.ياٍء ولعلَّه تَْصِحيٌف من النُّ   ، قال ُحمْيد : يُْكَسرُ  قدو (4) ُظْلَمةُ اللَّْيِل وَسواُده : الَكْفرُ و سَّاخِ وهو : إِيماٌء بالرَّ

ِر  جــــــــــــــح الِج الــــــــــــــفــــــــــــــَ بــــــــــــــِ َر انــــــــــــــح بــــــــــــــح  فــــــــــــــَوَردتح قـــــــــــــــَ

  
ٌن يف   اَء كـــــــــــــامـــــــــــــِ رِ وابـــــــــــــُن ذُكـــــــــــــَ فـــــــــــــح  (5) الـــــــــــــكـــــــــــــَ

  
واية :أَي فيما يَُواِريِه ِمْن سَواِد اللَّْيل. قال الصَّ  َجُز لُحَمْيد وإِنَّما هو لبَِشيِر بِن النِّْكث ، والّرِ  اَغانيُّ : هكذا أَنَشَده الَجْوَهِريُّ ، وليس الرَّ

رِ   َوَردحتُُه قـَبحَر أُُفوِ  الن سح
 أَْهُل القُبُور. الُكفُورِ  ُمعَاِويَة أَنَّه قَاَل : أَْهلُ ُرِوَي عن و ، الُكفُورِ  ومنه قيل : اللُهمَّ اْغِفْر ألَْهلِ  (6) القَْبرُ  : الَكْفرُ و

عاقِب  َكْفرُ وتُوثَى  َكْفرُ  ، ُسْريَانِيَّة ، وأَْكثَُر َمْن يَتََكلَّم بهذه أَهُل الشام ، ومنه قيل : القَْريَة بمْعنى َكْفرٍ  جمع الُكفُور قال األَزهرّي :
، وإِنما  (7)

وُم منها (8)في َحِديث أَبي ُهَرْيَرة : أَنَّه قال : لتُْخِرَجنَُّكم و. هي قًُرى نُِسبَْت إِلى ِرجال إِلى ُسْنبٍُك من األَْرض. قيل : وما ذِلك  َكْفراً َكْفراً  الرُّ

 األَزهرّي ، في قول معَاِويَة ، يَْعنِي، أَي قَْريَةً قَْريَة. وقال  َكْفراً َكْفراً  أَي من قَُرى الشاِم. قال أَبو عبَْيد :،  «قال : ِحْسَمى ُجَذامَ  ؟السُّْنبُكُ 

، فالَجْهُل َعلَْيهم أَْغلَب ، وهم إِلى البَِدعِ ، واألَْهَواِء الُمِضلَِّة أَْسَرُع.  (9) [والمسلمين]القَُرى النائِيَة عن األَْمَصار ومْجتََمع أَهِل الِعْلم  بالُكفُورِ 

 الُكفُورِ  فإِّن ساِكنَ  الُكفُور ال تَْسُكنِ »في َحِديٍث آَخر : وْمَصاَر والُجَمَع والَجَماَعات وما أَْشبََهها ، يقول : إِنَّهم بمنزلة الَمْوتَى ال يَُشاهدون األَ 

عند أَهل المدِن كاألَْمَواِت عند  الُكفُور : ما بَعَُد من األَرض عن الناس فال يمّر به أَحٌد ، وأَهلُ  الُكفُور قال الَحْربّي :. «كَساِكِن القُبور

 بمصر هي القَُرى النَّائِيَةُ في أَْصِل العُْرف القَِديم. الُكفُور األَْحيَاِء ، فكأَنَّهْم في القُبور. قلُت : وكذلك

 ُكفورٌ  . وقد تكون القَْريَةُ الواِحَدةُ لهاَكْفرهاوة على كّل قَْريَة صغيرة بَجْنب قرية كبيرة ، فيقُولُون : القَْريَةُ الفاُلنِيّ  الَكْفر وأَّما اآلن فيُْطِلقُون

 كْفرونْطرِويَس ،  كْفروَسْعدون ،  َكْفروِدْمنَا ،  َكْفروالّشاِسعَة ، وِهي ُكوَرةٌ مستقلَّة مْشتَِملَة على ِعدَّة قًُرى ،  الُكفُور ِعّدة ؛ فمن الَمَشاِهير :

 محّل ذكرها. ِحَجازي ، وغير ذلك ليس هذا َكْفروبَاِويط ، 

جُل : أَْكفَرَ و  ، وهذه عن ابن األَْعَرابِّي. كاْكتَفَرَ  ، أَي القَْريَة ، لَِزَمَها الرَّ

 ، وهي التي تُْقَطع من َسعَِف النَّْخِل. العََصا القَِصيَرةُ  هو أو ، عن ابن األَْعَراِبّي ، الَخَشبَةُ الغَِليَظةُ القَِصيَرةُ  : الَكْفرو

__________________ 
 ( ضبطت يف اللسان بفتح الفاء املشددة ا ابلقلم.1)
 ( يف النهاية : معناه : ال تعتقدوا تكفري الناس.2)
 ( التهذيب واللسان والنهاية : فيكفروهنم.3)
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 ويف اللسان فكاألصر.« واسوداده»( يف القاموس : 4)
 ( التهذيب واللسان والتكملة : يف كفر.5)
 القاموس : القرب والرتاب والقرية.( 6)
 ( التهذيب : ليخرجنكم.7)
 ( يف التهذيب : كفر يعقاب.8)
 ( زايدة عن التهذيب.9)
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ّمِ : الِقير. الُكْفرو ْفُت ؛ الُكْفر قال ابُن ُشَمْيل : الِقير ثاَلثةُ أَْضرِب : بالضَّ ْفُت يُْطلَى ؛  به السُّفُن *يُْطلَى يُذاب ثمّ  فالُكْفر ، والِقير ، والّزِ والّزِ

قاق.  به الّزِ

 : (1)، قال عبُد هللا بن نَُمْير الثَّقَفيُّ  َكِفَراتٌ  ، والجمع كَكتِف : العَظيُم من الِجبَال الَكِفرُ و

ِد ســـــــــــــــــــــــــاطـــــــــــٌض  نـــــــــــح ِر اهلـــــــــــِ مـــــــــــِ ُه أَرٌَج مـــــــــــن جمـــــــــــُح ـــــــــــَ  ل

  
ُه مـــــــــــــــــن   ُض َراي  لـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــَ رَاتِ ت فـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ  ال

  
 ، أَي من الجبَال. الثَّنِيَّةُ منها : الَكِفرُ  أَو

ّمِ في سائر النُّسخ ، وهو َغلٌَط والصَّواُب بكسر العَْين ، جمع َعقَبة ، قال أَبو َعْمرو : بالتَّْحريك : العُقَابُ  ، الَكفَرُ و الثَّنَايَا  الَكفَرُ  ، ضبط بالضَّ

 ، قال أُميّةُ : َكفََرةٌ  : الِعقَاُب ، الَواِحَدة

ٌ  و  ـــــــــــَ ل ـــــــــــَ تـ ه   خمـــــــــــُح ـــــــــــَوجـــــــــــح قـــــــــــَ  ل ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ َ  يـ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ  ل

  
رُ ِإاّل الســــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــاُء وِإال  اأَلرحُض و   فــــــــــــــَ  الــــــــــــــكــــــــــــــَ

  
 ، وهذه نقَلََها أَبو َحنيفَةَ. الَكافِرِ و كالَكافُورِ  وقِْشُره األَْعلَى ، ِوَعاُء َطْلعِ النَّْخلِ  : الَكفَرو

ىو بِّيُع في» (2)في حديٍث : و ، وتُثَلَّث الكاُف والفَاُء معاً. الُكفُرَّ اه هو الّطِ بِّيُع : لُبُّ الطَّْلع ، ،  «ُكفُرَّ اهُ والّطِ ّم : ِوَعاُؤه. وقال أَبو  ُكفُرَّ بالضَّ

ى َحنيفَة : قال ابُن األَْعرابّي : سمعُت أُمَّ َربَاح تقول : هذه ى ، وهَذا ُكفُرَّ اهُ و (3) [َكفَّرى]و ُكفُرَّ اهُ و ِكِفرَّ  . وجمعافِرٌ ك ، وقد قَالُوا فيه ُكفَرَّ

 ، قال لَبيٌد : الَكاِفر َكَواِفرُ  ، وَجْمع الكافُور َكَوافيرُ 

وُء بــــــــــــه  نــــــــــــُ ــــــــــــَ داٌن يـ يــــــــــــح اٌر وعــــــــــــَ ٌر ِقصــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح  جــــــــــــَ

  
رمــــــــــن   َوافــــــــــِ رُ  الــــــــــكــــــــــَ َتصــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح وٌم ومــــــــــُ مــــــــــُ كــــــــــح  مــــــــــَ

  
 ، قاله اللَّْيث ولم يَقُْل َطيِّب ، وإِنَّما أََخذه من قول ابن سيَده. كنَْوِر األُْقُحَوان أَبيضُ  : نَْبٌت َطيٌِّب ، نَْوُرهُ  الَكافُورُ و

، وهذا بعَينه قد تقدَّم في قول الُمَصنِّف ، فهو  كافوُره ٍء من النَّباتوقيل : ِوَعاُء كّل شيْ  أَو ِوَعاُؤه حين يَْنَشقُّ ، الطَّْلعُ  أَيضاً : الكافُورُ و

َي به ألَنّه قد رُ كافُو تَْكَرار. وفي التَّْهذيب :  ، أَي َغطَّاها. َكفََرها الطَّْلعَة : ِوَعاُؤها الذي يَْنَشقُّ عنها ، ُسّمِ

يب ، وفي الُمْحَكم : أَْخالٌط  ِطيٌب ، م. : الَكافُورو يب تُركَّب من (4) [تُجمعُ ]وفي الصحاح : من الّطِ الطَّْلع. وقال ابُن ُدَرْيد :  كافُورِ  من الّطِ

ين يُِظلُّ َخْلقاً َكثيراً  : الَكافُور َعَربيًّا ، ألَنَُّهم ربََّما قالوا القَفُور والقَافُور ، وقيل افُورَ الكَ  ال أَحسبُ  ،  يَُكوُن من َشَجٍر بجبَال بَْحِر اْلِهْنِد والّصِ

، وهو أَنواٌع ، ولَْونَُها  الكافُور ُض َهشٌّ ، ويُوَجُد في أَْجَوافهوَخَشبُه أَْبيَ  ، َجْمع نَِمر ، النُُّموَرةُ  (5) تَأْلفُهُ  لِعَظمه وَكثَْرةِ أَْغصانِه المتفّرعة ،

ي لما في َجْوفه من  َزَمُع الَكْرمِ  : الكافُورو ، وله خواّص كثيرةٌ ليس هذا محلَّ ِذْكرها. أَْحمُر ، وإِنََّما يَْبيَضُّ بالتَّْصعيد ، وهو الَوَرُق الُمغَّطِ

ا فيه أَيضاً ، بالكافُورِ  العُْنقُود ، َشبََّهه  قال العَّجاج : .َكَوافِرُ و َكَوافيرُ  ج الطَّْلع ، ألَنّه يَنفرج َعمَّ

 الَكاُفورِ كالَكرحِم ِإذح اَنَد  من 
ا الكافُور َكَوافيرُ  وهو َمجاز ، والَمْشُهور في جْمع ِإنَّ اْْلَْبراَر َيْشَربُوَن ِمْن َكْأس  كاَن )قولُه تعالَى : و .كافِر فإِنَّه َجْمع َكوافِرُ  ، وأَمَّ

اُء : (6) (ِمزاُجها كاُفوراً  ى َعْيٌن في الَجنَّة قال الفَرَّ يح ، قال ابُن ُدَرْيد : وكاَن يَْنبَغي أَن  الكافُور تَُسمَّ ال يَْنَصرَف ، ألَنَّهُ اسُم ُمَؤنَّث َطيبّة الّرِ

إِنَّما أَْجراه ألَنّه جعله تشبيهاً ، ولو كان اسماً لعَْيِن  َمْعرفة على أَكثَر من ثالثِة أَْحُرف ، لكن إِنََّما َصَرفُه لتَْعديل ُرُؤوس األيِ. وقال ثَْعلَب :

يِب فيها كافُور كاَن ِمزاُجَها مثْلَ  لم يَْصِرْفه. قال ابُن ِسيَده : قولُه جعَلَه تشبيهاً ، أَراد اج : يجوز في اللُّغَة أَْن يكوَن َطْعُم الّطِ جَّ . وقال الزَّ

 ، ألَّن أَْهَل الجنَِّة ال يَمسُّهم فيها نََصٌب وال َوَصٌب. (7)وال يكون في ذلك َضُروَرةٌ  بالكافُورِ  ، وجائٌز أَن يُْمَزجَ  الكافورِ و

 : َستُْر الذَّْنب التَّْكفيرُ  . وفي البَصائر :الَكفَّارةُ  وفي اليَِمين : فِْعُل ما يَجُب بالِحْنث فيها ، واالسمُ  في الَمعَاصي كاإِلْحبَاط في الثََّواب. التَّْكِفيرُ و

ُهْم َسيِّئاهِتِمْ ) وتَْغِطيَتُه ، وقولُه تعالَى : َ  (8) (َلَكفَّْران َعن ْ  ْن لمأَي ستَْرنَاَها حتَّى تَصير كأ
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__________________ 
 يف القاموس : ُتطحَل . (*)
 ( األصر واللسان وحواشي التهذيب ا وحبواشي املطبوعة الكويتية نسبه إىل  مد بن عبد   بن غري.1)
 ( اللسان والنهاية : ويف حديث ا سن.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( يف القاموس : و لفه.5)
 .5ورة اإلنسان اآية ( س6)
 ( اللسان : ضرٌر.7)
 .65( سورة املائدة اآية 8)
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ِذَية إِلذهاب  قح َرض ا والتـ 
َ
ري  إِلزالة امل َها ا من ابب الت مح َها ونُزِيُل ِهبـُ َعحىَن : ُنذح

الَقَذ . وِإىل هذا  (1)َتكن ا َأو يكون امل
يِّئاتِ ِإنَّ احلََْسناِت يُْذِهْبَ ال)ُيشري قولُه تعاىَل :  ِفريُ و  (2) (سَّ ه : الت كح َء رَأحَسُه قريباً َويـَنحَحيِنَ ويُطَبحِط  َأنح لحَضَض اإِلنساُن لَغريح

ر : من الر ُكوع ا كما يَفعر َمنح يُريد َتعظيَم صـــاِحبه ا ومنه َرهُ »حديث َأيب َمعحشـــَ فريَ  أَن ه كان َيكح الة الت كح وهو ا  «يف الصـــ 
َناُء الَكِثرُي يف حاَلة القَياِم قبَر الر ُكوع.  فريُ و االحنح ِر الكَتاب أَ  َتكح ليم  (3) [َأحُدُهم]َء ن يُطَبحط َأهح ه لصـــــــــاحبه كالت ســـــــــح رَأحســـــــــَ

رِه ا قا  َجريٌر لاطُب اأَلخطَر ويذكر ما فعَلتح قـَيحٌ   َكف رَ   عندان. وقد دح ض َيَده َأو َيَديحه عل  صـــَ له. وقير : هو َأن َيضـــَ
 بتَـغحلب يف ا ُروب الجي كانت بعدهم :

َدهــــــــــــاو  عــــــــــــح ــــــــــــَ يــــــــــــح  بـ ــــــــــــَ رحب قـ َت حبــــــــــــَ عــــــــــــح   ِإَذا لــــــــــــَِ
  

الَح وَ   وا الســـــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــــُ ُروافضـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــِّ فـــــــــــريَا كـــــــــــَ كـــــــــــح  تـــــــــــَ

  
ْهقان  يَُكفِّر العبُد لَمْواله ، وكما يَُكفِّر لهم كما فَكفُِّروا يقول : َضعُوا ِسالَحُكم فلْستم قاِدرين على َحْرِب قَْيٍس لعْجِزكم عن قِتَالهم ، الِعْلُج للّدِ

إِذا أَْصبََح ابُن آَدُم فإِنَّ األَْعَضاَء »في الَحديث عن أَبي سعيٍد الُخْدرّي َرفَعَه قال : ويَضع يََده على َصْدِره ويَتََطامُن له ، واْخَضعُوا واْنقَاُدوا. 

في حديث وأَي تَِذلُّ وتُِقرُّ بالطاعة له وتَْخَضُع ألَْمره.  «وإِن اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجنَاقَْمنَا ، للَّسان ، تَقُوُل اتَِّق هللا فينَا فإِن اْستَقَْمَت اْستَ  تَُكفِّرُ  ُكلَّها

هُ َظْهَره ودَخل ُمَكفِّرين َرأَى الَحبََشة يَدخلُون من َخْوَخةٍ »َعْمرو بن أَُميَّة والنَّجاشّي :   .«فَوالَّ

 ، وبه فَسَّر ابُن سيَده قوَل الشاعر يصُف الثَّْوَر : اسٌم للتَّاج أَيضاً : التَّْكِفيرُ ولهُ ،  ُكفِّرَ  إَِذا ُرئِيَ تَتْويج الَمِلك بتَاج  : التَّْكِفيرُ و

فريُ َمِلٌك ُياَلُث بَرأحسه   َتكح
اه بالَمْصَدر ، أَو يكون اسماً غيَر َمْصدر ،  ، والتَّْمتين للَمتْن. كالتَّْنبِيت للنَّْبت قال : سمَّ

 ، ُمَشدََّدةً : ما الَكفَّاَرةُ و ، ِمثْل ُشفاِرّي. : العَظيُم األُذُنَينْ  (4) كغَُرابِيّ  ، وفي بعض النُّسخ بالّضمِّ  الُكفَاريُّ  : ُكفَاِريٌّ   ُدَرْيد : رجلقال ابنُ و

َي عليه ونَْحِوهما (5) به من َصَدقَة وَصْوم ُكفِّر يَ بالَكفَّارة ، كأَنَّه ُغّطِ الذُّنُوَب ، أَي  تَُكفِّر ألَنَّها (6) [كفَّاراتٍ ] الَكفّارات ت. وفي التهذيب : ُسّمِ

ر ِذْكرُ  كفَّاَرةواألَْيَمان ،  َكفَّاَرة تَْستُرَها ، مثل َهار والقَتْل الَخَطإِ ، وقد بَيَّنه هللا تعالَى في كتابه وأََمر بها ِعبَاَده ، وقد تكرَّ في  الَكفَّارة الّظِ

وهي فَعَّالَة للُمبَالَغَة ، الَخطيئة ، أَي تَمُحَوها ،  تَُكفِّرَ  الحديث اْسماً وفِْعالً ُمْفَرداً وَجْمعاً ، وهي عبارةٌ عن الفَْعلَة والَخْصلَة الَّتي من شأْنَها أَن

ابَة من الصفات الغالبةَ في باب االسميّة. َّالَة ، وَضرَّ  كقَت

. ، كَطبَريَّة : ة بالشام َكفَِريَّةُ و  ، ذكَره الصاغانيُّ

ينٌ  َرُجلٌ و يٍن : َداهٍ  ِكِفّرِ يٍن َوْزناً ومعنًى. كِعِفّرِ  ، وقال الَّلْيث : أَي ِعْفريت َخبيٌث كِعفّرِ

 ، نَقَلَهُ صاحُب اللَِّسان. خاِمٌل أَْحَمقُ  ، أَي فَْرنَىكَ  رجلٌ و

نَانُ  الَكَوافِرُ و  ، نقَلَه الصاَغانّي. : الّدِ

 ، وهذه عن الصاغانّي. (7) الَكاَذتَان هما األَْليَتَاِن ، أَو : الَكافِلتَانو الكافَِرتانِ  في نوادر األَْعَراب :و

 بَزْعِمك وقَولك. ُكفَّاراً  وال تَْجعَْلُهم ُكفَّاراً  ، أَي ال تَْدُعهم الُكْفرِ  أََحداً من أَْهل قِْبلَتك ، أَي ال تَْنُسْبهم إِلى تُْكِفرْ  : اليُقَال  .كافراً  : َدَعاهُ  أَْكفََرهُ و

 ، وقد تَقَدَّم الكالُم عليه قريباً ، وهذا مع ما قَْبلَه كالتَّْكَرار. الَكفَّاَرةَ  أَْعَطى : تَْكفيراً  عن يَِمينه َكفَّرَ و

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 أْت.أَي تَبَرَّ  (8) (ِإيّنِ َكَفْرُت ِبا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قَ ْبلُ ): البََراَءةُ ، كقَْوله تعالَى حكايةً عن الشَّْيَطان في َخطيئَته إِذا َدَخل الناَر :  الُكْفرُ 

والعُُرُش : بُيُوُت ،  «بالعُُرش كافِرٌ  وُمعَاويَةُ  ، وسلمعليههللاصلىتََمتَّْعنا مع رسول هللا » حديُث َسْعد : ُء ، وبه فُّسرِقيُم الُمْختَبى: المُ  الكافِرُ و

 َمكَّة.
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__________________ 
 .«لذهاب»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .114اآية ( سورة هود 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( كذا وقعت ابألصر ا وهي من مو القاموس.4)
 ( يف اللسان : أو صوم.5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
 ( الكاذلن تثنية كاذة ا والكاذة ما حو  ا ياء من  اهر الفخذين أو  م مؤخر ا.7)
 .22( سورة ابراهيم اآية 8)
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 .الُكْفر : نََسبَه إِلى َكفََّره تَْكفيراً و

 الَجْهُل على ِعْلم فاُلٍن : َغّطاه. َكفَرَ و

 من الَخْيل : األَْدَهُم ، على التَّشبيه. الكافِرُ و

 من خالََف بَني َمْرَواَن وَخَرج َعلَْيهم. بُكْفر أَي «فَخّلِ َسبيلَه بالُكْفر َمْن أَقَرَّ »في َحديث عبد الَمِلك : َكتَب إِلَى الَحّجاج و

 تقّدم في : ح م ر ، وهو َمثٌَل.« من ِحَمار أَْكفَرُ »وقولُُهم 

س. وقال ابُن بَّرّي : كافِرٌ و ر قوُل الُمتَلَّمِ  : الَمَطر ، وأَنشد : الكافِرُ  : نَْهٌر بالَجزيرة. وبه فُّسِ

هـــــــــــا و  نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ا الـــــــــــر و اُد َأنح لـــــــــــيـــــــــــ  بـ هـــــــــــَ ـــــــــــَ ثـ د   حـــــــــــَ

  
اِم  و   رَاَن والشــــــــــــــــــــــــــــّ َر  جنــــــــــــــَح ــــــــــــــُ َ قـ اح رُ بــــــــــــــَ  كــــــــــــــافــــــــــــــِ

  
 ، كُمعَظَّم : اْلِمْحَساُن الَّذي ال تُْشَكر نِْعَمتُه. الُمَكفَّرُ وأَي َمطٌر ، 

ياُح التَُّراَب حتّى َواَرتْه  مْكفُورٌ  ، بالفَتْح : التَُّراُب ، عن اللّْحيَانّي ، ألَنّه يَستُر ما تَْحتَهُ. وَرَمادٌ  الَكْفرُ و : ُمْلبٌَس تُراباً ، أَي َسفَْت عليه الّرِ

 وَغطَّتْه ، قال :

ورح  ــــــــــقــــــــــُ ــــــــــَ  ذي ال ل ــــــــــداَر أَبعــــــــــح ِرُف ال عــــــــــح ــــــــــَ  هــــــــــرح تـ

  
اٍد   ريحَ َرمـــــــــــــَ تح غـــــــــــــَ ورح قـــــــــــــد َدَرســـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــُ كـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  

َتئِب الل وحِن َمُروٍح مَمحطُورح   ُمكح

ُجُل َمتاَعه : أَْوعاهُ في وَعاٍء. َكفَرَ و  الرَّ

 ِدْرَعه بثَْوٍب ، أَي َغطَّاهُ. َكفَرَ  : الذي الكافِرُ و

أٌ في نَْفِسه،  «ُمَكفَّر الُمْؤِمنُ »في الَحِديث : والبَعيُر بِحبَاله ، إِذا َوقَعَْت في قََوائمه.  تََكفَّرَ و: الدَّاخُل في ِساَلحه.  الُمتََكفِّرو  َوَماِله أَي ُمَرزَّ

 َخطاياه. ِلتَُكفَّرَ 

ً  ، وسلمعليههللاصلى: اسُم ِكنَانَِة النّبّي  الكافُورو هاِم في الِكنَانَة. فيها وهي ، تَستُرها ألَنََّها ، الفََواِكه وأَكمامِ  الطَّْلع بِِغالف تَْشبِيها  كالّسِ

 لَْحم : ناِحيَةٌ شاِميَّة. َكْفرُ وبُن عبِد الَمِلك.  (2)َساِريَّةَ ، بناه ِهَشاُم : بَلٌَد بالشَّاِم قَِريٌب من الّساِحِل عند قَيْ  (1)اَلب  َكْفرو

 ، أَي بَْعٌض على بَْعض. َكْفرٍ  على َكْفرٌ  وقوُل العََرب :

وَكِلَمةٌ يَْلَهُجون بها  . وفيه أَيضاً :أَْكفَْرتَه إِذا أَلجأَْت ُمِطيعَك إِلى أَن يَْعِصيََك فقد الرجُل ُمِطيعَه : أَْحَوَجه أَْن يَْعِصيَه. وفي التهذيب : أَْكفَرَ و

ال تُْحَمد  َمْكفُورٌ  َذْيَت. وقال الزمْخَشِرّي : أَي َعملُكبك يا فاُلُن ، َعنَّْيَت وآ َمْكفُورٌ  لمن يُْؤَمر بأَْمر فيَعمل على غيِر ما أُِمر به فيقولوَن له :

 عليه إِلْفَسادك له.

يش. ُمَكفَّر بثَْوبِك ، أَي اْشتَِمْل به. وطائِرٌ  تََكفَّرْ  ويقال :  ، كُمعَظٍَّم : ُمغَطًّى بالّرِ

ال بالبَاِء ، وقد تقَدَّم. والصواُب أَّن باَءه بين البَاِء والفاِء ، ومنهم من لقَبُه ، ويُقَ  الَكْفرو، بالفَتْح ، مشهوٌر َضِعيف ،  الَكْفرُ  وَحْفُص بن ُعَمر

َواب أَنَّه لَقَب.  جعَله نِْسبتَه ، والصَّ

 ، كأَِميٍر : َموضٌع في ِشْعر أَبي ُعبَادةَ. الَكِفيرو

 نَبِّي.اإِلْخِشيِدّي الاّلبِّي : أَِميُر ِمْصر ، مْعُروٌف ، وُهو الذي هَجاه الُمتَ  كافُورو

اِهد أَبو الَحَسِن عليّ  ّم ، وهي ثاََلُث  الُكفُور ، َدفِين الَمحلّة ، أَحد مشايخنا في الطريقة األَْحمديّة ، منسوب إِلى الُكفُوِريّ  والشَّْيُخ الزَّ ، بالضَّ

 قًُرى قِريبَة من البَْعض ، أَخذ عنه القُْطُب محّمد بُن ُشعَْيب الِحَجازّي.
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مصر ، أَخذ عن الشَّْبرامْلسّي والبَابِِلّي  ُكفُور األَْزَهرّي نزيل ِدَمْشق الشام ، إِلى إحدى الَكْفراِويّ  لعالّمة يُونُس بُن أَحمدوْشيُخ مشايِخنا ا

ّي ، وشيخنا والمزاحّي والقْليُوِبّي والشوبَِرّي واألُْجُهورّي واللَّقانّي وغيرهم ، وَحدَّث عنه اإِلَماُم أَبو عْبِد هللا محّمد بُن أَْحمَ  د بِن سِعيد الَمّكِ

مْشِقّي ، وغيرهم. ر الُمسنِد أَحَمُد بُن َعِلّي بِن ُعَمر الَحنَِفّي الّدِ  الُمعمَّ

من  الُمْكفَِهرُّ و .فَِهرٌّ ُمكْ  وُكلُّ ُمتََراِكب الراِكُب بْعُضهُ على بَْعض ، والُمْكرِهفُّ مثلُه ، ، كُمْطَمئِّنٍ : السَّحاُب الغَِليُظ األَْسَودُ  الُمْكفَِهرُّ  : [كفهر]

 ، قال الّراِجز : الّضاِرب لَْونُه إِلى الغُْبَرةِ َمع ِغلظٍ  الوْجه ُهو الُمْكفَِهرُّ  أَو ٍء ،من َشيْ  (3) الَِّذي ال يَْستِحي الِجْلدِ  الُوُجوِه : القَِليُل اللَّْحِم الغَِليظُ 

__________________ 
 .«كفر الب»وابألصر ( عن معجم البلدان 1)
 .«هاشم»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 ( القاموس : ال يستح .3)
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اِط  طـــــــــــــــــــَ رَاَء يف الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــــاَم ِإىَل عـــــــــــــــــــذح

  
اطِ   طــــــــــــَ ــــــــــــُفســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــِم ال ِر قــــــــــــائ ــــــــــــح ث ي مبــــــــــــِ  مَيحشــــــــــــــــــــــــــِ

  

َفِهرّ   (1)الل وحِن ِذي َحطَاِط  مبُكح

الرجُل ، إِذا  اْكفَهرَّ  الُمتَقَبِّض الذي ال َطالقةَ فيه ، وقد الُمتَعَبِّسُ  : الُمْكفَِهرُّ  قِيل :،  «ُمْكفَّهر إِذا لَِقيَت الكافَر فاْلقَةُ بوْجه: » (2)في الَحِديث و

ْلُب الَمنِيعُ  الُمْكفَِهرُّ و َعبَس ، يقول : ال تَْلقَه بَوْجٍه ُمْنبَِسٍط.   ال تَنَالُه حاِدثَةٌ.الّشِديدُ  من الِجبَال : الصُّ

 ، أَي ُظْلَمة اللَّْيل ، َحَكاه ثَْعلٌَب ، وأَنشد : بََدا َوْجُهه وَضْوُؤهُ في ِشدَّةِ الظُّْلَمة ، إِذا النَّْجمُ  اْكفََهرَّ و

ُر أَدحجـــــــــــَ  و  يـــــــــــح ر تِإَذا الـــــــــــلـــــــــــ  هـــــــــــَ فـــــــــــَ ه  اكـــــــــــح ومــــــــــُ  جنـــــــــــُُ

  
وامِثُ و   اٌم جـــــــــــــــَ راِط هـــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــاَح مـــــــــــــــن األَفـــــــــــــــح

  
 .الُمْكفَِهرّ  والُمْكَرِهفُّ : لغةٌ في

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

ْلُب الذي ال تُغَيُِّره الحوادُث. وعامٌ  الُمْكفَِهرُّ   ، أَي عابٌِس قَُطوٌب ، وهو َمجاز. ُمْكفَِهرٌّ  : الصَّ

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه ُهنَا :

ِد بِن إِب َكِلير : [كلر] اِوي ، عن َمْسعُوِد بِن الَحَسن الثَّقَِفّي.، كأَِمير : َجدُّ ُمَحمَّ  راهيَم بِن أَبي بَْكر األَْصبََهانِّي الُمَحّدث الرَّ

 كَجْعفَر : مدينةٌ عظيمة بالهْند. َكْليَرو

َكةً : َرأُْس الذََّكِر ، ج الَكَمَرةُ  : [كمر]  ِء.ِء بِاْلشَّيْ ُب في تَْشبِيِه الشَّيْ يُْضرَ « الَكَمرِ  أَْشبَاهُ  الَكَمرُ »، وفي الَمثَِل :  َكَمرٌ  ، ُمَحرَّ

جاِل : الَمْكُمورُ و  العَِظيمُ  : الَمْكُمورو الخاتُِن : أَْخطأَ َمْوِضَع الِختَاِن. َكَمرووقال ابُن القَطَّاعِ :  .َكَمَرته َطَرف أََصاَب الخاتِنُ  (3) َمنْ  من الّرِ

 ، كالمْعيُوراِء والُمْشيُوخاِء. الَكَمِرة : الِعَظامُ  المْكُموراءُ  وُهم كفِرح ، َكِمرَ  أَيضاً ، وقد الَكَمَرةِ 

ُجالنو  ، قال : فغَلَبَه الَكَمرة ، أَي ِعَظم : َغالَبَهُ في ذِلكَ  َكاَمَره فَكَمَرهُ  قدو،  َكَمَرةً  نََظَرا أَيُُّهَما أَْعَظمُ  ، إِذا تََكامَرا الرَّ

اُد  بـــــــــــــــــ  ا عـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــح وحال شـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َلهلل لـــــــــــــــــَ

  
ُروانلـــــــــــــــــ  امـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــاُدوا كـــــــــــــــــَ وحَم َأو لـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــيــــــــــــــــــَ

  
 ويُْرَوى :

 اليوحَم أَو َلكاُدوا َلَكَمُروانَ 
 .ِمْكمارٌ  ولم يُْرِطْب على نَْخله. قال ابُن ِسيده : وأَُظنُّهم قالوا نخلةٌ  ، بالَكْسر : بُْسٌر أَْرَطَب في األَْرِض  الِكْمرُ و

ىو  وأَنشد : (4)، قالَهُ ابُن ُدَرْيد  ، كِزِمكَّى : القِصيرُ  الِكِمرَّ

 الِكِمر  قدح أَرحَسلت يف ِعريَِها 
ىو يرافّي. ع ، الِكِمرَّ ىو ، عن الّسِ ْخُمها. الَكَمَرةِ  العِظيمُ  : الِكِمرَّ  الضَّ

ةُ و ةو، كعُتُّلٍ فيهما.  كالُكُمرِّ  : الذََّكُر ، الُكُمرَّ  ، قاله الصاَغانّي. الَكَمَرةِ  العَِظيمُ  أَيضاً : الذََّكرُ  الُكُمرَّ

 كفَِرح ، كذا نقله ابُن القّطاع. َكِمَرت َكَمراً  ، وقد الَمْنُكوحةُ  من النِّساِء : الَمْكُمورةُ و

 .الَكَمَرة الشاِعر ، هكذا في النُّسخ ، وفي التَّْكِملَة أَبي الفََرْزدق ، مشتَقٌّ من ، كَحْيَدر : لَقَُب غاِلٍب جّدِ الفََرْزَدقِ  َكْيَمرٌ و

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

َكةً : جزيرةٌ باليََمن بالقُْرب من الصليف. َكَمَرانُ   ، ُمَحرَّ



6782 

 

يراِزّي صاحب التنبيه ؛ ترجمه أَبو الفتح  َكَمَران وأَبو َعْبِد هللا الِعَراقّي نَِزيل ث أَحد من أَخَذ بالِعَراق على أَبي إِسحاق الّشِ الفقيهُ الُمَحّدِ

 البُْنَداِرّي في َذْيِله على تاريخ بغداد.

ه ، وقد نَزلُت بها وُزرت الَوِليَّ المذكور.والعجب من المصنِّف َكْيَف تََرك هذه الَجِزيَرةَ ، وهي من أَْشهِر َجزائر اليمن ، ونزيلُها تِْلِميذ جَ   ّدِ

 : التَّْكِميُد ، مولَّدة. التَّْكِميرُ و

 ة.، محّركة : اسٌم لكل بِنَاٍء فيه العَْقد ، كبِنَاِء الُجُسور والقَنَاِطر ، هكذا استعمله الَخواّص والعَوامُّ ، وهي لفظةٌ فارسيّ  الَكَمرو

__________________ 
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية إىل زايد الطماحي.1)
 ... ( يف اللسان : وجه مكفهر : عبوس ا ومنه قو  ابن مسعود2)
 ( اللسان : الذي.3)
 .406/  3( اجلمهرة 4)
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الُمتَقَاِرِب  َعْدو القَِصيرِ  من الَكْمتََرة قيل :و بمْعنًى. َكْمتََرةووَدَرجاٌن ، كالَكْرَدَحة ، ويقال : قَْمَطَرةٌ  : ِمْشيَةٌ فيها تَقاُربٌ  الَكْمتََرةُ  : [كمتر]

 الُخَطا الُمْجتَِهِد في َعْدِوه ، قال الشَّاِعر :

َر  َوأحلــــــــــــَ َر  الــــــــــــكــــــــــــَ ُث تـــــــــــــَ يــــــــــــح رَاحــــــــــــَ اتــــــــــــِ مــــــــــــَ  الــــــــــــكــــــــــــُ

  
َرا  ــــــــــِ وا عــــــــــاث ــــــــــُ ب كــــــــــح ــــــــــَ ّي ي فــــــــــِ ــــــــــح ي ض الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ ب  كــــــــــاهلــــــــــُ

  
 كأَنََّما يُْجَذب من جانِبَْيه ، نقله الصاغانّي. بالَكْسِر : َمْشُي العَِريِض الغَِليظِ  (1) الِكَمتَْرةو

ْلُب الشَّديد الُكَماتِرُ و الُكْمتُرُ و ْخُم والقَِصيُر والصُّ هما : الضَّ بالفَتْح بَمْعنَى  َكْمتَر مثل الُكْنُدر والُكنَاِدر. قلُت : ويَقربُه ما في الفارسيّة ، ، بَضّمِ

 القَِصيِر والقَِليِل القَْدر ، وال بُْعد أَْن يكوَن في معنَى القَِصير تعريباً منه.

، كذا  بِوكائَِها (2) َشدََّها : َكْمتََرةً  الِقْربَةَ  َكْمتَرَ و وكذلك اإِلنَاَء ، كذا في اللَِّسان وكذلك الِقْربَةَ ، كذا في التَّْكِملَة. ألَهُ مَ  ، أَي الِسقاَء : َكْمتََرهُ و

 في الِلَسان.

ثَْرى إِْن يَُكنو : (3)قال ابُن ُدَرْيد ،  ِء وتََداُخُل بَْعِضه في بْعٍض اْجتَِماُع الشَّيْ  ، فْعٌل ُمَمات ، وهو : الَكْمثََرةُ  : [كمثر]  مْنهُ  َعَربِيًّا فإِنَّه الُكمَّ

ثَْرى اشتقاقُه. وقال األَزَهِرّي : سأَْلت جماَعةً من األَعراب عن ةُ  الُكمَّ يه العَامَّ فلم يعرفوها ، وهو هذا المْعُروُف من الفواكه الذي تَُسّمِ

 اإِلّجاَص. قال ابُن َميَّاَدة :

رتحَ أَ  مــــــــــــ  يــــــــــــقــــــــــــاً   كــــــــــــُ َ  ضــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــح زِيــــــــــــُد ا ــــــــــــَ  يــــــــــــَ

  
يـــــــــــــــجُ   ٌا َنضـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــيـــــــــــــــَك أَمح تـــــــــــــــِ ب  ِإل  َأحـــــــــــــــَ

  
ثَْراةٌ  الواِحدةُ و ثَْريَاتٌ  ، ج ُكمَّ ثَْرى وقد يُذكَُّر. ويقال : هذه ، وهو مؤنَّث ال يَْنصرف ، ُكمَّ ثَْرى َواِحَدةٌ ، وهذه ُكمَّ  َكثِيَرةٌ ، ويُصغَّرُ  ُكمَّ

يت : وَمن جَمعها علىو قال ابُن ِسيده : وهو األَْقيَس ، .ُكَمْيِمثَْرةً  ّكِ ثْريَات قال ابُن الّسِ ،  ُكمْيثَِرة أَْجوُد ما فيهاو ، قال : ُكمْيِمثِْريةً  قال : ُكمَّ

، كما قَالُوا : َحْلباةٌ َرْكباةٌ ثم قالُوا ، ُحلَْيباةٌ  ةُكمْيِمثْرا ُربّما جعلَِت العرُب األَِلَف والهاَء زائَِدتَْين فقالوا :و تُْلقَى إِحدى الِميَمين واألَلف ، قال :

مّ ]،  الُكَماثِرُ و ُرَكْيباة. كذا في التَّْكِملة.  ، لتداُخِل بْعِضه في بَْعِض ، وليس تصحيفاً عن ُكَماتِر بالمثنّاة الفوقيّة. القَِصيرُ  (4) [بالضَّ

 * وّمما يُْستَْدرك عليه :

د ،  245والَمْرَوِزّي يعرف بابن أَبي إِسرائيل ، ومات سنة  الَكاَمْجِريّ  ، وهو لَقَُب جّد إِسحاق بن إِبراِهيم (5) كاَمْجر : [كمجر] ولُده ُمَحمَّ

 .. 293سكن بغداد ، مات سنة 

، كأَْكعََر ، وعْنَكَر ، وَكْعمَر  صاَر فيه َشْحمٌ  ا، أَي َسناُم الفَِصيِل ، إِذ السَّنَامُ  َكْمعَرَ  : (6)، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن ُدرْيد  َكْمعَر : [كمعر]

 ، وَكْعَرَم.

ْهَدرُ  : [كمهدر] ، وقد أَهمله الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَّسان ، واستدرَكه  ، بضّم الكاف وفَتْح الِميِم الُمَشدَّدة والدَّاِل المهملِة : الَكَمَرةُ  الُكمَّ

ْهَدَرة.  الصاَغانّي وقال : هي الُكمَّ

ى (7)، أَهمله الَجْوَهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد  ، كغَُرابٍ  الُكنَارُ  : [ركن]  . قلُت : وقد استعملها الفُْرُس في لسانهم.الُكنَار النَّبِق : َعْبُد القَْيس تَُسّمِ

ريٌل. قلتُ ، دخِ  الشُّقَّةُ من ثِيَاِب الَكتّانِ  : الِكنَّارُ  ، وفي المحكم : ، بالَكْسِر والّشدِّ  الِكنَّاَرةُ و نََهى »حِديُث ُمعَاذ :   : وهي فاِرسيَّةٌ ، وبه فُّسِ

 كذا ذكره أَبو موسى ، قاله ابُن األَثِير. قلُت : وذكره اللَّْيُث أَيضاً هكذا. «الِكنَّار لُْبِس  عن وسلمعليههللاصلىَرُسوُل هللا 

اراِت والَمزاِهرإِنَّ هللا »في َحِديث عبِد هللا بن َعْمِرو بِن العاص : و مَّ ْفَن والزَّ  تعالَى أَْنَزَل الَحقَّ ِليُْذِهَب به الباِطَل ويُْبِطَل به اللَِّعَب والزَّ

وقال  نَابِيُر.أَو الدُّفُوُف أَو الطُّبُوُل أَو الطَّ  أَو البَرابِطُ  الِعيدانُ  ، واختُِلف في معناها ، فقيل المراد بها بالَكْسِر والّشّدِ وتُْفتَحُ  وهي «الِكنَّاراتو

باً. قال : وسمعُت أَبا نَ  الحْربِّي : صر يقول : كان يَنبِغي أَْن يُقَال : الِكَرانَات فقّدمت النوُن على الراِء قال : وأَُظنُّ الِكراَن فارسيّاً معرَّ

يَت به لَضْربَِها  الَكِرينةُ : الضاِربَةُ بالعُوِد ، ُسّمِ

__________________ 
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 ( ضبطت عن التكملة.1)
 ( يف اللسان : سدها ا ابلسا املهملة.2)
 .318/  3( اجلمهرة 3)
 ( زايدة عن القاموس.4)
ا وضــــــبرت بفتح الكاف وامليم واجليم يف اللباب. وضــــــبرت يف التقريب يف موضــــــض آخر : بفتح امليم وســــــكون « كاجَمَرا»( يف تقريب التهذيب : 5)

 اجليم.
 .341/  3اجلمهرة  (6)
 .504/  3( اجلمهرة 7)
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رِير : َأحســـُبها ابلباِء ا مجض ِكَباٍر ا وِكَباٌر مجحُض َكرَبِ ا ُ ر كة ا وهو الط بحر ا كَجم ٍر ومِجَاٍ  ابلِكرَان. وقا  أَبو ســـعيد الضـــ 
  ِكن ارة  ا قا  ابُن اأَلعرايّب : َواِحُدها كالَكَناِنريِ   ومِجَاالت ا

َ
َفتِه و عايَن الســابقة ا ا وذكَر امل :  وسلمعليههللاصلىيف صــِ

عاِزفَ  مَتحُحو بـََعثـحُتك»
َ
 .«الِكن ارَاتو  امل

ٍث ،  الُمَكنِّرُ و ْخُم السَِّمُج. والُمْعتَمُّ ِعمامةً  ، على صيغة الْفاعل أَيضاً : (1) الُمَكنُورُ و، كُمحّدِ ةً  الضَّ ، كالُمقَنِِّر  َجافِيةً  ، وفي التَّْهذيب ِعمَّ

 والُمقَْنِور. وذكره األَزهرّي في ترجمة ق ن ر.

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

َل نِفٍَّر  أَهْ ِكنَّر ، بكسر الَكاِف وتَْشِديِد النُّوِن الَمْفتُوَحة : قرية من قَُرى ُدَجْيل بسواِد العراق ، قال عليُّ بُن ِعيَسى : لعَن هللاُ 
 .ِكنَّرو (2)

دٍ  دٍ  الِكنَِّري ومنها َخلَُف بن ُمحمَّ ِرير ، كتَب عنه أَبو حامد بن  الِكنَِّريّ  المْوِصِلّي. عن يحيى الثَّقَِفّي ؛ وأَبُو زكريّا يحيى بن محمَّ الضَّ

 الصابُونّي من شْعره.

، وهو َجْوُز الِهْند ،  حْبُل ِليِف النَاَرِجيلِ  ، وهو الِكْنبَارُ  و َحنِيفَة : أَجوُد اللِّيف لْلِحبال، أَْهملَه الجوهريُّ ، وقال أَب ، بالَكْسرِ  الِكْنبَارُ  : [كنبر]

 الِكْنبَار ل أَبو حنِيفَة : وأَْجَودُ وهو أَيضاً : الِقْنبَار بالقَاف ، تقّدم ذْكُره ، تُتَّخذ من ِليِفه ِحباٌل للسُّفُن ، يَبلغ منها الَحْبُل سبعيَن ِدينَاراً. قا

ينيُّ ، وهو أَْسوُد.  الّصِ

 ، كالِكْنِفَرة ، وسيأْتي. ْخَمةُ ، بالَكْسِر : األَْرنَبَةُ الضَّ  الِكْنبِرةُ و

. وقال ابُن ُدرْيد  الُكْنثُر : [كنثر]  ، بَضّمِهما : الُمْجتَِمُع الَخْلِق. الُكنَاثِرُ و الُكْنثُر : (3)، بالثاِء الُمثَلَّثَة ، أَهملَه الجوهريُّ

ُجِل. : الُكنَاثِرُ و الُكْنثُر قال الصاَغانِّي :و  َحَشفَةُ الرَّ

 ، وهذه عن الصاَغانِّي. (4) الِحَماِر : نُْخَرتُه َكْنثََرةُ و الِجْلد. َغِليظُ  ، أَي على ِصيغته : ، للفَاِعل ُمَكْنثِرٌ  ْجهٌ وَ  يُقَال :و

 : َضُخَم واْنتَفََش. تََكْنثَرَ و

مِّ  الُكْنُدرُ  : [كندر] نافٌِع لقَْطعِ  . قال األَطبّاُء : هو اللُّبَاُن ،ُكْنُدَرةٌ  ، الواِحَدة الِعْلكَضْرٌب من  ، أَْهَملَه الَجْوَهرّي هنا ، وقال ابُن ِسيَده : ، بالضَّ

ّب مذكورة : البَْلغَِم ِجدًّا ُجُل الغَِليُظ القَِصيرُ  : الُكْنُدرو ، يَْذَهُب بالنِّْسيَان ، وخواصُّه في ُكتُب الّطِ  الِحَماُر العَِظيمُ  أَيضاً : الُكْنُدرو مع ِشدَّة. الرَّ

 ، والُكُدّرِ كعُتُّلٍ ، في األَِخير ، قال العَّجاج : ، كعاُلِبٍط فيهما كالُكنَاِدرِ  قيل الغَِليُظ من ُحُمِر الَوْحِش ،، و

جِي   َبّن حتــــــــــــــــــــَح ُدراً كــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــح اِدرَا  كــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــَ   كــــــــــــــــــــُ
  

رَا   اجـــــــــِ شـــــــــــــــــــــــَ
َ
ُج امل نحشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ وحطـــــــــَ  يـ طـــــــــَ بحاًب قـــــــــَ (5)جـــــــــَ

 

  
 َغْيُره إِلى أَنَّه ثاُلثِّي ، بَدليل َكَدَر ، وهو مذكوٌر في َمْوِضعه.وذهب سيبويه إِلى أَنَّه ُربَاعيٌّ ، وَذَهَب 

 الِذي يَُهيَّأُ له من َخَشٍب أَو َمَدٍر ، وهو َدِخيٌل ليس بعربّي. َمْجثِم البَاِزي : الَكْنَدَرةُ و: ما َغلَُظ من األَْرِض واْرتَفَع ،  (6) الَكْنَدَرةُ و

وِم في النُُّجومِ بال هاٍء : َضْرٌب  ، الَكْنَدرُ و  ، نقله صاِحُب اللَِّسان. من ِحساب الرُّ

 كسنَام الَجمل. ، بالكْسِر : َسمَكةٌ لها َسنَامٌ  الِكْنَدارةُ و

لكان  كالُكنَاِدرِ  من ُحُمر الَوْحش. ولو َذَكره عند قوله الغَِليظُ  : هو وَسَمْيَدعٍ  ، رواه َشِمٌر عن ابن ُشَمْيل ُكْنُدر ، تصغير ، كقُنَْيِفذٍ  الكنْيدرُ و

 أَْضبَط في الصنعة ، فإِن المعنَى َواحٌد.

يرافِّي. اسمٌ  .ِكْنِديرٌ و ، وهذا أَيضاً إِذا ذَكَره مع نظائره كان أَحسن. ، بالَكْسِر : الِحَماُر الغَِليظُ  الِكْنِديرُ و  ، َمثَّل به سيبويه وفَسََّره الّسِ

 ، وأَنشد لعْلقَمةَ التَّْيِمّي : ِغلٍَظ وَضخاَمة ، أَي ِكْنِديَرة إِنَّهُ لَذُو أَبو َعمرو : قالو
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__________________ 
ُنورُ » ( ضبطت مبا واف  تنظري الشارح ومثلها يف اللسان ا وضبرت القاموس :1) َكح

 «.وامل
 .«نغر وكنر»( عن معجم البلدان ا وابألصر : 2)
 .318/  3( اجلمهرة 3)
 ( يف القاموس بسكون اخلاء ا ويف التكملة بفتحها.4)
 ( اجلبب : الغلية ا والقطوطي : الذي ميشي مقطوطياً ؛ وهو ضرب من املشي سريض. عن اللسان.5)
 ( ضبطت ا والجي بعدها ا يف اللسان ا ابلقلم ا ابلضم يف الكاف والدا .6)
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َن َذا   عــــــــــــح ــــــــــــَ بـ ــــــــــــح تـ ــــــــــــَ ِديــــــــــــَرةٍ يـ نــــــــــــح ا  كــــــــــــِ ن ســــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
ا  ر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رَاابِن بــــــــــــــــــــــه متــــــــــــــــــــــََ  ِإذا الــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــُ

  

َلَسا  ملَح ِ َدا ِإال  أَِدمياً أَمح

 ذا ُهَداِهد. وأَْورده الصاغانّي في ك د ر وأَنشد هذا ، قال : ويُْرَوى :

 * وّمما يُْستَْدرك عليه :

ّمِ : الشَِّديُد الَخْلق ؛ وِفتْيَانٌ  الُكْنُدر  ، قاله ابُن ُشمْيل. َكنَاِدَرةٌ  ، بالضَّ

دٍ  ُكْنُدرُ و ّم : قَْريَة بقُْرب قَْزِويَن ، منها عِميُد الُمْلِك أَبو نَْصر َمْنُصوُر بُن محمَّ ، َوزير السُّْلَطاِن ُطْغُرْلبَك ، قُتَِل سنة  (1) الُكْنُدِريّ  ، بالضَّ

 ، سمَع َحّساَن بن إِبراِهيم. الُكْنُدر فإِلى بَْيع الُكْنُدريّ  ّما عبد الَمِلك بن ُسلَْيَمانوأَ  (2) 757

،  َكنَاِعرُ  ج الَجِسيَمةُ السَِّمينَةُ ، النَّاقَةُ العَِظيَمةُ  : الَكْنعََرةُ  ، أَهملَه الجوهريُّ والّصاغانّي ، واستدركه صاِحُب اللَّسان فقال : الَكْنعََرةُ  : [كنعر]

 .(3)َسنَاُم الفِصيِل ، إِذا صار فيه َشْحٌم ، وهو ِمثُْل أَْكعَر  َكْنعرَ  وقال األَزهِرّي :

 ، وفي بعض النَُّسخ : بالَكْسِر : أَْرنَبَةُ األَْنفِ  الِكْنِفيَرةُ  ، أَهَملَهُ الجْوَهِريُّ ، وقال ابُن فاِرس : الِكْنِفيرةُ  : [كنفر]

 ولَى الصَّواُب.، واألُ  الِكْنِفَرةُ 

ى قَْصَر اللُُّصوِص  ، د ، بين قَْرِميِسيَن َوَهَمذانَ  ، فيكون على َوْزِن ِجْردْحل ، بَكْسر الَكافَْيِن ، وقد تُْفتَُح الثانِيَةُ  ِكْنِكورُ  : [كنكر] ، وهو  وتَُسمَّ

 ةٌ عاِمرةٌ قُْرَب َجِزيَرةِ ابِن ُعَمر.قَْلعةٌ َحِصينَ : ِكْنِكَورُ و .«ق ص ر»أَحُد القُُصوِر التي تقّدم ذْكُرها في 

والِعنَُب  (4) الَِّذي يُْنقَُل َعلَْيِه اللَّبَنُ  ، أَهملَه الَجْوهِريُّ وصاحُب اللَِّسان ، واستدركه الصاَغانيُّ فقال : هو ، كَسفَْرَجل الَكنَْهَدر : [كنهدر]

 ، هكذا نصُّه في التَّْكِملَِة. ونَْحُوُهما

ى ، ظاِهُر ِسيَاقه أَنَّه أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، فإِنّه كتبه بالُحْمرة ، فيَُظنُّ من ال معرفةَ له أَنَّه مّما اْستَْدَرك به عل ، كَسفَْرَجلٍ  الَكنَْهَورُ  : [كنهر]

د الصاَغانيَّ في ذلك. قال ، والنُّون والواو زائدتان عنده. وكأَّن المصنّف قَلَّ « كهر»الجوَهِرّي ، وليس كذلك ، بل ذكره الجوهريُّ في 

 ، قال أَبو نَُخْيلَة : من السََّحاِب ، قَِطٌع كالِجبَالِ  الَكنَْهَورُ  األَْصمعّي وَغْيُره :

َور  (5)كان من َأعحَقاِب الس ِمّي   َكنهح
 ، قال ابُن ُمْقبِل : ِمْنهُ  الُمتَراِكُب الثَِّخين أَو الُمتَراِكمُ 

ـــــــــــــر اَببِ  ُم ال ـــــــــــــٌد ُدهـــــــــــــح ـــــــــــــائ ا ق ُه  هلـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح ل  وخـــــــــــــَ

  
اَم   مــــــــــَ َن الــــــــــغــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــح جِّ بــــــــــَ ــــــــــُ َورَاَرَوااَي يـ هــــــــــح ــــــــــَ نـ  الــــــــــكــــــــــَ

  
 وقيل : هو األَبيُض العظيم منه.

جالِ  : الَكنَْهَورو ْخُم من الّرِ  ، على التَّْشبِيه. الضَّ

ْخَمة ، نقلهما الصاغانّي. بهاٍء : النَّاقَةُ العِظيَمةُ  ، الَكنَْهَورةُ و  النَّاُب الُمِسنَّةُ. : الَكنَْهَوَرةو الضَّ

يَْملَُؤها  قِاَلتٌ  ، كذا في النُّسخ ، ونصُّ أَبي َعْمرو فيها ، ومثلُه في اللِّسان : ، كمْرحلَة : ع بالدَّْهنَاِء بين َجبَلَْين فيه َكْنَهَرةُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

 منه أُِخَذ. الَكنَْهَورُ وماُء السماِء. 

ْحلُ  الُكورُ  : [كور] ّم : الرَّ ْحلُ  أَو ، أَي َرْحل البَِعير ، ، بالضَّ ر في الحِديث ُمْفَرداً ومجموعاً ،  بِأََداِتهِ  هو الرَّ ، كالسَّْرجِ وآلتِه ِلْلفََرس. وقد تََكرَّ

ةَ : ُكُؤورٌ و ُكوَرانٌ و ِكيَرانٌ  الَكثِيرُ و،  أَْكُورٌ و أَْكَوارٌ  ج فتح الكاَف ، وهو َخَطأٌ.قال ابُن األَثير : وكثيٌر من الناس يَ   ، قال ُكثَيِّر َعزَّ

ــــــــرُبَ   اُ  يف ال ــــــــَ ت ِب ختــــــــَح ِة كــــــــاهلَضــــــــــــــــــــــح ــــــــ  ل ــــــــَ  جــــــــِ  عــــــــل

  
وَرٌة و   قحصــــــــــــــــــــــــــــــُ ا مــــــــــــــــَ اهلــــــــــــــــَُ َبمحــــــــــــــــحَ ــــــــــــــــَ اف ُؤوُرهــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــُ
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 .«الَمْيِس تَْرتَِمي بنا الِعيسُ  بأْكوارِ »لبناِء ، وإِنَّما بابُه الصحيح َطْهفَةَ : قَال ابُن ِسيده : وهذا ناِدٌر في الُمْعتَّلِ من هذا ا

ينِ  الَمْبنِيَّة ِمْجَمَرةُ الَحدَّادِ  : الُكورو  التي تُوقَد فيها ِمَن الّطِ

__________________ 
نواحي نيســابور ا من أعما  طريثيث ا قا  يف اللباب : يقا  هلا ( كذا ابألصــر ويف معجم البلدان واللباب أنه نســب إىل كندر وهي قرية من 1)

 ترشيز أيضاً.
 . وما ابألصر خطب عل  كر حا .459ويف معجم البلدان : قتر سنة « قتر سنة ست ومخسا وأربعمئة»( كذا ا ويف اللباب : 2)
 .«أعكر»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( ضبطت يف التكملة بكسر الباء.4)
وهبامش اللسان طبعة دار صادر : « ـهرح ومثله يف اللسان ا فليحرر. اقوله : كنهور كان إخل هكذا يف خرت الشا»هبامش املطبوعة املصرية : ( 5)

 هذا الشطر ال وزن له معروف. وزيد هبامش اللسان ط دار املعارف : وهذا البيت من شواهد سيبويه بتخفيف ايء السمي وبنقر  زة أعقاب إىل
 كنهوٌر كاَن مَن أعقاب السمي  من ا أي :نون 
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ُض الز انِبريِ  : بَِناء ا ويف الصــــــــحاح : الُكورُ و  الناُر ا ويـَُقا  : هو الّزِ   أَيضــــــــاً. ضُ  َموحضــــــــِ َوارٌ  ا واجَلمح حديُث علّي ا ومنه َأكح
َوارُ  خُتحرِجُ  فيما لي »:  عنههللارضي ِر َصَدَقةٌ  َأكح  .(1)« الن حح

ْخم منها ، َكْورٌ  ، ومنه قولُُهم : على فاُلنٍ  بالفَتْح : الَجَماَعةُ الَكثِيَرةُ من اإِلبِلِ  ، الَكْورُ و أَو مائةٌ وَخْمُسوَن ، أَو  من اإِلبل. وهو القَِطيُع الضَّ

 ، قال أَبو ذَُؤْيب : القَِطيُع من البَقَرِ  أَيضاً : الَكْورُ ومائتان وأَْكثَر. 

وٌب مــــــــــــــن او  ــــــــــــــُ ب َرَده ال شــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــح رياِن أَفـ ــــــــــــــِّ ــــــــــــــث  ل

  
نح    وحرِهمــــــــــــــِ َردُ   كــــــــــــــَ رَاِء والــــــــــــــطــــــــــــــ  َرُة اإِلغــــــــــــــح ــــــــــــــح ثـ  كــــــــــــــَ

  
ّي : هذا البيُت أَورده الَجْوهِريُّ  .أَْكوارٌ  ، أَي َجْمعَُها : ج  ، قال : وصوابُه رفعَُها وأَّوُل القَِصيدة :« الَطَرد»بَكْسِر الدال من  (2)قال ابُن بَّرِ

مِ  قــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــ  اأَلاي  ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ ٌر  َلهلل يـ قــــــــــــِ تــــــــــــَ ــــــــــــح بـ  مــــــــــــُ

  
رُِد   ُه غــــــــــــَ نــــــــــــ  رَاِة َراَبٌع ســــــــــــــــــــــــــِ وحُن الســــــــــــــــــــــــــ  (3)جــــــــــــَ

 

  
ياَدةُ  : الَكْورُ و ر الّزِ ُجوع ؛  «الَكْور نَعُوذُ باهلل من الَحْوِر بَْعدَ »حديُث الدُّعاِء :  ، وبه فُّسِ ياَدةُ ، أُِخَذ من : الَكْورُ والَحْوُر : النُّْقَصان والرُّ  الّزِ

 : الَكْورُ  الِعَماَمِة بعد الشّد. وُكّل هذا قَريٌب بعُضه من بعض. وقيل : َكُورُ  الِعَماَمِة ، تقول : قد تَغَيَّرت حالُه وانتقضت كما يَْنتِقضُ  َكْورُ 

ُجوع بعد االستقاَمة ، والنُّقَصاِن بع تكوير يادة. ويروى بالنون أَيضاً.الِعَماَمة ، والَحْوُر : نَْقُضها ، وقيل معناه : نَعُوذُ باهلل من الرُّ  د الّزِ

أِْس ، لَْوُث الِعَماَمِة ، وهو إِداَرتَُها : الَكْورُ  قال اللَّْيُث :و  .َكْورٌ  ، وكّل َدْورٍ  (4) َكورٌ  ، قال النَّْضُر : كّل َداَرةٍ من الِعَماَمة كالتَّْكِويرِ  على الرَّ

 .َكْوُرَها الِعَماَمةِ  تَْكِويرُ و

أْس كارَ و  : اَلثَها عليه وأَداَرَها. قال أَبو ذَُؤْيب : يَُكوُرَها َكْوراً  الِعَماَمةَ على الرَّ

ه و  ــــــــــــــــ  زَا  كــــــــــــــــبَن ــــــــــــــــَ ٍم ال يـ يــــــــــــــــح ر اُد غــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
اِ    بـــــــــــــــَ رَاِف اجلـــــــــــــــِ الٌء أَبشـــــــــــــــــــــــــــــح ورُ مـــــــــــــــُ كـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــَ

  
َمْخَشِرّي واألَْزَهِرّي وصاحب الُمْغِرب أَنْ  ّمِ ، وشذَّت طائفةٌ فقالُوا بالفَتح. قلت : وكالُم  ُكور قال شيُخنَا : حَكى الِعَصاُم عن الزَّ الِعَمامة بالضَّ

حوا ُكلُُّهم  كارَ  المصدَر من بالكورِ  انتهى. قلُت : إِْن أَراد الِعَصامُ  .(5)الُمصنِّف كالِمْصباح يُِفيُد الفَتح  الِعَمامة فقد خالََف األَئمة ، فإِنُّهم صرَّ

ّمِ ، وُكلُّ َدْورٍ  ُكورٌ  أَنَّه بالفَتْح وإِْن أَراد به االسم فقد يَُساِعُده كالم النَّْضر السابق أَنَّ كّل دارٍة منها يه أَي بالفَتْح. وكما يَُدلُّ عل َكْورٌ  ، أَي بالضَّ

 ، فإِنّه عنَى به االسَم. َكْوراً  وِعْشُرون أَْكوار والِعَمامةُ عْشرةُ  :قوُل الزمخشرّيِ في األَساس 

ّم ، كما تقدَّم عن ابن األَثير. فُربََّما اشتَبه على  ُكورِ  ومثُل هذا الغلط إِنَّما نشأَ في ْحل فإِّن كثيراً من الناس يفتح الكاف ، والصواب الضَّ الرَّ

 ذَّْت طائفةٌ ، محّل تأَّمل.وشَ  الِعَصام. وعلى كّلِ حال فقولُه :

 (7)َجبٌَل  الَكْورُ  وفي اللَِّسان : .(6)بين اليماَمِة ومكَّةَ ، لبنِي عاِمٍر ، ثم ِلبَنِي َسلُول  ، وفي مختصر البُْلَدان : جبٌل ببِالِد بَْلَحاِرث : الَكْورو

 َمْعروف ، قال الراعي :

ه و  بــــــــــــــــُ اكــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ رَبّت مــــــــــــــــَ ُدوَم ِإذا اغــــــــــــــــح  يف يــــــــــــــــَ

  
وحرِ ِة ِذرحو و   ـــــــــــكـــــــــــَ َزُ   ال ـــــــــــَ تـ عـــــــــــح رحَواَن مـــــــــــُ (8)عـــــــــــنح مـــــــــــَ

 

  
 ، وهذه عن الصاَغانِّي. أَْرٌض بنَْجَرانَ  : َكْورٌ وأَْرٌض باليَمامِة ،  : َكْورٌ  قال ابُن حبِيب :و

 كار ، يُقَال : اإِلْسَراعُ  : الَكْورُ و ، َحفَرتُها ، َكْوراً  األَْرضَ  ُكْرتُ  ، يُقَال : َحْفُر األَْرِض  : الَكْورُ و ، نقله الّصاَغانِّي. الطَّبِيعَةُ  : الَكْورُ و

ُجُل في مْشيِه  : أَْسَرع. َكْوراً  الرَّ

ُجُل على َظْهِره. وقال الجوهريُّ : : الَكاَرةُ  أَي وهي ، كاَرَها َكْوراً  وقد الَكاَرةِ  َحْملُ  : الَكْورُ و ُل على : ما يُْحمَ  الَكاَرةُ  الَحاُل الِذي يَْحِملُه الرَّ

جُل على َظْهره ، ِمْقَداٌر مْعلُوُم من الطَّعَامِ  الظَّْهر من الثِياب ، أَو هي في َمْشِيِه ، إِذا أَْسَرع ،  اْستَكارَ  ، يُقَال : ، فيهما كاالْستَِكارةِ  يَحمله الرَّ

 على َظْهِره ، إِذا َحَملََها. استكاَر الَكاَرةَ و

__________________ 
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 ( أراد أنه لي  يف العسر صدقة.1)
 ( روايته يف الصحاح :2)
 ال مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــّب مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــريان أفــــــــــــــــــــــرده و 

  
 . والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردِ .. عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  

 ( املبتقر أي الذي يرع  البقر. واجلون : األسود.3)
 ( ضبطت عن التهذيب بفتح الكاف. وسريد قريباً أهنا ابلضم.4)
 األزهري ابلفتح ا ومثله يف األساس.( كذا وقد تقدم ضبطها عن 5)
 ( ومثله يف معجم البلدان.6)
 ( يف اللسان : جبا  معروفة.7)
 وانظر ختر ه فيه. 199( ديوانه ص 8)
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 .، كذا في اللِّسان ، ونقل الصاغانيُّ الثَّالثةَ عن ابن األَعرابيّ  ، بَكْسرهنَّ  الِكَواَرةِ و كالِمْكَوَرةِ  : الِعَماَمة ، الِمْكَورُ و

 ، قال تَِميُم بن أُبَّيِ بِن ُمْقبِل : كَمْقعَد : َرْحُل البَِعير ، الَمْكَورو

َة ا ح  ِ ِإانخـــــــــــــــَ اح وح ـــــــــــــــََ ِر الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ  َأاَنَخ بـــــــــــــــَرمـــــــــــــــح

  
رت  عــــــــــنــــــــــهــــــــــن    اَلصــــــــــــــــــــــــًا حــــــــــَ اين قــــــــــِ َورَاميــــــــــََ  مــــــــــكــــــــــح

  
 إِذا فتحَت الِميَم َخفَّْفَت الراَء ، وإِذا ثَقَّْلَت الراَء َضمْمَت الِميم ، وأَنشد األَْصَمِعّي يصف َجَمالً : الَمْكَور ويُروى : أَْكُؤَرا ، وكذلك

اح مـــــــــــــــن  لـــــــــــــــَ َورِّهِ كـــــــــــــــَبن  يف ا ـــــــــــــــبــــــــــــــــح كـــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

  
رِّهِ   َرتح لضــــــــــــــــــــــــــــُ وٍن ُقصــــــــــــــــــــــــــــِ َر عــــــــــــــُ حــــــــــــــَ  ِمســــــــــــــــــــــــــــح

  
والتكملة ، وهِذه أَغفلها  (1)ت لتكون لها َضراِئُر ، كذا في اللسان الِمْسَحُل : ِحَمار الَوْحش ، والعُوُن : جمع عانَة ، وقُِصرت : ُحبِسَ 

 الُمَصنّف.

ىو ىواللَّئيُم ،  ، بالفَتْح : (2) الَمْكَورَّ ىوالقَِصيُر العَِريُض ،  : الَمْكَورَّ ْوثَةُ العَِظيَمةُ  : الَمْكَورَّ ، وجعلها ِسيبََوْيِه ِصفَةً ، فّسرها السيرافي  الرَّ

َره ، لُغَة ، َمأُْخوذٌ من وتُْكَسُر الِميُم في الُكلِّ  ِظيُم َرْوثَِة األَنِف ،بأَنّه العَ  ، إِذا َجَمعَه ، والذي في اللَِّسان أَنَّه ، َمْفعَلَّى ، بتشديد الاّلم ، ال  َكوَّ

للمَصنِّف قريباً على الصَّواب. وقد تَصحَّف عليه َهنا ، فإِْن وقد يْحَذُف األَِلُف وسيأْتي  .(3)في ُكّلِ ذِلك  وهي بالَهاءِ  فَْعلَلَّى ، ألَنَّه لم يَجْئ ،

ج بذلك ما ذهَب إِليه من حسن االختصار. هما في محّلٍ واحد ليُرّوِ  كان ما َذَكَره لُغَة كان األَْجَود ضمُّ

ْقُع  ، الُكوَرةُ  ُخَراَساَن ، ُكَورِ  من ُكوَرةً  يقال : َدخلتُ و ّمِ : الَمِدينَةُ والصُّ من البالد :  الُكوَرةُ  ، قاله الجوهرّي. وفي المْحَكم : ُكَورٌ  ، جبالضَّ

 الِمْخالف ، وهي القَْرية من قَُرى اليََمن. قال ابُن دَرْيد : ال أَْحَسبه َعَربِيًّا.

مِّ  ُكواَرةُ و ْبط به فإِّن ، قولَه فيما بَْعد ، النَّْحِل ، بالضَّ ّم : وتَُشدَّد األَولَىوتُْكَسر  ، وكان ينبغي الضَّ ٌء َشي ، مْحتَِمٌل ألَْن يكوَن بالفَتْح وبالضَّ

ة ، يتََّخذُ للنَّْحِل من القُْضبَانِ  ينِ  ، وعليه اْقتََصر أَكثر األَئِمَّ ين ، كالِقْرطالَة ، كما في التَّْكِملَة  والّطِ َضيُّق  وهو (4)، وفي بعض النَُّسخ أَو الّطِ

أْس ل فيه ، الرَّ ، كِكتاب ، ذكره صاحب اللَّسان  الِكَوار ، كما قاله الجوهرّي. ثم إِنَّه فاتَه َعَسلَُها في الشََّمعِ  النَّْحِل : ُكَواَرةُ  ، أَي أَو هي تُعّسِ

اراتُ  أَو .(5)بهذا المعنَى  الُكَواَرة والصاَغانّي مع ّم مع التشديد : الُكوَّ ، على ِمثَاِل  كالَكَوائِرِ  فة ، قال :، عن أَبي حني الَخاليَا األَْهِليَّة ، بالضَّ

ارة ليس َجْمع الَكَوائر وِعْنِدي أَنَّ  الَكَواِعر قال ابُن ِسيَده :  فافهْم. (6) ُكَوارة إِنَّما هو جْمع ُكوَّ

 في َمْوِضع َواِحد. : ُسفٌُن مْنَحِدَرةٌ فيها َطعامٌ  الَكارُ و

الَموصِل  كارِ  منو .(7) غير فَتٍْح الَكبِير وهو 220، مات سنة  الكاِريُّ  ن َسِعيد الَمْوَصِلّي الّزاِهدبال الم : ة بالَمْوِصِل ، منها فَتُْح ب ، َكارُ و

د بن الَحاِرث أَبو جعفر د  الكاِريّ  بأَْصبهاَن ، منها َعْبد الَجبَّاِر بُن الفَضلِ  : ة كارُ  :و 215العالم ، مات سنة  المَحّدث الكاِريّ  مَحمَّ سمَع محمَّ

ثان.  ، عن أَبي بَْكر القَبّاب ، الكاريّ  بِن ُمْرَدةَ  بن محّمد وَعِليُّ بُن أََحَمد ، وعنه أَبو الَخير الباَغبَانُ  (8)بن إِبراِهيم اليَزدّي  ة  : كارُ والمحّدِ

 بأَْذَربِيَجاَن.

ا بالزاي فإِنَّها من قَُرى َمْرٍو ، وسيأْتي ِذْكُرها. ٍء : ة ببَْغَدادَ ، بها كاَرةُ و  ، وأَمَّ

َره تَْكِويراً و َره ، يقال : َضَربَه َكوَّ رَ  ، صرَعه ، أَي فَكوَّ  ، وقال أَبو َكبِيٍر الُهَذِلّي : اْكتَارَ  كذلكو ، أَي َسقَطَ  فَتََكوَّ

ــــــــــنَ  وِّرِي كــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــهــــــــــمح  مــــــــــت ــــــــــن ــــــــــي ارِي ب عــــــــــَ َ
ــــــــــ  املــــــــــ  عــــــــــل

  
جــــــــــــرِ   ــــــــــــح اِط املــــــــــــزَاِد األَث طــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ رحٌب كــــــــــــتـ  ضــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْرُع ، َضربه أَو لم يضرْبه. التَّْكوير وقيل :  : الصَّ

رَ و ِء بَْعضه علَى بَْعٍض.: صْرُع الشي االْكتِيارو  ، وقيل : أَْلقَى بعَضه على بعٍض ، َجَمعَه وَشدَّه : تكويراً  المتَاعَ  َكوَّ

__________________ 
 ابألصر ا وليست يف اللسان والعبارة وردت يف التكملة ا وأشار هبامش اللسان إىل عبارة الشارح.( كذا 1)
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َورِيّ »( يف القاموس : 2)  وما أثبت عن الصحاح واللسان.« املكح
 ( قا  كراع : وال نظري له.3)
والقرطالة : « ء كالقرطالة يتخذ من طار والكوارة أيضــاً شــيقوله : كالقرطالة كما يف التكملة ا عبارهتا : والكوا»( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)

 عد  محار ا قاموس.
 ( ويف التهذيب : والِكوار والِكوارة يتخذ من قضبان ضي  الرأس للنحر.5)
 .«كورة»( عن اللسان ا وابألصر 6)
 ولي  بفتح بن  مد بن وشاح املوصلي.« كار»( يف معجم البلدان 7)
 دان ا ويف اللباب : اليزيدي.( األصر ومعجم البل8)
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م الثِّياب ا وكذا الَكاَرةُ  ومنه  ثِيابَه يف َثوب َواِحٍد وحَيحِمُلها فيكون بعُضها عل  بع . ُيَكوِّرُ  الَقّصاِر ا لكونه كاَرة  ا ِعكح
رَ و ُجلَ  َكوَّ ً  : تكويراً  الرَّ  ، وأَنشد أَبو ُعبَْيَدة : َطعَنَهُ فأَْلقَاهُ ُمْجتَِمعا

ٌض  ُض ســـــــــــــــــــــــاطـــــــــِ ـــــــــنـــــــــقـــــــــح ـــــــــر أحِس وال اُه أُم  ال نـــــــــَ ـــــــــح َربـ  ضـــــــــــــــــــــــَ

  
ِن   َديـــــــــــح يـــــــــــَ لـــــــــــح رِيـــــــــــعـــــــــــًا لـــــــــــِ ر  صـــــــــــــــــــــــــَ خـــــــــــَ و رَافـــــــــــَ كـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
رَ  هللا ُسْبَحانَهُ وتَعَالَىو  عُها.الِعَماَمة ، وهو لَفَُّها وَجمْ  تَْكِوير ، وأَصلُه من اللَّْيَل على النَّهاِر : أَْدَخَل هَذا في هَذا َكوَّ

اللَّْيِل والنهاِر : تَْغِشيَةُ كّلِ َواحٍد منهما صاِحبَه. ويُقَال : ِزيَاَدتُه في  تَكويرُ  اللَّْيِل والنهاِر : أَْن يُْلَحَق أَحُدهما باآلخر ، وقيل : تَكويرُ  وقيل :

 هَذا من َذلك ، كما في الصحاح. والَمعَانِي ُكلَُّها متقاِربَة.

مَ  الرجُل ، ِإذا اْكتَارَ و  اْكتَارَ  يقال :و الفََرِس. اْكتِيَار أُْخوذٌ من، م أَْسَرَع في َمْشيِهِ  الرجُل : اكتارَ و ، نقله الصاغانّي ، وهو في اللسان : تَعَمَّ

، هكذا  عند اللِّقَاحِ  : شالَْت َذنَبَها اْكتِيَاراً  النَّاقَةُ  اْكتَاَرت قال األَْصَمِعيُّ :وِعْنَد العَْدِو.  في ُحْضِره ، وقال بعُضهم َرفََع َذنَبَهُ  : اْكتِيَاراً  الفََرسُ 

ُجلُ  اكتارَ و يده ، ونّص األَصمعّي : بعَد اللّقاح.في سائر النُّسخ ، وهو نصُّ ابِن س ُجل ، إِذا الرَّ بَابِ  ِللرَّ  .ُمْكتَئِرٌ  ، فهو تَهيَّأَ للّسِ

 ، عن ُكراع ، وقد تقدم في ِذْكر الدَّاَرات. ع ، بالفَتْح : الَكْورِ  َداَرةُ و

ى َرُجلٌ  يقال :و  ْء ، وقد تُْحَذف األَلف فيُقَال :، وهو ُمْفعَلَّى ، بتشديد الالم ، ألَّن فُْعلَلَّى لم تجي ماوتُثَلَُّث ِميُمهُ  ، بتشديد الراءِ  ُمْكَورٌّ و ُمْكَورَّ

 ، وقد تَقَدَّم قريباً. أَو قَِصيٌر َعِريضٌ  *[أَو لَئيمٌ ] ، عن ُكراع فاِحٌش ِمْكثَارٌ  وال نَِظير له ، أَي ، األَِخير عن ُكراع. قال : ِمْكَورٌّ 

تَجعلَُها المْرأَةُ على رأِْسَها ، قاله النَّْضر ، وقال ابن ِسيَده : لَْوٌث تَْلتاثُه الَمْرأَةُ على رأِْسَها بِخَمارها  ، بالَكسر : َضْرٌب من الِخْمَرةِ  الِكَواَرةو

 ، وأَنشد :

ا  ج ســـــــــــــــــــــهــــــــَ فــــــــَ َرد   مــــــــن تـــــــــَ راُء حــــــــا تـــــــــَ   (1)َعســـــــــــــــــــــح
  

َورَايف  و   اكـــــــــــــِ رُ  هتـــــــــــــَِ يـــــــــــــَ هـــــــــــــا مـــــــــــــَ يـــــــــــــِ غـــــــــــــح ـــــــــــــَ  مـــــــــــــن بـ

  
 ، فأُِضيفَت الدَّاَرةُ إِليها. : ِجبَاٌل ُهنَاك األَْكَوارُ ووَداِر نَِهيِك ،  بن ُعقَيل في ُمْلتَقَى َداِر بَنِي َربِيعَةَ  األَْكَوارِ  داَرةُ و

 ، أَي بالّضّم ، كما َضبََطه الصاَغانّي ، وال ِعْبَرة بإِطالق المصنِّف. ُكورٌ  قال ابُن ُدَرْيد :و

 .ُكور ، مصغَّراً : جبٌَل بَضِريَّةَ ُمقَابلة ُجَراَز ، يُْذَكر مع ُكَوْيرٌ  ، وفي ُمْختَصر البُلدان : ، كُزبَْير : َجباَلنِ  ُكَوْيرٌ و

ّمِ : ة ُكوِرينُ و ّم : شيُخ  ُكوِرينُ وباَرة المصنِّف َسقٌَط فاِحٌش ، ولعلَّه من تحريف النُسَّاخ ، وصوابُه : ، هكذا في النَُّسخ. وفي ع ، بالضَّ بالضَّ

ّمِ ، قريةٌ ، كما في التكملة. قلُت هو عبُد هللا بن القاِسم ، ولَقَبُه ُكوَرانوأَبي ُعبَْيَدة ،  ، وُكنيته أَبو ُعبَْيَدة ، من ُشيوخ أَبي  ُكوِرينُ  ، بالضَّ

 ُعبَْيَدة َمْعَمر بن الُمثَنَّى ، وقد َرَوى عن جابِِر بن َزْيد.

مّ  ِريّ الُكو وَعْبدُ  فإِنََّها من قَُرى أَْسفََرايِيَن. ُكورانُ  وأَّما  .(2)بالقُْرب من فِيلََك  ببَْحِر الِهْندِ  ُسفُنٍ  َمْرسى ، أي بَضّم الكاف : بالضَّ

 ، نقلَه الصاَغانّي. َجبٌَل بالقَبَِليَّة  :(3) ، كُجَهْينَة الُكَوْيَرةُ و

ُجل َكْرتأَ  ، هكذا نقَلَهُ الصاغانّي. قال أَبو َزْيد : عليه : اْستَْذلَْلتُه واْستَْضعَْفتُه أََكْرتُ و ، إِذا استَْذلَْلتُه واْستَْضعَْفتُه  (4) أُِكيُر ِكيَارةً  على الرَّ

 .(5)وأََحْلُت عليه إِحالَةً نَْحَو مائة 

رُ و رُ  التََّكوُّ ر ، يقال : التَقَطُُّر والتََّشمُّ ْرتُه فتََكوَّ ر َكوَّ رو ، أَي تلَفََّف وتََشمَّ ره ، يقَال : السُّقُوطُ  : التََّكوُّ رَ  َكوَّ  ، أَي َصَرَعه فسقََط. فتََكوَّ

 * ومّما يْستَْدرك عليه :

َرتْ  وقد اْختُلَف في تفسيره ، فقيَل : ُجِمَع َضْوُؤَها ولُفَّ كما تُلَفُّ الِعَماَمة ، وقيل : (6) (ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ )قولُه تعالَى :  : ُغّوَرت  ُكّوِ

َرتْ  وقال ُمَجاِهد : (8) ُكورْ  ، حكاه الجوهريُّ عن ابن َعبّاٍس ، وهو بالفارِسيّة (7)  : اْضَمَحلَّتْ  ُكّوِ
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__________________ 
 رت ابملصرية والكويتية.ما با معكوفتا سق (*)
والفج  والتفج  : َعَظمٌة وتكرب ٌ وتطاُوٌ  ا وفج  يفج  فجســـــــاً وتفج  : تكرّب وتعّظم وَفَخَر « تفحشـــــــها»( عن التكملة ا وابألصـــــــر 1)
 «.فج  اللسان :»
 .«قبلك»( عن التكملة وابألصر 2)
 ( قيدها ايقوت : تصغري كارة.3)
 ( التهذيب : أكرب إكارًة.4)
 تهذيب : حنٌو منه.( ال5)
 ( سورة التكوير اآية األوىل.6)
 .«عودت»( عن اللسان وابألصر 7)
(8.  ( يف اللسان : ُكورح ِبِكرح



6795 

 

َدة : َفش : تـَُلف  ومُتحَح  ا وقــا  أَبو عبيــح . وقــا  اأَلخح رَ  ُكوَِّرتح   وَذهبــتح ب  َتكويرِ  ِمثــح اَدة : َأي َذهــَ ة. وقــا  قـَتــَ امــَ الِعمــَ
وحُ َها ا وقا  جُمَاِهد ا أَيضــاً : رَِمة : نُزَع ضــح . وقا  الر بِيُض بن خيثم  ُكوَِّرتح   ضــوحُ َها ا وهو قـَوحُ  الَفرّاِء. وقا  ِعكح ِوَرتح : ُدهح

َته حىت يَ  : ُكوَِّرتح   : َورحُت ا ائرَت ا ِإذا َطَرحح ُقرت.ُرِمَي هبا. ويَقا  : َدهح  سح
 ، بالضّم ، في أَْرِض اليَمِن ؛ بها َوْقعة. الُكورِ  وثَنِيَّةُ 

 ، بالّضّم ، اسُم َجَماَعة. ُكورٌ و

ر وأَبو حاِمٍد صاِلُح بُن قاِسٍم المعروُف بابن  .620، بفتح الكاف وتشديد الواو الَمْكُسورة ، َحّدث عن َسِعيد بن البَنّاِء ، مات سنة  َكّوِ

 ، بالّضّمِ : َحدَّث بِدَمْشق عن َزْينََب بِنِت الَكَمال. الُكوِريّ  وُعَمرُ 

ثين ، خاتَِمتُُهم شيخ ُشيُوِخنا العالَّ  ُكوَرانُ و َمةُ أَبو الِعْرفان إِبراِهيُم ، بالّضّمِ : قَبِيلَةٌ من األَْكَراد ، خرج منهم طائفةٌ كثيرةٌ من العُلََماِء الُمَحّدِ

 بَة ، وقد َمرَّ ِذْكُره في َشْهرُزور ، فراجْعه.بن َحَسن ، نَِزيُل َطيْ 

 ، كِمْحَراب : اسٌم. ِمَكوارٌ و

از ، كُزبَْير ، لَهُ َعِقٌب بالَمِدينَة. ُكَوْيرو  بُن َمْنُصور بن َجمَّ

ّي ، وإِليه  ، واسُمه محّمد بُن علّي بِن حسِن بِن حاِمدِ  ُكَوْير بَطن من الَمعَاِزبة باليََمن ، وَجدُُّهم األََكاِوَرةو بِن محّمد بن حاِمِد بن معزب العّكِ

 باليََمن. ُكوْير يُْنَسب بَْيتُ 

م األَخيرة : فََرٌس ُمْكتَ   ئِرٌّ ، في لغة من همَز ، وهووقال الّصاَغانيُّ : وَذَكر ابُن ُدرْيٍد في باب ُمْفعَِلّل ، بسكون الفاِء وفتح العَْين وتشديد الالَّ

، على ُمْفتَِعل ، وِإْن َصحَّ الُمْكتَئرُّ  ُمْكتَئِرٌ  فهو اْلُمْكتَار لَِّذي يَُمدَّ َذنَبه في ُحْضِره ، وهو محموٌد. قال الصاغانّي : إِن أَراد هْمزَ بَذنَبِه ا اْلُمْكتَارُ 

 .«ك ت ر»بتشديد الّراِء ، فموضعُه تركيب 

ا اليَتِيَم فال : القَْهرُ  الَكْهرُ  : [كهر]  وقََهَره بمعنًى. َكهَره وَزَعَم يَْعقُوُب أَّن كافَه بَدٌل من قاِف القَْهر ، (1) تَْكَهر ، َوقَرأَ ابُن مْسعُود : فَأَمَّ

ِحُك. : الَكْهرُ و ، إِذا َزبََرهُ واْنتََهَرهُ تََهاُوناً به. َكَهَره َكْهراً  ، يُقَال : االْنتَِهارُ  : الَكْهرُ و  اْستِْقبَالُك ِإْنَساناً بَوْجٍه عابِس تََهاُوناً به : الَكْهرُ و الضَّ

 واْزدَراًء.

. وسلمعليههللاصلىما َرأَْيُت ُمعلِّماً أَْحَسَن تَْعِليماً من النَّبِّي »في َحِديث ُمعَاِويَةَ بِن الَحَكم السُّلَِمّيِ أَنّه قال : و: ُعبُوُس الَوْجه ،  الَكْهرُ  وقيل :

ي ُهوَ  يفبِأْبِ  قال ابُن األَثِير :  «يُْكَهُرون إِنَُّهم كانُوا ال يَُدعُّون َعْنهُ وال»في حديث الَمْسعَى : و. «وال َشتََمنِي وال َضَربَنِي َكَهَرنِي ما ، وأُّمِ

 : يُْكَرُهون. (2)هكذا يُْرَوى في ُكتُِب الغَِريب وبَْعض ُطُرق ُمْسِلم ، والِّذي جاَء في األَْكثر 

اِء ، من اإِلْكَراه.بتق َحى : اْرتَفََع ، قال َعديُّ بُن َزْيٍد العبَاِدّي : َكَهر ، وقد اْرتِفَاُع النََّهارِ  : الَكْهرُ و اللْهُو. : الَكْهرُ  قِيل :و ديم الرَّ  الضُّ

َا بـــــــــــــــــــــــاَل أَزحَواِداَن  فـــــــــــــــــــــــِّ خـــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
َدمح   ريحِ عــــــــــــــــَ ِر مــــــــــــــــن غــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح

ُ
ًة ابملــــــــــــــــ قــــــــــــــــَ  ثــــــــــــــــِ

  

ُة يف   ــــــــــــَ ان ــــــــــــعــــــــــــَ رِ فــــــــــــِإذا ال هــــــــــــح حــــــــــــَ   كــــــــــــَ  الضــــــــــــــــــــــــــ 

  
ٍم ِزمَيح   ُب ُذو  ــــــــــــــــــَح قــــــــــــــــــَ ا َأحــــــــــــــــــح (3)ُدوهنــــــــــــــــــََ

 

  
، وقد ذكَرُهَما  اْشتَِداُد الَحرِّ  أَيضاً : الَكْهرُ و يَصف أَنّه ال يَْحِمل معه زاداً في َطريقه ثِقَةً بما يَِصيُده بُمْهِره. والعَانَة : القَِطيُع من الَوْحش.

. َكْهرُ  قال األَزَهِريُّ :الزمخشريُّ ، و  ، أَنشد أَبو َعْمرو : الُمصاَهَرةُ  الَكْهرُ و النََّهار : اْرتِفَاُعه في ِشدَّة الَحّرِ

رِي  ُب يب عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــَد ابِب اأَلمــــــــــــــــــِ َرحــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــُ  يـ

  
رُ و   هـــــــــــــَ كـــــــــــــح ا تـــــــــــــُ قحضـــــــــــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــََ ٌد ويــــــــــــــُ عـــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، لُوُجود َحْرِف الَحْلق. والفْعُل كَمنَعَ  أَي تَُصاَهر ،

ّمِ : التَّعَبُُّس. الُكْهُرَوةُ و  ، أَي اْنتَهاٌر ِلمْن خاَطبَه وتعبٌُّس لْلوْجه. قال َزْيُد الَخْيِل : ُكْهُرورةٌ  يُقَاُل : في فاُلنٍ  : بالضَّ
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ُت بــــــــــــــِذي  و  ُروَرةٍ َلســـــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــح يِن  كــــــــــــــُ  غــــــــــــــريح أَنـــــــــــــ 

  
بــــــــــــــِ ُ   ريِة َأعــــــــــــــح غــــــــــــــِ

ُ
ت أُوىَل املــــــــــــــ عــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  ِإذا طــــــــــــــَ

  
 ، بغير هاٍء. كالُكْهُرورِ  الُمتَعبُِّس الذي يَْنتَِهُر الناَس ، أَيضاً : الُكْهُرورةو

ا يُْستَْدرك عليه :  وممَّ

. الَكْهرُ   : الشَّتُْم ، نقلَه األَزهريُّ

__________________ 
 .9( سورة الضح  اآية 1)
 والعمرة ا كتاب ا ج.( انظر شرح النووي ا ابب : استحباب الرمر يف الطواف 2)
 ( األحقب : ا مار الذي يف حقويه بياض. و م زمي : املتفر  لي  مبجتمض يف مكان.3)
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اٌك لَعَّاٌب ، وقيل : عابٌِس. ُكْهُروَرةٌ  ورُجلٌ   : قَبِيُح الَوْجِه ، وقيل َضحَّ

يِن فُكورٌ  ، أَو ِجْلٌد َغِليٌظ ذو َحافَاٍت ، ، بالَكْسِر : ِزقٌّ يَْنفُُخ فيه الَحدَّادُ  الِكيرُ  : [كير] ا الَمْبنِيُّ من الّطِ ّم ، وقد تقدَّم ، وأَمَّ ،  أَْكيَارٌ  ج ، بالضَّ

 ، األَخيُر عن ثَْعلب ، قاله حين فَسَّر قَْوَل الشاِعر : ِكيَرانٌ و. كِعنَبَة ، ِكيََرةٌ و

ا  احـــــــــــًا كـــــــــــَبهنـــــــــــ  مـــــــــــًا قـــــــــــبـــــــــــَ فـــــــــــًا ُدغـــــــــــح َر  آنـــــــــــُ  تــــــــــــَ

  
اِدمُي   قـــــــــــــَ يـــــــــــــارٍ مـــــــــــــَ بِ  َأكـــــــــــــح اَم اأَلرانـــــــــــــِ خـــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ْحُل  الُكور َجْمعُ  الِكيرانُ  ، وليس ذلك بمعروف في ُكتُب اللغة ، إِنََّما ِكيَرانٍ  على ِكيراً  تَْسَودُّ من النّاِر ، فكسَّر الِكيَرانِ  قال : مقَاِديمُ  وُهَو الرَّ

 .األَْكيارِ  ، ولعلَّ ثَْعلَباً إِنّما قال َمقَاِديم

َرةَ ، في ِدياِر َغنِّي ، قَال ُعْرَوةُ بُن الَوْرِد : ع بالبَاِديَةِ  : ِكيرو بالقُْرب من َضِريَّةَ ، بَلٌ جَ  : الِكيرُ و  ، وهو َجبٌَل أَحمُر فاِرٌد قَِريٌب من إِمَّ

يٍّ  لـــــــــــــــِ ين عـــــــــــــــَ تح أبَرحض بـــــــــــــــَ   (1)ِإذا حـــــــــــــــلـــــــــــــــ 
  

َرٍة و و   َ ِإمـــــــــــــــــــــــ  اح َك بـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــُ ريِ َأهـــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــــــِ

  
 تَْبِريَز وبَْيلَقَاَن.د ، بين   :(2) ِكيرو

، إِذا َجَرى كذلك ،  يَِكيرُ  الفرسُ  َكارَ  وهو منْ  ، عن ابن األَْعَراِبّي ، ، بالَكْسرِ  الِكيَارُ  ، كَسيِّد : الفََرُس يَْرفَُع َذنَبَه في ُحْضِره ، وفِْعلُهُ  الَكيِّرُ و

 ُمْكتَاراً  الفََرُس ، إِذا َرفََع َذنَبَه في َعْدِوه ، ويُقَال : جاَء الفَرسُ  اكتارَ  يَُموت ، ومنه ، بالواو ، كَميِّت من مات أَو يَُكورُ  كبَيِّع ، من باع يَبِيُع ،

 ، إِذا جاَء مادًّا َذنَبَه تحَت َعُجِزه. قال الُكَمْيُت يصف ثَْوراً :

َديح  ه مـــــــــــن يـــــــــــَ قــــــــــاً  (3)كـــــــــــبَنـــــــــــ  ِة هلـــــــــــَِ يـــــــــــ  طـــــــــــِ بـــــــــــح  قـــــــــــِ

  
ة   ـــــــــــــ  ي مـــــــــــــِ ارٌ ابأَلحتـــــــــــــحَ ـــــــــــــَ ت كـــــــــــــح بُ  مـــــــــــــُ قـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــح نـ  ومـــــــــــــُ

  
فه من باب الواو ، ألَّن األَلَف فيه َعْيٌن ، واْنقِ  الب األَلف عن العَْين واواً أَكثُر وَذَكَره ابُن ِسيَده في الواو وقاَل : إِنََّما َحَملنا ما ُجِهَل من تََصرُّ

 من اْنِقالبها عن الياِء.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ة في (4) يَِكيرُ »في َحِديث الُمنَافِق : و. يَتََكايَرانِ  ليه يَْضِربُه ، وُهَماع أَكارَ  عن اْبِن بُُزْرج : ةً وفي هِذه َمرَّ  أَي يَْجِري. «هِذه َمرَّ

 ، كِجيران : اسٌم. كيَرانُ و

 فصل الالم
 مع الراءِ 

 هذا الفصل من زايداته على الصحاح
بينها وبين قُْرُطبَةَ تسعون ِميالً ، وأَرُضها كثيرةُ األَْنهاِر واألَشجاِر ،  د ، باألَْنَدلُِس. : بِْلبيَرة ، ويقال (5) األَْلبِيَرةُ  ، ويُقَال : اللَّبِيَرةُ  : [لبر]

د بُن َصْفوَ  ، هكذا في نُسختنا ، وفي بعضها : ومنه منها ومعاِدن الِفضَّة والذهب والحديِد والنِّحاس وَحجر التُّوتياِء ، ، هكذا في  انَ ُمحمَّ

يُّ بُن صْفَوان ث ، ويقال اللَّبِيِريّ  النُّسخ ، وقال الحافظ : هو َمّكِ . ومنه أَيضاً أََسُد بُن عبِد 308َمْولَى بني أَُميَّةَ ، مات سنة  البِيِريّ  فيه الُمَحّدِ

ْحمِن ، وإِبراِهيُم بُن خاِلد ، وأَْحَمُد بُن ُعَمر بن مْنُصور ، وعبُد الَملِ   ، وغيُرُهم. األَْلبِيِريُّون ك بُن َحبِيب ،الرَّ

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [لجر]

جرُ  ، نقله  386نة ، وهي قَْريَةٌ من قُرى بْغَداد ، ليس بها أَطيُب من مائها ، هكذا َضبََطه أَبو َعْبِد هللا محّمد بن َخِليفَة. وكان في أَثناِء س الالَّ

 فراجعه.« أَ ج ر»الُمْنتََخبَة له. وقد سبق التصريُح به في  ابُن الجاّلب في كتاب الفوائد

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [لور]

د أَبَان بن ُهَذْيِل بِن أَبي طاِهرٍ  الرُ  يراِزّي. (6) [عبد الوارث]، شيخ لِهبَة هللا بن  الَّالِريّ  ، وهي مدينةٌ بفاِرَس ، منها أَبو ُمَحمَّ  الّشِ
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ّي ، بتشديد الّراِء وَضّم الالم  اِهد اللُّّرِ  .(7)وأَحمد الزَّ

__________________ 
 .«بين غين»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 .«ِكريان : مدينة أبذربيجان با تربيز وبيلقان»( يف معجم البلدان 2)
 ( يف التهذيب : كبنه مرتٍد.3)
(4. ِ  ( ويرو  : َيكح
 وبعضهم يقو  يلبرية ا ورمبا قالوا لبرية. .. : إلبرية( يف معجم البلدان 5)
 .«الالر»( زايدة عن معجم البلدان 6)
 ن وأشرت.( ومثله يف اللباب : الل ّري بفتح الالم وتشديد الراء. قا  وهذه النسبة إىل انحية يف اجلبر يقا  هلا لرستان ا قرية من جبا  أصبها7)



6799 

 

ّي ، عن إِبراِهيم بن َعَرفَةَ وغيره ، واإِلَماُم أَبو إِْسَحاق إِْبَراِهيُم بُن َعبْ  وبالفَتْح : إِْبَراِهيم بن محّمد ة األَصبهانّي اللَّّرِ د العَِزيز بن القَاِسم بن لَرَّ

ْيِزّي  ّم ، شيُخ داِر الحديث الظاِهِريَّة ، َسِمَع ابن الُجمَّ  وطبقته. (1)، اللُّوِرّي بالضَّ

 ك عليه :: * ومّما يُْستَْدرَ  [لشر]

 ، اسم أَبي ثَْعلَبَه الُخَشنِّي الصحابّي ، نقله الَحافظ. الِشرُ 

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [لنجر]

 فشرحه بما ليس معروفاً. وأَْغفله ُهنا. قاله شيُخنا. (2)« رسا»وهو اسٌم لَمْرَسى الُسفُن ، اْستْطَرَده المصنِّف في  اللّْنَجر

 َرك عليه :: * ومّما يُْستَدْ  [لير]

ّي وأَْصبََهان ، يُقاُل : لها : لير  َشّداد. ِلير ، بالكسر ، والياِء ُمَمالة : ناحيَةٌ من ُجْنَدْيَسابُور وجبَال األَكراد الُمْنتِشرين بين الرَّ

الَحِديث  الطِويلة الَهِزيلةُ ، وبه فّسر ، وقيل : هي الَمْرأَةُ القِصيَرةُ الدَِّميَمةُ  هي : : (3)، أَهَمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَثِيِر  اللْهبََرةُ  : [لهبر]

ْهبَلَِة ، وهي الَّتِي ال تُْفَهُم َجلَبَاتُها ، أَو الَّتِي هو أَو «لَْهبََرةً  ال تَتََزوَجنَّ » كما سيأْتي ، وهذا هو التَّْطِويل  (4) تَْمِشي َمْشياً قليالً  َمْقلُوُب الرَّ

ْهبَلَة على َمَحلِّه على عادته كان أَْوفَق له كما ال يَْخفَى.  الُمِخلُّ بصنعته ، فإِنّه لو أَحاَل الرَّ

 : * ومّما يُْستَْدرك عليه : [لهور]

ً كساُجور ، ويُقَ  الُهورُ  كَجْعفَر ، ويُقَال : (5) لَْهَورُ  ، مدينة عظيمة بالِهْند ، بها ُوِلَد الصاغانِيُّ صاِحُب العُبَاب ، وإِليها يُْنَسب  لََهاُورُ  ال أَيضا

ثين.  جماعةٌ من المحّدِ

 فصل امليم
 مع الراءِ 

 .الِمئَرُ  والنَِّميَمةُ ، والجمع بالَكْسر : الذَّْحُل والعَداوةُ  الِمئَْرةُ  : [مأر]

. الُجْرُح ، كَسمَع : اْنتَقَضَ  َمئِرَ و قاءَ  َمأَرو .كاْمتأَر ، َعلْيه : اْعتَقََد عَداَوتهُ  َمئِرَ و ، نقله الصاَغانِيُّ  كَمنَع : َمأْراً  الّسِ

 ن باب الُمفاَعلة.، م ِمئاراً و كَماَءَر ُمَماَءَرةً  وَعاَدى ، أَْفسَد وأَْغَرى : َمأْراً  بَْينُهم مأَرَ و ، وفي اللِّسان : َوسَّعَه. َمألَهُ 

 ُمْفِسد وهو تحريف. مئِرٌ  بين النَّاس. وفي بعض النُّسخ : وَغْيثٌ  ، كَكِتٍف ، وَعنِب : ُمْفِسدٌ  َمِئرٌ  ُهوو

 وقال ابُن األَْعَرابِّي في قَْول ِخَداش : : تَفاخُروا. تَماَءُرواو

اَءرحمُتح  ُم  متـــــــــــــََ تـــــــــــــُ كـــــــــــــح زِّ حـــــــــــــىت  هـــــــــــــلـــــــــــــَ  يف الـــــــــــــعـــــــــــــِ

  
لــــــــَك الــــــــغــــــــاُر ا  رَاكــــــــمــــــــا َأهــــــــح رائــــــــِ  لــــــــنِّســــــــــــــــــــــاَء الضــــــــــــــــــــــ 

  
 معناه : تَشابْهتُم. وقال غيره : تَبَاَرْيتُم.

 قال ِخَداش : : فاَخَره. وفي فِْعِله : ساَواهُ  ماَءَرهُ و

ا  َر صــــــــــــــــــوحهتـــــــَِ ثـــــــح تــــحــــَ  مــــِ رٍّ فـــــــانــــح تح ســـــــــــــــــــــاَ  حــــُ  َدعـــــــَ

  
ُرهـــــــــــــــــا  ائـــــــــــــــــِ ه و  ميـــــــــــــــــَُ لـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــح رُهح يف فـــــــــــــــــِ ائـــــــــــــــــِ  متـــــــــــــــــُ

  
 .َمئِيرٍ  يقال : ُهْم في أَْمرٍ  ، كَكِتف ، وأَِمير : شِديدٌ  َمِئرٌ  أَْمرٌ و

 علْيه : اْحتقََد. اْمتأَرَ و

 أَي أَفسدناهم. (6)ُمتَْرفِيها  أَْمأَْرنَا َمالَهُ : أَسافَهُ وأَْفسَدهُ. وقُِرئَ  أَْمأَرَ و
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 .(7)، لُغة في البَتِْر  : القَْطعُ  الَمتْرُ  : [متر]

 مثل َمتَح. بَسْلِحِه : َرمى به َمتَرَ و .(8) الِجَماع ربما ُكنَِي بِه عنو ، إِذا َمدَّه ، َمتََره َمتْراً  ، وقد الَحْبِل ونْحِوهمدُّ  : الَمتْرُ و

__________________ 
 .«اجلمزي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 األجنر.« رسا»( ورد يف 2)
وقا  ابن األثري : هي املرأة القصـــرية الدميمة ا الصـــواب أن يقو  : وقا  يف التكملة : هي املرأة القصـــرية قوله : »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

 .«ـهثاين وصاحب التكملة عل  األو . االدميمة ا مث يقو  : وقا  ابن األثري : هي الطويلة اهلزيلة ا فإن ابن األثري اقتصر عل  ال
 .«قليال»بد  « ثقيال»( يف القاموس : 4)
 .«هَلَاُور»واملشهور من اسم هذا البلد :  .. ( يف معجم البلدان : َلوحُهور5)
 .16( سورة اإلسراء اآية 6)
 حتريف.« البئر»( عن الصحاح ا وابألصر 7)
 ( يف الصحاح : البضاع.8)
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ْندِ  التَّماتُرُ و لم أَسَمع هذا الحرف  ، قاله اللَّْيُث : قال أَبو منصور : تَتََراَمى وتَتََساقَطُ  ، أَي تَتََماتَرُ  إِذا قُِدَحتْ  : التَّجاذُُب. ورأَْيُت الناَر من الزَّ

 لغَير اللَّْيِث.

تَرَ و تَاراً  الَحْبُل بنْفسه امَّ  كاْفتَعََل : اْمتَدَّ. اّمِ

 : نََكَحَها ، وهذه عن ابن القّطاع. َمتْراً  الَمْرأَةَ  َمتَرو

 : ما فِي بُُطوِن الَحَواِمِل من اإِلبِِل والغَنَِم. الَمْجرُ  : [مجر]

وقال أَبو َزْيد : هو أَن يُبَاَع البَِعيُر أَو غيره بما في  أَن يُْشتََرى البَِعيُر بما فِي بَْطِن النَّاقَِة. قِيل : هووأَْن يُْشتََرى ما فِي بُُطونَِها ،  : الَمْجرُ و

، وهو ما  الَمْجر أَي عن بَْيع «الَمْجر أَنّه نََهى َعنْ »في الحديث : وُء بما في بَْطن هذه الناقِة. يُبَاَع الشَّيْ بَْطن الناقَة. وقال الجوهرّي : أَن 

ي بَيعُ   يقال لما في اتِّساعاً وَمَجازاً ، وكان من بِيَاعاِت الجاِهِليَّة ، وال الَمْجِر َمْجراً  في البُُطون ، كنَْهِيه عن الَمالقِيح. ويجوز أَن يكوَن ُسّمِ

اسٌم للَحْمِل الِذي في بَْطن الناقَة ، وَحْمُل الذي في بَْطنِها َحبَُل الَحبَلَِة ؛ والثالث الغَِميُس ، قاله أَبو  فالَمْجرُ  إِالَّ إِذا أَثْقَلَِت الحامُل. َمْجرٌ  البَْطنِ 

ُل :  ، لُغَيَّةٌ أَو لَْحنٌ  عن القُتَْيبِّي ، وهو والتَّْحِريكُ  ُعبَْيَدة ، . قال األَوَّ بالتَّْحِريك :  الَمَجروواألَخيُر هو الظاهر ، وقد َردَّه ابُن األَثير واألَزهريُّ

 داٌء في الشاةِ.

ة   قال الشاعر :،  «َحَرامٌ  َمْجرٍ  ُكلُّ »في الحديث : و .(1)وقال الثاني : هذا قد خالَف األَئِمَّ

ُك أَ  راً  (2)ملح تــــــــــــــَ ٍم  جمــــــــــــــَح لــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
ر  مل  ال حتــــــــــــــَِ

  
هح   لــــــــــــُ امــــــــــــِ ُه وعــــــــــــَ ــــــــــــح ن ِر عــــــــــــَ ــــــــــــرُي املِصــــــــــــــــــــــــــح اُه أَم  هنــــــــــــََ

  
 : الَولَد الذي في بْطِن الحاِمل. الَمْجرُ  قال ابن األَعرابّي :

بَا : الَمْجرُ و  ، عن ابن األَعرابّي. الّرِ

 ، أَي َعْقٌل. َمْجرٌ  ، يقال : َما لَهُ  العَْقلُ  : الَمْجرُ و

الُمْجتَِمُع ، وقيل إِنه مأُْخوذٌ من  الَجْيُش العَِظيمُ  : الَمْجرُ  قال األَصمعّي :و : كثير جدًّا. َمْجرٌ  يقال : َجْيشٌ  ءٍ الَكثِيُر من ُكّلِ شيْ  : الَمْجرُ و

ي به ِلثِقَِله وِضَخِمه. َمْجَرةٌ  قَولهم : شاةٌ   .َمْجرٌ  يُقَاُل لَُهَما : ابَنَةُ والُمحاقَلَةُ والُمزَ  ، عن ابِن األَْعَرابِّي. قال : الِقَمارُ  : الَمْجرُ و ، إِنَّما ُسّمِ

ونَِجَر : ِإذا َعِطَش فَأَْكثََر من الشُّْرِب فلَْم يَْرَو ، ألَنَُّهم يُْبِدلُون الِميَم من النون ،  َمِجرَ  ، يُقَال ِميُمه بدٌل عن نُون نَْجر ، يقال العََطشُ  : الَمْجرُ و

ْلَو وَمَخْجُت.  مثل نََخْجُت الدَّ

 ، لِعَظِم بَْطنها من الَحبَل فال تَْقِدُر على النُُهوض. َمْهُزولَةٌ  ، بالتسكين عن يَْعقُوب ، أَي َمْجَرةٌ  شاةٌ و

زاً واتَِّساعاً. وكذا إِْمَجاراً  في البَْيع الرجلُ  أَْمَجرَ و  .ماَجْرت ُمَماَجَرةً  ، يقال ذلك تََجوُّ

 اةً.ُمَرابَ  : َرابَاه ِمَجاراً و َماَجَرهُ ُمَماَجَرةً و

وزعم يعقوب أَّن ميَمه بدٌل من نُوِن  ولَْم يَْرَو. إِذا تََمألُ  َمِجرٌ  فهو َمَجراً  ومن اللَّبَن من الماءِ  َمِجرَ  يُقَال ؛ ، بالتحريك : تََملُُّؤ البَْطِن. الَمَجرو

 نَِجَر. وزعم اللّْحيَانُي أَّن ِميَمه بدل من باِء بَِجَر.

 أَْمَجَرتو َمَجراً  الشاةُ  َمِجَرت يقال : .كاإِلْمَجارِ  فتُْهَزل لذلك وتَثْقُل وال تُِطيُق على الِقيَام َحتَّى تُقَاَم ، ُد الّشاةِ في بَْطنَِهاأَْن يَْعُظَم َولَ  : الَمَجرُ و

 قال : ُمْمِجرٌ  ، فهي

ا  هــــــــــــَ ــــــــــــِ َوائ نح عــــــــــــُ يِّ مــــــــــــِ الُب ا ــــــــــــَ ِوي كــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــَ  تـ

  
ُر و   مـــــــــــــِ رَ حتـــــــــــــَح جـــــــــــــِ مـــــــــــــح

ُ
ا املـــــــــــــ ائـــــــــــــهـــــــــــــَ  يف ِكســـــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، أَي إِذا كان ذلك عادةً لها. ، بالَكْسر : الُمْعتَاَدةُ لها الِمْمَجارُ و في النُّوِق ِمثْلُه في الشاِء ، عن ابن األَعرابّي ، اإِلْمَجارُ و

: اْنتِفَاُخ البَْطِن من َحبٍَل أَو  لَمَجرُ ا ُهزاٌل وتَْعُسر عليها الِوالدةُ. وقال غيُره : (3): الشاةُ الّتي يُِصيبُها َمَرٌض أَو  الُمْمِجرُ  وقال ابُن ُشَمْيل :

فال تَقدَر أَْن تَمِشَي ، وُربَّما ُشقَّ بَطنَُها  (4): أَْن تَْلقَح النّاقَةُ والشاةُ فتَْمَرض  اإِلْمجارُ و. ُمْمِجرٌ و َمِجَرةٌ  فهي أَْمَجرَ وبَْطنَُها  َمِجرَ  َحبٍَن ، يقال :

 فأُْخِرَج ما فيه ِليَُربُّوه.
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 ، واألَعرف الِهَجاُر. ، كِكتَاٍب : الِعقَالُ  ارُ الِمجَ و

 ، والمشهور اآلن بَحْذِف األَِلف. كَهاَجر : د ، بَْيَن َضَراَي وآَزاقَ  َماَجرُ و ، نقله الصاَغانِّي. ع بناِحيَِة السََّواِرقِيّة ، بالفَتْح : َمْجرٍ  ذُوو

__________________ 
 ء واحد.اجتمعوا يف تفسري اجملحر بسكون اجليم عل  شي( يف التهذيب : هؤالء األئمة 1)
 .«ال حير   .. أمل يكُ : » 8/  3( يف الفائ  2)
 ( يف التهذيب : وهزاٌ .3)
 ( يف التهذيب : فتمرض أو حَتحَدَب.4)
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 ، وهو مجاز. فيها المالُ  يُْمِجرُ  ، كُمْحِسنَة : ُمْمِجَرةٌ  َسنَةٌ و

 ، وهو مجاز. : ُمتْئِمٌ  ُمْمِجرٌ  اْمَرأَةٌ و

 اللَّبََن : أَْوَجَرهُ. أَْمَجَرهُ و

 * ومّما يُْستْدرك عليه :

ً » (1)الَحديث : : العَظيُم البَْطِن الَمْهُزوُل الجْسِم ، ومنه األَْمَجرُ   .«أَْمَجرَ  فيَْلتَِفت إِلى أَبيه وقد َمَسَخه هللا ِضْبعَانا

 اج قال :، إِذا جاَزت َوْقتََها في النتَ  ُمْمِجرٌ  ونَاقَةٌ 

 ِإجمحَارِ نـََتهجوَها بعَد طُوِ  و 
 َهضبة قِْبلّي َشَماِم في ِديار باهلَةَ. (2)كُجَهْينة :  ُمَجْيَرةُ و

ْوُم لي وأَنا أَْجِزي به ، يََذُر طعاَمهُ وَشَرابَه ِمْجَرايَ »في َحِديث أَبي ُهَرْيَرةَ : و اَي ، فحذف ال،  «الصَّ نُّون أَي من أَْجِلي. وأَصله ِمْن َجرَّ

 وخفََّف الَكلَمة. قال ابُن األَثير : وكثيراً ما يَِرُد هذا في حديث أَبي هريرة.

َدفَْين. وباطُن األُذُن. الَمَحاَرةُ  : [محر]  : دابَّة بالصَّ

َدفة ، وهذه عن األَْصَمعّي ، قال األَزهرّي : ذكر األَصمعيُّ وغيُره هذا الحرفَ  ، فدلَّ ذلك على أَنَّه َمْفعَلَة من َحاَر يَُحور ،  في ح ور والصَّ

 ٍء من كالم العَرب.في شي« محر»، قال : وال نَْعرف « محر»في باب  الَمَحارة وخالَفَهم اللَّْيث ، فَوَضع وأَنَّ الميَم ليست بأَْصليَّة ، قال :

 ، بالفتْح : مدينة بالَحبش. أَْمَحرةوقُْلُت : 

يَح  تَُشقُّ الَماَء مع َصْوٍت ، َجَرتْ  ، كَمْنعٍ وقُعُوٍد : ُمُخوراً و تَْمُخُر َمْخراً و تَْمَخرُ  ، ونَصَر ، سَّفينةُ ، كَمنَعال َمَخَرتِ  : [مخر] أَو اْستَْقبَلَت الّرِ

 َسبَح.إِذا  السابُح : َشقَّ الماَء بِيََدْيهِ  َمَخرَ و ، ماِخَرةٌ  ِجْريتَِها ، فهي ، وفي بعض النُّسخ : في َجْريَِها

 يعني َجَواِرَي ، وقيل : (4) (ِفيِه َمواِخرَ ) اْلفُْلكَ  (َوتَ َرى)في التَّْنِزيل : و ، نقله الصاغانّي. أََكلَهُ فاتََّسَع فيه ، إِذا القبَّ  (3) الِمْحَورُ  َمَخرَ و

يَاحِ : قالَهُ الفَّراُء. جْمع الَّتِي يُْسَمع َصْوُت َجْريَِها هي الَمَواِخرُ  ْوُت ، الَمْخر ، من ماِخَرة بالّرِ ، أَي  تَُشقُّ الَماَء بَجآِجئِها التي أَو ، وهو الصَّ

وقال  ، قاله أَبو الَهْيثَم : السفينةُ الَماَء ، إِذا َشقَّتْهُ بَصْدِرَها وَجَرت َمَخَرت ، في األَْصل : الشَّقُّ ، يُقَال : الَمْخروبُمقَدَِّمَها وأَْعلَى َصْدِرَها. 

 تراها كذلك. الُمْقبِلَة والُمْدبَِرةُ بِريحٍ واِحَدةٍ  هي الَمَواِخرُ  أَو الَماَء أَي تَْدفَعُه بَصْدِرَها ، تَْمَخرُ  : السَّفينة التي الماِخرة أَحمُد بن يَْحيَى :

 القَْوَم ، إِذا انتَقَى ِخيَاَرُهم ونُْخبَتَهم ، قال الراجز : اْمتََخرَ  ، ويُقَال : اْختَاَرهُ  َء :، أَي الَشيْ  اْمتََخَرهُ و

َتَخرح ال جِي كان  (5)ِمن َُنحَبِة الناِس   امح
هُ  ، إِذا العَْظمَ  اْمتََخرَ  من ذلك ،و اج : اْستَْخَرَج ُمخَّ  ، قال العَجَّ

َتَخرَ من خُم ِة الناِس ال جِي كان   امح
يَح : قابَلََها اْمتَخرَ و َرَهاو،  كاْستَْمَخَرها ِليَُكوَن أَْرَوَح لنَْفِسِه ، بأَْنِفه الفََرُس الّرِ ئَْب : تََمخَّ  ، قال الراجُز يصف الذِّ

رُ  خـــــــــِ مـــــــــح ـــــــــَ ت ِض  َيســـــــــــــــــــــــح مـــــــــَ ـــــــــَح ِإذا ملح َيســـــــــــــــــــــــح ـــــــــرِّي   (6)ال
  

ضِ   َوقــــــــــــــ 
ُ

ا املــــــــــــــ فــــــــــــــَ رَاِع الصــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــح ِر مــــــــــــــِ ثــــــــــــــح  مبــــــــــــــِ

  
ر  َرت في اإِلبِل. ففي النوادر :وأَْكثُر ما يُْستْعمل التََّمخُّ يَح ، إِذا استَْقبَلتَْها واستْنشتَْها  تََمخَّ وقد استُعير ذلك للنّاس ، ففي  قلُت : .(7)اإِلبُل الّرِ

رُ  َخَرْجتُ »قال :  ؟َحديث الَحارث بن عبد هللا بن السائِب قال لنافِع بن ُجبَْير : من أَْين يحَ  أَتَمخَّ  : أَستْنشقَُها.كأَنَّهُ أَراَد ،  «الّرِ

ْيف أَْرَسلَ  : َمْخراً  ، األَرَض ، كَمنَع َمَخرَ و أَي األَرُض ، َكَمنع أَيضاً  هي فَمَخَرت (8)وفي األَساس : ِلتَِطيب ،  فيَها الَماَء ِلتَُجوَد. في الصَّ

 وطابَْت من ذلك الَماِء. َجاَدتْ  : َمْمُخوَرة كما يَُدلُّ عليه صريُح ضبِط الُمَصنِّف ، وضبَطه ابُن القطَّاع بالمبنّي للمجهول ، وزاد : فهي
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 فذَهب به. أَخَذ ِخياَر َمتاِعه : يَْمَخره َمْخراً  البَْيتَ  َمَخرَ و

__________________ 
قوله : ومنه ا ديث : فيلتفت إخل عبارته يف م د ر : ويف حديث ابراهيم النيب أنه أيتيه أبوه يوم القيامة فيســـــــبله »هبامش املطبوعة املصـــــــرية : ( 1)

 .«أن يشفض له فيلتفت إليه إخل
 ( قيدها يف معجم البلدان بضم أوله وكسر  نيه.2)
 اف والبكرة. والقّب الثقب  ري فيه امور.( امور : كمنرب ا ا ديدة الجي  مض با اخلط3)
 .12( سورة فاطر اآية 4)
 .«الجي»بد  « الذي»وفيه « القوم»( يف التهذيب : 5)
 .«مل ألض»( عن الصحاح وابألصر 6)
 .«واستنشقها»( عن التهذيب وابألصر 7)
 ( ومثلها يف التهذيب.8)
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 وأَْهَزلَها. كانت غزيَرةً فأَْكثَر َحْلبَها فَجَهدها ذلك ، إِذا يَْمَخُرَها َمْخراً  النَّاقةَ  ، بالضّم وسكون الزاي ، الغُْزرُ  َمَخرَ و

َجال ، ومن على اإِلتْبَاع : ويَُضمُّ  ، بالفتْح اليَْمُخورُ و  يَْمُخورُ  طويٌل ، وجمل : يَْمُخورٌ  وُعنُقٌ  األَْعناِق. الِجَمال : الطويلُ  الطَّويُل من الّرِ

اج يصف جمالً :  العُنُِق : طويلُه. قال العَجَّ

  ٍ نــــــــــــــُ ان عــــــــــــــُ عــــــــــــــَ عحشــــــــــــــــــــــــــــَ ورِ يف شــــــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــُ  ميــــــــــــــَح

  
ورِ   جـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح وِد فـــــــــــــــاِرِض ا ـــــــــــــــُ يـــــــــــــــُ  حـــــــــــــــايب ا ـــــــــــــــُ

  
يبة الماُخورُ و ى وُد إِلْيهومْن يَِلي ذلك البَْيَت ويَقُ  أَهِل الِفْسق والفَساد ، وَمجلُس الَخّمارين (1)وَمْجَمُع  : بَْيُت الّرِ معّرب  ، َماُخوراً  أَيضاً يُسمَّ

ي السَّفينةُ  َمَخَرت أَو َعَربيَّة ، من ، أَي شارب الَخْمر ، فيكون تَسمية المحّلِ به َمجازاً ، َمْي ُخور لتَردُِّد الناس  ، إِذا أَْقبَلَت وأَْدبََرت ، ُسّمِ

ا قَدم البْصَرة َوالياً عليها :  ن الثاني، وم َمَواِخيرُ و َمَواِخرُ  ج َمجاز أَيضاً ، إِلْيه ، فهو ، الشَّراب َعلْيه  الَمَواخيرُ  ما هذه»َحديُث ِزيَاد لمَّ

ى ً  َحَراٌم َحتَّى تَُسوَّ َرك أَهلُ  (2)ومن سجعات األَساس : ألَْن يَْطرحك  «باألَْرض َهْدماً وِإْحَراقا  أَهُل الَخْير في الَمآِخير ، َخْيٌر من أَْن يُصّدِ

 .المَواخير

ْيف ِحَساٌن ِرقاٌق ُمْنتَِصباتٌ  َسَحائُب بِيضٌ  ، بالفتح : َمْخر بَنَاتُ و  . قال َطَرفةُ :الَمْخرِ  ، وُهنَّ بَنَاتُ  يأْتِين قُبَُل الصَّ

اِت  ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــَ رِ كـــــــــــــــبـ خـــــــــــــــح
َ

ا  املـــــــــــــــ َبدحَن كـــــــــــــــمـــــــــــــــَ  ميـــــــــــــــَح

  
رح   يـــــــــَج اخَلضـــــــــــــــــــــــِ الـــــــــِ يـــــــــُف َعســـــــــــــــــــــــَ َت الصـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــَ ـــــــــح  أَنـ

  
، قال أَبو َعلّي الفارسّي : كان أَبو بَْكر محّمد بن السَِّرّي يَشتّق هذا من البُخار ، فهذا يَُدلُّك على أَّن  َمْخرٍ  ا بَنَاتُ وُكلُّ قِْطعَة منها على ِحيَاله

من قوله عزَّ  أَصٌل أَيضاً غْير ُمْبَدلة على أَن تَْجعَله مخر بدل من البَاِء في بَْخر ، قال : ولو َذهَب ذاهٌب إِلى أَّن الميم في َمْخرٍ  الميم في

البَْحَر ألَنّها ، فيما يَْذَهب إِليه ، َعْنه تَْنشأُ ومنه تَْبَدأُ ، لكان ُمصيباً غيَر  تَْمخر وذلك أَّن السَّحاب كأَنََّها (َوتَ َرى اْلُفْلَك ِفيِه َمواِخرَ ) اسُمه :

 ُمْبعٍد ، أاََل تََرى إِلى قْول أَبي ذَُؤْيب :

ر مُث   حـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــب َن مبـــــــــــاِء ال ـــــــــــح رِب تح  شـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــ  َرفـ ـــــــــــَ  تـ

  
ــــــــــــــجُ   ــــــــــــــي ئ ــــــــــــــَ ن  ن ٍر هلــــــــــــــُ ٍج ُخضــــــــــــــــــــــــــــح ىَت  ــــــــــــــَُ  مــــــــــــــَ

  
ْرحاً في إِسفار هذه عبارة أَبي َعلّي بنّصها. وقد أَجَحَف شيُخنا في نْقلها ، وقال بعد ذلك : قلُت : البيت من شواهد التْوضيح ، وقد أَْنعَْمتُه ش

 اللِّثام ، والشاهُد فيه استعماُل َمتَى بمعنَى ِمْن.

ْلهُ. قلُت :  : ما َخَرج من الَجْوف ِمن رائَحٍة َخبيثٍة. الَمْخَرةُ و واألَصالةُ في الباِء ظاهرةٌ في قوله اآلتي : ضوا لهُ ، فتأَمَّ  الَمْخَرةوولم يَتعرَّ

ض لها صاحُب  (3) .المْخرة هذه نقلَها الصاغانّي في التكملة ، والزمخشرّي في األَساس ، وزاد األَخيُر : وفي ُكّلِ طائر ذفر ولم يتعرَّ

 اللِّسان.

 المال ، أَي ِخياُره. مْخرة ، والكْسُر أَْعلَى ، وهذا ُء الَِّذي تَْختاُرهالشي  :(4) ُمثلَّثةً  المْخَرةو

 ، نقله الصاغانّي. لَبٌن يُشاُب بماءٍ  ، على فِعيل : الَمِخيرُ و

ر إِذا أَراَد أَحُدكم البَْولَ »في الَحديث : و يحَ  فْليَتَمخَّ ، أَي فْليَْنُظر من أَين َمْجراها فال يَْستْقبلَها كي ال تَُردَّ عليه البَْوَل ويَترشََّش عليه « الّرِ

ه :  اْستَْمِخُروا آخر : وفي لْفظٍ  بَولُه ، ولكْن يَْستَْدبُرها. إِذا »، رواه النَّْضُر بُن ُشَمْيل من حديث ُسَراقة ، ونصَّ
 ِخُروافاْستَمْ  أَتَْيتم الغائطَ  (5)

يحَ  يحِ  «الّرِ ها ، هكذا في سائر النُّسخ ، وفي النَهايَة البن األَثير : ألَنّه كأَنَّهُ  عند البَْول ، أَي اْجعَلُوا ُظُهوَرُكم إِلى الّرِ َشقَّها  فكأَنّهُ قد إِذا َوالَّ

راً  بَظْهره فأََخذْت عن يَِمينه ويََساره. وقد يكون اْستِْقبالَُها يَح ، كما تقّدم ، خارِ كاْمتِ  ، تََمخُّ قلت :  غْيَر أَنّه في الَحديث اْستِْدبار. الفَرِس الّرِ

ر االْستِْدباُر ليس معنًى َحقيقيًّا يح ِمن أَْيَن ُهو ، ثُمَّ يُْستْدبَر ، وهو ظاهٌر عند  للتََّمخُّ كما ظنَّه المصنِّف ، وإِنَّما الُمراد به النَّظُر إِلى َمجَرى الّرِ

ِل ال  صادِق.التأَمُّ

 كَسْكَرى : َواٍد بالحَجاز ذُو ُحُصون وقًُرى. ، َمْخَرىو

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :
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راعة.  َمْخراً  األَرض َمَخرَ  وُم الّشاَم أَربعين  لتَْمَخَرنَّ  في الَحديث :وباَضعَها. وهذه عن ابن القطَّاع ،  : َمْخراً  الَمْرأَةَ  َمَخرَ و: َشقَّها للّزِ الرُّ

 ً  أَراد أَنََّها تَدُخل الشاَم وتَخوُضه. «َصبَاحا

__________________ 
 ( التهذيب : وجمتمعه.1)
 .«تطرحك»( عن األساس وابألصر 2)
 ( نص األساس : وكّر طائٍر َدِفُر املخرِة.3)
خرة بكسر امليم وضمها.4)

ُ
 ( كذا ا ويف اللسان : واملِخرة وامل

 نصه يف النهاية : إذا أت  أحدكم الغائرت فليفعر كذا وكذا ا واستمخروا الريح.( 5)
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 السفينِة البحَر. بمْخرِ  وتُجوس ِخاللَه وتَتَمّكن فيه. فشبََّهه

رتو  كذا في النوادر. (1)اإِلبُل الَكألَ ، إِذا استْقبَلتها  تمخَّ

 بَْطنها. الذئُب الشاةَ ، إِذا َشقَّ  َمَخرَ  وبعُض العََرب تقوُل :

 كذا في اللِّسان.

يِن اليابِِس  الَمَدرُ  : [مدر] كةً : قَِطُع الّطِ ينُ  أَو الُمتماِسِك ، ، ُمَحرَّ قوُل عامر بن  من الَمَجازوالِعْلُك الَِّذي ال َرْمل فيه ، َواحَدتُه بهاٍء.  الّطِ

، وَعنَى بالَوبَِر  بالَمَدر ، ألَنَّ َمبَانيََها إِنَّما هي الُمُدن أَو الَحَضر إِنَّما َعنَى به «الَمَدر ولُكم الَوبَرُ  لنا»:  وسلمعليههللاصلىالطُّفْيل للنَبّيِ 

 األَْخبِيَةَ ألَّن أَْبنِيَةَ البَاِديَِة بالَوبَر.

 .َمْدَراءُ  وهي ، إِذا كان َعظيَم البْطِن ُمْنتِفَخ الَجْنبَْين ، رِ الَمدَ  بَيِّنُ  أَْمَدرُ  فهو ، َمَدراً  ، كفَِرحَ  الرجُل ، َمِدرَ  ، ومنه ِضَخُم البْطنِ  : الَمَدرُ و

 بعُد أَيضاً. األَْمَدر وسيأْتي معنى

 ، وال يُتكلَّم به َوحَده ُمكسَّراً على فِعَالة ، هذا َمْعنى قوِل أَبي ِريَاش. إِتْباع ، بالكْسر ، فهو الِمَداَرةُ والِحَجاَرةُ  أَّما قولُُهم :و

 : أََخَذه. ر الَمَدراْمتَدَ و

، وقيل : هو  بالَمَدرِ  الَحْوَض : َسدَّ َخَصاَص ِحجاَرتِه َمَدرَ و .َمْمُدور : َمِديرٌ  . وَمكانٌ كَمدََّرهُ تَْمديراً  طانَهُ ، : يَْمُدُرهُ َمْدراً  الَمكانَ  َمَدرَ و

ين الُحّر لئالَّ يَْنَشَف ؛ وقيل : لئالَّ  الَمْدرُ وبالطَّين. وفي التهذيب :  الَمْدرَ وكالقَْرَمَدة إِالَّ أََن القَْرَمَدة بالِجّص ،  : تَْطيِينُُك َوْجهَ الَحوِض بالّطِ

 أَْصلحاه (2)طيّناه و[ ]أَي  فَمَداَره َزَعا في الَحوض َسْجالً أَو َسْجلَْينفي َحديث جابر : فاْنَطلَق هو وَجبَّاُر بُن صْخَرةَ فنَويَْخُرج منه الماُء. 

 .بالَمَدر

 كَمْقبَُرة وتقُول : (3)يُْستعَدُّ لذلَك. َوَضبَط الزمخشريُّ اللُّغة الثانِيَة  الَمْوِضُع فيه ِطيٌن ُحرٌّ  ، األُولى ناِدَرة : ، كِمْكنَسة ، وتُْفتُح الميمُ  الِمْمَدَرةو

 .َمْمُدَرتُكم من ْمِدُروناأَ 

كة : َمَدَرتُكو أَْهل مكَّة. َمْمُدَرةُ  والَهدَّة ين واللَّبِن ، وفي اللّسان : بَْلَدتُك أَو قَْريَتُك ُمَحرَّ ي القَريَةَ الَمْبنيَّة بالّطِ ، وكذلك  الَمَدرةَ  والعرُب تُسّمِ

ْخمة يُقال لها ي القَْرية، وفي الصحاح : وا الَمَدَرة المدينةُ الضَّ . قال الراجُز يصُف رُجالً مجتهداً في ِرْعيَِة اإِلبِل ، يقوُم الَمَدَرة لعرُب تُسّمِ

 لِوْرِدها من آخِر اللَّْيل الْهتمامه بها :

َزَرُه  ئـــــــــــــــح ِر الــــــــــــــُوُروِد مــــــــــــــِ د  عــــــــــــــلــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ــــــــــــــــــُن   اًل ومــــــــــــــــــا اَنَد  أَِذي ــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــَ َدرَهح ل َ

 املــــــــــــــــــ

  
ن. قلُت : وهو َمجاز. ومن سجعات األَساس : اللُهمَّ أَْخِرْجني من هذهواألَِذيُن هنا :  . األَخير الَمَدَرة ، وَخلِّْصني من هُؤالءِ  الَمَدَرةِ  الُمؤذِّ

 .(4) ماِدر جْمع

 .بالَمَدر ؛ ألَنَّ ُسكناُهم غالباً في البُيُوت الَمْبنيَّة : أَْهُل الَحَضر َمْدراءَ  بَنُو من الَمجاز :و

ْيب : ُء في ثِيَابه.: الخاِرى ْمَدرُ األَ و  قال مالُك بُن الرَّ

ٍف  وحِب آلـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ُرواًب ِإىل ثـ  ِإنح َأُ  مضـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
و   وحِم أَمحســـــــــــــــــــــــَ  وهـــــــــح ن الـــــــــقـــــــــَ َدرُ مـــــــــِ هح  أَمـــــــــح بـــــــــُ  جـــــــــانـــــــــِ

  
ِجيع العاِجُز عن َحْبِسه : األَْمَدر أَو  ، نقله أَبُو ُعبَْيٍد عن بعضهم. الَكثيُر الرَّ

 ، وبه فَسَّر خالُد بُن ُكلثوم قَوَل َعْمرو بن ُكْلثُوم : األَْقلفُ  : األَْمَدرُ و

ا  يــــــــــنــــــــــَ حــــــــــِ بــــــــــَ ك فــــــــــاصــــــــــــــــــــــــح نــــــــــِ حــــــــــح يبِّ بصــــــــــــــــــــــــَ  َأاَل هــــــــــُ

  
وَر و   ي مخـــــــــــــــــُُ قـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ اال تـ َدرِيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــَ  اأَلمـــــــــــــــــح

  
 .(5)ٍء يقوُل : سمعُت خالَد بن ُكْلثوم ، فذكَره بالميم ، نقلَه الصاغانّي. قلُت : هكذا قالهُ َشِمٌر ، سمْعُت أَحمد بن هانى
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 ز.الَِّذي يَْمتَِهُن نَْفَسه وال يَتعهَّدها ، كقولهم للِمْسفار : أَْشعَث أَْغبَر ، وهو َمجا (6)، وهو الِمْعماُل  األَْغبَرُ  : األَْمدرُ و

اعي يَصُف إِبِالً لها قَيِّم : الُمْنتَِفُخ الَجْنبَْين : األَْمدرُ و  العظيُم البْطِن ، قاله أَبو ُعبْيد وأَنشد للرَّ

__________________ 
 بتذكري الضمري.« استقبلته»( يف التهذيب واللسان 1)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.2)
برت الزخمشـــــري اللغة الثانية كمقربة ا عبارته يف األســـــاس : واهلّدة ممدرة أهر مكة ا ابلفتح والضـــــم ا قوله : وضـــــ»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 3)

 .«ـهفتح وتضم فتبمر اا وهي تقتضي أن امليم ابلفتح ال غري وأن الدا  ت ـهكاملقربة وأمدروان من ممدرتكم. ا
 لئال يسقي فيه غريه. ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل عبارة األساس. ( املادر هنا ا كما يف األساس ا هو الذي ميدر حوضه بسلحه لشّحه4)
 ابلنون.« األندرينا»( وروايته 5)
 .«العما »( عن األساس وابألصر 6)
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ٍم و  ـــــــــــــِّ ي ـــــــــــــَ َدرِ قـ ـــــــــــــح رٍِ   أَم خـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن ِ مـــــــــــــُ اح ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــح نـ  اجلـــــــــــــَ

  
ِر   مــــــــــَ و اٍم عــــــــــلــــــــــ  اهلــــــــــَ ــــــــــَ اَءُة قـ بــــــــــَ ُه الــــــــــعــــــــــَ (1)عــــــــــنــــــــــح

 

  
َب َجْنبَاهُ من : األَْمَدرُ  يُقاُل :و  ، يذَهُب به إِلى التُّراب ، أَي أصاَب َجسَده التُّراُب. الَمَدر مْن تَتَرَّ

باع : الَّذي في َجسده لَُمحٌ  األَْمَدرُ و في حديث إِبراهيَم النَّبّي و، ويقال : لَْوٌن له ،  من َسْلِحهِ  ، وفي اللَِّسان على بَْطنِه لَُمعٌ  من الّضِ

وفي لْفٍظ :  «، فيقوُل : ما أَنت بأَبي أَْمَدرَ  فيلتفُت إِليه فإِذا هو بِضْبعانٍ  ، له يَْشفع أَنْ  فيسأَلُه الِقيامة يَومَ  أَبُوه يأْتيه أَنّه»:  وسلمعليههللاصلى

 مجاز.أَْمَجر ، بالجيم ، وقد تقدَّم ، وهو 

َجّد بني هالل بن عامٍر. وفي الّصحاح : هو  لَقُب ُمخاِرٍق لَئيمٍ  َماِدرٌ  قالوا : .«َماِدرٍ  أَْبَخُل من». وفي األَساس : َماِدرٍ  مْن أَْمثالهم : أأَْلَُم ِمنْ و

بن ُمعاويَة بن بْكر بن  ن َصْعَصعةب ، كذا في النُّسخ ، وصوابُه كما في الصحاح وغْيره : ِهالل بن عامر ِمن بني ِهالِل بن مالك رُجلٌ 

ّي : هذا  الَحوَض به َمَدرَ وقليٌل فَسلَح فيه  ماءٌ  الَحْوِض  أَْسفَلِ  َسقَى إِبلَه فبَِقَي في َهواِزن ، ألَنَّه ، بُْخالً أَن يُْشَرب من فَْضله. قال ابُن بّرِ

 هالٌل جدٌّ لمحمّد بن َحْرٍب الهاللّي صاحب ُشْرطِة البَْصرة.

ا َسِمعت فَزاَرةُ بقول الُكَمْيت بن ثْعلبَة : وكانتْ   بنُو ِهالل َعيََّرت بني فََزاَرةَ بأَْكِل أَْيِر الِحَمار ، ولمَّ

ٌخ  يـــــــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح زاُر وأَن َك اي فـــــــــــــَ تـــــــــــــُ دح  َنشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ارِ   يــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــُئ يف اخلــــــــــــــــــِ حَت ختــــــــــــــــــُح ريِّ  ِإَذا خــــــــــــــــــُ

  

ِن  مــــــــــــــح تح بســــــــــــــــــــــــــــَ ٌة أُِدمــــــــــــــَ يــــــــــــــ  انــــــــــــــِ حــــــــــــــَ يــــــــــــــح  َأصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ارِ   مــــــــــــــــَ ُر ا ــــــــــــــــِ َك أَمح أَيـــــــــــــــــح ب  ِإلــــــــــــــــيــــــــــــــــح  َأحــــــــــــــــَ

  

اُه  ــــــــــــَ ت ــــــــــــَ يـ ار وُخصــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــَ ُر ا ــــــــــــِ ــــــــــــح ــــــــــــلــــــــــــَ  ا أَيـ  ب

  
زَارِ   زَارَة مــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــَ ب  ِإىل فـــــــــــــــــــــــَ  َأحــــــــــــــــــــــَ

  
ا َرِويَْت َسلَ قالت بنو فََزارة : أَ  ، بُْخالً أَْن يُْشَرب منه فَْضلُه ، وكانُوا  َمَدَرهوَح فيه لَْيَس منكم يا بني ِهالٍل َمن قََرا في َحوضه فَسقَى إِبلَه ، فلمَّ

َو إِتْيَاُن اإِلبل ، ولهَذا جعلُوا َحَكماً بينهم أَنَس بَن ُمْدِرك ، فقَضى علَى بَني ِهالل بعظم الِخْزي. ثم إِنّهم َرَمْوا بني فَزارةَ بِِخْزيٍ آَخَر وهُ 

 يَقُول سالُم بُن َداَرةَ :

ن   نـــــــــــــــــَ وحَت بـــــــــــــــــِه ال َ حمـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ زَارايًّ خـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ   فـ

  
يــــــــارِ   هــــــــا أَبســــــــــــــــــــــح بــــــــح تـــــــــُ ك واكــــــــح وصــــــــــــــــــــــِ لــــــــُ  عــــــــلــــــــ  قـــــــــَ

  

ُه  َوائـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ُه وال َ حمـــــــــــــــنح بــــــــــــــــَ نـــــــــــــــح نــــــــــــــــَ  ال َ حمـــــــــــــــَ

  
ر    تــــــــَ َد الــــــــذي امــــــــح عــــــــح ارِ  (2)بـــــــــَ ريحِ يف الــــــــنــــــــ  َر الــــــــعــــــــَ  أَيـــــــــح

  
 فقال الشَّاعُر :

اَلُ  بـــــــــُن عـــــــــامـــــــــٍر  زحاًي هـــــــــِ تح خـــــــــِ لـــــــــَ لـــــــــ  دح جـــــــــَ قـــــــــَ  لـــــــــَ

  
ِة   حــــــــــــَ ــــــــــــح ل رًّا بســــــــــــــــــــــــــَ يِن عــــــــــــامــــــــــــٍر طــــــــــــُ ــــــــــــَ  مــــــــــــاِدرِ ب

  

ا  َر بــــــــعــــــــَدهــــــــَ خــــــــح ُروا الــــــــفــــــــَ ذحكــــــــُ  فــــــــُبفٍّ لــــــــكــــــــمح ال تــــــــَ

  
رِ   اشــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــَ َ

رَاُر املــــــــــ مح شــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــُ ــــــــــح يِن عــــــــــامــــــــــٍر أَنـ  بــــــــــَ

  
 ، نقله الصاغانّي. من ِجبَاِل نَْعَمانَ  : َجبَلٌ  ، كَجَمَزى َمَدرىو

 . كذا في الصحاح.الَمَدِريُّ  ومنه فاُلنٌ  بَل : ة باليََمن.كجَ  ، مَدرُ و

َكةً  الَمَدَرةُ و فها هللا تعالَى ، وهو َمِضيٌق لبَني ُشْعبَةَ قُْرَب َمكَّةَ  : َمَدَرةُ ووفي التَّكملة :  ، محرَّ ا يَِلي اليََمنَ  ، شرَّ  ، في ديارهم. ممَّ

 بين الَمدينَة وتَبُوك. وسلمعليههللاصلىالنّبّي ، بالَكْسر : من َمَساجِد  ِمْدَرانَ  ثَنِيَّةُ و

بُعُ  الَمْدَراءُ و بُع ، لغُْبَرةِ لَْونَها.  الَمْدراءِ  ، إِذا َكان َعظيَم البَْطِن. وفي األَساس : ويُقَال : أَْعيَُث من َمْدَراءُ  ، ويقاُل : َضبُعٌ  : الضَّ ، وهي الضَّ

باع : التي لَِصَق بها بَْولَُها. الَمْدراءُ  اْنتََهى ، وقال ابن ُشَمْيل.  من الّضِ

. ماٌء بنَْجٍد لبَني ُعقَْيل : َمْدراءُ و  ، نَقَلَه الصاَغانيُّ

بُع. : َسلَحَ  َمدََّر تَْمديراً و  ، وأَْكثَُر ما يُْستَْعمل في الضَّ

َمانُ  َرةُ الُمَمدَّ و  ، وهو َمجاز : ، كُمعَظََّمٍة : اإِلبُل الّسِ
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 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

 .َمْمُدورٌ  : َمِديرٌ  َمَكانٌ 

 : َموِضٌع بعَينه في ِديار َغَطفاَن. الَمْمُدورو

ُجل ال يَْمتَِسح بالَماِء وال بالَحَجر. األَْمَدرُ و  : الرَّ

َكةً : ِرَماٌح كانت تَُركَُّب فيها القُُرون الَمَدِريَّةُ و  ، ُمَحرَّ

__________________ 
 وانظر فيه ختر ه. 204( ديوانه ص 1)
 .«امتك»( عن اللسان دار املعارف ا وابألصر 2)
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َدة َمَكاَن اأَلِسن ة ا قا  لَب َحد 
ُ
 يد َيصف البَقَرَة والِكالَب :امل

َرتح هلــــــــــــا  كــــــــــــَ تــــــــــــَ َن واعــــــــــــح قــــــــــــح حــــــــــــِ ةٌ فــــــــــــلــــــــــــَ ــــــــــــ  َدرِي  مــــــــــــَ

  
ا  هــــــــــــَ امــــــــــــُ هــــــــــــا ومتــــــــــــََ د  ة حــــــــــــَ رِيــــــــــــ  هــــــــــــَ مــــــــــــح  كــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــ 

  
 ، بُسُكون الدال أَي ُمَحدَّدة ، وموضع ِذْكره في الُمْعتَّل. َمْدِريَّة كذا في اللسان ، قال الصاغانيُّ : والصَّوابُ 

َمْخَشريُّ : ومن الَمَجاز : َعَكَرةٌ َكْدَراءُ  َضْخَمةٌ كبيرةٌ ، وهو من ُكْدَرةِ اللَّْون وُغْبَرته ، كما يَُشبَّهُ الَجْمُع الَكثيُف باللَّْيل.  : َمْدَراءُ  وقال الزَّ

 لدَّْهماُء.وا (1)ويُقال له : السَّواُد 

ين. الَمَدرَ  الرُجُل : أَْبَدى ؛ الستعماله (2) َمَدرَ و  ، وكنى عن السَّْلح بالّطِ

 .(3)، كَسَحاٍب : َموِضٌع بالِحجاز في ِديار َعْدواَن  الَمَدارُ  وفي مختصر البُْلدان :

ُد بُن  د بُن علّيٍ الَماَدَرائّي َوزيُر مصَر ، وأَبو بْكٍر ُمحمَّ د بن أَْحمَد بنوُمحمَّ  الفقيهُ ، حدَّث عنه أَبو َسْعد اإِلْدريسّي. ماَدَرة الماَدَرّيِ  محمَّ

 البْيضةُ فهي الثَِّعطةُ. َمِذَرت الدَّجاجةُ. وإِذا أَْمَذَرتْهاو،  : فََسَدت َمِذَرةٌ  فهي ، إِذا َغْرقَلَت ، كفَِرحَ  ، َمَذراً  البَْيضةُ  َمِذَرت : [مذر]

لذلك نَْفِسي ، أَي َخبُثَت.  َمِذَرةً فَمِذَرتْ  : َخبُثت وفََسَدت ، ويُقال : رأَيُت بَْيضةً  كتََمذَّرتْ  َخبُثَْت ، ، إِذا الَجْوزةُ  كذاونَْفُسه وَمِعَدتُه ،  َمِذَرتْ و

 وقال َشّوال بن نُعيم :

ذ َرتح  مـــــــــــــَ ي لـــــــــــــَذاَ  وملح أََز ح  فـــــــــــــتـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــِ فح  نــــــــــــــَ

  
ُه حــــــــــــــىت  ا  لــــــــــــــ  ارِي كــــــــــــــُ رح مــــــــــــــِذاًل هنــــــــــــــََ  أُلصــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 .الَمِذرة التي رائحتَُها كَرائحِة البَْيضة القَِذَرةُ  هي،  «الَوِذَرة الَمِذَرةُ  َشرُّ النِّساءِ »في الَحديث : و

قين. وقد تقّدم َمَذرَ  َشَذرَ  ذهَب القَْومُ و  إِتْبَاٌع. َمَذرو،  في ش ذ ر ، أَي ُمتفّرِ

، على  ، كَسحاٍب : د ، بْيَن َواِسَط والبَْصرةِ  الَمَذارُ و ، كفَِرَح ، نقلَه ابُن القّطاع. َمِذرَ  ، وقد الماءِ  : من يُْكِثُر االْختالَف إِلى بَيتِ  األَْمَذرُ و

 من البَْصرة ، وهو قََصبَةُ َمْيساَن. (4)يَْوَمْين 

َق. مذَّره تَْمذيراً فَتَمذَّرَ و قَه فتَفرَّ  : فَرَّ

قاِء ، قاله الصاغانّي. اللَّبَُن : تَقطَّعَ  تََمذَّرَ و  في الّسِ

رهُ  فقال : ؟يَتمذَّر ، قلت : كْيف فيَتَمذَّر قلت : قال َشِمٌر : قال َشْيٌخ من بني َضبَّة : الُمْمَذقِرُّ من اللَّبَن يََمسُّه الماءُ  ق. قال :  يَُمذِّ الماُء فيَتفَرَّ

َق القَ  يَتَمذَّرو ق ، قال : ومنه قْولُه : تَفرَّ  .َمَذرَ  ْوُم َشَذرَ : يَتَفَرَّ

 ، نقله الصاغانّي. ، كِكتَاب : نَُمومٌ  ِمَذارٌ  اْمَرأَةٌ و

 * وّمما يُْستدْرك عليه :

 ، إِتْباٌع. َمِذرٌ  : الصََّخب ، نَقله الصاغانّي. وَرجٌل َهِذرٌ  التَّماذُرُ 

 .(5): ماَءةٌ بَِرِكيٍَّة لعَْوٍف وُدْهماَن بِن نَْصر بن ُمعَاوية  الَمْذَراءُ و

ْحمن بن َعْبد العَِزيز بن . ماَذَراَء الَماَذَرائيّ  وَعْبد الرَّ  الَمدينّي ، يُلقَّب ِسيبَويه ، َرَوى عن بِْشر بن ُمفضَّل وَطبَقته ، وعنه عبَّاٌس الدُّوريُّ

. وقال األَصمعيُّ :، أَهملهُ الجَ  اْمَذقَرَّ  : [مذقر] ائبُ  اْمَذقَرَّ  ْوَهِريُّ  ، فهو َصاَر اللَّبَُن ناحيَةً والَماُء ناِحيَةً و، إِذا اْنقطَع  اْمِذْقَراراً  اللَّبَُن الرَّ

ر بالَماءِ  اْختَلَط : اْمَذقَرَّ  أَو ، هكذا نقله أَبو ُعبَْيد عنه ، وكذلك الدَُّم ، كاْذَمقَرَّ ، والثانية أَْعَرُف ، ُمْمَذقِرٌّ  حديُث عبد هللا بن َخبَّاٍب.  ، وبه فُّسِ

ا قتَلَه الَخَوارُج بالنَّْهَرَواِن ساَل َدُمه في النَّْهر ، فما» اوي : فأَتْبَْعتُه بََصري كأَنَّهُ ِشَراٌك أَْحَمُر.  «َدُمه بالَماءِ  اْمَذقَرَّ  أَنَّه لمَّ وما اْختَلَط. قال الرَّ

ل أَْعَرُف. (6)قال أَبو ُعبَْيد : معناه ما اختلََط وال اْمتََزَج بالماِء. وقال محّمد بُن يزيد   سال في الَماِء ُمْستَطيالً. قال األَزهرّي واألَوَّ
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ق في الَماِء وال اْختَلَط. وفي النهاية في ِسيَاق الَحِديث : أَنّه َمّر  اْمَذقرَّ  َمْعنَى قْوِله : فما وقال أَبو النضر هاشم بُن القَاِسم : َدُمه ، أَي لَْم يَتَفرَّ

 فيه كالطَِّريقَة الَواِحَدة لم يَْختَِلط به ،

__________________ 
 .«السوداء»( عن األساس وابألصر 1)
  .( ضبطت يف األساس بتشديد الدا2)
وان أو ُغدانة.3)  ( يف معجم البلدان : يف داير َعدح
 ( يف معجم البلدان : أربعة أايم.4)
َبة. وردت فيه ابلدا  املهملة.5)  ( يف معجم البلدان : املدراء ماءة لبين نصر بن معاوية برُكح
 .1135/  3( الكامر للمربد 6)
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رَا  اأَلمححَر ا وهو َسريحٌ من سُ   يور النـ عحر.ولذلك َشب هه ابلشِّ
 قال :

د هذا و بُوه إِلى َشاِطى (2)فأََخذُوه  الَحديث في الَكامل قال : (1)قد َذكَر الُمبَّرِ قاً ،  َدُمه فاْمَذقَرَّ  ٍء النَّْهر فَذبَُحوهَوقَرَّ أَي َجَرى مستِطيالً متفّرِ

رَّ َدُمه قال : هكذا رواه بغير َحْرف النَّْفي ، ورواه بَْعُضهم : فما اْبَذقَ  .(3)
ق وال تََمذَّر. ، وهي لُغَة ، معناه : (4) : اللَّبَُن  الُمْمَذقِرُّ  أَو َما تَفَرَّ

َجال : الَمْخلُوُط النََّسبِ  الُمْمَذقِرُّ و ، إِذا تَقَطََّع َحْمضاً. ُمْمَذقِرُّ  ، قاله ابُن ُشَمْيل ، وزاد : ولَبَنٌ  الِذي تَفَلََّق َشْيئاً ، فإِذا ُمِخَض اْستََوى ،  من الّرِ

 وهو َمجاز.

 واختلَط. الَماُء : تَغَيَّرَ  تََمْذقَرَ و

ا عليه َمرَّ  : [مرر] او : جاز. ُمُروراً و،  يَُمرُّ َمرًّ ا ، وقال ابُن ِسيَده : كاْستََمرَّ  َذَهَب ، : ُمُروراً و َمرَّ َمرًّ  .: جاَء وَذَهب ُمروراً و َمرَّ يَُمرُّ َمرًّ

هُ و ا ُحِذف فيه الحرُف فأُوِصَل  به : جاَز َعلَْيه َمرَّ و َمرَّ ؛ وهذا قد يَُجوز أَن يكون مّما يتعّدى بَحْرٍف وغْيِر حرف ، ويَُجوز أَن يكون ِممَّ

 الِفْعل ، وعلى هذين الَوجَهين يُحمل بيت َجريٍر :

ر ون وا  متــــــــــــــــــــــَُ وجــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــــــدِّاَيَر وملح تــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــُ

  
لـــــــــــــــــــي  ِإذًا حـــــــــــــــــــَ   كـــــــــــــــــــُم عـــــــــــــــــــَ  رَامُ كـــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــــُ

  
 وقال بعُضُهم : إِنَّما الّروايةُ :

 ابلدِّاير ومل تـَُعوُجوا َمَررحمتُ 
ا ابُن األَعرابّي فقال : يه بغير حْرف. وأَمَّ به ، ال على الَحْذف ، ولكن على التَّعّدي  ُمرَّ  َزيداً ، في معنى ُمرَّ  فَدلَّ هذا على أَنّه فَِرَق ِمن تَعَّدِ

ٍء حكاه ابُن األَعرابّي ، قال : ولْم يَرِوِه زيداً ، في لغة مشهورة ، إِاّل في شي َمرْرتُ  الصحيح. أاَل تََرى أَّن ابن جنّي قال : ال تقول

 أَصحابُنا.

وا ر يوم َغبِيِط الَمَدَرةِ :. وفي خبكَمرَّ ُمُروراً  َعلْيِه ، اْمترَّ و اْمتَِراراً  . بهاْمترَّ و  على بني ماِلك. فاْمتَرُّ

ً  (فَ َلّما تَ َغّشاها)وعزَّ :  قوُل هللا تعَالىو تْ  َحَملَْت َحْمالً َخِفيفا ت أَي (5) بِهِ  فََمرَّ ا  به اْستمرَّ . قيل : قَعَدْت وقاَمْت فلم يُثِْقْلَها ، فلمَّ يعني الَمنِيَّ

ً أَثْقلَت ، أَي َدنا ِواَلُدها.  اج. وقال الكالبيُّون : َحَملْت َحْمالً خِفيفا تْ  قاله الزجَّ ت به ، أَي فاْستَمرَّ ت ، ولم يَْعِرفُوا َمرَّ  به. فَمرَّ

هُ وَ  ه إِْمراراً  فالناً على الِجْسرِ  أَْمَرْرتُ  ، قال اللِّْحيَانّي : على الِجْسِر : َسلََكهُ فيه أََمرَّ ةُ  السُم من كّلِ ذلك، إِذا َسلَْكت به َعلْيه. وا أُِمرُّ ،  الَمرَّ

 قال األَْعشى :

َر  بـــــــــح ـــــــــَ ا قـ يـــــــــ  ـــــــــَ تـ رح لـــــــــِ اَأاَل قـــــــــُ ر هتـــــــــِ ي  مـــــــــَ مـــــــــِ لـــــــــَ  اســـــــــــــــــــــــح

  
مِ   لــــــــــــِّ تــــــــــــاٍ  ِإلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا ُمســــــــــــــــــــــــــَ َة ُمشــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــ   حتــــــــــــَِ

  
هُ و َواب : أََمرَّ  ، وفي بعض النُّسخ : به أََمرَّ ه ، كذا في النُّسخ والصواب : جعلَه به يَُمرُّ  َجعَلَه به ، واألُولَى الصَّ ، كما في اللسان. ويُقَال  يَُمرُّ

 ، أَي يَْذهب. يَُمرُّ  ، إِذا َجعْلته ِإْمَراراً  ءَ الشي أَْمَرْرتُ  :

ةً و هُ ُممارَّ  َمعَهُ. َمرَّ  : ِمَراراً و َمارَّ

ِء : قَِوَي على بالشَّيْ  استََمرَّ و .ُمستَِمرٌّ  فهو (6)ٍء قد انقاَدْت َطِريقَتُه لُّ َشيْ وكُ  ، وقال اللَّْيُث : َمَضى على َطِريقٍَة َواِحَدة ُء :الشي اْستََمرَّ و

. قال : والعرُب تقول اْستََمرَّ  ، أَي اْستَْحَكَم َعْزُمه. وقال ابن َشَمْيل : يُقَال للرُجل إِذا استقاَم أَمُره بعد فساٍد : قد استََمرَّ َمِريُره ، ويُقَال : َحْمِله

 . وأَنشَد لألَعَشى يَُخاطُب امرأَتَه :يَستِمرّ  : أَْرَجى الِغْلَماِن الذي يَبدأُ بُحْمٍق ثمَّ 

ُت  عـــــــــــلـــــــــــح رَيُ ِإيّنِ قـــــــــــد جـــــــــــَ رّ اي خـــــــــــَ مـــــــــــِ تـــــــــــَ  اســـــــــــــــــــــــــح

  
رّ   رحَدي  مـــــــــــــا كـــــــــــــنـــــــــــــُت َأجـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ن بـ ُض مـــــــــــــِ  أَرحفـــــــــــــَ

  
ةُ و مّ  ُمُرورٌ و، بكسرهما ،  ِمَررٌ و ِمَرارٌ و َمرٌّ  الفَْعلَةُ الَواِحَدة ، ج ، بالفَتْح ، الَمرَّ  ، عن أَبي علّي ، كذا في الُمحكم. وفي الّصحاح : ، بالضَّ

ة ة :الِمَرارو الَمرِّ  َواحدةُ  الَمرَّ مَّ  . قال ذو الرُّ
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ا  و هنـــــــــــََ وحُ  مـــــــــــنح َداٍر ختـــــــــــََ َو الشـــــــــــــــــــــــــ  رح هـــــــــــُ  ال بـــــــــــَ

  
رنا  اٌ  و  مــــــــــــــــــــــَ رناِشــــــــــــــــــــــََ ِربُ  مــــــــــــــــــــــَ  ابرٌِح تــــــــــــــــــــــَ

  
 َجْمع : ُمروراً  ْيب شاِهداً على أَنَّ وأَنشد ابُن سيده قول أَبِي ذُؤَ 

ك حــــــــــاِدٌث  ِدي أَمح َأصــــــــــــــــــــــــابــــــــــَ عــــــــــح رحَت بـــــــــــَ كــــــــــ  نــــــــــَ  تـــــــــــَ

  
ِر أَمح   هـــــــــــح ـــــــــــد  ن ال ر تمـــــــــــِ ـــــــــــَك  مـــــــــــَ ـــــــــــي ُرورُ عـــــــــــل  مـــــــــــُ

  
__________________ 

 وما أثبت عن النهاية.« يف هذا»( ابألصر 1)
 ( األصر والنهاية ا ويف الكامر : مث قربوه.2)
 مستطيال عل  ِدقٍّة.( عند املربد : 3)
 .354/  3والفائ   395/  4( وهي رواية اهلروي يف غريبه 4)
 .189( سورة األعراف اآية 5)
 ( التهذيب واللسان : طُرحقـَُته.6)
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 المصدر يُِفيد الَكثْرةَ مصدٌر ، وال أُْبِعُد أَن يكوَن كما ذكَر ، وِإن كان قد أَنّث الِفعل ، وذلك أَنَّ  ُمروراً  قال : وذهب الُسكَِّرّي إِلى أَنّ 

ةٍ  ولَِقيَهُ ذَاتَ  والِجْنِسيّةَ. ة ذات ال يُْستَْعَملُ  قال سيبويه : .َمرَّ  ويُقَال : فالٌن يَْصنَع ذلك كثيرةً. ِمَراراً  أَي الِمَرارِ  َذاتَ  لَِقيَهوإِالَّ َظْرفاً ،  َمرَّ

يت : يُقَال : فالٌن يَصنع ذلَك تاَراٍت ، ويَصنع ذلك تِيَراً ، ويَصنع ذلك اراً ِمرَ  ويََدُعه ِمَراراً  ، أَي يَصنَعُه الِمرارِ  ذاتَ  األَْمرَ  ّكِ . وقال ابُن الّسِ

ا وِجئتُه .ِمراراً  ويََدُعه ِمَراراً  ، معنَى ذلك ُكلِّه : يَصنعه الِمَرارِ  َذاتَ  ْينِ  أَو َمرًّ ةً  ، أَي َمرَّ تَْين أَو َمرَّ ُِبُْم َسنُ عَ ) وقولُه َعزَّ وَجلَّ : .َمرَّ ذِّ
ُثَّ اْرِجِع )بالقَتْل وَعذاِب القَْبر. وقد تكون التَّثْنِية هنا بمعنَى الَجْمع ، كقوِلِه تَعَالَى :  قال : يعَذَّبون باإِليثاق والقَتِْل ، وقيل : (1) (َمرََّتنْيِ 

اٍت. (2) (اْلَبَصَر َكرََّتنْيِ   أَي َكرَّ

ّمِ : ضّد الُحْلِو ، الُمرُّ و م ، يَُمرُّ و يََمرُّ  ءُ الشي َمرَّ  ، بالضَّ ُء ، باألَلف ، عن الكسائّي الشي أََمرَّ  كذاو،  َمَراَرةً  ، الفَتُْح عن ثَْعلَب ، بالفَتْحِ والضَّ

 : (3)، وأَنشد ثَْعلَب 

ـــــــــئـــــــــن  ر  ل ا  مـــــــــَ مـــــــــَ ـــــــــَ ال طـــــــــَ ـــــــــَ ي ل لـــــــــِ يـــــــــح ـــــــــَ رحمـــــــــاَن ل  يف كـــــــــِ

  
ر فــــــــــا  يح اببــــــــــِ طــــــــــ  اَل بــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ حِ حــــــــــَ يــــــــــ  ضــــــــــــــــــــــــَ

ُ
 مل

  
 وأَْنَشَد اللِّْحيَانِيُّ :

تح  ــــــــــــَ َوال ــــــــــــَ ــــــــــــدح تـ ُب ق ــــــــــــِ عــــــــــــال ــــــــــــ  ــــــــــــث َك ال ــــــــــــح ل ــــــــــــِ  َأاَل ت

  
ا  اعـــــــــــَ بـــــــــــَ رحجـــــــــــًا ضـــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــتح عـــــــــــُ ي  وحـــــــــــالـــــــــــَ لـــــــــــَ  عـــــــــــَ

  

ين  لـــــــــــــــَ بحكـــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ مـــــــــــــــر  لـــــــــــــــِ ي  فـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ ن   ـــــــــــــــَح  هلـــــــــــــــَ

  
ا  َذارِي َأوح َأَلعــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــَبذحَرَ  مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــِ

  
 وأَنشد الكَسائيُّ البَْيَت هكذا :

َدا  ـــــــــــعـــــــــــِ يِن ال غـــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــُ مح يـــــــــــَ ـــــــــــِ ر  ل ي  فـــــــــــَبمـــــــــــَ مـــــــــــِ   ـــــــــــَح

  
   َ فــــــــــــَ َبشــــــــــــــــــــــــــح ا (4)فــــــــــــَ َذارِي َأو َأَلعــــــــــــَ  مــــــــــــنح حــــــــــــِ

  
 وأَنشد ثَعلٌب.

ر   َر  هبــــــــــا  متــــــــــُِ ن َأنح نـــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــا اأَلرحُض مــــــــــِ

  
رُ   فـــــــــح ُد الـــــــــقـــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــَ وحِد لـــــــــنـــــــــا الـــــــــبـ لـــــــــَ يســـــــــــــــــــــــًا وحيـــــــــَح ـــــــــِ  أَن

  
،  ُمرُّ  فهو يََمرُّ  الطعامُ  َمرَّ  بغير أَلِف. وقال ابُن األَْعَرابّي : (5) [اللَّْحمُ ] َمرّ  عّداه بعلى ألَّن فيه معنَى تَِضيُق. قال : ولم يَعرف الكسائيُّ 

هُ و هُ وَغْيُره  أََمرَّ ة ، ِمن َمِرْرتُ  . ويُقال : لَقَدْ الُمُرور ، من َمرَّ يَُمرُّ و. َمرَّ ا ، أََمرُّ  .الِمرَّ ةً و َمرًّ  ِمن كذا. أََمرُّ  ، وهي االسم. وهذا ِمرَّ

ة َمْولد الَمسيح فو َي به َدواُء م : الُمرُّ  ، قالوا نَْجبُر به الَكِسيَر والُجْرحَ  الُمرُّ  معُهم قَومٌ  َخَرج:  السالمعليهي قصَّ بِِر ، ُسّمِ  ، لَمَراَرته ، كالصَّ

، ُسفُوفاً ، وله خواصُّ كثيرة أَوَدعها األَِطبّاُء في ُكتُبهم. وسمعُت  األَْمعَاءِ وِلِديداِن  ِطالًء ، ولَْسعِ العَقَاِرب ، اْسِتْحالباً في الفَم ، نافٌع للسُّعالِ 

َر عبَد الوهاب بَن عبد السالم الشاذليَّ يقول : َمْن أَكل . الُمرُّ  َشيِخي الُمعَمَّ  ، قال األَْعَشى يصف ِحماَر َوْحٍش : أَْمرارٌ  ج ما رأَى الُضرَّ

ي  حـــــــــــــ َض والـــــــــــــَولـــــــــــــح ا َرعـــــــــــــَ  الـــــــــــــر وح َبلـــــــــــــ َ  ىت  كـــــــــــــَ

  
يــــــــــ  الــــــــــد وِّ   بــــــــــِ َر  بــــــــــيــــــــــَ رَارَ يـــــــــــَ ِم  أَمــــــــــح قــــــــــَ لــــــــــح (6)عــــــــــَ

 

  
 قال : بالفَتْح : الَحْبلُ  ، الَمرُّ و

ه  ـــــــــــــــــــــــــَ ق وح ـــــــــــــــــــــــــَ َددحاَن فـ رِّ مُث  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   مبـــــــــــــــــــــــــَ
  

َورِّ   اشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ح ابزٍِ  جــــــــــــــــــــِ َ َخشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــاح

  
 .الِمَرارُ  وجمعه

ين. الَمرُّ  ، وكذلك هو من الِمْحَراث. وقال الصاغانّي : الِمْسحاةُ أَو َمْقبُِضها : الَمرُّ و  هو الذي يُْعَمل به في الّطِ

ةُ و وأَروَمةٌ بيضاُء ،  (7)تَْنفَِرش على األَرض ، لها َوَرٌق مثْل َوَرِق الِهْنَدبَا أَو أَْعَرض ، ولها نَْوَرة َصْفَراُء  ، بالضّم : َشَجَرةٌ أَو بَْقلةٌ  الُمرَّ

ة ، وهي َمْرًعى ، وَمْنبِتُها وتُْقلَع مع  السُّهوُل وقُْرُب الماِء  (8)أَُروَمتها فتُْغَسل ثم تُؤكل بالخّل والُخْبز ، فيها ُعلَْيِقَمةٌ يَسيرة. ولكنَّها َمَصحَّ
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وقال ابُن ِسيَده  .(9)الواحد  الُمرُّ والبُقُول ،  ارِ أَْمرَ  وفي التَّْهِذيب : وهذه البَقلة من .أَْمَرارٌ و ، بالضّم ، ُمرٌّ  ج َحْيُث النََّدى. قاله أَبو َحنِيفة :

 أَيضاً :

__________________ 
 .101( سورة التوبة اآية 1)
 .4( سورة امللك اآية 2)
 .«لطاملا»بد  « لرمبا»وذكر البيت ا وفيه : « قا  الطرماح»( يف التهذيب : 3)
 اء.ومعنا ا : سلح وألع أي ق« فبفر »( ورواه بعضهم : 4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
 ( يقو  : صار اليبي  عنده لكراهته إايه بعد فقدانه الرطب وحا عطش مبنزلة العلقم.6)
 ( يف التكملة : صفرياء.7)
 ( التكملة : ومنابتها.8)
رّة للواحد.9)

ُ
 ( يف التهذيب : وامل
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رَاراً  وعندي َأن   ُر ة و اهر كالم املصـــــــــنِّف َأنّ . قا  شـــــــــيُخنا : ُمرٍّ  مجحض أَمح
ِه  امل َجرة َأو بـَقحلة ا وكالُم غريح اســـــــــٌم خاصيف لشـــــــــَ

َا َوصحف ا أَلهّنم قالوا : َشَجَرة رَائر ا واجلمض ُمر ة كالص رِيح يف َأهن 
َ
َهيِلّي يف الر وحض :  امل وال  لَث  كُحر ة وَحرَائِر. وقا  الس 

 هلَما.
يُّ و ّيٍ : إِ  الُمّرِ ة تَُخفّفه. وأَنشد أَبو الغَْوث. الَمَراَرة يُْؤتََدُم به ، كأَنه منسوب إِلى َداٌم كالَكاَمخِ ، كُدّرِ  ، والعَامَّ

ٌة و  ــــــــــــــــــــــــ  ي اخــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــــــــُ َواَي ل ــــــــــــــــــــــــَ ثـ  أُم  مــــــــــــــــــــــــَ

  
نـــــــــــــــــــَدهـــــــــــــــــــا و   ّرِي  عـــــــــــــــــــِ ُ

خُ  املـــــــــــــــــــ امـــــــــــــــــــَ  والـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــَ

  
 وقد جاَء ذكره في حديث أَبي الدَّْرداِء ، وَذَكَره األَزهريُّ في الناقِص.

ةً  وما أَْحلَْيت ، أَي ما قُلتُ  أَْمَرْرتُ  شتََمنِي فالٌن فما ، ويُقَال : ما يَُضرُّ وما يَْنفَعُ  ، أَي وما يُْحِلي يُِمرُّ  ما فالنٌ و  وال ُحْلوةً. وقولهم : ما ُمرَّ

 وال ُحْلواً. وفي حديث االستِسقاِء. ُمّراً  فالٌن وما أَْحلَى ، أَي ما قال أََمرَّ 

ًة و  كـــــــــانـــــــــَ جِي  اســـــــــــــــــــــــتـــــــــِ يـــــــــه الـــــــــفـــــــــَ فـــــــــ  قـــــــــَ  بـــــــــكـــــــــَ  أَلـــــــــح

  
فــــــــًا مــــــــا   عــــــــح وِع ضــــــــــــــــــــــَ ر  مــــــــن اجلــــــــُ ي ميــــــــُِ لــــــــِ  ومــــــــا حيــــــــُح

  
ةٍ  وما أُْحِلي ، أَي ما آتِي بَكِلَمٍة وال فْعلَةٍ  أُِمرُّ  أَي ما يَنطق بَخْيِر وال َشّرٍ ، من الُجوع والضَّْعف. وقال ابُن األَْعَرابِّي : ما وال ُحْلَوةٍ ، فإِن  ُمرَّ

ةً ُمّراً  أَردَت أَن تكون ةً و َمرَّ  وأَْحلُو. أَُمرُّ ووأَْحلُوا ،  أََمرُّ  ُحْلواً قْلت : َمرَّ

ينَ  ِمْنهُ  (1) لَِقيتُ  من الَمَجاز :و اءِ  األََمّرِ قال أَبو منصور : جاَءت هذه األَْحُرف على لفظ الجَماَعة  .(2)ْقَوِريَن ، وكذا البَُرِحيَن واألَ  بكسر الرَّ

تَْين لَِقيُت منه عنه أَيضاً :و ، على التثنية ، عن ابن األَعرابّي ، وفَتِْحَها بالنون ، عن العََرب ، أَي الدََّواهَي ، ، كأَنَّها تَثْنية  ، بالّضمّ  (3) الُمرَّ

ى الحالةِ   اإِلبُِل قَلََصتْ  *من أَفضِل العُْشِب وأَْضَخِمه إَِذا أََكلَتْه ُمرٌّ  َشَجرٌ  : َحْمٌض ، وقيل : ، بالّضمِّ  الُمَرارُ ورَّ واألَْمَر العَِظيَم. أَي الشَّ  ، الُمرَّ

قال أَبو ُعبَْيد : أخبرني ابُن  ، لَكْشٍر كاَن بِِه. الُمَرارِ  آِكلُ  : ِء القَْيِس ولذلك قِيل لَجّدِ امِرى ، ُمَراَرة ، واحدته َمَشافُِرها فبََدْت أَْسنانَُها عنه

َي آِكلَ  ألَّن اْبنَةً كانت له َسبَاَها َمِلٌك من َملوك َسِليح يقال له ابن َهبُولةَ ، فقالت له ابنةُ ُحْجر : كأَنَّك بأَبِي قد  الُمَرار الَكْلبّي أَنَّ ُحْجراً ِإنََّما ُسّمِ

َي بذلك ، وقيل : إِنَّه كان في نَفَر من أَْصَحابه في َسفٍَر فأَصابهم الُجوُع ، فأَّما هوالُمَرارِ  ِكلُ جاَء كأَنه َجَمٌل آ  . يعني كاِشراً عن أَْنيَابِه ، فُسّمِ

ا أَصحابُه فلم يُطيقُوا ذلك حتى َهلََك أَكثُرُهم ، ففََضل عليهم بَصْبِره ع الُمَرار فأََكل من  . قْلت : آِكلُ الُمَرارَ  لى أَْكلهحتى َشبع ونَجا ، وأَمَّ

ل الُشعراِء امرئ لَقَُب ُحْجِر بن ُمعاويةَ األَْكَرم بن الحارث بن ُمعاوية بن ثَْور بن ُمْرتِع بن ُمعاوية بن ثَْور وهو ِكْنَدة ، وهو َجدُّ فَحْ  الُمَرار

َجاِعمة ُملُوك الشام ، قتله َعْمُرو بن أَبي . وأَّما ابالُمَرار القْيس بن ُحْجر بن الحارث بن َعْمِرو بن ُحْجٍر آكلِ  ن َهبُولة فهو ِزيَاُد بن الضَّ

 َربيعةَ بن ذُْهل بن َشْيبان ، كان مع ُحْجر.

اعي : : أَْرضٌ  الُمَرارِ  ذُوو يَت بذلك ، قال الرَّ  ، ألَنّها كثيرةُ هذا النّباِت ، فُسّمِ

نح ذي  رَارِ مــــــــــِ
ُ
ه  املــــــــــ بــــــــــُ َوالــــــــــِ ي حــــــــــَ قــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــُ ِذي تـ  الــــــــــ 

  
ُ  بَــــ   َدفــــِ نـــــــح ــــَ ُث يـ يــــحـــــــًا حــــيـــــــح ــــِ ن اَلِب ســــــــــــــــــَ ــــكــــِ َن ال (4)طــــح

 

  
فإِنَّهُ  الُمَرار ثَنِيَّةَ  الثَّنِيَّةَ  يَْصعَد َمنْ »:  قال أَنَّه وسلمعليههللاصلى النَّبيّ  عن عنههللارضيقد ُروَي عن جابٍر و : َمْهبِط الُحَدْيبيَةِ  الُمَرار ثَنِيَّةُ و

 المشهور فيها ضّم الميم ، وبعُضُهم يَْكِسرها.،  «يَُحطُّ عنه ما ُحطَّ عن بني إِْسرائيلَ 

 لها. َمَراَرةَ  فإِنَّها ال لُكّلِ ذي ُروح ِإالَّ النَّعاَم واإِلبلَ  ُء الطَّعَاَم ، تكون، وهي التي تُْمِرى ، بالفتْح : َهنَةٌ الِزقَةٌ بالَكبِد الَمَراَرةُ و

وقال  ويُْرَمى به. منه ، وهو كالدَّْنقة ، وقيل : هو ما يُْخَرج منه يََمرُّ  ، َحبٌّ أَْسوُد يكوُن في الطَّعام : الَماُروَرةو،  ، كُحَمْيَراءَ  الُمَرْيَراءُ و

اُء : في الّطعام زَؤاٌن   وُرَعيداُء وُكلَّه مّما يُْرمى به ويُْخرج منه. ُمَرْيراءُ والفَرَّ

 هذا أََمرَّ  . ويقال : قدالُمَرْيراءُ  لطَّعاُم : صار فيها أَمرَّ  قدو

__________________ 
 وما ابألصر يواف  التهذيب واللسان.« ولقي منه»( يف القاموس : 1)
 ( ضبطت األلفا  الثالث يف التهذيب واللسان ا ابلقلم ا بفتح الراء يف األمرين واألقورين وا اء يف الربحا.2)
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املرتا كذا يف نســــــخ املو ا »ومثلها يف اللســــــان والتهذيب. وهبامش املطبوعة املصــــــرية : « املر َياح »هامش القاموس عن نســــــخة أخر  ( عل  3)
 .«ـهيت يف املستدر  عن ابن األثري. اوالذي يف اللسان : املريا ا وهو الذي يقتضيه كالم الشارح ا وما سيب

 .«َأَكَلتحهُ »بد  « َأَكَلتحها»يف القاموس :  (*)
 وانظر فيه ختر ه. 179( ديوانه ص 4)
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رَاَرةُ و . ُمرّاً  ٍء َيصريا وكذلك كّر شي ُمرّاً  الطعاُم يف َفمي ا َأي صار فيه
َ
ُم. امل  االسح

ةُ و ، أَي  به ، مْجهوالً  ُمرْرتُ  قدو انّي :، كذا في الُمْحكم ، وهي إِْحَدى الطبائع األَْربعة ، قال الّلْحي ، بالكْسر : ِمَزاٌج من أَْمِزجِة البََدن الِمرَّ

ةً و ، بالفتْح ، أَُمرُّ َمّراً  على ِصيغة فِْعل المْفعُول ، ةُ  َغلَبَْت عليَّ  : (1)، بالكْسر  ِمرَّ ةً  ، وقال الِمرَّ ةُ والَمْصدُر ،  الَمرُّ  : َمرَّ االسُم ، كما  الِمرَّ

ى االْسُم.  ى والُحمَّ ةُ  : الذي َغلَبْت عليه ورالَمْمرُ وتقُول : ُحِمْمُت ُحمَّ  .الِمرَّ

ةُ و ةُ الَخْلق وِشدَّتُه : الِمرَّ َدقةُ لغَنِّيٍ وال لِذي»الحديث : ، ومنه قُوَّ ةٍ  ال تَِحلُّ الصَّ ة «َسِويّ  ِمرَّ ة ، والسَِّويُّ : الصَّحيُح  الِمرَّ دَّةُ والقُوَّ : الّشِ

 ، َجْمُع الَجْمِع. أَْمرارٌ و ، بالكْسر ، ِمَررٌ  ج األَْعضاِء ،

ةُ و  ، وقيل : ِشدَّتُه. العَْقلُ  : الِمرَّ

ةُ و ة ، يقاُل : إِنَّهُ لَذُو األََصالَةُ واإِلْحكامُ  : الِمرَّ يت :و هو على الَمثل.، أَي َعْقل وأََصالٍة وإِْحكام ، و ِمرَّ ّكِ ة قال ابُن الّسِ ةُ  : الِمرَّ  وَجمعُها القُوَّ

ةِ  ، قال : وأَْصل الِمَررُ  ةُ و إِْحكام الفَتْل ، الِمرَّ ةٍ من قَُوى الَحْبل كالَمِريَرة طاقَةُ الَحْبل ، : الِمرَّ ةٌ  ، وُكلُّ قُوَّ هي  الَمَرائرو،  ِمَررٌ  ، وجمعها ِمرَّ

هُ  فالناً ، يُِمرُّ  منه قولُُهم : ما زال فالنو .َمِريَرةٌ و َمِريرٌ  على أَْكثَر من طاٍق ، واحدها الِحباُل الَمْفتُولة ى عليهو، أَي يُعاِلجه  يَُمارُّ  يَتَلَوَّ

 ليَْصَرَعه. وأَنشد ابُن ِسيَده ألَبي ذَُؤْيب :

ٌم و  جـــــــــــَ لـــــــــــح اح خـــــــــــَ ـــــــــــذِّراعـــــــــــَ وُح ال ـــــــــــُ ب ـــــــــــك َمشـــــــــــــــــــــــــح  ذل

  
رحُب طـــــــــــا    وٌف ِإذا مـــــــــــا ا ـــــــــــَ رَاُرهـــــــــــاَخشــــــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــِ

  
 : ُمداَوَرتُها وُمعالَجتُها. ِمراُرها فسره األَصمعيُّ فقال :

ه وتَُجا ؟له عن أَبيه فقال : ما فَعلَت امرأَةُ أَبيك (2)وسأَل أَبو األَْسود الدَُّؤلّي غالماً  ه قال : كانت تَُسارُّ ه وتَُهارُّ ه وتَُزارُّ هورُّ  .تَُمارُّ

وهو  ليَْصَرعهُ  ، كذا في النُّسخ ، وفي اللسان : أَي يُِريده يُِديُره البَعيَر ، أَي يَُمارُّ  هوو أَي تَْلتَِوي علْيه وتُخاِلفُه. وهو من فَتِْل الَحْبل.

ُجل ماَرْرتُ  الصواُب ، ويُدلُّ على ذلك قوُل أَبي الَهْيثم : ةً مُ  الرَّ في قَول هللا و إِذا عالَْجتَه لتَْصَرَعه وأَراد ذلك منك أَيضاً. ِمَراراً و َمارَّ

ةٍ  ، خلَقَه هللا قَويّاً َذا السالمعليهِجْبِريُل  قيل : هو (3) (ِمرَّة  فَاْسَتوى) ذُو عزوجل اُء :  ِمرَّ ، من نَْعت قوله  (ُذو ِمرَّة  )َشِديدة. وقال الفَرَّ

 .(َعلََّمُه َشِديُد اْلُقوى. ُذو ِمرَّة  )تعالَى : 

إِنَّ »حديُث علّيٍ : ، ومنه الَمَرائرُ  ، أَو المفتول على أَكثَر ِمن طاٍق ، جْمعُها الطَّويُل الدَّقيقُ  هو الَحْبل : الَحْبُل الشَّديُد الفَتِْل ، أَو الَمِريَرةُ و

 ً  .«أَْقرانِها لَمَرائرِ  هللا جعَل الَمْوَت قاِطعا

ةُ النَّْفِس.  : الَمِريَرةو  العَِزيَمةُ. : الَمِريَرةوِعزَّ

ت َمِريرةُ  ويقال : ُجِل ، إِذا قَِويَت َشِكيمتُه ، قال الشاعر : اْستََمرَّ  الرَّ

ريٍَة عـــــــــــــنح و  ن طـــــــــــــِ يِن مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ث ـــــــــــــح ـــــــــــــرةٍ ال أَنـ رِي   مـــــــــــــَ
  

رَا  رحصــــــــــــــــَ ي عــلــ  الـــــــد وحِح صــــــــــــــــَ اعــِ ُب الـــــــد  طـــــــَ  ِإذا اأَلخــح

  
َما لَُطَف من  أَيضاً : (4) الَمريرُ و. َمَرائرُ  َء فيها ، ج: أَْرٌض ال شي الَمِريرُ  أَو ، إِذا قَِوَي بْعَد َضْعف ، استَمرَّ َمِريُره ، يُقَال : كالَمِرير

يت. َرائرُ المَ  وطاَل واْشتَدَّ فَتْلُه ، وهي الِحبَال ّكِ  ، قاله ابن الّسِ

 : َمْملُوَءة. َمْمُروَرةٌ  قِْربَةٌ و

 ، قال : كاألََعّمِ للَجَماَعة ، جاَء اسماً للَجْمع ، : الَمَصاِريُن يَْجتَِمُع فيها الفَْرثُ  األََمرُّ و

ِدي و  ر  ال هتـــــــــــــــــُح ـــــــــــــــــِه  اأَلمـــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــــَ ا ي  ومـــــــــــــــــَ

  
اِم و   ظــــــــــــــــَ ُروَ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح ِدن  مــــــــــــــــَ (5)ال هتــــــــــــــــُح

 

  
 :وقبله 
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ِدي  ـــــــــــــَبهـــــــــــــح ًة ف ـــــــــــــَ ِدي هـــــــــــــح ِت مـــــــــــــُ ـــــــــــــح ن  إذا مـــــــــــــا كـــــــــــــُ

  
اِم   نــــــــــــــَ َدِر الســــــــــــــــــــــــــــ  بحانِت َأو فــــــــــــــِ

َ
(6)مــــــــــــــن املــــــــــــــ

 

  
 قال ابن بَّرّي : يُخاطب َزْوَجتَه ويأُْمرها بمكاِرم األَخالِق.

 أَي ال تُهِدي من الَجزوِر إِالَّ أََطايبَه.

انُ و  .ُمرّ  ، عن ابن األَْعرابّي ، قال الصاغانّي : به قَْبُر تَِميم بن ع باليمن ، بالفتح : َشنُوَءةَ  َمرَّ

__________________ 
 ( ضبطت ا ابلقلم ا يف اللسان ابلفتح.1)
 .«قوله : غالماً له عن أبيه ا هكذا خبطه ومثله يف اللسان ا وصوابه : غالماً لصدي  له عن امرأة أبيه»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .6ة النجم اآية ( سور 3)
 ( يف التهذيب واللسان : املريرة.4)
 ( العر  : العظم الذي عليه اللحم ا فإذا أكر  مه قير له معرو .5)
 ( املبنة : الطفطفة.6)
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 ، قال أَبو ذَُؤْيب : على جادَّة المدينة ، شرفهما هللا تعالى الظَّْهراِن : ع على َمْرحلٍة من مكَّة َمرُّ  ويُقال له ، بالفتْح ، َمرٍّ  بَْطنُ و

ُن  طـــــــــح رٍو بـــــــــَ مـــــــــح ح مـــــــــن أُمِّ عـــــــــَ بـــــــــَ ر  َأصـــــــــــــــــــــــح َب ح  مـــــــــَ  فـــــــــَ

  
الُح   ٍر فــــــــــَبمــــــــــح دح يــــــــــِض فــــــــــُذو ســــــــــــــــــــــــِ (1)اَنُف الــــــــــر جــــــــــِ

 

  
 : ماَر. (2) الرُجلُ  تََمْرَمرَ و

َخامُ  الَمْرَمرُ و  ، وقيل : نَْوٌع منه ُصْلب ، وقال األَْعَشى : : الرُّ

ا  رَاهبـــــــــــــــــــــُ وَِّر  ـــــــــــــــــــــِح ٍة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــُدمـــــــــــــــــــــح

  
ٍب ذي   هـــــــــــــــــــَ ذح رٍ مبـــــــــــــــــــُ رحمـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــرِ  مـــــــــــــــــــَ

  
 َضْرٌب من تَْقِطيع ثِيَاِب النِّساِء. : الَمْرَمرُ و

انِ  من الَمجاز : نََزَل بهو مخشريُّ : الَهرم وال الفَْقُر والَهَرم ، أَي األََمرَّ انِ  أَو َمَرض ،، وقال الزَّ بُِر والثُّفَّاءُ  األَمرَّ الَحِديث : ، ومنه (3) الصَّ

ْين ماذا في» فاءِ  األََمرَّ بُر هو الدَّواُء المعروُف. الَمَراَرةُ و:  «من الّشِ بر دون الثُّفَّاِء فغلَّبَه عليه. والصَّ  في الصَّ

ْينِ  والثُّفَّاُء : الَخْرَدل ، قيل : إِنّما قال  .الَمَراَرة أَحُدهما ، ألَنّه جعَل الُحُروفَة والِحدَّة التي في الَخْرَدل بمنزلة ُمرُّ الو األََمرَّ

ى وقد يُغلِّبُون أَحد القَِرينَْين على اآلخر فيَْذُكُرونهما بلفظ واحد. وتأَنيثُ  يَانِ  ، وتَثْنيَتُها األََمّرِ الُمرَّ يَان َرَعى بنو فالنِ  يُقال :و .الُمرَّ  (4) الُمرَّ

يُح. وهما ،  األاََلُء والّشِ

ّمِ : تَميُم بنُ  ، (5) ُمرّ و ،  ءٍ من َطيِّى بن الغَْوث بن ُجْلُهَمة بُن َعْمٍرو ُمرُّ و بن اْليَاس بن ُمَضَر : أَبو قبيلة َمْشُهورة. بِن أُّدِ بِن طابَِخةَ  ُمرِّ  بالضَّ

 وإِخوته ستَّةَ َعَشَر.

ةُ و ة ، وهو قَُرْيش بُن َكْعٍب : أَبو قَبيلَة من ُمرَّ ةو بن َكْعب بن لَُؤّي بن غاِلب بن فِْهر بن ماِلك بن النَّْضر. ُمرَّ  أَبُو قَبِيلٍَة من قَْيس َعْيالنَ  : ُمرَّ

ة ، وهو ةَ  وأَبو بن َعْوف بن َسْعد بن قَْيِس َعْيالن. ُمرَّ ة ها، قيل : تََكنَّى باْبنٍَة اسمُ  : ُكْنيَة إِبليس لَعَنَه هللا تعالَى ُمرَّ  .ُمرَّ

انُ و، كعُثَْماَن : َشَجٌر باِسٌق.  الُمّرانُ و ألَنَّه فُعَّال كما في  (6)تُْعَمل من هذا الشََّجر ، وصوابه أن يذكر في باب النون  ِرَماُح القَنَا : الُمرَّ

 اللسان.

انِ  َعقَبَةُ و  الشَّام. ، مْشِرفَةٌ على ُغوَطِة ِدَمْشق الُمرَّ

اُن الَكثِيُر الماءِ  الَمْرمارُ و الَمْرَمرو مَّ ، يقال :  الَمْرُمورو،  ، كعاُلبِطٍ  كالُمَراِمرِ  النَّاِعُم الُمْرتَجُّ ، : الَمْرَمارُ و الَمْرَمروال َشْحَم لَهُ.  الذي : الرُّ

 ناعٌم. : ُمَراِمرٌ و َمْرُمورٌ و َمْرَمارٌ  ِجْسمٌ 

 ، نقله الصاغانّي. : الَمَطُر الَكثِيرُ  الَمْرَمَرةُ و

 الُمَرْيَراءُ و الَماُروَرةُ و على َوْجِه األَرِض : يَُمرُّ  الَماَء : َجعَلَهُ  َمْرَمرَ و ، وَرْمَرَم ، إِذا أَصلََح شأْنَه ، عن ابن األَْعَرابّي. َغِضبَ  ، إِذا َمْرَمرَ و

ل : إِن كان المر كُحَمْيَراءَ  فال يحتاج إِلى إِتْيَان واو العطف. وقد تقّدم  الُمَرْيَراءِ  مثل الماُروَرة اُد أَنَّ ، هكذا في سائر النَُّسخ وهو محلُّ تأَمُّ

 ، فيْخلُص من هذا التَّْكراِر الذي ال يَِزيد الناِظَر إِال االْنبِهام. كالَماُروَرة ، فكان يَْنبَِغي أَن يَقُول هناك الُمَرْيَراءِ  ِذْكرُ 

ْجَراَجةُ  ، بالفَتْح : الَمْرَماَرةُ و، بالضّم ،  (7) الُمْرُموَرةو ، وهي التي تَْرتَجُّ عند الِقيَام. وقال أَبو منصور : معنى تَْرتَجُّ  الَجاِريَةُ النَّاِعَمةُ الرَّ

 َواحٌد ، أَي تَْرُعُد من ُرُطوبتها. تََمْرَمرُ و

نُ  َمرٌّ و ثٌ  ، بالفتح : الُمؤّذِ ْيلمّيِ. ُمحّدِ  ، عن َعْمِرو بن فَْيُروز الدَّ

 ، أَنشد األَْصمعيُّ : : ع األَْمَرار ذاتُ و

ر َذاِت و  ـــــــــــــــــــح نح أَث َر  مـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ رَارح وَك  اأَلمـــــــــــــــــــح

  
يـــــــــــــــارح   َ اأَلعـــــــــــــــح ِر بـــــــــــــــاح ِر َأَلِن اأَلهـــــــــــــــح ثـــــــــــــــح  مـــــــــــــــِ
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اُج :و جَّ  وهو الَحْبل. ، بالكسر ، ِمَرارَ ال شدَّ عليه على بَِعيره ، إِذا أََمرَّ  ، وكذا بَِعيَرهُ  الرجلُ  َمرَّ  قال الزَّ

ارُ و ارُ  ، ستّة : كشدَّادٍ  ، الَمرَّ ارُ والَكْلبّي ؛  الَمرَّ ارُ وبُن َسعيٍد الفَْقعَسّي ؛  الَمرَّ ارُ وبُن ُمْنِقٍذ التَِّميمّي ؛  الَمرَّ  بنُ  الَمرَّ

__________________ 
 إخل بعده : .. ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : أصبح1)

ر اط الســـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــاع هبـــــــــــــا   وحشـــــــــــــــــــــــــــًا ســـــــــــــــــــــــــــو  أن فـــــــــــــــُ

  
 «كـــــــــــــــبهنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن تـــــــــــــــبـــــــــــــــغـــــــــــــــ  الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس أطـــــــــــــــالحُ  

  

 .«الرمرُ »( يف القاموس : 2)
 ( ضبطت يف النهاية بتخفيف الفاء ا ويف املصباح : الثفاء وزان غراب.3)
 القاموس. ويف التهذيب فكاألصر.ونبه هبامشه إىل عبارة « رع  بنو فالن املرّتا»( كذا ا ويف اللسان : 4)
 ( كذا ا ومّر هو أبو متيم.5)
 ( أي يف مادة مرن.6)
 ( ضبطت يف اللسان ا ابلقلم ا ابلفتح ا يف ميمها األوىل.7)
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لي  ؛  َر ارُ و َساَلمة الِعجح
َر ارُ و بُن َبِشرٍي الش يحباين  ؛  امل

ويف شرحح أَماد القاد :  قا  شيحُخنا : ا ُشعراُء. (1) بُن ُمعاٍذ ا َرشيّ  امل
َر ارِينَ  ِإن  

 َسبحعة ا ومل يذكر السابض ا وأحاله عل  ُشُروح شواهد التـ فحسري. امل
ارُ  قْلت : ولعّل السابع هو ارُ  العَْنبرّي. ولهم الَمرَّ اروبن ُمْنِقذ العََدويُّ ،  َمرَّ ارُ وبن ُمْنِقذ الِهاللّي ،  َمرَّ  الشاعر ، كان في بُن الُجلِّيُّ الطائيُّ  َمرَّ

 َزمِن الحّجاج ، نقلَه الحافظ في التَّْبصير ، ويأْتي ذكره في ج ل ل.

ةَ  بنُ  ُمَراِمرُ و ل َمْن َوَضَع الَخطَّ العربيَّ  ُمرَّ هما : أَوَّ ل من َوَضع َخطَّنا هذا من َطيِّى ، بضّمِ  ء ، منهم، قال َشْرقِيُّ بن القُطامّي : إِنَّ أَوَّ

ةَ  بنُ  ُمَراِمرُ   ، قال الشاعر : ُمرَّ

اِد وآَ   ُت اَبجــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح لــــــــــــــــ  رٍ تــــــــــــــــعــــــــــــــــَ رَامــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــُ

  
بِ و   ُت بــــــــــــكــــــــــــاتــــــــــــِ َوايب وَلســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــح و دحُت أَثـ  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
ّي : الذي ذكره ابُن  (3)، وهي  (2)، ألَنَّه كان قد َسّمى ُكّل واحٍد من أَوالِده بكلمٍة من أَْبجد  ُمَراِمر قال : وإِنّما قال : وآل ثمانية. قال ابن بَّرِ

اس وغْيُره عن الَمدائنّي أَنَّهُ  ْنبَار ، ويقال : من أَْهل بن َمْروة َمن أَْهل األَ  ُمَراِمرُ  بن َمْرَوة. قال الَمدائني : أَّول َمْن كتَب بالعربيّة ُمَراِمرُ  النَّحَّ

 الِحيَرة.

بالِحيرة. ويُقال : إِنَّه ُسئل الُمهاجُرون. ِمن أَْيَن  يَُمرَّ  باألَْنبار قبَل أَن مرَّ  قال : وقال َسُمَرةُ بن ُجْنَدب : نَظْرُت في كتاب العربيّة فإِذا هو قد

 تَعَلَّْمتُم الَخطَّ. فقالوا : من الِحيَرةِ.

 مرَّ وفقالوا : من األَْنبَاِر. قلت : وذكر ابُن خلِّكان في ترجمة علّي بن ِهالل ما يَْقُرب من ذلك.  ؟ِحيَرة : من أَين تَعَلَّْمتُم الَخطَّ وُسئِل أَهُل ال

ل َمن َكتَب بالعََربِيّة عاِمُر بُن َجَدَرةَ. ولعَلَّ الَجْمع بينهما إِّما بالتَّْرِجيح أَو  بالعُُموم والُخصوص ، أَو َغْيِر ذِلك مّما للمصنِّف في ج د ر أَّن أَوَّ

ل ، كما حقَّقه شيُخنَا.  يَظهر بالتّأَمُّ

ً  الُمَراِمرُ و ّمِ : أَيضا  نقله الصاغانّي. الباِطلُ  ، بالضَّ

مِّ  الُمَمرُّ و ْعبَةَ  بالعين والقاف ، (4)يتَعَقَّل  ، هكذا بالغَْين والفاِء في النَُّسخ ، وفي التكملة : الَّذي يَتَغَفَّلُ  ، قال أبو الَهْيثَم : ، بالضَّ البَْكَرةَ الصَّ

، هكذا في النَُّسخ وصوابُه َكما في األُصول  ِمْن َذنَبَِها ثم يُوتُِد قََدَمْيه في األَْرِض لئالَّ  (5)، هكذا في النَُّسخ ، وصوابُه فيَْستَمِكن  فيَتََمكَّنُ 

ه إِذا أَراَدت اإِلْفالَت منه.  الصَّحيحة : كيال هاوتَُجرَّ لَها بذلك ، هكذا في النُّسخ ، والصواب ِلِشّق ، َصَرفَها ِشقًّا بِِشقٍّ  أَي بَذنَبِها أََمرَّ  َحتَّى يَُذلِّ

 .أَرسلَها إِلى الرائِض  باإِلمَرار ، فإِذا َذلَّت

َرهُ تَْمِريراً و ا َجعَلَه : َمرَّ َرهو. ُمرًّ على َوْجه األَْرض ، أَي يَْدُحوه.  يَُمْرِمُرهو. وقال األَزهرّي : كَمْرَمَره ، َدَحاهُ على َوْجه األَْرض : َمرَّ

ُره وأَصله  .يَُمّرِ

، إِذا تََحّرَك ، أَنشَد ابُن  تََمْرَمرَ  . وقال الصاغانّي :الَمْرَمرِ  صار ناِعماً مثلَ إِذا  وقال ابُن القَطَّاع : اْهتَزَّ وتََرْجَرَج. ِجْسُم المرأَةِ : تََمْرَمرَ و

ة : مَّ  ُدَرْيد ِلذي الرُّ

ًة  ِوميــــــــــَ اًة قــــــــــَ نــــــــــَ فــــــــــًا قـــــــــــَ ا ِنصــــــــــــــــــــــــح هــــــــــَ قــــــــــَ لــــــــــح َر  خــــــــــَ  تـــــــــــَ

  
ج  َأوح و   رحتـــــــــــَ قـــــــــــًا يــــــــــــَ فـــــــــــًا نـــــــــــَ رُ ِنصـــــــــــــــــــــــــح رحمـــــــــــَ مـــــــــــَ تـــــــــــَ  يــــــــــــَ

  
ه الَحْبلَ  أَْمَرْرتُ و ، أَي  ذاِهٌب باِطلٌ  معناه ُمْحَكٌم قَِويٌّ ، أَو أَي (6) ُمْستَِمرٌّ  ِسْحرٌ  ، إِذا َشَدْدَت فَتْلَه ، ومن ذلك قولُه َعزَّ وجلَّ : ُمَمرٌّ  فهو أُِمرُّ

ا قولُه تعالَى :و ، إِذا َذَهب ، َمرَّ يَُمرُّ  جعله من سيَْذَهُب ويَْبُطل. قال األَزهريُّ : ،  فِقيَل : أَي قَِوّي في نُُحو َستِهِ  (7) ُمْستَِمرٍّ  فِي يَْوِم نَْحٍس  أَمَّ

اج ، جَّ ُء ، الشي استََمرَّ  . يقال :ُمرّ  أَي (ِسْحر  ُمْسَتِمر  )، وكذا في قوله تعالى :  ُمرٍّ  : مستِمرّ  أَو ، أَو الُشْؤم ، أَو دائِم الشَّرِّ  وهذه عن الزَّ

ر له ، أَْو هو ، هكذا في النُّسخ ، وصوابه أَو نافٍذ ماٍض  أَو نَافٍِذ أَو ماٍض  ، قاله الصاغانيّ  َمرَّ  أَي  ُمْستَِمرّ  أَي يوم نَْحس فِيما أُِمَر به وُسّخِ

ه بآخِر األَْربَعَاِء في َشْهر َصفَر. يَْوُم األَْربِعَاِء الَِّذي ال يَُدوُر في الشَّْهر  ؛ ومنُهم من َخصَّ

ت َمِريَرتُهو ، وفي  وُهوَ  فيه وأَِلفَهُ واْعتَاَده ، وهو َمجاز ، وأَصلُه من فَتَل الَحْبَل ، عليه ، وقَِويَْت َشِكيَمتُه (8)أَْمُره  علَْيه : اْستَْحَكمَ  اْستََمرَّ

 : (9)وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيد  ة ال يَْسأَُم الِمَراَس.قَِويٌّ في الُخصومَ  ، أَي أَنَّه ، بفتح الِميِم الثّانِيَة الُمْستََمرِّ  بَِعيد الصحاح : لَتَِجَدنَّ فاُلناً أَْلَوى
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__________________ 
 .«اجلرشي»( يف املؤتلف واملختلف ل مدي : 1)
 ( يف الصحاح : أيب جاد.2)
 ( يف الصحاح : وهم مثانية.3)
 ( ومثله يف التهذيب واللسان.4)
 ( مثلها يف التهذيب.5)
 .3( سورة القمر اآية 6)
 .19سورة القمر اآية ( 7)
 ( يف الصحاح : استمر مريره أي استحكم عزمه.8)
 ( يف الصحاح : أبو عبيدة.9)
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َزرح  اَزرحُت ومــــــــــــــــــا يب مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــَ  ِإذا ختــــــــــــــــــَ

  
َورح   ريحِ عـــــــــــــَ نح غـــــــــــــَ َ مـــــــــــــِ اح رحُت الـــــــــــــعـــــــــــــَ  مُث  َكســـــــــــــــــــــــــــَ

  

يــــــــــــَد  عــــــــــــِ َو  بــــــــــــَ ــــــــــــح يِن أَل تــــــــــــَ دح رّ َوجــــــــــــَ مــــــــــــَ تــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
ُت مــــــــــــن   لــــــــــــح ا محــــــــــــُِّ ُر مــــــــــــَ رّ َأمحــــــــــــِح ريحٍ وشــــــــــــــــــــــــــَ  خــــــــــــَ

  
َجُز ، يُْرَوى لعَْمِرو بن العاص. ّي : هذا الرَّ  قال ابُن بَّرِ

جاِشّي الحارثّي ، وقال قال : وهو المشهور. ويُقال إِنّه ألَرطاةَ بِن ُسَهيَّةَ تََمثَّل به َعمرو. قال الصاغانّي : ويُْرَوى للعَّجاج ، وليس له ، وللنَّ 

 األَْعَراِبّي : إِنّه لُمَساِور بِن ِهْند.أَبو محّمد 

فا ِمَرارِ  إِذا نََزل َسِمعَِت المالئكةُ َصوتَ »حديث الَوْحيِ : ، ومنه اْنَجرَّ  بالكسر : ِمَراراً  نَْفُسه ءُ الشَّيْ  مارَّ وَ  ْلِسلة على الصَّ أَي صوت ،  «الّسِ

ْخر. رادها على الصَّ  انِجرارها واّطِ

ه عليه.،  «(2)الَحِديد على الطَّْشِت  كإِْمَرارِ »في حديٍث آخر : و، أَي يُْفتَُل.  (1) يَُمرُّ  فَتُْل ، ألَنَّهُ : ال الِمَرارِ  وأَصلُ   أَي كَجّرِ

ْلِسلَة. إِمرارِ  قال ابُن األَثير : وُربَّما ُرِوَي الَحِديُث األَّوُل : َصوتَ   الّسِ

 * ومّما يُستَدَرك عليه :

 ستَقاَم أَمُرهُ بعد فَساٍد ، عن ابِن ُشَميل. وقد تَقَدَّم.الرجُل ، إِذا ا استََمرَّ 

 ، والَمصَدر. الُمرورِ  بالفَتْح : َموضع الَمَمرُّ 

 من كذا. أََمرُّ  وهذا

اَها ُصْغَراَها»قالَت امَرأَةٌ من العََرب :  للنَّْفِس ويَُراد بها الُخْبُث والَكَراَهة ، قال خاِلُد بن ُزَهيٍر  الَمراَرة وهو َمثٌَل ، وقد تُستَعار .«ُمرَّ

 الُهَذِلّي :

تح  عــــــــَ هــــــــا حــــــــَا أَزحمــــــــَ عــــــــُ دح ُه خــــــــَ نــــــــح ِن عــــــــَ غــــــــح مح يـــــــــُ لــــــــَ  فـــــــــَ

  
   ُ فـــــــــح ا والـــــــــنــــــــــ  هـــــــــَ تــــــــــَ رميـــــــــَ ريف صـــــــــــــــــــــــَ ريُهـــــــــا مـــــــــُ مـــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــَ

  
 أَراد ونَْفسها َخبِيثَة كاِرَهة.

ةٌ  وبَْقلَةٌ . أَمَرارٌ  ، والَجمع ُمرٌّ  ءٌ وشي  .ِمَرارٌ  ، وَجمعَُها ُمرَّ

يَانِ  ُهَما»في َحِديث ابِن َمسعُود في الَوِصيَّة و، على الَمثَل ، كما قالوا : ُحْلٌو ،  ُمرٌّ  وَعْيشٌ   «: اإِلمساُك في الحياةِ والتَّبذيُر عند الَممات الُمرَّ

يَان قال أَبو ُعبَيد : معناه هما الَخْصلتَانِ   الَمأْثَم. َمَراَرةِ  ِلَما فِيِهَما من الَمَراَرةِ  َسبَهما إِلى، نَ  (3) الُمرَّ

يَان وقال ابُن األَثِير ى : تَثْنِيَة الُمرَّ ، كالُجلَّى واألََجّل ،  األَمرّ  تأْنيث الَمَرارة مثل ُصْغَرى وُكبَرى وُصْغَريَان وُكْبَريَان ، فهي فُْعلَى من الُمرَّ

لتا ة على سائر الِخصال الَمَرارة ن فيأَي الَخْصلَتَان الُمفَضَّ ره فيما ال  الُمرَّ جُل َشِحيحاً بماِله ما دام َحيًّا َصحيحاً ، وأَْن يُبَذِّ أَْن يَكوَن الرَّ

 يُجِدي عليه من الَوصايَا الَمبنِيَّة على َهَوى النَّْفِس عند ُمشاَرفَِة الَموت.

ة ، كأَِميٍر : قَِويٌّ ذو َمِريرٌ  وَرُجلٌ   .ِمرَّ

أَنَّ َرُجالً أصابَه »في الحديث : و. ُمَمرٌّ  ، بالَكسر ، وُكلُّ مفتولٍ  الِمَرارُ  ، على صيغة اسِم الَمْفعُوِل : الَحْبُل الذي أُِجيَد فَتْلُه. ويقال : لُمَمرُّ او

ر ، وإِنََّما الَحْبل «الِمَرارُ  في َسْيِره أَي ،  «َمِريَرتُه في حديث ُمعَاِوية : ُسِحلَتْ و، ولعلَّه َجَمعه ،  الَمرُّ  أَي الَحْبل ، قال ابُن األَثِير : هكذا فُّسِ

 ُجعَل َحْبلُه الُمْبَرم َسِحيالً ، يَعني رْخواً َضعيفاً.

 .الَمَراَرة ، من أََمرَّ و استََمرَّ وُء الشَّيْ  َمرَّ  ويُقَال :

 .َمراَرةً  َشدُّ أَي أَ  (4) (َوالّساَعُة َأْدهى َوَأَمرُّ )وقَولُه تَعَالَى : 

 : الُمَداَوَرةُ والُمَراَوَدة. الِمَرارُ و
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عبَة ، الُمِمرُّ و َها ، بالّضّم : الذي يُدَعى للبَْكَرةِ الصَّ  قَبل الّرائِض : قاله أَبو الَهيثَم. ِليُِمرَّ

ةً. أََمرُّ  وفاُلنٌ   َعْقداً من فاُلٍن ، أَي أَحَكُم أَْمراً منه ، وأَْوفَى ِذمَّ

 ، من أَسماِء الّداِهيَة قال : َمْرَمارٌ و

ــــــــــِ   ي مــــــــــِ ــــــــــغــــــــــَ ُة ابل مــــــــــَ ــــــــــح ل تح ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــمــــــــــَ ل د عــــــــــَ ــــــــــَ  ق

  
َة   ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــل ي ــــــــــــــــــَ ارٍ ل رحمــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ ِ  مــــــــــــــــــَ رِي رحمــــــــــــــــــَ  ومــــــــــــــــــَ

  
وِم َصْعُب الَمْسلَك. َمْرَمَرةُ و  : َمِضيٌق بين َجبَلَين في بَحِر الرُّ

 : َموضع ، قال : الُمَرْيَرةُ و ُمَرْيَرةُ و

ٍة  ا يف أَرَاكـــــــــــــَ يـــــــــــــَدهـــــــــــــَ ز تح جـــــــــــــِ اَء هـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبدمـــــــــــــَ

  
اً  مـــــــــــن   بـــــــــــَ اطـــــــــــَ  كـــــــــــَ عـــــــــــَ َرةَ تــــــــــــَ َريــــــــــــح  َأســـــــــــــــــــــــــَوَدا مـــــــــــُ

  
__________________ 

قوله : ألنه مُير ا كذا ابألصــر بدون مرجض للضــمري ا ولعله ســقرت من قلم مبي  مســودة املؤلف بعد قوله »( كذا ابألصــر واللســان وهبامشــه : 1)
 «.: ا برعل  الصخر ا واملرار  :
 ( كذا ا ويف النهاية : عل  الّطست اجلديد.2)
 ( اللسان : املرلن.3)
 .46( سورة القمر اآية 4)
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 وقال :

هـــــــــا و  وفـــــــــُ اِض َتشـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــَ اَن ا ـــــــــِ َرُب آســـــــــــــــــــــــَ  َتشـــــــــــــــــــــــح

  
وح َوَرَدت مــــــــــــــاَء و   َرةِ لــــــــــــــَ َريـــــــــــــــح

ُ
ا  املــــــــــــــ نــــــــــــــَ (1)آجــــــــــــــِ

 

  
 .(2)ماٌء لبني َعْمِرو بن ِكاَلب  الُمَرْيَرةُ  وقال الصاَغانّي :

 : ِميَاهٌ معروفة في ِديَار بني فََزاَرةَ ، وأَّما قوُل النّابِغَة يَُخاِطُب َعْمَرو بَن هْند : األَْمَرارُ و

ًة  ٍد آيـــــــــــَ نـــــــــــح َرو بـــــــــــَن هـــــــــــِ مـــــــــــح ٌغ عـــــــــــَ لـــــــــــِ بـــــــــــح نح مـــــــــــُ  مـــــــــــَ

  
ذارِ و   َرُة اإِلنـــــــــــــح ـــــــــــــح ثـ ة كـــــــــــــَ َن الـــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــحـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

  

ــــــــــــاحــــــــــــِ  رِم ــــــــــــِ ك عــــــــــــاِرضــــــــــــــــــــــــــًا ل نــــــــــــ  ــــــــــــَ رِفـ  نــــــــــــا ال َأعــــــــــــح

  
َب َوارِِدي   لــــــــــــــــِ غــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ فِّ تـ رَارِ يف جــــــــــــــــُ  اأَلمــــــــــــــــح

  
 فهي ِميَاهٌ بالبَاِديَة.

ةٌ  : ِميَاهٌ  األَْمَرار وقال ابُن بَّرّي :  معروفَة ، منها ُعَراِعٌر ، وُكنَْيٌب ، والعَُرْيَمة. ُمرَّ

 .َمرَّ  علينا فاُلٌن ، بالَكْسر ، أَي ِمرَّ  وقال الصاغانّي : وبنو يَْربُوع يقولُون :

َر. تََمْرَمرَ و  َعلَْينَا ، أَي تَأَمَّ

ارَ و اُن. (3) الُمرَّ ان : الُكهَّ  كُرمَّ

انُ و  ، لبَنِي ِهالٍل من بني عامٍر. وَمْوِضٌع آخر بين َمكَّة والمدينة. (4)، كَشدَّاد : َمْوِضع بين البَْصرة وَمكَّة  َمرَّ

ارٌ و . َمرَّ  ، كَشدَّاٍد : َواٍد نَْجِديٌّ

 ، كغَُراب : َموضٌع من ِديَاِر َكْلب. ارِ الُمرَ  وَذاتُ 

ّم : َواٍد من بَْطِن إَِضٍم ، وقيل : هو إَِضٌم. َمرٌّ و  ، بالفَتْح : ماٌء لغََطفان ، وبالضَّ

انِ و  .(5)، ُمثَنًّى : ماَءان لغََطفَاَن بينهما َجبٌَل أَْسَود  الُمرَّ

ينُ و، كُزبَْيٍر : ماٌء نَْجديٌّ من ِمياه بَنِي ُسلَْيم.  ُمَرْيرٌ و  ، بالّضّمِ وتَْشِديد الراِء الَمْكُسورة : ناِحيَةٌ من ِديَار ُمَضر. ُمّرِ

 ُمْستَْحِكْم الِخْلقَِة. ُمَمرٌّ  وفََرسٌ  ُمَمرٌّ  وَرجلٌ 

 . وهو على الَمثَل.إِْمَرارٍ ووالدَّْهُر ذُو نَْقٍض 

انِ  عالََجهُ وفَتََل ُعنُقَه ِليَْصَرَعه. وهمافالناً :  أََمرَّ و  .يَتَمارَّ

تو  ، أَي َمَكاِرهُ ، وهو َمجاز. (6) أَْمرارٌ  عليه َمرَّ

ارُ و ويةَ الَهَمذانيُّ ، كَشدَّاد : شيٌخ للبَُخاِرّي. الَمرَّ  بن َحمُّ

ْيبَانّي كِكتَاب : لُغَِويٌّ ، كتب ِمَرارٍ  وأَبُو َعْمٍر وِإْسَحاُق بن  عنه أحمد بن َحْنبَل ، وابنُه َعّمرو بن أَبي َعْمٍرو ، له ِذْكر. الشَّ

انُ و  بُن َجْعفَر ، بالفَتْح : بَْطن. َمرَّ

ةُ و  بُن ُسبَْيع ، بَكْسر الميم ، وُسبَْيع هو ابُن الحاِرث بِن َزيد بن بَحِر بن َسعِد بن َعوف. ِمرَّ

ّم ، من أَصحاِب علّي  ُمرٍّ  وذُو  .نهعهللارضي، بالضَّ

ين وذُو  ، بالفَتْح فتَْشِديد راٍء مكسورة : لَقُب َوائِِل بن الغَْوِث بن قََطِن بن َعِريٍب الِحميَِرّي. َمّرِ
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انَ  من األَْقيَال. وبالّضّمِ : ُمَجاِلُد بن َسِعيِد بن ذي (7)، بالفَتْح : ُعَمْيُر بن أَْفلَح بن ُشَرْحبِيَل  َمّرانَ  وذُو  الشَّعبِّي مشهور. الَهْمدانّي ، عن ُمرَّ

ةُ و  ، بالّضّم : قريَةٌ باليََمن بالقُرب من َزبِيد. ُمرَّ

يّةُ و  ، بالفَتح وتشديد الّراِء الَمْكُسورة : بلدةٌ باألَندلس. الَمّرِ

ِد بِن مَحّمِد بن ُموَسى بن َهاُرون بن ُمَريَرةو ٍد إِسماعيَل بِن ُمَحمَّ  اآلِخرّي. ذكره الَماِلينّي. ُمَريَرةَ  ، كُهَريَرة : َجّد أَبي ُمَحمَّ

ةُ. : الَمْزَرةو الَحْسُو للذَّْوِق. ، بالفَتْح : الَمْزرُ  : [مزر]  الَمصَّ

 ، نقله الفَراُء. ، كأَمير كالَمِزير الرُجُل الظريُف ، : الَمْزرُ و

__________________ 
 ( يف اللسان :1)

 . آمجا.. تشرب آسار ا ياض تسوفهو 
 أيضاً يف معجم البلدان.( ومثله 2)
َرمار»( يف التكملة : 3)

ُ
 ويف إحد  نسخها فكاألصر.« امل

 ( يف معجم البلدان : قا  السكري هو عل  أربض مراحر من مكة إىل البصرة.4)
 ( يف معجم البلدان : عند جبر هلم أسود.5)
 ( يف األساس : ُمروٌر.6)
 ونسبه ا وفيه أن جمالد بن سعيد اآيت من ولده.يف اله  393( انظر مجهرة ابن حزم ص 7)
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. وقال ابُن القَّطاع :  ُدوَن القَْرِص  : الَمْزرُ و  : قََرَصهُ. َمَزَره َمْزراً و، نَقَلَه الصاغانيُّ

 والِحْنَطة والُحبُوِب ، وقيل : نَبِيذُ الذَُّرةِ خاّصة. نَبِيذُ الذَُّرةِ والشَِّعيرِ  : الِمْزرُ وبالَكسر : األَحَمُق.  ، الِمْزرُ و

من الذَُّرة ، والسََّكُر من التمِر ،  اْلِمْزرُ ووذكر أَبو ُعبَيد أَّن ابن ُعَمَر قد فَسََّر األَْنبَِذة فقال : البِتْع : نَبِيذُ العََسل ؛ والِجعَةُ : نَبِيذُ الشِعير ، 

 األَْصل. الِمْزرُ و والَخْمُر من العنَب.

 . قال العَبّاُس بُن ِمرداس :الَمَزاَرةِ  في األُموِر الُمْشبَُع العَْقِل ، بَيِّنُ  النافِذُ  القَِويُّ  الشَِّديُد القَْلبِ  ، كأَمير : الَمِزيرُ و

زحَدرِيــــــــــــِه  تـــــــــــــَ يــــــــــــَف فـــــــــــــَ َر الــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــِ َر  الــــــــــــرجــــــــــــُ  تـــــــــــــَ

  
ٌر و   ه َرجـــــــــــــــــــــــُ َوابـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــرُ يف أَثـ زِي  مـــــــــــــــــــــــَ

  
 مثْل أَفِيٍل وأَفائَل ، وأَنشد األَْخفَش : أَماِزرُ  ج ، (1) َمِزيرُ  ويُرَوى : أََسدٌ 

َة ا   الـــــــــَ اِر خـــــــــايف َبســـــــــــــــــــــــَ َة اأَلعـــــــــيـــــــــَ يـــــــــِك ابـــــــــنـــــــــَ  ِإلـــــــــَ

  
رُهح   الُ  الـــــــــــــّرِجـــــــــــــاِ  أَقـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــِ  ّرِجـــــــــــــا  وَأصـــــــــــــــــــــــــــح

  

ٍح و  رحمــــــــــَ رِّ شــــــــــــــــــــــــَ اِ  يف كــــــــــُ يــــــــــنــــــــــَ َ ح عــــــــــَ هــــــــــَ ذح  ال تــــــــــَ

  
رِيــــــــــــــــــَن   َواٍ  فــــــــــــــــــِإن األَقحصــــــــــــــــــــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــــــازِرُهح طــــــــــــــــــُ

  
 منه. أَْمَزرُ  ، وفالن َمَزاَرةً  ، كَكُرَم ، َمُزر وقد ، أَمَزرَ  َجمعُ  األََماِزرُ  . وقال الفَّراُء :أَماِزرهمويريد : أَقاِصرهم 

قَاءَ  َمَزرَ و ً  : َمْزراً  الِقْربَةَ  َمَزرَ  : َمألَهُ ، عن ُكَراعِ. وقال ابُن األَعرابّي : َمْزَراً  الّسِ َرَها تَْمِزيراً  ، لَْم يََدْع فِيها أَْمتا  ، وأَنشد َشِمٌر : كَمزَّ

ورَا  وحا ســـــــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح وحُم وأَبـ ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ِرَب ال  َفشـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا  مـــــــــــــــــــــــــــز ُرواوَ   اهبـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــَراِوطـــــــــــــــــــــــــــَ زِي  متـــــــــــــــــــــــــــَح

  
ُجَل : غاَظهُ  َمَزرو  ، نقَله الصاغانّي. الرَّ

رو رُ  التََّمزُّ رو ، وهو التَّتَبُّع. : التََّمصُّ رتُ  يُقَال : والشُّْرُب القَِليل.التََّمصُُّص  : التََّمزُّ ز ،  تََمزَّ الشََّراَب ، إِذا َشِرْبته قَِليالً قليالً. ومثلُه التََّمزُّ

ر وهو أَقَلُّ من ر ، بالفتْحِ. وقيل : كالَمْزرِ  ، التََّمزُّ ق ، التَمزُّ ةٍ. هو أَو : التََّروُّ  بِيَذ والاْشَرِب النَّ »في حديث أَبِي العاِليَة : و الشُّْرُب بَمرَّ

رْ  ةً بعد أُْخَرى كما يَْصنَع شارُب الَخْمِر  (2) «تَُمّزِ  إِلَى أَْن يَْسَكَر.أَي اْشَرْبه لتَسِكين العََطش كما تَْشَرب الماَء ، وال تَْشَرْبه للتَّلَذُِّذ َمرَّ

رُ  وال اْشَربُوا»:  وسلمعليههللاصلىمّما َوَجْدنا عن النبي  قال ثَْعلٌَب : أَي ال تُِديُروه بَْينَكم قَِليالً قَِليالً ، ولكن اْشَربُوه في ِطْلٍق واِحٍد  «واتََمّزِ

 .(3)كما يُْشَرب الماُء. أَو اتُْركوه وال تَْشَربُوه َشْربَةً واحَدةً 

 ، قاله ابُن ُدَرْيد. َمَزاَرةً  ، كَكُرَم ، َمُزرَ  ُكلُّ ثََمٍر اْستَْحَكَم فقدو

فَاِء وغيره ، بالَمْغرب ، كهاَجَر : د ، َماَزرُ و يَّة. قال شْيُخنَا : وقد تُْكَسر َزايَهُ ، كما في َشْرح الّشِ ُد بُن  منها بِصِقلِّ اإِلماُم أَبو َعْبِد هللا ُمَحمَّ

ة ، الَماَزِريُّ  َعِلّيِ بِن ُعَمَر التَِّميِميّ  ،  536، َسّماهُ المْعلَم. وهو من ُشيُوخِ القَاِضي ِعياض. ومات سنة  شارُح َصِحيح ُمْسِلم ، أََحُد األَئمَّ

. الَماَزريُّ  ومنها أَيضاً أَبو عبِد هللا محّمُد بُن الُمَسلَّم  األُُصوليُّ

ْستَان  ة : ماَزرُ و بِلُّرِ
األَْزَهِرّي ، وهو َغلَط  ووقع في التَّْبِصير : .بَْيَن أَْصبَهاَن وُخوِزْستَاَن ، منها ِعيَاُض بن ُمَحّمد بِن إِبراِهيَم األَْبَهِريُّ  (4)

لَِفيُّ في َسنَة َخْمِسِمائة ، وهو في َعْشِر الثَّمانين  الَماَزِريُّ  ،  .(5)الصُّوفّي ، جالََسه الّسِ

 ، نقله الصاَغانّي. ، كقَْزِويَن : ة ببَُخاَرى َمْزِرينُ و

 فأَْخَرَجه. َسلَّه ، إَِذا َمَسَرهُ َمْسَراً  : فِعٌل ُمماٌت ، وقد الَمسر : (6)، أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابُن ُدَريد  َمَسَرهُ  : [مسر]

 استَْخَرَجه ِمْن ِضيٍق. : َمَسَرهُ يَْمُسُرهُ َمْسراً  في اللَِّسان :و

بِهم  َمَسرَ  أَو به ، كَمَحَل به ، َسعَى به ، إِذا َمَسرَ  قال غيُره :وَغَمَز بِهم.  ، إِذا النّاسَ  يَْمُسرُ  . ويُقَال : هوالماِسرِ  : فِعلُ  الَمْسرُ  قال الليُث :و

 أَْغَراُهم. ، إِذا
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 : الّساِعي. الَماِسرُ و

 * وّمما يُستَدَرك عليه :

َمة الفاِضليّة.ٍء ، هك، بالكسر ، وهو ابن ثَعلَبَة بن نَْصر بن َسعد بن نَْبَهان ، فَخذٌ من َطيّى الِمْسرُ   ذا َضبََطه الشِريُف الجّوانّي في الُمقَّدِ

__________________ 
 ( ويف الصحاح : ويرو  : أسد هصور.1)
 .«وال متّزِز»( ضبطه اهلروي يف غريبه : وال مَتز ر ابلفتح. وروي يف النهاية مرتا ا مرة بزاي وراء كما تقدم ا ومرة بزايا 2)
 .«صرية : يف اللسان : أبو اتركوه وال تشربوه شربة بعد شربة( هبامش املطبوعة امل3)
 .«بكرستان»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
 ا وقا  د : قد نفت عل  السبعا. 500( عبارة معجم البلدان : قا  : وسبلته عن مولده ا فقا  : يف سنة 5)
 .327/  2( اجلمهرة 6)
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وهو ُمعَّرب مشت افشار ، وهو العََسُل الُمعتَصر باألَيدي إِْن كان يَِسيراً ، وإِْن  (1) ُمستَفشار ا :: واستدرك صاِحُب اللَِّسان ُهنَ  [مستفشر]

 كان كثيراً فباألَرُجل.

األَْغَصاُن  : الَمْشَرةُ  أَو أَيّام الَخِريف ، لها َوَرٌق وأَْغَصاٌن َرْخَصةٌ ، : ِشْبهُ ُخوَصة تَْخُرُج في الِعَضاه وفي كثير من الشََّجرِ  الَمْشَرةُ  : [مشر]

َن بلَْوٍن وتَْشتَدَّ  ْطبَةُ قبَل أَْن تَتَلَوَّ الشجُر ، كفَِرح ،  َمِشرَ  وقد. «َمْشرٍ  ذ ذُوفأََكلُوا الَخبََط وهو يَومئ»في حديث أَبي ُعبَيد : و،  الُخْضُر الرَّ

 .تََمشَّرَ و أَْمَشرَ و ، َمشََّر تَْمِشيراً و

أَي َخرَج َوَرقُه  «َسلَُمها أَمَشرَ و»في ِصفَة َمكة ، شّرفها هللا تعالى و، إِذا َخَرج لها َوَرٌق وأَْغَصاٌن.  َمشََّرت تَْمِشيراً و أَمَشَرت ويُقَاُل :

أَي  َمَشَرهُ و الشجُر ، إِذا أَصابَهُ َمطٌر فَخرَجْت ِرقَتُه ، أَي َوَرقَتُه ، تََمشَّرَ  الَورُق ُخْضَرةً. ويُقَال : (2)أَْن يَْكتَِسَي  التَمشُّر ل :واْكتََسى به ، وقي

 أَْظَهَره. : َمْشراً  ءَ الشيْ 

إِنِّي إِذا أََكْلُت اللحَم »في الَحديث. الِذي ال ُطَرق له : والصاَغانّي : ، عن ابِن األَعرابّي. قال  : النََّشاط ِلْلِجَماع التَّْمِشير من الَمَجاز :و

وَخّص بعُضُهم به اللحَم ،  ِء وتَْفِريقُه.تَْقسيُم الشيْ  : التَّمِشيرو وفي اللسان : وجعلَه الزمخشريُّ حديثاً مرفوعاً. «تَْمشيراً  َوَجدُت في نَْفِسي

 قال :

ي :  ُت أَلهــــــلــــــِ لـــــــح قــــــُ ــــــَ ُروافـ مح  َمشــــــــــــــــــــِّ كــــــُ ولــــــَ َر حــــــَ دح  الــــــقـــــــِ

  
ُراَن ملح و   دح رَأّي َزمـــــــــــــــــــــــاٍن قـــــــــــــــــــــــِ  مُتَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 الفَْقعَسّي ، وهو :د أَي لم يُقَسَّم ما فيها ، هكذا أَوَرَده ابُن ِسيَده ، وأَورد الَجوَهِريُّ َعُجَزه. وقال ابُن بَرّي : البَيت للَمّرار بن َسِعي

ا و  يــــــعـــــــَ ُت : َأشــــــــــــــــــــِ لـــــــح ــــــُ رَاقـ ا  َمشــــــــــــــــــــِّ نـــــــَ لــــــَ وح َر حــــــَ دح ــــــقـــــــِ  ال

  
ُراَن ملح و   دح رِ َأي  َزمـــــــــــــــــــــــاٍن قـــــــــــــــــــــــِ  مُتَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
م ما عْندنا من اللحِم حتى يَْقِصَدنا المستَْطِعُمون  ّي زمان ، إلخ ، وأَ  ويَأْتِيَنَا الُمستَِرفُدون ، ثم قال : (3)قال : ومعنَى أَِشيعَا : أَْظِهَرا أَنّا نُقَّسِ

 أَي هذا الذي أَمْرتكما به هو ُخلُق لنا وعاَدةٌ في األَْزمنة على اختالفِها. وبَعَده :

ا  نــــــــــَ فــــــــــِ يــــــــــح ِة ضــــــــــــــــــــــــَ رَامــــــــــَ ريحٍ يف كــــــــــَ ا خبــــــــــَ نــــــــــَ تـــــــــــح بــــــــــِ  فــــــــــَ

  
ريحَ و   ًة غـــــــــَ مـــــــــَ عـــــــــح َؤدِّي طـــــــــُ ـــــــــُ ا نـ نـــــــــَ ـــــــــح تـ رِ بـــــــــِ يحشـــــــــــــــــــــــِ (4)مـــــــــَ

 

  
ي إِلى الَحّي من لَحِم هِذه الناقَِة من غَ   ير قَِمار.أَي بِتْنَا نَُؤّدِ

 ، قال الشاعر : ُرئَِي عليه أَثَُر ِغنًى ، إِذا استَْغنَى. وفي الُمحَكم : الرُجلُ  تََمشَّرَ  من الَمَجاز :و

ا و  نــــــــــــــــَ يــــــــــــــــقــــــــــــــــُ ر اَن وَدقــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ د َألاَن بـ و قــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــَ

  
رَ   ا مَتَشــــــــــــــــــــــــ  ِدمــــــــــَ عــــــــــح اُه مــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــن نح رَأَي م مــــــــــَ كــــــــــُ ــــــــــح ن  مــــــــــِ

  
 الَوَرُق : اْكتََسى ُخْضَرةً. تََمشَّرَ و

ً  تََمشَّرَ و ، بَعد ُعْريٍ  لَبُِسوا الثِّيَابَ  إِذا القَومُ  تََمشَّرَ  من الَمجاز :و  ، وأَنشد ابُن األَْعَرابِّي : ألَْهِله : تََكسََّب شيئا

مح  هـــــــــــُ ـــــــــــُ تـ رَكـــــــــــح ـــــــــــَ ر   (5)تـ غـــــــــــَ مح كـــــــــــاأَلصـــــــــــــــــــــــــح ريُهـــــــــــُ بـــــــــــِ  كـــــــــــَ

  
ِة و   يـــــــــــــلـــــــــــــَ زًا عـــــــــــــن ا ـــــــــــــِ جـــــــــــــح رِ عـــــــــــــَ َمشـــــــــــــــــــــــــــ   الـــــــــــــتـــــــــــــ 

  
بَ  : الَمْشَرة أَي ِكْسَوةً ، وهي َمْشَرةً  اشتََرى لهم ألَْهِله : شَّرَ تَمَ و  وتَنتَِشر. (6) الَوَرقَة قَْبَل أَن تَُشعِّ

 ، وَضبطه الّصاَغانيُّ كُهَمَزة. وفي اللّسان : هو طائٌر صغيٌر ُمَدبٌَّج كأَنَّه َوْشٌي. طائرٌ  : الَمْشَرةُ و

 ، وقول الشاعر : لَِطيفَةٌ َحَسنَةٌ  الِعتِْق ، أَي نََضارتُهُ وُحْسنُه ، وقيل : َمْشَرةُ  ، أَي ُمَؤلَّلَةٌ ، عليها َمْشَرةٌ  أُذٌُن َحْشَرةٌ  يُقَال :و

َرٌة و  َرةٌ أُذحٌن هلـــــــــــــــــــــــــا َحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  َمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
رح   فـــــــــــــِ رحٍخ ِإذا مـــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــرِت مـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  كـــــــــــــِإعـــــــــــــح

  
ّي : َمْشَرة ُمَحدََّدةُ الطَّْرِف ، وقيل : تَتََشعَّب ، وَحْشَرةٌ :إِنَّما َعنَى أَنَّها َدقِيقَةٌ كالَوَرقَة قبل أَن  البيُت للنَِّمِر بن تَْولَب  إِتْبَاع َحْشَرة وقال ابُن بَّرِ

 .(7)يصف أُذَن ناقته وِرقَّتََها ولُْطفها ، َشبََّهها بإِْعِليِط الَمْرخِ ، وهو الذي يكون فيه الَحبُّ 
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 َشِديُد الُحْمَرِة. ، أَي بالكْسرِ  ْقَشُر ،أَ  ِمْشرٌ  َرُجلٌ  يُقَال :و

 .(8)، عن ابن ُدَرْيد  : بَْطن من َمْذِحج الِمْشرِ  بنوو

__________________ 
 .«مستشفار»( عن اللسان ا وابألصر : 1)
 ( اللسان : ُيكَس .2)
 ( يف املطبوعة الكويتية : املستطيعون.3)
 .«غري ميسر»( يف اللسان : 4)
 .«يركبهم»اللسان وابألصر ( عن 5)
 ( اللسان : تتشعب.6)
 .«وقا  النمري يصف فرساً : هلا أُذنٌ »( يف التهذيب : 7)
 .349/  2( اجلمهرة 8)
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 ، قال ابُن ُدَرْيد : وليس بالعََربِّي الّصِحيح. الَكْرَدةُ  ، بالفَتْح : الَمَشاَرةُ و

ُجُل ، إِذا أَْمَشرَ  من الَمَجاز :و  اْنبََسَط في العَْدِو. الرَّ

 َظَهر نَبَاتها. ، وفي اللسان : األَرُض : أَْخَرَجتْ  أَمَشَرتواْنتَفََخ.  : أَْمَشرو

ٌ  يُقَالو  أَي َريّاً ، نقله الّصاغانّي وصاحُب اللسان. األَعَضاءِ  َمْشَرةُ  امَرأَة

َكةً : األََشرُ  الَمَشرُ و َع به. : َمَشَراً  وأَْذَهبَه ، وهو البََطر. ، ُمَحرَّ  َشتََمهُ وَهَجاهُ أَو َسمَّ

 واستََوْت وَرِويَت من الَمَطر. وقال بعُضهم : أَرٌض ناِشَرةٌ ، بهذا الَمعنَى. اهتَزَّ نَبَاتُها ، وهي التي ماِشَرةٌ  أَرضٌ و

 ، بالتْخِفيف. َمَشَره َمْشراً  ، عن ابن األَعَرابّي. وقال ثَعلَب : إِنّما هو َكساهُ و: أَعَطاه  َمشََّرهُ تَمشيراً و

ِرّماح يصف أُْرِويَّة : يَمتَِشُرهُ  من العُْشِب : ما لَْم يَُطْل ، وما الَمْشَرةُ  * ومّما يُستَدَرك عليه ؛  الّراعي من َوَرق الشجِر بِمحَجنِه ، قال الّطِ

ا َوقُ  هــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ رَاٌت حتــــــــــــــَ فــــــــــــــِ ا تــــــــــــــَ ا هلــــــــــــــَ اُرهــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َرةٍ ِإىل   ِن  َمشــــــــــــــــــــــــح اجــــــــــِ حــــــــــَ َ

لــــــــــَ ح ابملــــــــــ ــــــــــَ عــــــــــتـ (1)مل تــــــــــُ
 

  
 ونَبَاتََها. (2)، بالتحِريك ، أَي نََشَرتََها  َمَشَرتََها وما أَحَسنَ 

 األَرِض : أَيضاً بالتسكين. َمْشَرةو: َوَرقَُها.  َمَشَرتَُها وقال أَبو َخيرة :

 ه.: ُحْسُن نَباِت األَرِض واستِواؤُ  التَّمِشيرو

 : النَِّشيط. األَمَشرُ و

 الِعتْق ، بالفَتْح : نَضاَرتُه. َمْشَرةُ و

ْوا  . بالفَتْح.َمْشراً  وقد َسمَّ

 اللحَم : قََشرتُه. وهذه عن ابن القَطاع. َمَشْرتُ و

َرَهاو يَْمُصُرها َمْصراً  ، الناقَةَ أَو الّشاةَ  َمَصرَ  : [مصر] وقيل هو أَن تَأْخذ الضَّْرع بكفِّك  : َحلبَها بأَطَراف األََصابع الثَّالِث. اْمتََصَرَهاو تََمصَّ

َحْلٌب بأَْطَراف األََصابع والسَّبّابَة والُوْسَطى  : الَمْصر وقال اللْيث : اإِلْبَهاِم والسَّبَّابَة فقط.هو الَحْلُب ب أَو وتَُصيِّر إِْبَهاَمك فْوَق أصابِِعك ،

 : بَِطيئةُ ُخُروجِ اللَّبَنِ  َمُصورٌ و ماِصرٌ  هيو «أَم فَْطراً  َمْصراً  كْيف تَْحلُبها ،»في َحِديث عبِد الَمِلك قال لحاِلب ناقتِه : و. واإِلبهام ونحْو ذلك

 ، وهي التي ُصورٌ مَ  ، كِقالٍص وقاََلئص. قال األَصَمِعّي : ناقة َمَصائِرُ و ِمَصارٌ  ج ، وخّص بعُضهم به الِمْعَزى ، (3)، وكذا الشاة والبَقَرةُ 

: من الَمْعِز خاّصة دوَن الّضأْن ، وهي التي قد  الَمُصورُ  ُء الخروجِ. وقال أَبو زيد :لبَنُها ، أَي يُْحلَب قِليالً قِليالً ، ألَّن لبَنُها بطي يَتََمصَّر

أْن الَجُدوُد. ويقال : إِاّل قِليالً. قال : (4)َغَرَزت  ولَْجبَةٌ  ماِصرٌ  . ويقال : نَْعَجةَمُصوراً  ، أَي َصاَرت تْمِصيراً  عَْنزُ ال َمصََّرت ومثلَُها من الضَّ

 : قَلَّ لبَنَُها. أَْمَصَرتو ُمُصوراً  العَْنزُ  َمَصَرتووَجُدود وَغُروز أَي قِليلةُ اللبَِن. وقال ابن القّطاع : 

ق : التََّمصُّروالتَّتَبُّع ،  : التََّمصُّروالِقلَّةُ ،  : التََّمصُّر ٍء. قال ابن سيَده : هذا تْعبير أَْهِل اللّغة ، والصحيح: القِليل من كّل شي التََّمصُّرو  التَّفَرُّ

َرة ، يقال : جاَءت اإِلبل إِلى الَحوِض  قة. ُمْمِصَرةو ُمتََمّصِ . وصار مْستعَمالً في  قايَا اللبَِن في الضَّْرع بعدَحْلُب بَ  : التََّمصُّرو ، أَي متفّرِ الدَّّرِ

 التَّتَبُّع.

قَه قِليالً قِليالً.  تَْمِصيراً  عليه العَطاءَ  َمصَّرَ  ، قَِليالً ، يقال : قَْطُع العَِطيَِّة قليالً  : التَّْمِصيرو: التَّْقِليُل.  التَّْمِصيرو الرجُل  َمصَّرَ و، إِذا قلله وفَرَّ

 تَه : قَطَّعَها قَِليالً قِليالً ، وهو َمجاز.َعِطيَّ 

 الفَرُس ، كعُنَِي : استُْخِرَج َجْريُه. ُمِصرَ و

 ، حكاه صاحب العَْين. فيه الَخْيلُ  تُْمَصر الذيِ  ، بالضّمِ : الَمْوِضعُ  الُمَصاَرةُ و

 قال أَُميَّة يذكر ِحكَمة الخالِق تبَارك وتعَالى : بَْين الشَّْيئَْين. والَحدُّ  ، بالكْسِر : الحاِجزُ  الِمْصرو
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ا و  َرهــــــــــــَ د  اطــــــــــــًا مُث  قــــــــــــَ و   ِبســــــــــــــــــــــــــَ  اأَلرحَض ســــــــــــــــــــــــــَ

  
اَل   قــــــــَ ــــــــَ َر مــــــــا ثـ ــــــــح واًء مــــــــث  حتــــــــَت الســــــــــــــــــــــمــــــــاِء ســــــــــــــــــــــَ

  

َ  و  مــــــــح َر الشــــــــــــــــــــــ  عــــــــَ راً جــــــــَ اَء بــــــــه  ِمصــــــــــــــــــــــح فــــــــَ  ال خــــــــَ

  
اَل   ِر قـــــــــدح َفضـــــــــــــــــــــــَ َ الـــــــــلـــــــــيـــــــــح اِر وبـــــــــاح  بـــــــــَا الـــــــــنـــــــــهـــــــــَ

  
__________________ 

 ( التفرات : ما تساقرت من ور  الشجر.1)
 .«بشرهتا»( عن اللسان وابألصر 2)
 .«البقر»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( غرزت أي قّر لبنها.4)
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ّي : البَيت لعَِدّي بن َزيٍد الِعبَادّي ،  وَجعَل الشْمس ، وهكذا  ِره :، والذي في شعْ « وجاِعل الشَّْمس»وقد أَورَده الجوهرّي  (1)قال ابُن بَّرِ

 .كالَماِصر أَورده ابُن ِسيَده أَيضاً.

 : الِمْصرو .الُمُصور والَجْمع (2)خاّصةً ،  بْيَن األَْرَضْينِ  ٍء ، وقيل :في كّل شي الَحدُّ  : الِمْصرو : الَحّدان. الماِصَرانِ ووقال الصاغانّي : 

َدقاُت من غيِر ُمؤاَمرة تُقام فيها الُحدوُد ويُْقَسم فيها الفَىْ  الُكوَرة ، في كالم العَرب : الِمْصر قال اللْيث :و ، عن ُكَراع ، الِوَعاءُ  ُء والصَّ

 الَخِليفة.

يُن األَْحَمر. : الِمْصرو  الّطِ

ْصبوغ بالِعْشِرق ، وهو نَباٌت أَحمُر َطيُِّب : مَ  ُمَمصَّر أَو بحْمَرةٍ َخِفيفة. وفي التهذيب : ثَْوبٌ  الَمْصبوغ به : الثَّْوب ، كُمعَظَّم الُمَمصَّرو

َرة الّرائحِة ، تَْستَْعِمله العََرائُس. وقال أَبو عبَيد : الثِّيَاب من الثِّيَاب  الُمَمصَّر ٌء من ُصْفَرةٍ ليَسْت بالكثيرة. وقال َشِمٌر :: التي فيها شي الُمَمصَّ

َرتَينِ  بْينَ  السالمعليهُل ِعيَسى يَْنزِ »الحديث : : ما كان َمصبوغاً فغُِسَل ، ومنه ُرواو (3) «ُمَمصَّ  ، ِمْصراً  : َجعَلُوه تَْمِصيراً  الَمكانَ  َمصَّ

َر األَمَصارَ  . وكان ُعَمُر رضي هللا تعالى عنه قدِمْصراً  : صارَ  فَتََمصَّرَ  َر  ، منها البَصَرة والُكوفَة. وقال الجوهرّي : فاُلنٌ  َمصَّ َمصَّ

 ، كما يُقال : َمدََّن الُمُدَن. األَمصارَ 

ة تَفتحها ، هي ِمْصرُ و يَ  اآلَن ، الَمِدينَةُ الَمْعُروفَة ، الَكْسر فيها أَْشَهُر ، فال يُتََوهَّم فيها َغيره ، كما قالَه َشْيُخنَا ، قُْلت : والعَامَّ  بذلك تُسّمِ

ِرَها ِنَها ، ِلتََمصُّ يتْ  السالمعليه بن نُوح الِمْصرُ  أَو ألَنَّه بَنَاَها أَي تََمدُّ ْوض وفي ، ذاكَ  َكيفَ  أَْدِري وال:  ِسيَده ابنُ  قال. به فُسّمِ  إِنها:  الرَّ

يَت و عن نَظٍر. وفي الُمقّدمة الفاضليّة البن يَخل ال وهو. إِليها الناِس  ِلَمِصيرِ :  تَْسِميَتها تَْعِليل في الجاِحظ عن شيُخنَا ونقلَ  ؛ بانِيها باْسمِ  ُسّمِ

ه : وذكر أَبُو هاِشٍم أَحمُد بن َجْعفَر العَبّاسيُّ الصاِلحيُّ النَّّسا في ِكتابه فقال : ُهم  ِمْصرَ  بةُ قِْبطَ الجّوانّي النَّّسابة ، عند ذْكر نََسب الِقْبط ما نَصُّ

يَت ِمْصرَ  بن قُوط بن َحام ، وأَنّ  ِمْصرَ  َولَد قِْبط بن يَتِمْصرَ  به ِمْصرُ  هذا هو الذي ُسّمِ  مْصرُ  . وذكَر ُشيُوخ التَّواريخ وغيُرهم أَّن الذي ُسّمِ

ه : ِمْصر بن بَْيَصَر بن حام. انتهى. وقَرأُْت في بعِض تَواريخِ  ِمْصرُ  به هو  ما نَصُّ

يَت هذه األَرضُ  واختلَف أَهُل الِعْلم في الَمعنَى الذي يَت بِمْصرَ  ألَجله ُسّمِ يَت بِمْصَريم ، فقيل : ُسّمِ  بن ُمرَكايل ، وهو األَّول. وقيل : بل ُسّمِ

ى مْصريم بن نقراوش بن ِمْصرام الثاني. وهو بِمْصر يَت باسم ِمْصرُ  األَّول ، وعلى اسمه تََسمَّ الثّالث ،  مْصر بن بَيَصر وقيل : بل ُسّمِ

الذي َوِلَي الُمْلك بعده ، وإِليه يُْنَسب الِقْبط. وقال الحافُظ أَبو الَخّطاب بن  ِمْصر بَيَصر بن حام بن نُوح ، وهو أَبو قِْبطيم بن بن ِمْصرُ  وهو

الُمباَركة ، وَغْوُث  وهي هذه دون غيرها ، ومن أَسمائها أُّم البالد ، واألَْرضُ  بِمْصرَ  أَْخَصَب بالِد هللا ، وسّماَها هللا تعالى ِمْصرُ  ِدْحيَةَ :

 يَخلُو من َخْير يَِدّر عليه فيها الِعبَاِد ، وأُّم َخنُّور. وتَفسيره النِّْعَمة الكثيرة ، وذلك لَما فيها من الَخْيرات التي ال تُوَجد في َغيِرها ، وساِكنَُها ال

ت في أَّول اإِلْسالم ، فكأَنَّها البَقرة الَحلُوُب النافعة ، وكانت فيما مضى أَكثَر من ثمانيَن كُ  وَرةً عاِمَرة قَْبل اإِلْسالم ، ثّم تَقهقرْت حتى استقَرَّ

ت على ستَّة وعشرين َعَمالً. وأَما ِعّدة القَُرى التي تأَّخرت إِلى سنِة سبع و ثالثين وثََمانِِمائَة على أَربعين ُكوَرةً. وفي المائة التاسعِة استقَرَّ

ا أََمَر المِلك  رت لَمَّ كلّها قِْبِليّها وبَْحريّها فكانت أَلفين  مصرَ  بضْبط وِإحصاِء قَُرى المصريّة األَْشرف ِبِرْسبَاي ُكتّاَب الدََّواِوين والُجيوشفُحّرِ

اه قََوانِين الدَّواوين ، وهو في أَربعة أَجزاٍء ضخمٍة ،  هو موجود في أَْيِدي  والذيومائَتَين وَسبعين قريةً. وأَلََّف األَْسعَُد بن َمّماتِي كتاباً َسمَّ

ين يُوُسف بن أَيُّوب أَر بعة آالف َضْيعَة الناس ُمختََصُرهُ في ُجزٍء لَطيف ، ذكَر في األَصل ما أَحصاه من القَُرى من أَيّام السُّلطان صالح الّدِ

التها من َعْين وَغلَّة واحدةً واحدةً. وأَّما ُحُدودها ومساحةُ أَرِض  ها وِذْكر ُكَوِرَها فقد تََكفَّل به كتاب الِخَطط ، وَعيَّن مساحتَها ومتحّصِ

تَُؤنَّث. وتُْصَرف ،  ال قدوهي تُْصَرف و للَمْقِريِزّي ، وتقويم البُْلَدان للملك الُمَؤيّد ، فراِجْعُهما فإِن هذا المحّل ال يتحّمل أَكثر مّما ذكرناه.

اج. قال ِسيبََوْيه : في قوله قد تَُذكَّرو بعَْينِه. وفي التهذيب في قْوِله :  ِمْصرَ  قال : بلغنا أَنّه يريد (4) (اْهِبُطوا ِمْصراً )تعالى  ، عن ابن السَّرَّ

، ألَنّهم  األَْمصار من ِمْصرٌ  قال أَبو إِْسَحاق : األَْكثَر في الِقَراَءة إِثْبات األَلف ، قال : وفيه َوْجَهان جائزان ، يَُراد بها (اْهِبُطوا ِمْصراً )

 كانُوا في

__________________ 
 ( ومثله يف التهذيب واألساس.1)
 .ويف التهذيب : يف األرضا« املصر : ا د يف األرض خاصة»( اللسان : 2)
 .ممصرتا با ينز :  السالمعليه( يف اللسان : ويف حديث عيس  3)
 .61( سورة البقرة اآية 4)
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رَ  تِيٍه ا قا  : وجائٌز َأن يكوَن أَرادَ  راً  بعينها ا فَجَعر ِمصــــــح َرَف ألَنّه مذّكر.  ِمصــــــح  .(1) [ُلَي هبا مذّكر]الاً للبَـَلد ا فصــــــَ
رَ  وَمنح قرأَ  رَ  دبغري أَِلٍف أَرا ِمصح ِديَنة فهو  (2) (اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن شاَء هللاُ )بعينها ا كما قا  :  ِمصح

َ
َرف ألَنّه اسُم امل ومل ُيصح

 مذَك ر لُِّي به مؤّنث.
 ، عن ُكراع. ِمْصِريّ  ، جمع َمَصاِريٌّ و َمَصارٍ  ُحُمرٌ و

 ، وبينَكم بَيني فيما البحرَ  تَجعَلوا ال:  قال عنههللارضي، ألَّن ُعَمَر  الِمْصَرانِ  وقال ابُن األَْعَرابّي : قيل لهما : الُكوفَة والبَْصَرة. الِمْصَرانِ و

ُروَها رَ  ِمصراً  ، أَي َصيُِّروَها َمّصِ يريد بهما الُكوفَة ،  «الِمْصَرانِ  لما فُتَِح هذانِ »حديُث الَمَواقيت :  بيَن البحِر وبَيني ، أَي َحدًّا ، وبه فُّسِ

 والبَْصرة.

ث ، بالكسر : ِمْصرٍ  يَِزيُد ذُوو  فَْرٌد ، َرَوى حديثاً في األَضاِحي ، عن ُعيَينة بن َعبد ، قاله الحافظ. ُمَحّدِ

ْلف ، ، كأَمير : الِمعَى الَمِصيرُ و ّم الميم ، مثل َرِغيف وأَْرِغفَة ، بض ُمْصرانٌ و أَْمِصَرةٌ  ج ، وخصَّ بعُضُهم به الطَّْيَر وَذَواِت الُخّفِ والّظِ

َجَمعَتْه  الُمْصرانِ  جْمع الَمَصارينُ  خطأٌ. قال األَزهريّ  الَمَصاِرينُ  ، عند ِسيبََوْيه ، وقال اللَّْيث : َمَصاِرينُ  ، أَي َجْمع الَجْمع ، وجج وُرْغفَان

كما قالوا  ُمْصَرانٌ  إِنَّما هو َمْفِعٌل من َصار إِليه الطعاُم ، وإِنَّما قالُوا َمصيرٌ  على تََوهُّم النون أَنَّها أَصليّة. وقال بعُضُهم : (3)العرُب كذلك 

 الَمِصير الجْمع. وكذلك تَوهَُّموا الميم في قالوا قَعُوٌد وقِْعَداٌن ثم قَعَاِديُن جْمع (4)في جميع َمِسيِل الماِء ُمْسالٌن ، َشبَُّهوا َمْفِعالً بفَِعيل ، ولذلك 

 ، كما قالوا لَجَماعة َمَصاِد الَجبَِل : ُمْصَداٌن. ُمْصَرانٍ  أَنَّها أَصليّة ، فجمعوها على

اِء. َمِصير بالضّم جمع الُمْصَرانِ  بالَكْسر لُغة في الِمْصَرانُ  وقال الصاَغانّي : ّم :بال (5) الفَأْرِ  ُمْصَرانُ و ، عن الفَرَّ ، على  ءتَمٌر َرِدي ضَّ

 التَّْشبِيه.

 بساحل بحر فاِرس ، نقله الصاغانّي. : ع الَمِصيَرةو

 في ُشروطهم ، وكذا أَْهُل َهَجر. ِمْصرَ  ، وهو الَحّد ، هكذا يَكتبون أَهلُ  ِمْصرٍ  ، جمع بُحُدوِدَها ، أَي بُمُصوِرَها اْشتََرى الّدارَ  يقولون :و

ةُ الفََرس إِذا َكانَت تَِدقُّ من َمْوِضع وتَْغلُظ قالواو َرة فهي آخر من َمْوِضع وتَتَّسعُ  : ُغرَّ ِقها. ُمتََمّصِ رة إِبلٌ  جاَءت يُقَال :و ، ِلتَفَرُّ إِلى  ُمتََمّصِ

قة. ، أَي ُمْمِصَرةوالَحْوض ،   ُمتَفَّرِ

َصرَ و  ، أَي تَقَطَّع. تََمسَّخ ، إِذا كافتَعَل ، بتشديد الميم الغَْزلُ  امَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

يت : ّكِ يريد ال يُْكثَُر من أَْخِذ لَبَنَِها.  «َها فيَُضرَّ ذِلك بَولَِدَهالَبَنُ  يُْمَصرُ  ال»حديث علّي : : َحْلُب كّلِ ما في الضَّْرع ، ومنه الَمْصرُ  قال ابُن الّسِ

 ، تَقَطُّع الغْزِل وتََمسُّخه. الَمْصرُ  بو َسِعيد :: قِلَّةُ اللَّبَن. وقال أَ  الَمْصرُ و

َرةو  : ُكبَّةُ الغَْزِل. الُمَمصَّ

قاً من َغْيِر بِلًى. التَّْمصيرو  في الثِّيَاب : أَْن تَتََمشََّق تََخرُّ

 فيه. ولسُت منه على ثِقَة : قلت : قد تقّدم ما : سيَده ابنُ  قال. السالمعليه: أَحُد أَوالِد نُوح  ِمْصرٌ و

َي صاِحبُها ما عليه من َحّقِ الُسْلَطان ، الماصرُ ووفي التهذيب :  هذا في  في كالمهم : الَحْبُل يُْلقَى في الَماِء ِليَْمنَع السُّفَُن عن السَّْير حتَّى يَؤّدِ

 ِدْجلَة والفَُرات.

ُرونََها ون بها ؛ كذا في التّْكِملَة. وكذلك، أَي هي قَِليلَةٌ ، فهم يَتَبَلَّغُ  يَْمتَصُرونََها ويُقَال : لُهم َغلَّةٌ  َمْخَشِرّي ، وهو َمجاز. يَتََمصَّ  ، قاله الزَّ

 ، كَصبُور : قليٌل. وهو َمجاز. (6) َمُصورٌ  وَعَطاءٌ 

ِهما : الُمْصطاَرةُ و الُمْصطارُ  : [مصطر] قاع : الَحاِمُض من الَخْمِر. ، بَضّمِ  قال َعِدّي بُن الّرِ
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طــــــــــاَرةٌ  ا  ُمصــــــــــــــــــــــــح تح يف الــــــــــر أحِس َنشــــــــــــــــــــــــَوهتــــــــــَُ بــــــــــَ  َذهــــــــــَ

  
مُ   مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ا بـــــــــــــــه ل ا ممـــــــــــــــِ   كـــــــــــــــَبن شـــــــــــــــــــــــــــــارهبـــــــــــــــَ

  
 وقال أَيضاً فاستعاره ِللَّبَن :

تح  ٌة أََزمــــــــــَ ــــــــــوَف ِإَذا مــــــــــا أَزحمــــــــــَ ي رِي الضــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــح ــــــــــَ  نـ

  
ارَ   طــــــــَ رَا ُمصــــــــــــــــــــــَ ُد َأنح ُعصــــــــــــــــــــــِ عــــــــح ــــــــَ ِة ملح يـ يــــــــَ  مــــــــاشــــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 ( زايدة عن التهذيب.1)
 .99( سورة يوسف اآية 2)
 .«ذلك»( عن التهذيب ا وابألصر 3)
 ( يف التهذيب واللسان : وكذلك.4)
 ( اللسان : الفبرة.5)
 ( يف األساس : ممصور.6)
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اهقال أَبو َحنيفة : جعَل اللبََن بمنزلِة  ِريَف ، وهو أَحلَى اللبِن وأَْطيَبُه ،  ُمْصطاراً  الَخمر ، فسمَّ ، يقول : إِذا أَجَدَب النَّاُس َسقَيناهم اللبَن الصَّ

 وقد اْختِير الحاِمُض ، ألَن الحاِمض غيُر ُمْختاٍر وال َممدوحٍ ، الُمصطارَ  ، قال أَبو َحنيفة : إِنَما أُْنِكَر قوُل َمن قال إِن الُمْصطارُ  كما يُْسقَى

قَاع وغيِره. وقال األَْزَهرّي : الُمْصطارُ  : الَحِديثة الُمتغيِّرة الطَّْعم. وأَحسُب الميَم فيها أَْصليَّة ،  الُمْصطار ، كما تََرى ، من قَول َعِدّيِ بن الّرِ

 ألَنَها كلمةٌ ُروميّة ليست بعربيَّة َمْحَضة.

 أَيضاً في أَْشعَار َمن نَشأَ بتِيَك الناِحيَِة. وإِنما يَتكلّم بها أَهُل الشاِم ، وُوِجدَ 

. ماِضراً  وصاَر اللَّبَنُ  كنََصر وفَِرح وَكُرم : َحُمَض واْبيَضَّ  ، بالضّم ، ُمُضوراً و، ويَُحّرك ،  يَْمضر َمْضراً  اللبَُن أَو النبِيذُ  َمَضرَ  : [مضر]

، وهذه عن ابن األَعرابّي. قال ابن سيَده : وأُراه على النََّسب ، ألَّن فِْعله إِنما  َمِضرٌ و ِضيرٌ مَ  فُهوَ  وهو الَِّذي يَْحِذي اللِّساَن قبل أَْن يَُروَب ،

 : حاِمٌض. ماِضرٌ  ُء اسم الفاِعل من هذا على فَِعٍل. ولبَنٌ ، بفتح الضاد ال كسرها ، قال : وقلََّما يَجي َمَضر هو

، وقال أَبو منصور :  ، وُربََّما ُخِلط بالَحِليب (1) الَمِضيرِ  اَء ، وقيل : هي َطبِيٌخ يُتَّخذ من اللَّبَنوأَْشي : ُمَريقَةٌ تُْطبَخ باللَّبَن الَمِضيَرةو

ِريح الذي قد َحَذى اللَساَن حتى يَْنَضَج اللَّحُم وتَْخثُر الَمِضيَرةو لطوا ، وربّما خَ  الَمضيَرة عند العََرب : أَْن تَْطبَخ اللحَم باللَّبَن البَْحِت الصَّ

 الَحِليَب بالَحِقين ، وهو حينئذ أَطيَُب ما يَكون.

 إِذا َحُمض وَصفَا. َما َسال منه اللَّبَِن : ُمَضارُ  ، وفي التكملة : بالضمّ  (2) اللَّبَن ، ُمَضاَرةُ و

َي به لَولَِعه  قال ابن ِسيَده : الَحمَراِء وقد تقّدم في ح م ر. ُمَضرُ  وُهوَ  مشهوَرة ، كُزفَر : أَبو قبِيلة بن َمعَّد بن َعْدناَن ، بُن ِنَزارِ  ُمَضرُ و ُسّمِ

ي األَبيَض أَحَمَر ، فلذلك قيل : الطَّبِيخ. وذكَر الَوجَهين القُتَيبِّي ، وزاد : َمِضيَرة ، من . أَو ِلبَيَاض لَْونِهالَماِضرِ  بُشْرب اللَّبَنِ   والعََرب تُسّمِ

  ذلك. وقد تقّدم البحث عن ذلك في َمحلِّه.الَحمَراِء ، وقيل غيرُ  ُمَضرُ 

ْرتُهُ  ، بالُمهَملَتَين لُهمْ  (3)، هكذا في النُّسخ بالغَين والّضاد الُمعَجَمتَين ، وصوابُه ، تَعَصَّب  فالٌن : تَغَضَّبَ  تََمضَّرَ و ،  تَمضيراً فتََمضَّرَ  َوَمضَّ

. أَي  قَيََّس.وفي اللَِّسان : أَي َصيَّرته كذلك بأَْن نََسْبتُهُ إِليها. وقال الزمخشرّي : أَي َصيَّرته منهم بالنََّسِب ، مثل قَيَّْستُه فتَ  نََسبتُه إِليهم فتَنَسبَّ

ٌ  تَُماِضرُ و م : امرأَة بنُت َعمِرو بن الشَِّريد ؛  تَُماِضرُ  . قُْلُت : وهيالماِضر بَن، ُمْشتَقٌّ من هِذه األَْشيَاِء. قال ابُن ُدَريد : أَحسبُه من اللَّ  بالضَّ

ة الُجَشِمّي : مَّ  والَخْنَساُء لَقَبُها ، وفيها يقول ُدَريُد بن الّصِ

وا  يــــــــــــ  رَ حــــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــــِ يب  متــــــــــــَُ حــــــــــــح وا صــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــُ ــــــــــــَ  واربـ

  
يب و   مح َحســـــــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــــُ وفـــــــــــــــَ وا فـــــــــــــــِإّن ُوقـــــــــــــــُ فـــــــــــــــُ  قـــــــــــــــِ

  
إِتباع. وحكى الِكَسائّي  ِمْضراً ووقال الزمخشرّي : أَي َهنِيئاً َمِريئاً للقاتل.  ، بالَكْسر وكَكتِف ، أَي َهَدراً. ِمْضراً  َذَهَب َدُمه ِخْضراً  يُقَال ،و

. أَي َغّضاً َطِريًّا ، وكَكتٍِف فيهما ، ِمْضراً  ُخْذه ِخْضراً  يُقال :و بِْضراً بالباءِ   ، ذكَر اللغةَ الثانية الصاغانِيُّ

، هكذا بالقاف في سائر النُّسخ والصواب بِجبال تَْيس ، بالتَّاِء الفوقِيّة ، كذا هو  د ، بِجبال قَيس ، أَي مع فتْح الميم : بكسر الضاد،  َمِضَرةُ و

داً   ، وكشَط القاَف وجعَل عليه تاًء ممدودةً ، وكتب عليه : صح. (4)ُمَصّحح بخط الصاغانِّي ُمَجوَّ

َرَها تُقاتِل معها» عائشةَ فقال : في حديِث ُحذيفةَ ، وذكَر خروجَ و أَي جعلَها في النار ، فاشتقَّ لذلك لفظاً من ،  «هللا في النار ُمَضُر َمضَّ

َرها اْسمها. وقال الزمخشرّي : َرها تَمِضيراً  وقيل : .(5)َجَمعَها ، كما يقال َجنََّد الُجنوَد  : َمضَّ  راً ، من قولهم : َذَهَب َدُمه ِخضْ  أَهلَكها : َمضَّ

 ، أَي َهَدراً. ِمْضراً 

د للكثَْرة والمبَالغة. (7) ُمُضورِ  أصلَه من (6)قال الَجوَهرّي تَُرى   اللبَن وهو قَْرُصه اللَِّساَن وَحْذيُه له ، وإِنَما ُشّدِ

 * ومما يستدَرك عليه :

 هللا لك الثَّناَء ، أَي َطيَّبَه لك. قاله أَبو َسعيد. وهو َمجاز. َمضَّر . والعََرب تقول :بالَمضِريّة : التَّشبُّه التََّمضُّر

__________________ 
 ( الصحاح واللسان : الل  املاضر.1)
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 ( ومثله يف اللسان.2)
 ( كما يف التهذيب واللسان والتكملة.3)
 ( يف التكملة : يف جبا  قي  ا ابلقاف.4)
 الكتائب.وزيد فيه : وكّتب  32/  3( الفائ  5)
 .«ير »( عن الصحاح وابألصر 6)
 ( األصر واللسان نقال عن اجلوهري ا ويف الصحاح : مضر الل .7)
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. الُمَضاَرةو  من الكإِل كاللُّعَاَعة ، وهي في الَماِء نِْصُف الشُّْرب أَو أَقلُّ

 الماُل : َسِمَن. وهو َمجاز. تََمضَّرَ و

 .أَْمَطارٌ  ج ْنَسِكُب منه ،المُ  : ماُء السََّحابِ  الَمَطرُ  : [مطر]

َي َغيثاً ، قال : َمَطرٌ و َي به ِمن حيُث ُسّمِ  : اسُم رُجٍل ُسّمِ

ُت  ــــــــــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــــــــــِ َك ب ــــــــــــــــــــــــح ت رٍ المــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــَ

  
َة   نــــــــــــــــــــــَ ت وابـــــــــــــــــــــــح رح مــــــــــــــــــــــا أَنــــــــــــــــــــــح طــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــَ

  
 له ِوفَادة ، ذَكَر َخبَره أَحمُد بن أَبِي َخْيثََمة. ابُن ِهاَللٍ  َمَطرُ و َرَوى ابُن إِسحاَق حديثاً فيه ِذْكُره. اللَّْيثِيٌّ  َمَطرٌ و

، رضَي هللا عنهم ، هكذا  َصحابيُّون السُّلَِميُّ ُكوفِيٌّ ، رَوى عنه أَبو إِسحاَق السَّبِيعيُّ ، َحِديثه في ُسنَن النََّسائّي وَحسَّنَه : بُن ُعَكاِمٍس  َمَطرُ و

، قال الذَهبِّي في الديوان : مجهوالِن ، األَخيُر عن  بُن أَبي ساِلمٍ  َمَطرُ والطُّفَاِوّي ،  َمَطرٌ و ِريده.أَوَرَدهم ابن فْهد في معجمه والذّهبّي في تج

اقُ  َمَطرُ و ، قال أَبو حاتٍم الراِزّي : ضعيف ، بن َعْوفٍ  َمَطرُ و َعلّي. أَبو َرَجاٍء الُخَراسانّي ، َصُدوق ، رَوى له ُمْسلم  بُن ُطْهَماَن الَورَّ

ثون. اإِلْسكاُف الُمَحاِربِّي ، عن أَنٍَس وِعْكِرمةَ ، قال األَزدّي : َمتروٌك ، وقال البخاريُّ : ُمنَكُر الَحديِث : بن َمْيمون َمَطرُ و ربَعَة.واألَ   مَحّدِ

 بُخارّي.بن الفَْضِل الَمْرَوِزّي. رَوى له ال َمَطرُ وبن عبد الرحمن العَْبِدّي ، َرَوى له أَبو داوود ؛  َمَطرُ  وفاتَه

هللاُ تعالَى ،  أَمَطَرهاوالسماُء  َمَطَرتو، وهو أَقبَُحها.  كأَمطَرتهم ، بالَمَطرِ  أَصابَتْهم ، أَي ويَحّرك ، بالفتح تَمُطُرهم َمْطراً  السماءُ  َمَطَرتْهمو

 بمعنًى واحٍد. أَْمَطرتوالسماُء  َمَطَرت . وناٌس يقولون :ُمِطْرنا وقد

جُل في األَرِض  َمَطرَ و في ُمروره  أَسَرعَ  ، بالضّم : ُمُطوراً و يَْمُطر َمْطراً  الفََرسُ  َمَطرَ و ، وهو مجاز. كتََمطَّرَ  ذَهَب ، كقُعُود : ُمُطوراً  الرَّ

 وَمَزَرَها : (1) قِْربَتَه َمَطرَ و وهو َمجاز. َعدَّاءٌ  ، كَكتّان : َمطَّارٌ  وهوَ  به فَرُسه ، إِذا َجَرى وأَسَرَع. تََمطَّرَ  أَيضاً. يقال : كتََمطَّرَ  وَعْدِوه ،

 َمألََها.

:  عزوجلوقوله  (2) (َوَأْمَطْران َعَلْيِهْم َمَطرًا َفساَء َمَطُر اْلُمْنَذرِينَ )، كقوله تعالى :  ال يُقال إِاّل في العََذابِ  هللا تعالَى ، أَمَطَرهمو

يل  َوَأْمَطْران َعَلْيِهْم ِحجارًَة ِمْن ) لنُزوِلَها من السماِء ، وهو َمجاز ، وهذا على َرأْي األَْكثِر. وقال  كالَمَطر جعل الِحَجاَرة (3) (ِسجِّ

 ، األَِخيرة على النََّسب. ويوم َمَطرٍ  ، ككتِف ، أَي ذو َمِطرٌ و ماِطرٌ و ُمْمِطرٌ  ويَومٌ  بمعنًى ، كما تقدم ، أَْمَطرَ و َمَطرَ  جماَعةٌ من أَهِل اللغة :

 ، كَكتٍِف ، ومنه قوله : َمِطرٌ  ، وكذا َوادٍ  َممطورٌ  : َمِطيرٌ  . وَوادٍ َمَطرٌ  : أَصابَه َمِطيرٌ و َممطورٌ  وَمكانٌ  ، ماِطرٌ  : ِطيرٌ مَ 

 (4) َمِطرح فَواٍد ِخطَاٌء وَواٍد 
 كذلك. كّل ذلك َمجاز. َمِطيرةٌ و َمِطيرٌ  وأَرضٌ 

َر قوُل الشاعر : ساَعةً ويَُكفُّ أُْخَرى يُْمِطر : الِذي الُمتََماِطرو  ، قال أَبو َحنيفةَ : وبه فّسِ

ٍة  يـــــــــــ  َرفـــــــــــِ جـــــــــــح ـــــــــــاِء ذو عـــــــــــَ ن ُد يف اأَلحـــــــــــح عـــــــــــِّ  ُيصـــــــــــــــــــــــــَ

  
ٌف   زححــــــــــــِ رَبحكــــــــــــَ  مــــــــــــُ م  حــــــــــــَ رُ َأحــــــــــــَ اطــــــــــــِ تــــــــــــمــــــــــــَ  مــــــــــــُ

  
جُل ، ، ع الَمَطر يُتََوقَّى به من الَمَطر يُْلبَس في ، بكسِرهما : ثَْوب من صوفٍ  الِمْمَطَرةو الِمْمَطرُ و ي به ألَنه يَستَِظلُّ به الرَّ ن اللحياني ُسّمِ

 وأَنشد :

ي   قــــــــــــــِ لــــــــــــــَ وحٍم خــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ر  يـ رح َأكــــــــــــــُ طــــــــــــــَ مــــــــــــــح  كــــــــــــــاملــــــــــــــِ

  
رح   لـــــــــــــــّ دًا أُ ـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ  وغـــــــــــــــَ وَم َأضـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــي  ال

  
 ، وهو َمجاز. قال ُخفَاُف بن نَْدبَة : يُْمَطر وإِْن لم الَمَطرِ  الُمحتاُج إِلى : الَمكانُ  الُمْستَْمِطرُ و

ُ  ِمنح وَ  ِطرٌ َرٍ  مل َيكح َتمح  ُعوَدا ُمسح
،  اْستَْمَطَره والَمعروف ، وقد الطاِلُب ِلْلَخْيرِ  : الُمْستَْمِطرو ، أَي ساِكتاً ، وهو َمجاز. ُمستَْمِطراً  يقال : مالَكَ  الرُجُل الساِكتُ  : الُمْستَْمِطرُ و

 وهو َمجاز : وقال اللَّيث : طاِلُب َخْيٍر ِمن إِنساٍن. قال أَبو َدْهبَل الُجَمِحيُّ :
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ه  لـــــــــُ َواضـــــــــــــــــــــــِ رحجـــــــــَ  فــــــــــَ نح تــــــــــُ بِّ مـــــــــَ ريحَ يف حـــــــــُ  ال خـــــــــَ

  
طـــــــُروا  مـــــــح ـــــــَ دِعِ  فـــــــاســـــــــــــــــــــت خـــــــَ ـــــــح ن ر  مـــــــُ ـــــــٍش كـــــــُ َري ـــــــُ نح قـ  مـــــــِ

  
__________________ 

 ويف التهذيب واللسان فكاألصر.« القربة»( يف القاموس : 1)
 .173( سورة الشعراء اآية 2)
 .74( سورة ا جر اآية 3)
 ء القي  ا وصدره يف ديوانه :( عجز بيت المر 4)

 هلا وثبات كوثب الظباء
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 .الَمَطرُ  الِذي أَصابَه : الُمْستَْمِطرُ و كذا أَنشَده الصاغانّي.

 الُمْنكِشف. قال الشاعر : الَموِضع الظاِهر الباِرز ، أَي بفتْح الطاءِ  ، الُمْستَْمَطرِ  من الَمَجاز قولُهم : قَعَُدوا فيو

نــــــــــــــــــا و  وتــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــُ اٌء َورَاَء بـــــــــــــــــــُ ر  َأحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَ  حيــــــــــــــــــَُ

  
اِح وحنــــــــــُن   ــــــــــَ ب َذَر الصــــــــــــــــــــــــ  رِ حــــــــــَ طــــــــــَ مــــــــــح ــــــــــَ ت ســــــــــــــــــــــــح

ُ
 ابمل

  
 .بالُمْستَْمَطرِ  ويقال : نَزَل فالنٌ 

 بَِخْيٍر ، أَي ما أَصابَه منه َخْيٌر. منه ُمِطرَ  ماومنه َخْيراً ،  ُمِطرَ  بَخْيٍر : أَصابَنِي. وما َمطَرنِي من الَمجاز :و

 ، قال رؤبَة : كَمَطَرتْ  أَسَرَعْت في ُهِويَِّها ، ، إِذا الطَّْيرُ  تََمطََّرتِ  يقال :و

 ُمط رَاالط ريحُ هَتحِوي يف الس ماِء و 
 وقال لَبِيٌد يَرثِي قَْيَس بن َجْزٍء :

ٍة  بـــــــــــَ طـــــــــــح رَداَء شـــــــــــــــــــــــــَ ااَي فـــــــــــوحَ  جـــــــــــَ نـــــــــــَ َ
ه املـــــــــــ تـــــــــــح ـــــــــــَ  أَتـ

  
ِر   يــــــــــــَف الــــــــــــطــــــــــــائــــــــــــِ ُدف  َدفــــــــــــِ رِ تــــــــــــَ طــــــــــــِّ مــــــــــــَ تــــــــــــَ ُ

 املــــــــــــ

  
 وفي شعر َحّسان : يَْسبِق بَعُضَها بَعضاً. وذَهبَت ُمسِرَعةً  جاَءت ، إِذا الَخْيلُ  تََمطََّرت من الَمَجاز :و

اُداَن  يـــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــر  جـــــــــــــــــِ رَاتٍ تـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــِّ مـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــُ

  
اءُ   ِر الــــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــُ هــــــــــــــّن ابخلــــــــــــــُ مــــــــــــــُ طــــــــــــــِّ لــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  يـ

  
ضَ  ، إِذا فاُلنٌ  تََمطَّرَ و راً  ، يقال : َخرجَ  ِلْلَمطرِ  تَعَرَّ ضاً له ، ُمتَمّطِ  ، قال : بََرَز له ولبَْرِده : تََمطَّر أَو ، أَي متَعّرِ

َر   نح عــــــــــــــَ د رحَن مــــــــــــــِ ن  وقــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ ُ

  
يــــــــٌد   رَ ســــــــــــــــــــــِ طــــــــ  وُ   متــــــــََ لــــــــُ بـــــــــح ِر مــــــــَ يــــــــح َح الــــــــلــــــــ  نــــــــح (1)جــــــــُ

 

  
رو ةَ بِن َجْنَدلَةَ ، بعَْينه لبَنِي َسُدوٍس ، صفةٌ  : فََرسٌ  الُمتََمّطِ رو غاِلبة ، كذا في اللسان ، وقال الصاَغانّي : هو فََرُس َحيّاَن بِن ُمرَّ  اسمُ  الُمتََمّطِ

 َرُجل.

 ، وكذا َذَهب بَِعيِري. به ، أَي أََخَذهُ  َمَطرَ  ال أَْدِري َمنْ من المجاز : ذَهب ثَْوبِي فو

اِء ، ، بالفَتْح وكَكِلَمة وقُْفل الَمْطَرةُ  .َمْطَرةٌ  فاُلنٍ من الَمَجاز : قال الفَّراُء : تلك الفَْعلَة من و وتُشدَُّد مع َضّم الِميِم  العَاَدةُ  ، وهذه لَْيَست عن الفَرَّ

 ، وقد ذُِكر في محلّه.

اِء ، وصاِحُب ال ، محّرَكةً : الِقْربَةُ  الَمَطَرةو حه ، ونقله عن الفَرَّ لسان عن ابِن األَعرابّي ، وكالمه ، كذا ضبط الصاَغانّي بالتَّْحِريك وصحَّ

 من الَحْوِض : َوَسُطه. الَمَطَرةُ و ، وقاال إِنّه َمْسُموٌع من العََرب. قُلُت : واستُْعِمل اآلن في اإِلَداوةِ ونَْحوها. (2)ُمْحتَِمل للفَتْح والتَّْحِريك 

ه مجّوداً. الُمْطَرةُ  ، والَمْنقُوُل عن أَبِي َحنِيفَةَ أَنّه ، بالضّم : ُسْنبُوُل الذَُّرةِ  الُمْطرُ و  بالَهاِء ، كذا َضبََطهُ الصاَغانِّي بخّطِ

واكِ  َمِطَرةٌ  اْمَرأَةٌ  من الَمجاز :و  الَمَطر بالَماِء ، أُِخَذ من لْفظ ل وللتَّنَظُّفِ لالْغتَِسا الِزَمة أَو َطيِّبة الِجْرم وإِن لم تَُطيَّب ، كفَِرَحٍة : الِزَمةٌ للّسِ

ر قوُل العََرب : َمْمُطورةً  ، أَي صارت َمِطَرةٌ  فهي ُمِطَرت ، كأَنَّها  الَمِطَرة َخْيُر النَِّساِء الَخِفَرةُ العَِطَرةُ  ومغسولة ، قالَهُ ابُن األَثير ، وبه فُّسِ

ُهنَّ الَمِذَرةُ الَوِذَرة القَِذَرة  .(3) ، وَشرُّ

، كما ضبَطه  أَو هو كغَُراب وقال الصاَغانِّي : قَْريَة من قَُرى الّطائف ، وَضبََطه بالضّم ، كغَُراٍب وقََطام : َواٍد قُْرَب الطائِف. ُمَطارو

ّمان ، وأَّما كقََطاِم فَمْوِضٌع لبني تَِميمٍ  الصاغانّي ،  ، قال ذو الّرمة : ْشُكرَ أَو بَْينَهم وبَْيَن بَنِي يَ  بين الدَّْهنَاِء والصَّ

مـــــــــــَ   تح هبـــــــــــُح ـــــــــــَ ب عـــــــــــِ ـــــــــــَ ارِ ِإذا ل طـــــــــــَ ٍف  مـــــــــــَ َواحـــــــــــِ ـــــــــــَ  فـ

  
ه  لــــــــُ ائــــــــِ ت مثــــــــََ لــــــــ  حــــــــَ مــــــــَ َوارِي واضــــــــــــــــــــــح ب اجلــــــــَ عــــــــح لــــــــِ  كــــــــَ

  
ةُ تقول : َمَطارِ وكقََطاِم.  َمَطارِ  قال الصاغانّي : هكذا يُْرَوى  . وقال الشاعر :َمَطاَرى وَواِحٌف متقابالِن ، يَقَطع بينهما نَهر ِدْجلَةَ ، والعَامَّ
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ارِ حـــــــــــــــــىت  ِإذا كـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــَ   طـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــُ

  
رحَ رِ   ىَن عـــــــــــــلـــــــــــــ  الـــــــــــــثــــــــــــــ  مـــــــــــــح رَاُه والـــــــــــــيـــــــــــــُ  ُيســـــــــــــــــــــــــــح

  

 قالتح له رِيُح الص َبا قـَرحقَارِ 

واية :  ، بالّضّم ، قال : وقد ُمَطار قال علّي بن حمزة : الّرِ

__________________ 
اهلاء يف كبنه « : صـــدر»وقا  يف اللســـان « كبنه بعد ما»نســـب لطفير الغنوي ا برواية « صـــدر»والتكملة « صـــدر»( اللســـان ا ويف اللســـان 1)

 لفرسه ا بعد ما صدرن : يعين خيال سبقن بصدورهن.
 التكملة بفتح فسكون. ويف التهذيب ابلتحريك.( ضبطت ابلقلم يف اللسان ابلتحريك ا ويف 2)
 ( الوذرة الغليظة الشفتا ا أو الجي رحيها ريح الوذر ا وهو اللحم.3)
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َعاًل ا  ُمطَار  وز َأن يكون َعاًل ا وهو َأسب  كما يف اللسان. َمطَارو ُمفح  َمفح
وائد لَجْحَظة :، وأَْنَشَد أَبو  ، كسفينة : ة بنَواِحي ُسرَّ َمْن َرأَى الَمِطيَرةُ و  َعلّي القالّي في الزَّ

رَِي  ذَكـــــــــــــــــــــــ  ريَهح ِد مـــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــــِ
َ

 املـــــــــــــــــــــــ

  
دٌة   هـــــــــــــــــــــــــ  ٌ ُمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اح ريَهح عـــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــــــــَ

  

ٍن  واطــــــــــــــــِ ِد مــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح تح لــــــــــــــــفــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ خــــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
رِيــــــــــــــــــَرهح   مــــــــــــــــــًا قــــــــــــــــــَ دح تح هبــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــانــــــــــــــــــَ

  
ْيَرفِيّ  بُن فََزاَرةَ الشَّْيبَانيُّ الخاِرِجيُّ  َمَطرُ  ، ألَنَّه بنَاها (1) الَمَطِريَّةُ  أَو الصَّوابُ  ،  الَمِطيريّ  ، ومنها : أَبو بَْكٍر محّمد بن َجعفر بن أحمد الصَّ

 عن الَحَسن بن َعَرفَةَ وعنه الدارقُطنِّي.

 بالقُْرب من َعين َشمس ، وقد دخْلتها. بظاِهر القَاِهَرةِ  الَمَطِريَّةو

 الشَّاِعر. ناقَة النابِغَة اسم بالضمّ  ، الُمَطاَرةِ  ذووَجبٌَل.  ؛ َمَطاَرةَ  ، وفي التكملة : ذو الَمَطاَرة ذوو

 ، نقله الصاَغانّي. ، كَسَحابَة : ة بالبَْصَرة َمَطاَرةُ و

 َواسعَةُ الفَِم. بالفَتْح فيهما ، أَي وَمَطاَرةٌ  َمَطارٌ  بِئْرٌ و

ة ُهنَا ، فليُنظْر. ِليَطةُ السَّ  من النساءِ  ، بالَكْسر الَمْطِريرُ و  ، واألَشبهُ أَن تكون هذه من َطرَّ ، فإِنّه لم يَذكرها أَحٌد من األَئمَّ

ْبيَان إِذا اْستَْسقَْوا الُمطَّْيَرىو ْيَهى : ُدَعاٌء للّصِ  .ُمطَّْيَرى : للَمطر ، قال ابُن ُشَمْيل : من ُدعاِء ِصْبيَاِن األَعراب إِذا رأَْوا حاالً  ، كُسمَّ

ً وَعِرَق َجبِينُه ،  ، أَي أَْمَطرَ و ، فاْستَْمَطر من الَمجاز قولهم : َكلَّْمتُهو أَْطَرَق.  ، أَي اْستَْمَطرو فأَْمَطرَ  ُحكَي عن ُمبتَكر الكالبّي َكلَّمُت فالنا

 َمْمُطوراً  الَمَكاَن : َوَجَدهُ  أَْمَطرَ و ، ففي كالمه نَظٌر من َوجَهين. الُمْستَْمِطر ، وقد تقّدم هذا بعَينه في أَْمَطرَ  ، وال يُقَال فيه َسَكتَ  : استَْمَطرَ و

 ، قال يَِزيُد بُن ُمعَاويَة : (2) وماِطُروُن : ة بالشام نقله الصاغانّي.

ا و  ُرونهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــََ  ِإذا  ابملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ا  عــــــــــــــــــَ ِذي مجــــــــــــــــــََ ُر الــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــح َر الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ   َأكــــــــــــــــــَ

  

ةٌ  فــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح تح خــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــَ   حــــــــــــــــــىت  ِإذا ارحتــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــَ

  
ا  عــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ ٍ  بــــــــــــــِ لــــــــــــــ  تح مــــــــــــــن جــــــــــــــِ نــــــــــــــَ كــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وهو َغلٌط. وأَنشَد هناك هذا البيت ، وَوِهَم الجوَهِريُّ فقال ناِطُرون بالنوِن وَذَكَرهُ في ن ط ر. ِخْلفَةُ الشجِر : ثَمٌر يَخرج بعد الثََّمِر الكثير ،

ه في هذا الموضع. قال شيُخنَا : ويُقَال إِّن الميم بدٌل عن النّون ، والبيت ُرِوَي بهما فال يحتاج إِلى قُلُت : وقد سبَق المصنَِّف األَْزَهِريُّ فذكرَ 

تين تحاُمالً وُخُروجاً عن البَحث.  التَّْوِهيم مرَّ

واكِ  : إِذا كان َمْمُطورٌ  َرُجلٌ و  َطيِّب النّْكَهِة ، قاله ابُن األَْعَرابِّي ، وهو َمجاز. َكثِير الّسِ

َمْشِقي كسحابٍ  (3) أَبو َسالم ْمُطورٌ مَ و ، يَرِوي عن ثَْوبَان وأَبِي أَُماَمةَ ، وعنه َمْكُحوٌل وزيُد بن سالم ، ذكره ابُن ِحبّان  األَْعَرُج الَحبِشيُّ الّدِ

 في الثِّقات.

َوائد ، وعنه ابنُه ُسلَيُم بن ، كُزبَْير : تابِِعيّان ُمَطْيرٌ و  ، ذكره ابُن ِحبّان في ُمَطْير ، أَحُدهما شيٌخ من أَهِل َواِدي القَُرى ، يَْرِوي عن ذي الزَّ

؛ بُن أَبي خاِلٍد الراِوي عن عائشة ، قال فيه أَبو  ُمَطْير الثِّقَات : وأَّما الثاني : فإِنّه َسِمَع ذا اليََدْين ، قال البخاريُّ : لم يَثْبت حديثُه ، أَو هو

 حاتم : إِنّه متروُك الحديِث.

ا (4)وقال ابُن ُدَرْيد  النََّصاَرى ويُْكَسُر ، لَكبِيِرهم لَْيَس بعََربِّيٍ َمْحٍض. َمْطَرانُ و النََّصاَرى فليس بعربّيٍ َصِحيح ، هكذا نَقَلَه  َمْطَران : فأَمَّ

 الصاغانّي عنه.

 * ومّما يستدرك عليه :

 ، عن ابن بُُزْرج. الَمَطر الرُجُل ثَْوبَه : لَبَِسه في اْستَْمَطرَ 
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يَاط : اْستَْمَطرَ و. الَمَطر الرجُل : استََكّن من ْستَْمَطراو هللا  يَْستَْمِطُرون ، يُقَال : َخَرُجوا كتََمطَّرَ  : اْستَْسقَى ، اْستَْمَطرَ وَصبََر عليها.  للّسِ

 ويَتََمطَّرونَه.

__________________ 
 الشيباين ا قا  : وإلا هي املطرية فغريت وقير املطرية.كاألصر نسبت إىل مطر بن فزارة « مطرية»( وردت يف معجم البلدان 1)
 ( يف معجم البلدان : موضض ابلشام قرب دمش .2)
 ( ضبطت ابلقلم يف تقريب التهذيب بتشديد الالم.3)
 .375/  2( اجلمهرة 4)
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 َغْيُره. ُمِطرَ  أَنْ  َمْمُطورٍ  ُمبَارَكةٌ. وفي المثل : بَحْسب كلّ  َمْطرةٌ  (1)وَسَماٌء ِمْمطاٌر : ِمْدَرار ، وَواٍد 

راً  وخرَج النُّْعَمانُ  هاً ِغبَّ  ُمتََمّطِ  .َمَطرٍ  ، أَي ُمتَنّزِ

واحٍد ، إِذا  َمَطرٍ وَواِحَدةٍ ،  َرةٍ َمطِ وَواِحَدةٍ ،  َمْطَرةٍ  ، الخيَل ، أَي ال تَْعِرْض لها. وقال ابُن األَْعَرابّي : ما زال فاُلٌن على تَْستَْمِطر ويُقَال : ال

 كان على َرأْيٍ َواِحٍد ال يُفَاِرقه.

 وُرِوي التَّْشِديُد عن أَبي َزْيد ، وقد ذُِكَر في محلّه.

ا كان ُمَخيِّالً للَخْير ، وأَْنَشد ابُن ِإذ ُمْستَْمَطرٌ  ، أَي ال أَْطَمع منك فيها ، عن ابن األَْعَرابِّي. ورجلٌ  بُمْستَْمِطر ويُقَال : ما أَنا من َحاَجتِي ِعْنَدك

 األَعرابّي :

ٍح و  ُت لــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــِ لــــــــــــــح ٍب قـــــــــــــــُ احــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ريح   لـــــــــــــــخـــــــــــــــَ ك لـــــــــــــــِ رُ ِإنـــــــــــــــ  طـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح تـــــــــــــــَ ُمســـــــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــَ

  
 . وهو َمَجاز.للَمَطر : يَبُرز يَْستَْمِطر قال أَبو الَحَسن : أَي َمْطَمٌع. والمالُ 

 َشرٌّ ، َمجاز أَيضاً. َمَطَرُهمو

 ُء : ارتَفَع ؛ والعَْبُد : أَبََق.الشي َمَطرَ و

 .الَمَطر : ِصْرنَا في أَْمَطْرناو

 ، ِمْن ُكنَاُهم ، قال : َمَطرٍ  وأَبو

تح َأاب  ــــــــــــــــَ َرف ــــــــــــــــاُب عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــرِّك رح ِإذا ال طــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

  
رح   جـــــــــَ تح يف الشـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــ  دًا وَأســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــح تح ُرَوي  َمشـــــــــــــــــــــــَ

  
، َحّدث عن خاِله إِبراِهيم بِن  ُمَطْير بن علّي بن ُعثَْمان بن أَبي بَْكر الَحَكِمّي أَبو قَبيلَة باليََمن ، وَحِفيُده محّمد بن عيسى بن ُمَطْيرُ  وكُزبَْيٍر ،

ي القَاسم ، َحدَّثَا ، ُسليماُن وَعْبُد هللا ومحّمٌد ُعَمَر بِن علّيٍ التِّبَاِعّيِ السَُّحوِلّيِ ، وِمْن َولَِده ُعَمُر بُن أَبي القاسم بن ُعَمر ، وأَخوه إِبراهيُم بُن أَبِ 

ْحلَة باليََمن. (2)بنو  د بن علّي بن محّمد بن إِبراهيم ، وأَخوه أَحمد ، إِليهما انتهت الّرِ وهم أَكبر بَْيت  إبراهيم بن أَبي القاسم ، َحدَّثُوا ، ومحمَّ

 ة أَيّاَم ابِن األَْشعَِث هو من بَنِي ِريَاحِ بِن يَْربُوعٍ.بُن ناِجيَةَ الذي َغلَب على الُكوفَ  َمَطرُ وباليََمن. 

 : ماٌء لرُجل من أَبي بَْكر بن ِكالب. الُمَطْيِريّ و

ه َمَطٍر الَمَطِريُّ  وأَبو َعْمٍرو محّمُد بُن َجْعفَر بن محّمد بن  وَرَوى عنه الُحفَّاظ. ، عاِلٌم َزاِهٌد ، َسِمَع كثيراً  َمَطر العَْدُل النَّْيَسابُوِريُّ ، إِلى َجّدِ

 ، بفَتْحٍ فُسكون : مدينة بَطبَِرْستان. بينها وبيَن آُمَل ِستَّةُ فَراِسَخ من الّسْهل ، وبينهما َرساتِيُق وقًُرى. َمْمِطيرو

َمْشقّي :  وَمْيُطور ، بالفَتْْح ، من قَُرى دَمْشق ، قال َعْرقَلَة بن جابر ابن نَُمْير الّدِ

نـــــــــــافِ و  مح بـــــــــــَا َأكـــــــــــح ٌم  كـــــــــــَ يـــــــــــ  ـــــــــــَ تـ ور مـــــــــــُ غـــــــــــُ ـــــــــــ  ـــــــــــثـ  ال

  
ورُ   غـــــــــــــــُ ُاٌ وثــــــــــــــــُ ُه َأعـــــــــــــــح َزتـــــــــــــــح يـــــــــــــــٌب غـــــــــــــــَ ئـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَ

  

ٍة و  لـــــــــــَ يــــــــــــح ُرونَ كـــــــــــم لـــــــــــَ ا  ابملـــــــــــاطـــــــــــِ هـــــــــــَ تــــــــــــُ عـــــــــــح طـــــــــــَ  قـــــــــــَ

  
وحٍم ِإىل و   ورِ يــــــــــــــــَ طـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح

َ
و  املـــــــــــــــ ريُ وهـــــــــــــــح طـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــَ

  
 ، وهو َمجاز قال لَبيد : ٍء أَصابُهنََصَل من َشي : َمِعرٌ  فهو ، يَْمعَُر َمعَراً  : الظُّفُُر ، كفَِرحَ  َمِعرَ  : [معر]

ا و  مـــــــــــــــــّ رحَو لـــــــــــــــــَ َ
ك  املـــــــــــــــــ عـــــــــــــــــَرتح َتصـــــــــــــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــَ

  
يـــــــــــــٍب   كـــــــــــــِ رٍ بـــــــــــــنـــــــــــــَ عـــــــــــــِ ّر  مـــــــــــــَ ي اأَل ـــــــــــــَ (3)َدامـــــــــــــِ

 

  
يُش ونحُوه َمِعرَ و  : ُسقُوُط الشَّعَِر. الَمعَرُ و،  أَْمعَرُ و،  َمِعرٌ  ، فهو كأَْمعَرَ  قَلَّ ، ، الظاهر : ونحوهما : الشَّعَُر والّرِ

 ، وخّص بعُضُهم به ناصيَةَ الفََرس. َمْعراءُ  فِهيَ  ٌء ،حتَّى لم يَْبَق منه شي َذَهَب َشعُرها كلُّه : َمعَراً  النَّاصيَةُ  َمِعَرتِ و
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:  أَْمعَرَ و: ال َشعَر عليه ،  َمِعرٌ  ، يُقَال : ُخفٌّ  ، كَكِتفٍ  كالَمِعرِ  من الشَّعَِر : الُمتََساقُِط. ومن الِخفَاِف : الَِّذي َذَهَب َشعُرهُ وَوبَُرهُ ، األَْمعَرُ و

ْسغ ، ألَنه ُمتََهّيِ  الشَّعُر الذي يَْسبُُغ عليه من الحافِر : األَْمعَرُ و َذَهَب َشعُره أَو َوبَُره.  َمِعرَ  ٌء لذلك ، فإِذا ذهب ذلك الشَّعُر قيل :من ُمقَدَّم الرُّ

ْهَصة من ظاهر فذلك (4)ذَّنَُب. وقال ابن ُشَمْيل : إِذا تفقَّأَِت ، وكذلك الرأُْس وال َمعَراً  الحافِرُ  ِمُر الَمعَرُ  الرَّ :  الَمِعرُ و. وقال أَبو ُعبَْيد : الزَّ

 القليُل الشَّعَِر.

__________________ 
 ممطور ومطري ا ووقعت مطرة مباركة قوله : وواٍد مطرة كذا خبطه ا وفيه ســـــــقرت ا وعبارة األســـــــاس هكذا : ووادٍ »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 1)

 .«ـإخل. اه .. ومطٌر وأَمطار ا ويف املثر : حبسب
 .«بين»( ابألصر : 2)
 .«ـها والذي يف اللسان : ملا هجرت ا قوله : ملا معرت ا كذا خبطه»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف التهذيب : انفقبت.4)
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ُجلُ  أَْمعَرَ  من الَمَجاز :و ، يُقال : َوَرَد ُرؤبةُ ماًء لعُْكل وعليه فتِيَّةٌ تْسِقي ِصْرَمةً ألَبيها فأُْعِجب بها فخَطبََها  اْفتقََر وفَنَِي َزاُده : عَاراً إِمْ  الرَّ

 قال : ال. ؟نعم قطعةٌ من ِإبٍل. قالت : فَهْل من َوِرق قال : ؟فقالت : أَرى ِسنًّا فهل ِمْن مال

أَي  «قطُّ  (2)الَحّجاج  أَْمعَرَ  ما»في الَحديث : و، األَخيَرة في اللَّسان واألَساس :  َمعَرَ و،  كَمعََّر تْمعيراً ؟ (1) إِْمعَاراً وقالت : يا لَعُْكٍل أَِكبَراً 

 ٌء.ما افَتقَر حتَّى ال يَْبقَى عنده ْشي

. اج : الُمَداوم للَحّج. والَمْعنى : ما اْفتقر َمْن يَُحجُّ  والَحجَّ

 الّرأِْس ، وهو قِلّة َشعره. َمعَرِ  وأَصله من

، ضّد أَمَرَعت ،  قَلَّ نَبَاتَُها األَرُض : أَْمعََرت فيها نَبَاٌت. أَو هكذا في النَُّسخ. وفي اللسان : لم يَكُ  األَْرُض : لم يَُكنْ  أَْمعََرت جاز :من المَ و

 فأَفقََرهُ. َسلَبَهُ مالَهُ  غيُره : أَْمعََرهُ و قاله ابُن القَطَّاع.

وعباَرة اللسان : فلم تََدْع شيئاً يُْرَعى. ومثله في  فلَْم تََدْع بها َمْرًعى. ، أَي َشَجَرَها ، َرَعتَْها ، إِذا ْرضَ الَمَواِشي األَ  أَْمعََرت من الَمجاز :و

ة : مَّ  التكملة. وقال الباهلّي في قول ِهَشام أَِخي ذي الرُّ

ىت  ِإذا  ُرواحــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــح مح  أَم بــــــــــاَءهتــــــــــِ قــــــــــَ  مــــــــــَ فــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــَ

  
ُب وَ   طــــــــــــــح يــــــــــــــمِ جــــــــــــــر َد اخلــــــــــــــَ رَاثــــــــــــــِ بــــــــــــــاَج اجلــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَث

  
 : أََكلُوه. أَْمعَُروه قال :

 الَكثِيُر اللَّْمِس لألَرِض. أَيضاً : الَمِعرو كأَنّه َعْيٌر نَِعٌر. َمِعرٌ  النَِّكُد ، تقول : هو َزِعرٌ  ، كَكتٍِف : البَِخيُل القَِليُل الَخيرِ  الَمِعرُ  من الَمَجاز :و

ً  ، تَْمِعيراً  َوْجَههُ  َمعَّرَ  من الَمجاز :و لَْونُه وَوجُهه ، إِذا تَغَيََّر وَعلَتْه ُصْفرةٌ. وأَصلُه قِلّةُ النَّضارةِ وَعدُم إِشراِق اللَّْوِن ،  فتََمعَّرَ  إَِذا َغيََّرهُ َغْيظا

فَه ، وَغِلَط فيه ، كما في .(3) أَْمعَرُ  من قولهم : مكانٌ  تَه  وَمْن قاله بالغَْين المعجمة فقد َحرَّ ة الغَّواص وُشروحه. وإِْن زعَم بعٌض ِصحَّ ُدرَّ

 على التَّْشبِيه بالَمْغَرة ، واختاره الَجالُل في التَّْوِشيح ، قاله َشْيُخنَا.

 ، إِن لم يكن تَصِحيفاً عن الُمْغَرة. للَّْون يَْضِرُب إِلى الُحْمَرة : اسم ، بالضمّ  ُمْعَرةٌ  بهو

ً  ْمعُورالمَ  قال ابُن األَْعَرابّي :و ُب َغَضبا  هلل تعالى. : الُمقَّطِ

ه : ُخلُقٌ  َمعَاَرةٌ  َزِعٌر ، كَكتِف ، وفيه َمِعرٌ  ُخلُقٌ و  .َمعَاَرةٌ  َزِعٌر فيه َمِعرٌ  ، هكذا في النُّسخ ، وهو مأْخوذٌ من التَّْكملَة ونَصُّ

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

 َرأُْسه إِذا تََمعَّط. وَشعُره : تََساقََط. تََمعَّرَ 

 : قليلةُ النَّبَاِت. َمِعَرةٌ  ، إِذا اْنَجرَد نَْبتَُها وأَرضٌ  َمِعَرةٌ  وأَرضٌ 

 القَوُم ، إِذا أَْجَدبُوا. أَْمعَرَ و

 ، الَمَكاُن القَِليُل النّبَاِت ، وهو الَجْدب الذي ال ِخْصَب فيه. األَْمعَرُ و

 قَِليُل اللَّْحِم.:  َمِعرٌ  وَرُجلٌ 

 ، أَو أََصْبنَا َجْدباً. َمِعَرةٍ  : َوقَْعنا في أَْرٍض  أَْمعَْرنَاو

اُج بُن َحسَّان التَّميمّي ، أَ  ُمعَْيَرةُ و ورَدها ابُن ِحبّان في ، مصغَّرةً : اْبنَةُ َحّسان التَِّميِميَّة ، تَْرِوي عن أَنَس بن ماِلك ، وعنها أَخوَها الَحجَّ

 الثِّقات.

ُك : ِطيٌن أَْحَمرُ  ، بالفَتْح الَمْغَرةُ  : [مغر]  يُْصبَغ به. ويَُحرَّ

ر الَمْصبُوُغ بها. وبُْسرٌ  : الثَّوبُ  ، كُمعَظَّمٍ  الُمَمغَّرُ و ث : لَْونُه كلَْونَِها.  (4) ُمَمغِّ  َجَمٌل على لَْونََها. األَْمغَرُ وكُمَحّدِ

َكةً ،  الَمغَرُ و  إِلى الُحْمَرة. ، بالضّم : لَْونٌ  اْلُمْغَرةو، ُمَحرَّ
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ْفرة. وُحْمَرتُه كلَْون بنَاِصعِ الُحْمَرةِ  : الذي لَْيسَ  األَْمغَر ، من ذلك وقيل : أَْمغَرُ  وفَرسٌ  ، ولون ُعْرفِه ونَاِصيَتِه  الَمْغَرة وليسْت إِلى الصُّ

ْهبَِة ليس فيها من البَيَاض ْشي واألَْشقر األَْقَهب ، دون األَْشقَر في الُحْمَرة ، وفوق األَْفَضح.  ُشْقَرةٌ بُكْدَرة. : الُمْغَرة أَو .ءٌ وأُذُنَْيه كلَْوِن الصُّ

 .الَمْغَرةُ  : (5)أَْمَكُر ، أَي أَحَمُر. والَمْكُر  ألَْمغَرُ  ويُقَال : إِنَّه

 من الَخْيل نحٌو من األَْشقَر ، وهو األَْمغَرُ  وقال الجوَهرّي :

__________________ 
 ( بعدها يف اللسان : فقا  ر بة :1)

ت ِإبــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي   ملــــــــــــــــــا ازدرت نــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدي وقــــــــــــــــــلــــــــــــــــــّ

  
  لـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــت واتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــر 

  

 خــــــــــــــطــــــــــــــيب وهــــــــــــــزت رأســــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــلــــــــــــــي 

  
ــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــم د  ــــــــــــــــــين عــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــــن  ؟تســـــــــــــــــــــــــــــــبل

  

 ا ويف النهاية : حاّج.« حّجاج»( يف اللسان : 2)
 خصب فيه.( بعدها يف النهاية واللسان : وهو اجلدب الذي ال 3)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بفتح الغا املشددة.4)
 ( يف التهذيب : واملكرة : املغرة.5)



6850 

 

َرته تعلوَها َرٌة. ُمغحَرةٌ  الذي ُشقح  ا َأي ُكدح
ر بَيَاض صافٍ الذي في َوْجِهه. ُحْمَرةٌ في  : األَْمغَرو .الَمغَرة ، على لَْون : األَْحَمُر الشَّعَِر واْلِجْلدِ  األَْمغَرُ و أَنَّ أَعرابيًّا »الحديث :  ، وبه فُّسِ

األَبيض  باألَْمغَرِ  أَراُدوا «الُمْرتَِفقُ  األَْمغَرُ  هو:  فقالوا ؟المطَّلب عبد ابنُ  أَيُُّكم:  فقال أَصحابِه مع فرآه وسلمعليههللاصلىقَدَم على النبّي 

األَْبيََض ،  باألَْمغَرِ  أَرادَ  ُء على ِمْرفَِقه. وقيل :هو األَْحَمُر ، الُمتَّكى (1) [معناه]الَوْجِه ، وكذلك األَْحَمُر هو األَبيُض : وقال ابُن األَثير : 

ون األَبيَض أَحمَر.  ألَنُّهم يُسمُّ

 ، كأَمير : أَْحَمُر يَُخاِلُطه َدٌم. َمِغيرٌ  لَبَنٌ و

وقال اللّْحيَانّي : هو أَن يكون في لَبَنها ُشْكلَةٌ من َدٍم ، أَي ُحْمَرةٌ  .ُمْمِغرٌ  اْحَمرَّ لَبَنَُها ، وهي الشاةُ والناقةُ وأَْنغََرت ، بالنون ، ْمغََرتأَ و

 .فِمْمغَارٌ  اَدتَهافإِْن كانت ُمْعتَ  ، إِذا ُحِلبَت فخَرَج مع لَبَنَِها َدٌم من داٍء بها ، أَمغََرتْ  واختِالٌط. وقيل :

 : َحْمَراُء التَّْمِر. ِمْمغَارٌ  نَْخلَةٌ و

 الَمْطَرةُ الصاِلَحةُ. بالفَتْحِ : ، الَمْغَرةُ و به بَعيُره. يَْمغَرُ  ، ورأَيتُه أَْسَرع : يَْمغَرُ  به بَِعيُره َمغَرَ وَذَهَب ،  ، إِذا كَمنَعَ  ، َمْغراً  في البالد َمغَرَ و

ِعيفَةُ  ، عن ابن األَْعَرابّي ، أَو الَخِفيفةُ  من َمَطٍر ، َمْغَرةٌ  في األَْرض َمغََرتْ  يقال :  ، وهي في َمْعنَى الَخِفيفَِة. أَو الضَّ

 ع بالشام لبني َكْلٍب. : َمْغَرةُ و

 الَحْمَراِء. السَّْعديُّ : من ُشعََراِء ُمَضر َمْغَراءَ  أَْوُس بنوَ 

ْلبِّيِ في ْلُت : ونِْسبَتُه إِلى بني َسْعِد بِن زيِد َمناةَ بِن تَِميٍم من َولَد جعفر بن قَُرْيعِ بِن َعْوِف بن َسعٍد ، قاله ابُن الكَ . قُ األَْمغَر : تأْنيثُ  الَمْغَراءُ و

 األَنساب.

 َرُجل. ، كَسْحبَاَن : اسم َمْغَرانُ و

 .(2)، كصاِحٍب  ماِغرٌ  ، والِّذي في التكلمة : ع ماِغَرةُ و

 به ، نقله الصاَغانّي. سَّْهِم : أَْمَرْقتُهبال أَْمغَْرتُهو

ْرنَا قَْوُل عبد الَمِلك بِن َمْرَواَن لَجِريٍر :و رْ  يا َجِرير ، كذا في التَّْكِملَة. وفي اللَّسان : َمغِّ ، كذا  َمْغَراءَ  أَْي أَْنِشْدنا كلمةَ ابنِ  لنا يا َجِرير ، َمغِّ

 .َمْغراءَ  قْوَل ابنِ  وفي اللسان : أَْنِشْد لنا .(3)في التكملة 

 * وّمما يستدرك عليه :

ت عليهم»في َحِديِث يَأُْجوَج وَمأُْجوَج :  َرةً  فَخرَّ ً  ُمتََمغِّ  أَي النِّباُل ُمْحَمّرةً بالدَِّم.،  «َدما

ه. َمْغَرةُ و ْيِف ، بالفَتْح ، وبَْغَرته : ِشّدةُ َحّرِ  الصَّ

 .الَمغَرةُ  ، بالفَتْح : األَْرُض التي تُخَرُج منها الَمْمغََرةو

 : َموضٌع في بالِد بني َسْعد ، به َرِكيَّةٌ تُْنَسب إِليه. األَْمغَرو

وبِِحَذائها َرِكيَّةٌ أُْخَرى يقال لها الِحَماَرةُ وُهَما 
 قاله األَْزَهِرّي.َشُروٌب ،  (4)

 بها. َمغَرَ والِمْحَوُر الُمْحَمى على القَْرَحِة ُطوالً. ويُقَال : َغَمَر بِمْكواتِه  يُْمغَرَ  : أَن الَمْغرُ ووقال الّصاَغانّي : 

 ً  عليه ، أَي َوَجدُت في بَْطنِي تَْوِصيباً. فتََمغَّْرتُ  وَشِرْبُت شيئا

 .األَْمغَرِ  تَْصِغيرُ في حديث الُمالَعنَِة :  األَُمْيِغرُ و

 ، كغَُراب : َجبٌل بالِحَجاز في ِديار ُسلَْيٍم. ُمغَارٌ و
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أَبي بَْكٍر الَحَسنّيِ اإِلْدِريسّيِ ، بالفَتْح : لَقَُب أَبي البَُدالِء ، القُْطِب أَبي عبِد هللا محّمِد بِن أَبي َجْعفٍَر إِْسَحاَق بِن ِإسماِعيل بِن محّمِد بن  أَْمغَارُ و

ْنَهاِجيَِّة. والبَُدالُء أَوالُده السبعة : أَبو َسِعيد عبد الَخاِلق ، وأَبو يَْعقُوب يُوُسف الّصِ  د عبُد السَّالم العابد ْنَهاِجّيِ رئيِس الّطريقَة الّصِ ، وأَبُو ُمَحمَّ

د عبد هللا ، وأَبو ُعمَ  َر َمْيُمون. قال في أُْنس الفَِقير : وهذا البيُت أَكبُر بيٍت في ، وأَبو الَحَسن عبُد الَحّيِ ، وأَبو محّمد عبُد النُّور ، وأَبو محمَّ

. الَمْغَرب في الصَّالح ، ألَنَُّهْم يَتََواَرثُونَهُ كما يَتََواَرثُون الَماَل. نقله شيُخ مشايخ مَشايِِخنَا سيِِّدي محّمُد بنُ  ْحمِن الفاِسيُّ  عبد الرَّ

 حتَّى تََكسََّر العَْظُم والِجْلُد َصِحيٌح. وَدقََّها َضَربََها بالعََصا : راً يَْمقُُرَها َمقْ  ُعنُقَهُ  َمقَرَ  : [مقر]

من السَّمك : الذي  الَمْمقُورُ  ، وقال األَزهرّي : َكأَْمقَرَ  ، َمْمقُورُ  . وَسمكٌ ُمِقرَ  ، وكّل ما أُْنِقع فقد نَقَعََها في الَخلّ  : َمْقراً  السََّمَكةَ الماِلَحةَ  َمقَرَ و

 يُْمقَرُ  حاِمٌض. وفي الّصحاح : َسَمٌك َمْمقُموٌر : : َمْمقُورٌ  يُْنقَع في الَخّل والِمْلح فيَصيُر ِصبَاغاً باِرداً يُْؤتََدُم به. وقال ابُن األَْعَرابّي : َسَمكٌ 

 في ماٍء وِمْلح. وال تَقُْل : َمْنقُوٌر.

__________________ 
 اللسان.( زايدة عن 1)
 ( يف معجم البلدان فكاألصر.2)
 ( ومثلها يف التهذيب.3)
 ( يف التهذيب : وما  ا َشروب.4)
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كةً : حاِمٌض أَو ُمرٌّ  الَمقَرِ  ، كَكتٍِف ، بَيِّنُ  َمِقرٌ و ، كُمْحِسٍن ، ُمْمِقرٌ  ءٌ َشيو  ، بالفَتْح. كالَمْقر ، ، محرَّ

بِرُ  الَمِقرُ و ن َضُروَرةً. قال الراجز : كالَمْقر السَّمُّ ، : الَمِقر أَو وليس به ، َشبِيهٌ به أَو نَْفُسه ، كَكتِف : الصَّ  ، بالفَتْح ، قيل : ُسّكِ

رٍ أََمر ه منح َصربح و   وُحَظةح  َمقح
 وصدُره :

َر َلَفةح   أَرحَقَش َ مذَن ِإذا ُعصح
.  الَمِقرُ  يَِصُف َحيَّةً. وقال أَبو َعْمٍرو : بِر (1)وأَكلُت  الَمِقرَ  أَكْلتُ »في حديث لُْقَمان : و: شجٌر ُمرٌّ  .«على ذلك الصَّ

ِبُر. وَصبََر على أَْكله.  الَمِقر ِبِر »في حديث علّي : و؛ الصَّ  .«الَمقروأََمرُّ من الصَّ

 ، قالَه أَبو َزْيد.  إِْمقاراً أَْمقَرَ  الَحاِمُض الّشديُد الُحُموضِة ، وقد (2) ، كُمْحِسٍن : اللَّبَنُ  الُمْمِقرُ و

جلُ  اْمقَرَّ  قال ابُن األَعرابّي :و  ، وأَنشد : نَتَأَ ِعْرفُه ، إِذا اْمِقَراراً  الرَّ

ًة  ـــــــــــ  ي رحعـــــــــــِ ـــــــــــِ زًا ت ُة عـــــــــــاجـــــــــــِ مـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ تح أُم حـــــــــــَ كـــــــــــَ ـــــــــــَ  ن

  
  ِ اح لــــــــــَ َ  الــــــــــّرِجــــــــــح قــــــــــِّ َتشــــــــــــــــــــــــَ ر  مــــــــــُ قــــــــــَ ا ممــــــــــُح  الــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ

  
يت :و ّكِ ا ، إِذا ُمْمِقرٌ  ُء فهوالشي أَْمقَرَ  قال ابن الّسِ ا. قال لَبِيٌد : صاَر ُمرًّ يت : كان ُمرًّ  ، ونّص ابن السّكِ

رٌ  قـــــــــــــــــــِ ِه  ممـــــــــــــــــــُح دائـــــــــــــــــــِ ريف عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  َأعـــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــُ

  
رح و   ٌو كــــــــــــالــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــح َ حــــــــــــُ اح نــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــ  اأَلدح

  
 قال أَبو زيد :و ُء : أََمرَّ ،الشي أَْمقَرَ  ونّص ابن القطاع :

:  الُمْمِقرو، وذلك إِذا اشتَدَّت ُحموَضتُه. وقال أَبو ماِلٍك : الُمزُّ القَِليُل الُحُموَضِة ، وهو أَْطيَُب ما يَُكون ،  َذَهَب َطْعُمهُ  : إِْمقَاراً  اللَّبَنُ  أَْمقَرَ 

 .(3)الشَِّديد الَمَراَرةِ 

 ، كذا قالَهُ الصاغانّي. الُمرُّ  الَمِقرُ  : اليَْمقُورُ و

ِكيَّةُ إِذا نَزح ماُؤَها وفَنَِي. (4) ْحفَرَ : أَْن تُ  االْمتقَارُ و  الرَّ

كايَا : القليلةُ الماِء. قال أَبو منصور : هذا تَْصِحيف ، وصوابُه : الُمْنقُر ، بضم الميم والقاف ، وهو َمْذُكوٌر في  الُمْمِقرُ  قال اللَّْيث : من الرَّ

 َمْوِضِعه.

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 .(5)لفالٍن َشراباً ، إِذا أَْمَرْرتَه له. عن ابن ُدَرْيد  أَْمقَْرتُ و: نَباٌت يُْنبُِت َوَرقاً في غير أَْفنَاٍن. قاله أَبو َحنيفَةَ.  ، كَكتِف الَمِقرُ 

ا. يَْمقَر َمقَراً  ُء ، كفَِرَح ،الشي َمِقرَ و  ، أَي صار ُمرًّ

 كان بِه َوْقعةٌ للُمْسِلمين. (6)، بالفَتْح : موِضٌع قُْرب الَمَذاِر  َمْقرٌ و

هو عبُد هللا بُن محّمد  ، ُمصغَّراً ، من أَصحاِب الَحِديِث. قُلُت : وَضبََطهُ الَحافِظ كِمْنبٍَر. وقَال : ُمقَْيرٍ  وقال الّصاَغانّي : عبُد هللا بن َحيّان بن

يَر ، َحدَّث عن محموِد بن َغْياَلن ، وعنه اإِلْسَماِعيلّي. فعَلى َضْبط الَحافِظ َموِضع ِذْكِره في ق ي ر. قال : بِن ِحبّان ، معْروٌف بابِن ِمقْ 

ين أَحمد بن ِعيَسى الكرِكيّ  يَار المصرية ِعَماُد الّدِ ّرِ ، وآل بَيتهم. الُمقَْيِريّ  وبالتَّْصِغير قَاِضي الّدِ ين كاتب الّسِ  وأَُخوه َعالُء الّدِ

 الَمْقِريّ  ، بالفَتْح : مدينة بالمْغرب ، قاله الصاغانّي. وقال الحافظ : بقُرب قَلعِة بني َحّماد ، وذكر منها عبد هللا بن الَحَسن بن محمد َمْقَرةُ و

القَُرشّي  الَمقَِّريّ  بن محّمد بن يَْحيَى قلُت : وقد تَُشدَّد القاُف ، وبه اشتهرت اآلن ، ومنها ُمْلِحُق األَحفاد باألَْجداد أَبو ُعثَْمان سعيُد بُن أَحمد
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ِمّي ، وأَبو عبد مفتي تِِلْمسان ِستِّين سنة : من شيوخه : الَحافِظ أَبو الَحَسن علّي بن َهاُروَن ، وأَبو َزْيد عبد الرحمن بن علّي بن أحمد العاِص 

حجى الَوْهَرانِيُّ وغيرهم ، َحدَّث عنه ُمْسنُِد الَمْغِرب بثغر الَجَزائر أَبو هللا محّمد بن محّمد بن عبد هللا التَّنَِسيُّ ، وأَبو العَبّاس أحمد بن 

ث الّشَهاُب أَحمُد ب  الَمقَِّريُّ  ن محمد بن أحمدُعثَْمان سعيد بن إِبراِهيم التُونُسيُّ الجزائريُّ ، ُعِرف بقدورة ، وابُن أَخيه اإِلمام الُمؤّرخ الُمَحّدِ

يِب في غُ  ِطيب ، المتوفَّي سنة مؤلِّف نْفح الّطِ  وغيرهما. 1041ْصن األَْندلس الرَّ

 واالْحتيَال. وقال الليث : : الَخديعَةُ  الَمْكرُ  : [مكر]

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : وأطلُت.1)
 .«والركيُة القليلُة املاءِ »( بعدها يف القاموس ا وقد سقطت من األصر : 2)
 .«ا موضة»التهذيب ا وابألصر ( عن 3)
 ( ضبطت يف التكملة ابلبناء للمعلوم.4)
 .47/  2( اجلمهرة 5)
 ( يف معجم البلدان : موضض قرب فرات ابدقال من انحية الرب من جهة ا رية.6)
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َية. وقد راً  احتياٌ  يف ُخفح  به : َكاَده. َمَكرَ و . َمَكَر مَيحُكر َمكح
هللا إِيقاُع باَلئه بأَْعَدائه ُدوَن أَْوِليائه ، وقيل : هو اْستْدَراٌج للعبيد  َمْكرُ  قال ابُن األَثِير :

بالّطاعات فيُتََوهَّم أَنََّها َمْقبُولَةٌ وهي َمْرُدوَدةٌ. وقال  (1)

َى باْسم الَمْكرُ  : (2)اللّْيُث  هللا : إِمهالُه العَْبَد وتَمكينُه من أَْغَراِض الدُّنيَا. قيل :  َمكرُ  الُمَجاَزى. وقال الّراغب : َمْكرِ  من هللا تعالى َجَزاٌء ، ُسّمِ

، وبالباِء ، كما اختاره هو والَكْيد ُمتراِدفاِن. وفي الفُُروق ألَبي ِهالل العسكرّي أَنّهما ُمتَغَايَِران. وهو يَتَعَدَّى بنْفسه ، كما قاله الزمخشرّي 

 :أَبو َحيّان ، قالَهُ شيُخنا. وفي البصائر 

ى به أَْمٌر َجِميٌل ، وعلى ذلك قولُه تعالى :  الَمْكرُ  ى به  (3) (َوهللاُ َخْْيُ اْلماِكرِينَ )َضْربان : محموٌد وهو ما يُتََحرَّ ومذموٌم وهو ما يُتََحرَّ

 ، كَصبُور. َمُكورٌ و ، كشدَّاٍد ، َمكَّارٌ و ماِكرٌ  وهو .(5) (ال َيَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإاّل ِبَِْهِلهِ )، نحو قوله تعالى :  (4)فِْعٌل َذِميٌم 

، إِذا ُصبَِغ  (6) َمَكره فامتََكر ، وقد كالُمْمتَِكرَ  الَمْصبُوُغ به ، : الثَّْوبُ  الَمْمُكورُ والَمغََرة ،  : الَمْكرُ و
(7). 

ّم. َمُكَرت ، عن ابن ِسيَده ، أَي في الَمْرأَة ، وقد ُحْسُن َخَدالَِة الساقَْينِ  : الَمْكرو ِفيُر ، وَصْوُت نَْفخِ األََسِد.  الَمْكرُ و ، بالضَّ َسْقُي  : الَمْكرُ والصَّ

 .(8)األَْرَض فإِنََّها ُصْلبَة ثّم اْحُرثُوَها. يُريد : اْسقُوَها  اْمَكروا ، يقال : األَْرِض 

ىو ى ، عن أَبِي العََمْيثَل األَْعَرابِي ، وقال األَْزَهِرّي : رجلٌ  يمُ اللَّئ ، بالفَتْح : الَمْكَورَّ ُجل ، يُقَال هو القَِصير اللَّئيُم الِخْلقَِة.  َمْكَورَّ نَْعت للرَّ

ال أَحفَظه لغير اللّْيث ،  ، وهو في هذا القول قَْذف ، كأَنََّها تُوَصف بَِزْنيَة ، وقال أَبو منصور : هذا َحْرف َمْكَوّرى ويقال في الشَّتِيمة : ابنُ 

الذي هو الَخِديعَة. قلُت : وقد  الَمْكر ، قال ابُن ِسيَده : وال أُْنِكر أَن يكون من أَو الصَّواُب ذْكُره في ك ور فال أَدِري أَعربيٌّ هو أَم أَعجمّي ،

اج ، لفَْقد فَْعلَلَّي. ف« كور»تقّدم في   َراِجْعه.أَنَّه َمْفعَلَّي كما قاله ابُن السَّرَّ

 .َمْمُكورة ، فهي َسقَاَها : يَْمُكُرَها َمْكراً  أَْرَضهُ  َمَكرَ و

ْمِل ، لها َوَرق وليس لها َزْهٌر ، نَْبتَةٌ َغْبَراءُ  ، بالفَتْح : الَمْكَرةُ و  ج ُملَْيَحاُء تُْنبُِت قََصداً كأَنَّ فيها َحْمضاً حين تُْمَضغ ، تَْنبُُت في السَّْهل والرَّ

يَت بذلك الرتِوائَِها ونَُجوع السَّْقي فيها. ُمُكورٌ و َمْكرٌ  ّم ، وإِنما ُسّمِ  ، األَِخير بالضَّ

ْغِل ونحِوه. قال العَّجاج : على ُضُروٍب من الُمُكورُ  وقد تَقع  الشَّجر ، كالرُّ

َو  يف َعلحَق  ويف   ُمُكورِ َيسح
 وقال الُكَمْيت يَصف بَْكَرة :

رَاَخ  عــــــــــــــاطــــــــــــــَ  فــــــــــــــِ رِ تــــــــــــــَ كــــــــــــــح
َ

وحرًا وَلرًَة  املــــــــــــــ  طــــــــــــــَ

  
ا  ُ  ضـــــــــــــــــــــــــاهلـــــــــــََ ـــــــــــَ ل عـــــــــــح ـــــــــــَ ا وتـ اهـــــــــــَ امـــــــــــَ رُي ُرخـــــــــــَ ـــــــــــِ ث ـــــــــــُ  ت

  
َطبَةُ الفاِسَدةُ  الَمْكَرةُ  قال ابُن األَعرابّي :و : ثََمُر ، الَمْكرِ  فَِراخُ  َطبَة التي قد أََرَطبت كلُّها ، وهي مع ذلك  الَمْكَرة وقال ابُن ِسيده : (9) الرُّ : الرُّ

 وال حالَوةَ لها. ُصْلبَةٌ  مع ذلك البُْسَرةُ الُمْرِطبَة ، وهي أَيضاً : الَمْكَرةُ و ُصْلبَة لم تَْنهِضم ، عن أَبي َحنِيفَة ،

 ، واألَْولَى : يَكثُر ذلك من بُْسِرَها. : تُْكثُِر ِمْن َذِلكَ  رٌ ِمْمكا نَْخلَةٌ و

ُخ بِدَماِء الفََرائِِس كأَنَّهُ  الَمْمُكورُ و ّي. بالَمْكرِ  ُصبغَ  ، أَي ُمِكَر َمْكراً  : األََسُد الُمتَلَّطِ  ، أَي َطِلَي بالَمْغَرةِ ، قاله ابن بَّرِ

الُمْستَِديَرةُ الساقَْيِن أَو الُمْدَمَجةُ الَخْلِق الشَِّديَدةُ  قيل : هيو ، قاله ابُن القَّطاع. ُمِكَرت َمْكراً  ، وقد : الَمْطِويَّةُ الَخْلِق من النَِّساءِ  الَمْمُكوَرةُ و

 من النّبَات. بالَمْكر : ُمْرتَِويَةُ الساِق َخْدلَةٌ ، ُشبَِّهت َمْمُكوَرةٌ  :، قال ابُن ِسيَده ؛ وقيل  البَْضعَةِ 

بيَب. الماِكرُ و  : الِعيُر تَْحِمُل الزَّ

 .أَْمَكرُ  ، مثل َمِغَر. يقال : أَْمغَرُ  كفَِرَح : اْحَمرَّ  َمِكرَ و

 الصاغانّي. : اْحتَِكاُر الُحبُوِب في البُيُوِت ، نقله التَّْمِكيرو



6855 

 

__________________ 
 ( يف النهاية واللسان : استدراج العباد.1)
 ... ( يف التهذيب : قا  غري واحد من أهر العلم ابلتبوير2)
 .54( سورة آ  عمران اآية 3)
 ( يف املفردات للراغب : فعر قبيح.4)
 .43( سورة فاطر اآية 5)
 ( عن الصحاح وابألصر : وقد مكر به وامتكر.6)
 : أي خضبه فاختضب.( يف الصحاح 7)
 .«فحرتّ »ويف الصحاح : « تظرّ »( يف التهذيب : 8)
 ( بعدها يف القاموس : والسا  الغليظة ا سناء.9)
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 ، أَي َخَضبَه فاْختََضب ، قال القَُطاِمّي : َمَكَره فاْمتََكرَ  ، وقد : اْختََضبَ  اْمتََكرَ و

ُه  ــــــــــــح ن اُ  مــــــــــــِ طــــــــــــَ ــــــــــــح ُك األَب ــــــــــــِ ل رحٍب هتــــــــــــَح   (1)ِبضــــــــــــــــــــــــــَ
  

رُ و   كــــــــــــِ تــــــــــــَ حــــــــــــَ  مــــــــــــنــــــــــــه  متــــــــــــَح كــــــــــــارَاالــــــــــــلــــــــــــِّ تــــــــــــِ  امــــــــــــح

  
 أَي تَْختَِضُب ، َشبَّه ُحْمَرةَ الدِم بالَمْغَرة ، قاله ابن بَّرّي.

 ، قال الصاغانّي. الَحبَّ : َحَرثَهُ  اْمتََكرو

في العربية  (2)ُء في ِشْعر العََرب ُمَشدَّد الكاف ، واشتقاقُها وأَكثر ما يَِجي قال : (8) د ، م ، ، كَسْحبَان ، وضبَطه ياقوت كعُثَْمان : َمْكرانُ و

 بَْطٍن وبُْطنَاٍن. (3)وْغد وُوغدان و[ ]، مثل  َمْكرٍ  ، كفاِرس وفُْرسان ، ويَجوز أَن يكون جمع ماِكرٍ  أن تكون َجْمعَ 

ر ، ألَّن القََمر هو المؤثر في الِخْصِب ، فُكل مدينة ذاِت ِخْصٍب أُِضيفَت إِليه ثم اختصروه وقال َحْمَزة : أَصلُه ماْه كران ، أُضيفت إِلى القَمَ 

 : اسٌم ِلسيِف البَْحر. ُمْكرانو. ُمْكَران فقالوا :

يَت يَِر : ُسّمِ هي ِوالية َواسعةٌ مشتملة على قًُرى بن فاِرك بِن ساِم بن نوحٍ أَِخي َكْرَمان ، ألَنّه نزلَها واستَْوَطنها ، و بُمْكَران وقال أَهل الّسِ

 والقَحط.وَمدائن ، وهي َمْعِدن الفَانِيذ ، ومنها يُْنقَل إِلى جميع البُْلَداِن. قال اإِلصَطْخِرّي : والغَاِلُب عليها المفَاِوز والضّر 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، قالَه ابُن القَّطاع. َمَكرَ  ، لغةٌ في إِْمَكاراً  هللا تعالَى أَْمَكرَ 

 .تَماَكَراو: خاَدَعه.  َماَكَرهُ و

. َمْمُكورٌ  وَزْرعٌ   : َمْسِقيٌّ

 .(4): السَّاُق الغَِليظةُ الَحْسنَاُء  الَمْكَرةُ و

 .«َمْكرٌ  جانِبُهُ األَْيَسرُ »في حديث علّيٍ في َمسجد الُكوفَة : و

 والِخَداع. الَمْكرُ  قعقيل كانَْت السُّوُق إِلى جانبِه األَْيَسِر وفيها يَ 

ٌ  الَمْكَرةُ و ْرع. وامرأَة  الساقَْيِن ، أَي َخْدالُء. َمْمُكورةُ  : السَّْقيَة للزَّ

 : التَّْدبِير والِحيلَةُ في الَحْرب. الَمْكرُ و

 : َخَضبَه. َمَكَرهُ َمْكراً و

 ، بالفَتْح : َموضٌع في بالد العََرب ، قال الُجَمْيُح ُمْنِقذُ بُن َطِريف : َمْكَرانُ و

ا  ُدو هبـــــــــــــَ ا حيـــــــــــــَح نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ يـ َبن  رَاعـــــــــــــِ راً  (5)كـــــــــــــَ  محـــــــــــــُُ

  
ن   َ اأَلابرِِ  مـــــــــــــِ اح رانَ بـــــــــــــَ كـــــــــــــح وبِ  مـــــــــــــَ  فـــــــــــــالـــــــــــــلـــــــــــــ 

  
 هكذا أَورَده ياقوت في الُمْعجم.

كةً : مدينةٌ بَمْكَراَن ، وبه قاَم ُسلطانُ  َمكرُ و  ها.، محرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه هنا :

َدةـ  َمِليبَار : [ملبر] : إِقليٌم كبيٌر مشتِمٌل على ُمُدٍن كثيرة ، يُجلب منها الفُْلفل ، وهي في ـ  بالفَتْح فَكْسِر الَّالم وُسُكوِن التَّْحتِيَّة وفَتْح الُمَوحَّ

ْحمنَوَسط بالِد الهْند ، يَتَّصل َعَملُه بعمِل  ، مدينة من أَْعَمال َصْيَدا ، عن  (6)حدَّث بعَْذنُوَن  الَمِليباِريّ  ُمولتَاَن : ومنها عبد هللا بن عبد الرَّ

يرازّي ، وعنه أَبو عبِد هللا الصُّوِرّي.  كذا في تاريخ ِدمْشق. ذكَره ياقوت. أَحمَد بِن عبد الواحد الَخشَّاب الّشِ
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ْكبَة. (7) : تََردََّد في َعْرٍض  ْوراً يَُموُر مَ  ءُ الشي َمارَ  : [مور] َر ، كذا في الُمْحكم ، وزاَد الزمخشرّي : كالداِغَصة في الرُّ العرُب و ، كتََموَّ

 أَتَى نَْجداً. : مارَ وحكاه ابُن األَعرابّي وفسَّره فقال : غاَر ؛ أَتَى الغَْور ،  ؟مارَ  تقول : ما أَْدِري أََغاَر أَمْ 

 أَتَى َغْوراً أَْم َداَر فرَجَع إِلى نَْجد. وقيل في تفسيره ؛ أَي

ا الُمْنِفُق فإِذا أَْنفَقَ »في حديث أَبي ُهَرْيَرة َرفعَه : و،  وَجَرى والدَّْمُع : سالَ  الدَّمُ  مارَ و هو الدَّْور. الَمْورُ  وعلى هذا فيكون عليه  َماَرتْ  فأَمَّ

 يَُمور ، أَي سالَْت وتََردََّدْت عليه وَذهبَت وجاَءت ، يَعنِي نَفَقَته. وقال الزمخشرّي : والدَّمُ  اَرتْ م قال األَزهرّي : «غَت حتَّى تَْبلَُغ قََدَمْيهوَسبَ 

 على َوْجِه األَرِض ، إِذا اْنَصبَّ فتََردََّد َعْرضاً.

__________________ 
 ( التهذيب والصحاح : فيه.1)
 ابلكويتية : دٌم : وهو تصحيف. (*)
 ( عن معجم البلدان ا وابألصر : واشرتاكها.2)
 ( زايدة عن معجم البلدان.3)
 ( استدركها الشارح هنا ا وهي من مو القاموس ا وقد تقدمت اإلشارة إليها أثناء املادة.4)
 .«بنا»( يف معجم البلدان : 5)
 .«ونبعذي»وابألصر « مليبار»( عن معجم البلدان 6)
عرض بفتح العا حتريف ا صــــــــــوابه عرض ابلضــــــــــم ا فالعرض ابلفتح خالف الطو  وال معىن له هنا ا »( هبامش اللســــــــــان ط دار املعارف : 7)

 .«والعرض ابلضم ابجلانب والناحية ا وُعرض النهر : وسطه
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 ، قال : : أَسالَهُ  أََماَرهُ و

َدا  نـــــــح بــــــــَ يـــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ مـــــــِ يـــــــك مـــــــن لـــــــَ نـــــــِ دح وحَف تـــــــُ  ســـــــــــــــــــــَ

  
اٌة   رَاضِ  َرتح أَمـــــــــــــــَ وحِ  مـــــــــــــــاَء الـــــــــــــــكـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــبـ

  
يتعدَّى بنفسه وبالَهْمز. والَِّذي في  مار ، ففيه أَنَّ  َمْوراً  : أَسالَه ، فماَر هو أََماَرهُ وَء والدََّم َمْيراً ، الشي مارَ  وفي تهذيب ابن القَّطاع :

يه بالَهْمز.  الّصحاح والتَّْهِذيب والُمْحَكم االْقتَِصاُر على تَعّدِ

الدُم ، إِذا  مارَ  قال َشِمٌر : معناه َسيِّْلهُ وأَْجِره. من «الّدَم بما ِشئْت أَِمرِ »:  له قال وسلمعليههللاصلىحديث عدّيِ بن حاتٍِم أَّن النبيَّ في و

ة تقول : أَنا. ورواه أَبو ُعبْيد : اْمِر الدَم ، أَي َسيِّلهُ واْستَْخِرْجهُ ، من َمَرْيُت الناقَةَ ، إِذا َمَسْحَت َضْرَعها ِلتَِدرَّ  أََمْرتُهوَجَرى ،  . قُلُت : والعَامَّ

 َميِّْره ، وهو َغلَط.

 ُك.: الَمْوُج ، واالْضِطَراُب والَجَرياُن على َوْجِه األَْرِض والتََّحرُّ  الَمْورُ و

َك وجاَء وَذَهب ، كما تَتَكفّأُ النَّْخلَةُ العَْيدانَة َمْوراً  ءُ الشَّيْ  مار يُقَال : : َماَجْت  َمْوراً  الناقَةُ في َسْيِرها ماَرتِ و .. ، إِذا تََرْهيَأَ ، أَي تَحرَّ

ُء ويَتَردَّد ، ومنه ، إِذا جعَل يَذَهُب ويَِجي ماَر يَُموُر َمْوراً وَجْنبِه.  (1)َعُضَداه إِذا تَردََّدا في ُعْرِض  تُمورُ  وتَردََّدت ، وكذلك الفَرُس والبَِعيرُ 

 اً. وقال أَبو ُعبَْيدة : تََكفَّأُ. واألَْخفَُش مثلُه ، وأَنشَد لألَْعَشى :قال الجوَهِرّي : تَُموُج َمْوج (2) (يَ ْوَم ََتُوُر السَّماُء َمْوراً )قولُه تعالى : 

ا  ِت جــــــــــاَرهتـــــــــَِ يــــــــــح ا مــــــــــن بـــــــــــَ هــــــــــَ تـــــــــــَ يـــــــــــَ  كــــــــــَبن  ِمشـــــــــــــــــــــــح

  
وحرُ   رُ  مـــــــــــَ جـــــــــــَ ٌث وال عـــــــــــَ ِة ال َريـــــــــــح حـــــــــــابـــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــ 

  
ماءُ  َمْوراً  ءُ الشي مارَ و َك ، حكاه ابُن ِسيَده عن ابِن األَعرابّيِ ، والّدِ في حديِث ابِن و، أَي تَْجِري على َوْجِه األَْرض.  تَُمورُ  : اضَطَر وتَحرَّ

بَّْير :   أَي تَتَردَّد وتَضَطرب لَكثَْرتها. «كِرْجِل الَجرادِ  تَُمورُ  يُْطلَُق ِعقَاُل الَحْرب بكتائبَ »الزُّ

وحُ »:  في حديث ِعْكِرمةَ و ُء أَي تَِجي،  «تَُمور ونُُجوم»في حديث قُّسٍ : وأَي دار وتََردََّد.  «في َرأِْسه فعََطسَ  مارَ  لّما نُِفَخ في آدَم الرُّ

 ، إِذا َمالَْت يَميناً وِشَماالً. تَُمورُ  وتَْذَهُب. والطَّْعنَةُ 

َي بالَمْصَدِر ألَنَّه يَُجاُء  الطَِّريُق الَمْوُطوُء الُمْستَِوي .الَمْورُ  «وأََخذت في الَجبَل الَمْورَ  فتََركت»في حديث قُّسٍ : و ، كذا في الُمْحكم ، وُسّمِ

 فيه ويُْذَهُب ، ومنه قَوُل َطَرفَةَ 

تح  عـــــــــــَ ـــــــــــَ بـ ـــــــــــح اٍت وأَتـ ـــــــــــَ ي ًا انجـــــــــــِ ـــــــــــاقـــــــــــَ ت ـــــــــــارِي عـــــــــــِ ب ـــــــــــُ  ت

  
وحَ    يــــــــــفــــــــــًا فـــــــــــَ يــــــــــفــــــــــًا َو ــــــــــِ وحرٍ َو ــــــــــِ دِ  مــــــــــَ بــــــــــ  عــــــــــَ  مــــــــــُ

  
 ، هكذا في سائِر النَُّسخ ، وَصوابُه : والَمْشُي اللَّيِّن قال : ُء اللَّيِّنُ لشَّيْ ا : الَمْورُ و الُمعَبَّد : الُمَذلَّل.

يـُُهن  اب َِبيِب و   (3) َموحرُ َمشح
 .ماَره فاْنمارَ  ، وقد نَتُْف الصُّوفِ  : الَمْورُ و

يَ  ، قيل : ساِحٌل ِلقَُرى اليََمِن َشَماِليَّ َزبِيدَ  : َمْورٍ  َواِديو انتََهْينَا إِلى الشُّعَْيثَِة فَوَجْدنا » في حديث لَْيلَى :والَماِء فيه ، أَي َجَريانِه.  لَمْورِ  ُسّمِ

هو هذا الَموضع الذي من اليََمن. قْلت : وهو أََحُد أَْوِديَِة اليََمن المشهوَرة ، وهو بالقُْرب من َواِدي َصْبيَا.  قيل : «َمْورٍ  َسِفينَةً قد جاَءت من

الَمْهَجم والَكْدراُء والَوْديَاُن ، هذه األَْعَمال األَربعة ُجلَّ األَْعَمال الشماليّة عن  (5) [ذوو ] َمْورٌ  قال : (4)وت عن ُعَماَرةَ اليََمنّي ونقل ياقُ 

 َزبِيد.

 وإِليه يصبُّ أَكثُر أَْوِديَِة اليمن ، وهو من زاب تهامة األَعظم ، وقال شاعٌر يَمنِيٌّ :

ه  لـــــــــِ يـــــــــب وَأهـــــــــح اين لـــــــــلـــــــــُحصـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ ت عـــــــــِ جـــــــــح  فـــــــــعـــــــــُ

  
وحرٍ و   رحُدد  مـــــــــــَ صـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــ   وســـــــــــــــــــــــــُ

ُ
ت امل مـــــــــــح (6)وميـــــــــــَ 

 

  
دُ  ، الُمورُ و ّمِ : الغُبَاُر الُمتََرّدِ يحُ  قيل : هوو في الَهَواِء ، بالضَّ يُح ، وِريحٌ  أََمارتْهُ و. ماَر َمْوراً  ، وقد التَُّراُب تُثِيُره الّرِ اَرةٌ  الّرِ  ، وأَْرياحٌ  َموَّ

 .ُمورٌ 

اَرة نَاقَةٌ و  قال عنترة : َسْهلَةٌ السَّْيِر َسِريعَةٌ  َمّوارةٌ  ، اليَِد ، وفي الُمْحكم : َموَّ
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َر   ب  الســــــــــــــــــــــــــــــــ  اَرٌة غــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــ  و ارَةٌ خــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــَ

  
مِ   يــــــــــــثــــــــــــَ فٍّ مــــــــــــِ ُ  اإِلكــــــــــــاَم بــــــــــــَذاِت خــــــــــــُ طــــــــــــِ  تــــــــــــَ

  
__________________ 

 ضبطناها صواابً ابلضم ا انظر ا اشية السابقة.( ضبطت يف التهذيب واللسان بفتح العا ا و 1)
 .9( سورة الطور اآية 2)
 برواية :« زور»( ورد يف اللسان 3)

 مشيهن ابلكثيب مورُ و 
 وبعده :

 كما هتاد  الفتيات الز ورُ 
 .«اليمن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .«مور»( زايدة عن معجم البلدان 5)
 .«مور»معجم البلدان ( برواية خمتلفة يف 6)
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 وكذلك الفَرُس.

 قال أَبو عاِمر الِكالبِيُّ : : َخِفيٌف نافِذٌ داِخٌل في األَْجَساِم. مائِرٌ  َسْهمٌ و

َم الــــــــــذِّئــــــــــُب الــــــــــذي كــــــــــان عــــــــــاِدايً  لــــــــــِ دح عــــــــــَ قــــــــــَ  لــــــــــَ

  
رُ عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــنــــــــــاِس َأيّنِ   ِم انزِعُ  مــــــــــائــــــــــِ هــــــــــح  الســــــــــــــــــــــــ 

  
اقَةٌ  َماِريَّةٌ  اْمَرأَةٌ و َ  : بَْيَضاُء بَرَّ  فَاُعولَةً من الَمْريِ ، وهو َمْذكوٌر في َمْوضِعه. الَماِريَّةُ  ُء وقد تكونَعلَْيَها ، أَي تَذهُب وتَِجي تَُمورُ  ّن اليَدَ كأ

 نَتَْفتُه فاْنتََف. ، أَي فاْنَمارَ  الَوبَرَ  ُمْرتُ و

هما : ما نََسَل من الُمَواَرةُ و الُموَرةُ و  ، وهي الُمَراَطة أَيضاً ، قال : شَّاةِ ، َحيَّةً كانَت أَو َميِّتَةً وُصوِف ال َعِقيقَِة الَجْحش ، بَضّمِ

يـــــــــــــــــٍ   َوٍة يف رأحِس نـــــــــــــــــِ َعشـــــــــــــــــــــــــــــــح ُت لـــــــــــــــــِ  َأَويـــــــــــــــــح

  
وَرةِ و   زَاال مـــــــــــــــــُ تح هـــــــــــــــــُ ٍة مـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح  نــــــــــــــــــَ

  
ينَْين الُمْهَملَتَْين : َسْرِجس َمارَ و اِء والّسِ ين. ويقال : اْسماِن ُجِعاَل واِحداً  بالعََجم ، وهما ع بفتح الرَّ َسْرِجيس. قال  َمارَ  ، وسيأْتي أَيضاً في الّسِ

 األَْخَطل :

ا  عــــــــــــــَ يــــــــــــــَب طــــــــــــــالــــــــــــــِ لــــــــــــــِ ا رََأوحان والصــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــ   لــــــــــــــَ

  
ارَ وَ   ا مـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ وحًل انقـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ  ومـــــــــــــــَ رحجـــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  

ا  زارِعــــــــــــــــــــَ
َ

ا زَاذاَن واملــــــــــــــــــــ وحا لــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــ   خــــــــــــــــــــَ

  
ا   عـــــــــــَ رحمـــــــــــًا اينـــــــــــِ يحســـــــــــــــــــــــــًا وكـــــــــــَ ًة طـــــــــــَ طـــــــــــَ نـــــــــــح (1)وحـــــــــــِ

 

  
 ا أنشده الجوَهِرّي.هكذ

رُ و رو ، قاله ابُن ِسيَده. كالَمْور والتَّردُّد ، ُء والذََّهابُ : الَمِجي التََّموُّ أَْن يَْسقَُط الَوبَُر  هو أَو فال يَْبقَى ، أَْن يَْذَهَب الشَّعُر يَْمنَةً ويَْسَرةً  : التََّموُّ

رَ  يقال : .كاالْنِميَارِ  ونحُوهُ عن الدَّابّة ، بِيع. اْنَماَرتْ وعن الِحمار نَِسيلُه ، أَي َسقَط.  تََموَّ  َعِقيقَةُ الِحَمار ، إِذا َسقطْت عنه أَيَّاَم الرَّ

هات اللغة ، ولعلَّه أُِخذ من اْمتَأَر فالٌن في فالٍن ، إِذا اْحتَقَد ،  االْمتِيَارَ  ، لم أَجد السَّْيَف : اْستَلَّهُ  اْمتَارَ و بمعنى االْستِالل في ُكتُِب الغَِريب وأُمَّ

ل.  أَو من غير ذلك ، فتأَمَّ

 َواِحي ُخوِزْستَاَن ، منهاة بنَ  بضّم الميم ثم السكون وَكْسر الّراِء : ُموِريَانُ  ، هكذا في النُّسخ على وزن ُعثمان ، وصوابُه ، بالضمّ  ُموَرانُ و

بن أَبي ُمَجاِلد ،  (2)، هكذا في سائر النُّسخ ، وصوابُه : ُسلَْيَمان بن أَبِي ُسلَْيَمان  وزير الَمْنُصورِ  الُموِريَانِيُّ  ُسلَْيَماُن بُن أَبِي أَيُّوبَ  أَبو أَيُّوب

 وقتله الَمْنُصوُر. كذا في معجم ياقوت.

ا يَِلي الِهْنَد.َجزِ  ُموِريانُ  ُخوِريانُ و  يَرةٌ ببَْحِر اليََمِن ِممَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 وَمْيراً : ساَر ، عن ابن القَّطاع. ماَر َمْوراً 

 إِذا كانت نِشيَطةً في َسْيِرَها فَتاْلَء في َعُضِدَها. مائَرةو مائر ، بالفَتْح : السُّْرَعة ، وبالضّم : َجْمع ناقة الَمْورُ و

ارو  َعُضداه في ُعْرض َجْنبِه قال الشاعر : تَُمورُ  ، كَشدَّاد : البَِعيرُ  الَموَّ

ر   (3)املالِط ِحَصاِن  َمو ارِ عل  َ هح
ارة وِريحٌ   .ُمورٌ  ، وأَْريَاحٌ  َموَّ

 : َمْلَساُء. ماِريّةٌ  وقََطاةٌ 

إِْن كانت بالتشديد فهذا َموِضع ِذْكِرَها ، أَو بالتَّْخِفيف ففي ،  لََدهافاْستَوْ  وسلمعليههللاصلىالِقْبِطيَّة التي أَهداها الُمقَوِقُس إِلى النبّي  ماِريّةُ و

 .«مرى»

 : الدََّوَراُن. الَمْورُ و
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 ُء.ْبقَى منه الشيُء يَْفنَى فيَ ِء ؛ والشيُء يَْسقُط من الشيكثَُمامة : الشي الُمَواَرةو

ماُء ، قال ُرَشْيُد بن ُرَمْيض العَنَِزّي : الَمائِراتُ و  : الّدِ

ُت  فـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ ائـــــــــــــــرَاتٍ حـــــــــــــــَ ٍض  مبـــــــــــــــَ وح وحَ  عـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

  
ريحِ و   عـــــــــــِ َن لـــــــــــَد  الســـــــــــــــــــــــــ  رِكـــــــــــح اٍب تـــــــــــُ (4)أَنحصـــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 َعْوض والسَِّعير : َصنَماِن.

 بالفَتْح : ِحْصن باألَندلس من أَعمال ُطلَْيِطلَةَ. (5) َمْوَرةو

__________________ 
 ابلراء ا وهو اسم موضض.« راذان»( يف الصحاح والتكملة : 1)
 سليمان بن خملد ا ويكىن خملد أاب سليمان. 97( يف كتاب الوزراء للجهشياري ص 2)
 ا انظر اجلهشياري. 153( كان ذلك يف سنة 3)
 ري كبمري عن الصحاح واللسان ا ابلقلم ا يف الشاهد والشرح.( ضبطت السع4)
 ( يف معجم البلدان : مورة ابلضم مث السكون.5)
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 الُهْرُمِزّي.بو َعْمٍرو يُْنَسب إِليه أَبو القاسم إِسماِعيُل بُن يُونُس الموِرّي ، حّدَث عن أَبي محّمد عبد هللا بن محّمد بن قاسم الثَّْغِرّي ، وعنه أَ 

ُجل اللَّيِّن الَخِفيف العَْقِل. المائرو  : الرَّ

 والَمْورية : مدينة باليََمن يقال لها ُمْلَحة ، لعَّك ، نقَلَه ياقوت عن ابن الَحائك.

َداُق ، ج الَمْهرُ  : [مهر] في حديث أُّم حبيبة و،  َمْهراً  : َجعََل لها ْمَهَرهاأَ و يَْمُهُرها َمْهراً و يَْمَهُرها ، ، كَمنََع ونََصرَ  َمَهَرها وقد .ُمُهورٌ  : الصَّ

 .َمْمُهورة ، فهي َمْهراً  أَْعَطاَها : َمَهَرها ، أَو َمْهَرها أَي ساَق لها،  «النََّجاِشيُّ من عنده أَْمَهَرهاو: »

َجَها من َغْيِره على أَْمَهَرهاو  ، قال ساِعَدةُ بن ُجَؤيَّة : َمْهرٍ  : َزوَّ

َرتح ِإذا  هــــــــــِ ُة  مــــــــــُ رَاقــــــــــُ يــــــــــاًل عــــــــــُ لــــــــــِ بــــــــــًا قــــــــــَ لــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــُ

  
ر بِ   قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ يِن فـــــــــــــــــتـ تـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح وُ  َأاَل أَد يـ قـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ  تـ

  
 : (1)وقال آَخر 

ًة  يــــــــــ  َرفــــــــــِ جــــــــــح ًة عــــــــــَ بــــــــــَ طــــــــــح ِتصــــــــــــــــــــــــااًب خــــــــــِ َن اغــــــــــح ذح  ُأخــــــــــِ

  
رحنَ و   هـــــــــــــِ اَل  أُمـــــــــــــح رتِّ ُذبـــــــــــــ   أَرحمـــــــــــــاحـــــــــــــًا مـــــــــــــن اخلـــــــــــــَ

  
 لّما دخل بها َطالَبَْت َحْمقاُء بَْعلََها ، وذِلك أَنْ  (2)، يُْضَرب لألَْحَمق الباِلغِ في الُحْمق للغَايَِة  «إِْحَدى َخَدَمتَْيَها كالَمْمُهوَرةِ »في الَمثَِل : و

ونَظيُره أَّن َرُجالً أَْعَطى  لُحْمقها. ِضيَْت بِهاوَدفَعََها إِلَْيَها فَرَ  من ِرْجلها فَنََزع إِْحَدى َخَدَمتَْيَها .َمْهِري وقالَْت : ال أُِطيعُك أَو تُْعِطيَِني بالَمْهرِ 

َج به اْبنَةَ الُمْعِطي ثم اْمتَنَّ عليها بما يُْضَرب في الذي يَْمتَنُّ فِيَما  «من ماِل أَبيَها كالَمْمُهوَرةِ »فقالُوا :  وساَق لها ، َمَهَرها آَخَر ماالً فتَزوَّ

 ليس له.

 .الَمْهرِ  الغاِليَةُ  أَيضاً : الَمِهيَرةو، وهي الَحَرائُِر ، وهي ِضدُّ السََّراِرّيِ ،  الَمَهائِر ، والَجْمع ةُ الُحرَّ  ، كَسِفينَة : الَمِهيَرةُ و

، محّركةً. قال األَعَشى يَذكر فيه تَْفِضيَل عاِمٍر على َعْلقََمةَ بِن  َمَهَرةٌ  السابُح الُمِجيُد ، ج أَكثر ما يُوَصُف بهو: الحاِذُق بكّلِ َعَمٍل ،  الَماِهرُ و

 ُعالثةَ :

ا  مــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــُ اَريـــــــــــــــــــح  ِإن  الــــــــــــــــــذي فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه متــــــــــــــــــََ

  
رِ   ض والـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــِ َ لـــــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــِ ا   بـــــــــــــــــــَ

  

ِذي  ـــــــــــــ  وُن ال ـــــــــــــُ ن ـــــــــــــظـــــــــــــ  د  ال َر اجلـــــــــــــُ عـــــــــــــِ  مـــــــــــــا جـــــــــــــُ

  
رِ   اطــــــــــــِ

َ
ِب املــــــــــــ جــــــــــــِ وحَب الــــــــــــلــــــــــــ  َب صــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــِّ  جــــــــــــُ

  

ا  مــــــــــــــــَ رَايّت ِإذا مــــــــــــــــا طــــــــــــــــَ ــــــــــــــــفــــــــــــــــُ َر ال ــــــــــــــــح ث  مــــــــــــــــِ

  
يِّ و   وصـــــــــــــــــــــــــــــــِ ِذف ابلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــح رِ يــــــــــــــــــَ  املـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــِ

  
ح.  الماُء المنسوب إِلى الفَُرات ، وَطَما : ارتفَع ، والبُوِصيُّ : الُجدُّ : البِئر. والظَّنُون : التي ال يُوثَُق بمائها. والفُراِتيُّ : :  الماِهرُ والَمالَّ

. الُمتََمّهر السابِح ، وكذلك ،  َمهاَرةً و َمَهاراً و ، بالضّم ، ُمُهوراً و بالفتح يَْمَهُر َمْهراً  َء وفيه وبه ، كَمنَعالشَّيْ  َمَهرَ  وقَدْ  ، قاله الّزمخشريُّ

 ، كَسَحابَة وِكتَابٍة. ِمَهاَرةً و َمَهاَرةً  بفَتِْحِهما ، أَي صار حاِذقاً. وفي اللسان :

ْورِ  الُمْهرُ و  وبه فَسَّر الَجْوهِريُّ قوَل الّشاِعر : كالُمْهَرةِ  ، وهو الِكْرِكَرة ، (3) ، بالّضّم : َعْظُم الزَّ

رِ جايف الَيَديحِن عن ُمَشاِش  ُهح
 امل

َمَكِة ، َولَُد الفََرِس  : الُمْهرُ و ، نقله الّصاَغانّي. ، كِعنَبَة ِمَهَرةٌ  ثََمُر الَحْنَظِل ، ج : الُمْهرُ و ُل ما  والرَّ ، أَي من الَخْيل  يُْنتَُج منه وِمن َغْيِرهأَو أَوَّ

 قال َعديُّ بُن َزْيٍد : .ِمَهاَرةٌ و ِمَهارةٌ  في الَكثِيرو،  أَْمهارٌ  في القَِليل ج والُحُمِر األَهِليّة وغيِرَها ، كما قالَه ابُن ِسيَده ،

ٌح و  بــــــــــــَ ــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــَ ُوٍن ل عــــــــــــح اِويــــــــــــَر ممــــــــــــََ نــــــــــــَ ــــــــــــَ  ِذي تـ

  
  َ اح ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــح ـــــــــــــد أَفـ َد ق ـــــــــــــِ ُذو َأَواب غـــــــــــــح ـــــــــــــَ ارَاأَ يـ هـــــــــــــَ  مـــــــــــــح

  
 ُهنَا أَوالَد الَوْحِش. وقال آخر : باألَْمَهارِ  يَْعنِي
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يــــــــــقــــــــــًا مــــــــــن  تــــــــــِ اَرةِ كــــــــــَبن  عــــــــــَ هــــــــــَ ٍب  مــــــــــِ لــــــــــِ غــــــــــح  تـــــــــــَ

  
ابح   تــــــــــّ َا ابــــــــــَن عــــــــــَ نــــــــــِ ا  الــــــــــّدافــــــــــِ ِدي الــــــــــّرِجــــــــــَ ــــــــــح  أبَي

  
بِيُع بن ِزيَاد العَْبِسيُّ :ُمَهرٌ و ُمَهَراتٌ  ، والجمع ُمْهَرةٌ  واألُْنثَى قال ابُن ِسيَده : هكذا الّروايَة بتَْسِكين البَاِء ،  . قال الرَّ

ُذوفـــــــــــــــاً و  َن عـــــــــــــــَ ُذقـــــــــــــــح اٍت مـــــــــــــــا يـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  نـ  جمـــــــــــــــَُ

  
َن   ِذفــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــح رَاتِ يـــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــَ

ُ
ارِ و  ابملــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــَ  اأَلمــــــــــــــــــح

  
 .ُمْهرٌ  : تَبِعَها أَْمَهَرت ، وقد ُمْهرٍ  ، أَي ذاتُ  ُمْمِهرٌ  يُقَال : فَرسٌ  .ُمْمِهرٌ  األُمّ و

__________________ 
 الصحاح : وأنشد لُقحيف العقيلي.( 1)
 .«النهاية»ويف التهذيب : « الغاية»( اللسان : 2)
 ومثله يف الصحاح.« عظٌم يف الز ور»( يف القاموس : 3)
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، كُصَرد : َمفَاِصُل  الُمَهرُ و ا.وقال األَزهرّي : وما أُراه عربِيًّ  َخَرَزةٌ كان النَِّساُء يَتََحبَّْبَن بَِها ، أَو ِهي فاِرِسيَّةٌ  : (1)، بالضّم  الُمْهَرةُ و

ْدِر ، أَو لُوعِ ، َواحَدتُها هي ُمتالِحَكةٌ في الصَّ وأُراها بالفَاِرِسيّة ، أَراد فُصوَص  ، قال أَبو َحاتم : ، كأَنََّها فاِرِسيَّة ُمْهَرةٌ  َغَراِضيُف الضُّ

ْور ، أَنشد ابُن  ْدِر أَو َخَرَز الّصدِر في الزَّ  األَْعَرابِّي ِلغُداف :الصَّ

َرةِ عن   الز وحِر وعن َرَحاَها ُمهح
، منهم : أَبو الَحّجاج  َمْهِريّ  عظيم ، وإِليها يَْرِجُع كلّ  َحيٌّ  ، أَبُو قبِيلَة ، وهم بالفَتْحِ  بن َعْمرو بن اْلَحاِف بن قَُضاَعةَ ، بُن َحْيَدانَ  َمْهَرةُ و

كَسَكاَرى ، هكذا هو َمْضبُوط  َمَهاَرى ج ، أَي من هذا الَحّيِ َمْنُسوبَة إِليهم ، منه الَمْهِريَّةُ  واإِلبِلُ  ، ، من أَْهل مصر الَمْهِريّ  زبيد بن َسعد

اِء وتشديد اليَاِء : قال رُ  َمَهاِريُّ و ، بَحْذِف اليَاِء ، َمَهارٍ و ، (2)في النُّسخ ، وفي اللّسان بكسر الراِء وتَْخِفيِف اليَاِء   ْؤبَة :، بَكْسِر الرَّ

ِه  يـــــــــــــــلـــــــــــــــَ رِّ مـــــــــــــــِ وحَ  كـــــــــــــــُ تح غـــــــــــــــَ طـــــــــــــــ   بـــــــــــــــه متـــــــــــــــََ

  
يـــــــــــــُج   رَاجـــــــــــــِ ا حـــــــــــــَ نـــــــــــــَ اَر بـــــــــــــِ هـــــــــــــَ

َ
هِ  املـــــــــــــ فـــــــــــــ   الـــــــــــــنــــــــــــــ 

  
 .َمْهِريَّةً  الناقَةَ : َجعَلََها أَْمَهرَ وَ 

 ، قال أَبو َحنِيفَة : وكذِلك َسفَاَها ، وهي َعِظيَمةُ السُّْنبُِل َغِليَظةُ القََصِب ُمَربَّعَةٌ. : ِحْنَطةٌ َحْمَراءُ  الَمْهِريَّةُ و

 بالَكْسر. ِمْهَرانُ و َمْهِريٌّ و ُمَهْيرٌ  ، وكذا كُجَهْينَةَ : اْسَمانِ  ُمَهْيَرةُ و ماِهرٌ و

لى فَْعَول دون َمْفعٍَل ، من هاَر يَُهور ، ألَنّه لو كان َمْفعالً منه كان ُمْعتالً ، وال يُْحَمل ، قال ابُن ِسيده : وإِنََّما َحَمْلنَاه ع ، كقَْسَور : ع َمْهَورٌ و

ِره ، ألَّن ذلك شاذٌّ للعَلَِميّة.  على ُمَكرَّ

 : بلٌد قال الُمعَطَّل الُهَذِليُّ : َمْهَورٌ  قُلُت : وقال السُّّكِرّي :

نـــــــــــَ  ـــــــــــَ يـــــــــــِض وُدونـ ِ  يف َأهـــــــــــِر الـــــــــــر جـــــــــــِ  ا فـــــــــــِإنح أُمـــــــــــح

  
رَاِة   اُ  الســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ ب َورٌ جـــــــــــــِ هـــــــــــــح نُ  مـــــــــــــَ ـــــــــــــِ وائ ـــــــــــــعـــــــــــــُ  ف

  
 كذا قرأْتُه في أَشعار الُهَذِليِّين.

ْندِ  : نَْهر عظيم ، بالَكْسر ِمْهرانَ  نَْهرٌ و  وبُخراسان يُْعَرف بَجْيُحون ويُقَال : إِنه منهما تَمتّد الّدنيَا. قال أَبو النَّْجم : بالّسِ

رَ  فــــــــــــــَ وا الســــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــ  ُروا حــــــــــــــىّت ميــــــــــــــََ افـــــــــــــــَ  ا فســــــــــــــــــــــــــــَ

  
َاو   ري  مح وســــــــــــــــــــــــــــــَ مح هبــــــــــــــــِ اِديــــــــــــــــهــــــــــــــــِ اَر هــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــَ

  

رَا  ا اأَلحبــــــــــــــحُ فــــــــــــــِ وا ابلســــــــــــــــــــــــــــ  رنا وخــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  بـ

  
  َ اح رَانَ مــــــــــــــــا بــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح َرا مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ رحبـ ــــــــــــــــَ َ بـ اح  َوبــــــــــــــــَ

  
 قال ابن ُدَرْيد : وليس بعربِّيٍ.

النَّْيَسابُوِرّي ، ُمَجاب الدَّعوة ، عن ابن ُخَزْيَمة  اْلِمْهَرانِيّ  ءِ الُمْقري الّزاهد أَْحَمَد بن الُحَسْين أَبي بَْكر َجدُّ  : ِمْهَرانُ و: ة ، بأَْصفَهاَن.  ِمْهرانُ و

 .381مات سنة « الغَايَة والشاِمل»، وعنه الَحاِكم ، وهو صاحُب 

 ْختِّيِ.يُْجعَُل في أَْنِف البُ  الغَِليُظ في رأِْسه فَْلَكةٌ ، كِكتَاب : العُودُ  الِمَهارُ و

ويُقَال أَيضاً :  َوْجِهه. قِبَلِ  أَي لَْم تَأْتِه من ، وضبطه الصاغانّي بفتح فكسر ُمَجّوداً ، ، كِعنَبَة الِمَهَرةَ  لَْم تُْعِط هذا األَْمرَ  عن أَبي زيد : يقال :و

،  المَهَرةَ  ، ولم تُْعِطه الِمَهَرةَ  نِه على ما كان يَْنبِغي. وقالوا : لم نَْفعَل به، أَي لم تَأْتِه من قِبَِل َوْجِهه ولم تَبْ  (3) الِمَهَرةَ  لم تَأِْت إِلى هذا البناءِ 

 إِذا أَدَّب إِنساناً فلم يُْحِسن. كذا في اللسان. (4)وذلك إِذا عالَْجت شيئاً فلم تَْرفُْق به ولم تُْحِسن َعَملَه ، وكذلك 

 بو ُزبَْيد يصُف األَسَد :قال أَ  واتِّخاذُه. الَمْهرِ  : َطلَبُ  التَّْمِهيرُ و

اُن ِإىل  رحِدي اِ صــــــــــــــــــــــــَ رحِدي كــــــــــمــــــــــا يـــــــــــَ َر يـــــــــــَ بــــــــــَ  أَقـــــــــــح

  
ٍب أَِرٍب مــــــــــنــــــــــه   عحســــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــَ ريِ ُمســــــــــــــــــــــــح هــــــــــِ مــــــــــح  بــــــــــتــــــــــَ

  
 يقول : أَقبَل كأَنّه ِحصان جاَء إِلى ُمْستَْعِسب وهو الُمْستَْطِرق ألُنثاه ، أَِرٍب : ِذي إِْربة ، أَي حاجة.
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رُ و  فيه. كَمَهرَ  فيه ، َحَذقَ  ٍء ، إِذاالرجُل في شي تََمهَّرَ وباالْفتَِراِس.  : األََسُد الحاِذقُ  الُمتََهّمِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ر قَولُ  الُمَهْيرة ْوجِة ، وبه فُّسِ  ، مصغَّراً ، ِكنايَةٌ عن الزَّ

__________________ 
 ( وردت اللفظة ابألصر ابعتبارها يف مو القاموس ا وهي ليست فيه.1)
 ويف اللسان : مهارّي ومهاٍر ومهاَر  خمففة الياء.« ( يف الصحاح : واجلمض املهارّي ا وإن شئت خففت الياء2)
 ( ضبطت هذه يف التكملة ابلقلم ابلتحريك. ويف اللسان فكاألصر.3)
 ( يف اللسان : وكذلك إذا غَذ  إنساانً أو أّدبه فلم حيسن.4)
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هبُ  َرِمّية : َتذح َة ا وَتستَـغحيِنَ عنا ريريِّ يف اَ ضح ِلَد ُعَمريح َويـحَرةح ا لَتجح َة  يف الد  َُهريح
 .امل

 البَِغّي الَمنهّي عنه هو أُْجَرةُ الفَاِجرة. َمْهرو

اِن ، ولعلََّها ُشبَِّهت ب أَْمهارٍ  وأُمُّ  مَّ يَت بذِلك. قال : اسُم قَاَرةٍ. وفي التَّْهذيب َهْضبَة. وقال ابُن َجبَلة : أُُكٌم ُحْمٌر بأَْعلَى الصَّ أَْمَهاِر الَخْيِل فُسّمِ

اِعي :  الرَّ

ر تح عـــــــــــــلـــــــــــــ  أُمِّ  ارٍ مـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح َرٌة  أَم مـــــــــــــِّ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا ُزوُر   هــــــــــــَ اطــــــــــــُ ُرٌ  َأوحســــــــــــــــــــــــــَ ِوي هبــــــــــــا طــــــــــــُ (1)هتــــــــــــَح

 

  
رُّ ، وهو قَِواُم القَْلِب. الُمْهرُ  وقال الفَّراُء : تحَت القَْلِب ُعَظْيٌم يُقال له :  والّزِ

 كِعنَبةَ ، قالَهُ الّصاَغانّي. ِمَهَرة َحَماٍم يُْشبِه الَوَرشاَن ، وجمعُها : (2)فَِراُخ ، بالّضّم :  الُمْهرو

ى النّْعَجةُ :  .ماِهْر ماِهرْ  ، وتُْدَعى فيُقَال : الماِهرُ  وتَُسمَّ

 ، بالضّم : بلٌد قُرَب َحْضَرَمْوت. (3) ُمْهَراتو

 ، بالَكْسر : بلٌد في َسْهل َطبَِرْستَاَن. ِمْهَروانُ و

 ، َحدََّث. ِمْهَرة ، بالَكْسر من أَْجَداِد أَبي َعِلّيٍ الَحّداِد ، ومن أَْجَداِد أَبِي َمْسعُود ُكوتاه. وعبُد الوّهاب بن علّي بن ِمْهَرةُ و

 القَْزِوينّي ، حدَّث عن علّي بن عبد العزيز البَغَِوّي. َمْهُرويه بفتْح الميِم وضّم الراِء ، َجّد أَبي الَحَسن علّي بن محّمد بن َمْهُرويَهو

ْيلَِمّي ، كِمْحراب : شاعُر َزمانِه. ِمْهيَارو  الدَّ

، كلّهم  الُمَهْير ْفِلح بن، وابُن أَِخيِهما ُمقَلَُّد بُن علّيِ بِن مُ  الُمَهْير العَْبِدّي كُزبَْير عن َعَطاٍء ، ومحّمد وعلواُن ، ابنا ُمْفِلح بن ُمَهْير وَجناب بن

ف ، وَرَوى عنهم ابُن ُسَوْيد في مشيخته. وعزُّ الدين الَحَسُن بن الُحَسْين بن البَْغداِدّي ، سمع يَْحيَى بن بَْوٍش  الُمَهْير عن أَبي الَحَسن بن العاَلَّ

: لقب ُمْحِرز بن نَْضلَة  ُمَهْيرةولّصحابة ألَبي القَاِسم البَغَِوّي. عّم سعيد بن َعُروبَة ، قالَه قَتَادةُ ، كذا في كتاب ا ُمَهْيرٌ و 666، ومات سنة 

ْين الِعَراقّي والشََّرف يْحيَى الَمنَاِوّي وَغْيِرِهَما ، أََجاَز شيَخ ا َماِهروالّصحابّي.  إِلسالم زكريّا بن عبد هللا بِن نَْجٍم الَمْقِدسّي ، َحدَّث عن الزَّ

 محمد بن محّمد بن الِعَماد البِْلبِِسّي ، وَغْيَرُهَما.وكريَم الّدين أَبا الفَْضل 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

يت : مهجر : [مهجر] ّكِ : التَّكبُّر مع الِغنَى  التََّمْهُجر : أَهمله الجوهرّي وصاحُب اللَّسان ، واستدرَكه الصاَغانّي فقال : نقالً عن ابن الّسِ

 وأَنشد :

ُروا جــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــح ا  متــــــــــــــــــــََ رِ متــــــــــــــــــــََ وأميــــــــــــــــــــ َ جــــــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــــــح

  
رِ و   نحصــــــــــــــــــــــُ يــــــــِم الــــــــعــــــــُ ئــــــــِ ِد الــــــــلــــــــ  بــــــــح و الــــــــعــــــــَ نــــــــُ مح بـــــــــَ  هــــــــُ

  
مدينةٌ بالصَّعيد األَْعلَى بالقُْرب من فَْرُجوط ، هكذا هو مضبوط في الُكتُب القَِديَمة ، وهكذا ـ  بَضّم الِميِم والِجيمـ  ُمْهُجوَرة قُْلُت : وبهاٍء :

بعّي الفَْرجوطّي ، والمشهور على األَْلِسنَة بَْهُجوَرة وهو َغلَ  وهذا موضُع ِذْكِره  .(4)ط شافََهنَا به شيُخنَا العاّلَمة عليُّ بُن َصاِلح بن موَسى الرَّ

 ُت بها قبل ُدُخوِلي إِلى فَْرُجوط.، وقد اجتزْ 

ألَْنفُسهم ،  يَْمتَارون ، زاد في التهذيب : للبَْيع ، وهم َجلَُب الطَّعَامِ  : الِميَرة اإِلْنَساُن. وفي الُمْحَكم : يَْمتاُره : الطَّعَام ، بالَكْسر الِميَرةُ  : [مير]

:  لَُهمْ  اْمتَارَ و أَماَرُهمْ و ، أَي بَطعام. بِميَرة ، إِذا أَتاه ماَرهُ يَُموُره ، وقال األَْصَمِعّي : يُقَال : ُر َمْيراً يَِمي ِعيَالَهُ  َمارَ  . وقدَمْيراً  َغيَرُهمْ  يَِميُرونو

 َجلَب لُهم.

 .َمْيرٌ  ، ويُقَال : ما ِعْنَدهُ َخْيٌر وال الِميَرةَ  ، إِذا أَعطاُهم ماَرُهْم يَِميُرهم ويقال :

 .(5) الِميَرِ  ، وفي اللَّسان : جاِلبُ  الِميَرةِ  جاِلبُ  ، كَشدَّاد : الَميَّارُ و
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بُه ليس بَجْمع بالّضمّ  : الُميَّارُ و ان : ُجالَّ  ، يقال : نَْحُن نَْنتَِظر الَة، كَرجَّ  كالَميَّاَرةِ  ، كُكفّار جمع َكاِفر ، مائر َجْمعُ  ، إِنَّما هو َميّار ، كُرمَّ

ْفقَِة التي تَْنَهُض من الباِديَة إِلى القَُرىُميَّاَرناو َميَّاَرتَنا  .َميَّاَرة : لتَْمتَار . ويُقَال للرُّ

__________________ 
 وانظر فيه ختر ه. 98( ديوانه ص 1)
 العبارة ا واملناسب : فرخ ا مام.( كذا ا والشارح نقر عن التكملة وتصرف ابلنص فاضطربت 2)
 ( هذا ضبرت التكملة ا ويف معجم البلدان بثالث فتحات ا وكال ا ضبرت قلم.3)
 ( وهي الجي وردت يف معجم البلدان وهي من قر  الصعيد يف غريب النير وبعيدة عن شاطئه.4)
 ( كذا ا ويف اللسان : جالب املرية.5)
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 ، بالَهْمز ، وقد َذكَره في محلّه. ما بَْينَُهم : فََسَد ، كتََماَءرَ  تََمايَرَ و

 قد يَُجوُز أَْن تكوَن منقلبةً عن واٍو ألَنَّها َعْين. أََمارَ  ، قال ابُن ِسيَده : على أَّن أَِلف أَْوَداَجهُ : قََطعَها أََمارَ و

ْعفََراَن :  أَمارَ وَء : أََذابَهُ. الشَّيْ  أَمارَ و  قال الّشّماخ يَِصف قَوساً : َصبَّ فيه الَماَء ثّم دافَهُ.الزَّ

فــــــــــــــــرَااًن  ا َزعــــــــــــــــح هــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ريُهح كــــــــــــــــَبن  عــــــــــــــــلــــــــــــــــَ  متــــــــــــــــُِ

  
زُ   َوانـــــــــــــــــــِ اٍن كـــــــــــــــــــَ اٍر ميـــــــــــــــــــََ طـــــــــــــــــــّ َوازُِن عـــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــــَ

  
فة للَخوازن.« ثَمانٍ »ويُرَوى   على الّصِ

 ، وواُوهُ ُمْنقِلبَةٌ عن ياٍء للضّمة التي قبلَها. قََط منه، بالضّم : ما سَ  الُمَواَرةُ ونَفَْشتُه.  : َمْيراً وَمْوراً  الُصوفَ  (1) ِمْرتُ و

، كأَِميٍر ،  (2)كُزبَْير ، هكذا بالُمْهَملة ، وفي بَعِضها بالُمْعَجَمة ، وقال الصاغانِّي هو ابن َخِليٍف  ، كشدَّاد : فَرُس َشْرَسفَةَ بِن ُحلَْيف َميَّارٌ و

 الماِزنِّي. بالُمْعجمةِ 

 ، قاله األَْصَمِعّي وأَنشد : َحكاهُ ففَعََل ِمثَْل ما فعَلَ  : ُمَمايَرةً و، ُمَسايَرةً  َمايََرهُ وسايََرهُ  من الَمجاز :و

 (3) مُتَاِيرُهح يف َجرحِيه و  مُيَاِيُرَها
 * ومّما يستدرك عليه :

 : الُمعَاَرَضة. الُمَمايََرة

 َخذُ منها َزَكاةٌ ألَنها َعواِمُل.ِمّما يُْجلَُب للبَْيع ونَْحِوه ال تُؤْ  الِميَرةُ  يعني اإِلبَل التي تُْحَمل عليها «لهم الِغيَةٌ  الَمائَِرةُ  والَحُمولَة»في الَحديث : و

 ، أَيضاً : فََرُس قُْرِط بن التَّْوأَم. َميَّارٌ وَ 

 : ساَر. ماَر َمْيراً و

 ، ويُْطلَق ويَُراُد به القُوُت. كالِميَرة ، بالفَتْح ، الَمْيرو

ث أَبِي َعْبِد هللا م َميّاَرةُ و ثين عبِد القادر الفاسّي وَطبَقَتِه ، َجّد َشْيخ َمَشايِِخنَا اإِلَمام الُمعَّمر الُمَحّدِ حّمد بِن محمد الفَاِسّي ، أَخذ عن إَِمام الُمَحّدِ

د السُّوسّي ومحّمد بن وعنه ُشيوُخنا أَبو عبد هللا محمد ابن الّطيّب الفاسّي تَغَمده هللا بِرْضوانه ، ومحّمد بن أَيّوب التَِّلْمَسانّي ، وعلّي بن محمّ 

 اسّي ، وغيرهم.الطالب ابن َسْودة الف

 فصل النون
 مع الراءِ 

: ُدَخاُن الشَّْحم ، والنِّيلَْنج ، عن  ، كَصبُور النَُّؤورو .(4)، قال ابن سيده : وأَراه بََدالً  كَمنََع : هاَجْت هائَِجةٌ  في النّاس ، نَأََرْت نائَِرةٌ  : [نأر]

 في ن ور. ابِن األَْعَرابِّي ، وسيَأْتِي

 تَْنبِرْ  َء هللِا ، فقال : النَبِي يا وسلمعليههللاصلىقال رجٌل للنبّي »الَحِديث : ، ومنه َهَمَزهُ  : نَْبراً  (5)بالكْسر  يَْنبُِرهُ  الَحْرفَ  نَبَرَ  : [نبر]

لّما َحّج و: َهْمُز الَحْرِف ، ولْم تَُكْن قَُرْيش تَْهِمز في كالِمَها ،  النَّْبرو «نَْنبِرُ  إِنّا َمْعَشَر قُريش ال»في رواية : و تَْهِمز. أَي ال،  «بِاْسِمي

 ؟بالقرآن وسلمعليههللاصلىِجد رسوِل هللا في َمسْ  تَْنبِرُ  الَمْهِديُّ قَدََّم الِكَسائِيَّ يَُصلِّي بالَمِدينَة فَهَمَز فأَنكر أَهُل الَمِدينِة عليه وقالوا :

َي الرتِفاِعه وُعلُّوه ، ونقل َشْيُخنَا عن أَّول الكشاف أَنّ  ، بكسر الِميمِ  الِمْنبَرُ  َء : َرفَعَهُ ، ومنهالشَّيْ  نَبَرَ و َرْفُع  النَّْبر ، لمْرقاةِ الخاِطب ، وُسّمِ

ْوِت خاّصةً ، وكالم المصنِّف ظاِهُره العموم. ناً فاُل نَبَرو واْرتَفع. الغاُلُم : تََرْعَرعَ  نَبَرَ و ، نقله الصاغانّي. َزَجَرهُ واْنتََهَرهُ  : نَبََرهو الصَّ

 .يَْنبُِره نَْبرا ، بِلَسانِه : نال منه

يَّاُح. : النَّبَّارُ  قال اللِّْحيَانِيُّ :و البَِليُغ بالَكالِم. ، كَشدَّاٍد : الفَِصيحُ  النَّبَّارُ و  الصَّ
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ْوِت. النَّْبر : األَْنبَاِريّ  وقال ابنُ   عند العرب : اْرتِفاُع الصَّ

.، إِ  نَْبَرةً  الرُجلُ  نَبَرَ  يقال :  ذا تََكلََّم بكلمٍة فيها ُعلُوٌّ

 الَهْمَزة. : النَّْبرةو: َوَسُط النُّْقَرةِ في ظاِهِر الشَّفِة.  النَّْبَرةو

في رأِْس  يَْنتَبِر إِّن الُجْرحَ »في الحديث : والَجَسُد : ارتَفَع ، والُجْرُح : َوِرَم ،  اْنتَبَرَ  الَوَرم في الَجَسِد ، وقد : النَّْبَرةو : الَمْهموز : الَمْنبورو

 .نَبَْرتَه . وكّل ما َرفْعتَه فقدُمْنتَبِرٌ  ءٍ وُكلُّ َمْرتَِفعٍ من شي أَي يَِرُم ، «الَحْول

__________________ 
 ومثله يف اللسان.« وِمرحُت الدواَء : ُدفـحُتُه ا والصوُف : نفشته»( العبارة يف القاموس : 1)
 ( هي عبارة التكملة.2)
 عبارة األساس : سايرتُه ومايرتُه : عارضُته.( 3)
 .«.. . هاجت هائجة ا قا  : ويقا  : انرت بغري  ز ا قا  ابن سيده.. ( كذا ا وعبارة اللسان : أنرت4)
 ( كذا ابألصر واللسان ا وضبطت يف القاموس بضم الباء.5)
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 اَغانّي.، نقله الص إِْقِليٌم من َعَمل ماِرَدةَ باألَْنَدلِس  : نَْبَرةُ و

 .األَْنبَاِريّ  ، وأَْنشَد ابنُ  من الُمغَنِّي : َرْفُع َصْوتِِه عن َخْفٍض  النَّْبَرةُ وَصْيَحةُ الفَزع.  : النَّْبَرةو

ُض  َةً ِإيّن أَللـــــــــــــــــــحَ ربح ا  نـــــــــــــــــــَ وحهلـــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــَ

  
ُرورَا  ي  ســـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــَ غحشـــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــَ  فـــــــــــَبكـــــــــــاد َأنح يــــــــــــُ

  
ْمَح عنه ، أَي يَْرفَعه بُسْرَعة يَْنبِر : ُمْختَلٌَس َكأَنه نَْبرٌ  َطْعنٌ و  أَي اْختَِلسوا الطَّْعَن. .«واْنُظروا الشَّْزر النَّْبرَ  اْطعَنُوا»، ومنه قَوُل علّيٍ ؛  الرُّ

َخامُ  ، النُّبَرو  ، عن ابِن األَْعَرابّي ، وأَنشد : كُصَرٍد : اللُّقَُم الّضِ

 ُنرَبَارِيد َأَخَذَت من َجنحِب الث  
 .نَْبَرة كأَنه تَْصِغير كُزبَْير : الرجُل الَكيِّسُ  ، نُبَْيرو

ع : ة ببَْغَداد نِبَّرُ و ، قال ، وهي نَبَطيّة ، وإِليها نََسَب أَبا  (1)، نقله الصاَغاني ، وضبطه ياقُوٌت بضم النّون وتشديد المَوّحدة المفتوحة  كإِمَّ

 ْكُره ، فليتأَّمل.نَْصِر الشاعر األُمّي اآلتِي ذِ 

فارسيٌّ ، ولعل ذلك ِلِضَخِمه وارتفاعه ، حكاه الَهَرِوّي في الغَِريبَْين. قُْلُت : والَمْشهور اآلن بتَْقِديم المَوّحَدة على  كأَِميٍر : الُجْبنُ  النَّبِيرو

 النّون.

 األَْليَتَْين وِضَخِمهما. الْنتِبارِ  ، عن أَبِي العاَلِء ، قال ابُن ِسيَده : وأَُرى ذلك كَصبور : االْستُ  : النَّبُورو

 النّاَس بِلَسانِه. يَْنبِر ، القَِليُل الَحياءِ  ، بالفَتْح : ْبرالنَّ و

َم َمَدبَُّها. ِشْبه القَُرادِ  ُدَوْيبَةٌ  قيل :وبالَكْسِر : القَُراد ،  ، النِّْبرو َموضُع  فيَْنتَبِر وقيل : هي أَصغَُر من القَُراد تَْلَسع إِذا َدبَّْت على البَِعيِر تََورَّ

بَاع ليس بُدّبٍ وال ِذئْب. قال أَبو منصور : ليس النِّْبر ، قال اللْيث. أَو َسبُعٌ  ، وقيل : هو الُحْرقُوص ، أَو ذُبَابٌ  لَْسعَتَِها ويَِرُم ،  النْبر من الّسِ

باع ، إِنَّما هي َدابَّة أَصغ  النِّْبرو ُر من القَُراِد ، قال : والِذي أَراَد اللّْيُث البَْبر بِبَاَءين ، وأَحسبَه َدخيالً ، وليس من كالِم العََرب.من ِجْنس الّسِ

بالَكْسر. قال الراجز ،  نِبَارٌ و أَْنبَارٌ  ، أَي جْمع الُكلّ  ج الناَس بِلسانه ، يَْنبِر الذي اللَّئيمُ  أَيضاً : النِّْبرو، نقله الصاغانّي.  القَصير الفاِحشُ  :

 وذكَر إِبالً َسِمنَت وَحَملَت الشُّحوَم :

ارح  ٍن وِإيــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــَ َ ا مــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــَ

  
تح عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا َذراَِبُت   ارح َدبـــــــــــــــ  بـــــــــــــــَ (2)األَنــــــــــــــــح

 

  
 فَوِرَمْت ُجلُوُدَها ، قاله ابُن بَّرّي. األَْنبَارُ  يقول : كأَنَها لََسعَتَْها

د الواسِ  أَبو نَْصرٍ و يٌّ  ، الَخبَّاز ، ، بالَكْسر النِّْبِريُّ  طيُّ َمْنُصوُر بُن محمَّ بَِديُع القَْول ، قَِدَم بغداَد ، َرَوى عنه الَخِطيُب من  شاِعٌر ُمْفِلٌق أُّمِ

 ِشْعِره.

ُد فيه الَمتَاَع ، الَواِحدُ  الِذي : بَْيُت التاِجرِ  األَْنبَارُ و  ، بالكْسر. نِْبرٌ  يُنَضَّ

ِء الفَُرات في َغربّي بَْغَداَد ، بينهما َعشرةُ فَراِسَخ. قالوا : وليس في الكالِم اسٌم ُمفرد على ِمثال الَجْمع على شاطى بالِعراق قِديمٌ د ،  : أَْنبَارُ و

ِسَوى هِذه فإِنَّما يأْتي جْمعاً أَو  ُء في أَسماِء المواضع ، ألَّن َشواذََّها كثيرةٌ ، وما، واألَْبواِء ، واألَْبالِء ، وإِن جاَء فإِنَما يجي األَْنبَار غير

 ، كنِْقٍس وأَْنقَاس ، ويْجَمع نِْبرٌ  وأَْهَراُؤه ، َواحدَها : أَْكَداُس الطَّعَامِ  : األَْنبَارو ِصفَةً ، كقولهم : ِقْدٌر أَْعَشاٌر ، وثَْوٌب أَْخالٌق ، ونحو ذِلك :

ى الُهْريُ  أَنَابِير  ، أَي ارتفع. اْنتَبَرَ   الطعاَم إذا ُصبَّ في َمْوضِعهألَنّ  ِنْبراً  جْمع الجْمع. ويُسمَّ

يِف.  َمعروفة َمَواِضعُ  : األَْنبَارو ، وهي قََصبَة ناِحيَِة ُجوَزجاَن ، وهي على الَجبَل ، ولها ِميَاهٌ وكروٌم وبَساتيُن  ة ببَْلخَ  : أَْنبَارُ وبَْيَن البَّرِ والّرِ

د بن علّيٍ  كثيرةٌ ، ث اِريُّ األَْنبَ  منها محمَّ  (3)، كما ضبََطه ياقوٌت  األَْنبَاريُّ  ، هكذا في النَُّسخ ، والصواب أَبو الَحَسن عليُّ بن مَحّمد الُمَحّدِ

ِهْستَ  يَراِزّي ، وعنه محّمد بن أَْحَمد بن أَبي الَحّجاج الّدِ َده ، رَوى عن القَاضي أَبي نَْصر الحَسْين بن عبد هللا الّشِ  انّي.وجوَّ

__________________ 
 ( وضبطت ابلقلم يف التكملة بفتح النون.1)
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قوله : وإيفار من الوفور وهو التمام ا يقو  : كبهنا مما أوفرها الراعي دبت عليها اآابر ا ويرو  : واســــــــتيفار ا »( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 2)
وُروي يف « صحاح من مادة وف ر ــــــــــــهابلقاف من أوقره أي أثقله ا او  واملعىن واحد. ويرو  : وإيغار من أوغر العامر اخلراج أي استوفاه ا وير 

فهو  التهذيب : كبهنا من بُُدن واســــتيفار. قا  ابن بري : البيت لشــــبيب بن الربصــــاء ا ويرو  عارمات األنبار. يريد اخلبيثات ومن رو  : ذرابت
 مبخوذ من الذرب وهو ا دة.

 .86/  1( ومثله يف اللباب 3)
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من  َجَماَعةٌ  فيه َوِهمَ  قَدْ و ، قال أَبو َسْعد : األَْنبَاِريّ  بن َعْبَدَوْيهِ  (1) محّمد بن الُحَسْين أَبو بكرٍ  منها في أَعلَى البلِد ، بَمْروَ  ْنبَارِ األَ  ِسكَّةو

ثين ، منهم أَبو َكامٍل البصيِرّي ، . وأَّما األَْنبَار بصحيح ، والصواَب أَنّه من ِسكَّةِ  بغداَد ، وليس أَْنبَارُ  ، وهو فنََسبوه إِلى البَلَِد القَِديم الُمحّدِ

وهو أَبو بكر محّمد بن  328شاِرح المعلّقَات الّسبع وغيرها ، مات سنة  األَْنبَاِريّ  البلد القديم فقد نُِسب إِليه َخلٌق كثيٌر ، من أَْشهرهم ابنُ 

ين كاتُب اإِلْنشاِء محمّ  د بن عبد الكريم ، وابنه محّمد بن مَحّمد ؛ ومنهم َكَمال الدين عبد الرِحيم بن مَحّمِد القاسم بن محّمد ؛ ومنهم َسِديٌد الّدِ

ّي بن محّمد بن بِن عبَْيد هللا ، ومنهم نَْجم الّدين شيُخ المْستَْنِصرية عبد هللا بن أَبي السَّعادات ، ومنهم عبد هللا بن عبد الرحمن ، منهم عل

 الشافعّي ، تولَّى نِيابَةَ القََضاِء ببغداد. األَنباريّ  اِضي أَبو العبّاس أَحمد بن نْصر بن الُحسين. والقَ األَْنبَاريُّون يَْحيَى ،

ر (2) : اْنتَفَطَ  اْنتَبَرَ و جل فيََظّل أَثَُرها كأَثَِر َجْمٍر َدْحَرْجتَه على ِرْجلك »حديُث ُحذيَفةَ أَنّه قال :  وبه فُّسِ  تََراه (3)تُْقبَض األَمانةُ من قَْلب الرَّ

 «منه يَْنتَبِر إِيَّاكم والتََّخلَُّل بالقََصب فإِّن الفَمَ »في َحديث ُعمر : ويَُدهُ تَنَفََّطْت.  اْنتَبََرتوأَي ُمْنتَِفطاً. فَسَّره أَبو عبَْيد.  «ءٌ وليس فيه شي مْنتَبراً 

 .الِمْنبَرِ  اْرتَقى فَْوقَ  وكذا األَِميُر : الَخِطيبُ  اْنتَبَرَ و ، (4)أَي يَْنتَِفط 

 ، نَقَلَه الصاغانّي. : بَناه أَْنبََر األَْنبَارَ و

 َمْهموَزة. أَي كُمعَّظَمة ُمنَبََّرةٌ و َمْنبوَرةٌ  قصائدُ و

 * وّمما يْستَْدَرك عليه :

انّي ، هكذا ضبطه أَبو َسْعد  ْنبَاريّ اإلِ  ، بالكسر : َمدينة بُجوَزجاَن ، منها أَبو الحاِرث محّمد بن عيسى اإِلْنبَار  (5)، عن أَبي ُشعَْيب الَحرَّ

 الماِلينّي ونََسبَه ، نقلَه الحافِظ.

بو زياد بالضّم : ماَءان بنْجٍد في ديار َعْمرو بن ِكالب ، عنَد القاَرةِ التي تَُسّمى ذات النَِّطاق. هكذا في مختصر البُْلَدان ، وضبطه أَ  نُْبرو

تَْين ، كما في المْعَجم.كُزفَر ، و  أَبو نَْصر بَضمَّ

 محّركةً : قَريَة بإِْقِليم السََّمنُّوِديّة ، وقد دخلتَُها. نَبَُروهو

 ، بالفتح : اسم مدينة أَْطَرابُلس الغَْرِب ، جاَء ِذكُره في كتاِب ابِن َعْبِد الَحكم. نَبَاَرةُ و

، والنوُن أَصليّة ألَنّها في أَّول  ِلْلَماِل في َغْيِر َحقِّه التَّْبِذير الجوهرّي وصاحب اللَّسان الصاغانِّي وهو، أَهملَه  ، على فَْعلَلَة النَّْبَذَرة : [نبذر]

دة ، ألَنَها من أَو النُّون الَكلمة ال تّزاد إِال بِثَبٍت ،  كما هو َظاِهر. ، التْبِذير زائَدةٌ ، فَوزنه إِذْن نَْفعَلَة ، فالصواب ِذْكره في فصل الباِء المَوحَّ

ةٍ. : الَجْذُب بجفَاءٍ  النَّتْرُ  : [نتر]  .نَتََره يَْنتُُره نَتْراً فاْنتَترَ  وقُوَّ

 في َمْشيِه يَْنتُر واإِلْنسان والَوْهُن. في األَمر الضَّْعفُ  : النَّتْرو بِشدَّةٍ. النَّْزُع في القَْوس : النَّتْروَشقُّ الثَّْوِب باألَصابع أَو األَْضراِس.  : النَّتْرو

 كأَنَّهُ يَجِذب شيئاً. نَتْراً 

ّكيت : يُقَال َرْمٌي َسْعٌر  يَْنتُر ، كأَنَّه الطَّْعُن الُمبَالَُغ فيه : النَّتْرُ و ما َمّر به في المْطعُون. قال ابُن ِسيده : وأَُراه ُوِصَف بالمصدر. وقال ابُن الّسِ

وهو من فِْعِل الُحذَّاق. يقال. َضْرٌب َهْبٌر ،  «النَّتْرَ  اْطعُنُوا»:  ألَصحابه قال عنههللارضيفي حديث علّيٍ و. تْرٌ نَ  ، وَضْرٌب َهْبٌر ، وطْعنٌ 

 . قاله ابُن األَْعرابّي ، ويُْروى بالباِء ، بدَل التّاِء ، وقد ذُِكَر في َموِضعه.نتْرُ  وطْعنٌ 

يَْختلُسها  الَخْلس ، وهو مثْل نَتْرٌ  َطْعنٌ و َعلَيَّ ، إِذا أَفَحَش في الكالم بَحماقٍة وَغَضٍب. يَْنتُرُ  ، يقال : فاُلنٌ  وتَْشديُدهتَْغليُظ الَكالِم  : النَّتْرُ و

يت ، وبه فَسّر ابُن األَعرابِّيِ قَوَل علّي  ّكِ  والتَّشْديُد في األَْمر. العُْنفُ  : النَّتْرو .السابقَ  عنههللارضيالّطاعُن اختالساً ، قالَه ابُن الّسِ

يَاُع. ، النَّتَرو  قال العّجاُج : بالتَّْحريك : الفََساُد والضَّ

َدرح و  اَلِ  قــــــــــــــــد قــــــــــــــــَ مح أَبّن ذا اجلــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  اعــــــــــــــــح

  
رح   طــــــــــَ ب اأُلوىَل الــــــــــجي كــــــــــاَن ســــــــــــــــــــــــَ تــــــــــُ  يف الــــــــــكــــــــــُ

  

َتِنبح منه  َرَ  هذا فاجح  الن رَتح أَمح

 ُء كفَِرَح : فََسَد وضاَع.الشي نَتِرَ  وقد
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 .نَتََره نَتْراً  ، ُمطاوع : اْنَجَذبَ  اْنتَتَرو

جلُ  اْستَْنتَرَ و  ُعْضِوه واْجتََذبَه نَتْرَ  : َطلَبَ  ِمْن بَْوله الرَّ

__________________ 
 ا سن.« : األنبار»( يف اللباب ومعجم البلدان 1)
 ( يف القاموس : تنّفرت.2)
 النهاية : عل  رجلك منفرت ا فرتاه منترباً.( يف 3)
 ( يف النهاية : أي يتنّفرت.4)
 وما أثبتناه عن املطبوعة الكويتية.« أبو سعيد»( ابألصر 5)
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تنحجاءِ و  رَج بَِقيـ َتُه من الذ َكر عنحد االســح َتخح عد البَـوح  يَِعين ب «َنرَتاتِ  ذََكَره َثالثَ  فلحينحرُتح  ِإذا اب  احدُكم» يف ا ديث :و ا  اســح
ُب بُقّوة.  تَـنحرتُ  أَّما َأَحُد ا فكاَن ال»يف ا ديث : و ا وهو اجَلذح تحرب . «من بـَوحله يســـــح ُء ذََكرُه قا  الشـــــافعّي يف الر جر يســـــح

اً  ِإذا ابَ  : َأنح  تذاابً. ينحرُته َنرتح َر  ا كبَنّه َ حَتذبُه اجح  َمرًّة بعحد ُأخح
 .«عنَد بَْوله يَْستَْنتِرُ  إِّن أَحَدُكم يُعذَُّب في قَْبره ، فيُقَاُل : إِنّه لْم يُكنْ » في الحديث : (1)في النّهاية : و

 : االْستِْنتَارُ  قال :

ا به ، يُريد الِحْرَص واالْهتِماَم ، أَي لم يَُكن النَّتْر اْستِْفعاٌل من   من البَْول.، وهو بَْعٌث على التَّْطِهير واالْستْبراءِ  َحِريصاً عليه وال ُمْهتَمًّ

 ، قال الّشاعُر : : تَْقَطُع َوتََرها لَصالبَتِها ناتِرةٌ  قَْوسٌ  في الصحاح :و

ٍر كالَقِسيِّ   النـ َواتِرِ َقطُوٌف برِجح
اخ بن ِضَراٍر يَصف ِحماراً أَْورَد أُتُنَه الماَء ، فلّما َرِويَْت ساقَها َسْوقاً  ّي : البيُت للشَّمَّ  َعنيفاً َخْوفاً من صائٍد وَغْيره ، وَصْدُره :قال ابُن بّرِ

اً  وحت َواهلــــــــــِ َ
ِة املـــــــــــ يـــــــــــفـــــــــــَ ا مـــــــــــن خـــــــــــِ اَ  هبـــــــــــَ  فـــــــــــجـــــــــــَ

  
اَدرِ و   ــــــــــــــــــــــَ ب اّلِت َأي  مــــــــــــــــــــــُ  اَبَدَرهــــــــــــــــــــــا اخلــــــــــــــــــــــَ

  

ُه  هـــــــــُ َرُب َوجـــــــــح هـــــــــا وُيضـــــــــــــــــــــــح ا مـــــــــنـــــــــح طـــــــــَ ُزر  الـــــــــقـــــــــَ  يــــــــــَ

  
يِّ   اٍت كـــــــــــالـــــــــــِقســـــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــَ لـــــــــــِ تـــــــــــَ خـــــــــــح رِ مبـــــــــــُ َواتـــــــــــِ ـــــــــــ   الـــــــــــنـ

  
. والقََطا  ْدف. : (2)قال : هكذا الرواية ، وقولُه يَُزرُّ ، أَي يَعضُّ  َموضُع الّرِ

ْمل. يقول : كلّما َعّض الِحَماُر أَْكفاَل األُتُِن نَفََحتْه بأَْرُجلها. وأَلَّم به الصاَغانّي ب قال فيما بعد :  (3)عَض إِْلَماِم ولكْن والَخاّلُت : الُطُرق في الرَّ

ل.والضميُر ف  ي يَعضُّ لفَْحٍل َذَكَرهُ ، َمَحلُّ تأَمُّ

،  : الطَّْعنَةُ النافَِذةُ  النَّتَْرةُ و الِقِسيُّ أَْوتَاَرَها : قََطعَتَْها. نَتََرتو: هي الُمْنقَِطعَةُ األَْوتَاِر ، وفي تهذيب ابن القَّطاع :  النَّواتِرُ  وفي الُمْحَكم : الِقِسيُّ 

 عن ابن األَْعَرابّي.

 ُمَجاَهَرةً. ، أَي ُمنَاتََرةً  ْمتُهُ َكلَّ و

 * وّمما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 .كاالْنتِتَار في الَمْشي : االْعتَِماُد ، النَّتْرُ 

 الَوتََر : َمدَّه بقُّوة. نَتَرَ و

ر. النَتَْرةُ و  : الغََضُب والتََّهوُّ

َعْبد الَمِلك القَْيِسّي الَمْنتُورّي ، َحدَّث عن أَبي عبد هللا محّمد بِن يَْحيَى بِن َجابٍر الغَسَّانّي واإِلماُم أَبو عبد هللا محّمد بن عبد الِمِلك بن علّي بن 

َعْينّي الفاسّي ، وَغيِر هؤال ْنِدّي ، وأَبي عبد هللا محّمد بن َسِعيد الرُّ  ِء.، وأَبي زكريّا يَْحيَى بِن أَْحَمَد بِن القَّس الرُّ

 ح : قَْريَةٌ بِمْصَر ، من أَْعَماِل الدَّْنجاِويّة.ونَتَْربُون ، بالفَتْ 

ً  بيِده َرَماهُ  ، بالكْسر : نِثَاراً و ، بالفَتْح ، نَثْراً  ، بالَكْسر ، يَْنثُِرهو ، بالضّم ، يَْنثُُرهُ  ءَ الشَّيْ  نَثَرَ  : [نثر] قا الَجْوِز واللَّْوز والسُّكَّر  نَثْرِ  ، مثْل ُمتَفَّرِ

 .َمْنثورٌ  ّب إِذا بَِذَر. وُدرٌّ الحَ  نثَرُ  ، وكذلك

ََّره تَْنثِيراً فاْنتَثَرَ  د للكثَْرة. ُمنَثَّرو،  ُمتَنَاثِر ، وُدرٌّ  تَناثَرَ و تَنَثَّرَ و كنَث  كُمعَّظم ، َشّدِ

 .كالنثْر ، بالَكْسر ، وهو اسٌم للِفْعل ، نِثَاِرهِ  فاُلٍن ، وُكنَّا في نِثَارَ  ويقال : َشِهْدتُ 
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ّم ،  النُّثَاَرةُ و ه به اللّْحيَانّي. وفي  من الَمائَِدة فيُْؤَكُل لْلثََواب يَْنتَثِرُ  منه ، أَو األُولَى تَُخصُّ بما تَنَاثَر ، بالتَّْحِريك : ما النَّثَرُ و، بالضَّ ، خصَّ

ّم : ما النُّثَارُ  ٍء. وقال الجوَهِرّي :ك من كّل شيَحَوالَيِ الِخَواِن من الُخْبز ونحو ذل يَتَنَاثَر : فَتَاَت ما النَّثَاروالتّْهذيب :  من  تَناثرَ  ، بالضَّ

أَمٌر غريب ،  النُّثَار ، وكذلك الجميع : فإِهمال المصنِّف ُمْنتَثِر : نَثَرٌ  ءٌ منه. وشي اْنتَثَرَ  الِحْنَطِة والشَّعيِر ونحِوهما : ما نُثَاَرةُ  ِء. وقيل :الشي

 َحولَه. الُمتَنَاثِر ، وهو الفُتَاتُ  نُثَاَرتَهوالِخَواِن ، بالّضم ،  نُثَارَ  ال : والتَقطوقد َجمعهما الزمخشرّي فق

 َمْوتاً. فتَنَاثَُروا َمِرُضوا ، وفي األَساس : : َمِرُضوا فَماتُوا تَنَاثَُروا من الَمَجاز :و

ُ  النَّثُور من الَمَجاز :و جُل يُقال َرجلٌ  الَكثيرةُ الَولَدِ  ، كَصبُور : االمَرأَة ٌ  نَثُورٌ  وكذِلك الرَّ ، وسيأتي للمصنّف قريباً ذلك في قوله  نَثُورٌ  وامرأَة

 الكالَم والَولََد : أَْكثََره. نَثَرَ و: 

__________________ 
 ( يف النهاية : ومنه ا ديث.1)
 .«ـهقطا : مجض قطاة وهي موضض الردف االردف ا وعبارة اللسان : والقوله : والقطا : موضض »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
ا  قوله : ولكن قا  فيما بعد ا األوىل أن يقو  : ولكن قوله فيما بعد ا وعبارة الصــــــــــــاغاين : يزّر : أي يع ّ »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــرية : 3)

 .«ـهوالضمري يف يعّ  لفحر ذكره. ا
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أَرادْت أَنّها كانَْت شابَّةً تَِلُد األَْواَلَد عنَده. وقيل.  «لَهُ ذا بَْطنِي نَثَْرتُ وفلّما َخاَل ِسنِّي »في الَحديث : وبَْطنََها.  ثََرتنَ وذا بَْطنَِها ،  نَثََرت وقد

 ؟إِلَْيك (1)الْمَرأَةٍ : أَيُّ البُغَاةِ أَحّب 

 ذِلَك َمجاز.. وُكل نَثََرتْ  فقالت : التي إِْن َغَدْت بََكَرْت. وإِْن َحدَّثَْت.

 : الّشاة تَْسعُل النّاثِرو. وقال األَْصَمِعيُّ : النّافِر نَثََرتْ  ، وقد كالنَّاثِرِ  كالدُّوِد ، األََذى وتَْطَرُح من أَْنِفَها تَْعِطس الشَّاةُ  : النَّثُور من الَمَجاز :و

 ٌء.من أَْنِفَها شي فيَْنتَثِرُ 

ر نَثْراً  اللَّبَنَ  تَْنثُر كأَنََّها الَواِسعَةُ اإِلْحِليلِ  : الشَّاةُ  النَّثُور من الَمَجاز :و  .«نَثُور العَُدوُّ َحْلَب شاةٍ  (2)أَيُواقِفُكم »حديُث أَبِي َذّرٍ :  ، وبه فُّسِ

. نَثَِرةٌ  واألُْنثَى ، ِمْنبٍَر : الَكثِيُر الَكالمِ  ، ك الِمْنثَرُ وكَكِتٍف ،  ، النَّثِرُ و، كَرْيُهقَان ،  النَّْيثَُرانُ و الَكالَم  نَثَرَ  قدو ، فقط. واألولى َذَكَرها الّصاغانِيُّ

ل. نَْيثََرانٌ و نَثِرٌ و ِمْنثَرٌ و، في األخير ،  نَثُورٌ  ، فهو وهي أَْكثََرهُ  إِذا الَولدَ  كذلكو  ، في األَوَّ

 وُكلُّ ذلك َمجاٌز.

بَْيَن الشاِربَْيِن ِحيَاَل َوتََرةِ  ما الفُْرَجةُ  هي أَو : َطَرُف األَْنِف ، النَّثَْرة ؛ قال ابُن األَْعَرابِّيِ :  وما َواالهُ الَخْيُشومُ  ، بالفَتْح : النَّثَْرةُ  من الَمَجاز :و

َكْوَكبَاِن بَْينَُهَما قَْدُر ِشْبٍر وفيِهَما لَْطُخ بَيَاٍض كأَنَّه قِْطعَة  : النَّثَْرةُ  منهو ، وكذلك هي من األََسِد ، وقيل : هي أَْنُف األََسِد ، وهو َمجاز. األَْنفِ 

: كوكٌب  النَّثَْرة َمْخَطةً. وفي التَّْهذيب : .(3)سد َمَخَط يَْنزلََها القمُر ، كذا في الّصحاح. قال الّزمخشريُّ : كأَنَّ األَ  َسَحاٍب ، وهي أَْنُف األََسدِ 

يه العََربُ  (4)في السََّماِء كأَنّه لَْطخ َسَحاٍب ِحيَاَل َكْوَكبَْين  وهي في ِعْلم النُُّجوم من بُْرج  األَِسد. وهي من َمنازل القََمر ، قال : نَثَْرة تُسّمِ

ا : أَنُف األَسِد وَمْنِخراه ، وهي ثالثة َكواكَب َخِفيّة ُمتقاِربة ، والطَّْرُف : َعينَا األَسِد َكْوَكبان ، الَجْبَهةُ أَماَمه ثَْرةالنَّ  السََّرطان. قال أَبو الَهْيثَم :

 وهي أَربعةُ َكَواِكَب.

ً و رعُ  ، وهي النَّثَْرةُ  على نَْفسه ، أَي َصبََّها ، ومنها فنَثََرَها من الَمجاز : أََخَذ ِدْرعا ِلَسةُ الَمْلبَِس أَو الواِسعَةُ  الّدِ ونَثْلةٌ. قال  نَثَْرةٌ  ، ويُقَال لها السَّ

فاً وهي األَصل ،  نَثََرها بَدالً من الاّلم ، لقولهم : نَثََل عليه ِدْرَعه ، ولم يقولُوا النَّثرة ابن جنّي : يَنبِغي أَن تكون الراُء في ، والاّلم أََعّم تََصرُّ

الح :نَثَر أَكثُر من بابِ  يعني أَنَّ باب نَثَلَ  والنَّثْلَة : اسٌم من أَسماِء الدُُّروعِ ، قال : وهي الَمْنثُولة  (5) النَّثَْرة . وقال َشِمٌر في ِكتَابه في الّسِ

 وأَنَشَد :

ا و  هــــــــــــــَ قــــــــــــــِ وح ــــــــــــــَ ن فـ َف مــــــــــــــِ اعــــــــــــــَ َرةً ضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــح ثـ ــــــــــــــَ  نـ

  
واَل   لـــــــــــــُ َب عـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا فــــــــــــــُ َواضـــــــــــــــــــــــــــِ ُرد  الـــــــــــــقـــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

  
ِدْرَعه  نَثَر يقال : نَثَلََها عليه ونَثَلََها عنه ، أَي َخلَعََها ، ونَثَلََها عليه ، إِذ لَبَِسها. قال الجوَهِرّي : يقال (6)وقال ابُن ُشَمْيل : النَّثْل : األَْدَراُع 

ْرع أَ  ْرع له ما نَّصهُ : وللّدِ سماٌء من غير لَفظَها ، فمْن ذِلَك عنه ، إِذا أَلقاها عنه ، وال يُقَاُل نَثلََها. قُلُت : والذي قالَهُ أَبو ُعبَْيدة في كتاب الّدِ

لُوا الَّالَم إِلى الّراِء  نَثَْرتُ  ، وال يقولُون َرةنَثْ  نَثْلَة ، وقد نَثَْلُت ِدْرِعي عني ، أَي أَلقَْيتَُها عني ، ويقولُون : قَْولُُهم : ْرَع ، فتراهم َحوَّ عنّي الّدِ

 فِعٌل. للنَّثَْرة أَّن النَّثْلَة هي األَْصل ، ألَّن لها فِْعالً وليس (7)كما قالوا : َسَمْلت َعينَهُ وَسَمْرت َعينَه. ونَُرى 

َمْخَشِريَّ قد اْشتقَّ منانتهى ، وهو يُخاِلف ما ذهَب إِليه الَجْوَهِرّي  ل. النَّثَْرةِ  وأُرى الزَّ  فِعالً ، فتأَمَّ

. «ُحوتٍ  نَثَْرةُ  إِنَّما هو»في حديث َكْعب : وأَي َعْطَستُه ،  «الَحوتِ  نَثَْرةُ  الَجَرادُ »في َحِديِث ابِن عبّاٍس : و العَْطَسة. للدواّبِ : ِشْبه النَّثَْرةُ و

.ِللدَّوَ  ، كأَِميرٍ  النَّثِيرُ و  الِحَماُر ، وهو نَثَرَ  ٌء يفعله هو بأَْنِفه ، وقَدْ ، زاَد األَزهِرّي. إِاّل أَنَّه ليس بغاِلب ، ولكنّه شي كالعَُطاِس لنا واإِلبل اّبِ

 ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَربِّي : يَْنثُِر نَثِيراً 

ٍة  ــــــــــــَ ف دح ب  بســــــــــــــــــــــــــُ َرتح حــــــــــــىت  َأهــــــــــــَ ــــــــــــمــــــــــــا َأجنــــــــــــحَ  ف

  
ينح صـــــــــــــــــــــــُ   ريحِ ابــــــــــح يــــــــــَم عــــــــــَ الجــــــــــِ اح عــــــــــَ ابــــــــــَ ريُهــــــــــَ ثــــــــــِ  نــــــــــَ

  
 ، وقال ابُن األَعرابي : االستِنثار كاْنتَثَرَ  ، وهو َمجاز ، اْستَْنَشَق الَماَء ثّم اْستَْخَرَج ذِلك بنَفَِس األَْنفِ  اإِلنسان : اْستَْنثَرَ و

__________________ 
 .«قوله : أحب إليك ا ويف اللسان : أبغ  إليك»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
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 .«أيوافقكم»( عن النهاية ا وابألصر 2)
 .«خمطه»( عن األساس وابألصر 3)
 ( التهذيب : كوكبا صغريين.4)
 وقا  غريه : النثرة والنثلة اسم من ألائها.»( يف التهذيب : النثرة من الدروع السابغة 5)
 .«لالدراع»( عن التهذيب واللسان وابألصر 6)
 .«تر »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 7)
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اُ  وحَتحرِيكُ  تَـَثرو  انـحتَـَثرو الرجُر  نـَثـَرَ  وهي َطَرُف األَنِف. وقا  الَفرّاُء : النـ ثـحَرةِ  هو االســـــــــــــِتنحشـــــــــــــَ تَـنـح يف  النـ ثـحَرةَ  ا ِإذا َحر   اســـــــــــــح
 ِإذا»:  وسلللمعليههللاصلللىيف َحِديِث النيبِّ  أَنّه قا  (1)الط َهاَرة. قا  اأَلزهري  : وقد ُرِوي هذا ا رُف عن َأيب ُعبَـيحد 

َتِثرُ و ا  نـََثر يـَنحِثر : (2)ا ِإّلَا يـَُقا   اإِلنحثار منا  «فبَنحِثرُ  َتوض بحتَ  ثـََر يستَـنحِثرو . انـحتَـثـََر يـَنـح ِإذا َتوض َب »يف َحِديٍث آَخَر : و . استَـنـح
َاَء يف أَنحفه مثّ 

َعر امل حيُح قا   «لِيَـنحِثرح  َأحدُُكم فلَيجح بحرت ألَلفا  اَ ديث. قا  : وهو الصــــــ  ُر الضــــــ  اأَلزحَهري  : هكذا َرواُه َأهح
ُر الل َغة  فبَنحِثرح  عندي. وقا  اأَلزهري  :  .(3)ا بَقطحض األَِلف ال يـَعحرِفُه َأهح

 (4) [قال األَزهريو ] منه : استَْنَشق الماَء ثم استخَرَج ما في األَْنف ، ، اْستَْفعَلَ  اْستَْنثَرَ و، بالكْسر ، إِذا اْمتََخَط ،  نَثََر يَْنثِرُ  وقال ابُن األَثِير :

 ، بأَلف مقطوعة ، وأَهُل اللُغَة ال يُجيُزونه والّصَواُب بأَِلف الوصل. فأَْنثِرْ  يُْرَوى :

أَ »في الَحديث :  قْلت : وُوِجَد بَخّطِ األَزهرّي في حاشية كتابه من  نَثَرَ و، بالّضّم ،  يَْنثُر الَجْوز والسُّكَّر نَثَرَ  ْسر. يقال :بالكَ ،  فْليَْنثِر من تََوضَّ

َغْيُر االْستِْنَشاق ، فإِّن  االستِْنثَار و[ هذا َصِحيح ، كذا َحِفَظه علماُء اللغة. وقال بعُض أَهل العلم : إِنّ ]، بالَكْسر ال غير ، قال :  يَْنثِرُ  أَْنِفه

أَنَّ النبّي »الَحِديث :  هو اْستِْخَراج ما في األَنِف من أَذًى أَو ُمَخاط ، ويُدلُّ لذلك االستِْنثَارو في األَْنف ، االستِْنَشاَق هو إْدخاُل الَماءِ 

ً  يَْستَْنِشقُ  كان وسلمعليههللاصلى ةٍ  ُكلّ  في ، ثاَلثا  غيَر االستنشاِق. ويَقُرب من ذلك قَْوُل َمْن فَسََّره باْستِْخَراج االْستِْنثار فجعل «يَْستَْنثِرُ  َمرَّ

 الَماِء بنَفَِس األَْنف. نَثِيرِ 

 وفي األََساس : تَْنفُُض بُْسَرها ، كالنّاثِر ، وهو َمجاز. بُْسُرها. يَتَنَاثَرُ  نَْخلَةٌ  ، بكسر الِميِم : الِمْنثَارُ و

 من الَمجاز قوُل الّشاعر :و

َرهح ِإّن عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــَ  ـــــــــــــــــــــــــــًا كـــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــَ  ا فـــــــــــــارِس

  
وحٍم   َرهِإذا رَأ  فــــــــــــــــــــــاِرَس قـــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــــــَ  أَنـــــــــــــــــــــــح

  
، وذكَرهما الّزمخشرّي  َخْيُشوِمه ، أَي نَثَْرتِه أَْلقَاهُ على عن فََرسه : فَأَْنثََره َطعَنَه وقال غيُره : أَْرَعفَهُ. ، أَي فأَْنثََره قال الجوهرّي : َطعَنَه

ل : ُجُل : أَْخَرَج ما في أَْنِفهِ  أَْنثَرَ و َضَربَه ، وفي الثاني : َطعَنَه. في األَساِس إِاّل أَنّه قال في األَوَّ  من األََذى والُمَخاط عند الُوُضوِء مثل الرَّ

ِة اللُّغَة ، فإِنّهم ال يُِجيُزون  أَو أَْخَرج نَفََسهُ من أَْنِفهِ  ، بالَكْسِر ، نقله الّصاَغانِّي ، نَثََر يَْنثِر ، وكالهما َمجاز. وقد َعِلْمَت ما فيه من أَْقَوال أَئِمَّ

ة اللّغَة ، وقد تَقَدَّم ما فيه ونَبَّهنا على  ْستَْنثَرَ او كاْنتَثَرَ  أَْدَخَل الَماَء في أَْنِفه ، : أَْنثَرَ  قيل :و ذلك إِاّل أَنّه قَلََّد الّصاغانّي. ، وهو َمْرُجوٌح عند أَئِمَّ

 غيُر االستِْنشاِق. االستِْنثارَ  أَّن الّصِحيَح أَنَّ 

ِعيفُ  : الّرجل ، كُمعَظَّم الُمنَثَّرُ  من الَمجاز :و  ، ُشّدد للَكثرة. ال َخْيَر فيه الذي الضَّ

 :* وّمما يُْستَْدَرك عليه 

قت أَو اْنتَثََرتِ و. َمْنثُورو ُمنَثَّرٌ و نَثيرٌ  ُدرٌّ   كالَحّبِ. تنَاثََرت الَكَواكُب : تَفَرَّ

 ، كَكتِف : الُمتَساقِط الذي ال يَثْبُت ، هكذا فسَّر ابُن ِسيَده ما أَنشده ثْعلٌَب : النَّثِرُ و

اَءٌة  ذ  ِذٌر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رايٌن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ذح  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
بٍّ   ِة ُذو لـــــــــــُ طـــــــــــَ قـــــــــــح ُك الســـــــــــــــــــــــــ  وشـــــــــــــــــــــــــِ رح نـــــــــــَ مـــــــــــُ  ثـــــــــــِ

  
 أَمعاَءه. وهو َمجاز. فنَثَرَ  وَوَجأَهُ 

 ، بالتَّْحِريك : َكثْرةُ الكالِم وإِذاعةُ األَْسَراِر. النَّثَرَ و

 .(5) كالنّثَارِ  من نحِو ُسكٍَّر وفاِكَهٍة ، الَمْنثُور فاُلٍن شيئاً ، وهو اسم نَثَرِ  ويقولُون : ما أََصْبنَا من

 ، بالَكْسر ، إِذا اْمتََخط. نَثَر يَْنثِرو

 الَحّبِ إَِذا بُِذَر. بنَثْرِ  : هو الكالُم الُمقَفَّى باألَْسَجاع ضّد النَّْظم. وهو َمجاز ، على التَّْشبِيه النَّثْرُ و

ياحيِن. الَمْنثورو  : نَْوٌع من الرَّ
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قَِراَءته : أَسَرَع  نثَرَ وفعََجَم ِعيَدانََها ُعوداً ُعوداً فوَجَدني أَْصلَبََها َمْكِسراً فرَماُكْم بي. ِكنَانَته  نَثَرَ  الَكِرِش. ويقال : ألَْنثَُرنََّك نَثَرَ  وفي الَوِعيد :

قُوا   .تَنَثَُّرواوَ  اْنتثَُرواوفيها. وتَفرَّ

 الدُّرَّ ، إِذا حاَوَره بكالِم َحْسٍن. يُنَاثُِره ورأَْيتُه

__________________ 
 عبيدة.( يف التهذيب : أيب 1)
 ( القو  التاد ا من كالم األزهري ا كما يفهم من عبارته يف التهذيب.2)
 من اإلنثار.« أنثر»( يف التهذيب : وأهر اللغة ال  يزون 3)
 ( زايدة عن النهاية.4)
 ( يف األساس : من السكر وحنوه كالنثر مبعىن املنثور.5)
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 وابنُه أَبو طاهٍر الَحَسن ، َرَوى عنه ابُن َعساكر. 476َهنِّي الُكوفّي مات سنة الجُ  الَمْنثُور وأَبو الَحَسن محّمد بن القاسم بن

 ، بالفَتْح : َمْوِضٌع ، نقلَه الّصاغانّي. نَثَْرةُ وَ 

اللُهمَّ إِنِّي أَْسأَلَك  ُدعائه :كان من »َرَوى الّزَمْخَشِريُّ في َربِيع األَْبَرار عن أَبي ُهَرْيَرة َرِضي هللا عنه : و، كَصبُور : االْسُت.  النَّثُورو

 .«نَثوراً  ِضْرساً َطُحوناً ، وَمِعَدةً َهضوماً وُدبُراً 

 وقال : (1)، بالفَتْح : َموِضع َذَكَره لبيد بن ُعَطاِرِد بن حاِجب بن ُزَراَرةَ التَّميمّي  نَثَْرةو

ِن  َديـــــــــــــــــــح َي ابإِلمثـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــِ اَو  لـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــح طـــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــَ

  
اح   ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــَ بـ طـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ِإىل  (2)ِإىل الشـــــــــــــــــــــــــــــ  َرهح نـ ـــــــــــــــح  ثـ

  
 قاله ياقوت.

ّم. النَُّجارِ و كالنَِّجارِ  والَحَسب ، : األَْصلُ  النَّْجرُ  : [نجر]  يُقَالو ، بالَكْسر والّضّم ، هكذا في نُسَختنَا. وفي بعَضَها كالنَّجار ، بالَكْسِر والضَّ

 في الُمَخلَّط قَْول الّشاِعر : ومنه الَمثَل : اللَّْون ، النَّْجر

ر   ارِ  كـــــــــــــــــــــــُ رٍ  جنـــــــــــــــــــــــَِ ـــــــــــــــــــــــِ ا ِإب اُرهـــــــــــــــــــــــَ  جنـــــــــــــــــــــــَِ

  
او   َا اَنُرهــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــِ الــــــــــــــــــَ ِر الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ (3)اَنُر ِإبــــــــــــــــــح

 

  
نَقَلَه عن  َرأْيأَي فيه كلُّ لْوٍن من األَْخاَلِق. وال يَثْبُت على  هِذه إِبٌل َمْسُروقةٌ من آبَاٍل َشتَّى ، وفيَها من كّلِ َضْرب ولَْون. وقال الَجْوَهِرّي :

ه : وليس له َرأْي يَثبُت عليه. (4)أَبي ُعبَْيَدة   ، ونَصُّ

، قاله اللَّْيث ، ونقَلَه ابن القَّطاع في التَّْهذيب ، والّزمخشريُّ  أَْن تَُضمَّ من َكفَِّك بُْرُجَمةَ اإِلْصبَعِ الُوْسَطى ثّم تَْضِرَب بها َرأَْس أََحدٍ  : النَّْجرُ و

، إِذا َجَمَع يََده ثّم َضَربَهُ بالبُْرُجَمِة الُوْسَطى. وقال األَْزَهِريُّ : لم أَْسَمْعهُ لغَْير اللَّْيث  نََجَرهُ نْجراً  والصاغانيُّ في التَّْكملَة ، وقدفي األَساس ، 

 نقله الّصاَغانِّي أَيضاً.إِذا َدفَْعته َضْرباً ، كذا في اللَّسان ، وـ  (5)بالَحاِء والزاي ـ  ، والذي َسِمْعنَاه : نََحْزتهُ 

نََجَره  : َمْنجورٌ  ، وُعودٌ  نَْجراً  العُودَ  نََجرَ  : القَْطع ، قال : ومنه النَّْجر . وقال غيُره :نََجَرهُ يَْنُجره نَْجراً  ، نَْحُت الَخَشبِ  : النَّْجرُ  قال اللَّْيث :و

 .النَّّجار

 ، قال الشاعر : الَحرُّ  : النَّْجر قال ابن سيَده :و ِصد ، وسيأْتي.بمعنَى الَمقْ  الَمْنَجر ، ومنه القَْصد : النَّْجرو

َرابً  يــــــــــــــــًا هــــــــــــــــَ َولــــــــــــــــِّ َب الشــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــاُء مــــــــــــــــُ  ذهــــــــــــــــَ

  
َدٌة مـــــــــــــــــن و   ـــــــــــــــــِ َك َواف ـــــــــــــــــح ت ـــــــــــــــــَ رِ أَتـ جـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــن  ال

  
 : ساقََها َسْوقاً شديداً. يَْنُجرَها نَْجراً  اإِلبلَ  نََجرَ  يقال : َسْوُق اإِلبِِل َشِديداً. : النَّْجرو

فهما هللا تَعالى : َعلَُم أَْرَضْي َمكةَ والَمِدينَةِ  : نَْجرٌ  قال الَجْوَهِرّي :و  : نََكحها. نََجَرها نَْجراً  وقد الُمَجاَمعَةُ  : النَّْجر الَمَجاز :و شرَّ

 من الطَّعَام. النَِّجيَرةَ  لِصْبيانِك ولِرعائِك ، أَي اتَِّخذي لهم اْنُجِري يقال للمرأَة : .النَِّجيَرةِ  اتِّخاذُ  : النَّْجرُ و

 فتَْمَرُض عنه فتَموت. وهي إِبِلٌ  من الماءِ  فال تََكاد تَْرَوى ، وهي بُزوُر الّصحراِء ، بالتَّْحِريك : َعَطُش اإِلبِِل والغَنَم عن أَْكِل الِحبَّةِ  ، النََّجرو

 اإِلبل وَمِجَرت أَيضاً. وقد ذُكَر في محلّه. قال أَبو مَحّمد الفَْقعَِسيُّ : نَِجَرت ، كفَرَحة. يقَال : نَِجَرةٌ و وَسَكاَرى ،، كَسْكَرى  نََجاَرىو نَْجَرى

واَبُن  د  لـــــــــــُ تـــــــــــَ رح حـــــــــــىت  ِإذا مـــــــــــا اشـــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــَ  الـــــــــــنـــــــــــ 

  
ُدرح و   اَء اإِلضــــــــــــــــــــــــــــاِء والــــــــــــــغــــــــــــــُ تح مــــــــــــــَ فــــــــــــــَ  َرشــــــــــــــــــــــــــــَ

  

رح و  حــــــــــــَ ٌر بســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــح هــــــــــــَ ِ ســــــــــــــــــــــــــُ اح ــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــَ  الَح ل

  
َررح   ي بشــــــــــــــــــــــــَ رحمــــــــــِ ِة الــــــــــقــــــــــابــــــــــِ  يـــــــــــَ لــــــــــَ عــــــــــح  كشــــــــــــــــــــــــُ

  
 يَِصُف إِبالً أَصابَها َعطٌش َشديد.

العََطُش وِشدَّةُ الشُّْرِب.  : النََّجَرانُ و النََّجر ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : (6) النََّجرُ  وقد يُِصيُب اإِلنسانَ  واللُّوباُن : شدَّةُ العََطش ، قال يَْعقوب :

 ُشْربِ  َئ بَطنُه منوقيل : هو أَن تَمتِل
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__________________ 
 .«التيمي»( عن معجم البلدان ا وابألصر 1)
 .«الشيطبا»( عن معجم البلدان ا وابألصر 2)
 ( التهذيب ورواية املشطور األو  فيه :3)

 جنار كر إبٍر جنارها
 ويف اللسان فكاألصر.« أيب عبيد»( الصحاح : 4)
 ابجليم ا وما يف اللسان والتكملة فكاألصر.« جنزته»( وردت يف التهذيب : 5)
 ( عبارة الصحاح : قا  يعقوب : وقد يصيب اإلنسان النجُر من شرب الل  ا ام  فال يرو  من املاء.6)



6882 

 

اءِ و املاِء 
َ
َر جَنَراً  ا وقد الل َ ِ ا اِمِ  فال يـَرحَو  من امل رٌ  فهو جنَِ  .جنَِ

ارُ  ، وصاِحبُه النَّْجر عندَ  من العُودِ  ، بالّضّم : ما اْنتََحتَ  النَُّجاَرةُ و  على الِقياس. ، بالَكْسرِ  النَِّجاَرةُ  ، وِحْرفَتُه النَّجَّ

 *. قال الشاعر :فيَها ِرْجُل البابِ  التي تَُدور الَخَشبَة ، بالفَتْح : النَّْجرانُ و

اَء يف 
َ
ُت املــــــــــ بــــــــــح بـــــــــــَ رانِ صــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــح ا  الــــــــــنــــــــــ  بــــــــــن  صــــــــــــــــــــــــَ

  
ـــــــــــح   رَك ـــــــــــَ ـــــــــــرُ تـ ري ـــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــ  ل ـــــــــــي ـــــــــــاَب ل ـــــــــــب  ت ال

  
تَاُج ، ولَد َرَوْنِده : (1)وهكذا قول ابن ُدَرْيد   .(2)، وِلِمتَْرِسِه : النَِّجاف  النَّْجَرانُ  ، وقال ابن األَْعَرابِّي : يقال ألَْنِف الباِب الّرِ

يَ  ِء ،من الِهْجرة ُصْلحاً على الفَيْ  فُتِح َسنَة َعْشرٍ  يُعَدُّ من َمَخاِليِف َمكَّةَ ، بال اَلٍم : ع باليََمن ، نَْجَرانُ  (3) و  بِن َزْيَداَن بن َسبَإ. بنَْجرانَ  ُسّمِ

نَّسَّابة. وقال قَوٌم من النّّسابين : لقْلت : إِن كان الُمَراُد بَسبَإ هو َعبُد َشْمِس بن يَْشُجَب بِن يَْعُرِب بن قَْحَطان فَولَُدهُ ِحْميٌَر وَكْهالُن باتِّفَاق ا

وإِن كان المراد به سبأ األَصغر فِمْن َولَِده َزْيُد بن َسَدد  .(4)ومراُء بن سبإِ وهو أَبو َشْعبَان وَصريحان ، قبيلتان وليس لَسبَأ َولٌد اسمه َزْيَدان 

م بعد أَْن  بن ُزْرَعةَ بن َسبَإ. فلينظر ، ثّم َرأَْيت ياقوتاً ذَهب في الُمْعَجم إِلى ما ذهْبت إِليه ، وتوقّف في سياق هذا النََّسِب على الَوْجه المتقّدِ

 بن َزْيِد بن سبأَ. نَْجَران نََسبَه إِلى كتاِب ابِن الكلبّيِ. قال : وفي كتاٍب غيره :

 هذا يقول األَْخَطل : نَْجَرانَ  قلت : وفي

تح  غـــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــَ وَن قـــــــــد بـ اجـــــــــُ د  افـــــــــِذ هـــــــــَ نـــــــــَ ر الـــــــــقـــــــــَ ثـــــــــح  مـــــــــِ

  
رُ  رَانُ جنـــــــــــَح   جـــــــــــَ م هـــــــــــَ وحآهتـــــــــــِِ تح ســـــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــَ لـــــــــــَ  َأو بــــــــــــَ

  
 القافِيَة مرفوعة ، ويقول األَْعَشى :

ة و  ــــــــــــــــَ ب عــــــــــــــــح رَانَ كــــــــــــــــَ يح  جنــــــــــــــــَح ــــــــــــــــَ ل ٌم عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ت  حــــــــــــــــَ

  
ا  واهبــــــــــــــــــــَِ ي أبَبــــــــــــــــــــح اخــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــَ ىت  تـــــــــــــــــــــُ  ِ  حــــــــــــــــــــَ

  

زوُر  يــــــــــــــِح  (5)نــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــِ
َ
َد امل بــــــــــــــح زِيــــــــــــــَد وعــــــــــــــَ  يــــــــــــــَ

  
او   ريحُ أَرحاَبهبـــــــــــــــــــــِ ُم خـــــــــــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــــــــــــــًا هـــــــــــــــــــــُ  قــــــــــــــــــــــح

  
هذه بِيعَةٌ بَناَها َعبُد الَمَداِن بن الدَّيَّان  نَْجَرانَ  قال ياقوت : وَكعبةُ 

 الحارثيُّ على بِناِء الكْعبَة وعظَّموها ، وكان فيها أَساقِفَةٌ ُمِقيُمون. (6)

هذا ،  نَْجَرانَ  قيل : إِلى «نَْجَرانِيَّة أَثَْوابٍ  أَنَّهُ ُكفَِّن في ثالثةِ »في الَحِديث : و. النَّْجَرانِيَّة ، قيل وإِليه نُِسبت الثِّيَابُ  ع بالبَْحَرْين : نَْجرانُ و

 اليََمِن. نَْجَرانِ  وقيل : إِلى

قَةٌ ، بالفَُسْيِفَساِء ، وهو َموضٌع ُمبَاَرٌك  ع بَحْوَراَن قُْرَب ِدَمْشقَ  : نَْجَرانُ و خام منمَّ ، وهي بِيعَةٌ َعِظيمةٌ عامرةٌ َحسنةٌ مبنيَّةً على العََمد الرَّ

، يُْكنَى أَبا عبد هللا ، من أَْهل دمشق ، َرَوى عن الحسن بن َذْكوان  منه يَِزيُد بن عبِد هللا بِن أَبي يَِزيدَ  هُ المسلمون والنََّصاَرى ، قيل :يَْنِذُر ل

 يٌخ ألَبي إِْسَحاق ،قيل : هو ش وُحَمْيدٌ  (7)والقاسم بن أَبي عبد الرحمن ، وعنه يحيى بن َحْمزة وُسَويد بن عبد العزيز وِهَشام بن الغَاز 

 ، هكذا في النُّسخ ، وصوابه : ِمن َغيره. ِمن غيِرَها أَي ُحَمْيدٌ  ، أَو هو النَّْجرانِيَّانِ 

 .نَْجران ، عن يَْحيَى بن أَبِي َكثِير ، وعنه َعْبُد الرّزاق ، ذكره الحافِظ ولم يَْنسْبه إِلى أَيّ  النَّْجرانيُّ  وفاتَه : بِْشُر بن َرافع

اليََمن أَيضاً محّمُد بن َعْمرو بن َحْزم  نَجرانِ  اليََمن ، وُكْنيتُه أَبو األَْسبَاط ، هكذا نسبه الحازمّي ، ويُنسب إِلى نَْجرانِ  قلُت وهو من

ة ، ألَنّه ُوِلَد بها في حياة رسول هللا  اليََمن ُعبَْيُد هللا بن  نَْجَرانِ  ومن. بَْكر أَبو ابنه عنه َرَوى ، وسلمعليههللاصلىاألَْنَصارّي قَتِيل الَحرَّ

بِيع ُد بن بَْكر بِن َخاِلد النَّْيَسابُورّي. النَّْجَرانيّ  العبّاس بن الرَّ  ، عن محّمد بن إِبراهيم البَْيلَمانّي ، وعنه محمَّ

ا أْخِرج نََصاَرى ع بين الكوفَِة وواِسطَ  : نَْجَرانُ و َي باسم بَلَِدهم األَّول. انَ نَْجر ، على يوَمْين من الكوفَة ، ولَمَّ  منها أُْسِكنوا هذا الَمْوضَع وُسّمِ

 الَمَحالَةُ  في بعض اللُّغات : الَمْنُجورُ  قال أَيضاً :و األَْرُض. قال ابن ُدَرْيد : ال أَحسبها َعربيَّةً َمْحضةً ، يُْكَرُب بَها التي : الَخَشبَة النَّْوَجرُ و

 يُْسنَى عليها. التي

__________________ 
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 بعدها يف القاموس : والَعطحشاُن. (*)
 .86/  2( اجلمهرة 1)
ويف معجم « الرلج ا ولد رونده : النجاف والنجران ا وملرتســـه : الُقّناح ثعلب عن ابن األعرايب : يقا  ألنف الباب :»( الذي يف التهذيب : 2)

 «.وملرتسه : املفتاح« : »جنران»البلدان 
 «.ع ابليمن»وبال ال م  مث ورد فيه :« والعطشان»القاموس ا وسقطت من األصر : ( قبلها يف 3)
 أن لسبب ولداً اله زيدان.« جنران»( ورد يف مجهرة ابن حزم ومعجم البلدان 4)
 .«يزور»وابألصر « جنران»( عن معجم البلدان 5)
 .«الراين»وابألصر « جنران»( عن معجم البلدان 6)
 ابلفاء.« الفاز»وتقريب التهذيب ا وابألصر ( عن معجم البلدان 7)
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 وال غْيُرهُ. ، قاله الليث ، ونّص عبارتِه : ال يَُخاِلُطَها قَصبٌ  َسقيفَةٌ من َخشٍب ليَس فيها قََصبٌ  ، كَسِفينة : النَِّجيَرةو

 ، ثم الَحْسُو. (1) النَِّجيَرة  األَْعَرابّي : هي العَصيَدة ، ثم، وقال ابنُ  َسْمن لَبٌَن َحِليٌب يُْجعَل عليه لَبٌَن يُْخلَط بَطِحين ، أَو : النَِّجيَرةو

 الذي َعجَز عن الطُّول. النَّْبُت القَِصيرُ  : النَِّجيَرةو

َي بذلك ألَّن الَماَل إَِذا  : َرَجٌب أَو َصفَرٌ  ناِجر أََحُد َشْهَريْ و ، عن ابِن األَْعَراِبّي : (2) ألَْجِزيَنَّ َجَزاَءكَ  : أَي ألَْنُجَرنَّ نَجيَرتَك يقال :و ، ُسّمِ

 ، أَنشَد ابُن األَْعَرابّي : يَْنَجرَ  َوَرَد َشِرَب الَماَء حتى

ر ًة  وحِت مــــــــُ َ
ُم كــــــــبحســــــــــــــــــــــًا مــــــــن املــــــــ اهــــــــُ نــــــــَ حــــــــح بــــــــَ  صــــــــــــــــــــــَ

  
رَ   اجـــــــــــِ ر  الـــــــــــَوَدائـــــــــــ ِ  بـــــــــــنـــــــــــَ د  حـــــــــــَ تـــــــــــَ ىت  اشــــــــــــــــــــــــح  حـــــــــــَ

  
م ُمْؤتَِمٌر وِلَصفَرنََواِجرُ  ، بفَتْح الِجيِم ، وجمعَُها بِنَاَجر وقال بعُضُهْم : إِنَّما هو  ناجرٌ  . وقال الُمفضَّل : كانَت العرُب تقول في الجاهليَّة للُمَحرَّ

اُن.  ولربيعٍ األَّوِل : َخوَّ

وُز ، وهو َغلٌط ، إِنما هو َوْقُت طلوع ناِجر وفي اللَّسان : ويزعُم قوٌم أَن َشْهَريْ  ُكلُّ َشْهٍر من  قيل :و نَْجَمْين من نُجوِم القَْيظ. َحِزيَراُن وتَمُّ

ْيفِ   فيه ، أَي يَْشتَدُّ َعَطُشَها حتى تَْيبََس ُجلُوُدها. قال الُحَطْيئة : تَْنَجرُ  ، ألَّن اإِلبل ناِجرٌ  (3) ُشُهور الصَّ

ن   هــــــــــــــــــُ َرَة ســــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــَ اِج َوجــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــنــــــــــــــــــِ

  
ِر   دح الِ  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ رح ِإىل  ــــــــــــــــــــــــــِ  انجــــــــــــــــــــــــــِ

  
يُخالَُف بينَها وبيَن  َخَشبَاتٌ  ، فارسّي. وفي التَّْهِذيب : هو اسٌم ِعراقيٌّ ، وهو : ِمْرَساةُ السَِّفينَة األَْنَجرُ  (4) «أَْنَجَرة ثْقَُل منأَ »من أَمثاِلهم و

صاُص الُمذاُب فتَِصيُر كَصْخَرة. ُرُؤوسها ، وتَُشدُّ أَوساُطها في َمْوضعٍ واِحٍد ، ثمّ  ناتِئَةٌ تَُشدُّ بها الِحبَاُل  (5)وُرُؤوس الَخَشب  يُْفَرُغ بينَها الرَّ

ب لَْنَكر فأَقامْت ، إِذا َرَسْت َرَسِت السَِّفينَةُ  وتُْرَسل في الماءِ   ، كَجْعفَر. والَكاُف َمُشوٌب بالجيم. معَرَّ

ْبيَان الِمْنَجارو  يَْلعَبون بها قال : : لُْعبَةٌ ِللّصِ

او  م يف رِحـــــــــــَ عـــــــــــَ  بـــــــــــُعصـــــــــــــــــــــــــح ُم الـــــــــــَورحُد َيســـــــــــــــــــــــــح  هلـــــــــــِِ

  
عـــــــــــــَ    ٌب َيســـــــــــــــــــــــــــح ه العـــــــــــــِ ـــــــــــــّ ارِ كـــــــــــــبَن جـــــــــــــَ نـــــــــــــح  مبـــــــــــــِ

  
َواُب الِميَجاُر ، باليَاءِ   التَّْحتِيَّة ، كما سيأْتي ، وتقدَّمت اإِلَشاَرةُ إِليه أَيضاً في أ ج ر. أَو الصَّ

يَ بُن ثَعْ  (6)وهو تَْيُم هللا ويقال له الِعتُْر  قَبِيلَةٌ من األَْنَصارِ  ، كشّداد : النَّّجارِ  بَنُوو ارَ  لَبَة بن َعْمرو بن الَخْزَرج ، وإِنَّما ُسّمِ  نََجرَ  ألَنّه النَّجَّ

ار أعني بَنِيـ  َوْجهَ إِنساٍن ، بقَُدوٍم فقَتَلَه. وهم ه قِبَلِ  من ، وسلمعليههللاصلىأَخواُل رسوِل هللا ـ  النَّجَّ  المّطلب عبد أُمَّ  ألَنّ  ، الُمطَّلب عبد َجّدِ

مة. النّجار ام بن ُجْنَدب بِن عاِمِر بن َغْنم بن َعِدّيِ بنَحرَ  بن ِخَداش بن لَبِيد بن َزيد بن َعْمِرو بنت َسْلَمى  ، قاله ابُن الجّوانّي في المقّدِ

بَعِ  عن الطَِّريقِ  وال يَْعِدل (8) ال يَُحورُ  الذي (7) الَمْقِصدُ  ، كَمْقعَد : الَمْنَجرُ و  يُّ :، قال ُحَصْيُن بن بَُكْير الرَّ

َدرَهح  اُن اهلـــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــَ  ِإيّنِ ِإذا حـــــــــــــــــــــاَر اجلـــــــــــــــــــــَ

  
رِيـــــــــ    ِد الـــــــــطـــــــــ  ُت مـــــــــن َقصـــــــــــــــــــــــح بـــــــــح َرهح رَكـــــــــِ جـــــــــَ نـــــــــح  مـــــــــَ

  
ِحيَحة عندي َمثَْجَرة ، بالثّاِء الُمثَلَّثَة ، والَمثَْجَرة والثُّْجَرة : الَمْوِضُع  َمْنَجره قال الّصاَغانّي : هكذا َرَوى األَْزَهِريّ  واية الصَّ ، بالنُّون ، والّرِ

 العَِريُض من الَواِدي أَو الطَِّريق.

ار ، بالَكْسر : لغة يمانِية في اإِلْنَجارُ و  بمعنى السَّْطح. اإِلجَّ

دَّة مع األَْشعَث بن قَْيٍس أَياَم أَبي بكٍر ،  قُْرَب َحْضَرَمْوتَ  يعَمنِ  ، كُزبَْير : ِحْصنٌ  النَُّجْيرو  .األَعَشى قال. عنههللارضي، لَجأَ إِليه أَهُل الّرِ

ي و  لـــــــِ تـــــــَ غـــــــح رَاســـــــــــــــــــــيـــــــَر تــــــــَ َ
يـــــــَ  املـــــــ ُث الـــــــعـــــــِ عـــــــِ تـــــــَ   (9)أَبــــــــح

  
  َ اح ا بـــــــــَ افـــــــــَة مـــــــــَ ريحِ َمســـــــــــــــــــــــَ جـــــــــَ ـــــــــنـــــــــ  َدا ال رحخـــــــــَ  وصـــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 
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 ويف اللسان فكاألصر.« مث النجرية مث ا ريرة مث ا سو»( يف التهذيب : 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ألجرين حذاء .2)
 ( يف التهذيب : كر شهر يف صميم ا ر فاله انجر.3)
حبذفها ا وهو املناسب ملا ر كذا خبطه ا ومثله يف اللسان ا والذي يف األساس : من أجن« أثقر من أجنرة»قوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 ويف التهذيب أيضاً أجنر.« ـهبعده ا
 كاألصر.« انتئة»ويف اللسان وإحد  نسخ التهذيب « انئية»( يف التهذيب 5)
  .أن العرت هو الرجر الذي ضربه تيم   ابلقدوم كما سيبيت ا ولي  هو بتيم  346( كذا ابألصر ا ويفهم من عبارة مجهرة ابن حزم ص 6)
 ( ضبطت ابلقلم يف التهذيب بفتح الصاد ا ويف اللسان فكالقاموس.7)
 .«ال  ور»( يف التهذيب واللسان : 8)
 وابألصر : تفتلي ابلفاء.« النجري»( عن معجم البلدان 9)
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 وقال أَبو َدْهبَل الُجَمحيُّ :

ًا  ت َرلـــــــــــــــــــــــح َرفـــــــــــــــــــــــح يح َأعـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــ 

  
َب َأو   نـــــــــــــــــَ ا لـــــــــــــــــَزيــــــــــــــــــح فـــــــــــــــــَ ارَهح ِر عـــــــــــــــــَ  ِلســــــــــــــــــــــــــــــَ

  

وح  َرمــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَزٍة مــــــــــــــــــــــن َحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــح زِي  لــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــَ

  
ارَهح   ا الــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــــَ اهــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ   َت عــــــــــــــــلــــــــــــــــ   ــــــــــــــــُ

  
ليسْت بالشَِّديَدة ، وهي على يَْوَمْين  كِكتَابَة : ماَءةٌ أُْخَرى بِحذائها ِكْلتاُهَما بُملُوَحةٍ  النَِّجاَرةُ و. *قُْرَب ُصفَْينةَ  في ِديَار بَنِي ُسلَْيم ماَءةٌ  : نَُجْيرو

 ةَ.من َمكَّ 

تَارِ  بالقُْرب من ُصفَْينةَ  وماءٌ  ، وقيل : من ميَاههم ، كغَُراب : ع ببِالِد تَِميم نَُجارٌ و ، عن الِعْمرانّي ، كِكتَاب : ع ، نَِجارٌ و في  ِحَذاَء َجبَِل الّسِ

، كذا نقله الّصاَغانّي. قُْلُت : وهو بالقُْرب من  يَِزيَد بِن َعْبِد الَمِلكقُتَِل به الَوِليُد بُن  ، قال ابُن َحبِيب : : ع النَّْجَراءُ و ِديار ُسلَْيم ، عن نَْصر ،

اج بِن عبد الَملك ، أَرسلَه إِليه يَِزيُد بنُ   الَوِليِد بِن َعْبِد الَمِلك ، ودعا ِدَمْشَق ، وذلك في سنة َسّتٍ وِعْشِريَن وِمائة. قَتَلَه َعْبُد العَزيز بُن الحجَّ

 يَُصّلِ عليه ، ودفَنَه هناك. إِلى نَْفسه ، ولم

 * ومما يستدرك عليه :

 : الطَّْبع واللَّْون وَشْكل اإِلْنَساِن وَهْيئَتُه. قال األَْخَطل : النَّْجر

اَء ال و  يحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ رُ بـ يِّ  جنـــــــــَح اشـــــــــــــــــــــــِ جـــــــــَ االـــــــــنـــــــــ  ُرهـــــــــَ  جنـــــــــَح

  
رُ   حــــــــح ــــــــ  ــــــــن ُد وال ــــــــِ الئ ــــــــقــــــــَ ــــــــهــــــــا ال تح مــــــــن ــــــــَ ب هــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــح  ِإذا ال

  
ار : القَْطع ، قيل : ومنه النَّْجرو ، بالَكْسر ، للَهاُوِن ، هكذا َذكَره صاِحب اللسان ، ولكن أَورَده ابن  الِمْنَجار : الّدقُّ ، ومنه النَّْجرو. النَّجَّ

 ، وقد تََصحَّف على صاِحِب اللسان. (1)ولعّل هذا هو الصَّواب ـ  بالنون والحاِء والزايـ  القَّطاع في نحز

ن ، وقد َمْنجورٌ  ويقال : ماءٌ   .نََجَره ، أَي ُمَسخَّ

ن به الماُء ، وذِلك الَماءُ  الِمْنَجَرةُ و اخ  ِمْنَجرٌ  : العََطُش ، وَرجلٌ  النََجَرانُ و. نَجيَرةٌ  : َحَجٌر ُمْحمًى يَُسخَّ ، كِمْنبَر : َشديُد السَّْوِق لإِلبِل. قال الَشمَّ

: 

 الَعِشي اتح  ِمنحَجرُ َجو اُب لَيحٍر 
ْيرٌ و  ، ُمصغَّراً مَشدَّداً : ماَءةٌ في ِديَاِر تَِميم. نُجَّ

. ناِجر : ِصْرنَا في أَْنَجْرناو  ، وهو أَشدُّ الَحّرِ

ْحمن بن أَبي نَْجَرانَ  وعبُد هللا بُن عبد هللا بن يعَة  ، نَْجَرانَ  ، بالفَتْح ، البَْصِرّي ، َشْيٌخ ألَبي عاصٍم النَّبِيل. وعبُد الرَّ  .(2)من الّشِ

َمد بن الفَْضل البَْلِخيُّ ، إِلى الَمْنجوِريّ  وعلّي بن محّمد ، قَْريٍَة من قَُرى بَْلخ ، ذكره أَبو َعْبد هللا محّمد  َمْنجورَ  ، عن ُشْعبَة ، وعنه َعْبد الصَّ

اُن   البَْلِخيُّ في تاِريِخه. (3)بُن َجْعفَر الَوزَّ

  بِمْصر من الدَّقَْهِليَّة.، كأَِمير : قَْريَةٌ  نَِجيرُ و

 : قريةٌ بينها وبين بَْلخ فَْرَسَخاِن. َمْنجوَرانُ و

 ، بكسر الجيم : مدينة في َشْرقِّيِ األَْنَدلُِس من أَعمال تُِطيلَةَ هي اآلَن بيَِد اإِلْفِرْنج. نَاِجَرةٌ و

ْدِر : أَْعاله. نَْحرُ  : [نحر] ْدر بنَفْ  النَّْحر وقيل : الصَّ مّ  كالُمْنُحور سه ،: هو الصَّ  ، قال َغْيالَن : ، بالضَّ

رِيـــــــــــرِِه  ِ مـــــــــــن جـــــــــــَ اح وعـــــــــــَ ُب الـــــــــــبـــــــــــُ وعـــــــــــِ تـــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــح

  
ِه ِإىل   يــــــــــــــح يـــــــــــــــَ ُد  ــــــــــــــَح ورِهِ مــــــــــــــن لــــــــــــــَ حــــــــــــــُ نــــــــــــــح  مــــــــــــــُ

  
ْدر ، وهو َمْوِضُع الِقاَلَدةِ  : النَّْحرُ  أَو قال الّصاَغانِيُّ : ويُْرَوى : ُحْنُجوره ، ويروى ُمْنُخوره ، بالَخاِء ُمْعَجَمةً. ال  ُمَذكَّر ، الَمْنَحر من الصَّ

َح به اللِّْحيَانِيُّ ،  ، ال يَُكسَّر على غير ذِلك. نُُحورٌ  ج َغْير ، صرَّ
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 َحْيُث يَْبُدو الُحْلقُومُ  َمْنَحره في َطعَنَهُ  : يَْنَحُره نَْحراً  البَِعيرَ  نََحرَ و. نَْحَره أََصابَ  بالَكْسر : تِْنَحاراً و بالفَتْح ، نَْحراً  كَمنَعَهُ ، ، يَْنَحُره ، نََحَرهو

ْدِر. وَجَملٌ  من من أَْينٍُق  نِحيَرةٌ و نَِحيرٌ  ، وناقةٌ  نَحائرَ و ، بالضم َمْمُدوداً ، نَُحَراءَ و ، كَسْكَرى ، نَْحَرى ِجَمالٍ  من ، كأَمير ، نحيرٌ  أَعلى الصَّ
 .نََحائرَ و نَُحَراءَ و نَْحَرى (4)

__________________ 
َنَة. (*)  عبارة القاموس : وماَءٌة ِحذاَء قـَرحيََة ُصَفيـح
 وفيه : وأصر النحز : الدّ  ومنه قير للهاون منحاز.« جنر»( وهي عبارة التهذيب 1)
 .«السبعة»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 2)
 الورا .« : منجور»( يف معجم البلدان 3)
 يف. وأين  مجض انقة قا  ابن سيدة : الياء يف أين  عوض من الواو يف أون  فيمن جعلها أيفال ا ومن جعلها أعفال فقدمحتر « أني »( ابألصر 4)
 ـ
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ةِ  النَّْحرِ  يَْومُ و  فيه. تُْنَحر الَحَرام يَوم األَْضَحى ، ألَن البُْدن : عاِشُر ِذي الِحجَّ

 وهو َمجاز. .«فاْنتََحرَ  ُسِرَق السارقُ »وفي َمثل :  نَْفَسه.قتَل  ، أَي نََحر الرجُل ، إِذا اْنتََحرَ  يُقَال :و

وا عليه ، إِذا القَْوُم على األَْمرِ  اْنتََحر من المجاز :و ً  يَْنَحرُ  فَكاَد بَعُضهم وَحَرُصوا تََشاحُّ  .كتَنَاَحُروا ، أَي يَْقتُل ، بَْعضا

 في الِقتَاِل كذِلك ، ولكنه ُمْستَْعَمل في َحقيقَته. تَنَاَحُروا ويُقَال :

 ، هكذا في سائر النَُّسخ. : ِعْرقاِن في اللَّْحيِ  الناِحَرتَانِ و

 اِحَرتانالنّ  في الُمْحَكم :و ، وفي الّصحاح : ِعْرقان في َصْدِر الفََرس. كالنّاِحَرْين ، وفي بعض النَُّسخ : كالنّاِحرانِ  ، النَّْحرِ  وفي اللسان ، في

ْوِر ، أَو ُهَما الواِهنَتاِن.  : من اإِلبِل والناس وغيِرهم. وقال أَبو َزْيد :  التّرقَُوتانِ  : النّاِحَرتان قال ابُن األَْعَرابّي :وِضلَعَاِن من أَْضالعِ الزَّ

لُوع من  جانٍب ، ثم الدَّأَياُت ، وهي ثاَلٌث من كّل ِشّقٍ ، ثّم يَْبقَى بعد ، وهي ثالٌث من كلِّ  (1) الناِحَراتُ  ، وفيِهنّ  الَمْنَحر الَجَوانُِح : أَْدنَى الضُّ

لُوع. ونََها إِالَّ األَْضالَع ، ثم ِضلَُع الَخْلف وهي أَواخُر الضُّ  ذلك ِستٌّ من كّل جانب ُمتَِّصالٌت بالشَّراِسيف ال يَُسمُّ

 َحتى أَتْينا الَجْيَش في» في َحِديِث اإِلْفِك :والظِهيرةِ ، كالناِحرة ،  نَْحر ، وكذلك ّولهأَ  ، أَي الشَّْهرِ  نَْحرِ والنهاِر  نَْحر من الَمجاز : جاَء فيو

 .نُحورٌ  ج ، النَّْحر وهو ِحيَن تَبلُغ الشْمُس ُمنتَهاَها من االرتفاع ، كأَنَها َوصلْت إِلى،  «الظَِّهيَرة نَْحر

ُل يَْوم من  كَسِفينَة : النَِّحيَرةُ و في و. نَْحِرَها التي قَْبلََها ، أَي تَْستَْقبِلَُها في تَْنَحر الذي يَْدُخل بعدهَ. وقيل. ألَنَّها يَْنَحر ، ألَنّه الشَّْهر أَو آِخُرهأَوَّ

ل وَ  «هللا نََحُروَها نََحَرُهم ، فقال : (2)أَنّه َخَرَج وقد بَكَُّروا بصالةِ األَْضَحى »الَحِديث :  لُه.  نَْحرِ  ْقتَها ، منأَي َصلَّوها في أَوَّ الشَّْهِر وهو أَوَّ

 وقال ابُن األَثير :

ل َوْقتها ، ويُْحتَمل أَن يك نََحرهم وقَولُه :  ون ُدَعاًء عليهمهللا ، يحتمل أَن يكوَن ُدَعاًء لُهم : أَي بَكََّرهم هللا بالَخْير كما بَكَُّروا بالّصالة في أَوَّ

 ناِحَرةٌ  ، فهي نَْحِره الذي يَدُخل بعَدَها ، أَي تَصير في تَْنَحرُ  مع يَوِمَها ، ألَنَّها آِخُر لْيلٍَة منه : النَِّحيَرة أَو يَُّروا َوْقتََها.والذَّْبح ؛ ألَنُهم غَ  بالنَّْحرِ 

 ، فَِعيلَة بمعنَى فاِعلة ، قال ابُن أَحمَر الباِهليُّ :

ٌض  ٌف  ـــــــــــــَِ ر  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــِه َواكـــــــــــــِ مـــــــــــــَ  مث  اســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــَ

  
يــــــــــلــــــــــٍة   ــــــــــَ رَ يف ل ا تح حنــــــــــََ بــــــــــَ اَن َأو َرجــــــــــَ بــــــــــَ عــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــَ

  
ر ما أَنشَده ثَْعلٌَب : كالنَِّحير ، ناِحرٌ  قال األَزهرّي : معناه أَنّه يَْستَْقبِل أَّوَل الشَّْهر ، ويقال له  ، وبه فّسِ

ا  مـــــــــــــــَ وحِء الســـــــــــــــــــــــــــــِّ ُر نــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــح ٌة مـــــــــــــــِ وعـــــــــــــــَ رحفـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــَ

  
ٍر   ر َة شــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــح َ  غــــــــــــــــــُ ريَاِ  َوافــــــــــــــــــَ  حنــــــــــــــــــَِ

  
يَار : نََواِحرُ و نَاِحَراتٌ  ج فَِعيالً ِبَمعنى َمْفعُول ، نَِحيراً  وقال ابُن ِسيَده : أََرى  ناِدَران. قال الُكَمْيُت يَِصف فِْعَل األَْمَطار بالّدِ

ا و  قـــــــــــــــــــــــــَ بَلـــــــــــــــــــــــــِّ تـــــــــــــــــــــــــَ
ُ

ُث ابملـــــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــَ

  
ِة يف   لـــــــــــــــــ  َن اأَلهـــــــــــــــــِ رح ِت مـــــــــــــــــِ َواحـــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــنــــــــــــــــــ 

  
اُء : َسمعُت بَْعَض العََرِب يقول :  تَتَناَحر َمنَاِزُل بني فاُلنٍ  قال :، يُ  تَتقاباَلنِ  ، أَي تَتَنَاَحَرانِ  الدَّاَرانِ  من الَمَجاز :و ، أَي تَتقابَل. وقال الفرَّ

 بَعُض بني أََسد : (4)هذا : أَي قُبَالَته ؛ قال ، وأَنشدني  بنَْحرِ  ، هذا (3) تَتناَحرُ  َمنازلُُهم

ٍد  ـــــــــــــِ ال م  جمـــــــــــــَُ ـــــــــــــَت عـــــــــــــَ ٍم هـــــــــــــرح أَن كـــــــــــــَ  َأاَب حـــــــــــــَ

  
رِ و   ُد َأهــــــــــــح يــــــــــــِّ ِح ســــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــَ رِ  األَبــــــــــــح احــــــــــــِ نــــــــــــَ تـــــــــــــَ

ُ
 املــــــــــــ

  
 ، وهو َمجاز. ناَحَرتْ  ، وكذلك تَْنَحرها ، فهي الدَّاُر الدَّاَر ، كَمنََع : استَْقبَلَتَْها نََحَرتو

 الرجُل في الصَّالة ، إِذا نََحرَ  أَو (5) (َفَصلِّ ِلَربَِّك َواَْنَرْ )، وبه فَسَّر بعٌض قولَه تعالى :  الرُجُل في الصالةِ : اْنتََصَب ونََهَد َصْدُره نََحرو

رت اآلية. قال ابُن ِسيَده : وأُراَها لغة َشْرِعيّة ، وقيل معناه : َوَضَع يَِمينَه على ِشَماله  بنَْحرِ  البُْدَن : وقال طائفةٌ : أُِمرَ  اْنَحرِ و ، وبه فُّسِ

 النُُّسك بعد الّصالة.

ْكنَْين ،قال في البَصائر : ففيه تَحريٌض على فَْضل هذَ   ين الرُّ
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__________________ 
 (.اللسان : نو )العا مغرية ِإىل الياء جعلها بداًل من الواو. فالبد  أعم تصرفاً من العوض ـ 
 أما اللسان فكاألصر.« الناحرلن»( يف التهذيب : 1)
 ( يف النهاية واللسان : بصالة الضح .2)
 ( يف التهذيب واللسان : تناحر.3)
 التهذيب : وأنشد يف.( يف 4)
 .3( سورة الكوثر اآية 5)
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 ا فِإنّه ال بّد من تـََعاِطيهما فِإنّه واِجٌب يف كّر ِمل ة. (1)وِفعحِلهما 
 بنَْحره اْنتََصبَ  : نََحرَ  أَو الرجُل ؛ قاَم في الّصالة فَرفَع يََدْيه عند ذِلك. نََحرَ  . قْلت : وقال ابن القَطَّاع :النَّْحرِ  وقيل أُِمر بَوْضع اليَِد على

 ولم يَْلتِفت يَِميناً وال ِشَماالً. إِزاَء الِقْبلَةِ 

اُء في معنى اآلية : أَي استَْقبِل الِقْبلَةَ  ُجِل في الّصالة بإِزاِء الِمْحَراب. وقال في  النَّْحرُ  . وقال ابُن األَْعَرابِّي :بنَْحِرك وقال الفَرَّ : اْنتَِصاُب الرَّ

الّصاَغانِّي فقال فيه َحثٌّ على قَتِْل النَّْفِس بقَْمع الشَّْهَوة وَكّفِ النَّْفِس عن َهَواَها. فحاِصُل ما ذُِكر من األَقوال َسْبعَةٌ ، وزاَد  البصائر : وقيل :

 عن قَوم :

 النََّهار ، أَي أَّوله. فصاَرت األَْقَواُل ثمانِيَةً. نَْحرَ  ، أَي استَْقبِل (َواَْنَرْ )

بُ  النِّْحِريرُ و النَّْحرُ  من الَمجاز :و الُمتِْقُن الفَِطُن البَِصيُر بكّل  : الرجُل الطَّبِنُ  النِّْحِرير ، وقيل : ، بَكْسِرِهَما : الَحاِذُق الماهُر العاقُِل الُمَجّرِ

. وُسئَِل َجِريٌر عن ُشعََراِء اإِلْسالِم قال : نَْبعَةُ النََّحاِريرُ  ، والجْمع نَْحراً  الِعْلمَ  يَْنَحرُ  ألَنّهُ  األُُموَر ِعْلماً ، أَي نََحرَ  ، مأُْخوذٌ من قولهم : ءٍ شيْ 

ْعر للفََرْزدق. قيل : فَما تَركَت لنْفسك عرَ  نََحْرتُ  : أَنا (2)فقال  ؟الّشِ .نَْحراً  الّشِ  . قاله الزمخشريُّ

ى  : لقُب َرُجلٍ  نَْحُره بََرقَ و ا ، وَذرَّ  َحبًّا ، وَغْيِرهما.، كتَأَبََّط َشرًّ

 .(3)الَواِسُع البَيُِّن  الطَِّريِق : َسنَنُه ُمْنتََحرُ  من الَمجاز :و

 ، وهو للُمبَالَغَة ، يُوَصُف بالُجود. ِسَماَن اإِلبِل يَْنَحرُ  بََوائَِكَها ، أَي لَِمْنَحارٌ  إِنهُ  من كالم العََرب :و

 بها. الَمْنَحر ، وكذلك بِمنًى َمعروفٌ  النَّْحرِ  وَمْسِجدُ  .الَمنَاِحرُ  ، والجْمع ْدُي وَغْيُرهفيه الهَ  يُْنَحرُ  الذى : الَمْوضعُ  الَمْنَحرُ و

 ، كذا في األَساس. عن الطَِّريق : َعَدلُوا عنه تَنَاَحُروا من الَمجاز :و

ً  نَْحَرةً  لَِقيتُه َصْحَرةً بَْحَرةً  يقال :و ناٍت ، أَي ِعيَانا ، نقلَه الصاغانّي ، وقد سبَق ِذْكُر كّلٍ من َصْحَرة وبَْحَرة في محلّهما.* ومّما  ، ُمنَوَّ

 .الَمْنُحورة : النَِّحيَرةُ  يُْستَْدَرك عليه :

َل الّشْهِر. الناِحرُ و  : أَوَّ

ل َوْقتَِها. نََحرَ و َها في أَوَّ  الصالةَ : َصالَّ

 .نُُحوُره : الشَّْهرِ  نََحائِرُ و

 األَْرِض : ُمقَابِاَلتَُها. نََواِحرُ و

 ، بالَكْسر : َجَواٌد. ِمْنَحارٌ  ورُجلٌ 

َر قَوُل الشاِعر : الَمْنُحورو  : الُمْستَْقبَل ، وبه فُّسِ

ٌة  فــــــــــَ ــــــــــَ نـ ــــــــــِ  ُمســــــــــــــــــــــــح ي ــــــــــعــــــــــِ ُدوُر ال مح وصــــــــــــــــــــــــُ  َأوحَردحهتــــــــــُُ

  
ّرِّي و   ِب الــــــــــد  وحكــــــــــَ ُح ابلــــــــــكــــــــــَ بــــــــــح ورُ الصــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــُ نــــــــــح  مــــــــــَ

  
 وقال َعِديُّ بن َزْيد يَِصف الغَْيَث :

وَب ا ح  يــــــــــــــُ ح  ســــــــــــــــــــــــــــُ ُه َيســــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــُ رٌِح َوبـــــــــــــــح  مــــــــــــــَ

  
ُه   ـــــــــــــــّ ا كـــــــــــــــبَن حـــــــــــــــن ورٌ مـــــــــــــــاِء ســـــــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

  
 أَي َمْذبُوح.

 ، قال الراعي : اْنتََحر اْنتَِحاراً  ويُقَال للّسحاب إِذا اْنعَقَّ بماٍء َكثيٍر : قد

قـــــــــــــَ   بَلـــــــــــــح ا فـــــــــــــَ ازهلـــــــــــــِ نـــــــــــــَ ر  عـــــــــــــلـــــــــــــ  مـــــــــــــَ  فـــــــــــــمـــــــــــــَ

  
اَ    قـــــــــــَ رَ هبـــــــــــا األَثــــــــــــح حـــــــــــَ تـــــــــــَ اراً  فـــــــــــانــــــــــــح حـــــــــــَ تـــــــــــِ  (4) انـــــــــــح
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 وهو َمَجاز.

 : تكون في الِجَراِن ِإلى أَْسفَل من ذلك. الناِحرِ  ودائَِرةُ 

 قابَْلتُهُ.:  نََحْرتُهُ نَْحراً وفاُلن : قابَلَه.  نَْحرِ  وقَعََد فاُلٌن في

 على الطَِّريق وَغيِره ، إِذا تَتابَعُوا عليه. وهو َمَجاز. تَنَاَحُرواو

اريةو  : قَْريَة بمصر من أَعماِل الغَْربِيّة. النَّحَّ

ةٌ تُْنَسج ثم تَُخاُط على  النَّحيزةُ والرُجل. كَسِفينة : َطبِيعَتهُ.  (5) نَِحيَزةُ و»  : النَِّحيزةوالشُّقَّة.  [الفََساِطيط شبه]أَيضاً : ُطرَّ

__________________ 
 ( يف املفردات للراغب يف تفسريه ل ية : هو حّث عل  مراعاة هذين الركنا و ا الصالة وحنر اهلدي.1)
 ( عن األساس وابألصر : قا .2)
 : واسض با.( نص األساس : وطري  منتحر 3)
 .«فانتحر»بد  « وانتحر»وانظر ختر ه فيه ا وفيه  141( ديوانه ص 4)
اًل ( من هنا إىل قوله : عن أيب موســــ  ا وردت حنرية ابلراء ابألصــــر ا وقد صــــححها  ق  املطبوعة الكويتية حنيزة ابلزاي ا يف كر املواضــــض نق5)

 .«حنز»هبامشها ا والزايدة عن معجم البلدان ا وانظر اللسان وقد نبه إىل ذلك « حنيزة»عن معجم البلدان 
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ها ِذرَاَعاح وِإّلَا  الّنِحيَزة الَعرحَقة ا وقا  ابن ُِشَيحر : َنة ال يكون َعرحضــــُ َتويٌَة مض اأَلرحض َخشــــِ وداُء كَبهّنَا خرتيف ُمســــح : َطرِيَقٌة ســــَ
ود. وقا  بِّه خُبطُوط الثـ وحب ا وقا   الّنِحيَزةُ  اأَلصــمعّي : هي عالمُة يف اأَلرحِض من ِحَجاَرة َأو طا َأســح : الطرِيُ  بَعيحِنه شــُ

رو : الّنِحيزة أَبو زيحد : ن. وقا  أَبو َعمح اً تـَُعّل  عل  اهلَوحَدج يـَُزيّنونه هبا ا ورمبا َرَقُموها ابلِعهح ربح ها شــِ عر يكون َعرحضــُ  من الشــ 
َدها وكَبنّ  [الجي]يكون عل  الَفَساِطيرِت : الن سيَجُة ِشبحه اِ زَام  الن ِحيزةُ  من الط ُر   الّنحائزَ  تكون عل  البـُُيوِت تـُنحَسُج َوحح

َة : بّـَهة هبا. وقا  أَبو َخريح َقاُد يف اأَلرحض ا واأَلصـــــــــــــــُر يف مَجيض ما ذُكر َواِحٌد ا وهو الطرِيَقة  الن حيَزة مشــــــــــــــَ ُنـح
: اجلََبُر امل

تدقّة. ُسح
 امل
 .«َواٍد في ديَاِر َغطفاَن ، عن أَبي ُموَسى»:  النَِّحيَزةُ و

،  ناِخرَ  ، فهو في َخيَاشيِمهِ  النَّفَسَ  َمدَّ الصَّْوتَ  ، كأَِمير : نَِخيراً  ، بالّضّم ، يَْنُخرو ، بالَكْسر ، يَْنِخرُ  اإِلْنَساُن والِحَماُر والفََرسُ  نََخرَ  : [نخر]

ت من َخيَاِشيِمه كأَنه نَْغَمةٌ جاَءت ُمْضَطربةً. «نَخرَ  ْبِليسَ لَّما َخلََق هللا إِ »حديُث ابِن عبَاس : ومنه  أَي َصوَّ

، َكْسر الِميِم إِتباٌع لَكْسَرة الَخاِء كما قالُوا ِمْنتِن ، وهما ناِدراِن ، ألَّن ِمْفِعالً ليس من األَْبنِيَة. وفي  ، بفتح الِميم والَخاِء ، وبَكْسِرِهَما الِمْنِخرُ و

، وكَمْجِلِس  (2) اوبَضّمِهمَ  ، ولذلك قالُوا ِمْنتِن واألَْصل ِمْنتِين. ِمْنِخيراً  ولكن أَرادوا َمْنَخراً  ، وكان الِقيَاس ِمْنِخراً  : ويقولُون (1)التْهِذيب 

 وُمْلُمول : األَْنُف.

 قال َغْيالُن بُن ُحَرْيث :

ـــــــــــره  رِي ن جـــــــــــَ ِ مـــــــــــِ اح وحعـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــبـ ُب ال وحعـــــــــــِ ـــــــــــَ تـ  َيســـــــــــــــــــــــــح

  
ه ِإىل   يــــــــــــــح يـــــــــــــــَ ُد  ــــــــــــــَح نح لــــــــــــــَ ورِهمــــــــــــــِ خــــــــــــــُ نــــــــــــــح  مــــــــــــــُ

  
ّي : وَصواُب إِنشاِده كما أَنشَده ِسيبََوْيه : إِلى  ُمْنُحوره ، بالحاِء ، والُمْنُحور هو النَّْحُر ، َوَصَف الّشاِعُر هكذا أَنشَده الجوَهِرّي ، قال ابُن بَّرِ

وأَورد الصاغانّي هذا البْحث في ن  فََرساً بُِطوِل العُنُِق فَجعَلَه يَْستَْوِعب من َحْبِله ِمْقَداَر بَاَعْيِن من لَْحيَْيه إِلى نَْحِره ، هكذا في اللسان هنا ،

 ح ر.

بِيّ  بنُْخَرةِ  أَنه أََخذَ »في الَحِديث : و َمتُه بالضّم : األَْنفِ  نُْخَرةُ  «الصَّ ، يكون  ، أَو أَْرنَبَتُه الَمْنَخَرْينِ  أَو َخْرقُهُ ، أَو ما بَْينَ  ، وهي َرأْسه ُمقّدِ

 .ْخَرتَهنُ  : األَْنُف نَْفُسه. ومنه قولُُهم : َهَشمَ  النُّْخَرة لإِلْنَسان والشاِء والناقَة والفََرِس والِحَماِر. ويقال :

يح : ِشدَّةُ ُهبُوبَِها النُّْخَرةُ  من الَمَجاز :و  ، وَعصفَُها. من الّرِ

. وناقةٌ  ، أَو َضرَب أَْنفََها وَدلََكهُ  َمْنَخِرَها الناقة ، كَمنَع : أَْدَخل يََدهُ في الحاِلبُ  نََخرَ و  وقال اللْيث : كَصبُور : ال تَِدرُّ إِالَّ َعلَى ذِلك. نَُخورٌ  لتَِدرَّ

ر تَْنِخيراً  : النّاقَةُ التي يَْهِلك َولُدَها فال تَِدّر حتى النَُّخورُ  ةً. وفي  ُمْنُخَرْيَها : أَْن يَْدلَُك َحالبَُها التَّْنِخيرو. تُنَخَّ بإِبهاَمْيه وهي ُمنَاخة فَتثوَر َدارَّ

 أَْنفَها ، ويُقَال : حتّى تُدِخَل إِْصبَعَك في أَنِفَها. (3)النُّوق : التي ال تَِدّر حتّى تَْضرب  من النَُّخور الصحاح :

ِّتُ  الناِخرُ و، كَكِتٍف ،  النَِّخرُ و  ، إِذا بَِليَتْ  نَِخَرت ، وكذلك الَخَشبة ، وقد ، كفَِرحَ  نَِخرَ  وقد ، ناِخرٌ و نَِخرٌ  ، يقال : َعْظمٌ  : البَاِلي الُمتَفَت

فَةُ الّتي فيها ثُْقبَةٌ  : التي فيها بَِقيّة. وقيل : هي الناِخَرةُ ومن الِعَظاِم : البَاِليَةُ ،  النَِّخَرةُ  أَو ، تَتَفَتَّت إِذا ُمسَّْت ، (4)واْستَْرخت  ُء منها يَِجي الُمَجوَّ

يحِ َصوتٌ  ، ألَنَّ  أَجَوُد الَوْجَهْين ناِخَرةٌ و. قال الفَّراُء : ناِخَرة َء :وقُرى (5) (ُنََِرةً  ِإذا ُكّنا ِعظاماً أَ ). وقوله تعالى : كالنَِّخير ِعْند ُهبُوب الّرِ

َسواٌء في الَمْعنَى بمنِزلَِة الّطاِمعِ  النَِّخَرةو النَّاِخرةُ وِء التَّأْويل. قال : مع الحافَِرة والّساِهَرة أَْشبَهُ بَمِجي ناِخَرة اَل تََرى أَنَّ اآلياِت باألَِلف ، أَ 

 والطَِّمع.

ارٌ و نَُخْيرٌ و  كُزبَْيٍر وَشدَّاٍد ، اْسَماِن. ، نَخَّ

 ُرؤبَةَ : قال الُمتََكبُِّر. وقيل : ، بالَكْسر : الشَِّريفُ  النِّْخَوارُ و

ُت و  كـــــــــــــــِ ي ُنســـــــــــــــــــــــــــــح اِورَاابلـــــــــــــــد واهـــــــــــــــِ خـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــنـــــــــــــــ 

  
مــــــــًا َأو شــــــــــــــــــــــاعــــــــرَا  حــــــــَ فــــــــح ــــــــا مــــــــُ ن ــــــــح ي ــــــــَ بح ِإل ــــــــُ ل ــــــــاجــــــــح  ف
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__________________ 
ِعر ا وهو قياس. ومن قا  : ِمنِخر قا  : كان يف »( عبارة التهذيب : 1) ويقولون : َمنِخر وِمنِخر. فمن قا  : َمنِخر فهو اســــــــــــــم جاء عل  َمفح

 أما اللسان فكاألصر.« مفعير ا فحذفوا املدة كما قالوا : منو ا وكان يف األصر منتا. األصر منخري عل 
 ( يف القاموس : وضمهما.2)
 ( الصحاح : ُيضرب.3)
 ( يف اللسان : بليت وانفّتت أو اسرتخت.4)
 .11( سورة النازعات اآية 5)
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 وبه فَسَّر أَبو نَْصر قَول َعدّيِ بن زيْد :

ٍض  بـــــــــــــــــــــ  يِن تــــــــــــــــــــــُ َد بـــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــح اِورَةٌ بــــــــــــــــــــــَ  َنـــــــــــــــــــــََ

  
ا  رَازهبـــــــــــــــــَُ مح مـــــــــــــــــَ ت هبـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــ  بَن مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــد اطـــــــــــــــــح  ق

  
ِعيفُ  قيلَ والَجبَاُن ،  قيل :و  كِجْلَواٍز وَجاَلِوَزةٍ. نََخاِوَرةٌ  ج ، وفي األَِخيَرين َمَجاٌز ، وقد نقَلُهَما الّصاَغانيَّ ، الضَّ

 ، كذا في اللَِّسان. الَواسُع اإِلْحِليلِ  : النَّْخَوِريُّ  قيل :و ، نقله الصاَغانّي. فِ الَواسُع الفَِم والَجوْ  ، بالفتْح : النُّْخَوِريُّ و

تَْين نُُخرٌ  : الِخْنِزيُر الضاِري ، ج النّاِخرُ و  ، قالَه أَبو َعْمرو. ، بَضمَّ

 ، حكاه يَْعقُوب عن الباهلّي. أََحدٌ  ، أَي ناِخرٌ  ما بَِها من الَمَجاز :و

ٌ  يُقَال :و َجال : َمن نَخَرت تَْنخر ، وقد عند الِجَماعِ َكأَنََّها َمْجنُونَة تَْنِخرُ  ، وهي التي ِمْنَخارٌ  امرأَة عند الِجَماعِ َحتَّى  يَْنِخرُ  ، كَمنََع ومن الّرِ

 .نَِخيُره يُْسَمع

ُروا»َعْمٌرو والَوفُد معه قال لُهم : لما َدَخَل عليه »قد َجاَء في َحِديِث النََّجاشّي : و،  : التَّْكِليمُ  التَّْنِخيرُ و  أَي تكلَّموا. «نَّخِ

 : الصَّْوت ويروى بالِجيِم ، وقد تَقَدَّم. النَِّخير مأْخوذٌ من (1)قال ابُن األَثيِر : كذا فُّسر في الَحديث. قال : ولَعَلَّه إِن كان َعربِيًّا 

وَ  الَمْنَخرو اُب أَنّهُ بَكْسر الِميم والَخاِء كما َضبََطه الصاَغانّي مجّوداً ويَاقُوٌت في ُمْعَجمه. وكان الُمنَاِسُب ، كَمْقعٍَد. هكذا ِسيَاُق َضْبِطه ، والصَّ

 .(2)بن أَبي بَْكِر بن ِكالب  َهْضبَةٌ ِلبَنِي َربِيعَةَ بِن عبِد هللا من الُمصنِّف ضبُطه ،

، على  ع قُْرَب الَمِدينَة ، أَي على ِصيغَِة اسِم الَمْفعُول ، والِّذي في التّْكملَة بَكْسر الَخاِء ، هَكذا هو مضبوط مجّوداً : ، كُمْنتََظر الُمْنتََخرُ و

ثله في معجم ، هكذا في سائر النَُّسِخ ، وصوابه فَْرش َملٍَل ، بالَمْين ، كذا هو في التكملة على الصَّواب ، وم بناِحيَة فَْرِش ماِلك ليلة منها ،

 بن أُبَْيٍر القُضاعّي ، بُن أَْوِس  النََّخارُ  وكَشدَّاد : ياقُوت ، وقال : هو من مكَّة على سبع ، وِمن الَمِدينَة على ليلة ، وهو إِلى جانب َمثْغَر.

فيه : كان أَنسَب العرب وأَنّه من ولد َسْعد ُهَذْيٍم ، قال بَن أُنَْيس وقال  النََّخارَ  ، وهو من َولِد سْعِد ُهَذْيٍم ، وَذكَر ابُن َماُكوال أَْنَسُب العََرب

 والعَدَّاُء بن اَءةَ ال تَُكلِّمك.الحافظ وهو تَْصِحيف ، وذكَر الّصاَغانّي والحافظ أَنّه َدَخَل على معَاويَةَ فازَدَراه وكاَن َعلَْيه َعبَاَءة فقال : إِن العَبَ 

 جاهلّي. وباِلغَة بالعَْين والغَْين. ِن يَوَم باِلغَةَ : صاِحُب طالئعِ بنِي القَيْ  النََّخارِ 

اجِ بنو ْنعَانّي ، هو بالفَتْح نَْخَرةَ  إِبَّراِهيُم بُن الَحجَّ ثين والفَتْح َذكره الصاغانّي ، ويَُضمّ  الصَّ ُث. ، األَِخير هو الَمْشُهور عند الُمَحّدِ َرَوى  ُمَحّدِ

ْملّي. قال الَحافِ  عَفاِء الْبن ِحبَّان : إِبراهيم بن إِسحاق بنعنه أَبو ِعيَسى الرَّ ى الدَّاَرقُْطنِّي وَمْن تَبِعَهُ أَباه ، ووقَع في الضُّ . نَْخَرة ُظ : كذا َسمَّ

ّي في َغَرائِب َماِلك : قُْطنِ وأَْورد له مْن ِرَوايته عن إِْسَحاَق بِن إِبراهيم الطَّبِرّي ، عن عبِد هللا بِن نَافع ، حديثاً َموضوعاً. وكذا أَورَده الدَّارَ 

 لقب ، واسُمه يُوُسف. انتهى. نَْخَرة ويُْستَفاد مْن َكالِم الَخِطيب أَنّ 

 * ومما يُْستََدرك عليه :

 ، بالضّم ، كذا في اللِّسان. النُّْخَرة ، كُهَمزة : ُمقدَّم أَْنِف الفََرس والحَماِر والِخْنِزير ، لغةٌ في النَُّخَرة

ر ناِخرٌ  ْيُل ، يُقَال للَواحد: الخَ  النّاِخَرةو تَْرَكُب بَغلَةً َوْجُهَها َهَرماً فقيل له : أَ  َركَب َعْمُرو بُن العاص على بَْغلَة َشمطَ »الَحديث :  ، وبه فُّسِ
ْوت الذي يَخُرج من أُنوفِها. وأَْهُل ِمْصر يُْكثُرون ُرُكوبََها أَكثََر من  النّاِخَرة ويقال ؛ «بمصر؟ ناخَرةٍ  وأَْنت على أَْكَرمِ  (3) : الَحمير ، للصَّ

 ُرُكوب البِغَاِل.

 «َطاِرقَتُهبَ  فتَناَخَرتْ » وفي الَحديث أَيضاً :من أَْنِفه ، وَشخيُره من َحْلقه.  نخيُره والشَّاخر ، النَّاخرُ  : الحَمار. قال الفَّراُء : هو النَّاِخرُ  وقيل.

 أَي تََكلَّمت وكأَنَّه كالٌم مع َغَضٍب ونُفُور.

 ، كُزفَر : اسُم َموضع ، َذكَره ابن ُدَرْيد في الُحْسبان. النَُّخرو

 النُّسخ، هكذا في  ءٍ ِمن َجوِف َشيْ  َسقََط وَشذَّ. وقيل : َسقَطَ  ، وقيل : َسقَطَ  ، بالّضّم : يَْنُدُر نُُدوراً  ءُ الشَّيْ  نََدرَ  : [ندر]

__________________ 
 ( ورد يف الدر النثري أنه اب بشية قا  : ومعناه : تكلموا.1)
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 .448( انظر مجهرة ابن حزم ص 2)
 أما اللسان فكاألصر.« أتركب هذه»( يف النهاية : 3)
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َياَء فَظَهرَ  ٍء َأو منشي َأو من َباِ  ا (1)ابجليم  رَكَب فـََرساً له فَمر تح بشَجَرٍة فطَاَر منها طائٌر ا أَن ه »يف اَ ِديث ؛ و ا  َأشح
 َأي َسقرَت وَوقَض.ا  «عنها عل  أَرٍض َغِليظَة فَنَدرَ  فحاَدتح ا

ُجلُ و َمتْين ، وفي ، أَي الَخْضفَة بالعََجلَة ، حكاها ابُن األَعرابّي هكذا بالخاِء والضاد الُمْعجَ  النَّْدَرة بها ، وهي نََدرَ  يُقَال : َخَضفَ  إِذا الرَّ

 في َمْجِلسه ، فأََمر القَْوَم كلَّهم بالتََّطهُّر لئالَّ يَخَجلَ  نََدر َرُجالً  أَنَّ »:  عنههللارضيفي حديث ُعمر وبَْعض النَُّسخ : َحَصف ، بالُمْهَملَتين. 

 غيِر اْختياٍر.منه من  نََدَرت : معناه أَنّه َضَرَط كأَنَّها حكاها الَهَروّي في الغَِريبَْين« النادرُ 

َب. : نََدرَ و ْبتَه. نََدْرتَ  يقولون : لو َجرَّ  فاُلناً لَوَجْدتَه كما تُحّب ، أَي لو َجرَّ

جُل ، إِذا نََدرَ  يقال :و  ، قاله ابُن َحبِيب ، وأَْنَشد ِلَساِعَدةَ الُهَذِلّيِ. وفي التكملة : ِلَساِعَدةَ بِن العَْجالن : ماتَ  الرَّ

ه  مــــــــــــــــــــــــــــــُ اَ  َأاي   كــــــــــــــــــــــــــــــالاَن وِإنح طــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُدر  ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ حـــــــــــــَ ِ  ســـــــــــــــــــــــــــيـ دح َزٍن مـــــــــــــِ  عـــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي سيموت.

 : نََدَرت أَو ، وذلك حيَن يَْستَمِكن الماُل من َرْعيِها ، َظَهَرْت ُخوَصتَُها : تَْنُدر الشََّجَرةُ  نََدَرتو من أَْعَراضه ، النَّبَاُت : َخَرَج َوَرقُه نََدرو

تْ   ، وهذه عن الصاَغانّي. اْخَضرَّ

 ، قال الشاعر : أَنَادرُ  ج : خاّصةً ، ُكْدُس القَْمحِ  : األَْنَدر قال ُكَراع : (2) و ، شاميّة. : البَْيَدرُ  األَْنَدرُ و

 اأَلاَنِدرِ َد   الدِّاَيِس َعَرَم 
 : وقَْوُل َعْمِرو بِن ُكْلثُوم ، فيها ُكُروٌم. َعلَى يَْوم ولَْيلَة من َحلَبَ  بالشَّام ، ة : األَْنَدرو

َبحيَنا نك فاصح  َأاَل ُهيبِّ بَصحح
ا األَْنَدِرينَا ال تُْبقَى ُخُمورَ و ُروَرة ، كما قال الراجز : فاْجتََمعَت ثاَلُث ياآت فَخفَّفَها القَْريَةِ  هِذه نََسَب الَخْمَر إِلى أَْهل لمَّ  للضَّ

ِر البابِليَناو   َما ِعلحِمي بِسحح
الُمه ال ، في األَشعريّين واألَعجميِّين ، قال َشيُخنَا : وك كما قَالُوا : األَْشعَُروَن واألَْعَجُمون فَخفَّف ياَء النِّْسبَة ، أَْنَدُرونَ  ، األَْنَدِريّ  أَو َجْمعُ 

 ٍت في الكلمة. وما يَُكونُ يَْخلُو عن نََظر ، وتَْحقيقُه في شْرح َشواِهد الشَّافِيَة للبَْغَدادّي. قُْلُت : ولعَلَّ َوْجهَ النّظر هو اْجتِماع ثاَلِث آيا

إِلخ ، كاَن أَحسَن في « كَما قَالُوا»ه قبل قَْوله إِلى آخره ، ولو َذكرَ « فِتْيان»مع أَنه ذكره فيما بعد بقوله :  األَندريّ  الذي هو جمع األَْنَدُرونَ 

ل.  اإِليراد ، فتأَمَّ

 ، أَنشَد أَبو زيد : : الَحْبُل الغَِليظُ  األَْنَدِريُّ و

 َمس ُه بـََلرُ  أَنحَدرِييف كبَن ه 
 كذا في التَّْكملة ، ونَسبَه صاِحُب اللَِّسان ألَبي َعْمٍرو ، وأَنشد ِللَبِيٍد :

 (3)َشِتيُم  األَنحَدرِيّ  مُمَريف كَكرِّ 
ر قوُل َعْمرو بِن ُكْلثُوم السَّابق  أَْنَدريٌّ  ، َواحُدُهم َشتَّى يَْجتَمعُون للشُّْرب ِمن َمواضعَ  : فِتْيَانٌ  األَْنَدُرونَ و  .(4)، وبه فُّسِ

 تَْنُدر الَكالمِ  نََواِدرُ  : النَّواِدرَ  من الَمَجاز : أَسَمعَنيو

__________________ 
 ء كالقاموس واألصر.وفيه أيضاً : من جوف شي« ءمن خوف شي»( يف اللسان : 1)
 .«أو»( يف القاموس : 2)
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 ط. بريوت :ـ  182( ديوانه وصدره فيه : ص : 3)
 َفرو حها يـَقحلو النِّجاَد عشيةً 

وتعميماً للفائدة ســـنورد مجيض ما ورد عند ايقوت وعبارته : أندرين : ابلفتح مث « أندرين»( ذكر مصـــحح اللســـان هنا بع  ما ذكره ايقوت يف 4)
ربية السـكون وفتح الدا  وكسـر الراء وايء سـاكنة ونون ا هو هبذه الصـيغة ِبملتها اسـم قرية يف جنويب حلب بينهما مسـرية يوم للراكب يف طرف ال

وهذا مما ال شك فيه ؛ وقد ــــــــــ  وذكر البيتــــــــــ  دران ا وإايها عىن عمرو بن كلثوم بقولهلي  بعدها عمارة ا وهي اآن خراب لي  هبا إال بقية اجل
إىل أن  ســــــــبلت عنه أهر املعرفة من أهر حلب فكّر واف  عليه ا وقد تكلف مجاعة اللغويا ملا مل يعرفوا حقيقة اســــــــم هذه القرية ا وأجلبهتم ا رية

؛ قا  صـــاحب الصـــحاح : األندر قرية ابلشـــام إذا نســـبت إليها تقو  : هؤالء أندريون ا  يشـــرحوا هذه اللفظة من هذا البيت بضـــروب من الشـــرح
 وذكر البيت ؛ مث قا  : ملا نسب اخلمر إىل القرية اجتمعت ايءان فخففها للضرورة كما قا  اآخر :

 ما علمي بسحر البابليناو 
األندر  تيان  تمعون من مواضض شىت ا وأنشد البيت ا وقا  األزهري :وقا  صاحب كتاب العا : األندري ا و مض األندرين ؛ يقا  : هم الف

 .. منهمقرية ابلشام فيها كروم ومجعها األندرين ا فكبنه عل  هذا املعىن أراد مخور األندريا فخفف ايء النسبة كما قا  األشعرين ا وهذا حسن 
عرف فال افتقار ِإىل هذا التكلف ا بقي أن يقا  : لو أن األمر عل  ما ذكرت ا فبما ِإذا ـ  صحيح القياس ما مل يعرف حقيقة اسم هذا املوضض

 وكان األندرين علماً ملوضض بعينه هبذه الصيغة لوجب أن ال تدخلها األلف والالم كما مل تدخر عل  مثر نصيبا وقنسرين وفلسطا ودارين.
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ُهورِ  وهي ؛ ُعحَتاد. انِدرٌ  هذا كالم َساس :لظُُهورِه. ويف األَ  َما َشذ  وَخرََج من اجلُمح
 ا َأي َغرِيٌب خارٌج عن امل

،  النََّدَرى وفي النََّدَرىو ، بال الم فِيِهَما ، نََدَرى ، وفي نََدَرىو ، محّركةً ، النَّدَرة وفي ، َمْفتُوَحتَْين النَّْدَرةِ  ، وفي نَْدَرةً  لَقيتُه من الَمَجاز :و

كات  بالاّلم فِيِهَما ، ةً. النّْدرةِ  بَْعدَ  النّْدرة ، ويقال : إِنَّما يكون ذلك في بَْيَن األَيّام فيما ، أَيُمَحرَّ  ، إِذا كان في األََحايِين َمرَّ

 .َهافأَْنَدرَ  ، يقال : َضَرَب يََدهُ بالسَّْيف َء : أَْسقََطهُ الشَّيْ  أَْندرَ وأَْخَرَجه ،  ، إِذا عنه ِمْن ماِلِه َكذا أَْنَدرَ  من الَمَجاز :و

َكةً  نََدَرى نَقََد مائةً  يقال :و  أَْخَرَجَها لَهُ من ماِله. ، أَي أَْنَدَرَها ، إِذا ، ُمَحرَّ

ة  القْطعَةُ من الذََّهبِ  ، بالفَتْح : النَّْدَرةُ و ، أَي الضَّْرطة ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، َذَكَر  الَخْضفَةُ بالعََجلَة : النَّْدَرةوتُوَجُد في الَمْعدن.  (1)والِفضَّ

 ، ألَغناه عن ذْكره ثانياً. النَّْدَرة الفْعَل أَّوالً ثّم َذكَر الَمْصَدر ثانياً ، وهو َمِعيب عند ُحذَّاق الُمَصنِّفين ، فإِنَّه لو قال ُهنَاك : وهي

مانِ  ناِدَرةُ  من الَمَجاز : فاُلنٌ و  ، كما يقَال نَِسيُج َوْحِده. عَْصرِ َوِحيُد ال ، أَي الزَّ

 نقله الصاغانّي. : ع نََواِدرُ و

ٍء. رَوى عْنه عليُّ بن رباح وخالُد بُن ويقال : هو ُعتْبةُ بُن عبْد السُّلمّي. وليس بشي َصحابيٌّ  ، السُّلَميّ  كُركَّع النُّدَّر اسٌم. وُعتْبةُ بنُ  ناِدرٌ و

َف على بْعضهم َمْعداَن ، َح به الحافَظ وَغْيُره، ي وتَصحَّ دة فََضبَطه بالباءِ  عني اإِلماَم الطَّبَرّي ، كما صرَّ الُمْعجمة ، والصواب  والذّال الُموحَّ

 األَّول.

 وِجَرابٌ  ُرهُ في َمْوضعه.وقَد تَقَدَّم ِذك أَي َشديُد البَياِض  ، بالذّال الُمْعجمة والهمزة ، صوابُه َذْرآنيٌّ  مْشُهور ، ، َغلَطٌ  أَْنَدَرانيٌّ  ِمْلحٌ  قولُهم :و

 ، نقله الصاغانّي. : َضْخمٌ  أَْنَدَرانيٌّ 

اَلةِ والّسالم ، ، َكحْيَدر : من أَْسماِء الَمدينَة نَْيَدرُ و  ، بتَْقديم التَّْحتيَّة على النون. يَْنَدر وقيل : أَو هو بدالَْين. ، على صاحبِها أَفضُل الصَّ

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

 أَنَّ رُجالً عضَّ يََد آخرَ » الحديث :، ومنه (2)العَْظُم : انفكَّ وزاَل عن َمحلّه  نَدرَ ومن الَجبل ، أَي يَخُرج.  يَْنُدر : الِحماُر الوْحشيّ  الناِدرُ 

مْخَشرّي : وَسمْعُت َمن يقول لَزْوجته  نََدرَ و «ثَنِيَّتَه فنََدرَ   .ُدِريأَنُ  : (3)من بَْيته : َخرَج ، قال الزَّ

ْطُب من أَْعَراضه : َخَرج. فنََدر وأصاب الَمَطُر الَحشيشَ   الرُّ

 .نََواِدرهو نَاِدِره وَشبِعَت اإِلبُل من

ْطَب ، أَي يَتَتَبَّعُهُ. ويُقال :  أَثََره : اْقتَفَْوه. وااْستَْنَدرُ  النّبَاَت : أََراَغتْه لألَْكل وماَرَستْه. ومن الَمجاز : (4) اْستَْنَدَرت والماُل يَْستَْنِدُر الرُّ

 علينا ، أَي يَأْتِينَا أَحياناً. يتَنَاَدرُ  . وفالنٌ كالنَّْدَرة ، (5) النُّْدَرة . ولَِقيتُه فيالنُّْدرة وال يقَع ذلك إِالَّ في

يَة. أَسقََطها وأَْلغَاها  أَْنَدرَ و  ، قال أَبو َكبيٍر الُهَذِلّي : (6)البَِكاَرةَ في الّدِ

اُة و  مــــــــــَ اَدُرواِإَذا الــــــــــكــــــــــُ نــــــــــَ ــــــــــَ لــــــــــَ   تـ َن الــــــــــكــــــــــُ عــــــــــح  طــــــــــَ

  
رَ   دح فِ  نــــــــــــَ عــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــح

ُ
زَاِء امل ارة يف اجلــــــــــــَ كــــــــــــَ  الــــــــــــبــــــــــــِ

  
ّي : يُريد أَن الُكلَى الَمطعونة تُْنَدرُ  يقول : أُْهِدَرت ِدَماُؤكم كما يَة ، وهي جْمع بَْكٍر من اإِلبل. قال ابن بَّرِ ، أَي تُْسقَط فال  تُْنَدر البَِكارةُ في الّدِ

يَة ، والُمْضعَُف : يُْنَدر يُحتََسب بها ، كما يَة فال يُْحتََسب به. والَجَزاُء هو الّدِ ةٍ بعَد مرَّ  البَْكر في الّدِ  ةٍ.الُمَضاَعُف َمرَّ

فَه فيه. وَضَربه على رأْسه أَْندْرتُ واْلِمْغلَِق ، أَي أَسنانَه.  نََواِدرَ  ويُقَال : أَْصلح . ُكّل أَْنَدَرهاوَعينُه  فنََدَرتْ  يَد فالٍن عن مالي : أََزْلت تَصرُّ

 ذلك َمجاز.

 عند َمْنفُوحةَ. وقد ُرِوَي إِْعجاُم داِلها أَيضاً. ، بالفَتْح : َموضٌع من نَواِحي اليَمامة ، قاله الصاَغانِّي : قْلت : نَْدَرةُ و

 في ِعْلٍم أَو فَْضٍل : تقَدَّم. قالَه ابُن القَّطاع. نََدرَ و



6899 

 

 من قْوٍل أَو فِْعل. بناِدرٍ  : أَتَى أَْنَدرَ  وقال أَيضاً :

__________________ 
 ( يف التكملة : أو الفضة.1)
 ( األساس : عن مكانه.2)
 المرأة. ( يف األساس :3)
 ( يف اللسان : واستندرت اإلبر.4)
 وما أثبت عن األساس ا وعبارهتا : وإين أللقاه يف الن درة وعل  الن درة والن َدَر .« النديرة»( ابألصر 5)
 ( يف األساس : وألقاها.6)
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 .(1): َغُرَب  نََدارةً  الَكالمُ  نَدرَ و

 : قَرية باليَمن ُسْكنَةُ بني ِعيَسى من قَبائِل عّك. الناِدَرةو

ى عنههللارضيالشافعيُّ و اإِلْنَساُن فيَجعلُه على نَْفسه نَْحباً َواِجباً ، يَْنذُُرهُ  ، وهو ما النَّْحبُ  النَّْذرُ  : [نذر]  يَِجب ما العْمدِ  ِجَراحِ  كتابِ  في َسمَّ

يَات من الِجَراحات في ونه :. نَْذراً  الّدِ ، كذا في اللسان. وفي التكملة : وهي لغة  األَْرش قال : ولُغَة أَهِل الحجاز كذلك ، وأَهُل العراِق يُسمُّ

، وفي  نيقَال : لي ِعْنَد فاُل (2) : ال تَكون إِاّل في الِجَراح ِصغَاِرَها وِكبَاِرَها ، وهي َمعَاقُِل تلك الُجُروحِ  النُّذُورُ  ، أَو نُذُورٌ  ج أَهِل الحجاز ،

ِرير : إِنما قِيل له ، إِذا َكان ُجْرحاً َواِحداً له َعْقلٌ  نَْذرٌ  اللَّسان والتّكملِة : قِبََل فاُلنٍ  فيه ،  نُِذرَ  ألَنّه نَْذر ، قاله أَبو نَْهَشل ، وقال أَبو َسعيد الضَّ

 بنِصف الِمْلطاة في قََضيَا عنهماهللارضيلُمَسيِّب أَن ُعَمَر وُعثَْماَن في حديث ابن اوعلى نْفسي ، أَي أَْوَجبْت.  نََذْرت أَي أُوِجَب ، من قَْولك :

 الُموِضَحة. نَْذرِ 

 أَي بنِْصف ما يَِجب فيها من األَْرِش والِقيَمة.

 ، نقله الصاَغانّي. بالضّم : ِجْلُد الُمْقلِ  ، النُّْذرو

ّم : نُذُوراً و ، بالفَتْح ، نَْذراً  ّم ،، بالضّ  يَْنذُرُ و ، بالَكْسر يَْنِذرُ  على نَْفِسه نََذرَ  قدو : أَوَجبَه على  َكذا وتعالَى هلل ُسْبَحانَه نََذرَ و:  *أَْوَجب ، بالضَّ

عاً ، من ِعبَاَدةٍ أَو َصَدقَة أَو غيِر ذِلك. وفي الِكتَاب العزيز :  َن أُّم قالتْه امرأَةُ ِعْمَرا (3) (ِإيّنِ َنَذْرُت َلَك ما يف َبْطِ  حُمَرَّراً )نَْفسه تَبرُّ

: ما كان  النَّْذرُ  أَو ، َرواه عن يُونس عن العََرب. أَْنذُُرهُ نَْذراً  ماِلي فأَنَا نََذْرت ، أَو نَْذراً  على نَْفسه نََذر تقول العرب : َمريَم. قال األَْخفَش :

 النذر وقال ابُن األَثِير : وقد تكّرر في أَحاديثِ  بنَْذر ، وعليَّ أَْن أَتََصدََّق بِدينَاٍر ليس نَْذرٌ  َوْعداً على َشْرٍط ، فعَلَيَّ إِْن َشفَى هللا َمِريِضي كذا

ْجَر عنه حتى ال يُْفعَلَ ِذْكُر النَّ   لكان في ذلك إِبطاُل ْهيِ عنه ، وهو تَأْكيٌد ألَْمِره وتَحذيٌر عن التََّهاُون به بعَد إِيجابِه. قال : ولو كان معناه الزَّ

لَحِديِث أَنَّه قد أَعلََمهم أَنَّ ذلك أَمٌر ال يَُجرُّ لهم في ُحْكِمه وإِْسقَاُط لُُزوِم الوفَاِء به ، إِْذ كان بالنَّْهي يَِصيُر َمْعِصيَةً فال يَلَزُم. وإِنَّما َوْجهُ ا

ْره هللا لكم ، أَو تَْصِرفون به  بالنَّْذر على أَنُّكم تُْدِرُكون تَْنذُُروا ال وال يَردُّ قَضاًء. فقال : (4)العاجل نَْفعاً وال يَْصِرُف عنهم َضرراً  شيئاً لم يُقَّدِ

 الِزٌم لكم. نَذْرتُُموه ولم تَْعتَِقُدوا هذا فاخُروجوا عنه بالَوفاِء ، فإِّن الذي نََذْرتم ليُكم ، فإِذاعنكم ما َجَرى به القََضاُء ع

َذَكراً كان أَو أُْنثَى ،  عَبَّد ،أَو الُمتَ  الَولَد الذي يَْجعَلُه أَبُوه قَيِّماً أَو َخاِدماً ِلْلَكنِيسة اسمُ  : النَِّذيَرةو ، فَِعيلَة بمعنَى َمْفعُولَة. : ما تُْعِطيهِ  النَّذيَرةُ و

ه ، والجْمع : أَبُوه نََذَرهُ  وقد هم ، وقد يُْنِذُرهم من الَجْيِش : َطِليعَتُُهم الذي النَِّذيَرةو .النََّذائِرُ  أَْو أُمُّ ، هكذا في سائر النَُّسخ ،  نَِذَرهُ  أَْمَر َعُدّوِ

هم ، أَي  يُْنِذرهم الَجْيش : َطِليعَتُُهم الذي نَِذيَرةُ  . وفي اللَِّسان :أَْنَذَره وقد ، فَحقُّه أَن يقول : اإِلْنَذار من يُنِذرهم والذي في التكملة : أَْمَر َعُدّوِ

 يُْعِلُمُهم.

وكن منهم على  (6) [واْستَِعّد لهم]أَي اْحَذْر منهم « القَْومَ  اْنَذرِ »، ومنه الحديُث  َعِلَمهُ فَحِذَرهُ  (5) نَْذراً  ، كفَِرح وكذلك بالعَُدوّ  ءِ بالشَّيْ  نَِذرَ و

حوا بأَنّه ليس له َمصدٌر َصريٌح ، ولذلك قالوا : إِنّه مثُْل َعَسى من األَْفعَال الت قيل : ي ال َمَصاِدَر لها. وِعْلٍم وَحَذٍر. ونقَل شيُخنا أَنُّهم َصرَّ

 اع له ثاَلثةَ مصادَر ، َحْيُث قال :إِنُّهْم استْغنَْوا بأَْن والِفْعِل عن َصريح الِفْعل ، كما في العناية أَثْنَاَء ُسوَرة إِبراهيم. قُلُت : وقد َذَكر ابُن القَطّ 

 : َعلْمتُه. نََذراً و نَِذاَرةً و نََذاَرةً  ءِ بالشي نََذْرتُ 

تَْيِن ،  ، بالفَتْح عن ُكَراع واللِّْحيَانيّ  نَْذراً و اً إِْنَذار باألَْمر أَْنَذَرهو اجّي ، أَي نَِذيراً وويَُضمُّ. وبضمَّ جَّ َحذََّره  قيل :وأَْعلَُمه ،  ، األَخير حكاه الزَّ

فَه في إِْبالغه ر قْولُه تَعالَى :  وَخوَّ ،  النُّْذَرى بمعنى التَّْخويف في اإِلبالغ اإِلنذار ، أَي من واالْسمُ  (7) (َوأَْنِذْرُهْم يَ ْوَم اآْلزَِفةِ )، وبه فُّسِ

تَْين ، ومنه النُّذُرُ و ، كبُْشَرى ، بالضمّ  َمْصدٌر  اإِلنذارواْسٌم  النُّْذر وقيل : إِنّ  إِْنَذاِري أَي (8) (نُُذرِ ) وَ فََكْيَف كاَن َعذابِي  قَْولُه تعَالَى : ، بضمَّ

اُج في قَْوله َعزَّ وجلَّ :  النَّذيروالَمْصدر  اإِلْنَذارَ   : الَجيِّد أَنّ على الصحيح ، وقال الّزّجاجيُّ  جَّ قال :  (9) (ُعْذرًا َأْو نُْذراً )االْسُم. وقال الزَّ

 معناهما المْصدر ، واْنتصابُهما على المفعُول

__________________ 
 ( يعين خروجه عن املعتاد ا كما يفهم من األساس.1)
 .«اجلراح»ب واللسان والتكملة : ( يف التهذي2)
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 يف القاموس : أوجبه ا كانتذر ا ونذر ماله. (*)
 .35( سورة آ  عمران اآية 3)
 ( يف النهاية : ضرّاً.4)
 ( ضبطت عن اللسان.5)
 ( زايدة عن النهاية.6)
 .18( سورة غافر اآية 7)
 .18( سورة القمر اآية 8)
 .6( سورة املرسالت اآية 9)
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تَ ْعَلُموَن َكْيَف َنِذيرِ )قا    تعاىَل :  .اإِلنحَذار اســــمُ  الن ذيرُ و  .(1) اإِلنحَذارو لإِلعذار  (فَاْلُمْلِقياِت ِذْكراً )له ا املعحىَن   (2) (َفس   َ
ر ا وهذه عن اإِلَمام كالنِّذاَرة  ا ِإنذاري َأي افعّي   ّمد بن ِإدحري  ا ابلَكســـــــح قـُلحُت : وجعَله ابُن  .عنههللارضلللليالشـــــــّ

ته ا كما تقد م.ابلشي َنِذرحتُ  الَقط اع عن َمصادر  ِء ِإذا علمح
ر ، فَعيل بمعنَى ُمْفِعل ، وقيل : الُمْنِذرُ  : النَّذيرو ف القَْوَم بما يكون قد َدهَمهم من عُدّوٍ أَو غيِره ،  الُمْنِذر ، وهو الُمحّذِ : الُمْعِلُم الذي يُعّرِ

تين ، ومنه قَْولُه تعالى : نُذُرٌ  ج اإِلعالم. اإِلنذار ف أَيضاً. وأَصلُ وهو الُمَخوِّ  َبْت َْثُوُد اِبلنُُّذرِ ) ، بضمَّ اج : (3) (َكذَّ جَّ  جْمع النُّذُر قال الزَّ

 .نَِذير

ِميَّةَ ، وأَْنشد ألَوْ  يُْنِذرُ  ، ألَنَّهُ  َصْوُت القَْوِس   :(4) النَِّذيرُ  قال أَبو َحنيفَة :و  س بن حَجر :الرَّ

ٍض كـــــــــــَبن  و  بـــــــــــح ـــــــــــَ ن نـ راَء مـــــــــــِ ِذيـــــــــــَرهـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــح  نـــــــــــَ

  
رُ   كـــــــــــَ ِش أَفـــــــــــح ُه عـــــــــــن الـــــــــــَوحـــــــــــح فِّضـــــــــــــــــــــــــح  ِإذا ملح ختـــــــــــَُ

  
ُسوُل ،  قال ثعلٌب : هو (5) (َوجاءَُكُم النَِّذيرُ )قَْولُه َعّز وجّل : و أَْشبَهُ واألَّول  قال األَْزهرّي : الشَّْيُب. هنا النَِّذيرُ  قال بْعُضهم :والرَّ

رًا َوَنِذيراً ):  عزوجل، كما قال  وسلمعليههللاصلىالنَّبّي  قال أَهُل التَّْفسير : يَْعنِيو وأَْوَضح.  .(6) (ِإاّن َأْرَسْلناَك شاِهدًا َوُمَبشِّ

ْت عينَاه وَعاَل صوتُه واشتَدَّ َغَضبُه ، كأَنَّهُ »في الَحِديث : و  .«ْيٍش يقول َصبَّحُكم ومسَّاُكمجَ  ُمْنِذرُ  كان إِذا َخَطَب احَمرَّ

ً  أَْنَذرَ  : تَنَاَذُرواو  َشّراً َمُخوفاً ، قال النّابغَةُ يَصف أَنَّ النُّْعَماَن تَوعَّده فباَت كأَنَّه لَِديٌغ يَتََمْلَمُل على فَِراشه : بَْعُضُهْم بَْعضا

ٌة  ـــــــــــَ ـــــــــــل ي ـــــــــــِ ئ يِن ضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح ت  كـــــــــــَبيّنِ ســـــــــــــــــــــــــاَوَرت ـــــــــــِ  فـــــــــــب

  
ضُ   ــــــــــِ م  انق ا الســــــــــــــــــــــــّ اهبــــــــــَ ــــــــــَ ي ــــــــــح ش يف أَنـ ــــــــــح ــــــــــر ق  مــــــــــن ال

  

اَذَرهــــــــــا نــــــــــَ هــــــــــا  تـــــــــــَ وِء لــــــــــِّ ون مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــر اقــــــــــُ

  
ه   قـــــــــــــُ لـــــــــــــِّ طـــــــــــــَ وحرًا وطـــــــــــــوحرًا تـــــــــــــُ ضُ  (7)طـــــــــــــَ رَاجـــــــــــــِ ـــــــــــــُ  تـ

  
وَحكى ابُن بَّرّي في أَماليه عن أَبي  العُْريَاُن : َرُجٌل من َخثْعََم َحَمَل عليه يَوَم ذي الَخلََصة َعْوُف بن عامَر فقََطع يََدهُ ويََد اْمَرأَته. النَِّذيرُ و

بَير بُن  النَّذيرُ  با حاتٍم عن قَولهم : أَناالقَاسم الّزّجاجّي في أََماليه ، عن ابن ُدَرْيد قال : سأَْلُت أَ  العُْرياُن فقال : سِمعُت أَبا ُعبَْيَدة يقول : هو الزُّ

وأَْهَداماً قَوَمه فأَلقَْوا عليه بََراِذَع  يُْنِذرَ  َعْمرو الَخثْعَمّي ، وكان ناِكحاً في بني ُزبَْيد ، فأَرادْت بنو ُزبَْيد أَن يُِغيُروا على َخثْعََم ، فَخافُوا أَن

ةً فحاَضَرُهم   وكاَن ال يَُجاَرى َشّداً فأَتَى قوَمه فقال : (8)واحتَفَُظوا به ، فصاَدف ِغرَّ

ِذرُ َأاَن  نـــــــــــــح
ُ

ه  املـــــــــــــ بـــــــــــــَ وح ُذ ثــــــــــــــَ بـــــــــــــِ نـــــــــــــح رحاَيُن يــــــــــــــَ  الـــــــــــــعـــــــــــــُ

  
وحَب كــــــــاِذبُ   ذح لــــــــك الــــــــثـــــــــ  بــــــــِ نــــــــح ُ  ال يـــــــــَ دح  ِإَذا الصــــــــــــــــــــــ 

  
ُجَل إِذا العُْريانُ  النَِّذيرُ  إِنَّما قالوا : أَنَا ، ونَقََل األَزهريُّ عن أَبي طالٍب قال : بَحقٍّ  ُمْنِذرٍ  أَو ُكلُّ   إِْنَذارَ  وأَرادَ  َرأَى الغَاَرةَ قد فََجأَتُْهمْ  ألَنَّ الرَّ

د من ثِيَابه وأََشاَر بها  ٍء يَُخاف ُمفَاَجأَتُهُ ، ومنه قَْوُل ُخفَاٍف يَصف فَرساً :لكّل شي ليُْعِلَم أَْن قد فَِجئَتُْهُم الغَاَرةُ : ثّم صاَر َمثالً  قَْومه تََجرَّ

ه  ـــــــــــــ  اُم كـــــــــــــبَن جـــــــــــــَ َر الـــــــــــــلـــــــــــــِّ ٌر ِإذا صـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــَ  مثـــــــــــــَِ

  
يــــــــــــبُ   لــــــــــــِ ن ســــــــــــــــــــــــــَ َديــــــــــــح ــــــــــــيــــــــــــَ ّوِح ابل لــــــــــــَ ــــــــــــُ ٌر يـ  َرجــــــــــــُ

  
 الُمَحاربّي وابنُه جناح بن نَذيرٌ  ، كَصاِحب ، فِمن األَّول : ناِذرٌ  وفَاتَه أَسماٌء. ُمَصغَّراً : ُمنَْيِذرٌ وبالضّم ،  ُمنَاِذرٌ وكأَِمير وُزبَْير وُمْحِسن ، و

بِّّي ، عن أَبيه وأَبو قَتَاَدة تَميُم بنُ  نُذَْيرٍ  َشيٌخ للبَْيَهقّي وآَخرون ، ومن الثاني إِياُس بنُ  نَِذير العََدوّي ، عنه ابُن ِسيِريَن وِرفَاعةُ بن  نَُذْيرٍ  الضَّ

 نَُذْيرٍ  ، عن عبد الّسالم بن َحْرب وغْيِره. وأَبو نَُذْير عن جّده ، وابن عّمه محّمد بن الَحّجاج بن َجْعفَر بن إِياس بن ، عن أَبيه نَُذْير إِيَاس بن

 .310، َمْغَربِّي مات سنة  نَُذْيرٍ  عن علّيٍ وُحَذْيفَةَ ، وثابُِت بن نَُذْيرٍ  ُمْسِلم بن

 ، كما يُقَال : باَت لَيلةً نابِغيَّة ، قال ابُن أَْحمَر : أَي بَلَْيلٍَة َشديَدةٍ  الِحيَرة ، النُّْعَماَن َمِلكَ  ، يَعنِي ُمْنِذرٍ  باَت بلَْيلَِة ابنِ  يُقَال :و

ِر ابـــــــــــِن و  يـــــــــــح ي بـــــــــــلـــــــــــَ و أُمـــــــــــِّ ِذرٍ ابَت بـــــــــــنـــــــــــُ نـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
واِداَي و   ُذواًب صـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــامـــــــــــي عـــــــــــَ ـــــــــــنـــــــــــاُء َأعـــــــــــح (9)أَب
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__________________ 
 ( يف التهذيب : أو اإلنذار.1)
 .17سورة امللك اآية ( 2)
 .23( سورة القمر اآية 3)
 .«النذر»( عن اللسان وابألصر 4)
 .37( سورة فاطر اآية 5)
 .45( سورة األحزاب اآية 6)
 .. ( يف التهذيب والصحاح : تطلقه حيناً وحيناً 7)
 ابلصاد.« فحاصرهم»( عن اللسان وابألصر 8)
 ( َعذوب أي وقوف ال ماء هلم وال طعام.9)
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 َشّرفها هللا تَعالى. : من أَسماِء مكَّةَ  نَاِذرُ و

 ، َضبَطه الّصاَغانّي بفتح الذال المعجمة. : األَسدُ  الُمتَنَاَذرُ و

، له ُصْحبة. قُْلُت : وحِفيده أَبو َظْبيَان عبُد الّرْحمن بُن  وسلمعليههللاصلىَخاِدٌم للنَّبِّي  الَكْعبّي بالتَّصغير فيهَما ، الُمراديُّ  نَُذْيرٍ  ُجدْيُع بنُ و

 مالِك بن ُجدْيعٍ ، مْصرّي ، َذَكره ابُن يُونُس.

، فمْن فَتََح الميم منه لم  َشاعٌر بْصريُّ  َمنَاِذر ، قال الجوهرّي : هو محّمد بن ويَُضمُّ فيُْصرفُ  ، بالفَتْح مْمنوٌع من الصرف. َمنَاِذرَ  ابنُ و

، ومن َضّمَها َصَرفَه. قلُت : وقد روى عن ُشْعبَة. قال الذّهبّي  الُمنِذر بن الُمنِذر بن الُمْنِذر ألَنّه محّمُد بنُ  ، ُمْنِذر ْصِرْفه ويقول : إِنه جمعيَ 

 ، أَو َجماعة الَحّيِ مثْل الَمَهاِلبة والَمساِمعة. الُمْنِذر ، أَي آلُ  الَمنَاِذَرة وُهمُ  قال يحيى : ال يَْرِوي عنه مْن فيه َخيٌر ، :

، أَّول من َكّوَره وَحفََر نَْهَره أَْردشيُر بن  ُكْبَرى وُصْغَرى ، وفي المعجم : بنواحي ُخوزستان ، كَمَساِجَد : بَْلدتان بنََواِحي األَْهواز َمنَاِذرُ و

بالفَتْح في البَلَد واسم الّرجل. وذكر الغَْورّي في اْسم الّرجل  (1)ِلف في َضْبطه ، فَضبََطه بَْهَمَن األَْكبَُر بن اسفَْنديار بن كشاسف ، وقد اختُ 

د أَن محّمد د الفَتَْح ما َذكَره الُمبَّرِ ّمِ ، ومّما يَُؤّكِ  الّشاعر كان إِذا قيل ابن ُمنَاِذرٍ  بن الفَتْح والّضّم وفي اسم البَلَد الفَتْح ال غير. وقد ُرِوَي بالضَّ

وهما ُكوَرتَاِن من ُكَوِر األَهواز افتَتَحُهما سْلَمى بن القَْين وَحْرَملةُ بُن  ؟.الُصْغَرى منَاِذر الُكْبرى أَم َمنَاِذربفتح الميم يغَضُب ويقول : أَ  َمنَاِذرَ 

 ُمَرْيَطة في سنة ثمان عشرة.

 ، قال ساِعَدةُ : اإِلْنَذار : النَِّذيرة * ومّما يُْستَْدرك عليه :

ُه و  نــــــــــــــــَ رحعــــــــــــــــوح ــــــــــــــــَ انــــــــــــــــٌب يـ َي جــــــــــــــــِ ومــــــــــــــــِ  ِإَذا حتــــــــــــــــُُ

  
يو   ِذيـــــــــــــــــَرةٌ ُء ِإذا  ـــــــــــــــــَِ وا نـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ رُب هـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  مل يـ

  
تين : جْمعالنُذُرو  كَرْهن وُرُهن ، قال ابُن أَحَمَر : نَْذرٍ  . بضمَّ

ٍة  ـــــــــــــ  ي وفـــــــــــــِ ـــــــــــــُ ن ـــــــــــــَ ن تـ لـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ  كـــــــــــــمح ُدوَن ل

  
ٍة   اعــــــــــــــَ مــــــــــــــ  َذرُ لــــــــــــــَ نــــــــــــــح ُذرح فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا  تـــــــــــــــُ  الــــــــــــــنــــــــــــــ 

  
 .َمْنذُور ىبمعنَ  نَِذير ويقال : إِنّه جْمع

أَي من أَْعلَمك أَنّه يُعَاقِبك على الَمْكُروه منك فيما  .«أَْنَذر قَْد أَْعَذَر َمنْ »: اإِلْبالغ ، وال يكون إِاّل في التَّْخويف ، ومن أَمثالهم :  اإِلْنَذارو

 .تُْنِذر . أَي أَْعِذْر والنُْذراكَ  اَك اليَْستَْقبِلُه ثم أَتَْيت المْكُروهَ فعَاقَبَك فقد جعَل لنَْفِسه ُعْذراً يَُكّف به الئَمةَ الناِس عنه. والعَرب تَقُوُل : ُعْذرَ 

 ، قال الصاَغانّي ، وأَنشد لُمْدِرك بن ألْيٍ : نََذرَ  ، أَي اْنتََذَر نَْذراً و

ُه  ـــــــــــــــ  بَن رٌ كـــــــــــــــَ ذح َذرح عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــه  نـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ  مـــــــــــــــُ

  
رح   اِدَ مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا ِإنح َقصـــــــــــــــــــــــــَ َُح الـــــــــــتـــــــــــّ ربح (2)ال يـــــــــــَ

 

  
 : ِحْصٌن يََمانيٌّ لقَُضاعةَ. الَمْنذُورُ و

بن  ُمْنِذروبن أََسٍد الَهَروّي.  الُمْنِذر بن ُعبَْيد هللا ، َحدَّث عن ِهَشام بن ُعْرَوةَ ، تََركه ابُن ِحبّان ، قاله الذهبّي ، ومحّمد بن الُمْنِذر ومحّمد بن

بن  ُمْنِذرُ وبن ِزيَاٍد الطائّي ،  ْنِذرمُ وأَبو حيان ،  ُمْنذرو. الُمْنِذر بن أَبي ُمْنِذروأَبو يحيى ،  ُمْنِذروبن الُمِغيَرة ،  ُمْنِذرو،  الُمْنِذر محّمد بن

ثُون. (3)َسعيد   ، مَحّدِ

، أَي  منُزور وَعطاءٌ  َمْنُزورٌ  ، يقال : طعامٌ  الَمْنُزورِ و ، كأَِمير ، َذَكَرهما ابُن ِسيَده. كالنَِّزيرِ  ٍء ،التّافِهُ من كّلِ شيْ  : القَليلُ  النَّْزرُ  : [نزر]

 قليٌل ، وقال الشاعر :

ي طـــــــِ ـــــــَ يح ب ه ٌء مـــــــن الشـــــــــــــــــــــ  ا ـــــــُ فـــــــَ ـــــــِ ت يـــــــِر احـــــــح ـــــــِ ل ـــــــقـــــــَ  ِء ال

  
ُزورُ عـــــــلـــــــيـــــــَك و   ـــــــح نـ بُ  مـــــــَ غحضـــــــــــــــــــــَ ـــــــَ ا حـــــــَا يـ  الـــــــرِّضـــــــــــــــــــــَ

  
.  اإِلْلَحاُح في السُّؤالِ  : النَّْزرو مخَشريُّ  أَنْ  لُكم كان وما»:  عنهاهللارضيفي َحِديث َعائَِشةَ و (4)، َسواٌء في الِعْلم أَو العَطاِء ، كما فَسََّرْه الزَّ

 على وسلمعليههللاصلىَرُسوَل هللا  تَْنُزُروا

__________________ 
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قوله : فضـــــــبطه ابلفتح هكذا خبطه ومل يذكر اســـــــم الضـــــــابرت بذلك ا ولعله صـــــــاحب املعجم املذكور من قبر ا »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 1)
 األزهري : مناذر ابلفتح اسم قرية واسم رجر.ورد يف معجم البلدان : قا  « فلينظر

 .«تكملة ـهخر إن قصر عنها حىت يلحقه هبا. اقوله : ال يربح التاد ا أي ال يفارقه التاد منها ا وهو املتب»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف تقريب التهذيب : املنذر بن سعد.3)
 يف مسبلة العلم والعطاء ا فهو منزور.( عبارة األساس : ونزرت الرجر : أ حت عليه 4)
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 يف وسلمعليههللاصلىَأّن ُعَمَر َرضي   عنه كان ُيَساِيُر الّنيب  »يف حديٍث آَخَر : و َأي تُِلح وا عليه فيها. ا  «الص الة
بحه فلم ءٍ شيح  عن فسبََله ا َسَفر بحه فلم يسبَلُه عادَ  مث ا  ُِ َبكِِّت هلا : َثِكَلتحَك أُم َك اَي ابَن اخَلطّاِب اكا  لنَـفحسه فقا  ا  ُِ

ُ
 مل

يُبك ال ِمرَاراً  وسلمعليههللاصلىَرســوَ     نـََزرحتَ  َاحاً  (1) « ُِ بََلة ِإ ح َســح
َت عليه يف امل حح قا  اأَلزهرّي : معناه أَّنَك َأ َح

ف َبطَه الر واُة ابلت خح ِحيِح الُبَخارّي يف َغزحَوة ا ُديحِبَية ا وهكذا ضــــــــَ ُكوته عن َجَواِبك. قلحُت : وهو يف صــــــــَ يف ا أَد َبَك بســــــــُ
ديد ا وكبَن ه عل  ا يلّي وحَده ابلت شــح َبطَه اأَلصــِ باَلَغة. وقا  أَبو َذرٍّ َأحُد ُرَواِة الِكَتاِب : ســبَلحُت عنه من َلِقيت أَربعا وضــَ

ُ
مل
فيف. وكذا قا  ثـَعحَلٌب.  َسَنًة فما َقرأحتُه َقرّت ِإاّل ابلت خح

في التّكملة مثل ما للُمَصنّف ، وقال أَيضاً : نقَلَه َشِمر عن ِعدَّةٍ من الِكالبيِّين ، ولكنّه قال : االْستِْحثاث. و االستْعَجاُل واالْحتِثاثُ  : النَّْزرُ و

 ، إِذا أَْعَجلَه. نََزَره ويُقَال :

 .َمْنُزورةٌ  ، ومنه قَولُُهم : ناقَةٌ  َورٌم في َضْرعِ النَّاقَة : النَّْزرُ و

 فأَْكثَْرت ، أَي أََمْرتُك. نََزْرتُك يقولُون : األَْمُر. : النَّْزرُ و

 ، أَي احتَقََره واستَقَلَّه ، وأَنَشَد : نََزَره ، عن ابن األَْعرابّي ، وقد ْستِْقاللُ االحتقَاُر واال : النَّْزرُ و

ُت ال  نـــــــــــح َزرُ قـــــــــــد كـــــــــــُ ـــــــــــح رح  أُنـ هـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــنـ وِم ال  يف يـــــــــــَ

  
َذ ح و   ـــــــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــــــح و يت َأنح أُبـ ـــــــــــــــــــــُ وُن قـ  ال ختـــــــــــــــــــــَُ

  

 حىت  تـََوش   يف  َوض اٌح َوَقرح 

 فَْصٌل ، ال» : عليه وسلَّم تعالى في ِصفَة َكالِمه صلَّى هللا في حديث أُّم َمْعبٍد الُخزاعيَّةو أُحتَقَر حتّى َكبِْرت. (2) [الو ]يقول كنت ال أُستَقَلُّ 

 .«وال هْذرٌ  نَْزرٌ 

ّمة : على ِعّيٍ وال بَكثيٍر فاسدٍ  (3) أَي ليَس بقَليل فيُدلَّ  : القَليُل ، النَّْزر  ، وقال ذُو الرُّ

ثـــــــــــُر  ٌر مـــــــــــِ ٌ  هلـــــــــــا َبشـــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــِ نـــــــــــح ريـــــــــــِر ومـــــــــــَ  ا ـــــــــــَ

  
رَاٌء وال   ي ال هــــــــــــُ ــــــــــــُم ا ــــــــــــَواشــــــــــــــــــــــــــِ ي زحرُ رخــــــــــــِ ــــــــــــَ  نـ

  
،  نُُزورة ، بالضّم ، بَدلَ  نُْزَرةً  ، بالّضّم فيهما ، وفي الُمْحَكم نُُزوراً و نُُزورةً و ، كسَحابَة ، نََزاَرةً و بالفَتْح ، (4) نَْزراً  كَكُرَم ، ُء ،الشي نَُزرَ و

 وتَِفهَ. قَلَّ  وهكذا نقلَه صاحُب اللِّسان ، فلينظر إِْن لم يكن أَحُدهما تصحيفاً عن اآلَخر :

رَ و َرهو : قَلَّلَه. تَْنزيراً  : َعَطاَءه نَزَّ  وهذه نَقَلَها الّصاَغانّي. َكأَْنَزَرهُ  ، نَْزراً  : أَعطاهُ َعَطاءً  نَزَّ

رو  تَقلََّل. منه : تَنَزَّ

كانت المرأَةُ من األَنصار إِذا »حديُث ابُن ُجبَير : ، ومنه ، بكسر الّزاي كالنَِّزَرةِ  ، نُُزرٌ  ، ونِْسَوة المْرأَةُ القَليلَةُ الولَدِ  َصبُور :، ك النَُّزورُ و

 .«ائهتَْنذُُر لئن ُوِلد لها َولٌَد لتَْجعَلَنَّه في اليَُهود. تَْلتَمس بذلك ُطوَل بقَ  (5)أَو ِمْقاَلتاً  نَِزَرةً  كانت

 ، ومنه قَْوُل َزْيد بن َعدّي : نَُزورٌ  ٍء يِقلُّ ُكلُّ َشيْ  يقال :و .نَُزَرْت نَْزراً  من النُّوق ، وقد القَليلَةُ اللَّبنِ  : النَُّزور أَو

اٍم  د مجــــــــــــــََ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ود بـ مــــــــــــــُ ثــــــــــــــح
َ

مــــــــــــــاِء املــــــــــــــ  َأوح كــــــــــــــَ

  
ُؤوُب   ـــــــــــــــــــــَ ُض ال يـ مـــــــــــــــــــــح ُزورَاَرزِم الـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــَ  نـ

  
 كاِرَهةٌ. وهي الّتي ال تَكاُد تَْلقَُح إِالّ  أَيضاً : النَُّزورو ، نَْزراً  ُء لَبنُها إِالّ وال يجي َولَد َغْيِرَها (6) تَْرأَمُ  هي ماَت َولُدها التي النَّاقَةُ  : النَُّزورو

 لفَْحِل لَقَحت وقد نتَقَْت تَْنتُُق ، إِذا َحَملَت.والنَّاتُِق التي إِذا َوجَدْت َمسَّ ا . قال األَْزَهِريُّ :النََّزارِ  بَيِّنَةُ  نَُزورٌ  وناقَةٌ 
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ة بيَن َعْينْيه ، وهو  كِكتَاب : أَبو قَبيلة. بن َعْدنَان ، بُن َمعَدّ  نَزارُ و ي به ألَّن أَباه لما ُوِلَد له نَظر إِلى نُور النُّبوَّ ْوض األُنُف : ُسّمِ وفي الرَّ

 ، ففِرَح فَرحاً شديداً ، ونََحر وأَطعَم وقال : وسلمعليههللاصلىمحّمد النُّور الذي كان يُْنقُل في األَْصالب إِلى 

يَ  لَنَْزرٌ  إِن هذا ُكلّه  لذِلك. نَِزاراً  في َحّقِ هذا المولوِد ، فُسّمِ

رَ و  ولم يَُكن منهم. نَْفَسه فِيِهمأَو َشبَّهَ نَْفَسه بهم ، أَو أَْدَخَل  واْنتََمى لُهم ، اْنتََسَب إِليِهم الرُجُل ، إِذا تَنَزَّ

 ، بضّمتَْين ، أَي في ِحيَاٍل. نُُزرٍ  لَقَحت الَحْرُب عن يقال :وأَي بَطيئاً.  ، بالفَتْح ، نَْزراً  ما ِجئَْت إِالَّ  يقال :و

 ويَُصغَّر من قَْدره. أَي يُلَّح عليه ويَُهان ، وال يُِطيُع حتّى يُْهَزر ، يُْنَزرَ  فالٌن ال يُْعِطي حتى من سجعات األَساس :و

__________________ 
 .«نزر»( انظر النهاية 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( ضبطت عن النهاية واللسان ابلنصب ا وضبطت يف القاموس ابلرفض.3)
 .«نزاراً »( عن القاموس ا وابألصر 4)
 ( املقالت املرأة الجي ال يعيش هلا ولد.5)
 أما األصر فكاللسان والتكملة.« وترأمت»( يف القاموس : 6)
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 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 في الطَّْير ، قال ُكثَيّر : النَُّزورُ  ، قاله النَّْضُر ، وقد يُْستَْعمل تَْنُزَره ، كَصبُور : القَليُل الَكالِم ال يَتكلّم حتى النَُّزور

ا فــــــــــــــرَاخــــــــــــــاً  ريحِ َأكــــــــــــــثــــــــــــــُرهــــــــــــــَ اُث الــــــــــــــطــــــــــــــ  غــــــــــــــَ  بـــــــــــــــُ

  
الٌت و   قــــــــــــــــح ر مــــــــــــــــِ قــــــــــــــــح ُزورُ أُم  الصــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ  (1) نـ

  
ً  نََزرَ  وقال األَْصمعّي :  ، إِذا استَخَرج ما عنده قليالً قليالً. يَْنُزُرهُ نَْزراً  فاُلٌن فاُلنا

 نَْزراً  ، ويُقَال : أَْعَطاهُ عطاءً  ورٌ َمْنزُ  هللا ، وهو رجلٌ  أَْنَزرهو، إِذا كان قليَل الَخْير ،  نَُزَر نََزاَرةً  وفَْزٌر ، وقد نَْزرٌ  وقال أَبو زيد : َرجلٌ 

 ، إِذا لم يُِلحَّ عليه فيه ، بل أَعطاه َعْفواً ، ومنه قَولُه : َمْنُزور ، إِذا أَلَحَّ عليه فيه. وَعطاٌء غيرُ  َمْنُزوراً و

نح  َو مــــــــــَ فــــــــــح ذح عــــــــــَ خــــــــــُ هآَلَ  ال  (2)فــــــــــَ ُزَرنــــــــــ  نـــــــــــح  تـــــــــــَ

  
اِربِ   شــــــــــــــــــــــــَ

َ
ُ  امل ِر َرنــــــــــح دح وِي الــــــــــكــــــــــَ لــــــــــُ ــــــــــُ َد بـ  فــــــــــعــــــــــنــــــــــح

  
 : بَطيئةُ اللِّقاحِ. كذا في. اللَّسان. نَُزورٌ  وفرس

 الشَّراُب اإِلْنَساَن : أَْسَكَره ، قاله بُن القَّطاع. نََزرَ و

 ذكره ياقوت. .(3)كَمْقعَد : قَريَة باليََمن من قُرى ِسْنَحان  َمْنَزرُ و

ال  النَّْسر معروف ، زعم أَبو َحنِيفَة أَنّه من الِعتَاق. قال ابُن ِسيَده : وال أَدِري َكْيف ذلك : وقال الَجْوَهِرّي : يقال : : طائرٌ  النَّْسرُ  : [نسر]

َخَمِة ، ثم إِّن الفتح الذي دلَّ عليه كالُم المصنّف هو المَ  ور ، وفي حاشية َشْيخ ْشهُ مْخلََب له وإِنَّما له الظُّفُر كُظفُر الدَّجاَجِة والغُراِب والرَّ

يَ  النّْسر اإِلْسالم َزَكِريّا على تَْفسير البَْيضاِوّي أَنّ   مثلّث النُّون والفتُح أَفَصُح وأَشهر ، قال َشْيُخنَا : وهو َغِريب جدًّا. ويقال : إِنّهُ إِنَّما ُسّمِ

 .نُُسورٌ  في التَّْكثيرو،  أَْنُسرٌ  في العََدِد القَليل : ج خ : ويَْبتَلعُه ،، وفي بعض النُّس َء ويَْقتَنُصهألَنَّه يَْنُسُر الشَّيْ  النَّْسر نَْسراً 

يَغُوُث ِلَمْذحجٍ ،  َصنٌَم كان لِذي الَكاَلع بأَْرِض ِحْميََر وكان : نَْسرٌ  قال الَجْوَهِرّي : (4) (َوال يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسراً )في التَّْنزيل العَزيز : و

 : قوله في عنههللارضي العَبّاس أَرادَ  وبه ، السالمعليهن أَصناِم قَْوِم نوحٍ ويَعُوُق لَهْمَدان م

دح  َا وقـــــــــــَ فـــــــــــِ ُب الســـــــــــــــــــــــــ  رحكـــــــــــَ ـــــــــــَ فـــــــــــٌة تـ طـــــــــــح رح نـــــــــــُ  بـــــــــــَ

  
َم   راً َأجلــــــــــــــــــَح َر ُ  َنســــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــغــــــــــــــــــَ ُه ال لــــــــــــــــــَ  وَأهــــــــــــــــــح

  
 : (5)قالَه ابن األَثِير وقال َعْمُرو بن َعْبِد الِجّن 

ا  زا  كــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــ َ اٍء ال تــــــــــــــــــــَ ا وِدمــــــــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــــــــَ

  
ز   و   ة الــــــــعــــــــُ نــــــــ  رعــــــــلــــــــ  قـــــــــُ ا  ابلــــــــن ســـــــــــــــــــــح دمــــــــَ نــــــــح (6)عــــــــَ

 

  
 ، ويَِصفُونَُهَما فيقولُون : نَْسرٌ   منهماالطَّائر ، يُقَاُل لُكّلِ َواحدٍ  بالنَّْسر في السماِء معروفاِن ، على التشبيه َكْوَكبَانِ  : النَّْسَرانِ  من الَمجاز :و

 الطائُر. النَّْسرُ والواقُع ،  النَّْسرُ 

 ، وقيل : هو باطُن الحاِفِر ، ما اْرتَفََع في باِطِن حافِِر الفََرِس ِمن أَْعاله هو أَو كأَنََّها َحَصاةٌ أَو نََواةٌ ، في باِطِن الحافِرِ  ُصْلبَة لَْحَمةٌ  : النَّْسرو

 الحافِِر : لَْحُمه تَُشبِّهه الشُّعََراُء بالنََّوى ، وقد أَْقتََمَها الحافُِر ، وَجمعُه نَْسرُ و. وفي التَّْهِذيب : النُُّسورِ  ، ومنه قَْولُُهم : حافٌِر ُصْلبُ  نُُسورٌ  ج

 ، قال َسلََمةُ بن الُخْرُشب : النُُّسور

َدوحُت  وٌح  (7)غـــــــــــــَ بـــــــــــــُ يِن ســـــــــــــــــــــــــــَ َدافـــــــــــــعـــــــــــــُ ِه تـــــــــــــُ  بـــــــــــــِ

  
رَا  ورِهـــــــــــــــــاُش فــــــــــــــــــَ رميُ  ُنســـــــــــــــــــــــــــــــُ ٌم جـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــَ

  
مثْل العََجِم وهو النََّوى. قال :  نُُسورها ٍء : َحدُّه ، فأَراد أَن ما يتقشَّر منَحّدها. وفََراشةُ ُكّلِ شي نُُسوِرَها قال أَبو سعيد : أَراد بفَراش

 : الشَّواِخُص اللََّواتِي في بَْطن الَحاِفر ، ُشبَِّهت بالنََّوى لَصاَلبَتَها ، وأَنها ال تََمسُّ األَرَض. النُُّسورو

 ، بالَضّمِ ، يَْنُسُرهو ر ،، بالَكسْ  يَْنِسُره بِمْنقَاره ، نَتُْف الطائِر اللَّْحمَ  : النَّْسرو .كالتَّنَسُّر ، نَْقُض الُجْرحِ  : النَّْسرو .نََسَره ، وقد الَكْشطُ  : النَّْسرو

 ، فِيهَما. نَْسراً 

__________________ 
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 ( البيت من قصيدة مطلعها1)
 تــــــــــــــــر  الــــــــــــــــرجــــــــــــــــر الــــــــــــــــنــــــــــــــــحــــــــــــــــيــــــــــــــــف فــــــــــــــــتــــــــــــــــزدريــــــــــــــــه 

  
 يف أثــــــــــــــــــــــــــــوابــــــــــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــرو  

  

 للتربيزي واللسان.وقد نسبت إىل كثري وإىل عباس بن مرداس ونسبت أيضاً إىل معود ا لماء معاوية بن مالك انظر شرح ا مامة 

 .«ما آل »( عن األساس وابألصر 2)
 .«سيحان»( عن معجم البلدان ا وابألصر 3)
 .23( سورة نوح اآية 4)
 حتريف.« عبد ا  »( عن معجم املرزابين ا وهو : عمرو بن عبد اجلن التنوخي شاعر جاهلي قدمي. وابألصر 5)
 210( روايته يف معجم املزرابين ص 6)

 أمــــــــــــــــــــــــا ودمــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــاثــــــــــــــــــــــــرات ختــــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــــــا 

  
 عـــــــــــلـــــــــــ  قـــــــــــلـــــــــــة الـــــــــــعـــــــــــز  أو الـــــــــــنســـــــــــــــــــــــــر عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا 

  

 وبعده :

 مــــــــــــــا قــــــــــــــدس الــــــــــــــرهــــــــــــــبــــــــــــــان يف كــــــــــــــر هــــــــــــــيــــــــــــــكــــــــــــــر و 

  
 أبــــــــــــــيــــــــــــــر األبــــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــا عــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــن مــــــــــــــرميــــــــــــــا 

  

 ويف اللسان فكاألصر.« جرمي»بد  « جريرُ »ويف التهذيب « عدوت»( عن التهذيب وابألصر 7)
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 به. يَْستَْنِسر يالذِ  كَمْجلس وِمْنبَر : ِمْنقَاُره المْنسرُ و

. وفي الّصَحاح : نََسَره بِمْنَسِره نَْسراً  ِمْنقَاَره بَكْسر الِميم ال َغْير ، يُقَال : الّطائر : ِمْنَسرُ  . وقال أَبو َزْيد :َمْنِسُره وِمْنقاُر البَاِزي ونَْحوه

 ، بَكْسر الميم ، ِلسبَاع الطَّْيِر بمنزلِة الِمْنقَاِر لغيرها. الِمْنَسرو

الثَّالثِيَن إِلى  الثالثَة إِلى العشرة ، وقيل : ما بين َما بَْينَ  ، بالَوْجَهْين : من الَخْيلِ  المْنسر ، َمنَاِسرَ و، وَمقانَب  مْنَسرٍ ويقال : َخرَج في ِمْقنٍَب و

تِّين ، أَو من الِمائةَ إِلى الِمائِتَْين ما بين األَربعين ْربَِعين إِلى الَخْمِسين ، أَواألَ  (1) األَْربَِعيَن ، أَو من ، كّل هذه األَْقَواِل ذكَرها ابُن  إِلى الّسِ

قِْطعَةٌ من  أَيضاً : المْنَسرو «هأَغلََق كلُّ رجٍل منكم بَاب أَْهل الشام َمنَاِسر من َمْنِسرٌ  عليكم أََظلَّ  ُكلََّما»:  عنههللارضيفي حديث علّي وِسيَده. 

َدة ، وفي بَْعِض النَُّسخ : الَكثِير ، بالُمثَلثة واألُولَى الّصواُب والميُم زائدةٌ. قال لَبيٌد يَْرثِي قَتْ  الَجْيِش تَُمرُّ قُدَّاَم الَجْيِش الَكبِير لَى ، هكذا بالُمَوحَّ

 َهَواِزَن :

ىت  َأصــــــــــــــــــــــــَ  ِد حــــــــــَ عــــــــــح ُم ابــــــــــُن اجلــــــــــَ ا هلــــــــــَُ مح لــــــــــََ  اهبــــــــــَُ

  
ِد لــــــــــيــــــــــَ    وح ٍب كــــــــــالــــــــــطــــــــــ  ذي جلــــــــــََ ربــــــــــِ نحســــــــــــــــــــــــَ  مبــــــــــِ

  
. الَمْنسرُ و  مثال الَمْجلس لغة فيه ، هكذا أَنشَده الجوَهِريُّ

 وقال الّصاَغانّي : ولم أَِجْده في ِشْعِره.

 ، قال األَْخَطُل : الُجْرُح : اْنتََشرْت ِمدَّتُه الْنتِقَاِضه تَنَسَّرَ و . نََشَره.نَسََّرهو،  نَْسراً  هو نََسَرهوواْنتََشَر.  اْنتَقَضَ  َطَرفُهُ : اْنتََسرو الَحْبلُ  تَنَسَّرَ و

ٍر  َر اَنهـــــــــــــــــِ دِّ َألــــــــــــــــــحَ ن  حبــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــَح

  
ه   رَاحـــــــــــُ اِن جـــــــــــِ نـــــــــــَ ِر الســـــــــــــــــــــــــِّ ثـــــــــــح رُ مـــــــــــِ َنســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ  تـ

  
قَت تَنَسََّرتو ّي ،، نقلَه الصاغان ءٍ الثَّْوُب والِقْرطاُس : َذَهبَا شيئاً بْعَد َشيْ  تَنَسَّرَ و  ، نقلَه الصاَغانّي. النِّْعَمةُ عنه : تَفَرَّ

أَْعالهُ َرَجَع َغِبراً فاِسداً ، ويقَال :  (2)، وهو ِعْرٌق في بَاِطنه فََساٌد فُكلَّما بََرأَ  الِعْرُق الغَبُِر الِذي ال يَْنقَِطعُ  ، بالسين والصاد : الناُسورُ و

 ، وأَنشَد :أَصابَهُ َغبٌَر في ِعْرقِِه 

رِه  دح َُأ مــــــــــــــــا يف صــــــــــــــــــــــــــــــَ ربح َو ال يــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــهــــــــــــــــح

  
ربح   رحُ  الــــــــــــغــــــــــــَ َُأ الــــــــــــعــــــــــــِ ربح َر مــــــــــــا ال يــــــــــــَ ثــــــــــــح (3)مــــــــــــِ

 

  
اد جميعاً : الناُسور وفي الصحاح : ً  وِعلَّةٌ  يَْسِقي فال يَْنقَطع قال : في الَمآقِي تَْحُدثُ  ِعلَّةٌ  ، بالّسين والصَّ قال  في َحَوالَيِ الَمْقعََدةِ. تََحُدث أَيضا

ً  وِعلَّة : ثَةِ  تَحُدث أَيضا  ، وهو ُمعَّرب. في اللِّ

كان لبني أََسٍد وذُْبيَان على ُجَشَم بِن  له يَْومٌ  بن َصْعَصعَةَ ، ماٌء لبَني عاِمر : َموضٌع ، وقيل : ِجبَاٌل ِصغَاٌر ، وقيل : كَكتاب ، النَِّسارو

  أَبي خاِزم :ُمعَاويةَ ، قال بِْشُر بنُ 

اَن  ا رََأوح مــــــــــــــ  لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ارفـ ــــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــــَ ا   ابل ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــّ  كــــــــــــــبَنـ

  
ا  وهبـــــــــــَُ نـــــــــــُ ُه جـــــــــــَ تـــــــــــح جـــــــــــَ يـــــــــــ  َراي  هـــــــــــَ اُص الـــــــــــثــــــــــــ   َنشـــــــــــــــــــــــــَ

  
 : َجبٌَل في ناِحيَِة ِحَمى َضِريَّةَ. النَِّسار وقال بعضهم :

بير في كتاب العَِقيق ، وقد جاَء ِذْكره أَيضاً في ِشْعِر الُحَطْيئَة وأَبي  ع بعَِقيِق الَمِدينَةِ  ، بالفَتْح : نَْسرٌ و ، وهو اسُم َغِديٍر هناك ، ذكَره الزُّ

 سأَْلُت رجالً من بني َغنِّيٍ : أَينَ  ، بين مّكة وذاِت ِعْرق ، وقال األَْصَمِعّي : النَّْسَرانِ  َجباَلِن ببالِد َغنِّيٍ ، وهما : نَْسرو .(4)َوْجَزةَ السَّْعِدّيِ 

 ، وهما أَْبَرقَاِن من جانِب الِحَمى ، ولكن ُجِمعَا وُجِعاَل َموضعاً واحداً. نَْسَرانِ  فقال : ُهَما ؟النَِّسارُ 

ةً  كالنَّْسرِ  صار البغَاُث : َسرَ اْستَنْ  ، «يَْستَْنِسرُ  إِنَّ البغَاَث بأَْرضنا»في الَمثَِل : و . ومعنَى نَْسراً  صار ، كذا نّص الّصحاح ، وقال غيره : قُوَّ

 الَمثِل : أَي أَّن الّضعيف يَِصيُر قَِويّاً.

ْنَصارّي ، َشهَد أُُحداً ، هكذا َضبََطه بن َعْمرو األَ  نَْسر وتَِميُم بن بن َزْيٍد الَخْزَرِجّي ، بَْدِريٌّ ، وقيل هو َحِليُف األَنصاِر. (5) نَْسر ُسْفيَاُن بنو

،  أَو بِْشرٍ  نَْسرٍ  ويَْحيَى بن أَبي بَُكْير بن .عنهماهللارضي،  َصَحابِيّان ابُن َماُكواَل بالنُّون والُمْهَملَة ؛ وابنُه ُكلَْيُب بُن تَِميم استُْشهد باليََماَمة ،

دة والُمعجمة ،  صاِحِب مالٍك. أَْكبَُر من يَْحيَى بن بَُكْيرٍ  صاِحِب الَمْذَهب ، َشيخ ماِلكٍ   ، وهو، وهو ثِقةٌ  قاِضي ِكْرمانَ  بالموحَّ
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ً  نََسرَ  من الَمَجاز :و  وَعابَه ، ومنه َوقََع فِيه ، إِذا فاُلنَا

__________________ 
 ( يف اللسان : ما با.1)
 .«بدا»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
 .16املفضلية رقم ( البيت للمرار العدوي ا 3)
 ( يريد قوله :4)

 أبمجـــــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــ  إىل مـــــــــــــــــــــــــراخ 

  
رِ   ويــــــــــــــقــــــــــــــة فــــــــــــــنــــــــــــــعــــــــــــــاف َنســـــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــنــــــــــــــعــــــــــــــف ســـــــــــــــــــــــــــُ

  

 ابلنون.« نسر»( قير فيه بشر وقير بشري ا انظر أسد الغابة قا  ابن األثري : واألو  أصح وأكثر ا يعين : 5)
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ُقُر ُفالانً   ا وَلحُذلُه وال يـَنحُصرُه ا َأي يَِعيُبه ويـََقض فيه. يـَنحُسرُهو َقوهُلم : ما زا  يـَنـح
، من بني ثَْور ، ْكنيته أَبو ُطْعَمة ، ويَْرِوي عن ابِن ُعَمَر ، ِعَداُده في أَهل الُكوفة ، َرَوى عنه الثّْوِرّي  بن ذُْعلُوٍق ، كُزبَْير ، تابِعَيٌّ  نَُسْيرُ و

 .(1)َسمَع َعْلقَمةَ بَن َمْرثَد  عائِذٍ  : َوالد نَُسْيرٌ و َشْيخِ ُمْسِلم. واِلُد قََطنٍ  نُسْيرٌ و كذا البِن ِحبّان في الثِّقَات.

ِثينَ  ، بفتح الّسين وسكون الفَاِء ، َسْفرٍ  َوالدُ  نَُسْيرٌ و  حافُِظ.، قْلت : والّصواب أَّن األَِخيَر تابِِعيٌّ ، كما حقّقه ال الُمَحّدِ

ثِ  : نَُسْيرٌ و  ، َذَكَره الَحافُظ. َجدُّ عبِد الَمِلك بن محّمد الُمَحّدِ

ألَنّه فَتََحَها بعد نََهاَوْند ، وكان ـ  قاله الحازميّ ـ  قُْرَب نََهاَوْندَ  بن َعِريَجة بن ُمحلِّم بن ِهالل بن َربِيعة : ِحْصنٌ  بن َدْيَسَم بِن ثَْور نَُسْيرِ  قَْلعَةُ و

يَت به. النَُّسْير َمعَه بنو ِعْجٍل وَحنِيفةَ فأَقاموا مع  على القلعة ، فُسّمِ

ث ناِسرُ و  ُمَحّمد بن محّمد أَبو الفضلو الُجْرَجانّي ُمتَرَجم في تاريخ َحْمزة السَّْهِمّي. النَّاِسريّ  : ة ، بُجْرجان ، منها الَحَسُن بن أَحمَد الُمَحّدِ

 ، عن إِسَحاَق بِن أَحمَد الُخَزاِعّي وابِن صاِعٍد ، وعنه أَهُل ُجْرَجاَن. الَحنَِفيّ  ريّ النّاس الفَِقيه الُجْرجانيّ 

يَاِحين.  ، بالَكْسر : َوْرٌد ، م النِّْسِرينُ و  عربيٌّ أَم ال.قال األَْزَهِرّي : ال أَدِري أَ معروف ، وهو َضْرٌب من الرَّ

 ، قاله ابُن األَْعَرابِّي. بالنَّسر ، ُشبَِّهت ، بالضّم ، العُقَابُ  النَُساِريَّةُ و

 * ومما يستدرك عليه :

. : النَّْسرُ و: ِمْن ِميَاه ُعقَْيل باألَْعَراف ، ِلغَْمرة :  (2)بالفَتْح  نَْسر  جبٌل تَِهاميٌّ

ين سالم الُحَسْينّي  النُُّسورِ  وَواِدي العراقّي وآُل بالقُْرب من بَيِت الَمْقِدس ، ومنه الّسيِّد بَْدُر بن بَْدَراَن بن يَْعقُوب بن َمَطر بن السيّد زكّي الّدِ

 بيتِه.

الحَرشّي َشِهَد قِتَاَل  نَْسرِ  ن َحْوتَقَة بن، بالفَتْح ، من ذُّريّته أَسماُء بْنت ُعَمْيس الَخثْعَِميَّةُ وَجماعةٌ من آل بيتهم. وعمُرو ب نَْسر وماِلُك بن

 بِن ِزيَاٍد الَجْعفَِرّي وغيره. نَْسرِ  الفُْرس مع سعد. وَحْوَشُب بن

بن َعْمرو الِعْجِلّي ، كان  نَُسْيرُ وبُن يَْحيَى َمْولَى ُعثَْماَن بِن َحبِيب.  نَُسْيرُ وبُن ثَْور ، كان في أَصحاب َسْعِد بن أَبي َوقّاص.  نَُسْيرُ  وكُزبَْيٍر :

 على ُمقَّدمة ُسَهْيِل بِن َعِدّيٍ ، حين َغَزا ِكْرَماَن ، َذَكَره َسيٌف.

 .ناِسراً  وقد سّمت العََرب

الُكور وهي ِمياهٌ لغَنِّيٍ وِكاَلب ، واألَْكثَر أَنّه َجبٌَل. وقال  (3)الَجثَْجاثَة وِمْذَعا : بَِراٌق بِيٌض في َوَضحِ الِحَمى بيَن العَنَاقَِة واألَْوِديَة و األَْنُسرُ و

 .النِّسار وهي األَْنُسر : أَْجبٌُل ُمتََجاِوَرةٌ يُقَال لها النِّساروأَبو عبيدة : 

بن أَبي نَُصير ، رَوى ]، قدَم ِدَمْشَق وسمَع بها أَبا محّمد  النَّْسِريّ  ِن عبد هللا، بالفَتْح : َضْيعَةٌ بنَْيَسابُور ، منها عبُد هللا بن أَْحَمَد ب (4) النَّْسرُ و

 السُّلمّي وغيره ، هكذا نقلَه ياقُوٌت من تَاِريخ ابِن َعَساِكر. [عنه علّي بن الخضر

زاهٌد فارسيُّ َمُجوِسيٌّ َكان في َزَمِن ِكْسَرى  غانِّي فقال : هو، أَهملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان ، واستَْدَركه الّصا ، كَجْعفَر نَْستَرُ  : [نستر]

 َمِلِك الفُْرس. أَنُوَشْرَوانَ 

 ، بزيادة النون. كالنَّْستَْرنِ  ، أَي معروف َرْيَحاٌن ، م : نَْستَرُ و

 ، أَي بَسَواده كما في التكملة ، وفي مختصر البُلَدان : بالُكوفة ذو قًُرى وَمَزاِرَع. كِدْرَهم : ُصْقٌع بالِعَراق ، (5) نْستَرُ و

اتي : بِزيَادة الَهاِء بعد الَواو : نَْستَُروو من  َجزيرةٌ بين ِدْمياط واإِلْسَكندريَّة ، بفَتْح فسكون والراُء مضمومة ، وفي كتاب األَْسعَد بن َممَّ

ةَ والمزاحمتي هي جزيرةٌ ذات أَسَواق في بَُحْيَرة منفردة  (6) [قيلو ]ن ، يصاد فيها السَّمك ، وعليهم ضماٌن خمسين أَلَف ِدينَار ، أَعمال فُوَّ

(7). 



6913 

 

ين وكسر التاِء : ، بَضّمِ الِميِم وفتح النُّون ُمنَْستِيرُ و  ، بين الَمْهِديَّة وُسوَسة ، وهي َخمسة د ، بأَْفِريِقيَةَ  وُسُكون الّسِ

__________________ 
 .«مزيد»( عن الكاشف للذهيب ا وابألصر 1)
رة بسكون السا»( كذا ابألصر ويف معجم البلدان 2)  .«الَبسح
 ( يف معجم البلدان : َمزحعا.3)
 .«نسر»( زايدة عن معجم البلدان 4)
 ( قيدها يف معجم البلدان بكسر النون مث السكون ا كلمة نبطية.5)
 .«نسرتو» ( زايدة عن معجم البلدان6)
 .«مفردة»( عن معجم البلدان وابألصر 7)
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وٌر َواحٌد ا با كرٍّ منها َمرحَحَلة ا ويقا  : وٍر حيُِيرت هبا ســــُ ر الكبري َهرحمَثَُة بن َأعحَاَ ا ســــنة مثانا  ُقصــــُ ِإن الذي بىَن الَقصــــح
وراَء َموســـــــٌم َعِظيٌم وجَمحمض كبرٌي ا وهو َقِطَعاَ  َمعحَبدُ  وِماَئة ا وله يف َيوم عاشـــــــُ ُنـح

رَاِبطا. ويف الطَبقة الثانَِية من  الز ه اد وامل
ُ
وامل

رَاِبطَا
ُ
ٌن َفســــيٌح َمزاٌر للّنســــاِء امل َلِته ِحصــــح يٍخ َخريٍِّ يكون َمَداُر الَقوحِم عليه. ويف ِقبـح ِجٌد ال للو من شــــَ ن َمســــح ت ا وهبا ا صــــح

َقُن الِبَناِء وفيه ُغُدٌر ومَح اماٌت. ِتريُ مُ و  جامٌض ُمتـح ِتريِ  أَيضاً ا ويـُعحَرف د ا آَخُر أبَفحرِيِقَية : َنسح ُله َقوٌم من قـَُريحشٍ  ُعثحَمانَ  مبَُنسح  َأهح
َليحَماَن ا وهو اخَتط َها عند ُدُخوله أَفحرِيِقَية ا ََواِن ســـــت  َمرَاِحرَ  من َولِد الر بِيض بن ســـــُ ا وهي َقريٌَة كبرَيٌَة آِهَلٌة  بيَنه وبَا الَقريح
َكَنتها َعَرٌب وبـَرحبـٌَر. َواٌ  ومَح اٌم ا وســَ ِتريُ و  ا هِبَا جامٌض وَخناِدُ  وَأســح رحِقّي ا : ُمَنســح ا با َلَقنحَت وقـَرحطَاَجن ة ا  ألَنحَدُل ِ ع ا شــَ

 ذكره ايقوت.
ّمِ وتُْفتَح النُّْسُطوِريَّة [نسطر]  ، أَهمله الجوهرّي. ، بالضَّ

ةٌ من النََّصاَرى تَُخاِلفُ  وقال الصاغانّي وصاحُب اللَّسان : هم الَحِكيم  نُْسُطور بَِقيَّتَهم ، وُهْم أَْصَحابُ  ، وفي التكملة واللَِّسان : يُخاِلفون أُمَّ

َف في اإِلْنِجيل بُحْكِم َرأْيِه وقال : إِّن هللا واحٌد ذو أَقانِيَم ثاَلثَةٍ  باهلل العَبّاِسّي ، الَمأُْمونِ  أَميِر الُمؤمنين الذي ظهَر في َزَمنِ  ، تعالَى هللا  وتََصرَّ

وِميَّة عن ذِلك ُعلُّواً كبيراً ، نُّون ، إِال أَّن ِوزاَن العََربِيّة يُْعَدُم فيه فَْعلُوٌل بفتح الفاِء ، إِالَّ ما شذّ من َصْعفُوق ، ، بفَتْح ال نَْسُطوِرسْ  وُهَو بالرُّ

ِت النُّوُن وإِاّل فهو بفَتِْحها في األَصل ، حقّقه الصاَغانّي. بنَْسُطورٍ  فإِْن ُسِلكَ   َمْسلََك العربيَّة ُضمَّ

كبيرةٌ قُْرَب َشْهرابَاَن من طريق ُخَراَساَن ، من نواحي بَْغَداد ، ذاُت نَْخٍل  ة ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وهي ، كِجْرَدْحل (1) نِْشتَْبرُ  : [نشتبر]

ر األَْنَجِب بن المعمَّ وبََساتِين. وضبطه ياقُوت بفَتْحِ النُّون وزيادة األَْلف المقصورة في آِخره. قْلت : ومنها اإِلمام أَبو محّمٍد عبُد الَخاِلق بن 

فْضالَن مدّرس بالمْدَرسة الّشَهابِيَّة  (2) [الخّل بن]تَفَقَّهَ على الشَّْيخ أَبي طاِلٍب الُمبَاَرك بن الُمبَارك بن  النَّْشتَْبِريُّ  بن الَحَسن بن ُعبَْيد هللا

د َوقََع لَنا حديثُه في ُعَشاريّات الَحافِِظ ابِن َحَجر بُدنَْيِسر ، وسمع قليالً من الَحِديث عن َوِجيه بن طاِهر وغيره ، وقد نَيَّف على التِّْسعين ، وق

 من َطريِق َزْينََب بنِت الَكَمال عنه.

يِّبةُ  النَّْشرُ  : [نشر] يح الطَّ  ، قال ُمَرقٌِّش : : الّرِ

رُ  وه َداَن  الـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــح ٌك والـــــــــــــــــُوجـــــــــــــــــُ  ِمســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
مح   نـــــــــــــــــَ فِّ عـــــــــــــــــَ رَاُف اأَلكـــــــــــــــــُ رٌي وَأطـــــــــــــــــح (3)نـــــــــــــــــِ

 

  
يُح ُمطلقاً من غير أَن يُقَيّد بِطيٍب أَو نَتٍْن. أَو أََعمُّ   ، أَي الّرِ

 ، وُهَو قوُل أَبي الدُّقَْيش ، قال امُرؤ القَْيِس : وأَْعَطاِفَها بعَد النَّْومِ  وأَْنِفَها أو ِريُح فَِم الَمْرأَةِ  وهو قَوُل أَبي ُعبَْيد ،

مــــــــــــــــاِم  وحَب الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ َداَم وصــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 كــــــــــــــــَبن  املــــــــــــــــ

  
زَامـــــــــــــــَ  و و   رَ رِيـــــــــــــــَح اخلـــــــــــــــُ رح  َنشـــــــــــــــــــــــــــــح طـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ

  
: أَْحيَاهُ ، وفي الِكتَاِب العَِزيز :  أَْنَشَرهو نُُشوراً و يَْنُشره نَْشراً  هللا الَميِّتَ  نََشرَ  ، وقد اإِلْنشارِ و كالنُُّشورِ  إِْحيَاُء الَميِّت ، النَّْشرُ  من الَمَجاِز :و

اُء : َمْن قََرأَ َكْيفَ  نَْنُشُرَها ، وقََرأْها الَحَسن نُْنِشُرَها قرأْها ابُن َعبّاس كيف (4) (َواْنظُْر ِإىَل اْلِعظاِم َكْيَف نُ ْنِشُزها) نُْنِشُرَها  ، وقال الفَرَّ

، وهي قَِراَءةُ الَحَسن فكأَنَّه  نَْنُشُرها قال : ومن قرأَ َكْيفَ  (5) (ُثَّ ِإذا شاَء أَْنَشَرهُ )اس بقوله تعالى : إِْحيَاُؤَها ، واحتَجَّ ابُن َعبَّ  فإِْنَشاُرَها

ُهم. وأَْنَشَد األَْصَمِعّي ألَبِي ذَُؤْيب هللا : أَْحيَا أَْنَشَرهموُهْم إِذا َحيُوا ،  فنََشُروا هللا الَمْوتَى أَْنَشرَ  والطَّّيِ. والَوْجهُ أَن يُقَاَل : النَّْشرِ  يَذهُب بها إِلى

: 

يٍّ  ُة حــــــــــَ حــــــــــَ دح ــــــــــو كــــــــــاَن مــــــــــِ َرتح ل داً  أَنحشــــــــــــــــــــــــَ  َأحــــــــــَ

  
اِديــــــــــــــحُ   م  اأَلمــــــــــــــَ ِك الشــــــــــــــــــــــــــــُ و تــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ا أَبـ يــــــــــــــَ  َأحــــــــــــــح

  
 : َحيَِي وعاَش بعد الَمْوت. وقال الّزّجاج : نُُشوراً  هو ، أَي الَميُِّت ، ال غير ، كأَْنَشَرهُ فَنََشرَ  ، نُُشوراً و نََشَرهُ نَْشراً  يقال : الَحيَاةُ. : النَّْشرُ و

 وقال األَْعَشى : (6) (َوِإلَْيِه النُُّشورُ ) هللا بَعَثَهم ، كما قال تَعَالَى : نََشَرُهم
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ا رَأَوحا  ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاُس ممـــــــــــــــــ  وَ  ال قـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ىت  يـ  حـــــــــــــــــَ

  
ت   مــــــــــــيــــــــــــِّ لــــــــــــح بــــــــــــًا لــــــــــــِ جــــــــــــَ رِ اَي عــــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــــنــــــــــــّ

  
__________________ 

 ( قيدها ايقوت يف معجمه نشترب  ابلفتح مث السكون ولء مثناة من فو  مث ابء موحدة وراء مفتوحة مقصورة.1)
 ( زايدة عن معجم البلدان.2)
 جوهر. ( أراد : النشر مثر ريح املسك ا ال يكون إال عل  ذلك ا ألن النشر عرض واملسك3)
 .259( سورة البقرة اآية 4)
 .22( سورة عب  اآية 5)
 .15( سورة امللك اآية 6)
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ْيِف فاْخَضرَّ  في يَبِس فأَصابَه َمَطرٌ  إِذا الَكألُ  : النَّْشرُ و اِعيَِة يَهُرُب الناُس منه بأَْمَوالهم ، يُِصيبَُها منه السََّهام إِذا ، وهو َرِدي ُدبُِر الصَّ ٌء للرَّ

الَحاِفَر ، وإِذا َكان كذِلك تََركوه حتى يَِجفَّ فتَْذَهب عنه  النَّْشرُ  . وقال أَبو حنيفة : وال يَُضرُّ نَْشراً  العُْشبُ  نََشرَ  َرَعتْه في أَّول ما يَْظَهر ، وقد

 األَْرُض. نََشَرت لَتُه ، أَي َشّره ، وهو يكون من البَْقِل والعُْشِب ، وقيل : ال يكون إِاّل من العُْشب ، وقدأُبْ 

 ، وبكّلٍ منهما فَسََّر ابُن األَْعَرابِّي قوَل الشاعر : إِيَراُق الشََّجرِ  قيل :والَوَرِق ،  اْنتَِشارُ  : النَّْشرو

هــــــــــم  افــــــــــِ تــــــــــَ رَ كــــــــــَبن  عــــــــــلــــــــــ  َأكــــــــــح ٍد  َنشــــــــــــــــــــــــح رحقــــــــــَ  غــــــــــَ

  
فِ و   ـــــــــح ل ـــــــــغـــــــــُ رِت ال ـــــــــَ ب ـــــــــ  ـــــــــنـ اَن كـــــــــال ـــــــــ  ي ـــــــــَ اَوُزوا نـ ـــــــــد جـــــــــَ  ق

  
يِّبَةُ ، عن ابن األَْعَرابِّي أَيضاً. النَّْشر وقيل : ائَِحةُ الطَّ  هنَا الرَّ

 ، عن ابن األَعرابّي أَيضاً. الَجَربُ  : النَّْشرو

َد ِلْلَكثَْرة. ُمنَشََّرةٌ  : بََسَطهُ ، وُصُحفٌ  نَشََّرهُ و يَْنُشُرهُ نَْشراً  الثَّْوَب ونحَوه نََشرَ  ، كالتَّنِشيرِ  ِخالُف الطَّّيِ ، : النَّْشرو  ، ُشّدِ

 .باْلِمْنَشارِ  نََحتََها ، وهو َمجاٌز. وفي الّصحاح : قََطعََها : يَْنُشُرَها نَْشراً  الَخَشبَةَ  نََشرَ  ، وقد نَْحُت الَخَشبِ  : النَّْشرُ و

قُون : النَّْشرُ و كُ  الِذين التَّْفِريُق ، والقَْوُم الُمتَفَّرِ قين ، ورأَْيت القَْومَ  نََشراً  ، يُقَال : جاَء القَْوم ، ال يَْجَمعُُهم رئيٌس ، ويَُحرَّ  ، أَي نََشراً  ، أَي ُمتَفَّرِ

 .ُمْنتَِشِرين

،  يَْنُشُرهو ، بالَكْسِر ، نََشَره يَْنِشُرهُ  ، وقد إِذاَعة الَخبَرِ  : النَّْشرُ و .نَْشَرها ما أَْحَسنَ  : في األَْرِض. يقال بَْدُء النَّبَاتِ  : النَّْشرُ  من الَمَجاز :و

 .فاْنتََشر بالضّم : أَذاَعه ،

د بنو ، وَضبَطه الَحافِظ في التَّْبِصير بالتَّْحتِيَّة بدَل النُّون وقال فيه : يَْرِوي عن  َرَوى عنه لَْيُث بن أَبِي ُسلَْيم َهْمَدانّي ، ، محّدث نَْشر ُمَحمَّ

ففي كالم المصنّف نظٌر من َوْجَهْين. وقرأْت في ديوان الذََّهبِّي ما  .(1)لَْيِث بن أَبي ُسلَْيم ثم قال : قْلت هو َهْمدانّي ، روى عن ابِن الحنفيَّة 

 َدني ، عن َعْمِرو بن نَِجيح ، نَِكَرةٌ ال يُْعَرف. قلت.المَ  نَْشر نَصه : محّمد بن

يَاحَ  قوله تعالى : وُهَو الَِّذيو ولعل هذا غير الذي َذكَره المصنِّف فليُْنَظر. تَْين ، وقرى (2)بَْيَن يََدْي َرْحَمته  نُُشراً  يُْرِسل الّرِ  نُْشراً  ءهو بَضمَّ

ً  نَُشور فاألَول َجْمع ، بالتْحِريك ، نََشراً  ءقُِرىو ،، بالفتح  نَْشراً  ءقرىو ، بضّمٍ فسكون ،  ، كَرُسول وُرُسل ، والثاني : سّكن الشين استِْخفَافا

ل : ، عن ابن ِجنّي ، قا والّرابع شاذُّ  ٍء ،، الذي هو َحياةُ كّلِ َشيْ  السََّحاب الِذي فيه الَمَطر بنَْشرِ  والثالث معناه إِْحيَاء ، أَي طلباً للِخفَّة ،

يح : َسَكنَت ، قال :وقِرى  َء بها. وعلى هذا قالوا ماتت الّرِ

وَت الـــــــــــــــــــــرِّيـــــــــــــــــــــُح  و َأنح متـــــــــــــــــــــَ  ِإيّنِ أَلرحجـــــــــــــــــــــُ

  
رَتيــــــــــــــــــحُ   وحَم وَأســــــــــــــــــــــــــــــــح د الــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــُ بَقـــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــَ

  
يَاحَ  قِيل : َمْعنَاه اج. قال : وقِري نََشراً  (3) ُمْنِشَرةً  وهو الِّذي يُْرِسل الّرِ جَّ َوِمْن آايتِِه )باِء ، جْمع بَشيَرة ، كقوله تعالى : َء بُُشراً ، بالقَالَهُ الزَّ

رات    .(4) (َأْن يُ ْرِسَل الرِّايَح ُمَبشِّ

ةً. عن ابن األَْعَرابّي. الّريُح : َهبَّْت في يَْوِم َغْيمٍ  نََشَرتِ و  خاصَّ

يَاُح تَأْتِي بالَمَطر. تَنُشر قال ثَْعلب : هي الَمالئكة (5) (َوالّناِشراِت َنْشراً )وقوله تعالى :   الّرحمةَ. وقيَل : هي الّرِ

ّم : تَْنُشر نُُشوراً  األَْرضُ  نََشَرتِ  من الَمَجاز :و بِيُع فأَنبتَتْ  ، بالضَّ  .ناِشَرة ، فهي أََصابََها الرَّ

ّمِ : ُرْقيَةٌ يُعَالَُج بهَ  النُّْشَرة من الَمَجاز :و ًّ من الِجّن ، ا الَمْجنُون والَمِريضُ ، بالضَّ ، ِإذا َرقاه ، وُربََّما  عنه نََشرَ  وقد وَمْن َكان يَُظنُّ أَّن به َمسا

يَت الَمْسفُوُع كان كأَنََّما أُْنِشَط من ِعقَال ، أَي يُْذَهب نُِشرَ  . قال الِكالبّي : وإِذانُْشَرة قالُوا لإِلْنَساِن الَمْهُزوِل الهاِلك : كأَنَّهُ   عنه سريعاً ، ُسّمِ

وقال  «ال : هي من َعَمِل الشَّْيَطانفَقَ  النُّْشَرةِ  أَنّه ُسئَِل عن» َحِديث :في الوبها َعْنهُ ما َخاَمره من الدَّاِء ، أَي يُْكَشف ويَُزال.  يُنَشَّر ألَنّه نُْشَرة

ْحر. النُّْشَرة الَحَسن :  من الّسِ

 .كتَنَشَّرَ  ، نََشَره نَْشراً  ، وقد اْنبََسطَ  الَمتَاُع وغيُرهُ : اْنتََشرو



6917 

 

 قال ابُن األَثِير : أَي. «اْنتََشْرتُ  أَنَّه لم يَخُرْج في َسفٍَر إِالَّ قال حين يَنَهُض من ُجلُوسه : اللُهمَّ بِكَ »في الَحِديث. و

__________________ 
ر بفتح النون وسكون املعجمة اهلمداين الكويف مؤذن ابن ا نفية مقبو  من السادسة.( ورد يف تقريب التهذيب  مد بن 1)  َنشح
 .57( سورة األعراف اآية 2)
راً.3)  ( يف اللسان : منتشرًة َنشح
 .46( سورة الروم اآية 4)
 .3( سورة املرسالت اآية 5)
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ا َطراين فقدابتدأحُت َسَفرِي. وكّر شي َملة. وقد ذُِكر يف  انَتَشرحَتهو  رحَتهَنشَ  ٍء َأخذَته َغضن ُهح
ا امل َُوح َدة والسِّ

ا ويـُرحَو  ابلَباِء امل
  لِّه.

 طاَل واْمتَدَّ. وغيُره : النهارُ  اْنتََشرَ و

قَت  ، وفي بعض النسخ : اْفتََرقَت والغَنَُم : اإِلبلُ  انتََشَرتو،  (1) اْنَذاعَ  في النَّاس : الَخبَرُ  اْنتََشرَ  من الَمَجاز :و ة من راعيَها (2)تَفَرَّ  عن ِغرَّ

 .يَْنُشرها نَْشراً  هو نََشَرهاو، 

َكةً. النََّشرُ  وهي  ، محرَّ

ُجلُ  اْنتََشر من الَمَجاز :و والعََصبَةُ التي تَْنتَفُخ  بَْيَدة :لإِلتْعَاِب ، قال أَبُو عُ  العََصُب : اْنتَفَخَ  اْنتََشرَ و َذَكُره ، إِذا قاَم. اْنتََشرو،  أَْنعَظَ  ، إِذا الرَّ
ُك الشََّظى (3) ِك الشََّظى. وقال غيره : الْنتَِشارِ  العََصِب غير أَّن الفََرسَ  كانتَِشارِ  هي العَُجايَةُ قال : وتََحرُّ  العََصِب أَشدُّ اِحتماالً منه لتََحرُّ

 النَّْخلَةُ : انبَسط َسعَفَُها. اْنتََشَرتو ول العََصُب عن َموضعه.َعَصِب الّدابَّة في يَِده أَْن يُصيبَه َعنٌَت فيَز اْنتَِشار

 .بالمْنَشار الَخَشبَة نََشرو

ى بها البُرُّ ونَْحُوه. أَيضاً : الِمْنَشاروبِِه ،  نُِشرَ  : ما الِمْنَشارُ و  َخَشبَةٌ ذاُت أَصابَع يَُذرَّ

َراعِ من داِخٍل وخاِرجٍ ، أَ  النََّواِشرو َراع في و ُعُروٌق وَعَصبٌ : َعَصُب الذِّ واِهُش أَيضاً. باِطن الذِّ  ، وهي الرَّ

َراع ، قال ُزَهْيٌر :  وقال أَبو َعْمرو واألَصمعّي هي ُعُروُق باِطِن الذِّ

ٍم يف   (4)ِمعحَصِم  نـََواِشرِ َمرَاِجيُض َوشح
 ، واقتصر الَجْوَهِريُّ على ما َذَهب إِليه األَصمعيُّ وأَبو َعْمٍرو. ناِشَرةٌ  العََصُب في َظاِهرها ، َواِحَدتَُها هي أَو

ْبيَان ، بتَنَاِشيرِ  يقَال : ما أَْشبَهَ َخطَّهو  ، قاله ابُن ِسيَده. بال واِحد ، وهي ُخُطوُطُهم في الَمْكتَِب ، : كتَابَةٌ ِلغْلَمان الُكتَّابِ  التَّنَاِشير الّصِ

اماً َغْدراً  الذي بُن أَْغَواثٍ  نَاِشَرةُ و تُه مشهورةٌ في ُكتُب التَّواِريخ ، واستوفاَها الباَلذُِرّي في الَمفَاِهيم. وفيه يقوُل القَائُِل : قَتََل َهمَّ  ، وِقصَّ

نــــــــــُة  عــــــــــح اَم طــــــــــَ تــــــــــَ ــــــــــح َر األَيـ يــــــــــ  ــــــــــقــــــــــدح عــــــــــَ َرهح ل  اَنشــــــــــــــــــــــــِ

  
رَ   َرهح  َأاَنشـــــــــــــــــــــــــِ ك آشـــــــــــــــــــــــــِ (5)ال زالـــــــــــتح ميـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــُ

 

  
ومحّمد بن  ، عن أبي داوود النََّخِعيّ  وعبّاس بن الفَضل * الَمعَافرّي ، سمع أَبا أَيُّوب وابَن ُعَمر ، وعنه أَبو قَبِيل الَمعَافِريُّ مالُك بن َزْيدٍ و

ْحمن بن ُمْزِهر ، عن إِسحاق بن يَِزيد وَغْيِره ، وعنه محّمد بن محمود الِكْندّي الكوفيّ  َعْنبَس وهذا األَِخير لم يَذكره الحافظ في  (6) وَعْبد الرَّ

ثُون الناِشِريُّون التَّْبصير ، َوَذكَر ِضماَم بَن إِسماعيل الَمعَافِرّي ، هم ، مَحّدِ بن  ناِشَرة ، أَّما َماِلُك بن َزْيٍد فمن بني ناِشَرة ، كلّهم إِلى َجّدِ

 بن عاِمر بن َعْمِرو بن ُعلَةَ بن َجْلد ، بَْطن من َهْمَدان ، قَالهَ ابُن األَثِير. (7)يةَ األَْبيَض بن َكنَانَة بن ُمْسلِ 

عن ثَْعلب ، وَحَكاه مع الِمْشوار الذي هو ما أَْلقَِت الدَّابَةُ من َعلَِفها ، قال :  أَْبقَت من َعلَِفها ، بالَكْسر : نِْشواراً  من َعلَِفَها الدَّابَّةُ  نَْشَوَرتِ و

: ما تُْبِقيه الّدابَّةُ من العَلَف ، فارسيٌّ  النِّْشَوارو وهذا بناٌء ال يُْعَرف ، كذا نقله ابُن ِسيَده ، وقال الجْوَهِريُّ : فَوْزنُه على هذا نَْفعَلَْت ، قال :

 معّرب.

ام فعليه»ي الَحِديث : فو َي به ألَنّه الِمئَْزر ، َكأَمير : النَِّشير. «وال يَْخِصف بالنَِّشير إِذا َدخل أَحدكم الَحمَّ  : النَِّشيرو ِليُْؤتََزَر به. يُْنَشر ، ُسّمِ

ْرعُ   ُجِمَع وهم ال يَُدوُسونَه. إِذا الزَّ

جلُ  الَمْنُشور في التَّكْملة :و  ، وهو الَمْشُهور بالفََرَمان اآلَن والَجْمعُ  ما كان َغْيَر َمْختُوٍم من ُكتُِب السُّْلَطان : الَمْنُشوروألَْمِر ، ا المْنتَِشرُ  : الرَّ

 .الَمنَاِشيرُ 

ُ  بهاءٍ  ، الَمْنُشوَرةُ و  ، كالَمْشنُوَرة ، عن ابن األَعرابّي. السَِّخيَّة الَكِريَمةُ  : الَمْرأَة

 ، كالنَُّحاتَة. النَّْشرِ  في اْلِمْنَشارِ  من قَطَما سَ  ، بالضّم : النَُّشاَرةُ و
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__________________ 
 ( يف الصحاح : ذاع.1)
 ( كما يف اللسان واألساس.2)
 ( يف التهذيب واللسان : تنتشر.3)
 ( ديوانه ا وصدره :4)

 ... دايٌر هلا ابلرقمتا كبهنا
انشـــــر فرّخم وفتح الراء ا وقير إلا أراد طعنة انشـــــر ا وهو اســـــم ذلك الرجر فب   اهلاء قوله : أانشـــــر ا أراد اي »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 5)

 لسان. ـهه مل يرو إال أانشر ابلرتخيم ا اء ألنللتصريح ا وهذا لي  بشي
 بعدها يف القاموس : وعباس بن زيد. (*)
 .«مرهز»( يف القاموس : 6)
 .«مسيلمة»لباب : ويف ال« مريسة»( عن مجهرة ابن حزم ا وابألصر 7)
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، إِذا َجِرَب بعد َذَهابِه ونَبََت الَوبَُر عليه  كفَِرح نَِشرَ  والِفْعلُ  ، كَسْكَرى ، نَْشَرى ، وفي التَّْكِملَة : فيها الَجَربُ  اْنتََشر ، كَجَمَزى : نََشَرى إِبِلٌ و

ر قَوُل ُعَمْيِر بن الُحبَاب   : (1)َحتَّى يَْخفَى ، وبه فُّسِ

ا وإِ و  ــــــنـــــــَ ي ٌن فــــــِ اغــــــُ ا َتضـــــــــــــــــــــَ نـــــــَ حــــــح ــــــَ ل طــــــَ يـــــــَر اصــــــــــــــــــــح  نح قــــــِ

  
ـــــــــ    رَاِب عـــــــــل ر  َأواَبُر اجلـــــــــِ رِ كـــــــــمـــــــــا طـــــــــَ ـــــــــن شـــــــــــــــــــــــح  ال

  
ْقيَة ، وقد بالنُّْشَرة التَّْعِويذ مثْلُ  التَّْنِشيرُ و ُقْل ) ـب نَشََّره يعني ِسْحراً ، ثم« فلعَلَّ َطبًّا أَصابَه»، ومنه الحديث أَنَّه قال :  تَْنِشيراً  عنه نَشَّر والرُّ

 ، وهو مجاز. (َأُعوُذ ِبَربِّ الّناسِ 

ق عنه الِعلّةَ.  قال الزمخشرّي : كأَنَّك تُفَّرِ

َكةً : النََّشرُ و في حديث عائَِشةَ ومن أَْمِري ، كقولهم : لَمَّ هللا َشعَثِي.  انتَشرَ  ما أَي «نََشِري اللُهمَّ اْضُممْ » الحديث : ، ومنه الُمْنتَشرُ  ، محرَّ

هِ  نََشرَ  فَردَّ » : أَباها تَِصفُ  عنهاهللارضي من اإِلْسالم إِلى َحالَتِه التي كانَت على عهد رسول هللا  انتََشر أَي َردَّ ما،  «اإِلسالم على َغّرِ

الغَنَُم باللَّْيل  تَْنتَِشر أَن ، وهو النََّشر اتَّق على َغنَِمك يقال :و ّدة وِكفايةَ أَبِيها إِيّاه. وهو فَعٌَل بمعنى َمْفعُول.الرِّ  أَْمرَ  تَعنِي ، وسلمعليههللاصلى

 فَتَْرَعى.

هِ  البَاِهِليّ  َوْهبٍ بُن  الُمْنتَِشرُ و  أََحُد األَْشراف كان يَْسبُِق الفََرَس َشدًّا. أَُخو أَْعَشى باِهلَةَ ألُّمِ

ينََورِ  نُُشورُ و ينَوِرّي ، سمع، نقله الّصاغانّي ، قلُت ومنها أَبو بَْكٍر محّمُد بن ُعثَْماَن بن َعَطاٍء ا ، بالضّم : ة بالّدِ  الَحِديَث وَدخلَ  لنُُّشوِرّي الّدِ

 ِدْمياَط ، وكان َحَسَن الّطريقِة.

تَْين : ُخُروُج الَمْذيِ من اإِلْنَسان النُُّشرُ و  ، نقله الصاغانّي. ، بَضمَّ

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 ، جاَء في الحديث ، وهي أَْرُض الَمْحَشِر أَيضاً. النُّشور : األَْرُض الُمقَّدسة من الشام ، أَي َمْوضع الَمْنَشر أَرضُ 

األَْرِض بالفَتْح : َما  نَْشرُ وأَي َشدَّه وقَّواه. قال ابُن األَثِير ويُْروَى بالزاي.  (2) «اللَّْحَم وأَْنبََت العَْظمَ  أَْنَشر ال َرَضاَع إِالَّ ما»في الَحِديِث : و

ر قَوُل ُعَمْيِر بن الُحبَاب الّسابِق  النَّْشرُ  َخَرَج من نَبَاتها. وقال اللَّْيث : يقوُل : ظاِهُرنا  (3): الَكألُ يَِهيُج أَعاله وأَْسفَلُه نَِديٌّ أَْخَضُر ، وبه فُّسِ

ْلح َحَسٌن في َمْرآةِ العَْين ، وباِطنُنا فاِسٌد كما تَحُسن أَْوباُر الَجْربَى عن أَكل  ي أَْجوافها. وقال ابُن األَعرابّي :وتحتها َداٌء منه ف النَّْشرِ  في الصُّ

 : نَبَاُت الَوبَِر على الَجَرِب بَْعَد ما يَْبَرأُ. النََّشر

ها ، ومنه قولُُهم : اتَِّق على إِبِلك النََّشرُ و  ، أَي نََشراً  رأَْيُت القَْومَ  . ويُقال :النََّشرَ  : محركة : أَْن تَْرَعى اإِلبُل بَْقالً قد أَصابَه َصْيٌف وهو يَضرُّ

ً  ْمنُتَشرين  َطِويالً. ُمنتَِشراً  ، أَي نََشراً  ، واْكتََسى البَاِزي ِريشا

أُذُنَْيه ، إِذا جاَء طائعاً ، كذا في األَساس  ناِشراً  وجاءَ 
الماِء ،  نََشرُ ووفي نسخة اللَّسان طاِمعاً ، وعَزاه البن األَْعَرابِّي ، وهو َمجاز.  (4)

كةً : ما واستَْنثَْرت َخَرَجْت َخَطايَا َوْجِهك وفِيَك وَخيَاِشيِمك مع  استَْنَشْرت فإِذا»في حديث الُوُضوِء : وَطايََر عند الُوُضوِء ، وتَ  اْنتََشر محرَّ

ق اْنتَِشار الَمْحفُوظ اْستَْنثَْيت بمعنَى استَْنَشْقت. قال : فإِن كان محفوظاً فهو من قال الَخطَّابِّي :،  «الماءِ   ِه.الَماِء وتَفَرُّ

 بهذا المعنى. ناِشَرةٌ  وقال َشِمٌر : أَْرٌض ماِشَرةٌ ، وهي التي قد اْهتَزَّ نَبَاتَُها واْستََوْت َوَرويَت من الَمَطِر. وقال بَعُضُهم : أَْرضٌ 

 .(5)، بالفَتْح : النَِّسيُم ، وقد َذكَره أَبو نَُخْيلةَ في ِشْعره  النَّْشَرةُ و

ُجُل ، إِذا اسْ  تَنَشَّرَ و  تَْرقَى.الرَّ

، ذكره ابُن َسْعد في الفُقََهاِء ، وأَبو  الُمْنتَِشر ، وأَُخوه الُمِغيَرة بن الُمْنتَِشر بُن األَْجَدع أَخو َمْسُروٍق ، روى عنه ابنُه محّمد بن الُمْنتَِشرَ و

د بن النَِّصير (6)ُعثَْمان   عاِصُم بن ُمَحمَّ
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__________________ 
 وهذا هو الصواب.( قا  األزهري : 1)
والذي يف النهاية « كذا ابألصـــــــــر وشـــــــــرح القاموس ا والذي يف النهاية واملصـــــــــباح : ِإال ما أنشـــــــــر العظم وأنبت اللحم»( هبامش اللســـــــــان : 2)

 فكاألصر.
 ( انظر ما ال حظناه هنا .3)
 .«الجي أبيدينا : طامعاً ا مثر ما يف اللسانقوله : كذا يف األساس ا الذي يف نسخة األساس الصحيحة »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يشري إىل قوله يذكر السمك :5)

 تــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــنشــــــــــــــــــــــــــــــــــرة والــــــــــــــــــــنســــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــُم 

  
 ال يــــــــــــــــــــــــــزا  مــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــــًا يــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــومُ و  

  

 يف البحر والبحر له ختميم

 ـ ( كذا ابألصر ا وورد يف تقريب التهذيب : عاصم بن النضر بن املنتشر6)



6922 

 

ُنـحَتشر ابن
ِلٌم وأَبو َداُوود وغريُ ا. امل  الَبصحرِّي ا عن ُمعحَتِمر ا وعنه ُمسح

 : من قَُرى ِمْصر بالغَْربِيَّة. نََشْرتُ و

ًّ. ِمْنَشارٌ  ، بالَكْسر : ِحْصُن قريٌب من الفَُرات. وقال الحازِميُّ : الِمْنَشارُ و  : َجبٌَل أَظنُّه نَْجِديا

بن أَُساَمةَ بن َواِلبَة بن الحاِرث بِن ثَْعلَبَة بن ُدوَداَن بن أََسٍد ، بطٌن آَخُر ، منهم بِْشُر بن أَبي َخاِزٍم  اِشَرةُ نوبَْطٌن من الَمعَاِفر.  ناِشَرةَ  وبنو

 ، الّشاعُر ، ذكره ابُن الَكْلبِّي. ناشَرة واسُمه َعْمُرو بن َعْوف بن ِحْميَر بن

 ، ُمَصغَّراً : َمْوَضٌع ببالد العََرب. نَُشْيرٌ و

 ، يَنتسبون إِلى : فُقََهاُء َزبِيَد بل اليََمِن كلّه ، وهم أَكبُر بيت في الِعْلم والفْقه والّصالح ، وبهم كان يُْنتَفَع في أَكثر بالد اليََمنِ  النّاِشريُّونو

، نزَل أَسفَل  ناِشر األَصغُر ابُن عامر بن ناِشرٌ  يُدهباليََمِن. وَحفِ  ناِشر بن تَْيم بن َسْملَقة بَْطن من َعّكِ ابِن َعْدنَان ، وإِليه نُِسب ِحْصنُ  ناِشرِ 

يِة َواِدي َمْور ، واْبتَنَى بها القَْرية الَمْعُروفَة ، في أَّول الِمائَة الَخاِمَسة ، منهم القاضي ُمَوفّق الّدين علّي بن محّمد بن أَبي بَْكِر بن  بالنّاِشرَّ

َهاب أَحمد بن أَبي بَْكِر بن علّي ، إِليه انتهْت ِريَاَسةُ الِعْلِم بَزبِيَد ،  739، شاعر األَْشَرف ، تُُوفّيِ سنة  النَّاِشِريّ  عبد هللا بتِعّز ، وحفيده الّشِ

مّمن أَخَذ عنه ابُن  ُمعَاِصراً للُمصنِّف ؛ وكذا أَخوه عليُّ بن أَبي بَْكٍر الَحاِكم بَزبِيد ، ووالُدهما القاِضي أَبو بَْكر تَفقَّه بأَبِيه ، وُهووكان 

يَار اليََمنِيَّة ، تُُوفَِّي بتَِعّز سنة  ، تَفَقَّه على  النّاِشريّ  د بن عبِد هللا بن ُعَمرومنهم القاضي أَبو الفُتُوح عبُد هللا بن محمّ  772الَخيَّاط حافُظ الّدِ

وله إِْخوةٌ أَربعةٌ كلُّهم تََولَّوا الَخَطابةَ والتَّْدِريس بالَمْهَجم  814أَبيه وعلى القَاضي َجمال الّدين الريمّي ، وتُوفِّي بالَمْهَجم قاضياً بها سنة 

 .817، توفِّي بالكدراِء سنة  النَّاِشِريّ  يسى بن إِبراِهيموالكدراِء ، ومنهم الفَِقيه النّاِسك إِبراِهيُم بُن عِ 

وقد أَلّف فيهم أَبو محمد  812، توفِّي بَحَرض سنة  النّاشريّ  وفيها توفّى الُمَصنِّف بَزبِيَد. ومنهم الفَِقيهُ الشاعر علّي بن محّمد بن إِسماعيل

بِيدّي كِ  النّاشِريّ  عثمان ابن ُعَمَر بن أَبي بَْكرٍ  اِهر في َطبَقَات علماِء بنيالزَّ اه البُْستَان الزَّ ، وكذلك اإِلَمام الُمْفتِي أَبو الُخَطبَاِء  نَاِشر تاباً َسمَّ

يَر وأَنساب البََشر. النّاشِريّ  محّمد بن عبد هللا بن عمر  فقد اْستْوفَى ِذْكَرهم في كتابه : ُغَرر الدَُّرر في مختصر الّسِ

بُن حاِمد بن مغرب : بْطٌن من َعّك ، وهو َجّد  ناِشرُ وّكِ بن َعْدنَان ، يَْنِزلُون قبِلّي تَِعّز ، على نِْصف يوٍم منها. واألُْنُشوُر : بَْطٌن من عَ 

 الَمكاِسعَة باليََمن.

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 : قَرية بشرقيِّة ِمْصَر. نَْشَمْرت : [نشمر]

َمْخَشِرّي ، وفي الُمْحَكم : واالسم ، نُْصَرةً و، كقُعُود ،  نُُصوراً و يَْنُصُره نَْصراً  الَمْظلُومَ  نََصرَ  : [نصر] على  أَعانَه : النُّْصَرةُ  ، وهِذه عن الزَّ

ه وَشدَّ منه ، وشاِهدُ   قَوُل ِخَداِش بِن ُزَهْير : النُُّصور َعُدّوِ

ًة  انــــــــَ يــــــــر خمــــــــََ لــــــــِ و مــــــــن خــــــــَ كــــــــُ  فــــــــِإنح كــــــــنــــــــَت َتشــــــــــــــــــــــح

  
ا و   هـــــــــَ قـــــــــ  وارِي عـــــــــَ َك ا ـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــِ  (1) وُرهـــــــــاُنصـــــــــــــــــــــــُ فـــــــــت

  
ً أََخاَك  اْنُصرْ »في الحديث : و، كشاِهد وُشُهوٍد ،  ناِصرٍ  هنا جْمع نُُصوراً  قال ابن سيده : ويجوز أَن يكون وتفسيره أَْن  «ظالماً أَو َمْظلوما

 يَْمنَعَه من الظُّْلم ِإْن َوجَده ظالَماً ، وإِن كان َمْظلوما أَعانَه على ظاِلِمه.

ها بالَجْودِ و: َغاثََها وَسقَاَها  نَْصراً  الغَْيُث األَْرضَ  نََصرَ  الَمَجاز :من و  وأَْنبَتََها ، قال : َعمَّ

ا  َبُه الـــــــــــــر بـــــــــــــيـــــــــــــض فـــــــــــــِإلــــــــــــَّ طـــــــــــــَ نح كـــــــــــــان َأخـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  
رَ   ِد  ُنصــــــــــــــــــــــِ ث عــــــــبــــــــِد الــــــــَواحــــــــِ يــــــــح اُز بــــــــغــــــــَ جــــــــَ (2)ا ــــــــِ

 

  
ة. وأَْرضٌ  النُّْصَرة وقال ابن األَْعَرابّي : الغَْيُث البَلََد ، إِذا أَعانَه على الِخْصِب والنَّبَات : نََصرَ و : َمْمطوَرة. وقال  َمْنُصوَرةٌ  : الَمْطَرة التَّامَّ

 نََصَرهُ و أَي تُْمِطُرُهْم. «أَْرَض بنِي َكْعبٍ  تَْنُصر إِّن هذه السَّحابةَ »في الَحِديث : و. َمْنُصورة البِالُد ، إِذا ُمِطَرت ، فهي نُِصَرت أَبو ُعبَْيد :

اهُ وَخلََّصه. : نُْصَرةً و نَْصراً  منه  (3)هللا لنا  نُْصَرةووفي البصائر :  نَجَّ

__________________ 
 األحو  التيمي ا أبو عمرو البصري ا وقير : هو عاصم بن  مد بن النضر.ـ 
 ونسبه خلالد بن زهري اهلذد ا وعجزه فيه :« عقب»( البيت يف اللسان 1)
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 فتلك اجلوازي عقبها وُنُصورها
 يقو  : جزيتك مبا فعلت اي بن عومير.

 ( الشعر البن ميادة ا من أبيات ميدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد امللك.2)
 ونصرة العبد هلل هو نصرته لعباده. .. ( يف املفردات للراغب : للعبد3)
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َرتـَُناو  اِهَرٌة ا  ا واجتناب نواِهيه ا قا   (1)ِلَعباده َأو الِقَيام حِبفحة ُحُدوِده وِإَعانَِة ُعُهوِده وامتَـثَاِ  َأَوامرِه  الن صحرة هلل هو ُنصح
رُْكمْ )  تعاىل :  ُروا هللَا يَ ْنص  ُ رٌ  وهو (2) (ِإْن تَ ْنص  ُ رٌ و  انصــِ َرد ُنصــَ ارٍ  َقوم من ا اأَلِخري نقله الصــاغايّن ا ا كصــُ ارٍ و  ُنصــ   أَنحصــَ

 مَجحض َصاِحب قا  : كَصححب  ا اأَلخريُ  َنصحرٍ و 
َر َ   لــــــــــــــــــــــَ   و ارَا َنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  األَنحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َرَ    بـــــــــــــــــــــــــــــه ِإيـــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــارَا   آثــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، كشاِهد وُشُهود ، كما تقّدم. نُُصور أَيضاً على الناِصرُ  ويُْجَمع

 األَْنَصاُر أَناصيرَ  ، كشريف وأَْشَراف ، ويُْجَمع أَْنَصارٌ  والجمع (3) (نِْعَم اْلَمْوىل َونِْعَم النَِّصْيُ )، قال هللا تعالى :  النّاِصر بمعنَى النَِّصيرُ و

 ، وهو َجْمع الَجْمع ، ذكَره الّصاَغانِيُّ وأَهمله الُمَصنِّف وهو على َشْرطه.

 ، العُْسَرة ساعةِ  في وسلمعليههللاصلىالنبيَّ  نََصرواو، من األَوِس والَخْزَرجِ ،  عليه وسلَّم تعالَى النَّبّيِ صلَّى هللا أَْنَصارُ  ، وهم األَْنَصارو

فَة  نَْصرٌ  َرُجلٌ  قالوا :و .أَنصاِريّ  َرى َمْجَرى األَسماِء ، وصار كأَنَّهُ اسُم الَحّي ، ولذِلك أُضيَف إِلَْيِه بلَْفظ الَجْمع فقيل :فجَ  َغلَبَْت عليهم الّصِ

 ، فَوَصفوا بالَمْصدر ، كَرُجٍل َعْدٍل وقوٍم َعْدٍل ، عن ابن األَْعَرابّي. نَْصرٌ  وقَْومٌ 

نْيا َواآْلِخَرةِ ) قال هللا َعزَّ وَجلَّ : ونَةُحْسُن الَمعُ  بالّضّم : النُّْصَرةو داً  (5)أَي ال يُْظِهُر  (4) (َمْن كاَن َيُظنُّ َأْن َلْن يَ ْنُصَرُه هللاُ يف الدُّ محمَّ

ْيف الَمْحُروم : و. خالَفَه َمنْ  على وسلمعليههللاصلى  .«َحقٌّ على كّل ُمْسِلم حتى يَأْخَذ بِقَرى لَْيلَتِه نَْصَرهُ  فإِنّ »في حديث الضَّ

، وهو  النَّْصرِ  : الّسائل ، كأَنَّه طاِلبُ  الُمْستَْنِصرُ و،  السُّؤال : االستْنَصارُ و استََمدَّه. عليه : استَْنَصَره ، وقد النَّْصرِ  : اْستِْمَدادُ  االستِْنَصارُ و

َر. نَّْصرِ ال : ُمعَالََجةُ  التَّنَصُّرو العَطاُء.  ، وليس من باب تََحلََّم وتَنَوَّ

 بعُضُهم بعضاً. نََصرَ  أَيضاً : تَناَصُرواو .النَّْصر : تَعَاَونُوا على تَنَاَصُرواو

 األَْخبَاُر : َصدََّق بعُضَها بعضاً. تَنَاَصَرت من الَمَجاز :و

قال و: أَْعَظُم من التَّْلعَِة يكون ِميالً ونَحَوه.  الناِصرُ و. ناِصرٍ  إِلى األَْوِديَة ، جمع َمَجاِري الماءِ  ، هي النََّواِصرُ  من الَمَجاز : َمدَّت الَواِديَ و

عَاِب : النََّواِصرُ  أَبو َخْيَرة : يَت  السُّيُولَ  فنََصرَ  ما َجاَء من َمكان بَعيد إِلى الواِدي من الّشِ ُء من مكان بَِعيٍد حتى ألَنها تَِجى (6) [ناِصَرة]، ُسّمِ

ُمَسايُل  النََّواصرُ   ُشَمْيل :تَقَع في ُمْجتَمع الَماِء حيث انتََهت ، ألَنَّ كّل َمسيٍل يَِضيع ماُؤه فال يَقَع في ُمْجتَمع الماِء فهو َظالم لمائه. وقال ابنُ 

 السُّيُوَل. فنََصرَ  : ما جاَء من َمَكاٍن بَِعيد إِلى الَواِدي النَّاِصَرةُ و النَّاِصرُ  . وقال أَبو َحنِيفَة :ناِصَرةٌ  الِميَاِه ، الواحدة

نَُّكم»قال الصاغانّي : وفي األَحاديث التي ال ُطُرَق لَها :  ، ألَنَُّهم قُْلٌف ؛ النََّصاَرى ، وُهَو َمأُْخوذ من مادَّة : األَْقلَفُ  األَْنَصرُ و  أَْنَصرُ  ال يَُؤمَّ

 : األَْقلَُف. األَْنَصرُ واألََزنُّ : الَحاقُِن ، واألَْفَرُع : الُمَوْسِوس ، . «أَْفَرعُ  وال أََزنُّ وال

 فأَْعِرب. ، كبَقَّم : َصنَمٌ  نَصَّرُ وأَصله بُوْخُت ، ومعناه اْبن ،  ، معروٌف. قال األَْصمعّي : إِنَّما ، بالتَّْشِديد نَصَّرَ  بُْختُ و

نَم ولم يُْعَرف لَه أٌَب فنُِسَب إِلَْيه وقد نَفَى سيبويه َهذا البِنَاَء. نَم ، وهو الذي كان. نَّصرَ  ، وقيل : بُْختُ  وكان ُوِجَد عند الصَّ  ، أَي ابن الصَّ

َب القُْدسَ   ، َعَمَره هللا تَعَالَى. َخرَّ

 من بني أََسٍد ، قال أَْوُس بن َحَجٍر يَُخاِطُب َرجالً من بَنِي لُبَْينَى بن َسْعد األََسِدّي ، وكان قد َهجاه : بُن قُعَْين : أَبو قَبِيلَة نَْصرُ و

ج ســــــــــــــــــــــــاً  فــــــــــَ ــــــــــَ ٍ تـ اح عــــــــــَ ــــــــــُ ااًل مــــــــــن قـ َددحَت رِجــــــــــَ  عــــــــــَ

  
رُ   خــــــــح ــــــــفــــــــَ ُ  وال جــــــــ  فــــــــَ ــــــــ  ــــــــتـ ىَن وال ــــــــح ي ــــــــَ ــــــــبـ ُن ل ــــــــح ــــــــمــــــــا اب  ف

  

ا  هـــــــــــَ يــــــــــنـــــــــــُ هــــــــــا ولــــــــــَِ ثــــــــــ  ٌ غــــــــــَ اح عــــــــــَ َك قـــــــــــُ بَتــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــَ

  
تح و   َل  ِإذا ُدِعيـــــــَ فح ُه الســـــــــــــــ  َت الســـــــــــــــــــــ  رُ أَنـــــــح  (7) َنصـــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( يف املفردات : ورعاية عهوده ا واعتنا  أحكامه.1)
 .7( سورة  مد اآية 2)
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 .40( سورة األنفا  اآية 3)
 .15( سورة ا ج اآية 4)
املعىن من  ن من الكفار أن   ال يظهر  مداً ص عل  من خالفه  ان :قوله : أي ال يظهر ا عبارة اللســــــــــــــ»( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 5)

 «.ـها ص. فليختن  غيظاً حىت ميوت كمداً ا فِإن   عزوجر يظهره ا وال ينفعه غيظه وموته حنقاً ا فاهلاء يف قوله : أن لن ينصره ا للنيب  مد
 ( زايدة عن اللسان.6)
 ك : سبقتك ا والسه : لغة يف اإلست.( التفج  : التعظم والتكرب ا وشبت7)
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 : إِْنَشاُد الَجْوَهرّي لُرؤبَةَ و

رَا  طـــــــــــــح رحَن ســـــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــِ طـــــــــــــاٍر ســـــــــــــــــــــــــــُ  ِإيّن وَأســـــــــــــــــــــــــــح

  
ٌر اي  ائـــــــــــــِ قـــــــــــــَ رُ  لـــــــــــــَ راً  َنصـــــــــــــــــــــــــــح َرا َنصـــــــــــــــــــــــــــح  َنصـــــــــــــــــــــــــــح

  
ونََسبه إِلى ُرؤبَةَ ، وتَبِعَه أَيضاً ابن القَطَّاع  أَْنَشَده َكذلك (1) فإِنَّ ِسيبويه ، وفي بعض النَُّسخ : وهو َمْسبوق فيه ، َغلَط ُهَو َمْسبُوٌق ِإلَْيهِ 

واية : فأَْنَشده هكذا ، ولكن لم يُعَيِّن القَائَل ، قال الصاغانيُّ : وليس ِلُرْؤبةَ ، ومع هذا هو تَْصِحيفٌ   والّرِ

رَا راً َنضح ُر َنضح  اي َنضح
 وبعَدهُ. بالصاد الُمْهَملَة. بن َسيَّار ، نَْصرِ  بالّضاِد الُمْعَجَمة. ونَْضٌر هذا هو حاِجبُ 

غح  ـــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــل ب ـــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــك   ف ـــــــــــــــــ  ل ـــــــــــــــــَ رَابـ  َنصـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
رَ   رَا َنصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــح يِن َوفـ بــــــــــــح ثــــــــــــِ اٍر يــــــــــــُ يــــــــــــ   بــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــَ

  
ُحوه وَحقَّقوه ، كما في ُشروحِ ، الشواهِد البَغْ  ِضي هذا نّص الصاَغانّي في التكملة. قال شيخنَا : قْلت كالُمه هو الغَلَط ، بل َصحَّ َداِديَّة للرَّ

 ي ، فال التفَاَت ِلَما للُمَصنِّف. انتهى.والُمْغنِ 

 قْلت : وهذا تحاُمٌل من َشْيِخنَا في غير َمحلِّه ، مع أَّن الَحقَّ ُهنَا مع المصنِّف ، وهو قَلَّد غيَره في االنتِقَاد.

ظاهُر ، فكيف يكون قوُل شيِخنا ال التِفاَت لما وأَصاَب. والبَْيت الِّذي َذكرناهُ بعد البيِت السابِق يُبيِّن ِمْصداَق ما َذهَب ِإليه ، كما هو ال

ا أَحاَل على ُشُروح الّشواِهد أَتَى ببَْعِض ما يَْرفع الشُّْبَهة ويُثْبِت الَحقَّ لَمن َرَوى بالصاد المهملَةَ  ؟للُمَصنّف ل. وهللا أَعلَم.ولَْيتَهُ لَمَّ  ، فتأَمَّ

بِّيّ  (2)بِن َعْنبٍَر  نََصرِ  إِْبَراِهيم بنو  البِْسطاِمّي ، نََصرٍ  عْبد هللا محّمد بن عبد هللا بن اإِلَمام أَبوو السََّمْرقَْندّي ، عن علّي بن َخْشَرم ، الضَّ

كتين ، محّدثانِ   نَْصرٍ  ببغداَد ، وسمع من أَبي، تَفَقّه على الَمَحاِملّي  نََصرٍ  ، وولَُد األَخيِر أَبو محّمد عبُد هللا بن محّمد بن عبد هللا بن ُمحرَّ

، وحفيُده أَبو الفَتْح محّمد بن محّمد بن عبد هللا َحدَّث ، وقَريبُه اإِلمام أَبو ُشَجاع عمُر بن أَبي  ناِصر قاله ابن 452اإِلسماِعيلّي ، توفِّي سنة 

وهو الذي  405أَيضاً اإِلماُم أَبو ُشَجاع البِْسطاِمّي ، حّدَث وتُوفِّي سنة وِمن َولِد أَبي عبد هللا البِْسَطامّي  562عبد هللا البَْلخيُّ الُمتََوفَّى سنة 

ه ، قال ابن ناِصرٍ  حكى عنه ابن ي به  ناِصر عن َجّدِ : وسأَْلت أَهَل بِْسَطاَم فقالوا : إِّن هذا االسَم ، يعني بفَتْح الصاِد ، َمْعُروٌف عندنا نَُسّمِ

 كثيراً.

ين  نََصرٍ  بن َمْنُصور القاضي عطاُء هللِا بن قْلت : وقد فاَت المصنِّف : لَِفّي إِجازةً ، وقَريبه القاِضي َجماُل الّدِ اإِلْسَكْنَدَرانِيُّ ، َرَوى عن الّسِ

البَنَّاِء ، وعنه الَحَسن بن  [أَبي]، َرَوى عن  نََصر بن منصور محّمد بن إِبراِهيم ، قال الذََّهبِّي : أَجاَز لنا. قلت : إِبراهيم هذا هو ابن علّي بن

ْميَاطي وَسِعيد بن  الَِّذي َرَوى ابن عبد البَّرِ وَغْيُره الَمَوطَّأَ من َطِريِقه. قال الحافظ : هكذا رأَيتُه مضبوطاً بفتح الصاد. نََصرٍ  الّدِ

َذ عنه النَّْحَو والغَريَب ، َسِمَع منه أَبو الَهْيثَم ُمؤلَّفَاتِه في جالََسه وأَخ النَّْحِوّي تِْلِميذُ الِكَسائِيّ  نَُصْير ، بن أَبي ، كزبَْير نَُصْير أَبو الُمْنذرو

 اللُّغَات وَرواَها عنه بَِهَراةَ ، قاله األَْزَهرّي في مقّدمة كتابه التهذيب.

 نَِده على َظهر ِديوان الُهَذِليِّين.قْلت : وأَخَذ عنه أَيضاً أَبو بكٍر صاِلُح بن ُشعَيٍب القاري ، كما رأَيته بخّط ابِن فارس اللغوّي في ِسيَاق سَ 

كةً : ة كان فيها نََصَرةُ و الُحون ، فيما يُقَال ، ، محرَّ  ، هكذا نقله الصاَغانّي. الصَّ

ْواو اراً و َمْنُصوراً وَ  نَاِصراً و ، كأَِمير ، نَصيراً  َسمَّ  .ُمْنتَِصراً و، بالفتح ،  نَْصراً و، كزبَْير ،  نَُصْيراً و، كَشّداد ،  نَصَّ

لَِفّي باإِلسكندريّة ، وبها  الناِصِريّ  ، ومنها أَبو الَحَسن علّي بن عبد الرحمن بن عليّ  بأَْفِريِقيَة : ة من قَُرى َسفاقُسَ  النَّاِصِريَّةو ، لقيه الّسِ

 مات.

، هكذا َزعموا ، قالَه اللَّْيث. ونقل ياقُوت  النََّصاَرى يها نُِسبَت، على ثالثةَ َعَشَر ِميالً منها ، قاله الصاغانّي ، قيل : وإِل : ة بَطبَِريَّةَ  ناِصَرةو

، وكان أَهلَُها َعيَُّروا َمْريََم ، فيَزُعُمون أَنّه ال يَولَد بها بِْكٌر  النََّصاَرى اسمُ  اشتُقَّ  ومنها ، السالمعليهفي ُمْعَجمه : وكان فيها َموِلُد الَمِسيح 

ْجلَْين. وَموضُع الفَْرجِ إِلى هذه الغَايَة وأَّن لهُ  ة ثَْديَاِن وما يُْشبِه اليََدْين والّرِ مفتوٌح ، وأَّن أَْمَر هذه ْم َشَجَرةَ أُتُْرّجٍ على َهْيئَة النَِّساِء ، ولألُتُْرجَّ

 القَْريَة في النّساِء واألُتُْرّج ُمْستَِفيٌض عندهم ،

__________________ 
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 .304/  1( الكتاب 1)
 .«عبثر»وعة الكويتية ا وابألصر ( عن املطب2)
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َســـــــــيح ِإّلَا ُوِلَد يف بـَيحت  َحم ا وِإلا انتقَلت
َقحِدس أَيحبـَوحن ذلك ا ويزعُمون َأّن امل

به أُم ه ِإىل  ال َيدَفعه دافٌض ا وَأهُر بيِت امل
ير فِإّن فيه َأّن عيســــــــــــ  ُولَد يف بيح  ف َزوحُج َمرمَي من هِذه القريِة. قا  اَيُقوت : فَبّما َنّص اإِلجنِح ت  َحم وخاَف عليه يُوســــــــــــُ

رَ  (1)هاردوس  لحه ِإىل ِمصــــح ُجوس فُبرَِي يف َمَناِمه َأنح امحِح
َ
سَ  .. فبَقَام مبصــــر ِإىل َأنح َماَت هاردوس .. َمِلِك امل  فقدَم به الُقدح

ََنام َأِن انحطَِل ح به ِإىل اخلَِلير ا فَبَلَها فســـــَكَن َمدينَ  ..
َع فُبرَِي يف امل َرةَ  ًة ُتدح ير َيســـــوُع انصـــــِ  الناصـــــريّ  (2). وذُِكَر يف اإِلجنح

 كثرياً ا و  َأعلم.
،  ناِصَرةُ  ة بالشام ، ويُقَال لها ، هذا قَوُل األَْصَمعّي ، وقيل : هي (3)، وهي َموِضع  نَْصَرانَةَ  منسوبون إِلى النَّصاَرى قال ابُن ُدَرْيد :و

 ، بفتح النون وتخفيف التحتيَّة ، كما ضبَطه الصاَغانّي. ويُقَال فيها نَُصوِريَةُ  قال غيُره : هيو وهي التي بَطبَِريَّة ، وقد تقّدم عن اللَّْيِث ،

 ً ة ، قال : وهو َضِعيف إِالَّ أَّن ناِدَر النََّسِب قال ابُن ِسيَده : هذا قوُل أَهِل اللُّغَ  .النََّصاَرى يُْنَسب إِليها ، نَْصُرونَةوبالفَتْح ،  نَْصَرى : أَيضا

، ولكنهم َحَذفوا إِحَدى الياَءين ، كما َحذفوا من أُثِْفيَّة وأَبدلوا َمكانها أَلفاً كما قَالُوا  ، كالنََّداَمى جْمع نَْدَمانٍ  نَْصَرانٍ  َجْمعُ  النََّصاَرى أَو يََسعُهُ ،

 ، فهي أَقوال ثاَلثة. َمَهاَرى إِبلٍ و، كَمْهِرّيٍ  نَْصِرّيٍ  َجْمعُ  النََّصاَرى أَو ه سيبويه.َصَحاَرى ، وهَذا مذهُب الخليِل ونقلَ 

فَشبَّه ، وأَْنَشد أَبو إِسحاَق ألَبي األَْخَزر الِحّمانِّي ، يَصف ناقَتَْين َطأَْطأَتَا ُرُؤوَسهما من اإِلْعيَاِء ،  النََّصاَرى والنَّْصرانَةُ واِحَدةُ  النَّْصرانِيَّةُ و

 إِذا َطأَْطأَتْه في َصالتَِها : النَّصرانِيَّة َرأَْس النّاقَِة برأْس

ا  هـــــــــَ َد رَأحســـــــــــــــــــــــُ جـــــــــَ ر تح وَأســـــــــــــــــــــــح ا خـــــــــَ ا ـــــــــَُ تـــــــــَ لـــــــــح  فـــــــــكـــــــــِ

  
َدت   جــــــــَ ا َأســــــــــــــــــــــح ةٌ  (4)كــــــــمــــــــَ رانــــــــَ فِ  َنصــــــــــــــــــــــح نــــــــ   مل حتــــــــََ

  
ٌ  نَْصرانِيّ  ِإاّل بياِء النََّسب ، ألَنَُّهم قالُوا : رجلٌ  نَْصرانٌ  ولكن لم يُْستَْعَمل نَْصَرانٍ  تأْنيث فنَْصَرانَةٌ  ّي : قولُه : إِنّ  نَْصرانِيَّة وامرأَة  قال ابن بَّرِ

بياَءيِ النَّسب ، ،  نَْصرانِيَّةو نَْصرانِيّ  إِنما يُريد بذِلك األَْصَل دوَن االْستِْعَمال ، وإِنَّما الُمستعَمُل في الكالم نَْصَرانَةٍ و نَْصرانٍ  جْمع النَّصاَرى

 في البَيت على ِجهة الضرورة. وأَْسَجَد لغةٌ في َسَجد. نَْصَرانَة وإِنَّما جاءَ 

، بياِء النََّسب ، كما  نَْصرانِّيٍ  جْمع أَْنصاراً  ، يُِشير به أَنّ  أَْنَصارٌ و نَْصرانِيٌّ  ويُقَال : وُمْعتَقَُدهم الَِّذي يَْذهبون إِلَْيه ، أَيضاً ِدينُُهم النَّْصرانِيَّةُ و

 ، بغير ياِء النََّسب ، كما ُهَو في اللَّسان والتكملة. وذكر قَْول الشَّاِعر : نَْصرانٍ  جْمع أَْنَصاراً  ُهَو في سائر النَُّسخ هكذا ، والصَّواُب أَنَّ 

 أَنحصارَاَلم ا رَأَيحُت نـََبطاً 
 .النََّصاَرى بمعنى

ُجلُ  تَنَصَّرَ و َره تَْنِصيراً وِدينِِهم.  . وفي المْحَكم : فيالنَّْصرانِيّة َدَخَل في  :الرَّ ً  : جعله نَصَّ  الَحِديث :، ومنه نَْصَرانِيّا

دانِِه  (5)كلُّ َمْولوٍد يُولَد على الِفْطَرة حتى يكوَن أَبواه اللََّذان » رانِهويَُهّوِ  .«يُنَّصِ

جُل ، إِذا اْمتَنَع من ظالِمه. قال األَزهرّي : اْنتََصرَ و قال هللا تعالَى  اْنتَقََم. منه : اْنتََصرَ ومن الظَّاِلم االْنتِصاَف واالْنتِقَاَم.  االْنتَِصارُ  يكون الرَّ

َكأَنَّه قال ِلَربّه : اْنتَِقْم منهم. وفي البصائر : وإِنَّما  (6) (فَانْ َتِصْر. فَ َفَتْحنا)على قَومه :  يَْنُصَره إِيّاه بأَنْ  ودَعائِه السالمعليهُمْخبِراً عن نوحٍ 

 لنَْفِسك. اْنتََصْرتَ  فقد نََصْرتَني ، تَْنبِيهاً على أَّن ما يَْلَحقُني يَْلَحقُك من حيث إِنّي ِجئْتُهم بأَْمرك فإِذا اْنُصرْ  ، ولم يقل : اْنتَِصرْ  قال ،

َتِصُرونَ )وقوله َعزَّ وَجلَّ :  (7) (َوَلَمِن انْ َتَصَر بَ ْعَد ظُْلِمهِ )اْنتهى. وفي الكتاب العزيز أَيضاً :   (8) (َوالَِّذيَن ِإذا َأصاَِبُُم اْلبَ ْغُي ُهْم يَ ن ْ

 فهو َمْحمود.قيل : َمْن لَْم يُْسِرْف ولم يُجاِوْز ما أَمَر هللا به  ؟أَم ال اْنِتَصاِرِهم قَال ابن ِسيَده : إِْن قَال قائل : أَهْم َمْحمودون على

 َعلَْيه. يَْنُصَره َسأَلَه أَنْ  ، أَي على َعدّوه ، إِذا َعلَْيه استَْنَصَرهو

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : هارودس.1)
 .«ما يسوي»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
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 وما ابألصر يواف  التكملة.« منسوبون إىل انصرة» 359/  2( يف اجلمهرة 3)
 تهذيب : كما سجدت.( يف ال4)
 قوله : اللذان يهودانه ا رواه سيبويه هكذا ابلرفض ألنه أضمر يف يكون عل  حد قوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 إذا ما املرء كان أبوه عب 
 .«أي كان هو ا أفاده يف اللسان

 من سورة القمر. 11و  10( من اآيتا 6)
 .41( سورة الشور  اآية 7)
 .39سورة الشور  اآية ( 8)
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ْنِد إِْسالِميَّة ، في ِعّدة مواِضع ، منها : النَّْصر ، مفعولة من الَمْنصوَرةو ، وهي قََصبَتَُها ، َمدينة كبيرةٌ كثيرةُ الَخْيَراِت ، ذات جامعٍ  د ، بالّسِ

 كبيٍر ، َسَواِريه ساٌج ، ولهم َخليٌج من نَهر ِمْهَران.

وها اآلنقال حمزة : وهمناباذ : مد ند َسمَّ يَتالَمْنصوَرة ينةٌ من ُمدن الّسِ بن ُجْمُهور عامل بني  المنصورة بَمنصور . وقال الَمْسعُودّي : ُسّمِ

أَُميَّة ، وهي من اإِلقليم الثاني 
يَت .. (1) ، وكان  (2) [فُسميت به]بن ُجْمهور الكْلبِّي بناها  منصور النّ  (2) [المنصورة]. وقال ِهَشام : ُسّمِ

يَت   بن َحْفص الملقّب بهزار مْرد بَناَها في أَيّام (3)ألَّن ُعَمَر  (2) [المنصورة]خرج مخاِلفاً لَهاُرون وأَقام بالّسند. وقال الُمَهلَّبي : ُسّمِ

بينها وبين الدَّْيبُل ستُّ َمراحَل ،  وفي أَهلها ُمُروَءة وَصالح وِدْيُن وتَِجاَرات ، وهي شِديدةُ الَحّرِ كثيَرة البّقِ ، .. من بني العبّاس الَمْنُصور

وأَْجَداُده ، يتَواَرثون بها  وبينها وبين الُمْلتاِن اثنتا عشرة َمْرَحلةً ، وَمِلكهم قَُرِشيٌّ ، يقال إِنه من َولِد َهبَّار بن األَْسَود ، تغلََّب عليها هو

 الُمْلك.

رها ُمَهذّب الدَّْولة في أَيّام بََهاِء الدَّولة بن َعُضد الدَّْولَة  بالبَِطيَحة ، د ، بنَواِحي َواِسطَ  : الَمْنُصورة منهاو  [وقد]أَيَّام القَادر باهلل  (4)و[ ]َعمَّ

 َخِربَت وُرُسوُمها باقِيَة. (4)

ومقابِل الُجْرجانِيّة َمدينة ُخَواِرزم اليوم ، أََخَذها الماُء حتّى  َشْرقِّي ُجْيُحونَ  على اسُم ُخَواِرْزم القَِديَمة التي َكانَت وهي الَمْنُصورة منهاو

 انتقل أَهلَها بحيث ُهم اليَْوم.

 337بن القائم بن الَمْهِدّي ، الَخاِرج بالَمْغِرب سنة  الَمْنُصور ، من نواحي إِْفِريِقية ، استَْحَدثََها القَْيَروان (5) د ، قُْربَ  : الَمْنُصوَرة منهاو

بها العََرُب بُعَْيد سنة   يُقَال لها هذهو فكانَت هي فيما خربْت ، 442وعّمر أَسواقَها واستوَطنَها ، ثم صاَرت منزالً لُملوك بني باِديَس ، فَخرَّ

ً  الَمْنُصوِريَّة يت أَيضا ةً بالنِّْسبَة ، قيل ُسّمِ ْيلَم : الَمْنُصوَرة منهاو بِن يُوسف بن ِزيِري بن َمناد ، جّد بني باِديس. َمْنُصورِ بال خاصَّ  د ، ببالد الدَّ

ل  (7)وغيُره ، وِهَي بين الَجنَد ونَِقيل  (6)، هكذا في سائر النُّسخ ، وهو غلٌط وصوابُه : ببالد اليََمن ، كما َحقَّقه ياقوت  الَحْمَراِء ، وكاَن أَوَّ

 : (8)ها سيف اإِلْسالم ُطْغتَِكين بن أَيُّوب ، وأَقَام بها إِلى أَن مات بها ، فقال شاِعره اآلمّي من أَسَّس

ا  عـــــــــــــاهلـــــــــــــَِ تح يف فـــــــــــــِ نـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــَ ورَهح َأحح نحصـــــــــــــــــــــــــــُ َ
 املـــــــــــــ

  
ورَهح و   دح  صــــــــــــــــــــــــــُ تح لــــــــــــنــــــــــــا مــــــــــــن الــــــــــــعــــــــــــَ امــــــــــــَ  أَقــــــــــــَ

  

تح  طـــــــــــَ زِيـــــــــــُز فـــــــــــاعـــــــــــح يـــــــــــَدهـــــــــــا الـــــــــــعـــــــــــَ يـــــــــــِ  رَاَم َتشـــــــــــــــــــــــــح

  
تــــــــــــــــــورَهح   ِِه ُدســــــــــــــــــــــــــــــــح ربح رِت قــــــــــــــــــَ  ُه ِإىل َوســــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ورابط بها في َوْجه الِفرْنج  616، أَنشأَها الَمِلُك الكامل بن الَمِلك العاِدل بن أَيُّوب في ُحدود سنة  د ، بيَن القاِهَرةِ وِدْميَاطَ  : الَمْنُصوَرة منهاو

ا َملُكوا ِدْميَاط ، ولم يََزْل بها في عساكَر ، وأَعانَه أَخواه األَْشَرُف والمعّظم حتَّى استنقَذ دِ  وقد َدخلتَُها ِمراراً ،  618ْميَاَط في رجب سنة لمَّ

هاب ومن العََجِب أَنَّ ُكالًّ  الشاعر الُمَجّود ، أَحُد الشُُّهب السبعة ، الَمنصوريّ  وهي َمدينةٌ َحسنةٌ ذات أَسواٍق وفَنَاِدَق وحّماماٍت ، ومنها الّشِ

اَها منها بناَها َمِلٌك عظيم في َجالِل ُسْلَطانِه وُعلُّو َشانِه والدَّوام ، فَخِربَْت َجِميعَُها ، واْنَدَرَست ، وتَعَفَّت  بالنَّْصر تَفَاؤالً  الَمْنُصوَرة ، وَسمَّ

 ُرُسوُمَها واْنَدَحَضت.

 ، وهي قَْريَة كبيرةٌ عامرة بالِجيزة من مصر ، وقد َدخلتَُها ، َوَسَكنَتَْها العُربان. الَمْنُصوِريَّةُ  قْلت : وقد فاَت المصنّفَ 

م ابن َحَسن بن : قَْريَة عامَرةٌ باليَمن ، َمْسَكن الساَدة بني بَْحر من بني القديمّي ، وقد َوردتَُها ِمَراراً ، وبَْيُت ِريَاَستَِها بنو قاس الَمْنُصوِريَّةو

يّة الَحاِرث بن عبد الُمطَّلب بن َهاشم.  قاِسم األَْكبَر ، قيل : إِنُّهم من ذُّرِ

 بن ُمعَاويَة بن َهَوازن. نَْصر ، األَخير هم بنو : بَْطنَانِ  نَْصرٍ  وبنو ناِصرٍ  بَنُوو

يرويّ  عبُد الّرْحمِن بُن َحْمَدان (9)أَبو سعيٍد و وُمَحّمد بن علّي بن  النَّْيَسابُورّي ، من طبقة البَْرقانّي ، مشهوٌر ، َسمَع منه عبد الغَفّار الّشِ

 وريُّ النَّْيَسابُ  (10) نَْصَرَوْيه محّمُد بنَ 

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : وهي يف اإلقليم الثالث.1)
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 ( زايدة عن معجم البلدان.2)
 ( يف معجم البلدان : عمرو.3)
 ( زايدة عن معجم البلدان.4)
 ( معجم البلدان : مدينة قرب القريوان.5)
 .«بلدة»( يف معجم البلدان : 6)
 .«ا مراءبقير »( يف معجم البلدان : 7)
 ( معجم البلدان : اآيب.8)
 ( ضبطت يف اللباب ابلقلم ا بضم الراء.9)
 أبو سعد.« : النصروي»( يف اللباب 10)
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َرِواّينـ  املؤّدب َة مات ا سنة ـ  ا ُ َدِّ نِ  الن صح  .379رَو  عن ابِن ُخَزميح
ثين منسوبون إِلى الجّد وإِ  َجَماَعةٌ  النَّْصِريُّونو ، َمَحلٍَّة من َمحاّل بغداَد الغربيّة ، متّصلة بداِر القَّز ، منهم عبد  (1) نَْصَرة لىمن الُمَحّدِ

، والد قاضي الَمارْستَان  األَنصاريّ  ، وأَخوه عبد الواحد ، شيُخ ُشْهَدةَ ، حّدثَا ، وعبد الباقي بن محّمد النَّْصريّ  الرْحمن بن علوان الشَّْيبَانيّ 

يحيّ  510مات سنة  النَّْصريّ  َرْيشوأَحمد بن الُحَسْين بن قُ  الة ، وعبد الَمِلك بن َمَواِهب النَّْصريّ  وعبد المحسن ابن علي الّشِ  أَحد الرحَّ

، واإِلمام تَِقّي الدين عثمان بن الصَّالح  النَّْصريّ  ، وأَبو طاِهر محّمد بن أَحمد بِن ِعيسى النَّْصِريّ  ، وأَحمد بن علّي بن داوود النَّْصريّ 

 (2) [يعقوب]يوسف بن  (2) [محّمد بن]الشَّْهَرُزوِرّي ، وأَبو الحسن أحمد بن  النّْصر النَّصريّ  د الرحمن بن ُعثْمان بن موسى بن أَبيعب

ْمسار نَصر النَّْصريّ  عبد الرحمن بن محّمد بن أَحمد بن يوسف بن نصر الُجرجانّي المؤذَّن ، وأَبو نَْصر النَّْصريّ  ، شيخ  األَْصبهانّي الّسِ

ثُون. لَِفّي ، ُمَحّدِ  الّسِ

ين النُّْصرةُ و الّدين ، واسُمه إِبراِهيم ، وقد  نُْصَرة وَسَماٌع ، َحدَّث ؛ ويقال له له ِرَوايَةٌ  يُوُسَف بن أَيُّوب ، ، بالّضّم ابُن السُّْلَطان َصاَلحِ الّدِ

 في ُكّراسٍة لطيفة.ذكَره الحافظ في التَّْبِصير ولم يُعَيِّن اسَمه ، وإِْخَوته ثمانِيةَ َعَشَر نَْفساً ، وكلّهم ِمّمن َسِمع الحديث ، وقد جمْعتهم 

أَرَض بني فاُلن ، أَي أَتَْيتُها ، قال الّراِعي يَُخاطب إِبالً  نََصْرتُ و : أَتاها ، عن ابن األَعرابّي. يَْنُصرها البالدَ  نََصرَ  ومّما يُْستَْدَرك عليه :
(3) : 

َودِّعـــــــــــــي  ـــــــــــــَ رَاُم فـ ُر ا ـــــــــــــَ هـــــــــــــح ر الشـــــــــــــــــــــــــــِّ  ِإذا َدخـــــــــــــَ

  
يـــــــــــــٍم و   الَد متـــــــــــــَِ رِيبـــــــــــــِ رِ  انحصـــــــــــــــــــــــــــُ  أَرحَض عـــــــــــــامـــــــــــــِ

  
ٌم ، أََخوانِ  (4)ُكلُّ الُمْسِلم عن »في الَحِديث ؛ وأَي اْقِصِديَها وائْتِيَها ، قاله أَبو َعْمرو.   يَتَنَاَصَران أَي هما أَخوانِ  «نَِصيرانِ  الُمْسِلم ُمَحرَّ

 .منصورٌ و الُمتناِصَرْين ناِصرٌ  فَِعيٌل بمعنى فاِعل أَو مفعول ، ألَّن ُكّل َواِحد من النَِّصيروويَتعاَضدان. 

َي الَمَطرُ  ي فَتْحاً ، وهو َمجاز. نُْصَرةً و نَْصراً  وُسّمِ  ، كما ُسّمِ

. أَْعَطاه ، وهو نََصَره يَْنُصرهوهللاُ. أَي أَْعطوني أَعطاكم هللا.  اْنُصُرونِي نََصَركم على القَوم فقال : (5): العََطاُء. ووقف سائٌل  النَِّصيرو

 هللا تعالَى : َرَزقَه ، وهِذه عن ابن القَّطاع. نََصَرهو: العََطايَا.  النّصائرُ وَمجاز. 

 لدين هللا. الناِصرُ  ببغداَد ، وجّده الُمْستَْنصِريّة ، باني الَمْنُصور باهلل أَبو جعفَر الُمْستَْنِصرو

ة الشافِِعيَّة بمصر ، شرَح التَّْنبِيه.  ابن النَِّصيروالطُّوسّي ، كأَِمير : فيلسوف مشهور ، أَحد أَعوان ُهالكو.  النَِّصيرو  النَِّصيروالطَّبَّاخ من أَئمَّ

ين محموٌد الَحبَشّي األَْودّي المعروف بجراغ دْهِلي : أَحد األَولياِء الَمْشُهورين ، توفِّي بِدْهِلي  نَِصيرُ والَحّمامّي الشاعر الُمْحِسن بمصر.  الّدِ

 بن َحْرب الِمْسَمعّي كَشّداد عن ابن َمْهِدّي ، وَعْنه ابن زياد النَّْيَسابُوري. نَّصاروْخُدوم جهانيان ؛ وعنه أَخذ السيّد شرف الدين مَ  757سنة 

فَّة. ومالك ابن أَْوِس بن الَحدثان النَّْصريّ  قَائد َهَواِزن يوَم ُحنَْين ، ثم أَسلم ؛ وَطْلَحة بن َعْمرو النَّْصريّ  ومالك بن َعْوف  من أَْهل الصُّ

، عن واثِلَة بن األَْسقع ، وإِْسحاق بن  النَّْصري ، له ُصْحبَة ، ولحفيده ُزفََر ابن رثيمة بن مالٍك رواية ؛ وعبد الواحد بن عبد هللا ْصِريّ النَّ 

 الُجْرَجانّي الَحنفّي ، عن َدْعلَج وطبقته. النَّْصريّ  عبد هللا بن إِْسَحاق

 الَخْيُرونّي ، كذا ذكره البِْلبِيسّي. َمْنُصور نُِسب اإِلمام أَبو كُزبَْيٍر ، ببغداد ، وإِليه نَُصيرٍ  وَدْربُ 

 : َمَحلَّة بمصر. النّاِصِريَّةو

نَاِدقة مشهوَرة يقولون النَُّصْيِريَّةو  ، بالتَّْصِغير : طائفةٌ من الزَّ

__________________ 
  لة.قا  : النصري : هذه النسبة إىل قبيلة وجّد و « النصرية»( يف اللباب 1)
 .«النصري»( زايدة عن اللباب 2)
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قوله : لاطب إبال ا كذا خبطه ا ومثله يف التكملة ا ويف اللســان تبعاً للجوهري : لاطب خيال. قا  الصــاغاين »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)
 : وهو غلرت وإلا لاطب ِإباًل ا والرواية :

 ِإذا ما انقض  الشهر ا رام فودعي
 وانظر فيه ختر ه ا وصدره فيه : 133انه ص والبيت يف ديو 

 إذا انسلخ الشهر ا رام فودعي
 .«عل » 4/  5( يف مسند أمحد 4)
 ( اللسان : أعرايب.5)
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حّدث عن علّي بن َرابح ا وجّده  ُنَصريحٍ الن َصرِييّ  أبُلوهي ة عليٍّ ا تَعاىَل   ُعلونا كبرياً. واَ َسن بن ُمَعاوية بن ُموس  بن
 هو اّلِذي فتَح بالَد األَنحَدل . ُنَصريحٍ  موس  بن

: قَبِيلَةٌ بالطائف ، ويُْذَكُرون مع بجلة  نَاِصَرةَ  وبنو
(1). 

بِن ِعْلناس ابن حّماد بن ِزيِري ،  الناصرُ  بين إِْفِريِقية والَمْغِرب ، اختَطَّها (2) [البَْحر]: اسُم بَِجايَةَ ، وهي مدينةٌ على ساحِل  الناِصِريّةو

اد.  وهي في ِلْحِف َجبٍَل شاِهق ، وفي قِْبلَتها َجبَاٌل ، بينها وبين الجزائر أَربعة أَيّام ، كانَت قاِعَدةَ ُمْلِك بني َحمَّ

ْونَُق ، الُحْسنُ  قيل :و: النَّْعَمة والعَْيش والِغنَى ،  النَّْضَرة : [نضر]  ، وقد ، ُمَحّرَكةً  النََّضرِ و ، بالفَتْح ، النََّضاَرةِ و الّضّم ،، ب كالنُُّضورِ  والرَّ

 ، الثاِلثَة حكاَها أَبو ُعبَْيد. كنََصر وَكُرَم وفَِرحَ  ٍء ،، وكّل شي والَوْجهُ ، واللَّْونُ  ، والَوَرُق ، الشََّجرُ  نََضرَ 

 نَضيرٌ و ناِضرٌ  ، هكذا في النُّسخ ، وفي اللسان : فهو أَْنَضرُ و،  نَِضيرٌ و،  ناضرٌ  فهو ، نَْضَرةً و،  نُُضوراً و،  نََضاَرةً و،  يَْنُضر نَْضراً 

َرهو ، نَْضراً  هللا نََضَرهُ و .أَْنَضَر كنََضرَ و. نَِضَرةٌ  واألُنثى (3)،  نَِضرٌ و هللا اْمَرأَ ،  نََضر ، وإِذا قلتُ  ، فَأَْنَضرَ  أَْنَضَرهُ و ، بالتَّْشِديد ، نَضَّ

َرهُ و نََضَرهُ ،  «هللا َعْبداً َسمَع َمقَالَتي فَوعاها ثّم أَّداَها إِلى َمْن يَسمعها نَضَّر»في الَحديث : وعََّمه ، فالَمْعنى نَ  ، أَي نَعََّمه. يُْرَوى  أَْنَضَرهُ و نَضَّ

 ، وهي في األَصل : ُحْسُن الَوْجِه والبَِريُق ، وإِنَّما أَراد ُحْسَن ُخلُقه وقَْدِره. النََّضاَرة بالتَّْخِفيف والتَّْشِديد ، من

َواة يَْرُوون هذا الحديَث بالتخفيف والتَّْشديد ،  ، قال : وُرِوَي عن األَصَمِعّي  ناضراً  فقال : جعلَه هللا (5)وفّسره أَبو ُعبَْيد  (4)قال َشِمٌر : الرُّ

 : فيه التشديد وأَنشد

رَ  ا  َنضــــــــــــــــــــــــــــــ  وهــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ مــــــــــــــــًا َدفـ ظــــــــــــــــُ    َأعــــــــــــــــح

  
حــــــــاِت   لــــــــَ ــــــــطــــــــ  َة ال حــــــــَ لــــــــح ــــــــاَن طــــــــَ ت ِجســــــــــــــــــــــح (6)بســــــــــــــــــــــِ

 

  
 وأَْنَشد َشِمٌر في لغة َمْن َرَواه بالتَّْخفيف قوَل جرير ؛

ه ال َحَسناً وال و   (7) َمنحُضوراً الَوجح
. وقال ابن نَِضَر يَْنَضرُ و،  فنََضَر يَْنُضرُ  هللاُ  نََضَره وسمعُت ابَن األَْعرابّي يقول : ، بالتَّخفيف. قال َشِمٌر : نََضره ال يكون إِاّل من َمْنُضورٌ و

هللا اْمَرأً  نَضَّرَ  : النَّْضر بالتَّْخِفيف. وقال أَبو َداُوود عن نََضَرهوهللا ،  أَْنَضَرهو،  أَْنَضرَ و،  نَُضرَ وَوْجُهه  نَِضرَ وَوْجهُ  نََضرَ  األَْعَرابّي :

اِهِه وقَْدِره ، ، أَي جهللا اْمَرأً فعَل كذا وقال الَحَسُن الُمؤّدب : ليس هذا من الُحْسن في الَوْجه ، إِنَّما معناه َحسَّن هللا َوْجَههُ في ُخلُِقه  أَْنَضرَ و

يَا َمْعَشَر »في الحديث : ووَذِوي األَْقَدار. يَعنِي به َذِوي الُوُجوِه في النَّاس ،  «اطلُبُوا الَحَوائَِج إِلى ِحَساِن الُوُجوه» قوله : قال : وهو مثْل

َركم ُمَحاِرب ، اُء في قوله َعّز وجّل : ـ « ، ال تُْسقونِي َحلََب امرأَة هللا نَضَّ أَي كاَن َحلَُب النَِّساِء عندهم َعْيباً يَتَعَايَُروَن عليه. وقال الفَرَّ

 نَِّعيم.قال : ُمْشِرقَةٌ بال (8) (ُوُجوه  يَ ْوَمِئذ  انِضَرة  )

اج في تفسير قوله النَّْضَرةُ وقال : بَِريقه ونََداه.  (9) (تَ ْعِرُف يف ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَِّعيمِ )قال وقولُه تَعَالَى :  جَّ  : نَعَيُم الَوجِه. وقال الزَّ

 بنَِعيم الَجنَِّة. نَضَرتْ  أَي ناِضَرةٌ 

 فيُقَال : يُبَالَُغ به في ُكّل لَْون قدو ، كما يُقَال : أَبيُض ناِصٌع ، وأَْصفَُر فاِقٌع ، نَاِضرٌ  ل أَْخَضرُ ، يقا الشَِّديُد الُخْضَرةِ  : األَْخَضر الناِضرُ و

معناه ناِعٌم ،  ناِضرٌ  أَْخَضرُ  ، ُرِوَي ذلك عن ابِن األَعرابِّي وَحكاه في نَواِدره. وقال أَبو ُعبيد : ناِضرٌ  وأَْصفَرُ  ناِضرٌ  وأَْحَمرُ  نَاِضرٌ  أَْخَضرُ 

 .(10)وزاد األَزهرّي : له بَِريٌق في َصفائِه 

ة : اسمُ  األَْنَضرُ و كغَُراب ، النَُّضارُ و كأَمير ، النَِّضيرُ و ، بالفتح عن ابن ِجنِّي ، النَّْضرُ و ، وقد َغلَب على الذََّهب. ونقل  الذََّهب أَو الِفضَّ

ة ، وقال األَْعَشى : اب :، كِكتَ  النَِّضار الصاغانّي عن السُّكَِّرّي :  الذََّهب والِفضَّ

ًة  يصــــــــــــــــــــــــَ َت مخــــــــــَِ بــــــــــح وحمــــــــــًا َحســــــــــــــــــــــــِ ّرَِدتح يـــــــــــَ  ِإذا جــــــــــُ

  
رحايَ    ا وجـــــــــِ ريِ عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــَ ا الـــــــــن ضـــــــــــــــــــــــِ  الـــــــــد اَلِمصـــــــــــــــــــــــَ

  
 قال أَبو َكبِيٍر الُهَذلّي : أَْنُضرٌ و، بالكسر ،  نَِضارٌ  الجمعُ  ج
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رَارُه و  رح َأســـــــــــــــــــــــــــح َك مل حتــــــــــــــَُ هــــــــــــــِ اُض َوجــــــــــــــح يــــــــــــــَ  بـــــــــــــــَ

  
ُر الــــــــــوَ   ثــــــــــح ِف مــــــــــِ نــــــــــح ِة َأو كشــــــــــــــــــــــــَ رِ ِذيــــــــــلــــــــــَ  األَنحضــــــــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( كذا ابألصر.1)
 .«ِباية»( زايدة عن معجم البلدان 2)
  سكان الضاد.« َنضحرٌ »( يف التهذيب 3)
 .«التشديد»ومل يرد فيه « ابلتخفيف»( يف التهذيب : 4)
 .«ابن عبيدة»ويف التهذيب « أبو عبيدة»( يف اللسان : 5)
 ونسبه لقي  الرقيات. 392/  3البيت يف خزانة األدب ( 6)
 ( ديوانه وصدره فيه :7)

 كبلا بص  اجلراد بليتهاو 
 .22( سورة القيامة اآية 8)
 .24اآية « املطففا»( سورة 9)
 ( يف التهذيب : ومعناه : الناعم الذي له بري  من رقيقه ونعمته.10)
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 وأَنشد الجوهرّي للُكَمْيت :

َر  الســـــــــــــــــــــــ ا تــــــــــَ ِذيـــــــــَذ مـــــــــنـــــــــهـــــــــا كـــــــــَبلـــــــــ َ نـــــــــح َح اخلـــــــــِ  ابـــــــــِ

  
دِّ   ِه ِإىل اخلـــــــــــَ يـــــــــــح يـــــــــــتــــــــــــَ َ لـــــــــــِ اح َر  بـــــــــــَ رُ جـــــــــــَ  أَنحضـــــــــــــــــــــــــُ

  
 ، صار هنا نَْعتاً. نَُضارٌ  : السَّبِيَكةُ من الذََّهِب. وَذَهبٌ  النَّْضَرةُ و

 وغيِره. التِّْبرِ الَجْوَهُر الَخاِلُص من  ، بالضّم : النَُّضارُ  ، قيل : نَُضارٍ  قولهم : ِسَواٌر منو

، قال َشِمٌر : قال بعُضهم : « النَُّضار ال بأَْس أَن يُْشَرَب في قََدحِ »وفي حديث إِبراِهيَم النََّخِعّيِ :  الَخَشب. نَُضارِ  : اتُِّخَذ من نَُضارٌ  قََدحٌ و

يَت : الخالُص من َجْوهر التَّْبِر  النَُّضار النَّْبُع. وقال اللَّْيث : : النَُّضارُ  :. وقال ابُن األَْعَرابّي نَُضاراً  هِذه األَْقَداُح الُحْمُر الَجْيَشانِيَّة ُسّمِ

 «نَُضار من عريضٌ  قََدحٌ  وُهو أَنٍَس  عند وسلمعليههللاصلىَرأَْيُت قََدَح رسوِل هللا  في حديث عاصٍم األَْحول :و،  أَْنُضرٌ  والَخَشب ، والَجْمعُ 

َشجُر األَثِْل ، وقيل : هو  : النَُّضارُ  الَوْرِسيُّ اللَّْوِن. وقال ابُن األَْعَرابِّي : األَثْلُ  هو قيل :و َشٌب َمْعُروف ،وهو خَ  نَُضارٍ  أَي من َخَشبِ ، 

 النُّضارو ، وهو أَفضلُه. الطَِّويُل ِمْنهُ الُمْستَِقيُم الغُصوِن أَو هو ما نَبََت منه في الَجبَل هو ما كان ِعْذياً على غير ماٍء أَو هو أَو (1)الِخاَلُف ، 

 أَجوُد ، ألَنّه يُْعَمل منه ما َرقَّ من األَْقَداح واتََّسَع وما َغلَُظ ، وال يَحتمله من الَخَشب غيُره. َخَشٌب ِلألََوانِي ، فيما رواه أَبو َحنِيفة :

َمْخَشِريُّ ، ويكون بغَْوِر الِحَجاز ، وقال  .وسلمعليههللاصلىومنه كان مْنبَُر النبّي  ، لغَتَان ، واألُولى أَعَرُف ، قال : يُْكَسرو قال : قال الزَّ

 ، وقال األَْعَشى : نَُضارٌ  يَحيى بن نَُجْيم : ُكّل َشَجِر أَثٍْل يَْنبُُت في َجبٍَل فهو

 (2) ُنَضارَاتـَرَاَموحا به َغَرابً َأو 
ثّم يُْعَمل فيكون  يَْنُضرَ  من الِخاَلف يُْدفَن َخَشبُه حتَّى النَُّضار : َضْرباِن من الشََّجِر تُْعَمل منهما األَقداُح. وقال ُمَؤّرج : النَُّضارووالغََرُب 

ة : مَّ  أَْمكَن لعامِله في تَْرقِيِقه ، وقال ذو الرُّ

ي عــــــــــنح  مــــــــــِ َح ِجســــــــــــــــــــــــح قــــــــــُ ــــــــــُ ارِ نـ وِد  ُنضــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــعــــــــــُ

  
لــــــــــــودِ   ِ  األُمــــــــــــح نــــــــــــُ رَاِب الــــــــــــعــــــــــــُ  بــــــــــــعــــــــــــد اضـــــــــــــــــــــــــطــــــــــــِ

  
 : ُحْسُن ُعوِده ، قال : وهي أَْجود الِعيداِن التي تُتََّخذ منها األَْقداُح. نَُضاُره قال :

 يكون على الماِء. : الطُّْحلُبُ  النّاِضرُ و

فليس من قُريش ، كذا في الُمْحَكم.  النَّْضرُ  خاّصةً ، وَمْن لم يَِلْده أَبو قَُرْيٍش  بن ُخَزْيَمةَ بن ُمْدِرَكةَ بن اليَاس بن ُمَضرَ  بن ِكنَانَةَ  النَّْضرُ و

 قَْيس بن األَْشعَثُ  وفيهم ، َعْشر سنةَ  ِكْنَدةَ  َوْفدُ  قَدم ولّما. وسلمعليههللاصلىويقال : إِّن اسَمه قَْيٌس ، وهو الَجدُّ الثّاِلَث َعشَر لسيِّدنا رسوِل هللا 

نَا وال نَْنتِفي بن ِكنَانَةَ ال نَْقفو أُمَّ  النَّْضرِ  بَنو نحن»:  وسلمعليههللاصلىأَْنَت ِمنَّا ، فقال النبّي  : وسلمعليههللاصلىفقال األَْشعَث للنبّي  ، الِكْنِديّ 

ةَ  بن كالب أُمُّ  وهي ، ِكْنَدةَ  من َجدَّةٌ  وسلمعليههللاصلىقال أَهل الّسيرة : كانت للنّبي  «من أَبِينا  للنَّْضر َعِقبَ  وال ، األَْشعَثُ  أَرادَ  فذِلك ، ُمرَّ

إِاّل من ابنِه َماِلٍك 
(3). 

 .(4)يقال إِّن اسَمه َعْبُد َمنَاةَ  .النَّْضرِ  كُزبَْير أَخو ، النَُّضْيرُ و

بن ِقْطعَة العَْبِدّي ، من أَهل البَصرة ، يَْرِوي عن ابن ُعَمَر وأَبي َسعيد ، وكان من فُْصحاِء الناِس ، فُِلَج في  الُمْنِذُر بن ماِلك نَْضَرةَ  أَبُوو

ولعلََّها  تابِعيّان لم أَِجْد لها ِذْكراً ، َرةَ نَضْ  وأُمّ  ، َذكَره ابن ِحبَّان في الثِّقَات. 108أَِخِر ُعمِره ، َرَوى عْنهُ قَتَاَدةُ وُسلْيَماُن التَّْيِميُّ ، مات سنة 

 العَْبديَّة ، فإِنها تابعيَّة َروْت عن الَحَسن بن علّي ، وَعْنَها ِهَشام ، ذكرها ابُن ِحبّان. نَْضَرة هي

ث الَحّرانّي ، نََضارٍ  ُعبَْيد بنو  َعْدٌل ، كتَب عنه أَبو المفّضل الشَّْيبَابي. كِكتَاب ، ُمَحّدِ

ُجِل ، بالَكْسر : نِْضرُ  رَوى اإِلياديُّ عن َشِمر :و  ، قال : وهي شاَعتُه أَيضاً. اْمَرأَتُه الرَّ

خاِرَج  قَُرْيَظة وبني مناِزلُُهم كانَتْ  ، العَرب في دخلوا وقد ، السالمعليهمامن آل َهاُروَن أَو ُموَسى  ، كأَِمير : َحيٌّ من يَُهوِد َخْيبَرَ  النَِّضيرُ و

 الَمِدينَة في َحَدائَِق وآطاٍم لُهْم.

ْهِرّي : كانت على ستَّة النَِّضير وَغْزَوة بني  مشهوَرة ، قال الزُّ

__________________ 
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 الواحدة : خالفة ا عن املصباح.ـ  ( اخلالف : وزان كتاب : شجر الصفصاف1)
 ( ديوانه وصدره :2)

 انكب أزهر با السقاة إذا
 وأن بين للد هؤالء دخلوا يف بين كنانة.ـ  يعين أنه أعقب أيضاً ـ  وفيه : وقير وللد بن النضر ا 11( انظر مجهرة ابن حزم ص 3)
 .11( انظر مجهرة ابن حزم ص 4)
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رَيِ ا َبة َأشـــهٍر من َوقحعِة ُأُحٍد ا وَتفصـــيُله يف ُكُتب الســـِّ رِيّ  والنِّســـح ُر بن عبد   (1) كةً ا  ّر  َنضـــَ رِيّ  ا منهم َبكح شـــيُخ  الن ضـــَ
ا رَو  عن  الن َضرِيّ  له ُصحبة ا َرَو  عنه ابُنه َأسامُة ؛ وُحَساح بن عبد   الن َضرِيّ  ا وكذا أَبو َسعِد بن َوهحبٍ  الواقديّ 

 .الن ضري  الّسرية ا فهؤالِء كل هم من بينالشاعر مذكور يف الن َضرِيّ  ُأساَمَة املذكوِر ا ورِبيُض بُن َأيب ا َُقيح ِ 
 ، وهو أَخو أَبي الَهْيثَم. بن التَّيَِّهاِن : َصحابيٌّ َشهَد أُُحداً  النَِّضير أَبُوو

 ، لها ِذْكٌر. ، كسِفينَة : جاِريَةُ أُّم َسلََمةَ  نَِضيَرةُ و

بيدي ، نقله  نَُضارُ و، هكذا نقله الصاغانّي. قُلُت :  بُن ُحَدْيق ، كغَُراب ، في َهْمَدان نَُضارُ و بنُت أَبِي َحيّاَن ، وَسِمعَْت من أَصحاب ابن الزُّ

 الحافظ وضبطه.

ّمِ : أَْوِديَةٌ بِديار بَْلَحاِرِث بن َكْعب النَُّضاَراتُ و  وهو َمْحبُوٌس : ، قال جعفُر بن ُعْلبَةَ الَحاِرثيُّ  ، بالضَّ

رِّ  رح ِإىل  ـــــــــِ ارَاتِ َأاَل هـــــــــَ حـــــــــَ   الـــــــــن ضـــــــــــــــــــــــَ  ابلضـــــــــــــــــــــــ 

  
و  ِ   طــــــــــَ ُ

مــــــــــاِم املــــــــــ واِت ا ــــــــــَ ــــــــــٌر وَأصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــي ب  ســــــــــــــــــــــــَ

  

ٍة و  ـــــــــ  ي ر  َعشـــــــــــــــــــــــِ اِن كـــــــــُ يـــــــــَ تــــــــــح ريحِي مـــــــــض الـــــــــفـــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــَ

  
   ِ لــــــــــــــَ اَء لــــــــــــــَح مح أبَدحمــــــــــــــَ اايهــــــــــــــُ طــــــــــــــَ (2)أاَُبرِي مــــــــــــــَ

 

  
 وفيه :،  ... «أاََل هل إِلى أَهل النّضارات» الَحَمام للحسن بن عبد هللا األَصبهانّي ، وفيه :كذا في الُمْعَجم ، وقرأُْت في كتاب َغِريب 

 «وتغريد اَ َمام»
 .«أَصوات»بدل 

ثٌ  الَهَرِوّي : (3) النَّضر النَّْضَرِويّ  بن زكريّا بِن يَْحيى بن العَبّاُس بن الفَْضلِ و ، عن أَحمد بن نَْجَدة ، وعنه البَْرقانّي ، وحفيداه الَحَسن  ُمَحّدِ

 .402وأخوه سنة  420والُحَسْين ابنا علّي بن العبّاس ابن الفَْضل ، ذكرهما الفامّي في تاريخ َهراةَ ، وَوصفهما بالِحْفظ ، مات الحسن سنة 

بن الُحَسْين ، َرَوى عن  وابنه القاِضي عبُد هللا َوزّي ، عن َعبّاس الدُّورّي وغيره.الَمرْ  النَّْضِريّ  بن َحكيم النَّْضرِ  الُحَسْين بن الَحَسِن بنِ و

َر ، حّدث عنه الحاكم وابنه أَبو القَاسم ، عبيد هللا بن عبد هللا ، كان قَاضَي نََسف. وَشْيخ اإِلْسالم يُونُس بن  الحارث بن أَبي أَُسامة ، وُعّمِ

ثون. ِرفَاعةَ الهاشمّي ، وعنه أَبو عبد هللا البُوْزَجاني :، عن زيد بِن  النَّْضريّ  طاِهرٍ  قلت : وعبد الَمِلك بن الُحَسْين أَخو القاضي عبد  ُمَحّدِ

 هللا المذكور ، ذكره ابن نُْقَطة وقال ، َرَوى عن أَبي ُمْسِلم الَكّجّي وغيره ، وعنه أَبو غانم الُكَراِعّي وآخرون.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ةٌ  نِضيرٌ  ال : ُغالٌم َغضٌّ يق  الّشَجُر ، إِذا اْخَضرَّ َوَرقُه. أَْنَضرَ  . وقدنَِضيَرةٌ  ، وجاِريَةٌ َغضَّ

الصَحابَة  بن الحاِرث بن َعْبد َرزاحٍ األَْوِسّي ، له ُصْحبَة ، هكذا ذكره الَحافِظ ابن َحَجر في التَّْبِصير من غير أَلف والم وفي ُمْعَجم نَْضرُ و

بن يَِزيَد ، عن أَبي الُملَْيح  نَْضرُ وبن ِمْخَراق شيٌخ لُهَشْيم ؛  نَْضرووُحِكَي فيه نَْصر بالّصاد المهملة ؛  قال : (4)، بالالم  النَّْضر د هوالبن فَهْ 

ّي ؛  نَضرُ و؛  َعِدّي بن أَبي الّزغباِء  بن مالك بن َغَطفَان في ُجَهْينَة ، وهو َجدّ  نَضرُ وبن ُموَسى الفَزارّي أَخو ِإسماعيل ابن بنت الُسّدِ

ح األَمير أَنّه بالمهملة ،  النَّْضر الصحابّي ، وأَبو َشْيٌخ للعاَلِء بن َعْمرو ،  (5)بن منصور  نَْضرُ والسُّلَِمّي ، عن علّي ، اختِلف فيه ورجَّ

داً من األَلف والَّالم.   ْيل من أَئّمة اللّغة ، تقّدم ِذكره في المقّدمة.بن ُشمَ  النَّْضرُ وفهؤالِء الِّذين نُِقَل فيهم إِعجام الضاد مجرَّ

ْفَراِء بعد بَْدر ،  النَّْضر بن الَحاِرث بن َعْلقََمة بن َكلََدة ، من الُمؤلَّفَة ، استْشِهد باليَْرُموك ، وهو أَخو نَُضير وبالتَّْصِغير الِذي قُتِل بالصَّ

بن ِزياد الطائّي ، حّدث عنه يحيى الحّماني ، هكذا ضبطه  النَُّضْيرون ُجَرْيج وابن ُعيَْينَة ، المّكّي ، شيٌخ الب النَُّضْيرِ  ومحّمد بن المْرتَفع بن

 مولَى خاِلد بن يَزيَد بن ُمعَاِوية. نَُضْيرٌ والدارقطنّي. 

وأَخواه عبُد هللا وَرْوح َحدَّثوا ، وكذا ابن أَخيه الحاِرث بن َرْوح ، حّدث أَيضاً ، وهم  نَِضير بن عبد الجبار بن (6) النَِّضيرُ  وكأَِمير :

بَْير بن بَّكار ؛ وأَبو النَِّضيرِ  بن قَْيس رَوى عنَه ِمْسعٌَر. وَعْبُد هللا بن نَِضيرُ وِمصريُّون معُروفون ،   ، شيٌخ للزُّ
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__________________ 
 الن َضري ا والن ِضريي نسبة إىل بين النضري اليهود.»( ورد يف اللباب : 1)
 .«سل »( عن معجم البلدان ا وابألصر 2)
 ( هذه النسبة إىل َنضحُرويه ا اسٌم جلد العباس ا كما يف اللباب.3)
 ( ومثله يف أسد الغابة ا ترجم له.4)
 .«منضر»أبلف والم ا وابألصر « النضر»( عن تقريب التهذيب ا وورد فيه 5)
 ( يف تقريب التهذيب : النضر ا أبو األسود مشهور بكنيته.6)
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ري ان ا َنضـــِ ِلك ا يف زمن الرَبَاِمَكة ا وســـليمان بن أَرحَقم وصـــاحل بن َحســـّ
َ
ن الشـــاِعر ا الُه ُعَمر بن عبد امل رِياي  ا  (1) الن ضـــِ

َعايّن. والِقَياس ُهوران. ا  رّكًة ا و ا الن َضراِّين هكذا ابلفتح ضبطه الّسمح  َضِعيَفاِن َمشح
أَْكُل الدََّسِم حتى يَثْقَُل علَى  ، بالُمثلّثَة بعد الطاِء ، أهمله الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَّسان ، واستدركه الصاغانّي وقال : هو النَّْطثَرة : [نطثر]

 قَْلُب الطَّْنثََرة. ، قال : وهي القَْلبِ 

ْل.قْلت ؛ وقد تقّدم للمصنِّف هناك ،   وقال هناك : َحتّى يَثْقَل ِجْسُمه. فْليتأَمَّ

ْرع ، : حافظ الَكْرم والنَّْخل النّاُطورُ و النّاِطرُ  : [نطر] ، من كالم أَهل السَّواِد ، لَْيَست بعربيّة َمحضة. وقال أَبو َحنِيفَة : هي  أَْعَجِميٌّ  والزَّ

 عربيّة ، قال الّشاعر :

اَرَل ِ ابَض ِإيّن   َأال اي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِك جــــــــــــــارَا  ــــــــــــــح ًا مــــــــــــــن ريح ــــــــــــــَح خــــــــــــــَ ــــــــــــــرِّي ُت ال ــــــــــــــح  رَأَي

  

ا  نــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ لــــــــــــــَ تح عــــــــــــــَ بــــــــــــــ  ذِّيــــــــــــــنــــــــــــــا ِإَذا هــــــــــــــَ غــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  تـ

  
َه و   أُل َوجـــــــــــــــــــح رِكـــــــــــــــــــممتـــــــــــــــــــَح ارَا انطـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ ب  غـــــــــــــــــــُ

  
ً »: الحافُِظ ، ويرَوى :  الناِطرُ  قال : ،  نُطَّارٌ  ج؟ قال األَزهرّي : وال أَدري أَأَخذه الّشاِعُر من كالم الّسواِديّين أَو هو عربيّ « إِذا هبَّت َجنُوبا

ان ، َكة. األَّوالن واألَِخيُر جمع ونََطَرةٌ  نََواِطيرُ و ، كُكَرَماَء ، نَُطَراءُ و كُرمَّ . قال األَزهرّي : ناُطور جمع ، والثالث ناِطر ، األَخير محرَّ

َرام ، فسأَْلُت رجالً  يَت لَمْن يَْحفَُظ ثَمَر النَّخيل َوقَت الّصِ  النََّواِطير عنها فقال : هي َمَظالُّ  ورأَْيت بالبَْيَضاِء من بالد بني َجِذيَمةَ َعَراِزيَل ُسّوِ

 : الناطور . وقال ابُن أَْحَمر فيالنّاُطور ، كأَنَّه جمع

َده و  نـــــــــــح َا عـــــــــــِ ن ال لـــــــــــِ وحَريـــــــــــح ـــــــــــَ ان ِذي ثـ تـــــــــــَ  ُبســـــــــــــــــــــــــح

  
غـــــــــــــَ    ا طـــــــــــــَ ورُهِإَذا مـــــــــــــَ رَا انطـــــــــــــُ مـــــــــــــَ َغشـــــــــــــــــــــــــــح  وتــــــــــــــَ

  
، األَخير عن  بالَكْسر ، النَِّطاَرةو ، بالفتح ، النَّْطرُ  والِفْعلُ  وفي األَساس : عن ابن دريد هو بالظَّاِء ، من النََّظر ، لكن النَّبَط يقلبونها طاًء.

: صاِحُب  النّاُطورِ  وابنُ  .النّاُطور : الِحْفُظ بالعَْينَْين ، بالطاِء قال : ومنه أُِخذَ  النَّْطَرة ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : ر يَْنُطرنَطَ  الصاغانّي ، وقد

وم ، صاحُب ِهَرْقلَ  هوو الحاِكُم عليها ، إِيِليَا ً  ملِك الرُّ ما ، أَي ُجعل أُْسقُفًّا عليِهم  َرى الشامِ ُسقَِّف على نَصا ، نظَر في علم النُّجوم : َكاَن ُمنَّجِ

 وهو األَْصل ، كما تقّدم عن ابِن ُدَرْيد. ويُْرَوى فيه بالظَّاِء ، من النََّظِر. ،

 (2)لهّش الخفيف وهو نَوٌع منه ، كما ذكَره صاحُب الِمْنَهاج وغيُره ، وقالُوا : أَْجوُده األَْرمنِّي ا ، بالفَتْح : البَْوَرُق األَْرَمنِيّ  النَّْطُرونو

يار الِمْصِريّة في َمْعِدنَْيِن : أَحدهما في البّر الغَْربِّي بما يَُظاِهر ناِحيَةً  األَْبيَض ، ثم الَوْردّي ، وأَقَواَها اإِلْفِريِقّي قُْلُت : ومنه نَوٌع يُوَجد في الّدِ

الحاجة إِليه األَخضُر ، واآلخر بالفاقوسيّة ، وليس يْلَحق في الَجْوَدة  يُقَال لها الطّرانَة ، وهو ِشقَاٌف ، أَخَضُر وأَحمُر ، وأَكثر ما تدعو

 باألَّول.

ه بالَهْمَزة بدل الياِء. كِزْبرج : الّداهيَةُ  النِّيِطرُ و  ، هكذا باليَاِء بعد النُّون في سائِر النُّسخ ، وضبَطه الّصاَغانِّي بخّطِ

ْرع النُطَّارُ و ان : الَخيَاُل الَمْنصوب بين الزَّ  ، قاله الصاَغانّي. كُرمَّ

وقد تقّدم البحث في ذلك وأَشرنا هناك أَّن الُمَصنّف مسبوٌق في  مع بالشَّام ، وإِنََّما هو ماِطُروُن ، بالِمي نَاِطُرون َغِلَط الَجْوَهِرّي في قولهو

ح األَْزَهِريُّ أَن الَمْوِضَع بالِميم دون النُون  قال الَجْوَهِرّي : والقَْول في إِْعرابه كالقَْول في نَِصيبِيَن ، ويُْنَشد هذا البيُت  .(3)ذِلك ، فقد َصحَّ

 بَكْسر النوِن :

ا و  ُرونِ هلــــــــــــــــــــــــــــــــََ اطــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــّ  ِإذا  ابل

  
ا  عــــــــــــــــــَ ِذي مجــــــــــــــــــََ ُر الــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــح َر الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ   َأكــــــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : إِحدى مناِزِل حاّج مصَر ، بينها وبين َعقَبَِة أَْيلَةَ. النََّواِطير رؤوس

 مصغَّراً : ِحصٌن بالشام قريٌب من َطرابلس ، ذكَره ياقوت. الُمنَْيِطَرةو

حة ، وُوِجد في النَّسخة التي شرَح عليها شيُخنَا : ، كنََصَرهُ وَسِمعَه نَظَرهُ  : [نظر]  ، هكذا في األُصول الُمَصحَّ
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__________________ 
 صاحل بن حسان النضري ابلنون واملعجمة امركة. ( يف تقريب التهذيب : سليمان بن أرقم البصري. ويف ترمجة أخر  :1)
 ( يف تذكرة داود : الناعم.2)
 .. : وهلا ابملاطرونـ  من أبيات ليزيد بن معاويةـ  ( وقد ورد يف معجم البلدان أيضاً ابمليم ا وذكر البيت التاد3)
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نِّف وقا  : ُصـــــَ
َره ا فبَقَام الن ِكرَي عل  امل َربَه ا بد  : كَنصـــــَ ٍء من الد واِوين وال َرواه َأحٌد من ال يـُعحَرف يف شـــــي هذا كضـــــَ

َخَته  ّرفة مل حَيحَتجح كَكَتب ا وهو الذي ُمل   َنَظر الر اِوين ا بر املعروفُ  َء به الُقرحآُن وَكالُم الَعَرب. ولو َعِلم َشيحُخنا َأّن ُنسح
َصحَدر ا حتحِمله عل   َنَظراً  ِإليه َنَظرَ و  ا َنَظَره يـَنحظُره ِإىل ِإيراد ما ذكَره. ويف امكم :

ا  رّكًة ا قا  الل يحث : و وز ختفيف امل
صــــاِدر ا

َ
َعد ا َمنحَظراً و  لفحة العام ة من امل رِيك ا َنَظراانً و  ا كَمقح ا ابلَفتحح.  تـَنحظَاراً و  ا بفتح اأَلّو  والثّاِلث ا َمنحَظَرةً و  ا ابلت حح

 قا  ا ُطَيحئُة :
ريحُ  َك غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــَ فـــــــــــــمـــــــــــــال ارٍ تـ ظـــــــــــــَ ـــــــــــــح ا  ن هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ  ِإل

  
رَ كـــــــــــمـــــــــــا   ظـــــــــــَ يِّ  نـــــــــــَ يـــــــــــُم ِإىل الـــــــــــَوصـــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــِ  الـــــــــــيـــــــــــَ

  
لَهُ بعَْينِه ل والفَْحص ، أَيضاً تَْقِليُب البَِصيرةِ إِلْدَراك الشيْ  النََّظرو وفي البََصائر : .(1)، هكذا فّسره الَجْوَهِرّي  تَأَمَّ ِء وُرْؤيته وقد يُراُد به التأَمُّ

لُوا. واستعمال (2) (اْنظُُروا ما ذا يف السَّماواتِ )وقد يُراُد به الَمْعِرفةُ الحاصلَةُ بعد الفَْحص. وقْولُه تعالى :  في البََصر  النََّظر أَي تأَمَّ

ة ، وفي البَِصيَرة أَكثر عند الخاّصة. ويقال :أَكثُر استِْعَما  نََظرتُ وإِلى كذا ، ِإذا َمَدْدَت َطْرفَك إِليه ، َرأَْيتَه أَو لم تََره ،  نََظرتُ  الً عند العامَّ
ْلتُه ، نََظرتُ و، إِذا َرأَْيتَه وتََدبَّْرتَه ،  (3) ، نقله  األَْرُض : أََرِت العَْيَن نَبَاتََها نََظرتِ و ي.كذِلك ، كما سيأْت اْنتََظَرهو،  كتَنَظََّره في كذا : تأَمَّ

، نقله الّصاَغانِّي ،  َرثَى لُهم وأََعانَُهمْ  ، أَي لَُهم نََظرو األَْرُض بعَْين وبِعَْينَين : َظَهَر نَبَاتَُها. نََظَرتِ  الصاَغانّي ، وهو َمجاز. وفي األََساس :

 َكَم.حَ  ، أَي بَْينَُهم نََظرَ و وهو َمجاز ،

 ، وقيل : أَو البََصُر نَْفُسه ما يَُرى ، النّاظرُ  وبها يََرى العَْين َوسط َسوادِ  في الّصافِيَة التي النُّْقَطةُ السَّْوداءُ  هو أَو نَْفُسَها ، : العَْينُ  النَّاظرُ و

 : النّاظر قيل :و قاله ابن ِسيَده ، أَو ِعْرٌق في األَْنِف وفيه ماُء البََصرِ  في العَْين كالِمرآة التي إِذا استقبْلتَها أَبصرَت فيها َشخَصك ، النّاِظر

، وقيل : هما ِعرقَاِن  يالن من الُمْؤقَْين: ِعْرقاِن على َحْرفَيِ األَْنِف يَسِ  النّاِظرانو ، نقله الّصاغانّي. َعْظٌم يَْجِري من الَجْبَهة إِلى الَخيَاِشيمِ 

يت : ُهَما ِعْرقاِن في العَْين يَْسِقيَان األَْنَف ، وقيل : هما ِعْرقَاِن في َمْجَرى الدَّْمع على األَْنِف من جانِبَْيه ، وهو قَول أَبي َزْيد. وق ّكِ ال ابُن الّسِ

 ُمْكتَنِفَا األَْنِف ، وأَنشد لَجِرير :

ي مــــــــــــــن ختــــــــــــــََ و  فــــــــــــــِ نٍّ َأشــــــــــــــــــــــــــــح ِج كــــــــــــــّر جــــــــــــــِ  لــــــــــــــ 

  
ِوي و   نِ َأكــــــــــــح َريــــــــــــح ا ــــــــــــِ اِن  الــــــــــــنــــــــــــ  نــــــــــــَ (4)مــــــــــــن اخلــــــــــــُ

 

  
 وقال آخر :

ُت و  عــــــــــح طــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــقــــــــــد ق راً ل ــــــــــوا ــــــــــِ ا  ن هــــــــــَ ــــــــــُ تـ   (5)َأوحمجــــــــــَح
  

راءِ   عـــــــــــــــَ ر َض د مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نح تـ  ممـــــــــــــــِّ

  
 وقال ُعتَْيبَةُ بن ِمْرَداس :

ِم  ُة  ـــــــــــَح يـــــــــــلـــــــــــَ لـــــــــــِ نِ قـــــــــــَ َريـــــــــــح ا ـــــــــــِ ا  الـــــــــــنـــــــــــ  هـــــــــــَ زِيـــــــــــنــــــــــــُ  يـــــــــــَ

  
ِش ابرُِد   يـــــــــح وٌض مـــــــــن الـــــــــعـــــــــَ فـــــــــُ اٌب وخمـــــــــَح بـــــــــَ (6)شــــــــــــــــــــــَ

 

  
 َوصَف محبوبَته بأَسالِة الخّدِ وقِلّة لَحمه ، وهو الُمْستَحّب.

الِ  األُْنثَى منُهَما إِلى الفَْحلِ  نَظَرتِ  ، ِإذا النَّْخلتانِ  تَناَظَرت من الَمَجاز :و  يٌح حتى تُْلقََح منه.تَْلقِ  (7) فلْم يَْنفَْعَها ، وفي بعض النَّسخ : إِلى الفُحَّ

 قال ابن ِسيَده : حَكى ذلك أَبو َحنِيفَة.

 إِليه فأَْعَجبَك أَو ساَءَك. نََظْرتَ  : َما الَمْنَظَرةُ و الَمْنَظرُ و

 بال َمْخبََرة. ويقال َمْنَظَرة . ويقال : ِإنّه لذوالَمْنَظَرةِ و الَمْنَظر إِليه فأَْعَجبَك. وامرأَةٌ َحَسنَةُ  نَظْرتَ  الّرجل إِذا َمْنَظرُ  : الَمْنَظَرةُ  وفي التهذيب :

. َمْنَظَرانِيٌّ  ورجلٌ  .الَمْنَظر َحَسنُ  األَِخيَرة على َغْير قِياس : َمْنَظَراِنيٌّ و،  َمْنَظِريٌّ  رجلٌ و َخيٌر من َمْخبَِره : َمْنَظُرهُ   َمْخبََرانِيٌّ

 إِليه واالستماَع. النَظرَ  وُمْستََمع ، وفي ِرّيٍ وَمْشبَع ، أَي فيما أََحبَّ  َمْنَظرٍ  ويُقَال : إِّن فالناً لِفي
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إِليه ، للَواِحد والَجْمع  يُْنَظرُ  َسيِّدٌ  ، األَخيرة كَسِفينَة : نَِظيَرةٌ و نَاُظوَرةٌ و ، بزيادة الهاِء ، نَُظوَرةٌ و كصبُور ، نَُظورٌ  من الَمَجاز : رجلٌ و

اُء : يُقَال : والُمَذكَّر والُمَؤنَّث.  قال الفَرَّ

__________________ 
 ء ابلعا.( نص الصحاح : النظر :  مر الشي1)
 من سورة يون . 101( من اآية 2)
 ( يف املفردات للراغب : ونظرت فيه.3)
 إلبر ا وقير إنه كالزكام. لسان.( اخلُنان : داء أيخذ الناس وا4)
 ( يف التهذيب : وحسمُتها.5)
 ن اللسان.( العيش البارد : هو اهلين الرغد ا والعرب تكين ابلربد عن النعيم واب ر عن البؤس. وعل  هذا لي النوم برداً ألنه راحة وتنّعم ا ع6)
 ( اللسان : فلم ينفعهما.7)
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تثَله ا وكذلك : هو َطرِيَقُتهم ا هبذا املعىَن. يـَنحظُر َقومه ا وهو الذي َنِظريَةُ و َقوِمه  َنظُوَرةُ  فالنٌ  َتِثلون ما امح  ِإليه َقوُمه فيمح
 .نََظائرَ  على النَُّظوَرةُ و النَِّظيَرة أَْو قَْد تُْجَمع

 ، نقله الصاَغانّي. : قَْلعةٌ بُخوِزْستَانَ  ناِظرُ و

 .(1)ُء الّساَحِة مّما قُِذَف به وفي األَساس : بَِري ِء َعْينَْيِه.بملْ  يَْنُظر ٌء من التَُّهَمةبَِري ، أَي النَّاِظرِ  َسِديدُ  من الَمجاز : رجلٌ و

ِل بِهنَّ  النََّظرِ  ، كَجَمَزى ، وقد تَُشّدد الّظاُء : أَهلُ  نََظَرى بنُوو ،  نََظَرى َها : ُمرَّ بي على بَنِي، ومنه قوُل األَْعَرابِيّة لبَْعلِ  إِلى النِّساِء والتَّغَزُّ

َجال الذين ،  يَْنُظْرنَنِي إِليَّ فأُْعِجبهم وأَُروقُهم ، واَل تَُمرَّ بي على النّساِء الَّالئِي يَنظرون وال تَُمرَّ بي على بَنَاِت نَقََرى ، أَي ُمرَّ بي على الّرِ

يت.فيَِعْبنَنِي َحَسداً ، ويُنَقِّْرن عن ُعيُوِب َمن َمرَّ  ّكِ  بهّن. حكاه ابُن الّسِ

َكة : الِفْكُر في الشَّيْ  النََّظرُ و ُره وتَِقيُسه، محرَّ ، بمعنًى َواحٍد ، فإِذا  اْنتََظْرتُهوفالناً  نََظْرت ، يُقَال : االْنتَِظارُ  : النََّظرُ و ، وهو َمَجاٌز. ِء تُقَّدِ

في حديث أَنَس : و (2) (اْنظُُروان نَ ْقَتِبْس ِمْن نُورُِكمْ )ُت وتََمهَّْلت ، ومنه قَْولُه تعالى : فلم يَُجاِوْزك فِعلُك ، فمعناه : َوقَف انتَظْرتُ  قُلت ،

ُوُجوه  )، إِذا اْرتَقَْبت ُحضوَره. وقولُه تعالى :  اْنتََظْرتُهوَ  نََظْرتُه يُقَال :. «اللَّْيل َشْطرُ  كان حتى لَْيلَة ذاتَ  وسلمعليههللاصلىالنبيَّ  نََظْرنَا»
ا انِظَرة   ،  اْنتََظْرتُه ِء بمعنىإِلى الشَّيْ  نََظْرت . وقال األَزهرّي : وهذا َخَطأٌ ، ألَنَّ العَرَب ال تقولُمنتِظرة أَي (3) (يَ ْوَمِئذ  انِضَرة . ِإىل َرِبِّ

 ، ومنه قَْوُل الُحَطْيئَِة : انتظرتُه فالناً ، أَي نََظْرتُ  إِنَّما تقول

مقــــــــــــــد و  كــــــــــــــُ رحتــــــــــــــُ ظــــــــــــــَ نــــــــــــــاَء صــــــــــــــــــــــــــــاِدرٍَة  نــــــــــــــَ  أَبــــــــــــــح

  
ي  اســـــــــــــــــــــــِ نحســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ وحزِي وتـ ِورحِد طـــــــــاَ  هبـــــــــا حـــــــــَ ـــــــــلـــــــــح  ل

  
 في األَْمِر ، احتمَل أَن يكون تَفَكُّراً وتََدبُّرا بالقَْلب. نََظْرتُ  إِليه ، لم يكن إِاّل بالعَْين ، وإِذا قلَت : نََظْرتُ  وإِذا قلَت :

أَّن »الَحِديُث : ، ومنه التََّكهُّنُ  : النََّظرُ و .نََظرٌ وبعُضُهم لبَْعض. يقال : َحيٌّ ِحاَلٌل  يَْنُظرُ  (4) الُمتََجاِوُرون : هم الَحيُّ  النََّظرُ  من الَمَجاز :و

 نَظرٌ  ، أَي تَتََكهَّن وهو تَْنُظر «ِضَع منها وله مائةٌ من اإِلبلوتَْعتَاُف ، فَدَعتْه إِلى أَن يَْستَبْ  تَْنُظر َمرَّ بامرأَة كانَتعبَد هللا بن عبد الُمطَِّلِب 

َدةً ، وقيل : هي أُخُت َوَرقَةَ بِن نَْوفٍَل. (5)بِفَراسة وِعْلم   ، واسمها كاِظَمةُ بنُت ُمّرٍ ، وكانَت ُمتََهّوِ

، فإِنّه قال : ولهم :  كنََصرَ  في الُكلّ  والِفْعلُ  ، ويُعَدَّى بالالم ، وهذاِن قد ذكَرهما الُمصنِّف آنِفاً ، اإِلَعانَةُ  : النََّظرُ والُحْكُم بَْيَن القَْوِم.  : النََّظرو

 أَعانَُهم ، وبَْينَُهم : َحكَم ، فهو تكراٌر كما ال يَْخفَى.

هُ  النََّظرَ  َمْن ال يُْغِفلُ  كَصبُور : النَُّظورُ  من الَمَجاز :و ه. وفي األََساس : من ال يَْغفَل عن ِإلى َمْن أََهمَّ فيما  النََّظر ، وفي اللَّسان : إِلى ما أََهمَّ

ه.  أََهمَّ

يَِّة الشاِميَّة ع : الَمنَاظرُ  (6) و منها ، يُْنَظر ، ألَنّه : أَْشَراُف األَْرض الَمنَاِظرُ و قال َعِديُّ بُن  ع قُْرَب ِهيَت. أَيضاً :وقُْرَب ُعْرَض.  في البَّرِ

قاع :  الّرِ

َرا و  ذاكـــــــــَ َو  وتـــــــــَ ام عـــــــــلـــــــــ  الصـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــَ َو  الـــــــــقـــــــــِ ـــــــــَ  ثـ

  
رِ مــــــــــاَء   ا ــــــــــِ نــــــــــَ َ

ا  املــــــــــ اهــــــــــَ بــــــــــهــــــــــا وَأضــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــُ (7)قـ
 

  
 .تَتَناَظرُ  الّداَران ، وُدوُرُهم تناَظَرتِ  ، ومنه : تَقَاباََل  تَنَاَظراو

 عزوجل، ومنه قوله  ، أَي اْصَغ إِلَيّ  اْنُظْرنِيوفي ن ط ر ،  َمرَّ ِذكُره النّاُظورِ  واْبنُ  ، بالطاِء ، وهي نَبَِطيّة. : النّاُطورُ  النّاِظرُ و الناُظورُ و

 ، قال ُعْرَوةُ بن الَوْرد : : تَأَنَّى عليه تَنَظََّرهُ و اْنتََظَرهو نََظَرهو (8) (َوُقوُلوا اْنظُْران َواْْسَُعوا): 

ه  رتابــــــــــــــــَ ون اقــــــــــــــــح نــــــــــــــــُ ُدوا ال أيحمــــــــــــــــَ عــــــــــــــــُ  ِإذا بـــــــــــــــــَ

  
ِب   ائــــــــــــِ ِر الــــــــــــغــــــــــــَ و َف َأهــــــــــــح رِ َتشــــــــــــــــــــــــــَ ظــــــــــــ  نــــــــــــَ تـــــــــــــَ

ُ
 املــــــــــــ
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:  عزوجلكقوله « ِإلى َمْيَسَرة فنَاِظَرةٌ »وقرأَ بعُضُهم :  (9) (فَ َنِظَرة  ِإىل َمْيَسَرة  ) ، قال هللا تعالى : ، كفَِرَحة : التَّأْخيُر في األَْمر النَِّظَرةو

 .إِْنَظارٍ و بنَِظَرةٍ  أَي تَْكِذيٌب. وقال اللَّْيُث : يقال : اشتريتهُ منه (10) (لَْيَس ِلَوقْ َعِتها كاِذبَة  )

__________________ 
 التهذيب : شديد النا ر.ووردت يف « ء الساحة مما قرف بهوفالن شديد النا ر إذا كان بري»( يف األساس املطبوع : 1)
 .13( سورة ا ديد اآية 2)
 .23و  22( سورة القيامة اآيتان 3)
 من األصر.« القوم»سقطت لقطة « والقوم املتجاورون»( يف القاموس : 4)
 ( يف النهاية : وهو نظُر تعّلٍم وفراسٍة.5)
 ملصرية.ونبه إىل ذلك هبامش املطبوعة ا« وقلعة وع قرب ُعرض»( يف القاموس : 6)
 .«وأضاءها»وابألصر « املنا ر»( عن معجم البلدان 7)
 .104( سورة البقرة اآية 8)
 .280( سورة البقرة اآية 9)
 .2( سورة الواقعة اآية 10)
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 .تَْنتَِظُره َما ِء. وقال ابُن ِسيَده : هو تَوقُّعُ الشَّيْ  : تََوقُّعُ  التَّنَظُّرو

َره أَْنَظَرهُ و واْستَْمَهلَه. منه النَِّظَرة ، أَي : َطلَبََها اْستَْنَظَرهووإِْمَهاٍل ،  َرةٍ بنَظِ  بَاَعهُ  : نََظَرهُ نَْظراً و قاَل أَْنِظْرين ِإىل ) ، قال هللا تَعَالَى : : أَخَّ
َعُثونَ  ً  (1) (يَ ْوِم يُ ب ْ ْرني. ويُقَال : بِْعُت فاُلنا  أُْنِظرُ  كنُت أُبَايُع النَّاَس فُكنتُ  في الَحديث :و،  النَِّظَرة ، أَي أَْمَهْلته ، واالسمُ  فأَْنَظْرتُه أَي أَّخِ

 أَي أَْمِهلُه.،  «الُمْعِسرَ 

 .تُنَاِظُرهو: الذي يَُراِوُضك  نَِظيُركو : التََّراُوُض في األَْمر. التَّنَاُظرُ و

 النّاظرُ  إِليهما نَظرَ  ، أَي ِمثْلُك ، ألَنّه إِذا نَِظيُركَ  ٍء ، يقال : فالنٌ والشَّبِيه في كّلِ شي الِمثْلُ :  الُمنَاِظرُ و ، كأَمير ، النَِّظيرُ  من الَمجاز :و

 ، حكاه أَبو عبيدة ، مثل النِّد والنَِّديد ، وأَنشد لعَْبد يَغُوَث بن َوقّاٍص الحارثّي : ، بالَكْسر كالنِّْظر رآهما سواًء ،

ـــــــــــَ   ريَأاَل هـــــــــــرح أَت ظـــــــــــح ين  نـــــــــــِ ـــــــــــ  َة أَن كـــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
اِداَي   ــــــــــه وعــــــــــَ ــــــــــي ِداين عــــــــــل عــــــــــح ُث مــــــــــَ ــــــــــح ي ــــــــــ  ــــــــــل (2)َأان ال

 

  

َر ا ح و  مـــــــــــِ عـــــــــــح ُزوِر ومـــــــــــُ اَر اجلـــــــــــَ ُت حنـــــــــــَ  نـــــــــــح  قـــــــــــد كـــــــــــُ

  
ا  يــــــــَ ي  مــــــــاضــــــــــــــــــــــِ يــــــــُث الحــــــــَ ي حــــــــَ يِّ وأَمحضــــــــــــــــــــــِ طــــــــِ  مــــــــَ

  
 ، كما في األَساس. نََظائرُ  ، وُهنَّ  نَِظيَرتُها ، وهي نَُظَراءُ  ج

 : النَّْظَرةُ و عن ابن األَعرابّي. (3) الَهْيبَةُ  : النَّْظَرةو : َمْعيُوٌب. َمْنُظورٌ و، أَي َعْيب ،  نَْظَرةٌ  ، يقال : رجٌل فيه العَْيبُ  ، بالفَتْح : النَّْظَرةُ و

، وأَْنَشد  الشُُّحوب : النَّْظَرةو ، إِذا كانت قَبيَحةً. َرةً لَنَظْ  الشُّْنعَة والقُْبح. يقال : إِّن في هذه الَجاريةِ  : النَّْظَرة وقال أَبو َعْمرو : ُسوُء الَهْيئَة.

ياشيُّ :  الّرِ

َدَة ابِدٌن  عــــــــــــــح ين َأن  ابــــــــــــــَن جــــــــــــــَ دح رَابــــــــــــــَ  لــــــــــــــقــــــــــــــَ

  
لـــــــــَ  و   يــــــــــح م لـــــــــَ َرةٌ يف ِجســـــــــــــــــــــــح ظـــــــــح وبُ  نـــــــــَ حـــــــــُ  وشـــــــــــــــــــــــُ

  
 وسلمعليههللاصلىفي الحديث أَنَّ النبيَّ و: أَصابَتْه َغْشيَةٌ أَو َعْيٌن ،  منظورٌ  ، فهو كعُنِيَ  ، نُِظرَ  الغَْشيَةُ أَو الّطائُف من الِجّنِ ، وقد : النَّْظَرةو

 .«فاْستَْرقُوا لها نَْظَرةً  بها إِنَّ »:  فقال جاريَةً  رأَى

ْحَمةُ  : النَّْظَرةو الِجّن إِليَها ، وكذلك بها َسْفعَة. نََظرِ  قيل : معناه إِن بها إِصابةَ َعْيٍن من عرابّي ، وهو َمجاز. وفي البصائر ، عن ابن األَ  الرَّ

في الّصحيحين : و (4) (َوال يَ ْنظُُر ِإلَْيِهْم يَ ْوَم اْلِقياَمةِ )هللا إِلى ِعبَاده هو إِحسانُه إِليهم وإِفاَضة نِعَمه عليهم ، قال هللا تعالى :  نََظرُ و: 

 .«: َشْيٌخ َزاٍن ، وَمِلٌك َكذَّاٌب ، وعائٌِل ُمتََكبِّرٌ  (ال ُيَكلُِّمُهُم هللاُ َوال يَ ْنُظُر ِإلَْيِهمْ )ثالثَةٌ »

ْحَمةُ والعَْطف ؛ ألَنّ  النََّظرَ  وفي النَّهايَة البن األَثير : أَنّ  َدليُل البُْغِض  النَّظرِ  في الّشاهد دليُل المَحبَّة ، وتَْركُ  النََّظرَ  ُهنَا االْختياُر والرَّ

 والَكَراَهة.

هُ وأَبوه َمْرثَد : اسم وَحبَّةُ  ، وقد تقدَّم ِذكُره في س ع ر أَيضاً ، راجزٌ  أَبو ِسْعرٍ  ةَ بُن َحبَّ  َمْنُظورُ و اسُم  منظوراً  ، والذي في اللَّسان أَنّ  أُمُّ

 ِجنّّيٍ وَحبَّةَ اسُم امَرأَة َعِلقَها هذا الِجنّّي ، فكانت تَُطبُِّب بما يُعَلّمها ، وفيهَما يَقُوُل الّشاعر :

وح َأن  و  ـــــــــــَ وراً  ل ظـــــــــــُ ـــــــــــح ن ا  مـــــــــــَ مـــــــــــَ ـــــــــــَ ل َة َأســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــ  ب  وحـــــــــــَ

  
ا   مــــــــــَ َذاكــــــــــُ ربحِائ ِد قــــــــــَ َذ  ملَح يــــــــــُ زحِع الــــــــــقــــــــــَ ــــــــــَ (5)لــــــــــنـ

 

  
بن َزبَّان بن َسيَّاِر بن العَُشَراِء من بني  َمْنُظورُ  أَي َمْعُروف. قلت : وهو َرُجٌل م بُن َسيَّاٍر : َمْنُظورُ و وقد تقّدم ذلك في ح ب ب أَيضاً.

 فََزاَرة ، وقد ذكَر في ع ش ر.

 وَشْرٌج : ماَءاِن ِلعَْبس ، قال األَْعَشى : ناِظَرة قالَهُ ابُن ُدَرْيد ، وقيل : أَو : ع ، بأَْعلَى الشَِّقيق : َجبٌل أَو ماٌء لبني َعْبس نَاِظَرةُ و

عــــــــــــــــــاِن َدح  نح َأ ــــــــــــــــــح ك مــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح ت ــــــــــــــــــَ اقـ  شــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
وحَم   ـــــــــــــــــــــــــــَ َرةٍ ىَل يـ رح  ان ـــــــــــــــــــــــــــِ َواكـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــَ  بـ

  
 وقال جرير :
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مــــــــَ   لــــــــح جَيح ســــــــــــــــــــــَ زِلــــــــَ نــــــــح ا  بــــــــنــــــــا ــــــــَرةَ أَمــــــــَ مــــــــَ لــــــــَ  اســــــــــــــــــــــح

  
او   َو ـــــــــــــــَ  اَن ِإال  تــــــــــــــــَ رحفـــــــــــــــَ َض الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــا رَاجـــــــــــــــَ

  

ٍة  امــــــــــــــَ اِر رِيــــــــــــــُش محــــــــــــــََ وَم الــــــــــــــد   كــــــــــــــَبن  ُرســــــــــــــــــــــــــــُ

  
ا  مـــــــَ ـــــ  ل كـــــَ ـــــَ تح َأنح ت مـــــــَ جـــــَ عـــــح ـــــَ تـ ـــــَ  واســـــــــــــــــــح ل ـــــِ ـــــب ا ال اهـــــــَ   ـــــــََ

  
__________________ 

 .14( سورة األعراف اآية 1)
 ( ويرو  :2)
ــــــــــــين و  ــــــــــــكــــــــــــة أن ــــــــــــي ــــــــــــمــــــــــــت عــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــي مــــــــــــل ــــــــــــد عــــــــــــل  ق

  
 أان الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــث مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدّوًا عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــّي وعـــــــــــــــــاداي 

  

 كاألصر.« اهليبة»ومثله يف اللسان ا ويف التهذيب « اهليئة»( يف القاموس : 3)
 .77( سورة آ  عمران اآية 4)
 قوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 ... لو أن منظوراً و 
 إخل قبله :

 عـــــــــــــــــيـــــــــــــــــيّن ســــــــــــــــــــــــــــــاء   مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــــــرّه 

  
 بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا أو مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــب أذاكـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا 
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 ، قال ابُن أَْحَمر الباهلّي : : آَكاٌم بأَْرض باِهلَةَ  نََواِظرُ و

نح و  د تح عـــــــــــَ تح  نـــــــــــَوا ـــــــــــرَ صـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــ  عـــــــــــَ  واســـــــــــــــــــــــــتــــــــــــَ

  
ا وآاَل   فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــح اَج عـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــامـــــــــــــــــًا هـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــَ

  
 ، أَي َعْيب. نَْظَرةٌ  ، بَها الَمِعيبَةُ  من النَّساِء : الَمْنُظوَرةُ و

 ، نقله الصاَغانّي. الدَّاِهيَة : الَمْنُظوَرةو

 ، قال : ، كَشّداد : َشْهٌم َحديُد الفَُؤاِد طاِمُح الطَّْرفِ  نَظَّارٌ  فََرسٌ  من الَمَجاز :و

اُر  ٌر الح لـــــــــــــــــــــــــــه محـــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــَُ

  
ِن َوَأ    ــــــــــــــــــــح ي د  عــــــــــــــــــــَ

َ
ارُ انيب املــــــــــــــــــــ ظــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــَ (1)ن

 

  
، وهم بنو تَْيم وَعدّيٍ وثَْور بني َعْبد َمنَاة بن أُّد بن طابَخةَ ، َحَضنَتْهم أََمةٌ لهم يقال لها ُعْكٌل فغَلبْت عليهم.  : قَْوٌم من ُعْكلٍ  النَّظَّار بَنُوو

 ، قال الّراجز : النَّظَّاريَّة منها اإِلبلُ  وسيأْتي في َمْوضعه ،

بَـعحَن   َسُعوَما َنظّاريّةً يـَتـح
 (2)، في اللَّسان : من فُُحول العََرب. قال الّراجز :  : فَْحٌل من فُُحوِل اإِلبل النَّظَّارُ  وأَ  السَّْعم : َضْرب من َسْير اإِلبِل ،

بَـعحَن   مل هُتحَجمِ  َنظ ارِي ةً يـَتـح
 . وقال َجريٌر :النَّظَّار أَي ناقَةً نَجيبة من نِتَاجِ 

 (3) الن ظّارُ اأَلرحَحيّب وَجد ها و 
 ولم تُهَجم : لم تُْحلَب.

ه لَْحٌن يَستَْعملُه بعُض  ، النََّظارةو .النََّظاَرة َخَرْجت مع ، يقولُون : كالَمْنَظَرة ءِ إِلى الشَّيْ  يَْنُظرون : القَْومُ  اَرةُ النَّظَّ و بالتَّْخفيف بمعنى التَّنَزُّ

 في ُكتُبُهم ، والّصواب فيه التشديد. الفُقََهاءِ 

 ، اْسٌم ُوِضَع َموضَع األَْمر. اْنتَِظرْ  كقََطام ، أَي ، نََظارِ  يقال :و

يه الِمْرآةُ  ، بالَكْسر : الِمْنَظارُ و ة تَُسّمِ : األَفَاِضُل  النََّظاِئرُ و .النَّظَّاَرةَ  يَُرى فيها الَوجهُ ، ويُْطلَق أَيضاً على ما يَُرى منه البَعيُد قريباً ، والعامَّ

 .نََظائرَ  ، نقله الصاَغانّي ، ويُْجَمعَان على : الطَّليعة النَُّظوَرةو النَِّظيَرةُ و ْخالق واألَْفعَال واألَْقَوال.الْشتَباه بَْعِضهم ببعض في األَ  واألََماثِلُ 

ْهريّ  نَظيَره فاَُلناً بفاُلن : َجعَلَه ناَظرَ و في الُمَخاطبة. له نَظيراً  : صارَ  ناَظَرهُ و بكتَاب هللا وال  تُنَاِظرْ  ال محّمد بن ِشَهاب : ، ومنه قَْول الزُّ

ً  : ُعبَْيد أَبُو قال. وسلمعليههللاصلى، وفي رواية وال بُسنَّة رسول هللا  وسلمعليههللاصلىبَكالم رسول هللا  ،  لهما نَِظيراً  أَي ال تَْجعَل َشْيئا

َّبْع قَوَل قائٍل َمْن َكاَن وتََدعهما له. وفي األَساس : أَي ال تُقَابِْل به وال تَجعْل مثْ  أَو  : (4)الً له ، قال أَبو ُعبَْيد فتَدعهما وتأُْخذ به ، يقول. ال تَت

قَوِل إِبراهيم النََّخعّي : كانُوا يكرُهون  ْعِرُض ، وهو ِمثْلُ ٍء يَ ، هكذا في َسائر النُّسخ والّصواب : لشي ٍء لغََرضَمْعنَاهُ ال تَْجعَْلُهَما َمثاَلً لشي

ى بُموَسى (5) ِجئَْت َعلى قََدٍر يا ُموسى للرُجل : كقَْول القَائل،  ِء يَْعِرض من أَمر الّدْنيَاأَن يَْذُكروا اآليَةَ عند الشي َجاَء في َوْقٍت  إِذا ِلُمَسمًّ

ْنيَا ، وفي ذلك ابتذاٌل واْمتَهان قال األَْزَهريُّ :  ، الذي يُريد صاحبُه ، هذا َمْطلُوب وما أَشبَهه من الكالم مّما يَتََمثَّل به الَجَهلَةُ من أُُمور الدُّ

 واألَّول أَْشبَهُ.

 به. (7)، كما يُقَال : ما َكان َخِطيراً وقد أُْخِطَر  (6) به أُْنِظرَ  لهذا ولقد نَِظيراً  َما َكان هذا من الَمَجاز : يقال :و

 إِلى جَماعتها. تَْنُظر ، وَعددتُها َجَماراً ، إِذا َعَدْدتََها وأَنت ، أَي َمثْنَى َمثْنَى نََظائرَ  َعَدْدُت إِبلَُهم قال األَْصمعّي :و

 ، أَي فَِراستي. نَِظاَرتي ءْ ، ومنه قَْوُل َعدّيٍ : لم تُْخطى ، كِكتَاب : الِفراَسةُ  النَِّظارُ و

ْلهَما وثالثهَما نُْظُرنَّة نَّةٌ امَرأَةٌ ُسْمعُ و ْلهما ، وفَتْح ثالثهما ، وبَكْسر أَوَّ ْلهَما وثَالثهما ، وبَكْسر أَوَّ ، كالهما بالتَّْخفيف حَكاُهَما يَْعقُوب  ، بضّم أَوَّ

عَْت أَو َوحَده. قال : وهي التي  فلم تََر َشْيئاً تََظنَّتْهُ تََظنِّياً. تَنَظََّرتْ  إِذا تََسمَّ
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 ، أَي الّشاعر : في قَْوله أَْنُظورُ و

بــــــــــــــــنــــــــــــــــا  لــــــــــــــــ  قــــــــــــــــَ ُم َأان  يف تـــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح    يـــــــــــــــــُ

  
ورُ   نـــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــُ َوانـــــــــــــِ  يـــــــــــــوَم الـــــــــــــفـــــــــــــرَا  ِإىل ِإخـــــــــــــح

  
__________________ 

 ( روايته يف التهذيب :1)
 أني املعّدين وأي نظار

 ( يف التهذيب : قا  أبو َنيلة.2)
 ( ديوانه وصدره :3)

 شدقمنزع النجائب لوٌة من 
 .«أبو عبيدة»( األصر والتهذيب ا ويف اللسان 4)
 من سورة طه. 40( من اآية 5)
 ويف اللسان : أنظرته.« أَنَظَر به»( ضبطت يف التهذيب : 6)
 ويف اللسان : أخطرته.« َأخَطر به»( ضبطت يف التهذيب : 7)
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رِي و  َو  َبصـــــــــــــــــــــــَ يِن اهلــــــــــَ ثــــــــــح ُث مــــــــــا يـــــــــــَ يــــــــــح ين حــــــــــَ  أَنــــــــــ 

  
وا   ــــــــُ ن وا أَدح كــــــــُ ا ســــــــــــــــــــــلــــــــَ مــــــــَ ــــــــُ ث ــــــــح يـ ورُ مــــــــنح حــــــــَ ظــــــــُ ــــــــح  فــــــــبَن

  
ه : (1)، كذا نقله الّصاَغانّي عن ابن ُدَرْيد  لبعض العَرب أَْنُظر لُغَةٌ في  في التّْكملَة ونَصُّ

 أَنحُظورُ حىت  َكَبن  اهلَو  من َحيحُث 
 .نظائرَ  حدثْت من إِشباع الّضّمة ، وذكَر لهوالذي صّرَح به اللَّْبلّي في بُْغيَة اآلمال أَّن زيادة الواو ُهنَا 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 إِلى ُدوِر آل فالٍن ، أَي هي بإِزائِها وُمقَابلة لها. وهو َمجاز. تَْنُظر يقولُون : ُدوُر آِل فاُلن

ِل يرجوه : إِنَّما  قّع فَْضَل هللا ثّم فْضلَك ، وهو َمجاز.إِلى هللا ثّم إِليك ، أَي إِنَّما أَتو نَْنُظر ويقول القائل للُمَؤّمِ

 إِلى هللا ثم إِليكم. وهو َمجاز. نَُوْيِظَرةٌ  وتقول : ُعيَْينَتِي

اُج في تَْفسير قوله تعالى : اْنتََظرَ  : أَْنَظر إِْنَظاراً و جَّ  على قراَءة من قََرأَ بالقَْطع ، قال ، ومنه قوُل َعْمرو بن ُكْلثُوم : (2) ، قالَهُ الزَّ

ا أَ  نــــــــــــَ يـــــــــــــح لــــــــــــَ رح عــــــــــــَ جــــــــــــَ عــــــــــــح ٍد فــــــــــــال تـــــــــــــَ  اَب هــــــــــــنــــــــــــح

  
رحانَ و   ظــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح ا أَن ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــي حَ  ال ربِّ  َنــــــــــــــــــَُ

  
 قليالً. اْنتَِظْرني ، أَي أَْنِظْرني وقال الفّراُء : تقوُل العََربُ 

 أَْبتَِلْع ِريِقي ، أَي أَْمِهْلني. أَْنِظْرني ويقول المتكلِّم لَمن يُْعِجلُه :

، واْستِْحَضاُر  النََّظر : الُمبَاَحثَةُ والُمباَراة في الُمنَاَظَرةوفيه معاً كيف تَأْتيَانه. وهو َمجاز.  نَظرتَُما أَخاَك في أَْمٍر إِذا تُنَاِظرَ  : أَنْ  الُمنَاَظَرةو

 كّلِ ما يَراه ببَصيَرته.

وُمْستََمع ،  َمْنَظرٍ  قياساً. كذا في البصائر. ويُقَال ، إِّن فالناً لفي نَظرٍ  ، وليس ُكلّ  نََظرٌ  أَعمُّ من الِقيَاس ، ألَن كّل قِياس: البَْحُث وهو  النََّظرو

إِليه واالستماَع. وهو َمجاز. ويُقَال : لقد  النََّظرَ  أَي فيما أََحبَّ 
 (4)، أَي بَمْعِزل فيما أَْحبَْبت. قال أَبو ُزبَْيٍد  بَمْنَظرٍ  ُكْنَت عن هذا الَمقَام (3)

 يَُخاِطب غالماً قد أَبََق فقُتَِل :

َت يف  ـــــــــــح ن ـــــــــــد كـــــــــــُ رٍ ق ظـــــــــــَ ـــــــــــح ن ٍض  مـــــــــــَ مـــــــــــَ ـــــــــــَ ت  وُمســـــــــــــــــــــــــح

  
َرسِ   ــــــــــــــَ رَي ِذي فـ رَاَء غــــــــــــــَ ِر هبــــــــــــــَح  عــــــــــــــن َنصــــــــــــــــــــــــــــح

  
 .«، فإِّن لك األُولَى وليسْت لك اآلخَرةُ  ةَ النَّْظَرةَ النَّْظرَ  (5)ال تُتْبع »، بالفَتْح : اللَّْمحة بالعَجلَة ، ومنه الَحِديث :  النَّْظَرةُ و

 لم يْعمل ِلَسانُه. (6) نَْظَرتُه وقال بعض الحكماِء َمن لم تَْعمل

إِذا َخرَجت بإِْنَكاِر القَلِب َعِملَْت في القَْلب وإِذا  النَّْظَرة معناه : أَن
 َمن لْم يَْرتَِدع (8)أَي َخرجْت بإِنكاِر العَْين ُدوَن القَْلب لم تَْعَمل ،  (7)

 إِليه من َذْنٍب أَْذنَبَه لم يَْرتَِدع بالقَْول. بالنََّظرِ 

 الدَّْهُر إِلى بني فاُلٍن فأَْهلَكهم ، قال ابُن سيده : هو على الَمثَل ، قال : ولْسُت منه على ثِقَة. نََظرووقال الَجْوَهرّي وَغيُره : 

بِيئَة ، الَمْنَظَرةو الَمْرقَبَةُ. قْلُت : وإِطالقُها  : الَمْنَظرةُ  العدوَّ ويَحُرُسه. وقال الجوهرّي : يَنظر ويَُكون في رأِْس َجبٍَل فيه َرقيبٌ  : َمْوِضع الرَّ

 . يٌّ  : قَْريَةٌ بمصر. الَمْنَظَرةُ وعلى َمْوضعٍ من البَْيت يكوُن ُمستَِقالًّ عاّمِ

 إِليَك الَجبُل فُخْذ عن يمينِِه أَو يََساره. وهو َمجاز. فَنََظرَ  َطريِق َكَذا إِليك الجبَُل : قَابَلَك. وإِذا أََخْذَت في نََظرو
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، لكْن  نََظرٌ  َذهَب أَبو ُعبَْيد إِلى أَنّه أَراد األَْصنَاَم ، أَي تُقابِلُك وليس ُهنالك (9) (َوَتراُهْم يَ ْنُظُروَن ِإَلْيَك َوُهْم ال يُ ْبِصُرونَ )وقوله تَعَالَى : 

ا كان  وإِن َكانَت ال تَْعِقل ، ألَنهم يضعونها َمْوضع َمْن يَعِقل. (َوَتراُهمْ )ال يُكون إِاّل بمقَابَلٍَة َحُسَن. وقال :  النََظرُ  لمَّ

 .النََّظرَ  كان يُْكثِرُ َحْولَه ، إِذا  يَنظر يقال : هو

__________________ 
 .379/  2( اجلمهرة 1)
 .13( سورة ا ديد اآية 2)
 قوله : لقد كنت عن هذا إخل أصله يف شعر زنباع بن خمرا  وهو :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 أقــــــــــــــو  وســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــفــــــــــــــي يــــــــــــــفــــــــــــــلــــــــــــــ  اهلــــــــــــــام حــــــــــــــّده 

  
 لــــــــــــقــــــــــــد كــــــــــــنــــــــــــت عــــــــــــن هــــــــــــذا املــــــــــــقــــــــــــام مبــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــرِ  

  

 .«ـهاألساس اكما يف 

 حتريف.« أبو زيد»( عن اللسان ط دار املعارف مصر ا وابألصر 4)
وهي عبارة « قوله : ومنه ا ديث : ال تتبض ا عبارة اللســــان : ومنه ا ديث أن النيب ص قا  لعلي : ال تتبض إخل»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 5)

 التهذيب.
 .«نظره»واللسان : ( األصر والتكملة ا ويف التهذيب 6)
 .«وإن»( التهذيب : 7)
 أيضاً.( هذه عبارة اللسان ا وما ورد يف التهذيب : و وز أن يكون معناه : إن مل يعمر فيه نظر  إليه ابلكراهة عند ذنب أذنبه مل يفعر قولك 8)
 .198( سورة األعراف اآية 9)
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 : يُْرجى فَْضلُه وتَرُمقه األَبصاُر ، وهذا َمجاز. َمْنُظورٌ  : َمِعيٌن. وسيِّدٌ  َمْنُظورٌ  ورجلٌ 

اةً فهو بَخْيرِ »في الحديث : و  أَي َخيِر األَْمَرْين ، له إِْمَساُك الَمبِيع أَورّده ، أَيُُّهَما كان َخْيراً له واختاَرهُ فَعَلَه.،  «النََّظَرْين َمْن اْبتَاع ُمَصرَّ

ُجلَْين لصاحبه : بَْيٌع. فيقول :بنَِظرة ءَ الرجَل : باع منه الشَّيْ  أَْنَظرَ و  حتى أَشتِرَي منك. أَْنِظْرني . بالَكْسر ، أَينِْظرٌ  . ويقول أَحُد الرَّ

 في ُمْهلٍَة. اْنتَِظْره : تَنَظَّْرهو

 أَْلفاً أَي يُقَاربُه وهو مجاز. يُنَاِظرُ  وَجْيشٌ 

يَت الْشتِبا نََظائِرُ و  ه بعِضَها بعضاً في الطُّول.القُرآِن : ُسَوُر الُمفَصَّل ُسّمِ

 ء أَْمَرُهم.: األَميُن الِذي يَْبعثُه السُّْلَطاُن إِلى جماعِة قَريٍة ليَْستَْبِرى النَّاِظرو

 في القُْرب ، وهو َمجاز. نََظرٍ  ، أَي قَْدرُ  نََظرٌ  وبينَنَا

 عْيَن منه ، وقيل أَراد َسواَد الَحدقِة قال ُكثَيّر :أَي أَْسَود ما يلي ال «في َسَوادٍ  يَْنُظرو»في الَحديث في ِصفة الَكْبش : و

اٍض و  يــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ُض يف بـ مــــــــــــــــَ دح اَلَء تــــــــــــــــَ نح جنــــــــــــــــَح  عــــــــــــــــَ

  
تح و   عـــــــــــــــَ رِإذا َدمـــــــــــــــَ ظـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ َوادِ  تـ  يف ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 يريد أَن َخدََّها أَْبيَُض وَحَدقَتََها َسوداُء.

 لي فاُلناً ، أَي اْطلُْبه لي ، وهو َمجاز. اْنُظرْ  ويقال :

 َء : َحِفْظتُه ، عن ابن القَطَّاع.الشي نََظْرتُ و

 ، أَي أَْبَصْرناهم ، وهو َمجاز. نََظرٍ  ، وِمن بنََظرٍ  وَضرْبنَاهم

 : االْعتبَار. قال شيُخنَا : وهو ُمَراُد الُمتَكلِّمين عند اإِلْطالق. النََّظرو

 السَّْمعَانّي عنه ، عن ابن البَِطر. [ابن]بن عبد هللا أَميُر الَحاّج ، َروى  نََظرُ و

 بن هاشم الّشاعر ، من بني َحْذلَم. النّظَّارُ و

 ، من بني نَْصر بن قُعَْين ، َوِلَي ُشْرَطة الُكوفَة. َمْنُظور والعاَلُء بن محّمد بن

يحانِيِّين ببغداد ، استحَدثَها ا َمْنَظَرةُ و  .507لُمْستَْظِهر باهلل العبَّاسُي ، وكاَن بَنَاَها سنة الرَّ

 بُن َرواحة : شاعٌر وَجدُّه َخْنثَُر بُن األَْضبَط الكالبّي ، مشهوٌر. َمْنُظوروَ 

 ، قاله اللَّْيث ، وأَنكره األَزهرّي ، نقلَه الصاَغانّي. الناِعرُ  (1) يَْنِعرُ  ، ومنَها ، بالضّم ، وكُهَمَزة : الَخْيُشومُ  النُّْعرةُ  : [نعر]

، كأَمير  نُعَاراً و نَِعيراً  العَْرُق ، قاله الفَّراُء كما نقله عنه الصاغانّي. نَعَرَ  اْستْعَماالً في كَمنَع وَضَرَب ، وهذه أَْكثَر ، يْنِعرُ  الرجلُ  نَعَر

َت بَخْيُشوِمه وُغَراب : ْوت : قال األَزهرّي : أَما قول اللَّْيث في، وهو من  صاَح وَصوَّ  النُّعَرة إِنّه َصوٌت في الَخْيُشوم ، وقوله : النَِّعير الصَّ

ة ، وما أَُرى اللّْيَث َحِفَظه.  : الَخْيُشوم ، فما َسمعتُه ألَحد من األَئمَّ

 ، قال الشاعُر : لدَّمُ فاَر منه ا : نَْعراً  ، بالفَتْح فيهما ، يَْنعَر الِعْرقُ  نَعَر من الَمجاز :و

وحَز َدارٍِع  تح جــــــــَ َرًة لــــــــو صــــــــــــــــــــــاَدفــــــــَ ظــــــــح َرتح نــــــــَ  صــــــــــــــــــــــَ

  
وحِف   ن َدِم اجلــــــــَ ي مــــــــِ َواصــــــــــــــــــــــِ ــــــــعــــــــَ َدا وال رُ غــــــــَ عــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــَ  تـ

  
َت لُخُروجِ الدَِّم ، فهو  .نَِعيراً و يَْنِعُر نُعُوراً  أَو : َصوَّ

 فاُلٌن في الِبالد : َذَهَب. نَعَرو

يَاح ف النَِّعيرُ و َراُخ والّصِ ٌ : الصُّ . وامرأَة ابَةٌ فاحَشةٌ  نَعَّاَرةٌ  ي َحْرب أَو َشّرٍ  ، والِفْعل كالِفْعل ، والَمْصَدُر كالَمْصَدر. كَشّداد : َصخَّ
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 الِعْرُق بالدَّم. نَعَرَ  ، وقد : ِعْرٌق ال يَْرقَأُ َدُمه النَّاُعورُ و

َحى. : النَّاُعورُ و  َجنَاُح الرَّ

 ، وهي التي يُْستَقَى بها ، يُديُرَها الَماَء ولها َصوٌت ، وهي بشّطِ الفُرات والعَاِصي. النََّواعيرُ  ، وَجمعُه لنَِعيره ، الدُّوالبُ بهاٍء :  ، الناُعوَرةُ و

 َدْلٌو يُْستَقَى بها. : النّاُعوَرةو

أَي ِكْبَرك وَجْهلََك من رأِْسك.  نُعََرتَك . ويُقَال : ألُطيَرنَّ نُعََرةً  ، ومنه قَْولُُهم : إِّن في رأِْسه ، كُهَمَزة : الُخياَلُء والِكْبرُ  النُّعََرةُ  من الَمَجاز :و

 .«نُعََرتَهُ  ال أُْقِلُع عنه حتى أُِطيرَ »َمر : في حديُث عُ و. نُعََرةٌ  رِكَب َرأَْسه ، فيُقَال لُكّل َمن َرِكَب َرأَْسه : فيه نَعَرَ  واألَصل فيه أَّن الِحمار إِذا

ً ،  عنههللارضيأَخرجه الهروّي في الغَريبَْين هكذا من حديث ُعمَر « التي في أَنفه النُّعََرة حتى أَْنِزعَ »وُرِوي  مْخَشرّي حديثا  وجعلَه الزَّ

__________________ 
 ( ضبطت عن التهذيب واللسان ا وسريد أهنا األكثر.1)
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ُر يـَُهم  به ا : النـ َعرةو  .(1)مرفوعاً  ريك فيهَما كالنـ َعَرة  اأَلمح ر قوهلم : ِإّن  ا ابلت حح َعحنيا ا عن األَُموّي ا وبه فســــــــــّ
ا َأي يف امل

راً يـَُهم  به. نـََعَرةً  يف رَأسه  ا َأي أَمح
ِحم فهي أَرحامَها قبَل تَماِم َخْلِقهما أََجنَّْت ُحُمُر الَوْحش في  : النُّعََرةُ  من المَجازو  نُعَرةٌ  ، ُشبِّه بالذُّباب ؛ وقيل : إِذا استحالَت الُمْضغَة في الرَّ

َرت كالنُّعَر ، تَْت  ، كُصَرد ، وهي أَوالُد الَحَوامل إِذا ُصّوِ ، على الّصواب : وما َحَملَت  (2)، هكذا في النُّسخ ، وفي بعض األُصول : َصوَّ

 جاَء بها العّجاُج في غير الَجْحد فقال :َولَداً ، و

 النـ َعرح الش َدنِي اُت ُيَساقطحَن و 
 ُ قَطُّ ، أَي َمْلقُوحاً ، وهذا قَْوُل أَبي ُعبَْيد ، والَمْلقُوح إِنَّما هو لغَْير اإِلْنَسان. ويقال  نُعََرةً  يُريُد األَِجنَّة ، َشبَّهها بذلك الذُّبَاب. وما َحَملَت الَمْرأَة

 قّط بالفَتْح ، أَي َمْلقُوحاً ، أَي ولداً. نُعََرةً  لمرأَة ولكّلِ أُنثَى : ما َحَملَتل

هُ. : النُّعَرُ و النُّعََرةُ و  ِريٌح تأُْخذُ في األَْنف فتَُهزُّ

، وهو َمجاز ، كما يُقَال أَْدبَى  النُّعََرة ، أَي أَثَْمَر ، وذلك إِذا صار ثََمُره بمْقدار األََراكُ  أَْنعَرَ  أَّوُل ما يُثِْمر األََراُك ، وقد : النُّعَرُ و النُّعََرةُ و

ْمُث ، إِذا َصاَر ثََمُره بمثل الدَّبَى ، وهو صغَاُر النَّْحِل.  الّرِ

ةً ، الدَّوابَّ  هاب يَْلَسعُ  العَْيِن أَخضُر ، له إِْبَرةٌ في َطَرف َذنَبِه أَْزَرقُ  َضْخمٌ  ذُبَابٌ  : النُّعََرةو أَْنف الحَماِر  في وُربََّما َدَخلَ  ذواِت الحافِِر خاصَّ

خالَف هنا  .نَِعَرةٌ  وهي نَِعرٌ  ِحَمارٌ  : َدَخَل في أَْنفه ، فهو يَْنعَُر نَعَراً  الِحَماُر ، كفَرحِ ، نَِعرَ  تقول منه :وٌء ، فيَْرَكُب َرأَْسه وال يَُردُّهُ َشيْ 

 اه أَن يَقوَل ، وهي بهاٍء ، قال امرُؤ القَْيس :اصطالَحه فإِّن مقتض

ٍر  طـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح ُح يف غـــــــــــــــــــَ َرنـــــــــــــــــــِّ ر  يــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــَ

  
اُر   ديـــــــــــُر ا ـــــــــــمـــــــــــَ تـــــــــــَ ا َيســـــــــــــــــــــــــح رح كـــــــــــمـــــــــــَ عـــــــــــِ  الـــــــــــنـــــــــــ 

  
النُّعََرة  الّشَجر. وَجْمع في أَنفه. والغَْيَطُل : النُّعََرةُ  أَي فظّل الَكلُب لّما َطعنه الثَّْوُر بقَْرنه يَستدير ألَلَِم الطَّْعنَة كما يَْستَِدير الِحَماُر الذي َدَخلَت

، فَحَملَه ذلك على  النُّعَرُ  من الجمع الذي ال يُفَاِرق َواحَده إِاّل بالَهاِء ، قال ابن سيَده : وأُراه َسمَع العَرَب تقول : هو نُعَرٌ  ، قال سيبََوْيه : نُعَرٌ 

لَ   ا ، وإِاّل فقد كان تَوجيُهه على التّكسير أوَسَع.في الَجْمع الذي َذكْرن نُعََراً  أَن تَأَوَّ

، وهو صوتُها ، قال  لنَعيرها ، ُسّميت بذلك (3)هو الذُّباُب األَْزَرق ويَتَولَّع بالبَعير ، ويَْدُخل في أَْنفه فيَْركب رأَْسه  النُّعََرةُ  وقال ابُن األَثير :

 : ثّم استُعيرت للنَّْخَوة واألَنَفة والِكْبر.

 ، قال : : بَعيَدةٌ  نَعُورٌ  نِيَّةٌ و

َو  و  ُت ِإَذا مل َيصـــــــــــــــــــــــــــــــــرحين اهلـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــُ

  
ي و   ا كـــــــــــــــان  ـــــــــــــــَِّ هـــــــــــــــَ بــــــــــــــــ  ورَاال حـــــــــــــــُ عـــــــــــــــُ  نــــــــــــــــَ

  
 ، ِإذا كان بَعيداً ، ومنه قَْوُل َطَرفَةَ : نَعُورٌ  َسفَرٌ  الَهّمِ ، أَي بَعيُده ، وهو َمجاز ، وكذا قَْولُُهم : نَِعيرُ  وفالنٌ 

رٍو و  مـــــــــــــح ي اي أُم  عـــــــــــــَ مـــــــــــــِ لـــــــــــــَ لـــــــــــــي فـــــــــــــاعـــــــــــــح  مـــــــــــــثـــــــــــــح

  
ٌر   فــــــــــــــَ اَدُه ســــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ورُ ِإذا مــــــــــــــا اعــــــــــــــح عــــــــــــــُ (4)نـــــــــــــــَ

 

  
اُج السَّعَّاُء في الِفتَن الّرُجلُ  : النَّعّارو ، عن ابن األَْعَرابّي. ، َكَشدَّاد : العاصي النَّعَّارُ و السَّْعي ، ال يَُراُد به الّصْوت ، ، كثيُر الُخُروجِ و الَخرَّ

يَّاحُ  : النَّعَّارو وإِنما تُْعنَى به الَحركةُ ، وهو َمجاز : اب. الصَّ  والَصخَّ

 ، قال أَبو َدْهبَل : َصْوٌت في الَخْيُشوم ، بالفَتْح : النَّْعَرةو

ورَهح  تـــــــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــــــــح
َ
ة امل بـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح  ِإيّنِ َوَربِّ الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ

  
ورَهح و   ٌد مــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــ  اَل  ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ا ت  مــــــــــــــــَ

  

 من َأيب َ حُذَورهح  النـ َعرَاتِ و 

يَاح النَّعُورُ و يعني أََذانَه : جلُ  نَعَرَ و ، عن أَبي علّي في التذِكرة. ما فَاَجأََك ببَْرٍد وأَنَت في َحّرٍ أَو َعْكُسه ، كَصبُور : من الّرِ كَمنََع :  الرَّ

 ، وأَنشد ابن األَعرابّي للُمَخبَّل السَّْعدّي : َخالََف وأَبَى
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مح  َرهــــــــــــــُ ــــــــــــــح وا أَم حــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ُم َأصــــــــــــــــــــــــــــح ا هــــــــــــــُ  ِإذا مــــــــــــــَ

  
رحتَ   عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رُ كـــــــــــــــمـــــــــــــــا   نـ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــَ دَعُ  يـ  اأَلخـــــــــــــــح

  
 في الَحْرب ، وهو َمَجاز. ُجوا واْجتََمعُواالقَْوُم : َها نَعَرَ و يعني أَنّه يُْفِسد على قَومه أَْمَرهم.

__________________ 
 .108/  3( كذا ا وأخرجه الزخمشري أيضاً من حديث عمر ا انظر الفائ  1)
 ( كما يف اللسان.2)
 .«برأسه»( عن النهاية وابألصر 3)
 ( ديوانه وعجزه فيه :4)

 إذا ما اعتاده السفه النعور
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 وأَْقبََل إِليه. إِلَْيه : أَتاهُ  نَعَرَ و

في وفيها فالٌن. أَي نََهَض فيها.  نَعَرَ  ، وقال األَصَمعيُّ في حديٍث َذكَره : ما َكانَت فِتْنَةٌ إِالّ  في األَْمر : نََهَض وَسعَى نَعَرَ  من الَمَجاز :و

 دعوهم إِلى الِفتْنَة ويَصيح بهم إِليها.أَي ناِهٌض يَ ،  «اتَّبَعُوه ناِعرٌ  بهم نَعَرَ  ُكلََّما»حديث الَحَسن : 

يح واْشتَداُد الَحّرِ عند ُطلُوعه ، بالفَتْح : النَّْجم نَْعَرةُ و يُح ، إِذا َهبَّْت  نَعََرت ، فإِذا َغَرَب َسَكن ؛ وقد ُهبُوُب الّرِ  ، وقد نََواِعرُ  ، وِريَاحٌ  (1)الّرِ

 ، وقال الشاعر : نَعََرت نُعاراً 

ُر اأَلاَنمــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــِ ُه عــــــــــــــــَ رٌت أَرحَواقــــــــــــــــُ  ِر ســــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــِ

  
ٌر   َزحـــــــــــــــِّ تــــــــــــــــَ َرتمـــــــــــــــُ عـــــــــــــــَ وحزاُء  نــــــــــــــــَ (2)بـــــــــــــــه اجلـــــــــــــــَ

 

  
يح والَمَطر. نَْعَرةُ  وقال أَبو زيد : هذه  نَْجم كذا وكذا ، ونَْغَرة وبَغَرة ، وهي الدُّْفعَة من الّرِ

من ِعَوِجه. وهكذا يَفعَل من أَراد اختباَر النَّْبِل. والذي حكاه صاحُب العَْين في هذا إِنما هو  : إِداَرةُ السَّْهم على الظُّفُِر ليُْعَرَف قََواُمهُ  التَّْنعيرُ و

 التَْنِقير.

 .(3)من العََرب ، قاله ابُن ُدَرْيد  بَْطنٌ  ، كأَمير : النَِّعير بَنُوو

بُن بَْدر عن عمرو بن العاَلِء العَْنبَرّي ، وعنه عليُّ بُن  نُعَْيرُ  قلُت : رَوى ُمحدثِّان. ، نُعَْير وَعطيَّةُ بنُ  العْنبَرّي ، كُزبَْير ، ابُن بْدر ، نُعَْيرو

 عبد الَجبّار األَنصارّي.

 .النَِّعرِ  ، َشبََّهه بالِحَمار في َمَكان وال يَْستِقرُّ  الذي ال يَثْبُتُ  كَكِتف : ، النَِّعرُ  من الَمجاز :و

ةً : أَْقبَْلتَ وأَتَْيتَنَا  مْن أَْين ، أَي إِلينا نَعَْرتَ  من أَْينَ  يقال :و  إِليهم : َطَرأَ عليهم. نَعَرَ  إِلَْينَا ، عن ابن األَعرابّي ، وقال َمرَّ

ابَةٌ.  َرىنَعْ  امرأَةُ َغْيَرى يُقَال :و اُب ، نَْعرانَ  ال يَُجوُز أَن يكون تأْنيثَ  نَْعَرى قال األَزهرّي :وأَي َصخَّ ألَّن فَْعاَلَن وفَْعلَى  ، وهو الصَّخَّ

اج : النَّاُعورِ و كالنَّعَّار ، النَّعُور الِعْرقُ  * ومّما يُْستَْدَرك عليه :.(4)يَْمنَع  في باب َمنَعَ  ءُ يَجي الويَفَرح ،  يَجيئَان في باب فَِرحَ   ، قال العَجَّ

ر  عـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــٍد و  ج  كـــــــــــــــــــــُ ورِ بـــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــَ  نـ

  
وِر   فـــــــــُ صـــــــــــــــــــــــح

َ
بـــــــــيـــــــــب انئـــــــــرَت امل َب الـــــــــطـــــــــ  (5)َقضـــــــــــــــــــــــح

 

  
ّي : وَمْعنَى بَجَّ : َشقَّ ، يعنِي أَّن الثّوَر َطعَن الَكْلَب فَشقَّ ِجْلَده.  قال ابن بَّرِ

ُت ،  النَّاِعرُ  على َوْجَهْين : الناِعرُ  وقَال َشِمٌر : ت من شدَّةِ ُخُروجِ الدَِّم. نَعُورٌ  : الِعْرُق الذي يَسيُل َدماً. وُجْرحٌ  النّاِعرُ و: الُمَصّوِ  : يَُصّوِ

 .«نَعَّار أَُعوذُ باهلل من َشّرِ ِعْرقٍ »في حديث ابن عبّاٍس : و

ابّي أَنّه قال : ُجْرٌح تَعَّاٌر ، بالعَْين والتاِء ، وتَغّاٌر ، بالغَْين والتاِء ، قال األَْزَهريُّ : قرأُْت في كتَاب أَبي ُعَمَر الزاهِد منسوباً إِلى ابن األَْعرَ 

 ، بالعين والنُّون ، بمعنًى واحٍد ، وهو الّذي اَل يَْرقَأُ. فجعلَها ُكلَّها لُغَاٍت وَصّحَحها. نَعّارٌ و

 من الَحاَجات. البَعيَدةُ. النَّعُورُ و

ْلِب. وهو َمجاز.، كُهمَ  النُّعََرةُ  واْعتََرتْني  َزة ، أَي َوَجُع الصُّ

 ً  ، أَي أََشْعتُه. نَعّاراً  ويُقَال : أََطْرَت بهذا َصْوتا

 فالٌن في قَفَا اإِلْفالس ، استَْغنَى ، وهو َمَجاز ، كما في األَساس. نَعَرَ و

 كُزبْير : أَحد األَْبَداِل بالّشام وهو من ُشيوخ مشايخنا. نُعَْير وعامُر بن

 وماُؤهُ من العُيُون ، بينه وبين َحلَب ثمانيةُ أَْميَاٍل. (6): َموضٌع بين َحلََب وبَاِلَس ، فيه قَْصٌر لَمْسلََمةَ بن عبد الَملك ، من ِحجارة  ناُعوَرةو

ً و يَْنِغر نَغَراً و يَْنغَر األُولَى أَكثُر ،، و عليه ، كفَرَح وَضَرَب وَمنَعَ  نَغرَ  : [نغر]  من الغَْيظ َغاَل َجْوفُه : تَنَغََّر تَنَغُّراً و، محّرَكتَْين.  نَغَرانا

 الِقْدُر. نَِغرتَ  ، وُكّل ذلك َمجاز مأُْخوذٌ من نَِغرٌ  وَغِضَب ، وهو
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__________________ 
 ( التهذيب واللسان : إذا هّبت مض صوٍت.1)
 واشي املطبوعة الكويتية إىل أيب وجزة السعدي.( نسب حب2)
 .«بنو النعر»وفيها :  389/  2( اجلمهرة 3)
 (.يف التكملة : يَفَعر)ء يف ابب فـََعر يَفِعر ( يف التهذيب والتكملة :  يئان يف ابب َفِعر يَفَعر وال  ي4)
 الص فار ا وهو املاء األصفر.( العاند : العر  الذي ال يرقب دمه. واملصفور الذي به 5)
 .«انعورة»وما أثبت عن معجم البلدان « عبد امللك بن حجار»( ابألصر 6)
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ْت ُمْؤِخَرَها : تَْنِغرُ  النّاقَةُ  نَغََرتو ً و تَْنِغُر نَغيراً  الِقْدرُ  نَغََرتو ، وفي تهذيب ابن القَّطاع : ونََهَضت. فَمَضتْ  (1) َضمَّ  تْ فارَ  : نَِغَرتو نَغَرانا

 ، محّرَكةً. نَغَراً و، بالفَتْح ،  نَْغراً  ، وفي اللّسان : غلَْت ، ومثلُه البن القَّطاع ، وزاد في مصادره

:  أَّن امرأَةً جاَءته فَذَكرت له أَّن زوجها يأْتي جاِريَتَها فقال»في َحديث علّي رضَي هللا َعْنه و َغْيَرى. إِذا َكانَت .نَِغَرةٌ  امَرأَةٌ  من الَمجاز :و

أَي ُمْغتَاَظة يَْغِلي َجْوفِي َغلَياَن الِقْدر. قال  «نَِغَرةً  إِن كنت صادقةً َرَجْمنَاه ، وإِن كنِت كاذبَةً َجلَْدنَاك. فقالَت : ُردُّوني إِلى أَْهلي َغْيَرى

نَُها وفَْوُرَها ، أَراَدت أَّن َجْوفَها يَغِلي من الغَْيظ حيث لَم الِقْدِر وهو َغلَيَا نَغَرِ  األَصمعّي : سأَلني ُشْعبَةُ عن هذا الحْرِف فقْلت : هو َمأُْخوذٌ من

 تَِجد عنَد علّيٍ ما تُريد.

ج عليها ، فتاَهْت َوتَدلََّهت من الغَْيَرة فمّرْت يوماً برجٍل يَْرعَ   ى إِبالً له في َرأِْس أَبَرَق فقالَتوكانَت بعُض نَساِء األَْعَراب َعِلقَةً ببَْعلَها ، فتَزوَّ

 فقالت له : ما أَنَا بالغَْيَرى وال ؟نَِغَرة َغْيَرى أَنت أَم؟ فَقَال لها الرجُل : أَ : أَيَها األَْبَرق في َرأْس الّرُجل َعَسى رأَيَت َجِريراً يجرُّ بَعيراً 

 .بالنَِّغَرة

َاِد وأَرحَع  زُبحَديت  أُِذيُب َأمجح
ْيَرى لم يُعَاِدل بها هنا هي الغَ  النَِّغَرة ، فلو كانَتْ  نَِغَرة َغْيَرى أَْنت أَمْضبَى ال الغَْيَرى ، لقَْوله أَ هنا ، الغَ  النَِّغَرة قال ابن سيَده : وعندي أَنّ 

 قاِعٌد أَنت أَم جالٌس.أَنِت ، كما ال تقول للرجل : أَ  َغْيَرىقولَه أَ 

ميُر َراجٌع إِلى النّ  : صاَح بها تَْنغيراً  بَها نَغَّرَ و اقَة ، وأَْقَرُب المذكورين هنا الَمْرأَةُ وهو ِخالف ما في أصول اللّغة ، فكان األَْحَرى أَْن ، الضَّ

 يْذكر هذا بعد قَوله : والنّاقَة ، إِلخ.

 قال الّراجز :

َغرُ َعُجٌز و   (2) للتـ نحغريِ  تـَنـح
 يَعنِى تَُطاِوُعه على ذلك.

بِيَّ  نَغَّرَ و ،  نُغََرةٌ  ، واحدتُه فَِراُخ العََصافيرِ  (3) أَو ، عند أَهل المدينَة ، ، كُصَرد : البُْلبُلُ  النُّغَرُ و الصاغانّي. ، نقله َدْغَدَغهُ  : تَْنغيراً  الصَّ

ر : النُّغَرُ  قيل :و كُهَمَزة ، : فَْرُخ العُْصفُوِر تَراه أَبداً  النُّغَرُ  ، وقَال َشِمٌر : أَو ذُُكوُرَها ُحْمُر الَمنَاقيِر وأُصوِل األَْحنَاِك ، َضْرٌب من الُحمَّ

 ، كُصَرٍد وِصْرَدان ، قال الّشاِعر يَِصف َكْرماً : نِْغَرانٌ  ج ضاِوياً. وقيل : هو من ِصغاَر العََصافير ،

ا  َبلـــــــــــــــــ َ َداِم كـــــــــــــــــَ
ُ

َن أَزقـــــــــــــــــاَ  املـــــــــــــــــ لـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــِ  حيـــــــــــــــــَح

  
ِر   افــــــــــــــِ ا أَب ــــــــــــــَ هــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ لــــــــــــــح مــــــــــــــِ رَانِ حيــــــــــــــح غــــــــــــــح  الــــــــــــــنــــــــــــــِّ

  
ٍ  قال ، وسلمعليههللاصلىأَّن النَّبّي ، » : الحديثُ بتَْصِغيرَها جاَء و يا أَبا ُعَمْير ، َما  فماَت : نُغَرٌ  له وكان األَْنَصاِريّ  َطْلَحة ألَبِي كان لبُنَّي

تَتْ  : النُّغَرُ و .«النُّغَْيرُ  فَعَلَ  َغْت ، أَي صاَرت كالَوَزغِ ، في ِخْلقَتَِها ِصغٌَر. وقال األَْزَهِرّي : هذا تصحيٌف وإِنََّما  أَوالُد الَحَواِمِل إِذا َصوَّ وَوزَّ

 هو النُّعَُر بالعَْيِن.

 ، كَمِغَر ، بالميم. أَْكثَرَ  : نَغَراً  ، من الَماِء ، كفَِرحَ  نَِغرَ و

وقال  أَو نََزَل مع لَبَنَِها َدٌم. ولم يُْخِرط ، اْحَمرَّ لَبَنَُها ، لغة في أَْمغَرت ، وذِلَك ِإذا الشَّاةُ  تأَْنغَرَ و ، نقلَه الصاغانّي ، البَْيَضةُ : فََسَدتْ  أَْنغََرتو

ت فخَرج مع لَبَنَِها َدٌم وُمْمِغٌر ، إِذا ُحِلبَ  ُمْنِغرٌ  شاةٌ  وهي ، أَْنغََرتواللِّْحيَانّي هو أَن يكوَن في لَبَنَِها ُشْكلَةُ َدٍم. وقال األَْصَمِعّي : أَْمغََرت الشاةُ 

 وِمْمغَاٌر. فِمْنغَارٌ  وإِذا اْعتَاَدتْ  ،

، وفي األَساس : َجيَّاٌش بالّدم ، وقال الّصاَغانّي : نَعََر الدَُّم  يَسيُل منه الدَّمُ  ، في الكّل : كَشّداد ونَعَّاٌر وتَغَّاٌر ، نَغَّارٌ  ُجْرحٌ  من المجاز :و

: َسيّال ، وما ذكره الصاَغانّي فقد نَقَلَه أَبو ماِلك. وقال العُْكِليُّ :  نَغَّارٌ  وقال أَبو َعمرو : جْرح ذا انفَجَر. قْلت :وتَغََر ، كّل ذلك إِ  نَغَرَ و

 ونَعََر. قال الُكَمْيت بُن زْيد : نَغَرَ وَشَخَب الِعْرُق 

تح و  قــــــــــَ تــــــــــِ ٍة نــــــــــُ يــــــــــ  نح ِذي لــــــــــِ ّن مــــــــــِ يــــــــــهــــــــــِ  عــــــــــاَث فــــــــــِ

  
وحِف   ُروِ  اجلــــــــــــــَ ارُ َأو اَنِزٌف مــــــــــــــن عــــــــــــــُ غــــــــــــــ  ــــــــــــــَ  نـ

  
، كذا في نُْسَختِنَا. وفي  (4)، بالفَاِء  ويُقَال : ابن نُفَْير األَْنَماِرّي ويُقَال ، التَِّميِمّي ، ، ويُقَال : كُزبْير النَُّمْيِرّي ، نُغَْير يَْحيَى بنُ  أَبو ُزَهْيرو

 ، َرَوى عْنهُ الِحْمِصيُّون. صَحابِيٌّ  التَّْكملَة بالقَاف ، وِمثْله في التَّْبِصير ،
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__________________ 
 ( هذا ضبرت القاموس ا وضبطت يف اللسان ابلقلم ا بضم ففتح وتشديد اخلاء املفتوحة.1)
 ابلقاف.« تنقر للتنقري»يف امكم :  ابلفاء ا ووردت« ( ورو  بعضهم : تنفر للتنفري2)
 ( يف القاموس : وفراخ.3)
 ( وعليه اقتصر يف أسد الغابة.4)
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رَ  تَنَغَّرَ و  ، وقيل : َغاَل جوفُه عليه من الغَْيظ. وهو َمَجاز. عليه : تَنَكََّر أَو تََذمَّ

َكة : َعْيُن الماِء اْلِمْلحِ  النَّغَرُ و  ، نقله الصاغانّي. ، مَحرَّ

 ، وهو َمجاز. : التَّنَاُكر نَاُغرالتَّ و

 * ومما يستدرك عليه :

 : ِصْحُت ، استدركه الصاغانّي. تَْنِغيراً  منه نَغَّْرتُ 

ت عن ابن القَطَّاع. نَِغيراً وَ  نَِغَر نَغَراً وُء الّشي نَغَرَ و: َحقََد.  نَغَراً  الرجُل ، كفِرح ، نَِغرَ و  : َصوَّ

ْند بينها وبين َغْزنِين ستّةُ أَيام. نَغَرُ و  : محركةً : مدينةٌ بالّسِ

 بن َكْعب بن ُدلََف بن ُجَشَم بن قَْيِس بن َسْعد : نقله الحافظ. نَغّارُ  وكَشّداد

قُ  ، بالفَتْح : النَّْفرُ  : [نفر] ياح ، ، أَ « نَْفرٍ ولَِقْيتُه قبل ُكّلِ َصْيحٍ » ، وهو َمجاز ، ومنه الَمثَل : التَّفَرُّ ْيُح : الّصِ الً. والصَّ  : التَّفّرق. النَّْفروي أَوَّ

 ، كصاِحب وَصْحب ، وزائر وَزْور ، وبه فّسر ابن سيده قول أَبي ذَُؤْيب : ناِفر َجْمعُ  : النَّْفرُ و

َد  عـــــــــــ  ت فـــــــــــيـــــــــــه َتصـــــــــــــــــــــــــَ اِإذا هَنَضـــــــــــــــــــــــــَ َرهـــــــــــَ فـــــــــــُ  نــــــــــــَ

  
ا  يــــــــــاهبــــــــــَُ ِدريف صــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــَ الِء ُمســــــــــــــــــــــــح رتحِ الــــــــــغــــــــــِ  كــــــــــقــــــــــِ

  
ّم ال َغْير ، َغلَبَه. وقيل نافََرهُ فنَفََرهُ يَْنفُُرهُ  : الغَاِلب ، وقد النّافِرُ و: المغلوب ،  الَمْنفُورو الغَلَبَةُ. : النَّْفرُ  من الَمجاز :و  نَفََره يَْنِفُره ، بالضَّ

 ، إِذا َغلَبَه. يَْنفُرهُ نَْفراً وَ 

 ءٍ من شي َجِزَعتْ  ، كَصبُور : نَفُورٌ و نافِرٌ  فهي ، بالَكْسر ، نِفَاراً و ، كقُعُود ، نُفُوراً   ،، بالّضمّ  تَْنفُرو ، بالَكْسر ، تَْنِفرُ  الدَّابَّةُ  نَفََرتو

 .نَفُورٌ  ءٍ ، وكلُّ جاِزع من شي وتَبَاَعَدتْ 

ً و ، بالفَتْح ، يَْنِفُر نَْفراً  وَغْيُره الظَّْبيُ  نَفَرو .نافَرة . وقال ابُن األَْعَرابّي : وال يُقَال :نَفُورٌ  ومن كالمهم : كلُّ أََزبَّ   ، محّركةً : َشَرَد ، نَفََرانا

 .كاْستَْنفَرَ 

بَاِء. النِّفارِ  الشَِّديدُ  : (1)، هكذا بتقديم التَّْحتِيَّة على النّون في سائر النَّْسخ ، وفي بعض منها بتَْقِديم النّون على التحتيَّة  اليَْنفُورُ و  من الّظِ

 النّافِرُ  : الُمستْنِفرُ و، كلّه بمعنًى ،  اْستَْنفََرتو،  فنَفََرت تَْنِفرُ  عنه ، أَْنفَرَ وعنه  نَفَّرَ  ، وكذا أَْنفْرتهو اْستَْنفَْرتُهو ، تَْنِفيراً  ، أَي الوحَش ، نَفَّْرتُهو

 وأَْنشد ابُن األَْعَرابّي :

رتح  ـــــــــــــِ ُه  (2)ارحب ـــــــــــــ  اَر  ِإن َ رُ محـــــــــــــِ فـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ تـ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح

  
رَ   ِر َأمحـــــــــــــــــِح ر بِ يف ِإثـــــــــــــــــح غـــــــــــــــــُ ن لـــــــــــــــــِ دح مـــــــــــــــــَ  ٍة عـــــــــــــــــَ

  
 .ُمْستَْنفََرةٌ  ، وفي التَّْنِزيل العزيز : َكأَنَُّهْم ُحُمرٌ  نافِر أَي

 ، أَي َمْذُعورة. ُمنَفََّرة ، ومن قرأَ بفتح الفاِء فَمْعنَاها نافَِرة بكسر الفاِء ، بمْعنَى ُمْستَْنِفَرةٌ  وقُِرئت (3) (فَ رَّْت ِمْن َقْسَورَة  )

 ، بالّضّم ، النُّفُورِ و، محّركةً ،  النَّفَرِ و ، بالفَتح ، النَّْفرِ  وهو يَْومُ  ، بالضّم ، نُفُوراً و ، بالفَتُْح ، نَْفراً  ، بالَكْسر ، يَْنِفرُ  الحاجُّ من ِمنًى ، نَفَرَ و

ل ، ثم يوم النَّْفرِ  ير : يَومُ . وقال ابُن األَثِ النَّفَرو النَّْفرِ  ، كأَِمير ، وليلةُ  النَِّفيرو  ، لْليَْوم الِذي النّْفر وليلة النَّْفر يوم الثّاني ، ويقال : النَّْفر األَوَّ

 النّاُس فيه من ِمنًى ، وهو بعَد يوِم القَّرِ ، وأَنشد لنَُصْيٍب األَْسَود ولْيَس هو الَمْرَوانِّي : يَْنِفرُ 

ُه  ــــــــــــَ ت ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ وُن بـ ــــــــــــّ ب ــــــــــــَ ل
ُ

ج  املــــــــــــ ِذي حــــــــــــَ ــــــــــــ  ا وال ــــــــــــَ  أَم

  
رِ و   حــــــــــــــــح ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــن ــــــــــــــــِح وال ــــــــــــــــذابئ َم ال َم َأاي  ــــــــــــــــ  ل  عــــــــــــــــَ

  

لـــــــــــه  ا وَأهــــــــــــح بــــــــــــن ِر حــــــــــــُ مــــــــــــح غــــــــــــَ لــــــــــــح  لــــــــــــقــــــــــــد زاَدين لــــــــــــِ

  
رِ   مــــــــح ــــــــغــــــــَ ــــــــ  ال ــــــــَ  عــــــــل ل ــــــــح يـ ــــــــَ ن  ل هــــــــُ ــــــــح تـ ــــــــامــــــــَ اٍ  أَق ــــــــَ ي ــــــــَ  ل

  

ينِّ و  رح أَيحمثـــــــــــــــَُ ا  (4)هـــــــــــــــَ رحهتـــــــــــــــُ  ُ  يف َأنح ذَكـــــــــــــــَ

  
َة وَ   ــــــــَ ل ــــــــح يـ ــــــــَ ُت َأصــــــــــــــــــــــحــــــــايب هبــــــــا ل ــــــــح ل ــــــــ  رِ عــــــــل فــــــــح ــــــــ  ــــــــنـ  ال
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ًر  و  اَلٍ  ومــــــــن كــــــــَ ُت مــــــــا يب مــــــــن كــــــــَ ــــــــح ن كــــــــ   ســــــــــــــــــــــَ

  
رتحِ و   وٍح وال فـــــــــــــَ نـــــــــــــُ ااَي مـــــــــــــن جـــــــــــــُ طـــــــــــــَ

َ
 مـــــــــــــا ابملـــــــــــــ

  
أَي اْستُْنِجْدتُم ،  «ْنِفُروااْستُْنِفْرتُم فا وإِذا»في الحديث : ووأَعانُوه ،  نََصُروه وَمدُّوه ، أَي أَْنفَُروه إِْنفَاراً ومعه ،  اْستَْنفََرُهم فنَفَُرواو

عيَّةَ : َكلَّفَهم أَن اْستَْنفَروخارِجين إِلى اإِلعانة. وفي األَساس :  اْنِفرواوواْستُْنِصرتُم ، أَي إِذا ُطِلب منكم النَّْجَدةُ والنُّْصَرةُ فأَِجيبوا   اإِلَماُم الرَّ

 َذَهبُوا : تَنَافَُرواو ، هِذه عن الزّجاج ، نَِفيراً و ، كقُعُود ، نُفُوراً و ، كِكتَاب ، نِفاراً  ، بالَكْسر ، ْنِفُرونيَ  (5) لألَْمرِ  نَفَُرواو ِخفَافاً وثِقَاالً. يَْنِفُروا

 أَنّه بَعَثَ »الحديث : ، وكذلك في الِقتال ، ومنه

__________________ 
 ( يف اللسان : و يٌب نيفوٌر.1)
 .«ازجر محار »الصحاح : ويف « اضرب محار »( يف التهذيب : 2)
 .51و  50( سورة املدثر اآيتان 3)
 ( ويرو  : أيمثين ا بفتح الثاء ا كما يف الصحاح واللسان. والنفر ابلتحريك.4)
 ( يف اللسان : يف األمر.5)
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 َأي َخَرُجوا ِلقَتاهلِِم. «قـَرحَددوا هبم جَلَُؤوا ِإىل هلم ُهَذيحٌر ا فلما َأَحس   فنَـَفرتح  مَجاعًة ِإىل َأهِر َمك ةَ 
ْهُط : النَّفَر قيل :و ، عن ُكراع ، النَّاُس ُكلُّهم ، محركةً : النَّفَرُ و َجال والرَّ ومنهم من َخّصص فقال : الّرجال ، دون  ماُدوَن العََشَرةِ من الّرِ

ْهُط والقَْوُم ، هُؤالِء معناهم الَجْمُع ، ال واحَد لهم من لْفظهم ، قال ِسيبََوْيِه : والنََّسب إِليه النَّفَرُ  النِّساِء ، وقال أبو العَبّاس :  ، نَفَِريٌّ  والرَّ

 : النَّفَروي قَْوِمنَا. قال ابن األَثير : أَ  «أَْنفَاِرنا لْو كان هاهنا أََحٌد من»في حديث أَبي َذّرٍ : و، كَسبَب وأَْسبَاب ،  أَْنفارٌ  ج ، كأَِمير ، كالنَِّفيرِ 

لَّْيث : يُقَال : هؤالِء َرْهُط اإِلْنَساِن وَعِشيَرتُه ، وهو اسُم َجْمعٍ يَقُع على جماَعٍة من الّرَجاِل خاّصةً ، ما بين الثالثِة إِلى العشرة. وقال ال

اُج : (1) (َوَجَعْلناُكْم َأْكثَ َر نَِفْياً ) لعََشَرة. وقَْولُه تَعَالَى :، وال ما فوق ا نَفَراً  ، أَي َعَشَرةُ ِرَجال ، وال يُقَال ِعشرون نَفَرٍ  َعَشَرةُ  جَّ  قال الزَّ

 ، كالعَبِيد والَكِليب ، وقيل معناه : وجعلناكم أكثََر منهم أَْنصاراً. نَْفرٍ  جْمع النَّفيرُ 

 ، والقََضاُء بالغَلَبَة ألَحِدهما على اآلَخِر ، قال ابُن َهْرمة : الُمنَافِِرين نبي الُحْكمُ  ، بضّمهّن : النُّفُوَرةُ و النُّفَاَرةُ و النُّْفَرةُ  من الَمَجاز :و

اجـــــــــــــٍد  َ  مـــــــــــــَ يـــــــــــــَ وحَ  رَِواِ  أَبــــــــــــــح َن فــــــــــــــَ ُقـــــــــــــح ربح  يـــــــــــــَ

  
وحِم   ــــــــــــــَ يـ رحعــــــــــــــَ  لــــــــــــــِ ــــــــــــــُ وَرةٍ يـ فــــــــــــــُ ــــــــــــــُ رِ  نـ اقــــــــــــــِ عــــــــــــــَ  ومــــــــــــــَ

  
، وكلّه اسٌم للَجْمع ، وأَنشد أَبو  في الِقتَال يَتَنَافَُرونو إِذا َحَزبََك أَمرٌ  َمعَك يَْنِفرون القَْومُ  ، بالفَتْح : النَّْفرُ و ، كأَِميٍر ، النَِّفيرُ و ، بالفَتْح ، النَّْفَرةُ و

 َعْمرو :

ا  َرطــــــــــــــــــــــَ َوارِســــــــــــــــــــــــــــــــــــًا وفـــــــــــــــــــــــَ  ِإّن هلــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــَ

  
َرةَ و   فـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ا نـ طـــــــــــــــَ رحعـــــــــــــــً  َوســـــــــــــــــــــــــــــَ يِّ ومـــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــَ

  

ا و  طــــــــــــــــــَ نحشــــــــــــــــــــــــــــــــِ رحٍب مــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــًا انزَِع حــــــــــــــــــَ  انزِع

  
ا   طــــــــَ طــــــــَ اَم الشــــــــــــــــــــــ  ًا َأن ُتســــــــــــــــــــــَ فــــــــَ ون أَنـــــــــح مــــــــُ (2)حيــــــــَح

 

  
ْجز لِذئٍْب الّطائّيِ. بني فالٍن  نَْفَرةُ  . ويقال : جاَءتأَْنفَارٌ  ، والجمع من كّل ذلك أَو ُهُم الَجَماَعةُ يَتَقَدَُّمون في األَْمر قال الّصاَغانّي ، الرَّ

فاُلٌن ال »إِلى بَْدر ليَمنَعوا ِعيَر أَبي ُسْفيَاَن. ومنه الَمثَل :  نَفَُروا قُريٍش ، الذين كانوا نَِفيرُ ور. في األَمْ  يَْنِفُرون ، أَي َجماعتُهم الذين نَِفيُرهمو

. وتَفصيلُه في ُكتب « النَِّفيرِ  في الِعيِر وال في يَِر.، وهذا الَمثَل لقُريش من بيِن العََرب ، يُْضَرب لمن ال يُْستَْصلَح لُمِهّمٍ  الّسِ

ّم : النُّفَاَرةُ  الَمجاز :و بينهما ، والَوْجَهان َذَكرهما صاِحُب  ، أَي الغاِلُب من الَمْغلُوب ، أَو ما أََخَذه الحاِكمُ  الَمْنفُورِ  من النَّافِرُ  ما يَأُْخذُهُ  ، بالضَّ

 اللَّسان والصاغانّي.

 هاَجْت وَوِرَمْت. ، كقَعُود : نُفُوراً  ، بالّضّم ، تَْنفُرُ و ، بالَكسر ، ْنِفرتَ  من األَعضاءِ  العَْيُن وغيُرَها نَفََرتِ  من الَمجاز :و

،  «فُوهُ ، فنََهى عن التََّخلُّل بالقََصب فنَفَر أَّن رجالً في َزَمانِه تََخلََّل بالقََصبِ » : عنههللارضيفي حديث ُعَمَر و: َوِرَم ،  نُفُوراً  الُجْرحُ  نَفَرَ و

ِء إِنَّما هو تََجافِيه عنه وتَبَاُعُدهُ منه ، فكأَّن اللَّْحم ِء من الشيْ الشي نِفَار فُوه ، أَي َوِرَم ، قال أَبو ُعبَْيد : وأُراهُ مأْخوذاً من نَفَرَ  : قال األَصَمِعيّ 

 .نِفَاُره منه فَظهَر ، فذِلك نَفَر لّما أَْنَكَر الّداَء الحاِدَث بينهما

 ٌء.، وهي التي تُْهَزل فإِذا َسعَلَت اْنتَثََر من أَْنفها شي ناثِر ، لغة في نافِرٌ  شاةٌ و

 ، بالَكْسر ، نِْفرٌ  ، وِعْفرٌ  نُفَاِريَةٌ  وُعفَاِريَةٌ  ، نِْفِريتٌ  وِعْفِريتٌ  ، نِْفريةٌ  ِعْفِريَةٌ  رجلٌ  يقال : «النِّْفِريَةَ  أَن هللا يُْبِغُض الِعْفَريَة»في الحديث : و

 إِتْبَاعٌ  ، بالهاِء فيهما أَي الُمْنَكر الَخبِيث الماِرد ، وهو نِْفِريتَةٌ  ِعْفِريتَةٌ  زاد ابُن ِسيَده :و ، كَكتِف ، هذه عن الصاَغانّي ، (3) نَِفرٌ  َعِفرٌ  كذاو

 وتَْوكيٌد ، وقد مّر البَْحث فيه في ع ف ر.

 من العرب. بَْطنٌ  ، بالفَتْح : نَْفرٍ  بنوو

 من األَذواِء. ِحْميَرَ  ْقيالأَ  : قِيٌل من نَْفرِ  ذوو

 هذا هو ابن الُمغَلِّس بن ُجبَْير نُفَْيرٌ  بن ُجبَْير ، وقيَل : نُفَْير وُجبَْيُر بنُ  ، ذكره الحافظ في التبصيِر ، بُن مالٍك ، كُزبَْير : َصَحابِيٌّ  نُفَْيرُ و

 ، َرَوى عن أَبيه وألَبيه ِوفَاَدةٌ. (4) تابِِعيٌّ 

__________________ 
 .6( سورة اإلسراء اآية 1)
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 ( يف اللسان :2)
 حيموهنا من أن ُتسام الشططا

 ويف التكملة الرواية كما وردت ابألصر.

 كاألصر.« َعِفٌر نَِفرٌ »وعل  هامشه عن نسخة أخر  « ِعِفريف نِِفريف »( يف القاموس : 3)
 أسد الغابة.( أدر  اجلاهلية ومل ير النيب ص ا معدود يف كبار التابعا ا عن 4)
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اج الثَُّمالّي ، ويُقَال ؛ إِّن اسمه ُسْفيَاُن. نُفَْيرُ  وفاتَه  بُن ُمجيب الثَُّماليُّ ، شاِميٌّ ، ذُِكَر في الّصحابة ، َرَوى عنه الَحجَّ

وعبارة الصاغانّي : ما  بِّيِ لَخوِف النَّْظَرةِ.ٌء يُعَلُِّق على الصَّ شي ، وعلى األَّول اقتصَر الصاغانّي : كتَُؤَدة ، النُّفََرةو، بالّضّمِ ،  النُّفََرةُ و

بّي لَدْفعِ العَْين.  يُعَلّق على الصَّ

ع : ة من َعَمِل بَابِلَ  ، نِفَّرُ و أَحمُد بن  أَبو َعمٍرو منها ، وقيل على النّْرس من أَنهاِر الُكوفة. (1)، ِمن َسْقيِ الفَُراِت ، وقيل بالبَْصَرة  كإِمَّ

مسار. النِّفَّريّ  بن َسْهل الفَْضل د بن َجعفر بن َعَرفة الّسِ  ، عن أَبي ُكَريٍب وإِسماعيَل بن ُموسى ، وعنه موسى بن محمَّ

شيٌخ للعَتيقّي. وعلّي بن  النِّفَِّريّ  وفاتَه محّمُد بن عبد الَجبّار النِّفَِّرّي صاحب الَمَواقِف والدََّعاوى والّضالل ، وأَبو الحسن محّمد بن عثمان

ْحمِن السُّلَِمّي. وأَبو القاسم علّي بن محّمد بن الفََرج النِّفَِّريُّ  بن ِشَهابٍ عثمان   ، عن محّمد بن نُوح الُجْنَد ْيسابُوِرّي ، وعنه أَبو عبد الرَّ

 األَهوازّي الرجل الّصالُح عن إِبراِهيم بن أَبي العَْنبَس ، وعنه زاهٌر الّسرخسّي وآَخُرون. النِّفَِّريّ 

 ، عن ابن األَعرابّي. : العََصافِيرُ  (2) يرُ النَّفارِ و

قَت. إِِبلُُهم نَفََرت : أَْنفَُرواو  وتَفَرَّ

، قاله  نَفََّره تَْنِفيراً  ، إِذا حكم له بها ، لغةٌ في نَفََره نَْفراً  وَحَكم ، وكذا قََضى له عليه بالغَلَبَةِ  ، إِذا تَْنِفيراً  عليه نَفََّرهُ و الحاكمُ  عليه أَْنفََرهو

الذي هو الَهَرب والُمَجانَبة ، كذا في اللسان  النِّفَار بالّضّم في أَْنفُرُ  الصاغانّي. قلُت : وهو البن األَعرابّي ، وهو من باب َكتََب ، ولم يعرف

ً  ، تَنفيراً  عنه نَفِّرْ و : ْبه لَقَباً َمْكُروها اني  نَفِّرْ  وقال أَعرابّي : لّما ُوِلْدُت قيل ألَبي : للِجّنِ والعَْيِن عنه. تَْنِفيرٌ   ، كأَنَّهُ عنَدهمأَي لَقِّ عنه ، فَسمَّ

 قُْنفُذاً وَكنَّانِي أَبا العَدَّاِء.

، إِذا  ُمنَافََرةً  الرجلَ  نَافَْرتُ  ويُقَال. الُمفَاَخَرة. : ُمنَافََرةال حاَكَما في الَحَسِب ، أَو : نَافََراو إِليه. تََحاَكَما إِلى الَحَكم : تَنَافََرا من الَمَجاز :و

َما بينهما رُجالً ، كفْعِل َعْلقََمةَ بِن ُعاَلثَةَ مع  الُمنَافََرة قاَضْيتَه. وقال أَبو ُعبَْيد : : أَْن يَفتَِخَر الّرجالن كلُّ واحٍد منهما على صاِحبِه ، ثم يَُحّكِ

 إِلى َهِرِم بن قُْطبَةَ الفََزاِرّيِ ، وفيهما يقول األَْعشى يمدح عامَر بن الطُّفَْيل ويَحِمل على َعْلقََمة بن ُعاَلثَةَ : تَنَافََرا ل حينعامِر بن الطُّفَيْ 

ا  ري فــــــــَمضــــــــــــــــــــــ  فــــــــيــــــــكــــــــمــــــــَ لــــــــتح شــــــــــــــــــــــعــــــــح  قــــــــد قــــــــُ

  
رَتََف   ورُ واعـــــــــــــــح فـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح نـ

َ
افـــــــــــــــرِ  املـــــــــــــــ ـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــّ  (3) ل

  
 أَِخي أُنَْيٌس فالناً الّشاعَر ، أَراد أَنَّهما تَفَاَخرا أَيُّهما أَْجوُد ِشْعَراً. نَافَرَ  ، وفي حديث أَبي ذَّرٍ : نَافََرهُ فَنَفََرهُ  وقد

ل ما استُعِملت أَنُّهم كانوا يَسأَلون الحاكَم أَيُّنا أََعزُّ  الُمنَافََرة قال ابُن ِسيَده : وكأَنَّما جاَءت  .نَفَراً  في أَوَّ

ّم أَيضاً ، نقله الصاغانّي وغيُره ، نُْفَرتُكو،  نَافَِرتُكَ و ّم : أُْسَرتُك وفَصيلَتُك التي تَْغَضُب لغََضبِك نُفُوَرتُكو ، بالفَتْح وبالضَّ ، يقال :  بالضَّ

 ، أَي في فَصيلَته وَمْن يَْغضُب لغََضبه ، وقال : نُْفَرتهو نَْفرتَهو نَافَِرته جاَءنا في

لــــــــــــــَ  وحِد مــــــــــــــن عــــــــــــــُ م لــــــــــــــو َأن  حــــــــــــــَ َرهح يــــــــــــــح  انفــــــــــــــِ

  
رَهح   يـــــــــــــاطـــــــــــــِ ين هـــــــــــــذه الضـــــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــح ـــــــــــــَ بـ لـــــــــــــَ ا غـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
 مع اإِلنسان إِذا َحَزبَه أَمٌر. يَْنفُُرون أَي أُْسَرتُنَا ، وهم الذين «نُفُوَرتُنا نُفُوَرتَهم َغلَبتْ »في الحديث : و

 جاَء ِذكُره في ِشعٍر ، عن الَحاِزِمّي. ع ، بالمّد : النَّْفَراءُ و

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 «شرُكون بَِعيَرَها حتى َسقََطتبَِها الم فأَْنفَرَ »:  وسلمعليههللاصلىحديث َزْينََب ابنة النَّبِّي ، ومنه نافَِرةٍ  َذوي إِِبلٍ  ُمْنِفِرين بنا ، أَي ُجِعْلنَا أُْنِفرَ 

 .«وسلمعليههللاصلىبِنَا في َسفٍر مع رسول هللا  نُفِّرَ »حديث َحْمَزةَ األَْسلَِمّي : بنَا ، ومنه كنُفِّر

 ، كِكتاب : وهو اسٌم مثْل الِحراِن. نِفَارٌ  ويقال : في الدَّابَّة ،

ّدة ، ومنه الُمنَفِّرُ و ث : َمْن يَْلقَى النّاَس بالِغْلظة والّشِ ُروا وال»، وفي آَخَر :  (4) «ُمنَفِِّرينَ   منُكمإِنْ « : »الحديث، كُمَحّدِ  .«تُنَفُِّروا بَّشِ

 .النُّفُور أَي ال تَْلقَْوهم بما يَْحملُُهم على

__________________ 
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 ( قا  ايقوت يف معجمه : والصحيح أهنا من أعما  الكوفة.1)
 ( يف التهذيب واللسان : النفائر.2)
 للغالب.( أي اعرتف املغلوب 3)
 ( أي الذي يلقون الناس ابلغلظة والشدة ا فينفرون من اإلسالم والدين ا عن النهاية.4)
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ْعي. التَّْنِفيرُ و  : َزْجُر المال وَدْفعُه عن الرَّ

 ، قال ُزَهْيٌر : الُمنَافََرة ، كِكتاب : النِّفَارُ و

الٌث  ـــــــــــــــــَ ه ث عـــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــِإن  ا ـــــــــــــــــَ   مـــــــــــــــــَ

  
ٌا َأو   ارٌ ميـــــــــــــــــــــــَِ فـــــــــــــــــــــــَ  اَلءُ َأو جـــــــــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــــــــــِ

  
 ِء.على الشَّيْ  نَفََّرهُ  ِء ، بَحْرف وغير حْرف : َغلَبَه عليه ، ذكَر المصنّف منهاِء ، وبالشَّيْ َء ، وعلى الشَّيْ الشَّيْ  نَفََّرهو

 : القَامُر ، عن ابن األَعَرابّي. النَّافِرُ و

الَمْرأَةُ  نَفََرتوفالن من ُصْحبَة فاُلن ،  نَفرَ  منه ، إِذا اْنقَبَْضَت منه ولم تَْرَض به ، وهو َمجاز. وكذلك ناِفرٌ  من هذا األَْمر ، وأَنا (1) نَفَْرتُ و

 .نافَِرة مْن َزوجها ؛ وهي فَِرقَةٌ منه

 : َذَهَب به َذَهاَب إِْهاَلك ، وهو َمجاز. (2) [به]فاُلٌن بِثَوبي وأَْعَصَف  اْستَْنفَرَ و

 ٍء.، أَي من غير شيْ  نَْفروْيٌد من غير َصْيح وُصبَّ َعلَيَّ زَ 

 كذا في األَساس.

 ، كِكتَاب : َموضٌع ، نقله الصاغانّي. قُلُت : وقد جاَء ِذكُره في ِشعر. نِفَارو

 ، وهو َمجاز. الُمنَافََرة ، أَي بُكْفئه في بنَِفيِره وما هو

 : فَِزْعُت إِليه ، قاله ابن القَّطاع. نِفَاراً  إِلى هللا نَفَْرتُ و

ْبَذة بمرَحلٍة بطريق َمّكة ، ويقال  (3) [بينو ]، محّركةً : َموضٌع على ثالثة أَميال من السَّليلَة بينها ،  نَفَر وذو ْبَذة ، وقيل َخْلَف الرَّ الرَّ

 بسكون الفاِء أَيضاً.

الّضِرير  النَّفََراويّ  ْيسنا ، ومنها شيُخنَا اإِلمام المحّدث الفقيه أَبو النََّجاِء سالم بن أَحمد، محّركة : قَريةٌ بمصر من أعمال َجزيرة قُوَ  نَفََرىو

ه الّشَهاِب أَحمَد بِن غانِم 1168المالكّي الُمتََوفّى سنة   شاِرح الّرسالة وغيره. النَّفَراِوّيِ  عن سّنٍ عاليَة ، أََخَذ عن َعّمِ

 ةٌ بمصر من أعمال الغَْربِيَّة.. كَسفَْرَجل : قرينَفَْرفَرُ و

ة ، ألَنَّ َضْربَه النَِّفيرُ و ِحيل.  يُنَفِّر ، كأَِمير : البُوق ، وهو من استِْعَمال العَامَّ ، كَجْوَهر ، من قَُرى بَُخاَرى  نَْوفَروالنّاَس ويُْعِجلهم للسَّفَِر والرَّ

 ِر الخطيب.أَبو المظفَّ  النَّْوفَِريُّ  ، منها إِلياُس بن محّمد بن عيسى

م والفاِء ، النَّْيلَْوفَرُ  : [نيلوفر] يَاِحين يَْنبُُت  ، بقَْلب الالم نوناً ، وهو النَّْينَْوفَر ويقال : ، أَهمله الجماعة ، وهو بفتح النُّون الالَّ َضْرٌب من الرَّ

ى عند أَْهل مصر بالبَْشنِين ، ويقوله العَ  في الِميَاِه الّراِكَدة  ، ُملَيِّنٌ  (4) باِرٌد في الثاِلثَة ، َرْطٌب في الثانِيَة ، كَجْوَهر ، النَّْوفَر وامّ ، وهو الُمَسمَّ

ْدر ، وإِذا ُعِجَن أَْصلُه بالَماِء وُطِلَي به البََهُق َمّراٍت أَزالَهُ  للصَّالبات ئَة والصَّ وإِذا ُعِجَن  ، عن تَجِربة ، صاِلٌح للسُّعال وأَْوَجاعِ الَجْنِب والّرِ

ْفِت أَزاَل داَء الثَّْعلَبِ   لتَّْذِكَرة.، ويُتََّخذ منه َشراٌب فائٌق ، وله خواصُّ ذكَرها الحكيم داُوود في ا بالّزِ

ه : نَْيلَْوفَر أَقسام كثيرةُ الوجوِد ، من ه بالشام ، وهو وقرأُْت في كتاب ُسُرور النَّْفس لإِلمام بدر الدين مظفّر بن قاضي بَْعلَبَّك ما نَصُّ

ه نافٌع من األَ  يب ، ومنه نَوٌع في مصر أَزرُق ، وِمزاُجه باِرٌد َرْطب في الثانية وَشمُّ مراض الحاّرة والُكَرب ، وماُؤه المستعَمل في الّطِ

 الُموَجز أَنَّ َشَرابَه كذلك ، وَشَرابُه يَنفَع من السُّعَال والُخُشونَِة وَوجع الَجْنب والصَّدر ، ويُلَيِّن البََطَن ، وقد ذكَر صاحُب اإِلرشاد وصاحبُ 

ْفَراِء ، وهذا َعجيب ، ودُ  ْهنُه أَْبَرُد وأَْرَطُب من ُدْهِن البَنَْفَسجِ ، وليس في األَزهار أَبرُد وأَرطُب دوَن األَْشِربَة الُحْلَوة ال يستِحيل إِلى الصَّ

ه مّما يُْضِعُف النَِّكاح ، وُشْربَه مما يَْقَطعُه ، وهو مع هذا ُمفرح للقَْلِب نافٌع للَخفَقَانِ   . انتهى.منه. وذكَر الّرازّي أَّن شمَّ

قُ  والّصاغانيُّ ، وهو في التهذيب في الرباعّي : أَهمله الجوهريُّ  النَّفَاِطيرُ  : [نفطر]  يُقَال :و في َمَواِضَع من األَْرِض مختِلفة ، الَكألُ الُمتَفَّرِ

ُل نَبَاِت الَوْسِمّي. : النّفَاِطيرُ   أَوَّ

 قال األَزهريُّ : وقرأْت بخّط أَبي الَهْيثَم بيتاً للُحَطْيئَة :
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ا  ُر ُدوهنــــــــــَ يـــــــــــح َر الـــــــــــلـــــــــــ  فـــــــــــَ ىت  َأطـــــــــــح ن  حـــــــــــَ اهـــــــــــُ بـــــــــــَ  طـــــــــــَ

  
ريُ   اطـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ا نـ ُذوُرهـــــــــــــــــَ يٍّ َرَواٌء جـــــــــــــــــُ  َولـــــــــــــــــِح

  
 َوْسِمّيِ ، وأَْطفََل اللَّْيُل : أَْظلََم. نَفَاِطيرُ  أَي َدَعاُهنَّ 

 ، نُْفُطوَرةٌ  الواحدةُ  ُر.من النَّبَاِت ، وهو ِرواية األَصمعّي. والتّفَاِطير بالتَّاِء : النَّوْ  النّفاطيرُ  وقال بعضهم :

__________________ 
 ( األساس : يب نـُفحرة من هذا األمر.1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 .«نفر»( زايدة عن معجم البلدان 3)
 ( يف تذكرة داود : ومجيعه ابرد رطب يف الثانية.4)
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 ا وِإليه َذَهَب يعقوُب وابُن اأَلعرايّب. ابلّضّم ا والنون زائدة
 وقْلت : فإِذن َمحّل ِذْكره في ف ط ر ، وقّد تقدمت اإِلشارة إِليه هناك ، فراجْعه.

َحا والَحجَ  النَّْقرُ  به ، عن ابن القَّطاع. وفي الُمْحَكم : َضَربَه : نَْقراً  ِء ،َء بالّشي، أَي الشَّي نَقََره : [نقر] نَقََره  ، بالِمْنقَارِ  ِر وغيِره: َضْرُب الرَّ

جَل ، نَقََره من الَمجاز :و : َضَربَه. يَْنقُره نَْقراً   ، واْغتَابَه ووقَع فيه. َعابَهُ  ، إِذا يَْنقُُره نَْقراً  ، أَي الرَّ

وسيأْتِي « ن ظ ر». وقد مرَّ في النَّقََرى قالت امرأَةٌ ِلبَْعِلَها : ُمرَّ ِبي على بَنِي النََّظَرى ، وال تَمرَّ بي على بَناتِ  ، كَجَمزى. النَّقََرى االسمُ و

 نَقَبََها. : يَْنقُُرَها نَْقراً  البَْيَضةَ عن الفَْرخِ  نَقَرَ و أَيضاً في آخر المادة.

، وهو َمجاٌز. وقيل في  نَفَخَ  فيه ، أَي نَقَرَ وفيه الَملَك ، أَي يَْنفخ فيه للَحْشر ،  يَْنقُر الّذي الصُّورِ  (1) أَي النّاقُورِ  فِي نُِقرَ  فَإِذا قولُه تعالَى :و

 التّْفِسير : إِنّه يعني به النَّْفَخة األُولَى.

ُل النَّْفَختَْين.  وقال الفَّراُء : يقال : إِنَّها أَوَّ

غَر كالنَّْقِش على الَحَجِر.  ، ومنه قَولُُهم : : كتَبَ في الَحَجِر  نَقَرَ  من الَمجاز :و لَقََط من هاُهنَا  : يَْنقُُرهُ نَْقراً  الَحبَّ  الطائرُ  نَقَرَ والتَّْعِليُم في الّصِ

بَّ من هاُهنَا وهاُهنَا ، وأَّما غيُره من واالْنتِقَار جعله مأْخوذاً من لَْقِط الطَّْيِر الحَ  النَّقََرى ، هذه العبارة أََخَذَها من كاَلم الجوَهِرّي في وهاُهنَا

ة فإِنَُّهم َذكروا في معنَى ل ، فإِن الجوَهِرّي إِنّما قَيََّده بما ذََكَر لُمنَاَسبَ  نْقرِ  األَئِمَّ ِة الطائر االلتِقاَط فقط ، ولم يُقَيُِّدوا من هاُهنَا وهاُهنَا ، فتأَمَّ

 الَمقَام.

ْلبَة : بها يُْنقَرُ  مستديرة لها َخْلفٌ  (2)ُمَسلّكة  ةٌ كالفَأِْس َحديدَ  ، بالَكْسر : الِمْنقَارُ و من الطائِر :  اْلِمْنقَارُ و ويُْقَطع بها الِحَجاَرةُ واألَْرُض الصُّ

لغير الّصائد من الطَّْيِر ، وصائُِدهُ يُقَال له  اْلِمْنقَارُ  وسبق أَن الِمْنَسر خاصُّ بالّصائد : وفي الفَصيح : به ، قال َشْيخنَا : يَْنقُرُ  ، ألَنّه ِمْنَسُرهُ 

ْرته في شْرح الفصيح أَثْنَاَء باب الفَْرق. قلت : وجْمع ار ِمْنقَار اْلِمْنَسر ، فهما َغْيَراِن كما َحرَّ من الُخّفِ :  الِمْنقَارُ و .الَمنَاقِيرُ  الّطائِر والنَّجَّ

 ، على التَّْشبِيه. ُمقَدَُّمه

يت في تفسير قوِله تعالَى : قاو ّكِ  نُِقرَ  ، وقال َغيُره : كأَنَّ ذلك الَمْوِضعَ  : النُّْكتَة في َظْهر النََّواةِ  النَِّقيرُ  (3) (َوال يُْظَلُموَن نَِقْياً )ل ابن الّسِ

 ِمْنَها. وقال لبيٌد يَرثِي أَخاه أَْربََد :

َد  يف و  عـــــــــــــح ريٍ لـــــــــــــيـــــــــــــ  الـــــــــــــنـــــــــــــاُس بــــــــــــــَ قـــــــــــــِ  نـــــــــــــَ

  
ريحُ و   مح غــــــــــــــــــــَ امال هــــــــــــــــــــُ َداٍء وهــــــــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
مّ  األُْنقورِ و، بالَكْسر ،  النِّْقرِ و ، بالضّم ، عن أَبي الَهْيثَم قال : وهي التي تَْنبُت منها النَّْخلَة. كالنُّْقَرةِ  ٍء ،أَي ليسوا بعَدك في شي  ، بالضَّ

 : أَنشده أَبو َعْمِرو بن العاَلِء : (4)بالَكْسر ، قال أَبو ُهَذْيل  النِّْقر األَِخير نقلَه الصاَغانّي ، وشاهد

تح و  ــــــــــــــــــــــــَ زِع ًة جــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا أََردحاَن رِحــــــــــــــــــــــــح

  
دح و   فـــــــــــــــــِ ا مل تـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ َراِإذا أَق قـــــــــــــــــح  نـــــــــــــــــِ

  
 ، كالُهما مبنيّان على الَمْفعُول. تُِقرَ انْ و نُِقرَ  وقد : (5)، وفي بعض األُصوِل : ونحِوهما  من الَحَجر والَخَشِب ونَْحِوه ونُِقبَ  نُِقرَ  ما : النَِّقيرو

في الحديث : ويُْجعَل فيه كالَمَراقِي يُْصعَد عليه إِلى الغَُرِف ، و يُْنقَرُ  ِجْذعٌ  هو،  «ِمْن َخَشبِ  نَِقيرٍ  على» في حديث ُعَمَر رِضَي هللا عنه :و

بَّاءِ  عن وسلمعليههللاصلىنََهى النَّبِيُّ » فيه  وفي بعض األُصول : فيُْنتَبَذ ، فيُْنبَذ يُْنقَرُ  أَْصُل َخَشبَةٍ  : النَِّقيرُ  «والُمَزفَّت النَِّقيرِ و والَحْنتَمِ  الدُّ

أَصَل النَّْخلَِة ثّم  يَْنقُُرون ليََمامة كانوافإِّن أَهَل ا النَِّقير فيُْنبَذ فيه. وقال أَبو ُعبَْيد : أَّما يُْنقَر : أَصل النَّْخلَةِ  النَِّقيرُ  ، وفي التهذيب : فيَْشتَدُّ نَبِيذُه

َت  َطَب والبُْسَر ثّم يََدُعونه حتّى يَْهِدَر ثم يَُموَّ َوَسُطه ثّم يُْنبَذُ فيه التَّْمُر  يُْنقَرُ  : أَصُل النَّخلةِ  النَِّقير وقال ابن األَثير : .(6)يَْشَدخون فيها الرُّ

، فيكون على َحْذف الُمَضاف ، تقديره : عن  النَِّقير ُمْسِكراً ، والنَّْهُي َواِقٌع على ما يُْعَمل فيه ، ال على اتََّخاذ ويُْلقَى عليه الماُء فيَصيُر نَبيذاً 

ُجِل ونَِجاُرهُ  : النَِّقيرو ، وهو فَِعيٌل بمعنى َمْفعُول. النَِّقير نَبِيذِ   يقولون : َكِريُم النَِّحيِت. ، كما النَِّقيرِ  ، ومنه قَولُهم : فاُلٌن َكريمُ  أَْصُل الرَّ

. ذُباٌب أَْسَودُ  : النَِّقيرو . وهو َمجاز :نُِقرَ  ، كأَنَّه الفَِقيُر ِجدًّا : النَِّقيرُ و  يكون في الَماِء ، نقلَه الصاغانيُّ

 للشَّراب. قال : نُِقرَ  : كّل ما المْنقر ، وقال أَبو حنيفة : للشَّرابِ  تُْنقَرُ  ، كُمْنُخٍل وِمْنبٍَر : الَخَشبَةُ التي المْنقرو
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__________________ 
 .8( سورة املدثر اآية 1)
 ( كذا ابألصر والتهذيب ا ويف اللسان : مشككة.2)
 .124( سورة النساء اآية 3)
َبر.4)  ( اللسان : قا  أبو َدهح
 ( كما يف اللسان.5)
 وما أثبت ضبرت اللسان ا وكال ا ضبرت قلم.« مَيُوت»( ضبطت يف التهذيب : 6)
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َقرُ و  جاَء عل  غري َواِحِده. (1) شــــــــــــــاّذاً  ا قا  اأَلزهرّي : وهذا ال يصــــــــــــــّح ِإاّل َأنح َيكون مجحعاً  َمَناِقريُ  جو  ُقُر املِنـح ُنـح
ُر  : امل الِبئـح

يَِّقة الرأحسِ  ِغرية الضـــ  لحَبة من اأَلرض حُنحَفر الصـــ  َم ا ضـــبطَه ا ويف النّ  يف صـــُ لحَبٍة لئال  هَتَشـــ  َمعّي : تكون يف جَنََفٍة صـــُ واِدر لأَلصـــح
 .َمناِقرُ  الل يحث بكسر امليم واأَلصَمِعّي ابلّضمِّ قا  ؛ ومجحعه

 .(3) [وأَتقنه]واألَصمعّي ال يَْحِكي عن العرب إِاّل ما َسِمعَه  كما قال اللَّْيث ، قال : (2) [ِمْنقَرٌ ]قال األَزهرّي : والقياس 

ْبَطْين : البِئر المْنقر أَو  ، عن ُكَراع. الَحْوض أَيضاً : الِمْنقرو .(4)البَِعيَدةُ القَْعِر ، نقلَه الصاغانّي  الَكثِيَرةُ الماءِ  ، بالضَّ

، كِكتَاٍب ، وفي َخبِر أَبِي العَاِرم  نِقَارٌ و ، كُصَرد ، نُقَرٌ  ج ليسْت بَكبِيَرة يُْستَْنقَع فيها الَماُء ، ْرِض الَوْهَدة الُمْستَِديَرة في األَ  ، بالضّم : النُّْقَرةو

ُمْنقََطُع القََمْحُدَوةِ في  القَفَا ، وهو : نُْقَرة يقولون : احتََجَم فيو الدَّفَئِيَّة ما ال يَعلُمه إِال هللا تعالى. النِّقَارو: ونحن في َرْملٍَة فيها من األَْرَطى 

 ، وهي َوْهَدةٌ فيها. القَفَا

ة ، وهي : نُْقَرة له إِبريٌق منو  ، وهي السَّبِيكة ، وقيل : هو ما ُسبَِك ُمجتِمعاً منهما. الِقْطعَةُ الُمَذابَةُ من الذََّهِب والِفضَّ

ة الُمَذابَة   .(5)واقتصَر الزمخشريُّ في األَساس على الِفضَّ

ِة التي يُتعاَمُل بها عندهم ،قلُت و  ، بالَكْسر. نِقَارٌ  ج هكذا استعماُل العََجِم إِلى اآلَن يُْطِلقُونها على ما ُسبَِك من َدراِهِم الِفضَّ

 من الَوِرِك : الثَّْقُب الَذي في َوسطها. النُّْقَرةُ  ، وفي اللَّسان : ثَْقُب االْستِ  : النُّْقَرةوَوْقُب العَْيِن.  : النُّْقَرةُ و

 ، قال الُمَخبَّل السَّْعِدّي : نُقَرٌ  ، جمعُه َمبِيُض الطائرِ  : النُّْقَرةو

ا  طــــــــــــــَ ــــــــــــــقــــــــــــــَ ــــــــــــــقــــــــــــــاراَِيِت مــــــــــــــن ال ــــــــــــــل رٌ ل قــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  نـ

  
مُ   ا الـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــح َبهنـــــــــــــــــ َ ِه كـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح بــــــــــــــــــَ انـــــــــــــــــِ  يف جـــــــــــــــــَ

  
لَه ِليَبِيَض فيه تَْنِقيراً  في الَمْوِضع الّطائرُ  (6) نَقَّرَ و  ، قال َطَرفَةُ : : َسهَّ

ِر  مـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــح َة مبـــــــــــــــــــَ رب  نح قـــــــــــــــــــُ ك مـــــــــــــــــــِ  اي لـــــــــــــــــــَ

  
رِي  فــــــــــِ ي واصـــــــــــــــــــــــح يضـــــــــــــــــــــــِ بــــــــــِ و  فــــــــــَ ِك اجلــــــــــَ اَل لــــــــــَ  خــــــــــَ

  

رِيوَ  ــــــــــــقــــــــــــِّ ِت َأنح  ن ــــــــــــح ئ رِيمــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــِّ ــــــــــــَ نـ ــــــــــــُ  تـ

  
ريقـــــــــيـــــــــر : و   قـــــــــِ نـــــــــح ـــــــــ  رِي  الـــــــــتـ فـــــــــِ  .(7)مـــــــــثـــــــــُر الصـــــــــــــــــــــــ 

  
ْره ، قال :  كالٌم ، عن اللِّْحيَانّي. قال ابُن ِسيَده : ، بالَكْسر ، أَي نِْقَرةٌ و،  ناقَِرةٌ و،  نِقَارٌ و،  ُمنَاقََرةٌ  بَْينَُهما من الَمجاز : يقال :و ولم يُفَّسِ

 وبَثُّهما أَحاِديثَُهَما وأُُموَرُهَما. ُمَراَجعَةٌ في الكالمِ  وعندي هو

تَ  ْفتَحَ وتَ  : أَْن تُْلِزَق َطَرَف ِلَسانَِك بَحنَِكك النَّْقرُ  من الَمجاز :و ، قاله ابُن ِسيَده. وقال هو أَن يََضَع ِلَسانَه فوَق ثَنَايَاه ِمّما يَِلي الَحنََك  ثّم تَُصّوِ

الفَِم إِلى فَْوق في  أَو هو اْضِطَراُب اللَِّسان بالدَّابَّة ِلتَِسيَر ، فَيَْنقُر به (8)، وقيل : هو إِْلزاُق َطَرِف اللَِّساِن بَمْخَرج النُّون ثّم يصّوت  يَْنقُر ثمّ 

 نَقَرَ وبالفََرس ، وفي التهذيب والتكملة :  نَقَرَ  وفي الّصحاح : يُْزَعُج به الفََرُس. ، وفي التكملة : ُصَوْيتٌ  (9) أَو هو َصْوتٌ  وإِلى أَْسفَل ،

 ، ِمثلُه. إِْنقاراً  بها أَْنقَرَ و. وزاد في التَّْكملَة : نَْقراً  بالدَّابَّة

َن الفََرَس من قَلَِقه. قْلت : وهو ُمَخاِلٌف لما ذكَره الجوهرّي واألَزَهِرّي وابُن ِسيَده ،  نَْقراً  بِِلسانِه نَقَرَ  اع :وقال ابُن القَطَّ  : َضَرب َحنََكهُ ليَسّكِ

 فليُتَأَّمل.

 الطائّي وهو ُعبَْيُد بُن ماِويّة : اْلِمْنقَِريّ  قَْوُل فََدِكيّ و

دّ  ة ِإذح جــــــــــــــَ اِويــــــــــــــ  رح  َأان ابــــــــــــــُن مــــــــــــــَ قــــــــــــــُ ــــــــــــــ  ــــــــــــــنـ  ال

  
رح و   ُر َأ يب  ُزمــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــح  جــــــــــــــــــــــــاَءت اخلــــــــــــــــــــــــَ
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 (َوَتواَصْوا اِبلصَّْْبِ ) وهي لغةٌ لبعض العرب وقد قرأ بعُضُهم : بالَخْيل ، فلما َوقَف نَقََل َحَرَكةَ الراِء إِلى القافِ  النَّْقرَ  أَرادَ  قال الجوهرّي :

لسامُع أَنَّها حركةُ واألَثابّي : الَجماعات ، الواِحَدة منهم أُثْبِيَّة. وقال ابُن سيَده : أَلقَى حركةَ الراِء على القاف إِذ كان ساِكناً ليعلََم ا (10)

شئَت لم تَْنقُل وَوقْفَت على  قال : وإِن وال يكون ذلك في النَّْصِب. ، قال : كما تَقُول : هذا بَُكْر ، ومررُت بِبَِكرْ  الَحْرِف في الَوْصل ،

 السكون ، وإِن كان فيه ساكن.

__________________ 
 ( يف القاموس : شاذ.1)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( ومثله يف اللسان ا أما يف التهذيب فاقتصر عل  الكسر.4)
 .( والتهذيب أيضاً وفيه : والنقرة : قطعة فضة مذابة5)
 ( ضبطت يف اللسان ا ابلقلم ا بتخفيف القاف.6)
 .«الصفر»( عن الصحاح واللسان ا وابألصر 7)
 .«التصويت»( عن التهذيب ا اللسان وابألصر 8)
 ( يف القاموس واللسان والتكملة والصحاح : ُصَويحٌت.9)
 .3( سورة العصر اآية 10)
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َوال يُْظَلُموَن )في قوله تعالى : »في حديث ابن َعبّاس : و، وهو َمجاٌز.  ، أَيضاً : ُصَويُت يُْسَمُع من قَْرعِ اإِلْبَهاِم على الُوْسَطى النَّْقرُ و
 .«النَِّقير وقال : هذا نَقََرها َوَضع َطَرَف إِْبَهاِمه على باطِن َسبَّابَته ثم (1) (نَِقْياً 

اه من بين الَجَماعة. اْنتَقََره ، وكذلك : َسّماه ِمْن بَْينِِهم تَْنِقيراً  ِمهباسْ  نَقَّرَ  من الَمَجاز :و  ، إِذا َسمَّ

 .(2) النَّقََرى ، قيل : ومنه َدْعَوةُ  : اْختَاَرهُ  اْنتَقََرهُ و

ف ،  التَّْنِقيرو .تَنَقََّرهُ وَعْنهُ  نَقَّرَ و كنَقََّرهُ تَْنقيراً  بََحَث َعْنهُ ، ، إِذا ءَ الّشيْ  اْنتَقَر من الَمَجاز :و في حديث ابن وعن األَْمِر : البحُث عنه والتَّعرُّ

 أَي استَْنبََطَها من القرآن.،  «ِعْكِرَمةُ  اْنتَقََرها بَلَغَهُ قوُل ِعْكِرَمةَ في الِحيِن أَنّه ستةُ أَْشهر فقال :»الُمسيّب 

 راَد تَْكِذيبَه فمعناه أَنّه قَالََها من قِبَِل نَْفِسه واْختَّص بها.قال ابُن األَثير : هذا إِْن أَراد تصديقَه ، وإِْن أَ 

عن قاتِِل  ليُْنِقرَ  ما كاَن هللا»حديث ابِن َعبّاس : ، ومنه ما أَْقلَع عنه حتى قَتَلَه ، أَي عنه أَْنقَرَ  مايُقَال : َضَربَه فوَكفَّ ،  : إِْنقَاراً  َعْنهُ  أَْنقَرَ و

 كان هللا ِليُْقِلَع وِليَُكّف عنه حتى يُْهِلكه ، ومنه قول ذَُؤيِب بن ُزنَْيٍم الطَُّهِوّي :أَي ما ،  «الُمْؤِمن

ُت يف ُودِّ طـــــــــــــَ ِّ  يـــــــــــــح ـــــــــــــ  ا َونـ ُر  مـــــــــــــَ مـــــــــــــح عـــــــــــــَ  ٍء لـــــــــــــَ

  
اين مـــــــــا َأاَن عـــــــــن شـــــــــــــــــــــــيو   نـــــــــَ رِ ٍء عـــــــــَ قـــــــــِ نـــــــــح ُ  (3) مبـــــــــِ

  
 عليك. نَِقرٌ  : الغَْضبان ، ويقال : هو النَِّقرُ و َغِضبَ  : يَْنقَر نَقَراً  ، كفَِرحَ  عليه ، نَِقرَ و

فتَِرُم منه بُُطوُن أَفخاِذَها وتَْظلَُع. وقيل : هو اْلتَِواُء  في أَْرُجِلَها يُصيب الغَنََم والبَقَرَ  ، كُهَمَزة ، وهي داءٌ  النُّقََرةُ  أَصابَتْها : نَقَراً  الّشاةُ  نَِقَرتو

يت : داءٌ  ّكِ  وفي أْفخاذها فيُْلتََمُس في َموضعه فيَُرى كأَنَّهُ َوَرٌم فيُْكَوى ، فيُقَال : بها (4) يأُْخذ الِمْعَزى في َحوافِِرَها العُْرقُوبَْين. وقال ابُن الّسِ

 : داٌء يأُْخذ الشاةَ في ُجنُوبِها ، قال الَمّرار العََدِوّي : النُّقََرةُ  . وفي الّصَحاح :نَِقَرةٌ  . وَعْنزٌ نُقََرةٌ 

ةَ و  يــــــــــــــح وحُت الــــــــــــــغــــــــــــــَ ه  َحشــــــــــــــــــــــــــــَ  يف َأضــــــــــــــــــــــــــــالعــــــــــــــِ

  
الاًن   ظــــــــــَ ي حــــــــــَ َو مَيحشــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــح رح   (5)فـــــــــــَ قــــــــــِ  كــــــــــالــــــــــنــــــــــ 

  
 وفي تهذيب ابِن القَّطاع : داٌء يأْخذُها في بُطون أَفخاذها يَْمنَعَُها الَمْشَي ، قال : وقد يَْعتَِري ذلك النَّاَس.

 َمكَّة والبَصرة. : ع بين النَّاقَِرةُ و

، وقد تقّدم  النََّواِقرِ و، وهو َمجاز ، ويقال : نَعوذ باهلل من العََواقِِر  نَواِقرَ و بنَاقِرةٍ  ، ويُقَال : َرماه الدَّْهرُ  َواِقرُ النَّ  ، والجْمع الدَّاِهيَةُ  : النَاقَِرةُ و

ةُ والُمِصيبَةُ  : الناقَِرةُ و ِذْكُر العواِقر. ةُ الُمِصيبَةُ ، وَجْمعُها الُحجَّ ، وهو مجاز. على أَنّه  النََّواقِرُ  ، هكذا بواِو العَْطِف بينهما ، وصوابُه : الُحجَّ

 وقال ُهنَاك : الُحَجُج الُمِصيباُت. النََّواقِر سيأْتي في كالم المصنّف ِذكرُ 

 .وهو يَُدّل على ما قُْلنَا ، ولو َذكَرهما في محّلٍ َواحٍد كان أَْخَصر

ّم ، ويدلُّ لذلك قول المصنِّف في البََصائِِر  نَْقَرةً  ما أَثابَهُ  من الَمجاز : يقال :و ، بالفَتْح ، كما هو مضبوط في النَُّسخ ، وقيل بالضَّ

ً  التي في َظْهِر النَّواة. وقد تقّدم أَنَّها بالّضم ، أَي النُّْقَرة : وأَصلَُها (6)والّزَمْخَشِرّي في األَساس   .َشْيئا

 ٍء. ال يُْستَْعَمل إِاّل في النَّْفيِ ، قال الشاعر :وفي البََصائر : أَي أَْدنَى َشي

َك و  نــــــــــــَ ــــــــــــح بـ ثــــــــــــِ ًر  َأن ال يــــــــــــُ ن  حــــــــــــَ َرةً هــــــــــــُ قــــــــــــح ــــــــــــَ  نـ

  
يــــــــــــبُ و   ثــــــــــــِ اِر حــــــــــــَا تــــــــــــُ ًر  ابلــــــــــــنــــــــــــّ َت حــــــــــــَ  أَنــــــــــــح

  
، أَي أَصابَه ولم يُْنِفْذه ،  فنَقََره . يقال : َرَمى الّراِمي الغََرضَ بناقِر ، وِإذا لم يَُكن صائباً فليس أَصاَب الَهَدفَ  إِذا : السَّْهمُ  النّاقِرُ  من الَمَجاز :و

 : ُمِصيبَةٌ ، وأَنشَد ابُن األَْعَرابِّي : نََواِقرُ  وهي ِسَهامٌ 

 نـََواِقرُ َخَواِطئاً كَبهّنَا 
 ْء إاِّل قَِريباً من الّصَواب.أَي لم تُْخِطى
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 ، نقله ، كُمْحِسن : اللَّبَُن الحاِمُض ِجدًّا الُمْنِقرُ و

__________________ 
 .124( سورة النساء اآية 1)
 ( يعين إذا دعا بعضاً دون بع  ا ينقر ابسم الواحد بعد الواحد. قا  األصمعي : إذا دعا مجاعتهم قا  : دعوهتم اجلفل . عن اللسان.2)
 ء عناين ا الذي يف اللســـــان تبعاً للجوهري : وما أان عن أعداء قومي. قا  الصـــــاغاين :ا أان عن شـــــيقوله : وم»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 3)

 ويف التهذيب : وما أان عن أعداء قومي. ومل ينسبه.« ـهناين اء عوالرواية : وما أان عن شي
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : خواصرها.4)
 .«خضالان»( عن التهذيب ا وابألصر 5)
 ( ضبطت يف األساس ا ابلقلم ا ابلفتح ا كاألصر.6)
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ِقر ا ابملِيِم وقد تقّدم يف َموِضعه. ُمح
 الصاغايّن. قلُت : وهو لغٌة يف امل

ة : الَمنَاقِرُ  ، والجْمع كِمْنبَر : اْلِمْعَولُ  ، اْلِمْنقَرو مَّ  ، قال ذو الرُّ

َها  َناِقرُ كَبرحَحاِء َرقحٍد زَل َمتـح
َ
 (1) امل

 بن ُعبَْيد بن ُمقَاِعٍس ، واسمه الحارُث بن َعْمِرو بن َكْعِب بن َسْعِد بن َزْيِد َمنَاةَ بِن تَِميم. ِمْنقَرُ  ، وهو من تَِميم من سْعد ثم أَبُو بَْطن : ِمْنقَرٌ و

كةً : َذَهاُب الماِل ، النَّقَرُ و َمانَة في الَجَسد ، وقد ذُِكر في َموضعه ، كذا في  النَّقَرِ ويُقَال : أَعوذُ باهلل من العَقَِر  ومنه ، محرَّ ، والعَقَر الزَّ

 التّْهِذيب.

 ، أعجمّي ، واستعمله امُرُؤ القَْيِس على ُعْجَمتِه فقال : : ع بالِحيَرةِ  أَْنِقَرةُ و

 (2) أبَنحِقَرهح قد ُغوِدَرت 
وم د ، : أَْنِقَرةُ  قيلو وِريَّة التي َغزاَها  التي يُْجلَُب منها ثِياُب الصُّوف والَخزِّ  قيَل ، ُمعَّرُب أَْنُكوِريَةَ  مشهور ، بالرُّ ، فإِن َصحَّ فهي َعمُّ

ُحْجر الِكْنِدّي الّشاِعر حين بن  وماَت بها امُرُؤ القَْيس باهلل العَبّاسّي في ِشّدة البَْرد ، في قِّصة ذكَرها القطبّي في أَعالم األَْعالم ، الُمْعتَِصم

وم  في قِصَّة ذكَرها أَهُل التَّواِريخِ. َمْسُموماً ، اْجتَاَز بها من الرُّ

 ، قاله األَزهرّي. وكاِظَمةَ  (3) بَْيَن ثاجَ  معروفة كثيرة الماِء ، َرِكيَّةُ  ، كَسفينة : النَِّقيَرةُ و

كذا ُوِجَد في كتاب أَبي َحنيفَة إِسحاق بن بِْشر بَخّط العَْبَدِرّي في قِّصة َمسير خاِلِد بِن الَوِليد من َعْين ، ه ، كُجَهْينَةَ : ة بعَْيِن التَّْمرِ  نُْقيََرةو

 التَّْمِر.

، الُمَراد به أَبوه ،  َصَحابِيٌّ نُقَْيٌل ، أَيضاً ،  : نُقَْيرِ  ، أَي في بالفاء ، ويُقَال فيه هو نُفَْير أَو معروٌف ، م ، بالتصغير فيهما ، نُقَْير ُضَرْيُب بنو

كُزبَْير  نُقَْيرٌ و ، ولو قال : َرَوى عنه ابنُه ُضَرْيٌب المذكور ، ويُْكنَى ُضَرْيٌب المذكور ، ويُْكنَى ُضَرْيٌب أَبا السَِّليل ، وحديثُه في ُسنَِن النَّسائيّ 

 َوالُد ُضَرْيٍب صحابيٌّ ، كان أَْنَسب.

ّم ، أَي ما تََرك عندي َشْيئاً إِاّل َكتَبَهُ  ، نُقَاَرةٌ  ، اْنتَقََرها إِالّ  نُقَاَرةً  َما تََرَك ِعْنِدي ال العُقَْيِلّي :قال ابُن األَْعَرابّي : قو ، ونّص النوادر :  بالضَّ

 لَْفَظةً ُمْنتََخبَةً ُمْنتَقَاةً إِاّل أَخَذَها لَذاتِه.

 الطائُر. يَْنقُرُ  : قَْدُر ما النُّقَاَرةُ و

 أَي غائُِرَها. ، وهذه عن الّصاغانّي ، ُمْنتَقَُرَهاوالعَْيِن ، كُمعَظَّم ،  لُمنَقَّر إِنَّهُ و

 ، فكأَنَّه اختاَرُهم واْختَصَّهم من بينهم ، قال َطَرفَة : َدَعا بَْعضاً ُدوَن بَْعض الرجُل ، إِذا اْنتَقَرَ  من الَمَجاز :و

لــــــــــَ  فــــــــــَ و اجلــــــــــَ عــــــــــُ دح اِة نــــــــــَ تــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــح
َ
ُن يف امل   (4) حنــــــــــَح

  
َر  اآِدَب فــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا   ــــــــــــــَ رح ال تـ قــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــَ  يـ

  
 بها ، قاله اللّيث ، وكذا إِذا َجَرِت السُّيُوُل على األَْرِض. يُقَال : اْحتَفََرت ، أَي نُقَراً  الَخْيُل بَحَوافِِرَها اْنتَقََرتِ و

 ٌء من الَماِء.يَْحتَبُِس فيها شي اْنتَقََرت نُقَراً 

 ، وفي مختصر البلدان : وقد تُْكَسر النُّون ، ولعلّه غلٌط : . وقد تُْكَسر قافَُهماالنَّْقَرةِ  ويُقَال : َمْعِدنُ  ، بالفَتْح ، هذا قَوُل الُجْمُهور. النَّْقَرةُ و

 الِمْسَور :، قال أَبو  َمْنِزٌل ِلَحاّجِ الِعَراِق ، بين أَضاَخ وَماَوانَ 

وِ   ِدَن ســــــــــــــــــــــــُ عــــــــــح تح مــــــــــَ حــــــــــَ َرهح َفصــــــــــــــــــــــــبــــــــــ  قــــــــــح ــــــــــ   الــــــــــنـ

  
َهح و   رتح ا حتــــــــــــــــــــُِ   فــــــــــــــــــــَ ِديــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــــا أِبَي

  

َرهح  كــــــــــــــــح بــــــــــــــــُ ٍة بــــــــــــــــِ ولــــــــــــــــَ وحصــــــــــــــــــــــــــــــُ ٍة مــــــــــــــــَ  يف َروححــــــــــــــــَ

  
َرهح   كــــــــــــــــــح رحٍف ابزٍِ  وبــــــــــــــــــَ ِ حــــــــــــــــــَ اح  مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــَ
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ُء الُمْصِعد إِلى مكة من الحاجِر إِليه ، وفيه ، بَكْسِر القَاِف ، هكذا َضبََطه ابُن أَخي الّشافعّي ، بطريق َمكَّة ، يجي النَِّقَرة وقال السَّكونّي :

ِشيد ، وآباٌر ِصغاٌر لألَعراب تُنَزُح عند َكثَْرة النّاس  (5)بِْرَكةٌ وثالُث  ، وماؤُهّن َعْذٌب ، آباٍر : بِئٌر تُعرف بالَمْهِدّي ، وبِئَران تُْعرفان بالرَّ

 وِرَشاُؤهن ثاَلثُون ِذَراعاً ، وعندها

__________________ 
 ( الصحاح وصدره فيه :1)

 َتغّ  ا ص  عن جممراٍت وقيعةٍ 
 ( يف معجم البلدان :2)

 تبق  غداً أبنقره
 وقبله :

 رب طــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــٍة مــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــره 

  
 خــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــٍة مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــرهو  

  

 البحرين عل  لياٍ .(  ج يهمز وال يهمز ا وهي عا من 3)
 ( دعوة اجلفل  هي دعوة اجلماعة دون اختصاص واختيار ا قاله األصمعي.4)
 .«وثالثة»وابألصر « النقرة»( عن معجم البلدان 5)
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َلة فنزهَلا. يـح ُِغيَثَة ا ومن أَراد املدينَة َأخَذ حنو الُعســــــــَ
ُكر  أَرٍض   يّب :قا  ابن اأَلعراو  تفرت  الطري  ا فَمنح أَراد ا َمك ة نـََز  امل

وِّبٍَة يف َهبحطَة لبين  قا  أَبو زايد :و  الجي بطري  مّكَة شـــــــرفها   تعاىل. نَِقَرةُ  ا قا  : وهبا لَُِّيت ا كَفرَِحة نَِقَرةٌ  فهي ُمَتصـــــــَ
 ا هكذا نقَله عنه ايُقوت. بينهما ِميحرٌ  نَِقَرَلنِ  يف بالِدهم فـَزَاَرةَ 

تِي يَِعْبَن َمْن َمرَّ بِِهنَّ ، كَجَمزَ  النَّقََرى بَنَاتُ و وال تَُمّر  (1)ُمرَّ بي على بَنِي النََّظَرى »، ويُْرَوى بتشديد القاف ، ومنه الَمثَُل  ى : النَّساُء الالَّ

ي بي على النََّظَرى وال تَُمّري بي على وفي التهذيب :« نَقَرى بي على بَنَاتِ  . قال : ويقال : إِّن النَّقََرى قالت أَعرابِيَّة ِلَصاِحبة لها : ُمّرِ

جال بنو النََّظَرى وإِّن النّساَء بنو  .النَّقََرى الّرِ

باسم الواحد بعد الواِحد. وقال األَصمعّي : إِذا دعا  يُنَقِّرُ  دَعا بعضاً ُدون بَْعٍض  (2) ، أَي َدْعَوةً خاّصةً ، النَّقََرى َدَعْوتُُهم من الَمجاز :و

ً  االْنتِقارُ  وهو َعْوتُهم الَجفَلَى. قال الجوهرّي :َجَماَعتَهم قال : دَ  الطائُر ، إِذا لَقََط من هاُهنا  نَقَرَ  ، أَي اختاَرهم ، أَو ِمنْ  اْنتَقََرُهم وقد أَيضا

 ، أَي اختَّص بهم اْختَِصاصاً. اْنتَقََر اْنتِقَاراً و نَْقراً  بهم نَقَرَ  وقد ومن هاُهنَا ،

 ال غيُر. (3) إِتْبَاعٌ  نَِقيرٌ  وفَِقير نَْقرٌ  ْقرٌ ، وكذا حَ  نَِقيرٌ  َحِقيرٌ و

فيرِ  التَّْنِقيرُ و ر قَْوُل َطرفةَ : : ِشْبهُ الصَّ  ، وبه فُّسِ

 تـُنَـقِّرِيما ِشئحِت َأن  نـَقحرِيو 
 وقد تقّدم.

الُحَجُج  : النّواقِرُ  ، أَي أَْو ِهيَ  ، أَي بَكِلٍم َصَوائَب ، بِنََواقِرَ  وفي اللَّسان : َرَماه ، أَي كالٌم يَُسوُءني. نََواقِرُ  أَتَتْنِي عنه من الَمجاز : يُقَال :و

 ، كالنَّْبل الُمِصيبَِة. الُمِصيبَاتُ 

ذاِهبَة نحَو ُجَراد ،  (5)ُمْهلكة  ، نقله الصاغانّي. قلُت : وهي بُقعةٌ ِشْبهُ الَوْهَدةِ يُِحيط بها َكثِيٌب في َرْملٍَة معتِرَضةٍ  كُصَرٍد : ع (4) النُّقَرو

 بينها وبين َحْجر ثالُث لَيَاٍل ، تُذَكر في ِديار قَُشْير ، قاله ياقوت :

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 َء : ثَقَْبتهُ.الشي نَقَْرتُ 

يِك ، ألَنّه إِذا نْقَرة ، يعني نَْقَرةً  ويقال : ما أَْغنَى عنى  وال فَتْلَةً وال ُزبَاالً. نَْقَرةً  ٌز ، وفي التهذيب : ما أَْغنَى عنيأَصاَب ، وهو َمجا نَقَرَ  الّدِ

يك. وقد نُِهَي عنه ، وهو َمجاز. نَْقرَ  في َصالته يَْنقُر : النَّقََرى وهو يَُصلِّي  الّدِ

ً  (6) يَْنقُر حديُث أَبي َذّرٍ : فلّما فََرُغوا َجعَلَ : األَْخذُ باإِلْصبَع ، ومنه النَّْقرُ و  أَي يأُْخذ منه بإِْصبعه.،  « من َطعَاِمِهمَشيئا

 وقال العَّجاج :

َض عــــــــــــــــــين  ريحٍ دافــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ جِي  بــــــــــــــــــنـ تــــــــــــــــــَ وح  مــــــــــــــــــَ

  
جِي   ا والـــــــــــــ  يـــــــــــــ  ـــــــــــــَ تـ ا والـــــــــــــلـــــــــــــّ يـــــــــــــّ ـــــــــــــَ تـ  بـــــــــــــعـــــــــــــد الـــــــــــــلـــــــــــــَ

  
 ، كُزبير : َموِضع ؛ أَخبَر أَّن هللا أَْنقََذه من َمرٍض أَْشفَى به على الَمْوت. نُقَْيرٌ 

 ، أَي فَِقيراً. نَِقيراً  الرجُل ، كفَِرَح : صار نَِقرَ و

ُكَب واللُُّجَم ونَْحَوها ، وكذِلَك الذي النَّقَّارو َحى. قُريَنْ  ، كشّداد : النَّقَّاُش. وقال األَزهرّي : هو الذي يَْنقُُش الرُّ  الرَّ

 بالّراِء وبالّزاي : يريد بِئراً أَو ماًء. (7) [ونَِقزٌ ] نَِقرٌ  ويُقَال : ما ِلفاُلن بَموضع كذا
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 اإِلسكندُر. قاله ياقُوت. نَقَرها ، على ساِحِل بْحِر الشام ، (8): فُْرَجةٌ في َجبٍَل بين َعّكا وَصفَد  النَّواقِيرُ و

ِّّي : و  : ُحْفَرة يَْستَْنِقُع فيها الَماُء. النُّْقَرة أَراَد : بالبَْصَرة ، وأَصل «م بالقضاِء من اْبِن ِسيِرينَ أَْعلَ  النُّْقَرةِ  ما بهِذه»في حديث ُعثَْمان البَت

 بُن ِهَشام. (10)بن َعْمٍرو الُخَزاِعّي ، كُجَهْينَة ، ذُِكر في الّصَحابَة ، وفيه نَظٌر ، رَوى عن ُعَمر ، وعنه ِحَزاُم  (9) نُقَْيَرةو

__________________ 
 ( يف اللسان : نظر .1)
 .. ( يف القاموس : دعوة خاصة ا وهو أن يدعو بعضاً 2)
 .«اتباع له»( يف القاموس : 3)
 معجم البلدان بضم أوله وسكون  نية.( قيدها يف 4)
 .«مملكة»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
 ( وروي ابلدا  ا انظر النهاية.6)
 ( عن اللسان ا ويف التهذيب : نَِقٌر ابلراء غري معجمة.7)
 ( يف معجم البلدان : عكا وصور.8)
 ( يف أسد الغابة : نقيدة.9)
 .«حرام»( عن أسد الغابة وابألصر 10)
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 ، كعُثَْمان : موضٌع بباديِة تَِميم. ْقَرانُ نُ و

 : نَاَزَعه. ناقَره ، الُمنَاَزَعةُ ، وقد الُمنَاقََرةو

 : التَّفتيش. التَّنقيرو

ُجل إِذا لم يَْستَِقم   ، قال ابُن ُمْقبِل : نََواقُِره َعلَى الصَّواِب : أَْخَطأَتْ  (1)ويقال : للرَّ

ـــــــــــَز وأَ و  زِي ُم اخلـــــــــــاَ  الـــــــــــعـــــــــــَ َتضـــــــــــــــــــــــــِ ي َأهـــــــــــح حـــــــــــِ تـــــــــــَ ـــــــــــح  نـ

  
ـــــــــــَ    رِي ـــــــــــطـــــــــــَ ر  ال ـــــــــــه ِإذا ضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــي رُهعـــــــــــل ـــــــــــِ َواق ـــــــــــَ  نـ

  
 عن األُمور واألَْخبَار. ُمنَقِّرٌ  ، كَشّداد : نَقَّارٌ  ورجل وهو َمجاز :

 : االْختَِصاُص. االْنتِقَارُ و

 رأَْسه ، وكذا العُود ، والدُّّف ، بإِْصبَِعه. نَقَرَ  وإِذا َضَرب الرجُل رأَْس َرُجٍل. قلتَ 

 .نَْقراً  به نَقَرَ  ، مثل إِْنقَاراً  الّرجُل بالّدابَّةِ  أَْنقَرَ و

ْوِت ، قال الشاعر : النَِّقيرُ و  ، كأَِمير : اسُم ذلك الصَّ

رُي  ه َجشــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ن طــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ٌح كــــــــــــــــَبن  ب ــــــــــــــــح ل  طــــــــــــــــَ

  
ه   بـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــح ريُ ِإذا َمشـــــــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــِ  نـــــــــــــــــَ

  
 ُب ، رواه ثَْعلٌَب عن ابِن األَْعرابِّي.: القَلْ  النَّاقُورُ و

 ، كَسِفينٍَة : َموِضٌع بين األَْحَساِء والبَْصَرة. النَِّقيرةو

 : سفينةٌ صغيرةٌ ، وهي الَجْرُم. النَِّقيرةو

كةً : َموضٌع ، قال : نَقََرىو  ، ُمَحرَّ

هــــــــــــــمح  وعــــــــــــــَ ُم كــــــــــــــَبن  مجــــــــــــــُُ هــــــــــــــُ ــــــــــــــُ تـ ــــــــــــــح ا رَأَيـ مــــــــــــــ   لــــــــــــــَ

  
زحِع مــــــــــــن   َر ابجلــــــــــــِ قــــــــــــَ ا نـــــــــــــَ رِيــــــــــــِف جنــــــــــــَِ (2)ُء خــــــــــــَ

 

  
 وَسكَّنَه الُهَذِليُّ ضروَرةً فقال :

ا رََأوحا و  َر ملــــــــــــّ قــــــــــــح ــــــــــــَ ا  نـ هــــــــــــَ يــــــــــــُر ِإكــــــــــــامــــــــــــُ  َتســــــــــــــــــــــــــِ

  
ِب   لــــــــــــــح ٍة غــــــــــــــُ يــــــــــــــَ امــــــــــــــِ ر اٍر وحــــــــــــــَ َن جــــــــــــــَ (3)أبَرحعــــــــــــــَ

 

  
 ، كغَُراب : َموضٌع يكون في الِجبَال تَْجتَِمُع إِليه الِميَاه. النُقَارو

 ، مثل َرِغيف وأَْرِغفٍَة ، وهو : ُحْفَرةٌ في األَرِض ، قال األَْسَوُد بُن يَْعفُر : نَِقيرٍ  : جمع األَْنِقَرةُ و

وا  ــــــــــــُ زل َرةٍ نــــــــــــَ قــــــــــــِ ــــــــــــح يــــــــــــُر عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــُم  أبَن  َيســــــــــــــــــــــــــِ

  
ي  راِت  ــــــــــــــــِ وادِ مــــــــــــــــاُء الــــــــــــــــفــــــــــــــــُ  ُء مــــــــــــــــن َأطــــــــــــــــح

  
 : الُمقَْرِطَساُت. النَّواقِرُ  أَبو َعْمرو : وقال

 : الدَّعَّاُء على األَهل والمال ، يقول ، أَراَحني هللاُ منكم ، َذَهَب هللاُ بماله. (4) الُمتَنَقِّر وقال أَبو َسِعيد :

 .«من نَُحاس فأُْحِميَت بنُْقَرة فأََمرَ »في الحديث : و

  يُسّخن فيها الماُء وغيره وقيل هو بالبَاِء الُمَوّحَدة ، وقد تقّدم.: قِْدرٌ  النُّْقَرة قال ابُن األَثير :

، إِذا أَْبقَت ُحفَراً في األَْرِض يَْحتَبُِس فيها الَماِء  نُقَراً  السُّيُولُ  اْنتَقََرتو
(5). 

 : قَريَةٌ صغيرة بمصر بالقُْرب من مسجد الَخِضر. النّاِقر وَكْفرُ 
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 .343ء بالُكوفَة ، مات سنة أَبي علّيٍ الَحَسِن بن داُوود الُمقرى ، كَشّداد : لقبُ  النَّقَّارو

 ، كغَُراب : َموضٌع في ديَاِر أََسٍد بنَْجد. نُقَارو

ةٌ ِحَجازيّة. النَّْقَراءُ و  ، بالفَتْح ممدوداً ويُْقَصر : َحرَّ

 بالفَتْح : َجبٌَل بِحَمى َضِريَّة بأَقبال نََضاِد عند الَجثْجاثة ، وقيل ماٌء لغنّي قاله األَصمعّي وأَنشد : (6) النَّْقرُ و

ا و  رِِدي َزقــــــــــــَ عــــــــــــَ  ولــــــــــــنح تــــــــــــَ ذح رِِدي مــــــــــــِ نح تــــــــــــَ  لــــــــــــَ

  
رَ ال و   قــــــــــــح ا الــــــــــــنـــــــــــــ  يــــــــــــَ دِّي اأَلمــــــــــــانــــــــــــِ  ِإاّل َأنح  ــــــــــــُِ

  
 : قريةٌ بالبَُحْيَرة من مصر. نقرهاو

 الِحَجاَرة ، مثْل النَُّجارة والنَُّحاتَة. نَْقرِ  ، بالضّم : ما يَبقَى من النُّقَاَرةُ و

__________________ 
 ( يف التهذيب : مل يستقر.1)
وفســـــره  : كبن نباهلم بد  كبن مجوعهم.ونســـــبه إىل ُعمري بن اجلعد القهدي مث اخلزاعي ا قاله يف يوم حشـــــاش. وفيه « نقر »( معجم البلدان 2)

 قا  : َأي كبن نباهلم مطر اخلريف.
أبرعن »بد  من « أبرعن إجال »ونســــــــــــــبه إىل مالك بن خالد اخلناعي اهلذد ا قاله يفتخر بيوم من أايمهم. وفيه « نقر »( معجم البلدان 3)

 .«جرار
 .«التنقر»( عن التكملة وابألصر 4)
 ن املاء.ء م( اللسان : فيها شي5)
 والنـ قحر ماء لغيّن وورد البيت فيه شاهداً عل  النقر : املاء.« النـ قحرة»( كذا ابألصر والذي معجم البلدان أن اجلبر الذي حبم  ضرية هو 6)
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 ، كِكتاب : َموضع في الباِديَة بين التِّيه وِحْسَمى ، في َخبِر الُمتَنَبِّي لَّما َهَرب من مصر. النِّقَارُ و

 ، كأَِمير : َموضٌع بين َهَجر والبصرة. النَِّقيرُ و

يت وأَنشد قول ُعْرَوةَ : النَِّقير وذو ّكِ  ماٌء لبني القَْين من َكْلب قاله ابن الّسِ

نــــــــــــــــــازاًِل مــــــــــــــــــن أُمِّ  رُت مــــــــــــــــــَ ٍب ذَكــــــــــــــــــَ  َوهــــــــــــــــــح

  
َر ِذي   يِّ َأســـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــَ ر  ا ـــــــــــــَ ريِ  ـــــــــــــََ قـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ـــــــــــــن  ال

  
ً  ، بالّضّم : الدََّهاُء والِفْطنَةُ  النُّْكرُ و ، بالفتح في الُكّل ، النَّْكراءُ و النََّكاَرةُ و النَّْكرُ  : [نكر] جل إِذا كان فَِطنا  نَْكَرهُ  : ما أََشدّ  ُمْنَكراً  ، يقال للرَّ

ُجل النََّكاَرةَ  إِنّي ألَْكَرهُ »حديُث ُمعَاِويَة :  ، بالفَتْح والّضّم ، ومن ذلك نُْكَرهو  أَي الدهاَء. «في الرَّ

 الّراِء ،، أَي بفتح  كُمْكَرم ، ُمْنَكرٌ  رجلو ، مثل َعُضد ، وأَْعَضاٍد وَكبِد وأَْكبَاد. أَْنَكارٍ  قَومٍ  من ُمْنَكر : داهٍ  ، كفَِرٍح ونَُدٍس وُجنُبٍ  نكرٌ  َرُجلٌ 

 ، حكاه ِسيبََوْيه. قال ابُن ِجنّي : قُلُت ألَبِي علّيٍ في هذا ونحِوه : َمنَاِكيرَ  قَومٍ  من ، بهذا الَمْعنَى ، أَْنَكرُ  : داٍه فَِطٌن ، وال يُقال للّرجل : للفاعل

ْحِمق وِمْحَماق ، ونحو فنقول إِّن هذا ألَنّه قد جاَء عنهم ُمْفِعٌل وِمْفعال في معنًى واحٍد كثيراً ، نحو ُمْذِكر وِمْذَكار ، وُمْؤنِث وِمئْنَاث ، ومُ أَ 

ت أَْدفَُع ذلك وال آبَاهُ. قال األَزهرّي : فلسْ  فقال أَبو علي : (1)ذلك فصار جمع أَحِدهما كَجْمع صاِحبِه ، فإِذا َجَمع ُمْحِمقاً فكأَنّه َجمَع ِمْحماقاً 

جال الُمْنَكرِ  وجماعةُ  ً  ُمْنَكُرون من الّرِ  ، وقال األُقَْيبِل القَْينِّي : بالَمنَاِكير ، ومن غير ذلك يُْجمع أَيضا

ا  هـــــــَ عــــــُ َوابـــــــِ مـــــــَ  طـــــــَ دح فـــــــًا تـــــــَ حـــــــُ اًل صــــــــــــــــــــُ بـــــــِ قـــــــح تــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــح

  
اٌت و   يــــــــــــ  ائــــــــــــِف حــــــــــــَ حــــــــــــَ ريُ يف الصــــــــــــــــــــــــــ  اكــــــــــــِ نــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
ّمِ ، وبضمتين : (2) النُّْكرُ و وقد يحّرك ، مثل ُعْسٍر  (3) (َلَقْد ِجْئَت َشْيئاً ُنْكراً )، ممدوداً ، وفي التَّْنزيل العزيز :  كالنَّْكَراءِ  الُمْنَكرْ  بالضَّ

 وُعُسر ، قال األَْسوُد بن يَْعفُر :

وا  تــــــــــــــــُ ــــــــــــــــ  يـ ــــــــــــــــَ وحين فــــــــــــــــلــــــــــــــــم أَرحَض مــــــــــــــــا بـ ــــــــــــــــَ  أَتـ

  
يح و   وحين بشـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ وا أَتـ ـــــــــــــــــُ رح ٍء كـــــــــــــــــان كـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ  ن

  

ِذراً  نــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــُ َح أميــــــــــــــــــــــــَِّ كــــــــــــــــــــــــِ  ألُنــــــــــــــــــــــــح

  
رّ و   ريف  ـــــــــــــُ َد حـــــــــــــُ بـــــــــــــح ُح الـــــــــــــعـــــــــــــَ كـــــــــــــِ نـــــــــــــح ـــــــــــــُ  هـــــــــــــر يـ

  
 نُْكِره نَْعٌت لألَْمِر الشديد. والّرُجل الدَّاِهي ، تقوُل : فَعَلَه من النُّْكرو، قال اللّْيث : الدَّهاُء  األَْمُر الشَِّديدُ  : النُُّكرو النُّْكر قال ابُن ِسيَده :و

 .الُمْنَكر وهو الّدهاُء واألَْمرُ  النُّْكر أَي أَْدَهاُء ، من« أَْنَكَره ما كان». وفي حديث أَبي وائِل وذَكَر أَبا موَسى فقال : نََكاَرتِهو

ِديد ، والُخَراجِ من َدم أَو قَْيح (4) ما يَْخُرُج من الُحَوالءِ  : النَِّكَرةوِخالُف الَمْعِرفَة ،  َء ، وهو :الشَّيْ  إِْنَكاُرك : النَِّكَرةُ و وكذلك من  ، كالصَّ

ِحير ، يقال : أَْسَهلَ   وَمالَهُ فِْعٌل ُمشتّق. وَدماً ، نَِكَرةً  فالنٌ  (5) الزَّ

، بالنون. وذكر ابُن  نُْكَرة ، أَبو قَبِيلَة ، قال ابُن الَكْلبِّي : كّل ما في بني أَسد من األَسماءِ  بالّضمّ  بن أَْفَصى بن َعْبد القَْيس ، بُن لَُكْيز نُْكَرةُ و

، حديثُه عند التِّْرمِذّي ، وكان  وابنُه يَْحيَى ، َصُدوٌق ، سمَع أَبا الَجْوَزاِء. وَعْمُرو بن ماِلك ماُكوال جماعةً منهم في الجاهليّة ، نقله الحافظ ،

حه ابُن ِحبّان. وَحِفيُده ماِلُك بُن يَْحيَى اُد بن َزْيد يَرِميه بالَكِذب.َحمّ  الدَّْوَرقِّي  ويَْعقُوُب بن إِبراِهيمَ  ، َرَوى عن أَبيه ، ُكْنيتُه أَبو َغّسان ، َجرَّ

ِميُر راجع إِلى يعقُوب ، ولو قال وابنُه وابُن أَِخيه ، أَبو عبد هللا الحافظ ، وأَُخوه أَْحَمُد بُن إِبراِهيم الحافِظ ، كان  عبُد هللا بن أَحمد ، الضَّ

 النُّْكريُّون بن يَِزيد ، (6)، حّدث عنه َجِهيُر  وِخَداشٌ  ، سمَع ابَن ُجَرْيج ، وأَبو َسِعيد أَحَسَن ، سمَع عبُد هللِا هذا َعْمَرو بن َمْرُزوق وطبقتَه ،

ثون.  ، ُمَحّدِ

يُّ بن َعْبَداَن بن محّمد ابَن بَكِر بن ُمسْ  نُّْكِريّ ال وفاتَه : أَبانٌ  ِلم ، حدَّث عن ابن ُجَرْيج ، وعنه ُعَمُر ابن يُونُس اليَمامّي ، ذكره األَمير ، وَمّكِ

ه بَْكر بِن ُمْسلم ، ثّم رأَ  النُّْكِريّ  الحافظ النَّْيَسابُوِريّ   يته، قال ابن نُْقَطة : ُكْنُت أَظنُّه منسوباً إِلى جّدِ

__________________ 
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 ( متام عبارة ابن جين كما يف اللسان : وكذلك مسم ومسام ا كما أن قوهلم درع ِدالص وأدرع ِدالص وانقة ِهجان ونو  ِهجان كسر فيه فعا 1)
عل  فعا  حنو  ريف  عل  فعا  من حيث كان فعا  وفعير اختا ا كلتا ا من ذوات الثالثة ا وفيه زائدة مدة  لثة ا فكلما كســــــــــــــروا فعيال

 و راف وشريف وشراف ا كذلك كسروا ِفعاال عل  ِفعاٍ  فقالوا : درع ِدالص وأدرع ِدالص ا وكذلك نظائره.
 ( عبارة القاموس : من مناكري ا وامرأة ُنُكٌر بضمتا والنكر ابلضم.2)
 .74( سورة الكهف اآية 3)
 واألصر كاللسان.« ا والء ا وهو اخلراج»( يف التهذيب : 4)
 ( ضبطت يف التهذيب بكسر اهلاء ا وضبطت يف اللسان ابلبناء للمجهو .5)
 .«محري»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
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ح َح عليها ثالَث َمرّاٍت. وقا  د َرفيُقَنا ابن هاللة : ِإنّه منســوب ِإىل  مضــبوطاً خبرّت َأيب عامر الَعبحَدرِّي ابلن ون ا وقد صــَ
ر  ا ابلّنون ا قـَرحيٍَة بنَـيحَسابُوَر. ُنكح

ا يُْسِهلُه عند ُشْرِب الدََّواِء. ، بالفَتْح ممدوداً ، كما َضبَطه الّصاَغانّي بَخّطه ، نَْكَراءَ  اْستَْمَشى فاُلنٌ و  أَي لَْوناً ممَّ

 كذا في التكملة.

 ، ُمَحّرَكةً ، قاله ابُن القَطَّاع. النََّكر . واالسمُ نُْكُره واْشتَدَّ  َصعُبَ  : .نَِكيرٌ  فهو (1) نََكاَرةً  ، األَْمُر ، كَكُرمَ  نَُكرَ و

 على َغْيِر قَْصٍد. ، بتْقِديم التّْحتِيَّة على النّون ، أَي يَْنُكورٌ  َطِريقٌ و

 األَساس.، كما في التكملة و ُمتَناِكُرون فهم تَعاَدْوا القَوُم : تَناَكرو ، كما في األَساس ، : تَجاَهلَ  تَناَكرَ و

،  إِذا َجِهلَه تَنَاَكَرهو اْستَْنَكَرهو،  أَْنَكَره إِْنَكاراً و ، كأَِمير ، نَِكيراً و، بضّمهما ،  نُُكوراً و نُْكراً و، محّركةً ،  نََكراً  فالٌن األَْمَر ، كفَِرَح ، نَِكرَ و

ِحيح أَنّ  عن ُكَراع. قال ابُن ِسيَده : ، مثْلُه ، قال  نَِكْرتُهو،  أُْنِكُره إِْنَكاراً  َء وأَناالشَّيْ  أَْنَكْرت االسم ، ويُقال : رالنُّكْ والَمْصَدر  اإِلْنَكارَ  والصَّ

 األَعَشى :

يِن و  َرتــــــــــــح كــــــــــــَ ِذي  أَنــــــــــــح َرتح ومــــــــــــا كــــــــــــاَن الــــــــــــّ كــــــــــــِ  نــــــــــــَ

  
ا  عــــــــــَ لــــــــــَ َب والصــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــح َواِدث ِإاّل الشــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــَن ا ــــــــــَ

  
ُهْم ِخيَفةً َنِكَرُهْم َوَأْوَجَس )وفي التَّْنِزيِل العزيز :   في غابٍِر وال أَْمٍر وال نَْهي. نَِكرَ  قال اللَّْيُث : وال يُْستَعَمل (2) (ِمن ْ

َف األَفعاِل. وقال ابن ِسيده : نَِكْرت ، ضدُّ َعَرْفتُه ، إِاّل أَنّ  أَْنَكرتُهوَء الشي نَِكْرتُ ووقال ابن القَطَّاع :  ف تَصرُّ ،  تَنَاَكَرهو اْستَْنَكَرهو ال يَتََصرَّ

 ُمْنِكراً  بالعَْيِن. وفي البصائر : وقد يستعمل ذلك أَْنَكروبالقَْلِب.  نَِكرَ  ، وقيل : أَْنَكرَ  أَبلَُغ من نَِكرَ  . وفي األَساس : وقيل :كنَِكَرهُ  كالُهَما

، ويكون ذلك كاذباً ،  (3)َء وُصورتُه في القَْلِب حاِضَرةٌ اللّساُن الشي يُْنِكر بالقَْلب ، لكن ربّما اإِلنكار باللَّسان اإِلنكار باللَّسان ، وسببُ 

،  ُمْستَْنَكرٌ  ، فهو اْستَْنَكَرهو،  َمْنُكورٌ  فهو نَِكَرهُ يَْنَكُرهُ نََكراً ووفي اللَّسان :  .(4) (يَ ْعرُِفوَن نِْعَمَت هللِا ُثَّ يُ ْنِكُروََّنا)وعلى هذا قَولُه تعالى : 

وإِنَّما أَْذُكر مثَل هذا الَجْمَع ألَنَّ ُحْكم مثْله أَن يُجَمع  عن سيبويه ، قال أَبو الحسن : َمنَاِكير والجمع
بالواو والنون في المذكَّر ، وباألَلف  (5)

 والتاِء في الُمونَّث.

: كلُّ فِْعٍل تَْحُكم العُقُوُل الّصِحيَحةُ بقُْبحه  الُمْنَكر . وفي البصائر :ُمْنَكر ّل ما قَبَّحه الشَّرُع وَحّرَمه وَكِرَهه فهو، وكُ  : ضّد الَمْعُروفِ  الُمْنَكرُ و

قلُت :  (6) (َن َعِن اْلُمْنَكرِ اآْلِمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوالّناُهو )، أَو تتوقّف في اْستِْقبَاحه العُقُوُل فتَحُكم الشريعةُ بقُْبِحه ، ومن هذا قوله تعالى : 

 .(7) (َوََتُْتوَن يف انِديُكُم اْلُمْنَكرَ )ومن ذلك قولُه تعالَى : 

ّدة. الدَّاِهيَةُ  ، ممُدوداً : النَّْكَراءُ  ، نَْكَراءُ  يُقَال : أَصابَتُْهْم من الدَّْهرو  والّشِ

 فَتّانَا القَبُوِر. ، كُمْحَسن وَكِريم ، اسَما َملََكْين. وقال ابُن ِسيَده : هما نَِكيرٌ و ُمْنَكرٌ و

ا اإِلْنَكارو .تُْنِكرهُ  : استِْفهاُمَك أََمراً  االْستِْنكارُ و أَن  تُْنِكر أَن تُثْبَِت رأََي الّسائل على ما َذَكر ، أَو أَْنَكْرت ، وذلك إِذا يُْنكره : االستفهاُم َعمَّ

 رأْيُه على خالف ما ذُكَر.يكون 

 ، كالنَّفَقَِة من اإِلْنفاق. اإِلنكار ، بالتَّْحِريك : اسٌم من النََّكَرةُ  : «نََكَرةً  ُكْنَت لي أََشدَّ »في حديث بَْعضِهم : و

َكتََب إِليه النبّي  الِحْميَِرّي ، (8) ع األَْصغَرُ ذُو الَكاَل  بن َعْمِرو بن يُْعِفَر بن يَِزيَد بن النُّْعَمان ، هو ناُكور ابنُ  ، كَسفَْرَجل ، َسَمْيفَعُ وَ 

 .(9)، وابنه ُشَرْحبِيل بن َسَمْيفَع ، قُِتل يوَم الَجاُرود  معاِويَة مع وقُتلَ  هللا عبد بن َجِريرِ  مع وسلمعليههللاصلى
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َر قولُه  (10)الذي معناه التَّْغيِير  اإِلنكار ، أَي هو اسمُ  اإِلنكار أَيضاً : النَِّكيرو ، نقله الصاغانّي. ، كأَِمير : َحِصينٌ  نَِكيرٌ  ِحْصنٌ و ، وبه فُّسِ

 .نَِكيرٌ  ، ويقال : ُشتَِم فالٌن فما كان عنده إِْنَكاِري أَي (11) (َفَكْيَف كاَن َنِكْيِ )تعالى : 

__________________ 
 .«نكرة»( عن اللسان وابألصر 1)
 .70( سورة هود اآية 2)
 املفردات للراغب : حاصلة.( يف 3)
 .83( سورة النحر اآية 4)
 ( اللسان : أّن اجلمض.5)
 .112( سورة التوبة اآية 6)
 .29( سورة العنكبوت اآية 7)
 : هو ذو الكالع األكرب. 434( كذا ابألصر والقاموس ا ويف مجهرة ابن حزم ص 8)
 ( يف مجهرة ابن حزم : قتر يوم جازر.9)
 .«التغري»ألصر ( عن اللسان واب10)
 .44( سورة ا ج اآية 11)
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 اآلَخَر أَي يُداِهيه ويَُخاِدعه. يُنَاِكرُ  : قَاتَلَه ، ألَّن كلَّ َواحٍد من المتحاربين نَاَكَرهو،  : الُمقَاتَلَةُ والُمَحاَربَةُ  الُمنَاَكَرةُ و

داً لم»قال أَبو ُسْفيَان بن َحْرٍب : و، أَي ُمعَاداةٌ وقِتَاٌل.  ُمناَكرةٌ  وبينهما أَي لم يَُحاِرْب إِاّل كان  «اً إِاّل كانت معه األَْهَوالُ أََحد يُنَاِكر إِنَّ محمَّ

ْعب.  َمْنُصوراً بالرُّ

ك إِلى حاٍل تَكَرُهها ، زاد األَزهرّي ، : التَّغَيُّر التَّنَكُّرو ، هكذا في سائر النُّسخ ، وَصوابُه على ما في  النَِّكيَرةُ  واالْسمُ  ، منه عن حاٍل تَُسرُّ

ه :  ، أَي َغيََّره فتَغَيَّر إِلى  نَكََّره فتَنَكَّر ، وقد (2)الذي معناه التَّْغيِير  (1) لإِلنكار اسمٌ  النَِّكيرُ والتَّْهِذيب بعد قوله : تَْكَرُهَها منه ، ما نَصَّ

ف عليه. النِّكيرة مجهول. وأَما  الذي ذكَره المصنّف فلم يَْذُكْره أَحٌد من األَئّمة وقد تََصّحِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ٌ ٌ ُمْنَكَرة ، ولم يقُولُوا : نَِكرٌ  امرأَة  ، بهذا الَمْعنَى. أَْنَكرُ  : َداِهيَةٌ عاقِلَة ، وال يُقَال للرُجل : نَْكَراءُ  . وقال األَزهرّي : امرأَة

 ، بالّضّم. كالنُّْكَران : الُجحود ، اإِلْنَكارُ و

 : الُمخاَدَعةُ والُمَراَوغة. الُمنَاَكَرةو

َرت اآلية  أَْنَكرُ وَ   .(3)األَْصوات : أَْقبَُحها. وبه فُّسِ

 ، بالفتح : الَجَهالَة. النََّكاَرةو

 : ما أَْدهاه. أَْنَكَره وما

 ، كأَمير : َشديٌد َصْعب. نَِكيرٌ  وأَْمرٌ 

 .الُمْنَكرات : ِضّد العُْرف. وهم يَْرَكبُون النُّْكرُ و: الَمْجُهول.  الَمْنُكورو

راً  وَخَرج  لي فالٌن : لَقيني ِلقَاًء بَِشعاً. تَنَّكروَ : ُمغَيّراً َهْيئَتَه.  ُمتَنَّكِ

 الدَّْهِر : ِشدَّتُه. نَْكَراءُ وَ 

 .أَْنَكارٌ  ، وجمعهما يُْنِكُر الُمْنَكر تِف ونَُدٍس :، ككَ  نَُكرٌ و نَِكرٌ  وَرُجلٌ 

 .(4) (َنكُِّروا هَلا َعْرَشها)َء من حيُث الَمْعنَى : جعلَه بحيُث ال يُْعَرف ، قال تعالى : الشي نَكَّرَ و. الُمْنَكرِ  : تَغييرُ  اإِلْنَكارُ و النَّكيرُ و

باب ، وأَما  نُْكَرةَ  ، بالضّم ، رجٌل من تَْيٍم ، كان من ُمْدِرِكي الَخْيِل الّسَوابِق ، عن ابن األَعرابّي. قلت : هو أُْهبَان بن نُْكَرة وابنُ  من تَْيِم الّرِ

يد  نُْكَرة الذي في بنِي أَسد فإِنّه ،  (6) النُّْكِريّ  قَْيُس بن ُمْسِهر د ، ومنهمبن َعْمِرو بن قُعَْين بن الحارث بن ثَْعلَبَة بن ُدوَدان ابن أَسَ  (5)بن الصَّ

 .عنهماهللارضيمن ِشيعة الُحَسْين بن علّي ، 

 قَريةٌ بنَْيَسابُور ، منها َمّكّي بن َعْبَداَن الذي تقّدم ِذكُره عن ابِن نُْقَطةَ. (7) نُْكَرةُ و

 : جبٌل طويٌل لبَني قَُشير. اليَْنِكيرُ و

 الملَقَّب بُسلطان التاِركين ، من قُدماِء الشيوخ. النّاَكوريّ   باْلِهْند ، ومنها الّشيخ َحميُد الّدين الصُّوفِي، بفتح الكاف : مدينةٌ  ناَكورو

 : َموضٌع قال امُرؤ القَْيس : (8) النََكراتُ و

يِّ  يـــــــــــــُت ِداَيَر ا ـــــــــــــَ رَاتَغشـــــــــــــــــــــــــــِ كـــــــــــــَ  فـــــــــــــالـــــــــــــنـــــــــــــَ

  
رَبَات  ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــِ ِة ال ٍة فــــــــــــــــــــرُبحقــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــازِم

  
 [نكسر]

 يُْستَْدَرك عليه :* ومّما 
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وم. نِْكَسار  ، بالَكْسر : اسم مدينٍة بالرُّ

ّم : النُّْكتَةُ من أَّي لَْوٍن كان. النُّْمَرةُ  : [نمر]  ، بالضَّ

 .نَْمَراءُ  ، أَي األُنثى ، بيضاُء وأُْخَرى َسْوَداُء ، وهي نُْمَرةٌ  : ما فيه األَْنَمرُ و

يَ  معروف أَْخبَُث من األََسد ، َسبٌع م ، لغتاِن : بالَكْسرِ  النِّْمرُ و، كَكتِف ،  النَِّمرُ و  ، وذلك أَنّه الَّتي فيه للنَُّمرِ  بذلك ُسّمِ

__________________ 
 .«االنكار»( عن التهذيب وابألصر 1)
 .«التغري»( عن التهذيب وابألصر 2)
 ( يعين قوله تعاىل : إن أنكر األصوات لصوت ا مري.3)
 .41ورة النمر اآية ( س4)
 نكرة بن نوفر بن الصيداء. 195( يف مجهرة ابن حزم ص 5)
فو  ( وهو الذي أرسله ا سا بن علي رض إىل الكوفة فبخذه عبيد   بن زايد ا فبمره بلعن ا سا ا فلعن ابن زايد ا فبمر به ا فرمي من 6)

 قصر ا فمات.
ر.7)  ( قيدها ايقوت : ُنكح
 وروايته :« بكرة»ابلباء ا وقد ورد فيه الشاهد « البكرات»الذي يف معجم البلدان ( كذا ابألصر و 8)

 عرفت داير ا ي ابلبكرات
 فعارمة فربقة العرياتِ 
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صَر ا واألُنَث  لُِنَمر من أَلواٍن خمتلِفة ا ولو قا  : ُرٌ  ج ا لََِرةٌ  فيه ا كان َأخح َارٌ و  ا كبَفـحُل  ا أَلح ا  ُلحرٌ و  ا بضم َتاح ا ُلُرٌ و  أَلح
ّم ا ويف بع  الن ســخ : ُلُورٌ و  ا بكســر ا ا ِلَاَرةٌ و  ِلَارٌ و  بضــّم فســكون ا  ُلحرٌ  . وَأكثُر ما جاَء يف كالم العربُلُوَرةٌ  ا ابلضــ 

ُر َرّده ِإىل ُلحرٌ  بضــّم فســكون ا قا  ثعلب : من قا   عنده مجض ُلُورٌ  ب ا وكذلكا كِذئحب وِذائ ِلحر عنده مجضُ  ِلَارٌ و ا  أَلح
ُتور ا ومل حَيحِك ســــــيبويه ِلحر رتح وســــــُ عحر وهو شــــــاّذ ا قا  :لَِر يف مجض ُلُراً  ا كســــــِ ولعّله  . قا  اجلوهرِّي : وقد جاَء يف الشــــــِّ

 ر :مقصور منه ا قا  ُحَكيحم بن ُمَعي َة الر بَِعّي َيصف قَناًة نـَبَـَتت يف َموضض  فوٍف ابجلَِبا  والش جَ 
رح  اِ  ولــــــــــــــــــَُ بــــــــــــــــــَ َواِد جــــــــــــــــــِ تح أَبطــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــ   حــــــــــــــــــُ

  
رح   ظـــــــــُ فِّ ا ـــــــــُ ـــــــــَ ت لـــــــــح ـــــــــطـــــــــان مـــــــــُ ي ـــــــــغـــــــــِ ِب ال  يف َأشـــــــــــــــــــــــَ

  

 (1) ُلُرح فيها َعَيايِيُر ُأُسوٌد و 

 وأَنشده الجوهرّي :

 ُلُرح فيها مَتَاثِيُر َأُسوٌد و 
رافّي ، والّصواب وصوابُه ، َعياييُل. قال ابُن الّسيرافّي : َعيَايِيل جمع َعيَّال ، وهو الُمتَبَْختِر. وقال أَبو محّمد األَسود : صّحف ابُن السي

، ثّم َوقَف ،  نُْمرٌ وه َغيَايِيل ، معجمةً ، جمع ِغيل ، على غير قِياس ، كما نَبّه عليه الصاغانّي. وقال ابن سيده : أَراد الّشاعُر على َمذهب

 على قَول من يقول البَُكْر ، وهو فَْعٌل.

الختالف أَْلَوان  الِحبََرةُ  : النَِّمَرةو ، وهو َمجاز : نَِمرٌ  ج الُمتََدانِيَة بَعُضها من بَْعض ، ، كفَرَحة : الِقْطعَةُ الصغيرة ِمن السََّحاب النَِّمَرةُ و

 ُمَخطََّطة. بُْرَدةٌ  : النَِّمَرة ، أَو ، وهو َمجاز ْملَةٌ : فيها ُخُطوٌط بِيٌض وُسودٌ شَ  : النَِّمَرةو ُخطوطها ، وهو َمجاز

،  نَِمارٌ  ، وجْمعها نَِمَرةٌ  وقال ابُن األَثِيِر : كلُّ َشْملٍَة مخّططة من مآِزر األَْعراب فهي من ُصوف تَْلبَُسَها األَْعَراُب. قال الَجْوَهرّي : وهي

فات الغالبة ، « النَِّمارِ  (2)فجاَءه قَوٌم ُمْجتابِي »، لما فيها من الّسواد والبَياض ، ومنه الحديث :  النَِّمر لَون كأَنَّها أُِخذت من وهي من الّصِ

في حديث َخبّاب : و «نَِمَرةٌ  وعليه وسلمعليههللاصلى (3)في حديث ُمْصعَب بن ُعَمْير : أَقبَل النبيُّ وأَراد : البِِسي أُُزٍر ُمَخطَّطٍة من صوف. 

 .«، أََسٌد في تاُموَرتِه نَِمَرته نَبَطيٌّ في ُحْبَوتِه ، أَْعَرابِيٌّ في»في حديث سْعد : و. «َمْلَحاء نَِمَرة له إِالّ  (4)لكّن حمزةَ لم يترْك »

 ، وَحَسبٌ  نَِمرٌ  َحَسبٌ  الزاكي منه ، يقال : من الَحَسبِ  النَِّميرُ و ِمرُ النَّ  من الَمجاز :و في الماِشيَة ، ، كفَِرح وأَِمير : الّزاِكي من الماءِ  النَِّمرُ و

 ِء القَْيس.، حكاه ابن َكْيَسان في تفسير قَْول امِرى الَكثِيرُ  : النَِّمرُ  قيل : الماءُ و .أَْنَمارٌ  ، والجمع : نَِميرٌ 

َحل ِر  لَِريُ َغَذاَها 
ُ
 (5)املاِء َغريحَ امل

يّ  من الماِء : النَّاِجعُ  النَِّميرُ و  ، وأَنشد ابُن األَْعَرابِّي : كالنَِّمرِ  في الّرِ

ّر  فــــــــــــــِ ُد هلِل تــــــــــــــَ تح وا ــــــــــــــمــــــــــــــح لــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  قــــــــــــــد جــــــــــــــَ

  
ا   وِدهــــــــــــــَ لــــــــــــــُ دٍّ يف جــــــــــــــُ رح مــــــــــــــن مــــــــــــــاِء عــــــــــــــِ  لــــــــــــــَِ

  
 : الناِمي. (6) النَّمير أَي َشِربَت فعََطنَْت. وقال األَصمعي :

ُخْبٌز »في حديث معاوية : و «النَِّمير الحمد هلل الذي أَْطعََمنَا الَخِمير ، وَسقانا» في حديث أَبي َذّر :و،  َعْذبَعْذباً كان أَو َغْيَر  وزاد غيره :

 .«نَِميرٌ  َخِميٌر وماءٌ 

يَتوكفَرَحِة ،  (7) النَِّمَرةُ و يَت النَّاُموَرة ربما ُسّمِ  : اِمَرةالنّ  ، هكذا في النَُّسخ والذي في اللسان والتكملة وربما ُسّمِ

ئْب ئبُ  ، كذا في اللسان ، َمْصيََدةٌ تُْربَط فيها شاةٌ للذِّ ، كذا في التكملة : قال : وهي اللُّْبَجة  أَو َحديَدةٌ لها َكالِليُب تُْجعَل فيها لَْحَمةٌ يَُصاُد بها الذِّ

 ، لغةٌ يمانية.
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 ، كالتّاُمور. : الدَّمُ  النَّاُمورُ و

رَ و ، نََمراً  ، ، كفَِرحَ  نَِمرَ  من الَمجاز :و رَ و نَمَّ  ، ومثلُه البن القَّطاع ، وهو على التَّْشبِيه بأَْخالق وَساَء ُخلُقُه ، زاد الّصاَغانّي : َغِضبَ  : تَنَمَّ

يِّى النَِّمر رَ و نَِمرَ  ِء الُخلُِق : قدوَشَراَسته. ويقال للّرُجل الّسِ  .تَنَمَّ

__________________ 
 ن امللتف النبت املتداخر. وا ظر مجض حظرية.( األشب املكا1)
ــــــــــ  كتاب الزكاة»( األصر والنهاية واللسان ا ونصه يف صحيح مسلم 2) ــــــــــ ابب ا ث عل  الصدقةـ « .. فجاءه قوٌم حفاٌة عراٌة جمتايب النمار« »ـ

 نصبت عل  ا الية.
 ( كذا ابألصر ا ويف النهاية : أقبر إىل النيّب.3)
 له. ( النهاية : مل يكن4)
 ( ديوانه وصدره :5)

 كبكر املقاانة البياض بصفرةٍ 
 .«النمر»( عن اللسان وابألصر 6)
 وقد نبه إىل ما سقرت من األصر هبامش املطبوعة املصرية.« والنامرة والنمرة كفرحة»( يف القاموس : 7)
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 فيهما وَعاَل. َصعَّدَ  : إِذا نَْمراً  ، كنََصرَ  ونََمَل ، الَجبَلِ والشََّجر  تََمَر في وقال أَبو تَُراب :

، نزَل به رسوُل هللا  كفَِرَحة : ع بعََرفَات ، نَِمَرةَ  وقال عبُد هللا بن أَْقَرم : رأَيتُه بالقَاعِ من .«نَِمَرة حتى أَتَى»في حديث الَحّج : و

كذا في التَّْكملَة.  تُريد الَمْوقِفَ  وأَنت خارجاً من الَمأِْزَمْينِ  اَل كونكح أَو الَجبَُل الذي عليه أَْنَصاُب الَحَرِم على يَِمينكَ ،  وسلمعليههللاصلى

، معروف وهو الذي تُقام فيه الصَّالةُ  وَمْسِجُدها ، م على أََحَد َعشَر ِميالً ، نَِمَرةَ  وقيل : الَحَرُم من طريق الطائف على َطَرِف َعَرفَةَ من

 ، نقله الّصاَغانّي. قْلت : ونقلَه ياقُوت عن القاضي ِعياض وقال : إِن لم يكن األَول. ع بقَُدْيدٍ  : نَِمَرةُ و يوَم َعرفَةَ :

، قْلُت : هذا تصحيٌف ، وَصوابه َعِقيُق تَْمَرة ، بالمثنّاة الفوقيّة المفتوحة وسكون الميم وفتحها ، وهو من  : ع بأَْرض تَبَالَةَ  نَِمَرةَ  َعِقيقُ و

ض له وال َغْيَره نواحي اليََمامة ، لبَني َعقَ   .(1)ْيل ، عن يَمين الفُُرط ، وما رأَيُت الّصاَغانّي تَعَرَّ

 في ِديار ِكالب. : كَكتِف : َواٍد بنَْجد نَِمرٍ  ذوو

 قال ، الّشاعر : كِكتَاب : َجبٌل لُسلَْيمٍ  ، نَِمارٌ و

ن  كـــــــــــــُ ارُ فـــــــــــــلـــــــــــــمح يـــــــــــــَ مـــــــــــــَ الن  الـــــــــــــنـــــــــــــِّ  لـــــــــــــنـــــــــــــا  ـــــــــــــََ

  
ا و   يـــــــــــنـــــــــــَ قـــــــــــِ يـــــــــــِّ ٍم شـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــُ ا لـــــــــــنـ نـــــــــــّ (2)مـــــــــــا كـــــــــــُ

 

  
 يقال له الَمْكَرَعة ، قاله الَحْفصيُّ ، وأَنشد : (3)بن الَحارث ، وبه عارٌض  كغَُراٍب : َواِد لجَشمَ  ، نَُمارٌ و

بـــــــــــاً و  يـــــــــــح ك ســـــــــــــــــــــــــَ َزَر مـــــــــــنـــــــــــح ٌك أَبغـــــــــــح لـــــــــــِ  مـــــــــــا مـــــــــــَ

  
َزَه مـــــــــــــــــــــــــــن و   ارِ ال َواٍد أبَنــــــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــــــــــــَُ

  

اُه  بـــــــــــــَ َرَ  جـــــــــــــانـــــــــــــِ َت بـــــــــــــه فـــــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــح لـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

  
ارِ و   هـــــــــــــَ ُر فـــــــــــــيـــــــــــــه كـــــــــــــالـــــــــــــنــــــــــــــ  يـــــــــــــح  عـــــــــــــاَد الـــــــــــــلـــــــــــــ 

  
 ، قال األَْعَشى : أَو : ع بِشّقِ اليََماَمة

وا  ارٌ قــــــــــالــــــــــُ اِ   لــــــــــُ ُن اخلــــــــــَ طــــــــــح ا  (4)فــــــــــبــــــــــَ اَد ــــــــــَُ  جــــــــــَ

  
رُ   الُء فـــــــــــالـــــــــــّرِجـــــــــــَ ـــــــــــح ُة فـــــــــــاألَب ِديـــــــــــّ جـــــــــــَ  فـــــــــــالـــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــح

  
 وقيل : َجبٌل ببالِد ُهَذْيل ، قال َصْخُر الغَّيِ :

نــــــــــــا مــــــــــــن  طــــــــــــح بــــــــــــَ ُت وقــــــــــــد هــــــــــــَ عــــــــــــح ارٍ لــــــــــــَِ   لــــــــــــَُ
  

غــــــــــــــيــــــــــــــثُ   تــــــــــــــَ م َيســــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ثـ
ُ

اَء َأيب املــــــــــــــ  ُدعــــــــــــــَ

  
ه تَرثِيه :  وفي قُتَِل تَأَبََّط َشّراً فقالت أُمُّ

ٍم  هـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ىَت فـ ـــــــــــــــعـــــــــــــــًا غـــــــــــــــاَدُروه  (5)فـــــــــــــــَ ي  مجـــــــــــــــَ

  
ن   ِة مــــــــــــــِ َريحضــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــًا اب ــــــــــــــُ ارِ مــــــــــــــُ  لــــــــــــــَُ

  
 : يوٌم من أَيّام العََرب. وفي المعجم : قال النّابغَةُ : النَُّماَرة وفي التكملة : ويَْومُ  ، كعَماَرة : ع له يوٌم. النَُّماَرةُ و 

تح و  َرضـــــــــــــــــــــــــــَ َرًة عـــــــــــــَ ظـــــــــــــح ِك ِإاّل نـــــــــــــَ تـــــــــــــُ ـــــــــــــح  مـــــــــــــا رَأَيـ

  
وَم   اَرةِ يـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ َبمـــــــــــــــورُ  الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  بحمـــــــــــــــوُر مـــــــــــــــَ

َ
 واملـــــــــــــــ

  
 قبيلة يأْتي ِذْكرها في المْستدركات. اْسم : نَُماَرةُ و

باب ، قال جريٌر : بَْيَداَن ، كُجَهْينَة نَُمْيَرةُ و  : َجبٌل للّضِ

ًة  ربح تح عـــــــــــــَ وَم هـــــــــــــاجـــــــــــــَ رًة لـــــــــــــك يـــــــــــــَ ظـــــــــــــح  اي نـــــــــــــَ

  
زحَرَة   َةِ مـــــــــــــــــــن أُمِّ حـــــــــــــــــــَ ريح مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ   دارُ  ابل

  
 : من ِميَاه َعْمِرو بن ِكالب. وقال الّراعي : ْيَرةالنَّمَ  قاله أَبو ِزياد ، وقال أَيضاً : أَو َهْضبَةٌ بين نَْجد والبَْصَرة

قـــــــــــــيـــــــــــــٍر  ةِ هلـــــــــــــا حبـــــــــــــَ ريح مـــــــــــــَ زٌِ   فـــــــــــــالـــــــــــــنـــــــــــــ  نـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  
ا   يـــــــــَ الـــــــــِ تـــــــــَ وذاٍت بـــــــــه ومـــــــــَ َش عـــــــــُ َر  الـــــــــَوحـــــــــح (6)تــــــــــَ

 

  
 .(7) النَُّمْيَرتانِ  وهما على فَْرَسخين منه ، أَو َهْضبَتَاِن قُْرَب الَحْوأَب
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 الّشاةِ ، وذِكَر في ح م ر. أَْنَمارُ  ويقال له بن معَّدِ بن َعْدنَان ، بِن نَِزارِ  أَْنَمارُ وَ 

لنّسابين أَن نَِزاراً لّما تُُوفِّي وقال ابن الَجّوانّي النَّسَّابَة في المقّدَمة الفاضليّة : وأَّما قَْولهم : َربيعةُ الفََرِس ، وُمَضر الَحْمَراِء ، فزعم بعض ا

، ثم قال : وقيل :  أَْنَمارٌ  اْستََهموا عليه ، فذكَرهم إِلى أَن قال : وكان لنَِزار قَدٌح كبيٌر يَْسِقي فيه الّضيوَف اللَّبَن فأََصابَهاقتسم بَنُوه ِميَراثَه و

 األَْفعَى الُجْرُهمّي َحَكمِ إِن نَِزاَراً لّما َحَضَرتْه الَوفاةُ قَّسم ميراثَه على بَنيه الَمْذُكورين وقال : ِإْن أَْشَكَل عليُكم األَمُر فعَلْيُكم ب

__________________ 
 ويقا  له عقي  مترة. ... عن السكوين قا  : عقي  اليمامة« العقي »( ورد يف معجم البلدان 1)
 ( أي مشتاقا.2)
 .«غار»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 .«اخلان جار ا»( عن معجم البلدان ا وابألصر 4)
 .«منهم»البلدان وابألصر ( عن معجم 5)
 وانظر ختر ه فيه. 281( ديوانه ص 6)
 .«لريلن»( يف القاموس : 7)
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َتلفوا َمَضوحا ِإلَيحه ا فذَكَر القّصة ِإىل َأن قا  : وَقَض  َارٍ  الَعَرب ؛ فلّما مات نِزَاٌر واخح ابلد رَاهم واأَلرِض. قا  سيبويه :  أَللح
 ا ألَنّه اسٌم للواحِد. أَلاٍر أَلاريّ  الن َسب ِإىل

م : ة بالغُوَطةِ  النُّْمَرانِيَّةُ و ى بَن يَِزيَد بِن ُعبَْيد الَمْذِحِجّي ، حكَ  نُْمَرانَ  من ِدمشق من ناِحيَة الَواِدي ، كان ُمعَاويَة بن أَبي ُسْفيَان أَقَطعها ، بالضَّ

ّحاك الِفْهِرّي بَمْرجِ راِهٍط. (1). خرَج َمَع نُْمَرانَ  وابنُه يَِزيد بن نُْمَرانَ  عنه ابنُه عبُد هللا بن  َمْرَواَن ِلِقتَال الضَّ

ِت وأَْوس َمنَاةَ ، ومن تَْيِم  ، أَعقَب من كَكتِف : أَبو قَبيلَة بن ِهْنب بن أَْفَصى بن ُدْعِمّي بن َجِديلَةَ بن أََسد بن َربِيعَة ، بُن قاِسط النَِّمرُ و تَْيم الالَّ

ْحيَان ، وهو عامُر بن َسْعد بن الَخْزَرج بن َسْعد بن تَْيم الاّلت  يَاسةُ واللَِّواُء والُحُكوَمةُ واْلِمْرباُع. (2)الاّلت بَنُو الضَّ  ، وإِليه كانت الّرِ

يم بفتح الِميم  «يَْصَطبحْ  النََّمريَّ  اْسٍق أََخاكَ »ومنه الَمثَُل :  ّن فيه حرفاً واحداً غير َمْكُسور ،، استيحاشاً لتَواِلي الَكَسَرات ألَ  والنِّْسبَةُ بفتح الّمِ

ويَةَ ، النََّمِريّ  منهم حاتُِم بن ُعبَْيد هللا ، احب المالكّي األَندلسّي ، ص النََّمِريّ  يُوُسُف بُن عبِد هللا بن عبد البَرِّ  أَبو ُعَمر والحافظ َشيٌخ لَسمَّ

 التَّْمِهيد واالستِيعاب وغيرهما.

بيديّ قلت : وشيُخنَا خاتمة الُمَحّدثين باليََمن اإلمام الفقيه العاّلمة َرضّي الدين عبد الخالق بن أَبي بَْكر بن الزين المزجاجّي الحَ   نَفّي الزَّ

 بمّكة. 1181وتوفي سنة  1102وآل بَيته ، ولد سنة  النَّمِريّ 

شاِعٌر ُمَخْضَرٌم لَحَق  بالَكْسِر : يُقَالو نقله الصاغانّي عن أَبي حاتم ، بالفَتح النَّْمرُ  ويُقَال : بن ُزَهْير العُْكِلّي ، ، ابُن تَْولَبَ  ، كَكتِف النَِّمرُ و

ْيُن الِعَراقّي وتلميذُه أَبو الوفاِء الَحلَبّي في كتاب الُمَخْضَرِمين ، وقال ابن فَْهد : وسلمعليههللاصلىالنبيَّ  حديثُه عند النََّسائّي وأَبي  ، أَورَده الزَّ

 َداُوود.

، قال سيبويه : وقالوا في  نَُمْيريّ  همن قيس والنِّْسبَة إِلي كُزبَْير ، أَبو قبيلَة بن َصْعَصعةَ بن ُمعَاويَة بن بَْكر بن َهوازن ، بن عامرِ  نَُمْيرُ و

 استََخفّوا بحْذف ياِء اإِلضافَة ، كما قالوا األَْعَجُمون. النَُّمْيُرون الَجْمع

وفي  ، النَِّمر اشتُقَّ السَّحابُ  النَّمر تََرى في َخلَله نِقَاطاً ، ومن لون النَِّمر صاَر على لَْون  :(3) نََمراً  السََّحاُب ، كفَِرحَ  نَِمرَ  من الَمجاز :و

يُْضَرُب لَما يُتَيَقَُّن ُوقُوُعه إِذا  من الّسحاب ، األَْنَمر ، تأْنيث نَْمراءُ  والقياسُ  ، وهو قوُل أَبي ذَُؤْيب الُهَذلّي ، أُرَكَها َمِطَرةً  نَِمرةً  الَمثَِل : أَِرنيَها

 يريد األَْخَضر. (4) (فََأْخَرْجنا ِمْنُه َخِضراً ) له تعالى :، كما فّسره الَمْيَدانّي. وقال األَخفش : هذا كقو الَحْت َمَخايِلُه

 .النُّْمرُ  وهو أَن يكون فيه بُْقعَةٌ بيضاُء وبُقعة أُخَرى على أَّي لَْون كان ، والجمع .النَّمرِ  (5) من الَخْيل والنَّعَم : ما على ِشيَةِ  األَْنَمرُ و

ُجُل : أَْنَمرَ و  ، أَي ناجعاً. نَميراً  صاَدَف ماءً  الرَّ

رَ و رَ و ، نقله الّصاَغانّي ، وهو َمجاٌز. : تََمدََّد في الصَّْوت عند الَوعيد تَنَمَّ في َشَراَسِة األَْخالق ، ومنه قوُل  بالنَِّمر تََشبَّهَ  أَيضاً ، إِذا تَنَمَّ

 َعْمرو بن َمْعِديَكِرب :

وحَم ذا و  ـــــــــــــــــــــــــــَ ُت َأيّن يـ مـــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــــــــــــَ

  
َدا  بـــــــــــــــــــــًا وهنـــــــــــــــــــــَح عـــــــــــــــــــــح ازٌِ  كـــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــَ  َ  مـــــــــــــــــــــُ

  

دي  وا ا ــــــــــــــــــــــــَ ِبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ وحٌم ِإذا لــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ  قـ

  
ُرواَد   مــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــَ ا  تـ د  ــــــــــــــــِ قــــــــــــــــًا وق ــــــــــــــــَ ل (6)حــــــــــــــــَ

 

  
ر قال األَْصَمعّي :و الختالف أَْلوان الِقّد والَحديد. بالنَِّمر أَي تَشبّهوا راً  أَبدا ال يُْلقَى النَّمرَ  لَهُ : تَنَكََّر وتَغَيَّر وأَْوَعَده ، ألَنّ  تَنَمَّ إاِّل ُمتَنَّكِ

 َغْضبَاَن.

بَاع وأَْخبَثِها ، يقال : النَِّمرُ وقال ابَن بَّرّي :   من أَْنكِر الّسِ

، ثم أَمَرْت بقتْل َمن تُريد  النَِّمر ، إِذا تَنَكََّر له ، قَال : وكانت ُملُوُك العََرب إِذا َجلََست لقَتْل إِْنَسان لبَِست ُجلُودَ  النَّمر ْلدَ لَبَِس فالٌن لفالٍن جِ 

 قَتْلَه.

ْواو  ، بالّضّم ، قاله ابن سيَده. نَُماَرةَ و،  ، بالَكْسر نِْمرانَ  َسمَّ

 الَوْحِشّي. ، هكذا نّص التكملة ، وزاد المصنّف َوائِم الثَّْورِ : ُخُطوٌط على قَ  األَْنَمارُ و
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 ، ذكرها تقليداً  ، كِذْكَرى : ة من نََواِحي ِمْصرَ  نِْمَرىو

__________________ 
 .«معه»( عن معجم البلدان وابألصر : 1)
 .301( انظر مجهرة ابن حزم ص 2)
 .«لرة»( عن اللسان وابألصر 3)
 .99األنعام اآية ( سورة 4)
 والصحاح فكاألصر.« شبه»( يف اللسان : 5)
 ( أراد اب ل  الدروع ا وابلقد : جلداً كان يلب  يف ا رب ا قا  ابن بري : انتصبا عل  التمييز.6)
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 .ِلحراويّ  للصاغايّن ا وهي من َأعما  الَغرحبِيّة ا والنِّسبة ِإليها
ّم : ع ببالد ُهَذْيل نُْمرٌ و  .(1)َمواِضع ، ومثلُه في الُمْعَجم ، وقد جاَء ِذكرها في شعر أَُميَّةَ بن أَبي عائٍذ الُهَذلّي  ، وقال الصاغانّي : ، بالضَّ

 * وّمما يستدَرك عليه :

رَ   : َغيََّره. تَْنِميراً  َوْجَههُ  نَمَّ

 : فيه نُقٌَط ُسوٌد وبِيٌض. أَْنَمرُ  وَسحابٌ 

 : ِكناية عن ِشّدة الِحْقد. وقد جاَء ذلك في حديث الُحَدْيبِيَة. النُُّمور وا لك ُجلُودَ ولَبسُ 

ر : فيه ُغْبَرةٌ وَسواٌد ، وَطْيرٌ  أَْنَمرُ  وأََسدٌ   ، كُمعظم : فيه نُقٌَط ُسوٌد ، وقد يوصف به البِْرَذْوُن. ُمنَمَّ

 : العَْصبَة ، عن ابن األَعرابّي. النَِّمَرةو

 بكسر النون اسُم َرُجل ، قال : نِْمرُ وَهِرّي ، قال الَجوْ 

َدين  بـــــــــــ  عـــــــــــَ ـــــــــــَ رُ تـ ح ٍد وقـــــــــــد أَُر   لـــــــــــِ عـــــــــــح  بـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ

  
رُ و   ضُ  لـــــــــِح طـــــــــِ هـــــــــح يـــــــــٌض ومـــــــــُ طـــــــــِ ٍد د مـــــــــُ عـــــــــح  بـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ

  
ُروا وما نَُمْيرٌ  وتقول : أَقبلَتْ  َرها هللا. نَمَّ  ، أَي ما َجّمعُوا من قَْوِمِهم ، كما قٍّول : ُمَضر َمضَّ

بن مازِن بن مالك بن َعْمرو بن  أَنمارُ وبن َعْمِرو بن َوِديعَة بن لَُكْيز بن أَْفَصى ؛  أَْنَمارُ و : َحيٌّ من ِخَزاعة ، قاله الّصاَغانّي. قلُت : أَْنَمارٌ و

 بَْطٌن من الَحِبطات. أَْنمارٌ وتَميِم ، وهم قليلون ، بَْطنان ، 

 : بَْطٌن من سْعِد العَشيَرةِ. نَِمَرةو

 بن َوبََرة : بطٌن من قُضاَعةَ. النَِّمرُ و

ْبد هللا بن مالك بن نَْصر بن األَْزِد ، منهم أَبو الرّوح سالم بن بن نَْصر بن َزْهَران بن َكْعب بن الحارث بن عَ  (2)بن َعْيَماَن  نَِمرُ  وفي األَْزد

 ِمْسِكين وَغْيره.

ْوُء أَيًّا كان ، أَو ُشعَاُعهُ  النُّورُ  : [نور] ّم : الضَّ َمْخَشرّي : الضياُء أَشّد من ، بالضَّ ، قال تعالى :  النُّور وُسُطوُعه ، كذا في الُمْحَكم ، وقال الزَّ

يَاُء ذاتِيٌّ ،  (3) (َس ِضياًء َواْلَقَمَر نُوراً َجَعَل الشَّمْ ) َعَرضيٌّ ، كما حقّقَه الفَنَارّي في حواشي التَّْلويح. وفي البصائر  النُّورووقيل : الّضِ

يَاُء والسَّنَاُء الذي  النُّورُ  للمصنّف : ْنيَويُّ َضْرباِن : معقُوٌل بعَْين يُِعين على اإِلْبَصار ، وذلك َضْرباِن : ُدْنيَوّي وأُْخَروّي ، فا (4): الّضِ لدُّ

،  النَّيَِّرة القُْرآن ؛ وَمْحُسوٌس بعَْين البََصر ، وهو ما انتَشَر من األَْجَسام نُورِ والعَْقل  كنُورِ  اإِللهيَّة ، األَْنوار البَصيرة ، وهو ما اْنتََشر من

نُور  َعلى نُور  يَ ْهِدي هللاُ لُِنورِِه )وقولُه :  (5) (َقْد جاءَُكْم ِمَن هللِا نُور  )قولُه تعالى :  اإِللهيّ  النُّور ، فمن النَّيَِّرات كالقََمَرْين والنُُّجومِ 
وتخصيُص الشمس بالّضْوِء ،  (ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضياًء َواْلَقَمَر نُوراً )الَمْحُسوس نحو قَْوله تَعَالى :  النُّور ومن (6) (َمْن َيشاءُ 

ْوَء أَخصُّ من بالنُّور والقََمرِ  ا هو عامٌّ فيهما قولهُ : النُّور ، من حيث إِّن الضَّ َوَأْشَرَقِت اْْلَْرُض ) (7) (َوَجَعَل الظُُّلماِت َوالنُّورَ ). وممَّ
ا  ، عن ثَْعلَب. نِيَرانٌ و أَْنَوارٌ  ج .(9) ( َأْيِديِهمْ َيْسعى نُورُُهْم َبنْيَ )األُْخَروّي قولُه :  النُّور ومن (8) (بُِنوِر َرِبِّ

رَ و اْستَنَارَ و أَنارو ، بالَكْسر ، وهذه عن ابن القَّطاع. نِيَاراً و، بالفَتْح ،  نَاَر نَْوراً  قدو رَ و ، وهذه عن اللِّْحيَانّي ، نَوَّ ، بمعنًى واحٍد ، أَي  تَنَوَّ

 ، وأَبَاَن ، وبَيََّن ، وتَبَيََّن ، واْستَباَن بمعنًى واحد. ءُ أَضاَء ، كما يُقَال : باَن الشَّيْ 
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دٌ  ُهنَا سيّدنا النُّورُ  قيل : (َقْد جاءَُكْم ِمَن هللِا نُور  وَِكتاب  ُمِبني  ):  عزوجلوقولُه  ، أَي جاَءُكم نَبيٌّ  وسلمعليههللاصلى رسوُل هللا ُمَحمَّ

 (10) (َوات َّبَ ُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمَعهُ ). وقولُه َعّز وجلَّ : النُّورُ  َسيَأْتيُكم:  ءٍ شي عنْ  سئل وقدُ  قال السالمعليهوِكتَاب ، وقيل : إِّن موسى 

 ويُِري األَبصارَ  الَّذي يُبَيُِّن األَْشيَاءَ  : النُّورُّ و في العُيُون. النُّور أَي اتَّبعوا الحقَّ الذي بَيانُه في القُلُوب كبَيَان

__________________ 
 «ُلحر»( ذكرة ايقوت يف 1)

ــــــــــــف  ــــــــــــطــــــــــــوف فصـــــــــــــــــــــــــائ ــــــــــــن ــــــــــــال ــــــــــــَم ف  فضـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــاء أ ــــــــــــل

  
 فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــنــــــــــــــــــمــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــربقــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــاألحنــــــــــــــــــاصِ  

  

 أحنــــــــــــــــــــاص مســـــــــــــــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــجي جــــــــــــــــــــازت ِإىل 

  
 هضـــــــــــــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــا املــــــــــــــتــــــــــــــزحــــــــــــــلــــــــــــــف الــــــــــــــدالص 

  

 .«عثمان»( يف مجهرة ابن حزم : 2)
 .5( سورة يون  اآية 3)
 النور : الضوء املنتشر الذي يعا.« : نور»( يف املفردات للراغب 4)
 .15( سورة املائدة اآية 5)
 .35( سورة النور اآية 6)
 ( اآية األوىل من سورة األنعام.7)
 .69( سورة الزمر اآية 8)
 .12( سورة ا ديد اآية 9)
 .157 ( سورة األعراف اآية10)
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ِفه بـََيانه يف الُقلوبِ  يف وسلمعليههللاصلىَحقيَقتها ا قا  : فَمثُر ما أََت  به الن يب    .الن ور كَمَثرِ   الظ لماتِ  وَكشح
بن عبد هللا البَُخارّي ، حّدث عن أَحمَد بن َحْفص  منها الحافَظاِن أَبو ُموَسى ِعْمَران ، بها زيَاَراٌت وَمَشاِهُد للصالحين ، ة ببَُخاَرى : نُورو

بن أَحمد بن الَحَسن بن إِسماعيل بن َداُووَد  الَحَسُن بُن عليّ  القاضي أَبو عليّ و ومحّمد بن َسالم البِيَكْندّي ، وعنه أَحمُد بن ُرفَْيد. (1)

 .518 ، وعنه الحافُظ ُعمُر بن محّمد النََّسفّي ، مات سنة الّصمد بن علّي الَحْنَظليّ  (2)حّدث عن عبد  .النُّوِريَّان الداُووديّ 

 النُّوريّ  ويَشتَبِه به أَبو الُحَسْين 295مشهوٌر ، مات سنة  الواعُظ ، فِلنُوٍر كان يَْظَهُر في َوْعِظه النُّوريُّ  أَحمُد بن محّمد أَما أَبو الُحَسْينو

 الحافظ ، وهو غير الواعظ. ر ، وعنه أَبو الَحَسن النّعيمّي ، ذكره األَمير قال :أَحمد بن محّمد بن إدريس ، رَوى عن أَبان بن َجْعف

 ، هكذا يسّميه أَهُل َمّكة ، كما نقله الصاغانّي. : َجبَُل ِحَراءٍ  النُّور َجبَلُ و

رْ  اللُهمَّ »فقال :  وسلمعليههللاصلىّي َدَعا له النبالدَّْوِسيُّ الصَّحابّي ،  بن َطِريف األَْزديّ  ُطفَْيل بن َعْمرو : لقب النُّورِ  ذُوو  فَسطع «لهُ  نّوِ

َل إِلى َطَرف َسْوِطِه ، فكان يُضى ، أَي ُشْهَرة ، بين َعْينْيه فقال : أَخاُف أَْن يَُكون ُمثْلةً  نُورٌ   ، قُتل يوَم اليََماَمة. ُء في اللَّْيلة الُمْظلَمةفتَحوَّ

 ، ألَنّه لم يُْعلَم أَحٌد أَْرسَل ِستْراً على بِْنتْي نَبّيٍ غيره. عنههللارضيُعثَْمان بن َعفّان ،  لقُب أَمير المْؤمنين النُّوَرْين ذُوو

كها وانفتاح ما قبلَها : َمْنَوَرةٌ  ، واألَصلُ  الَمنَاَرةُ و راج ، وفي  : الَمنَاَرةو،  كالَمنَارِ  ، النُّورِ  َمْوِضعُ  ، قُِلبَت الواو أَلفاً لتََحرُّ الشَّْمعَةُ ذات الّسِ

راُج ، قال أَبو ذَُؤْيب : الِمْسَرَجة المحكم :  ، وهي التي يُوَضع عليها الّسِ

ٌة و  يـــــــــــــــــــ  َزنـــــــــــــــــــِ ه يــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــِّ ا يف كـــــــــــــــــــَ ال ـــــــــــــــــــَُ  كـــــــــــــــــــِ

  
اٌن    نـــــــــــَ اَرةِ فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــَ َ

ضُ  كـــــــــــاملـــــــــــ لـــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــح

  
ناَن فلم يستقم له فأَْوقَع اللَّْفَظ على : التي يَُؤذَُّن عليها  الَمناَرةُ و وقولُه : أَْصلَع ، يُريد أَنّه ال َصَدأَ عليه فهو يَْبُرق. ، الَمنارة أَراد أَن يُشبِّه الّسِ

ةُ تقول : الِمئَْذنةُ  ، وهي ، مهموز على غير قِياس. قال ثَْعلب : إِنََّما ذلك ألَّن العرب تَُشبِّه  َمنَائِرُ و ، على الِقيَاس َمنَاِورُ  ج الَمأْذنة ، ، والعامَّ

بفتح الميم ، بفَعَالَة ، فَكسَُّروَها تَْكسيَرها ، كما قالوا : أَْمِكنَة ، فيمن جعل َمَكاناً من  النُّور وهي َمْفعَلَة ، من َمنَاَرة ْرَف بالَحْرف ، فشبَّهواالحَ 

له في كالم العرب كثيٌر. قال : وأَّما سيبويه الَكْوِن ، فعاَمَل الحْرَف الزائَد ُمعَاملة األَْصلّي ، فصاَرت الميم عندهم كالقاف من قَذاٍل ، وْمث

 فَحَمل ما هو من هذا على الغلط.

وأَصله  َمَصائِب ، كما قالُوا َهَمَز فقد َشبَّه األَْصليَّ بالزائدو،  َمنائر قال : َومنْ  ، النُّور ، بالَواو ، ألَنّه من َمنَاِور وقال الجوهرّي : الجمع

 َمَصاِوب.

رَ و ْبحُ  نَوَّ  ، قال : نُوُره : َظَهرَ  تَْنويراً  الصُّ

لــــــــًة و  يــــــــح ف لــــــــَ يــــــــح وحُم يف الصــــــــــــــــــــــ  يــــــــَت الــــــــقــــــــَ بــــــــِ ىت  يــــــــَ  حــــــــَ

  
ون   ولــــــــــُ قــــــــــُ وِّرح يـــــــــــَ ُر عــــــــــامتُِ  نـــــــــــَ يــــــــــح ُح والــــــــــلــــــــــ  بــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــُ

  
رَ  أَنَّهُ »حديث َمواقيت الصَّالة : ومنه ها وقد،  «بالفَْجر نَوَّ ْبح.: وَ  التَّْنويرواألُفُُق كثيراً.  استنارَ  أَي َصالَّ  ْقُت إِْسفاِر الصُّ

رَ و رٌ  ، اآلتي ِذُكرها فهو السَّاحرةِ  نُوَرةَ  أَو فَعَل فِْعلَ  وَشبََّهه َوخيَّل عليه. على فاُلِن : لَبََّس عليه أَْمَره نَوَّ ، وليس بعربّي صحيح. وقال  ُمنّوِ

رُ  األَزهريُّ : يقال : فاُلنٌ  رَ و على فاُلن ، إِذا َشبَّهَ عليه أَْمراً. وليَسْت هذه الكلمةُ عربيَّةً. يُنَّوِ  ، وهو َمجاز. التَّْمُر : ُخِلَق فيه النََّوى نَوَّ

 ُشعَاَعه. ، أَي نُوَره به : استََمدَّ  استَنارَ و

: العَلُم يُْجعَل للطَّريق ، أَو الحّد  الَمنَار ، وَرَوى َشِمٌر عن األَْصَمعّي : لعَلَم وما يُوَضع بيَن الشَّْيئَْين من الُحُدودا ، بالفتح : الَمنَارو

أَي أَْعالَمها ، قيل : أَراد َمْن َغيََّر تُُخوَم األََرِضين ، وهو ،  «األَْرض َمنَارَ  لعََن هللا َمْن غيَّرَ »الحديث : لألََرضيَن من ِطيٍن أَو تَُراٍب ، ومنه

ل الَحدَّ من  أَي عالماٍت ،  «َمنَاراً وإِّن لإِلسالم ُصًوى »في الحديث عن أَبي ُهريرة : وَمكانه. أَْن يَْقتِطع طائفةً من أَْرِض جاِره ويَُحّوِ

ةُ الطَّريقِ  : الَمنَارُ و وَشَرائَع يُْعَرُف بها. وهو َمجاز.  ، قال الشاعر : َمَحجَّ

__________________ 
 .. حفص بن  مد« : نور»( يف معجم البلدان 1)
 معجم البلدان :  مد بن عبد الصمد.( كذا ابألصر واللباب ؛ ويف 2)
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هـــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــِِ نـــــــــــــــــَ كٍّ يف مـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ ارٌ لـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــَ

  
بــــــــــــــيــــــــــــــرِ   ُة الســــــــــــــــــــــــــــ  انَن َواضــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــَ دح  ِإىل عــــــــــــــَ

  
وقد تُْطلَق على  (1) (فَ َرأَيْ ُتُم الّناَر الَِِّت ُتوُرونَ أَ )، أَي معروفة ، أُْنثَى ، تُقال للهيب الّذي يَْبُدو للحاسَّة ، نحو قوله تعالى :  ، م النارُ و

قيل : إِن َسُمرة أَصابه ]، قال ابن األَثير : « النَّار آِخُركم يَموُت في»الحديث ، أَنّه قال ِلعَشَرةِ أَْنفٍُس فيهم َسُمَرةُ ، : الَحَراَرة الُمجّردة ، ومنه

قَد تْحتَها واتخَذ فَوقها َمْجِلساً وكان يَصعَد بُخاُرَها فيُْدِفئُه ، فبينما هو فكان ال يَكاُد يَْدفأُ ، فأََمَر بِقْدر عظيمٍة فُملئت ماًء وأَوْ  [(2)َكَزاٌز شديٌد 

الّناُر َوَعَدَها هللاُ ) نَّم المذكورةِ في قوله تعالى :َجهَ  نارِ  وهللا أَعلم. وتُْطلَق على،  ، قال فذلك الذي قال له النَّار كذلك ُخِسفْت به فحصَل في
 ، عن أَبي َحنيفةَ ، وأَنشد في ذلك : قد تَُذكَّرُ و (3) (الَِّذيَن َكَفُروا

ا يف ِدايراَِن  مح بــــــــــــنــــــــــــَ مــــــــــــِ لــــــــــــح نــــــــــــا يـــــــــــــُ نح أَيحتــــــــــــِ  فــــــــــــمــــــــــــَ

  
رًا دعحســــــــــــــــــــــــــــــًا و   ــــــــــــــــَ دح أَث ا انراً  ــــــــــــــــَِ جــــــــــــــــَ  َ جــــــــــــــــ 

  
 ورواية سيبويه :

دح َحطَباً َجزحاًل و   َ ج َجا انراً  َِ
، هكذا في  ، كِقَرَدة نيََرةٌ و ، انقلبت الواُو ياًء لكسرة ما قبلها ، نيَرانٌ و أَْنُورٌ  ، هكذا في سائر النَُّسخ التي بأَْيِدينا ، وفي اللسان : أَْنوارٌ  ج

 ، بكسر فُسُكون وال نظير له ِإاّل قاع وقِيعَة ، وجار وِجيَرة ، حقّقه ابُن ِجنِّي في كتاب الّشواذّ ، نِيَرة سائر النَُّسخ وهو غلط ، والّصواب

قال ابُن األَثير : لم أَِجْدهُ  «ناُر األَْنيَار فتْعلُوهم»في حديث ِسْجن َجهنّم : و، بالكْسر ، األَخيرة عن أَبي حنيفة ،  نِيَارٌ و ، بالضّم ، نُورٌ و

 ً َوايَة فيْحتَمل أَن يكون معناه (4) ولكن هكذا ُرِوَي َمُشُروحا ، ألَنها  أَْنَوار ، وأَصلها أَْنيَار على النار (5)، بجمع  نار النّيران ، فإِن صّحت الّرِ

 من الواو ، كما جاَء في ِريح وعيٍد أَْرياٌح وأَْعياٌد ، وهما من الواو.

َمةُ  : النارُ  من الَمجاز :و ، وما كان بغير ِمْكًوى فهو  نارٌ  ، بالّضّم. قال األَصمعّي : كلُّ َوْسٍم بمْكوًى فهو كالنُّوَرة كالَجْمع ، ، والَجْمعُ  الّسِ

 ؟هذه الناقة نارُ  ، وَزْنٌم ، قال أَبو منصور : والعرُب تقوُل : ما (6)َحْرٌق ، وقَْرٌع ، وقَْرٌم ، وَحزٌّ 

 تُوَسم ، وقال الراجز : اربالن ألَنَّها ناراً  أَي ما ِسَمتَُها ، ُسّميت

م  وحا آابهلــــــــــــــــــَُ قــــــــــــــــــَ ارِ حــــــــــــــــــىت  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ

  
ارُ و   فـــــــــــــي مـــــــــــــن اأُلواِر  الـــــــــــــنـــــــــــــ  (7)قـــــــــــــد َتشــــــــــــــــــــــــــح

 

  
م على غيره لشَرِف أَرباِب تلك ال َمة ، أَي إِذا نََظروا في ِسَمة صاِحبه ُعِرَف صاحبُه فُسِقَي وقُّدِ َمِة وَخلّْوا لها أَي َسقَْوا إِبلَهم بالّسِ الماَء. ّسِ

 ، أَي ِسَمتُها تَدّل على نَِجاِرها ، يعني اإِلبل ، قال الراجز يَصُف إِبالً ِسَماتُها ُمْختلفة :« ناُرَها نَِجاُرها»ومن أَْمثالهم : 

ا  اُرهــــــــــــــــــــــــَ ٍر جنــــــــــــــــــــــــَِ رِّ ِإبــــــــــــــــــــــــِ اُر كــــــــــــــــــــــــُ  جنــــــــــــــــــــــــَِ

  
ا  انرُ و   مـــــــــــــــــــِ الـــــــــــــــــــَ ِر الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ اِإبـــــــــــــــــــح  انُرهـــــــــــــــــــَ

  
قَبائَل َشتَّى ، فأُِغيَر على َسْرحِ كّل قبيلة. واجتمعْت عند َمْن أَغار عليها ِسَماُت تلك القبائِل. وفي يقول : اختلَفْت ِسماتُها ألَّن أَربَابها من 

َمة : العاَلمة (8) «ناراُهما وما»حديِث َصْعَصعَةَ بن ناِجيَةَ ، جّدِ الفرزدق :   .أَي ما ِسَمتُهما التي ُوِسَمتَا بها ، يعنِي ناقتْيه الّضالَّتْين ، والّسِ

أْيُّ ، ومنه : النارُ  من الَمجاز :و ْرك بنارِ  ال تَْستِضيئُوا» الحديث : الرَّ  الُمْشركين. بنار وفي رواية : «أَْهل الّشِ

ْوِء عند الَحْيَرة.  قال ثعلب : سأَْلُت ابن األَْعَرابّي عنه فقال : معناه ال تَُشاوروهم ، فجعل الرأَْي مثالً للضَّ

 ِسَمةً. ، أَي ناراً  َجعَْلُت َعلْيه :، أَي البعيَر  نُْرتُهو

ْهُر ، أَو ، جميعاً : كُرّمان ، النُّّوارو ، بفتحهما ، النَّْوَرةُ و النَّْورُ و هر ، األَْبيَُض منه : النَّْورُ  الزَّ ْهرُ  ، أَي من الزَّ ، وذلك أَنَّه  األَْصفرُ  (9) والزَّ

اَرةٌ  واحدتُه النَّّوارُ و،  النَّْور أَْنَوارٌ  ج يَْبيَضُّ ثم يَْصفَرُّ ،  .نُوَّ

رَ و  الشجرةِ : إِْزَهاُرَها. تَْنويرُ و،  التَّْنويرُ  الشََّجِر ، والِفْعل نَْورُ  : النَّْورُ  وقال اللّيث : .نَْوَره : أَخرجَ  تَْنويراً  الشَّجرُ  نَوَّ
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__________________ 
 .71( سورة الواقعة اآية 1)
 .«نور»( زايدة عن النهاية 2)
 .72( سورة ا ج اآية 3)
 ( النهاية : يرو .4)
 ( يف النهاية : فجمض.5)
 .«حزر»( عن اللسان وابألصر 6)
 ( يف التهذيب : والنار تشفي من األنوار.7)
 .«وما انر ا» 133/  3( يف الفائ  8)
 .«وأما األصفر فزهرٌ »( يف القاموس : 9)
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رَ و ، قُلبت واُوه أَلفاً. أَْنَورَ  ، أَصلُه كأَنارَ  ْرُع : أَْدَرك نوَّ  : اإِلْدَراَك ، هكذا َسّماه ِخْنِدُف بُن ِزيَاد الدُّبيرّي فقال : التَّْنويرُ و،  الزَّ

 نـَو رَاساَم  طَعاَم اَ يِّ حىت  
 وجمعه َعِديُّ بن َزْيد فقال :

اوِ ذي و  نــــــــــــَ ــــــــــــَ ٌح  يــــــــــــرَ تـ بــــــــــــَ ــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــَ وٍن ل عــــــــــــُ  ممــــــــــــَح

  
ارَا  هـــــــــــــَ ـــــــــــــح اح أَم ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــح ـــــــــــــدح أَفـ َد ق ـــــــــــــِ ُذو َأَواب غـــــــــــــح ـــــــــــــَ  يـ

  
رَ و  ، اآلتي ِذكُره. النَُّؤورَ  َغَرَزها بإِْبَرة ثم َذرَّ َعلْيَها ، إِذا تْنويراً  ِذَراَعهُ  نَوَّ

أَي َحُسنْت ،  «أَْنَوَرت لّما نَزَل تحَت الشَّجرةِ »حديث ُخَزْيَمة : ، على األَْصل ، ومنه كأَْنَورَ  ، اإِلناَرة ، من َحُسَن وَظَهرَ  النَّْبُت : أَنارَ و

 .نَْوَرها ُخْضَرتُها ، وقيل : أَْطلعَت

 .النُّور ، وذلك إِذا َوضَع فيه أَضاَءهُ  ، يتعَدَّى وال يَتعدَّى ، الَمكانَ  أَنارَ و

 فيومنه ، لَوضاَءته ، عنهمهللارضي اإِلَماُم أَبو محّمد الَحَسن بن الَحسن بن علّي بن أَبي طالب ، ، وبه لُقِّبَ  الَحَسنُ  : الّظاهر األَْنَورُ و

دِ  أَْنَورَ  كان»:  وسلمعليههللاصلى ِصفته  .ورالنُّ  ، وهو أَْفعَُل من أَْنَورُ  الِجْسِم ، يُقال للَحَسن الُمْشِرِق اللّوِن : (1) [لون] نَيِّر أَي،  «الُمتََجرَّ

ى منه الِكْلُس ويُْحلَق به َشعُر العانَِة : ، بالّضّم : الِهنَاءُ  النُّوَرةُ و رَ و الرجلُ  اْنتَارَ و ، وهو من الَحَجر يُْحَرق ويُسوَّ َل  اْنتََورَ و تَنَوَّ ، حَكى األَوَّ

 ، وأَنشد ابُن سيده : تََطلَّى بها ثعلٌب وأَنكر الثّانَي ؛ وذكَر الثاّلثة ابُن ِسيَده ، إِذا

اَراَن  ا َأّن جــــــــــــــَ لــــــــــــــمــــــــــــــَ عــــــــــــــح ا مل تـــــــــــــــَ مــــــــــــــَ د كــــــــــــــُ  َأجــــــــــــــِ

  
رَاِء ال   حــــــــــــَ ِر ابلصــــــــــــــــــــــــــ  و رُ َأاَب اِ ســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ نـ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ  يـ

  
 ، كما تقول : اْقتَِوْل واْقتَْل. اْنتَرْ وا زْيُد ، ي اْنتَِورْ  فتقول : النَّْوَرة وفي التهذيب : وتأُْمُر من

. ، كَصبُوِر : النِّيلَُج ، وهو ُدَخاُن الشَّْحم النَُّؤورُ و  الذي يَْلتزُق بالطَّْست يُعَالَُج به الَوْشُم ويُْحَشى به حتّى يَْخَضرَّ

 ولك أَْن تَقلَب الواَو المضموَمة َهْمزةً. كذا في اللَّسان.

َض له المصنّف في ن أ ر وأَحالَه على ُهنا.قلت : ولذا تَ  ثَةُ  : النَّؤورو عرَّ ، أَي تُْقَمُحَها ، من قَولك : َسِفْفُت  َحَصاةٌ كاإِلثِْمد تَُدقُّ فتَُسفَُّها اللِّ

 ، ومنه قوُل بْشر : بالنَُّؤورِ  الّدَواَء. وكّن نِساُء الجاهليِّة يَتَِّشْمن

 (2) رِ ابلنـ ُؤو كما ُوِشَم الر َواهُش 
 : ُدَخاُن الفَتيلِة يُتََّخذ ُكْحالً أَو َوْشماً. النَُّؤور وقال اللْيث :

ا الُكْحُل فما َسِمعُت أَنَّ نساَء العََرِب اْكتَحْلن ا الَوْشم به فقد جاَء في أَشعارهم ، قال لبيد : بالنَّؤور قال أَبو َمْنُصور : أَمَّ  ، وأَمَّ

ف   ٍة ُأســــــــــــــــــــــــــــــِ ُض َواِشــــــــــــــــَ ُؤوُرهــــــــــــــــاَأو َرجــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  نـ

  
ا  هــــــــــَ امــــــــــُ ن  ِوشــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــُ قـــــــــــَ وح ر َض فـــــــــــَ عــــــــــَ فــــــــــًا تـــــــــــَ فــــــــــَ  كــــــــــِ

  
يبَة ، كالنََّوار ، كَسَحاب ، ج ، : النَُّؤورو يبة ،،  نُورٌ  يقال : نِْسَوةٌ  بالّضمّ  نُورٌ  الَمْرأَةُ النَّفُوُر من الّرِ تْين نُُورٌ  واألَْصل أَي نُفٌَّر من الّرِ  ، بضمَّ

ةَ على الواو ، مثل قََذال وقُذُل ، مَّ يَت المرأَةُ.نََوارٌ  لثِقلها. ألّن الواحدة فكِرهوا الضَّ  . وهي الفَُرور ، وبه ُسّمِ

ُ  ناَرتو ٌس  النُّورُ  ، وكذلك الّظبَاُء والَوْحش ، وُهنَّ  ، بالكْسر والفتح : نَفََرتْ  نَِواراً و ، بالفتْح ، تَنُوُر نَْوَراً  الَمرأَة : أَي النَّفَّر منها. قال ُمضّرِ

 األََسدّي وذكر الّظباَء وأَنَّها َكنََسْت في ِشدَّةِ الَحّر :

ا  مــــــــُ  حــــــــىت  كــــــــَبهنــــــــ َ ــــــــهــــــــا الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــي تح عــــــــل ــــــــ  َدل ــــــــَ  ت

  
كـــــــــيـــــــــنـــــــــِة   رحمـــــــــَ  ابلســـــــــــــــــــــــ  رِّ تــــــــــُ امـــــــــن ا ـــــــــَ وُرهـــــــــَ (3)نـــــــــُ

 

  
  الباهلّي :وقال ماِلك بن ُزْغبَةَ 

وحراً  ــــــــــــــــــــَ ُروُ   أَنـ ــــــــــــــــــــَ رحَع مــــــــــــــــــــاذا اي فـ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ــــــــــ ُ و   ذي ٌث حــــــــــَ ــــــــــكــــــــــِ ت ــــــــــح ن ِر مــــــــــُ ــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــح ُر ال ــــــــــح ب  حــــــــــَ
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فـــــــــــــي  يـــــــــــــح ُة َأّن ســـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــتح عـــــــــــــالقـــــــــــــَ  َأاَل َزعـــــــــــــَ

  
ــــــــــــــ ُ   ي ــــــــــــــِ ل ــــــــــــــر أحُس ا ــــــــــــــَ ُه ال ــــــــــــــَ رحب ُر غــــــــــــــَ ــــــــــــــِّ ل فــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  يـ

  
 فاعُل َسُرَع ، وأَسكنه للضرورة ، وما زائدة.قال ابن بَّرّي : معناه : أَنِفَاراً َسُرَع ذا يا فَُروق ، أَي ما أَْسَرَعه ، وذا 

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية.1)
 ( ديوانه وصدره :2)

 رماٌد با أ ذر ثالثٍ 
 والقافية مرفوعة وقبله :« . نوَرها.. َترِمي»( ضبرت عجزه عن الصحاح ا ويف اللسان 3)
ـــــــــــــــــاءه و  ـــــــــــــــــوٍم مـــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــر  كـــــــــــــــــبن  ـــــــــــــــــب  ي

  
د  ـــــــــــــهـــــــــــــا خـــــــــــــُ ـــــــــــــي ـــــــــــــاكـــــــــــــواعـــــــــــــب مـــــــــــــقصــــــــــــــــــــــــــور عـــــــــــــل  ورُه
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 وُمنتَِكث : ُمْنتِقض ، وَحِذيق : مقطوع ، وعاَلقَةُ : اسم محبوبته.

 ٌ  ٍء كان.: النِّفَار من أَّي شيْ  النَِّوار ، بالكسر : الَمْصدر ، وبالفتْح : االسم ، وقيل : النِّوارُ و: نافِرةٌ عن الّشّر والقَبيح ،  نََوارٌ  قال : وامرأَة

َرهاو ناَرَها وقد ، أَي نُفَّر ، نُورٌ  ، عنه النساءُ  نُورٌ  ومن سجعات األَساس : الّشْيبُ  : نَفََّرَها ، قال ساعَدةُ بن ُجَؤيَّة يَصف َظْبيَةً  اْستَناَرَهاو نَوَّ

: 

ه  ــــــــــــــُ ال ــــــــــــــَ ب هــــــــــــــا حــــــــــــــِ ُرعــــــــــــــح ــــــــــــــَ رَاٍم مل تـ ــــــــــــــَواٍد حــــــــــــــَ  ب

  
ٍم و   هــــــــــُ ــــــــــٌص ذو َأســــــــــــــــــــــــح ــــــــــاال قــــــــــان ريُه ــــــــــِ ــــــــــن ت  َيســــــــــــــــــــــــح

  
 ، بالّضّم. نُورٌ  تَْنِفُر من الفَْحل ، ج ، بالفتْح : نََوارٌ  بَقَرةٌ و

 من أَن تُْحلَب. أَْنَورُ  هي:  السالمعليهفي صفِة ناقِة صالحٍ و

 اْستَْوَدقْت وهي تُريُد الفَْحَل ، وفي ذلك منها َضْعٌف تَْرَهُب عن َصْولة النّاكح. ، إِذا نََوارٌ  َوِديقٌ  وفََرسَ  أَي أَْنفَُر.

ُرواو ناُروا نَْوراً و  : اْنَهزُموا. تَنَوَّ

ُروَهاو من بَعيدٍ  ناُروا النّارَ و ُروَها : تَنَوَّ  : (1)أَتَْوها ، قال الشاعر  : تَنَّوُروها ؛ أَو تَبَصَّ

و رحتُ  ــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــــَ ا فـ عــــــــــــــــيــــــــــــــــٍد  انَرهــــــــــــــــَ ن بــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــِ

  
الءُ   ك الصـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــح ن اَت مـــــــــــــِ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ زَاَز  هـــــــــــــَ َ  خبـــــــــــــِ

  
 وقال ابُن ُمْقبل :

 (2) للُمتنوِّرِ  الن ارِ َكَرَبتح َحَياُة 
 وَغلَبَه ، ومنه قوُل األَْعشى : َعلْيه : َظِفَر به اْستَنارَ و

وا  َ  مـــــــــــــــا َأضـــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــُ وا بـــــــــــــــعـــــــــــــــح  فـــــــــــــــَبدحرَكـــــــــــــــُ

  
وحَم و   وا الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ نـــــــــــــــاُرواقـــــــــــــــاتــــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــح

  
اَرة : اسمُ  ، بالّضمّ  نُوَرةُ و رَ  ، قال األَزهرّي : ومنه قولُُهم لَمْن فعَل فِْعلها : قد امرأَة َسحَّ رٌ  . فهونوَّ ، وليست بعربيّة صحيحة. قُلُت :  ُمنَّوِ

، بالّضّم وياِء النّسبة ، للُمْختلس ، وهو شائٌع في العََواّم ، كأَنّه يَُخيِّل بِفعله ويَُشبِّه عليهم ، حتى يَختلس  النُّوِريّ  ويجوز أَن يكون منه مأَْخذ

 ، محّركة. نََوَرةٌ  شيئاً ، والجمع

تها في َمْكَوَرة ، للعَلَميّة ، قال بِْشر بن أَبي خازم : ، كَمْقعَد : ع َمْنَورٌ و  ، صّحت فيه الواو ِصحَّ

ُر أَ  ذَكـــــــــــ  ـــــــــــَ زَاِر ت َ
رتِّ املـــــــــــ ـــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  عـــــــــــل ل ـــــــــــح ـــــــــــيـ  ل

  
اٍر ا و و   َ لـــــــــــ  ُذو حبـــــــــــِ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ن ُدوِن ل َورُ مـــــــــــِ ـــــــــــح نـ  مـــــــــــَ

  
ةِ بنِي ُسلْيم  وكذلك ذو بَِحاٍر ، وهما َجباَلِن ، كما فسَّر به الجوهرّي قوَل بْشٍر السابَق ، وقال يزيُد بُن أَبي حارثة : أَو َجبٌَل بَظْهِر َحرَّ

ُر  ال ُأصــــــــــــــــــــــــــــاحلُ  مــــــــــــــح ئــــــــــــــاً  ِإيّن لــــــــــــــعــــــــــــــَ يــــــــــــــِّ  طــــــــــــــَ

  
ٍخ   اَن َدمـــــــــــــح كـــــــــــــَ وَر مـــــــــــــَ غـــــــــــــُ ـــــــــــــَ َورُ حـــــــــــــىت  يـ ـــــــــــــح نـ  مـــــــــــــَ

  
، إِليه نُسبَت الِقِسيُّ  قّواسٌ  كُمْحسن ، ُمْكِمل بن َدْوس : النَُّوْيَرة عامر بن َعبد الَحارث ، شاعٌر. وذو : لقبُ  ، كُجَهْينة النَُّوْيَرة ذُوو

 المشهورة.

ُم بنو ، وهو  شاعَرانِ  نَُوْيَرة وهو وأخوه ماِلَك بن ، ولم يذكْر أَنّه َوفَد ، صَحابيُّ  بن َجْمَهرة التَّميمّي اليَْربُوعّي ، أَسلَم مع أَخيه ، نَُوْيَرةَ  ُمتَّمِ

 أَبي َزَمنَ  الوليد بن خالدُ  قتلَه ، مشهوَرةٌ  وقِّصتُه. قَْومه َصَدقاتِ  على وسلمعليههللاصلىأَيضاً صحابّي ، وله ِوفادة ، واستعملَه رسوُل هللا 

 .فَوَداهُ  بكرٍ 

 صَحابيّان شاعراِن كان أَْحَسن. نَُوْيَرةَ  قاله ابن فَْهد. قْلت : وهما من بني ثَْعلَبَة بن يَْربُوع ، ولو قال المصنِّف : ومتّمم ومالُك ابنا

د النّاطُق أَقَضى القُضاة أَبو القاسم عبد الرْحمن بن القاِسم بن الُحَسْين بن عبد ، عن نَْصر ، ومنها اإِلمام الفقيه الّشهي : ناحيَةٌ بمصرَ  نَُوْيَرةُ و

، وأَبوه القاسم يُعَرُف بالَجُزولّي ،  648، استُْشِهد في َوْقعة الِفِرْنج بدْميَاط سنة  النَُّوْيريّ  هللا بن محّمد بن القاسم بن َعِقيل العَِقيلّي الهاشميّ 
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بابن الحارثيّة ، وَوالدهُ عبد هللا مشهوٌر بابن القَُرشيَّة. وهو من بَْيِت ِعْلم وِرياسه ، وفي َولِده الخطابةُ والقضاُء  وَجّده الُحسين مشهورٌ 

الّدين أَحمد بن  لفقيه شهابُ والتَّْدريس بالَحَرَمْين الشَِّريفين. َولُده الفقيهُ اإِلمام جمال الّدين القاسم أَخذ عنه ابُن النّعمان الميرتلّي ، وَحفيُده ا

 ، ذكره ابُن بَطُّوطة في رحلته. وابنتُه أُمُّ الفْضل َخديَجةُ ، وَكمالية ابنة علّي بن أَحمد ، ومحمد بن عبد النَُّوْيريّ  عبد العزيز بن القاسم

__________________ 
 .«ـهمعجمتا ا جبر با منعج وعاتر ا معجمة فزاءين قوله : قا  الشاعر ا هو ا ارث بن حلزة. وخزاز  خباء»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( ديوانه وصدره :2)

 فبعثتها تقُص املقاصر بعد ما
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ن  ّمد ؛ الســــــــــــــّتة َحّدثوا وَأجازوا  الرمحن بن علّي بن َأمحد ا وُأخُته خد ة ا و ّمد ابن علّي بن َأمحد. وولده أَبو الُيمح
ربكات ا وَأمحد بن  ّمد بن َأمحد بن عبد العزيز بن القاسم ا َخطيب ا ََرَماح شيخ اإلسالم زكراّي ا و ّب الدين أَبو ال

وحفيُده اخلطيُب شرف الدِّين أَبو القاسم َأمحد بن  ّمد بن َأمحد ا من مشايخ السّيوطي  799وقاضيهما ا تويّفِ سنة 
ٍد ؛ وابُن أَ  ُته أُّم اهلَُد  زيحنب ا َأجازها تقّي الدين بن فهح خيه َنســــــــــــــيُم الدِّين أَبو اّلطِّيب َأمَحد بن  ّمد بن َأمحد ا ؛ وبنـح

 َأجازه ا افة الس خاوّي.
ألَنّه أَّوُل  الَمنار بن قَْيس بن َصْيفّي ، وإِنّما قيل له ذُو (1) الّرايش الَحارث تُبَُّع بن ، وهو أَْبَرَهةُ  َمِلٌك من ملوك اليََمن ، واسمه الَمنَار ذوو

 وولده ذو األَذعار ، تقّدَم ِذكره. على َطريِقه في َمغاِزيه ليَْهتِدَي بها إِذا َرَجع. الَمنارَ  َمْن ضَربَ 

نَّانُ  النار بَنُوو ْجر الكْندّي أَميُر بُن حُ  َمّر بهم امرؤ القْيس قيل لهم ذلك ألَنه ، وثَْوٌب ، ُشعراُء ، بَنُو َعْمرو بن ثْعلبَة (2) : القَْعقاُع ، والضَّ

 .النّارِ  من َجْودة شْعركم ، فقيل لهم : بَنُو ناراً  ُء عليكم بَْيتُُكمْ فقال : إِنّي ألَْعَجُب كيف ال يْمتلى شيئاً من أَشعارهم فأَْنشُدوه لَواِء الشُّعراءِ 

 شاتََمه. ، إِذا ناَوَرهُ  قدو : الُمشاتََمة ، الُمناَوَرةو

 فال تَْخفَى على أََحد. وتَْظَهر تُنِيرُ  كَمْقعَد ، أَي َضْربَةً أَو َرْميَةً  َمْنَورِ  ، كَكيَِّسة ، وذاتَ  َرةً نَيِّ  بَغَاه هللا يقال :و

 * ومّما يُْستدرك عليه :

 .بالنار َكرهَ أَن يُخاِطبهم« النُّور السَّالُم عليكم أَهل»:  بالنّارِ  ، ومنه قوُل ُعَمَر إِذا َمّر على جماعة يَْصطلون النّار : النُّورُ 

 .(3) (ِإيّنِ آَنْسُت انراً )كما في قوله تعالى :  النُّور ويَُراد بها النار وقد تُْطلق

ْنيَا ،  النّار من أَصٍل واحٍد ، وهما كثيراً ما يَتالزماِن ، لكن النُّورُ و النّارُ  وفي البصائر : وقال بعُضُهم : متَاٌع  النُّوروَمتَاٌع للُمْقِوين في الدُّ

 انتهى. (4) (اْنظُُروان نَ ْقَتِبْس ِمْن نُورُِكمْ )االْقتبَاُس فقال تعالى :  النّور للُمتَّقين في الدُّنيا واآلخرة ، وألَْجل ذلك استُْعِمل في

ذُو العََمايَة ، ويَْرُشد بُهداه ذو الغََواية. وقيل ، هو الّظاهر الّذي به كلُّ  بنُوِره ، قال ابُن األَثير : هو الذي يُْبِصرُ  النُّورُ  ائه تعالى :ومن أَسم

ى ُرُهَما أَي .(هللاُ نُوُر السَّماواِت َواْْلَْرضِ ) . ونُوراً  ُظهوٍر. والّظاهُر في نْفسه الُمْظِهُر لغْيِره ، يَُسمَّ ، كما يُقال : فالٌن ِغيَاثُنا أَي  ُمنّوِ

 ُمِغيثُنا.

َرَها أَي «زيُد بُن ثابت أَناَرَها ثم»الحديث : : التَّْبيِيُن واإِليضاُح ، ومنه اإِلناَرةُ و وأَْوَضحها وبَيَّنها. يعني به فَريضة الَجّد ، وهو َمجاز ،  نَوَّ

تَه.هللا بُْرهَ  أَنارَ وومنه أَيضاً. قولُُهم :   انه ، أَي لَقَّنَه ُحجَّ

 من ذاك ، أَي أَْبيَُن. أَْنَورُ  . وذاأَنارَ  ، والثّانية من نارَ  : الَواِضَحاُت البَيِّنَاُت ، األُولَى من الُمنِيراتُ و النّائراتُ و

 الَحْرب. وهو َمجاز. نارَ  وأَْوقدَ 

 .النُّور هو النُّوَرانيّةو

وبها تُعَرف ُحُدوُد  الَحَرِم : أَْعالُمه التي َضَربَها إِبراهيُم الخليُل ، عليه وعلى نبيِّنا الّصالة والّسالم ، على أَْقطاِر الَحَرم ونََواِحيه ، َمنَارُ و

 .  شَرائعُه ، وهو َمجاز. اإِلسالِم : َمنَارُ والَحَرِم من ُحُدود الِحّلِ

 َسُن اللَّْوِن الُمْشِرُق.: الحَ  الُمنِيرُ وكَسيِّد ،  النَّيِّرُ و

رَ و  من حيُث ال يََراهُ. النّار الرُجَل : نظَر إِليه عند تَنَوَّ

 ، بالّضم ، أَي َوْسٌم ، وهو َمجاز. نُورٌ  وما به
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 قْبره على يَُرى يزال ال فهو ، عنههللارضي: لقُب عبد الرحمن بن َربيعَة الباهلّي ، قَتلتْه التُّْرُك ببَاِب األَْبَواب في َزمِن ُعَمَر  النُّور وذُو

وكان أَْنفذه أَبو موسى األَْشعَرّي على باب  (5)وَوجْدت في الُمْعجم أَنَّه لقُب ُسَراقَة بن َعْمرو ،  . نقله السهيلّي في الّروض. قلُت :نُورٌ 

 األَْبَواب. فاْنُظره.

ل : نارُ و لون بذلك تأْكيداً للِحْلف.كانت للعََرب في الجاهليّة يُوقُِدونها عن نارٌ  الُمَهّوِ  د التَّحالُف ، ويَْطرحون فيها ، ِمْلحاً يَْفقُع ، يَُهّوِ

__________________ 
 .«الرائش: » 438( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 وانظر فيه متام نسبه.« الضبان» 70( يف املؤتلف ل مدي ص 2)
 .7( سورة النمر اآية 3)
 .13( سورة ا ديد اآية 4)
 .«ذا النون« : »ابب األبواب»ورد يف معجم البلدان ( 5)
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 الُحباحب ، َمرَّ في موضعَها. نارُ و

ها وَهْيُجَها. نائَرتَُهاوالحْرب  نارُ و: العََداَوةُ والّشْحناُء والِفتْنة الحادثةُ.  النّائَرةُ و  : َشرُّ

ةُ   : قْريَةٌ بالبَْحرين لبني ُمَحاِرب بن عبد القْيس. قاله ياقوت. النّارِ  بَمكَّة. وذُو النّارِ  لبَني َعْبس ، تقّدَم ِذْكرها في الِحَرار. وُزقَاقُ  النّارِ  وَحرَّ

ُرَها وقال زيُد بن ُكثَْوةَ : َعِلَق رجٌل امرأَةً فكان روباللَّْيل ،  يَتَنوَّ ً  التَّنَوُّ ِء ، فقيل لها : إِّن فالنا ُرك مثل التََّضوُّ منها إِاّل  ، لتْحذَره فال يََرى يَتَنَوَّ

َم ثَْوبها ثمَّ قابَلتْه وقالت : يا راً  َحَسناً ، فلّما َسمعْت ذلك َرفعْت ُمقدَّ هاه. فلّما سمَع َمقالتَها وأَْبَصر ما فَعلْت ، قال : فبئسما أََرى هاه.  ُمتنّوِ

 ن.وانصرفَْت نَْفُسه عنها. فُضربَْت َمثالً لكّل من ال يَتِّقي قَبيحاً وال يَْرَعِوي لَحسَ 

 : لقُب َكْعب بن َخفاَجةَ بن َعْمرو بن ُعقَْيل ابن كْعب ، بْطٌن. النَُّوْيَرة وذو

 ، َشِهَد مع علّيٍ َمشاهَده. الَمنَاِريُّ  أَيضاً بَْطٌن من غافِق ، منهم إِياُس بُن عامر َمنَاَرةُ وبن َعْوف بن الَحارث بن َجْفنة : بَْطن.  َمنَاَرةُ و

بن أَْخضَر بن ُمعَاوية بن قُّرة  ُمْستنِيرُ وبن ِعْمران الُكوفّي.  ُمْستنِيرُ والنَّْحوّي هو قُْطُرب ، َحّدَث عنه محّمد بن الَجْهم.  الُمْستنِير ومحّمد بن

 ، عن أَبيه.

 ذكَره ابُن نُْقطة. .(1)، قاضي تَْبريز ، سمَع كتاَب شْرح السُّنَّة للبَغوّي من حشدة  نُوريّ  وعبد اللطيف بن

لَفّي باإِلجازة. النُّور ومحّمد بن  البَْلخّي ، بالّضم ، َرَوى عن الّسِ

 ، ذكَره أَبو َسعٍد الماِلينّي. النُّورانيّ  ومحّمد بن محمود

ْخلَد ، وحفيده أَبو القاسم ُعبَْيُد هللا بن : قريةٌ بالسَّواد ، منها الُحَسْين بن عبد هللا ، وإِبراهيم بن َمْنُصور ، وأَحمد بن محّمد بن مَ  النُّوِريّةو

ثون. وإسماعيل بن سودكين النُّوريُّون محّمد بن أَحمد ،  الّدين الشَّهيد. نُور ، تلميذُ ابن َعَربّي ، نُِسب إِلى النُّوريّ  ، محّدِ

ان ، ِحَجازيَّة. النُّّوار وَرْوضة  ، كُرمَّ

 ، كَسَحاب : َموضٌع نَْجدّي. النََّوارُ و

راو بَّر محّمد بن محّمٍد ، كُمعَّظم : لقُب شيخنا العاَّلمة الشَّهيد أَبي عبد هللا محّمد بن عبد هللا بن أَيُّوَب التِِّلْمَسانّيِ ، أَخذ عن أَبي عبد ال لُمنَوَّ

، والمحّدث الُمعَّمر علّي بن أحمد  الُمَرابط الّدالئّي ؛ ومحّمد بن عبد الرحمن بن زكرى ، وأَبي العباس أحمد بن ُمبَارك بن سعيد الغْيالنيّ 

صاحب بن عبد هللا الخيّاط الفاسّي الحرشّي ؛ وأَجازه من فاس محّمد ابن عبد السالم بناني الكبير ، ومحّمد بن عبد الّرحمن بن عبد القادر 

 .تعالى هللارحمه 1172شوال من شهور سنة  13المنح ، تُُوفِّي بمصر بعد ُرجوعه من الحّج في نهار األَحد 

 اإِلْسكندر باإِلسكندريّة من عجائب الّدهر ، ذكرها أَهل التاريخ. َمناَرةو

في ناحيٍة يقال لها َوْنَجر ، بنَاها سابُور بُن أَْردشير ، ارتفاُعها خْمُسون ذراعاً ، في استدارة  (3)في ُرْستاق َهَمدان  (2)الَجَوافِر  َمنَارةُ و

 فيها أَشعاٌر متداَولة.ثالثين ذراعاً. ولشعراِء َهَمذان 

اقتَداًء بَسابُور. قال  485القُُرون : بطريق مكة ، قرَب َواقَِصةَ ، بناها الّسلطان َجالُل الّدين َمِلْك شاة ابن أَْلب أَْرَسالن المتوفَّى سنة  َمنَاَرةُ و

 ياقُوت : وهي باقِيَة َمْشُهورة إِلى اآلن.

 أَيضاً من ثُغور َسَرقُْسطةَ. (4) َمناَرةوَب َشذُونَة. ، باألَْنَدلس ، قُر الَمنَاَرة وإِْقليم

بَْير.  ُمنِيَرةُ و ر ُمَساوى بن  الُمنِيَرةو، بضّم فكْسر : َموضٌع في َعِقيق الَمدينة ، ذكَره الزُّ : قريةٌ باليََمن ، َسمعُت بها الحديَث على الفقيه الُمعَمَّ

 .عنههللارضيإِبراهيم الُحَشْيبرّي ، 

__________________ 
 .«من حشدة»بد  « من حفدة العطاردي»( كذا ابألصر ا صحح عبارته  ق  املطبوعة الكويتية : 1)
 اب اء.« منارة ا وافر»( كذا ابألصر ويف معجم البلدان 2)
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 ( معجم البلدان :  ذان.3)
 .«ومنار»( عن معجم البلدان ا وابألصر 4)
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ُك : َمْجَرى الماءِ  ، بالفتْح النَّْهرُ  : [نهر] ، وهذا قوُل األَكثر ، وقيل : هو الماُء نْفُسه ، وصريُح المْصباحِ أَنَّه حقيقةٌ في الَماِء َمجاٌز  ويَُحرَّ

 وأَنشد ابُن األَعرابّي. .أَْنُهرٌ و نَُهورٌ و ، بضّمٍ فسكون ، نُْهرٌ و أَْنَهارٌ  ج في األُْخُدود ، قاله شيخنا.

يـــــــــُو  مـــــــــا زالـــــــــتح  قـــــــــِ لـــــــــٌة  (1)ســــــــــــــــــــــُ اَن َنـــــــــح رحمـــــــــَ  بـــــــــكـــــــــِ

  
ن    رِي بـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــكـــــــــــــــُ َر  ـــــــــــــــَح َوامـــــــــــــــِ ورُ عـــــــــــــــَ  هنـــــــــــــــُُ

  
بن محّمد ، عن عاصم بن الَحَسن ، وعنه ابن طبَْرَزد ، وأَبوه علّي بن محّمد كان فقيهاً َجْنبَليّاً ،  عبُد هللا بن عليّ  : أَبو البََركات النَّْهريُّونو

 (2)، عن محّمد بن الُحَسْين الَحّراني ، وعنه أَبو العاَلِء العّطار الَهَمذانّي  أحمُد بن ُعبَْيد هللا أَبو غالبو من أَقران أَبي الَوفاِء علّيِ بن عقيل.

ْمِسمّي  الُمَحّدثان ، وعلّي بُن َحَسن بن َمْيُمون الشاعر  ، من أَهل النَّْهريّ  وفاتَه : أَْزَهُر بن عبد الوّهاب بن أْحَمد بن َحْمزة (3)الَمْعُروف بالّسِ

ئين  نَهر  أَيضاً ، قاله الحافظ. النَّْهريّ  الُده ، وأَبو البََركات ابُن األَْنماطّي يقال لهوأَو (4)القالَّ

 (َهرْ َوَأمَّا الّساِئَل َفال تَ ن ْ )، قال هللا تعالى :  كاْنتََهَره َزَجَرهُ ، : يَْنَهُره نَْهراً  الّرُجلَ  نََهرووأَْجَراه.  : َحفََره يَْنَهُره نَْهراً  ، ، كَمنَع نََهَر النَّْهرَ و

 وقال الّشاعر : «آَمنَه هللا من الفَزع األَكبرصاحَب بِْدَعة مألَ هللا قَْلبَه أَْمناً وإِيماناً ، و اْنتََهر َمن»في الحديث : و (5)

َرن  ال  هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ ه  تـ تــــــــــــُ ــــــــــــَ رحبـ ريــــــــــــبــــــــــــًا طــــــــــــاَ  غــــــــــــُ  غــــــــــــَ

  
نِ   حــــــــــــَ ــــــــــــذ  ِّ واملــــــــــــِ ه ابل ــــــــــــُ رِب ُر َيضــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــح ــــــــــــد  ــــــــــــال  ف

  

ه  تــــــــُ َدامــــــــَ َو  نــــــــَ لــــــــح ــــــــَ ُب الــــــــغــــــــريــــــــِب مــــــــن الــــــــبـ  َحســــــــــــــــــــــح

  
نِ   اِب والــــــــــــَوطــــــــــــَ بــــــــــــَ ِر واأَلحــــــــــــح رحقــــــــــــِة اأَلهــــــــــــح ــــــــــــُ  يف فـ

  
 ، إِذا استقبَْلته بكالٍم تَْزجُره عن َخبٍر. اْنتَهْرتهو نََهْرتُه وفي التهذيب :

 .اْستَْنَهرو نََهرَ  وكّل كثير َجَرى فقد أََخَذ لَمْجَراهُ َمْوِضعاً َمكيناً. ، ِإذا اْستَْنَهَر النَّْهرُ و

في الِحْصن  وفي بعض األُصول : َخْرقٌ  َشقٌّ  : الَمْنَهرو .النَّْهرِ  ، وفي التّْهذيب : َموضعُ  يْحتِفُره الماءُ  النَّْهر ، كَمْقعَد : َموِضٌع في الَمْنَهرُ و

 أَنَّه قُتِل وُطِرَح في»حديُث عبد هللا بن َسْهل : منه، وفي بعض النُّسخ : الماُء ، و ماءٌ  ، وفي بعض األُصول ، يَدخل فيه نافذٌ يَْجِري منه

 .«َخْيبَر (6) َمناِهر من َمْنَهر

 تُْلقَى فيه. للُكنَاَسات أَماَم َداِرِهم وفي األَساس : بهاٍء : فََضاٌء بيَن أَْفنِيَِة القَْوم. ، الَمْنَهَرةو

، نقله الصاغانّي ، يقال : َحفَْرُت  كأَْنَهرَ  ، هكذا في التهذيب. النَّْهر ، مشتقٌّ من بَلَغ الماءَ  ، أَي ، كَمنَع وَسِمع نَهرَ  َحتَّى البئرَ  َحفَرَ  يقال :و

 انتهْيت إِلى الماِء. (7)، أَي  أَْنَهْرتُ و نَهْرتُ  حتَّى

كةً : السَّعَةُ  النََّهرو ياُء ، وبه فَّسَر بعُضهم قولَه تعالى :  ، محرَّ أَي ألَّن الَجنّة ليس فيها لَْيٌل. إِنّما  (8) (ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجّنات  َوََّنَر  )والّضِ

، كما يُقال َشعٌَر وَشْعٌر. ونَْصُب الهاِء  نَْهر . ويُقال : هو واحدُ للنَّهار ، وهو جْمع الَجْمع نُُهر : جْمع نََهرٌ  هو نُور يتألأْلُ. وقال ثْعلٌب :

بُ رَ ):  عزوجل، كقوله  أَنهار ، معناه (يف َجّنات  َوََّنَر  )اُء : أَْفَصح. وقال الفرَّ  أَي األَْدبَار. وقال أَبو إِسحاق نَْحَوه ، وأَّن  (9) (َويُ َولُّوَن الدُّ

 االسم الواحد يَدّل على الجميع ، فيُْجتَزأُ به عن الجميع ، ويُعبّر بالَواحد عن الَجْمع.

 قال أَبو ذَُؤْيب : ، كَكِتف : َواسٌع. نََهٌر نَِهرٌ و

ًة  مـــــــــــــَ يـــــــــــــح تح خـــــــــــــَ تـــــــــــــنـــــــــــــَ ت بـــــــــــــه فـــــــــــــابـــــــــــــح ـــــــــــــامـــــــــــــَ  أَق

  
رَاٍت   ٍب وفـــــــــــــــــُ رح عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  َقصــــــــــــــــــــــــــــــَ (10) هنــــــــــــــــَِ

 

  
 ، أَي كثير. نَِهرٌ  ، على البَدل. وكذلك ماءٌ  نََهرْ  ورواه األَصمعّي. وفََراتٍ 

 الطَّْعنَة : َوسَّعَها. قال قَْيُس بن الَخطيم يَصف َطْعنَةً : أَْنَهرَ ووالذي في أُصول اللُّغة :  َوسَّعَه. النَّهرَ  ، أَي أَْنَهَرهُ و

ي  فـــــــــِّ ُت هبـــــــــا كـــــــــَ كـــــــــح لـــــــــَ رحتُ مـــــــــَ ا  فـــــــــَبهنـــــــــحَ هـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــح تـ ـــــــــَ  فـ

  
َر    ا (11)يــــــــــــَ ا َورَاَءهـــــــــــَ ا مـــــــــــَ نح ُدوهنـــــــــــَِ  قـــــــــــائـــــــــــٌم مـــــــــــِ
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__________________ 
 ( ويرو  : ما دامت بد  ما زالت.1)
 .«اهلمداين»بوعة الكويتية ا وابألصر ( عن املط2)
 .«الشمسين»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .«القاليا»ويف اللباب : « القالس»( عن معجم البلدان ا وابألصر 4)
 .10( سورة الضح  اآية 5)
 ( يف اللسان : مناهري.6)
 ( يف التهذيب : أي بلغت املاء.7)
 .54( سورة القمر اآية 8)
 .45سورة القمر اآية ( 9)
 ( القصب جماري املاء من العيون.10)
 ( ضبطت يف التهذيب ابلبناء للمجهو .11)
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إِاّل الظُّفَُر تُم الدََّم بما شئْ  أَْنِهُروا»الحديُث : وَصبَّه بكثرة ، ومنه أَْظَهَره وأََسالَه الدََّم : أَْنَهرَ و فَتْقََها ، أَي َوسَّعَه. أَْنَهرَ  ويُقال : َطعَنَه َطْعنةً 

نَّ   أَْنَهرَ و .النَّهرِ  وهو َمجاز ، َشبّهَ خروَج الّدم من َمْوضع الذَّْبحِ بَجْريِ الَماِء في،  «الدََّم فُكلْ  أَْنَهرَ  ما»في حديث آَخر : و،  (1) «والّسِ

 انّي.، وهذه عن الصاغ كاْنتَهرَ  ، النَّهر ، ومعناه : ساَل َمسيلَ  الِعْرُق : لُم يَْرقأْ َدُمه

 ، عن اللِّْحيَانّي. لْم يُِصْب َخْيراً  : فأَْنَهرَ  ، فالٌن بِئراً  َحفرَ و

َ  أَْنَهرَ و ، نقله الّصاغانّي. الَمْرأَةُ : َسِمنتْ  أَْنَهَرتو  .النَّهرِ  َسْيلَ  الدَُّم : سال أَْنَهرَ و فيه ، نقله الّصاغانّي. في العَْدِو : أَْبطأ

 ، عن ابن األَْعَرابّي وأَنشد : : الناقةُ الغَزيَرةُ  النَّهيَرةُ والكثيُر ،  من الماِء : النَِّهيرُ و

رح  كــــــــــُ اُح الــــــــــبــــــــــُ بــــــــــَ اُء ِمصــــــــــــــــــــــــح بــــــــــَ لــــــــــح ٌ  غــــــــــَ َدلــــــــــِ نــــــــــح  حــــــــــَ

  
ريَةُ   رح  هنــــــــــــــَِ خــــــــــــــَ ريح فــــــــــــــَ الِف يف غــــــــــــــَ (2)اأَلخــــــــــــــح

 

  
 ونََهاَراِن ، وال لْيٌل ولَْيالن ، إِنَّما واحد نَهار ْيُل اسٌم لكّلِ لْيلة ، ال يُقالاسٌم لكّل يوم ، واللَّ  النََّهارُ و، كَسحاب اسٌم ، وهو ِضدُّ اللَّْيل.  النََّهارُ و

ِضيَاُء ما بَْين  هو النََّهارُ  يَوٌم وتَثْنيَتُه يَْوماِن ، وضّد اليَْوم ليلة ، هكذا رواه األَزهرّي عن أَبي الَهْيثم. واْختُلف فيه ، فقال أَُهل الشَّْرع : النََّهار

 انتِشاُر َضْوِء البََصِر واْفتِراقُه. ، وهذا هو األْصل. وقال بعُضهم : هو لُوعِ الفَْجر إِلى ُغُروب الّشْمس ، أَو من ُطلُوع الشَّْمس إِلى ُغُروبهاطُ 

، هكذا في النَُّسخ. وفي بعض ، عن ابن األَعرابّي  أَْنُهرٌ  ج .(3)وفي اللسان : واجتِماُعه ، بدل : وافتراقُه. وفي بعِض النَُّسخ : أَو انتشار 

 (4)* ، وهذه عبارةُ الجوهرّي : وقال بعد ذلك : فإِن أَْو ال يُْجَمُع ، كالعََذاب والسََّراب ، بضّمتين ، عن غيره : نُُهرٌ و ، أَْنِهرةٌ  األُصول :

، قال شيُخنا : وقد سبق للمصنّف في َعذاب أَن جْمعه أَْعِذبَة ،  (4)، مثل َسَحاٍب وُسُحب  نُُهر ، وفي الكثير : أَْنُهرٌ  َجمْعت قْلت في قليله :

 وهو قياسّي ، كَطعَام وأَْطعَمة ، وَشَراب وأَْشِربَة.

 : (5)انتهى ، وأَنشد ابُن سيده 

رح  مــــــــــــُ نـــــــــــــا ابلضــــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــح
ُ

رِيـــــــــــــَدان ملـــــــــــــ وحاَل الـــــــــــــثـــــــــــــ   لـــــــــــــَ

  
ـــــــــــــــٌد   رِي ـــــــــــــــَ ٍر وث ـــــــــــــــح ـــــــــــــــي ـــــــــــــــُد ل رِي ـــــــــــــــَ رح ث هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــنـ  ابل

  
 ، على النََّسب ، كما قالُوا : َعِمٌل وَطِعٌم وَستِةٌ ، قال : نَهارٍ  ، كَكِتٍف : صاحبُ  نَِهرٌ  َرُجلٌ و

ُت بليحليٍّ ولكينِّ   هنَِرح لسح
يُِغيُر فيه ، قال  نََهارٍ  ، أَي صاحب نَِهرٌ  . ورجلٌ اريّ نَهَ  على النََّسب ، حتى كأَنّه قال : نَِهراً  قال سيبويه : قوله : بلْيلّي ، يَدّل على أَنّ 

 األَزَهرّي : وسمعُت العََرَب تُْنِشد :

ُك  ًا فـــــــــــــــِإيّنِ  (6)ِإنح تـــــــــــــــَ لـــــــــــــــيـــــــــــــــّ يـــــــــــــــح رُ لـــــــــــــــَ  هنـــــــــــــــَِ

  
رُ   تـــــــــــــظـــــــــــــِ ُح فـــــــــــــال أَنـــــــــــــح بـــــــــــــح ىت أَتـــــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــَ

  
ّي : وَصوابُه على ما أَنشَده ِسيبََوْيه :  قال ابن بَّرِ

لـــــــــــــــيٍّ ولـــــــــــــــكـــــــــــــــينِّ  يـــــــــــــــح ُت بـــــــــــــــلـــــــــــــــَ رح َلســـــــــــــــــــــــــــــح  هنـــــــــــــــَِ

  
رح   تـــــــــــــكـــــــــــــِ َر ولـــــــــــــكـــــــــــــنح أَبـــــــــــــح يـــــــــــــح ُج الـــــــــــــلـــــــــــــ  لـــــــــــــِ  ال أُدح

  
 ، كلْيٍل أَْليَُل. ُمبَالغة كذلك ، كالهما ، كَكِتفٍ  نَِهرٌ و،  نََهاٌر أَْنَهرُ  قالوا :و .النََّهار : صاَر في أَْنَهرَ  قدو

 ، وأَْنثاهُ اللَّْيُل. نُُهرٌ و أَْنِهَرةٌ  ، أَو َولُد الَكَرَوان ، أَو َذكُر الُحبَاَرى ، ج أَو َذكُر البُومِ  والغََطاِط ، : فَْرُخ القََطا النَّهارُ و

ّي عن يونَس بن َحبيب  النََّهارووقال الَجْوَهِرّي :  فَْرُخ الُحبَاَرى ، َذَكَره األَصمعّي في كتاب الفَْرق ، واللَّْيل : فَْرُخ الَكَرَواِن ، حكاه ابُن بَّرِ

زيُّ عن أَبي عبيدةَ : أَن جعفَر بن ُسلْيَمان قدَم من عند الَمْهدّي فبعَث إِلى يُونَُس بن َحبيب فقال : إِنّي وأَ  ، قال : مير الُمؤمنين وَحَكى التَّوَّ

 اختلْفنَا في بَيت الفرزدِق وهو :

ُه و  ـــــــــ  َواِد كـــــــــبَن ُ  يف الســـــــــــــــــــــــ  هـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ ُب يـ ـــــــــح ي  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
ه   بــــــــــــــيــــــــــــــح انــــــــــــــِ يــــــــــــــُح ِبــــــــــــــَ ٌر َيصــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــح ارُ لــــــــــــــَ  هنــــــــــــــََ
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فَْرُخ  النَّهارَ و، فقال َجعفر : زعَم الَمْهديُّ أَنَّ اللَّْيَل فَْرُخ الَكَرَوان ،  النََّهار فقال له : اللَّْيل هو اللّْيُل المعروف وكذلك ؟النَّهاروما اللَّْيُل 

 الُحبَاَرى. قال أَبو عبيدة : القَْولُ 

__________________ 
 ( إلا هن  عن السن والظفر ألن من تعرض للذبح هبما خن  املذبوح ا ومل يقطض حلقه ا عن النهاية.1)
 .«لسان ـهر أن يعظم الضرع فيقّر الل  ا اقوله : حندل  أي ضخمة عظيمة ا والفخ»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( وهي عبارة القاموس.3)
 .«الس راب»بد  : « والش راب» يف القاموس : (*)
 فإن مجعته قلت يف قليله : ( هذه عبارة اللسان نقاًل عن اجلوهري ا ونص عبارة الصحاح املطبوع :4)

 هُنُر مثر سحاٍب وُسُحب
 ( يف الصحاح : وأنشد ابن كيسان.5)
 ( الصحاح : إن كنت.6)
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َهدي  فمعروٌف يف الَغرِيب ا ولكن لي  هذا َموحضــــــــــــــُعه. قا  ابُن بـَّرِّي : قد عندي ما قا  يُوُن  ا وَأما الذي ذَكَره 
امل

رحه تفحســــرياً شــــافياً ا وأَن ه ملّا قا  ليٌر يصــــيُح ِب َعحىَن عل  ما قاله يُوُن  وِإنح كان مل يَفســــِّ
ا  هنار انِبَـيحهذَكَر َأهُر املعاين َأن  امل

ياَح ا أَلن   للنـ َهار فاســـــــتعار كبَن ه   الن هارُ  مل ا كان آِخذاً يف اإِلقـحَبا  واإِلقحَدام ا والل يحر آِخٌذ يف اإِلدحاَبر ا صـــــــار النـ َهار الصـــــــِّ
ُزوم. َهح

 هازٌم والّليحُر كبَنّه مهزوٌم ا ومن عادة اهلَازِم أَنّه َيصيح عل  امل
هما (1) النّْهروانو ثاَلُث قًُرى : أَْعلَى  ما يَجِري على األَْلسنة بكسر النون ، وهو خطأٌ ، وهي، وأَكثُر  ، بفتْح النُّون وتَثْليث الّراِء وبضّمِ

طة  (2)وهي ُكوَرةٌ َواِسعةٌ من الَجانب الشرقّي ، حّدها األَْعلى متّصٌل  وأَْوَسُط وأَْسفَُل ، ُهنَّ بين َواِسَط وبَْغَدادَ  ببغداد ، وفيها ِعّدة بالٍد متوّسِ

 ياقوت قال. مشهورة الخوارج مع عنههللارضي، وكان بها َوْقعةٌ ألَمير المؤمنين علّي  (3)، منها : إِسكاٌف وَجْرَجَرايَا والصافيَة وَديُر قُنَّى 

 َمَمرّ  في وكان. الّسلجوقيّة أَيّام في وقتالهم السالطين الختالف قائمةٌ  والحيطانُ  بها النّاسُ  يَراها تِاَللٌ  وقَُراهُ  وُمُدنُه خرابٌ  اآلن وهو: 

ثين.أَهلُ  عنه فَجال العساكر  ه واستمّر َخرابُه. وقد خرج منها جماعةٌ من العلماِء والُمَحّدِ

ى  ، نقله ياقُوت ، عن أَبي عبد هللا الُحَمْيدّي في قِصَّة ذكَرها. النَّْهَروان وبالَمغرب َموضٌع يُسمَّ

 قال الشاعر : : السَّحابُ  لنّاُهورُ او

ٍة  ــــــــــــــــَ رِي ــــــــــــــــح رحعــــــــــــــــَ  أبَق ــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــٌة تـ ا هبــــــــــــــــُح  كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ َ

  
وحف   تح مــــــــــن جــــــــــَ رجــــــــــَ ٌة خــــــــــَ ورِ َأو شــــــــــــــــــــــــقــــــــــ   انهــــــــــُ

  
 ويُْرَوى ساُهور ، وهو القَمر. وقد ذُِكر في َموضعه.

َماكُ  األَْنَهَرانو اُء والّسِ يَا : العَوَّ  ، نقله األَزهرّي عن العرب. لكثَْرة مائِهما ، ُسّمِ

بن تَْوسعَة بن تميم ، من َولد الحارث بن تْيم هللا بن ثْعلَبة بن ُعَكابة بن َصْعب بن  نََهار ، وهو بُن تَْوِسعَةَ شاعٌر من بَكر بن َوائل نََهارُ و

 ابه ما َذكْرنا.علّي بن بَْكر بن بَْكر بن َوائل. وَوقع في اللَّسان : شاعٌر من تَميم. وهو َغلٌط ، وصو

اح بَْطنُه : اْستَْطلَقَ  اْنتَهرو  .النَّهر ءِ بَْطنُه ، إِذا جاَء مثَل َمجي أَْنَهر ، هكذا في سائر النَُّسخ وهو قْوُل أَبي الَجرَّ

 ككتف : الِعنَُب األَْبيَُض. النَِّهرُ و النَّاِهرُ و

 ي نُسخ الكتاب ، والصواب الدَّْغَرة ، بالعين معجمة والّراِء ، كما ضبطه الّصاغانّي ، قال :، َهكذا ف : الدَُّعَوة النَّْهَرةُ  قال ابُن األَْعَرابّي :و

 .(4) الَخْلَسةُ  هيو

 * ومّما يُْستْدَرك عليه :

 .النَّهار : أَغاَر في نََهَراً  الّرجلُ  نَِهرَ والماُء : َجَرى في األَْرض.  نََهرَ 

 بن عبد هللا العَْبدّي ، تابعّي ، ِعَداُده في عبد القَْيس ، يَْرِوي َعن أَبي َسعيد الُخْدرّي. نََهارُ  : اسُم رجل ، وهو نََهارٌ و

لَ  النََّهاِريُّ و  .النَّهارِ  : الطَّعَاُم يُؤَكل أَوَّ

الملقّب بقَمر الصالحين ،  النَّهاريّ  د بن علّي بن يوسف: قبيلةٌ من األَشراف باليمن ، منهم محّمد بن ُعمر بن موسى بن محمّ  النََّهاريّ  وبَنُو

باط المنسوب إِليه بَجبِل تِعَار.  المدفون في الّرِ

بن َزيد بن لَْيث القُضاعّي ، يُنَسب إِليه النَّْهريُّون  نَهرُ وبن منصور الَمعَافرّي أَبو الُمفرج ، َشيٌخ البن َوْهب ، ذكَره ابُن يُونس.  نَْهرُ و

 .نَهر بن ُمْرِهبة بن ُدَعام ، وفي عبد القْيس ُصبَاح بن نهرُ  . وفي َهْمدان :المذكورون

ائش بن  ، شاعٌر من َكْلب ، من بني عبد هللا بن كنانة. نََهار والرَّ

 : من قَُرى اليََمن ، من أَعمال ِذَماِر. نَْهرانُ و
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ا َواة فإِنَّها اثنان وثَمانُون، من َمَحلّة أَ  النَّهر التي ال تعرف إِاّل بِذْكر األَنهار وأَمَّ ،  نَهراً  و قَْرية أَو َمدينة ونُِسب إِليها الُمَحّدثون والعُلماُء والرُّ

 أَوردها ياقوت في الُمْعَجم. وقد ذكرنا ُكالًّ منها فيما يُناِسُب من َمحّلِ إِيراده.

 ما : النََّهابِيرُ و النََّهابِرُ و .النََّهابير َمقصوٌر من النََّهابِر وقيل : وكذلك الَهنَابِير ، : الَمَهاِلكُ  النََّهابِيرُ و النََّهابِرُ  : [نهبر]

__________________ 
 ( ضبطت يف معجم البلدان ابلقلم ا بفتح وكسر فسكون ا وبدون ألف والم.1)
 .«متصلة»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 .«دير فىت»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 عبارة التهذيب.( وهي 4)
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َرَف من اأَلرحض َرَف من ِحَبا  النـ َهابريُ  ا وقير َأشـــح رو بن العاص لُعثحَمان ا رضـــي  ا ومنه الر محرِ  واهلََنابرُي : ما َأشـــح قـَوح  َعمح
 .«ا بك. اعحِد ح َأو اعحَتزِ ح من األُموِر فرَِكُبوها ِمنَك ا وِملحَت هبم فَماُلو  هنَاِبريَ  ِإّنك قد رَِكبحَت هبذه األُّمةِ »  َعنحهما : 

ْمِل ألَّن الَمْشَي يَصعُُب على َمْن َرِكبََها. بنََهابِير أُموراً ِشداداً َصْعبَةً. َشبََّهها بالنََّهابِيرِ  يعني  نُْهبَُرةٌ  الُحفَُر بيَن األَكاِم ، الواحَدةُ  : النَهابِيرُ  أَو الرَّ

 وقال الشاعر : ، نُْهبُورٌ  ، وكذلك ، بضّمهما نُْهبُوَرةٌ و

ُر و  ه اي عــــــــــــــــامــــــــــــــــِ بــــــــــــــــُ لــــــــــــــــُ طــــــــــــــــح  ُدوَن مــــــــــــــــا تــــــــــــــــَ

  
رٌ   ابـــــــــــــــــــــِ ا  هنـــــــــــــــــــــََ رُ مـــــــــــــــــــــن ُدوهنـــــــــــــــــــــَِ ابـــــــــــــــــــــِ  هنـــــــــــــــــــــََ

  
 .(2) «نََهابِرَ  أَْنفقَه في (1)َمْن َكَسَب ماالً من نَهاِوَش »في الَحديث : و

ُهنَا الَمَهاِلك. أَي أَْذهبَه هللا في َمَهاِلَك وأُموٍر ُمتبَّدَدة.  النََّهابِر أَي من اكتَسَب ماالً من غير ِحلِّه أَنفقه في غير َطريق ِحلِّه. قال أَبو ُعبَْيد :

، في الحديث ، بضّم النّون. وليس  نََهابِرَ  وزعم قَوٌم أَن ، أَي َحَمْلتَني على أُموٍر َشديدةٍ صعبة. قال شيُخنا : النََّهابيرَ  ويُقال : َغِشيَت بي

 ، وقَْوُل نافعِ بن لَِقيٍط : : َجَهنَُّم أَعاَذنا هللا تعَالى مْنَها النََّهابِرُ  قيلو .كذلك ، بل الصواب أَنَّه بالفتح

َك عــــــــــــلــــــــــــ  و  نــــــــــــح لــــــــــــَ رَ أَلمحــــــــــــِح ابــــــــــــِ بح  هنــــــــــــََ ثــــــــــــِ  ِإنح تــــــــــــَ

  
بِ   طــــــــــَ عــــــــــح َت تـــــــــــَ هــــــــــِّ نـــــــــــَ ُ

َت املــــــــــ نــــــــــح  فــــــــــيــــــــــهــــــــــا وِإنح كــــــــــُ

  
 فيه أَحَد هذه األَشياِء. النَّهابِرُ  يكون

َجنَّ »في الحديث : و :  النََّهابِر ، من الُمْشِرفةُ على الَهالك هي الطَّويلةُ الَمْهُزولةُ ، أَو من النَّساِء : النَّْهبََرة «وال َشْهبََرةً  ةً نَْهبَرَ  ال تَتَزوَّ

 الَمَهاِلك ، وأَْصلُها ِجبَاٌل من َرْمل َصعبَةُ الُمْرتَقَى.

، ومثْله في اللَّسان ، وفي التكملة : تََحّدَث  فاُلٌن َعلْينا ، أَي تََحدََّث بالكذب نَْهتَرَ  : (3)، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن ُدريد  نَْهتَرَ  : [نهتر]

 فَكذَب.

، كذا في التّْكملة ، ومثلهُ في  يِ هو َضْرٌب من الَمشْ  : (4)، بالُمثلّثة ، أَهمله الجوهريُّ وصاحُب اللَّسان ، وقال ابُن ُدريد  النَّْهثََرة : [نهثر]

 تهذيب ابن القّطاع.

ئْبُ  ، أَهمله الجوهرّي ، وهو ، كَجْعفرٍ  النَّْهَسرُ  : [نهسر] بُع ، كذا في اللَّسان ، الذِّ  : النَّْهَسرُ و ، وهذه عن الّصاغانّي ؛ أَو َولََدهُ من الضَّ

َجال ؛ الخفيُف السَّريعُ   ، نقله الصاغانّي. ُص األَُكوُل للَّْحمالَحري : النَّْهَسرو من الّرِ

 ، كذا في التّْكملة ، وقال ابُن القطَّاع : َجَذبَه بِفيه ، وأَنشد الّصاغانّي للُكَمْيت : اللَّْحَم : قََطعَهُ  نَْهَسرَ و

َدٍ  و  نــــــــــــح وحَم جــــــــــــَ َداًل يـــــــــــــَ نــــــــــــح ا جــــــــــــَ نــــــــــــَ رَكــــــــــــح ُن تـــــــــــــَ  حنــــــــــــح

  
ي    َرحــــــــــِ ضــــــــــــــــــــــــح

َ
ــــــــــه امل ــــــــــي وم عــــــــــل رُ حيــــــــــَُ ســــــــــــــــــــــــِ هح ــــــــــَ نـ ُ

 املــــــــــ

  
 بِحْرٍص. أَكلَه : نَْهَسَرةً  الطَّعَامَ  نَْهَسرَ و

 ، بالكْسر : القََصُب والُخيُوُط إِذا اجتمعَْت. النِّيرُ  : [نير]

ُروي عن ووهو العَلُم في الثَّْوب. « النِّيرَ  أَنَّه َكِرهَ »، وفي حديث ُعَمر  أَْنيارٌ  ج ، قال ابن سيده : َعلَُم الثَّْوبِ  : العَلَم. وفي الصَحاح : النِّيرُ و

قَتَا  «النِّير لم نََر بالعَلَم بَأْساً ولكنه نََهى عن النِّير لْوال أَّن ُعَمَر نََهى عن»ابن ُعَمَر أَنّه قال :  وهي الُخيُوطةُ والقَصبَةُ إِذا اجتَمعَتا ، فإِذا تَفَرَّ

يَت   الُخيوَطةُ ُخيُوطةً ، والقََصبَةُ قََصبَةً ، وإِْن كانت َعَصا فعَصاً.ُسّمِ

، على البَدل ، حكى الفعَل والمصَدَر  ُمَهنَارٌ  وهو َهنْرتُهُ أَُهنِيُره إِْهناَرةً و أَنَْرتُهو نَيَّْرتُهو ، بالفتح ، أَنِيُره نَْيراً  ، بكسر النون ، الثَّْوبَ  نِْرتُ و

 ، أَي َعلَماً. نِيراً  َجعَْلت لهُ  اللِّْحيَانّي عن الكَسائّي :

 ِء القَْيس :، عن ابن َكْيَسان ، وأَنشَد بيت امرى ُهْدُب الثَّْوبِ  : النِّيرُ و

ر  َوراَءاَن  ي  ـــــــــــــــَُ ا مَتحشــــــــــــــــــــــــــــِ ُت هبـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح  فـــــــــــــــقـــــــــــــــُ

  
نـــــــــــــا   َريـــــــــــــح ريَ عـــــــــــــلـــــــــــــ  أَثــــــــــــــَ َرجـــــــــــــ   نـــــــــــــِ رحٍط مـــــــــــــُ  رِ مـــــــــــــِ
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 الَخشبةُ الُمعتِرَضة التي على ُعنُق الثَّْور بأََداتها ، ج : أَيضاً : النِّيرو ، إِذا أَْلَحَمه. نَيََّرهو أَناَره ، وقد لُْحَمتُه الثَّوِب : نِيرُ  قال الجوهرّي :و

 الفَّدان. نِيرُ  الَمقْرونَين للِحَراثة ، وهوعلى ُعنُقَيِ الثَّْوَرْين  ، شاميّة ، وفي التهذيب : نِيَرانٌ و. أَْنيارٌ 

ً  جانُب الطَِّريِق وَصْدُره : النيِّر من المَجاز :و  ، تشبيها

__________________ 
 ابمليم.« مهاوش»( يف غريب اهلروي : 1)
 .«من أصاب مااًل من هناوش أذهبه   يف هنابر« : »هنرب»( نصه يف النهاية : 2)
 .315/  3( اجلمهرة 3)
 .318/  3( اجلمهرة 4)
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ُدوٌد َواِضٌح يف الط ري  بَعَلم الثـ وحِب.  ا قاله ابُن سيَده. َأوح َأخح
ى نِيرُ  وقيل : ةُ من الطَّريق تَُسمَّ ً  النِّيرَ  الّطِريق : ما يَتَِّضح منه. وقال األَزهرّي : الطُّرَّ وأَنشَد الثَّْوب ، وهو العَلَُم في الحاِشيَة ،  بنِيرِ  ، تَْشبيها

 بعُضهم في ِصفِة َطريق :

ِر ذي  هــــــــــح نعــــــــــلــــــــــ   ــــــــــَ ــــــــــح ريَي ه  نــــــــــِ ابــــــــــُ نــــــــــَ ا جــــــــــَ  أَمــــــــــ 

  
َوعــــــــــــــ  ُ   ــــــــــــــمــــــــــــــُ رُه ف هــــــــــــــح ا  ــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ٌث وأَم ــــــــــــــَوعــــــــــــــح  ف

  
اُز البَْغَداديّ  ة ببَْغداَد ، منها أَبو َجْعفٍر أَحمُد بُن عبد هللا : النِّيرُ و أَبي َسعيد األََشّج عن  الُمَحّدث بن أَحمَد بن العَبّاس بن سالم بن ِمْهراَن البَزَّ

 .(2) 325، وعنه ابُن شاهين وابُن الُمظفّر ، مات سنة  (1)

 ، وأَنشَد األَصَمعّي : َجبٌَل لبني غاِضرة : النِّيرُ  قال الَجْوَهرّي :و

ن  َن مــــــــــــــِ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــح ريٍ أَقـ ــــــــــــــِ َواِج  ن  ومــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــُ

  
وا مــــــــــــــــن اإِلدحالجِ   لــــــــــــــــ  وحم قــــــــــــــــد مــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــقــــــــــــــــَ

  
، وِحذاَءه األَحساُء ، قْلت : وهو بأَْعلى نَْجٍد ، شرقيّةُ لَغنّي بن أَْعُصر وَغربيّةُ لغاضَرة ، وهو ابن َصْعَصعَةَ بن ُمعَاوية بن بَْكر بن َهَوازن 

 بَِحاٍر. وقال أَبو ِهالل األَسدّي ، وفيه داللة على أَنه لغاضَرةِ أََسٍد : (3) [ذو]بَواٍد يقال له 

كَ  ــــــــــــح ت ــــــــــــَ اقـ وُب َأشــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ ن ــــــــــــُر واجلــــــــــــَ ائ مــــــــــــَ   الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
وبُ و   بـــــــــــــــُ ِو الـــــــــــــــّراَِيِح هلـــــــــــــــا هـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح ن عـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

  

ٍد  يـــــــــــِح جنـــــــــــَح ٍة مـــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــَ فـــــــــــح ك بـــــــــــنــــــــــــَ تـــــــــــح  أَتــــــــــــَ

  
وبُ   رَاُر هبـــــــــــــــــا َمشـــــــــــــــــــــــــــــــُ و َع والـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ  َتضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

يــــــــــــَدت و  ت جــــــــــــِ لــــــــــــح ت الــــــــــــبــــــــــــارِقــــــــــــاِت فــــــــــــقــــــــــــُ ح  ِشــــــــــــِ

  
اُ    بــــــــــــَ ريِ جــــــــــــِ يــــــــــــبُ  الــــــــــــنــــــــــــِّ لــــــــــــِ َر الــــــــــــقــــــــــــَ طــــــــــــِ  َأو مــــــــــــُ

  
 الَجبَلْين قال : وهو قُْرَب َضِريَّة. قاله ياقوت. (4) [على]ٍء قَْبُر ُكلَْيِب بن َوائل ، على ما أَخبَرنَا بعُض طيّى بالنِّيرِ و

ْحيَانّي ، أَي على َخْيطْين ، وهو الذي نِيَرْين ، كُمعَظَّم : َمْنُسوٌج على ُمنَيَّرٌ  ثَْوبٌ و الَخْيط وُدو االثنين فبُود :  (5) فارسيَّتُه ، ُدو بُود ، عن اللِّ

بُوه فقالُوا : َديابُوذُ. وقد تَقّدم في الذال المعجمة ، ويقال له أَيضاً بالفارسيَّة : ُدوباف   في النَّْسج : الُمتاَءَمةُ ، وهو أَن (6) [ويقال له]، وَعرَّ

َخْيطاً َواحداً فهو الُمْسَحُل فإِذا كان خيٌط أَبيَض وخيٌط أَسوَد فهو الُمقَاناةُ ، وإِذا  نِيرَ  َخْيطاِن معا ويُوَضع على الَحفَّة َخيطاِن وأَّما ما يُنَارَ 

 كان أَْصفََق وأَْبقَى. نِيَرْين نُِسَج على

، إِذا َحَملَت َشْحماً على َشْحم  نِيَرْين ، وربما استُْعمل في الَمْرأَة ، وقيل : ناقةٌ ذاتُ  بَِقيَّةٌ : ُمِسنَّة وفيها  أَْنيَارٍ و نِيَرْينِ  ناقَةٌ ذاتُ  من الَمجاز :و

 (7): عليها َسَحائُف  أَْنيَارٍ و نِيَرْين ، إِذا نُِسَج على َخْيَطْين. وفي األَساس : ناقةٌ ذاتُ  نِيَرْين كان قَبَل ذلك ، وأَصُل هذا من قَولهم : ثَوٌب ذو

 ، أَي َكثِيفةُ اللَّْحِم. أَْنيَار َشْحم. وفي التكملة : ناقةٌ ذاتُ  من

 وفي كالم المصنّف قُُصوٌر من ُوُجوه.

 به ، نقله الصاغانّي. به : صاتَ  أَنارَ وَ 

 ، وهو َمجاٌز. النِّيَرْين الَمتِين ، كالثَّْوب ذي كُمعَظَّم : الِجْلُد الغَِليظُ  ، الُمنَيَّرُ و

، شِهَد  بن ظالم بن َعْبٍس  نِيَارُ و ، من قَُضاَعة ، َحِليُف األَنصاِر ، وهو خاُل البََراِء بن عازب ، كِكتَاب بن َعْمرو ، نِيَار بنُ  هانىُّ  أَبُو بُْرَدةَ و

ُضبَِط والُده بكْسر الّراِء وبفتْحها  ْسلَميّ بن ُمْكَرٍم األَ  نِيَارُ و ، قال الّطبرّي : َشهَد أُُحداً مع أَبيه. بن َعبََدة (8) بُن َمسعود نِيَارُ و أُُحداً مع أَبيه ،

 صحابيُّون. هذا أَحُد َمْن َدفَن ُعثماَن في اللَّْيل ، وله ِرَوايَةٌ ، نِيَارٌ و، 

منه ، هنا َذكَره الّصاغانيُّ ، وَصواُب ِذْكِره في الواو ، ألَّن ياَءه ُمنقلبة عن َواٍو ، وقد أَشْرنا إِليه  أَْوَضحُ  ، أَي مْنهُ  أَْنيَرُ  هذا من الَمجاز :و

 هناك.
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تَقَُع بيَن القَْوم.  الكائنة النائَرة : الِحْقد والعََداوة. وقال اللَّْيث : النائرةُ  ، هكذا نقله الّصاغانّي ، والذي في اللَّسان : َشرٌّ  ، أَي ُمنايََرةٌ  بَْينَُهمو

 ، أَي َعَداوة. نائرةٌ  وقال غيُره : بينهم

 : هاجت هائَجةٌ ، وهو يُشير إِلى ما قاله اللّيث ، وَهمزتُها منقِلبة عن الياِء. نائَِرةٌ  نَأََرتْ « : ن أَ ر»قْلت : وقد تَقَّدم للمصنّف في 

__________________ 
 .«حاألشب»وابألصر « النريي»( عن اللباب 1)
 ( يف اللباب ا نصاً ا ومات يف شعبان سنة عشرين وثالمثئة.2)
 .«النري»( زايدة عن معجم البلدان 3)
 .«النري»( زايدة عن معجم البلدان 4)
بـُوحُذ.5)  ( يف القاموس : ُذوح
 ( زايدة عن اللسان.6)
 .«صحائف»( عن األساس وابألصر 7)
 العباب.واألصر ك« وأبو مسعود بن عبدة»( يف القاموس 8)
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 * ومّما يستدرك عليه :

 ، بالفتح ، لغة في الكْسر ، وقال بَعُض األَْغفال : النَّْير

ا هلـــــــــــــــا  يـــــــــــــــن تـــــــــــــــِ ُم اســـــــــــــــــــــــــــــح قســـــــــــــــــــــــــــــِ ريحِ تـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــنـــــــــــــــَ

  
رِ و   يــــــــــــح رَت الــــــــــــد  وَس َوســــــــــــــــــــــــــح اقــــــــــــُ ِرُب الــــــــــــنــــــــــــ   َتضــــــــــــــــــــــــــح

  
 ، إِذا أََمْرتَه بعََمل َعلَِم اْلِمْنِديل. نِْرنِرْ  وعن ابن األَْعَرابّي : يقال للّرجل :

ُجل : ما أَنت بَستَاةٍ وال لُْحَمة و النِّيَرةو يُْضَرب لَمن  نِيَرةٍ  ال، بالكْسر : من أََدَوات النَّسَّاج يَْنِسج بها ، وهي ، الَخشبَةُ الُمْعتِرضة. ويقال للرَّ

 وال ُمْلِحم. ويقال : هو يُْسِدي األُموَر ويُنِيُرها. وهو َمجاٌز. وقال الُكَمْيت : بُمنِيرٍ  ال يَُضّر وال يَنفَع. ويقال : لْست في هذا األَْمرِ 

ـــــــــــاًل  ي ـــــــــــًا مجـــــــــــَ ن نح َحســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــكـــــــــــُ وا ي ـــــــــــُ ـــــــــــمـــــــــــا  حت  ف

  
ة و   ُرمــــــــــــــَ كــــــــــــــح مــــــــــــــَ ُدوا لــــــــــــــِ ريُوامــــــــــــــا ُتســــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــِ  تــــــــــــــَ

  
 يقول : إِذا فَعْلتم فِْعالً أَْبَرْمتُموه ، وأَنشَد ابُن بُُزْرج :

الأَ  َب  اأَلحـــــــــــح وا ملح َتســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــُ ل د  بـــــــــــَ ـــــــــــَ  َف كـــــــــــيـــــــــــَف تـ

  
ٍر   ــــــــــــــــــح وا َأاَنُروهأبَم مــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــًا وَأ ــــــــــــــــــَح ي  مجــــــــــــــــــَ

  
 .أَنَاُروهُ و،  ُمنِيرٌ و،  نَاُروهُ و،  نائرٌ  يقال :

تُه وِشدَّتُه ِضْعَف ِشّدةِ صاحبِه. وهو َمجاز. وفي األَساس رجٌل ذو نِيَرْينِ  ويقال : َرجٌل ذو كذلك رأٌْي : َشِديٌد ُمْحَكم ، و نِيَرْين ، إِذا كان قُوَّ

ِرّماح : نِيَرْين ، إِذا كان َسديداً. ويقال للَحْرب الشَّديدة : ذاتُ  نِيَرْين ذو  ، وهو َمجاز ، قال الّطِ

ر  شــــــــــــــــــــــارٍِ   ين كــــــــُ ــــــــّ مــــــــ  أَن ــــــــح ــــــــي ل َدا عــــــــن ســــــــــــــــــــــُ  عــــــــَ

  
رحٍب ذاِت   ز   ــــــــــــــــــَ نِ َأهــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح ريَي جِي  نــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــ   أَل

  
 : الُمْلِقي بين الناِس الشُُّروَر. النائِرُ و

 ، كشّداد ، محّدث. نَيّار وأَبو حامٍد أَحمُد بن َعلّي بن

 من األَنصار ، نُِسبَت إِلى والد أَبي بُْرَدة المذكور. (1)، كِكتاب ، بالمدينة في بيوِت أَبي َمْجَدعةَ  نِيَارٍ  وأُُطمُ 

مياطيُّ ، ذُبَح بدار الخالفة في َوْقعة  ارالَّنيَّ  وأَبو الَحسن علّي بن محّمد بن الَحسن بن ، كشّداد ، البغدادّي ، شيُخ الشيوخ ، َرَوى عنه الّدِ

د بن أَحمد بن حسن السََّمنُّودّي ، لقي أَبا الِعّز العََجمّي ، وَسمَع على  الُمنَيِّروالتّتار.  ر محمَّ ث : لَقَُب شيِخنا الصُّوفّي المعمَّ أَبي عبد ، كمَحّدِ

 محّمد بن شَرِف الّدين الَخليلّي ، وتاَل بالسَّْبع على محّمد البَقَرّي.هللا 

َوزان   لصاحب الَمْوصل. (2)ونَْيُروه ، بالفتح فالسكون : من قِاَلعِ ناحيِة الزَّ

 فصل الواو
 مع الراءِ 

َعه  هُ أَْفَزعَ  ، كَوَزنَهُ يَِزنُه َوْزناً وِزنَةً : إَِرةً و َوأََرهُ يَئُِره َوأْراً  : [وأر] ، قال لبيٌد يَِصف  وَذَعَره (3)، وفي بعض األُصول المصّححة : فَزَّ

 ناقته :

َ  ملح  ُب الــــــــــــــكــــــــــــــانــــــــــــــِ لــــــــــــــُ وأَرح َتســــــــــــــــــــــــــــح  هبــــــــــــــا  يــــــــــــــُ

  
رح   قـــــــــــَ ر  عـــــــــــَ َة الســـــــــــــــــــــــــاِ  ِإذا الـــــــــــظـــــــــــِّ بـــــــــــَ عـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــُ

  
 لَها َوأَرَ والنّاَر  َوأَرَ و ، وهذه عن أَبي َزيد ، كما نقله الصاغانّي : كَوأََّرهُ تَْوئيراً  ، وفي بعض األُصول : على َشّرٍ ، أَْلقاهُ في َشرٍّ  : َوأََرهُ و

 أَي َمْوقِداً. إَِرةً  َعِمل لها : إَِرةً و َوأْراً 

 (4)َرت اإِلبُل فَصعََّدِت ، وقيل : هو نِفَاُرها في السَّْهل ، وكذلك الغَنَم والَوْحش ، قال أَبو َزيد : إِذا نَفَ  ، اإِلبُل : تَتابَعَْت على نِفَارٍ  اْستْوأََرتو

 الَجبَل ، وإِذا كان نِفَاُرها في السَّْهل قيل : اْستأَْورت. قال : هذا كالُم بني ُعقْيل. قال الّشاعر :
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هـــــمح بصـــــــــــــــــــــاِدٍ   يـــــح َرتــــــَ جـــــح ا عـــــلـــــيـــــهـــــمح حـــــَ نـــــــَ مـــــح مـــــَ  ضـــــــــــــــــــَ

  
ُدوا  د  ـــــــــَ ب ـــــــــَ ـــــــــبحَوُروا وتـ ن حـــــــــىت  اســـــــــــــــــــــــت عـــــــــح ـــــــــطـــــــــ   مـــــــــن ال

  
، على ما  إُِرونَ و إَِراتٌ  ج ، على َوزن الُوْعَرة ، ، بالّضمّ  كالُوأَْرة َمْوقُِدها ، قيل :و نفُسها ، عن ابن األَعرابّي ، ، كِعَدةٍ : النَّارُ  اإِلَرةُ و

مثل ُعَوٍر ،  أَُورٌ  منهم َمْن يقولو ، مثْل ُوَعٍر. قال : ُوأَرٌ  : ُحْفَرةُ الَملَِّة ، والَجْمع الُوأَْرةُ  قال أَبو حنيفةَ :و يَطَِّرد في هذا النّحو ، وال يَُكسَّر.

ون  اإِلَرةُ و النّاَر أُورا. َصيَُّروا الواَو لّما انضّمت همزةً ، وصيّروا الهمزةَ التي بعدها َواواً ؛ ومن الغريب أّن السليمانيِّين من أَهل كابُل يَُسمُّ

 وقال «إَِرةٌ  أُهِدَي لهم»الحديث : ، ومنه يُْطبَُخ في َكِرٍش  لَْحمٌ  :

__________________ 
 بين جمدعة.« : نيار»( يف معجم البلدان 1)
 .«زوران»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 ( كما يف اللسان ا ويف الصحاح : أفزعه.3)
 ( ضبطت عن اللسان والصحاح.4)
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رو : هو َُتم ُر واملفرند والَوِشيُ .وال اإِلَرةُ  أَبو َعمح
َُشر   وامل

َشن ُ  وامل
ُ
 قديُد وامل

 ، نقلهما الّصاغانّي. أَْعلََمهُ  : أَْوأََرهُ و: نَفََّره.  أَْوأََرهُ و

ين (1)الُمَمدََّرة  الِوثَارُ و ين  كِكتَاب : َمَحافُِر الّطِ  ، وأَنشد األَزهرّي : (2)الّذي تاَُلُط به الِحيَاُض ، وفي بعض األُصول : مخاُض الّطِ

ٍد  رِّ َوهـــــــــــــــــــح ر  بـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــُ  بـــــــــــــــــــِذي َودٍَع حيـــــــــــــــــــَُ

  
ُم   لـــــــــــــــــــــــِ ظـــــــــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــــــــِوائرَاَرَوااَي املـــــــــــــــــــــــاِء يـــــــــــــــــــــــَ

  
 .اإِلَرة ، قال اللَّْيث : يقال من َمْقلُوبٌ  وهو الَحرُّ ، .األَُوارِ  شديدةُ  ، وفي بعض األُصول : كفَِرَحة : َكثيَرةُ  َوئَرةٌ  أَْرضٌ و

 ، أَي كَكتِف عن ابن األَعرابّي. : الفَزعُ  الَوائِرُ و

 * وّمما يُْستَْدرك عليه :

بّي ، ويُريد بالَخْلع أَْن يُْغلَى اللَّْحُم والَخلُّ : الَخْلُع. كل ذلك عن ابن األَعرا اإِلَرةُ و: استِعَاُر النّاِر وِشّدتُها ؛  اإِلَرةُ و: َشْحَمةُ السَّنَاِم ؛  اإِلَرةُ 

 إِْغالًء. ثّم يُْحَمل في األَْسفَار.

 : العََداَوة قال : اإِلرةُ و

َناِء ذي  ُعاِلِج الش حح
 ِإرَةٍ مل

ام  اْلمْوُءورةُ  : ةُ اإِلرَ  : الَمْوضع الذي تكون فيه الُخْبَزة ، قال ، وهي الَملَّةُ. وقال غيره : اإِلَرةُ  وقال أَبو ُعبَْيد : : مستَْوقَُد النّار تحَت الَحمَّ

 ، إِذا َحفَْرَت ُحْفرةً إِليقاد النّار كذا في اللسان. (3) [والجّصاَصةِ ]وتَْحت أَتُّوِن الِجَراِر 

وِر والثَّعَالِب والفَنَِك ، الواحد َوبَرُ  ، قال أَبو منصور : وكذلك أَْوبَارٌ  ، محّركةً ؛ ُصوُف اإِلبل واألَرانِب ونَحِوَها. ج : الَوبَرُ  : [وبر]  السَّمُّ

 «والَمَدر الَوبَر أََحبُّ إِلَيَّ من أَْهل»:  في الحديثو،  َوْبَراءُ و َوبَِرةٌ  وهي ، الَوبَرِ  : كثيرُ  أَْوبَرُ و َوبرٌ  وهو البَعيُر ، بالَكْسر ، َوبِرَ  . وقدَوبََرةُ 

 اإِلبِل ألَّن بُيُوتَُهم يَتَِّخذونََها منه. َوبَرِ  أَي أَهل البََواِدي والُمُدِن والقَُرى ، وهو من، 

ل  ِصغَارٌ  الَحَصى : َكْمأَةٌ َكأَْمثَال أَْوبَرَ  ُمْزِغٌب. وقال أَبو حنيفة : بَنَاتُ  : َضْرٌب من الَكْمأَةِ  أَْوبَرَ  بَنَاتُ و ، وهي َرِديئةُ الطَّْعم ، وهي أَوَّ

، وهي  أَْوبَرَ  ، َواحُدها ابن أَْوبَرَ  الَكْمأَةِ. وقال مّرةً : هي مثُل الَكمأةِ وليسْت بكمأَة. وقال األصمعّي : يقال للُمْزِغبَة من الَكْمأَةِ : بَنَاتُ 

غار. وقال أَبو زيد : بَنَاتُ   : (4)، وأَنشد  ُمَزغَّبَةٌ بلَْوِن التَُّرابِ  أَةٌ ِصغارٌ َكمَ  األَْوبَرِ  الّصِ

َك و  تـــــــــُ يــــــــــح نــــــــــَ الً  (5)لـــــــــقـــــــــد جـــــــــَ اقــــــــِ ؤًا َوعســــــــــــــــــــــَ مـــــــــُ  َأكـــــــــح

  
اِت و   نــــــــــــَ َك عــــــــــــن بـــــــــــــَ تــــــــــــُ يـــــــــــــح رِ لــــــــــــقــــــــــــدح هنــــــــــــَ بــــــــــــَ  اأَلوح

  
 ، نقلَه الصاغانّي. ، أَى الدَّاِهيَة أَْوبَرَ  لَِقيُت منه بَنَاتِ  يقال :و

مخشرّي. (6) : اْزلَغَبَّ  تَْوبِيراً  َرأُْل النَّعَامِ  َوبَّرَ  من الَمجاز :و  ، نقله الّصاَغانّي والزَّ

شَ  : تَْوبِيراً  الّرجلُ  َوبَّرَ  من الَمَجاز :و َد وتََوحَّ ِش ، قال َجِريٌر : الَوْبر فصار مع تََشرَّ  في التََّوحُّ

رَاٍض  ـــــــــــَ َدَة عـــــــــــن تـ ـــــــــــح ن َت كـــــــــــِ ـــــــــــح ـــــــــــاَرق ـــــــــــمـــــــــــا ف   (7)ف
  

ا و   رحتَ مـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ  َوبــــــــــــــــ  عـــــــــــــــاابيف شـــــــــــــــــــــــــــــُ  َّب ارحتـــــــــــــــِ

  
في  أَو الثَّْعلبُ ـ  بفَتْح الهمزة وتَْشِديد التّْحتِيَّة المكسوَرةـ  األَيِّلُ  َوبَّرَ و ، وفي التَّْهِذيب فلْم يَْبَرْح ، أَقاَم في َمْنِزله ِحيناً اَل يَْبَرحُ  ، َوبََّر تَْوبيراً  أَو

فال يَتَبَيَّن ، وقال الزمخشرّي : لئال يُْقتَصَّ  ِليَْخفَى أَثَُرهُ  ، ِضّد السُّهولة من األَرض ، في الُحُزونَة قََوائِمه َوبَرِ  على َمَشى ، إِذا تَْوبِيراً  َعْدِوه

تَتْبَع الَمكاَن الذي ال يَستبِين  : أَنْ  التَّْوبيرواألَْرنُب في َعْدِوَها ، إِذا َجمعَت بَراثِنَها لتُعَفَِّي أَثََرَها ، قال أَبو منصور :  َوبََّرت أَثَُرهُ ؛ ويقال :

 يَُوبِّرُ  قيل : وإِنّما ُرها لَصاَلبَته ،أَثَُرَها فيه لَصالبَته. وذلك أَنها إِذا ُطِلبَْت نََظرْت إِلى َصاَلبٍة من األَرض وَحْزٍن فََوثَبْت عليه لئاّل يَستَبيَن أَثَ 

ٌء آَخُر لم نَحفْظه. من الّدواّب األَرنَُب وشي يَُوبِّرُ  قْلت : وهو قَول أَبي زيٍد ، ونَّصه : إِنّما .الَوْبرةُ  من الدَّواّبِ األَْرنَُب وَعنَاُق األَرض أَو

ه التي َذكَرها المصنّف يْحتَمل أَن تكون هي التُّفَه الذي َذكرَ  الَوْبرةُ ومن الدََّواّب التُّفَه وَعنَاُق األَرِض واألَرنُب.  يَُوبِّرُ  وفي التهذيب : إِنَّما

 األَزهرّي ، أَو غيَره ، وَسيُبَيِّنه قريباً في كالمه.
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__________________ 
 حتريف.« املمددة»( يف اللسان 1)
 ( وهي رواية اللسان.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( يف التهذيب : وأنشد األمحر.4)
 ( يف التهذيب : ولقد بنيتك.5)
 ( ازلغّب أي طلض ريشه.6)
 التهذيب :( صدره يف 7)

 فما عرفتك ِكندة عن يقاٍ 
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، بال الم ، تقول العرب : ِصنٌّ وِصنَّْبٌر  َوْبرٌ  السَّبعِة التي تكون في آِخِر الشتاِء ، وقيل : إِنّما هو من أَيّام العَُجوزِ  ، بالفتح : يَومٌ  الَوْبرُ و

 الِقيَاس.ـ  ألَنّهم قد يَتْركون للسَّجع أَشياَء يُوِجبُها (2). وقد يَجوز أَن يكونوا قالوا ذلك للّسجع َوْبر (1)وأَُخيُّهما 

نَّْور ، بالفتح الَوْبرُ و ي َغْبَراُء أَو بَيضاُء من َدواّبِ الّصحراِء َحَسنةُ العْينَْين َشديدةُ الَحياِء تكون بالغَْور. وقال الجوهرّي : ه ُدَوْيبَةٌ كالّسِ

ُجلُ  وهي بهاءٍ  في البيوِت ، (3)َطْحالُء اللَّْوِن ليس لها َذنٌَب ، تَْدُجن  َي الرَّ  «شاةٌ  الَوْبر في»في حديِث ُمَجاهٍد : و،  َوْبَرةَ  ، قال : وبه ُسّمِ

. وقال ابُن األَعرابّي : يقال : فاُلٌن أَْسمَ  ةِ يعني إِذا قَتلها الُمْحرُم ألَّن لها َكِرشاً وهي تَْجتَرُّ . قال : والعرب تقول : قالت الَوْبرِ  ُج من ُمخَّ

 ُوبُورٌ  ج : أََران أَراْن ، َعُجٌز وَكتفاْن ، وسائُرك أُْكلَتَان. الَوْبر ، َعُجٌز وَصْدر ، وسائُرك َحْقٌر نَْقر. فقال لها َوْبر َوْبر : للَوْبر األَْرنبُ 

 .الِوبَاَرة قاُل : فاُلٌن أََذمُّ من، بقلب الواو همزة. وي إِبَاَرةٌ و ِوبَاَرةٌ و ِوبَارٌ و

ٌ  الَوْبر أُمُّ و  ، قال الّراعي : : امرأَة

ر ٍب  ٍز فـــــــــــــــغـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح وٍز فـــــــــــــــعـــــــــــــــَ رحكـــــــــــــــُ الِم مـــــــــــــــَ  أَبعـــــــــــــــح

  
غـــــــــــاينَ أُمِّ   رِ مـــــــــــَ ا  الـــــــــــَوبـــــــــــح يـــــــــــَ َي مـــــــــــاهـــــــــــِ (4)ِإذح هـــــــــــِ

 

  
 ُمْزِغٌب. وقال الّصاغانّي : ُعْشبَةٌ َغْبَراُء ُمْزِغبَة ذاُت قََصٍب وَوَرٍق. : نَبَاتٌ  الَوْبَراءُ و

 جاَء ذلك في ِشعر األَْعَشى كما أَنشَده سيبويه : كقََطاِم ، وقد يُْصَرفُ  َوبَارِ و

ٌر عـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــ  و  ر  َدهـــــــــــــــــــــــــــح  َواَبرٍ مـــــــــــــــــــــــــــَ

  
َرًة   هـــــــــــــــــــــــح تح جـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــَ  َواَبرُ فـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــَ

  
يَتْ  ، بين اليََمن وِرَمال يَْبرينَ  كانت من َمحاّل عاد ، أَرضٌ  : َوبَارِ  ال اللّيُث :قال األَزهرّي : والقََوافي مرفوعةٌ. ق بن سام  بن إَِرمَ  بَوبَار ُسّمِ

، ثم قال الليث وُجْرُهماً ابنَا فالغ بن عابر  َوبَاراً  بُن أُميم بن الوذ بن سام. وَمْذَهب َشْيخ الّشرف النّّسابة أَنّ  َوبَار بن نُوح. وقال ابُن الَكْلبّي :

َث َمَحلَّتَهم : ا أَْهلََك هللا تَعالَى أَْهلَها عاداً َورَّ  ، أَي النّاس. أَحٌد منّا ، ونّص الليث : فال يَتَقَاَربُها الِجنَّ فال يَْنِزلُها وِديَاَرهم لَمَّ

ْحر إِلى َصْنعَاَء ، أَرٌض َواسعةٌ ُزَهاَء ثالثمائة فْرسخ : بلدة يَسُكنها النَّْسنَاُس. وقيل : هي ما  َوبار وقال محّمد بُن إِسحاَق بن يَسار : بين الّشِ

، وهي فيما بين نَْجَراَن  َوبَار وفي كتاب أَحمد بن محّمد الَهْمَدانّي : وباليََمن أَرضُ  .(5)في ِمثْلها ؛ وقيل : هي بين َحْضَرموت والسَّبُوب 

ْحِر. واألَقواُل متقاربَةٌ. قوله تَعَالَى : أََمدَُّكْم بِأَْنعاٍم َوبَنِيَن  القرآن في وهي األَْرُض الَمْذُكورةُ في وَحْضَرموَت ، وما بين بالِد َمْهَرةَ والّشِ

، فكثرْت بها  (7)َن َخيراً وأَخَصبَها ِضيَاعاً وأَكثَرها ِمياهاً وشجراً وتمراً أَكثَر األََرضي َوبَار قال الَهْمدانّي : وكانت .(6) َوَجنّاٍت َوُعيُونٍ 

يَْعرفوا حقَّ نِعَم هللِا القبائُل حتى ُشِحنْت بها أَرُضوهم ، وَعظمْت أَموالُهم ، فأَِشروا وبَِطروا وَطغَْوا ؛ وكانوا قوماً َجبابَرة َذِوي أَجساٍم فلم 

جل والمرأَة مْنهم نِْصف رأٍْس ونِْصف َوْجٍه ، وعيٌن واِحدةٌ ، ويٌَد واحدة ، وِرجٌل واحدةٌ ،  تعالى ، فبّدل هللا َخْلقهم وصيََّرهم نِْسناساً ، للرَّ

العَظيم ِء البحِر كما تَْرَعى البَهائم ، وصار في أَرِضهم كلُّ نَْملة كالَكْلب فَخرجوا على ُوُجوهم يَهيمون ويَْرَعْون في تلك الِغيَاِض إِلى شاطى

قه. ويُْرَوى عن أَبي  ، وهم  َوبار كانت لبَنِي َوبَار الُمْنذر ِهَشام بن محّمد أَنّه قال : قَْرية (8)، تَْستِلب الَواحَدةُ منها الفارَس عن فَِرسه فتُمّزِ

ْحر وَمْهرةَ ، ويَزعم َمْن أَتاها أَ  نّهم يَهُجمون على أَرٍض ذاِت قُصور ُمشيََّدة ونَْخل من األُمم األَُول ، ُمْنقِطعة بين رَماِل بني سْعد وبين الّشِ

. (9)وِمياه مطَّردة   ليس بها أَحد. ويقال إِّن سّكانها الِجنُّ وال يَدْخلها إِْنسيٌّ إِالَّ َضلَّ

 قال ابن ِسيده : ال يُْستَْعمل إِاّل في النّْفيِ ، وأَنشد غيره : أَحٌد. ، أَي َوابِرٌ  َما به يقال :و

ُت  ـــــــــــــــح ذيـــــــــــــــن َورَاَءهـــــــــــــــمح فـــــــــــــــبُب يِّ الـــــــــــــــّ  ِإىل ا ـــــــــــــــَ

  
ِش   يـــــــــح تح مـــــــــن اجلـــــــــَ لـــــــــِ فـــــــــح ريضـــــــــــــــــــــــًا ومل يــــــــــُ رُ جـــــــــَ  َوابـــــــــِ

  
__________________ 

 ( ضبطت عن اللسان ا ونبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.1)
 .«السجض»( عن اللسان وابألصر 2)
 يعين أهنا حتب  وتعل  فيها.« ترجن»( يف الصحاح : 3)
 .«فعرت»بد  « فعري»وانظر ختر ه فيه ا ويف الديوان :  280( ديوانه ص 4)
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 .«زليوب»وابألصر « وابر»( عن معجم البلدان 5)
 .133( سورة الشعراء اآية 6)
 .«ومثراً »( معجم البلدان : 7)
 .«ابن»( عن معجم البلدان وابألصر 8)
 «ومياه مطرٍ »( يف معجم البلدان : 9)
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، نقله الّصاغانّي ولكن لم يَقْل : َشاَكة ، وكأَنَّ المصنّف زاَده لبَيَان التَّْسميَة ، كأَّن َشْوكَها  ككتاِب : شَجرةٌ حاِمضةٌ َشاَكةٌ تكون بتَبَالَةَ  الِوبَارو

 ، وتَبالة : أَرٌض معروفةٌ. الَوبَر الّصغير مثْل

: أَقاَم في َمنزِله ال  َوبََّر تَْوبيراً  ، نقله الّصاغانّي ، وهو بعينه مرَّ في كالم المصنّف قريباً ، راً كَوبََّر تَْوبي أَقاَم ، ، كَوَعد يَِعُد : يَبِرُ  َوبَرَ و

 ، كان أَحسَن ، ولكن مثْل هذا يَْرتكبه كثيراً في كتابه ، فيظّن الّظاّن أَنَّهما متغايِراِن. كَوبََر َوْبراً  يَبرُح ، فلو قال هناك :

كةً  َوبََرةُ و  ، وهو َواٍد فيه نَخٌل بها. قاله الحفصّي. : ة باليماَمة ، محرَّ

الُخَزاعّي وهو  يَُحنِّس بن َوبَرةُ  هو بُن ِمْحصِن ، أَو َوبََرةُ و له ِوفَادةٌ من جَهة ُمَسْيِلمةَ الكذَّاِب. َوبَر ، كمعظَّم ، ويقال : بن ُمَشهَّر (1) َوبَرةُ و

 ، بالفتْح ، بن أَبي ُدلْيلَةَ  (2) َوبَرُ وصحابيّان.  ديد النّون المكسورة ، رَوى عنه النُّْعَماُن بُن بُزْرج ،بَضّم التّحتيّة وفتْح الحاِء المهملة وتشْ 

 ، وهو المعروف عندهم. شيٌخ للبخارّي ويَُسكَّن

 وأَْصِلحت ، فمن قال : أُبِّرت فهي ُمَؤبََّرة ، ومن قال لُقَِّحتْ  وأُبَِّرت وأُبَِرْت ، ثاَلُث لغات عن أَبي عْمِرو بن العاَلِء ، أَي النَّخلةُ  ُوبَِّرتو

 ، وَمْن قال أُبَِرت فهي َمأْبُوَرة ، كذا نقله األَزَهرّي ، في التّْهذيب ، في أَبَر ، وقد تقّدم. ُمَوبَّرة فهي ُوبَِّرت

 .(3)، نقلَه الَحفصّي  كُزبَْير : َواٍد باليَماَمة ْيرُوبَ و

المْشُهور ، وقد مرَّ ِذكُره ،  قاتُل ساِلِم بن َداَرةَ  ، أَيضاً ، كما نقلَه الصاغانّي ، وهو ويُقال : أُبَْير : شاعٌر من فََزارةَ  ُوبَْيرٍ  ُزَمْيُل بنُ و

 وأَْخباُرُهما ُمْستَوفاةٌ في كتاب الباَلذُرّي.

 ّمما يُْستَْدَرك عليه :* و

َحديُث األَرنِب ، ومنه تَْوبِير التَّْعِفيَةُ وَمْحُو األَثَِر. وهو َمجاز ، مأْخوذ من : التَّْوبيرو: َعّماه عليه.  تَْوبيراً  فاُلٌن على فاُلن أَْمَره َوبَّرَ 

يَاشيُّ :  ا اجتَمعُوا تَكلّموا ف»الشُّوَرى ، رواه الّرِ تَّة لمَّ وفي حديث عبد « آثاَركم فتُوِلتُوا ِديَنكم تَُوبِّروا قال قائل منهم في ُخْطبَته : الأَّن الّسِ

 .«آثاَركم فتَُوبِّروا عن أَعدائكم (4)ال تَْغِمُدوا ُسيُوفَكم »الرحمن يوم الشُّوَرى 

 وهو مذكور في َمحلّه. قال الزمخشرّي : كأَنّه نََهاهم عن األَْخذ في األَمر بالُهَوْينَى ، ورواه َشِمر بالتّاِء ،

 : يَُظنُّ أَّن فيهم َخْيراً. أَْوبَرَ  يقال : إِّن بني فاُلن مثُْل بَناتِ  : أَهل الُمدن والقَُرى. وقال أَبو َحنيفة : الَوبَر وأَهل

فة. قد جاَء ِذْكُرها الَوْبَرةِ  وَحّرةُ  ُم الذّئِب في حديث أُْهبَان األَ  ، بالفتح : ناحية من أَعراض الَمدينة المشرَّ بينما هو يَْرَعى »ْسلمّي ، وهو ُمَكلِّ

ةِ  ئُب  الَوْبَرةِ  بَحرَّ إِلى آخِره. وقيل : هي قْرية ذاُت نَخيل ، على عيِن ماٍء تَجِري من َجبَل آَرةَ  ..«إِذا َعَدا الذِّ
(5). 

 : ِلصُّ معروف ، عن ابن األَْعَرابّي. َوْبَرةو

 العَْجالُن ، والُد ُملَْيٍل الصحابّي. ُوْبَرةو

شاطّي وقال :  َوْبروالُحَسْينّي ، كُزبَْير ، من أُمراِء اليَْنبُع ، ذكَره الحافظ في التبصير.  ُوبَْيرةٌ و بن األَْضبَط ، بَْطن ، وهو بالفتْح ، َذكَره الرُّ

 أَنشَد سيبََوْيه :

ًة  اَلبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ  ةً كــــــــــــــــــِ رِيــــــــــــــــــ  ًة  َوبــــــــــــــــــح رَتِيــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــح  حــــــــــــــــــَ

  
مح   يـــــــــــِد والـــــــــــذِّمـــــــــــَ َواعـــــــــــِ

َ
تح ابملـــــــــــ َك وخـــــــــــانـــــــــــَ (6)أَنَتـــــــــــح

 

  
 .(7)وِزئْبِِره وَزْوبَِره ، أَي كلّه ، وهو َمجاز ، كذا في األَساس  بَوبَره ءَ ويقال : أَخَذ الشي

 والِعَماد يوسُف بن الَوبَّار ، كشّداد ، من شيوخ الذّهبّي.

د بن ناصر األَ  لَفّي. الَوبَّار نصاريُّ الشُّروطّي الَمْعروف بابنوعبد الخالق بن مَحمَّ  َسمَع من الّسِ

 ، قد يَتكرّر ذكرها كثيراً ، والُمراد الخْيُل التي كانت لعاٍد لّما َهلَكوا صاَرت َوْحشيّة ال تَُرام. ومن َوبَار وُحوِشيَّةُ 
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__________________ 
 وقير وبرة. .. ( يف أسد الغابة : وبر1)
 ريب التهذيب وبر بفتح أوله وسكون  نيه.( يف تق2)
 وبرة واٍد فيه َنر مث وبرية يعين اليمامة.« : وبرة»( ما ورد عن ا فصي يف معجم البلدان 3)
 ( النهاية واللسان : ال تغمدوا السيوف.4)
 .«آوه»( عن معجم البلدان ا وابألصر 5)
 حشرية .. ( روايته ابألصر :6)

 ابملواعد والذممح أنتك وجاءت 
 ونسبه لعمرو بن شبس. 151/  2وما أثبتناه عن كتاب سيبويه 

 ء بوبره وزوبره وزغبه وزئربه : كله.( نص األساس : أخذ الشي7)
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لها َأعحَوُج بين ِهال  ا عل  الصحيح ا كما حق قه أَبو ُعبيد يف كتاب أَنساب اخليحر.  َنسح
 كِكتَاب : َموضع في قول بْشر بن أَبي خازم : الِوبَارو

ا و  نــــــــــــــــــَ ا ِإلــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــن ٍر حــــــــــــــــــَ  أَدحَ. عــــــــــــــــــامــــــــــــــــــِ

  
ِة َأو   رَانـــــــــــــــــــــــَ

َ
ر ابملـــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــــــــَ  ِواَبرِ عـــــــــــــــــــــــُ

  
 وقيل هو اسم قبيلة.

 محّركةً من قَرى اليََماَمة بها أَخالٌط من البادية ، تَِميم وغيُرهم. (1) َوبَرو

بالكسر ، وقرأَ عاصم  (2) الِوتْرو، قَرأَ َحمزة والكَسائّي : والشَّفع  الفَْرد ، وهي لغةُ الحَجاِز : ويْفتح د، لغة أَهِل نَجْ  ، بالكْسر الِوتَرْ  : [وتر]

ون الفَْردَ  (َواْلَوْترِ ) ونافٌع وابُن َكثير وأَبو َعْمٍرو وابُن عامر :  الَوتْر ، بالفتْح ، وهما لُغتاِن معروفتان ، وقال اللِّْحيَانّي : أَهل الِحَجاز يُسمُّ

ُرِوي عن ابن عبّاس أَْو ما لْم يَتَشفّْع من العََدد. و ألَهل الحجاز والكسر لتميم ، الَوتْرِ و،  الِوتْرِ  َصالة (3)وأَهُل نَجد يكسرون الواو ؛ وهي 

 .بزْوَجته ُشِفعَ  والشَّْفعُ  ، السالمعليهآَدُم  وتْرال أَنه قال :

هللا الَواِحُد ، والشَّْفع : َجميُع  الوتْر ، َكثَُرت أَو قَلّْت. وقيل : وتْرٌ ووقيل : األَْعداد كلّها َشْفٌع  يوم َعَرفةَ. : الوتْروالشَّْفع : يوم النَّْحر ،  وقيل :

 الَخْلِق ، ُخلقوا أَْزواجاً.

 ، ظاهُره أَنّه بالَكْسر ، ورأَْيتُه في التكملة مضبوطاً بالّضّم وُمجّوداً. وفي مختصر البُْلَدان : أَنّه َجبٌل على الطَّريق بينَ  َواٍد باليََماَمة : الوتْرو

بَا ، وعلى َشفيِره  الُوتْر وفي معجم ياقُوت : .(4)اليََمن إِلى َمّكة  الَموِضع  (5)بالّضم : من أَْوديَة اليَمامة َخْلف الِعْرض مّما يلي الصَّ

قة وفيه نَخٌل وُرِكيٌّ ، قال األَعَشى :  المعروُف بالبَاديَة والُمحرَّ

ا  الهلـــــــــــــَُ لـــــــــــــه َأطـــــــــــــح بـــــــــــــح ـــــــــــــَ ن قـ َك مـــــــــــــِ تـــــــــــــح ـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــاقـ

  
رتِّ و   رابلشــــــــــــــــــــــــــــــ  ِر  الــــــــــــــــَوتــــــــــــــــح (6)ِإىل حــــــــــــــــاجــــــــــــــــِ

 

  
،  الِوتْر . بكسر الواو ، وكذلك قَرأْتُه في كتاب الحفصّي ، وقال : َشطُّ الِوتْر مقروَءةٍ على ابن ُدريد من شعر األَْعَشى :وقَرأْت في نُسخة 

 وهو َمكان َمْنِزل ُعبَْيد بن ثَْعلَبة ، وفيه الِحْصن المعروف بُمْعنِق ، وهو الذي تَحصَّن فيه ُعبَْيد بن ثَْعلَبَة.

. ِوتْر ، وتِميم وأَهُل نَْجٍد يَكسرون فيقولون : َوتْر يَْفتَُحون فيقولون : (7) [أَهل الحجاز] قال اللّْحيَانّي : أَو الظُّْلُم فيه. عاّمةً ، الذَّْحلُ  : الِوتْرُ و

ّكيت : قال يُونُس : بالَكْسر في العََدِد ، والذَّْحِل  ِوتْرٌ   تقولفي الذَّْحل ، قال : وتميمٌ  الَوتْروفي العََدِد ،  الِوتْرُ  أَهُل العاليَِة يقولون وقال ابُن الّسِ

 سواًء.

الذَّْحُل ، هذه لغة أَهل العاِليَة ، فأَّما لُغَة أَهل الِحَجاز فبالِضّد منهم ، وأَّما تميٌم  ، بالفَتْح : الَوتْرو، بالَكْسر : الفَْرُد ،  الِوتْر وقال الَجْوَهِرّي :

 : وسلمعليههللاصلىقوُل أُّمِ َسلََمةَ َزوجِ النَّبّيِ ، ومنه الَوتِيَرةو ، كِعَدة ، كالتَِّرةِ  فبِالَكْسر فيهما ،

ٌد  ِة مــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــِ ي ا ــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــامــــــــــــــــــِ

  
ِب   لــــــــــــــــــَ و ِإىل طــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــُ ريَهح َيســــــــــــــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــَوتــــــــــــــــــِ

  
 .أَْوتَر يُوتِرُ  لعََدد فال يُقَاُل إِالّ ا الِوتْر الذَّْحل ؛ وأَّما في الَوتْرِ  ، هذا في ِتَرةً و ِوتْراً و َوتََرهُ يَتُِره َوتْراً  قدو

ً  َوتْراً  قال َعَطاٌء : كان القَْومُ  ِوتْراً  َجعَل َشْفعَهم : َوتْراً  : يَتُِرهم القَْومَ  َوتَرَ  في الُمْحَكم :و ،  كأَْوتََرُهم .فَوتَْرتُهم فَشفَْعتُُهم ، وكانوا َشْفعا

 ي اجعَل الِحَجارة التي تَستَنِجي بها فَْرداً.أَ  «فأَْوِترْ  إِذا اْستَْجمْرت»الحديث : ومنه

جَل : أَْفَزَعهُ  َوتَرَ و  .َوتََره فقد أَْدَرَكهُ بَمْكُروهٍ  كّل منو ، عن الفّراِء ، الرَّ

يَْنقُْصكم من ثََوابكم شيئاً. وقال  (9)أَي لم  (8) (َوَلْن َيرِتَُكْم َأْعماَلُكمْ ) ، وهو َمجاٌز ، وفي التنزيل : نَقََصهُ إِيّاه وَحقّه : َمالَهُ  َوتََرهُ و

 الجوهرّي ، أَي لن يَْنتَِقَصُكم في أَعمالكم ، كما تقول : دخلُت البيَت ، وأَنت تُِريد : في البيِت ، وأَحدُ 

__________________ 
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 ( يف معجم البلدان : وبرة ابلتحريك.1)
 .3( سورة الفجر اآية 2)
قوله : وهي صـــــالة الوتر والوتر أي ابلفتح والكســـــر ا وقوله : ألهر ا جاز ا والكســـــر لتميم هكذا يف خطه ا »املطبوعة املصـــــرية : ( هبامش 3)

 .«ـهلفتح ألهر ا جاز والكسر لتميم اومثله يف اللسان ا ولعر الصواب ا أن يقا  : ا
 ر عل  طري  القادم من اليمن إىل مكة.. هو جبر هلذي.. ( يف معجم البلدان : الوتر بفتح أوله و نيه4)
 عل  مطلٍض. وهو واٍد.ـ  «الوتر»كما يفهم من عبارة ايقوت ـ   ( كذا ابألصر والضمري يعود5)
 .«الد نقشي»( يف معجم ايقوت : 6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
 .35( سورة  مد اآية 8)
 .«لن»( يف اللسان : 9)



7026 

 

َا»يف ا ديث : و الَقولا َقرِيٌب من اآَخر.  ِر فكَبل  الُة الَعصــح َله وَماَله ُوتِرَ  َمنح فاتـَتحه صــَ َأي نُِقص َأهَله وماَله ا وبَِقَي  «َأهح
َته ا فكَبّنك َجعلحته َوتـَرحُته فـَرحداً ا يقا  ا اجِلَناية الجي َ حِنيها  : الَوتحرِ  بعد َأن كاَن َكِثرياً. وقير : هو من ِوتحراً  ا ِإذا نـََقصــــــــــــــح

يُمه َأو ُسِلب َأهَله وم اَله. ويُرَو  الرجُر عل  غريه من قـَتحر َأو هَنحٍب َأو َسيبحٍ ا فَشب ه ما يَلح  َمنح فاتتحه َصاَلٌة مبن قُِتَر محَِ
ُعواًل  نِياً  ب جعله َمفح ب اأَلهر وَرفحِعه. فَمنح َنصـــــــــَ ّم فاعله عائداً ِإىل الذي فاتته وَأضـــــــــمر فهيا مفعوال مل يســـــــــ ِلُوتِر بنصـــــــــح

َر ُمقاَم ما مل ُيَسم  فاعُله ا أَلهّنم املصابُون املبحخوذون ا فَمن َرد  الّنقصَ   ِإىل الرُجر الّصالة ا وَمنح رفض مل ُيضحمر وأَقاَم اأَلهح
َا  َرفـََعُهَما. 

َأي  «تَِرةً  ِلساً مل يُذحَكِر   فيه كان عليهَمنح َجَل  جَمح »يف َحِديث آَخر : و َنصبهما ا ومن َرد ه ِإىل اأَلهر وامل
 الواو امذوفة ا وقير : أَراد هبا هنا الت ِبعَة. (1)نـَقحصاً ا واهلاُء فيه ِعَوٌض عن 

ٍء ، إِذا جاَء بعُضه في إِثر ُل والقََطا وكلُّ شيْ اإِلب تََواتََرت وبينها فََجَواٌت. وقال اللّحيانّي : أَو مع فَتََراتٍ  ، تَتَابُع األَشياِء ، : التَّتَابُع التََّواتُرو

 بعٍض ، ولم تَجْئ ُمْصَطفَّةً. وقال ُحَمْيد بن ثَْور :

ٍض ِإنح  ـــــــــــــح ب ـــــــــــــُة ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــن ري ـــــــــــــَ رحنق ـــــــــــــَ واتـ ـــــــــــــَ ر ًة  ت  مـــــــــــــَ

  
وبُ   نـــــــــــــُ تح أَرحُ ٌس وجـــــــــــــُ فـــــــــــــ  َن وصـــــــــــــــــــــــــــَ َربـــــــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
، إِنَّما هي  ُمتواتَِرةً  ُء اآلَخُر ، فإِذا تَتابَعت فلَْيَستُء يكون ُهنَْيَهةً ثّم يَجي: الّشي الُمتََواتِر كالُمتَداِرَكة والُمتَتابِعَة. وقال َمّرةً : الُمتواتَِرةُ  وليَست

 ُمتََداِرَكة وُمتَتابِعَة ، على ما تقّدم.

الَخبََر : أَتْبَْعُت وبين الَخبََرْين  َواتَْرتُ  ٍء ، وقال األصمعيُّ :، إِذا تََراَخى في العََمل فعَِمل َشْيئاً بعد شيْ  تََرى يَتِْري وقال ابن األَعرابّي :

 صاحبِه فَْرداً فَْرداً. وهو الفَْرُد ، وهو أَنِّي َجعَلُت كلَّ َواحٍد بعدَ  الَوتْر : الُمتَابَعَةُ ، وأَصُل هذا كلّه من الُمَواتََرةُ  ُهنَْيَهةٌ. وقال غيُره :

ثَه َواحٌد بعد  الُمتََواتِرُ  والَخبَرُ   .الُمتَواتِر َواِحٍد ، وكذلك َخبَُر الَواحِد مثْلُ  (2): أَن يَُحّدِ

ٌك بَْينَ  : ُكلُّ  الُمتََواتِرُ و ْن وفَْعلُْن وفَْل إِذا اعتمد على حْرف وفاعالتُْن وفَعالتُْن وَمْفعُولُ  ساكنَْين ، كَمفَاعيلُنْ  َحْرفَْين قافيَة فيها َحْرٌف ُمتحّرِ

 ساِكن ، نحو فَعُولُْن فَْل ، وإِيّاه عنَى أُبو األَسود بقوله :

هــــــــــــــا و  ٍر َرِويــــــــــــــ  هــــــــــــــح اَء ســــــــــــــــــــــــــــَ ذ  ٍة حــــــــــــــَ يــــــــــــــَ  قــــــــــــــافــــــــــــــِ

  
اع لــــــــيــــــــ  فــــــــيــــــــهــــــــا   نــــــــَ رحٍد الصــــــــــــــــــــــ  رُ كســــــــــــــــــــــَ َواتـــــــــُ  تـــــــــَ

  
من غير تَوقٍُّف وال فُتُور.  تَابَعَ  ، بالكسر ، ِوتَاراً و َواتََرَها ُمَواتََرةً  وابه، هكذا في النُّسخ وص َواتََرهو وُكتُبِه ، بَْيَن أَْخبَاره (3) أَْوتَرَ وَ 

، وأَْصل  فَتَْرةٌ ، وإِاّل فهي ُمَداَركة وُمواَصلة (4) بين األَْشيَاِء إاِّل إِذا َوقَعَت فيها الُمَواتََرةُ  أَْو ال تكون بين كّل ِكتَابَْين فَتْرةٌ قليلة ، الُمَواتََرةُ و

ْوم : أَْن تَُصوم يَْوماً وتُْفِطَر يَْوماً أَو يَْوَمْين وتَأْتَي به ُمَواتََرةُ و ، الِوتْر ذلك كلّه من وال يَُراُد به الُمَواَصلَةُ ألَنّه مأُْخوذٌ  قال : ِوتْراً ِوتْراً  الصَّ

قَهُ يوماً ويُْفِطَر يوماً ، وال يَلزُمه التتابُُع فيه  «قَضاَء َرمضانَ  يَُواتِرَ  أَنْ ال بَأَْس »َحديُث أَبي ُهَرْيَرة : الذي هو الفَْرد ، ومنه الِوتْر من أَي يُفَّرِ

من غير أَن  ِوتْراً ِوتْراً  ، أَي جاَءت بعُضَها في أَثْر بعٍض  فتََواتََرت الُكتَُب ، َواتَْرتُ  ، يقال : الُكتُب ُمَواتََرةُ  وَكذلك .ِوتْراً ِوتْراً  ، فيَْقِضيه

 .«بيَن ِميَِرهم َواِترْ وأَلِّْف َجْمعَُهْم ، »في حديث الدُّعاِء : وتَْنقَِطع. 

ةٍ.  أَي ال تَْقَطع الِميَرة عنهم ، واجعَْلَها تَِصل إِليهم َمّرةً بعَد َمرَّ

ن ، وأَْصلَُها تَتَْرى جاُءوا يقال :و ن ، مثّل َعْلقَى ، فََمْن تَرَك  فيها لغتانِ  تَتَْرى في الّصحاح .ُمتَواتِرين : َوتَْرى ، ويُنَوَّ ُن وال تُنَوَّ ، تُنَوَّ

 وهو الفَْرد. الِوتْرِ  من َوتَْرى َصْرفََها في المعرفة َجعَل أَِلفَها أَِلَف تأْنيٍث ، وهو أَْجَود ، وأَصلُها

نََها َجعلَها ُمْلَحقَةً ، انتهى. وفي المحكم : التاُء مبدلَةٌ من الَواو ، قال : وليس ه (5) تَتْراو ذا البَدُل قِياساً ، إِنّما ، أَي َواِحداً بعَد َواحٍد. وَمْن نَوَّ

نها فيجعل أَلفَها لإلْلحاق بمنزلِة أَْرَطى وِمعْ  َزى ، ومنهم من ال يَصرف ، يجعل أَِلفَها هو في أَشياَء معلومٍة ، ثّم قال. ومن العرب َمْن يُنَّوِ

نَةً ، َووقَفَا باألَلف. وقرأَ سائُر القُّراءِ « تَتًْرى»للتأَنيِث بمنزلة أَِلف َسْكَرى وَغْضبَى. وفي التهذيب : قرأَ أَبو َعْمرو وابُن َكثير  غير  تَتْرا منوَّ

َن فيها وجعلَها أَِلفاً كأَِلف اإِلْعَراب. وقال  تَْرىتَ  منونّة. قال الفّراُء : وأَكثُر العرب على تَْرِك تَْنوينِ  ، ألَنها بمنِزلة تَْقَوى ، ومنهم من نَوَّ

 محّمد بن سالم : سأَلُت يُونَُس عن قَْوله
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__________________ 
 .«من»( النهاية واللسان 1)
 .«عن»( اللسان : 2)
 اللسان فكاألصر.ويف « وواتر با أخباره وواتره»( يف القاموس : 3)
 واللسان : بينها. [يف القاموس]( 4)
 .(ُثَّ َأْرَسْلنا ُرُسَلنا َترْتا)( يريد ما جاء يف قوله تعاىل : 5)
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 قا  : متَـَقطِّعًة ُمتَـَفاِوَتًة. (1) (ُثَّ َأْرَسْلنا ُرُسَلنا َترْتا)تعاىل : 
عةً ، وكذلك األَْنبيَاُء ، بيَن كّل نَبِيَّ   ْين َدهٌر طويٌل.وجاَءت ُمتقَّطِ

أَي على  «(2)َواِحَدةٍ حتَّى ماَت  َوتِيَرة فلم يََزْل على»في الحديث : و، أَي التَّتبابُع ،  التَّواتُر ، قال ثَْعلٌب : هي من : الطَِّريقَةُ  الَوتِيَرةُ و

 والتّتابُع. التََّواتُر ِء ، وهو مأُْخوذٌ من: الُمَداَومةُ على الشَّي الَوتِيَرةُ  طريقٍة َواحدةٍ ُمطَِّرَدة يَُدوم عليها. وقال أَبو ُعبَْيدة :

 َطريٌق تاُلِصُق الَجبََل وتَطَِّرُد. من األَْرض : الَوتِيَرة أَو

 .َوتِيَرةٌ  يُقَال : ما في َعَمِله الفَتَْرةُ في األَْمر. : الَوتِيَرةُ  قيل :و

 ر.، أَي فُتُو َوتِيَرةٌ  وَسْيٌر لَْيَست فيه

 الَحْبُس ، واإِلْبطاُء. : الَوتِيَرةوالغَِميَزةُ ، والتََّوانِي ،  : الَوتِيَرةو

مْن ُمقَدَّم األَْنف ُدوَن الغُْرُضوف ، ويقال للحاجز الّذي بين الَمْنَخَرْين : ُغْرضوٌف ، والَمْنَخَران :  ِحَجاُب ما بَْيَن الَمْنَخَرْين األَْنِف : َوتِيَرةُ و

َماخ قبل الفَْرع ، قاله أَبو  ُغَرْيِضيٌف في أَْعلَى األُذُن : الَوتِيَرةُ و ْنِف.َخْرقاً األَ  ، وفي اللسان والتكملة : في َجْوِف األُذُِن يَأْخذ من أَعلَى الّصِ

، ولم يَُخصَّ اليََد ُدوَن  َما بَْيَن كّلِ إِْصبَعَْين اللِّحيانّي :ما بين األَصابع. وقال  اليَِد : َوتِيَرةُ و ُجلَْيَدةٌ بين السَّبَّابَة واإِلْبَهاِم. : الَوتِيَرةُ و َزْيد.

ْجل. َكةً في األَربعَة األَخيَرة يَُوتَّرُ  ما : الَوتِيَرةو الّرِ َحْلقَةٌ يُتَعَلَّم  : الَوتِيرةَ و ، األَخيرةُ عن الصاَغانّي. باألَْعِمَدة من البَْيت ، كالَوتََرةِ ، ُمَحرَّ

مُي تكون من ؛ وقيل : عليها الطَّْعنُ  : التي يُتعلَّم  الَوتِيَرة ومن َخْيط. وقال اللِّْحيَانّي : َوتَرٍ  هي َحْلقَة تَُحلِّق على َطَرف قَناة يُتعلَّم عليها الرَّ

قٍَب يُتَعَلَّم فيها الطَّْعُن وهي الدَِّريئَةُ َحْلقةٌ من عَ  الَوتِيرة َحْلقة. وقال الجوهرّي : الَوتِيرة الطَّعُن عليها ، ولم يَُخّص الَحْلقة. وقال الجوهرّي :

 أَيضاً. قال الّشاعر يَصف فرساً :

ًة مـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــر  رححـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــارِي قـ  ا ح تـــــــــــــــــــــُ

  
َدا  غــــــــــــــــــــــــح نح مــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــــــُ  َوتــــــــــــــــــــــــريَة مل تــــــــــــــــــــــــَ

  
من األَْرض  الَوتِيرةُ  ، وقال األَْصمعّي : من األَْرض *[وتَْنقادُ ]قِْطعَةٌ تَْستَِدقُّ وتَطَِّرُد وتَْغلُُظ  : الَوتِيرةو الَمْغُد : النَّتُْف ، أَي لم تكن َمْمغُوَدة.

ُجَؤيَّةَ يَصف َضبُعاً . قال ساعَدةُ بُن الَوتَائرُ وبها ، والَجْمع  القَْبرُ  من األَرض : الطَّريقةُ ، وربما ُشبِّه الَوتِيرةُ  ، ولم يَُحدََّها. وقال الَجْوَهرّي :

 نَبََشت قَْبراً :

تح  د تح  ابلــــــــــــــــــــَوَلئــــــــــــــــــــرِ فــــــــــــــــــــَذاحــــــــــــــــــــَ  مُث  بــــــــــــــــــــَ

  
ا   بـــــــــــهـــــــــــَ َد جـــــــــــانـــــــــــِ ا عـــــــــــنـــــــــــح هـــــــــــَ ـــــــــــح َديـ يـــــــــــرُ  (3)يـــــــــــَ  هتـــــــــــَِ

  
 ً ا َسريعا ّي : ذاَحْت : َمّرْت َمرًّ  : جْمع لَوتَائراو، قال :  ذاَحْت يَعني نَبََشْت عن قَْبِر قَتيٍل. وقال الجوهرّي ، ذاَحْت ، أَي َمَشت. وقال ابن بَّرِ

بُعِ ، يُريد أَنَّها  الَوتَائر : الّطريقةُ من األَرض ، قال : وهذا تفسير األصمعّي ، وقال أَبو عمرو الشَّْيباني : َوتِيرةٍ  هنا : ما بَْين أََصابعِ الضَّ

قَت بين أَصابعِ يََدْيها. َجت بين أصابِعها. ومعنَى بَدَّت يََدْيها أَي فَرَّ  فَرَّ

 من الَمجاز :والَوْرَدةُ الَحْمَراُء أَو البَْيَضاُء ،  : الَوتِيَرةواألَْرُض البَْيَضاُء.  : الَوتِيرة قيل :و ُمضاَف. وتَِهيل : تَحثُو التُّراَب ،فَحَذف ال

ةُ الفََرِس الُمْستَديَرةُ  : الَوتِيَرة غيَرةُ ، فإِذا طالْت فهي الّشاِدَخة ، قال الّزَمْخَشرّي : شُ  ُغرَّ بَِّهت بالوردة البَْيضاِء. وقال أَبو منصور : الصَّ

 نَْوُر الَوْرِد. : الَوتِيَرة قال أَبو َحنيفَة :و ُشبَِّهت بالَحْلقة التي يُتَعَلَّم عليها الّطعن.

، بغير هاٍء ، وزاد : وبعُض أَصحاب الحديث يَقولُونَه بالنُّون.  الَوتِيرُ  ، والذي رأَيتُه في التَّْكملَة : هو ماٌء بأَْسفَل َمكَّةَ لُخزاَعة : الَوتِيَرةو

ثين : الَوتين بالنّون في قول َعْمرو بن سالم الُخَزاعّيِ يَُخا طُب رُسوَل هللا قلُت. ومثله في معجم ياقُوت ، قال : وربَّما قالَه بَعُض الُمَحّدِ

 : وسلمعليههللاصلى

َدا وَ  ؤَكــــــــــــــــ 
ُ

َك املــــــــــــــــ اقــــــــــــــــَ يــــــــــــــــثــــــــــــــــَ وا مــــــــــــــــِ َقضـــــــــــــــــــــــــــــُ  نـــــــــــــــــَ

  
َدا و   و َأحـــــــــــَ دعـــــــــــُ َت تـــــــــــَ وا َأّن َلســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــُ (4)َزعـــــــــــَ

 

  

َدَدا و  ر  عـــــــــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــــــــــــــــمح أََذ   وأَقـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
واَن   تــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــ  ريهــــــــــــــــمح بـــــــــــــــــَ َدا ابلــــــــــــــــَوتــــــــــــــــِ جــــــــــــــــ   هــــــــــــــــُ

  
 وبه كانت الَوْقعةُ بين ِكنَانَةَ وُخَزاَعةَ في سنة َسْبعٍ من الِهْجرة.

 اسٌم لعَْقِد العََشَرةِ. : الَوتِيَرةُ و
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__________________ 
 .44اآية « املؤمنون»( سورة 1)
قوله : فلم يز  عل  وترية واحدة حىت مات ا عبارة اللســـــــــان : ويف حديث العباس بن عبد املطلب قا  : كان »( هبامش املطبوعة املصـــــــــرية : 2)

 .«إخل .. فلما وىل قلت : ألنظرن اليوم إىل عمله فلم يز عمر بن اخلطاب د جاراً فكان يصوم النهار ويقوم اللير ا 
 زايدة عن القاموس. (*)
 َأي القرب.« عند جنبه»( يف الصحاح : 3)
 .«لسُت أدعو« : »الوتري»( معجم البلدان 4)
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يَّةِ  الَوتََرة في»في حديِث زيد : و، وقيل : ِصلَةُ ما بين الَمْنَخَرين ،  ، محّركةً : َحْرُف الَمْنَخرِ  الَوتََرةُ و  األَْنِف. َوتََرةُ  والُمَراُد بها «ثُلُث الّدِ

و الذي بين الذََّكر وفي الّصحاح : في باطِن الَكَمَرةِ ، وهو ُجلَْيَدةً ، وقال اللّْحيَانّي : وه في باطِن الَحَشفَِة. الذي الِعْرقُ  من الذََّكر : الَوتََرةو

 واألُْنثَيَْين.

، وهو ما استداَر من ُحُروفه ، كِحتَاِر الظُّفُِر  َوتََرةٌ  : ءٍ ِحتَاُر ُكّلِ شي قال األَْصمعّي :وتَُضمُّ َمْخَرَج َرْوِث الفََرس.  التي العََصبَةُ  : الَوتََرةو

َما بَْين األَْرنَبة والسَّبَلِة.  : الَوتََرة قال اللِّْحيَانّي :و الَمتِْن. َعقَبَةُ  : الَوتَرةوحت اللَِّسان. َعَصبَةٌ ت : الَوتَرةو والُمْنُخِل والدُّبُِر وما أَْشبََهه.

،  ، محّركةَ  الَوتَرُ و .، بغير هاءٍ  َوتَرٌ  َجْمُع الُكلِّ  ، عنها يَِزّل السَّهُم إِذا أَراَد الّراِمي أَْن يَْرِمَي ، َمْجَرى السَّْهِم من القَْوس العََربيّة .الَوتََرةو

 .أَْوتَارٌ  ِشْرَعةُ القَْوِس وُمعَلَّقَُها ، ج : القَْوس. وقال ابن سيده هو أَوتارِ  َواحدُ 

. قال َوتََرها : َشدَّ  أَْوتََرهاو َوتَّرها ، بالتخفيف. وقال اللِّحيانّي : َوتََرَها َوتْراً  ، وكذلك َوتََرَها : َشدَّ  َوتََّرَها تَْوتِيراً و،  َوتَراً  : َجعَل لها أَْوتََرَهاو

 .َوتََرها َعلَّق عليها : َوتََرَها يَتُِرها ِتَرةً  قال بَعُضهم :و ابن سيَده :

 ، وهو َمجاٌز. الَوتَر لَ ، أَي فصار مث اْشتَدَّ  ، هكذا في النُّسخ الموجودة ، وصوابُه : والِعْرُق : العََصُب والعُنُقُ  تََوتَّرَ و

 . كما في األَساس.ُوتَِّرْت تَْوتِيراً  األَْنَساِء ، إِذا كان فيها َشنٌَج كأَنَّها ُمَوتَّرُ  ومنه فَرسٌ 

 : (1)، قال أُسامةُ الُهَذلّي  ع ، كأَمير : الَوتِيرُ و

رحِض و  وا بــــــــــــــــــَا عــــــــــــــــــَ َدعــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــَويت ملح يــــــــــــــــــَ

  
ِب ِإاّل   اقــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــَ

َ
َ املــــــــــــــــــ اح  الــــــــــــــــــذِّائابَ ِر وبــــــــــــــــــَ

  
ئاَب بعَدُهم. لُوا عن البَلد فتََركوا الذِّ  يقول : تََحمَّ

كعات ،  الَوتْرَ  : َصلَّى أَْوتَرَ و َي َمثْنَى َمثْنَى ، ثم يَُصلَِّي في آخِرَها َركعةَ ُمْفردةً ويُضيفَها إِلى ما قَبلَها من الرَّ في الحديث : و، وهو أَْن يَُصلِّ

،  َء : أَفَذّهالشَّيْ  أَْوتَرَ و لّصالة. فعَّداه بفي.في ا أَْوتَرَ  َصالتَه. وقال اللّْحيَاني : أَْوتَرَ  وقد «يا أَهَل القرآنِ  فَأَْوتُِروا ، الَوتْرَ  يُحبُّ  َوتْرٌ  إِنَّ هللا»

الً في البُُروك ثّم تَضُع  ُمَواتَِرةٌ  وناقةٌ  َواحٍد. بمعنَى َوتََّرَهاو أَْوتََرهاوالّصاَلةَ  َوتَرَ  أَو .ِوتْراً  أَي جعلَه فَذًّا ، أَي : تََضُع إِْحَدى ُرْكبَتَْيَها أَوَّ

من النُّوق هي التي ال تَْرفَُع يَداً حتى تَْستَمِكَن من األُخَرى ،  الُمَواتَِرةُ  وقال األَصمعّي : اً فَيَُشقَّ على الّراِكب.َمع تََضعُهما الو،  األُْخَرى

في وقَليالً قليالً.  (2) َكْيهاوإِذا بََرَكت َوَضعَت إِحَدى يََدْيَها ، فإِذا اطمأَنَّت َوَضعَت األُخَرى ، فإِذا اطمأَنّت َوَضعتْهما جميعاً ، ثّم تََضع َورِ 

 .«ُمَواتَِرةً  أَْن أَِصْب لي ناقَةً »كتاب ِهَشاٍم إِلى عاِمله : 

ا فيَُشقَّ  ِوتْراً ِوتْراً  قالوا : هي التي تََضُع قَوائَمها باألَرض  على راِكبها ؛ وكان بهشاٍم فَتٌْق. (3)عند البُروك وال تَُزجُّ نْفَسها َزجًّ

 ، والنون مكسورةٌ َكَما ضبطه الصاغانّي ، قال أَبو ُجْندٍب الُهَذلّي : ببالد ُهَذْيل ، وفي التكملة : َموضع : محّركةً : د الَوتََرانِ و

ٍم  ـــــــــــــــح ي َن ضـــــــــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ َرُب ب ـــــــــــــــح ـــــــــــــــال و  أَقـ  ف

  
نِ ال و   َريــــــــــــح امُ  (4) الــــــــــــَوتـــــــــــــَ مــــــــــــَ َ  ا ــــــــــــَ طــــــــــــَ  مــــــــــــا نــــــــــــَ

  
 الباهلّي : (5)ّل على أَن النُّون َمكسورةٌ قْوُل أَبي بُثَْينَةَ ومّما يد

ــــــــــ   مح عــــــــــل اهــــــــــُ ــــــــــَ ن ــــــــــح بـ ــــــــــَ ل نجــــــــــَ ــــــــــح َري ــــــــــَ ــــــــــَوتـ ا  ال دن  شــــــــــــــــــــــــَ

  
ـــــــــــرُ   زِي ٌر غـــــــــــَ هـــــــــــمح َوشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــاهـــــــــــِ ت ـــــــــــ  َأســـــــــــــــــــــــــح  عـــــــــــل

  
 أَراد بالوَشِل السَّْلَح.

 (7)، في شعر ُعَمَر  ع بيَن َمكَّةَ والطائفِ  لصحيحة ؛كما في األُصول ا الَوتَائرُ  ، كَسَحاٍب هكذا في النُّسخ وهو َغلٌَط ، وصوابُه (6) الَوتَارُ و

 بن أَبي َربيعة قال :

ا  هـــــــــهـــــــــَ ا بـــــــــَوجـــــــــح ٌم ِإلـــــــــيـــــــــنـــــــــَ عـــــــــح تح نــــــــــُ بـــــــــَ بــــــــــ   لـــــــــقـــــــــد حـــــــــَ

  
َا   َن مـــــــــــا بـــــــــــَ اكـــــــــــِ ضِ  الـــــــــــَوَلئـــــــــــرِ َمســــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــح  والـــــــــــنــــــــــــ 

  
ر قَوُل أُسامةَ الهذلّيِ الّسابُق. َما بَْيَن َعَرفَةَ إِلى أَدامَ  ، كأَِمير : الَوتِيرُ و  ، وبه فُّسِ
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 الَوتْر أَي صاحبُ ،  «الثائرُ  الَمْوتُور أَنّا»حديث محّمد بن َمْسلَمة : ، ومنه : من قُتَل له قَتِيٌل فلم يُْدِرك بَدِمه الَمْوتُورُ و

__________________ 
 وقالوا يف تفسريه : الوتري ما با عرفة إىل أدام. يت. قا  :وقا  أبو سهم اهلذد وذكر الب« الوتري»( يف معجم البلدان 1)
 ( يف التهذيب : وركها.2)
 .«فتش ّ »( التهذيب واألصر والنهاية ا أما اللسان : 3)
 .«وال الوتران»( عن معجم البلدان ا وابألصر 4)
 .«أيب نبشة»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
 .«الولئر»( يف القاموس ومعجم البلدان 6)
 .«عمرو بن ربيعة»( عن معجم البلدان ا وابألصر 7)
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َوحُتورو الطّالب ابلثّبحر. 
يَمه فبَفـحَرَده منه. َوتحراً و  َوتـََره َيرتُه تَِرةً  املفعو  ا وتقو  منه : امل  ا ِإذا قَتَر محَِ

 َموضعُ  وبه ، الَموضعَ  ذلك سَكنَ  السالمعليه، من َعَمل ِدَمْشق ، بها مسجٌد ، َذَكروا أَّن موَسى بن ِعْمَران  بالّضّم : ة بَحْورانَ  (1) الُوتَْرةُ و

 فلينظْر. (2)بالكسر  الوتْر ضبطَ  ولكنّه ياقُوت ذكَره هكذا ، الَحَجر في َعَصاهُ 

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

 من أَْسَماِء هللا تعالى ، وهو الفَذُّ الفَْرُد ، َجلَّ َجاَللُه. الِوتْرُ 

 «ثَأَْرُكم فتُوتُِروا اَل تَْغِمُدوا السُّيوَف عن أَعدائكم»حديُث الشُّوَرى : ، أَوجدته ذلَك ، ومنه أَْوتَْرتُهو،  بَوتْرٍ  فاُلناً ، إِذا أََصْبته َوتَْرتُ  ويقال :

كمقال األَزهري : الثَّأْر هن دة ، وقد تقّدم في  الَوتْرَ  ا العَُدّو ، ألَنّه َموضُع الثّأِْر ، والمعنَى : ال تُوِجُدوا َعُدوَّ في أَْنفسكم. ويُرَوى بالُمَوحَّ

 موضعه.

 : الُمَداَوَمة على العََمل. الَوتِيرةو

فَن. َوتََرةُ و  الفَِخِذ : َعَصبَةٌ بين أَسفِل الفَخذ وبين الصَّ

 من الفََرِس : ما بَين األَْرنَبِة وأَْعلَى الَجْحفَلَِة. الَوتََرةو

 الَوتََرتانِ  أْبَِضْين ، وهما: العََصبتاِن بيَن رؤوِس العُْرقُوبَيْن إِلى المَ  الَوتََرانِ  : َهنَتَاِن كأَنّهما َحْلقَتان في أُذُنَيِ الفََرِس. وقيل : الَوتَرتَانِ و

 أَيضاً.

 محّركةً : َجبٌل لُهَذْيل على َطريِق القادِم من اليََمن إِلى َمّكة ، به َضْيعةٌ يُقَال لها الَمْطَهر ، لقَوِم من بني ِكنَانةَ. الَوتَرُ و

 ير الذي ذكَره الُمَصنّف.أَيضاً : َموضٌع فيه نَُخْيالت من نََواِحي اليََمامِة ، عن الحفصّي ، وهو غ َوتَرٌ و

 يُضَرب في استِْعَجال األَْمِر قبل بُلُوغِ إِنَاه.« التَّْوتيرِ  إِنباٌض قَْبل»وفي المثَل : 

 ٌ  .(3)، ُمحّركةً : ُصْلبَةٌ. جاَء في شعر ساِعَدةَ بن ُجَؤيَّة  َوتَِريّة وامرأَة

، كَشدَّاٍد : لقُب َعالِء الّدين علّي بن أَبي العاَلِء القَّواس األَديب ،  الَوتّارُ وقله الصاغانّي. القَْوِس ، عن الفّراِء ن َوتَرِ  ، بالَكْسر : جْمع الِوتَارُ و

 َحّدث عن ُعَمر الَكْرمانّي.

َمْيل. معناه ال تَْطلُبوا ، بالكسر ، وهي الِجنَاية ، قال ابُن شُ  ِوتْر فقيل : جْمع «األَْوتارَ  قَلِّدوا الَخْيَل وال تُقَلِّدوها»حديث :  تذنيب : اختُلَف في

عليها في الجاهليّة : وقال أَبو ُعبَْيد : وعندي في تَْفسير هذا الحديِث غيُر ما ذُِكر ، هو أَشبَهُ بالّصواِب ،  ُوتِْرتُم والذُُّحول التي األَْوتَارَ  عليها

د بُن الَحَسن يقول : معنَى ُرِوَي عن جابٍر والِقسّي فَتَْختَنِق ، فقال : ال تُقَلُِّدوَها.  أَوتارَ  انُوا يُقَلِّدونهاالِقِسّي ، وك أَْوتَارُ  هنا األَْوتارِ  سمعُت محمَّ

 .«من أَْعنَاق الَخْيل األَْوتَارِ  بقَْطع أََمرَ  وسلمعليههللاصلىأَّن النّبّي »

ال  األَْوتَارَ  الِقِسّي لئاّل تُِصيبَها العَْيُن ، فأَمرهم بقَطِعها ، يُْعِلُمهم أَنّ  أَْوتارَ  : وبَلَغَني أَّن مالَك بن أَنَس قال : كانُوا يُقَلِّدونَها (4)قال أَبو ُعبَْيد 

 وكانوا يَزعمون أَّن التَّقَلُّد «َوتَراً  يَتَه أَو تَقَلَّدَ َمن َعقََد ِلحْ »الحديث : ومنه،  تَُرّد من أَمِر هللا شيئاً. قال : وهذا َشبيهٌ بما َكِرهَ من التّمائم

 يَُرّد العَْيَن ويَْدفع عنهم الَمكاره ، فنُُهوا عن ذلك. وهللا أَعلم. باألَوتار

،  َوثِيرٌ و، كَكتٍف ،  َوثِرٌ و ، بالفتح ، َوثْرٌ  فهو َؤ ،: َوطُ  َوثَاَرةً  ، كَكُرَم ، َوثُرَ  : َوطَّأَه ، وقد َوثََّرهُ تَْوثيراً و ، َوثْراً و َوثََرهُ يَثُِرهُ ثَِرةً  : [وثر]

 واالِسمُ  ، فإِنه لم يُْسَمع ذلك. َوثِيَرةٌ و َوثَْرةٌ  وإِنَّما خالَف قاعَدته ُهنَا ، وهي قولُه ، وهي بهاٍء ، لئاّل يَُظّن أَّن األُْنثَى .َوثِيَرةٌ  وهي كأَِميٍر ،

ً »في حديث ابن عبّاس قال لعَُمَر : و،  (5) ، بالَكْسر والفتح الِوثَاَرةُ   الَوثِيرُ وِفَراَشَك.  أَْوثَرَ  أَي أَْوَطأَ أَْليََن. وَما،  «منه أَْوثَرَ  لو اتََّخْذت فَِراشا

 .َوثِيرٌ  فهوٍء َجلْسَت عليه أَو نِْمت عليه فَوجْدتَه َوِطيئاً ، وكّل شي الِوثْرُ  ُء ، وكذلكالِفَراُش الَوِطي :

 َوثِيَرةُ  ، فإِذا كانت َضْخَمةَ العَُجز فهي السَّمينَةُ الُمَوافِقَةُ للُمضاَجعَة هي أَو ، قاله ابُن ُدَرْيد. الَكثيَرةُ اللَّْحمِ  من النّساِء : الَوثِيَرةُ  من الَمَجاز :و

 .ِوثَارٌ و َوثَائرُ  ج : العَُجِز.
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الثّْوُب الذي  ، قُلبت الواو ياًء لكسرة ما قَبلَها : ِمْوثََرة غير مهموز وأَصلُها الَوثَاَرة وهي ِمْفعَلَةٌ من يثََرةُ المِ و، بالَكسر ،  الِوثْرُ و الَوثِيرُ و

 َهنَةٌ كَهْيئة : الِميثََرةُ وتَُجلَُّل به الثِّياُب فيَْعلُوها. 

__________________ 
 التاء.بضم أوله وسكون « الُوتـحرُ »( يف معجم البلدان 1)
 ( كذا ا انظر ا اشية السابقة.2)
 ( يعين قوله : كما يف اللسان :3)

 فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــم نســــــــــــــــــــــــــــــــاء ا ـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن وتـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــة 

  
ــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــوس  ل ــــــــــــــــــجــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــبهنــــــــــــــــــا ق  ســـــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــن

  

 ( يف التهذيب : أبو عبيدة.4)
 .«ويفتح»( يف القاموس : 5)
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ف ة ا ج رُِج كالصــــــــــــ  َُعاقـََبة. وقا  ابن ِجيّن : َلزِم البدُ  فيه كما يف عيٍد  َمَياثِرُ و  َمَواثِرُ  املِرحفـََقِة تـُت َخُذ للســــــــــــ 
ا اأَلخرية عل  امل

 وَأعحياد.
بَاع : الَميَاثِرُ و تُتَّخذُ من الَحِرير  العََجم كانت َمَراِكب الُحْمُر التي جاَء فيها النَّْهُي فإِنَّها من الَميَاثرُ  أَماو : (1)، قال ابن األَثير  ُجلُوُد الّسِ

ي  ِميثََرةُ  هي ِوَطاٌء َمْحُشوٌّ يُتَْرك على َرْحِل البَعيِر تَحَت الّراكِب. وفي التّهذيب : «األُْرُجوانِ  ِميثََرةِ  نََهى عن»في الحديث أَنّه و،  باجِ والّدِ

ْحِل يَُوطَّآِن بها.  َحْمَراَء  ِميثََرةٍ  السُُّروجِ ، ألَّن النَّْهَي يَشتِمل على كلّ  َميَاثِرُ  الفََرس : ِلْبَدتُهُ. قال ابن األَثير : ويَْدُخُل فيه ِميثََرةُ والسَّْرج والرَّ

 سواٌء كانت على َرْحل أَو َسْرج.

وهو  تُْؤثُورٌ  الواحدُ  مراراً في َمواضَع متعدَّدة ، ، وتَقَّدم تّآثِيرُ ال وهم ، وهم العَتَلَة والفََرَعة واألََملَةُ ، : الشَُّرطُ  التََّواثيرُ  عن ابن األَعرابّيِ :و

 الِجْلواُز.

 من أََدٍم تُقَدُّ ُسيُوراً ، َعْرُض السَّْيِر منها أَْربَُع أَصابَع أَو ِشْبٌر. أَو ُسيُوٌر َعريضةٌ تَْلبَُسها الَجاريَةُ  (2) نَْقبَةٌ  ، بالفَتْح : الَوثْرُ  قال ابُن سيَده :و

ةً : وتَْلبَُسه أَيضاً وهي حائٌض ، وقيل : الّصغيَرةُ  التي تُْلبَُس ، والَمعنياِن  (3): النُّْقبَة  الَوثْرُ  قبل أَن تُْدِرَك ، عن ابن األَعرابّي. وقال َمرَّ

ْهُط   (5)أَيضاً ، وأَنشد أَبو ِزيَاد :  (4)ُمتقارباِن ، وهو الرَّ

ي عَليحها  تـَُها وهح  َوثرح ُعلِّقح
 ، نقلَه الصاغانّي. ثَْوٌب كالسَّراويل ال ساقَْي له : الَوثْر وأَ 

، نقله الصاغانّي ، وقيل َحْوٌف  ِشْبهُ ِصَدارٍ  قيل : هوو قال شيخنا : قْلت كثيراً ما بَأْتون بمثْل هذا التركيِب وحْذف النون ألَّن الاّلم ُمْلحقة.

 من أََدٍم ، نقلَه الصاغانّي أَيضاً.

 تَْلقَح. (6) أَْكثََر ِضَرابَها فلم ، إِذا يَثُِرَها َوثْراً  الفَْحلُ  َوثََرها منه ، قاله أَبو زيد ، وقد ماُء الفَْحِل يَجتِمع في َرِحِم النّاقَِة ثم ال تَْلقَحُ  : الَوثْرو

ِحم : أَْن  الَوثْرُ  ؛ وقال النَّضر : َوثَْرَها فيستخِرجـ  َد ِضَراِب الفَْحل إِيّاهاَرِحم النّاقَة بعـ  وقال أَبو زيد : الَمْسُط : أَن يُْدِخل الرجُل اليََد في الرَّ

 تُْضَرب في اليوم الواحِد ِمَراراً فال تَْلقَُح. الَمْوثُوَرةُ و، قال :  (7)يَْضِربَها على غير َضبَعَة 

ث النََّسفّي ، بن الُمْنِذر ُوثَْيرُ و  بن الَحَسن وغيره. ، َرَوى عن مأْمون كُزبَْير : ُمَحّدِ

 .(9)واستَْوثَج ، وقد تَقدََّما  (8)، مثْل استَْوثََن  منه : اْستَْكثَرَ  اْستَْوثَرو

، أَي  َوثِير ، بالكسر ، أَي نِكاٌح على فَِراٍش  ِوثْر ، بالفتح ، على َوثْرٌ ـ  أَعجُب النِّكاح وفي اللسان :ـ  أَْعَجُب األَْشيَاءِ  قال بعض العرب :و

 ، أَي فَِراٌش لَيٌِّن. ِوثَارٌ و ِوثْرٌ  ء. ويُقَال : ما تَحتهَوِطى

 ، نقله الصاغانّي. : العََداَوةُ  األَْوثَرو

: َكثْرةُ الشَّْحِم ، والَوثَاَجةُ : َكثَْرةُ اللَّْحِم ، وقال  الَوثَاَرة ، هكذا في سائر النُّسخ وهذا ُمخاِلٌف لما نُِقل عن أَبي َزْيد : : َكثْرةُ اللَّْحمِ  الَوثَاَرةُ و

 القَُطامّي :

ٍة و  طـــــــــَ جـــــــــيـــــــــُض بـــــــــَريـــــــــح ر الضـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــَ تـــــــــَ ا اشـــــــــــــــــــــــح َبلـــــــــَّ  كـــــــــَ

  
ــــــــــــــــــــُد   زِي ــــــــــــــــــــَ رح ت ــــــــــــــــــــَ اانَ  َوَ َرةً ال ب ــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــــَ  ول

  
 ه :* ومّما يُْستَْدرك علي

 وأَُرى الواو فيه بََدالً من الَهْمزة في اآلثِر. : الذي يَأْثُُر أَْسفََل ُخّف البعير. قال ابن سيَده : اْلواثِرُ 

جَت امرأَةً  اْستَْوثَرو  . وهو َمجاز.فاْستَْوثِْرها الِفَراَش : اْستَْوَطأَه ، ويقال : إِذا تَزوَّ

 صاغانّي.ِء. نقلَه ال: الثّابُت على الشي الَواثِرُ و
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 : النَّْزُو ، نقله الّصاغانّي أَيضاً. الَوثْرُ و

 ، قاله الجوهرّي. وقال غيُره : ماٌء أَو َدواٌء في َوَسِط َحْلقِ  الفَم َوَسطِ  في يُوَجرُ  الدََّواءُ  ، بالفَتْح : الَوُجور : [وجر]

__________________ 
 ( الصحاح واللسان : قا  أبو عبيد.1)
اللســان والتكملة والتهذيب ابلقلم بضــم النون. وما ورد هنا يف اللســان عن ابن ســيده : الوثر جلد يـَُقّد ســيوراً. وما ورد ابألصــر ( ضــبطت يف 2)

 يواف  التكملة والتهذيب.
 ( ضبطت ابلضم هنا تبعاً للسان والتكملة والتهذيب.3)
 ( يف التهذيب : الر يحرت.4)
 األعراب. ( يف التهذيب : وأنشد أبو زايد لبع 5)
 ( التهذيب : ومل.6)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان بسكون الباء.7)
 وما أثبتناه عن اللسان وقد نبه إليه هبامش املطبوعة املصرية.« استوثب»( ابألصر 8)
 سرتد بعد.« وثن»( كذا ا ومادة 9)
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يبّ. وقا  ابُن ســــيَده : ّكيت :من الدواِء يف َأيِّ الَفِم كان. وقا  ا الَوُجورُ  صــــَ يف َأّي الَفم كان ا والل ُدوُد  الَوُجور بُن الســــِّ
ّقيحه ا م . يف َأَحِد شـــــــــِ راً  وُيضـــــــــَ ا  َطَعَنه به يف ِفيه ا ال غري : الر مححَ  َأوحَجَرهُ و  جَعَله يف ِفيه. ِإاّيه : َأوحَجَرهو ا  َأوحَجَرهو  َوَجَرُه َوجح

ره وأَنشَد : تُ َأوحَجرح  وهو جَماز ؛ وَأصُله من ذلك. وقا  الّليث : َته يف َصدح  ُفالانً ابلر محح ا ِإذا َطَعنـح
ه ــــــــُ رحت زحرًا  َأوحجــــــــَ َح شــــــــــــــــــــــَ ــــــــر مــــــــح ــــــــه :  (1)ال ُت ل ــــــــح ــــــــل  مّث ق

  
ــــــــــــيــــــــــــ ِ   ال ــــــــــــز حــــــــــــَ ُب ال عــــــــــــح ــــــــــــِ ُروَءُة ال ل

ُ
 هــــــــــــِذي املــــــــــــ

  
ْمَح والغَْيَظ ، أَفعلُت في هذا كلّه. أَْوَجْرتُه وقال أَبو ُعبَْيدة :  الَماَء والرُّ

رَ و رَ و ٍء ،شيئاً بعد َشي الّدَواَء : بَلَعَه تََوجَّ ً  الَماَء : تََوجَّ  ، عن أَبي َخْيَرة. َشِربَه كاِرها

 .الَوُجورُ  واسُم ذلك الدَّواءِ  به الّدَواُء. يُوَجرُ  ، كالُمْسعُط الِميَجَرةُ و الِميَجرُ و

 وهي ، مثل ألَْوَجُل ، ألَْوَجرُ  ، ويُقَال : إِنّي منه أَْوَجرُ و َوِجرٌ  فهو وخاَف ، نقله ابُن القَّطاع ، أَْشفَقَ  * َوَجالً :كَوِجلَ  ، َوَجراً  منه َوِجرَ و

، أَي في المؤنث. ال  َوْجَراءُ  وَوِهَم الجوهريُّ فقال : ال يُقَالُ  هكذا ، ، أَي خائفة ، نقله الصاغانّي والّزمخشريّ  َوْجراءُ وكفَِرَحة ،  َوِجَرةٌ 

ة اللسان أَنّهم لم يقولوا َح غيُر واحٍد من  َوْجراءَ  يَْخفَى أَّن الجوهرّي ثِقةٌ في نَْقله ، فإِذا نَقَل شيئاً عن أَئمَّ فأَّي ُموجٍب لتَْوِهيمه ، وقد صرَّ

ة أَّن َدْعَوى النَّْفي َغْيُر مسموعة إِذا ثَبَت َغيُرَها ، وأَما مقابلةُ   نَْفيٍ بنَْفي بغير ُحّجة فهو غيُر َمْسموع. فتأَّمل.األَئمَّ

ا : في الَجبَل يكون : كالَكْهف الَوْجرُ و  ، قال تَأَبَّط َشرًّ

رٌ ِإَذا  ٌخ  َوجـــــــــــــح يـــــــــــــح ظـــــــــــــيـــــــــــــٌم فـــــــــــــيـــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
اح   ر تــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــــ  دح وداِن يــــــــــــــُ ن الســــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــِ

  
بُعِ وغيِرها الَوَجارُ و ئب والثْعلَب ونَحو ذلك ، كذا في الُمْحَكم ،، كاألََسد وال ، بالكسر والفتح : ُجْحُر الضَّ ، بضّمتين ،  ُوُجرٌ و أَْوِجَرةٌ  ج ذِّ

 واْستَعَاره بَعُضهم لَمْوِضع الَكْلب قال :

اَلُب  ارٍ كـــــــــــِ ـــــــــــرٍت  َوجـــــــــــَ ن بـــــــــــغـــــــــــائ جـــــــــــح لـــــــــــِ تـــــــــــَ عـــــــــــح  يــــــــــــَ

  
ب    ـــــــــــــــُ اد ال ُرَواٌء وال ل ـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــّ ـــــــــــــــل وَس ال  ُدمـــــــــــــــُ

  
واية  ْوا أَْوالَدها ِجَراًء. وفي « َوَجار عُ ِضبا»قال ابن سيده : وال أُْبِعُد أَن تكون الرَّ باُع ِكالباً من حيث َسمَّ ى الّضِ ، على أَنّه قد يجوز أَن تَُسمَّ

بُعِ ونحِوه إِذا َحفََر فأَْمعََن.  الَوَجارُ  التهذيب : بُع  ِوَجارِ  لو ُكْنَت في»في حديث الَحَسن : و: َسَرُب الضَّ فََر ذكره للمبالَغَة ألَنّه إِذا حَ  «(2)الضَّ

بُع في»في حديث َعلّيٍ : وأَْمعََن.  بَِّة في ُجْحرَها ، والضَّ  الُجْرفُ  : الَوَجارو هو ُجْحرها الذي تأِْوي إِليه. «َوَجاِرَها واْنَجَحر اْنِجحاَر الضَّ

 ، عن أَبي َحنيفةَ. الِوَجاَرانِ  ، وهما َحفََره السَّْيُل من الواِدي الذي

 ، قال األَْصمعّي. ع بين َمكَّةَ والبَْصَرةِ  ، بالفتح : َوْجَرةُ و

على  َوْجَرةُ  دوَن مّكةَ بثالِث لَياٍل. وقال محّمد بن موسى : َوْجَرةُ  ، وقال السُّّكرّي : للَوْحش (3) أَْربَعُون ميالً ما فيها َمْنِزٌل ، فهي َمَرتٌّ  هي

جاّدةِ البَصرةِ إِلى َمّكة بإِزاِء الغَْمر الذي 
ةُ نَْجٍد ستوَن ِميالً ال تَْخلُو من َشجٍر  (4) على جاّدة الكوفة ، منها يُْحِرم أَكثَُر الُحّجاج ، وهي ُسرَّ

وبين مكَّة َمرحلتَان ، ومنه إِلى  (5): َمنِزٌل ألَهل البَْصرة إِلى مّكة ، بينها  َوْجَرةُ  وَمْرًعى وِميَاٍه ، والَوحُش فيها َكثيٌر. وقال الّسكونّي :

 َمّكة ، وهو من تَِهاَمةَ ، وقد أَكثَرت الّشعراُء ِذكَرَها ، قال الشاعر : (6) [إِلى]ْستان ابن عامٍر ثّم بُ 

ي  قـــــــــِ تـــــــــ  ـــــــــَ يـــــــــٍر وتـ ِدي عـــــــــن َأســـــــــــــــــــــــِ بـــــــــح ـــــــــُ ّد وتـ  َتصـــــــــــــــــــــــُ

  
ٍش   َرٍة مـــــــــــن َوحـــــــــــح ـــــــــــا ـــــــــــِ ـــــــــــن َرةَ ب رِ  َوجـــــــــــح فـــــــــــِ طـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
 ، كما قاله أَبو ُعبَْيد. أَْوَجْرتُه ، والمعروف فيه كقَبُول ، الَوُجور منه واالسمُ  ، وهو َمجاز ، : أَْسَمْعتَه ما يَْكَرهُ  َوَجْرتُه أِجُرهُ َوْجراً و

 ، قال العَّجاج : إِذا َمّرت بها َعْرقَبَتْها فيها َمنَاِجلُ  : ُحفٌَر تُْجعَل لْلَوْحش األَْوَجارُ و

ارَا  رحجــــــــــــــــَ َدٍب جــــــــــــــــَ تح ذا حــــــــــــــــَ ر ضــــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــَ

  
ارَا  قـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  دََع الـــــــــــــــنـ فـــــــــــــــح َ  ِإاّل الضـــــــــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــــــــَ  أَمـــــــــــــــح
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ر ارَا  ه الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــ  رحَمضـــــــــــــــــــــــــــــــِ ُ  يف عـــــــــــــــــَ رحكـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ  يـ

  
ارَا  ـــــــــــــــز هـــــــــــــــّ َب ال وحكـــــــــــــــَ ـــــــــــــــكـــــــــــــــَ اُ  فـــــــــــــــيـــــــــــــــه ال  ختـــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف التهذيب : شرحابً.1)
 .«كوجر»بد  : « كفرح»يف القاموس :  (*)
 «لض ب( يف النهاية : ا2)
.« : وجرة»( يف معجم البلدان 3)  َمَربيف
 وما أثبت عن معجم البلدان.« الجي»( ابألصر 4)
 .«بينها»( عن معجم البلدان ا وابألصر 5)
 ( عن معجم البلدان.6)
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مــــــــــــــــــارَا  اِء َأو ِمســــــــــــــــــــــــــــــــح
َ

َؤًة يف املــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــُ ؤح  لــــــــــــــــــُ

  
َا و و   ِت الـــــــــــــــــــــــرّامـــــــــــــــــــــــِ افـــــــــــــــــــــــَ  اأَلوحجـــــــــــــــــــــــارَاخـــــــــــــــــــــــَ

  
ك. َوْجَرةٌ  الَواحَدةُ   ، وتَُحرَّ

 ، وأَْصلُه اْوتََجَر. بالَوُجور تَداَوى ، أَي اتََّجرَ و: َجعَْلتُه في فِيه ؛  َوْجراً  الّدواءَ  َوَجْرتُه قال أَبو زيد :و

 ي الَمْعجم.، نقله ياقوت ف ة بَهَجرَ  أَيضاً : َوْجرٌ و ، هكذا ذكَره ياقوت في الُمْعجم. َجبٌَل بين أََجأَ وَسْلَمى ، بالفَتْح : َوْجرٌ و

 ، شديدة البَْرِد ، نقله الصاغانّي وياقوت. ، كَسْكَرى : د ، قُْرَب أَْرِمينِيَّة َوْجَرىو

 ، نقله الصاغانّي هكذا ، وقد تقّدم في أ ج ر ، و، ن ج ر. : ِشْبهُ َصْولََجاٍن تُْضَرُب به الُكَرةُ  الِميَجارُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

مَح ، قال :  أُْوَجْرتُه : َطعَنَه به. هكذا جاَء في حديث عبد هللا بن أُنَْيس ، قال ابُن األَثير : والمعروف في الطَّْعن َوْجراً  بالسَّْيف َوَجَرهُ  الرُّ

ْمح إِالّ  الُرْمَح : َطعنُت به َصْدَره ، قال : وأَبو ُعبَْيد ال َوَجْرتُه ولعلّه لغةٌ فيه. قْلت : ونقلَه ابن القَّطاع فقال : ،  أَْوَجْرتُه يُجيُز في الرُّ

 الغَْيَظ ، عن أَبي ُعبَْيٍد ، وهو َمجاز. أَْوَجْرتُهو

 ، بالفتح ، إِذا كان َعظيَم الَخْلق ، نقله الصاغانّي. َوْجَرةٍ  ويقال : إِّن فاُلناً لذو

 : قَْرية لبني عامر بن الحارث بن أَْنَمار بن عبد القَْيس. األَْوَجارُ و

َحارى أَصغُر من العََظاَءةِ ،  ، محّرَكةً : َوَزَغةٌ  الَوَحَرةُ  : [وحر] ، وفي التهذيب وهي إِْلف َسَواّمِ أَبرَص  َكَساّمِ أَْبَرصَ  (1)تكون في الصَّ

ً  ، وهي صغيرةٌ حمراُء لها َذنٌب َدقيٌق تَْمَصُع به إِذا َعَدْت ، وهي أَْخبَُث العََظاءِ  أَو ضْرٌب من الِعظاءِ  ، َوَحرٌ  ِخْلقةً ، وجْمعها  ال تََطأْ َشْيئا

تَُها ِخْلقَة في الباديَة وِخْلقَ  الَوَحَرةَ  ٌء ، قال األَزهرّي : وقد رأَيتُ ، وال يأْكلُه أَحٌد إاِّل َمَشى بَطنُه وأََخَذه قَيْ  (2) إِاّل َسّمته من َطعام أَو َشراب

 (4)، بالتحريك : ُدَوْيبَة َحْمَراُء تَلتَِزق  الَوَحَرة بيضاُء ُمنقََّطة بُحْمَرة ، وهي قَِذَرةٌ عند العرب ال تَأْكلها. وفي الّصَحاح ، (3)الَوَزغ إِاّل أَنها 

 .«فقد ُكِذَب عليها َحَرةالوَ  إِْن جاَءت به أَْحَمَر قَصيراً مثلَ »في حديث الُمالَعنَة : وباألَرض كالعَظاِء. 

 ، وهو َمجاز. القصيَرة (5) من اإِلبل الَوَحَرةُ و

ُجلُ  َوِحرَ و ها أَو َشِربَه الَوَحَرةُ  كفَِرَح : أَكَل ما َدبَّْت عليه ، َوَحَراً  الرَّ ََّر فيه َسمَّ  َوِحرٌ  ؛ ولحمٌ  الَوَحَرةُ  : َوقعَْت فيه َوِحرٌ  . ولَبَنٌ َوِحرٌ  ، فهو فأَث

 .َوِحرٌ  ، فهو الَوَحَرةُ  َوقَعَْت فيه الّطعاُم : َوِحرَ و .الَوَحَرةُ  عليه: َدبّْت 

، كَكتِف ، أَي  َوِحر فهو محّركةً ، َوَحراً  ، والياُء مكسورة ، ويِيَحرُ  ، وهذه أَعلَى ، يَْوَحرو كيَِرُث ، يَِحرُ  َصْدُره َعلَيَّ  َوِحرَ  من الَمجاز :و

 * وَوَساِوس الّصْدِر وبَاَلبِلُه.وهو الِحْقُد والِغّش والغَْيظَ  ، بالتَّْسكين ، الَوْحرَ  اْستََضَمرَ وَوِغر ، 

 ، بالتسكين ، أَي َوْغُر ، وهو اسٌم ، والَمْصَدر بالتَّْحِريك. وقال ابُن أَْحَمَر : َوْحرٌ  ويقال : في َصْدره

 (6) َوَحرُ َهرح يف ُصُدورِِهُم من  ُلحِمَنا 
ْوُم يَْذَهبُ »في الحديث : وِحْقد.  أَي َغْيٌظ أَو ُدور بَوَحرِ  الصَّ ، َشبُّهوا لُزُوَق الِغّل  الَوَحَرة ويقال إِّن أَْصل هذا من الدَُّوْيبَة التي يُقال لها «الصُّ

ْدر بِاْلتِزاق  باألَرض. الَوَحَرةِ  والِحْقد بالصَّ

، كّل ذلك على التّشبيه بالدَُّوْيبَة المذكورة.  أَو َحْمَراُء قَصيَرةٌ  ، نقله الصاغانّي ، ميَمةٌ َسْوَداُء دَ  ، أَي ، محّركةً  َوَحَرةٌ  امرأَةٌ  من الَمجاز :و

 في اإِليراد.وال يَخفَى أَنّه لو قال بعد قوله : ومن اإِلبل القصيرة : ومن النّساِء الَسْوَداُء الّدميمة أَو الحمراُء القَصيرة ، كان أَحسَن 

 .(7) ُء والَمْشيُ َجعَلَتْه بحيث يَأُْخذ آكلَه القَيْ  إِيّاه أَن إِيحاُرَهاوَدبَّْت عليه ،  الطَّعَاَم : أَْوَحَرت الَوَحَرةُ  قال أَبو َعْمرو :و

__________________ 
 ( التهذيب : العظاية.1)
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 .«ِشّته»( يف اللسان : 2)
 ( التهذيب : إال أهنا أشد بياضاً منها.3)
 ( الصحاح : تلز .4)
 يف القاموس : والقصرية من اإلبر.( 5)
 عبارة القاموس : ا قد والغية والغش. (*)
 وروايته : 318( البيت يف مجهرة أشعار العرب ص 6)

 ســــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــم حـــــــــــــيـــــــــــــث يـــــــــــــبـــــــــــــدي   عـــــــــــــورهتـــــــــــــم 

  
 هـــــــــــــــر يف قـــــــــــــــلـــــــــــــــوهبـــــــــــــــم مـــــــــــــــن خـــــــــــــــوفـــــــــــــــنـــــــــــــــا وحـــــــــــــــرُ  

  

 وكال ا ضبرت قلم.( ضبطت يف القاموس ا بفتح فكسر فياء مشددة ا وما أثبت عن التهذيب ا 7)
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 وقال َغيُره : وربََّما هلََك آكلُه. وقال أَعرابّي :

َر  نح َأكــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َرةمــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــَوحــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َرهح   حــــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــــــــــح ه مــــــــــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــــــــــبُمــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 بغائرٍت ِذي ِجَحَرهح 
 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

. وقال غيُره : لََوِحرٌ  : أََشدُّ الغََضِب ، يُقَال : إِنّه الَوَحرُ  قال ابُن ُشَمْيل :  أَْسَمعَهُ ما يَِغيظ. : أَْوَحَرهو: العََداَوةُ ، وهو َمجاز.  الَوَحرُ  عليَّ

، أُِسَر يوَم بَْدر ، فافَتداه ابُن  َوْحَرة ، بفتح فُسُكون ، هو ابُن أَبي َعْمِرو بن أَُميَّة َعّم ُعْقبَةَ بن أَبِي ُمعَْيط ، وابنه الحارث بن أَبي َوْحَرة وأَبُو

 َعّمه الوليُد بن ُعْقبَةَ. كذا قاله الواقدّي.

، وهذا عن أَبي  أَْوقَعَه في َمْهلََكٍة أَو أَْغراهُ حتى تََكلََّف ما َوقع منه في َمْهلََكةٍ  إِذا ، أَهمله الجوهرّي ، وفي اللَّسان : َودََّرهُ تَْوديراً  : [ودر]

ْدق والَكذب ، وفي بعض األُصول : في َهلََكة زيد ،   .(1)قال : ويكون ذلك في الّصِ

 وَغيَّبَه. نَّحاهُ وبَعََّدهُ  َء :، هكذا في النَّسخ ولعلّه الشي الشَّرَّ  َودَّرَ وبَعَثَهُ.  قِبََل بَْلخ ، إِذا َرسولَه َودَّرَ  عن النَّضر :و

، نقله  فتََودَّرَ  بَذََّره وأَْسَرَف فيه ، : تَْوديراً  مالَهُ  فالنٌ  َودَّرَ  يقال أَيضاً :و و هو تصحيف عن الثّاني ،وأَغَراه ، أَ  الرُجَل : أَْغَواهُ  َودَّرَ و

 الصاغانّي.

 ، ونَّص الفّراِء : وَكادَ  حتّى كادَ  ، هكذا في النُّسخ ، ونصُّ الفّراِء : َسِدْرت ، بالّدال والّراِء ، : َسِكْرتُ  َوَدْرُت أَِدُر َوْدراً  عن الفراِء ،و

ُجل إِذا تََجهَّم له وَرّده َردًّا قَبيحاً :و ، كذا في التّكملة. يُْغَشى َعلَيَّ  رْ  قال األَزهرّي : وَسِمعُت غيَر َواحد يقول للرَّ ه  يأَ  َوْجَهَك ، عنِّي َوّدِ نَّحِ

ْده  قَبيحاً ، وصوابُه ما َذكرنَا. َوَدَره َوْدراً  ، وقد تَصّحف ذلك على الصاغانّي فقال نقالً عن األَزهري ، ويقال ذلك للرُجل إِذا تََجّهم له : وبَعِّ

َل  في األَْمر تََودَّرَ  عن ابن األَعرابّي :و طَ ووتََهوَّ ْدق والَكذب.  التََّودُّرُ  يكون قدوقال أَبو زيد : و بمعنَى : ماَل ، تََورَّ هو  قيل : إِنَّماوفي الّصِ

 ، ونص أَبي زيد : اْلَهلََكةَ. إِيراُدك صاحبَك َمْهلََكةً 

 * ومما يستدرك عليه :

رَ  تقول : بَه وَطَرَده عن البَلد.  يَُودَّرَ  األَميُر. وأََمَر به أَن َودََّرهُ وفالٌن ، إِذا ُغيَِّب ،  ُوّدِ  كذا في األَساس.، إِذا َغرَّ

غيَرةُ من اللَّْحم ، بفتح فسكون : الَوْذَرةُ  : [وذر] ك ، أَو ما قُِطَع منه مثَل الِفْدَرة ، وقيل : هي البَْضعَة (2) الِقْطعَةُ الصَّ  ال َعْظَم فيها ، ويَُحرَّ

ً  أَي اللَّْحم ك ، بالتَّْسكين ، َوْذرٌ  بُظاَرةُ الَمْرأَِة ، ج ، الَوذََرةُ وقال ابن األَعرابّي : الَوَذفَةُ و بغَير ُطول. ُمْجتَِمعاً َعْرضا اللّحم ،  َوَذرِ  في ويَُحرَّ

 اسٌم للَجْمع ال َجْمع. فَوْذرٌ  عن ُكراع ، قال ابُن سيَده : فإِن كان ذلك

ر ، والّصَواُب : وُجْرَحه : َشَرَطه ، كما في اللَّسان  كَوَعَده : قََطعَه وَجَرَحهُ  ، َوْذراً  ، أَي اللّحَم ، َوَذَرهُ  ، هكذا في النُّسخ ، وهو َغْيُر ُمحرَّ

ل فإِّن فِْعل َشْرط الُجْرح إِنَّما هو ، فاْنُظْره ، فإِن لم يكن ذلك سقطا من النُّساخ فهو  الَوْذر ال التَّْوذير وغيره ، وهذا أَيضاً يحتاج إِلى تأَمُّ

 ف.َغلَط من المصنّ 

ً  بََضعَها : َوَذَر الَوْذَرةَ َوْذراً و  .كَوذََّرها تَْوذيراً  وقََطعََها ، بَْضعا

 وقد َغِلَط إِنَّما ، عن أَبي ُعبيد ، ونقلَه الزمخشرّي وغيُرهُ ، وقال أَبو حاتم : : الشَّفَتانِ  الَوْذَرتَان ، الَوْذَرتَْين من الَمجاز : امرأَةٌ لَْميَاءُ و

 ِقْطعتان من اللّْحم ، فُشبّهت الَشفَتاِن بهما.ال الَوْذَرتانِ 

عند  (3)، وقيل : هي التي ال تَْستَْنِجي  الَوْذرِ  رائحتُها رائحةُ  الَمْرأَةُ الَكريَهةُ الرائحةِ  : الَوِذَرةو،  الَوْذرِ  الَكثِيَرةُ  : العَُضدُ  كفَِرَحةٍ  الَوِذَرةُ و

 .«الَمِذَرة الَوِذَرةُ  النَّساءِ َشرُّ »حديث :  الِجَماع ، وبه فّسر

 ، وهو َمجاز ، كأَنّه ُشبَِّهت َشفَتُها بالِفْدرة السَّمينة من اللَّْحم. الغَِليَظةُ الشَّفَةِ  : هي الَوِذَرةُ  أَو
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جلو ةِ  من الَمجاز : يقال للرَّ هم ، ولذ الَوْذرِ  يا اْبَن َشامَّ  إِليه ُرفِعَ  إِذ عنههللارضيا َحدَّ عثَْماُن ، بفَتْح فُسُكون ، وهو من ِسبَاب العََرب وَذّمِ

ِة  وهي ِكنَايةٌ عن الَمَذاِكيِر والَكَمرِ  وقال غيره : َسبٌّ يُْكنَى به عن القَْذف ، قَْذف. كلمةُ  وهي ، ذلك لرُجل قال َرجلٌ  ، أَراد : يا ابَن َشامَّ

نَا ، كأَنََّها كانت تَُشمُّ َكَمراً   مختلَفة ، فَكنَى عنه ، والذََّكر الَمذاكيِر ، يَعْنون الّزِ

__________________ 
 ( ومثلها يف اللسان والتكملة.1)
 ( يف القاموس : من اللحم : القطعة الصغرية.2)
 ( يف النهاية : ال تستحي.3)
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الذ كِر ا أَلهنا تـُقحَطض ا قاله أَبو زيد ا وكذلك ِإذا قا  له ا  (1)ِقطحَعٌة من َبدَن صــــاِحبه. وقير : أَراد هبا الُقَلَف مجحض قـُلحَفِة 
َباِن ا وحَنحَوها.  اي ابَن ذاِت الرّااَيت ا واي ابَن ُملحَق  أَرحُحِر الر كح

فإِنّهم قد أَماتُوا َمصَدَره وماِضيَه ، ولذلك جاَء على  َوْذراً  تَْركاً ، وال تقل يََذُرهُ  هو ابُن سيَده : قالوا : قال أَي َدْعهُ. واحَذْره ، َذْرهُ  قَولُُهم :و

قال و ضياً ،، أَي ما َوَذرَ  لفظ يَْفعَُل ، ولو كان له ماٍض لجاَء على يَْفعُُل أَو يَْفِعُل. قال : وهذا ُكلُّه قَوُل سيبََوْيه ، وفي بعض النُّسخ : وال تقل

ّكيت في إِصالح األَلفاظ : يقال :  يََذُره أَْصلُه وِذَرهوويََدُعه.  يََذُره َذا وَدْع َذا ، وال يقال َوَذْرتُه وال َوَدْعتُه ، وأَّما في الغابر فيقال َذرْ  ابُن الّسِ

يقَال َواِذٌر وال َواِدٌع ، ولكن تَرْكته فأَنا تاِرٌك. وقال اللَّْيُث : ، فال  كَوِسعَهُ يََسعُه ، لكن ما نََطقُوا بماضيه وال بَمْصَدره وال باْسم الفاعل

، بالكسر. والذي في  َوِذْرتُه أَو قيل والِفْعَل الماضَي ، فال يقال َوِذَرهُ وال َواِذٌر ، ولكن تََرَكه وهو تارٌك ، يََذرُ  العرُب قد أَماتت الَمصَدر من

 شاذًّا. َورائي شيئاً ، رْ أَذِ  المحكم : وُحِكَي عن بعضهم : لم

 والذي في التكملة : ناِحيةٌ باألَْنَدلُس. ع بأَْكُشونِيَِة األَْنَدلُس : (2)، بالفَتْح  َوْذَرةُ و

، على أََربع فََراِسَخ منها  ، كَسحاب : ة بَسَمْرقَْند َوَذارُ وقَُواَرةُ الَخيّاط  ، والذي في التَّْكملَة بالفتح ، هكذا رأَيتُه مضبوطاً : ، بالّضمّ  الُوَذاَرةُ و

ْرعِ ، نُِسب إِليها إِبراهيُم بُن أَحمَد بن عبد هللا وأَبو ُمَزاِحٍم ِسبَاع بن النّْضر بن َمْسعدة  487ُوِلَد بها سنة  الَوَذاريّ  ، كثيَرةُ البساتيِن والزَّ

 وابَن الَمِدينّي ، وعنه التِّْرمذّي. ، َسِمع يَحيَى بن َمِعين الَوَذاريّ  السُّكَّريّ 

 الواذاريّ  بن أَحمد (4)الُمحسن  (3)، بزيادة األَلف بعد الواو ، ومنها أَبو يَْعلَى  َواَذار ، ويقال فيها أَيضاً : بأَْصبََهانَ  ، أَيضاً : قَريةٌ  َوَذارُ و

وفاُلناً ، أَي ِكْلهُ إِليَّ وال تَشغَْل  َذْرنِي قولهم : افظ.* ومّما يستدرك عليه :األَْصبََهانّي ، َرَوى عنه أَبو علّي الحسن بن ُعَمَر بن يُونُس الح

ر قولُه تعالى :  ِبنيَ )قَْلبََك به ، وبه فُّسِ  .(5) (َذْرين َواْلُمَكذِّ

 .َواَذاَرا ويقال في القرية التي بأَْصفهان أَيضاً :

 لُمفتَخرة.كِقْرطاس : مدينةٌ تُْعَمل فيها الثِّياُب ا ويَذارو

ةُ  : [ورر] ةٌ في الَحِفيَرةُ في األَْرض. ، أَهمله الجوَهرّي ، وهي الَورَّ ةٍ  ومن كالمهم : أَرَّ ةُ و .َورَّ ، بغير هاٍء ، كالهما  كالَورِّ  الَوِرُك ، : الَورَّ

 : الَورُّ و عن ابن األَعرابّي.

 الِخْصُب.

 ، عن الفَّراِء. ، كبَْربَرّي : الضَّعيُف البََصرِ  الَوْرَوِريّ و

ام ، يُْكنَى أَبا عبِد هللا : الَوْرَوِريُّ و  ٍء نُِسَب.، هكذا نقلَه الصاغانّي ولم يَذكر اسَمه وال إِلى أَّي شيْ  نَْحِويٌّ عاَصَر أَبا تَمَّ

، إِذا كان  َوْرَوَرةً  كالُمه إِالّ  ، يقال : ما نََظَره : أََحدَّه ؛ وفي الَكالم : أَْسَرعَ  َوْرَورَ و
 يَستعِجل فيه. (6)

رُ  ، على ِصيغة اسم الفَاعل هو الُمَوْرِورُ و اي (7)،  الُمغَّرِ  ، هكذا نقلَه الصاغانّي ، وسيأْتي في َموضعه. كالُمَوْزِوُز ، بالزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 مْصر ، ويحتمل أَْن يكون النحوّي المذكوُر منها أَو من غيرها. وهللا أعلم. ، بالفتح : قريةٌ بالّشرقيّة من أَعمال َوْرَوَرى

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْغد. (8) َوَرْغَسر [ورغسر]  بالفتح : من قَُرى َسَمْرقَْند ، فيها ُكروٌم وِضياع ، وعندها َمقاِسُم ِمياِه الصُّ

قال  (9) (َكاّل ال َوَزرَ ) ، وفي التنزيل العزيز : الَمْلَجأُ ، والُمْعتََصمُ  منهو ، َوَزرٌ  : ، محّركةً : الَجبَُل الَمنِيُع ، وُكّل َمْعقلٍ  الَوَزرُ  : [وزر]

 في كالم العرب الَوَزرُ  أَبو إِسحاق :
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__________________ 
 ( ضبطت عن اللسان ا وضبطت ابلتحريك يف النهاية.1)
 من أقاليم أكشونية ابألندل . .. ( قيدها ايقوت ابلفتح مث السكون2)
 ( يف اللباب : أبو العالء.3)
 ( اللباب : امسن بن ابراهيم بن أمحد.4)
 .11( سورة املزمر اآية 5)
 اللسان : إذا كان يسرع يف كالمه.( 6)
 ( يف التكملة : املغّرِد.7)
 .«ورغر»( عن معجم البلدان وابألصر : 8)
 .11( سورة القيامة اآية 9)
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نحَت به فهو ُم ا ومعىَن اآيِة ا ال شــــي َوَزرٌ  اجلََبُر الذي يـُلحَجبُ ِإليه ا هذا َأصــــُله ا وكّر ما التحجَبَت ِإليه وحَتصــــّ فيه َء يـُعحَتصــــَ
 من أَمحر  .

الحُ  الِوْزرُ و َي  بالَكْسر : اإِلثُْم ؛ والثِّْقُل ؛ والَكاَرةُ الَكبيَرةُ ؛ والّسِ ، هذه عبارةُ الَجوهرّي ولكن ليس فيها َوْصف الكاَرة ، بالكبيرة ، وإِنَّما ُسّمِ

، بالكسر ،  ِوْزرٌ  الَحْرِب وغيِرها أَثْقالُها وآالتَُها ، واِحدها أَْوزارُ  بو عبيد :ِلثِقَِله ؛ والمراد من قوله : والثِّْقل ثِقل الَحْرب ، قال أَ  ِوْزراً  اإِلثم

الُح ، وقد بَيَّنه األَعَشى بقوله : وقال غيره :  ال َواحَد لها ، والُمَراُد بأَثْقَال الَحْرِب اآللةُ والّسِ

رحب و  حـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــح َددحَت ل اَأعـــــــــــــــــــــح (1)َأوحزَاَرهـــــــــــــــــــــَ
 

  
احــــــــــــــــــًا   ورَارِمــــــــــــــــــَ اًل ذُكــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــح َوااًل وخــــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــــِ

  
وفي األَساس ما  .أَْوَزارٌ  الُكّلِ : الِحْمُل الثَّقيُل ، ج أَيضاً : الِوْزرُ و في الحديث على الذَّْنب واإِلثِم. الِوْزر وقال ابن األَثير : وأَكثُر ما يُْطلَق

الح واآللِة َمجاز ، وكذلك قوله تعالى :  األَوزارِ  يَدّل على أَن إِطالق وهو ِكنَاية عن انقضاِء  (2) (َحّّت َتَضَع احْلَْرُب َأْوزاَرها)بمعنَى الّسِ

 على اإِلثم. الِوْزر األَمِر وِخفّة األَثقَال وَعدِم الِقتال ، وكذا إِطالق

 ، بالكسر : َحَملَه. ِوْزراً  يَِعُده ، كَوَعَدهُ  ، َوَزَرهُ يَِزُرهو

نَْفٍس أُْخَرى ، ولكن كلٌّ َمجِزيٌّ  ِوْزرَ  أَي ال يُْؤَخذ أَحٌد بذَْنِب غيره وال تَْحِمُل نَْفٌس آثَِمةٌ  (3) (َوال َتِزُر واِزرَة  ِوْزَر ُأْخرى)ومنه قوله تعالى : 

 بعمله. وقال األَخفش : ال تأْثَم آثَْمة بإِثم أُخَرى.

، بالكْسر  َوْزراً و ِوْزراً  ، على بناِء المفعول ، ُوِزَر يُوَزرُ و ، كعَِلم يَْعلَم ، َوِزَر يَْوَزرُ و كَوَعَد يَعد ،،  يَِزرُ  الرجلُ  َوَزرَ  من الَمَجاز :و

ّجاج : ، كِعَدةٍ  وِزَرةً  والفتح ، َم ، أَثِ  ، بكسر الواو كما رأَيتُه مضبوطاً مجّوداً هكذا في اللسان ، ومعنَى الكّل : ِوْزَرة ، والذي َصّح عن الزَّ

 أَي آثَِمات ، والقياس «غيَر مأُْجوَرات مأُْزوَراتٍ  اْرِجْعنَ » لزائراِت القُبور : وسلمعليههللاصلىقولُه  أَماو ، هذا هو الصحيح : َمْوُزورٌ  فهو

بالَمأُْجور قَلَب الواَو همزةً ليأْتِلف اللّفظاِن ويَْزَدِوَجا ، كذا قاله اللّيث. وقيل : هو على  الَمْوُزور ، أَي لّما قابل لالْزدَواج ، فإِنّه َمْوُزورات

 ولْو أْفِرَد لقيل : ، مأْزورات ليست في ُوِزرَ  بَدِل الَهْمزةِ من الواو في أُِزَر ، وليس بقياس ، ألَن الِعلّة التي من أَجلها ُهِمَزت الَواُو في

 و الِقياس.، وه َمْوُزوَرات

 ، نقله الصاغانّي. الثُّْلَمةَ ، كَوَعَدَها : َسدَّها َوَزرَ و

ُجَل : َغلَبَه َوَزرَ  عن أَبي َعْمرو :و  ، وقال : الرَّ

َهاُرَها َوَزَرتح قدح   ِجل تَـَها أَمح
 ، أَي َذْنب. بِوْزر كعُنَِي : ُرِميَ  الرجلُ  ُوِزرَ  من الَمجاز :و

َ  الَوِزيرُ  من الَمجاز :و  (4) (َواْجَعْل ِل َوزِيرًا ِمْن َأْهِلي)وفي التنزيل العزيز :  ويُِعينُه بَرأْيه. عنه َحبَأُ الَمِلَك الّذي يَْحِمُل ثِْقلَه مير :، كأ

الَخليفِة معناه الذي  َوِزيرُ  الَجبَُل الذي يُْعتَصم به ليُْنِجَي من الَهاَلك ، وكذلك (5):[  الَوَزرُ ]و الَوَزرِ  قال أَبو أَْسَحاق : اشتقاقُه في اللغة من

 (6)عن السُّْلطاِن ، أَثقاَل ما أُسنَِد إِليه من تَدبِير الَمملكة  يَِزرُ  ألَنه َوِزيرٌ  السُّلطانِ  لَوزيرِ  يَعتَِمد على َرأْيِه في أُموِره ، ويَْلتجُئ إِليه ، وقد قيل

رَ  وقد ي يَحمل ذلك ،، أَ   ، أَي ثِْقلَه. وقد ِوْزَرهُ  ، كاألَِكيل الُمواِكُل ، ألَنه يَحِمل عنه الُمَواِزر : الَوزير وقال الَجْوهرّي : له. اْستْوَزَرهُ فَتََوزَّ

رُ واألَميَر  يَُواِزرُ  فاُلٌن فهو اْستُوِزرَ   له. يَتََوزَّ

اه ،  َواَزَرهو بََدٌل من الَهْمزة. قال أَبو  َوِزير واألَْصل آَزَرهُ ، قال ابُن سيَده : ومن ُهنا ذهَب بعُضهم إِلى أَّن الواَو فيعلى األَمر : أَعانَه وقَوَّ

 العَبّاس : ليس بِقياس ، ألَنّه إِذا قَّل بَدُل الهمزةِ من الواو في هذا الضَّْرب من الَحركاِت فبََدُل الواِو من الهمزة أَبعُد.

: المعاونة ، ألَن واوها عن همزة ،  (7) الُمَؤاَزرةِ  أَْعباَء الُمْلك ، أَي يُحاِمله ، وليس من يَُواِزُره الَملك ، الذي َوِزيرُ  وقال الّزمخشرّي :

 ، كَشِريف وأَْشَراف ، ويَتِيم أَْوَزارٌ  ج ، والَكْسُر أَْعلَى ، ، بالكْسر ويُْفتَح الِوَزاَرةُ  وحالُهُ  وفَِعيٌل منها أَزيٌر.

__________________ 
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 ( قا  ابن بري وصواب إنشاده : فبعددَت وفتح التاء ألنه لاطب هوذة بن علي ا نفي وقبله :1)
 ملــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــض املــــــــــــــــــخــــــــــــــــــطــــــــــــــــــريــــــــــــــــــن و 

  
 وجـــــــــــــــــــدت اإللـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــرا 

  

 .4( سورة  مد اآية 2)
 .164( سورة األنعام اآية 3)
 .29اآية ( سورة طه 4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 ( يف التهذيب : يزر عن السلطان أعباء تدبري اململكة.6)
 .«املوازرة»( عن األساس وابألصر 7)
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 ا  ر كًة. الَوَزرُ  ا والعاّمُة تـَُقوُ  : ُوَزراءُ و  وأَيحتام ا
 ، فهو أَْوَزَرهو،  كاْستَْوزَره واْعتبَأَه ، َذَهَب به َء ، إِذاالشي أَْوَزرَ  يقاُل :و أَْحَرَز به. ونّص أَبي َعمٍرو : : أَْحَرَزهُ. أَْوَزَره عن أَبي عمرو :و

 َخبَأَهُ. بمعنَى : أَْوزَرهُ  كذاو ، وهو من ذلك ، أَْوثَقَهُ  : أَْوَزَرهُ و يَأِْوي إِليه ، أَي َمْلَجأً. َوَزراً  َجعَل له : ُموَزرٌ 

 وما اتََّجْرت. اتَّزْرت ، أَي اإِلثَم ، ثمَّ يُقال : الِوْزرَ  َرِكبَ  ، إِذا اتَّزاراً  لّرجلُ ا اتََّزرَ  من الَمجاز :و

 الُمَواِكل. ، كالَجِليس : الُمَجاِلس ، واألَِكيل : الُمَواِزرُ  : الَوِزيرُ و

 على األَمِر وآَزَرهُ ، واألَّول أَفصح. َواَزَرهُ  ويقال :

 من األَْعالم. َعلَمٌ  : الَوِزيرُ و

 * ومّما يُْستْدَرك عليه :

ْرك ، عن الفّراِء. الِوْزرُ   بالكسر : الّشِ

 ، َحدَّثت بِدَمْشق ومْصَر عن ابن الزبيدي بالبُخارّي وُمْسند الّشافعّي. الُوزراءِ  بْنت ُعَمَر بن أَْسعََد بن أَْسعََد التّنُوخيَّة. ِستّ  َوِزيَرةُ و

 .613ِر سنة كان يْسكن ذا ُهزْيم إِلى أَواخ الَوِزيريّ  : قَريَةٌ باليََمن قُْرب تَِعّز ، منها الفقيه عبُد هللا بن أَْسعَدَ  الَوزيرةو

الكاتُب الماهُر َرفيق  الَوزيريّ  الغْربيّة واألُخَرى في البَُحْيرة ، ومن إِحداهما الشاّب أَحمد (1)قريتاِن بمصر ، إِحداهما في ُكوَرة  الَوِزيريّةو

 الَوِزيريّ  اهيم بن علّي بن المرتَضىالحافِظ البابلّي في ُشيُوخه ، وقد َحّدث عنه شيوخ مشايخنا باإِلجازة ، والسيّد العاّلمة محّمد بن إِبر

اّلمة ِشهاُب الّدين أَحمد الَحَسنّي الّرّسّي الَطبَاَطبّي أَحد األَعيان باليََمن ، وأَخوه هاشم بن إِبراهيم أَحُد شيوخ تَقّي الّدين بن فَْهد ، ومنهم الع

َمن وُحكمائهم ، وهم بيُت ِعْلم وِرياسة وَجاَللة باليََمن.وولَده السَّيِّد َصالح الّدين أَحُد أَذكياِء ال الَوزيريّ  بن عبد هللا  زَّ

يتون ، بينها و َمْوُزورو بين قُْرُطبَةَ عشرون : اسُم ُكوَرةٍ باألَْنَدلُس ، تَتّصل أَعمالُها بأَعمال قَْرُمونة بين الغَْرب والِقْبلة ، كثيرةُ الفواكِه والزَّ

الَمْشرق  (3) [إِلى]، رحَل  الَمْوُزوريّ  عبد السالم بن السَّْمح (2)، وأَبو سليمان  الَموُزوريّ  الشاعر فرسخاً ، وإِليه يُْنَسب أَُميّة بن غالب

 .387وتُوفّي سنة 

وم استَجّد عَماَرته هشاُم بن عبد الَملك قال الُمتنبِّي : َمْوزارُ و  ، بالفتح : ِحْصٌن ببالد الرُّ

ا و  وهــــــــــــــَ نــــــــــــــ  وحزَارَ عــــــــــــــاَدتح فــــــــــــــظــــــــــــــَ اًل  مبــــــــــــــَ فــــــــــــــ  ــــــــــــــُ  قـ

  
و ُ و   فــــــــــــــُ ــــــــــــــُ ــــــــــــــّدخــــــــــــــوَ  قـ ــــــــــــــ  هلــــــــــــــا ِإاّل ال ــــــــــــــي  ل

  
 * ومّما يُْستْدَرك عليه :

ْيدّي  (4) َوْزَورُ  سيف اإِلسالم ُطْغتكين  (5) [في أَيام]كَجعفر : ِحْصٌن عظيٌم من جبَال َصْنعَاَء لَهْمدان ، وبه تَحّصن عبد هللا بن حمزة الزَّ

 األَيُّوبّي.

 ، بالفتح والغين معجمة من قَُرى َسَمْرقَْند. َوزاغر : وكذلك [وزغر]

أَيضاً : تَْحِديُد  الَوْشرو ، بالفتح ، الَوْشرُ  ، والفعل ، غير مهموز. لغة في أََشَرَها بالِمئْشار ، إِذا نََشَرها بالِميَشار الَخَشبَةَ  َوَشرَ  : [وشر]

 الجوهرّي.، أَي أَْطَرافها ، قاله  الَمْرأَةِ أَْسنانَها وتَْرقِيقَُها

د أَْسنانَها ، تفعله المرأَةُ الكبيرةُ تَتشبَّه بالّشواّبِ ،  : فاْلواِشرة «الُمْؤتَِشرةو الَواِشَرةَ  لَعََن هللا»في حديث : و : الّتي  الُمْؤتِشَرةُ والمرأَةُ التي تَُحّدِ

ِإْن ُهِمزْت كانت من األَْشر ال  ، هكذا قالوا ، وهي بالِميشار الَخشبَةَ  ْرتُ َوشَ  ، كأَنّه من يُْفعِل ذلك بهاـ  وفي اللَّسان : تأُْمُر َمنْ ـ  تَْسأَُل أَنْ 

 ، وهو ظاهر. الُمْستَْوِشَرةو الُمتَِّشَرةُ  ، وِإْن لم تُْهَمْز فَوْجهُ الكالمِ  الَوْشر من

 ، وقد تقّدم في الهمز. الُجعَلُ  ، هو العَُضَدْين ، كُمعَظَّم ، ويُْهَمزُ  ُمَوشَّرُ و

تْين : لغة في األُُشر الُوُشرُ و  ، نقله الصاغانّي ، وقد تقّدم الكالم عليه في الهمز. ، بضمَّ
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__________________ 
 .«الكورة»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 .«أبو سلمان»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 ( زايدة عن معجم البلدان.3)
 البلدان : ورور.( يف معجم 4)
 .«ورور»( زايدة عن معجم البلدان 5)
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 * ومّما يُْستْدرك عليه :

 : بلدةٌ من نواحي ُدْنبَاوْند ، كثيرة الخيرات والّشَجر. (1) ِميشارُ 

 بالفتح من أَقاليم لَْبلَةَ باألَْنَدلُس. (2) َوْشتَرة : ويُْستْدَرك عليه : [وشتر]

 ، كما قالوا : إِْرٌث وِوْرث ، وِإساَدةٌ وِوَساَدة ، قاله الجوهرّي. اإِلْصر ، لغة في ْهدُ ، بالكسر : العَ  الِوْصرُ  : [وصر]

تُ  : الِوْصرُ و ِجالَّ َي به ألَنّ  الصَّكُّ الّذي تُْكتَُب فيه الّسِ العَْهُد ، ويُسّمى كتاُب الشُُّروِط ِكتَاَب العَْهِد والَوثائق.  اإِلْصرَ  ، واألَصل إِْصر ، ُسّمِ

َراِء ، ومنه ماويُطْ   أَّن َرجلَين اْحتكَما إِلى ُشَرْيح فقال أَحُدهما : إِّن هذا اشتََرى منّي داراً وقَبض منّي»ُرِوَي :  لق غالباً على ِكتاب الّشِ

 .«الِوْصرَ  فال هو يُعِطيني الثَّمن وال هو يَُرّد إِليّ  ِوْصَرها

 ، قال َعديُّ بن زْيد : الِوْصر أَْوَصارٌ  وجْمع

ـــــــــــــه  ل ـــــــــــــِ رحُف انئ ُه عـــــــــــــُ ـــــــــــــح ـــــــــــــل ن ـــــــــــــَ مح ملح ي كـــــــــــــُ ـــــــــــــ  ـــــــــــــبَي  ف

  
َوامــــــــــــــًا ويف اأَلرحايِف   رًا ســــــــــــــــــــــــــــَ ارَاَدثــــــــــــــح  َأوحصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِجاّلت في األَريَاف ، ةِ و كالَوِصيَرة أَي أَْقَطعَكم وَكتَب لكم الّسِ ، وهذا األَخير موجود في اللَّسان  األَْوَصرِ و محّركة مشّددة الراءِ  الَوَصرَّ

 ٍء أَسقَطه المصنّف ، وأَنشد الليث :والتكملة فال أَدِري ألَي شيْ 

ا و  كـــــــــوِث هبـــــــــَ َدامـــــــــًا لـــــــــلـــــــــمـــــــــُ ُت صـــــــــــــــــــــــِ ذح  مـــــــــا اختـــــــــ 

  
َك ِإاّل و   ــــــــــُ ت َقشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ تـ ــــــــــح ر اتِ مــــــــــا انـ ــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــل (3)ل

 

  
ةَ  وقال الليث : إِن بةٌ  الَوَصرَّ  كلتاهما فارسيّة ُمعربّة. الَوِصيَرةو الِوْصرَ  وقال غيره : إِنّ  ، األَْوَصرُ  وهو (4) [وهي الصَّكُّ ]معرَّ

 ، نقلَه الصاغانّي. : الُمْرتَِفُع من األَْرض األَْوَصرُ و

قاِء والقَْصعَة ونحِوهَما : الدََّرُن والدََّسُم ، وفي المحكم : هو ، محّركة الَوَضرُ  : [وضر]  َوِضَرت ، وقد َوَسُخ الدََّسِم واللَّبَن ، أَو ُغَسالةُ الّسِ

 ، أَي َدِسَمت ، قال أَبو الِهْندّي واسمه عبد الُمْؤِمن بن عبد القُدُّوس : تَْوَضُر َوَضراً  القَْصعَةُ 

ِب ســــــــــــــــــــــامٍل  دّي عــــــــنح َوطــــــــح ــــــــح ن يِن َأاب اهلــــــــِ غــــــــح ــــــــُ  ســــــــــــــــــــــيـ

  
لـــــــــــَ ح   عـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــُ  مل يـ رُ هبـــــــــــا  َأابرِي دِ  َوضـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــز بـــــــــــح

  

ا  اهبــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ زنا كــــــــــــــــــَبّن رِق ــــــــــــــــــَ ٌة قـ مــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــد   مــــــــــــــــــُ

  
ِد   ــــــــــر عــــــــــح ــــــــــل زَع ل فــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــاِت املــــــــــاِء تـ ن ــــــــــَ اُب ب ــــــــــَ (5)رِق

 

  
ه من ِريحٍ تَجُدها : الَوَضرُ و ، عن أَبي ُعبَْيَدة ، بَقيّةُ الِهنَاءِ  : الَوَضرُ و  الَوَضرُ و من َطعَاٍم فاسٍد. ، هكذا في النَُّسخ ، وصوابه تَِجُده ما تَُشمُّ

من ُصْفَرة  َوَضراً  به وسلمعليههللاصلىَرأَى النَّبيُّ »حديث َعبد الّرحمن بن عْوف : مما له لَْوٌن ، ومنه اللَّْطُخ من الّزْعفَران ونَحوه أَيضاً :

 .«فقال له : َمْهيَمْ 

يب ، الَوَضرُ ومن َخلُوق أَو ِطيٍب له لَوٌن.  (6)أَي لَْطخاً   اإِلناءُ  َوضرَ  ، كَسبٍَب وأَْسبَاب ، ويقال : أَْوضارٌ  ج أَيضاً : األَثَُر من غيِر الّطِ

 قال : َوْضَرىو َوِضَرةٌ  ، أَي المرأَة وهي َوِضرٌ  فهو ، إِذا اتََّسَخ ، كَوجلَ 

اَل  بـــــــــــاً  (7)ِإذا مـــــــــــَ لـــــــــــَ ا حـــــــــــَ اهنـــــــــــَُ بـــــــــــَ ُه أَلـــــــــــح نـــــــــــَ طـــــــــــح  بـــــــــــَ

  
يـــــــــــه   نـــــــــــِّ غـــــــــــَ ـــــــــــُ َر ابتـــــــــــتح تـ رَاسِ  َوضـــــــــــــــــــــــــح  ذاُت َأجـــــــــــح

  
 ، نَقَلَه الّصاغانّي. َكأَنََّها بُْرثُُن ُغَرابٍ  بن ذُْبيَان ، : ِسَمةٌ في َرقَبَِة اإِلبل لبَنِي فَزاَرةَ  الَوْضراءُ و

 بّي والمدُّ لغة فيه نقلَه الصاغانّي والّزمخشرّي.، أَي االْسُت ، القَْصُر عن ابن األَْعَرا ويَُمدُّ : الفُْنُدوَرةُ  ، كَسْكَرى ، الَوْضَرىو

 ، هكذا نقله ياقوت والصاغانّي. َجبٌَل باليََمن فيه ِعّدة قِاَلعٍ  ، بالفَتْح : َوْضَرةُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

َرهُ  ، أَي َخبِيٌث. وكان نَِقيَّ الِعْرِض  أَْوَضارٍ  ، وهو ذو َوَضرٌ  األَْخالِق ، وفي أَْخاَلقِه َوِضرُ  يقال : فاُلنٌ   بالدَّناَءةِ. فَوضَّ
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 وُكلُّ ذلك َمَجاٌز.

__________________ 
 ( قيدها ايقوت بكسر أوله وسكون  نيه.1)
 .«وشرة»( عن معجم البلدان ا والضبرت منه ا وابألصر 2)
 ا ونسبه إىل السامي ود بع  كور فارس ا وصدام اسم فرسه. وما أثبت عن األساس« .. صراماً للمكوث هبا وما انتقيتك»( ابألصر 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( الوطب : ز  الل  ا ويف البيت : ز  اخلمر. واملفدم : اإلبري  الذي عل  فمه فدام ا وهو خرقة من قز أو غريه.5)
املعىن أنه رأ  لطخاً من خلو  أو طيب له لون ا فسبله عنه فبخربه أنه تزوج ا  قوله : لطخاً إخل عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 «.وذلك من فعر العروس إذا دخر عل  زوجته
 ( أراد مأل فببد  للضرورة. ومثله كثري.7)
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كةً  الَوَطرُ  : [وطر] اج. ، محرَّ جَّ أَو حاَجةٌ لك فيها َهمٌّ وِعنَايَةٌ ، فإِذا بَلَْغتَها فقد  ، واألََرُب ، بمعنًى َواحٍد ، وهو الحاَجةُ ُمطلقاً ، قاله الزَّ

ّجاج عن الَخليل. وقال اللّْيث : َوَطَركَ  قََضْيتَ  ةٌ فهي: كّل حاجة كان لصاِحب الَوَطرُ  وأََربَك ، وال يُْبنَى منه فِْعل ، نقلَه الزَّ . َوَطُره ها فيها ِهمَّ

فَ َلّما َقضى زَْيد  )، قال هللا تعالَى :  أَْوَطارٌ  ج . أَي حاَجتِي ،َوَطِري كذا (1) [أَمر]قال : ولم أَسَمع لها فِْعالً أَكثَر من قولهم : قََضْيُت من 
 .(2) (ِمْنها َوَطراً 

 الَوِظرُ  أَي أَْو هو ُء اللَّْحِم ،: َسميٌن ممتلى َوِظرٌ  َسِمَن واْمتأَلَ ، فهو الُمَصنِّف : معناه : ، أَهمله الَجماعةُ كلّهم ، وقال ، كفَِرحَ  َوِظرَ  : [وظر]

 هكذا استدرك المصنّف عليهم ، وكأَنّها لُثْغَة في َوذَر بالذال المعجمة فَْليُْنَظر. الَمآْلُن الفَخَذْين والبَْطِن من اللَّْحم. : الّرُجلُ 

 .األَْوَعرِ و الَوعيرِ و الواِعرِ و ، كَكتِف ، كالَوِعر ضدُّ السَّْهل ، ، الُوُعوَرةِ  ذو (3): المكاُن الَحْزُن  الَوْعرُ  : [وعر]

قُلُت : وهذا الذي أَنكَره على  ٍء.، ليس بَشيْ  َوِعرٌ  وقَْوُل الَجْوَهرّيِ : وال تَقُلْ  .أَْوَعرُ و،  َوِعيرٌ و،  َواِعرٌ و،  َوِعرٌ و،  َوْعرٌ  يقال : َطريقٌ 

ٍة غيُر َمْسُموع ، ويَُؤيِّد ما للَجْوهَ  رّي قوُل ابن أَبي الَحديد في الَجْوَهرّي هو الَمْنقُوَل عن األَصمعّي. وقال شيُخنا مقابلةُ نَْفيٍ بنَْفي بغير ُحجَّ

 التَّْحريك. بالتَّْسكين ، وال يَجوُز فيها الَوْعَرة الَمَضايقُ  َشْرح نهج البَالغة :

الذي أَنَكره هو تَْحريك اْنتََهى. قلت : َظنَّ شيُخنَا أَّن الذي أَنكَره الَجْوَهرّي هو تْسكين العَْين كما هو ُمْقتََضى ِسيَاقه ، وليس كما َزعَم ، بل 

َحة ، فإِذْن قوُل ابن أَبي الَحديد الذ ل.العَْين ، كما هو َمْضبُوط هكذا في سائر األُصول الُمَصحَّ ة عليه ال له ، فتأَمَّ أَي  ج ي استَْشَهد به ُحجَّ

 قال يَصف بَْحراً : (4)بَضّمِ العَْين.  الَوْعر أَْوُعرٌ  جمع

ِنُد يف و  ُعرِ لَرًة ُيسح  َأوح
 ، كَكِتٍف وأَْكتَاف وَشريف وأَْشَراف. الَوِعير أَْوَعارٌ و الَوِعر ، وجْمع ُوُعورٌ  الكثيرو

، كَوثَِق يَثُِق ،  َوِعَر يَِعرُ  يَْولَع. وحكى اللّْحيَانّي : َوِلعَ  ، مثل َوِعَر يَْوَعرو ، َوَعدَ  ، مثل َوَعَر يَِعرُ و ، يَْوُعرُ  ، المكاُن ، كَكُرمَ  َوُعرَ  قدو

كةً  َوَعراً و ، بالفَتْح َمْصَدر األَّولَْين َوْعراً  وهذه قد أَْغفَلََها الُمَصنِّف ، ، بالفَتْح َمْصَدَرا  َوَعاَرةً و ، بالّضّم ، ُوُعوَرةً و ث ،مصدر الثّال ، محرَّ

ْمل ، وفي  الُوُعوَرةو، بالّضّم مصدر الثاني فقط ، قال األَزهرّي :  ُوُعوراً و األَول والثّاني ، تكون ِغلَظاً في الَجبَل ، وتكون ُوُعوثَةً في الرَّ

، أَي غليظ َحْزن يَْصعُب الّصعود إِليه ، « ، ال َسْهل فيُْرتَقَى وال َسِمين فيُْنتَقَى َوْعرٍ  بَلٍ َزْوجي لَْحُم َجَمٍل َغّثٍ على جَ » حديث أُّمِ َزْرع :

 َشبَّهتْه بلَْحٍم َهزيٍل ال يُنتَفَع به ، وهو مع هذا َصْعُب الُوصوِل والَمنَاِل.

هنا للمكان فهو على حقيقته ، وإِاّل فهو َمجاٍز ،  التََّوّعرو بالتَّوعير الُمرادُ إِن كان  .َوْعراً  : صار تََوعَّرَ و. َوْعراً  : َجعَْلتُه َوعَّْرتُه تَْوعيراً و

 في األَْمر هو التَّعسُّر. التََّوعُّر وسيأْتي أَن

جُل : َوقََع في أَْوَعرَ  ومن األَْرض ، أ َوْعرٍ  عليه ، أَو أَْفَضى به إِلى َوُعرَ  به الطَّريُق : أَْوَعرَ وَ   من األَْرض ، وفي األَساس : في َوْعرٍ  الرَّ

 .ُوُعوَرة

 الذي ال نَبَاَت به. الَوْعر ، َشبّهه بالمكانِ  قَلَّ مالُه الرجُل ، إِذا أَْوَعرَ  من الَمجاز :و

 قَلَّلَهُ. ، إِذا ءَ الشَّيْ  أَْوَعرَ  من الَمجاز :و

 .اْستَْوَعْرتُه َء ، مثْلالشي أَْوَعْرتُ  ، وهو مأْخوذ من عبارة الّصاَغانّي ، قال : كأَْوَعُروه ، اً َوْعر َطريقَُهم : َرأَْوه اْستَْوَعُرواو

 وَمجاز. إِتّباعٌ  َزِمٌر ، بمعنًى واحٍد ، أَي قليٌل ، وهو َوِعرٌ  َشعٌَر َمِعرٌ  قال األَْصَمعيُّ :و

، َواحٌد ، َواحٌد  َوْعراً  : صارَ  تَوعَّرو، وهو َمجاٌز ، وال يخفَى أَّن قولَه هذا وما قَالَه آنِفاً :  ْعراً وَ  ، أَي صار تَْعسَّرَ  ، إِذا األَْمرُ  َعلَيَّ  تََوعَّرَ و

جُل : تََشدَّدَ  تََوعَّرَ وكذا قولُه : و ، وتَْفريقُه في َمحلَّْين مّما يُوهم أَنّهما اثْنَان ، ٌء والتََّشدُّد شي ، وهو أَيضاً َمجاز ، ألَّن التَّعَسُّر في األَمر الرَّ

علينا أَي تَشّدد. انتهى ، ولو فّسرناه بتَعَّسَر صحَّ الَمْعنَى ،  فتََوعَّرَ  َواحد ، وقد أَخَذه من قَول الّصاَغانّي حيث قال : وسأَْلنَا فاُلناً حاجةً 

، نقله  في الكالم : َحيَّْرتُه تََوعَّْرتُهو ، وذلك إِذا َعُسر عليه ، وهو أَيضاً َمجاز. في الَكالِم : تََحيَّرَ  تََوعَّرَ و .بالَوْعر ومآلُهما إِلى التَّْشبيه

ً  تََوعَّْرتُهوالصاغانّي هكذا. وال يَْخفَى لو قال المصنّف :   فيه ، لكان أَخَصَر ، حيث َسبَق ِذْكُر الَكالم قَريباً ، فِذكُره ثانيا

__________________ 
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َحاف يف عباراهتم.  َتكراٌر خماِلٌف ملا قـَّيَد نفحسه فيه من تـَغحيري لُنصوص األَئم ِة وِإجح
 : قليٌل. قال الفرزدق : َوْعرٌ  ءٌ ، وشيْ  أَْوَعَره ، وقد قَلَّ  : ُوُعوَرةً و َوَعاَرةً  ُء ، كَكُرَم ،الّشى َوُعرَ  من الَمجاز :و

 (1) َوعحرَاَوَفتح مُث  أَد تح ال قَلياًل وال 
 يَصف أُمَّ تَِميم ، ألَنها َولََدت فأَْنَجبَت وأَكثَرْت.

 وِوْجَهته. َحبََسه عن حاَجِته : عََّرهُ تَْوِعيراً وَ و ، كَوَعد ، َوَعَرهُ يَِعُره من الَمجاز :و

 في قول َزْيُد بن ُمَهْلهل : َجبَلٌ  ، بالفَتْح : الَوْعرُ و

ر ة  خـــــــــــــِ مـــــــــــــَ ر  مـــــــــــــن ُمشـــــــــــــــــــــــــــح ًا خـــــــــــــَ ريح  كـــــــــــــَبن  ُزهـــــــــــــَ

  
َر و   َواشــــــــــــــــــــــِ ٍح مــــــــن مــــــــُ ــــــــح َري اَر ح شــــــــــــــــــــــُ رِ جــــــــَ ــــــــَوعــــــــح  فــــــــال

  
 قال ُكثَيُِّر َعّزةَ : الَكْرِك.و السالمعليهَواِدي موَسى  قُْربَ  في ِجبَال الشََّراة ِحْصنٌ  ، (2) الُوَعْيَرةو، وفي التكملة :  ، كُجَهْينَةَ  ُوَعْيَرةو

وحَ   ــــــــــــَ ح  املــــــــــــاَء فـ َةٍ فــــــــــــَبمحســــــــــــــــــــــــــَ  َيســــــــــــــــــــــــــُ ريح  ُوعــــــــــــَ

  
َوائــــــــــــــــرُ   اح حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَواِديــــــــــــــــَ َو  وال ــــــــــــــــلــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــه اِبل  ل

  
 بالسَّماَوة ، َسَماَوةِ َكْلٍب ، قال األَْخَطل : : ع األَْوَعارُ و

ت  ة َرعــــــــــَ ارَ يف عــــــــــانــــــــــَ عــــــــــَ هــــــــــا  اأَلوح تــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــح يـ  صــــــــــــــــــــــــَ

  
َررُ   فـــــــــــــــاُ  والســـــــــــــــــــــــــــــ  َم اأَلكـــــــــــــــح  حـــــــــــــــىّت ِإذا َزهـــــــــــــــِ

  
 ، بالغين معجمة ، قال األَزهرّي : وزعَم يعقوُب أَنها بَدٌل ، ألَّن الغين قد تُْبَدل من العَْين. لغةٌ في َوِغرَ  عليَّ  َصْدُره َوِعرَ و

له. قال األَزهرّي :  إِتْبَاعٌ  َوْعرٌ  ، وَوتٌْح. َوْعرٌ  ويُقَال : قَليلٌ  كما في األَساس. قَليلُه ، بتسكين العين ، أَي الَمْعُروفِ  َوْعرُ  َرُجلٌ  الَمجاز :و

 ، بمعنًى َواحٍد. الُوُعوَرةو، وهي الشُّقُونَةُ والُوتُوَحة  َوْعرٌ وقَليٌل َشْقٌن وَوتٌْح  يقال :

 * ومّما يُستدرك عليه :

 : الَمَكاُن الُمِخيُف الَوْحُش. الَوْعر

 القَْيِظ على ماِء كذا. َوْغَرةِ  ْنا فيالّسَماَء ويقال : نََزل (3)، وذلك حيَن تَتوسَّط الّشْمُس  الَحرِّ  تََوقُّدِ  : شّدةُ  الَوْغَرةُ  : [وغر]

ها. َوْغراً  ، كَوَعدَ  تَِغُر ، الهاجَرةُ  َوَغَرت  : َرِمَضْت واشتَدَّ َحرُّ

ِرين ويروى «في نْحِر الظَّهيَرة ُموِغِرين فأَتَْينَا الَجْيشَ »َحديُث اإِلْفك : ، ومنه : َدَخلُوا فيها أَْوَغُرواوَ   ، وقد تقّدم في موضعه. ُمغَّوِ

ْغنُ  ، بالفتح الَوْغرُ و ُك : الِحْقُد والّضِ  والتََّوقُُّد من الغَْيظ. والِغلّ  والعََداَوةُ  والذَّْحلُ  ويَُحرَّ

، إِذا امتألَ َغيظاً  ، بالتّحريك راً َوغَ و ، بالفتح ، َوْغراً  أَكثَُر ، قاله األَزهرّي ، يَْوَغرُ و،  يَْوَغرُ و يَِغرُ  ، كَوَعَد وَوِجلَ  عليه ، َصْدُره َوغرَ  قدو

 وِحْقداً ، وقيل : هو أَْن يَْحتَِرق من ِشدَّةِ الغَْيظ.

 ، بالتّسكين ، االْسم ، وبالتَّْحريك ، المصدر. الَوْغرُ  ، أَي ما فيه من الِغّل والِحْقد والعََداوة. وقيل : َوَغُرهوَصْدِره  وْغرُ  ويقال : َذَهبَ 

له عليَّ فاُلنٌ  َغرَ وَ  قال الفَّراُء :و  ، على ِمثَال يِيَجُل. بِبغَُر ، بكسر أَوَّ

.  َواِغرُ  َصْدَر فاُلٍن : أَْحَماهُ من الغَْيظ ، وهو أَْوَغرَ وَ : غاَظهُ ،  أَْوَغَرهُ وَ  ْدِر عليَّ ْدرِ  َوَغرَ  الَهِديَّةُ تُْذِهبُ »في الحديث : والصَّ أَي ِغلَّهُ  «الصَّ

 وهي ِشدَّة الَحّرِ ، ومنه قَوُل ماِزٍن : الَوْغَرةِ  وأَصلُه منوَحَراَرتَه ، 

 َوَغرُ َعَليحُكمح فاعحَلُموا  (4)ما يف الُقُلوب 
ُع الغَْيِظ والِحْقد. : الَوَغرُ  وقيل :،  «الضَّميرِ  َواِغَرة»في حديث الُمِغيَرة : و  تَجرُّ

 ، أنشد سيبََوْيه للفََرْزَدق : : اإِلْغَراُء بالِحْقد التَّْوِغيرُ و
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َدُروا  واًل أَبّن الـــــــــــقـــــــــــوَم ِإنح قـــــــــــَ تح َرســـــــــــــــــــــــــُ  َدســـــــــــــــــــــــــ 

  
ُدورًا ذاَت   وا صـــــــــــــــــــــــُ فـــــــــُ ريِ عـــــــــلـــــــــيـــــــــَك َيشـــــــــــــــــــــــح وحغـــــــــِ ـــــــــَ  تـ

  
ْضف ، كما قاله على (5) لَْحٌم يَْنَشِوي ، كأَمير : الَوِغيرُ و  الرَّ

__________________ 
 ( ديوانه ا وصدره :1)

 م وتلقوان بين كر حر ةإليك
 ( ومثلها يف معجم البلدان.2)
 ( التهذيب : العا.3)
 .«ما يف ا ديث»( عن النهاية ا وابألصر 4)
 ( التهذيب واللسان : ُيشو .5)
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ان : عل  َرب ا  (1) الل َ  تـُرحَم  أَيضــــاً : الَوِغريُ و الر محضــــاِء.  الّليحث. ويف الّلســــَ ماُة مثّ ُيشــــح ُحح
 : الَوغريُ  قير :و فيه اِ َجاَرُة امل

َماِة ا وكذلك الَوِغريَةُ  وقا  اجلوهرّي : الل َ ُ يـُغحَل  ويُطحَبُخ. ُحح
خ ن ابِ َجارة امل  ا وقا  ابن ســــــــــــيده : الَوِغري : الّلَ ُ ُيســــــــــــَ

َده َ حضاً ُيَسخ ن حىّت يـَنحَضج ور  الَوغريَةُ  ُن ا: الّلَ ُ َوحح َغَره قدو  مّبَا ُجِعَر فيه الس مح  توحغرياً ا قا  الشاعر : (2) َوغ رهُ و ا  َأوح
ٍة  ـــــــــــَ ي ـــــــــــح تـ ـــــــــــِ ِة ف ـــــــــــَ اَلث ـــــــــــَ رَادًا عـــــــــــن ث رح مـــــــــــُ ـــــــــــِ  فســـــــــــــــــــــــــائ

  
ـــــــــُح و   رِي قـــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــح ِر مـــــــــا أَبـ رُ عـــــــــن ِإثـــــــــح َوغـــــــــ 

ُ
 املـــــــــ

  
 وفي كالم المصنّف قُصوٌر ال يَْخفَى.

نَهُ  أَْوَغرَ و نه ، وهو الَماَء : َسخَّ َن الِحَجاَرةَ وتَحِرقَها وتُْلِقيَها في الماِء لتَُسّخِ ،  وأَْغاَلهُ  أَْحَرقَه الَماَء : أَْوَغرَ  ، وقيل : اإِليغارُ  ، وذلك أَْن تَُسّخِ

، ومثله في األَساس ، وفي بعض  الخْنزيُر وهو َحيٌّ ثم يُْذبَحُ  ُربََّما يُْسَمُط فيه ذلك ألَنّهو ، «الُموَغر َكرَهِت الَخنَازيُر الَحِميمَ »ومنه المثُل : 

 ، قال الشاعر : وهو ِفْعُل قَْوٍم من النََّصاَرى األصول ثّم يُْشَوى ،

مح و  هـــــــــــُ تــــــــــــُ رِهـــــــــــح م فـــــــــــكـــــــــــَ كـــــــــــاهنـــــــــــَ  لـــــــــــقـــــــــــدح رَأَيـــــــــــُت مـــــــــــَ

  
ــــــــــــــِر   زي ــــــــــــــح ن ِة اخلــــــــــــــِ رَاهــــــــــــــَ ــــــــــــــغــــــــــــــارِ كــــــــــــــكــــــــــــــَ ــــــــــــــإِلي (3)ل

 

  
ً  أَْوَغرَ  عن أَبي سعيد : يقال :و  ، وأَنشد : أَْلَجأَهُ  ، أَي إِلَْيه فالنا

طــــــــــــــوطــــــــــــــٌة و  ٌة  ــــــــــــــَح ــــــــــــــك  ــــــــــــــِ  تح ب ــــــــــــــَ طــــــــــــــاَول ــــــــــــــَ  ت

  
كَ قـــــــــــــــد   َرتـــــــــــــــح غـــــــــــــــَ ونِ  َأوح بـــــــــــــــًا وجمـــــــــــــــُُ  ِإىل صــــــــــــــــــــــــــــِ

  
وفي التهذيب :  اْستَْوفاهُ. ، إِذا العاِمُل الَخراجَ  أَْوَغرَ  يقالو الَخراجِ ، ثّم َذكَر الَمعنَى الذي َذكَره المصنّف آِخراً. إِيغار قال : واشتقاقه من

أَن يُْسِقَط الَخَراَج عن صاِحبه في بَلٍد  : اإِليغارُ  ، وقيل : الَمِلُك الرُجَل األَرَض فيَْجعَلَها له من ِغير َخَراج يُوِغرَ  أَْو َهو أَنْ  ( :4) «وغر»

َل ِمثلَه إِلى بَلٍَد آَخَر ، فيكون ساقِطاً عن األَّول وراجعاً إِلى بَْيت الماِل  َى الَخَراَج إِلى السُّْلَطاِن األَْكبَِر ِفَراراً من  ؛ويَُحّوِ أَو هو أَن يَُؤّدِ

 العُّماِل.

يَ  أَوَغرَ  يقال : ُصدوَر الذين  يُوِغرُ  ألَنّه اإِليغارَ  الرُجُل َخراَجه ، إِذا فعَل ذلك ، نقله أَبو َسِعيد ، قال : ومنه أُِخَذ معنَى اإِللجاِء. وقيل : ُسّمِ
ى َضَماُن الَخراجِ و:  (6)قال األَزهرّي و م َخراٌج ال يَلَزُمهم.يَُزاد عليه (5)  اإِليغارُ ووقال ابُن ُدَرْيد :  ُمَولََّدةٌ. ، وهي لفظة إِيغاراً  قَْد يَُسمَّ

 المستعَمُل في باب الَخَراجِ ال أَحَسبُه َعربيًّا َصحيحاً.

 :، قال ابُن ُمْقبل  الَجْيِش : َصْوتُهم وَجلَبَتُهم َوْغرُ و

رَاِب بــــــــه  يــــــــُر الســــــــــــــــــــــ  رحٍت َعســــــــــــــــــــــاقــــــــِ ِر مــــــــَ هــــــــح  يف  ــــــــَ

  
َبن    رَ كـــــــــــــَ اُه  َوغـــــــــــــح طـــــــــــــَ رُ قـــــــــــــَ ا َوغـــــــــــــح  حـــــــــــــاِديـــــــــــــنـــــــــــــَ

  
 وقال الراجز :

رح  هــــــــــــــــــَ نح جــــــــــــــــــَ َ
ا ملــــــــــــــــــ اُ هــــــــــــــــــَ ا ُزهــــــــــــــــــَ َبلــــــــــــــــــ َ  كــــــــــــــــــَ

  
ٌر ورِز    يـــــــــــــــــــــــح رِهلـــــــــــــــــــــــَ رح ِإذا  َوغـــــــــــــــــــــــح  َوغـــــــــــــــــــــــَ

  
كو  الَجْيش ِإاّل اإِلْسَكان فقط ، وصّرَح بأَّن الفتح ال يجوز. َوْغرِ  ، ولم يَْحِك ابُن األَْعَربّي في يَُحرَّ

 تَلَهََّب َغْيظاً وتََوقََّد وَحِمَي. الّرُجُل : تََوغَّرَ و

 يَِصُف فَرساً َعِرقَت : لقوله الُمْستَْوِغر وفي بعض النُّسخ ُمْستَْوِغراً  لُقِّبَ  الّشاعُر المشهورُ  َعْمُرو بن َربيعَةَ بن َكْعبو

ش   نـــــــــــــِ ا يـــــــــــــَ هـــــــــــــَ الِت مـــــــــــــنــــــــــــــح   املـــــــــــــاُء يف الـــــــــــــر بـــــــــــــَ

  
  ِ َ ِف يف الــــــــــلــــــــــ  يــــــــــَش الــــــــــر ضـــــــــــــــــــــــح ريِ َنشـــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــَوغــــــــــِ

  
ْضُف : باَلت : جمع َربَلَة ، وهي باِطُن الفَخِذ. والرَّ  ِحجارةٌ تُْحَمى وتُطَرح في اللَّبَن ليَْجُمَد. والرَّ

 ، أَي ِميعاداً. ِميغَراً  مبَينَه أَْوَغُروا : الِميقاُت والِميعَاُد وقد الِميغَرُ  في التكملة :و

 َوْزناً ومعنًى ، نقله الصاغانّي. الِعَدة ، مثل الِغَرةُ و
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 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : الذَّْحُل. الَوْغروالشَّمُس ، أَي اشتَدَّ َوْقعُها عليه.  َوَغَرتْه

 أَو العامُّ من كلّ  ءٌ الذي لم يَْنقُْص منه شي الَكثيُر الَواسعُ  من الَماِل والَمتَاعِ : الَوْفرو: الِغنَى ،  الَوْفرُ  : [وفر]

__________________ 
 واألصر فكاللسان.« يُرم »( يف القاموس : 1)
 ( القاموس : وأوغره : َصنَـَعه ا كَوغ َره.2)
 الكليب. والبيت يف اللسان ي ن ط ونسب إىل جرير ا ولي  يف ديوانه.( تقدم يف مادة ج ر د ونسب هنا  إىل أدهم النعامي 3)
 وهي عبارة الصحاح.« .. ويقا »( كذا ا والعبارة التالية ليست يف التهذيب وغر ا وهي مثبتة يف اللسان ومل ينسبها إىل التهذيب ا وفيه : 4)
 .«الذي»( عن اللسان وابألصر 5)
 ب ا وهو عبارة الصحاح ونقلها صاحب اللسان ومل يعزها.( القو  التاد مل يرد يف التهذي6)
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كَكرَاَمة وَوعحٍد وقـُُعوٍد   ِفَرةو  ُوُفوراً و  َوفحراً و  َوفَاَرةً  كَكُرَم وَوَعَد ا  ُء بنفحســــه اوالنـ َباُت والشــــي املا ُ  َوفرَ  ا وقد ُوُفورٌ  ٍء ا جشــــيح 
 .َوفـَرَ  ُء :الشي اتـ َفرَ و  .َواِفرٌ  وِعَدٍة ا َأي َكثـَُر ا فهو

 فاتَّفََر ، أَنشد األَصمعيُّ لبَشير بن النِّْكث يصف َدْلواً : َوفَْرتُه يقال :

 (1)َحوحَأٍب أَثحَجَر ُوىفِّ فاتـ َفرح و 
 ، أَي َكثْرة. فَِرةٌ  َهافي نَبَات ، إِذا كان َوْفَراءُ  أَْرضٌ  يقال :و

 لم تُْرَع. ُوفُورٌ  ، أَي فَِرةٌ و َوْفَرةٌ و َوْفرٌ  نَبَاتها [في]وهذه أَرٌض 

يو  مالَهُ. َكثََّرهُ ، كَوفََر له ، أَي َوفََّرهُ تَْوفيراً  قال األَزهرّي : والُمْستَْعَمل في التَّعّدِ

 أَي ال يُْكثُِره. «الَمْنعُ  يَِفُره الحمُد هلل الذي ال»في الحديث : و. َوافِراً  : جعلَه َوفََّرهُ و،  ِفَرةً و َوْفراً  ، كَوَعَده ، َوفََرهو

 ْصه بَشتْم قال :ولم يَِعْبه كأَنَّما أَْبقَاه له كثيراً َطيّباً لم يَْنقُ  لم يَْشتِْمهوأَثْنَى عليه  : تَْوفيراً  لَهُ  َوفََّرهُ و ، فَِرةً و َوْفراً  ِعْرَضه َوفََره من الَمجاز :و

يِن  كـــــــــــح رح أَلـــــــــــِ ُه  وفـــــــــــِ رحضــــــــــــــــــــــــَ ريـــــــــــَرِة عـــــــــــِ  البـــــــــــِن الـــــــــــغـــــــــــَ

  
َد ِ   نــــــــح مــــــــَ  بــــــــِن جــــــــَ لــــــــح ٍد مــــــــن آ  ســــــــــــــــــــــَ  ِإىل خــــــــالــــــــِ

  
 ، أَو ُمستَِقلٌّ له. َردَّهُ عليه وهو َراٍض  : َوْفراً  َعَطاَءهُ  َوفََرهُ و كَوَعَد وَكُرَم : َكُرَم ولم يُْبتََذل. َوفُرَ وِعْرضه  َوفَرَ و

قاَء ، إِذا لم يُْقَطع من أَِديمه فَْضٌل. َوافِراً  قََطعَه الثَّْوَب : َوفَرو. َوافِراً  : أَْكَملَهُ وَجعَلَهُ  تَْوفيراً  (2) َوفََّرهُ و  ، وكذلك الّسِ

ةُ التي لم يُْنقَص من أَِديِمها شي الِجْلدِ  الَوافَِرةُ  الَمَزاَدةُ  : الَوْفراءُ و ِء ،الِمل الُمَوفََّرة الَمألَى ، ممدوداً : الَوْفَراءُ و األُذُُن  : الَوْفَراءُ و ٌء.التَّامَّ

ْخمةُ الشَّْحمِة. العَظيَمةُ   الضَّ

 قال األَعَشى : ءٌ األَْرُض التي لم يَْنقُص من نَْبتِها شيْ  : الَوْفراءُ و نقله الصاغانّي وياقوت. ع : َوْفراءُ و

دَ  َرنـــــــح هـــــــا عــــــَ رحضــــــــــــــــــــَ ريحُ غــــــَ ُص الســــــــــــــــــــ  قــــــُ ــــــح نـ ــــــَ ٍة ال يـ  ســـــــــــــــــــــَ

  
َب   قـــــــــــَ راءِ كـــــــــــَبحـــــــــــح ِم  ابلـــــــــــَوفـــــــــــح د  كـــــــــــَ بحِب مـــــــــــُ (3)جـــــــــــَ

 

  
ة ، قال ابُن  الَوْفرةُ  ، وقيل : : الشَّعُر الُمْجتَِمُع على الرأْس ، أَو ما ساَل على األُذُنَْين منه ، أَو ما َجاَوَز َشْحَمةَ األُذُنِ  الَوْفَرةُ و أَعظُم من الُجمَّ

ةُ. الَوْفَرةُ  سيَده : وهذا َغلٌط ، إِنَّما هي ة ثّم اللِّمَّ ة ما أَلَمَّ بالَمْنِكبَْين. وفي التَّْهذيب : : ما جاوَز َشْحَمةَ  فالَوْفَرة ثم الُجمَّ :  الَوْفَرةواألُذُنَْين. واللِّمَّ

ة من الشَّعر إِذا بَلَغَت األُذُنَْين ، وقيل : ةُ ، الَوْفَرةُ  الُجمَّ ةُ ثم اللِّمَّ  ، بالَكسر. قال ُكثَيِّر َعّزة : ِوفَارُ  ج : الشَّعرة إِلى َشْحَمِة األُذُِن ، ثم الُجمَّ

ارَ ّن كــــــــــــــبَ  ا  ِوفــــــــــــــَ اهلــــــــــــــَ َت رِحــــــــــــــَ وحِم حتــــــــــــــَح  الــــــــــــــقــــــــــــــَ

  
رُ   نحصــــــــــــــــــــــُ ائــــــــُم عــــــــُ مــــــــَ هــــــــا الــــــــعــــــــَ َرتح عــــــــنــــــــح  ِإذا ُحســــــــــــــــــــــِ

  
 .(4)، في بعض اللّغَات  : أَْليَةُ الَكْبِش إِذا َعُظَمتْ  الَوافَِرة قال ابُن ُدَرْيد :و

ْنيَا : الوافَرةُ  من الَمجاز :و  ، على التّْشبيه ، وأَنشد ابُن األَْعَرابّي : الدُّ

ربحَ آابُ اَن عــــــــــــــــــــــــَ و  ا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــــ 

  
ُي يف و   رت  لـــــــــــــــنـــــــــــــــا الـــــــــــــــر مـــــــــــــــح َرهح خـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــَوافـــــــــــــــِ

  
 ُكلُّ َشْحَمٍة ُمْستَِطيلٍَة. : الَوافَِرة قيل :والَحيَاةُ ،  في قول الشاعر : الَوافَِرةُ  قيلو ، وهذه نقلَها الّصاغانّي. َوافَِرةَ  كأُمِّ 

تين  العَُروض َوْزنُه ُمفَاَعلَتُْن سّت َمّرات بحور : البَْحُر الّرابُع من الَوافِرُ و ، كذا نقلَه الصاَغانّي ، وفي اللسان ُمفاعلتْن مفاعلتن فعولْن ، مرَّ

ي هذا الشَّْطرُ  تين ، ُسّمِ  غير أَنه ُحِذف من ُحُروفه فلْم يَْكُمل. أَجزاِء الكامل ، ُوفُورَ  له ُمَوفَّرة ألَن أَجزاَءه وافِراً  ، أَو مفاعلتن مفاعلتن ، مرَّ

ةً : منه ، كُمعَظَّمٍ  الُمَوفَّرَ و الَمْوفُورو حاُف فيَْسلم منه ، قال ابن سيده : هذا قَول أَبى إِسحاَق. قال : وقال َمرَّ  : كلُّ ُجْزٍء يَجوز فيه الّزِ

 موفُورةً  اعيلْن ومفاعلتن ، وإِن كان فيها ِزحاٌف غير الَخْرِم فلم تَْخُل من أَن تَُكونوهو فعولن وَمف (5) ما َجاَز أَْن يُْخَرَم فلم يُْخَرم : الَمْوفُور

يَت  .تََوفّرتْ  ألَّن أَْوتاَدها موفورةً  ، قال : وإِنما ُسّمِ
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هُ. َرَعى ُحُرَماتِه ، إِذا عليه تََوفَّرَ  من الَمجاز :و  وبَرَّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 َء : أكمله.يف اللسان : وَوَفر الشي( 2)
قوله : عرندسة هي الناقة الشديدة والغرض للرحر مبنزلة ا زام للسرج يريد أهنا ال تضمر يف سريها فيقل  غرضها. »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

ته ا مري وهو يطردها عن معض  ا أي كدم واألحقب : ا مار ا الذي مبوضض ا قب منه بياض شبهها به لصالبته ا واجلبب الغلية ومكدم :
 .«لسان ـهعانته ا

 .403/  3( اجلمهرة 4)
 وما أثبت عن القاموس واللسان.« حيرم»( ابألصر 5)
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 .راً تَْوفِي اْستَْوفاهُ ، كَوفََّرهُ  ، إِذا عليه َحقَّهُ  اْستَْوفَرَ  يقال :وفيهم َكثَْرةٌ.  ، أَي هم َكثيٌر أَو ُمتََوافُِرون هم يقال :و

 الثّانيَة نقلَها الصاغانّي. ءٌ لم يَْنقُْص من أَِديِمه شي ، بالفَتْح ، أَي تَامٌّ  َوْفرٌ و أَْوفَرُ  ِسقَاءٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ٍء.التّاّم من كّل شيْ  : الَمْوفُوروٌء. : الذي لم يَْنقُْص منه شي الَمْوفُور الَجَزاءُ 

َء فيُردُّه على كذا أَي يَُصاُن ِعْرُضك ويُثْنَى عليك. قاله الزمخشرّي. وقال الفَّراُء : يُضَرب للّرجل تُْعطيه الّشيْ « وتُْحَمدُ  تُوفَرُ »وفي المثل : 

ط.  عليك من غير تََسخُّ

 : اإِلتمام ، كاالْستيفار. اإِليفارُ و

 هللاُ َحظَّه من كذا : أَْسبَغَه. َوفَرو

يَاُت ، فهي الَوْفرُ و  .َموفورة ، بالفتح : اإِلبُل التي لم تُْعَط منها الّدِ

 : أَْعفاه ، وهو َمجاز. َوفََّره الشَّعِر ، كُمعَظَّم ، وقد ُمَوفَّرُ  وفاُلنٌ 

 بَمْعنًى َواحد. الُمَوفَّرو (1) الُمْستَوفرو الَمْوفُورو الَوافِرُ و

 حاٍل. وهو َمجاز. ، أَي على أَحسن َمْوفِرٍ  وتَرْكتُه على أَحسنِ 

تَه إِليه. وهو َمجاز. تََوفَّرو  على كذا : َصرف ِهمَّ

 : لقَُب الحسِن بن علّي الَخلقانّي ، حّدث عن ابن أَبي َداُوود وطبقتِه. َوْفَرةُ و

 َوقر وقد (2) (َويف آذانِنا َوقْ ر  )ْولُه تعالى : ، والثِّقَُل أَخفُّ من ذلك ، ومنه قَ  َذَهاُب السَّْمعِ ُكلِّه هو : ثِقٌَل في األُْذن ، أَو الَوْقرُ  : [وقر]

ْت أُذنُه. قال الجْوهرّي : َوقَرتْ  ، هكذا في سائر النُّسخ ، ولو قال : وقد يْوقَرُ و يِقرُ  كَوَعد وَوِجل  كَوَعد وَوِجَل كان أَوجه ، أَي َصمَّ

، أَي إِذا كان من باب َوِجَل ، وأَّما إِْن كان من باب َوَعَد فإِن َمَصادَره كلّها مفتوحة  بالتَّْحريكوالقيَاُس  ، هكذا جاَء ، ، بالفتْح َوْقرٌ  ومْصدَره

يت : يقال منه :َمْوقُورٌ  فهو يُوقَر َوْقراً  كعُنِيَ  ُوقِرَ و ، كما هو ظاهر ، ّكِ ،  تَوقَُر َوْقراً  أُذنُه ، على ما لم يُسّم فاعلُه ، ُوقَِرت . وعبارة ابُن الّسِ

 أُذُنَه. قِرْ  ، ويقال : اللهم َموقورة بالسكون ، فهي

 .َموقورة فهي يَِقُرها َوْقراً  ، أَي األُذن ، هللاُ  َوقََرها في الصحاح :و

من أَن يكون ثَقيالً أَو َخفيفاً  عمُّ أَو أَ  .ِوْقَرهُ  ، وقيل : هو الثِّْقُل يُحَمل على َظْهٍر أَو رأٍْس ، يقال : جاَء يَْحِمل بالَكسر : الِحْمُل الثَّقيلُ  ، الِوقُرْ و

 .أَْوقَارٌ  ج أَو ما بَْينَُهَما ،

 َشديدةً كِعَدة ، وهذه شاذَّة. قَِرةً و إِيقاراً  الدَّابَّةَ  أَْوقَرَ و

 ، قال النّابغةُ الَجْعدّي : ُموقََرةٌ  ، كَسْكَرى : َوْقَرى دابَّةٌ وَ 

ر  عــــــــن  َر كــــــــمــــــــا حــــــــُ ُوهــــــــا  َوقـــــــــح نـــــــــح  وقــــــــد عــــــــَ   حــــــــِ

  
زاَِل   جـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــي ىّت أَراَد ل ا حـــــــــــــــــَ ارهبـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ  ب

  
، فحذف المضاف وأَقاَم المضاَف إِليه  َوْقَرى َمْصدراً على فَْعلَى ، كَحْلقَى وَعْقَرى ، وأَراد : ُحلَّ عن َذاتِ  َوْقَرى قال ابن سيده : أَُرى

ً  أَْوقَرَ  لَعَلَّهُ »في الحديث : وفي ِحْمل البَْغل والِحمار ، والوْسق في ِحْمل البِعير.  الِوْقرُ  (3)ُمقاَمه. قال : وأَكثر ما يُستعمل  أَي  «َراِحلته َذَهبا

لها  .ِوْقراً  َحمَّ

 ثَْعلٌب : ، أَنشد ِوْقرٍ  ذو ، كُمْكَرم : ُموقَرٌ  رُجلٌ وَ 

ُر مـــــــنـــــــكـــــــمـــــــا  واكـــــــِ ُدو شـــــــــــــــــــــَ بـــــــح ـــــــَ تح تـ عـــــــلـــــــَ  لـــــــقـــــــد جـــــــَ

  
مــــــــــــا يب   كــــــــــــُ رَانِ كــــــــــــبَنــــــــــــ  وقـــــــــــــَ رِ  مــــــــــــُ مــــــــــــح  مــــــــــــن اخلــــــــــــَ
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 ٌ ٌ ِوْقرٍ  : ذاتُ  ُموقََرةٌ  وامرأَة  ةٌ نَْخلَ والنَّخلةُ ، أَي َكثَُر َحْملُها ،  أَْوقََرتِ و ، بفتح القاف ، ِإذا َحَملْت ِحْمالً ثَِقيالً. ُموقََرةٌ  . وقال الفّراُء : امرأَة

 ، كِمْحَراب قال : ِميقارٌ و ، كمعظَّمة ، ُمَوقََّرةٌ و ، كُمْحِسٍن ، ُموِقرٌ و ، بفتحها ، ُموقََرةٌ و بكسر القاف ، .ُموقَِرةٌ 

ا  هـــــــــــــَ ُذوقــــــــــــــَ ُا عـــــــــــــُ بـــــــــــــِ ٍة تـــــــــــــَ نـــــــــــــَ رِّ ابئـــــــــــــِ  مـــــــــــــن كـــــــــــــُ

  
ٍة   نـــــــــــَ ا وحـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــَ ارِ هلـــــــــــا  (4)مـــــــــــنــــــــــــح يـــــــــــقـــــــــــَ  مـــــــــــِ

  
، بكسر القاف ، على قِياِس  ُموقِر ، على غْير الِقيَاس ، ألَّن الِفْعَل ليَس للنَّْخلَة ، وإِنََّما قيَل : ، بفتح القَافِ  ُموقَرٌ  قال الجوهرّي : نَْخلَةٌ و

 ، وقد شاذٌّ  ، بالفتح ، فإِنّه ُموقَرٌ  قَوِلك : امرأَةٌ حاِمٌل ، ألَن َحْمل الشَّجرةِ ُمشبَّهٌ بَحْمل النساِء ، فأَّما

__________________ 
 .«واملتوفر»( عن األساس وابألصر 1)
 .5( سورة فصلت اآية 2)
 ( اللسان : استـُعحِمَر.3)
 ( عن اللسان وابألصر وخاضبة.4)
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 ُرِوَي يف قو  لَِبيد َيِصف ََناًل :
ٍم  لـــــــــــــِّ يـــــــــــــج  ـــــــــــــَُ لـــــــــــــِ َوارُِع يف خـــــــــــــَ ٌب كـــــــــــــَ  ُعصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا   هـــــــــــَ ـــــــــــح ـــــــــــمـــــــــــنـ تح ف ـــــــــــَ ل رٌ محـــــــــــََ ـــــــــــَ وقـ ومُ  مـــــــــــُ مـــــــــــُ كـــــــــــح  مـــــــــــَ

  
 .َمَواقِرُ  ج

 وَحَملَت الشُُّحوَم. قال : َسِمنَتْ  اإِلبُل : استَْوقَرتِ وَطعَاماً : أََخَذهُ.  اْستَْوقََر ِوْقَرهُ  يقال :و

ُدن و  ا مــــــــــــــن بــــــــــــــُ تــــــــــــــيــــــــــــــقــــــــــــــارح كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ   اســــــــــــــــــــــــــــح

  
ارح   بـــــــــــــَ اُت األَنــــــــــــــح تح عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا عـــــــــــــارِمـــــــــــــَ  َدبـــــــــــــ 

  
َزانَةُ  الَوقَارُ  من الَمجاِز :و الفَقيه ، عن ابن القَاسم وابن  الِمْصريّ  بن إِبراهيم بن يْحيَى (1) يَّالَقَُب َزكرِ  : الَوقَارُ و والِحْلم ، كَسحاٍب : الرَّ

كَشدَّاد : ابُن الُحَسْين  ، َوقّارٌ و َوْهب ، ورَوى الَحديث عن ابن ُعيَْينَةَ وبِْشر بن بَْكر ، وهو ضعيف. وقال الذََّهبّي في الديوان : َكذّاٌب.

قِّّي ، عن أَيّوب بن محّمد الِكالبيَّ  ثاِن. الوّراق وعنه ابُن َعِدّي ، الرَّ قال الحافظ : واألَخير َروى أَيضاً عن الُمَؤّمل بن إِهاب ،  وهما مَحّدِ

التخفيف فَجماعة غير وعنه أَبو بكٍر الّشافعّي وأَبو بكر الَخَرائطّي ، رأَيت له في كتاب اْعتالل القُلُوب َحديثاً باِطالً ، وهو فَْرٌد. وأَما الذي ب

 َزكريّا.

: ذو ِحْلٍم  ُمتَوقِّر ورجل َرُزَن. ، إِذا اتَّقَرو تََوقَّرَ و،  قَِرةً  ، كَوَعد يَِعد ، َوقََر يَِقرو ، بالفَتْح فيهما ، َوقَاراً و يَْوقُر َوقَارةً  كَكُرَم ، الّرجلُ  َوقُرَ و

،  «في َصْدره َوقَرَ  ِلِسرٍّ »وفي رواية : « في القَلب َوقَرَ  ءٍ لم يَْسبِْقُكم أَبو بْكٍر بكثْرةِ َصْوٍم وال صالةٍ ولكنّه بشيْ »الحديث : وَرَزانٍة ، ومنه

َزانة. الَوقَار أَي َسَكن فيه وثَبَت ، من  والِحْلم والرَّ

 ، وأَْصله َوْيقُور ، قال العَّجاج : والتَّاُء ُمْبدلَة من واوٍ  ، التَّْوقير ، وقيل : لغة في ، فَْيعُوٌل منه الَوقَارُ  : التَّْيقُورُ و

ُقورِيفِإنح َيُكنح أَمحس  الِبَل    (2) تـَيـح
به الواو مع الياِء فأَْبَدلها تاِء لئاّل يش: حملَه على تَْفعُول مثل التَّْذنُوب ونحوه ، فكِرهَ  (3). حملَه على فَْيعُول ، ويقال َوقَاري أَي أَْمَسى

 اَل تََرى أَنَُّهْم أَبَدلُوا الَواَو حين أَعربوا فقالوا : نَْيروز.فْوُعول فيخاِلف البناَء ، أَ 

، هكذا في َسائر األُصول التي بأَْيدينا ، والذي  ، كنَُدٍس  َوقُرٌ و ، كالُمتَوقِّر ، كَسحاٍب وَصبُور ، أَي ذو ِحْلم وَرَزانٍَة ، َوقُورٌ و َوقَارٌ  َرجلٌ و

كةً ، وأَنشد للعَّجاج يمدُح ُعمَر بَن ُعبْيد هللا بن َمْعَمٍر الُجمحّي : َوقَرٌ  في اللَّسان :  ، محّرِ

رح  مــــــــــــــــَ د  عــــــــــــــــُ دِّ ِإذح جــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــذا َأَواُن اجلــــــــــــــــِ

  
رح و   مــــــــــــــٍر ملــــــــــــــن َذمــــــــــــــَ ر َح ابــــــــــــــُن مــــــــــــــعــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــَ

  

جــــــــــــاِع ِإذح  الِ  الشــــــــــــــــــــــــــ  رِّ َأخــــــــــــح ــــــــــــكــــــــــــُ رح  ب هــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
وحِم   ــــــــــقــــــــــَ يــــــــــَح ابل ٌت ِإذا مــــــــــا صــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــح ــــــــــَ رح ثـ ــــــــــَ (4)َوقـ

 

  
 .ُوقُر من ِنسوةٍ  َوقُورٌ  هيو

 (6) (قَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ وَ )، وهو َمجاز ، ومنه قوله تعالى :  َجلَسَ  ، إِذا َوقَُر يَْوقُر ُوقُورةو،  (5) َوقُورٌ  فهو يَِقُر َوْقراً  ، كَوَعد الرجلُ  َوقَرَ و

 ، وقيل : من قَرَّ يَِقرُّ ويقَرُّ ، وقد تقّدم. الَوقار وقيل : هو من

لَه ولم يَستِخّف به ، وهو َمجاز. َوقََّره يقال : (7) (َوتُ َعزُِّروُه َوتُ َوقُِّروهُ )والتَّعظيم ، قال هللا تعالى :  : التَّْبِجيلُ  التَّْوقيرُ و  : التَّْوقيرو ، إِذا بَجَّ

 عر :، قال الشا تَْسكيُن الدَّابَّةِ 

ديـــــــــــــِر  ر  مـــــــــــــن الـــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــح نحســــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــاُد يــــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

  
َدااليتَ و   ريِ عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــــِ وح ــــــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــــــتـ

  
األَْسفَاُر ، إِذا َصلَّبتْه  َوقََّرتْه هكذا في سائر النَُّسخ التي بأَْيدينَا ، ولعلَّ صوابَه : والتَّْمرين ، ويكون من قولهم التَّْجريُح ، والتَّْزيينُ  ، التَّْوقِيرو

د عليها ، أَو يكون التَّْوقيح بَدل التَّْجريح ، فيكون أَقرَب من التَّْجريح في َسْبك المَ  نَته كأَنَّها َجرَحتْه فتَعَوَّ مع التّمرين ، أَو الّصواب  ْعنَىوَمرَّ

 التَّْرزين بدل التَّْزيين وهو التَّْعظيم والتفخيم ، فليُنظر ذلك.
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__________________ 
 .«زكرايء»( يف القاموس : 1)
 ( يف التهذيب : تيقور.2)
صــر ويقور فببد  الواو لء محله عل  فيعو  قوله : ويقا  محله عل  تفعو  ِإخل ا عبارة اللســان : قير كان يف األ»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

ــــــــــــــــهلف البناء اخل اا ويقا  : محله عل  تفعو  مثر التذنوب وحنوه ا فكره الواو مض الواو فببدهلا لء لئال يشـــتبه بفوعو  فيخا وهي عبارة « فتبمر ـ
 التهذيب.

« قا  : ووقر الرجر من الوقار يقر فهو وقور ا ووقـَُر يـَوحقُر»قوله : ( املشـــطور الرابض يف التهذيب والصـــحاح وقد جاء يف التهذيب شـــاهداً عل  4)
 يف الرجز فعٌر. وقد أشار مصحح اللسان ِإىل ما ورد يف الصحاح.« وقر»وأَيضاً الصحاح ا جاء فيهما مستشهداً به عل  أن 

 .«موقور»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
 .33( سورة األحزاب اآية 6)
 .9تح اآية ( سورة الف7)
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كُمعظَّم ، وهو مخالٌف لَما في األَساس  ُمَوقَّر وَهَزَماٍت ، فهو أَي آثاراً  ، محّركةً ، َوقََراتٍ  ءِ ، أَي للشَّيْ  أَْن تَُصيَِّر له التَّْوقيرُ  من الَمجاز :و

 : َهَزَماٌت. َوقَراتٌ  : فيه (1) َمْوقُورٌ  ءٌ ، وشي

ْدُع في السَّاق ، الَوْقرُ و ،  كالَوْقَرةِ  والعَْظِم ،أَو الحافِر أَ  كالَوْكتَة أَو الَهْزَمِة تكون في الَحَجر أَو العَْينِ  الَوْقرُ  هو َمجاز. وفي اللَّسان :و : الصَّ

الّدابَّةُ ، بالَكْسر  َوقَِرت تقول : : أَْن يُصيب الحافَِر َحَجٌر أَو غيُره فَيَْنُكبَه. الَوْقَرة : أَعظُم من الَوْكتة. وقال الجوَهرّي : الَوْقَرةُ وبزيادة هاٍء. 

 ، قال العَّجاج : أَصابَها بَوْقَرةٍ  ، مثْل َرِهَضت وأَْرَهَصها هللا : هللا الّدابَّةَ  أَْوقَرَ و ،

قارَاوأحاًب مَحَتح ُنُسورُه   اأَلوح
بر على الُمصيبَة : كانتْ  في َصْخَرة ، يعني ثُْلَمة وَهْزَمةً ، أَي أَنَّه اْحتََمل الُمصيبةَ ولم تَُؤثِّر فيه إِاّل مثْل تلك الَهْزَمِة  َوْقَرةً  ويقال في الصَّ

 في الصَّْخرة.

بن َوْعلَة  (2)ال الَحارُث ق َمْوقُورٌ  : َصَدَعه ، فهو كَوَعَدهُ  َوقََرهُ  وقد ؛ كذا في الُمْحَكم ، َوقيرٌ و َمْوقُورٌ  فهو َوْقراً  ؛ العَْظُم ، كعُنِيَ  ُوقِرَ و

 الذَّْهلّي :

نـــــــــــــا  تـــــــــــــَ عـــــــــــــَ جـــــــــــــح رحت فـــــــــــــَ ثــــــــــــــَ ُر قـــــــــــــد َأكـــــــــــــح  اي َدهـــــــــــــح

  
ا و   ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــِ رَات رحتَ بســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ مِ  َوقـ ظـــــــــــــــح ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  يف ال

  
ال  الَوْقرُ و؛  ثّم تُْجبَر فهو أَصلَُب لها َوْقرٌ  ٌء من الَكْسر ، وهو الَهْزم ، وربَّما ُكِسَرت يَُد الرُجِل أَو ِرْجلُه إِذا كان بهافي العَْظم شي الَوْقرو

 أَبداً. (3)يََزال َواِهناً 

ْخَرة. ؛ كأَمير : الَوقِيرُ و ْخرة العَظيمة النُّْقَرةُ العَظيمةُ في الصَّ وفي الّصحاح : نُْقَرةٌ في الَجبَل  تُْمِسُك الَماَء. وفي التَّْهذيب : النُّْقَرة في الصَّ

غَر »لحديث : في او. الَوْقَرةِ و الَوْقرِ و؛  كالَوقِيَرة عظيَمة ،  .«في الَحَجر كالَوْقرةِ  (4)التَّعَلُّم في الّصِ

ْخرة ، أَراَد أَنه يَثْبُت في القَْلب ثَبَاَت هذه النُّْقَرةِ في الَحَجر. الَوْقرو الَوْقَرةُ  َسلِ  َوقِيرو»في حديث َطْهفَةَ : و : النُّْقرة التي في الصَّ  «كثير الرَّ

أْن خاّصةً ، وقيل : القَِطيُع من : الَوقِيرُ  قيل :،   ِصغَاُرها ، أَو َخْمُسِمائة منها ن الّشاءِ هو م أَو الّضْخُم من الغَنَم ، وفي المحكم : الغَنَم. الضَّ

 في الغَنَم ، وبه فسَّر ابُن األَْعَرابّي قوَل َجرير : أَو عامٌّ  ، على ما َزعَمه اللِّْحيَانّي ،

بــــــــهــــــــا اَ صــــــــــــــــــــــَ   َوانــــــــِ يــــــــطــــــــًا يف جــــــــَ لــــــــِ َبن  ســــــــــــــــــــــَ  كــــــــَ

  
  ِ اح حــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ر  بــــــــــــــَا اأَلمــــــــــــــح اِإَذا حــــــــــــــَ ريُهــــــــــــــَ  َوقــــــــــــــِ

  
يَادّي : َدخْلت على األَصمعّي في َمرِضه الذي مات فيه فقْلُت : يا أَبا َسعيد ، ماهي َغنَُم أَْهِل السَّوَ  أَو فأَجابني بَضْعِف  ؟الَوقِيرُ  اِد. وقال الّزِ

 يرة اإِلْرسال في الَمْرَعى.إِاّل كذلك. ومعنَى حديِث َطْهفَة أَي أَنََّها كث َوقِيراً  ، ال يَُكون الغَنَُم بَكْلبها وِحَمارها وَراِعيها : الَوقيرُ  َصْوٍت فقال :

غَار من الّشاِء ، وقيل : كالِقَرةِ  ة يَِصف الِقَرة ، كِعَدة ، قيل : هي الّصِ مَّ الَوْحِش  بَقرةَ  : الّشاُء والماُل. والهاُء ِعَوٌض عن الواو ، وقال ذو الرُّ

: 

ٍة  جـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ تح بـــــــــنـ اَء لـــــــــيحســـــــــــــــــــــــَ نحســـــــــــــــــــــــَ ًة خـــــــــَ عـــــــــَ َولـــــــــ   مـــــــــُ

  
اِه   يــــــــــــــــَ َواَف املــــــــــــــــِ ُن َأجــــــــــــــــح َدمــــــــــــــــِّ ايــــــــــــــــُ ريُهــــــــــــــــَ  َوقــــــــــــــــِ

  
 وقال األَْغلَُب العْجلّي :

ارَا  كـــــــــــــــــًا َأغـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ ا مـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــا ِإنح رَأَيــــــــــــــــــح

  
َر مــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــه   ثـــــــــــــــــــــــَ َرةً َأكــــــــــــــــــــــح ارَا قــــــــــــــــــــــِ  وقــــــــــــــــــــــَ

  
 ؛ قال أَبو ذؤيب : ع ، أَو َجبَلٌ   :(5) َوقِيرٌ و

َرِة عــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــٍ   ظــــــــــــح ــــــــــــَ ا َأي  ن َك حــــــــــــقــــــــــــ  ــــــــــــّ  فــــــــــــِإن

  
ا   ٌس ُدوهنـــــــــــــــــََ دح رحَت وقـــــــــــــــــُ ظـــــــــــــــــَ ريُ و  (6)نـــــــــــــــــَ  َوقـــــــــــــــــِ

  
َكةً : راِعي الَوقَِريُّ و  : صاحُب الّشاِء الذي يَقتنِيها. الَوقَِريّ  ، وعبارة الصاغانّي : أَو ُمْقتَنِي الّشاءِ  نَسب على َغْير قياس ، الَوقيرِ  ، محرَّ

 ، وأَنشَد صاحُب اللَِّسان للُكَمْيت : اِكنُو الِمْصرِ صاحُب الَحِمير ، وس كذلكو
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اَ ال و  رِيــــــــــــــــــــــــــــِّ ٍة  َوقــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــــــ   يف ثـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ارَا  عــــــــــــــَ َؤاُج الــــــــــــــيـــــــــــــــُ اِوُب فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا الــــــــــــــثـــــــــــــــ    ــــــــــــــَُ

  
 ، نْسبَة إِلى القَْرية التي هي الِمْصر ، قََرِويّينَ  ويرَوى : وال

__________________ 
 ومثلها يف األساس املطبوع.« ء موقرء موقور ا الذي يف نسخة األساس الجي أبيدينا : وشيوشيقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«كذا يف التكملة قا  : ولي  البيت لألعش  كما نسبه له اجلوهري. ..»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف التهذيب : واهياً.3)
 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان : الصبا.4)
 حتريف.« قري»عجم البلدان وابألصر ( عن م5)
 ونسبه للهذد.« دوننا»( معجم البلدان : 6)
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ر من هنا ا فِإنّ  َمقلوُب الَقَروّي ا فليـَُتنب ه لذلك. وكذلك قولُه ا  الَوَقرِيّ  وَأ ّن الصــــــــــاغايّن َأخذ قوَله : وســــــــــاكنو املصــــــــــح
َمعّي الّساب  بطري  ا  لّتالُزم.وصاحب اَ ِمري ا نظراً ِإىل قو  اأَلصح

 الثِّقَُل. : أَيضاً : الِقَرةُ و ، أَي ِعياٌل ، لِقَرةٌ  ، أَي ِعيَاالً ، وإِنّه عليه ِقَرةً  : تََرك فاُلنٌ  (1)؛ يقال  ، كِعَدة : الِعيَالُ  الِقَرةُ و

 ، أَي ثِقٌَل ، قاله اللّْحيانّي ، وأَنشد : قَِرةٌ  يقال : َما عليَّ منك

هح  يــــــــــــــ  نـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح جِي عــــــــــــــَ يــــــــــــــلــــــــــــــَ لــــــــــــــِ ا رََأتح حــــــــــــــَ مــــــــــــــّ  لــــــــــــــَ

  
هح و   يــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــِ ا حــــــــــــــــــــــَ جِي كــــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــــ َ مــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــــِ

  

قـــــــــــــــــــوُ  هـــــــــــــــــــذا  ـــــــــــــــــــَ رةٌ ت ـــــــــــــــــــِ هح  ق ـــــــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــــــَ ل  عـــــــــــــــــــَ

  
هح   يــــــــــــــ  ر َأو بــــــــــــــلــــــــــــــِ حــــــــــــــح ين ابلــــــــــــــبــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ  اي لــــــــــــــَ

  
وال يَخفَى أَّن هذا مع ما قَْبلَه تَكراٌر ، فإِنّه قد تقّدم له  الشاُء. : الِقَرةُ وَوْقُت الَمَرض.  : الِقَرةو؛ لثقَله.  الشَّْيخ الكبير بمعنَى الِقَرةُ  من ذلكو

 الَمال. بمعنَى الِقَرةُ  كذاو .الَوِقير ذلك عند ِذْكر

الدَّْيُن ، أَي  أَْوقََره في َمَهانَتِه وذُلِّه ، وقيل : هو الذي قد تَْشبيهٌ بِصغَاِر الّشاءِ  ، جعل آخره ِعَماداً ألَّوله. وقال ابُن سيده : َوقِيرٌ  فَِقيرٌ  قَولهم :و

 أَو إِتْبَاٌع. الذي هو الَكْسر ، الَوْقر أَثْقَله ، وقيل : هو من

ُب العَاقلُ  : الّرُجلُ  ، كُمعَظَّمٍ  الُمَوقَّرُ و  وَوقََّحتْه األُُموُر واستََمّر عليها ، قال ساعَدةُ الُهَذليُّ يَصف ُشْهَدةً : قد َحنَكتْه الدُُّهورُ  الذي الُمَجرَّ

ز ٌم  كــــــــــــَ َن مــــــــــــُ ُن الــــــــــــرباثــــــــــــِ ثــــــــــــح ا شـــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــَح هلــــــــــــَ  أُتــــــــــــِ

  
َزٍن قـــــــــــد   و حـــــــــــُ هَأخـــــــــــُ رتـــــــــــح هـــــــــــا   َوقـــــــــــ  ومـــــــــــُ لـــــــــــُ (2)كـــــــــــُ

 

  
 ، وكان يزيُد بن عبد المِلك يَْنِزلُه ، قال جريٌر : ع بالبَلقَاِء ، من َعَمِل ِدمْشقَ  : الُمَوقَّرُ و

ًة  زحيـــــــــــَ َرزحَد  خـــــــــــَ ٌش لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــَ َريـــــــــــح ـــــــــــُ تح قـ  َأشـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــَ

  
ـــــــــــــُ و   وُد الـــــــــــــنـــــــــــــازِل ك الـــــــــــــُوفـــــــــــــُ لـــــــــــــح رَاون تـــــــــــــِ ـــــــــــــ  َوقـ

ُ
 املـــــــــــــ

  

ٍض  اشــــــــــــــــــــــــِ ُ جمــــــــــَُ اح ــــــــــَ ُ ق اح ــــــــــقــــــــــَ ــــــــــَ  ال َة الق ــــــــــ  ي  َعشــــــــــــــــــــــــِ

  
َورَا  يـــــــــِر َقســــــــــــــــــــــح اح يف الـــــــــغـــــــــِ لـــــــــَ بــــــــــح رًا َأاب شــــــــــــــــــــــِ َزبـــــــــح  هـــــــــِ

  
 وقال ُكثَيِّر :

ا  ـــــــــــــن ي قـــــــــــــَ    حـــــــــــــَ رســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــ  َوق
ُ

مح  ابملـــــــــــــ  َداُرهـــــــــــــُ

  
اِربِ   حــــــــــَ َ

اِء َذاِت املــــــــــ قــــــــــَ ِر الــــــــــبــــــــــلــــــــــح طــــــــــَ  ِإىل َقســــــــــــــــــــــــح

  
ْهَرّي َوعَطاٍء الُخراسانّي ، وأَورَده ابُن  الُمَوقَّريّ  الَوليُد بن محّمدوإِليه يُْنسب أَبو بَِشير  القَُرشّي ، مولَى يَزيد بن عبد الَملك ، رَوى عن الزُّ

 .281َعَساكر في التاريخ ، مات سنة 

 .(3)؛ نقلَه الصاغانّي  ، بضّمتين : ع ُوقُرٌ و

 وَوْغَرةٌ ، أَي ِضْغٌن وَعَداَوة. َوْقَرةٌ  ، والمعروف الغين. وعن األَصمعّي : بينهم أَي َوْغرٌ  ؛ بالفتح عن اللّْحيانّي ، َوْقرٌ  عليك في َصْدرهو

 ، كَمْجلٍس : الَمْوِضُع السَّْهُل عند َسْفحِ الجبَِل. الَمْوقِرُ و

 ؛ نقله الصاغانّي. قلت : وهو ِحْصٌن باليَمن يقال له الُهَطْيف ، نقلَه ياقوت ، قْلت : وهو على رأِْس َواِدي َسَهام لِحْميَر. : ع َواقَِرةُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 في ِشْعر قُْطبةَ بن الَخضراِء من بني القَْين : (5)بالفتح ،  َوقَارٌ  نَْخلٌ و : (4)قَْد َجاَء في َحديث علّي و،  الَوْقر ، بالفَتْح : المّرةُ من الَوْقَرةُ 

ار  تـــــــــــَ ُض مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــِ الـــــــــــَ طـــــــــــَ ٌن تـــــــــــَ عـــــــــــُ مـــــــــــنح  ـــــــــــُ  لـــــــــــِ

  
ِر   خـــــــــــــح راِ  كـــــــــــــالـــــــــــــنـــــــــــــ  ارِ مـــــــــــــَض اإِلشـــــــــــــــــــــــــــح  الـــــــــــــَوقـــــــــــــَ

  
 .َوقير وقال ابُن سيده : على تَقديِر : ونَْخلَة َواقر أَوْ 
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 ، وهو َمجاز. أَْوقََرها ، بالَكْسر : السَّحاُب يَْحِمل الماَء الذّي الِوْقرُ و

__________________ 
 ( يف اللسان ا نقاًل عن ابن سيده.1)
 ( ويرو  : مكدم بد  مكزم. وهلا : للنحر ا ومكزم : قصري. وُحَزٌن من األرض واحدهتا حزنة.2)
 وسكون القاف. وهو اسم ماء يف داير غطفان قريب من أرض الشربة.بضم اهلمزة « أُقحر»( كذا ا وقيده ايقوت 3)
 ( ونصه كما يف النهاية : ويف حديث علي : تسمض به بعد الوقرة.4)
قوله : وَنر وقار ابلفتح ا لعر صوابه ابلكسر كما هو مضبوطاً يف اللسان ا ويد  له كالم ابن سيده ونصه كما »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 .«ـهواقراً أو وقرياً فجاء به عليه السان : ما أدري ما واحده ولعله قدر َنلة يف ال
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 : السَِّكينَة والَوَداَعة. الَوقَارُ و، قاله األَْصَمعّي.  قِرْ  ، إِذا َسَكَن ، واألَْمُر منه َوقََر يَِقُر َوقَاراً و، بالفَتْح : الِحْلُم.  الَوقَارُ و

تُهُ  َوْقَرةُ و   وَخْطبُه ، وهو َمجاز ، وأَنشَد ابُن األَعرابّي :الدَّهِر : ِشدَّ

عـــــــــاً  َخشـــــــــــــــــــــــِّ تـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــي َأنح أَُر  مـــــــــُ فح ـــــــــَ اًء لـــــــــنـ يـــــــــَ  حـــــــــَ

  
َرةِ   ـــــــــــــح َوقـ ـــــــــــــِ ُا  ل كـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ت ٍر َيســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــاَدهـــــــــــــح ريُه ـــــــــــــِ  َوق

  
في أُذُنه ، أَي ثَبتَْت ، عن األَصمعّي ،  َوقََرتْ  في َعْظِمه ، أَي َهَزَمْت. وَكلَّْمتُه كلمةً  وقََرتْ  في العْظم ، ويقال : َضَربَه َضْربةً  بالَوْقرة ُشبّه

 واألَخير َمجاز.

 : َمْن أَْبَهَضهُ الدَّْين. وهو َمجاز. الَوقِيرُ و

 عِ َكالِمه. وهو َمجاز.عن استَما (1)أُذُني  َوقَِرتْ  ، وهو َمجاز ، وقد َمْوقُوَرةو َوقِرةٌ  ، وأُذُنٌ  َوْقرٌ  وبأُذُنِه

 : أَصحاُب الغَنَِم. الَوقِيرُ  : الَجماعةُ من الناِس وغيرهم ، قاله األَزهرّي ؛ وقيل : الَوقِيرُ و

 في قَْلبِه كذا ، أَي وقََع وبَِقَي أَثَُرهُ ، وهو َمجاز. َوقَرَ  : ال يَستِخفّه الفََزُع ، وهو َمجاز. ويُقال : َواقِرٌ  وَجنَانٌ 

 : الذِّليُل الُمَهاُن. الَوقِيرُ و

بِيدّي ، أَخذ عن يَْحيَى  الَمْوقِريّ  ، كَمْجِلس : َجبٌَل عظيٌم باليََمن عليه قَريةٌ ، ومنها َشْيُخنَا الّصالح الصُّوفّي الفَقيهُ محّمد بن أَحمد الَمْوقِرُ و الزَّ

 ُعمر األَْهَدل ، والِعَماد يَْحيَى بن أَبي بَْكٍر الَحَكمّي ، وبه تَخّرَج.بن 

 ٍء قال حاتم :وَوْقَراُن : ِشعَاٌب في ِجبَال َطيِّى

ٍد و  رحمـــــــــــَ يـــــــــــٍب وثــــــــــــَ قـــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــاَ  اأَلعـــــــــــاِد مـــــــــــن نـــــــــــَ

  
ـــــــــــــرُ وَ   رَاَن ســـــــــــــــــــــــــــائ ـــــــــــــح غح أاَُنســـــــــــــــــــــــــــًا َأّن َوقـ لـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ  بـ

  
ْمياطّي ، ذكَرها في الُمعجم.بنت عبد الَمجيد بن حاتم بن  َوقارُ  وأُم محّمد  الُمسلم ، من شيوخ الحافظ الّدِ

: َمْوِضُع الّطائِر الذي يَبيُض فيه  الَوْكر ، وفي التَّهذيب : كالَوْكَرة ، هذا نَّص الُمْحَكم ، : ُعشُّ الّطائِر وإِْن لم يكْن فيه الَوْكرُ  : [وكر]

خ ، وهو الُخُروُق في الِحيطاِن والشََّجرِ  والَوْكُن َجميعاً : الَمَكاُن الذي يَْدُخُل فيه الّطائُر. وقال أَبو يُوُسف :  الَوْكرُ  . وقال األَصمعّي :ويُفَّرِ

 ، قال : أَْوكارٌ و أَْوُكرٌ  القَليلِ  ج : العُشُّ َحيثُما كان ، في َجبٍَل أَو َشَجٍر ، الَوْكر َسمعُت أَبا َعْمٍرو يقول :

رَاِخ  رَاخــــــــــــــــــــــًا كــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــِ رِ ِإّن فــــــــــــــــــــــِ  اأَلوحكــــــــــــــــــــــُ

  
رِ   غـــــــــــــَ ريُهـــــــــــــمح كـــــــــــــاأَلصـــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــِ م كـــــــــــــَ هـــــــــــــُ تــــــــــــــُ رَكـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

  
 وقال :

 َأوحكارُ من ُدونِه ِلِعَتاِ  الط ريحِ 
 ، كُصَرٍد. ُوَكرٌ و ُوُكورٌ  الكثيرُ و

 ، بالّزاي ، وسيَأْتي. وليس بتَْصحيف الَوْكز ، هكذا نقله الصاغانّي عنه ، أَْن تْضِرَب أَْنَف الّرُجِل بُجْمعِ يَِدكَ  : الَوْكرُ  قال اليَزيديُّ :و

بِيُّ  َوَكرَ وأَو َدَخلَهُ.  الَوْكرَ  : أَتَى ُوُكوراً و يَِكُر وْكراً  الّطائُر ، كَوَعَد ، َوَكرَ و  : َوْكراً  ، هكذا في النَُّسخ وهو َغلٌَط ، وَصوابُه الظَّْبُي ، الصَّ

قَاَء والِقْربَةَ والِمْكيَال اإِلناءَ  َوَكرَ وَوثََب ،   .َوَكْرتُه َوْكراً  . وقال األَحَمُر :كَوكََّرهُ تَوكيراً  َمألَهُ ، : َوْكراً  الّسِ

 : َمألَه من َطعَام. أَْوَكَرهو،  تَْوكيراً  فاُلٌن بَْطنَه َوكَّرَ و وَوَرْكتُه َوْركاً.

بيُّ : امتأَلَ بَْطنُهُ ،  تََوكَّرَ و  ، وحتَّى تََضلََّع. تََوكَّر وقال األَْصَمعيُّ : يقال : َشِرَب حتّى الّطائُر : امتألَْت َحْوصلَتُه. تََوكَّرَ والصَّ

، وهذا نَقَلَه  َوْكِره ْدُعو إِليه ، أَو عند ِشَراءِ فيَ  َوْكِره ، أَي بُْنيان : َطعَاٌم يُْعَمُل لفََراغِ البُْنيَانِ  الَوِكيَرةُ و الَوِكيرُ و، ويَُحّرك ،  الَوْكَرةُ و

، إِذا اتََّخذ ذلك الّطعاَم ، كما في األَساس  لهم ، كَوَعدَ  َوَكرَ  وقد الّزمخشرّي.
 ، وقال الفَّراُء : تَْوكيراً  لهم َوكَّرَ  وفي اللسان : وقد .(2)

 .التَّْوِكير ُربََّما َسمْعتهم يقولونتعَملَُها المرأَةُ في الِجَهاِز ، قال : و (3) الَوِكيَرةُ 
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 : اإِلْطعام. التّْوِكيرو،  الَوِكيَرةِ  : اتَّخاذُ  التَّْوِكيرو

 ، قيل : هو الّذي كأَنّه يَْنُزو. وقال أَبو عبيد : هو : َضْرٌب من العَْدوِ  (4) ، محّركتْين الوَكَرىو الَوَكرُ و ، بالفَتْح ، الَوْكرُ و

__________________ 
 وَوِقَرت عن استماع كالمه. .. ( يف األساس : ُوِقرت1)
 كاللسان بتشديد الكاف فيهما.« .. ( نص األساس : وووّكر الرجر2)
 .«والوكرة»( عن اللسان وابألصر 3)
 َكر .( اقتصر يف اللسان عل  الوََكر والَو 4)



7068 

 

ُه  ُميحد بن ثـَوحر : الوََكَر  يـَعحُدو رِع ا وأَنحَشَد َغريح  ا َأي ُيسح
ه  عــــــــــــــي  عــــــــــــــاَرَض أُمــــــــــــــ  ــــــــــــــح مــــــــــــــُر الــــــــــــــرِّب  ِإذا اجلــــــــــــــَ

  
َدتح   َر عـــــــــــَ ُد  وَكـــــــــــَ رَاقـــــــــــِ ن  الـــــــــــفـــــــــــَ (1)حـــــــــــىّت حتـــــــــــَِ

 

  
 العَّداُء. ، كشدَّاد : الَوكَّارُ و

، وهو َعْدٌو فيه  الَوَكَرى ، إِذا َعَدت فيهما ، تَِكُر َوْكراً  الناقةُ  َوَكَرتْ  وقد شديدة األَْبِز ، ، كَجَمَزى ، َسريعَةٌ أَو قَصيَرةٌ لَِحيَمةٌ  َوَكَرى ناقَةٌ و

 نَْزٌو ، وكذلك الفَرُس.

 ، كما في األََساس. َوكََّر تَْوكيراً  ، وكذا َوْكراً  اتَّخذَ  : اتَّكاراً  الّطائرُ  اتََّكرَ و

 ، نقله الصاغانّي. ، كَجَمَزى : َشديَدةُ الَوْطِء على األَْرض َوَكَرى وامرأة

 ، في قَول الَمّرار : : ع الَوْكراءُ و

فح  ـــــــــــــَ ِوُر مل أَيحل ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ رَاءَ أُغ ـــــــــــــوَكـــــــــــــح ه  ب يحضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ  بـ

  
ونُ و   كــــــــــــُ ِ  حــــــــــــيــــــــــــُث تــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ  مل أَيحِت أُم  الــــــــــــبـ

  
 ، نقله الصاغانّي. ّم : الَمْوَرَدةَ إِلى الماءِ ، بالضَّ  الُوْكَرةُ 

 نقله ياقُوت والصاغانّي. ع : َوْكر ، كأَنّه جْمع ككتَاب ، الِوَكارُ و

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

 : اإِلْطعَام. التَّْوِكيرُ و،  الَوِكيَرة : اتَِّخاذ التَّْوكيرو

 الُمَخابََرة.وهي ،  «الُمَواكَرة نََهى عن»في الَحديث : و

 .َوْكِري ومن الَمجاز : قَْولُُهم : ما داَر في فِْكِرى نُُزولُك في

 ، أَْهَملَه الَجْوَهرّي وابُن َمْنُظور ، واستَْدرَكه الّصاغانّي نقالً عن ابن األَعرابّي. َونَّْرتُه تَْونيراً  : [ونر]

أَنّه قَلّما تَقَع في األَّسماِء كلمة فيها نوٌن فَراٌء. قُلُت : والذي َظهَر لي بعد تأَّمل « ن رهـ » هذا وسيأْتي للمصنِّف في َعلَّْيتُه. قال : ومعناه

اَغانّي تَبِعَه الُمصنِّف فيه من َغْير َرِويّة ، وكيف يكون ذلك وكَ   الُمه اآلخر فيشديٍد وُمراجعة األُصول الصَّحيَحة أَنَّ هذا تَصحيٌف من الصَّ

 : َعلَّْمته ، وَواُوه َمْقلُوبَة عن همزة أَنَْرتُه ، وكذا َهنَْرتُه ، بالهاِء ، فاعلْم ذلك فإِنه نَفيس. َونَْرتُه َونَاَرةً  ابوالصَّو ؟يُضاّده« ن رهـ »

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 الحوافِر. (2) [ذات]، كجعفر : من َرساتِيق َهَمَذان ، وفي َمناَرة  َوْنَجر : [ونجر]

 ، أَهمله الَجْوَهرّي ، واستدركه الّصاغانّي وابُن مْنُظور ، فقال الّصاغانّي : هو ِشّدةُ الَحّرِ ، وفي اللسان ، أَنه حّركةً : م الَوَهرُ  : [وهر]

 ، يَمانِيَة. تََوهَُّج َوْقعِ الشَّْمِس على األَْرض حتّى تََرى له اْضطَراباً كالبَُخار

تَاءُ  تََوهَّرَ و َر ، اللَّْيُل والّشِ ْملُ  كذلكو ، كتَهوَّ َر. إِذا الرَّ  تَهوَّ

 أَبو قَْوم. ، كسْحبَان : اسم َرُجٍل ، وهو َوْهَرانُ و

، هكذا في النُّسخ ، وَصوابُه : منه  منها ، بَْينَه وبين تِِلْمَسان ُسَرى لَيلٍة. وأَكثُر أَهلها تُّجار ، (3)، على ضفِّة البَْحر  د ، باألَْنَدلُس : َوْهرانو

ْحمن بن عبد هللا أَبو القاسم ي عن أَبي النََّمرّي وابِن َحْزٍم ، يَْروِ  أَبي ُعَمَر بن عبد البَرِّ  الحافَظْين َشْيخُ  الَوْهَرانيّ  بن خالد الَهْمدانيّ  َعْبُد الرَّ

 بَْكٍر أَحمَد بن َجْعفر القَطيعّي.

،  الَوْهرانيّ  ، عن أَبي بْكر األَْبَهرّي الفَقيه ، وعنه منصور بن تُْمُصْلت. وعلّي بن عبد هللا بن الُمباَرك الَوْهرانيّ  وفَاتَهُ : َسعيُد بُن َخلَفٍ 

ْكنُ  ، حّدث عن  الَوْهَرانيّ  ة. ومن المتأَخّرين : اإِلماُم أَبو العَبَّاس أَحمُد بُن حجيّ صاحُب الَخالعَ  الَوْهَرانيّ  سمَع منه يوسُف بُن َخليل. والرُّ

 ، وعنه أَبو ُعثَْمان َسعيُد بُن أَحمَد بن محّمد بن يَْحيى التِِّلْمَسانِّي المقِري. َوْهران أَبي سالم إِبراهيَم بن محّمد بن علي التّازّي نَزيل
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 ه ياقوت.، نقلَ  ع بفاِرسَ  : َوْهَرانُ و

 منه. له أَْوقَعَه فيما ال َمْخَرجَ  ، إِذا َوهََّرهُ تَْوهيراً و ، يَِهُره َوْهراً  ، ، كَوَعَده َوَهَرهو

 وتََوعَّره ، إِذا َزيٌد فاُلناً في الَكالم تََوهَّر قال خليفة :و

__________________ 
 الفراقد صوابه ا الفدافد ابلفاء والدا .( قوله اجلمر صوابه ا مر اب اء املهملة ا وقوله : 1)
 .«وجنر»( زايدة عن معجم البلدان 2)
 . وهي مدينة صغرية عل  ضفة البحر... ( يف معجم البلدان : مدينة عل  الرب األعظم من املغرب3)
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اً. بَِقَي به ا هذا نّص الصاغايّن ا ويف الّلَسان : اضحَطر ه ِإىل ما بَِقَي فيه  ُمَتَحريِّ
 به ، نقله الصاغانّي. ُمْستَْيِقنٌ  به ، أَي ُمْستَْيِهرٌ و ، أَي باألَمر ، به ُمْستَْوهرٌ  أَنَا ل أَبو تَُراب : يُقَال :قاو

ّث. ؛ بالفتح ، َوْهَرةَ  يُوُسُف بُن أَيّوب بنو  ُمَحّدِ

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

 : الّساِدُر من َوَهجِ الشَّْمِس. الُمْستَْوِهرو: ساطٌع.  َواِهرٌ  لََهبٌ 

 : الخائُف. الَوْهَرانُ و

 * ومّما يستدرك عليه في هذا الباب :

 : َجّد محّمد بن ُمْسلم الرازّي الحافظ ، تَرجمهُ ابُن عدّي في الكامل وأَثْنَى عليه ، وكذا الَخِليلّي في اإِلْرَشاد. َوارةُ  : [وار ، وير]

ا يُْستَْدَرك عليه :  وممَّ

،  ِوير عُت منه في داِره بقْريَة. قال ابُن النّجار ، سمَ الِويريّ  : قريةٌ بأَصفهاَن نُسَب إِليها أَحمد بن محّمد بن أَبي َعْمٍرو (1)، بالَكْسر  ِويرُ 

 .(2)عن أَبي موسى الَحافِظ محّمد بن ُعمر 

 فصل اهلاءِ 
 مع الراءِ 

جالُ  ؛ بالفتح : الَهْبَرةُ  : [هبر] ذُ بها الّرِ لَْحم ال َعْظَم  من بَضعَة : الَهْبَرةو ؛ هذا في اللّسان ، وقال الّصاغانّي : َخرَزةُ التَأِْخيِذ. َخَرَزةٌ يَُؤخَّ

 من لَْحم ، إِذا أَعطاه ُمجتَِمعاً منه ، وكذلك البْضعَة والِفْدَرة. َهْبَرةً  ، يقال : أَعطيتُه ِقْطعَةٌ ُمْجتَِمعَةٌ منه هي يها ، أَوفِ 

 قََطَع له ِقْطعة. ؛ أَي َهْبَرة لَهُ من اللَّْحم َهبَرَ  يقال :وقََطعهُ قَِطعاً كبَاراً ،  : َهبََرهُ يَْهبُُرهُ َهْبراً 

 ، أَي قاِطٌع من اللَّْحم. هابِرٌ  ؛ كأَمير َهِبيرٌ و َهْبرٌ  ْربٌ ضَ و

ل :  قال الُمتَنَّخِ

ُه  ـــــــــــــُ ـــــــــــــت رحب ح ضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح ل وحن املـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ريٌ كـــــــــــــل ـــــــــــــِ ب  هـــــــــــــَ

  
ي  رَاطـــــــــــــِ اٌط ســــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــّ َم ســــــــــــــــــــــــــَ ظـــــــــــــح رت  الـــــــــــــعـــــــــــــَ  يـــــــــــــُ

  
 ؛ وفي بعض النُّسخ : بَتّار ، أَي يَْنتَِسُف الِقْطعةَ من اللّْحم فيَْقَطعه. بَتّاكٌ  ؛ كشّداد ، َهبّارٌ  سْيفٌ وَ 

 ، يمانيَّةٌ ، قال : ، بالّضّم : ُمَشاقَةُ الَكتّانِ  الُهْبرُ و

 حَتحَت الظُل ِة املرحُشوشِ  كاهلربح 
 ، قال الّصاَغانّي : وفيه نََظٌر. كالُهْبرة ؛ َحبُّ الِعنَب : الُهْبرُ و

ْمل قيل : هو ما اطمأَنَّ منو وارتفع ما حولَهُ عنه ، بالفَتْح : ما اْطمأَنَّ من األَْرض ، الَهْبرُ و  ؛ قال َعديُّ : الرَّ

َر   ــــــــــــ  ُه الــــــــــــجي َتســــــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــثـ يــــــــــــَ انــــــــــــِ  فــــــــــــرَتَ   ــــــــــــََ

  
ربحَ و   ا اهلـــــــــــــــــَ ا ُرّوادهـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ تـ ـــــــــــــــــح ورُِ  نـــــــــــــــــبـ  يـــــــــــــــــُ

  
 كأَمير قال ُزَمْيُل ابُن أُم دينار : كالَهبِير

ر ٍة  ن حــــــــــــُ طــــــــــــح اٌن خــــــــــــر  مــــــــــــن بــــــــــــَ جــــــــــــَ ر  هــــــــــــِ  َأغــــــــــــَ

  
ر ٍة   ر  حـــــــــــــــُ فِّ ُأخـــــــــــــــح ريِ عـــــــــــــــلـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ  هبـــــــــــــــَِ

  
 ، بضّم فسكون ، وقد أَعاده الُمَصنِّف ثانياً كما سيأْتي. الَهبِيِر ُهْبرٌ  جْمعو،  الَهْبِر ُهبُورٌ  ج
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يرافّي ، وقال الّصاغانّي : هو اسٌم من الُمْنقَِطعُ كِفِلّزٍ :  ، الِهبِرُّ و  ، أَي قََطع. َهبرَ  ؛ مثُّل به ِسيبََوْيه ، وفّسَره الّسِ

 ، ممدوداً  ْبراءُ هوَ  ؛ بكسر الباِء ، َهبَِرةٌ  وناقةٌ  َوبٌِر ، أَي َكِثيُر اللّْحِم والَوبَِر ، َهبِرٌ  ، ويقال : : كثيُر اللَّْحمِ  أَْهبَرُ و، كَكِتٍف ،  َهبِرٌ  َجَملٌ و

 .يَْهبَُر هبَراً  ، كفَِرحَ  ، َهبِرَ  منهما والِفْعلُ  : كثيرةُ اللّْحِم ، ُمَهْوبِرةَ و

 ، قال : ِهْبِريَاتٌ  الّرقيق منه ، جْمعه كِشْرِذَمٍة : ما َطاَر من َزَغِب القُطنِ  واإِلْبِريَةُ ، الِهْبِريَةُ و

َنـحُفوشِ  ِهربحِاَيتِ يف 
 الُكرحُسِف امل

يش أَيضاً : الِهْبِريَةُ و ما يتعلَُّق بأَْسفَِل الشَّعَِر ِمثَْل النَُّخالَِة من  : الُهبَاِريَةُ وواإِلْبِرية  الهْبِريَةو، كعاَُلبَِطة ،  كالُهبَاِريَةِ  ونحِوه ، ما طاَر من الّرِ

أِْس   .ِهْبِريَةٌ  ، ويقال في َرأِْسه َوَسخِ الرَّ

واألَْحَمُر منه  ، فيما يُقال ، نَقلَه الّصاغانيّ  السَّْوَسنُ  : الَهْوبَرُ و عن الصاغانّي. أَو ِجْرُوه ، وهذه ، عن ُكراع ، الفَْهدُ  ، كجْوَهر : بَرُ الَهوْ و

 ، كَشّداد ، قال الّشاعُر : كالَهبّارِ  الِقْرُد الَكثِيُر الشَّعَِر ، الَهْوبَرُ و

__________________ 
 ا ايقوت بكسر أوله وسكون  نيه.( قيده1)
 .«عمرو»( معجم البلدان : 2)
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عــــــــتح  رَبحقــــــــَ ٍج فــــــــتــــــــَ لــــــــُت هلــــــــا : هــــــــَ َرتح فــــــــقــــــــُ فــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

  
عـــــــــــــتح   ـــــــــــــَ رَبحق ـــــــــــــَ رحُت حـــــــــــــَا ت ـــــــــــــذَكـــــــــــــَ ارَاف ـــــــــــــّ ب (1)هـــــــــــــَ

 

  
تقدَّم في موضعه والبَْيت للحارث بن بالّضاد الُمْعَجمة ، وهو اسُم َكْلب ، وقد « َضبَّارا»هكذا أَنشَده الجْوهرّي. قال الصاغانّي : والّرواية 

 الَخْزَرج الَخفَاجّي.

اسُم كْلب. والّصواُب َضبّار ، والبَْيُت المْذُكور قيل للَخْزرجِ بن  َهبّار قُْلُت : وَذكَر ثَْعلب في ياقُوتَتِه مثَْل ما قَاله الجوهرّي ِإاّل أَنهّ قال :

  ، قاله المْرُزبانّي ، وبَعُده :َعْون بن َجميل بن ُمعَاويةَ بن مالك بن َخفَاجةَ 

ا و  مـــــــــــــــــاهلـــــــــــــــــِ ين ِبـــــــــــــــــَ تح لـــــــــــــــــرَتُوعـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ َزيــــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــَ

  
ارا  َ اُر مخـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ َي ا ـــــــــــــــِ ا ُكســـــــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــكـــــــــــــــَبلـــــــــــــــّ

  

جِي  بــــــــــــ  واِدم جــــــــــــُ ُر يف قــــــــــــَ ثـــــــــــــُ ُت َأعــــــــــــح َرجــــــــــــح  فــــــــــــخــــــــــــَ

  
ارَا  ضــــــــــــــــــــــــــــــَ ا ِإحح رحهتــــــــــــــــَُ اُء َأطــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــوال ا ــــــــــــــــَ

  
، هكذا نقلَه ياقوت ، والُظْلمة هكذا في النُّسخ بالظَّاِء الُمَشالة ،  َهْوبَرٍ  الُظْلمة َخْرَط قَتَادِ إِّن ُدوَن »ع َكثيُر القَتَاِد ، ومنه المثَُل  : َهْوبَرٌ و

 الُخْبَزة ، كما يأْتي في مْوضعه. ، بالّطاِء : (2)والّصواب الطُّْلمة 

ّمة : الَحارثيُّ ، رئَيٌس قُتلَ  َهْوبَرٍ  يَزيُد بنو  ، وفيه يقول ذُو الرُّ

َة فـــــــــــــَ  يــــــــــــ  ا َعشــــــــــــــــــــــــــِ َدمــــــــــــَ ون بــــــــــــعــــــــــــح ارِثــــــــــــيــــــــــــ   ر  ا ــــــــــــَ

  
وحِم   ـــــــقـــــــَ قـــــــَ  ال ـــــــَ تـ ـــــــح ل ن مـــــــُ ُه مـــــــِ بـــــــَ رُ َقضـــــــــــــــــــــَ  حنـــــــَح ـــــــَ بـ وح  هـــــــَ

  
 هذا. هْوبَرٍ  أَراَد : ابن

العاِمرّي ، استدركه ابن  (4)بن الُمفَاَضةً  ُهبْيرةو، َولَي مكَّةَ قُبَْيَل َعتّاب بن أِْسيد أَيَّاماً ،  صحابيٌّ  بن العَْجالن الثَّقَفّي ، (3) بُن ِشْبل ُهبَْيَرةُ و

 الدَّبّاغ في الصحابة ، وقيل : ابن القَفّاصة فيُحّرر.

 هبَْيرةُ  َحتَّى يَُؤوبَ  آتِيك ، أَي ال ُهبَْيَرةَ  آتِيَك أَْلَوةَ بنَ ال  كذاو ، يعني به ابن َزْيد َمنَاةَ ، بن سْعدٍ  ُهبْيَرةَ  ال آتِيكَ  من الَمجاز : العَرب تَقُوُل.و

، على الّظْرف ، وهذا منهم اتَّساع. وقال اللّْحيَانّي  وأَْلَوةَ ُمقَاَم الدَّْهِر فنََصبُوهما ُهبْيَرةَ  أَو أَْلَوةُ ، وذلك ألَنُّهما فُِقَدا فلم يُْعلَْم لهما َخبٌَر ، أَقاُموا

فَات ، ومعناهُ ال آتيك أَبداً ، وهو َرجٌل فُِقَد. ُهبَْيَرةَ  ا نََصبوا: إِنَّمَ   ألَنّهم َذَهبُوا به َمْذَهب الّصِ

 : اسمان. هابِرٌ و هبَّارٌ وَ 

ّكيت : ما كان ُمْطَمئنًّا وَما َحْولَهُ أَْرفَعُ  ، كأَمير : من األَْرض (5) الَهبِيرُ و ْمل ،الُمْطَمئ الَهبِير منه ، وقال ابُن الّسِ ، بَضّمٍ  ُهْبرٌ  ج نُّ من الرَّ

 قال َعِدّي : أَْهِبَرةٌ و فُسُكوٍن ،

حـــــــــــــــ   تــــــــــــــَ ااًل وانـــــــــــــــح َ ف  ِشــــــــــــــِ عــــــــــــــر الــــــــــــــقــــــــــــــُ  جــــــــــــــَ

  
ِن و   ربحٌ عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــَ  اأَلميــــــــــــــــــــــحَ َر ح  هــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــُ  وبـ

  
قاع : يت لعِدّيِ بن الّرِ ّكِ  وأَْنشَد ابُن الّسِ

جــــــــــــرِّ  ربةِ مبــــــــــــَ تح  َأهــــــــــــح فــــــــــــعــــــــــــَ لــــــــــــَ ــــــــــــَ اِس تـ نــــــــــــَ  الــــــــــــكــــــــــــِ

  
ِم   رَتاكــــــــــــِ

ُ
ا املــــــــــــ رحهبــــــــــــَِ ِر تـــــــــــــُ كــــــــــــَ نــــــــــــح ِدي مبــــــــــــُ عــــــــــــح (6)بـــــــــــــَ

 

  
 األَرِض. بَهبِيرِ  ، وهو َمجاز على التَّْشبيه الفَْرجُ  : الَهبيرُ و

اٍر بنَْجٍد َسيّ  َهبيرُ وقال ياقُوت  312أَبي َسْعيٍد القَْرمطّي سنة  (7) [ابنِ ]في طريق مكَّة ، كانت عنده َوْقعَةُ  َسيّاٍر : َرْمٌل قُْرَب َزُرودَ  َهبِيرُ و

 قَديمة ، وفيها يقول َحبِيب بن خالد األََسدّي : بالَهبِير ولعلّه الذي قُْرَب َزُروَد ، قال : وكانت للعرب َوْقعَةٌ 

وحِم  ـــــــــــــــــَ َوارُس يـ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــحـــــــــــــــــُن فـ ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــريِ ف ب  اهلـــــــــــــــــَ

  
بح وَ   لــــــــــــَ َم الــــــــــــطــــــــــــ  عــــــــــــح ِة نــــــــــــِ بــــــــــــَ يـــــــــــــح عــــــــــــَ وحِم الشــــــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــَ

  
جُل ، إِذا أَْهبَرَ  قال ابُن األَْعَرابّي : يقال :و ً  الرَّ  ، نقله الصاَغانّي. َسِمَن ِسَمناً َحَسنا
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 به. َهبََره ، وكذلك بالسَّْيف : قََطعَ  اْهتَبَرَ والبَعيُر : فَِنَي لَْحُمه ،  اْهتَبَرَ و

، وهي التي يَْحتَِشي  ُمَهْوبََرةٌ  . وقال أَبو ُعبَْيدة : ِمن آَذاِن الَخْيلِ َهْوبَرت ، وقد وتُْفتَح البَاُء : علَْيَها َوبٌر أَو َشعَرٌ  ، بكسر الباءِ  ُمَهْوبرةٌ  أُذُنٌ و

 َجْوفَُها وبراً ، وفيها َشعٌر ،

__________________ 
 وقا  : وضبار اسم كلب. ويف الصحاح : وذكرت بد  فذكرت. ( اللسان ا وقا  : وهبار اسم رجر قريش ا وورد فيه أَيضاً يف مادة ضرب1)
 .«هوبر»( هذا ما ورد يف معجم البلدان 2)
 ( يف أسد الغابة : سبر ا ونقر عن الدار قطين أنه ابلشا املعجمة.3)
 ابلغا املعجمة.« املغاضة»( يف أسد الغابة : 4)
 .«اهلربح »( يف التهذيب : 5)
 .«الكباش»وابألصر « رياهلب»( عن معجم البلدان 6)
 .«اهلبري»( زايدة عن معجم البلدان 7)
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َتِسي َأطرافـَُها وطَُرُرها أَيضاً الش عر ا وقّلَما يكون ِإاّل يف َرَوائد اخلَيحر وهي الر واِعي.  وَتكح
 ، وهما الَهّراَراِن أَيضاً. : الكانُونَانِ  الَهبّارانِ و

ى بن أََسٍد القَُرشّي األََسدّي ، أَْسلَم في  بن األَْسَود َهبّارُ و بِن  بُن ُسْفيانَ  َهبّارُ و الفتح وَحُسَن إِْسالُمه ونَزل الشَّأَْم. (1)بن الُمطَِّلب بن عْبد العُزَّ

بن َصْيِفّي فقد ذُِكَر في الصَّحابة ،  َهبّار ، وأَما َصحابيّان عبِد األََسد الَمْخُزومّي ، من ُمَهاِجَرِة الحبََشِة ، قُتِل بأَْجنَادين ، ويقال : يوَم ُمْؤتَةَ ،

 وفيه نََظر ، أَورده أَبو ُعَمَر ُمْختََصراً.

، نُِقل ذلك عن ابِن َعبّاس في تَْفِسير قَوِله  وكتَنُّوٍر : الذَّرُّ الصَّغير ، كالَهبُون ، كالُهَما عن أَبي َعْمرو ، ، كَصبُور : العَْنَكبُوت الَهبُورُ و

 ، وفّسَره ُسفياُن. الَهبُّور قال : هو (2) (َكَعْصف  َمْأُكول  )لى : تَعا

بُُع ، أَو الّصغيرةُ  الُهبَْيَرةُ و بَاعِ. ، كُجهْينٍَة : الضَّ  من الّضِ

 َذَكُرها. ُهبَْيَرةَ  أُْنثَى الّضفاِدعِ ، وأَبو : ُكْنيَةُ  ُهبَْيَرةَ  أُمُّ و

 ، بالتَّْصغير. ُهبَْيرة ألُصول :، وفي بَْعض ا اسمُ  ، بالفَتْح : َهْبَرةُ و

ِإذا َضربَه ، قاله  يُْلِقي قِْطعَةً من اللَّْحم ، أَي َهْبرُ  وَضْربٌ  ، كما نقلَه الصاغانّي. في الِقراَءة أَن يَِقَف على َرأِْس اآليَِة ، وهو َمْكُروهٌ  الَهْبرُ و

ّكيت ، وفي األَساس : ، كما قالوا : ِدْرَهٌم  ُوِصَف بالَمْصَدر اللحَم ، َهْبٌر يَْهبُر وفي الُمْحَكم : َضْربٌ  .الَهْبرَ  يُْسِقط َهْبرٌ  َضْربٌ  ابُن الّسِ

 .«َهْبراً  اْنُظروا َشْزراً واْضِربُوا»:  عنههللارضيفي حديث علّيٍ وَضْرٌب. 

 ، قال ابُن أَْحَمر : ذاُت ُغبَارٍ  ، أَي بتَْشديد اليَاِء التَّْحتيّة : ، كغُرابيَّة ُهبَاِريَّةٌ  ِريحٌ و

ةٍ  ارِيـــــــــ  بـــــــــَ حـــــــــَ   هـــــــــُ ا الضـــــــــــــــــــــــ  ُدهـــــــــَ وحعـــــــــِ اَء مـــــــــِ وحجـــــــــَ  هـــــــــَ

  
مِ   شـــــــــــــــــــــــــَ مح تح جــــــــــــاَءتح بــــــــــــِورحٍد َغشـــــــــــــــــــــــــَ  ِإَذا أَرحَزمــــــــــــَ

  
 .(3)« أُباِريَّة»نقله الصاَغانّي ، ويُرَوى : 

في ِذكره هنا َظنًّا منه أَّن النون زائدة ، وهي أَصليّة ، وسيُْذكر في َمْوضعه إِن َشاَء هللا تعالى.  جوهريُّ ُرباعيٌّ ، وَوِهَم ال ، بالَكْسر الِهْنبِرُ و

 قاله الصاغانّي.

 * وّمما يستَْدرك عليه :

َر قَْوُل ابن عبّاس السابق. الَهبُّور ْرعِ ، بالنّبَِطيّة ، وبه فُّسِ  ، كتَنُّور : ُدقَاُق الزَّ

ر قوُل أَْوس بن َحَجر : الِهْبِريَةُ و  ، بالَكْسر : ما تنَاثََر من القََصب والبَْرِدّي فيَتَلبَّد ، وبه فُّسِ

ٌث عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه مــــــــــــن الــــــــــــرَبحِديِّ  يــــــــــــح ةٌ لــــــــــــَ ِيــــــــــــَ ربح  هــــــــــــِ

  
اِ    اٌر أبَوحصـــــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــّ رحُزابينّ عـــــــــــــــــَ َ

(4)كـــــــــــــــــاملـــــــــــــــــ
 

  
 كذا فَسَّره يعقوب.

ّم : الصُّخور  الُهْبرُ و َوابِي. (5)، بالضَّ  بيَن الرَّ

 واألَْوبَُر : الَكثِيُر الَوبَِر من اإِلبل وغيِرها. الَهْوبَرُ و

 ، كأَمير : َموضع. الَهبِيرُ و

هرّي.  َهبّارو ، عن أَبيه ،  َهبّار بُن علّي بن َهبّارُ وبُن عبد الرحمن الَمْخُزوميُّ ، عن َسْلمان األَغّر.  َهبّارُ وبن عقيل الَحْضَرمّي ، عن الزُّ

الِفْريابّي. والُمبَاَرك بن عّمار  َهبّار . ويعقوب بنَهبّار عن َجّده ، وعنه ابنُه عبُد الرحمن ، وروى أَيضاً عن عّمه عبد العزيز بن علّيٍ بن

 الجوهرّي. ، عن أَبي محّمد َهبّار بن

، من شيوخ بن ُمعَاٍذ الِحْمصّي ، حدََّث عن بُقَيَّة. وأَبو الحرم مّكي بن ُعثَْمان بن إِبراهيم البصرّي ، ُعِرَف بابن الُهبرّي ، بالّضّم  َهْوبَرُ و

 الحافظ الّدمياطّي.
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 .(6)، كالَحْبتَر ، نقله الصاغانّي  القَِصيرُ  و، أَهمله الجوهرّي وابُن منظور ، وقال ابُن دريد : ه ، كَجْعفَر الَهْبتَرُ  : [هبتر]

 ، قاله اللّْيث ، وقال : َمْزُق الِعْرض الَهتْرُ  : [هتر]

__________________ 
 .«بعد»( يف أسد الغابة : 1)
 .5( سورة الفير اآية 2)
 ( منسوبة إىل أابر ا وهي بلد.3)
عبارة اللســـــان بعد أن أورد بيت أوس املذكور ما نصـــــه ا قا  يعقوب عىن ابهلربية ما يتناثر من قوله : فيتلبد إخل »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 4)

 .«القصب والربدي فيبق  يف شعره متلبداً 
الصـــخور قا  : هي قوله : الصـــخور با الروايب أورده يف اللســـان بعد أن ذكر البيت الســـاب  لعدي ا فقا  : وي»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 5)

 .. يريد قو  عدي : جعر القف ِشاالً « ـهبا الروايب ا ا
 .295/  3( اجلمهرة 6)
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ُلوابً كما قالوا : َجَبَذ وَجَذب ا (1)اأَلزهرّي : وهو غرُي  فوٍ    َمرَتَه قدو  ا واملعروف هبذا املعحىَن اهلَرحُت ِإاّل َأن يكون َمقح
اً  رتُه َهرتح َُه هَتحترياً و  ا ِإذا َمَزَ  ِعرحَضه ا يـَهح  ا ِإذا ابَلغ يف َمزحِقه. َهرت 

 ، أَي كِذٌب. ِهتْرٌ  يقال : قَولٌ  بالَكْسر : الَكِذُب. ، الِهتْرُ و

ْصف األَّوُل من النِّ  من اللَّْيل ، أَي ِهتْرٌ  يقولون : َمَضىو والبَاِطُل ، السَّقَُط من الكالِم والَخطأُ فيه : الِهترُ ولّداِهيةُ واألَْمُر العَجُب.  : اْلِهتْرُ و

 إِذا مَضى أَقَلُّ من نِْصفه. ، وقال ابُن األَعرابّي : اللَّْيل

ّمِ : َذَهاُب العَْقِل من ِكبٍَر أَو َمَرض أَو ُحْزن ، الُهتْرُ و جلُ  أَْهتَرَ  وقد ، عن ابن األَْعَرابّي ، بالضَّ : فَقََد َعقلَه من أَحِد  ، بفتح التاءِ  ُمْهتَرٌ  فهو الرَّ

ولم يَْذُكر  ، ُمْهتَرٌ  فهو ، بالَضمّ  أُْهِترَ  وقد قِيَل : فيُلَحق بُمْسَهب وُمْحَصن وُمْفلَج ونَخلَة ُموقََرة ، وأَنظارها مّما َمّر ، شاذٌّ  هذه األَشياِء ، وهو

جُل ، أُْهتِرَ و ، أَي َخِرَف. الجوهريُّ َغْيَره  ِء.أُوِلَع بالقَْول في الشَّيْ  ، إِذا رٌ ُمْهتَ  بالّضّم فهو الرَّ

 فهو أُْهتِرَ  ، من حّدِ َضَرب ، وكذا الَمَرُض والُحْزُن ، ورَوى أَبو ُعبَْيد عن أَبي َزْيد أَنّه قال : إِذا لم يَْعِقْل من الِكبَِر قيل : يَْهِترهُ  الِكبَرُ  َهتََرهُ و

 .ُمْهتَرٌ 

 من الُحْمق والجْهل ، وأَنشد لَساِلم بن دارةَ : التَّْهتَارُ  ، والذي في التّهذيب قال اللَّْيث : كالتََّهتُّر لَجْهُل ،الُحْمُق وا ، بالفَتْح : التَّْهتَارو

مـــــــــــاً  ـــــــــــِ ل ـــــــــــَ ت غـــــــــــح ك  مـــــــــــُ فـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ زَاري  ال يـ ـــــــــــفـــــــــــَ  ِإّن ال

  
ِة   َواكـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــنـ اراً مـــــــــــــن ال ـــــــــــــَ ت ارِ  هتـــــــــــــَح ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــهـــــــــــــح ـــــــــــــت  ب

  
بعَض التّاآت في  (2)، قال : ولُغة العرب في هذه الَكلمة خاّصة َدْهَداراً بَدْهَدار ، وذلك أَّن منهم مْن يْجعَل  التََّهتَُّر بالتََّهتُّر قال : يريد

ْخِريص ، لغة في التِّْرياق والتِّْخِريص ، وهما ُمعربّان ، انتهى. وقيل : ْريَاق والّدِ الِكبَُر.  َهتره : تَْفعَاٌل من التَّْهتَار الّصدوِر َداالً ، نحو الّدِ

 لُمْحَكَمةُ. الباِلغَة لحْمقَةُ  وهي : (3) لَهتَْرة : تَصغيرُ  الُهتَْيَرة عن ابن األَْعَرابّي :و وهذا البِناُء يَُجاُء به لتَْكثيِر الَمْصدر.

 أُْهتِرَ وبفاُلنةَ  اْستُْهتِرَ و ، وهو َمجاز.  يُبالي بما فُِعَل فيهال ، ال يَتَحدَّث بغَْيره ، الُمولَُع به ، أَي بفتح التّاِء الثّانيَة : ِء بالفَتْحبالْشي الُمْستَْهتَرُ و

 ، وهو َمجاٌز. وُشتَِم له بَها : ال يُبالي بما قِيَل فيه ألَْجلها ،

،  ُمْستَْهتَرٌ  فاُلٌن فهو اْستُْهتِرَ  يقال : أَبَاِطيلُه.الَّذي كثَُرت  : الُمْستَْهتَرُ ،  «الُمْستْهتَِرين اللُهمَّ إِنّي أَُعوذ بك أَْن أَُكوَن من»في َحديث ابن ُعَمَر و

لُون ما قِيَل لهم وما ُشتُِموا به ؛ إِذا كان َكثِيَر األَبَاطيِل. وقال ابُن األَثير : أَي الُمْبِطِلين في القَْول والُمْسِقطين في الَكالم ، وقيل : الذين ال يُبَا

، إِذا فُتَِن به وذَهب َعقلُه فيه ، وانصرفَْت ِهَمُمه  بكذا ، على ما لَْم يُسمَّ فاِعلُه اْستُْهتِرَ  وقد يا ،بالدُّن الُمْستَْهتَِرين أَراد وقيل :
 إِليه. (4)

 حتى أَكثَر القَْوَل فيه بالبَاطل. وهو َمجاز.

 من،  َويَتقابَحان في القَول (5)ويَتََكاَذبَان ويَتقاَوالن  يَتََهاتََران َشْيَطانَانِ الُمْستَبّان » الَحديُث :، ومنه : ادََّعى ُكلٌّ على صاِحبه باطالً  تهاتََراو

 ، بالَكْسر ، وهو البَاطُل والسَّقَُط من الكالِم. الِهتْر

: القَوُل الذي يَنقُض بعُضه  الُمَهاتََرة من القول ، نقلَه ابُن األَْنبَارّي ، عن أَبي َزْيد ، قال ثْعلَب : وأَما غيره فقال : َسابَّهُ بالبَاِطل َهاتََرهُ و

ُب بَعُضها بَعُضاً ، كأَنَّها جْمع ، بكسر التّاِء الثّانية ، وهي لتَّهاتِرُ  من ذلكو .الِهتَارَ  بَعضاً ، يقال من ذلك : َدع  تَْهتَرٍ  الشَّهاداُت التي يُكذِّ

 البَيِّنَتَان : َسقََطتَا وبََطلَتَا. تهاتَرتوكَجْعفَر ؛ 

 ، وفي الّصحاح : تَْوكيد له ، قال أَْوُس بن حَجر : ، مبالَغةٌ  ِهتٌْر َهاتِرٌ و ، أَي َداِهيةُ َدَواٍه ، : َموُصوٌف بالنَّْكراءِ  ِهتُْر أَْهتَارٍ  ُجلٌ رَ و

نـــــــــــــاً  وحهـــــــــــــِ َر مـــــــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــــــِ اٌ  مـــــــــــــن متـــــــــــــَُ يـــــــــــــَ  أمل  خـــــــــــــَ

  
رَا  ر اَبكــــــــــــِ يــــــــــــح ُر ح مــــــــــــَن الــــــــــــلــــــــــــّ طــــــــــــح ُدونا ومل يــــــــــــَ  هــــــــــــُ

  
__________________ 

 ... ( عبارته يف التهذيب : قا  : أما قوله اهلرت : مز  العرض فغري معتمد ا والذي لض من الثقات هبذا املعىن : اهلرت1)
 ( التهذيب : يقلب.2)
 ( ضبطت يف اللسان ا بكسر اهلاء ا ويف التهذيب فكاألصر.3)
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 ( التهذيب :  ته ا واللسان فكاألصر.4)
ومثله  وما بعدها شرح وتفسري للحديث.« يتكاذابن»ويف النهاية : أي يتقاوالن عل  اعتبار أن ا ديث ينتهي عنده ( كذا ابألصر واللسان ا 5)

 يف التهذيب.
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ٍة و  اجــــــــــــَ هــــــــــــا حبــــــــــــَ م  مــــــــــــنــــــــــــح تــــــــــــَ ا الــــــــــــح  كــــــــــــاَن ِإذا مــــــــــــَ

  
ُض   رَاجــــــــــِ اً يـــــــــــُ رتح َر  هــــــــــِ اضــــــــــــــــــــــــِ رَامــــــــــن متــــــــــَُ اتــــــــــِ  (1) هــــــــــَ

  
 ، أَي يعود إِلى أَن يَْهِذَي بِذْكرها. ِهتْراً  يُراِجع

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ٌء في َكالمه.: ُمْخِطى ُمْهتَرٌ  َرجلٌ 

 واستُْهتِر الرجُل : لم يَْعِقل من الِكبَِر ، عن أَبي زيد.

 .(2): ناِحيةٌ باألَنَدلُس من بَْطن سَرقُْصَطة ـ  ، بالفَتْح َهتُْرونَةُ و

وآل بَْيته َمْشُهوُرون ،  780، ككتَاٍب : لَقَب قُْطِب اليَمن َطْلحة بن عيسى بن إِبراهيَم ، َدفِيُن التَّرْيبَِة إِحَدى قَُرى َزبيَد ، توفِّي سنة  الِهتَارُ و

ب الهِ  تَارّي ، بَكْفر الِحَمى بمقام َسْيدي وفيهم ِريَاسةٌ وَجاللةٌ ، وكان منهم الّشيخ العالم الُمْرتاض الُمْنَجِمع عن الناس ، الّطاِهر بن الُمَحجَّ

 أُوْيٍس القََرنّي بالقُْرب من َزبِيد.

 ، كمْحَراب ، َحّدَث ، وأَبوه صاحُب الَخّط الفائق. الِمْهتار ومحّمد بن يوسف بن

ا البَدر الَْكرِخي ومحّمَد بن أَبي العالِء بن أَبي بَْكر النَّهاَوْنِدّي ، سمَع أَب الِمْهتَرّ  وكِمْنبَر مع تثقيل الراِء ، أَبو البَْدر عبَد الّرحيم بن محّمد بن

ْقر ، مات بالقاهرة سنة  الِمْهتَرّ  بن الُمبَاَرك النَّْجمّي المصرّي ، يُعَرف بابن أَخي عن ثمانين سنة ، ذكَره  662، سِمع من ُمكرم بن أَبي الصَّ

 الشريف في الَوفَيَات.

ْكُر عنهم أَثْقَالَهم فيَأْ  أُْهتُِروا قال : الّذين ؟، قالُوا. وما الُمْفِردون (3)َن سبق الُمْفِرُدو»في الحديث :  تذنيب : تُون يَوَم في ِذْكر هللا ، يََضُع الذِّ

 ً  ين كانُوا فيهم ، ومعنَىوالُمْفرُدون : الشُّيُوخ الَهْرَمى ، معناه أَنُّهم َكبُِروا في طاِعة هللا وماتْت لَذّاتُهم ، وَذهَب القَْرُن الذ «القياَمِة ِخفَافا

نَى في ِذْكر هللا ، أَي َخِرفُوا وهم يَذكروَن هللا ، يقال : َخِرَف في طاعِة هللا ، أَي ِخِرف وهو يُِطيع هللا. ويجوز أَن يَُكوَن ع أُْهتُِروا

دين الُمتَخلِّين لِذْكر هللا.  كْ  الُمْستَْهتَُرونوبالُمْفِردين الُمتَفَّرِ بذْكر  استُْهتُِروا هم الَّذين»جاَء في حديث آَخَر : ور والتَّسْبيح ، : الُمولعُون بالّذِ

 بأَْمِر كذا وكذا ، أَي أُوِلَع به ال يَتَحّدث بغيره وال يَفعَل َغْيَره. وهللا أعلم. استُْهتِرَ  أَي أُوِلعُوا به ، يقال : «هللا

َجال أَهمله الَجْوهرّي ، وقال يُونُس : (4) الَهْيتَُكور : [هتكر]  ، كذا في التَّْهذيب والتّْكملَة. الَّذي ال يَْستَْيِقُظ لَْيالً وال نََهاراً  هو من الّرِ

 . كذا في التكملة واللسان.َهتَْمرَ  ، وقد َكثَْرةُ الكالمِ  : هو (5)، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابن ُدَرْيد  ، على فَْعلَلَة الَهتَْمَرة : [هتمر]

 عليه :* ومّما يستدرك 

 بالُمثلَّثَة وهو مثْل الهتْمرة وْزناً ومعنًى. الَهثْمرة : [هثمر]

 نَقَلَه ابُن القَّطاع في التهذيب :

ً و، بالفَتْح ،  َهَجَره يَْهُجره َهْجراً  : [هجر]  تَرَكه .يَْهُجره هْجراً  ءَ الشَّيْ  َهَجرو : ِضّد الَوْصل. الَهْجرُ ووقََطعَه.  بالكسر : َصَرمهُ  ، ِهْجرانا

يريد التَّْرَك له واإِلعراَض عنه ، وَرواه ابُن قُتَْيبَة في  «هْجراً  وال يْسَمعُون القُْرآَن إِالَّ »َحديُث أَبي الدَّْرَداِء : وأَْغفَلَه وأَعَرَض عنه ، ومنه

َواية والَمْعنَى ، راِجع النَِّهايةَ البن األَثير ،، بالّضّم ، وقال ، هو الَخنَا والقَبِيح من القَوْ  ُهْجراً  كتَابه : إِالَّ   ل ، وقد َغلََّطه الَخّطابّي في الّرِ

 ، وهذه ُهَذليَّة ، قال أُساَمةُ : َكأَْهَجَرهُ 

ربحِ مــــــــــانــــــــــٍض  اِديــــــــــهــــــــــا عــــــــــلــــــــــ  غــــــــــُ َبيّنِ ُأصــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــَ

  
ًة قـــــــــــد   قـــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــَ امـــــــــــُ رهتـــــــــــحَ جـــــــــــَ ا َأهـــــــــــح وهلـــــــــــَُ حـــــــــــُ  فـــــــــــُ

  
جلُ  َهَجرَ و ْوم َهَجرو، وهو تَْرُك ما ال يَْلزُمَك تَعَاُهُده.  الِهْجَران من الَهْجرُ   ونَأَى. وقال اللَّْيث :، إِذا تَباَعدَ  َهْجراً  الرَّ ً  في الصَّ  يَْهُجر ِهْجَرانا

 ولو قال اعتزَل فيه النِّكاح كاَن أَْخَضر. اعتََزَل فيه عن النَِّكاح. :

ِضّد  الَهْجرَ  يريد به،  «بعَد ثاَلثٍ  ِهْجَرةَ  ال»في الحديث و،  ، بالَكْسر الِهْجَرةُ  واالْسمُ  *[يَتَقاطعان]:  يَتََهاَجرانِ و يَْهتَِجَران ُهَما يقال :و

ْحبَة ، دونَ   بِ  ما كاَن من ذلك في جانِ الَوْصِل ، يَْعنِي فيما يَُكون بَْين الُمْسلمين من َعتْب وَمْوِجَدة أَو تَْقصير يَقَع في ُحقُوِق الِعْشَرةِ والصُّ
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__________________ 
 ثر من رواية للبيتا.( قوله هدواً َأي بعد هدٍء من اللير. وقوله : التّم افتعر من اإلملام ا يريد أنه إذا أملّ خياهلا عاوده خباله فقَد كالمه. ومثة أك1)
 ( يف معجم البلدان : سرقسطة.2)
 بكسر الراء املشددة. ويف اهلروي : ابلفتح والتخفيف. نهاية :( كذا ضبطت يف اللسان ابلكسر والتخفيف ا ويف التهذيب وال3)
َثُكور»( يف القاموس : 4) َتُكور»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « اهلَيـح  كاألصر والتكملة.« اهلَيـح
 .315/  3( اجلمهرة 5)
 ما با معكوفتا سقرت ابملصرية والكويتية. (*)
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َرةَ  الدِّين ا فِإنّ  ِر اأَلهواِء والِبدَع َدائَمٌة عل  مَمَرِّ اأَلوحقَات ا ما مل َتظحَهر منهم التـ وحبُة والّرجوُع ِإىل ا ّ . ِهجح  َأهح
ْركَ  فاُلٌن. َهَجرَ و ً و ، بالفتح ، َهْجراً  الّشِ  ، بالَكْسر أَيضاً ، حكاه الَخطَّابّي عن اللِّْحيَانّي. َحَسنَةً  ِهْجَرةً و ، بالِكْسر ، ِهْجَرانا

عند العرب : ُخروُج البََدِوّيِ من  الُمَهاَجَرة قال األَزهرّي : وأَصلُ  .َهاجر ، بالَكْسر والّضّم : الُخُروُج من أَْرض إِلى أُْخَرى ، وقد الُهْجَرةُ و

يَ  هاَجرَ  قوٍم آَخرين بُسْكنَاه فقدالرجُل ، إِذا فعل ذلك ، وكذلك كّل ُمْخٍل بَمْسَكنِه ُمْنتَِقٍل إِلى  هاَجرَ  بَاِديَته إِلى الُمُدن ، يقال :  قَوَمه. وُسّمِ

إِلى الَمدينَة :  هاَجروا ألَنَُّهم تََرُكوا ِديَاَرُهم وَمساِكنَُهم التي نشأُوا بها هلل ، ولَِحقُوا بَداٍر ليس لهم بها أَْهٌل وال ماٌل حينَ  الُمَهاِجُرون ُمهاِجرين

َوَمْن يُهاِجْر ):  عزوجل، قال هللا  الِهْجَرة ، واالْسُم منه ُمَهاِجرٌ  بَلداً آَخَر ، فهو (2)أَو َحَضرّي ، أَو َسَكَن  من بََدوّيٍ  (1)فُكلُّ َمْن فاَرَق بَلََده 
ولم يَْلَحقُوا بالنَّبّي وكّل من أَقاَم من البَواديِ بَمبَاِديهم وَمَحاِضرِهم في القَْيظ  (3) (يف َسِبيِل هللِا َيَِْد يف اْْلَْرِض ُمراَغماً َكِثْيًا َوَسَعةً 

لُوا ولم ، وسلمعليههللاصلى ِء ، وليس لهم في الفَىْ  ُمَهاِجرين إِلسالم وإِْن كانُوا ُمْسِلمين فهم غيرُ ا في أُحِدثَتْ  التي الُمْسلمين أَمصار إِلى يتََحوَّ

ْون األَْعَراَب.  نَصيٌب ، ويَُسمَّ

أَي باألَْبدان وقوله :  (4) (َواْهُجُروُهنَّ يف اْلَمضاِجعِ )يكون بالبََدن وباللَّسان وبالقَْلب ، وقولُه تعالى  الِهْجَرانُ ووفي البصائر للمصنّف : 

يالً )بالقَْلب وقولَه : أَي باللَّسان أَو  (5) (هَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً )  (7) (َوالرُّْجَز فَاْهُجرْ )محتمل للثالثة ، وقوله  (6) (َواْهُجْرُهْم َهْجرًا مجَِ

 (8) (َوالَِّذيَن هاَجُروا َوجاَهُدوا)في األَْصل ُمَصاَرمةُ الغَْيِر وُمتَاَرَكتُهُ. وفي قَْوله تَعَالَى :  الُمهاَجَرةوَحثٌّ على المفاَرقة بالُوجوه كلّها. 

إِذا أُْطلَق  الِهْجرتَْين ، وهذا هو الُمَراد من إِلى المدينَة ِهْجَرةٌ وإِلى الحبََشة  ِهْجَرةٌ  : الهْجَرتانِ و الُخروُج من داِر الُكفر إِلى داِر اإِليمان.

 ال» وفي الحديث : إِلَْيهَما. َهاَجر َمنْ  من الصَّحابة : الِهْجرتَْين وذُو من أَرض : تَْرُك األَولَى للثانية ، الُمَهاَجَرةوِذكُرُهما ، قاله ابُن األَثير. 

 .«بعَد الفَتْح ولكْن ِجَهاٌد ونِيَّة ِهْجَرةَ 

 .«حتى تَْنقَِطع التَّْوبَةُ  الِهْجَرةُ  ال تَْنقَِطعُ » وفي حديٍث آَخَر :

 اية.انظر الجمع بينهما في النَّهَ 

 ، عن ثَْعلَب وأَنشَد : إِلى القَُرى الُمهاَجَرةُ  ، ِكفِلّزٍ : الهجرّ و

رِّ  الِد ا ـــــــــــــــَ اُء جـــــــــــــــاَءتح مـــــــــــــــن بـــــــــــــــِ طـــــــــــــــَ  ِشـــــــــــــــَح

  
رِّ   هح وقــــــــــــــالــــــــــــــت حــــــــــــــَ يــــــــــــــ  تح حــــــــــــــَ رَكــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  قــــــــــــــدح تـ

  

رِّ  مـــــــــــــــــــِ َب اخلـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــِ تح جـــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــال  مث  أَم

  
رِّ   ا األَيحســــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــِ ب ــــــــــــِ ــــــــــــ  جــــــــــــان دًا عــــــــــــل مــــــــــــح  عــــــــــــَ

  

 اهِلِجرِّ حَتحَسُب َأان  قـُُرَب 
أَيًّا كان ، أَنشَد  أَو بعَد ِستَِّة أَيّاِم فَصاِعداً ، أَو بعد َمِغيب : السَّنَةُ فَصاِعداً ، الَهْجرُ  ونَحِوه ، وقيل : بالفَتْح ، أَي بعد َحْولٍ  (9) َهْجر لَقيتُه عنو

 ابُن األَعرابّي :

وِ   مح بــــــــــــــعــــــــــــــد طــــــــــــــُ ا َألهــــــــــــــُ مــــــــــــــ  رِهِ لــــــــــــــَ جــــــــــــــح  هــــــــــــــَ

  
رِهِ   ــــــــــــــِبشــــــــــــــــــــــــــــح ِه ب ــــــــــــــِ ل الُم َأهــــــــــــــح عــــــــــــــَ  غــــــــــــــُ  َيســــــــــــــــــــــــــــح

  
َذَهبَت  الطَّويلة :عْن أَبي زيد : يقال للنَّْخلة و : بعَد الَحْول ونَحوه. َهْجرٍ  : بعد َشْهر ونَْحوه ، وعن (10)وقال أَبو زيد : لَِقيُت فالناً عن ُعْفٍر 

 ، أَي ُطوالً وِعَظماً. َهْجراً  الشََّجَرةُ 

،  أَو أَْضَخمُ  منه ، أَْطَولُ  ، أَي منه أَْهَجرُ  وهذا هي الُمْفرطة الُطوِل والِعَظِم ، : طويلةٌ عظيَمةٌ. وقال أَبو َحنيفَة : ُمْهجَرةٌ و ُمْهجرٌ  نَْخلَةٌ و

وفي التَّْهذيب : في الشَّْحم  : فائقَةٌ في الشَّْحم والسَّْيِر. ُمْهجَرةٌ  وناقَةٌ  ة. وفي بعض األَصول : وأَعَظم.هكذا في النَُّسخ ، وهو نَصُّ التَّْكملَ 

َمن ، وقيل : ناقَةٌ   ، إِذا ُوِصفَت بنَجابٍَة أَو ُحْسن. ُمْهِجَرةٌ  والّسِ

 ، من ذلك ، قال الّشاعر : ُمْهِجرٌ  بِذكره ، أَي يَتَنَاَعتُونَه ، يقال : بَِعيرٌ  يَْهُجُرون الَجميلُ  ، الَحَسن النَّجيبُ  ، كُمْحِسن : الُمْهجرُ و
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__________________ 
 ( التهذيب : رابعه.1)
 ( التهذيب : وسكن.2)
 .34( سورة النساء اآية 3)
 .34( سورة النساء اآية 4)
 من سورة الفرقان. 30( من اآية 5)
 .10ية ( سورة املزمر اآ6)
 .5( سورة املدثر اآية 7)
 .248( سورة البقرة اآية 8)
 كاألصر واللسان والتهذيب.« هجر»وعل  هامشه عن نسخة أخر  « هجرة»( يف القاموس : 9)
 .«ُغفحر»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 10)
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َرٌ   رَكــــــــــــــح رُ عــــــــــــــَ جــــــــــــــِ هــــــــــــــح ُه  مــــــــــــــُ واَبِن َأو مــــــــــــــَ  الضــــــــــــــــــــــــــــ 

  
َذاِف   ُض الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــًا َأي  َ حِوميِ َروح  َربـــــــــــــــــِ

  
 ، قال : الفَائُق الفَاضُل على َغْيره قيل :وٍء ، من ُكّلِ َشيْ  الَجميل الَجيِّدُ  : الُمْهِجرُ و

ٍن  ِجرِ َلّما َداَن ِمنح َذات ُحسح  ُمهح
ٍء َجاوَز َحدَّه في . قال : وَسمْعت العرَب تَقُوُل في نَْعِت ُكّلِ َشيْ لُمْهِجرٌ  ٍء أَفَرَط في ُطوٍل أَو تََماٍم وُحْسٍن : إِنّهوقال أَبو َزْيد : يُقَال لُكّلِ َشيْ 

فيها ،  يَْهُجرُ  قيَل ذلك في ُكّل مّما ذُِكَر ألَّن َواِصفَه يَْخُرج من َحّد الُمقَاِرِب الشَّْكِل للَموصوف إِلى ِصفَة َكأَنَّه (1). قُلُت : وإِنّما ُمْهِجرٌ  التَُّمام :

 ْهِذي.أَي يَ 

، ومنه قَوُل  الَهِجيُر كالُمْهِجرو، هكذا في سائر النَُّسخ ، وهو َغلَط ، وَصوابُه : كالَهِجيِر ، كأَمير ، ففي اللَّسان وغيِره :  ، كَكتفِ  كالَهِجر

، يقال :  الهاِجرِ و ، وماٌء نَمير. أَي فائٌق فاِضل. َهجيرٌ  فقالت : نَعْم ، ُخْبٌز َخِميٌر ، ولَبَنٌ  ؟األَْعَرابيّة لُمعاويةَ حين قال لها : هْل من َغَداءٍ 

 . قال أَبو َوْجَزةَ :الَهاِجَرات ، أَي فائقةٌ فاِضلة ، والَجْمع هاِجرةٌ  ، وناقَةٌ  هاِجرٌ  بعير

يـــــــــــاِد  ارِ  أَبجـــــــــــح بـــــــــــَ ًة  (2)تــــــــــــُ َديــــــــــ  قـــــــــــيـــــــــــ  غـــــــــــُ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
رَاتعــــــــــلــــــــــ    اجــــــــــِ ا هــــــــــَ ُزوهلــــــــــَُ ــــــــــُ  حــــــــــان مــــــــــنــــــــــهــــــــــا نـ

  
وقال  َشسَّْت َشبَاباً َحَسناً. الجاِريَةُ ، إِذا أَْهَجَرت ، هكذا في سائر النَُّسخ ، ونَصُّ ابِن ُدَرْيد ، على َما في التكملة واللِّسان : النَّاقَةُ  أَْهَجَرتو

 ، إِذا ُوصفَت بالفََراَهِة والُحْسن. ُمْهِجَرةٌ  َغْيُره : جاريةٌ 

 ، أَي َحَسٌن َكريٌم ، وقال الشاعر : َهْجرٌ  ، وَكْبشٌ  َهْجرٌ  ، يقال : َجملٌ  الَكريُم الَجيِّدُ الَحَسُن  ، بالفَتْح : الَهْجرُ و

رُ ماٍء مَيَان ُدونَه طََلٌ  و   َهجح
ّمِ :  ، الُهْجرُ و ، نقله الصاغانّي. الِخَطامُ  أَيضاً : الَهْجرُ و ٍء.، وهو الَجيُِّد الَحَسُن من كّل شي كالَهاِجريّ  يقول : َطلٌَق ال َطلََق مثله ، بالضَّ

 ، ممدوداً ، نقله الصاغانّي. كالَهْجَراءِ  ، والفُْحُش في الَمْنطق ، والَخنَا ، نقله الكسائّي واألَْصَمعيُّ ، القَبيح من الَكالم

 .ُمْهِجَرةٍ  مثْل ِهْجرٌ  ، يقال : ناقَةٌ  ، نقله الصاغانيّ  من النُّوِق والِجمالِ  في الشَّْحم والسَّْير ، بالكسر : الفائقَةُ والفَائِقُ  ، الِهْجرُ و

 اإِلْهَجار ، وأَنّ  اإِلْهَجار بالّضّم االْسم من الُهْجر ، بالّضّم ، عن ُكَراع واللِّْحيَانّي ، والصحيح أَنْ  ُهْجراً و إِْهجاراً  في َمْنطقة أَْهَجرَ و

 : إِْهَجاراً  به أَْهَجرَ و الَمْصَدر.

 ، أَي بالَمَهاِجر وتََكلَّم وبُْجراً ، ِإذا فَتََح فهو الَمْصدر ، وإَِذا َضمَّ فهو االسم. ُهْجراً ووبَْجراً ،  َهْجراً  قَبيحاً ، وقالبه وقال فيه قوالً  اْستَْهَزأَ 

: هي  الَهاِجَراتُ وأَي بفََواحَش ، قال :  ، كذا في التَّْهذيب ، وفي األَساس : ، أَي بفََضائحَ  ُمْهِجَراتو بَهاِجَراتٍ  وَرَماهُ  من القَْول ، الُهْجرِ 

 الَكلَماُت التي فيها فُْحٌش ، فهي من باِب اَلبٍِن وتَاِمٍر.

 أَيضاً : الَهَذيَاُن وإِكثاُر الَكالم فيما ال يَْنبغي. الُهْجرُ و

يَرىوالضّم ، ، ب يَْهُجُر ُهْجراً  في نَْومه وَمَرِضه َهَجرَ  يقال : يَرى قال سيبويه : َهَذى. ، كالُهَما بالَكْسر : ِإْهِجيَرىو،  ِهّجِ : َكثْرةُ  الِهّجِ

يَرى ء ، وقال اللَّْيُث :الَكاَلِم والقَول السَّيِّى :  َهْجراً  به في النَّوم َهَجرَ و،  هاِجرٌ  فهو َهْجراً  المريضُ  َهَجرَ و، إِذا َهَذى ،  َهَجرَ  : اسٌم من الِهّجِ

 الُهْجر ، من أَْهَجْرتُ  ، من تُْهِجُرون قال األَزهرّي : قرأَ ابُن َعبّاس : (3) (ُمْسَتْكِْبِيَن ِبِه ساِمرًا هَتُْجُرونَ )َحلََم وَهَذى ، وفي التَّْنزيل 

الّرجُل في َمنَامه ، إِذا َهَذى ، وقال أَبو ُعبَْيد : هو ِمثْل  َهَجرَ  ، ُجِعل من قَْولك : تَْهُجُرونَ  ءَ ، وقال الفّراُء : وإِْن قُرى (4)وهو اإِلْفَحاش 

ِإنَّ قَ ْوِمي اختََُّذوا هَذا اْلُقْرآَن ) الَمريُض. وُرِوَي عن إِبراهيَم في قوله َعّز وجّل : َهَجرَ  ، وقد َمْهُجورٌ  َكالِم الَمْحُموم والُمبَْرَسِم ؛ والَكالمُ 
. َهَجرَ  قال : قالوا فيه َغْيَر الحّق. أَلم تََر إِلى الَمريض إِذا (5) (وراً َمْهجُ   وعن ُمَجاِهٍد نَحُوه. قال َغْيَر الحّقِ

يراهُ  هذا يُقَال :و  ، بالمد وإِْهِجيَراُؤه إِْهِجيَراهُ و ِهّجِ

__________________ 
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ج يف نعته عن ا د املقارب املشــــــاكر للمنعوت إىل نعت يفرط فيه ا فكبنه يهذي وإلا لي ذلك إهجاراً ا ألن انعته لر »( عبارة التهذيب : 1)
 أما اللسان فكاألصر.« ويهجر

 ( يف التهذيب : تباري أبجواز.2)
 .67اآية « املؤمنون»( سورة 3)
 .«الفحش»( يف التهذيب واللسان : 4)
 .30( سورة الفرقاء اآية 5)
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ريُهو  والَقصحر ا ُجوَرتُهو  ا كِسكِّيٍت ا ِهجِّ راِّيهُ و  ا ابلضّم ا أُهح راِّيه ا ِهجح ِذيب  وَشبحنُه وَديحدنُه َأي َدأحبُه وِإجح وعاَدتُه. ويف التـ هح
ريَ  :  الّرجِر : كالُمه وَدأحبُه وشبحنُه. قا  ذو الر م ة : ِهجِّ

ٌة  ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــِ َداُر غــــــــــــــال ــــــــــــــح َب واألَق طــــــــــــــَ ــــــــــــــَبخــــــــــــــح  َرمــــــــــــــَ  ف

  
ُر   َن والـــــــــــَويـــــــــــح عـــــــــــح جـــــــــــِّ فـــــــــــانحصـــــــــــــــــــــــــَ َربُ  ريَاهُ هـــــــــــِ  وا ـــــــــــَ

  
يرُ  وفي الّصحاح : يق : الدَّأُْب والعَاَدة ، وكذلك الِهّجِ يَرى ِمثَاُل الِفّسِ يَرى لَهُ  ما»:  عنههللارضيفي حديث ُعمر و،  اإِلْهِجيَرىو الِهّجِ  ِهّجِ

 هي الدَّأُْب والعَادةُ والدَّْيَدن. «َغيُرها

 واحٍد. ، بمعنًى َهْجَراُؤهُ  ما عْنَده َغناُء ذلك وال يقال :و

: نِْصُف النَّهاِر عنَد َزواِل الشَّْمِس مع الظُّْهر ، أَو من عند َزَواِلَها  الهاِجَرةُ و ، بالفتْح ، الَهْجرُ و بزيادة الهاِء ، الَهِجيَرةُ و ، كأَِميٍر : الَهِجيرُ و

َي بذلك إِلى العَْصر يت عن النَّْضر أَنّه قال : تََهاَجُروا هم كأَنَّهم قدألَن الناَس يَْستَِكنُّون في بُيوتِ  ، ُسّمِ ّكِ إِنَّما تكون  الَهاجَرةُ  ، وَحَكى ابُن الّسِ

 بعدها بقليل. الُهَوْيجَرةُ ومن حين تَزوُل الّشْمُس ،  الَهاِجَرةُ  بقَليل ، وقال أَبو َسِعيد : (1)في القَْيظ وهي قَْبَل الظُّهِر بقَليل وبَْعَده 

ة : ةُ الَحرّ ِشدَّ  (2) أَو مَّ . قال ذُو الرُّ  في ُكّل ذلك. وفي الّصحاح : هو نِْصف النَّهار عنَد اْشتداِد الَحّرِ

هـــــــــا و  ـــــــــكـــــــــاضـــــــــــــــــــــــُ كـــــــــاُد ارحت ـــــــــَ اٍر ي فـــــــــَ قـــــــــح داَء مـــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ  بـ

  
حــــــــَ  و   رُ  ِ  الضــــــــــــــــــــــُ جــــــــح حُ  اهلــــــــَ رحِف مَيحصــــــــــــــــــــــَ ــــــــطــــــــ   ابل

  
ْرنَا تَْهجيراً و ْرنَاو،  أَْهجْرنَاو،  َهجَّ  األَخيَرةُ عن ابن األَْعَرابّي وأَْنَشد : .الهاجَرة : ِسْرنَا في تََهجَّ

ا  هــــــــــَ رحقــــــــــِ ــــــــــطــــــــــِ ر  ب ٍ  قــــــــــد َأضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ي الِح مــــــــــَ  أَبطــــــــــح

  
رُ   جــــــــــــــ  ُرو  هتــــــــــــــََ اُف خــــــــــــــُ ٍب واعــــــــــــــِتســــــــــــــــــــــــــــَ  رَكــــــــــــــح

  
رٌ  وهل»في حديث َزْيِد بن َعْمرو : و رَ  وتقول منه : ؟كَمْن أَقاَم في القائلة الَهاِجَرة أَي َهْل َمْن ساَر في،  «؟كَمن قَالَ  ُمَهّجِ النَّهاُر ، قال  َهجَّ

 امرُؤ القَْيس :

َرٍة  م  عــــــــــنــــــــــَك َِبســــــــــــــــــــــــح رِّ اهلــــــــــَ ا وســــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ  فــــــــــَدعــــــــــح

  
هـــــــــــــاُر و   وٍ  ِإذا صـــــــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــنـــــــــــــّ رَاَذمـــــــــــــُ جـــــــــــــ   هـــــــــــــَ

  
في قوله  التَّْهِجيرُ  ل الّصاَغانّي تبعاً لألَزهرّي :قاو واألَِصيل. الَهاِجرة أَي في َوقتِ  (3)، كما يُقَال : ُموِصلين  ُمْهِجرين وتقول : أَتينَا أَهلَنَا

رُ » في حديث مرفوع : وسلمعليههللاصلى في هذه  التَّهِجير قال األَْزَهرّي : يَْذهب كثيٌر من الناس إِلى أَنّ  «إِلى الُجُمعَة كالُمْهِدي بََدنَةً  الُمَهّجِ

واِل ، قال : وهو َغلٌط ، والّصواب فيه ما َرَوى أَبو َداُووَد الَمصاحفّي عن النَّضر بن ُشَميْل أَنّه قال : (4) الُمهاَجَرة األَحاديِث ، من  َوقَت الزَّ

وهي لُغَةٌ  َسمعُت الَخِليل يقول ذلك ، قال األَزهرّي : وهذا صحيٌح ، ٍء ، قال :بادرةُ إِلى كّل شيْ إِلى الُجُمعة وغيِرها : التَّْبكيُر والمُ  التَّْهجير

 أَهِل الحَجاز وَمْن جاَوَرهم من قَْيس ، قال لَبيد :

رٍ رَاَح الَقِطُا   (5)بعَد ما ابـحَتَكُروا  هَبجح
وا أَيَّ َوْقٍت كان. الَهْجرَ  فَقََرنَ  َواُح عندهم الذََّهاُب والُمِضيُّ ، يقال : راَح القَْوُم ، أَي َخفُّوا َوَمرُّ  باالْبتَكار ، والرَّ

لََوات ،  جميع بَمْعنَى التَّْبكير إِلى «الْستَْبقُوا إِليه التَّْهجير َما في ، وفي روايَة : لو يَْعلَُم النّاُس ، يَْعلَُمونَ  ولوْ »:  وسلمعليههللاصلى قَْولهو الصَّ

، وهي نِْصُف النََّهاِر ،  بالهاِجرة الّرجُل ، إِذا َخَرجَ  رَ َهجَّ  قال األَزهرّي : وسائُر العََرب يَقُولُون : أَْوقَاتَِها. (6) في أََوائلِ  إِليها وهو الُمِضيُّ 

بَعّي يَُخاِطب نَاقَتَه : ، وأَْنشَد األَزهريُّ عن ابن األَْعرابّي في نََواِدره قال : بالَهْجرو بالَهجير ويقال : أَتيتُه  قال ِجْعثِنَةُ بُن َجّواس الرَّ

ِر و  فــــــــــــــــح قــــــــــــــــًا يف ســــــــــــــــــــــــــــــَ يب َأاَينــــــــــــــــِ حــــــــــــــــَ  َتصــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ُرون  جــــــــــــــــِّ هــــــــــــــــَ ريِ  (7)يـــــــــــــــــُ جــــــــــــــــِ رِ  هبــــــــــــــــَ جــــــــــــــــح  الــــــــــــــــفــــــــــــــــَ

  
رون بَوْقِت الفَْجر. زاد الصاغانّي :  ٍء.في شي الهاِجَرة من في هذين الَحديثَين التّهجيرُ  ولَْيسَ  أَي يُبَّكِ

 ، وقال : الَحْوُض العَظيمُ  ، كأَمير : الَهِجيرُ و
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رِي الَفرِي    الواسضِ  ابهلَِجيهريـَفح
تَْين ُهُجرٌ  ج  ، وَعّم به ابُن األَعرابّي فقال : ، بضمَّ

 : الَحوُض ، وفي التَّْهذيب : الَحوُض الَمْبنَّي ، قالت َخْنَساُء تَِصف فرساً : الَهِجيرُ 

ا  يــــــــــــثــــــــــــًا كــــــــــــمــــــــــــَ ثــــــــــــِ دِّ حــــــــــــَ اَ  يف الشــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــمــــــــــــَ

  
اَ    ريُ مــــــــــــــــَ جــــــــــــــــِ رِ  هــــــــــــــــَ ِر اأَلعحســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــر جــــــــــــــــُ  ال

  
__________________ 

 ( يف التهذيب واللسان : وبعدها.1)
 ( يف القاموس : وشدة ا ّر.2)
 مهموزة.« مؤصلا»( األصر واللسان ا ويف الصحاح : 3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : هذه األحاديث تفعير من اهلاجرة.4)
 ( ديوانه وعجزه :5)

 فما تواصله سلم  وما َتَذرُ 
 .«أو »النهاية واللسان والتهذيب : ( 6)
 ( يف التهذيب : فيهجرون.7)
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 َء فاْنثَلََم فساَل ماُؤه.ِليتَِعني باألَْعَسر الذي أَساَء بِنَاَء َحْوِضه فَماَل فاْنهَدم ، َشبّهت الفرَس حيَن ماَل في َعْدِوه وَجّد في ُحْضِره بَحوٍض مُ 

ّمة : ُهِجرَ والحْمِض الذي َكَسرتْه الَماِشيَةُ  (1)الّصحاح : يَبِيُس  ، وفي ما يَبَِس من الَحْمض : الَهِجيرُ و  ، أَي تُِرك. قال ذُو الرُّ

ـــــــــه و  تح ب ـــــــــَ ن ا عـــــــــَ لحصـــــــــــــــــــــــاِء ممـــــــــّ َ  ابخلـــــــــَ ـــــــــح ب ـــــــــَ   (2)مل يـ
  

ا و   هــــــــــَ بحســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ ب ِإاّل يـ امــــــــــن الــــــــــر طــــــــــح جــــــــــريُهــــــــــَ  هــــــــــَ

  
ْخمُ  الغَليظُ  : الَهِجيرُ و ْخمُ  : الَهِجيرومن ُحُمر الَوْحِش ،  الضَّ ،  لبنِي ِعْجل ، وفي التكملة : ماَءةٌ  ماءٌ  : الَهجيرُ و ، نقله الّصاَغانّي. القََدُح الضَّ

 ، وقيل : َموضٌع. (3)، نقله الّصاغانيُّ  بيَن الُكوفَِة والبَْصَرة بن لَُجْيم ،

َراب السَّمين الفَْحُل الفاِدرُ  : الَهجيرُ  من الَمجاز :و َراَب ، كقَْولهم : َعَدَل الفَْحُل ، كما  َهَجرَ  ، يقال : الَجاِفُر من الّضِ الفَْحُل ، إِذا تََرك الّضِ

واب فيه : اللَّبَن الفائُق الَجيُِّد ، وفي الِكفَايَة : اللَّبَُن الَخاثِرُ  : الَهِجيرُ و في األَساس. بَُن الَجيُِّد ، وقد : اللَّ  الَهِجير ، هكذا في سائر النُّسخ ، والصَّ

ة أَنَّ  هو الخاِثُر من اللّبن ، وما َعِلْمت للُمصنِّف في ذلك قُْدَوة ،  الَهِجير تقدَّم في شْرح قَوِل األَعرابيّة لمعاويَةَ. ولم يَذُكر أَحٌد من األَئمَّ

 فتأَّمْل.

ً  : الِهَجارو .(4)ّزمخشري ، قاله ال الَوتَر ، أَي ، كِكتَابٍ  الِهَجار من الَمجاز : قَْوٌس قَِويَّةو ، أَي َهَدفاً ، عن  خاتٌَم كانَت الفُْرُس تتَّخذه َغَرضا

 ابن األَْعَرابّي ، وأَنشد لألَْغلَب الِعْجلّي :

كــــــــــــــًا َأغــــــــــــــارَا  لــــــــــــــِ ا مــــــــــــــَ نــــــــــــــَ لــــــــــــــمــــــــــــــح  مــــــــــــــا ِإنح عــــــــــــــَ

  
ارَا  َرًة َوقــــــــــــــــــــــَ َر مــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــِ ثـــــــــــــــــــــــَ  َأكــــــــــــــــــــــح

  

َتِلُب و   اهِلَجارَافارِساً َيسح

 بالِحْذق.قال : يَِصفه 

، هكذا في  وإِْن كان َمْوُصوالً  إِْن كان ُعْرياناً ، َحْبٌل يَُشدُّ في ُرْسغِ ِرْجِل البَِعير ثّم يَُشدُّ إِلى َحْقِوه : الِهَجارُ والطَّْوُق ، والتَّاُج.  : الِهَجارُ و

قَّْين وربَّما ُعِقَد في َوِظيف  وقيل : ُشدَّ إِلى الَحقَب. (5)النُّسخ وهو َغلٌَط وَصوابُه. وإِْن كان َمْرحوالً  هو َحْبٌل يُْعقَد في يَِده وِرْجله في أََحِد الّشِ

الفَْحُل  : الَمْهُجورُ  وقال الَجْوهرّي : َشدَّه به. ، بالّضّم : ُهُجوراً و ، بالفَتْح ، يَْهُجره َهْجراً هـ  بَِعيرَ  َهَجرَ و اليَِد ، ثّم ُحِقَب بالّطَرف اآلَخر ،

كاِل  الِهَجارُ و. قال : َمْهُجورٌ  ُسه إِلى ِرْجله. وقال اللَّْيُث : تَُشدُّيَُد الفَْحل إِلى إِْحَدى ِرْجلَْيه ، يقال ؛ فَْحلٌ يَُشدُّ َرأْ  قال األَزهرّي  .(6)ُمخاِلُف الّشِ

 الفَْحُل وغيُره. يُْهَجُر بالِهَجار  ِإاّل أَنّهُمقَاِرٌب لَما َحَكْيتُه عن العََرب َسَماعاً ، وهو َصِحيحٌ  الِهَجار : وهذا الذي َحكاه اللَّْيُث في

ْرته لئاّل يَْقِدَر على العَْدِو. َهَجْرتُ  وقال أَبو الَهْيثَم : قال نَُصْيٌر :  البَْكَر ، إِذا َربَْطت في ِذَراِعه َحْبالً إِلى َحْقِوه وقَصَّ

ى له ُعْروتَان في َطَرفَيه وِزّراِن ، ثّم تَُشّد إِحَدى  (8)أَن يُؤَخذ فَْحٌل  الِهَجار من العَرب في (7)وقال األَزهرّي : والذي َسِمعُت  ويَُسوَّ

ُروا ي ُرْسغِ ِرْجِل الفََرِس وتَُزرُّ ، وكذلك العُْروة األُْخَرى في اليَِد وتَُزّر ، قال : وَسِمعتُهم يقولون :العُْرَوتَْين ف رَ  َخْيلَكم ، وقد َهّجِ فاُلٌن  هجَّ

 فََرَسه.

ً  الَهِجرُ و  ُمتقاِرَب الَخْطِو ، قاله ابن األَْعرابّي ، وأَنشَد قَوَل العَّجاج : ، كَكتِف ، الذي يَْمِشي ُمثْقاَلً َضِعيفا

رح و  رٌي وحبــــــــــــِ حــــــــــــِ ىت مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــَ لــــــــــــح  غــــــــــــِ

  
ا و   هــــــــــــَ َويـــــــــــــح ب َدلــــــــــــح ذح ن جــــــــــــَ ٌ  مــــــــــــِ رح آبــــــــــــِ جــــــــــــِ  هــــــــــــَ

  
 ال يَْنبَِسط مّما به من الّشّر والباَلِء ، وفي المحكم : وذلك من ِشدَّة السَّْقي. بِهَجار قال : كأَنّه قد ُشدَّ 

َكةً : د ، باليَمن بينه وبيَن َعثََّر يَوٌم ولَْيلةٌ  َجرهَ و ، قال ِسيبََوْيه : قد َسمْعنا من  ُمذّكر َمصروٌف وقد يؤنّث ويُْمنع من جهة اليَمن ، ، محرَّ

يا فَتى لَئاّل يَِقَف على التَّْنوين ، وذلك ألَنه يا فَتَى ، فقَوله : يا فَتى ، من كالم العََربّي ، وِإنّما قال  َهَجرٍ  العََرب َمْن يقول : كجالب التَّْمر إِلى

 والنِّْسبَةُ  ، فلم يكن سيبَوْيه يَعرف من هذا أَنّه َمْصروف أَو َغْيُر مصروف ، َهَجر لو لَْم يَقُل له يا فَتَى لَلَزمه أَن يقول : كجالب التَّْمر إِلى

 قال الشاعر : قيل : حاِرّي بالنِّسبة إِلى الِحيَرة ، ، على َغْير قياٍس ، كما هاِجريٌّ و ، على القيَاس ، َهجريٌّ 

__________________ 
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 .«يب »( األصر والصحاح ا ويف اللسان نقاًل عن اجلوهري : 1)
 ( الصحاح : عنت له.2)
 ( يف معجم البلدان : اهلجرية.3)
 ( ومثله يف التهذيب عن أيب عمرو.4)
 القاموس عن نسخة أخر .( ومثلها يف اللسان ا وعل  هامش 5)
 ( التهذيب : للشكا .6)
 ( التهذيب : والذي حفظته عن العرب.7)
 ( التهذيب : حبٌر.8)
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ا  ُت فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــَ َت غـــــــــــــــاَرٍة َأوحضـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــح ـــــــــــــــ   ورُب

  
حِّ   رِيّ كســــــــــــــــــــــــــــــَ اجــــــــــــــــِ ِر  اهلــــــــــــــــَ ِرمَي متــــــــــــــــَح (1)جــــــــــــــــَ

 

  
 : (2)وقال َعْوُف بُن الَخرعِ 

زَّة  ّ  اأَلحــــــــــــــــــِ ا  (3)َيشــــــــــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ فـ ال   ســــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
   َ قــــــــــــــ  ا شــــــــــــــــــــــــــــَ ري  كــــــــــــــمــــــــــــــَ  الــــــــــــــدِّاَبرَا اهلــــــــــــــاجــــــــــــــِ

  
 وقال ابن األَثير : اسٌم لجميع أَْرض البَْحَرْين. : َهَجرُ و

ذكره :  «هجرَ  كُمْبِضعِ تَْمِر إِلى»ومنه الَمثَُل :  بَلٌد َمعروْف بالبَْحَرْين ، وقال َغيُره : هو قََصبةُ بالِد البَْحَرْين ، منه إِلى يَْبِريَن سبعةُ أَيَّام ،

ً و «كَجاِلِب الدُّّر إِلى البَْحر»الجوهرّي ، وهو كقولهم :  ، وراِكِب  َهَجرَ  عجْبُت لتاِجرِ »:  * عنه[تعالى]قوُل ُعَمَر رضي هللا  منه أَيضا

ها لكثْرة َوبَائَها ،  كأَنّه أَراد لَكثرةِ َوبَائه أَو لُرُكوب البَْحر «البَحر أَي تَاِجُرها وراِكُب البَْحِر َسواٌء في ، وقال ابن األَثير : وإِنَّما َخصَّ

 الَخَطر. وكالُم الُمصنّف َغْيُر ُمحّرٍر هنا.

 اليََمنِ  َهَجرِ  تُْنَسب إِلى أَنَّها أَو وقد جاَء ِذْكَرها في َحديِث الِمْعراجِ ، الَهَجِريَّة إِليها تُْنَسُب الِقاَللُ  الُمشّرفة ، ة ، كانَْت قُْرَب الَمِدينَة : َهُجرو

ةٌ  : َهَجرُ و وفيه اختالٌف.  : ِحْصنَةٌ ، بَكَسر فُسُكوٍن فنون مفتوحة ، َهَجرُ  ، هكذا في سائر النُّسخ ، والّصواب كما في المعجم وغيِره : ِحصَّ

 بلُغة ِحْمير : القَْريَة. الَهَجرو،  من ِمْخالِف َماِزنٍ 

 وَخْوُدوُن ، يُقَال إِلحداُهَما : َخْيُدونُ  تَطلُع إِليه في َمْنعَة من ُكّل جانب. ٍن قُْرَب َحْضَرَمْوتَ : قَْريَتَاِن ُمتقابلَتان في رأِْس َجبٍَل َحصي الَهَجَرانِ و

ونُ  وَن بنو الحارث بن َعْمٍرو المْقُصوِر  ولألُْخَرى : َدمُّ ِدُف ، وساكن َدمُّ  (4)، قال الَحَسُن بن أَحمَد بن يَْعقُوب اليََمنّي : وساكن َخْوُدوَن الصَّ

 بن ُحْجٍر آكِل الُمَرار ، وفيها يَقُوُل المرُؤ القَْيس :

ر ًة  وَن مــــــــــــــــــــَ هح بــــــــــــــــــــَدمــــــــــــــــــــ  َ ملح آلــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــَبيّنِ

  
َد و   ــــــــــح ن ــــــــــعــــــــــَ ومــــــــــًا ب ــــــــــَ ــــــــــغــــــــــاراِت ي ِد ال هــــــــــَ  ملح َأشــــــــــــــــــــــــح

  
يُصبُّ من سْفح الَجبَل يَْشَربُونه وُزروُع هذه القرى النَّْخل والذَُرة والبُرُّ ،  (5)وُكلُّ َرُجٍل ِمن هاتَْين القَْريَتَْين ُمِطلٌّ على قَْلعته ، ولهم غيل 

،  ، أَي ِخْصبٌ  األَْهَجار من َهَجرٌ  َما بَلَُده إِالَّ  يقال :و ْرُع.كفّة بكفّة ، بها الدَّْبر ُمحتَفّه. الدَّْبُر عندهم : الزَّ  الَهَجران وفيهما يَقُوُل الُمتََمثِّل :

 نقله الصاغانّي.

 من َضبَّة ، أَنشد ابن األَعرابّي : قَبيلَةٌ  بكسر الجيم : هاِجرُ و

يـــــــــــئـــــــــــِة  رحَب الـــــــــــر ثـــــــــــِ تح شــــــــــــــــــــــــُ رَكـــــــــــَ  هـــــــــــاجــــــــــرٌ ِإذا تــــــــــــَ

  
ا  وهنــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــُ ي رِ   عــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ الاَي مل ت  وهــــــــــــــــك  اخلــــــــــــــــَ

  
 

او ً وعلى نَبيّنا  أُمُّ إِسماعيَل صلَّى هللا ، فإِنها ح الجيمبفَتْ  ، هاَجرُ  أَمَّ  ، وقد تَقّدم في َموضعه. وفي اللسان : عليه وسلَّم ، ويقاُل لها : آَجُر أَيضا

ت َذْيلها وثَقَبَت  هاَجرُ  ُل امرأٍَة َجرَّ ةَ َغِضبَت َعلَيْ  (6): أَوَّ َها فحلَفت أَن تَقطَع ثالثةَ أَعضاٍء ِمن أُذُنَْيَها ، وأَّول من ُخِفَض. قال : وذلك أَّن سارَّ

 .النساءِ  في ُسنَّةً  فصاَرت ، وَخْفِضها أُذُنَْيَها بثَْقب قََسَمَها تَبَرَّ  أَنْ  السالمعليهأَْعضائها ، فأَمَرها إِبراهيُم 

 ، بالفَتْح ، جاَء ِذْكُره في ِشعر ، قاله الحازمّي. الَهْجرُ و

 كُزبَْير. موضعَان. الُهَجْيرُ و

 .هاِجريّ  ، مأُْخوذٌ من قَْول الشَّاعر الذي تقّدم ِذْكره عند ِذْكرِ  َهَجر ، كأَنّه َمْنُسوٌب إِلى : البَنّاءُ  الهاِجريُّ و

 عندهم هي االنتقَال من البَْدِو إِلى القَُرى ، كما تقّدم. الِهْجَرة ، وهذا على َحقيقَته ، فإِنّ  الَحَضرَ َمْن لَِزَم  أَيضاً : (7) الهاِجِريُّ و

 ، قال األَْزَهرّي : َسِمْعُت غيَر واحٍد من العََرب يقول هَكَذا. يُْؤَكُل نِْصَف النََّهارِ  الذي الطَّعَام ، بالفَتْح : اسمُ  الَهُجوِريّ و

رُ و ُروا وال هاِجُروا»:  عنههللارضيقَْوُل ُعَمَر ، ومنه بالُمَهاِجرين التََّشبُّه ، التََّهجُّ هلِل تعالَى وال  اْلهْجَرة قال أَبو ُعبْيد : يقول : أَْخِلُصوا «تََهجَّ

ٍة منكم ، فهذا هو بالُمَهاِجرين تََشبَُّهوا ر على غيِر ِصحَّ  ، وهو كقولك : فاُلٌن يَتَحلَّم وليس بحليم ، أَي أَنّه يُْظهر ذلك وليس فيه. التََّهجُّ
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__________________ 
قوله : كســح املهاجري جرمي متر ا معناه صــببت عل  أعدائي كصــب اهلاجري جرمي التمر ا وهو النو  ا كذا يف »( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 .«اللسان يف مادة س ح ح
 البلدان : اجلزع ا ابجليم والزاي. ( يف معجم2)
 ابلراء.« األحرة»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 سقطت من املطبوعتا املصرية والكويتية. (*)
 .«قوله املقصور ا قا  أبو بكر الوزير : معىن املقصور أنه اقتصر به عل  ملك أبيه أي أقعد فيه كرهاً »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«اهلجران»عندهم النهر ا قاله يف معجم البلدان ( الغير 5)
 ( يف اللسان : وأو  من ثقبت أذنيها.6)
 .«اهلاجر»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 7)
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كةً وَضبَطه  ذي َغبَبٍ  َهْجَرةُ و ، نقله ياقُوت في الُمْعَجم ، قُْرَب َصْنعَاِء اليَمنِ  ، كُزبْير : البَُحْيحِ  هْجَرةُ و قُْرَب  الّصاَغانّي كُصَرد ،، ُمَحرَّ

و ، نقله ياقُوت. ثم إِّن ُمْقتََضى ِسياق المصنِّف أَنهما بالفتح ، ورأَْيُت الّصاَغانّي قد َضبطهما بالَكْسر بخّطه ُمَجّوداً ، وه َذَماِر باليَمن

 المشهور على األَْلسنة.

ين المهملة مقصور ،، بضَ  ابُن نُْسَمى ، هو ُمَحّركةً  ، الِحْميَرّي ، َهَجَرانَ  وذو من  ، كِمْنبر ، من بَنِي ِميتٍَم بن َسْعدٍ  ّم النّون وسكون الّسِ

 ، وهو من األَْقيَال. األَذواءِ 

 ، قال أَبو نَُخْيلَةَ الّسعدّي : َكثيرٌ  ، أَي ، كُمْحِسن (1) ُمْهِجرٌ  َعَددٌ  يقال :و

ِجرُ هَذاَ  ِإسحاُ  وِقبحٌص   ُمهح
. أَنشَده األَْزَهرّي ، وفي َرجزه :قال الصاَغانّي : هكذا   ُمْجِهر ، على القَْلب. وإِسحاق هو ابن ُمْسِلم العُقَْيليُّ

رُ و ةَ  الُمتَهّجِ  بن َهّمام. : فَرُس َعْبِد يَغُوَث بن َعْمِرو بن ُمرَّ

ةُ  الَهْجَرة : تصغير الُهَجْيَرةُ و ذا نَقلَه الّصاغانّي عنه ، كما رأَيتُه في التّْكملَة ، وتَبِعَه ، قاله ابن األَعرابّي. هك بالفَتْح : وهي السَّنَةُ التامَّ

 الُمَصنِّف ، وهو تَصحيٌف قَبيٌح ، وَصَوابُه على ما هو في التَّْهذيب لألَْزَهرّي نَقالً عن ابن األَْعَرابّي.

 .(2)وهي السَّمينَةُ التاّمة  الَهْجَرة : تصغير الُهَجْيَرةو

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه

ْكر : تَْرُك اإِلخالص فيه ، فكأَّن قَلبه الُمَهاَجَرةو: تَْرُك ما يَلَزُمك تَعَاُهُده ، قاله اللَّْيث.  الَهْجرُ  وِمَن »الحديث : للَسانِه ، ومنه ُمَهاِجرٌ  في الذِّ

 القْلِب. ِهْجَرانَ  يريد،  «ُمهاِجراً  الناس َمْن ال يَْذُكر هللاَ إِالَّ 

 : أَْغفَلَه. َهَجَرهو

وإِنما  «إِبراهيمَ  ُمَهاَجرَ  ، فِخيَار أَهِل األَرِض أَْلَزُمُهمْ  ِهْجَرةٍ  بعد ِهْجرةٌ  سيَُكون» الَحديُث :إِبراهيَم ، بفَتْح الجيم : الشَّاُم. ومنه ُمَهاَجرُ و

ا السالمعليهأُِضيف إِليه ألَنه   من هذا ، أَي أَْحَسُن ، حكاه ثَْعلَب. أَْهَجرُ  الّشاِم وأَقام به. وهذا المكانُ رِض العراِق َمَضى إِلى أَ  من َخَرجَ  لمَّ

 وأَنشد :

لحُت داراً ِمن ِداَيرِ   َجراتَبد   َأهح
 قال ابُن سيده : ولم نَسمع له بِفْعل ، فعَسى أَن يكون من باِب أَْحنَِك الّشاتَْين ، وأَْحنَِك البَعيَرْين.

 أَي فُْحشاً. وبُْجراً ، ُهْجراً  وقال

 : َحلََم. يَْهُجُر َهْجراً  به في النّْوم َهَجرَ و

، كما قالوا في َجْمع حاَجٍة ،  هاِجرةٌ  بمعنى الفُْحش ، على غير قياس ، وهو من الجموع الّشاذّة ، كأَّن َواحَدَها ُهْجر : جْمع الَهَواِجرُ و

 د :َحَوائُج ، كأَنَّ َواحَدها حائَجة ، قالَه ابُن جنّي وأَنش

رحُزٍ  و  اِم ابـــــــــــــــَن فـــــــــــــــاِرِس قــــــــــــــــُ َك اي عـــــــــــــــَ  ِإنـــــــــــــــ 

  
ا و   ــــــــــَ ن ــــــــــِر اخلــــــــــَ ي ــــــــــٌد عــــــــــلــــــــــ  قــــــــــِ ي عــــــــــِ رِ مــــــــــُ َواجــــــــــِ  اهلــــــــــَ

  
ّي : البَْيُت لسلََمةَ بن الُخْرُشب األَْنمارّي يَُخاِطَب عاِمَر بن الطُّفَْيل. وقُْرُزل : اسم فرٍس للطُّفَْيل.  قال ابُن بَّرِ

ةٍ. قال : والصَّحيح في َء مّرةً والُمعيُد : الذي يُعَاِوُد الّشي ، ويَُكون من الَمَصادر التي َجاَءت  الُهْجرِ  بمْعنَى هاِجَرةٍ  أَنََّها جْمع الَهَواِجر بعد مرَّ

 قَْوُل الّشاعر ، أَنشده المفّضل : الُهْجرِ  بمعنَى هاِجَرة على فاِعلَة ، مثل العَاقِبَة والكاِذبَة والعافِيَِة ، قال : وشاِهد

َك  َت انلــــــــــــــَ ئــــــــــــــح ا شــــــــــــــــــــــــــــِ رَايت ِإذا مــــــــــــــَ اجــــــــــــــِ   هــــــــــــــَ
  

يو   ن  ِإلــــــــــــــيــــــــــــــَك ســــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــِ رح هبــــــــــــــِ مــــــــــــــِ  ملَح أُعــــــــــــــح

  
 جْمعاً ُمَكسَّراً. َهَواِجرَ  على هاِجَرةٌ  جْمعاً ُمَسلَّماً كذلك يُْجَمع َهاِجراتٍ  على هاجَرةٌ  فكما ُجِمعَ 
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يَرىو ُجِل : َكالُمه ، قاله األَزهرّي. ِهّجِ  الرَّ

رَ  على َحْذف ُمَضاف ، وقد «سُ حيَن تَْدَحُض الشَّم الَهِجير أَنّه كان يَُصلِّي» في الَحديث :و، كأَمير : َصالةُ الظُّْهِر ،  الَهِجيرِ  وَصالةُ   َهجَّ

ر النَّهاُر فهو ُرواوالقوُم ، إِذا صاروا في ذلك الَوقت ،  أَْهَجرَ  . وقال اللَّْيثُ ُمَهّجِ  ، إِذا ساُروا في ذلك الَوْقت. هجَّ

 بقليل ، قاله السُّكَّرّي. الهاجرةِ  ، بعد الُهَوْيجَرةُ و

 إِذا تُِرَك ، نقلَه ابُن القَّطاع. رَ ُهجِ  ، كأَمير : الَمتُْروُك ، وقد الهِجيرو

__________________ 
 .«مهجر»وجاء صواابً يف الشاهد : « مهتجر»( يف التهذيب : 1)
 ( يف التهذيب أيضاً : السنة التامة.2)
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 ، كأَمير : َموِضعان ، وهما غيُر الَمْوِضعَين اللََّذْين َذَكرُهَما الُمَصنّف. الَهِجيرو، بالفَتْح ،  الَهْجرُ و

 الذي ال تدخله األَلُف والالُم. َهَجر ، قال الّصاغانّي : وهو غيرُ  (1)، محّركةً : َموضٌع ، عن ابن ُدريد  الَهَجرُ و

 الحاِمُل : َعُظَم بْطنُها ، نقلَه ابُن القّطاع. أَْهَجَرتو

 الِقيِرّي : من أَعماِل َكْوَكبَاَن ، وقد تقّدم ِذكرها في ق ي ر. رةُ ِهجْ و

ْيرة.  هاِجرِ  بن عبد َمنَاف الُخَزاعّي ، بكسر الجيم ، وبْنتُه لُْبنَى بنت هاِجرُ و أُمُّ أَبي لََهب ، ذكره السَُّهْيلّي في الروض ، ونقله الّشامّي في الّسِ

 د الرحمن بن ُرَماِحس الِكنَانّي ، بَكْسر الجيم أَيضاً. وهذا نَقَلَه الحافُظ في التَّبصير.في نَسِب عب (2)بن ُعَرْيبَة  هاِجرُ و

 .عنههللارضيبُن َوبَْير بن أَبي ُدعْيج ، كِكتَاب ، بْطٌن من بني الَحَسن بن علّي  ِهَجارُ و

ّم ، ُمَؤلّف  الُهْجويريّ  واإِلَمام أَبو الحسن عليّ  قَريةٌ  ُهْجويرة والَمْدفُوُن بالهوَر ، من قَُدماِء الَمَشايخ ، كأَنّه إِلى« كشف الَمْحُجوب»بالضَّ

 من ُمَضافَات َغْزِنيَن. فليُنظْر.

 ف.، محّرَكة : اسٌم للُمَشقَّر وَعَطالَةَ ، ِحْصنَاِن باليَمامة ، وهما غير اللََّذْين ذكَرهما الُمصنّ  الَهَجَرانِ و

 : اسُم َماٍء في نَواِحي الَمدينة. َمْهُجورٌ و

ِل أَعماِل اليََمن ، بينَها وبين َصْعَدةَ ِعْشرون فَرَسخاً. َمْهَجَرةُ و  : بَلدةٌ في أَوَّ

مّ  يْهُدرُ و ، بالَكسر ، هَدر يْهِدرُ  ، يقال : ، محّركةً : ما يَْبُطُل من َدٍم وَغْيِره الَهَدرُ  : [هدر]  ، محّركةً ، أَي بََطَل ، َهَدراً و (3) [َهْدراً ]، بالضَّ

ْلَطاُن : أَْهَدَرهُ وَواحٍد.  بَمْعنًى فيه فَعََل وأَْفعَلَ  .إِهَداراً  أَنا أَْهدْرتُهو. الِزٌم ُمتَعَّدٍ ، َهَدْرتُهو َكةً ،  بينهم ، َهَدرٌ  وِدماُؤهم أَباحهُ وأَْبَطله. السُّ ُمَحرَّ

َمن اطَّلََع »في الَحديث : و، أَي باِطالً ال قََوَد فيه وال َعْقل ، ولم يُْدَرك بثَأْر ،  َهَدراً و َهْدراً  ُمباَحةٌ ، ويُقَال : َذهَب دُم فالنٍ  (4) ُمْهَدَرةٌ  أَي

 : أَْبَطلوَها. ِدماَءُهم أَْهَدُروا : تََهاَدُرواو أَي إِْن فَقَُؤوها َذهبَْت باِطلَةً ال قَِصاَص فيها وال ِديَةَ.،  «َعينُه َهَدَرتْ  في َداٍر بغَير إِْذٍن فقد

 ، ولو قال : وَرقَّ أَسفلُه ، كان مناسباً. َخثَُر أَْعالهُ ، وأَْسفَلُه َرقيٌق ، وذلك بَْعد الُحُزور الّرائِب الذي : اللَّبَنُ  الهاِدرُ  من الَمَجاز :و

ساقُطوَن  ، أَي كِعنَبٍة وُهَمَزة ، ُهدَرةٌ و، محّركةً ،  َهَدَرةٌ  ُهمْ  يقال :و ، األَّول عن ُكراع وهو َمجاز ، : الساقطُ  الهاِدرُ و ، بالفتح ، الَهْدرُ و

ا هادر ، قال ابُن ِسيده : والفتح أَْقيَُس ، ألَنّهُ جْمع ءٍ لَْيُسوا بَشيْ  ل من الصَّحيح ، بالكْسر ، فال يَُكسَّر عليه فاعِ  ِهَدَرةٌ  ، مثل َكافِر وَكفََرة. وأَمَّ

ا بالّضّم ، فال يَُوافق ما قاله النَّحويّون ، ألَن هذا بناٌء من الجْمع ال يكون إِال  ُهَدَرةٌ  وال من الُمْعتَّل ، ِإال أَنه قد يكون من أَبنيَِة الُجُموع ، وأَمَّ

بالّضم ، إِنَّما هو إِبُن األَعرابّي ، وقد أُْنِكر  ُهَدَرةً  ع ، والذي َرَوىللُمْعتَّلِ ُدوَن الّصحيح ، نحو ُغزاة وقَُضاة ، اللهم إِاّل أَن يكون اسماً للَجمْ 

بَعيُّ : ُهَدَرةٌ  ، يُقَال : َرجلُ  وَكذا الواحُد واألُْنثَى ذلك عليه.  ، مثل ُهَمزةٍ : ساِقط ، قال الُحَصْين بن بَُكْير الرَّ

اُن  بـــــــــــــــــــــَ َدرَهح ِإيّن ِإذا حـــــــــــــــــــــاَر اجلـــــــــــــــــــــَ  اهلـــــــــــــــــــــُ

  
نح َقصـــــــــــــــــــــح   ت مـــــــِ بـــــــح َرهح رَكـــــــِ جـــــــَ ثـــــــح بـــــــيـــــــِر مـــــــَ (5)ِد الســـــــــــــــــــــ 

 

  
، قال  (6)ح الهاِء وهو بالّدال هنا أَْجوُد منه بالذّال المعجمة ، وهي ِروايةُ أَبي َسعيد ، وقال األَزهريُّ : هذا رواه أَبو ُعبيد عن األَصمعّي بفت

بَعّي. ة ِهْدرٌ الهَدرَ  بَُدَرةٌ ، بالّضّم ، قال : وقال بَْعُضهم َواحدُ  ُهَدَرةٌ  : ويقال أَيضاً :  ، مثل ِقَرَدة وقِْرد وأَنشد بيَت الُحصْين بن بَُكْير الرَّ

بعّي :ـ  بكسر الهاِء وفَتْح الّدالـ  ِهَدَرةٌ  قلُت ، وفي التكملة : وقال ابُن األَْعَرابّي : بنو فاُلنٍ   أَي ساقطون ، وأَنشد لُحَصْين بن بَُكْير الرَّ

 اهِلَدَرهح ِإيّن ِإذا حاَر اجلََبان 
__________________ 

 .88/  2( اجلمهرة 1)
 .«عرينة»( كذا ابألصر وصححها  ق  املطبوعة الكويتية 2)
 ( زايدة عن القاموس.3)
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 ونبه مصححه هبامشه إىل عبارة القاموس.« مهتدرة»( يف اللسان : 4)
مثجرة ابلثاء ا هذه هي الرواية الصـــحيحة عند الصـــاغاين ا قا  : واملثجرة والثجرة : املوضـــض العري  من قوله : »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 5)

 ويف التهذيب ضبطت اهلدره بكسر اهلاء وجاءت رواية الشطر الثاين يف التهذيب :« الوادي أو الطري  ا ورواه األزهري منجره ابلنون
 قصدت من قصد الطري  منجره

 بفتح اهلاء والدا  : َهَدره وفسره أهنم الساقطون. ( يف التهذيب :6)
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 هنا َخَرج َمْخَرَج قَول الَجْعدّي : (1)بكسر الهاِء ، ويقال : الَجبَاُن 

ُم  هـــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــــــَ وح اِذي  فــــــــــــــــــــــــَ َ
ون واملـــــــــــــــــــــــ  مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
مِ   جــــــــــــــــــح َد الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ  َوقــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ ُدون تـ َوقــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــــــَ  يـ

  
 أَراَد النُّجوَم. وهو ُمخاِلٌف لما في المحكم ، فتأَّمْل.

ر ، وقيل : َهدََّر تَْهديراً  كذلكو ، ُهُدوراً و،  َهديراً و ، بالفَتْح ، َهْدراً  ، بالَكْسر ، يَْهِدرُ  البَِعيرُ  َهَدرَ و َت في َغْيِر ِشْقِشقَةٍ  ، إِذا َكرَّ ، وفي  َصوَّ

ر»وفي الَمثَل :  ، َهَواِدرُ  الّصحاح : َردََّد َصوتَه في َحْنجَرتِه ، وإِبِل في و ٌء.وليس َوراَءه شي يُْضَرُب لمن يَِصيح« في العُنَّة كالُمَهّدِ

َراب ، وهويُْحبَُس في العُنَّة ، أَي ا الذي يَُجلُِّب وال يُنَفِّذُ قَْوله وال فِْعلَه ، كالبِعير : أَو (2)األَساس  ر لَحظيرة ، ممنوعاً من الّضِ  (3) يَُهّدِ

 . قال الَوليُد بُن ُعْقبَة يُخاِطب ُمعَاويةَ :تَْهديراً 

ىن   عـــــــــــَ ُ
ِدِم املـــــــــــ َر كـــــــــــالســـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــح ـــــــــــد  َت ال عـــــــــــح طـــــــــــَ ـــــــــــَ  ق

  
دِّرُ   ِرميُ  هتــــــــــــــــــَُ ا تــــــــــــــــــَ َ  فــــــــــــــــــمــــــــــــــــــَ  يف ِدَمشــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
، بالفَتْح ،  تَْهداراً و ، نَقلَه ابُن القَّطاع ، وكذلك َهَدَل يَْهِدُل َهِديالً ، َهِديراً وفَتْح ، ، بال َهْدراً  ، بالَكْسر ، يَْهِدرُ  الَحَمامُ  َهَدرَ  من الَمَجاز :و

َت. وكذلك التَّْهَدال ، إِذا  َصوَّ

للحسن بن عبد هلل البَعير. وقَرأْت في كتاب َغريب الَحمام  بَهِديرِ  وفي األَساس : قَْرقَر وَكّرَر َصوتَه في َحْنَجرته ، كأَنّه على التَّْشبيه

 ، االسُم والمْصدر واحٌد ، قال الشاعر : َهَدَر يَْهِدُر َهديراً واألَصبهاني ما نَّصه : 

ه و  عـــــــــــِ جـــــــــــح ِديـــــــــــُر بســـــــــــــــــــــــــَ وهـــــــــــا اهلـــــــــــَ عـــــــــــُ دح اَء يـــــــــــَ  َورحقـــــــــــَ

  
هـــــــــا   َض مـــــــــنـــــــــح جـــــــــح اِوب ذاَ  الســـــــــــــــــــــــ  ا ـــــــــُ ِديـــــــــُرهـــــــــَ  هـــــــــَ

  
، وهو في  الَهِديرِ  ، وفي كالم المصنّف نََظٌر من ُوجوٍه : أَّوال فإِنّه تَرَك ِذْكرَ  َغاَل  ، أَي تَْهَداراً و يَْهِدُر َهْدراً  الشََّرابُ  َهَدر في الّصحاح :و

 في الَحَماُم ، ولم يَذُكْره أَهُل الغَريب فيها ُمْطلقاً ، وإِنَّما َذَكَره الجوهريُّ  هَدرَ  في مَصادر التَّْهدار األََساس وُكتُب الغريب. وثانياً : أَْوَردَ 

ق بين َهَدر الّشَراُب ، كما تََرى ، والّزمخشريُّ في َمَصاِدر َهَدر َمصادر ْكر وهما َواحد  َهَدرَ والبَعيُر  َهَدرَ  الفَْحُل ، وثالثاً فَرَّ الَحَماُم في الذِّ

وكذا الَحَماُم ، كما فَعلَه األَزهريُّ وابُن القَطَّاع ،  البَِعيُر ، إِلى آِخِره ، ثم يقول : َهَدروفي المصادر واالستْعمال ، فكان يَْنبَِغي أَن يَقُول : 

 .(4) اْنَشقَّ كافُوُره : يَْهِدُر َهْدراً  النَّْخلُ  َهَدرَ  من الَمجاز :و ليكون أَنسَب لالْختَصار.

 طاَل ِجدًّا وَكثَُر وتَمَّ. وأَْرضٌ ول ، إِذا تََحّرك ، عن ابن ُشَميْ  َهِديراً و كقُعُود ، عن أَبي حنيفَة ، يَْهِدُر ُهُدوراً  العُْشبُ  َهَدرَ  من الَمجاز :و

َء أَطوُل منه. وقال ابُن ُشَمْيل : يقال من العُْشب : الَكثيُر ، وقيل : هو الذي ال شي الَهاِدرُ  وقال أَبو َحنيفَة : : كثيَرةُ العُْشِب ُمتَنَاِهيَةٌ. هاِدَرةٌ 

 ، إِذا انتََهى بَْقلَُها ُطوالً. َهِديراً  األَرضُ  َهَدَرت ، ِإذا بلغ إِنَاهُ في الطُّول والِعَظِم ، وكذلك قد َهَدرَ  للبَْقل : قد

ع ، أَو : َواٍد باليََماَمةُ ،  : (5)سخ ، وَصوابُه كَشدَّاد ، كما َضبََطه ابُن األَثير والصاَغانّي وغيُرهَما ، َهكذا في سائر النُّ  كَسَحاب ، الَهَدارُ و

أَْنزلوه بنو َحنيفة فكاتَبُوه واْستَْجلَبُوه ف (6) [به]، وبه نََشأَ وكان مْن أَهِله ، وكان له عليه َطِويٌّ فسمعت  الَكذّابُ  بُن َحبيب ُولَد به ُمَسْيِلَمةُ 

 وأَسَكنََها بني األَْعَرج ، وهم بنو الحارث بن َكْعب بن َسْعد بن َزْيد َمناةَ بن تَميم ، فهم أَهلُها إِلى اآلن. (7)َحْجراً ، ولما قُتَِل َسبَى خاِلٌد أَهلََها 

 ، عن ابن األَعرابّي وأَنشد : شاِعر اسمُ ، قد خالَف هنا اْصطالحه فإِنه لو قال : كَشدَّاد ، ألَصحاَب ،  ، مشّددةً  الَهّدارِ  أَبُوو

ُخ أَبــــــــــــــــو  يــــــــــــــــح حــــــــــــــــُ  الشــــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ ارِ ميــــــــــــــــَح د   اهلــــــــــــــــَ

  
رَارِ   ِر الســــــــــــــــــــــــــــِّ مــــــــــــــَ حــــــــــــــاِ  قــــــــــــــَ تــــــــــــــِ َر امــــــــــــــح  مــــــــــــــثــــــــــــــح

  
ارٍ  َهّدارٍ  نُعَْيُم بنو ةَ َحديثاً َواحداً :  أَو َهبَّاٍر أَو َهمَّ ار أَو حمار ، والّصحيح ، َهّمار ، َغَطفانّي نزَل الّشاَم ، رَوى عنه َكثِيُر بن ُمرَّ أَو َخمَّ

 .(8)ن ولكنّه تَبع الّصاغانّي في ِذْكره هنا وقَلّده في إِيراده األَْقَوال الثالثَة وتَْرِكه للقَْولْين األَخيريْ « م رهـ » وكان األَْولَى أَن يذكره في

__________________ 
 .. ( يف التكملة : ويقا  : اجلبان ها هنا مجض خرج خمرج1)
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 . وهّدر : كرر... ( يف األساس : وهدر الفحر2)
 ( يف الصحاح : يُهِدر بتخفيف الدا  املكسورة.3)
 ( يف األساس : وهدر كافور النخر : انش .4)
 ( وقيده ايقوت بتشديد الدا  أيضاً.5)
 زايدة عن معجم البلدان.( 6)
 ( أي أهر قر  اليمامة ا كما يف معجم البلدان.7)
 .35/  5( انظر أسد الغابة 8)
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ى بن عاِمٍر التَّْيمّي ، الُهَدْير الُمْنَكِدُر بُن عبد هللا بنو ،  الُهَدْير ، قلت : وآل بيِت األَخيِر يُعَرفون ببني كُزبَْير ، صحابيَّان بن عبد العُزَّ

ن َرَوى َعْنهُ ُعثَماُن التَّْيمّي ، وصالُح بُن َربيعَةَ بن الُهَدْير َربِيعَةُ بُن عبد هللا بن وأَخوه ، َرَوى عن عائشةَ ؛ وأَبو بَْكر محّمد بن  الُهَدْير ممَّ

ألَخيُر َغلبَْت عليه الِعبَادةُ فَمنعَتْه من الِحْفظ ، الُمْنَكدر ، رَوى عن جابر وأَنَس وعائشةَ ، وأَوالده ُعمُر وإِبراهيُم ويُوُسُف والُمْنَكِدُر حدَّثُوا ، ا

بن عبد هللا إِماُم َمْرَو رَوى عنه ُمْحِرٌز. وَولُده عيَسى بن الُمنَكِدر أَبو محّمد ، نَِزيُل مصَر وقَاِضيَها : ومن َولِد ُعَمر بن محّمد بن الُمْنَكدر 

ثها أَبو بَْكٍر أَحمُد بن محّمد بن ُعمر بن   وولُده أَبو ُعَمر عبُد الَواِحد ، َرَوى عن أَبيه. 314عبد الرحمن بن ُعَمر ، تُوفِّي بها سنة وُمحّدِ

 .(1)ٌء ، وليس لعُبَاَدة فيه َشيْ  بَنِي الَوِحيد بينَ و ، بينهم بنَْجٍد لبَني ُعقَْيل ، وفي التكملة : ماءٌ  : َماَءةٌ  الَهْدَراءُ و

 ، كِقْرد وقَِرَدةٍ ، وقال أَبو َصْخر الُهَذلّي : ِهَدَرةٌ  ال َخْيَر فيه ، والَجْمع ، بالَكْسر : ثَقيلٌ  ِهْدرٌ  َرُجلٌ و

تـُثحِقَر اهلَدُف  ُتوِسَنتح واسح رُ ِإذا اسح  (2) اهِلدح
 ، قاله ابن القّطاع. َهَدَر َهَدراً  ، وقد ُمْنتَِفخٌ  ، أَي أَْهَدرُ  َجْوفٌ و

َسْحَره ، أَي  فَهَدرَ  ، وقال غيُره : َضَربه (3) َسقََطت ، أَي تَْهِدُر ُهْدورا ِرئَتُه فَهَدَرت َضَربَه في الّصحاح : والتهذيب البن القَّطاع :و

 أَْسقَطه. وهو َمجاز.

 : ما َصغَُر من الثَّنَايَا. الَمْهَدَرة في التكملة :و

 ، أَنشد َشِمٌر : اْنَصبَّ واْنَهمرَ  إِذا المَطُر. اْهْدودرَ  فيها أَيضاً :و

ِدراً مُ  َدوح  ُمَعنحِدراً ُجَفاال هح
 . قلت : وهو َمجاز.الُمْهدْوِدر الُمْعْنِدُر مثْلُ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، محّركةً : األَْسقَاُط من الناس الذين ال َخْيَر فيهم ، وبه فسََّر الباهليُّ قْوَل العَّجاج : الَهَدرُ 

 (4) اهلََدراجِلد  من الّناِس  هدرَ و 
 قََط الِجّد مْن ال َخْيَر فيه من النّاس.أَي أَس

 .َهدَّارٌ  ، وفَحلٌ  تَْهَداراً  الفَحلُ  َهَدرَ و

ةُ النَّبيذ َهَدَرتوفي َمْنِطقة ، وفي ُخْطبَتِه ، كّل ذلك على التَّْشبيه ،  يَْهِدرُ  ِشْقِشقَتُه ، وهو َهَدَرتْ و،  هاِدرٌ  ومن الَمجاز : هو فَحلٌ  تَْهِدر  َجرَّ

 ، وتَْهَدراً وهو َمجاز. قال األَخطُل يصُف َخْمراً. َهِديراً 

هـــــــــــا  يـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــِ واٍ  بـــــــــــطـــــــــــِ اَلثـــــــــــَة َأحـــــــــــح تح ثـــــــــــَ مـــــــــــ   كـــــــــــُ

  
ِد   تح مـــــــــــن بـــــــــــعـــــــــــح ر حـــــــــــَ ىت  ِإَذا صـــــــــــــــــــــــــَ َدارِ حـــــــــــَ  هتـــــــــــَح

  
ةٌ   ير هاٍء ، قال :، بغ َهُدورٌ  وَجرَّ

 َهُدورِ َدَلفحُت هلُمح بَباِطَيٍة 
َت. وقال أَبو السََّمْيَدعِ : َهَدرَ  وقَال األَْصَمعّي ،  الغالُم ، إِذا أَراَغ الكالَم وهو َصغيٌر. َهَدرَ  الغاُلُم وَهَدَل ، إِذا َصوَّ

 ، وهو َمجاز. َهِديَرهُ  ، وسمعتُ  َهّدارٌ  العَْرفَُج ، إِذا َعُظَم نبَاتُه. وَرْعدٌ  َهَدرَ  وهو َمجاز ، وكذلك

َجنَّ »في الحديث : و  أَي َعجوزاً أَْدبَرت َشهوتَُها وَحَرارتَُها ، وقيل : هو بالذّال الُمْعَجَمة ، وسيأْتي. «َهْيَدَرةً  ال تَتََزوَّ

ف السُّلَْيَمانّي باليََمن ، بيُت عْلم وَصاَلحٍ ، منهم ابن َدْعَسق المشهور ، وَولده المشهور بولد السَّيّد ، : بَطٌن من ُشَرفاِء الِمْخال الَهَداِدَرةُ و

 الُمتَوفَّى بتَِعّز ، والشريف السنّي عبد هللا بن مهنّا ساكن َواِدي ُمور.

 د هللا بن َزْيد بن َكثير بن عامر بن َغْنم.، كُجَهْينَة : بَطٌن من َعّكِ بن َعْدنَان ، باليمن ، وهم بنو عب ُهَدْيَرةو
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َكت لَْحَمها وِعَظاَمها.  َرْجَرَجت ، أَي الَمْرأَةُ التي إِذا َمَشتْ  ، أَهمله الَجْوَهرّي ، وهي ، كعُلَبط الُهَدِكرُ  : [هدكر] ،  الُهْدُكوَرةُ و الَهْيَدُكرُ وَحرَّ

 فقال : ال أَْعِرفه ، قال : الَهْيَدُكور ، قال أَبو علّي : سأَْلُت محمَد بَن الَحَسن عن الَكثيَرةُ اللَّْحمِ  : المرأَة الَهْيَدُكوَرةُ و الَهْيَدُكورُ و بالّضّم ،

 اَل تََرى إِلى بَْيت َطَرفَةَ :نُّه من تَحريف النَّقَلَِة ، أَ وأَظ

__________________ 
 ( ومثله يف معجم البلدان.1)
 يب ا وفيه : واستبقر.( التهذ2)
 ( والعبارة يف األساس والتهذيب.3)
 ( رواية التهذيب :4)

 هدر الناس من اجلّد اهلََدرح و 
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تح  لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــبـ ّداُء ِإَذا مــــــــــــــــا أَق ي بــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  فـ

  
م َرَداٌح   ُة اجِلســــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــَ خــــــــــــح ــــــــــــَ رح ف ــــــــــــُ دَك ــــــــــــح ي  (1) هــــــــــــَ

  
َضُرورةً ، كذا في اللسان ، ونسبَه الصاغانّي إِلى الَمّرار بن ُمْنِقد وقال : وهي بَّداُء ، وقال : َضْخَمةُ الجسم.  هْيَدُكورٍ  فكأَّن الواو ُحِذفت من

 ُمنَعٌَّم. ، أَي ، كعاُلبِط ُهَداِكرٌ  ورجلٌ  والبََواقي سواٌء.

ى الَهْيَدُكور أَو ْخَمةُ الَحَسنةُ الدَّلِّ  من النّساءِ  الّشابَّةُ  : الَهْيَدُكور قال ابن ُشَمْيل :وُء. : الُمتََدّرِ ّم ، وأَنشد : كالُهْدُكوَرة في الشَّبَاب ، الضَّ  ، بالضَّ

َفاُء   َهيحدَُكورُ هَبحَكَنٌة َهيـح
 ، كعُلَبِط ، وأَنشد : كالُهَدِكر اللَّبَُن. الخاثُِر ، : الَهْيَدُكور قال أَبو َعمرو :و

ريَا  مــــــــِ ــــــــ  ــــــــن َك ال فــــــــَ ــــــــح يـ ِ  ضــــــــــــــــــــــَ ــــــــه : اســــــــــــــــــــــح ت ل لــــــــح ــــــــُ  قـ

  
ُرو و   مــــــــــــــــح ــــــــــــــــًا اي عــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــَ ورَال دَكــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح ي  هــــــــــــــــَ

  
 : اللَّبَن إِذا َخثَر ولم يَْحَمض ِجدًّا. الُهَدِكرُ  وقال النَّْضر :

ً  : الَهْيَدُكورو  لَقَُب َرُجٍل من ِكْنَدةَ. أَيضاً : َهْيَدُكورٌ و ، نقلَه الصاغانّي ، لَقَُب الَحاِرِث بن َعِدّي بن الُمْنِذر ، وكان شريفا

جلُ  تََهْدَكرَ  يقال :و ى على الناِس : تََهْدَكرَ و ، وفي التكملة : فأَنامهُ كالسُّْكر ، َرِوَي منه حتّى نَامَ  ، إِذا من اللَّبَن الرَّ  ، أَي تَعَلَّى. تَنَزَّ

 ، نقله الصاَغانّي. تََهْدَكرَ  ، وقد من األَْلبَان : الُمْختَِلُط بعُضه ببَْعض الُمتََهْدِكرُ و

كة : ثابُِت العُُمد ، أَي األََساطينِ  ُكورُ َهْيدَ  بَْيتٌ و تَْين ، كما في نُْسَختنا ، وفي التَّْكملَة محرَّ  ، نقلَه الصاغانّي : ال يُزاَحُم ُرْكنُه ، بضمَّ

ْبد : التي تَْخُرج في الصَّْيف ال يُْدَرى أَلَبٌَن هي أَْم ُزْبٌد ، ثّم يَُصبُّ عليها الماءُ  الُمتََهْدِكَرةُ و   فُربََّما َصلََحْت.من الزُّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

، وهي الُمتََرْجِرَجة ، نقلَه الصاغانّي. وَهْدَكَر الّرُجُل : َغّط في نَْومه ، عن ابن القّطاع ،  الَهْيَدُكرُ  الَمْرأَةُ ، إِذا تََرْجَرَجت ، ومنه تََهْدَكَرت

 ، عنه أَيضاً. َكركتََهدْ  ، إِذا تََدْحَرَج ، َهْدَكَر َهْدَكرةً  وقد

دي الَهَذرُ وَكثَُر في الَخطإِ والباِطل.  : َهَذراً  ، َكالُمه ، كفَِرحَ  َهِذرَ  : [هذر] ، أَو الكالم الذي ال  ُء ، أَو هو َسقَُط الَكالمِ ، محّرَكةً : الَكثيُر الرَّ

 يُْعبأُ به.

 ، بالتَّْحريك. الَهَذرُ  ، واالسم تَْهَذاراً و ، بالفتح ، َهْذراً  بالّضّم ، يَْهذُرُ و ، بالَكْسر ، يَْهِذرُ  في َمْنِطِقه الرجلُ  َهَذرَ و

ال نَْزٌر »في حديث أُّم َمْعبَد : ومن الَمصاِدر التي جاَءت على التَّْفعَال ، وهو بِناٌء يَدّل على التّكثير ، قد ذَكَره ِسيبويِه في الكتاب.  التَّْهذارُ و

 قليل وال َكثِير.أَي ال ،  «َهْذرٌ  وال

جُل : أَْهَذرَ و أَْهَجَر. قُلُت : ونقل الّزمخشرّي  . ولم يَقل :بالَهَذرِ  ، أَي جاءَ  أَْهَذر وأَكثََر في َكالمه ، وحَكى ابُن األَْعرابّي : َمن أَْكثَرَ  َهَذى الرَّ

 في األَساس : َمن أَْكثََر أَْهَجَر.

ةٌ و ، كُهَمَزة ، ُهَذَرةٌ و ، ، كنَُدِس  َهذُرٌ و ، َككتف ، َهِذرٌ  َرُجلٌ و  ، بضّم األَّول والثّاني وتَْشديد الّراِء المْفتُوحة ، قال ُطرْيٌح : ُهذُرَّ

نح و  كـــــــــــُ وِج وال تـــــــــــَ جـــــــــــُ دَة الـــــــــــلـــــــــــ  انـــــــــــَ عـــــــــــَ ُر ح مـــــــــــُ ـــــــــــح  اتـ

  
ِدّي   َ الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ  اح ُذر ةً بــــــــــــــــــَ ا هــــــــــــــــــُ اهــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــّ  تـــــــــــــــــــَ

  
 ، كِمْنبَر ، وجمعُ  ِمْهَذرٌ و ِمْهَذاَرةٌ و ِمْهذارٌ و ، بكسر األَّول والثّالث ، ِهْذِريَانٌ و ، كبَْيَذار وبَْيَذاَرة بَمْعنًى ، َهْيَذارةٌ و َهْيَذارٌ و ، كَشّداٍد ، َهذّارٌ و

 ، أَي كثيرة ِمْهذارٌ و َهْيَذَرةٌ و َهِذَرةٌ  وهي بالواو والنون ألَنَّ ُمؤنَّثه ال يَْدُخلُه الهاُء ، ِمْهذارٌ  وال يُْجَمع ، قال ابُن ِسيَده : الِمْهذار الَمَهاِذيرُ 

: َخِفيُف الَكاَلِم والِخْدمة. قال عبُد  ِهْذِريَانٌ  ، إِذا كان َغثَّ الكالِم َكثيَرهُ ، وقال الجوهريُّ : َرجلٌ  ِهْذِريانٌ  من الكالم ، ويقال َرجلٌ  الَهْذرِ 

ا يُْصنع لهم العزيز بن ُزَراَرة الِكالبيُّ يَصف َكَرَمهُ وَكثرةَ َخَدِمه ، فُضيو فُه يأْكلون من الَجُزور التي نَحَرها لهم على أَّيِ نوعٍ يَْشتَهون ممَّ

 من َمْشِوّيٍ وَمْطبُوخ وغيِر ذلك ، من غيِر أَْن يَتولَّْوا ذلك بأَْنفُِسهم لكثْرةِ َخَدِمهم والُمساِرعين إِلى ذلك :

عــــَ  هلــــمح  َواًء ســــــــــــــــــَ ا شــــــــــــــــــِ وحا مــــنــــهـــــــَ هــــَ ــــَ تـ ا اشــــــــــــــــــح  ِإذا مـــــــَ

  
راَِينٌ بــــــــــــــــــه   ذح ُدومُ  هــــــــــــــــــِ راِم خــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــكــــــــــــــــــِ

  
ه. َهَذرَ  : َشديُد الَحّرِ ، وقد هاِذرٌ  يَْومٌ وَ   اليوُم : اشتّد َحرُّ
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 * ومّما يُستدرك عليه :

 بمعنى السُّكون ، قاله ابن األَثير. الَهْذر وهو من،  «آلِخِره َمْهَذَرةٌ  َمْلغَاةُ أَّوِل اللَّْيلِ » في حديث َسْلَمان :و: اْلَمْرأَةُ الكثيَرةُ الَكالِم ،  الَهْيَذَرةُ 

 الماِل : تفِريقُه وتَْبذيره ، قاله الخّطابّي. تَْهِذيرو

 له الجوهرّي.، أَهم ، على فَْعلَلَة الَهْذَخَرةُ  : [هذخر]

 أُهِملت الهاُء من الَخاِء في الربّاعّي فلم أَِجد فيه َشْيئاً َغْيَر حْرٍف َواحٍد وهو ، وقال : : تَبَْختُُر الَمْرأَةِ  التََّهْذُخرُ و الَهْذَخَرة وقال األَزهرّي :

 ، أَنشد بعُض اللّغويّين ، وقال الّصاَغاني : هو الَحّرانيُّ : التََّهْذُخر

رِّ  كـــــــــــــُ ُر  لـــــــــــــِ ضـــــــــــــــــــــــــــَ اٌن َأخح َلســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ وحىًل طـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
َدو رُ و   ٌك مــــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــــــــَ ٌخ وكــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــَ

  

َلٌة يف بـَيحِته و  َخرُ َطفح  هَتَذح

 أَي تَتَبَْختَُر ، ويقال : تَقوُم بأَْمِر بيَتْه. (1) تَُهْذِخرُ  ويروى :

 يقال :و ، بالمهَملَة ، في الَمْشي ، كالتََّهْدُكر التََّهْذُكرُ و، بالذَّال الُمْعَجَمة ، أَهمله الَجْوَهرّي والّصاغانّي وابُن َمْنُظور ،  التََّهْذُكر : [هذكر]

 : تََرْجَرجْت. تََهْذَكَرتْ و،  اْبتَهْجُت وُسِرْرتُ  ، أَي تََهْذَكْرتُ 

ه : [هرر] هُ يَُهرُّ هو ، بالضّم ، َهرَّ ا بالَكْسر ، ، يَهرُّ  ، قال الُمفّضل بُن الُمَهلَّب بن أَبي ُصْفَرة : : َكِرَههُ  َهِريراً و َهرًّ

نح و  ر  مــــــــَ ــــــــر َد   هــــــــَ َة ال ــــــــَ ي ا َخشــــــــــــــــــــــح ــــــــَ ن ــــــــقــــــــَ راَف ال  َأطــــــــح

  
وبِ   ـــــــــــَكســـــــــــــــــــــــــُ ٍد صـــــــــــــــــــــــــاحٍل ب جـــــــــــح

َ
ـــــــــــَ  ملـــــــــــ ـــــــــــي ـــــــــــل  ف

  
ه َهّراً  : االسُم من قَولك : الِهرُّ  وقال الجوهرّي :  .َهَرْرتُه أَُهرُّ

ةً و َهريراً  ، بالَكْسر ، يَِهرُّ  الَكْلُب إِلَْيهِ  َهرَّ و قال  ُدوَن نُبَاِحه ، من قِلَّة َصْبِره على البَْرد. ، وهو َصْوتُه الَكْلِب : َهِريرُ  ، أَي وهو ، ِهرَّ

 القَُطاِمّي يَصف ِشّدة البَْرِد :

ه  يــــــــــلــــــــــُ بــــــــــِ ي  ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــَ ا عــــــــــَ يــــــــــَ عــــــــــح  أََر  ا ــــــــــَ   ال يـــــــــــَ

  
اًل مــــــــ  يــــــــح يِن لــــــــَ فُ ِإذا ضــــــــــــــــــــــافــــــــَ رِّ ضــــــــــــــــــــــائــــــــِ  ض الــــــــقــــــــُ

  

َوة  تـــــــــــح جــــــــــُم الســــــــــــــــــــــــمــــــــــاَء بشــــــــــــــــــــــــَ َد الــــــــــنــــــــــ  بــــــــــ   إذا كــــــــــَ

  
َا   ر  عـــلـــ  حـــِ ُف  هـــَ ُج خـــــــاشـــــــــــــــــِ ـــح ل ـــ  ـــثـ ُب وال لـــــــح ـــكـــَ (2)ال

 

  
أَّن يعني ،  «من َوَراِء أَْهله يَِهرّ  أَّن الَكْلبَ »في الَحديث : وُشبِّهَ نَظُر بعِض الُكَماةِ إِلى بعض في الَحْرب ،  بالَهريروقال ابن سيَده : 

دون أَهِله  يِهرَّ  ْبعه أَنالشجاَعة َغريزةٌ في اإِلنسان فهو يَْلقَى الُحُروَب ويُقَاتِل َطْبعاً وَحِميَّةً ال ِحْسبَةً ، فضرب الَكلَب مثالً إِذ كان من طَ 

ارٌ و َهارُّ  فهو يَِهرُّ َهِريراً  الَكلبُ  َهرَّ  ويَذُبَّ عنهم. يقال : ارَ  في حديث ُشَرْيح : ال أَْعِقُل الَكْلبَ وأَْنيَابه ،  ، إِذا نَبََح وَكَشَر عن َهرَّ أَي ،  «الَهرَّ

هُ و إِذا قَتََل الرُجُل كْلَب آَخَر ال أُوِجب عليه َشيئاً إِذا كان نَبّاحاً ، ألَنّه يُؤِذي بنُباِحه. ه َهّراً  البَْردُ  َهرَّ تَهُ ، : يَِهرُّ هُ إِْهَراراً  َصوَّ تو ، كأََهرَّ  َهرَّ

تَتْ  : َهِريراً  القَْوسُ   ، عن أَبي َحنيفة وأَنشد : صوَّ

ه  الــــــــــــــِ َ اٍة هلــــــــــــــا يف ِشــــــــــــــِ حــــــــــــــَ نــــــــــــــح ريف مبــــــــــــــُ طــــــــــــــِ  مــــــــــــــُ

  
ريــــــــــــرٌ   هح  هــــــــــــَ لــــــــــــُ ه َأانمــــــــــــِ تــــــــــــح ر كــــــــــــَ (3)ِإذا مــــــــــــا حــــــــــــَ

 

  
ْبِرُق والبُْهَمي  هرَّ  من المجاز :و ، إِذا  َهرَّ  في ُوُجوِهها ، قاله الّزمخشرّي ، وقيل : يَِهرّ  الّراِعيَةُ ، كأَنّه (4)فاْجتَنَبتْه  : يَبِسَ  َهّراً  الشَّْوكُ والّشِ

 وأَْنيابِه ، قال : الِهرّ  فصاَر كأَظفارِ  وتَنَفَّشَ  اشتَّد يُْبُسه

ىت   ربحَِ  الـــــــــــــــــــــر اّيَن حـــــــــــــــــــــَ َ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ اح  َرعـــــــــــــــــــــَ

  
ا   ر  ِإذا مــــــــــــــــَ ا هــــــــــــــــَ َذاقــــــــــــــــَ

َ
َض املــــــــــــــــ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــن ت  وامــــــــــــــــح

  
 به ، عن ابن األَْعَرابّي. َرَمى وَهكَّ به : بَسْلِحه َهرَّ و ، وهو ما تَناثََر من َحبِّه ، كما سيأْتي قريباً. الِعنَب َهُرورَ  أَكلَ  : َهّراً َهرَّ يَُهرُّ و

 ، عن ابن األَعرابّي. ساَء ُخلُقُه ، إِذا ، بالفتح َهرَّ يََهرُّ و
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نَّْوُر ، ج : الِهرُّ و ةٌ  وهي وِقْرد ، ِقردةٍ ك ِهَرَرةٌ  ، بالَكْسر : الّسِ حتَّى »في َحديث اإِلفك :  وقِْربَة ، وقد جاَء ِذكُرَها كِقَربٍ  ِهَررٌ  ، ج : ِهرَّ

ة َهَجرتْنِي  راجع َحياة الَحيَواِن للدَِّميرّي. «الهرَّ

 ، والبِرُّ : ُدَعاُؤَها ، قاله يُونُس ، وبه َسْوُق الغَنَم : الِهرُّ و

__________________ 
 .«قوله : ويرو  هتذخر ا َأي بضم التاء وكسر اخلاء كما هو مضبوطاً يف التكملة ا والرواية األوىل بفتحهما»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
صار يف وسرت السماء عند شدة الربد. وخاشف : تسمض له خشفة عند املشي ( قوله ضائف من الضيف. وقوله النجم يريد به الثراي. وكّبد : 2)

 وذلك من شدة الربد.
 .«مبنجاة»( عن اللسان وابألصر 3)
 .«فاجتنته»( عن األساس وابألصر 4)
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ر قوهلم :  ُدعاُء الَغَنم ِإىل الَعَلف  اهلِر   ايّب :ســـوحُقها ؛ وقا  ابُن اأَلعحرَ  والرب  : ُدَعاُ ها : اهلِر   َأو من ِبرٍّ ا ِهرّاً  ال يـَعحِرف»ُفســـِّ
 ِإىل املاِء. ا والرب  : ُدعاُ ها

 ، قال الشاعر : اْمَرأَة : اسم ِهرُّ و

 ِهرّ َأَصَحوحَت الَيوَم أَمح شاقـَتحَك 
ّم : داٌء كالَوَرِم بين ِجْلِد اإِلبِل ولَْحِمَها الُهَرارُ و (1)  ، قال َغْيالُن بن ُحَرْيث : ، بالضَّ

ا فـــــــــــــ نح فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــَ كـــــــــــــُ رَارٌ ِإال  يـــــــــــــَ ين  هـــــــــــــُ  فـــــــــــــِإنـــــــــــــّ

  
وحِ  خـــــــــــائـــــــــــفُ   ا ِإىل ا ـــــــــــَ يـــــــــــهـــــــــــَ انـــــــــــِ رٍّ ميـــــــــــَُ  بســـــــــــــــــــــــــِ

  
أَو هو َسْلُح  كذلك ، وقيل : هو داٌء يَأْخذُها فتَْسلَُح عنه ، َمْهُروَرةٌ  ، وناقَةٌ  الُهَرارُ  : أَصابَه َمْهُرورٌ  والبَعيرُ  أَي خائٌف ِسالًّ ، والباُء زائدة.

ت َهّراً  وقد ، وهو اْستِطالُق بُطونِها ، الُهَرارُ  ، قال الكَسائّي واألُموّي : من أَْدواِء اإِلبلِ  اإِلبل من أَّيِ داٍء كان  َسْلُحه َهرَّ و،  ُهَراراً و ُهرَّ

ه هو هَهرَّ واْستَْطلََق حتى ماَت ،  وأَرَّ : ، إِذا  ُهَرارٌ  ، الَهْمَزةُ في كّل ذلك بَدٌل من الَهاِء. وقال ابُن األَْعَرابّي : به أَْطلَقَه من بَْطنِه وأَرَّ

 اْستَْطلََق بَطنُه حتى يَُموت.

 من الَمجاز :و *

مخشريُّ ، وابن سيده : هما الَهّراَرانِ  َطلَعَ  بَعّي : ُع وقَْلُب العْقربِ النَّْسُر الواقِ  ، وهما نَْجَمان. وقال الزَّ  ، وأَنَشَد الثّاني لُشبْيل بن َعْزرةَ الضُّ

ُر و  جـــــــــــــــح هســـــــــــــــــــــــــــــاَ  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ ر اَريـــــــــــــــح  حـــــــــــــــىت   هـــــــــــــــَ

  
ا ِ   مـــــــــــــــَ تـــــــــــــــِ ريحَ احـــــــــــــــح ا غـــــــــــــــَ وحآ ـــــــــــــــُ َدا ضـــــــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــَ

  
ْعر ، قال أَبو النَّجم يَصف امرأَةً :  وقد يُفَرد في الّشِ

ىَن َسُخوٌن َمطحَلَض   اهلَرّارِ َوسح
يَا بذلك ألَنّ وقال  تَاِء عند ُطلُوِعهما. َهريرَ  الّزمخشرّي : إِنّما ُسّمِ  ، وهما َشْيبَاُن وِمْلَحاُن. الَكانَونانِ  قال الصاغانّي : وهماو الّشِ

 .َضْرٌب من َزْجِر اإِلبلِ  ، بالفتح : الهرُّ و ، نَقلهُ الّصاغانّي. فَرُس ُمعَاويَةَ بِن ُعبَاَدةَ  ، كَشّداد : الَهّرارُ و

 ، وَموضع قال : بالكْسر : د ، ِهرّ و

ه  يـــــــــــــتـــــــــــــُ قـــــــــــــِ  فـــــــــــــو   ال أَنحســـــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــالًء لـــــــــــــَ

  
راِء   رٍّ بصـــــــــــــــــــــــحـــــــــح ا هـــــــــِ الـــــــــيـــــــــَ يـــــــــَ َددحُت الـــــــــلـــــــــّ  مـــــــــا عـــــــــَ

  
ى اآلَن بإِيرانشهر.  قلت : وهو بَلٌد بالعجم ويُسمَّ

ّم : قُفٌّ باليََماَمة. ، ُهرّ و  قال ياقُوت : يجوز أَن يكون منقوالً من الِفعل لم يُسمَّ فاعلُه ثم استُعِمل اسماً. بالضَّ

وقال  ، كعاُلبِط. الُهَراِهرِ و الَهْرَهارِ و كالُهْرُهور ، وهو حَكايةُ َجْريِهِ  َهْرَهرْ  ، وهو الذي إِذا جَرى َسِمْعت له الَكثيُر من الماِء واللَّبنِ  : الُهرُّ و

 ، وقال : َهْرَهرةً  : الكثيُر من الماِء واللَّبن إِذا َحلَْبتَه سِمْعَت له الُهْرُهورُ واألَزهرّي : 

ـــــــــــــــه أَزحَورَا  اِد  مـــــــــــــــن ـــــــــــــــد  َر  ال ـــــــــــــــَ ٌم تـ ـــــــــــــــح ل  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
رِيِّ   ب  يف الســـــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ رَاِإذا يـ رحهـــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــَ

  
 ، أَي َصوتاً عند الَحْلب. َهْرهرةً  وَسِمْعت له

جلُ  الَهْرَهارُ و اُك في ا : الرَّ  ، نقلَه الصاغانّي. اللَّْحُم الغَثُّ  : الَهْرَهارُ و .َهْرهر َهْرَهَرةً  ، وقد لباِطلالضَّحَّ

ي به األَسدُ  : الهْرهارُ و ى الغَْرَغَرة ، لَهْرهَرته ، ُسّمِ  ، بضّمهما. الُهَراِهرِ وكالُهّرِ  ، وهي تَْرِديُد َزئيِره ، وهي التي تَُسمَّ

هي الِهْرَشفَّةُ  ، وقال غيُره : الَهَراِهرُ  فال تَْلقَح. والجْمع رِحُمها الماَء ِكبَراً  (2) ِزْبِرجٍ : النَّاقةُ يَْلِفظك الِهْرِهرُ  قال النضُر بن ُشَمْيل :و

ّكيت : يقال للناقِة الَهِرَمة.  .ِهْرِهرٌ  والِهْرِدَشةُ أَيضاً وقال ابُن الّسِ
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ُمْقتََضى  .كالهُرورِ  زاد األَزهرّي : في أَْصِل الَكْرم ، ما تَنَاثََر من َحّبِ ُعْنقُوِد الِعنَب. : الُهْرُهوروَضْرٌب من السُّفٌن.  ، بالّضّم : الُهْرُهورو

من الَكْرم ، كّل ذلك عن األَصمعّي ، قال : هو ما تَساقَط  (3) الُهُروَرةوإِطالقِه أَن يكون كَصبُور ، وقد ضبَطه الصاغانّي بالّضّم وزاد : 

دي َكت ُسُروُغَها بقُُطوفها ، فَسقََطتمن ِعنَبه الرَّ ، فما  ُهْرُهوَرةً  ، فأََكْلتُ  أَْهَراُرَها ِء ، قال : وقال أَعرابّي : َمَررُت على جْفنٍَة وقد تََحرَّ

 َوقعَْت وال

__________________ 
 ( نسبه حبواشي املطبوعة الكويتية لطرفة ا وعجزه :1)

 ا ّب جنوٌن مستعرح من و 
 .«تلفة»( يف القاموس والتهذيب والتكملة 2)
وقا  األصمعي : اهلُرور واهلُرورة واهلُرهورة ما تساقرت ــــ إىل قوله ــــ ما وقض  قوله : وزاد اهلرورة ا عبارته يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 لضم أيضاً.وضبطت اللقطتان يف التهذيب ابلقلم اب« وال طار فافهما
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باُن الَكرحم. والُقطُوُف :  رحٍي ا ابلغا معجمة : ُقضــــــــــح ُروي : مجحض ســــــــــَ نة : الَكرحَمُة ا والســــــــــ  . قا  اأَلصــــــــــمعّي : اجلَفح طَارتح
 الَعَناِقيد.

 قال : ويُقَال لما ال يَْنفَع : ما َوقََع وال َطاَر.

 ، وقد تقّدم في أَّول المادة ، وهذا َموضُع ِذكره. الَهُرورَ  ، إِذا أَكلَ  َهرَّ يَُهرُّ و

يت أَنّ  ، بالَكْسر كالِهْرِهر الَهِرَمةُ من الشاِء ، : الُهْرُهورو ّكِ : الَهِرَمةُ من النُّوق ، كما  الِهْرِهرَ  ، نقله الصاغانّي ، والذي َصّرح به ابُن الّسِ

ل.َسبقَت اإِلشارةُ إِليه ، ولكّن الّصاَغانّي قال في آ  خِر كالِمه : وكذلك النّاقَة ، فَجمع بين القَْولين ، والمصنِّف قَلّده فقّصر فيه ، فتأَمَّ

، بالّضّم ، فهو تَْكرار مع  الُهرّ  ، وهذا بعْينِه قد تَقَدَّم قريباً عند ِذْكر ، وهو ِحكايةُ َجْرِيه َهْرَهرْ  الماُء الكثيُر إِذا َجَرى َسِمْعَت له : الُهْرُهورو

، وهما واحد ، وقد يْضَطّر  الُهرّ  دون الُهْرُهور ْبلَه ، وفي تَْخصيصه الماَء هنا دوَن اللَّبَن نََظٌر قَِوّي ، وكذلك االقتصار هنا علَىما ق

ل ، فيذُكر الماّدةَ في َموضع ثم يُعيدها ، إِّما بِذْكر ِعلّ  تها ، أَو بزياَدةِ نَظائرها المصنّف إِلى مثل هذا كثيراً في َكالمه ، من غيَر نَظٍر وال تأَمُّ

 في َموضع ، وهو مخالٌف لما اْشتَرَطه على نَْفسه من االْختصار البَالغ في كتَابه ، فتأَّمل وُكْن من الُمْنِصفين.

أْن ، َخصَّها دوَن الَمعِز. َهْرَهرَ  . وقال يعقوب :َهْرَهرْ  فقال لها بالغَنَم : َدَعاَها إِلى الَماءِ  َهْرَهرَ و :  الَهْرَهَرةُ  وقال ابُن األَعرابّي : بالضَّ

الماَء  أَْورَدها بها : َهْرَهرَ  أَو : ُدعاُء اإِلبل إِلى الماِء. ففي َكالم الُمَصنِّف قُُصوٌر ال يَخفَى ، الَهْرَهَرةُ  ُدَعاُء الغَنَم إِلى العَلَف ، وقال غيُره :

َكهالشَّيْ  رَ َهْرهَ و ، وهذه عن الصاَغانّي. إِْهَراراً  بها كأَهرَّ  ، ، قال الجوهرّي : هذا الَحرُف نقلتُه من كتاب  (1)، لغة في َمْرَمَرة  َء : َحرَّ

 ، نقله الصاغانّي. الرُجُل : تعدَّى َهْرَهرو االْعتقاب ألَبي تَُراب ، من غير َسماع ، فَرحم هللا الجوهريَّ ، ما أَْكثََر َضبَطه وإِتْقَانَه.

ْند : ِحكايةُ َصْوِت الِهْند الَهْرَهَرةُ و  ، وفي بعض األَصول : عند الحرب. في الَحْرب ، كالغَْرَغَرةِ ، يَْحِكي به بعَض أَصَواِت الِهْند والّسِ

أْنِ  : الَهْرَهَرةو ها يعقوب دون المعِز ، وقد َصْوُت الضَّ  بها ، وقد تقّدم. َهْرَهرَ  ، َخصَّ

يَ ، وهي ا َزئيُر األََسدِ  : الهْرهَرةو ِحُك في البَاطل : الَهْرَهَرةو ، وقد تقّدم. َهْرَهاراً  لغَْرَغَرة أَيضاً ، وبه ُسّمِ ، وقد  َهْرَهارٌ  ، وَرجلٌ  الضَّ

 تقّدم.

  يَنَام ِستّةَ أَْشُهِر ثمّ من الُسلَْحفاة وبين أَْسَوَد ساِلخٍ  (2) ُمَركَّب ، قيل إِنّه ِجْنٌس من أَْخبَِث الَحيّات : الِهْرِهيروَسمٌك.  ، بالكسر : الِهْرِهيرُ و

ك ، وقالوا  وفي ِجنَاس االْشتقَاِق. وفي بَْعض النُّسخ : لَِديغُه. (3) ال يَْسلَُم َسِليُمه يَتَحرَّ

الِعَماديّة ثالثةُ َشماليَّها ، بْينَُهما ثاَلثون فَْرسخاً ، وهو من أعماِل الَهكَّاِريّة ، بينه وبين  ِحْصٌن من أَعماِل الَمْوصل ، كصبُور : َهُرورٌ و

 أَمياٍل ، ومنه َمْعِدُن الُموِميَا والحديد.

 ، وهو ِحْصٌن من َعَمِل إِْربَِل ، في ِجبَالها من ِجهة الشََّمال. ع ، َهُرورٌ و

عليه  تَعَالَى َرأَى النَّبيُّ صلَّى هللا ، فقيل : ألَنّه ُهَرْيَرة الدَّْوسّي الّصحابّي المشهور ، اْختُلف في َسبب تْكنِيَته بأَبي عبُد الّرْحمن بن َصْخرو

ه ةً  وسلّم في ُكّمِ ةٍ  قال السُّهْيلّي : َكنَّاه،  . فاْشتََهر بهُهَرْيَرةَ  فقال : يا أَبا ِهرَّ روى ابُن عساكر بَسنده عن أَبي إِسحاق قال : وَرآها معه ،  لِهرَّ

ة ألَنّي كنُت أَْرَعى َغنَماً فَوجدُت أَوالدَ  ُهرْيرة بأَبي وسلمعليههللاصلىإِنّما َكنَانِي النبيُّ »: قال  ُهرْيرة َحّدثني بعُض أَصحابي عن أَبي  ِهرَّ

ي ، فلّما ُرحُت عليه َسمع أَصواتَ  ة فقْلت : أَوالدُ  ؟، فقال : ما هذا ِهّرة َوْحِشيّة فجعلتَُها في ُكّمِ « رةَ ُهَريْ  َوَجدتَُها. قال : فأَْنَت أَبُو ِهرَّ

وايات ما يَُدّل على أَنَّه ُكنِي بها في الجاهليّة. ،  فلَِزَمتْني بعدُ  في َصحيح البَُخارّي وقال ابن عبد البَّر : هذا هو األَْشبَهُ عْندي. وفي بَعض الّرِ

 .«ِهرّ  أَبا يا:  له قال وسلمعليههللاصلىأَّن النبيَّ : »

، وقوله في اْسمه ، أَي مع اسِم أَبيه ، فقيل : يَزيد بن عرقة ، ذكره أَبو أَحمد. وسعُد بن الحارث  ْوالً اْختُِلف في اْسمه على نَيِّف وثالثين قَ و

ُسَكْين بن ، وَسعيد بن الحارث ، وَسَكُن ابن َصْخر ، وُسَكْين بن َدْوَمة ، ذكرها ابُن عبد البر. وُسَكْين ابن َصْخر ، وُسكْين بن َعامر ، و

 ء ، وعامُر بن َعْبددومة ، وُسكْين بن مّل ، وُسَكْين بن هانى َعْمرو ، وُسكْين بن

__________________ 
 بفاءين. ويف اللسان فكاألصر.« فرفره»( يف الصحاح : 1)
 «.ويف نسخ املو : با السلحفاة وبا أسود ساخل من السلحفاة ا هكذا يف نسخ الشرح.»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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هر. وعامر ابن ُعَمريح ا وعامُر بن َغنحم ا وعامر بن عبحد هَنحم ا وعبحُد   بن عامر ا وعبد   بن  َِشح  ا واختاره أَبو ُمسح
رو ا وعبد   بن عبحد َِشح  ا وعبد   بن عبد الُعز   ر ا وعبد عائذ ا وعبد   بن َعمح خح ن بن صــــــــــــــَ   ا وعبد الر محح

ر ا وعبحد ِش  بن عامر ا وعبد  خح رو ا وعبد الر محن بن غنحم وعبحد بن عبد َغنحم ا وعبد َِش  بن صــــــــــــــَ الّرمحن بن َعمح
َنده ا وعبد نعم بن عامر. ذكره ابُن اجلوحزّي ا  َِش  بن عبد َعمرو ا وعبد َعمرو بن عبد َغنحم. رواه ابن اجلاُرود بســــــــــــــَ
وعبد هِنحم بن عامر ا وعبد هِنحم بن َعتبة ا وُعبيد ابن عامر ا وعمرو بن عامر ا وَعمرو بن عبد َغنحم ا وصّححه الفالس 
ًة دون أَبيه فخمســـــة أَقوا  : ُجرثوم ا وقير  ا وُعَمريحُ بحن عامر ا فهذه مخســـــة وثالثون َقواًل. وأَّما ما ذُِكَر يف اله خاصـــــ 

 اَيلِير ا وقير : عبد الُعّز  ا وقير :عبد تـَيحم ا وقير عبد 
ح األَخيَر الفاَّلُس. هذه األقوال من تاريخ ابن عساكر ومن ِكتابَيِ الُكنَى للحاكم وابن الجاُرود.  ُكْردوس ، وصحَّ

حه يْحيى بن َمِعين ، واألَصحُّ  وقيل : اسمه عبد هللا ، واختاره الحافظ الّدمياطّي ، وقيل :  من هذه األَقوال كلّها عبد اسمه عبد َشْمس وَصحَّ

حه البَُخارّي ، وقال الشيخ تقّي الّدين القَُشْيرّي : الذي عند أَكثر أَصحا ب الَحديث الرحمن بن َصْخر ، كما قاله الَحاكم والنََّووّي وصحَّ

 المتأَّخرين في االْستْعَمال أَّن اسمه عبد الرحمن بن َصْخر.

ا يَْعِرفُ ال  من الَمجاز قولهم :و ، وأَحسُن ما قيل في تَْفِسيره : ما يَعِرف  في ب ر ر ، وفي بعض األُصول : ما يَْعِرُف ، تقّدم من بِرٍّ  ِهرًّ

ه َمنْ  ن يَبَّره. يَُهرُّ  ، أَي يَْكَرُهه ممَّ

 ، بالّساحل ، يُرابَُط فيه. : ع ، بأَْرض فاِرسَ  ِهرٍّ  رأْسُ وَ 

ى ع آِخَر الدَّْهنَاءِ  : ُهرْيَرةو نساِء.، أَي ال من أَْعالمهنّ  ُهَرْيَرةُ و ، ولم يُقَيّد  بُهَرْيَرة ويُفهم من كالم الّصاغانّي أَنَّ آِخَر الدَّْهنَاِء هو الُمَسمَّ

 موضعاً ، ومثله كالم الحْفصّي ، فالصَّواب عدم ِذْكر الَموضع.

 .وَمعاقِلها اليَمن ُحصون ، بالَكْسر : ِحْصُن بَذَماَر ، من ِهّرانُ و

قُتَِل فيه الَحارُث بن بَْيبَةَ  ، وهو من األَيّام القَديمة ، تَِميم بين بنيوبَْيَن بَْكر بن َوائٍل  ، كأَمير : من أَيّامهم المْعُروفَة ، وكان الَهِرير يَْومُ و

 ، قَتلَه قَْيُس بُن ِسبَاع من فُرسان بَْكر بن وائل ، فقال شاعُرهم : الُمَجاشعّي َسيُّد تَميم

َة كـــــــــــان مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم و  بـــــــــــَ يــــــــــــح رو وابـــــــــــن بــــــــــــَ مـــــــــــح  عـــــــــــَ

  
ارِ و   غــــــــَ اَن عــــــــلــــــــ  الصــــــــــــــــــــــ  كــــــــَ تــــــــَ ب فــــــــاســــــــــــــــــــــح  حــــــــاجــــــــِ

  
ه من الَمَجاز :و هُ يَُهارُّ  .«َزْوَجَها تَُهارُّ  أَةُ التيالَمرْ »َحديُث أَبي األَْسَود : الَكْلُب ، ومنه يَِهرّ  كما في َوْجهه َهرَّ  ، إِذا َهارَّ

، وإِنّما اْحتِيج في هذا الَموضع إِلى  يُْضَرب في ُظهور أَمارات الشَّّرِ وَمخايِِله« ذا نابٍ  أََهرَّ  شرٌّ » في الَمثل :و قال ِسيبَويه في الِكتاب :

ا ، وذلك ا َسِمَع قائلُه التوكيد من حيُث كان أَمراً ُمِهمًّ طاِرِق َشّرٍ فقال  الْستَماعه أَن يكون من أَْشفَقَ وَكْلب فأَضاف منه  ِريرَ هَ  ، أَي َهريراً  لَمَّ

ه أَكََّد اإِلخبار عنه  ُمْستَِمِعه عندوذلك تَْعظيماً للحاِل عند نَْفسه  ، وليس هذا في نْفسه ، كأَْن يَْطُرقَه َضيٌف أَو ُمْستَرِشد ، فلّما َعنَاه وأََهمَّ

 (1)، أَي أَّن الكالم عائٌد إِلى َمْعنَى النَّْفيِ ، وإِنَّما كان الَمْعنَى هذا ألَّن الَخبريَّةَ عليه  ذا ناٍب إِالَّ َشرٌّ  أَهرَّ  أَي ما به ،وأَخرجه ُمْخَرَج اإِلْغالِظ 

َكَد ، أاََل ذا ناب إِاّل شرٌّ كان أَوْ  أَهرَّ  ذا ناٍب َشرٌّ لُكنَت على َطَرٍف من اإِلخبار غير ُمَؤكٍَّد ، فإِذا قْلت : ما أََهرَّ  اَل تََرى أَنَّك لو قْلت :أَْقَوى ، أَ 

بََسَطه في المختَصر ألَنّه في معنَى ما تقدَّم. و ولهَذا حُسَن االبتَداُء بالنَّكَرة ما قام إِاّل زيٌد ، أَْوَكُد من قَولك : قام َزيٌد ، تََرى أَّن قولك :

 والمطّول واإِليضاح وُشُروِحَها وَحَواشيها وفيما َذكْرناه ِكفايةٌ.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 الَكأَْس ، وهو َمجاز أَيضاً ، وقال َعنترةُ في الحْرب : َهرَّ  ، أَي َكِرَهها وهو مجاز ، وكذا َهِريراً  فالٌن الَحْربَ  َهرَّ 

يـــــــــح  ا هلـــــــــم واخلـــــــــَ نـــــــــَ فـــــــــح لـــــــــَ عـــــــــاً حـــــــــَ ا مـــــــــَ رحِدي بـــــــــنـــــــــَ ـــــــــَ  ُر تـ

  
ىت    مح حـــــــــــــَ كـــــــــــــُ لـــــــــــــُ زَايـــــــــــــِ ر وانــــــــــــــُ ا هتـــــــــــــَِ يـــــــــــــَ َوالـــــــــــــِ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

  
هُ  وفالن  الناُس ، إِذا َكِرُهوا ناِحيَتَه ، وهو َمجاٌز أَيضاً ، قال األَْعَشى : َهرَّ
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اَس  ر وين أََر  الــــــــــنــــــــــّ لــــــــــي  هــــــــــَ خــــــــــَ دح َر مــــــــــَ هــــــــــِّ  وشــــــــــــــــــــــــُ

  
َراَب   قـــــح َد الـــــنـــــــاُس عـــــَ رِّ مَمحشـــــــــــــــــــً  أَرحصـــــــــــــــــــــَ (2)فـــــفـــــي كـــــــُ

 

  
__________________ 

 .«علته»( عن اللسان وابألصر 1)
 ومثله يف األساس.« ويف كر»( يف الديوان : 2)
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ارو  كَشّداد : الَكْلُب إِذا كّشر عن أَْنيابه. الَهرَّ

َحى َهِريراً كَهِرير إِنّي َسمْعتُ »: الحديث على َصْوِت غيِر الكْلب ، ومنه الَهِريرُ  وقد يُْطلَق في حديث ُخزيمة وأَي َصوت َدَورانِها. ،  «الرَّ

ا وعاَد لها الَمِطيُّ : »  بعُضها في َوْجِه بعٍض من الَجْهد. يَِهرُّ  أَي،  «هارًّ

: الُخُصومة ، وبه فَّسر الَمثَل ، وقال أَيضاً : ال  الِهرُّ  بالَكْسر : العُقُوق ، وبه فَّسر الفَزاريُّ الَمثََل المذكور ، وقَال ابُن األَْعَرابّي : الِهرُّ و

 من بَاَرا ، لو ُكتِبَْت له. َهاَرا يَْعِرف

 من البَْربَرة. الَهْرَهَرةَ  وقال أَبو عبيد : ما يَعرفُ 

ُج : َهْرَهَرتو تََهْرَهَرت : َصوُت الّريحِ ، ُهرُ التََّهرْ و  َواحٌد ، َذكَره األَْزَهرّي في ترجمة عقر ، قال وأَنشد الُمَؤّرِ

ِر و  رحقــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اٍع قـ رحت ممــــــــــــــلــــــــــــــوكــــــــــــــًا بــــــــــــــقــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــِ

  
وُر  

ُ
ك املـــــــــــــ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ رِي عـــــــــــــل رِ  ـــــــــــــَح رحهـــــــــــــُ هـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــتـ  ابل

  

رُبِ  نـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــُ ٍَة وقـ رب  ك مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــُ  اي لـــــــــــــــــــــَ

  
ت عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  اأَلاّيم يف   نـــــــــــــــح رِ كـــــــــــــــُ قـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  تـ

  
َمه ، وهو َمجاز ،  َهرَّ و تاُء والبَْرُد ، وهو َمجاز. َهريرٌ  الّشتَاُء ، وللّشتاءِ  هرَّ وفي َوجِه السائِل ، إِذا تََجهَّ  ، كما قالُوا : َكِلَب الّشِ

ارَ  ويقال : َهلََك من ال ه ، وهو َمجاز. يَِهرُّ  له ، كَشّداد ، أَي ال َسِفيهَ له َهرَّ  عنه َعُدوَّ

 اإِلبُل : أَكثََرت من أَْكِل الَحْمض ، عن ابن القّطاع. َهّرتو

ثين ، فمنهم أَبو ُهَرْيَرةَ  ومّمن تََكنَّى بأَبي  ِمْسكيُن بن ِديناٍر الَخيّاط ، عن مجاهٍد ، وعنه َوِكيع. ُهَرْيَرةَ  جماَعةٌ من المحّدِ

ال التَّْيِمي. ُهَرْيَرة وأَبو  ُعَرْيف بن ِدْرهم الحمَّ

 عبُد القُدُّوس ، يَرِوي عن الَحَسن والَجِريرّي. ُهَرْيَرة وأَبو

 بَيّاٌع السابِرّي. ُهَرْيَرة وأَبو

ُعبَْيد هللا ابن ُهبَْيَرة ، عنه ابن لَِهيعَة ،  ُهَرْيَرة محّمد بن فَِراس الّصوفّي ، هؤالِء الخمسة في ِكتَاب الُكنَى البِن الجاُرود ، وأَبو ُهَرْيَرة وأَبو

عبُد الَمِلك بن عبد الرحمن القاَلنِِسي  ُهَرْيَرة َوْهُب هللا بن ِرْزق كان يسكن الَحْمَراَء ، وهذان من كتاب ابِن يُونُس. قلت : وأَبو ُهَرْيَرةَ  أَبوو

، عن ابن ُسَريج ،  ُهَرْيَرة بابن أَبي رفَرَوى عنه أَبو الفتْح الخَوْرنَِقّي شيٌخ البن الّسمعانّي. وأَبو َعلّي الَحَسُن ابن الُحَسْين الشاِفِعّي ، عُ 

يَّة  (1)بطٌن من بني الَحَسن ، في َواِدي ُسْرُدٍد  ُهَرْيَرة ، وبنو أَبي 345وشَرَح مختصر الُمزنّي مات سنة  من اليََمِن ، يقال. إِنُهم من ذّرِ

ّي المدفون بجاِمعِ صَ  ّسِ  ْعَدةَ.الشريف يَْحيَى الهادي بن الُحَسْين بن القاِسم الرَّ

ّمان ، عن الصاغانّي. قْلت : هو في ِدياِر بني تميم ، وقيل : هو قُفٌّ باليَماَمة ، قال النَّمِ  الُهَرارُ و  ُر :، كغَُراٍب : َموضٌع في َطرف الصَّ

ٍح  ــــــــِ ــــــــِت أَفحضــــــــــــــــــــــَر صــــــــــــــــــــــال زِي ــــــــَن جــــــــُ رِي ذحكــــــــُ ــــــــَ  هــــــــر ت

  
ٍة   حــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ ا مبــــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ اَأاي  رَارِهــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــهــــــــــــــــُ

  
 كذا في المعجم.

ه ، وَولداه ِرفَاعة وعبُد هللا َحدَّثَا. ُهَرْيرُ و ْحمن بن راِفع بن َخِديج ، كُزبَْير ، عن أَبيه عن َجّدِ  بن عبد الرَّ

 ، كشدَّاد ، في بني َضبة. َهّرارو

يّان بن َهْوذة النََّخعّي ، وكان صاحَب رايِة ، كأَِمير. من ليالي ِصفِّين ، قُتَِل فيها ما يقُرُب من سبعين أَلَف قتيٍل ، ومّمن قُتِل حَ  الَهِريرِ  لَيلةُ و

 .َحلَب تَاريخ في العَِديم ابنُ  َذكَره بَْكر وأَخوه. عنههللارضيعلّيٍ 

 : [هرشر ، هرمشر]

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ّي وقَْزِوين ، وتُسّمى مدينةَ ابن  َهْرشير  جابر ، قاله حمزة األَصبهانّي. (2)، بالفَتْح قريةٌ بين الرَّ
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 ، بزيادة الميم : اسُم ُسوِق األَهواز. ُهْرُمِشيرو

 ، فهو وَظْهِره ألُصول : على َجْنبَْيه ،، وفي بعض ا ضَربَه بها على َجْنبِهِ  وكذلك َهَطَرهُ وَهبََجهُ ، إِذا يَْهِزُرهُ َهْزراً  بالعََصا َهَزَره : [هزر]

ً  َهِزيرٌ وَ  َمْهُزورٌ  والبَْزر : ِشدَّةُ الضَّرب بالَخَشب وغيره. وفي الصحاح  الَهْزر ، وقيل : َشِديداً  ، قاله أَبو زيد ، وقيل : إِذا َضَربه بها َضْربا

 ، أَي َهَزَراتٍ  بالعََصا َهَزَره :

__________________ 
 .«سردر»ويف املطبوعة الكويتية « سرود»معجم البلدان وابألصر ( عن 1)
 .«ابن»ابسقاط « مدينة جابر»( يف معجم البلدان : 2)
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َربه. زِرُه َهزحراً و  ضـــَ زاً شـــديداً.  : َهَزَره يـَهح ُزورٌ  َطَرَد ونـََف  ا فهو : َهَزَر َهزحراً و َغَمَزه َغمح َرَعهُ  اأَلرحَض : به َهَزرو . َهزيرٌ و  َمهح ا  صـــَ
ثـََر من الَعطاء َلُه : َهَزرَ و  نقله الصـــــــاغايّن ا ِحَك.  ا ِإذا َهَزرَ و  ا نقله الصـــــــاغايّن. َأكح رََع يف ا اَجةِ  ا ِإذا َهَزرو ضـــــــَ ا  َأســـــــح

 ا ابلَفتحح ا نقله الّصاغايّن. اهلَزحر ومصدر الُكرِّ 
َم فيهِ  ، َهَزَر َهْزراً و ُم في البَيع. الَهاِزرُ وله في بَْيِعه : أَْغلَى له.  َهَزرَ  ، وقد أَْغلَى في البَيعِ وتَقَحَّ  : الُمْشتَِري الُمقَّحِ

 ، قال : ءٍ يُْغبَن في ُكّلِ شيْ  ، محّركةً ، وذو َكَسَراٍت : َهَزَرات وذو ، كِمْنبر ، ِمْهَزرٌ  َرجلٌ و

دَعح  ـــــــــــــــَ َزرَاتِ ِإال  ت هـــــــــــــــا  هـــــــــــــــَ َت َلرِكـــــــــــــــَ  لســـــــــــــــــــــــــــــح

  
ضح   لــــــــــــَ رُ ختــــــــــــُح بحٌن وال ِإبــــــــــــِ َك ال ضــــــــــــــــــــــــــَ ابــــــــــــُ يــــــــــــَ  ثــــــــــــِ

  
 ، نقله الصاغانّي. الشَِّديدُ  أَيضاً : األَْحَمقُ  الِهْزرُ و يُْطَمع به. ، بالَكْسر : الَمْغبُوُن األَْحَمقُ  الِهْزرُ و

قِيقَةُ. الَهْزَرةُ و ك : األَْرُض الرَّ  ، ويَُحرَّ

 ، قال أَبو ذَُؤْيب : ا ، أَو : عكُصَرٍد : قَبِيلةٌ باليََمن بُيِّتُوا فقُتِلُو الُهَزرُ و

و  تـــــــــــــــــــُ ُد والشـــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــِ اَ  اأَلاَبعــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــَ

  
وا   ِر   (1)َن كـــــــــــــانـــــــــــــُ ِة َأهـــــــــــــح لـــــــــــــَ يــــــــــــــح لـــــــــــــَ َزرح كـــــــــــــَ  اهلـــــــــــــُ

  
ي َوْقعَةٌ كانت . وقال األَصمعّي : هالُهَزرِ  فيُقَال : َكَما بَاَد أَْهلُ  َهلََك به ثَُمودُ  يَعنِي تِلَك القَبِيلَةَ أَو ذلك الموِضع ، وقال بَْعُضهم : هو َمْوضع

 ، وبه فَسََّر بَْعٌض قوَل أَبي ذَُؤْيب الّسابَق. أَو : د ، لُهَذْيل بُيَِّت أَْهلُه لْيالً فقُتِلُوا لهم ُمنَكرة ،

 الجاِهليّة.ع ، فيه قُبُوُر قَْوٍم من أَْهِل  أَو : : َحيٌّ من اليََمن قُتِلُوا فلم يَْبَق منهم أَحدٌ  الُهَزرُ  ويُقَال :

 َسْيلِ  في قََضى وسلمعليههللاصلىأَنّه »الحديث :  اِدي بني قَُرْيَظةَ ، وبه فُّسر: وَ  َمْهُزورٌ  بالحجاز ، وقال ابن األَثير : : َواذٍ  َمْهُزورٌ و

ةً ، وهو من  .(2) «أَْن يُْحبَس حتّى يَبلَُغ الماُء َكْعبَين َمْهُزورٍ  قْلت : وهو قَول أَبي ُعبَْيد. وهو َواٍد يُْذَكر مع ُمَذْينٍِب يَِسيالن بماِء المطِر خاصَّ

 إِلى ُمَذْينٍِب ُشْعبةٌ تَُصّب فيها. َمْهُزورٍ  أَْوِديَة المدينة ، قال أَحمد بن َجابر : ومن

رواسٌم.  ، كَحْيَدر : َهْيَزرٌ و  ، َزَعموا. فُ ، كعََملٍَّس : الضِعي الَهَزوَّ

 ، قاله ابن األَعرابّي. الَكَسُل التامُّ  وهي ، وفي التكملة : وهو ، بالفتح ، الَهْزَرةِ  ، تَصغير الُهَزْيَرةُ و

ت وَدغَواٌت ، أَي َكَسٌل ، وهذا عن الفراِء ، قال : ومثلُه َكَسَرا َهَزَراتٌ  وفيه ٍء ، وهذا قد تقّدم ،: يُْغبَُن في كّلِ شيْ  َهَزَراتٍ  إِنه لذُوو

 .(3) [وخنباٌت وخبناتٌ ]َوَدَغيَاٌت 

ر ، فإِن لفظ َهزار بعينه فارسيّة ، ومعناه األَْلف ،  َدْستَان. َهزارْ  فاِرِسيَّتُه َحَسن الصَّوت ، طائرٌ  ، كَسحاب : الَهَزارُ و وهو كالٌم غيُر ُمحرَّ

، ثّم اقتََصروا على وداستان بمعنى الِقّصة : فكأَن هذا الطائَر في ُحْسن تََرنُِّمِه وِطيب نَغَِمه يتكلم بأَِلف قِّصة ، من باب المبالغة واإِلطراِء 

 ُب وأَدَخلوا عليه األَلَف والالَم.اكتفاًء ، واستعملَه العر َهَزار لفظةِ 

، آِخُر من َعِمل َكْبَس السنيَن في أَيّام الفُرس في أَيّام يَْزَدِجرد  الهَزاريّ  من ُكَوِر إِْصَطْخَر ، يُنَسب إِليها يَْزَدِجْردُ  : ُكوَرةٌ بفاِرسَ  (4) َهَزارُ و

 ابن سابُور.

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 ظيم بالبَْصَرة. كان له أَْلُف باٍب.َدْر ، قَْصٌر عَ  ِهَزار

فقيل : هو ُرباعيٌّ وهاُؤه أَصليّة ،  الِهَزْبر ، األَِخيَرين نَقَلهما الصاَغانِّي ، واختُلف في ، كِسبَْحل وِدْرَهم وُعاَلبِط : األََسدُ  الِهَزْبرُ  : [هزبر]

ْبر وهو الدَّفع بقّوة ، نقل َي األَسُد. الغَِليُظ الضَّخمُ  : الِهَزْبرو ه َشيُخنا.وقيل : الهاُء زائدةٌ وأَصلُه من الزَّ الشَّديُد  : الِهَزْبرُ و ، قيل : وبه ُسّمِ

ْلُب.  : ُصْلبة ، وأَنَشد : ِهَزْبَرةٌ  قال ابن األَْعَرابّي : ناقة الصُّ
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َهَبا ِهَزبـحَرةٌ   ذاُت َسِبيٍب َأصح
 .َهَزاِبرُ  ج

أِْس ، ، كَسفرجل : الَهَزْنبَرُ و ، نبّه  بَزاَءْينِ  فيهما ِء الُخلُِق َوَهٌم من الَجْوَهِرّي ، والصَّوابُ ، وتَْفِسيُرهما بالسَّيِّي كالَهَزْنبََرانِ  الَكيُِّس الحادُّ الرَّ

 ق. فقيل : أَصليّة ، وإِليه ماَل الشيخُ ِء الُخلُ الِذي فّسره الَجْوهرّي بالسَّّيِ  الَهَزْنبَر في موضعه. واختُِلف في هاءِ  وَسيَأْتِي عليه الّصاَغانّي ،

__________________ 
 ( يف الديوان : كانت.1)
 ( النهاية واللسان : الكعبا.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( قيدها يف معجم البلدان أبلف والم ا وبكسر اهلاء.4)



7112 

 

 .أَبو َحّيان ا وعل  الَقو  بزايدهتا اقَتصر ابُن القطّاع يف األَبحِنية
 قََطعَهُ. : َهْزبََرهُ َهْزبََرةً و

 ، وضبَطه بفتح الهاِء. َهَزْبرٌ  ونقل الحافظ في التَّْبِصير أَّن أَحَد ُشيُوِخِه من أَهل اإِلسكندريّة ِمّمن َسمَع على أَبي العَبّاس بن الُمْصِفي لَقَبُه

 الَوْقت ، ضبطه الحافظ بفتح الَهاِء. الصوفّي ، َسمَع من أَبِي الَهَزْبِريّ  وأَبو ُشَجاع محّمد بن عبد هللا

،  َهْزَمَرهو ، كذا في اللسان. َعنَّف ِبه : َهْزَمَرهُ َهْزَمرةً والَحَرَكةُ الشَِّديَدةُ ،  هي : (1)، أَهملهُ الجوهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد  الَهْزَمَرةُ  [هزمر]

 ، كذا في التكملة. تَْعتَعَهُ  إِذا

ن أَخَذ عن الَخِضِر  الِهْزِميريّ  ، يُنَسب إِليه اإِلمام أَبو عبد هللا محّمد ، بالكسر : د ، بالَمْغِربِ  ِهْزِميرُ و  .السالمعليه، ِممَّ

. الُهَسْيَرةُ  : [هسر]  ، بالسين الُمْهَملة ، أَهملهُ الجوهريُّ

ّم : وهم قََراباتُكَ  الُهْسَرة تَْصغير وقال ابُن األَعرابّي : هي َكأَنَّهُ أُْبِدَل الَهْمَزةُ  ، قال الصاغانّي : األَعماُم واألَْخوالُ  من الطََّرفَْين ، ، بالضَّ

 لُغة أَو لثْغة. هاءً 

ين المعجمة : الَهْشرُ  : [هشر]  ، قاله ابُن ُدَرْيد. (2) ِء وِرقَّتُهِخفَّةُ الشَّيْ  ، بالّشِ

ِعيفُ  ، كَحْيدر : الَهْيَشرُ و ْخُو الضَّ جال ، قاله اللّيث. الّرِ ِرْخٌو فيه ُطوٌل ، على رأْسه بُْرُعوَمةٌ ،  نَبَاٌت َضِعيفٌ  : الَهْيَشرُ و ، والّطِويل من الّرِ

ة يَصف فَِراَخ النَّعَاِم : مَّ أِْل ، قال ذُو الرُّ  كأَنّه ُعنُق الرَّ

ٍة  فــــــــــَ رّاُث ســــــــــــــــــــــــائــــــــــِ هــــــــــا كــــــــــُ اقــــــــــَ نــــــــــَ َبن  َأعــــــــــح   (3)كــــــــــَ
  

ه َأو   فـــــــــُ ـــــــــِ فـــــــــائ ـــــــــَ اَرتح ل رٌ طـــــــــَ يحشـــــــــــــــــــــــَ بُ  هـــــــــَ ـــــــــُ ل  ســـــــــــــــــــــــُ

  
َمال. َكْنَكُر البرِّ  : الَهْيَشر أَو أَي َمْسلُوُب الَوَرِق.  أَو للبَْزِر في َرأِْسه. (4)يَطول ويَْستِوي وله ِكَماَمةٌ  َشَجٌر َرْمِليٌّ  : الَهْيَشر أَو ، يَْنبُت في الّرِ

، وله َوَرقَةٌ شاَكةٌ ، فيها َشْوٌك َضْخٌم ، وهو يَْسُمُق ، َوَزْهَرتُه  الَهْيَشرُ  . وقال أَبو َحنِيفَة : من العُْشِب :، نقله الصاغانيّ  الَخْشخاشُ  : الَهْيَشرُ 

 .َهْيَشَرةٌ  َصْفَراُء وتَطول ، له قََصبةٌ من َوَسِطه حتى تكون أَْطَوَل من الّرُجِل ، َواِحدتُه

َوتَْلقَُح في أَّول َضْربَة وال  ، أَي اإِلبل قَْبلََها هكذا في سائر النسخ مضارع َوَضع ، والصواب تَْضبَعُ ،  من اإِلِبِل : التي تََضع الِمْهَشارُ و

 ، قاله اللْيث ، وفي بعض األُصول وال تُماِرُن. تَُماِجنُ 

ئَِة ِمْنَها من اإِلبل : الَمْهُشورُ و  ، نقله ابن القَّطاع. َحلَب ما في َضْرِعها أَْجَمعَ  : َهَشَرَها يَْهشُرَها يقال :و ، قاله اللّْيث أَيضاً : الُمْحتَِرُق الّرِ

 يَْسقُط َوَرقُها َسِريعاً. ، وَهُموٌر وَهِمَرة ، إِذا كان َهِشَرةٌ و ، كَصبور ، َهُشورٌ  َشَجَرةٌ  في النوادر :و

 َكأَنَّه أَْبَدَل الهمَزةَ هاًء ، واألَصُل األََشَرةُ من األََشرِ  ، قال الصاغانّي : هي البََطرُ و ، بالّضّم : الُهْشَرة يرتصغ الُهَشْيَرةُ  قال ابُن األَعرابّي :و

 ، مثل َهْيَهات وأَْيَهات وَهَراق وأََراَق.

ْمِل يَطوُل ويَْستِوي ، َشَجرٌ  الَهْيُشور قوُل الجوهرّىِ :و  : (5)لراجِز قوَل ا وأَْنَشدَ  يَنبُت في الرَّ

 َهيحُشورِ  لَُبايًَة من  َِ 
َدتَْين. وفي بعضها : لُبَانَة ، بالنون ، وهو َغلَط. تصحيفٌ  َهْيُشوِم ، بالميم ،  في الرواية : والصَّواب ، وفي بعض النَّسخ : لُبَابَة ، بموحَّ

َجُز ميِميٌّ   وقَْبلَه : والرَّ

وِم  اٍر كــــــــــــــــــــُ وحِ  وِعشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رِيح لشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح  أَف

  
ــــــــــمِ   ي ــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــِ َ  ابل مــــــــــح َعشــــــــــــــــــــــــ   ا ــــــــــَ ــــــــــَ تح تـ ــــــــــَ  اَبت

  

 لَُبايًَة ِمن  ٍَِ  َهيحُشومِ 
 ويُْرَوى : َعْيُشوم ، أَي يابِس ، قاله الصاغانّي.
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 واإِلضافة ، وفي : الَجْذُب واإِلَمالَةُ  الَهْصرُ  : [هصر]

__________________ 
 .338/  3( اجلمهرة 1)
 ودقته ابلدا  ا ويف اللسان والتكملة فكاألصر. 351/  2( يف اجلمهرة 2)
 ( السائغة : ما اسرتّ  من الرمر.3)
 ( يف اللسان : وله كمبة ا البزر يف رأسه.4)
 وقا  اآخر :»( يف اللسان : 5)

 ابتـــــــــــــــت تـــــــــــــــعشــــــــــــــــــــــــــــ  ا ـــــــــــــــمـــــــــــــــ  ابلـــــــــــــــقصــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــم 

  
 لـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــٍ  هـــــــــــــــــــــيشــــــــــــــــــــــــــــــــــور. 

  

 مل يروه رجزاً. واللباية شجر األمط  الذي يعمر منه العلك. واهلم  : نبت. .«ويف رواية : هيشوم
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َره َهَصرَ  كان ِإذا رََكضَ »ا ديث :   َأي ثـََناه ِإىل اأَلرض.« َ هح
 أَي أَضافَه وأَمالَه. «إِلى بَْطنه َهَصَرهف لّما بُنَِي مسِجُد قُبَاٍء َرفَع َحَجراً ثَقيالً » في الحديث :و: جبََذه وأَمالَه ،  يَْهِصُره َهْصراً  ءَ الشي َهَصرَ و

، هكذا في سائر النُّسخ ، وهو َمجاز ، وَعبََّر  الدَّْفعُ  : الَهْصرُ و َء وَوقَْصتُه : َكَسْرتُه.الشيْ  َهَصْرتُ  ، قال أَبو عبيدة : الَكْسرُ  : الَهْصرو

 هو ٍء َرْطٍب كالغُْصِن ونحِوه وَكْسُره من غير بَْينُونَة ، أَوَعْطُف شيْ  : الَهْصرو ، وهو قَريب من اإِلمالة. اإِلْدناءُ  : الَهْصرو غيُره بالغَْمز.

 فاْنَهَصر ، أَي أَخَذ بَرأْسه فأََمالَه إِليه. كذا في الّصحاح يَْهِصُرهُ َهْصراً  به (1) َهَصرَ  كذاو ، َهَصَرهُ يَْهِصُره َهْصراً  ٍء كاَن ،َعْطُف أَّي شيْ 

 وقال أَبو حنيفة : االْنِهَصار واالْهتَِصار : ُسقُوُط الغُْصِن على األَرض. .اْهتََصَرهُ فاْهتََصرَ و الغُصُن : ماَل وانعَطَف ،

 ، كِمْنبٍَر ، الِمْهَصرُ و ، كشّداد ، الَهّصارُ و ، بزيادة األَلف ، الَهْيصارُ و ، كَحْيَدر ، الَهْيَصرو كَصبُوٍر ، (2) الَهُصورُ  من الَمجاز :و

 الَهِصرو ، كِمْنِطيٍق ، اْلِمْهِصيرُ و ، كِمْحَراب ، الِمْهَصارُ و ، كَجْعفَر ، الَهْصَورُ و ، كقَْسَوَرةٍ ، الَهْصَوَرةُ و،  الهاِصرُ و، كُهمَزةٍ ،  الُهَصَرةُ و

، إِذا َكَسَرها وأَمالَها إِليه ،  يَْهِصُرَها َهْصراً  الفَريسةَ  َهَصرَ  وقد األََسِد. ، كل ذلك من أَسماءِ  الُمْهتَِصرُ وُصَرد ،  ، مثل الُهَصروف ، ، كَكتِ 

ئبالُ »وفي حديث ابِن أُنَيس :  ، وفي حديث َعْمرو بن  الَهواِصر أَي األََسُد الشديُد الذي يَفترس ويَْكِسر. ويُْجَمع على« الَهُصور كأَنَّه الّرِ

ة :  ُمرَّ

 اهلََواِصرِ وَدارتح َرَحاَها ابلل ُيوِث 
 وفي َحِديث َسِطيح :

ُد هَتَاُب َصوح   (3) اهلََواِصريُ هَلُُم اأَلسح
 وأَنشد ثَْعلب :

ٍر و  ــــــــــــــح ي ُت هلــــــــــــــا خبــــــــــــــَ ــــــــــــــفــــــــــــــح ر قــــــــــــــد َدل ــــــــــــــح ي  خــــــــــــــَ

  
ُد   ا اأُلســـــــــــــــــــــــح هـــــــــَ ـــــــــح يـ لـــــــــَ رُ عـــــــــَ َتصـــــــــــــــــــــــِ ارَا هتـــــــــَح ِتصـــــــــــــــــــــــَ  اهـــــــــح

  
اها ، إِذا اْهتِصاراً  النَّخلةَ  اْهتََصرَ  في التهذيب :و  ، قال لبيد : َذلّل ُعذُوقَها وَسوَّ

وُء بــــــــــــه نــــــــــــُ ــــــــــــَ َداٌن يـ يــــــــــــح اٌر وعــــــــــــَ ٌر ِقصــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح   جــــــــــــَ
  

وٌم و   ضــــــــــــــــــــــــُ هح ِر مــــــــــَ َوافــــــــــِ ن الــــــــــكــــــــــَ رُ مــــــــــِ َتصــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح  مــــــــــُ

  
 ويُرَوى ، َمْكُموٌم ، أَي ُمغَطًّى.

،  قَتِيِل الُحبِّ  بن ماِلك َعّم ُعْرَوةَ بن ِحَزام العُْذِريّ  بن ماِلك ُمَهاِصرُ و إِنّه تابعّي ، ، وقال الحافظ في التّْبِصير : بُن َحبِيٍب : شاِعرٌ  ُمهاِصرُ و

بن  (4)بن مالك ، وهي بنت َعّمه ، مات من ُحبّها ، وهم من بني ِهْند بن ِحَرام بن ِضنَّة بن َعْبد بن كبير  ُمَهاِصرِ  وهو صاِحب َعْفراَء بْنت

بن َحبِيٍب الذي قال فيه  ُمهاِصرُ  ، هكذا في سائر النسخ ، واألَْشبَهُ بالصواب أَن يقال فيه : شاعٌر ، وأَّما النّابِِعّي فهو تابِعيّ  ُعْذَرة ،

 المصنّف إِنّه شاعٌر. وقد انقلب عليه الَكالُم فتأَّمل.

 ، وفي المحكم : َضْرٌب من البُُرود ، وفي التهذيب : من بُُروِد اليََمن. : بُْرٌد يََمنِيٌّ  الُمَهاِصِريُّ و

ْختِيانّي  ِرياُح بن ُعَمرَ  الُمَهاِصرِ  أَبوو ، هكذا في سائر النّسخ ، وَصَوابُه ِرياُح بن َعْمرو البَْصِرّي وهو القَْيِسّي أَيضاً ، يَْرِوي عن أَيُّوَب الّسِ

، األَخيُر ،  حّدثانمُ  الِكْنِدّي : ُمَهاِصر يَِزيُد بن أَبو الشَّْعثَاءِ و ، وذكره الحافظ في التّْبِصير في َمحلّين ، وقال الذَّهِبّي : َضعَّفه أَبو داوود.

 يَْرِوي عن ابن ُعَمر قَولَه.

ُك : َخَرَزةٌ للتّأِْخيذِ  الَهْصَرةُ و  مثّل الَهْمَرة ، كما سيأْتي. ، ويَُحرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، كَكِتف ، وهو َمجاز ، قال أَبو ذَُؤْيب : َهِصرٌ  َجدُّه كفَِرَح : َماَل ، وَجدَّ  َهِصرَ 

تـــــــــح  ر امِّ قـــــــــَ ٍر َويــــــــح اِع مــــــــن ُعشــــــــــــــــــــــَ َ  الــــــــقــــــــَ َويــــــــح  لــــــــَ  فـــــــــُ

  
مح   هـــــــــُ د  َرَة أَمحســـــــــــــــــــــــَ  جـــــــــَ جـــــــــح رَامـــــــــن آ  عـــــــــُ  َهصـــــــــــــــــــــــِ

  
 أَغصاُن الّشجرةِ : تََهدَّلْت. تََهصََّرتو
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 ، كُصَرد. ُهَصرٌ و، كَكتٍِف ،  َهِصرٌ  : ِشّدةُ الغَْمِز ، وَرجلٌ  الَهْصرُ و

__________________ 
 .«هصره»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ( يف القاموس : اهلَيحُصور.2)
 ا وصدره :« هصر»والنهاية « سطح»( يف اللسان 3)

 فرمبا رمبا أضحوا مبنزلةٍ 
 .315وما أثبت عن مجهرة ابن حزم ص « ضبة بن عبد بن كثري»( ابألصر 4)
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 رأَْس الفَِريَسِة وبَْرأَِسها ، ِإذا اْفتََرسها ، وهو َمجاز. َهَصرَ و: َغَمَزه. وهو َمجاز ،  يَْهِصُره َهْصراً  ، قِْرنَه َهَصرَ و

 ء القَْيس :ومن الَمجاز قَول امرى

تح و  حـــــــــــَ ِديـــــــــــَث وَألـــــــــــحَ ا ا ـــــــــــَ نـــــــــــَ نـــــــــــاَزعـــــــــــح ا تـــــــــــَ مـــــــــــّ  لـــــــــــَ

  
رحتُ   ا ِ  َهصـــــــــــــــــــــــَ يــــــــــّ ارِيــــــــــَخ مــــــــــَ ٍن ذي ِشــــــــــََ  بــــــــــُغصـــــــــــــــــــــــح

  
َجَذْبت ، وأَراَد بالغُْصِن ِجْسَمها  : َهَصْرتُ وقادْت وتََسّهلت بعد ُصعوبَتَِها ، قوله : تَناَزعنا الحديَث ، أَي حّدثَتِني وَحدَّثْتَُها ، وأَْسَمَحت : انْ 

 وقَدَّها في تَثَنِّيه وِلينِه كتَثَنِّي الغُصن ، وَشبّه َشعَرها بَشماِريخِ النَّْخِل في َكثْرتِه واْلتفَافِه.

أَو هو  ، وكذلك َهبََجه وَهَزَره ، قاله ابن القَّطاع. قَتَلَه بالَخَشبَة : يَْهِطرهُ َهْطراً  الَكْلبَ  َهَطرَ  ، أَهمله الجوَهِرّي ، وقال اللّْيُث : َهَطرَ  : [هطر]

 ، وقال : ال أَحَسبُها عربيّة صحيَحة. (1)، قاله ابُن ُدَرْيد  َهَطَره يَْهِطُره َهْطراً  ُمْطلَُق الضَّْربِ 

 ، عن ابِن األَْعَرابّي. َسأَلَه : تََذلُُّل الفَِقيِر ِلْلغَنّي إِذا الَهْطَرةُ و

 َعلٌَم. َمْقُصوراً  َهاَطَرىو

، بينها وبين الجعفرّي ثاَلثة فَراِسخ ، وهي دون تَْكِريت ، وأَْسفَل منها الَخربَة ، وكان أَكثَر  ة ، بُسّر َمْن َرأَى : (2)بسكون الطاِء  َهاْطَرىو

 .َهاْطَرى ون : كأَنَّك من يَُهودِ أَْهلها اليَُهوُد ، قال ياقوت : وإِلى اآلَن يقولُ 

 ُمقابل الَمَذاِر ، َطيّبة نَِزَهةٌ كثيرةُ النَّْخِل والشََّجر والِمياه والدََّجاج. ة بأَْرِض َمْيَسانَ  : َهاْطَرىو

َرت تََهطََّرتو  ، نقله الصاغانّي : البِئُْر : تََهوَّ

 ، ِإذا فََجَرت ، نقله ابُن القَّطاع ، َهْيعََرت وقد الَمْرأَةُ الفاِجَرةُ. قيل :والغُوُل ،  ، أَهمله الجوَهِرّي ، وقال الّصاَغانّي : هو الَهْيعََرةُ  : [هعر]

ُ  أَو  ، نقله الصاغانّي. النَِّزقَةُ  هي الَمْرأَة

: الّداِهيَة ،  الَهْيعَُرونُ  قال بعُضهم :والِخفَّةُ والطَّْيُش ،  : الَهْيعََرةُ  : (3)قال ابُن درْيد و قلْت : وهي التي ال تَستقرُّ من غير ِعفَّة ، كالعَْيَهَرة.

ىو ً  العَجوُز الُمِسنَّةُ  تَُسمَّ اَغانِّي : كما قيل لها الَحْيَزبون ، قال األَزهرّي : وال أَُحقُّ  َهْيعَرونا ه وال وال أُثبِتُ  الَهْيعَرونَ  ، من ذلك ، َزاَد الصَّ

 أَدِري ما ِصّحته.

، وكذلك َعْيَهَرت وتَعَْيَهَرت : قال أَبو منصور : كأَنّه عنده مقلوب  ، إِذا كانت ال تستِقرُّ في َمكان تََهْيعََرتوالمرأَةُ  َهْيعََرت قال الليث :و

 منه ، ألَنّه جعَل َمْعناهما َواحداً.

 * ومّما يْستَْدَرك عليه :

 كَسفرجل ، من قَُرى َمْرو ، نقله ياقوت.،  َهفَْرفَرْ  : [هفرفر]

ر : [هقر] ر الَهقَوَّ ْخُم األَْحَمقُ  ، وأَوضُح منه كعََملَِّس : ، كعََذوَّ ر ، وأَنشد أَبو  الطَِّويُل الضَّ جال ، وهو الِهْرطال والِهْرَدبَّة والقَنَوَّ من الرَّ

 الَخْيبَِرّي : (4)َعْمرو ِلنَِجاٍد 

اٍب وال  حـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح و رِ لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَ  ِبـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــَ

  
رُتِ   هـــــــــــــح رُتُ وابـــــــــــــُن الـــــــــــــبــــــــــــــُ هـــــــــــــح ه الـــــــــــــبــــــــــــــُ  لـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــ 

  

َتَم  والُعنحُصِر  ُنـح
 (5)ِع يف لَئيُم امل

 ، كذا في اللسان. َوَجٌع للغَنَمِ  ، وهو ، بالّضمّ  الُهْقَرةٌ  ، تصغير الُهقَْيَرةو

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 : قريةٌ بمصَر من األُْشُمونِين. َهْقُرو
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ك ، والِفعل كَضَرب وفَِرحَ  الَهْكرُ  : [هكر] ، مثل َعِشَق يَْعَشُق ِعْشقاً وَعَشقاً.  َهِكر يَْهَكر هكراً  ، يقال : : العََجُب أَو أََشدُّه ، ويُْكَسُر ويُحرَّ

ُب ، ويقال : اْعَجْب لذلك  الَهِكرُ و ْب أَشدَّ العََجِب ، قال أَبو َكبير الُهَذِلّي :، أَي تَعَ  اْهَكرْ و: الُمتَعَّجِ  جَّ

ِر أَ  بــــــــــــــِ دح ُ
بــــــــــــــاِب املــــــــــــــ لشــــــــــــــــــــــــــــ  ِك لــــــــــــــِ ريحَ َوحيــــــــــــــحَ  ُزهــــــــــــــَ

  
رِ و   قحصـــــــــــــــــــــِ ُ

ريحَ املـــــــ غحشـــــــــــــــــــــَ  الـــــــر أحَس غـــــــَ ـــــــَ ُب يـ يـــــــح  الشـــــــــــــــــــــ 

  

َرُه  ــــــــــــــوِ  ِإاّل ِذكــــــــــــــح اَب أَب ــــــــــــــَ ب َد الشــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  فـ

  
ٍر و   َب َدهــــــــــح ــــــــــح ــــــــــك َري ــــــــــذل بح ل جــــــــــَ رِ فــــــــــاعــــــــــح كــــــــــَ  اهــــــــــح

  
 .اْهَكرِ واْعَجْب لذلك  ابنَتِِه ُزَهْيَرةَ ، ثّم رجَع فخاَطَب نَْفَسه فقال :بدأَ بِخَطاب 

 أَي َمْعَجٌب وَمْعَجبَة. َمْهَكَرةٌ و َمْهَكرٌ  ما فيه يقال :و

__________________ 
 .377/  2( اجلمهرة 1)
 الطاء عل  أهنا معطوفة عل  ما قبلها.( قيدها ايقوت بسكون الطاء فيلتقي ساكنان وفتح الراء. وسيا  القاموس يقتضي فتح 2)
 .377/  2( اجلمهرة 3)
 .«ِباد»( صححه يف املطبوعة الكويتية 4)
 ( اجللحاب : الكثري اهلم ا البهرت : القصرية.5)
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ك : اْعتِراُء النُّعَاِس أَو اْشتِداُد النَّْوِم. وقد ، بالفتح الَهْكرُ و  أَو َسِكَر من النَّْوم أَو اْشتَدَّ نَوُمه أَو اعتراهُ : نَعَسَ  َهَكراً  ، ، كفَِرحَ  َهِكر ويَُحرَّ

 نُعَاٌس فاْستَْرخْت ِعَظاُمه وَمفَاِصلُه.

 أو السَِّكُر في نَْوِمه. كَكتٍِف ونَُدٍس : الناِعسُ  ، الَهكرُ و

، قاله األَزهرّي  أَو َدْيٌر ُروميٌّ  لماِلك بن ُسقَار من َمْذِحج ، قاله ابن األَْعَرابّي ، وهو من أَعمال َذماِر ؛ كَكِتف : د ، باليََمن ، (1) الَهكرُ و

ر بيُت امرى أَو قَْصرٌ  ؛ أَو َموضع آَخر ، (2)  ِء القَْيس :، قاله الصاغانّي ، وبكّلِ ما ذُِكر فُّسِ

ٍة  الــــــــــــَ بــــــــــــَ ــــــــــــَ بــــــــــــاِء تـ اح مــــــــــــن  ــــــــــــِ تــــــــــــَ مــــــــــــَ اعــــــــــــِ  كــــــــــــنــــــــــــَ

  
ِ  ُدمــــــــَ    عــــــــح ِن َأو كــــــــبـــــــــَ ُذَريــــــــح ؤح لــــــــَ  جــــــــُ رح عــــــــَ كــــــــِ  هــــــــَ

  
 ، فنقَل الحَركة للَوْقف ، كما َحكاه ِسيبَوْيه من قولهم : هذا بَُكْر وَمررُت بِبَِكْر. َهْكر وفي اللسان : وقد يَجوز أَن يكون أَراَد ُدَمى

 ، قاله َعّرام وأَنشد : ع أَو َجبٌَل ِحَذاَء َمّرانَ  « :وَكْوَكب َهْكَرانَ  ُت منأَْقبَلْ »في حديث عَمَر والعَجوز : و

رَانَ َأعيان   (3)اخلَُدراِّيت  َهكح
 .(4)قليُل النّبات في أَصِله ماٌء يقال هل الضيعة  َهْكرانُ ووكذلك َكْوَكٌب َجبٌل آَخُر َمْعروٌف ، 

، وإِليها يُْنَسب الَولّي المشهور أَبو  الَهّكاريّة في جزيرةِ ابِن ُعَمَر يَسكنها أَكراٌد يقال لهم فَْوَق الَمْوِصلِ  وقًُرى ، مشّددةً : ناِحيَةٌ  الَهّكاِريَّةُ و

 .الَهْكاِريّ  الَمفَاِخر َعِديُّ بُن َصْخِر بِن ُمَسافِر األُمويّ 

جُل ، ِإذا تََهكَّرَ و َب ،  الرَّ  ، واألَخير في اللَسان والتّْكِملَة. تََحيَّر أَيضاً :وتَعَجَّ

 * ومّما يْستَْدَرك عليه :

 ِء القَْيس الّسابُق.، بالفَتْح : َموضٌع ، وبه فُّسر قوُل امرى َهْكرٌ 

ه في كتاب ، وقيل ، بضم الكاف : َموضع آخُر جاَء ِذكرَ  َهُكرٌ و، كَكِتف : َموضٌع على نَحِو أَربعين ميالً من المدينَة ، قاله الحاِزمّي.  َهِكرٌ و

 فيه بفتح الكاف.

 ، أَي الَدْمَع والماَء والَمَطَر ونحوَها. َهَمَره : [همر]

ّم ، يَْهُمرهو ، بالَكْسر ، يَْهِمره  ، بالَكْسر ، قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : يَْهِمر هو فَهَمرَ  َصبَّه ، : َهْمراً  ، بالضَّ

ا و  اَل ــــــــــــــَ يــــــــــــــاَلُه ِإلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا كــــــــــــــِ لــــــــــــــِ  جــــــــــــــاَء خــــــــــــــَ

  
رِيـــــــــــُث   يـــــــــــُ  ُدمـــــــــــوعـــــــــــًا ال يـــــــــــَ فـــــــــــِ ايـــــــــــَ وُرهـــــــــــَ   ـــــــــــُُ

  
 .ُمْنَهِمرٌ و هاِمرٌ  : ساَل ، فهو كَهَمرَ  الدمُع والَمَطُر ، اْنَهَمرَ و

ْرعِ  َهَمرو  َحلَبَه ُكلَّه. ، أَي ما فِي الضَّ

في َكالِمه :  َهَمرَ  ، كذا في النُّسخ ، وفي بعض األُصول : فِيه ، ويُؤيّده ما في األَساس : أَْكثََر منه : يَْهِمره َهْمراً  الكالمَ  َهَمرَ  من الَمجاز :و

 : يَْهِمُرها َهْمراً  الغُْزُر الناقةَ  َهَمرَ و َحفََرَها بها. ، وقيل : كاْهتََمرها َضَربَها بَحَوافِره َشديداً ، : يَْهِمرَها َهْمراً  الفَرُس األَْرضَ  َهَمرَ و أَْكثََر.

 أَْعَطاه. ، أَي له ِمن ماِلهِ  َهَمرَ و ، وحكى بَعُضهم َهَمَزها ، بالّزاي ، وليس بصحيح. َجَهَدها

 ، قال : كالَهاِمرِ  كَشّداد : السََّحاب السَّيّال ، الَهّمارو

تح  ارِ َأاَنخــــــــــــــَ مــــــــــــــ  رٍِّح  هبــــــــــــــَ اِم ُمصــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  الــــــــــــــغــــــــــــــَ

  
ا  مــــــــــَ حــــــــــَ وٍ  مــــــــــن املــــــــــاِء َأصــــــــــــــــــــــــح لــــــــــُ طــــــــــح وُد مبــــــــــَ   ــــــــــَ

  
ار الَمجاز :من و ُجل الَهمَّ ، األَخير من أَسماِء  اليَْهمورِ و ، كِمْحراٍب وِمنَبر ، اْلِمْهَمرِ و كالِمْهَمار بالكالم ، يَنَهِمر الكثيُر الكالِم اْلِمْهذارُ  : الرَّ

مال ، كما سيأْتي ، وقد ذكَره الّصاغانّي بمعنَى الَكثِيِر الكالِم.  الّرِ

  ، قال الشاعر يَمدح َرجالً بالَخَطابة :: ُمْكثِرٌ  ِمْهَمرٌ  وَخِطيبٌ 
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الِم  َواِدي الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُغ ِإلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــَ رِي  تـــــــــــــــــَ

  
ُر   ثــــــــــــــــِ َر الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  طــــــــــــــــِ رُ ِإذا خــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح  املــــــــــــــــِ

  
 َعلَْيك الكالَم ، أَي يُْكثِر. يَْهِمر : الذي الِمْهَمار وقال األَْزَهِرّي :

 : الَهْمرةوالدُّْفعَة من الَمَطِر ،  : الَهْمَرةو ، وهي َخَرَزةُ التّأْخيذ ، وقد أَعادها المصنّف ثانياً ، وفيه نَظٌر ، الَهْصَرة ، بالفتح : الَهْمَرةُ و

 ، نقلَه بغََضبِ  ، وقيل : الدَّْمَدَمةُ 

__________________ 
 ف موضعان ا وقير بفتح الكاف ا وقا  ابن األعرايب :( قيدها ايقوت يف معجمه ابلفتح مث السكون ا وقا  : ذكره ا ازمي فقا  بكسر القا1)

 ... ابلكسر
 ( يف معجم البلدان عن األزهري : موضض أراه رومياً.2)
 .«أعياد»ا وابألصر « هكران»( عن معجم البلدان 3)
نحو»( معجم البلدان 4)  «الصِّ
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َرةو  الصــاغايّن وابن منظور ا وهو جَماز. َرة الجي ذكَرها قريباً ا وفيه َتكرار ال َلحَف  ا قا   لِلّتبحِخيذَخَرَزٌة  : اهلَمح ا وهي اهلَصــح
تَـعحَطُف هبا الّرِجاُ  ا ان : ُيســــــح رِيه يقا  : اي الصــــــاغايّن : وهي َخَرَزُة اُ بِّ ا زاد يف اللِّســــــَ َرُة اغحُمرِيه ا ِإنح  َ حَرُة ا ِح واي َغمح

 فُضرِّيه.أَقـحَبَر َفُسرِّيه ا وِإنح أَدحبـََر 
 من العرب. : بطنٌ  َهْمَرةَ  بنوو

 : َسبُِط الِجْسِم. َهِميرٌ  ، هكذا في النُّسخ ، والذي في التكملة : َظْبيٌ  : َحَسنَةُ الِجْسم َهِميرٌ  َظْبيَةٌ و

جال ، كَكتِف : الغَِليُظ السَِّمين الَهِمرو مُل الَكثِير ، : الَهِمرُ و من الّرِ  عر :، قال الشا كاليَْهمور الرَّ

ُمورُ   َِرٌ من الّرَِما    (1) يـَهح
 قلت : هو للعَّجاِج ، والروايَة من الِخفاِف.

ار نُعَْيم بنو  ، وهو من بني َغَطفاَن ، نَزَل الشاَم.« ب رهـ » وهو أَصّح الُوجوه في اسم أَبيه ، وقد تقّدم في ، كَشّداد : َصحابِيٌّ  َهمَّ

ابة الَهَمَرىو خَّ ، كأَمير ، هكذا في  الَهِميرو ، كَحْيَدَرة ، الَهْيَمَرةُ و ، وهو َمجاز. ُمْنَهِمر الكثيرةُ الكالِم كأَنََّها َسْيلٌ  ، كَجَمَزى ، المرأَةُ الصَّ

 الَكبِيرةُ. العَجوُز الفَانِيَةُ  : الَهِميَرةُ والنُّسخ ، وفي التكملة ، 

 السَّْيُل ، وهو َمجاز. ِمريَهْ  كما الفَرُس : َجَرى اْهتََمرَ و

 .َهْمَرةَ  كُزبَْير : بطٌن من بني ُهَمْيرٍ  بنوو

 كاْنَهَمَل ، وكذلك الّدْمُع والَمطر ، الماُء : اْنَسَكَب وسالَ  اْنَهَمرَ و ، نقله الصاغانّي. َهَدَمه فاْنَهَدم ، أَي فاْنَهَمر ، بالَكْسر ، َهَمَره يَْهِمرهو

 ، نقله الصاغانّي. وأَنشد للعَّجاج : َء ، أَي يَْجُرفُهالشي يَُهاِمر وهو ، نقله الصاَغانّي. الشََّجَرةُ : اْنَحثَّت عند الَخْبطِ  اْنَهَمَرتو

َشَبا يُهاِمرُ  َر ويُوِد اأَلخح  الس هح
 السَّْيَل. يَُهاِمرُ  وفي اللسان :

 ّمما يْستَْدَرك عليه :* و

اُم ، هكذا نقلَه الليث ، وقد نقََد عليه األَزهرّي وَغْيره  الَهّمار  وقالوا : َصَوابُه الَهّماز ، بالّزاي. (2)، كَشّداد : النَّمَّ

 فهو الُمْكِثر من الَكالم. الَهّمار قالوا : وأَّما

 الَمِليحة ، لم يَْحِكها غير صاحب العَْين ، وهي َوْقبَةُ األُذُنِ  ِرّي ، وقال صاحُب العين : هي، بالنون بعد الهاِء ، أَهمله الجوهَ  الَهْنَرةُ  : [هنر]

 ، قال شيخنا. شاذّةٌ ، ألَنّه قَلََّما يقع في األَسماِء َكلَمةٌ فيها نوٌن بعدها راٌء ليس بَْينَهَما حاِجزٌ 

 ونرجس.وقد َمرَّ َونََر ، ونبَّهنَا عليه هناك ، ويأْتي نرس 

 * قلت : وّمما يستدرك عليه :

الناَر بمعنى أَنَْرتُه ، نقلَه األَزهرّي أَيضاً  َهنَْرتُ  الثَّوَب : أَنَْرتُه ، أَُهنِيره ، وهو أَْن تُعَلَِّمه ، نقله األَزهرّي عن اللحيانّي ، وكذلك َهنَْرتُ  يقال

 .«هرق»، وسيأْتي في تركيب 

بناًء على أَّن النون زائدة ، ولذا لم يُصّرح الصاغانّي « هبر»، أَْهَملَه الجوَهِرّي هنا وذكره في  ْحل وِزْبِرجٍ ، كِصنَّْبر وسبَ  الهنبر : [هنبر]

 ذلك ِمراراً. وهوفي التَّكملة بإِهماله لها على عادته ، والمصنّف قد كتبَه بالُحمرة ليُوِهم أَنّه مستدَرك عليه ، وليس كذلك ، وقد نَبَّْهنَا على 

بعُ  الِهنَّْبر : الّضْبعَاُن وأُمّ  الِهنَّْبرِ  بُُع أَو أَبوالضَّ  ِحّي : : الضَّ  في لغة بني فَزارةَ ، قال الشاعر ، وهو القَتّاُل الِكالبّي واسمه ُعبَْيد بن الُمَضّرِ

ااًن  ــــــــــــَ  ــــــــــــَ ــــــــــــي ب َر   صــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ  ُء هبــــــــــــمح اي قــــــــــــات

  
ربِ أُم    يـــــــــــــــح نــــــــــــــــَ ٍد هلـــــــــــــــا َوارِي اهلـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــن َزنـــــــــــــــح
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ه  ــــــــــــُ ريَت وٍ  َوتــــــــــــِ قــــــــــــُ لــــــــــــَم َمشــــــــــــــــــــــــــح رِّ َأعــــــــــــح  مــــــــــــن كــــــــــــُ

  
اِر   بــــــــــ  اٍر لشــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ َة َأشــــــــــــــــــــــــح وِف مَخحســــــــــــــــــــــــَ (3)ملح يــــــــــُ

 

  
 وبه فّسر األَصمعيُّ قوَل الشاعر :

َ ال يـَرحموَن أُم    اهلِنحربِ ملقاح
 األَهليّة. كِزْبرج ، وقيل : هي الِحَمارة الِهْنبِر : األَتاُن ، كأُمِّ  الِهْنبَِرةو

 ، وأَنشَد ابُن األَعرابّي : ءُ األَِديُم الّردى هو أَيضاً :والثَّْور والفََرس ،  أَيضاً : ، كِجْرَدْحل وِزْبِرج ، كذا ضبطه ابُن سيده الهنَّْبرو

__________________ 
 ابجلر. ويف التكملة : من اجلفاف.( ضبرت عن التهذيب واللسان ابلرفض ا وضبطت يف التكملة واملطبوعة الكويتية 1)
 ( العبارة يف التهذيب ومل يعزها لليث.2)
 الواري : السما. والوترية : إطار الشفة. ويف شعره : من زند هلا حاري. وقوله :« اي قبح   ضبعاان»( ويرو  : 3)
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بــــــــــــو  ريحَ ُدعــــــــــــح ُم غــــــــــــَ تــــــــــــُ لــــــــــــح تـــــــــــــَ ىًت مــــــــــــا قـــــــــــــَ  اي فــــــــــــَ

  
َواَرِة   نح قــــــــــــــــــــــــُ ربحِ ٍب وال مـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــــ   اهلـــــــــــــــــــــــِ

  
 وهي بَهاٍء. ، الِهْنبِرِ  أُمّ  ، ومنه قيل لألَتان : كِخْنِصر : الَجْحشُ  ، الِهْنبِر قال األَصمعّي :وأَو أَْطَرافُه ،  ها هنا : األَِديمُ  الِهنَّْبر قال :

ى  َهنَابِيرُ  فيها»ذي ذكَره كْعب األَْحبَاِر فقال : حديِث ِصفَِة الَجنَّة ال ، إِشارة إِلى : النََّهابِير الَهنَابِيرو ِمْسٍك ، يَبعُث هللا تعالَى عليها ِريحاً تَُسمَّ

 .«الُمثِيَرة فتُثِير ذلك الِمْسَك في ُوُجوههم

، فأَْبدل الهمزة هاًء ، كذا  أَْنبارٍ  ، أَو أَراد أَنَابِير ، جْمع (1)، ونُْهبوٌر  ُهْنبُور قَْلُب النََّهابِيِر ، وهي رماٌل ُمْشرفةٌ ، َواِحدها الَهنَابِيرُ  قالوا :

 نقلَه الصاغانّي.

 * وّمما يستدرك عليه :

 ، كِزْبِرجٍ : َولَُد الّضبعِ ، نقَله صاحُب اللَّسان. الِهْنبِر قال األَصمعّي :

ْمُل المْشِرُف. الُهْنبُورو  : الرَّ

 : * وّمما يْستَدَرك عليه : [هنزمر]

َجم ، وهي ، كِجْرَدْحل ، أَهمله الجوهرّي والصاَغانّي ، واستدركه صاحب اللَّسان ، وقال : هو ِعيٌد من أَْعيَاِد النََّصاَرى أَو سائِر العَ  ِهْنَزْمر

 أَعجميّة ، كالِهْنَزْمِن والِهيَزْمِن قال األَْعَشى :

رٌ ِإذا كان  َزمح ُت خمَُ  ِهنـح  (2)ش َما وُرحح
جَل بما ليس ِعْنَده من َخْيٍر ، إِذا أَْزنَْنته ، ُهْرتُ وواتََّهَمه ،  : أََزنَّه َهْوراً  باألَْمرِ  هاَره : [هور] . قال أَبو سعيد : ال يُقَال ذلك أَْهوره َهْوراً  الرَّ

 ف فرَسه :، قال أَبو ماِلِك بن نَُويرة يَِص  بكذا : َظنَّه به هاَرهو في َغْيِر الَخْير.

ثــــــــــــــــــرِي  يِن ال ابلــــــــــــــــــكــــــــــــــــــَ ورُهُ رََأ  أَنــــــــــــــــــ   َأهــــــــــــــــــُ

  
ُر و   اِة  ـــــــــــاهـــــــــــِ ينِّ يف املـــــــــــَواســـــــــــــــــــــــــَ (3)ال هـــــــــــَو عـــــــــــَ

 

  
 بَكذا ، أَي يَُظنُّ بَكذا. وقال آخُر يَصف إِبالً : يَُهارُ  أَي أَُظنُّ القَليَل يَْكفيه ، يقال : هو أَهوره

ا  هـــــــــــَ ـــــــــــُ تـ لـــــــــــ  تح جـــــــــــِ مـــــــــــَ لـــــــــــِ ا  (4)قـــــــــــد عـــــــــــَ وُرهـــــــــــَ  وخـــــــــــُ

  
وِء ال   رحِب الســــــــــــــــــــــــــــــ  اَأيّنِ ِبشــــــــــــــــــــــــــــــِ وُرهــــــــــــــــَ  َأهــــــــــــــــُ

  
 أَي ال أَظّن أَّن القليَل يَكِفيها ، ولكن لها الكثير.

ّم. الُهوَرةُ  االسُم منهماو  ، بالضَّ

 وأَراَده به. ِء : َحَملَه َعلَْيهَعلَى الشَّيْ  هاَرهو ، نقله الصاغانّي. ِء ، َصَرفَهعن الشَّيْ  هاَرهو

 الُجُرُف. قال ساعَدةُ بن ُجَؤيَّة الهَذلّي : يَْنَهار كما قَتَلَهم وَكبَّ بَعَضهم على بَْعض ، إِذا يَُهورهْم َهْوراً  القَْومَ  َهارَ  من الَمجاز :و

روهـــــــــــم  بـــــــــــَ دح تـــــــــــَ اُروهـــــــــــمح فـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــح ُم   فـــــــــــهـــــــــــَ  كـــــــــــَبهنـــــــــــ 

  
َب ذا  كـــــــــَ ـــــــــح ب اُد كـــــــــَ ـــــــــَ ن ـــــــــح َزِم أَفـ ثِّ واخلـــــــــَ (5)ِت الشـــــــــــــــــــــــ 

 

  
 هكذا يُرَوى ، وفي أُخَرى :

م  ِكيُدوا مَجيعاً  انٍس كَبهن 
جلَ  هارَ و وَكْبَكب يُذكَّر ويَُؤنَّث. فقال :  ؟وقيل للفَزاِرّي : ما الِقْطعة من اللَّْيل َحَزَره. : يَُهوره َهْوراً  ءَ الشَّيْ  هاروَغشَّه  : يَُهوره َهْوراً  الرَّ

ً  يقال : َضربَ و ، أَي قِْطعة يَْحُزرَها. يَُهورها ُحْزَمةٌ  َره َصَرَعه ، ، أَي فَهاَره فاُلنا  َهْوراً  ، وكذا الُجرفَ  َهَدَمه : َهْوراً  البِنَاءَ  هارَ و،  كَهوَّ

رَ و ْلب ،، على القَ  َهارٍ و هائرٌ  ، وهو فَهارَ  ، ُهُؤوراً و قيل : اْنَصَدع من و ، األَِخيرةُ على الُمعَاقَبة ، وقد يكون تَفَْيعَل ، أَي تََهدََّم ، وتََهيَّرَ  تََهوَّ

رَ و اْنَهارَ  خْلفه وهو ثابٌِت بْعُد في َمكانه ، فإِذا سقَط فقد رَ : » (6)في حديث ابن الضبعاِء و،  تَهوَّ  .«القَِليُب بَمْن عليه فتََهوَّ
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رَ  ، إِذا َسقَط ، وكّل ما َسقَط من أَْعلَى ُجُرٍف أَو َشِفيِر َركيٍّة في أَْسفَِلها فقد تَهَّورَ والبِناُء  هارَ  يقال : رَ ووتََدْهوَر.  تََهوَّ ْرتُه فتََهوَّ ،  اْنَهارَ و َهوَّ

رَ و اِهي : المْستَِقيُم.الّساقِط ، والرَّ  الهائر أَي اْنَهَدم. وقال ابن األَعرابّي : جلُ  تََهوَّ  َوقََع في ، إِذا الرَّ

__________________ 
 هنبور أو هنبورة. ؛ ويف النهاية :« ( كذا ابألصر والتكملة ا ويف اللسان : هنبوره أو هنبورة1)
 ( ديوانه وصدره :2)

 آس وخريّي ومرٌو وسوسنٌ و 
 عن التهذيب واللسان.«  اهر»وما أثبت « طاهر»واللسان فكاألصر. وابألصر ( التهذيب وفيه قا  مالك بن نويرة ا 3)
 ( يف التهذيب : جالدها.4)
( قوله أفناد ا ويف رواية : أفناء ا مجض فند ا كجبر وأجبا  وهو الشــــــمراخ من ِشاريخ اجلبر. وفســــــره الســــــكري أنه األنف من اجلبر. وكبكب 5)

 .جبر هلذير مشرف عل  موقف عرفة ا ايقوت
 ( يف النهاية : ابن الصبغاء.6)
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ر بِقل ِة ُمَباالٍة. ٍر ا وهو جَماز. اأَلمح  َأَخَذهم وَعم هم. ا ِإذا الَوَعُك الناسَ  هَتَو رَ و  ويف اأَلساس : بغري ِفكح
رَ  من الَمجاز :و رَ  أَو وأَْدبَر ، َذَهبَ  ، إِذا اللَّْيلُ  تَهوَّ ، ويقَال في هذا المعنَى بعَينِه : تََوهََّر اللّيُل ، وقد تَقَدَّم ، وفي  َولَّى أَْكثَُره الليُل ، إِذا تَهوَّ

 بعض النُّسخ : واللَّْيل : َولَّى أَو َذَهب أَكثَرهُ.

، وفي بعضها :  هائِرٌ  ها :، كَكتّان ، هكذا في سائر النُّسخ ، والذي في أُمهات اللغة كلّ  َهيّارٌ و ، األَِخيرة على القَْلب ، هارٍ و هارٌ  َرجلٌ و

 ، إِذا كان ضعيفاً في أَِمره ، وأَنشد : هارٌ  ، وقال األَزهرّي : َرجلٌ  َضِعيفٌ  « :ي رهـ » َهيَاٌر ، كَسَحاب ، وسيأْتي له في

 (1)وال َخزُِ   هارٌ ماِضي الَعزميِة ال 
،  هارٍ  ، بالرفع ، فعلى َحْذف الهمزة ، وأَّما هارٌ  ، وأَّما هاَر يَُهورُ  األَصل منفهو  هائرٌ  وهاثٌر ، فأَّما هارٍ و هارٌ  وقال ابُن األَثِير : يقال هوَ 

الح شاِكي الّسالح ، ثم ُعِمَل به ما ُعِمل بالَمْنقُوص ، نحو قاٍض  (2) [ما]بالجّر ، فعلى نَْقل الهمزة إِلى  بعد الراِء ، كما قالوا في شائِك الّسِ

 وداعٍ.

. َوارٌ أَهْ  ج ويَكثُر ماُؤَها. ِميَاهُ ِغياٍض وآجاٍم فتَتَِّسع ، وفي بعض األصول فيها ، بها (3) البَُحْيَرةُ تَِغيضُ  ، بالفَتْح : الَهْورُ  قال ابن دريد :و

َي به القَِطيُع من الغَنَم : الَهْورُ و  ألَنّه من َكثرتِه يَتَساقَُط بَعُضه على بَعض. ، نقله الصاغانّي ، ُسّمِ

ر الَحديُث اآلتي ِذكُره. الَهْوراتُ  ، وجْمعها بهاٍء : الَمْهلََكةُ  ، الَهْوَرةُ و  ، وبه فُّسِ

 ِلكةُ.: المرأَةُ الها الَهَوْرَوَرةُ  عن أَبي َعْمرو :و

 ، ِإذا َهلََك. اْهتََورَ  يُقَال :و

ْملِ  اْنَهارَ  : ما (4) التَّْيُهور قال األَصمعّي :و ، هكذا في سائر النَّسخ. وقد َضرَب عليه الصاغانّي  ما اطَمأَنَّ من األَرِض  قيل :و ، من الرَّ

، أَي شديٌد ، ياُؤه على هذا  تَْيُهورٌ  ، يقال ، تِيهٌ  الشَِّديَدةُ من السَّبَاِسبِ  التَّْيُهورُ و بقَلمه ، وذكَر الّرمَل ِعَوضاً عنه ، وفي اللسان ذكر األَرض.

ّي. ما نّصه : أَسقَط الجْوَهِريُّ ِذْكرَ  ْمِل الذي تَْيُهورِ  معاقِبَةٌ بعد القَْلب ، وفي حواِشي ابن بَّرِ ، ألَنه يحتاج فيه إِلى فَْضِل َصْنعٍَة من  يَْنَهار الرَّ

 ِجهة العربيّة.

 قَوُل العّجاج : الُمْنَهارِ  الّرْملِ  تَْيُهورِ  وشاهدُ 

ُهورِ ِإىَل أَرَاٍط ونَقاً   تـَيـح
مت الياُء التي هي َعين إِلى َموضع الفاِء ، فصار ، فهذا إِْن جعلَته من تََهيََّر الُجْرُف ، وإِن  تَْيُهوراً  َوْزنه تَْفعُول ، واألَصل فيه تَْهيُور ، فقّدِ

رَ  لتَه منَجع ثّم قُِلبت كان َوْزنه فَْيعُوالً ال تَْفعُوالً ، ويكون مقلوَب العيِن أَيضاً إِلى َمْوضع الفاِء ، والتقديُر فيه بعد القَْلب : َوْيُهور ،  تََهوَّ

 الواو تاًء كما قُِلبْت في تَْيقُور ، وأَصله َوْيقُور ، من الَوقَار.

َمانِ : الضَّعيُف الّساقُِط من  الَهارُ و ر ِشدَّةِ الزَّ  ويروي بالتَّْشِديد. «َهاراً  تََرَكِت الُمخَّ َراراً والَمِطيَّ »حديث ُخَزيمة :  ، وبِه فُّسِ

 َرةَ َهَوا فال َربَّه»ونّص الحديث :  «َمْن أَطاَع هللا» قاله الصاغانّي : الذي ال طريق له ، كما كَسَحابَة : الَهلََكةُ ، ومنه الَحِديثُ  ، الَهَواَرةُ و

فلم يَْدَروا ما قال ، فقال  «َعلْيهِ  َهَواَرةَ  َمْن يَتَِّقي هللا ال»قد ُرِوي عن أَنس رضي هللا َعْنه أَنّه َخَطَب فقال : و قلت : .(5)أَي ال ُهْلَك  «َعلَْيه

 أَي ال َضْيعَةَ عليه. يَْحيَى بن يَْعُمر :

، وقد تقّدم قريباً ، وهذا  َهْوَرة ، وقال الصاغانّي : أَي الَمَهاِلك ، واحدتها أَي الَهلَكات «الَهْوَراتِ  ُوقِيَ َمْن اتَّقَى هللا » أَيضاً : في الَحِديثِ و

 من المصنّف غريب جدًّا ، فإِنه َذكر الُمفرد أَّوالً ثّم َذكَر بعده الحديَث الذي جاَء فيه ِذْكُر َجْمِعه ، ففرقهما في َمحلَّين.

ر إِذا كان ، كَكيِّس َهيِّرٌ  رجلٌ  من الَمجاز :و  ، ونّص التكملة : يَتََهيَّر في األَشياِء. في األَشياءِ  يَتََهوَّ

 ، نقلَه الصاغانّي ، وقال ياقوت : ويُْرَوى َمْهوًى. ، كَمْقعٍَد : ع بالِحَجاز َمْهَورٌ و

 * وّمما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ة : َهْورٌ  يقال : َخْرقٌ   ، أَي َواسٌع بعيٌد. قال ذو الُرمَّ
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__________________ 
 ( اخلز  : الساقرت املنقطض ا عن التهذيب.1)
 ( زايدة يقتضيها السيا .2)
 .«يغي »( األصر والتكملة والقاموس ا وعل  هامشه عن نسخة أخر  3)
 فكاألصر.« وهر»ويف التهذيب « التهيور»( يف اللسان : 4)
  .( النهاية : هال5)
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ُم  يــــــــــــــَ رحٌ  َأهــــــــــــــح اُء وخــــــــــــــَ مــــــــــــــَ هــــــــــــــح اُء يـــــــــــــــَ مــــــــــــــَ يــــــــــــــح  هــــــــــــــَ

  
وحرٌ   مُ  هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ث َواٌت جــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــــه هــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــلــــــــــــــــي

  

َنمُ  ٌي فـَوحَقه ُمَنمح  للرِّيِح َوشح

ْرنَا ويقال : ْمنَاه وَكبَْبنَاه ، بمعنًى. َهوَّ  عنّا القَْيَظ وَجَرْمنَاه وَجرَّ

ر ، وقد ، مشّدداً ، ابن قْيِس بن ُزْرَعة بن ُزَهْير بن أَْيَمن بن َهميسع بن حْميَر األَكبر : قَبيلة كبيرة بالمغِرب ، وفيه اختالٌف كبي َهّواَرةو

يتها  تارة عن نسب»أَلّفت في ذلك رسالةً َسمَّ ع بن أَْيَمن بن ُرَعْين بن ، ويقال : إِن الُمثَنَّى بن الِمْسور بن الُمثَنَّى بن خال« الَهّواَرة رْفع الّسِ

قال  ؟ه : أَْيَن نحنَسعد بن ِحْمير األَصغر خرَج من ِمصر في َطلب إِبٍل له فَقََدها فذهب في أَثَِرها إِلى الَمْغِرب ، فلّما دخل إِفريقية قاَل لغالم

ْرنَا : َج أَم ِصْنهاج ، فكثر منها نَسلُ تََهوَّ اريّون ه ، فَُهم. فنزل على قَوٍم من َزنَاتَة فتََزوَّ البيان واإِلعراب َعّمن ». وهذا نقله الَمْقِريِزّي في الَهوَّ

، لقَي ماِلكاً ،  الَهّواِريّ  ثّم ذكَر منهم قبائَل كثيرةً بالَمْغرب. قُْلُت : ومنهم أَبو موسى عبد الّرحمن بن موسى« في مصر من قبائل األَْعَراب

شاِطّي وآخرون.وَصنَّف في الِقراآِت والتفسيِر ، ذكَره   الرُّ

فأَقطع إِلسماعيل بن ماِزن  782الصعيِد فإِنّه أَنَزلهم الظاهُر بَْرقُوق بعد واقعِة بَْدِر بن سالم ، هنا ، في سنة  َهّوارةُ  قال المقريزّي : وأَّما

علّي بن عريب منهم ، وهو جدُّ العرابّي ، فُولَِّي بعَده منهم ناحيةَ دِجْرَجا ، وكانت خراباً فعََمَرها وهو َجدُّ الَمَواِزِن ، وأَقاَم بها حتى قَتله 

اري األَمير عمر بن عبد العزيز  .الَهوَّ

مر بن عبد العزيز قلُت : وبنو ُعَمَر بطٌن كبير بالّصعيد ، وهو َجدُّ األُمراِء كلِّهم إِاّل من َشذّ ؛ ومن ولده محّمٌد أَبو الّسنون ، ويوسف بن عُ 

يَرة ، توفِّي ، فأَّما محّمد فَوِليَ   بعد أَبيه وفَُخَم أَمُره وَعَمَر الصعيَد. وَوِلَي يوسف بعد أَخيه ، وَولُده إِسماعيُل بن يوسف كان محموَد الّسِ

ِء بني ُعمر  853بمصر سنة  ، يُذاكُر الفقهاَء مع كثرة البِّرِ  (1)وحفيده األَمير شرف الّدين عيسى بن يوسف بن إِسماعيل ، كان من أَجالَّ

ِد ، توفِّي سنة  ، كذا في معجم الشيخ عبد الباسط. ومن َولده األَمير َريّان بن أحمد بن  863واإِلحسان لهم ، وكان مليَح الشْكل كثير التَّهجُّ

يَاِينَة ، توفِّي سنة  بنا عيسى بن وداوود بن سليمان بن عيسى ُوِلَد بعد التسعين والثمانمائة ، وعبد العزيز وعلّي ا 889عيسى ، َجّد الرَّ

ّل التطويِل ، يونس ، وغير هؤالِء ، ومن أَراد الزيادةَ فعليه برسالتنا المذكورة ، فإِنّنا قد استوفَينا فيها أَنسابهم وأَخباَرهم. وليس هذا َمح

 ولكن نَْفثة َمْصدور.

 ، بالّضّم : قريةٌ بمصر من أَعمال األُْشُمونين. ُهورو

بهْرَمن ، وقد نُسب إِلى هذه  بُهوِرين اهما من أَعمال قَُويسنا ، وتُْعَرف بنَطابةَ ، والثانية بالغربية وتعرف: قْريتان بمصر ، إِحد ُهوِرينُ و

ثين.  األَخيرةِ جماعةٌ من الُمحّدِ

ارينو  : قريةٌ ، نقله الَحَسن بن َرشيق القَيَروانّي. (2) الَهوَّ

 المطمئنّة. : األَرُض السَّهلَةُ  الَهْيَرةُ  : [هير]

اللّيِل لغاٌت ثالثة ، وليس كذلك ،  هير ، هكذا في سائر النُّسخ. وُمْقتََضاه أَْن يَُكون في من اللَّيل ، بالَكسر والفَتْح وكَسيِّد : الِهتْرُ  لهيرُ او

من اللَّيل ، بالَكسر فقط أَي أَقّل من ِنْصفه ، قال : وُحِكَي فيه ِهتٌْر ، وقد ذُِكر في  هيرٌ  فالمنقول عن ابن األَعرابّي وغيره يقال : َمَضى

، وكذلك إِيٌر وأَْيٌر وأَيٌِّر ، ففي كالم المصنّف  َهيِّرٌ و َهْيرٌ و ِهيرٌ  فقالوا : ِريح الشََّمال أَما اللّغَات المذكورة فإِنها جاَءت في معنَىو موضعه.

بَا. هيرٌ  نَظٌر ، ولو قال : وبالفَتْح وكَسيِّد ، ألَصاَب ، وقيل :  من أَسماِء الصَّ

بالَكسر وضم النّون ،  هيُرونُ  : ؛ معُروف ، هكذا نقله الصاغانّي عن أَبي حنيفةَ ، والذي نقلَه األَئمة عن أَبي حنيفة : تَْمٌر ، م الَهْيُرونُ و

 من غير أَلف والم ، فإِن كان ذلك فهو يحتمل أَن يكون فِعلُوناً وفِعلُوالً.

ْلُب ، أَو األَحمرُ  الَحَجرُ  ، بالتَّْشِديد : اليَْهيَرُّ و  ، ُمشدَّداً : رُّ اليَْهيَ  قال أَبو حنيفة :و ، أَو َحجٌر صغيٌر ، حجاَرةٌ أَمثَاُل األَُكفِّ  : اليَْهيَرُّ  الصُّ

ْمغَةُ الَكبِيَرةُ   ، وأَنشد : الصَّ

رَي اقد َمَلُؤوا بُطُوهَنُم   يـَهح
وأَنشد  استَْيَهرَ  والتَّماِدي في األَمِر ، تقول : اللََّجاَجةُ  : (3) اليَْهيَرُّ  قاله الليث :و، « اليَْهيَرِّ  أَْكَذُب من فالنٌ »الَمثَل :  السََّراُب ، ومنه : اليَْهيَرُّ و

: 
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__________________ 
 .«ابن عمر»( ابألصر : 1)
 ( يف معجم البلدان : اهلواريّون.2)
ُر.3)  ( وردت يف التهذيب : اليَـهح
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ِو و  تَـيحِهرُ قـَلحُبَك يف اللهح  ُمسح
ةٌ  ، َواحدتُه أَْعَظُم من الُجَرذِ  تكون في الّصَحارى ، ُدَوْيبَةٌ  : اليَْهيَرُّ والَكِذُب.  : اليَْهيَرُّ و  ، أَنشد ابن ُشَمْيل : يَْهيَرَّ

ا  اَلٌة هبــــــــــــَ رَي  فــــــــــــَ هــــــــــــح ــــــــــــَ ا  الــــــــــــيـ رًا كــــــــــــَبهنــــــــــــ َ قــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــُ

  
اِمرُ   ســـــــــــــــــــــَ

َ
د تح عليهـــــــا امل ِر قـــــــد شـــــــــــــــــــــُ ـــــــح  ُخصــــــــــــــَ  اخلَي

  
 ، عن أَبي َعْمرو ، وأَنشد : َصْمُغ الطَّْلحِ  : اليَْهيَرُّ و ، وقد نُِقَل فيهما التَّخفيف. السَّمُّ  هو أَيضاً :والَحْنَظُل ،  : اليَْهيَرُّ و

ُت  مـــــــــــــح عـــــــــــــَ رَيِّ رَاعـــــــــــــي  مـــــــــــــن  (1)َأطـــــــــــــح هـــــــــــــح ـــــــــــــَ  الـــــــــــــيـ

  
ِوي   عــــــــــــح ر  يـــــــــــــَ رِّ  (2)فــــــــــــظــــــــــــَ طــــــــــــًا بشــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــَ  حــــــــــــَ

  

ته مثحَر نَقيِ  اهِلرِّ   َخلحَف اسح
ي به على التّشبيه بالحجارة  ْلبة.قِيل : ُسّمِ  الُحْمر الصُّ

ةُ و ةُ  بهاٍء ، من النُّوق ، اليَْهيَرَّ ةُ  ، قال ابُن ُشَمْيل : قيل ألَبي أَْسلَم : ما الثَّرَّ ةُ : الساِهَرةُ الِعْرِق ، تَسَمع َزِميَر  ؟األَخالفِ  اليَْهيَرَّ فقال : الثَّرَّ

ةوُشْخبِها وأَنت من ساعٍة. قال :   وناقةٌ ساِهَرةُ لِعْرِق : كثيرةُ اللّبَِن. بَنََها َكثَْرةً.الّتِي يَِسيُل لَ  : اليَْهيَرَّ

ى ربََّما زادوا فيه األَِلَف فقالُوا :و  ، كاليَْهيَّر. الَماُء الَكثيرُ  ، وهو : ، َمْقُصوراً ُمَشدَّداً  اليَْهيَرَّ

ىو ى ، يقال منه : َذهَب َمالُه في الباِطل من أَسماءِ  اليَْهيَرَّ ى ، وقال أَبو الَهْيثَم : ذهَب صاِحبُك في اليَْهيَرَّ  ، أَي في الباِطل. اليَْهيَرَّ

ىو  ِزنتُه يَْفعَلّى أَو فَْعيَلَّى أَو فَْعلَلَّى. ، (3)ء ، األَِخيُر عن ابن هانِى نَبَاٌت أَو َشَجرٌ  .اليَْهيَرَّ

مشدَّدةً فالزيادةُ فيه أُْولَى ، ألَنّه ليس في الكالم فَْعيَلُّ ، وقد ثُقِّل آِخُر ما أَّوله زيادةٌ كمكَوّر ، دون الثالثّي  يَْهيَرّ  اقاِل سيبويه في الكتاب : أَم

ذا كانت أَّوال بمنزلة الهمزة. مخفَّفةَ الياِء كانت األُولى هي الزائدةَ أَيضاً ، ألَّن الياَء إِ  يَْهيَرّ  الذي أَوسُطه زيادة كفَْوَعل وفَْعيَل ، ولو كانت

. والياُء الثانية . وقال الصاغانّي : واختَلَفوا في تَقديره ، قيل : إِنّه يَْفعَلٌّ ، وقد َحكاه الجوهرّي ، وقيل : إِنّه فَْعيَلٌّ  زائدةٌ. وقيل : إِنه فَْعلَلٌّ

 ، عن اللّْيث. ، بالكْسر : ع ، بالبَاِديَة ِهيرٌ و

 ويَْسقُط. الّرْملُ  يَْنَهار كما يَْنَهارُ  ، كَسَحاٍب : الّذي الَهيَارُ و

 قال ُكثَيّر :

ًة  د  َة هــــــــــَ رِيــــــــــبــــــــــَ نــــــــــَك الضــــــــــــــــــــــــ  ُدوا مــــــــــِ ا َوجــــــــــَ  فــــــــــمــــــــــَ

  
اراً   يــــــــــــَ ا هــــــــــــَ َرمــــــــــــَ ِة َأخــــــــــــح يــــــــــــ  ــــــــــــِ رَت األَل قــــــــــــح  وال ســــــــــــــــــــــــــَ

  
 * وّمما يْستَدَرك عليه :

 الُجْرُف والبِنَاُء : اْنَهَدَم. تََهيَّر

َر. هيَّرَ فتَ  الُجْرفَ  َهيَّْرتُ و ْرتُه فتََهوَّ  ، لغة في َهوَّ

 : الّساقُط ، وقد تقّدم أَيضاً في الواو. الهائِرُ و

ر. واْقتَيِْل هو اْفتَِعل من المقَايَلَِة في البَيع والمبَاَدلة هـ  بإِبِلك واْقتَيِْل وارتِجْع ، أَي استَبِدْل بها إِبِالً غيَرها ، وسيأْتي في ي اْستَْيِهرْ  ويقال :
(4). 

يِح ، عن َشِمر. اليَْهيَرّ  ويقال : َذهَب في  ، أَي الّرِ

ُجل إذا سأَلتَه عن شيْ  ى ٍء فأَْخَطأَ : َذَهْبَت فيويقال للرَّ ى . وايَن تَْذَهْب تَْذَهْب فياليَْهيَرَّ ى . وزعَم أَبو عبَْيَدة أَنّ اليَْهيَرَّ  الِحَجارةُ. اليَْهيَرَّ

 اللَّجاجة.: المتَماِدي في  المْستَْيِهرو
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« رهـ  ي»استطراداً ، ويأْتي له في « وه ر»وقال الفَّراُء : يقَال : قد اْستَْبَهْرُت أَنّكم قد اصَطلَْحتُم ؛ مثل : اْستَْيقَْنت. وَذكَره المصنّف في 

 أَيضاً.

 الُجْرُف فَموِضع ِذكِره هنا ، وقد تقدَّم. تََهيَّرَ  من التَّْيهور وإِذا كان

ْلب ، عن األَحمر ، كأَّن هاَءه عن همزة. (5) اليَْهيَرُّ و  ، ُمشّدد اآلِخِر : الصُّ

__________________ 
 واللسان فكاألصر.« أشبعت»( التهذيب : 1)
 وضبطت فيه حبطاً بكسر الباء ا وما أثبت ضبطه عن اللسان ا وكال ا صحيح ا وكال ا مبعىن انتفاخ البطن.« يبكي»( التهذيب : 2)
رَب  : شجر»ء : التهذيب واللسان عن ابن ها.( يف 3)  شجرة. وعبارة اللسان :« اليَـهح
 ( التهذيب واللسان : يف البيض : املبادلة بدون واو.4)
 .«اهلري»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
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 فصل الياءِ 
 التحتية مع الراءِ 

بأَْعلَى  يَْبِرينُ  وقال السُّكَّرّي : َرْمٌل ال تُْدَرُك أَطَرافُه عن يَمين َمْطلَعِ الشَّْمس من َحْجِر اليَماَمِة. ، لغتاِن : ، ويقَال : أَْبِرينُ  يَْبرينُ  : [يبر]

ْمُل الَموصوُف بالكثْرة ، بينَه وبين الفَلج يَْبِرينُ  بالِد بَني َسْعد ، وفي كتاب نَْصر : ثالُث  من أَْصقَاعِ البَْحَرْين به ِمْنبَران ، وهناك الرَّ

 َمراِحَل ، وبينه وبين األَحساِء وَهَجَر َمْرحلتاِن ، وهو فيما بينهما وبين َمْطلَع ُسَهيل.

 ثّم من نَواِحي َعَزاَز. ة قُْرَب َحلَبَ  أَيضاً : يَْبِرين قال الصاغانّي وياقُوت :و

ْفعِ و هذه العَلَمية  يَْبرينُ  تَّعريف والتأنيث ، فجَرى إِعرابُه كإِعرابه. وليست، ال يَنصرُف لل يَْبِرينَ  وفي الجّر والنصب يَْبُرونَ  قد يقَاُل في الرَّ

 لفاُلٍن ، أَي يُعاِرْضنَه ، كقول أَبي النَّْجم : يَْبِرينَ  َمنقولةً من قَولك هنَّ 

ُرِ  َيربحِي ُِن وَأِشح  هلا من أميح
من بََرْوتُه ، ويكون العَلَم منقوالً  يَْبرونَ ومن بََرْيُت القَلََم ،  يَْبِرينَ  تقوَل إِنّ ، وليس لك أَْن  يَْبُرونَ  يَدّل على أَنّه ليس َمنقوالً منه قوله فيه

، ولم  يَْبُرون (1) [هذه]من بََرْوُت لقالوا :  يَْبُرونَ  ، فلو كانت يَْبِرينُ  منهما ، فقد حَكى أَبو زيد : بََرْيُت القَلََم وبََرْوتُه. فإِّن العَرب قالت : هذه

 ليستَا اَلَمْيِن ، وإِنَّما هما كَهيئة الَجْمع كفَلَْسطين وفَلَْسُطوَن ، ويَدلّك على أَّن ياءَ  يَبُرونو يَبرين يَقْله أَحٌد من العََرب ، فالياُء والواو في

َ  يَبرين ّما قولُهم : أَْعُصر ويَعُصر اسُم َرُجٍل فليس ليسْت للُمضاَرعة أَنهم قالوا أَْبِريُن. فلو كان حرف مضاَرَعة لم يُبدلوا مكانه غيَره. فأ

َي بأَعُصر جْمع َعْصر  ى بالِفعل ، وِإنَّما سّمِ الذي هو الدَّهر ، كما تقّدم في َموضعه ، وَسهَّل ذلك في الجْمع ألَّن َهمزته ليسْت  (2)ُمسمًّ

دة  يَابَرةُ  ك عليه :* وّمما يستَدرَ .(3)للمضاَرعة ، وإِنَما هي لصيغَِة الَجمع. كذا في اللسان  : بلٌد في غرب األَْندلس ، منه  (4)، بفتح الموحَّ

 .523أَبو بكر عبُد هللا بن َطْلَحة بن محّمد اليَابِرّي األَْنَدلُسّي مات بمكة سنة 

هملَه الجوَهِرّي والصاغانّي وصاحب اللسان ، فكان أَصُل ماّدته يجر ، مثل تَياَسَر من اليُْسر ، وقد أَ  َعَدَل عنه : تَيَاُجراً  عنه تَيَاَجرَ  : [يجر]

 وأَكثُر أَئّمة الغَريِب.

، والحاِء مهملة كما هو مضبوط في سائر النُّسخِ ، ويَدّل عليه َصنيعُه ، فإِنّه أفرده من الذي ذكَر قَْبلَه ، فلو كان  ، كميزان الِميحار : [يحر]

ْولَجاُن ، ذ بالجيم لذكرهما في مادَّة واحدة : ، وضبطه صاحب اللسان بالجيم ، وأهمله الَجْوهرّي  «يحر»كره ابُن ِسيَده في الصَّ

 والصاغانّي وقد تقّدم للمصنّف أَيضاً في : َوَجر ، و: أََجر.

ين َجدٌّ  ، أَهمله الجوهرّي ، وهو ، كبَقَّم يَدَّرٌ  : [يدر] د بن ِشَهاِب الّدِ ثالسَّْبتّي المُ  يَدَّرٍ  بن يَْحيَى محّمد بن مَحمَّ ، عن عبد الحميد ِسْبِط أَبي  َحّدِ

 العالء العَّطار الَهمداني ، ومحّمد ابن عبد الواحد بن ُشْفنِين ، َذكَره الذهبّي.

دَّةُ  اليََررُ  : [يرر] َكةً : الّشِ ،  األَيَرّ  مصدر اليََررُ  قال الليث :و ، على مثال األََصّم ، أَي شديٌد ُصْلٌب. أَيَرُّ  َحَجرٌ  ، وهو مصدر قولهم ، محرَّ

 .«األَيَرِّ  إِنّه لَيُْبِصُر أَثََر الذَّّرِ في الَحَجرِ »في حديث لُقمان : و،  (5) أَيَرُّ  وَصْخرٌ  يَّراءُ  َصْخرةٌ  يقال

 قال العّجاج يصف الغيَث :

د  ا (6)ِإنح و  َدرًا مـــــــــــــَ اَب كـــــــــــــَ َدرح َأصـــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــكـــــــــــــَ

  
َن   دِّعـــــــــــح ر ُيصـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح ُك اخلـــــــــــَ ابـــــــــــِ نـــــــــــَ رّ ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  األَيـ

  
فَا الّشديُد الّصالبةِ  األَيَرّ  وقال أَبو َعمرو : ، أَي في الَماِضي والمَضاِرعِ ، والّصَواب أَّن الفتح إِنَّما  ، بفَتْحِهَما يَيَرُّ  الَحجر يَرَّ  وقدْ  : الصَّ

 (7)يكون في المكسور فقد نقَل 

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 وإلا لي بذلك قوله :« : أبرين»( زيد يف معجم البلدان 2)
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 إن أاب  غــــــــــــــــــــــــــــرّي لــــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــــه  !أبــــــــــــــــــــــــــــينّ 

  
 كــــــــــــــــــّر الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاد واخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــالف األعصـــــــــــــــــــــــــــــــر 

  

 .«أبرين»ثاً مفيداً نقاًل عن ابن جين يف معجم البلدان ( انظر حب3)
 ( قيدها ايقوت ا اب ركة ا بضم الباء.4)
(5.  ( اللسان : وحجٌر أَير 
 ( اللسان : فإن.6)
فعلت من ذوات قوله : قد نقر اجلوهري عن الفراء إخل عبارته يف مادة ش دد : قا  الفراء : ما كان عل  »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 7)

التضـــعيف غري واقض فإن يفعر منه مكســـور العا مثر : عففت أعف ا وما كان واقعاً مثر رددت ومددت فإن يفعر منه مضـــموم العا إال ثالثة 
 .«ـهاندرة. إخل ا أحرف جاءت
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 ا والواقض مضــموٌم كَرد  ا ِإال اجلوهرّي عن الفرّاِء : أَّما َفعلت من َذوات التضــعيف غرَي َواِقٍض فيَـفحعر منه مكســوٌر ا كَعف  
د  ا فراجعحه. ٍء برح لشــــــــــــــيح  يـَر اءَ  وال أَيـَر   ِإنّه وال يَقاُ  للماِء والطِّاِ  ثالثة َنواِدر ا وقد تقّدم البحث فيه ِمراراً يف َغر  وشــــــــــــــَ

ر ا وال ُصلحبٍ   .أَيـَر   وَصفاً  يـَر اءُ  (2)ا يقا  : َصَفاٌة  (1)ص َفا ا كالص َفا ا وال يُوَصف به عل  نـَعحِت أَفـحَعَر وفـَعحالَء ِإاّل الص خح
.« يارٌّ  إِنّه حارٌّ » : فقال الشُّْبُرمَ  َذكرَ  وسلمعليههللاصلى، َورَد في الحديث أَنّه  يَارٌّ  حارٌّ و  ، هكذا قاله الِكَسائّي. وقال بعضهم : حارُّ َجارٌّ

ٍء غيِره ، َعنَى َرغيفاً أُخِرج من التَّنُّور ، وكذلك إِذا َحِميَت الشمُس على َحَجٍر أَو شيْ  يَارٌّ  ، قال أَبو الدُّقَْيش : إِنه لَحارٌّ  إِتْبَاعٌ  يَّرانُ  َحّرانُ وَ 

ا وقَد ، يَارٌّ  ُصْلٍب فلِزَمتْه َحرارةٌ شديدةٌ يقال : إِنّه لَحارٌّ   ، محركةً. يََرراً و يَرَّ يَرًّ

ةُ و  .: النارُ  اليَرَّ

ةٌ  ، كأَنَّه إِتباعٌ  اليَرُّ ويقال : هذا الشَّرُّ و ةٌ  وكذا َملَّةٌ حارَّ . اليَارَّ  ٍء من نَحِو ذلك إِذا َذكُروا، وكّل شيْ  يَارَّ  لم يَذكروه إِاّل وقَبلَه حارٌّ

من مملكة العَجم.  من ناِحيَة َخَواِرْزمَ  كثيرةٍ  مشتمٌل على قًُرى ُرْستَاٌق بُخراسانَ  ، أَهمله الجوهرّي والصاغانّي ، وهو ، كَكتِف يَِزرٌ  : [يزر]

ثين أَو من المشهورين في فَّنٍ من الفُنُون  .قال الذهبّي في المْشتَبه : ولم يَخرْج منها أَحٌد. انتهى. أَي من العلََماِء والمَحّدِ

ُك : اللِّيُن واالْنِقيَادُ  اليَْسر : [يسر]  ، من حّدِ َضَرب. يََسَر يَْيِسر قدو ، يكون ذلك لإِلنسان والفََرِس ، ، بالفَتْح ، ويَحّرِ

 ، أَنشد ثعلب : : اَليَنَه يَاَسَرهو

مح  اُس هبـــــــِ مـــــــَ د  الشـــــــــــــــــــــِّ وا جـــــــَ وِمســـــــــــــــــــــُ وحٌم ِإذا شـــــــــــــــــــــُ  قــــــــَ

  
اِد وِإنح   نـــــــــــَ مح ذاَت الـــــــــــعـــــــــــِ رحهتـــــــــــَ ُروا اَيســـــــــــــــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي ساَهلَه.،  «الشَِّريكَ  يَاَسرَ وَمْن أَطاَع اإِلماَم »يث : في الحدو

 اللَّيُِّن االْنِقيَاِد ، يُوَصف به اإِلنساُن والفَرُس ، قال : ، محّرَكةً : السَّْهلُ  اليََسرُ و

زحرِي  ـــــــــــــــــــَ ي ونـ ظـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــ   ِإيّن عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــَ  حتـــــــــــــــــــَ

  
رِ   ين بــــــــــــــُعســــــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــــَ اَرســــــــــــــــــــــــــــح ُر ِإنح مــــــــــــــَ  َأعحســــــــــــــــــــــــــــَ

  

رِيِلَمنح أَراَد  َيَسرٌ و   ُيسح
 ، وفي قَصيِد َكْعٍب : اليََسَرات والجمع

 (3)وهَي اَلِهَيٌة  َيَسرَاتخَتحِدي عل  
 ِخفَاٌف ، إِذا ُكنَّ َطْوَعه ، لَيََسَراتٌ  القََوائُم الِخفَاُف ، ويقال : إِّن قََوائم هذا الفََرِس  : اليََسَرات : قَوائُم الناقَِة ، وقال الجوهرّي : اليََسَرات

 .اليََسرِ و كاليَاِسر

ين ، من َحنابِلَِة الشامِ  اليََسِريّ  الُمَوفَّقُ و  شيٌخ َحْنبَليٌّ رأَيتُه يَبَحث. اليََسريُّ  ، ذكَره الذهبي فقال : ُمَوفّق الّدِ

 أَو غير ذلك. يََسرٌ  انتهى : ولعلّه منسوب إِلى َجّدٍ له اسمه

 ُسُرحاً. ، كقَْولك : أَي في ُسهولَة يََسراً  َولَداً  هَولََدتْ  يقال :و

األَخير عن ابن القَّطاع ، وضبطه بالتشديد ، والموجود في النُّسخ بالتخفيف. وفي األَساس : ويقال في الدعاِء  .يَسَرتو المرأَةُ  أَْيَسَرت قدو

َرت وأَْذَكَرت ، أَي أَْيَسَرتْ  للُحْبلَى : . قال ابن ِسيده : وزعَم اللّْحيَانّي أَّن العرب تقول في الدعاِء : وأَْذَكَرت : أَتَْت بَذَكٍر. عليها الِوالَدةُ  يُّسِ

 وقد تقّدم في َموضعه.

 ، عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد : (4) [ءٌ شيْ ]لم يَْعَطْب منها  : َسُهلَت ِواَلدةُ إِبِله وَغنَِمه تْيسيراً  الرُجلُ  يَسَّرَ و

ُدهح  قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اَو  نـ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــَ ه يـ ا ِإلــــــــــــــيــــــــــــــح نــــــــــــــَ ــــــــــــــح تـ  بــــــــــــــِ

  
رَ   َيســــــــــــــــــــــــــــــِّ َدُدهح  مــــــــــــــــُ ثــــــــــــــــريًا عــــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــــــاِء كــــــــــــــــَ
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حة : ونَْسلها  َكثَُر لَبَنُها أَو نَْسلُهاو: َكثَُرت  الغَنَمُ  يَسََّرتو بَ  .(5)، وفي بعض األُصول المصحَّ  ْيرّي :وهو من السُُّهولة. قال أَبو أَُسْيَدة الدُّ

ا  ــــــــــَ ن ــــــــــِ عــــــــــان فــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ ِ ال يـ اح خــــــــــَ ــــــــــح ي ا شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــن  ِإن  ل

  
ا  ا ــــــــــَُ نــــــــــَ ا غــــــــــِ ِدي عــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــَ ِ ال  ــــــــــُح اح يــــــــــ  نــــــــــِ  غــــــــــَ

  
__________________ 

 .«والصفاة»( عن اللسان وابألصر 1)
 .«صفا»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( األساس وعجزه فيه :3)

 ذوابٌر وقحعهن  األرض حتليرُ 
 ( زايدة عن اللسان.4)
 «.لبنها»بد  « ألباهنا» كما يف التهذيب واللسان والصحاح ا ويف التهذيب والصحاح :(  5)
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ا  اِن وِإلــــــــــــــــ َ مــــــــــــــــَ زحعــــــــــــــــُ دااَن يـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِّ ا ســــــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــَُ

  
ا َأنح   نـــــــــــَ وَدانـــــــــــِ َرتح َيســـــــــــــــــــــــــُ ا َيســـــــــــــــــــــــــ  ا ـــــــــــَُ مـــــــــــَ نـــــــــــَ  غـــــــــــَ

  
ياَدة إِاّل َكونُهما قد َغنَماُهما ، والسُّؤدُد يُوِجب البَْذَل والعَطاَء والِحَراَسةَ والِحَمايةَ وُحْسَن التَّدبيِر والِحْلم ،  يَسََّرت أَي ليس فيهما من الّسِ

 ٌء.وليس عندهما من ذلك شي

 الغَنَُم ، إِذا َولََدت وتََهيَّأَت للِواَلدة. يَسََّرت ويقَال أَيضاً :

تَْين ،  ، اليُُسرُ و، بالّضّمِ ،  اليُْسرو ين : الَمْيسَرةُ و كَكَرامة ، اليََساَرةُ و ، كَسَحاٍب ، َساراليَ وبضمَّ والسَّعَة ، قال  السُُّهولَةُ والِغنَى ، مثَلَّثة الّسِ

  إِلىعلى الِفْعل ، ولكنها كالَمْسربَة والَمْشربَة في أَنّهما ليَستَا على الِفْعل. قال الجوهرّي : وقرأَ بعُضهم : فَنَظَرةٌ  الَمْيسَرةُ  سيبويه : ليَست

فهما جْمع َمْكُرَمة  (2)باإِلضافَة. قال األَْخفَش : وهو غير جائز ، ألَنّه ليس في الكالم َمْفعُل بغير الهاِء ، وأَما َمْكُرم وَمْعون  (1) َمْيُسِرهِ 

 وَمعُونَة.

جلُ  أَْيَسرَ و  ج المصدُر ، اإِليسارَ واالسُم  اليُْسر قال : والصحيح أَنّ  ُموِسرٌ  صار ذا ِغنًى ، فهو ، عن ُكراع واللّحيانّي : يُْسراً و إِيساراً  الرَّ

وإِنما َذكرنَا مثْل هذا الجْمَع ألَّن ُحْكم مثِل هذا أَن يُْجمع بالواو والنون في المذّكر ، وباألَلف والتاِء  عن ِسيبويه. قال أَبو الَحَسن : َميَاِسيرُ 

 في المؤنّث.

ينَ »في الحديث : و، مثل ُعْسر وُعُسٍر ،  اليُُسر ، وكذلك : ِضّد العُْسر اليُْسرُ  أَو  أَي َسْهل َسْمٌح قَليُل التَّشديِد. «يُْسرٌ  إِّن هذا الّدِ

 له ، بمعنًى ، أَي تََهيَّأَ. اْستَْيَسرَ و لفالن الُخروجُ  تَيَسَّرو

في حديث الزكاة : و، وهو ِضدُّ ما تَعَّسَر واْلتََوَى.  اْستَْيَسر وما تَيَسَّرَ  ماأََخَذ  ، ويقال : تََسهَّلَ  : اْستَْيَسرَ وُء الشي تَيَسَّر وقال ابن سيده :

ً  اْستَْيَسَرتَا ويَْجعَُل معها شاتَْيِن إِن»  .اليُْسرِ  وَسُهَل ، وهو استفعَل من تَيَسَّرَ  أَي «له أَو ِعشريَن ِدْرِهما

 من اإِلبل والبَقَِر والشاِء ، وقيل : من بَعيٍر أَو بَقََرةٍ أَو شاة. تَيَسَّر قيل : ما (3) (اهْلَْديِ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن )وقوله تعالى : 

لَه هو : يَسََّرهو َل ،  يَسََّرهو، وحَكى ِسيبويه :  َسهَّ ُرهُ فََسنُيَسِّ  ، ومن األَّول قوله تعالى : يكوُن في الَخْيِر والشَّرِّ  الَّتيسيرووَوسََّع عليه وَسهَّ

ُرُه ِلْلُعْسرى) ومن الثّاني قوله تعالى : (4) ِلْليُْسرى  وأَنشد ِسيبويه : (5) (َفَسنُ َيسِّ

ٌة  بــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح وحٍم وخــــــــــــــــَ َو  ذاَت يـــــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــاَم وأَقـــــــــــــــــح

  
ريف   قــــــــــــَ  وشــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ نح يـ رُ أَلّو  مــــــــــــَ َيســــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــُ

  
رَ  ما : ِضدُّ الَمْعسوِر ، وهو الَمْيسورو ، وهو قَول سيبويه ، قال أَبو  أَو هو َمْصَدٌر على َمْفعول هذا قَول أَهِل اللغة. قال ابُن ِسيَده : .يُّسِ

ِحيح ، ألَنّه ال فِْعَل له إِاّل َمِزيداً ، لم يقولوا في هذا المعنَى ، والَمصاِدر التي على ِمثال مفعول ليست على  يََسْرتُه الَحَسن : هذا هو الصَّ

يادة َمْفعَل كالَمْضَرب ، وما زاَد على هذا فعَلى لفِظ الُمفَعَّل ، الِفْعل الملفوِظ به ، ألَّن فَعَل وفَِعَل وفَعَُل إِنما َمصاِدرها المطَِّردة بالزِّ 

ح من قوله :  كالُمَسرَّ

 أملح تـَعحَلمح ُمَسر ِحَي الَقَوايف 
 َرت في َمواِضعها.ُء المفعول في المصدر على تََوهُّم الِفْعل الثُّالثّي وإِن لم يُْلفَظ به ، كالَمْجلُود من تََجلَّد ، وله نظائُر ذُكِ وإِنَّما يَجي

، نقله  العَْبَشميّ  (6) فََرُس أَبي النَِّضيرِ  : اليَِسيرو ، أَي َهيٌِّن أَو قَليل ، يَِسيرٌ  ءٌ يقال : شي الَهيُِّن. : اليَِسيروالقَِليُل ،  ، كأَمير : اليَِسيرو

 اليََسرُ  له قِْدٌح ، وهو الياِسرُ  . والَمْنقُول عن ابن األَعرابّي :، كَصبوٍر ، هكذا في سائر النَُّسخ كاليُسور القَاِمر ، : اليَِسيرو الصاغانّي.

 ، وأَنشد : اليَُسورو

ــــــــــــــب  رِي ــــــــــــــَ رحَب ق ــــــــــــــُ َن مــــــــــــــن قـ عــــــــــــــح ــــــــــــــطــــــــــــــّ  مبــــــــــــــا ق

  
َن مـــــــــــــن و   فـــــــــــــح لـــــــــــــَ رٍ مـــــــــــــا أَتــــــــــــــح ورِ  َيســـــــــــــــــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــــُ

  
 فليُْنظر هذا مع عبارة المصنّف.

ثانِ  اليَِسير أَبوو بن ُعاَلثَةَ ، محّمد بن عبد هللا اليَِسير أَبوو وأَبو َجْعفٍَر  ، األَخير شيٌخ البن شاهين ، ذكَرهما الذهبّي. ُعْلَواُن بُن ُحَسْين ، محّدِ

 ، وهو القائل يَْرثِي نفَسه : شاِعرٌ  البصريّ  يَِسير وهو محّمد بنُ 
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__________________ 
 من سورة البقرة. 280( من اآية 1)
 انظر اللسان مادة عون. الواو ا والَصواب ما أثبتناه. ( ضبطت يف اللسان  سكان العا وضم2)
 .196( سورة البقرة اآية 3)
 .7( سورة اللير اآية 4)
 .10( سورة اللير اآية 5)
 .«البصري»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  6)
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لــــــــــــــــِ   يــــــــــــــــَر يف جمــــــــــــــــَح ه قــــــــــــــــدح قــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــبَنــــــــــــــــ 

  
اهُ   شــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــه وَأخح ي ــــــــــــــــــِ ُت آت ــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــن  ق

  

رييّ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر  ه  الــــــــــــــــــــــَيســــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإىل َربــــــــــــــــــــــّ

  
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ  وِإاّيهُ   رحمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  يـ

  
 ، شاعر أَيضاً ، َذكَره األَمير. يَسير وكذا أَخوه علّي شاعر أَيضاً ، َذَكرهما الذّهبّي ، وولُده عبد هللا بن محّمد بن

ْحمن ، قاله الحافظ. كُزبَْير : َصحابيّ  ، يَُسْيرو ، قال الحافظ : ويقال فيه أَُسْير ،  بُن َعْمٍرو ، ُمَخْضَرم َسْيريُ و ، رَوى عنه ُحَمْيُد بن عبد الرَّ

بن َعْمرو الِكْندّي الذي تُوفِّي رسوُل هللا  يَُسْيروبن َعْمرو األَنصارّي الذي قِيل فيه إِنّه باألَلف ،  يَُسْير باألَْلف. قُْلُت : وفي الصحابة

بن َعْمرو ، أَدرَك النبيَّ  (1) يَُسير اسمه مسعود ابن عن يَرِوي الذي الِخيَار أَبو:  َمعين ابنُ  وقال ، سنواتٍ  َعْشر وله وسلمعليههللاصلى

ونه أَُسْير بن جابر ، قِصَّ  ُعَمرَ  عن عنه يَرُوون البصرة أَهلُ :  الَمدينّي ابن وقال. الَحّجاج زمنِ  إِلى وعاش ، وسلمعليههللاصلى ته ويُسمُّ

بن  يَُسْير ، َرَوى عنه ُزَرارةُ بن أَوفَى وابُن ِسيرين وجماعةٌ. قال ابن فَهد : والظاِهر أَنّه (2)بن َعْمرو بن جابر  يَُسْير وأَهل الكوفة يقولون

بيع بن ُعَمْيلة َشيخ لُشْعبَة ، يَُسْير وابن أَخيه (3) بُن ُعَمْيلَةَ  يَُسْيرو َعْمرو بن جابر. بَّ  واِلدُ  يَُسْيرو بن الرَّ  ُسلَْيَمان ، الكوفِّي التابِعيّ  احأَبي الصَّ

،  أَو هو بالفَتْح ، عن عيسى بن يونس ، ذكره األَميُر هكذا ، بُن موَسى اليَُسْيرو ، وهو غير أَبي الصباح األَْيلّي فإِنه من أَتباع التابعين ،

 قاله الذّهبّي.

 بن َحِكيٍم ، أَورده األَمير. يَِسير وفَاتَه :

 .(4)بن العَْنبَس الصحابّي فقيل : هكذا ، وقيل : بالموّحدة والشين معجمةً ، كأَمير  يَُسْير واختُِلف في

في حديث َعلّي : و فَوق ،، وهو ِخالف الشَّْزر ، وهو الفَتْل إِلى  الفَتْل إِلى أَْسفََل ، وهو أَْن تَُمدَّ يَِمينَك نحَو َجَسِدكَ  ، بالفتح : اليَْسرُ و

 والشَّْزُر : ما كان عن يَِمينك وِشَمالك ، قاله األَْصمعّي. هو الطَّْعن َحْذَو َوْجهَك. : «اليَْسرَ  اْطعَنوا»

يت ، أَفصحُ  ، أَي الَكْسر ، ويُْكَسُر ، أَو ُهوَ  ، كَسحاب ، اليََسارُ و ّكِ ،  يَسَّار فيقال تَُشدَُّد األُولَىو عند ابن ُدَرْيد ، والْفتح أَفصُح عند ابِن الّسِ

ليس من كالمهم كلمةٌ أَّولها ياٌء مكسورة  ، قال ابن ُدَرْيد : نَِقيُض اليَِميِن ، وَوهَم الجوَهِريُّ فمنََع الكْسرَ  ككتّان ، لغة فيه نقله الصاغانّي :

َمال. نقله ال ، قال : يَِسارٌ  إِالّ  وإِنما رفض ذلك استثقاالً للكسرة في الياِء وال نَظيَر لها في  صاغانّي. قلُت :وإِنّما أَرادوا إِلحاقَها ببناِء الّشِ

طاد به السَّبُع من َجْفٍر ونَْحِوه الكالم غير يَِوام ، مصدر يَاَوَمه ُميَاَوَمة ويَِواماً ، حكاه ابُن ِسيَده ونَفَاه غيُره ، وزاُدوا يَعَاراً جْمع يَْعر لما يُصْ 

 : وفي البصائر للمصنّف : وليس في الكالم له نَظيٌر ِسَوى ِهاَلل بن ِيَساٍف ، على أَّن الفتح لغة فيها.، قاله شيخنا. قلُت 

مال وإِذا عرفَت أَن الجوهرّي لم يلتزْم إِاّل ِذْكَره ما َصّح عنده ، وهذا لم يَصحَّ عنده َسماعاً عن الثِّقة ، أَو أَنه جعلَه ُمْخرَ  جاً على ُمشاَكلَة الّشِ

 لحاقاً ببنائه ، كما قال الصاغانّي ، لم يلَزمه التَّْوهيُم ، كما هو ظاهر ، فتأّْمل.وإِ 

 .(5)؛ بالضّم ، عن أَبي حنيفة  يُْسرٌ و ، بضّمتين ، عن اللّحياني ، يُُسرٌ  ج

 : ِخالف اليَاِمِن. اليَاِسرُ و؛  ، خالف اليُْمنَى واليَْمنَِة والَمْيَمنَةِ  الَمْيَسَرةُ و ، بالفَتْح ، اليَْسَرةُ و ، كبُْشَرى ، اليُْسَرىو

: أَخَذ بهم  يََسر يَْيِسرُ  . وقال سيبويه :يََساِري ، وفي بعض النُّسخ : على يََساِري جاَء عن : يَْيِسُرنِي يَْسراً  فاُلنٌ  يََسَرنِي عن أَبي حنيفة :و

 .اليََسارِ  ذاتز

قال أَبو عبيد : هكذا ُرِوَى في الحديث ، وأَّما كالم  «أَْيَسر أَْعَسرَ  عنههللارضيكان ُعَمُر »في الحديث : و: يَْعمل بيََدْيه جميعاً.  يََسرٌ  أَْعَسرُ و

 واالختالف فيه. في ع س ر وقد تقّدم .(6) يَسيَراءُ  ، واألُْنثى َعْسَراءُ  يََسرٌ  العرب فالّصواُب أَْعَسرُ 

__________________ 
 ( يف أسد الغابة : أسري.1)
 ( يف أسد الغابة : وأهر الكوفة يسمونه يسري بن عمرو وبعضهم يقولون أسري.2)
 ( ضبطت يف تقريب التهذيب بفتح املهملة وكسر امليم.3)



7137 

 

 ( يف أسد الغابة : وقير ُنَسري وهو األكثر.4)
 اللحياين وبضمتا عن أيب حنيفة ا ضبرت حركة.( ضبطت اللفظتان يف اللسان ط دار املعارف : ابلضم عن 5)
رجر أعسر أيسر ويف التهذيب عنه أيضاً : رجٌر أعسر يسر ا وأعسر  ( يف التكملة : وامرأة عسراء يسرة : تعمر بيديها. ونقر عن أيب زيد :6)

 أيسر.
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أو هو الَجُزوُر التي كانوا يَتقَاَمُرون عليها. كانوا إِذا  ا جاَء بِقْدحه لِلقمار ،، إِذ يََسر يَْيِسُر يَْسراً  ، وقد اللَِّعُب بالِقَداحِ  ، كَمجِلس : الَمْيِسرُ و

ً  (1) اْشتََروا َجُزوراً نَِسيئَةً ونََحُروه يَْيسُروا أَراُدوا أَنْ  ،  أَو َعَشَرة أَْقَسام ، كما قاله األَصمعّي ، وهو األَكثر ، وقََسُموه ثمانيةً وعْشِرين ِقْسما

 فإِذا َخَرَج َواِحٌد َواحٌد باسم َرجٍل َرجٍل ، َظهَر فَوُز َمْن َخَرجِ لهم ذواُت األَْنصبَاِء وُغْرُم من َخَرَج له الغُْفُل. بو َعْمرو ،كما قاله أَ 

َي الَجزورُ  أْ أَجزاًء ، فكأَنّه َموِضع التَّجِزئَِة ، قاله األَزهِرّي ، وعبد الح َمْيِسراً  وإِنَّما ُسّمِ ٍء ّي اإِلْشبِيلّي في كتابه الَواعي. وكّل شيألَنّه يَُجزَّ

أْتَه فقد أْت لَْحَمها ،  الناقَةَ : يََسْرتُ و. يََسْرتَه َجزَّ قال ُسَحْيُم بن َوثيل  .(2)القَوُم الَجُزوَر ، أَي اْجتََزورَها ، واقتَسُموا أَجزاَءها  يََسرَ وَجرَّ

 اليَْربوِعّي :

ِم  ملح تـَعحَلموا َأيّنِ ابُن فاِرسِ أَ   (3)َزَهد 
 ويَْقتَسمونَني. (4)، أَي يَُجّزئُونَني  الَمْيِسر ، هو من يَْيسرونَني كان َوقََع عليه ِسبَاٌء فُضِرَب عليه بالسَّهام ، وقوله :

 وقال لبيد :

اراِت وأُمح و  فح عــــــــــــــــــــــــن اجلــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــــُ  اعــــــــــــــــــــــــح

  
ن    هـــــــــــــــُ يحســـــــــــــــــــــــــــــَر َ حنـــــــــــــــَُ ا مـــــــــــــــَ مـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــــ 

  
ْطَرْنجُ » : قال أَنّه عنههللارضيُرِوَى عن علّيٍ ونقله الصاغانّي  النَّْرد : الَمْيسر *أَو .َمْيسراً  فجعَل الَجزوَر نْفَسه شبّه  «العََجمِ  َمْيِسرُ  الّشِ

بيان بالَجْوِز ، قاله ُمجاهد في  الَمْيِسر فهو من ٍء فيه قِمارٍ أَو كّل شي ، وهو القداح ، بالَمْيسر اللَّعَب به تفسير قوله تعالى حتى لعب الّصِ

 قَِماُر العََرِب باألَْزالم. الَمْيِسر وقال الجوهرّي : (5) (َيْسئَ ُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسرِ )

ين : ع ، َمْيَسرُ و  بالشام ، قال امرُؤ القَْيس : بفَتْحِ الّسِ

َرتح و  ذَكـــــــــ  ـــــــــكـــــــــن تـــــــــَ ي ول لـــــــــِ يـــــــــح تح خـــــــــَ نـــــــــَ ـــــــــُ بـ  مـــــــــا جـــــــــَ

  
يــــــــــَص وَ   عــــــــــِ رحبــــــــــَ ــــــــــَ هــــــــــا مــــــــــن بـ طــــــــــَ رَابــــــــــِ رَامــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــَ

  
 يُْغَرُس َغْرساً وفيه قََصٌف. (6)ِرْبِعيٌّ  نَْبتٌ  : الَمْيَسرو

َكةً : اليََسرُ و ،  أَْيَسارٌ  ، وهم الُمتَقَامُرون ، والجمع الَمْيِسرِ  ِمعُوَن علىالقَْوُم الُمْجتَ  أَيضاً : اليََسرو .يََسرٌ  وقيل : ُكّل ُمعَدٍّ  الُمعَدُّ  الُميَسَّرُ  ، محرَّ

 قال َطَرفة :

ُم و  اَن ِإَذا  أَيحســـــــــــــــــــــــــــــــــــارُ هـــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــــــُ

  
ُزرح   َداَء اجلـــــــــــــــــُ وُة أَبـــــــــــــــــح تـــــــــــــــــح ت الشـــــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــَ  َأغـــــــــــــــــح

  
ِريُب. : اليََسرو  الضَّ

وهي تُْستَحّب ، قاله الجوهرّي ، وقيل : هي ما بين أَساِريِر الَوْجِه والّراَحِة. وقال  بَِهاٍء : أَْسَراُر الَكّفِ إِذا كانت غيَر ُمْلَصقَةٍ  ، اليََسَرةُ و

ِليُب. وقال اللّْيث : اليُْسَرىوتكون في اليُْمنَى  اليََسَرةُ واألَزهرّي :  اَحة كأَنََّها الصَّ اَحة يَقَطع الُخطوَط التي في الرَّ  ، وهو َخطٌّ يكون في الرَّ

ُن بها. وهي من َعالمات السَّخاِء. (7)َجةُ : فُرْ  اليََسَرة اَحِة يُتيَمَّ ة من أَْسرار الرَّ ةٌ  : اليََسَرةُ  عن أَبي َعْمٍرو :و ما بَْين األَِسرَّ في الفَِخَذْين  (8) ِسمَّ

 ، ومنه قوُل ابِن ُمْقبِل : أَْيَسارٌ  ، َوَجمُع الُكلِّ 

َر   َوَة الســــــــــــــــــــ  ضح َقســــــــــــــــــــح طــــــِ تــــــَ ُت ِإذا مل َيســــــــــــــــــــح عـــــــح طــــــَ  قــــــَ

  
ريحَ ال و   حُ  الســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــِّ ب َتصــــــــــــــــــــــــَ

ُ
ِة املــــــــــ ــــــــــ  ل ــــــــــ  ــــــــــثـ ي ال  رَاعــــــــــِ

  

ارٍ عــــــــــلــــــــــ  َذاِت  هـــــــــا   أَيحســـــــــــــــــــــــَ وعـــــــــَ لــــــــــُ َبن  ضـــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــَ

  
حُ و   بـــــــ  شـــــــــــــــــــــَ

ُ
يـــــــُف امل قـــــــِ ا الســـــــــــــــــــــ  يـــــــَ لـــــــح ا الـــــــعـــــــُ اَءهـــــــَ نـــــــَ  َأحـــــــح

  
 .(10)في الفَخذين. ويقال أَراَد قَوائم لَيِّنَةً  (9)يعني الَوْشَم 
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َكةً : ابُن َصْفَوانَ  يََسَرةُ و ثٌ  بن َجِميل اللَّْخمّي ، ، محرَّ بن  يََسَرةُ  ، وهو من ُشيوخ البَُخاِرّي ، يَْرِوي عن ِإسماعيَل بن َعيّاش ، وحفيُده ُمَحّدِ

ةَ بنِت َصْفَوان ، بضّم الموّحدة ، بِن َصْفوان ، َرَوى عن أبيه ، وعنه عبُد هللا بن أَحمد بن َزْبر ، وهو شديُد الشَّبَِه ببُْسرَ  يََسَرة َصْفَوان بن

 َصحابيّة. وقد ذُِكرت في َمْوِضِعها.

ى : الجاِزرُ  الياِسرُ و  ، ومنه قوُل األَْعَشى : اليَاِسر ء لَْحَم الجُزوِر ، وهذا األصُل في، ألَنّه يَُجّرِ

__________________ 
 .«وحنروه قير أن ييسروا»( يف القاموس : 1)
 ن : أعضاءها.( الصحاح واللسا2)
 ( روايته كما يف التهذيب :3)

 أقــــــــــــــو  ألهــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــب إذا يــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــرونــــــــــــــين 

  
ـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــارس زهـــــــــــــــــدم  ـــــــــــــــــبســــــــــــــــــــــــــــــوا أين اب ـــــــــــــــــي  أمل ت

  

 ( التهذيب : أي  تزرونين.4)
 يف القاموس : أو هو. (*)
 .219( سورة البقرة اآية 5)
 ( اللسان : ريفي.6)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : مزجة.7)
 التهذيب واللسان : وسٌم.( 8)
 ( التهذيب واللسان : الوسم.9)
 واللسان فكاألصر.« قوائم ابنه»( التهذيب : 10)
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 (1) الَياِسرِ اجلاِعُلوا الُقوِت عل  و 
 ثم يقال للضاِربِين بالِقَداح والُمتَقَاِمِرين على الَجُزور :

، قال أَبو ُعبَْيد : وقد  تَيَاَسُروا ، وقد أَْيَسارٌ  ، ج الَمْيِسرِ  الَّذي يَِلي قِْسَمةَ َجُزور : لياسرُ او ألَنّهم جاَزُرون ، إِْذ َكانُوا َسبباً لذلك : يَاِسُرون

 .اليَاِسر َموِضع اليََسرَ و،  اليََسر َموِضعَ  الياِسرَ  َسمعتُُهم يََضعُون

ائْتَِساراً ، بالَهمز ، وهم  يَأْتَِسُرون قَوٌم يَقُولون :و ، على اْفتَعَلُوا ، قال : يَتَِّسُرون اتِّساراً اتََّسُروا  قال أَبو ُعَمَر الَجْرِمُي : يُقَال أَيضاً :و

 ُمْؤتَِسُرون ، كما قالوا في اتَّعَد.

 ، بالضّم : ع. اليُْسرُ و

ار ، قَدَم من اليََمن فحالَف أَبا ُحذْيفَة  (2) بن عامرٍ  ياسرُ و ، الُجَهنِّي َحديثُه عند أَْوالِده ، أَخرَجه ابُن َمْنَده ، بن ُسَوْيدٍ  ياِسرُ و العَْنِسّي والد َعمَّ

ار ، وكانوا يُعَذَّبون في هللا تعال َجه بأََمٍة له اسُمها ُسَميَّة ، أُّم َعمَّ هكذا في  َجبٌَل تحت : ياِسرٌ وَصحابِيّان.  ى ،بن الُمغيَرة الَمْخَزومّي. فَزوَّ

ْمِل ، وفيه يقول السَِّريُّ بُن حاتِم : ياِسرُ  ويقال له : .ياِسَرةَ  سائر النُّسخ ، وَصَوابُه على ما في التَّْكِملَة : بََجْنب  الرَّ

َو   ُت َأهـــــــــح ـــــــــح ن ـــــــــقـــــــــد كـــــــــُ رَ ل ر ًة  ايســـــــــــــــــــــــِ ِر مـــــــــَ ـــــــــر مـــــــــح  ال

  
يبِّ   رَ فـــــــــقـــــــــدح كـــــــــاَد حـــــــــُ رِ  ايســـــــــــــــــــــــِ بُ الـــــــــر مـــــــــح هـــــــــَ ذح   يـــــــــَ

  
 ياسرُ  قال ابن ُدريد :و ، بني أَبي بَْكر بن ِكاَلب أَيضاً ، وهي عاِديّةٌ ، وكالهما من َمناِزل أَبي بَْكر بن ِكالب ، ِلَماَءةٍ من ِميَاهِ  : اسمُ  ياِسَرةُ و

 ، من ُملوك ِحْميَر. َمِلٌك من ُملوك تُبَّع يُْنِعَم :

 فلُقّب به. فَحكََّمه ُكلَّ يَوم في حاَجتَْين العَباسّي ، السَّفَّاحَ  عبَد هللا أَّول من بايَعَ  وهو ياِسر راهيَم بنِ محّمد بن إِب لَقبُ  ذُو الحاَجتَْينو

ل ِميٌل  : ة ببَْغدادَ  الياِسِريّةُ و على ِضفّة نَْهر ِعيَسى ، بينها وبين بَْغَداَد ِميالِن ، وعليها قَنطرةٌ َمليحة ، وفيها بَساتيُن ، وبينها وبين الُمحوَّ

ثون. َخَرَج منها َجماعةٌ ُزهَّادٌ  ، ياسرٌ  َواحد ، نُِسبْت إِلى َرجل اسُمه ، َحدَّث  الياسِريّ  ادبن ِزيَ  نَْصُر بن الَحَكم أَبو َمنصورٍ و وُوعَّاظ وُمَحّدِ

بن  ُعثَْماُن بن ُمْقبِل أَو َعْمٍروو عن ُهَشْيم وَخلَف بن َخليفة ، وعنه أَحمُد بن علّي األَبّار ، والَحسن بن علوية القَّطان ؛ وهو من هذه القرية.

ثانالُمحَ  ، 616، رَوى عن ُشْهدةَ ، وابِن الَخّشاب ، ومات سنة  الواِعظُ  الياِسِريّ  (3)القاسم  ، وأَخوه محّمد بن ُمْقبِل ، سمَع من القَّزاز.  ّدِ

 كان واعظاً. اليَاِسريّ  وعبُد الُمحسن بن محّمد ابن ُمْقبِلٍ 

يَر. قَتِيُل العَُرنِيِّينَ  ، كان يَْرَعى إِبلَه ، وهو وسلمعليههللاصلىُغالُم النّبّيِ  الّراِعي يَسارٌ وَ  ته في ُكتُب الّسِ أَبو َعّزة  َعْبدٍ  بنُ  يََسارو ، وقِصَّ

أَبو الغاِديَة  بُن َسبُع يََسارو ، ذُِكَر القَواِلن في اسم أَبي َعّزة المذكور. َعْمٍرو بن يََسارُ  هو أَو الُهَذِلّي ، رَوى عنه أَبو الُملَْيح ، وهو بَْصِريُّ ،

،  يََسار الُجَهنِّي ، والد ُمْسلم بن بُن ُسَوْيد يََسارُ و ؛ َدمشق تاريخ يف وهو. وسلمعليههللاصلى، بايَع رسوَل هللا  (4)الُجَهنِّي ، وقيل الُمَزنِّي 

 بُن بِاَللٍ  يََسارُ و .بموضوعات وسلمعليههللاصلىالذي َرَوى عن النبّي  عبِد هللا بن يََسارُ  هو أَو نزَل البَْصرةَ ، وله في الَمْسح على الُخفَّْين.

الَحبَشّي ، أَسلََم يوَم َخْيبََر ، وكان راِعياً وقَاتَل  الّراعي يََسارٌ و ، روت عنه بِْنتُه َعْمَرةُ. (5)الُجَهنِّي  بُن أَُزْيِهرٍ  يََسارُ و أَبو لَْيلَى األَْوِسّي ،

 َصَحابيُّون. ، ذُِكَر في حديٍث ساقِِط اإِلسناِد : وسلمعليههللاصلى، تُوفَِّي في حياة النبّي  الُخفَافُ  يََسارٌ و حتى قُتَل ، وهو َغْير الذي تقّدم.

بن  يََسارُ ومولَى بُْرَدةَ ، له ِذْكر وِشعٌر ؛  يََسارٌ ومن بني األَطوِل أَخو َسعد ،  يََسارٌ  ُجملةٌ ، فمنهم : يََسارٌ  وقد فاتَه من الصحابة َمن اْسُمه

َجدُّ َسليط بن ُعْبد هللا األَْنَصارّي ، له في ُمسند  يََسارٌ واٍد شيُخ بَِقيّة ، وَكنَاه أَبا الَخْيِر ، َرْوحٍ ، صحابّي نزَل ِحْمص ، رآه ُمْسلم بن ِزيَ 

ة  يَسارٌ ومولَى ُسليم بن ُعَمر ، استُشهد بأُُحد ،  يََسارٌ وأَبو بَّزة مولَى بني َمْخُزوم ،  يََسارٌ والطَّيالسّيِ ،  مولَى فََضالة بن هالل ، شِهَد َحجَّ

يرة ، مسَح النبيُّ  يََسارٌ وأَبو فَُكيهة َمولَى َصْفَوان بن أَُميّة ،  يََسارٌ والَوداع ،   ، َرأَْسه وسلمعليههللاصلىجّد محّمد بن إِسحاق صاحب الّسِ

 يََسارٌ و ، وسلمعليههللاصلىأَبو ِهْند ، َحَجَم النبيَّ  يََسارٌ ويَرة بن ُشْعبَة ؛ مولَى الُمغ يََسارٌ وَمْولَى َعْمِرو بن ُعَمْير الثَّقَِفّي ،  يََسارٌ و

__________________ 
 ( ديوانه وصدره :1)

 املطعمون اللحم إذا ما شتوا
 .«عمار»( عن القاموس وأسد الغابة ا وابألصر 2)
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اللباب : أبو عمرو عثمان بن شــعبان الياســري املصــري ا ونســبه إىل ايســر والد عمار ويف « عثمان بن القاســم الياســري»( يف معجم البلدان : 3)
 ابن ايسر. ولعله غري الذي ورد ابألصر. وسريد يف املستدركات.

 ( قا  العقيلي : وهو أصح ا وهو مشهور بكنيته.4)
 ( بعضهم جعله يسار بن سبض أبو الغادية ا انظر أسد الغابة.5)
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ِهد أُبُحد. َموىَل ابن التـ ي   ارُ و هان ا اســــُتشــــح رِو بن َعوحف ا ذكَره ابن الَفَرضــــّي ا والصــــحيُح موىَل  َيســــَ بن ُلريح موىَل بين َعمح
 ُعَمَر.

مولَى  يََسارٌ و مولَى َزْيد بن ثابِت األَْنَصارّي ، وولداه الَحَسن وَسعيٌد تابِعيّان ، اسُم أَبِي الَحَسن البَْصريّ  يََسارٌ و فهؤالِء كلّهم من الصحابة.

 ، ذكَره ابن فَهد في معجم الصحابة. َوالُد َعَطاٍء وأََخَوْيه ُسلَْيَماَن وعبِد الَمِلك َميمونةَ أُّم المؤمنين ،

وُدفِن  103وتُوفِّي سنة  19ي َسعيد وأَبي ُهريرة ، وقَدم مصر ، ُولَد سنة ، فُكْنيته أَبو محّمد ، يَرِوي عن أَب يََسار أَما عطاُء بن

هرّي ، ُولَد سنة باإِلسكندريّة ، وأَخوه ُسليمان ُكْنيتُه أَبو أَيُّوب ، وقيل أَبو عبد الرحمن ، يَْرِوي عن ابن َعبّاس وأَبي ُهَرْيَرة ، وعنه ال  34زُّ

ولهم أٌَخ رابٌع اسمه عبد هللا  110الَمِلك ، يَْروي عن أَبي ُهَرْيَرة ، وعنه بَُكير بن األََشّج ، مات سنة  وأَخوهم الثالث عبدُ  110وتُوفِّي سنة 

 ، تَركه المصنِّف تَقصيراً ، وقد ذكَره ابُن ِحبّان في ثِقَات التّابِِعين.

د َمولى شُ  َواِلُد َسِعيٍد أَبي الُحبَاب يََسارٌ و  بن الَحَسن َمولَى إِنّه قِيل وقد ، وسلمعليههللاصلىْقَران َمْولَى رسول هللا وَسعيد هذا أَخو أَبي ُمَزّرِ

د أَبي واسم ، علي ، يَرِوي عن أَبي ُهَريرة ، وعنه الَمْقبُرّي ، وسهُل ابن  يََسار ، وأَبو الُحبَاب ُكْنيَته َسعيُد بن يََسار عبد الرحمن بن ُمزّرِ

أَخو أَيُّوب وُسليمان ، يَرِوي عن  يََسار . ذكره ابن ِحبّان في الثِّقات. وبِقَي عليه : سعيُد بن عبد هللا بن117أَبي صالحٍ ، مات بالمدينة سنة 

، بضّم الطاِء وسكون النون وضّم الموّحدة والذال معجمة ، روى  الطُّْنبُِذيّ  يََسارٍ  ُمْسِلُم بن أَبو عثمانو ابن ُعَمَر ، ِعداده في أَهل المدينة

ال ابُن ِحبّان : ُهريرة ، وعنه بَكر بن ُعَمَر ، وأَخرَج َحديثَه البخارّي في األَدب الُمفَرد ، وكذا أَبو داُووَد وابُن ماَجه في ُسنَنِِهَما. وقعن أَبي 

 وهو َرِضيُع عبِد الَمِلك ابن َمْرَوان ، وِعَداُده في أَْهل ِمصر ، يَْرِوي عنه أَهلَُها.

 أَبو عبد هللا َمولًى لبَنِي أُميّة ، ِعداُده في أَهل البَصرة ، وكان من ُعبَّاِدَها وُزهَّاِدَها ، وأَدرَك جماَعةً من الصَحابة يّ البَْصرِ  يََسار ُمْسِلم بنو

ياق يَقتِضي أَنه مُ  ابُن أَبِي َمْريَمَ  يََسارُ و ، رَوى عنه محّمد بن ِسيرين ؛ جال ، وُمقتَضى الّسِ بن أَبي  يَسار ْسِلم بن، هذا لم أَِجْده في ُكتب الّرِ

وهو بن أَبي َمْريم. انتهى. وإِيّاه تَبَِع  يََسار َمْريم ، ثّم رأَْيُت الذّهبّي قال في الُمشتبه بعَد ِذْكِر الطُّْنبُِذّي والبَْصِرّي ما نَّصه : وُمْسِلم بن

آَخُر ، هو الُجَهنّي ، فلعلّه عنى به هنا ، وهو من رجال أَبي داوود والتِّرِمذّي ولكنه ال يُعرف بابِن أَبي َمريم  يََسارٍ  المصنّف. ولهم ُمْسلم بن

بالّزاي ،  بالُمَوّحدة ، والّشامّي يَِزيد (1)، قال الحافظ ، في آخر تَْهذيب التّْهِذيب : ابن أَبي َمْريَم بَْصريٌّ وشاِميٌّ وِمْصِريٌّ ، فالبَْصرّي بَُرْيد 

كيََساٍر أَبي نُجيح الثَّقَِفّي ، من  وآَخُرونَ  واْلِحْمِصيُّ أَبو بْكر بن عبد هللا بن أَبي َمريم ، واْلِمصِرّي َسِعيُد بُن الَحَكم بن أَبي َمْريَم. فتأَّمل.

لم الَمْرَوزّي ، وغير هؤالِء مّمن اسُمه أَو اسم أَبيه أَو الُمعَ  يَسارٍ وبن عبد الرحمن أَبي الوليد ،  يََسارِ وِرجال ُمْسلم ، وهو َوالُد عبد هللا ، 

 الشاعر ، له ِذْكر في ِشعره. َراعٍ لُزَهْير بن أَبي ُسْلَمى يََسارٌ و َجّده كذلك.

ِة ُحَصْين بن يَزيدَ  يََسارٌ و ر قوُل ، نقَله الصاغانّي ، وقي َجبٌَل باليََمن : يََسارٌ و ، نقلَه الّصاغانّي ، فََرُس ذي الغُصَّ ل : اسُم َموضع ، وبه فُّسِ

 السُّلَْيك :

ايت  نــــــــــــــــــــــَ ٍة أَرحَدتح قـــــــــــــــــــــــَ الثــــــــــــــــــــــَ  ِدمــــــــــــــــــــــاء ثــــــــــــــــــــــَ

  
ا و   فــــــــــــــَ ة بــــــــــــــقــــــــــــــَ نــــــــــــــَ عــــــــــــــح ارِ خــــــــــــــاِذف طــــــــــــــَ  َيســــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، أَي اليََسَرات َحَسُن نَْقلِ  ، أَي التَّيَّسر ، وفي بعضها : التَّْيُسور ، وفي بعض األُصول : َحَسنةُ  التَّْيِسيرِ و،  التَّْيُسورِ  دابَّةٌ َحَسنُ  يقال :و

َمن ، اسم كالتَّْعُضوض ، وقال الَمّرار يصف فرساً : التَّْيُسورِ  ويقال أَيضاً : فَرٌس َحَسنُ  القََوائِِم.  ، أَي َحَسُن الّسِ

ه  ــــــــــــــــــِ ت ال  ــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــِ وحانه عــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــــَ دح بـ ــــــــــــــــــَ  ق

  
ورِ عـــــــــلـــــــــ  و   يحســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــ  رح  (2) الـــــــــتـ مـــــــــُ  مـــــــــنـــــــــه والضـــــــــــــــــــــــ 

  
 ء القَْيس.، وهو الذي تقّدم ِذكُره ، وذكرنَا هناك قَوَل امرى ، كَمْقعٍَد ، ع بالشامِ  َمْيَسرٌ و

، نقله ياقوت هنا ، وقال في  يُقال له البَلَدُ  ، على سبعِة فَراسَخ منها ، بين جزيرةِ ابن ُعمَر وبين بَلََط ، : ع فوَق الَمْوِصل يَاُسورينُ و

دة إِنّه باُسوِريُن.  الُموحَّ

َداق تيَاَسُروا»الحديث : ، ومنه : التَّساُهلُ  تَّيَاُسرالو األَْخذُ في  : التَّيَاُسروِضّد التَّيَاُمِن.  : التَّيَاسرُ و أَي تَساَهلُوا فيه وال تُغالُوا.،  «في الصَّ

 يا تَيَاَسرْ و. يََساراً  بأَصحابِك ، أَي ُخْذ بهم يَاِسرْ  ، يقال : كالُميَاَسَرة ، اليََسار ِجَهةِ 

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف تقريب التهذيب بفتح الباء.1)
 ( ويرو  : وعل  التيسري.2)
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 ا وبعضهم يـُنحِكره. قاله اجلوهرّي. اَيِسر َرجُر : لغة يف
 واَليَنَهُ. َساَهلَه ، أَي الشَّريَك : يَاَسَرهو

 لَهُ األَْمرُ  اْستَْيَسرَ  يقال :وبََرَد ،  ، إِذا تَيَسُّراً  النََّهارُ  تَيَسَّر عن أَبي زيد :و ، وهو ِضّد ما تَعَسَّر واْلتََوى. تََسهَّلَ  : اْستَْيَسروُء الشي تَيَسَّرَ و

َ  له ، إِذا تَيَسَّرَ و  أَي تََهيَّآ له واْستَعَدَّا.،  «ِلْلِقتَال تَيَسَّرا قد»الحديث : ، ومنه تَهيَّأ

َماَوْردُ ، كُمعَظَّ  الُميَسَّرُ و  ، وبمصَر : لُْقَمة القاضي ، وقد تقّدم في حرف الدال. فاِرِسيَّته نُوالَهْ  ، وهو الذي (1) م ، الزُّ

ث األَْيَسرُ و ، ومات سنة  وعنه الُحَسْيُن الَخاّللُ  األَْصبهانّي ، بن َمْنَده أَبي عبد هللا َرَوى عن ، وهو علّي بن محّمد القَّطان الَمدينّي ، : ُمَحّدِ

 الَمدينّي ، روى عن الطَّبََرانّي ؛ وأَبو البََركات عبد هللا بن أَحمد بن الُمفَّضل بن محّمد بن األَْيَسر . وفَاتَه : عبد الرحمن بن أَحمد بن465

 َطة.، رَوى عنه ابن َطْبَرَزد ، وابنُه سعيٌد سمَع منه أَبو الَمَحاِسن القُرشّي ، ذكَرهم ابُن نُقْ  األَْيَسر

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 .«تَيَسََّرت فقال : ؟َكْيَف تَرْكَت البِالدَ »قد جاَء ِذكُره في الحديث : والبالُد ، إِذا أَْخَصبَت ، وهو َمجاز ،  تَيَسََّرت

رَ  َوقَد»في آَخَر : وأَي ُمَهيَّأٌ مصروٌف ُمَسهَّل.  «لما ُخِلَق له ُميَسَّرٌ  فكلٌّ »في حديٍث آَخَر : و  َء وُوِضَع.أَي ُهيِّى،  «له َطُهورٌ  يُّسِ

 قََوائُم النّاقَِة. اليََسَراتو

 : َصنَعَه. يَسََّرهو: َمْصنُوٌع َسِميٌن.  َمْيُسورٌ  فاُلٌن فََرَسه فهو يََسرَ  وقال أَبو الدُّقَيش :

رٌ  : النُّوُق التي تَِلد ُسُرحاً. وَرجلٌ  الَميَاِسرو ث : كثيُر  ُميَّسِ  نَْسِل الغَنَِم ، وهو ِخالف الُمَجنِّب.، كُمحّدِ

 : كثَُر لَبَنُها. يَسََّرت تَْيِسيراً و

ْحمن بن أَبي لَْيلَى. أَْيَسرُ و  : لقُب أَبي لَْيلَى الصحابّي ، َوالِد عبد الرَّ

 ، قال الشاعر : َسَرةَ الَميْ  ، مبنيًّا على الَكْسر ، ألَنّه معُدوٌل عن الَمْصَدِر ، وهو يََسارِ  ويقال : أَْنِظْرني َحتَّى

ىّت  ي حــــــــَ ثــــــــِ كــــــــُ ُت امــــــــح ارِ فــــــــقــــــــلــــــــح ا  َيســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ن ــــــــ  ل عــــــــَ  لــــــــَ

  
لـــــــــهح   عـــــــــًا قـــــــــالـــــــــتح : َأعـــــــــامـــــــــًا وقـــــــــابـــــــــِ ج  مـــــــــَ (2)حنـــــــــَُ

 

  
ُرهُ ِلْليُْسرى أَخاَك ، أَي نَفِّس عليه في الطَّلَب. وقال الفَّراُء في قوله تعالى أَْيِسرْ  ويقال :  أَي َسنَُهيِّئه للعَْود إِلى العََمل الّصالح. (3) فََسنُيَّسِ

 ، قاله سيبويه. اليََسار بهم أََخَذ بهم ذاتَ  يََسرَ و،  يَْسَرةً  بالقَْوم : أََخَذ بهم يَاَسرَ و

اس ، وهو أَخو الفقيه محّمد  ياِسر وُعثَْمان بن َشْعبَاَن الياِسرّي ، من َولِد َعّماِر بن ، ِمصرّي يُعَرف بالقَُرظّي ، رَوى عنه أَبو محّمد بن النّحَّ

 بن َشعبَان المالكّي.

 ، بكسر الياء كيِيَجل ، وهي لغةٌ بني أَسد. يِيِسرُ  ويقال في الُمَضارع

، وقد ذُِكَر في  يُْسر ال (5)وقال األَزهرّي : هو ُعوُد أُْسٍر  (4)ُعوٌد يُْطِلق البَْوَل ، وقد جاَء ِذكُره في حديِث الشَّعبِّي  ، بالضّم : اليُْسرو

 َموضِعه.

 َدْحٌل لبني يَْربُوع ، قال َطَرفَة : اليُُسرُ  ، بضّمتَْين ، وقال الجوهري : يُُسرٌ و

ّر  قــــــــــــــــــِ اٌ  ملح يــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ َ خــــــــــــــــــَ اح  أَر َ  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ

  
راِء   حــــــــــــــح ُب بصـــــــــــــــــــــــــــَ رح طــــــــــــــاَف والــــــــــــــر كــــــــــــــح  ُيســـــــــــــــــــــــــــُ

  
 .(6)وقال الجوَهِري : إِنّه بالدَّْهنَاِء. قلُت : وهو نَْقٌب تحَت األَرِض يكون فيه ماٌء ، وقد جاَء في ِشعر َجريٍر أَيضاً 

ْحبَة والسُّْقيَا من بالد ُعْذَرةَ قريٌب من َوادِ  َميَاسرُ و  ي القَُرى ، قال ُكثيّر :: َموضع ، قال ابن َحبِيب : بين الرَّ
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ِف  عـــــــــح ِف نــــــــــَ عـــــــــح ٍن ابلـــــــــنــــــــــ  عـــــــــُ رٍ ِإىل  ـــــــــُ اســـــــــــــــــــــــِ يـــــــــَ  مـــــــــَ

  
ا  ُدوُرهــــــــــَ اَرتح صــــــــــــــــــــــــُ ا ومــــــــــَ يــــــــــهــــــــــَ َوالــــــــــِ ا تـــــــــــَ َدهتــــــــــحَ  حــــــــــَ

  
 بن الَحاِرث بن ُعبَاَدة العَْبسّي ، بالضّم ، فَرٌد في الصحابة. (7) يُْسرُ و

__________________ 
 .«بزماورد»( يف املعرب للجواليقي : الذي تدعوه العامة 1)
 ( حبواشي املطبوعة الكويتية نسبه  ميد بن ثور.2)
 .7( سورة اللير اآية 3)
ُر عل  الدابّة»( ولفظه كما يف النهاية : 4)  .«ال أبس أن يُعل َ  الُيسح
 ( األسر : احتباس البو .5)
 « :يسر»( يريد قوله ا كما يف معجم البلدان 6)

ر  ابـــــــــــــــــجيح ُيســــــــــــــــــــــــــــــُ  ملـــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــطـــــــــــــــــّ

  
 بــــــــــد  اهلــــــــــو  مــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــمــــــــــري الــــــــــقــــــــــلــــــــــب مــــــــــكــــــــــنــــــــــوانأ 

  

 ( ضبطت عن ابن ماكوال ا انظر أسد الغابة.7)
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 بن أَنَس ، في ُحَدود الثالثِمائة. يُْسرُ و

ِشيِد العَبَّاسّي ، وفيه يقول الّشاِعر  يُْسرٌ و،  302بن إِبراِهيم ، أَْنَدلُِسّي مات سنة  يُْسرُ و  : (1)خاِدُم ابِن الرَّ

َت و  ئـــــــــــــــــــــــح َيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــَ  رحتَ تـ

  
يــــــــــــــــــــــَت اي   رُ كــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــُِّ  ُيســــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 الَخاِدُم : َمْولَى الُمْقتَِدر ، َرَوى عن علّي بن عبد الحميد العقائري ، ذكَره ابُن َعساكر. يُْسرٌ و

 : َموضٌع ، عن ابن سيَده وأَنشَد : اليََساَرىو

اَر َدَر   ًة  ابلـــــــــــــَيســـــــــــــــــــــــــــَ ريـــــــــــــ  قـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ ًة عـــــــــــــَ  جـــــــــــــنـــــــــــــ 

  
َة   عـــــــــــَ طـــــــــــ  َواِدمُمســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ َ  ال لـــــــــــح ـــــــــــُ اِ  بـ ـــــــــــَ ن  اأَلعـــــــــــح

  
 : ُكورةٌ بين األَْهواِز والبَْصَرة. األَْيَسرِ  ونَْهر

 بن ُمْسِلِم بن َعْمٍرو الباِهلّي أَِخي قُتَْيبَةَ ، عن ابن الَكْلبِّي ، وذكَره أَيضاً ابن قُتيبةَ في كتاب الَمعارف. يَسارِ  : منسوٌب إِلى يََسارٍ  ونَْهر

ض لبَناِت َمواله فَجبَْبَن َمَذاِكيَره ، قال الفرزدق يخاطب َجريراً :الَكَواعِ  يََسارُ و  ب : َعْبٌد كان يَتعرَّ

هــــــــــــُم و  َت ِإلــــــــــــيــــــــــــح بــــــــــــح طــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــَ  ِإنح خــــــــــــَ  ِإيّن أَلخح

  
ِذي اَلقـــــــــَ    ارُ عـــــــــلـــــــــيـــــــــك الـــــــــ  بِ  َيســـــــــــــــــــــــَ َواعـــــــــِ  الـــــــــكـــــــــَ

  
 ، ُمَحّركةً : َكْعُب بن َعْمٍرو ، من الصحابة. اليََسر وأَبُو

 ، حديثُه عند ُمكرم بن ُمْحِرٍز. يََسرٍ  وفَِراُس بن

 لكذا : َهيَّأَه. كذا في األَساس. يَسََّرهو .(3)األَْهواُء قلبَه  تَيَاَسَرت ماله. وهو َمجاٌز. وكذا قولهم : يََسُرواو،  (2)ويقال : أََسُروه 

ة : األَْيَسرُ و مَّ  : َموضع ، قال ذو الرُّ

ُر  ثــــــــــــــــــَ َدعــــــــــــــــــح
ُ

َب  املــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــح
ُ

هــــــــــــــــــا واملــــــــــــــــــ  آرِيــــــــــــــــــ 

  
اح   َرعــــــــــــَ ُث انصــــــــــــــــــــــــــَ  اأَلجــــــــــــح ــــــــــــح ي رُ حبــــــــــــَ  األَيحســــــــــــــــــــــــــَ

  
،  َمْيَسَرةَ  بنُت ُعَسْيَرة ، في نَسِب أَبي مسعود البَْدِرّي. وبنو يَُسْيَرةُ و، صحابِيّة ، لها َحديٌث في التَّسبيح والعَْقد باألَنامل.  يَُسْيَرة وبالتَّْصغير :

 بطٌن من العرب ، منازلُهم مّما يَِلي ِدْميَاط.

 ، كِمْحَراب : َمدينة. قاله العمرانّي ، وهي غير الِميَشار ، بالمعجمة. ِميسارُ و

 : ء القيس الذي رواه األَصمعّي وأَنشدهتذنيب : اختُِلف في قَول امرى

ُش َوارَِدًة  ُه الـــــــــــــــــــــــــــَوحـــــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــــــــــــبَتــــــــــــــــــــــــــــَ

  
زحَع يف   ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــنـ مـــــــــــــــــــىت  ال تـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ رِهح فـ  َيســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
، فحذف األَلف ،  اليََسارَ  رادوفّسره فقال : أَراَد : ِحيَاَل َوْجِهه ، وقيل : تََحّرَف لها بالنَّْزعِ ، وقيل : إِنه َحّرَك السيَن َضرورةً ؛ وقيل : إِنّه أَ 

 . وتََمتَّى : تَمطَّى.اليُْسَرى ، بضّم ففتح ، جْمع يَُسِره ، بضّمتين ، ويُرَوى : يُُسِره ، ويُرَوى : يََسارٍ  وقيل : إِنه َجْمعُ 

ةِ المدينة ، كث ع ، على َوْزن يَْفتَعُول ، ولم يأْت على هذا البناِء َغْيُره : اليَْستَعُورُ  : [يستعر] يُر الِعضاِه ُموِحٌش ال يكاد يدخله أَحٌد ، قبَل َحرَّ

ين الّشاِطبّي. قلت : وهو قوُل أَبي ُعبَْيَدة بعَْينه ، وأَنشَد قَْوَل ُعْرَوةَ بن الَوْرد :  قال َرضّي الّدِ

ِر  ـــــــــح ت ـــــــــقـــــــــَ ـــــــــَن ب رِي ُت اآمـــــــــِ عـــــــــح مـــــــــَ   (4)َأطـــــــــَ لـــــــــح  ســـــــــــــــــــــــَ

  
الِد و   اُروا يف الـــــــــــــــبـــــــــــــــِ ورِ طـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــَيســـــــــــــــــــــــــــــح

  
َحة : اآلمرين بَصْرِم َحْبِلي وبالدِ هكذا َوجدتُه في  قوا حيث ال يُْعلَُم وال يُْهتََدى  ، قال : اليَْستَعُور اللَّسان. وفي بعض األُصول المصحَّ أَي تفرَّ

جها ، فمكثَ  ّي : معنَى البيت أَّن ُعرَوة كان َسبَى امرأَةً من بني عامر يقال لها َسْلَمى ثّم تزوَّ ْت عنَده زماناً وهو لها لَمواِضعهم. وقال ابن بَّرِ

وأَراد قوُمها قَتلَه ، فمنعتْهم  شديُد الَمَحبَّة ، ثم إِنها استََزاَرتْه أَهلَها ، فَحَملها حتى انتهى بها إِليهم ، فلما أَراد الرجوَع أَبَْت أَن تَرجَع معه ،
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ْوه ، وسأَلوه طالقَها فطلَّقها ، فلَّما َصَحا نَدَم على ما فََرط منه ، من ذلك ، ثم إِنّه اجتمع به أَخوها وابن عّمها وجماعةٌ ، فَشربوا خمراً وَسقَ 

 ولهذا يقول بعد البَيت :

وين  فــــــــــــــُ نـــــــــــــــ  كــــــــــــــَ مــــــــــــــَر مّث تــــــــــــــَ وحين اخلــــــــــــــَ قــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِذٍب وُزورِ   َداة   مــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( اللسان ونسبه للبيد.1)
 .«أيسروه»( عن األساس وابألصر 2)
 .«عليه»األساس وابألصر ( عن 3)
 ( يف معجم البلدان واللسان : بُصرحم سلم .4)
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قــــــــــــاً  لــــــــــــح ُت طــــــــــــَ يــــــــــــح يِن عــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــَ يـــــــــــــح  َأاَل اي لــــــــــــَ

  
نح أَمــــــــــــــــــــريِ و   نح د مــــــــــــــــــــِ ارًا ومــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــّ  جــــــــــــــــــــَ

  
 َطْلٌق أَخوها ، وَجبَّاٌر ابُن عّمها ، واألَمير هو الُمستشار.

عليه أَحداً ؛ قال المبّرد : الياُء من نفس الكملة. وِعبارة المعجم : فلَّما حصلْت بين قَومها قالت : اشتَروني منه فإِنّه يَرى أَنّي ال أَختار 

لَم امرأَةً أَْلقَت ِستَْرها على َخيٍر منك ، فلّما َخيُّروها قالت : أََما إِني ال أَعْ  (2)فيها ، فقال : إِن اختارتْكم فقد بِعتُكم  (1)فَسقَوه الخمَر ثّم ساُموه 

و[ الموُت أَحّب إِلّي من ]، ولقد َولدُت منك ما َعلْمَت ، وما مّر عليَّ يوٌم مذ كنُت عنَدك إِاّل  (3)أَْغنَى َغنَاًء وأَقّل فَْحَشاء وأَْحَمى لحقيقٍَة 

لت أََمةُ ُعروة إِاّل سمعتُه ، ال وهللا ال أَنُظر إِلى َوْجِه امرأَةٍ سمْعُت ذلك منها أَبداً ، الَحيَاة فيه ، إِني لم أَكن أَشاُء أَْن أَسمع امرأَةً تقول : قا

 فارِجع راشداً وأَْحِسْن إِلى َولَِدك. فقال :

 .. َسقوين اخلمر
 إِلخ ، وبعَده :

مــــــــَ  و  لــــــــح داِء ســــــــــــــــــــــَ َت بــــــــعــــــــَد فــــــــِ  قــــــــالــــــــوا : َلســــــــــــــــــــــح

  
قــــــــــــــــريِ   ــــــــــــــــك وال فــــــــــــــــَ َدي ــــــــــــــــَ ٍن مــــــــــــــــا ل فــــــــــــــــح  مبــــــــــــــــُِ

  
، أَي  اليَْستَعُور ذهب يقال :و ويرجع من َخْوفه. (4) [إِالّ ]َجبٌل ال يكاد يَدُخله أَحٌد  : اليَْستَعُورِ  . قالوا وَعَضاهُ اليَْستَعُورِ  ويُرَوى : في ِعَضاه

 ، نقله الصاغانّي. الباِطل في

 له الصاغانّي.، نقَ  يُْجعَل على َعُجِز البَعيرِ  الِذي الِكَساءُ  أَيضاً : اليَْستَعُورُ و

، إِنقاًء للثَّْغر وتَْبيِيضاً له ،  َمَساِويُكه غايةٌ َجْوَدةً و، وبه فّسر الجوهرّي ِشعَر ُعْرَوة ، ويُْصنَع منه الَمَساِويُك ،  َشَجرٌ  : اليَْستَعُور قيل :و

 ٌء من َمَرارةٍ مع ِليٍن ، وهو فَْعلَلُوٌل.وَمنَابِتُه بالسََّراة ، وفيها شيْ 

، ألَن الحروف الزوائَد اَل تَلَحق بناِت األَربعِة أَّوالً إِاّل الميم التي في االسم  (5)بمنزلِة َعين َعْضَرفُوط  يَْستَعُور ويه : الياُء فيقال سيب

يَْفتَعُول ،  يَْستَعُوروان : المبنّي الذي يكون على فِْعله ، كُمَدْحرج وِشْبهه ، فصار كِفْعل بَناِت الثالثِة الَمزيد. وفي ارتِشاف لضََّرب ألَبي َحيّ 

 ووزنه عند سيبويه فَيَْعلُول ، وجزَم ابُن ُعْصفُور في الُمْمتِع بأَنّه فَْعلَلُول ، ولم يَْحِك يَْفتَعُول. انتهى.

 ْعلَلُول ، نقله الصاغانّي هكذا.، أَي في ناِر هللا الحاميَِة ، كأَنّه يَُراد السَّعيُر ، وَوْزنه فَ  اليَْستَعُور وقيل في معنَى قوِلهم : َذَهب في

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 ، كِمْحَراب : بَلدة من نََواِحي ُدْنبَاَوْند ، كثيرةُ الَخيرات والشَّجِر. ونقله ياقوت. ِميشارٌ  ، أَهمله كلّهم ، وقد جاَء منه يشر : [يشر]

ئِْب أَو األََسِد. : الشاةُ أَو اليَْعرُ  : [يعر] هَ قوُمه إِلى مصَر في بَْعٍث فبَكى على فَْقدِ  الَجْدُي يَُشدُّ عند ُزْبيَِة الذِّ هم قال البَُريُق الُهَذِلّي وكان قد تَوجَّ

: 

ُده  ــــــــح ــــــــِض وِول ي ــــــــر جــــــــِ خــــــــًا ابل ــــــــح ي ِ  شــــــــــــــــــــــَ ــــــــح ــــــــِإن أُم   (6)ف
  

رُ و   ُم ِمصــــــــــــــــــــــح هــــــــِ ي دوَن أَرحضــــــــــــــــــــــِ وحمــــــــِ َح قـــــــــَ بــــــــِ  ُيصــــــــــــــــــــــح

  

ٌب  ا جــــــــــاَء راكــــــــــِ مــــــــــَ ُر عــــــــــنــــــــــهــــــــــمح كــــــــــلــــــــــ   َأســــــــــــــــــــــــائــــــــــِ

  
رَت   ــــــــــِ ا رُب الٍح كــــــــــمــــــــــَ ــــــــــح يــــــــــمــــــــــًا أبَم قــــــــــِ رُ مــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــيـ  ال

  
ْبيَة ، وا ِجيُع واألَْمالُح : َموضعَاِن.جعَل نَفَسه في َضْعِفه وقِلِّة ِحيلتِه كالَجْديِ المربوِط في الزُّ  هو أََذلُّ من» المثَُل : ، ومنه (7) كاليَْعَرةِ  لرَّ

: الَجْدُي ، وبه فسَّر أَبو ُعبيد قَوَل البَُرْيق ، قال األَزهرّي :  اليَْعرُ وهي العَنَاق.  .«اليَْعَرةِ  (8)وتُْرِويه فِيقَةُ »وفي حديث أُّمِ َزْرعٍ :  «اليَْعرِ 

ئب أَو لم يُْربَط.  وهكذا قال ابُن األَعرابّي وهو الصواب ، ُربَِط عند ُزْبيَِة الذِّ

 َشَجٌر. : اليَْعرُ و

 ، وبه فَّسر الّسكريُّ قول ساِعَدةَ بِن العَْجالن : د قيل :وَجبٌَل.  : يَعرٌ  قال الصاغانّي :و
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رِّ  َت ِبــــــــــــــَ لــــــــــــــح ُم و ــــــــــــــِ هــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ رَكــــــــــــــح رٍ تـــــــــــــــَ عــــــــــــــح (9)يـــــــــــــــَ
 

  
يــــــــــــدُ و   عــــــــــــِ ٍب مــــــــــــُ بــــــــــــَ َت ُذو خــــــــــــَ نــــــــــــح نـــــــــــــَ  أَنــــــــــــَت  ــــــــــــَ

  
 ، قال : اْلِمْعَزى ، أَو الشَِّديُد من أَْصَواِت الشَّاءِ  َصوتُ  ، كغَُراب : َصْوُت الغَنَِم ، أَو اليُعَارُ و

__________________ 
 ( معجم البلدان : ساوموه.1)
 ( معجم البلدان : بعتها منكم.2)
 .« قيبته»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 ( زايدة عن معجم البلدان.4)
 من نف  الكلمة.« يف يستعور»( تقدم قريباً قو  املربد أن الياء 5)
 .«وولدةٌ »( يف املطبوعة الكويتية : 6)
 .«عام كاليعرةأو هو »( يف القاموس : 7)
 ( الفيقة : ما  تمض يف الضرع با ا لبتا ا لسان.8)
 .«حبر»وابألصر « يعر»( عن معجم البلدان 9)
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وحا و  ــــــــــــــ  ــــــــــــــَ  فــــــــــــــَول ث ــــــــــــــح نـ ُض اخلــــــــــــــُ جــــــــــــــَ ا َأشــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــ   أَم

  
ّي هلـــــــــــــا   ظـــــــــــــِ وســـــــــــــــــــــــــــًا ابلشـــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ارُ تـ عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ  يـ

  
 ، بالضّم : صاَحْت ، وقال : يُعَاراً  ، الفتح عن ُكراع ، ، كيَْضِرب ويَْمنَع تَْيعَرُ و يَعََرْت تَْيِعرُ 

ــــــــــــٌ  ابَت  ــــــــــــٌ  أَرِي رِي رُ عــــــــــــَ عــــــــــــِ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ــــــــــــُه  يـ ل وح  حــــــــــــَ

  
الــــــــــبِ و   عــــــــــَ وَن الــــــــــثـــــــــــ  طــــــــــُ ا بــــــــــُ يــــــــــنــــــــــَ قــــــــــِّ  ابَت ُيســــــــــــــــــــــــَ

  
ينَا لَبَناً َمِذيقاً كأَنّه بُُطوُن الثّعالب ، ألَن اللبَن إِ  يَْيِعرُ  هذا رجٌل ضاَف رُجالً ، وله َعتُودٌ  ذا أُْجِهَد َمْذقُه حولَه ، يقول : فلم يَذبَحه لنا ، وبات يَُسقِّ

. و  ، أَي تَصيح. «تَْيِعرُ  بِشاةٍ »وفي آَخَر : « يُعَارٌ  ُء أََحُدكم بَشاةٍ لهاال يَِجي»في الَحِديث : اْخَضرَّ

 لَصْوت الَمعِز. ليُعَارُ ا وأَكثُر ما يُقال

هذا الحرُف هكذا  ، قال الجوَهِرّي : اليُعَارِ  الَكثِيَرةُ  : اليَعُورو .كاليَعُوَرة ، فتُْفِسُد اللَّبَنَ  (1) تَْيعَرُ و شاةٌ تَبُوُل على حاِلبَِها ، كَصبور : اليَعُورُ و

،  اليُعَارِ  ، إِذا كانْت ِكثيَرة يَعُورٌ  مأْخوذاً من البَعِر والبَول ، قال األَزهرّي : هذا َوَهٌم ، شاةٌ جاَء. قال أَبو الغَْوث : هو البَعُور ، بالباِء يَجعله 

 ، فصّخفه وجعله : شاة بعور بالباِء. يعور وكأَّن الليث رأَى في بعِض الكتب : شاة

َخها ، أَوبالفتح إِذا عاَرَضَها ف يَعَاَرة اْعتَرَض الفَْحُل النّاقَةَ  في المحكم :و  ، وذلك أَن ال تُْضَرَب مع اإِلبِل بل يُقَاُد إِليها الفَْحلُ  اليَعَاَرةُ  تَنَوَّ

حٌل إِال قال الّراِعي يَصف إِبِالً نَجائَب ، وأَّن أَهلَها ال يَْغفُلون عن إِكرامها وُمَراعاتها ، وليست للنّتاج فهّن ال يَْضِرب فيهن فَ  لَكَرِمَها.

 اعتماد ، فإِن شاَءت أَطاعته وإِن شاَءت امتنعْت منه فال تُْكَره على ذلك :ُمعَاَرضةً من غير 

َن ِإاّل  حـــــــــــــح قـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــُ ص ال يـ الئـــــــــــــِ ارَةً قـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  يـ

  
ا   يــــــــــَ والــــــــــِ ن ِإاّل غــــــــــَ َريــــــــــح رَاضــــــــــــــــــــــــًا وال ُيشــــــــــــــــــــــــح (2)عــــــــــِ

 

  
اِعي هذا أَنّه َوص تَِها قال األَْزَهِرّي : قوله : يُقاُد إِليها الفَْحُل ، ُمَحاٌل ، ومعنَى بيِت الرَّ َف نَجائَب ال يُْرَسل فيها الفَحُل ِضنًّا بِطْرِقها وإِْبقَاًء لقُوَّ

، يقول : ال تُْلقَح إِاّل أَْن يُْفِلَت فَحٌل من إِبٍل أُْخَرى فيَِعيُر فيَضِربها في  يَعَاَرةً  ومعنَى قوله : إِالّ  .(3)على السَّْير ، ألَّن ِلقَاِحَها يُْذِهب ُمنَّتَها 

ِرّماح في نَِجيبٍَة َحَملَتَعيََرانِه   فقال : يَعَاَرةً  ، وكذلك قال الّطِ

ا  تـــــــَ ـــــــح نـ ـــــــَ بـ يـــــــٍ  ســـــــــــــــــــــَ مـــــــِ يـــــــَك مـــــــن لـــــــَ نـــــــِ دح وحَف تـــــــُ  ســـــــــــــــــــــَ

  
رَاض  وحِ  مـــــــــــــــاَء الـــــــــــــــكـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ اَرتح ابلـــــــــــــــبـ  ٌة أَمـــــــــــــــَ

  

تح  ـــــــــَ ـــــــــل ي ـــــــــِ وحمـــــــــًا ون ـــــــــَ ـــــــــَن يـ رِي ُه ِعشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــح ت جـــــــــَ  أَنحضـــــــــــــــــــــــَ

  
تح   يـــــــــــــلـــــــــــــَ اَرةً حـــــــــــــَا نـــــــــــــِ عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رَاضِ  يـ  يف الـــــــــــــعـــــــــــــِ

  
، فلّما مَضى عليها عشرون ليلةً من َوقِت َطَرقَها الفَحُل أَْلقَْت ذلك الَماَء الذي كانْت َعقََدت عليه فبَِقيَت ُمنَّتَُها  يَعَاَرةً  َضَربهاأَراَد أَن الفحَل 

اُر ، فيُعَاِرضها الفَحُل في َعْدِوها أَّن النّاقَة إِذا امتَنَعَت على الفَحل عاَرْت منه ، أَي نَفَرت ، تَعَ  اليَعَاَرة كما كانْت. قال أَبو الَهيثم : معنَى

اسماً لها وزاد فيه الهاَء ، وكان حقّه أَْن يُقَال عاَرْت تَِعير ،  يَعَاَرة إِنَّما يريد عائرةً ، فجعلَ  يَعاَرةً  حتى يَنَالَها فيَْستَنِيَخها ويَضِربَها. وقوله

 فقال تَعَاُر ، لُدُخول أَحِد حروِف الَحلق فيه.

 تَْدَرك عليه :* ومّما يُسْ 

قال ابُن  «بين الغَنََمْين الياِعَرةِ  َمثَُل الُمنَافِق كالشَّاة»في حديث ابن ُعَمر : . ويُعَارٌ  ، أَي مالَهُ « الياِعَرةَ  إِّن لُهم»في كتاب ُعَمْيِر بن أَْفَصى 

وايَة :: الصَّوِت ، و اليُعَار األَثِير : هكذا جاَء في ُمسند أَحَمد ، فيحتمل أَن يكون من ، وهي  العَائَِرة يحتَمل أَن يكون من المقلوب ، ألَّن الّرِ

 التي تَْذَهب ، كذا وكذا.

ر حديث ُخَزْيَمةَ :  حراِء تَأُْكلها اإِلبُل ، وبه، كغَُراب : َشجرةٌ في الصَّ  اليُعَارو ً  (4) اليَعَارُ  وعاد لَها»فُّسِ  ، قاله ابن األَثير. «ُمْجَرْنثِما

 فتح ، َجبٌل لبني ُسلْيم. نقله ياقُوت.، بال يَعَارُ و

بمعنى الَجْديِ ، وقال : إِنُّهم قالوا. ليس لهم كلمة أَّولها ياٌء مكسورة غيرها وغير يَِساٍر  اليَْعرِ  ، بكسر الياِء في َجْمع يِعار واستدرك شيُخنَا :

 ويَِواٍم ، وقد تقّدم البحُث فيه.

 كغَُراب ، األَنصاريّة ، لها ُصْحبة ، وهي التي أَعتَقَْت سالِماً َمولَى أَبي ُحذْيفة. (5) يُعَارٍ  وثُبَْيتَةُ ابنةُ 



7150 

 

 ، بغير همٍز ، أَهمله الجوهريّ  اليَاُمورُ  : [يمر]

__________________ 
 .«تيعر»( األصر واللسان ا ويف الصحاح 1)
 انظر ختر ه فيه ا وفيه جنائب بد  قالئص. 283( ديوانه ص 2)
 د يف التهذيب : وإذا كانت عائطاً فهو أبق  لسريها ا وأقّر لتعبها.( زي3)
 ( ضبطت بفتح الياء والعا ا عن النهاية.4)
 ( اختلف يف الها واسم أبيها ا انظر أسد الغابة.5)
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َوّحدة ا وصـــــوابه الذ َكُر من اإِلِبرِ  والصـــــاغايّن ا وقا  الّليث : هو
ُ
ا بتشـــــديد  (1)األَيِّر  ا كذا يف ســـــائر الن ســـــخ ابلباِء امل

رو بن حَبحر : َعا  اجلََبِلي ة واأَلايِير واأَلرحَو  ا وهو اسم جلِنح  منها. اليامور التحتي ة املكسورة. وذكر َعمح  يف ابب اأَلوح
 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 من قَُرى األَنباِر ، نقلَه ياقوت. يَاُمورُ 

، وذكره المصنف في ع م ر ، وقد  اليَعَاِميرُ  ، فقد ذكره الجاحظ هنا ، وقال هو الَجْدُي ، والجمع ورُ اليَْعمُ  : ويُستدرك عليه هنا : [يعمر]

 تقّدم القَْوُل فيه ، وحالُه حال الياُمور.

 * ومما يُْستَْدَرك عليه أَيضاً :

بن َخْطلغ أَبو منصور الفانيذّي الكْرِجّي ، سمع أَبا علّي بن شاذاَن ، رَوى عنه إِسماعيُل بن  يَْلبُر ، كيَْنُصر : اسٌم ، وهو يَْلبُر : [يلبر]

 ذكَره الذهبّي في التاريخ. 488الّسَمْرقَْنِدّي تُوفِّي سنة 

ْنديّ  (2) َجّد َحْمَداَن بن عاِرمٍ  ، أَهمله الجوهرّي ، وهو اسم ، كَشّدادٍ  يَنّارُ  : [ينر] ثالبُخَ  (3) الزَّ عن َخلَِف ابن ِهشام البَّزاز ، قال  اِرّي الُمَحّدِ

 الحافظ : فَْرٌد. وقد تقّدم في ز ن د.

والتََّماِدي في  اللََّجاجُ  : اليَْهر ، وقال أَبو تَُراب : الَمْوِضُع الَواِسعُ  ، أَهمله الجوهرّي. وقال الّصاَغانّي : هو ويَُحّركُ  ، بالفتح اليَْهرُ  : [يهر]

جُل ، إِذا لَجَّ  اْستَْيَهرَ  وقد األَْمِر ،  اليَْهيَرُ  وَوقَع في التّْكِملَة واللَّسان وغيرهما من األُصول أَّن الذي بمعنَى اللَّجاجِ هو وتََماَدى في األَْمِر. الرَّ
 كَجْعفَر وهو المنقول عن أَبي تُراب. (4)

جلُ  اْستَْيَهرَ  أَْيضاً : عنهو ، حكاه ثعلب ، فَِزَعتْ  إِذا الُحُمُر. اْستَْيَهَرت يقال :و  وأَنشد : ُمْستَْيِهرٌ  ، فهو َذَهب َعْقلُهُ  ، إِذا الرَّ

ض َدائــــــــــبــــــــــًا  مــــــــــَ عــــــــــَ  و ــــــــــَح راً َيســــــــــــــــــــــــح هــــــــــِ يــــــــــح تـــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــح

  
ضُ   مـــــــــــــــَ ٍر مـــــــــــــــا  ـــــــــــــــَح ا ولـــــــــــــــيـــــــــــــــ   كـــــــــــــــِ دن  جـــــــــــــــِ

  
جُل : اْستَْيَهرَ  عن أَبي تَُراب :و  ، وأَنشد الليث : اْستَْيقََن باألَْمرِ  الرَّ

ُر  قحصـــــــــــــــــــــــِ وَن ومـــــــــا تــــــــــُ قـــــــــُ ا الـــــــــعـــــــــاشـــــــــــــــــــــــِ حـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــَ

  
ِو و   ك يف الــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــح بــــــــــــُ لــــــــــــح رُ قـــــــــــــَ هــــــــــــِ يــــــــــــح تـــــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــــح

  
« ى رهـ » للمصنّف ذكر اللّغَتين ، وسبق لنا في« وه ر»، وهِذه عن الّسلمّي ، وقد تقّدم في  كاْستَْوَهرَ  هكذا أَنشده الصاغانّي وغيره هنا ،

 كذلك.

 من األَذواِء. َمِلٌك من ُملُوك ِحْميَرَ  َر الّصاَغانّي على التَّْحِريك :، واقتص محّركةً وقد يَُسكَّنُ  (5) يََهرٍ  ذُوو

، واْقتَيِل هو  اْستَْبِدْل بها إِبِالً َغْيَرَها واْقتَيِل واْرتَِجْع ، أَي بإِبِِلك اْستَْيِهرْ  يقال : ، وعن ابن األَْعَرابّي : ى رهـ  في ، مشّدَد اآلِخِر ، اليَْهيَرُّ و

 .«ى رهـ » ، وقد تقّدم لذلك ِذْكٌر في (6)افتَِعْل من الُمقَايَلَة في البَيع ، وهي الُمبَاَدلَة ، نقله الصاغانّي وابُن منظور 

ٍد وبه تَّم َحْرُف الراِء ، بفْضل هللِا تعالَى وُحْسِن َعْونِه وتَْوفِيِقه ، والَحْمدُ  اِلَحاُت ، وصلَّى هللاُ على سيِِّدنا وَمْوالنَا محمَّ  هلِل الذي بنِْعَمتِه تَتِمُّ الصَّ

  بالَحَسنَاِت.َخْيِر البَِريَّاِت ، وعلى آِله وَصْحبِه أُوِلي الَكَراَماِت ، وَمْن تَبِعَهم بإِْحساٍن إِلى ما بَْعَد يَْوِم يُْجَزى العَْبدُ 

 ، أَحوالٍ  أَْحَسنِ  على ، الِكتَاب من بَِقيَ  ما إِلتَْمامِ  تَُوفِّقَني أَن ، وأَْحبَابِك وبأَْوِليَائكِ  ، وسلمعليههللاصلىَحبِيبَِك الُمْصَطفَى ، اللهّم إِنّي أَسأَلُك ب

 ، وباإِلجابة َجِدير. (ء  َقِدير  ِإنََّك َعلى ُكلِّ َشيْ )ابِقَِة عاِئٍق ، وال عائقِة سابٍِق ، سَ  غيرِ  من ، ِمْنَوالٍ  وأَتمِّ 

ء  ِإنََّك َعلى ُكلِّ َشيْ )ْح فََساَد قُلُوبِنَا ، وأَسأَلَُك اللُهمَّ أَن تْغِفَر لنا ذُنُوبَنَا ، وتَُكفَِّر عنا َسيِّآتِنَا ، وتُْب َعلَْينَا وَعافِنَا واْعُف َعنَّا ، وأَصلِ 
 .(َقِدير  



7152 

 

ِم ، من ُشهوِر سنِة وكان الفراُغ من ذلك في َسَحِر ليلِة االثنين ،  بمنِزلي في َعْطفَِة الغَسَّاِل ،  1183لخْمٍس بَِقيَْت من َشْهِر رمضاَن الُمَكرَّ

 في ِمصر ، ُحِرَسْت.

د ُمْرتََضى الُحَسْينِّي ، عفَا هللا عنه ، آِمين.  وكتَبَه محمَّ

__________________ 
 ( وهي عبارة اللسان.1)
ــــــــــــــهمادة ز ن د : ابن عازم ابلزاي ا قوله : محدان بن عارم هكذا يف النسخ هنا ابلراء ا وتقدم يف»( عل  هامش القاموس : 2) ويف « مصححة ـ

 التكملة : غارم.
 .«زند»انظر القاموس والتاج يف مادة « الزندين»( يف القاموس : 3)
 ( يف التكملة واللسان بتشديد الراء.4)
 .«ذو يـََهرَ »( ضبطت يف التكملة ممنوعة من الصرف : 5)
 .«ي رهـ » ( ورد ذكره يف اللسان يف مادة6)
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 ابب الزاي
ر   يا كريم.الحمُد هلِل ؛ والصَّالة والسَّالم َعلَى َرُسول هللا ، ُمَحّمد وعلى آله وَصحبِه ، وَمْن تَبِعَُهم بإِْحَساٍن. اللُهمَّ يَّسِ

 ابب الزاي
اُد في َحيٍِّز واحد ، وهي الُحُروُف األََسليّة ، ألَنَّ َمْبَدأَها من أََسلَة اللَِّسان. قال األَزهرّي : وهي من الُحُروِف الَمْجُهوَرة ، وهي  ين والصَّ والّسِ

يِن وال مع الّزايِ في َشيْ  اُد مع الّسِ  ٍء من َكالِم العََرب.ال تَأْتَِلُف الصَّ

اءِ   .قال شيخنا : وفيها لُغَاٌت : الّزاُء ، بالَمّد ، كالرَّ

ِله وتَْشِديد ال ّي ، بكسر أَوَّ اُي ، بالتَّْحتِيَّة ، بدل الَهْمَزة ، كما هو الَمشُهور الجاِري على األَْلِسنَة ، والّزِ تَّْحتِيَّة ، حكى الثَّالثةَ في النَّْشر. والزَّ

 ، وبََسط الكالَم فيه.ويقال : َزْي ، كَكْي ، حكاه ابُن ِجنّي وغيُره ، ويَأْتِي بعُضها للُمَصنِّف في المعتّل 

ح به ابُن أُّمِ قاِسم وَغْيُره ، نحو : يَْزِدُل ، في يَْسِدل ، ويزْ  اِد ، كما َصرَّ يِن والصَّ ُدُق ، في يَْصُدق. وفي التَّْسِهيل قالُوا : وتُْبَدل الّزاُي من الّسِ

ياِر وُجْزُت ، وبَْعَد را ٍء ، نحو : َرَسَب وَرَزَب ، قال شيخنا : وهذا اإِلبداُل قيل إِنّه لُغَةُ َكْلٍب. : وقد تُْبَدل بعد جيٍم نحو : ُجْسُت ِخالَل الّدِ

 وقال الطُّوِسّي إِنّه لُغَةُ ُعْذَرةَ وَكْعٍب وبَنِي العَْنبَر ، وهللا أَْعلَم.

 مض الزاي (فصر اهلمزة)
ّم ، أُبُوزاً و ، بالفَتْحِ ، أَْبزاً  ، من َحّد َضَرب يَأْبِزُ  الظَّْبيُ  أَبَزَ  : [أبز] وقَفََز في  َوثَبَ  ، هكذا َضبطه الصاغانّي : ، كَجمَزى أَبََزىو ، بالضَّ

 ، قال : أَو تََطلََّق في َعْدِوهِ  عدِوه ،

َتطَلِّ ِ  اآِبزِ مَيُر  َكَمرِّ 
ُ
 امل

َح به الصاغانّي. األَْبز من : اسمٌ  األَبََزى أَو  ، كما صرَّ

 ومثلُه في اللسان.

يت : أَبُوزٌ و أَبّازٌ و آبِزٌ  وَظْبيَةٌ َظْبٌي و ّكِ  : القَفّاُز. قال الراجز يَِصُف َظْبياً : األَبّازُ  ، كناِصٍر وَشّداد وَصبُور ، أَي َوثّاٌب. وقال ابُن الّسِ

دَعح  َأاّبزٍ اي ُرب   ِر صـــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــح  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــعـــــــــــــــُ

ضح     مـــــــــــَ ـــــــــــَ ت ه فـــــــــــاجـــــــــــح ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ـــــــــــُب ِإل ـــــــــــذِّئ َ  ال ـــــــــــ  ب قـــــــــــَ ـــــــــــَ  تـ

  

ضح  بـــــــــــــِ هح وال شـــــــــــــــــــــــــــَ ا رََأ  َأنح ال َدعـــــــــــــَ مـــــــــــــّ  لـــــــــــــَ

ضح     جـــــــــَ طـــــــــَ ٍف فـــــــــاضـــــــــــــــــــــــح قـــــــــح اِة حـــــــــِ (1)مـــــــــاَ  ِإىل أَرحطـــــــــَ
 

  
 وقال ِجَراُن العَْوِد :

َر  ُت مجـــــــــــََ حـــــــــــح بـــــــــــَ دح صـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــَ وِز  (2)لـــــــــــَ  بـــــــــــَن كـــــــــــُ

َر      ًة مـــــــــــــــــــــــن وَكـــــــــــــــــــــــَ اَللـــــــــــــــــــــــَ وزِ عـــــــــــــــــــــــُ  أَبـــــــــــــــــــــــُ

  

وِز  فـــــــــــــُ حـــــــــــــح
َ

ِ  املـــــــــــــ فـــــــــــــَ رِيـــــــــــــُح بـــــــــــــعـــــــــــــد الـــــــــــــنـــــــــــــ   تـــــــــــــُ

وِز     فـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  ِة ال َدايـــــــــــــــــــَ َة اجلـــــــــــــــــــِ (3)ِإرَاحـــــــــــــــــــَ
 

  
 َجَمَل بن ُكوِز بالِجيم.»قال أَبو الَحَسن محّمد بن َكْيَساَن : قرأْتُه على ثَْعلَب 

بُوح الذي َسقاه له ُعاَللَةً من َعْدِو فََرٍس َوَكَرى  (4)قال :  ، وهي الشديدةُ العَْدِو وأَنا إِلى الحاِء أَْميَُل. وَصبَْحته َسقْيتُه َصبُوحاً ، وَجعََل الصَّ

(5). 

__________________ 
 يعلو بياضها محرة. واألرطاة واحدة األرطي وهو شجر ( نسب الرجز حبواشي املطبوعة الكويتية ملنظور بن حبة. وقوله العفر هي من الظباء الجي1)

 يدبغ بورقه. وا قف : املعوج من الرمر ا ومجعه أحقاف وحقوف ا لسان.
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 اب اء ا قا  علي : وأان إىل ا اء أمير. لسان.« محر»( ورويت 2)
 سبا . والنفوز الجي تنفر أي تثب.( قوله النف  امفوز : يريد النف  الشديد املتتابض الذي كان دافعا يدفعه من 3)
 ( هو قو  علي ا كما يف اللسان ا وقد الحظته قريبا.4)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قا  يف اللسان : يقو  : سقيته عاللة عدو5)
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 اْستَراَح في َعْدِوِه ثم َمَضى. : يَأْبُِز أَْبزاً  اإِلْنَسانُ  أَبَزَ و

 ، والهمُز بََدٌل من الهاِء. (1)كذا في اللَّسان  ماَت ُمعافََضةً  ي َهبََز :، لغة ف أَبََز يَأْبُِز أَْبزاً و

 ، نقله الصاغانّي. بَغَى َعلَْيهِ  : يَأْبُِز أَْبزاً  بَِصاِحبِه أَبَزَ و

ً  كَصبُور ، أَبُوزٌ  نَِجيبَةٌ  يُقَال :و  في َعْدِوها. تَْصبُِر َصْبراً َعِجيبا

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْحمن الصَّحابّي الَمْشُهور ، وقيَل ألَبِيه ُصْحبَة. قلُت : وهو ُخَزاِعّي َمْولَى نافِع بن عبد ا ىأَْبزَ  لَحاِرَث ، اْستَْعَمله ، كَسْكَرى : َوالُد عبِد الرَّ

بّي َصلّى هللا عليه وسلم وأَبي بَْكٍر ، على ُخَراساَن ، وكان قاِرئاً فَرِضيّاً عاِلماً ، استعمله َمْواله على َمكَّةَ َزَمَن ُعَمَر ، وَرَوى عن الن

ه رائطة. أَْبَزى وَعّماٍر. واْبنَاهُ َسِعيٌد وعبُد هللا لهما ِرَوايَةُ ، وعبُد هللا بن الحارث بن  ، عن أُّمِ

ِضّي في َشْرح الَحاِجبِيّة : ما بِها ، أَْي أََحٌد. وقال : أَغفلَه المصنُِّف والَجْوَهِرّي. قلُت : ولكن لم  آبِزٌ  واْستَْدَرك شيُخنَا هنا نقالً عن الرَّ

ل. اآلِبزِ  يَْضبِْطه ، وظاِهُره أَنه بَكْسر الَهْمز وُسُكوِن الموّحدة ، والصواب أَنَّه بالَمّدِ ، كناِصٍر ، ثّم هو َمجاٌز من  وهو الَوثَّاُب فتأَمَّ

 اْسٌم ، وقد أَهمله الجوهرّي والصاغانّي. آَجزُ : والِّذي في اللَّسان ، و اسمٌ  ، بالفتْحِ : األَْجزُ  : [أجز]

َِّكْئ. (2) على الِوَساَدةِ تََحنَّى َعلَيَها اْستَأَْجزَ و  ولم يَت

 وال تَتَِّكئ. تَْستَأِجزُ  وكانت العربُ 

َِّكُئ على يَِميٍن وال ِشَماٍل. قال األَزَهِرّي : لم  تَْستَأِْجزُ و اْرتِفاُق العََرِب ، كانت تَْحتَبِئ اإِلجاَزةُ  وفي التهذيب عن اللْيث : على ِوَساَدةٍ وال تَت

 : اْرتِفاُق العََرب ، كانت تَْحتَبِي أَو اإِلجاز ما نّصه : قال اللّيث :« ج وز»أَْسَمْعه لغير اللَّْيُث ، ولعلّه َحِفَظه ، ثم رأَيُت الصاغانيَّ ذكر في 

َِّكُئ على يَِميٍن وال ِشمال ، هكذا قال األَزهريُّ : وفي ِكتَاب اللَّْيِث : اإِلْجَزاُء بََدل اإِلجاِز ف، أَي تَْنَحنِي  تَْستَأِْجزُ  يكوُن من على ِوَساَدةٍ وال تَت

 َغْير هذا التركيب.

ٌء قُِصد به الماِضي أَو الُمَضارع ، والفَتْح في التَّثِْليُث فيه غيُر َمْعروف ، سوا ، قال شيُخنَا : ، ُمثَلَّثَةَ الّراءِ  يَأْرزُ  الرجلُ  أََرزَ  : [أرز]

، كيَْضِرُب ، ال يُْعَرف فيه غيُرها ،  يَأِْرزُ  الُمضاِرع اَل َوْجه له ، إِذ ليس لنا َحْرف حلٍَق في َعْينِِه وال الِمِه ، فالصواب االقتصار فيه على

ا. قلُت : وإِذا كان الُمراد بالتَّثِْليِث أَْن يكوَن من َحّدِ َضَرَب وَعِلَم ونََصَر فال مانَِع ، وال يَِرُد فقوله ُمثَلّثة الراِء ِزيَاَدةٌ ُمْفِسَدةٌ غيُر ُمْحتَاج إِليه

 ، كقُعُوٍد ، أُُروزاً  عليه ما َذَكُره من قوله : إِْذ ليس لنا َحْرف َحْلٍق ، إِلى آخره ؛ فإِّن ذلك شرٌط فيما إِذا كان من َحّد َمنََع ، كما هو ظاهر ،

َع وثَبََت ، فهو ، بالفتح : أَْرزاً و  ، كَصبُوٍر ، أَي ثابٌِت ُمْجتَِمع. أَُروزٌ و ، بالَمّد ، آِرزٌ  اْنقَبََض وتََجمَّ

 .أَُروزٌ  ، إَِذا تََضامَّ وتقَبََّض من بُْخِله ، فهو أُُروزاً و يَأِْرُز أَْرزاً  فالنٌ  أََرزَ  وقال الَجْوَهِرّي :

 أَي تَقَبََّض واْجتََمَع. قال ُرؤبة :،  فأََرزَ  وُسئَِل حاَجةً 

 اأَلرحزِ  أَُروزُ فَذا  خَب اٌ  
الدََّهاِء ، لّما كان  (3)ْمُرو يَْعنِي أَنّه ال يَنبَسط للَمعروف ، ولِكنّه ينضّم بعُضه إِلى بَْعض. وقد أَضافَهُ إِلى المصدر كما يُقَاُل ُعَمُر العَْدُل ، وعَ 

يقول : إِذا ُسئَِل  ، ، وإَِذا ُدِعَي اْهتَزَّ  أََرزَ  ُرِوي عن أَبي األَْسَود الُدَؤلّي أَنّه قال : إِّن فالناً إَِذا ُسئِلَ و،  (4) أَْحَواِلهما العَْدُل والدََّهاُء أَْغلَبَ 

 الَمْعُروَف تََضامَّ وتَقَبََّض من بُْخِله ولم يَنبَِسط لَهُ ، وإِذا ُدِعَي إِلى طعَاٍم أَْسَرَع إِلَْيه.

 «الَحيَّةُ إِلى ُجْحرها تَأِْرزُ  إِلى الَمدينة كما لَيَأِْرزُ  إِنَّ اإِلْساَلمَ »الَحِديث :  ، ومنه اَلَذْت بُجْحِرَها وَرَجعَت إِلَْيه تَأِْرُز أَْرزاً  الَحيَّةُ  َرَزتأَ و

ةُ الغَِريب قاِطبَةً بكسر الراِء ، وقال األَْصمعّي : واةُ وأَئمَّ كالُم علّي  ي يَْنَضّم ويَْجتَِمُع بعُضه إِلَى بْعض فيها ، ومنه، أَ  يَأِْرزُ  ضبطه الرُّ

 .«األَْمُر ِإلَى َغْيِركم يَأِْرزَ  َحتَّى: » عنههللارضي

__________________ 
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ويف الصحاح واله فرس صباحاً ا يعين أنه أغار عليه وقت الصبح فجعر ذلك صبوحاً له ا واسم جران العود عامر بن ا ارث كذا يف اللسان ا 
 .«املستورد

 ( يف اللسان : مغافصة ا وما هو مثبت هو عبارة القاموس واألصر.1)
 ( اللسان : تنّح  عنها.2)
«  قوله وعمر الدهاء كذا ابللسان ولعله عمرو فإن سيدان عمرو بن العاص كان مشهوراً ابلدهاء»وهبامش املطبوعة املصرية : « عمر»( ابألصر 3)

 عن الصحاح.وما أثبتناه 
 وما أثبت عن الصحاح.« أحواله»( ابألصر 4)
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ِرير في تَْفِسير الحديث المتقّدم : ثَبَتَْت في َمَكانِها. : تَأِْرزُ  الَحيَّةُ  أََرَزت قِيل :و أَيضاً أَْن تَْدُخَل الحيَّةُ ُجْحَرَها على َذنَبَِها ،  األَْرزُ  وقال الضَّ

 فآِخُر ما يْبقَى منها َرأُْسَها.

 تَأِْرزُ  ، قال : وإِنَّمايدخُل بَْعُد ، قال : وكذلك اإِلسالُم خرَج من المدينة ، فهو يَْنُكص إِلْيَها حتّى يكوَن آخُرهُ نُكوصاً كما كان أَّوله ُخروجاً ف

فَة إِذا كانَت خائفةً ، وإِذا كانت آِمنَةً فهي تَْبَدأُ برأْسها فتُْدِخلُه ، وهذا هو  االْنِجحار. الحيّةُ على هذه الّصِ

 : األَْرزِ  قال في بََرَدتْ  : أُُروزاً و (1) تَأِْرُز أَْرزاً  اللَّْيلَةُ  أَرَزت من المَجاز :و

رِي  ـــــــــــــــــــٍح ويف مـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــِ ذُن يف رِي مـــــــــــــــــــح   ـــــــــــــــــــَ

رِيـــــــــــــــــــــرِ  أَرحزِ و     رٍّ لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــُ

  
ي فيه ، ومنه قولهم :  اْلتِئاُمه ، بالفَتْح : الَكالمِ  أَْرزُ و جاَء ذلك في حديث َصْعَصعَةَ بن « الَكالم أَْرزِ  لم يَْنُظر في»وحْصُره وجْمعُه والتََّرّوِ

 ُصوحاَن.

 ، قال ُزهْيٌر يصف ناقة : القَِويَّةُ الشَِّديَدةُ  ، بالمّد على فاِعلٍَة : من اإِلبل اآلِرَزةُ و

ا   رَِزةِ  هـــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــح اَرِة مل لـــــــــــــــــــــَُ قـــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــَ

اَلءُ     اب وال خـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــرِّك اٌف يف ال طـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــِ

  
 .(2)لها الشَِّديَدةُ الُمْجتَِمُع بعُضها إِلى بعض ، قال األَزهرّي : أَراد أَنََّها ُمْدَمجةُ الفَقَاِر ُمتََداِخلَتُه ، وذلك أَْقَوى  اآلِرَزةُ  قال :

 فيها ِلِشّدة بَْرِدها. منْ  يَأِْرزُ  اللَّْيلَةُ الباِردةُ  ، بالمّد : اآلِرزةُ  من الَمَجاِز :و

 ، إِذا ثَبَتَْت في األَْرض. أََرَزْت تَأِْرزُ  في األَْرض ، وقد الشََّجَرةُ الثابِتَةُ  ، بالَمّد : اآلِرَزةُ و

ِقيعُ  ، كأَِميٍر : األَِريزُ و  لَبِْستُُهما. األَِريزَ  ُسئل أَعَرابيٌّ عن ثَْوبَْيِن له فقال : إِذا َوجْدتو ، الصَّ

القَْوِم ، كَسِفينٍَة :  أَِريَزةُ  ، والِّذي نقَلَه الصاغانّي وأَبو َمْنُصور : َعِميُد القَْومِ  : األَِريزُ و والَحِليُت : ِشْبهُ الثَّْلج يَقَُع على األَرض. األَِريزُ و

 إِليه الناُس وتَْلتَِجُئ. تَأِْرزُ  عِميُدهم. قلُت : وهو َمجاٌز كأَنَّه

 ، وقال ثعلب : َشِديُد البَْرِد في األَيّام ، ورواه ابُن األَعرابّي أَِزيز ، بزاَءْين ، وسيُْذَكر في محلّه. اليْوُم الباِردُ  : ِريزُ األَ و

نَْوبَِر. ، بالفَتْح األَْرزُ و ،  كاألَْرَزةِ  هاج : وهي التي ال تُثِْمُر ،، قاله أَبو حنيفة ، زاد صاحُب الِمنْ  أَو َذَكُرهُ  قاله أَبو ُعبَْيد ، ويَُضمُّ : َشَجُر الصَّ

ْفُت ، ويُْستَْصبَح بَخَشبِه كما يُستَصبَح با األَْرز وهي واحدة لشََّمع ، ، وقال : إِنه ال يَْحِمل شيئاً ، ولكنّه يُْستَْخَرج من أَْعجاِزه وُعُروقِه الّزِ

الُمْجِذيَة على األَْرض  األَْرَزة َمثَلُ  (3)َمثَُل الكافِِر »ُل هللا َصلّى هللا عليه وسلم : قال رسو وليس من نَبَاِت أَرِض العََرب ، َواحدتُه أَْزَرةٌ ،

ةٍ واحدة ، بسكون  األَْرَزةُ  والقَْوُل عندي َغْيُر ما قااله ، إِنََّما : (5)ونحَو ذلك قال أَبو ُعبَْيَدة. قال أَبو ُعبَْيد  (4) «حتى يكوَن اْنِجعَافَُها بَمرَّ

نَْوبَُر ثََمرُ  نَْوبَر ، وإِنَّما الصَّ ى عندنا الصَّ َي الشََّجر َصنَْوبَراً من أَْجِل ثََمِره ، أَراَد النبيُّ  األَْرزِ  الراِء ، هي َشَجَرةٌ معروفةٌ بالشام تَُسمَّ ، فُسّمِ

إِ في نَْفِسه وماِله وأَْهلِ  ه وَولَِده حتّى يَُموت ، فَشبَّه َمْوتَه باْنِجعَاِف هذه الشََّجَرة من أَْصِلَها حتّى يَْلقَى َصلّى هللا عليه وسلم أَّن الكافر َغْيُر ُمَرزَّ

 قال : العَْرَعر : األَْرزُ  أَو هللا بذُنُوبِه.

ا  اِء كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــَ َذاٌت ابلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ  ا َربـــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــــََ

ُم     ُروعُ  أَرحزٍ َدعــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــن  فـــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــَ

  
 بَِوْزن فاِعلَة ، وأَنكرها أَبو ُعبَْيد. آِرَزة ، قاله أَبو َعْمرو ، وقيل : هي األَْرَزنِ بالتَّْحِريِك : َشَجُر  ، األََرَزةو

ُ  الَمأِْرزُ  من الَمَجاز :و  والُمْنَضمُّ. ، كَمْجِلس : الَمْلَجأ

ّمةَ ، ُعتُلٍّ  ، مثل أُُرزٌّ و ، وهي اللّغةُ الَمْشهورة عند الَخواّص ، كأَُشدٍّ  أَُرزٌّ  ، قال الجوهرّي فيه ِسّت لُغَات : األَُرزُّ و ِة الضَّ مَّ  ، بإِتْباع الضَّ

 ، مثل ُرُسل وُرْسل ، أَحُدهما ُمَخفٌَّف عن الثاني ، وُرزٌّ ، بإِْسقاط ُطنُبٍ  مثل أَْرزٌ و قُْفلٍ  مثل أُْرزٌ و

__________________ 
 .«أريزاً قوله  رز اخل الذي يف اللسان  رز »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
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 .«وذلك أشد لظهرها»( األصر واللسان نقاًل عن األزهري ا ويف التهذيب : 2)
 ( كذا ابألصر والتهذيب واللسان ا ويف النهاية : املناف .3)
 .«قوله : اجملذية هيي الثابتة املنتصبة ا واالجنعاف : االنقالع ا كذا يف النهاية»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 صر واللسان ا ويف التهذيب : قا  أبو سعيد.( كذا ابأل5)
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ّنف يف   ضــاَعف ا ورُنـحٌز ا وهي لعبحِد القيحِ  ا وســيبحيت للمصــَ
ُ
َشــُهوَرة عند الَعوامِّ ا و ر  ِذكرِه يف امل

لّه ا اهلَمَزة ا وهي امل
ٍد ا قا  : وهالِن عن ُكراٍع ا ُكل ه ا كَعضــــــــــُ  أَُرزٌ و  ككابٍُر ا  آُرزٌ  فهذه الســــــــــتة الجي ذكرها اجلوهرّي ا ويقا  فيه أَيضــــــــــاً :

رحٌب من الرُبّ  رِييف وفارِســـــييف وِهنحِدييف ا وَأجَوُده  (1)ضـــــَ ا وقا  اجلَوحهرّي : َحبيف ا وهو م ا َأي َمعحُروف ا وهو أَنواٌع ا ِمصـــــح
 ه من مُجحَلِة الس ُموم ا نقَله صاحب املِنحَهاج.املِصحرّي ا ابرٌِد ايِبٌ  يف الثانِية ا وقير ُمعحَتِدٌ  ا وقير حاريف يف اأُلوىَل ا وِقشرُ 

ً  ويقالُ  ، بالضّم ، األُْرِزيُّ  أَبو َرْوحٍ ثابُِت بُن مَحّمدٍ و يُّ  فيه أَيضا ّزِ ّز ، األُرزِ  نِْسبة إِلى بْيع الرُّ ثٌ  أَو الرُّ ونُِسَب إِليه أَيضاً  ، قلُت : ُمحّدِ

 بن َعِدّي. عن الهْيثَم (2) األُرزيّ  عبّاٌس أَبو َغّسانَ 

 .األُرزيّ  ويْحيَى بن محّمد

ْينَبِّي ، ذكره ابُن نُْقَطة. (3)و[ ]  الفَِقيه الَحنَِفّي َحدَّث عن َطّراد الزَّ

 * وِمّما يُْستَْدرك َعلْيه :

 ، ُمبَالَغَة. وقد تَقَدَّم. أَُروُز األَْرزِ و َشِديُده ، البُْخِل : أَُروزُ  ، كَصبوٍر : البَِخيُل ، وَرُجلٌ  األَُروزُ 

 الُمْعيِي : وقََف. أََرزَ و الرُجُل إِلى منَعَتِه : َرَحل إِلْيها. أََرزَ  إِليه : اْلتَجأَ. وقال زيُد بُن ُكثَْوة : أََرزَ و

 : ُمتََداِخٌل. (4) أَِرزٌ  من اإِلبِِل ، كَكتٍِف : القَِويُّ الشَِّديُد. وفَقَارٌ  األَِرزُ و

لبَة أَْبلَُغ في الَجْرح ، ويقال : منه أُِخَذ ناقَةٌ  ، َصاَلبَتَُها. قالُوا : أَْرُزَهاو أَْرزٍ  س إِنَها لذاتُ ويُقَال للقوْ  ْمُي من القَْوس الصُّ الفَقَاِر  (5) أَِرزةُ  والرَّ

 ، أَي َشديدةٌ.

 ليَاِلي ، كقوله :، أَي اللياِلي البَاِرَدة ، ويُوَصُف بها أَيضاً غْير ال آِرَزةٍ  َجْمع األََواِرزُ 

 اأَلَوارِزِ يف اتِّباِع الظ َلِر و 
ْجِن.  فإِّن الُظلَل ُهنَا بُيوُت الّسِ

 تُْرَعُد. أََرائَِزهُ و أَِريَزتَه وفي نوادر األَْعَراب : رأَْيتُ 

ُجِل : نَفَُسه.  أَِريَزةُ و أَي أَثْبَتَها ، إِن كان بتَْخِفيف  ، «فيها أَْوتاداً  أََرزَ و ِعَماداً ،جعََل الِجبَاَل لألَْرِض » : عنههللارضيفي حديث علّي والرَّ

ت الشجرةُ ، إِذا ثبَتَْت ، وإِن كانَت مشدَّدة فمن أََرَزت الّزاي فِمنْ  ت ، وسيُْذكر في َمْوضعه. أَرزَّ  الجرادةُ وَرزَّ

 في الَمْشيِ إِلْعيائه. (6)تَّبَسُّط ، أَي ُمْنقبِضاً عن ال آِرزاً  ويقال : ما بَلَغ أَْعلَى الَجبَل إِال

 أَصابِعُه من ِشدَّة البَْرِد ، قاله الزَمْخَشِرّي. أََرَزتْ  ومن الَمجاز :

 . نقله الصاغانّي.األَِريزَ  . الذي يأَكلُ اآلِرزُ و

تِ  : [أزز] او تَئِزُّ  الِقْدرُ  أَزَّ ْت ائْتِزاَزاو ، بالفتح ، أََزازاً و أَِزيزاً و تَُؤزُّ أَزًّ زاً و ، ائْتَزَّ ْت تَأَزُّ  اْشتَدَّ َغليَانَُها ، أَو هو َغلَياٌن ليس بالشَِّديِد. : تَأَزَّ

ا النارَ  أَزَّ و ها أَزًّ  أَْوقََدها. : يَُؤزُّ

تو ا السَّحابَةُ  .أَزَّ تَْت من بَِعيٍد. : أَِزيزاً و ، تَئِزُّ أَزًّ  صوَّ

ْعِد  األَِزيزُ و  .(7)َصْوُت الرَّ
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ا ءَ الشَّيْ  أَزَّ و ه أَزًّ هُ : أَِزيزاً و ، يَُؤزُّ َكهُ َشديداً  ، مثْل هزَّ :  األَزُّ  ، وقال ابُن ِسيَده : هكذا رَواه ابُن ُدرْيد. قْلُت : وقال إِبراِهيُم الَحْرِبّي. حرَّ

 بِأََززٍ  الشَّْمُس على َعْهِد النّبّي َصلّى هللا عليه وسلم فاْنتهْيُت إِلى الَمْسِجد فإِذا ُهوَ  : (9)َكَسفَِت » في حديث َسُمَرةَ :و .(8)الَحَرَكة ، ولم يَِزْد 

من الناِس. قال ابُن ِسيَده : وأُراه ِمّما تقدَّم من الصَّْوت ، ألَّن المجلس إِذا اْمتأَلَ  ، محّركةً : اْمتِالُء المْجلَس األََززُ  قال أَبو إِسحاق الحربّي :

قَاُء وَمِشَشت الدابَّةُ ، وقد يُوصفبأََززٍ  َكثَُرت فيه األَْصَواُت واْرتَفَعَت. وقولُه :  . بإِظهار التضعيف وهو من باب لَِحَحْت َعْينُه وأَِلَل الّسِ

__________________ 
 .«( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : من الرّب ا كذا ابللسان أيضاً 1)
 ورد عياش بن ابراهيم األرزين ا أبو غسان.« األرزين»( يف اللباب 2)
 ا .( سقطت من األصر ا وما أثبتناه عن املطبوعة الكويتية ا وهي زايدة يقتضيها السيا  كما ورد حبواشيها ا راجض ما ذكره امق  هن3)
 ( يف اللسان : آرز.4)
 ( يف الصحاح واألساس : آرزة.5)
 ( األساس : االنبساط يف مشيه من شدة إعيائه.6)
 ( يف اللسان : واألزيز : صوت الرعد من بعيد.7)
 ( وردت العبارة يف التهذيب نقاًل عن ابراهيم ا ريب رواه عن ابن االعرايب.8)
 ذيب : انكسفت.( األصر والنهاية واللسان ا ويف الته9)
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َصحَدر منه فُيَقا  : بـَيحتٌ 
 ا وال يشت   منه ِفعحٌر ا ولي  له مَجحض. أََززٌ  ابمل
يُق ، : األََززُ  قيل :و َحام ، ليس فيه ُمتََّسع.  أََززٌ  ويُقَال : أَتْيت الواِلَي والمْجِلسُ  الُمْمتَِلُئ. قيل :و الّضِ ، أَي ُمْمتَِلُئ من الناس ، َكثِيُر الّزِ

 ، إِذا اْنَضمَّ بعُضهم إِلى بَْعض ، قال أَبو النَّْجِم : أََززٌ  النّاسُ و

زح  جــــــــــــَ د  ا ــــــــــــُ ِم ِإَذا شــــــــــــــــــــــــــُ جــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــن و ال ــــــــــــُ  َأان أَب

ٍ  و     يــــــــــــــح َداُم يف ضــــــــــــــــــــــــــــَ ض األَقــــــــــــــح مــــــــــــــَ تــــــــــــــَ  أََززح اجــــــــــــــح

  
َمانَة الُمْحتَِشيَة. كأََززِ  قال : ؟األََززُ  ، قيل : ما (1) أََززاً  وعن أَبي الجْزل األَعرابّي : أَتيُت السُّوَق فرأَيُت للنَّاس  الرُّ

نِينَ  األََززُ و  قاله اللْيث. ِحَساٌب من مجاِري القَمِر ، وهو فُُضوُل ما يَْدخُل بيَن الشُهوِر والّسِ

 ، أَي ُمْنغَصٌّ بالناِس. بأََززٍ  من الناس. وقولهم : الَمْسِجدُ  الجْمُع الَكثِيرُ  ، األََززُ و

 ، ولم يُخّص بَْرَد َغَداةٍ وال غيِرَها. : البَْردُ  األَِزيزُ  ، أَي بَْرٍد. وَعمَّ ابُن األَعَرابّي به البَْرَد فقال : أَِزيزٍ  تُ َغَداةٌ ذاو

 لَبِْستُهما. أَِزيزاً  إِذا َوَجْدتُ  وقال : وقيل ألَْعرابي ولَبَِس َجوَربَْين : ِلَم تَْلبَسُهَما ؛ فقال :

 ، وحكاه ثعلب : األَِرير ، وقد تَقَدَّم. لبَاِردُ ا : اليومُ  األَِزيزُ و

 .«أَِزيزٌ  بقَِضيٍب فإِذا له تَْحتِي وسلمعليههللاصلىفنََخسه رسوُل هللا » حديث جَمِل جابٍِر : ، ومنه ِشدَّةُ السَّْيرِ  : األَِزيزُ و

اللُهمَّ اْغِفْر لي قْبَل حَشِك  ، نقلَه الصاغانّي. والعرُب تقول : : َضَربَاُن الِعْرقِ  األَزُّ و
 العُُروِق. أَزِّ و النَّْفِس  (2)

 .(3)، نقله الصاغانّي ، ولم يَقُْل : ونَْحوه  َوَجٌع في ُخَراجٍ ونَْحِوه : األَزُّ و

ها الِجَماعُ  : األَزُّ و ا ، وأَزَّ ، عن ابن  َحْلُب الناقَِة َشِديداً  : األَزُّ و ِشّدةُ الَحَركِة. األَزَّ   في االْشتِقَاق ، ألَنَّ ، والراء أَْعلَى ، والزاُي َصِحيَحةٌ  أَزًّ

 األَعرابّي ، وأَنشد :

هــــــــــــا  يِنّ نــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــُ يــــــــــــح نــــــــــــَ رَب  ح ابلــــــــــــقــــــــــــُ َبنح ملَح يــــــــــــُ  كــــــــــــَ

رُ و     اَء حــــــــــافــــــــــِ كــــــــــّ ا الــــــــــّزِمــــــــــِ هــــــــــَ نــــــــــح بح مــــــــــِ كــــــــــِ رحتــــــــــَ  ملح يـــــــــــَ

  

ا  أَزِّ شـــــــــــــــــــــــــــــــِديـــــــــــــــــدُة  َبهنـــــــــــــــــ َ َريـــــــــــــــــِن كـــــــــــــــــَ  اآخـــــــــــــــــِ

ِر     ُة قــــــــافــــــــِ لــــــــَ اِن َزجــــــــح جــــــــَ لــــــــح ا الــــــــعــــــــِ هــــــــَ د  تــــــــَ (4)ِإَذا ابـــــــــح
 

  
َخَطأٌ ، ونقله الُمفَضَّل  أَزَّ  ماًء ثُمَّ َغلِّه. قال ابن ِسيَده : هِذه ِرَوايَة ابُن الَكْلبِّي وَزَعم أَنّ  أُزَّ  وفي كالم األَوائل : َصبُّ الماِء وإِْغالُؤه. : األَزُّ و

 من كالِم لُقَْيِم بن لُْقَماَن يَُخاِطُب أَباهُ.

  ُهَو أَم بالّراِء.بالّزايِ ، قال األَزهريُّ : ال أَدري أَ  اْستَْعجلَ  : ائْتِزازاً  الرُجلُ  ائْتَزَّ  عن أَبي َزْيٍد :و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 .(5)، أَي صْوُت بَُكاٍء ، وهو َمجاٌز. وقد جاَء في الحديث  أَِزيزٌ  ِلَجْوفِه

ا بالِقْدرِ  أَزَّ و ا : أَْوقََد الناَر تَْحتََها لتَْغِلَي. وقيل : أَزًّ ها أَزًّ  النّاُر.، إِذا َجَمع تَْحتَها الَحَطَب حتّى تَْلتَِهَب  أَزَّ

 قال ابُن الطَّثَِريَّة يَِصف البَرَق :

ٍة  يــــــــــــــــَ اَلحــــــــــــــــِ َ  مــــــــــــــــُ ريح ًة غــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ِي ريح َبن  حــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

تح     ــــــــــَ ُؤز  ابت ــــــــــَ ا تـ ــــــــــَ ب ــــــــــُقضــــــــــــــــــــــــُ ه ال ــــــــــِ ت ــــــــــِه مــــــــــن حتــــــــــَح  ب

  
 قِْدَرَك ، أَي أَْلِهب الناَر تْحتَها. أُزَّ  : االْلتِهاُب والَحرَكةُ كاْلتَِهاِب الناِر في الَحَطب ، يقال : األَِزيزُ  وقال أَبو ُعبَْيدة :

ةُ و  : الصَّْوت. األَزَّ

ْعِد. وَصدََّعنِي أَِزيزُ  يقال : َهالَنِي َحا وَهِزيُزَها. أَِزيزُ  الرَّ  الرَّ
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زَ و  الَمْجِلُس : ماَج فيه النّاُس. تَأَزَّ

 : االْختالط. زُّ األَ و

او : التْهيِيُج واإِلغَراُء ، األَزُّ و ه أَزًّ هُ يَُؤزُّ  : أَْغَراه وَهيََّجه. أَزَّ

هُ و ا (َأاّن َأْرَسْلَنا الشَّياِطنَي َعَلى اْلكاِفرِينَ ): حثَّهُ ، وقوله تعالى :  أَزَّ ُهْم أَزًّ  قال الفَّراُء : أَي تُْزِعُجهم إِلى (6) تَُؤزُّ

__________________ 
 وهي عبارة التهذيب أيضا.« قوله : فرأيت للناس أززاً ا الذي يف التكملة واللسان : فرأيت النساء أززاً »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«قوله : حشك النف  ا ا شك : اجتهاُدها يف النزع ا قاله يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 العبارة كالتكملة يف التهذيب واللسان.( وردت 3)
 ( الزجلة : صوت الناس ا شّبه حفيف شخبها حبفيف الزجلة.4)
 ( ولفظه كما يف النهاية : أنه كان يصلي وجلوفه أزيز كبزيز املرجر من البكاء.5)
 .83( سورة مرمي اآية 6)
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ِليهم ِإشحالًء.  ََعاِصي وتـُغحرِيهم هبا. وقا  جُماِهٌد : ُتشح
 وقا  الّضّحاُ  : تـُغحرِيهم ِإغحرَاًء.امل

ون : الشَّياِطيُن الِّذين األُّزازُ  وعن ابن األَْعَرابّي : بَْير أَزَّ  كان الِّذي»في حديث األَْشتَِر : والُكفَّاَر.  يَُؤزُّ  «أُمَّ الُمْؤِمنين على الُخروج ابن الزُّ

َكها وأَْزعَجَها وَحَملَها على الخُ   أَْن تَْحِمَل إِْنَساناً على أَْمٍر بِحلٍَة وِرْفق َحتَّى يْفعلَه. األَزُّ  روج. وقال الَحربِّي :أَي هو الِّذي َحرَّ

ه ءَ الشَّيْ  أَزَّ و ا الَكتَائبَ  أَزَّ  ، إِذا َضمَّ بَْعضاً إِلى بَْعض ، قاله األَْصَمِعّي. وقال أَبو َعْمرو : يَُؤزُّ  ْخَطُل :: أَضاَف بَْعَضها إِلى بَْعض. قال األَ  أَزًّ

وِد و  هـــــــــــــُ ـــــــــــــعـــــــــــــُ ِر ال ـــــــــــــح وِد ِ ث ـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــُ ُ  ال قـــــــــــــح ـــــــــــــَ  نـ

ُؤز      ــــــــــــــَ ا يـ ــــــــــــــَ ــــــــــــــن ي ىت  محــــــــــــــَِ َب حــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ائ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــكــــــــــــــَ  ال

  
 من كذا : يَْمتَِعُض ويَْنَزِعُج. يَأْتَزُّ  : الِحدَّةُ ، وهو األَِزيزُ و

. وقال أَبو َعْمٍرو : األَْفزُ  : [أفز] هكذا نقَلَه الصاغانّي عنه ، ونقلَه صاحُب اللسان  الَوثْبُ  واألَْفُر ، بالّزايِ والّراِء : األَْفزُ  ، أَهمله الجوهريُّ

اي : الَوثْبَةُ بالعَجلَة ، واألَفُر ، بالّراِء : العْدُو ، ثم قال الصاغانّي : األَْفزُ  عنه أَيضاً فقال : َ  ، بالزَّ ، قال شيُخنَا : َحّق  نَّهُ َمْقلُوٌب من الَوْفزَكأ

.العبارة أَن يقوَل : كأَنَّه ُمْبَدٌل من الَوْفِز ، ألَّن الهمزةَ تُْبدل من الواو ، إِْذ ال مْعنَى للقَْلِب ُهنَا إِالّ من حيْ   ُث اإِلطالُق العامُّ

 اَدةٍ وِوَساَدة. نقله الصاغانّي.وِإسَ  وِوفَاز ، كإَِشاح وِوشاحٍ  إِفَازٍ  أَنا َعلَى يُقَال :و

 ، من حّدِ َضَرَب ، نقله الصاغانيُّ ، أَلََزهُ يَأِْلُزه أَْلزاً  ، يُقال : ءِ اللُُّزوم للشَّيْ  هو: ابُن األَْعَرابِّي  (1)، أَهمله الجوهرّي ، وقال  األَْلزُ  : [ألز]

 .أَْلزاً  *يَأِْلزُ  بِهِ  أَلَزَ  كذاو

 ، وَعِلَز مثلُه ، نقله الصاغانّي. كفَِرح : قَِلقَ  أَِلزَ و

 من اآلخر. أَو أََحُدهما تَْصِحيفٌ  ، وقد تَقَدَّم ، وأَعاده صاحُب اللَسان ُهنَا ، كاألََززِ  ِمن مَجاِري القَمِر ، ِحَسابٌ  ، بالفَتْح : األَْوزُ  : [أوز]

ةٌ  اللَِّحيُم في َغيِر ُطوٍل ، قالَه اللْيُث ، واألُْنثَى : ، كِخَدّبٍ : القَِصيُر الغَِليظُ  اإِلَوزُّ و . وَجَزم العُْكبَِريُّ أَّن َهْمَزتَها زائدةٌ ، ألَّن بعَدها ثاََلثَةَ إَِوزَّ

ْء ِصفَة ، قال : حَكى ذلك أَبو َعِلّي  ، ألَّن هذا البِنَاَء لم يَِجيأُُصوٍل ، كما نقله شيُخنَا. قال ابُن ِسيده : وهو فِعلٌّ ، وال يجوز أَن يكوَن إِفَْعالً 

 وأَنشد :

زن فـــــــــــــــــِإّن بـــــــــــــــــّزِي  َت َذا خـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح  ِإنح كـــــــــــــــــُ

وحَ  َوَأً      ــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــــــــٌة فـ ــــــــــــــــــــــــِ  ِإَوزِّ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  
ةو ونَ  البَطُّ ، ج : اإِلَوزُّ و اإِلَوزَّ ر السالم مع فَْقِده للشُروط ، إِّما للتَّأِْويِل أَو ُشذُوذاً ، ، َجمعُوه بالَواو والنوِن ، أَْجَروه ُمْجرى َجْمع الُمَذكَّ  إَِوزُّ

 أَو َغْير ذلك ، قاله َشْيُخنَا.

 ، نقله الصاغاني. اإِلَوزّ  ، أَي : َكثِيَرتُه َمأَوَزةٌ  أَْرضٌ و

ىو وَمْشُي  (3)في غْير تثن  (2): هو َمْشُي الرجِل تََوقُّصاً ، هكذا في اللسان ، وعبارة التَّْكِملَة  ِمْشيَةٌ فيها تََرقُّصُ  ، بالَكسر مقصوراً : اإِلَوزَّ

ةً على الجاِنِب االْيَسِر ، حكاه أَبو َعِلّي. وأَْنَشد الُمفَضَّل : أَو يَْعتَِمُد علَى أََحِد الجانِبْينِ  الفََرِس النَِّشيِط ، ةً على الجانِب األَْيمن وَمرَّ  ، َمرَّ

ٌح َسِلبح  اإِلَوز  أَمحِشي   وَمِعي ُرمح
فَقَّى.قال األَزهرّي : ويجوُز أَْن يكون إِْفعلَّى ، وفِعَلَّى عند أَبِي الَحَسن أََصحُّ ، ألَّن هذا البِنَاَء َكثِيٌر في الَمْشيِ كا  لِجيَضَّى والّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، أَي ُمتاَلِحُك الَخْلِق َشِديُده. إَِوزٌّ  فََرسٌ 

َجال والَخْيل واإِلبِل : الَوثِيُق الَخْلِق. اإِلَوزُّ  وقال أَبو حيّان في شرح التَّْسِهيل :  من الّرِ

 فصر الباءِ 
 مض الزاي

 ، بالَهْمز ، أَهمله الجوهرّي والصاغانّي. البَأْزُ  : [بأز]
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ّم َمْمُدوداً ، بُُؤوزٌ و ، كأَْفلُس ، أَْبُؤزٌ  ج ِضِعِه ،وسيُْذَكر في َموْ  البَاِزي وقال ابُن ِجنِّي في كتاب الشَّواذّ : هو لُغَةٌ في ،  بِئْزانٌ و ، بالضَّ

 ، كما استمرَّ في بِئْزانو أَْبُؤزٍ  بالَكْسر. وَذَهب إِلى أَّن َهْمَزته ُمْبَدلَةٌ من أَِلٍف ِلقُْربِها منها ، واْستََمرَّ البََدُل في

__________________ 
 أَيحِلزُه.عبارة القاموس : وبه  (*)
 ( يف املطبوعة الكويتية : مث قا .1)
 والتوقص : شدة الوطء يف املشي ا قاموس.« ترقصاً »( عن التكملة ا وابألصر 2)
 .«تئية»قوله : تثن كذا يف نسخة ويف أخر  كالتكملة »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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اح : يـَُقا  : اَبز ا وثالثَُة أَبـحَواٍز ا فِإذا َأعحَياٍد. قا  ابن ِجينِّ : حّدثنا أَبو َعِلّي قا  :  ُن بن اُ ســــــــَ ِعيٍد اَ ســــــــَ قا  أَبو ســــــــَ
ِر اأَلّو . انـح  رحَت فهي الِبيزاُن. وقالوا : ابٍز وبـََواٍز وبـُزَاٌة ا فباٍز وبـُزَاٌة كَغاٍز وُغزَاٍة ا وهو َمقحُلوب اأَلصــــــح َتَه . مث قا  ا َكســــــ 

ز ا َض أَبحٌز ا ابهلمح ِسريه فلما لُِ َبه يف الّلفحة رَأحاًل ا فِقيَر يف َتكح  ا ِقير رِئحالن. بِئحزانٌ  َأشح
ْنِديَّة وفَْوَق القَاِدسيّة ـ  بفَتْحٍ ثّم ضّمٍ مع التَّْشِديدـ  بَبُّزُ  : ويُْستَْدرك عليه ُهنَا : [ببز] ،  (1)قَْريةٌ كبيرةٌ على نَْهِر ِعيسى بن علّي ، دون الّسِ

 ابه.ذكرها نَْصٌر في كت

َدة وَكْسر وُسُكوِن الِميم : قريةٌ في طريق ُخراساَن ، َذَكَرها ياقوت  بَِجْمَزا: : ويُْستَْدَرك عليه أَيضاً  [بجمز]  .(2)، بفتح الُمَوحَّ

َدة ، وقد أَهمله الجوهريُّ والصاغاني وصاحُب اللّ  ، كَمنَعَهُ  بََحَزهُ  : [بحز]  َوَكَزهُ. َسان ومعناه :، هو بالحاِء الُمْهَملَة بعد الُمَوحَّ

َدة ، وقد أَهملَه الَجْوَهِرّي ، وقال األَْزَهِريُّ في التَّْهذيب نَْقالً عن األَصمِعيّ  َعْينَهُ ، كَمنَعَ  بََخزَ  : [بخز]  : ، هو بالخاِء الُمْعَجَمة بعد الُمَوحَّ

 فَقَأََها. َعْينَه وبََخَسها وبََخَصها ؛ إِذا بََخزَ 

 ، نَقَلَه الصاَغانّي. ِجيٌل من الناِس  صاٍر :، كأَنْ  أَْبَخازٌ و

الُمتَِّصل بباِب األَْبَواب ، وهي ِجباٌل َوْعَرةٌ َصْعبَةُ الَمْسلِك ، ال َمَجاَل للَخْيل فيها ، تَُجاِوُر بِالَد  (3)وقال ياقُوت : اسُم ناِحيٍَة في َجبَل القَْبق 

عُوا ، َونََزلُوا إِلى نََواِحي تَْفِليَس ،  ةٌ من النََّصاَرى ، يقال لهم الُكْرُج ، وفيها تََجمَّ ِلِمين َعنَها وَملَُكوها في سنة فََصَرفُوا الُمسْ الالَِّن ، يَْسُكنَُها أُمَّ

واْستَْنقَذ تَْفِليَس من  َخْمَس َعشَرةَ وَخْمِسمائة ، حتى قََصَدُهم َجالُل الّدين ُخواَرزْم شاه ، في سنة إِْحَدى وِعْشِرين وِستّمائة ، فأَْوقََع بهم ،

 ِت الُمْلِك َغْيُرَها.أَْيديهم ، وَهَربَْت َمِلَكتُُهم إِلى أَْبَخاز ، وكاَن لم يَْبَق من بَيْ 

أَيضاً :  البََرازُ و الواِسعِ من األَْرِض والبَِعيِد. أَي الفََضاءِ  لحاَجٍة ، وفي التكملة : للغائِط ، البَرازِ  : َخَرَج إِلى بََرَز يَْبُرُز بُُروزاً  : [برز]

ُزون  الغَائِِط ، كما َكنَْوا عنه بالَخاَلِء ألَنُّهْم كانواالَمْوِضُع الذي لَْيس به َخَمٌر من َشَجٍر وال َغْيِره ، فَكنَْوا به عن فَضاءِ  في األَْمِكنَِة  يبَرَّ

 وهو من ِإْطالِق الَمَحّلِ وإَِراَدة الحاّل ، كغَْيِره من الَمَجازاِت الُمْرَسلَة ، وسيأْتي الكالُم عليه في آخر المادَّة ،: الخاِليَة عن الناس. قُْلُت 

زَ  زَ  يُّ :قال الجوهر كتَبَرَّ ُجُل. إِذا بََرزَ و للَحاَجِة. قْلُت وهو ِكنايةٌ. البََراز الرجُل : َخرَج إِلى تَبَرَّ وقال الصاغانّي : بْعَد  َظَهر بْعَد الَخفَاِء. الرَّ

 ُمبَاَرَزةً  الِقْرنَ  باَرزَ و نقله الصاَغانّي :، لغةٌ في الَمْعنَيْين ،  كبَِرَز ، بالَكْسر ، بَرزَ  ُخُموٍل. وفي عبارة الفَّراِء : وكّل ما َظهر بعد َخفاِء فقد

َي بذلك ألَّن كالهما  يَتَبَاَرَزانِ  وُهما في الَحْرب ، إِلَْيه بََرزَ  ، بالَكْسِر ، إِذا بَِرازاً و  إِلَْيه بََرزَ و من األَْرض ، بَرازٍ  يَْخُرجاِن إِلى (4)، ُسّمِ

 َغْيُره. أَْبَرَزهو

ائد ،  َمْبُروزٌ و كُمْكَرِم ، ُمْبَرزٌ  نََشَرهُ فهو : أَْبَرَزهُ و .َمْبُروزٌ  : أَْخَرَجه ، فهو الِكتَابَ  أَْبَرزَ و ، األَِخير شاذٌّ على غير قيَاس ، جاَء على َوْزن الزَّ

 قال لَبِيٌد :

ِه  واحــــــــــــــِ َدٌد عــــــــــــــلــــــــــــــ  أَلــــــــــــــح ٌب جــــــــــــــُ هــــــــــــــَ ذح  َأوح مــــــــــــــُ

     ُ اطــــــــــــــــِ ــــــــــــــــنــــــــــــــــّ ُوزُ ال وُم  املــــــــــــــــربح تــــــــــــــــُ (5)واملــــــــــــــــخــــــــــــــــح
 

  
ِمير واْستَتََر في اسم الَمْفعُول به ، وأَنشده بعُضهم ، الَمْبُروزُ  قال ابُن ِجنِّي : أَراد : ، على  الُمْبَرز به ، ثم ُحِذَف حرُف الَجّر فاْرتَفَع الضَّ

 : في ُمتَفَاِعلُْن. قال أَبو حاتٍم في قَْول لَبِيٍد : إِنَّما هو (6)اْحتَِمال الَخْزل 

زُ أَلّناِطُ   ُربح
ُتومُ  امل  واملخح

حاف. وفي الصحاح  واةُ فَِراراً من الّزِ أَلناِطُق بقَْطع األَِل وإِْن كان َوْصالً ، قال : وذلك جائٌز في اْبتَِداِء األَْنَصاِف ألَّن : ُمَزاَحٌف. فغَيََّره الرُّ

ْدِر   ، وقال : ولَعَلَّه الَمْبُروز َكَر أَبو حاتٍِم :، قال : وأَنْ  (7)التقديَر الَوْقُف على النِّْصِف من الصَّ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : الفارسية.1)
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 ( قا  : ويقا  هلذه القرية بكمزا.2)
 .«القين »( عن معجم البلدان وابألصر : 3)
 .«كليهما»( كذا ا والصواب 4)
 .«.. الواخيذ من الناط »( ويرو  : 5)
 .«قوله : اخلز  ا هو الطي مض اإلضمار ؛ والطي : حذف الرابض الساكن. واإلضمار : إسكان الثاين متحركاً »املطبوعة املصرية : ( هبامش 6)
 (  اهره العموم وإن قيده الصبان يف حواشيه ابألبيات املصرعة ا ونظريه :7)
 آلــــــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــات و 

 الســـــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاةِ    

  

 قاله نصر.
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َر  : ُتوب. وقا  لَِبيٌد يف كلمة ُأخح َكح
َزحبُوُر ا وهو امل

 امل
واُن  نــــــــــــــــــــــح ُوزَةٍ كــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا الَح عــــــــــــــــــــــُ ربح   مــــــــــــــــــــــَ

ا    واهنــــــــــــــــَُ نــــــــــــــــح فِّ عــــــــــــــــُ َض الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ وُح مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــــَ

  
َواة ُكلُُّهم على هذا ، فال َمْعنَى إِلْنَكاِر َمن أَْنَكَره. وقد أَْعَطْوه ً  قال : فهذا يُدلُّ على أَنَّهُ لُغَةٌ. قال : والرُّ ، وهو الَمْنُشور. قال  َمْبُروزاً  ِكتَابا

وهكذا نََسبَه الجوَهِرّي للَبِيِد. ولم : لفُظه واحٌد من الِفْعلَْين. قال الصاَغانّي  يُْبِرزُ  ، ألَنّ  أَْبَرْزتُ  ، وهو من الَمْبُروزَ  الفَّراُء : وإِنَّما أَجاُزوا

 أَِجْده في ِديوانِه.

ٌ  أَو ظاِهَرتَُها ، الَمَحاِسنِ  باِرَزةُ  ، بالفَتْحِ : بَْرَزةٌ  اْمَرأَةٌ و ِحيَحة : ُمتَجاِهَرةٌ. : بَْرَزةٌ  امرأَة ال  َكْهلَةٌ  ، وقيل : (1)ُمتَجالَّةٌ  وفي بعض األُُصول الصَّ

ٌ  َجِليلَةٌ  بَْرَزةٌ  تَْحتَِجب اْحتَِجاَب الشَّواّبِ. وقال أَبو ُعبَْيَدة : امرأَةٌ  مع  وهي عنها ، لْلقَْوم يَْجِلُسوَن إِليها ويَتََحدَّثُون ْرَزةٌ تَْبُرزُ بَ  ، وقيل : امرأَة

 عاقِلَةٌ. عِفيفَةٌ  ذلك

 ٌ َرابِّي عن ونقل ابُن األَعْ  .«بِفنَاِء قُبَّتَِها (2)تَْختَبِي  بَْرَزةً  كانت امرأَةً »في حديث أُّم مْعبٍَد : و: َمْوثُوٌق بَرأْيَِها وَعفَافِها ،  بَْرَزةٌ  ويقال : امرأَة

بَْيرّي قال : قَ  البَْرَزةُ  ابِن الزُّ ةُ : التي ال من النَّساِء : التي لَْيَست بالُمتَزايِلَة التي تُزايِلُُك بَوْجِهها تَْستُُرهُ َعْنَك وتَْنَكّب إِلى األَْرض ، والُمْخَرّمِ

 تَتََكلَّم إِْن ُكلَِّمت.

 ، نقله الصاغانّي. الَجبَلِ  ِعقَابِ  : العَقَبَةُ ِمنْ  البَْرَزةُ و

 .(3) َرِضَي هللا عنه السُّلَِميّ  فََرُس العَبّاِس بن مْرداٍس  ، بَْرَزةُ و

 في ُغوَطتَِها ، وإِيّاَها َعنَى َعِليُّ بن ُمنِير بقوله : ة بَِدَمْشق : بَْرَزةُ و

بـــــــــــــــِا  ريِّ ـــــــــــــــنـــــــــــــــ  َن ال ا وَرو   مـــــــــــــــِ اهـــــــــــــــَ قـــــــــــــــّ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

اح     ــــــــــــــــــــَ ت يحضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــَ هح ِإىل ال ــــــــــــــــــــَ ورِي  ومحــــــــــــــــــــ 

  

ا ِإىل  يـــــــــــــــــــــَ ِت هلـــــــــــــــــــــِح يـــــــــــــــــــــح رحَزةٍ ِإىل بــــــــــــــــــــــَ   بــــــــــــــــــــــَ
ُة     فـــــــــــــــــكـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــــهح  (4)ِداَلٌح مـــــــــــــــــُ  اأَلوح

  
بن أَْحَمد ابن إِسماعيَل بن علّي  َعْبد العَِزيز بن ُمَحّمد أَبو القاِسم منها ، وهو َغلَط. السالمعليهوذكَر بعُضهم أَّن بها َمْوِلَد سيِِّدنا الَخِليِل 

. وذكر ابن نُْقَطة جماعةً من 462، عن اْبِن أَبِي نَْصٍر ، وعنه أَبو الِفتْيَاِن الّرواسّي ، مات سنة  البْرِزيّ  الُمَحّدث الُمْقِري (5) الَمْعتُوقيّ 

 .البَرزيّ  أَصحاب ابن َعساكر ِمْن هِذه القَْريَة ، قال الحافظ. قُْلُت منهم : أَبو َعْبِد هللا محّمد بن مْحُمود بن أَْحَمدَ 

ً  ، هكذا في النُّسخ بزيادة واو بعد عمر ، وصوابُه ُعَمر بن األَْشعَثِ  أُّم َعْمِرو بن األَْشعَث اسمُ  بَْرَزةُ و  التَّْيِمّي ، وفيها يقول َجِريُر : بن لََجأ

اَر بــــــــــه  نــــــــــَ َ
يِن املــــــــــ بــــــــــح نح يـــــــــــَ مــــــــــَ رِيــــــــــَ  لــــــــــِ رِّ الــــــــــطــــــــــ   خــــــــــَ

ُرزح و     ــــــــــح رَبحَزةَ  ابـ ــــــــــِ َدرُ  ب ــــــــــقــــــــــَ ر َ  ال طــــــــــَ ُث اضــــــــــــــــــــــــح ــــــــــح ي  حــــــــــَ

  
ْلت ، َوالدةُ عبد هللِا بن عاِمر بن ُكَرْيز. َمْواَلةُ َدَجاَجةَ  ، وهي تابِِعيَّةُ  بَْرَزةُ و  بِْنت أَْسَماَء بِن الصَّ

 ، من نََواِحي نَْيَسابُور ، ة ببَْيَهق ْخفَى :فعلَى هذا َمَحلُّ ِذْكِرَها في الهاِء ، كما ال يَ  ، كما قاله ياقوت. قُْلُت : (6)، بالهاِء الصِحيَحة  بَْرزهو

َحْمَزةُ بن  أَبو القاسم منها ، بزيادة الهاِء ، هكذا قالوه ، والصواب أَّن الَهاَء من نَْفِس الكلمة ، كما َذَكرناه ، بَْرَزِهيّ  إِليها النِّْسبَة لكنو

اب َمَحاِمد َمْن يُقال له محّمد ؛ وكتاب : محاسن من يقال له أَبو الَحَسن ، وَذَكره ، له تصانيُف ، منها : كت البَْيَهِقيّ  البَْرَزهيّ  الُحَسْين

 قاله عبد الغافر. (7) 488البَاَخْرِزّي في ُدْميَة القَْصر ، مات سنة 

، األَْسلَِمّي الصحابّي تُُوفَِّي سنة  (8) ُعبَْيد هللا منهم نَْضلَةُ بن ُعيَْينَة ، على الّصِحيح ، وقيل : نَْضلَةُ بُن عائذ ، وقيل : اْبنُ  جماعةٌ. بَْرَزةَ  أَبُوو

ِستِّين 
(9). 
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ٌ  بَْرزٌ  رُجلٌ و ُف الشَّأِْن ظاِهٌر ، وقيل : بَْرزٌ  ، يُوَصفان بالَجَهاَرة والعَْقل ، وقيل : بَْرَزةٌ  ، وامرأَة  : ظاِهُر الُخلُِق َعِفيٌف ، وقيل بَْرزٌ  : ُمتََكّشِ

 بَُرَز بََراَزةً  َوقَدْ  ، وكأنّه تَْحِريف ، وقال بعضُهم : بعَفَافِه َوَرأْيه. وَرأْيِه ، وفي بعض النَُّسخ : بفَْضله َمْوثُوُق بعَْقله * [َعفيفٌ ]:  بَْرِزيٌّ و بَْرزٌ 

 ، قال ككُرمَ  ،

__________________ 
 ويف الصحاح فكاألصر. ( وهي عبارة اللسان ا1)
 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان ختتبئ.2)
 وزِرّة كانت من أفراس العباس بن مرداس أخذهتا منه بنو نصر.« : زرر»( يف التكملة 3)
 .«ملغلغة»( عن معجم البلدان ا وابألصر 4)
 ( معجم البلدان : املعيويف.5)
 ( معجم البلدان : الصرحية.6)
 .448بوعة الكويتية سنة ( ورد خطب يف املط7)
 نضلة بن عبد   ا ويقا  : نضلة بن عابد. [وقير]( يف أسد الغابة : وأصح ما قير فيه : نضلة بن عبيد ا 8)
 ( يف أسد الغابة : مات ابلبصرة سنة ستا وقير مات سنة أربض وستا.9)
 ساقطة ابملطبوعتا املصرية والكويتية. (*)



7171 

 

 العّجاج.
 الرَبحزِي  َفاَفِة وُذو العَ  بـَرحزٌ 

َز تَْبِريزاً و  .التَّْبِريز والناِكِصيَن من أُوِلي اإِلْبِريز ، يقال. َميِِّز الَخبيَث من أَْصَحابِه فَْضالً أَو َشَجاَعةً  على ؛ فاقَ  بَرَّ

زَ و زٌ  وقيل : ُكّل سابقٍ  َسبَقَها. : تَْبِريزاً  الفََرُس على الَخْيل بَرَّ زَ  : قد (1). وإِذا تََسابَقَت الَخْيُل قِيل لسابقها ُمبَّرِ ،  بََرزَ  عليها ، وإَِذا ِقيل : بَرَّ

 ُمَخفّف ، فَمْعناه َظَهَر بعد الَخفاِء.

زَ و  ، قال ُرْؤبَة : راِكبَه : نَّجاه الفَرسُ  بَرَّ

 َجواٌد ِمرحَأسُ  ُيرَبِّزحهُ َلوح ملَح 
من َغْيِر تَْحتِيّة في الثانِية ، قال ابُن ِجنِّي :  إِْبِرِزيٌّ و ، إِْبِريزٌ  ، هكذا في النَُّسخ ، والصَّواب ْسِرهما : خالصٌ ، بكَ  إِْبِريِزيُّ و ، إِْبِريزٌ  َذَهبٌ و

 ، والهمزة والياُء زائدتاِن. بََرزَ  هو إِْفِعيٌل من

 قال النّابِغَة : (2) يّ اإِلبرز : الَحْلُي الصافي من الذََّهِب ، وهو اإِلْبريزُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :

ة  نـــــــــــــــــــَ َزيــــــــــــــــــــ  رِزِيّ مـــــــــــــــــــُ ا  ابإِلبـــــــــــــــــــح َوهـــــــــــــــــــَ  وَحشـــــــــــــــــــــــــــــــــح

ِن     واصــــــــــــــــــِ اِت ا ــــَ قـــــــَ ُرحشــــــــــــــــــِ
َد  واملــــ يــــُض الــــنـــــــ  (3)َرضــــــــــــــــــِ

 

  
 والِعْقيَاُن والعَْسَجُد. اإِلْبِرِزيُّ  من الذََّهِب : الخالُص ، وهو اإِلْبِريزُ  وقال َشِمٌر :

وِر ، بالفَتْح بََرازُ و َواُب كما في التَّْكِملَة : الزُّ ور هكذا بتَْقِديم الزاي المفتوحة في سائر النسخ ، والصَّ وِز  بََرازُ  ، وهو مستدرٌك ، والزُّ  (4)الرُّ

وقال ياقوت : بِالَجانِِب الشَّْرقِّي ، وقال الصاغانّي من َطَساِسيجِ السَّواِد.  َطسُّوٌج ببْغَدادَ  ، بتقديم الراء المضمومة على الزاي بينهما واٌو :

 من بَْغَداَد ، كان للُمْعتَِضد به أَْبنِيَةٌ َجليلةٌ.

 ، نقله الصاغانّي. : فََرُس بَْيَهٍس الَجْرِميّ  البارزُ و

ر : د باِرزٌ و  اعةُ َحتَّى تُقَاتِلُوا قَْوماً يَْنتَِعلُون الشَّعَر وُهمُ اَل تَقُوم الس»الَحديث الَمْرِوّي عن أَبي ُهَرْيَرة :  بقُْرِب ِكْرماَن ، به ِجبَاٌل. وبه فُّسِ

وا باسم بالِدِهْم ، قال :  (5)، أَو يكون  الباِرز قال ابن األَثير : وقال بعُضهم : هم األَْكَراد ، فإِن كاَن ِمْن هذا فكأَنَّه أَراد أَهلَ  ، «الباِرزُ  ُسمُّ

 وسلمعليههللاصلىَرَوْينَاه في ِكتَاِب البَُخاِرّي عن أَبي ُهَرْيَرة : سِمْعُت َرُسوَل هللا  َحه ، قال : والِذيهكذا أَْخَرجه أَبو ُموَسى في ِكتَابِه وَشرَ 

ً »يقول :  ةً : هم أَهلُ  «البَاِرزُ  نِعَالُُهُم الشَّعُر ، وهو هذا بَْيَن يََديِ الساَعِة تُقَاتِلُون قَْوما أَهَل  الباِرزِ  ، يعنِي بأَْهلِ  الباِرزِ  وقال ُسْفيَاُن ، َمرَّ

و هذا الباُب ال من باب فاِرَس ، هكذا هو بُلَغَتِهم ، وهكذا جاَء في لَْفِظ الَحِديث ، كأَنَّه أَبدل الّسيَن زاياً ، فيكون من باِب الباِء والراِء ، وه

 لك اْختُِلَف مع تَْقِديم الزاّي ، وقد ذُِكَر أَيضاً في َحْرف الراِء.الباِء والزاي. قال : وقد اْختُِلَف في فَتْح الراِء وَكْسِرَها ، وكذ

ثُ  بُْرزٌ و ّم : ة بَمْرَو ، منها ُسلَْيماُن بن عاِمٍر الِكْنِديُّ الُمَحّدِ بِيع بن أَنٍَس. ، بالضَّ  الَمْرَوِزّي ، شيٌخ إِلْسَحاَق بِن َراَهَوْيه ، َرَوى عن الرَّ

َوْيثَِة أَو ُهَما ُشْعبَتَانِ بَِهاٍء : ُشعْ  ، بُْرَزةُ و ْفَراِء ، بَةٌ تَْدفَُع في بِئِْر الرُّ َوْيثَة ، تَُصبّاِن في َدَرجِ الَمِضيِق من يَْليََل واِدي الصَّ يُقَاُل  قَِريبتَاِن من الرُّ

 .بُْرَزة لُكّلٍ ِمْنُهَما :

 ل ابُن ِجْذِل الّطعَاِن :، نقَلَه الصاغانّي. قُْلُت وفيه يَقُو من أَيّاِمهم بُْرَزةَ  يَْومُ و

م  ًد  هلـــــــــــَُ ي فـــــــــــِ ي وأُمـــــــــــِّ ســـــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــَ ُم نـ ًد  هلـــــــــــَُ  فـــــــــــِ

رُبحَزةَ     مح  بــــــــــِ هــــــــــُ ــــــــــَ نـ طــــــــــح بــــــــــِ كِ  (6)ِإذح لــــــــــَح ابــــــــــِ نــــــــــَ  ابلســــــــــــــــــــــــ 

  
 وفي هذا اليوم قُتَِل ذُو التاجِ ماِلُك بن خاِلٍد. قاله ياقُوت.

، َسِمَع ابَن أَبي حاتٍِم  بُْرَزةَ  تَب عنه ابُن ماُكواَل. قلُت : وفَاتَهُ : عبُد هللا بن محّمد بنالَمْشُهور ، كَ  َجدُّ َعْبِد الَجبّار بن َعْبد هللا الُمَحّدث بُْرَزةُ و

 وَغْيَره ، قال ابُن نُْقَطة : نَقَْلتُهُ من خط يَْحيَى بن َمْنَده ُمَجّوداً.
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 البُْرِزيّ  ومحّمد بن الفَْضل ، وعبارة الصاغانّي في التكملة هكذا : (7) ، بكسر الّزايِ : لَقَُب أَبِي حاتٍِم ُمَحّمِد بِن الفَْضِل الَمْرَوِزيّ  بُْرِزيّ و

 من أَصحاِب الَحِديث.

__________________ 
 .«مسابقها»( عن اللسان وابألصر 1)
 حتريف.« اإِلبريزي»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 ( روايته يف التهذيب :3)

 مــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــة ابإلبــــــــــــــــــرزي وجــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــا أبرضـــــــــــــــــــــــــــــــض 

 الـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــد  واملـــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــات ا ـــــــــــــــــــواضــــــــــــــــــــــــــــــــن   

  

 ( وهي الجي وردت يف القاموس ومعجم البلدان.4)
 .«قوله : أو يكون ا كذا يف اللسان كالنهاية»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«بطهمل»وابألصر « : برزة»( عن معجم البلدان 6)
 وقير إنه من قرية برز.« الربزي»( يف اللباب 7)
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ة : بُْرَزة ، وقال ياقوت : هي كبُْشَرى ، بُْرَزىو  بن البُْرَهانِ  إِبراِهيم ابن ُعَمرَ  َرِضّي الّدين اإِلمام ة بَواِسَط ، منها ، ونََسَب اإِلمالَةَ للعامَّ

 ، من نََواِحي طريِق ُخَراَساَن. ة أُْخَرى من َعَمل بَْغَدادَ  : بُْرَزىو ، عن منصوٍر الفََراوّي. َراِوي َصِحيح ُمْسِلمٍ  الواِسِطّي التاجر

 .اإِلْبِريزَ  تََّخذَ ، هكذا في سائر النُّسخ ، ونَصُّ ابِن األَعَرابِّي ، على ما نَقَلَه صاحُب اللَّسان والصاغانّي : ا اإِلْبِريزَ  أََخذَ  الرُجُل : أَْبَرزَ وَ 

 ، عن ابن األَعرابّي. َعَزَم على السَّفَرِ  الرُجُل ، إِذا أَْبَرزَ و

ةُ تقول :  .بََرزَ  والعامَّ

ين للطَّلَب. َء : أَْخَرَجه ، كاْستَْبَرَزهالشَّيْ  أَْبَرزَ و  ، وليست الّسِ

ثِين  أَْذَربِيَجانَ وقد تُْكَسُر : قاِعَدةُ  : بالفَتْح ، تَْبِريزُ و ةُ تقِلب الباَء َواواً ، وهي من أَْشَهِر ُمُدِن فاِرَس وقد نُِسَب إِليها جماَعةٌ من الُمَحّدِ ، والعَامَّ

 والعلماِء في ُكّلِ فَّن.

 : اْنفََرَد ُكلٌّ مْنُهما عن َجَماَعتِه إِلى صاِحبِه. تَبَاَرَزاو

َزهُ تَْبِريزاً و َزتِ  (وَ )، ومنه قوله تعالى :  ه: أَْظَهَره وبَيَّنَ  بَرَّ  أَي ُكِشَف ِغَطاُؤَها. (1) (اجلَِْحيمُ ) بُّرِ

 ، وقد تَقَدَّم البحُث فيه أَّوالً ، فأَْغنَانَا عن إِعادته ثانِياً. : َمْنُشورٌ  َمْبُروزٌ  ِكتَابٌ و

 كَسَحاٍب ، اسٌم. ، بََرازٌ و

قال الَخّطابي في َمعَاِلم  «أَْبعَدَ  البَِرازَ  كان إِذا أَرادَ »ففي الحديث :  بهذا الَمْعنَى ، البَِرازِ  ، وهو ِكنَايَةٌ. اْختَلَفُوا في كِكتَاٍب : الغائطُ  ، البَِرازُ و

ثون يَْرُوونَه بالَكْسر ، وهو َخَطأٌ ، ألَنّه بالَكْسر َمْصَدٌر من ه :في الَحْرب. وقال الج الُمبَاَرَزة السُّنَن : الُمَحّدِ  وهرّي بِخالف هذا ، ونَصُّ

زوَ  ، بالفَتْح : الفََضاُء الَواِسُع ، البََرازُ و أَْيضاً : ِكنَايَةٌ عن ثُْفِل الِغَذاِء ، وهو الغائُط ، ثم قال : البَِرازو في الَحْرب ، الُمبَاَرَزة : البَِرازُ  :  تَبَرَّ

َر الَمْكُسور في للَحاَجِة. انتهى. فكأَّن الُمَصنِّ  البََرازِ  َخَرَج إِلى َح به النََّوِوّي في تَْهذيبه ، وابُن ُدَرْيد ، وقد تََكرَّ ف قَلَّده في ذِلك ؛ وهكذا َصرَّ

الَمْوِضع الُمتََكّشف يريُد  «بالبََرازِ  َرأَى َرُجالً يَْغتَِسلُ  وسلمعليههللاصلىأَّن َرُسوَل هللا »حديُث َعِلّيٍ َكّرم هللا َوْجَههُ :  الَحِديث. ومن الَمْفتُوح

 بغيِر ُستَْرةٍ.

ث بَْرَزَوْيهِ و  ، عن عبد األَْعلَى بن َحّماد ، وعنه َمْخلَد بن َجْعفٍَر الباقَْرِحّي وغيره. كعَْمَرَوْيه : َجدُّ ُموَسى بن الَحَسن األَْنَماِطّي الُمَحّدِ

قال السَُّهْيلّي : هو ِكْسَرى الذي  َمِلٌك من ُملُوك الفُْرِس. ، واألَول أَْشهُر : أَْبَرَوازُ  ، وباؤه فارسيّة ، ويقال : ، بفتح الواِو وَكْسِرَها أَْبَرَوْيزُ و

 عندهم : الُمَظفَّر. أَْبَرَوْيز ، وَمْعنَى وسلمعليههللاصلىَكتَب إِليه النَّبِيُّ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

أُ. الَمْبَرزُ   : كَمْقعٍَد : الُمتََوضَّ

 : الَظاِهُر الظُُّهوَر الُكلِّّي. البَاِرزُ و

 أَي ظاِهَرةً بال تَّلٍ وال َجبَل وال َرْمٍل. (2) باِرَزةً  (َوتَ َرى اْْلَْرضَ )وقولُه تَعَالَى : 

 ، بالفَتْح ُكوَرةٌ بِأَْذَربِيَجاَن ، بأَْيدي األَْزِديِّين ، نقله الباََلذُرّي وياقوت. بَْرَزةُ و

 ، قال الحافِظ : فَْرٌد. بََرازٍ  ، َوأَنَّهُ اسٌم ولم يُعَيِّنه. وهو أَْشعَُث بن ، كَسَحابٍ  بََرازاً  وَذكرَ 

ِحيم بن إِبراِهيَم بن ِهبَة هللا  الباِرِزيُّونَ  : إِْحَدى َمَحاّلِ بَْغَداَد ، وإِلَْيه نُِسبَ  إِْبِريز وبابُ  ثُون ، ومنهم قاِضي القَُضاةِ ِهبةُ هللا بن عبد الرَّ الُمَحّدِ

 ، من ُشيُوخ التَِّقّي الُسْبِكّي ، وكذا آُل بَْيته. البَاِرِزيّ  سلم الُجَهنِّي الَحَمِوّي الفقيهُ الشافعّي أَبو القَاِسم ، ُعِرَف بابنِ المُ 

َجبٍَل شاِهق يُْضَرُب بها الَمثَُل في بالِد ِحْصٌن قُْرَب الّسَواِحل الشاِميَِّة على ِسّن  : بَْرَزْيه ، بالفَتْح وضّم الّزاي ، والعامة تقول بَْرُزَوْيهو

يَِد الِفِرنجِ حتّى فَتََحَها الَمِلك اإِلْفرنج بالَحصانَة ، يُِحيط بها أَْوِديةٌ من جميع َجوانبها وَذْرُع ُعلُّو قَْلعَتها َخْمُسِمائة وَسْبعُون ِذَراعاً ، كانت بِ 

 .584النَاِصر صاَلح الّدين يوُسف بن أَيّوب في سنة 

 الشاِفعّي الّزبيدّي ، حدََّث عن النَِّفيس العَلَِوّي وَغْيِره ، َرَوى عنه ِسْبُطه الَوِجيهُ  ُمبَاِرزٍ  والشََّرُف إِْسَماِعيُل بُن ُمَحّمد بن
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__________________ 
 .91( سورة الشعراء اآية 1)
 .47( سورة الكهف اآية 2)
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ن بن علّي بن الر بِيض الش   ََدينّ وغري ا.عبُد الّرمحح
 يحَباينّ ا واجَلَما  أَبو ُ َّمد عبد   بن عبد الوّهاب الكاَزُرويّن امل

 ، كِزْبِرج : َموضٌع. تِْبِرزو

 بِّي ، قال الشاعر :الَوْحشيّة ، الثانية عن ابن األَْعَرا َولَُد البَقََرةِ  ، َكَجْعفٍَر وقُْنفٍُذ وُعْصفُوٍر وِطْربَال : ، بالغين المعجم البرغزُ  : [برغز]

َدتح  قـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ وٍم فـ َبطـــــــــــــــــــُ اكـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــرحغـــــــــــــــــــَزهـــــــــــــــــــَ   ب
ا     َدمـــــــــَ ُه الـــــــــعـــــــــَ نـــــــــح ُ  مـــــــــِ بـــــــــح ا الـــــــــغـــــــــُ هـــــــــَ تـــــــــح بـــــــــَ قـــــــــَ (1)َأعـــــــــح

 

  
ه ، وهي بهاءٍ   ، قال النَّابِغَةَ يَِصُف نَِساًء ُسبِيَن : بََراِغزُ  ، والجمُع : أَو إِذا َمَشى مع أُّمِ

ِدي َورَاَء و  ـــــــــــــــــح َن ابألَي ـــــــــــــــــح رِب زٍ َيضـــــــــــــــــــــــــــــــح رَاغـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ   بـ
دِ     َواقــــــــــِ اِء الــــــــــعــــــــــَ بــــــــــَ وِه كــــــــــالــــــــــظــــــــــِّ اِن الــــــــــُوجــــــــــُ  ِحســــــــــــــــــــــــَ

  
. قال ابُن األَْعَرابِّي : وهي كالَجآِذِر. بالبََراِغزِ  أَرادَ   أَْوالَدُهنَّ

َجاِل ، ُء الُخلُقِ كقُْنفُذ : السَّّيِ  ، البُْرُغزُ و  ، وقد ذُِكر في َمْوِضعه. بتقديم الّزاي على الّراءِ  بُْزُغرُ  فيه أَو هِذه تَْصحيفَةٌ والّصواب من الّرِ

ازِ  من الثِّيَاِب : أَْمتِعَةُ  البَزُّ  وقيل : َضْرٌب من الثِّيَاب ، وقيل : : الثِّيَاُب. البَزُّ  : [بزز] ةً  أَو َمتَاُع البَْيِت من الثِّيَاب ، البَزَّ  ، قال : ونَْحِوها خاصَّ

َن  رًا و َأَحســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٍت َأهـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــح ز ابــــــــــــــــــــــَ   بــــــــــــــــــــــَ
ز ا     ٍر لـــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــح ز  بصـــــــــــــــــــــــــــــــَ ا لـــــــــــــــــُ (2)كـــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــ َ

 

  
ازُ  بائعُهو  ، بالَكْسر ، وإِنَّما أَْطلَقَه لُشْهَرتِِه. البَِزاَزةُ  ، وِحْرفَتُه البَزَّ

اَلُح. البَزُّ و ْرع والِمْغفَُر والسَّْيُف ، قال الُهَذلّي : الّسِ  يَْدُخل فيه الّدِ

ُر أُمٍّ  َويـــــــح ـــــــَ زٍّ فـ ـــــــَ ٌر عـــــــلـــــــ  اَ صـــــــــــــــــــــَ   بـ عـــــــح ر  شـــــــــــــــــــــَ  جـــــــَ

َر و     زيف ُوقـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ ضُ  بـ َك ضـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــِ الـــــــــــــِ نـــــــــــــَ  مـــــــــــــا هـــــــــــــُ

  
ا ، وكان أََسَر قَْيَس بَن العَْيزاَرة الُهَذلّي قائل هذا الّشْعر ، فَسلَبَه ِسالَحه وِدْرَعه. ا قصيراً ، فلما لَبَِس  َشْعٌل : لَقَُب تَأَبََّط َشرًّ وكان تأَبَّط َشرًّ

ا تَقَلََّده طاَل عليه فسَحبَه فََوقََّره ؛ ألَنَّه كان دِ  ، أَي ُصِدَع  بزٌّ  قَِصيراً. وُوقِّرَ ْرَع قَْيٍس طالَْت عليه ، فَسَحبََها على الَحَصى ، وكذلك َسْيفه لمَّ

 ه ، أَنشد ابُن ُدَرْيد ِلُمتمِم بن نَُوْيَرةَ يَْرثِي أَخاهُ ماِلكاً :: السَّْيُف نَْفسُ  البَزُّ  وفُلِّل وصارت فيه َوقََراٌت ، فهذا يَْعنِي الّسالَح ُكلَّه. ويقال :

اٍم و  هـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــَ ز هُ ال بـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ُدّوِه  بـ  عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــَ

ا    عـــــــــــَ نـــــــــــ  قـــــــــــَ رًا َأو مـــــــــــُ  ِإَذا هـــــــــــَو القـــــــــــَ  حـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــِ

  
ةِ  قال : فهذا يَُدلُّ على أَنَّه السَّْيف. الُح التَّامُّ. البََزز وقال أَبو َعْمٍرو : بالتَّْحِريِك. ، البََززِ و ، ، بالَكْسرِ  كالبِزَّ  : الّسِ

ا والغَْصب ، الغَلَبَةُ  : البَزُّ و هُ بَزًّ هُ يَبُزُّ يَزى ، بَزَّ ا ءَ الشَّيْ  بَزَّ  والسَّْلُب ، يقال : النَّْزعُ  : البَزُّ و ، كِخلِّيفَى. كالِبّزِ ه بَزًّ أَْخذُ  : البَزُّ و : اْنتََزَعه. يَبُزُّ

ةً  ُحِكَي عن الِكَسائّي : لَْن تَأُْخَذه أَبداً  بَِجفَاٍء وقَْهٍر.ِء الشَّيْ  ةٌ وَرْحَمةٌ ثم َكذا وَكَذا »في حديِث أَبي ُعبَْيَدة وِمنِّي ، أَي قَْسراً.  بَزَّ أَنه َستَُكون نُبُوَّ

يَزى ثم يُكونُ  يَزى «وأَْخذُ أَْمَوال بغَْير َحقٍّ  بِّزِ . قال الَهَرِوي : َعَرْضته على األَزهرّي فقال : بَْزبَِزيًّا ، ورواه بعُضهم: السَّْلب والتَّغَلُّب  البِّزِ

ُدني منها ويَْغِلبُنِي عليها. «ثِيابِي وَمتَاِعي فيَْبتَزّ »في الحديث : و،  كاالْبتَِزازِ  .(3)َء هذا ال َشي  أَي يَُجّرِ

يّ  ، ومنها عبد السَّالِم بِن أَبي بَْكِر بن عبد الَمِلك الَجماِجِميّ  ة ، بالِعَراقِ  : البَزُّ و  (4)، حّدث عن أَبي طاِلب المبارك بن ُخَضْيٍر  البَّزِ

ْيَرفِّي.  الصَّ

. آِخُرهُ  ، بلُغَتِِهم : النَّْهرِ  بَزُّ و  ، نقلَه الصاغانيُّ

ازُ و ثين جَماَعةٌ ، منهم أَ  ، كَكتَّاِن ، البَزَّ بن عبد هللا بن َغْيالَن ، َصُدوٌق صالٌح ،  بن َغْياَلن محّمُد بُن محّمِد بِن إِبراِهيمَ  بو طاِلبفي الُمَحّدِ

َجَها  عن أَبي بْكٍر الشافعّي ، وعنه أَبو بْكٍر الَخِطيُب وجماعةٌ ، وإِليه نُِسبت الغَْيالنِيّاُت ، وهي في إِحَدى َعَشَرة ُمَجلَّدةً  ، ِلَطاٍف ، َخرَّ

 في األَعالمو ، 440نِي ، وقد َوقَعَْت لنا عاِليَةً ، تُُوفَِّي ببْغداد سنة الدَّارقُطْ 

__________________ 
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قوله : كبطوم هي هنا البقرة الوحشية واألصر يف األطوم أهنا لكة غليظة اجللد تكون يف البحر شبه البقرة هبا ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 أغب .والغب  الذائب ا الواحد : 

 ( ُنسب الرجز حبواشي املطبوعة الكويتية أليب مهدية.2)
قا  : وقا  اخلطايب : إن كان  فو اً فهو من البزبزة : اإلسراع يف السري يريد عسف الوالة وإسراعهم إىل الظلم »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 ومثله يف النهاية.« ا كذا يف اللسان
 وما أثبت عن معجم البلدان والضبرت عنه.« خضراملرب  بن »( ابألصر : 4)
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َغحِريبّ ا القاِبِسيّ  بـَزّازٍ  ِعيَس  بن َأيب ِعيَس  بن
 اَ ِديَث عن مَجَاَعٍة مَغارِبَة. رَو  املاِلِكّي امل

 في خ ت ع. ، يأْتي« على القَلُوص البَزِّ  آِخرُ »ِمْن أَمثالهم : و

 ، قاله ابُن ُدَرْيد ، وأَنشد : الكثِيُر الَحَرَكةِ  : الرُجلُ  البَْزبازُ  ُف في السَّفَِر ، أَوالغاُلُم الَخِفي ، بالفتح : البَْزبازُ و

ّرِِ   ُم حــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح ثــــــــــــــــَ زحاَبزَاِإيــــــــــــــــهــــــــــــــــًا خــــــــــــــــُ   الــــــــــــــــبــــــــــــــــَ
ازَا    نــــــــــــــــــــَ اِلســــــــــــــــــــــــــــــــــًا كــــــــــــــــــــِ  ِإن  لــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا جمــــــــــــــــــــََ

  
هما البَُزاِبزِ و كالبُْزبُزِ   السَّفَِر.َخِفيٌف في  : بُْزبُزٌ  ، قال ثعلب : ُغالمٌ  ، بَضّمِ

 ، وهي ِشدَّةُ السَّْوِق وأَنشد : البَْزبََزة من بَُزابِزٌ و بُْزبُزٌ  وقال أَبو َعْمٍرو : وَرجلٌ 

ا  َذحــــــــــــــــَ ا فــــــــــــــــَ اَلهــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ت زَا  (1)مُث  اعــــــــــــــــح  وارحهتــــــــــــــــََ

اقــــــــــــًا و     يــــــــــــَ ا مَث  ســــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــَ زَاســــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــَ زحبـــــــــــــَ  (2) بـــــــــــــَ
  

 تَْنفُُخ النَّاَر ، وأَنشد لألَْعَشى : فَِم الِكيرِ قََصبَةٌ من َحِديٍد على  : البَْزبازُ  عن أَبي َعْمٍرو :و

ّرِِ   ُم حــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح ثــــــــــــــــَ زحاَبزَاِإيــــــــــــــــهــــــــــــــــًا خــــــــــــــــُ   الــــــــــــــــبــــــــــــــــَ
ازَا    نــــــــــــــــــــَ اِلســــــــــــــــــــــــــــــــــًا كــــــــــــــــــــِ ا جمــــــــــــــــــــََ  ِإّن لــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــَ

  
ى فَْرَجه الفَْرجُ  قيل : الُمراد ُهنَا بالبَْزبَاِز :و ى بإِزاِء قَْوٍم وسمَّ  ، بسبب َحَرَكتِه ، وِكنَازاً ، ُمْكتَنَِزةً بأَْهلها ، يُْحَكى عن األَْعَشى أَنّه تَعَرَّ

 وَرَجَز بهم. البَْزبازَ 

 معروٌف. َدواٌء ، م : البَْزبازُ و

جُل وَعبََّد ، إَِذا اْنَهَزم وفَرَّ ؛ بَْزبَزَ  واالْنِهَزاُم ، يقاُل : الِفَرارُ  : البَْزبََزةُ و ؛ *ُسْرعةُ الَمِسير : البَْزبَزةُ و ونَْحِوه ؛ ِشدَّة في السَّْوقِ  البَْزبََزةُ و  الرَّ

 واالْضِطَراُب ، وأَنشد أَبو َعْمرو : َكثَْرةُ الَحَرَكِة وُسْرَعتُها : البَْزبََزةُ و

 بـَزحبـََزاساقـََها مَث  ِسَياقاً و 
 ، أَنشد أَبو َعْمرو : بَْزبَْزتُه ِء الِّذي قد أُِجيَدْت َصْنعَتُه : قد، يقال للْشي ِء وإِْصالُحهيْ ُمعَالََجةُ الشَّ  : البَْزبََزةُ و

ٌج وَ  فــــــــــِّ نــــــــــَ تــــــــــَ ٌة مــــــــــُ اجــــــــــَ بــــــــــَ لــــــــــح ِوي هــــــــــِ تــــــــــَ ا َيســــــــــــــــــــــــح  مــــــــــَ

ب قـــــــــــد و     طـــــــــــَ هُذو شـــــــــــــــــــــــــُ َزتـــــــــــح ـــــــــــَ زحبـ ـــــــــــَ زُ  بـ زَابـــــــــــِ  الـــــــــــبـــــــــــَ

  
قَلَةُ الُحذّاُق.يقوُل : ما يَْستَِوي َرجٌل َضْخٌم ثَِقيٌل كأَنّه لَبٌَن   خاثٌِر ، ورجٌل َخِفيٌف ماٍض في األُُمور كأَنّه َسْيٌف ذو ُشَطٍب قد َسّواه الصَّ

هما : البُْزبُزُ و البَُزابِزُ و َجال القََويُّ الشَِّديد ، بَضّمِ  ُشجاعاً.ـ  (3)وفي بعض األُصول : وإِْن لم يَُكْن ـ  إِذا لَْم يَُكنْ  من الّرِ

ُجلَ  بَْزبَزَ و  عن ابن األَْعرابِّي. تَْعتَعَهُ. : بَْزبََزةً  الرَّ

هُ اْبتَِزازاً  واْنتََزَعهُ ، َء : َسلَبَهِ الشَّيْ  بَْزبَزَ و هُ  ، يُقَال : كاْبتَزَّ َدَها ،  اْبتَزَّ  ثِيَابَه ، إَِذا َسلَبَه إِيّاَها ، ويُقَال : اْبتَزَّ الرُجُل جاِريَتَهُ من ثِيَابَِها ، إِذا َجرَّ

 ء القَيس :ومنه قوُل امِرى

ــــــــُض  ي جــــــــِ اِإَذا مــــــــا الضــــــــــــــــــــــ  ز هــــــــَ ــــــــَ ت ــــــــح ا  ابـ اهبــــــــَِ ــــــــَ ي ــــــــِ نح ث  مــــــــِ

اِ      فــــــــــَ تــــــــــح ريحَ مــــــــــِ ًة غــــــــــَ نــــــــــَ وح ه هــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ يــــــــــُر عــــــــــَ (4)متــــــــــَِ
 

  
 َرَمى بِه ولَْم يُِرْده. َء :الشَّيْ  بَْزبَزَ و

مّ  بُزٌّ و ث السُّْغِديّ  لَقَُب إِبراهيم بِن عبد هللا باألَلف والَّالم : البُزُّ و ، وفي التكملة : ، بالضَّ ، من ُشيُوخ ابن األَْخَرم ، وكان  النَّْيسابُوِرّي الُمَحّدِ

ب عاِلَي اإِلْسنَاد ،  بالفَاِرسية. للماِعز ، بَضّمٍ وتَْخِفيٍف ، اسمٌ  بُزْ  ُمعَرَّ

، واسُمه الَحَسن بن أَْحَمد بن محّمد ، سِمَع منه ابُن  البُزُّ  لّي الصوفّي راِوي التَّْنبِيه عن الّشيخ أَبي إِسحاق ، كان يقال لهوفاتَهُ ، أَبو ع

 الَخّشاب التَّْنبِيهَ.

 .268مات سنة  (5)ولَقَُب ُعمَر بن ُمحّمد بن الُحَسْين بن َغْزَواَن البَُخاِرّي شيخِ محّمد بن صابر 
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ة. .. على شاِطِئ نَْهِر َمْيَسانَ  والبَْصَرة (6) د ، بين الَمَدارِ  ، كَشّداد : ازُ البَزَّ و  قال ياقُوت : رأَيتُه َغْيَر َمرَّ

ةَ  القَاِسُم بُن نَافعِ بن أَبيو ثٌ  بَزَّ  ، وأَوالُده القُّراءُ  ، والصَّواب أَنَّه تابعّي ، كما صّرح به الحافظ ، الَمْخُزوِمّي ، ُمَحّدِ

__________________ 
 .«قزحاً »( يف التهذيب واللسان : 1)
 ( ضبطت عن التهذيب ا ويف التكملة بضم أوله و لثه.2)
 يف القاموس : الس ريحِ. (*)
 ( وهي عبارة التهذيب والتكملة ا أما اللسان فكالقاموس.3)
 .«غري جمبا »( ديوانه برواية : 4)
 املطبوعة الكويتية :  مد بن جعفر بن جابر.( كذا ابألصر ا وصوبه يف 5)
 ( يف معجم البلدان : املذار.6)
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نِ  منهم م  َأمححَُد بن ُ ّمد ا اإِلَمام أَبو اَ ســـَ كِّّي صـــاِحب الِقراَءِة ا َمشـــهورٌ  بـَز َة الَبّزِي   بن َأيب (1)بِن َعبحد   بن القاســـِ
َ
 امل

 ِإلاعيَر و ّمِد بن يزِيد بِن ُخنَـيحٍ . ا َحد ث عن  ّمد بن رَاِوي ابِن َكِثريٍ 
ةُ و ْبَسة ، يقال : إِنّه لَذُو ، بالَكْسر : الَهْيئَةُ  البِزَّ ة والشَّاَرةُ واللِّ لَّما َدنَا من  عنههللارضيفي حديث ُعَمر َحَسنٍَة ، أَي َهْيئٍَة وِلباٍس َجيِّد. و بِزَّ

ةَ  نَّهم لَْم يََرْوا على صاِحبِكَ إِ »: الشاِم ولَِقيَهُ الناُس قال ألَْسلََم   َكأَنّه أَراَد َهْيئَةَ العَجِم. ،« قَْوٍم َغِضَب هللا َعلَْيهم بِزَّ

ةُ و ُد بن أَحمَد بِن ُعبَْيِد هللا بِن َعِلّي بنِ  ، بُزَّ ّمِ ، ُمَحمَّ ةَ  بالضَّ ث بُزَّ ة علّي بن محّمد بن عن أَبي الطَّيّب التَّْيُمِلّي. وفاتَه أَبو َجْعفَرٍ  الُمَحّدِ  بُزَّ

ةَ  ، وأَبو طاِلٍب علّي بن ُمحّمد بن َزْيد بن 399ُعْقَدةَ ، مات سنة  ابن الثَُّماِلّي ، من شيوخ العَلَِوّي ، َرَوى عن الثَُّماِلي ، ُمعَاِصٌر للذي  بُزَّ

 قَْبلَه.

ة ن أَْحَمد بنومحّمد بُن َزْيد ب  .398، مات سنة  بُزَّ

. لَهُ تََصانيفُ  ، في المائَة السابعة ، ، كَسِفينٍَة ، ماِلِكيٌّ َمْغِربِيّ  بَِزيَزةَ  بن عبد العَِزيز بن ِإْبَراِهيمو  ، منها شرح األَْحَكام لعَْبد الَحّقِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

يَزى الُح.  البِّزِ يَصى : الّسِ  ، أَي من َغلََب َسلَب.« بَزَّ  َمْن َعزَّ »ومن أَْمثَاِلِهم : ، كالِخّصِ

هو ا ثِيابَهُ  بَزَّ  ، اْنتََزَعَها. بَزًّ

هُ و  : َحبََسه. بَزَّ

ةُ و  ، بالَكْسر : القَْسُر. البِزَّ

 : اإِلْسراُع في الظُّْلم ، والِخفَّة إِلى العَْسف. البَْزبََزةُ و

 حديث السابُِق في إِْحَدى ِرَوايَتَْيه.، ومنه ال بَزبَِزيٌّ  والنِّسبة إِليه

يَزى ويقال : َرَجعَت الِخالفةُ   : إَِذا لم تُْؤَخذ باْستِْحقَاق. بِّزِ

 ثَْوبَه : َجذَبَهُ إِلَْيه. ومنه قوُل خاِلِد بن ُزَهْيٍر الُهَذِلي : بَزَّ و : التَّْجِريد. االْبتَِزازُ و

ــــــــــــــــــــــِب  وحُم مــــــــــــــــــــــا ِد وَأاَب ُذَ ي ــــــــــــــــــــــَ  اي قـ

ُت     ـــــــــــــــح ن بِ كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ي ه مـــــــــــــــن غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ت وح ـــــــــــــــَ  ِإَذا أَتـ

  

ي و  فــــــــــــــــِ طــــــــــــــــح م  عــــــــــــــــِ ز  َيشــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ب ــــــــــــــــَ وحيب  يـ ــــــــــــــــَ  ثـ

بٍ     ــــــــــــــــــــــــح َري ــــــــــــــــــــــــِ ه ب ــــــــــــــــــــــــُ ت ــــــــــــــــــــــــح يِن أََربـ ــــــــــــــــــــــــ  بَن  كــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي يَْجِذبُه إِليه :

 : االْنِهزام. البَْزبََزةو

 : السَِّريُع في السَّْير ، وقَْول الشاعر : البَُزاِبزو البَْزبازُ و

زَا  ُم عــــــــــــــــاجــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح ينِّ اي أُمــــــــــــــــَ  ال حَتحســــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــِ

َح     طـــــــــــــَ حـــــــــــــح اُر طـــــــــــــَ فـــــــــــــَ زَ ِإَذا الســـــــــــــــــــــــــــِّ زَابـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ـــــــــــــب  ال

  
دة على أَنّه َجْمع  .بَْزبازٍ  قال ابُن سيِده : هكذا أَنشده ابُن األَْعرابِّي بفتح الُمَوحَّ

هكذا يَْستَْعملونه ، وال أَدِري كيف ذِلك. وكذلك البُْزبُوز ، كُسْرُسوٍر ، لقََصبٍَة من َحِديد أَو ُصْفر أَو نُحاٍس ، بالَكْسِر : ثَْدُي اإِلْنَسان ،  البِزُّ 

أُ منها ، كأَنَّه على التَّْشبِيه فيهما بِبَْزباِز الِكيِر ، أَو غير ذلك.  تُْجعَل في الِحيَاِض يُتََوضَّ

ا ا ويقال : ِجْئ به َعزًّ   َمَحالَة.، أَي ال بَزًّ

 ومن الَمَجاِز قوُل الشاِعِر :
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زّ وَ  ــــــــــَ ت ــــــــــح ب ــــــــــَ ُه  تـ اســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ن ِرمِي كــــــــــِ وَر الصــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــَ  يـ

رَا     هــــــــــِ ظــــــــــح ه مــــــــــنــــــــــه وِإنح كــــــــــان مــــــــــُ رِجــــــــــُ خــــــــــح (2)فــــــــــتــــــــــُ
 

  
 وهو للَجْعِدّي.

د الكاتِب ، َحدََّث ، والَكْسُر فيه من لَْحن العَواّم ، قاله ال البَزُّ و د بن ُعَمر بن ُمَحمَّ  َحافِظ.، بالفَتْح ، لَقَُب َمْجِد الديّن ُمَحمَّ

 ر فيه من لَْحن العَواّم.في لَْيلَة واِحَدةٍ ، والَكسْ « ُمَساَمَرة الَحبِيب»، بالفَتْح : قريةٌ بمصر ، وقد َدخلتَُها وأَلّْفُت فيها  البَزّ  وُمْنيَةُ 

ازيّ  بن منصور [بن سليَمانٍ ]وأَبو َجْعفَر محّمد   من ُشيُوخ الَحاِكم ، ذكَره الماِلينّي. (3)، مشدَّداً  البَزَّ

__________________ 
 القاسم بن أيب بزة.« : البزي»( يف اللباب 1)
 ( أي حبفيف سريها ينفر الوحشي من كّنه وقت الظهر.2)
 .«مشداد»ابألصر ( 3)



7181 

 

 : ومّما يُْستَْدَرك عليه : [بعز]

.السالمعليه، كصاِحب ، في نََسب َسيّدنا ُسلَْيَماَن  باِعز ُُ 

َدة : ، بالغين المعجمة البَْغزُ  : [بغز] ْجِل أَو بالعَصا. بَْعد الُمَوحَّ ْرُب بالّرِ  الضَّ

ةً  النََّشاطُ  أَو ُهوَ  ، بالفَتْح ، ْغزِ كالبَ  ، اسٌم كالَكاِهل والغاِرِب ، : النََّشاطُ  الباِغزُ و  ، قال ابُن ُمْقبٍِل : في اإِلبِِل خاصَّ

يّن و  ريحَ مـــِ َر الســـــــــــــــــ  مـــــــَ حـــح تـــَ داً  (1)اســـــــــــــــــح رحِمســـــــــــــــــــــًا ُأجـــــــُ  عـــِ

اُ      اختـــــــــــــــَ َزهـــــــــــــــَ وانَ  اَبغـــــــــــــــِ نـــــــــــــــُ ِر جمـــــــــــــــَح يـــــــــــــــح  ابلـــــــــــــــلـــــــــــــــ 

  
ْجل وَحثًّا ، وكأَنَّه َجعَل البَْغزَ  قال األَزهرّي : جعل اللَّْيثُ  الناقةُ ، إِذا  بَغََزت بِرْجلِه. وقال َغْيُره : (2)الراِكَب الِّذي يَْرُكلها  الباِغزَ  َضْرباً بالّرِ

 ا.، أَْي نَشاَطه« باِغَزها تََخالُ »نَشاطاً. وقال أَبو َعْمٍرو في قوله :  (3)مرحاً و[ ]َضَربَْت بِرْجِلَها األَرَض في َسْيِرَها 

 ، وهو قَِريٌب من النََّشاط. الِحدَّةُ  : الباِغزُ و

ُجُل الفاِحُش. الباِغزُ  قال الصاغانّي :و أَو الُمْقِدُم َعلَْيه. ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : وال أَُحقُّه ، الُمِقيُم على الفُُجورِ  الباِغزُ و  الرَّ

ُكَها من النَّش ، أَي بَغََزها باِغُزَها قدو َكَها مَحّرِ فتَْجري َشْوطاً وقد  فبَغََزها باِغُزَها ، وقال بعُض العََرب : ُربََّما َركْبُت النَّاقَةَ الَجَوادَ  اطِ َحرَّ

َمْت بي فأَلْياً َما أَُكفُّها. فيُقَاُل لها  من النََّشاط. باِغزٌ  تَقَحَّ

 وقال األَزهرّي : وال أَْدِري أَيَّ ِجْنس هي من الثِّياب. من الَخّزِ أَو كالَحِرير. ، قاله أَبو َعْمٍرو ، ولم يَِزْد على هذا ، وهي : ثيَابٌ  الباِغِزيَّةٌ و

 من الَخّزِ أَو كالَحِرير. وقال األَزهرّي : وال أَْدِري أَي ِجْنس هي من الثِّيَاب.

 * ومما يستدرك عليه :

ين ، مثل بََزْغتُه ، نقله الصاغانّي. بَغَْزتُه ّكِ  ٌع. قاله الصاغانّي.: موض باِغزٌ و بالّسِ

ُجلُ  بأَلَزَ  : [بألز]  َعَدا. ، إَِذا بأَلَزَ  قيل :و ، َكْبألََص. أَهمله الجوهرّي والصاغانّي وذكره صاحُب الّلَسانِ  فَرَّ  : بأَلََزةً  الرَّ

 أََكَل َحتَّى َشبَع. ، إِذا بأَلََز بأَلََزةً  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

 .(4)، وكذلك الَجألَز والَجاّز  الشَّْيَطان ، من أَسماءِ  ْلغَزٍ ، كبَ  البأَلَزُ  قال الفَّراُء :و

َويَزى. القَِصيرُ  : البأَلَزُ و ِل ، والزَّ أْبَُل مقلوُب ، األَوَّ  ، كالبِِلّز ، بَكْسَرتَْين ، والزَّ

ْلُب ، : البأَلَزو  .(5)، نقلهما الصاغانّي  ، بالَكْسر كالبِْلئِزِ  الغاَُلُم الغَِليظ الصُّ

 * ومما يستدرك عليه :

 .(5)، ِمثُْل َجلَْعبَى وَجلَْعبَاةٌ ، نقله الصاغانّي عن الفّراِء  بأَلََزاةٌ و : َشِديٌد ، وناقةٌ بأَلََزى بأَلََزى َرُجلٌ 

ٌ  بِِلزٌ  َرجلٌ  ، بَكْسَرتَْين : القَِصيرُ  (6) البِِلزُ  : [بلز] ْخَمةُ  : لبِلزُ او ، بِِلزٌ  ، وكذلك امرأَة الُمْكتَنَِزةُ. وقرأُْت في الَجْمَهرة البن ُدَرْيد  (7) الَمْرأَةُ الضَّ

 ٌ ْخَمة ، ولم أََر ذِلك معروفاً. انتهى. بِِلزٌ  : قال أَبو َعْمٍرو : َزَعَم األَْخفَُش أَنُّهم يقولون : اْمَرأَة  للضَّ

فات على فِِعٍل  ٌ  إِالّ َحْرفَان :وقال ثعلب : لَْم يأْت من الّصِ ٌ  .(8)، وأَتاٌن إِبٌِد  بِِلزٌ  امرأَة ، بتشديد  البِلِّزُ و خفيفةٌ. : بِِلزٌ  والذي في التهذيب : امرأَة

 الالّم المكسورة : القَِصيُر.

 ، نقله الصاغانّي. أََخَذهُ وهي الُمبَالََزةُ  (9)َشْيئاً  ِمْنهُ  اْبتَلََزهُ و
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ء ، َرَوى عن محّمد بن َعْبِد هللا بن شمتة ، الخرتيَّ الُمْقرى لَقَُب أَبِي القاِسم َعْبِد هللا بن أَْحَمَد األَْصبََهانِّيِ  ، بتَثِْقيل الالّم المكسورة : بِلِّيَزةُ و

د بن عبد هللا بن أَْحَمَد ، َسِمَع ابن رْيَذة  لَِفيُّ ، وابنُه أَبو الفتح محمَّ  ةومات سن (10)وعنه الّسِ

__________________ 
 .. ( يف التهذيب : واستحمر اهلم  مين1)
 .«يركضها»ويف اللسان : « يركبها»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 .«واجلان« : »بلز»( يف اللسان والتكملة 4)
 .«بلز»( التكملة : مادة 5)
(6.  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : الِبِلز 
 وهو قو  أيب عمرو كما نقله عنه صاحب اللسان.« أو اخلفيفة»( زيد يف القاموس بعدها : 7)
 .«إبز»( عن اللسان وابألصر 8)
 .«قوله : شيئاً ال حاجة إليه مض تعدية الفعر إىل الضمري»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
 وما أثبتناه عن املطبوعة الكويتية.« زبدة»( ابألصر 10)
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ُثَن اِة فـَوح ُ  ا 512
َعاين  ابمل َُوح دة ا وسيبحيت يف موضعه. وَضَبطَه الس مح

 ا بد  امل
 ، والعاّمة تقول بالسين. أَْعَجِميَّة ، وهو ما يُْعِقبُه النِّيُل بعَد َذَهابِه عن َوْجِه األَْرض ، ، بالَكْسِر : ِطيُن ِمْصرَ  اإِلْبِليزِ  ِطينُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 ، أَي َخِفيٌف. بِِلزٌ  َرُجلٌ 

 قريةٌ بين إِْربَِل وأَذْربَيَجاَن ، نقله الصاغانّي.ـ  بالفَتْحـ  (1) باَلزِكْردُ و

 النََّسِوّي إِماُم َعْصره. البَالُوِزيّ  : قريةٌ بنََسا ، على ثالثة فَراسَخ ، منها اإِلماُم أَبو العَبّاس الَحَسُن بُن ُسْفيَاَن بِن عامرٍ  بالوزو

 : * ومما يستدرك عليه : [بلعز]

، كما أَْخبََرني بذلك صاِحبُنَا  ببَْلعَز : قوٌم من العََرب َذُوو َمنعٍَة يَنزلُون أَْفِريِقيَة وأَطراَف َطرابُلُِس الغَْرب ، نُِسبُوا إِلى َجّدٍ لهم لُقِّب الباََلِعَزةُ 

ر أَبو الَحَسن علّي بن محّمد ٍد العَيّاِشّي األُْطُروش.الطَّ  البَْلعَِزيّ  الشيخ الُمعَمَّ  َرابُلُِسّي ، خاِدُم َوِلّي هللا سيِِّدي محمَّ

، هكذا أَورَده  الغَِليُظ الشَِّديُد من الِجمالِ  والَجلَْنَزى : البَلَْنَزى ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابُن االْعرابّي : ، كَحبَْنَطى البَلَْنَزى : [بلنز]

باَعّي ، عنه ، واستطرَده الصاَغانّي في   ولم يُْفِرْده بتَْرَجَمٍة.« بلز»األَزهريُّ في الرُّ

 * ومما يستدرك عليه :

 ، كَسَمْند : ناحيَةٌ بَْحريّة ، بينها وبين َسَرْنِديَب َمِسيَرةُ أَيّاٍم ، تُْجلَُب منها ِرماٌح َخِفيفَةٌ. بَلَْنز

 : * ومما يستدرك عليه : [بهرز]

 ى عن قُتَْيبَةَ بِن َسِعيد.: َروَ  البَهاِرزيّ  كَمَساِجَد : قَْريَةٌ ببَْلخ ، منها أَبو عبد هللا بَْكر بن محّمد بن بَْكٍر البَْلِخيّ  (2) بََهاِرزُ 

 .بَْهزاً  عنه بََهَزهُ  والتَّْنِحيَةُ ، يقال : ، كالَمْنعِ : الدَّْفُع العَنِيفُ  البَْهزُ  : [بهز]

ْدِر باليَِد والِرْجل أَو بِِكْلتَا اليََدْينِ  والدَّْفعُ  الضَّْربُ  : البَْهزُ و قال ابن  «باألَْيِدي بُِهزَ و لنِّعَالِ أُتَِي بَِشاِرٍب فُخِفَق با»في الحديث : و،  في الصَّ

ْرُب بالِمْرفَِق. البَْهزُ و ولََهَزه ، إَِذا َدفَعَه ، بََهَزهُ  واللْهُز. البَْهزُ  األَعرابّي : هو  : الضَّ

 ، من ذلك ، عن ابن األَْعَرابِّي وأَنشد : َدفّاعٌ  ، كِمْنبٍَر : ِمْبَهزٌ  َرُجلٌ و

ِز  رحمــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــُ    وابــــــــــــــــــُن هــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــِ  َأان طــــــــــــــــــَ

ر ِز     ٍب ُمشــــــــــــــــــــــــــَ َذين مــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ قــــــــــــَ (3)أَنـــــــــــــح
 

  

رٍّ  تــــــــــَ ِر مــــــــــِ ٍ  عــــــــــلــــــــــ  اأَلهــــــــــح كــــــــــح زِ شــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ بــــــــــح   مــــــــــِ
زِ     جـــــــــــــَ ا مل حيـــــــــــــُح ِوي ابلـــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــَ  ِإنح قـــــــــــــاَم حنـــــــــــــَح

  
 من بَِني ُسلَْيم ، قال الشاعر : : َحيٌّ  بَْهزٌ و

تح أَ  مح كـــــــــــــــانـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  زٌ رِبـ ُم  هبـــــــــــــــَح ر هـــــــــــــــُ  وغـــــــــــــــَ

ُدرَا     عحشـــــــــــــــــــــــرًا غـــــــــُ وا مـــــــــَ ـــــــــُ َواِر وكـــــــــان ُد اجلـــــــــِ قـــــــــح (4)عـــــــــَ
 

  
اجُ  بن امِرئ القَْيس بن بُْهثَةَ بن ُسلَْيم ، بَْهزِ  قلُت : وهم بَنُو  وَضْمَرةُ بُن ثَْعلَبَةَ ، بن نَُوْيَرةَ بن َجْبر بن ِهاَلل السُّلَِمّي ؛ بِن ِعاَلط (5) ِمْنُهم َحجَّ

 ، األَِخير نََزَل ِحْمَص ، وَرَوى عنه يَْحيَى بن جابٍِر ، وَحِديثُه في ُمْسنَِد أَْحَمد. الصَّحابِيّانِ  البَْهِزيّانِ 

 * ومما يستدرك عليه :

 الغَلَبَةُ. البَْهزُ 

مْخشرّي : بَْهَزةَ  ، أَي أَْوالُد َعلٍَّة ، الواحد ابنُ  بَْهَزة وُهْم بَنُو  إِيّاه. ولو َعِلْمُت أَنَّ الظُّْلَم يَْنِمي (6)َء ، أَي باردته الشيْ  بَاَهْزتُهو ، قاله الزَّ

 أَشياَء َكثِيَرةً ، أَي عِمْلُت أَشياَء. نقله الصاغانّي. لَتَبَهَّْزتُ 
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__________________ 
 ابلسا.« بال سكرد»دها يف معجم البلدان : ( قي1)
 .«هبارزة»( قيدها يف معجم البلدان : 2)
 ( املشّرز من املشارزة املشارّة با الناس.3)
 ( نسبه حبواشي املطبوعة الكويتية أليب ذ يب.4)
 أبلف والم.« ا جاج»( يف القاموس : 5)
 .«ابدرته»( يف التكملة 6)
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 عن الفّراِء. بََهَزهُ  ثل: َدفَعَه ، م أَْبَهَزهُ و

 .وسلمعليههللاصلىالقَُشْيِرّي مشهوٌر ، َصِحَب َجدُّه النَّبيَّ  (2)بن ُمعَاِويَة بن َحْيَدة  (1) [بن َحكيم] بَْهزُ و

 بُن َدْوٍس : شاِعٌر. بَْهَزةُ و

ْحمن التّابِِعّي الِحَجاِزّي. ، بالفَتْح ، أَهمله أئّمة الغَِريب كلُُّهم ، وهو بَْهَمازٌ  [بهمز] قلت : الّصواُب فيه بَْهَماُن ، بالنون في آِخره  واِلُد َعْبِد الرَّ

ْحمِن بن َحّساَن بِن ثابِت ، قال البخارّي  : وقال بعضهم : عبد الرحمن بن ، قال البَُخاِرّي في تاِريِخه في ترجمة َحّساَن بِن ثابِت : عبد الرَّ

فِِظ ابُن األَبّار : بَْهَمان ، يْهَمان ، وال يَِصّح بَْهَمان ، وعبُد الرحمن َمْجُهوٌل. قال الحافظ ابُن َحَجٍر : رأَْيُت بَخّط مغْلَطاي أَنَّه رأَى بخّط الحا

دة ، والثاني الِّذي قال فيه البَُخاِرّي ال يصح بياءٍ  عَفَاِء للَحافِِظ الذََّهبِّي وهو األَّول بباِء موحَّ  أَخيرة ، انتََهى. قلُت ، ورأَيت في ِديوان الضُّ

ه : َدةٌ بَخّطه ما نَصُّ عبد الرحمن بن بَْهَماَن تابعيُّ مجهوٌل ، وجعل عليه عاَلَمةَ القاِف. فَظَهر مّما َذَكْرنَا أَن الّذي َذَهَب إِليه الُمَصنِّف  ُمَسوَّ

ل.وهو كونُه بالّزاي   في آِخِره َخَطأٌ ، وصوابُه بالنُّون ، فتأَمَّ

 ، قال الشاِعر : الباِزي ، لغةٌ في البازُ  : [بوز]

ُه  بَنـــــــــــــــ  ٍة  ابزُ كـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رحقـ وحَ  مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ٍن فـ  َدجـــــــــــــــح

لــــــِ ِ     ٍ  ســــــــــــــــــــَ لــــــَ رَت قـــــــاٍع لــــــَح ا َوســــــــــــــــــــح طـــــــَ  جــــــلــــــ   الــــــقــــــَ

  
 ب ز ى. الُمْعتَّل في ويُعَاد إِن شاَء هللا تعالى في الباِزي بَُزاةٌ  وَجْمعُ  ، كبَاٍب وأَْبَواب وبِيبَاٍن ، بِيَزانٌ و أَْبَوازٌ  ج

 ، في التَّثْنِيَة ، بَاَزانِ و ، بازٌ  ويُقَاُل : َهِمَز من األَِلفات الَّتي ال َحظَّ لها في األَِلف (3). قال ابُن ِجنّي : هو مما البازَ  وكان بعُضهم يَْهِمزُ 

 .بََوازٍ و باِزيَانِ و بازٍ  يقال :و ، في الَجْمع ، أَْبَوازٌ و

ِد بنِ  الَمْوصليُّ ، َحدَّث. بازٍ  الَحَسن بن َسْعِد بن عبد هللا بن الُحَسْيُن بن نَُصر بنِ  أَبو عليّ و األَْنَدلُسّي ، من أَصحاِب  بازٍ  وإِْبراِهيُم بُن ُمَحمَّ

ه الَمْوصلّي ، البَاِزيُّ  بن نَْصر الُحَسْيُن بُن ُعَمرَ  أَبو عبد هللاو 373نة سْحنون ، تُوفّي س ، َحدَّث عن ُشْهَدةَ وأَبِيه  بازٍ  األَْعلَى نِْسبَةُ إِلى جّدِ

 .622بالَمْوِصل ، وتُُوفَِّي بها سنة  552ُعَمر ، وَرَحَل إِلى بَْغَداَد ، ودخَل َحلَب ، ُولد سنة 

ِد بِن إِْسَماِعيَل ،: والذُّْهِلّي المْرَوِزيُّ  يَاُد بُن إِْبَراِهيمَ زِ  أَبو إِبراِهيمَ و ُد بُن الفَْضل ، وأَْحمد بُن ُمَحمَّ ُد  أَبو نَْصرٍ و َسالُّم بُن ُسلَْيماَن ، وُمَحمَّ ُمَحمَّ

قَْريَة من قَُرى َمْرَو ، على ِستّة  بازٍ  ، من ِزيُّونَ البا 327بن َسْهٍل العاِمِرّي المطوعّي ، عن أَبي داُووَد السنجّي ، مات سنة  بُن َحْمَدَوْيه

ثُوَن. فراِسَخ منها ،  ُمَحّدِ

د ب بازٌ و قْلُت : ب فيقال فاز ، بالفَاِء ، منها أَبو بكٍر ُمحمَّ ن َوِكيعِ بِن أَيضاً قَْريَةٌ بين ُطوس ونَْيَسابُور ، َخَرَج منها جماعةٌ أُخَرى ، وتُعَرَّ

 .البَاِزيّ  َدّواٍس 

َوزاِن. لألَْكَراد البُْختِيَّة ، نَقَلَه ياقوت في الُمْعَجم. (4)الَحْمَراُء : قريَةٌ  بازٌ و  في موضعه. والَمْهُموُز ذُِكرَ  من نََواِحي الزَّ

 ، (5) َمْبنيّاً على الَكْسرِ  فيها َسْبُع لُغَات ، َذَكَر منها الجوهرّي ثِْنتَْين وبَقي َخْمٌس ، وهن : خاِزباِز ،« أَْخَصبُ  الخاِزبازِ »من أَْمثَالهم : و

، كقاِصعاَء ُمثَلَّثَةَ الزاي ، بفتحهما ، وتَُضمُّ الثانِيَةُ ، وبَِضّمِ األُولَى وَكْسِر الثانِيَِة ، وبِعْكِسه ، وخاِزبَاُء  خاَزبَازَ و ، كِقْرطاس ، الِخْزبازُ و

، وهذان األَِخيراِن مّما زاَدُهَما الُمَصنّف على الجوهرّي. ولها َخْمَسةُ  ، بَضّمِ األُولَى وتَْنِويِن الثانِيَِة ُمَضافَةً  خاُزبَازٍ و وِخْزبَاُء ، كِحْربَاَء ،

ْوِض ذُبَاٌب يَ  األَّوُل :: َمعاٍن ، َذَكَر منها الجوَهِرّي أَْربَعَةً   ، قاله ابُن ِسيَده وبه فَّسر قول َعْمِرو بن أَْحَمر : ُكون في الرَّ

وارِي  ُض الســـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــَ ُه الـــــــــــــقـــــــــــــَ قـــــــــــــَ وح َب فــــــــــــــَ قـــــــــــــ  فـــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

نــــــــــــــــــــــوانً و     ازابِز بــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــُ ن  اخلــــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــــــُ

  
فع والنَّْصب والَجّرِ   .(5)وهي اْسَماِن ُجِعاَل واِحداً وبُنِيَا على الَكْسِر ، ال يَتَغَيَّر في الرَّ

 ، فَسّماه به الشاعُر. ِحَكايَةُ أَْصواتِهِ  (6) أَو : الثاني

 داٌء يأُْخذُ في أَْعناقِ  الَخاِزباز في َغْيِر هذا :و الثالث :
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__________________ 
 ( عن اللسان وتقريب التهذيب.1)
 ( عن تقريب التهذيب والضبرت عنه واخلالصة.2)
 .«ما»( عن اللسان وابألصر 3)
 البلدان : قلعة.( يف معجم 4)
 .«خوز»عبارة الصحاح « ال يتغريان( »5)
 ( يف القاموس : أو هي حكاية.6)
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واب : يف َطوح   اإِلبِر والناسِ  خ ا والصـــــــ  يَده : (1)ا هكذا يف ســـــــائر الن ســـــــَ : قـَرحَحٌة  اخلازابزِ  اإِلبر والناِس. وقا  ابُن ســـــــِ
  حُخذ يف ا َلحِ  ا وفيه لغات. قا  :

ا  زخـــــــــــــــــازابَ اي  ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــازمـــــــــــــــــَ ِر ال  أَرحســـــــــــــــــــــــــــــــِ

ا    ــــــــــــــــــــَ وَن الزِم كــــــــــــــــــــُ اُف َأنح تــــــــــــــــــــَ  ِإيّن َأخــــــــــــــــــــَ

  
: َوَرٌم ، قال أَبو علّي أَّما تَْسِميَتُهم الَوَرَم في الَحْلِق خاِزبَاَز فإِنَّما ذلك ألَّن  خاِزبازُ : ومنهم من َخصَّ بهذا الّداِء اإِلبَِل. وقال ابُن األَْعَرابِّي 

 صَّْوت ، فلهذه الشَِّرَكة ما وقَعَت طريُق التَّْسِميَة.الَحْلق َطِريُق َمْجَرى ال

 نَْبٌت ، وأَنشد ::  الخاِزبازُ  بَْقلَتَان ، فإِحداُهَما الدْرَماُء ، واألُْخَرى الَكْحالُء. وقال أَبو نصر : الخاِزباز ، قال ثَعلب : ونَْبتَتَانِ  الرابع :

وَدا  وٍد عـــــــــــــــــُ َرَم عـــــــــــــــــُ ا َأكـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــح ي  أَرحعـــــــــــــــــَ

يــــــــــَدا    عحضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــيــــــــــَ َر وال فحصــــــــــــــــــــــــِ ر  والصــــــــــــــــــــــــِّ  الصــــــــــــــــــــــــِ

  

ُجوَدا  اخلَازاَِبزِ و 
َ
 (2)الس ِنَم امل

َر قوُل ابِن األَْحَمر السابِق.  وبه فُّسِ

نَّْورُ  أَما الَمْعنَى الخاِمُس الِذي لم يذُكره الجوهرّي فهوو  ، عن ابن األَْعَرابِّي. الّسِ

 ألَنّها َعْيٌن. والعَْيُن َواواً أَكثُر منها ياًء. وأَما شاِهُد الِخْزباز ، كِقْرطاٍس ، فأَنَشد األَْخفَُش :قال ابُن ِسيَده وأَِلف خاِزباِز َواٌو ، 

ا  ر  عـــــــــــــنـــــــــــــد ِدرَاهبـــــــــــــَِ اَلِب هتـــــــــــــَِ ر الـــــــــــــكـــــــــــــِ ثـــــــــــــح  مـــــــــــــِ

ا مــــــــــــــــــن     هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ازِم تح هلــــــــــــــــــََ ــــــــــــــــــَ زحابزِ َورِم  اخلــــــــــــــــــِ

  
والمصنّف خالَفَهم « ز خ و»، ثم إِّن الجوهرّي والصاغانّي وصاحَب اللَّسان َذكروا الخاِزباز في  (3)أَراد الخاِزبَاِز فبنى منه فعالً ربَاِعيّا 

 .«ز ب و»فذكرها في 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َواَلُن من َمْوِضعٍ إِلى مْوِضعٍ. البَْوز في التّْهذيب :  : الزَّ

األَْشَهُب : لقُب أَبي العَبّاس بن ُسَرْيج ، والسيّد َمْنُصور الِعَراقِّي خال َسيِّدي  البازُ و ، إِذا زاَل من َمكاٍن إِلى َمَكاٍن آِمناً. باَز يَبُوزُ  :ويقال 

فاعّي.  أَحمد الّرِ

وِمّي ، َسِمَع بالَمْوِصل وبَْغداد ، ذكَره ابُن نُْقَطة.  وبُوزان بن ُسْنقُر الرُّ

َح به الّصاغانّي ، وَعِجيٌب من  بَاَز يَبِيُز بَْيزاً و أَي َهلََك ، بادَ  ، كقُعُوٍد : بُيُوزاً و باَز يَبِيُز بَْيزاً  : [بيز] : عاَش ، وهو من األَْضداِد ، َصرَّ

 الُمَصنِّف إِْغفالُه.

 يَبِيُز بَْيزاً  َعْنه ، بازَ  يُقَال :: المصنِّف. والِذي نُِقَل عن ابِن األَْعَراِبّي ، هكذا نَقَلَه الصاَغانّي ، وقَلََّده  العائِشُ  : البائزُ و : الهاِلُك ، البائِزُ و

 : حاَد ، وأَنشد : بُيُوزاً و

ُزوُز  كــــــــــــــــــح ٌر مــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــَ ا مــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــَ َبهنــــــــــــــــــ َ  كــــــــــــــــــَ

َر مــــــــــــــــــــا     ز  ِإىل آخــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــزُ لــــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــــــــــَ

  
 أَراَد : كأَنََّها َحَجٌر ، وما زائدةٌ.

َف على المصنِّف ، كما  ال تَِعيشُ  ، أَي هَرِميَّتُ  تَبِيزُ  فاُلٌن ال يُقَال :و ، والّصواب ال تَتِيُز ، بالفَْوقِيّة ، أَي ال يَْهتَزُّ َسْهُمه في َرْميِه ، وقد تََصحَّ

 بالفوقيّة ، وقد تََصحَّف على المصنّف فاْنُظْره.« لم يَتِزْ »، والصَّواُب  لَْم يُْفِلتْ  يَبِزْ  ولَمْ  سيأْتي ؛

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 .354، كَجلُوالَء : قريةٌ على شاطئ الفرات ، قُتِل بها أَبو الطَّيِّب الُمتَنَبِّي سنة  بَيُوزاءُ 

 يََدهُ على َعْينِه في الَمنَاِم فأَْصبََح ُمْبِصراً. وسلمعليههللاصلىلبََصِر فَأََمرَّ النَّبِيُّ ، بالَكْسر ، عليٌّ الَحْربِّي ، كان َضِريَر ا البِيزِ  وأَبو
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 ذكره ابن نُْقَطة.

 فصر التاءِ 
 الفوقية مض الزاي

 [ت أ ز]

ْلح ، إِذا القَْوُم في الَحْربِ  تَأَزَ و الُجْرُح ، كَمنََع : اْلتَأََم ، تَأَزَ  ، أَي َدنَا بعُضُهم من  تََدانَْوا ، هكذا في سائِِر النسخ ، وفي التكملة : في الصُّ

 بَْعٍض.

 ، كَكِتٍف : َمْعُصوُب الَخْلِق. تَئِزٌ  َعْيرٌ و

تِه مّما استدركه الصاغانّي على الجوَهِرّي ، ولم يذُكْره صاحُب اللَّساِن ، وبعُض َمعانِيه  َهَذا الفصل بُرمَّ

__________________ 
 ( يف الصحاح : يف حلوقها والناس.1)
 ( بعده يف الصحاح : حبيث يدعو عامر مسعودا وعامر ومسعود  ا راعيان.2)
 .«قوله فعال رابعياً كذا يف اللسان أيضاً »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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 ا كما سُيذحكر. ولعّر الّصواب فيه : َعريحٌ تَِئزيف كِهَجفٍّ  .«ت ي ز»َسَيبحيت يف 
باعيّ  بناًء على أَّن تاَءه زائِدةٌ ، ذُِكر في ب ر ز : قََصبَةُ أَْذَربِيَجاَن وقد تَْبِريز : [تبرز] وتَبِعَه االزهريُّ في  وذكره ابُن ُدَرْيٍد في الرُّ

 التَّْهِذيب.

 .«ب ر ز»، كِزْبِرج : َمْوضٌع. وقد ذُِكَر في  تِْبِرزو

يَ و ال ُروَح فيه ، الذي : اليابِسُ  التاِرزُ  : [ترز]  أَجاَزهُ بعُضهم ، ، قال األَزهريُّ : والِفْعُل كَضَربَ  ، ألَنَّه يابٌِس ، تَاِرزاً  الَميِّتُ  به ُسّمِ

 َت ويَبَِس ، قاله ابُن األَْعَرابّي ، قال أَبو ذَُؤْيٍب الُهَذِليُّ يَِصُف ثَْوراً َوْحِشيًّا :ما : تُُروزاً و تَْرزاً  ، َسِمعَ  ، مثلُ  تِرزَ  األَصُل فيهو

ـــــــــــٌ   ي ـــــــــــِ ن ـــــــــــَ و ف ـــــــــــُ ب كـــــــــــح ـــــــــــَ ا ي مـــــــــــَ ا كـــــــــــَ ـــــــــــَ ب ـــــــــــكـــــــــــَ   لرِزٌ ف
رَعُ     و أَبــــــــــــــــــــح ُه هـــــــــــــــــــُ ِت ِإاّل أَنـــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــح  ابخلـــــــــــــــــــَ

  
 ُء ، ِإذا يَبَِس.الْشي تََرزَ  ، وأَْصلُه من الصَّْرعُ  : التَّْرزُ و ِليُْبِسه ،* ، : الُجزعُ  التَّْرزُ و أَي َسقَط الثَّْوُر ، وأَْبَرُع : أَْكَملُ 

 تَْقِطيعاً ، نقله الصاغانّي. أَْجَوافَها (1) أَْن تَأُْكَل الغَنَُم َحِشيشاً فيه النَّدى فيْقَطعَ  : التَّْرزُ و

 القُعَاصُ  وِكتَاٍب ، وهو َمْوُت الفَْجأَةِ. وقال الصاغانِّي : هو كغُرابٍ  ، َضبَُطوه ، «َرازُ التُّ  ال تَقُوُم الساَعةُ حتَّى يَْكثُرَ »في َحِديث ُمَجاِهٍد : و
(2). 

 َجَمَد. ، إِذا الَماُء ، كفَِرحَ  تَِرزَ و

 .تاِرزٌ  . وَعِجينُُكمزٌ تارِ  إِذا َصلَُب ، وُكلُّ قَوّي ُصْلبٍ  تُُروزاً  اللَّْحم تََرزَ  ، يُقَال واالْشتِدادُ  واليُْبسُ  : الِغلَظُ  التُُّروزُ و

 نقله الزمخشرّي.

 الَجْرُي لَْحَم الدَّابَِّة : َصلَّبَه ، وأَصلُه من أَتَْرزَ و وفي الُمْحكم : َصلَّبَه وأَْيبََسهُ. العَْدُو ، أَي لَْحَم الفََرِس : أَتَْرَزهُ و المرأَةُ َعِجينََها ، أَتَْرَزتو

 : اليَابِس الِّذي ال ُروَح فيه ، قال اُمرؤ القَْيس : التَّاِرزِ 

َزٍة قـــــــــــد  لـــــــــــِ جـــــــــــح َرزَ بـــــــــــعـــــــــــِ ـــــــــــح هـــــــــــا  أَتـ مـــــــــــَ رحُي  ـــــــــــَح  اجلـــــــــــَ

واِ      نـــــــــــــح رَاَوُة مـــــــــــــِ ا هـــــــــــــِ ٍت كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ َ يـــــــــــــح مـــــــــــــَ (3)كـــــــــــــُ
 

  
وا الَمْوتَ   ، قال الّشّماُخ : ِرزاً تا ثّم كثُر ذلك في كالِمِهم حتى َسمَّ

َوحِت  (4)َكَبّن اّلِذي يـَرحِمي 
 لرِزُ من امل

بمعنَى  تََرزَ  ، وُهْم إِنَّما أَجاُزوا الفَتَْح في َذَهبَْت ُشعُوُرَها ِمن داٍء أَصابََها ، من َحّد َضَرَب ، كما َضبََطه الصاغانّي : أَْذناُب اإِلبِلِ  تِرَزتْ وَ 

 .(5)َهلَك ، فليُْنظْر 

 مّما يُْستَْدَرك عليه :* و

 .(6): الَحَشفَةُ اليَابَِسةُ. وقد جاَء ِذْكُره في الَحِديث  التاِرَزةُ 

ْلُب من كّل شيْ  التاِرزُ و  ٍء.: القَِويُّ الصُّ

 ِإْن شاَء هللا تعالى. العَْين حرف ُعوز ، وتُْذَكر فينِْسبَة إِلى تَْرعَ  ، أَهمله الجوهري وصاِحُب اللَّسان ، وهو بالفَتْح التَّْرُعوِزيّ  : [ترعز]

تُهُ  الذي الَجَملُ  ، أَْهَملَه الجوهِري والصاغانّي ، وهو : ، كعاُلبِطٍ  التَُّراِمزُ  : [ترمز] ْت قُوَّ  د :واشتدَّ ، أَنشد أَبو َزيْ  قد تَمَّ

اِوِز  فـــــــــــــــــــــــــَ
َ

َب املـــــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا أََردحَت طـــــــــــــــــــــــــَ

رِّ ابزٍِ      دح لـــــــــــــــكـــــــــــــــُ مـــــــــــــــِ زِ فـــــــــــــــاعـــــــــــــــح رَامـــــــــــــــِ  (7) تــــــــــــــــُ
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أَو َمَضَغ كما في بعض  أَو ما إِذا اْعتَلَفَ  .«ت ر ز»وهذا يَُؤيّد من يَقُوُل إِّن الِميَم َزائدةٌ ألَنّه من تََرَز ، إِذا َصلَُب ، فإِذًا َصواُب ِذْكرِه في 

، إَِذا  تَُراِمزٌ  وفي بعض األُصول تَْرتَفع وتَْسفُل. وقال أَبو َعْمٍرو : َجَملٌ  تَْرُجُف. ، وفي بعض األُصول : ِدَماَغهُ  َهاَمتَهُ رأَْيَت  األُصول :

زُ  أََسنَّ فتََرى هاَمتَه  إِذا اْعتَلََف. تََرمَّ

َك. قال أَبو النَّْجم : اْرتََمزَ و  َرأُْسه ، إِذا تََحرَّ

 اهلَام زاتُ ُمرحمتَِ ُشم  الذ رَا 
__________________ 

 يف القاموس : اجلُوُع. (*)
 .«فيـَُقط ض»( ضبطت يف التكملة : 1)
 .«القعاص كغراب : داء يف الغنم ال يلبثها أن متوت ا أو داء يف الصدر كبنه يكسر العن »( كذا ا ويف القاموس : 2)
 .«املوت»يف اللسان كاألصر ويف موضض آخر ورد « املّيت»( يف النهاية واللسان : 3)
 .«ير »( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( ضبطت يف القاموس : َترِزت.5)
قا  يف اللســان : ويف حديث األنصــاري الذي كان يســتقي ليهودي كر دلو بتمرة واشــرتط أن ال أيخذ مترة لرزة »( هبامش املطبوعة املصــرية : 6)

 .«أي حشفة ايبسة
 حبواشي املطبوعة الكويتية ألهاب بن عمري العبشمي.( نسب الرجز 7)
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 .«رمز»قْلت : فإِذًا تاُؤه زائدة ، فالمناِسب إِيراده في 

َها أَْصالً زائدةٌ ، وال َوْجهَ لذلك ؛ ألَنَّها في َمْوِضع َعْيِن ُعذافِر ، فهذا يْقِضي بَكْونِ  (1) [فيها]ولكن ابن ِجنِّي قال : َذَهب أَبو بَْكٍر إِلى أَّن التاَء 

 ، وليس منها اشتقاٌق فنَْقَطَع بِزيَاَدتها.

 وكأَنَّ الُمَصنِّف ال حَظ ما َذَهب إِليه ابُن ِجنِّي فأَْفَرَده بتَْرَجَمٍة.

 أَيضاً.« ر م ز»وسيأْتي له في 

 وعن َغْيِره بالباءِ  في أَْنَسابه ، هذا َضْبُط السَّْمعَانِيّ  وابنه أَبِي الفَتْح ، لَقَُب أَبي القاِسِم األَْصبََهانِيّ  ، بفَتْح فُمَشدََّدة مكسورة : تَلِّيَزةُ  : [تلز]

َدة ، لَِفّي ، مع أَنّه َذَكر عن بعض  تَقَدَّم. قدو الُمَوحَّ ح ابُن نُْقَطة ما قال ابُن السَّْمعَانِّي ، وَعزا األَّول إِلى الّسِ قُْلت : قال الحافظ : َرجَّ

ِل ، فيَْحُصل أَن تَلِّيَزة يُلَقَُّب به من كان َكبِيَر البَْطن ، فال يَْبعُد عندي أَْن يكوَن أَبو الفَتْح لُقَِّب بذلك ، وكان أَبُوه يُلَقَّ األَْصبََهانِيّين  ُب باألَوَّ

 الَجْمُع.

ث. تَلِّيَزة قلُت : َوفَاتَهُ : أَبو نَْصر أَحمُد بن ُمَحّمد بن أَبي القاِسِم بن  الُمَحّدِ

ّم : التُّوزُ  : [توز]  ، كالتُّوِس ، وقد أَهمله الجوهرّي. الطَّبِيعَةُ والُخلُق ، بالضَّ

 َشَجٌر. : أَيضاً : التُّوزُ و

 األَْصُل. : التُّوزُ و

ِة. : التُّوزُ و  الَخَشبَةُ يُْلعَُب بها بالُكجَّ

 ين َمكَّةَ والُكوفَة ، وهو في الُمْحَكم هكذا وأَنشد :، نقله الصاغانّي. وفي اللَّسان : موضٌع ب ع بَْين َسِميراَء وفَْيد : تُوزٌ و

َ ُلَرياَء  َ  (2)َباح  ُتوزِ وَباح
 َور :قلُت : في مختصر البُْلدان : هو َمْنِزٌل بعد فَْيٍد على جادَّةِ َمكَّةَ ، يَْقُرب من َسِميَراَء ومن َغْضَوَر ، قال أَبُو الِمسْ 

تح و  بــــــــــَ حــــــــــِ َر  (3)صــــــــــــــــــــــــَ ريحِ َأهــــــــــح وزِ يف الســــــــــــــــــــــــ    تــــــــــُ
وزِ     ِر مـــــــــــــثـــــــــــــر الـــــــــــــكـــــــــــــُ دح ٍة يف الـــــــــــــقـــــــــــــَ زِلـــــــــــــَ  مـــــــــــــنـــــــــــــح

  

وِز  بــــــــــــــــــُ خــــــــــــــــــح
َ

بحُدوم واملــــــــــــــــــ
َ

ة املــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــلــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ  قــــــــــــــــــَ

وزِ     رِي مــــــــــــــن بــــــــــــــالد اخلــــــــــــــُ مــــــــــــــح عــــــــــــــَ ريف لــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ٌث ، لعلّه نُِسَب إِلَْيه ، نزيُل ِحْمص ، التُّوزيّ  الَحلَبّي بن ُمَحّمد بُن َمْسعُودٍ  الفَِقيهُ و  ، أََخَذ عنه الذََّهبِّي. ُمَحّدِ

 ، ُكورة بَحلََب ، كما يأْتي قريباً. توِزينَ  قلُت : الصَّواب أَنَّه َمْنُسوب إِلى

 األَْصِل. ، أَي التُّوزِ  : الَكِريمُ  األَتَْوزُ و

ّم ، تُوُزونُ و  صاحِب أَبي ُعَمَر الّزاِهد. لَقَُب محّمد بِن إِبراِهيَم الطَّبَِرّيِ  ، بالضَّ

 ، نقله الصاغانّي. ُكوَرةٌ بَحلَبَ   :(4) تَْيِزينُ  أَو نُ تُوِزيو

 قْلُت : إِليها نُِسَب محّمد بن َمْسعُوٍد السابِق ِذْكُره. فال يُْحتَاج إِلى قَْوِله : لَعَلَّه ، إِلى آِخِره.

 ، وكذلك يَتِيُز تَْيزاً ، قال الشاعر : َغلُظَ  ، إِذا تَاَز يَتُوُز تَْوزاً و

ٍن   َخِصيُلَها فَتازَ ُتَسو   عَل  ُغسح
 أَي َغلُظ.
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زُ و جْ  فيه : ويُقَال ، قريٌب من كاَزُروَن ، ، كبَقَّم : د ، بفاِرس تَوَّ ِزيَّة منه الثّيابُ  ، بالجيم أَيضاً ، وقد تقّدم في موضعه ، تَوَّ  الَجيَِّدة ، التَّوَّ

ْلت المشهور ، بُن عبد هللا اللُّغَِويّ  (5) محّمد ْنَسبإِليه يُ و د بن الصَّ بن الَحّجاج األََسِدّي الُكوفّي ، من شيُوخ البَُخاِرّي ، َوثقهُ  وأَبو يَْعلَى ُمَحمَّ

اِزيَّاِن.  الرَّ

ِزيّ  إِبراِهيُم بُن ُموَسىو ، َرَوى عنه جعفر  أَْحَمُد بُن َعِليّ  (6)أَبو الَحَسن و آلُجِرّي ،، عن ِبْشِر بن الَوِليد وَطبقَتِه ، وعنه أَبو بَْكٍر ا التَّوَّ

ِزيُّون الّسّراج ، ثُون التَّوَّ  ، َذَكَر هُؤالِء ولم يَستوِعبهم ، مع أَّن َشأََن البَْحِر اإِلَحاَطة. الُمَحّدِ

ِزيّ التَّ  وفي اإِلْكَمال وَذْيِله ، منهم : ُعْمُر بن ُموَسى أَبو َحْفِص البَْغَداِديّ   ، رَوى عنه أَبو بَْكٍر الشافِِعّي. وَّ

ُد بُن يَْزدادَ   ، حدََّث عن يونس. التَّّوِزيّ  وُمَحمَّ

ِزيّ  وموسى بن إِبراِهيم  ، عن إِسحاَق بن إِسرائيلَ  التَّوَّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 وقبله.« توز»( ضبطت عن معجم البلدان 2)

 اب زيزاي رب جار لك 
 ( معجم البلدان : فصبحت.3)
 يف معجم البلدان والتكملة بكسر التاء ابلقلم.« تيزين»( ضبطت 4)
 .«عبد   بن  مد بن هارون»( يف معجم البلدان : 5)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : أبو ا سا.6)
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ر  ُهح   الت ّوزيّ  (1)وأَبو يعقوب ِإســــــــــــــحاُ  بن َدميح
ُ
رقحر ا من شــــــــــــــُيوخ ابِن امل ُهح  ء. وابن َأخيه ُعَمُر بن داووَد بِن واجد بن َدميح

 ا عن عّباس الد ورِّي وطَبَـَقِته. التـ و زيّ 
ِزيّ  عْبُد هللا بن محّمد بن أَْحَمَد بن مخلد (2)وأَبو القاسم   ، عن أَبي بَْكٍر السَّّراج وآخريَن. التَّوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

، وكان  869، وأَبوه بمصر سنة  894أَعماِل فاٍس ، ومنها عبُد هللا بن فاِرِس بِن أَْحَمَد التاِزّي الفاِسّي ، مات بمّكة سنة : قريةٌ من  تاَزةُ 

 يُْذَكُر بالصَّالح.

ُز الَخْلقِ  ، كَشّداٍد : القَِصيُر الغَِليظُ  التَّيّازُ  : [تيز] العََضِل مع كثََرةِ لْحٍم فيها. قال القَُطاِمّي يصف بْكَرةً اْقتَضبَها ، وقد أَْحسن  الشَِّديدُ  الُملَزَّ

ة نَْفسَها : تَِها وِعزَّ  الِقيَاَم عليها ، إِلى أَْن قَِويَت وسِمنَْت وصاَرت بحيُث ال يُْقَدر على ُركوبِها ِلقُوَّ

ا  هـــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ ٌن عـــــــــــــَ َر  لـــــــــــــِ ا َأنح جـــــــــــــَ مـــــــــــــ   فـــــــــــــلـــــــــــــَ

ـــــــــفـــــــــَ     َت ابل نـــــــــح طـــــــــ  ا كـــــــــمـــــــــا بـــــــــَ اعـــــــــَ يـــــــــَ (3)َدِن الســـــــــــــــــــــــِّ
 

  

ا  ُذوهــــــــــــــَ بحخــــــــــــــُ يــــــــــــــَ ــــــــــــــِ اَ  ل ــــــــــــــّرِجــــــــــــــَ رحُت هبــــــــــــــا ال ــــــــــــــَ  أَم

اعــــــــــــــاو     طــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ن  َأن ال ُتســــــــــــــــــــــــــــح ظــــــــــــــُ ُن نــــــــــــــَ  حنــــــــــــــَح

  

ازُ ِإَذا  يـــــــــــّ نـــــــــــا :  الـــــــــــتـــــــــــ  لـــــــــــح الِت قــــــــــــُ  ُذو الـــــــــــَعضـــــــــــــــــــــــــَ

ا     ا ِذرَاعـــــــــــَ َك ضـــــــــــــــــــــــــاَ  هبـــــــــــَِ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ َك ِإل ـــــــــــح ي ـــــــــــَ (4)ِإل
 

  
 قال : وُهَو الصَّواُب.« إِلَْيك إِلَْيك»ِعَوضاً من « لََدْيك لََدْيك»َعْمٍرو الشَّْيبانّي : هكذا أَنشده الجوَهِرّي ، وقال ابن بَّرّي : وأَنشد أَبو 

ّراع : التَّيَّازو تَاَز و دار.جعَلَه فَْيعاالً ، كالقَيَّام والدَّيّار ، من قاَم و يَتُوزُ  جعلَه فَعّاالً ، وَمن َجعَلَه ِمن تاَز يَتِيزُ  ، ِلغلَظ فيه ، فَمن َجعَلَه ِمن الزَّ

 ً يُز ، ، هكذا في سائر النَُّسخ ، ولم أَِجْده في أُُصول اللُّغَة ، ثّم َظَهر لي أَنَّه قد تََصحَّف على المصنِّف ، إِنَّما هو باَز يَبِ  : مات يَتِيُز تَيََزانا

َدة ، ومعناه ، َهلََك وماَت. وقد قَدَّْمنَاه آنِفاً نقالً عن اللَِّسان وَغْيرِ  ه ، ولو َذَكر بدل مات َغلَُظ كاَن أَْصَوب ، ألَنّه هو المذكوُر في بالُمَوحَّ

َهات اللُّغَة ، ومنه اْشتِقَاقُ   .التَّيّازِ  أُمَّ

 ، ألَنّه يَتَقَلَّع في ِمْشيَته تَقَلُّعاً ، وأَنشد : التّيّازُ  ، قيل : ومنه في ِمْشيَتِه : تَقَلَّعَ  تَتَيَّزَ و

ِيها فـَُنا تـَّياَزةٌ   ِخَرهح يف َمشح
 ، أَو الصواُب فيه بالُموّحدة. إِلَى كذا : تَفَلَّت تَيَيَّزَ و

 ، بالفَتْح ، في الَمْشيِ وَغْيره. كالتَّْيزِ  الُمغَالَبةُ ، الُمتَايََزةُ و

فَه الصاغانّي فَضبََطه ككتٍِف ، وَذَكَره في الهمز وقَلََّده الَمَصنّف هناَك على عاَدتِه  ، كِهَجّفٍ : الّشِديُد األَْلواحِ  التِّيَزُّ و من األَْعيَاِر ، وقد َصحَّ

 وقد نَبَّْهنَا عليه.

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

ِميَِّة ، أَي اْهتَزَّ فيها. تازَ   السَّْهُم في الرَّ

ُز الَمفَاِصِل. التَّيَّازُ و  : الُملَزَّ

وهو ُصْقع  على َغْيِر قِياس ، نقله الصاغانّي. قلُت : (5) تيزي ، باإِلمالة كإِمالَة النّاِر : بَلٌَد على ساحل بَْحِر الِهْنِد ، والنِّْسبَة إِلَْيه تِيزْ و

 ع ُمْكران ، ُمقابِالِن لعَُماَن ، بينها وبين البَْحر.معروٌف يُْذكر م

 ن بن َعْبد هللاِمثَاُل ِكيَزاَن : من قُرى َهَراةَ ، ومن قَُرى أَْصبََهاَن أَيضاً. نقله الصاغانّي. قُْلُت ومن األُولَى : الَحَسُن بن الُحَسيْ  تِيَزانُ و

 َماِلينِّي.الَهَرِوّي ، من ُشيُوُخ أَبي َسْعٍد ال التِّيزانِيّ 
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ِشيد من العَواصم مع َمْنبج ، ومنها : الشَّْمُس أَبو الَمعَاِلي ُمحمَّ  تِيِزينُ و د بن َعِلّي بن عبد ، بالَكْسر ، من بلَدان قِنَّْسِريَن ، صاَر في أَيّام الرَّ

 وِدمْشَق وِمْصَر والَحَرَمْيِن ، َسِمع منه السََّخاِوّي والبِقَاِعّي ، وَدَخل َحلََب وَحَماةَ  بِتيِزين 807الصَّمد بن يُوُسَف الَحلَبِّي الشافِِعّي ، ُولد سنة 

 .850، مات بمصر سنة 

__________________ 
 .«دعمري»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 وما أثبتناه عن املطبوعة الكويتية نقاًل عن التبصري.« أبو الشيخ»( ابألصر 2)
قوله : كما بطنت اخل وأنشده اجلوهري يف مادة : س ي ع طينت ا والفدن : القصر. والسياع : الطا وهو من »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 .«املقلوب ا أراد : كما يطا ابلسياع الفدن ا أنظر بقيته يف اللسان
صــريا ذهبوا إىل أن إليك مبعىن تنّح وأهنا ( قوله إليك إليك يعين خذها لرتكبها وتروضــها. قا ابن بري : وهذا فيه إشــكا  ألن ســيبويه ومجيض الب4)

 غري متعدية إىل مفعو . وعل  ما فسروه يف البيت يقضي أهنا متعدية ألهنم جعلوها مبعىن خذها.
 ( يف التكملة : ثغري.5)
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 فصر اجليم
 مض الزا 

ْدر ، أَو ، بالتَّْسِكين : الَجأْزُ  : [جأز]  ، قال رؤبة : إِنَّما يكون بالَماءِ  الَجأْزُ  اسم الغََصِص في الصَّ

ِقي الِعدا َغيحظاً َطِويَر   (1) اجلَبحزِ َيسح
 أَي َطِويَل الغََصص ، ألَنّه ثابٌِت في ُحلُوقِِهم.

على ما يّطِرد عليه هذا النَّْحُو في ،  َجئِيزٌ و َجئِزٌ  ، إِذا ُغّص به ، فهو يَْجأَُز َجأَزاً  ، كفَِرحَ  بالماءِ  َجئِزَ  بالتَّْحِريك ، الَمْصَدُر ، وقد ، الَجأْزُ و

 لغة قَْوم. كذا في اللَّسان.

 * وِمّما يُْستَْدرك عليه :

 بالفتح وتَْشِديد الّزاي ، من أَسماِء الشَّْيَطان ، كذا في التَّْهِذيب. الَجأَزُّ 

َجال : ، بالَكْسر الِجْبزُ  : [جبز] ِعيُف ، قيل : هوو البَِخيُل ، قيل : هوو الَكزُّ الغَِليُظ ، ، من الّرِ وقد ذكَره ُرْؤبَةَ في  اللَّئِيم. قِيَل : هوو الضَّ

 شعره :

رحِز و  َا الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــِ ي بـــــــــــــــــَ ر ز مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــُ

ن     َديــــــــــــح ِد الــــــــــــيــــــــــــَ عــــــــــــح َرَد أَبــــــــــــو جــــــــــــَ زِ َأحــــــــــــح بــــــــــــح  جــــــــــــِ

  
 هكذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، وقال الصاغانّي : وبين َمْشُطوَرْيه َمْشُطوران وهما :

ِز  نـــــــــــــــح ي  بـــــــــــــــذاَ  الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ َذُر الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ  ال حيـــــــــــــــَح

زِّ و     ئــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــــح الِف ومــــــــــــــــــــــُ ر  خمــــــــــــــــــــــِح  كــــــــــــــــــــــُ

  
، أَي يابِساً  َجبِيزاً  يقال : أَكلت ُخْبزاً  اليابُِس القَفَارُ  هو أَو ، أَي فَِطيراً ، َجبِيزاً  (2) بُجْبَزتِهِ  ، يُقَال : جاءَ  الُخْبُز الفَِطيرُ  ، كأَِميٍر : الَجبِيزُ و

 ، كذا في اللَّسان. : قََطَع له ِمْنه قِْطعَةً  َجْبَزةً  له ِمْن ماِلهِ  َجبَزَ  عن بن األَعرابّي :و كَكُرَم. الُخْبُز ، َجبُزَ  وقد قَفَاراً ،

 نقله الصاغانّي. .َجأْبََز جأْبََزةً  ، وقد الِفَراُر والسَّْعيُ  ، بالهمزة : الَجأْبََزةُ و

 ، قال ُرؤبة : يَْجُرُزه َجْرزاً  ، قَتَلَ  : َجَرزَ و ، أَي بُِسْرَعٍة.  أَْكالً َوِحيًّاأَْكلَ  : َجَرَز يَْجُرُز َجْرزاً  : [جرز]

ِز  َدُه ابلــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــح يــــــــــــــــح ا كــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح ىت  َوقــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــَ

ٍة و و     ِض مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــاِذفـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــح رحزِ الصـــــــــــــــــــــــــــــــ   جـــــــــــــــــَ

  
 القَتَْل. قال الصاغانّي : وَرَوى أَبو َعْمٍرو َرَجَز ُرْؤبَة هكذا : بالَجْرزِ  فإِنّه أَراد

ِز  ٍن َوخـــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــح اِت وطـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــّ ي َرفـــــــــــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــــــــــح
َ
 ابمل

ٍة وَ و     ــــــــــــــَ ــــــــــــــاِذف ِض مــــــــــــــن ق قــــــــــــــح رحزِ الصــــــــــــــــــــــــــــ   (3) جــــــــــــــَ
  

ْقِب. والقَاِذفَة : الَمْنَجنِيُق.  قال : ويُْرَوى : والصَّ

 .يَْجُرُزه َجْرزاً  قََطعَ  : َجَرزَ و ِسيَده الّشّماخ اآلتِي ِذْكُره قريباً.. وبه فَّسر ابُن يَْجُرُزه َجْرزاً  نََخسَ  : َجَرزَ و

 واألُْنثَى اإِلبِل ، وكذا من الناِس ؛ السَِّريُع األَْكلِ  هو أَو الِّذي إِذا أََكَل لم يَتُْرُك على المائدةِ شيئاً ، األَُكولُ  كَصبُوٍر : الَجُروزُ  من الَمجاز :و

 ٍء.، إِذا كانَْت أَُكوالً تَأْكل ُكلَّ شيْ  َجُروزٌ  . وقال األَصمعّي : ناقَةٌ َجَراَزة ، ، كَكُرمَ  َجُرزَ  وقد أَيضاً ، جُروزٌ 

تَْين ُجُرزٌ  أَْرضٌ  يُقال :و ، بالفَتْح ، يَُجوُز أَن يكون مصدراً ُوِصَف  َجْرزٌ و بَضّمٍ فُسُكون مخففّة عن األَّول ، كعُُسٍر وُعْسٍر ، ُجْرزٌ و ، بَضمَّ

كة ، كنَْهٍر ونََهٍر ، َجَرزٌ و أَْكٍل للنَّبَاِت ، (4) [ذات]، أَي  َجْرزٍ  به ، كأَنَّها أَرٌض ذاتُ  ، كأَنََّها تأْكُل  ال تُْنبِتُ  ، إِذا كانت َمْجُروَزةٌ و ، ُمَحرَّ

 ، قال : لم يُِصْبها َمَطرٌ  التي ، أَوأُِكَل نَبَاتَُها  التي أَو النَّْبَت أَْكالً ،
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ال   الَد فــــــــــــــِ قــــــــــــــَ  الــــــــــــــبــــــــــــــِ لــــــــــــــح  ُتســــــــــــــــــــــــــــر  َأنح تـــــــــــــــَ

ُروَزةً     ًة وعـــــــــــــــــــــــــال   جمـــــــــــــــــــــــــَح فـــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــــــــــــَ

  
 قال : أَن تَُكوَن األَْرُض ال نَبَاَت فِيَها ، يقال : قد (5) اْلُجُرزِ  (َوََلْ يَ َرْوا َأاّن َنُسوُق اْلماَء ِإىَل اْْلَْرضِ أَ )وقال الفَّراُء في قوله تعالَى : 

 أَنّ »في الَحِديث : واإِلبُِل ونحُو ذلك. و (6)الَجَراُد والشاُء  جَرَزَها ، مْجُروَزةٌ  األَرُض فهي ُجِرَزت

__________________ 
 ( قبله يف الصحاح :1)

 كر ز ميشي بطا الُكرحزِ و 
 ( اللسان : خببزته.2)
 ورواية الرجز فيه : 64/  3( ديوانه 3)

 ابملشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــات وطـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــن وخـــــــــــــــــــــــــِز 

 الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــاذفــــــــــــــــــــــة وجــــــــــــــــــــــرزِ و    

  

 مـــــــــــــــــا رامـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن ذي عـــــــــــــــــديـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــبـــــــــــــــــِز 

 إال وقـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــده ابلـــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــزِ    

  

 ( زايدة عن التهذيب.4)
 من سورة السجدة. 37( اآية 5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أو الشاء.6)
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يف َحِديث و  .(1)الجي ال نـََباَت هبَا  «جُمحِدبَة مثر اأَلميّ  ُجُرزٍ  بـَيحَنَما َيِسري ِإذ أََت  عل  أَرحضٍ  وسلمعليههللاصلىَرُسوَ    
 ال يـَبحَق  عليَها من ا َيَوان َأَحٌد. ُجُرزاً  ا ج اج وذََكَر اأَلرحَض مث قا  : لَُتوَجَدن  

ّم ، الُجْرزِ  كَسبٍَب وأَْسبَاٍب ، وجمع،  أَْجرازٌ  ، ُمَحّرَكة ، الَجَرزِ  جو ، كما  أَْجرازٌ  أَْرضٌ  يُقَاُل : ربّماو ، مثل ُجْحر وِجَحَرة ، ِجَرَزةٌ  ، بالضَّ

  يَْكتَنِفَُها َرْمٌل أَو قَاعٌ : يابَسةٌ َغليظةٌ  جاِرَزةٌ  أَْمحلُوا وأَْرضٌ  القَْوُم : أَْجرزَ و كما تقول : أَْيبُسوا ، أَْجَرُزوا تقول منهو ، أَْجَرازٌ  يقاُل : أََرُضونَ 

 . وأَْكثَُر ما يُْستَْعَمل في َجزائِر البْحر.َجَواِرزُ  والجْمعُ 

َكةً : الَهاَلكُ  الَجَرَزةُ و يُضرُب  (2) «بَجْرَزةٍ  لَْم تَْرض شانِئَةٌ إِالّ »، يريد به الَهالَك. ومن أَْمثَاِلِهم :  َجَرَزةٍ و ، ويقال : َرَماهُ هللا بَشَرَزةٍ  ، محرَّ

ّم : : بُجْرَزةٍ  يقال : جاءَ و في العََداَوةِ وأَّن الُمْبِغض ال يَْرَضى إِالّ باْستِئَْصاِل َمْن يُْبِغُضه. ، نقله الصاغانّي  الُحْزَمة من القَّت ونَْحِوه بالضَّ

 ، أَي بغير هاٍء. كالُجْرزِ  وزاَد الزمخشرّي ،

 ْت.ُهِزلَ  إِذا ُمْجِرزٌ  الناقةُ فهي أَْجَرَزتو

تَْين : ، بالّضمّ  الُجْرزُ و  معروٌف. َعُموٌد من َحِديدٍ  وبَضمَّ

ب ، . كذا في اللَسان. قلُت : والَمْعُروف أَنّه ُمعَرَّ ، وأَنشد قوَل رؤبة  أَْجِرَزة ، األَخير كِعنَبٍَة. قال يعقوب : وال تَقُلْ  ِجَرَزةٌ و أَْجرازٌ  ج َعَربيٌّ

: 

 ُجرحزِ الص قحض من خاِبطٍَة و و 
 .ُجُروزٌ  ج ، ويُقَال : هو الفَْرُو الغَِليظ ، الشاءِ  (3) بالَكْسِر : ِلبَاُس النَِّساِء من الَوبَِر وُجلُودِ  ، الِجْرزُ و

 ، قال الراجز : أَْجَرازٌ  ، أَي َمْجِدبَة ، والجمعُ  َجَرزٌ  ، يقال : َسنَةٌ  بالتّْحِريك : السَّنَة الَجْدبة ، الَجَرزُ و

ُنوَن  رازح َقدح َجَرفـَتحُهن  السِّ  اأَلجح
 قال ُرؤبة : الِجْسمُ  : الَجَرزُ و

 الَبِطيشِ  اجلََرزِ بعد اعحتَماِد 
 ، ومنهم من فَّسر قوَل رؤبَة بأََحدِهما. َصْدُر اإِلْنَساِن أَو َوَسُطه : الَجَرزُ و قال ابُن ِسيَده : كذا ُحِكي في تَْفِسيره ،

 في ِصفَِة َجَمٍل َسِميٍن فََضَخه الِحْمل : (4)، وأَنشَد للعَّجاج  لَْحُم َظْهِر الَجَملِ  : الَجَرزُ  ُن األَْعَراِبّي :قال ابو

ِديـــــــــــــــِف الـــــــــــــــَوارِي و  وُم الســـــــــــــــــــــــــــــ  م  هـــــــــــــــامـــــــــــــــُ  اهنـــــــــــــــحَ

نح     َرزٍ عــــــــــــــَ وحٍز عــــــــــــــارِي  جــــــــــــــَ (5)عــــــــــــــنــــــــــــــه وجــــــــــــــَ
 

  
 ، إِذا كان ُمْستَأِْصالً. ُجَرازٌ  ، وقيل : الماضي النافَِذ ، ويقال : َسْيفٌ  ، كغَُراٍب : السَّْيُف القاِطعُ  الُجَرازُ و

 ولم يَْقَطع. الُجَرازِ  َضَرَب بِه ُزَهْيٌر خاِلَد بَن َجْعفٍَر فَنَبَا ذُو ، يقال : : َسْيُف َوْرقَاَء بِن ُزَهْيرٍ  الُجَرازِ  ذُوو

ق َرأُْسه (6) كإِْنساٍن قاعٍد ثم يَِدقُّ  حتّى يكونَ  حاٍب : نَباٌت يَْظهر كالقَْرَعِة ال َوَرَق له ثّم يَْعُظمكسَ  ، الَجَرازُ و ْفلَى تَْبَهُج  ويَتَفَرَّ ر نَْوراً كالّدِ ويُنَّوِ

أَْكل ، وهو ِرْخٌو مثل الُدبّاِء ، يُْرمى بالَحَجِر فيَِغيب فيه. ٍء من َمْرًعى أَو مَ في شيْ  وال يُْرَعى وال يُْنتَفَُع به ، وهي َمنَابِتُه ، من ُحْسنِه الِجبَالُ 

 قاله أَبو حنيفة.

، أَي  َجَرزٍ  ، محّركة ، أَي ِغلٍَظ وَصالبَة. وإِنَّه لَذُو َجَرزٍ  ، هكذا في النَُّسخ ، والصَّواب َرُجٌل ذو َغليٌظ ُصْلبٌ  ، كَسَحاٍب : َجَرازٍ  َرُجٌل ذوو

ةٍ وَخْلٍق َشِديٍد ، يكوُن للنَّاس واإِلبِل.  قُوَّ

اُخ يصُف ُحُمَر الَوْحِش : الجاِرزُ و وأَحسُن منه : الشَّديُد السُّعَاِل. الجاِرزُ و  من السُّعَاِل : الشَِّديُد ، قال الّشمَّ
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وحرًا و  ا طــــــــــــــَ هــــــــــــــَ رِجــــــــــــــُ ا حُيَشــــــــــــــــــــــــــــح وحرًا كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ َ  طــــــــــــــَ

ـــــــــــِم     ي اشـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ي امـــــــــــَ  واخلـــــــــــَ ـــــــــــر غـــــــــــَ ا ابل  جـــــــــــارِزُ هلـــــــــــََ

  
َغاَمى ِزيَاَدةُ الَكبِد ، وأَراَد به ئَة ، ومنها يَِهيُج هكذا أَنشده الجوهريُّ واستشهد األَزهريُّ بهذا البَْيِت على السُّعَال خاصَّة وقال : الرُّ ا الّرِ

َغاَمى : جاِرزاً  يَُحْشِرجها تارةً وتارةً يَِصيح بِهنَّ كأَّن بهالسُّعاُل. وقال ابُن بَّرّي : أَي  األَْنُف وما َحْولَه ، قال الصاغانّي  وهو السُّعَال ، والرُّ

غاَمى ، أَي ِللِحَماِر. وايَة : لَهُ بالرُّ  : والّرِ

__________________ 
 ( يف النهاية : الجي ال نبات هبا وال ماء.1)
 .«قا  يف اللسان : أي أهنا من شدة بغضائها ال ترض  للذين تبغضهم إال ابالستئصا »املصرية : ( هبامش املطبوعة 2)
 ( التهذيب : أو مسو  الشاء.3)
 .«العجاج»( عن اللسان وابألصر 4)
 ( روايته يف التهذيب :5)

 من جرز صلب وجرز عاري
(6.  ( يف القاموس : يَر  
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 ، ُشبَِّهْت باألَْرِض التي ال تُْنبُِت. الَمْرأَةُ العاِقرُ  : الجاِرزُ  من الَمَجاُز :و

بَاَب. الُمَجاَرَزةُ و ُمْجِدبَةٌ  ، أَي ِمْجرازٌ  َمفاَزةٌ  يقال :و ، نقله الصاغانّي ، ، كقُْرَطٍق. ع بالبَْصَرة ُجْرأَزٌ و  نقله الصاغانّي. : ُمفَاَكَهةٌ تُْشبه الّسِ

 بالقَْوِل والفَعَال. ، يكّون واإِلساَءةُ  والتَّراِمي به ، التََّشاتُم التَّجاُرزُ و

 ، نقله الصاغانّي. ناِحيَةٌ بأَْرِمينِيَةَ الُكْبَرى بالّضّم : ُجْرزانُ و

ت  أَْجَراَزَها َطَوِت الَحيَّةُ  يقال :و ، إِذا تََرحَّ
كة ، وهو َجَرزٍ  ، جْمع ِجْسَمها (2)َطَوت  أَي ، (1) الِجْسُم ، وقد تَقَّدم ، أَنشد األَْصَمِعّي  ، ُمحرَّ

 يصُف َحيَّةً :

َو   راَزهِإذا طـــــــــــــــــــــــــــــَ الَ   َأجـــــــــــــــــــــــــــــح  أَثـــــــــــــــــــــــــــــح

ال َ     رحقـــــــــــــــــــٍة ثـــــــــــــــــــَ َد طـــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــح اَد بــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ

  
 أَْشيَاَء. بعد أَن كان شيئاً َواحداً َطَوى نَْفَسه فصار ُمْنَطِوياً ثالثةَ  بعد ما كان ُطْرقَةً َواِحَدة ، أَراد : (3)أَي عاَد ثالَث ُطَرٍق 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، كغُراب : تَأُْكلُه وتَْكِسُره ، ومنه قوُل الشاعر : (4)الشََّجِر  لُجَرازُ  يقال للنَّاقَِة إِنَّها

 للش َجرح  ُجرَازٍ ُكّر َعَلنحداٍة 
 من السُّيُوف ، أَي أَنَّها تَْفعُل في الشََّجِر ِفْعَل السُّيوف فيها. بالُجَرازِ  فإِنّه َعنَى ناقَةً َشبََّهها

 : أَْرُض اليََمن. الُجُرزُ  ، وفي بَْعض التّفاسير : األَْرضُ  ُجُرزاً  : صارتْ  أَْجَرَزتو ، من َحّد فَِرح ، َجَرزاً  األَْرضُ  َجِرَزتو

َماُن : اْجتاَحه ، كما في األَساس. َجَرَزةُ و  الزَّ

يَرِ  وسلمعليههللاصلى، كغُراب : أَحُد ُسيُوِف النَّبِّي  َرازُ الجُ و ِغيبَةُ التي ال تَْنَشُف َمَطراً كثيراً. الُجُرزُ  . وقال القُتَْيبِّي :، ذكَره أَئّمةُ الّسِ  : الرَّ

 ، إِذا تََراَخى. أَْجراَزه ويقال : َطَوى فاُلنٌ 

 بالشَّتِْم : رماهُ به. َجَرَزهو

 ، بالّضّم : َموضٌع من أَرِض اليََماَمة ، نقله الصاغانّي. ُجْرَزةُ و

 .(5)، بَضّم الِجيم والزاي ، َمِدينَةٌ من أَعماِل ُجوَزَجان ، معّرب ُكْرُزوان  ُجْرُزَوانُ و

كةً : فُُصوُص الَمفَاِصِل ، نقله الصاغانّي. الَجَرزُ و  محرَّ

 الُجْرَجانّي ، عن ُمْسِلم بن إِبراِهيَم وَغْيِره هكذا َضبََطه الَحافُِظ بالفَتْح. الَجْرِزيّ  ن إِْبَراِهيموإِْسَماِعيُل ب

ِعيد األَْدنَى ، وقد َرأَْيتَُها. ِجْرَزةُ و  الَهواِء ، بالَكْسر : قَريةٌ بِمْصر بالصَّ

 قلُت : وَكأَنَّه لغةٌ في َجْرَمَز ، بالميم. َسقََط. : َجْربَزَ  * قال الصاغانّي :الرُجُل : َذَهَب أَو اْنقَبََض و َجْربَزَ  : [جربز]

َجال ، وهو َدِخيٌل ، الَخبُّ الَخبِيثُ  ، أَي كقُْنفُذ : ، بالّضمّ  الُجْربُزُ و ب ُكْربُز من الّرِ  ، ويقال القُْربُز أَيضاً. ُمعَرَّ

 ، أَي َخبٌّ َخبِيٌث. الَجْربََزةِ  بَيِّنُ  ُجْربُزٌ  ، يقال : َرُجلٌ  لَجْربََزةُ ا الَمْصَدرُ و

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

بِيع ُسلَْيَمان بن عبد هللِا الِجرهزّي الشافعّي  الَجَراِهَزةُ  : [جرهز] ، حّدَث : بَْطٌن من العََرب َمناِزلُهم َواِدي ِرَمع ، منهم الفَِقيه الصالح أَبو الرَّ

بِيدّي وغيره ، َوولُده الفَِقيهُ الّصالُح العاَلَّمة عبُد هللا بُن ُسلَْيَماَن ، َحدََّث عن يَ  ْحيَى بن ُعَمَر ، وَعْن َمَشايخنا عبِد عن السيّد يَْحيَى بن ُعَمر الزَّ

ين الِمْزجاِجيَّين ، وتََولَّى اإلِ  فتاَء بَِزبِيد بَْعَد َشْيِخنا الفَِقيه َسِعيد بن محّمد الكبودّي ، والشََّرف عبد الَخاِلِق بن أَبِي بَْكٍر ومحّمد بن َعالِء الّدِ
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، بالكْسر ، نسبة إِلى ِجِره مدينَةٌ بفاَرِس من أَْعَماِل ِشيَراز ، َحدََّث ُهو وآُل بَْيتِه ، وهو َجدُّ  الِجرهِزيَّْين الّرِحيم بن عبد الَكِريم بن نَْصِر هللا

 اإِلمامِ 

__________________ 
وا ية تذكر وتؤنث. وانظر التهذيب « طو  ا ية أجرازه إذا ترّح  أي طو  جســـــــــــمه»ولفة التكملة : « تراخ »( عن التكملة وابألصـــــــــــر 1)

 أيضاً.
 والسيا  يقتضي ما أثبت ا انظر ا اشية السابقة.« طو »( ابألصر 2)
 رّاء.ويف اللسان بفتح الطاء وال« َطرح »( ضبطت يف التهذيب 3)
 .«جلراٌز للشجرِ »( يف التهذيب : 4)
 .«قوله : كرزوان ا هو مرسوم يف التكملة بكاف فارسية بثالث نقرت من حتت»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«و»بد  « أو»يف القاموس :  (*)



7201 

 

َحّدث نِعحَمِة   بن ُ َّمِد بن عبد الّرحيم.
ُ
 امل
ْخُم العَِظيمُ  الُجَرافِزُ  : [جرفز]  ، أَهمله الجوهرّي وصاحُب اللِّسان ، ونقله الصاغانّي. ، كعاُلبٍِط : الضَّ

زَ و َجْرَمزَ  : [جرمز] وإِذا أَْدَغمت النُّوَن في  : الُمْجتَِمُع. قال األَزهرّي : الُمْجَرْنِمزُ و .كاْجَرْنَمزَ  ، : اْنقَبََض واْجتََمع بعُضهُ إِلى بعٍض  اْجَرمَّ

ز ْلتَ الِميم قُ   .ُمْجَرّمِ

زاً  ، أَي اْجتََمع إِلى ناِحيٍَة ، وفي حديث ِعيَسى بِن ُعَمَر : أَْقبَْلتُ  اْجَرْنَمزَ و ءُ الشيْ  َجْرَمزَ و حتى اْقعَْنبَْيُت بين يََديِ الَحَسن ، أَي  ُمْجَرّمِ

ْعُت واْنقَبَْضُت ، واالْقِعْنبَاُء :  الُجلُوُس. تََجمَّ

، أَي نََكَص عن  «َمْولَى ابِن َعبّاٍس  َجْرَمزَ »في حديث الشَّْعبِّي وقد بَلَغَه عن ِعْكَرَمةَ فُتْيَا في َطالٍق فقَاَل : ، و صَ نَكَ  الرُجُل : َجْرَمزَ و

 منه ، واْنقَبََض عنه. وفَرَّ  الَجوابِ 

 قال أَُميّة بن أَبي عائٍِذ الُهَذِليُّ يَصف ِحَماراً : الَوْحِشّيِ وَجَسُدهُ.قََوائُِم  : الَجَراِميزُ  ، هكذا في النَُّسخ ، والصَّواب ، الَجَراِمزُ و

حـــــــــــــــــَم  يـــــــــــــــــَزهحـــــــــــــــــاٍم  (1)َأَواســـــــــــــــــــــــــــــــح رَامـــــــــــــــــِ   جـــــــــــــــــَ
ا ِ     َد  ابلــــــــــــــــــدِّحــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ ٍة حــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ زِابــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــــَ

  
ز ، فهي قََوائُِمه ، والفعُل منه َجراِميَزهُ  وإِذا قلَت للثَّْوِر : َضمَّ   اِس قال الشاعر :، ِإذا اْنقَبََض في الِكنَ  اْجَرمَّ

زاً  بحُسورِ   جُمحَرمِّ
َ
َعِة امل  كِضجح

ر بََدُن اإِلْنَسانِ  أَيضاً : الَجَراِميزُ و  ُجْملَةً ، وبه فُّسِ

ْجالِن ؛ ويُقَال : ، «ويَثُِب على الفََرِس  َجَراِميَزهُ  أَنّه كان يَْجَمع: » عنههللارضيحديُث ُعَمر  ،  بَجَراِميِزه َرَماهُ  وقيل : الُمَراُد بِه اليََداِن والّرِ

 يقال :و ، إِذا اْنقَبََض ِليَثَِب ، َجَراِميَزهُ  ، إِذا َرَمى بِنَْفسه. ويقال : َجَمعَ  (2)وأَْرَواقِه  بَجَراِميِزه أَي بنَْفِسه. وقال أَبو َزْيد : َرَمى فاَُلٌن األَْرضَ 

 أَي أَْجَمَع. وَحَذافيِره ، بَجَراِميزه أََخَذه

 ، قال الراجز : اللَّْيُل : َذَهبَ  تََجْرَمزَ و َعلَْيهم : َسقََط ، تََجْرَمزَ و

َر قـــــــــــــد  ـــــــــــــح ي ـــــــــــــلـــــــــــــ  ُت ال ـــــــــــــح ا رَأَي مـــــــــــــّ ـــــــــــــَ زَال رحمـــــــــــــَ    ـــــــــــــََ
بحرِزَاو     ي مـــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــِ ا أَمـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ  دح عـــــــــــــــــَ  ملح َأجـــــــــــــــــِ

  
 َجُز لَمْنُظور بن َحبَّة األََسدّي وقبله :هكذا أَنشده الجوهريُّ ، وقال الصاَغانّي : والّرَوايَة : لَّما َرأَْيَن ، أَي الَمَطايَا. والرَّ 

طَااَي خاَف َأنح تـََلم زَا 
َ
 (3)حاِدي امل

زَ   ، أَي َذَهَب. كاْجَرمَّ

ّم : َحْوضٌ  الُجْرُموزو  : الُجْرُموز أَو ، فَيسيُل منه الماُء ثّم يُْفَرُغ بعَد ذلك ، قاله اللَّْيث. ُمْرتَِفُع األَْعَضادِ  ُمتََّخذٌ في قاعٍ أَْو َرْوَضٍة ، ، بالضَّ

 ، قال أَبو ُمَحّمٍد الفَْقعَسيُّ : الَجَراميزُ  ، َجْمعُه (4) َحْوٌض َصغيرُ 

يــــــــــــــــاِ   ذح أَقــــــــــــــــح َد مــــــــــــــــُ هــــــــــــــــح ا والــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ َ

يـــــــــــــــــــزَ ُأس      رَامـــــــــــــــــــِ اذِ  جـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  ِوجـــــــــــــــــــَ

  
ِغيُر ، : الُجْرُموز قيل :و أُّسِ أَْحَواٍض على ِوَجاٍذ ، لنُقَر في الَجبَل تُْمِسُك الَماَء.أَي َكأَنَّ األَثافيَّ مثُل  الذََّكُر  : الُجْرُموز قيل :و البَْيُت الصَّ

ئْب ئب. من أَْوالِد الذِّ  ، نقله الصاغانّي هكذا ، وفي بعض النُّسخ : األَرانب ، بََدل الذِّ

ِكيَّةُ  : الُجْرُموزُ و  نقلَه الصاغانّي. ، الرَّ

 ، وأَْنَشَد : الَجَراميزُ  ويُقَال لهم : (5)من العََرب ، قال ابُن ُدَرْيد  : بَْطنٌ  ُجْرُموزٍ  بَنُوو

ٌة  ـــــــــــَ ـــــــــــب َك انئ ـــــــــــح ت ـــــــــــَ ِب ِإنح انبـ ـــــــــــ  ل هـــــــــــَ مـــــــــــُ ـــــــــــح ـــــــــــل رح ل ـــــــــــُ  ق

رَامـــــــــــــيـــــــــــــزِ     َر واهنـــــــــــــحَ ح ابجلـــــــــــــَ اقـــــــــــــِ  فـــــــــــــادحُع اأَلشـــــــــــــــــــــــــــَ

  



7202 

 

 َكْعِب بن الَحاِرِث بِن َكْعب بِن َعْبِد هللا بن ماِلك بِن نَْصِر بن األَْزِد.قُْلُت : وهم من َولَد الحاِرِث بن ماِلِك بن 

امِ  التَِّميمّي ، ُجْرُموزٍ  َعْمُرو بنو بَْير بن العَوَّ  َرِضَي هللا تعالَى َعْنه. ، وسلمعليههللاصلى، َحَواِرّي َرُسوِل هللا  قاتُِل الزُّ

زِ  قال الُمْنتَِجُع : يُْعِجبُُهْم ُكلُّ عامٍ َرَوى أَبو داُوود عن النَّْضر قال : و ِل ، يقال : ُمْجَرّمِ زُ  عامٌ  األَوَّ في  إِذا لم يَْعَجل بالَمَطرِ  األَّوِل ، ُمْجَرّمِ

ِله زٌ  وأَْخَصُر منه : عامٌ  ثُمَّ يَْجتَِمُع الماُء في َوَسِطه أَوَّ ِله َمَطٌر ، ولكنه قَلّد الصاغانيَّ  ُمْجَرّمِ  : ليس في أَوَّ

__________________ 
 .«وأسحم»ويف اللسان : « أو أصحم»( يف الصحاح : 1)
 حتريف.« ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أوراقه2)
 قا  يف التكملة : التلمّز : السرعة يف السري.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( وهو قو  أيب عمرو ا كما يف التهذيب.4)
 .324/  3( اجلمهرة 5)
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َطُر.
َ
 فيما َأوحَرَده وخاَلَفه يف قولِه مث  َ حَتِمض املاُء. فِإّن َنّصه : مثّ َ تمض امل

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 إِذا اْجتََمع. تََجْرَمزَ و ، إَِذا َرفَع ما اْنتََشر ِمْن ثِيَابِه ثّم َمَضى. َجَراِميَزه قال : َضمَّ فالٌن إِلَْيه

 الرُجُل : أَْخَطأَ في الَجَواِب. َجْرَمزَ و

 ، بالَكْسر : بِنَاٌء َعِظيٌم كان عند أَْبيَِض الَمدائِِن ، وقد َعفَا أَثَُره. (1) الِجْرمازُ و

 الُجْرُموِزيّ  ْنتَِصر أَبو َعِليّ : قريةٌ كبيرةٌ باليََمن ، إِليها يُْنَسب الشَّريُف الُمَطهَّر بن أَْحَمد بِن عبِد هللا بن محّمد بن المُ  ُجْرُموز وَهَجَرةُ بَنِي

بعهيمة وهو عاِمٌل بها : وهو بيٌت كبيٌر باليََمن.  1077الَحَسنِّي. وأَّوُل من اْنتَقَل منُهم إِليها َجدُّه محّمد بن الُمْنتَِصر المذكوُر ، توفّي سنة 

ْين ، والهادي ، وأَْحَمد ، وعبُد هللا ، والقاِسم ، وجعفر ، وفَْخُر اليََمن وله عشرة أَْوالٍد نَُجباُء ُشعََراُء : محّمد ، وعلّي ، والَحَسُن ، والُحسَ 

 إِسماِعيل.

فِمْن َمَشايِِخه القاضي َشْمُس الّدين أَحمُد بُن َسْعِد الديِن الميسورّي ، والقاِضي عبُد الواِسعِ بن َعْبِد  الُجْرُموِزيّ  أَما الَحَسُن بن الُمَطهَّر

، وقد تََكفَّل بأَْخبَارهم كتاب  1101وتوفّي سنة  1075شيُخ أَميِر الُمْؤِمنِين الُمَؤيَّد باهلل محّمد بن إِسماِعيل ، ُوِلَد سنة  الرحمن القلعّي ، وهو

 الذي أَلَّفَهُ الفقيهُ األَديب َعلَُم الّدين قاِسم بن أَحمد الخاِلِدّي. فراجْعه.« قالئد الَجْوَهر في أَنباِء آل الُمَطهَّر»

ْرعَ  الشَّعَر والَحِشيشَ و الصُّوفَ  َجزَّ  : [جزز] ا والنَّْخَل والزَّ هَ َجزًّ ةً و يَُجزُّ ةً و بالفَتْح فيهما ، َجزَّ  فهو ، بالَكْسر ، هِذه عن اللِّْحيَانّي ، َحَسنَةً  ِجزَّ

هُ  : قََطعَهُ ، َجِزيزٌ و َمْجُزوزٌ  َمْخَشِرّي. أَنشد ثَْعلَب ، وخّص ابُن دريد به الصُّوَف والنخل ، ذكَره ابن  كاْجتَزَّ ْرع ذكَره الزَّ ِسيده ، والزَّ

 والِكَسائّي ِليَِزيَد بن الطَّثَِريَّة :

ا  نـــــــــــ  ِبســـــــــــــــــــــــــَ يب : ال حتـــــــــــَ ُت ِلصـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ لـــــــــــح  فـــــــــــقـــــــــــُ

ه و     ولــــــــــــِ زحِع ُأصــــــــــــــــــــــــــُ ز  بــــــــــــنــــــــــــَ تــــــــــــَ ا اجــــــــــــح يــــــــــــحــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــِ

  
ّي : ليس ُهَو ِليَِزيد ، ويُْرَوى : واْجَدزَّ ؛ وهكذا أَنشده الجوهرّي لَهُ ، وذكَره ابُن ِسيده ولم  يَْنُسْبه ألََحٍد بل قال : وأَنشد ثَْعلَب ، قال ابُن بَّرِ

 زاد الصاغانّي : ولَْيَس ِليَِزيد على الَحاِء الَمْفتُوحة ِشْعٌر ، وإِنَّما هو ِلُمَضّرِس بِن رْبِعّيٍ األََسِدّي ، وقبله :

واًء و  مح شــــــــــــــــــــــــــــِ ُت هلــــــــــــــَُ ــــــــــــــح َوي ــــــــــــــاٍن شــــــــــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــح ت ــــــــــــــِ  ف

يِّ     ــــــــــَض الشــــــــــــــــــــــــَ رِي اســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــحــــــــــَ ي ــــــــــه جنــــــــــَِ ُت ب ــــــــــح ن   كــــــــــُ

  

الٍت  مــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ٍر يف يـ نحصــــــــــــــــــــــــــــُ رحُت مبــــــــــــــَُ ــــــــــــــطــــــــــــــِ  ف

ا     رحيــــــــــــَ َن الســــــــــــــــــــــــــ  طــــــــــــح بــــــــــــِ ِد لــــــــــــَح ي األَيــــــــــــح (2)َدَوامــــــــــــِ
 

  

ا  ــــــــــــّ ن ِبســــــــــــــــــــــــــَ يب ال حتــــــــــــَح ت لصــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ ــــــــــــح ل ــــــــــــقــــــــــــُ  ف

ه و     ولــــــــــــِ زحِع ُأصــــــــــــــــــــــــــُ ز  بــــــــــــنــــــــــــَ تــــــــــــَ ا اجــــــــــــح يــــــــــــحــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــِ

  
الت : النُّوُق ؛ والسَّريُح : ِخَرٌق أَو ُجلُوٌد تَُشدُّ على أَْخفَافَِها إِذا َدِميَْت ؛ السَّْيُف ، واليَْعمَ  قال ابن بَّرّي : والبيت كذا في ِشْعِره. والُمْنُصُل :

واية :يقول : ال تَْحبَِسنّا عن َشّيِ اللَّْحِم بقَْلعِ أُُصوِل الشََّجِر بل ُخْذ ما تَيَسَّر من قُْضبَانِه وِعيَدانِه وأَْسرْع لنا   في َشيِّه ، وزاد الصاغانّي : والّرِ

 لحاِطبِي.

ّي ويُْرَوى ال تَْحبَِسانَا ، والعَرُب ُربََّما خاَطبَت الواِحَد بلَْفِظ االثْنَْيِن ، كما قاَل ُسَوْيُد بُن ُكر  اع العُْكِليُّ :قال ابن بَّرِ

رح و  َزجــــــــــِ ــــــــــح اَن أَنـ فــــــــــ  َن عــــــــــَ ــــــــــح رَاين اي اب زحجــــــــــُ ــــــــــَ   (3)ِإنح تـ
رحضــــــــــــــــــــــــــًا و     ِم عــــــــــــِ َدعــــــــــــاين َأحــــــــــــح اِإنح تــــــــــــَ عــــــــــــَ نــــــــــــ   ممــــــــــــَُ

  
 : قال َطَرفَة : كأََجزَّ  ، أَي يُْقَطَع ثََمُره ويُْصَرَم : يَُجزَّ  أَنْ  (4) النَّْخُل : حانَ  َجزَّ و

ـــــــــــــــــــِه  ـــــــــــــــــــُف ب ي طـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــُ ٌر ن ُم َنـــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــــح  أَنـ

ز  فـــــــــــــــــــــــــِإذا مـــــــــــــــــــــــــا     هح  جـــــــــــــــــــــــــَ رَتِمـــــــــــــــــــــــــُ  جنـــــــــــــــــــــــــَح

  
 . وكذلك البُرُّ والغَنَُم.أََجزَّ  ويُْرَوى : فإِذا

ّم : ُجُزوزاً  ، بالَكْسِر ، يَِجزُّ  التَّْمرُ  َجزَّ و  ، أَي يُْبٌس. ُجُزوزٌ  ، ويقال : تَْمٌر فيه كأََجزَّ  يَبَِس ، بالضَّ
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هما ، الُجَزاَزةُ و الُجَزازُ و ، ُمَحّرَكةً ، الَجَززُ و ةُ و ، بَضّمِ ةُ  ، أَي منه ، أَْو هي ُجزَّ  ، بالَكْسِر : ما الِجزَّ  ُصوفُ  : الِجزَّ

__________________ 
 ( قيده يف معجم البلدان ابلكسر مث السكون ا وبدون ألف والم.1)
 ( الدوامي : الجي قد دميت أيديها من شدة السري.2)
 ( ويرو  : أزدجر.3)
 ( يف القاموس : حان هلا أن ُ ّز.4)
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ُه ُجز   َأو َكبحٍش ِإذا نـَعحَجةٍ   ِجز َتاح  َأو ِجز ةً  ا ومنه قوهلم : َأعحِطيِن  َأو ُصوُف شاٍة يف الس َنةِ  ا قاله أَبو حامِت ا فـََلم ُلَاِلطحه َغريح
وَف شــاٍة َأو شــاَتاح  وفُ  َأو ... ا فُتعحِطَيه صــُ َتعحَمر بـَعحدَ  الصــ  ُروا (1) ُجز   ال ِذي مل ُيســح وحِم :  ا وبه َفســ  َحِديَث مَحّاد يف الصــ 

ر   ِجز ةٌ  كَ وِإنح َدَخَر َحلحقَ » رَائُر ا وال حَتحِفر  َجزَائزُ و  ا ِجَززٌ  ج «فال َتضــــــــُ ر ٌة وضــــــــَ َيايّن ا وهو كما قاُلوا : ضــــــــَ ا عن الّلحح
ِتالِف ا َرََكَتتحا.  ابخح

لب : ما كان من هذا الَضْرِب اْسماً فإِنّه ال ، قال ثع كالَجُزوَزةِ  ، تَُجزُّ  الَّتِي أَيضاً : الَجُزوزو ، عن ثَْعلَب. يَُجزُّ  الَِّذي ، بغير هاٍء : الَجُزوزُ و

ُكوبَة والعَلُوفَة ، أَي هي ِمّما ْحيَانّي فقال : إِّن هذا الَضْرَب من األَسماِء يُقَال بالهاِء وبِغَْيِر الهاِء تَُجزُّ  يُقال إِالّ بالهاِء ، كالَحلُوبَِة والرَّ . وأَّما اللِّ

وفَعَائل. قال ابُن ِسيَده : وِعْنِدي أَنَّ فُعاُلً إِنَّما هو ِلما كان من هذا الضَّْرب بغير هاٍء ، كَرُكوٍب وُرُكٍب  (2)، قال : وَجْمُع ذلك ُكلّه على فُعٍُل 

  فَعائل إِنَّما هو لما كان بالهاِء ، كَرُكوبٍَة وَرَكائَب.، وأَنّ 

ةَ  الّرُجَل : َجعَل له أََجزَّ و الغَنَُم ، تَُجزُّ  : حينَ  الجَزازو ، َغنَِمهم َجَزازُ  القوُم : حانَ  أََجزَّ و  ، أَي يَُجزَّ  حاَن لَهُ أَن الشَّْيُخ : أَجزَّ و الشاةِ. ِجزَّ

َف عليه ، وصوابُه :، لم أَجْد هذا في  يَُموتَ  ٍل َشِديٍد أَنَّه تََصحَّ يُح ،  أََجزَّ و األُصول الَتي عليها َمداُر نَْقِل الُمَصنّف ، ثّم َظَهر لي بعد تَأَمُّ الّشِ

َف الُمَصنّف وجعل الشِّ  يَُجزَّ  بَِكْسر الِشين والحاِء الُمْهَملَة : حاَن لَهُ أَنْ  هات الفَّنِ ، فَصحَّ  (3)يح َشْيخاً ، وِإْن كان له َسلٌَف كما هو في سائر أَمَّ

الغَنَِم ونَْحِوِه وفي الَحَصاِد ونَْحِوه ، فإِنَّما يَُراد  ِجَزازِ  ، كما يأْتِي ، إِنَّما يُْستَْعَمل في الَجزاز فيما نَقَل عنه فيكون ما َذَكَره من الَمَجاِز ، فإِنّ 

ْل.  به الَمْوُت بَضْرٍب من التَّْشبِيه ، فتَأَمَّ

ْرعِ. الغَنَُم ، وهو أَيضاً بِلُغَتَْيه : تَُجزُّ  ، الفتح عن اللّْحيَانّي : حين ، كَسَحاٍب وِكتَابٍ  الَجزازُ و  الَجزازُ  قال اللَّْيث : الَحَصاُد ، وَعْصُف الزَّ

. وقال الفَرّ  أََجزَّ  كالَحَصاِد َواقٌع على الِحيِن واألَواِن ، يُقَال : ، أَي َزَمن الَحَصاد  الِجَزازو الَجَزازِ  اُء : جاَءنا َوْقتَ النَّْخُل وأَْحَصَد البُرُّ

 .(4)وِصَراِم النَّْخِل 

ّمِ : ما فََضَل من األَِديمِ  ، الُجَزازُ و ، َسواٌء كان ُصوفاً أَو  اْجتََزْزتَه ٍء : ماِمْن ُكّلِ شيْ  الُجَزازُ و .ُجَزاَزةٌ  َواحدتُه إِذا قُِطعَ  وَسقََط منه بالضَّ

 .ُجَزاَزةٌ  َغْيَره ، َواحدته

ب َكّز ، : ة ، بأَْصبَهانَ  َجزُّ و  ، وقال الصاغانّي : أَي نِْصفُه. قِْطعَةٌ منهُ  ، أَي ِمَن اللَّْيلِ  َجزٌّ  يقال : َمَضىو ، معرَّ

زُ و زٍ  َعْلقََمةُ بن ْبنُهاو القَائِفُ  الُمْدِلِجيّ  بن األَْعَوِر بن َجْعَدةَ الِكنَانِيّ  ُمَجّزِ ثٍ  ُمَجّزِ ، وابنُه  َصَحابِيّان ، وَضبطه ابُن ُعيَْينَةَ كُمعَظَّم ، ، كُمَحّدِ

زٍ  الثانِي َوقّاُص بنُ  له ُصْحبَة أَيضاً ، وقُتَِل في َغْزَوة ذي قََرٍد ، َذَكَره ابن ِهَشاٍم ، ففي كالم المصنِّف مع قُُصوِره نََظٌر. قال الحافِظ :  ُمَجّزِ

ْحمن بن َعْلقََمةَ    ، كانا َمْمُدوَحْين ، قاله ابُن الَكْلبِّي.ومات َعْلقَمةُ في َعْهِد ُعَمَر ، وِمْن َولَِده عبُد هللا وُعبَْيُد هللا ابنا َعْبِد الَمِلِك بن َعْبد الرَّ

ْخِم اللِّْحيَة : يُقَاُل ِللِّْحيَانِيّ و ةٍ  َكأَنَّهُ عاضٌّ على ، أَي الضَّ تْ  ُصوِف شاةٍ  على ي، أَ  ِجزَّ  .ُجزَّ

 ، بالَكْسر ، وهي ِعْهنَةٌ تُعَلَُّق في الَهْوَدجِ ، قال الراِجز : كالِجْزِجَزةِ  : ُخْصلَةٌ من ُصوٍف ، الَجِزيَزةُ  في الّصحاح :و

 (5) اجلَزَائزُ َكالَقرِّ اَنَستح فـَوحَقه 
: ُخَصُل الِعْهن ، والصوف الَمْصبُوَغة تُعَلَّق على َهواِدج  الَجَزاِجزو : ُخْصلَةٌ من ُصوٍف تَُشدُّ بُخيُوٍط يَُزيَُّن بها الَهْوَدُج ، الِجْزِجَزة وقِيل :

 ، قال الَشّماخ : الَجَزائزُ و الظَّعَائن يَْوَم الظَّْعن ، وهي الثَُكن

ُدوٌد َعَليحَها   (6) اجلَزَائِزُ َهَواِدُج َمشح
 به َجواِري األَْعَراِب َشبِيه بالَجْزع ، وقيل هو ِعْهٌن كان يُتََّخذ مكانَ  (7): ضرٌب من الَخَرِز يَُزيَُّن  الَجِزيزُ  ل :وقي

__________________ 
 وما ابألصر يواف  عبارة اللسان.« بعد جزّه»( يف القاموس : 1)
 .«بضبرت اللسان شكالً قوله : فعر أي بضمتا كما »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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مل يصـــــحف املصـــــنف يف لفة الشـــــيخ وعماده يف هذا ما جاء يف العباب بعد قوله : وأجز النخر والرب والغنم ا »( هبامش املطبوعة الكويتية : 3)
 .. «ن شباابً أي حان هلا أن  ز. وكان فتيان يقولون لشيخ : أجززت اي شيخ أي حان لك أن متوت. فيقو  : أي بيّن وختتضرون أي متوتو 

 ( قير له جمزز ألنه كان كلما أسر أسرياً جز انصيته عن أسد الغابة.4)
 واجلزاجز : املذاكري عن ابن األعرايب. وسريد هذا املعىن بعد.« اجلزاجز»( وترو  : 5)
 ( ديوانه وصدره :6)

 عليها الدج  مستنثئات كبهنا
 ( اللسان : تزين.7)
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ُوِقِهن  حىت َبَدتح َخالِخيُلُهن  :اخَلالِخيِر. قا    الّناِبَغُة يصف ِنساًء َِش رحَن عن َأسح
َرُز  ـــــــــــــــزِ خـــــــــــــــَ زِي َوارٌِج  اجلـــــــــــــــَ َداِم خـــــــــــــــَ ن اخلـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــِ

ٍة وِإزارِ     يـــــــــــــــلـــــــــــــــَ رِّ َوصـــــــــــــــــــــــــــــِ رحِج كـــــــــــــــُ نح فــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

  
 ، عن ابن األَْعَرابّي ، وأَنشد : المذاِكيرُ  ، بالفَتْح : الَجَزاِجزُ و

هـــــــــــا و  نـــــــــــح َر عـــــــــــَ يـــــــــــح ُت اخلـــــــــــَ فـــــــــــح فـــــــــــَ ٍة كـــــــــــَ رحَقصـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــُ

امِ و     اِء الـــــــــــــــــــّزِمـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــَ تح ِ لـــــــــــــــــــح  قـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــَ 

  

رِيي  ي مــــــــــنــــــــــهــــــــــا وســــــــــــــــــــــــِ عــــــــــِ ُت هلــــــــــا ارحفــــــــــَ لــــــــــح  فــــــــــقــــــــــُ

َ  و     زُ قـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــَِ زَاجـــــــــــــــــــــِ زَامِ  اجلـــــــــــــــــــــَ  اب ـــــــــــــــــــــِ

  
 َزاُم بثِيِل البَِعيِر من ِشدَّة َسْيِرَها ، هكذا ُرِوي َعْنه.قال ثعلب : أَي قُْلُت لها ِسيِري وُكونِي آِمنَةً ، وقد كان لَِحَق الحِ 

ةُ و فيما يُْرَوى ، كذا نقله الصاغانّي وقَلََّده الُمَصنُِّف ولم يَُحلِّها ، وهي قَْريَةٌ بأَْصبََهان ؛ كان أَبو  اسُم أَْرٍض يَْخُرُج منها الدَّّجالُ  ، بالفَتْح ، َجزَّ

 .َجزّ  نَْحُن من أَْصبََهاَن من قَْريَةِ  يُّ يقول :حاتٍِم الراِزّي الَحْنَظلِ 

ب ، كان بها َوْقعَة ألَسيد بِن َعْبِد هللا مع خاقان. َجّزةُ و  أَيضاً : ناِحيَةٌ بُخراساَن ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

 اْستَْحَصَد. ، أَي البُرُّ  اْستََجزَّ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

َكةً : الصُّوُف لم يُْستَْعَمل بعد ما الَجَززُ  الَكْبَش والنَّْعَجةَ ، ويُقَال في العَْنِز والتَّْيِس :  َجَزْزتُ  ، ويُقَال : َجَززٌ  ُصوفٌ : ، تقوُل  ُجزَّ  ، محرَّ

 .(1)َحلَْقتُهما 

 به. يَُجزُّ  ، بالكسر : ما الِمَجزُّ و

ا النَّْخلَةَ  َجزَّ و َها َجزًّ ْحيَانِّي : ِجَزازاً و ، َجَزازاً و يَُجزُّ  َصَرَمها. : عن اللِّ

 َزْرُعُهم. أََجزَّ  القَْوُم : أََجزَّ و

يَح وَغْيَره اْجتََزْزتُ و  .َجَزْزتُه ، إِذا اْجَدَزْزتُهو الّشِ

ةٌ  ويُقَال : عليه ةٌ من ماٍل. وتقول : عندي بَِطاقاتٌ  َجزَّ ، وهي الُوَرْيقاُت الّتي تُعَلَّق فيها الفَوائُد ، وهو  ُجَزاَزاتٌ و من ماٍل ، كقَْوِلك َضرَّ

 َمَجاٌز.

 .«الظَّْهرُ  يَُجزُّ  ما أَْعَرفَنِي من أَْينَ »ويقال :  .«الظَّْهرُ  يَُجزُّ  ما هكذا»وفي الَمثَل. 

ّم : من ِجبَاِلِهم ، فيها بئٌْر عاِديّة. ُجْزُجزو  ، بالضَّ

 ِديد الّزاي المفتوحة : قريةٌ من الِجيَزة ، وقد دخلتَُها.، بكسر الجيم وتَشْ  ِجّزايو

بِن عبد الّرحمن ، الُمَحدث ، من شيُوُخ ابن ُعفَْير ، وَجدُّه بَْكر َدَخل الشاَم مع  (2)بُن بَْكٍر ، بالفَتْح ، َجدُّ محّمد بن َمْرَزان بن ثَْوبان  َجزُّ و

 أَبي ُعبَْيَدة.

. أَهمله الجوهرّي وَذَكره صاحُب اللَّسان ولم يَْعُزه.  َجِعَز َجعَزاً  وهو الغََصُص. ِإلى آخره بالَهْمز ، ، كالَجأْزِ  الَجْعزٌ  : [جعز] كَجئَِز : َغصَّ

 ، وقال : كأَنَُّهم أَْبَدلُوا من الَهْمِز َعْيناً. (3)ونقله الصاغانّي عن ابِن ُدَرْيد 

 : نَْبٌت. ُجعَْيَزانُ  َحبَاو

تها ،  ، يََمانِية ، أَهمله الجوهرّي ، وقال صاحب اللسان : َحكاها ابن ُدَرْيد قال : : السُّْرَعة في الَمْشي الَجْفزُ  : [جفز] وال أَْدِري ما ِصحَّ

 السُّْرَعة ، ولم يَِزْد شيئاً. واقتصر الصاغانّي على قَْوله :

 .َجلَْزتَه ائر النَُّسخ. وصوابهُ : العَْقُد ، ففي اللَّسان : وُكّل َعْقٍد َعقَْدتَه َحتَّى يَْستَِديَر فقد، هكذا في س : الطَّيُّ واللَّيُّ ، والَمدُّ  الَجْلزُ  : [جلز]
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 .َجْلزاً  ، بالكسر ، َجلََزهُ يَْجِلُزهُ  ، كالتَّْجِليزِ  في القَْوس ، النَّْزعُ  : الَجْلزُ و

 .الِجاَلزُ  واسُمه الَجْلزُ  ٍء ففْعلُهٍء يُْلَوى على َشي، كِكتَاٍب ، وكّل شي كالِجاَلزِ  السَّْوِط األَْصبَِحّي ،العَقَُب الَمْشُدوُد في َطَرِف  : الَجْلزُ و

يِن وَغْيِره : الَجْلزُ و ّكِ اَلُز ، بالَكْسر ، ومن ذلك ، واسُم ذلك الِعْلبَاِء الجِ  التَّْجِليزُ  ، وكذلك بِعْلبَاِء البَِعيرِ  ، كالسَّْوِط ، وَشدُّه َحْزُم َمْقبِِض الّسِ

 َسْوٍط. قال ِجاَلزَ  قولهم : ما أَْعطاه

__________________ 
 وهي عبارة التهذيب.« قا  يف اللسان : وال يقا  : جززهتما»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«ثرابن»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 2)
 اجلبز مهموز ا وهو الغصص. وفيها : اجلعز : لغة يف 89/  2( اجلمهرة 3)
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ِه. ُ حَلزُ  الّزخمحَشرِّي : وهو ما  به ا َأي يـُعحَصُب ا من َعَقٍب وَغريح
نَاِن : أَْعاَله ، وقِيل : ُمْعَظُمه ، َجْلزُ  ، هكذا هو في النُّسخ ، والِّذي في اللَّسان : ُمْعَظُم السَّْوطِ  : الَجْلزُ و الَحْلقَةُ الُمْستَديَرةُ في  هو قيل :و الّسِ

نانِ  نَان أَْسفَِل الّسِ  .َجْلزٌ  ؛ ويقال ألَْغلَِظ الّسِ

 ، هذه عن أَبي َعْمٍرو ، وأَنشد ِلِمْرداٍس الدُّبَْيِرّي : التَّْجِليزِ و ، كأَِميٍر ، كالَجِليزِ  الذََّهاُب في األَْرِض ُمْسِرعاً ، : الَجْلزو

 َجل زَامُث  َسَع  يف ِإثحرَِها و 
َي باْسِم ما يُْجلَُز به. َمْقبُِض السَّْوطِ  : الَجْلزو  ، ُسّمِ

 ، بَكْسِرهما ، قال الشَّّماخ : ِجاَلَزةٌ و ِجاَلزٌ  تُْلَوى َعلَى ُكّل َمْوِضعٍ من القَْوس ، َواحُدَها (1) : َعقَبَاتٌ  الَجاَلئِزُ و

ا  هــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  َداَو  َرمــــــــــــــــِ ُزرحٍ  ال يــــــــــــــــُ ِد يف بــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــُ

الئـــــــــزُ و     ٍض عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا اجلـــــــــَ بـــــــــح ـــــــــَ رَاَء مـــــــــن نـ فـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــَ

  
ةً ، وُكلُّ شي الِجالَزةِ  أَعمُّ من (2) الِجاَلزُ  إِالّ من َغْيِر َعْيب. وقيل الَجاَلئزُ  وال تكون أِْس خاصَّ ٍء يُْعَصب ، أاَل تََرى أَّن الِعصابَةَ اسُم التي للرَّ

 فهو الِعَصاُب. (3)ٌء بِه َشيْ 

ين بدٌل من الزاي ،  اللَّْحمِ  َمْجلُوزُ  َرُجلٌ  إِذ كان الرُجُل َمْعُصوَب الَخْلِق واللَّْحِم قيل :و وهي الَوثِيقَةُ والَخْلِق ، ومنه اشتُّق ناقَةٌ َجْلٌس ، الّسِ

 الَخْلِق.

أْيِ  َمْجلُوزُ  ومن الَمَجاز : َرُجلٌ   ، نقله الصاغانّي. ُمْحَكُمهُ  ، أَي الرَّ

وفي : ِشّدةُ َسْعِيهم بين يََديِ األَِميِر ، قالَه الزمخشرّي ،  َجْلَوَزتُهمو الَجالِوَزةُ  ، ج (4) الثُّْؤُرورُ  هو ، بالَكْسر : الشَُّرِطّي ، أَو الِجْلَوازو

 َسَجعاتِه : الَمَراِوَزة أَْكثَُرهم َجاَلِوَزة.

: نبٌت له َحبٌّ إِلى الطُّوِل ما ُهَو ، ويُْؤَكُل  الِجلَّْوزو « :شكر»، عربّي َحكاه ِسيبويه. ونقل األَْزَهِرّي في ترجمة  ، كِسنَّْوٍر : البُْنُدقُ  الِجلَّْوزُ و

ه ، ِشْبه الفُْستُق ، وقال صاحُب المنهاج نَْوبَِر الِكبَاُر. ِجلَّوزٌ  : ُمخُّ  هو َحبُّ الصَّ

ْخُم الشَُّجاعُ  أَيضاً : الِجلَّْوزُ و  من الِرَجال. الضَّ

. ، كمْنبٍَر : فََرُس َعْمِرو بن ألْيٍ التَّْيِميّ  ِمْجلَزٌ و  ، نقله الصاَغانِّي ، وفي بعض النُّسخ َعْمرو بن لَُؤّي. واألَّول أََصحُّ

ة ، وهو مشتّق من (5)أَبو ُعبَْيٍد ، وكان  ِمْجلَزٍ  أَبوو يت إِلى العَامَّ ّكِ السَّْوط ، وهو َمْقبُِضه  َجْلزِ  يقولُه بفتح الِميم وكسر الالَّم ، ونََسبَهُ ابُن الّسِ

نَاِن ، وهو أَْغلَظه ، َجْلزِ  ، أَو من  مشهوٌر. الِحُق بن ُحَمْيٍد ، تابِِعيٌّ  الّسِ

 ، قالَه الفّراُء ، وأَنشد أَبو ثَْرَواَن : ، كِزْبِرٍج : الَمْرأَةُ القَِصيَرةُ  الِجْلئِزُ و

ُهــــــــــا  ربح ريَِة شــــــــــــــــــــــــَ ِة والــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــِ ِويــــــــــلــــــــــَ وحَ  الــــــــــطــــــــــ  ــــــــــَ  فـ

زٌ ال     ئــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح ُدودُ   جــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ٌد وال قـ نــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــُ

  
 قال : هي الِفْنئُِل أَيضاً.

 ، قال َعِدّي : َغ النَّْصلَ : أَْغَرَق في نَْزع القَْوس َحتَّى بَلَ  َجلََّز تَْجِليزاً  يقال :و

وَس ِإذح  غح َأاب قــــــــــــــابــــــــــــــُ لــــــــــــــِ زَ أَبــــــــــــــح لــــــــــــــ   الــــــــــــــن   جــــــــــــــَ

ّر     طـــــــــــــــً ح َيســـــــــــــــــــــــــــــَ ذح خلـــــــــــــــَِ ؤخـــــــــــــــَ (6)زحَع ومل يـــــــــــــــُ
 

  
 ُمْسِرعاً ، قاله أَبو َعْمرو ، وقد تقّدم ذلك بعَينه ، فهو تَْكَرار. َذَهبَ  : َجلَّز تَْجِليزاً و

يَت ءِ ي: الِخفَّةُ في الذََّهاِب والَمجِ  الَجْلَوَزةُ و  .(7)، وقد تقَدَّم  الَجالِوَزة بَْين يََديِ العاِمِل ، وبه ُسّمِ
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 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 : َعَصبَه ، قال النابِغَة : َجْلزاً  َرأَْسه بِرَدائه َجلَزَ 

 (8)برِدائِه  جاِلزاً حَيُث  ا َُداَة 
__________________ 

 ( التهذيب : َعَقٌب.1)
 .«اجلالزة أعم من اجلالز»التهذيب ا وابألصر : ( عن 2)
 .«ءشي»ابسقاط : « يُعص ب به فهو العصاب»( يف التهذيب : 3)
 ( الثؤرور أتباع الشرط.4)
 ( اللسان : أبو عبيدة.5)
ويف التهذيب : « جد خلطيب ســرقوله : ومل يؤخذ خلّط  اخل كذا يف النســخ كاللســان ا والذي يف التكملة : ومل يو »( هبامش املطبوعة املصــرية : 6)

.  ومل يوجد كظيب يُسرح
 .«يف نسخة املو املطبوع زايدة : وجالز اسم ا وقد استدركه الشارح بعد»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( ديوانه وعجزه :8)

 يقي حاجبيه ما تثري القنابرُ 
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 َرأَْسه بِردائه. جاِلزاً  أَراد :

نَاِن : أَْعاَلهُ  َجْلزُ و  ، وقيل : ُمْعَظُمه ، وقيل : أَْغلَُظه. الّسِ

ُل الُهَذليُّ : َمْجلُوزٌ  وقَْرضٌ  ةً وال يُْجَزى به أُْخَرى ، وهو من الذَّهاب ، قال الُمتَنَّخِ  : يُْجَزى به َمرَّ

ا مــــــــَ كــــــــُ رحضــــــــــــــــــــــِ وحمــــــــًا بــــــــقــــــــَ ــــــــَ ا يـ مــــــــَ كــــــــُ نــــــــ  ــــــــَ زِيـ رح َأجــــــــح   ؟هــــــــَ
زِييف و و     رحِض جمــــــــــــــَح ــــــــــــــقــــــــــــــَ رحُض ابل ــــــــــــــقــــــــــــــَ وزُ ال لــــــــــــــُ  جمــــــــــــــَح

  
 ِء ، إِذا َضَمْمتَه إِلَْيه ، وأَنشد :َء إِلى الشيْ الشَّيْ  َجلَْزتُ  النْضر :وقال 

ًة و  َو ـــــــــــــحَ ُت حـــــــــــــُ يـــــــــــــح زحتُ َقضـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــَ َر   جـــــــــــــَ  ُأخـــــــــــــح

زَ كــــــــمــــــــا     لــــــــِ ونِ  جــــــــُ اُي عــــــــلــــــــ  الــــــــُغصــــــــــــــــــــــُ  الــــــــُفشــــــــــــــــــــــَ

  
 الفَُشاُغ : نَْبت يَتَفَشَّغ على الشََّجر ، أَي يَْلتَِوي عليه.

ْوا  .ِمْجلَزاً و جاِلزاً و : ، بالَكْسر ِجاَلَزةَ  وقد َسمَّ

 السَّْوِط ، بالَكْسر : َسْيٌر يُشدُّ في َطَرفِه. ِجاَلزُ و

 على هذا األَْمِر نَْفَسه ، أَي َربََط لَه َجأَْشهُ. َجلَزَ و

 ، كَجْعفٍَر : الشَّْيَطاُن. الَجألَزُ و

 ، أَي أَْشَرأَبَّ ، وهذه الثالثةُ األَخيرة عن الصاغانّي. اْجألَزَّ و

ْلُب الشَِّديدُ  ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد : هو ، كعُلَبِطٍ  الُجلَبِزُ  : [جلبز] جال ، ونقل صاحُب اللَّسان والصاغاني عن ابِن  الصُّ من الّرِ

 على المصنّف. فليُْنَظر. (1)، أَي كَجْعفٍَر وُعاَلبِط : ُصْلب َشِديٌد. وقد تََصحَّف  ُجاَلبِزو َجْلبَزٌ  ُدَرْيٍد : َرُجلٌ 

يُِّق البَِخيلُ  : الِجْلحازُ و الَجْلَحزُ  : (2)، وقال ابن ُدَرْيد  قِْرَطاٍس  ، مثل الِجْلحازُ  ، أَهمله الَجوهرّي ، وكذلك ، كَجْعفَرٍ  الَجْلَحزُ  : [جلحز]  الضَّ

جاِل ، قال األَْزَهِرّي : هذا الحرُف في كتاب الَجْمَهَرة البن ُدرَ  ْيٍد مع ُحُروٍف غيره لَْم أَِجْد أَْكثََرَها ألََحٍد من الثِّقَات ويَِجُب الفَحُص من الّرِ

بَاِعّي وإِالّ فليْحذر منها.  عنها ، فما ُوِجَد إِلَماٍم َمْوثُوٍق به أُْلِحَق بالرُّ

يت يصُف امرأَةً  فِيَها بَِقيَّةٌ و تْ أََسنَّ  أَو الَّتِي وهي مع ذلك َعُموٌل ، : العَُجوُز الُمتََشنَِّجةُ  الَجْلفَِزيزُ  : [جلفز] ّكِ وكذلك الناقَةُ ، وأَنشد ابُن الّسِ

 أََسنَّت وهي مع ِسنّها َضِعيفةُ العَْقِل :

ن  مـــــــــــن  زِيـــــــــــزٍ الســـــــــــــــــــــــــِّ فـــــــــــَ لـــــــــــح ٍ   جـــــــــــَ لـــــــــــَ وحَزٍم خـــــــــــَ  عـــــــــــَ

هح و     ُرُث الـــــــــــَوَدعـــــــــــَ يبٍّ ميـــــــــــَح ُم صـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــح ُم حـــــــــــِ لـــــــــــح  ا ـــــــــــِ

  
 : الَهِرَمةُ الَحُموُل العَُموُل. ِمَن النّابِ  الَجْلفَِزيزُ و

 ، قال : الَجْلفَِزيز : الدَّاهيَة من أَسماءو

َداَء   (3) َجلحَفزِيزَاِإيّن أََر  َسوح
يرافِّي. الثَِّقيلُ  : الَجْلفَِزيزُ و  ، عن الّسِ

ْلبَة الغَِليَظةُ  : الَجْلفَِزيزُ و  ، كَجْعفٍَر. كالَجْلفَزِ  الشَِّديَدة ، الناقَةُ الصُّ

 ٍء ، وكذِلك الَجْلبَُز والُجاَلبُِز ، كما تقّدم عن ابن ُدريد.من ُكل َشيْ  الُصْلُب الشَِّديدُ  الُجاَلِفزُ و لَجْلفَزُ او

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 َجعَلََها وهللاِ  لألَْمِر إِذا قُِطَع وُصِرَم : ، إِذا َصَرَم أَْمَره وقََطعَه ، هذا نصُّ اللَّسان ، وقال الصاغانّي : يقال الَجْلفَِزيزَ  يُقَال : َجعَلََها هللا

 .الَجْلفَِزيزَ 
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اَغانّي ، وقد أَْهَملَهُ الَجوَهِرّي وصاحَب اللَِّسان. من النُّوِق : الَجْلفَِزيزُ  (4) الَجْلَمِزيزُ  : [جلمز]  نَقَلَهُ الصَّ

، نقله ابن  َغِليٌظ َشِديدٌ  وبَلَْنَزى ِمثَاُل َدلَْنَظى وَعلَْنَدى : َجلَْنَزى ، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال ابُن األَْعَرابِّي : يُقال : َجَملٌ  َجلَْنَزى َجَملٌ  : [جلنز]

 َمْنُظوٍر والّصاَغانّي.

. ونقله الصاغانّي عن ابن ُدَرْيد ، أَهمله ال وأَْنَت عاِلٌم به وَكتُْمك له ءِ : إِغضاُؤك عن الشَّيْ  الَجْلَهَزةُ  : [جلهز]  .(5)جوهريُّ

َكةً مقصوراً ، كذا في النُّسخ ، وفي بعض األُُصوِل : بالتَّْحِريك  َجَمَزىو ، بالفَتْح ، يَْجِمز َجْمزاً  اإِلْنَساُن والبَِعيُر وَغْيُره َجَمزَ  : [جمز] محرَّ

 وُهَو َعْدوٌ  من غير أَِلف القَْصر ،

__________________ 
 .298/  3( اجلمهرة 1)
 .320/  3( اجلمهرة 2)
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية ا نقاًل عن ابن السكيت ا للضحا  العامري.3)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة بضم اجليم.4)
 .92/  2( اجلمهرة 5)
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رِ  ّداد ا منه. و مَجّازٌ  وفـَوحَ  الَعَنِ  وبَِعريٌ  الشــــديدِ  دوَن اُ ضــــح ا َأي  «مَجَزَ  فـََلم ا أَذحَلَقتحُه اِ َجاَرةُ » يف حديث ماِعٍز :ا كشــــَ
رَع هارابً من الَقتحِر. وكذا ح ز ما كان ِإالّ »ديُث عبِد   بن َجعحَفر :  َأسح  ا تـَعحُدو مَجّاَزةٌ  وانَقةٌ  يعين الس ريح ابجلََنائز. «اجَلمح

 .اجَلَمَز 
ُجلُ  َجَمزَ و  ، عن ُكراع. َذَهبَ  : َجْمزاً  في األَْرِض  الرَّ

 ، قال أَُميَّةُ بن أَبي عائٍذ الُهَذِليُّ : َسِريعٌ  ، محّرَكة : َوثّابٌ  َجَمَزى ِحَمارٌ و ، َوْزناً وَمْعنًى : َوثّابٌ  َجّمازٌ  ِحَمارٌ و

هـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــــي ِإذا ُرعـــــــــــــــــــح ل َبيّنِ وَرحـــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــ      َز عــــــــــــــل ــــــــــــــاِ  جــــــــــــــازِ  مجــــــــــــــََ ــــــــــــــّرِم (1)ٍء ابل
 

  

ــــــــــــــــــــَزُه و  ي رَامــــــــــــــــــــِ َم حــــــــــــــــــــاٍم جــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــح

َد  ابلــــــــــــــــــدِّحــــــــــــــــــا ِ     يــــــــــــــــــَ ٍة حــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ زابــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــــَ

  
وكذلك الفَرُس ،  الَجَمَزى . قال الكسائّي : الناقةُ تَْعُدوَجَمَزى وهو السَّريع ، وتقديُره : على ِحَمارٍ  بَجَمَزى َشبَّه ناقَتَه بحماِر َوْحٍش. وَوَصفَه

حال َخَطأٌ ، ألَّن فَعَلَى ال يكون إِالّ للمَؤنث ، قال األَصمعّي : لم أَسمع بفَعَلَى في ِصفٍَة المذّكر ِإالّ في هذا البَيْ وَحيََدى با  ت ، يعني أَنلّدِ

َحيَْد  بن األَعرابّي لنا :وبََشَكى وَزلََجى وَمَرَطى وما جاَء على هذا الباب ال يكون إِالّ من ِصفة الناقَة دون الَجَمِل ، قال : وَرواه ا َجَمَزى

حال. قال األَزهرّي : ومخَرُج من َرَواه حال ، يريد عن الّدِ ، وهو كقولهم : ناقةٌ  َجَمَزى ، أَي ذي ِمْشيَةٍ  َجَمَزى : على َعْيٍر ِذي َجَمَزى بالّدِ

 َوَكَرى أَي ذاُت ِمْشيٍَة َوَكَرى.

 األَصمعّي فيه قصوٌر. فإِذا عرفت ذلك فاْعلَم أَّن قول َشْيِخنا ردًّا على

اَعةٌ  وليس كذلك ، وهي (2)بالضّم كما َحقَّقه ابُن األَثِير وغيره وظاهر إِْطالق الُمَصنّف يقتِضي أَن يكوَن بالفَتْح  الُجّماَزةُ و من  (3) ُدرَّ

ا وسلمعليههللاصلىأَّن النَّبيَّ »الحديث :  ، وبه فّسر ُصوفٍ  أَ فضاَق َعْن يََدْيِه َكمَّ اَزةٍ  تََوضَّ وأَنشد «. كانَْت عليه فأَْخرَج يََدْيه ِمْن تَْحتِِهَما ُجمَّ

 ابُن األَْعَرابِّي :

انح  يـــــــــــَك مـــــــــــن طـــــــــــاٍ  كـــــــــــثـــــــــــرِي اأَلمثـــــــــــحَ فـــــــــــِ كـــــــــــح  يـــــــــــَ

اَزةٌ     انح  مجــــــــــــــــُّ مــــــــــــــــّ َر مــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا الــــــــــــــــكــــــــــــــــُ  ِشــــــــــــــــُِّ

  
 وقال أَبو َوْجَزةَ :

ِه  واتـــــــــِ هـــــــــَ ُر عـــــــــن صـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــح زِ   الـــــــــقـــــــــَ ظـــــــــَ  يـــــــــَ نـــــــــح  َدلـــــــــَ

ُث يف     ـــــــــــــح ي ـــــــــــــلـــــــــــــ  َو ال اَزةِ هـــــــــــــُ مـــــــــــــ  َوّرِدُ  اجلـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ت
ُ

 املـــــــــــــ

  
اَزةُ و  أَْكَرُم ُخيُوِل العََرِب. ، نقلَهُ الصاغانيُّ ، وهو فََرُس َعْبِد هللا بِن َحْنتَمٍ  ، بالفَتْح : الَجمَّ

ّم : الُكتْلَةُ من التَّْمِر وا الُجْمَزةُ و  ، عن ُكَراع ، كالقُْمَزة. بُْرُعوُم النَّْبِت الِّذي فيه الَحبَّةُ  : الُجْمَزةُ و ، َجَمزٌ  ونحو ذلك ، والَجْمعُ  ألَقَطِ ، بالضَّ

 االْستِْهَزاُء. ، بالفَتْح : الَجْمزُ  عن ابِن األَْعَرابِّي :و

، هكذا  ويَُضمُّ  : من أَْصل الطَّْلعة إِذا قُِطعَْت ، (4)ونصُّ ابن دريد  ُعْرُجوِن النَّْخِل. أَصلِ  ِمنْ  في الفُّحالِ  َما بَِقيَ  : الَجْمزُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

ّم معاً ،  .ُجُموزٌ  ج ضبطه الصاغانّي بالفَتْح والضَّ

ض له ُهنَا.قُْلُت : لَعَلَّه َجِميُر الفَُؤاِد بالّراِء كما تَقَدَّم للمصنف في َمْوِض  الفُؤاِد : َذِكيُّهُ. َجِميزُ  َرُجلٌ و ة تَعَرَّ  عه ، فإِنّي. لم أَر أَحداً من األَئِمَّ

ْيزُ و ْيَزىو ، كقُبَّْيط ، الُجمَّ  هوو ، وهو األَْصفَر منه ، واألَْسَود يُْدِمي الفََم. وهو ُحْلوٌ  يكوُن بالغَْوِر. التِّيُن الذََّكر ، باألَلف الَمْقُصوَرة : الُجمَّ

ْيَزةٌ  بالَكثْرة في أَْرِض الشاِم وِمْصَر ، الواحدة مختلفةٌ ، وهو موجودٌ  أَْلَوانٌ   .ُجمَّ

زُ و ٍث : الَِّذي يَْرَكبُ  الُمَجّمِ اَزةَ  ، كُمَحّدِ  ، قال الراِجُز : الَجّمازَ  ، وهي الناقَةُ أَو الَجمَّ

لــــــــــــــــَ   اشــــــــــــــــــــــــــــــي  عــــــــــــــــَ جــــــــــــــــَ ازِ َأان الــــــــــــــــنــــــــــــــــ    مجــــــــــــــــَّ
ازي    اَن عـــــــــــــــن ارح ـــــــــــــــََ  حـــــــــــــــاَد ابـــــــــــــــُن َحســـــــــــــــــــــــــــــّ

  
 ، فال تَْنَس الجنَاَزة. الَجّماَزةَ  األََساِس : إِذا َرِكْبتَ ومن َسَجعَاِت 
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 * ومّما يُْستَْدَرْك َعلَْيه :

 ، كعُثَْمان : َضْرٌب من التَّْمر ، كذا في اللَّسان. الُجْمزانُ 

__________________ 
 .«. ابلرحا .. إذا زعتها»( يف التهذيب : 1)
 ( ضبطت يف القاموس بفتح اجليم.2)
َرَعة.( يف 3)  التهذيب واللسان : ِمدح
 وفيها : اجلمز : ما يبق  من أصر الطلض من الفحر. 325/  3( اجلمهرة 4)
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 شاِعٌر ، نقله الصاَغاِنّي. َجّمازٍ  وُمَحّمد بن عبِد هللِا بن

ازٌ و قْلُت : وذكر غيُر واِحِد أَنّه محّمد بن عبد هللا بن َحّماد بِن َعطاٍء البَْصِريُّ ، اَزة بُهُ ، ألَنّه كان يركبُ لَقَ  َجمَّ وهي من آالِت الَمحاِمل  الَجمَّ

.  ، قاله الحافظ ، وهو أَحُد الُشعََراِء والنَُّدَماِء ، َسِمَع أَبا ُعبَْيَدةَ اللُّغَِويَّ

ْيِزيّ  وبَِضّم فتَْشِديٍد ؛ اإِلَماُم أَبو الَحَسن َعِليُّ بن ِهبَة هللِا بن بِْنت ْيز نِسبة إِلى بَْيع الُجمَّ ، مشهوٌر. وعبُد العَِزيز بن أَبِي القاِسِم الشافِِعّي  الُجمَّ

ْيِزيّ  يُْعَرف بابن  ، ذكره َمْنُصور بن سليم. 631درس باإِلسكندرية ، مات سنة  الُجمَّ

 ِإْحدى َمحاّل ِمْصر َحَرَسها هللا تَعَالَى وسائَر بِالِد الُمْسلمين. الَجماِميز وَدْربُ 

 ماٌء بين اليََماَمة واليََمن ، نقله الصاَغانّي. قلُت وهو عند َحبَْوتََن ، اسم ناِحيٍَة من نََواِحي اليََماَمة ، قاله نَصر. ، بالفَتْح : َجْمزو

به المصنّف في  ْيٍز ، كقُبَّْيط : صاِحُب النََّواِدر والمزاح ، هكذا َصوَّ بن ُمْقِسم ما بالّزاي وأَنشد ألَبِي بَْكر  (1)« ج م ن»والحاِرُث أَبو ُجمَّ

ثُون َضبَُطوه بالنُّون في آِخِره.  يَْشَهد له على ذلك. والُمَحّدِ

جُل  ُجنِزَ  ، نقله الصاغانّي ، ويقولون : َجنََّزهُ تَْجنِيزاً  ، وكذلك َجَمعَهُ  : َجنََزه َجْنزاً و َستََره. : َجنََزهُ يَْجنُِزهُ َجْنزاً  : [جنز]  َمْجنُوزٌ  فهو (2)الرَّ

 ، إِذا ُجمع.

ته  ، قال ابُن ُدَرْيد : الَميُِّت ، ويُْفتَحُ  ، بالَكْسر : الِجنَاَزةُ و َزَعَم قَْوم أَّن اشتقاقَه من الَجْنِز بمعنى السَّتْر ، قال ابُن سيده ؛ وال أَْدِري ما ِصحَّ

. أَو  ، أَي بالَكْسِر : السَِّريُر ، وبالفتح : الَميُِّت ، وبالفَتْحِ : السَِّريُر : أَو َعْكُسهالَميُِّت ،  : اإِلْنَسانُ  بالَكْسرِ  ، الِجنَاَزةُ  أَو وقد قيل : هو نَبَِطيٌّ

ى بالَكْسر : السَِّريُر مع الَميِّت شد َحتّى يكوَن عليه َميٌِّت ، وإِالّ فهو َسِريٌر أَو نَْعٌش ، وأَن ِجناَزةً  أَو الَميُِّت بَسِريِره. وقال الفاِرِسّي : ال يَُسمَّ

 للشَّّماخِ :

تح  َرلــــــــــــ َ ون فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا تـــــــــــــَ َ  الــــــــــــر امــــــــــــُ بــــــــــــَ  ِإذا أَنـــــــــــــح

ا     هـــــــــــَ تـــــــــــح عـــــــــــَ لـــــــــــَ  َأوحجـــــــــــَ كـــــــــــح َرمن َ ثـــــــــــَ ائـــــــــــزُ تــــــــــــَ نـــــــــــَ  اجلـــــــــــَ

  
 ، بالفَتْح ، والنََّحاِريُر يُْنِكُرونه. َجنَاَزة قال اللّْيث : وقد َجَرى في أَْفَواه الناِس 

 ، أَي َميِّتاً. وقال النَّْضُر : ِجنَاَزةً  ، بالَكْسِر : هو الَميُِّت نَْفُسه ، والعوامُّ يقولون إِنّه السَِّريُر ، تقول العََرُب : تَرْكتُه الِجنَاَزةُ  وقال األَصمعي

ُجل. وقال عبُد هللا  الِجنَاَزةُ  ُجل ، أَو السَِّريُر مع الرَّ يَت (3)هو الرَّ  الثِيَاَب تُْجَمُع والرُجَل على السَّرير. قال : ، ألَنّ  الِجنَاَزة بن الَحَسِن : ُسّمِ

ُجُل َحتَّى تُِركَ  ُجنُِزواو  .ِجنَاَزةً  ، أَي ُجِمعُوا. وقال ابُن َشَمْيل : ُضِرَب الرَّ

 َحيًّا وَميتاً : وسلمعليههللاصلىقال الُكَمْيُت يَذكر النَّبيَّ 

تـــــــــــــًا  يـــــــــــــح اَزةً كـــــــــــــان مـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ٍت  جـــــــــــــِ يـــــــــــــح ريحَ مـــــــــــــَ  خـــــــــــــَ

ه حــــــــــــــــــَ     تــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــ  َوامِ غــــــــــــــــــَ ائــــــــــــــــــُر األَقـــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــَ

  
وا بِهِ  : الِجنَاَزةو  ، قاله اللَّْيُث ، وأَْنَشد لَصْخِر بن َعْمِرو بن الشَِّريد : ُكلُّ ما ثَقَُل على قَْوٍم واْغتَمُّ

وَن و  شــــــــــــــــــــــــَ  َأنح َأكــــــــــُ ُت َأخح نــــــــــح ازَةً مــــــــــا كــــــــــُ نــــــــــَ   جــــــــــِ
َدَ نِ     رَت  اب ــــــــــــــــَ غــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ نح يـ ِك ومــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

  
 ، نقله الصاغانّي. الَمِريضُ  : الِجنَاَزةُ و

 ، استعاَره بعُض ُمّجاِن العَرِب لهُ ، وهو َعْمُرو بن ِقعَاس فقال : ِزقُّ الَخْمر : الِجنَاَزة من الَمَجاِز :و

رِيضـــــــــــــــــــــــــــــــاً و  ا مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــن ُت ِإذا أََر  زِق نـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــُ

اُح عـــــــــــــلـــــــــــــ      نـــــــــــــَ ـــــــــــــُ هيـ اَزتـــــــــــــِ نـــــــــــــَ تُ  جـــــــــــــِ يـــــــــــــح كـــــــــــــَ  بـــــــــــــَ

  
ينِ البَْيُت  ، بالفَتْح : الَجْنزُ و ِغيُر من الّطِ ، يَمانِيَةٌ ، قاله ابُن ُدَرْيد  الصَّ

(4). 

 ، وهي بين َشْرَواَن وأَْذَربِيجاَن ، وهو معّرب َكْنَجه ، قاله الصاغانّي. قْلت : بينه وبيَن بَْرَذَعةَ ستةَ عشَر فَْرَسخاً. : أَْعَظُم بَلٍَد بأَّرانَ  َجْنَزةو
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، وهو  الَجْنِزيُّ  ويقال فيه أَيضاً ، أَبو الفَْضِل إِْسَماِعيُل الَجْنَزِوّي. ، والصواب من األُولَى : إِحداُهما ة بأَْصبَهاَن. من أَيضاً : َجْنَزةُ و

 ً ث بِدَمْشق. ومنه أَيضا  الشُروِطّي الُمَحّدِ

__________________ 
يين ا ضــــبطه امدثون ابلنون ا والصــــواب ابلزاي املعجمة ا عبارة املصــــنف هنا  : وأبو ا ارث مّجا كقّبيرت املد»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)

 أنشد أبو بكر بن مقسم :
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاً   إن أاب ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارث مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُّ

ـــــــــــــــــــــــــزا    ـــــــــــــــــــــــــد أويت ا ـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــة واملـــــــــــــــــــــــــي  ق

  

 أما اللسان فكاألصحر.« ءُجِنز الشي»( يف التهذيب : 2)
 واألصر يواف  اللسان.« عبيد  »( يف التهذيب : 3)
 .465/  3( اجلمهرة 4)
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َلِفّي. اجلَنحزِيّ  الَفِقيُه ُمَسد د بن ُ ّمد  شيخ السِّ
 .550شيُخ أَبي الُمَظفَِّر الّسمعَانِّي ، مات بَمْرَو ، سنة  الَجْنِزيّ  وُعَمُر بُن ُعثَْماَن بن ُشعَيب

د بن الُحَسْين  .، سمع عبَد الوهاب بن َمْنَده الَجْنِزيّ  وأَميُن الُمْلك الُحَسْين بن ُمَحمَّ

 ، قال الدارقطنّي : كان يَكتُُب معنا الحديَث. الَجْنِزي وإِْبَراِهيم بن محّمد

فهؤالِء  549نزيل نَْيَسابُور تلميذ الغَزالّي ، روى عنه ابن َعَساِكر وابُن السَّْمعَاني مات سنة  الَجْنِزيّ  وأَبو َسِعيٍد محّمد بن يَْحيَى بن منصور

 من البَلَد الذي بأَّران.

 األَْصبهانّي َسِمع ُسنََن النََّسائي ، عن الّدوني ، قال ابُن نُْقَطة : رأَيتُه بأَْصفَهان. الَجْنِزيّ  التّي بأَْصفََهان فمنها : أَْحَمُد بُن ُمَحّمد بن أَْحَمد وأَّما

 وابنُه َعْبُد الَوّهاب َسِمَع من أَصحاب الَحّداد ، وكان ثقة.

ثٌ  ، الجنزيّ  المدائنيّ  َجْنَزة ، وصوابه َعْمرو بن (1)هكذا نّص الصاغاني ،  َجْنَزةَ  يَِزيُد بُن ُعَمَر بنو بغدادّي ، َرَوى عن المقّدمي ،  ُمَحّدِ

 وعنه َعبّاس الدُّوِرّي.

ْت أَْن يَُصلَِّي عليها الَحَسُن ، فقيل لَهُ َذَكُروا أَن النََّواَر لّما اْحتُِضَرت أَْوص في قَْوِل الَحَسِن البَْصِرّي : وْضُع الَميِِّت على السَِّريِر. التَّْجنِيزُ و

 فآِذنُونِي. َجنَّْزتُُموها في ذلك ، فقال : إِذا

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْمي : الِجنَاَزةَ  ؛ ألَنّ  ِجنَاَزتِه تَقُول العََرب إِذا أَْخبَرت عن َمْوِت إِْنَساٍن : ُرِمَي في الَحْمُل والَوْضُع. ويقولون  تَِصير َمْرِميًّا فيها. والُمراد بالرَّ

 ، أَي ماَت. ِجنَاَزتِه أَيضاً : ُطِعَن في

 : من نواِحي نَْيَسابُور وهي ُمَركَّبَة ، قاله الصاغانّي. قلُت : وهي َكْنَجُرود. (2) َجْنَزُرودو

لَِفّي. وأَبو َعِليّ  الَجنَائِِزيّ  ى ، منهم : ُمَحّمد بن محّمد بن الَمأُْمون: من يَْقَرأُ أََماَم الَمْوتَ  الَجنَائِزيُّ و . قال األَِمير : لم الَجنَائِِزيّ  ، َحدَّث عن الّسِ

 .(3)يَقَْع لي اْسُمه ، وَرَوى عن ُمَحّمد بن إِبراهيَم البُوَشْنِجّي 

، َرَوى عن َمْسعُود بن الفاُخوِر وغيِره : قاله  الَجنَائِزِ  ُكن في مكاٍن يقال له َمْسِجدُ ، كان يَسْ  الَجنَائِِزيّ  وَسِعيُد بن أَْحَمد بن عبد العَِزيز

 الحافظ.

َساَر  ، بالَكْسر : َجاَوَزه ِجَوازاً و بِه جازَ و ، بفَتِْحِهَما. َمَجازاً و َجَوازاً و ، كقُعُوٍد ، ُجُؤوزاً و ، بالفَتْح ، َجْوزاً  والطَِّريقَ  الَمْوِضعَ  جازَ  [جوز]

، والَمْعنَى ساَرهَ وَخلَّفَه ، قال  َجاَزهُ و ، هكذا في النُّسخ ، وصوابه جاَوَزهُ و َغْيَره أََجازَ  كذلكو وقََطعَه َخلَّفَهُ  : أَجاَزهُ و وَسلََكه ، فِيه

 أَْنفَْذتُه ، قال امُرؤ القَْيس ::  أََجْزتُهو : َخلَّْفتُه وقََطْعتُه ، أََجْزتُهوَ  الَمْوضَع : ِسْرُت فيه ، ُجْزتُ  األَصمعّي :

ا  مـــــــــ  زحانَ فـــــــــلـــــــــَ حـــــــــَ   َأجـــــــــَ تـــــــــَ ـــــــــح يِّ وانـ َة ا ـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــاحـــــــــَ

رِ     قــــــــَ نــــــــح قــــــــَ اٍف عــــــــَ فــــــــَ ٍت ذي قــــــــِ بــــــــح ُن خــــــــَ طــــــــح نــــــــا بــــــــَ  بــــــــِ

  
 وقال الراجُز :

ارَهح  ــــــــــــّ ي ــــــــــــَ  عــــــــــــن َأيب ســــــــــــــــــــــــــَ رِي ــــــــــــطــــــــــــ  وا ال ــــــــــــ  ل  خــــــــــــُ

ىت      ــــــــــــــــزَ حــــــــــــــــَ ي ارَهح   ــــــــــــــــُِ َ مــــــــــــــــًا محــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــال

  
 وقال أَْوُس بن َمْغراَء :

م و  هــــــــــُ عــــــــــَ وحضــــــــــــــــــــــــِ رِيــــــــــِف مــــــــــَ عــــــــــح ون لــــــــــلــــــــــتــــــــــ  رميــــــــــُ  ال يــــــــــَ

اَ      قــــــــــــَ يــــــــــــُزواحــــــــــــىت يـــــــــــــُ َواانَ  َأجــــــــــــِ فــــــــــــح  آَ  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
 الحاجَّ ، يعني : أَْنِفذُوهم. يُِجيُزون يَْمَدحُهم بأَنَّهم
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َراط : . وُجْزتُه ، بمعنَى ِجَوازاً  الَموضعَ  جاَوْزتُ و َل من»في حديث الّصِ تِي أَوَّ  جازَ  ؛ يَُجوز لُغَةٌ في يُِجيزُ  قال : «عليه يُِجيزُ  فَأَُكوُن أَنا وأُمَّ

 .(4)« البَْطَحاَء األََشدَّ  تُِجيُزوا ال» َحِديُث الَمْسعَى : بمعنًى ، ومنه أَجازَ و

 .(5) (بَِبِ  ِإْسرائِيَل اْلَبْحرَ ) اجاَوْزن (وَ )إِذا َخلَّفَهُ ، وفي التَّْنِزيل :  بِه : جاَوزَ و ، جاَوَزهُ  ويُقَال :

، عن ابن األَْعَرابِّي  الَِّذي يُِحبُّ النََّجاءَ  أَيضاً : الُمجتازو : ُمِجيُزهو ُمْجتَاُب الطَِّريِق ،:  الُمْجتَازُ و : الساِلُك ، الُمْجتَازُ و : السُّلُوُك ، االْجتِيازُ و

 ، وأَنشد :

__________________ 
 .«عمرو»( ومثله يف اللباب ا ويف معجم البلدان 1)
 ( قيدها ايقوت ابلذا  املعجمة.2)
 ( اللباب : الفوشنجي.3)
 ( يف النهاية واللسان : إالّ شّداً.4)
 .138( سورة األعراف اآية 5)
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اًل  ا خـــــــــائـــــــــفـــــــــًا َوجـــــــــِ هـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ رحُت عـــــــــَ مـــــــــَ  مث  انحشـــــــــــــــــــــــَ

ُر و      اخلــــــــــائــــــــــُف الــــــــــَوجــــــــــِ
ُ
ازُ املــــــــــ تــــــــــَ رُ  جــــــــــح مــــــــــِ نحشــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــَ

  
 ، يقال : ُخذُوا أَْجِوَزةٌ  ، َجْمعُه َصكُّ الُمَسافِرِ  ، وال يخفى أَن قوله كَسحاٍب مستدرك ، ألَن اصطالحه يقتِضي الفَتَْح : كَسحابٍ  الَجَوازُ و

ض لَُكْم ، كما في األَساس. أَْجِوَزتَُكم  ، أَي ُصُكوَك الُمَساِفِرين لئالّ يُتَعرَّ

 ونحوه. الماُء الَِّذّي يُْسقَاهُ الماُل من الماِشيَِة والَحْرثِ  : الَجَوازُ و

 ، قال القََطامّي : َمَجازٌ  ، وهو ، إِذا َسقَى أَْرَضَك أَو َماِشيَتَكَ  اْستََجْزتُه فأََجازَ  قَدْ وَ 

ُم املــــــــاِء و  يــــــــِّ ــــــــَ ٌم قـ يــــــــح قــــــــَ ــــــــُ وا : فـ زح قــــــــالــــــــُ جــــــــِ تــــــــَ   فــــــــاســــــــــــــــــــــح
بـــــــــــاَدَة ِإن      يـــــــــــزَ عـــــــــــُ جـــــــــــِ تـــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــح

ُ
رتحِ  امل  عـــــــــــلـــــــــــ  قـــــــــــُ

  
 قولُه : على قُتْر ، أَي ، على ناِحيٍَة وَحْرٍف إِّما أَْن يُْسقَى وإِّما أَن ال يُْسقَى.

زو : الُمْستَْسِقي. الُمْستَِجيزُ و كالُمْستَْدَرك لعَدِم  تَْجِويزاً   قَْولهال يَْخفَى أَنّ  .تَُجوزَ  قَاَدَها لَُهْم بَِعيراً بَعيراً َحتَّى ، إِذا تَْجِويزاً  لَُهْم إِبِلَُهمْ  َجوَّ

لهم ، يكفي في ذلك ، وإِنَّما نَُؤاِخذُه  َجوزو االْحتِيَاج إِليه ، ألَنّه ال اْشتبَاه ُهنَاَك ، وكذا قولُه : لَُهْم ، بعد قاَدَها ، تَْكَراٌر أَْيضاً ، فإِّن قَوله :

 اِضع على عاَدتِه َحتَّى يَُخاِلَف النُّصوص.بذلك ألَنّه يَُراِعي ِشّدة االختصار في بعض الَموَ 

ْعرِ  َجَوائزُ و ِحيَحة الّشِ  ، قال ابُن ُمْقبٍِل : ِمْن بَلَد إِلى بَلدٍ  جازَ  واألَْمثَاِل : ما ، وفي بعض النَُّسخ : األَْشعَاِر ، وهي الصَّ

ينِّ  ٍة  (1) ــــــــــَ وفــــــــــَ نــــــــــُ تــــــــــَ مح بــــــــــِ َعســــــــــــــــــــــــَ  وهــــــــــُ  هبــــــــــمح كــــــــــَ

ون     اَزعـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ َوائـــــــــــــــــزَ يــــــــــــــــــَ ا ِ  جـــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــَ  اأَلمـــــــــــــــــح

  
أَْي فيما بينُهم ، ويَتََمثَّلُون ما يُِريُدون وال يَْلتَِفتُون إِ  لى َغْيِرِهْم من إِْرَخاِء إِبِِلِهم وَغْفلَتِِهم قال ثعلب : يَتَنَاَزُعون ، إِلى آخِره ، أَي يُِجيلُون الرَّ

يت :و عنها. ّكِ  .جائِزاً  ْلتَهعلى اْسِمه ، إِذا َجعَ  أََجْزتَ  عن ابن الّسِ

زَ و َغ لَهُ  أَجازَ و له ما َصنَعَه ، َجوَّ َزهُ  أَجازَ و ذلَك. لَهُ : َسوَّ اليَْوَم على نَْفِسي  أُِجيزُ  إِنّي ال»في حديث الِقيَاَمة والِحَساب : و،  َرأْيَهُ أَْنفََذهُ ، كَجوَّ

 أَي تَْقتُلُونِي وتُْنِفذُوا فِيَّ أَْمَرُكم. «َعلَيَّ  تُِجيُزوا قَْبَل أَن»َذّرٍ : في حديث أَبِي وأَي ال أُْنِفذُ وال أُْمِضي.  ، «شاِهداً إِالّ ِمنّي

 ، ومنه : أَعانَكَ  َخلَّفَهُ و : َسلََكهُ  الَمْوِضعَ  أَجازَ و .فالبَْيُع لألَول الُمِجيزانِ  ُرِوي عن ُشَرْيحٍ : إِذا باعَ و،  جائزاً  وَجعَلَه لَهُ البَْيَع : أَْمَضاهُ  أَجازَ و

راِط. إَِجازة هللا على  الّصِ

زَ  يقال :و زْ  األَْمر ما لَمْ  في هَذا تََجوَّ زو اْحتََملَهُ وأَْغَمَض ِفيه. في َغْيره : يَتََجوَّ عنه ، األُولى عن  َعْن َذْنبِه : لَْم يَُؤاِخْذهُ به ، كتََجاَوزَ  تََجوَّ

يرافّي.  تِي ما َحدَّثَْت به أَْنفَُسها تََجاَوزَ  إِّن هللا»في الَحِديث : والّسِ  ، إِذا تَعَّداه وَعبََر َعلَْيه. جاَزهُ يَُجوُزه أَي َعفَا عنهم ، ِمنْ  (2) «عن أُمَّ

 هللا عن َذْنبِه : لم يُؤاِخْذه. َجاَوزَ و

زَ و وقَليِلها. وزاد  الداِخلَةِ  َخِفيّ  ِمنْ  للَّْيُث ، وزاَد غيُرهوفي بعض األُصول : على ما بَِها ، قاله ا الدََّراِهَم : قَبِلََها على ما فِيها. تََجوَّ

 الزمخشرّي : ولَْم يَُردََّها.

زَ و زُ  أَْسَمُع بَُكاَء الّصبِّيِ »الحديُث :  ، ومنه في الصَّالةِ : َخفَّفَ  تََجوَّ لَُها.  ، «في َصالتِي فأَتََجوَّ  ُزواتََجوَّ »في َحِديٍث آَخر : وأَي أَُخفِّفَُها وأُقَلِّ

 : القَْطع والسَّْير. الَجْوزِ  أَي َخفِّفُوها وأَْسِرُعوا بها. وقيل : إِنّه من ، «في الصَّالةِ 

زَ و  َمْوُضوَعه الِّذي ُوِضَع له. يَُجاِوزُ  ، وهو ما بالَمَجازِ  فِي َكالِمه : تََكلَّمَ  تََجوَّ

إِلى حاَجتِِه ، أَي َطريقاً  َمَجازاً  ، كالَمَجاَزةِ. ويقولون : َجعَل فالٌن ذلك األَْمرَ  من أََحِد جانِبْيه إِلى اآلَخرِ  *. الطَِّريُق إِذا قُِطعَ الَمَجازُ و

 وَمْسلَكاً.

 َمْوُضوَعها الَِّذي ُوِضَع لها. وفي البصائر : الَحِقيقة هي اللَّْفُظ الُمْستَْعَمل تَُجاِوزْ  ، وهي ما لم ِخالُف الَحِقيقَة : الَمَجازُ و

__________________ 
 .«اخل. قا  أَبو عبيدة : يقو  اليقا منهم كعس  ا وعس  شك ؛ كذا يف اللسان .. قوله :  ين»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«اللسان : أنفسها ُنصب عل  املفعو  ا و وز الرفض عل  الفاعر قا  يف»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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ُث يف ا َِقيَقة ِر الل َغِة. وقد تقّدم الَبحح َجازو  فيما ُوِضَض َلُه يف َأصح
َ
رِه  امل وما يـََتَعل   هبما يف ُمَقّدمة الِكَتاب فَبغحَناين عن ِذكح

 هنا.
 البحِر. ْرَب يَْنبُعع قُ  : الَمَجازُ و

 : الطَِّريقَةُ في السَّبََخة. الَمَجاَزةُ و

َل َرْمِل الدَّْهنَاءِ  : الَمَجاَزةُ و  ، وآِخُره ُهرْيَرةُ. ع ، أَو ُهَو أَوَّ

 .الَجْوزِ  فيها أَشجارُ :  َمَجاَزةٌ  ، ويقال ، أَْرضٌ  الَجْوزِ  ، والصَّواُب األَْرُض الَكثِيرةُ  الَجْوزِ  الَمَكاُن الَكثِيرُ  : الَمَجاَزةُ و

، إِذا أَْعَطاهُ ، وأَصلَُها أَنَّ أَِميراً َوافََق  أََجاَزهُ يُِجيُزهُ  ، من : العَِطيَّةُ  الَجائَِزةُ و
ا وبَْينَُهَما نَهٌر ، فقال : َمنْ  (1) هذا النَّهَر فله َكَذا ،  جازَ  َعُدوًّ

 .جائَِزةً  ِمْنُهْم َواِحٌد أََخذَ  جازَ  فُكلََّما

ً  أَجازَ  وقال أَبو بَْكٍر في قولهم : ْلَطاُن فاُلنا ُجَل ماءً  الجائَزةِ  ، أَْصلُ  بجائَِزةٍ  السُّ ُجُل الرَّ ـ  ِليَْذَهَب ِلَوْجِهه ، فيقوُل الرجلُ  يُِجيَزهو أَْن يُعِطَي الرَّ

وا العَِطيَّةَ  أَُجوزَ و  ، أَي أَْعِطنِي ماًء حتى أَْذَهَب ِلَوْجِهيماءً  أَِجْزنِي ِلقَيّم الماِء :ـ  إِذا َوَرَد ماءً   .جائَزةً  َعْنك ، ثّم َكثَُر هذا حتى َسمَّ

َصْعَصعَةَ َوِلي أَّن قََطَن بَن َعْبِد َعْوٍف من بَنِي ِهالِل بن عاِمِر بن  الَجوائزِ  أَْصلُ  َسنِيٍَّة ، أَي بعَطاٍء. ويُقَال : أَجاَزهُ بجائَزةٍ  وقال الجوهرّي :

جَل  أَِجيُزوُهمْ  فَاِرَس لعَْبِد هللا بِن عاِمٍر ، فَمرَّ به األَْحنَُف في َجْيِشه غاِزياً إِلى ُخَراسان ، فَوقََف لُهم على قَْنطَرةٍ فقال : ، فَجعَل يَْنُسُب الرَّ

 فيُْعِطيه على قَْدِر َحَسبِه ، قال الشاعر :

اَل  يِن هــــــــــــــــــِ َا بــــــــــــــــــَ َرمــــــــــــــــــِ أَلكــــــــــــــــــح ًد  لــــــــــــــــــِ  ٍ  فــــــــــــــــــِ

ي ومـــــــــــــــــاِد     لـــــــــــــــــِ م َأهـــــــــــــــــح اّلهتـــــــــــــــــِِ  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــِ

  

وا  نـــــــــــــــ  ُم ســـــــــــــــــــــــــــــَ َوائـــــــــــــــزَ هـــــــــــــــُ دٍّ  اجلـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ  يف مـــــــــــــــَ

اِد     يـــــــــــَ َر  الـــــــــــلـــــــــــ  ًة ُأخـــــــــــح نـــــــــــ  (2)فصـــــــــــــــــــــــــاَرتح ســـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 أَي أُْعطيك. «أُِجيُزكَ  الَ أَ  أَْمنَُحكَ اَل أَ »حديث العَبّاس :  . ومنهالجائَزةَ  أَي أَْعُطوهم «به أُِجيُزهم الَوْفَد بنَْحو ما ُكْنتُ  أَِجيُزوا»في الحديث : و

يَافَةُ ثالثةُ أَيَّامٍ »الحديث :  ، ومنه التُّْحفَةُ واللََّطفُ  الجائزة : الَمَجازِ  منو أَي يَُضاُف ثالثَةَ  ، «يَْوٌم ولَْيلَةٌ ، وما زاَد فَُهَو َصَدقَةٌ  جائَزتُهو الّضِ

يه اتََّسع لَهُ من بِّرٍ وأَْلَطاٍف ، ويُقَّدم له في اليَْوم الثانِي والثَّاِلث ما َحَضَرهُ واَل يَِزيُد على عاَدتِه ، ثّم يُْعطِ أَيّاٍم ، فيتكلّف له في اليَْوم األَّول بما 

ْصُل فيه األَّوُل ، ثم اْستُِعير ِلُكّل به َمَسافَةَ يَْوٍم ولَْيلٍَة ، فما كان بَْعَد ذلك فهو َصَدقَةٌ وَمْعُروٌف ، إِن شاَء فَعََل وِإْن َشاَء تََرَك. واألَ  يَُجوزُ  ما

 َعطاٍء.

 ، قال : َعْطَشاناً ُسِقَي أَْوال حالَةَ َكْونِه المارُّ على القَْومِ  ، بغَْيِر َهاٍء : الجائِزُ و َمقَاُم الساقِي من البِئْرِ  : الجائِزُ و

  ُ مــــــــــِ غــــــــــح ــــــــــَ نح يـ هح  اجلــــــــــائــــــــــزَ مــــــــــَ َ  الــــــــــَوَذمــــــــــَ مــــــــــح  غــــــــــَ

دٍّ     عــــــــــــــــَ ريحَ مــــــــــــــــَ هح خــــــــــــــــَ َرمــــــــــــــــَ بــــــــــــــــًا وَأكــــــــــــــــح  َحســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 البُْستَان. : الجائِزو

 ، قال أَبو ُعبَْيَدة : وهي الَّتِي تُوَضُع َعلَْيَها أَْطَراُف الخَشِب في َسْقِف البَْيِت. وقال الجوهرّي : الَخَشبَة الُمْعتَِرَضةُ بَْيَن الحائَِطْين : الجائِزُ و

في حديٍث آَخَر و«. الجائِزِ  إِذا ُهْم بَِحيٍَّة مثل قِْطعَةِ »في َحِديِث أَبي الطُّفَْيِل وبِنَاِء الَكْعبَة : البَْيِت. و ، وهو َسْهمُ  فاِرِسيَّتُه تِير هو الذي الجائِزُ 

ْيٌر ، يَُردُّ هللا غائِبَِك. فََرَجَع َزْوُجَها بَْيتِي اْنَكَسر ، فقال : خَ  جائِزَ  فقالت : إِنّي َرأَْيُت في الَمنَاِم َكأَنَّ  وسلمعليههللاصلىأَنَّ اْمَرأَةً أَتَِت النَّبّي : »

فأَْخبََرتْه ، فقال : يَُموُت َزْوُجك. فَذَكرت  عنههللارضيفلَْم تَِجْدهُ ووَجَدت أَبا بَْكٍر  وسلمعليههللاصلى، ثم غاَب فََرأَْت ِمثَْل ذِلك فأَتَت النَّبِيَّ 

، هكذا في سائر النُّسخ  أَْجِوزٌ  ج «نعم ، قال : ُهَو كما قِيَل لك قالْت : ؟َهْل قََصْصتِها على أََحدٍ فقال :  وسلمعليههللاصلىذلك لَرُسول هللا 

ّم ، ُجوَزانٌ و ، كَواٍد وأَْوِديٍَة ، أَْجِوَزةٌ  وهو َغلَط وَصوابُه يرافِّي. واألُولَى ناِدَرةٌ. َجوائزو ، بالضَّ  ، هذه عن الّسِ

 فيه : أَْفَرَط. َجاَوزَ تَ و عنه : أَْغَضى ، تَجاَوزَ و

، قال  أَْجوازٌ  أَي َوَسطه ، وَجْمعُه «اللّْيِل يَُصلِّي َجْوزِ  أَنّه قاَم ِمنْ »َحِديُث علّي َرِضَي هللا عنه :  ومنه ءِ َوَسُط الشَّيْ  ، بالفَتْحِ : الَجْوزُ و

ة على الواِو ، قال ُكثَيّر : مَّ  سيبويه : لَْم يَُكسَّر على َغْيِر أَْفعَاٍل كراهةَ الضَّ
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وٌف  وازِ َعســـــــــــــــــــــــــــــُ ة  أَبجـــــــــــــــح ـــــــــــــــّ رَيِي ح اَل محـــــــــــــــِ ـــــــــــــــفـــــــــــــــَ  ال

هــــــــا    يــــــــلــــــــُ لــــــــِ يــــــــب تــــــــَ بــــــــِ اِن الســــــــــــــــــــــ  بــــــــَ رِيــــــــٌ  بــــــــِذئـــــــــح  مــــــــَ

  
__________________ 

 .«اللسان : واقفقوله : واف  ا يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية لُعَمريح بن ا ُباب الس َلمي.2)
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 وقال ُزَهْيٌر :

ا  َواَر هلــــــــــــــََ اَر  ال شــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َور ٌة تـ قــــــــــــــح  مــــــــــــــُ

وُع عــــــــــــلــــــــــــ      طــــــــــــُ َوازِ ِإال  الــــــــــــقــــــــــــُ  والــــــــــــُوُر ُ  اأَلجــــــــــــح

  
 ُمْعَظُمه. اللَّْيِل ، أَي َجْوزُ  يُقَاُل : َمَضىو أَي أَْوَساطها. «اإِلبِلِ  أَْجَوازِ  أَْمثَالُ  إِّن في النّاِر أَْوِديَةً فيها َحيّاتٌ »في حديث أَبِي الِمْنَهال : و

 ج :و ، َجْوَزةٌ  وقد َجَرى في ِلَساِن العََرب وأَْشعَاِرَها ، َواِحَدتُه ُمعَّرُب َكْوز. ، معروٌف ، وهو الَِّذي يُْؤكَل ، فاِرِسيّ  ثََمٌر ، م : الَجْوزُ و

ال يَُربَّى وَخَشبه  َجْوزٍ  كثيٌر بأَْرِض العََرب من بِالِد اليََمِن يُْحَمُل ويَُربَّى ، وبالسََّرَواِت َشَجرُ  الَجْوزِ  قال أَبو َحنيفَةَ : شجر .َجْوزاتٌ 

ة   قال الجعدّي :موُصوف بالصَّالبَة والقُوَّ

ه  ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــِ ي رَاســـــــــــــــــــــــــــــــِ رت  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبن  مـــــــــــــــــَ

بِ     قـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح
َ

ِب فـــــــــــــــاملـــــــــــــــ نـــــــــــــــح َرِف الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ  ِإىَل طـــــــــــــــَ

  

ا  فــــــــــــَ ِديــــــــــــِد الصــــــــــــــــــــــــــِّ َن بــــــــــــرُتحٍس شــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــح طــــــــــــِ ــــــــــــُ  ل

ِب     وحزِ ِ  مـــــــــــــن َخشـــــــــــــــــــــــــــَ بِ  اجلـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ثـــــــــــــح  مل يــــــــــــــُ

  
 وَجْوَدته. الَجْوزِ  وإِنَّما قال ذلك لَصاَلبَِة َخَشبِ  الَجْوزِ  وقال الَجْعِدّي أَيضاً : وذكر سفينةَ نُوح عليه السالّم ، فَزَعَم أَنََّها كانت من َخَشبِ 

ِديـــــــــــــــِد مـــــــــــــــن ا   ُض ابلـــــــــــــــقـــــــــــــــاِر وا ـــــــــــــــَ رحفـــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ

وحزِ     ا جــــــــــــــَ مــــــــــــــَ مــــــــــــــُ ا عــــــــــــــُ هــــــــــــــَ ُذوعــــــــــــــُ َوااًل جــــــــــــــُ  طــــــــــــــِ

  
ْنيَا. َجْوِزيٌّ  كلّه ، ويُقَال أِلَْهِله الِحَجاز نَْفسه : اسمُ  الَجْوزو بن كاهِل بن الحاِرث بن تَِميِم  ِجبَاٌل ِلبَنِي صاِهلَةَ  : الَجْوزُ و ، كأَنّه لَكْونه َوَسط الدُّ

 بِن َسْعِد بن ُهَذْيل.

 : من أَْوِديَِة تَِهاَمةَ. الَجْوزِ  ِجبَالُ و

يَْت ألَنّها ُمْعتِرضةٌ في : بُْرٌج في السََّماءِ  الَجْوزاءُ و  السماِء ، أَي وسِطها. َجْوزِ  ، ُسّمِ

 باسم هذا البُْرجِ ، قال الّراِعي : ، ُسّميَت امرأَة : اسمُ  َجْوَزاءُ و

وا  قـــــــُ ي  فـــــــا ـــــــَح ُم ا ـــــــَ ُت أَلصـــــــــــــــــــــحـــــــايب : هـــــــُ لـــــــح قـــــــُ  فــــــــَ

وزاءَ     ــــــــــــِد  ِبــــــــــــَ ب عــــــــــــح رحِس مــــــــــــَ ا عــــــــــــِ رَاهبــــــــــــَِ ــــــــــــح (1)يف أَتـ
 

  
ا في سائر النُّسخ ، وهو َغلَط ، ، هكذ كالَجْوَزةِ  من أَعالها إِلى أَْسفَِلَها ، الّتِي ُضِرَب َوَسُطَها بِبَيَاٍض  الَجَسدِ  الشاةُ السَّْوَداءُ  : الَجْوزاءُ و

َزة   ، وقيل : (2)والّصواب : كالُمَجّوِ

َزة  . وهو لَْوٌن يَُخاِلُف سائَر لَْونِها.تَْجِويزٌ  من الغَنَم : التي في َصْدِرَها الُمَجّوِ

زَ و  .(3) َسقَاها : تَْجِويزاً  إِبِلَهُ  َجوَّ

ْقيَةُ الواِحَدةُ من الماءِ  الَجْوَزةُ و ، أَي لكّل ُمْستَْسٍق َوَرَد علينا َسْقيَة ثّم يُْمنَُع من الماِء. وفي « ثُمَّ يَُؤذَّنُ  َجْوَزةٌ  ِلُكّل جائلٍ »، ومنه الَمثَُل :  ، السَّ

بها  يَُجوزُ  السَّقيَة التي الَجْوَزةُ  : أَذَّْنتُه تَأِْذيناً ، أَي َرَدْدتُه. وقيل : المحكم : ثُمَّ تُْضَرب أُذُنُه ، إِْعالماً أَنّه ليس له ِعْنَدهم أَْكثَُر من ذلك ، ويُقَالُ 

 ، قال القَُطامّي : كالَجائَزةِ  ، أَي من الماِء ، الشَّْربَةُ ِمْنه : الَجْوَزة أَو الرُجُل إِلى َغْيِرك ؛

َر املاِء  َبُ  َأهح  (4) جائَزةً  َللحُت َأسح
 ِء ، هكذا فَسَّروهُ.أَي َشْربَةً من الما

 جدًّا إِذا أَْينَع. (5)ليس بَكبِيٍر ولكنّه يَْصفَرُّ  َضْرٌب من الِعنَبِ  : الَجْوَزةُ و

 ، كغُراٍب : العََطُش. الُجَوازُ و

 الِجيزُ و ، كالِجيَزةِ  ونَْحِوه. جانُِب الواِدي ، بالَكْسر ، الِجيزُ و ، كِعنَب ، ِجيَزٌ و ، بحذف الهاءِ  ِجيزُ  ج والجانُِب ، ، بالَكْسر : الناِحيَةُ  الِجيَزةُ و

ل : القَْبرُ  :  قال المتنّخِ
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ا  مــــــــَ كــــــــُ امــــــــِ عــــــــَ ي مــــــــن طــــــــَ ظــــــــِّ ُه كــــــــان حــــــــَ تــــــــَ يــــــــح  اي لــــــــَ

يـــــــــــزُ     ا اجلـــــــــــِ مـــــــــــَ كـــــــــــُ نـــــــــــح َواِدي عـــــــــــَ ن  ســـــــــــــــــــــــــَ  َأيّنِ َأجـــــــــــَ

  
 فَسَّره ثَْعلَب بأَنّه القَْبر ، وقال غيُره بأَنّه جانُِب الواِدي.

ِويّ  اإِلجاَزةُ  : الَمَجازِ  منو ْعر ُمَخالَفَةُ َحَرَكاِت الَحْرف الِّذي يَِلي َحْرَف الرَّ  ، بأَْن يكوَن الحرُف الذي في الّشِ

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه ا وعجزه فيه : 82( ديوانه ص 1)

 حبوراء يف أتراهبا بنت معبد
 فال شاهد يف روايته.

 وضبطت يف التهذيب واللسان بفتح الواو املشددة.( ضبطت عن التكملة ا 2)
 ( بعدها يف القاموس ا وقد نبه له هبامش املطبوعة املصرية : واأَلمَر سو غه وأمضاه وجعله جائزاً.3)
 ( قا  يف التكملة : ولي  الشعر للقطامي ا وإلا هو لعدي بن الرقاع ومتامه :4)

 يف املراكي لو جادوا هبا نطفُ و 
 .«يصغر»سان وابألصر ( عن الل5)
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َتح ا ويكون حرُف الر ِوّي ُمَقي داً ا ر َأو يـُفح ســَ َر    فيه اإِلجازة َأو يِلي َحرحَف الر ِويِّ مضــموماً مُثّ ُيكح َكوحُن الَقاِفَيِة طاًء واأُلخح
َفاُء ا يف قـَوح  َأيب َزيحد ا وَرواه الفارســــــــــــــّي اإِلجارة ا ابلراِء غري ُمعحَجَمة ا وقد  دااًل وحَنحوهُ  ا هذا قوُ  اخلَِلير ا وهو اإِلكح

 َأنح تُِتم  ِمصحراَع َغريحَِ . فيه اإِلجاَزة َأو َأغَفَله املصنِّف ُهَنا  ا
  ، قال أَبو ذَُؤْيٍب :َموضعٌ  الَمَجازِ  ذُو ، قالوا : الَمَجاز في الَحِديث ِذكُر ِذيو

ازِ رَاَح هبــــــــــــا مــــــــــــن ِذي و  جــــــــــــَ
َ

ًة  املــــــــــــ ــــــــــــ  ي  َعشــــــــــــــــــــــــــِ

رِ     بــــــــــــح اِت ِإىَل ا ــــــــــــَ قــــــــــــَ بــــــــــــاِدُر أُوىَل الســــــــــــــــــــــــــابــــــــــــِ  يــــــــــــُ

  
 وقال الجوهرّي : موضٌع بِمنًى كانت به ُسوٌق في الجاِهِليَّة ، وقال الَحاِرُث بن ِحلَِّزة :

َف ِذي و  ـــــــــــح ل ُروا حـــــــــــِ ازِ اذحكـــــــــــُ جـــــــــــَ
َ

دِّ  املـــــــــــ ـــــــــــُ  ومـــــــــــا ق

اَلءُ َم     فــــــــــــــــَ وُد والــــــــــــــــكــــــــــــــــُ هــــــــــــــــُ يــــــــــــــــه الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــِ

  
ي به ألَنّ  ُسوٌق كانت لَُهْم على فَْرَسخٍ من َعَرفَةَ بناِحيَة َكْبَكبٍ  : الَمَجاز وقال َغْيُره : ذُو الحاّجِ كانَْت فيه ، َكْبَكٌب قد ذُكَر في  إِجاَزةَ  ، ُسّمِ

 موضعه.

 الَجْوزاءِ  أَبوو ، ذكره الحاِفُظ في التَّْبصير. َشْيخ لُمْسِلم بِن الَحّجاجِ  أَْحَمُد بن ُعثَْمان ، الَجْوَزاءِ  أَبوو َشْيٌخ ِلَحّماِد بن َسلََمةَ. ؛ الَجْوزاءِ  أَبُوو

ْبِعّي وسيأْتي ذكره للمصنّف في  (1)عن عائَشة وابِن َعبّاس ، وعنه َعْمُرو بن ماِلك التسكرّي ـ  أَْوُس بُن َعْبد هللا التابِعيّ  ب ر »، وهو الرَّ

 وأَنّه إِلى َرْبعَِة األَْسد ، قال الذهبّي في الّديَوان قال البُخاِرّي : في إِْسنَاِده نََظٌر.« ع

ّم : ة بالَمْوِصلِ  ُجوَزةُ و مُّ ، كما للمصنِّف. ، بالضَّ واُب الضَّ  من بَلَِد الَهّكاِريَّة ، قاله الّصاَغانّي وَضبََطه بالفَتْح ، والصَّ

يراِزّي ، وذكر أَنَّه َسمَع منه بُجوَزةَ ، بلد من  الُجوِزيّ  بن (2)هللا بن محّمد النَّجيَرمّي  منها : أَبو محّمد عبد ، َحّدث عنه ِهبَةُ هللِا الّشِ

 الَهّكاِرية ، كذا نقلهَ الحافظ.

ثٌ  ُجَوْيَزةو في العََرب. الَخْير بالّضم بِْنُت َسلََمة ُجَوْيَزةُ و ، على حافَِة  ، بالَكْسِرة ، بِمْصرَ  ِجيَزةُ و هو َوَهٌم.، هكذا هو في النُّسخ ، و ُمَحّدِ

. وقد تكرر ِذكُرَها في الَحِديث ، وهي من ُجْملَة أَقَاِليِم ِمْصَر ، َحَرسها هللا تعالَى ، المشتِملَة على قًُرى وبُْلداٍن. الِجيَزةُ  النّيل ، ويُقَال أَيضاً :

ض ِلَمنْ  بِيع بن ُسلَْيَمانَ  والعََجُب للمصنّف كيف لم يَتَعَرَّ ثين ، كالرَّ ِضِه لَمن هو ُدونَه.  الِجيِزيّ  نُِسَب إِلَْيَها من قَُدَماِء الُمَحّدِ وأَْضرابِه مع تَعرُّ

بِيع بن سليمان في   : أَْحَمُد بن بِاللٍ  ونحُن نَُسوُق ِذْكَر َمْن نُِسب إِليها منهم ، إِلتمام الفائَدة وإَِزالة االْشتِبَاه ، فمنهم .«ر ب ع»نعم َذَكر الرَّ

بِيع هذا  الِجيِزيّ  د ، َحدَّثَا ، مات الرَّ بِيُع بن ُمَحمَّ بِيع بن ُسلَْيَماَن َوَولَُده الرَّ . وأَبو يَْعلَى 342في سنة القاضي ، سمع النََّسائّي. ومحّمد بن الرَّ

، َرَوى عن خاِلِد بن نَِزاٍر ،  الِجيِزيّ  ّي. وأَبو الّطاِهر أَْحَمُد بن عبد هللِا بن ساِلمٍ الّزّجاج ، أَْكثََر َعْنه أَبو َعْمٍرو الّدانِ  الِجيِزيّ  أَْحَمُد بن ُعَمر

، عن  الِجيزيّ  . وَخلَُف بُن راشٍد الَمْهَرانيّ 327مولى األَْصبَِحيّين ، مات سنة  الِجيِزيّ  . وَجْعفَر بن أَْحَمد بن أَيُّوب بن بِاللٍ 263مات سنة 

 .208سنة  ابن لَِهيعَةَ ، مات

أَبو ُعثَْمان الماِلِكّي ، كان أََحَد أَْوِصيَاِء الشافِِعّي ، َرَوى عنه  الِجيِزيّ  . وَسِعيُد بُن الَجْهمِ 293، مات سنة  الِجيزة وَخلَُف بن ُمَسافٍِر قاضي

لَِفّي ،  الِجيزيّ  ُر بن َعِليّ ، عن ِذي النُّوِن الِمْصِرّي. وَمْنُصو الِجيِزيّ  َسِعيُد بن ُعفَْير. والنُّْعَماُن بن ُموَسى ْيَرفِّي ، عن الّسِ ، ُعِرَف باْبِن الصَّ

، محّدث  الِجيِزيّ  الفقيه ، كتب عنه الُمْنِذِرّي في ُمعجمه. وعبُد الُمْحِسِن بن ُمرتَفع بن َحَسن الَخثْعَِميّ  الِجيِزيّ  وَرَحَمة بن جْعفَر بن ُمْختَارٍ 

ْفتَاِوّي ثمّ مشهور : وأَبو َعْبِد هللا محّمد بنُ   ، من شيوخ الحاِفِظ ابن َحَجٍر ، وغيُر هُؤالِء. الِجيِزيّ   محّمد بن علّي الّزِ

ى َجْوزُ و ناِحيَةٌ باليََمنِ  ، بالَكْسر : ِجيَزانُ و  َجْوزُ  ، كذا نقلَهُ الّصاَغانِّي وقَلََّده الُمَصنّف. وفاته ِء من األَْدِويَةالقَيْ  َجْوزُ و ماثِلٍ  َجْوزُ و (3) بَوَّ

 األَْبَهل ، وكلَّها من األَْدِويَة. َجْوزُ و الَمْرج ، َجْوزو السَّْرو َجْوزُ و (4)جندم 

 البَْحر ، َجْوزوَ  الِهْند الَمْعروُف بالنّاْرِجيل َجْوزُ  وكذلك

__________________ 
 وورد يف ميزان االعتدا  وتقريب التهذيب : التكري ا ابلنون.« اليشكري»ويف مادة ربض : « التكري»( كذا ابألصر هنا 1)
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 .«بن»و سقاط « البحري اجلوزي»( معجم البلدان : 2)
 ( ضبطت يف القاموس بفتح الباء ا ويف التكملة بضمها ا قا  داود يف تذكرته : ويسم  جوز الطيب لعطريته.3)
 مضمومة ودا  مهملة معرب عن الكاف العجمية ا ويقا  حندم ابملهملة. ( يف تذكرة داود : ِبيم4)
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رِّي. أَما َعحُروف ابلنارجير الَبحح
ر طّيب الرائحة ا حاديف ا  َجوحز امل ر َرِقيُ  الِقشـــــــح ســـــــَ َكح

ُر امل هح َدار الَعفحِص ســـــــَ بـَو   فهو يف ِمقح
ِر الر زِيُن. وأَم ا َود الِقشــح بيهٌ  َجوحزُ  وَأجوُده اأَلمححَر اأَلســح م خُمَدٌِّر شــَ غاٌر ِغالٌ  وَحب ه الَقي َِبوحزِ  ماِثر فهو ِقســح وحٌ  صــِ ِء وعليه شــَ

رِّي الَقي َجوحزُ  كَحبِّ األُترُّج. وَأما رِين يف النارِجيِر الَبحح ِبه اخلَرِب  األَبـحَيَ  يف قـُو ِته. وقد رأَيت لبعح  املتَبخِّ ِء فِإنّه ُيشــــــــــــــح
َتِقّلة يذُكر فيها مناِفَعه وَخواص ُه وَحِقيَقته ا لي   رَِها.رِسالًة ُمسح  هذا َ َر  ِذكح

ل ، الُمِجيزانِ  ُرِوَي عن ُشَرْيٍح : إِذا أَْنَكحو  : الُمِجيزُ و الَوِصيُّ ، الُمِجيزُ و .ُمِجيزٌ  ، يُقال : هذه امرأَةٌ لَْيَس لها : الَوِليُّ  الُمِجيزُ  فالنَِّكاُح ِلألَوَّ

 أَي ال ِواَليَةَ َعلَْيَها مع االْمتِنَاع. ، «عليها َجَوازَ  َصَمتَْت فهو إِْذنَُها ، وإِْن أَبَْت فال وإِنْ »في حديث نِكاح البِْكِر : و القَيُِّم بِأَْمِر اليَتِيِم.

ه الغاُلُم ، فقال أَنَّ َرُجالً خاَصَم إِلى ُشَرْيحٍ ُغالماً لِزياٍد في بِْرَذْونٍة باَعَها وَكفََل ل» في الَحِديث :و،  العَْبُد الَمأْذُوُن لَه في التِّجاَرة : الُمِجيزُ و

 .(1)أَي ، إِذا كان َمأْذُوناً له في التَِّجاَرة  «وَكفََل لََك َغِرمَ  ُمِجيزاً  ُشَرْيٌح : إِن كان

 ، قال الُكَمْيت : تَجاويزُ  ج : من بُُروِد اليََمِن ، ، بالَكْسِر : بُْرٌد ُمَوشًّى التِّْجوازُ و

ٌة  ـــــــــــــــــداِر أَرحِديـــــــــــــــــَ راَص ال َبن  عـــــــــــــــــِ ىت  كـــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــَ

َن     اِويـــــــــــزِ مـــــــــــِ جـــــــــــَ ارِ  الـــــــــــتـــــــــــ  فـــــــــــَ رّاُس َأســـــــــــــــــــــــــح  َأو كـــــــــــُ

  
 ، من إِْحَداُهَما أُمُّ إِبراِهيَم فاِطَمةُ ابنةُ عبِد هللا بن أَْحَمَد بن عقيل الُجوْزذانِيّة ، حّدثت عن ابن ِريَذةَ. بالّضّم : قَْريَتَان بأَْصبَهانَ  (2) ُجوْزذانُ و

 الِف بَْعداَن.، من ِمخْ  ، بالفَتْح : ة باليََمن َجْوَزانُ و

 ، نقله الصاَغانّي. ُغَدٌد في الشَّْجِر بَْين اللَّْحيَْين الَجْوزاتُ و

ُد بُن َمْنُصور بنو ٌث. الَجّواز ُمَحمَّ  ، كَشّداٍد ، ُمَحّدِ

ز الحَسُن بُن َسْهِل بنو ثٍ  الُمَجّوِ ث ، ُمَحّدِ  ، وهو شيُخ الطَّبَرانِّيِ. ، كُمَحّدِ

 .ُمَجازٌ  فَُهو أجازهُ  في َمْرِويّاته وَمْسُموَعاتِه. ، أَي اإِلْذنَ  اإِلجاَزةَ  َطلَبَ  رَجٌل َرُجالً : اْستَجازَ  : الَمَجازِ  منو

 : الَمْرِويّات. وهلل َدرُّ أَبي َجْعفَِر الفَاِرقِّي حيث يقول : الُمَجازاتو

ي   َأجــــــــــــــــازَ  عــــــــــــــــِ افــــــــــــــــِ ُر الشــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــمح عــــــــــــــــُ

َبَ      يــــــــــــَض الــــــــــــذي ســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــزُ مجــــــــــــَِ جــــــــــــِ تــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  

ه و  ريحَ مـــــــــــــــــا يف الـــــــــــــــــِح رَتِط غـــــــــــــــــَ  مل َيشـــــــــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــــزُ     رحٌط َوجــــــــــــــِ ك شــــــــــــــــــــــــــــَ مح وذلــــــــــــــِ هــــــــــــــِ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

  
ل ، وأَرفَُع أَنواِعَها اإِلجاَزةُ و يَْعنِي العَْدَل والَمْعِرفةَ. فاُلنِّي ، لفاُلٍن ال أََجْزت ُمعَيَِّن لُمعَيٍَّن ، كأَْن يقول : إِجاَزةُ  أَحد أَْقَساِم الَمأَْخذ والتََّحمُّ

َدة عن الُمنَاَولَة ، ولم  اإِلجازةِ  ويَصفُه بما يَُميُِّزهُ ، بالِكتَاِب الفاُلنِّي ، أَو ما اْشتََملَت عليه فِْهِرستِي ، ونحو ذلك ، فهو أَْرفَع أَْنَواع المجرَّ

ِه فقد اْختُِلَف فيه ، فَمنَعَه أَهُل الظاِهِر وُشْعبَةُ ، ومن الشافِِعيَّة أَحد ، كما قالَه القاِضي ِعيَاض. وأَّما في َغْيِر هذا الَوجْ  َجواِزَها يَْختَِلْف في

بتَْجِويِز  قرَّ عليه العمُل القَولُ القاِضي ُحَسْيٌن والَماوْرِديُّ ، ومن الَحنَِفيَّة أَبو طاِهٍر الدَّبّاس ، ومن الَحنَابِلَة إِبراِهيُم الَحْربّي. والِّذي است

وايِة بَِها والعََمل بالَمْرِوّي بها ، كما َحقّقهُ شيُخنَا الُمَحقُّق أَبو عبِد هللا محّمد بن أَْحَمَد بِن َساِلٍم الَحنْ  إِجازةو اإِلجاَزةِ   إِجاَزةٍ  بَِلّي في َكَراِريِس الّرِ

يقوُل فيه  بإِجاَزةِ اإِلجاَزةِ   الَمْقِدسّي في بَيَاِن العََملأَْرَسلَها لَنَا من نَابُلُِس الشاِم. واّطلعُت على ُجْزٍء من تَْخِريج الحافِِظ أَبي الفَْضل بن طاِهرٍ 

وايَة: أَما بَْعُد ، فإِّن الشيَخ الفَِقيه الحافَظ أَبا َعِلّي البردانّي البَْغَدادّي بعَث إِلّي َعلَى يَِد بعِض أَْهل الِعْلم ُرقْ  بإِجاَزةِ  عَةً بَخّطه يَْسأَُل عن الّرِ

َوايَة وبَيَانُه أَْن يقوَل ِعْنَد السُّؤال : الُمْستِجيزُ  : إِذا َشَرطَ فأََجْبتُه  اإِلجاَزة ت الّرِ ِلفاَُلٍن جميَع َمْسموَعاتِه من  يُِجيزَ  إِْن َرأَى فالٌن أَنْ  ذلك َصحَّ

بإِجازة  َق بأَسانِيِده أَحاِديَث اْحتَّج بها على العََملِ أَن يَْرِوَي َعْنهُ ، ثّم سا جاَز للُمْستَِجيزِ  عن َمَشايِخه ، وأََجابَهُ إِلى ذلك ، إَِجازاتِهو َمشايِخه

أََحداً إِالّ إِذا اْستَْخبََره  يُِجيزُ  . قد وقع هذا الُجْزُء عاِلياً من َطِريق ابن المقيّر عن اْبِن ناِصٍر عنه. وبلغني أَّن بعَض العُلََماِء لم يَُكنْ اإِلجازة

ن  1168وما تَْصِريفُها وَحِقيقَتَُها وَمْعنَاَها. وُكْنُت ُسئِْلُت فيه وأَنا بثَْغِر َرِشيد في سنة  اَزةِ اإِلج واْستَْمَهَره وسأَلَهُ ما لَْفظُ  فأَلَّْفُت ِرَسالَةً تَتََضمَّ

 ٌء اآلَن بالبَاِل. وهللاُ أَْعلَم.تَْصِريفَها وَحِقيقَتها وَمْعنَاَها لم يَْعلَْق منها شي

__________________ 
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 ذيب والنهاية واللسان.( عن الته1)
 ( قيدها ايقوت ابلدا  املهملة. قرية كبرية عل  ابب أصبهان يقا  هلا اجلوزذانية.2)
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 على اْسِمه ، أَي َضَرَب. أَجازَ  َعلَْيِه ، إِنََّما يقال أَجازَ  ، وأَْنكرهُ ابُن ِسيده فقال : وال يُقَالُ  أَْجَهْزتُ  ، لُغَةٌ في على الَجِريحِ  أََجْزتُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ُزه الطَِّريق وذلك عبارةٌ عما يَُسوُغ. ويقال : هذا ما ال َجْوزَ  كأَنّه لَِزمَ  إِْجَوازاً  ءَ الشَّيْ  أَجازَ و النَّهِر : الِجْسُر. َمَجاَزةُ   العَْقُل. يَُجّوِ

 .الجائَزةِ و به الُمَسافُِر من َمْنَهٍل إِلى َمْنَهٍل ، كالَجْوَزة ، ُجوزُ يَ  من الماِء ، بالَكْسر : ِمقداُر ما الِجيَزةُ و

 .الِجيَزةَ  الَوْفَد : أَعطاُهمُ  أَجازَ و

 أَي التََّساُهُل والتََّساُمُح في البَْيع واالْقتَِضاِء. «الَجَوازُ  ُكْنُت أُبايُِع الناَس وكان من ُخلُِقي»في الحديث : و

ْرَهم ، جازَ و َزه الّدِ  قال الشاعر : كتََجوَّ

م  َبهنـــــــــــــ ُ اِن صـــــــــــــــــــــــــــاُروا كـــــــــــــَ يـــــــــــــَ تـــــــــــــح  ِإذا َوَرُ  الـــــــــــــفـــــــــــــِ

ُم مــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا     فُ  جــــــــــــــــائــــــــــــــــزاتٌ َدرَاهــــــــــــــــِ  وزُيــــــــــــــــ 

  
ْرها ، وأَُرى  تَُجوزُ  بَمَكاٍن كما تَُجوزُ  وحكى اللّْحيَانّي : لَْم أََر النَّفَقَةَ   َمْعنَاَها تَْنفُُق. (1)بَمكَّةَ ، قال ابُن ِسيَدْه ، ولم يُفَّسِ

 ، كَسَحاٍب : َسْقيَةُ اإِلبِِل ، قال الراِجُز : الَجَوازُ و

ي  ســـــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــَ َك نـ َدتـــــــــــح َب املـــــــــــاِء فـــــــــــَ  اي صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ

رح     جــــــــــــــــِّ َوازِيعــــــــــــــــَ ي جــــــــــــــــَ بحســــــــــــــــــــــــــــــِ ر  حــــــــــــــــَ  وأَقــــــــــــــــِ

  
ِز. الَمَجازُ و  : ِكنَايَةٌ عن الُمتَبَرَّ

َمَجاُز  والَحِقيقَةُ  قَْنَطَرةُ الَحِقيقَِة. وكان شيُخنَا السَّيُّد العَاِرُف عبُد هللا بن إِبراِهيَم بِن َحَسٍن الُحَسْينِّي يقوُل : الَمَجازُ  قولهم : الَمَجازِ  ومن

 .الَمَجازِ 

فها هللا تعالَى ، بين ماويَّةَ  الَمَجازِ  وذُو  ويَْنُسوَعةَ ، على َطِريق البَْصَرة. : َمنزٌل في َطِريِق َمكَّةَ ، شرَّ

 : َموسٌم من الَمَواِسِم. الَمَجاَزةُ و

 بِه. اْجتَْزتُ  بكذا أَي ُجْزتُ و

ياِر ، مثُل ُجْسُت ، كما نَقَلهُ ابُن أُّمِ قاسٍم ، وقد تقدَّم. وُجوْزجان ، من ُكَوِر بَْلخ. ُجْزتُ و  ِخالَل الّدِ

ّم وَكْسر الزاي : ا ُجوِزيو ، وكان  الُجوِزيّ  ، وبه لُقَِّب إِسماِعيُل بُن ُمَحّمد الطَّْلِحّي األَْصبََهانِّي الحافِظ ، ويقال له (2)سم طائٍر ، بالضَّ

ِلّي بِن ُمَحّمِد . وأَما أَبو الفََرجِ عبُد الرْحمن بُن عَ 535يَْكَرُهه ، وهو الُملَقَُّب بِقَوام السُّنَّة ، رَوى عن ابن السَّْمعَاني وابِن َعساكر ، تُوفَي سنة 

اَدى بن أَْحَمد بِن ُمَحّمد بن َجْعفَرٍ  [بن علّي بن ُعبيد هلل] القَُرِشّي التَّيِمّي الَحْنبَلّي الحافُِظ البَْغَداِديُّ ، فبفَتْح الِجيم  الَجْوِزيّ  بِن عبِد هللا بن ُحمَّ

ّي فَضبََطه بَضّم الِجيم ، وقال : هو باالتّفاق ، لُقِّب به َجدُّه َجْعفٌَر ، لَجْوَزة كانْت في بَْيتِه ، وهي الشََّجَرةُ. وشذّ شيُخ اإِلسالم َزَكِريّا األَْنَصارِ 

ِليَّة. يّ الَجْوزِ  َغْيُر ابن  الَمْشُهور ، وفيه نََظٌر بَيَّنَاه في ِرَسالَتِنَا الِمْرقاة العَِليّة بَشْرح الَحِديِث الُمَسْلَسل باألَوَّ

 البّغداذّي ، بفَتْح الِجيم أَيضاً ، َحدَّث عن ِبْشر بن الَوليد ، وعنه ابُن ماِسي. الَجْوِزيّ  وإِبراِهيم بن ُموَسى

 كباٍب : َجبٌَل طويٌل في ِديار بَْلقَْيِن ، ال تكاد العيُن تَبلغ قُلَّتَه. (3) جازٌ و

م الزاي على التحتيّة. الجائزةُ و  من أَعالمهن ، والعَوامُّ تقّدِ

 .«ور م»لَب ، يأْتي ِذكُرها للمصنف في : قريةٌ بحَ  الَجْوز وأُورمُ 
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ئون الَميِِّت والعَُروِس والُمَسافِِر ، بالَكْسر والفتح : ما يَْحتَاُجون إِلَيهْ  َجَهازُ  : [جهز] ،  الِجَهازَ  ، قال اللَّْيُث : وسِمْعُت أَهَل البَْصَرة يَُخّطِ

َزُهْم ِبَجهاِزِهمْ  (فَ َلّما)يم في قوله تعالى : بالَكْسر. قال األَزهرّي : والقُّراُء كلُُّهم على فَتْحِ الجِ  ، بالَكْسر ، لُغَةٌ رديئةٌ  ِجَهازو قال : (4) َجهَّ

 قال ُعَمُر بن عبد العِزيز : .(5)

زِي هــــــــــــــ  ازٍ   ــــــــــــــََ هــــــــــــــَ َا بــــــــــــــه  ِبــــــــــــــِ غــــــــــــــِ لــــــــــــــُ بـــــــــــــــح  تـــــــــــــــَ

ا    ثــــــــَ بــــــــَ ي عــــــــَ قــــــــِ لــــــــَ َر الــــــــر َد  ملَح ختــــــــُح بــــــــح ُ  قـــــــــَ فــــــــح  اي نـــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف اللسان : وأر  معناها : تزكو او تؤثر يف املا  أو تنف .1)
 ( زيد يف اللباب : بلغة أهر أصبهان.2)
 ( قيدها ايقوت : جبز :  نيه  زة ساكنة.3)
 .70( سورة يوسف اآية 4)
 ( التهذيب : لغة ليست ِبيدة.5)
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َزهُ تَْجِهيزاً فتََجهَّزَ  قدو  .َجهَّ

 للسَّفَِر. بَجَهاِزِهم ، إِذا تََكلََّف لهم تَْجِهيزاً  القَْومَ  َجهَّزَ و

 الغَاِزي : تَْحِميلُه وإِعداُد ما يَْحتَاج إِلْيه في غْزِوه. تَْجِهيزُ و

 َسفَِره. َجَهازَ  فاُلناً : َهيَّأَتُ  َجهَّْزتُ و

 ، قال الشاعر : أَْجِهزاتٌ  ، أَي َجْمع الَجْمع جج، و أَْجِهَزةٌ  ج ألَْمِر كذا ، أَي تََهيَّأُْت له ، تََجهَّْزتُ و

َ يـَنحُقلحَن  ِهزَاهِتَايَِبوح  أَبجح
اِحلَِة. ، الَجَهازُ و  ، وهو فَْرُجَها. َحيَاُء الَمْرأَةِ  : الَجَهازُ و بالفَتْحِ : ما َعلَى الرَّ

على  أَْجَهزَ  قال األَصمعّي :و : أَثْبََت قَتْلَهُ. أَْجَهزَ و عليه َجَهزَ  : قَتَلَه ، قاله ابُن ُدريد ، وقال غيُره : َجْهزاً  ، َعلَى الَجِريحِ ، كَمنَعَ  َجَهزَ و

َم َعلَْيه قدو ، أَي القَتَْل ، أَْسَرَعهُ  الَجِريح ، إِذا ِرَع وُكِفَي أَي َمن صُ  «على َجِريِحهم (1) تُْجِهُزوا ال»ُُ : عنههللارضيفي حديث علّي و،  تَمَّ

ِهم ، فإِذا لم يكْن ذلك إِالّ بِقَتِْلِهم قُتِلُو أَنَّه أَتَى على » في َحِديث ابِن َمْسعُوٍد :وا. قِتَالُه ال يُْقتَل ، ألَنَُّهم ُمْسلمون ، والقَْصد من قِتاِلهم َدْفُع َشّرِ

 ال أَجاَز عليه. وقد تَقَدَّم.وقال ابُن ِسيده : وال يق .«َعلَْيه فأَْجَهزَ  أَبِي َجْهل وهو َصِريعٌ 

ً » الحديُث : ، ومنه َسِريعٌ  ، أَي َوِحيٌّ  َجِهيزٌ و ُمْجِهزٌ  َمْوتٌ و ،  َخِفيفٌ  ، أَي َجِهيزٌ  وفََرسٌ  .«ُمْجِهزاً  هل تَْنُظُروَن إِالَّ َمَرضاً ُمْفِسداً أَو َمْوتا

 الَشّدِ ، أَي سريُع العَْدِو ، وأَنشد : َجِهيزُ  وقال أَبو ُعبَْيَدة : فََرسٌ 

د و  تـــــــــــــَ ص عـــــــــــــَ لـــــــــــــِّ قـــــــــــــَ يـــــــــــــزمـــــــــــــُ هـــــــــــــِ د ه  جـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

وادِ     ِد يف الــــــــــــــــّرِهــــــــــــــــان جــــــــــــــــَ د اأَلوابــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح  قـــــــــــــــــَ

  
ُق ، امرأَة َرْعناء اسمُ  َجِهيَزةُ و يَ  يُقَال : إِنّهو تَُحمَّ ْلحِ بين َحيَّْيِن في َدٍم َكْي يَْرَضْوا بالّدِ  ة ، فبَْينَما هم كذلك قالتْ اْجتََمَع قَْوٌم يَخطبُون في الصُّ

 عند ذِلك : ، َظِفَر بالقَاتِِل َوِليٌّ للَمْقتُوِل فَقَتَلَهُ ، فَقَالُوا َجِهيَزةُ 

 قـَوحَ  ُكرِّ َخِطيبِ  َجِهيَزةُ  َقَطَعتح 
 فُضِرَب به الَمثَُل.

ئِْب أَو ِعْرِسه َجِهيَزةُ و بُعِ  ، أَي أَْنثاهُ  َعلٌم للذِّ امرأَةٌ  : َجِهَزةُ  قيل :و أَْو ِجْرِوها أَو الدُّّبِ ، والِجْبُس أُْنثَاه ، أَو الدُّبَّة ، قاله أَبو َزْيد ؛ أَو الضَّ

َء َطِويلةً َجِميلَةً ، وكانت َحْمَرا اْشتَراها من السَّْبيِ  ، أَي أَبو َشبِيٍب من ُمَهاِجَرةِ الُكوفَِة ، أُمُّ َشبِيٍب الخاِرِجّي ، وكان أَبُوهُ  ، قيل : هي َحْمقَاءُ 

َك الَولَدُ  ، فأَرادها على اإِلْسالم فَأَبَت ، ، وفي بعض النَُّسخ : فقالوا  فِقيلَ  (2) ٌء يَْنقُزُ فقالْت : في بَْطنِي َشيْ  في بَْطِنها فََواقَعَها فَحَملَْت ، فَتََحرَّ

ّي ، وهذا هو « َجِهيَزةَ  أَْحَمُق من: » غير َمْصُروٍف. وذكر الَجاحُظ « َجِهيَزةَ  أَْحَمُق من»الَمْشُهور في هذا الَمثَل : قال ابُن َعِدّي وابُن بَّرِ

ئب بالَجِهيَزةِ  أَو الُمَرادُ  ، بالصَّْرف.« َجِهيَزةٍ  أَْحَمُق من»أَنّه  ُق ، قال الجاحظ  ِعْرُس الذِّ ألَنََّها تََدُع َولََدها  : (3)، أَي أُْنثَاهُ ، وهي تَُحمَّ

بعِ وتُْرِضُع َولَ  عاِن : َدها الضَّ  من األَْلفَِة كِفْعل النَّعامة ببَْيِض َغْيِرَها ، وعلى ذلك قَْوُل ابن ِجْذِل الّطِ

تح  عــــــــــَ يــــــــــ  َر  وضــــــــــــــــــــــــَ ٍة َأوحالَد ُأخــــــــــح عــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــمــــــــــُ

ا    عـــــــــَ رحقــــــــــَ ضح بـــــــــذلـــــــــك مـــــــــَ رحقـــــــــَ مح تــــــــــَ لـــــــــَ يـــــــــهـــــــــا فــــــــــَ نـــــــــِ  بـــــــــَ

  
ئُْب و بُُع َكفََل الذِّ  ويَأْتِيه باللَّْحِم ، قال الُكَمْيت : َولََدهايُقَاُل : إِذا ِصيَدت الضَّ

ٍر  هـــــــــا أُم  عـــــــــامـــــــــِ نـــــــــِ َرتح يف ِحضـــــــــــــــــــــــح  كـــــــــمـــــــــا خـــــــــامـــــــــَ

ا     اهلـــــــــَ يـــــــــَ ٌس عـــــــــِ ىت  عـــــــــاَ  َأوح ِر حـــــــــَ بـــــــــح ِذي ا ـــــــــَ (4)لـــــــــِ
 

  
ائد الَِّذي يُعَلُِّق الَحْبَل في ُعْرقُوبِها. وقال الليُث : كانت امرأَةً َخِليقَةً في بََدنِها ، َرْعنَاَء ، يُْضَرب بها  َجِهيَزةُ  وقولُه : ِلِذي الَحْبل ، أَي للصَّ

 الَمثَُل في الُحْمق وأَنشد :

اَل  َبن  صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَزةَ كـــــــــــَ ي هـــــــــــِ تح  جـــــــــــَ ـــــــــــامـــــــــــَ  حـــــــــــا ق

َد حــــــــــــــا ِ     عــــــــــــــح ــــــــــــــَ اُب املــــــــــــــاِء حــــــــــــــااًل بـ ــــــــــــــَ ب  حــــــــــــــَ

  
 : خاِرَجةُ الَحَدقِة. َجْهَزاءُ  : ُمْرتَِفعَةٌ ، وَعْينٌ  َجْهزاءُ  أَْرضٌ و
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 ، وقد ذُِكر في َمْوِضعه. ْعَرفُ بالّراِء أَ و

ْزتُه تَْجِهيزاً  ، وقد تََهيَّأُْت لَهُ  ، أَي اْجَهاَزْزتُ و لألَْمرِ  تََجهَّْزت يقال :و  : َهيَّأْتُه. َجهَّ

 ْصلُه في البَِعير يَْسقُطُ بالفَتْح. أَي نَفََر فلم يَعُْد. وأَ  .«َجَهاِزه َضَرَب في»ِء إِذا نَفََر فلم يَعُْد : في الشَّيْ  ِمْن أَْمثَاِلِهمو

__________________ 
 ( النهاية واللسان : ال ُ هز.1)
 .«ينقر»( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية 2)
 .197/  1( ا يوان 3)
 : فلم حتسن مبا فعلت صنعا. 313( عجزه يف الثمار ص 4)
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رِه الَقَتُب أبَداتِه فيَـَقُض با قـََوائِمِه  خ  فينحِفُر منهعن َ هح َهَب يف اأَلرحِض. : َعنحه (1)ا ويف بع  الن ســــَ ِذيب  َحىت  َيذح ويف الت هح
وَضَرَب  ِإذا َجَفَر فَند  يف اأَلرحِض والحَتَبرَت َحىت  َطو َح َما َعَليحه من أََداٍة ومِححٍر ا« َجَهازِه َضَرَب البِعرُي يف»: الَعَرُب تقوُ  : 

َعحىَن ا َأي صار عاثِراً يف« يف»و مبَعحىَن ساَر ا 
 .َجَهازِهِ  ِمنح ِصَلِة امل

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

 الَمتَاَع بَْعَضه على بَْعٍض ، أَي َوَضع بعَضه فَْوَق بَْعٍض ، كذا نقله الصاغانّي ولم يَْعُزه ألََحٍد. َجْهَمزَ  : [جهمز]

ٍل َشِديد أَنَّه تَصَ  ل.والَِّذي ظَهر لي بَْعَد تَأْمُّ َف عليه ، وأَْصلُه َجْمَهر الَمتَاَع َجْمَهَرةً ، ولذا لم يَْذُكْره هنا أَحٌد من أَئّمة اللّغة. فَتَأَمَّ  حَّ

 فصر ا اءِ 
 املهملة مض الزاي

يَزىو َحْجزاً  ، بالَكْسِر ، يَْحِجُزهُ و ، بالّضّم ، َحَجَزهُ يَْحُجُزه : [حجز] يَصى ِحّجِ  َمنَعَهُ. ، بالَكْسِر : ِحَجاَزةً و ، مثاُل ِخّصِ

يَّا ، ثّم صاَرتْ »وفي الَمثَِل :  يَزى كانَْت بين القَْوِم ِرّمِ  .تََحاَجُزوا ، أَي تََراَمْوا ثمَّ « ِحّجِ

، وُكلُّ َمْن تََرَك  فاْنَحَجزَ  عن القََوِد ،أَي يَُكفُّوا  «األَْدنَى فاألَْدنَى يَْنَحِجُزوا الحديث : وألَْهِل القَتِيل أَنْ  ، ومنه َكفَّهُ  : َحَجَزه يَْحِجُزه َحْجزاً و

 ، إِذا َمنَعَه. َحَجَزه ُمطاِوعُ  االْنِحَجازُ و َعْنه. اْنَحَجزَ  شيئاً فقد

 .الحاِجزُ  ، واْسُم ما فََصَل بينهما : فََصلَ  : ِحَجاَزةً فاْحتََجزَ و يَْحِجز َحْجزاً  بَْينَُهما َحَجزَ و

 بين ُمقَاتِلَْين. تَْحِجزَ  ن: أَ  الَحْجزُ  وقال األَزَهِرّي :

 .الحاِجزُ  االْسُم ، وكذلك الِحَجازُ و

ً  أَناَخهُ ثّم َشدَّ َحْبالً في أَصِل ُخفَّْيه : يَْحِجزه َحْجزاً  البَِعيرَ  َحَجزَ  في الّصحاح :و ،  ِمْن ِرْجلَْيه ثّم َرفََع الَحْبَل من تَْحتِه فَشدَّهُ على ِحْقَوْيه جميعا

 .(2)وذلك إِذا أَراَد أََن يَْرتِفَع ُخفُّه 

فال  ِليُداِوَي َدبََرتَه ه ِشْبه الَمقُموط: إِذا َشدَّ الَحْبَل بَوَسِط يََدْيه ثمَّ خالََف فعَقََد به ِرْجلَْيه ثُمَّ َطَرفَْيه إِلى َحْقوْيِه ثّم يُْلقَى على َجْنبِ  َحَجَزهُ  وقيل :

َحْبٌل يُْلقَى ِلْلبَعير ِمْن قِبَِل ِرْجلَْيه ثُمَّ يُنَاُخ عليه ، ثُمَّ  الِحَجازُ  ، وقيل : ِحَجازٌ  وذلك الَحْبل يستطيع أَْن يَْمتَنَِع إِالّ أَن يَجّر َجْنبَه على األَْرض.

 ْيه وَعُجِزه.يَُشّد به ُرْسغَا ِرْجلَْيه إِلى ِحْقوَ 

رَ و  ، قاله أَبو مالك. ِحَجازٌ  ثِيابَكَ  به ُكلُّ ما تَُشدُّ به َوَسَطك ِلتَُشّمِ

 أَياُلُم ابُن ِذِه أَْن يَْفِصَل الُخطَّةَ ويَْنتَِصَر من َوَراءِ »حديُث قَْيلَةَ :  عن الُحقُوق ، ومنه يَْحِجزون ؛ ألَنُّهم الظَّلََمةُ  ، محّرَكةً : الَحَجَزةُ و

، وأَراد باْبِن ِذِه َولََدَها ، يقُوُل :  حاِجزٍ  الَِّذيَن يَْمنَعُون بَْعَض الناِس من بَْعٍض ويَْفِصلُون بَْينَُهم بالَحّقِ ، َجْمعُ  وقال األَزهري : ُهمُ  «لَحَجَزةا

 عنه لم يَُكْن َملُوماً. وفي كالم المَصنّف نََظٌر ظاِهٌر ، فإِنّه َجَمع بين إِذا أَصابَه ُخّطةُ َضْيٍم فاْحتَجَّ عن نَْفِسِه وَعبََّر بِلَسانِه ما يَْدفَُع به الظُّْلمَ 

 الكالَمين الُمتَضادَّْين ، فإِّن الفاِصَل في الَحّق كيف يَُكوُن ظاِلماً ، فالصَّواُب في الِعبَاَرة : أَْو الذين ، إِلى آِخره.

 وُمْؤتَزِره. ُمْحتَجِزه : الُمَصاُب في الَمْحُجوزُ و

 ، وهو الَحْبُل الذي تَقَدَّم ِذْكُره ، قال ذو الّرّمة : بالِحَجازِ  الَمْشُدودُ  : الَمْحُجوزُ و

 ِ اح ن  مــــــــــــن بــــــــــــَ وزٍ فــــــــــــهــــــــــــُ جــــــــــــُ َذٍة   ــــــــــــَح افــــــــــــِ  بــــــــــــنــــــــــــَ

بُ و     َتضــــــــــــــــــــــــــــِ ِه خمــــــــــــــُح ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ قـ اَل َروح ــــــــــــــٍة وكــــــــــــــِ ــــــــــــــائ  ق

  
 الُحْجَزةُ و .ُحُجزاتٌ  حيث يُثْنَى َطَرُف اإِلزار في لَْوِث اإِلزار ، وجمعُه الُحْجَزةُ  من اإِلْنَسان. وقال الليث : ، بالّضّمِ : َمْعِقُد اإِلزارِ  الُحْجَزةُ و

 .«بُحَجِزُكم آِخذٌ  (3)أَنا »الحديث :  ، كغَُرٍف ، ومنه ُحَجزٍ  ، ويُْجَمع أَيضاً على ِمَن السَّراِويِل : َمْوِضٌع التِّكَّةِ 
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فَاِق بالَحْقوِ  (4) َكبُ َمرْ  الُحْجَزةُ و ِر الّصِ  ، وفي بعض األُصول : في الَحْقِو. ُمَؤخَّ

ُجوا في»الَحِديث :  والَمْنبُِت ، ومنه ، بالَكْسِر ويَُضمُّ : األَْصلُ  الُحْجزُ و  يَْحتَِجزُ  العَِشيَرةُ  : الِحْجزُ و «الصاِلحِ فإِّن الِعْرَق َدّساسٌ  الُحْجزِ  تََزوَّ

 ُحْجزُ  بهم ، أَي يَْمتَنُِع. وقيلِ 

__________________ 
 ( كما يف الصحاح.1)
 ( هو قو  األصمعي كما نقله عنه يف التهذيب والصحاح.2)
 ( النهاية واللسان : فبان.3)
 .«قوله : ومركب ا كذا بنسخ الشارح ا ويف املو املطبوع : ومن الفرس مركب اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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 الرُجِر : َفصحُر ما َباح َفِخِذه والَفِخِذ اأُلخَر  من َعِشريَته.
 الناِحيَةُ. : الُحْجزُ و

نَج : مثل بالتَّْحِريك ، الَحَجزُ و كة ، قال ابُن بُُزْرج : اسمٌ  الزَّ والَمصاِرين ، وهو قَْبٌض فيه من الظََّمإِ  ِلَمَرٍض في الِمعَا ، بالنّون والِجيم ُمَحرَّ

 الرُجُل وَزنَِج. َحِجزَ  ، والِفْعُل كفَِرحَ  ستطيع أَن يُْكثَِر الطُّْعم أَو الشُّْرب ،فال ي

 .(1)، على غير قِياٍس ، نقله الصاغانّي  ِحْجزاِويٌّ  ، كِذْكَرى : ة بِدَمْشَق ، وُهو ِحْجَزىو

 ، أَي قَُراَها ، وكذلك اليََماَمةُ فإِنّها من َمكَّةُ والَمِدينَةُ والطائُف وَمَخاِليفَُها ، كِكتَاٍب وإِنَّما ، وأَطلقَه لُشْهَرته وكثرة استعماله : الِحَجازُ و

يَت بذلك من الِحَجازِ  ح به َغْيُره ، ُسّمِ ، أَو بَْين الغَْوِر والشَّام  بين نَْجٍد وتَِهاَمةَ  َحَجَزتْ  ألَنََّها وهو الفَْصُل بين الشَّْيئين ؛ الَحْجزِ  ، وقد َصرَّ

ةُ و ْيٍم ،َحّرة بَنِي ُسلَ  المعظَّمة ، وُهنَّ : بالِحَراِر الَخْمِس  اْحتُِجَزت أَو بَْيَن نَْجٍد والسََّراةِ ، أَْو ألَنََّها والباِديَة ، أَو بين نَْجٍد والغَْور ،  َواقٍِم ، َحرَّ

ةو ةُ و لَْيلَى ، َحرَّ ةُ و َشْوراَن ، َحرَّ يَ  النارِ  َحرَّ بَْينَه وبَْيَن عاِليَِة نَْجٍد.  َحَجَزت ألَنَّ الِحَرارَ  ِحَجازاً  ، هذا قَْوُل األَصمعّي. وقال األَزهرّي : ُسّمِ

ّمِة  يت : ما اْرتَفَع عن بَْطن الرُّ ّكِ ة َمناِزل بَنِي قال : وقال ابُن الّسِ ة َشْوراَن وعامَّ فهو نَْجٌد إِلى ثَنايَا ذاِت ِعْرٍق ، وما اْحتََزَمت به الِحَراُر َحرَّ

ّق ُكلّه داِرُج ذاِت ِعْرٍق. َمداِرُج العَْرجِ ، وأَّولها من قِبَِل نَْجٍد مَ  الِحَجازِ  . وَطَرُف تَِهاَمةَ من قِبَلِ ِحَجازٌ  ُسلَيم إِلى الَمِدينَة فما اْحتَاَز في ذلك الّشِ

 ، وأَنشد : الِحَجازُ  وقال األَْصَمِعيُّ : إِذا َعَرَضت لك الِحَراُر بنَْجٍد فذلك

 (2)لُِيعحِجُزوين  ابِ َجازِ فـَر وا و 
اتّفاقاً ، ال يََمانِية وال َشاميَّة. واستغرَب  ِحَجاِزيَّةٌ  تعالى أَنَّ الَمِدينَةَ  هللارحمهالِحَراَر. وَوقَع في بعض فَتَاَوي اإِلمام النََّوِوّي  بالِحَجازِ  أَراد

ْرَكِشّي في   أَْحَجزَ و كاْنَحَجزَ  ، الِحَجازَ  ، أَي أَتَاهُ  الرُجُل : اْحتََجزَ و ِحَكايَة االتِّفَاِق ، بل الشافِِعيُّ نَصَّ على أَنََّها يَمانِيَة.« إِعالم الساِجدِ »الزَّ

 إِْحَجازاً.

 اْجتََمع. لَْحُم بَْعِضه إِلى بَْعض : اْحتََجزَ و

 وِحْضنِه. ُحْجَزتِه َء فيَحَمَل الشَّيْ  الرُجُل : اْحتََجزَ و

َمْرأَةَ كاَن يُبَاِشُر ال»َحِديُث َمْيُمونَةَ :  ، عن أَبي مالك ، ومنه َشدَّه على َوَسِطهِ و : أَْدَرَجه. وفي األَساس : القَى بَْيَن َطَرفَْيه بإِزاِرهِ  اْحتََجزَ و

 أَي شادَّةً ِمئَْزَرَها على العَْوَرةِ. ، «ُمْحتَِجَزةً  من نَِسائه وهي حائٌض إِذا كانت

 ، نقله الّصاَغانّي. تَُكوُن ُعذُوقَُها في قَْلبِها ، التي : النَّْخلَةُ ة الُمْحتَِجَزةُ و

 أَي قَْبَل الِقتَال. (3)« فقَْبَل المناجزة الُمَحاَجَزة تَ إِْن أََردْ »والُمسالََمةُ. وفي المثل :  : الُمَمانَعَةُ  الُمَحاَجَزةُ و

يَّا ثُمَّ »، ومنه الَمثَُل :  : تََمانَعَا تََحاَجَزاو يَزى َكانَْت بَْين القَْوِم ِرّمِ  أَي تََراَمْوا ثمَّ تََحاَجُروا.« ِحّجِ

 باليََماَمِة. ، وهو من قِاَلِت العاِرض ع  :(4) َحِجيَزة ، كأَنَّهُ َجْمع الَحَجائزُ و

 ، كأَنَّه يقوُل : ال تَْقَطْع ذلك وْليَُك بَْعُضهُ َمْوُصوالً ببَْعٍض. َحْجزٍ  بعدَ  َحْجزاً  بَْيَن القَْومِ  اْحُجزْ  أَي ، كحنَانَْيك ، ، بالفَتْح َحَجاَزْيكَ و

ْبر الُحْجَزةِ  ِشدَّةُ و دَّةِ والَجْهد ، ومنه الُحْجَزةِ   َشِديدُ والَجلَِد ؛ وُهوَ  ِكنَايَةٌ عن الصَّ حديُث َعِلّي رضَي هللا عنه ، وُسئَل  ، أَي َصبُور على الّشِ

، أَي ُمْمتَِلُئ  ةِ الُحْجزَ  ُهَو دانِي يقال ،و .«، وأَْطلَبُنَا لألَْمِر ال يُنَاُل فَيَنَالُونَه ُحْجَزةً  وفي روايٍة :« ُحَجزاً  ُهْم أََشدُّنَا»عن بَنِي أَُميَّةَ فَقَال : 

 ، وهو َمجاٌز أَيضاً. الَكْشَحْيِن ، وهو َعْيبٌ 

 ، وهو َمجاز أَيضاً. ِشبَاعاً ِعظاَم البُُطونِ  َوَرَدتْ  أَي ، بَضّمٍ ففَتْح ، ُحَجزٌ  يُقال : َوَرَدِت اإِلبَُل ولَهاو

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 اِز.: الفاِصُل بين الشَّْيئَين ، كالِحجَ  الَحاِجزُ 

__________________ 
 ( قيدها ايقوت : حجرا ابلكسر مث السكون وراء وألف مقصورة. والنسبة إليها حجراوي.1)



7236 

 

 ( نسبه حبواشي املطبوعة الكويتية إىل أيب جندب اهلذد ا وصدره :2)
 ختذت غران إثرهم دليال

 اماجزة.( يف املطبوعة الكويتية : إن أردت املناجزة فقبر 3)
 ( كذا ا ويف معجم البلدان : كبنه مجض حاجز.4)
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 : الِجبَاُل ومنه قوُل الشاِعُر : الِحَجازُ و

 أِبَرحِضَنا ِحَجازَ حَنحُن أانٌس ال و 
 : تََزايَلُوا. اْحتََجزواو اْنَحَجُزواو القومُ  تََحاَجزَ و

 ، أَي َعِفيٌف ومنه قوُل النابِغَة : الُحْجَزةِ  وهو َطيِّبُ 

ٌب  يـــــــــــــِّ اِ  طـــــــــــــَ عـــــــــــــَ اُ  الـــــــــــــنـــــــــــــِّ مح رِقـــــــــــــَ زاهتـــــــــــــُُ جـــــــــــــُ   حـــــــــــــُ
بِ     اســـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــَ وحَم الســـــــــــــــــــــــــ  اِن يــــــــــــَ وحن ابلـــــــــــر حيـــــــــــحَ يـــــــــــ   حيـــــــــــَُ

  
 فإِنّه َكنَى به عن الفُروجِ. يريد أَِعفّاَء عن الفُُجور ، وهو َمجاٌز ، وبه فَسَّر ابُن األَْعَرابِّي قوَل الشاعر :

ُنحَتَم  و فامحَدحح َكرِ 
زِ مَي امل  (1) اِ جح

 قال : أَي إِنّه َعِفيٌف طاِهٌر.

 : العَِفيُف. الِحْجزُ و

 ، يَْكنُون به عن الِعفَِّة وِطيِب اإِلزاِر. الِحْجَزةِ  ، وَطيِّبُ  الِحْجَزةِ  . ويُقَال : فالٌن َكِريمُ الُمْحتِجزِ  ، بالَكْسر ، َهيئةُ  الِحْجَزةُ و

ِحَم »الَحِديُث :  ، أَي اْعتََصْمت به واْلتََجأْت إِلَْيه ُمْستَِجيراً. وفي األَساس : اْستَْظَهْرت به ، وهو َمجاٌز ، ومنه بُحْجَزتِه ويقال : أََخْذت إِّن الرَّ

ْحمن بُحْجَزةِ  أََخَذت ْحم «الرَّ ِحِم ُمْشتَقٌّ من اْسِم الرَّ  ن فَكأَنَّهُ متعلِّق باالْسِم آِخذٌ بَوَسِطه. وأَصلُ قال ابُن األَثِير : وقيل : معناه أَنَّ اْسَم الرَّ

أَي  ، «هللِا تعالَى بُحْجَزةِ  آِخذٌ  وسلمعليههللاصلىوالنّبِيُّ »حديٌث آَخر :  ، للُمَجاَوَرة ، ومنه ُحْجَزة َمَشدَّ اإِلزاِر ، ثّم قيل لإِلَزار الُحْجَزةِ 

 بَِسبٍَب منه.

تَْين : الم (2) الُحُجزُ و . وقال ُحُجوزٌ  ، بالَكْسر ، وَجْمعُه ِحَجزٍ  آِزُر كالُحُجوز. وقال الَخطَّابِّي األَِخيُر َجْمع الَجْمعِ ، كأَنَّه َجْمعبَضمَّ

 .(3) الُحْجَزةُ  ، بالَكْسر : الِحْجزُ  الزمخشرّي :

اِل : إِنَّ الَكالَم ال الُمْحتَِجزُ و حَّ أَْن يُْدَرَج  الَحْجزُ و العَبَاُء. الِعْكُم : الِعْدُل ، تُْحَجز في الِعْكم كما يُْحَجزُ  : ُهو الَمْشُدوُد الَوَسِط. وقالْت أُمُّ الرَّ

 : َحْبٌل يَُشدُّ به الِعْكُم. الِحَجازُ  الَحْبُل عليه ثُمَّ يَُشدَّ. وقال أَبو حنيفة

 به : اْمتَنََع. اْحتََجزَ و

 بَْعٍض. بُحَجزِ  القَْوُم : أََخَذ بَْعُضهم تََحاَجزَ و

 بَْعٍض ، أَي ُمتَنَاِظٌم ُمتَنَاِسٌق ، وهو َمجاز. بُحْجَزة ويُقَال : هذا كالٌم آِخذٌ بعُضه

 ، أَي ال يُْقَدر علَى إِْخفَاِء أَْمره ، كما في األَساس.« فالٌن في الِعْكمِ  يُْحَجزُ  ما»وفي الَمثَل : 

 : اسم. حاِجزٌ و

َم فيه. الِحَجاِزيّ  وعليُّ بن الفَُرات ث تُُكلِّ  ، ُمحّدِ

يِّب أَحمُد بن محّمد َهاُب أَبو الطَّ ، َسِمَع الَوِليَّ الِعَراقِّي والحافَظ ابَن َحَجٍر وَغْيَرهما ، وهو أَحُد الشُُّهب السَّْبعَة ، أَورده  الِحَجاِزيّ  والّشِ

 الحافُِظ الّسيُوطي في ُمْعَجم ُشيُوخه.

د بن أَحمد بن عليّ والشَّْمُس محّمد بن ُشعَْيب بن مُ  نَِزيُل ابشيه الَملَق إِْحَدى القَُرى الِمْصريّة ، من َمَشاِهير ُشيُوخ ِمْصَر ، أَخَذ  الِحَجاِزيّ  َحمَّ

 عن شيخ اإِلسالم َزَكِريّا وَغْيِره.

ر َشْمِس الّدين محّمد بن عبد الرحمن األَنصارّي الشَّْعَراوِ  ِحَجاِزيّ و ّي الواِعِظ بجامعِ الُمَؤيَّد بمصر ، أَخذ عالياً عن : لَقَُب الُمْسنِد الُمعَمَّ

َهاب أَْحَمد بن يَْشبَك اليُوُسِفّي ، والشَّْمس الغمرّي وشيخ اإِلسالم ، وحدَّث عنه الشَّْمس البابلّي وأَبو الِعّز العَجَ   ِمّي وغيُرهما.الّشِ

ين الَحَسن بن محّمد الترعّي ، ُكنْ  بن محّمد  ِحَجاِزيّ  ، من ُشيُوخِ َمَشاِيِخنا. وكذلك أَبو اإِلْخالِص  ِحَجازٍ  يَته أَبووالعَْبُد الصاِلُح نُوُر الّدِ

 المسيرّي نَِزيُل الَمَحلَّة الُكْبَرى ، َحّدث عنه بعُض ُشيُوِخنَا.
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 ، وقيل : ما الَمْوِضُع الَحِصينُ  : الِحْرزُ و ، وهو َمجاٌز ، كما صّرح به الزمخشرّي. األَْحَرازُ  ، وَجْمعُهُ  ، بالَكْسِر : العُوَذةُ  الِحْرزُ  : [حرز]

: ما  الِحْرزُ  ، أَي َمْوِضٌع َحِصين. وقال بعضهم : ِحْرٌز َحِريزٌ  هذا يُقَال :و ال يُوَصُل إِليه. ِحْرزٍ  من َمْوِضعٍ وَغْيِره ، يقال : هو في أَْحَرَزكَ 

 ُمْحِرز مكانٌ و .ْحَرازٌ أَ  ِحيَز من َمْوِضعٍ أَو َغْيره أَو لُِجَئ إِلَْيه ، والَجْمع

__________________ 
( ضبطت ابلكسر عن التكملة ا وضبطت يف اللسان ابلضم وورد الرجز شاهداً فيه عل  قوله : وُحجزه : أصله ومنبته. وفسره بعد ذلك كما 1)

 ورد ابألصر. ونسب يف التكملة لر بة.
 بضم ففتح.« اُ ُجز»( يف اللسان والنهاية 2)
زة ا و وز أن يكون واحدها ُحجزة عل  تقدير إسقاط الت( 3) ز بكسر ا اء ا وهي اُ جح اء ا عبارة النهاية : قا  الزخمشري : واحد اُ ُجوز ِحجح

 كرُبحج وبـُُروج.
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 .َحَرزاً و  َحرَاَزةً  ا ا كَكُرمَ  َحُرزَ  قدو  ا َحرِيزٌ و 
ْبيَانُ  الذي ُكوكالَجْوُز الَمحْ  هوو بالتَّْحِريك الَخَطُر ، ، الَحَرزُ و ، فَعٌَل  أُْحِرزَ  ُكلُّ ما : الَحَرزُ و وأَْخَطاٌر ، أَْحرازُ  ، والَجْمعُ  يَْلعَب به الّصِ

 بمعنى ُمْفعَل.

 منه الَحِديثُ و ، َزاتَحرَ  ويَُصونُها. وَضبَطه ابُن األَثِير بُسُكوِن الراِء وقال : َجْمعُه يُْحِرُزها ، ألَّن صاِحبَها بِهاٍء : ِخيَاُر المالِ  ، الَحَرَزةُ و

كاة :  ً  أَْمَواِل الناِس  َحَرَزاتِ  ال تأُْخذُوا من»في الزَّ واية المشهورةُ  ، «شيئا أَي من ِخياِرَها قال : هكذا ُرِوَي بتقديم الراِء على الزاي ، والّرِ

 بتقديم الّزاي على الّراِء ، وقد ذُِكَر في موضعه.

 بها ، قال الشَّّماُخ : ِمَن اإِلبِِل : الَّتي ال تُبَاع نَفَاَسةً  الَحَرائزُ  عن أَبي َعْمرو ، في نوادره :و

 (1) ا َرَائِزُ تـَُباُع ِإَذا بِيَض التِّاَلُد 
 ٍر يصف فَْحالً :، أَي إِن أَْعَطْيتَنِي ثََمناً أَْرَضاه لم أَْمتَنِْع ِمْن بَْيِعه. وقال إَِهاُب بُن ُعَميْ « ِمْن بَْيعٍ  َحِريزَ  ال»ومنه الَمثَُل : 

در  هـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ائـــــــــــــــٍر  (2)يـ قـــــــــــــــَ رَائـــــــــــــــزِ يف عـــــــــــــــَ   حـــــــــــــــَ
ارِزِ     خــــــــــــــَ

َ
ِن اأَلَدِم املــــــــــــــ فــــــــــــــح ِر صــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــح ث  يف مــــــــــــــِ

  
 أَي يَْهدر ِشدَّةَ الَهْدِر.

ةُ  َحَرازٌ و فُونَه. ، كَسحاٍب : َجبٌَل بَمكَّةَ وليس بَِجبَِل ِحَراٍء كما تَُظنُّه العَامَّ  ، كأَنَّهم يَُصّحِ

ثُون وغيُرهم ، منهم أَْزَهرُ  الَحَراِزيُّونَ  وِمْن نَْسِله ، بَْطٌن من ِذي الَكاَلع من ِحْميَر ، بُن َعْوِف بِن َعِديّ  َحَرازُ و  ه.وَغْيرُ  الَحَراِزيّ  الُمَحّدِ

، قال الَحافِظ والذي في اإِلكمال أَن الراَء بعد  ، َحَكى عنه َعبّاٌس الدُّوِريّ  َحَراَزةَ  وَعِليُّ ْبُن أَبِي ، نُسَب إِليهم ، ِمْخالٌف باليََمن : َحَرازٌ و

 األَِلف.

ازُ و بِّّي ، بُن َعْمٍرو َحرَّ ثَان. قلُت : َوحِفيُد األَِخيِر أَبو  ُعثَْمان بن (3) َحّرازو الضَّ ْيَرفي ، عن يُوسَف القَاضي وغيِره ، ُمَشدََّدْين ُمَحّدِ الصَّ

ُد بن ُعثَْماَن بن د الَخالّل ، وَوثَّقَه. َحّراٍز الَحّراِزيّ  الَحَسن ُمَحمَّ اد ، وعنه أَبو ُمَحمَّ ه ، سمع النَّجَّ  ، نُِسَب إِلى َجّدِ

ةَ أَبو نَْضلَة األََسِدّي يُْعَرُف باألَخَرم ، بَْدِرّي ، قُتل سنة ِسّتٍ ، وَسّماه موسى بُن ُعْقبَة ، بُن نَْضلَةَ  ُمْحِرزُ و بَن  ُمْحِرزَ  بن َعْبِد هللا بن ُمرَّ

 .(4)َوْهٍب ، ويُلَقَّب فُهيدة 

فه ابُن عبد البَّر فقال بُن ُزَهْيرٍ  ُمْحِرزُ و  بن ماِلٍك الَخْزَرِجّي النَّّجاِرّي بَْدِريٌّ وفيه ُخْلف ، ُمْحِرزُ  ر وكذابُن َدهْ  ُمْحِرزُ  األَْسلَِمّي ، وَصحَّ

 القَّصاب الذي أَْدَرك الَجاِهِليَّة ، كما قاله البَُخاِري ، وقيل : إِنّه ُمَخْضَرم. ُمْحِرزٌ و بن قَتَاَدةَ ، ُمْحِرزُ و

بُن  ُمْحِرزُ و َصَحابِيُّونَ  الذي َرَوى عنه أَبو إِْسَحاَق الُكوفِّي ، َحِريَزة َصاِرّي ، وكذا أَبو، كأَِميٍر : الذي َرَوى عنه أَبو لَْيلَى األَنْ  َحِريزٍ  أَبُوو

ِحيح. َعْوٍن َشْيُخ ُمْسِلم  بن الَحّجاج صاحب الصَّ

. ُمَحْيِريزٍ  أَبُوو  عبُد هللا بن ُمَحْيِريٍز ، تابِِعيُّ

 لصاغانّي.، نقلَه ا : ة بأَْسفَِل : البَْصَرة الُمْحِرِزيُّ و

 ، بالّسين المهملة. أَْو هو إِْبَداٌل ، واألَْصل َحَرَسهُ  ، ِحْرزٍ  َوَجعَلَه في َحِفَظهُ  : َحَرَزهُ َحْرزاً و

ُجُل ، َحِرزَ و  ، نقله الصاغانّي. كفَِرَح : َكثَُر وَرُعه الرَّ

َزهُ تَْحِريزاً و ُزوا نقله الصاغانّي ، وفي األَساس : : بالََغ في ِحْفِظه َحرَّ  أَْنفَُسُكْم : اْحفَُظوها. َحّرِ

، فإِنّه كاَن  عنههللارضيوأَصلُه قوُل أَبي بَْكٍر « نَْهبِي وأَْبتَِغي النََّوافِل أَْحَرْزتُ » ، ومنه المثل : َحِريزٌ و ُمْحِرزٌ  ، فهو األَْجَر : حاَزهُ  أَْحَرزَ و

أَْجَره ، فإِن اْستَْيقَظ من اللَّْيل تَنَفَّل ، وإِالَّ فقد َخَرج من ُعْهَدةِ  أَْحَرزَ و ويقوُل هذا القَْوَل ، يريد أَنه قََضى ِوتَْره وأَِمَن فََواتَهيُوتُِر أَّوَل اللَّْيل 

 الوتِْر.

ُ  أَْحَرَزتو  ِحْرزٍ  ، كأَنَّها َجعَلَتْه في فَْرَجَها : أَْحَصنَتْه الَمْرأَة
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__________________ 
 وروايته فيه : 48( ديوانه ص 1)

ــــــــــــــهــــــــــــــا فــــــــــــــإهنــــــــــــــا   فــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــت هلــــــــــــــا هــــــــــــــر تشـــــــــــــــــــــــــــرتي

 تـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاع مبـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــض الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــالد ا ـــــــــــــــــرائـــــــــــــــــزُ    

  

 ا واألصر يواف  التهذيب واللسان.« يهدّ »( يف التكملة : 2)
 .«حرازقوله : وحراز بن عثمان ا الذي يف املو املطبوع وعثمان بن »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«مهرية»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
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َرزَ و  ال يُوَصر ِإليه. ََبُه ا َأحح ََكاُن الرُجَر : َأجلح
ر اهلَُذِدّ : كَحر َزُه حَتحرِيزاً   امل َُتَنخِّ

 ا قا  امل
ُه  بــــــــُ نحصــــــــــــــــــــــِ رحِء مــــــــُ َ

م  املــــــــ رِي وهــــــــَ عــــــــح َت شــــــــــــــــــــــِ يــــــــح  اي لــــــــَ

ِش و     يـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــه يف ال َ  ل يـــــــــــح ـــــــــــَ رحُء ل َ
ـــــــــــزاملـــــــــــ رِي  حتـــــــــــَح

  
بَاَب. الُمَحاَرَزةو  قلُت : : الُمفَاَكَهةُ الّتي تُْشبِهُ الّسِ

ْيح حتّى فاتَه رأُْس الماِل و الصواب فيه بالِجيم ، كما تَقَّدم ، وقد تَصحَّف على الُمَصنّف هنا ، من الَمَجاِز من أَْمثَاِلِهم فيَمْن َطِمَع في الّرِ

 قَولُهم :

 وأَبـحَتغي الن واِفاَل  َحَرزَا َوا
وائد  ، واألَلف فيه ُمنقلبة عن ياِء اإِلضافَة ، كقَولهم يا ُغالَما أَْقبِل ، في : يا ُغالمي. والنَّوافُِل : َحَرزاهُ  أَْي َوا  .(1)الزَّ

زَ و ِمْنهُ  اْحتََرزَ و  منه. ِحْرزٍ  ، كأَنّه جعَل نَْفَسه في تََوقَّىو : تَحفَّظَ  تََحرَّ

َحبِّي  بُن ُعثَْمانَ  َحِريزُ و . الَمْشِرقِّي الِحْمِصّي الحافظ ، يُكنَى أَبا َعْوٍن وأَبا ُعثَْماَن ، من ِصغَاِر التابِِعين ، (2)بن َجْبر الرَّ وقال  خاِرِجيٌّ

يوان : هو ُحجَّ  فَِدّي : َرَوى له ُمْسلٌم وأَبو داُوود والتِّْرِمِذّي والنََّسائيُّ الحافظ : شاميُّ مشهوٌر. وقال الذَّهبّي في الّدِ ةٌ لكنّه ناِصبِّي. وقال الصَّ

 .163وابُن ماَجْه. وقال ابن األَثِير في جامعِ األُُصول : أَْخرَج عنه البَُخاِرّي َحِديثَْين ، تُوفِّي سنة 

 ، نقلَه الصاغانّي. ة ، باليََمن  :(3) َحِريزُ و

 ّما يُْستَْدَرك عليه :* وم

ه وَجَمعَه. َحَرَزه َحْرزاً   : َضمَّ

ه وصانَهُ عن األَْخذ. أَْحَرَزه إِْحَرازاً و  ، إِذا َحِفَظه وَضمَّ

عر وهو لقائِله ، أَي َكْهٍف َمنِيع ، كما يُقَال ِشْعٌر شاِعٌر فأَْجَرى اسَم الفَاِعِل صفةً  ، «ِحْرٍز حاِرزٍ  اللُهمَّ اْجعَْلنا في»في حديث الدُّعاِء : و  للّشِ

 ، ولكن كذا ُرِوَي. قال ابُن األَثير : ولعلَّه لُغَةٌ. أَْحَرزَ  ، ألَّن الِفْعَل منه ِحْرٍز َحِريزٍ  ، أَو في ِحْرزاً ُمْحِرزاً  والِقيَاس أَن يكونَ 

َدة  الَحَرائزُ  واللََّواقِحُ  يَاُط الُمتَفَقِّ  اله ثعلب.إِذا ُصنِعَت وُدبِغَْت ، ق (4): هي الّسِ

 ، وهو َمَجاٌز. أَْحَراَزُهم ، بالَكْسِر ، أَي نَِصيبَه. وكذا أََخذُوا ِحْرَزه ويُقَال : أََخذَ 

 قََصَب السَّْبِق ، إِذا َسبََق. وهو َمجاٌز أَيضاً. أَْحَرزَ و

 ؛ َعْبُد هللِا بُن ُحَسْين قاِضي ِسِجْستَان ، من َمَشايخ الشيعة. َحِريزٍ  وأَبو

ْهِرّي. َحِريزٍ  وأَبُو  َسْهٌل ، عن الزُّ

اد  َحِريزُ و  ، عن الثَّْوِرّي. َحِريزٍ  وَجْعفَُر بن (5)بُن الُمَسلم ، عن عبد الَمِجيد بن أَبي َروَّ

 ، َشْيُخ األَْصَمِعّي. َحِريز والعاََلُء بن

 الرفّاُء َرَوى عن ابن البَّطي. َحِريز بنِ  ُمْحِرزِ  ى بُن َمْسعُود بن مطلق بن نَْصر هللا بنويَْحيَ 

 بن ُشَرْحبِيَل ، رَوى عنه َعْمُرو بن قَْيس. َحِريزُ و

 َمولَى ُمعَاِويَةَ بِن أَبِي ُسْفيَان. َحِريزٌ و

 بن ِمْرَداٍس ، عن ُشَرْيحٍ القاِضي. َحِريزُ و

ث ِمْصِرّي.بن َحْمزَ  َحِريزُ وَ   ةَ القَُشْيِرّي ، ُمَحّدِ
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 بن عبَدةَ ، شاعٌر. َحِريزُ و

. َحِريزٍ  وأَبُو  البََجِلّي ، تابِِعيُّ

 له ُصْحبَة. فهُؤالِء ُكلُّهم كأَِميٍر. (6)أَبو َحْوَصلة  َحِريزٍ  وقُْطبَةُ بن

 ، َسِمَع. من قاِضي المرستان ، وماَت سنة ِستّمائٍة. ء الَخيّاط ، كشّدادٍ الُمْقرى الَحّراز وأَبو القاِسم أَْحَمُد بن َعِلّي بن

__________________ 
 ( مثر للعرب يضرب ملن  فر مبطلوبه وأحرزه وطلب الزايدة.1)
 .«الرمحي»( ضبطت بفتح الراء وا اء عن تقريب التهذيب ا ويف املطبوعة الكويتية 2)
 ( رواه ا ازمي بزايا ا قاله ايقوت.3)
 قوله : واللواقح ا قا  يف اللسان وقوله :»هبامش املطبوعة املصرية : ( 4)

ــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــز  ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــمــــــــــــــــــه ب  وحيــــــــــــــــــك اي عــــــــــــــــــل

 هـــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــك يف الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــح ا ـــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــز   

  

 وابألصر املتعقدة وما أثبت عن اللسان.« اخل .. اللواقح»قا  ثعلب : 

 ( عن تقريب التهذيب ا وفيه بفتح الراء وتشديد الواو. وابألصر دواد.5)
 يف أسد الغابة : قطبة بن جز  ويقا  جرير ويكىن أاب ا وصلة. ويقا  أبو ا ويصلة. ونقر اله عن ابن ماكوال كاألصر حريز.( 6)
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ين أَْحَمُد بُن أَبِي بَْكر بن  هللا السُّلَِمّي ، َحدَّث عن يَْحيَى بن الَحْنبَِلّي ، وَخَطب بِجْسِريَن. ِحْرزِ  والفَِقيهُ ِشَهاُب الّدِ

ً  ُحَرْيزٌ   ِحْرِزِهم ، من ِكبَار َمَشايِخ الَمْغرب والشَِّريُف أَبو الَمعَاليوابنُ  ، ابن الشَِّريف أَبي القَاِسم الُحَسْينِّي  ُمْحِرزاً  ، كُزبَْيٍر ، ويُْدَعى أَيضا

ين الطَّْهَطائّي التِِّلْمَساِنّي ، تقَدَّم في القراآت كأَبِيه ، وَرَوى وَحدََّث ، وكذا َولَُدهُ ا د ؛ وَحِفيُده القَاِضي َمْجُد الّدِ ين محمَّ ث َشْمُس الّدِ إِلماُم المحّدِ

ِد بنِ  ٌد ،  ُحَرْيز أَبو بَْكِر بن ُمَحمَّ ين ُمَحمَّ َحدَّث عن ، تََولَّى القََضاَء بَمْنفَلُوط ، وَحُسنَْت ِسيَرتُه : وَولَُده قاِضي القُضاةِ أَبو َعْبِد هللِا ُحساُم الّدِ

يِن ُعَمُر ، تُُوفّي سنة أَبي ُزرْ  ِعيد ، ويُقَال لهم ، 892َعةَ الِعَراِقّي ، وأَخوه ِسَراُج الّدِ  .الُحَرْيِزيُّونو الُمَحاِرَزةُ  ، وهم أَْكبَُر ببٍت بالصَّ

َواح : ِلْلُخروجِ  اْحَرْنفَُزوا : [حرفز]  أَهملهُ الَجْوَهِرّي وصاحُب اللَّساِن ، َونَقَلَه الصاغانّي ولم يَْعُزهُ ألَحٍد. اْجتََمعُوا. ، وفي التَّْكملَة : للرَّ

 ، كذا في التَّْكِملَة. : ِجيَادٌ  ُمْحَرْنِفزاتٌ  أَْبيَاتٌ و

 ، نقلَه ابُن ُدَرْيد. : الذَّكاءُ  الَحْرَمَزةُ  : [حرمز]

زَ و  هللا. لَعَنَه هللا : َحْرَمَزهُ  ، قاله ابُن ُدَرْيد ، وُرِوَي عن اْبِن الُمْستنِير أَنّهُ يُقَال : صاَر َذِكيًّا ، إِذا تََحْرَمزَ و الرُجلُ  اْحَرمَّ

:  َحْرَمَزه ْشتَقٌّ منمُ  من تَِميٍم. وقال ابُن الُمْستَنِير : : َحيٌّ  الِحْرمازِ  بَنُو قال الَجْوَهِريّ و .(1) ، كِزْبِرجٍ : أَبو قَبِيلَةٍ  ِحْرِمزٌ  قال ابن ُدَرْيدٍ و

 . واسُمه الحاِرُث بُن ماِلِك بن َعْمِرو بِن تَِميٍم.الِحْرمازُ  لَعَنَه. قُْلُت : وهو

ث ، َرَوى عنه لَْيُث بن أَبي ُسليم في بَْوِل الجاِريَة ، نقلتُه من ِديواِن الذََّهبِّي. و ِحْرِمزو ،  الِحْرِمزِ  لُْبنَى بِْنتُ ، كِزْبِرٍج : أَبو القاِسم ، ُمَحّدِ

ةَ بِن ذُْهٍل.  كِزْبِرجٍ ، من بَنِي أََسد ، وهي أُمُّ َهّماِم بِن ُمرَّ

ا : قَْطٌع في ِعالجٍ ، وقيل : هو في اللَّْحِم ما كاَن َغْيَر بائٍن ، الَحزُّ  ِء في غير إِبَانٍَة ، ويقال :من الشَّي : القَْطعُ  الَحزُّ  : [حزز] ه َحزًّ ه يَُحزُّ  َحزَّ

أ اْحتَزَّ  أَنَّه»في الَحِديث : و .كاالْحتِزازِ  ، ، كالعُوِد والِمْسواك والعَْظم ،  ءِ الفَْرُض في الشَّيْ  : الَحزُّ و .«من َكِتِف شاٍة ثُمَّ َصلَّى ولم يَتََوضَّ

ةٌ  دةُ الواح ا العُودَ  َحَزْزتُ  ، وقد َحزَّ ه َحزًّ  .أَُحزُّ

 ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : الِحيُن والَوْقتُ  : الَحزُّ و

َزَرتح  ىت  ِإذا جـــــــــــــــَ ه  (2)حـــــــــــــــَ اُه ُرُزونـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

ضُ و    طــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــَ اَلَوٍة تـــــــــــــــــــــــَ ّزِمــــــــــــــــــــــِ  أبَِّي حــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي بأَّيِ ِحيٍن من الدَّْهِر.

ياَدةُ على الشََّرِف والَكَرم : الَحزُّ  عن ابن األَعرابّي :و يُقَاُل  ، نقله الصاغانيُّ ، الَحزِّ  ، لغة في كاإِلْحزازِ  «والَكَرم»، وليس في نَّصه  الّزِ

 َعلَْيه. على َكَرِم فاُلٍن ، أَي يَِزيدُ  يَُحزُّ  لَْيَس في القَبِيلَِة َمنْ 

 يَْنقَاُد بين َغِليَظْين. الغاِمُض من األَْرِض  : الَحزُّ و

 ، وقِيَل أَرٌض تَِلي السََّراةَ بين تَِهاَمةَ واليََمِن. َع ، بالسََّراة : َحزُّ الو

 ، بالَكْسر. الرُجُل الغَِليُظ الَكالِم ، كالِمَحّزِ ، كِمَكرٍّ  : الَحزُّ و

 يَُحزَّ  َواحٌد ، وهو أَن الحازّ و وقال العََدبَّس الِكنَانيُّ : العََركَ  زٌّ َحا إِذا أَصاَب اْلِمْرفَُق َطَرَف ِكْرِكَرةِ البَِعيِر فَقََطعَهُ وأَْدَماهُ قِيل : به : (3)يُقَال و

ََّر فيه قِيلَ  راع حتَّى يُْخلََص إِلى اللَّْحم ويُْقَطَع الِجْلُد بَِحّد الِكْرِكَرة. وقال ابُن األَعرابّي : إَِذا أَث  َحازٌّ  ، بِِه قِيَل : به (4) َحزَّ   : ناكٌت ، فإِذافي الذِّ

اِغِط. الحازُّ  وقال غيُره : فإِْن لَْم يُْدِمه فَماِسٌح. ،  قَْطٌع في ِكْرِكَرةِ البَِعير ، وهو اسٌم كالناِكِت والضَّ

ةُ و ّم : الُحْجَزةُ  من السََّراِويل الُحزَّ ة السَّراِويِل وال تَقُلْ لُغَةٌ فِيَها ، وأَنكره األَْصَمِعيُّ فقال : تَقُول ُحْجَزةُ  قال األَْزَهرّي : بالضَّ . وقال ابُن ُحزَّ

تُهو األَْعَرابّي : يقال : ُحْجزتُه وُحْذلَتُه  وُحْبَكتُه. ُحزَّ

ةُ و تِه أََخذ»في الَحِديث : و،  العُنُقُ  : الُحزَّ  وقال بعُضهم إِنَّ تَْسِميَتَه للعُنُِق إِنَّما هو على التّْشبيه. «بُحزَّ

__________________ 
 وحرماز وحرمز إلان ا وهو أبو قبيلتا من العرب. 328/  3( يف اجلمهرة 1)
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 .«حززت»( عن الصحاح وابألصر 2)
 .«قوله : يقا  والصواب اسقاطها لقو  املصنف : قير»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«حّز فيه»ويف التهذيب : « ضربه»( عن اللسان وابألصر : 4)
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ةُ او  ، قال أَْعَشى باِهلَة : قِْطعَةٌ من اللَّْحِم قُِطعَْت ُطوالً  : لُحزَّ

يـــــــــــــه  فـــــــــــــِ كـــــــــــــح ز ةُ تـــــــــــــَ ِذ ِإن أملَ  هبـــــــــــــا  حـــــــــــــُ لـــــــــــــح  فـــــــــــــِ

رُ     مــــــــــَ ه الــــــــــغــــــــــُ رحبــــــــــَ رحِوي شــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــُ َواِء ويـ  مــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــِّ

  
 وال يُقَال في َسناٍم وال لَْحٍم وال َغْيِره. أَو َخاصٌّ بالَكبِدِ 

ةُ و  .(1)، على الَخابُوِر ، ثَمَّ كانْت َوْقعَةٌ بني قْيٍس وتَْغِلب  بالفَتْح : ع بَْيَن نَِصيبِيَن وَرأِْس َعْينٍ  َحزَّ

ةُ و  ، َشْرقِّي ِدْجلَةَ ، بناه أَْرَدِشيُر بُن بابَك. د ، قُْرَب الَمْوِصل : َحزَّ

ةُ و  ع بالِحَجاِز. أَيضاً : َحزَّ

ةِ  ، كِكتَاٍب : االْستِْقَصاُء ، الِحَزازُ  .ِحَزازٌ  تقُوُل : بَْينَناو  ، قاله ُمْبتَِكٌر األَْعَرابِي. ونقله األَزهرّي. كالُمَحازَّ

أِْس ، بَحَزازِ  يُقَال : الخْطِميُّ يَْذَهبُ و  َواِحَدتُهُ. الَحَزاَزةُ و أَنَّهَ نَُخالَةٌ ،في الرأْس ، وكَ  بالفَتْحِ : الِهْبِريَةُ  ، الَحَزازُ  الرَّ

 ، قال ُزفَُر بن الحاِرِث الِكاَلبِّي : َحَزاَزاتٌ  ، والجمعُ  َوَجٌع في القَْلِب من َغْيٍظ ونَْحِوه : الَحَزاَزةُ  قال األَزهرّي :و

َر  و  ِن الــــــــثــــــــ  رحعــــــــَ  عــــــــلــــــــ  ِدمــــــــَ َ
ُت املــــــــ بــــــــُ نــــــــح  قــــــــدح يـــــــــَ

قـــــــــَ  و     ـــــــــح ب ـــــــــَ زَازَاتُ تـ ا حـــــــــَ ـــــــــَ ي ا هـــــــــِ وِس كـــــــــمـــــــــَ فـــــــــُ ـــــــــ  ـــــــــن  ال

  
 بالعََداَوة. (2)قال أَبو ُعبَْيد : َضَربَه َمثاَلً لَرُجٍل يُْظِهُر َمَودَّةً وقَْلبُه يَْغِلي 

ثُ  الفْهِميّ  الُكوفِيّ  َحَزاَزةَ  بن بُن ُسلَْيَمان َغلٌَط ، وصوابُه إِْبراِهيمُ  هكذا في سائر النَُّسخ ، وهو بِال الٍم ، ابُن إِبراِهيمَ  ، َحَزاَزةُ و  ، الُمَحّدِ

ه ، كما َحقَّقه الحافَظ وغيُره ، َحّدث عن َخالِّد بن ِعيَسى ، وعنه األََصّم. فَحزاَزةُ   اسُم َجّدِ

دْ  َحزَّ  كَكتّاِن : ُكلُّ ما ، الَحّزازُ و  فِيه : (3)، قال الشَّّماُخ يَِصُف َرُجالً باَع قَْوساً من َرُجٍل وغبَِن  رِ في القَْلِب وَحكَّ في الصَّ

ًَة  ربح ُ عــــــــَ اح ِت الــــــــعــــــــَ ا فــــــــاضــــــــــــــــــــــَ رَاهــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــَ مــــــــّ لــــــــَ  فـــــــــَ

ِر و     دح زُ  حــــــــــــز ازٌ يف الصــــــــــــــــــــــــــ  مِّ حــــــــــــامــــــــــــِ  مــــــــــــن اهلــــــــــــَ

  
 ، وهكذا ُروي في قَْوِل الشَّّماخ أَيضاً. يَُضمُّ و

ُجُل  : الَحّزازُ و  ، بفَتِْحِهَما قال الشاِعر : والَخَزاِز والَخَزاِزيّ  ، كأَِمير ، كالَحِزيزِ  والعََمِل ، والِقتَال السَّْوقِ  على الشَِّديدُ الرَّ

ي تـََفاَد  من   (4)ِذي َحَز ح  َحزَازٍ فهح
بَاط ، وهكذا كقولك : هذا ذُو َزْيٍد ، أَي هذا َحَزازٍ  أَي  ، َحقّقه األَزهرّي. (5)َزْيٌد  َحِزٍق ، وهو الشَِّديُد َجْذِب الّرِ

، هكذا نقله أَبو الَهْيثَم عن أَبي  (6) الَحّزاز ِلفَساِده فيَُحّز في القَْلب ، ومنه قولُهم آِلَخَر : أَْنَت أَثْقَُل من الطَّعَاُم يَْحُمُض في الَمِعَدة : الَحّزازُ و

 الَحَسِن األَْعَرابِّي.

بن أَْبَرَهةَ  اْسُم َجّدِ ِلَخاِلِد بن ُعْرفَُطةَ  بُن كاِهِل بن ُعْذَرةَ بِن َسْعِد ُهَذيم بِن َزْيِد بِن لَْيِث بن ُسود بن أَْسلُِم بن اْلَحاِف بِن قَُضاَعة ، َحّزازُ و

ويُقَال البَْكِرّي ، ويقال : القَُضاِعّي ، ويقال : العُْذِرّي ، مع  َحِليف بَنِي ُزْهَرة ، كذا في أَْنَساب البَْكِرّي. وقال ابُن فَْهد في ُمْعَجمه : هو اللَّْيثِيّ 

ْهِدّي ، واستعملَهُ ُمعَاِويةُ على أَّن ُعْذَرة من قَُضاَعة. قُلت الصَّواُب األَِخيُر ، روى َعْنه َمواله ُمْسِلٌم وَعْبُد هللا بن يََسار ، وأَبُو ُعثَْماَن النَّ 

قال أَبو ُعبَْيٍد البَْكِرّي :  بن كاِهل ، َحّزاز بن (8)العُْذِرّي واسمه َعِدّي  بِن النُّْعَمانِ  (7) ِلَحْمَزةَ  اسم َجدٍّ و نة ِستّين.بَْعِض ُحُروبِه ، وتوفِّي س

ل ُعْذِرّيٍ قَِدَم على النَّبِّي  َدقَة ، وزاد ابُن فَْهد : أَْقَطعَه النبّي  وسلمعليههللاصلىهو أَوَّ  َواِدي القَُرى. وسلمعليههللاصلىبالصَّ

ةٌ. بِيه ُصْحبَ بن ُصعَْيٍر ، ويقال : ابُن أَبِي ُصعَْير بن َزْيد بِن َعْمرو العُْذِرّي َحِليف بَنِي ُزْهَرةَ ، له ُرْؤيَةُ وِرَوايَةٌ ، وألَ  ِلعَْبِد هللا بن ثَْعلَبَةَ  َجدٌّ و

د.  ورَوى عن ثَْعلَبَةَ ابنُه َعْبُد هللا هذا ، وَعْبُد الّرحمن بن َكْعٍب ، وكان عبُد هللا يُْكنَى أَبَا ُمَحمَّ

 قُْلُت : وأَبُوه ثَْعلَبَةُ بن ُصعَْيٍر كان شاِعراً ، وهو الذي َرَوى
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__________________ 
 لب.( عبارة معجم البلدان : وكانت عنده وقعة با قي  وتغ1)
 .«قوله : يغلي ا الذي يف اللسان كالصحاح : نغر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«وعرف»( عن اللسان وابألصر : 3)
 .«خز »( عن التهذيب واللسان ا فقد وردت ابألصر هنا ويف الشرح 4)
 عن األزهري.أما األصر فكاللسان نقاًل « واملعىن هذا زُبحدٌ  .. هذا ذو زُبحدٍ »( عبارة التهذيب : 5)
وفســـــــــره فقا  : هو حزاز أيخذ عل  رأس الفؤاد يكره عل  غب  قا  يف التهذيب :« من اخلاثر»ويف اللســـــــــان « من اجلائر»( يف التهذيب : 6)

 ختمة.
 .«جلمرة»( يف أسد الغابة : 7)
 .«عل »( عن أسد الغابة وابألصر 8)
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رِّي ا حابِّياَ  عنه الز هح ِحيح ا وَجد هم  الصــــــــــّ َرَة عل  الصــــــــــ  ا وهم اأَلرحبَعة املذكوُرون ا وحيُث عرفحَت َأن ُكل ُهم من َبيِن ُعذح
يا  والَفاِئَدة  َرة ا ِمنحُهم فالٌن وفالٌن ا ليكوَن َأمَت  يف الســـــــــــِّ ا َواحٌد ا كان عل  املصـــــــــــّنف َأن يقوَ  : وابُن كاِهٍر من ُعذح

 كما ال َلحَف  ا فَتَبم ر.
 ، وقيل هو الَمْوِضع الذي َكثَُرت ِحَجاَرتُه وَغلَُظت كأَنََّها السََّكاِكيُن. الَمَكاُن الغَِليُظ الُمْنقادُ  ، َكأَِميٍر : الَحِزيزُ و

َجلَِد األَْرِض مع إِْشراٍف : ما َغلَُظ وَصلَُب من  الَحِزيزُ  : َغْلٌظ من األَْرِض. فلم يَِزْد على ذلك. وقال ابُن ُشَمْيل : الَحِزيزُ  وقال ابُن ُدريد :

ٍف : وقَِليٍل.  ّمِ والَكْسِر. (1) ُحّزانٌ  ج : هو الُمْنهبط من األَْرِض. .«الَحِزيز لَِقيُت َعِليًّا بهذا»في َحِديث ُمَطّرِ ومنه قَِصيُد َكْعِب بن  بالضَّ

 ُزَهْير :

  ٍ َرٍد هلــــــــــََ فــــــــــح يَنح مــــــــــُ ــــــــــح ي ــــــــــعــــــــــَ وَب ب ــــــــــُ ي ــــــــــغــــــــــُ ي ال رحمــــــــــِ ــــــــــَ  تـ

َدِت     َوقـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــَ ز انُ اِإذا تـ يـــــــــــــــــــــرُ   ـــــــــــــــــــــُ  واملـــــــــــــــــــــِ

  
ةٌ  في الُمْحَكم : والَجْمعو  عن ِسيبََوْيه قال لَبِيٌد : ِحّزانٌ و ُحّزانٌ و أَِحزَّ

ز ةِ  ا  أَبحـــــــــــــِ هـــــــــــــَ قــــــــــــــَ وح أَبح فــــــــــــــَ رح وِت يــــــــــــــَ بـــــــــــــُ لـــــــــــــَ  الـــــــــــــثــــــــــــــ 

ا    هـــــــــــــَ هـــــــــــــا آرامـــــــــــــُ فـــــــــــــَ وح ب خـــــــــــــَ رَاقـــــــــــــِ
َ

َر املـــــــــــــ فـــــــــــــح  قــــــــــــــَ

  
قاع يَِصف ناقَةً :  وقال ابُن الّرِ

وُر املــــــــــــــــــــــُروراِت ِإَذا  رحقــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــُ َم قـ عــــــــــــــــــــــح  نــــــــــــــــــــــِ

رَِ      ز انُ غـــــــــــــــــــــَ رَابِ  ا ـــــــــــــــــــــُ  يف آِ  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 وقال ُزَهْيٌر :

زحن انشــــــــــــــــــــــــَزَة ا ح  ا يف ا ــــــــــَ هــــــــــَ عــــــــــُ ــــــــــِ داف ِوي مــــــــــَ  هتــــــــــَح

ا     هـــــــــــــَ بـــــــــــــَ كـــــــــــــ  اِف نـــــــــــــَ تـــــــــــــَ زّانُ َأكـــــــــــــح مُ  ا ـــــــــــــُ  واأَلكـــــــــــــَ

  
تَْين ، فاْحتََملُوا التَّْضِعيف ، قال ُكثيّ  ُحُززٌ  قد قَالُوا :و ةَ :، بَضمَّ  ر َعزَّ

مح و  كـــــــــــُ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ي ِإل قحضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــِ اَوَزتح ن مح قـــــــــــد جـــــــــــَ  كـــــــــــَ

ن     ُززِ مــــــــــــــــــــِ ِز والــــــــــــــــــــربَا ِ  ا ــــــــــــــــــــُ  اأَلمــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــِ

  
 إِالّ في أَْرٍض كثيرةِ الَحْصبَاِء. الَحِزيزُ  ، إِنَّما هي َجلَُد األَْرِض ، وال يكون ِحّزانٌ  وال في الِجبَال (2)قالوا : وليس في الِقفَاف 

 َحَرسها هللا تعالَى. ماٌء عن يََساِر َسِميَراَء للقاِصِد َمكَّةَ  .الَحِزيزُ و

، قال ابُن ُشَمْيل : إِذا َجلَْست في بَْطِن  ع بالبَْصَرةِ  : الَحِزيزو .*ع بِديَاِر َضبَّةَ  ، الَحِزيزُ و الَكْلب ، َحِزيز ، يقال له ع بِديَاِر َكْلبٍ  : الَحِزيزُ و

 .َحِزيزٌ  الِمْربَد فما أَْشَرف من أَْعاله

 الَكْلب. َحِزيز وهو َغْير (3)الحوأَب  َحِزيز بالبَْصَرة يقال له ع بِديار َكْلِب بِن َوْبَرةَ  : الَحِزيزُ و

 ع ِلُمَحاِرٍب. : الَحِزيزُ و ع بَطِريق البَْصَرة. : الَحِزيزُ و

 ع ِلعُْكٍل. : الَحِزيزُ و بن أَْعُصر. ع ِلغَِنيّ  : الَحِزيزو

 ُصفَيَّةَ. َحِزيزُ  ، يقال له ماٌء ِلبَنِي أََسدٍ  الَحِزيزُ و

 حزيز في بالد العرب فهي ثاَلثَةَ َعَشَر َمْوِضعاً ، ذكَر منه الصاغانّي ثالثةً. وفاتَه َغْوٍل : َمَواِضعُ  َحِزيزُ و راَمةَ ، َحِزيزُ و تَْلعَةَ ، َحِزيزُ و
شاِطيُّ ، قريةٌ باليََمن ، وإِليها نُِسَب يَِزيُد بن ُمْسِلم الُجْرتِّي ، لكونه اْنتَقل من ُجْرَت إِلَْيها ، وهي أَيضاً قريةٌ بها ، هكذ (4) ا ضبطه الرُّ

 بكسر الحاِء ، واألَّول الّصواُب.وضبطه السََّمعانّي 

 ، قال الشَّّماخ : َحَزاِحزُ  ، والجمع : أَلٌَم في القَْلِب من َخْوٍف أَو َوَجع الَحْزَحَزةُ و
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ٍب و  لــــــــَ ثــــــــح ِة عـــــــــَ ُدودًا عـــــــــن َذرِيـــــــــعـــــــــَ د تح صــــــــــــــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــَ

ُدوِر و     اٍذ يف الصـــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــَ يَنح عـــــــــــــِ زُ اِلبـــــــــــــح زَاحـــــــــــــِ  حـــــــــــــَ

  
ئِيس  أَيضاً ، من الَحْزَحَزةُ و فُوففِْعل الرَّ من اْمِرِهم ، قال  َحزاِحزَ  يُقَال : ُهْم في تَْقِديم بَْعٍض وتَأِْخير بَْعٍض  هوو في الَحْرِب عند تَْعبِيَِة الصُّ

 أَبو َكبيٍر الُهذِلّي :

َد وَ  عـــــــــــــــح اُ  بــــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ و َأ األَبـــــــــــــــح بـــــــــــــــَ زٍ تــــــــــــــــَ زَاحــــــــــــــِ   حـــــــــــــــَ
فِ     وححـــــــــــِ َ

اِخ املـــــــــــ نـــــــــــَ ِز يف مـــــــــــُ واحـــــــــــِ َض الـــــــــــنـــــــــــ  كـــــــــــح  هـــــــــــَ

  
 بعَْينِه ، وذلك أَّن البَعير الذي به النَُّحاز يُتَرك في ُمناخه ال يُثَاُر َحتّى يَْبَرأَ أَو يَُموت. (5)والمْوِحُف : الَمْنِزُل 

__________________ 
 صحة عبارة القاموس.عن اللسان والتهذيب وهو ما يؤكد « حزان»هنا ويف الشاهد. وما أثبتناه يف البيت « حزاز»( عن القاموس ا وابألصر 1)
 .«القفار»( عن التهذيب واللسان وابألصر 2)
 يف القاموس : وع ابلبصرة تقدمي عل  : ع بداير ضبة. (*)
 .«اجلوب»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 ( قيدها ايقوت ابلنص : بكسر ا اء وسكون الزاي وايء مفتوحة.4)
 ( التهذيب : املرب .5)
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َزَها تَْحِزيزاً  أََشٌر ، َوقَدْ  ، أَي تَْحِزيزٌ  فِي أَْسنَانِه كأَْسنَاِن الِمْنَجل ، وربَما كان ذلك في أَْطَراِف األَْسنَاِن ، يقال : الَحزِّ  : َكثرةُ  التَّحِزيزو  .َحزَّ

زُ و ، نقله األَْزَهِرّي عن ُمْبتَِكر األَعرابّي  بصاِحبِه َواِحٍد منهما ُكلّ  ، كِكتَاب ، إِذا كان ال يَثِقُ  ِحَزازٍ  بَْينَُهَما َشِرَكةُ  يقالو : التَّقَطُُّع ، التََّحزُّ
(1). 

ةٌ » في الَمثَل قال أَبو زيٍد :و ْت حازَّ  (2) بأَْمِرهم القَْوُم َمْشغُولون ، يقوُل : اْشتِغال القَْومِ  ، ونَّص النوادر : ِعْندَ  يُْضَرُب في «ِمن ُكوِعَها َحزَّ

ةَ  ، أَي عن َغْيِره  قد َشغَلََها ما هي فِيِه عن َغْيِرَها. فالَحازَّ

 ، وكان األَْولَى ِذْكُره هنا ، وسيأْتي الكالُم عليه في محلّه. «ح وز»في  ، بتشديد الّزاي ، ذكَره َشِمر القُلُوبِ  َحَوازُّ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 .الَمَحزَّ  : َمْوِضُع الَحّز ، أَي القَْطع ، ومنه قولُُهم : قََطَع فأََصابَ  الَمَحزُّ 

َها ويقال َرّد الَوتََر إِلى  ، وهو فَْرٌض في رأِْس القَْوِس. َحّزِ

ةُ و ّم : الِقْطعَة من ُكّلِ َشيْ  الُحزَّ يخِ وَغْيره ، هكذا يَستعملُه أَْهُل الشاّم.، بالضَّ  ٍء ، كالبِّطِ

ل الُهَذِلّي : ِزيزُ التَّحْ و  : أَثَُر الَحّزِ ، قال الُمتَنَّخِ

ٌد  ا َأحـــــــــــــَ مـــــــــــــَ كـــــــــــــُ ِذبـــــــــــــح كـــــــــــــح َواَن فـــــــــــــال يـــــــــــــَ  ِإّن اهلـــــــــــــحَ

ِد     لــــــــــــــح اِض اجلــــــــــــــِ يــــــــــــــَ ه يف بـــــــــــــــَ زِيــــــــــــــزُ كـــــــــــــبَنــــــــــــــّ  حتــــــــــــــَح

  
 : الَحَرَكاُت. الَحَزاِحزُ و

ةُ و ةٍ  ، بالفَتْح : الساَعةُ ، يقال : أَيّ  الَحزَّ  نَشد أَبو َعْمٍرو لساِعَدةَ بن العَْجالن :أَتَْيتَنِي قََضْيُت َحقََّك ، وأَ  َحزَّ

ٍة و  وكــــــــــــــــَ بــــــــــــــــُ اَلَءٍة  ــــــــــــــــَح وحَ  مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ُت فـ يــــــــــــــــح  َرمــــــــــــــــَ

اِد و     هــــــــــــــَ ُت لــــــــــــــأَلشــــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــح ــــــــــــــَ ز ةَ أَبـ ي حــــــــــــــَ  أَد عــــــــــــــِ

  
ةُ و أَي ساَعةَ أَدَِّعي ةٍ  : الَحالَةُ ، يقال : ِجئُت َعلَى الَحزَّ  ُمْنَكَرة ، أَي حالٍَة أَو ساَعٍة. َحزَّ

ة : َمْوُسوٌم بِسَمةِ  َمْحُزوزٌ  وقال اللَّْيُث بَِعيرٌ  ةُ  في العَُضد والفَِخِذ بَشْفَرٍة ثُمَّ يُْفتََل فتَْبقَى يَُحزَّ  ، وهو أَنْ  الَحزَّ  كالثُّْؤلُوِل. الَحزَّ

 ، كَكتّاٍن : َوَجٌع في القَْلب. الَحّزازُ و

ى ، مقلوُب تََزْحَزَح.عن ا تََحْزَحزَ و  لَمَكاِن : تَنَحَّ

 كَشّداد : ُكْنيَة أَْربََد الشاعِر أَِخي لَبِيِد بن َربِيعَةَ الشاِعر ألُّمِه الذي يقول فيه : الَحّزاز وأَبو

ـــــــــــــمح  ِه ريح وا مـــــــــــــن خـــــــــــــَ ـــــــــــــُ رِب َبخـــــــــــــي ِإنح شـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ف

و و     زّازِ أَبـــــــــــــــــُ كح  ا ـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ ِر مـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــن َأهـــــــــــــــــح

  
 الماِزنِّي ، شاعٌر ُمعَاِصٌر للنابِغَِة الذُّْبيَانِّي. َحَزازٍ  وكَسَحاٍب بَْدُر بنُ 

 في بَْكِر بن َهَواِزَن ، كما نقله الَحافُِظ. َحَزازٍ  وأََسُد بن

 . وهو َمَجاٌز ، قاله الزمخشرّي.الَمَحزَّ  ويُقَال : تََكلََّم أَْو أََشاَر فَأََصابَ 

ْمِح : َطعَنَهُ  َحفََزهُ و َدفَعَهُ ِمْن َخْلِفه ، من َحّد َضَرب : َحفََزهُ يَْحِفزه : [حفز]  ، كما سيأْتي. الَحْوفََزان ، ومنه بالرُّ

ّفِ أَنّه َدبّ : » عنههللارضيحديُث أَبي بَكَرةَ  وَحثَّه ، ومنه أَْعَجلَهُ وأَْزَعَجه : يَْحِفُزهُ َحْفزاً  َعِن األَْمرِ  َحفََزه : (3)قال ابن ُدَرْيٍد و  إِلى الصَّ

 أَي أَْعَجلَه. ، «النَّفَسُ  َحفََزهُ  راِكعاً وقد

 ، قال ُرؤبة : ساقَهُ و : َحثَّه َعلَْيه َحْفزاً  اللَّْيُل النََّهارَ  َحفَزَ و
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زَ   الل َياِد أََمَد التـ زحيِيفِ  َحفح
 األَْعَشى : َء ِمن َخْلِفه َسْوقاً وغيَر َسْوٍق ، قال: َحثَُّك الشَّيْ  الَحْفزِ  وأَْصلُ 

َذاِن  خـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ا ف زَانِ هلـــــــــــــــــََ فـــــــــــــــــِ ًة  حيـــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــَ ال   ـــــــــــــــــََ

ا  (4)َدأحاًي و     كـــــــــَ الحـــــــــِ تـــــــــَ َو  مـــــــــُ اِن الصـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــَ نـــــــــح  كـــــــــبـــــــــُ

  
 ، نقله الّصاغانّي. الَمْرأَةَ : جاَمعَها َحفَزَ و

__________________ 
 .«يف نسخة املو املطبوع زايدة : وا زز  ركة الشدة»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( التهذيب واللسان : أبمورهم عن غريها.2)
 .148/  2( اجلمهرة 3)
 ( يف التهذيب : وُصلحباً.4)
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ألَنَّ قَْيَس بَن  الشَّْيبَانِّي أَخي النُّْعَمان وَمَطر َرْهِط َمْعِن بن زائدةَ ، لُقَِّب به لَقَُب الَحاِرِث بن َشِريكٍ  ، فَْوَعالٌن من الَحْفِز ، وهو الَحْوفَزانُ و

ْمح َحفََزهُ  َرِضَي هللا تعالَى َعْنهُ  الِمْنقَِرّي التَِّميِمّي الصحابيّ  اِصمٍ ع َي بتلك  الَحْفَزةِ  فعَِرَج من تِْلكَ  ِحيَن خاَف أَْن يَفُوتَهُ  ، أَي َطعَنَه به بالرُّ فُسّمِ

ً  الَحْفَزةِ  ُجل إِذا ، حكاهُ ابن قُتَْيبَة ، كذا في الُمْحَكم ؛ وفي التَّْهِذيِب  َحْوفََزانا اٍر من َجّراِري العََرِب ، وكانت العرُب تقوُل للرَّ : هو لَقٌَب لَجرَّ

 وأَنشَد ابُن ِسيَده ِلَجِريٍر يَْفتَِخر بذلك : .(1)لُقّب بذلك أِلَنَّ بُْسطاَم بَن قَْيٍس َطعَنَهُ فأَْعَجلَه  قاَد أَْلفاً : َجّراراً. وقال الَجوهريُّ :

ُن و  زحانَ حنـــــــــــــَح فـــــــــــــَ زَانَ  حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ فـ وح ٍة  ا ـــــــــــــَ نـــــــــــــَ عـــــــــــــح  بـــــــــــــطـــــــــــــَ

اَل     كـــــــَ وحِف َأشـــــــــــــــــــــح يـــــــعـــــــًا مـــــــن َدِم اجلـــــــَ ه جنـــــــَِ تـــــــح قـــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ

  
ّي : ليس البَْيُت لَجِريٍر وإِنَّما ه َحفََزه قال الَجْوهريُّ ، وقولُهم : إِنَّما و بِْسَطاُم بُن قَْيس َغلٌَط ألَنّه َشْيبَانِيٌّ فكيف يَْفتَِخر َجِريٌر به. قال ابُن بَّرِ

 اُب أَنَّه ِلَسّوار ، وبَْعَده :لَسّوار بِن ِحبّاَن اْلِمْنقَِرّي ، قالَهُ يَْوَم َجُدوَد. زاد الصاغانّي : وفي النّقَائض أَنّه ِلقَْيِس بِن عاِصٍم ، والصَّوَ 

ا و  نـــــــــــــَ ه رِمـــــــــــــاحـــــــــــــُ تـــــــــــــح َزلـــــــــــــَ رًا أَنــــــــــــــح رَاَن َقســـــــــــــــــــــــــــح  محـــــــــــــُح

اَل     قــــــــــــَ ثــــــــــــح ه مــــــــــــُ يــــــــــــح الن يف ِذرَاعــــــــــــَ اجلََ غــــــــــــُ (2)فــــــــــــعــــــــــــَ
 

  
ّي : وقال األَْهتَُم بُن ُسَمّيٍ اْلِمْنقَِرّي أَيضاً :  وقال ابُن بَّرِ

ُن و  زحانَ حنـــــــــــــَح فـــــــــــــَ زانَ  حـــــــــــــَ فـــــــــــــَ وح ٍة  ا ـــــــــــــَ نـــــــــــــَ عـــــــــــــح  بـــــــــــــطـــــــــــــَ

ا    يـــــــــَ وِف آنـــــــــِ يـــــــــعـــــــــًا مـــــــــن َدِم اجلـــــــــَ ه جنـــــــــَِ تـــــــــح قـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

  
 ، أَي أََمداً ، قال : َحفَزاً  : َجعَْلُت بَْينِي وبَْيَن فاُلنٍ ، في لُغَة بني َسْعد ، قال ابُن األَْعرابّي : يُقَال  بالتَّْحِريك : األََمُد واألََجلُ  الَحفَزُ و

ُر مـــــــــــــــــا أََردحمُتح طـــــــــــــــــائـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاً و عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح  ِ  أَفـ

وا     رِبـــــــــــــُ زاً َأوح َتضـــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــَ رِ  حـــــــــــــَ اٍم قـــــــــــــابـــــــــــــِ عـــــــــــــَ  لـــــــــــــِ

  
أَي ُمْستَْعِجل ُمْستَْوفٌِز ،  ، «ُمْحتَِفزٌ  أُتَِي بتَْمٍر فَجعََل يَْقِسُمه وهو وسلمعليههللاصلىأَنَّ رسول هللا »َحِديُث أَنٍَس :  ، ومنه : اْستَْوفَز اْحتَفَزَ و

ٍن من األَْرض. يقال : َرأَْيتُهُ  ُع ِلَمْن أَتاهُ ، فإِذا » ، ومنه َحِديُث األَْحنَف : كتََحفَّزَ  ، أَي ُمْستَْوِفزاً ، ُمْحتَِفزاً  يريد الِقيَاَم َغْيَر ُمتََمّكِ لم كان يَُوّسِ

 ً  .«تََحفُّزاً  له تََحفَّزَ  يَِجْد ُمتََّسعا

 ، عن ابن األَعرابّي ، وأَنشد : في ِمْشيَتِه : اْحتَثَّ واْجتََهدَ  اْحتَفَزَ و

ِر  ِ  الـــــــــــر بـــــــــــح يـــــــــــح ُر تــــــــــــَ ثـــــــــــح ٌب مـــــــــــِ نـــــــــــّ زٌ جمـــــــــــَُ فــــــــــِ تـــــــــــَ    ـــــــــــُح
وُب     ـــــــــُ ب ِ عـــــــــلـــــــــ  َأَوالُه َمصـــــــــــــــــــــــح اح ـــــــــَ َري ـــــــــُقصـــــــــــــــــــــــح (3)ابل

 

  
 ، أَي ُمْجتَِهٌد في َمّدِ يََدْيه. ُمْحتَِفزٌ 

ُجُل فَْليَُخّوِ ، وإِذا َصلَِّت الَمْرأَةُ »حديث علّي َرِضي هللا عنه :  ، ومنه تََضامَّ في ُسُجوِده وُجلُوِسه : اْحتَفَزَ و أَي  ، «فَْلتَْحتَِفزْ  إِذا َصلَّى الرَّ

ي الرُجلَ تَتَضامَّ إِذا َجلََسْت وتَْجتَِمع إِذا َسَجَدت وال تَُخوِّ   فاْحتَفَزَ  قال ُمَجاِهٌد : ذُِكر القََدُر عند اْبِن َعبّاِس َرِضَي هللا عنهماو« ي كما يَُخّوِ

، هكذا فَسَّره النَّْضر ، وقال ابُن األَثِير : قَِلَق وَشَخَص َضَجراً ؛  اْستََوى جالساً على َوِرَكْيه أَي ، «وقال : لَْو َرأَْيُت أََحَدُهم لَعََضْضُت بأَْنِفه

 ٍء.في ُجلُوِسه يُِريُد الِقيَاَم والبَْطَش بَشيْ  يَْحتَِفزُ  اْستََوى جالساً على ُرْكبَتَْيه كأَنّه يَْنَهُض. وقال غيُره : الرُجلُ  وقيل :

 ُخ :، قال الشَّّما جاثاهُ  : َحافََزهُ ُمحافََزةً و

ا و  الَم ابَدَرُه هبــــــــــــــــــــَِ ا رََأ  اإِل ــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــَ

وَج     جــــــــُ َم الــــــــلــــــــ  ا اَبَدَر اخَلصــــــــــــــــــــــح مــــــــَ زُ كــــــــَ افــــــــِ حــــــــَ ُ
 (4) املــــــــ

  
بِيَّ على أَْطَراِف ِرْجلَْيَك فتَْرفَعَهُ ، وقد : لُْعبَةٌ ، وهي الَحْوفََزىو َدانَاهُ  قال األَصمعّي ، معنَى حافََزهُ :و له ، نق َحْوفَزَ  أَْن تُْلِقَي الصَّ

 الّصاغانّي.

ْدق الحافِزُ و  ، نقله الّصاغانّي. : َحْيُث يَْنثَنِي من الّشِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، وأَنشد ابُن األَْعرابّي : حاِفزٌ  : ُمْحفَزٌ  رُجلٌ 

َزةو  فــــــــــــــــــِ ا   ــــــــــــــــــُح هــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ زَاِم مبــــــــــــــــــرحفـ  ا ــــــــــــــــــِ

اَلاَب     ِت الـــــــــــكـــــــــــِ تـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــح ِر أَفـ اِة الـــــــــــر بـــــــــــح (5)كشـــــــــــــــــــــــــَ
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__________________ 
ومتامها  .. لقب بذلك ألن قي  بن عاصـــــــم .. ( كذا ا وما نســـــــب للجوهري هنا واللســـــــان هو تتمة عبارة التهذيب ا أما عبارة الصـــــــحاح :1)

 كعبارة ابن قتيبة.
 عبد بن عمرو بن بشر بن عمرو بن مرثد.ويعين حبمران ابن محران بن  .«مقفالً »( يف التكملة : 2)
  ري عل  جريه األو  ال حيو  عنه ولي  مثر قوله : قوله : عل  أواله مصبوب ا يقو  :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 إذا أقبلت قلت داّبءة
 .«ذلك إلا حيمد من اإلانث ا أفاده يف اللسان

 ( ويرو  : ابدرها به.4)
 .«يعين أن هذه الفرس تدفض ا زام مبرفقيها من شدة جريها. كذا يف اللسان»صرية : ( هبامش املطبوعة امل5)
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 وهو الدَّْفع. الَحْفزِ  ُمْفِعلَةٌ من

 والدَّْفعِ للسَّْهم ، عن أَبي َحنِيفَة ، وقَْوُل الراِجز : الَحْفزِ  : َشديدةُ  َحفُوزٌ  وقَْوسٌ 

ُفوزِ تُرِيُح بعحَد الن َفِ   َحح
 (1) امل

ً  يُْحفَزُ  يُِريُد النَّفَس الشَِّديد الُمتَتَابع كأَنَّه من »في َحِديث أَنٍَس : والنَّفَِس ، إِذا اْشتَدَّ بِه.  َمْحفُوزَ  أَي يُْدفَُع من ِسيَاق. وقال العُْكِليُّ : رأَيُت فاُلنا

 الَمْوِت. َحْفزُ  أَْشراِط السَّاعةِ 

 قال : َمْوُت الفَْجأَةِ. ؟الَمْوت َحْفزُ  قيل : وما

ْدِر : تَقَاُربُ  الَحْفزُ  وقال بعُض الِكالبِيِّين :  .(2) النَّفَس في الصَّ

 . نَبٌت ، نقله الصاغانّي.الَحْوفزانُ و

كاَب ، إِذا َصبُّوها. َحفَُزوا وقال ُشَجاٌع األَعرابّي :  َعلَْينَا الَخْيَل والّرِ

،  ي تَْرَمُح بَِها ، كأَنَّهُ مْقلوُب القَاِحَزةِ بِرْجِلَها ، أَ  تَْحِقزُ  الَّتي ، أَهمله الجْوهرّي وصاحُب اللّسان ، وقال الّصاَغانّي : هي الَحاقَزةُ  : [حقز]

 كما سيَأْتي ، هكذا صّرح بِه ، َولَْم يَْذُكْره َغْيُره.

 ، نقَلَه الّصاَغانّي. األَِديَم والعُوَد : قََشَرُهما َحلَزَ  : [حلز]

يُِّئ الُخلُِق. الِحلِّزُ و  .الِحلَِّزةُ  ، وهي القَصيرُ  : الِحلِّزُ و ، وهي بَهاٍء. البَخيلُ  : الِحلِّزُ و ، كِجلَّق : السَّ

 ، وقيل : هو َضْرب من الُحبُوب ، يُزَرع بالّشام ، وقيل : هو َضْرٌب من الشََّجر قَِصاٌر ، عن الّسيرافّي. نَبَاتٌ  : الِحلِّزُ و

. ، الِحلَِّزةو البُوُم ، : الِحلِّزُ و  بالهاِء ، ألَْنثَى الُكّلِ

 معروفةٌ ، قاله ابن ُدريد. ُدَوْيبَةٌ  الِحلَِّزةُ و

َزةَ  الحاِرُث بنو  شاعٌر. ، من بني كنَانَةَ بن يَْشُكَر بن بَْكِر بن َواِئل ، اليَْشُكِريّ  ِحلِّ

ٌ  حلِّزٌ  قال الجْوهرّي : رُجلٌ  َي الحاِرُث بنُ  ِحلَِّزةٌ  : بَخيل ، وامرأَة َزةُ  األَزهرّي : قال قُْطُرٌب :. وقال ِحلَِّزةَ  : بَِخيلَةٌ ، وبه ُسّمِ : َضْرٌب  الحلِّ

َي الحارُث بنُ   . قال األَزهريُّ : وقُْطُرٌب ليس من الثِّقَاِت ، وله في اشتقاق األَْسَماِء ُحُروٌف ُمْنَكَرة.حلَِّزةَ  من النَّبَات ، وبه ُسّمِ

 قَِرَحةٌ. ، بتشديد الالَّم المْكُسورة : ِحلَِّزةٌ  ٍة ، وكذا، كفَِرحَ  َحِلَزةٌ  وكبِدٌ  ، على النََّسِب ، : َضيِّقٌ  حاِلزٌ  قَْلبٌ و

 نقلَه الصاغانّي. ُء : بَِقَي.الشي تََحلَّزَ و

عَ  عند الُحْزن : القَْلبُ  تَحلَّزَ و  ، وهو كاالْعتِصار فيه. تََوجَّ

رَ  ، إِذا لألَْمرِ  الرُجلُ  تََحلَّزَ و اجز : تََشمَّ  له ، وكذلك تََهلََّز ، قال الرَّ

َن لـــــــــــــــلـــــــــــــــحـــــــــــــــادي ِإذا يــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــح َزارحفــــــــــــــــَ لـــــــــــــــ    حتـــــــــــــــََ
زَا     زحهـــــــــــــــــَ ه هتـــــــــــــــــََ ـــــــــــــــــَ َززحت امـــــــــــــــــًا ِإذا هـــــــــــــــــَ (3)هـــــــــــــــــَ

 

  
 منه. (4)اْختَلََج  ، ومثله : َحقَّهُ : أََخَذهُ  منه اْحتَلَزَ  في نواِدر األَعراب :و

 ، ومثله تََحالَْجنَا بالَكالم. بالَكالم : قال ِلي وقُْلُت لَهُ  تََحالَْزناو

ْمثِ  الَحلَُزونُ و كةً : َدابَّةٌ تكوُن في الّرِ َرُجوَن والقََرقُوس ، فإِْن كانت  (5) ، ُمَحرَّ ، نقله األَصمعّي ، وجاَء به في باب فَعَلُول ، وذكَر معه الزَّ

ا فَعَلَه الجوهرّي ، وِإن كانت زائدةً فالَحْرُف ثاُلثِّي ، وهذا َمْوِضُع ِذْكره ، النُّوُن أَْصِليّة فالحرُف ُربَاِعّي ، وَمْوِضع ذْكره حرف النُّون ، كم

 ، وهذا قَْوُل األَِطبّاِء. ِمْن ِجْنِس األَْصَدافِ  الَحلَُزونُ  أَو كما فَعَلَه األَْزَهِرّي.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :
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 ، أَي َوِجٌع. حاِلزٌ  َرُجلٌ 

 امرأَةٌ. ِحلَِّزةُ و

 : َمْوِضٌع. ُزونُ الَحلَ و

بتقديم الِجيم ، وقد تقّدم عن ابن ُدريد ،  الَجْلَحز ، كَجْعفٍر ، أَهملهُ الَجماعةُ ، وهو اللَّئِيُم البَِخيُل السَّيِّئ الُخلُِق ، مقلوبُ  الَحْلَجزُ  : [حلجز]

 لمْ وذَكرنا كالَم األَزهرّي وإِنكاره واستِْغرابَه. وأَّما بتقديِم الحاِء على الجيم ف

__________________ 
 ( بعده يف التهذيب :1)

 إراحة اجلداية النفوز
 ونسبه هبامش املطبوعة الكويتية جلران العود.

 ( زيد يف التهذيب بعدها : وقالت امرأة منهم : حفز النّـَف  حا يدنو اإلنسان من املوت.2)
 ( ويرو  : هتّلزا.3)
 املهملة.( يف اللسان والتكملة اب اء 4)
 ( الرمث : مرع  لالبر من ا م  ا قاموس.5)
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 َيذحُكرحه َأحٌد من األَئّمة ا ِإال َأن يُكون َتَصح ف عل  بعضهم ا فليُنحظر.
قال أَبو حاتم : تغدَّى أَْعَرابِيٌّ مع قَْوٍم فاْعتمَد على الَخْرَدل ووِشْبه اللَّْذَعِة فيه ، كَطْعِم الَخْردل.  ءِ ، كالضَّْرب : َحَرافَةُ الشَّيْ  الَحْمزُ  : [حمز]

 .(1)وَحَرافَتُه  حْمُزه: فقال  ؟، فقالُوا : ما يُْعجبُك منه

 نقله األَزهرّي.

 َحِديدته ، إِذا حدَّدها ، وقد جاَء ذلك في أَْشعاِرهم. َحَمزَ  ، في لُغة ُهذْيل ، يُقاُل : التَّْحِديدُ  : الَحْمزُ  من الَمَجاز :و

هُ. َحَمزه يَْحِمُزه : القَْبضُ  : الَحْمزُ و  : قبََضه وَضمَّ

 من َحَرافَته. : لََذَعه يَْحِمُزه الشََّراُب اللِّسانَ  َحَمزَ و

دَّةُ  ، كَسَحابَة : الَحَمازةُ و نَزٌّ  : َحِميزٌ و حاِمزٌ  ، أَي ُصْلُب الفُؤاِد ، ويُقال : حاِمُزهو الفَُؤادِ  َحِميزُ  ، كَكُرم ، فهو َحُمزَ  وقد والصَّالبَةُ ، الّشِ

 ظِريٌف. َشِديٌد ذِكيٌّ  َخفيُف الفُؤادِ 

ُسئِل َرُسوُل هللا » عْنهما : حِديث ابن عبّاس َرضي هللا وأَْقواها وأََشدُّها ، وقيل : أََمضُّها وأََشقُّها ، وهو من األَْعماِل : أَْمتنَُها أَْحَمزُ و

 وهو َمجاز. ، «أَْحَمُزَها ، أَّي األَْعَماِل أَْفَضُل ، فقال : وسلمعليههللاصلى

انَةٌ و ةٌ. : فيها ُحُموضةٌ  حاِمزةٌ  ُرمَّ  كذا قاله الصاغانّي ، وفي األَساس : ُمزَّ

 ، وَعْنهُ ِسماُك بُن َحْرٍب َوغْيُره. عنهماهللارضي، َروى عن أَبي َذّرٍ وَعِلّي ،  تابِِعيٌّ  ، الِحَمازّي ، ، كِكتابِ  ِحَمازٍ  حبِيُب بنُ وَ 

َدفيّ  ِحَمازٍ  َعْمُرو بُن َزاِلِف بِن َعْوف بنِ و ْن ّشِهَد فَتْح ِمْصر الصَّ ، كما نقَله  بالّراءِ  ابُن ِحَماٍر ، ويُقال : هو ، ذكره ابُن يُونُس ، ِممَّ

 الصاغانّي.

 ، ِلِشدَّته وَصاَلبَته. : األََسدُ  الَحْمزةُ و

يفةٌ ، وبها ُكنَِي أَنٌَس ، بَْقلةٌ  : الَحْمزةُ و ؛ « َحْمَزة ، وكان يُْكنَى أَبا (2) «بِبَْقلٍة ُكْنُت أَْجتِنيها وسلمعليههللاصلىَكنّانِي رسوُل هللا  قال أَنٌس : ِحّرِ

 ِللِّسان والبَقلةُ التي َجنَاها أَنٌس كان في َطْعِمَها لَْذعٌ 
يت البْقلةُ  (3)  لَجْنيِه إِيّاها ، قاله الجوهرّي. َحْمزة ، بِفْعِلها ، وُكنَي أَنٌس أَبا َحْمزةً  فُسّمِ

ه. ، أَي َحَمَزهُ  ِلما ، كَصُوٍر ، لَحُموزٌ  إِنَّهُ  يقال :و دَّةِ ، أَو مأْخوذ بمعنَ  الَحَمازةِ  . أَو منَحْمَزة وِمْنهُ اْشتِقاقُ  وُمْحتِمٌل له ، ضاِبٌط لما َضمَّ ى الّشِ

 وهي البْقلة الِحّريفة ، أَو غير ذلك. الَحْمزة من

َزانُ و يَانَ  ِحّمِ  ، نقَله الصاغانّي ، وهكذا في ُمْختصر البُْلَدان. ة بنَْجَراِن اليمنِ   :(4) ، كِصلِّ

 ، قال أَبو ِخَراش : البَنَان ، َشِديُده َمْحُموزُ  َرُجلٌ و

 البَناِن َضِئيرُ  َ حُموزُ أُقـَيحِدُر 
 َهكذا أَنشُدوه. قلُت : والذي قََرأُْت في أَْشعَاِر الُهذِليّين ألَبِي خَراٍش :

ا  َم ِورحَدهـــــــــــَ قـــــــــــد  يـــــــــــبـــــــــــًا وقـــــــــــدح أَمحســـــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــَ نـــــــــــِ  مـــــــــــُ

ِدُر     وزُ أُقــــــــــــيــــــــــــح مــــــــــــُ ِذيــــــــــــُر   ــــــــــــَح اِع نــــــــــــَ طــــــــــــَ (5)الــــــــــــقــــــــــــِ
 

  
ها ُمحدَُّدها ، الِقطاعِ ، أَي شِديُد الِقَطاع ، ونَِذيُل : نَْذُل الَهْيئَة. وقال األَْخفُش : الِقَطاُع : النَِّصاُل ، وَمْحُموُزها : ُصْلبُ  َمْحُموز قال الُسكَِّريُّ :

 .َحْمزةُ  قال : ومنه اْشتُقَّ 

 ، هكذا نقَله المصنِّف ، ولعلَّه بالراِء ، وقد تَقدَّم في َمْوِضعه. : ع حاِمزٌ و

 ا يُْستْدرك عليه :* وممّ 

 .الحْمزة ، واالسمُ  (6): حُمض ، وهو ُدون الحاِزِر  يَْحِمُز َحْمزاً  اللَّبَنُ  َحَمزَ 
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اُء : اْشَرْب من نَبيِذك فإِنَّهُ   لما تَجُد ، أَي يَْهِضُمه. َحُموزٌ  قال الفَرَّ

 : الَحاِمُض الَِّذي يَْلَذُع اللَِّسان َويْقُرُصه. الحامزُ و

 أَنَّهُ : » (7)حديث  ، بالفتْح : اللَّْذُع والِحدَّةُ ، ومنه الَحَمازةُ و

__________________ 
 ويف األساس : حرارته ومحزته.« محزة فيه وحراوة»( يف التهذيب : 1)
 التهذيب والنهاية واللسان. واألصر يواف « أجنيها»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 .«اللسان»( عن الّلسان ا وابألصر 3)
 ( قيدها ايقوت بكسرتا وتشديد الزاي.4)
 .«ميتاً »وابألصر  318/  2( عن اجلمهرة 5)
 .«اخلازر»( عن اللسان وابألصر 6)
 ( النهاية واللسان : حديث عمر.7)
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 .«مَحَازةٌ  َشرَب شراابً فيه
 ، وقال اللِّْحيانِّي : َكلَّْمُت فاُلناً بَكِلَمة (1) [وقلبه]اللَّْوُم فُؤاَدهُ  َحَمزَ  وأَْوَجعتْهُ ، وهو َمجاٌز. وفي التَّْهِذيب : الَكِلمةُ فُؤاَدهُ : قَبََضتْه : َحَمَزتو

 فَُؤاَدهُ. َحَمَزت

 الفُؤاِد : ُمتقبُِّضه. حاِمزُ  ورُجلٌ 

. الَحِميزُ و الحاِمزُ و  : الشَِّديُد الذَِّكيُّ

ُره ، ومنهُ اْشتُقَّ  أَْحمزُ  وفاُلنٌ  يت ، أَي ُمنَقَبُِّض األَْمر ُمَشّمِ  .َحْمَزةُ  أَْمراً من فاُلٍن ، أَي أَشدُّ. وقال ابُن الَسّكِ

 : َشِديٌد. قال الشَّّماخ : َحاِمزٌ  وَهمُّ 

ِر ا َحز اٌز من اهلَمِّ و   (2) َحاِمزُ يف الصدح
 ُمِمضٌّ ُمْحِرٌق. ، أَي عاِصٌر. وقيل : حامزُ  ِذيِب ، من اللَّْوموفي التَّهْ 

 كَسِفينة : فَرُس َشْيطان بن ُمْدِلج ، أَحِد بني تَْغِلب ولها يقُول : َحِميزةُ و

يِن هبـــــــــــا َتســـــــــــــــــــــــــري  ـــــــــــح ـــــــــــت ـــــــــــزةُ أَت ي ـــــــــــاً  محـــــــــــَِ ن وحهـــــــــــِ  مـــــــــــَ

ِم َأو     يــــــــح هــــــــَ َر  الــــــــد  َمســــــــــــــــــــــح يــــــــَزةُ كــــــــَ َبُم  محــــــــَِ (3)َأشــــــــــــــــــــــح
 

  
 البن الكلبّي. كذا في كتاب الخيل

آِشير ، كما أَفاد ابُن خلِّكان ، وانتسب  َحْمزةُ  ، من بِاَلد ، الَمْغرِب ، هكذا نقله الصاغانّي. قلت : وهذا البَلُد يقال له َحْمَزى ، وقيل : َحْمزةُ و

ْينَبّي ، وعْنه ابُن َعَساِكر ، مات سنة إِليه عبُد المِلك بن عبد هللا بن داُووَد الَمْغِربِّي الَحْمزّي الفقيه ، نزيُل بْغداد ، عن أَ   .527بي نَْصٍر الزَّ

في الِقَراَءاِت ، روى عنه أَبو الفَتْح  حْمزةَ  فإِنّه منسوٌب إِلى إِتْقاِن حْرفِ  الَحْمزيّ  وأَّما أَبو بَْكر أَحمُد بُن محّمد بن إِسماعيل األََدِمّي الُمْقِرئُ 

 يُوُسُف القَّواس.

 : طائفةٌ من الَخَواِرج. الَحْمِزيَّةو

ْبط باليَمن ، وهم بَنُو الَحْمزيُّونو ْحمن بِن يْحيى بن عبِد هللا بن الُحَسْين بن القاسِم بن  َحْمزة : بََطن من بني الَحسن الّسِ بن الحَسن بن عبد الرَّ

ِكيَّة ، وَحِفيُدهَطبَاَطبَا  ْيِديَّة ، وحِفيُده  َحْمزةَ  بُن َعلي بن َحْمزةُ  الَحسنّي ، ويُْدَعى بالنَّْفِس الزَّ الُملَقَُّب بالُمْنتََجِب العاِلم ، وهو الثاني أَحُد أَئّمة الزَّ

ِة اليَمِن وُعلَمائهم ،  حْمزةَ  والَجَواِد ؛ وَولُده عبُد هللا بن بن َعِلّيٍ ، وهو الثّاِلُث ، ويُْدعى بالتَِّقيّ  حْمَزةَ  بُن ُسلَْيَماَن بنِ  َحْمَزةُ  هذا ، من ِكبَار أَئِمَّ

َرات.  ويُلَقَّب بالمْنُصوِر باهلِل ، وأَْعقََب عن عْشرة ، كما أَْوَدْعنَا تَفصيل ذلك في الُمْشجَّ

 ومّما اْستَْدرك ابُن مْنُظوٍر هنا :

 ، بالَكْسِر : القَِليُل من العَطاِء. الِحْنزُ  : [حنز]

 هذا ، أَي ِمثْلُه قال : والمْعُروف : ِحتْن. ِحْنزُ  وهذا

 ، بالَكْسر ، كالِحيَاَزة ، حاَزهُ َحْوزاً  ، وُكلُّ َمْن َضمَّ َشْيئاً إِلى نَْفِسه من ماٍل أَو غيِر ذلك فقد ءِ : الَجْمُع وَضمُّ الشَّيْ  الَحْوزُ  : [حوز]

 .اْحتَاَزهُ و إِلَْيه حاَزهو ِلنَْفِسه ، وعلَْيَك بِحيَاَزة الماِل ، اْحتَاَزهُ  الَماَل ، إِذا حازَ  ويُقاُل : .يازِ االْحتِ و

َزهاو ويَِحيُزها يَُحوُزها اإِلبِلَ  حازَ  ، كالَحْيِز ، وقد السَّْوُق اللَّيِّنُ  : الَحْوزُ و  يُقَال : الشَّديدُ  السَّْوقُ  : الَحْوزُ  قِيَل :و : ساقها َسْوقاً ُرَويداً ؛ َحوَّ

 .(5) ضدٌّ  أَي ُسْقها َسْوقاً َشِديداً ، (4) ُحْزها

ََّخذُ َحَوالَْيه ُمَسنّاةٌ  الرُجلُ  يَُحوُزه المْوِضعُ  : الَحْوزُ و  .األَْحَوازُ  ، والجْمعُ  تُت

 ، إِذا َملََكهُ وقَبََضه واْستَبدَّ به. حاَزهُ يُحوُزه ، يُقَال : ْلكُ المِ  : الَحْوزُ  قال أَبو َعْمرو :و

 ، إِذا نََكَحها ، قال الشاعر : َحْوزاً  المْرأَةَ  حازَ  ، النَِّكاحُ  : الَحْوزُ  قال ابن ِسيَده :و



7258 

 

ِطي َحوحزَ  َحاَزَهاَلم ا  (6)تـَُقوُ  
َ
 امل

 .حاَزها اللَّْيث. قلُت وفي األَساس ، من الَمَجاز : ويُقَال لَمن نََكَح اْمرأَةً قدأَي جاَمعَها ، ونََسبه الصاغانّي إِلى 

 ، نقله الّصاَغانّي. اإِلْغَراُق في نَْزعِ القَْوس : الَحْوزُ و

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 ( تقدم يف مادة حزز وصدره هنا  :2)

 فلما شراها فاضِت العُا عربةً 
 ورواية العجز أثبتناها عن املطبوعة الكويتية نقاًل عن أنساب اخلير البن الكليب.« بكسر  الدهيم أو محيزة أشهم»ألصر : ( اب3)
 .«أحزها»( عن اللسان وابألصر 4)
 وهي يف التهذيب.« يف نسخة املو املطبوع زايدة : والسرُي الّلّاُ »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«يقو »ابألصر ( عن التهذيب ا و 6)
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 ، َسِمَع أَبا الفَتْح بَن شاِتيل. الَحْوِزيّ  البَْعقُوبيّ  الّزاِهد ، الفقيهُ  الفّراش بن َمَحلَّةٌ بأَْعلَى بَعقُوبَا منَها عبُد الَحّق بُن َمْحُمود : الَحْوزُ و

لَِفيّ  أَبي طاهرٍ  َشْيخُ  الَحْوِزيّ  َخِميُس بُن عِليّ منها  بَْرقةَ ، َحْوزُ  في َشْرقيِّها يقال لها ة ، بَواِسطَ  ، الَحْوزُ و األَْصبهانِّي. ومنها أَيضاً أَبو  الّسِ

كاتُِب الَوْقف ، َحّدَث عنه  الَحْوِزي ، وكذا َعلّي بن محّمد ابن عليّ  (1)، َسِمَع الَحَسَن بَن أَحمَد الغُْنُدجانّي  الَحْوِزيُّ  طاِهٍر بََرَكةُ بُن َحّسان

، عن أَْحَمد بن ُعبَْيد هللا اآلِمدّي ، وعنه ابن الدَّبيثِّي. وعبد الواِحد بن  الَحْوزيّ  د هللا محّمد بن الُجالّبِّي. وأَبو َجْعفَر عبُد هللا بن بََرَكةَ أَبو َعبْ 

 َحسن الَواِسطّي. الحّمامّي ، حدََّث عن أَبي السَّعادات الُمباَرك بن نَغُوبَا ، وعنه محّمد بن أَْحمد بن الَحْوِزيّ  أَْحمد

 ، عن محّمد بن الُحسْين النّّحاس ؛ وابنُه يَْحيَى َحدََّث أَيضاً. الَحْوِزيّ  َزْيد بِن الَهْيثَمِ  علّي بن ة ، بالُكوفَة ، منها الَحَسُن بنُ  : الَحْوزُ و

يَت بها النَّاِحيَةُ ، وفي الحديث :  الَحْوَزةُ و زه.، ِلَما في َحيِّ  (2) لَحْوَزتِهِ  ، يقال : فاُلٌن مانِعٌ  بهاٍء : النَّاحيَةُ  ، الحْوَزةُ و  فَحَمى»فَْعلَةٌ منه ، ُسّمِ

 أَي ُحُدوَده ونََواِحيَه ، وهو َمَجاز. .«اإِلْسالمِ  َحْوَزةَ 

 بَْيضةُ الُمْلِك. : الَحْوَزةُ و

 ليس بعِظيِم الَحّبِ ، نقله الصاغانّي. ِعنَبٌ  : الَحْوَزةُ و

 ، وقالْت امرأَةٌ : فَْرُج الَمْرأَةِ  : الَحْوَزةُ و

ِه  هــــــــــــِ ي الــــــــــــرت حَب يف َوجــــــــــــح ثــــــــــــِ ُت َأحــــــــــــح لــــــــــــح ظــــــــــــَ  فــــــــــــَ

ي     ينِّ وَأمحـــــــــــــِح وحَزةَ عـــــــــــــَ وحَزةَ  حـــــــــــــَ بِ  حـــــــــــــَ ائـــــــــــــِ  الـــــــــــــغـــــــــــــَ

  
 ، وأَنشد : َحْوَزاتِه قال األَزهرّي ، قال الُمْنِذِرّي : يُقَال : َحمى

ا  ـــــــــــــٍض هلـــــــــــــَ رِّ رِي ـــــــــــــكـــــــــــــُ وُذ ب عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ٌف يـ  ســـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــَ

اال ا ـــــــــــــــوحزاتِ محـــــــــــــــََ      َر اإِلفـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  واشـــــــــــــــــــــــــــــح

  
اُء : َحْوَزاتِه قال : السَّلَُف : الفَْحُل ، َحَمى  ، أَي ال يَْدنُو فَْحٌل ِسواهُ منها ، وأَنشد الفَرَّ

راً  فـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ َن قـ رُتِكـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ه ف ـــــــــــــــــِ وحاَزت  محـــــــــــــــــََ  حـــــــــــــــــَ

امِ و     ـــــــــــــــِه مـــــــــــــــن اإِلجـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــل  َأمحـــــــــــــــحَ  مـــــــــــــــا ي

  
الغائِب ، على  َحْوَزةَ  إِْن كان لألَْزَهرّي َدِليٌل غيُر ِشْعر المرأَةِ في قْولها : وأَْحِمي: نََواِحيَه من الَمْرَعى. قال صاحُب اللّسان  بحْوزاتِه أَراد

للغائِِب ، َصحَّ له االْستِْدالُل ، ولكنّها قالت  ْوزتِيحَ  الَمْرأَةِ فَْرُجَها ُسمع ، واْستِْداللُه بهذا البيت فيه نَظٌر ، ألَنّها لو قالْت : وأَْحِمي َحْوَزةَ  أَنّ 

فَْرُج الَمْرأَةِ ، ألَّن كّل ُعْضٍو لإِلْنسان قد جعله هللا تعالى  الحْوزةَ  الغائِب ، وهذا القَْوُل منها ال يُْعِطي َحْصَر الَمْعنى في أَنّ  َحْوَزةَ  : وأَْحِمي

أَحٌد إِالّ إِذا نُِكَحْت بِِرضاها ،  يَُحوُزه ما داَمْت أَيِّماً ال َحْوِزَها ، َوفَْرُج الَمْرأَةِ أَيضاً في حْوُزه والرجلِ  ، وَجميُع أَْعضاِء الَمْرأَةِ  َحْوِزه في

زْوُجَها فََملَكه بعُْقَدةِ نِكاِحها ،  حازهُ  الغائِب ، معناه أَّن فَرَجها مّما َحْوَزةَ  َزْوِجَها ، فقولها : وأَْحِمي َحْوزةِ  فإِذا نُكَحْت صاَر فَْرُجها في

بهذه الطَّريِق ال َحْوَزتَُها بالعَلِميَّة. وما أَْشبَه هذا بَوهِم الَجْوَهِرّي في اْستِْدالله ببَْيِت عْبِد هللا  َحْوَزتُه واستَحّق التَّمتَّع به ُدوَن غْيره ، فهو إِذاً 

 َمر في مَحبّته الْبنه سالم بقوله :بن عُ 

ِ واألَنحِف ساملُ و  َ الَعاح  (3)ِجلحَدُة باح
 َحْوَزةَ  ذلك هذه الَمرأَةُ َجعلْت فَرَجهاعلى أَنَّ الِجْلدة الّتي بين العَْيِن واألَْنِف يُقال لها ساِلٌم ، وإِنََّما قصَد عبُد هللا قُْربَهُ منه وَمَحلَّه عنَده ، وك

، فالفرُج ال يَختّص بهذا االْسِم ُدون أَْعضائِها ، وهذا الغائُب بعَْينِه ال يَْختّص بهذا االْسِم  حْوزةٌ  َزْوِجها فَحَمتْه له من َغْيِره ، ال أَّن اْسَمه

ُجها ، إِذْ  ْن يَتََزوَّ جها َغيُره بعدهُ صار هذا ُدون أَْعضائِها ، وهذا الغائُب بعَْينِه ال يَْختّص بهذا االْسم دون غْيِرِه ِممَّ  لو َطلَّقَها هذا الغائُب وتَزوَّ

ْوج األَّوِل. وهللا أَْعلم. َحْوَزةً  الفَرُج بعَْينِه وج األَِخير ، واْرتفع عنه هذا االسُم للزَّ  للزَّ

. الطَّبيعةُ  (4) الَحْوزُ و  من خْير أَو َشّرٍ

 رو بن َمْعِد يَكرَب مع بني ُسلَْيٍم ، قال َصْخُر بن َعْمٍرو :كانَْت عنده َوْقعةٌ لعَمْ  َواٍد بالِحجازِ  : َحْوَزةُ و

راً  مــــــــــــــح ن هبــــــــــــــا وعــــــــــــــَ ديــــــــــــــح الــــــــــــــِ ُت اخلــــــــــــــَ تــــــــــــــلــــــــــــــح  قــــــــــــــَ

وحَم و     ـــــــــــــــَ رًا يـ وحَزةَ ِبشـــــــــــــــــــــــــــــح رِ  حـــــــــــــــَ َن ِبشـــــــــــــــــــــــــــــح  وابـــــــــــــــح
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__________________ 
 ابلفاء.« الفندجاين»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 1)
 .«حوزته»( عن اللسان وابألصر 2)
 اللسان يف مادة سلم وصدره :( 3)

 يديرونين عن سامل وأُريغه
 معطوفة عل  ما قبلها. وما ابألصر يواف  عبارة التكملة.« وا وزة»( كذا ابألصر ا وسيا  القاموس يقتضي أن تكون 4)
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ِه اإِلبِل إِلى الماءِ و ُل لَْيلَِة تََوجُّ ى أَوَّ  ، ألَنّه يُْرفَُق بها تلك اللَّْيلَةَ فيَُسار بها ُرَوْيداً. الَحْوزِ  لَْيلَة إِذا كانَْت بَعيدةً تُسمَّ

ّكيت : (1)والطَّلَُق   أَن يُْخِلَي ُوُجوهَ اإِلبل إِلى الَماِء ويَتُْرَكها في ذلك تَْرَعى لَْيلَتَئٍذ فيه لَْيلَة الطَّلَِق. وأَنشد ابن الّسِ

 وطََلُقه َحوحزُهزيحداً  قد َغر  
 وآخره : (2)قلُت : وهو لبَشير بن النِّْكث الكلبّي 

 ٍء وفـ َقه مَوفُِّقهح من امحر 
ه فِّقُه فَهيَّأَ آلةَ الشُّْرب. نقله الصاغانّي.فلم يَْسق ولم يَُكْن مثَْل اْمرى َحْوُزه يقوُل : َغرَّ  ٍء َوفَّقَه موَّ

جل إِذا تََحبََّس ف َل علينا فالنٌ  َحْوِزك ي األَْمر : َدْعنِي منويقَال للرَّ زَ  َوقَدْ  والطَّلَِق ، والطَّلَُق قَْبَل القََرب ، بالَحْوز وَطلَِقك. ويقَاُل : َطوَّ  َحوَّ

 ساقََها إِلى الماِء ، قال : تَْحويزاً  اإِلبلَ 

و َزهــــــــــــــــا مــــــــــــــــيــــــــــــــــِم  حــــــــــــــــَ َرِ  الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــنح بـ

لـــــــــــــيـــــــــــــمِ     َة الـــــــــــــظـــــــــــــ  يـــــــــــــَ ي ِمشـــــــــــــــــــــــــــح َدُأ مَيحشـــــــــــــــــــــــــــِ  َأهـــــــــــــح

  

 والّرِفحِ  وابلط ِميمِ  اب َوحزِ 

 ، كما في األَساس. حاَزَها وكذلك

 نقله الصاغانّي. الَوْطءُ  : الُمَحاَوَزةُ و : الُمَخالََطةُ. المحاَوَزةُ و

نَسيَج  أَْحَوِزيًّا كاَن وهللاِ »قالت عائشةُ في ُعَمَر َرضَي هللا َعْنُهَما : و، بالذّال الُمْعَجَمة ، وهو الجادُّ في أَْمره.  األَْحَوِذيُّ  هو .األَْحَوِزيّ و

 ، وهو ْحَوزِ كاألَ  : الَخفيُف ، وَرواه بعُضهم بالذال ، والمعنَى َواحٌد ، وهو السابُق الَخفيف ، األَْحَوِزيُّ  وكان أَبو َعْمٍرو يقول : .«َوْحِده

 في نَاحيٍَة الجادُّ في أُموره ، قاله الصاغانّي. الُمْنَحازُ 

 األَْسَوُد. : األَْحَوِزيُّ و

ياقَة : األَْحَوِزيّ و مْخَشرّي : وهو عنهاهللارضيلأْلُموِر ، وفيه بَْعُض النِّفَار ، قالَه ابُن األَثير في تفسير قَْول عائشةَ  الَحَسُن الّسِ  ، وقال الزَّ

ّمِ ، قال العَّجاج يَصف ثَْوراً وِكالباً : كالُحوِزيّ  َمجاٌز ،  ، بالضَّ

ن   وُزهـــــــــــــــــــــــــــــــُ وزِي  ولـــــــــــــــــــــــــــــــَه  حيـــــــــــــــــــــــــــــــَُ   حـــــــــــــــــــــــــــــــُ
وزُ كـــــــــــــمـــــــــــــا     ي   حيـــــــــــــَُ مـــــــــــــِ َة الـــــــــــــكـــــــــــــَ ئـــــــــــــَ (3)الـــــــــــــفـــــــــــــِ

 

  
نَْفسه يَْطُرُده  (4)َب وله طاِرٌد من وكان أَبو ُعبَْيَدة. يَِروي َرجَز العَجاج : ُحوِذّي ، بالذّال ، والَمْعنَى َواحٌد ، يَْعنِي به الثَّوَر أَنَّه يَْطُرُد الِكال

ه. وقال غيُره :  : الُحوِزيُّ  من نََشاِطه وَحّدِ

ه في الَمحل ِزيُّ الُحو أَو الجادُّ في أَْمره ، كاألَْحَوِزّي ، البيوَت بنَْفسه وال ماِله ، وفي  يَْنزُل َوْحَدهُ وال يَُخاِلطُ و يَْحتَِمل َوْحَده الذي ، الُمتَنَّزِ

اح  ِرمَّ  : (5)قول الّطِ

َن  فـــــــــــــــح طـــــــــــــــُ وزِيِّ يـــــــــــــــَ رُعح  حبـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ض مل تـ رَاتـــــــــــــــِ
َ

 املـــــــــــــــ

ائـــــــــنِ     نـــــــــَ يِّ الـــــــــكـــــــــَ رحِع الـــــــــِقســـــــــــــــــــــــِ َواِديـــــــــه مـــــــــنح قــــــــــَ  بــــــــــَ

  
ُد وهو الفَْحُل منها ، وهو منْ  الُحوِزيُّ  ْيته.الشي ُحْزتُ  هو الُمتَوّحِ  َء ، إِذا َجمْعتَه أَو نَحَّ

 َمْذُخوٌر. ، وفي اللَّسان : رُجٌل َرأْيُه َوَعْقلُه ُمدََّخرٌ  : الُحوِزيُّ و

 األَْسوُد. : الُحوِزيُّ و

 *. [عن العدّو وحاصوا ، ولألَعداء انهزموا وولّوا مدبرين انحازوا : عدل. يقال لألَولياء عنه انحازو]

 آَخَر. َمْوضعٍ  إِلى ، ومْعَركة قِتَاِلهم وَمالُوا القَْوُم : تََرُكوا َمْرَكَزُهم اْنَحازَ و
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 َعن اآلَخِر. منهما ُكلُّ َواحدٍ  اْنَحازَ  في الَحْرب ، أَي الفَريقان تَحاَوزَ و

ازُ و ه :  في حِديِث ابِن مْسعُود  ،، كَشدَّادٍ  القُلُوبِ  َحوَّ ازُ  اإِلثْم»ِرَضَي هللا تعالَى عنه ، ونصُّ  ما وقال : هو هكذا َرواه َشِمرٌ  .«القُلُوبِ  حوَّ

ِديد الّزايِ ، وهو األَْكثَُر في ، بتْش َحَوازُّ  َحتَّى تَْرَكَب ما اَل يَُحبُّ ويُْرَوى : ونَصُّ َشِمٍر ، ويَْغِلُب َعلَْيها ويَْغِلبُها. ، أَي القُلُوَب ، يَُحوُزَها

ثين وايات ، والَمْشُهوُر عند الُمَحّدِ ة َجْمعُ  الّرِ  ويَتََخالَجُ  ءِ كما يَُؤثِّر الَحزُّ في الشَّيْ  ، وهي األُموُر التي تَُحزُّ في القُلُوب وتَُحكُّ وتَُؤثِّر حازَّ

__________________ 
 بكسر الطاء وسكون الالم. « :طل »التكملة ا وضبطت يف القاموس ( ضبطت بفتح الطاء والالم عن 1)
 .«الريبوعي»ويف املؤتلف ل مدي : « الكلييب»( يف التكملة : 2)
 ورواية الرجز : 71( ديوانه ص 3)

 حيــــــــــــــــــــــــــــــــوزهــــــــــــــــــــــــــــــــن وهــــــــــــــــــــــــــــــــوهلــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــوزي 

 خـــــــــــــــــــــــــــوف اخلـــــــــــــــــــــــــــالط لـــــــــــــــــــــــــــه أجـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــيب   

  

 كما حيوز الفئة الكمي
 كاللسان.واألصر  « عن»( التهذيب : 4)
 .«العجاج»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
 ما با معكوفتا سقرت ابلكويتية. (*)
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َها ا وَلِطر ِفيَها َي ا لَفقحد الُطَمبحنِيَنِة ِإليـح يـُرحَو  : و ا وقا  الل يحُث : يعيِن ما َحز  يف الَقلحِب وَحك  ا  من َأنح َتُكون مَعاصــــــــــــِ
ُ َحز اُز الُقُلوبِ »  بزاَءين ا اأُلوىل ُمَشد دة وهو فّعا  من ا َزِّ. «اإِلمثح

وايَةَ الَمْشهوَرةَ ُهنَاَك ويقوَل هنا : ويُْرَوى القُلُوب ، كَشّداد ، كما فَعَله غيره من المصنِّفين في  َحّواز وكان يَْنبَِغي من المصنّف أَن يَذُكر الّرِ

 على عاَدته.اللُّغَة ما عدا الصاغانّي ، والمصنِّف قلَّده في ذلك 

زَ و ى تََحوَّ َزت ، يقال : كتََحيَّزَ  وتَقَلََّب ، وَخصَّ بعُضهم به الَحيَّةَ ، تَلَوَّ ْت. ومن كالمهم : تََحيََّزتو الَحيَّةُ  تََحوَّ زُ  َما لَكَ  ، أَي تَلَوَّ َكما  تََحوَّ

 تََحيَُّز الَحيَّةُ.

زَ و ى عنه وتََحيََّز : تََحوَّ زَ  فما»الحديث : في و،  تَنَحَّ  له عن ِفَراِشه. تََحوَّ

ز : (1)قال أَبو عبَْيد  ي ، وفيه لُغَتَان : التََّحوُّ ز هو التَّنَّحِ ز. و(2) (ِإىل ِفَئة  ) ُمتََحيِّزاً  (َأوْ )، قال هللاُ تعالَى :  التََّحيُّزُ و التََّحوُّ  التَّفَعُُّل ، التََّحوُّ

أَي يَْنفَِرَد ليَُكون مع الُمقاتِلَِة. وأَْصلُه ُمتََحْيِوٌز ، قُلبَت الواو ياًء لمجاوَرةِ  يَْنَحازَ  و إِْسَحاَق في معني اآلية : أَي إِالّ أَنْ التَّفَْيعل. وقال أَب التََّحيُّزُ و

زُ  الياِء ثّم أُْدغَمت فيها ؛ وقال اللَّْيث : يقَال : َمالَكَ  القُطامّي يَصُف َعجوزاً أَنَّه اْستَضافها فََجعلَت ، إِذا لم تَْستَِقّر على األَْرِض. وقال  تَتََحوَّ

 تَُروغ عنه فقال :

ّوزُ  ا  حتـــــــــــََ هـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــَ ي ًة َأنح َأضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــفـــــــــــَ ي  عـــــــــــينِّ خـــــــــــِ

اَزتكــــــــمــــــــا     َة ضــــــــــــــــــــــاِرِب  احنــــــــحَ افــــــــَ عــــــــَ  خمــــــــََ ــــــــح (3)األَفـ
 

  
ّم : النّاقَةُ  الُحوِزيَّةُ و من سْيرَها َمصوٌن ال يُْدَرك ، وبه فّسر َرجٌز  الّتي ِعْنَدها َسْيٌر َمْذُخورٌ  هي أَو ال تُخاِلُطَها ، عن اإِلبل الُمْنَحاَزةُ  بالضَّ

التي لها َخِلفَةٌ اْنقََطعَت عن اإِلبل في َخِلفَتَِها  هي أَو . أَي يَْغلبهنَّ بالُهَوْينَى وِعْنَده َمْذُخوُر سْبٍر لم يَْبتَِذْله ،ُحوزيُّ  العّجاج السابق ِذْكُرهُ : وله

َكما  ، واألُولَى الصَّواب ، وهذا (4)، هكذا بفَتْح الَخاِء المْعجمة وَكْسر الالم ، ووقع في نسخة التْكملَة بَكْسر الَخاِء وسكون الَّالم  تِهاوفََراهَ 

ر قَْوُل األَْعَشى يَصُف اإِلبَل : تَقُول : مْنقَِطُع القَرين  وبُكّلٍ من األَْقَوال الثَّالثة فُّسِ

ةٌ  وزِيـــــــــــــــ  ِويـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــُ رَاهتـــــــــــــــا طـــــــــــــــُ  تح عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  َزفــــــــــــــــَ

ُزواَل     ـــــــــــُ َن نـ َزلـــــــــــح ـــــــــــَ ر قـــــــــــدح نـ اطـــــــــــِ نـــــــــــَ ي  الـــــــــــقـــــــــــَ (5)طـــــــــــَ
 

  
وبَْستبِّد بها دوَن صاحبِه ،  يَحوُزَها ، نقلَه الّصاَغانّي ، كأَنَّه : الذَّخيَرةُ تَْطِويها عن صاِحبك الُحَوْيزاءُ  عنِّي ، ُحَوْيزاءَ  يقال : إِّن فيكمو

 والتَّْصغير للتَّْعظيم.

وِذ ، والّرجالَةُ  قَْريتَانِ  كَسْكَراَن وَسْكَرى ، (6) َحْوَزىو َحْوزانُ و  .الَحْوزانِيّة (7)، أَما األُولَى فمْن قَُرى َمْرِو الرُّ

 َمْنسوبون إِليها.

د : أَبو العَبّاِس  منها ، بَْينََها وبين َواِسَط والبَْصِرة ، ، كُدَوْيَرة : قََصبَةٌ بُخوِزْستَانَ  الُحَوْيَزةُ و  ُسلَْيَماَن العباسيّ  (8)بن مَحّمد بن  أَْحمد بُن مَحمَّ

وايَات على أَبي الكَ  واْبنُه َحَسنٌ  550، تَفَقَّه ببْغَداد ومات سنة  الفَِقيه الشاعر الُحَوْيزيّ  َرم الشَّْهَرُزورّي نََشأَ ببْغَداَد وقَرأَ بها القُْرآن بالّرِ

وَعْبد  573ُء ، َسَكن َواِسَط إِلى أَن مات بها سنة ُمَحّدث مْقرى شاعرٌ  وسمع منه ومن أَبي القاِسم السََّمرقَْندّي وكان يَْعرُف الُموِسيقى ، وهو

ث الُحوْيزانيُّ  َماعيلَ المحّدثان وَمْحمود ْبن إِسْ  الُحَوْيِزيّ  وأَْحَمد بُن َعبّاس ، الُحَوْيِزيّ  هللا ابُن الَحَسن ، من ُشيوخ بَْغَداَد ، بعد  الَخطيُب الُمَحّدِ

 .كأَنَّه من تَْغيير النََّسب هذه ، الُحَوْيَزة الثمانين وِستِّمائَة قيل ، منسوٌب إِلى

ن قاتََل الُحسْينَ  ُحوْيَزةُ و .ما يَسْ  ُحَوْيَزةَ  وَعلَى ، عنهماهللارضيبَن علّيٍ  ، كجَهْينَة ، ممَّ  تَِحقُّ

بَْير بن بّكار فقال : هي َوالدةُ عاتَكةَ بنت  َحْوَزة ويُقَال : ُحوْيَزة وَماِويَّة بنتُ  ، َرَوى عن الشَّْعبِّي. قُْلُت : ُمَحّدث ُحَوْيَزةَ  بَْدُر بنُ و ، َذكَرها الزُّ

ةَ ، وعاتكةُ أُمُّ َعْبِد َشْمِس بِن َعْبد َمنَاٍف وإِْخَوتِه. نقله الحافِظ.  ُمرَّ

 كَكتَّان : َرُجٌل. ، َحّوازٌ و

ازو اٍن : الِجْعاَلُن الكبَارُ  ، الُحوَّ اَغانّي ، وكأَنَّه جْمعُ  كُرمَّ ازُ  ، والِّذي في اللَِّسان وَغْيِره : حاِئزٍ  ، نقله الصَّ  وُهَو ما الُحوَّ

__________________ 
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 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : أبو عبيدة.1)
 .16( سورة األنفا  اآية 2)
 يقو  : تتنح  هذه العجوز وتتبخر خوفاً أن أنز  عليها ضيفاً. .«حتيز مين»( ويرو  : 3)
 ( وهي ما ورد يف إحد  نسخ القاموس ومثلها يف التهذيب ا أما األصر فكاللسان.4)
 .وانظر فيه ختر ه. من أبيات ميدح عبد امللك بن مروان ويشكو من السعاة 218( البيت يف التهذيب ونسبه للراعي ا وهو يف ديوانه ص 5)
 ( يف القاموس : وحوزان وَحوحٌز.6)
 الرحالة اب اء املهملة.« : حوزان»( يف معجم البلدان 7)
 أمحد بن  مد بن سليمان.« : ا ويزة»( يف معجم البلدان 8)
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رُِجُه ا قا  : حَيُوزُه ُروِج وهو اخلُرحُء الذي يَُدحح  اجلَُعر من الد حح
رحَب وا رُب الشــــــــــــــــــــــِّ ااَي يشــــــــــــــــــــــح طــــــــَ َ

ُا املــــــــ ا لــــــــَِ  ِ ســــــــــــــــــــــَ

ٌر      طـــــــــــــح مـــــــــــــَ ّوازِ قـــــــــــــِ رتُ  كـــــــــــــحـــــــــــــُ  الـــــــــــــَدحـــــــــــــارِيـــــــــــــِج أَبـــــــــــــح

  
ياشّي  القَْومَ  تَُحوزُ  : الحْرُب الَّتي الَحْوزاءُ و ُهم ، حكاها الّرِ  في شرح أَشعاِر الَحَماسة في قَْوِل جابِر بن الثَّْعلَب : (1)، أَي تَْجَمعُُهْم وتَُضمُّ

ٍب  َعصـــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــَ ح مـــــــــُ عـــــــــح الِ  نــــــــــَ ال  عـــــــــلـــــــــ  َأخـــــــــح هـــــــــَ  فــــــــــَ

َت وُذو     بـــــــــــح غـــــــــــَ وحزَاءِ شـــــــــــــــــــــــــَ رُ  ا ـــــــــــَ زُُه الـــــــــــِوتــــــــــــح فـــــــــــِ  حيـــــــــــُح

  
 الِوتُْر هنا : الغََضُب.

ِحيُح أَّن قاتَِل جْهم بن َصْفَواَن هو َسْلُم  قاتُِل َجْهِم بن صْفَوانَ  أَْحَوزَ  هالُل بنُ و ، وأَما أَخوهُ ِهالٌل فله ِذْكٌر في َدْولَِة بَنِي  أَْحَوزَ  بن (2)، الصَّ

 أَُميَّة ، هكذا َحقَّقه الحافُِظ.

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

زَ و ، َوصٌف بالَمْصدر ، َحْوزٌ  يُقَال : َسْوقٌ   َحَمَل َعلَْيها ، قالَهُ ثَْعلَب.:  تَْحِويزاً  الِعيرَ  َحوَّ

زُ و زُ و : التَّلَبُُّث والتََّمكُُّث. التََّحوُّ ِس. التََّحوُّ  : بُْطُء الِقيَاِم ، كالتََّحوُّ

 من األَْرض : أَن يتَِّخَذَها َرُجٌل ويُبَيَِّن ُحُدوَدَها فيَْستَِحقّها فال يَُكون ألََحٍد فيها َحقٌّ َمعَه. الَحْوزُ و

زَ و جُل وتََحيََّز : أَراد الِقيَاَم فأَْبَطأَ ذلك َعلَْيه. تََحوَّ  الرَّ

اهُ ، عن َشِمٍر.الشَّيْ  حازَ و  َء : نَحَّ

َزهُ تَْحِويزاً و هُ. َحوَّ  : َضمَّ

 ِء : َضمَّ بَْعَضه على بَْعض وأََكبَّ َعلَْيه.على الشَّيْ  اْنَحازَ و

، بالتَّْخِفيف ،  الَحْيزُ  ، وأَصلُه َحْيِوز ، ويُقَال فيه : حيِّزٌ  الداِر وَحيُِّزَها : ما اْنضمَّ إِليها من الَمَراِفق والمنَافِعِ ، وكلُّ ناحيٍة على ِحَدةٍ  َحْوزُ و

، بالواو ، في قول أَبي  َحيَاِوزُ و ، بالَهْمز ، في قْوِل ِسيبَوْيه ، فَحيَائزُ  ، نادٌر ، فأَّما على الِقيَاس أَْحيازٌ  ن ، والجمعكَهيِّن وَهْين ، ولَيِّن ولَيْ 

قُوا بينهما َكَراهَ  أَْحَوازاً  الَحَسن ، قال األَزَهرّي : وكان الِقيَاُس أَْن يَُكون  ةَ االْلتِبَاِس.، بمنزلِة الَمْيت واألَْمَوات ، ولكنّهم فَرَّ

ُجل  َحْوَزةُ و اإِلْسالم : ُحُدوُده ، وهو َمجاٌز. َحْوَزةُ و  .حيِِّزه ما في (3)الرَّ

قد وهو بالِجيم أَْشبَه ، و : الَخَشبَةُ التي تُْنَصب عليها األَْجذاُع ، هكذا أَْورَده صاحُب اللَّسان. قلُت : الحائِزو ، كُمعَظَّم : ُمْحَكٌم ، ُمَحّوزٌ  وأَمرٌ 

 تقدَّم في موِضعه.

 وَكنَِفه ، وهو َمَجاٌز. َحيِِّزه ويقال أَنَا في

 : قَبِيلةٌ ، قال ابُن ِسيَده : أَظّن ذلك َظنًّا. ُحَوْيَزةَ  وبَنُو

ّم ، أَي ِلطيَّتِه ، نقلَه الصاغانّي. ِلُحوِزيَّتِه : الُمطاَرَدةُ. نقلَه الصاغانّي. ويُقَاُل : َذَهبَ  الُمَحاوَزةُ و  ، بالضَّ

 .«في م ح ز»والَماُحوُز : ذكَره بعُض األَئمة ُهنَا ، والّصَواُب ِذكره 

َوْيدُ  الَحْيزُ  : [حيز] َوْيُد ، والسَّْوُق اللَّيِّن. الَحْيزُ و الَحْوزُ  ، وقد تَقَدَّم. ويقال : الحْوز ، لغةٌ في السَّْوُق الشَِّديُد والرُّ اإِلبَِل  حازَ و : السَّْيُر الرُّ

 ِضدٌّ. : َساَرَها في ِرْفق. يَِحيُزَهاو يَُحوزَها

ي والتَّقَلُّب ، يقال :التَّحيُّزُ و تْ  ، إِذا الحيَّةُ  تََحيََّزتِ  . التَّلَّوِ  ، ويُْروى في ِشْعر القَُطامّي. تَلَوَّ

 (4)َعيّن  حَتَيـ زُ  ...
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ى ، وكذاو ى وتَتَنَحَّ َز ، والواو فيهما أَْعلَى. تََحيَّزَ  قَْد َسبَق ِذْكُره ، أَي تَتَلَوَّ  الرُجُل ، إِذا أَراَد الِقيَاَم فأَْبَطأَ ، كتََحوَّ

 : من َزْجِر الِمْعَزى ، وأَنشد : َحْيِز َحْيزِ  وقال غيُره : كَجْيِر : َزْجٌر ِللِحماِر. َحْيزِ  قال الفَّراُء :و

الِد الــــــــــــــــرَبِّ  اُء جــــــــــــــــاَءت مــــــــــــــــن بــــــــــــــــِ طــــــــــــــــَ  ِشــــــــــــــــَح

تح     ركــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــد ت زِ ق ــــــــــــح ي رِّ  حــــــــــــَ تح : حــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــال  وق

  
__________________ 

 ( يف اللسان : أبو رايش.1)
 وفيه أن هال  قاتر آ  املهلب بقندايير.« مسلم»وابألصر  211( عن مجهرة ابن حزم ص 2)
 ( عن املطبوعة الكويتية وابألصر : الرحر.3)
 اللسان :( متامه يف 4)

ــــــــــــــة أن أضـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــا   حتــــــــــــــيــــــــــــــز مــــــــــــــين خشـــــــــــــــــــــــــــي

 كــــــــــــــمــــــــــــــا احنــــــــــــــازت األفــــــــــــــعــــــــــــــ  خمــــــــــــــافــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــارب   

  

 حتيز عين.« : حوز»وورد يف 
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 .(1)ورواه ثعَلب : َحيحِه 
 ، نقله الصاغانّي. ، كَشّداٍد : بْطٌن من َطيّئ حيّازٍ  بَنُوو

يَة ، قَِريٌب من َشْرَوان ، من فُتُوحِ ُسلَْيَماَن بِن َربِيعَة ، وقد ُضبَِط بالفَتْح قلُت : وهو من ُمُدِن أَْرِمينِ  ، بالَكْسر : د ، بِدياِر. بَْكٍر. ِحيَزانُ و

، َكتَب عنه  األَِديبُ  الِحيَزانِيّ  وُمَحّمُد بن أَبي طاِلبٍ  .607، مات سنة  الفَِقيهُ الشاِعرُ  الِحيَزانِيّ  ُمَحّمُد بُن إِْسَماِعيلَ  أَبُو بَْكرٍ  منه أَيضاً ،

َهاُب   القُوِصّي ، سنة عشر وِستِّمائَة.الّشِ

 ، ذكَره ابُن نُْقَطة. (2)األَْسعَْرِدّي ، َرَوى عن ُسلَْيم الّراِزّي ، وعنه أَبو بَْكٍر الشاِشّي  الِحْيَزانِيّ  قُْلُت : ومنه أَيضاً : َحْمُدون بُن َعِلّيٍ 

 .(3)، ذَكره أَبو العاَلِء الفََرضّي  الِحيزانِيّ  ويُوُسف بُن َمْحُموِد بِن يُوُسفَ 

 فصر اخلَاءِ 
 املعجمة مض الزاي

 معروف. م ، بالّضّم ، الُخْبزُ  : [خبز]

يَ  األَْرضَ ـ  بِيََدْيه ، وفي بعض األُصول : بالفَتْح : َضْرب البَعير بِيَِدهو به لَضْربِِهم إِيّاه بأَْيِديِهم ،  الُخْبزُ  ، وهو على التَّْشبِيه. وقِيل : ُسّمِ

 ولَْيَس بقَِوّي.

 ، قال الشاعر : َخبََزها يَْخبُِزها َخْبزاً  ، وقد السَّْوُق الشَِّديد أَيضاً : الَخْبزُ و

زَاال  بـــــــــــــــِ زاً  ختـــــــــــــــَح ا  خـــــــــــــــبـــــــــــــــح ا َنســـــــــــــــــــــــــــــ   وُنســـــــــــــــــــــــــــــّ

او     بحســــــــــــــــــــــــــــــَ اٍخ حــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ يــــــــــــــــاَل مبــــــــــــــــُ طــــــــــــــــِ  ال تــــــــــــــــُ

  
ْين ، ورَواه : وبُسَّا بَّسا ، من ْفِق. والنَّسُّ : السَّْير اللَّيِِّن. وقال بَْعُضهم : إِنَّما يَُخاِطب ِلصَّ ولكن  للَخْبز البَِسيس ، يقول : ال تَْقعَُدا يأُْمُره بالّرِ

جز :السَّْوُق الشَِّديُد. والبَسُّ : السَّ :  الَخْبزُ  اتّخذا البَِسيَسة. وقال أَبو زيد : فِيق ، وأَْنَشد هذا الرَّ  ْير الرَّ

 ... وُبّسا َبّسا
وِمَراِسه.  َخْبِز الُخْبزِ  الُمقَاِم على . وقال أَبو زْيد أَيضاً : البَسُّ : بَسُّ السَِّويق وهو لَتُّه بالّزيت أَو بالَماِء ، فأَمَر صاحبَْيه بلَّتِ السَِّويق وتَْرك

 .َخْبِزهو َج لهم ، فَحثَّ صاِحبَْيه على ُعَجالٍَة يَتَبَلَّغُون بها ، ونََهاُهَما عن إِطالَة الُمقَاِم على َعْجِن الدَّقِيقألَنهم كانُوا في َسفٍَر ال ُمعرَّ 

 باليَد. ، وقيل : الضَّرُب باليََدْين ، وقيل : الضَّْربُ  : الَخْبزو

 .الِخبزَ  إِذا أَطعََمه ، خبََزه يَْخبِزه َخْبزاً  *وكذلك ، اْختبََزه وكذلك إِذا َصنَعه ، من حّدِ َضَرب ، َخبََز الُخْبَز يَْخبِزه َمْصَدرُ  : الَخْبزو

وَحاُسوا  فَخبَُزوا والتَّْمر ، وحكى اللِّحيانّي قَوَل بْعِض العََرب : أَتَْيُت بَنِي فاُلنٍ  الُخْبزَ  القَْوَم وتََمْرتُُهم : أَطعَْمتُهم َخبَْزتُ و وفي األَساس :

 وحاسونِي وأَقَُطوني. َخبَُزونِي ، أَي لم يَقُل : (4)، أَي أَْطعَُموني ُكلَّ ذلك ، حَكاها َغْير ُمعَديات  وأَقَُطوا

هلُ  ، الَخبَزو  ، نَقلَه الصاغانّي. بالتَّْحِريك : الرَّ

 الَمَكاُن الُمْنَخِفض الُمْطَمئِّن من األَْرض. : الَخبَزُ و

 قال ابُن ُدرْيد : إِذا َخفَّفت البَاَء أَْلَحْقت الياء وإِذا ثَقّْلت الباَء َحَذْفت الياَء فقُلَت :و ، لُغَة فيه ، ويَُخفَّف ، بالتَّْشِديد وَمْضُموم األَّول الُخبَّاَزىو

ان ، الُخبَّاز ؛ وهي بَْقلَة عِريَضة الَوَرِق ، لها ثََمرةٌ ُمْستَِديَرةٌ ، قال ُحَمْيد معروف  نْبٌت م ، كقُبَّْيط : الُخبَّْيزو ، بِزيادة الَهاِء ، الُخبَّاَزةُ و ، كُرمَّ

: 

ازٌ عــــــــــــــاد و  بــــــــــــــ  َد   خــــــــــــــُ يــــــــــــــه الــــــــــــــنــــــــــــــ  قــــــــــــــِّ  ُيســــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــد رُجح     وُج ال ه اهلــــــــــــــــــُ جــــــــــــــــــُ نحســــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ  ُذرَاَوًة تـ

  
 هو البَّرّي ، وقيل : إِن البَْقلَة اليَُهوِديَّة أَحُد أَْصنافِ  الُخبَّاَزىو وفي الِمْنَهاج : هو نَْوع من الُملُوِخيّة ، وقيل : الُملوِخيّة هو البُْستَانِّي.

 ، ومنه نَوع يَُدوُر مع الشَّْمس. الُخبَّاَزى
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كة َغْير مْنَصِرف َخبَُزونُ  رُجلٌ و . ُمْنتَِفخ الَوْجِه ، وهي بهاءٍ  ، إِذا كان ، ُمَحرَّ  ، غير ُمْنصرف أَيضاً ، نقله الّصاغانيُّ

__________________ 
 .«قوله : حيه بفتح ا اء وسكون الياء وكسر اهلاء بال تنوين كحيز»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«الشافعي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«القرضي»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 3)
 .«وكذلك»بد  « وكذا»:  يف القاموس (*)
 .«معرابت»( عن اللسان وابألصر 4)
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 ، مثل تَاِمٍر والبٍن ، حكاه اللّْحيَانّي. ُخْبزٍ  : ذو َخابِزُ  رُجلٌ و

 الِذي ِمْهنَتُه ذلك. الَخبَّازِ  ِحْرفَةُ  ، بالَكْسر : الِخبَاَزةُ و

 ، حّدث عن أَبي ُمَحّمد الُمْخلِدّي ، وعنه أَبو األَْسعد القَُشْيرّي. ُمْقِرُئ ُخَراسانَ  الّطبِريّ  الَخبَّاِزيّ  بن عليّ  أَبُو بَْكٍر ُمَحّمُد بن الَحَسنو

ماُد والتُّراُب الذي أُوقِد فيه النّاُر. الطُّْلمة ، بالّضّم : الُخْبَزةُ و  ، وهي َعِجين يُوضع في الَملَّة حتّى يَْنَضج والَملَّة : الرَّ

 ، قَْريَة علَّي َرِضي هللا َعْنه. ُمِطلُّ على يَْنبُعَ بال اَلٍم : َجبٌَل  ، ُخْبَزةُ و

 عن ثابٍت البُنَانِّي. ُخْبَزةَ  ابُن أَبِي ، كَسَحاب ، َساَلمو

د بُن الَحَسن أَبو بَْكرو وأَحَمُد بُن َعْبد  الّرقّّي الُخْبِزّي ، عن ِهالل بن العالِء ، وعنه ابُن َجميع في ُمْعجمه. ُخْبَزةَ  بن أَبِي (1)بن يَِزيد  ُمَحمَّ

ثُون الُكوفِّي التِّميِمّي األََسِدّي الُخْبزّي ، شيٌخ البِن ُعْقَدةَ : ُخْبزةَ  الّرحيم بن أَبي ره ، والثَّاني ُمتَأَّخر لَِقيَه أَبو الفَتْح بُن مْسُروٍر ، وذك ُمَحّدِ

 السَّْمعَانيُّ في األَْنَساب.

 أَيضاً. كِعنَبة : ة ، بها الِخبََزةو ، بَضّم الَخاِء : ة بالّطائف. ُخْبزٍ  أُمّ و

 من أَّي َحّبٍ كان. الُخْبُز الَمْخبُوزُ  ، كأَِمير : الَخبِيزُ و

 ، نقله الصاغانِّي. الثَِّريدُ  أَيضاً : الَخبِيزو

. اْنَخفَضَ  الَمَكاُن : اْنَخبَزَ و  واطَمأَنَّ

 وأَنشد : (3)بصْلعاِء ماِويَّة ، وهو ماٌء ِلبنِي العْنبِر ، حكاه ابُن األَعرابي  َخْبزاَوات ، وهي (2) : ع الَخبيَزاتُ و

ِغبّ  اخلَِبيَزاتال و 
ُ
 مض الش اِء امل

ين استَضاف قْوٌم  يقال : .«ِعْندي غيَره الُخْبزِ  ُكّل أَداةِ » : وفي الَمثَل في األَرض ، أَي اْنَخفَْضن. اْنَخبَْزنَ  ألَنهنّ  َخبِيَزاتٍ  قال : وإِنّما ُسّمِ

ى قُْطبََها وأَْطبَقََها ، فأَْعَجب القوَم ُحُضوُر آلَتِِه ثّم  َحى فجعلرُجالً ، فلّما قَعَُدوا أَلقَى نِْطعاً وَوَضع عليه َرحًى فسوَّ يُِديُرَها.  ، أََخَذ َهاِدَي الرَّ

 أَي المثَل المْذُكور. : فقَالوا له : ما تَْصنَع فقال

 في َملٍّة أَو تَنُّوٍر. َخبَزه فاُلٌن ، إِذا عالَج َدقِيقاً يَْعِجنُه ثمّ  اَختبزَ  ِلنْفِسه. وفي التَّْهِذيب : ، َحكاه ِسيبَوْيه ولم ، يقل : لنَْفسه َخبََزه : اْختَبَز الُخْبزَ و

 ْدَرك عليه :* ومّما يُْستَ 

ْخَمةُ ، وقيل : هي اللَّْحم. الُخْبَزة  ، بالّضّم : الثَّريَدةُ الضَّ

 اإِلبُل السَّْعداَن ، أَي َخبََطته بقوائِمها. تََخبََّزتو َملٍّة ، وال يُقَال : أََكْلنَا َملَّةً. ُخْبزَ  ويقال : أَخْذنَا

 .تََخبََّزنيو َطني ،، وتََخبَّ  َخبََزنيو ومن الَمجاز : َخبَطني بِرْجِله ،

 اإِلبِل. ُخْبزُ  والُخلَّة

، شارح ِكتَاِب  الَخبَّازة ، كفَِرَحٍة : َهْضبَةٌ في ِديَاِر بَنِي َعْبِد هللا بن ِكاَلب. وأَبو بكٍر ُمحّمُد بُن عْبِد هللا بن أَحمَد ، ُعِرف باْبنِ  الَخبَِزةو

هاب ، تَُوفِّي سنة  ، ويلقَّب بالُجنَْيد البَْغَدادّي ، سمَع ابَن  الَخبَّازة بن عبد هللا بن محّمد بن ِهالل ، ُعِرف باْبنوأَبو الَحَسن محّمد  530الّشِ

د بن عبد الباقي بن الويل 499َرْزقََوْيه ، وعنه أَبو القَاسم السَّمْرقَْندّي ، توفّي سنة  األَديب الشاعر ، سمَع منه أَبو  الَخبَّاز وأَبو نَْصر مَحمَّ

ر ، أَدرَكه بْعُض ُشيُوِخنَا. الَخبَّازة : تْلِميذ النََّوِوّي ، َمْشُهور. وابن الَخبَّاز الِعّز بن كاِدش. وابن  : ُمْقِرُئ ِمْصر ، ُمتَأَّخِ

ّم ، يَْخُرُزهو ، بالَكْسر ، يَْخِرُزه غيَرهو الُخفَّ  َخَرزَ :  [خرز] ،  الُخْرَزةُ و ِخيَاَطةُ األََدِم. الَخْرزِ  ، أَي َخاَطه ، وأَصل َكتَبَه : َخْرزاً  ، بالضَّ

 به يُْخَرز ما بالَكْسر : الِمْخَرزُ و ، بَضّمٍ ففَتْح. ُخَرزٌ  ج ما بَْين الغُْرَزتَْين ، على التَّْشبِيه بذلك ، يعني ُكّل ثُْقبٍَة وَخْيَطَها ، بالّضّم. الُكتْبَة

ِل ، كانت فيه الَهاُء أَو لم تَُكن. َوْيه :األَِديُم. قال ِسيب ْرُب مّما يُْعتََمل به َمْكُسوُر األَوَّ ، وإِنَّما أَطلَق  ِحْرفَتُه ، بالَكْسر ، الِخَراَزةُ و هذا الضَّ

ازو فيهما للشُّْهَرة.  ، كَكتَّاٍن ، صانُع ذلك. الَخرَّ
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 بعَد َضْعٍف. أَحَكَم أَمَره فََرحاً ، إِذا كفَِرح ، َخَرزاً  الرُجلُ  خِرزَ  عن ابِن األَْعَرابِّي :و

__________________ 
 يزيد بن عبيد بن َأيب خبزة.« : اخلبزي»( يف اللباب 1)
 ( األصر والقاموس واللسان ويف معجم البلدان : اخلبريات ابلراء. هنا ويف الشاهد ونسبة للهجيمي.2)
واألصـــــــــــــــر « اَنربن يف األرض .. . لا خبريات.. وهي خرباوات» جــاء ابلراء ولي  ابلزاي : ( ورد قو  ابن األعرايب يف معجم البلــدان :3)

 كاللسان.
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كةَ  الَخَرَزةُ و  أَيضاً اسم الخَرَزةُ و وَرِديئِه من الِحَجاَرة ، الَجْوَهر : فُُصوص من ِحجاَرة ، وقيل فُصوٌص من َجيّد الَخَرَزاتِ  : َواحدة ، ُمَحرَّ

 .َخَرَزاتٌ  عُه، َجمْ  ما يُْنَظم

راع ِخيَطاناً  من النَِّجيل ، وفي بْعِض األُصول : َحْمَضةٌ  نَبَاتٌ  : الَخَرَزةُ و َمْنُظوٌم من أَْعاله  من أَْصل واحٍد ال َوَرَق له لِكنّه (1)يَْرتَِفُع قَْدَر الذِّ

راً  َمْنُظوم في ِسْلك ، نقله أَبو َحنِيفة في كتاب النَّبَات عن بعِض أَعراب ُعَمان ، قال :  َخَرزٌ  أَخَضر في َغْير ِعاَلقَة كأَنَّهُ  إِلى أَسفَِله َحبًّا ُمدوَّ

 وهي تَْقتُل اإِلبَل ، وَمنابِتَُها َمنَابُِت الَحْمِض.

 ، بين ِدياِرِهم وِديَاِر أََسٍد. َزاَرةَ ماٌء ِلفَ  : الَخَرَزةو

زُ و فه بعُضهم فقال تَِميَمة ، أَي َواحدة التَّمائم. كالَخرزِ  وتَْحبِير على َجناحْيه نَْمنََمةٌ  من الَحَمام وغيِره كُمعَظَّم : كلُّ َطائرٍ  ، الُمَخرَّ  وصحَّ

ة ، وهي في األَصل الَمِلكِ  َخَرَزات ومن الَمَجاِز : أُوتَِي فاُلنٌ  كان الَمِلك إِذا َملَك َعاماً زيَدْت في  ، ويقال : َجَواِهر تاِجه ، أَي ِستِّين ِحجَّ

 ِسنُو ُمْلِكه. بذلك لتُْعلَم َخرَزة تاجه

 قال لَبِيد يَْذُكر الَحاِرَث بَن أَبي َشِمر الغَسَّانِّي :

َرزاتِ َرعــــــــــَ   ًة  خــــــــــَ جــــــــــ  رِيــــــــــَن حــــــــــِ ِك ِعشــــــــــــــــــــــــح لــــــــــح ُ
 املــــــــــ

رِ و     ُب شـــــــــــــــــــــامـــــــرُ ِعشـــــــــــــــــــــح يـــــــح اَد والشـــــــــــــــــــــ  ـــــــن حـــــــىت فـــــــَ  ي

  
 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 .َخَرزةٌ  الظَّْهِر : فَقَاُره ، وكل فَْقرة من الظَّْهر والعُنُقِ  َخَرزُ 

 الظَّْهِر : ما بين فَقَرتَْين ، وهو َمجاز. ُخْرَزةُ و

قاله « ُخْرَزة َسْيَرْين في»حاَجتَْين في َحاَجة. ويقال كذلك ِلطاِلب حاَجتَْين في حاَجة : ، أَي اقِض « ُخْرَزة اجَمْع َسْيَرْيِن في»وفي الَمثَل 

 الزمخَشرّي.

ة وَوَدعة. وقال ابُن ال الَخْرزةو يت في باب فُعَ ، بالفَتْح : الغُرَزة ، الواِحدة ، ويَقُولُون : كالُم فاُلِن كَخْرِز اإِلماِء ، أَي ُمتَفَاِوت : ُدرَّ ّكِ  لَة :ّسِ

 تَشدَُّها المرأَةُ على ِحْقَوْيَها لئالّ تَحِمل. (2)العُقَِر  َخَرَزةُ  يقال لها َخَرَزة

اُزونو ثون ، منهم األَستاذ أَبو َسِعيد أَحمُد بن ِعيَسى الَخرَّ از : ُمَحّدِ وفِيَّة ، مات سنة  الَخرَّ ، َمْشُهور  الَخّراز وُمقَاتِل بن َحيّان 286َشْيُخ الصُّ

از ُد هللا بُن َعْون العَابِد، وَعبْ  از بن َخلَف (3)، عن مالك ، ومحّمد  الَخرَّ از ، وأَحمد بن الحارث الَخرَّ َراِوية الَمِدائِنّي ، وخالد بن َحيَّان  الخرَّ

قّيّ   اَطِرّي ، ومحّمد بن يحيى بن عبد العزيز، سمَع َمْرَوان بن محّمد الطَّ  الَخّراز ، َشْيخ ابن َمِعين ، وأَحمُد بُن عِلّي الّدَمْشِقيّ  الَخّراز الرَّ

از از الفَرضّي ، وأَحمد بن علّي بن أَحمد الُجْرجانِيّ  (3)األَندلسّي ، عن أَسلم عبد العزيز ، وعنه الَوليد  الَخرَّ ، عن أَحمد بن الحسن  الَخرَّ

از وأَبو علّي أَحمُد بُن أَحمد بِن عليّ  420بن َماَجه القَْزِوينِّي ، مات سنة  اد ، وابنُه أَبو َمْنُصور يَْحيى  الَخرَّ ، وأَخوه علّي ، َسِمعَا من َطرَّ

َرَوى عن أَحمد بن األَْشقَر ، وأَُخوه محّمد بن علّي بن أَحمد  606بن علّي ، َسمَع أَبَا َعِلّي بَن الَمهِدّي. وابنُه عبُد هللا بن يَْحيى ، مات سنة 

از ، مشهور ، والُمبَارك ، َسِمع أَحمَد بَن الُحَصْين ، وهم  بَْيت َجاَللَة ، وعبد السالم الّداِهِرّي ، ُعِرف بالَخرَّ
از بن بَْختَيار (4) ، عن  الَخرَّ

ن ، وأَُخوه ذاِكر ، وابنُه عبد القَاِدر. وأُم العبّاس لُبابَة بنت يحيى بن أَحمد بن علّي ب الَخّراز بن كامل الَخفّاف (4)ابن الطُّيوري ، والمبَارك 

از ، َرَوْت عن َجّدها ، وعنها تَّمام الرازّي. ومحّمد بن خالدٍ  الَخّراز يُوسف اِزّي ، ذكره األَِمير. الَخرَّ  الرَّ

 الرازّي شيّخ لعلّي بن ُخْشنَام. الَخرازّ  وإِْسَحاق بن أَحمد

 ، عن ابِن َشاتِيل. ومحّمد بُن عبد العزيز بِن يَْحيى بِن عليّ  الخّراز . وعبد العَِزيز بن علّي بن المَظفَّرالخّراز وإِقبَاُل بُن علّي البغداِديّ 

از . وعلّي بن أَبي بَْكر بن َكَرم الَحربِيّ الَخّراز  الُجرجانّي ، ذكَره َحْمَزه في تاريخ ُجْرجان. الَخّراز . ومحّمد بن العَبّاس بن الفَْضلالَخرَّ

ثون. منهم محّمد بُن  الَخَرِزيّونو . وَحسن بن عبد الَخَرِزيّ  . وعبد هللا بن الفَْضلالَخَرزيّ  . وأَبو َمْعبَدالَخَرزيّ  عبد هللا، محّركة : ُمحّدِ

 ، وَشيخ األَصّم. الَخَرِزيّ  الرحمن

 ، رَوى عنه منصور الفََراِوّي. الَخَرِزيّ  شيٌخ البن َعِدّي وعبد الّصمد بن ُعَمر النَّْيسابوِريّ  الَخَرِزيّ  وجعفَر بن إِبراِهيم
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 راِوي الّرسالِة عن القَُشْيرّي ، الَخَرزيّ  وعبد الوهاب بن شاه

__________________ 
 ( عبارة اللسان والتكملة : ترتفض قدر الذراع ا خضراء ا ترتفض خيطاانً.1)
 .«يف القاموس : الُعَقرة كُهَمَزة .. »األصر واللسان وهبامشه : ( 2)
. أبو الوليد ا وصححت العبارة عن املطبوعة الكويتية ا والزايدة عنها أيضاً ا أنظر .. ابن املديين وخالد بن حبان .. ( ابألصر أمحد بن خلف3)

 حاشيتها.
 .«املرب »( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 4)
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 ا عنه ابن قاِنض ا وموســــــــ  بُن ِعيســــــــَ  اخلََرزِيّ  ا َأجاز الّذهيّب. و ّمد بن الّليث اجلَوحَهرِيّ  اخلَرزِيّ  َهاب َأمحد بنوالشــــــــِّ 
يوخ الط رَباينّ. وأَبو بكر َأمحد بُن عثحَمان بِن يوســــــف اخلََرزيّ  ن عبد العزيز بن َأمححَداخلََرزِيّ  من شــــــُ  . والقاضــــــي أَبو اَ ســــــَ
را اخلََرزِيّ  ن َأمحد بن َنصـــــح . اخلََرزِيّ  من شـــــيوخ ا اكم. وِإبراِهيُم بن  ّمد بن عبد   اخلََرزِيّ  لفقيه الظاِهرِّي. وأَبو اَ ســـــَ

َِدييّن وَغريح هُؤالِء. اخلََرزِيّ  وأَبو ُمَضر زَُفر بُن مَححزة بن عليّ 
 ا من شيوخ َأيب موس  امل

يخُ  ، أَهملَه الَجْوَهِرّي ، ونقل الّصاغانيُّ عن الِكَسائّي : هو ، بالَكْسر الِخْربِزُ  : [خربز] ،  َعَربِّي َصِحيح ، أَو أَصلُه فاِرِسيّ  ، وقال : البِّطِ

َطبِ يَ  وسلمعليههللاصلىرأَيُت َرسوَل هللا : » عنههللارضيفي َحِديِث أَنٍَس  قاله أَبو َحنِيفَة : وقد َجَرى في َكالِمِهم ، وجاَء ِذْكره  ْجَمع بين الرُّ

 .«الِخْربِزو

. الُخُزوز ، ومنه قَْوُل بْعِضهم : فإِذا أَْعَرابِيٌّ يَْرفُل في ُخُزوزٌ  ج ، معروف ، م : ما يُْنَسج من صوٍف وإِْبِريَسٍم ، من الثِّياب الَخزُّ  : [خزز]

ازٌ  وبائعَه قَْوم »الَحِديُث :  منه ِجْنس َمْعمول كلُّه باإِلْبِريَسم ، وعليه يُْحَمل، َعَربِّي َصِحيٌح ، وهو من الَجَواِهر الَمْوصوف بها ، و َخزَّ

وأَما النَّوع األَّول فُهو مبَاح ، وقد  «والجلُوس عليه الَخزِّ  نَهى عن ُرُكوبِ »َحِديث َعِلّي َرِضي هللا عنه  وكذا «والَحِريرَ  الَخزَّ  يَْستَِحلّون

 َحقَّقَه ابُن األَثير. لَبَِسه الّصحابةُ والتابِعُون ، كما

ه الَحائِطَ  َخزَّ  ، أَي يُْطلَع عليه ، وقد َوْضع الشَّْوك في الَحائِط لئاَلّ يُتََسلَّقَ  : الَخزّ  من الَمَجاز :و  .«َعلَى»ُهنَا بمعنَى « في»و . يَُخزُّ

ْمح ، االْنتَِظاُم بالسَّْهم والطَّْعنُ  : الَخزّ و ه ، يقال : كاالْختِزازِ  بالرُّ هو بَسْهِمه َخزَّ هو ، إِذا اْنتََظمه وَطعَنَه ، اْختَزَّ مح واْختَلََطه  اْختزَّ  (1)بالرُّ

 واْنتََظمه بَمْعنًى َواحٍد. قال ُرؤبَة :

َتزِّ اَلَق  مِحَاَم اأَلَجِر  ُخح
 امل

 وقال ابُن أَْحَمر :

َتَززحتُ ملّا   (2)ُفؤاَده ابملِطحَرِد  اخح
 : (3)وقال َغْيُره 

ز ه ــــــــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــــــــاخــــــــــــــــــــح رِيِّ  ف دح ٍب مــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــِ ل  بســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ا     ز  كــــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــــ َ ــــــــــــــــــــَ ت يبّ  اخــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــزَاعــــــــــــــــــــِ (4)ب
 

  
 أَي اْنتََظمه يَْعنِي الَكْلَب بقَْرٍن َسِلٍب أَي ، َطِويل ، َمْدِرّي ، أَي ُمَحدَّد.

 من بني ُزَهْير ، قال القَُطاِمّي : تَْغِلب بني كَسَحاب : بَْطن من ، الَخَزازو

ريحٍ  يِن ُزهـــــــــــــــــــَ رَاَة بـــــــــــــــــــَ غح ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــِ  َأاَل أَبـــــــــــــــــــح

ِر و و     ا لــــــــــــــــــأَلخــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــن زَازِ حــــــــــــــــــَ  (5) اخلــــــــــــــــــَ
  

، وِمثلُه  قُلُت : والّصَواب فيه كَشّداد كما َضبََطه الصاغانيّ  بَْين َواِسَط والبْصَرة. بالبَِطيحِة ، نَْهر : الَخَزازو َرُجٍل. اسم هنا الَخَزاز يقال :و

 في ُمْختََصر البُْلَدان.

 تَْحت َجبَِل َمْنعج في بالد أَسد. كقََطاِم : َرِكيَّةٌ  (6) الَخزازِ و

انٌ  ج .الُخَززِ  ، ومنه قولهم : َمسُّه َمسُّ  َذكُر األََرانِبِ  : َولُد األَرنَِب ، أَو ، كُصَردٍ  الُخَززو ةٌ و ، بالَكْسر ، ِخزَّ ةٌ َمخَ  ، وَمْوِضعُها أَِخزَّ ، يقال  زَّ

ةٌ  : أَرضٌ   ، وهو الثِّياب الَمْعروفَة. الَخزُّ  ومنه اشتُقَّ  ، قيل : الِخّزان ، أَي َكثِيَرةُ  َمَخزَّ

بن الَوثِيِمّي بن أَْعوَج ، وهو أَبو الَحُرون ، وكان  الُخَزز وهو أَبو األَثاثِّي ، نقله الصاغانِّي قلت : وهو غير فََرٌس ِلبَنِي يَْربُوع : ُخَززو

بن  ُخَززُ و السَّدوسّي فارُس ابن النّعاَمة. الشاِعر (7) بُن لَْوَذان ُخَززُ و جميعاً لبني ِهالل ، وهو يُستدرك على الُمَصنِّف الُخَززو الَوثِيِميّ 

ٍب ُمَحّدٌث. تَْين ، ُخَزز بن سَّاُن بُن َعتَاِهيَةَ بن ُخَززوحَ  َسِمع بمصر من محّمِد بِن َزبَّان ، ُمعَصَّ ، وَولده عبُد  التُِّجيِبّي ، ُمَخْضَرمٌ  ، مرَّ

 الرحمن بُن َحّسان ، وَحفيُده َحّسان بن َعتَاِهيةَ بن عبد الرحمن بن َحّسان َوِليَ 
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__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : واختّله.1)
 فيه :( الصحاح وصدره 2)

 شّد اجلّوار وضر هدبة روقه
 ( يف األساس : قا  بع  السعديا.3)
 ابلراء. وبينهما مشطور :« براعيب»( عن األساس وابألصر 4)

 عاري الكعوب غري ذي شظيّ 
 ( وهو ما ورد يف معجم البلدان بفتح أوله وتشديد  نيه ا ومثله يف التكملة.5)
 .«قوله : اخلزار كقطام ا الصواب حذف أ  ألنه علم»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 كاألصر.« لوذان»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « لوزان»( يف القاموس : 7)
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َلة بين الَعّباس. َكِبري   الط ربَايّن ا له َلرِيخٌ  ُخَزز وُ َّمُد بنُ  ِإمَرَة ِمصـــــــــر ا ذكَره ابُن يُوُن  وقا  : كان َفِقيها قُِتَر يف َأّو  َدوح
ِتبَ  ِديد االشـــــح ارُقطحيّن وقا  : َكتبحت لرَله بَطرَبِي ة. قـُلحُت : وهو شـــــَ اه ا َرَو  عن َأمحد بن منصـــــور وغريه ا هكذا قـَي ده الد 

 مبحّمِد بن َجرِيٍر الّطرِبّي صاحِب الّتفحِسري والّتارِيخ من ِعّدة َأوجه.
بإِزاِء ِحَمى  (1)بين َمْنِعج وحاقِل  َجبَل ، َمْقصور عنه ، وبِِهَما ُرِوي قَوُل َعْمرو بِن ُكْلثُوم اآلتي ِذكُره : ى ، أَو كَسَحاب، كَحبَالَ  َخَزاَزىو

 : أَحُد أَيَّام العَرب. قال ابن ُكلثُوم : َخَزاَزى ويومُ  كانُوا يُوقدون عليه َغَداةَ الغَاَرةِ. َضِريَّة.

َداَة أُ و  ُن غــــــــــــــــــــَ َد يف حنــــــــــــــــــــَح زَاَز وقــــــــــــــــــــِ   خــــــــــــــــــــَ
ا    ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــن ِدي ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــرّاف د ال ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــو  رِف اَن ف دح ـــــــــــــــــَ  َرف

  
. ُخَزِخز ، وليس بتَْصِحيف الغَِليظ العََضلِ  ، أَي كُهْدُهد : ، بالضمّ  الُخْزُخزُ و  ، ِمثَاِل ُعلَِبِط ، قاله : الصاَغانِيُّ

جال. وبَعيرٌ  الكبِير ُكعلَبط وُعاَلبٍِط : القَِوّي الشَِّديد ، الُخَزاِخزُ و الُخَزِخزُ و  : قَِوّي َشِديٌد ، قال : ُخَزِخزٌ  العََضِل من الّرِ

زح  فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِورحُد حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِورحد ِإذا ال ـــــــــــــــل ددحُت ل  َأعـــــــــــــــَ

اَلاًل     ُرورًا وجــــــــــــــــــــُ رحاًب جــــــــــــــــــــَ زح غــــــــــــــــــــَ َزخــــــــــــــــــــِ  خــــــــــــــــــــُ

  
 ، أَي قَِويًّا عليه. ُخَزاِخزاً  ويقال : لتَِجَدنَّه بِحْمله

ْطب ، فإِذا َجّف فهو َعْوَسج ، فإِذا اْزداَد ُجفُوفُه فهو ِجدًّاالعَْوَسُج الجاّف  ، َكأَِمير : الَخِزيزُ و ِريُع : العَْوَسج الرَّ  ، قال ابُن األَْعَرابي : الضَّ

 ْكتَُها ، وأَصُل ذلك أَنَّ ، أَي استَْقتُه وتَر البَِعيَر من اإِلبل كذلك اختََززتُ و أَتَْيتَه في َجَماَعة فأَخْذته منها ، ِإذا اْختََزْزتُه في النَّوادر :و .الَخِزيز

 منها أَْرنَباً وتَرَكَها. اْختَزَّ  ، إِذا َوَجَد األَرانَب عاِشيَةَ  الُخَزز

 البَِعيَر : أَْطرْدتُه من بَين اإِلبِل. اْختَزْزتُ  وقال الَهَجِرّي :

 * ومّما يْستَْدَرك عليه :

ة : الَخِزيَزةو ، قاله أَبو َعْمرو. خازٌّ  فأَنت (2) تََخزُّ  ريا تَمْ  َخِزْزت ٌء من الُحُموَضة وقد: فيه َشيْ  َخازٌّ  تَمر . (3)، كما في األَساس  الَخزَّ

 ، كَجلَْولَى : موضع ، نقله الصاغانِّي. َخَزْوَزىو ، ِإذا أََخَذتْه َعينُك ، وهو َمجاز. اْختََزْزتُهو بِبََصِري َخَزْزتُهو : أََصْبتُه. اْختََزْزتُهو

 ، بالتَّْخفيف : جباََلن َطِويالن في بالد بَني أََسد. الَخَزاَزانِ و

اُزونو ثون ، أَجلُّهم اإِلمام األَْعَظم أَبو َحنِيفَة النَّْعمان بن ثَابت الُكوفيّ  الَخزَّ اد بُن َسلََمة الَخّزاز : ُمحّدِ از ، وإَِماُم المَحّدثين َحمَّ ، وأَبو  الَخزَّ

از ، عن ابن ِسيِريَن ، وأَبو َخلَف عبد هللا بُن عيَسى الَخّزاز عامٍر َصالُح بن ُرْستُم از ، عن يُونُس بن ُعبيد. وأَحمد بن علّيٍ  الَخزَّ َشْيٌخ  الَخزَّ

 روُن بُن إِسماعيل، وَها الَخّزاز ، تابعّي ، يَرِوي عن أَبي ُهَرْيَرة ، وأَبو ُعَمر محّمد بُن العَبّاس بن َحيّويه الخّزاز البن السَّّماك ، وَسُمَرةُ 

از  الُكوفّي ، وأَبو بَْكر محّمد بُن عبد هللا بن َغْيالن بن َخالد الَخّزاز ، َشْيخ لعَْبد بن ُحَمْيد ، ومحّمد بُن ُعبَْيد األَْطروش أَبو الحَسن الَخزَّ

از از ، وأَبو بِْشر ِإْسَماعيُل بُن إِبراهيم بن إِسحاقاألَْصبَهانّي الطَّاْلقَانّي  الَخّزاز ، وأَبو بكر أَحمد بُن محّمد بن يَْعقُوب الَخزَّ الَحلَوانّي ،  الَخزَّ

از وعبد الوهاب بُن أَحمد بن عبد الوَهاب بن خليفة أَبو الفَتْح الَواعظ تَفَقَّه على أَبي يَْعلَى بن الفَّراِء ، وحّدث عن أَبي طالب العشارّي  الَخزَّ

 الَخّزاز ، عن ابن األَنبارّي النحوّي ومحّمد بن َدلويةَ  الَخّزاز وأَبو بَْكر أَحمد بُن محّمد بن الفَْضل 476، وَوِلَي قََضاَء َحّران ، وقُتل سنة 

واة عن البَُخارّي ، ومحّمد بن الفَتْح از ، رَوى قَراَءة عاصم ، ومحّمد بن بَْحر الَخّزاز أَحد الرُّ ُكوفّي ، رَوى قِراَءةَ َحْمزةَ ، وعلّي بن  الَخزَّ

از (4)حمد بَن َزْيدون أَ   من شيوخ أَبي الغَنَائم النّرسّي وغير هؤالِء. الَخزَّ

، وهو َمأُْخوذ من  تَعَبَّسَ  ، إِذا تََخْزبَز قيل :و وتََكبَّر. أَهمله الجوَهرّي ونقله الصاغانّي عن ابن ُشَمْيل ، تَعَظَّمَ  َعلَْينَا ، إِذا تََخْزبَزَ  : [خزبز]

، هكذا أَورَده المَصنّف مْستَْدركاً ، والّصواب فيه : تََخبَّز البَِعير ، إِذا َضَرَب بيَِده أَو  البَعيُر : َضَرب بيَِده ُكلَّ َمْن لَِقيَ  تََخْزبَزَ و التَّعَظُّم.

مخشرّي.  ِسْربال ، لغة في الَخاِزباِز عن، ك الِخْزبازُ و بيََدْيه األَرَض. ويقال : تََخبََّزني الّرجُل ، مثل تََخبََّطني ، كما تقّدم عن الزَّ

__________________ 
 .«حافر»وابألصر « خزاز»( عن معجم البلدان 1)
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 ( عن التهذيب وابألصر : وقد خزخزت اي متر ختز.2)
 ( كذا والعبارة مل ترد يف األساس.3)
 ابلباء.« زبدون»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
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ُه من األَئّمة يف خ وز ا وتقدم الكالم هنالك. ذكر يف ب وز سيَبويه ا وقد  ا وذكَره َغريح
: اسم  الَخاميزُ  ، أَهمله الجوَهرّي. وقال األَزهرّي : ال أَعرف َخَمَز وال أَحفَظ للعََرب فيه َشْيئاً َصحيحاً ، وقد قال الليث : الَخاميزُ  : [خمز]

العَاميص : الُهاَلم. وقال اللَّْيث : َطعَاٌم يُتَّخذ من  هم يقول : عاِميٌص وآِميٌص. وقال ابن األَْعَرابي :أَْعَجمّي إِْعَرابه عاِمٌص وآِمٌص ، وبعضُ 

ْكبَاج لَْحم ِعْجل بِجْلده. وقال األَطبّاُء : الُهاَلم هو د الُمَصفَّى من الدُّْهن. (1) َمَرُق الّسِ ، َحَكاه صاحب  أَعَجميٌّ  الَخاِميزُ  وقال ابُن ِسيَده : الُمْبرَّ

ره قال : وأُراه َضْرباً من الّطعَام ، كذا في اللَّسان والتَّْكملَة.  العَْين ولم يُفَّسِ

ّم ، ُخنُوزاً  كفَِرح ، ، والتَّْمُر والَجْوُز ، ، اللَّْحمُ  َخنِز : [خنز]  َخنزٌ و ، بَكْسر النّون ، َخنِز أَنتَن ، فهوو ، بالتَّْحريك : فََسد َخنَزاً و ، بالضَّ

 بفَتْحها عن يَْعقُوب ، مثل َخِزَن ، على القَْلب.

ً و الِقْرد. وَضّم الّزاي : ، بفتح الخاءِ  الَخْنُزوانُ و ّت ، عن ابن األَْعَرابيّ  َذَكُر الَخنَازيرِ  هو أَيضا ها ، وهو الدَّْوبَُل والرَّ أَي الَخاِء ،  وبَضّمِ

هما ، بَضمير التَّثْنِيَة ، أَي الَخاِء والّزاي :يوَجد في بَْعض النُّسخ : و  ، بزياَدة الَهاِء ، كالُخْنُزَوانَة ، عن ابن األَْعَرابّي أَيضاً ، (2) الِكْبر بَضّمِ

 ، بَحْذف األَلِف والنُّون ، وأَنشَد ابُن األَْعَرابّي : الُخْنُزَوةو ، بزيَاَدة يَاٍء مَشدَّدة ، الُخْنُزَوانِيَّةو

ا ِإذا  طـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ  ٍك ختـــــــــــــــــََ لـــــــــــــــــِ  رََأوحا مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــَ

ُزَواانً َأو     نــــــــــــــح ا خــــــــــــــُ طــــــــــــــَ وه مــــــــــــــا خــــــــــــــَ َربــــــــــــــُ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وأَنشد الَجْوَهرّي :

ِه  ـــــــــــــفـــــــــــــِ َزتح يف أَن ـــــــــــــَ يـــــــــــــٌم نـ ئـــــــــــــِ ةٌ لـــــــــــــَ ُزَوانـــــــــــــَ نـــــــــــــح   خـــــــــــــُ
رُ     ذ  أاَُبتـــــــــــــِ رحَب َأحـــــــــــــَ ِم الـــــــــــــقـــــــــــــُ  عـــــــــــــلـــــــــــــ  الـــــــــــــر حـــــــــــــِ

  
 ، أَي ِكْبر. ُخْنُزَوانَةٌ  ، وفي رأِْسه ُخْنُزوانَاتٍ  ويقال : هو ذو

ي الِكْبر بذلك ألَنّه يُغَيِّر عن السَّْمت الّصالح ، وهي فُْعلُوانَة. وفي التْهِذيب : ، قيل إِنما  (3)وألَُطيِّرنَّ نُعََرتََك  ُخْنُزَوانَتَك ويقال : ألَنِزَعنّ  ُسّمِ

، إِذا  َخنَِز يَْخنَز أَصُل الَحْرِف من ان والَكْيذُبَان. قال األَزهرّي :، ذكَره في باب الَهْيلُمَ  الِخْنِزير : الَخْنُزوان في الرباعّي : أَبو َعمرو :

ان :  الُخنَّازُ  «ُخنَّاز أَنه قََضى قََضاًء فاعتَرَض عليه بَْعُض الَحُروِريَّة فقال له : اسُكت يا: » عنههللارضيفي حديث علّي و أَْنتَن. َكُرمَّ

من اليهود  الُخنَّازو .«كالثُّعَبَة الُخنّاز ما الَخَوافِي كالِقلَبَة وال»هي التي يقال لها َساّم أَْبرص ، ومنه المثل : ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، و الَوَزَغة

وا يَْرفَعون َطعَاَمهم ِلغَِدهم الّطعَاُم ، كان َخنِزَ  لو ال بَنُو إِسرائِيَل ما أَْنتََن اللَّْحُم وال»في الحديث : و، أَي تَغَيَّر.  َخنِزَ  الِّذين ادَّخروا اللَّحم حتى
 وتَغَيَّرت ِريحه. (5)أَي فَأَْنتَن  ، «(4)

بعُ  ، َخنُّوز ، وأُمُّ  َخنُّوزو ،  الَكيُّول قال أَبو حاتم : الَخنُّوزو ، وقد تقّدم في َمْوِضِعِه. (6)، ويُْرَوى بالّراِء أَيضاً ، قالَهُ ابُن ُدَرْيد  كتَنُّور : الضَّ

اَغاني بالّراِء فليُْنَظر.  وفي َخّط الصَّ

ر قَْوُل األَْعلَم الُهَذِلّي : َخنِزَ  ، من كقَطاِم : الُمْنتِنَةُ  ، َخنَازِ و  اللَّْحُم جعَل ذلك َعلَماً عليها ، وبه فَّسِ

ت  مــــــــــــــــَ ازِ َزعــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ ا  خــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ رحمــــــــــــــــَ  أَبّن بـــــــــــــــــُ

مِ     حـــــــــــــح ٍم غـــــــــــــريحِ ِذي شـــــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــح رِي بـــــــــــــلـــــــــــــَ   ـــــــــــــَح

  
 أَيضاً ، فانظْره.« خ ب ز»، وتقّدم في  الثَِّريُد من الُخْبِز الفَِطير ، كأَِمير : الَخنِيزُ و

 ، عن ابِن األَْعَرابِّي. الُمعاَداةُ  ، بالفَتْح : اْلَخْوز : [خيز]:  [خوز]

ّم : ِجيٌل من الناِس  ، الُخوزُ و اسٌم لَجميع بِالِد  : الُخوزُ و بن عْيلَم بِن َساِم بِن نُوح َعْليه الّسالمِ  ُخوزان في العََجم ، وهم من ولَدِ  بالضَّ

، وفي  579، عن أَبي علّي الفَاِرقّي ، مات سنة  الُخوِزيّ  بَْين األَْهَواز وفارَس ، وإِليها يُْنَسب أَحمُد بُن علّي بِن َسِعيد الصُّوفِيّ  ُخوِزْستَانَ 

بَه  ُخوزاو وِكْرَمان ، ُخوز ي :ِكْرَماَن وُروِ  ُخوز الحديث ذْكر اِء وهو من أَْرض فَاِرس. قال ابُن األَثِير : َوصوَّ وِكْرمان ، ويُْرَوى بالرَّ

حَمد ابن أَ  ، بأَْصبََهان. منها أَحمُد بُن الَحسن الُخوزِ  وِسكَّةُ  الدَّارقُْطنِّي ، وقيل : إِذا أَرْدَت اإِلضافَةَ فبِالّراِء ، وإِذا َعطْفت فبِالّزاي.

 ، َسِمع أَبا نُعَيٍم ، مات سنة الُخوِزيّ  األَصبََهانِيّ 

__________________ 
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 .«سركه ابجه»( السكباج :  م يطبخ خبّر ا معرب : 1)
 ( يف الصحاح : التكرب.2)
 ( بضم النون وسكون العا وفتحها.3)
 ( انظر نصه يف التهذيب والنهاية.4)
 ( يف اللسان : ما أنو.5)
 .297/  3مهرة ( اجل6)
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َبَهاينّ  517 َود اأَلصــــح ر َأمحُد بُن  ّمد بن عبد الر محن بن اأَلســــح ك ةَ  اخلُوزِيّ  ومنها أَيضــــاً أَبو َبكح َكن ســــِ ا  اخلُوزِ  ا كاَن ســــَ
يخ ا ومات ســــــنة  َض ابَن َمنحَده ا  (1) اخلُوزيّ  وأَبو طَاِهر َأمحُد بُن  ّمد اأَلصــــــبهايّن الّنّقاش 438َرَو  عن َأيب الشــــــّ ا لَِ
َبَهاينّ. اخلُوزِيّ  بن ِدعحِبر (2)وعنه اخَلاّل  ا و ّمد بن اُ سا   ا من َمَشايخ َأيب نُعيم اأَلصح

 إِبراِهيُم بُن يَِزيدَ منه  ِشْعب الُمْصَطلق ، هناك ُصلِّي على أَبِي َجْعفَر الَمْنُصور ، ، شّرفها هللا تعالى. ويقال له : ، بَمكَّة الُخوزِ  ِشْعبُ و

 ، عن َعْمِرو بن ِدينَاٍر وهو َواٍه. الُخِوِزيّ 

بَْير وَطاُووس. وُسليمانُ  ، َرَوى عن َخاِلد الَحذّاِء ، وَعْنهُ ُعبَْيُد هللا بُن  الُخوِزيّ  وقال الذَّهبِّي : َمتروٌك باالتّفاق ، وقد َرَوى عن أَبي الزُّ

ه بالُخوزيّ  يُعَرف  الوزير. ،ُموَسى ، وأَبُو أَيّوب الُموريانيّ  َي بذلك لُشّحِ  وقال غيُره : ألَنّه كان يَْنزل ِشْعب .(3). قال محّمد بن الَجّراح. ُسّمِ

 بَمكَّة. الُخوزِ 

 ، فراِجع التَّْبِصيَر.ذكره في ِكتَاب الُوَزَراِء ، كذا في اإِلْكَمال. وقد َحَصل هنا في ِعبَارة الذََّهبِّي َسقٌط ، نَبّه عليه الحافظ ابُن َحَجٍر 

، والذي  ِحْصٌن ، و: ة : ُخوِزيَانُ و ، ومعناه َخْمُس قَرى. ة : بنََواحي پْنَج ِدهْ  ُخوَزانُ و ة بََهَراة. : ُخوَزانُ و ة. بأَْصفَهانَ  ، كعُثَْمان : ُخوَزانُ و

 .(4) بنََسفَ  في التَّْكملَة : ِحْصنٌ 

 وهنا َذَكَره َغْيُر َواِحٍد من األَئّمة. في ب وز ذُِكر الخاِزبَازو

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 ، إِذا َساَسه ، مثل َخَزاه ، عن ابِن األَْعَرابِّي. خاَزه يَُخوُزه

 * وّمما يْستَْدَرك عليه :

ين ، والّزا يَِخيُز َخْيزاً  اللَّْحُم والَجْوزُ  َخازَ  تابِِعّي يَْرِوي عن أَبي ُهَرْيرة ،  الُخوِزيّ  ُي أَعلَى. وأَبُو َصالح، إِذا فََسَد وتَغَيَّر ، كَخاَس ، بالّسِ

اق ، َوقَعَا في بعض نَُسخ اإِلْكَمال. وجعفُر بُن محّمد بن الُخوِزيّ  َرَوى له التِّرمِذّي ، وعبُد هللا بن ُمحِرز ،  الُخوِزيّ  ، َرَوى عنه َعْبُد الرزَّ

 نقله ابُن نُْقَطة. (5) عن ُسَويد بن نَُصير صاِحب ابن المبارك

 فصر الدا 
 املهملة مض الزاي

ْلُب الشَِّديُد. ، هو العَْرُد ، أَي الدَّْحزو الِجَماُع. ، والحاُء مهملة ، أَهمله الجوَهِرّي. وقال الليُث : هو ، كالَمْنع الدَّْحز : [دحز]  الصُّ

ْنيَا ولَذَّاتَُهانَِعيُم  ، بالفَتْح : الدَّْرزُ  : [درز] تََمكَّن  ، وكذِلك َذِرَز ، بالدَّال والذَّال ، إِذا كفَِرح الرُجُل ، َدِرزَ و ، عن ابِن األَعرابّي ، قال : الدُّ

 أَي من نَِعيِمها. منها

ب. َمْعُروف ، وهو فارّسي م ونَحِوه ، الثَّْوبِ  ُدُروز : َواِحدُ  الدَّْرزُ و : القَْمُل  الدُُّروزِ  وبنَاتُ   : ِزئْبُِره وَماُؤه.الثَّْوبِ  َدْرزُ  ويقال ُمعَرَّ

ئْبانُ   ، وهو َمجاز. والّصِ

 ، وهذا كما يُقَال للفُقَراِء : بَنو َغْبراَء. (6)، والسُّقَّاط والغَْوَغاُء من النّاس ، قاله ابُن األَْعَرابّي ، وكذلك أَوالُد تُْرنَى  : السَِّفلَةُ  َدْرَزةَ  أَوالدُ و

ر قَُول الّشاعر يَُخاِطب َزْيَد بَن عِلّي َرضَي هللا عنهما : الَخيَّاُطون أَيضاً : َدْرَزةَ  أَوالدُ و  ، وبه فُّسِ

 (7)َأسَلُموَ  وطَاُروا  َدرحَزةَ َأوحالُد 
 وكانُوا قد َخَرُجوا معه فتَرُكوه واْنَهَزموا ، وقيل : أَراد بهم السَِّفلَة.

رون في قَْوِله تعالى :  الَحاَكةُ  هم َدْرَزةَ  يقال : أَوالدو َح به الَمفّسِ َعَك اْْلَْرَذُلونَ )، وهم من أَسافِِل النَّاس ، كما َصرَّ  .(8) (َوات َّب َ
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 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

ْنيَا. َدْرزٍ  ، أَي َدقَّقَها. وأَم الدُُّروزَ  الَخيَّاطُ  َدَرزَ   : ُكْنيةُ الدُّ

، بالفتح : الَخيَّاُط. وأَبو  الدَّْرِزيُّ و : الدَِّعّي ، أَو ابُن أَمٍة تَُساِعي ، فجاءْت به من الُمساَعاةِ وال يُعَرف له أٌَب ، قاله الُمبَّرد. َدْرَزةَ  وابن

 صاحب َدْعَوة الدَّْرِزيّ  محّمد عبد هللا

__________________ 
 كما يف معجم البلدان  531( مات سنة 1)
 اللباب :  مد بن علي بن دعبر.( يف 2)
 .«لشيخه»( عن اللباب وابألصر 3)
 ( يف معجم البلدان : قصر من نواحي نسف مبا وراء النهر.4)
 .«ابن املرب »( ابألصر 5)
 .«قوله : تر. ا قا  اجملد : ويقا  لألمة والبغي تر. كحبل . وتر. وابن تر. ولد البغيّ »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( األساس ونسبة  بيب بن ُجدرة اهلالد ا وصدره فيه :7)

 اي اب حسٍا واجلديد إىل بل 
 .111( سورة الشعراء اآية 8)
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ام ا  ريعِة ا الَكائنة ِِبَبا  الشــــــــــــّ َبت الطّائفُة الد رزِيّة اخلارَِجة عن جاّدة الشــــــــــــّ وهم ا َاكم أبَمحر   الفاطمّي ا وِإليه ُنســــــــــــِ
َاِعيليّ  ضاإِللح م الّداَ  ويقولون يف اجَلمح َرَزةُ  ا والصــوابُ  الد ُروز ة ا كذا يف شــَفاِء الَغلير للَخفاجّي ا والعام ة َتضــُ ا  رّكًة  الد 

 وبنو َدرَاز ا كَسحاب : قَبيلة مبَك ة ا ومعناه الط وير ابلَفارسّية.
 َدَعز يقال : الِجَماع. ربما ُكنَي به عنو ، قال : الدَّْفع : هو (1)، والعَْين مهَملة ، أَهمله الَجْوَهرّي. وقال ابُن دَرْيد  ، كالَمْنع الدَّْعزُ  : [دعز]

 : جاَمعَها. اً َدْعز الرجُل الَمْرأَةَ 

لَْمز : [دلمز] ْلُب الشَّديدُ  الّدِ  ، نقله الصاغانّي ، قال : ويُْنَشد َرجُز ُرؤبَة على هذه اللّغَة : ، كِسْجل : الصُّ

ِز  ٍب وَوهــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــِ َواٍ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــر  طــــــــــــــــــــُ

زٍ     رحيب عـــــــــــــــلـــــــــــــــ   ُداَلمـــــــــــــــِ زِ يــــــــــــــــُ مـــــــــــــــح   (2)الـــــــــــــــّدلـــــــــــــــَ
  

ة ، والمصنِّف  ُدلَِمز ُمخفَّف عنقُلُت : والّصحيح أَن ما في قَْول الّراجز  ، كعُلَبِط ، وهو بَضّم ففَتْح فسُكون ، كما َحقَّقَه َغْيُر َواحد من األَئمَّ

 قَلَّد الّصاَغانّي فيما َذَكَره َعلَى عاَدته.

 الدُّاَلِمزو وقيل : هو الشَّديُد الّضْخُم. القَِويُّ الَماِضي : الدُّاَلِمزُ و كعُلَِبط ، عن ابن األَْعَرابّي. الدُّلَِمز ، وكذلك كعاَُلبط : الشَّْيطانُ  ، الدُّاَلِمزو

َجال ، كالدُّلَِمز ، كعلَبِط ، فيِهما : اُق من الّرِ  ، عن ابن األَْعَرابّي ، والصواب : في الثاّلثة ، كما َصّرح به ابُن األَْعَرابّي. البَرَّ

َم اللُّْقمةَ  َدْلَمَزةً  الرُجلُ  زَ َدْلمَ و  ، قاله ابن ُشَمْيل. : َضخَّ

لَْيِمَزانُ و ّم : الدُّ اَغانّي. الغاُلُم السَِّميُن في ُحْمقٍ  ، بالّضِ على  تََدْلَمزَ  يقال :و ُمْنَكرون. ُدَهاة ُخبثَاءُ  : (3)بالفتح  َداَلِمَزةٌ  ولُُصوصٌ  ، نقله الصَّ

 ْيه.أَجَمع َعلَ  ، إِذا األَْمر

 * ومّما يْستَْدَرك عليه :

يت ، والجمع ُداَلِمزٌ  َدِليلٌ   ، بالفَتْح. َداَلِمزُ  ، أَي ماهر ِخّرِ

 قال الّراجز :

 اخلَرَاِرتِ  الد اَلِمزِ يـَغحَّب عل  
ْلُب القَصيُر من النّاس. الدُّاَلِمزو الدُّلَِمزو جال ، كُداَلمص  الدُّاَلِمزو الدُّلَِمز األَْصَمِعّي :الغَليظ. وقال :  الدُّلَِمزو : الصُّ ْخم من الّرِ : الضَّ

 وِداَلٍص.

 ، وأَْنَشَد : الشَّديُد األَْكلِ  ، أَهملَه الجوَهرّي ، وفي التَّْهذيب : قال أَبو َعْمرو : هو ، كعَْضرفُوط الدَّْهَدموز : [دهدمز]

وزَا  جــــــــــــــــُ ا عــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَدهــــــــــــــــَ ّن بــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــــَ كــــــــــــــــح  ال تــــــــــــــــَ

ةَ     عـــــــــــــــــَ اح  واســـــــــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــَ دح وزَاالشـــــــــــــــــــــــــــــــِّ َدمـــــــــــــــــُ  َدهـــــــــــــــــح

  

ُنوزَا  تـَلحَقُم َلقحماً كالَقطَا َمكح

ْهليز : [دهلز] ْهليز قال ابُن األَْعَرابّي :و ، بالَكْسر : َما بَْين الباِب والّداِر. الّدِ ،  (4)، بالجيم الَمْفتُوَحة وسكون التّْحتيّة ، والَهْمزة  الَجْيئَة : الّدِ

ب  .الّدَهاليزُ  ج كما هو نَّص ابِن األَْعَرابّي ، ويُوَجد في سائِر النُّسخ بالَحاِء الَمْفتُوَحة وَكْسر النّون وتَْشديد التَّْحتيَّة ، وقال اللّْيث : هو معَرَّ

 ويقال ِدلِّيج. (5)َداليج وَداِليز وداالز 

ْبيانُ  الدََّهاليزِ  أَبناءُ و ج. َدَهاِليزو وال يُْعَرُف لهم أَبٌ  الذين يُْلقَُطون : الّصِ  الَمِلك : َموضع بمْصر ُمتفرَّ

 فصر الذا 
ُعحجمة مض الزاي

 امل
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 على الجوَهِرّي.هذا الفَْصل من ُمْستَْدركات الُمَصنِّف 

ْنيَا ، َذَرزاً  ، كفَِرح الرُجُل ، َذِرزَ  : [ذرز] بالدَّاِل المهملة َوْزناً وَمْعنَّى ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وقد تقّدم ، ويقال  كَدِرز : تََمكَّن من لَذَّات الدُّ

 ، كما في التَّْهِذيب. َذْرزٍ  للدُّنيا أُمّ 

ث ، َرَوى عنه أَبو َحْفص ُعمُر بُن َشاِهيَن السََّمْرقَْنِديّ  ْح ،، بالفَتْ  الذَّْرَماِزيُّ  : [ذرمز] ، هكذا في سائِر النَُّسخ ،  هو محّمُد بُن الفَْضل الُمَحّدِ

ة األَْنَساب بالدَّاِل الُمْهَملة وَزاَءْين بَْينَُهَما ميم وأَِلف ، ف: وفيه َخَطأٌ من ُوُجوه  َظنَّ الُمَصنِّف نُْقَطةَ الّزاي األُولَى األَّول : أَن الِّذي َضبََطه أَئِمَّ

فه. الثّاني : أَن الذي اشتَهَر بهذه النِّْسبَة هو ُمَحّمد بُن َجْعفَر الدَّْزماِزّي ، وهو الذي َرَوى َعْنه ا  بُن شاِهينعلى الّدال فَصحَّ

__________________ 
 للسان.ا وفيها النكاح بد  اجلماع. وهي عبارة ا 260/  2( اجلمهرة 1)
 ( الوهز : الغلية ا عن التكملة.2)
 وما أثبت يواف  ضبرت القاموس.« ابلضم»( ابألصر 3)
 ( اجليئة : املوضض  تمض فيه املاء ا قاموس.4)
 .«داالن»( عن اللسان وابألصر 5)
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ر الذي ذَكَره لي  هو  ر ح به َغريحُ َواحد. والثّاِلث : َأّن ُ ّمَد بَن الَفضـــح يحخ كما صـــَ الد زحَمازِّي ا بر هو الَبلحِخّي ا وهو شـــَ
َذحُكور ا َرَو  عنه يف سنة 

 فانظُر وَ َم ر. 372 ّمد بِن َجعحَفر امل
 فصر الراءِ 
 (1) مض الزاي

بِيزُ  : [ربز] بِيزُ و ، قاله أَبو َعْدنان. الظَِّريُف الَكيِّسُ  : الرُجلُ  الرَّ ، هكذا في النَُّسخ : وفي  ونَحِوَها (3) األَْكيَاِس  من (2) الُمْكتَنُِز األَْعَجزُ  : الرَّ

بِيزُ  ، مثل َربِيس ، وقال أَبو َزْيد : َربِيز بْعض األُُصول : األَْكبَاش َجْمع َكْبش بالُمَوّحدة والُمْعَجَمة. يقال : َكْبش جال :  الرَّ ِميز من الّرِ والرَّ

بِيزُ و ، أَي في مْعنَى الظَِّريِف والُمْكتَنِز. كَكُرم فيهما ، وَرُمَز َرَماَزةً ، َربَُز َربَاَزةً  وقد العَاقُِل الثَِّخين ، ِميز ، هكذا  الَكبِيُر في فَنّه : الرَّ ، كالرَّ

دة. وفي التَّْكِملَة واللَّسان بالثّاِء الُمثَلَّثة.  في النَُّسخ : الَكبِير ، بالُمَوحَّ

 ، وكذلك َربََّسها تَْربِيساً. : َمألََها تَْربِيزاً  الِقْربَةَ  َربَّزو

جُل : ارتَبَزَ و  وُمْرتَِمز. ُمْرتَبِز وهو وَكُملَ  في فَنّه تَمَّ  الرَّ

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 َضْخَمة. : َربِيَزةٌ  : أَْعقَلَه ، عن أَبي َزْيد. وقَِطيفةٌ  أَربََزه إِْربازاً 

ْجز : [رجز] ّم : القََذرُ  الرُّ ْجزو مثل الّرْجس. ، بالَكْسر والضَّ ْجزَ  (وَ )، وبه فُّسر قَولُه تعالى :  ِعبَاَدةُ األَْوثانِ  : الرُّ وقيل :  (4) (فَاْهُجرْ ) الرُّ

ي إِلى العََذاب ، وأَْصل لَِئْن )قال أَبو إِسحاق في تَْفِسير قَْوِله تَعالى : و في اللُّغَة االْضِطَراب وتَتابُع الَحَركات. الّرجز هو العََمل الذي يُؤّدِ
ْجزَ  (َكَشْفَت َعنَّا ْجزُ  قيل :و الُمقَْلِقل ِلشدَّته وله قَْلقَلَةٌ َشِديَدة ُمتَتَابِعة : العََذابُ  قال هو (5) الّرِ ْجزَ  (وَ )في قَْوله تعالى :  الرُّ  (فَاْهُجرْ ) الرُّ

ْركُ   َما َكاَن ، تَأْويلُه أَّن مْن َعبََد َغْيَر هللِا فهو على َرْيٍب من أَمْره واْضِطراٍب من اْعتِقَاده. الّشِ

َجزو عرِ  ، الرَّ َوْزٌن يَْسُهل في السَّْمع  ، فاْبتداُء أَجزائِه َسبَبان ثم َوتٌِد ، وهو َوْزنُه ُمْستَْفِعلُْن ِسّت َمّرات معروف ، بالتَّْحِريك : َضْرب من الّشِ

بَعَة أَجزاٍء وبَِقَي ، ويَقَع في النَّْفس ، ولذلك جاز أَن يَقَع فيه الَمْشُطور ، وهو الذي َذَهب َشْطره ، والَمْنُهوك ، وهو الِّذي قد َذَهب منه أَر

َجُز َرَجزاً  ُسّمي ُجْزَءان ، قال أَبُو إِْسَحاق : إِنما له َحركة وُسُكون ثّم َحَرَكة وُسُكون ، إِلى أَن تَْنتَِهَي أَجزاُؤه ، ألَنّه تَتََوالَى ف الرَّ يه في أَوَّ

َجز يَُشبَّهُ  ك وتَْسُكَن ، وقِيَل : ُسّمَي بذلك بالرَّ ، وقيل :  وقِلِّة ُحروفِه واْضِطرابَِها ِلتَقَاُرِب أَْجَزائِه في ِرْجل الناقَة وِرْعَدتِها ، وهو أَن تَتََحرَّ

َجز ألَنّه ُصُدوٌر بال أَْعَجاز. وقال ابُن ِجنّي : كّل ِشْعٍر تركََّب تَْرِكيبَ  ى الرَّ ةً :َرَجزاً  يَُسمَّ َجز . وقال األَخفش مرَّ عند العرب : كّل ما َكاَن  الرَّ

ل ابُن ِسيَده : وقد َرَوى بَْعُض َمْن أَثِق به نَْحَو هذا عن على ثاَلثَِة أَْجَزاٍء ، وهو الذي يَترنَُّمون به في َعَملهم وَسْوقِِهم ويَْحُدون به. قا

ٌء على َشي قد اختُِلف فيه ، فَزَعم قَوم أَنّه ليس بِِشْعر ، وأَن َمَجاَزه َمجاُز الّسْجع ، وهو عند الَخِليل ِشْعٌر َصِحيح ، ولو جاَء منهو الَخِليل.

،  َزَعم الخليُل أَنّه ليس بِِشْعر وإِنَّما هو أَنصاُف أَْبياٍت وأَثاْلثٌ  ئه. هذا نَصُّ الُمْحَكم. وفي التَّْهِذيب :ذلك لُحْسن بِنَا الّرَجزُ  ُجْزٍء َواحد الْحتَمل

 في قوله : وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن النّبّي  وَدليُل الَخِليل في ذلك ما

الً  ــــــــَت جــــــــاهــــــــِ ن َك اأَلاّيُم مــــــــا كــــــــُ ــــــــَ ــــــــِدي ل ب ــــــــُ ت  ســــــــــــــــــــــَ

   
ن مل  (6) يـــــــــــــك مـــــــــــــَ ارِ وأيحتـــــــــــــِ بـــــــــــــَ زو د ابأَلخـــــــــــــح  تـــــــــــــُ

  
 : وسلمعليههللاصلىقال الخليل : لو كان نِْصُف البَْيت ِشْعراً ما َجَرى على ِلَسان النّبّي 

 ستُبِدي لَك اأَلاّيُم ما ُكنَت َجاِهالً 
ْعر ؛ ألَّن ِنصَف البَْيت ال يُقَال له ِشْعر وال بَيْ  ت ، ولو جاز أَن يُقَال ِلنْصف البْيت ِشعٌر لِقيل وجاَء بالنِّصِف الثّاني على َغْير تَأِْليف الّشِ

 : وسلمعليههللاصلىقد َجَرى على لسان النبّي ولجْزٍء منه شْعر ، 

ِذبح ا » يبِّ ال كـــــــــــــــــــــــــــَ  َأاَن الـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــب    ل طــــــــــــــــــّ
ُ

ِد املــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــح ب ــــــــــــــــــُن عــــــــــــــــــَ   .(7)«َأان اب
  

 قال :
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__________________ 
والشــارح قبر هذه املادة مادة ذكرها يف اللســان ونصــه : رأز : الر أز : من آالت البنائا واجلمض أســقرت املصــنف »( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 .«َرأحَزٌة. قا  ابن سيده : هذا قو  أهر اللغة ا قا  : وعندي : اسم للجمض اه
 أي مكتنز أعجز.وكبش ربي  وربيز « : رب »ابلزاي ا وصوابه األعجر ابلراء ا ففي اللسان « األعجز»( كذا ابألصر 2)
 .«األكباش»( يف القاموس : 3)
 .5( سورة املدثّر اآية 4)
 .134( سورة األعراف اآية 5)
 ( البيت لطرفة ا من معلقته وعجزه :6)

 أيتيك ابألخبار من مل تزو دِ و
 وسلمعليههللاصلى( يف اللسان : قا  ا ريب : ومل يبلغين أنه جر  عل  لسان النيب 7)
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َبِغي َلهُ ): ، قال هللا تعالى  وسلمعليههللاصلىيَْجِر على ِلَسانه  مْعراً لفلو كان شِ  ْعَر َوما يَ ن ْ وقد ناَزعه األَخفَُش في  .(1) (َوما َعلَّْمناُه الشِّ

َجز ذلك. قال األَْزَهِرّي : قْوُل الَخِليل الِذي بُنَِي عليه أَن َبِغي َلهُ )ِشْعر ، وَمْعنَى قَْوِل هللا َعزَّ وَجّل  الرَّ ْعَر َوما يَ ن ْ أَي لم  (َوما َعلَّْمناُه الشِّ

َب فيه حتى يُْنِشئ منه كُ  ْعر فيَقُولَه ويتََدرَّ البَْيَت والبَْيتَْين لغَيِره ما يُبِطل هذا ، ألَن الَمْعنَى  وسلمعليههللاصلىتُبَا ، وليس في إِنشاده نُعَلِّْمه الّشِ

 فيه : أَنَّا لم نَْجعَْله شاِعراً.

َجز ، أَي من القَِصيَدة منه ، بالّضّم : األُْرُجوَزةُ و ْعر ، الرَّ وِمن َسَجعَات الَحِريرّي :  .أََراِجيزُ  ج ، وهي ، كَهْيئَة الّسْجع إِال أَنّه في َوْزن الّشِ

 . قال اللَِّعيُن الِمْنقَِرّي يَْهُجو ُرْؤبةَ :األَراجيز فَما ُكلُّ قَاٍض قَاِضي تِْبِريز ، وال ُكّل َوْقٍت تْسمع فيه

يِن  ـــــــــــُ رِف عـــــــــــح ـــــــــــَ َت تـ ـــــــــــح ن اَل ِإن كـــــــــــُ ـــــــــــُن جـــــــــــَ  ِإين َأاَن اب

ر    بــــــــــــَ اُء يف اجلــــــــــــَ مــــــــــــّ ُة الصــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــ   اي ُر حَب وا ــــــــــــَ

  

يـــــــــــــــزِ أَ  ُدين  اِبأَلرَاجـــــــــــــــِ وعـــــــــــــــِ ؤِم تـــــــــــــــُ َن الـــــــــــــــلـــــــــــــــ   اَيبـــــــــــــــح

رِ  اأَلراجــــــــــــيــــــــــــزِ يف و     ــــــــــــَفشــــــــــــــــــــــــــَ وِ  وال ــــــــــــنــــــــــــ   رَأحُس ال

  
ى قائِلُه َرَجَز يَْرُجز َرْجزاً  قدو ى قائُِل بُحور الَشعر َشاِعراً. َراِجزاً  ، ويَُسمَّ اُز ارتَِجازاً و ، كما يَُسمَّ جَّ زه و بِهِ  َرَجزَ و اْرتََجَز الرَّ  : تَْرِجيزاً َرجَّ

ازٌ و َراِجزٌ  ، وهو أُرُجوَزةً  أَنَشَده ازةٌ و َرجَّ  .ُمْرتَِجزٌ و َرجَّ

َجزو كةً : الرَّ ِرْجُل البَِعير أَو فَخَذاه إِذا أَراد الِقيَاَم أَو ثَاَر ساَعة ثمَّ يَْنبَِسط ،  (2)؛ وهو أَن تْضَطِرب  داٌء يُِصيب اإِلبَل في أَْعَجاِزها ، ُمَحرَّ

: َضِعيفَةُ العَُجِز ، إِذا نََهضت من َمْبَرِكها لم تَْستَِقّل إِالّ بعَد نَْهَضتَْين أَو  َرْجزاءُ  ، وقيل : ناقَةٌ  َرْجَزاءُ  وهي أَْرَجزُ  وهو ، َرَجزاً  َرِجزَ  وقد

 ٍء ثّم أَْخلفَه :ثاَلٍث. قال أَوُس بُن َحَجر يَهُجو الَحَكَم بَن َمْروان بِن ِزْنباعٍ وكان َوَعده بشيْ 

ه  ــــــــــــــَ رحَت ُدون اٍع مُث  َقصــــــــــــــــــــــــــــ  َت بــــــــــــــبــــــــــــــَ مــــــــــــــح   ــــــــــــــََ

ا انَءت     ا الـــــــــــر جـــــــــــزاءُ كـــــــــــمـــــــــــَ اهلـــــــــــَُ قـــــــــــَ د  عـــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــُ

  

يِن  تـــــــــــَ رمـــــــــــح ه وحـــــــــــَ عـــــــــــُ فـــــــــــح لـــــــــــيـــــــــــاًل نــــــــــــَ َت قـــــــــــَ عـــــــــــح نـــــــــــَ  مـــــــــــَ

ا    اهلـــــــــــُ قـــــــــــَ َرًة ال تــــــــــــُ ثـــــــــــح هـــــــــــا عـــــــــــَ بـــــــــــح يـــــــــــاًل فـــــــــــهـــــــــــَ لـــــــــــِ  قـــــــــــَ

  
ْجزاءَ  يقول : لم تُتِم ما َوَعْدَت ، كما أَنّ  إِذا أَراَدت النُُّهوَض فلم تَكد  الرَّ

 تَْنهض إِالَّ بعَد ارتعاٍد شِديٍد. (3)

ازو ان : َوادٍ  ، الّرجَّ  َعِظيٌم بَنْجد ، أَنشَد ابُن ُدَرْيد لبَْدر بن عامٍر الُهذِلّي : كشدَّاد وُرمَّ

ه  َرَوائــــــــــــِ ُد مــــــــــــن عــــــــــــُ ّر اأُلســــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــِ ــــــــــــَ ٌد ت  َأســــــــــــــــــــــــــَ

َواِرِض     ازِ بــــــــــــــــعــــــــــــــــَ ونِ  الــــــــــــــــر جــــــــــــــــّ يــــــــــــــــُ عــــــــــــــــُ  َأو بــــــــــــــــِ

  
 هكذا ُرِوي بالَوْجَهْين ، وُعيُون أَيضاً : َمْوِضع ، كذا قَرأْتُه في أَشعار الُهَذليّين.

َجازةُ و يَْعِدلَه إِذا ماَل ، يُعَلَّق بأََحِد جانِبَيِ الَهْوَدج ل أَو ِكساٌء فيه َحَجرٌ  َجْمعُه َرَجائُِز. أَصغُر من الَهْوَدجِ  : َمْرَكب للنَِّساِء ، وهو ، بالكْسر الّرِ

َي بذِلك الْضِطرابه ، وفي التهذيب : هو شيْ  يَ  (4)ٌء ِمن ِوَساَدةٍ وأََدٍم ُسّمِ ّقِ اآلَخِر ليَْستَِوَي ، ُسّمِ قَّْين ُوِضَع في الّشِ  ِرَجازةَ  ، إِذا ماَل أَحُد الّشِ

اخ :للتَّزيّ  أَو ُصوٌف يُعَلَّق على الَهْودجِ  أَحَمرُ  أَو َشعرٌ  الَمْيِل.  ن : قال الشَّمَّ

ا و  هــــــــــَ ت بــــــــــِدمــــــــــائــــــــــِ ّرِجــــــــــَ ا ضــــــــــــــــــــــــُ اهــــــــــَ فــــــــــَ قــــــــــِ و ثــــــــــَ  لــــــــــَ

راِم     َو الــــــــقــــــــِ ت ِنضــــــــــــــــــــــح لــــــــَ لــــــــ  مــــــــا جــــــــَ زُ كــــــــَ  الــــــــر جــــــــائــــــــِ

  
 وقد تقّدم ِذكُرها في َموضعها. (5)وقال األَصمعّي : هذا خطأٌ إِنما هي الَجَزائر 

ي به لُحْسِن َصِهيله ؛ وسلمعليههللاصلىبُن الُماَلَءةِ : فَرٌس للنَّبِّي  الُمْرتِجزُ و  اْشتَراه من وسلمعليههللاصلىوَجَهاَرتِه ، وكان رسوُل هللا  ُسّمِ

فه أَبو نُعَيم فقال : الُمَحارِ  ابن الَحارث بِن ظاِلم هكذا في النَُّسخ بالدَّال ، وصوابه َسواٌء ، بالَهْمز ، ، َسَواد أَْعَرابِّي اسُمه بِّي ، وَصحَّ

 النّجارّي ، ويُقال فيه أَيضاً َسَواُء بُن قْيس وهو الذي أَْنكَر ِشَراَء الفََرس حتّى شِهد ُخزْيمةُ بُن ثابٍِت َرضي هللا

__________________ 
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 وسلللمعليههللاصلللىكقوله يف رواية الرباء أنه رأ  النيب إال ضــــرابن : املنهو  واملشــــطور ا ومل يعد ا اخللير شــــعراً ا فاملنهو    الرجز من ضــــروب
 عل  بغلة بيضاء يقو  :

 أان الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّب ال كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب 

ــــــــــــــــــــــــــب    ــــــــــــــــــــــــــد املــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــب  أان اب

  

 دميت إصبعه فقا  : وسلمعليههللاصلىواملشطور كقوله يف رواية جندب إنه 

  ؟هـــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــــت إاّل إصـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــض دمـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــت
 يف ســـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر   مـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــتِ و    

  

 .69ي  اآية ( سورة 1)
 ( يف املطبوعة الكويتية : تضرب.2)
 .«فلم تكن»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( التهذيب : أو أدم.4)
 .«اجلرائز»( عن اللسان ا واحدهتا جزيزة ا وابألصر 5)
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رَيِ. . والِقص ة َمذكورة يف ُكُتب السِّ  عنه ا ومن مَثّ لُقِّب ذا الش َهاَدتاح
ز من الَمجاز :و ْعدُ  تََرجَّ من و ، الّراِجز ، وهو َصوتُه الُمتَداِرك كاْرتَِجاز كاْرتجَز اْرتِجازاً  ، أَي َسِمْعت له َصْوتاً ُمتَتابِعاً ، َصاتَ  ، إِذا الرَّ

 ً زَ  الَمَجاز : أَيضا كَ  ، إِذا الّسَحابُ  تََرجَّ ً  تََحرَّ كا اِعي : بَطيئاً لكثْرةِ مائِه. تحرُّ  قال الرَّ

يـــــــــــــــــــــه و  زحُن فـــــــــــــــــــــِ ُ
ن  املـــــــــــــــــــــ افـــــــــــــــــــــًا حتـــــــــــــــــــــَِ  َرجـــــــــــــــــــــ 

زَ     َرجـــــــــــ  ـــــــــــَ طـــــــــــارَا  تـ تـــــــــــَ امـــــــــــَة فـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــح (1)مـــــــــــن هتـــــــــــَِ
 

  
 تَِحّن ، إِلخ. ُمْرتِجزاً  ويُرَوى :

زَ و َجز ، وفي بَْعِض النَُّسخ : َحَدا بَرَجِزه ، أَي الَحاِدي تََرجَّ َجزَ  : تَنازُعوا تََراَجُزواو ، بالرَّ  وتَعَاطوه. بَْينُهم الرَّ

 ومّما يُْستَْدَرك عليه :* 

يحُ  َرَجَزت ر قوُل الراعي يَصف  َرْجزاءُ و ، لََرْجزاءُ  ، إِذا َداَمت ، وإِنها َرْجزاً  الّرِ الِقيَام ، يُكنى به عن الِقدِر الكبيرة الثَّقيلة ، وبه فُّسِ

 األَثافِي :

تح  رًا وأَرزمـــــــــَ هـــــــــح َا الـــــــــنـــــــــاَر شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــِ اَلٌث صـــــــــــــــــــــــَ  ثـــــــــَ

زاءُ عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــّن     امِ  َرجـــــــــــح يـــــــــــَ ُدرُج الـــــــــــقـــــــــــِ (2) هـــــــــــَ
 

  
ز : ذُو َرْعٍد ، وكذلك ُمْرتَِجزٌ  وَغْيثُ   ، قال أَبو َصْخر : ُمتََرّجِ

زُ مــــــــــــــــــــــــا و  رَتَجــــــــــــــــــــــــِّ وحٌن  مــــــــــــــــــــــــُ  اآِذيِّ جــــــــــــــــــــــــَ

ا ِ     بـــــــــــــَ ّم عـــــــــــــلـــــــــــــ  اجلـــــــــــــِ طـــــــــــــِ ٌك يـــــــــــــَ بـــــــــــــُ  لـــــــــــــه حـــــــــــــُ

  
ز ، وهو َمَجاز. وَسحابة يَْرتَِجز يقال : البَْحر ازة بآِذيّه ويَتَرجَّ ْجزو .َرجَّ ْجزو َصنَم بعَْينِه ، قاله قَتَاَدة ، بالّضّم : اسم الرُّ ..  : اإِلثُم والذَّْنب الّرِ

 الشَّْيَطاِن : َوَساِوُسه. ِرْجزُ و

 ، وقد أَهَملَه الَجْوَهِرّي والّصاَغانِيُّ وأَورَده صاحُب اللَّسان. ، كَجْعفَر : اسمٌ  َرْخبَزٌ  : [رخبز]

تِ  : [رزز] ّمِ ، تَُرزُّ  الَجَراَدةُ  َرزَّ ا ، بالَكْسر ، تَِرزُّ و ، بالضَّ ت  ، أَي تُلِقَي بَيَضها ، ِلتَبِيض وأَدَخلَتْه فيها َغَرَزت َذنَبَها في األَرض .َرزًّ كأََرزَّ

ُجلَ  َرزَّ و الليث.، وهذه عن  إِْرزازاً  ةً  الرَّ ا البابَ  َرزَّ و َطْعنةً. َطعَنَه : َرزَّ ه َرزًّ ةَ  أَصلََح عليه : يَُرزُّ زَّ يَت  . وهي َحِديَدةٌ يُدَخُل فيها القُْفلُ الرَّ ُسّمِ

اتٌ  فيها القُْفُل ، أَي يُْدَخل ، والَجْمع يَُرزُّ  ألَنّه ّكيِن في األَْرض :، كالِمسْ  ءِ َء في الشَّيْ الشَّيْ  َرزَّ و .رزَّ :  فارتَزَّ  ، أَثْبَتَه َمار في الَحائِط والّسِ

ت في األََساِس :و ثَبََت. ا السََّماءُ  َرزَّ تَت من الَمَطر. : تَُرزُّ َرزًّ  َصوَّ

زّ  وأَْصلُ   ، بالَكْسر ، هو الصَّوُت الَخِفيُّ ، كما َسيَأْتي. الّرِ

زُّ و مِّ  الرُّ ز وَطعَامٌ  في أَرز ، تَقَدََّمت لُغَاتُه قدو الَمْعُروف ، األُْرزُ  وهو ، بالضَّ  ، نقله الّصاغانِّي. بالّرزّ  ، أَي ُمعَالٌَج به ، كُمعَظَّم : ُمَرزَّ

زُّ و ْوتالَخِفّي ،  بالَكْسر : الصَّْوت ، الّرِ يَزى ، وقيل : هو الّصوت تَْسَمعُه وال يُْدَرى ما ُهو ، تَْسَمعُه من بَِعيد وقيل : هو الصَّ ّزِ ، ِمثَال  كالّرِ

يَصى ، زُّ  أَو ، يَُكوُن َشِديداً ويكون َخِفيفاً ، أََعمُّ  هو أَو ِخّصِ ْعدِ  : الّرِ زُّ  قيلو ، أَو أَعّم ، والَجْرُس ِمثلُه. َصْوُت الرَّ قال ذُو  ِديُر الفَْحِل.هَ  : الّرِ

ْقِشقَة : ِة يَصف بَِعيراً يَْهِدر في الّشِ مَّ  الرُّ

َدا  زحبـــــــــــــِ ُ
اَم املـــــــــــــ غـــــــــــــَ اُخ الـــــــــــــلـــــــــــــ  تـــــــــــــَ نـــــــــــــح اَء تــــــــــــــَ  َرقحشـــــــــــــــــــــــــــَ

َدا رِز هَدو َم فـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا      وأَرحعـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقال أَبو النَّْجم :

اِر  بـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــِ ه ال  كـــــــــــــــــــــــَبن  يف َراَببـــــــــــــــــــــــِ

ارِ  رِز      َن يف ِعشـــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح اٍر جـــــــــــــــــُ  ِعشـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا َمْن َوَجد في بَْطنه»في َحِديِث َعِلّي َرِضي هللا عنه : و أْ  ِرزًّ زّ  قال األَصَمِعّي : أَراد (3) «فليَْنَصِرف فليتََوضَّ الّصوَت في البَْطن من  بالّرِ

. قال األَزهِرّي : هذا الَحِديث هكذا جاَء في ُكتُب الغَِريب ، عن ِرزٌّ  القَْرقََرة ونَحوها. قال أَبو ُعبَْيد : وكذلك ُكلُّ َصْوت ليس بالشَِّديد فهو

زّ  ، وقال القُتَيبِيُّ : وسلمعليههللاصلىَعِلّيٍ نَْفِسه ، وأَْخَرَجه الطَّبَرانِّي عن ابِن ُعَمر عن النّبِّي  : َغْمُز الَحَدث وَحرَكتُه في البَْطن للُخروج  الّرِ

زّ  إِلى ُدُخول الَخالِء ، كان بقَْرقََرة أَو بغَْير قَْرقََرةٍ. وأَْصل حتّى يَْحتَاج صاِحبُه ا الَوَجُع يَِجُده الرُجُل في بَْطنِه. يقال : إِنه يَِجد : الّرِ في  ِرزًّ

 بَْطنِه ، أَي َوَجعاً وَغْمزاً للَحَدث. وقال أَبو النَّْجم يَذُكر إِبالً ِعطاشاً :
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هــــــــــا مل  ــــــــــَح  طــــــــــَ نيف َوســــــــــــــــــــــــح ر  شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــو جــــــــــُ ِر ل  فــــــــــُ

اِء و    
َ

وِة املـــــــــــــ هـــــــــــــح رِ  رِزٍّ مـــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــَ عحضـــــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــُ

  
__________________ 

 وانظر ختر ه فيه. وهو من قصيدة ميدح سعيد بن عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد. 141( ديوانه ص 1)
وقوله هدوج « هدرج»بد  « هدوج»الديوان وانظر فيه ختر ه ا من قصــيدة ميدح خالد بن عبد   بن خالد بن أســيد. ويف  23( ديوانه ص 2)

 : سريعة الغليان.
 ( النهاية واللسان : وليتوضب.3)
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ِت قِربَةٌ يابَِسة َوْسط هِذه اإِلبِل لم تَْنِفر من ِشدَّة َعَطِشَها وذُبُوِلَها وِشدَّةِ  ما تَِجده في أَْجوافها من َحَرارةِ العََطش بالَوَجع ،  (1)يقول : لو ُجرَّ

ا فَسّماه  .ِرزًّ

زٌ  وهو بَيَاضٌ  الِقْرَطاِس : َصْقلُه. تَْرِزيزُ و  كما في األََساِس ، وهذا كما يَقُولُون ُمنَشًّى. باألَُرزِّ  : ُمعَالَج ُمَرزَّ

ْزتُ  ، يقال : في األَْمر : تَْوِطئَتُه التَّْرِزيزُ  من الَمَجاز :و ْزتو أَمَرك عند فاُلن ، َرزَّ ْدته ،  تَْرِزيزاً  لك األَْمرَ  َرزَّ ، أَي َوطَّأْته لك وثَبَّتّه وَمهَّ

 قاله الّزَمْخَشِرّي.

ر َرزّ  وَخِجل ولم يَْنبَِسط ، وهو اْفتَعَل ، من وبَِخل ثابِتاً مكانه بَِقيَ  ، إِذا عند الَمْسأَلَةِ البَِخيُل  اْرتَزَّ و َحِديُث أَبِي األَْسود :  ، إِذ ثَبَت ، وبه فُّسِ

فيه. وفي األَساس :  ثَبَتَ  ، أَي في الِقْرَطاِس السَّْهُم  ارتَزَّ و ، بالتَّْخِفيف ، أَي تَقَبََّض ، وقد ذُِكر في َموضعه. أََرزَ  ويروى : «ارتَزّ  إِن ُسئِل»

 ثّم اهتَّز ، فإِذا هو في َظْهر يَْربُوع. فاْرتَزَّ  َوقََع السَّْهُم على األَرِض 

ِزيزُ و  ، كأَِمير : نَْبٌت يُْصبَغ به. الرَّ

َزْيز ،و َزْيز أَبو البََرَكات الُمْسِلُم بُن البََرَكات بن ، هو كُزبَْير ، الرُّ ْميَاطيّ  الرُّ الَحافِظ ، هكذا قَالَه الَحافِظ ، وقد راَجعت ُمْعَجم  ، َشْيٌخ للّدِ

ْميَاطّي في َمَحلّه فلم أَِجْده ، وإِنما َذَكر فيَمْن اسُمه ُمْسِلم اثنَْين أَو ثاَلثَة ، ولَعلّه في ُمْعَجم آ ين محّمد بنُشيُوخِ الّدِ  َخر من َمعاجمه. وَشْمُس الّدِ

َزيز ث ، َذَكره الحافظ. : الرُّ  ُمَحّدِ

ْعَدةُ  اإِلْرِزيزُ و ل : ، بالَكْسر : الّرِ  ، قاله ثَْعلب ، وأَنشد بيَت الُمتَنَّخِ

ه  (2)قــــــــــــد  تــــــــــــِ بــــــــــــ  يــــــــــــه ولــــــــــــَ رَاقــــــــــــِ  حــــــــــــاَ  بــــــــــــا تـــــــــــــَ

اٌر و     يـــــــــــــ  وِع جـــــــــــــَ بـــــــــــــِة اجلـــــــــــــُ لـــــــــــــح ـــــــــــــزُ مـــــــــــــن جـــــــــــــُ  ِإرحزِي

  
ْدر من ُجوعٍ أَو َغْيظ ، وقد ذُِكر في َمَحلّه.والَجيَّار : ا  لَحَرارةُ في الصَّ

ل هذا ، كما نَقَلَه الّصاَغانّي. الطَّْعنُ  أَيضاً : اإِلْرِزيزُ و أَيضاً : البََرُد ، قاله ثَْعلَب وقال غيره  اإِلْرِزيزُ و الثابُِت ، وبه فَسَّر بعُضهم قول الُمتَنَّخِ

 بََرٌد ِصغَاٌر كالثَّْلج. : هو

ْوِت. : اإِلْرِزيزُ و  الطَِّويُل الصَّ

َزازُ و َصاص ، كَسَحاب : لُغة في الرَّ  ، نقله الصاَغانِّي. الرَّ

ازُ و زَّ  أَبُو القَاِسمو بن البَْختَِرّي ، وُعثَْمان بن أَْحَمد ابن َسْمعَان. محّمد بن َعمرو أَبو َجْعفَر : لَقَب َجماعة من الُمَحّدثين ، منهم بالتَّْشِديد ، الرَّ

از وغيره ،، َسِمع من أَبي الَحَسن ُمَحّمِد ْبِن محّمِد بِن محّمد ْبن إِ  بن بَيَانٍ  بن َداُوود بِن ُموَسى َعِلّي بُن أَْحَمد بن محّمد  ْبراِهيم ْبن َمْخلَد البَزَّ

س النَِّظاِميّة بن محّمد العَْدل ، ابوه ُمَحّمد بن َسِعيد أَبي سعيد وَسِعيد ابنُ  وَسمع الَحِديث ،  572وتُوفّي سنة  501ببَغَّداد ، ُوِلد أَبوه سنة  ُمَدّرِ

بُن محّمد ابن َسعيد بن أَبي َسعيد محّمد بِن َسِعيد بِن  وَحِفيُده َسِعيدُ  638سنة وابنُه محّمد بن َسعيد َحَضر على أَبي الفَتْح بن َشاتِيل ، ومات 

 *ومحمد بن اسماعيل بن سويد]الُجْرَجانِّي أَبو العَبّاس ، عن محّمد بن َغاِلب تَْمتَام ، وعنه  َوأَْحَمُد بُن محّمد بن َعلُّويَةَ  محّمد ، َحدَّث ،

زَّ  النَِّفيس بن ُمْنِجٍب ، ثُون اُزونالرَّ زّ  نُِسبُوا إِلى بَْيع ، ُمَحّدِ از والتَِّجارة فيه. وفَاتَه أَبو بَْكر أَحمُد بُن محّمد بِن أَْحَمد بن يَْعقُوب الرُّ ،  الّرزَّ

 .469آخر َمْن َحدََّث عن أَبي الُحَسْين بن َشْمعُون ، تُوفَِّي سنة 

َكه. َرْزَرزهُ و اه َرْزَرزَ و : َحرَّ ْزَرَزة وَعدلَه ، وَمْصَدُرهما الِحْمَل : َسوَّ  .الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْعد ، اإِلْرِزيزُ  ْوُت. اإِلْرِزيزُ و ، بالَكْسر : الرَّ زّ و : الصَّ ْعد : صوتُه ، كأَِمير. َرِزيرو أَن يَْسُكت من ساعته.:  الّرِ زّ و الرَّ يَزىو الّرِ ّزِ :  الّرِ

ةو الَوجع. زَّ ةو بالفَتْح : َوجٌع يأُْخذ في الظَّْهر ، نقله الصاغانّي. الرَّ  : الَمْوضع الذي يُجَمع فيه األُرز ، كالُكْدس للقَمح. الَمَرزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْزمازِ  ، بالفَتْح : قَريَة بَسَمْرقَْند ، منها أَبو بَْكٍر محّمُد بُن َجْعفَر بِن جابرٍ  َرْزمازُ  : [رزمز]  (4)من ُشيُوخ أَبِي َسْعد  (3)الدهكان  يّ الرَّ

 اإِلْدِريِسّي.

__________________ 
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 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وشّبه1)
 ( رواية التهذيب :2)

 كبلا با  ييه ولّبته
 ما با معكوفتا سقرت ابلكويتية. (*)
 ( اللباب : الدهقان.3)
 و سعيد.( األصر واللباب ويف معجم البلدان : أب4)



7291 

 

َطزُ  : [رطز] َكةً  الرَّ َطز ، أَهملَه الَجْوَهِرّي. وقال األَْزَهِريُّ : أَهمله اللَّْيُث. وقال أَبو ُعَمر الّزاِهد في كتاب اليَاقُوت : ، ُمَحرَّ ِعيُف  : الرَّ الضَّ

 . أَي َضِعيف.َرَطزٌ  ، يقال : َشعرٌ  من الشَّعِر وَغْيِره

َطاَزاتُ و  ، وهِذه نقلها الّصاغانِّي. الُخَرافَات : ِشْبهُ  ، ُمَخفَّفَةَ  الرَّ

ْعزو ، قال ابُن ُدَريد : َجاَمعََها إِذا الجاِريَةَ  َرَعزَ  : [رعز] كِزْبِرج ُمَشّدد  الِمْرِعزّ و .يَْرَعُزَها َرْعزاً  يقال : بات .(1)يُْكنَى به عن النَِّكاح  الرَّ

ىو اآلِخر ، اي ،، باألَل الِمْرِعزَّ وقد تُْفتَح الِميُم في  ، والِميُم والعَْين َمْكُسوَرتَان على ُكّلِ حال ، ويَُمّد إِذا ُخفّف ف الَمْقُصوَرة مع تَْشِديد الزَّ

َغب الذي تَْحت َشعَِر العَْنز وهِذه َذَكَرها األَزَهِرّي في الّرباعّي : َمْرِعزّ  فتَقُول الُكلّ  ل وهو َمْفِعلَى ، ألَن فَْعِللَى لم ، قالَهُ الَجْوَهِرّي ، قا الزَّ

ى ِمْنِخر وِمْنِتن ، وجعل ِسيبََوْيه: يَجئ ، وإِنَّما َكَسُروا الِميَم إِتباعاً لَكْسرة العَْين ، كما قالوا  ِصفَةً َعنَى به اللَّيَِّن من الصُّوف. وقال  الِمْرِعزَّ

ى ُكَراع : ال نَِظير ى ى األَْزَهِريّ ، وَحكَ  للِمْرِعَزاءِ  وال للِمْرِعزَّ ، من باب  ُمَمْرعزٌ  وثَْوب كالصُّوف يَْخلُص من بَْين َشعَر العَْنز ، الِمْرِعزَّ

 تََمْدَرع وتََمْسَكن.

اَغانِّي أَيضاً.تَقَبَّض ، أَي َراَعزَ و ، نقله الّصاَغانِّي. : الُمعَاِتبُ  الُمَراِعزُ و  * ، نقله الصَّ

 ، هكذا أَوَرَده الّصاَغانِّي من َغْيْر َغزٍو ألَحد ، وقد أَهملَه الُجمهوُر. اْستَْضعَفَه واْستاَلنَه ، بالغَْين الُمْعجمة : اْستَْرغَزه : [رغز]

افزُ و ، أَهمله الَجوَهِرّي واستْدَرَكه األَزهِرّي. قال : َضَربَه ، بالَكْسر : َرفََزه يَْرِفُزه : [رفز] منه ِعْرٌق ما  يَْرِفزُ  : العْرُق الّضاِرب وما الرَّ

تُه وهو : يَْضِرب  ، قال اللَّْيث : قََرأَُت في بَْعِض الُكتُب ِشْعراً ال أَدِري ما ِصحَّ

ُز و  اِء فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا غـــــــــــــــامـــــــــــــــِ لـــــــــــــــد  َدٍة لـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح  بــــــــــــــــَ

يــــــــح     حــــــــِ رحُ  الصــــــــــــــــــــــ  ٌت هبــــــــا الــــــــعــــــــِ يــــــــح زُ مــــــــَ  (2) الــــــــرافــــــــِ
  

فَّازَ  ، أَي نَبَّاض. قال األَزهِرّي : وال أَعِرف لَرفّازٌ  الِعْرُق ، إِذا َضَرب ، وإِْن ِعْرقَه َرفَزَ  قال : هكذا كان ُمقَيَّداً وفَسََّره بَمْعنَى النَّبّاض ،  الرَّ

ين ، و ته نَقُوُل : إِنه َمْقلُوب من َرفَس بالّسِ  مثل هذا كثير كما ال يَْخفَى.ولعَلّه بالقَاِف ، قال : ويَْنبَِغي أَن يُْبَحث عنه. قُْلُت : على تقدير ِصحَّ

افِزُ  أَو الّراِقزُ و َرقَّاص. َرقَّازٌ  ، وهو َرقَصَ و َرقَز العَرب تَقُول : ، بالقاف : أَهَملَه الَجْوَهِرّي وقال األَزهرّي : َرقَزَ  : [رقز] ، على  الرَّ

اِرُب.  بِن َمْرثَد : (3)منه ، أَنشد أَبو َعْمرو ِلنَِجاِد  ما يَْضِرب ، أَي منه ِعْرقٌ  يَْرقز ما يقال :و الّشّك منه أَيضاً : الضَّ

ُز و  ا غـــــــــــــــامـــــــــــــــِ يـــــــــــــــهـــــــــــــــَ اِء فـــــــــــــــِ َدٍة لـــــــــــــــلـــــــــــــــد  لـــــــــــــــح  بــــــــــــــــَ

رح     ٌت هبـــــــــا الـــــــــعـــــــــِ يـــــــــح يـــــــــُح  مـــــــــَ حـــــــــِ زُ الصـــــــــــــــــــــــّ  الـــــــــر اقـــــــــِ

  
 أَو الّرافِز ، هكذا في التَّْهِذيب والتَّْكِملَة.

ْمحَ  َرَكز : [ركز] ْمح ، والَمْوِضعُ  َغَرَزه في األَْرِض  : َرْكزاً  ، بالَكْسر ، يَْرِكُزهُ و ، بالّضّم ، يَْرُكُزه الرُّ  ، َمْرَكزٌ  ُمْنتَِصباً ، وكذا غير الرُّ

 ، أَنشد ثَْعلَب : كَركََّزه تَْرِكيزاً 

اح و  طـــــــــــــــــــاُن الـــــــــــــــــــّرِمـــــــــــــــــــَ زاتٌ َأشـــــــــــــــــــــــــــــــــح رَكـــــــــــــــــــ    مـــــــــــــــــــُ
و ُ و     لـــــــــــــــُ ُ  ا ـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ ِم وا ـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح وُم الـــــــــــــــنـــــــــــــــ   حـــــــــــــــَ

  
 ، نقَلَه الّصاَغانِّي. كاْرتََكزَ  الِعْرُق : اْختَلَج ، َرَكزَ و

ُجل وَمَحلُّه. : الَمْرَكز من الَمَجاز :و  الدَّائَِرةِ.: َوَسطُ  الَمْرَكزُ و َحْيُث أُِمَر الُجْنُد أَن  أَيضاً : الَمْرَكزُ و ، بَمْرَكِزه يُقَال : َحلَّ فاُلنٌ  َمْوِضُع الرَّ

 ، وهو َمجاز أَيضاً. بَمْرَكِزه وأَن ال يَْبرُحوه ، يقال : أََخلَّ فاُلنٌ  يَْلَزُموه

اء : (4) ِرْكزاً  (َأْو َتْسَمُع هَلُمْ )في التنزيل العزيز : و ْكز قال الفرَّ ، وقيل : هو الصَّوُت ليس بالشَِّديد ، وقيل : هو  ، بالَكْسر : الصَّوتُ  الّرِ

 الّصائِد إِذا نَاَجى ِكالبَه ، وأَنشد : ِرْكزِ  َصْوُت اإِلْنَسان تَْسَمعُه من بَِعيد ، نَحو

َ  و  َوجـــــــــــــ  ـــــــــــــَ زاً ِر قـــــــــــــد تـ ُدٌس  كـــــــــــــح ٌر نـــــــــــــَ قـــــــــــــفـــــــــــــِ  مـــــــــــــُ

ه كـــــــــِذُب     عـــــــــِ وِت مـــــــــا يف لـــــــــَح َبِة الصـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــح (5)بـــــــــنـــــــــَ
 

  
 فَ رَّْت ِمنْ )وفي َحِديِث ابِن َعبّاس في قَْوِله تَعالى : 
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__________________ 
 260/  2( اجلمهرة 1)
 يف القاموس : انـحَقَب . (*)
 بة لنجاد بن مرثد ا ويف آخره قا  : أو الرافز ابلفاء.( سريد الرجز يف مادة رقز ا وهو يف التكملة يف مادة رقز ونس2)
 انظر ا اشية السابقة.« لبجاد»( عن التكملة ا ابألصر 3)
 .98( سورة مرمي اآية 4)
 .21( قائله ذو الرمة ا ديوانه ص 5)
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َورَة   زُ  قا  : هو (1) (َقس  ْ ز الّناس ا قا  : رِكح وحتُ  الرِّكح ها اخلَِفّي واِ     : الصـــ  َوَرَة نـَفحســـَ زاً  ا فَجَعَر الَقســـح ورة  رِكح ؛ أَلن الَقســـح
وحهِتِم ا وقد ذُِكر يف َموحضــــعه. ِم صــــَ ّماهم ابســــح زُ و  مَجَاَعُة الّرَِجا  ا وقير : هو مَجَاَعُة الر َماة ا فســــَ الر جُر الَعاملُ  أَيضــــاً : الرِّكح

ر الَكِرمي. الس ِخّي الَكِرميُ  ا َِليم الَعاقرُ  ر الَعامل واَل ِذكح رو ا ولي  يف َنّصه ِذكح  ا قاله أَبو َعمح
ْكَزةُ  من المَجاز :و ، أَي ليَس  ِرْكزةً  وُمْسَكتُه. قال الفَّراُء : سمْعُت بعَض بني أََسد يقول : َكلّْمت فالناً فما رأَْيُت له بهاٍء : ثَبَاُت العَْقلِ  ، الّرِ

كْ و بِثَابِِت العَْقل. ً  زةالّرِ كازِ  َواِحَدةُ  أَيضا وأَْوَجَده ، وهو التَّْبُر الَمْخلُوق في  هللا تَعَالَى في الَمعَادن ، أَي أَحَدثَه َرَكَزه وهو ما ، كِكتَاب ، الّرِ

أَنَّ »ن َعْمرو بن ُشعَْيب : جاَء في الَحِديث عواألَرض ، وهذا الذي تَوقَّف فيه اإِلماُم الّشافعّي َرِضَي هللا عنه ، كما نَقَلَه عنه األَزهرّي ، 

ْكَزة ويقال .«، فأََخَذها منه ُعَمر عنههللارضيعلى َعْهد ُعَمر  ِرْكَزةً  َعْبداً َوَجدَ  ِكيَزة فيها ، الَمْرُكوَزةُ  : الِقْطعةُ من َجَواِهر األَرِض  الّرِ  .كالرَّ

َكاز وقال أَحمُد بن خالد : : والِذي ال أَُشّك فيه  عنههللارضيقال الشافِعّي و .َرْكزاً  في األَرض ُرِكز ، كأَنّه (2) َرِكيَزة َجْمع ، والواِحدة الّرِ

َكاز أَن َكاز وفي» جاَء الَحِديُث : ، أَي الَكْنز الَجاِهِلّي ، وعليه َدفِيُن أَْهِل الجاِهِليّة الّرِ از ، قال األَْزَهِرّي وهو رأَُي أَْهل الِحجَ  ، «الُخمس الّرِ

 : وإِنَّما كان فيه الُخمُس لَكثْرة نَْفِعه وُسهولَِة أَْخِذه.

كائز وفي»قد جاَء في ُمسنَد أَحمد بِن َحْنبل في بعض ُطُرق هذا الَحِديث : وقُلُت :  ، ونقل أَبُو  ِرَكاَزة أَو َرِكيَزة وكأَنّها َجمع «الُخمسُ  الرَّ

َكازِ  ُعبَْيد عن أَْهِل الِعَراق في ٌء فِلُمْستَْخِرجِه أَربَعَةُ أَْخَماِسه وِلبَْيت الَماِل الُخمُس. قالوا : وكذلك : الَمعَاِدُن ُكلُّها ، فما استُْخِرج منها َشيْ  الّرِ

َكاز وإِنَّما أَصلُ  الَمال العَاِدّي يُوَجُد َمْدفُوناً هو ِمثْل الَمْعِدن َسواٌء ، قالُوا :  (3)الَمْعِدن ، والَماُل العَاِدّي الِذي قد َملََكه النّاُس ُمشبَّه  الّرِ

َكاز قيل :و بالَمْعِدن. ِة والذََّهب ِعَظاٌم ِمثْل الَجالِميد من ِقَطع : الّرِ د  الَمْعِدن األَرِض أَو من من تُخَرج الِفضَّ ، وهو قَوُل اللّْيث ، وهذا يُعّضِ

َكاز تَفسيَر أَهِل الِعراق. وقال بعُض أَهِل الِحجاز :  : هو الَمال الَمْدفُون خاّصةً مما َكنََزه بنو آدَم قَْبل اإِلسالم ، وأَما الَمعَاِدن فلَْيَست الّرِ

ذا بلَغ ما أَصاَب مائَتْي ِدْرهٍم كان فيها َخْمَسةَ َدَراهم وما َزاَد فبِِحَساب ذِلَك ، ، وإِنما فيها ِمثُْل ما في أَمواِل الُمْسلمين من الّزكاة إِ  بِرَكاز

في األَرض ، أَي ثابٌت وَمْدفُون ،  َمْرُكوزٌ  وكذلك الذََّهب إِذا بَلَغ ِعْشِرين ِمثْقَاالً كان فيه نِْصُف ِمثْقَاٍل. قُْلُت : وهذا القَْول تَْحتَِمله اللّغَة ، ألَنَّه

 ، إِذا َدفَنَه. َرَكَزه َرْكزاً  قدو

َكازَ  َوَجدَ  الرُجُل : أَْرَكزَ و  وعن ابِن األَْعَرابِّي : .الّرِ

َكازُ  ثُر ما صاحُب الَمْعِدن ، إِذا كَ  أَْركزَ  ، وقال غيُره : ِرَكازٌ  فيه ، ونَّص النََّواِدر : ُوِجدَ  الَمْعِدُن : َصارَ  أَرَكزَ  : ما أَخَرَج الَمْعِدُن ، وقد الّرِ

ة وَغْيِرَها. وقال الّشافعيُّ  (4) [منه]يَْخُرُج   .أَْرَكزَ  : يقال للّرُجل إِذا أَصاب في الَمْعِدن بَْدرةً ُمْجتَمعَة : قد عنههللارضيله من فِضَّ

 ، إِذا ارتَِكازاً  على القَْوِس  ارتََكزَ  من المجاز :و في َمَحلّه ال يَْبرُح. فارتََكزَ  في َمَحلّه. يقال : َدَخل فاُلنٌ  ثَبَتَ  ، إِذا ارتََكزَ  من الَمَجاز :و

 ، كما في األََساس. َوَضع ِسيَتََها على األَرض ثّم اْعتََمد عليَها

ْكَزةُ و وفي بَْعِض األُُصول : الفَِسيلَة  النَّْخلَةُ  ، بالفَتْح ، كما هو ُمقتََضى اْصِطالِحه ، وهو َخَطأٌ وَصَوابُه بالَكْسر كما َضبََطه الّصاَغانِّي : الرَّ

ل إِلى َمَكان آخَر هي، كذا عن أَبي َحنِيفَة. وقال َشِمر : النَّْخلَة التي تَْنبُت في ِجْذعِ النَّْخلَ  تُْقتَلَع من الِجْذعِ و تُْجتَثّ  ْكزة ة ثّم تُحوَّ . وقال الّرِ

 .(5)الَوِدّيِ والقَْلعِ  ِرْكزُ  َحَسٌن ، وهذا َوِديٌّ َحَسٌن ، وهذا قَْلٌع َحَسٌن ، ويقال ِرْكزٌ  بَعُضهم : هذا

 ، قال الّراِعي : : عِ  َمْرُكوزٌ و

الِم  وزٍ أَبعـــــــــــــــح رحكـــــــــــــــُ ر ٍب  مـــــــــــــــَ ٍز فـــــــــــــــغـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  فـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

اينَ أُمِّ الـــــــــــوَ     غـــــــــــَ ا مـــــــــــَ يـــــــــــَ ر ِإذح هـــــــــــي مـــــــــــاهـــــــــــِ (6)بـــــــــــح
 

  
ِكيَزةُ و ْمِليّين الرَّ ، َزْوٌج وثاَلُث أَفراُد ، وهكذا ُصوَرتُه : وإِنما ُسّميت ألَنَّها َدِليل الُكنُوِز والدَّفَائن  العَتَبَةُ الّداِخلَةُ  هي في اصطالح الرَّ

 والَخَزائن والُمَخبّآت.

__________________ 
 .51( سورة املدثّر اآية 1)
 .«رِكزة»( األصر والتهذيب ا ويف اللسان 2)
 ( يف التهذيب : فشّبه.3)
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 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
 ( ضبطت العبارة عن اللسان ا ويف التهذيب : ويقا  : رُكَز الودي  والقلُض.5)
 بشر بن مروان.والبيت من قصيدة له ميدح « فعنز»بد  « فعري»وانظر ختر ه فيه. وفيه  280( ديوانه ص 6)
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 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : أَثبَتَه في األَرض. قال األَخَطل : يَْرُكزه َرْكزاً  الَحرُّ السَّفَا رَكزَ 

ا  فـــــــــَ ـــــــــه الســـــــــــــــــــــــ  ل ـــــــــِ اف حـــــــــَ و   يف جـــــــــَ ـــــــــَ ل ـــــــــَ ا تـ مـــــــــّ ـــــــــَ ـــــــــل  ف

ه و     عـــــــــــــــَ ُر  مـــــــــــــــرحكـــــــــــــــوزُهَأوجـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ (1)واأَلســـــــــــــــــــــــــــــاف
 

  
ِكيَزةو : الَمْدفُون. الَمْرُكوزو ه َمْرَكز هللا الَمعَادن في الِجبَال : أَثْبَتََها. وهذا زَ َركَ و .الَمْرَكز : الرَّ  َراكزٌ  الَخْيل وهو مجاز وكذلك قَْولُُهم : ِعزُّ

 في العُقُول. َمْرُكوزٌ  (2)، أَي ثابٌِت ، وإِنّه 

 ث.من ياِبس الَحِشيش أَن تََرى َساقاً وقد تََطايَر عنها َوَرقَُها وأَْغَصانَُها ، قاله اللي الُمرتَِكزو

مزُ  : [رمز] ك : اإِلشاَرةُ  ، بالفَتْح الرَّ أَي  بالشَّفَتَْين ٍء أَشْرَت إِليهبأَّي شي اإِليماءُ  هو أَوْ  ٍء ،ٍء ِمّما يُبَاُن بلَْفظ بأَّي شيإِلى َشي ويَُضمُّ ويَُحرَّ

، وهو تَْصِويٌت َخِفّي به  أَو العَْينَْين أَو الحاِجبَْين أَو الفَِم أَو اليَِد أَو اللَِّسان تَْحريكهما بكالم غير مفهوم باللَّْفظ من غير إِبانة بَصوت ،

مزُ  كالَهْمس. وفي البَصائِر : ويُعَبَّر  : الّصوُت الَخِفّي ، والغَْمُز بالحاِجب ، واإِلشارة بالشَّفَة ، الرَّ
مز عن كّلِ إِشارةٍ  (3) ، كما ُعبِّر عن  بالرَّ

عَاية بالغَْمز ،  .َرْمزاً  ، بالَكْسر ، وَكلََّمه يَْرِمزو ، بالّضّم ، يَْرُمز الّسِ

اَزةو مَّ ّمازة َهى عن َكْسبِ نَ »في الَحِديث : و ، أَي االْسُت ، الْنِضمامها ، وقيل : ألَنََّها تَُموُج. الّسافِلَةُ  ، بالتَّْشِديد : الرَّ الَمْرأَةُ  وهي «الرَّ

ّمازةو ولو قال : الّزانِيَة  : الفَْقَحة والقَْحبَة كان أَحَسن الْختِصاره ، وقال األَخطل : الرَّ

ٌد  رحقــــــــــَ ــــــــــَ رَاَء فـ دح اهــــــــــا ابــــــــــُن حــــــــــَ د   َأحــــــــــاِديــــــــــُث ســــــــــــــــــــــــَ

اَزةٌ و     هــــــــــا َرمــــــــــ  يــــــــــلــــــــــُ مــــــــــِ تــــــــــَ نح َيســــــــــــــــــــــــح مــــــــــَ تح لــــــــــِ  مــــــــــالــــــــــَ

  
انِيَة الّرّمازة قال َشِمر : ازة بيَِدَها  تَْرُمز ألَنََّها َرّمازة ُهنَا الفَاِجَرة التي ال تَُردُّ يََد اَلِمٍس ، وقيل للزَّ بِعَْينَِها. ومن َسَجعات األَساس : جارية َغمَّ

ازة بفَِمها ، ازة بعَْينَِها ، لَمَّ اَزة بَحاِجبَِها. ويقال : امرأَة َرّمازة ، َهمَّ اَزة  َرمَّ  ، إِذا َغَمَزته. َرْمزاً  الَمْرأَةُ بعَْينَِها َرَمَزتْه ، من، أَي َغمَّ

ّمازةو ْكبَة : الرَّ ، فَِفي َكاَلم الُمَصنِّف نََظٌر من  َراِمَزتَان ، وهما َراِمَزة ، والذي في اللِّسان والتَّْكملة أَّن تِلك الشَّْحمة الشَّْحمةُ في َعْيِن الرُّ

 َوْجَهْين.

ازةو مَّ ُك وتَْضطَِّرُب من َجَوانِبها. من نََواِحيها وتَُموُج لَكثْرتها ، تَرتَِمز التي ، وهي الَكتِيبَةُ الَكبيَرةُ  : الرَّ ومن َسَجعَات األَساس :  أَي تَتََحرَّ

ازة َشتّاَن بيَن ُمنَاَزلَةِ  ّمازة لةِ وُمغَازَ  (4) الّرمَّ  .الرَّ

ِميزُ و ِميزُ و الَكثِيُر الَحَرَكِة. ، َكأَِمير : الرَّ ُل الُمعَظَّمُ  : الرَّ  إِليه ويَُشار. يُْرَمزُ  ، ألَنَّه الُمبَجَّ

ِميزُ  في التَّْهِذيب عن أَبي َزْيد :و بيُز من الّرجاِل : الرَّ ِميزو الثَِّخيُن. العَاقِلُ  والرَّ بِيز. وقال أَعرابِّي لرُجل :  (5)في فَنّه  الَكثِيرُ  : الرَّ ، كالرَّ

 .َرِميزاً  أَْعِطني ِدْرَهماً ، قال : لقد َسأَْلتَ 

ْرهُم ُعْشُر العََشرةِ ، والعََشرةُ ُعْشُر الِمائِة ، والِمائَةُ ُعْشُر األَلف ، واألَْلُف ُعْشُر ِديَتِك.  الّدِ

ِميز قال اللّْحيَانّي :و ِزينُ  لّرأْيِ ا األَِصيلُ  : الرَّ ِزيُن. والرَّ أْيِ الَجيُِّده ، وكذلك الَوِزين والرَّ  الرَّ

يُق ، الفُؤاِد : َضيِّقُه َرِميزُ  رُجلٌ و  ، َرُمَز َرَماَزةً  وقد ، نقله الصاغانِّي ، وكأَّن المراَد به ُمْضَطِربُه ، وِمن اَلزِم االْضطراِب القَلَُق والّضِ

ِميز ا َذَكَره من َمعَانيممّ  في الُكلِّ  َكرامةً ، كَكُرم  .الرَّ

اُموزو ى بعُض َعْصِريِّي الُمَصنِّف من أَهل تُونُس ِكتَابَه البَْحرُ  ، كقاموس : الرَّ ِجه ، وبِه َسمَّ اُموز العَِظيُم ، لتََموُّ ، وقد اطَّلْعُت عليه في  بالرَّ

ل َشْرِحي هذا فلم أَْستَِفد منه َشْيئاً ، وكأَنّه لم يَطَّلع ع  لى هذا الكتاب.أَوَّ

اُموزو  إِنَّها كلمةٌ ُمَولَّدة. ، نقله الصاغانِيُّ وقال : األَْصُل ، والنَُّموَذجُ  : الرَّ

من مكانِه : ما  ارمأَزَّ  ويقال : ما ِضّد. ، قاله األَْصَمِعيّ  ُمْرَمئِزٌّ  ال يَْبَرح ، وهو لَِزَم َمكانَه أَيضاً : اْرَمأَزَّ و َزاَل. عنه كاقشعَّر : اْرَمأَزَّ و

 ولَِزَم َمكانَه. انقَبَضَ  : اْرَمأَزَّ و بَِرَح.
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__________________ 
 ( يف اللسان : مركوزه وذوابُله.1)
 ( األساس : وإنه ملركوز.2)
 ( يف املفردات للراغب : وُعرّب عن كر كالٍم كِإشارٍة ابلرمز كما ُعرّب عن الشكاية ابلغمز.3)
 ن األساس.( ضبطت ابلضم ع4)
 ( عبارة اللسان : يقا  فالن ربيز ورميز إذا كان كبرياً يف فنه.5)
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زَ و ْربَة تََرمَّ َك منها من الضَّ  ، قال : كاْرتََمزَ  اْضَطَرب ،و : تََحرَّ

 أَرحمتَِزح َخَررحُت منها لَِقَفاَي 
زَ و ُكوا في َمَجاِلسهم ِلِقيَاٍم أَو ُخُصومٍة ، ، إِذا القَْومُ  تََرمَّ زَ و .كاْرتََمزَ  تََحرَّ َ  ، إِذا تََرمَّ ك. تََهيَّأ زَ و وتََحرَّ وفي بعض  َضِرَط َشِديداً. ، إِذا تََرمَّ

َزت النَُّسخ ، َضَرب ، واألُولَى الصواُب. والذي في اللّسان وغيره : مزَ  وهذا أَوفَُق للُّغَة ، فإِن َضِرَطت َضِرطاً َخِفيًّا ، االْسُت : تََرمَّ هو  الرَّ

 الصَّوت الَخِفّي.

تُهو (1)قد ذَكَّى  القَِويُّ الشَِّديُد الذي من اإِلبل : كعاَُلبِط التَُّراِمزُ و ت قُوَّ ، قاله أَبو َزْيد ، وقيل : هو الذي إِذا َمَضَغ َرأَيَت ِدَماَغه يَرتَِفع  تَمَّ

َ ويَْسفُل. وهو ِمثاٌل لم يَْذُكر نّه ه ِسيبََوْيه ، وذهب أَبو بَْكر ِإلى أَن التَّاَء زائدة. وأَما ابُن ِجنّي فَجعَلَه ُرباِعيًّا ، وقد تقَدَّم للُمصنّف ذلك ، وكأ

 َجَمع بين القَْولين.

ّم : ُسَحاٌح ِسَمانٌ  ُرْمزٌ  إِبِلٌ و  ، من ذلك. ، بالضَّ

 ترّمز ، هكذا في سائر النُّسخ كتَْنُصر ، والذي يُْؤَخذُ من قَْول أَبي َعْمرو : َجَملٌ  قَِلَها وِسَمنها، أَي ال تَكاُد تَمِشي من ثِ  تَْرُمزُ  هِذه نَاقَةٌ و

 َغنََمه َرَمزَ و (2)ي ترمز ، فراِجْعه بتَْشِديد الِميِم الذي إِذا اْعتَلَف َرأَْيَت َهاَمتَه تَرُجف من شدَّة َوْقعه ، وذلك إِذا أََسنَّ ، وقد تَقَّدم الكالُم فيه ف

زَ  ، ظاِهُره أَنه من باب نََصر ، وليس َكذلك ، بل الّصواب لها إِلى َراعٍ  ، وكذلك إِبلَه ، تَْرِميزاً  َغنََمه (3) َرمَّ اِعي فََحوَّ أَي لم يَْرَض ِرْعيَةَ الرَّ

 ، هكذا نَصَّ عليه ابُن األَْعرابّي في النّوادر وأَنشد : آَخرَ 

وِز  جــــــــــــــــــــــُ ة الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــَ ان انقــــــــــــــــــــــَ دح  ِإان َوجــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــاقــــــــــــاِت عــــــــــــلـــــــــــــ      ريحَ الـــــــــــــنــــــــــــِّ مــــــــــــيـــــــــــــزِ خــــــــــــَ  الـــــــــــــرت 

  
ً  الظَّْبيُ  َرَمزو بيان ذلك.« ر ب ز»، وهذه أَيضاً الصَّواُب فيها التَّْشِديد ، وقد تَقَدَّم له في  الِقَربَةَ : َمألََها َرَمزَ و كا : َرَمَزانا ، أَي  نَقَزَ  ُمَحرَّ

 أَْغراهُ به. ، إِذا فاُلناً بَكَذا َرَمز من الَمَجاز :و َوثَب.

َمْيزو  ْرب.بها للضَّ  يُْرَمز ، ألَنّه كُزبَْير : العََصا ، الرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه.

زَ   : َكثِيرةُ التََّحّرك ، عن ابن األَعرابّي. َمراِميزُ  : أََجاَده. وإِبلٌ  تَْرِميزاً  َرأْيَه َرمَّ

 .تَراَمُزوا ويقال : َدَخْلُت عليهم فَتَغَاَمُزوا

ِعيفَةُ ، وهي َحَرَكة ، الَوقِيذ ، ومنه قولهم  االرتَِمازُ و ز وما اْرتََمز للَمْوت ، ونَبَّْهته فما يَْرتَِمز : َضربَه حتى َخرَّ : الَحَرَكةُ الضَّ ، أَي ما  تََرمَّ

ك.  تََحرَّ

 الشَّاةُ : ُهِزلَت ، وأَنشَد ابُن األَْنبَارّي : (4) َرَمَزتِ و

دِّ و  ــــــــــــــــُح بــــــــــــــــعــــــــــــــــد اجلــــــــــــــــِ رِي يــــــــــــــــزِ يــــــــــــــــُ مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــرت    ال
وِز     فـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  ِة ال َدايـــــــــــــــــــَ َة اجلـــــــــــــــــــِ (5)ِإراحـــــــــــــــــــَ

 

  
كْت أَْرآُد لَْحيِه عند االْجتِرار. ارتََمزو  البَِعيُر : تََحرَّ

 : الَكبِيُر في فَنّه ، كالُمْرتَبِز. الُمْرتَِمزو

ً  ، أَي ءٍ َشيْ لِ  يَْرَمِهزّ  هو ال يقالو الَمْطَمُع.: بفتح الهاِء  ، الُمْرَمَهزّ و : الَخِفيُف ، الُمْرَمِهزُّ  : [رمهز] ، هذه الماّدة أَْهَملََها  ال يُْعِطي َشْيئا

 عن ابِن ُدَرْيد في قَْول الّراجز :« ضرغط»الُجْمُهوُر ما َعَدا الّصاَغانِّي فإِنّه أَْوَرَدَها هكذا من غير َعْزٍو ألََحد ، وسيأْتي له في العُبَاِب في 

 مبُرحَمِهزّ لي  ِإذا ِجئحت 
 ، أَي ُمْستَْبِشر. ُمْرَمِهزّ  قال :
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ْنزُ  (6) : [رنز] اي األُولى نُوناً  األُْرز ، أَهمله الَجْوهرّي. وقال ابُن ِسيَده : لُغة في ، بالّضمّ  الرُّ ، لعَْبِد القَْيس ، َكِرُهوا التَّْشِديد فأَْبَدلُوا من الزَّ

 ، كما قالُوا إِْنَجاص في إِّجاص.

 وهي ثابِتَة في َهزَ رَ  : وأَْسقَط الُمصنّف هنا مادة [رهز]

__________________ 
 .«قوله : ذكي ا بفتح الذا  والكاف املشددة ا أي أسّن وبدن كما يف القاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
ارة اللســـــان أيضـــــاً ا عبارته هنا  ا وقا  أبو عمرو ؛ مجر ترامز إذا أســـــّن فرت  هامته ترّمز إذا اعتلف وهكذا عب»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 2)

 .«ففي عبارة الشارح نظر
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان بتخفيف امليم.3)
 ( ضبطت عن التهذيب واللسان بتخفيف امليم.4)
 ( الرجز جلران العود ا ديوانه والشطر األو  فيه :5)

 يريح بعد النف  امفوز
 وروايته يف التهذيب :

 يدجل بعد اجلهد والرتميز
 فقد مناها كما هو مقتض  سيا  الرتتيب املتبض يف كتابنا.« رهز»يف نسخ األصر بعد مادة ( وردت 6)
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زو  ُنَسخ الّصحاح ا َباِضض َرَهَزها : ا َرَكة ا وكذلك االرحهِتَاز ا وقد الر هح
ُ
زاً  امل يعاً عند  َرَهزَاانً فارهَتََزتو  َرهح ا وهو حَتَر ُكهما مجَِ

َرح 
اس اإِليالج من الّرُجر وامل رَت ا وُفالٌن للط َمض ُمرحهتَِزاً  ورَأَيـحُته: أَِة. ويف اأَلســــــــَ َتز  وَنشــــــــِ ته  ُمرحهتَِز له ا ِإذا حَتَّرَ  واهح ا ولُفرحصــــــــَ

 ُمنحَتِهز.
 وهذا قُُصوٌر من المصنِّف َعِجيب ، وُسْبَحان َمن ال يَْسُهو.

به َراَزه يَُروزه َرْوزاً  : [روز] ، فلم أََر عنده فَْوزاً. وفي حديث ُمَجاِهد في  ُرْزتُه َرْوزاً  ن َسَجعَات األََساس : وكموَخبََر ما ِعْنده. وم : َجرَّ

ُهْم َمْن يَ ْلِمُزَك يف الصََّدقاتِ )قوله تعالى :  في وويَْسأَلُك ، أَي يَْمتَِحنك ويَذُوق أَمَرك هل تََخاف الئَِمتَه أَم ال ،  يَُروُزك قال : (1) (َوِمن ْ

 أَي اْختَبَره. «بأُذُنه السالمعليهِجْبِريُل  فَراَزه فاستَْصعَبَ » البَُراق :َحِديث 

ُجُل َضْيعَتَه : أَقَامَ  رازَ  عن أَبي عبيدة :و  وقال في قَْوِل األَْعَشى : َعلَْيَها وأَْصلََحها. ، ونَصُّ أَبِي ُعبَْيدة : إِذا قام الرَّ

ن  و  اَدا هلـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــــــَ ن   رَازَافــــــــــــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــــــــــــــَ

مــــــــــــــــــارَاو     تــــــــــــــــــِ اًل وائــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــَ ا عــــــــــــــــــَ  اشــــــــــــــــــــــــــــــــرَتَكــــــــــــــــــَ

  
 قَال : يريد قَاَما لَُهّن.

 ، قال أَبو النَّْجم : يَِصف البَقَر وَطلَبَها الُكنَُس من الَحّر : َطلَبَه وأََراَده * ، أَيما ِعْند فاُلنٍ  رازَ  يقال :و

ا  رَاَزتِإذا  ـــــــــــــــَ ورِه عـــــــــــــــُ َ  ِإىل قــــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  الـــــــــــــــكـــــــــــــــُ

او     رحورِهــــــــــــــــَ َح مــــــــــــــــن حــــــــــــــــَ ِت الــــــــــــــــال فــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ  اتـــــــــــــــــ 

  
ّلِ في قُعُوِر الُكنُِس.  يَْعنِي َطلبَت الّظِ

ازُ و مخَشِرّي : ألَنّه البَنَّائِينَ  : َرأْس (2)، وفي بَْعِض األُصول  : َرئِيسُ  الرَّ ْنعَةَ  َرازَ  ما يَْصنَعُون ، وألَنّه يَُروز ، زاد الزَّ حتى أَتْقَنََها  (3)الصَّ

اَزة ُجِمع على ج ، كَشاٍك في َشائٍك ، وِلذلك َرائِزٌ  ، كما يُقَال للعَاِلم : َخبِير ، من اْلُخْبر ، وأَصلُه ، كَساٍس في َساَسٍة وقال األَزهرّي :  الرَّ

يَ  رهما ، كأَنَّه من يَُروزُ  ألَنّه َرازاً  وإِنَّما ُسّمِ يَاَزةُ  وِحْرفَتُه ، إِذا اْمتََحن َعَملَه فَحَذقَه وعاَوَد فيه.  يَُروزَرازَ  الَحَجَر واللَّبَِن ويُقَّدِ ، بالَكْسر.  الّرِ

َمْخَشِرّي : وقد يُْستَْعَمل ذلك لَرأْس ُكّل َصْنعة.  َسِفينَِة نُوحٍ ِجْبِريُل ، والعَامُل نُوٌح  َرازَ  كان»في الحديث : وقال األَزهرّي والزَّ

 يَسها ورأَْس ُمَدبِّريها.يعني َرئِ  «السالمعليهما

ث بن الِحٍق البَْصِرّي ، محّمد بُن ُرَوْيزو  ، عن ُشْعبَةَ ، وعنه ُعَمُر بن َشبَّةَ ومحّمد بن َسليمان البَاَغْنِدّي. كُزبَْير : ُمَحّدِ

ة :و مَّ   قَْوُل ِذي الرُّ

اِء و  نـــــــــَ ٍر كـــــــــبَثــــــــــح يـــــــــح زِيّ لـــــــــَ ٍة  الـــــــــر َويـــــــــح عـــــــــَ ه أبَرحبــــــــــَ بـــــــــتـــــــــُ  جـــــــــُ

ُص يف او     خــــــــــــــــــح ُد الشــــــــــــــــــــــــــــــــ  اح َواحــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ  ل

  
 وكذا قَْول َزْيد بِن َكثَْوة :

اِء و  نـــــــــــــَ يـــــــــــــٍر كـــــــــــــبَثــــــــــــــح زِيّ لـــــــــــــَ ه  الـــــــــــــر َويـــــــــــــح تـــــــــــــُ بـــــــــــــح  جـــــــــــــُ

ضِ     ه ُدون َزرحبـــــــــــــــَ ت أَرحَواقـــــــــــــــُ طـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  ِإذا ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
وْيِزيّ  أَراد  ، كذا قاله الّصاغانّي. وفي اللسان : أَراد ثَْوباً أَخَضَر من ثِيَابهم ، َشبَّهَ سواَد اللَّْيِل به. الطَّْيلََسان بالرُّ

ّي. َراِزيّ  : َضْرب من الطَّياِلَسة تَْصِغير ُرَوْيِزيّ  وفي األَساس : َخرَج وعليه  َمْنُسوب إِلى الرَّ

 وفي التكملة : خفّته من ثِقَله. ليَْنُظر ما ثِقَلُه. واْختَبَره وقَدَّره َراَزه ، إِذا الَمَراَزةِ و الَمَرازِ  هو َخِفيف يقال :و

 ، وهما النَّْجَدان. : الثَّْديَان الَمَراَزانِ  قال الفَّراُء :و

زَ وَ   ، نقله الصاغانِّي. ءٍ ٍء بَْعد َشيْ َهمَّ بَشيْ  ، أَي تَْرِويزاً  َرأْيَه فاُلنٌ  روَّ
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د أَبو َعْمرو منها فيها. فال تَْرتابَنَّ  ، براَءْين ، وقد ذُِكر في موضعه ، ليس بتَْصِحيف َراَران: ة ، بأَْصبَهان ، و َراَزنُ وَ   خاِلُد بُن ُمَحمَّ

 ، عن ابن َعَرفَة ، وعنه أَبو الشَّْيخ األَْصبََهانّي. (4) الّراِزيّ 

اَزانِيّ  َصاِلح بن َعْبِد هللابُن  (5) َمَحلّة ببُُروِجْرَد ، منها بَْدرُ  أَيضاً : َراَزانُ و  الُمَحّدث البُُروِجْردّي. الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْوزُ   ، قال : كالتَّْرِويز : التَّْقِدير ، الرَّ

َر الذي  َفروِّزا  تـَُروزَانح اأَلمح
__________________ 

 .58( سورة التوبة اآية 1)
 .«عند فالن»بد  « ما عنده»يف القاموس :  (*)
 ( كاألساس والتكملة واللسان.2)
 ( يف األساس : الصناعة.3)
 ويف اللباب ومعجم البلدان : الرازاين.« قوله : الرازي ا كذا ابلنسخ ولعله الرازاين كما يف الذي بعده»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«زيد»ان : ( األصر واللباب ا ويف معجم البلد5)
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 االْختِبَار ، كالُمَراَزة ، وهو َمْقلُوب وسيُذكر في َمْوِضِعه. : الُمَراَوَزةو : َرَزنَه ليَْعِرف ثِقَلَه. َرْوزاً  الَحَجرَ  َرازَ و

يناَر : َرَزنَه  رازو الّدِ
اَزه (2) [أَكفّ ]ليَْعلَم قَْدَره. ويقال ِديناٌر يْرِضي  (1) ّي. منهم اإِلَمام فَخُر الّدين صاحُب . الرَّ اِزّي : الَمْنُسوب إِلى الرَّ والرَّ

 هو الشََّمر. (3) الرازيانهو التَّْفِسير وَغْيره.

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه أَيضاً هنا :

 ؛ وهي بَْلَدةٌ بفاِرس ، وهذا َموضع ِذْكره. (4) َراَمُهرز : [رامهرز]

 فصر الزاي
 مض الزاي

بَاَزاةُ  : [زبز] بَاَزاءُ و الزَّ  من النَّساِء. : القَِصيَرةُ  الزَّ

باِزيَةُ و  ، هكذا أَورده الصاغانّي من َغْير َعْزو ألَحد ، وقد أَهملَه الُجْمُهوُر. : الشَّرُّ بين القَْومِ  الزَّ

 قلت : وقد َوَجدتْه في ِديوان ُهَذْيل في ِشْعر َماِلك بن َخاِلد.

ِريزُ  : [زرز] أْي قال أَبو عمرو : هوو ، كأَِمير : الَخِفيُف النَِّظيف. الزَّ أْيِ ، هكذا نقله  العاِقُل الُمْحَكم الرَّ ، ونّص النواِدر : الشَِّديُد الرَّ

 الصاغانِّي ، وأَهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان.

في اللّغَة ، وإِنَّما أَوَرَده بعُض أَئِّمة الصَّْرف فيما  ، أَهَملَه ُجمهوُر الُمَصنِِّفين َززَّ  : [ززز] ، بالفَتْح : قَريَةٌ من َضواِحي القَاِهَرة. َزْرَزاو

هُ  وفي بَِسيِط النَّْحو : استََوت ماّدته في البِناِء كبَبَّة وِشبهه ، ه يَِززُّ ارع فهو على ُمْقتََضى قَاِعَدتِه وهي إِذا أَتبَع الَماِضَي بالُمضَ  (5)بالَكْسِر  َززَّ

َخالَف اْصِطالَحه ألَنّه  َكَضَرب ، وهكذا هو َمْضبُوط في سائِر النَُّسخ ، والصواب أَنَّه بالّضّم ، من َحّد نََصر ، ألَنّه ُمضعَّف ُمتَعَّدٍ ، فََكأَنّه

َره ، فجاَء به ألَجل ذلك على ِخالف اْصِطالحه إِنَّما يكون ذلك فيما يَقُوله في ِكتَابه من عنده ، وهذا نَقله عن صاِحِب البَِسيط ألَنه كذلك َذكَ 

ا ، كما َحقَّقه َشْيُخنَا ، وهو نَِفيس جدًّا. ، نقله الشيُخ أَبو َحيَّان وقال : ُكْنُت أَظن أَنها ليست َعَربِيَّة إِلى أَن َذَكر لي َشْيُخنَا  َصفَعَه ، إِذا َززًّ

ين الّشاِطبِ  وقد  ّي أَنَّها َعربِيّة ، ورأَيُت غيَره من اللُّغَويين قد َذَكَرها ، وهي شائِعَة باألَْندلس. قال شيُخنَا :اإِلمام اللّغوّي الحافِظ َرِضّي الّدِ

َذه ّن الرضّي الّشاطبّي أَخَ أَْغَرب في نَْقله عن َصاِحِب البَِسيط ، فإِني َوقَفُت عليه في ِكتاِب األَْبنِيَة الْبِن القَّطاع وذكَره في األَفعال ، وما أَظ

 يٌد في الّصاد.إِال من ُهنَاك ، فإِنّي رأَيُت َخطَّه على كتاب األَْبنِيَة ، ورأَْيتُه نقل منه َغَرائِب ، هكذا وهللا أَْعلَم ، ويأْتي له َمزِ 

لَز : [زلز] ع، ونقَل األَزهِرّي عن َشمِ  بَزلَِزهم يقال احتََمَل القَْومُ  ، بالتَّْحِريك وكَكتٍِف : األَثَاُث. الزَّ ، أَي أَثَاثَك وَمتَاَعك ،  َزِلَزك ر : َجّمِ

ِحيح. قال : وفي ِكتَاب اإِلياّدي : الَمَحاُش : الَمتَاُع واألَثاث. قال : اَءْين وَكَسَر الاّلم وقال : هذا هو الصَّ ِلزو نصب الزَّ مثل الَمَحاِش ،  الزَّ

َواب لَز والصَّ  الَمَحاش. : الزَّ

لَزُ و  .َزلَِزه َرَجَع على ، يقال : الطَِّريُق الِذي ِجئَْت منه ، بالتَّْحِريك : الزَّ

 عن َمْجِلس هذا أَي قَِلٌق نَِغٌل ، عن ثَْعلَب. لََزِلزٌ  ، وِإنّي َزلَزٌ و وَضِجر وَعِلَز. يقال : أََخَذه َعلَزٌ  كفَِرح : قَِلقَ  الرجُل ، َزِلزَ و

ْلَزةُ و وفي  الّدائَِرةُ. ، وقيل : هي الَمْرأَةُ الطَّيَّاَشة ط في النُّسخ ، وفي بعض األُُصوِل ، كفَِرَحة :، بالفَتْح وُسُكوِن الاّلم كما هو َمْضبُو الزَّ

 ، قال أَي أَمَرُهم َزْلَزاَءهم َجَمعُوا يقال :و ، َزِلَزة ، أَي تَُطوُف فِيَها ، تقول العََرب : تََوقَِّري يا في بُيُوت جاَراتَِها اللَّسان : هي التي تَُرودُ 

د بُن يَِزيَد الّرياشّي.  أَبو علّي : َرَواهُ ُمَحمَّ

ّم : َجدّ  ُزوَزانُ  : [زوز] د بِن إِبراهيم أَبِي بَْكرٍ  بالضَّ الحارثِّي الحافظ شيٌخ البن جميع ، َذَكره في مْعَجِمه في  اإِلْنَطاِكيّ  ُزوَزانَ  ابن ُمَحمَّ

ِدين.  الُمحمَّ

 د ، بَْين َهَراةَ  ، أَي كَجْوَهر ، بالفَتْح (6) َزْوَزنُ و

__________________ 



7302 

 

 ( يف األساس : وزنه.1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 قا  اجملد يف مادة ش م ر : وكسحاب الرازاينج. قوله : والرازاينة ا املعروف الرازاينج.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«رامهرز ا املعروف : رامهرمز ا وهي الجي عدها املصنف من كور األهواز يف مادة هوزقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«يـَُززحه»( يف القاموس : 5)
 ( قيدها ايقوت بضم أوله وقد يفتح وسكون  نيه.6)
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رِه حرف النون. نـَيحَسابُورَ و  ِر به َأن َتُكوَن الن وَن َأصِلّية ا وَموضض ِذكح  ا قا  الصاَغايّن : وَأحح
ّم : ُزَواِزيَةٌ  قِْدرٌ و بالَهْمز فيهما كما حكاه أَبو ُعبيد ، فيكون  (1)َعِظيَمةٌ تَُضّم الَجزوَر ، وكذلك ُزَؤِزيَة وقِْدُر ُزَؤاِزئةٌ وُزَؤِزئَةَ  َضْخَمة ، بالضَّ

 من باب ما جاَء تارة مهموزاً وتارةَ ُمْعتاَلًّ ، وقد ذُِكر في موضعه.

ْخمة. : قَِصاٌر ِغالظٌ  ُزَواِزيَةٌ  وقَْومٌ  يٌر َغليظ ،: قَِص  ُزَواِزيَةٌ  رُجلٌ و  ، على التَّْشبِيه بالِقْدر الضَّ

ىو َزَوْنَزى رُجلٌ و  وأَنشد ابُن ُدَرْيد لَمْنُظوٍر الدُّبَْيِرّي : ُمتَكايٌِس ُمتََحْذِلٌق. ، كالهما على َوْزن َسبَْنتَى : َزَوزَّ

ا و  هـــــــــــــــــــــــــــــَ َز ٌ َزوحجـــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــح َز  َزونـ ـــــــــــــــــــــــــــــح   َزَونـ
طـــــــــــــــَ     غـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ب زِّع ابلضـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــُ َر  ِإن فـ فـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  يـ

  

ي ُه شـــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ رَبحكــــــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــح  ٍء هــــــــــــــــو اب ــــــــــــــــَ

كـــــــــــــــــ      ه َتشـــــــــــــــــــــــــــــــَ بحَت رَأحســـــــــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــَ  ِإذا حـــــــــــــــــَ

  

 (2)ِإن نـََقرحَت أَنـحَفه تـََبك   و 

َوْنَزى : القَِصير الدَِّميم ، ويقال : الّزَوْنَزك  : ذو أُبََّهٍة وِكْبر. َزَوْنَزى هو الُمتََكبِّر الذي يََرى لنَْفِسه ما ال يََراهُ َغْيُره له ويقال : َرجلٌ  الزَّ

 استَحقَْرتُه وَطَرْدتُه. ، إِذا (3) َزْوَزاةً  به َزْوَزْيتُ  في الّصحاح :و

، وقد  (4)أَن يُْذَكر في الُمْعتَّل ، ألَن الَمه َحرُف ِعلّة ، وليس الُمه زائدةً  ُزَوِزيَة من الَجْوَهِرّي ، وإِنما َحقّ  وقال ابُن بَّرّي : وهذا َوهمٌ 

ِء في ُعلَبَِطة وُعاَلبَِطة. قال : َذَكَره هو أَيضاً في زوي ، في باب الُمْعتَّل ، وَوزنَه بعُلَبَِطة وُعاَلبَِطة ، فَدلَّ على أَّن اليَاَء فيهما أَصٌل ، كالطَّا

ِحيح ، واألَصل فيهما ُزَوِزَوة وُزَواِزَوة ، ألَنّه من ُمَضاَعف األَربعة ، و جُل ، إِذا نََصب َظْهَره وأَْسَرع في  َزْوَزى كذلكوهذا هو الصَّ الرَّ

يَّ فيما قاله ولم يَْلتِفت إِلى ما قَالَه َعْدِوه. أَصله زوزو ، قُِلبَت الَواُو األَِخيرة يَاٌء لَكْونها َرابعَةً ، إِلى آِخِر ما قَاله ، والُمَصنِّف قَلَّد الَجْوَهرِ 

 ، وهللا أَعلم. (َوفَ ْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلم  َعِليم  )تَْحِقيقه على َعاَدتِه في القََواِعد العُرفيّة ، على  (5)ابُن بَّرّي ، ولم يَُصّرح 

يزاءُ  : [زيز] ْيَزاءُ  من العرب َمْن يَْفتَُح فيَقول :و َمْمُدوداً ، عن الفَّراِء ، قال : ، بالَكْسرِ  الّزِ يزىو]، َمْمُدوداً  الزَّ ُضُهم * وَمْقُصوراً ، وبَعْ  [الزَّ

اَزاءُ  يقول : اِزيَةُ  كذلكو ، الزَّ فَيَاُن  األََكَمةُ الّصِغيَرةُ  قيل :و َما َغلَُظ من األَْرِض ، وكلُّه الزَّ . وقال الزَّ  السَّْعِدّي : (6)، فهو أََخصُّ

هح  ـــــــــــــــَ ارِي ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــُ اًل تـ ي ُأصـــــــــــــــــــــــــــــُ ُروحـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــىت تـ

ِة فــــــــــــــــو      ارَِي الــــــــــــــــعــــــــــــــــانــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ هح تـــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــز ازِيــــــــــــــــَ

  
يَزاَءة يَزاةِ و ، بِِزياَدةِ الَهاِء ، كالّزِ  ، َمْقُصوراً مع الَهاِء. الّزِ

يَزاةُ  وقال ابُن ُشَمْيل : يَزاءُ و في األَرض : القُفُّ الغَِليُظ الُمْشِرف الَخِشُن. الّزِ يُش أَو أَْطرافُه ، ج أَيضاً : الّزِ يَاِزي الّرِ  ومن قال : .الزَّ

واِزي  ، قال ُرْؤبَة : (7)األُولَى ُمْبَدلَة من الَواو مثل القََواقِي جمع قِيقاءةٍ ، َجعَل اليَاَء  الزَّ

ا  الــــــــــــــــــــز اَيزِي َزوحَز حــــــــــــــــــــىّت ِإَذا  ز قــــــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــــــَ

او     ز قـــــــــــــــــَ رِّي حـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــَ َر اهلـــــــــــــــــَ دح ف  ســـــــــــــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــَ

  
يَاِزيَةو  نَقَلَه الصاغانِّي. : العََجلَةُ  الزَّ

 : ، قال ِحَكايَة َصْوِت الِجنّ  ، بالَكْسر : ِزيِزيو

 زايَ  زِيزِيح َتسَمض للِجّن به 
 كِضيَزى ، ع بالّشاِم. ، ِزيَزىو

 فصل السين

 المهملة مع الزاي
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، والكسر في ِسِجْستَان أَكثر ، والِجيم َمْكُسورة أَبداً ، وهو  والَكْسر ، نِْسبَة إِلى ِسِجْستَان اإِلْقِليم الَمْعُروف (8) ، بالفَتْح السَّْجِزيّ  : [سجز]

بن إِسماِعيل  أَبو َداُوود ُسلَْيَمان بُن األَْشعَث اإِلماُم الَمْشُهور منه إِقليٌم ذو َمَدائِن ، واسم قََصبِة َزَرْنج ، وهو بَْين ُخَراَسان والّسْند وِكْرماَن ،

 بن

__________________ 
 .«.. وكذلك ز زبة وقدر ُزوز  ابهلمز»طبوعة الكويتية ا وابألصر : ( عن امل1)
 وا ربك  : القصري الرجلا الطوير الظهر. ء يفزع به الصبيان ا ويقا  : هي فزاعة الزرع.( الضبغط  : شي2)
 ويف اللسان فكاألصر.« زوزاءة»( يف الصحاح : 3)
 ( اللسان : زاايً.4)
 .«قوله : ومل يصرح ا هكذا يف النسخ ولعله : مل يعرج»:  ( هبامش املطبوعة املصرية5)
 ساقطة من املطبوعتا املصرية والكويتية. (*)
 ( عن اللسان وابألصر : الرقبان.6)
 .«قيقاة»( يف املطبوعة الكويتية : 7)
 ( يف اللباب بكسر السا وسكون اجليم وآخرها زاي ا هذه النسبة إىل سجستان عل  غري قياس.8)
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َرة ســنة  َنن ا تـُُويّفِ ابلَبصــح ّداد بن عامر األَنصــارّي ا صــاحب الســ  ري بن شــَ رو  عن  202وكانت ِوالَدتُه ســنة  275َبشــِ
ار وَأمحد. َُثىّن وابِن َبشــّ

ِعيد الّدارِِمّي ا وأَبُو َحامِت   ّمد بن امل ِعيد ُعثحَمان بن ســَ  بن ِحّبان  ّمد بن ِحّبان بن َأمحد وأَبو ســَ
جِيّ صـــاحب الت صـــانِيف ابن ُمَعا م واخلَِليُر بُن َأمححَد ذ الت ِميِمّي الُبســـح  بن  ّمد بن اخلَِلير بِن ُموســـَ  بِن َعبحِد   بن َعاصـــِ
ي ِر ا مات بَفرحغانََة ســـنة  الَقاضـــِ ُهور ابلَفضـــح اِئض الذِّكر َمشـــح ِعيد ِإَمام يف ُكر َفّن ا شـــَ وكانت ِوالَدتُه ســـنة  (1) 378أَبو ســـَ
291 . ىت  ن ف وَوِد َقضــــــــاَء بـُلحَدان شــــــــَ عّد  ا لَِض  ّمَد بَن غاِلب مَتحتاماً ا  وَدعحَلجُ  وصــــــــَ

ُ
بن َأمحد بن َدعحَلج أَبو  ّمد امل

م بن بشـــران. ر ُعَبيحُد   ا افةو  وعنه أَبو القاســـِ ِعيد أَبو َنصـــح َجاِورُ  بُن ســـَ
ُ
َزة مبكة ا حّدَث عن َأيب يـَعحَل  مَحح  الوائِِلّي ا امل

َهل يّب ا وعنه أَبُو القاسم الُعمريّي ا وأَبو الفضر اَ ّكا  ا وأَبو  ّمد بن الّسرّاج ا وأَبو اَ سَ 
ُ
ِقلّي بِن َعبحِد الَعزيز امل ن الصِّ

بحُعون وغريهم ا بّيّناه يف املرحقَاة الَعِلي ة. ر الرّّكاُب ا وحَيَ  بُن َعّمار الوَ  ا وابن ســَ ُعوُد بُن اَنصــِ َر  وَمســح اِعة ا وَعِلّي بُن ُبشــح
ا هكذا يف الن ســـــــــخ ا والصـــــــــواب : عبُد الكرمي بُن ِإبراِهيم بن ِحّبان ا َرَو  عن أَبِيه  الل يِثّي ا وعبُد الَكِرمي بُن َأيب َحامِت 

بُن َأيب عبد     اأَلّو وَعبحُد   بُن ُعَمر بن َمبحُمور ا وأَبُو الَوقحت َعبحدُ  وعن  ّمد بن ُرمح وحرملة ا وعنه َأهر مصــــــــــــر.
َعيحب بن ِإســـحا  زيّ  بن شـــُ جح َعيحب ا ُمكِثٌر « شـــعب»ا وقد ذَكَره املصـــّنف يف  الســـِّ ب ِإىل َجدِّه شـــُ أَيضـــاً ا لكونه يَنتســـِ

َض صاِلٌح ا ِإليه انـحَتَه  ِإسناُد َصِحيِح الُبَخارِّي ا وَوالده َسَكَن َهراَة ا وَحد ث عن َأيب ا سن بن بـَّرّي ا و  مات سنة ِبضح
َرَة ومَخحِسماَئة.  َعشح

ْجزيّ  قُلُت : وفَاتَه أَبو يَْعلَى أَحمُد بُن الَحَسن بِن َمْحُمود بن َمْنُصور الَواِعظ ْجزيّ  . وأَحمُد بُن الَحَسن بن َسْهلالّسِ ، ذكره ابُن السُّبكّي  الّسِ

 والعباديُّ في َطبقاته الكبَرى.

 ، وهذه أَهملها الجوهرّي والّصاَغاِنّي وصاِحُب اللسان. َعَدا َعْدواً َشِديداً  ، إِذا بالغَْين الُمْعَجَمة ، َزةً َسْلغَ  الرُجلُ  َسْلغَزَ  : [سلغز]

ينِيِزيّ  أَحمُد بُن عبِد الكريم اإِلمامُ  منها من قَُرى الّساِحل قريبة من َجنَّابةَ ، تُْجلَب منها الثّيَاب. ، كِسينِين : ة بفاِرسَ  ِسينِيزُ  : [سنز]  الّسِ

ث ، البَّزاز وعلّي بُن الُمعَلَّى ، ذكره الصاَغاِنيّ  ءالُمْقِرى البَْصِريّ  الَواِحد بن  عن ُمَحّمد بِن يَْحيَى الَمْرَوِزّي ، وعنه محّمُد بُن عبد الُمَحّدِ

 (2) : ة بيْزَد. َسنَانِيزُ و رزمة.

ّم والَكْسر ، وبالنَّْعِت وبِاإِلضافَة ُسهِريزٌ  تَْمرٌ  : [سهرز] َمْعُروف  م منه نَْوع: مثل ثَْوٌب َخزٌّ وثَْوُب َخّزٍ ، ومنع أَبو ُعبَْيد اإِلضافَة  ، بالضَّ

لُمْعَجَمة ، وسيأْتي ، ولم يُِعد ِذْكَره في هذا الفَْصل ، فلم يُْغِن عن إِعطاِء ُكّل حْرف َحقَّه ، يُوَجُد بالبَْصرة كثيراً ، ذكَره الجوهرّي في الّشين ا

 وسيأْتي أَنَّه فارِسيٌّ معّرب.

ث. السَّيَاِزيّ  (4) ة ببُخاَرى ، منها علّي بُن الَحَسن : (3)، بالفَتْح  َسيَاَزة : [سيز]  المعروف بعَِليَّْك الطويل الُمَحّدِ

ُرفَْيد البخارّي. قال ومن عادة العجم انهم إِذا َصغَُّروا االسم أَلحقوا آخَره كافاً ، َرَوى عن ُمَسيّب بِن إِسحاق ، وعنه أَحمُد بُن عبد الَواِحد بن 

ين ، وقال َرِضّي الدّ   ين الّشاِطبِّي : الّصواب فَتُحَها.الَحافِظ : َضبََطه ابُن الّسْمعَانّي بَكْسر الّسِ

 فصر الشا
 املعجمة مض الزاي

كةً ، َشأْزاً  كفَِرَح ، الَمَكاُن ، َشئِزَ  : [شأ ز] ّم : ُشُؤوزاً و ، محرَّ فإِنّه تََصّحف على الُمَصنِّف ، ففي  اْشتَدّ  أَما قَْولُهو واْرتَفََع. (5) َغلُظَ  ، بالضَّ

 ارتفع. وأَْنَشد لُرْؤبة. فَجعَل أَْنَشد اْشتَّد ، وقال ابُن ُشَمْيل : نَّص الُمْحَكم بعد قَْوِله :
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، وقال :  َشأْزاً  ِليظة وهي ِطيٌن فال تُعَدُّ إِالّ في ِحَجاَرة ، وُخُشونَة ، فأَّما أَرٌض غَ  الشُّْؤَزةُ  : الَمْوضع الغَِليظ الَكثِيُر الِحَجاَرة ، ولَْيَست الشَّأْز

 ، أَي َغِليظ ، كَشأٍْس وَشئٍِس. َشِئزٌ و َشأْزٌ  مكان

جلُ  َشئِزو . قَِلق : َشئِز فهو َشأَزاً  الرَّ  من َمَرض أَو َهّمٍ

 أَنّه»في َحِديِث معاِويَة و: أَْقلَقَه.  َغْيُره أَشأَزهو ، كَمقُول ، وَمُشوزٌ  ، كَمْنُصور َمْشُؤوزٌ  ذُِعر ، كُشئِز ، كعُنِي ، فهوو

__________________ 
 .373سنة « : سجز»( يف معجم البلدان 1)
 وقيدها ايقوت سانيز : قرية من قر  جبر شهراير أبرض الديلم.« سانيز قرية من قر  يزد»( يف التكملة : 2)
 ر .( قيدها ايقوت : ِسَياَر  ابلراء قرية من نواحي خبا3)
 ( يف معجم البلدان : علي بن ا سا السياري.4)
 فهو َشِئٌز وَشبحٌز : َغُلة.»ورد فيه : « غلة»وقبر « وشؤوزاً »( يف القاموس : بعد لفظة : 5)
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م بِن ُعتحبة وقد طُِعن فبك  فقا  : ما يـُبحِكيك اي َخاُ  ا (1) [َأيب]َدَخَر عل  َخالِه  ٌص عل  أَم ِحرح  ُيشـــــــِئُز َ  َوَجضٌ أَ  َهاشـــــــِ
نـحَيا.  الد 

ة يَِصف ثَْوراً َوْحِشيًّا : يُْشئُِزك قال أَبو عبيد : قوله : مَّ  أَي ، يُْقِلقُك. قال ذُو الرُّ

اَت  زُهفــــــــــــــــبــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــِ رُه  ُيشــــــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــــِ  ََثحٌد وُيســــــــــــــــــــــــــــــح

بُ     َواُس واهِلضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَوســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــِح وال ـــــــــــرِّي َذّ ُب ال ـــــــــــَ  ت

  
 كَشَحَزَها. جاَمعََها َكَمنََع : َشأََزها َشأْزاً و وهِذه عن الّصاغانِّي. : نَفَرَ  اْشتَأَزو

 : ِسَماٌن. َشأْزةٌ  َخْيلٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ُجُل عن َكَذا وَكَذا ، أَي اْرتَفََع عنه. قال الّشاِعُر : اْنَشأَز  الرَّ

َبزحتَ  ذزعن قـَوحِلك َأي   َأشح  .( 2)ِإشح
 َرك عليه :* ومّما يُْستَدْ 

ي باْسم فََرٍس كان ِلكْسَرى ، كذا في ُمْختَصر البُْلَدان. (3)، كِسْربال والّدال ُمْهَملَة  ِشْبَداز : [شبدز]  : َمْنِزل بين ُحْلَواَن وقَْرِميِسيَن ، ُسّمِ

، قال : وهي لُغَة ألَهِل َجْوف ،  النَِّكاح ، كالَمْنع ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَريد : َكِلَمة َمْرُغوب عنها يُْكنى بها عن الشَّْحزُ  : [شحز]

 جاَمعََها.:  َشَحَزَها َشْحزاً  َمْوِضع باليََمن ، وقد

 هو الصَّواب ، فإِنّه مثل َشئِز الذي تَقَّدم ِذكُره.، وَضبََطه الّصاَغانِّي كفَِرَح ، و ، كَمنَع : فَِزَع وَخافَ  َشَحزَ و

 قال ُرؤبة : االْضِطَراُب. ، لُغَة في الشَّْخس ، وهو كالَمْنع ، بالَخاِء الُمْعَجمة ، الشَّْخزُ  : [شخز]

زِ ِإذا األُُموُر َأولَِعتح   ابلش خح
محِ  َشخَزه طَّْعُن.ال : الشَّْخزو العَنَاِء. ِشدَّةُ و الَمَشقَّة أَيضاً : الشَّْخزُ و قال أَبو َعْمرو :  ُء العَْين.فَقْ  : الشَّْخزو ، إِذ َطعَنَه. يَْشَخزه َشْخزاً  بالرُّ

 َوبََخَصها ، بَمْعنًى واحد ، قال : ولم أََر أَحداً يَْعِرفه. (4)َعْينَه وَضَخزها  َشَخزَ  يقال :

 ، نقله الّصاَغانِّي. اإِلغراُء بَْين القَْومِ  : الشَّْخزو

 .تََشاَخُزوا وهو التَّبَاُغض والتَّعَاِدي ، وقد التََّشاُخس : لغة في التَّشاُخزُ و

 ْحَكم ، وأَنَشد لِمْرَداٍس الدُّبَْيِرّيِ :كذا في المُ  الِغلَظُ  : الشَّْرُس وهو الشَّْرزُ  : [شرز]

ٍة  لــــــــــ  وحَم ُخضــــــــــــــــــــــــُ ُت : ِإن الــــــــــيــــــــــوَم يـــــــــــَ لــــــــــح  ِإذا قـــــــــــُ

رحزَ ال و     ارايَ  شـــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــَ وَر الـــــــــــبـــــــــــَ ُت األُمـــــــــــُ يـــــــــــح  القــــــــــــَ

  
اَغانِّي.الشيْ  َشَرْزتُ  ، وقد القَْطعُ  : الشَّْرزو عُوبَة. : الشَّْرَزةُ و الشَّْرز في الُمْحَكم :و َء ، أَي قََطْعتُه ، نقلَهُ الصَّ دَّةُ والصُّ  الشَِّديد : الشَّْرزُ و الّشِ

 ً ة. : الشَّْرزُ و ، أَي َشِديداً. َشْرزاً  ، يُقَال : َعذَّبَه هللا َعَذابا  (5)ال يَتََخلَّى  بَشْرَزةٍ  َرَماه هللا تَعَالَى ِد الدَّْهر. يقال :: الشَِّديَدةُ من َشَدائِ  الشَّْرَزةو القُوَّ

 ، هكذا في سائر النَُّسخ وفي بَْعِض األُصول أَي أَهلََكه. بُهْلَكةٍ  منها ، أَي

 ُء الُخلِق.أَي سّيِ  (6) ُمَشاِرزٌ  رجل ومنه : وُسوُء الُخلُق. والُمَشاَرَسة : الُمنَاَزَعة الُمَشاَرَزةُ و

زٌ  ، ويقال : رُجلٌ  : التَّْعِذيبُ  التَّْشِريزو ث ، أَي َشِديُد التَّْعِذيِب ِللنّاس ، قال : ُمَشّرِ  ، كُمَحّدِ

ِز  رحمــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــُ    وابــــــــــــــــــُن هــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــِ  َأان طــــــــــــــــــَ

َذين مــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــٍب     ّرِزِ أَنــــــــــــــقــــــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــــــــــَ
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ازُ  عن ابِن األَْعَرابّي.و ، نقَله الّصاغانِّي. السَّبُّ  : التَّْشِريزو ان : الشُّرَّ ً  ُمعذَّبُو النّاِس  ، كُرمَّ يَرازو ، أَي َشديداً  َشْرزاً  َعَذابا ، بالَكْسر :  الّشِ

 َشَراِريزُ  قيل :و ، كِميَزاٍن وَمَواِزيَن. َشَواِريزُ  ج ، ِشيَراز ومن العَِجيب أَّن اللَّبَن بالفَاِرِسيّة اللَّبَن الّرائُِب الُمْستَْخَرُج َماُؤه. الذي يُْؤَكل ، وهو

از ، مثل ِدينَاٍر : وَدنَانِيَر.  ، بالَهْمز مثل ِرئْبَال ورآبِيل ، فيمن َهَمَز ِرئْباال. ِشئْراز شآِريز ، فِيَمْن يَقُولُ  قيل :و ، وأَصله ِشرَّ

يَت به. : َمِلك الفُْرس ، بُن َطْهُموَرثَ  ِشيَرازُ و  بَنَى قََصبَةَ بالِد فاِرَس ، فُسّمِ

__________________ 
 زايدة عن النهاية.( 1)
َبزَ »( يف اللسان : 2)  والشاهد يؤيد روايته.« وَأشح
 ( ويقا  شبديز ا قاله ايقوت.3)
 ابلصاد.« صخزها»( عن اللسان وابألصر 4)
 ( األصر والتكملة ويف اللسان : ينحر.5)
 .«مشتارز»( عن اللسان وابألصر 6)
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 ، نقله الّصاَغانِّي. ، كَصبُور : قَْلعةٌ َحِصينَةٌ  َشُروزُ و

زٌ و اِء الُمَشدََّدة : كِجلٍِّق. ِشّرِ ين والرَّ ْيلَم أَي بَكْسِر الّشِ  ، لََجأَ إِليه َمْرُزبَاُن الّرّي لّما فَتََحَها َعتّاُب بُن َوْرقاَء. َجبٌَل بِبِالد الدَّ

 ، وقيل في ِشّدة وَمْهلَكة. ال يَْخُرج منه أَْلقَاه في َمْكُروهٍ  ، أَي هللا أَْشَرَزهو

زٌ  يقال ُمْصَحفٌ و ٌس. ُمَشرَّ ز وُمَسرَّ س ،  الَمْشُدوُد بَْعُضه إِلى بَْعض الَمْضُموُم َطَرفَاه ، كُمعَظَّم : الُمَشرَّ ، فإِن لم يَُضّم َطَرفَاه فهو ُمَسرَّ

ز بِسينَْين ، وليس يَراَزةِ  ، بُِمَشرَّ ت عليهتقَطع كل شي : ُمَشاِرَزةٌ  وَحِديَدةٌ  اْستَْعَملَها العََرب. أَْعَجِميَّة هيو ُمْشتَقٌّ من الّشِ ، وهو َمجاز.  ٍء َمرَّ

اخ يَِصف َرُجالً قََطع نَْبعَةً بفَأْس :  قال الّشمَّ

ا  رَاهبــــــــــــَُ دٍّ غــــــــــــُ  فــــــــــــَبحنــــــــــــحَ  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا َذاَت حــــــــــــَ

اِه     اِط الـــــــــــــِعضـــــــــــــــــــــــــــَ ُدويف أَلوحســـــــــــــــــــــــــــَ ارِزُ عـــــــــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
د بُن  أَبو الَحَسن ة بَسَرْخَس ، منها ، كِدْرهم : ِشيَرزُ و : ُمعَاٍد. ُمَشاِرز َحّدها. عليها ، أَي على النَّْبعَة فأَساً ذاَت َحّد ، ُغَرابُها :أَي أَمال  ُمَحمَّ

د بن َسِعيد  َزْين اإِلْسالم أَبو َحْفصو ن محّمد األَلَهانّي.، روى عن زاِهر بِن أَحمد ، وعنه ُمْحيِي السُّنَِّة البَغَِوّي ، والقَاِضي إِسماعيُل ب ُمَحمَّ

يَرِزيَّانِ  (1)السََّرْخِسّي ، عن علّي الَوْخِشّي  ُعَمُر بُن ُمَحّمد بن عليّ  ثان. الّشِ ،  الّشيَرزيّ  قُلُت : وأَُخو األَخير َعْبُد هللا بن محّمد بن عليّ  الُمَحّدِ

د]  .548عانِّي. وابنُه محّمد بن ُعمر بن محّمد بن علّي ، َحدََّث ، مات سنة أَخذ عنه ابُن السَّمْ  [وأَخوه ُعَمر بن محمَّ

 * ومّما استُْدِرك عليه :

 : الشَِّديُد ، والُمَحاِرب الُمَخاِشن ، قالَهُ اللَّْيث. الُمَشاِرزُ و : الُمعَاَداة. الُمَشاَرَزةُ 

 يقال :و .َشَزاَزةو ذا في الُمْحَكم. وفي التَّْهِذيب : ال يَْنقَاُد للتَّثِْقيف. يقال : فيه َكَزاَزةالذي ال يُطاُق ، ك : اليُْبُس الشَِّديد الشََّزاَزةُ  : [شزز]

 .َشزَّ يَِشّز َشِزيزاً  : يابٌِس ِجدًّا ، وقد َشِزيزٌ و َشزٌّ  ءٌ شيْ 

، أَهملَه الَجْوَهِرّي وقالَه ابُن األَْعرابّي. وقال األَزهرّي : هذا َحْرٌف َعربِّي ، َسِمْعُت أَعرابِيًّا  ، بالغَْين الُمْعَجَمة : الِمَسلّة الشَِّغيَزةُ  : [شغز]

ْيتُ   من الطَّْرفَاِء ألَُسّف بها َسِفيفَةً. َشِغيَزةً  يَقُوُل : َسوَّ

 ، وقد َشغَْزت بينهم. واإِلْغَراُء بَْين القَْوم ق ،بالَمْنطِ  ، كالَمْنع : التَّطاُولُ  الشَّْغزُ و

، وهو  َحَجُر كانوا يَْرَكبُون منه الّدوابَّ  الشَّْغراِء ، َمْمُدوداً ، وقد تقّدم في َمْوِضِعه : ويقال الشَّْغَرى بالّراِء ، وقيل : (2) الشَّْغَزى َحَجرُ و

اي ، وقد ذُِكر في حرف الّزاي. بقُرب َمكَّة الَمْعروف  َحَرَسها هللا ، ومنهم َمْن َضبَط حجر ، بالزَّ

اي والصَّواب أَنه ، كَجْعفَر : ابُن آَوى. قال األَزهرّي : الشَّْغبَز : [شغبز] ، بالّراِء ، وُروَي عن أَبِي َعْمرو أَنّه  الشَّْغبَرُ  هكذا قاله اللَّْيث بالزَّ

ف. قُْلُت : وقد نبّه على ذلك الّصاَغانِّي أَيضاً ، وُسُكوُت الُمصنِّف على ذلك َعِجيب. قال : الشَّْغبَر : ابنُ  اي فقد َصحَّ  آَوى ، وَمن قاله بالزَّ

ْفُس ِبَصْدِر القََدم. يقال : الشَّْفز ، أَهملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابن ُدَرْيد : َشفََزه : [شفز] ،  َرفََسه بَصْدِر قََدمه ، بالَكْسر ، أَي َشفََزه يَْشِفُزه : الرَّ

: َرفَسه بِرْجله ، حكاها ابُن ُدَرْيد وقال : لَْيس بِعََربِّي  َشفَزه يَْشِفُزه َشْفزاً  هكذا نَقَلَه عنه الّصاَغانِّي ، والذي نَقَله عنه صاحُب اللَّسان :

 ، وكأَّن الُمَصنّف قَلَّد الصاَغانِّي في َعَدم التَّْنبِيه عليه. (3) َصحيح

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

،  السَِّميذّيِ ، من ُشيوخ أَبِي الغَنَائم النَّْرسيّ  (4)، بفَتْح فُسُكون القَاف ، لَقَُب َجّد أَبِي الَخْير الُمباَرك بِن الَحَسن بن عبيد هللا  َشْقنَاز : [شقنز]

 نقله الحافظ في التَّْبِصير.

ّم  َشَكزه يَْشُكُزه يقال : النَّْخُس باإِلْصبَع ، أَهمله الَجْوَهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد : هو الشَّْكزُ  : [شكز]  (6) اإِليذاُء باللَِّسان : الشَّْكزُ و .(5)، بالضَّ

 فاُلٌن فاُلناً وَخلَبَه وبََذَحه وَخَدبَه وَذَربَه ، إِذ َجَرَحه بِلَسانه. َشَكز في نََواِدر األَعراب :

__________________ 
 .«الوحشي»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
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 ( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : الشغزاء.2)
 .2/  3( اجلمهرة 3)
 عن التبصري وهو ما أثبتناه.« عبيد  »صوهبا  ق  املطبوعة الكويتية « عبد  »( ابألصر 4)
 .348/  2( اجلمهرة 5)
 .«يف نسخة املو املطبوع بعد قوله ابللسان : والطعُن واجلماعُ »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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 تَِشر بعد ذلك لجماِعها.، ثّم ال يَنْ  ، كَشدَّاد َمْن إِذا َحدََّث الَمْرأَة أَنَزَل قَبل أَن يُخاِلَطها الشَّكَّاز قال أَبو الَهْيثَم :و

ِلُق والذَّْوَذُح  التِّيتَاُء. قيل : هوو مَّ  وقال غيره : هو الُمجاِمع َوراَء الثَّْوب. .(1)وقال األَزَهِرّي : هو ِعْند العرب الزُّ

 .(2)إِلصبع . َطعَنَه ونََخسه باَشَكَزه يَْشُكزه قال الزمخَشِرّي : هو من الُمعَْرِبُد عند الشُّْرِب. : الّشكَّازو

 ، أَْخزاه هللا. بالَهاِء : َمْن إِذا َرأَى َمِليحاً َوقَف تَُجاَهه فَجلََد ُعَمْيرةَ  ، الّشكَّاَزةُ و

 ، لغة في َشِكس. ُء الُخلُقِ َسّيِ  ، كَكتٍِف : َشِكزٌ و ، بالفَتْح ، َشْكزُ  رُجلٌ و

ب وأَصله بالفَارسية أََرْنَدُج  السُّروجُ  *أَبيُض تُؤكَّد به إِالّ أَنّه ٌء كاألَِديم، كُطْرُطّب : شيْ  األُْشُكزُّ و  .(3)، قاله اللَّْيُث. قال األَزهرّي : هو ُمعرَّ

ا تَْكَره الشَّْمز : [شمز] زَ و ، عن ابِن األَْعرابّي. : نُفُور النَّْفِس ِممَّ زو وتَقَبََّض. وفي التَّْكِملَة : تَغَيَّر َر.تََمعَّ  ، أَي َوْجُهه تََشمَّ : التّقَبُّض ،  التََّشمُّ

ر قولُه تعَالَى :  اقَشعَرَّ  : اشَمأَزَّ  قال ابُن األَعرابّي :و واْجتََمع بَْعُضه إِلى بَْعض. اْنقَبَضَ  : اْشِمئَْزازاً  الرُجلُ  اْشَمأَزَّ  وقد َوِإذا ذُِكَر )، وبه فُّسِ
تْ  (هللاُ َوْحَدهُ   ِء ، وهو قَْول أَبي زيد.من الشَّيْ  ذُِعرَ  : اشَمأَزّ  أَو وعليه اقتََصر الّزّجاج ، (4) (قُ ُلوُب الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن اِبآْلِخَرةِ ) اْشَمأَزَّ

 ، من ُشَمأِْزيَزةٌ  لّضم. يقال : رُجٌل فيه، با الشَُّمأِْزيَزةُ  هيو َهْمَزتُه زائَِدة.و بغَْير َحْرف َجّر ، عن ُكراع ، َء : َكِرَهه.الشي اشَمأَزَّ و

اج الُمتَقَّدم. النافِرُ  الُمْشَمئِزّ و .اشمأْزْزتُ  جَّ  : الُمْشَمئِزّ و ِء ، وهذا َمأْخوذ من قَْوِل ُكَراع.للشَّيْ  الَكاِرهُ  : الَمْشَمئِزّ و ، وهو مأْخوذ من قَْول الزَّ

 ، وهذا مأْخوذ من قول أَبِي َزْيد. الَمْذعورُ 

ث ، بالفَتْح : الشَّْمِزيّ  حَمُد بُن إِبراِهيمأَ و ، أَخذ عن  الشَّْمِزيّ  وُعَمُر بُن ُعثَْمان ، َرَوى عن ابن قَُرْيش الحافِظ ، وعنه ابَن المقري. ُمَحّدِ

 ، هكذا في سائِر النُّسخ ، وهو َخَطأٌ ، والصَّواب ُمعتَِزِلّي. ُمْعتَِزِليَّان ، (5)َعْمرو بن ُعبَيد 

ْخزُ  : [شمخز] ين وَكْسِرَها وَشّد الِميمِ  الشُّمَّ من النّاس ، ولم يَذكر اللَّْيُث َكْسَر  الطاِمُح النََّظر ، أَهمله الجوهرّي ، وقال اللّيُث : هو ، بَضّم الّشِ

ْخز الّشين ، وقيل : مَّ  الشُّمَّ ْخُم من اإِلبِل والنَّاِس ، ْخز :والضُّ ْخَزةٌ  يقال فيه :و الضَّ  ، قال ُرْؤبَة : الِكْبر ، أَي بَِهاءٍ  ، ُشمَّ

لـــــــــــقـــــــــــَ   رحِز  (6)تـــــــــــَ ذاَب الشـــــــــــــــــــــــــ  ا عـــــــــــَ اِديـــــــــــنـــــــــــَ  َأعـــــــــــَ

ٍب     عــــــــــــــــَ رِّ ُمصــــــــــــــــــــــــــــــح زِ أَبــــــــــــــــنــــــــــــــــاُء كــــــــــــــــُ خــــــــــــــــح  ِشــــــــــــــــُ 

  
اَغاِنّي : كالشَُّمْخِزيَزة ّم أَيضاً وهو الِكْبر. قال الصَّ ين. ُهنَا َذَكَر الكسَر ، فَظّن الُمصنِّف أَنه في اللُّغَات التي تَقَدَّمت. ، بالضَّ  وقد تُْكَسر الّشِ

 ، أَي ِريٌح وقَُشْعِريَرة ، نقله الّصاَغانِّي ، وهو ُمْستَْدَرك على الُمصنّف. ُشَمْخِزيَزةٌ  ويقال : في َطعَامه

ينِيزُ  : [شنز] يه الفُْرُس :و ، بالَكْسر وبالَهْمِز ، أَهملَه الَجْوَهِرّي وذكره ابُن األَْعَرابِيّ  الّشِ  قال أَبو َحنِيفَة ؛ بِغَْير َهْمز ، وهو الذي يَُسّمِ

ً و ، بالّضّم ، وحكى فَتَْحها كما في التَّوِشيح للَجالِل الّسيوِطيّ  الّشونِيز ْهنِيزُ  بالّضّم ، ، الشُّونُوز يقال أَيضا ، بالَكْسر ، وهِذه عن أَبي  والّشِ

ينَوِرّي. أَو فَاِرِسيُّ األَْصلِ  الَمْعُروفة ، الَحبَّةُ السَّوداءُ  الدُّقَْيش ، كما سيأْتي كل ذلك : ِحيح ، كما قاله الّدِ  بالّضّم : الشُّونيِزيَّةو ، وهو الصَّ

اِلِحين ببَْغدادَ   الغَْربِّي.بالَجانِِب  َمْقبُرةٌ للصَّ

، وهي َمْشُهوَرة  الّشنَاِهزِ  اليََمن ، هكذا في سائِر النَُّسخ ، والصَّواب قارةُ  قَْلعَةٌ بَحْضَرَمْوت ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وهو الشَّنَاِهزُ  : [شنهز]

 عندهم.

، نقله  ُشِغف به : َشْوزاً  به ِشيزَ  يقال :و لُمتََكبِّر.ا ، أَهمله الجوَهِرّي ، وقال أَبو َعمرو : هو مثْل األَْشَوِس ، وهو األَْشَوزُ  : [شوز]

، وأَْصله َمشؤوز ، بالهمز من َشِئَز ، كفَِرح ، وقد تقّدم قريباً ، واألَولى أَن يُنبّه على مثل ذلك لئالَّ يظنَّ أَنه  : القَِلقُ  المُشوزو الصاَغانِّي.

 ُمْعتَّل العيِن.

ين وإِهماِلَها ، هنا َذَكَره الَجْوَهِرّي ، وأَغفلَه في السّ  ُشْهِريزُ  تَْمر : [شهرز] ين الُمْهَملَة ، وهو َضْرب من ، بالَكْسر وبالّضّم ، وبإِْعَجام الّشِ

ين ، وقد ب ، وأَنكر بَعُضُهم َضمَّ الّشِ  الُمْهَملَة قريباً. تَقَدَّم في السين التَّْمر في نَواِحي البَْصَرة ، ُمعَرَّ

__________________ 
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 .«والزوزح»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( األساس : ابألصابض.2)
   يـُؤَكد به.عبارة القاموس : كاألدمي األبي (*)
 .«أدرنج»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .45( سورة الزمر اآية 4)
 .«عيينة»( عن اللباب وابألصر 5)
 .«أعاديهم»( وترو  6)
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ْهنِيزُ  : [شهنز] ْهنِيز ، بالَكْسر ، أَهمله الجوهرّي ، وقال ابُن ُشَميل : سمعُت أَبا الدُّقَْيش يقول للشُّونِيز الّشِ يِنيزُ  ، وهو الّشِ ، وهو الَحبَّةُ  الّشِ

 السَّوداُء ، وقد تَقَدَّم قريباً.

يز : [شيز] يَزى ، بالَكْسر : َخَشٌب أَسوُد ِللِقَصاع ، الّشِ يَزى قال األَصمعّي في ، هِذه ِعباَرة الَجْوَهِرّي بتَْغيِير. وقال أَبو حنيفة : كالّشِ  الّشِ

دُّ بالدََّسم فقيَل لها ت بها العََرُب الِجفَاَن والِقَصاَع والبََكَر : إِنَّها َخَشُب الَجْوِز ولكن تَُسوَّ يزِ  ولَْيَست من َزىِشي التي َسمَّ قال : واألَْمُر كما  الّشِ

يزو َوَصَف ، يَزى أَي أَو هو ، ال يَْغلُظ حتّى تُْنَحَت منه الِجفَاُن ، هكذا نقله الصاغانّي. الّشِ أَو  ، قالَهما أَبو َعمرو ، اآلبَنُوُس أَو السَّاَسمُ  الّشِ

بوه ، فإِن، كما قاله األَْصَمِعّي ، ونقله عنه الدِّ  َخَشُب الَجْوزِ  يز ينَوِرّي ، وهو الذي َصوَّ الذي ذُِكَر إِنَّما تُتَّخذُ منه األَْمشاُط ونَْحُوَها ، وهو  الّشِ

يَزىو أَسوُد.  هو الذي تُتََّخذُ منه الِقَصاُع والِجفَان ، وهو َشَجُر الَجْوِز ، وأَنشد الَجْوَهِرّي ِللَبِيد : الّشِ

تـــــــــــــُ و  ٍة َوز عـــــــــــــح امـــــــــــــَ قـــــــــــــَ َداَة مـــــــــــــُ بـــــــــــــًا غـــــــــــــَ  هـــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــَ

اِن     فـــــــــــَ ـــــــــــَز ِبـــــــــــِ ي امُ  شـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ن وقـــــــــــهـــــــــــّن ســـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــَ

  
ى من هذه الشََّجرة : يَزى وفي التَّْهِذيب : ويقال للِجفَان التي تَُسوَّ بَْعَرى : الّشِ  ، قال ابن الّزِ

يـــــــــــــــــــَز ِإىل ُرُدٍح مـــــــــــــــــــن  الٍء  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  مـــــــــــــــــــِ

ادِ     هــــــــــــــَ ُك ابلشــــــــــــــــــــــــــــِّ بــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــُ اَب الــــــــــــــرُبِّ يـ بــــــــــــــَ  لــــــــــــــُ

  
 َسواَدةَ :وفي َحِديِث بَْدر في ِشْعِر ابن 

ٍر  دح يـــــــــــــِب بـــــــــــــَ لـــــــــــــِ يـــــــــــــب قـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  فـــــــــــــمـــــــــــــاَذا ابلـــــــــــــقـــــــــــــَ

يـــــــــــــَز مـــــــــــــن     اِم  الشـــــــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــــَ َرب  ابلســـــــــــــــــــــــــــ  (1)يــــــــــــــُ
 

  
ى الِجفَ   باسم أَْصِلَها. ِشيَزى انَ أَراد بالِجفَان أَربَابَها الذين كانوا يُْطِعُمون فيها وقُتِلُوا ببَْدٍر وأُلقُوا في القَِليب ، فهو يَْرثيهم ، وَسمَّ

يَزىو  ، ُصْلحاً ، وفيه يَقول َحْمدون نَِديُم الُمتَوّكل حين َوِليَها : عنههللارضيمن فُتُوح الُمِغيرة بن ُشْعبَةَ ،  نَاِحيَة بأَذْربِيَجان  :(2) الّشِ

ُة  يـــــــــــــــــــــــــــــــزِ ِواليـــــــــــــــــــــــــــــــَ زحٌ   الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  عـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ةح و     زحُ  عــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا ِواليــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــَ  ال

  

ا  هــــــــــــــــــــــَ زحَ  عــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــح يِن الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــَ ولــــــــــــــــــــــِّ  فــــــــــــــــــــــَ

َت يب ذا عـــــــــــــــــــــِ     نـــــــــــــــــــــح هح ِإن كـــــــــــــــــــــُ ايـــــــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــــــــَ

  
 كذا قَرأْته في تاريخ حلب البن العَديم.

 ، كأَنَّه َشبَّهه بلَْون َخَشِب الَجْوِز ، ألَنّه أَْحَمر. َشيََّزه تَْشيِيزاً  ُمَخطَّط بُحْمَرة ، وقد ، كُمعَظَّم : ُمَشيَّز بُْردٌ  يقالو

 فصر الضاد
 املعجمة مض الزاي

اد  َحة.وأَما فَْصل الصَّ  الُمْهَملة َمعَها فإِنَّه ساقٌِط في َسائر األُُصول الُمَصحَّ

جُل ، َضأَز : [ضأز] يَُضوز ويَِضيز ، فهو َمُضوز ، وأَنشَد أَبو  َضازَ  ، مثل َجارَ  ، بالتَّْحِريك : َضأَزاً و ، بفَتْح ، فُسُكون َضأْزاً  كَمنََع ، الرَّ

 َزْيد :

مح وَ  قــــــــــِ ك وِإنح تــــــــــُ ِقصــــــــــــــــــــــــح تــــــــــَ نــــــــــح ا نـــــــــــَ نــــــــــ  َبعــــــــــَ نــــــــــح  ِإن تـــــــــــَ

ك     ظـــــــــــــ  ـــــــــــــحـــــــــــــَ ؤوزٌ ف ك رَاغـــــــــــــمُ  َمضـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــفـــــــــــــُ  وأَن

  
 وَمنَعَه. بََخَسه ونَقََصه : َضأَزاً و يَْضأَزه َضأْزاً  فاُلناً َحقَّه َضأَزو

، أَو جائَِرةٌ غير َعْدل. وقال ابُن  أَي ناقَصة ، بالَكْسِر َغْير َمْهُموز ، ويُثَلَّث ، لُغَةٌ في ِضيَزى : َمْقُصوران ، ُضْؤَزىو َضأَْزى قِْسَمةٌ و

ّمِ والَهْمز ، ُضْؤَزى األَعرابّي : تَقوُل العََرب : قِْسمة ، بالكسر  ِضيَزىو ، بالَكْسر والَهْمز ، ِضئَْزىو ، بالّضّم بال َهْمز ، ُضوَزىو ، بالضَّ

 ْور. فقول َشْيِخنا ُمْنِكراً على المصنّف إِثْبَاتََها بالَهْمز َغِريب ، وسيأْتي أَيضاً نَْقل ذِلك عن أَبي َزْيد.وترك الهمز ، ومعناها ُكلَّها الجَ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :
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ْيأَز ْوَزةُ و ، كَجْعفَر : الُمْقتَِحم في األُمور. الضَّ ِغيُر الشَّأِْن. قال األَزه الضُّ  رّي : وأَقرأَنِيه الُمْنِذِرّي عن أَبي الَهْيثَم :من الّرجال : الَحِقيُر الصَّ

ْؤَزة اي َمْهُموز الضُّ اِء وتَْرك الَهْمز ، قال : .. ، بالزَّ  وكالهما َصِحيح ، وقد تَقدَّم في الّراِء. هكذا قال وكذلك َضبَْطتُه عنه ، ويُْرَوى بالرَّ

بَاِرز : [ضبرز]  ال، أَهمله الَجوَهِرّي. وق ، كعاُلبِطٍ  الضُّ

__________________ 
 ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل رواية اللسان.« يرب»بد  « يُزين»( يف النهاية واللسان : 1)
 قا  : وهي معربة جي . .. «ِشيز»( قيدها ايقوت 2)
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َوث  ُ  الّصاغاين  : هو
ُ
َُضرب ُ اخلَلحِ  امل

 ره صاِحُب الّلَسان أَيضاً.ا هكذا نَقله ومل يـَعحزُه أَلَحد ا ومل َيذحكُ  امل
بِيزُ  : [ضبز]  ، وأَنشد : الشَِّديُد الُمْحتَاُل من الذّئاب ، كأَِمير ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال اللَّْيث : هو الضَّ

اٍ  و  يـــــــــــــــَ تـــــــــــــــِ ارِ  ابحـــــــــــــــح رُِ  مـــــــــــــــاَ  جـــــــــــــــَ  َتســـــــــــــــــــــــــــــح

ِرٍس     ٍة شـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ وحِ  ُذَ ال حـــــــــــــَ ـــــــــــــزِ كـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ب  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْبزِ و قال :  ، يعني نََظراً في َجانِب. : ِشدَّةُ اللَّْحظِ  الضَّ

 َحِديُده ، وهو منه. ُمتَوقُِّد اللَّْحظِ  ، كأَِمير ، أَي َضبِيزو ، كَكِتف ، َضبِزٌ  ِذئْبٌ و

كَمنَع ، أَي  َحد ، وهو، أَهمله الجوهريُّ وصاِحُب اللسان ، وأَوَرَدهُ الّصاَغانِّي من غير َعْزو ألَ  عينَه ، بالَخاِء الُمْعَجمة َضَخزَ  : [ضخز]

 ، قُلُت : وهو قَْوُل أَبِي َعْمرو ، قال : ولم أََر أََحداً يَْعِرفه ، وقد تقدَّم ذلك في ش خ ز. بََخَصها

ِرزّ  : [ضرز] رزُّ  قال اللّيث :و ٌء.الذي ال يَْخُرج منه شيْ  ، كِفِلّزِ : البَِخيلُ  الّضِ ُخوِر. الِحَجاَرة َما َصلُب من : الّضِ ،  األََسد : الِضِرزُّ و والصُّ

 نقله الّصاَغانِّي ، وأُراه من ذلك.

ةٌ  اْمَرأَةٌ و  : قَِصيَرةٌ لَئيمةٌ. ِضِرّزِ

 .َضْرزٍ  يقال : أَرٌض َذاتُ  َكثْرةُ ُهْبِرَها وقِلَّةُ َجَدِدَها. ، بالفَتْح : األَرِض  َضْرزُ  قال النَّْضر :و

 ، نَقَله الّصاَغانِّي. الشَِّحيُح بِنَْفِسه َشِعّر :، كُمقْ  الُمْضَرئِزُّ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ِرزُّ  ٌ  الّضِ د ، واللَّئِيم ، والقَِصير ، والقَبِيُح الَمْنِظر. وامرأَة ةٌ  من الرجال كِفِلّزٍ : الُمتََشّدِ  : ُمَوثَّقَة الَخْلِق قَِويّة ، قال : ِضِرزَّ

ر  اَنبٍ و  ي كـــــــــــــُ اســـــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــَ رِز ةٍ  ابَت يــــــــــــــُ   ضـــــــــــــــــــــــــــِ
ِ ذاِت     اح ِن الــــــــعــــــــَ فــــــــح ِديــــــــَدِة جــــــــَ ــــــــزِ شــــــــــــــــــــــَ رِي  (1) ضــــــــــــــــــــــَ

  
 ، هكذا نَقَلَه الصاغانّي ولم يَْعُزه ألَحد ، وأَهمله الَجْوَهِرّي وَمْن َعَداه. َدبَّ إِليه ُمْستَتِراً  ، كاْقَشعَرَّ : إِلى كذا اضرَهزَّ  : [ضرهز]

ِضيُق الفَم  الضََّزز ، وأَصل كالُمِضزّ  الغَْضبَاُن ، : األََضزُّ و ، هكذا نَقَله الّصاَغانِّي ، وهو َمجاز. ُء الُخلُِق العَِسرُ : السَّيِّى األََضزُّ  : [ضزز]

أِْس فيما يُقَاُل.ِخْلقةً ، وهو من صَ  ْدِق الِذي التَقَْت أَضراُسه العُْليَا والسُّْفلَى فلم يَبِنْ  : األََضزُّ و اَلبَِة الرَّ إِذا تََكلَّم ، قاله  َكالُمه لذلك الّضيُِّق الّشِ

يُِّق الفَِم ِجدًّا  األََضزُّ  أَو .َضَززٌ و ابُن األَْعَرابِّي ، ويقال : في لَْحيَْيه َكَززٌ  ج بين َحنََكيه ِخْلقَةً  ، هو: الضَّ ُخِلق  الِذي إِذا تََكلّم لم يَْستَِطع أَن يُفّرِ

 عليها ، وهي من َصاَلبِة الرأِْس فيما يقال ، قاله األَزهرّي ، وأَنشد لُرْؤبَة :

رُِع  قــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ يِن فــــــــــــــــقــــــــــــــــد يـ زِّ َدعــــــــــــــــح   لــــــــــــــــأَلضــــــــــــــــــــــــــــــَ
زِي     ِه وهبــــــــــَح يح رأحســــــــــــــــــــــــِ اجــــــــــَ جــــــــــَ ي حــــــــــَ كــــــــــِّ (2)صــــــــــــــــــــــــَ

 

  
َززُ  وفي الُمْحكم : جُل تََكاُد أَْضراُسه العُْليَا تََمسُّ السُّفلَى ، فيَتَكلَّم و الضَّ فُوهُ ُمْنَضّم ، وقيل : هو : لُُزوُق الَحنَِك األَعلَى باألَْسفَل ، إِذا تََكلََّم الرَّ

ْدق والفَِم في ِدقَّة من ُمْلتَقَى َطَرفَيِ اللَّْحيَْين ال يََكاُد فَُمه يَْنفَتِح ، وقيل :  هو أَن يَتََكلَّم كأَنَّه عاضٌّ بأَْضراِسه ال يَْفتَح فاهُ ، وقيل : هو ِضيق الّشِ

َمْن يَِضيق عليه  : األََضزُّ  أَو هو تَقاُرب َما بَْين األَسنان ، َرَواه ثَْعلَب. أَن تَقَع األَضراُس العُْليَا على السَّْفلى فيتََكلَّم وفُوهُ ُمْنَضّم ، وقيل :

اِد ، وهم َعلَيه ْستَِعينَمْخَرُج الَكالِم حتّى يَ  ازُ  بالضَّ زَّ ان ، الضُّ جلَ  َضزَّ  وقد ، كُرمَّ  َضَززاً  ، وقد َسبَق البَْحث فيه ِمَراراً ، ، بالفَتْحِ  يََضزُّ  ، الرَّ

اءُ  ، واألُنثَى أََضزُّ  ، محّركةً ، فهو  ، عن أَبي َعْمرو ، وأَْنَشد : : َشِديٌد َضيِّقٌ  أََضزُّ  وَرَكبٌ  .َضزَّ

ز ا اي رُ  ــــــــــــــــَ ّز ل ــــــــــــــــُ ل ــــــــــــــــَ اَء تـ يحضــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ   (3)ب  بـ
بـــــــــــــــــــًا     ن رَكـــــــــــــــــــَ َذيـــــــــــــــــــح خـــــــــــــــــــِ ز اابلـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَ  َأضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 هكذا في التَّْكِملَة ، وفي بعض النَُّسخ : تَُكّز َكّزا ، وهو َمجاز.

 عليه ، مثل أََضّر. أََزمَ  ، أَي اللَِّجامِ  (4) الفَرُس على فاِس  أََضزَّ و وبَِخل ، وهو َمجاز. َضاقَ  ، أَي فاُلٌن َعلَيَّ فما يُْعِطيني أََضزَّ  يُقَاُل :و

 * ومّما استُْدِرك عليه :

ا ر ما أَنشَده ابنُ  َضّزه َضزًّ  : َطَحنَه وَجشَّه ، وبه فُّسِ
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__________________ 
 براءين.« ذات ضرير»( يف اللسان : 1)
 .«وهنزي»( عن الصحاح واللسان وابألصر 2)
 اللسان والتكملة : تكزّكزّاً.( يف 3)
 ( يف الصحاح واللسان : فبس ا مهموزة.4)
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 اأَلعحرَايبّ :
وحىًل  ُة مـــــــــَ يـــــــــبـــــــــَ اجنـــــــــَِ ز هـــــــــَ َو   ضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــ  ت  والـــــــــن  الـــــــــقـــــــــَ

رُ     اهــــــــــــِ ظــــــــــــَ تــــــــــــَ هــــــــــــا مــــــــــــُ يــــــــــــ  ِرَب حــــــــــــىت  نــــــــــــِ ثــــــــــــح  بــــــــــــيــــــــــــَ

  
 الذي هو تَقَاُرُب ما بَْين األَْسنَان. الضََّزز وهو مأُْخوذ من

هاو  ا من الِجَماع ، عن ابن األَعرابّي.: أَْكثَر له َضزَّ

اءُ  وبِئرٌ   : َضيِّقة ، عن أَبي َعْمرو : وأَنشد : َضزَّ

جِي و  ـــــــــــــــَ ي َذاَء  ـــــــــــــــِح عـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ت األَفـ حـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ  ف

اِ  و     َي يف اجلــــــــــــَ فــــــــــــِّ ت كــــــــــــَ بــــــــــــَ زّ َنشــــــــــــــــــــــــــِ  اأَلضــــــــــــــــــــــــــَ

  
يّق ، يُِريد َجاَل البِئْر.  أَي الضَّ

ْعزُ  : [ضعز] لُغَةَ يمانِية  الَوْطُء الشَِّديدُ  ، أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيد ، هو فِْعل ُممات ، وهو ، كالَمْنع الضَّ
(1). 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

الَمْرأَةَ : نََكَحَها  َضعَزَ و ، كَحْيَدر : اسٌم ، والياُء زائدة ، هكذا قاله الصاغانّي. قُْلُت : وهو اسُم َمْوضعٍ ، قال ابُن ِسيَده : وأُراه َدِخيالً. َضْيعَزٌ 

 ، عن ابِن القَطَّاع.

ْغزُ  : [ضغز] باعالسَّّيِ  قد اللَّْيث : هوو األََسد. ، أَهمله الجوَهِرّي ، وقال الصاَغانِّي : هو ، بالَكْسر الّضِ  وأَنشد : ُء الُخلُِق من الّسِ

ـــــُش  رِي ـــــهـــــــا اجلـــــَ زٌ و  (2)فـــــي غـــــح زاً  ضـــــــــــــــــــِ ـــــِ ب يِن ضـــــــــــــــــــَ ـــــَ  مـــــــا ي

يـــــــــــصِ     لـــــــــــِ قـــــــــــُ ـــــــــــَ ٍف مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا وتـ  أَيحِوي ِإىل َرشـــــــــــــــــــــــــَ

  
ْغز قال األَزهرّي : ال أَْدِري ما  وال أَْدِري َمْن قَاِئُل البَْيِت. الّضِ

ْفزُ  : [ضفز] ، وكلُّ َواحدةٍ من  َضفَْزته يقال : َكَراَهتِه ذِلك. لَْقمهُ مع أَو لُقَماً كباراً ، لَْقُم البَِعيرِ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال الليث : هو الضَّ

 .(3) َضِفيزةٌ  اللُّقَم

أَي يُْلِقمه إِيّاه.  «بَِعيَره فْليَْضِفْزهُ  َمْلعُون ، من كان اعتََجَن بمائِهِ بَواِدي ثَُموَد فقال : يا أَيَُّها النّاس إِنكم بَِواٍد  وسلمعليههللاصلىوَمرَّ النبيُّ »

قالها ثاَلثاً. معناه يُلَقَّنُونه ثّم يَتْرُكونَه فال  «اإِلْساَلَم ثّم يَْلِفُظونه يُْضفَُزون أاََل إِن قَوماً يَْزُعُمون أَنهم يُِحبُّونَكَ : » عنههللارضيقال لعَِلّي و

ْفزو لُونه.يَْقبَ  ْؤيَا :  ، ومنه الدَّْفعُ  : الضَّ  .(4)البَِعيَر  َضفَْزتُ  أَي يَْدفَعُونَه ، وهو َمجاز َمأُْخوذ من «فِي فيِ أََحِدهم فَيْضِفُزونه»َحِديُث الرُّ

ْفزُ و إِلى أَن َسَطع الفُْرقَان. أَي الفَْجر  أَضِفُزَها : أَكثََر لها من الِجَماعِ ، عن ابِن األَْعَراِبّي. وقال أَعرابِّي : ما زلت َضفََزَهاو ، الِجَماعُ  : الضَّ

 أَو السََّحر ، وهو َمجاز.

ْفز قال أَبو َزْيد :و ْفزو الَوثُْب والقَْفُز. بمعنًى َواحٍد ، وهو َضفَزو قال غيُره : أَبَزو وأَفَز يَأْفِز. َضفَز يَْضِفز يقال : العَْدُو. واألَْفز : الضَّ  الضَّ

ْجِل. : ْرُب باليَِد أَو بالّرِ  البَِعيُر ، إِذا َزبَنَه بِرْجِله. َضفََزه ويقال : الضَّ

ْفزو  ، على التَّْشبِيه بلَْقم البَِعير ، وهو يَْكَرُهه. إِْدَخاُل اللَِّجاِم في فّيِ الفََرِس  : الضَّ

ِفيزُ  «َضِفيُزه أَوتَر بَسْبع أَو تِْسع ثّم نَام حتى ُسِمعَ »يث في الَحدِ و ، وهو الصَّوْت الذي يُْسَمع من النّائم  الغَِطيط إِن كان َمْحفُوظاً فهو الضَّ

ل.عند تَْرِديِد نَفَسه ، وبَْعُضُهم يَْرِويه َصِفيُره ، بالّصاد الُمْهَملَة والّراِء. قال الَخّطابّي : وهذا لَْيس بَشيْ  َواب األَوَّ  ٍء ، والصَّ

ِفيَزةُ و فَاِئز يُلقَم البَِعيُر إِيَّاَها ، والَجْمع بَِهاٍء : اللُّْقَمةُ العَِظيَمة ، الضَّ  .الضَّ

 التَقَمه كارهاً. البَِعيُر : اْضَطفَزهو
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فَّاز،  «َضفَّاز َمْلعُون ُكلُّ »أَنه قال :  عنههللارضيفي الَحِديث عن علّي و فَز النَّّمام ، ُمْشتَقٌّ من ، كَشدَّاد ، هو الضَّ كةً  (5) الضَّ  ، اسمٌ  ، ُمَحرَّ

ام ليُْعلَفَه البَِعيرُ  ثّم يُبَلّ  (6) يَُحشّ  الِذي للشَِّعير َي به النَّمَّ ور كما يَُهيَّأُ هذا الشَِّعيُر للعَلَف ، ُسّمِ ام : قَتَّات ، ، ولذلك قِيل للنَّمَّ  ألَنّه يَُهيُِّئ قَوَل الزُّ

يَاِحين. من قَْوِلهم :  ُدْهٌن ُمقتٌَّت ، أَي ُمَطيَّب بالرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْفز : الُمعَاَوَدةُ والُمالبََسة ، وهو ُمفَاَعلَة من الُمَضافََزة مخَشِرّي ، وهو الضَّ  وهو الطَّْفر والُوثُوب في العَْدِو ، قاله الزَّ

__________________ 
 .3/  3( اجلمهرة 1)
 .«ضرباً »والتهذيب فيها ا ريش. ويف التهذيب : »( يف التكملة : 2)
 ( عبارة التهذيب : ال أعرف الضفر وال قائر البيت.3)
 الضفائز ا وهي اللقم الكبار ا الواحدة ضفيزة. والضفيزة : شعري  رش وتعلفه اإلبر.( يقا  ضفزت البعري إذا علفته 4)
 ( ضبطت يف اللسان والتهذيب ابلقلم بسكون الفاء.5)
 وعبارة التهذيب :  ش.« قوله : حيش ا كذا ابلنسخ والذي يف لسان العرب :  ش ِبيم وهي الصواب»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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َبه  ا وذََكَره اهلََرِوّي ابلر اِء ا وقد ذُِكر يف َموحِضعه. اأَلشح
ْفزُ و فَا والَمْرَوة َضفَز أَنّه عليه الصالةُ والسالم»الَحِديث :  : الَهْرَولَة في الَمْشي ، ومنه الضَّ ْفزو. «بَْين الصَّ ِفيَزةُ . و(1)التَّْلِقيُم  : الضَّ :  الضَّ

فَز ة فيالشَِّعير الَمْجُشوش للعَلَف ، لُغَ  َكةً. الضَّ  ُمَحرَّ

ْكزُ  : [ضكز]  َغَمَزه َغْمزاً شِديداً. أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وأَورده صاِحبَا اللِّسان والتَّْكِملة ولم يَْعِزياهُ. : ضَكَزه َضْكزاً  ، وقد : الغَْمُز الشَِّديدُ  الضَّ

اَغانِّي ولكن في يَْضِمزو ، بالّضّم ، يَْضُمز الرُجلُ  َضَمز : [ضمز]  َضاِمزٌ  َسَكت ولم يَتََكلَّم ، فهو البَِعيُر : َضَمز ، بالَكْسر ، وهِذه نَقلها الصَّ

ّم ، وهو َمجاز ، على التَّْشبِيه بَضْمز البَِعير. ُضُموزٌ  كَصبُور ، والجمع َضموزٌ و  ، بالضَّ

ُجل إِذا َجَمع ِشْدقَْيه فلم يَتََكلَّم : قد، أَي َسَكَت ولم يُِجب ، قاله الّزَمْخشَ  فَضَمز يقال : َكلّْمتَه اِمزُ  ، وقال اللّيُث : َضَمز ِرّي : ويقال للرَّ :  الضَّ

 َضاِمَزة أَْفَواُههم: » عنههللارضيفي حديِث َعِلّي و. َضُموزٌ و َضاِمزٌ  ، وكلُّ َساِكتٍ  َضاِمز فاه فهو َضَمز الساِكُت ال يَتََكلَّم ، وكلُّ َمن

 .«ِرَحةوقُلوبُهم قَ 

 ومنه قَْوُل َكْعب :

وِّ  اُع اجلــــــــَ بــــــــَ ر  ســــــــــــــــــــــِ ظــــــــَ َزةً مــــــــنــــــــه تــــــــَ   (2) ضــــــــــــــــــــــامــــــــِ
يــــــــــــــــــرُ و     َواِديــــــــــــــــــه اأَلرَاجــــــــــــــــــِ  ال مَتَشــــــــــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــِ

  
 أَي ُممِسَكة من َخْوفِه.

تَه في فِيِه ولم يَْجتَرّ  : ُضُموزاً و ُضَمازاً و يَْضُمز َضْمزاً و يَْضِمز البَِعيرُ  َضَمزو : ال  ضاِمزٌ  من الفََزع ، وكذلك النّاقَةُ ، وبَِعير أَْمَسَك ِجرَّ

 : تَُضمُّ فَاَها ال تَْسَمع لها ُرَغاًء. َضمُوزٌ و َضاِمزٌ  : ال تَرُغو ، وناقة (3) ضاِمَزة يَْرُغو ، وناقَةٌ 

 َجَمد عليه ولَِزَمه. ، أَي على َماِلي َضَمز من الَمَجاز :و

َكبََّر  َضَمز َضْمزاً  ويقال : اْلتَقََمَها. : يَْضُمزها َضْمزاً  اللُّْقَمةَ  َضَمزو عليه. َشحَّ و : أَمَسَكه َماله على َضَمزَ  في األَساس : من الَمجاز :و

ْمز اللُّْقَمة ، كما في اللَّسان. وفي التَّْكِملَة :  : َضْرٌب من األَْكل. الضَّ

ْمزُ  عن أَبِي َعْمرو :و ، وقيل : هو من األَْرض : ما ارتَفَع  َضْمز الَجْمع (4)َضْمَزةٌ ، و[ ] واألََكَمةُ الَخاِشعَةُ  الُمْجتَِمع. : الَمَكاُن الغَِليظُ  الضَّ

ْمز قال ابُن ُشَميل :و وَصلُب.  ، ونّص ابن ُشَمْيل وليس في َما فِيهو ِحجاَرتُه ُحْمٌر ِصالبٌ و ، ُمْنفَِرد من أَصاِغر الِجبَال ُكلُّ َجبَلٍ  : الضَّ

ْمز ُموزِ  ِطيٌن ، الضَّ ْمَزز ، كَجْعفَر ، كما َضبَطه صاِحُب اللَّسان  كالضَّ ، أَي كَصبُور ، هكذا في سائِر النَُّسخ ، وهو غلَط ، وَصَوابه كالضَّ

 في الُكّل. ِبَهاءٍ  ، َضْمَزةٌ  الَواِحَدةُ  والّصاَغانِّي وَغْيُرهما ويأْتي للُمصنّف أَيضاً قريباً ،

ُموزُ و اَغانِّي. وهو َمَجاٌز. األََسدُ  ، كَصبُور : الضَّ  ، نَقَلَه الصَّ

اِمزُ و  الِمٌز إِذا َكان يَِعيُب النّاَس. َضاِمزٌ  يقال : رُجلٌ  : العَيَّاب للنَّاس. الضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

اِمز اخُ  الضَّ   يَِصف َعْيراً وأُتُنَه :: الِحَمار ، ألَنّه ال يَْجتَّر. قال الشَّمَّ

اَءه و  رحَن َقضــــــــــــــــــــــــــَ ظــــــــــــِ تــــــــــــَ نــــــــــــح ــــــــــــَ وٌف يـ ّن ُوقــــــــــــُ   (5)هــــــــــــُ
َره وهـــــــــــو     ي عـــــــــــداٍة أَمـــــــــــح احـــــــــــِ زُ بضـــــــــــــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــِ

  
ته ، إِذا َخَضع وَذلَّ ، على التَّْشبِيه ، ومنه قوُل ابِن ُمْقبِل ، وفي الّصحاح قال بِْشُر بن أَبي َخا َضَمز ويقال : قد تَه وَكَظم بِجرَّ ِزم بِجرَّ

 األََسِدّي :

َزتلــــــــــــقــــــــــــد  مــــــــــــَ ٌم  ضــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــــُ ر هتــــــــــــَِ  ِبــــــــــــِ

ا     ا كــــــــــــمــــــــــــَ نــــــــــــَ تــــــــــــَ ــــــــــــَ افـ زَ خمــــــــــــََ مــــــــــــَ ارُ  ضــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــَ  ا ــــــــــــِ
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ه : ورأَيُت بَخّطِ أَبِي َعبّاس األَْحَول : لقدأَي َخَضعت وَذلَّت ولم  ْك من الَخْوف. وُوِجَد بَخّط أَبِي َزَكريَّا في هاِمش الّصحاح ما نصُّ  تَتَحرَّ

ته :  َضَمَزت ت. يقال للبَِعير إِذا أَمَسك على ِجرَّ تَِها ، وقال : َحّرة بَنِي ُسلَْيم َمْشُهورة ، والَمْعنَى َسَكنَت وأَقَرَّ  َضاِمزٌ  ، والِحَمارُ  َضَمزَ  قدبَحرَّ

 بالّضّم وكُسكَّر ، أَي ُمْمِسَكة عن الِجّرةِ ، وهما جْمع (6)ُخنُس  ُضُمزٌ  ، ألَنه ال يَجتَّر ، فَضربه مثالً ، أَي أَنُّهم قد أَمَسُكوا وَذلُّوا ، واإِلبل

__________________ 
 التقليم.»( عن اللسان وابألصر 1)
 .. نه تظر محري الوحش( ديوانه وفيه : م2)
 ( التهذيب واللسان : ضامز.3)
 ( زايدة عن التهذيب اقتضاها السيا  ا وسرتد قريباً.4)
 ( يف الديوان : ينتظرون وروده.5)
 .«قا  يف النهاية : اخلن  مجض خان  أي متبخر»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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 ِكالُ َا مبَعحىَن الّسكوت.  (1)ّنون فالن ا وَضَمَرين ا ابلر اِء وال َضَمَزينو  .ضاِمز
ُموزُ و  الشَِّديَدةُ. قال ُمساِوُر ابُن ِهْند : من الَحيَّات ، كَصبُوِر : الُمْطِرقة ، وقيل : الضَّ

ِ و   ِضرحزَِما َضُموزاً ذاَت قـَرحَناح
زو ، على التَّْشبِيه بهذه الَحيَّة. َضُموز وامرأَة مَّ  كُسكَّر من اآلكام قال : الضُّ

 الض م زِ ُموٍف هبا عل  اإِلَكاِم 
ُموزو ّم : األَْرُضون الغَليَِظة ، جمع الضُّ ُموزُ و : ُمِسنّة. َضُموزٌ  ، بالفَتْح ، ونَاقَة َضْمز ، بالضَّ  .(2): الَكَمرةُ  الضَّ

ْخزُ  : [ضمخز] مَّ َجال. والَجِسيُم من  صاحُب اللَّسان وقال اللَّْيُث : هو، أَهمله الَجْوهريُّ و ، بَضّم الّضاد وَكْسِرها الضُّ ْخم من اإِلبل والّرِ الضَّ

ّم فقط ، وكأَنَّ الُمَصنِّف َزاَد الَكْسَر فيه قِياساً على الّشّمخر ، وقد تقّدم التّنبِيه الفُُحول عليه قريباً ولو قال  ، ولم يَضبُْطه اللَّْيث إِالّ بالضَّ

ْخز كان أَحَسن.   وقال رْؤبة :كشمَّ

ِز  َعٍب ُِش خح  (3)أَبناُء ُكّر ُمصح
ْمِرزُ  : [ضمرز] َماِرزُ و الّضِ  أَو ، الَكبيَرةُ القَِليلَةُ اللَّبَِن. وهي فَْوق العَْوَزمِ  النُّوِق الُمِسنَّةُ  ، أَهمله الجوَهِرّي : وهي من كِزْبِرج وُعالبط ، الضُّ

ِرّزِ ، وهو البَِخيل ، والِميُم َزائَِدة ، ولذا َذَكَره الّصاغانِّي ُهنَ  ُجل الّضِ اَك ، ولكّن الِقياَس يَْقتَِضي أَن يَُكون وعّده يَْعقُوُب ثاُلثِيًّا واشتَقَّه من الرَّ

 ُربَاِعيًّا ، كما َحقَّقه َغْيُر َواِحٍد.

ْمَرزُ و ، وُضَماِزٌر ،  َغِليظٌ  : ُضَماِرزٌ  فَْحلٌ  قال أَبو َعمرو :و وِشدَّتِه ، وسبق للُمَصنّف في حرف الراِء. ، ِلغلَِظه كَجْعفَر : األََسدُ  ، الضَّ

اِء. وأَنشد إِلَهاب بن ُعَمْير العَْبَشِمّي : اي وبالرَّ  بالزَّ

ِز  َوامـــــــــــــــِ ِح اجلـــــــــــــــَ َب اجلـــــــــــــــمـــــــــــــــ  عـــــــــــــــح ُرد  شـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  يـ

ٍح و     َب كــــــــــــــرِّ ابجــــــــــــــِ عــــــــــــــح ارِزِ شــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 َغلُظ ، أَي عليه البَلَُد أَو القْبرُ  َضْمَرزَ و بمكانه الذي هو فيه ، وقيل : أَراَد ُضماِزر فقَلب ، وهما بَمْعنًى ، وقد ذكَر ضمزر ، الباِجُح : الفَِرح

 ، وقد سبق للمصنّف في َحْرِف الراِء هذا بعَْينه ، واْقتََصر هناك على البَلَد ، وزاد هنا القَْبر.

ْمَرزُ و ْلُب من األَرِضينالشَّ  ، كَجْعفر : الضَّ ْمَرَزةو ، وقد َسبَق له في َحْرف الّراِء أَيضاً ِمثْله. ِديُد الصُّ الغَِليَظةُ من الِحَراِر التي  بهاٍء : ، الضَّ

ْمَرَزةو لُصعُوبَتَِها ، ال تُْسلَك باللَّْيل لُه في اللّسان ، وتقّدم اإِلنشاُد هناك ، وَسبَق له في َحْرف الّراِء بغَْير هاٍء ، ومث من النَّساِء : الغَِليَظةُ  الضَّ

ّكيت في الثالثّي. : ناقة َضْمَزر :  قَِويّة ، ذكَره ابُن الّسِ

اخ ، وقد ذكره المَصنّف في َحْرف الراِء. َضْمَرزُ و  ، كَجْعفَر اسم ناقَة الشَّمَّ

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 .(4)« ض م ز.» في َضْمَزٌز ، كَجْعفَر ، بزاَءْين : َجبٌل َصِغيٌر ، ُمْنفَرٌد عن الِجبَال ، عن ابن ُشَمْيل ، وهكذا َضبََطه الّصاَغانّي واألَزهريّ 

،  الدَّابَّةُ : َعضَّت بُمقَّدم الفَمِ  ضَهَزتو ، من ذلك ، المرأَةَ : نََكَحها َضَهزَ و َوِطئَه َوْطأً َشِديداً. : يَْضَهُزه َضْهزاً  ، كَمنَعَه َضَهَزه : [ضهز]

 .(5)وهِذه نَقَلها الّصاَغانِّي ، وأَهملََها الَجْوَهِرّي ، ونقلها ابُن ُدَرْيد 

فَُمهُ َمآلُن ، أَو أََكل ، وقيل : أَكلََها ، وقيل : َمَضغََها ، وقيل : أََكلَها و اَلَكَها في فَِمه أَي يَُضوُزَها َضْوزاً  التَّْمرةَ  َضازَ  : [ضيز]:  [ضوز]

 على ُكْرٍه وهو َشْبعَاُن.

َواَزةو َواكِ  الضُّ ّم : َشِظيَّةٌ من الّسِ اُء ، وهي النُّفَاثَةُ منه. وقيل : هو ما بَِقي في أَْسنانِه فنَفَثَه ، ، بالضَّ ْوزِ  ، قاله الفرَّ ، بالفَتْح ، عن ابِن  كالضَّ

 ِسَواٍك ، وأَنشد : َضْوزَ  نَى َعنّىاألَْعَرابِّي ، قال : ويُقَال : ما أَغ

وزَانح  جـــــــــــــــُ هـــــــــــــــا الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ا اي أَيـــــــــــــــ  مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــّ عـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

ا     مـــــــــــَ تـــــــــــُ نـــــــــــح ا هـــــــــــاهـــــــــــنـــــــــــا مـــــــــــا كـــــــــــُ وزَانح مـــــــــــَ  َتضـــــــــــــــــــــــــُ
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َر الذي تـَُروزَان  فـََروِّزَا اأَلمح

__________________ 
 .«قوله : ابلراء والنون الصواب ابلزاي والراء»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 التكملة ابلضم أيضاً فقرت.( وعبارة 2)
 ا وبعد. يف التكملة :« الطامح النظر»( الشمخز : 3)

زِ   ساٍم عل  رغم العدا ُضم خح
وقا  أبو عمرو : الضـــــمز : جبر »قلت : وعبارة التهذيب : .« .. الضـــــمز جبر»مل يذكر إال »( كذا ابألصـــــر ا وهبامش املطبوعة الكويتية : 4)

 .«وهو الضمزز أيضاً . .. من أصاغر اجلبا  منفرد
 .4/  3( انظر اجلمهرة 5)
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 نَقََصني ، عن ُكَراع. : َضاَزني يَُضوُزنِيو : نَقََصه. يَُضوُزه َحقَّه َضاَزهو

 وّمما يُْستَْدَرك عليه :

اي ِضيَزّ  بَِعيرٌ   أَي أَُكوٌل ، عن ابِن األَْعَرابِّي وأَنشد :ـ  ، بكسر الّضاد ففتح التحتية وتَْشِديِد الزَّ

َقمِ  ِضَيزٍّ يـَتحَبُعها كر    َشدح
دةَ ، وقد ذُِكر في َمْوِضِعه.« كّل ِضبِّزٍ َشْدقَم»: أَكَل. واْختَار ثَْعلٌَب  َضْوزاً  البَِعيرُ  َضازَ  وهو من  الِمْسَواك. وقِْسَمة:  الِمْضَوازو بالُمَوحَّ

ّم بال همز ، نقله ابُن األَْعَرابِّي. ُضوَزى ّم : الَحِقيُر الّشأِْن الذَِّليل ، الضُّوَزةو ، بالضَّ ، أَي نَقَصه وبَخَسه وَمنَعه ،  كيَِضيُزه َضْيزاً  ، بالضَّ

 قاله أَبو َزْيد ، وأَنشد :

ٍة  ضــــــــــــــــــــــــازَ ِإذا  يــــــــــمــــــــــَ نــــــــــِ ا يف غــــــــــَ نــــــــــَ قــــــــــ  ا حــــــــــَ نــــــــــ   عــــــــــَ

رَ     رَتَمـــــــــــــــح مح يـــــــــــــــَ ارَااَن فـــــــــــــــلـــــــــــــــَ ض جـــــــــــــــَ نـــــــــــــــ  قـــــــــــــــَ اتــــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

  
 ، وبََسط فيه أَكثََر من الُمَصنّف. ِضيَزى أَورده بالُحْمَرة بِنَاًء على أَنه اْستّدرك بِه على الَجْوَهِرّيِ مع أَنه استَوفَى لُغَاتِ 

 قِْسَمةٌ  (تِْلَك ِإذاً )لعزيز : في التنزيل او ، وقد يُْهَمز فيقال َضأََزه يَْضأَُزه ضأزاً وقد ذُِكر قريباً. َجارَ  : يَِضيز َضْيزاً  في الُحْكم َضازَ و

اُء ، َجِميعُُهم على تَْرك َهْمز ِضيَزى ، ويَقُولون : ِضئَْزى وُضْؤَزى ، بالَهْمز ، ولم يقرأْ  في ض أَ ز أَي جائَِرة ، وقد ذُكر (1) ِضيزى والقُرَّ

 . نقله الجوهّري عن أَبي حاتِم.ِضيَزى أَحٌد ، وُحِكي عن أَبي َزْيد أَنه َسِمع العَرَب تَْهِمزُ  (2)بهما 

تِه فيقال في األَصل فُْعلَى وإِن رأَيَت أَّولََها مَ  ِضيَزىو لَُها َمْضُموماً ، فَكِرُهوا أَن يُتَْرك على َضمَّ ْكُسوراً ، وهي ِمثْل بِيٍض وِعيٍن ، وكان أَوَّ

 بُوٌض وُعوٌن ، والَواحدةُ بَْيَضاُء وَعْيناُء ، فَكَسُروا الباَء ليكون باليَاِء ، ويتَأَلَّف الَجْمع واالثْنَان والَواِحدة.

ّم ؛ ألَن النُّعوَت لوَكذلك َكِرُهوا أَن  لُمؤنث تَأْتِي يَقُولُوا ُضوَزى فتَِصير بالَواو وهي من اليَاِء. قال ابُن ِسيَده : وإِنَّما قََضْيُت على أَّولَها بالضَّ

ْكَرى إِّما بالفَتْح وإِّما بالّضّم ، فالَمْفتُوح مثل َسْكَرى وَعْطَشى ، والَمْضُموم مثل أُْنثَى وُحْبلَى ، وإِذا كان اْسم اً ليس بنَْعت ُكِسَر أَّولُه كالذِّ

ْفلَى. ْعَرى والّدِ ْعَرِى قال الجوَهِرّي : ليس في الَكالم فِْعلى ِصفَة ، وإِنما هو من بناِء األَسماِء ، كالّشِ  والّشِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْيز ْيَزنُ  ، بالفَتْح : االْعِوَجاج ، ومنه الضَّ  فإِنّه يقول : إِن نُونَه َزائَِدة ، وسيأْتي ِذكُره في َمْوِضِعه إِن شاَء هللا تَعَالى.، ِعْند يَْعقُوب ،  الضَّ

 فصر الطاءِ 
 مض الزاي

ْبز : [طبز] وفي « ط ب ر»، وقد تَقَدَّم للمصنِّف ِذكُره في موضعيِن في  ُرْكُن الَجبَلِ  ، أَهمله الجوَهِرّي وقال أَبو َعْمرو : هو ، بالَكْسر الّطِ

ْبزُ و وهذا الثالث ، فال أَدِري أَّي ذِلك تَصِحيٌف ، فليُْنَظر. (3)« ر ط ي»  .(4)الدَُّهانُِج  الَجَمُل ذُو السَّنَاَمْين أَيضاً : الّطِ

 َجاَمعََها. : َطْبزاً  َطبََزها قال َغْيُره : يقال :و

 ، نقله الّصاَغانِّي. ءٍ ُء لُكّل شيْ الَمل ، بالفَتْح : الطَّْبزُ و

َمْشِقّي ، كُزبَْير ، مات في ُحُدود ِسّتٍ وأَربعمائة ، وهو أَْكبَُر َشْيخ لَِقيه الفَِقيهُ نَْصر  الطُّبَْيز وأَبُو القَاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن الّدِ

 الَمقدسّي.

، هكذا أَورَده  َطْنبَِريُزَها الَجْوَهِرّي وقال أَبو َعمرو : يقال ِلَجَهاز الَمْرأَةِ وهو فَْرُجَها، أَهمله  ، كَزْنَجبِيل : فَْرُج الَمْرأَةِ  الطَّْنبَِريزُ  : [طبرز]

، وقلده المصنّف. والذي نَقَلَه األَزهرّي في التَّْهِذيب في الّرباعّي في َطْنبَز ، عن أَبي َعمرو ، وهو « طبرز»، في  (5)الْصاَغانِّي ، بالّراِء 

 ، بَزاَءْين. الطَّْنبَِزيزُ 

 وأَنكرُهَما األَزَهِرّي. (6)وكذلك الطَّْحس  ِكنايةٌ عن الِجَماع أَهملَه الجْوَهِرّي. وقال ابُن دريد : هو الطَّْحزُ  : [طحز]
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 قُلُت : وأَثبَتَها ابُن القَطَّاع في ِكتَابه األَبنِيَة.

ْخزُ  : [طخز]  أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، واْستَْدركه ابُن ُدَرْيد وقال : ليس ب.الَكذِ  وِإْعَجام الَخاِء ، في معنَى بالَكْسر الّطِ

__________________ 
 .22( سورة النجم اآية 1)
 .«هبا»( التهذيب : 2)
 قوله : ويف ط ي ر الصواب يف   أ ر.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( الدهانج كعالبرت املقارب اخلطو املسرع. قاموس.4)
 : طنبزيزها بزاءين. (ط دار الكتب)( يف نسخة التكملة الجي بيدي 5)
 و. 152/  2( اجلمهرة 6)
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 ا وَأ َله الّصاغايّن أَيضاً. (1)بَعَريبّ َصِحيح 
ْرزُ :  [طرز] ْرزُ  وقال ابُن األَْعَرابِّي : والَهْيئَةُ. ، بالَكْسر : البَزُّ  الّطِ  هذا ، أَي َشْكلُه. ِطْرزُ  : الشَّْكُل. يقال : هذا الّطِ

َرازُ و ب. فارِسيٌّ  ، بالكسر : َعلَُم الثَّْوبِ  الّطِ َزهُ تَْطِريزاً  قدو أَصله تَِراز ، وُهَو التَّْقِدير الُمْستَوي بالفَاِرِسيّة ، ُجِعلَت التَّاُء َطاًء. قيل : ُمعَرَّ  َطرَّ

زَ  : أَعلََمه ، ز ، وهو فتََطرَّ َرازُ  قال الليث :و .ُمَطرَّ ب ، وهكذا ذكَره األَزهِرّي ،  الَمْوِضُع الذي تُْنَسج فيه الثِّياُب الَجيَّدة : الّطِ ، وهو ُمعَرَّ

رازُ و وأَنشد َحّسان َعلَْيه ِشْعَره اآلتِي ِذْكُره. َرازو ، وبه فَسَّر الجوَهِريُّ قَوَل َحّسان اآلتي. النََّمط أَيضاً : الّطِ  ثَوٌب نُِسج للسُّلَطانِ  أَيضاً : الّطِ

ب أَيضاً ويقال : ثَوبٌ   .ِطَراِزيّ  ، وهو ُمعَرَّ

. بأَْصفََهانَ  َمَحلَّةو َمَحلَّةٌ بَمْرَو. : ِطَرازٌ و في البَلَد.  وتُْفتَح في ِديَاِر التُّْرِك َشِديد البَرِد ، د ، قُْرَب اْسبِيجابَ  : ِطَرازُ و ، َذَكَرُهَما الّصاغانِيُّ

م. قلت : وإِليه نُِسب َسيّدي أَبو الَوفَاِء وفي َمحلَّة أَصبََهاَن. وأَّما َمَحلَّة َمْرَو فلم يُْسمع فيها ِإالّ الَكْسر ، والعَاّمة تقول لهذا البلِد : ِطاَلُز ، بالَّال

ْحيِي الّسنّة البَغَِوّي ، وعنه َشْمُح نَِزيُل بَُخاَرى ، عن مُ  الطََّرازيّ  محّمُد بُن محمود بن مسعود األََسِديُّ 
بُن ثابت بن ِعناٍن العُْرِضّي  (2)

ال وَوالدهُ أَبو محمود َمْسعُوٌد أَجاَز  الطَّرازيّ  محّمد بن عليّ  [مسعود بن]خطيب َداريّا ، وأَبو سعد محمود بن  ، سمع منه أَبو رشيد الغَزَّ

 محَمد بن أَحمد الَمْنصوِريّ  (3)، َشيُخ اإِلْسَماِعيِلي ، وأَبو الُمَطهَّر  َطَراز ِب الَواِسِطّي نَِزيلُ الْبِن الّسمعانّي ، وأَبو َزْيد أَحمُد بُن َوهْ 

ين عبُد هللا َسمَع ببُخاَرى من فَْخر الّدين أَبي بكر بن محمد النَّسِفّي وأَبُو طاهر محّمُد بُن أَبي نَصْ  الطََّرازيّ  من  الطَّرازيّ  ر، وَولُده بَُدر الّدِ

 شيوخ ابن السَّمعانّي.

َراْزَدانُ و ب ، بالَكْسر : الّطِ  ، ذكره الصاغانّي. قلت : وهو في الفارسيّة تَِراُزوَداْن. ِغالُف الِميزاِن ، ُمعرَّ

َرازُ  ، هكذا نقله الصاغانّي ، وهو َمأُْخوذ من قول ابِن األَعرابّي : ، كفَِرَح : تََشكَّل بعَد ثَِخنٍ  َطِرزَ و  َطِرزَ  يقال أَيضاً :و الشَّْكل ، : الّطِ

جُل ، إِذا يَأُْكل إِالّ َطيِّباً  ولم فلم يَْلبَْس إِال فاِخراً  ، وكذا في الَمْطعَم ، في الَمْلبَس : تَأَنَّق الّرجلُ  َطِرزَ و وهو َمجاز. َحُسَن ُخلقُه بعَد إِساَءةٍ. الرَّ

 .(4)، كتَطّرَس ، فيهما ، وهو َمجاز ، َذكَره الزمخشرّي والصاغانّي 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْرز باً وأَصله تِْرز. الّطِ يِفّي. قال األَزهرّي : أَراه ُمعَرَّ ب. وقيل : هو البَْيُت الصَّ ْرزو : بَيٌت إِلى الطُّول فاِرِسيٌّ ُمعرَّ رازُ او الّطِ : الَجيّد من  لّطِ

َراز فاُلٍن. وهو من ِطَرازِ  هللا ، وهذا الكالم الَحَسُن من ِطَرازِ  ء. ويقال للَوْجه الَمِليح : هو مّما ُعِمَل فيكّل شي ل ، وُكلُّ ذِلك  الّطِ األَوَّ

عر العربّي. قال َحّسان بُن ثابٍت   : عنههللارضيَمَجاز. وقد جاَء األَِخيُر في الّشِ

يـــــــــــــ م بـــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــاهبـــــــــــــُ ٌة َأحح رميـــــــــــــَ  ُ  الـــــــــــــُوجـــــــــــــوِه كـــــــــــــَ

وِف مـــــــــــــــن     ـــــــــــــــُ م  األَن رازِ شـــــــــــــــــــــــــــــُ  اأَلو  ِ  الـــــــــــــــطـــــــــــــــِّ

  
ٍء َجيٍّد استِْنباطاً وقَِريحةً َحَسٌن ، وهو َطِريقَتُه في َعَمِله. وهو َمَجاز. ويقال للّرُجل إِذا تََكلَّم بشيْ  َطْرُزهُ َطْرزٌ و فاُلٍن. َطْرزَ  ويقال : ما أَْحَسنَ 

 ، نَقله الصاغانّي. ِطَراِزه : هذا من

 : أَبِي نَبِيٌّ وَعّمي نَبِيٌّ ، وَزوِجي نَبِّي. : َمْن فِيُكّن ِمثِلي وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن َصِفيَّةَ أَنها قالت لَزْوَجات النَّبّي  قلت : ومنه ما

 .ِطَراِزك َعلَّمها ِلتَقُوَل ذِلك. فقالَت لها عائَِشة : ليس هذا من وسلمعليههللاصلىكان و

زو َطَرَزه َطْرزاً  : الّدْفع بالَّلْكز وقد الطَّْرز أَي من نَْفِسك وقَِريَحتِك. وقال ابُن األَْعَرابِّي : َرازيّ و الُمَطّرِ قّام ، والِذي يَْعَمل : الّطِ َراز الرَّ . الّطِ

قّام رازيّ  وأَبو بَْكر ُمحّمد بُن محّمد بن أَحمد بُن ُعثماَن البَْغَداِدّي الرَّ  ، عن البَغَِوّي. الّطِ

ن َرَوى عن األَصّم. وأَبو َعِليّ  زالمُ  قال الَخِطيب : ذاِهُب الَحِديث. وابنُه أَبو الَحَسن َعِلّي ِممَّ  الُمَطّرِزيّ و ، من شيوخ الحافظ ابن َحَجر. َطّرِ

ة اللُّغَة.  صاِحب الُمْغِرب من أَئِمَّ

ْفُع والِجَماُع. ، أَهملَه الَجْوَهِرّي وهو ، كالَمْنع الطَّْعزُ  : [طعز]  .(5)كلمةٌ يُْكنَى بها عن النَِّكاح  الطَّْعز وقال ابُن ُدَرْيد : الدَّ

__________________ 
 .«ط خ ز»ومل أيِت عل  ذكر « ط ح ز»( ورد يف اللسان هذا املعىن يف مادة 1)
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 ( عن املطبوعة الكويتية وابألصر لح بن  بت وعنان العرضي.2)
 .«وأبو املطر»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 فيها. ومتام العبارة يف األساس.( اقتصر يف التكملة عل  : التطرز يف الثياب : التبن  4)
 .4/  3( اجلمهرة 5)



7327 

 

 ، نقله الصاَغانِّي. السُّْخِريَة ، بالفَتْح : الطَّْنزُ  : [طنز]

باً. َطنَّاز فهو يَْطنِز به َطنَزَ  ويقال :  ، كَشدَّاد ، أَي َسِخَر به ، وقال الجوَهِرّي : أَظنّه ُمَولَّداً أَو ُمعَرَّ

 السََّمك. َضْرٌب من : الطَّْنزُ و

، َسمع بنَْيَسابُور من أَبي بكر بن  (1)الفاِرقِّي من الفُقَهاِء والداُووِدية  الطَّْنِزيّ  ، بِديَار بَْكٍر. منها عبد هللا بن محّمد بن َسالمة : ة َطْنَزةو

اهد  الطَّْنِزيّ  َخلَف. ومحّمد بن َمْروانَ  ْمنَانّي  (2)الزَّ الفَِقيه ، عن أَبي  الطَّْنِزيّ  الُمتَكلّم ، وَمروان بن علّي بن سالمة (2)عن أَبي َجْعفَر الّسِ

، روى  الطَّْنِزيّ  الَحْصَكِفّي الشاعُر الفقيه المشهور. وعلّي بن إِسماعيل الطَّْنِزيّ  ، والَخِطيب أَبو الفَْضل يَْحيَى بن َسالمة (3)بَكر الطَُّرْيثيثّي 

. نقله ابُن الطَّْنِزيّ  صاِحب ابن النّقور يقال له (4)، وأَبو الَمَحاِسن نَْصر بن المَظفَّر البَرَمِكّي  ْنزيّ الطَّ  عنه مواله َمْسعُود بن عبد هللا

 السَّْمعَانِّي.

 ال َخْيَر فِيِهم ، َهيِّنَة أَنفُُسهم عليهم. إِذا كانُوا َمْطنََزةٌ و َمْدنَقَة وُدنَّاق هم في نواِدر األَعراب : يقال :و

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما يُ 

 ببَْغَداد ، بنَهر طابق. الطَّْنزِ  . وشاِرعُ تََطانُزواو طانََزه ُمطانََزة

، كُزبَْير ، الَحاِسب الفَرِضّي ، كان باألَندلس بعد األَربعمائة. قال الحافظ : هكذا نَقلتُه من  الطُّنَْيز وأَبو القَاِسم أَحمد بن محّمد بن أَحمد بن

لَفّي. وأَبو الَحسن علّي بن أَحمد بن عبد العزيز بنَخّط الُمْنِذِرّي  داً عن خّطِ الّسِ ، َسِمع  (6)، كُزبْير ، األَنصاِرّي الَميُورقي  (5) ُطنَْيز ُمجوَّ

اءِ  ه 474وابن طالّب الَخطيب ومات سنة  (6)بِدَمْشق من عبد العزيز الكنَّانّي   وتَْشِديد النُّون ، وَضبَطه ابُن النَّّجار بالظاِء الُمَشالَة والرَّ

 فليُْنَظر ذلك.

از : [طوز] از. اللَّيُِّن الَمّسِ  ، أَهمله الجوَهِرّي. وقال الفَّراُء : هو ، كَشدَّاد الطَّوَّ  ، كالقَوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : َواٍد بيَن الَحَرَمْين ، وهو الَمْعُروف بَواِدي الغََزالِة. َطازٍ  ذاتُ 

 فصر العا
 مض الزاي

، كنَُدس ، مثل َعْضد وَعُضد وَعِضٍد ،  العَُجز لَغَتَان في (7)، َخْمس لُغَات ، والضم  كنَُدس وَكتِف ، العَجزو ، ُمثَلَّثةً ، العَْجز : [عجز]

ر الشَّيْ  بمعنى  يَِصف ُعقَاباً : (8)، قال أَبو ِخَراٍش  ويُؤنَّث ره ، يَُذكَّرأَي آخِ  ءِ ُمؤخَّ

ريحَ َأن  ــــــــــــمــــــــــــًا غــــــــــــَ ي زَ هبــــــــــــَِ جــــــــــــح ــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــهــــــــــــا  ال  مــــــــــــن

ا    يـــــــــــــبـــــــــــــَ لـــــــــــــِ نـــــــــــــًا حـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ه لـــــــــــــَ رَاتـــــــــــــَ اُ  ســـــــــــــــــــــــــــَ  ختـــــــــــــََ

  
، ال يَُكّسر على غيِر ذلك.  أَعجازٌ  ج : ما بَْعد الظَّْهر منه ، وَجِميُع تِْلك اللُّغَات تُذكَّر وتَُؤنَّث ، العَُجزو وقال الهيثَِميُّ : هي ُمَؤنَّثَة فقط.

 ثّم َجَمعُوا على ذلك ، وفي كالم بَْعِض الُحَكَماِء : ال تَُدبِّروا َعُجزاً  ، كأَنَُّهم َجعلوا ُكلَّ ُجْزٍء منه األَعجاز وحكى اللِّْحيَانِيُّ : إِنََّها لَعَِظيمةُ 

الً  أَعَجازَ  راً على ما فاَت ، وتَعَزَّ عنه ُمتََوّكِ  على هللا َعزَّ وجّل. قال ابُن أُموٍر قد َولَّت ُصُدوُرَها ، يقول : إِذا فاتَك أَمٌر فال تُتْبِْعه نَْفَسك ُمتَحّسِ

ُض ع  لى تََدبُّر َعواقِب األُموِر قبَل الّدخوِل فيها ، وال تُتْبَع عند فََواتَِها وتََولِّيها.األَثِير : يُحّرِ

 ، بالفَتْح : نَِقيُض الَحْزم. العَْجزُ و

 لى الِقيَاس ، ألَنّه َمْصدرفي األَّول ع وتُْفتَح جيُمُهَما. على النّادر ، الَمْعجز ، قال ِسيبََوْيه : َكْسر الِجيم من الَمْعِجَزةُ و الَمْعِجزُ و العُجوزُ و

كةَ ، العََجَزانُ و أَصلُه  العَْجز وَعدُم القُْدَرةِ. وفي الُمفردات للّراغب ، والبََصائِر ، وغيرهما : الضَّعف ، كقُعُود : ، بالّضمّ  العُُجوزو ، ُمَحرَّ
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ِء وهو اسماً للقُُصور عن فِْعِل الشيْ  (9)بُر ، وصار في العُْرف األَمر أَي ُمؤّخره كما ذُِكَر في الدُّ  َعُجزِ  ِء وُحُصولُه عندالتّأَّخر عن الشي

 «َمْعجَزة ال تُِلثُّوا بدار»في حديث ُعَمر : وِضّد القُْدرة. 

__________________ 
 .«والرواة»( أثبتنا ما صّححه  ق  املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .«. السمعاين.. األزهري»( عن معجم وابألصر 2)
 .«الطنزي»عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر ( 3)
 «.طنز»وانظر ايقوت  ( يف اللباب نسبة إىل  لة بنهر طاب  يف بغداد يقا  هلا شارع الطنز.4)
 طري.« : ميورقة»( يف معجم البلدان 5)
 .«. الكزين.. البورقي»( عن معجم البلدان وابألصر 6)
 «.الفتح والضم كما يف التكملة والضم ا كذا ابلنسخ والصواب :قوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 .«أبو خراشة»( عن اللسان وابألصر 8)
 ( يف املفردات للراغب : التعارف.9)
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اب والت َعي ِش ا ُرِوي بَفتحح اجلِيم وكســــــــــرها. تـَعحِجُزون ببلدة (1)َأي ال تُِقيُموا  ِتســــــــــَ َرَب ولَِضَ  فيها عن االكح ا  والِفعحُر كضــــــــــَ
 اأَلِخرُي حكاه الَفر اُء. قا  ابُن الَقطّاع : ِإنه لَغة لَبعح  قـَيح .

ً و ُعُجوزاً و يَْعَجز َعْجزاً و يَْعِجز ، َعِجزو عن األَمر َعَجز قلت : قال غيُره : إِنَّها لُغَة َرِديئة. وَسيَأْتي في الُمْستَْدركات. يقال :  فهو ، َعَجَزانا

جال العاِجز ، قال الّصاغانّي : وُهَذْيل َوحَدها تَْجَمع َعَواِجزَ  قَْوم ، من عاجزُ  كنََصر  ، الَمْرأَةُ ، َعجَزتو ، وهو نَاِدر ، َعَواِجز من الّرِ

زت تَْعِجيزاً  ، َعُجوزاً  صاَرت ، اي بالّضمِّ  ُعُجوزاً و ، بالفَتْح ، تَعُجز َعْجزاً  ، وَكُرم ز ، فهي كعَجَّ  امرأة نس :وقال يو العَْجز ، واالسم ُمعَّجِ

زة ّنِ ، وبَْعُضُهم يقول : ُمعَّجِ  ، بالتَّْخِفيف. َعَجَزت : َطعَنت في الّسِ

َزت ، َعُجُزَها ، أَي َعِجيَزتَُها َعُظَمت ، بالّضّم : ُعْجزاً و ، بالتَّْحِريك ، تَْعَجز َعَجزاً  كفَِرح. الَمْرأَةُ ، َعِجَزتو ، أَي على ما لم  ، بالّضمّ  كعُّجِ

 بالَكْسر. َعِجَزت ، قاله يُونُس ، لغة في تَْعِجيزاً  لُه ،يَُسّم فاعِ 

جل إِالّ على التَّْشبِيه. خاّصة بها ، كَسِفينة ، العَِجيَزةو  لهما جميعاً ، ومن ذلك العَُجزو ، وال يُقَال للرَّ

 في السُُّجود. َعِجيَزته َحِديُث البََراِء أَنه َرفعَ 

 : العَِجيَزة قال ابُن األَثِير :

ُجل. العَُجزُ   ، وهي للَمْرأَة خاّصةً ، فاستَعَاَرَها للرَّ

تَاِء ، نقلَه َشْيُخنَا عن َمنَاِهج الفكر للوّراق ، قال :  َعُجزِ  ، كعَُضد ، ألَنها تأتي في العَُجز َسْبعَة ، ويقال لها أَيضاً : أَيّامُ  العَُجوزِ  أَيّامُ و الّشِ

 تَْعِليله ، لكن الّصِحيح أَنها بالواو كما في َدَواِوين اللّغَة قاِطبَة ، وهي َسْبعَة أَيّام ، كما قاله أَبو الغَْوث. وقال ابنوَصّوبه بعُضهم واستَْظهر 

ْرفَِة ، وهي (2)ُكنَاَسة : هي  ث ، ُر والُمعَلِّلواآلِمُر والُمْؤتَمِ  ، بالفَتْح ، وَوْبرٌ  ، كِجْرَدْحل ، وِصنَّْبر ، بالَكْسر ، ِصنٌّ  من نَْوء الصَّ  ، كُمَحّدِ

ه  وُمْطِفُئ الَجْمِر أَو ُمْكِفُئ الظَّْعنِ  َوْبر  (3)عند العََرب خمَسة : ِصّن وِصنَّْبر وأَُخيُُّهَما  العَُجوزِ  وأَيّام: ، وَعّدَها الَجْوَهرّي َخْمَسة : ونصُّ

، قال َشْيُخنا : ومنهُم من عدَّ ُمْكِفَئ الظَّْعن ثاِمناً ، وعليه َجَرى الثَّعَاِلبِّي في الُمَضاف وُمْطِفُئ الَجْمر وُمْكِفُئ الظَّْعن. فأَْسقَط اآلِمر والُمْؤتَمر 

 وأَنشد أَبو الغَْوث البِن أَحَمَر :: والمنسوب. قال الَجْوَهِري 

ربحِ  ٍة غـــــــــــــُ عـــــــــــــَ بـــــــــــــح اُء بســـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــَ َض الشـــــــــــــــــــــــــــِّ  ُكســـــــــــــــــــــــــــِ

رِ     هــــــــــــــح ا مــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــَ تــــــــــــــِ لــــــــــــــَ هــــــــــــــح  َأاّيِم شــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ت َأاي تح فــــــــــــــِإذا انــــــــــــــَقضـــــــــــــــــــــــــــَ ا وَمضـــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

رِ     ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَوب َض ال ربحٌ مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  ن نيف وصـــــــــــــــــــــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ٍر و ؤحمتـــــــــــــــــــــــــــَِ يـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــُ ٍر وَأخـــــــــــــــــــــــــــِ   مـــــــــــــــــــــــــــِ

رِ و     مــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــِئ اجلــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــح ٍر ومبــــــــــــــــــُِ لــــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

  

الً  جـــــــــــــِ يــــــــــــــًا عــــــــــــــَ َولــــــــــــــّ اُء مــــــــــــــُ تــــــــــــــَ َب الشـــــــــــــــــــــــــــِّ  َذهــــــــــــــَ

رو     جـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــَدٌة مـــــــــــــــــن ال َك َواق ـــــــــــــــــح ت ـــــــــــــــــَ  أَتـ

  
ّي : هِذه األَْبيَات ليست البِن أَحَمر ، وإِنَّما هي ألَبِي ِشْبٍل ُعْصٍم البُْرُجمّي  كذا َذكره ثعلب عن ابِن األَعرابِّي. قال َشْيُخنا :  (4)قال بن بَّرِ

 وأَحسُن ما رأَْيُت فيها قَْوُل الّشيخ ابِن َماِلك :

َم  ر َأاي  وزســــــــــــــــــــــــــــَبذحكــــــــــــــُ جــــــــــــــُ بــــــــــــــاً  الــــــــــــــعــــــــــــــَ َرتــــــــــــــِّ  مــــــــــــــُ

دَ     ا عــــــــَ رح هلــــــــَ مــــــــِ تــــــــَ ّر ُمســـــــــــــــــــــح َد  الــــــــكــــــــُ مــــــــًا لــــــــَ ظــــــــح  دًا نــــــــَ

  

ٌر  لـــــــــــــــِّ عـــــــــــــــَ ٌر مـــــــــــــــُ ربح وَوبــــــــــــــــح نـــــــــــــــ  نيف وصـــــــــــــــــــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــــِ

رح و     ؤحمتـــــــــــــــَِ ٌر مّث مـــــــــــــــُ ٍر آمـــــــــــــــِ ُئ مجـــــــــــــــَح فـــــــــــــــِ طـــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

  
 االستِْهالل.راَعة قال َشْيُخنَا : وَعدَّها األَْكثَُر من الَكالم الُمَولَّد ، ولُهْم في تَْسِميَتها تَْعِليالت ، َذَكر أَكثَرها الُمْرِشُد في بَ 

 ، كَصبُور ، قد أَكثر األَئّمةُ واألُدباُء في جمع َمعانِيه َكثَْرةً زائَدةَ ، ذكَر الُمَصنّف منها َسْبعَةً وَسْبِعين َمْعنًى. العَُجوزُ و

معاٍن تُنِيف  للعَُجوزو في البَصائِر :وآخره ، وهما العَْين والّزاي وهما بالعََدد الَمْذكور. وقال  العَُجوز ومن َعَجائِب االتّفاق أَنَّه حكم أَّول

ين َذَكَره في ِكتاب آخر على الثََّمانِين ، َذَكرتَُها في القاموس وَغْيره من الُكتُب الَمْوُضوعة في اللغة. قلت : ولعّل ما زاد على السَّْبعَة والسَّْبعِ 

 الَحيََوانِ وقد َرتَّبها الُمَصنِّف على ُحُروف التََّهّجي ، ومنها على أَْسَماِء 
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__________________ 
 .«قوله : أي ال تقيمها اخل وقير ابلثغر مض العيا  ا كذا يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( الصحاح : يف.2)
 .«قوله : وأخيهما بصيغة التصغري كما ضبرت ابللسان شكالً »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
قوله عاصــــم بن مجر الذي يف التكملة عصــــم الربمجي مضــــبوطاً »وهبامش املطبوعة املصــــرية : « ر األعرايبأليب شــــبر عاصــــم بن مج»( ابألصــــر 4)

 .«شكاًل كقفر
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ُس َوححش والَعقحرُب والَفرَ أَربعَة َعَشر وهي : اأَلرَنُب واأَلَسُد والَبَقرُة والث وُر والّذئُب والذِّئـحَبة والر َخم والر َمَكة والض بُض وَعانَُة ال
صّنف بِ 

ُ
ُت عل  امل رَكح َتدح رِين َمعحىًن والَكلحُب والن اَقُة ا وما َعَدا ذلك َثالثٌَة وِست ون ا وَقدح تـََتب عحت َكاَلَم اأَلَداَبِء فاسح ضحعاً وِعشح

يوِطّي يف العنوان ا فِإنّه َأورد ما ذكَره  َر  عل  اجَلالِ  الســـــــــــــّ َتدح املصـــــــــــــّنف ُمقلِّداً له ا ا منها عل  َألاِء ا ََيَوان ما ُيســـــــــــــح
رَكنا به بعد استيفاِء ما َأورَده املصّنف. َتدح َر  عليه بَواِحد ا وَسُنورد ما اسح َتدح  واسح

 ٍء.اإِلْبَرةُ واألَرُض واألَرنَُب واألََسُد واألَْلُف من ُكّلِ َشيْ  فِمن ذلك في َحْرف األَلف :

 ، وهِذه عن ابِن األَعرابّي. البِئُْر والبَْحُر والبََطُل والبَقََرةُ  من حرف الباِء الموّحدةو

 التّاِجُر والتُّْرُس والتَّْوبَةُ. من َحْرِف التَّاِء الُمثَنَّاة الفوقيّة :و

 الثَّْوُر. من َحْرِف الثَّاِء الُمثَلَّثَة :و

 َهنَُّم.الَجائُِع والَجْعبَةُ والَجْفنَةَ والُجوُع وجَ  من حرف الجيم :و

ى. من َحْرف الَحاِء الُمْهَملَة :و  الَحْرُب والَحْربَةُ والُحمَّ

 العَتِيُق ، وقال الشاِعر : الِخالفَةُ والَخْمر من َحْرِف الَخاِء الُمْعَجَمة :و

َدااَي  ة مــــــــــــــن هــــــــــــــَ اُم ِفضــــــــــــــــــــــــــــّ  لــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــه جــــــــــــــَ

يـــــــــــــزِي    رُي جمـــــــــــــُِ ه اأَلمـــــــــــــِ َو  مـــــــــــــا بـــــــــــــِ  ُه ســـــــــــــــــــــــــــِ

  

مح  َ
ر املــــــــــــــ ــــــــــــــلــــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــه ل غــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ــــــــــــــح ا أَبـ  ِإلــــــــــــــَّ

رحِب     اِء ال ِلشـــــــــــــــــــــــــــــُ
َ

وزِ ُزوِج ابملـــــــــــــــ جـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

  
 الَخْيَمة. : العَُجوزِ و وهو َمجاز ، كما صرح به الزمخشرّي.

ْنيَا ، من حرف الّدال الُمْهَملَة :و ْرع للَمْرأَة ، والدُّ اِهيَةُ ، والّدِ  األَِخير َمجاز.في و َداَرةُ الشَّْمِس ، والدَّ

ئْبَةُ. ومن َحْرف الذَّاِل الُمْعَجَمة : ئُب والذِّ  الذِّ

ْعَشةُ  من َحْرف الّراِء :و َخم والّرِ َمَكة ، وَرْملَةٌ ، م وهي االْضِطَراب ، (1) الّرايَةُ والرَّ ، أَي معروفة بالدَّْهنَاِء ، قال الشاعر يَِصف َداراً  والّرِ

: 

رحعــــــــــاِء  ِر جــــــــــَ هــــــــــح جــــــــــُ عــــــــــلــــــــــ   ــــــــــَ ا   وزالــــــــــعــــــــــَ  كــــــــــَبهنــــــــــ َ

رَامِ     رَاِة قـــــــــــــــــــــِ ٍم يف ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َدَوائـــــــــــــــــــــُر َرقـــــــــــــــــــــح

  
ملة ِجنَاُس تَْصِحيف. َمَكة والرَّ  وبين الرَّ

ين :و  السَِّفينَةُ ، والسََّماُء ، والسَّْمُن ، والسَُّموُم والسَّنَة. من َحْرِف الّسِ

يِن الُمْعَجمة :و يَا بذلك  والّشيَخة الَهِرم ، األَِخير نقله الصاغانِّي ، والشَّْمس ، والشَّْيخُ  ، أَي معروف ، شجر ، م من َحْرِف الّشِ الَهِرَمة ، وُسّمِ

 قليلة. أَو هي لُغَيَّة َرِديئَة ، بالَهاِء ، َعُجوَزة وال تقل لعَْجِزهما عن َكثِير من األُمور ،

ح السَُّهيلّي في الّروض في أَثناِء بَْدرٍ  َعَجائِزُ  ج  ، كَرُكوبة ، َوأَيَّده بُوُجوه. َعُجوزة إِنما هو َجمع َعَجائِز  أَن، وقد َصرَّ

تَْين وقد يَُخفّف فيقال ُعُجزٌ و من و .«العُُجزُ  الَجنَّةُ ال يَْدخلها»في آخر : و .«العُقُرَ  العُُجزَ و إِيّاكم»الحديث :  ، بالّضم ، ومنه ُعْجز ، بَضمَّ

اِد  ْنَجةُ والصَّوَمعَةُ  الُمْهَملَة :َحْرِف الصَّ ِحيفَة والصَّ يب من حرف الّضاد المعجمة :و الصَّ بُُع. وهو َغْيُر اْلِمْسك ، َضْرٌب من الّطِ  والضَّ

 الطَِّريُق ، وَطعاٌم يُتََّخذُ من نبات بْحرّي. من حرف الطاِء المهملة :و

 والعافيةَ ، وعانَةُ الَوْحِش ، والعَْقَرب.  ،، كَصبُوٍر وصابرٍ  العاِجز من َحْرِف العَْيِن المهملة :و
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ةُ  من َحْرف الفاِء :و والقَْريَة ، والقَْوُس ،  ، بالَكْسر ، واْلِقْدرُ  ، ذكَره صاِحبَا اللَِّساِن والتَّْكِملَِة ، الِقْبلَةُ  من حرف القاف :و الفََرُس ، والِفضَّ

، هو الَحيَوان الَمْعُروف ، وَظّن بَعُضُهم بأَنّه  والَكْلبُ  ، وهي أََخصُّ من الِقْبلَة التي تقّدمت ، ْعبَةُ الَكتِيبَةُ والكَ  من َحْرِف الَكافِ و والِقيَاَمة

 ِمْسَماٌر في السَّْيف ، وَسيَأْتِي.

 شابَّةً َكانَْت أَو للرُجل ، الَمْرأَة من َحْرِف الِميِم :و

__________________ 
  نية : والرِّيَشة.( عل  هامش القاموس عن نسخة 1)
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ا وللز وج وِإن َحَد ً ا هو  َعُجوزُه ونّص ِعباَرة اأَلزَهرِّي : والَعرُب َتقو  المرأَِة الّرجر وِإن كاَنت شــــــاب ًة : هي (1) َعُجوزاً 
يُخَها ا ُك. شـــــــَ اِفُر ا واملِســـــــح ُســـــــَ

َماٌر يف َمقحِب  الَكلحُب : وقا  ابُن اأَلعرايّب : وامل يح  (2) ِمســـــــح  ومعه آَخُر يقا  له : فِ الســـــــ 
ِحيح االَعُجوزُ  ِلكُ  . قا  الصــــاَغايّن : هذا هو الصــــ 

َ
رِ  ا كَكِتف ا وامل ُب الِقدح ب عليها  وَمَناصــــِ ا وهي اِ َجاَرة الجي تـُنحصــــَ

ر.  الحِقدح
 ألَبِي الِمْقَدام :، وأَنشد  نَْصُل السَّْيفِ  قال اللَّْيث :و النّاُر ، والنّاقَةُ ، والنَّْخلَةُ ، من حرف النّون :و

وزٍ و  جــــــــــــــــُ ٍب  عــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح ِم كــــــــــــــــَ ُت يف فــــــــــــــــَ  رأَيــــــــــــــــح

اال     ري محــــــــــــََ ــــــــــــأَلمــــــــــــِ ُب ل ــــــــــــح ل ــــــــــــكــــــــــــَ ر ال عــــــــــــِ (3)جــــــــــــُ
 

  
 الِواَليَة. من حرف الواوو

 هذا آِخُر ما ذكره المصنّف. اليَُد اليُْمنَى. من َحِرف اليَاِء التَّْحتِيَّة :و

 والنَِّميَمةُ ، وَضْرٌب من التَّْمر ، وَجْرُو الَكْلِب ، والغَُراُب ، واسُم فََرٍس بعَْينه ، ويُقَال لها : كحيلَةُ وأَما الذي استدركناه عليه فهي : الَمنِيَّةُ ، 

لثَّْوُب ، ، وا العَْجز ، والتحّكم ، والسيُف ، وهِذه عن الصاَغانِّي ، والِكنَانَةُ ، واسم نَبَاٍت ، والُمَؤاَخَذةُ بالِعقَاب ، والُمبَالَغَة في العَُجوز

ْحفة ، واآلِخرة ، واألَْنف ، والعََرج ، والُحبُّ ، والَخْصلةُ  نَّور ، والَكفُّ ، والثُّعلب ، والذَّهب ، والّرْمل ، والصَّ   الذَّميَمةُ.والّسِ

نها َوْقَت تَْقيِيِد هِذه الكلماِت إِال قَِصيَدةٌ واحدةٌ قال َشْيُخنَا : وقد أَكثَر األُدباُء في جمع هِذه الَمعانِي في قََصائَِد َكثِيرةٍ َحَسنٍَة لم يَْحُضْرني م

 للشَّْيخ يُوُسف بِن ِعْمَران الَحلَبّي يمَدح قاِضياً َجَمع فيها فأَْوَعى ، وِإن كان في بعض تراكيبها تََكلُُّف وهي هِذه :

وُ   اٌ  دوهنــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــُ وزِ  ــــــــــــــــــَِ جــــــــــــــــــُ   الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ
َف َأضـــــــــــــــــــــعـــــــاِف و     تح ضـــــــــــــــــــــعـــــــح كـــــــ  وزِ شـــــــــــــــــــــَ جـــــــُ  الـــــــعـــــــَ

  
 لمنية ، والثانية اإلبرةاألولى ا

ٍن  فـــــــــــــح رَاُ  جــــــــــــــَ اُ  َرشـــــــــــــــــــــــــــًا هلــــــــــــــا َأشـــــــــــــــــــــــــــح   ــــــــــــــَِ

اد مــــــــــن     ــــــــــَ ث ت مــــــــــِ َنصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ مح قـ ــــــــــكــــــــــَ وزِ ف جــــــــــُ  عــــــــــَ

  
 األسد

ا و  ـــــــــــــن ب عـــــــــــــِرف  ـــــــــــــُِ تح ومل تـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  كـــــــــــــمح َأصـــــــــــــــــــــــــــح

ي     ّي يف َرمــــــــــح عــــــــــِ ــــــــــُكســــــــــــــــــــــــَ وزِ كــــــــــمــــــــــا ال جــــــــــُ ــــــــــعــــــــــَ  ال

  
 حمار الوحش

رَاه و  يب ان ـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح تح بـــــــــــــــقـــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــمح فـــــــــــــــتـــــــــــــــَ

اٍة مـــــــــــن     ت بشـــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــَ تـــــــــــَ وزِ كـــــــــــمـــــــــــا فــــــــــــَ جـــــــــــُ  عـــــــــــَ

  
 الذئب

ـــــــــــاً و  ب ـــــــــــح ل ـــــــــــَ ُب قـ ذح ـــــــــــعـــــــــــَ اُه ال مـــــــــــَ ـــــــــــَ  كـــــــــــم َأطـــــــــــفـــــــــــَ  ل

ــــــــــُب مــــــــــن     ــــــــــهــــــــــي ــــــــــل ــــــــــه ال ر  ب وزِ َأضــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــُ ــــــــــعــــــــــَ  ال

  
 الخمر

اه   مـــــــــــــــنـــــــــــــــه و  فـــــــــــــــَ ٍر شـــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــم خـــــــــــــــَ

ُد     لـــــــــح وزِ كـــــــــذا جـــــــــِ جـــــــــُ ا  الـــــــــعـــــــــَ فـــــــــَ وزِ شـــــــــــــــــــــــِ جـــــــــُ  الـــــــــعـــــــــَ

  
بُع والثاني الَكلَب  األول الضَّ

رحٌف   ِإذا مــــــــــــــــــا زاَر مَن  عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــَ

ُب و     ائـــــــــــــِ بـــــــــــــَ و اجلـــــــــــــَ لـــــــــــــُ وزِ قـــــــــــــد حتـــــــــــــَح جـــــــــــــُ  ابلـــــــــــــعـــــــــــــَ

  
 النميمة
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مــــــــاً  لــــــــح ف مــــــــنــــــــه  ــــــــَ راشــــــــــــــــــــــِ
َ
ت مــــــــن املــــــــ فــــــــح  َرشــــــــــــــــــــــَ

لـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــن     ىن  وَأحـــــــــــــــح وزِ أَلـــــــــــــــّذ جـــــــــــــــَ جـــــــــــــــُ  عـــــــــــــــَ

  
 أَراد به ضرباً من التمر جيِّداً 

ح مــــــــــنــــــــــه  بــــــــــح َر عــــــــــنــــــــــد الصــــــــــــــــــــــــ  غــــــــــح ُت الــــــــــثــــــــــ  دح  وجــــــــــَ

ُر     ه َنشــــــــــــــــــــــــــــــح َذاه ُدونــــــــــــــــَ جــــــــــــــــوزِ شــــــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

  
 المسك

اين  قـــــــــــــــــَ ربحٍ ِإن ســـــــــــــــــــــــــــــــَ وَ  كـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــُ ّر ُذي  َأجـــــــــــــــــُ

ه     تـــــــــــِ وزَ بـــــــــــرَاحـــــــــــَ جـــــــــــُ وزِ عـــــــــــلـــــــــــ   الـــــــــــعـــــــــــَ جـــــــــــُ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
 األول الخمر ، والثاني الَملك

َواه  ر يف هــــــــــــــــــَ ي مــــــــــــــــــن أُلجــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــُروحــــــــــــــــــِ  ب

وحمــــــــــــــي     ــــــــــــــَ ــــــــــــــَا قـ ــــــــــــــبُدحعــــــــــــــَ  ب وزِ ف جــــــــــــــُ ــــــــــــــعــــــــــــــَ  ابل

  
 التاجر

ــــــــــــــه  يِّ عــــــــــــــن رح يف ا ــــــــــــــَ ــــــــــــــٌم مل َأحــــــــــــــُ ي قــــــــــــــِ  مــــــــــــــُ

وحه     رَيِي َدعـــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــــوزِ ِإذا غـــــــــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــَ

  
 المسافر

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : شيخة.1)
 واألصر يواف  عبارة التهذيب.« قبضة»( يف القاموس 2)
 يكون معناه ما تقدم قريباً ا وقد يكون ما فو  النصر من جانبيه ا حديداً كان أو فضه ا( الكلب هنا قد 3)
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ينِّ  ــــــــــــــّروح مــــــــــــــِ َر  ال ــــــــــــــه جمــــــــــــــَح ي ــــــــــــــِّ ب َر  حــــــــــــــُ  جــــــــــــــَ

ِب     اِء يف ُرطـــــــــــــَ
َ

رحي املـــــــــــــ جـــــــــــــوزِ كـــــــــــــجـــــــــــــَ ـــــــــــــعـــــــــــــَ  ال

  
 النخلة

اين و  ه مـــــــــــــــــــيّن ِلســـــــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــّ َرس حـــــــــــــــــــُ  َأخـــــــــــــــــــَ

َر يف و     اصــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــَ َ
جــــــــــوزِ قــــــــــد أَلــــــــــقــــــــــَ  املــــــــــ  الــــــــــعــــــــــَ

  
 الرعشة

ي و  مــــــــــِ قــــــــــح رحِط ســــــــــــــــــــــــُ و  مــــــــــن فـــــــــــَ ين اهلــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــري 

مِّ     ِك يف ســـــــــــــــــــــــَ لـــــــــح بـــــــــيـــــــــَه الســـــــــــــــــــــــِّ جـــــــــوزِ شـــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــعـــــــــَ

  
 اإلبرة

واه  ين يف هـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ ُذوِد ال تـ  عـــــــــــــــــــَ

َح     بـــــــــــح وزِ فـــــــــــلســــــــــــــــــــــــُت بســــــــــــــــــــــــامـــــــــــٍض نــــــــــــَ جـــــــــــُ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
 الكلب

ٍد  لـــــــــــــــــــو ه مـــــــــــــــــــينِّ ِبـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــح ُروُم ســـــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ  تـ

ُب     يــــــــــــح ه شــــــــــــــــــــــــــَ وِّ  ُدونــــــــــــَ لــــــــــــُ جــــــــــــوزســــــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــعــــــــــــَ

  
 الغراب

ىًن  عــــــــــــــــح ك ابرٌِد مــــــــــــــــن غــــــــــــــــري مــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــالمــــــــــــــــُ

م     رحَد َأاي  ـــــــــــــــــــَ ي بـ اكـــــــــــــــــــِ وزحيـــــــــــــــــــَُ جـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ  ال

  
 األيام السبعة

ا  ـــــــــن ب اه حـــــــــُ ـــــــــَ ي وحَ  ضـــــــــــــــــــــــِ ُب حـــــــــَ ـــــــــح ل ـــــــــقـــــــــَ وُف ال طـــــــــُ ـــــــــَ  ي

جيف     وزكـــــــــــــمـــــــــــــا قـــــــــــــد طـــــــــــــاَف حـــــــــــــَ جـــــــــــــُ  ابلـــــــــــــعـــــــــــــَ

  
 الكعبة شرفها هللا تعالى

دحٌي  دِّ صــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــقــــــــــــَ وح  ُرمــــــــــــح ال ــــــــــــَ ــــــــــــه مــــــــــــن فـ  ل

ِة     قــــــــــــَ ثــــــــــــُر خــــــــــــافــــــــــــِ رٌي مــــــــــــِ وزَنضــــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــــُ  الــــــــــــعــــــــــــَ

  
 الراية

يـــــــــــمـــــــــــاً و  قـــــــــــِ عـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ دح َز ح يـــــــــــُ ٌر مل يــــــــــــَ  َخصـــــــــــــــــــــــــح

ر الـــــــــــــــــر واِدف و     وزعـــــــــــــــــن محـــــــــــــــــَح جـــــــــــــــــُ  ابلـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

  
 العاجز مبالغة في

ت الـــــــــــبـــــــــــوَص مـــــــــــنـــــــــــه  ي قـــــــــــد َوَزنـــــــــــح ظـــــــــــِ حـــــــــــح  بـــــــــــلـــــــــــَ

وَزن     اُء تــــــــــــُ يحضــــــــــــــــــــــــــَ وزِ كــــــــــــمــــــــــــا الــــــــــــبــــــــــــَ جــــــــــــُ  ابلــــــــــــعــــــــــــَ

  
 الصْنجة

د  مــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــه  َذاَره واخلــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــَبّن عــــــــــــــــــــــِ

وزٌ     جــــــــــــــُ َواَرتح مــــــــــــــن  عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ وزِ قــــــــــــــد تـ جــــــــــــــُ  عــــــــــــــَ

  
 األول الَشمس ، والثاني َداَرةُ الشَّمِس 

ك  فـــــــــــــــيـــــــــــــــه  جي ال شـــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــ   فـــــــــــــــهـــــــــــــــذا جـــــــــــــــَ

وزِ هــــــــــــــــــــــــــذا انرُه اَنُر و     جــــــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــَ

  
 جهنم
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ــــــــــــــــــــه  دِّ مــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــوَ  َورحِد اخلــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــرَاه ف  ت

وزاً     جـــــــــُ َر  عـــــــــَ كـــــــــح كـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــَ د حـــــــــَ وزِ قـــــــــَ جـــــــــُ  الـــــــــعـــــــــَ

  
 األول المسك ، والثاني العقرب

وِب لــــــــــــه  لــــــــــــُ وزٌ عــــــــــــلــــــــــــ  كــــــــــــرِّ الــــــــــــقــــــــــــُ جــــــــــــُ   عــــــــــــَ
و     لــــــــــــــُ وزِ كــــــــــــــذا اأَلحــــــــــــــبــــــــــــــاب حتــــــــــــــَح جــــــــــــــُ  ابلــــــــــــــعــــــــــــــَ

  
 التحكم

ٍر  ـــــــــــــِر ِمصـــــــــــــــــــــــــــح ي ـــــــــــــِ واه كـــــــــــــن ي يف هـــــــــــــَ  ُدمـــــــــــــوعـــــــــــــِ

فـــــــــــــاِس و     ـــــــــــــح ي كـــــــــــــبَن ـــــــــــــفـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــِ وزِ أَن جـــــــــــــُ ـــــــــــــعـــــــــــــَ  ال

  
 النار

اً  ِن ُر ــــــــــــــح دح َواِم الــــــــــــــلــــــــــــــ  ّز مــــــــــــــن الــــــــــــــقــــــــــــــَ هــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  يـ

و و     طـــــــــــُ ه َيســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح نـــــــــــَ فـــــــــــح وزِ مـــــــــــن جـــــــــــَ جـــــــــــُ  ابلـــــــــــعـــــــــــَ

  
 السيف

رحابً و  ه ِإن راَم حـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح ر جـــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــِ كح  يـــــــــــــــَ

ُر يف     ُم يــــــــــفــــــــــعــــــــــَ هــــــــــح ذاَ  الســــــــــــــــــــــــ  جــــــــــوزِ كــــــــــَ  الــــــــــعــــــــــَ

  
 الحرب

ؤاِدي  ه فـــــــــــــُ بـــــــــــــِ ِس حـــــــــــــاجـــــــــــــِ وح  َرمـــــــــــــَ  عـــــــــــــن قــــــــــــــَ

ُر     بـــــــــــــــح ٍر ُدوهنـــــــــــــــا نــــــــــــــــَ بـــــــــــــــح وزِ بـــــــــــــــنـــــــــــــــَ جـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

  
 الكنانة

اٌس  نــــــــــــــَ ا كــــــــــــــِ يــــــــــــــًا لــــــــــــــه اأَلحشــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــح  َأاي  ــــــــــــــَ

رحعـــــــــــً  ال الـــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــرُي مـــــــــــن و     جـــــــــــوزِ مـــــــــــَ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
 النبات

جـــــــــــــــــــايف  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــت َواِع ال ـــــــــــــــــــح يِن أبَنـ ـــــــــــــــــــُ ّذب عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ  تـ

اَز  و     ي ال  ــــــــــــــــَُ لــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــح جــــــــــــــــوزِ مــــــــــــــــِ  ابلــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

  
 المعاقبة
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ريف  لــــــــــــك د ُمضــــــــــــــــــــــــــِ ك دَون َوصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــُ رحب  فــــــــــــقــــــــــــُ

ُر     وزكـــــــــــــذا َأكـــــــــــــح جـــــــــــــُ جـــــــــــــوزِ بـــــــــــــال  الـــــــــــــعـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
 والثاني السَّمناألول النبت ، 

اِت الـــــــــــــــر وِم ُروٍد و  نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ فـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بـ يـــــــــــــــح  هـــــــــــــــَ

     ُ ا  ــــــــــــَح رحف ِوصــــــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــَِ وزِ بــــــــــــعــــــــــــَ جــــــــــــُ  الــــــــــــعــــــــــــَ

  
 العافية

تح  ثـــــــــــــنـــــــــــــ  ُ  ِإن تـــــــــــــَ اطـــــــــــــِ نـــــــــــــَ
َ

ر  هبـــــــــــــا املـــــــــــــ  َتضـــــــــــــــــــــــــــُ

هـــــــــــا مـــــــــــَ   و     ي ِجســـــــــــــــــــــــــمـــــــــــَ وهـــــــــــِ وزِ يـــــــــــُ جـــــــــــُ ـــــــــــعـــــــــــَ  ال

  
 الثَّوب

َؤاِدي  ـــــــــــــــُ ت فـ ـــــــــــــــَ َذف ـــــــــــــــَ َو  ق و ا يف اهلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ت  عـــــــــــــــُ

اَم     نح شــــــــــــــــــــــــَ وزَ فــــــــــمــــــــــَ جــــــــــُ وزِ مــــــــــن  الــــــــــعــــــــــَ جــــــــــُ  الــــــــــعــــــــــَ

  
نور  األول النار ، والثاني الّسِ

رحٍف و  تح بـــــــــطـــــــــَ َرفـــــــــَ لـــــــــَب ِإن طـــــــــَ ي الـــــــــقـــــــــَ مـــــــــِ  ُتصـــــــــــــــــــــــح

م مــــــــــــــن     هــــــــــــــح ٍر وســــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــوزِ بــــــــــــــال َوتــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

  
 القوس

ا ِداَلٌص  َب يف الـــــــــــــــّزرقـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح  كـــــــــــــــَبّن الشـــــــــــــــــــــــــــــ 

فـــــــــــــُ  و     ـــــــــــــَ ا ن هـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ائ ُر لـــــــــــــَ دح ـــــــــــــَ وزِ ب جـــــــــــــُ ـــــــــــــعـــــــــــــَ  ال

  
 التُّرس

ن أَراان و  ُة مــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح ِ  طــــــــــــــــَ ُ  األُفــــــــــــــــح  ِشــــــــــــــــَح

ِر مـــــــــــنـــــــــــه يف     حـــــــــــح طـــــــــــاَء الـــــــــــبـــــــــــَ جـــــــــــوزِ عـــــــــــَ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
 الَكفّ 

َواِدي  ــــــــــــــغــــــــــــــَ ُب ال حــــــــــــــح اَره ســــــــــــــــــــــــــــُ َوّد يســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  تـ

ُ  و     يــــــــــــح ه فـــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــِ ُ  ميــــــــــــَِ يــــــــــــح وزِ فـــــــــــــَ جــــــــــــُ  الــــــــــــعــــــــــــَ

  
 البحر

اًل  اِة َأهــــــــــــــِر اأَلرحض َفضــــــــــــــــــــــــــــح  َأجــــــــــــــر  ُقضــــــــــــــــــــــــــــَ

بِّ و     اَلهــــــــــــــــــمح ِإىل حــــــــــــــــــُ وزِ أَقــــــــــــــــــح جــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ

  
 الدنيا

اص ا ح  نــــــــــَ تــــــــــِ ٌث يف اقــــــــــح يــــــــــح  كــــــــــمــــــــــا  الــــــــــدِّيــــــــــن لــــــــــَ

َو  دوَن     امـــــــــــــــِد والســـــــــــــــــــــــــــــِّ جـــــــــــــــوزِ  ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  ال

  
 الثعلب

اٍة  فـــــــــــــَ اُم عـــــــــــــلـــــــــــــ  عـــــــــــــُ مـــــــــــــَ ن  الـــــــــــــغـــــــــــــَ  ِإذا ضـــــــــــــــــــــــــــَ

     َ ه  ــــــــــــَح فــــــــــــ  قــــــــــــاهــــــــــــمح كــــــــــــَ وزِ ســــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــُ ــــــــــــعــــــــــــَ  ال

  
 الذهب

َض و  مح َوضــــــــــــــــــــــــَ وزَ كــــــــــَ جــــــــــُ ــــــــــعــــــــــَ وزٍ عــــــــــلــــــــــ   ال جــــــــــُ   عــــــــــَ
ا و     ـــــــــــــــّ ي وزاً كـــــــــــــــم هـــــــــــــــَ جـــــــــــــــُ وزِ يف  عـــــــــــــــَ جـــــــــــــــُ  عـــــــــــــــَ

  
 األول القدر ، والثاني المنصب الذي توضع عليه ، والثالث الناقة ، والرابع الصفحة
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َداُه و  اًة مـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــَ مح أَرحَو  عـــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــَ

رحَط و     ا فــــــــــَ كـــــــــَ نح شـــــــــــــــــــــــَ ض مـــــــــَ وزِ َأشـــــــــــــــــــــــبـــــــــَ جـــــــــُ  الـــــــــعـــــــــَ

  
 الجوع

ٍر  ت أَمـــــــــــــــــــواُج حبــــــــــــــــــَح مـــــــــــــــــــَ  ِإذا مـــــــــــــــــــا الطـــــــــــــــــــَ

مـــــــــــاُة مـــــــــــن     رحَو الـــــــــــظـــــــــــ  وزِ فـــــــــــلـــــــــــم تــــــــــــَ جـــــــــــُ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
 الركيَّة

يِن  ــــــــــــــح ــــــــــــــث ــــــــــــــه ت ر عــــــــــــــن ّر ِمصــــــــــــــــــــــــــــح  َأهــــــــــــــاِد كــــــــــــــُ

اِد مــــــــــــــــن     ّر اأَلهــــــــــــــــَ وزِ كــــــــــــــــذا كــــــــــــــــُ جــــــــــــــــُ  عــــــــــــــــَ

  
 القرية

راُه  ـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــًا ت َتســـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح ب َد  اأَلايِم مـــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــَ

ُب و     هــــــــــَ وزَ قــــــــــد يـــــــــــَ جــــــــــُ وزِ مــــــــــن  الــــــــــعــــــــــَ جــــــــــُ  الــــــــــعــــــــــَ

  
 والثاني البقراألول األلف ، 

الً  هـــــــــــــــح اًل وكـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح قـــــــــــــــَ  طـــــــــــــــِ رد   ابلـــــــــــــــتـــــــــــــــ   تـــــــــــــــَ

َواه يف و     ن هــــــــــــَ خــــــــــــًا مــــــــــــِ يــــــــــــح وزِ شــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــُ  الــــــــــــعــــــــــــَ

  
 اآلخرة

رحعـــــــــــــــــاً و  اًل وفــــــــــــــــــَ اُ ه َأصـــــــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ  طـــــــــــــــــاَب ثــــــــــــــــــَ

رحٌف مـــــــــــن     اَب عـــــــــــَ وزِ كـــــــــــمـــــــــــا قـــــــــــد طـــــــــــَ جـــــــــــُ  عـــــــــــَ

  
 المسك ، وإن تقّدم فبعيد

ا  َداهــــــــــــــــَ ت أانٌس عــــــــــــــــن هــــــــــــــــُ لــــــــــــــــ   ِإَذا ضــــــــــــــــــــــــــــــَ

َد      ا ِإىل َأهـــــــــــــــح ِديـــــــــــــــهـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح وزِ فـــــــــــــــيـــــــــــــــَ جـــــــــــــــُ  عـــــــــــــــَ

  
 الطريق

راً و  رَاُه َدهـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ َؤاِد تـ اَن الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــُ ظـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  يـ

رحُط     َو  فـــــــــــــــَ َذ الســــــــــــــــــــــــــــِّ وزِ ِإذا َأخــــــــــــــَ جــــــــــــــُ  الــــــــــــــعــــــــــــــَ

  
 السَّنَة
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ت عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه ا  و  ِويــــــــــــَ ٍد لــــــــــــُ َم مــــــــــــاجــــــــــــِ ظــــــــــــَ  َأعــــــــــــح

ر يف     ائــــــــــِ ُر ابلــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــاصــــــــــــــــــــــــِ وزِ خــــــــــَ جــــــــــُ  الــــــــــعــــــــــَ

  
 الشمس

ر حــــــــــــــىّت  ا يف الـــــــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــــــح وىًل لـــــــــــــــََ  َأاَي مـــــــــــــــَ

ُب     هــــــــــــُ ه شـــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــَ ثــــــــــــح تح مــــــــــــِ نــــــــــــ  وزِ متــــــــــــَ جــــــــــــُ  الــــــــــــعــــــــــــَ

  
 السماء

وٍ   قـــــــــــــُ وُم َذِوي عـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ل تح حـــــــــــــُ  ِإذا طـــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــَ

وحُد     ه طـــــــــــــَ َك دونـــــــــــــَ مـــــــــــــُ لـــــــــــــح وزِ فـــــــــــــحـــــــــــــِ جـــــــــــــُ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

  
 األَرض

م  ٌن ِإلــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــُ حــــــــــــِ تــــــــــــَ مح قــــــــــــد جــــــــــــاَء ممــــــــــــُح  فــــــــــــكــــــــــــَ

ُض     فـــــــــــــِ رتـــــــــــــَ ُبرحغـــــــــــــَم مـــــــــــــنـــــــــــــه مـــــــــــــُ وزِ فـــــــــــــَ جـــــــــــــُ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

  
 األنف

وحمــــــــــــــاً  َت قـــــــــــــــَ قــــــــــــــح َرٍم فــــــــــــــِإن ســــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــَ  ِإىل كــــــــــــــَ

َر      هـــــــــــُم عـــــــــــلـــــــــــ  َأجـــــــــــح تـــــــــــَ بـــــــــــقـــــــــــح وزِ ســـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــُ  عـــــــــــَ

  
 الفرس

ِديــــــــــٌح  يــــــــــه مــــــــــَ ك لــــــــــيــــــــــ  حُيحصــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــُ  فــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــح

َداُد     َص َأعــــــــــــــح وزِ كــــــــــــــمــــــــــــــا ملَح حيــــــــــــــُح جــــــــــــــُ ــــــــــــــعــــــــــــــَ  ال

  
 الرمل

َراي   اِم الـــــــــــــثـــــــــــــ  م عـــــــــــــلـــــــــــــ  هـــــــــــــَ كـــــــــــــُ تـــــــــــــُ ـــــــــــــَ انـ  مـــــــــــــكـــــــــــــَ

الَ  راٍض و     قـــــــــــــــــح نح يــــــــــــــــــَ وزِ مـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــُ  ابلـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

  
 الصومعة

زحٍم  رحَف عــــــــــــــــَ اد طــــــــــــــــِ عــــــــــــــــَ
َ

َت ِإىل املــــــــــــــــ بــــــــــــــــح  رَكــــــــــــــــِ

    ِ اح اُه   مـــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــَ وزِ محـــــــــــــــََ جـــــــــــــــُ ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  ال

  
ين ُمحَ  لها :العََرج قال َشيُخنَا : وكنت رأَيُت أَّوالً قَِصيَدةً أُْخَرى كهِذه للعاَلّمة َجَماِل الّدِ  ّمِد بِن عيسى بن أَصبََع األَْزِدّي اللّغوّي أَوَّ

اِة  اطـــــــــــــَ عـــــــــــــَ بح عـــــــــــــن مـــــــــــــُ وزِ َأاَل تـــــــــــــُ جـــــــــــــُ ـــــــــــــعـــــــــــــَ   ال
َبة و     َواطـــــــــــــــَ ه عـــــــــــــــن مـــــــــــــــُ نـــــــــــــــِ وزِ هنـــــــــــــــَح ـــــــــــــــعـــــــــــــــجـــــــــــــــُ  ال

  

بح و  رحكــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ وزاً ال تـ جــــــــــــــــُ وزٍ يف  عــــــــــــــــَ جــــــــــــــــُ   عــــــــــــــــَ
ُك و     وزِ ال َروٍع ال تـــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــــُ  ابلـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــَ

  
ابِع الُحّب. العَُجوزُ و وهي َطِويلة.  األَّول : الَخْمر ، والثّاني : الَمْرأَة الُمِسنّة ، والثّاِلث : الَخْصلة الذَِّميَمة ، والرَّ

 ، وهي أَعَظم اْنِسَجاما وأَْكثُر فوائَد من هِذه ، ومن أَدَرَكَها فليَْلَحقها. وهناك قصائد غيرَها لم تبلُغ َمْبلغَها. العَاِجزُ  والَخاِمس :

ُجل ةُ الِعْجزَ و  ، كذا في الّصحاح ، قال : ، بالَكْسر : آِخُر َولَِد الرَّ

رتح و  بحصـــــــــــــــــــــــَ َو  أَمـــــــــَرَدا  (1)اســـــــــــــــــــــــتـــــــــَ يِّ َأحـــــــــح  يف ا ـــــــــَ

َزةَ     جــــــــــح َدا عــــــــــِ بــــــــــَ عــــــــــح مــــــــــ   مــــــــــَ اح ُيســــــــــــــــــــــــَ خــــــــــَ يــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــَ

  
، أَي بعَد ما  ِلِعْجَزةٍ  في ذلك َسواٌء ، ويقال : ُوِلدَ  (2)َولَِد أَبََوْيه ، أَي آِخُرهم ، وكذلك ِكْبَرةُ َولِد أَبَوْيه. والُمَذكَّر والُمَؤنَّث  ِعْجَزةُ  يقال : فاُلنٌ 

 ، عن ابِن األَعرابّي ، كما نَقله الصاغانّي. ويَُضمُّ  ، الِعْجَزة َكبِر أَبواه. ويقال له أَيضاً : ابنُ 

 ، قال : َعُجُزها وثَقُلَت َمأَْكَمتَُها فعَُظمَ  (3)، كفَِرَح ، وقيل : هي التي َعُرَض بَطنَُها  َعِجَزت من النّساِء ، وقد العَُجزِ  : العَِظيَمةُ  ْجَزاءُ العَ و
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ًة  لــــــــــــَ قــــــــــــبــــــــــــِ اُء مــــــــــــُ فــــــــــــَ يــــــــــــح زاءُ هــــــــــــَ جــــــــــــح رًة  عــــــــــــَ بــــــــــــِ دح  مــــــــــــُ

ا َأَودُ     هـــــــــــَ قـــــــــــِ لـــــــــــح َر  يف خـــــــــــَ تح فـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــ  يــــــــــــُ  متـــــــــــَ 

  
ْمل ُمْنبٌِت ، وفي التَّْهِذيب البن القّطاع : لَةٌ مرتَِفعَةٌ َرمْ  ، العَْجَزاءُ و ْملَةُ ، كفَِرح  َعِجَزت ، وفي الُمْحَكم : َحْبٌل من الرَّ ارتَفَعَت. وفي : الرَّ

مال : َحْبٌل مرتَِفٌع كأَنَّه َجلَد ليس بُِرَكاِم َرمل ، وهو َمْكُرمة للنَّْبت ، والَجْمع العَْجَزاءُ  التَّْهِذيب : ملِة. العُْجز من الّرِ  ، ألَنه نَعَت لتلك الرَّ

ئْب من الِعْقبَان : القَِصيرةُ الذَّنَبِ  العَْجزاءُ و الَّتِي في َذنَبَِها  قيل : هيو : أََزلُّ ، ، وهي التي في َذنَبَِها َمْسٌح ، أَي نَْقٌص وقَِصٌر ، كما قيل للذِّ

 أَو ِريَشتَاِن ، قاله ابُن ُدَرْيد ، وأَنشد لألَْعَشى : ِريَشةٌ بَْيَضاءُ 

__________________ 
 ( يف امكم : واستنصرت ابلنون بد  الباء.1)
 ( يف اللسان : املذكر واملؤنث واجلمض والواحد يف ذلك سواء.2)
 والقطن ما با الوركا إىل عجب الذنب.« عرض قطنها»واللسان ا ويف امكم : ( األصر 3)

  



7341 

 

ا و  هــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــِ خح َواَر بشــــــــــــــــــــــــَ َض الصــــــــــــــــــــــــِّ بــــــــــِ ا تــــــــــَ  كــــــــــَبلــــــــــ َ

زَاءُ     جـــــــــــــح ا عـــــــــــــَ اهلـــــــــــــََ يـــــــــــــَ يِّ عـــــــــــــِ لـــــــــــــَ رُزُ  ابلســـــــــــــــــــــــــــ   تـــــــــــــَ

  
رها بَيَاض أَو لَْوٌن ُمَخاِلف. عجزاءُ  وقيل : ُعقَاب ، وهي اإِلْصبَع الُمتَأَخرةُ منه ، الَكفِّ  (1) الشَِّديَدةُ َدائَِرةِ  قال آَخُرون : بل هيو قال  : بُمَؤخَّ

 ، كِكتَاب : َعقٌَب يَُشّد به َمْقبُِض السَّْيِف. الِعَجازُ و

،  كاإِلْعَجازةِ  ، ولَْيَسْت بها ، َعْجَزاءَ  لتُْحَسب َعُجِزَها ٌء يُْشبِه الِوَساَدةَ تَُشدُّه الَمْرأَةُ على، وهي شي العَِجيَزةُ  يُعَظَّم به : ما بهاءٍ  ، الِعَجاَزةُ و

 نقله الّصاَغانّي.

 ، وهي اإِلْصبُع الّتِي َوراَء أَصابِعه. الطَّائِر (2) دائَِرةُ  : الِعَجاَزةُ و

 وَسبَقَه ، ومنه قَوُل األَعَشى : ُء : فَاتَهالشي أَعَجزهو

زفـــــــــــــَذا  ومل  جـــــــــــــِ عـــــــــــــح ه  يــــــــــــــُ وحِت َربـــــــــــــ  َ
 مـــــــــــــن املـــــــــــــ

تـــــــــــــــــبَبـــــــــــــــــ  ُ لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــنح و     وحُت ال يـــــــــــــــــَ َ
 َأله املـــــــــــــــــ

  
، أَي عن  َعاِجزاً  َصيَّره : أَعَجَزه في التَّْكِملَةو .عاِجزاً  فاُلناً : َوَجَده أَعجزَ و عن َطلَبه وإِْدراِكه. َعَجْزت فاُلٌن ، إِذا أَْعَجَزنِي وقال الليث :

 إِْدراِكه واللُُّحوِق به.

ِزين ، وبه فّسر قول َمْن قرأَ : والذين َسعَوا في آياتِنَا : التَّثْبِيطُ  التَّْعِجيزُ و َمِن اتَّبَعَه ، وعن  وسلمعليههللاصلىأَي ُمثَبِّطين عن النبّي  (3) ُمعَّجِ

زه وقد العَْجزِ  النِّْسبَةُ إِلى : التَّْعِجيزُ و اإِليماِن باآليات. زَ  ، ويقال : َعجَّ  .العَْجز الٍن ، إَِذا نََسبَه إِلى قِلِّة الَحْزِم ، كأَنه نََسبَه إِلىفاُلٌن َرأَْي ف َعجَّ

ي ، والَهاُء للُمبَالَغَة أَْعَجزَ  : ما وسلمعليههللاصلىالنَّبِّي  ُمْعِجَزةُ و  .ُمْعِجَزاتٌ  ، والَجْمع به الَخْصَم ِعْنَد التََّحّدِ

ين. لغة في العَْجس َمْقبِض السَّْيف بالفتح : العَْجزُ و  ، هكذا نقله الصاغانّي وسيأْتِي في الّسِ

، بالفَتْح ، وليس كذلك ،  العَْجز ، وُمْقتََضى ِسيَاقِه في الِعبَاَرة أَنَّ  َعْجَزاءُ  واألُنثى أَعَجزُ  فتَثْقُل لذلك ، الذََّكر الدَّابَّة َعُجزِ  داٌء في : العََجزُ و

 فليُتَنَبَّه لذلك.بل هو بالتَّْحِريك ، كما َضبَطه الّصاَغانِّي ، 

 ، أَي النساِء. ، كتَْنُصر : من أَعالِمِهنَّ  تَْعُجزُ و

ّم : َرجل من ُعْجَزةَ  ابنُ و  ، نَقَله الصاغانِّي ، وقد جاَء ِذْكُره في أَشعار الُهَذِليّين. ِلْحيَاَن بِن ُهَذْيلٍ  بني ، بالضَّ

َهاُم. العَْجز بَنَاتُ  من الَمَجاز :و ِغيِر ، يأْخذ السَّْخلَةَ فَيِطير بها ،  طائرٌ  : العَْجزُ و : الّسِ ْفرة يُشبِه َصوتُه نُبَاَح الَكْلِب الصَّ يَضِرب إِلى الصُّ

بِّي الذي له َسبْ  ج ، وقد ذُِكر في موِضعه ، وجْمعهويَْحتَمل الصَّ مَّ ، بالَكْسر ، كذا في اللَّسان وذكره  ِعْجَزانٌ  ُع ِسنيَن وقيل : هو الزُّ

 ، وليس كذلك ، وإِنما هو العَْجز ، فيَُظّن الّظاّن أَّن اسَم الّطائر بَناتُ  العَْجز الصاَغانِّي ُمْختََصراً ، وقَلَّده الُمَصنّف في َعْطِفه على بَنَات

: طائر. ولم يُنَبّه عليه ، ولم يذكر الُمَصنِّف الَجْمَع ،  العَْجز وبَنَاتُ  ، وقد وقَع في هذا الَوهم الَجالُل في ِديَوان الَحيوان َحْيث قال : العَْجزُ 

 مع أَن الّصاغانّي َذَكَره وَضبََطه.

اي والّراءِ  الِذي اَل يأْتِي النَِّساءَ  ، كأَِمير : العَِجيزُ و   َجِميعاً ، هَكَذا في الّصحاح.، بالزَّ

اِء : الِذي ال يَأْتي النَّساَء. قال  قْلت : والعَِجيُس أَيضاً كما سيأْتي في السين بهذا المعنى. وقال أَبو ُعبَْيد في باب الِعنِّين : العَِجيُر بالرَّ

ِحيح.  األَزَهِرّي : وهذا هو الصَّ

 العَِجيُر في موضعه ، وسبَق الكالُم هناك.ولم يُنَبّه عليه الُمصنّف هنا ، وقد ذُِكَر 

 ، كالَمْشفُوِه والَمعُروِك والَمْنُكوِد ، عن ابِن األَْعَرابّي. قْلت : وكذلك الَمثُْمود ، وقد ذُِكَر في َمْوِضعه. : الذي أُِلحَّ عليه في المْسأَلَةِ  الَمْعُجوزو

ْبَر ، وبََذَل الَمْجُهودَ  أَعجازَ  لَبَرِكَب في الطَّ  يقال :و النَّْخل : أَُصولُها. أَْعَجازُ و ال يُبَاِلي  في َطلَبِهِ  (4) اإِلبِِل. أَي َرِكَب الذُّلَّ والَمَشقَّةَ والصَّ

ر اإِلبِل وإِن طال  أَعجازَ  لنا َحقٌّ إِن نُْعَطه نَأُْخْذه وإِن نُْمنَْعه نَرَكبْ : » عنههللارضيقَوُل َسيّدنَا َعِلّي  باْحتَِمال ُطوِل السَُّرى ، وبه فُّسِ

 اإِلبل َمثاَلً لتقدُّم َغْيِره عليه وتأِْخيِره إِيّاه عن أَعجازَ  قاله ابُن األَثِير. وأَْنَكَره االْزَهِرّي وقال : لم يَِرد به ذِلك ولِكنّه َضَربَ  «السَُّرى
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__________________ 
 ونراها الصواب ا انظر مادة دبر يف الّصحاح والتهذيب.« دابرة»( يف التكملة : 1)
 ( يف التهذيب : دابرة.2)
 .5وسورة سبب اآية  51( سورة ا ج اآية 3)
دَ »( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية 4)  .«اجلُهح
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من  َعُجَزه وتـََقّدم غريه ا وَأصـــــــــُله َأّن الرّاِكَب ِإذا اعحَروحَر  الَبِعرَي رَِكبَحّقه ا زاد ابُن األَثري ا عن َحّقه الِذي كان يَراه له 
شّقة. وهذا نقله الّصاَغايّن. (1)َأَجر 

َ
 الس نام فال َيطحَمئّن وحَيحَتِمر امل

بن َهَواِزَن ، كأَنَُّهم  وبَنُو ُجَشَم بِن بَْكر  وبنو نَّسانَ بِن بْكر بن َهَوازَن ، ومنهم بنو ُدْهَمانَ  بَنُو نَْصِر بِن ُمعَاِويَةَ  كعَُضٍد : َهواِزنَ  َعُجزُ و

 آِخُرهم.

 ، ألَنَّه يُعيِي صاِحبَه لُطوِل السَُّرى فيه. الطَِّريقُ  كُمَحاِرٍب : (2) الُمعَاِجزو

 ، كنََصره ، أَي فعََجَزه فاُلناً : سابَقَه عاَجزَ و ، إِذا َسبَق فلم يُْدَرْك. عاَجزَ  وفي األَساس : َذهَب فلم يُوَصْل إِليه. : ُمعَاَجَزةً  فاُلنٌ  َعاَجزَ و

عن الَحّقِ  يُعَاِجز إِلَْيِه : ويُقَال : فاُلنٌ  إِلى ثِقٍَة : َمالَ  َعاَجزَ و بَمْعنَى الَمثُْمود ، َحقَّقه الّزَمْخشِرّي ، وقد ذُِكر قريباً. الَمْعُجوز ، ومنه فَسبَقَه

 اِطل ، أَي يَْلَجأُ إِليه ، وكذلك يُكاِرُز ُمكاَرزةً ، كما يأْتي.إِلى البَ 

ْزتُ و ْيته. َعُجَزه البَِعيَر : َرِكْبتُ  تَعَجَّ  ، نحو تََسنَّمتُه وتََذرَّ

يُقَاتِلُونَهم ويَُمانِعُونَهم  ، أَي َء وأَوِليَاَءهماألَنبيا يُعَاِجُزونَ  أَي (3)،  ُمعاِجِزينَ  (َوالَِّذيَن َيْسَعْوَن يف آايتِنا)في ُسوَرة َسبَأَ :  قَْولُه تَعَالىو

هللا جّل ثَنَاُؤه َخْلٌق في السََّماِء وال في األَرض وال َمْلَجأَ منه إِال إِليه ، وهذا قوُل ابِن  يُْعِجز وليس عن أَْمِر هللا تَعَالى العَْجز ِليُُصيُِّروهم إِلى

، إِذا سابَقَه ، وهو  عاَجَزه ، ِمن ُمَسابِِقين ، وهو يَرِجع إِلى قول الّزّجاج اآلتي ِذكُره ، وقيل في التَّْفِسير : ُمعَانِِدين : ُمعاِجِزينَ  أَو َعَرفَةَ ،

الّزّجاج ، وهذا في ، ألَنهم َظنّوا أَنُّهم ال يُبعَثُون ، وأَنه ال َجنَّة وال نار ، وهو قَْول  يُْعِجُزونَنَا َظانّين أَنّهم معناه أَو قَِريب من الُمعَانََدة ،

زين ءقْلت : وقِرى .(4) (َأْم َحِسَب الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السَّيِّئاِت َأْن َيْسِبُقوان)المعنَى كقوله تعالى :  ، بالتَّْشِديد ، والمعنى ُمثَبِّطين ،  ُمعَّجِ

ْلتُه وَسفَّْهتُه وأَما قوله تعالى :  زالعَجْ  إِلى وسلمعليههللاصلىوقد تقّدم ذلك ، وقيل : يَْنُسبون َمْن تَبع النبيَّ   بُِمْعِجِزينَ  (َوما أَنْ ُتمْ )، نحو َجهَّ

في األَرض وال في السَّماِء ولَْيُسوا في أَْهِل  يُعِجُزون قال الفَراُء : يقول القَائِل : كيف َوَصفَهم بأَنَُّهم ال (5) (يف اْْلَْرِض َوال يف السَّماءِ )

َهَرباً في األَرض وال في  يُْعِجُزونَنا . وقال األَْخفَش : الَمْعنَى البُمْعِجز في األَرض وال َمْن في الّسماءِ  بُمْعِجزين ى ما أَنتمالسََّماِء ، فالَمْعنَ 

 الّسماِء. قال األَزهرّي : وقَْوُل الفَّراِء أَْشهُر في الَمْعنَى.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

،  َعاِجز ، محّرَكة ، جْمع العََجزو ِء ، عن ابن األَْعَرابِّي.عن الشي عاِجَزة : عاِجزٌ  . وامرأَةعاِجزٌ  نَُدس :، كَكِتف و َعُجزٌ و َعِجزٌ  رُجلٌ 

 في أُُمور الّدنيا. العَاِجِزين يُِريُد األَْغبِيَاءَ  «َعَجُزهمو ال يَدُخلُني إاِل َسقَُط النّاِس »َحِديُث الَجنَّة :  كَخَدٍم وَخاِدٍم. ومنه

َراب كعَِجيس ، قال ابُن ُدَرْيد : فَْحلَ  َعاِجزٌ  : َعِجيزٌ  وفَْحل راب. َعَجز وَعِجيٌس ، إِذا َعِجيزٌ  عن الّضِ  عن الّضِ

 تَرُكوا َشْيئاً وأََخذُوا في َغْيِره. القَْوُم : َعاَجزَ و ، وهِذه عن البََصائِر. عاِجزاً  : َجعَلَه َعاَجَزهو أَْعَجَزه. و(6)عنه  َعَجزَ  ُء :الشَّي أَعَجَزهو

بالعَرَض الذي  العَُجزُ  في العَُروض : َحْذفُك نون فاِعاَلتْن لُمعَاقَبَتَِها أَلَف فاِعلن ، هكذا َعبَّر الَخليل عنه ، ففَسَّر الَجْوَهَر الِذي هو العَُجزُ و

:  التَّْعِجيز : النون المحذُوفَة من فَاِعاَلتُْن ، لُمعَاقَبَة أَِلف فَاِعلْن ، أَو يقول : العَُجز هو الَحْذف ، وذلك تَْقِريب منه وإِنما الَحِقيقَة أَن يَقُول :

عر ِخالف َصْدِره. َعُجزُ و َحْذُف نون فاِعاَلتْن ، لُمعَاقَبَة أَلف فاعلْن ، وهذا كلّه إِنما هو في الَمِديد. زو بَْيِت الّشِ  بعَُجزِ  جاءَ  الشاِعُر : َعجَّ

زة ت. وامرأَةالبَيْ   َمَخافَة االْلتِبَاس. َعَجائِزُ  ، وال يَقُولُون العَِجيَزة العَِجيَزات ، وجمع (7) العَُجز : َعِظيَمةُ  ُمعَّجِ

، وقال رُجٌل من َربِيعَةَ ابن َماِلك : إِن  َعُجُزه الرُجُل ، بالَكْسر ، إِال إِذا َعُظم َعِجزَ  وقَال ثَْعلَب : َسمعُت ابَن األَْعَرابّي يقول : ال يقال :

 ، (8) العَْجز َعَجزَ  ، ومن العَِجيَزة إِالّ ِمنَ  َعِجزَ  ، ومن اْنتََهى إِليه اْكتَفَى. قال : ال أَقُول َعَجز الَحقَّ بِقَبٍَل ، فَمْن تَعَدَّاه َظلََم ، ومن قَصَّر عنه

 وقوله بقَبَل ، أَي َواِضٌح لك

__________________ 
 .«أصر»( عن التكملة وابألصر 1)
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 .«واملِعجاز»( يف القاموس : 2)
 .38( سورة سبب اآية 3)
 .4( سورة العنكبوت اآية 4)
 .22( سورة العنكبوت اآية 5)
 .«منه»( عن اللسان وابألصر 6)
 خمة العجيزة.ويف التهذيب : ض« العجيزة»( اللسان : 7)
 .«( هبامش املطبوعة املصرية : قوله ال أقو  عجز أي من ابب فرح ا وقوله : ومن العجز عجز أي من ابب ضرب8)
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َاد ة َأن (1)َحيحث تـَرَاه ا وهو ِمثحُر قـَوحهلِِم : اَ    َعارِي 
ر ا من َعِجزَ  ا وقد تـََقد م يف َأو  امل ز ا ابلَكســــــــح ا لَُغة بـَعح   الَعجح

   كما نـََقَله ابُن الَقطّاع عن الفرّاِء.قـَيح 
 .(2)« ق ع ر»، كمنبَر الَجْفنة ، ذكره الجوَهِري في  الِمْعَجزُ و

 العَْجز : َمْقبُِضها ، حكاه يَْعقُوُب في الُمْبَدل ، َذَهب إِلى أَنَّ زايَه بََدٌل من ِسينِه. وقال أَبُو َحنِيفَة : هو َمْعِجُزهاو : َعْجُزَهاو القْوس ِعْجزو

 .َمْعجز ، وال يُقَال : الِعْجزو

ين : ُجْزأَتَُها عن أَبِي ُعبَْيد. َعْجزُ و ّكِ  الّسِ

 .َعُجوزاً  ّم ، أَي بعدما تَِصير، بالضّ  ُعْجِزكو (3)ويقال : اتَِّق هللا في َشبِيبَتِك 

 ِلِلينه ، كما قالوا : نََوى العَقُوِق. العَُجوزُ  : َضْرٌب من النََّوى َهشٌّ تأُْكله العَُجوزِ  ونََوى

يَت ألَنَّها تَِلي اْلِمْعَجَزةو ق بها. ويقال : َعُجزَ  ، بالَكْسر : الِمْنَطقَة ، في لُغَة اليمن ، ُسّمِ زْ  الُمتَنَّطِ َدابَّتَك ، أَي َضْع عليها الَحِقيبَةَ ، نقله  َعّجِ

 الصاغانِّي.

 ، وأَْنَشد في الحماسة لبَْعِضهم : العَْجز ، كِمْحَراب : الدائِمُ  اْلِمْعَجازُ و

رتح و  اَرب فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا ايســــــــــــــــــــــــــٌر حــــــــــــا ِشــــــــــــَ   حــــــــــــَ

ازٌ مـــــــن الـــــــقـــــــدم     جـــــــَ ُر  مـــــــعـــــــح اســـــــــــــــــــــِ كـــــــَ يـــــــٌم مـــــــُ ئـــــــِ (4)لـــــــَ
 

  
 فُسّمي بذلك. ِمْعَجزة فوهب له وسلمعليههللاصلىتباع ِكْسَرى َوفَد على النبّي ، بالَكْسر ، رجٌل من أَ  الِمْعَجَزة ذوو

مْشِقّي األَزدّي. توفِّي بدمشق سنة  العََجائِز وابُن أَبي  وكان ثِقةً. 468هو أَبو الُحَسْين محّمُد بن عبد هللا بن عبد الرحمن الّدِ

 وأَبو بَْكر محمُد بنُ  474الُكتَامّي السَّبتّي ، وِلَي قََضاَء فاس ، توفِّي سنة  العَُجوز والقَاضي أَبو َعْبِد هللا محّمُد بُن عبد الرحيم بن أَحمد بن

 .311البغدادّي ، عن ابن هشام الّرفاعّي مات سنة  العَُجوز العَُجوِزيّ  بّشار بن أَبي

 األَرُض عنه. تَْعِجز عنك. وَجاُءوا بَِجْيش يَْعِجزو ءٌ ، إِذا كان قَِصيراً. وال يََسعُنِي شي عاجز ومن الَمجاز : ثوبٌ 

 فاُلٌن عن األَْمِر إِذا َكبِر ، كذا في األَساس. َعَجزو

يح ، ج العُْجُروزُ  : [عجرز] ْمل من الّرِ ، هكذا نقَله الّصاَغانِّي في التَّْكِملَة ، وقد أَْهملَه الجوَهِريُّ وصاِحُب  َعَجاِريزُ  ، بالّضّم : الَخطُّ في الرَّ

 اللَّسان.

، والفَتْح لتَِميم ، وقيل : هي  (5)، وفي الّصَحاح : لعَْبِد القَْيِس  الَخْلِق ، الَكْسر لقَْيس ، بالَكْسر والفَتْح : الفََرُس الشَِّديَدةُ  العَْجلََزةُ  : [عجلز]

اس ولكنّهما اْسَماِن اتَّفَقَت ُحُروفُهما الشَِّديَدةُ األَْسِر الُمْجتَِمعَةُ الغَِليَظةُ. وقال بَعُضُهم : أََخَذ هَذا من َجْلز الَخْلق ، وهو َغْيُر َجائُِز في الِقيَ 

، ومثل ذلك : فَرٌس َرْوَعاُء ، وهي الَحِديَدةُ الذَّكيَّة ، وال يقال  َعْجلَزٌ  وال يُقَاُل للذََّكر ُء وهو ُمتَبَايِن في أَصِل البِنَاِء ،يونَْحُو ذلك قد يَجِ 

أَي قِويّة َشِديدةٌ ،  َعْجلَزة وناقَة لَزَعجْ  يقال : َجَمل للذََّكِر أَْروُع ، وكذلك فَرٌس َشوهاُء ، وال يقال للذكِر أَْشَوهُ ، وهي الَواِسعَة األَشَداِق نعَم

 وهذا النَّْعت في الخْيل أَعَرُف ، وأَنشد الَجْوَهِرّي لبِشر بِن أَبي َخاِزم :

ٍر و  يـــــــــــح ِض خـــــــــــَ مـــــــــــح ُت ِبـــــــــــَ ِبســـــــــــــــــــــــــح ٍر قـــــــــــد لـــــــــــَ يـــــــــــح  خـــــــــــَ

اَء     قــــــــــــــ  زةٍ عــــــــــــــلــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــِ جــــــــــــــح احِ  عــــــــــــــِ  وقــــــــــــــَ

  

و  فـــــــــُ ُر هتـــــــــَ يـــــــــح هـــــــــا واخلـــــــــَ خصـــــــــــــــــــــــَ ُه شـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــِّ  ُتشـــــــــــــــــــــــَ

احِ     نــــــــــــــــَ اِء اجلــــــــــــــــَ خــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح ر  فـــــــــــــــــَ ونا  ــــــــــــــــِ فــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــُ

  
ْلبَةُ الحافِِر.  الشَّقَّاُء : الفَرُس الطِويَلةُ ، والَوقَاُح : الصُّ

ة فقال : اِلزَ َعجَ  بإِزاِء َحفَِر أَبي موَسى وتُْجَمع على معروفة ، بالَكْسر : َرْملةٌ بالبَاِديَة ِعْجلزةٌ  قال األَزهرّي :و مَّ  ، َذَكَرها ذو الرُّ
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َررحن  زِ عـــــــــلـــــــــ   (6)مـــــــــَ الـــــــــِ جـــــــــَ وحٍم  الـــــــــعـــــــــَ َف يــــــــــَ  ِنصـــــــــــــــــــــــح

اَلالو     َر واخلــــــــــــــــــــــــــــــِ َن اأَلَواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــــح  أَد ي

  
__________________ 

 ( قوله عاري كذا ا وهو عل  لغة من يثبت ايء املنقوص املنون يف الوقف ا فتكتب الكلمة عل  صورهتا يف الوقف.1)
 .«طبوعة املصرية : قوله يف   ع ر مل أره يف هذه املادة منه فحرره( هبامش امل2)
 يف التهذيب ابلفتح.« عجز »وضبطت « شيبتك»( يف التهذيب واللسان : 3)
 .«اخل هكذا يف النسخ وليحرر مبراجعة ا ماسة .. قوله : وحارب»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«لقي »( كذا ا وما يف الصحاح الذي بيدي 5)
 وقمن.« : عجالز»( يف معجم البلدان 6)
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لُها :  قال الصاغانّي : ولم أجد البيت في ِشْعِر ذي الّرمة في قَِصيدتِه التي أَوَّ

اال  مــــــــــــــــــَ ك اجلــــــــــــــــــِ ريَتــــــــــــــــــِ رِيــــــــــــــــــُ  جــــــــــــــــــِ  َأاَنَخ فــــــــــــــــــَ

اال    مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُدون احـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــِ رِي ُم يـــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــّ

  
ْحتَُها باليََمن والِعَراق ، ولكنه يَْقُطر منه قََطَراُت ُعذوبَِة أَنفاِسه وَسال َسِة أَلفاِظه ، وإِنما هو البِن في نُْسَختِي من ديوانه التي قابَلتَُها وَصحَّ

 في َرَجِز ِإهاب بِن ُعَمْيٍر العَْبِسّي : العََجاِلزِ  وقد َوقَع ِذْكرُ  أَحمَر ، والرواية : َوقَْفن.

ِت ِإىل  َراي  ــــــــــــــــقــــــــــــــــُ ــــــــــــــــاَ  ال زِ ق ــــــــــــــــِ ال جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ   ال
زِ     َوامـــــــــــــــِ ح اجلـــــــــــــــَ مـــــــــــــــ  َب اجلـــــــــــــــُ غـــــــــــــــح ُرّد شـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  يـ

  
 التي ذكَرها الجْوَهِرّي. ِعْجِلزةَ  وهي جمع

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

بنَْجد ، هكذا ذكَره في ُمْختََصر البُلَدان ، ويمكن أَن  (1): ِمياهٌ لَضبَّةَ  العََجاِلزُ و : َضْخٌم ُصْلٌب. ِعْجِلزٌ  وَكثِيب: َضْخمةٌ ُصْلبةٌ.  ِعْجِلزةٌ  َرْملةٌ 

ْل.  يكون الُمَراَد في الّرجز ، فتَأَمَّ

كةً  العََرزُ  : [عرز] ُق ، وما كان من َشَجِر الثُّمام من َضْربه فهو  َشَجٌر من أَصاِغر الثََّماِم وأََدقّه ، قال الليث : ، ُمحرَّ ، له َورٌق ِصغَاٌر ُمتفَّرِ

 قال الصاغانّي : هكذا َذَكُروه. ذُو أََماِصيخ ، أُْمُصوَخةٌ في َجْوف أُْمُصوَخٍة ، تَْنقَِلُع العُليَا من السُّفلى انِقالَع الِعفَاِص من َرأْس الُمْكُحلَة ،

 بالغَْيِن الُمْعَجَمِة.وهو تَْصِحيف ، والصَّواُب 

 اْنتََزَعه اْنتَِزاعاً َعنِيفاً. ، بالَكْسر : َعَرَزه يَْعِرُزهو

 .َعِرزٌ و عاِرزٌ  ، فهو فاُلناً : اَلَمه وَعتَبَه َعَرزَ و ابُن ُدْريد : (2)قاله 

لحُم الّدابَّة ، بالَكْسر ، إِذا  َعِرزَ  ف قريباً ، وقال ابُن ُدَرْيد :، كما ذكره الُمَصنِّ  استَْعَرز ، وهو من بَاِب فَِرح ، وكذلك ُء : اشتَدَّ وَغلُظَ الشَّيو

 كذلك. استَْعَرزو ، َعَرزاً  اْشتَدَّ. وزاد ابُن القَطَّاع وَصلُب ،

ا عليه أَصابِعَه يُريهقَبَض على َشيْ  ، من َحّد َضَرَب ، إِذا َعْرزاً  لفاُلنٍ  َعَرز يقال :و منه َشْيئاً ليْنُظر إِليه وال  هأَي صاحبَ  ٍء في َكفّه َضامًّ

 ، كَذا في اللَِّسان والتَّْكِملَة. يُِريه ُكلَّه

زَ و  ، كذا نقله الصاغانّي. كاستَْعَرزَ  عليه : استَْصعَب ، تَعَرَّ

ز يقال : : اإِلْخفَاُء. التَّْعِريزو  .، إِذا أَْخفَاه ، وفِيه نَظٌر ، قاله الصاغانيّ  تَْعِريزاً  عنّي أَمَره َعرَّ

، واقتصر صاِحُب اللَّسان والصاَغانّي على الُخُصوَمة ولم يَذكر الِخْطبَة ، وكأَّن المصنِّف  كالتَّْعِريض في الُخُصوَمة وفي الِخْطبَة التّعِزيزُ و

 قاَسَها عليها.

 ال يَخفَى. ، وهذا بعَْينِه قَْولُه األَّول ، فلو قال هناك كاستَْعَرَز كان ُمْستَوفِياً للَمْقُصود ، كما اْشتَدَّ وَصلُب كعَِرَز ، بالَكْسر ُء :الشيْ  اْستَْعَرزو

زَ و َعاَرزَ و تَعَاَرزَ و ، مثل َضَرب. اْنقَبََض كعََرز ُء :الشيْ  استَْعَرزَ و  ُمعَاِرزٌ و عاِرزٌ  ، األَِخير بالتَّْشِديد ، كّل ذلك بمعنَى اْنقَبََض ، فهو َعرَّ

زو  ، قال الشَّّماُخ : ُمعَّرِ

ه و  ســــــــــــــــــــــــِ فح ِم نـــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــِ رِي هــــــــــَ يــــــــــٍر غــــــــــَ لــــــــــِ ر  خــــــــــَ  كــــــــــُ

يــــــــــٍر صــــــــــــــــــــــــ    لــــــــــِ ِر خــــــــــَ ارِزُ ارٌِم َأو لــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــح عــــــــــَ  مــــــــــُ

  
 ، نقله الصاغانِّي. : أَفَسدَ  أَعَرزَ و : الُمْنقَبِض. الُمعَاِرزُ  قال ثعلب :

ازُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و َدة ، وه الُمْغتَابُون للنَّاس كُرّمان : العُرَّ  و األَشبَه.، هكذا نقله الصاَغانِّي. وفي اللَِّسان : الُمْغتَالُون ، بالَّالم بَدل الُمَوحَّ

 ، نقَله الجوَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيد ، واقتصر على األُولَيَْين. : الُمعَانََدة والُمَجانَبَةُ والُمَخالَفَة والُمغَاَضبَةُ  الُمعَاَرَزةو

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :
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الِجْلدةُ  استعَرَزتِ و النَّبُت : اشتَدَّ وَصلُب. استعََرزَ و ، أَي تَقبَّضَ  اْعتََرزَ و من كذا ، أَي أَعَوْزتَنِي منه ، كذا في نََواِدر األَعراب. أََعرْزتَنِي

:  االستِْعراز ُل : تَصعََّب. وقال الفَّراُء :الرجُ  استَعََرزَ و ُء : انقَبََض واْجتََمَع.الشيْ  استَعَرزَ و الُمعَاتَبَة. : الُمعَاَرَزةو في النّار : اْنَزَوت.

 اسٌم. َعْرزةُ و ِء.االْنِقَطاع عن الشَّيْ 

ى ، لُغَةٌ في َعرَطس َعْرَطزَ  : [عرطز] ُجُل : تَنَحَّ  ، بالّسين ، كما سيأْتي ، هكذا ذكَره الَجْوَهِريُّ وابُن القَّطاع. الرَّ

__________________ 
 .«بضة»وابألصر « لزعجا»( عن معجم البلدان 1)
 .321/  2انظر اجلمهرة « قا »( ابألصر 2)
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جلُ  اْعرْنفَزَ  : [عرفز] ا ، أَي َكاَد يَُموت : مات ، ذكَره ابن القَطَّاع ، وقد أَهَملَه الَجْوَهِرّي : وقال ابُن األَْعَرابِّي : الرَّ ، نقله ابن  ِمَن البَْرد قُرًّ

 َمْنُظور والصاغانّي.

 : * ومّما يْستَْدَرك عليه : [عركز]

 ، واستدركه الصاغاِنّي على الجوهرّي وأَهَملَه صاِحُب اللَّسان أَيضاً كغَْيِره. (1)، كُهْدُهد من األَْعاَلم ، قالَه ابُن ُدَرْيد  ُعْرُكز

جلُ  َعزَّ  : [عزز] ا الرَّ ةً و يَِعّز ِعزًّ زَ  ، ِزيزاً عَ  صار ، بالفَتْح : َعَزاَزةً و ، بَكْسِرهما ، ِعزَّ هل تَْدِرين لَم » ، ومنه الحديث قال لعائشة : كتَعَزَّ

زاً  كاَن قَْوُمك َرفَعُوا باَب الَكْعبَِة ، قالت : ال ، قال : ، أَي تََكبُّراً وتَشدُّداً على الناس ، وجاَء في بعض نَُسخ « ال يدُخلَُها إِالَّ َمْن أَراُدوا تَعَزُّ

راً ، بالّرا جل َعزَّ  قال أَبو َزْيد :و ِء بعد الّزاي من التَّْعِزير وهو التَّوقِيُر.ُمْسِلم : تَعَزُّ ةً و يَِعّز ِعّزاً  الرَّ  .َعِزيزاً  وصار قَِوَي بعد ِذلَّةٍ  ، إِذ ِعزَّ

َزه تَْعِزيزاً و َعِزيزاً  هللا تعالى : َجعَلَه أََعّزهو ْزتُُهمو أَعَزْزتُهمو القَْومَ  َعَزْزتُ  كذلك ، ويقَال : َعزَّ ْدتُُهْم وفي التَّنِزيل : َعزَّ يتُُهم وَشدَّ ْزنا قَوَّ  فَعَزَّ

ْينَا وَشّدَدنا (2) (بِثاِلث  ) فعة واالْمتِنَاُع.  الِعزّ و بالتَّخِفيِف كقولك : َشَددنا. فعََزْزنَا وقد قُِرئَت :« أَي قَوَّ ّدة والغَلَبَة والّرِ ةُ والّشِ في األَْصل القُوَّ

ةُ  البََصائِر : وفي ة حالةٌ مانِعَةٌ لإِلْنَسان من أَن يُْغلََب ، وهي يُْمَدح بها تَاَرةً ، ويَُذّم بها تَاَرةً ،:  الِعزَّ ةٍ  (َبِل الَِّذيَن َكَفُروا يف )الُكفَّار  كِعزَّ  ِعزَّ

ةُ  وَوْجهُ ذلك أَنَّ  (3) (َوِشقاق  ) ز التي هي للُكفّار هي الِعّزةُ و الَحِقيِقيّة ، الِعّزة اقِيَة ، وهي، وهي الّدائَِمة البَ  (4)هلل وِلرُسوِله  الِعزَّ ،  التَّعَزُّ

َوِإذا ِقيَل َلُه اتَِّق هللَا )للَحِميَّة واألَنَفَة الَمْذُمومة ، وذِلك في قَْوله تَعَالى :  الِعّزة وفي الَحِقيقَة ذُّل ألَنّه تََشبُّع بما لم يُْعَطه ، وقد تُْستَعَار
ةُ  (ْتهُ َأَخذَ  ُثِْ ) اْلِعزَّ  .(5) (اِبإْلِ

ا ءُ الّشيْ  َعزَّ و ةً و يَِعّز ِعزًّ قَِليٌل. وفي البََصائِر : هو اْعتِبَار بما قِيل :  َعِزيزٌ  فهو ء ،، وهذا جاِمٌع لَكّل َشيْ  قَلَّ فال يََكاُد يُوَجد : َعَزاَزةو ِعزَّ

ةٌ و ، بالَكْسِر ، ِعَزازٌ  ج ُكّل َمْوُجوٍد َمْملُوَل وُكل َمْفقُوٍد َمْطلُوٌب ، اءُ و أَِعزَّ َفَسْوَف َيَِْت هللاُ ِبَقْوم  َيُِب ُُّهْم َوَيُِبُّونَُه )قال هللا تعالى :  .أَِعزَّ
ةٍ  (َأِذلَّة  َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ   ، أَي َجانِبُهم َغِليٌظ على الَكافِِرين ، لَيٌّن على الُمْؤِمنِين ، وقال الشاعر : (6) (َعَلى اْلكاِفرِينَ ) أَِعزَّ

م  اهبـــــــــــــُُ ســـــــــــــــــــــــــــَ ٌة َأحح رميـــــــــــــَ وِه كـــــــــــــَ يـــــــــــــُ  الـــــــــــــُوجـــــــــــــُ  بـــــــــــــِ

ٍة     ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــِ زَازُ يف كــــــــــــــــرِّ انئ ِف  عــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ (7)اآن
 

  
ِإن َكانُوا في َشَرِف ، َكراِهيَةَ التَّْضِعيف ، واْمتِنَاع هذا ُمطَِّرد في هذا النَّْحو الُمَضاَعف. قال األَْزَهِرّي : يَتََذلَّلُون للُمْؤِمنين و ُعَزَزاءُ  وال يُقال

 األَْحَساب ُدونَُهم.

َعلَيَّ أَن تَْفعََل  َعزَّ  يقال :و َساَل َما فِيَها ، بالَكْسر ، إِذا تَِعزّ  ةُ القَْرحَ  َعّزتو وَكذلك َهَمى وفَزَّ وفَّض. َسالَ  ، بالَكْسر ، أَي يَِعزُّ  الَماءُ  َعزَّ و

،  كيَِقّل ويََملّ  ، يَعَزّ و يَِعزّ  َعلَيَّ أَن أَسوَءك ، أَي اشتَّد ، كما في األََساس ، َعزّ  وَشّق ، وكذا قَولهم : َحقَّ واْشتَدّ  علّي ذِلك ، أَي َعزّ و ، كذا

 ، بالفَتْح ، إِذا اْشتَدَّ. َعّز يَعَزُّ  تْح ، يقال :أَي بالكسر وبالفَ 

 عليه ، نقله الجوهرّي. َكُرْمت ، من َحّد َضَرب ، أَي أَِعزّ  عليه َعَزْزتُ و

 َعلَيَّ بذلك ، أَي أَْعِظْم ، ومعناه َعُظَم َعلَّي ، ومنه أَعِززْ  ويقال : أَي َعُظم َعلَّي. ، أَي َمْبنِيًّا للَمْجُهول ، بما أَصابََك ، بالّضمّ  أُْعِزْزتُ و

ا َرأَى َطْلَحةَ قَتِيالً قال :  د أَْن أََراك ُمَجدَّالً تحَت نُُجوِم السََّماءِ  أَعِززْ »َحِديث َعِلّي َرِضَي هللا عنه لمَّ  .«َعلَيَّ أَبا محمَّ

يِّقَةُ اإِلْحلِ  ، كَصبور : العَُزوزُ و تَْين ، كَصبُور وُصبُر ، ويقولون : ما ُعُززٌ  ج ال تَِدّر حتى تُحلَب بِجْهد ، وكذلك الشَّاة ، يلالنّاقَةُ الضَّ  ، بضمَّ

يِّقَة اإِلْحِليِل كالواِسعَتِه ، والبَِعيدةُ القَْعِر كالقَِريبَتِه ،  العَُزوز ْت تَعُزُّ  وقدكالفَتُوح ، وال الَجُرور كالَمتُوح ، أَي لَْيَست الضَّ  يَُمدُّ ، كَمدَّ  ، َعزَّ

تَْين ، إِذا ضاَق  ُعُززاً  ، الشَّاةُ والنَّاقَةُ  َعُزَزت ، قَال ابَن األَْعَرابِّي : ، كَكُرَمت َعُزَزتو ، بالَكْسر ، ِعَزازاً و ، كقُعُود ، ُعُزوزاً  َشِديداً ، بَضمَّ

 ولها لَبٌَن َكثِيٌر. قال األَزَهِريُّ : أَظَهر التَّْضِعيف في (8)َخِلفَُها 

__________________ 
 .338/  3( اجلمهرة 1)
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 .14( سورة ي  اآية 2)
 .2( سورة ص اآية 3)
 زيد : وللمؤمنا. ( يف املفردات للراغب4)
 .206( سورة البقرة اآية 5)
 .54( سورة املائدة اآية 6)
 ( ويرو  :7)

 .بي  الوجوه ألّبة ومعاقرُ 
 ( التهذيب واللسان : إحليلها.8)
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 .الَعزَازُ و  الَعَزز ا واالسم تـََعز َزت كذِلكو  ا َعُزوزاً  ا ِإذا كاَنتح  َأَعز ت قدو  ا (1)ا وِمثـحُله قَِلير  َعُزَزتح 
او ةِ  َغلَبهَ فيو : قََهَره كَمدَّه َعّزه يَعُّزه َعزًّ ِة. قال الشاِعُر يَِصف َجَمالً : الُمعَازَّ  ، أَي الُمَحاجَّ

ز   عـــــــــــُ ـــــــــــَ ه  يـ يـــــــــــح ـــــــــــَ بـ كـــــــــــِ ـــــــــــح ن ـــــــــــ  مبـــــــــــَ رِي ـــــــــــطـــــــــــ  ـــــــــــ  ال  عـــــــــــل

َداِح     ـــــــــقـــــــــِ يـــــــــُض عـــــــــلـــــــــ  ال لـــــــــِ (2)كـــــــــمـــــــــا ابـــــــــرَتََ  اخلـــــــــَ
 

  
السَّْير بِِحْرص هذا الَخِليعِ على الضَّْرب بالِقَداحِ لعلّه  (3)أَي يَْغِلب هذا الَجَمُل اإِلبَل على لُُزوم الطَِّريِق ، فَشبَّهَ ِحْرَصه عليه وإِلَحاَحه في 

ة واالسم يَْستَْرِجع بعَض ما ذهب من ماِله ، والَخِليع : الَمْخلُوع الَمْقُمور مالَه. ة والغَلَبة ، ْسر، بالكَ  الِعزَّ  .َعْزَعَزةً  كعَْزَعَزه ، وهي القُوَّ

هو ةً  َغالَبَه ، أَي َغلَبَه في االْحتَِجاج ، وقيل : في الِخَطابِ  َعزَّ ه ُمعَازَّ نِي (وَ )، وقوله تعالى :  كعَازَّ أَي علبنِي ،  (4) (يف اخلِْطابِ ) َعزَّ

نِيو َء :وقُِرى نِي ، أَي َغالَبَنِي ، أَو َعازَّ ة ، ويقال : أَعزَّ  : َصارَ  َعزَّ ني فعََزْزتُه ِمنّي في الُمَخاَطبة والُمَحاجَّ ، أَي َغالَبَنِي فغَلَْبتُه ،  َعازَّ

 ٍء يُقَال فاَعلَني فَفعَْلتُه.وَضّم العَْيِن في مثل هذا ُمطَِّرٌد ولَْيس في كّل شيْ 

 ، وقال الراجز : الظَّْبيَةبِْنُت  ، بالفَتْح : العَّزةو

اَن عــــــــــــلــــــــــــ   ز ةَ هــــــــــــَ اجح  عــــــــــــَ حــــــــــــّ ِت الشــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــح  بــــــــــــِ

ٍك يف اإِلدحاَلجح     اِ  مــــــــــــــــالــــــــــــــــِ َ َو  مجــــــــــــــــِ هــــــــــــــــح  مــــــــــــــــَ

  
يَتو ة الَمْرأَة بَها ُسّمِ  ، وهي بنُت َجِميل الِكنانِيّة صاِحبة ُكثَيِّر ، وَجِميٌل هو أَبو بَْصرة الِغفَاِرّي. َعزَّ

ْلبَةُ  ، كَسَحاب : العََزازُ و وهو ما َصلَُب من األَْرض  «َعَزاَزها علَى أَّن لهم»لَوْفِد َهْمداَن :  وسلمعليههللاصلىفي ِكتَابِه و،  األَْرُض الصُّ

لُب السَِّريُع السَّْيِل. قال اب : العََزاز وَخُشَن واشتَدَّ ، وِإنََّما يَُكون في أَْطرافَها ، ويقال : : ما َغلَُظ من األَْرض  العََزازُ  ُن ُشَمْيل :الَمَكاُن الصُّ

 وأَْسَرَع َسْيُل َمَطِره ، يكوُن من الِقيعَاِن والصَّحاِصح وأَْسناِد الِجبَاِل واآلكاِم وُظُهوِر الِقفَاِف. قال العَّجاج :

َدرح  َن الــــغـــــــَ َهســــــــــــــــــح دح ي ويـــــــَ اســــــــــــــــــِ ا الــــعـــــــَ فـــــــَ  مــــن الصــــــــــــــــــ 

زَاَزهُ     رح  عــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ ا اهنــــــــــــــــحَ رحن مــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح  ويـــــــــــــــــَ

  
َحبَةُ ، ثّم الشُّْعبَةُ ، ثّم التَّْلعَة ، ثّم الِمْذنَُب ثمّ و أَنَّه نََهى عن البَْول »في الَحِديث و. العََزاَزةُ  قال أَبو َعمرو في َمسايِِل الَواِدي : أَبعَُدَها َسْيالً الرَّ

 لئالً يَتَرشََّش عليه. «العََزاز في

اج في ِصفَة الغَْيث : وأَسَ و  .العََزازَ  التفي َحِديث الَحجَّ

جلُ  أََعزَّ و  وساَر فيها ، كما يُقَال أَْسَهَل ، إِذا َوقَع في أَْرٍض َسْهلٍَة. َعَزازٍ  ، أَي في أَْرٍض  َوقََع فيها : إِْعَزازاً  الرَّ

ً  أََعزَّ  عن أَبِي َزيد :و  ، وقد َضعََّف َشِمٌر هِذه الكلمةَ عن أَبي َزْيد. أََحبَّهو : أَْكرَمه فاُلنا

ت عن أَبي َزْيد أَيضاً :و أْن ، إِذا الشَّاةُ  أََعزَّ َدْت واْضَرَعت ،  اْستَبَاَن َحْملَُها وَعُظَم َضْرُعَها من الَمْعِز والضَّ ، قال : وكذِلك أَْرأَْت وَرمَّ

تو بمعنًى َواِحٍد.  وقال ابُن القَطَّاع : ساَء َحْملَُها. َحْملَُهاَعُسَر  إِذا البَقََرةُ  أََعزَّ

قّة د : َعَزازو ع باليََمن. ، كَسَحاب : َعَزازو بالَخَواّص ، فإِن أَرَضها  إِذا تُِرَك تَُرابُها على َعْقرٍب قَتَلََها َشَماليَّها. قالوا : قُْرَب َحلَبَ  بالّرِ

َهابُ   أَحُد الّشعراِء الُمِجيِدين ، كان بعَد السَّْبِعمائَة ، وقد َذَكَره الَحافُِظ في التَّْبِصير. العََزاِزيّ  ُمطْلسمه ، وقد نِسب إِليها الّشِ

اءُ و  ، قال : السَّنَةُ الشَِّديَدةُ  ، بالمّد : العَزَّ

 ِإن طُرِقَا الَعز اءِ يـَعحِبرُت الُكوَم يف و 
 َشِديُده. ، كِمْحَراب ، أَي الَمَرِض  ِمْعزازُ  ُهوَ  يقال :و

ىو ّم : العُزَّ ى قال ابُن ِسيَده :و من النِّساءِ  العَِزيَزةُ  ، بالضَّ ى ، بمنزلة الفُْضلَى من األَْفَضل ، فإِن كان ذلك فالالُم في األََعزّ  تَأْنِيث العُزَّ  العُزَّ

فَاتليست بزائَِدة ، بل هي فِيِه على َحّد الالّم في الَحاِرث والعَبَّاس ، قال : والَوْجهُ أَن تُكون زائَِدةً ، ألَنَّا لم نَْسَمع  ى في الّصِ ، كما  العُزَّ

ْغَرى والُكْبرَ   ى.َسِمْعنَا فيها الصُّ
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ىو جاَء في التَّْفِسير أَّن الَّالَت َصنٌَم كان ِلثَِقيف ، (5) اْلعُّزى (فَ َرأَيْ ُتُم الاّلَت وَ أَ )وقوله تعالى :  كان لُقَرْيش وبَنِي ِكنَانَةَ ، قال  َصنَمٌ  : العُزَّ

 الشاعر :

__________________ 
 ( عبارة األزهري يف التهذيب : ولي  ذلك بقياس.1)
 .97رير ا ديوانه ص ( البيت جل2)
 ( التهذيب واللسان : عل .3)
 .23( سورة ص اآية 4)
 .19( سورة النجم اآية 5)
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ا  اهلـــــــــــــــــــَُ رَاٍت ختـــــــــــــــــــَ ائـــــــــــــــــــِ اٍء مـــــــــــــــــــَ ا وِدمـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  أَم

ِة     نـــــــــ  ـــــــــُ ز  عـــــــــلـــــــــ  قـ ا الـــــــــعـــــــــُ َدمـــــــــَ نـــــــــح ِر عـــــــــَ  واِبلـــــــــن ســـــــــــــــــــــــح

  
ى أَو ُل َمِن اتََّخَذها بُن َسْعِد بِن قَْيس َعْيالن ، َسُمَرةٌ َعبَدتَْها َغَطفانُ  : العُزَّ  َظاِلُم بُن أَسعَد ، فوَق ذات ِعْرق إِلى البُْستَان بتِْسعَة أَميال منهم أَوَّ

اه بُسًّا ، بقرب مّكة ، وقيل بالطَّائف ، (1)، بالنَّْخلَة الّشاِمية  ّم ، وهو قَوُل ابِن الكَ  بَنَى عليها بَْيتاً وَسمَّ قال غيره : اسُمه بُّساُء ، ولبِّي ، ، بالضَّ

ْوَت ، فبَعَث إِليها َرُسوُل هللا  بالَمّد كما َسيَأْتِي ، وأَقاُموا لها َسَدنَة ُمضاَهاةً للَكْعبَة ، َخاِلَد بَن  وسلمعليههللاصلىوكانُوا يَْسَمعُون فيها الصَّ

 وأَْحَرَق السَُّمَرةَ. وقتل الساِدنَ ،  فَهَدم البَْيتَ  َرِضَي هللا عنه عاَم الفَتْح ، الَوِليد

ه : أَخبََر ِهَشاُم بُن الَكلبّي عن أَبِيه عن أَبِي صَ و  اِلح ، عن ابِن َعبَّاس قال : كانتقَرأُْت في َشْرح ِديواِن الُهَذِليّين ألَبِي َسِعيد السُّكَّرّي ما نَصُّ

ى َمكَّةَ بعََث خالَد بَن الَوِليد فقال : ائِْت بَْطَن نَْخلَةَ ، فإِنك تَِجُد  وسلمعليههللاصلىلما افتَتَح النَّبِيُّ َشْيَطانةً تأْتي ثاَلَث َسُمَرات ببَْطن نَْخلَة ف العُزَّ

اٍت ، فاْعِضد األُولَى ، فأَتَاَها فعَضَدها ، ثم أَتَى النَّبِيَّ  : ال ، قال : فاْعِضد  ، فَقَال : هل رأَيَت َشْيئاً : قال وسلمعليههللاصلىبها ثاَلَث َسُمرَّ

ً  وسلمعليههللاصلىالثَّانِيَة ، فَأَتَاَها فعََضَدها ، ثم أَتَى النبيَّ  قال : ال ، قال : فَاْعِضد الثَّاِلثَةَ. فأَتَاَها ، فإَِذا هو بِزْنِجيّة  ؟، فقال : هل رأَيَت َشْيئا
ا نظر ِإلى َخاِلد قال : (3)ِرق بأَْنيَابها وَخْلفَها ُدبَيّة نَافَِشٍة َشعَرَها َواِضعٍَة يََدْيَها على َعاتِقها تَحْ  (2)  السُّلَِمّي وكان ساِدنَها فَلَمَّ

ز  َأاَي  ذِّيب  عـــــــــــُ كـــــــــــَ ّدًة ال تـــــــــــُ دِّي شــــــــــــــــــــــــَ   (4)شــــــــــــــــــــــــُ
رِي    اَر وِشـــــــــــَِّ مـــــــــــَ ي اخلـــــــــــِ ـــــــــــقـــــــــــِ  عـــــــــــلـــــــــــ  خـــــــــــالـــــــــــٍد أَل

  

داً  ــــــــــِ ــــــــــوَم خــــــــــال ــــــــــي ــــــــــي ال ل ــــــــــُ قــــــــــت ــــــــــَ ِك ِإن ملح ت ــــــــــ  ــــــــــِإن  ف

رِي    َنصـــــــــــــــــــــــــــ  ٍر وتــــــــــــــَ ي بـــــــــــــُذ ٍّ عـــــــــــــاجـــــــــــــِ وئـــــــــــــِ  فـــــــــــــبـــــــــــــُ

  
 فقال خالٌد :

ز  اي  ِك   عــــــــــــُ انــــــــــــَ حــــــــــــَ بــــــــــــح ِك ال ســــــــــــــــــــــــــُ رانــــــــــــَ  كــــــــــــفــــــــــــُ

كِ     ــــــــــــــــــــَ ان ــــــــــــــــــــد َأهــــــــــــــــــــَ  ِإين وجــــــــــــــــــــدُت   ق

  
ى تِلك فأَخبََره. فقال : وسلمعليههللاصلىثّم َضَربََها ففَلَق رأَْسها ، فإِذا هي ُحَمَمةٌ ، ثّم َعَضَد السَُّمَرةَ وقَتَل ُدبَيَّةَ الّساِدَن ، ثّم أَتى النبيَّ   العُزَّ

ى وال ى : وكان َسَدنةُ قال « للعَرب بَْعَدَها أَبداً ، أََما إِنّها ال تُْعبَد بعَد اليوِم أَبداً  ُعزَّ ةَ ، من بني ُسلَيم ، وكان  العُزَّ بني َشْيبَاَن بن َجابر بِن ُمرَّ

 .(5)آِخَر َمن َسَدنها منهم ُدبَيّةُ بُن َحَرمّي 

، ومن َمّد يقول : ُعَزْيَزَواِن  انِ ُعَزْيَزيَ  ، وهما ويَُمّد : َطَرُف َوِرِك الفََرِس ، أَو ما بَْين العَْكَوةِ والَجاِعَرة ، ُمَصغَّراً َمْقُصوراً  العَُزْيَزىو

لََوْين ، فُِصلَتا من العَْجب وأَطراِف الَوِرَكْين : وقال أَبو َماِلك : العَُزْيَزَوانِ  وقِيل : : َعَصبَةٌ َرقِيقةٌ  العَُزْيَزى : َعَصبَتَاِن في أُصوِل الصَّ

 ُمرّكبةٌ في الَخْوَراِن إِلى الَوِرِك ، وأَنشد في ِصفَِة فََرٍس :

ه  ُرومــــــــــــــُ تح كــــــــــــــُ يــــــــــــــطــــــــــــــَ زاُه ونــــــــــــــِ َزيــــــــــــــح ر ت عــــــــــــــُ ــــــــــــــِ  أُم

ــــــــــــــ  ِ     َوث ٍب مــــــــــــــُ لــــــــــــــح ٍر رَاٍب وصــــــــــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــَ  ِإىل كــــــــــــــَ

  
 رأُْس الفَِخد الُمْستَِدير كأَنّه َجْوَزةٌ. (6)الُمَراُد بالُكُروم 

ون َعَزاَزةَ و ، أَعزَّ و اَن ، بالَكْسر ،ِعزّ  العََربُ  َسّمتو بُن ُعَمَر بِن  أََعزُّ و كُزبَْير ، ُعَزْيزاً و ، كأَِمير ، َعِزيزاً و ، كَحْمُدون ، ، بالفَتْح ، وَعزُّ

د السُّْهَرَوْرِديّ   .557البَكرّي ، حّدَث عن أَبي القاسم بِن بَيَان وَغيِره ، مات سنة  ُمَحمَّ

، أَبو الَمَكاِرم ، َرَوى عن أَبي القَاِسم بن السََّمرقَْنِدّي ، قيل اسُمه  (7)، بفَتْح الّظاِء الَمْنقُوطة  الظَّهْيِريّ  بن الُمَظفّر البَْغَداِديّ  بُن َعِليّ  األَعزُّ و

مياطّيِ ، َسِمع أَباه أَبا الَمَكارم الَمْذُكور في سنة مياِطّي  83 الُمَظفّر ، وَولُده أَبو الَحَسن َعلّي من ُشيوخِ الّدِ وقد رأَيته في ُمْعَجم ُشيُوِخ الّدِ

 وأَبُو َسِمَع ُشْهَدة الَكاتِبَة ، وعنه أُّم عبد هللا َزْينَب بِنُت الَكَمال العُلَّْيق فََضائِل بن بنُ  األَعزّ  أَبو نَْصرو هكذا ، وقد أََشْرنَا إِليه في : َظْهر.

ثون. هرّي ،، َسِمع أَبا محّمد الَجو قََراتَِكينُ  األَعزِّ   ُمَحّدِ

، روى عن أَبي الَوْقت ذَكره ابُن  أََعزَّ  ، شيٌخ ألَبِي إِسحاَق السَّبِيِعّي ، ذكره ابُن َماُكواَل. ويَْحيَى بُن عبد هللا بن أَعزّ  قْلت : وفاتَه عبُد هللا بنُ 

 الرحمن ، َرَوى عن بن َكَرم الَحْربِّي ، عن يَْحيَى بن ثابت بن بُْندار ، وابنه عبد أَعزّ و نُْقَطة.

__________________ 
 ( كانت بواٍد يقا  له ُحراض ِ زاء الُضِمري عن ميا املصعد إىل العرا  من مكة ا ايقوت.1)
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 خبّناسة.« : العز »( يف معجم البلدان 2)
 الس لمي مث الشيباين.ا ومتام االسم يف املعجم : ُدبية ابن َجرحمي « ربية»( عن معجم البلدان ا وابألصر 3)
 ( روايته يف معجم ايقوت :4)

 أعّزّي شدي شدة ال تكذيب
 انظر ما تقدم بشبنه.« ربية بن جرمي»( ابألصر : 5)
 «.ابلكرمة ا وعبارة اللسان : والكرمة : رأس الفخذ اخل قوله : ابلكروم ا كذا يف النسخ والظاهر :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 س : الظ هريي ابلضم شكاًل.( يف القامو 7)
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َرم بن ُن بُن  ّمد بِن َأكح د ا َرحيبّ ا واَ ســــــــَ َجح
ِليم. َأَعز   عبِد   بن َأيب امل بن َقالِق  ا  اأَلعز  و  املوســــــــوّي ا ذكره ابُن ســــــــَ

ر ا وُكنحَيُته أَبو الُفتُ  َلفّي ولَِض منه ا واله َنصـــح َكنحَدرِيِّة ا َمَدَح الســـِّ ّيد بن عبد الكرمي  اأَلعزّ و  وح.شـــاِعُر اإِلســـح بُن عبد الســـّ
َلمّي ا َرَو  عن َأيب طَاِلب بن يُوســـــــــــف ا وُعَمُر بن بُن َمبحنُوس ا  اأَلعزّ و  بن ُعمر ا كتَب عنه ابُن نـُقحطَة ا اأَلَعزّ  الســـــــــــ 

ر اب اِئر َأمحُد بُن عبد الوّهاب بن َخَلف بن َبدح نِّف يف أَن  ا وأَبُو الَفضــَ ُصــَ
العالِئّي ا ُوِلد ابلقاهرة  اأَلعزّ  ن بِنحتِ ذكَره امل
ر َوزِيُر امللِك الكامر. اأَلعزّ و  699وتويف سنة  648سنة   الذي ُنِسب ِإليه هو ابن ُشكح

انُ و بَّاِء ، وألُْختَِها أُخَرى يقال لها َعدَّاُن. ، بالفَتْح : ِحْصٌن على الفُراتِ  َعزَّ  ْبٍت.خَ  َعّزانُ و ، بل هي َمِدينَة كانت للزَّ

انُ و ، وهي َمِدينَةٌ َعِظيَمةٌ  كتَِقّل : قَاِعَدةُ اليََمنِ  تَِعزّ و في جبل َصبِر ، تَِعزّ  قْلت : هي من حصون ِمن ُحُصون اليََمن. ، كَكتِف : َذِخرٍ  َعزَّ

 َذاُت أَسواٍر وقَُصور ، كانَْت َداَر ُمْلِك بَنِي أَيُّوَب ثّم بَنِي َرُسوٍل من بَْعِدِهم.

 ، كذا في اللَّسان والتَّْكِملَة. َزْجٌر لها َعْزَعزْ و َزَجَرَها فلم تَتَنَحَّ ، ، أَي تَتَعَْزَعزْ  بالعَْنِز فلَم َعْزَعزَ  يقال :و

زَ و به اعتَزّ و ، به َعِزيزاً  بفاُلٍن : َعدَّ نَْفَسه اْعتَزَّ و َف ، ومنه تَعَزَّ ُد بن الُمتََوّكل العَبّاِسّي ، ُوِلَد سنة  الُمْعتَزُّ  ، إِذا تََشرَّ باهلل أَبو عبد هللا ُمَحمَّ

 ِعر الَمْشُهور.الّشا الُمْعتَزّ  وابنه َعْبُد هللا بنُ  255وتُُوفِّي في رجب سنة  252وبُويَِع له سنة  224

ْمُل : تََماَسَك فلم  استَعَزَّ و هللا به : أََماتَه ، استعَزَّ و به ، كما في األََساس ، استعَزّ  ، وكذلك اْشتَدَّ َعلْيه وَغلبَه ، إِذا َعلَْيه الَمَرضُ  استَعَزَّ و الرَّ

زَ و يَْنَهلْ  زَ  ، وكذا الَمَطُر األَْرضَ  َعزَّ  وَشدََّدَها فال تَُسوُخ فيها األَرُجُل ، قال العَّجاج : لَبََّدَها ، إِذا تَْعِزيزاً  الَمَطُر منها َعزَّ

ز زَ  ا ح  عــــــــــَ هــــــــــَ ي اإِلســــــــــــــــــــــــح طــــــــــِ عــــــــــح ه وهــــــــــو مــــــــــُ ــــــــــح ن  مــــــــــِ

ا ح     تــــــــــَ هــــــــــح ه ابلــــــــــتــــــــــ  نــــــــــَ تــــــــــح وارِي مــــــــــَ رحُب الســــــــــــــــــــــــ   ضــــــــــــــــــــــــَ

  
اَغانِّي بَضّم الّزاي األُولَى  َعَزْوَزىو  ، فيما يقال ، هكذا قاله الصاَغانِّي. ع بين الَحَرَمْين الشَِّريفَْين : (1)، كشَرْوَرى ، وَضبََطه الصَّ

ةُ و  بن أَبي األَسود. : فََرُس الَخْمَخاِم بن َحَملَةَ  الَمعَزَّ

اَن.، من نَوَ  قَْلعَةٌ بُرْستَاِق بَْرَذَعةَ  ، بالَكْسر : ِعزّ و  اِحي أَرَّ

ً  الِعزّ و  الَكثِير الذي ال يَْمتَنِع منه َسْهٌل وال َجبَل إِالّ أََسالَه. العَِزيز ، وقيل : هو الَمَطُر الشَِّديدُ  ، أَي بالَكْسر : أَيضا

ر قَْولُه تعالى :  العَِزيزُ  : األَعزّ و َها اْْلََذلَّ ) اأْلََعزُّ  (لَُيْخرَِجنَّ )، وبه فُّسِ  َعِزيزٌ و أَعزّ  ويُقَال : َمِلكٌ  .(3)منها َذِليالً  العَِزيزُ  يأَ  (2) (ِمن ْ

 بَمْعنًى َواِحٍد ، قال الفرزدق :

ىَن لـــــــــــنـــــــــــا  اَء بـــــــــــَ مـــــــــــَ َك الســـــــــــــــــــــــــ  ِذي لـــــــــــََ  ِإّن الـــــــــــ 

ه     مــــــــــــــــُ ائــــــــــــــــِ تــــــــــــــــًا دعــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح ز  بـــــــــــــــــَ َو ُ  َأعــــــــــــــــَ  وَأطــــــــــــــــح

  
وإِنَّما َوّجهَ ابُن ِسيَده هذا على َغْير الُمفَاَضلَِة ، ألَن الاّلم ومن ُمتَعَاقِبَتَان  (4) (َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيهِ )َطِويلَةٌ ، وهو مثل قَْوِله تعالى :  َعِزيزةٌ  اي

ة ، ألَنّه َمْسُموع ، وقد َكثُر استِْعَماله على أَّن هذا ُوجِّ   ه على كبِير أَيضاً.، وليس قَْولُُهم : هللا أَْكبَر بُحجَّ

 : المعزوزةو المطر الكثير. العز قال أَبو حنيفة :و .عززهاو قد لبدها المطر ، عزازة]و َمْعُزوَزةٌ  أَرض يُقَال : : الشَِّديَدةُ. الَمْعُزوَزةُ و

من الَمَطر ، وفي قَْوِل الُمَصنّف نََظٌر ، فإِن الشَِّديَدةَ والَمْمُطوَرةَ ِكالُهَما من  ِعزّ  * : أَصابها [َمْعزوزة ، يُقال : أَرض األَرض الممطورة

اءُ و العََزاَزة ِصفَِة األَرِض ، كما َعرْفت ، فال َوْجهَ لتَْخِصيِص أََحِدهما ُدوَن اآلخِر ، مع القُُصوِر في ِذْكر نََظائِر األُولَى ، وهي ، كما  العَزَّ

 لمستدركات.نبّه عليه في ا

ُد بنُ  أَبو بَْكرو ِجْستَانِيّ  العَُزْيِزيّ  ، َكُزبَْير ، وقد أَْغفَل َضبَطه قُُصوراً ، فإِنّه ال يُْعتَمد هنا على الشُّْهَرة مع ُوجود االْختِالِف ، ُعَزْيز ُمَحمَّ  الّسِ

ر ، ُد بنُ  يَقُولُون أَي البَْغَداِديُّون ،،  والبَغَاِدَدةُ  330والُمتَوفَّى سنة  ُمَؤلّف َغِريِب القُْرآن الُمفَّسِ ، ومنُهم الَحافُِظ أَبو  بالّراءِ  ، ُعَزْيز هو ُمَحمَّ

ُد بُن ناِصر الّسالمّي ، والَحافِظ أَبو بَْكر محمُد ابُن عبد الغَنِّي بِن نُْقَطة ، وابن النّّجار صاحب التاريخ ، وأَبو محّمد بن ُعبيد هللا  الفَْضل محمَّ

 بن الّصبّاح البَْغَداِدّي ، فهؤالءِ  ، وعبد هللا
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__________________ 
 ( ومثله يف القاموس ومعجم البلدان ا قا  العمراين : موضض با مكة واملدينة.1)
 .8اآية « املنافقون»( سورة 2)
أي ليخرجن العزيُز منهبا « ّن األعز  منها األذ   لَيخرجَ »قوله : أي العزيز منها ذلياًل ا عبارة اللسان : وقد قرئ : »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 ذلياًل ا فبدخر األلف والالم عل  ا ا  ا وهذا لي  بقوّي ألن ا ا  وما وضض موضعها من املصادر ال يكون معرفة.
 .27( سورة الروم اآية 4)
 ما با معكوفتا سقرت من الكويتية. (*)
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بطُوا ابلر اِء ا  ر بن الَعَريبّ ا وأَبو عامر الَعبحَدرِّي ا كل هم ضــــــــــــــَ ديفّ ا وأَبو َبكح اِ  أَبو علّي الصـــــــــــــــّ َغارَِبة اُ ف 
َ
وتَِبَعهم من امل

ا َأي من  وهو َتصحِحيف ا َوبـَعحُضهم والقاِسم الت ِجييّب ا يف آخرين ا وِإليه َذَهب الص الُح الص َفِدّي يف الَوايف ابلَوفَيات ا
ر ا قد الَبَغاِدَدة ا رَاُد به ا َاِفُة ابُن اَنصـــــــِ

ُ
ّنَف ِفيهِ  وامل اَلًة مســـــــتقل ًة ا صـــــــَ وقد  ا ورج َح أَن ه ابلر اِء ا ومَجَض كالَم الناسِ  رِســـــــَ

َرَب يف َحِديٍد اَبرِدٍ  بحرت من قبر ا ُُروِف ا بر هو من قبرِ  ضـــــــــَ  أَلن مجيض ما احَتج  به فيها راِجٌض ِإىل الِكَتابِة ال ِإىل الضـــــــــ 
واضــــــــــــــِ 

َ
ِتَما  َيطحر  هِذه امل َض الجي الناِ رِين يف تلك الِكَتااَبت ا ولَيحَ  يف جَمموعه ما يُفيد الِعلحَم أَبن  آِخَره رَاٌء ا بر االحح

َانُض َأن يكون فـَوحَقها نـُقحطَة فَجعَ 
رُي رَاًء ا مثّ ما امل َهُر عن نـَقحرت الز اي فَتصــــــــــِ َلَها بعُ  من ال احَتج  هبا ا ِإذ الكاِتُب قد َيذح

نِّف ا قا  ا َا صــــــــــــَ
ُ
ِويُب ما َذَهب ِإليه امل َا  ا ولَنذحُكر فيه أَقـحَواَ  الُعَلَماِء لَيظحَهر لك َتصــــــــــــح ِفُة الذ َهيبّ يف مُيَيِّز عالَمَة اإِل ح

ر لَقوحله أبُمور : قا  ابُن انصــــر وغريُه : من قَاله بزَاَءيحن ُمعحَجَمَتاح فَقد صــــَ  (1)املِيزَان يف تـَرحمَجَِته  ّحف ا مثّ احَتّج ابُن انصــــِ
ار ا وقــد مَت  الَوهُم فيــه عل  الــداَرقطيّن وعبــِد  رُحهــا تُِفيــد الِعلحم أبَنــّه ِبرَاٍء ا وكــذا ابُن نـُقحطــَة وابُن الّنجــّ الَغيِنّ ا َيطو  شــــــــــــــَ

 يف ذلك يف َترمَجَِته يف لريخ اإِلســــــــالم ا قا  ا بزاي مكر رة ا وقد َبســــــــطحنا القو َ  عزيز واخَلِطيب ا وابِن َماُكواَل فقالوا :
ِف عنه ا وقد اشــَتَهر عل  األَ  ُض الَكشــح رِت فيه ا ألَنّه َموضــِ ري : هذا املكاُن هو َ َر  الَبســح َنِة ا اِفُة ابُن َحَجر يف الت بحصــِ لســِ

 ا بزاَءين معجمتا. للُعَزيحزِيّ  ِكَتاُب َغرِيِب القرآن
ه لَِقيَه وَجالَسه وَسِمع َمعَه ومنه ، وقَِضيّة َكالم ابِن نَاِصر وَمْن تَبِعَه أَن تَُكوَن الثَانِيَةُ َراًء مهملَة ، والُحْكم على الدار قطنّي فيه بالَوَهم مع أَنّ 

 ِعْنِدي. (2)ي َغايَة البُْعِد ثّم تَبِعَه النُّقَّاُد الِذين انتَقَُدوا عليه ، كالَخِطيب ، ثم ابن َماُكواَل وَغْيرهَما ، ف

ألَبِي بكر بِن ُدَرْيد ، وقد  (3) والذي احتَجَّ به ابُن ناِصِر ُهو أَّن اإِلثباَت من اللّغَويِّين َضبَُطوه بالّراِء. قال ابُن نَاِصر : رأَْيت ِكتَاَب الَماَلحن

ِجْستَانِّي ، وقَْيده بالرَّ  ُعَزْيز َكتََب َعلَْيه لمحّمد بن د الطَّبَِرّي تُوزوَن ، وكان ضاِبطاً ، نُسخةً من الّسِ اِء ، قال : ورأَيت بَخّط إِبراِهيَم بِن ُمَحمَّ

قال : ورأَيُت بَخّط محّمِد بِن نَْجدة ـ  بالّراِء غير معجمةـ  َغِريِب القرآن ، َكتَبَها عن الُمصنّف ، وقيّد التَّْرجمة : تأِْليف محّمد بن ُعَزْير

ئمة في اللُّغَة غوي نُْسَخة من الِكتَاِب كذِلك. قال ابُن نُْقَطة : ورأَْيُت نُْسَخةً من الِكتَاب بَخّط أَبِي عامر العَْبَدِرّي ، وكان من األَ الطَّبَِرّي اللّ 

د  نجّي : رأَيُت نُْسَخةً من هذا الكتاب بَخّط محّمد بن نَْجدة ، وهو ُمَحمَّ ابن الُحسين الّطبَرّي ، وكان والَحِديث قال فيها. قال عبد المحسن الّسِ

كتاب غريب القرآن لمحّمد بن ُعَزير ، األَِخيَرة راٌء َغْيُر ُمْعَجَمة. قال أَبو عامر : قال لي عبد الُمحسن :  غاية في اإِلتْقَان ، تَرجمتُها :

ِجْستَانِي ، آخره راٌء ، مكتوب بخّط ابن ُعَزْيٍر ورأَيُت أَنا نُْسَخةً من كتاب األَْلفاظ رواية أَحمد بن ُعبيد بن ناِصح ، لمحّمد بن ُعَزيْ  ر الّسِ

 نَفسِه الذي ال يَُشّك فيه أَحٌد من أَهل الَمْعِرفة.

ه وأَخَذ عنه ولم هذا آخر ما احتَجَّ به ابُن نَاِصر وابُن نُقطة. وقد تقدَّم ما فيه. ثّم قال الحافظ : فكيف يَْقطع على َوهم الدارقطنّي الذي لَِقيَ 

 فَِرد بذلك حتى تابَعَه َجَماعةٌ.يَنْ 

ْينَاه ، ووجد بَخّط أَبي هذا عندي ال يَتِّجه ، بل األَمر فيه على االحتمال ، وقد اشتهر في الّشرق والغَْرب بَزاَءْيِن ُمْعَجَمتَْيِن إِالّ عنَد َمن َسمَّ 

لِفّي أَنّه بَزاَءْين. وقيل فيه : براٍء آخره ، واألَصح بَزاءَ  أَميُّل ، إِالّ أَن  [وأَتْبَاعه]ين. قال : والقَْلُب إِلى ما اتَّفََق عليه الدارقطنّي َطاِهر الّسِ

ن َضبََطه من الَمغَاِربة بَزاَءْين ُمْعَجَمتَيْ  ن أَبو العَبَّاس أَحمد بُن عبد يَثبت عن بَْعِض أَهل الّضبط أَنّه قَيََّده بالُحُروف ال بالقَلَم. قال : وِممَّ

ّم رجَع في آخِر الكالم أَنه لَْيَمان الغَسَّانّي التُّْدِميِرّي ، كما نَقَلَه ابُن عبد الملك في التَّْكِملَة ، وتعقّب ذِلك عليه بَكاَلم ابِن نُْقَطة ، ثالَجِليل بن سُ 

فِدّي إِلى الّدار قُْطنّي ، قال : وهو ُمعاِصُره وأََخَذا َجِميعاً عن أَبي بَْكر بِن األَْنبَاِرّي ، أَي فهو أَعَرُف  على االْحتَِمال. قلت : ونسبَه الصَّ

 باْسمه ونََسبِه من غيره.

ً  ُعَزْيزو اَغانِّي. ُكْحٌل م ، أَي كُزبَْير أَيضا  َمْعُروف من األَْكَحاِل ، نقله الصَّ

ى َحْفرو  ظاهره أَنه بفَتْح العَْين ، وهكذا هو (4)،  عزَّ
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__________________ 
 بزاءين. والعبارة التالية مل ترد يف ترمجته.« عزيز» 7942تدا  ترمجة رقم ( ورد يف ميزان االع1)
 .«النقد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«التالحن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 ( ضبطت يف القاموس بكسر العا. ويف معجم البلدان : كفر ِعزّا.4)
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ِر الَعاح وقالوا : هوَمضحُبوط خَبرّت الّصاَغاينّ ا والذي ضَ  َوحِصِر. َبطَه من َتَكل م عل  الِبَقاع والبُلحَدان أَنه بَكسح
 انِحَيٌة ابمل

زَ و س : اشتَدَّ وَصلُبَ  ، وفي األَساس واللَّسان : لَْحُم النّاقَِة : لَحُمه تَعَزَّ  ، وقال الُمتَلَّمِ

َرت  مــــــــــــَ ٌد ِإذا ضـــــــــــــــــــــــــَ ز زَ ُأجــــــــــــُ عــــــــــــَ هـــــــــــا  تـــــــــــــَ مـــــــــــُ   ــــــــــــَح

ُ  و     بـــــــــِ نـــــــــح ا ال تــــــــــَ هـــــــــَ عـــــــــِ ّد بـــــــــِنســـــــــــــــــــــــح (1)ِإذا ُتشـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 من قَِصيدةٍ فائِيّة ِعدَّتُها ثاََلثَةٌ وِعْشُرون بَْيتاً : الُهَذِليّ  ثابِِت بن َعْبد َشْمس في قَْوِل أَبي َكبِيرٍ  العَِزيَزةُ و

رَاشِ  ُت ِإىل فـــــــــــــِ يـــــــــــــح ـــــــــــــَزةٍ  حـــــــــــــىّت انـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــَ زِي   عـــــــــــــَ
وحَداءَ     ا   (2) ســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ فـــــــــِ ـــــــــح ُة أَن ثـــــــــَ فِ َروح صـــــــــــــــــــــــَ خح  كـــــــــاملـــــــــِ

  
 وأَولَُها :

ِرِف  ٍة مـــــــــن َمصـــــــــــــــــــــــح بـــــــــَ يـــــــــح ر عـــــــــن شـــــــــــــــــــــــَ ريحَ هـــــــــَ  أَُزهـــــــــَ

فِ     لــــــــــــــِّ كــــــــــــــَ تــــــــــــــَ اِذٍ  مــــــــــــــُ وَد لــــــــــــــبــــــــــــــَ لــــــــــــــُ  أَم ال خــــــــــــــُ

  
 يريد ُزَهْيَرة وهي ابنتُه ، وقَْبل هذا البَْيت :

ٌة و  يـــــــــــّ شـــــــــــــــــــــــــِ يب َوحح َدوُت وصـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ ـــــــــــقـــــــــــد غـــــــــــَ  ل

ِرفِ     شــــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
ريٌَة ابمل ت الــــــــــــــــــّرِداِء َبصــــــــــــــــــــــــــــــــِ  حتــــــــــــــــــَ

  
يح َمْن أَشَرَف لها أََصابَتْه إِالّ أَن يَسيريد  يح تَْصفُقُنِي. وبَِصيَرة الخ ، أَي هِذه الّرِ يَح. يقول : الّرِ  تَتَِر تدُخل في ثِيَابِه ، والُمَرادبالَوْحِشيّة الّرِ

لم أََزْل أَْعلُو حتى بَلَْغت َوْكَر الطَّْير. : ي ِمْنقَاَرها ، أَراد ، وبالِفَراش َوْكرها ، وَرْوثَة أَْنِفَها ، أَي َطَرف أَْنِفَها. يَْعنِ  (3) العُقَاب بالعَِزيزة

ن أَراَدَها ، ويُْرَوى أَيضاً َغِريبَة ، بالغَْين والراِء ، وهي  ويُْرَوى َعِزيبَة والِمْخَصُف : الذي يُْخَصف به ، كاإِلْشفَى ، ، وهي التي َعَزبَت َعمَّ

 في َشْرح ديوان الُهَذليّين.السوداُء ، كما نَقله السُّّكِرّي 

ا ْء بهجى يقولون : فالنو ولََحقَّ َما ، كذا في األَساس. َما ، أَي لََشدَّ ما لَعَزَّ  تُِحبُّني ، فيقُول : للَّرُجل : يَقُولُونو ا ، أَي ال َمَحالَةَ  َعزًّ ، أَي  بَزًّ

إِذا تَعظََّم أَُخوك شاِمخاً عليك فَُهن  أَي ، والعََرُب تَقُولُه ، وهو َمثٌل ،« أَُخوك فُهنْ  َعزَّ  إِذا»قال ثَْعلَب في الَكاَلم الفَِصيح : و َطْوعاً أَو َكْرَها.

بَاالً. : أَي تواضع له فإِن اْضِطرابك عليه يَِزيُدك ذاُلًّ وخَ  ولم تُقَاِوْمه فِلْن له وقََهَرك إِذا َغلَبَكَ  ، فالتَِزْم له الَهَواَن ، وقال األَزهرّي : الَمْعنَى :

أَُخوك فِهْن. بَكْسر الهاِء. َمْعنَاه : إِذا اْشتَّد َعلَْيك فِهْن له وَداِره. وهذا من  َعزَّ  قال أَبو إِسحاق : الذي قاله ثَْعلَب َخَطأٌ ، وإِنََّما الكالم : إِذا

ة لعَرب ال تَأُْمر بذِلك ، ألَنهمَمكاِرم األَخالِق. وأَّما ُهْن ، بالّضّم ، كما قَالَه ثَْعلَب ، فهو من الَهَواِن ، وا ْيم. أَِعزَّ  أَبَّاُؤون للضَّ

 قال ابُن ِسيَده : إِن الذي َذهَب إِليه ثَْعلٌَب َصِحيٌح ، ِلقَْول ابِن أَحَمر :

ٍة مــــــــــــــــــــــــــن اأَلاّيم لــــــــــــــــــــــــــواَل و   قــــــــــــــــــــــــــارِعــــــــــــــــــــــــــَ

ا    يــــــــــنــــــــــَ تح عــــــــــنــــــــــك حــــــــــِ زَاحــــــــــَ ُم لــــــــــَ هــــــــــُ يــــــــــلــــــــــُ بــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ

  

ُت  بـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــقـــــــــَ   (4)َدبـ لـــــــــُت أَب قـــــــــُ ـــــــــَ رَاَء فـ ا الضـــــــــــــــــــــــ   هلـــــــــَ

ز  ِإذا     وانَ  عـــــــــــــــــَ ك َأن هتـــــــــــــــــَُ مـــــــــــــــــِّ  ابـــــــــــــــــُن عـــــــــــــــــَ

  
 ، وهو أَيضاً من األَمثال ، وقد تقّدم في ب ز ز. أَي َمْن َغلََب َسلَب «بَزَّ  َعزَّ  منو»

َي به الِعزّ  ، مأُْخوذ من الَمِلك كأَِمير ، العَِزيزُ و ّدة والقَْهر ؛ وُسّمِ ةِ  ، أَي فلَْيس هو من ِلغَلَبَتِه على أَْهِل َمْملََكتِه ، وهو الّشِ  العَِزيزُ و النَّْفس. ِعزَّ

ر قوله تعالى :  ، كما يُقَال النََّجاِشّي لَمْن َملَك الَحبََشة ، وقَْيَصر لَمْن َملَك الّرومَ  لَقَُب َمْن َملََك ِمْصر مع اإِلْسَكْنَدِريَّة أَيضاً : اي )، وبهما فُّسِ
 .(5) (َمسَّنا َوَأْهَلَنا الضُّرُّ ) اْلعَِزيزُ  (أَي َُّها

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

اج : هو الُممتَنِع فال يَْغِلبُه شيْ  اْلعَِزيزُ  جَّ ٍء ، ٌء. وقال َغْيَره : هو القَِوّي الغاِلُب كلَّ شيْ : من ِصفات هللا تعالى وأَسمائِه الُحْسنَى ، قال الزَّ

زو ْن يََشاُء من ِعبَاِده.لمَ  الِعزَّ  ، وهو الذي يََهب الُمِعزّ  وَجلَّ : َعزَّ  ومن أَسمائِه .(ء  لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ )وقيل : هو الذي  : التََّكبُّر :  التَّعَزُّ
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أَي  (6) (ال َيَْتِيِه اْلباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفهِ ) َعِزيزٌ  (َوِإنَُّه َلِكتاب  ): َمِنيٌع ال يُْغلَب وال يُْقَهر ، وقَوله تعالى :  َعِزيزٌ  ورجل

 ، قال َطَرفَةُ : ُمِعزّ  ، على الُمبَالَغَة ، أَو بمعنى ِعزٌّ َعِزيزٌ و ن هذا.ٌء ممن أَن يَلَحقَه َشيْ  َعزّ و ُحِفظَ 

__________________ 
 .«قوله : ال تنب  أي ال ترغو كذا يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( اللسان : شعواء.2)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بكسر العا.3)
 .«دبيت»( عن اللسان وابألصر 4)
 .88( سورة يوسف اآية 5)
 .41( سورة فصلت اآية 6)
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ٍر و  ُة َوائـــــــــــِ ُب ابـــــــــــنـــــــــــَ لـــــــــــِ غـــــــــــح ـــــــــــَ ه تـ َرتـــــــــــح  لـــــــــــو َحضـــــــــــــــــــــــــَ

وا لـــــــــــــه     كـــــــــــــانـــــــــــــُ زنالـــــــــــــَ زِيـــــــــــــزاً  عـــــــــــــِ رَا عـــــــــــــَ  واَنصـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ْحر ، يَقُولُون : ي وَكِلَمةٌ َشْنعَاُء الْهل الّشِ كو لَقَْد كان َكذا وكذا ، بِعّزِ  اْخَشْوِشنُوا»في َحِديِث ُعَمر : و، كقَْوِلك : لعَْمِري ولَعَْمُرك.  بِِعّزِ

َدة. والِميُم َزائَِدة ، كتََمْسَكن من السُُّكون ، وقيل : هو من الَمعَز وهو الشّدة  الِعزّ  أَي تََشدَُّدوا في الّدْين وتََصلَّبُوا. من ، «تََمْعَزُزواو القُّوةِ والّشِ

زتُ و ِضِعه ويَُروى و: تََمْعَدُدوا. وقد ذُِكر في َموضعه.، وَسيَأْتِي في َموْ  يتُُهم  َعزَّ اءُ . و(1)القَْوَم : قَوَّ ة : األَِشدَّاُء وليس من األَِعزَّ النَّْفِس.  ِعزَّ

 ما أَنَّك َذاِهٌب ، كقَوِلك : َحقًّا أَنّك َذاِهب. َعزَّ  ونقَل ِسيبََوْيه : وقالُوا :

كة : ال العََززو ْلُب السَِّريع السَّْيل. وأَرضٌ ، ُمَحرَّ اءُ و َعَزاَزةٌ  َمَكاُن الصُّ  ، أَنشَد ابُن األَْعَرابِّي : (2) َمْعُزوَزة : َعزَّ

زَاَزة وحٍء   عـــــــــــــَ ِض ســـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــح ِر نــــــــــــــَ  كـــــــــــــرِّ ســـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــِ

رِّ     زَاَزةٍ لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــُ رَارُ  عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ تح قـ  ســــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــَ

  
ةٌ  وفَرسٌ   : َغِليَظةُ اللَّْحِم َشِديَدتُه. ُمْعتَزَّ

يت وقولهم : ْزت عنه ، أَي تََصبَّْرت ، أَصلها تعزَّ  ، أَي تَشدَّْدت مثل تََظنَّْيت من تََظنَّْنت ، ولها نََظائِر تُْذَكر في َمْوِضعها. واالسُم منه تَعَزَّ

 فّسره ثَْعلَب فقال : معناه َمْن لم يَُردَّ أَمَره إِلى هللا فلَْيس ِمنَّا. «اهللا فلَْيس ِمنّ  يَتَعَزَّ بعََزاءِ  َمن لم»في الحِديث : و. العََزاءُ 

 : السنة الشَِّديَدة. العَّزاءُ و

او ه يَعُّزه َعزًّ ْزنا : أَعانه ، نقلَه ابُن القَّطاع ، قال : وبه فَسَّر من قرأَ : َعزَّ  .(3) (بِثاِلث  ) فَعَزَّ

ةً  الرُجُل إِبلَه وَغنََمه عازَّ و ، كَصبُور : لها َدرٌّ َجمٌّ ، وذلك إِذا كان كثِيَر الَماِل َشِحيحاً. َعُزوز يقال : فالٌن َعْنزٌ  ، إِذا كانت ِمَراضاً ال  ُمعَازَّ

ةُ  تَقِدُر أَن تَْرَعى فاْحتَّش لها ولَقََّمها ، وال تكون  .ِعَزازاً  إِالّ في الَماِل ، ولم يُْسَمع في َمْصَدِره الُمعازَّ

 .الُمْستَِعزّ  : الُمْعتَزّ و ، بالَكْسر : غالٌب. ِعزٌّ  وَسْيلٌ 

 ، كأَِمير : بَْطن من األَْوس من األَْنصار. َعِزيزو ، بالَكْسر َمْبنِيًّا على الفَتْح : َزْجٌر للغَنَم ، وهِذه عن الّصاَغانِّي. ِعزَّ و

ىو كَصبور : من أَسماِء فَْرج المرأَة البِْكر.،  العَُزوزُ  وفي شرح أَسماِء هللا الُحْسنَى البن بَْرَجان : نَم : لَقُب َسلَمة بِن  ُعزَّ ، على اسِم الصَّ

 أَبي َحيَّةَ الكاِهن العُذِرّي.

يَانِ و وِك الِحيَرةِ. وَخيَاالِن من ، َزعُموا أَنهما بَناُهما بَْعُض ملُ  عنههللارضي، ُمثَنًّى ، ُهَما بظاهر الُكوفَة حيث قَْبُر أَِميٍر الُمؤِمنِين علّيٍ  العُزَّ

 أَْخيِلَِة ِحَمى فَْيد ، يَطُؤُهَما َطِريُق الَحاّج ، بينَُهَما وبين فَْيٍد ِستَّةَ َعَشر ِميالً.

بالعَِليل ،  استُِعزّ : رو ٍء من عاَهٍة أَو َمَرٍض أَو غيِره. وقال أَبو َعمْ بفاُلن أَي ُغِلب في كل شيْ  استُِعزَّ و فاُلٌن بَحقّي ، أَي َغلَبَنِي ، استَعَزّ و

بُكْلثوٍم فانتَقََل إِلى َسْعد  استُِعزّ  لما قَِدم الَمِدينَةَ نََزل على ُكْلثُوِم بِن الَهْدِم ، وهو شاٍك ، ثمّ »في الحديث : وإِذا اْشتَّد َوَجعُه وُغِلب على َعْقِله. 

 به ، إِذا َماَت. استُِعزّ  ويقال أَيضاً : «بِن َخْيثََمة

زو ص. ومنه َعزَّ ز إِنكم»َحِديُث ابِن ُعَمر :  بهم تَْعِزيزاً : َشدََّد عليهم ولم يَُرّخِ  أَي ُمثَقَّل عليكم األَمُر. «بكم ، عليكم َجزاٌء َواِحدٌ  لُمعَزَّ

ازو ، بالَكْسر ، َرَوى عن صالحٍ َمْولَى َمْعِن بن زائدة. ِعّزانَ  ومحّمد بن  ُعَزْيز ، كُزبَْير : محّمد بن ُعَزْيزو َحّدث.بن أَْوس ، كَشدَّاد : مُ  َعزَّ

ثون. وكأَِمير ، أَبو  ُعَزيز الغُرناِطّي. وَمْيَسَرةُ ابن ُعَزْيز الَمْوِصلّي. وأَحَمد بن إِبراهيم بن ُعَزْيزِ  األَيلّي ، وعبد هللا بن محمد بن : ُمَحّدِ

بُن محّمِد بِن أَحمَد النَّْيَسابُوِرّي ، وُمْصعَب بن عبد الرحمن بن  َعِزيزو بن ُمْكنِف ، زَعِزيو بن محّمد الَماِلقّيِ األَندلُِسّيِ. َعِزيز ُهَرْيَرة

 َعِزيزٍ  بن ذي ِهْجَران الّسبائي الِمْصِرّي ، وُعمر بن ُمْصعَب بن أَبي َعِزيز ، وَعْبُد هللا بُن يَحيى بن معاِويَة بن َعِزيز[ أَبي]ُشَرْحبِيل ابن 

 ثون.األَندلسّي : ُمَحدِّ 

اِق َغَزاِل الَكْعبَة ، وابنَتَاه أُّم ُحَجْير وأُم يَْحيَى ، وقع ذكُر األَخيرةِ في َصِحيح َعزيز وأَبو إَِهاِب بنُ  البخارّي ،  بن قَْيٍس الّداِرمّي : أََحُد ُسرَّ

بن ُعَمْير العَْبَدِرّي ، قُتِل يَْوَم أُُحد كافِراً  َعِزيز َمِوّي بالّضّم. وأَبوالَمْشُهوُر فيه الفَتْح : وقَيَّده أَبو َذّر الَهَرِوّي في رَوايتِه عن الُمْستَْملي والحَ 

 ، وَحِفيده ُمْصعَب بن

__________________ 



7362 

 

 ( عبارة اللسان : وعزرحُت القوَم وأعزرهتم وعّززهتم : قّويتهم وشّددهتم.1)
 .«وأرٌض عزاز وعزاء وعزازة ومعزوزة كذلك ا أنشد اخل قوله : وأرض اخل عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .:« وسلمعليههللاصلىوقو  النيب »( يف اللسان : 3)
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رِِكي مّكة ا ذكره ابُن ُدَريحد. وحَيحَ  بُن يَزِيد بن مُححرَان  َعزيزٍ  قُِتر اب َر ة. وهانُئ بن َعزِيز ُعَمريح بن َأيب َأّو  من قُِتر من ُمشح
ور ا وُِشَيحســــــــة بنت َعزِيز بن َنحصــــــــُ

َحابَة امل ابنُة عِلّي بن حَيحَ  بن الط ر اح ا عن  َعزِيَزةو  ا هلا رواية. َعزِيز الِكاليّب ا من صــــــــَ
رِّف ا ماتت ســــــنة  َعزِيزةو  600َجّدَها ا ماَتت ســــــنة  . َلقُب ُمســــــندة ِمصــــــر أُّم الفضــــــر هاَجُر َعزِيزةُ و  619بنت ُمشــــــَ

سية.  الُقدح
لفَّي ، و ُعَزْيزة وبالّضّم أَبو بكر محّمُد بُن عمر بن إِبراهيم بن أَخوه عبد هللا ، وابنه أَبو الَخْير ُعَمر بن محّمد ، األَْصبََهانّي من شيوخ الّسِ

، وولده أَبو الوفاِء محّمد بن ُعمر ، َحدَّث أَيضاً ، وأَبو الَمَكارم أَحمد  العَُزْيِزيّان حّدث عنهما أَبو موسى الَمِدينّي ، وَعْنهما ، يعني : أَخبَرنا

ِهْستانيّ الّشاهد ، وابن عمه محّمد ب ُعَزْيَزة بن ِهبة هللا بن هاب علّي بن أَبي القاسم بن تميم الّدِ ،  العَِزيِزيّ  ن عبد هللا بن محمود ، َحّدثَا. والّشِ

بلفظ النَّسب ، اسم َشْيَذلةَ الواِعِظ المشهور ، يأْتي للمصنِّف في َش َذ  ُعَزْيِزيّ و .627بالفَتْح ، َسمع من أَبي اليُْمن بِن َعَساكَر ، َمولده سنة 

ى ، بالَكْسر ، َرَوى عن معاويةَ ، وعنه َعْبُد الرحمن بن يَِزيد بن جابر. وعبد الِعّزة د َربّ ل. وأَبو عب ى اسُم أَبي لََهٍب ، وعبد العُزَّ بن  العُزَّ

ى عبد هللا. وَعْبد ى َغَطفان أَخو َرْيث ويَُسمَّ َشْيٌخ ألَبي أَحمد العَسكرّي. بُن عبدَّ الدائم  عزازةو َوالُد أَبي الكنُود وَجْعدةَ الشَّاعَرين. العُزَّ

ةو والُحسين بن علي الُمْعتَّزي الِمْصرّي ، رَوى عن جعفر بن عبد الواحد الَهاِشِمّي ، وذكره الَماِلينيّ  بنُت الُحَصْين األَْصبَهانِيَّة ،  ُمْعتَزَّ

، بالفَتْح : اسٌم لثالِث قًُرى بِمْصر بالشَّرقِيَّة  العَِزيِزيّةو ة.روْت عن عبد الَملك بن الُحسين بن َعْبد َربِّه العَطَّار ، ماتْت بعد الَخْمِسِمائَ 

الملك  َعزّ  ، اسٌم ألَربعِ قًُرى بِمْصر أَيضاً ، بالدَّقَْهِليّة وبالشَّرقِيَّة وبالُمنُوفِيَّة وباألَْشُمونين ، وُكْوم الِعزّ  وُمْنيَة .(1)والُمرتاِحيّة والسََّمنُّوِديّة 

ونَ  لك ، وُمْنيَةالم ِعزّ  وُمنية  : قًُرى بالديار الِمصريّة. َعزُّ

ر محّمُد بُن ُعمر الّشوبرّي والشَّمس البابِل الِعزّ  وأَبو ّي محّمد بن أَحمد بن أَحمد بن عبد الرحمن القاهِرّي َشيُخ ُشيوِخنا ، أَجاَزه الُمعمَّ

هابانِ  داِن :  والشَّْمس بن ُسليمان الَمْغِربّي ، سمَع منه شيوُخنا : الّشِ : أَحمُد بُن عبد الفتاح المجيرّي ، وأَحمد بن الحسن الَخاِلدّي ، والمحمَّ

، ُمَصغَّراً  ُعَزيِّز ابُن يَْحيى بن ِحجازّي ، وابن أَْحَمد بن محّمد األَحمدّي ، وغيرهم ، وهو من أَعَظم ُمْسندي مصَر ، كأَبِيه. وعبد هللا بن

 الم البَْغَداِدّي الَحنَِفّي.عبد الس الِعزّ  مثقَّالً ، من ُشيُوخ

ً  ، من حّد َضَرب ، يَْعشزُ  الّرجلُ  َعَشز : [عشز] ْجلِ  ، محركةً : َعَشَزانا  َعَشزَ  في التَّْكِملَة :و ، قاله ابُن القَّطاع ، َمَشى ِمْشيَةَ الَمْقُطوعِ الّرِ

 تََوكَّأَ. ، أَي على َعَصاه

ْلبَةُ  العَْشَوزُ و ر : األَرض الصُّ ز. من اإِلبل الَخْلق الغَِليظُ  الشَِّديدُ  : العَْشَوزُ  أَو الغَِليَظةُ الَخِشنَةُ ، ، كَجْعفَر وَعَذوَّ الَخِشُن  : العَْشَوزُ و ، كالعََشوَّ

ْلُب َمْسلَُكها ، والجْمع من الطَِّريق ، واألَرضُ   . قال الّشّماخ :العَشاِوزُ  الصُّ

ا مـــــــــن  َذاهـــــــــَ هـــــــــا حـــــــــَ رَاقـــــــــُ اًل طـــــــــِ عـــــــــح داِء نــــــــــَ يـــــــــح  الصـــــــــــــــــــــــ 

َداُت     يــــــــــِ ؤح ُ
رَاِع املــــــــــ ي الــــــــــكــــــــــُ َوامــــــــــِ اِوزُ حــــــــــَ  الــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــَ

  
. قُْلُت : ويُْرَوى  فِْعٌل ُمَماٌت ، وهو  بالفَتْح : العَْشزُ و الَكثِيُر من اللَّْحم. : العَْشَوزو الُمْقِفَرات أَيضاً.: ويُْرَوى : الُموِجعَاُت ، قاله الصاغانِيُّ

أَيضاً : ما َصعُب  العََشْوَزنُ و والشَِّديُد الَخْلق العَِظيم من النَّاس ، والنُّون َزائَِدة. للغَِليظ من اإِلبِل ، كَسفَْرَجل ، العََشْوَزنُ  ْسِم ، ومنهِغلَُظ الجِ 

 َمْسلَُكه من األََماكن قال ُرْؤبَة :

َيحُسوِر و 
ُذَ  ابمل  الَعَشوحَزنِ َأخح

 ، أَي ُصْلبَةٌ كما في اللَّسان وسيَأْتِي في َعْشَزن بَْعُض ذلك. َعَشْوَزنَةٌ  ويقال : قَنَاةٌ 

 في اللَّسان :و ، هكذا نَقله عنه الّصاَغانِّي. َمنَع ، من َحّد َضَرَب ، أَهَملَه الجوهرّي. وقال ابن ُدَرْيد : أَي َعَضز يَْعِضز َعْضزاً  : [عضز]

 ثَِقيل. وهو بِنَاٌء ُمْستَْنَكرٌ  ، (2)، قاله ابن ُدَرْيد  أَو لم يَْعِرْفَها البَْصِريّون للُّغَات ،، في بَْعض ا َمَضغ : َعَضَز يَْعِضز

ز : [عضمز]  ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وهو ، كعََملَّس العََضمَّ

__________________ 
ل تحت مخ  قر  مبصــــر تنســــب إىل العزيز بن « : العزيزية»( يف معجم البلدان : 1) املعز ملك مصــــر ا اثنتان ابلكورة الشــــرقية والعزيزية تعرف ابلســــ 

 ابملرلحية وأخر  ا يف السمنودية وأخر  يف اجليزية.
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م من ُكّر َشيح  ءٍ الش ديُد من ُكّر َشيح  : الَعَضم زو  ا لِشد ته ا اأَلَسد  اخلَلحِ  : َشِديُده. َعَضم زُ  ٍء ا ورُجرٌ ا وكذلك الض خح
زُ  قال اللّْحيانّي :و  َده ، قال ُحَمْيد :، وقد َخالف هنا قاِعَدته : وهي بهاٍء ، ليَْعِطف عليه ما بَعْ  البَِخيُل ، وبهاٍء األُنثَى : الّرُجلُ  العََضمَّ

َزةٌ  مـــــــــــــ  ٌة  َعضـــــــــــــــــــــــــــَ د  اٌء وشـــــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــَ  فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا بــــــــــــــَ

ِة و     احـــــــــــَ دُ  (1)َواٍ  هلـــــــــــا اَبِدي الـــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــــاهـــــــــــِ

  
َزةو  اَغانِيّ ، هكذا في سائر النَُّسخ ، والصَّواب العَُجوز ، والغَِليَظة ، إِلى آخره ، كما هو نَّص الصّ  العَُجوُز الغَِليَظةُ اللَّْحيَْين الدَّاِهيَةُ  : العََضمَّ

َزةو قال األَزَهِريُّ : َعجوز ِعْكِرَشةٌ وِعْجِرَمةٌ و ، نقله الصاَغانِّي أَيضاً. القَبِيَحةُ الَوْجهِ  * هيأَو َزةٌ ، هي َعَضمَّ  اللَّئيَمةُ القَِصيَرةُ. وقَلَمَّ

 الَكبيرة ، وأَنشد : العَُجوزُ  ، كَحْيَزبُون : العَْيَضُموزو قال الِكَسائِيّ 

بــــــــــَ  َة َأعــــــــــطــــــــــَ  خــــــــــُ وزاً اســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــُ يحضــــــــــــــــــــــــَ ز ًة   عــــــــــَ  كــــــــــَ

ّرِمِ     كـــــــــــــَ تـــــــــــــَ
ُ

ُة املـــــــــــــ ِديـــــــــــــ  ئـــــــــــــح  هـــــــــــــَ اَء بـــــــــــــِ عـــــــــــــَ طـــــــــــــح  لـــــــــــــَ

  
ْخَمةُ  : العَْيَضُموز قال الليث :و الطَّويلَةُ العَِظيَمةُ ، أَو الغَِليَظةُ اللَّْحِم الُمتَقَاِربَةُ الَخْلِق ، أَو  هي َمنَعها الشَّْحُم أَن تَْحِمل ، أَو التي النَّاقَةُ الضَّ

ْخَرة الطَِّويلَة العَِظيَمة : العَْيَضُموزو َكاِلَحةُ الَوْجه. الُمْجتَِمعَةُ الشَِّديَدةُ ، التي إِذا َرأَْيتََها كأَنََّها َغْضبَى ، نقله الصاغانّي ، ولم يَْذُكر  الصَّ

 عظيمة.ال

َخَرات : ، على َوْزن الذي َسبَق ، أَهَمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد : هو العَْيَطُموز : [عطمز] ويقال :  الّطِويلَةُ العَِظيَمةُ. من النُّوق والصَّ

ين الُمْهَملَة ، كما يَِجي بََدٌل من َعْيَطُموس هو أَو : َضْخَمةٌ ، َعْيَطُموزٌ  َصْخَرةٌ  ُء في َمَحلّه ، ولذا ذكَره األَزهرّي في ترجمة ، بالّسِ

 وسيأْتي في العَْيَطُموس ، عن ابِن األَعرابّي أَنها النَّاقَةُ الَهِرَمةُ. استِْطَراداً. قُْلُت :« َعْطَمس»

زانُ  : [عفرز] اِء الُمَشدَّدة َعفَرَّ ز ، ولو قال كُمثَنَّى ، بفَتْح العَْين والفَاِء والرَّ كعَلَمَّس أَو ما يَْقُرب من ذلك كان أَخَصَر ، وقد أَهَملَه  َعفَرَّ

 ، قال َجِرير : ُمَخنَّث كان بالبَْصَرة الجوَهرّي ، وهو اسمُ 

ٍد  ُدَس بـــــــــــــِن َزيـــــــــــــح يِن عـــــــــــــُ ا اي بـــــــــــــَ نـــــــــــــَ بـــــــــــــح جـــــــــــــِ  عـــــــــــــَ

يـــــــــــــــهِ     بـــــــــــــــِ اٍم شـــــــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ بســـــــــــــــــــــــــــــح ر زَانِ  لـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

  
 اً.قال الصاَغانّي : بِْسَطام هو بِْسَطام بِن ِضَراَر بِن القَْعقَاع بن َمْعبَد بِن ُزَراَرةَ. وقد أَهَملَه صاِحُب اللَِّسان أَيض

 .َعفَاَزةو َعْفَزة ، كَسحاب ، الَواِحدة زِ كالعَفَا الَجْوُز الَمأُْكوُل ، ، بالفَتْح ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن األَعرابِّي : هو العَْفزُ  : [عفز]

، أَي ياُلِعبَُها ويُغَاِزلُها. قال األَزهرّي : هو من باب قَْولهم : بات يُعَافُِسَها  يُعَافُِزَها ، ويقال : بات كالُمعَافََزة ُمالَعبَةُ الّرُجِل أَهلَه ، : العَْفزُ و

 ، فَأَْبَدل من الّسين َزاياً.

 . نقله الّصاغانّي.َعفََزه ، وقد إِنَاَختُه بَِعيَره : العَْفزُ و

 .َعفَاَزةٍ  ، يقال : لَِقيتُه فوقَ  ، كَسحابة األََكَمةُ  العَفَازةو

ّم : َجْوزةُ القُْطنِ  ، العُفَازةُ و ّم. بالضَّ  ، كأَنَّها ُشبِّهت بالَجْوز الذي يُْؤَكل ، وقد َضبَطوا هذه بالضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعليه :

 .(2)، بالفَتْح : بَْلَدةٌ قَِديمةٌ قُْرَب الّرقِّة الشاِميِّة ، على َشاِطئ الفَُراِت ، وهي اآلَن َخَراٌب ، كما نقله الّصاَغانِّي  َعْفَزة

اَغانّي. العَفَازة ، بالَكْسر : األََكَمةُ ، لُغَة في الِعفَاَزةُ و  ، بالفَتْح ، نقله الصَّ

ة التي تحت ا أَْس ،ويقال : للُكمَّ  ، كَسَحابة ، قال الشَّاِعر : َعفَاَزة لبَْيَضِة والتَّْرَكِة والِمْغفَِر ِلتَِقَي الرَّ

ا  اهتــــــــــــــَِ ــــــــــــــ  ب ــــــــــــــَ َر يف ل ــــــــــــــح ي َا اخلــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ن اعــــــــــــــِ ــــــــــــــطــــــــــــــّ  ال

َا و     ـــــــــــــــــــِ ارِب اَزةَ الضـــــــــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــَ ارِ  عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  ب  اجلـــــــــــــــــــَ

  
ْرع ألَبي ُعبَْيَدة.  نَقلتُه من ِكتَاب الّدِ

ةِ  ، أَهملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد ، هو فِْعل ُممات ، وهو العَْقزُ  : [عقز]  وما أَْشبََهها. أَي النَّْمل (3) تَقَاُرُب َدبيِب الذَّرَّ
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 «عنقز» ، كَجْعفَر والنّون زائدة ، وهذا َموِضع ِذْكره ، كما َذَكَره ابُن ُدَرْيد ، ال كما تََوهََّمه الَجْوَهِرّي فَذكَره في العَْنقَزُ و

__________________ 
 ( يف الديوان : ابدي النصيحة.1)
 .«أو»بد  « و»يف القاموس :  (*)
 ( وهي عبارة ايقوت يف معجمه أيضاً.2)
 .«الذرّ »وفيه :  6/  3( اجلمهرة 3)
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 ُجرحَداُن اِ َماِر. بعد تركيب عنز ا كما قاله الّصاَغاينّ :
ونه « سفف»، األَخيرة عن ُكراع. قْلت : وسيأْتي في  ْرَزْنُجوشُ المَ  ، كَجْعفَر وُهْدُهد : العْنقزو أَنّه في لُغَة نَْجد ، وأَّما أَهُل اليََمن فيَُسمُّ

 َسْفَسفاً ، كَجْعفَر ، وأَنشد الَجْوَهِريُّ لألَْخَطِل يَْهُجو َرُجالً :

ٍد  ــــــــــــِ ال َت َأاَب خــــــــــــَ مــــــــــــح لــــــــــــِ مح ســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ  َأاَل اســــــــــــــــــــــــــح

زِ و     قــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ ك ابل ــــــــــــــــــــ  اَ  َرب ــــــــــــــــــــ  ي  حــــــــــــــــــــَ

  
هنا الَمْرَزْنُجوش ، وليس َكذِلك ، بل الُمَراد به هنا ُجْرَداُن الِحَماِر ، وإِنما َغلط َمْن  العَْنقَز قال الصاغانّي : فاْستَْشَهد به الَجْوَهِرّي على أَن

 نَقَل من ِكتابه ، حيث َرأَى للعَْنقَز َمعانَِي أَحُدها الَمْرَزْنُجوُش ، وَسِمع قَوَل النَّابِغَة الذُّْبيَانِّي :

م  زَاهتـــــــــــــُُ جـــــــــــــُ ٌب حـــــــــــــُ يـــــــــــــِّ ا  طـــــــــــــَ عـــــــــــــَ اُ  الـــــــــــــنـــــــــــــِّ  رِقـــــــــــــَ

بِ حيـــــــــــَُ     بـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــِ وحَم الســـــــــــــــــــــــــ  ان يــــــــــــَ وحن ابلـــــــــــر حيـــــــــــحَ  يـــــــــــ 

  
ْعر الذي فَتَوهََّم أَن الذي يَُحيَّى به أَبُو َخاِلد هو العَْنقَز الذي هو الَمْرَزْنُجوش ، وقد قَاس الَمالئكةَ بالَحدَّاِدين ، فإِّن  ِشْعَر النّابِغَة َمْدٌح ، والّشِ

اي َشيْ استَْشَهد به الَجْوَهِرّي وَعَزاهُ إِلى األَْخطَ  ٌء. قُْلت : ل ، ولَْيس في ِشْعر األَخطل ِغياث بِن َغْوٌث ، َذّم وِهَجاٌء ، وليس له في َحْرف الزَّ

 وقد َذَكَر الَجْوهرّي بَْعَد هذا البَْيت أَبياتاً أَُخَر وهي هذه :

َدرِي و  ـــــــــــــــــــــح ن ك ابخلـــــــــــــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َرو   ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

زِ     جــــــــــــــِ عــــــــــــــح اِت فــــــــــــــال تـــــــــــــــَ مــــــــــــــَ
َ

َر املــــــــــــــ بــــــــــــــح  ِس قـــــــــــــــَ

  

ا  هـــــــــــــَ تـــــــــــــَ يـــــــــــــح نـــــــــــــَ ـــــــــــــح اَط فـــــــــــــبَفـ طـــــــــــــَ  َأكـــــــــــــلـــــــــــــَت الـــــــــــــقـــــــــــــِ

زِ     مـــــــــــَ غـــــــــــح ـــــــــــِص مـــــــــــن مـــــــــــَ ي ـــــــــــِ ان ـــــــــــَ ن رح يف اخلـــــــــــَ ـــــــــــهـــــــــــَ  ف

  

ا و  مـــــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــــِن ا ـــــــــــــــــِ ك هـــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــَ  ِديـــــــــــــــــنـــــــــــــــــُ

زِ     رحمــــــــــــــُ ُر مــــــــــــــن هــــــــــــــُ َت َأكــــــــــــــفــــــــــــــَ ــــــــــــــح  ِر بــــــــــــــرح أَن

  
 القَْولَْين. العَْنقَز ونَقَلَه ابُن بَّرّي وَذكَر في

ايَةُ. : العَْنقَزةُ و  بَِهاٍء : الرَّ

 الّداِهيَة. ، كَجْعفَر : العَْنقَزُ  قيل :و

 ، ِكالُهَما من كتاب أَبي َعمرو. السَّمّ  قيلو

اِء ، وقد تَقَدَّم. لُْكنَيتِه ، الُمَراُد بِه إِياٌس ، َرجٌل ُردَّت َشَهاَدتُه عند بَْعِض القَُضاة ، كَجْعفر : العَْنقَز أَبوو  ، وَضبََطه الَحاِفُظ بالرَّ

ثان وَداَرةُ  لعَْنقَِزيّ ا َعْمُرو بُن محّمدو ، هكذا في النُّسخ ، والصَّواب : َذاُت العَْنقَز ، كما هو نَصُّ التكملة  العَْنقَزِ  ، وابنه الُحَسْين ، ُمَحّدِ

 بِن َوائٍِل. بِِدياِر بَْكرِ  وقال : هو َموِضع (1)والتَّْبِصير ، ثّم إِن ُمْقتََضى ِسياقِه أَنه كَجْعفَر ، وَضبَطه الّصاَغانِّي بالّضّم 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ّي. وقال أَبو َحنِيفَةَ : وال يَُكون في بِالِد العََرب ، وقد يكون بغَْيرها ، ومن العُْنقَُزانُ  ه يَُكون هناك بالّضّم : الَمْرَز ْنُجوُش ، نقلَه ابُن بَّرِ

 الالََّذُن.

اِء وقد ذُِكر في َمْوضعه. العُْنقُزو ّم : أَصُل القََصِب الغَّضِ ، وقيل بالرَّ ً  العُْنقُزُ و ، بالضَّ : أَبناُء الّدهاقِين ، وقيل بالّراِء ، وقد ذُِكَر في  أَيضا

 َمْوِضِعه.

فَِدّي. (2)ومحّمد بن علّي بن أَبِي العَنَاقز  ْفِض ببَْغَداَد وقال بالتَّنَاُسخ والُحلُول ، ذكَره الصَّ  الشَّْلَمغانِّي الذي أَحَدَث َمْذَهَب الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرْك َعلَيه هنا :

ُجُل ِجْلَسةَ الُمْحتَبِي ، ثم يَُضّم ُرْكبَتَْيه وفَِخَذْيه ، كالذي  عَْقفََزةُ ال : [عقفز] يَُهّم بأَْمِر َشْهَوٍة ، اْستَْدركه صاِحُب اللَّسان وقال : هو أَن يَْجِلس الرَّ

 لَه ، قال :
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ًة  زَامّث َأصـــــــــــــــــــــــــــــاَب ســـــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح   فـــــــــــــــعـــــــــــــــَ
زَا    ا وارحهتــــــــــــــــــــــََ ــــــــــــــــــــــَدحــــــــــــــــــــــَ ا ف اَلهــــــــــــــــــــــَ  مّث عــــــــــــــــــــــَ

  
 لُمَصنّف في اقعَْنفَز.قلت : وسيَأْتي ل

 كَسِمع. ، َعِكزَ  ، التَّقبُُّض ، والِفْعل ، بالفَتْح : العَْكزُ  : [عكز]

 الُمْنقَبُِض ، وَضبََطه في اللَّسان كَكتِف. ُء الُخلُِق البَِخيُل الَمْشُؤمُ السَّيِّى : الرُجلُ  بالَكْسرِ  ، الِعْكزو

َ  ُعكَّاَزتِه على َعَكزَ و انَة ، يأْتي بَيَانَُها ، العُكَّاَزةو ، : تَوكَّأ ْمَح : َرَكَزه ، َعَكزَ و .كتَعَكَّزَ  ، كُرمَّ  العُكَّازةو ، اْهتََدى به ِء :بالشَّيْ  َعَكزَ و الرُّ

 ُمشتّق منه.

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف معجم البلدان والتكملة بضم العا والقاف وبسكون النون.1)
 مد بن علي الشــلمغاين املعروف اببن أيب العزاقر بفتح العا املهملة والزاي وبعد األلف قاف وراء وهو صــاحب « : الشــلمغاين»( يف اللباب 2)

 . ويقا  لكر من تبعه شلمغاين وعزاقري... . واّدع  اإلهلية.. املذهب املشهور يف ا لو 
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اَغانّي كتَ  كَجْرَول العَْكوزَ و ان. كالعُكَّاز في أَسفَِلها يَتَوكَّأُ عليها الرُجُل ، َعصاً َذاُت ُزّجٍ  وهو الصَّواب : (1)نُّور ، وضبطه الصَّ  ، كُرمَّ

 وفي التَّْكِملَة : فِيه. ِمثُْل الُجبَّة من الَحِديد يَْجعَل األَجَذُم ِرْجلَه فيها. ، كَصبُور ، كما َضبََطه الصاَغانّي : العَُكوزو

ْوا ،و  ، كُزبَْير. ُعَكْيزاً و عاِكزاً  َسمَّ

ْمحَ  َعكَّزو ْمح. قُلُت : العُكَّاز : أَثبََت فيه تَْعِكيزاً  الرُّ تُكنى َعّما يَتوالَّه اإِلْنَساُن من َمْنِصب ، ومنه  العُكَّازة ، نقله الّصاَغاِنّي ولم يُقَيّد بالرُّ

 ، وهِذه ِمَن األََساس. ُعكَّاَزةً  قَوَسه ، أَي َجعَلََها تَعَّكز ، ويقال : العََكاِكيز أَْربابقَولُهم : فاُلٌن من 

 ، وهِذه ِمَن األََساس. ُعكَّاَزةً  قَوَسه ، أَي َجعَلََها تَعَّكز ويقال :

 في اليَِد ، عن ابِن القَطَّاع أَيضاً. العُّكازُ  ِء : ائْتَمَّ به ، ومنهبالشَّيْ  َعَكزو ِء إِذا َجَمع عليه أَصابِعَه ، عن ابِن القَطَّاع.بالشَّيْ  َعَكزَ  ويقال :

مّ  العُْكبُز : [عكبز]  باُؤه ُمْنقَِلبَةٌ عن الِميِم. َحَشفَةُ اإِلْنَساِن. : أَهمله الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَّسان. وقال الّصاغانِّي : هو ، بالضَّ

ة العُْكموزو العُْكُمزو ّمِهما.، بضَ  العُْكُموزو كالعُْكُمزِ  : [عكمز] ، نقله األَزَهِرّي ، وقيل : هي  أَيضاً وبالَهاِء فِيهَما : الَمْرأَةُ الَحاِدَرةُ التّارَّ

ْخَمةُ ، قال :  الطَِّويلةُ الضَّ

وزَا  جـــــــــــــــُ َح الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح ي اجلـــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح  ِإيّن ألَق

َة و     يــــــــــــــّ تــــــــــــــِ ــــــــــــــفــــــــــــــَ ُ  ال ــــــــــــــِ وزَاأَم مــــــــــــــُ كــــــــــــــح ــــــــــــــعــــــــــــــُ  (2) ال
  

 ، وأَنَشد : الذََّكُر الُمْكتَنِزُ  : العُْكُمزو قال األَزهري :

زَا و  زحهـــــــــــــُ رًا هـــــــــــــُ ئـــــــــــــح رحد بـــــــــــــِ تح لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــَ حـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

ه و     رحَدانــــــــــــَ تح جــــــــــــُ مــــــــــــَ قــــــــــــَ زَافــــــــــــالــــــــــــتــــــــــــَ مــــــــــــُ كــــــــــــح  الــــــــــــعــــــــــــُ

  
َكةً : قَلٌَق وِخفَّةٌ وَهلَعٌ  العَلَز [علز] بَْين الشَّراِسيف  َعلَز على:  (3)، تقول  يُِصيُب الَمِريَض واألَِسيرَ  وَضَجٌر واْضِطراب وِشْبهُ ِرْعَدةٍ  ، ُمَحرَّ

ِسيفِ   الُمْحتََضر قد يُوَصف بهو َمكانِه من الَوَجع ، (4) [في]ِء كأَنّه ال يَْستَِقّر على الشي الَحِريصَ  كذا يُِصيبو ، وِعَضاِض قَْيٍد يَمنع من الرَّ

 ثِي ابنََها :الَمْوِت ، أَي في قَلَقِه وَكْربِه ، قالت أَعرابِيّة تَر َعلَزِ  فيقال : هو في

ُه و  زٌ ِإَذا لـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــَ ٌة  عـــــــــــــــــــــَ َرجـــــــــــــــــــــَ  وَحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

رِ     دح يــــــــــــــــُش بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــــــــ  ا  ــــــــــــــــَِ  ممــــــــــــــــّ

  
ً و َعلَزاً  ، كفَِرح ، في الُكّل ، َعِلز قدو كةً فيهما ، َعلََزانا . ويقال : َماِلي َعِلزاً  ، يقال : بات فاُلنٌ  ، أَي َوِجٌع قَِلٌق ال يَنَامُ  َعِلزٌ  وهو ، ُمَحرَّ

 وقال : ، َعِلزاً  أَراك

 اأَلِسرِي ُشد  ِصَفاَدا َعَلزَان
 الِذي يقال له اللََّوى. َوَجُع البَْطنِ  : البََشُم ، وقال الجوهرّي : هو لغةٌ في الِعلَّْوِص ، وهو ، كِسنَّور الِعلَّْوزو

 البَْظُر الغَِليُظ. : الِعلَّْوزو ، وهِذه عن اللَّسان ، الَمْوُت الَوِحيّ :  الِعلَّْوزُ و .(5)، وهِذه عن الّصاَغانِّي  الُجنُونُ  : الِعلَّْوزو

 ، قال الّشّماخ. : ع عاِلزو

مــــــــَ   يــــــــح لــــــــَ وٍّ مــــــــن ســــــــــــــــــــــُ ُن قـــــــــَ طــــــــح زُ عــــــــفــــــــا بــــــــَ الــــــــِ   فــــــــعــــــــَ
زُ     َواشـــــــــــــــــــــِ اُت الـــــــنـــــــ  رِفـــــــَ شـــــــــــــــــــــح

ُ
 فـــــــَذاُت الـــــــَغضـــــــــــــــــــــَ  فـــــــامل

  
اَغانِّي. ِعلزَ و ، : أَعَجَزه أَعلَزهو  عليه ، نقَلَه الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

َداُع ونَْحُوهما.، محركةً : ما تَبَعََّث من الَوَجعِ َشْيئاً إِثَْر َشيْ  العَلَزُ  ى يَدُخل عليها السُّعَاُل والصُّ ض. َعِلزَ و ٍء ، كالُحمَّ  أَْعلَزهو من كذا : تََمرَّ

 ِء : مال وَعَدل ، وأَيضاً : اْشتَاَق ، كالهما من التَّْهِذيب البِن القَّطاع.إِلى الشي َعِلزو الَوَجُع : أَقلقَه
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. وفي اللسان : هو ، كِزْبِرج وَجْعفَر العْلكز [علكز] ْلبُ  ، أَهمله الَجوَهِرّي والّصاَغانِيُّ ُجُل الغَِليُظ الشَِّديُد الصُّ ْخمُ  الرَّ  كالعَلَْنَكزِ  ِظيُم ،العَ  الضَّ

 ، كَسفَْرَجل ، والنون زائدة.

ْخمُ  الِعْلِهزُ  : [علهز]  قال ابن األَثِير : هو .«الِعْلِهزَ  َكان َطعَاُم أَْهِل الَجاِهِليَّةِ »في حديث ِعْكِرَمة : و ، قاله ابُن ُشَمْيل. ، بالَكْسر : القَُراُد الضَّ

 في الجاِهِليَّة ، وذلك أَن يُْخلََط الدَّمُ  الَمَجاَعةِ  (6)أَيّام  ذ فيَطعَاٌم من الدَّم والَوبَر كان يُتَّخَ 

__________________ 
َوز كالقاموس.1)  ( يف التكملة : والَعكح
 ( نسبه حبواشي املطبوعة الكويتية للضّحا  العامري.2)
 «.اخل .. تقو  : دعوتك عل  علز اخل عبارة األساس : .. قوله : تقو »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( يف التكملة والتهذيب : والِعلحَوز.5)
 ( النهاية واللسان : يف سين اجملاعة.6)
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َو  يف الّنار ا قير : وكانُوا َلحِلطون فيه الِقرحَداَن. وقا  اأَلزهري : اَبِر اإِلِبر ا مّث ُيشــــــــــــــح : الَوبـَُر مض َدِم ا ََلِم ا  الِعلحِهز أِبَوح
 وأَنشَد ابُن ُِشَيحر :

رحٌف و و  اَن قــــــــــــِ طــــــــــــَ حــــــــــــح َر  قــــــــــــَ زٌ َأّن قــــــــــــِ هــــــــــــِ لــــــــــــح   عــــــــــــِ
رِ     عــــــــح ك مــــــــن فــــــــِ ســــــــــــــــــــــِ فح َح نـــــــــَ حح هبــــــــذا َويــــــــح بــــــــِ بَقــــــــح  فــــــــَ

  
قال ابُن ُشَمْيل : هي و وِدْرِدٌح. ِعْلِهزٌ  اُب الُمِسنَّةوالنَّ  : الصُّوُف يُْنفَش ويُْشَرب بالّدَماِء ويُْشَوى ويُْؤَكل ، قال : الِعْلِهزُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :

 وقد أََسنَّت. فِيَها بَِقيَّةٌ  التي

 ، له أَْصٌل كأَْصِل البَْرِدّي ، ومنه َحِديُث االْستِْسقَاِء : بِبِالِد بني ُسلَْيم *[يَْنبُتُ ]نَبَاٌت  : الِعْلِهزو

يو  نـــــــــــداَن ال شـــــــــــــــــــــــــَ اُس عـــــــــــِ  َء ممـــــــــــا أَيحكـــــــــــُر الـــــــــــنـــــــــــ 

يِّ و     امــــِ ِر الــــعـــــــَ ظـــــــَ نــــح َو  ا ــــَ زِ ســــــــــــــــــِ هــــِ لــــح رِ  الــــعــــِ  الــــَفســـــــــــــــــــــح

  

رَاُراَن و  َك فــــــــــــــــِ ا ِإاّل ِإلــــــــــــــــيــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــيــــــــــــــــ  لــــــــــــــــَ

رِ و     اس ِإاّل ِإىَل الــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــح رَاُر الــــــــــــنــــــــــــ  َن فــــــــــــِ  أَيــــــــــــح

  
 **.بهاٍء : الشَّاةُ العَْجفَاءُ  ، الُمعَْلَهَزة في التَّْكِملة :و ، أَي الِّذي لم يَْنَضج. ءُ : اللَّْحُم النِّي الُمعَْلَهز حاح :في الصّ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه.

 : الَحَسُن الِغَذاِء ، كالُمعَْزهل. الُمعَْلَهز عن ابِن ِسيَده

باِء ، األُْنثَى من الَمعز الماِعز ، وهي .العَْنزُ  : [عنز] ّمِ ، ُعنُوزٌ و أَْعنُزٌ  ج واألَْوَعاِل والّظِ  بالِعنَاز ، بالَكْسر ، وَخصَّ بعُضهم ِعنَازٌ و ، بالضَّ

بَاِء. َعْنزِ  جْمعَ   الّظِ

ر قول الشاعر : (1)بن ُعْرفَُطةَ  ِسنَاِن بن ُشَرْيط أَبي َعْفَراءَ  فََرسُ  : العَْنزو  ، وبه فُّسِ

ر  دح ُت لــــــــــــه ِبصــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــح زِ َدلــــــــــــَ نــــــــــــح ا  الــــــــــــعــــــــــــَ مــــــــــــّ  لــــــــــــَ

ا ُ     َواِرُس والــــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــــَ ه الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح  حتــــــــــــــــــامــــــــــــــــــَ

  
ٍد األَْسَود. وقال َغْيُره : هو فََرُس أَبِي َعْفَراَء بن ِسنَاٍن الُمَحاِربّي  ، كما قاله أَبو  َسْيفه اسمُ  أَو ، ُمَحارب َعْبِد القَْيس ،وهو قَوُل أَبِي ُمَحمَّ

ا ، والَمْشُهور هذا القَْوُل الثَّاني.  قال ُرْؤبَة : األَكَمةُ السَّوداُء. : العَْنزو النََّدى وكان ُمْعَوجًّ

َرَس فـَوحَ  و   الَعنحزِ ِإَرٍم َأخح
، نقله األَزَهِرّي « (2)وإَِرٍم أَْعيََس »ِريق في الفاََلة ، وُكلُّ بِنَاٍء أََصمَّ فهو أَْخَرُس ، ويُْرَوى : واإِلَرم : َعلٌَم يُْبنَى فَْوقَها ليُْهتَدى به على الطَّ 

 والَجْوَهِرّي.

 ، وبه فُّسر قَْوُل الشَّاعر : ُعنُوزٌ  ، والَجْمع العُقَاُب األُنثَى : العَْنزو

زُ ِإذا مــــــــــــا  نــــــــــــح تح  الــــــــــــعــــــــــــَ َدلــــــــــــ  ٍ  تــــــــــــَ لــــــــــــَ  مــــــــــــن مــــــــــــَ

ومُ     ٌة حتــــــــــــــــَُ اِويــــــــــــــــَ َي طــــــــــــــــَ ا َوهــــــــــــــــح يــــــــــــــــن حــــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
أُنثَى  : العَْنزُ و ، أَي من ُطيُوِر الَماِء. َطْيٌر مائِيٌّ  أَيضاً : العَْنزو الماِء. َعْنزُ  ، ويُقَاُل لَها أَيضاً : َسَمَكةٌ َكِبيَرةٌ ال يَكاُد يَْحِملَُها بَْغلٌ  : العَْنزو

قوِر ، األُولى َذَكَرها ابُن ُدَرْيد. وقال غيُره : ويقال لها ُسورِ الُحبَاَرى والنُّ   أَيضاً. العَْنَزة والصُّ

ُسبيَت فَحَملُوها في  اليََماَمِة ، وهي الَمْوُصوفَة بِحدَّةِ النََّظر. قال األَْصَمِعّي : يقال : إِنها َعْنزٌ  يقال لها : امرأَةٌ من َطْسمٍ  ، بال الٍم : َعْنزُ و

 وليس في نَّص األَْصَمِعّي لَْفظة هَذا ، ونَّصه : فِعْند ذِلك قالت : هذا َشّر يَْوَمّي. عند ذلك : جٍ وأَلَطفُوها بالقَْول والِفْعِل فقالتَهْودَ 

ا  َواُه هلـــــــــــــــــََ هـــــــــــــــــا وَأغـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــح وحمـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ر  يـ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ت     بــــــــــــــــــــَ زٌ رَكــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــح اَل  عــــــــــــــــــــَ دحٍج مجــــــــــــــــــــََ  حبــــــــــــــــــــِ

  
بَاءِ  َشّر أَيامي أَي ّي قال : كان  ِحيَن ِصْرُت أَكَرم للّسِ ، يُْضَرب َمثاَلً في إِظهار الِبّرِ في اللَِّسان والِفْعل لَمْن يُراُد به الغََوائِل ، وَحَكى ابُن بَّرِ

الً ، الُمَملَّك على َطْسٍم َرُجالً يقال له ُعْملُوٌق أَو ِعْمِليٌق ، وكان ال تَُزفُّ امرأَةٌ من َجِديَس َحتَّى يُ  ؤتَى بها إِليه فيكون هو الُمْفتَّض لها أَوَّ
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ق ، فَنَال منها ما نَاَل ، وَجِديُس هي أَخُت َطْسم ، ثّم إِّن ُعفَْيَرة بنَت َعفاٍر وهي من َساَدات َجِديس ُزفَّت على بَْعِلَها ، فأَتِي بها إِلى ِعْمِلي

 فَةً قُبُلََها ، وهي تقول :فََخَرَجت رافِعَةً َصْوتََها ، شاقَّةً َجْيبَها ، كاشِ 

ـــــــــــــــــــــِ   ِدي ٌد أََذ   مـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــَ  ال َأحـــــــــــــــــــــَ

ُروسِ أَ     ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ ُر ابل عـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُ  هـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــذا يـ

  
__________________ 

 ساقطة ابملصرية والكويتية. (*)
 عبارة القاموس : العجفاء من الشاِء. (**)
 وما أثبت عن اللسان.« عرفة»( ابألصر 1)
اب ــاء املهملــة. وهو « أحرس»ليكون أ هر ملن يريــد االهتــداء بــه عل  الطري  يف الفالة. ويرو   ( جعلــه أعي  ألنــه بين من حجــارة بي  ا2)

 الذي أت  عليه ا رس وهو الدهر.
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اً لعُْرِس أُختِه صنَع َطعام فلما َسِمعُوا ذِلك َعُظم عليهم واشتَّد َغَضبُهم ، وَمَضى بعُضهم إِلى بَْعض ، ثّم إِن أََخا ُعفَْيَرة وهو األَسوُد بُن َعفَارِ 

وا أَيِديَُهم إِلى الطَّعام َغَدَرت بِهم ُعفَْيرةَ ، َومَضى إِلى ِعْمِليق يسأَله أَن يَْحُضر َطعَاَمه ، فأََجابَه وَحَضر هو وأَقاِربُه وأَْعيَاُن قَْوِمه ، فلّما َمدُّ 

ةَ ،َجِديُس فقُتِل ُكّل َمْن َحضَر الطعاَم ، ولم يُْفِلْت ِمْنُهم أَحٌد إِالّ  تَوّجه حتى أَتى َحسَّاَن بن تُبَّع ، فاستَجاَشه عليهم  . َرجٌل يقال له ِريَاُح بُن َمرَّ

 اليََمامةِ  (1)، ما َرأَى الناِظُرون لها َشبَهاً ، وكانت َطْسم وَجِديُس بَِجّوِ  َعْنزُ  ، وَرغَّبَه فيما ِعْنَدهم من النَّعم ، وذكَر أَنَّ ِعنَدهم امرأَةً يقال لها

ا ، وكان بها َزْرقَاُء اليمامِة ، وكانت أَعلََمتُْهم بَجْيِش َحسّ  ان من قَبل أَن يَأْتَِي بثاَلثِة ، فأَطاعه َحسَّان ، فَخَرَج هو وَمْن ِعْنَده حتى أَتْوا َجوًّ

راِكبَةً َجَمالً ، فلّما رأَى ذِلك بَْعُض ُشعََراِء  بعَْنز وقَتَلََها ، وأُتَِي إِليه أَيّاٍم ، فأَْوقََع بَجِديَس وقَتَلَُهم وَسبَى أَوالَدَهم ونَِساَءهم ، وقَلَع َعْينَْي َزْرقَاءَ 

 َجِديَس قال :

اَل  لــــــــــــــــــَ وٍّ طــــــــــــــــــَ َ ُر ِبــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــح َ  الــــــــــــــــــد   َأخــــــــــــــــــلــــــــــــــــــَ

اَل     لــــــــــــَ ٌف خــــــــــــِ يــــــــــــح َ  ســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ ثــــــــــــَر مــــــــــــا َأخــــــــــــح  مــــــــــــِ

  

ٌة و  افــــــــــــــــــــــــــَ ٌض َدفــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــَ تح أَرب داعــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــَ  ت

اَل     خـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح دًا مـــــــــــــــــُ امـــــــــــــــــِ ه هـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــح رَكـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  تـ

  

ًة  بـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــح وٍر حـــــــــــــــــِ وٍب َوَدبـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــُ ن جـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــِ

َباَل و     ُب رحيــــــــــــــــًا ِشــــــــــــــــَح عــــــــــــــــقــــــــــــــــِ بــــــــــــــــًا تــــــــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

َر  زٍ َويــــــــــــــــح نــــــــــــــــح ًة  عــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ َوتح رَاكــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ  واســــــــــــــــــــــــــــــح

اَل     ــــــــــــــُ رح ُذل ــــــــــــــ  ت قــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ٍب مل يـ عــــــــــــــح  فــــــــــــــوحَ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ا  ا وَأغـــــــــــــــــَواُه هلـــــــــــــــــََ هـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ر  يـــــــــــــــــومـــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ت     بــــــــــــــــــــَ زٌ رَكــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــح اَل  عــــــــــــــــــــَ دحٍج مجــــــــــــــــــــََ  حبــــــــــــــــــــِ

  

ًة  ا خــــــــــــــارِجــــــــــــــَ هــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ت ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ َر  مــــــــــــــن بـ ــــــــــــــُ  ال تـ

اَل و     ّن ِإلــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا َرســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رَاهــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــَ  تـ

  

راً  فـــــــــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــــــــَ ونا ورامـــــــــــــــَ ت جـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

اَل     بـــــــــــــــَ ن مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــح د  َرَ  اخلـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

  

بِّ بــــــــــــــــَذا  ازُِم ُذو الــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ُم ا ــــــــــــــــَ عــــــــــــــــلــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ

اَل     ـــــــــــــــــــــَ ث َرب هـــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــَ ا ُيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَّ  أَل

  
وماَل ، وقال ابُن  َعَدلَ  : ُعنُوزاً  عنه َعنَزَ و َشّرِ يَوَميها.في  بِحْدجٍ َجَمال َرِكبَتْ  ذِلك َمْعنَى الظَّرفِيّة بَرِكبَت ، على يَوَميها نَصُب َشرّ و

ى.  القَطَّاع : تَنَحَّ

ً  َعنَزو  محّركةً : العَنَزة ، أَي وهي .(2): َطعَنُوا فيه ، مثل تََرُكوه  َعنَُزوه ، قاله ابُن القَّطاع. وقال الّزمْخَشِرّي : بالعَنَزةِ  َطعَنَه : َعْنزاً  فاَُلنا

ْمح مح أَو أَْكثَر َشْيئاً ، ُرَمْيح بَْين العََصا والرُّ ْمح ، وقيل : في َطَرفه األَْسفَلِ  فيه ، قالُوا : قَْدر نِْصِف الرُّ ْمحِ  ُزجٌّ  ِسناٌن مثُل ِسنَان الرُّ كُزّجِ الرُّ

 ْمح ، والعُكَّاَزةُ قَِريبَةٌ منها.يَتََوكَّأُ عليها الشَّيُخ الَكبِيُر ، وقيل : هي أَْطوُل من العََصا وأَقَصُر من الرُّ 

باعِ ، َدابَّةٌ  أَيضاً : العَنََزةو من قِبَل ُدبُِره ، وقَلَّما تَُرى ، وتَْزُعم  تأُْخذُ البَِعيرَ  تكون بالبَاِديَة ، َدقِيقَةُ الَخْطِم ، أَصغَُره من الَكْلب ، وهي من الّسِ

حتّى  فِيهِ  ، ونَّص األَزهرّي : فتَْنَدِمص فَتَْدُخل في َحيَائَِها فتَْنَدسُّ  ثّم تَثِبُ  ٍس تَْدنُو من النّاقّة البَاِرَكةِ أَو هي كاْبِن ِعرْ  العََرُب أَنََّها َشْيَطاٌن.

ِحم : فتَْجتَِذبُها اِن ناقةً ُمِخَرْت من قِبَِل  قال األَْزَهِرّي : فَتَُموُت النَّاقَةُ َمَكانَها. تَصَل إِلى الرَّ مَّ َذنَبِها لَْيالً فأَْصبََحْت وهي َمْمُخوَرة ورأَيُت بالصَّ

فَمَخرتَْها. والَمْخُر :  العَنََزةُ  (4)، فَقَال َراِعي اإِلِبِل وكان نَُمْيِريّا فَصيحاً : َطَرقَتَْها  (3) [والناقةُ حيّة]من َعُجِزَها طائِفَةً  العَنَزةُ  ، قد أََكلَت

 الشَّقُّ ، وقَلََّما تَْظهَر لُخْبثَِها.

 من الفَأِْس : َحدُّها. لعَنََزةاو

أَو  بَْطن من أَسد وهو من اللَهازم. قال ابن الكلبّي : وقد َدَخلُوا في َعْبِد القَْيس ، بن نَِزار بن معَّدٍ ، واسُمه َعمرو : بُن أََسِد بن َربِيعَةَ  َعنََزةُ و

 أَبو َحيّ  بن َعِدّي بِن َعْمرو بِن َماِزن بن األَْزد : ابن َعْوف ، هكذا في النَُّسخ بإِثْبَاِت أَو ، والّصواب وابُن َعْمرو ، بالَواو ، وهو ابُن َعْمرو

اَغانِّي ، َعنََزةُ  من األَْزد. وفَاتَه ببَْطِن  (5)بالشَِّجي  َهْضبَةٌ َسْوَداءُ  ، ُمَصغَّراً : ُعنَْيَزةُ و بُن َعْمرو بِن أَْفَصى بِن َحاِرثَةَ الُخَزاِعّي ، َذَكَره الصَّ

 ِء القَْيس :بَْين البَْصَرة وِحَمى َضِريّةَ. قال الّصاَغانِيُّ : وإِيّاَها َعنى ابُن َحبِيب َحْيث َرَوى بيَت امرى (6) فَْلجٍ 

__________________ 
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 .«ِبوار»( عن اللسان وابألصر 1)
 نزكوه.( يف األساس : 2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ويف إحد  نسخة : طرقتها كاألصر.« طرقها فمخرها»( يف التهذيب : 4)

 .«وكبن العنزة تقا  للمذكر واملؤنث من هذا ا يوان ا فجاء الوجهان»وحبواشي التهذيب : 

 .«اجليم ابلشج  وهو مضبوط يف التكملة بفتح الشا وكسر»قوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 قا  نصر : فليج واد يصب يف فلج با البصرة وضرية. .«فـَُليج»( يف التكملة 6)
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وَم و  َر يـــــــــــَ دح ُت اخلـــــــــــِ لـــــــــــح وَم َدخـــــــــــَ َزةٍ  (1)يـــــــــــَ يـــــــــــح نـــــــــــَ   عـــــــــــُ
ي    لــــــــــِ رحجــــــــــِ ُك مــــــــــُ الُت ِإنــــــــــ  َويــــــــــح َك الــــــــــح  فــــــــــقــــــــــالــــــــــت لــــــــــَ

  
َوايَةُ ، قال : والدَِّليُل على أَنَّ   في هذا البَْيِت َمْوِضٌع قَولُه : ُعنَْيزةَ  وقَال : هَكَذا الّرِ

ِر  َدلـــــــــــ  اًل بـــــــــــعـــــــــــَ  هـــــــــــَذا الـــــــــــتـــــــــــ  هـــــــــــح َم مـــــــــــَ  أَفـــــــــــاطـــــــــــِ

يو     لـــــــِ ي فـــــــَبمجـــــــِح رحمـــــــِ ِت صـــــــــــــــــــــُ عـــــــح ِت قـــــــد أَزمـــــــَ نـــــــح  ِإن كـــــــُ

  
 ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. َجاِريَة : اسم ُعنَْيَزةو قال ابُن الَكْلبِّي : هي فاِطَمةُ بِْنت العُبَْيد بِن ثَْعلَبَة بِن َعاِمر العُْذِريّة.

 بالبَاِديَة. ع : ُعنَْيَزة ، ُمثَنَّى ُعنَْيَزتَانِ و

اه. : أَمالَه أَْعنََزهو  ونَحَّ

جلُ  ، كُمعَظَّم الُمعَنَّزو ِغيُر الّرأِْس. : الرَّ  ، وهو الَمْعُروق أَيضاً ، أَنَشَد النَّضُر : قَِليل لَْحِمه ، إِذا كان الَوْجهِ  ُمعَنّزُ  رُجلٌ  يقال :و الصَّ

زُ  ــــــــــــ  نـ عــــــــــــَ ٌم  مــــــــــــُ يــــــــــــنــــــــــــِه ِشــــــــــــََ رحنــــــــــــِ ِه يف عــــــــــــِ  الــــــــــــَوجــــــــــــح

ـــــــــــــــِ      ـــــــــــــــي ـــــــــــــــزِرحن ـــــــــــــــرَت اَناَبُه ب ي ـــــــــــــــِ ا ل َبلـــــــــــــــ َ (2)كـــــــــــــــَ
 

  
 ، وبُْز بالفَاِرِسية التَّْيس. كالتَّْيس ِلْحيَتُه ، وفَسَّره أَبو َداوود بقَْوِله : هو بُْز ِريش ، أَي اللِّْحيَةِ  معَنَّزُ  ُسِمَع أَعرابِيُّ يَقُوُل ِلَرُجل : هوو

ى ، إِذا تَعَنَّزَ  ، اْستَْعنَزو ، اعتَنَزَ و إِذا  ُمْعتَنِزاً  (3): الِذي ال يَُساِكن النّاس لئاَلّ يُْرَزأَ َشْيئاً. ونََزل  الُمْعتَنِز النّاَس واْجتَنَب َعْنُهم. وقِيل : تَنَحَّ

 س.نََزَل َحِريداً في ناِحيَة من النّا

و البََحِلّي وكان وُمْنتَبِذاً ، إِذا َرأَيته ُمتَنَِحيًّا عن الناس ، وقال الشاعُر ، وهو أَبو األَْسَود الدَُّؤِلّي يَقُوُل في َعّمار بِن َعْمر ُمْعتَنِزاً  ورأَيته

 َمْوُصوفاً بالبُْخل :

يـــــــــــــــاِت  ـــــــــــــــح ك   يف أَب زٍ َأاَبتـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح   مـــــــــــــــُ
فٍّ وال    ارِِم ال عـــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ

َ
ارِي عـــــــــــــــن املـــــــــــــــ  قـــــــــــــــَ

  
ْيَف.  ، نقله الصاغانّي. : الُمصاُب بداِهيَة (4) العَنُوزُ و ، كأَِمير ، العَنِيزُ و أَي وال يَْقِري الضَّ

 ، أَنَشد َشِمر : قَبِيلَةٌ  ، بالَكْسر ، هكَذا َضبََطه الّصاَغانِّي : بنو الِعنَازو

اِز  ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــعــــــــــــــــِ يِن ال ــــــــــــــــَ اٍة مــــــــــــــــن ب ــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــَ  ُرب  فـ

ازِ     نــــــــــــــــــــَ ٍر كــــــــــــــــــــِ ٍة َذاِت حــــــــــــــــــــِ اكــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــ   حــــــــــــــــــــَ

  
 ، وهو بالفَتْح ، وهو أَُخو بَْكر بِن َوائِل. أَبو َحيّ  بِن ِهْنِب بن أَْفَصى بِن ُدْعِمّي بِن َجِديلَة بِن أََسد بِن َربِيعَة : بُن َوائِِل بِن قَاِسط َعْنزُ و

ألَّن ُرْكبَتَْيَها إِذا أَراَدت أَن تَْربض َوقَعَتا  ، وذلك في الشََّرف ، أَي الُمتََساِويَْين للُمتَباِريَْين يُْضَرب َمثَل ، وهو« العَْنزِ  ُهَما َكُرْكبَتَي»يقال : و

، وذِلك إِذا قاد َحتْفاً « العَْنز يَْوٌم كيَْومِ »ْعلَب ، وُحِكي عن ثَ  يُْضَرب لَمْن يَْلقى ما يُْهِلُكه« العَْنزِ  يومَ  فاُلنٌ  (5) لَِقي» ِمْن أَْمثَاِلِهم أَيضاً :و َمعاً.

 ، قال الشَّاِعُر :

ــــــــــــَد َرمــــــــــــَ  بــــــــــــه  زِي يــــــــــــاٍن يــــــــــــَ ــــــــــــُت ابــــــــــــَن ذبــــــــــــح  رأَي

وُم     ام يـــــــــَ زِ ِإىل الشـــــــــــــــــــــــ  نـــــــــح هح  الـــــــــعـــــــــَ لـــــــــُ اغـــــــــِ  و  شـــــــــــــــــــــــَ

  
 بَحثَت عن ُمْديَتَِها. (6)حين  العَْنزِ  قال الُمفضَّل : يُِريد َحتْفاً كَحتْف

وَكذِلك يَقُولُون : « تَْبَحث عن الُمْديَة كالعَْنز التَكُ »قلُت : وهو إِشاَرة إِلى َمثَل آخَر ، يَقُولُون للَجانِي على نَْفِسه ِجنايَةً يكون فيها َهاَلُكه : 

 .«َحتْفَها تَِحمل َضأٌْن بأَْظالفِها»

ة الصرف بعَد تركيِب ، وقد تقّدم ال العَْنقَُز في : ع ق زو  .«ع ن ز»بحُث فيه قريباً ، وَذكَره الجوَهِرّي وبعُض أَئمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : قَبِيلَةٌ من َهَواِزَن ، وفِيِهم يَقُوُل : العَْنزو ، بالفَتْح : الباِطُل. العَْنز
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ِت و  لـــــــــــَ زُ قـــــــــــاتــــــــــــَ نـــــــــــح هـــــــــــا  الـــــــــــعـــــــــــَ َف الـــــــــــنـــــــــــ   ِنصـــــــــــــــــــــــــح

ادِ     تح مــــــــــــــــــــَض الصــــــــــــــــــــــــــــــــــّ َولــــــــــــــــــــ   رِ ِر مث  تـــــــــــــــــــــَ
  

__________________ 
 .«خدر عنيزة»( عن الديوان وابألصر 1)
 .«قوله : زرني  ا وهو الزرنيخ وكال ا معرب ا قاله يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«وتر »( عن اللسان وابألصر 3)
 عنيٌز ومعنوٌز.ورجٌر  ويف التكملة :« واملعنوز»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
 ( اللسان : ُكفَي.5)
 .«حىت»( عن اللسان وابألصر 6)
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ر قَْوُل الّشاعر : عْنزو العَْنزو  : أََكَمةٌ بعَْينها ، وبه فُّسِ

 صاَدتح فـَُؤاَده الَعنحزِ َكاَنتح بَِيوحِم و 
 : أَرٌض ذاُت ُحُزونٍَة وَرْمٍل وِحَجاَرة أَو أَثْل : العَْنزو .ُعنُوز ْمع: َصَخرة في الَماِء ، والجَ  العَْنزُ و كانُوا نََزلُوا عليها فكان لَُهْم بها َحِديٌث.

 ، بالفَتْح : الُحبَاَرى : العَْنَزةو

ُجُل : اجتَنََب النّاَس. تَعَنَّزَ و  قَبِيلَة. ُعنَْيَزةُ و ، بالَكْسر. ِعنَازٌ  : اسُم َرُجل ، وكذلك َعْنزٌ و الرَّ

 اِحل.: بَلَد بين ِحْمص والسّ  أَْعنَازو

 : فََرُس أَبي َعْمرو بِن ِسنَان بِن ُمَحاِرب ، من َعْبِد القَْيس ، وفِيه يَقُوُل : العَْنزو

ر  دح ـــــــــــــه بصـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــفـــــــــــــُت ل زَدل ـــــــــــــح ن ـــــــــــــعـــــــــــــَ ا  ال  ملـــــــــــــّ

ا ُ     واِرُس والــــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــــَ ه الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح  حتــــــــــــــــــامــــــــــــــــــَ

  
ّم : اسُم ماٍء. قال األَْخَطل ؛ ُعنَاَزةُ و  ، بالضَّ

اَزةَ َرعــــــــــــَ   نــــــــــــَ ا  عــــــــــــُ ُدهبــــــــــــَُ نــــــــــــح ر  جــــــــــــُ ىت  صــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــَ

رُ و     قــــــــــــــــِ ٌض يــــــــــــــــَ وحٌم َللــــــــــــــــِ اَ  يـــــــــــــــــَ
َ

ذََع املــــــــــــــــ  َذعــــــــــــــــح

  
ِرير ، عن أَبي بكر الطْرثيثِي ، مات سنة  َعنّازو  .العَنَِزيّ  . ومن أَمثاِلِهم : ال أَْفعَُل َكَذا حتى يَؤوبَ 538بن ُمدلل الضَّ

بَجِميع أَصابِِعك  العَْوزِ  َخْرطاً ، إِذا اْجتََذْبَت ما َعلَْيه من (1)، عن أَبي الَهْيثَم في قَْوِله : َخَرْطت الِعنَب  َحبُّ الِعنَب ، بالفَتْح : العَْوز : [وزع]

 بَِهاٍء. ، َعْوَزةٌ  ةالَواِحدَ  ، وذِلك الَخْرُط ، وما َسقَط منه عند ذِلك هو الُخَراَطة ، (2)حتى تُْنِقيَه من ُعوِده 

 لم يُوَجد. : َعْوزاً  ، ُء ، كفَِرحالشَّيْ  َعِوزَ  ِء.والعُْدم وُسوُء الَحاِل وِضيُق الشَّيْ  بالتَّْحِريك الَحاَجةُ  : العََوزُ و

ُجُل : افتَقََر ، َعِوزَ و  ِء.فَِقيٌر قَِليُل الشيْ  ُمْعِوزٌ  ، فهو كأَْعَوزَ  الرَّ

قال  .َعاَزنِي إِذا لم تَِجْد َشْيئاً قُْل :و ُء وأَنَت ُمْحتَاٌج إِليه ،الشيْ  يُْعِوَزك : أَن العَوزَ  قال اللَّْيث :و وَعُسر وَضاَق. األَْمُر : اْشتَدَّ  َعِوزَ و

 ، َغْير َمْعُروٍف. َعاَزِني األَزهِرّي :

أَي  ، «ِمْعَوزٌ  أََمالَك» في َحِديث ُعَمر َرضَي هللا عنه :و الذي يُْبتََذْل. ، زاد الَجْوَهِرّي : بهاٍء : الثَّْوُب الَخلَقُ  ، الِمْعَوَزةو ، كِمْنبَر ، الِمْعَوزُ و

َج َمْخَرَج اآللَِة واألَداة الُمْعِوِزين ألَنه ِلبَاسُ  ثَوب َخلٌَق ؛  قال َحسَّان َرِضَي هللا َعْنه : .َمعَاِوزُ  ج ، أَي الفُقَراِء ، فُخّرِ

ُروَرٍة يف و  قــــــــــــــــــــح وحُ وَدٍة مــــــــــــــــــــَ اِوزٍ مــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــَ   مــــــــــــــــــــَ
دِ     َوســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــُ ٍة مل تـ وســـــــــــــــــــــــــــَ رحمـــــــــــــُ ا مـــــــــــــَ هـــــــــــــَ تـــــــــــــِ   مـــــــــــــَ

  
 القُْلفَة.الَمْوُؤودة : الَمْدفُونَة َحيَّةً. وآَمتَُها : َهنَتَُها وهي 

 : ُخْلقَاُن الثّياِب ، لُفَّ فيها الّصبِيُّ أَو لم يُلَّف. الَمعَاِوزُ  وفي التّْهِذيب :

 ءُ الشَّيْ  ِنيأَْعَوزَ و هَذا األَْمُر ، إِذا اشتَدَّ عليك وَعُسَر ، أَعَوَزنِي فلم يَْقِدر َعلَْيه. وقال أَبو َماِلك : يُقَال : اْحتَاَج إِليه ، إِذا ءُ الشَّيْ  أَْعَوَزهو

 ، أَي قَلَّ عندي مع حاَجتِي إِليه. يُْعِوُزني

 .العََوزُ  : أَعَجَزنِي على ِشدَّة حاَجٍة ، واالْسم أَْعَوَزنِيو ءُ الشيْ  عاَزنِي وَحلَّ عليه الفَْقر. وفي الُمْحَكم : الدَّْهُر : أَْحَوَجه أَعَوَزهو

، قَالَهُ أَبو َزْيد ، بالّزاي. قال أَبو َحاتِم : وأَنَكَره األَْصَمِعّي ، وهو  يُْشِرف يُوِهف له وما َهب به ، أَي َماٌء إِالّ ذَ ِلفالٍن َشيْ  يُعِوزُ  ما يُقَال :و

ّم : اسم. ُعوزٌ و ، كما تَقول : تَْعساً له ونَْعساً. إِتْبَاعو ، تَأِْكيد له لَِوزٌ  لعَِوزٌ  وإِنّه عند أَبِي َزْيد َصِحيٌح وَمْسُموٌع من العََرب ،  ، بالضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ُجُل فهو أَْعَوزَ  : ُكّل ثَْوب تَُصون به آَخَر ، وقيل : هو  الِمْعَوَزة ، إِذا ساَءت حالُه ، األَِخيَرة على َغْيِر قِيَاٍس. وقيل : ُمْعَوزٌ و ُمْعِوزٌ  الرَّ

 ، زاُدوا الَهاَء لتَْمِكين التَّأْنِيث ، أَنشد ثَْعلب : َمعَاِوَزةٌ  لثِّيَاب ، ُحِكَي عن أَبِي َزْيد ، والَجْمعالَجِديُد من ا
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َو   ك اهلــــــــــَ لــــــــــِ َرًة مــــــــــنــــــــــهــــــــــا فــــــــــلــــــــــمح ميــــــــــَح ظــــــــــح  رََأ  نــــــــــَ

اِوزُ     عـــــــــــــَ يـــــــــــــبُ  مـــــــــــــَ ثـــــــــــــِ ّن كـــــــــــــَ هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ تـ و حتـــــــــــــَح رحبـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  يـ

  
 هنا الثِّياُب الُجُدُد ، وقال : الَمعاِوزَ  فال َمَحالَةَ أَن

يٍّ و  ِض أَرحيــــــــــــــــــــَِ افـــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــَ
َ

ر املـــــــــــــــــــــ َتضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــــــُح

ــــــــــــــــــــٍر يف     ي ــــــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــــــَ اِوَزةٍ ن عــــــــــــــــــــَ َوا ِ  مــــــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــــــِ

  
ُجلُ  اْعَوزّ و َمْخَشِرّي. .(3): اْحتَاَج  اْعِوَزازاً  الرَّ  واختَلَّت َحالُه ، قاله الزَّ

__________________ 
 «.خرطت العنقود وهي  اهرة خرطت العنب ا الذي يف اللسان :قوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف التكملة : عوزة.2)
 .«احتا »( عن األساس وابألصر 3)
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 .َعَوَزا اللَّْحمُ  (1) أَْعوزَ و : َعِزيٌز ، ُمْعِوزٌ  ءٌ وهذا شي .«س د د»قد ذكر في « َعَوزٍ  َسَداٌد من»ومن أَمثاِلهم الَمْشُهوَرة : 

 ُء : تَعَذََّر ، قاله ابُن القَطَّاع.يالشَّ  أَْعَوزَ و

أْنِ  ، مكسوران ِعيَز ِعيزَ  : [عيز]  ، أَهمله الجوَهِرّي ، ونقله الصاغانِّي ونَصُّ ِعباَرته هَكذا : َمْبنِيَّاِن على الفَتْح ، ويُْفتََحان : َزْجٌر للضَّ

. وفي َكالم الُمَصنِّف ُمَخالَفة ظاِهرةٌ ، ثم إِنه لُغَة في َحْيز َحْيز بالَحاِء ، وقد ذُِكر في ، َمْكُسوَراِن َمْبنِيَّان على السُّكون ويُْفتََحان ِعيْز ِعيزْ و

 موِضعه.

 فصر الغا
 مض الزاي

 نََخَسه. ، من َحّدِ َضَرَب : يَْغِرُزه باإِلْبَرةِ  غَرَزه : [غرز]

ْحلِ  ِرَكابٌ  ، بالفَتْح : الغَْرزُ  ، أَي وهوـ  الغَْرز يَْغِرُزَها َغْرزاً  ِرْجلَه في َغَرزَ  من الَمَجاز :و َمْخُزوٍز ، فإِذا كان من َحِديٍد أَو  من ِجْلدٍ  الرَّ

كاِب ، َغَرزَ  ِليَْرَكَب ، وأَثْبَتَها ، وكذا إِذا َوَضعََها فيه :ـ  َخَشب فُهو ِرَكابٌ  للنّاقَِة مثُل  الغَْرزُ  ْعَرابّيِ :وقال ابُن األَ  .كاْغتََرزَ  ِرْجلَه في الّرِ

َكاِب للبَْغِل. وقال لَبِيٌد في الغَْرزُ  الِحَزاِم للفََرِس ، وقال غيُره :  النَّاقِة : َغْرزِ  للَجَمِل مثُل الّرِ

ُت و  ر كـــــــــــــــــــــــح رحزِيِإذا حـــــــــــــــــــــــَ َزتح  غـــــــــــــــــــــــَ  َأمجـــــــــــــــــــــــحَ

ــــــــــــــرح     وحٍن قــــــــــــــد أَت َو جــــــــــــــَ دح رَايب عــــــــــــــَ (2)َأو قــــــــــــــِ
 

  
أَّن َرجالً سأَلَه عن أَْفَضِل الِجَهاِد ، »في الحديث : و .«يقوُل : باسِم هللاـ  يِريد السَّفرَ ـ  الغْرزِ  إِذا َوَضَع ِرْجلَه فيكان »في الَحِديث : و

 .الغَْرز أَي َدخَل فيَها ، كما يَْدُخُل قََدُم الّراكِب في ، «في الَجْمَرةِ الثّالثةِ  اْغتََرزَ  فسكَت عنه ، حتّى

جلُ  َغِرزَ و  السُّْلَطان ، وساَر بسْيِره ، وهو َمَجاٌز. بغَْرزِ  ، نقلَه الّصاَغانِيُّ ؛ وكأَنَّه أَْمَسكَ  كَسِمَع : أَطاَع السُّْلَطاَن بعد ِعْصيَانٍ   ،الرَّ

زٍ غُ  ، من إِِبل َغاِرزٌ  قلَّ لَبَنَُها ، وهي ، بالَكْسر : ِغَرازاً و ، بالفَتْح ، تَْغُرُز َغْرزاً  النَّاقَةُ  َغَرَزتِ و  ، وَكذِلك األَتَاُن إِذا قَلَّ لَبَنََها ، يقَال : رَّ

 : النّاقَةُ التي قد َجَذبَْت لَبَنَها فََرفَعَتْه. وقال القَُطاِميُّ : الغَاِرزُ  . وقال األَْصَمِعيُّ :َغَرَزتْ 

تح  مــــــــــ  ي حــــــــــَا ضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ ل وَع َرحــــــــــح  كــــــــــَبن  ُنســــــــــــــــــــــــُ

َب     ـــــــــــــــِ َوال ر زاً حـــــــــــــــَ ا غـــــــــــــــُ اعـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ عـــــــــــــــًا جـــــــــــــــِ  ومـــــــــــــــِ

  
 نََسَب ذلك إِلى الَحَواِلِب ، ألَّن اللَّبََن إِنَّما يُكوُن في العُُروق.

 ، بالفَتْح. َغْرزٍ  في قُْضبَان الَكْرِم للَوْصِل ، َجْمعُ  تُْغَرز األَغصانُ  ، بالّضّم : الغُُروزُ و

َزةٌ  يقال :و ، غاِرَزةٌ  يقال :و ، غاِرزٌ  َجَرادةٌ  يقال :و ْت َذنَبَ  : ُمغَّرِ َزتْ  ، أَي لتَبِيَض ، وقد ِلتَْسَرأَ ـ  أَي أَثْبَتَتْهـ  ها في األَرضقد َرزَّ  َغرَّ

 .َغَرَزتْ و

ا عليه وله من التََّحفُّظ ؛ أَي َرأَْسه في ِسنَتِه غاِرزٌ  هو من الَمَجاز :و ين ، قال الّصاَغاِنيُّ : ِعباَرةٌ عن الَجْهل والذََّهاِب َعمَّ  جاِهلٌ  ، بكْسِر الّسِ

 واْسُمه َسلََمةُ بُن ذُْهٍل التَّْيِميُّ : (3)، قال ابُن َزيّابَةَ 

رًا  مــــــــــــــــح ُت عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ئ ــــــــــــــــِّ ب ــــــــــــــــُ ه  غــــــــــــــــارِزاً نـ  رَأحســــــــــــــــــــــــــــــَ

ُه     َوالــــــــــــــــَ ُد َأخــــــــــــــــح وعــــــــــــــــِ ٍة يــــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ (4)يف ســــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
َمْخَشِريُّ َمَجازاً في األَساس ، وهو َغِريٌب.  ولم يَعُدَّه الزَّ

كةً : َضْرٌب من الثَُّمام الغََرزُ و صغيٌر يَْنبُُت على ُشُطوِط األَْنَهاِر ال َوَرَق لها ؛ إِنََّما هي أَنابِيُب ُمَركٌَّب بعُضها في بَعض ، وهو من  ، محرَّ

َماُح ، على التَّْشبِيه. وقال األَْصَمِعيُّ : يَِت الّرِ  : نَْبٌت رأَيتُه في الباِديَِة ، يَْنبُُت في ُسُهولَِة األَْرض. الغََرزُ  الَحْمِض ، وقيل : األََسُل ، وبه ُسّمِ

في َكِرِشَها  الغََرزُ  ذِلك أَّن الناقَةَ التي تَْرَعاه تُْنَحُر ، فيُوَجدُ ؛ و الَمْرَعىـ  وقال أَبو حنيفة : من َوِخيمِ ـ  أَو نَباتُه كنَبَاِت اإِلْذِخِر ، من َشرِّ 

ةً ، َواِحَدتُه ، وهو غيُر العََرِز الذي تقدَّم ِذْكُره في العَْين المهملَة ، وَجعَلَه  َغَرَزةٌ  ُمتََميِّزاً عن الماِء ، ال يَتَفَشَّى ، وال يُوِرُث الماَل قُوَّ

ةَ المصنِِّفين هناك تَبَعاً للّصاغانّيِ ، مع أَن الّصاَغانيَّ َذكَره هنا ثانِياً من َغْير تَْنبِيٍه علالُمَصنُِّف تَْصِحيف رَ اً ، وَغلََّط األَئِمَّ  يه. قلُت : وبه فُّسِ

 حديُث ُعَمَر رضَي هللا عنه أَنه َرأَى
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__________________ 
 ( يف األساس : وَعِوَز.1)
 .«. قد أبرح .. يب : أمجرت( رواية الديوان والتهذ2)
 وقير اله : عمرو بن ا ارث وهو من بين تيم   بن ثعلبة وقير اله : ســــــــــــــلمة بن ذهر. وقير : ابن زاببة. 208( عن معجم املرزابين ص 3)

 وابألصر : ذاببة.
 .208( روايته يف معجم املرزابين ص 4)

 نــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــت ألاي عــــــــــــــــــــــــارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ر ــــــــــــــــــــــــه 

 يف ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــــــــه   

  

 فال شاهد فيه.
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َعلن  له ِمن (1)يف َروحِث فـََرٍس َشِعرياً يف عام جَمَاعٍة  ُت الجح  .«الن ِقيِض ما يـُغحِنيه عن ُقوِت املسلما َغَرزِ  فقا  : لَِئنح ِعشح
 ِء والَخْيِل الُمعَدَّةِ للسَّبِيل.والنَِّقيُع : َموضٌع َحَماه ِلنَعَِم الفَيْ 

 الَواِدي ، إِذا أَْنبَتَه. أَْغَرزَ  وقد .الغََرزُ   : به، كُمْحِسنٍ  ُمْغِرزٌ  َوادٍ و

َل من فَِسيِل النَّْخِل وغيِره ، والواِحدُ  التَّغَاِريزُ و ُل من َمْوضعٍ إِلى َموضعٍ  تَْغِريزٌ  : ما ُحّوِ َي بذلك ألَنّه يُحوَّ  فيُْغَرزُ  ، قالَه القُتَْيبِيُّ ، وقال : ُسّمِ

رَ ، ومثله في التَّْقِدير التَّ   َخَرُجوا من النّار وقد اْمتُِحُشوا يَْنبُتُون كما تَْنبُتُ  (2)أَنَّ أَهَل التَّوِحيِد إِذا »الحديُث :  نَاِويُر ، ِلنَْوِر الشََّجِر ، وبه فُّسِ

 ِضِعه.ورواه بعُضهم بالثّاِء الُمثَلَّثَِة والعَْيِن الُمْهَملَِة والّراَءْين ، وقد ذُِكَر في َموْ  ، «التَّغَاِريزُ 

 الطَّبِيعَةُ. ، كَسِفينٍَة : الغَِريَزةُ و

. وقال اللَّْحيَانِيُّ :  هي األَْصُل ، والطَّبِيعَةُ ، قال الشاعر : والقَِريَحةُ والسَِّجيَّةُ ، من خيٍر أَو َشّرٍ

ىَت  َة يف الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــَ اعـــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــــَ  ِإّن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

َرِم و     نح كــــــــــــــــــــَ وَد مــــــــــــــــــــِ زح اجلــــــــــــــــــــُ رَائــــــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــَ

  
 أَي أَْخالٌق وطبائُع صالحةٌ أَو رِديئَةٌ. ، «َغَرائِزُ  الُجْبُن والُجْرأَةُ »رِضَي هللا عنه : في حديث ُعَمَر و

 ، وقال الّصاَغانِّي ببالِد ُهَذْيل. ع ، بين مّكةَ والّطائفِ  ، بالفَتْح : َغْرَزةُ و

 ببِالِد أَبي بَْكِر بِن ِكاَلٍب. هو أَو في ُمْمتَنِعٍ من العَلَِم يَْستَْعِذبَُها الناُس ، كُزبَْيٍر : ماٌء بَضِريَّةَ  (3) ُغَرْيزٌ و

 وَسَحاٍب. ع. (4) كقََطامِ  َغَرازِ و

َزتِ و ؛ وذِلك إِذا أَْدبََر  َكْت َحْلبَةً بين َحْلبَتَْينأَو تُرِ  ويَذَهَب ، َضْرُعَها بماٍء باِرٍد ؛ ليَْنقَِطَع لبنَُها (5) : تُِرَك َحْلبَُها ، أَو ُكِسعَ  تَْغِريزاً  الناقةُ  َغرَّ

ْرَع َكْسعاً ، حتى يَدْ  التَّْغِريزُ : لبُن الناقَِة. وقال أَبو َحنِيفَةَ  ُجُل يَده بالتَُّراب ، ثّم يَْكَسَع الضَّ َث الرَّ فََع : أَن يُْنَضَح َضْرُع النّاقَِة بالَماِء ، ثّم يُلَّوِ

ى َوْجِهها ساعةً. وفي ثّم يَأْخذ بَذنَبَِها فيجتذبَها به اجتذاباً شديداً ، ثم يَْكَسعَها به َكْسعاً شديداً ، وتَُخلَّى ؛ فإِنّها تَْذَهُب حينئٍذ عل اللَّبََن إِلى فَْوق ،

 قال ابُن األَثِير : ويجوُز أَن يكونَ « َح للبَْيع فنَعَمْ إِْن َكان ُمبَاَهاةً فال ، وإِْن َكان يُِريُد أَْن تَْصلُ »اإِلبِل فقال :  تَْغِريزِ  حديث َعطاٍء : وُسئَِل عن

نِتَاَجَها وِسَمنََها  تَْغِريُزَها
ُل الَوْجهُ. َغْرزِ  ؛ ِمنْ  (6)  الشََّجِر ، قال : واألَوَّ

 .الغَْرز َمِسيُره ، وأَْصلُه ِمن َدنَا ؛ إِذا اغترازاً  (7) السَّْيرَ  اْغتََرزَ  من الَمَجاز :و

 فاُلٍن ، أَي أَْمَره ونَْهيَه. َغْرزَ  اْلَزمْ  من الَمجاز :و

 أَنه قَال لعَُمَر رضَي هللا عنهما : اْستَْمِسكْ »حديُث أَبي بكر :  ، ومنه ، أَي ُحثَّ نْفَسك على التََّمسُِّك به بغَْرِزه اْشُدْد يََدْيكَ  كذا قولُُهْم :و

 ، كالذي يُْمِسُك بِرَكاِب الّراِكِب ، ويَِسيُر ِبَسْيِره. الغَْرزَ  أَي اْعتَِلْق به وأَْمِسْكه واتَّبْع قَولَه وفِْعلَه ، وال تَُخاِلْفه ؛ فاستعاَر له ، «هبغَْرزِ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

َزَهاو ِء ،اإِلْبَرةَ في الشَّيْ  َغَرزَ  زَ و ُغِرزَ  ٍء فقدَر في شي: أَدَخلَها. وُكلُّ َما ُسمِّ  َغرَّ  ، «َضْفَر َرأَِسه َغَرزَ  وقد»حديث الَحَسن :  (8)في و. ُغّرِ

 أَي لََوى َشعَره وأَدَخَل أَْطرافَه في أُُصوِله.

َماُك قَطُّ إِالّ »في حديث الشَّْعبِّيِ : و َماَك األَْعَزَل ،  ، «َذنَبَه في بَْردٍ  َغاِرزاً  ما َطلََع الّسِ وهو الَكوكُب الَمْعُروُف في بُْرجِ الِميَزاِن ، أَراَد الّسِ

ِل ، وحينئٍذ يبتدى ْبحِ ِلَخْمٍس تَْخلُو ِمن تْشِريَن األَوَّ  ُء البَْرُد.وُطلُوُعه يكوُن مع الصُّ

 ، كَمْقعٍَد : َموضُع بَْيِض الَجَراِد. الَمْغَرزُ و

 ُعوداً في األَْرض وَرَكْزتُه ، بمعنًى َواحٍد. َغَرْزتُ و
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ْرعِ  َمْغِرزُ و لَعِ والضَّ يَشِة ونحِوَها ، كَمْجِلٍس : (9)الّضِ  .الَمغَاِرزُ  أَصلَُها ، وهي والّرِ

__________________ 
 ويف النهاية : يف اجملاعة.« يف عام الرمادة»( يف التهذيب : 1)
 ر.( اللسان : إذا َأخرجوا من النا2)
 ( يف معجم البلدان : الغريز أبلف والم تصغري َغرحز ابإلبرة.3)
 ( يف معجم البلدان : غراُز ا  وز أن يكون مبنياً مثر نزاِ .4)
 ن.( الكسُض أن يؤخذ ماء ابرد فيضرب به ضروع اإلبر ا لوبة إذا أرادوا تغزيرها ليبق  هلا طرقها ويكون ألوالدها الجي تنتجها. عن اللسا5)
 ( األصر واللسان ويف النهاية : وتنميتها.6)
 ابلرفض ا والشارح تبض يف نقله عبارة التهذيب واللسان وسياقها يقتضي نصبها.« السريُ »( ضبطت يف القاموس 7)
سالمعليهماقوله : ويف حديث ا ســن اخل عبارة اللســان : ويف حديث أيب رافض : مّر اب ســن بن علي »( هبامش املطبوعة املصــرية : 8) وقد  ال

 ومثله يف النهاية أيضاً.« غرز اخل
 ( اللسان : الضرس.9)
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زٌ  وَمْنِكبٌ   ، كُمعَظٍَّم : ُمْلَزٌق بالَكاِهِل. ُمغَرَّ

 : ما تَْجِري لهّن ُدُموٌع ، واألَِخيُر َمَجاٌز. (1) َغَواِرزُ  ، وُعيُونٌ  َغَواِرزُ  وقال أَبو َزْيد : َغنَمٌ 

َزهاو َغَرزاً  الغَنَمُ  َغَرَزتِ و  صاِحبُها ، إِذا قََطَع َحْلبَها ، وأَراَد أَن تَْسَمَن. َغرَّ

ْرُع القَِليُل اللَّبَِن. الغَاِرزُ و  : الضَّ

َجال : القَِليُل النَِّكاحِ ، وهو َمجاٌز ، والجمعُ  زٌ  وِمن الّرِ  .ُغرَّ

 ، وهو َمجاٌز. َمغَاِرِزهو ويقال : اْطلُِب الَخيَر في َمغَاِرِسه

َصحابيٌّ ُكوفِيٌّ ، َرَوى عنه أَبو َوائٍِل حديثاً َصِحيحاً ، وِمن َولَِده : أَحمُد بُن حاِزِم  بِن ُعَمْيِر بِن َوْهٍب الِغفَاِريُّ ، محّركةً : َغَرَزةَ  وقَْيُس بنُ 

 صاِحُب الُمْسنَد. َغَرَزةَ  بِن أَبِي

ه ، وقيل : َجدَّتُه. ُغَرْيَزةُ و هو َكبِير بُن عبِد هللا بِن ماِلِك بِن ُهبَْيَرةَ الّداِرِميُّ : شاِعٌر ُمَخْضَرٌم ،ـ  ُمَصغَّراً ـ  ُغَرْيَزةَ  وابنُ   أُمُّ

كة ، َغَززاً  فاُلٌن بفاُلنٍ  َغزَّ  : [غزز]  (2)ة ، قاله أَبو َزْيد الُخُصوِصيَّ  : الغََززُ و اْختَصَّه من بَين أَصحابِه واْغتََزى به ، إِذا به اْغتَزَّ و ، محرَّ

 نَْقالً عن العرب ، وأَنشَد :

ه  تــــــــــــِ يــــــــــــ  لــــــــــــِ بح بــــــــــــِ عحصــــــــــــــــــــــــــِ نح يـــــــــــــَ زَازاً فــــــــــــمــــــــــــَ تــــــــــــِ   اغــــــــــــح
ا    امـــــــــــــَ دًا وشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ألحَت ي ـــــــــــــد مـــــــــــــَ ـــــــــــــَك ق ـــــــــــــِإن  ف

  
، ويريد باليَِد هنا اليََمَن. كذا قالَه الّصاَغانيُّ ، ونََسبَه في  (3)أَي فَمْن يَلزْم قََرابتَه وأَهَل بيتِه بالبِّرِ فإِنَّك قد َمألَْت بمعروفك اليََمَن والّشاَم 

 اللَِّسان ألَبي َعْمرو.

بِيَّ  َغزَّ و ا اإِلبَِل والصَّ هما َغزًّ  ، أَي َدْفعاً إِلصابَتَِها. من العَْينِ  ، أَي الصُّوَف الَمْنفُوش ؛ ونَ َعلَّق عليهما العُهُ  : يغُزُّ

ْدقُ  الغُزُّ و  ، كُهْدُهٍد. كالغُْزُغزِ  ، عن ابن األَْعَرابّي ، الغُّزانِ  وهما بالّضّم : الّشِ

تِ  قال َشِمٌر :و كذا في الّصحاح. ِجْنٌس من التُّْرِك. : الغُزُّ و  .ُمِغزٌّ  والتفَّ ، فهي َكثَُر َشْوُكَها واشتدَّ  : إِغَزازاً  الشَّجرةُ  أََغزَّ

تِ و  ، قالَه اللْيُث. ُمِغزٌّ  َحْملَها ، وهي (4) البَقَرةُ : َعَسرَ  أََغزَّ

 .(5)قال األَزهريُّ : الصَّواُب : أَْغَزْت فهي ُمْغٍز ؛ ِمن ذواِت األَْربَعَِة 

َر َحْملَُها فاستأَْخر نِتَاُجَها : قد أَْغَزْت فهي مْغٍز ، ومنه قوُل ُرْؤبَةَ :  ويقَال للنّاقَة إِذا تأَخَّ

زِي و  غــــــــــــــح اِح مــــــــــــــُ قــــــــــــــَ رَاُء الــــــــــــــلــــــــــــــِّ رحُب َعســــــــــــــــــــــــــــح  ا ــــــــــــــَ

زِ     ٍن َوخـــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــح اِت وطـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــّ ي َرفـــــــــــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــــــــــح
َ
 ابمل

  
تِ  قلُت : وقد تقدَّم في العَْين أَيضاً : النَّاقَةُ ، إِذا اْستَأَْخر َحْملُها. وقال ابُن القَّطاع : ساَء َحْملَُها ؛ فإِن لم يكن تَْصِحيفاً من هذا فهي  (6) أََغزَّ

 لغةٌ في ذلك.

َعن يََساِر َمْن قََصَد مكةَ ، َحَرَسَها هللا تعالَى ، ِمن اليََمامِة. قلُت : وهو في قُّف عند ثِْني الَوِرَكِة ِلبَنِي  ، ، كُزبَْيٍر : ماٌء لبني تَِميمٍ  الغَُزْيزُ و

 ُعَطاِرِد بِن َعْوِف بِن َسعٍد ، وقد جاَء ِذكُره

 .الغَُزْيز ماءِ  قال : َشْربَةً من ؟في َحِديث األَْحنَِف بِن قيٍس ؛ قيَل له لما اْحتُِضَر : ما تَتمنَّى

 وهو ماٌء ُمرٌّ ، وكاَن َموتُه بالُكوفِة ، والفَُراُت جاره.

 ، واألُولَى هي التي في التَّْكِملَة. (7)باَرْزتُه  ، وفي بعض النَُّسخِ : : باَرْزتُه ونافَْستُه َغاَزْزتُهو
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 : تَنَاَزْعنَاه. تَغَاَزْزناهو

 محّركة. الغََزز وفِْعلُه ، كُرّماٍن : البََرَرةُ بالقََراباِت واألَْوالِد والِجيَرانِ  الغُّزازُ و

ةُ و  تقريباً ، 150، سنة  الشافعيُّ ، رِضَي هللا َعْنه محّمُد بُن إِْدِريسَ  بها ُوِلَد اإِلَمامُ  ، مشهوٌر ، بِفَلَْسِطينَ ـ  ، بَمشاِرِف الّشامِ  د ، بالفَتْح : َغزَّ

هَ للّشام بالتَِّجارة ، فأَْدَرَكتْه َمنِيَّتُه فماتَ  وسلمعليههللاصلىَجدُّ النّبّيِ  َت هاِشُم بُن عبِد َمنَافٍ ما بهاو ةَ  ، حين كان تََوجَّ ، وبها قَْبُره ولكْن  بغَزَّ

ةُ  غيُر ظاِهٍر اآلَن ، وإِليه نُِسبَْت فقيل :  ِظ الجمعِ وَجَمعَها ، أَي تََكلَّم بها بلَفْ  َهاِشٍم. َغزَّ

__________________ 
 ( يف األساس : عيون غوارز : جوامد.1)
تقو  العرب : وقد غّز فالٌن بفالٍن فاغتّز به واغتز  به إذا اختصـــه من  ( يف التهذيب : عمرو عن أبيه : الغزز : اخلصـــوصـــية ا وقا  أبو زيد :2)

 با أصحابه.
 ( يف التهذيب : مبعروفك من اليمن إىل الشام.3)
 ( يف التهذيب : عّشر.4)
 ( أي من أربعة أحرف ا كما يف اللسان.5)
 .«أغزت»( ابألصر 6)
 ( وهي الجي يف القاموس ا وعل  هامشه عن نسخة أخر  : ابدرته.7)
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 فقا  : اخلُزَاِعي  يـَبحِكي َبيِن عبِد َمَناٍف من َقِصيدٍ  َمطحُروُد بُن َكعحبٍ 
ٍة و  عـــــــــَ قـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــٍح عـــــــــنـــــــــَد بـ رِي ٌم يف ضـــــــــــــــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــِ  هـــــــــَ

رَت     ه َوســـــــــــــــــــــــح ـــــــــح ـــــــــي ل ـــــــــّراَِيُح عـــــــــَ ي ال فـــــــــِ زّاتِ َتســـــــــــــــــــــــح  غـــــــــَ

  
َحِة :  ى كلَّ ناحيٍة منها باسِم البَلَدةِ وَجَمعَها على« َغّزاتٍ  بينَ »وفي بعض األُُصوِل الُمَصحَّ ، ولها نَظائٌر ؛ كأَْذِرعاٍت  َغّزات ؛ كأَنَّه َسمَّ

لَِة والَمْربُوَطِة ، فيقال :  ، كما قِيَل في أَْذِرعاٍت ، وأَنشَد ابُن األَْعَرابّي : َغّزاة وعانَات ، وتُْكتَُب بالتّاِء الُمَطوَّ

رح  ٌت بســـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــح اَن ومـــــــــــــــَ َردحمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ٌت بـ يـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

َد     نـــــــــــــــــــح ٌت عـــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــح اَن ومـــــــــــــــــــَ زّاتِ مـــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــَ

  
ةُ  بِن زيِد َمنَاةَ ، يقال لها : بِبِالِد بني َسْعد ةِ بالسَّْودَ  َرْملَةٌ و . َغزَّ ةٌ ونَْخٌل بَْعٌل ، قد َرآها األَزهريُّ  ، وفيها أَحساٌء َجمَّ

ةُ و  د ، بأَْفِريقيَّةَ. : َغزَّ

ةُ  ونَاِحيَةٌ عن يَِميِن َعْيِن التَّْمِر بالِعَراِق يُقَال لها :  نِّف.، وهذا يُْستَْدَرُك به على الُمصَ  َغزَّ

 ، له ِذْكٌر في فُتُوح الَمْغِرب. أََغزَّ  معروٌف ، هكذا نقلَه الّصاَغانِيُّ ، والذي في التَّْبِصيِر للحافِِظ : هو أُسيُد بنُ  البَْربَريُّ ، م أََغزَّ  ُكَسْيُل بنُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 حيحاً.: األَكُل باألَْشَداِق من غير َشْهَوةِ نَْفٍس ؛ كأَنَّه ُمْكَرةٌ عليه ، هكذا َسمعتُهم يقولون ، وأَْحِر به أَن يكوَن عربيًّا ص الغَْزَغَزةُ 

 يَْغِمزُ  (1)َدَخَل عليه وعنده ُغليٌِّم  أَنَّه»حديُث ُعَمَر :  وَعَصَره وَكبَّه ، ومنه ِشْبهُ نََخَسه ، من َحّدِ َضَرَب : يَْغِمُزه َغْمزاً  بيَِده َغَمَزه : [غمز]

 .«َظْهَره

 ؛ أَي اْكبِِسي َضفَائَِر َشعِرك عند الغُْسل. وقال زياٌد األَْعَجُم : «قُُرونَكِ  اْغِمِزي»في حديث الغُْسل : و

ُت ِإذا و  نـــــــــــــــح زحتُ كـــــــــــــــُ مـــــــــــــــَ وٍم  غـــــــــــــــَ اَة قـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  قـ

ا    يـــــــــــمـــــــــــَ قـــــــــــِ تـــــــــــَ ا َأو َتســـــــــــــــــــــــــح وهبـــــــــــََ عـــــــــــُ رحُت كـــــــــــُ  َكســـــــــــــــــــــــــَ

  
 هذا البيَت بنصِب وهو َمثٌَل ، والَمْعنَى : إِذا اشتَدَّ علّي جانُب قَوم ُرْمُت تَْليِينَه أَو يستقيم. قال ابُن بَّرّيٍ : هكذا َذكَر ِسيبََوْيهِ أَي لَيَّْنُت ، 

فع ، واألَبياُت ّكلَها ثالثةٌ ال غير « تَستقيمُ »وهو في ِشْعره  بأو ، وجميُع البَْصِريِّين ، قال :« تستقيم»  ، وهي :بالرَّ

ي  وحســــــــــــــــــــــــــــــــِ رحُت قـــــــــــــــــــَ يِن َوتـــــــــــــــــــ  َر أَنــــــــــــــــــ   أملح تـــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــمِ     ي يِن متـــــــــــــــَِ ـــــــــــــــَ الِب ب نح كـــــــــــــــِ َض مـــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  البـ

  

وٍت  ه ِبســــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــاِم مــــــــــــــَ تــــــــــــــُ يــــــــــــــح َو  فــــــــــــــَرمــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

ئــــــــــــــــيــــــــــــــــمِ     ِ  الــــــــــــــــلــــــــــــــــ  نــــــــــــــــِ َواِدَي ا ــــــــــــــــَ ُرد  عــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــَ

  

زحتُ كـــــــــــــــنـــــــــــــــُت ِإذا و  مـــــــــــــــَ وٍم  غـــــــــــــــَ اَة قـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  قـ

ــــــــــُم     ــــــــــقــــــــــي ا َأو تســــــــــــــــــــــــت عــــــــــوهبــــــــــََ رحُت كــــــــــُ (2)َكســــــــــــــــــــــــَ
 

  
ةً ، وكان  ةُ لِسيبََوْيِه في هذا أَنّه َسِمَع ِمن العرب َمْن يُْنِشُد هذا البيَت بالنَّصب ، فكان إِنشاُده ُحجَّ بَن  (3)زياٌد يَُهاِجي َعْمَرو قال : والُحجَّ

.  َحْبنَاَء التَِّميِميَّ

 ، كَرَمَز. أَشارَ  : يَْغِمُز َغْمزاً  ِن والحاجبِ بالعَْيِن والَجفْ  َغَمزَ  من الَمجاز :و

ا. ؛ إِذا َغْمزاً  بالرُجلِ  َغَمزَ  من الَمَجاز :و  َسعَى به َشرًّ

 ، وأَنشَد لنَِجاِد بن َمْرثٍَد : َداُؤه أَو َعْيبُه : َظَهرَ  َغَمزَ  قال أَبو َعْمٍرو :و

لـــــــــــــــدٍة لـــــــــــــــلـــــــــــــــّداِء فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا و  زُ بـــــــــــــــَ   غـــــــــــــــامـــــــــــــــِ
رحُ  الصــــــــــــــــــــــ      ٌت هبــــــــا الــــــــعــــــــِ يــــــــح ُز مــــــــَ يــــــــُح الــــــــرّاقــــــــِ (4)حــــــــِ

 

  
. وقال ابُن القَّطاعِ : َغْمزٌ  في الّدابّة الغَْمزُ  ، أَي َظلَعَْت ، وقيل : مالَْت ِمن ِرْجِلَها : َغْمزاً  الّدابَّةُ  َغَمَزتِ و الّدابَّةُ بِِرْجِلَها :  َغَمَزتِ  َخِفيٌّ

 أَشاَرْت إِلى الَخْمع ، وهذا يُْؤِذن بأَنّه َمجاٌز فيه.
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 ، وكذِلك النّاقَة ؛ وذِلك إِذا وضعَت يََدَك على َظْهِره لتَْنَظَر ِسَمنَه. َغبََطه : ِمثلُ  َغْمزاً  الَكْبشَ  َغَمزَ و

 أَي الَكْبِس باليَِد. ، لألَعضاءِ  الغَْمزِ  : الَجاِريَةُ الَحَسنَةُ  الغَّماَزةُ و

 ، َغِميَزةٌ  الو ، كَمْسَكٍن ، َمْغَمزٌ  فيه من المجاز : ماو

__________________ 
 ( يف النهاية : ُغليُم أسوُد.1)
 ( يف البيت إقواء.2)
 ( اللسان : املغرية.3)
 ( الراقز : الضارب. يقا  : ما يرقز منه عر  أي ما يضرب.4)
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ِفيَنٍة ا وال َغحَمزِ  ا َأي ما فيه ما يُطحَعُن به ويـَُعاُب ا ومَجحض َأي َمطحَعنٌ  ا كَبِمرٍي ؛ َغِميزٌ  كســــــــــــــَ
َمَغاِمُز ا يقا  : يف ُفالَنة  امل

 َمَغاِمُز مَج ٌة ا وقا  َحّساُن رضي   َعنحه :
َداُء يف  و  َد اأَلعــــــــــــــــح يــــــــــــــــَزةً مــــــــــــــــا َوجــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ   غــــــــــــــــَ

دُ و     َي صــــــــــــــــــــــائــــــــِ شــــــــــــــــــــــِ  ال طــــــــاَف ِد مــــــــنــــــــهــــــــمح بــــــــَوحح

  
ةٌ في العَْقل ، وفي التَّْهِذيب : وَجْهلَةٌ في العَْقل. الغَِميَزةُ و  : َضْعٌف في العََمِل ، وفهَّ

 : العَْيُب. الغَِميَزةُ و

َر قوُل الشاعر : َمْطَمٌع. ؛ أَي َمْغَمزٌ  ما في هذا األَْمرِ  أَو  وبه فُّسِ

ا  هـــــــــــــَ تـــــــــــــَ يـــــــــــــح نـــــــــــــَ ـــــــــــــح بَفـ اَط فـــــــــــــَ طـــــــــــــَ َت الـــــــــــــقـــــــــــــِ لـــــــــــــح  َأكـــــــــــــَ

ـــــــــــِص مـــــــــــِ     ي ـــــــــــِ ان ـــــــــــَ ن ـــــــــــهـــــــــــرح يف اخلـــــــــــَ زِ نح ف مـــــــــــَ غـــــــــــح  مـــــــــــَ

  
 .ُغُمزٌ  والشَُّكوِك ، عن أَبي ُعبَْيٍد ، والجمعُ  العَُروكِ  ، كَصبُوٍر : ِمثْلُ  من النُّوقِ  الغَُموزُ و

ِعيفُ  الغََمزُ  من الَمَجاِز :و ُجُل الضَّ َكةً : الرَّ  وأَقماز ، وأَنشد األَْصمعيُّ : (1) أَغمازٌ  ، مثُل القََمِز ، والجمعُ  ، محرَّ

زح  قـــــــــــــَ َن الـــــــــــــنـــــــــــــ  زًا مـــــــــــــِ قـــــــــــــَ رًا نــــــــــــــَ كـــــــــــــح ُت بـــــــــــــَ ذح  َأخـــــــــــــَ

زح و     مــــــــــــــَ َن الــــــــــــــقــــــــــــــَ زًا مــــــــــــــِ مــــــــــــــَ وحٍء قــــــــــــــَ  انَب ســــــــــــــــــــــــــــَ

  

 الَغَمزح ِمَن  َغَمزٌ هذا وهذا 

 من اإِلبِل والغَنَِم ، عن األَْصَمِعّي. ُرذاُل الَمالِ  أَيضاً : الغََمزُ و

 .الغََمزَ  ، أَي اْقتَنَاه الرُجُل. أَْغَمزَ و

 بعَْيٍب. : الُمتََّهمُ  المغموزُ  من الَمَجاز :و

بِّيُّ : ، كأَُماَمة : َعْيٌن لبني تَِميٍم ، أَو بِئٌر بين البَْصَرة والبَْحَرْينِ  ُغَماَزةُ و  لبني تَِميم ، قال َربِيعَة بُن َمْقُروٍم الضَّ

ا و  نح حـــــــــــــــيـــــــــــــــُث راحـــــــــــــــَ وحرٍِد مـــــــــــــــِ َرُب مـــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــح

اَزةُ أَُ ٌ  َأو     مــــــــــــــــــَ اُع  غــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــَ (2)َأو نــــــــــــــــــُ
 

  
ِة : مَّ  وقال ذو الرُّ

وٍّ  ـــــــــــــــــَ يِن بـ ـــــــــــــــــَ ُ ب اح مـــــــــــــــــَ َأعـــــــــــــــــَ وحرٌِد  اَزةُ غـــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــَ

ا    اُب الــــــــــــد جــــــــــــَ  أَمح أَُ هلــــــــــــَُ تــــــــــــَ ا حــــــــــــَا  ــــــــــــَح  هلــــــــــــَ

  
ِة فقال : مَّ  وقال األَْزَهِريُّ : وَذَكَرَها ذو الرُّ

يَنح  يــــــــــح ِ عــــــــــَ اح نــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ َوخــــــــــ   هبــــــــــا ال ــــــــــَ ازَةٍ تـ مــــــــــَ   غــــــــــُ
اِم     رُِح عــــــــــــــــــَ َويــــــــــــــــــح ب  َراَبٍع َأو قـــــــــــــــــــُ (3)أَقــــــــــــــــــَ

 

  
يِت بعد قوله :  فَتََر فاْجتََرأُْت عليه وِسْرُت فيه ، أَي الَحرُّ  أَْغَمَزنِيو ّكِ ، قال : َحَكاه لنا أَبو « وَرِكْبُت الطَِّريقَ « : »َعلَْيه»، ونَصُّ ابِن الّسِ

وقد ذُِكَر في موضعه ، وهو الَحرُّ ، عن أَبي َعْمٍرو ، وقال غيره بالراِء ،  َغَمَزنِي َعْمٍرو ، ومثلُه البِن القَّطاع ، باألَلف. وقال األَْزَهِريُّ :

 َمَجاٌز.

 ، أَي َصغََّر َشأْنَه. قال الُكَمْيُت : وَصغََّره واْستَْضعَفَه َعابَه : إِغَمازاً  في فاُلنٍ  أَْغَمزَ  من الَمَجاز :و

ا و  اَلِ  مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــَ اَء يـــــــــــُ ض الـــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــِ نح يـــــــــــُ  مـــــــــــَ

زحنَ ِإذا     مـــــــــــــــــَ ا َأغـــــــــــــــــح َورِيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه األَقــــــــــــــــــح

  
 النَِّساَء إِذا ِعْبنَه وَزِهْدَن فيه ياُلِق الدََّواِهَي التي ال طاقَةَ له بها ، ونََسبَه األَزهريُّ لرجٍل من بَِني َسْعد.أَي َمْن يُِطعِ 

 فيه ، أَي َوَجدُت فيه ما يُْستَْضعَف ألَْجله. أَْغَمْزت وقال :
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 ه.الّرُجَل : ِعْبتُه وَصغَّرُت من َشأْنِ  أَْغَمزتُ  وقال ابُن القَّطاع :

 «يُْغَمزُ »، وزاد ابُن القَّطاعِ كابِن ِسيَده : « قَِليل»، نقلَهَ الّصاغانِيُّ ، زاد ابُن ِسيَده :  َصاَر في َسناِمَها َشْحمٌ  ؛ إِذا إِغَمازاً  النَّاقَةُ  أَْغَمَزتِ و
 .ُغُمزٌ  ، والَجْمعُ  َغُموزٌ  وقال ابُن ِسيَده : ومنه يُقَال ناقَةٌ  .(4)

َر  : أَن يُِشيَر بعُضُهم إِلى بعٍض بأَْعيُنِِهم. التَّغَاُمزُ  الَمَجاز :من و وزاد في البصائر : أَو باليَِد ، َطلَباً إِلى ما فيه َمعَاٌب ونَْقٌص ، قال : وبه فُّسِ

 .(5) يَتَغاَمُزونَ  (َوِإذا َمرُّوا ِِبِمْ )قولُه تعالَى : 

ً  : َطعََن عليه اْغتََمَزه من الَمَجاز :و لك فاْغتََمَزهُ  ، يقال : فَعَلُت شيئا  . وفي األَساس : َسِمَع منِّي كلمةَمْغَمزاً  فاُلٌن ، أَي َطعََن عليَّ ، وَوَجد بذِّ

 فيها ، أَي َوَجَد فيها ما تُْستَْضعَُف ألَجِلِه. أَْغَمزَ  في َعْقِله ، أَي استْضعفََها ، وكذلك (6) فَاْغتََمَزَها

__________________ 
 .أغمازٍ و  َغَمزٍ  من قوم َغَمزٌ  ( يف التهذيب : يقا  : رجر1)
 .«قوله : نطاع مثلثة كما أفاده يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 أو أُقريِح عام.« : غمازة»( يف معجم البلدان 3)
 إغمازاً.( يف التهذيب : انقة غموز : إذا صار يف سنامها شحم قلير يُغمز ا وقد أغمزت 4)
 .30( سورة املطففا اآية 5)
 . فاغتمزهتا... ( نص األساس : لعت منه6)
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. تَلٌّ بَطَرِف َرّمانَ  ، كأَِميٍر : الُجوعِ  َغِميزُ و اغانيُّ  عند ُمَوْيَهٍة بها ، نقَلَه الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

. (1)الثِّقَاُف  َغَمَزه َمْخَشِريُّ ه ، قالَهُ الزَّ  : َعضَّ

ُجُل : الَن فاْجتُِرَئ عليه ، عن ابن القَّطاع. أَْغَمزَ و  الرَّ

 ، كغَُراب : َموضٌع. ُغَمازٌ و

ازةُ و  : بالتشديد : قَريةٌ بمْصَر من أَعمال إِْطِفيَح بالشَّرق ، وقد َدخلتَُها. َغمَّ

اِز الغَّماِزي مُد بُن محّمِد بِن َحَسٍن األَنصاريُّ ، ابنُ وكَشّداٍد : قاِضي تُونَُس : أَو العَبّاس أَح ، آِخُر َمْن َرَوى التَّْيِسيَر عاِلياً ، َسِمعَه من  الغَمَّ

 بتُونَُس. 693أَصَحاِب ابِن ُهَذْيٍل ، وماَت سنةَ 

. وقال أَبو َعْمٍرو : غاَزه َغْوزاً  : [غوز]  ، لغةٌ في َغَزاه. نقلَه األَزهريُّ في َغَزا. قََصَده أَي ، أَهمله الجوهريُّ

 وقَرابَتِه كالغَاّزِ ، بالتَّْشِديد. : البارُّ بأَْهِله األَْغَوزُ و

ين ،  ْغَوِس األَ  ويقال : ، قال الصاغانيُّ : األَْغَوزِ  بنـ  وفي أَنساِب ابِن الَكْلبِّي : أَُميَّةَ ـ  (2) ُحَذْيفَةُ بُن أَِسيِد بِن خالدِ  أَبو َسِريَحةَ و بالّسِ

،  الغَازِ  ، وهو َجدُّ ِهَشاِم بنِ  الغَازِ  الُجَرِشيُّ ، ويُقَال : ربيعَةُ بُن َعْمِرو بنِ  الغَازِ  وربِيعَةُ بنُ  الِغفَاِريُّ ، بايََع تحَت الشجرةِ ، وتُُوفَِّي بالُكوفَِة.

، األَِخيُر ُمْختَلٌَف فيه. قلُت : وِمن َولَِد األَِخير : عبُد الوّهاِب بُن  صحابِيّانِ  64وكان يُْفتِي الناَس َزَمَن معاويَةَ ، وقُِتَل بَمْرجِ راِهط سنة 

 ُروتِيُّ ، وَولُده أَبو، َرَوى عنه الَوِليُد بُن يَِزيَد البَْيُروتِيُّ ، وابنُه محّمُد بُن عبِد الوّهاِب ، َرَوى عنه النَّبّاُش بُن الَوليِد البَيْ  الغَازِ  ِهَشاِم بنِ 

 اللَّْيِث محّمُد بُن عبِد الَوّهاِب ، من ُشيُوخ ابِن َجِميع.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اِء ، وقد ذُِكَر في َموضِعه. الغازُ   بُن َجبَلَةَ َحِديثُهُ في َطالِق الُمْكَرِه ، وَرَواه البَُخاِريُّ بالرَّ

 ُظوٍر.، كِكيزان ، أَهَملَه الجوهريُّ وابُن َمنْ  ِغيَزانُ  : [غيز]

ُث. الِغيزانِيُّ  بالَكْسر : ة ، بَهراةَ ، منها : محّمُد بُن أَحمَد بِن موسى وقال الّصاَغانِيُّ : هو  الُمَحّدِ

 فصر الفاءِ 
 مض الزاي

ين ، أَورَده الَصاَغانِيُّ وابُن َمْنُظور. لُغَةٌ في الفَْجِس  وهو التََّكبُّرُ  ، أَهملَه الَجْوهريُّ ، وهو الفَْجزُ  : [فجز]  ، بالّسِ

زٌ  ، بالَحاِء المهملة ، يقال : رجلٌ  الفحز : * ومّما يُْستَْدَرك على المصنِّف : [فحز] ٌس  ُمتَفَّحِ ٌم ُمتَفّجِ َحكاه الجوهريُّ عن ابِن  (3)، أَي ُمتَعَّظِ

يِت. وكأَنَّ المصنَِّف في تَْرِكه هذا الحرَف  ّكِ  قَلََّد الّصاَغانَّي ؛ فإِنّه أَهَملَه ، وهو ثابٌت في اللَِّسان.الّسِ

كةً ، واألُولَى أَكثَُر : فَخزاً  ، وَمنَعَ  ، كفَِرحَ  فََخزَ  : [فخز] رَ  وتَعَظََّم ، تََكبَّرَ  ، محرَّ  فََخزَ  ، الفَْخزو وقال األَْصَمِعيُّ : يقال من الِكْبرِ  .كتَفَخَّ

 عنًى َواحٍد.الرجُل وَجَمَخ وَجفََخ بم

زٌ  ويقال : َرجلٌ  ٌس  ُمتفَّخِ ٌم ُمتفّجِ زُ  وهو .(4)، أَي ُمتَعَّظِ  علينَا. (5) يَتَفخَّ

 ، قالَه ابُن األَْعَرابِّي. الفَْخزُ  ، واالسمُ  ُمفَاَخَزتِه كاِذباً في حالةَ َكْونِه َغيره فَْخزِ و بفَْخِزه جاءَ  الرُجُل ، ِإذا فََخزَ  أَو

 ، وفي بعض النَُّسخِ : األَْصُل. : الفَْضلُ  الفَْخزُ و

 اإِلفضاُل. : الفَْخزُ و
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ِحيحُ  الفَاِخزُ و  ، وقد ذُِكَر في َموِضِعه ، وَذَكْرنا هناك التَّْعِليَل. : التَّْمُر الِذي ال نََوى له ، أَو هو بالّراِء ، وهو الصَّ

. الُجْردانُ  قٍَل :، كَصيْ  الفَْيَخزُ و  نْفُسه ، نقلَه الّصاَغانيُّ

ْخُم الُجْردانِ  الفَْيَخزُ  قال أَبو ُعبَْيَدةَ :و  ، ويُْرَوى بالّراِء وقد ذُِكَر في َموضعه. الفََرُس الضَّ

 : َعظيُم الذََّكِر ، قال : وقال أَبو حاتم : فَْيَخزٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد : َرجلٌ  الَخْيِل. منو العظيُم الذََّكِر من الناس : الفَْيَخزُ و

__________________ 
« قوله : غمزه الشقا  الذي يف األساس الذي بيدي : غمزة الثّقاف وكال ا صحيح»وهبامش املطبوعة املصرية : « غمزه الشقا »( ابألصر 1)

 وأثبتنا ما يف األساس.
 ما ورد يف أسد الغابة واإلصابة ا ترمجته.( وهو 2)
 أي متعظم متفحش.ـ  ابخلاءـ  ( يف اللسان : فتفحش. ويف الصحاح : رجر متفخر3)
 ( انظر ا اشية السابقة.4)
 حتريف.« يتفتخز»( يف املطبوعة الكويتية : 5)
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ــــــــــــ  فـَيحَخزٌ  ذََكرٌ  ــــــــــــ  ابلزّايـ قا  غريُه ابلرّاِء ؛ مبحُخوٌذ من الض رحِع الَفُخوِر ا وهو و  ِإذا َكاَن عظيماً ا وكذِلك الَفَرُس ا قا  :ـ
 .(1)الَغِليُة الض يُِّ  اأَلحالِيِر 

هذا الكالُم مأْخوذٌ من عبارة ابِن ُدَرْيٍد التي نَقَلَها الّصاَغانِيُّ ، ولكن اشتَبه على  ، قلُت : َغِليٌظ َضيُِّق األَحاِليلِ  ، كَصبُوٍر : فَُخوزٌ  َضْرعٌ و

ُروع : الغَ المص يُِّق األَحاِليِل ، القَِليُل نِّف ؛ فإِنّه قَيََّده بالّراِء فَظنَّ المصنُِّف أَنه بالّزاي ، مع أَنه َسبََق له في الّراِء : والفَُخوُر من الضُّ ِليُظ الضَّ

 اللَّبَِن ، عن ابن األَْعَرابِّيِ ، وتقدَّم الكالُم هنالك.

 بيَن َرْبوتَْيِن ، قال ُرْؤبَةُ يَصُف ناقَةً. ما اْطَمأَنَّ من األَْرِض  الَجبَلَْين ، وقيل : هو : الفَْرُج بين الفَْرزُ  : [فرز]

 فـَرحزِ َكمح َجاَوَزتح ِمنح َحَدٍب و 
. كاإِلْفرازِ  ٍء وَمْيُزه ،ٍء من شيْ َعْزُل شيْ  : الفَْرزُ و  : َماَزه. أَْفَرَزهو ، فَْرزاً  ، بالَكْسر ، فََرَزه يَْفِرُزه وقد ، قالَه الَجْوَهِريُّ

زَ و  قََطَع َعليَّ به. تَْفِرَزةً  َعليَّ بَرأْيِه فَرَّ

 .فُُروزٌ و أَْفَرازٌ  ، كالِفْزِر ، وجمعُُهَما ، بالَكْسر : الِقْطعَةُ مّما ُعِزلَ  الِفْرَزةُ و

 ، وهي النَّْوبَةُ ، ومثلُه في التَّْكملة. فُْرَزةٌ  ُب اللََّساِن عن القَُشْيِرّيِ يُقَال للفُْرَصة :الذي نقلَه صاحِ  بالّضّم : النَّْوبَةُ والفُْرَصةُ. ، الفُْرَزةُ و

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وقد تقدَّم للمصنِّف في الّراِء أَيضاً ، نقالً عن الّصاَغانِّيِ. ، بالَكْسر كالِفْرزِ  الطَِّريُق في األََكَمةِ  : الفُْرَزةُ و

 الصَّواُب فيه بالفَتْحِ كما َضبََطه الصاغانيُّ ، وقد َسبََق. َجبٌَل باليََماَمِة.  :(2) ْرَزةُ الفُ و

، أَي فََصَل  فاِرزٍ  ِء ، إِذا فََصْلتَه ، وتَكلََّم فالٌن بكاَلمٍ َء من الشيْ الشيْ  فََرْزتُ  وفيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب ، يقال : بَيٌِّن فَاِصٌل. فَاِرزٌ  ِلَساُن وَكالمٌ و

 فاَصلَه وقَاَطعَه. ، أَي َشِريُكه : فَاَرَزهو إِنِّي إِذا ما نََشَز الُمنَاِشزُ : : بَيٌِّن ، قال  فاِرزٌ  به بين أَْمَرْيِن. وِلسانٌ 

ْطَرْنج ، بالَكْسر فِْرزانُ و ُب فَْرِزيَن ، بالفتح جميٌّ ،، أَع الّشِ  ، وهو مْعروٌف. ُمعَرَّ

. ، كعُتُّلٍ : العَْبُد الصِحيُح ، أَو الُحرُّ الصحيُح التّارُّ  الفُُرزُّ و  ، هكذا أَورَده الّصاغانيُّ

 من نََواِحي َكْرماَن. ، بالَكْسر : ع (3) فِْرِزينُ و

 يُستبعَُد أَن تكوَن نُونَُها كنوِن َزوَزَن ، أَصليَّةً. من قَُرى َهَراةَ ، وال : ة (4) ، بالفَتْح فَْرَزنُ و

ْيُد : أَْمَكنَه أَْفَرَزهُ و  ، أَي من قُْرٍب. عن َكثَبٍ  فََرماه الصَّ

 الَحائِط. إِْفِريزِ  مأُْخوذٌ من له تََطاِريفُ  ، كَمْسعُوٍد ، وضبطه بعُضهم كُمَدْحِرج : َمْفُروزٌ  ثَْوبٌ و

 ، كَهْرَوَز. مات الرجُل : فَْرَوزَ و

بٌ  إِْفِريزُ و ا الطُّنُُف فهو عربيٌّ مْحٌض.  اإِلْفِريزُ  ، قال الَجْوهريُّ : الحائِط ، بالكسر : ُطنُفُه ، ُمعَرَّ ٌب ال أَصَل له في العََربيّة ، قال : وأَمَّ ُمعَرَّ

 بالفَاِرسيَّة ، وقد جاَء في شعر أَبي فَِراس :ـ  بالفتحـ  تَْعِريُب بَْرَوازٍ  (5) إِْفِريزو قلُت :

رٌت مـــــــــــــن الـــــــــــــدِّيـــــــــــــبـــــــــــــاج قـــــــــــــد  ّرَِزتح ُبســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــُ   فـ
رَاِوٍز     ا بـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ رافـ رِ  (6)َأطـــــــــــــــــح  ُخضـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 َء ، إِذا َعَزلَه ؛ فهو إِذاً عربيٌّ ، نقلَه شيُخنَا عن ابن َحَجٍر ، وفيه نََظٌر.الشيْ  فََرزَ  فِْعالٌل ِمن الِفْروازُ  ل :وقي

ه : والفاِزُر نَ  : َجدُّ السُّوِد من النَّْمِل ، وُعْقفَاُن : َجدُّ الُحْمرِ  الفَاِرزُ و ْمٌل أَسوُد فيه ُحْمَرةٌ ، نقالً عن منها ، وقد تَقدَّم للمصنِّف في الّراِء ما نَصُّ

 ، ولعلّه تصِحيٌف فْليُْنَظْر.« ُعْقفَان»الّصاَغانِّيِ ، وزاد هنا ِذْكَر 

ْلقَةً. وقد َسبََق ذِلك كأَنَّها َصْدٌع من األَْرض ، منقاٌد طويٌل خِ  : َطِريقَةٌ تأُْخذُ في َرْملٍَة في َدَكاِدَك لَيِّنَةٍ  الفَاِرَزةُ  في التَّْهِذيب ، نقالً عن الليث :و

 بعينه للمصنِّف في الّراِء.
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ْيلَِميُّ : َصَحابِيٌّ  (7)أَبو عبِد هللِا ـ  بالفَتْحـ  فَْيُروزُ و َج عْن ِعْرِضي ِلَسانٌ  الدَّ  فاِرزُ  ، وهو فَرَّ

__________________ 
 .354/  3( اجلمهرة 1)
 ( وضبطت يف معجم البلدان ابلضم أيضاً.2)
 قيدها ايقوت ابلفتح فالسكون ابلقلم.( 3)
 ( قيدها ايقوت نصاً بفتح أوله و نيه والزاي.4)
 .«قوله : وإفريز اخل لعله : وفرواز بدلير قوله اآيت : وقير الفرواز اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( كذا ابألصر ابلقاف ا وهو خطب والصواب ابلفاء.6)
 الرمحن.( وقير أبو عبد 7)
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يِّ الَكذ اِب ا َوِد الَعنحســِ ّحاُ  وســعيٌد وعبُد   الث الثُة : َرَو  عنه أَبناُ ه قاِتر اأَلســح ِطَا ا وَرَو   الضــ  َكَن ِفَلســح ا اأَلِخرُي ســَ
رٍو الش يحَباين  ا وربيعُة بُن يَزِيَد ا وعُ  رحَوُة بُن ُرَومي ا وقد َوَقَض لََنا حديثُه عالياً يف عنه أَبو ِإدحرِيَ  اخلَوحالين  ا وحَيحَ  بُن َأيب َعمح

 كتاب الّرِحلِة للَخِطيب من طُُرِ  هُؤالِء اأَلرحبَعِة.
 .فَْيُروزَ  وِن بنِ ، وهو َجدُّ زكريَّا بن أَبي زائدةَ بِن َمْيمُ  الَهْمَدانِّي الَواِدِعيُّ ، أَْدَرَك الَجاِهلَيَّةَ واإِلسالَم ، وقد يُعَدُّ في الصَّحابة فَْيُروزُ و

، ويقال : إِن الفَتَْح عند اإِلطالِق ، وأَّما في النََّسِب  وتُْكسُر فاُؤه ، وهو من َسالِطين العََجمِ  فَْيُروزَ  بالفَتْح ، ومعناه ِعَماَرةُ  (1) فَْيُروَزابَادُ و

 ، وإِليه نُِسَب الُمَصنُِّف. د ، بفاِرسَ  فالفَاُء مكُسوَرةٌ ال غير ، كما قالَه ابُن األَثير في األَنساب :

 ة بها عند َمْرَدْشَت. : فَْيُروزابادُ و

 .فَْيُروزَ  المشُهور اآلَن بأَْرَدبِيَل ، أَنشأََها أََحُد ُملوِك الفُْرِس ، ويقال لها أَيضاً : باَذانُ  قَْلعَةٌ َحِصينَةٌ بأَْذَربِيَجانَ  : فَْيُروزابادُ و

 ة ، بظاِهِر َهَراةَ. : فَْيُروزابادُ و

 ة ، قُْرَب َمْكراَن. : فَْيُروزابادُ و

 شاه سلطاُن َدْهِلي. فَْيُروز ، بناه د ، بالِهْندِ  : فَْيُروزابادُ و

 وهو َدْربَْند ِشْرواَن. : د ، كان قُْرَب باِب األَبوابِ  (2) قُبَاذَ فَْيُروزَ و

 ، مولًى لربيعةَ بِن َكلََدةَ الثَّقَِفّيِ. فَْيُروز ، منسوٌب إِلى َطسُّوٌج قُْرَب بغدادَ  (3) : فَْيُروزُ و

 .(4) فَْيُروز ، ومعناه َجبَلُ  : قَْلعَةٌ َحصينةٌ بين َهَراةَ وِغْزنِينَ  فَْيُروزُكوهو

 قَْلعَةٌ أُخَرى قُْرَب َجبَِل ُدْنباَوْنَد. : فَْيُروزُكوهو

. أَْمَره دوَن أَهِل بَْيتِه : قََطعَه. اْفتََرزَ و  نقلَه الصاغانيُّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْقتُه ، عن أَبي َزْيٍد وأَبِي ُعبَْيَدةَ ، نَقله ابُن القَّطاع. فَْرزاً  ءَ الشيْ  فََرْزتُ   : فَرَّ

 لصاِحبِه ، َواحداً كان أَو اثْنَْين ، أَي المعزوُل ناحيةً. الَمْفُروزُ  ، بالَكْسر : النَِّصيبُ  الِفْرزُ و

. أَْفَرزهو فََرَزه وقد  : قََسَمه. قاله األَزهريُّ

 َكْسر : الفَْرُد ، وأَنكره األَزهريُّ وَردَّه عليه.، بال الِفْرزُ  وقال اللَّْيثُ 

 ، بالفَتْح : َشقٌّ يكوُن في الغَْلِظ. الفَْرَزةُ و

 البَيَاِذُق. تَفَْرَزنَتِ  ومن الَمَجاز :

 : ِمن أَنهاِر العراِق. فَْيُروزَ  ونَهرُ 

جِ بنِ  َرَوى عن يَْحيَى بِن أَبي طالٍب ، وعنه أَبو الُحَسْين ـ  بفتح الفاءِ ـ  البَلَِديُّ  (5) ُروزيُّ فَْيُروَز الفَيْ  وأَبو الَحَسِن إِسماِعيُل بُن إِبراِهيَم بِن ُمفّرِ

 بُن ُجَميع.

ء : حدَّثنا أَبو الَحَسِن ، قال أَبو بكِر بن الُمْقِرى الِفيُروِزيُّ  بن َجِميِل بِن زياٍد الِحْمِصيُّ  فَيُروزَ  وبالكسر : أَبو الَحَسِن َعبّاُس بُن عبِد هللِا بنِ 

بالَكْسر والفتح ، أَّما بالَكْسر فَلَما ذُِكَر ، وأَّما بالفَتْح  الفَيُروِزيُّ  وهذا يقال لهـ  بكسر الفاءِ ـ  فِيُروز عبّاٌس الِحْمِصيُّ ، ِمن قريٍة يقال لها :

ه المذكوِر ، َذَكَره اب  ُن السَّْمعَانّيِ.فنِْسبَة إِلى َجّدِ
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 َسابُور هو مدينةُ األَْنبَاِر الِذي َمرَّ ِذكُره في َموضِعه. فَْيُروزو

. فَاِرَزةُ و  : َمَحلَّةٌ ِمن َمَحاّلِ بَُخاَرا ، نقلَه الّصاَغانيُّ

 .603ّيِ وغيِره مات سنة َرَوى عن أَبي الَكَرِم الشَّْهَرُزورِ ـ  بالَكْسرـ  الِفْرزاِنيُّ  ومحّمُد بُن أَحمَد بِن ِهبَِة هللا

. َعنِّي : َعَدلَ  فاُلنٌ  فَزَّ  : [فزز]  ، نقلَه الصاغانيُّ

 اْنفََرد. عنه : فَزَّ و

ا الظَّْبيُ  فَزَّ و  تََوقََّد. ، بالّضّم : فُُزوَزةً و ، كَسَحابٍَة ، فََزاَزةً  ، بالكسر ، يَِفزُّ  الرُجلُ  فَزَّ و فََزعَ  : يَِفزُّ فَزًّ

__________________ 
 ( يف القاموس ومعجم البلدان ابلذا . وضبطه ايقوت نصاً ابلكسر.1)
 ( األصر ومعجم البلدان ويف القاموس ابلدا  املهملة.2)
 ( كذا ابألصر. وسيا  القاموس ومعجم البلدان : فريوز قباد.3)
 ( معجم البلدان : معناه اجلبر األزر .4)
 مدينة فو  املوصر ا قاله يف اللباب.« بلد»وز من أهر ( هذه النسبة إىل جده فري 5)
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ا فاُلناً عن َموضِعه فَزَّ  : (1)قال ابُن ُدَرْيد و ه فَزًّ  وَطيََّر فَُؤاَدهُ. أَْزَعَجهو : أَْفَزَعه يَِفزُّ

ا وكذا الماءُ  يَِفزُّ  الُجْرحُ  فَزَّ و  وكذا فَصَّ فَِصيصاً. ونَدَّى بما فيه سالَ  ، كأَِميٍر : فَِزيزاً و فَزًّ

هو َر قولُه تعالى : استََخفَّه الخوُف : اْستَفَزَّ ُهْم ِبَصْوِتكَ ) اْستَْفِززْ  (وَ ) ، وبه فُّسِ قال الفَّراُء : أَي اْستَِخفَّ بَصْوتِك  (2) (َمِن اْسَتَطْعَت ِمن ْ

و (َوِإْن كاُدوا) وُدَعائِك ، قال : وكذلك قولُه َعزَّ وجّل : أَي يَْستَِخفُونََك ، وقيل : يُْفِزُعونََك إِفَزاعاً يَْحِملَُك على  (3) (ِمَن اْْلَْرضِ ) نَكَ لَيَْستَِفزُّ

 ِخفَِّة الَهَرِب.

هو  إِْزَعاجاً يَْحِملُه على االستِْخفَاِف. أَْخَرَجه من َداِره وأَْزَعَجه : استَفَزَّ

 َسواٌء ، وفي بعض النَُّسخِ : أَْزَعْجتُه. قال أَبو ذَُؤْيب : أَْفَزْعتُهو أَْفَزْزتُه قال أَبو ُعبَْيٍد :و

ه و  َد نــــــــــــِ قــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــ  حــــــــــــَ بــــــــــــح ُر ال يـــــــــــــَ هــــــــــــح  الــــــــــــد 

ٌب     بــــــــــــــَ هشــــــــــــــــــــــــــــَ ز تــــــــــــــح َرو عُ  أَفـــــــــــــــَ اَلُب مــــــــــــــُ  الــــــــــــــكــــــــــــــِ

  
ا وال يَْخفَى أَنه لو قال عند قوله : ه فَزًّ ه ، كان أَْحَسَن. فَزَّ  : أَْزَعَجه كأَفَزَّ

َمْخَشِريُّ وابُن َمْنُظور. : الرُجُل الَخِفيفُ  الفَزُّ و  ، نقَلَه الزَّ

 ، قال ُزَهْيٌر : أَْفَزازٌ  ج ؛ لَما فيه من َعَدِم السُُّكوِن ، والِفَراِر. َولَُد البَقرِة الَوْحِشيَّةِ  : الفَزُّ و

يح  غــــــــاَث ِبســــــــــــــــــــــَ ا اســــــــــــــــــــــتــــــــَ ز  ٍء كــــــــمــــــــَ ٍة  فـــــــــَ لــــــــَ طــــــــَ يــــــــح  غــــــــَ

كُ     رح بـــــــه اَ شـــــــــــــــــــــَ ظـــــــَ ـــــــح ن ـــــــُ ـــــــمح يـ ـــــــل وَن ف ـــــــُ ي ـــــــعـــــــُ  خـــــــاَف ال

  
. ، بالّضّم : َمَحلَّةٌ بنَْيَسابُورَ  فُزُّ و  ، نقلَه الصاغانيُّ

ةُ قَبائَل من العرِب من بَنِي ِهالٍل وغيِرهم ، قيل : ، كَحّسان : ِواَليَةٌ َواِسعَةٌ بين الفَيُّوِم وَطَرابُْلِس الغَْربِ  فَّزانُ و يَْت بفَّزاَن بِن  ، فيها ِعدَّ ُسّمِ

 ، فْليُْنَظْر. فَّزانُ  بِن نُوحٍ ، َعلَْيه الّسالم ، هكذا قيل ، وليس لحاٍم َولٌد اسُمه َحام

زَ و اْفتَزَّ و بالغين المعَجَمة :« َغنَّى»والصَّواُب كما في التَّْكِملَة : « تَغَنَّى»ها : ، هكذا في النَُّسخ بالعَْين الُمْهَملَة ، وفي بعض َعنِّي الرُجلُ  تَفَزَّ

 ، كاْبتَّز واْبتَذَّ ، كذا في النَّواِدر. َغلَبَ  : اْفتِزازاً 

 يَةً َحَسنَةً.، وَمْقلُوبُه َزْفَزَف ، إِذا َمَشى ِمشْ  َطَرَد إِنساناً أَو غيَره ، إِذا فَْزفَزَ  عن ابن األَْعَرابِّيِ :و

َواُب بَزاَءْين ، وهو في النَّوادر. تَبَاَزْرنَا ، أَي تَفَاَزْزنَا يقال :و  هكذا بالّراِء قبل الّزاي ، في َكثير من النَُّسخ ، والصَّ

هو هو : َختَلَه حتى أَْلقَاه في َمْهلَكة. اْستَفَزَّ رين في تفسي استفَزَّ ونَكَ  ر قوِله تعالى :: قَتَلَه ، هكذا نَقلَه بعُض الُمفَّسِ  .لَيَْستَِفزُّ

ةو  ، بالفتح : الَوثْبَةُ باالْنِزَعاجِ. الفَزَّ

 ، كُهَدبٍِد : الثَّْديُّ ، عن ُكَراع. الفَُزِفزُ و

ين وهو بعَْينِه قوُل  أَو لُغَةٌ في فََطسَ  أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وَذَكَره ابُن ُدَرْيٍد هكذا ، ماتَ  ، من َحّدِ َضَرَب : يَْفِطزُ  الرُجلُ  فََطزَ  : [فطز] ، بالّسِ

 .«أَو»؛ فلم يُْحتَْج إِلى إِتيان  (4)ابِن ُدَرْيٍد 

.أَهملَه الجوهريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، واستدرَكه ا : ماَت ؛ لُغَةٌ في فَقَسَ  فَقََز يَْفِقزُ  : [فقز]  لّصاَغانيُّ

 فيه لُغَتَاِن أُْخريَاِن :و ، هِذه اللغةُ الَمْشُهورةُ ، ولو قال : كِطِمّرٍ ، كان أَجوَد في االختصار ، ـ بكسر الفاِء والاّلِم وَشّدِ الّزايِ  الِفِلزُّ  : [فلز]

 الِعَظامُ  نَُحاٌس أَْبيُض ، تُْجعَُل منه القُُدورُ  :ـ  ، األَخيرة عن ثعلٍب ، وَرواه ابُن األَْعَرابّيِ بالقَاف كما سيأْتي كِهَجّفٍ وُعتُلٍّ  ، الفُلُزُّ و الِفلَزُّ 

ةِ  َخبَثُ  هو أَو والهاُونَاُت ، قالَه اللَّْيث ، الُمْفَرَغةُ   الَحديِد.و ما أُذيَب من الذََّهِب والِفضَّ

 الِحَجارةُ. : الِفِلزُّ  أَو

ِة والنَُّحاِس وأَشبَاِهها. َجَواِهُر األَْرِض كلَُّها هو وأَ   من الذَّهِب والِفضَّ
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 ، أَي من َجَواِهِر األَرِض. ما يَْنِفيه الِكيُر من كّلِ ما يَُذاُب منها هو أَو

ُجُل الشَِّديدُ  : الِفِلزُّ و ْلبُ الرَّ  ؛ تَْشبِيهاً بما تقدَّم. الغَِليظُ  * الصُّ

__________________ 
 .90/  2( اجلمهرة 1)
 .64( سورة اإلسراء اآية 2)
 .76( سورة اإلسراء اآية 3)
 .4/  3( اجلمهرة 4)
 القاموس : الرجر الغلية الشديد. (*)
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ِريبَةُ  أَيضاً : الِفِلزُّ و ُب عليها السُّيُوفُ  التي الضَّ  .، نقلَه الصاغانيّ  تَُجرَّ

 ٌء.؛ ِلِغلَِظه وِشدَّتِه في بُْخِله ، كأَنه حديٌد ُصْلٌب ال يَُؤثُِّر فيه شي فِِلزُّ  : البِخيلِ  قد يُْستَعَاُر فيقاُل للرُجلِ و

 من العَذاب. فازَ و بالَخْير ، فازَ  واألُْمنِيَِّة ، يقال : والظَّفَُر بالَخْيرِ  من الشَّّرِ ، : النََّجاةُ  الفَْوزُ  : [فوز]

 وَهلََك. مات : فاَز يَفُوزُ  ، يقال : ِضدٌّ  ، وهو الَهالكُ  أَيضاً : الفَْوزُ و

 ، ِإذا لَِقَي ما يُْغتَبَُط ، وتأَِويلُه التَّبَاُعُد من الَمْكُروه. فازَ  ، ويقال : َظِفرَ  : َمفَاَزةً و َمفَازاً و فَْوزاً  به فازَ و

 .نََجا : َمفَازاً و فَْوزاً  منه فازَ و

. بِحْمصَ  : ة الفَْوزُ و  ، نقلَه الصاَغانيُّ

 َذَهب به. ، أَي به ففَازَ  هللا بكذا : أَْظفََره ، أَفَاَزهو

أَي بَمْنَجاةٍ منه ، وقال الفَّراُء : أَي  (1) (ِمَن اْلَعذابِ ) بَِمفاَزةٍ  (َفال َِتَْسبَ ن َُّهمْ ) ، وبه فَسَّر أَبو ِإسحاَق قَولَه تعالى : : الَمْنَجاةُ  الَمفَاَزةُ و

 ببَِعيٍد منه.

يَتِ  الفَْوزِ  ، من الَمْهلََكةُ  : الَمفَازةِ  قيل : أَْصلُ و زَ  ؛ ِمن الَمفَاَزةَ  بمعنَى الَهالِك. وقال ابن األَعرابّيِ : ُسّمِ يَْت  فَوَّ ُجُل ، إِذا َماَت ، وقيل : ُسّمِ الرَّ

: النََّجاة ، وهذا قوُل األَصمعّيِ َحقَّقه ابُن فاِرس في الُمْجَمل وغيِره ، وقد أَْنَكره أَبو َحيَّاَن في شرح التَّْسِهيل  الفَْوز تَفَاُؤالً بالسَّالمِة ، من

اُؤِل ، فقد َغِلَط في ذِلك جماعةٌ من حيث قال : السَِّليم للَِّديغ ؛ ِمْن َسلََمتْه الَحيَّةُ : لََدَغتْه ، وال تَنظْر إِلى قَْول َمن قال : إِنه على َطريقِة التَّفَ 

يَْت ِمن الَمفاَزةَ  العُلََماِء ، كما َغِلُطوا في قولهم : إِن يَْت من الفَْوزِ  ُسّمِ ، إِذا َهلَك. قال شيُخنا :  فَْوزاً  اإِلنسانُ  فازَ  ، على التَّفاُؤل ؛ وإِنّما ُسّمِ

َح أَْقَواٌم ما َذَهب وما نَفَاه وَجعَلَه َغلَطاً فقد َرواه َجماعةٌ عن األَ  ْصَمِعّيِ ، وقد َذَكُروا فيها أَقواالً ، منها ما َذَكرناه ، ومنها التَّأِْويُل ، وَصحَّ

 إِليه أَبو َحيّاَن ، وأَنشدوا :

ثــــــــــــــــرياً  اَ  حــــــــــــــــَا رََأ  كــــــــــــــــَ ب  الــــــــــــــــفــــــــــــــــَ  َأحــــــــــــــــَ

زح     اجــــــــــــــِ ِد عــــــــــــــَ  أَبــــــــــــــوه عــــــــــــــن اقــــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــاِء اجملــــــــــــــح

  
 واألَقواُل َذَكرها ابُن ِسيَده واألَزهريُّ وقاال : األَّوُل أَشَهُر ، وِإن كان اآلخُر أَْقيَُس. . قلُت :بالَمفاِوزِ  كتَسميَِة الَمَهاِلكِ فَسّماه لِقلَّتِه كثيراً 

يَّةُ ، وُكلُّ قَْفرٍ  الَمفَاَزةُ و  .َمفَاَزةٌ  : البَّرِ

، وما زاَد على ذِلك  َمفَازةٌ  فهي (2)، قالَه ابُن ُشَمْيٍل ، وقال بعُضهم : إِذا كانت لَْيلَتَْين ال ماَء فيها  ال ماَء بها التي الفاََلةُ  : الَمفَاَزةُ  وقيل :

 .َمفَازةً  كذِلك ، وأَّما اللَّْيلَةُ واليَْوُم فال يُعَدُّ 

ْبعِ اإِلبِِل  (3)والفاََلةُ ، إِذا كان بين الماَءْيِن ِرْبٌع من ُوُروِد  الَمفَازةُ  وقيل : وِغبٌّ من سائِر الَماِشيَة. وقيل : هي من األََرِضين : ما بَْين : الّرِ

 غيِرَها ِمن سائِر الماشيَِة ، وهي الفَْيفَاةُ ، ولم يَْعِرْف أَبو َزْيٍد الفَْيَف. (3)اإِلبل وما بَْين الِغّبِ من ُوُروِد  (3)من ُوُروِد 

يَِت ا َحراءُ وقال ابن األَْعَرابّيِ أَيضاً : ُسّمِ  .فَازَ  ألَنَّ َمن َخَرَج منها وقََطعََها َمفَازةً  لصَّ

زَ و  ، قال َكْعُب بُن ُزَهْيٍر : ماتَ  الرجُل : فَوَّ

هـــــــــا  وكـــــــــُ نح حيـــــــــَُ ا مـــــــــَ اهنـــــــــََ َوايف شـــــــــــــــــــــــَ نح لـــــــــلـــــــــقـــــــــَ  فـــــــــمـــــــــَ

ٌب و     عــــــــــــــح َو  كــــــــــــــَ و زَ ِإذا مــــــــــــــا تـــــــــــــــَ رحَو ُ  فـــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

  

ا بشـــــــــــــــــــــــــيح  يـــــــــــَ عـــــــــــح ه يـــــــــــقـــــــــــوُ  فـــــــــــال يــــــــــــَ قـــــــــــولـــــــــــُ  ٍء يـــــــــــَ

ا مـــــــــَ و     يـــــــــهـــــــــَ لـــــــــِ نح قـــــــــائـــــــــِ يمـــــــــِ رُ نح ُيســـــــــــــــــــــــِ مـــــــــَ عـــــــــح  ُء ويــــــــــَ

  
زَ  َماَت. وكذا قولُه : شانَها ، أَي جاَء بها شائِنَةً ، أَي َمِعيبَةً ، وتََوى : ّيٍ : وقد قِيل إِنه ال يُقَالفَوَّ زَ  . قال ابُن بَّرِ فالٌن حتى يَتقدَّم الكالَم  فَوَّ

زَ و كالٌم ، فيقال : مات فالٌن ،  فالٌن بعَده ؛ يَُشبَّهُ بالُمَصلِّي من الَخْيِل بعد الُمَجلِّي. فَوَّ

 وَجْرَوٌل يَْعنِي به الُحَطْيئَةَ. وقال الُكَمْيُت :
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َو  و  بـــــــــــــــًا تــــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ا َأن  كـــــــــــــــَ ر هـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

و زَ وَ     رحَو ُ  فـــــــــــــــــــــــَ ِده جــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــح نح بـــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــِ

  
زَ  وقال غيُره : يُقَال للرُجل إِذا مات : قد ْنيا واآلِخَرةِ من البَْرَزخِ الَمْمُدوِد. َمفَازة ، أَي صاَر في فَوَّ  ما بَْين الدُّ

زَ و اَغانيُّ ، وزاد بعده : الطَِّريُق : بََدا وَظَهرَ  فَوَّ  ُف قُُصوراً.، وتََركه المصنِّ « أَو انقَطعَ » ، نقَلَه الصَّ

__________________ 
 .188( سورة آ  عمران اآية 1)
 ( كذا ابلتهذيب واللسان أيضاً.2)
 ( يف التهذيب واللسان : ِورحد.3)
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زَ  قال ابُن األَْعَرابّيِ : ويقالو ُجلُ  فَوَّ  فيها. َمَضىو . وقيل : َرِكبَهاالَمفَاَزة ، إِذا صاَر ِإلى الرَّ

زَ  يُقَال :و ُجلُ  فَوَّ اِجِز : الَمفَاَزةَ  َرِكَب بها ، إِذا بإِبِِله الرَّ  ، ومنه قَوُل الرَّ

و زَ  ــــــــــــــــــَ َو   فـ ٍر ِإىل ســــــــــــــــــــــــــــــــُ رَاقــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــُ نح قـ  مــــــــــــــــــِ

كـــــــَ  (1)مِخحســـــــــــــــــــــًا     ـــــــَ ُ  ب ـــــــح ب ا ســـــــــــــــــــــاَرهـــــــا اجلـــــــِ  ِإذا مـــــــَ

  
 وقَُراقُِر وُسَوى : ماءان لَكْلب.

 .فازٌ  ونَصُّ الَجْوهرّيِ : ِمَظلَّةٌ تَُمدُّ بعَُموٍد ، َعربيٌّ فيما أَُرى. وقال ابُن ِسيَده : أَِلفَُها منقلبةٌ عن الواِو ، والجمعُ  : ِمَظلَّةٌ بعَُموَدْيِن. الفَاَزةُ و

 بالقُْرب من َزبِيَد. ع ، باألَْهَواِب من ساِحِل بَْحِر اليََمنِ  : فَاَزةُ و

. َسِعيِد بِن َزْيِد بِن َعْمِرو بِن نُفَْيٍل ، رضَي هللا تعالَى عنه.: َسْيُف  *الفَائِزُ و  نقلَه الّصاَغانيُّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ِرّماُح : فَْوزاً  الِقْدحُ  فازَ   : أَصاَب ، وقيل : َخَرَج قبَل صاحبِه قال الّطِ

اًل و  ه َأصـــــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــُ َريــــــــــــــح يـــــــــــــٍر قــــــــــــــَ بـــــــــــــِ  ابـــــــــــــِن ســـــــــــــــــــــــــــَ

نح     وحزِ مــــــــــــِ ــــــــــــَ ُدهح  فـ ــــــــــــُ ل ــــــــــــُ ٍة تـ ــــــــــــَ نحســــــــــــــــــــــــــوب دحٍح مــــــــــــَ ــــــــــــِ  ق

  
 .فاَز فَْوزاً  وإِذا تَساَهَم القَْوُم على الَمْيِسِر فَُكلََّما َخَرَج قِْدُح رُجٍل قيل : قد

 .«َمفَازاً و فاْستَْقبل َسفَراً بَعيداً » َحِديُث َكْعِب بِن مالٍك : ، ومنه الَمفَاَزةُ  : الَمفَازُ و

زَ و جُل : َخَرَج من أَ  فَوَّ  رٍض إِلى أَْرض ، كَهاَجَر.الرَّ

زَ و زَ  ، تَفَوَّ  . قال النابغةُ الَجْعِديُّ :كفَوَّ

ِويٍّ ِإذح  اَل  خــــــــــــَ و زَ ضــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــَ ً   تـ  عــــــــــــن محــــــــــــِ

اَل     تــــــــــَ بــــــــــح اِج ونــــــــــِ بــــــــــَ ا ابلــــــــــنــــــــــِّ بــــــــــن َرَب غــــــــــِ َيشــــــــــــــــــــــــح (2)لــــــــــَ
 

  
 بمْعنًى َواِحٍد. (3)بيَن القَوم وفاَرصُت  فاَوْزتُ  ويقَال :

ْوا  .فَْوزاً  وقد َسمَّ

ٌث. الفَْوِزيُّ  وَخطَّاب بُن عثَْمانَ   : مَحّدِ

 .الفَْوزَ  ، ويُِصيُب به (4)ٍء يسيٍر ، أَي بشيْ  فَاَز بِفَائَِزةٍ و

َجال ، الِفيَزُّ  : [فيز] َكةً. كِهَجّفٍ : الشَِّديُد العََضلِ  من الّرِ  ، محرَّ

 ، هكذا أَورَده الّصاَغانيُّ ، وقد أَهملَه الَجْوَهريُّ وصاِحُب اللَِّسان. : االْنِفرادُ  االْنِفيَازُ و

 فصر القاف
 مض الزاي

 القَِصيُر البِخيُل. ، قال األَزهريُّ : أَهملَه اللَّْيُث ، وقال الصاغانيُّ : أَهمله الجوهريُّ ، وقال أَبو عمرو : هو ، بالكسر الِقْبزُ  : [قبز]

 ، نقلَه الجوَهِريُّ ، وأَنشَد ألَبي َكبِيٍر الُهَذِلّيِ : فقََحزَ  واضطرَب ، تقول : َضربتُه َوثََب وقَِلقَ  : يَْقَحُز قَْحزاً  ، َجعَلَ ، ك قََحزَ  : [قحز]

وِّ  لـــــــــُ َن الـــــــــفـــــــــُ نـــــــــَ ٍة ســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــ  تـــــــــَ ٍة  (5)ُمســـــــــــــــــــــــح رِشــــــــــــــــــــــ   مـــــــــُ

َاَب     ــــــــــــرت  ي ال فــــــــــــِ ــــــــــــح ن ــــــــــــَ زٍ تـ احــــــــــــِ ــــــــــــقــــــــــــَ َروحِرفِ  ب عــــــــــــح  مــــــــــــُ

  
َزه : قَْحزاً  بالعََصا قََحَزهو . تَْقِحيزاً  َضَربَه َكقَجَّ  ، نقلَه الّصاغانيُّ
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 .قُُحوزاً و قَْحزاً  ، بالرُجِل : َصَرَعه قََحزَ و

 ، عن ابن األَعرابّيِ. َسقََط كالميِّتِ  ، إِذا قاِحزٌ  ، بالّضّمِ ، فهو قُُحوزاً  الرُجلُ  قََحزَ و

 َرَماه فَوقََع بين يََدْيه. : يَْقَحُز قَْحزاً  (6) السَّْهمَ  قََحزَ  قال ابُن ُدَرْيد :و

ً و ، بالّضمّ  قُُحوزاً و ، بالفتح ، يَْقَحُز قَْحزاً  الَكْلُب ببَْوِله قََحزَ و َكةً : قََحَزانا  به ، كقََزَح ، وهو مقلوب َرَمى ، محرَّ

__________________ 
 البلدان :( يف التهذيب واللسان : ركب. وقبلهما يف معجم 1)

 هلل در رافض أّ. اهتد 
 وبعد ا فيه :

 ما سارها يف قبله إن  ير 
 «سو »و « قراقر»والشعر خلالد بن الوليد أو ألحد رجا  جيشه عند قصده الشام ا انظر اللسان ومعجم البلدان 

 ابلقاموس : والفايُز. (*)
 ( النباح ونبتر ا موضعان. ايقوت.2)
 وفارضت.( يف التهذيب واللسان : 3)
 ( يف األساس : يُسز ه.4)
 .«الغلو»وابألصر  110/  2( عن اللسان وديوان اهلذليا 5)
وتصـــرف الشـــارح ابلعبارة مبا يواف  ســـياقها يف التكملة وفيها : القحز أن « الســـهم»وســـيا  القاموس يقتضـــي رفض  148/  2( انظر اجلمهرة 6)

 يرمي الرامي السهم فيقض با يديه.
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 قاَله الز خَمحَشرِي  وابُن الَقطّاِع ا وزاد اأَلِخرُي : َأي أَرسَله ُدَفعاً.منه ا كما 
ُزهو الكالمِ  تَقِحيزُ و  وهو ِشْبهُ الَوعيِد. : تَْغِليُظه تَقَحُّ

َدائِدُ  القَاِحَزاتُ و  ، وأَنشَد ابُن ُدَرْيٍد لُرْؤبَةَ : : الشَّ

ز    نـــــــــــــــــَ زَاتُ ِإَذا تــــــــــــــــــَ زِ  قـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــِ حـــــــــــــــــح   الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ
زِ عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه     َذاُت الــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــح َّب َواقــــــــــــــــــِ  وَأكــــــــــــــــــح

  
ْمُز :  الَوْقُع. أَْكبَى : َصَرعه لَوْجِهه ، والَواقذاُت : القاتِالُت ، والرَّ

. كعُنَي : ُردَّ  عن الماِء ، قُِحزَ و  ، نقلَه الصاغانيُّ

 ُسعَال اإِلبِل. هو أَو ، كذا ُوِجَد في بعض نَُسخِ الّصحاح ، كغَُراٍب. داٌء في الغَنَم ، القَُحازُ و

 ، كَجَمَزى : القَْوُس التي تَْنُزو. القََحَزى في التَّْكِملَة :و

 ٌء يُصطاُد به الطَّْيُر.شي :ـ  ، وَضبََطه الصاغانيُّ بالفَتْح ـ كُرّمانَةٍ  القُّحاَزةُ و

َزه تَْقِحيزاً قَ  ، يقال : : التَّْنِزيَةُ  التَّْقِحيزُ و  ، أَي نَّزاه. حَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : َسقََط. يَْقَحُز قُُحوزاً  الرُجُل عن َظْهِر البَِعيرِ  قََحزَ 

 َسْهُمَك ، أَي َشَخَص. قََحزَ  : السَّْهُم الطاِمُح عن َكبِِد القَْوس ذاهباً في السماِء ، يقال : لََشدَّ ما القَاِحزُ و

ً و قُُحوزاً و قَْحزاً  الرُجلَ  قََحزَ و  : أَهلََكه. قََحَزانا

. التَّْقِحيزُ و  : الشَّرُّ

زٌ  وُجوعٌ   : شديٌد ، عن أَبي َعْمرو. ُمقَّحِ

.، هذا الحرَف قد أَهملَه الجوهريُّ وابُن َمْنُظوٍر ، وأَورَده الصّ  له الكالَم : َغلََّظه قَْحفَزَ  : [قحفز]  اغانيُّ

 ُسْرَعةُ نَْقِل القََدِم. : القَْحفََزةُ  وقال الصاغانيُّ : في الَمْشي : أَْسَرَع. قَْحفَزَ و

ا ، إِذا قَْحفََزةً  الَحِقيبَةَ  قَْحفَزَ و  ، أَي َجيِّداً. َحَشاَها َحْشواً نِِعمَّ

.، أَهملَه ال الفَْرجِ  : من أَسماءِ  ، كَزْنَجبِيلٍ  القَْحفَِليزُ  : [قحفلز] اَغانِيُّ  َجْوَهِريُّ والَجَماعةُ ، وأَوَرَده الصَّ

 ، كالقَْلَحَزةِ. ِمْشيَةُ القَِصيرِ  ، أَهَمله الجوهريُّ والجماعةُ ، وأَورَده الصاغانيُّ فقال : هو القَْحلََزةُ  : [قحلز]

 ، وهو ِشْبهُ الَوِعيِد. في الكالم : التَّْغِليظُ  القَْحلََزةُ و

 ، كقوِلِهم : َضربتُه فقََحَز ، أَي َسقََط. (1) ، أَي اْنَجَدلَ  فتَقَْحلَزَ  *َضَرْبتُهو

ه : القَْخَزةُ  : [قخز] و بالَخاِء ، وه ٍء يَابٍِس بمثِْلهَضْرُب شيْ  : القَْخزُ  ، هكذا في النَُّسخ ، وقد أَهملَه الجمهوُر ، وأَوَرَده الّصاَغانِيُّ ، ونَصُّ

 .(2)المعَجمة 

 قال األَزهريُّ : كأَنَّ و ، نحو القَْبِض ، بأَْطَراِف أَصابِعك وغيَره قَْبُضُك التَُّرابَ  ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو القَْرزُ  : [قرز]

 القَْرص. ُمْبَدٌل ِمن القَْرزَ 

 ، إِْن لْم يكن تصِحيفاً عن الفَْرِز ، بالفَاِء. األَرضاألََكَمةُ ، والِغلَُظ من  : القَْرزُ و

 بالّضّم : ُمْدُهُن الَحّجاِم. ، القُْرزُ و
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 ، بالّضّم : نَْحُو القَْبَضِة. القُْرَزةُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ينِ  الَمقَاِرَزةِ  حارةُ  ُخ تَِقيُّ الّدِ  صاِحُب الِخَطِط. الَمْقِريِزيُّ  ببَْعلَبَكَّ ، كما َحقَّقَه الَحافُِظ السََّخاِويُّ ، وإِليها نُِسَب اإِلماُم المؤّرِ

باِن. َخبٌّ كُجْربُزٍ  ، أَي ، بالّضمِّ  قُْربُزٌ  َرُجلٌ  : [قربز]  ، نقلَه الجوهريُّ وقال : هما ُمعَرَّ

 .(3): الذََّكُر الشَِّديُد  القُْربُِزيُّ و القُْربُزُ  وقال األَزهريُّ :

قلُت : هكذا في األُُصول الموجودة ، بالعَْين الُمْهَملَِة قبل الّزاي ، وال يَْخفَى أَنه  ، بالَكْسر : اسُم تُْرِكّيٍ ، وله مدرسةٌ بغَْزنَةَ. ِقْرِعزُ  : [قرعز]

عادته ، مع أَنه  ْدرُك به على صاحب الّصحاح ، وإِنما قَلََّد الصاغانيَّ فيما يُوِرُده في التَّكملة علىٍء ، وال مّما يُْستَ لَْيس من اللُّغَة في شيْ 

ةَ. هكذا بقَافَْين األُولى َحَصَل منه تصحيٌف ُمْنَكٌر : فإِن الّصاغانِيَّ نَصُّه هكذا : قَْرقِيُز : من األَعالم ، وَمدرسةُ قَْرقِيَز : من َمَداِرس َغْزنَ 

ْل.مف  توَحةٌ ، فتَأَمَّ

__________________ 
 يف القاموس : ضَربَُه. (*)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : أي احنحََدَر.1)
 .324/  2( اجلمهرة 2)
 ( اللسان : الذكُر الصلُب الشديُد.3)
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. وقال اللَّْيُث : هو ، بالَكْسر الِقْرِمزُ  : [قرمز]  يكوُن ِمن ُعَصاَرةِ ُدوٍد يكوُن في آجاِمهم أَْحمُر ، يقال إِنّه (1) ِصْبٌغ إِْرَمنِيٌّ  ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ

ٌب. وال يَْخفَى أَن لفَظةَ   األُولى زائدةٌ ُمِخلَّةٌ باالختصاِر ، وأَنشَد اللَّْيُث :« يكونُ »، فارسيٌّ معرَّ

نح  يــــــــــــِت مــــــــــــِ لــــــــــــ  حــــــــــــُ زٍّ و  فــــــــــــَ زٍّ وقـــــــــــــَ زٍ خــــــــــــَ رحمــــــــــــِ   قــــــــــــِ
قـــــــاِرُس و     يـــــــا عـــــلـــــيـــــــِك الـــــنـــــ  نـــــح ِة الـــــــد  عـــــــَ نـــــح نح صـــــــــــــــــــَ (2)مـــــِ

 

  
، ويُوَجُد هنا في بعض النَُّسخ الصِحيَحِة زياَدةُ هِذه  كالِقْرِمزِ  قال : (َفَخَرَج َعلى قَ ْوِمِه يف زِيَنِتهِ )قلُت : وقد جاَء في تفسير قوِله تعالَى 

 وقيل : الِعبَاَرةِ بعد قوله في آجامهم :

 .هو أَحَمُر كالعََدس ُمَحبٌَّب ، يَقَُع على نَوعٍ من البَلُّوِط في َشهر آذاَر ، فإِن ُغِفَل عنه ولم يُْجَمْع صاَر طائراً وطارَ 

ىهذا الَحبُّ منه شيْ و يَّتِه ِصْبُغ ما َكاَن َحيوانيًّا كالصُّوف والقَّزِ ، ُدوَن القُْطِن. الِقْرِمزَ  ٌء يَُسمَّ ِإلى هنا ، وقد َسقََطْت من بعض  ، ِمن خاّصِ

 األُصول المصّححة.

ِعيفُ  ، بالَكْسر : الِقْرِميزُ و . الضَّ  الّضاِوّي ، قالَه الّصاَغانيُّ

رُ  ، بالَكْسر : الُخْبزُ  الِقْرمازُ  قال َشِمٌر :و  ، وأَنشَد لبعض األَعَراب : الُمَحوَّ

ِه  نح آرَابـــــــــــــــِ ا ومـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح ـــــــــــــــد  ن ال  جـــــــــــــــاَء مـــــــــــــــِ

ُر     ازَ ال أَيحكــــــــــــــُ رحمــــــــــــــَ هِ  الــــــــــــــقــــــــــــــِ ابــــــــــــــِ نــــــــــــــَ  يف صــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ِه و  وَذابــــــــــــــِ ضح جــــــــــــــُ ِف مــــــــــــــَ واَء الــــــــــــــر غــــــــــــــح  ال شــــــــــــــــــــــــــــِ

هِ     تـــــــــــــَ  بـــــــــــــِ ؤح ـــــــــــــُ ِر مـــــــــــــا يـ قـــــــــــــااَي َفضـــــــــــــــــــــــــــح  ِإاّل بـــــــــــــَ

  

 ِمَن الرَيَابِيِض وِمنح ِضَباِبهِ 

ب أَيضاً.قلُت : وهو   ُمعرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : إِحدى َمحاّلِ ِمصَر ، َحَرَسَها هللاُ تعالَى. قِْرِمز َدْربُ 

ا ، بالضّم ، يَقُزُّ  اإِلْنَسانُ  قَزَّ  قال اللَّْيث : : الَوثُْب ، واالنقباُض للَوثْبِ  القَزُّ  : [قزز] في بعض و، إِذا قَعََد كالُمْستَْوفِِز ثّم اْنقَبََض وَوثََب.  قَزًّ

ةَ  إِّن إِبِليسَ »الحديِث :  هكذا َذَكَر اللَّْيُث ، وَضبََطه الصاَغانيُّ ، ونَقَلَه ابُن َمْنُظوٍر ، فال ِعْبَرةَ بإِنكاِر  .«ِمن الَمْشِرق فيَْبلُُغ الَمْغِربَ  لَيَقُزُّ القَزَّ

مَّ   بالَكْسر فقط. يَِقزُّ  وكان القياسُ و في ُمضاِرِعه ؛ واْحتَجَّ بأَّن ابَن ماِلٍك لم يَذكره في ُمَصنَّفاته وال َغْيره ، قال :شيِخنَا الضَّ

ٌب. اإِلْبِريَسُم. : القَزُّ و ى منه اإِلْبِريَسُم. وفي الُمْحَكم والّصَحاح : أَْعَجِميٌّ ُمعَرَّ  وقال األَزهريُّ : هو الذي يَُسوَّ

 .قُُزوزٌ  عُهوَجمْ 

تْ  ، يقال : ءَ إِبَاُء النَّْفِس الشيْ  : القَزُّ و ا ءِ نَْفِسي عن الشيْ  قَزَّ تْهو ، قَزًّ ، بحرٍف وغير حرف ، أَي أَبَتْه وعافَتْهُ وأَكثُر ما يُْستَْعَمل بمعنَى  قَزَّ

 عافَتْه ، واألُولَى َجعَلَها ابُن القَّطاعِ لُغَةً يَمانِيَةً.

زِ  التَّبَاُعُد من الدَّنَِس ،و : التَّنَطُّسُ  ّضمّ بال ، القُزُّ و زَ  ، يقال : كالتَّقَزُّ زَ  ِء : لم يَْطعَْمه ولم يَْشَرْبه بإِرادةٍ. وقدالرُجُل عن الشيْ  تَقَزَّ من أَْكِل  تَقَزَّ

ّبِ وغيِره.  الضَّ

زُ  الرُجلُ  ، وكذلك القْنُز ، هو عن اللِّْحيَانِّيِ : بالتَّثِْليث ، القُزُّ و كان أَجوَد في االختَِصاِر ، والتَّثِْليُث َذَكَره « ويُثَلَّثُ  قُزٌّ  فهو»ولو قال :  .الُمتَقَّزِ

 ه.، قال اللِّْحيَانيُّ : يُثَنَّى ويُْجَمُع ويَُؤنَُّث ، ولم يَذكر الَجْمَع ، وسنَذكرُ  وهي بهاءٍ  الجوَهِريُّ :

ةُ و القَاقُوَزةُ و نقلَه اللَّْيُث عن بعض العربِ  .القَاُزوَزةُ و .  القَاقُزَّ ، بتشديد الّزايِ مع ضّمِ القاِف الثانية ، وهِذه َذَكَرها اللَّْيُث وأَنكَرَها الجوهريُّ

 قلُت : وقد َذَكرها النابغةُ الَجْعِديُّ في ِشعره :

َر   ُت ِكســــــــــــــــــــــــــــــــــــح ا انَدمــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــــــَبيّنِ ِإلــــــــــــــــــــــَّ

ي فـــــــــــــــــَ     ز ةٌ لـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــُ اقـ تـــــــــــــــــانِ  قـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح  ولـــــــــــــــــه اثـ
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بةٌ ، أَو قََدحٌ  : ُدوَن القَْرقاَرةِ ، قاله اللَّْيُث. وقال الَخّطابِيُّ في غريب الَحِديِث : َمْشربَة كالقَاُروَرةِ. َمْشَربَةٌ  أَو  ُدوَن القَْرقَاَرةِ ، أَعَجِميَّةٌ معرَّ

ِغيُر من القََواِريرِ   ، وهو قوُل الفَّراِء. الصَّ

غَاُر التي من قََواِرير. القََواِزيز وُجِمَع على  ، قال : هي الَجَماِجُم الّصِ

ةُ  قال أَبو َحنِيفَةَ :و ُب على ُوُجوه. الّطاسُ  هو القاقُزَّ  ، وقال : هذا الحرُف فارسيٌّ ، وأَحُرُف العَجمّيِ يُعَرَّ

__________________ 
القاموس ا قا  يف اللباب : األرميين بفتح األلف وسكون الراء وكسر امليم وبعدها الياء املنقوطة ابثنتا من حتتها ا نسبة إىل ( كذا ضبطت يف 1)

ين والنســـــبة إليها أرم .. . النســـــبة إىل بالد األرمن. ويف معجم البلدان إرمينية.. أرمينية. وفيه أيضـــــاً : األرمين بفتح األلف وســـــكون الراء وفتح امليم
 عل  غري قياس بفتح اهلمزة وكسر امليم.

 «.النقارس أشياء تتخذها املرأة عل  صنعة الورد تغرزها يف رأسها قوله : النقارس ا قا  يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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ِجُع إِلى بناء قَْفٍز ونحِوه ، وأَما بابُِل فهو اسُم بَْلَدةٍ ، وهو : ليس في كالم العرِب مما يَْفِصُل أَلٌف بين حرفْين ِمثْلَْيِن مّما يَرْ  (1)وقال اللَّْيُث 

 العَّوام. (2)اسٌم خاصٌّ ال يَْجِري َمْجَرى اسم 

ةُ فيه لُغاِت العرب : هي ى قاُزوزةو قاقُوَزة وقال أَبو ُعبَْيٍد في كتاب ما خالَفَت العامَّ ة ، للتي تَُسمَّ َمْخَشِريُّ : قاقُزَّ ةَ القَ  وزاد الزَّ وفَسََّره  اقُزَّ

 بالفَيَاِلَجة.

يت : وأَما ّكِ ةُ  قلُت : وهي الفَنَاِجيُن التي يُْشَرُب بها الشََّراُب. وقال ابن الّسِ  فمَولَّدةٌ ، وأَنشَد لألُقَْيِشِر األََسِدّيِ : القاقُزَّ

ٍب  نح َنشــــــــــــــــــــــــَ ُت مــــــــــِ عــــــــــح اَلِدي ومــــــــــا مجــــــــــَ  ىَن تــــــــــِ ــــــــــح  أَف

رحُع     يــــــــــــــزِ قـــــــــــــــَ َواقــــــــــــــِ َواَه اأَلابرِيــــــــــــــِ   الــــــــــــــقــــــــــــــَ (3)أَفـــــــــــــــح
 

  
 ، وقد َمرَّ تَْعِليلُه في الَحِديِث الِذي ذُِكَر قريباً. : الشَّْيَطانُ  القَازُّ  قال الفَّراُء :و

كةً  القََززُ و زُ و الظَِّريُف الُمتََوقِّي للعُيُوبِ  : الرُجلُ  ، محرَّ ،  ، كُرّمانٍ  كالقُّزازِ  وتِيهاً ، (4) اِمن الَمعَاِصي والَمعَايِِب ال كْبر المتَبَاِعدُ  الُمتَقَّزِ

 بهذا المعنَى وقد تقدَّم للمصنِّف قريباً.ـ  بالتثليثـ  القُزُّ  وهِذه عن ابن األَْعرابِّيِ. وكذلك

غار»كذا في النَُّسخ ، والذي في نَّصِ الّصاَغانّيِ :  كَسَحاٍب : الثُّْعبَاُن العظيُم ، أَو الَحيّاُت الِقَصاُر. ، القََزازُ  في التَّْكِملة :و والمعنى « الّصِ

غار ، على ما هو نَصُّ الّصاَغانِّيِ ، نوعاً من ا ْل.األَِخيُر قريٌب من َمأَْخِذ الَماّدةِ ، على أَّن بين العظيِم والَحيّاِت الّصِ يَِّة ، فْليُتَأَمَّ ّدِ  لضَّ

الشَّْيبَانِيُّ ، ُعِرَف بابن ُزَرْيق ،  القَّزازُ  (5)واْشتََهر به أَبو غالٍب محّمُد بن عبِد الواِحِد بِن الَحَسِن بِن مبرك  .قَزَّ ال كَشّداٍد : بائعُ  ، القَّزازُ و

حمِن بُن محّمد ، راِوي تاريخِ الَخِطيب. قلُت : َرَوى عن القاِضي أَبي الُحَسْيِن بِن الُمْهتَِدي  ، وعنه عبُد الَمِلِك بن وابنُه أَبو منصوٍر عبُد الرَّ

حمِن ، َرَوى عن أَبي َسْعٍد محّمِد بِن ُخَشيش  ، والمبارُك بُن محّمٍد المبارك الحريمّي ، وغيِره. وابنُه أَبو السَّعَاداِت نَْصُر هللِا بُن عبِد الرَّ

 الَخّواُص ، ويوسُف بُن أَحمَد السقار وغيُرهما.

بِعيُّ الَواِسطيُّ الَمقرئُ وأَبو الفَْضِل ُمَرّجا بُن علّيِ  ْميَاِطّيِ. القَّزازُ  بِن ِهبَِة هللا الرَّ  : من ُشيُوخِ الّدِ

دٍ  قُْزقُزٍ  ابنُ و ّم ـ أَحمُد بن محمَّ ثُ  ، يُْعَرُف بَزْنِجّي : ـ بالضَّ َحدَّث عنه العَتيقّي ، قال الَحافظ : والذي في اإِلكمال أَن َزْنِجيًّا لَقَُب َشْيِخه  ُمَحّدِ

  الّرْحمِن بن الَحَسن.عبدِ 

. ، بالفَتْح : ع قَْزقَزٌ و  ، نقلَه الّصاَغانيُّ

. منه (6) ِء : نُبَذٌ ِمَن الشَّيْ  قََزاقِزُ و  ، نقلَه الّصاَغانيُّ

ِرّماُح : : ثَْغٌر بقَْزِوينَ  (7) القَاقُّزانُ و  ، تَُهبُّ في ناِحيَتِه ِريٌح َشديدةٌ ، قال الّطِ

ــــــــــــرَبح  َك ال ــــــــــــَ َت وشــــــــــــــــــــــــــاق ــــــــــــح رِب اين طــــــــــــَ مــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــي  ُ  ال

زَانِ     ــــــــــــــــُ اقـ جِّ الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِح فــــــــــــــــَ جِّ الــــــــــــــــرِّي  بــــــــــــــــفــــــــــــــــَ

  
ةَ في هذ  ا التَّركيب.قال الّصاَغانِيُّ : وَحقُّ هذا اللَّْفِظ أَن يُْفَرَد له تَركيٌب ، وإِنما َذكرتُه هنا لِذْكِر الَجْوهِرّيِ القَافُزَّ

 قلُت : وقد قَلََّده المصنُِّف في ذلك.

 ْيه :* ومّما يُْستَْدَرك َعلَ 

اءُ  : َحيِيٌّ ، والجمعُ  قَزٌّ  ورجلٌ  قَزَّ يَقُزُّ  ، بالفتح : الَحيَاُء. القََزاَزة  نادٌر. أَِقزَّ

ؤاِسيُّ : ما في َطعاِمه زُ  ، أَي ما قََزاَزةٌ  وال قُزٌّ  وال قَزٌّ  وَحَكى أَبو جعفٍر الرُّ  له. يُتَقَزَّ

. وقال أَبو َحنِيفَة : هي القَْشنِيَزةُ  : [قشنز] ُر ِخَطَرةً كبيرةً  (8)ذاُت ِجْعثِنٍَة  ُعْشبَةٌ  ، بالفتح ، أَهَملَه الَجوهريُّ ً  تُوِرقُ و َواسعٍة تَُخّطِ كَورِق  َوَرقا

غَار ، كذا في اللَِّسان والتَّْكِملَة ، بعُضهم يَِزيُد عن  ايأُْكلها الناُس ، وتُِحبُّها الغَنَُم جدًّ  أَي كثيرةُ اللَّبِن ، َخضراُء ُملَبَّنَةٌ  ، وهي الِهْنِدبَاِء الّصِ

 بعض.
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__________________ 
 ... ( يف التهذيب : وقا  الليث : القاقزة : مشربة دون القرقارة ا ويقا  إهنا معربة ولي  يف1)
 ( يف التهذيب : ألاء العوام.2)
 املا  القدمي املوروث. اإلنسان أن يرحر هبا والتالد :( النشب : الضياع والبساتا الجي ال يقدر 3)
 ( ضبطت عن اللسان ا وأما ضبرت القاموس بكسر ففتح.4)
 ( يف اللباب : مناز .5)
 ( ضبطت يف التكملة بفتح فسكون ا ابلقلم.6)
 زاي.( يف معجم البلدان عل  القاف ابلقلم ضمة وكسرة ا زاي خمففة. ويف التهذيب بضم القاف وأ لت ال7)
 ( اجلعثن : أصو  النبت.8)
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. وقال ابن ُدَرْيد  اإِلناَء ، كَمنَع قَعَزَ  : [قعز]  َمألَه َشَراباً أَو غيَره. : أَي (1)، أَهملَه الَجْوهريُّ

 وهكذا َذَكَره ابُن القَطَّاع في التَّْهِذيب. َشِربَه ُشْرباً َشديداً. ، إِذا ما في اإِلناءِ  قَعَزَ  أَيضاً : الشُّْرُب َعبّاً ، يقال : القَْعزَ و قال :

. عن الفَّراِء. ، أَي ُمْستَْوِفزاً  القَْعفََزى َجلَس الرُجُل : اْقعَْنفَزَ  : [قعفز]  ، نقلَه الجوهريُّ

 بتَْهِديٍد. له الكالَم ، إِذا أَراَد َدْفعَه عن نَْفِسه قَْعفَزَ و

ً في المَ  قَْعفَزَ و  ، كعَْقفََز. ْشيِ : َمَشى َمْشياً َضيِّقا

ا ُرْكبَتَْيه وفَِخَذْيه ، كالِذي يَُهمُّ بأَْمرٍ  قَْعفَزَ و َشْهَوةً له. وَذَكره صاحُب اللَِّسان في عقفز ، وقد ذُِكَر في  الرُجُل : َجلََس ِجْلَسةَ الُمْحتَبِي ؛ ضامًّ

 َموضعه.

 ، كتَعَْقفََز. : بََركَ  تَقَْعفَزَ و

 وهو َمَجاٌز. ُمتََكبِّبَةٌ. ، أَي ُمتَقَْعِفَزةٌ  َشجرةٌ و

 نَْبٌت. بالّضّم : القُْعفُوزو

ً و ، بالفَتْح ، قَْفزاً  ، من َحّدِ َضَرَب ، قَفََز يَْقِفزُ  : [قفز] َكةً ، قَفَزانا هما : قُفُوزاً و (2) قُفَازاً و ، محرَّ  َوثََب. ، بَضّمِ

َكةً ، يق القَفََزى االسمُ و  .القَفََزى ال : جاَءت الَخْيُل تَْعُدو، محرَّ

 ، كأَنّه مقلوُب فَقََز ، وهو َمَجاٌز. فاُلٌن : ماتَ  قَفَزَ و

 ، عند أَهِل الِعراق. ثَمانيةُ َمَكاِكيكَ  معروٌف ، وهو ِمْكيَالٌ  ، كأَِميٍر : القَِفيزُ و

 من األَْرض : قَْدُر ِمائٍة وأَْربعٍ وأَربَعين ِذَراعاً.و

 ْكياٌل يتََواَضُع الناُس عليه.وقيل : هو مِ 

 : مْقداٌر من ِمساحِة األَْرِض. القَِفيزُ  وفي التَّْهِذيب :

. قُْفزانٌ و أَْقِفَزةٌ  ج ،  ، بالّضّمِ ، وبالَكْسر نقلَه الصاغانيُّ عن الفَّراِء وقال أَنه لغةٌ في الّضّمِ

 .«القُفَّاَزْينِ  َكِرهَ للُمْحِرَمِة لُْبسَ  (3) [أَنه]»في حديث ابن ُعَمَر : و

ُر ، على  ٌء يُْعَمُل لليََدْيِن يُْحَشى بقُْطنٍ شيْ  : ِلبَاُس الَكّفِ ، وهو كُرّمان القُفَّاز بَِطانَةً وِظَهارةً ، ومن الُجلُود واللُّبُود ، ولهُ أَْزراٌر تَُزرَّ

َصْت لَهاأَنَّهَ »في حديِث عائَِشةَ ، ِرضواُن هللا عليها : و، وهو من ِلْبَسِة نِساِء األَْعَراب ،  تَْلبَُسهما الَمرأَةُ للبَْردِ  الّساِعَدْين ، وقال  .(4) «ا َرخَّ

 المرأَةُ إِلى ُكعُوِب الِمْرفَقَْيِن ، فهو ُستَْرةٌ لها. القُفّازاِن تُقَفُِّزهما خالُد بُن َجْنبَةَ :

ُ  َضْرٌب من الُحِلّيِ  : القُفّازُ  *أَو َِّخذُه الَمرأَة ْجلَْينِ  تَت  ، كما سيأْتي.بالِحنّاِء  التَّقَفُّزُ  ، ومنه استُِعيرَ  لليََدْيِن والّرِ

. تَقَفَّزَ  ، وقد َحِديَدةٌ ُمْشتَبَِكةٌ يَْجِلُس عليَها البَاِزي : القُفّاز .القُفَّاَزْين يقال : لَبَِس الصائدُ و َمْخَشِريُّ  الصائُد ، قالَه الزَّ

 بَيَاٌض في أَشاِعِر الفََرِس. : القُفّاز من الَمَجاز :و

ْت يََداه إِلى ِمْرفَقَْيه ُدوَن ِرْجلَْيه ، قاله ابُن القَّطاع. قَفَزاً ـ  كفَِرحَ ـ  قَِفزَ  وقد  : اْبيَضَّ

ُ  تَقَفََّزتِ  من الَمَجاز :و  ، قال : نَقََشْت يََدْيَها وِرْجلْيَها به ، أَي بالِحنّاءِ  المرأَة

ِب و  لـــــــــــــح واَل لـــــــــــــَذاِت الـــــــــــــقـــــــــــــُ ازِ قـــــــــــــُ فـــــــــــــّ   : الـــــــــــــقـــــــــــــُ

ازِ أَ     نح جنـــــــــــــــــــََ وِدِ  مـــــــــــــــــــِ وحعـــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــَ ا لـــــــــــــــــــِ  ؟مـــــــــــــــــــَ
  



7408 

 

ْجلَْين الُمقَفَّزُ و األَْقفَزُ  َجاز :من المَ و . وقال أَبو َعْمرو القُفّاَزْين ؛ كأَنّه لَبِسَ  من الَخْيِل : ما َكان بَياُض تَْحِجيِله في يََدْيه إِلى الِمْرفَقَْين ُدوَن الّرِ

َمْخَشِريُّ :القُفَّاَزْين بَتَْيه فهو ُمَجبٌَّب ، وهو مأْخوذٌ من، فإِذا ارتَفَع إِلى ُركَ  ُمقَفَّزٌ  في ِشياِت الَخْيِل : إِذا كان البَيَاُض في يََدْيه فهو  . وقال الزَّ

 : ما لم يَُجاِوْز تَْحِجيلُه األََشاِعَر ، وهو الُمنَعَُّل. الُمقَفَّزُ 

ْبيَاُن ، وهم يَْلعَبُون تَقَافَزَ  يقال :و ْبيَاِن ؛ يَْنِصبُون َخَشبَةً  القُفَّْيَزى الّصِ ْيَهى : لُْعبَةٌ للّصِ ،  عليها يَتَقَافَُزونـ و َخَشباتٍ  وفي األَساس :ـ  ، كُسمَّ

 أَي يَتَواثَبُون.

فاِدعُ  القََوافِزُ و . : الضَّ  ، نقلَه الصاغانيُّ

  أَنَِس بِن مالٍك ، قالَه ابُن فَْهد قْلت : هذا الحديُث َرَواهجاَء ِذْكُره في حديثِ  ، وسلمعليههللاصلىغالٌم للنَّبّيِ  ، كأَِميٍر : قَِفيزٌ و

__________________ 
 .6/  3( اجلمهرة 1)
 ( يف اللسان بكسر القاف.2)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.3)
 مباشرة. ويف اللسان : للمحرمة يف القفازين.( األصر والنهاية ا والضمري يف هلا يعود عل  امرمة. وقد ورد ا ديث فيها بعد حديث ابن عمر 4)
 .«أو»بد  « و»يف القاموس  (*)
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اَرُقطحيِن  وغريُه من َطرِي   ّمِد بِن سليماَن ا َرّاينِّ ا عن زَهريحِ بِن  ّمٍد ا عن َأيب بكِر بِن أََنٍ .  الد 
 ، قال : : ِسَراٌع تَثُِب في َعْدِوها قََواِفزُ و قافَِزةٌ  َخْيلٌ و

 قاِفزِيَناحَتحَت  بقاِفزاتٍ 
 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 هو النَّقّاز.ـ  كَكتّانٍ ـ  القَفّاز

 ، وهي األََمةُ : لِقلَِّة استِقراِرَها. القَفّاَزة ويا ْبنَ 

من نفِس الدَّقِيق ، وقيل  قَِفيزٍ  بكذا وكذا وزياَدةِ  (1)الطَّّحاِن الِذي نُِهي َعْنه ، قال ابُن الُمبَارِك ، هو أَن يَقُوَل : أَْطَحُن  قَِفيزُ و قال األَزهريُّ :

 من َدقِيقها. بقَِفيزٍ  : هو أَن يَْستَأِْجَر رُجالً ليَْطَحَن له ِحْنَطةً َمْعلُومةً 

 ، كأَِميٍر ، عن معُروٍف الَخيّاط. قَِفيزٍ  ومحّمُد بُن َسِعيد بنِ 

 َريٍز القَُرِشّيِ ، كذا َذكره ابُن ماُكواَل.أَيضاً : لَقَُب عبِد هللا بِن عامِر بِن كُ  قَِفيزٌ و

وأُوِرَد بالُحْمَرة بناًء على أَنه ُمْستَْدَرٌك على الَجوهرّيِ ، وليس كذلك ، بل َذَكَره الجوهريُّ مع نظائِره  في ق ز ز ، َمرَّ ِذكُره القاقُزُّ  : [ققز]

ْل.  في ق ز ز فتأَمَّ

، واْختُِلَف فيه : فِقيل : هو ُمتَابَعَةُ الشُّْرب ، وقيل : إِدامتُه ، وقال  َضْرٌب من الشُّْرب  ، وقال اللَّْيُث : هو، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ  القَْلزُ  : [قلز]

. وقد  ن اللَّْيث.، بالَكْسر ، وهِذه ع يَْقِلزُ و ، قَْلزاً  ، بالّضّمِ ، قَلََز يَْقلُزُ  ثعلب : هو الشُّْرُب َدْفعَةً َواحدةً ، وقال غيُره : هو الَمصُّ

 .قَلََزه قَْلزاً  ، وقد الضَّْربُ  : القَْلزُ و

ْميُ  : القَْلزُ و  بقَْيئِه. قَلَز بسهم ، إِذا َرَمى. وكذا قَلَزَ  ، يقال : الرَّ

 .كالتَّقَلُّزِ  النََّشاُط ، : القَْلزُ و

 قَلَزَ  ، ومنه قوُل الشُّّطار : يَْقِلزُ  وهو قَلَزَ  الغَُراِب والعُْصفُوِر ، وكلُّ ما ال يَْمِشي َمْشياً فقد القَْلُز قَْلزُ  ، قال ابُن األَْعَرابّيِ : الُوثُوبُ  : القَْلزُ و

 ِرَج.: عَ  قَْلزاً ـ  بالَكْسرـ  قَلََز يَْقِلزُ  ، وقد العََرجُ  : القَْلزُ و العُْصفُوُر. يَْقِلزُ  في الشََّراِب ، أَي قََذَف بيده النَّبِيَذ في فَِمه ، كما

ُجُل الَخِفيُف الضَّعيفُ  : القَْلزُ و  ، أَي فهو يَثُِب لِخفَّتِه ونَشاِطه. الرَّ

. قَلَزَ  ، يقال : نَْكُت األَرِض بالعََصا : القَْلزُ و  بعََصاه األَرَض ، أَي نََكتَها بها ، إِذا ما َحَذَف. قالَه الصاغانيُّ

وم كِجلِّق : (2)، أَي بكسر األَّول وفتح الثاني مع التشديد ، وَضبََطه الصاغانيُّ بكسر الثّاني  كِحمَّص ، قِلَّزُ و قُْرَب ُسَمْيَساَط ،  َمْرٌج بالرُّ

 ْينِه إِن لم يَُكونَا َواحداً.وسيأْتي للمصنِّف في كلز مثُْل هذا بعَ 

، هكذا َرَواه ابُن األَْعَرابّيِ بالقَاف ، ورواه غيُره بالفاِء ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه ،  كعُتُّلٍ وفِِلّزٍ : النُّحاس الذي ال يَْعَمُل فيه الَحِديدُ  ، القلزُّ و

 واْقتَصر الصاَغاِنيُّ على اللغة األُولَى.

ُجُل الشَِّديُد. ، كعُتُّلٍ : القُلُزُّ و  وهي بهاٍء. الرَّ

ً  قَلَْزتُهُ و ْعتُه ، : أَْقِلُزه قَْلزاً  أَقَداحا َعها. فاْقتَلََزه َجرَّ  ، هكذا في النَُّسخ ، وَصوابُه : فاْقتَلََزَها ، أَي تََجرَّ

 .ْقِليزاً قَلََّز تَ و كأَْقلَزَ  ليَبِيَض ، الَجَراُد : َرزَّ َذنَبَه في األَْرض قَلَزَ و

ُز. : َعْدُو الَوِعلِ  التَّقَلُّزُ و  ، وسيأْتي أَنه التَّقَوُّ

 * ومّما يُستدَرك عليه :

 أَي َوثَّاٌب ، عن ابن األَعرابّيِ ، وأَنشد :ـ  كِمْنبَرٍ ـ  لَِمْقلَزٌ  إِنّه
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زُ  ــــــــــــِ ل قــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــهــــــــــــا  يـ ــــــــــــي زَ ف ــــــــــــَ ل قــــــــــــح وِ   مــــــــــــِ جــــــــــــُ  ا ــــــــــــُ

و ِ     كـــــــــُ شـــــــــــــــــــــــح
َ
ه كـــــــــامل ـــــــــح ي قـــــــــ  ـــــــــ  شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــًا عـــــــــل ب غـــــــــح ـــــــــَ  نـ

  

 (3)َلرّت الم أَِلٍف َموحُصوِ  

__________________ 
 ( ضبطت عن التهذيب.1)
قوله : بكسر الثاين كجّل  ا الذي يف التكملة الجي بيدي ضبطه شكاًل بكسر أوله وفتح  نيه املشدد ا فلعر ما »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 األو  والثاين وتشديد الزاي. ويف معجم البلدان : وتشديد  نيه وكسره.ويف التكملة الجي بيدي بكسر « وقض للشارح نسخة أخر 
قوله : يقلز اخل يصــف داراً خلت من أهلها ا فصــار فيها الغرابن والظباء » وهبامش املطبوعة املصــرية :« يقلز»بد  « حيجر»( يف التهذيب : 3)

 وما أثبت عن التهذيب.« ليرت»وابألصر « بغياً »لتكملة ويف ا« نعبب»ويف اللسان والتهذيب : «. والوحش. أفاده يف اللسان
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ة ؛ ولعَلَّه صحيٌح. القاََلَزةُ و  ، كَسحابٍَة : الرُجُل الخفيُف العَْقِل ، هكذا يُْستَْعمُل عند العامَّ

اُر والشَّاِطُر. القاَلّزُ و  ، كَشّداٍد : الطَّرَّ

 ِمْشيَةُ القَِصيِر. قلوُب القَْحلََزة ، وهو، أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وهو م القَْلَحَزةُ  : [قلحز]

جال القصيرُ  ، كِجْرَدْحٍل : السَِّمينُ  الِقلَّْحزُ و هكذا أَورَده الصاَغانيُّ ، وقد أَهملَه صاحُب اللَِّسان  التّائِهُ الِذي قولُه أَكثُر من فِْعِله. من الّرِ

 كَمْقلُوبِه.

َزةٌ  َعُجوزٌ  : [قلمز] َزةٌ. ، كَهبَنَّقٍَة : لَئِيَمةٌ قَصيرةٌ. قَلَمَّ  أَهملَه الجوهريُّ ، وأَورَده األَزهريُّ وقال : وكذلك َعُجوٌز ِعْكِرَشةٌ وِعْجِرَمةٌ وَعَضمَّ

ِرزُ  : [قمرز] ِقعٍ ، ك القُمَّ ، أَهملَه الجوهريُّ ،  ُعلَبِطٍ  ، مثالُ  القَُمِرزُ  يقال :و ، أَي بضّمِ األَول مع تشديِد الثاني المفتُوحِ وكسِر الثاِلث ، ُهمَّ

ِغيُر األُذُنِ  وقال ثعلٌب : هو  الشديُد ، عن ثعلٍب ، وأَنشَد ابن األَْعَرابِّيِ. الصَّ

َكابح  ُقم رِزٌ   (1) آَذاهُنُمح كاإِلسح
ِرزُ قاو  القَِصيُر. أَيـ  بالتشديدـ  ل اللِّْحيَانِّي : القُمَّ

قُع : َجْني التَّْنُضِب.  والُهمَّ

 ، أَي َجَمْعتُه ، قالَهُ الّصاَغانِّي. قَْمزاً  ءَ الشيْ  قََمْزتُ  ، يقال : : الَجْمعُ  القَْمزُ  : [قمز]

 .قََمَز قُْمَزةً  ، وقد األَْخذُ بأَْطَراِف األَصابِع : القَْمزُ و

َذاُل الذي ال َخيَر فيه ، القََمزُ و  ، أَي من الماِل ، نقَلَه الجوهريُّ عن األَصَمِعّيِ ، كالقََزِم ، وأَنشد : بالتَّْحِريك : الرُّ

زح  قـــــــــــــَ َن الـــــــــــــنـــــــــــــ  زًا مـــــــــــــِ قـــــــــــــَ رًا نــــــــــــــَ كـــــــــــــح ُت بـــــــــــــَ ذح  َأخـــــــــــــَ

وحٍء و     زاً اَنَب ســــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــَ َن  قــــــــــــــَ زح مــــــــــــــِ مــــــــــــــَ  الــــــــــــــقــــــــــــــَ

  
 اْقتَنَاه. الرجُل : أَْقَمزَ و

 كالَحَصا والتُّراِب ، مثْل الُجْمَزة. ، بالّضّم : القَْبَضةُ من التَّْمر وغيِره القُْمَزةُ و

 تكوُن فيه الَحبَّةُ. الِذي بُْرُعوُم النَّْبتِ  أَيضاً : القُْمَزةُ و

. قَُمزٌ و قَُمزٌ  الَكألُ هنا يقال :و ٌع غيُر ُمتََراّصٍ قَُمزاً  (2)ألَزهريُّ : سمعُت جاِمعاً الَحْنَظِليَّ يقول : رأَيُت الَكألَ في ُجْؤُجَؤى قال ا ، أَي ُمتَقَّطِ

قاً لُْمعَةً َهاُهنَا ولُْمعَةً هاُهنا.قَُمزاً   . أَراد أَنَّه لم يَتَِّصْل ، ولكنَّه نَبََت ُمتفّرِ

 من النَّساِء. ، كبُلَْهنِيٍَة : القَصيرةُ ِجّداً  القَُمْهِزيَةُ  : [قمهز]

. كما سيأْتي : هكذا نقلَه الّصاغانيُّ ، وقد أَهملَه الجوَهِريُّ وَمْن بَعَده ، والذي قالَه اللَّْيُث : امرأَةٌ قَْهَمَزةٌ : قَصيرةٌ ِجدًّا ، فَه الّصاَغانيُّ  فَصحَّ

. وقال أَبو َعمرو : هو، أَهملَه الَجوْ  ، بالَكْسر الِقْنزُ  : [قنز]  ، كإِْزِميل ، وهو الدَّنُّ الصغيُر. كاإِلْقنِيزِ  الّراقُوُد الصغيُر ، هريُّ

 َطَرباً ، قالَه ابُن األَْعَرابّيِ. َشِرَب به الرُجُل : أَْقنَزَ و

زُ  : الِقْنزُ و ْحيَانيُّ ، الرُجُل الُمتَقَّزِ  في هِذه. ويَُضمُّ  ، َحَكاه اللِّ

. التحريك : الَخَزفُ ب ، القَنَزُ و  ، نقلَه الصاَغانيُّ

 ، وَحَكى يعقوُب أَنه بََدٌل. القَنَِص  لُغَةٌ في القَنَزُ و

ِث وَشدَّاٍد ، األَخير حكاه يعقوُب أَيضاً. القَنّازِ و كالُمقَنِّزِ  ، َحكاه يعقوُب أَيضاً ، : القَانِصُ  القَانِزُ و  ، كمحّدِ

اِرِد َرَمى ِخْنِزيراً فأَْخَطأَه واْنقََطَع َوتَُرهُ ، فأَقبَل وهو يَقول : إِنك َرْعَمِليٌّ ، بِئْسَ   .القَنَزُ   الطَِّريَدةُ وقال غالٌم من بَِني الصَّ

باِب :  وأَنشَد أَبو حاتٍم في َصْيِد الّضِ
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َذًة  بــــــــــــــح ُت جــــــــــــــَ ذح بــــــــــــــَ جــــــــــــــَ ُت فــــــــــــــَ دح مــــــــــــــَ تــــــــــــــَ  مُث  اعــــــــــــــح

زح     اَي أَرحهتـــــــــــــــَِ فـــــــــــــــَ َررحُت مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا لـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  خـــــــــــــــَ

  

ه  ولـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ا صـــــــــــــــــــــــــــادقـــــــــــــًا أَق قـــــــــــــن  فـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــُت حـــــــــــــَ

رِّ     ُر   مـــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــح عـــــــــــَ زح هـــــــــــذا لـــــــــــَ نـــــــــــَ  الـــــــــــقـــــــــــَ

  
 ، حَكاه يعقوُب في الُمْبَدل.. أَي يَتَقَنَُّص يَتَقَنَّزُ  يُريد القَنََص. قال أَبو َعمرو : وسأَلُت أَعرابيًّا عن أَِخيه فقال : َخَرجَ 

ْمل القَْوزُ  : [قوز]  تَُشبَّه به أَْرداُف النَِّساِء ، قال : : الُمستديُر من الرَّ

َ  كالَقوحزِ رِدحفـَُها  و   الَقوحَزيحنح َباح
__________________ 

(1.  ( اإلسكاب واإلسكابة : الفلكة الجي يرقض هبا الز  
قوله يف جؤجؤ  كذا ابللســـــــــان أيضـــــــــاً ولعله اســـــــــم موضـــــــــض ا لكن الذي يف القاموس : وجؤجؤ كهدهد قرية »املصـــــــــرية : ( هبامش املطبوعة 2)

 .«ابلبحرين
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ِغيُر ، عن أَبي ُعبَْيَدة ، وقال األَزهريُّ : َسَماِعي من العرب في الَكثِيب : القَْوزُ  قال الجوهريُّ :و وفي ،  الُمْشِرفُ  أَنه الَكثِيبُ  القَْوز الصَّ

ٌد في الدَّْهِم بهذا»الحديث :  ْمِل ؛ كأَنّه َجبٌَل ، ومنه َحِديُث أُّمِ َزْرعٍ : « القَْوزِ  ُمَحمَّ  َزْوِجي لَْحُم َجِمٍل َغّث ، على َرأِْس »، وهو العاِلي من الرَّ

ْمل شاقٌّ ، فك (1)؛ أَراَدت ِشدَّةَ « َوْعثٍ  قَْوزٍ  عُوُد فيه ، ال ِسيََّما وهو َوْعٌث. وقال ابن ِسيَده :الصُّعُوِد فيه ، ألَن الَمْشيِ في الرَّ  القَْوزُ  يَف الصُّ

 : نَقاً ُمستديٌر ُمْنعَِطٌف.

ِة : أَْقَوازٌ  ج مَّ  ، قال ذو الرُّ

َن  ِرضــــــــــــــــــــــــح قــــــــــح ٍن يـــــــــــَ عــــــــــُ َوازَ ِإىل  ــــــــــُ ِرٍف  أَقـــــــــــح  ُمشــــــــــــــــــــــــح

َواِرسُ     ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ ن  ال اهنـــــــــــــــــِِ ااًل وعـــــــــــــــــن أميـــــــــــــــــحَ َ  ِشـــــــــــــــــِ

  
 ، قال : قِيَزانٌ  في الكثيرو

َر و  ا رََأ  الـــــــــــــر مـــــــــــــح يـــــــــــــزَانَ ملـــــــــــــّ  الـــــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــــَ   قـــــــــــــِ

َو و     اِت ابلشـــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ مـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ
ُ

َر املـــــــــــــــ قـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ

  

 (2)َبَك  وقا  : هر تـََروحَن ما أََر  

 قال الشاِعر : أَقَاِوزُ و أَقاِويزُ و

ا و  ِ كـــــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــــ َ اح جـــــــــــــــــــَ داٍت ابلـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــ   خمـــــــــــــــــــَُ

ن      جـــــــــــــــــاُزهـــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــانِ  أَقـــــــــــــــــاِوزُ َأعـــــــــــــــــح ثـــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ

  
 ، وأَن الشاعَر احتاَج فَحذَف َضروَرةً. أَقاِويزُ  ، وِعندي أَنه أَقاِوز ِسيده : هكذا َحكى أَهُل اللغِة :قال ابُن 

زو  أَي ، النَّشاُط. : التَّقَلُّزُ  التَّقَوُّ

زُ و ي : التَّقَوُّ ر ، بالّراِء ، كما في التكملة. التََّهّوِ  ، هكذا في النُّسخ ، والصواب التََّهوُّ

ُض البَيِت. : زُ التَّقَوُّ و  التَّهدُُّم ، وتَقَوُّ

زُ و . َعدُو الَوِعلِ  : التَّقَوُّ  ، كالتَّقَلُِّز ، قاله الصاغانيُّ

ازُ  ، كَشّداٍد : القَّوازو  ، أَي اللَّيُِّن الَمّسِ ، عن الفّراِء. الطَّوَّ

. النَِّمُر : أَكلَه اْقتاَزهو  ، نقلَه الصاغانيُّ

زَ و . : َكثَُر. تْقِويزاً  النَّْبتُ  قَوَّ  نَقلَه الصاغانيُّ

من ُصوٍف أَحمَر  تُتَّخذُ  ثِيَابٌ  ، بياِء النََّسِب : القَْهِزيُّ و ، وقال اللْيث : األُولَى لغةٌ َجيِّدةٌ في الثانِيَة ، ويُكَسر ، بالفتح القَْهز : [قهز]

ى ، وُربَما يُخاِلُطه ، وقيل : هو القَزُّ بعَْينِه ، وأَصله بالفاِرسيّة ِكْهزانَْه ، وقد  الَحِريرُ  ، والصَّواُب : يَخاِلطَها، هكذا في النَُّسخ  كالِمْرِعزَّ

 يَشبّه الشَّعُر والِعفَاُء به ، قال رْؤبةُ :

نح و  تح مــــــــــــِ ااد َرعــــــــــــَ ــــــــــــَ زِه هــــــــــــح ــــــــــــَ اَل  (3) قـ ــــــــــــِ رَاب  ســــــــــــــــــــــــــَ

اَل     ابـــــــــــــــِ َرَ  الـــــــــــــــر عـــــــــــــــَ اَر عـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا اخلـــــــــــــــِ  َأطـــــــــــــــَ

  
 يَقُول : َسقََط عْنها الِعفَاُء ونَبََت تحتَه َشعٌر لَيٌِّن. يِصُف ُحُمَر الَوْحِش ،

قُوَر بالبَياِض : القَْهزُ  (4)وقال أَبو عبَْيَدةَ  ِة يَصُف البَُزاةَ والصُّ مَّ  : ثِياٌب بيٌض يُخاِلُطها َحِريٌر ، وأَنشد لِذي الرُّ

هـــــــــا  ٍض كــــــــــَبّن ُرُ وســـــــــــــــــــــــَ قــــــــــح َن الــــــــــز رحِ  َأو صـــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــِ

َن     زِ مـــــــــِ هـــــــــح انـــــــــضِ  الـــــــــقـــــــــِ قـــــــــَ َ
يـــــــــُ  املـــــــــ يِّ بـــــــــِ وهـــــــــِ  والـــــــــقـــــــــُ

  
 وقال الراِجُز يَصُف ُحُمَر الَوْحِش.

وحَن  زِ كـــــــــــــَبن  لـــــــــــــَ هـــــــــــــح ا  الـــــــــــــقـــــــــــــِ ورِهـــــــــــــَ  يف ُخصـــــــــــــــــــــــــــُ

او     ـــــــــــــرِهـــــــــــــَ يـــــــــــــَ  يف َ حزِي رِي  الـــــــــــــبـــــــــــــِ طـــــــــــــَ بـــــــــــــح  الـــــــــــــقـــــــــــــَ
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 ، كَمنََع : َوثََب. قََهزَ و

. ، كأَِميٍر : القَِهيزُ و  وهِذه عن الصاَغانّيِ. القَزُّ

 هاٍء.: األَْسَوُد. وهي ب القَْهقَزُ و قَْهقََزةٌ  : الِعَظاُم الِكَراُم من اإِلِبِل. الَواِحَدةُ  القَْهقََزاتُ و

. : القَِصيَرةُ  القَْهقَِزيَّةُ و  من النَساِء ، قالَه الصاغانيُّ

. وقال الّصاغانيُّ : القَْهَمَزة : [قهمز]  الَوثُْب. هو ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ

 ، هكذا نقلَه عنه الّصاغانيُّ ، مثاُل َجْعفَر ؛ ففي كالم المصنِّف نَظٌر. القَِصيرُ  : القَْهَمزُ  : (5)قال ابُن ُدَرْيٍد و

 جدًّا. القَصيَرةُ  : القَْهمَزةُ  قال اللْيث :و

__________________ 
 .«عدة»( عن النهاية واللسان وابألصر 1)
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية للُجليح بن ُِشيذ.2)
 .«قزها»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( يف التهذيب واللسان : أبو عبيد.4)
 .342/  2( اجلمهرة 5)
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 ، وأَنشد : الناقَةُ العظيمةُ البَِطيئَةُ  : القَْهَمزةُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

اَل  ـــــــــــــــــِ َوائ ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ا ال ّداهتـــــــــــــــــَِ  ِإذا َرعـــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

اَل و     ا اأَلَوائــــــــــــــــِ عــــــــــــــــاهنــــــــــــــــِ نح َريــــــــــــــــح َص مــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــر قــــــــــــــــح

  

زَاتِ و  مــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــح َواِذاَل  الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــد حلَ  اخلــــــــــــــــــــَ

اَل     َداخــــــــــــــــــــِ
َ

أُل املــــــــــــــــــــ رحٍس متــــــــــــــــــــَح  بــــــــــــــــــــَذاِت جــــــــــــــــــــَ

  
واقتََصر أَبو َعْمٍرو على األَّول ، وأَنشَد ابُن األَعرابّيِ لرُجٍل من بني ُعقَْيٍل يَصُف أَتَاناً. وقال  : اإِلحَضار والسُّْرَعةُ والنَّشاط. القَْهَمَزىو

 ٍر ال غيُر :الّصاغانيُّ : هو ِلُحَمْيِد بِن ثَوْ 

ا  هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ رحيـ وٍص جــــــــــــــَ رحَواَء حنــــــــــــــَُ ــــــــــــــَ رِّ قـ  مــــــــــــــن كــــــــــــــُ

َدوحَن     َز ِإَذا عــــــــــَ مــــــــــَ هــــــــــح جح  الــــــــــقــــــــــَ نــــــــــِ (1)غــــــــــرُي شــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ٍء ، نقلَه صاحُب اللَِّسان والتَّْكِملَة.أَي غيُر بَِطيى

، ولو قال بالضّمِ مقتصراً عليه كان يُْفَهُم منه أَّن ما بعده مضموٌم أَيضاً ، كما هو  (2) ، بَضّمِ القاِف والَهاِء والّدالِ  قُُهْنُدزُ  : [قهندز]

بَط الذي َذَكَره هو الذي قاله أَبو سعٍد ال سَّْمعَانِيُّ وغيُره ، اصطالُحه في غالب الَمواِضع ، وقد يقال : إِّن هذا إِذا كان ُرباعيًّا ، ثّم إِن الضَّ

ِب الَجواِليقّيِ أَنه مدينةٌ من ُمُدِن العََجِم. وفي الُمْشتَرك لياقوت : هو  أَربعةُ َمَواِضعَ : اِء أَيضاً ونَقََل بعُضهم بفتح اله في بالِد العََجِم. وفي ُمعَرَّ

. والمذكوُر منها ما نُِسب إِليه ُدزَ قُهنْ  اسُم ِجْنٍس لكّلِ ِحْصٍن في َوَسِط المدينِة العُْظَمى ، وقلََّما يَْخلُو بلٌد من ُخراساَن وما َوراَء النَّْهِر من

واة كما نقلَه شيُخنَا. وهو ب بعُض الرُّ ٌب ، كَهذا  وال يُوَجُد في كالمِهم داٌل ثّم زاٌي بال فاِصلٍَة بينهما ، (3)كومانداز  ُمعَرَّ ، فإِْن ُوِجَد فهو معرَّ

 وغيِرِه.

 فصر الكاف
 مض الزاي

 : َجَمْعتَه بأََصابعَك ، نَقَلَه ابُن القَّطاع في التهذيب ، وهو ُمْستَْدَرٌك على المصنِّف ، بل وغيره. َكأَْزتَه َكأْزاً  : [كأز]

. َكاِرزٌ  ، فهو َدَخلَ  ، من َحّدِ َضَرَب : َكَرَز يَْكِرُز ُكُروزاً  : [كرز] َغاٍر ،  في َخَمٍر أَو اْستَْخفَى ، ِإذا َكَرَز يَْكُرُز ُكُروزاً و ، نقَلَه الصاَغانيُّ

 .الُمَكاَرَزةُ  ومنه

ُم بُن نَُوْيَرةَ اليَْربُوِعيُّ : اْلتََجأَ وَمالَ  : ُكُروزاً  إِليه َكَرزَ و  واْختَبَأَ ، قال ُمتَّمِ

ِة   ــــــــــعــــــــــَ رِي ِب الشــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــح   كــــــــــارِزاً اَلقــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــَ  جــــــــــَ
ضُ     ــــــــــــ  ل طــــــــــــَ ــــــــــــَ ت ــــــــــــَ ه يـ وســــــــــــــــــــــــــِ َواَن يف انمــــــــــــُ فــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقال الشَّماُخ :

اَء 
َ

َن املـــــــــــ ا رَأَيـــــــــــح ه  (4)فـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــّ  قـــــــــــد حـــــــــــاَ  ُدونـــــــــــَ

ِة      ــــــــــعــــــــــَ رِي ِب الشــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــح َد  جــــــــــَ اٌف لــــــــــَ  كــــــــــارِزُ ُذعــــــــــَ

  
َمه. ، إِذا الفَْحُل البَْولَ  َكَرزَ و . تََشمَّ  نقلَه الصاغانيُّ

ُرّماٍن : القَاُروَرةُ  ، مثالُ  الُكّرازُ و ، (5)، عن ابن ُدَرْيد  ، كغَُرابٍ  الُكَرازُ و ، كما سيأْتي : الَكِريزُ  ، وهو كَسِمَع : داَم على أَْكِل األَقِطِ  َكِرزَ و

أِْس ج ٌب ، غيَر أَّن العَرب قد تَكلَُّموا به.أَ  : وال أَْدِري (5)، كغَُراٍب وِغْرباٍن. قال ابن ُدَرْيد  ِكْرَزانٌ  ، أَو ُكوٌز َضيُِّق الرَّ  عربيٌّ هو أَم ُمعَرَّ

 ، وال يَُكوُن إِالّ أََجمَّ ، ألَنَّ األَْقَرَن يَْشتَِغُل بالنَِّطاح ، قال : (6)ويكوُن أَماَم القَوِم  يَْحِمُل ُخْرَج الّراِعي الِذي شُ كَحّماٍد : الَكبْ  ، الَكّرازو

مح  نـــــــــــَ عـــــــــــًا يف الـــــــــــغـــــــــــَ يـــــــــــح بـــــــــــَ َت َأيّنِ وســـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــح  اي لـــــــــــَ

رحُج مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا فـــــــــــــــوَ   و     رّازٍ اخلـــــــــــــــُ مح  كـــــــــــــــَ  َأجـــــــــــــــَ
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ثَوالُد  : َكّرازٌ و الطُّفَاوّيِ ، رَوى عن مبارك بن فََضالة. قال الَحافظ : هكذا َضبََطه األَميُر ، وَضبََطه عبُد الحّقِ في األَحكام  ُسلَْيَماَن الُمَحّدِ

زُ و بالتخفيف ، وآِخُره نون ، َوردَّ ذلَك عليه ابُن القَّطان. زٍ  ويقال : ال أَْحَوَجَك هللا إِلى، وهو َدخيٌل في العََربيّة ،  كقُبٍَّر : اللَّئِيمُ  ، الُكرَّ ،  ُكرَّ

 وهو َمجاز.

زِ  ٍث. كالُمَكّرِ  ، كُمحّدِ

__________________ 
 والذي يف اللســـــان : قباء ا ويف التهذيب قباء. ونســـــبه أيضـــــاً لبع  بين ُعقير.ــــــــــــــــــــ  قوله قرواء كذا يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 1)

 الوحشية ا ائر أو ا امر ا وقير غري ذلك.والنحوص : األلن 
. ... ( قيدها ايقوت نصاً بفتح أوله و نيه وسكون النون وفتح الدا  وزاي2)  وفيه : وأكثر الرواة يسمونه قـُُهنحُدزح
 ( يف معجم البلدان وهو تعريب كهندز معناه القلعة العتيقة.3)
 ( يف اللسان : املا .4)
 .325/  2( اجلمهرة 5)
 التهذيب : أمام الغنم.( 6)
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زُ  قال ابُن األَنبَاِرّيِ :و َزي الُمْحتاُل ، وهَو مجاٌز ؛ ُشبِّهَ بالباِزي في ُخْبثِه واحتياِله الَخبِيثُ  : الّداِهي الُكرَّ ، هكذا عندنا باألَلف  فيهما كالُكرَّ

 المقصورة في آِخِره ، وفي بعض األُصول بياِء النِّْسبَِة ، وهو دخيٌل في العَربيّة أَيضاً.

زُ  من الَمَجاز :و زٌ  ، يقال : هو الحاِذقُ  : الُكرَّ ب. ُكرَّ  في ِصناعتِه ، أَي حاِذٌق ، وهو فاِرسيٌّ معرَّ

زُ  من الَمجاز :و . : الُكرَّ فَه بعُضُهم بالغَبِّي.وفي ا العَيِيُّ ب أَيضاً وَصحَّ  لّصحاح : هو اللئيُم ، وهو معرَّ

زُ و ْقُر والباِزي. : الُكرَّ زُ  زاد أَبو حاتم : في سنَتِه الثانِيَة. وفي األََساِس : ويقال للبَاِزي : الصَّ زُ و عاٍم ، ُكرَّ زُ  عاَمْيِن. وقيل : ُكرَّ :  الُكرَّ

 ه ، وأَنشد أَبو َعْمرو :الباِزي يَُشدُّ فيَْسقُُط ِريشُ 

ادح  يــــــــــــــــــــًا ابإِل ــــــــــــــــــــحَ يِن راضــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــح ا رَأَت  ملــــــــــــــــــــّ

ادح     عــــــــــــــ  دًا يف الــــــــــــــقــــــــــــــُ حــــــــــــــ   قــــــــــــــاعــــــــــــــِ نــــــــــــــَ  ال أَتـــــــــــــــَ

  

َلدح  كالُكر زِ  َرحبُوِط با اأَلوح
 (1)امل

َب.  قال األَْزَهِريُّ : َشبََّهه بالرُجِل الَحاذِق ، هو بالفَاِرِسيَِّة ُكُرو ، فعُّرِ

زُ  قيل :و زَ  ، وقد طائٌر أَتَى عليه َحْولٌ  : الُكرَّ  .الَكَراِرَزةُ  ج .ُكّرِ

 ، وهو الَكِريُص أَيضاً. كعَِزيٍز : األَقِطُ  الَكِريزُ و

اِعي ، الُكْرزُ و ِغيُر. كبُْرجٍ : ُخْرُج الرَّ يت ، وزاد غيُره : يَْحِمُل فيه زاَده وَمتَاَعه. وقيل : هو الُجَواِلُق الصَّ ّكِ  ج ، نقلَه الَجْوَهِريُّ عن ابن الّسِ

 ، قالَهُ ابُن ِسيَده. أَْكَرازٍ  بكسٍر ففَتْح ، مثل ُجْحٍر وِجَحرةٍ ، وُغْصٍن وِغَصنٍَة ، ويُْجَمُع أَيضاً على ِكَرَزةٌ 

 .الَكّراز على ُكْرَزه لَّقَ ومنه قولهم : عَ 

ه ، كَسَحاٍب : فََرُس ُحَصْيِن بِن َعْلقََمةَ الذَّْكوانِّيِ  ، َكَرازٌ و ، كما سيأْتي  أَو بزاَءْين السُّلَِمّيِ ، وهو ُحَصْيُن الفََواِرِس ، هكذا َضبََطه ثعلٌب بخّطِ

 للمصنِّف.

ْوا قدو ة بنَيسابُوَر ، منها  ، بكسر الراِء ، وقيل بفتحها : كاِرزُ و كِمْنبٍَر. (2) ِمْكَرزاً و ، كأَِميٍر ، َكِريزاً و ،، كُزبَْيٍر  ُكَرْيزاً و ُكْرزاً و َكاِرزاً  َسمَّ

 والحاِكم. السَّّراجِ  محّمدٍ  شيُخ عبِد الّرحمِن بنِ  ، عن علّيِ بِن عبِد العزيز البَغَِوّيِ ، وهو الَكاِرِزيُّ  محّمُد بُن محّمِد بِن الَحَسنِ  أَبو الَحَسنِ  :

 إِلى الَمَكان : باَدَر إِليه. َكاَرزَ و

 اْختَبَأَ فيه. في المكاِن : كاَرزَ و

 * ، إِذا َهَرَب منه.عن فاُلنٍ  كاَرزَ و

ً  كاَرزَ و  َوفَرَّ منه. َعاَجَزه ، إِذا فاُلنا

محمُد بُن  : أَبو الَحَسنِ  د بفاِرَس ، منه ، بكسر الّراِء ، كما هو الَمْشُهور ، ومثله َضبََطه الّصاَغانيُّ ، وَضبََطه السَّْمعَانِيُّ بفتحها : َكاِرِزينُ و

ْعر عن أَبِيه ، وعنه أَبو ُشجا ُمْقرُئ الَحَرمِ  بِن َسْهٍل : (3) الَحَسنِ  . قال الحافظ : ، َرَوى ببغداَد شيئاً من الّشِ يَراِزيُّ عٍ كيخسرو بُن يَْحيَى الّشِ

اَي على الّراِء ، وَضب ُم الزَّ فُه فيقّدِ ،  وبه ُوِلْدتُ  طه هكذا في ِعدَّةِ مواضَع.َحَكى أَبو َحيّاَن أَّن أَبا علّيٍ ُعَمَر بَن عبِد الَمِجيِد النَّْحِويَّ كان يَُصّحِ

مة ، وأَنّ    َمن قال بكاَزرين أَو كاَزرون فقد أَْخَطأَ ، وقد تَوهَّم فيه كثيٌر من الَخواّص.وقد أَْسلَْفنا ذلك في المقّدِ

ثون وُعلماءُ و ، َرَوى عن أَبيه ، وعنه أَبو ُشَجاعِ بِن يَْحيَى  (4) الكاِرِزينِيُّ  ، منهم : أَبو الَحَسِن َمحّمُد بُن الَحَسِن بِن َسْهلٍ  إِليه يُْنَسُب ُمَحّدِ

يَراِزيُّ و  غيُره.الّشِ

زَ  يقالو  ، قال ُرْؤبَةُ : َسقََط ِريُشه وُرِبَط حتى َكِريز : ُجِعَل في تَكريزاً  ، أَي على ما لم يَُسمَّ فاعلُه ، البَاِزي ، بالّضمّ  ُكّرِ

رَا  ــــــــــــــــُت َنســــــــــــــــــــــــــــــح ه كــــــــــــــــمــــــــــــــــا رَأَي ــــــــــــــــتــــــــــــــــُ   (5)رأَي
ّرِزَ     رَا كـــــــــــــــــُ اٍت ُزعـــــــــــــــــح ي قـــــــــــــــــاِدمـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ  يـ
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زَ  ويقال : . َكرَّ ، كما هو مضبوٌط عندنا ، والذي  (6)، بضّمِ الكاِف وكسِر الّزاي  ُكْرِزينُ و الرُجُل َصْقَره ، إِذا خاَط َعْينَْيه وأَْطعََمه حتَّى يَِذلَّ

 من نَواِحي َحلََب. قَْلعَةٌ  في التَّْكِملَة بفتحِ الكاِف والّزايِ :

__________________ 
 والثالث يف األساس ونسبهما له. ( الرجز لر بة ديوانه ا واألو 1)
 ( ضبطت يف القاموس بضم امليم ا واألصر كالتهذيب.2)
 .«عن فالن»بد  « وعنه»يف القاموس :  (*)
 .«امسن»ويف اللباب ومعجم البلدان : « ا سا»( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : 3)
 ( مّر قريباً ا وقد كرره الشارح هنا سهواً.4)
 هذيب : النسر.( يف الت5)
 ( قيدها ايقوت بفتح فسكون ففتح ابلقلم. كالتكملة.6)
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، بالواو بدل الّراِء ، في رواية ابِن إِسحاَق ، وأَورَده الخِطيُب وابن ماكواَل  بالّضّم ، أَو هو كوزٌ  بِن ِهالٍل الُخزاِعيُّ الَكْعبِيُّ  بُن َعْلقََمةَ  ُكْرزُ و

. بُن َوْبرةَ  ُكْرزو هكذا بالواو.  بُن أَُسامة ُكْرزُ و بن ُحَسيل الِفْهِري ، استُشِهَد يوَم الفَتح. بُن جاِبرِ  ُكْرزُ و ، له حديٌث ، لكنه ُمْرَسل وهو تابِِعيٌّ

 ، له ِوفَادةٌ مع النابِغَِة الَجْعِدّي وِروايةٌ. (1)، وقيل : ابُن سلمى العامريُّ 

بِن  ُكْرزِ  وقد عرفَت أَن الصَواَب في صحابيُّون الذي َروى عنه عبُد هللا بُن الَوِليد : ُكْرزاً  التِميِميَّ ، أَو زاً ُكرْ  ، يْعنِي به آَخُر غيُر مْنسوبٍ و

.  َوْبرةَ أَنه تابِِعيٌّ

 * ومّما يْستْدرُك عليه :

 إِلى ثِقٍة من إِخواٍن وماٍل وِغنًى : َماَل. َكاَرزَ 

 ، إِذا ماَل إِليه. ُمَكاَرَزة إِلى ثِقَةٍ  يُكاِرزُ و قٍَة معَاجزة ،وقال أَبو زيٍد : إِنه لَيُعاِجُز إِلى ثِ 

 القَوُم ؛ إِذا تََركوا شيئاً وأََخذوا غيَره. َكاَرزَ  وقال غيُره :

زو  ، كُسكٍَّر : النَِّجيب. الُكرَّ

 الُجعَِل : ُدْحُروَجته ، وهو َمجاز. َكْرزُ و

َل أَصحابه فحَملوه في؛ « الُكْرز ُربَّ َشّدٍ في»وفي المثَل :  ه ، وتََحمَّ ، فقيل لهم : ما  الُكْرز وأَصله أَنَّ فََرساً يقال له : أَعَوُج نُتَِجتْه أُمُّ

 . يْعنِي َعْدَوه.الُكْرز فقال أَحُدهم : ُربَّ َشّدٍ في ؟تَْصنَعون به

معرفةً ؛ ألَنك  ُكْرزاً  ، َجعْلتَ  ُكرزٍ  أََضْفته إِلى اللَّقَب ، وذلك قَولُك : هذا َسعيدُ  : لَقٌَب ، قال ِسيبَويِه : إَِذا لَقَّْبَت ُمْفرداً بمْفردٍ  ُكْرزٍ  وَسِعيدُ 

صار َسعيٌد نَكرةً ؛ ألَن الُمضاَف إِنَّما يكون نَكرةً وَمعرفةً بالمضاِف إِليه  ُكْرزاً  أَرْدَت المعرفةَ التي أَرْدتَها إِذا قُلَت : هذا َسعيٌد ، فلو نَكَّْرتَ 

 هاُهنَا كأَنّه كان َمعرفةً قبل ذلك ثم أُِضيَف إِليه. ُكْرزٌ  ، فيَصير

 : َجَمَع. َكَرَز ُكُروزاً و

ْينبِّيِ. وأَبو الحَسِن واثلةُ بُن بَقاءِ  َكّرازٌ و ِث عن ِطَراٍد الزَّ ، عن أَبي علّيٍ  َكّراز بنِ  ، كَشّداٍد : لقَُب علّيِ بِن محّمِد بِن عيسى الَواِسِطّيِ المحّدِ

حَ  ثين. ُكْرِزينُ  بّي.الرَّ  ، بالّضّم : لقَُب َجماعٍة من المَحّدِ

ْهِرّيِ.ـ  كأَميرٍ ـ  َكِريزٍ  وَطْلحة بُن عبَْيِد هللا بنِ   الُخَزاِعيُّ ، تابِعيٌّ ، وابنُه ُعبَيُد هللا ، عن الَحسِن والزُّ

بَّاِحيُّ   عن أَبِيه ، وعنه الُكَدْيمّي.َروى ـ  بالفَتحـ  الَكْرِزيُّ  ومحّمد بُن ُسليماَن بِن َكْعٍب الصَّ

 بِن َوْبرةَ ، َرَوى عن أَبي َطْيبة عيسى بِن ُسليماَن. ُكْرزِ  ، يقال إِنه َمْولَى الُكْرِزيُّ  وبالّضّم : ُشَجاُع بُن صبيح الُجْرَجاِنيُّ 

. وقال ابُن األَعرابّيِ : هو ، بالكْسر الِكْربِز : [كربز]  باُر.الِقثّاُء الكِ  ، أَهمله الجوهريُّ

 ، بالّضّم : لقَب عبِد الرحمِن بِن محّمِد بِن َمنصوٍر الحاِرثِي ، سِمَع يْحيَى القَّطاَن ، نقلَه الَحافِظ. ُكْربََزانو

 ، بالّضّم. ُكزٌّ  وهم ، بالفتح ، َكزٌّ  فهو ، يَُكزَّ َكَزازةً  ءُ الشيْ  َكزَّ  االنِقباُض.و اليُْبس : هو ، بالّضمّ  الُكُزوزةُ و ، بالفتح ، الَكَزاَزةُ  : [كزز]

 ، قال الشاعر : الَكَززِ  (2)، أَي قِليُل الُمَواتاةِ والَخيِر ، ُمبِيُن  َكزٌّ  ، ويقال : رُجلٌ  قَبِيح ، أَي َكزٌّ  وَوْجهُ  : هو الذي ال يَنبَِسُط. الَكزُّ و

 ٌ اِّ ــــــــــــــــــــَ ٌ ل اح ِد هــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــألَبـ ــــــــــــــــــــَت ل  أَن

زيف عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــَ  األَقـــــــــــــــــــــَرِب  و      جـــــــــــــــــــــايف  كـــــــــــــــــــــَ

  
كةً ، َكَززٍ  ذوـ  مثُل َجْعِد اليََدينـ  أَي بَِخيٌل شِحيحٌ  اليََدْيِن. َكزُّ  رجلٌ  ن الَمجاز :مو  وُشّحٍ. أَي بُْخلٍ  ، محرَّ

ة : ُرّمانٍ  مثلُ و ، كما َضبطه الجْوهِريُّ ، ، كغَُرابٍ  الُكزازو ، وهو تَشنٌُّج  البَْردِ من ِشدَّة  يَأْخذُ  داءٌ  ، نَقله ابن األَعرابّيِ ونََسَب التخفيَف للعامَّ

ْعَدةِ ِمنها يُِصيب اإِلنساَن من البَرد الشَِّديد ، َمخَشِريُّ  أَو الّرِ ، « َحتَّى يموتَ : » (3)، أَي من ِشدَّة البَْرد ، كما فَسَّره ابُن األَْعرابِّي ، وزاد الزَّ

 أَو ِمن ُخُروجِ َدٍم َكثيٍر ، كما َحقَّقَه األَِطبّاُء.
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 .«فَماتَ  فُكزَّ  أَّن رُجالً اغتََسلَ »الحديث :  ، ومنه َمْكُزوزٌ  فهو ، أَي ُزِكَم ، بالّضمّ  الرُجُل ، ُكزَّ  قدو

__________________ 
 الغابة.( وقير ابن سامة من بين عامر بن صعصعة ا أسد 1)
 ( اللسان : بّا الكزر.2)
 .. ( ورد يف األساس الُكزاز ابلتخفيف ا قا  : ويف كتاب األزهري هو ابلتشديد3)
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ث الَهَرِوّيِ  كغَُراٍب : لَقَُب محّمِد بن أَحمَد بِن أَبي أََسدٍ  ، ُكَزازٌ و  ، يَْرِوي عن الَحَسِن بِن َعَرفةَ وغيِره. المحّدِ

ين ، كما في النَُّسخ ، وَضبََطه الصاغانيُّ بفتحها ، وهو الذَّْكوانيُّ الذي تَقدَّم  َرُس الُحَصْيِن بن َعْلقََمةَ السُّلَِمّيِ كقََطاِم : فَ  وَكَزازِ  ، بضّمِ الّسِ

 ِذْكُره قريباً.

ا ءَ الشي َكزَّ و ه َكزًّ  .َمْكُزوزٌ  فهو (1) َضيَّقَه يَُكزُّ

تْ  من الَمَجاز :و . ُخَطاه : تَقَاَربَتْ  َكزَّ َمْخَشِريُّ  ، قالَه الزَّ

ةٌ  قَْوسٌ  يقال :و . ويقال : قَوسٌ  في ُعوِدَها يُْبٌس عن االْنِعطافِ  ، إِذا كان َكزَّ ةٌ  ، قالَه الجوهريُّ : ال يَتَبَاَعُد سْهُمَها من ِضيقها ، أَنشَد ابُن  َكزَّ

 األَْعَرابِّي :

ِم وال قـَُلوعُ  َكز ةُ ال    الس هح
ةُ  وقال أَبو حنيفةَ : قال أَبو زياد : كةً ، وبََكَرةٌ  (2)أَصغَُر الِقيَاِس  الَكزَّ ةٌ  ، محرَّ  ، لِضيِقها. َضيِّقَةٌ شديدةُ الصَِّرير ، أَي َكزَّ

ا َكزٌّ  َذَهبٌ و  ، أَي يابٌِس. : ُصْلٌب ِجّدٍ

هو ه فهو َمْحُموم.، مثُل أَحَ  َمْكُزوزٌ  ، فهو بالُكَزازِ  هللا تعالَى : َرَماه أََكزَّ  مَّ

 .(3) يَْكتَزّ  فاُلٌن ال يَْهتَّز ، ولكنّه ، وتَقُول : تَقَبَّضَ  ، إِذا اْكتزازاً  الرُجلُ  اْكتَزَّ  من الَمَجاز :و

ولو كانت الُمه زائدةً لكان  ، كما سيأْتي. قال الّصاغانيُّ : ِذْكُر الَجْوهرّيِ اْكألَزَّ هنا َوَهٌم ، ألَن الَمه أَصليَّةٌ ، والصَّواُب ِذْكُره في ك ل زو

. قلُت : ونَقََل شيُخنَا عن أَْبنِيَة ابِن القَّطاعِ أَّن َوْزَن  َوْزُن أَْكألَزَّ اْفألَْعَل ، وذاك بمكاٍن من اإِلَحالة ، والصحيُح أَن َوْزنَه اْفعَلَّل ، مثُل اْطَمأَنَّ

. افألَْعَل ، ال ، من َكلََز ، إِذا َجَمَع ؛ قيل : الهمزةُ  (5)، وقيل : الاّلم أَصليَّةٌ وَوزنُه اْفعَأْلََل  (4)الُم والهمزةُ زائدتان ، فيكون ثنائيّا اْكألَزَّ

ْل.  أَصليَّةٌ والالُم زائدةٌ ؛ من َكأََز ، إِذا جمع أَيضاً ، ويكون َوزنُه اْفلَعَلَّ ، فتَأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، أَي ُصْلٌب شديٌد. َكزٌّ  يقال : َجَملٌ 

ةٌ  وَخَشبَةٌ  ة. وقَنَاةٌ  َكزَّ ةٌ  : يابَِسةٌ ُمْعَوجَّ  .َكَززٌ  كذِلك ، وفيها َكزَّ

تِ و  الَمرأَةُ ُدْملَُجَها : َمألَتْه بعَُضِدَها ، وهو َمجاز ، قال الشاعر : َكزَّ

اَء  يحضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ز  اي ُرب  بـ كــــــــــــُ ا  تــــــــــــَ جــــــــــــَ لــــــــــــُ مــــــــــــح  الــــــــــــد 

تح     َزو جـــــــَ ـــــــَ ا تـ جـــــــَ شـــــــــــــــــــــَ فح ـــــــاًل عـــــــَ ِوي خـــــــًا طـــــــَ ـــــــح ي (6)شـــــــــــــــــــــَ
 

  
ازٌ و  ء ، َرَوى عنه أَبو الَحَسِن محّمُد بُن أَبي األَْخَرم.، كُرّمان : َجدُّ َجْعفَِر بِن أَحمَد الُمْقِرى ُكزَّ

كما نقَلَه عنه الّصاغانيُّ ، وقد أَهملَه صاِحُب  (8)، أَهملَه الَجوهريُّ ، وَذكَره ابُن ُدَرْيٍد  َء بأََصابِعهالشي (7) [َجَمعَ ]، كَمنع :  َكعَزَ  : [كعز]

 اللَِّسان أَيضاً.

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [كعمز]

اَغانيُّ ونَقَله صاح تََكْعَمزَ   ُب اللسان عن الَهَجِرّي.الِفَراُش : اْنتَقَضْت ُخيوُطه واْجتََمع ُصوفُه. أَهملَه الجوهريُّ والصَّ

. وقال ابُن ُدَرْيٍد : َكلََزه : [كلز]  .كَكلََّزه تَْكِليزاً  َجَمعَه ، ، من َحّدِ َضَرَب : يَْكِلُزه َكْلزاً  ءَ الشي َكلَزَ  : الَجْمُع ، يقال : الَكْلزُ  ، أَهملَه الَجْوهريُّ

 ، كَكتَّاٍن : َعلٌم. َكالّزٌ و

 في غيِر امتداٍد. الُمتَقَاِرُب الَخْلقِ  ، أَو هو الشديُد العََضلِ  جلُ : الر كِخَدبٍّ  ، الِكلَزُّ و
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ين المهَملة. بين َحلََب وأَنطاِكيَةَ  من نََواِحي َعَزاَز ، كِجلِّق : ة ِكلِّزُ و ةُ تقول : ِكلِّس ، بالّسِ  ، والعامَّ

ّيِ  (9) كأَِميرٍ  ، َكِليزُ و . : ع على َمرحلٍة من الرَّ  ، وهي الَمرحلةُ األَولَى منها ، كما نقلَه الّصاغانيُّ

الحِ للماِء ، إِذا الَكَواِليزُ و قال :  : قَوٌم يَْخُرُجون بالّسِ

__________________ 
 ويف اللسان فكاألصر.« ضّيعه»( يف القاموس : 1)
 .«القيان»( عن اللسان وابألصر 2)
 لكن يهتز.( يف األساس : وتقو  : فالن ال يكتّز و 3)
 .«قوله ثنائياً ا لعر الصواب : ثالثياً »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«قوله : أفعبلر ا لعله ابلنظر ملا قبر اإلدغام وإال فوزنه اآن افعب ّ »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( يف األساس : كوسجا.6)
 ( زايدة عن القاموس.7)
 .6/  3( اجلمهرة 8)
 ابلقلم يف التكملة ابلكسر.( ضبطت 9)
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 .َكاُلوزٌ   الواحدُ  ويف َنّص الصاَغاين فيه : َتَشاح وا عليه
َع ، اْنقَبَض : اْكِلئْزازاً  الرُجلُ  اْكأَلَزّ و اكب ، ونَصُّ اللَّْيث : أَو هو انقباٌض في َخفاٍء ليس بُمْطَمئِّنٍ ، بمْنِزلِة الّراِكبِ  وتََجمَّ  إِذا لم يَتََمكَّن كالرَّ

 . وقال الشاعر :ُمْكلَئِزُّ  يقال : َجَملٌ  َظْهِر الّدابَِّة. ، وفي نَّص الليث : عن ِمن َعْدالً 

ُم  حــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ اقــــــــــــــــــُة يب تـ ــــــــــــــــــوُ  والــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ  أَق

زيف َأاَن مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا و     ئـــــــــــــِ لـــــــــــــَ كـــــــــــــح مُ  مـــــــــــــُ عحصـــــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــُ

  
 وأَِميَت ثاُلثِيُّ فِْعِله ، وأَنشَد َشِمٌر :

ــــــــــــــــعــــــــــــــــِ  يِن ال ــــــــــــــــَ نح ب ــــــــــــــــاٍة مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــت اِز ُرب  ف ــــــــــــــــَ  ن

ازِ     نــــــــــــــــــــَ ٍر كــــــــــــــــــــِ ٍة ذاِت حــــــــــــــــــــِ اكــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــّ  حــــــــــــــــــــَ

  

َلِئزٍّ ذي َعُضَديحِن   اَنزِي ُمكح

ْيدِ  اْكألَزَّ و َع له. البَاِزي : َهمَّ بأَْخِذ الصَّ  وتََجمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ر به قوُل ُحَمْيِد بِن ثَْور : الِكاَلزُ   ، بالَكْسر : الُمْجتَِمُع الَخْلِق الشَِّديُد ، هكذا فُّسِ

 َجلحَعَدا ِكالزاً فَحم َر اهلَم   
 كذا في اللِّسان.

 َكتََب عنه ابُن نُْقَطةَ وَضبََطه ، نقلَه الحافُظ.ـ  كأَِميرٍ ـ  الِعراقيّ  كِليزٍ  وأَبو بكر أَحمُد بنُ 

، أَهملَه الجوهِريُّ وصاحُب اللسان ، وأَورَده الّصاَغانيُّ في ك ل ز ، ولكنه َضبََطه بفتح األَوِل والثانِي وُسُكوِن  ـ كَجْعفَر الَكْلنَزُ  : [كلنز]

ه داً بَخّطِ الذي ـ  أَي كِخَدبٍّ ـ  هو الِكلَزُّ  الَكلَْنزُ  ه :ونَصُّ  الُمتَقَاِرُب الَخْلِق والَوْجِه ، الشَّديُد العََضِل ، في غيِر امتداٍد. :ـ  الثالث ، كذا ُهو ُمَجوَّ

رجٌل ِكلَزٌّ : شِديُد العََضِل ، أَو هو المتقاِرُب الَخْلِق في غيِر امتداٍد ، ولم  تقدَّم في كالم المصنِّف والنُّوُن زائدةٌ ، وقال في بيان معنَى الِكلَّزِ :

ْل.يَْذُكِر الَوْجهَ ، ففي كالم المصنِّف نََظٌر من وُ   ُجوه ، فتَأَمَّ

ُد. الُمْكلَْنِززُ و  ، فال َوْجهَ إِلفراِدهما في ترجمٍة. كالكلنَزِ  ال يَْخفَى أَنَّ النُّوَن فيه زائدةٌ  : الُمتََشّدِ

ُع. لَئِزُّ الُمكْ  ، كُمْقَشِعّرٍ ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّسان ، وأَورَده الّصاَغانِيُّ ، وقال : هو الُمْكلَِهزُّ  : [كلهز]  أَي الُمتَقَبُِّض الُمتََجّمِ

 ، هذا نَصُّ الّصاَغانّيِ. َء بيَِدكَجْمعَُك الشَّيْ  : هو (1)، أَهمله الَجْوَهِريُّ وقال ابُن ُدَرْيد  ، كالضَّْربِ  الَكْمزُ  : [كمز]

، بالّضّم.  الُكْمَزة قال اللَّْيُث :و ِء الُمْبتَّلِ كالعَِجيِن ونحوِه.قال : وال يكوُن ذِلك إِالّ في الشَّيْ  َحتَّى يَْستَِديَر. وقال صاحُب اللَِّسان : في يََدْيَك ،

 .(2)قََطا أَو أَكبر ، وهي الِفْدَرة ، كُجثْماِن ال ُكْمَزةو كالُجْمَزةِ ، كما قالَه أَبو حنيفةَ. وقال ُعَرام : هِذه قُْمَزةٌ ِمن تَْمرٍ  الُكتْلةُ من التَّْمِر ونحِوه

ْمل والتُّرابِ  : الُكْمَزةُ  يقال :و  ، كالقُْمَزة. الُكثْبَةُ من الرَّ

 : ما أُِخَذ بأَْطَراِف األَصابعِ. الُكْمَزةُ  وقيل :

 ، بضمًّ ففتحٍ ، وكذلك قَُمٌز وُجَمٌز ، وقد تقدَّم ِذْكُرهما في موضعهما. ُكَمزٌ  ج

َز فيه فقيل : إِذا أَْخِرَج منه الواِجُب عليه لم يَْبقَ  ونُ : الماُل الَمْدفُ  الَكْنزُ  : [كنز]  ولو كان َكْنزاً  تحت األَرِض ، هذا هو األَْصُل ، ثّم تُُجّوِ

 .ُكنُوزٌ  والجمع .«َكْنزٌ  ُكلُّ ماٍل ال تَُؤدَّى َزَكاتُه فهو»الَحِديُث :  ، ومنه َمْكنُوزاً 

َكى ، ِمن َحّدِ َضَرب ، هذا هو الَمْشُهور فيه ، ومثلُه في التَّْهِذيب والُمْحَكم واللَِّسان وتَْهِذيب ابِن القَّطاع واألَساس ، وحَ  َكنََزه يَْكنُِزه قدو

 ، بالّضّمِ من َحّدِ نََصَر. يَْكنُزُ  شيُخنَا في ُمَضاِرعه :

ة. أَي ، «األَْحَمر واألَْبيَض (3)من  الَكْنَزْين أُْعِطيتُ »في الَحِديث : و  وفي قول َعِدّيِ بن َزْيٍد الِعبَادّيِ : الذََّهب والفضَّ



7424 

 

اَر   ا رِجـــــــــــــاُ  َنصـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ٌة شـــــــــــــــــــــــــــافـ يـــــــــــــَ  ُدمـــــــــــــح

ٍح مبـــــــــــــــاِء      ـــــــــــــــوَم ِفصـــــــــــــــــــــــــــــح زٍ ي ـــــــــــــــح ن َذابِ  كـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  
ةُ في قَْول الشاعر : الَكْنزُ  : الذََّهُب. وقال َشِمٌر : قال العَالُء بُن َعْمٍرو الباهليُّ : الَكْنزُ   : الِفضَّ

ا  َدا عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــَ ي  غــــــــــــــــَ ِقــــــــــــــــِ ربح  كــــــــــــــــَبّن اهلــــــــــــــــِ

زِ مبـــــــــــــــاِء     نـــــــــــــــح ا الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ رَاهـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ه قـ َبســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  أَل

  
 : اسٌم للمال ، إِذا أُْحِرَز في ِوَعاٍء ، وكذا الَكْنزُ  قيل :و

__________________ 
 .16/  3( اجلمهرة 1)
 ( اللسان : أو أكثر.2)
 .«قوله من األمحر واألبي  ا الذي يف اللسان : الكنزين األمحر واألبي   سقاط من»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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ٌر : وُتَسمِّي العرُب كر  َكثرٍي جمموٍع يـُتَـَناَفُ  فيه : املا ُ  ا َأي فيه ا ما حُيحَرُز به  .َكنحزاً   ا قا  ِشَِ
ْمحِ في األَرض. أَيضاً ، الَكْنزُ و ْمحَ  َكنَْزتُ  يقال : َرْكُز الرُّ . َكْنزاً  الرُّ  ، إِذا َرَكْزتُه ، نقلَه الصاغانيُّ

 .َكنَْزتَه تَْكنُِزه َكْنزاً  في ِوَعاٍء أَو أَرٍض فقد بيَِدَك أَو ِرْجلكَ  ٍء َغَمْزتَهكلُّ شيْ و

قَاءَ  َكنَْزتُ و ، فاْكتَنَزَ  البُرَّ في الِجَراب َكنَْزتُ  يقال : اْجتََمع واْمتأَلَ  ُء.الشيْ  اْكتَنَزَ و  .فاْكتَنَزَ  الّسِ

تاِء. األَْوِعية والِجاَللِ و في قََواِصرَّ  يُْكتَنَزُ  التَّْمرُ  ، كأَميٍر : الَكنِيزُ و  والفْعل االِكتناُز. للّشِ

ث السَّقّاءِ  َوالُد بَْحرٍ  : َكنِيزٌ و ، قال الذََّهبيُّ : كان يَْسِقي الَماَء بعََرفَاٍت. وفي األَماكِن الُمْنقَطعَِة ، اتَّفَقُوا على تَْرِكه ، وقال الحافظ : هو  الُمَحّدِ

 الحافِِظ. (1)الفالّس  يزٍ َكنِ  َجدُّ َعْمِرو بن بَْحِر بنِ 

َراِم ، أَي ويكسر ، كَسَحاِب ، الِكنَازِ  َزَمنُ  البَْحَرانِيُّون يقولُون : جاءَ و َراِم والّصِ في الِجاَلل ، وهو  التَّْمرِ  َكْنزِ  أََوانُ  مثل الَجَداِد والِجَداِد والصَّ

ْجلَْين حتّى يَْدُخَل بعُضه في بَعض ، ثم ِجَراٌب بعَد ِجَراٍب ، حتَّى تَْمتَِلَئ الُجلَّةُ  يُْكنَزَ و أَن يُْلقَى ِجَراٌب أَْسفََل الُجلَِّة ، ، ثّم تَُخاط  َمْكنُوَزةً  بالّرِ

 بالشُُّرِط.

يت : هو َكنَُزوا ، يَْعنِي حين الِكنَازِ و الَكنَازِ  وقال األَُمِويُّ : أَتَيتُهم عند ّكِ ، بالفَتْح ال غيُر ، قال ولم يُْسَمْع إِالّ  الَكنَازُ  التَّْمَر. وقال ابُن الّسِ

ِل الُهَذِلّيِ :في البُّرِ ، أَنشَد ِسيبَ  الَكنَازُ  ، وربما اْستُْعِمل َمْكنُوزٌ و َكنِيزٌ  ، من َحّدِ َضَرَب ، فهو َكنَُزوه يَْكنُِزونَه َكْنزاً  وقد بالفَتْح.  َوْيِه للُمتَنَّخِ

مح  كــــــــــــــُ ُت اَنزِلــــــــــــــَ مـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  ال َدر  َدّرَِي ِإنح َأطـــــــــــــــح

ِدي الــــــــــــرُب      نــــــــــــح جِيِّ وعــــــــــــِ رحَف ا ــــــــــــَ وزُ قــــــــــــِ نــــــــــــُ كــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
 اللَّْحِم. .. َكنِيزة هكذا في النَُّسخ بالُمثَلَّثة والّراِء وفي بعض األُُصول :ـ  ، كِكتَاٍب : َكثيرةُ  ِكنَازٌ  وجاِريَةٌ  ، ِكنَازٌ  ناقَةٌ و

 وقال الشاعر : ُصْلبَةٌ. اللَّْحمِ  ُمْكتَنَِزةُ  وفي الّصحاح : أَي

 ِكَنازِ َحي اَكٍة ذاِت َهٍن  
تَْيِن ، (2) ُكنُزٌ  ج ، باعتقاد اختالِف الَحَرَكتَْين واألَِلفَْين ، وَجعَلَه بعُضُهم من بَاِب ُجنُب ، وهذا َخَطأٌ ،  كالَواِحَدةِ  ، بالَكْسر ، ِكنَازٌ و بضمَّ

 .ِكنَاَزانِ  لقولهم في التَّثْنِيَة ،

 كثيُر النَّْخِل. َواٍد باليََماَمةِ  ، بالفتح : َكْنَزةُ و

 ِمّيِ.التَِّمي بُْرٍد الِمْنقَِرّيِ  (3) اسُم أُّم َشْملَةَ بنِ  َكْنَزةُ و

ً  َكْنَزةُ و ثِ  أَيضا . َجدُّ محّمد بن علّيٍ األَْهَواِزّيِ المحّدِ  ، يَْرِوي عن َعْمِرو بن َمْرُزوٍق ، وعنه محمُد بُن نُوحٍ الُجْنَدْيسابُوِريُّ

 الُجَذاِمّيِ ، ولها يقول : فََرُس الُمْقعَِد بِن َشّماس السَّْعِدّيِ  : َكْنَزةُ و

ُرين أَ  َزةَ َ حمـــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــــح ٍض  بـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــَ  أُم  َقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــــيِن     لـــــــــــــُت هلـــــــــــــا َدعـــــــــــــِ هـــــــــــــا فـــــــــــــقـــــــــــــُ رِيـــــــــــــَ  أَلشـــــــــــــــــــــــــــح

  

َزةَ فـــــــــــــلـــــــــــــو يف غـــــــــــــرِي   نـــــــــــــح يـــــــــــــيِن  كـــــــــــــَ ِذلـــــــــــــِ عـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

َزةَ لــــــــــــــــكــــــــــــــــينِّ و     نــــــــــــــــح اِ   بــــــــــــــــكــــــــــــــــَ نــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــالضــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 كذا في أَْنَساب الَخْيل الْبِن الَكْلبِّيِ.

 بِن أُّد بِن طابَِخةَ بن الياِس بِن ُمَضَر. قلُت : وهو أَبو َخبِيئَةَ الذي َمّر ِذكُره في خبأَ. َرُجل من َضبَّةَ  : اسمُ  كَكتّانٍ  ، َكنَّازٌ و

 بَْدِريٌّ ، َحِليُف َحْمَزةَ بِن عبد الُمطَِّلِب. الغَنَِويُّ ، َصحابِيُّ  بِن يَْربُوعٍ أَبو َمْرثَدٍ ـ  كُزبَْيرٍ ـ  بُن ِحْصٍن أَو ُحَصْينٍ  َكنّازُ و

.وقال ابُن   الَجْوِزّيِ في التَّْلِقيح : اسُمه أَْيَمُن ، واألَّول أََصحُّ

 بُن نُعَْيٍم : شاِعَران. َكنّازُ و بُن ُصَرْيٍم ، َكنّازُ و
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ث ُكنَْيزٌ و بيع بن ُسليماَن ، وداوود بن علّيٍ األَْصبهانّيِ  الَخاِدُم ، كُزبَْير ، ُمحّدِ  ، وعنه وهو َمْولَى أَحمَد بن ُطولُوَن ، يَْروي عن الرَّ

 الطَّبَرانيُّ وأَبو بْكِر بن الَحّداد.

 ، له أَخباٌر ، ذكَره ابُن َماُكواَل. ُدبَّةَ : من الُمغَنِّين ُكنَْيزُ و

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

 .َكنََزه الماَل : اْكتنَزَ 

قَاَء : َمألْتُه. َكنَْزتُ و  الّسِ

 الِقْربَِة ، إِذا َمألََها. َكْنزَ  ويقولون : َشدَّ 

 فيه. يُْكنَز : هو الذي َمَكاِنزُ و َمْكنِزٌ  وله

__________________ 
 .«الغالين»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ( يف اللسان : ُكُنوز.2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : أُمِّ بـُرحٍد.3)
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 .ُمْكتَنُِزه : َكنُِزهو اللَّْحمِ  َكنِيزُ  وإِنّه

ِة والُمبَاِلُغ في الَكنّازُ و  .َكْنِزهما ، كَكتّاٍن : الُمدَِّخُر للذََّهب والفضَّ

 اللَّْحِم ، أَنشَد سيبََوْيه : َمْكنُوزُ  وَرُجلٌ 

باِن مَمحُشوقاِن  ُنوزَاَصقح  الَعَضرح  َمكح
 ، بالَكْسر : الُمْجتَِمُع اللَّْحِم القَِويُّه. الِكنَازُ و

ةَ إِالّ باهلل ُكنُوز من َكْنزاً  أاََل أََعلُِّمكَ »الحديُث :  العْلِم ، ومن ذلك ُكنُوزِ  من َكْنزٌ  : معه ومن الَمَجاز أَي أَْجُرَها  ، «الَجنَّة : ال َحْوَل وال قُوَّ

قال : ما كاَن َذَهباً وال  (1) (هَلُما) َكْنزٌ  (اَن َِتَْتهُ وَك)قال ابُن َعبّاٍس في قوله تعالَى : و. الَكْنزُ  ُمدََّخٌر لقائلَها ، والُمتَِّصِف بها ؛ كما يُدََّخرُ 

ةً ، ولكن كان ِعْلماً وُصُحفاً.  فِضَّ

 .«َكْنزٌ  أَربعةُ آالٍف وما ُدونَها نَفَقَةٌ ، وما فوقَها»ُرِوَي عن َعلّيٍ رضَي هللا عنه أَنّه قال : و

 .(2)، ُمَصغَّراً : َموضٌع قُْرَب قُّراَن من بالِد العََرب  الُكنَْيَزةُ و

ه ، وعنه عبُد الّرحمن بن ُعَمَر البَّزاُز. بن عيسى التِّنِّيسيُّ : َكْنز وعبُد العَزيز بُن عبد بن ٌث ، َرَوى عن َجّدِ  ُمَحّدِ

 بالفََوائد ، وهو َمجاٌز. ُمْكتَنِزٌ  وِكتابُ 

ي ، بمعنى الشَّْحم في بيت َعْلقََمةَ ، قال : وَعدُّوه. من الَمفَاِريد ، وقال أَبو علّيٍ القَالي في أَماليه : ال أَعرفُه إِالّ ف زالَكنْ  واْستَْدَرَك شيُخنَا :

 ما ال يَْخفَى.قلُت : ولم يَْذُكر بيَت َعْلقََمةَ حتى يَْظَهَر لنا معناه ، وِإْن َصحَّ ما َذَكَره فهو بَضْرٍب من الَمَجاز ، ك .(3)هذا البيِت 

 .570الدَّْولَة ، قَتَلَه الَمِلُك العَادُل أَبو بكِر بُن أَيُّوَب بَطْود سنةَ  َكْنزُ  : ُملُوُك البََجة ، ويُْعَرفُون اآلن بالمك ، وكان آخَرهم الَكْنز وبَنُو

* ، َحَكاَها سيبََوْيه ِكَوَزةٌ و ِكيزانٌ و أَْكَوازٌ  ج َء ، إِذا َجَمعَه.الشيْ  كازَ  ، أَي معروٌف ، يقال إِنّه من م ، من األَواني ، ، بالّضمّ  الُكوزُ  : [كوز]

 ، مثُل ُعوٍد وأَْعَواٍد وِعيَداٍن وِعَوَدةٍ.

 : َجَمْعتُه. ُكْزتُه أَُكوُزه َكْوزاً  ، بالفَتْح : الَجْمعُ  ، الَكْوزُ و

ُج عليه ، بلـ  بالّضمّ ـ  زُ الُكو وقال أَبو َحنيفَةَ : . قال ابُن سيَده : وهذا قَوٌل ال يُعرَّ  عربيٌّ صحيٌح. الُكوزُ  فارسيٌّ

. وقال ابُن األَعرابّيِ : كاَب يَُكوُب ، إِذا َشِرَب بالُكوب ، اْكتازَ  ، وكذلك بالُكوز ، إِذا َشِربَ  كاَز يَُكوزُ  ، يقال : بالُكوز الشُّْربُ  : الَكْوزُ و

 ، ويَُكوُب ويَْكتَاُب. يَْكتَازُ و يَُكوزُ  . يقال : رأَْيتُهُكوزٌ  بال ُعْرَوةٍ ، فإِذا كان بعُْرَوةٍ فهو وزُ الكُ  وهو

ُزواو . : اْجتَمعُوا تََكوَّ  ، نقلَه الصاغانيُّ

 بن ُخَزْيَمةَ بن ُمْدِرَكةَ. ، بالّضّم : بَْطٌن في بَنِي أََسد ُكوزٍ  بَنُوو

بن أُّدِ ، منهم : الُمسيُِّب بُن ُزَهْير بن َعْمٍرو وغيُره ، وفيهم يقُوُل  بْطٌن في بَني َضبَّةَ  بن بََجالةَ بن ذُْهل بن مالك بن بْكٍر : بُن َكْعب ُكوزُ و

بِّيُّ :  َشْمعَلَةُ بُن األَْخَضر الضَّ

نــــــــا  عــــــــح يــــــــزَاِن   (4)َوضــــــــــــــــــــــَ وزاً عــــــــلــــــــ  املــــــــِ راً  كــــــــُ اجــــــــِ  وهــــــــَ

و      نـــــــــــُ ـــــــــــَ تح بـ وزٍ فـــــــــــمـــــــــــالـــــــــــَ رِ  كـــــــــــُ اِء هـــــــــــاجـــــــــــِ نـــــــــــَ ـــــــــــح  أبَبـ

  
اِء كما في رواية ابن إِسحاَق ، وقد تقدَّم ما فيه في كرز. و هو ُكْرزٌ أَ  ، هذا هو أَْكثرُ  بُن َعْلقََمةَ : َصَحابيٌّ  ُكوزُ و  ، بالرَّ

ْواو ين  الُكَوْيز ، ومنه : ابنُ  ، ُمَصغَّراً  ُكَوْيزاً  َسمَّ َؤَساِء بمصَر في َعْصر الَحافظ ابن َحَجر. قلُت : وهو القاضي الرئيُس بَدُر الّدِ ، أَحُد الرُّ

 .885السولكّي القاهرّي : ناظُر الَخاّصِ ، تُُوفَِّي سنة  الُكوْيز داوود بن َخليٍل المعروف بابنمحّمُد بُن ُسلَْيَماَن بن 

 ، بالَكْسر ، ومثلُه في اللَِّسان. ِمْكوازاً  ، وفي التَّْكملَة ، كِمْنبَرٍ  ِمْكَوزاً و
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 َمقَاَمة وَمنَاَرة. مثلُ  َمَكاَزة ُمْرتَجٌل شاذٌّ غيُر قياسّيٍ ، وقياُسَها ، بالفَتْح َمْكَوَزةُ و

__________________ 
 .82( سورة الكهف اآية 1)
 .«الكنيزة»( ابألصر : قرب فزان من بالد الغرب ا وما أثبت عن معجم البلدان 2)
 ( ورد يف األماد عجز بيت لعلقمة بن عبدة :3)

 ِكنُز كحافة كري القا ملمومُ 
 البيت.قا  األصمعي : ومل ألض ابلكرت إال يف هذا 

واٌز. (*)  يف القاموس : ج ِكيزاٌن َوَأكح
قوله : وضـــعنا اخل كوز وهاجر قبيلتان من ضـــبة بن أد ا فيقو  : وزان إحدا ا ابألخر  فمالت كوز هباجر ا أي »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)

 «.راً اه من اللسان خمتص كانت أثقر منها ا يصف كوزاً برجاحة العقو  ا وأبناء هاجر خبفتها.
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 .(1)، بزيادة القاف  كاَزقِيٌّ  إِليها : ة بَمْرَو ، والنِّْسبَةُ  َكاَزةُ و

 من نََواحي تِْبريَز ، وَكافَُها أَعجميَّةٌ. ة بأَْذَربيَجانَ  ، بالّضمّ  ُكوُزُكنَانَ و

 قَها ، وال السُُّحُب في ارتفَاعَها ، وإِنَّما تَِقُف ُدوَن قُلَّتَها.، كُطوبَى : قَلعةٌ بَطبَِرْستَاَن ، ساِميَةٌ جدًّا ال يَْعلُوها الطَّْيُر في تَْحلي ُكوَزىو

كان َملٌك من ُملُوك هذه القَْريَِة يَرى الغاُلَم من ِغْلَمانه »في حديث الَحَسن : و. الكوز ، وهو اْفتَعَل من بالُكوز اْغتََرفَه ، أَي الَماَء : اْكتاَزهو

ً  فيَْكتَازُ  يَأْتِي الُحبَّ ، ،  بالُكوزِ  ، أَي يَْغتَِرفُ  يَْكتَازُ  .«منه ، ثّم يَُجْرِجُر قائماً ، فيقول : يا لَْيتَني مثلُك ، يا لََها نِْعَمةً تأُْكل لَذَّةً وتُْخِرُج َسْرحا

 وكان بهذا الَملك أَْسٌر ، وهو اْحتبَاُس بَْوله ، فَتََمنَّى حاَل ُغالِمه.

زُ  رُجلٌ و أِْس ، كذا في األَساس. َطويلُه ، كُمعَظَّم : أْسالرَّ  ُمَكوَّ  ، وكذلك ُمبَْرَطُل الرَّ

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

ةُ بُن عبد هللا بن ِهالل بن ِسنَان بنِ   : شاعٌر. ُكوزٍ  ُمرَّ

ه ، يأْتي ِذْكُره في سكن. ُكوٍز الُكوزيُّ  والسَّْكُن بُن أَْخنََس بن  البَُخاريُّ إِلى َجّدِ

ْعر وقد َمّر في أَبز ، ويقال : َجَمٌل ، بالجيم. كوزٍ  بنُ  وَحَملُ   ، له ِذْكٌر في الّشِ

 * ومّما يستدَرك عليه :

 ، بالكاف الُممالَة : من أَْشَهر ُمُدِن ُمْكَراَن ، وبعٌض يقول : ِكيج. ِكيزُ  : [كيز]

 فصر الالم
 من الزاي

 ، قالَه أَبو َعْمٍرو ، وأَنشَد : ، كالضَّْرب : األَْكُل الشَّديدُ  اللَّْبزُ  : [لبز]

فــــــــــــــــيــــــــــــــــزَا  ا قــــــــــــــــَ دهــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح ُر يف مــــــــــــــــَ  َ حكــــــــــــــــُ

ا     طــــــــــــَ اَ  الــــــــــــقــــــــــــَ ثــــــــــــَ ُم أَمــــــــــــح قــــــــــــَ لــــــــــــح وزَاتـــــــــــــَ بــــــــــــُ لــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
يت :و  ، إِذا أَجاَد في األَْكل. لَبََز يَْلبِزُ  ويقال : اللَّْقُم. : اللَّْبزُ  قال ابُن السَّّكِ

 .(2)، قالَه ابُن ُدَرْيد  َضْرُب الظَّْهر باليَد .اللَّْبزُ و

ْرُب الشَّديدُ  : اللَّْبزُ و  .لَْبزٌ  في الطَّعَام ، إِذا َجعََل يَْضِرُب فيه. وكلُّ َضْرٍب شديدٍ  لَبَزَ  يقاُل : الضَّ

 النَّْبز. : مثلُ  اللَّْبزُ  : (3)قال ابُن ُدَرْيٍد أَيضاً و

 ، قال رؤبة : اقَِة األَرَض بُجْمعِ ُخفَِّهاَضْرُب النّ  أَيضاً : اللَّْبزُ و

فاٍف ثَِقاِ    الل بحزِ َخبحطاً أَبخح
 َضْرباً لَطيفاً في تََحاُمٍل. لَبََزْت بُخفَّْيَها : َضَربَتْ  أَو ، لَْبزاً  وقد لَبََزتْ  .«بُخفَّْيَها»وفي بعض األُُصول : 

 فِْعٍل ، بالَكْسر. حُروٍف على ِمثال في باب الشَّْيبَانيُّ  بالدََّواِء ، هكذا َذَكَره أَبو َعْمٍروبالَكْسر : َضْمُد الُجْرحِ  ، اللِّْبزُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : الَوْطُء بالقََدِم. اللَّْبزُ 

 َظْهَره : َكَسَره. لَبَزَ و
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. وقال اب اللَّتْزُ  : [لتز]  بالَكْسر يَْلتِزُ و بالّضمّ  يَْلتُزُ  والطَّْعنُ  الدَّْفعُ  هوو الَوْكُز ، هو أَو ُن ُدَرْيد : هو اللَّْكُز ،، بالُمثَنّاة الفَْوقيَّة ، أَهملَه الجوهريُّ

 ، َذَكَره ابُن ُدَرْيد. في الُكلِّ 

 : بن ُمْقبلواستشهاُد الجوهرّيِ ببيت ا ، وهو صحيٌح ، نقلَه يعقوُب في الُمْبَدل ، ، كَكتٍِف : قَْلُب اللَِّزج اللَِّجزُ  : [لجز]

وِش الـــــــــَورحِد  رحَدقـــــــــُ َ
وَن ابملـــــــــ لـــــــــُ عـــــــــح ـــــــــَ ًة  (4)يـ يـــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ

ِة     الـــــــَ يـــــــِب مـــــــاِء الضـــــــــــــــــــــ  ــــــِ عـــــــاب ــــــ  ســــــــــــــــــــَ زِ عــــــل جــــــِ ــــــ  ــــــل  ال

  
.  تَْصحيٌف واضٌح ، والصَّواُب في البَيت ّيٍ وتَبِعَه الصاغانيُّ الَةِ »، كما َحقَّقَه ابُن بَّرِ  وقبلَه : ، بالنُّون ، والقصيدةُ نُونيَّةٌ « اللَِّجنِ  ماَء الضَّ

ٍف  ـــــــــــُ ن َرٍه عـــــــــــُ كـــــــــــح ٍ  ال مـــــــــــَ َوٍة ِشـــــــــــُُ نح ِنســـــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــِ

نِ و     لــــــــــــــَ رٍّ وال عــــــــــــــَ َش يف ســــــــــــــــــــــــــــِ َواحــــــــــــــِ  ال فـــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( وينسب إليها كازي أيضاً.1)
 .282/  1مهرة ( اجل2)
 .15/  2( اجلمهرة 3)
 ( الورد ابلفتح والكسر.4)
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ّيٍ : وَضاحيَةٌ : باِرَزةٌ للشَّْمِس ، والسَّعابيُب : ما َجَرى من الماِء لَزجاً ، واللَّجُن : اللَّزُج ، وُشُمسٌ   ال يَِلنَّ للَخنَا ، وَمْكَره : قال ابُن بَّرِ

ُل القصيدة :َكريهاُت الَمْنَظر ، وُعنُف : ليس فيه  ّن ُخْرٌق وال يُْفِحْشَن في القَْول في سّرٍ وال َعلٍَن. قلُت : وأَوَّ

ِن  عــــــــــَ ــــــــــظــــــــــ  يِّ ابل َ ا ــــــــــَ اح ُر بــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــد  ر َ  ال ــــــــــَ  قــــــــــد فـ

نِ و     قــــــــــــَ ــــــــــــَ وحَم ِذي يـ ــــــــــــَ رحٍب يـ َواِء شــــــــــــــــــــــــــِ َ َأهــــــــــــح اح  بــــــــــــَ

  
يت في باب القَْلب واإِلبدال في مادة س ع  ّكِ ثَْعلوُب اللَّزج وإِنَّما  اللَّجزَ  ب ، وهو صحيٌح ، إِالّ أَنّه ما قال إِنّ وقد نقلَه الجوَهريُّ عن ابن الّسِ

ي لألَْخِذ على  َعنَى أَنَّ الثّاَء تُْبَدُل سيناً ، يقال : َسعابيب وثَعابيب ، والعََجُب من أَبي َزَكريّا وأَبي َسْهٍل النَّْحوّيِ : كيف فاتَهما هذا مع التََّصّدِ

 نسوٌب إِلى السَّْهو الذي ال ِعْصَمةَ منه ، وراَم َشْيُخنا أَن يَْنتَِصَر للجوهرّيِ فلم يَْفعَْل َشْيئاً.الجوهرّيِ ، بل ذلك م

ُوجَد هذا الحرُف في بعض أُُصول القاُموس بالُحْمَرة ، والصَّواب َكتْبُه بالسَّواد ؛ فإِنه موجوٌد في  كالَمْنع. ، بالَحاِء المهملة ، اللَّْحز : [لحز]

َر بيُت ُرْؤبَةَ : اإِلْلَحاحُ  الّصحاح ومعناه  ، وبه فُّسِ

زِ يـُعحِطيَك منه اجلُود قبحَر   الل حح
 هكذا في اللَِّسان ، والصَّواُب :

 زِّ يـُعحِفيَك منه اجلُوُد قبر ا َ 
 وقبله :

زِ  ُنحَتَم  واِ جح
 فامحَدحح َكرمَي امل

 ، عن َشمر. بالَكْسر ، اللِّْحزُ و

يُِّق الُخلُقِ  ، وقيل : هو البَِخيلُ  ، مثُل اللِّْبن واللَّبِن ، والِكتْف والَكِتف ، والنِّْمر والنَِّمر : كَكتِف ، اللَِّحزُ و الشَّحيُح النَّْفِس ، الذي ال يكاُد  الضَّ

 ِطي شيئاً ، فإِْن أَْعَطى فَقِليٌل.يُعْ 

زاً و ، لََحزاً  ، ، كفَِرحَ  لَِحزَ  قدو َز تَلَحُّ  ، قال الشاعر : تَلَحَّ

َر   ـــــــــــَ زَ تـ حـــــــــــِ ر تح  الـــــــــــلـــــــــــ  حـــــــــــيـــــــــــَح ِإذا أُمـــــــــــِ  الشـــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــه     ــــــــــــي ه ف ــــــــــــِ ال
َ

ه ملــــــــــــ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ل ا (1)عــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــن ي هــــــــــــِ  مــــــــــــُ

  
 وقَال ُرْؤبَةُ يَْمَدُح أَبَاَن بَن الَوليد البََجليَّ :

ريحَ كـــــــــــــــــــــــر   ر  اخلـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ زِ ِإَذا أَق    ـــــــــــــــــــــــِح
اٌ  أَُروُز اأَلرحزِ      فـــــــــــــــــــــــــــــــــــذاَ  خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ

  
 ، بالَكْسر ، أَي َضيٌِّق. ِلْحزٌ  ، قال اللِّْحيَانيُّ : َطريقٌ  : الَمَضايِقُ  الَماَلِحزُ و

زُ و ر التَّلَحُّ . : التَّأَخُّ  ، نقلَه الصاَغانيُّ

ز قال اللَّْيث :و  .«حامَضةٍ »وليس في نَّصِ اللَّْيث  َشْهَوةً لذلك * أَو إِّجاَصٍة ؛[ونحوها]تََحلُُّب فِيَك من أَكِل ُرّمانٍَة حامَضٍة  : التَّلَحُّ

زُ و  لِقتاٍل أَو َسفٍَر. تَْشِميُر الثِّيَابِ  : التَّلَحُّ

 ، كغُبَْيَراَء : الذَّخيَرةُ. اللَُّحْيزاءُ  في التَّْكملَة :و

:  تاَلَحُزوا ويَُؤيُِّده قَْولُُهم : (2)، « تَعَاَرُضوا»هكذا في النَُّسخ وفي بعض األُُصول :  تَعاَوُصوا. ، إِذا في القَْول حُزواتاََل  في اللِّسان :و

ْبيَانُ  تاََلحزَ  من ذلك :و ،« تَقَاَرُضوا» تَعَاَرُضوا الَكاَلَم بينَُهم ، وفي أُْخَرى : ْعريَّة. ناقلُوا بالقََوافِي ، إِذا الّصِ  الّشِ

 بَعُضه في بعض. : ُمتََضايٌِق َداِخلٌ  ُمتاَلِحزٌ  َشَجرٌ و

َدةُ  ، بالَخاِء الُمْعَجَمة : اللَّْخزُ  : [لخز] يُن الُمَحدَّ ّكِ  ، أَهملَه الجوَهريُّ ، والصاَغانيُّ ، وصاِحبَا اللَِّساِن واألساِس ، وكذا ابُن القَطَّاع. وأَراه الّسِ

يَن ، إِذا َحدََّدَها. لََخزَ  من ّكِ  الّسِ
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 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [لرز]

، َسِمعَا ببغداَد من أَبي الغَنَائم النَّْرسّيِ ، قالَه  الاّلِرزيّان : نْسبَةُ أَبي َجْعفٍَر محّمِد بِن علّيٍ ، وإِبراهيَم بِن محّمد بن العَبّاس ، الالِّرِزيُّ 

 الَحافُظ.

الَ  : [لزز] ه لَزًّ ه يَلُزُّ َكةً ، هكذا في النَُّسخ وفي اللَِّسان  لََززاً و ، بالفَتْح ، زَّ ه إِْلزازاً  َشدَّه وأَْلَصقَه ، كَسَحاٍب :« لََزازاً »، محرَّ  .كأَلَزَّ

 ، كاللَّْكز. (3) : الطَّْعنُ  اللَّزُّ و

__________________ 
 «الذي يف اللسان : فيها.قوله : فيه ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ساقطة من املصرية والكويتية. (*)
 ( وهي اللفظة الواردة يف اللسان.2)
 .«الط عحمُ »( كذا بنسخة القاموس الذي بيدي ويف نسخة  نية 3)
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 البَيِت ، قاله اللَّْيُث. ِلَزازِ  ، بَمْنزلَة ِء وإِلَزاُمه بهِء بالشَّيْ لُُزوُم الشَّيْ  : اللَّزُّ و

ْرفِينُ  اللَّزُّ و  ، قَال ابُن ُمْقبل : الزُّ

ه  ـــــــــــَ ات ـــــــــــُ  هلـــــــــــََ ي هـــــــــــِ ـــــــــــ  ـــــــــــن َ  ال ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ ُد َأنح فـ عـــــــــــح ـــــــــــَ  مل يـ

ه  و     ُت قـــــــــــــــارِحـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح زِّ رأَي رِ  كـــــــــــــــلـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ جـــــــــــــــح  املـــــــــــــــِ

  
 يَْعني كُزْرفِين اْلِمْجَمر إِذا فَتَْحتَه.

. ع بَجزيَرةِ قَْيٍس  : لَزّ و ٌك به ، قالَهُ الّصاَغانيُّ  ، عنده َمسجٌد ُمتَبَرَّ

 لَِصيقُه. ، أَي لَِزيُزهو َشّرٍ ، بالَكْسر ، ِلزُّ  يقال : فالنٌ و

 َشّرٍ ، كِكتَاٍب. ِلَزازُ و َشّرٍ ، بالفَتْح ، لَزُّ  وهو َمَجاٌز ، وكذلك نِزُّ َشّرٍ ونَِزيُزه. ويقال أَيضاً :

 .ِلَزازاً  ْنتُه ،وقَارَ  : الَصْقتُه الَزْزتُهو

 ، إِذ كان ُمْمِسكاً. لَزٌّ  ، إِتباٌع له. قال أَبو َزْيد : إِنّه لَكزٌّ  لَزٌّ  َكزٌّ  رُجلٌ و

الََب ، وهو َمجاز ، واللَُّزوُم ِلَما طَ  الشَّديُد الُخُصوَمةِ  ، بالَكْسر : الرُجلُ  الِملَزُّ و له. ِإتباعٌ  ، وَكيٌِّس لَيٌِّس ، لَُزوزٌ  َعُجوزٌ  قال ابُن األَعرابّيِ ؛و

 قال ُرْؤبَةُ :

ُرٌ  ذو و   ِمَلزِّ َجَلٍد  (1)ال امح
 هكذا أَنشَده الجوَهريُّ ، وإِنما ُخِفَض على الِجوار.

َكةً  كاللََّززِ  ، وهو نَِطاقُه الذي يَُشّد به ، البابُ  أَي يُتَْرُس بها بها يُلَزُّ  ، كِكتاٍب : َخَشبَةٌ  اللَِّزازُ و  وهو الَمتَْرُس. ، محرَّ

 رجٍل من بني أََسٍد. بال الٍم : َعلَم ، ِلَزازٌ و

َي به ِلشدَّةِ  وسلمعليههللاصلىفََرٌس للنّبّيِ  : ِلَزازٌ و ِزه ُسّمِ . الِقْبطيَّةِ  مع ماِريَةَ  َمِلُك اإِلْسَكْنَدريَّة أَْهَداها الُمقَْوِقسُ  واْجتَماعِ َخْلِقه ، وهي التي تَلَزُّ

والُمْرتَِجُز والسَّْكُب واليَْعُسوُب ، كما َذَكره ابُن الَكْلبّيِ ، وتفصيلُه في  (2)وِلَحاٌف  ِلَزازٌ  قلُت : وهي من ُجْملَة الُخيُول الَخمسة التي هي :

يَر ، وقد َمرَّ ِذْكُر بعٍض منها.  ُكتُب الّسِ

ْورِ  من البَعير ُمْجتََمُع اللَّْحمِ  : اللَّزيَزةُ و َسان ،، َكأَميٍر ، كما في التَّْكملَة ، والذي في اللِّ  اللَِّزيزُ و  اللََّزائزُ  مّما يَِلي الِماَلَط ، والَجْمعُ  فَْوَق الزَّ

 وهي الَجنَاِجُن ، قال إَِهاُب بُن ُعَمْير :

فـــــــــــــــــــــاِوِز 
َ

ريحَ يف املـــــــــــــــــــــ  ِإذا أََردحَت الســـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

زِ     رَامــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ ازٍِ  تـ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــب ا ب دح هلــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــاعــــــــــــــــح  ف

  

 الل زَائزِ ذي ِمرحَفٍ  ابَن عن 

كَ  تَلَْزلَزَ و  ، َمْقلُوُب تََزْلَزَل. : تََحرَّ

زُ و َزه قدو الُمْنَضمُّ بعُضه إِلى بَعٍض. . كُمعَظٍَّم : الُمْجتَِمُع الَخْلق الشَّديُد األَْسرِ الُملَزَّ  : َجعَلَه كذلك. هللا تعالَى لَزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

دَّةُ. اللََّززُ  كةً : الّشِ  ، محرَّ

 ُخُصوَمٍة ، أَي اَلِزٌم لها ، ُمَوكَُّل بها ، يَْقِدُر عليها. لَِلَزازُ  ، بالَكْسر : الُمقَاَرنَةُ ، يقال : إِنه اللَِّزازُ و

ٌ  ِملَزٌّ  ورُجلٌ  ً ـ  بغير هاءٍ ـ  ِملَزٌّ  ، وامرأَة لفاُلٍن ، أَي ال يََدُعه يَُخاِلُف وال يُعَانُِد ، وكذلك َجعلتُه  َزازاً لِ  أَي َشديُد اللُُّزوِم ، ويقال : َجعلُت فاُلنا

 بُْنداراً عليه ضاِغطاً. (3)َضْيَزناً له ، أَي 

ا ويُقَال للبَعيَرْين إِذا قُِرنَا في قََرٍن َواحٍد : قد  :في القَْيد ، إِذا ُضيَِّق ، قال َجرير  يُلَّزانِ  ، وكذلك َوِظيفَا البَعيرِ  لُزَّ
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ا و  وِن ِإذا مـــــــــــــَ بـــــــــــــُ ز  ابـــــــــــــُن الـــــــــــــلـــــــــــــ  َرٍن  لـــــــــــــُ  يف قــــــــــــــَ

يـــــــ ِ     اعـــــــِ نـــــــَ زحِ  الـــــــقـــــــَ َة الـــــــبـــــــُ لـــــــَ وح طـــــــضح صـــــــــــــــــــــَ تـــــــَ  مل َيســـــــــــــــــــــح

  
 ُء ، أَي لَِصَق به ؛ كأَنَّه يَْلتَِزُق بالَمْطلُوب لُسْرَعته ، وهو َمَجاٌز.به الشَّيْ  لَزَّ و

ه ومن الَمَجاز أَيضاً : ه. لَزَّ  إِلى كَذا ، أَي اْضَطرَّ

 به ، أَي أَْلَصْقُت به ، ولم يُِجْزه األَصمعيُّ ، كذا في التَّْكملَة. أَْلَزْزتُ و

 ماٍل ، أَي ُمْصِلٌح له ، وهو َمَجاٌز. ِلَزازُ  وهو

__________________ 
 يف شطر قبله وروايته :« حية»حتريف ا فامر  معطوف عل  « ذي جلد»( عن الصحاح وابألصر : 1)

 ال توعدين حّية ابلنكيز
كبَنه   وسلللمعليههللاصلللىقوله : و اف كذا ابلنســــخ ا والذي يف القاموس : وكبمري أو زبري فرس لرســــو    »ش املطبوعة املصــــرية : ( هبام2)

أو هو اب اء  وسلللللللمعليههللاصلللللللىكان يلح  األرض بذنبه أهداه له ربيعة بن أيب الرباء اه وقا  يف مادة   خ ف وكبمري أو زبري فرس للنيب 
 .«. اهوسلمعليههللاصلىم اه وعبارة اللسان : و اف واللحيف فرسان لرسو    وتقدّ 

 .«أن»( عن اللسان وابألصر 3)
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 . االْلتِصاُق.االْلتَِزازُ و

 ، أَهملَه الَجْوَهريُّ وصاحُب اللَِّسان ، وأَورده الّصاَغانّي نقالً عن الَخاْرَزْنجّيِ. : اللُُّصوصُ  اللُُّصوزُ  : [لصز]

بالعْين الُمْهملَة ، كما في اللِّسان والتَّْكملَة ، ومثلُه « لَعََزها»، هكذا في سائر النُّسخ بالطَّاِء ، وهو َغلٌَط ، والصَّواُب  ، كمنَعَ  لََطَزها:  [لطز]

قال : وهو من َكالم أَهل  َجاَمعَها. َجاريَتَه ، إِذالَعََز فاُلٌن  في تَْهذيب ابن القَّطاع ، وقد أَهملَه الجوهريُّ ونقَلَه الصاَغانيُّ عن اللَّْيث ، قال :

 اللَّْعُز : ِكنَايَةٌ عن النَِّكاح ، يقال : باَت يَْلعَُزَها. العراق ، وقال غيُره : لغةٌ ُسوقيَّةٌ غيُر عربيٍَّة. وقال ابُن ُدَرْيد :

 بلسانَها ، كما في تَْهذيب ابن القَّطاع. هلََطعَتْ  ، أَي النَّاقَةُ فَِصيلََها في لغة قَوٍم من العََرب : لَعََزتو

 ولَعََزه : َدفَعَه ولََكَزه ، وقد َذَكَره المصنِّف استطراداً في م ح ز.

 وَصْرفُه عنه. ِء عن َوْجِههَمْيلَُك بالشيْ  ، بالغَْين الُمْعَجَمة : اللَّْغزُ  : [لغز]

تَْين ، وبالتَّْحريك ، اللُّْغزُ و ّمِ ، وبَضمَّ ، وفي عبارة الّصاَغانّيِ زيادة فائدةٍ ؛ فإِنّه قال بعد  (1)هكذا هو في التَّْكملَة وقَلََّده المصنِّف  * ،بالضَّ

َر بما أَْوَرَده الجوَهريُّ ـ  مثل ُرَطبٍ ـ  اللُّغَز ِذْكره هذه اللُّغَات : ثالُث لُغَاٍت في  الذي َذَكَره الجوَهريُّ ، فكاَن الواجُب على المصنِّف أَن يَُصّدِ

ما تََرَك في َمْعنَى الُجْحر اللُّغَتَْين اآلتي ، ثّم يُتْبَع به اللُّغَاِت المذكوَرةَ ، نَعَْم ، َذَكَرهُ فيما بْعُد عنَد ِذْكر معنَى ُجْحر اليَْربُوع ولم يَْذُكْره هنا ، ك

ل. ،  كالسَُّمْيَهى ، اللُّغَْيَزىو ، (2)، هكذا نقلَه األَزهريُّ  كالُحَمْيَراءِ  َزاءُ اللُّغَيْ و ِذكُرهما قُُصوراً ، وعلى كّلِ حاٍل فإِّن كالَمه ال يَْخلُو من تَأَمُّ

 نَْبٌت ، قالَه الجوهريُّ ،أَي ُمَشدَّداً ، وليست ياُؤه للتَّْصغير ، أِلَن ياَء التَّصغير ال تكون رابعَةً وإِنما هي بمنزلة ُخّضاَرى للَزْرع ، وُشقّاَرى 

ى به األُْلغُوَزةُ و ّم : ما يُعَمَّ  ي ، كما قالَه ابُن األَْعرابّيِ.الَحْفُر الُمْلتَوِ  اللُّغَز من الكالم ، وهو َمجاٌز. وأَصلُ  ، بالضَّ

ابُع فاللُّغَزُ  اللُّْغزُ  الُمَراد باألَربع األَُول .أَْلغَازٌ  َجْمُع األَْربَع األَُولِ و ،  أَْلغَازٌ  فإِنَّه الذي َجْمعُهـ  كُرَطبـ  بالضّم وبضمتْين وبالتَّْحريك ، وأَما الرَّ

ل. أَلغازٍ  كُحَمْيَراَء ال يُْجَمُع على اللُّغَْيزاءَ  ه َسهواً ، أَو من الَكاتب ؛ فإِنّ وهذا يَُدلُّ على أَنه َسقََط من المصنِّف ِذكرُ   ، وهو ظاهٌر عند التَّأَمُّ

ى ُمَراَده ، إِذا فيه أَْلغَزَ و َكالَمه ، أَْلغَزَ و ض ليَْخفَى َعمَّ ، مثل قَول الشاعر  ولم يُبَيِّْنه وأَْضَمَره على ِخالف ما أَْظَهَره. وقيل : أَْوَرى فيه وَعرَّ

 ، أَنشَده الفَّراُء :

ٍة و  َن َدأحيــــــــــــَ ز  ابــــــــــــح َر عــــــــــــَ ــــــــــــُت الــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــح ا رَأَي  ملــــــــــــّ

يو     ســــــــــــــــــِ فح ــــَ تح لـــــــه نـ ه جـــــــاشـــــــــــــــــــــَ َريـــــــح َش يف وَكــــح  َعشــــــــــــــــــ 

  
 َشعر الّشباب أَسوُد.أَراد بالنَّْسر الشَّْيَب ؛ َشبََّهه به لبَياِضه ، وَشبَّهَ الشَّباَب باْبن َدأْيَةَ ، وهو الغَُراُب األَسوُد ، ألَن 

مِّ  اللُّْغزُ و ُك أَيضاً ، وكذلك كُصَردٍ  اللُّغَزُ  ،و ويُْفتَح ، ، بالضَّ ، كلُّ ذلك ُحْفَرةٌ : يَْحِفُرَها اليَْربُوُع في ُحْجره تحَت  (3)، َمْمُدوداً  اللُّغَْيزاءُ  ويَُحرَّ

ّبِ والفأْر واليَْربُوع األَرِض ، وقيل : هو َي بذلك ألَّن هذه الّدوابَّ تَْحِفُره مستقيماً إِلى أَسفََل ، ثّم ، بين  ُجْحُر الضَّ القَاِصعَاِء والنّافقاِء : ُسّمِ

ِويُّ بعََصاه من جانٍب نَفََق تَْحِفُر في جانٍب منه َطريقاً ، وتَْحِفُر في الجانب اآلَخِر َطريقاً ، وكذلك في الجانب الثّالث والّرابع ، فإِذا َطلَبَه البَدَ 

 الَجانب اآلَخر.من 

، كثيُر النَِّكاح ، وزعموا أَّن َعُروَسه ُزفَّْت إِليه فأَصاَب رأُْس أَْيِره َجْنبََها فَقَالَت :  نَّكاحٌ  ، أَي َعظيُم األَْيِر ، ، كأَْحَمَد : َرجٌل أَيِّرٌ  أَْلغَزَ  اْبنُ و

ْكبَة ُدني بالرُّ لّصاَغانّي كاَن بَمتَاِعه كما فَعَلَه ا ولو قال :ـ  ُء الفَصيُل فيَْحتَكُّ بَذَكرهثّم يُْنِعُظ فيَِجي على قَفَاه كان يَْستَْلِقي ويُقَال : إِنّه ؟.أَتَُهّدِ

 ، وهو القَائُل : لتَْحتَكَّ به الَجْربَى في الَمعَاطن ؛ ويَُظنُّه الِجْذَل الَمْنُصوبَ ـ  أَْحَسَن في الِكنَايَة

الـــــــــــــــه  ُت حـــــــــــــــىّت ِإخـــــــــــــــَ ظـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ ا أَنــــــــــــــــح  َأاَل ُرمبـــــــــــــــ 

ز  ُ     مـــــــــــَ ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ اِ  َأو يـ عـــــــــــَ ـــــــــــح ـــــــــــإِلنـ د  ل قـــــــــــَ ـــــــــــح ن ـــــــــــَ ي  ســـــــــــــــــــــــــَ

  

لــــــــــــُت قــــــــــــدح َوَ.  ه حــــــــــــىّت ِإذا قــــــــــــُ لــــــــــــُ مــــــــــــِ  فــــــــــــُبعــــــــــــح

طـــــــــــــــ  ُ أَ     مـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ًا يـ طـــــــــــــــ   جـــــــــــــــا ـــــــــــــــِ  َب ومتـــــــــــــــََ

  
__________________ 

وقد سقطت اللفظة من نسخة الشارح ا وقد نّبه إىل هذا السقرت « .. وكُصَرد» ( بعد لفظة : وابلتحريك ا يف نسخجي القاموس اللتا بيدي :1)
 هبامش املطبوعة املصرية.

 ( يف التهذيب : اللغيز .2)
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 وَكُصَرٍد.بعدها يف القاموس :  (*)
 ( يف التهذيب واللسان : الل غحز والل غحز واللغيز  واإِللغاز.3)
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َمْخَشريُّ في َربيع األَْبَرارـ  بُن أَْشيََم ، من بَني إِياٍد ، واسُمه َسْعٌد أَو ُعْرَوةُ  ، وهو« أَْلغَزَ  أَْنَكُح من ابنِ »الَمثَُل : هو  منهو ـ  وهكذا َذَكَره الزَّ

َر ِذْكَر ُعْرَوة وَذَكر أَباه ؛ إَِشاَرةً إِلى أَنَّ االْختالفَ  الحارُث.أَو   إِنَّما هو في اْسمه ، وأَّما أَبُوه وَذَكَر األَْقَواَل الثاّلثَةَ الّصاَغانيُّ ، غيَر أَنّه أَخَّ

 فإِنّه األَْشيَُم على كّلِ حاٍل.

ُض بالذُّّمِ والَوقِيعَة. وهو َمَجاز. يُْلِغزُ  أَنَّه؛ كَ  َوقّاٌع في النّاس ، كَكتّاٍن : لَغَّازٌ  َرُجلٌ و  في َحقِّهم بكالٍم يُعَّرِ

 : الَحْفُر الُمْلتَِوي. اللُّغَزُ  وقال ابُن األَْعَرابّيِ : ُطُرٌق تَْلتَِوي وتُْشِكُل على ساِلِكها. ، وهي األَْلغَازَ و يقال من الَمجاز : اْلَزم الجادَّةَ وإِيَّاكَ و

 ُمْستَقيماً إِلى أَْسفََل ثّم يَْعِدُل عن يَِمينه وِشَماله ُعُروضاً يَْعتَِرُضها َحْفراً  أَنَّ اليَْربُوَع يَْحِفُر بين النّافِقَاِء والقَاصعَاءِ  األَْلغَاز أَي فيها.واألَْصُل 

يه  .اإِللغاز * مكانُه بذلكفيَْخفَى يُعَّمِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : أَي ذاُت تَْعريٍض وتَْوريٍَة وتَْدليٍس ، وهو َمَجاٌز. ؟(1) اللُّغَّْيَزا ما هذه اليَمينُ »رضَي هللا َعْنه :  قوُل َسيِّدنا ُعَمرَ 

َمْخَشريُّ : هكذا ُمثَقَّلَة الغَْين َجاَء بها سيبََوْيه في كتابه  أَن تكوَن تَْحقيَر  وَحقُّها مع الُخلَّْيظى ، وَرَواه األَْزَهريُّ بالتَّْخفيف ، قال : (2)قال الزَّ

يٍت.  الُمثَقَّلَِة ، كما يُقَال في ُسَكْيٍت إِنّه تَْحقيُر ِسّكِ

 وياَُلِمُزه ، وُهَو َمَجاز. ياُلِغُزه ويُقَال : رأَيتُه

 ، بالعَْين فهو تَْصحيٌف ، فَْليُْنَظْر.« لَعََزتْ »النّاقَةُ فَصيلََها : لََحَستْه بلَسانَها. فإِن لم يَُكْن لُغَةً في  لَغََزت وَذَكَر في هذه ابُن القَّطاع :

. وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو اللَّْقزُ  : [لقز] ْرُب بالُجْمع ، أَهملَه الجوهريُّ حاح في ل ك ز : ـ  الضَّ ،  كذا َوجدتُه : بالَجْمع»وفي هامش الّصِ

ْدر ، أَو في جميع الَجَسد ، أَو اللَّْكزُ ـ  «وصوابُه بُجْمع اليَدِ  ْجلَْين ، والبَْهُز  اللَّْقزُ و على الصَّ ْدر ، والَوْهُز بالّرِ بُجْمع الَكّفِ في العُنُق والصَّ

ْفُع ، ويقال : الَوْكزُ  اللَّْقزُ  وقيل : باْلِمْرفَق ، واللْهُز في العُنُق. ْدر ، واللَّْكُز : في العُنُق. وقيل : اللَّْكُز : بأَْطَراف  واللّْكُز : الدَّ : في الصَّ

 ُحْسن االختصار ؛ فإِّن األََصابع ، أَو غير ذلك ، كما سيأْتي ، وقد أَطاَل الُمَصنُِّف هنا إِطالةً غيَر مفيدةٍ ، مخاِلفاً َطريقتَه التي بَنَى عليها منْ 

ْيٍد ه ، والَوْهُز واللْهُز يأْتي ِذكُرهما بعُد ، وسيأْتي للمصنِّف في اللْهز أَنّه مع نََظائره أََخَواٌت. والذي نَقَلَه ابُن ُدرَ البَْهَز قد تقدَّم ِذكُره في َمَحلِّ 

ح به غيُر َواحٍد.، أَي أَنَّهما ُمتراِدفان  كالَّلْكز ، وهو الَوْكزُ  ولََكَزه بمعنًى واحٍد ، لَقََزه لُغَةٌ في اللَّْكز ؛ يقال : اللَّْقزَ  أَنّ   ، كما َصرَّ

ْرُب بالُجْمع في جميع الَجَسد ، نقلَه الجوَهريُّ عن أَبي َزْيد.لََكَزه يَْلُكُزه لَْكزاً  : وقد [لكز]  . وقيل : هو الضَّ

ْدرالَوجْ  هو اللَّْكزُ  قيل :و  نَِك.الحَ  كذلك فيو بُجْمع اليَد ، نقلَه الَجْوَهريُّ عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، ُء في الصَّ

 والَوْكَزةِ. اللَّْكَزةِ  ويقال : هو َشديدُ 

. قلُت : (3) د ، َخْلَف َدَربَْندَ  : للَّْكزُ و ٍة من األَُمم َخْلَف  اللَّْكزَ  هو َدْربَْنُد ِشْرَوان وهو باُب األَبواب ، والّصواُب أَن كذا نقلَه الصاغانيُّ اسُم أُمَّ

: ومّما يَِلي باَب  (4)باب األَْبَواب ، ال بَلٌَد ، وهم الَمْشُهوُرون اآلن باللزكى الذين يُِغيُرون على بالِد الَكَرجِ وَمْن َواالُهم. وقال ياقُوٌت 

ِضيَاع عامرةٍ ، وُكوَرةٍ َمأُْهولٍَة ، فيها أَحراٌر يُْعَرفُون بالَخَماشَرة ، وفَْوقَهم ، وهم أَُمٌم كثيَرةٌ َذُوو َخْلٍق وأَجساٍم ، و اللَّْكز بَلَدُ  (4)األَْبواَب 

دَّة والعَمارة الكثيرة ، إِالّ أَن (5)الُملُوُك ، وُدونَُهم الَمَشاّق ، وبينهم وبين باب األَبواِب بلد َطبَرسَران  فَِة من البأْس والّشِ  شاه ، وهم بهذه الّصِ

 ثُر َعَدداً ، وأَْوَسُع بلداً.أَك اللَّْكزَ 

 كَكتٍِف : البَخيُل. ، اللِِّكزُ و

وسيأْتي للُمصنِّف في ل ه ز وفي خ س ؛  وهي ُرْقعَةٌ تُْدَخُل في ثَْقب اْلِمْحَور إِذا اتََّسَع. قالَه الّصاَغانيُّ ، كِكتَاب : ِنَخاَسةُ البَْكَرة. اللََّكازُ و

 كما ال يَْخفَى.فِذْكُره ُهنَا ُمخلٌّ باالختصار ، 

__________________ 
َتِفي. (*)  يف القاموس : فـََيخح
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أنه مّر بعلقمة بن العقواء يبايض أعرابياً يلغز  عنههللارضيقوله : ما هذه اخل قا  يف اللسان : ويف حديث عمر »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
ابلقاف والعا يف اللســان ا وصــوابه « العقواء»كذا « مل حيلف فقا  عمر ما هذه اخل له يف اليما وير  األعرايب أنه قد حلف له وير  علقمة أنه

 انظر اإلصابة.« الفغواء»
 يف أبنية كتابه. 468/  2( يف الفائ  2)
 ( قيدها ايقوت ابلقلم بفتح فسكون ففتح. ومثله يف التكملة بزايدة ألف والم.3)
 .«ابب األبواب»( معجم البلدان 4)
 .«طربستان»البلدان وابألصر  ( عن معجم5)
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هما لْيلَى بْنت قُّراَن في َسفٍَر حتَّى  بن أَْفَصى بن ُدْعمّيِ بن َجديلَةَ ، يقال : إِنهما ، كُزبير : اْبنَا أَْفَصى بن َعْبد القَْيس لَُكْيزٌ و َشنٌّ و كانَا مع أُّمِ

حيَل فَدَّتْ  ي ، لَُكْيزاً  نََزلَْت ذا ُطوى ، فلّما أَراَدت الرَّ وَدَعْت َشنًّا ليَْحملَها ، فَحَملََها وهو َغْضبَاُن ، حتّى إِذا  ، أَي قالْت له : فَِداَك أَبي وأُّمِ

ِء في غير يُْضَرُب في َوْضع الَشي فََجَرى َمثاَلً ،« لَُكْيزٌ  يَْحِمُل َشنٌّ ويُفَدَّى»َشنٌّ :  ن بَعيرَها فََماتَْت ، فقالفي الثَّنِيَّة َرَمى بها ع (1) كانا

َك ياَعلَْيَك بَجعَ  َشنٌّ ألَخيه : ثّم قال ، وقيل : يُْضَرُب لَمْن يُعَاني ِمَراَس العََمل فيُْحَرَم ، ويَْحَظى غيُره فيُْكَرُم ، َمْوِضعه وهذه  .لَُكْيزُ  َراِت أُّمِ

ي بَياِن قََصٍص َمَحلُّه ُكتُُب الجملَةُ األَخيَرةُ غيُر محتاجٍة في اإِليَراد هنا ، وقد تََرَكَها َغيُره من الُمَصنِّفين نََظراً لالختصار ؛ فإِّن اإِلطالةَ ف

 األَْمثَاِل ، ولذا اْقتََصَر الجْوَهريُّ على إِيراِد الَمثَِل فقط.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 .تاََلَكَزاو ، اَلَكَزه ُماَلَكَزةً 

 ، كُمعَظٍَّم ، أَي َذليٌل ُمَدفٌَّع عن األَْبَواب ، كما في األََساس. ُملَكَّزٌ  ومن الَمَجاز : هو

أْس  اإِلشارةُ بالعَْين ونَحِوَها أَصلُهو والَمْرُز واللَّْقُس والنَّْقُس : العَْيُب. اللَّْمزُ و في الَوْجه. وقال الفَّراُء : الَهْمزُ  : العَْيبُ  اللَّْمزُ  : [لمز] ، كالرَّ

 وقيل : هو االْغتياُب. والشَّفَة مع كالٍم َخفّيٍ.

ُهْم َمنْ )َء بهما قولُه تعالَى : ، من َحّدِ َضَرَب ونََصَر ، وقُرى يَْلِمُزهو لََمَزهُ يَْلُمُزهُ   .(2) (يف الصََّدقاتِ ) يَْلِمُزكَ  (َوِمن ْ

 لََمْزتُهو َهَمْزتُهيقال :  ، قال الكسائيُّ : الدَّْفعُ  : اللَّْمزو قال أَبو َمْنُصور : األَْصُل في الَهْمزو ، أَي َضَربَه لََمَزه لَْمزاً  ، وقد الضَّْرب : اللَّْمزُ و

 ، إِذا َدفَْعتَه. (3)

أَي من بابَْي نََصر وَضَرَب ، ولم يُْحتَْج إِلى إِعادتهما ثانياً ، وهذا الحرُف نقَلَه من التَّْكملَة وليس ـ  يَْلِمُزهو يَْلُمُزه أَي ، الشَّْيُب ، القَتِيرُ  لََمَزهو

 ، كَسَحاب ، اللََّمازو وال يَْخفَى أَّن هذه العباَرةَ أَْفَوُد من عباَرة المصنِّف. .«القَتِيرُ  لََمَزه»ونَصُّ الصاَغانّيِ :  َظَهَر فيه. :ـ  فيها ِذْكُر البابَْين

ٌ  ُهَمَزةٍ : العَيّاُب للنّاس مثلُ  اللَُّمزةُ و  ، الهاُء فيها للمبالغَة ال للتَّأْنيث. لَُمَزةٌ  ، وكذلك امرأَة

 ي يَِعيبَُك في َوْجِهك ، والُهَمَزةُ : َمن يَعيبُك في الغَْيب.الذ : اللَُّمَزةُ  أَو

 لهم. العَيّابُ  اللَُّمَزةُ و للنّاس ، أَو الُهَمَزةُ : الُمْغتابُ 

قَا بينهما وقاال : الُهَمَزةُ  أَو هما بمعنًى َواِحدٍ  يت ، ولم يُفَّرِ ّكِ اُج وابُن الّسِ جَّ هم. : الذي يَ  اللَُّمَزةُ  ، هكذا قالَه الزَّ ُرِوَي عن وْغتَاُب النّاَس ويَغُضُّ

ُق بين األَحبَّة. (4) لَُمَزةٍ  (َوْيل  ِلُكلِّ مُهََزة  ) ابن َعبّاٍس في تفسير قوله تعَالَى : ُق بين الَجَماَعِة الُمفَّرِ  قال : هو الَمّشاُء بالنَّميَمة والُمفَّرِ

 في القَفَا. الُمْغتَابُ  اللَُّمَزةُ و أَو الُهَمَزةُ : الُمْغتَاُب في الَوْجه ،

 : في االستقبال. اللَُّمَزةُ و وقال اللَّْيث : الُهَمَزةُ : الذي يَْهِمُز أَخاه في قَفَاه من َخْلفه ،

 : لَِقيَه بالعَْيب له. لََمَزه لَْمزاً  وقال ابُن القَّطاع

 الطَّعّاُن في أَْنَسابهم. : َمَزةُ اللُّ و بِذْكر ُعيُوبهم ، أَو الُهَمَزةُ : الطَّعّاُن في النَّاس

 : باللَِّسان ، أَو َعْكُسه. اللَُّمَزةُ و أَو الُهَمَزةُ : بالعَْين ،

ْدق أَو بالعَْين أَ « الُمْغتَابُ  الُهَمَزةُ :»والصحيح أَّن هذه األَْقَواَل داخلةٌ في قوله أَّوالً :  أْس ، ؛ فإِّن الذي يَْغتَابُهم أََعمُّ من أَْن يكون بالّشِ و بالرَّ

ة االشتقاق.  َحقَّقه غيُر َواحٍد من أَئمَّ

ل ، وَسيَأْتي ذْكُر بعضها في َمادة همز. أَقوالٌ  فقولُه :  أَطاَل بذْكرَها ِكتابَه ُخُروجاً عن جادَّة التَّْحقيق ، َكما هو ظاهٌر عند التَّأَمُّ

زُ و  .، نقلَه الصاغانيُّ ، وهو بََدلٌ  : التَّلَمُّسُ  التَّلَمُّ

زُ و َر قوُل َمْنُظور بن َحبَّةَ : السُّْرَعةُ في السَّْير : التَّلَمُّ  ، نقلَه الصاغانيُّ أَيضاً ، وبه فُّسِ
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ااَي خـــــــــــــاَف َأنح  طـــــــــــــَ
َ

زَاحـــــــــــــاِدي املـــــــــــــ مـــــــــــــ  لـــــــــــــَ   تــــــــــــــَ
َزا    ي حنـــــــــــــُ  َوامـــــــــــــِ

َ
ِذ املـــــــــــــ نـــــــــــــح َ مـــــــــــــنح حـــــــــــــَ  حُيحســـــــــــــــــــــــــــَ ح

  
__________________ 

 .«كانوا»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  1)
 .58( سورة التوبة اآية 2)
 ( اللسان :  زته وملزته وهلزته.3)
 ( اآية األوىل من سورة اهلمز.4)



7441 

 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ازُ  . الَّلمَّ اٍز ، نقلَه اللِّْحيَانيُّ  ، كَشدَّاٍد : النَّّماُم ، كَهمَّ

 ابن األَْعَرابّيِ.، كُرّماٍن : الُمْغتابُون بالَحْضَرة ، عن  اللُّّمازُ و

 : الُمْغِري بيَن االثْنَْين. اللَُّمَزةُ و

 : الُمالَغَزةُ. الُمالَمَزةُ و

وقيل : هو صْنٌف من الِمْزج ،  َواحَدتُه بهاٍء. ، أَي ثََمٌر معُروٌف ، عربيٌّ ، وهو في بالد العََرب كثيٌر ، اْسٌم لْلِجْنس. ، م اللَّْوزُ  : [لوز]

 القُْمُروُص. وَصْل إِلى أَْكله إِالّ بَكْسٍر. وقيل : هو ما َدقَّ من الِمْزِج. ومن أَسمائه :واْلِمْزُج : ما لم يُ 

ئَة والَمثَانَة فإِنّه ُحْلُوه أَما وهو على نوعين : ُحْلٌو وُمرٌّ ، ولكّلٍ منهما َخواّص : ْدر والّرِ ويَزيُد أَكُل  بُرُطوبَته وِلينه ، ُمْعتَِدٌل نَافٌع للصَّ

نُ  ماغ ، ويَُسّمِ  ؛ ألَن فيه ِغذاًء َحَسناً. َمْقُشِوره بالسُّكَّر في الُمّخِ والّدِ

ُن الَوَجعَ و ه حارٌّ في الثّالثَة ، يُفَتُِّح السَُّدَد ، ويَْجلُو النََّمَش ، ويَُسّكِ مُ  ُشْرباً وتَْقطيراً في األُذُن ، ُمرُّ ن تَْمريخاً في باط ويُلَيُِّن البَْطَن ، ويُنَّوِ

 البْوَل. ويُِدرُّ  القََدَمْين وتَْسعيطاً ،

 .اللَّْوز وفي الُمْحَكم : أَي فيها أَشجاَر من : َكثيَرتُه. َماَلَزةٌ  أَرضٌ و

ثين. بائعُه. ، كَشّداٍد : اللَّّوازُ و  وقد ُعِرَف به بعُض الُمَحّدِ

زُ و . اللَّْوزُ  َع منه نََواه ، ويُْحَشى فيه؛ وذلك أَن يُْنزَ  التَّْمُر الَمْحُشوُّ به : كُمعَظٍَّم : الُملَوَّ  ، نَقَلَه الصاغانيُّ

زُ و زٌ  ورُجلٌ  من الُوُجوِه : الَحَسُن الَمليحُ  الُملَوَّ َوَرة. ُملَوَّ  : َخفيُف الصُّ

 597ُء ، الُمتَوفَّى سنةَ ، الُمْقرى اللَّْوزيُّ  بالجانب الشَّْرقّيِ ، وإِليها نُِسَب أَبو ُشَجاعٍ محّمُد بُن أَبي محّمد بن الَمْقُرون : َمَحلَّةٌ ببغدادَ  اللَّْوِزيَّةُ و

 .615، سمع ابن الَمادح ، مات سنةَ  اللَّْوِزيُّ  ، وابنُه عبُد الَحقِّ 

 لََجأَ. يَلُوُز لَْوزاً  إِليه الزَ و

ُ  الَماَلزُ  منه :و  ، لغةٌ في الذّال. : الَمْلَجأ

. َء : أََكلَهالشَّيْ  الزَ و  ، نقلَه الصاغانيُّ

 ، نقلَه الصاَغانيُّ أَيضاً. َما يَتََخلَّصُ  ، أَي منه يَلُوزُ  َما يُقال :و

ٌب. اللَّْوز ، وهو ِشْبهُ القََطائف يُْؤَدُم بُدْهن م مَن الَحْلَواءِ  اللَّْوِزينَجُ و ولو ذُِكَر في الجيم  هنا َذَكَره األَْزَهريُّ وغيُره ، وقال الصاَغانيُّ : ُمعَرَّ

 لكان َوْجهاً ، وقد أََشْرنا إِليه هناك.

 لَه. إِتباعٌ  ، وهو ُمْحتَاجٌ  كَكِتٍف ، أَي لَِوزٌ  إِنّه لَعَِوزٌ  يقال :و

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما يُ 

 ؛ هما ُخْربَتَا الَوِرَكْين ، كما في التَّْكملَة واألََساس. لَْوَزتَْيه : لُْحمتاِن في َجانِبَيِ الَحْلِق ، يقال : هو يَْشُكو لَْوَزتَْيه ، وَطعَنَه في اللَّْوزتانِ 

ةٌ َوراَء الَخليج القُْسَطْنطينّيِ. الزُ و  : أُمَّ

. الالّزيُّ  بي َسْهلبُن أَ  (1)وأَبو الُحَسْين   : شاعٌر فاضٌل ، َذَكَره السمعانيُّ

 َوَدَخل بينهم. ، كَمنََع : َخالََطهم لََهَزهم : [لهز]

ْدر والَحنَك ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ. وقيل : لََكزَ و لََهزَ و ْرُب بُجْمع اليَِد في الصَّ ْرُب بالُجْمع في اللهَ  اللْهزُ  بمعنًى َواحٍد ، وهو الضَّ قَبَِة : الضَّ اِزم والرَّ

 ، عن أَبي َزْيد. وقال ابُن بُُزْرج :
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 : في العُنُق ، واللَّْكُز : بُجْمِعَك في ُعنُقه وَصْدره. اللْهزُ 

 .كلَهَّز تَْلهيِزاً 

ه بَرأْسه : يَْلَهُز لَْهزاً  الفَِصيلُ  لََهزَ و َضاع. أَو بِفيه َضَرَب َضْرَع أُّمِ  عنَد الرَّ

ْهِزَمة التي تكونُ  : ِمن َدوائِر الَخْيلِ  الالَِّهزِ  دائَرةُ و  في الَخْيل. (2)، وتُْكَره ، وَذَكَرَها أَبو ُعبَْيدة  على اللِّ

َف تَأْنيَف السَّْيِر ، أَي ُضبَِّر العَْيِر ، وأُنِّ  لُِهَز لَْهزَ  ، ومنه قوُل األَْعَرابّيِ : لُِهَز لَْهزاً  ، وكذلك الفَْرُس ، وقد الُمَضبَُّر الَخْلقِ  : الرُجلُ  الَمْلُهوزُ و

 تَْضبِيَر العَْيِر ، وقُدَّ قَدَّ السَّْير الُمْستَِوي.

 ، يقال : الرُجُل َخالََطه الشَّْيبُ  : الَمْلُهوزُ  من الَمَجاز :و

__________________ 
 أبو ا سن.« : الز»( يف معجم البلدان 1)
 .«دأبو عبي»( عن التهذيب واللسان وابألصر 2)



7443 

 

يحُب  َملحُهوزٌ  الَقِترُي ا َأي َوَخطَه ا فهو هَلََزه َيُب. وقا  أَبو َزيحد : يـَُقا  للّرُجر َأّوَ  ما َيظحَهُر فيه الشــ  ا مثّ هو َأِشحَرُت ا مثّ َأشــح
بََة : هَلََزه : قد  الش يحُب وهَلحَزَمه. قا  اأَلزحَهري  : وامليُم زائدٌة ا ومنه َقوُ  ُر ح

زُِمهح   هَلحَزَم َخد ي  به ُمَلهح
 ، قال الُجَمْيُح وهو ُمْنِقذُ بُن الطَّّماح : الَمْوُسوُم في ِلْهِزَمتِه من الِجَمال : الَمْلُهوزُ و

ِب  ر تح بـــــــــــرَاكـــــــــــِ وزٍ مـــــــــــَ هـــــــــــُ لـــــــــــح  فـــــــــــقـــــــــــاَ  هلـــــــــــا :  مـــــــــــَ

يـــــــه     َح وَمســـــــــــــــــــــِّ يـــــــح مـــــــَ ّرِي اجلـــــــُ ِذيـــــــبِ  (1)ضـــــــــــــــــــــُ عـــــــح  بـــــــتـــــــَ

  
َمِة ، ألَّن ِسَمات القَبَائل مشهورةٌ.« َمْلُهوزٍ  بَراكبِ »وإِنَّما قال :  ه بهذه الّسِ  ليَُخصَّ

اْلتَقَى َجباََلن ّحتَّى يَضيَق  اْجتََمعَت األََكَمتاِن ، أَو األََكَمةُ ؛ يَُضّران بالطَّريق. وإَِذا كذلكو ، (2)الطَّريق  يَْلَهزُ  : الَجبَلُ  الَّالِهزُ  قال النَّْضُر :و

قاق ،كَهيْ  ما بينهما  صاِحبَه. وقال أَبو َحنيفَةَ : يَْلَهزُ  ، كلُّ َواحٍد منُهَما فهَما اَلِهَزانِ  ئَِة الزُّ

 : األَكَمةُ إِذا َشَرَعْت في الَواِدي واْنعََرَج عنها. الاّلِهَزةُ 

 في قَّبِ البَكَرةِ. بإِْدَخاِلَها كِكتَاٍب : ُرْقعَةٌ يَُضيَُّق بها الِمْحَوُر الَواِسعُ  في البَْكرة ، اللَِّهازُ و

 نقلَه الصاغانيُّ ، والميُم زائدة. ، بالتَّْحريك : اللِّْهزَمةُ  اللَهَزةُ و

ْدقَْين ، اللِهَزةُ و . بكسر الهاِء : المرأَةُ السَّمينةُ ُظُهوِر الّشِ  ، نقلَه الصاَغانيُّ

قَبَةالّضاِرُب بالُجْمع في اللَهاِزِم  ، كِمْنبٍَر : اْلِمْلَهزُ و  قال الّراجز : والرَّ

ــــــــــــــــــاِن أَ  ن ــــــــــــــــــَك شــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــوم ل ر  ي  كــــــــــــــــــُ

ِر     زانِ عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ِإزاِء الــــــــــــــــبــــــــــــــــئــــــــــــــــح هــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح  مــــــــــــــــِ

  

 ِإذا يـَُفوُت الض رحُب حَيحِذفَانِ 

َي  َعلَمٌ  : ِمْلَهزٌ و ُسّمِ
 بذلك. (3)

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْرُب. قال األَْصَمعيُّ : اللْهزُ  والَوْكُز َواحٌد. وقال  (4) اللْهزُ و وبَهْزتُه ولََكْمتُه ، إِذا َدفَْعتَه. وقال ابُن األَْعَرابّيِ : البَْهزُ  لََهْزتُه : الدَّْفُع ، والضَّ

 .(5) وبََهَزه وَمَهَزه ونََهَزه وبََحَزه ونََحَزه وَمَحَزه وَوَكَزه َواحدٌ  لََهَزه الِكَسائيُّ :

َل به َملََكانِ »في الَحديث : و  أَي يَْدفَعَانه ويَْضِربَانه. ، «يَْلَهَزانِه إِذا نُِدَب الَميُِّت ُوّكِ

 ، كَكتٍِف : الشَّديُد. اللِهزُ و

ْوا  ، كَكتّاٍن. لَّهازاً و ، اَلِهزاً  وقد َسمَّ

 ، أَهملَه الجوَهريُّ وصاحُب اللَِّسان. اَلَز يَِليزُ  : [ليز]

اَغانيُّ : هو لُغَةٌ في الَز يَلُوُز ، أَي  لََجأَ. وقال الصَّ

 ، وقد ذُكَر قريباً. : الَمْلَجأُ ، كالَماَلز الَمِليزُ  ؛ َمِليزاً  يقال : ما أَجدُ و

 فصر امليم
 مض الزاي
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لَه الجوَهِريُّ ، ونََسبَه األَزَهريُّ البن ُدَرْيد ، قال : وَمتََس مثلُه ، قال األَزهريُّ : ولم أَْسَمْعَها أَهم َرَمى به. ، إِذا بَسْلحه فاُلنٌ  َمتَزَ  : [متز]

َواُب أَنّه قوُل اللَّيْ  اَغانيُّ ، والصَّ  يُق ذلكث ، وسيأْتي في متس تحقلغيِره. قال الصاغانيُّ : ولم أَِجْدهُ في الَجْمَهرة. قلُت : والقْوُل ما قَالَه الصَّ

.. 

َواُب في الثاني الكْسر : ِمَحازاً و َمْحزاً  الجاريَةَ ـ كَمنََع ـ َمَحزَ  : [محز]  ، أَنَشَد َشِمٌر : نََكَحَها ظاهُره أَنَّها بالفَتْح ، والصَّ

اَز  ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــعــــــــــــــــِ يِن ال ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــاٍة مــــــــــــــــنح ب ت ــــــــــــــــَ  ُرب  ف

ازِ     نــــــــــــــــــــَ ٍن كــــــــــــــــــــِ ٍة ذاِت هــــــــــــــــــــَ اكــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــّ  حــــــــــــــــــــَ

  

ِن  َديــــــــــــــح زٍّ انزي  (6)ذي َعضــــــــــــــــــــــــــــُ ئــــــــــــــِ لــــــــــــــَ كــــــــــــــح  مــــــــــــــُ

ِة و     لـــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــح ازِ َ َش  لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــُ حـــــــــــــــــــــَ  املـــــــــــــــــــــِ

  
. وهذا الحرُف أَهَملَه الجوَهريُّ ، ونقلَه ابُن القَّطاع واللَّْيُث ، وأَنشَد اللَّيْ  اَغانيُّ  ُث لَجرير :أَي النَِّكاح ، وقد َضبََطه الصَّ

ه  تــــــــــُ يــــــــــح َرزحَدُ  شــــــــــــــــــــــــاعــــــــــرًا فــــــــــَخصــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــاَن الــــــــــفــــــــــَ

زَ     َرزحَدُ  أُمـــــــــــــ    ـــــــــــــََ اعـــــــــــــرِ الـــــــــــــفـــــــــــــَ  ه مـــــــــــــنح شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف التهذيب : ومنِّيه.1)
 ( يف التهذيب : يلهز الطري  ا يقطعه ويضّر به.2)
 .«بذلك لعله سقرت قبله لفة رجر (ابألصر : ل )قوله : يسم  »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
ُز.4)  ( زيد يف التهذيب : واللكح
والذي ورد يف التهذيب : وقا  الكســــــــائي ؛ هلزته وهنزته ووهزته واحد. وقا  ابن األعرايب : هلزه وهبزه ومهزه وهنزه وَنزه ( هذه عبارة اللســــــــان ا 5)

 وحبزه وخمزه ووكزه ا مبعىن واحد.
 ( األصر والتهذيب والتكملة ا ويف اللسان : ذي عقدين.6)
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دة ، وبََحزه ، بالنُّون ، ونََحَزه ، بالميم ، َمَحَزه فاُلناً : لََهَزه ، أَو َمَحزَ و  ، بالميم ، وَمَهَزه ، بالاّلم ، ولََهَزه بالنُّون والهاِء ، ونََهَزه ، بالُمَوحَّ

دة ، وبََهَزه ابُن األَْعَرابّيِ : البَْهَز واللْهَز نَقََل الِكَسائيُّ منهّن الثَمانيَةَ األَُوَل ، وَذَكَر  ولََكَزه وَوَكَزه وَوَهَزه ولَقََزه ولَعََزه : أََخَواٌت. ، بالُمَوحَّ

ه ، وقد أََشْرنَا والنَّْهَز ، وتَقَدَّم اللَّْقُز قريباً ، وكذلك اللَّْبُز واللَّتُْز ، وقد أَْغفََل المصنُِّف اللَّْعَز بهذا المعنَى في َموضع الَمْحزَ و والَوْكَز والَمْهزَ 

 إِليه.

قَاِق الَوَرِق ، وَوْرُده أَبيُض  َمْرماُحوزُ  يُْختََصُر فيقالو ، (1) يضاً : َمْرُوَماُحوِزي: َرْيَحاٌن ، ويقال له أَ  الَماُحوزُ و ، وهو نَباٌت مثُْل الَمْرِو الّدِ

يحِ ، ويقال له :  ويأَتي في خربش. الُخَرْنبَاُش ، ، وهو َطيُِّب الّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 ، «َماُحوَزنَا فلَم نَزْل ُمْفِطِريَن حتى بَلَْغنَا»الحديُث :  نهم وبيَن العَُدّوِ ، وفيه أَساِميهم ، بلُغَة الّشام ، ومنه: هو الَمَكاُن الذي بَي الماُحوزُ 

 َء أَُحوُزه ؛ ألَنه لو كان كذلك لقيل : َمَحاَزنَا ، وَمُحوَزنَا. َحقَّقَه األَزهرّي.وليس من ُحْزُت الشَّيْ 

أَبي ُعبَْيد ، وقيل : هو  (2)، عن  فقَْرصٌ  الَمْرزُ  فإِذا أَْوَجعَ  ، ليس باألَظفار ، ُص بأَْطَراف األََصابع َرفيقاً غيَر ُموِجعٍ : القَرْ  الَمْرزُ  : [مرز]

 فَمَرَزه أَنّه أَراَد أَن يَْشَهَد ِجنَاَزةَ رُجل ويَُصلِّي عليه ،»في َحديث ُعَمَر رضَي هللا عنه : وأَْخذٌ بأَْطَراِف األَصابِع ، قَليالً كان أَو َكثيراً. 

َد أَن يَُكفَّه عن الصَّالة َعلَْيَها ؛ ألَّن الَميَِّت كان ُمنَافِقاً عنَده ، وكان ُحَذْيفَةُ رضَي أَي قََرَصه بأََصابعه ؛ لئالَّ يَُصلَِّي عليه ، كأَنَّه أَرا ، «ُحَذْيفَةُ 

 هللا عنه يَْعِرُف الُمنَافِقين.

 ، أَي قد نِيَل منه. َمِريزٌ  ، ومنه ِعْرضٌ  العَْيُب والشَّْينُ  الَمْرزُ و

ْرُب باليَد : الَمْرزُ و َر أَيضاً حد الضَّ  يُث َسيِّدنا ُعَمَر الذي َمرَّ قريباً.، وبه فُّسِ

 ة بالبَْحَرْين.  :(3) َمْرزُ و

 لي منه أَي اْقَطعْ  وَضبََطه في الّصحاح بالفَتْح ، ، بالَكْسر ِمْرَزةً  ِلي ِمْن َعِجيِنكَ  اْمُرزْ  يقال :و وهي غيُر التي بالبَْحَرْين. أُْخَرى : ة َمْرزُ و

 .َمْرزاً َمَرَزَها يَْمُرزها  وقد قِْطعَةً.

ّمِ : الِحَدأَة ، أَو طائٌر كالِعْقبَان. الُمْرَزةُ و  ، بالضَّ

ً « بالّضمّ »إِنما َذَكَره بعَد قوله : ـ  ، بالفَتْح الَمْرزتَانو ، نقلَه  الَهنَتَان النّاتِئَتان فوَق الشَّْحَمتَْين :ـ  لَرْفع االْلتبَاس ، فال يكوُن ُمْستَدركا

 الصاغانيُّ ، وهو من األَساس.

 منه ، أَي قد نِيَل منه ، وهو َمجاز. ُمْمتََرزٌ و َمِريزُ  ، وقال ابُن األَْعَرابّي : ِعْرضٌ  ناَل منه وِمْن ِعْرضه : ِعْرَضه اْمتََرزَ و

 َشِريَكه : َعَزَل عنه َمالَه. اْمتََرزَ و

 من الِعْرض. االْمترازُ  ومنه أُِخذَ  نال منه. ، بالفَتْح : َمْرَزةً و ، بالَكْسر ، ِمْرَزةً  من َمالهِ  اْمتََرزَ و

. قَصيرٌ  ، أَي ـ كعُلَبِط ـ وتَُشدَُّد الميمُ  تَُمِرزٌ  رجلٌ و  ، نقَلَه الصاغانيُّ

 ، عن اللِّْحيَانّي. ماَرَسه : مثْلُ  ماَرَزهو

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ه َمَرزَ  بيُّ ثَْدَي أُّمِ َي الثَّْديُ  َمْرزاً  الصَّ وهو كِكتَاٍب ، ونََسبَه  لذلك ، كَذا في اللَِّسان. قلُت : الِمَرازَ  : َعَصره بأََصابعه في َرَضاِعه ، وُربََّما ُسّمِ

 .(4)الصاَغانيُّ البن ُدَرْيد 

 ، بالَكْسر : َعلَْم. تِْمَرازٌ و

 ، كعاَُلِبط : القَصيُر. التَُّماِرزُ و

وِم. َمَرزُ و كةً : ناِحيَةٌ ببالِد الرُّ  ، محرَّ
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ب ، عن أَبي حنيفَةَ ، والجمع الَمْرزُ و  .ُمُروزٌ  ، بالفَتْح : الُحبَاُس الذي يَْحبُِس الَماَء ، فارسيُّ معرَّ

قَه. َمْرزاً  الشََّرابَ  َمَرزَ و  : تََذوَّ

ه ، واإِلنَاَء : َمألَه ، فَْليُْنَظْر.واإِلنَاَء : َمألَه. وهذان عن ابن القّطاع ، وكأَنَّه لُغَةٌ في َمزَ   َر ، بتقديم الّزاي ، وقد تقدَّم َمَزَر النَّبيَذ َمْزراً : َمصَّ

ه َمّزاً  : [مزز] ه. : َمزَّ  َمصَّ

__________________ 
 .«َمرحماحوزِي»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  1)
 ( اللسان : عند أيب عبيد.2)
َرحَز .( قيدها ايقوت 3)

 امل
 .326/  2( اجلمهرة 4)
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ةُ و ةُ منه ، وهي الَمزَّ ةُ  : الَمرَّ ةَ  فتُْرِضعُها جاَرتُها» حديُث الُمغيَرة : ، ومنه الَمصَّ تَْينو الَمزَّ  .«الَمزَّ

ةُ و يَْت للَْذعها اللَِّساَن ، وقيل : اللَّذيَذةُ الَمْقَطع ، عن ابن األَْعرابّيِ ، هكذا َرواه أَبو َسعيد بالفَتْح ، وأَنشدَ  الَخْمُر اللَّذيَذةُ الطَّْعم : الَمزَّ  ُسّمِ

 لألَْعَشى :

ــــــــــاً  كــــــــــئ ــــــــــ  ت ان مــــــــــُ ــــــــــر حيــــــــــحَ َب ال هــــــــــمح ُقضــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــُ ت  اَنَزعــــــــــح

َوًة و     هــــــــــــــــح ز ةً قـــــــــــــــــَ رُ  مــــــــــــــــُ ا َخضــــــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــَ  رَاُووقـــــــــــــــــُ

  
 وقال َحّسان :

ـــــــــــــــــــــَ  ا قـ اهـــــــــــــــــــــَ َبن  فـــــــــــــــــــــَ َوٌة كـــــــــــــــــــــَ ز ةٌ هـــــــــــــــــــــح   مـــــــــــــــــــــُ
امح     تــــــــــــَ ِد بــــــــــــفــــــــــــَ ِّ اخلــــــــــــِ هــــــــــــح ُة الــــــــــــعــــــــــــَ ديــــــــــــثــــــــــــَ  حــــــــــــَ

  
ّمِ َمْمُدوداً ، قال الفارسيُّ : هو على تَْحويل التَّْضعيِف ، وهو اسٌم لَها ، ولو كان نَْعتًا لقيل : كالُمّزاءِ   بالفَتْح. َمّزاءُ  ، بالضَّ

ةُ  وقال أَبو حنيفَةَ :  : الخمُر التي تَْلَذُع اللَِّساَن. الُمّزاءُ و الُمزَّ

 وليسْت بالَحاِمَضة ، قال األَْخَطُل يَِعيُب قوماً :

ُم  رحهبــــــُُ رحُب شــــــــــــــــــــُ َ  الشــــــــــــــــــــ  اُة وبــــــئــــــح حـــــــَ َ  الصــــــــــــــــــــ  ئــــــح  بــــــِ

َرتح     ز اءُ فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــُم  (1)ِإذا جـــــــــــَ ُ
رُ  املـــــــــــ كـــــــــــَ  والســـــــــــــــــــــــــ 

  
ّيِ  حمن الُمّرِ  .(2)وقال ابُن ُعْرٍس في ُجنَْيد بن عبد الرَّ

حـــــــــــــَ   وحَم الضـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ رحَب نـ َ   ا ـــــــــــــَ  ال حتســـــــــــــــــــــــــــَ

َك و     رحبــــــــــــــــــــــــَ زّاءَ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
ُ

 ابلــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــاردِ  املــــــــــــــــــــــــ

  
 َكَذَب عليَّ ، وهللا ما َشِرْبتَُها قَطُّ. فلّما بَلَغَه ذلَك قال :

فأُْدِغَم ؛ ألَّن فُْعاَلَء ليس من أَْبنيَتهم ، ويقال ـ  بفَتْح العينـ  : َضْرٌب من الشََّراب يُْسِكُر. قال الجوَهريُّ : وهي فُعاَلءُ  الُمّزاءُ  قال أَبو ُعبَْيد :

ّيٍ في قول هو فُعّاٌل من الَمْهُموز ، قال : وليس بالَوْجه : ألَ  اِء والسُّالِّء. وقال ابُن بَّرِ ّن االشتقاَق ليس يَُدلُّ على الَهْمزة ، كما َدلَّ في القُرَّ

ع قبَل ، قال : هذا َسْهٌو ؛ ألَنَّه لو كانت الَهْمَزةُ للتأْنيث الْمتَنََع االسُم من الصَّْرف عند اإِلْدَغام ، كما امتنَ « فُعاَلُء فأُْدِغمَ »الَجْوَهرّيِ َوهو 

، وهو الفَْضُل ، والهمزةُ فيه لإِلْلحاق ، فهو بمنزلة قُوباٍء في َكْونه على وزن فُْعالٍء ، قال : ويجوُز  الَمزّ  فُْعالٌء من ُمّزاءٌ  اإِلْدَغام ، وإِنََّما

ّمِ ، فإِنّه من  الُمزُّ  كذلكو منه ، أَي أَْفَضُل. أََمزُّ  ،، والمعنَى فيهما واحٌد ؛ ألَنَّه يقال : هو أَْمَزى منه  الَمِزيَّة فُعّاالً من ُمّزاء أَن يكونَ  ، بالضَّ

يَْت للَْذِعَها اللَِّساَن   .(3)أَسماِء الَخْمر أَيضاً ؛ ُسّمِ

ةُ و يُّ المِ  من ِديَار قَُضاعةَ ، وإِليها يُْنَسُب اإِلماُم الَحافُظ أَبو الَحّجاج يُوُسُف بُن الّزِكي بالَكْسر : ة بدمشقَ  ، الِمزَّ ، َرَوى عن الِعّزِ الَحّرانّيِ  ّزِ

ْحمن بُن يُوُسَف ، وأَبو بكر بُن يُوُسَف ،  وابنُه أَحمُد بُن أَبي بكر ، ، وابن أَبي الَخْير ، وَصنََّف ُكتُباً مفيدةً ، وأَُخوه محّمٌد ، وابنُه عبُد الرَّ

ثُون.  وحفيُده محمُد بن أَحمَد : ُمَحّدِ

ةُ و ّمِ : ، الُمزَّ ةٌ  وال َخْيَر فيها ، قال الَجوهريُّ : وال يُقَال : ُحُموَضة َطْعمُ  فيها التي الَخْمرُ  بالضَّ يُْرَوى في بيت  ، بالَكْسر. ويقال : ِمزَّ

ةُ  األَْعَشى بالَوْجَهْين. وقال بعضهم :  ، وهو َطعٌم بين الَحاَلوةِ والُحُموضة ، وأَْنَشَد : َمَزاَزةٌ  الَخْمُر التي فيها : الُمزَّ

ز ةٌ  ا  مـــــــــــــــُ ا فـــــــــــــــِإَذا مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ زحجـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــبـــــــــــــــَر مـــــــــــــــَ

ُذو ُ     نح يــــــــــــَ ا مــــــــــــَ هــــــــــــَ مــــــــــــُ عــــــــــــح ذ  طــــــــــــَ تح لــــــــــــَ زِجــــــــــــَ  مــــــــــــُ

  
 وقيل : هي ِمن ِخْلط البُْسر والتَّْمر.

 وقَْدٌر. فَْضلٌ  ، أَي عليك ِمزٌّ  له يقال : فاُلنٌ و ، والَمْعنيَان مقتربان. ، بالَكْسر : القَْدُر والفَْضلُ  الِمزُّ و

 من هذا ، أَي أَْفَضُل. أََمزُّ  وهذا

. أَي فاِضالً  ، كأَِميٍر ، َمِزيزاً  ِصْرتَ  ، بالفَتح ، أَي تََمزُّ  بالَكْسر ــ  يا هذا َمِزْزتَ و  ، نقلَه الّصاَغانيُّ

َكه َمْزَمَزهو رَ  فتََمْزَمزَ  بََل به وأَْدبََر ،وأَقْ  : َحرَّ َك ، وكذلك البَْزبََزةُ ، وهو التَّْحريُك الشَّديُد ، وبه فُّسِ قوُل ابن َمْسعُود في َسْكَراَن أُتَِي  : تََحرَّ

َك تَحريكاً َعنيفاً ؛ لعلَّه يُِفيُق من ُسْكره ويَْصُحو. ، «َمْزِمُزوهو تَْرتُِروه»به :  ُكوه ؛ ليُْستَْنَكهَ ، وهو أَن يَُحرَّ  أَي َحّرِ



7448 

 

. بينهما : باَعْدتُ  َماَزْزتُ و اَغانيُّ  ، نقلَه الصَّ

تْ و  ، نقلَه الصاغانيُّ أَيضاً. به النِّيَّةُ : تَبَاَعَدتْ  تََمازَّ

زَ و  اْشَرب»من َحديث أَبي العَاليَة :  ، وقال أَبو َعْمٍرو : هو ُشْربُه قَليالً قليالً. وفي روايةٍ  . تََمصََّص الشََّرابَ تََمزَّ

__________________ 
 ( التهذيب والصحاح : إذا جر .1)
 .«املزي»( التهذيب واللسان 2)
زّاء ا ابلفتح ا اخلمر.3)

َ
 ( وورد يف األساس : امل
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 هبذا املعىن ا واملشهوُر بزاٍي وراٍء ا وقد ذُكَر يف َ َلِّه. ا «مُتَّزِزح  الن بيَذ وال
كةً : الَمَهُل. الَمَززُ و  ، محرَّ

ً و  .كالَمَزاَزة والفَْضُل ، الَكثَْرةُ  أَيضا

. القَليلُ  ، كأَميٍر : الَمِزيزُ و  ّمما يَُمصُّ

ْعبُ  : الَمِزيزُ و  ، بالفَتْح. الَمزِّ و زِّ كاألَمَ  الذي ال يُنَاُل في فَْضِله ، الصَّ

 لهُ ، أَو َعِزيٌز فاضٌل. : إِتْبَاعٌ  َمِزيزٌ  َعِزيزٌ و

انٌ  ، ُمزٌّ  َشَرابٌ  يقال :و ّمِ : بَْين الَحاِمض والُحْلِو. ُمزٌّ  وُرمَّ ّمان : ما كان َطعُمه بيَن َحالوةٍ وُحُموضٍة.  الُمزُّ  قال اللَّْيث : ، بالضَّ من الرُّ

 .ُمزٌّ  وَحَكى أَبو َزْيد عن الِكالبِيِّين : َشَرابُكم

 ؛ وذلك إِذا اْشتَدَّْت ُحُموَضتُه. الُمُزوَزةِ و الَمَزازةِ  َشَرابُُكم أَْقبَحَ  َمزَّ  وقد

َك. للقيَام : نََهضَ  تََمْزَمزَ و  وتَحرَّ

قُوابَنُو فُ  تََمْزَمزَ و  ، هكذا في َسائر النُّسخ ، وصوابُه فَِرقُوا : كما هو نَصُّ التَّْكملَة. الٍن : اْنَحاُشوا وتَفَرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، أَي فاِضٌل. أََمزُّ و َمزيزٌ و ِمزٌّ  رجلٌ 

َزهو .َمزَّ َمَزاَزةً  وقد  : َرأَى له فَْضالً أَو قَْدراً. َمزَّ

َزهو ُل الُهَذليُّ :بذلك األَمْ  َمزَّ لَه ، قال الُمتَنَّخِ  ر : فَضَّ

ه  َوتــــــــــــــِ اٍج وِإخــــــــــــــح جــــــــــــــّ َوَة حــــــــــــــَ اَن ُأســــــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ل

فيف و     ِداَن ولـــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــح ـــــــــــــــزُ يف جـــــــــــــــُ زِي  متـــــــــــــــَح

  
ل. ل. قلُت : ولم أَِجْده في شعر المتنّخِ ْلتُه على َحّجاجٍ وإِْخَوته ، وهم بنو الُمتَنَّخِ  َكأَنَّهُ قَال : ولَفَضَّ

ْقه في األَْصنَاف الثَّمانيِة ، وإِذا كان قَليالً فأَْعِطه ِصْنفاً َواحداً  ِمزٍّ  إَِذا كان الَماُل ذا»قَوُل النََّخعّيِ :  ، بالَكْسر : الَكثَْرةُ ، ومنه الِمزُّ و  .«ففَّرِ

 ، إِذا َكثَُر. َمِزيزٌ  ، فهو َمزَّ َمَزاَزةً  وقد

 ، أَي قَليٌل. ةٌ َمزَّ  ويُقَال : َما بَِقَي في اإِلنَاِء إاِلّ 

 ، وهو الذي يَقَُع َمْوقِعاً في بَالَغته وَكثَْرته. الَمزيز ءِ اسُم الشيْ  الَمزُّ و

زُ و  وُشْربُه. الُمزِّ  : أَْكلُ  التََّمزُّ

 : التَّْعتَعَةُ. الَمْزَمَزةُ و

ةٌ  ويقال : َصْحفَةٌ   ، بالَكْسر ، أَي َواسعَةٌ. (1) ِمَمزَّ

ةٌ  وِحْنَطةٌ   لتي ال يَكاُد يُْعَجُن َدقيقُها ؛ لَرَخاَوته.، وهي ا مازَّ

 .(2)أَي َحَسٌن ُمُمتَدٌّ ـ  بالفَتْحـ  َمْزَمازٌ  وَخْلقٌ 

السََّرْخسيُّ ، عن ُمعتب بن بديل ، وعنه ابنُه أَْحَمُد ، وعن أَْحَمد جماَعةٌ منهم : ابنُه محّمٌد ، وأَبو  َمزيزٍ  وكأَميٍر : إِْسَحاُق بُن إِبراهيَم بن

 ، َذكره الَخطيُب في تاريخه. َمِزيز حامٍد النُّعَْيميُّ ، وعن محّمٍد أَبو الَحَسن بُن رْزقََويه ، وقَريبُهم محّمُد بُن موسى بن إِسَحاَق بن

ُث َحَماةَ إِْدريُس بُن محّمد بنوكُزبَْير :  حيم ،  ُمَزيزٍ  ُمَحّدِ ين ، َرَوى عن ابن َرَواَحةَ ، وَطبَقَته ، وأَوالُده : التاُج أَحمُد ، وعبُد الرَّ تَقيُّ الّدِ

 وستُّ الدَّار. قال الذََّهبيُّ : سِمْعُت منهم.
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. وقال َشِمٌر :  اْلِمْشلَْوزُ  : [مشلز] َذَكَره األَزهريُّ في ش  ، أُِخَذ من اْلِمْشِمش واللَّْوز ، اْلِمْشِمَشةُ الُحْلَوةُ الُمّخِ  وهو بالَكْسر، أَهملَه الَجْوَهِريُّ

اَغانيُّ : ل ز. ين ؛ ألَّن َصْدَر الَكلَمِة ُمَضاَعٌف ، وإِّما في في أََحِد الَمَواضع الثَّالثة : وَحقُّه أَن يُْذَكرُ  قال الصَّ ُمْعتَّلِ  إِّما في ُمَضاَعِف الّشِ

ين.  وهذا أَْولَى ؛ ألَّن الَكلمةَ مركَّبَةٌ ، فصاَرْت كَشقَْحَطب وَحْيعََل وأََخواتِهَما قال : الّزاّيِ ؛ ألَّن َعُجَز الَكلَمِة أَْجَوُف ، وإِّما في ُربَاعّيِ الّشِ

 من الُمَركَّبات. كذا في التَّْكملَة.

 ، أَهملَه الجوَهريُّ والصاَغانيُّ ، وهو قَْلُب َضُموٍز ، كذا َذَكَره صاحُب اللَِّسان. ، كَصبُوٍر : ُمِسنَّةٌ  َمُضوزٌ  ناقةٌ  : [مضز]

 ، وقال : ليس بثَبٍت. (3)، كالَمْصد ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وَذَكَره ابُن ُدَرْيد  النَِّكاح : ِكنايةٌ عن الَمْطزُ  : [مطز]

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 من قَُرى بَلَْنِسيَةَ. : قريَةٌ  َمَواطيز

__________________ 
 .«مزة»( عن التكملة وابألصر 1)
 .«مهتد»( عن التكملة وابألصر 2)
 .5/  3( اجلمهرة 3)
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كُ  الَمْعزُ  ، ِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَدَرٌك ، فإِّن اإِلطالَق كاٍف ، ولو قال : ، بالفَتْح الَمْعز : [معز]  * لََجَرى على قاِعَدته التي هي كالنَّّص ،ويُحرَّ

ّم ، األُْمعُوزُ و كأَميٍر ، الَمِعيزُ و اغانـ  ويَُمدُّ  ، بالَكْسر َمْقُصوراً  الِمْعَزىو ، كِكتَاب ، الِمعَازو ، بالضَّ ي ، فال ِعْبَرةَ بإِنكار َشْيخنا له نَقَلَه الصَّ

أِْن من الغَنَم ، وقولُه إِنّه أَي الَمدَّ معروٌف ، وال يَثْبُْت : أُْن َذَواُت الصُّوِف ، قال هللا تعالَى  فالَمْعزُ  ؛ ِخاَلُف الضَّ َذَواُت الشُّعُور منها ، والضَّ

ٌن َمْصُروٌف ،  ِمْعًزى قََرأَ أَهُل المدينة والُكوفَة وابُن فُلَيحٍ بتَْسكين العَْين ، والباقُون بتَْحريكَها. قال ِسيبََوْيه : (1) (اثْ َننْيِ ) اْلَمْعزِ  (َوِمنَ ) : ُمنَوَّ

ا هو من نَْفِس الكِلم ؛ يَُدلُّ على ذلك ألَّن األَلَف لإِلْلَحاق ال للتَّأْنِيث ، وهو ُمْلَحٌق بِدْرَهٍم على فُْعلٍَل ؛ ألَّن األَلَف المْلَحقَةَ تَْجري َمْجرى م

َن ، فَكَسَروا ما بَْعَد ياِء التَّْصِغير ، كما قالوا : ُدَرْيِهٌم ، ولو كانت  ِمْعًزى وأَُرْيٍط ، في تَْصِغير ُمعَْيزٍ  قولُهم : وأَْرًطى ، في قول َمن نَوَّ

اُء :للتَّأْنِيث لم يَْقِلبوا األَلَف ياًء ، كما لم يَْقلبوها في تَ   ُمؤنثةٌ ، وبعُضُهم َذكََّرَها ، وقال األَْصَمعيُّ : الِمْعَزى ْصغير ُحْبلَى وأُْخَرى. وقال الفَرَّ

ذا يُْصَرُف إِ  ِمْعزى قال : نعْم ، وقال ابُن األَْعَرابّيِ : ؟قال : نعْم ، قلُت : وِذْفَرى من الذَّفَر ؟الَمعَز من ِمْعَزى قلُت ألَبي َعْمِرو بن العاَلِء :

 ُشبَِّهْت بِمْفعٍَل ، وهي فِْعلَى ، وال تْصَرُف إِذا ُحِملَْت على فِْعلَى ، وهو الَوْجه عنده.

 .َمَواِعزُ  وج .ِمْعَزاةٌ و ماِعَزةٌ  الذََّكُر ، واألُْنثَى الماِعزُ  وقيل : للذََّكر واألُْنثَى ، كصاحب وَصْحب الَمْعزِ  : َواحدُ  الماِعزُ و

 ، قال القَُطاِميُّ : األُْمعُوزُ  َكْسر : اسٌم للَجْمع ِمثْل البَقَر ، وكذلك، بال ِمعَازٌ  ويقال :

َوااَن  عــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــِ ا هبــــــــــــمح وســـــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــ   فصـــــــــــــــــــــــــَ

ِب و     يـــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ِر امل قـــــــــــــــَ ازِ ِإىل الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ  املـــــــــــــــِ

  
 ، وقيل : الحاِزُم المانُِع ما َوراَءه ، وهو َمَجاٌز. الَخْلقِ  (2) الشَّديُد َعْصبِ  : الرُجلُ  الَماِعزُ  قال اللَّْيُث :و

اخ : الَمعَزِ  ِجْلدُ  : الَماِعزُ  قال الجوهريُّ :و  ، قال الشَّمَّ

اً وُ  وَن ِدرح ــــــــــــَ عــــــــــــُ بــــــــــــح رَداِن مــــــــــــن خــــــــــــاٍ  وســــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــُ

دِّ     ــــــــــقــــــــــِ ن ال ُروٌ  مــــــــــِ قــــــــــح زُ عــــــــــلــــــــــ  َذا  مــــــــــَ  مــــــــــاعــــــــــِ

  
 ، أَي مع ذاك.« على ذاك»قولُه : 

. بَسَواِد العراقِ ة  : ماِعزُ و  ، نقلَه الصاَغانيُّ

 والّضائُن : الضَّعيُف األَْحَمُق. الَماِنُع ما َوراَءه. الَحاِزمُ  الرُجُل الشَّْهمُ  : الَماِعزُ  قال ابُن َحبيب :و

 .(3)من العََرب  أَبو بَْطنٍ  : ماِعزٌ و

 ، في قِصَّة مذكوَرةٍ في جزِء ابن الطالبة. الَمْرُجومُ  األَْسلَميُّ  بُن ماِلك ماِعزُ و

 بن ثَْوٍر البَكائّي ، له ِوفَاَدةٌ ، َذَكَره ابُن الَكْلبّيِ. بُن ُمَجاِلد ماِعزُ و

 البَْصريُّ ، ُرِوَي عن اْبنه عبد هللا عنه. ماِعزٍ  بنُ  ماِعزُ و

م قبلَه.، نََزَل البَْصَرةَ ،  آَخُر تَميميٌّ غيُر َمْنُسوبٍ  : رُجلٌ  ماِعزٌ و  وقيل : هو الُمتقّدِ

 رضَي هللا عنهم. َصحابيُّون

بَاءِ  ، بالّضّم : األُْمعُوزُ و ْرُب من الّظِ ، وقيل : هو القَِطيُع منها ، وقيل : هو ما بَين الثَّالثِين إِلى  (4)، قيل : الثَّالثُون منها إِلى َما بَلَغَْت  الّسِ

:  األُْمعُوز وقال األَزهريُّ : َجماَعةُ الثَّيَاتل من األَْوَعال. وقال َغيَره : األَْوعاِل. من َجماعةٌ  األُْمعُوزُ  أَو ، األَْربَِعين. األَِخيُر نَقَلَه الجوهريُّ 

ة. باِء خاصَّ  جماعةُ التُّيُوس من الّظِ

 .أََماِعزُ و أََماِعيزُ  ج

 لبحُث في ذلك قريباً.، وقد تَقَدََّم ا قد يَُؤنَُّث وقد يُْمنَعُ  بالَكْسر مقصوراً  الِمْعَزىو

َماِن : صاحبُه. ، كَكتّاٍن : الَمعّازُ و لَُها على الغَنَم في ِشدَّةِ الزَّ  قال أَبو محّمد الفَْقعَسيُّ يَصُف إِبالً بكثْرة اللَّبَِن ، ويُفَّضِ
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وِ   حــــــــــــُ مــــــــــــح
َ

ــــــــــــيــــــــــــ  ابملــــــــــــ اًل ل يــــــــــــح َن كــــــــــــَ لــــــــــــح كــــــــــــِ  يــــــــــــَ

َي     ازُ ِإذح َرضــــــــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــّ
َ

و ِ  املــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــُ  ابلــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ 

  
 يَْجَمُع ويَْمنَُع. الذي لُ البَخي بالَكْسر وياِء النِّْسبَة : الِمْعِزيُّ  عن ابن األَْعَرابّيِ :و

__________________ 
 يف القاموس : وابلتحريك. (*)
 .143( سورة األنعام اآية 1)
 وما أثبت عن التهذيب واللسان. وكله ضبرت قلم.« عصب»( ضبطت يف القاموس والتكملة 2)
 .325( وهم بنو ماعز بن جساس بن مرة بن ذهر بن شيبان كما يف مجهرة ابن حزم ص 3)
 ( يف التهذيب : إىل ما زادت.4)
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اَلبَةُ  الَمعَزُ و َكةً : الصَّ  ، أَي َحْزنَةٌ ذاُت ِحجاَرة. وهو َمَجاٌز. َمْعَزاءُ  ، وأَْرضٌ  أَْمعَزُ  َمَكانٌ  ؛ يقال : ، ُمَحرَّ

مِّ ـ  ُمْعزٌ  ج فَة ، قال َطَرفَةُ : ُمْعزٌ  ، فأَّما َمْعَزاَواتٌ و ، أََماِعزُ ـ و بالضَّ  فعلى تََوهُِّم الّصِ

ُص  رحهـــــــــِ ـــــــــُ اُس يـ بـــــــــَ ا الـــــــــَبســـــــــــــــــــــــح اٌد هبـــــــــَ امجـــــــــََ ُزهـــــــــَ عـــــــــح   مـــــــــُ
رَا    مــــــــــح َة ا ــــــــــُ مــــــــــَ اَلقــــــــــِ اض والصــــــــــــــــــــــــ  خــــــــــَ َ

اِت املــــــــــ نــــــــــَ  بـــــــــــَ

  
ا  .َمْعَزاءَ  َجْمعُ  َمْعزاواتٌ و ؛ فألَنَّه قد َغلََب عليه االْسُم. أََماِعزُ  وأَمَّ

ْلُب ، َحَكى ذلك في باب األَْرِض الغَِليظِة ، وقال في باب  الَمْعزاءُ و ْمعَزُ األَ  وقال أَبو ُعبَْيٍد في الُمَصنَّف : : الَمَكاُن الَكثِيُر الَحَصى الصُّ

غَاُر ، فعَبَّر عن الَواِحِد الذي هو الَمْعَزاءُ  فَْعالَء ،  بالَحَصى الذي هو الَجْمع. الَمْعَزاءُ  : الَحَصى الّصِ

ْحَراُء فيها إِشراٌف وِغلٌَظ ، وهو ِطيٌن وَحًصى ُمْختَِلَطان ، غير أَنََّها أَْرٌض ُصْلبَةٌ َغِليَظةُ الَمْوِطِئ. اءُ الَمْعزَ  وقال ابُن ُشَمْيٍل :  : الصَّ

 وأَْصلَبَه ، قالَه اللَّْيُث ، وهو َمَجاٌز. ما أََشدَّه ، أَي ِمن َرُجلٍ  أَْمعََزه َما يقال :و

 ، نقَلَه الصاغانيُّ ، إِْن لم يكن تَْصِحيفاً عن تََمعََّر ، بالّراِء ، أَو تََمغََّر ، بالغَْين. الَوْجهُ : تَقَبَّضَ  تََمعَّزَ و

 ، نقلَه الصاغانيُّ أَيضاً. اْشتَدَّ َعْدُوه ، إِذا البَِعيرُ  تََمعَّزَ و

جُل ، َمِعزَ و  .كأَْمعَزَ  ، ِمْعَزاه كفَِرَح : َكثَُرتْ  الرَّ

 .(1) َجدَّ في األَْمرِ  الرُجُل ، ِإذا اْستَْمعَزَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 ، َرَوى عن ابِن َمْسعُوٍد ، وعنه أَبو َوائٍِل. كُزبَْيٍر : تابِِعيٌّ  السَّْعِديُّ  ُمعَْيزٍ  عبُد هللا بنُ و

 ، كُمعَظٍَّم : ُصْلُب الِجْلِد ِخْلقَةً. ُمَمعَّزٌ  رُجلٌ و

أْنَ  عَْزُت الِمْعَزىمَ  يقال :و  ، ونقَلَه المصنُِّف في البََصائِر عن ابن َعبّاد. َعَزْلُت هِذه من هِذه ، أَي ـ كَمنََع ـ وَضأَْنُت الضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

باِء  الماِعزُ  ائِِن : » (2)من الّظِ  ألَنهما نَْوَعاِن.« ؛ (3)ِخالُف الضَّ

 .األَْمعَزِ  القَوُم : صاُروا في أَْمعَزَ و

ْمِل َضَوائِنُه   ، وهو َمَجاٌز. َمَواِعُزه ، وِلَطافُه (4)وقال األَْصَمِعيُّ : ِعَظاُم الرَّ

 : الَجادُّ في أَْمِره. الَماِعزُ ـ و كَكتِفٍ ـ  الَمِعزُ و

 : َمْعُصوُب الَخْلِق. َمِعزٌ  ورُجلٌ 

دَّةُ ، وقيل : الميُم زائدةٌ ، وقد ذُِكَر في  الَمعَز أَي ُكونُوا أَِشدَّاَء ُصبُراً ؛ من ، «واْخَشْوِشنُوا تََمْعَزُزوا»ُرِوَي حديُث ُعَمَر : و وهو الّشِ

 َمْوِضِعِه.

أْيِ. أَْمعَزَ  وما  َرأْيَه ، ِإذا كان ُصْلَب الرَّ

 في َرأْيِه : َصلَُب وَجدَّ. اْستَْمعَزَ و

 : ُكْنيَةُ َرُجٍل. َماِعزٍ  وأَبو

 : رُجٌل ، قال الشَّاِعر : َماِعزٍ  ْلقََمةُ بنُ عَ وَ 

ُة بــــــــــــــَن  مــــــــــــــَ قــــــــــــــَ لــــــــــــــح َك اي عــــــــــــــَ زِ َوحيــــــــــــــحَ   مــــــــــــــاعــــــــــــــِ
زِ     رَائـــــــــــــــِ ِح ا ـــــــــــــــَ َواقـــــــــــــــِ  هـــــــــــــــر لـــــــــــــــَك يف الـــــــــــــــلـــــــــــــــ 
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لَزَ و به َملَزَ  : [ملز] لَسَ  امَّ اَلزاً و َمْلزاً  ، تََملَّزَ ـ و ظاِهُره أَنه كأَْكَرَم ، وقد َضبََطه الصاغانيُّ وغيره بتَشديِد الِميِم ، وقالُوا : هو لغةٌ في امَّ  اّمِ

 َذَهَب به. : تََملُّزاً و

لَزَ و عنه َملَزَ  يُقَالو َر. عنه ، إِذا امَّ  تَأَخَّ

 .(5)منه ، أَي ال أَتََخلَُّص  أَتََملَّزُ  ، ويقال : ما ِكْدُت أَتََملَُّص من فالٍن وال تََخلَّصَ  هو ، أَي فتَملَّزَ  ، كَملََّسه ، : َخلََّصه َملََّزه تَْمِليزاً و

 واْختََطفه ، كاْمتَلََسه. : اْنتََزَعه اْمتَلََزهو

لَزَ و منه اْنَملَزَ و يت.، نقلَه الجوهريُّ  أَْفلَتَ و : اْنَملَسَ  امَّ ّكِ   عن ابِن الّسِ

َجال الَمِلزُ و . ، كَكتٍِف : العَِضُل من الّرِ  ، نقلَه الّصاَغانيُّ

__________________ 
 .8/  3( اجلمهرة 1)
 وهو ما أثبتاه.« قوله الضباب الصواب الظباء كما يف اللسان»وهبامش املطبوعة املصرية : « الضباب»( ابألصر : 2)
 .«ضاينال»( عن اللسان وابألصر 3)
 .«ضوانيه»( عن التهذيب وابألصر 4)
 .«أي أختلص»( يف اللسان : 5)
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ئْبُ  ، الَمالّزُ و  ؛ ألَنّه يَْذَهُب بُسْرَعٍة. كَكتّاٍن : الذِّ

كةً ، الَملََزى بِْعتُه يقال :و  أَي الَملََسى. ، ُمَحرَّ

 ، وتََملََّس تََملُّساً : َخَرَج منه. تََملُّزاً  من األَْمر تََملَّزَ  ويُقَال :

ْفَراِء ، وإِْكثَاُره ُمثَقٌِّل جدًّا معروٌف ، والَواحَدةُ بهاءٍ  ، ثََمٌر ، م الَمْوزُ  : [موز] ٌك للباَءة ، يَزيُد في النُّْطفَة والبَْلغَِم والصَّ ؛ ألَنه  ُملَيٌِّن ُمِدرٌّ ُمَحّرِ

ُخون. قلُت : هو مشاَهٌد في نََواِحي َمْقَدُشوه. قال أَبو َحنيفَةَ : َمْوَزةٍ  من الثَّالثِين إِلى َخْمِسِمائَةِ وقِْنُوه يَْحِمُل  ُء الَهْضِم ،بَطي  ، نقلَه الُمَؤّرِ

، وال تََزاُل فَِراُخها تَْنبُُت َحولََها ، كلُّ  تَْنبُُت نَبَاَت البَْردّيِ ، ولها َوَرقَةٌ َطِويلَةٌ َعِريَضةٌ تكوُن ثالثةَ أَْذُرعٍ في ِذَراَعْين ، وتَرتفُع قاَمةً  الَمْوَزةُ 

ا ، وتَْبقَى البََواقِي فَِراخاً ، َواحٍد منها أَْصغَُر ِمن َصاِحبِه ، فإِذا أَْجَرْت قُِطعَِت األُمُّ من أَْصِلَها ، وَطلََع فَْرُخَها الذي كان لَِحَق بها ، فيَ  ِصيُر أُمًّ

ها. الَمْوَزةِ  َمثَِلي كَمثَل فقال : ؟: لَم ال تَُكوُن ِمثِْليـ  فيما َرواه األَْصَمِعيُّ ـ  عَُب الْبنِهقال أَشْ  فال تََزاُل هكذا ، ولذلك  ال تَْصلُُح حتّى تَُموَت أُمُّ

 ، كَشدَّاد. َمّوازٌ  بائِعُهو

ثٌ  الَمّوازُ و ويَةَ : ُمحّدِ وَما َظَهَر لي ـ  (1)براَءْين ـ  وهو شيُخ البُخاِرّيِ ، وقد َحَصَل فيه تَْصِحيٌف ُمْنَكر للمصنِّف ، وَصوابُه الَمّرار بُن َحمُّ

ل َشِديٍد ، وتََصفُّح أَكيٍد ، في التَّْبصير للحافظ ، واإِلكمال وَذْيله للّصابُونّيِ ، فلم أَجْد في المُ  ثين َمن ذلك إِالّ بعد تَأَمُّ ، إِلى أَن  الَمّوازُ  اسُمهَحّدِ

مة الفَتْح : قال الَجيّانيُّ : أَبو أَحمَد ا َويه الَهَمَذانيُّ أَرَشَدنِي هللا تعالَى بإِلهاِمه : فَظَهر أَنه تَْصحيٌف. وقال الَحافُظ في ُمقَّدِ بفَتْح ـ  لَمّراُر بُن َحمُّ

 نه في الشُُّروط.يقال إِّن البُخاريَّ َحدََّث عـ  الميم والذّال الُمْعَجَمة

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، وقد رأَيتَُها. (2): قَريةٌ بمصَر ، من أَعمال جزيَرة قَِويْسنَا  الَمْوز ُمْنيَةُ 

 يُّ في العُقُود.: َحدََّث ، َذَكَره الَمْقريز الَمّواز : من العُلَماِء الَماِلكيَّة ، وهو مشهوٌر. ومحّمُد بُن عبد هللا بن َحَسن بن الَمّواز وابنُ 

وأَهَملََها  َدفَعَه. وَمَحَزه ونََحَزه وبََهَزه بَمْعنَى : (3) َمهَزه ، أَهملَه الَجْوَهريُّ ، وقال الكَسائيُّ وابُن األَْعَرابّيِ : يُقَال : ، كَمنَعَه َمَهَزه : [مهز]

 َسائّي.صاحُب اللَِّسان ، وَذَكَره استطراداً في ترجمة لََهَزه ، نَْقالً عن الك

، وفي  اّمازَ  ، وكذلك اْستََمازَ و تََميَّزَ و اْنمازَ و فاْمتَازَ  بالَكْسر ، الِميَزةُ  ، واالسمُ  َميََّزهو كأََماَزه : َعَزلَه وفََرَزه ، َماَزه يَميُزهُ َمْيزاً  : [ميز]

، وما َذَكَره المصنِّف  َميَّز يَُميِّز من« يَُميِّزَ »َء ، وقُرى ماَز يَِميزُ  من يَِميزَ َء قُرى (4) (اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ ) يَِميزَ  (َحّّت )التَّْنزيل العَزيز : 

يغَتَ  ِمْزتُه من األَْفعَال الُمَطاوعة كلَِّها بمعنًى َواحٍد ، إِالّ أَنَُّهم إِذا قالوا : ْين ، كما أَنهم فلم يَْنَمْز ، لم يتََكلَُّموا بهما جميعاً ، إِالّ على َهاتَْين الّصِ

يغَتَْين ، ال يَقُولُون : ، واَل َزيَّْلتُه فلم يَتََزيَّْل ، وهذا قَْوُل  يَتََميَّزْ  فلم َميَّْزتُه إِذا قالُوا : ِزْلتُه فلم يَْنَزْل ، لم يتَكلَُّموا به إِالّ على َهاتَْين الّصِ

 اللِّْحيَانّيِ.

َل  : يَِميُزه َمْيزاً  ءَ الشي مازَ و ، هكَذا في سائِر األُُصوِل الموجودةِ ، والذي في الُمْحَكم : فََصَل بَعَضه من بعٍض ،  بَْعَضه على بعٍض فَضَّ

َواب.  وهذا هو الصَّ

 ، عن ابن األَْعَرابّيِ. اْنتَقَل من َمكاٍن إِلى َمكانِ  ، إِذا فاُلنٌ  مازَ و

 َضِل.َشديُد العَ  ، كَهْيٍن وَهيِِّن : َميِّزٌ و َمْيزٌ  َرجلٌ  يقال :و

ى القَْوُم : اْستََمازَ و  ِعَصابَةٌ منهم ناحيةً ، كاْمتَاَز ، قال األَْخَطُل : تَنَحَّ

ا  كـــــــــــهـــــــــــَ ـــــــــــح ل ٌش مبـــــــــــُ ـــــــــــح َري ـــــــــــُ ا قـ حهـــــــــــَ ريِّ غـــــــــــَ ـــــــــــُ ـــــــــــِإنح ال تـ  ف

ٍش     َريـــــــح ن قــــــــُ نح عـــــــَ كـــــــُ ازٌ يـــــــَ مـــــــَ تـــــــَ ُر  ُمســـــــــــــــــــــح زححـــــــَ (5)ومـــــــَ
 

  
جلُ  تََميَّزَ و  وهو َمجاٌز. (6) (ِمَن اْلَغْيظِ ) تََميَّزُ  (دُ َتكا) ، ومنه قولُه تعالَى : من الغَْيظ : تَقَطَّعَ  الرَّ

 ، َماز َرأََسك ـ وقد يقوُل : مازِ  قَوُل القاتِِل للَمْقتُوِل :و

__________________ 
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 ابن محويه الثقفي أبو أمحد اهلمذاين.ـ  أيضاً ـ  ( يف تقريب التهذيب : مرار1)
 با القاهرة واالسكندرية.( يف معجم البلدان قـَوحَسِنّيا كورة من كور مصر 2)
 ( يف املطبوعة الكويتية : مهمزة.3)
 .179( سورة آ  عمران اآية 4)
 وما أثبت عن األساس.« . ومرحر.. ( ابألصر : ال تعريها5)
 .8( سورة امللك اآية 6)
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ـــ َمعحَناه ُمد  ُعنـَُقكَ و  ُكُت ـ رِجح رأحسَ  َيسح طََب. قا  أَبو منصورَأو رََأَسك. قا  الل يحث : فِإذا قا  ا َأخح اأَلزحَهري  :  َك ا فقد َأخح
ذيب : ال َأعحرفُ  ال أَدحري ما هو ه يف التـ هح ك هبذا املعىَن  مازِ  ا وَنصـــــــ  ِإالّ َأنح يكوَن مبعىَن ماِيزح ا فََبخ َر الَياَء فقا  :  رَأحســـــــَ

ر َقَطت الياُء  مازِي ا وَحَذَف الياَء لأَلمح ذيب : وســـــَ ُله َأّن َرجاًل أَراَد  يف نـََوادره : ابُن اأَلعرايبّ  يف اأَلمحر.ا وَنص  التـ هح َأصـــــح
ُه مازٌِن ا فقا  : َحاُء. مازِ  قـَتحر َرُجٍر الح تَـعحَماًل ا وَتَكل َمتح به الُفصح يحَف ؛ تـَرحِخيُم مازٍن ا فصاَر ُمسح واقـحَتَصَر  رَأحَسك والس 

 صاحُب اللَِّسان عل  ما ذََكَره اأَلزهري .
 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 بيَن األَْشيَاِء. التَّْميِيزُ  : الَمْيزُ 

ْفعَةُ. الَمْيزُ و  : الّرِ

 ْسر : التَّنَقُُّل.، بالكَ  الِميَزةُ و

 : صاُروا في ناحيَة ، وقيل : اْنفََرُدوا. اْمتَاُزواو القَومُ  تََميَّزَ و

 اْنفََصل منه. ِء :عن الشي استمازَ و ِء : تَبَاَعَد منه ،عن الشَّي اْستََمازَ و

 بَعُضُهم من بَعض. تََميَّزَ  القَْوُم : امتازَ و

ُب والتَّنَ  التََّمايُزُ و  افُُس.: التََّحزُّ

 األََذى من الطَّريق : نَّحاه وأََزاله. مازَ و

َل عنه. اْنَمازَ و  عن ُمَصالّه : تََحوَّ

 (فصر النون)
 مض الزا 

اَغانيُّ ، وهو السَّعَُف. ، بالَكْسر : قِْشُر النَّْخلَِة األَْعلَى النِّْبزُ  [نبز]  ، نقَلَه الصَّ

 اللَّْمز. : ِمثْلُ  بالفتح ، النَّْبزُ و

َد للَكثَْرة. كنَبََّزه لَقَّبَه ، ، إِذا نَبََزه يَْنبُِزه َمْصَدرُ  ، النَّْبزُ و  ، ُشّدِ

 .األَْنبَازُ  والَجْمعُ  بالتَّْحريك : اللَّقَبُ  ، النَّبَزُ و

اَغانيُّ ، وزاَد المصنِّف : كَكتِف : اللَّئيمُ  النَّبِزُ و اَغانيُّ بشيْ  ، ولم في َحَسبِه وُخلُقهِ  ، نقلَه الصَّ  ٍء.يُقَيِّْده الصَّ

 ، كُهَمَزة : يُلَقُِّب النّاَس كثيراً. نُبََزةٌ  رجلٌ و

َر قَولُه تعالَى :  : التَّعَايُرُ  التَّنَابُزُ و أَي ال تُعَايُروا بها  (1) (اِبْْلَْلقابِ ) تَنابَُزوا (َوال)؛ وهو أَن يُلَقَِّب بَعُضُهم بَعضاً بما يُعَيُِّره به ، وبه فُّسِ

، وهو يَْكثُُر فيما كان  التََّداعي باألَْلقاب : هو التَّنابُزُ  قيل :و بعَضكم بعضاً بما تَْكَرُهون ، بل يجُب أَن يَُخاَطَب الُمْؤِمُن بأََحّبِ األَسماِء إِليه.

ا ، ومنه  قَُّب بقُْرقُور.أَي يُلَ  ، «قُْرقُوراً  يُْنبَزُ  أَنَّ َرُجالً كان» الحديُث : َذمًّ

 ، مثُل َزْيٍد وَعْمرو ، وأَسماُء عاّمٍ ، مثُل فََرٍس وَرُجٍل ونحوه. نَبَزٍ  وقال الخليُل : األَسماُء على َوْجَهْين : أَسماءُ 

 .ناجزٌ  وَذَهَب ، فهو كفَِرَح ونََصَر : اْنقََضى وفَنِيَ  ُء ، بالجيم ،الشَّيْ  نَجزَ  : [نجز]

كفَِرَح ، قال شيُخنَا : اللُّغَتَان فَصيَحتَان َمْسُموَعتَان ، وَحقََّق ابُن غالٍب  نَِجزَ  ، وقد يُقَال : َحَضرَ  ، من َحّدِ نََصَر : ُز نَْجَزاً يَْنجُ  الَوْعدُ  نََجزَ و

هو الواِرُد في معنى فَنَِي واْنقََضى ، واْختَاَره جماَعةٌ ، ـ  كفَِرحـ  نَِجزَ و هو الوارُد في َمْعنَى َحَضَر ،ـ  كنََصرَ ـ  نََجزَ  في َشْرح الِكتاب أَنّ 
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الِكتَاُب ، إِذا أَردَت تََماَمه ، بالَكْسر ، فَتُْح الجيِم ليس بجائز ، فإِذا أَرْدَت به الُحُضوَر فَتْحَت منه ،  نَِجزَ  حتَّى قال القَائل :وَكثَُر َدَوَرانُه ، 

ة وغيُره ، والصَّواب أَن هذا هو األَْفَصُح في االناِجز للحديث : أَتَى بأَْمرٍ  هاب في شْرح الدُّرَّ ستعمال ، واللُّغَتَان َمْسُموعتان. . وماَل إِليه الّشِ

 انتهى. قلُت : وأَنَشَد الجْوَهريُّ قَوَل النّابغَِة الذُّْبيَانّيِ :

ًة و  مـــــــــَ امـــــــــَ  وِعصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ت ـــــــــَ ـــــــــلـــــــــي ـــــــــعـــــــــًا ل ـــــــــي َت َرب ـــــــــح ن  كـــــــــُ

ــــــــد     حــــــــَ  وق وَس َأضــــــــــــــــــــــح ــــــــُ ــــــــاب ُك َأيب ق ــــــــح ل ــــــــمــــــــُ زح ف  جنــــــــَِ

  
فَتْح الجيم ، وقال : َمعناه فَنَِي وَذَهَب ، واألَكثُر على قول أَبي ُعبَْيد ، ب« نََجزْ »هكذا َضبََطه بكسر الجيم ، وَرَوى أَبو ُعبَْيد هذا البيَت 

 ومعنَى البيِت : أَي اْنقََضى َوْقُت الضَُّحى ؛ ألَنّه ماَت في ذلك الَوْقت. وأَبو قابُوس : ُكْنيَةُ النُّْعَمان بن الُمْنذِر.

. الكالُم : اْنقََطعَ  نَِجزَ و  وتَمَّ

كِّ و  .كأَْنَجَزها إِْنَجازاً  قََضاَها ، ، مْن حّدِ نََصَر : يَْنُجُزَها نَْجزاً  حاَجتَه نََجزَ  يت :قال ابُن الّسِ

 َشَرٍف من قََضائَها. ، أَي َعلَى ويَُضمُّ  ، بفَتْح النُّون حاَجتِكَ  نَْجزِ  أَْنَت َعلَى يقال :و

__________________ 
 .11( سورة ا جرات اآية 1)
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ُل. ومن أَمثالهم :  الَحاِضرُ  ، كناِصٍر وأَمير : النَِّجيزُ و النّاِجزُ و  ، كقَولك : يَداً بيٍَد ، وعاجالً بعاجل.« ناِجزاً بناِجزٍ »الُمعَجَّ

 أَي حاِضراً بحاِضٍر. ، «ناِجزاً بناِجزٍ  إاِلَّ »في الحديث : و

: وهو أَن يَتَبَاَرَز الفاِرَسان ، فيتََماَرَسا حتّى يَْقتَُل كلُّ َواحٍد منُهَما صاحبَه ، أَو يُْقتََل أَحُدهما ، قَال  الُمقَاتَلَةُ و في الِقتَال : الُمبَاَرَزةُ  الُمنَاَجَزةُ و

 َعبيٌد :

ن   هــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

ُدَوايّنِ املــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــح ن  كــــــــــــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــــــــــــــُ

رحُن     ـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــِ ز ه ال زح ِد هـــــــــــــــــــــَ اجـــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــــــــــ

  
 القَْوُم ، أَي تََسافَُكوا ِدماَءهم ؛ كأَنَُّهْم أَْسَرُعوا في ذلك. تَنَاَجزَ  الَمْعنى. ويقال :بهذا  كالتَّنَاُجز

َزَهاو حاَجتَه ، اْستَْنَجزَ و  : اْستَْنَجَحَها. تَنَجَّ

َزهو الِعَدةَ  استَْنَجزَ و  واْستَْنَجَحها. ِإْنَجاَزَها َسأَلَ  إِيّاَها : تَنَجَّ

زَ و  ، وهذه عن أَبي َحنيفَةَ. أَلَحَّ في ُشْربه الشََّراَب : تَنَجَّ

 .(1)، بمْعنًى َواحٍد  أَْجَهزَ و ، وأَْوَجَز عليه ، على القَتيل أَْنَجزَ  قال أَبو الِمْقَدام السُّلَميُّ :و

 ، كنََجَز به. َوفَى به ، إِذا إِْنَجازاً  الَوْعد على أَْنَجزَ  قال َغيُره :و

. ، باليََمن: د  نََجاِويزُ و  ، َذَكَره الُكَمْيُت في شْعره ، كذا في الُمْعجم ، ونقلَه الّصاغانيُّ

 وقد يُْضَرُب في ، أَي أَْوفَى الُحرُّ بما َوَعَد ، هذا ُهو المشهوُر فيه ، يُْضَرُب في الَوفَاِء بالَوْعد ،( 2) «ُحرٌّ َما وَعدَ  أَْنَجزَ »من أَمثالهم : و

ً  االْستْنَجاز فقال : نَعَْم ، فَدلَّه على  ؟قال الحاِرُث بُن َعْمٍرو لَصْخِر بن نَْهَشٍل : هل أَُدلَُّك على َغنيَمٍة وِلي ُخْمُسَها وهو ُسؤالُه لَوفاِئه.،  أَيضا

ا انَصرَف قال له الَحارُث ذلك بالُخْمس من الغَنيَمة ،  ى له َصْخرٌ فَوفَ  القَْولَ  ناٍس من اليََمن ، فأََغاَر عليهم َصْخٌر ، فَظِفَر وَغلََب وَغنَِم ، فلَمَّ

 كما في ُكتُب األَْمثَال.

َل و الُمَساَرَعة أَي الُمَسالََمةُ قَبلَ  ، «الُمنَاَجَزة قَْبلَ »ف  الُمَحاَجَزة إِذا أَرْدتَ »من أَْمثَالهم : و الُمعَاَجلَِة في القتَال ؛ يُْضَرُب في َحْزِم َمْن َعجَّ

ْن ال  ْلَح بعد الِقتَال قال أَبو ُعبَْيد : يُْضَربُ و قَِواَم له به.الِفِراَر ممَّ  * ومّما يُستدَرك عليه :لَمْن يَْطلُُب الصُّ

 : قَد ُوفَِي به. نَِجيزٌ و ناِجزٌ  َوْعدٌ 

 وقال ابن األَْعَرابّيِ في قولهم :

 بَناِجزِ  انِجزاً  (3)َجزَا الش ُمو  
ةً : إِنَّما ذلَك إِذا فَعََل شيئاً ففعلَت مثلَه ، ال يَْقدُر أَن يَفُوتَك وال يَُجوزك في كَ أَي َجَزْيَت َجزاَء َسْوٍء   الم أَو فِْعل.فَجَزْيُت لَك ِمثلَه ، وقال َمرَّ

 ، أَي ألَجِزيَنَّ َجَزاَءَك. نِجيَزتَك وألُْنِجَزنَّ 

 : الُمَخاَصَمةُ ، ومنه الُمنَاَجَزةُ و

 .«ألُناِجَزنَّكَ  ثاَلٌث تََدُعُهنَّ أَو»ها : قوُل عائشةَ رضَي هللا عن

ة : ، كَمنَعَه : َدفَعَه نََحَزه : [نحز] مَّ  ، قالَه الكَسائيُّ وابُن األَْعَرابّيِ ، قال ذو الرُّ

بـــــــاً و  بـــــــَ ٍج َأو َواســـــــــــــــــــــج خـــــــَ ن عـــــــاســـــــــــــــــــــِ يـــــــُ  مـــــــِ  الـــــــعـــــــِ

زحنَ     حـــــــَ نـــــــح بُ  يــــــــُ لـــــــِ نحســـــــــــــــــــــَ َي تــــــــَ ا وهـــــــح هـــــــَ يــــــــح نح جـــــــانـــــــبــــــــَ  مـــــــِ

  
كاب. (4)أَي يُْدفَْعَن باألَْعقَاب في َمَراِكِلَها يعني   الّرِ

 نََخَسه. : نََحَزه نَْحزاً و
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 وهو الذي يُدقُّ فيه. للهاُون ، بالَكْسر ، اسمٌ  بالِمْنَحاز وَسَحقَه َدقَّه : نََحَزه يَْنَحُزه نَْحزاً و

 ، كَكُرَم وفَِرَح. نَِحزَ و نَُحزَ  ، وقد َشديداً  ُسعَاالً  تَْسعُُل به ، وكذلك الدََّوابُّ كلُّها في ِرئَتَِها يُِصيبَُها اٌء لإِلبلكغَُراب : د ، النَُّحازُ و

زٌ و ، َمْنُحوزٌ و كَكتِف ، وهذه عن سيبََوْيه ، نَِحزٌ و نَِحيزٌ و ناِحزٌ  بَعيرٌ و ث : ُمنَّحِ  : ُسعَاٌل شديٌد. نَُحازٌ  به ، كُمَحّدِ

َزةٌ و نَِحَزةٌ  نَاقَةٌ و  ، قال الشَّاعر : َمْنُحوَزةٌ و ناِحزٌ  ، نقَلهما الكسائيُّ وأَبو زْيد ، وكذلكَ  ُمنَّحِ

ٌة  ــــــــــــه انقــــــــــــَ وَزةٌ ل حــــــــــــُ نــــــــــــح ه  مــــــــــــَ بــــــــــــِ نــــــــــــح  عــــــــــــنــــــــــــد جــــــــــــَ

ريُهـــــــــــــاو     ثـــــــــــــِ ُدوَدٌة مـــــــــــــا يـــــــــــــُ ـــــــــــــه مـــــــــــــعـــــــــــــح ر  ل  ُأخـــــــــــــح

  
__________________ 

 وأجهز ا وعبارة األصر كاللسان.( اقتصر يف التكملة عل  أجنز 1)
 ... 61الفاخر للمفضر ص  193/  2( انظر امليداين 2)
 .«جزا الشموس»( يف اللسان : 3)
 .«من»( عن التهذيب واللسان وابألصر 4)
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 .النَُّحازُ  ، أَي : أََصاَب إِبلَهم ذلك أَْنَحُزواو

 .النَّحائِز والنَّحيتَةُ ، ويُْجَمُع على : الطَّبيعَةُ  النَِّحيَزةُ و

ْمل سْوَداُء ُمْمتَدَّةٌ َكأَنَّها َخطٌّ ، مستَويَةٌ مع األَرِض  َطريقةٌ من األَرض : النَِّحيَزةُ  من الَمجاز :و ال  َخِشنَةٌ  ُمْستَِدقَّةٌ ُصْلبَةٌ ، أَو َطِريقةٌ من الرَّ

 .النََّحائِزُ  يكوُن َعْرُضَها ِذَراَعْين ، وإِنما هي َعاَلمةٌ في األَرِض. والَجْمعُ 

بَِّة ، أَو قِْطعَةٌ منها  بَْطِن األَْرض نَْحواً من ِميٍل أَو أَكثَر ، تَقُوُد الفََراِسَخ وأَقلَّ من ذلك.في  َمْمُدوَدةٌ  ، كالّطِ

 : الَجبُل الُمْنقاُد في األَرض. النَِّحيَزةُ  وقال أَبو َخْيَرةَ :

 : الُمَسنّاةُ في األَرض ، وقيل : مثُْل الُمَسنّاةِ. النَّحيَزةُ  وقال غيُره :

 وقيل : هي السَّْهلَةُ.

 الطَّريقَةُ الُمْستَِدقَّةُ. النَِّحيَزةِ  زهريُّ : وأَْصلُ وقال األَ 

 وُكلُّ ما قالُوا فيها فهو صحيٌح ، وليس باْختالف ؛ ألَنّهُ يَُشاكُل بْعُضه بْعضاً.

من الطُُّرق ُمَشبََّهةٌ به. وقال  النَّحائزَ  تُْنَسُج َوحَدَها ؛ فكأَنَّ  نَسيَجةٌ ِشْبهُ الِحَزام تكوُن على الفَساِطيط والبُيُوت : النَّحيَزةُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

ةٌ تُْنَسُج ثّم تَُخاُط َعلَى َشفَِة الشُّقَّة من ُشقَِق الِخبَاِء. وقيل : النَِّحيَزةُ  : (1)غيُره  من الشَّعِر : َهنَةٌ عْرُضَها ِشْبٌر ، وَطويلَةٌ ،  النَّحيَزةُ  : ُطرَّ

 على الَهْوَدجِ ؛ يَُزيِّنُونَه بها ، وُربَّما َرقَُموها بالِعْهن. وقيل : هي مثُْل الِحزاِم بَْيَضاُء. يُعَلِّقُونها

 ، عن أَبي موَسى. َواٍد بِديَار َغَطفَانَ  : النَِّحيَزةُ و

 ، مثُل النُّحاس والنَِّحاس. ، كغَُراب وِكتاب : األَْصلُ  النَّحازُ و

 يُصيبَان اإِلبَل. والقََرُح ، وهما َداءان النَُّحازُ  : األَْنَحَزانِ  قال الجوَهريُّ :و

 الَحبَِطّيِ. فََرُس َعبّاِد بن الُحَصْين :ـ  بالَكْسر ِمْنحازٌ  هكذا في النَُّسخ. وفي التَّْكملَة :ـ  الِمْنَحازُ و

وقال أَبو الَهْيثَم : القَاُف  ، وِإنََّما هو الِقْلِقل ، بقافَْين. األَْصَمعيُّ : الفاُء تَْصِحيفٌ  قال (2) َحبَّ الفُْلفُل بالِمْنَحازِ  َدقَّكَ : أَْنشَده اللَّْيُث  في الَمثَلو

الَحْمِل ألَنَّ َحبَّ الِقْلِقِل بالقَاف ال يَُدقُّ ؛ يُْضَرُب في اإِلْلَحاح على الشَّحيح ، ويُوَضُع في اإِلْدالِل و ، وإِنَّما هو الفُْلفُل ، بفاَءْين ؛ تَصحيفٌ 

 ، كما في ُكتُب األَْمثال. عليه

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْدِر. النَّْحزُ  ْرُب بالُجْمع في الصَّ  : الضَّ

ة : يَْنَحزُ  والّراكبُ  مَّ ْحل ، أَي يَْضِربُها ، قال ذو الرُّ  بَصْدره َواِسَطةَ الرَّ

زَ ِإذا  رِه  حنـــــــــــــــــــــََ َرَة حنـــــــــــــــــــــَح غـــــــــــــــــــــح  اإِلدالُج ثــــــــــــــــــــــُ

رَتحخـــــــــــِ     ِة انعـــــــــــِ ُ بـــــــــــه َأّن ُمســـــــــــــــــــــــــح امـــــــــــَ  ي الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــَ

  
 .نَِحيَزةٌ  : اإِلبُل الَمْضُروبَةُ ، َواحَدتَُها النََّحائزُ و

يَصةَ ليُْحِكَم اللُّْحَمةَ. نََحزَ و  النَِّسيَجةَ : َجَذَب الّصِ

ة ؛ لُوُصول ما في ال النَّْحزُ و بَْطن إِلى الِجْلد ؛ فذلك من ُعيُوِب الَخْيِل : هو أَن تكوَن الَواِهنَةُ ليسْت بُمْلتَئَِمة ، فيعُظُم ما َواالها من ِجْلِد السُّرَّ

ة يُْدَعى  ، وفي غير ذلك الَمْوضعِ يُْدَعى الفَتَْق. النَّْحزَ  في َمْوِضع السُّرَّ

ةً.أَيضاً : السُّ  النَّْحزُ و  عَاُل عامَّ

جُل : َسعََل. نَِحزَ و  الرَّ

 له : ُدَعاٌء عليه. نَْحَزةً و



7462 

 

في باب الّضاِغط لغَير اللَّْيث ، وأُراه أَراَد  النّاِحزَ  . قال األَزَهريُّ : لم أَْسَمعناِحزٌ  : أَن يُصيَب اْلِمْرفَُق ِكْرِكَرةَ البَعيِر فيُقَال : به النَّاِحزُ و

 الَحازَّ فَغَيََّره.

 : الطَّريُق بعَْينِه ؛ ُشبِّه بُخُطوِط الثَّْوِب. النَِّحيَزةُ و

. نََخَزه : [نخز]  ، بالخاِء الُمْعَجمة ، أَهملَه الَجوهريُّ

 َوَجأَه بها. ، إِذا كَمنَعَه نحِوَها ، بَحديَدة أَو نََخَزه : يُقَال : (3)وقال ابُن ُدَرْيد 

 ، كذا في اللَِّسان والتَّْكملَة. بَكلَمٍة : أَْوَجعَه بها نَخَزهو

 وبه ، َزَعُموا. قال : االْستْخفَاُء من فََزعٍ  : هو فِْعٌل ُمَماٌت ، وهو (4)، أَهملَه الَجْوَهريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيد  النَّْرزُ  : [نرز]

__________________ 
 ( هو قو  األصمعي ا كما يف التهذيب.1)
 ( يف القاموس : القلقر ابلقافا.2)
 .218/  2( اجلمهرة 3)
 .327/  2( اجلمهرة 4)
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ُنوعاً ا قا  : انرَِزةَ و  نـَرحَزةَ  َل وحا ســــُبه َمصــــح َبَ  للمصــــنِّ  النـ رحزُ و  ا قا  : وَأحح ف أَنه لي  يف أَيضــــاً غرُي َ حُفو . قلُت : وقد ســــَ
َنا الكالَم يف « ونر»الكالِم نُوٌن وراٌء بال فاصـــــــر بينُهَما ا وقا  شـــــــيُخَنا : فُيزَاُد هذا عل   «  ونر»وما َمَعه. قلُت : َقد مح

ليده للّصاغايّنِ ا وقد لعحت عن ابن ُدَريحد يف    عل  ما َيدُ  الن رحز وذََكرحان هنا  َما َحَصَر للمصنِّف من الت صححيف يف تـَقح
ُنوَعٌة ا واأَلصُر ِإبقاُء القاعدِة عل  ِصح تَها  ُنوٌع ا وما َعَدا ا فِإّما فارسي ٌة ُمَعر بٌَة ا َأو كلمٌة َمصح  ا فَتَبم رح.أَنه َمصح

 قلُت : وكأَنَّه لغةٌ في النَّْرس ، بالسين ، كما سيأْتي. ع.  :(1) النَّْرزُ  قال ابُن األَْعَرابّيِ :و

وإِليها  من نواحي أَْرَدبِيَل ، ، كأَمير : ة بأَْذَربيَجانَ  نَريزُ  ٍء نُسَب. قال الّصاَغانيُّ :صاحُب الِحَساب ال أَْدري إِلى أَّيِ شيْ  النَِّريزيُّ و قال :

. صاحُب الِحساب ، وهو النَّريزيُّ  *نُِسبَ  ه أَبو المفضل الشَّْيبَانيُّ ، َذَكَره أَبو العاََلِء قال الَحافُظ : َرَوى َعنْ  أَحمُد بُن ُعثَْماَن الَحافُظ الفََرضيُّ

ْر. رٍة ، وقال ليَُحرَّ َدةِ وزايٍ ُمَكرَّ َد فَذَكَره بفتحِ الُمَوحَّ  الفََرضيُّ ، ثّم تََردَّ

َواُب. وقد َحدََّث عن أَحمَد بن الَهْيثَِم الشَّْعَرانّيِ ، ويَْحيَى بن َعْمرو بن نف الن التَّنوخّي ، ونَظيُره عبُد الباقِي بُن يُوُسَف قُلُت : األَّوُل هو الصَّ

وَرَوى عن أَبي عبد هللا الَمَحاملّيِ وأَبي : َذَكَره ابُن نُْقَطةَ. قلُت  (2) 492أَبو تَُراٍب الَمراِغيُّ نَِزيُل نَيسابُور ، مات سنة  النَِّريزيُّ  بِن علّيٍ 

 ، وغيُره.القَاسم بن بشران ، وعنه أَبو منصور الشَّّحاميُّ 

ين محّمُد بُن عبد هللا بن  ة بفاِرسَ  ، بالفَتْح ، وزيادة ياٍء تَْحتيَّة بين النُّوِن والّراِء : نَْيِريزُ و ، من أَعمال ِشيراَز ، ومنها : اإِلَماُم جماُل الّدِ

ْيَن الخوافّي وأََخَذ عنه ، وأَبو  النَّْيِريزيُّ  محّمد الُحَسْينيُّ  ْن صافََح الزَّ  ، َذَكَره األَميُر. النَّْيريزيُّ  نَْصر الُحَسْيُن بُن علّيِ بن َجْعفَرٍ ، ممَّ

ل يوٍم من السَّنَةِ  : اسمُ  النَّْيُروزُ و ل تُوت ، كما في اْلمْصبَاح ، أَوَّ َل الَحَمِل ، وعند الِقْبط أَوَّ ُب نْوُروزٍ  عند الفُْرس ، عند نُُزوِل الشَّْمس أَوَّ  ُمعَرَّ

 َجديُد ، وقد اْشتَقُّوا منه الِفْعَل ، كما، أَي اليَْوُم ال

َم إِلى علّيٍ  ُحكَي أَنَّهُ  كّل يوم ، وفي الَمْهرجان قال :  نَْيِرُزونَا : ، فقال للنَّْيُروز ٌء من الَحْلَوى ، فَسأََل عنه ، فقالوا :شيْ  رضَي هللا عنه قُّدِ

ةِ الفَصاحة ، وَطاَلقَة اللِّسان ، والقُْدرةِ على الكالم ، فهو إِّما أَْن وفيه استعماُل الفْعل من األَلْ  ، َمْهِرُجونا كلَّ يَوم فَاظ األَْعجميَّة ، وهو من قُوَّ

يُن : صاَر َحَجراً ، ونَحوه ، كما َحقَّقَه شي َر الّطِ «  الَوليدَعبَثَ »ُخنَا ، ونَقََل عن يُْلَحَق بالمْنُحوت ، أَو اْلَمأُْخوذ من األَْلفَاظ الَجامَدة ؛ كتََحجَّ

ته ألَْجل الفائَدة ، ونَصُّه : ّيِ. كالماً يُنَاِسُب ِذْكُره هنا ، فَنَقَْلتُه بُرمَّ ٌب ، ولم يُْستَْعَمْل إِالّ في َدولة بَني العَبّاس ،  النَّْيُروزُ  للَمعَّرِ : فارسيٌّ ُمعَرَّ

 كان نُِقَل عن أَعياِد فارَس ، والُمْحَدثُون يَْستَْعملُونه على ِجَهتَْين : منُهم َمن يقول :فعند ذلك َذَكَرتْه الشُّعََراُء ، ولم يأِْت في ِشْعٍر فَصيحٍ ؛ إِْذ 

ة. وفَْوُعول معُدوٌم في ، فيَجيُئ به على فَْيعُول ، وهو األَسماِء العربيِّة كثيٌر ؛ كالعَْيُشوم : نَْبٌت ، وكذا القَْيُصوم ، والدَّْيُجور ، للظُّْلمَ  نَْيُروز

يُْستَْعَمُل ، وقد َزَعَم بعٌض  النَّْرزَ  ، ولم يَِصحَّ في اللُّغَة أَنّ  النَّْرز إِذا ُحِمَل على العَربيَّة يَجُب أَن يَُكوَن اشتقاقُه من النَّْيُروزُ و لعرب ،كالم ا

لُه نُونٌ  وراٌء ، وأَما النَّْرُد الذي يُْلعَُب به  أَنه األَْخذُ بأَْطَراف األَصابع ، وقيل : األَْخذُ في ُخْفيٍَة ، ولم يَْبنُوا في الثُّالثيَّة الَمْحَضة اْسماً أَوَّ

اهيَة ولم يقولوا : النَّْرُب ، ولم يَْهُجُروا هذا البنَاَء ألَنَّهُ ثَقيٌل َعلى اللَِّسان ، ولكْن تََرُكوه باتِّفاق فليسْت بعربيَّة ، وقالُوا : النَّْيَرُب للنَّميَمة والدَّ 

ُمَضاَرَعة وأَّوُل ُحُروفَِها ُء بعد النّون كثيراً في َغْير األَْسَماِء ، يَقُولُون : نَْرَضى ونَْرقَى ونَْرِمي في أَْفعَاٍل كثيرةٍ يَْلَحقَُها نُوُن الأَّن الّراَء تَجي

ٌث. نَْيُروزٍ  وابنُ  األَْصليَّة راٌء ، وإِنَّما تُِرَك هذا اللَّْفُظ َكَما تُرَك الَوْدع ، ولو اْستُْعمَل لكاَن َحَسناً. انتهى. قلت : هو أَبو بكٍر  األَْنماطيُّ : ُمَحّدِ

د ُعبَْيُد هللا بُن أَحمَد بن َمْعُروٍف قاِضي  األَْنَماطيُّ ، َحدَّثَ  نَْيُروزٍ  محّمُد بُن إِبراهيَم بن عن يَْحيَى بن محّمد بن السَّْكن ، وعنه أَبو محمَّ

.القَُضاة. كذا َوجدتُه في َرْوَضِة األَْخبَار ، للَخطيب عبد هللا بن أَحمَد الطُّوسّيِ. قلُت : وقد َحدََّث عنه أَيضاً الدَّاَرقُ   ْطنيُّ

 ِمْصريُّ الناسُخ ، َحدََّث عنه ابُن َرَواحٍ باإِلجازة.الْ  نَْيُروز وعبُد هللا بنُ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْيبُل  نِيُروزُ  ْنِد ، بين الدَّ  (3): َمدينَةٌ من نََواِحي الّسِ

__________________ 
 ( ضبطت نصاً يف معجم البلدان ابلتحريك. قا  : ونـََرز موضض عن األزهري.1)
 يف القاموس : يـُنحَسُب. (*)
 وابلنص يف اللباب.« 491»( يف اللباب ومعجم البلدان 2)
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َنحُصورة ا عل  ِنصحِف الط ريِ  ا ذََكَره ايُقوُت.
 وامل
فَة ، نُِسَب إِلى َعْبٍد َحبَشّيٍ اسُمه أَبو بالفَتْح وكسر الراِء : ِمْن َصَدقات علّيٍ َرضَي هللا عنه بأَعْ  (1) نَْيرزَ  َعْيُن أَبيو َراض الَمدينَة الُمَشرَّ

تاجر بمكَّةَ فاشتََراه ، فأَْعتَقَه ؛  نَْيَرَز كان يَْعَمُل فيها. قلُت : هو َمْولَى علّيِ بن أَبي طالٍب ، وكان اْبناً للنََّجاشّيِ نْفسه ، وِإّن َعليًّا َوَجَده مع

ُجوه ، مكافأَةً لما َصنََع أَ  فأَبَى ، وكاَن مْن أَْطَوِل بُوه مع الُمسلمين ، ويقال : لّما َمرَج أَْمُر الَحبََشِة بعَد َموِت أَبيه أَرَسلُوا لَهُ َوْفداً ليَُملُِّكوه ويُتَّوِ

ْوض للسَُّهيلِ   ّيِ.الناِس قاَمةً ، وأَْحَسنِهم َوْجهاً ، إِذا رأَيتَه قلَت : َرجٌل من العََرب ، كذا في الرَّ

ٌب. : ما يَتََحلُّب من األَْرض من الَماِء ، ويُْكَسرُ  النَّزُّ  : [نزز]  ، والَكْسُر أَْجَوُد ، فَارسيٌّ ُمعَرَّ

 الَكثيُر. : النَّزُّ و

وحِ العَاقُل ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ  الذَِّكيُّ الفَُؤاِد الظَّريُف الَخفيفُ  : النَّزُّ و  ، قال الشاعر : (2)الرُّ

 نـَز ايف َحاَجِة الَقوحِم ُخَفافاً 
 ، وهو َذمُّ ، قال البَعيُث ، كما في التَّْكملَة ، والصَّواُب : قال َجريٌر يَْهُجو الطَّيّاشُ : أَيضاً  النَّزُّ و ، نقلَه الصاَغانيُّ  السَِّخيُّ  أَيضاً : النَّزُّ و

 البَعيَث :

ٌة  فـــــــــــَ يـــــــــــح َي ضـــــــــــــــــــــــــَ ه َوهـــــــــــح ه أُمـــــــــــ  تـــــــــــح لـــــــــــَ قـــــــــــً  محـــــــــــََ  لـــــــــــَ

اَءتح     جــــــــــــَ زٍّ فــــــــــــَ ا  بــــــــــــنــــــــــــَ ِة أَرحِشــــــــــــََ زَالــــــــــــَ (3)مــــــــــــنح نـــــــــــــُ
 

  
 .(4)أَي مْن ماِء َعْبٍد أَْرَشَم 

ِك ، : الرُجلُ  النَّزُّ و  وأَْسَرَع. : َعَدا يَنِزُّ نَِزيزاً  الظَّْبيُ  نَزَّ و بكسر الميم. كالِمنَزِّ  الَكثيُر التََّحرُّ

تَ  كذلك إِذاو ة : (5)، عن أَبي الَجّراح  َصوَّ مَّ  ، َحَكاه الكَسائيُّ ، كما في الّصحاح ، قال ذو الرُّ

الٌة  ز  فــــــــــــــــَ نــــــــــــــــِ ا  يــــــــــــــــَ رَاهتــــــــــــــــَ جــــــــــــــــَ يبحُ حــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــظــــــــــــــــ 

ــــــــزَ     زِي ــــــــَ رُ  ن بــــــــح ــــــــ  ــــــــنـ َذ  هبــــــــا ال ِس حيــــــــُح وح ــــــــقــــــــَ اِم ال طــــــــَ  خــــــــِ

  
تو تْ  وفي الّصحاح : األَْرُض. نَزَّ دة ،  أَو صاَرْت َمنَابعَ  ، نَزٍّ  ، أَو صارْت ذاتَ  النَّزُّ  منهاتََحلََّب  : أَنزَّ ، هكذا في سائِر األُُصوِل بموحَّ

 جانِباً. َعنِّي : اْنفََردَ  نَزَّ و ومثلُه في التَّْكملَة ، والذي في الُمْحَكم : َمنَاقُِع للنَّّزِ ، بالقَاف.

ةُ  قَتَلَتْهو  .الشَّْهَوةُ  ، أَي ، بالَكْسر النِّزَّ

 الشَّْهَواُن. ، كأَميٍر : النَِّزيزُ  : (6)في نََوادِر ابن األَْعَرابّيِ و

 .كالنَّزِّ  ، الظَِّريفُ  : النَّزيزُ  في التَّْكملَة :و

ْميِ  : النَِّزيزُ و  ، من َحّدِ َضَرَب ، وكذلك الَوتَُر. يَنِزُّ  الرُجلُ  نَزَّ  اضطراُب الَوتَِر عند الرَّ

. : تََصلََّب وتََشدَّدَ  أَنَزَّ و  ، نقَله الصاغانيُّ

ةُ و ةُ  الُمنازَّ  والُمنَافََسةُ. : الُمعازَّ

أِْس. النَّْزنََزةُ و  : تَْحريُك الرَّ

. ، بالّضّم : القَِريُع من الفُُحول النَُّزانِزُ و اغانيُّ  ، نقَلهما الصَّ

َزهو َهه ، أَي اعن كذ نَزَّ  ، كذا في اللسان. نَزَّ

َزتو  َربَّْت َولََدَها ِطْفالً. : تَْنِزيزاً  الظَّْبيَةُ  نَزَّ
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، ولم يَذكر ِلزازاً في موضعه ، وِإنَّما َذَكَر : ِلّزه ولَِزيَزه ، وقد  (7) لَِزيُزه وِلَزاُزه كِكتَاٍب ، أَي نَِزاُزهو ، كأَميٍر ، َشرٍّ  نَِزيزُ  يُقَال : هوو

 أَشرنا هناك.

َي بذلك لَكثَْرة َحَرَكته. ، بكسر الميم : الَمْهدُ  الِمنَزُّ و بّيِ ؛ ُسّمِ  َمْهُد الصَّ

 ، قال : ال يَْستَِقرُّ في َمكانٍ  : َسِريعٌ  نَزٌّ  َظليمٌ و

َد الظَليمِ   الن زِّ  َأوح َبَشَك  َوخح
__________________ 

َزرَ »( عن معجم البلدان 1) بتقدمي الزاي عل  الراء يف اســـم املوضـــض ويف اســـم الرجر الذي نســـبت إليه العا. وابألصـــر يف املوضـــعا « عن أيب نـَيـح
 بتقدمي الراء عل  الزاي.

 . وعن أيب اهليثم قا  : النز :.. لنز : من الرجا  : الذكيوعبارة التهذيب : أبو عبيد عن األصــــــمعي : ا« حكاه أبو عبيد»( يف الصــــــحاح : 2)
 الرجر اخلفيف. وذكر الشاهد.

والبيت يف اللســــان  .«قوله : لق  بفتح الالم والقاف ا وأراد ابلنزالة املاء الذي أنزله اجملامض ألمه كذا يف اللســــان»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 3)
 نسب البيت للبعيث يهجو جريراً ويف التكملة نسب للبعيث. (رشم وت )ويف اللسان يف ماديت  والتهذيب يف هذه املادة نسب جلرير ا

 .«وقا  األموي : األرشم الذي يتشمم الطعام وحيرص عليه ذكره يف التكملة بعد ما نقر ما يف الشارح»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«ابن اجلراح»( عن التهذيب وابألصر 5)
 يب واللسان : ويف نوادر األعراب.( يف التهذ6)
 .«ولرازه»( ابألصر 7)
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 َوْخَد ، بََدٌل من بََشَكى ، أَو منصوٌب على الَمْصَدر.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ت تْ و .النَّزُّ  األَْرُض : نَبََع منها أَنَزَّ  .نَزٍّ  : صاَرْت ذاتَ  أَنَزَّ

ةٌ  وأَْرضٌ  ةٌ و نازَّ  ، كلتاهما عن اللِّْحيَانّيِ. نَزٍّ  : ذاتُ  نَزَّ

ةٌ  وناقَةٌ   : َخفيٌف ، قال الشاعر : نَزٌّ  : َخفيفةٌ ، وبَعيرٌ  نَزَّ

ز ا  ـــــــــــــــَ ت اح ِإذا مـــــــــــــــا اهـــــــــــــــح ـــــــــــــــّ ن دي ِبـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح  عـــــــــــــــَ

رَااًب و     ــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــُح تـ ز اأَذحَرِت الــــــــــــــــــــــــــرِّي ــــــــــــــــــــــــــَ  نـ

  

 َأنح َسوحَف مُيحِطيه وَما ارحَمَبز ا

 ، أَي َخفيفاً. نَّزاو أَي يُْمضي عليه ،

ةُ تقول  النَِّزازُ و  .نَْزنَازٌ : ، بالَكْسر : الُمنَاَزَعةُ والُمنَافََسةُ ، والعَامَّ

ةُ و  ، بالفتح : َموضٌع من َحْوِف َرْمسيَس بمصَر ، وقد َوَرْدتُه. النَّزَّ

َكةً  النَّشزو ، بالفَتْح ، كالنََّشاز من األَْرض ، الُمْرتَفعُ  وفي الُمْحَكم : الَمتْنُ  : الَمَكاُن. النَّْشزُ  : [نشز] : ما ارتفَع  النََّشزُ و النَّْشزُ  وقيل ،ـ  ـ ُمَحرَّ

كِ و .نُشوزٌ  بالفَتْح النَّْشز ، أَي َجْمعُ  ج عن الَوادي إِلى األَْرض ، وليس بالغَليظ. مثُل َجبَل  نَِشازٌ و ، كَسبَب وأَسباب ، أَْنَشازٌ  َجْمُع الُمَحرَّ

 ْجبَال وِجبَال.وأَ 

من  نَْشزٍ  : أَْشَرَف على نََشزَ و ، بالّضّمِ والَكْسر : اْرتَفََع قَليالً. يَْنِشزُ و يَْنُشزُ  الرُجُل في َمْجِلسه نََشزَ  وقد االرتفاُع في َمكاٍن. : النَّْشزُ و

 األَْرض وَظَهَر.

 أَي اْرتَفََع على رابيَة في َسفٍَر ، يُْرَوى بالتَّْحريك والتَّْسكين. «َكبَّرَ  نََشزٍ  ى علىكان إِذا أَْوفَ »في الحديث : و. النََّشاز ويقال : اْقعُْد على ذلك

 من فََزعٍ. نَْفُسه : جاَشتْ  نََشَزتْ و .(2)وهذا كأَنَّه َمْقلُوٌب مثُل َجبََذ وَجَذَب  قال َشِمٌر : اْحتََملَه فَصَرَعه. : نَْشزاً  به (1) يَْنِشزُ  بِقْرنهِ  نََشزَ و

ُ  نََشَزت من الَمَجاز :و  وأَْبغََضتْه واْرتَفَعَْت عليه اْستَْعَصْت على َزْوجَها : نَاِشزٌ  ، وهي تَْنِشُز نُُشوزاً و تَْنُشزُ  بَزْوجَها ، وعلى َزْوجها : الَمْرأَة

ر ِذْكرُ  ْوَجْين ، قال أَبو إِْسَحاَق : وهو َكَراَهةُ  النُُّشوز ، وَخَرَجْت عن طاَعته ، وفَِرَكتْه ، وقد تََكرَّ في القرآن واألََحاديث ، وهو يكوُن بين الزَّ

 ، وهو ما ارتفَع من األَْرض. النَّْشزِ  ُكّلِ َواحٍد منهما صاحبَه ، وُسوُء ِعْشَرته له ، واْشتقَاقُه من

 .(3) (َأْو ِإْعراضاً ) نُُشوزاً  (َوِإِن اْمَرَأة  خاَفْت ِمْن بَ ْعِلها)َضرَّ بها ، قال هللا تعالى : وأَ  َضَربََها وَجفَاَها : يَْنُشُز نُُشوزاً  بَْعلُها عليها نََشزَ و

 أَو غيِره. يَْضرُب ، من داءٍ  ، أَي ُمْرتَِفٌع ال يَزالُ  . ُمْنتَبرٌ ناشزٌ  ِعْرقٌ و

ً  نَاِشزٌ  قَْلبٌ و ْعب. : اْرتَفََع عن مكانِه ُرْعبا  ، أَي من الرُّ

َر قولُه تعالَى :  َرفَعََها إِلى َمَواِضعَها ، وَركََّب بعَضَها على بعٍض  : إِْنَشازاً  ِعَظاَم الَميِّت أَْنَشزَ و  (َواْنظُْر ِإىَل اْلِعظاِم َكْيفَ )، وبه فُّسِ

 بالزاي ، والُكوفيُّون بالّراِء. قال ثَْعلٌَب : والُمْختَاُر بالّزاي. نُْنِشُزهافَّراُء : قرأَ زيُد بُن ثابت قال ال (4) (ُثَّ َنْكُسوها حلَْماً ) نُْنِشُزها

 أَي َرفَعَه وأَْعاَله ، وأَْكبََر َحْجَمه. «العَْظمَ  أَْنَشزَ  ال َرَضاَع إِالّ ما» الحديُث : ، ومنه َء : َرفَعَه عن َمكانِهالشَّيْ  أَْنَشزَ و

َكةً. النََّشزُ و ُجلُ  ، محرَّ يت ، ويقال : إِنه الُمِسّن القَِويُّ  الرَّ ّكِ َجال ،  لَنََشزٌ  ، أَي الذي أََسنَّ ولم يَْنقُْص ، نقلَه الجوَهريُّ عن ابن الّسِ من الّرِ

تُه وَشبَابُه. (5)وَصتٌَم   ، إِذا اْنتََهى ِسنُّه وقُوَّ

نَ  له : مثْلُ  تَنَشَّزَ و  َكر في موضعه.، وسيُذْ  تََشزَّ
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 الَجْبَهِة ، أَي ُمْرتَِفعَُها. نَاِشزُ  َرجلٌ : * ومّما يُْستَْدَرك عليه 

 : ُمرتِفعةٌ على الِجْسم. نَاِشَزةٌ  ولَْحَمةٌ 

__________________ 
 ( ابألصر : ونشزه بقرنه ينشزه وما أثبت عن القاموس واللسان.1)
ويف التهذيب : « مقلوب أي من شزن كفرح نشرت ونشزن صاحبه نشزان صرعه أفاده يف القاموسقوله وهذا كبنه »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 قا  ِشر : وكبنه من املقلوب مثر : جذب وحبذ مبعىن نشز وشزن.
 .128( سورة النساء اآية 3)
 .259( سورة البقرة اآية 4)
 .«ر  : الغلية الشديد ا والرجر البالغ أقص  الكهولةقوله : وصنم ا قا  اجملد : الصنم وحي»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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 .نََواِشزُ  : ُمرتَِفٌع ، وَجمعُه نَاِشزٌ  وتَلٌّ 

ين والِحجازيُّون يَْرفَعُونها ، قال : وهما  قال الفَّراُء : (1) اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا (َوِإذا ِقيلَ )وفي القرآن :  لُغَتَان. قال أَبو قََرأََها الناُس بكسر الّشِ

 إِسحاَق : معناه إِذا قيل اْنَهُضوا فاْنَهُضوا وقُوُموا.

 ، إِذا كان قاعداً فقَاَم. يَْنُشزُ  الرُجلُ  نََشزَ  ويقال :

 : نَاتُِئ َمرتِفٌع. نَاِشزٌ  وَرَكبٌ 

 وقوُل الشاعر ، أَنَشَده ابُن األَْعَرابّيِ :

لــــــــــَ   يــــــــــح ا لــــــــــَ َزةِ فــــــــــمــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــِ َ   بــــــــــنــــــــــَ ريح  الــــــــــُقصــــــــــــــــــــــــَ

ارُ الو     جــــــــــــَ تــــــــــــِ ا اعــــــــــــح هــــــــــــَ تــــــــــــُ بحســــــــــــــــــــــــــَ اَء لــــــــــــِ   َوقحصــــــــــــــــــــــــــَ

  
 القَُصْيَرى ، أَي ليَسْت بَضْخَمة الَجْنبَْين ُمْشِرفَِة القَُصْيَرى بما َعلَْيَها من اللَّْحم. نَاِشَزةُ  فَسََّره فقال :

 : غليٌظ َعْبٌل ، قال األَْعَشى : نََشزٌ  ورجلٌ 

جي و  يــــــــــــثــــــــــــَ كــــــــــــِ وحَت نــــــــــــَ لــــــــــــَ ُب مــــــــــــينِّ ِإنح بـــــــــــــَ رحكــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

زٍ عـــــــــلـــــــــ      وحأَمِ  َنشـــــــــــــــــــــــَ اَب لـــــــــيـــــــــَ  بـــــــــتـــــــــَ  قـــــــــد شـــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي ِغلٍَظ ، َذَهَب إِلى تَْعظيمه ، فلذلك َجعَلَه أَْشيََب.

 : نََهَض بهم للُخُصوَمة. نُُشوزاً  بالقَْوم في الُخُصوَمة نََشزَ و

 : الغَليُظ الشَّديُد. النَّْشزُ و (2) النََّشزُ  وقال أَبُو ُعبَْيٍد :

 ، إِذا لم يََكْد يَْستَِقرُّ الّراِكُب والسَّْرُج على َظْهِرَها. نَِشيَزةٌ  وَدابَّةٌ 

 ، قالَهُ اللَّيُث. لَنَْشزةٌ  ويُقَال للّدابّة إِذا لم يََكْد يَْستَقرُّ السَّْرُج والّراكُب على َظْهرَها : إِنها

 في َمْجِلسهم : تَقَبَُّضوا لُجلَسائهم ، وأَيضاً قَاُموا منه. القَْومُ  نََشزَ  وقال ابن القَّطاع :

، على عشريَن فَْرَسخاً من أَْصبََهاَن ، وقد أَهملَه الجْوَهريُّ  د ، بين قُّمٍ وأَْصبَهانَ  ، بزيادة هاٍء : نَْطنََزةُ  ويُقَال : ، كَجْعفَر ، نَْطنَزُ  : [نطنز]

ن نُسَب إِليهَ  َسِمَع  ا : أَبو عبد هللا الُحَسْيُن بُن إِبراهيَم ، يُلَقَُّب ذا اللَِّسانَْين ؛ لُحْسن نَْظِمه ونَثِْره بالعََربيّة والعََجميَّة ،وصاحُب اللَِّسان. وممَّ

وله ترجمةٌ  497الفَتْح سنةَ  األَديبَاِن. ماَت أَبو النَّْطنَِزيّان أَصحاَب أَبي الشيخ الحافظ ، وعنه َحِفيُده أَبو الفَتْح محّمُد بُن علّيِ بن الُحَسْين

 واسعَةٌ في َذْيل البندارّي على تاريخ الَخطيب.

 وَحَمَل بعَضُهم على بعٍض ، كنََزَغ. بَْينهم : أَْغَرى نَغَزَ  ، بالغَْين الُمْعَجَمة ، أَهملَه الجوهريُّ ، وقال الفَّراُء : نَغَزَ  : [نغز]

اغ.نََزغَ  ، كُرّمان ، أَي نَغََزهم النُّغّازُ و  هم النُّزَّ

بيَّ : َدْغَدَغه نَغَزَ و  كنََزَغه. الصَّ

ً و نُفُوزاً و نَْفزاً ـ  من َحّدِ َضَربَ ـ  يَْنِفزُ  الظَّْبيُ  نَفَزَ  : [نفز] َكةً : نَفََزانا في َعْدِوه ونََزا ، وكذلك أَبََز يَأْبُِز ، قالَه األَْصَمعيُّ ، وقيل :  َوثَبَ  ، محرَّ

قََع ُمْنَضمَّ القََوائِم فهو القَْفُز. وقال َرفََع قََوائَمه معاً وَوَضعها َمعاً ، وقيل : هو أََشدُّ إِْحضاِره ، وقيل : َوثْبُهُ وُوقُوُعه ُمْنتَِشَر القََوائم ، فإِْن وَ 

 أَبو َزْيد :

 : أَْن يَْجَمَع قََوائَمه ثّم يَثَِب ، وأَنشَد : النَّْفزُ 

 (3) الن ُفوزِ ِإرَاَحَة اجِلَدايَِة 
 .النَّْفز ، أَي َشديدُ  (4)، بتَْقديم التَّْحتيَّة على النُّون  يَْنفُوزٌ  هو َظْبيٌ و

 َولََدَها. تُنَفِّزُ  الَمْرأَةُ ، وهي نَفََّزتْهُ  يقال : : َرقَّصه نَفََّزه تَْنفيزاً و
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 ، قال أَْوُس بُن َحجٍر : كأَْنفََزه ، قالَه األَزهريُّ  ليَبيَن له اعِوجاُجه ِمن استقاَمتِه بيَده األُْخَرى ؛ أَداَره على ُظفُره : تَْنفيزاً  السَّْهمَ  نَفَّزَ و

زحَن ِإَذا  زحنَ حيـــــــــــَُ فـــــــــــِ َد   أُنـــــــــــح اقـــــــــــرت الـــــــــــنـــــــــــ   يف ســـــــــــــــــــــــــَ

اَل ِإنح  و     يـــــــــَب خُمحضـــــــــــــــــــــــِ اضـــــــــــــــــــــــِ ومـــــــــًا ذا َأهـــــــــَ  كـــــــــاَن يـــــــــَ

  
ُق في الِمْمَخض النَِّفيَزةُ و النَِّفيزُ و  ال تَْجتَِمُع.و : ُزْبدةٌ تَتَفَرَّ

 : عْدُو الظَّْبيِ مَن الفََزعِ. (5) النَّْفزُ  قال أَبو َعْمرو :و

 ، قال الشَّّماخ : نَافَِزةٌ  ، الواحدةُ  الدَّابَِّة : قَوائُمها نََوافِزُ و

هــــــــا قــــــــَ  مــــــــُ هــــــــح يبحَ ســــــــــــــــــــــَ رَت الــــــــظــــــــ  الــــــــَ  ُذوٌف ِإَذا مــــــــا خــــــــَ

ه و     مـــــــــــتـــــــــــح لـــــــــــَ ه َأســـــــــــــــــــــــــح زُ ِإنح رِيـــــــــــَغ مـــــــــــنـــــــــــح َوافـــــــــــِ  الـــــــــــنـــــــــــ 

  
__________________ 

 .11( سورة اجملادلة اآية 1)
 .«النشزة»( عن التهذيب وابألصر 2)
 ( نسب حبواشي الصحاح واملطبوعة الكويتية جلران العود.3)
 منفوز.( يف التكملة : و يب 4)
 .«النفزة»( عن اللسان وابألصر 5)
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 والَمْعُروُف النَّواقُز بالقَاف ، كما سيأْتي.

 ، هكذا نقلَه الصاغانيُّ ، وقال ياقُوٌت في الُمْعجم : َمدينةٌ باألَْنَدلُس : وقال شيُخنَا : وهذا َغلٌَط ظاهٌر ؛ إِْذ ال يُعَرفُ  : د ، بالمْغرب نَْفَزةُ و

 من قَبائل البَْربر الذين بالَمْغرب ، ، وإِنّما الُمَصنُِّف َرأَى النِّْسبةَ إِليها فَظنَّها بَْلدةٌ ، وهي قَبيلَةٌ مشُهورةٌ  نَْفَزةُ  ببالد الَمْغرب بَلدةٌ يُقال لها :

ْحمن الّداخُل إِلى الَمْغرب ، ونَ  يب : وَخلَص عبُد الرَّ ،  نَْفَزةَ  َزَل على أَْخواِلهكما في البُْغية في تَْرجمة الشَّْيخ أَبي َحيّاَن. َوقَال في نَْفح الّطِ

ثين ، كالُمْنذر بن سعيد وُهْم قبيلةٌ من بََرابرةِ َطرابُلُس. انتهى. قلُت : وهكذا َذكَ  ره الحافُظ في التَّْبصير ، ونُِسَب إِليها جماعةٌ من الُمحّدِ

َشاطيُّ ، ومحّمد ابن ُسلَْيَماَن الَمالَِقي النَّْفِزّيِ  البلُّوِطّيِ   ، َذَكرهما ابُن بْشُكوال ، ثّم قال : النَّْفزّيِ  ، وعبد هللا بن محّمد النَّْفزّيِ  ، َذَكره الرُّ

شيُخ الشَّاطبِّيِ ، فالعجُب من إِنكار َشْيخنا َعلى المصنِّف ، وقَوله إِنّه ال يُْعرُف بالمْغرب  النَّْفزيُّ  ابُن أَبي العاص : قريةٌ بمالقَةَ منها : ةُ نَْفزَ و

َح ياقُوٌت في ُمْعجمه في الُمجلَّد الثّاني لّما سرَد قَبائَل البَْربر فق نَْفَزةُ  بَلدةٌ اسُمها يَْت بها األََماِكُن ، وقد صرَّ ال : وهذا أَسماُء قَبائِلهم التي ُسّمِ

وُكتَاَمةُ ، إِلى آخر ما َذَكر ؛ فكيف  نَْفَزةُ و وليطة وَمْطنَاطةُ وَصْنَهاَجةُ  (1)التي نََزلُوا بها ، وهي َهّوارةُ وأَمناهةُ وضريسةُ ومغيلةُ وفجومة 

ين موَسى بُن محّمدقلُت : ومن الَمْنُسوب ؟.يَْخفَى على َشْيخنَا هذا ٌث ، ماَت بمْصَر ، واإِلَماُم أَبو عبد هللا  النَّْفزيُّ  ين إِلى هذه : َوجيهُ الّدِ : ُمَحّدِ

أَحمَد بن قَاسم : َخِطيُب جاِمعِ القَْزِوينّيِ ، الذي ُدفَِن بباب الفُتُوح من َمدينَة فاَس ، وله كراماٌت َشهيرةٌ ، وعبُد هللا بُن  النَّْفِزيُّ  محّمُد بُن َعبّادٍ 

ن لَِقيَه الْبُرَهاُن البقَاعّي ، َماَت قَِريَب الَخْمسين والثََّمانِِمائَة.  بن مناد النَّْفزيُّ ، ممَّ

 فيها ، أَي يَتَواثَبُون. يَتَنَافَُزون لُْعبَةٌ لهم : (2)باألَِلف الَمْقُصوَرةِ كما في التَّْكملَة  النُّفَاَزى ، وهذا َغلٌَط ، وَصوابُه : َكُرّمان ، النُّفّازُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 الرجُل ؛ إِذا ماَت ، كذا في اللِّسان ، ومثلُه البن القَّطاع وَضبََطه. نَفَزَ 

َواُب : كَكتِف ، بالقَاف ، النّقزُ  : [نقز]  الَماُء الّصافي العَْذُب. ، هكذا في سائر األُُصول ، وَضبََطه الّصاَغانيُّ بكسر النُّون ، وهو الصَّ

ُجُل : أَْنقَزَ و  قالَه ابُن األَْعَرابّيِ. َداَوَم على ُشْربه الرَّ

 وهو األَْحَسُن. (3)ْكملَة : َداَم ، بغير َواٍو هكذا في سائر النَُّسخ بالَواِو ، وَوقَع في نَّصِ النَّوادر والتَّ « َداَومَ »وقولُه : 

َواب ، وسيَاُق المصنِّف يَْقتَضي أَن يكوَن كَكتِف ، وهو َغلٌَط :ـ  بالَكْسرـ  النِّْقزُ و ُك. كما َضبََطه الّصاَغانيُّ على الصَّ  اللَّقَُب ، ويَُحرَّ

مُّ عن ابن  نِْقزٌ و نُْقزٌ  ؛ ففي اللَِّسان : يقال : ما ِلفاُلن بموِضع كَذا، بالَكْسر  النِّْقزُ  ، وكذلك بالّضّم : البِئْرُ  النُّْقزُ و ، أَي بِئٌْر أَو ماٌء ، الضَّ

ض له الُمصنِّف هناك. وقد األَْعَرابّيِ ، وقد ُرِوَي بالّراِء والّزاي جميعاً ، وَجعَلَه الّصاَغانيُّ بالّراِء تَْصحيفاً ؛ وكأَنَّه ألَْجل هذا لم يَتعرَّ 

 تَْدَرْكنَا عليه في ذلك الَمْوضع ، فَراِجْعه. وكذلك يقولون : ما له ِشْرٌب وال ِمْلٌك ، وال ُملٌُك واَل َملٌَك.اسْ 

َكةً. كالنَّقََزان ُصعُداً ، وقد َغلََب على الّطائر الُمْعتَاِد الَوثْب ، كالغَُراب والعُْصفُوِر ، بالفَتْح : الَوثْبُ  ، النَّْقزُ و  ، محرَّ

ً و يَْنِقُز نَْقزاً و  يَْنقُزُ نَقَزَ  ل.  .(4) نَقَزَ و ، نِقَازاً و نَقََزانا كذا في الُمْحَكم ، ففي عبَاَرة المصنِّف قُُصوٌر ظاهٌر من ُوُجوه ، كما يَْظَهُر عند التَّأَمُّ

من  تَْنقُزُ  كان يَُصلِّي الظُّْهَر والَجنَاِدبُ » في َحديث ابن َمْسعُود :و: اْنضماُم القََوائِم في الَوثْب ، والنَّْفُز : انتشاُرَها.  النَّْقزُ  وقال ابُن ُدَرْيد :

ْمَضاءِ  .  ، «الرَّ أَي يَْحمالنَها ويَْقِفَزان بها َوثْباً. وقد  «على ُمتُونِهَما (5)الِقَرُب  يَْنقَُزان»في الَحديث أَيضاً : وأَي تَْقفُز وتَثُب من شدَّة الَحّرِ

 أَيضاً في بَقَِر الَوْحِش ، قال الّراجُز : النَّْقزُ  اْستُْعِملَ 

َها 
َ
َنق زِ اَكَبن  صريَاَن امل

ُ
 مل

 ، وأَنشَد األَْصَمِعيُّ : بالتَّْحريك : ُرَذاُل الماِل ، ويُْكَسرُ  ، النَّقَزُ و

__________________ 
 .«ورفجومة ولطية« : الرببر»( يف معجم البلدان 1)
 ( قيدها يف التكملة الجي بيدي النـ َفاز بتخفيف الفاء.2)
 ( وهي رواية التهذيب أيضاً.3)
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 .«قوله : ونقز ا عبارة اللسان : ونقز وثب صعداً فكان الظاهر إسقاطها أو ذكر بقية العبارة»املطبوعة املصرية : ( هبامش 4)
 .«نقز»( رواه بعضهم برفض القرب عل  االبتداء ا ورواه بعضهم بنصب القرب انظر ما ورد يف النهاية 5)
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 ، مثُْل أَْقَمَز وأَْغَمَز. اْقتَنَاه الرُجُل : أَْنقَزَ و وناَب َسْوٍء قََمزاً مَن القََمزْ  النَّقَزْ  منَ  نَقَزاً  أََخْذُت بَْكراً 

 ، قال إَِهاُب بُن ُعَمْير : َخِسيسٌ  : نَاقِز وذُو نَاقِزٌ  َعَطاءٌ و

ا وال ُذو  رٌط فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــَ زِ اَل شــــــــــــــــــــــــــــــَ   انقــــــــــــــــِ
َراّيِت     زِ  (1)قــــــــــــــاَ  الــــــــــــــقــــــــــــــُ الــــــــــــــِ جــــــــــــــَ  ِإىل الــــــــــــــعــــــــــــــَ

  
 ، مثُْل النَُّزاِء. منه حتّى تَُموتَ  تَْنِقزُ و فتَثْغُو الشَّاةُ منه ثَْغَوةً َواحَدةً ، وتَْنُزو َشبيهٌ بالّطاُعون وُخصَّ بالغَنَم ب : داٌء للماَشيةكغَُرا ، النُّقَازُ و

 : بها ذلك. َمْنقُوَزةٌ  شاةٌ و

 َوقََع في ماِشيَتِه ذلك. الرُجُل : أَْنقَزَ و

ه : قَتَلَه قَتاْلً َوِحيًّا أَْنقَزَ و  ، أَي َسريعاً. َعُدوَّ

ان وَشدَّاٍد : طائرٌ  ، النّقَّازُ و أِْس والعُنُِق ، وسائُره إِلى الُوْرقَة ، كُرمَّ ى  ِصغَار العََصافيِر. هو من أَو أَسوُد الرَّ وقال َعْمرو ابُن بَْحر : يَُسمَّ

أَيضاً ؛ ألَنَّه ال يَْسَمُح بالطَّيََران كما ال يَْسَمُح  نَقََزانٌ  والعُْصفُوُر َطيََرانُه .. ، أَي َوثْبِه إِذا َمَشى لنَقََزانِه ، النَّقَاقِيزُ  وَجْمعُه نَقَّازاً  العُْصفُورُ 

 بالَمْشي.

 ، أَي الّداُء الذي ذُِكَر آنفاً. النُّقَازُ  الّشاةُ : أََصابََها اْنتَقََزتو

 واختاَر له ذلك. َخِسيَسه ، أَي نَقََزه له مْن ماِله : أَْعَطاه اْنتَقَزَ و

يف. ، كَسفينَة : ُكوَرةٌ بمصرَ  نَِقيَزةُ و  من ُكَور بَْطن الّرِ

، بالفَاِء ، وقد تَقَدََّم  بها ، وكذلَك َوقََع في المصنَّف ألَبي ُعبَْيٍد ، َوأَْوَرَد ِشْعَر الشَّّماخ ، ويُْرَوى النََّوافِزُ  تَْنقُزُ  ؛ ألَنها الدَّابَِّة : قََوائُمَها نََواقِزُ و

 الَمْرأَةُ َصبِيََّها ، إِذا َرقََّصتْه. نَقََّزت ، يُقَال : : التَّْرقيصُ  التَّْنقيزُ و قَريباً ،

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

دي النِّْقزُ   ُء الفَْسُل من النّاس.، بالَكْسر : الرَّ

 ِء : َكفَّ َوأَْقلََع.عن الشيْ  أَْنقَزَ و عنهم : َدفَعَه ، عن اللِّْحيَانّيِ. نَقََزهو

 ، بالّضّم : ُرِذلُوا ، وهذه من التَّْكملَة. نُِقُزواو

. فَنَِي ماُؤَها : نُُكوزاً و (2) تَْنَكُز نَْكزاً و تَْنُكزُ  ، البِئُْر ، كنََصَر وفَِرحَ  نََكَزت : [نكز]  ، وقيل : قَلَّ

 .نََكْزتَُها ، وكذلك أَْنَكْزتَُهاو

ة : نَُكوزٌ و نَاِكزٌ  بِئْرٌ  هيو مَّ  ، كَصبُور ، قال ذو الرُّ

ا  وهنــــــــــــــــََ ــــــــــــــــُ ي رَيِاّيٍت كــــــــــــــــَبّن عــــــــــــــــُ ح ــــــــــــــــ  محــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــل

ااَي     اُم الـــــــــــــــر كـــــــــــــــَ اِذمـــــــــــــــَ َزهتـــــــــــــــحَ كـــــــــــــــَ حُ  أَنـــــــــــــــح َواتـــــــــــــــِ
َ

 املـــــــــــــــ

  
تَْين. نُُكزٌ و نََواِكزُ  ج  ، بَضمَّ

 ونَقََص. َغارَ  ، بالّضّم : نُُكوزاً  الماءُ  نََكزَ و

 نََكَزتْه ، وَخصَّ بعُضُهم به الثُّْعبَاَن والدَّّساَسةَ. قال أَبو الَجّراح : يُقَال للدَّسَّاَسة من الَحيَّاِت َوْحَدَها : لََسعَْت بأَْنفَها : تَْنُكُزه نَْكزاً  الَحيَّةُ  نََكَزتْهُ و

 ، وال يُقَال لغيرَها.

 بأَْنفه َطْعناً. (3): أَْن يَْطعََن  النَّْكزُ  الَحيَّةُ ووَكَزتْه ونََشَطتْه ونََهَشتْه بمعنًى َواحٍد. وقال غيُره : نََكَزتْه عيُّ :وقال األَْصمَ 

 نقلَه الجوَهريُّ عن األَْصَمعّي. فاُلٌن : َضَرَب وَدفَعَ  نََكزَ و

 نََكَص. : نََكزَ  في التكملة :و
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ذالُ ، بالَكْسر : ا النِّْكزُ و ْذُل ، أَي من الَماِل والنّاِس ، وكأَنَّهُ لغةٌ في النِّْقز. لرُّ  ، والذي في التَّْكملَة : الرَّ

 باقِي الُمّخِ في العَْظم. أَيضاً : النِّْكزُ و

ْمح ، وقيل. بَطَرِف شيْ  ٍء ُمَحدَِّد الطََّرفِ الغَْرُز بشيْ و : الطَّْعنُ  بالفتح ، النَّْكزُ و  ٍء َحديٍد.، كِسنَاِن الرُّ

، أَي لِدقَّة َرأْسه  ال يُْعَرُف َذنَبُه مْن َرأْسه ؛ لِدقَّته قال غيُره :و يَعَضُّ به. لْيس له فَمٌ  وقال النَّْضر : إِالّ بأَْنفه. يَْنُكزُ  كَشّداد : َحيّةٌ ال ، النَّّكازُ و

 .نَّكازاتٌ و نََكاكيزُ  ج ، ال تَْقبَُل ُرْقيَةً ، من أَْخبَث الَحيّات ، وهي

. النَّْكزُ  قال أَبو َزْيد :  من الَحيَّة باألَْنف ، وِمن كّلِ دابٍَّة ِسَوى الَحيَِّة العَضُّ

__________________ 
 ضبطت ابلقلم بفتح القاف وكسر الراء. ( ضبطت عن التكملة ومعجم البلدان ا ويف التهذيب1)
 ( يف الصحاح : نكزت البئر ابلفتح تنُكُز َنكزاً فين ما ها. وفيه لغة أخر  : نِكزت ابلكسر تنَكَز َنَكزاً. ومثله يف اللسان.2)
 ( يطعن بضم العا وبفتحها ا لغتان.3)
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 ، أَي نَْقزاً. نَْكزاً  سَها ، وال تَعَضُّ إِالّ : َحيَّةٌ ال يُْدَرى َذنَبَُها من َرأْ  النَّّكازُ  وقال َشِمٌر :

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 اْلبِئُْر ، وال أَْنَكَزت ، وإِْن لَم نَْسَمْعهم قالوا : ُمْنِكزاً  اْلبِئُْر ، عن ثَْعلَب. وقال ابُن األَْعَرابّيِ : نَِكَزت ، أَي فاِرغاً ، من قولهم : (1) نكزاً  جاءَ 

 اِحبُها.ص أَنََكزَ 

 البَْحُر : نَقََص. نَِكزَ و

 من العَْيش ، أَي ِضيٍق. بَمْنَكَزةٍ  وفاُلنٌ 

 : العَضُّ من ُكّلِ دابٍَّة ، عن أَبي زيد. النَّْكزُ و

 بمعنًى َواحٍد. (2)وَوَكْزتُه ولََهْزتُه  نََكْزتُهُ  الّدابَّةَ بعَِقبه ليَُحثََّها : َضَربََها. وقال الكَسائّي : نََكزَ و

 ، وهذه الماَدةُ ُمْهَملَةٌ لديهم. نمز : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [نمز]

 ، بالفَتْح : قَبيلةٌ باليََمن. النََّمازى وبَنُو

َي ، بالَكْسر  نِيمروزو ْنيَا. قالَه ياقُوٌت. (3): اسٌم لِواَليَِة ِسِجْستَاَن ونَاحيَتَها ؛ ُسّمِ  فيما َزَعُموا أَنّها ِمثُْل نِْصِف الدُّ

 ، مثُل َوَكَزه ونََكَزه. ، كَمنَعَه : َضَربَه وَدفَعَه نََهَزه : [نهز]

َكَها. وقال الكَسائيُّ :ويَْلَهُزَها لَ  نَْهزاً  َدابَّتَه يَْنَهزُ  وقال األَْزَهرّي : فاُلنٌ   ولََهَزه بمْعنًى َواحٍد. نََهَزه ْهزاً ، إِذا َدفَعََها وَحرَّ

 ُء : قَُرَب.الشَّيْ  نََهزَ و

َكه. نََهزَ و  َرأَْسه : َحرَّ

ة : الدَّابَّةُ : نََهَضْت بَصْدرَها للسَّْير نََهَزتو مَّ  والُمِضّيِ ، قال ذو الرُّ

ا  رَاهتــــــــــــَ ُذب  الــــــــــــبــــــــــــَ   عــــــــــــن َنــــــــــــَُ امــــــــــــًا تــــــــــــَ يــــــــــــَ  قــــــــــــِ

ِض     وتـــــــــــــِ
َ

ٍر كـــــــــــــِإميـــــــــــــاِء الـــــــــــــر ُ وِس املـــــــــــــ هـــــــــــــح (4)بـــــــــــــنـــــــــــــَ
 

  
َكها لتَْمتَلَئ. ءَ لتَْمتَِلى ، وفي بعض األُُصول : إِلى الَماءِ  َضَرَب بَها في الَماءِ  : نَْهزاً  بها يَْنَهزُ  بالدَّْلو في البِئْر نََهزَ و  وفي األَساس : َحرَّ

 الُمْختَِلِس ، أَي هو َصْيٌد لكّلِ أََحٍد. نُْهَزةُ  فاُلنٌ  تَِجُدَها من صاِحبَك ، ويقال : : بالّضّم : الفُْرَصةُ  النُّْهَزةُ و

 فقد أَْعَرَض لَك. اْنتَِهزْ  قد أَْمَكنَتَْك قَْبَل الفَْوِت. وفي األَساس : ااْنتَِهْزه وتقول : : اْغتَنَمها. اْنتََهَزهاو

. وقَبَّحَ  فيه في الضَِّحك : أَْفَرطَ  اْنتََهزَ و  ، نقَلَه الصاَغانيُّ

بِيُّ البُلُوَغ ، وكذا قَْولُُهم : نَاَهزَ  ، يقال : نََهَزه وقَاَربَه ، وكذلك َدانَاه : نَاَهَزه ُمنَاَهَزةً و  الَخْمسيَن ، وقال الشاعر : نَاَهزَ  فاُلٌن الُحلَُم ، والصَّ

ارِ ـــــــــــــا  غـــــــــــــَ اح يف مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ بـــــــــــــح ُض شـــــــــــــــــــــــــــِ رحضـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــُ  تـ

زَاقـــــــــــــد     ا انهـــــــــــــَ مـــــــــــــَ طـــــــــــــِ اِم َأو فـــــــــــــُ طـــــــــــــَ فـــــــــــــِ ـــــــــــــلـــــــــــــح  ل

  
ْيدَ  ناَهزَ و  فقَبََض َعلَْيه قبَل إِْفالتِه. بَاَدَره : ُمنَاَهَزةً  الصَّ

 واْغتَنََما ، أَنَشَد سيبََوْيه : تَبَاَدَرا:  تَنَاَهَزاو

اُ  و  ُت ِإذا الــــــــــّرِجــــــــــَ مــــــــــح لــــــــــِ ُزوالــــــــــقــــــــــدح عــــــــــَ اهــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــَ   تـ
ضُ     نـــــــــــــــــــــــَ ز  وأَمـــــــــــــــــــــــح ُم َأعـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــ   َأىيِّ وأَي

  
ِمائَِة ، أَي قَُرابَتُها ، وقال األَزهرّي :  نَُهازُ و ِمائَةٍ  نَْهزُ  يُقاُل إِبل قَْدُره وُزَهاؤه. ، أَي ، بالّضّم والكسر نَُهاُزهو َكَذا ، بالفَتْح ، نَْهزُ  يقال :و

 .نَْهزٍ  َعشرةِ آالٍف ، أَي قُْربَها ؛ وَحِقيقَتُه : كان ذا نَْهزَ  كان الناسُ 
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اَغانيُّ ، َكأَنَّه لَدْفِعه وَضْربِه وَحَرَكتِه. كَكتِف : األََسدُ  ، النَِّهزُ و  ، نقلَه الصَّ

 ، قال : بَصْدِره للسَّْير يَْنَهزُ  الِحَماُر الذي ، كَشّداد : النَّّهازُ و

جح  ـــــــــــــِ ـــــــــــــَك ب ي ـــــــــــــِ ٌج أَيحت زَاُ  شـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ـــــــــــــال يـ  ف

ُر     مــــــــــــــــــَ ازٌ أَقــــــــــــــــــح جح  هنــــــــــــــــــَّ َرتــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح ّزِي َزفـ نــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ  يـ

  
ِكيَّة الُمْنَهزُ و ِكيَّة ، كُمْكَرم ، مَن الرَّ . : َما َظَهَر من َظْهرَها حيُث تَقُوُم السَّانِيَةُ : إِذا َدنَا من فَِم الرَّ  هكذا نقلَه الصاغانيُّ

ْوا قدو  ، كَكتّاٍن. نَّهازاً و نَاِهزاً  َسمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : التَّنَاُوُل باليَد ، والنُُّهوُض للتَّناُوِل جميعاً. النَّْهزُ 

__________________ 
 ( اللسان : متكزاً.1)
 ( ضبطت العبارة ببناء املتكلم عن التهذيب وضبطت يف اللسان ببناء املخاطب.2)
 ( يف معجم البلدان : لي بذلك.3)
 ( ورد البيت يف التهذيب واللسان شاهداً عل  قوله : والدابة هتز برأسها إذا ذبت عن نفسها.4)
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 َء ، إِذا قَبِلَه وأَْسَرَع إِلى تَنَاُوِله.الشَّيْ  اْنتََهزَ و

 : تَنَاَولََها من قُْرب. ناَهَزهاو اْنتََهَزهاو

بِّيِ إِذا َدنَا للِفَطام :  ، والَجاِريَةُ كذلك. نَاِهزٌ  للِفَطام ، فهو نََهزَ  ويقَال للصَّ

ه : مثُْل لََهَزه. نََهزَ و  الفَِصيُل َضْرَع أُّمِ

تَها لتَدرَّ ُصعُداً. نَْهزاً  ةَ النّاقَ  نََهزَ و  : َضَرَب َضرَّ

 من اإِلبل : التي يَُموُت َولَُدَها فال تَِدرُّ حتى يُوَجأَ َضْرُعَها ، قال : النَُّهوزُ و

 الن ُهوزِ أَبـحَق  عل  الذ  ِّ مَن 
 : َشديَدةُ الدَّْفعِ للسَّْيِر ، قال : نَُهوزٌ  وقيل : نَاقَةُ 

رَها أبُوالَها َزجُ  هَنُوزٍ   (1)وٍ  بَصدح
 َولَُدَها َضْرَعَها ، هكذا قالَه ابن األَْعَرابّيِ ، وَرَوى قوَل الشاعر : نََهزَ  النّاقَةُ ، إِذا أَْنَهَزتو

راً و  اســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ي ال ًَ مـــــــــــَ ـــــــــــَ تح ث ـــــــــــَ ا كـــــــــــان هـــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــكـــــــــــن  ل

وٍ  و     َزتح حـــــــــــــــائـــــــــــــــَر حـــــــــــــــُ تِ  َأهنـــــــــــــــحَ لـــــــــــــــ  َبحـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

  
 بالالم.« أَْنَهلَتْ »وَرَواه غيُره 

 : نََزَع بها. يَْنَهُزَها نَْهزاً  الدَّْلوَ  نََهزَ و

 ، قال الشَّّماخ : نََواِهزُ  وِداَلءٌ 

َدتح  ا غـــــــــَ ُدوِد كـــــــــمـــــــــَ َر اخلـــــــــُ عـــــــــح ا صـــــــــــــــــــــــُ َن هلـــــــــََ َدوح  غـــــــــَ

ُؤوَد الـــــــــــــدِّاَلُء     زُ عـــــــــــــلـــــــــــــ  مـــــــــــــاِء ميـــــــــــــَح َواهـــــــــــــِ  الـــــــــــــنـــــــــــــ 

  
الءُ  ْكَن ؛ ليَْمتَِلئَْن ،  يُْنَهْزنَ  : الالّتِي النَّواِهزُ  َد. وقيل :في يَْمؤُ  النَّواِهزُ  يقول : َغَدْت هذه الُحُمُر لهذا الماِء كما َغَدت الّدِ في الَماِء ، أَي يَُحرَّ

 فاِعٌل بمعنى َمْفعُوٍل.

 : الُمَسابَقَةُ. الُمنَاَهَزةُ و إَِماَرةَ بَلَِد كَذا ، أَي يَتَبَاَدَران إِلى َطلَبَِها وتَنَاُوِلَها. يَتَنَاَهَزان وهما

َع. الرُجُل : نََهزَ و  َمدَّ بعُنُِقه ونَأَى بَصْدِره ؛ ليَتََهوَّ

 إِليَك حاَجةٌ ، أَي جاَءْت بي إِليَك. نََهَزتْني قَْيحاً : قََذفَه. ويقال : نََهزو

 : َدفَعَه. أَْنَهَزه إِْنهازاً  واْستَْدَرك شيُخنَا من التَّْوشيحِ للَجالل :

 .أَيضاً ، كأَْنَهَضه ، َوْزناً وَمْعنًى أَْنَهَزهو

ْوا  .نَُهيزاً و ُمنَاِهزاً  وقد َسمَّ

رأَْيُت ُعَمَر رضَي »نقَلَه َشِمٌر عن القَْعنَبِّيِ في تَْفسير َحديِث ِحَزاِم بِن هَشاٍم عن أَبيه ، قال : و، أَهملَه الجوهريُّ ،  : التَّْقِليلُ  التَّْنويزُ  : [نوز]

َماَدةِ ، فَشَكا إِليه ُسوَء الحال ، وإِْشَراَف ِعيَاله على الَهاَلكِ   (2)ْنيَاٍب َجَزائَر  ، فأَْعَطاه ثاَلثَةَ أَ هللا عنه أَتاه رُجٌل من ُمَزْينَةَ بالُمَصلَّى عاَم الرَّ

قِيقَها ، وال تُْكثِْر َطعاَمهم في أَّوِل ما وَجعََل عليهنَّ َغَرائَر فيهّن ِرَزٌم من َدقيق ، ثم قال له : ِسْر فإِذا قَِدْمَت فاْنَحْر ناقَةً ، فأَْطِعْمهم بَوَدِكَها ودَ 

زْ و تُْطِعُمهم ، ، وأَتَى هللا بالَحيَا ، فبْعُت ناقَتَيْن ،  (3) [به]ُمَزنِيَّ فسأَلَه ، فقال : فَعَْلُت ما أََمْرتَني . فَلَبَِث ِحيناً ، ثّم إِذا هو بالشَّْيخ النَّوِ

زْ  قال َشِمٌر : قال القَْعنَبيُّ : قَولُه : .(4) «واشتَريُت للِعيَال ُصبَّةً من الغَنَم ، فيه تَُروُح عليهم  هذه الَكلَمةَ ، أَي قَلِّْل ، قال َشِمٌر : ولم أَْسَمعْ  نَّوِ

ةَ إِالّ لعَُمَر رضَي هللا إِالّ له ، وهو ثقَةٌ. هكذا هو نَصُّ األَْزَهرّيِ في التهذيب ، وخالَفَه الّصاَغانيُّ فقال : قال َشِمٌر : ولم أَسمع هذه الَكلمَ 

 عنه.
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ّم : ة نُوزُ و ّم ، أَي َمْبنيّاً للَمْجُهول ألَنَّه من إِطالقاته في نُوَزابَاذُ. قوُل شيخِ  من قَُرى بَُخاَرا ، ويقال لها أَيضاً : ، بالضَّ نا : وقولُه : بالضَّ

ل ؛ وكأَنَّه َسقََط من نُْسَخته إِشاَرةُ القَْريَة ، وهو َسْهٌو َظاهٌر. وأَفَاَد ياقُوٌت أَن نُوز اً معناه بالُّلغة الُخواَرْزميّة : الَجديُد ، األَْفعَال ، َمَحلُّ تَأَمُّ

يَ  ُث الُمَطهَّر بن َسديدٍ  (5)ت القَريَةُ نوزكاث وبه ُسّمِ  اْستُْشِهَد في َوْقعَِة التَّتَاِر. النُّوزيُّ  ، أَي الحائِط الجديد ؛ ونُِسَب إِليها اإِلَماُم المحّدِ

__________________ 
 ( نسبه يف األساس لذي الرمة. وهو يف ديوانه وروايته :1)

 زجـــــــــــــــوٍ  بـــــــــــــــرجـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا هنـــــــــــــــوٍز بـــــــــــــــرأســــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــا 

ارعِ     صـــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
 ِإذا ائــــــــــــــــــتــــــــــــــــــَزَر ا ــــــــــــــــــادي ائــــــــــــــــــتــــــــــــــــــزار امل

  

 ويف النهاية : ثالثة أنياب.« حنائر»ويف اللسان « متبثر»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
و ثلث الغرارة أو ربعها ا وا يا : اخلصــــــــب. والصــــــــبة ما ( قوله : اجلزائر : مجض جزور وهي الناقة قبر أن تنحر. وقوله رزم من دقي  ا الرزمة حن4)

 .191/  1با العشر إىل األربعا. قاله الزخمشري ا أنظر الفائ  
 .«ابملثناة الفوقية»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
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 * ومما يستدرك عليه :

إِليها نُِسَب اإِلَماُم أَبو نَْصٍر  .(2) نِيَاَزويٌّ  ، بزيادة الكاف ، وقد يقال : نِيَاَزِكيٌّ  ونََسَف ، والنِّْسبَةُ إِليها : (1)، بالَكْسر : قَْريةٌ بين كشَّ  نَيَاَزةُ 

. (3)أَحمُد بُن محّمد بن الَحَسن الَكْرِمينيُّ   .399 تُُوفَِّي سنةَ  ، يَْرِوي عن الَهْيثَم بِن ُكلَْيٍب الّشاشّيِ ، وعنه الُمْستَْغفريُّ

 * ومما يستدرك عليه :

 ، كَسَحاب : قَريةٌ في َجبَل السَُّماِق ، من أَعمال َحلََب ، فيها تُفَّاٌح كبيٌر َمليُح اللَّْوِن أَْحَمُر ، قالَهُ ياقُوٌت. نََوازُ 

الصُّوفيُّ السَّْرَخسيُّ : من ُشيُوخ ابن السَّْمعَانّيِ وابن  زيُّ النَُّويْ  نُِسَب إِليه أَبو َسْعد محّمُد بُن أَحِمدَ  .(4)، مصغَّراً : َموضٌع بفاِرَس  نَُوْيَزةُ و

 .543َعَساِكَر. ماَت في سنة 

 فصر الواو
 مض الزاي

، ونََسبََها صاِحُب اللِّسان إِلى ابن ُدَرْيٍد وقال : ليس بثَبٍت ، ونقلَه الّصاَغانيُّ من  لُغَةٌ يََمانِيَّةٌ  ، أَهَملَه الَجْوَهريُّ ، وهي : َشَجرٌ  الَوتْزُ  : [وتز]

 غير َعْزٍو البن ُدَرْيٍد ، وكأَنََّها َسقََطْت من نُْسَخة الَجْمَهَرة التي عنده.

 وهي بهاٍء. فيما أََخَذ فيه ، السَّريُع الَحَرَكةِ  : الرُجلُ  الَوْجزُ  : [وجز]

 ، قال ُرْؤبَةُ : السَّريُع العََطاءِ  أَيضاً : الرُجلُ  زُ الَوجْ و

اٌء  طـــــــــــــــَ ِرمٍي  (5)لـــــــــــــــوحاَل عـــــــــــــــَ زِ مـــــــــــــــن كـــــــــــــــَ   َوجـــــــــــــــح
زِ     حـــــــــــح َر الـــــــــــنـــــــــــ  بـــــــــــح ـــــــــــَ يـــــــــــِه وقـ افـــــــــــِ يـــــــــــَك عـــــــــــَ فـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــُ  يـ

  
 أَي يَأْتيَك َخْيُره َعْفواً قَبَل السَُّؤاِل.

 من الَكالِم واألَْمِر. الُمْقتََصدُ  الَخفيفُ  : الَوْجزُ و

 .َواِجزٌ و َوِجيزٌ و َوْجزٌ  ، وكالمٌ  ُموِجزٌ و ُموَجزٌ و َواِجزٌ و َوِجيزٌ و َوْجزٌ  ، يقال : أَْمرٌ  الَوِجيزِ و ، كالَواِجزِ  الُموَجزُ  ءُ شيْ ال : الَوْجزُ و

ّمِ ، الثَّاني مصَدُر باب َكُرَم ، ففيه لَفٌّ نَْشٌر غيُر  ُوُجوزاً و ، كَسَحابَة ، َوَجاَزةً و ، بالفَتْح ، َوْجزاً  في َمْنِطِقه ـ كَكُرَم وَوَعَد ـ َوجزَ  قدو ، بالضَّ

 ُمَرتٍَّب.

 ، قالَه أَبو َعْمرو ، وقال غيُره : هو الَمَواِزُج ، وقد ذُِكَر في الجيم. : ع الَمَواِجزُ و

 كذا في الُمْحَكم. ، َوْجزاً و َوَجازةً  ، كَكُرَم ، َوُجزَ  في باََلَغة ، وكذلَك : الَكالُم : قَلَّ  أَْوَجزَ و

واالختصار فَْرٌق  اإِليجازِ  . وفي الُمْحَكم ، أَي اْختََصَره ، قال : وبينَوْجزٌ  ، وَعطاءٌ  َوْجزٌ  ، وكذلك العََطاَء. وهو َكالمٌ  َكاَلَمه : قَلَّلَه أَْوَجزَ و

 وإِْن ماَل قَوٌم إِلى تََراُدفِهما. وفي النهاية في تفسير (6)ص ر وقد تَقَدََّم الَكالُم في الفَْرق بينهما في خ  َمْنِطقيٌّ ليس هذا َموضعَه. قلُت :

ْل. (7)أَي أَْسرْع واْقتَِصْر. قال شيُخنا : وقد يُْمكُن أَن يكوَن  ، «فأَْوِجزْ  إِذا قلتَ »حديث َجرير :   هذا من باب ُمْسَهٍب السابق ، فتَأَمَّ

 في الَكالِم والَجَواب. يُوِجزُ  ، كِميزاٍن ، أَي ِميَجازٌ  هوو

في  اإِليجاز ِمْفعَاٌل من:  الِميَجازُ  : (8)، وهو الَوَحى ، ونَقَل عن ابن ُدَرْيٍد  الَوْجز ، كذا نَقلَه الصاَغانيُّ ؛ كأَنه من العَِطيَّة : قَلَّلََها أَْوَجزَ و

ْل. وفي الِّلَسان :مَ « ِمْفعَاٌل من اإِليجاز»الَجَواب وَغْيره ، وهكذا نَقَلَه. وفي قوله :   أَْوَجزَ  َحلُّ نََظٍر ؛ ألَن ِمْفعاالً ال يُْبنَى من الَمِزيد ، فتَأَمَّ

 ، ومنه قوُل الشاعر : َوْجزٌ  العَطاَء : قَلَّلَه ، وَعَطاءٌ 

زُ ما   َمعحُروِفَك ابلّرَِما ِ  َوجح



7480 

 

 فهذا يُْستَْدَرُك به على المصنِّف.

زَ و َزه مثْلُ  ءَ الشَّي تََوجَّ  وَسأََل إِْنَجاَزه. اْلتََمسه ، أَي تَنَجَّ

__________________ 
 ابلسا ا أنظر معجم البلدان.« ك »( كذا ابألصر وهو تصحيف 1)
 : نيازي ونيازوي ونيازجي ونيازكي. (يعين إىل نيازة أو نياز )( يف اللباب : والنسبة إليها 2)
 خبار  ولرقند كما يف اللباب.( الكرميين نسبة إىل كرمنية وهي بلدة با 3)
 .«نُويز ا ويقا  بكسر الواو»وردت يف اللباب :  .«قرية بسرخ »( قيدها ايقوت : 4)
 ( ويرو  : لوال رجاء. كما يف الديوان.5)
حترير املعىن من غري رعاية للفة عبارته هنا  : وقد فر  بع  امققا با االختصــــار واإل از فقا  : اإل از : »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 6)

كالم أن األصر بلفة يسري ا واالختصار :  ريد اللفة اليسري من اللفة الكثري مض بقاء املعىن. كذا نقله شيخنا. ويف اللسان : واالختصار يف ال
 .«يدع الفضو  ويستوجز الذي أييت عل  املعىن ا وكذلك االختصار يف الطري  اه

 .«قوله : أن يكون اخل  ملحه»ملصرية : ( هبامش املطبوعة ا7)
 .420/  3( اجلمهرة 8)
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َي من فََرُس يَزيد بن ِسنَان ، بالفَتْح : َوْجَزةُ و ّيِ ، ُسّمِ  ، وهو السُّْرعة. الوْجز بِن أَبي َحاِرثَةَ الُمّرِ

َح به الَحافُظ في التَّْبصير. وفي الّصَحاح : َسْعُد بُن بَ  : يَزيُد بُن ُعبَْيٍد أَو أَبي ُعبْيٍد : شاعٌر َسْعديٌّ  َوْجَزة أَبوو ْكٍر ، بل تَابِعيٌّ ، كما َصرَّ

ٌث.  شاِعٌر وُمَحّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

َر قوُل ُرْؤبَةَ : الَوْجزُ   : البَِعيُر السَِّريُع ، وبه فُّسِ

زِ عل  َحزَايبٍّ ُجاَلٍ    َوجح
 : قَليٌل. َوْجزٌ  وَمْعُروفُ 

 ِء َصفََر ، قال ابُن سيَده : أَُراها َعاِديَّةً.: من أَْسَما ُموِجزٌ و

ْمح وَغيرهِ  الَوْخزُ  : [وخز] رَ  ال يكوُن نافِذاً  كالِخْنَجر ونَحِوه ، ، كالَوْعد : الطَّْعُن بالرُّ  ، وبه فُّسِ

 .«ِرْجزٌ »وفي رَوايَة :  .«إِنَّما هو َوْجٌز من الشَّْيَطان»: في حديث َعْمرو بن العاص و ، «إِْخَوانِكم من الِجنِّ  َوْخزُ  فإِنّه»حديُث الطَّاُعوِن : 

َغ البْيَطاُر : قال أَبو َعْدنَاَن  التَّْبزيُغ. أَيضاً : الَوْخزُ و : هو الطَّْعُن النافذُ ، وعليه َحَمل بعُضُهم حديَث الّطاُعون الَوْخزُ  وقيل : يُقَال : بَزَّ

َخفيفاً ال يَْبلُُغ العََصَب ، فيكوُن َدَواًء له ، وأَّما فَْصُد ِعْرِق الّدابَِّة ، وإِْخَراُج الدَِّم منه  َوْخزاً  به فَوَخَزه إِذا َعَمَد ِإلى أَشاِعِره بِمْبَضعالَحافَِر ، 

 فيقال له : التَّْوديُج.

 كالنَّْخس ، ويكوُن من الطَّْعن الَخفيِف الضَّعيِف. َوْخزُ الو في َسنَاِمَها بِمْبَضِعه. قال : َوَخزَ  وقال خالُد بُن َجْبنَةَ :

أْس ، وقال أَبو كاِهٍل اليَْشُكريُّ يَُشبِّه ناقَتَه  ٍء.القَليُل مْن كّلِ شيْ  : الَوْخزُ و ويُْطلَُق على القَِليل من الُخْضَرة في الِعْذق ، والشَّْيِب في الرَّ

 بالعُقَاب :

رُه  مـــــــــــِّ تـــــــــــَ ٍم تــــــــــــُ ا َأشـــــــــــــــــــــــــارِيـــــــــــُر مـــــــــــنح  ـــــــــــَح   (1)هلـــــــــــَ
اِد و     عــــــــــــَ ــــــــــــثــــــــــــ  زٌ مــــــــــــن ال ا َوخــــــــــــح يــــــــــــهــــــــــــَ  مــــــــــــنح أَرَانــــــــــــِ

  
القَِليُل بين َظْهَرانَيِ الَكثير : الَخِطيئَةُ بعَد الَخطيئَة. قال األَزهريُّ : َمْعنَى الَخِطيئَة  : الَوْخزُ  ٌء منه ليس بالكثير. وقال الِّلْحيَانيُّ :شي الَوْخزُ 

من بَني عامٍر ، أَي قليٌل ،  َوْخزٌ  ِء ، قال : وقالوا : هذه أَرُض بَني تَميم وفيهاُء بعَد الشيْ وقال ثعلٌب : هو الشيْ  .(2) [من غير جنس القليل]

 وأَنشَد :

وَ  زاً   َأّن ســـــــــــــــــــــــــِ ر ٍة  َوخـــــــــــح اَلِب بـــــــــــِن مـــــــــــُ  مـــــــــــن كـــــــــــِ

ِر     ِة جـــــــــابـــــــــِ قـــــــــيـــــــــعـــــــــَ ز وحا ِإلـــــــــيـــــــــنـــــــــا مـــــــــنح نـــــــــَ نـــــــــَ (3)تــــــــــَ
 

  
أِْس أَْسَودُ  : الَوْخزُ  من ذلك :و ، ولََهَزه لَْهزاً ، بمعنًى َواحٍد ، إِذا َشِمَط  َوْخزاً  القَتيرُ  َوَخَزه ، يقال : الشَّْعَرةُ بعَد الشَّْعَرة تَشيُب وباقِي الرَّ

 ، وهو َمَجاٌز. َمْوُخوزٌ  اِضُع من ِلْحيَته ، فهوَموَ 

. وهو ثَِريُد العَسلِ  ، كأَمير ، الَوِخيزِ  َعَملُ  : الَوْخزُ و  ، نقلَه الصاغانيُّ

قِيل : جاُءوا أَفَاِويَج ، أَي فَْوجاً فَْوجاً. قالَه  (4)، وإِذا جاُءوا ُعْصبَةً  ، أَي أَْربَعَةً أَربَعَةً  َوْخزاً َوْخزاً  جاُءوا يُقَال إِذا ُدِعَي القَْوُم إِلى َطعَاٍم :و

 الَّلْيُث.

 * ومما يستدرك عليه :

 : ما أَْرَطَب من البُْسر. الَوْخزُ 

َر قوُل الشاعر : الَوْخزُ و  : الّطاُعوُن نَفُسه ، وبه فُّسِ

ٌر  فـــــــَ وَم عـــــــن حـــــــاجـــــــاهتـــــــم ســـــــــــــــــــــَ َر الـــــــقـــــــَ جـــــــَ  قـــــــد َأعـــــــح

ن     زِ وَ مــــــــــــِ ورِ  خــــــــــــح ــــــــــــر وِم مــــــــــــذحكــــــــــــُ نٍّ أبَرحِض ال  جــــــــــــِ

  
 ، أَي َوَجعاً ، عن ابن األَْعَرابّيِ. َوْخزاً  ويُقَال : إِنِّي ألَِجُد في يَِدي
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 : الُمخالََطةُ. الَوْخزُ و

 ع. ، أَهملَه الجوهريُّ وصاحُب اللَِّسان. وقال الّصاَغانيُّ وياقُوٌت : اسمُ  وْرزٌ  : [ورز]

ثٌ  البَُخاريُّ : إِبراهيُم بُن محّمد بِن بِْشَرَوْيِه بن َوْزرٍ و  ، َرَوى عن ُعبَْيد بن َواِصٍل. ُمَحّدِ

. : لَقَُب ُمقَاتِل بن الَوليدِ  َوْرَزةُ و  ، نقَلَه الصاَغانيُّ

 : الِعْرُق الذي يَْجِري من الَمِعَدة إِلى الَكبِد. الَوِريَزةُ و

 الغَّسانيُّ ، على فَِعيلَة. ولم يُبَيِّْنه ، وهو َوِريَزةُ و تَبَع فيه الُمَصنُِّف الصاَغانيَّ حيُث قال : بال الٍم : َرُجٌل من َغّساَن.و

__________________ 
 .«متمرةٌ »ويف التهذيب : « تنمره»وابألصر « تتمره»:  ( عن اللسان1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 ها.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : بَقيحعة ابلباء مصغراً والنقيعة : ابلنون موضض ا والبقيعة ابلباء القطعة من األرض ختالف الجي جنب3)
 ( يف التهذيب : ُعَصباً.4)
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ُب َأن يقوَ  بُن  ّمد الَغسّــ  َورِيَزةُ  َليحَماَن ا فهذا كان يـَُناســِ َثَمُة بُن ســُ اين  ا َحد َث بدمشــَ  ا قبَر الث المثاَئة ا َرَو  عنه َخيـح
َقحدسيِّ قـَي َده ابلت صحغري وَضَبطَه ا كما نـََقَله عنه ا افُة يف « وبال الم : ُ َدٌِّث َغّساين  »فيه : 

مض َأّن ا َافَة عبَد الَغينِّ امل
 الت بحصري ا ففي كالم املصنِّف َنَظٌر من ُوُجوه.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ُث أَبو عبد هللا محّمُد بُن أَحمَد بن عب َوْرَزاز  د هللا بن الُحَسْين، كَسْلَسال : قبيلَةٌ بالَمْغرب من البَْربَر ، أَو َموضٌع ، منهم : اإِلماُم الُمَحّدِ

أَحمَد بن الحاّج الفاسّيِ ، وعبِد هللا بن عبد الواحِد بن أَحمَد القدوسّي ، والُحَسْيِن بن محّمد بن َسعيٍد الغيالنّي ، وأَبي ، أََخَذ عن  الَوْرَزازيُّ 

هاباِن أَحمُد بُن عبد الفَتّاح وأَحمُد بُن ا حمن بن ِعْمَراَن الفَاسّيِ ، وغيِرهم ، َحدَّث عنه ُشيوُخنا : الّشِ  القاِهريّاِن وغيُرُهم.لَحَسن َزْيد عبد الرَّ

 : من قَُرى نََسَف. َوَراَزانُ و

 : َموضٌع. َوَراُزونُ و

 : َموضٌع. َوْرزٌ و

ّي كالَمدينَة  َوْرَزنِينُ و  .(1): من أَعياِن قَُرى الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 بالفَتح : بَلدةٌ بينها وبين بَْلخ ثاَلثةُ أَياٍم. (2) َوراِكيز

ينَ  ، وهو من َطْيِر الماِء ، قالَه الجْوهريُّ ، اإِلَوزِّ  ، لغةٌ في الَوزُّ  : [وزز] ه : كالَوّزِ  ، بفتح فتشديد زايٍ مكسورةٍ ، نقلَه الصاغانيُّ ، ونَصُّ

ينَةُ  ةُ. الَوّزِ  : اإِلَوزَّ

ةٌ  أَْرضٌ و  ل الباب.، وهذا على َحْذف الَهمزة ، وأَّما على إِثباتَها فيَْنبَِغي أَن يكوَن َمأَْوَزةً ، كما َحقَّقه اللَّْيُث ، وتقدَّم ذلك في أَوَّ  ه: َكثيَرتُ  َمَوزَّ

 .(3)، عن ابن ُدَرْيد  : طائرٌ  الَوْزَوازُ و

ُجُل الطَّيّاُش الَخفيفُ  : الَوْزَوازُ و مِّ  (4) كالُوَزاِوَزةِ  في َمْشيِه ، الرَّ يها يَُوْزِوزُ  الذي أَيضاً : الَوْزوازُ و ، بالضَّ وهو  ، اْستَه إِذا َمَشى ، أَي يُلَّوِ

 َمْشُي الرُجِل ُمتََوقِّصاً في جانِبَْيه.

. القَِصيرُ  : الَوْزوازُ و  الغَليُط كاإِلَوّزِ

 .(5)، وَضبََطه الصاَغانيُّ ، كَصبُور  الَمْوتُ  ، أَي كَجْعفَر : الَوْزَوزُ و

وهو  الُمرتِفعة إِلى الُمنخِفضة. ، وزاد في اللَِّسان : بها تَُراُب األَْرضـ  يُْجَرفُ : وفي التَّْكملَة ـ  َخَشبَةٌ َعريَضةٌ يَُجرُّ  ، كَجْعفٍَر : الَوْزَوزُ و

 بالفَارسيَّة زوزم.

 والطَّْيُش. : الِخفَّةُ  الَوْزَوَزةُ و

 في الَمْشي. ُسْرَعةُ الَوثْبِ  : َوْزَوَزةُ الو

 ، وهو ِمْشيَةُ القَصيِر الغَليظ. ُمقَاَربَةُ الَخْطِو مع تَْحريِك الَجَسدِ  : الَوْزَوَزةُ و

د كُمَدْحِرج ؛ كأَنَّه في معنَى ُمَوْزِوزٌ  َرُجلٌ  قال الفَّراُء :و َل الباب. «أَوز»، وقد تَقَدََّم بعُض ما يَتَعَلَُّق به في  ُمغَّرِ  أَوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ى َحْفَر  الَوْزَواَزةُ   الفََرس ، نَقَلَه ياقُوٌت. (6)، بالفتح : ماٌء لبَني َكْعِب بن أَبي بَْكٍر ، تَُسمَّ
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كُ  ، بالفَتْح الَوْشزُ  : [وشز]  والنََّشز ، قال ُرْؤبَةُ : النَّْشز : الَمكاُن المرتِفُع ، مثْلُ  ويَُحرَّ

تح و  بـــــــــــــــَ رِّ   َأوحشـــــــــــــــــــــــــــــازُ ِإنح حـــــــــــــــَ زِ كـــــــــــــــُ   َوشــــــــــــــــــــــــــــح
زِ     ٍة وركـــــــــــــــــــــــــــح د  َدٍد ذي عـــــــــــــــــــــــــــُ  بـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــَ

  
دَّةُ في العَْيش : الَوْشزُ و  .(7) الّشِ

 البَعيُر القَِويُّ على السَّْيِر. : الَوْشزُ و

. العََجلَةُ  : الَوْشزُ و اَغانيُّ ُك ، وبالتَّْحريك َضبََطه الصَّ  ، ويَُحرَّ

ُ  : الَوْشزُ و ْنُت. َوَشزٍ  ، وبالتَّْحريك َضبَطه الّصاغانيُّ ، وهو الذي في اللَِّسان ، يقال : لََجأُْت إِلى الذي يُْسنَُد إِليه ويُْلَجأ  ، أَي تََحصَّ

__________________ 
 والعبارة أثبتت عن معجم البلدان.« وورزمن ابلري»( ابألصر 1)
 .«َورحأَلِيز»ويف معجم البلدان : « وراكيز»( وكذا ابألصر 2)
 .150/  1( اجلمهرة 3)
 .«كالوزوازة»( عن القاموس واللسان وابألصر 4)
 ( يف التكملة فكالقاموس.5)
 ( يف معجم البلدان : جفر الفرس ا ابجليم.6)
 وسيبيت الوشز مبعىن العجلة قريباً ا وما أثبتناه عبارة القاموس ويوافقها ما ورد يف اللسان.« شدة يف العيشوال»بد  « والعجلة و»( ابألصر : 7)
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 ، هكذا بالّزاي في آخره في سائر األُُصول ، وفي التَّْكملَة : األَْعواُن ، بالنُّون. (1) : األَْعَوازُ  األَْوشازُ و

 األَْنَذاُل. : األَْوَشازُ  قيل :و

 األَْوَصاُل. قيل :و

ـ  بالتحريكـ  َوَشزٌ  من األُُمور : َغْلُظَها ، َواحُدَها األَْوشازُ و فاْحَذْرَها ، أَي أُُموراً ِشَداداً َمُخوفَةً. أَْوشازاً  ، يقال : إِّن أَمامكَ  الشََّدائدُ  قيل :و

َر قوُل الّراجز :  وبه فُّسِ

زح  ـــــــــر جـــــــــَ فـــــــــيـــــــــَك ال رح ســـــــــــــــــــــــوَف َأكـــــــــح اتـــــــــِ ر  قـــــــــَ  اي مـــــــــُ

َك مـــــــــــــــــــينِّ الجـــــــــــــــــــٌئ ِإىل     ـــــــــــــــــــ  زح ِإن  َوشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 ِإىل قـََواٍف َصعحَبٍة فيها َعَلزح 

ةُ ِجدًّا. الَكثيرةُ الَحْشِو. ، أَي الَوَسائدُ  : الَمَرافقُ  الَوَشائزُ  : (2)قال ابن ُدَرْيد و  وفي اللَِّسان : الَمْحُشوَّ

َ  ، أَي للشَّرِّ  تََوشَّزَ  يُقَال :و  له. تََهيَّأ

كةً ، َوَشزٍ و ، أَْوَشازٍ  لَِقيتُه على يُقَال :و  ، أَي َعَجلٍَة ، كما َسيَأْتي قريباً. أَي أَْوفَاٍز وَوفَزٍ  ، محرَّ

 ، قال الّراجز : تَقَدَّم وأََمرَ  : تَْوعيزاً َوعََّز و ، إِيعازاً  ، أَْوَعزَ وَ  ، َوْعزاً  ، إِليه في كذا أَْن يَْفعََل أَو يَتُْركَ  َوَعزَ  : [وعز]

زحتُ قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــنــــــــــــــــــُت  اَلِء  َوعــــــــــــــــــ   ِإىل عــــــــــــــــــَ

اءِ     جــــــــــــــــــَ الِن والــــــــــــــــــنــــــــــــــــــِّ رِّ واإِلعــــــــــــــــــح  يف الســــــــــــــــــــــــــــــــِّ

  

 أَبنح حيُِ   َوَذَم الدِّاَلءِ 

يت ، قال : َوعَّزَ و َوَعزَ  وقيَل : ّكِ ُمَخفَّفاً. ونَْحَو ذلك َرَوى أَبو حاتم  َوَعْزتُ  ، ولم يُِجزْ  أَْوَعْزتُ و َوعَّْزتُ  يُقَال : : قَدََّم. وُحِكَي عن ابن الّسِ

 ْقليل.، بالتخفيف ، وهذا الذي أَْنَكَره األَْصَمعيُّ قد نَقَلَه الجوهريُّ بصيغة التَّ  َوَعْزتُ  عن األَْصَمعّيِ أَنَّه أَْنَكر

ُك : العََجلَةُ. ج : ، بالفَتْح الَوْفزُ  : [وفز] ، أَي على سفٍَر قد أَْشَخْصنَا. ولَقيتُه  َوفَزو أَْوفازٍ  ومنه : نْحن على ، كَسبَب وأَْسبَاب ، أَْوفازٌ  ويَُحرَّ

، كالنَّْشز ،  المكاُن الُمْرتفعُ  : الَوْفزُ و ، أَي على َحّدِ َعَجلٍَة ، نَقَلَه األَْزَهريُّ ، وقيل : مْعنَاه أَْن تَْلقَاه ُمِعدًّا ، كما في الُمْحَكم. َوفَزٍ و أَْوفَازٍ  على

ُك. والَجْمعُ   ، وأَنشَد أَبو بَْكر : أَْوفَازٌ  ويُحرَّ

اِز  هـــــــــــــــــَ ائـــــــــــــــــَر اجلـــــــــــــــــَ ًا مـــــــــــــــــَ ريح وُ  عـــــــــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــــــ      ـــــــــــــيِن عـــــــــــــل زِّي ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــُ ـــــــــــــًا يـ ب عـــــــــــــح ازِ صـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ف  َأوح

  
 : أَْعجلَه. أَْوفََزهو

 : اْستَْوفَزَ  أَو .ُمْستَْوِفزاً  ، قالَه اللَّْيث. ويقال له : اْطَمئنَّ ، فإِنِّي أَراكَ  الَوفََزةُ  ، وهي في قِْعَدتِه : اْنتََصَب فيها َغيَر ُمْطَمئنٍّ  الرُجلُ  اْستَْوفَزَ و

َكب (3) (َوَترى ُكلَّ ُأمَّة  جاثَِيةً )، هكذا قالَه أَبو ُمعَاٍذ في تفسير قوله تعالَى :  فََع أَْليَتَْيهوَضَع ُرْكبَتَْيِه َورَ   .ُمْستَْوفِِزين وقال ُمَجاهٌد : على الرُّ

هو  الُمْستَْوفِزَ  والُمضّيِ واألَْفِز ، قالَه اللَّْيُث. ونَقََل شيُخنَا عن بعضهم أَنّ  اْستَقَلَّ على ِرْجلَْيه ولَّما يَْستَو قائماً وقد تََهيَّأَ للُوثُوب : اْستَْوفَزَ  أَو

 الَجالس على َهْيئٍَة كأَنَّه يُريُد الِقيَاَم ، سواٌء كان بإِقعاٍء أَْوال.

َمْخَشريُّ ، والّصا يَناُم. يكادُ  ال على الِفَراش ، : الُمتَقَلِّبُ  الُمتََوفِّزُ و للشَّّرِ :  (4) تَوفَّزَ  نقاََل أَيضاً :و غانيُّ في العُبَاب عن ابن َعبَّاٍد ،نقلَه الزَّ

 َ  له ، مثْل تََوشََّز. تَهيَّأ

 * ومّما يُستدرك عليه :

. َوافََزه مْخَشريُّ  : َعاَجلَه ، نقَلَه الزَّ
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 أَْوفَازٍ  بٍَل وِجبَال. قلُت : وَمنَعَهَ في اللَِّساِن حيُث قال : يُقَال : اْقعُْد علىكجَ ـ  بالتَّْحريكـ  َوفَزٍ  في َجْمعـ  بالَكْسرـ  الِوفَازَ  واْستَْدَرَك شيُخنَا :

َزه آَخُرون ِوفَازٍ  من األَْرض ، وال تَقُْل على  .(5). وفي العُبَاب : وَجوَّ

ُمتََوفُِّز هو ، بالقَاف ، أَهمله الَجْوَهريُّ والصاغانيُّ في التَّْكملَة. وقال األَزهريُّ : قرأُْت في نََوادِر األَْعَراب ألَبي َعْمرو : ال الُمتَوقِّزُ  : [وقز]

.، بالفاِء ، الذي َمرَّ ذكُره قريباً. وفي العُبَاب وهو بالف الُمتََوفِّزُ  الذي ال يََكاُد يَناُم ، يَتَقَلَُّب ، وهو  اِء أََصحُّ

. ويقال : ، كالَوْعِد : الدَّْفُع والطَّْعنُ  الَوْكزُ  : [وكز]  الَوْكزُ و ، إِذا نََخَسه. َوَكَزهُ  مثُل نََكَزه ونََهَزه ، قالَه الكَسائيُّ

__________________ 
 ( يف القاموس : األعوان ابلنون.1)
 .3/  3( اجلمهرة 2)
 .28( سورة اجلاثية اآية 3)
 األساس والتكملة : توّفزت لكذا.( يف 4)
 .«وأان عل  وفز وعل  أوفاز ووفاز»( ورد يف األساس : 5)
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رحب أَيضــــاً : َربَه هبا ا وقير : وََكَزه يقا  : الضــــ  ا ا ِإذا ضــــَ رحبُ  ابلَعصــــَ ض الَكفِّ  هو الضــــ  َر قـَوحلُه  ُِبمح عل  الذ َقن ا وبه ُفســــِّ
ُه : (1) (ُموسى فَ َقضى َعَلْيهِ ) فـَوََكَزهُ  تعاىَل :  َضربَه ابلعَصا. قاَلُه الز ّجاج. وقا  َغريح

 ، أَي َمْملُوَءةٌ. َمْوُكوَزةٌ  ، ومنه : قِْربَةٌ  ءُ الَملْ  : الَوْكزُ و

ْكزُ  : الَوْكزُ و ل : َمْوُكوزٌ و لبعِض العََرب : ُرْمٌح َمْرُكوزٌ  (2)، وَرَوى أَبو تَُراب  الرَّ  ، بمعنًى َواحٍد ، وأَنَشَد للُمتَنَّخِ

لــــــــــــة  وغــــــــــــِ ِر مــــــــــــُ ــــــــــــح لــــــــــــي ــــــــــــ  ن  ال َئ وجــــــــــــِ  حــــــــــــىّت  ــــــــــــَِ

اح و     لـــــــــَ ِص الـــــــــّرِجـــــــــح وحُ  يف َأمخـــــــــحَ وزُ الشـــــــــــــــــــــــ  وكـــــــــُ  (3) مـــــــــَ
  

ل ، ولم أَِجْده في ِشْعره. وقال في العُبَاب : ويُْرَوى  وايةُ المشهورةُ ، ونََسَب « مْرُكوزُ »قلُت : هكذا أَنشَده الصاغانيُّ للُمتَنّخِ وهي الّرِ

 يل : هو العَْدُو من فََزعٍ أَو نَحوِه ،واإِلسراُع ، قالَه ابُن عبّاٍد. وق العَْدوُ  : الَوْكزُ و الفََرج عن بعضهم. (4)صاحُب اللَِّساِن هذا القَْوَل ألَبِي 

 ، حَكاه ابُن ُدرْيٍد ، قال : وليس بثَبٍت ، وفي كالم المصنِّف قُُصوٌر. كالتَّْوكيز

 عن ابن األَْعرابّيِ ، وأَنشد : ع : َوْكزٌ و

راِء فــــــــــــــــاَ شـــــــــــــــــــــــــــــَ   رَاِع الــــــــــــــــرُبَيــــــــــــــــح  فــــــــــــــــِإن  أَبجــــــــــــــــح

زٍ     ــــــــــــوَكــــــــــــح انِ  ف عــــــــــــَ ــــــــــــِ نح َوب ِ مــــــــــــِ اح عــــــــــــَ قــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــنـ  ِإىل ال

  
 تَوكَّأَ. على عصاه : تَوكَّزَ و وتََوفَّز ، تََوشَّزَ  لَكذا تَهيَّأَ ، مثْلُ  وكَّزتَ و

َ. من الطَّعاِم : تَوكَّزَ و  كذا في العُباب. تمألَّ

 * ومّما يُْستْدرك عليه :

 : َكَسْرتُه ، مثُل َوكْعت أَْنفَه فأَنا أََكعُه ، كذا في التَّْهذيب. أَِكُزه أَْنفَه َوَكْزتُ 

 ، كَجَمَزى : قَصيرةٌ ، كما في التَّْكملَة والعُبَاب. وَكَزى لكَّاز ، كأَنَّه َحيَّة نَّكاز ، كما في األَساس. وناقَةٌ  َوّكازٌ  وتقول : فاُلنٌ 

 به. (5) َرَمع ، إِذا كَوَعدَ  يَِمُز َوْمزاً  بأَْنفه َوَمزَ  ، بالميم ، أَهملَه الَجْوَهرّي وصاحُب اللَِّسان. وقال الصاغانيُّ في التَّْكملَة : َوَمزَ  : [ومز]

 ونََسبَه في العُبَاب البن عبّاد.

زُ و ي في الَمْشي ُسْرَعةً. التََّومُّ  : التَّنَّزِ

زُ و ُك  أَيضاً : التََّومُّ اَغانيُّ في ِكتابَْيه : َرأِْس الُجْرَداِن عند النَِّزاءِ تَحرُّ  وهو التَّهيُُّؤ للِقيَام. ، قال الصَّ

 ، قِياساً. أَْوهازٌ  ، قال : والجمعُ  (6)، قاله ابُن ُدَرْيٍد  الرُجُل القَصيرُ  ، بالفَتْح : الَوْهزُ  : [وهز]

زُ  الشَّديدُ  قال َغيُره : هوو ْبعَةُ  وه الَخْلِق. أَو الُملزَّ  ، قال ُرْؤبَةُ : الغَليُظ الرَّ

َواٍ   ٍب و  (7)كـــــــــــــــــر  طـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــِ زِ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ   َوهـــــــــــــــــح
زِ     مـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ رحيب عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــدِّ ـــــــــــــــــُ ٍز يـ  ُداَلمـــــــــــــــــِ

  
 أَو ِشدَّتُه. الَوْطءُ  : الوْهزُ و

 الُمثْقل. (8)وفي الّصَحاح : البَعير 

. الدَّْفعُ  : الوْهزُ و ْرُب كاللْهز والنَّْهِز ، قالَه الكسائيُّ  والضَّ

ْرُب في العُنُق ،  : الَوْهزُ  : َدفَعَه وَضَربَه. وقيل : َوَهَزه َوْهزاً  وفي الُمْحَكم : ِشدَّةُ الدَّْفعِ. وقال األَْزَهريُّ في تَْرَجَمة لََهَز : اللْهُز : الضَّ

ْجلَْيِن ، والبَْهُز بالِمْرفَق ، وقد تَقَدََّم مثُل ذلك للمصنِّف أَيضاً في محالَّ َعديدةٍ ، وقد أَْغفلَه  الوْهزُ و واللَّْكُز بُجْمعَك في ُعنُقه وفي َصْدره ، بالّرِ

 فاُلناً ، إِذا َضَرْبتَه بثِقَِل يَِدَك. َوَهْزتُ  هنا. وقيل :
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عٍ : واإِلسراُع ، ومنه الَحثُّ  : الَوْهزُ  قيل :و  يَِهُزونَ  فلّما اْنَصَرْفنَا عنها إِذا النّاسُ  وسلمعليههللاصلىَشِهْدنا الُحَدْيبِيَةَ مع النبّيِ » حديُث ُمَجّمِ

 ُمْقبٍل : [ابن]أَي يَُحثُّونََها ويَْدفَعُونََها. وقال تَميُم بُن أَبَّي  ، «األَبَاِعرَ 

__________________ 
 .15( سورة القصص اآية 1)
 وعبارة األصر تواف  التهذيب. وسيشري إىل رواية اللسان قريباً.« .. ورو  ابن الفرج عن بعضهم : رمح»( يف اللسان : 2)
 « :وغر»ويف حواشي التهذيب : يوغله وروايته يف اللسان « موغله»( يف التكملة : 3)

 ء وجــــــــــــــنــــــــــــــح الــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــر يــــــــــــــوغــــــــــــــلــــــــــــــه حــــــــــــــىت  ــــــــــــــي

 ... الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  يف وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحِ و    
  

 .«ابن»يف اللسان : ( انظر ا اشية قبر السابقة ا 4)
 ( رفض به : حركه ا من الرمض : حتر  األنف.5)
 .22/  3( اجلمهرة 6)
 ( التهذيب واللسان : كر طوير.7)
 ( يف الصحاح : والتوهز : وطُء البعري املثـحَقِر.8)
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ًة  يــــــــــــــ  وِ  َعشــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــُ رَاِف الــــــــــــــذ  ن أَبطــــــــــــــح حــــــــــــــح  ميــــــــــــــَِ

زَ كــــــــــمــــــــــا     ا  َوهــــــــــَ َزلــــــــــ َ َ
اَن املــــــــــ جــــــــــَ ُث اهلــــــــــِ (1)الــــــــــَوعــــــــــح

 

  
 وَحكَُّها بيَن األَصابع ، أَنشد َشِمٌر : قَْصُع القَْملَةِ  : الَوْهزُ و

زُ  هـــــــــــــِ ي  يـــــــــــــَ لـــــــــــــِ تـــــــــــــَ فـــــــــــــح زَاُ  ويــــــــــــــَ َض ال يــــــــــــــَ رَانـــــــــــــِ  اهلـــــــــــــَ

رُ     تـــــــــــــَذلـــــــــــــ  نح يـــــــــــــَ  أبََذ ِّ حـــــــــــــيـــــــــــــُث يـــــــــــــكـــــــــــــوُن مـــــــــــــَ

  
غيَرةُ. قال ابُن األَْعَرابّيِ : الُهْرنُُع والُهْرنُوُع : القَْملَةُ   الصَّ

 : الَحَسُن الِمْشيَِة. األَْوَهزُ  قال ابُن األَْعَرابّيِ أَيضاً :و

في و ِمْشيَةُ الَخِفَرات. بالفتح ، كما في سائر النَُّسخِ ، وَضبََطه الّصاَغانيُّ بالَكْسر وقال : وهو قوُل ابن األَْعَرابّيِ : الِوَهاَزة هو مأُْخوذٌ منو

 (2)ُحماَديَاُت النِّساِء َغضُّ األَْطراِف ، وَخفَُر اإِلْعراِض ، وقَِصُر »ا : ها قالْت لعائَشة رضَي هللا عنهَي هللا عنها أَنَّ َحديث أُّمِ َسلََمةَ رض

والصَّواُب ، هكذا بالفاِء في سائر أُُصول الَحديث ، وهو َخَطأٌ ، « األَطراف»، أَي َغايةُ أُُموٍر يُْحَمْدَن َعليها. وقولُه :  (3) «الِوَهاَزة

َهه بُوُجوٍه ، وقال : « اإِلْطَراق»  إِلى األَرض ، (3) [أَي راميات بأَْبَصارهنّ ]معناه أَْن يَْغُضْضَن ُمْطِرقَات »، كما نَبَّه عليه الصاَغانيُّ وَوجَّ

 ، بالَكْسر : الَخْطُو. الِوَهاَزةُ و

. وقال أَبو نَْصٍر : هو ، كُمعظَّم : الشَّديُد الَوْطءِ  الُمَوهَّزُ و َجال ، قالَه األَْصَمعيُّ ث ، ُمَوّهِزٌ  من الّرِ  .كالُمتََوّهِز ، أَي كُمَحّدِ

 ، إِذا َوِطَئ َوْطأً ثَقيالً. تََوهَّزَ  وقد

 ، قال الشاعر : تََوثَّبَ  الَكْلُب : تََوهَّزَ و

 الَكلحَبِة َخلحَف اأَلرحَنبِ  تـََوه زَ 
 وأَنشَد ابُن ُدَرْيد :

بح  لــــــــــــــــَ َة امِّ اأَلعـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح وَ  كـــــــــــــــــَ  انَ  أَبـــــــــــــــــُ

بح     ـــــــــــــ  َوث ـــــــــــــَ ه تـ ـــــــــــــِ ت يحشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ َي عـــــــــــــلـــــــــــــ  فـ  فـــــــــــــهـــــــــــــح

  

َدِة أَّم  تـََوه زَ   اأَلرحَنبح  (4)الَفهح

 * ومّما يُْستْدَرك عليه :

 : َوْطُء البَعيِر الُمثْقَِل. التََّوهُّزُ 

 ، أَي يَْمِشي ِمْشيَة الِغاَلِظ ويَُشدُّ َوْطأَه. يَتََوهَّزُ  ويقال :

 : أَثْقَلَه. َوهََّزه تَْوهيزاً و

 ، أَي يَْغِمُز األَْرَض َغْمزاً َشديداً ، وكذلك يَتََوهَُّس. يَتََوهَّزُ  وَمرَّ 

ْجلَْين أَو بُجْمع اليَد أَو بثِقَلَها ، كما تقدَّم.: الَكْسُر ، والدَّقُّ ، والَوثْ  الَوْهزُ و ْرُب بالّرِ  ُب ، والضَّ

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [ويز]

 ، بالَكْسر : موضٌع ، قالَه ياقُوٌت. ِويَزةُ 

 فصر اهلاءِ 
 مض الزاي

ً و ُهبُوزاً و َهْبزاً ـ  من َحّدِ َضَربَ ـ  َهبََز يَْهِبزُ  : [هبز] . وقال أَبو َزْيد وابُن القَّطاع : يُقَال ذلك إِذا َهبََزانا ماَت  ، بالتَّْحريك ، أَهملَه الَجْوَهريُّ

 وقيل : هو الَمْوُت أَيَّا كاَن ، وكذلك قََحَز يَْقَحُز قُُحوزاً. فَْجأَةً. َهلَكَ  أَو
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اء أَْعلَى. ُهبُوزٌ  لَه ، وجْمعُه، وهو ما اْطَمأَنَّ من األَرض واْرتَفَع ما َحوْ  : الَهْبرُ  الَهْبزُ و  ، والرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

. َهبَزَ   : َوثََب ، مثُل أَبََز ، نَقَلَه الصاَغانيُّ

ْميِ بال ، بالَكْسر : األُْسَواُر من أََساِوَرةِ الفُْرِس  الِهْبِرِزيُّ  : [هبرز] ّجاج ، أَو قال ابُن ِسيَده : أَْعنِي باألُُسوار : الَجيِّد الرَّ َهاِم ، في قول الزَّ ّسِ

ه ِهْفِعٌل مْن بََرَز ، إِذا َظَهَر ، هو الَحَسُن الثَّبَاِت على َظْهِر الفََرِس ، في قَول الفارسّيِ. وقال شيُخنَا : َزَعَم َجماَعةٌ أَّن الهاَء فيه زائدةٌ وَوْزنُ 

 ٍس في الُمْجَمِل.وعليه اقتصَر ابُن القَّطاع في األَْبنِيَة. قلُت : وابُن فار

يناُر الَجِديدُ  : الِهْبِرِزيُّ و  ، عن ابن األَْعَرابّيِ ، وأَنَشَد ألَُحْيَحةَ يَْرثِي اْبناً له ، وقيل أَخاً له : الّدِ

ا  ربحِزِييف فـــــــــــــــمـــــــــــــــَ ٍة  هـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نح َداَننـــــــــــــــرِي أَيـ  مـــــــــــــــِ

رُ     َبكــــــــــــ  تــــــــــــَ ٌض يـــــــــــــَ اِة اَنصــــــــــــــــــــــــــِ ِدي الــــــــــــُوشــــــــــــــــــــــــــَ  أبَيــــــــــــح

  
__________________ 

هذا ما ورد هبامش املطبوعة املصـــرية ا وهي « قوله : ميحن اخل قا  يف التكملة واللســـان : شـــبه النســـاء مبشـــي إبر يف وعث قد شـــ  عليها( »1)
 عبارة التهذيب أيضاً.

 ( ضبطت عن التهذيب والنهاية بكسر ففتح.2)
 ( زايدة عن التكملة.3)
 وهو املناسب.« ألرنبإثر ا» 22/  3( يف اجلمهرة 4)
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َح غـــــــــــاِداًي  ـــــــــــَ ب وحَم َأصـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــه يـ َن مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ  أَبحح

رُ و     جــــــــــــ  عــــــــــــَ
ُ

اُم املــــــــــــ مــــــــــــَ ين فــــــــــــيــــــــــــه ا ــــــــــــِ ف ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ  نـ

  
ابُو الدَّنانيِر ، يَتَأَكَُّل : يأُْكل بَعُضه بَعضاً من ُحْسنِه.  قال : الُوَشاةُ : َضرَّ

 ، عن ثَْعلَب ، كالِهْبِرقِّيِ. ءٍ الَجميُل الَوِسيُم من كّلِ شيْ  : الِهْبِرِزيُّ و

 ، ومنه قَوُل الّشاعر : األََسدُ  : الِهْبِرِزيُّ و

ِي  َُسرحَوِ   اهِلربحِزِيِّ هبا ِمثحَر َمشح
 (1)امل

 ، يََمانِيَّةٌ ، نقلَه اللَّْيُث. الُخفُّ الَجيِّدُ  : الِهْبِرِزيُّ و

 ، كاإِلْبِرِزّيِ ، وهو اإِلْبِريُز. الذََّهُب الَخاِلصُ  : الِهْبِرِزيُّ و

ى الِهْبِرِزّيِ  أُمُّ و  ، في قَْوُل العَُجْيِر السَّلُوِلّيِ ، فيما أَنَشَده اإِلياِديُّ : : الُحمَّ

ُك أُم   ربحِزِيِّ فــــــــــــــــــِإن تــــــــــــــــــَ َرتح  اهلــــــــــــــــــِ  مَتَصــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رُي     ٌر وَكســــــــــــــــــــــــِ هــــــــــا اَنحــــــــــِ نــــــــــح ي فــــــــــمــــــــــِ امــــــــــِ ظــــــــــَ (2)عــــــــــِ
 

  
َستْ »ويُْرَوى   .«تَلَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : الَجْلُد النافِذُ. الِهْبِرِزيُّ  قال اللَّْيث :

ِة يَصُف ماًء :أَيضاً : اْلِمْقَداُم البَِصيُر في كّلِ شيْ  اْلِهْبِرِزيُّ و مَّ  ٍء ، قال ذو الرُّ

ه  اَلتـــــــــِ ِدي يف فـــــــــَ تـــــــــَ هـــــــــح ا ال يــــــــــَ بـــــــــَ يـــــــــِف اجلـــــــــَ فـــــــــِ  خـــــــــَ

وحِم ِإال      َن الــــــــــــــقــــــــــــــَ امــــــــــــــِ ُ  ربحِزِي  اهلــــــــــــــِ مــــــــــــــِ غــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــ

  
. وقال ابُن ُدَرْيٍد  الَهْجزُ  : [هجز] ه ، أَي هاَجَزه ِمن ذلك قَولُهم :و ، وهي النَّْبأَةُ الَخِفيَّةُ. الَهْجِس  هو لُغَةٌ في : (3)، أَهَمَل الَجْوهريُّ  سارَّ

 وهاَجَسه.

ياداِت ، وهو َمْوُجوٌد في أُُصوِل الّصحاح ، فْليُْنَظْر. قال ابُن القَّطاعِ : الَهْرزُ  : [هرز]  الغَْمُز الشَّديدُ  : الَهْرزُ  ، َكتَبَه بالُحْمرة على أَنه من الّزِ

 ، كالَهْرِس.

 ، إِذا ماَت. كَسِمعَ  َهِرَس ،الرُجُل ، و َهِرزَ  ُرِوَي عن ابِن األَْعَرابِّيِ :و بالَخَشِب. الضَّْربُ  : الَهْرزُ  قال أَيضاً :و

. وقال الصاَغانِيُّ : فَحقُّه أَن يُْذَكَر في هذا التَّْرِكيب ، أَي الَهْرزِ  : َماتَا ، وهو فَْعَولَةٌ من َهْرَوَزةً  الرُجُل والدَّابَّةُ  َهْرَوزَ  قال األَْزَهِريُّ :و

 باب.ِخالفاً للجوهرّيِ. قُلُت : وهو قوُل أَبي َزْيد ، كما في العُ 

 ، عن ابِن َعبّاٍد ، كذا في العُبَاب. َهلَكَ  من الُجوعِ : تََهْرَوزَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 على الُمسلمين. وسلمعليههللاصلى: اسُم َمْوِضعِ ُسوِق الَمِدينَِة الذي تََصدََّق به رُسوُل هللا  َمْهُروزٌ 

َم ِذْكُره في َمَحلِّه.ـ  بتقديم الّزايـ  وأَّما َمْهُزورٌ   فَواٍد لقَُرْيَظةَ ، وقد تَقَدَّ

. وقال اللَّْيُث : َهْرَمزَ  : [هرمز]  ، وهو يُِديُرها وال يُِسيغَُها. اَلَكَها في فِيه : َهْرَمَزةً  اللُّْقَمةَ  الشيخُ  َهْرَمزَ  ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ

 النَّاُر : َطِفئَْت. َهْرَمَزتِ و

 : اللُّْؤُم. الَهْرَمَزةُ و

 من َغْير ِإساَغٍة. الَمْضُغ الَخِفيفُ و
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 ، عن ابن َعبّاد. الَكالُم الذي تُْخِفيه عن صاِحبِكَ  : الَهْرَمَزةُ و

. َهْرَمزَ  وقد  في الُكّلِ

على بَّرِ فاِرَس ، وهو فُْرَضةُ َكْرماَن ، إِليه تُْرفَأُ الَمَراِكُب ، ومنه تُْنقَُل أَْمتِعَةُ اْلِهْنِد  ، بالّضّم : د ، على َخْوٍر من أَْخواِر بَْحِر اْلِهْندِ  ُهْرُمزُ و

ى أَيضاً :  .ُهْرُموز إِلى َكْرَماَن وِسِجستَاَن وُخَراَساَن ، ويَُسمَّ

.السالمعليه، بَواِدي ُموَسى  يَن القُْدِس والَكَركِ قَْلعَةٌ ب : ُهْرُمزُ و ُُ 

؛ وهو الذي قَتَلَه خالُد بُن الَوِليد بكاِظَمةَ ، وكان « ُهْرُمزَ  أَْكفَُر ِمنْ »من أَعالِم العََجِم. وفي العُبَاِب : وفي الَمثَِل :  َعلَمٌ  : ُهْرُمزُ  قال اللَّْيُث :و

 ، ولذِلك َضَربَِت العََرُب فيه الَمثََل. قال الّشاعر : ُهْرُمزَ  لم يكن أَحٌد من النّاِس أَْعَدى للعََرِب واإِلسالم منكثيَر الَجيِش ، َعظيَم الَمَدِد ، و

__________________ 
 ( عجز بيت لذي الرمه وصدره :1)

 تر  الثور ميشي راجعاً من ضحائه
 ( يف اللسان : وحسا.2)
 .92/  2( اجلمهرة 3)
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َك هـــــــــــــــــذا  و  ا ِديـــــــــــــــــنـــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــــِن ا ـــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــَ

نح     ُر مــــــــــــــِ فــــــــــــــَ ــــــــــــــَت َأكــــــــــــــح زِ ِر بــــــــــــــر أَن رحمــــــــــــــُ  هــــــــــــــُ

  
َل ، وِمَن العََرِب َمن يَْبنِيه على الفَتْحِ في جميع الُوُجوِه ، ومنهم َمن يُْعِربُه وال يَْصِرفُه ، ومنُهم َمْن يُِضيُف األَوَّ  : د ، بُخوِزْستَانَ  َراَمُهْرُمزُ و

َل بُوُجوِه اإِلعراِب ، قال َكْعُب بُن َمْعداَن األَْشقَريُّ  إِلى الثّانِي وال يَْصِرُف الثانَِي ، ويُْجِري األَوَّ
 َوفاةَ بِْشِر بن َمْرَواَن : يَْذُكر (1)

وا  عــــــــــُ مــــــــــَ تــــــــــَ َواَز واجــــــــــح وا األهــــــــــح فــــــــــُ لــــــــــ   حــــــــــىت  ِإذا خــــــــــَ

زَ بـــــــــــــــــرَامَ     رحمـــــــــــــــــُ رَبُ  هـــــــــــــــــُ مح بـــــــــــــــــه اخلـــــــــــــــــَ اهـــــــــــــــــُ  َوافـــــــــــــــــَ

  
 ، قال : (2) ُهْرُمِزيٌّ  : راِميٌّ ، وِإْن شئت َراَمُهْرُمزَ  والنِّْسبَةُ إِلى

ًة  ــــــــــــــــ  ي ا رَامــــــــــــــــِ هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ت َزو جــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ةً تـ ــــــــــــــــ  زي رحمــــــــــــــــُ   هــــــــــــــــُ
ِر الــــــــذي أَ     طــــــــَ  اأَلجــــــــرُي مــــــــن الــــــــّرِزح ِ بــــــــَفضــــــــــــــــــــــح  عــــــــح

  
 كذا في العُبَاب.

هما الُهْرُمَزانُ و ، الُهْرُمزُ و  في النُّون. ُهْرُمَزانَ  ، وسيأْتي إِعرابُ  الَكبيُر من ُملُوِك العََجمِ  ، بفتح الّراِء ، الَهاَرُموزُ و ، بضّمِ

. وفي ، كَسفَْرَجل ، األُولَى َراٌء كما يَْقتَِضيه َصنيعُه حيُث قَدََّمه على ه ز ز ، وهو روايةُ ابن األَْنبَارّيِ ، كما في العُبَاب الَهَرْنبَزُ  : [هرنبز]

يت : ّكِ . وقال ابُن الّسِ ،  الَحديدُ  والَهَزْنبَُز والَهَزْنبََزاُن : الَوثّابُ  : الَهَرْنبََزانُ و الَهَرْنبَزُ  التَّْكملَة بَزاَءْين ، ومثلُه في اللَِّسان. وقد أَهملَه الجوَهريُّ

 حكاه ابُن جنِّي بزاَءْين.

 قال : وهي من األَْمثلَة التي لم يَْذُكْرَها سيبََوْيه ، وكأَّن الُمصنَِّف اعتَمَد على رواية ابن األَْنبَارّيِ. (3) كالَهَرْنبََزانِّيِ 

ا : [هزز] ه َهزًّ ه يَُهزُّ َكهب َهزَّ و ، َهزَّ دَّة ، وفي التَّْنزيل العزيز :  ه : َحرَّ اغُب بالّشِ َكه يَميناً وِشَماالً ، وقَيََّده الرَّ ي (وَ )بَجْذٍب وَدْفعٍ ، أَو َحرَّ  ُهّزِ

ِكي ، يَتَعَدَّى بنْفسه وبالباِء ، هكذا يقولُه العََرُب ، ومثلُه ُخِذ الِخَطاَم وُخْذ بالِخَطام ، وتعَلَّْق َزْيداً  (4) (ِإلَْيِك ِبِذِْع النَّْخَلةِ ) وتَعَلَّْق أَي َحّرِ

ي بَزيٍد. قال ابن ِسيَده : وإِنّما َعّداه بالباِء ألَنّ  ي ، وأَنَشَد في العُبَاب قوَل تَأَبََّط َشرًّ  ُهّزِ  ا :في معنَى ُجّرِ

ز   ه  َأهــــــــــــــُ فــــــــــــــَ طــــــــــــــح يِّ عــــــــــــــِ َوِة ا ــــــــــــــَ دح  بــــــــــــــه يف نــــــــــــــَ

ز  كـــــــــــمـــــــــــا     اِن اأَلَوارِ ِ  هـــــــــــَ جـــــــــــَ ي ابهلـــــــــــِ فـــــــــــِ طـــــــــــح  عـــــــــــِ

  
ٍل. وقَوُل شيِخنا : وكأَنَّ الُمَصنَِّف اغتَرَّ بظاهِر قوله تعالَى الُمَشار إِليه ، والَحقُّ أَنه ال يَتَعَدَّى بالباِء وإِنََّما  يَتَعَدَّى بْنفسه ، َمحلُّ تَأَمُّ

ا الحاِدي اإِلبلَ  َهزَّ  من الَمجاز :و ها َهزًّ تْ و يَُهزُّ كْت في سْيرها وَخفَّْت. نشََّطَها بُحَدائِه هي ، أَي َهِزيزاً فاْهتَزَّ  فتََحرَّ

ها وقد  السَّْيُر. َهزَّ

 عند الُحداِء : نََشاٌط في السَّْيِر وَحَركةٌ. َهزيزٌ  ولها

 ، كما في األَساس والعُبَاب واللَِّسان. كاْهتَزَّ  ، َهازٌّ  ، فهو الَكْوَكُب : اْنقَضَّ  َهزَّ  من الَمجاز :و

َحا َهِزيزاً كَهِزيزِ  إِنِّي َسِمْعتُ » الحديُث : ، كاألَِزيز ، ومنه الصَّْوتُ  ، كأَِمير : الَهزيزُ و  أَي َصْوت َدَوَرانَِها. ، «الرَّ

يحِ  الَهزيزُ  من الَمَجاز :و ها عندَ  َدِويُّ الّرِ  الشََّجَر ، وَصْوُت َحَرَكتَِها ، وقيل : ِخفَّتَُها وُسْرَعةُ ُهبُوبَِها ، قال اْمُرُؤ القَْيس : َهّزِ

ه  فـــــــــُ طـــــــــح ـــــــــر  عـــــــــِ ت ـــــــــح ن واب ـــــــــح بحَوي َر  شـــــــــــــــــــــــَ ا جـــــــــَ  ِإذا مـــــــــَ

وُ      زِيــــــــــــــزُ تــــــــــــــقــــــــــــــُ ر تح أَبَثحَبِ  هــــــــــــــَ  الــــــــــــــرِّيــــــــــــــِح مــــــــــــــَ

  
ةُ و  ، وهو َمَجاٌز. ، بالَكْسر : النََّشاُط ، واالْرتيَاحُ  الِهزَّ

ةُ  كذلكو  َصْوُت َغلَيَاِن الِقْدِر. : الِهزَّ

ةُ و ْعِد ، أَيضاً : الِهزَّ  ، كأَمير. كالَهِزيز تََردُُّد َصْوِت الرَّ
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ةُ  قال األَْصَمعيُّ :و  ، أَي يُْسِرع. وقال ابُن ِسيَده : يَْهتَزّ  ال النَّْضر :الَمْوِكُب ، ق يَْهتَزَّ  ، أَن نَْوٌع من َسْيِر اإِلبلِ  : الِهزَّ

ة َك الَمْوِكُب. وقال ابُن ُدَرْيد : الِهزَّ ةً  أَن يَتََحرَّ  الَمْوِكب ، إِذا َسِمْعَت َحِفيفَه ، وأَنَشَد : ِهزَّ

اٍ  أَب حَعانِ  ِهز ةَ كالَيوحِم   َأمجح
ةُ  من الَمَجاز :و ةٌ  ، يقال : أََخَذتْه لذلك األَْمرِ  األَْريَِحيَّةُ  : الِهزَّ  ، ُهَزاِهزٌ و ُهَزِهزٌ  ماءٌ  من المجاز :و ، إِذا ُمِدَح ، أَي أَْريَحيَّةٌ وَحَرَكةٌ. ِهزَّ

 ، أَي كعُلَبٍط وُعاَلِبٍط وُهْدُهٍد َوْصْفصافٍ 

__________________ 
 .«االشعري»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 .«الرامهرمزي»يف اللباب عل   ( اقتصر2)
 .«هزنرب»وهو ما يواف  رواية اللسان « اهلزنبز واهلزنبزان كاهلزنبزاين»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 .25( سورة مرمي اآية 4)
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تَـز   َكثرٌي جارٍ  ٌ  يـَهح َزَة الس عحدي  :  ُهزحُهزٌ  منح َصفائه. وَعاح  كذلك. وقا  أَبو َوجح
اَلُد و  ـــــــــــــــــــــــح ٌم وال أَق  املـــــــــــــــــــــــاُء ال َقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

زٌ     زَاهـــــــــــــــــــــــــِ الدُ  هـــــــــــــــــــــــــُ اُ هـــــــــــــــــــــــــا َأجـــــــــــــــــــــــــح  أَرحجـــــــــــــــــــــــــَ

  

 ال ُهن  أَمحالٌح وال مثَادُ 

 وأَنشد األَْصَمعيُّ :

زَا  فــــــــــِ وح تــــــــــَ يــــــــــًا ُمســــــــــــــــــــــــح اقــــــــــِ تح ســــــــــــــــــــــــَ رَتاثــــــــــَ  ِإذا اســــــــــــــــــــــــح

رًا     اِء هنــــــــــــَح حــــــــــــَ طــــــــــــح تح مــــــــــــَن الــــــــــــبــــــــــــَ زَاِبــــــــــــَ  زحهــــــــــــُ  هــــــــــــُ

  
. قلُت : فما  (1)َواسعةُ ُمْرتََكِض  ُهْزُهزٌ  قال : َساَحاٌت فِيٌح ، وَعْينٌ  ؟قال ثَْعلٌَب : قال أَبو العاليَة ؛ قلُت للغَنَوّيِ : ما كان لَك بنَْجدٍ  الَمَجّمِ

 ِحْنِديَرةِ أَْعيُنِهم ، يُريُدون أَْن يَْختفُوا َدِميَْه. أَي يَْقتُلُوني وال يُْعلَم بي.قال : إِن بَني عاِمٍر َجعَلُوني على  ؟أَْخَرَجَك عنها

اعٌ  ، بالفَتْح : َهْزهازٌ  َسْيفٌ و  كثيٌر الماِء ، وهو َمَجاز ، وأَنشَد األَْصَمعيُّ : َصاٍف لَمَّ

اِن  مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــي َر ال ــــــــــــــح ــــــــــــــَوَرَدتح مــــــــــــــث زحهــــــــــــــازح ف   اهلــــــــــــــَ
ا ابألَ     هـــــــــــــَ نـــــــــــــاقـــــــــــــِ ُض عـــــــــــــن َأعـــــــــــــح فـــــــــــــَ دح جـــــــــــــازح تـــــــــــــَ  عـــــــــــــح

  
كعاُلبِط ، كما في  ُهَزاِهزٌ و ، كعُلَبٍط ، ُهَزِهزٌ و ، كفَْدفَد ، َهْزَهزٌ  أَراد أَنَّ هذه اإِلبَل َوَرَدْت ماًء مثَل السَّْيِف اليََمانِي في َصفَائه. وكذلك َسْيفٌ 

 التكملة.

 ، نقلَه الصاَغانيُّ في العُبَاب عن ابن َعبّاد. اسم َكْلب ، بالفَتْح : َهْزهازٌ و

 ، وأَنشَد : ، كقُْنفٍُذ : بَعيَدةُ القَْعرِ  ُهْزُهزٌ  بِئْرٌ  قال أَبو َعْمرو :و

رًا و  ئـــــــــــــح رحِد بـــــــــــــِ عـــــــــــــَ لـــــــــــــح تح لـــــــــــــِ حـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ـــــــــــــَ زَافـ زحهـــــــــــــُ   هـــــــــــــُ
زَا    مــــــــــــُ كــــــــــــح ه والــــــــــــعــــــــــــُ رحَدانــــــــــــَ تح جــــــــــــُ مــــــــــــَ قــــــــــــَ تــــــــــــَ  فــــــــــــالــــــــــــح

  
َجال. ُف السَّريعُ كعُلَبٍط : الَخِفي ، الُهَزِهزُ  من الَمَجاز :و  الظَّريُف من الّرِ

َزه تَْهزيزاً و َزه ، وكذا َهزَّ كه به : َهزَّ ل الُهذلّي : َحرَّ  ، قال المتنّخِ

ـــــــــــــٌة  َؤوِّب ه مـــــــــــــُ يـــــــــــــح  قـــــــــــــدح حـــــــــــــاَ  بـــــــــــــا َدرِيســـــــــــــــــــــــــــَ

اِه اأَلرحِض     ــــــــــِعضــــــــــــــــــــــــَ ا ب ٌض هلــــــــــَ ــــــــــزُ ِمســــــــــــــــــــــــح زي  (2) هتــــــــــَح
  

زَ و فاْهتَزَّ  َواُب أَنّ  تََهزَّ ه فاْهتَزَّ  ُمَطاوعُ  اْهتَزَّ  ، الصَّ زَ و ، َهزَّ َزه ُمَطاِوعُ  تََهزَّ زَ و َهزَّ  .كتََهْزَهزَ  .َهْزَهَزه فتََهزَّ

أِْس. الَهْزَهَزةُ و  : تَْحريُك الرَّ

 أَي تَْحريُكَها إِيّاهم. (4) : تَْحريُك الباَليَا والُحُروِب النّاسَ  (3) الَهَزاِهزُ و

َكه : َهْزَهَزه َهْزَهَزةً و َ وَحرَّ  ، واستعمالُه في التَّْذليل َمَجاٌز. فتََهْزَهزَ  َذلَّلَّ

 وَهشَّ ، قال الراعي : ارتَاَح للسُُّرور ، أَي إِليه قَْلبي تََهْزَهزَ  من الَمَجاز أَيضاً قولُُهم :و

ديـــــــــــث  ا يف ا ـــــــــــَ نـــــــــــَ تـــــــــــح نـــــــــــَ اطـــــــــــَ َزتح ِإذا فـــــــــــَ زحهـــــــــــَ   هتـــــــــــََ
ُح     ــــــــــــِ َوان ن  اجلــــــــــــَ وٌب ُدوهنــــــــــــَُ ــــــــــــُ ل ــــــــــــُ ــــــــــــهــــــــــــا قـ ــــــــــــي (5)ِإل

 

  
ْحمن اْهتَزَّ »جاَء في الَحديث :  من الَمَجاز أَيضاً ماو لَمْوِت  العَْرشُ  اْهتَزَّ » في أُْخَرى :وهكذا في سائر النَُّسخ كما في رواية ،  «َعْرُش الرَّ

ِء القَْيس بن َزْيد بن َعْبد األَْشَهل األَْوِسيُّ أَبو َعْمرو ، َسيُِّد األَْوس ، بَْدريٌّ ، قلُت : وهو َسْعُد بُن ُمعَاِذ بن النُّْعَمان بن اْمرى .«بن ُمعاذ َسْعد

 ، وأَنشَد : فاْهتَزَّ  فالناً لَخْير َهَزْزتُ  العَرُش ، أَي فرَح ، يقال : اهتزَّ  قال النَّْضر :

ز  كـــــــــــــــــــــــــــــرمٌي  زّ  هـــــــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــــــــــــــَ   فـــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــح
زّ     ُد الــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــــِّ  كــــــــــــــــــــــــــذا  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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حين ُرفَِع إِلى  بُروِحه *ارتَاحَ  وقال بعضهم : أُريَد بالعَْرش هاهنا السَّريُر الذي ُحِمَل عليه َسْعٌد حين نُِقَل ، إِلى قَْبره. وقيل : هو َعرُش هللا

له  اْهتَزَّ  ، وُكلُّ َمْن َخفَّ ألَْمٍر واْرتَاَح له فقد واْستَْبَشَر لَكَراَمته على َربِّه ه ،حين ُصِعَد ب (6)السََّماِء. وقال ابن األَثير : أَي ارتاَح بُصعُوده 

 ، وقيل : أَراَد : فَرَح أَْهُل العَْرِش بَمْوته. وهللا أَْعلَُم بما أَراد.

__________________ 
كذا يف   مرتك  مضــــــطرب ا واجملم موضــــــض مجوم املاء أي توفره واجتماعه. قوله : مرتك  ا قا  يف اللســــــان :»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 1)

 «.اللسان
 .«قوله : مؤوبة أي ريح  يت لياًل ا كذا يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 واقتصر يف اللسان عل  اهلزهزة.« اهلزهزة واهلزاهز»( يف التهذيب : 3)
 .«للناس»( يف التهذيب واللسان 4)
 وانظر ختر ه فيه. 48ديوانه ص ( 5)
 .«أي»قبلها ابلقاموس :  (*)
 ( يف غريب اهلروي : بروحه.6)
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 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 به السَّْيُر : أَْسَرَع به. َهزَّ 

َك وطاَل ، وهو َمجاٌز. اْهتَزَّ و  النَّبَاُت : تََحرَّ

تْهو يُّ : َحّرَكاه وأَطااله. وفي األَ  َهزَّ يُح والّرِ  خير َمجاٌز.الّرِ

تو َكْت وأَْنبَتَْت ، وهو َمجاٌز ، وقولُه تعالَى :  اْهتَزَّ َها اْلماءَ )األَْرُض : تَحرَّ تْ  (فَِإذا أَنْ َزْلنا َعَلي ْ َكْت عند ُوقُوعِ  (1) (َورََبتْ ) اْهتَزَّ أَي تََحرَّ

 ، أَي اْنتَفََخْت وَعلَْت. (َورََبتْ )النَّبَاِت بها ، 

تو َكْت في َسْيرَها ، وهو َمجاز. اْهتَزَّ  اإِلبُل : تََحرَّ

 فيها النّاُس. يَْهتَزُّ  : الِفتَنُ  الَهَزاِهزُ و

 : الشََّدائُد ، َحَكاَها ثَْعلٌَب ، قال : وال َواحَد لها. الَهَزائزُ و

 منه ، كلُّ ذلك َمجاٌز. َهْزَهزَ و ِعْطفَْيه لَكذا ، وكذا َمْنِكبَْيه ، َهزَّ و

 الماُء في َجْريه ، وكذا الَكْوَكُب في اْنِقضاضه ، وهو َمَجاٌز. اْهتَزَّ  وكذا

ْوِت ، قال إَِهاُب بُن ُعَمْير : ُهَزاِهزٌ  وبَعيرٌ   ، كُحالِحل : َشديُد الصَّ

ديـــــــــــــــره  ُض مـــــــــــــــنح هـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ زِ َتســـــــــــــــــــــــــــــح زَاهـــــــــــــــِ   اهلـــــــــــــــُ
زِ     ـــــــــــــرّاجـــــــــــــِ ـــــــــــــِف ال زِي َر عـــــــــــــَ ثـــــــــــــح ٌة مـــــــــــــِ بـــــــــــــَ قـــــــــــــَ بـــــــــــــح ـــــــــــــَ  قـ

  
. الُهَزاِهزُ و الَهْزهازُ و  : األََسُد ، نقَلَه الّصاَغانيُّ

 ٌ ةٌ  واْمَرأَة  ، وهو َمَجاٌز. َهّزاتٌ  : نَشيَطةٌ للشَّّرِ ُمْرتَاَحةٌ له ، ونَِساءٌ  َهزَّ

 وغيُره ، قال األَْعَشى يَُخاطُب امرأَةً : الِهّزانيُّ  بُن يَْقُدم : بْطٌن من العََرب ، منهم : أَبو َروق ِهّزانُ و

ٌح  كـــــــَ نـــــــح ِك مـــــــَ وحمـــــــِ ـــــــَ اِن قـ بـــــــّ   (2)فـــــــقـــــــد كـــــــاَن يف شـــــــــــــــــــــُ
يــــــــــــاِن و     تــــــــــــح زّانفــــــــــــِ هح  هــــــــــــِ قــــــــــــَ وِاِ  الــــــــــــغــــــــــــرَانــــــــــــِ  الــــــــــــطــــــــــــِّ

  
ٌث معروف. َهَزازٌ  د بن، كَسَحاٍب : لَقَُب أَبي الَحَسن َسعيِد بِن ضباح مْولَى قَُرْيش ، َرَوى عن ابن ُعيَْينَة ، وَطبَقَته. وأَبو ُمَحمّ  َهَزازٌ و  : ُمَحّدِ

انُ و  بُن الحارث الَخْوالنيُّ ، َشهَد فَتَْح مْصَر. ِهزَّ

َماحُ ـ  كُزبَْيرـ  بن َشّنِ بن أَْفَصى بن عبد القَْيس ُهَزْيزُ و  .الُهزْيِزيَّةُ  وإِليه تُْنَسُب الّرِ

اهُره أَنه بالفَتْح ، وليس كذلك ، بل هو : ِوَحاُف الِقْهز ، بَكْسر القاف ، لغةٌ في ، أَهملَه الجوهريُّ وابُن َمْنُظور ، وظ : القَْهزُ  الَهْقزُ  : [هقز]

 َرضَي هللا َعْنه : (3) وبالوْجَهْين يُْرَوى في بَْيت لَبيدٍ  القَْهِر ، بالفَتْح والّراِء ،

ٌة  نــــــــــــــ  ظــــــــــــــِ نــــــــــــــتح فــــــــــــــمــــــــــــــَ َوائــــــــــــــٌ  ِإنح أميــــــــــــــحَ  فصــــــــــــــــــــــــــــُ

ِز َأو     هـــــــــح اُف الـــــــــقـــــــــِ امـــــــــنـــــــــهـــــــــا ِوحـــــــــَ هـــــــــَ امـــــــــُ خـــــــــَ لـــــــــح  طـــــــــِ

  
 وهو اسُم موضعٍ ، وفي كالم الُمَصنِّف نََظٌر من ُوُجوه.

رَ  الرُجُل ، إِذا تََهلَّزَ  : [هلز] ، لغةٌ في تَحلََّز. وقد أَهَملَه الَجْوَهريُّ وابُن َمْنُظور ، واْستَْدَرَكه الّصاَغانيُّ في التَّْكملة ، ونقَله في العُبَاب  تََشمَّ

 عن الَخاْرَزْنجّي.

 ةُ :َء في كفِّي ، قال ُرْؤبَ الشَّيْ  َهَمْزتُ  : َغَمَزه ، وقد َهمَزه يَْهِمُزه َهْمزاً  ، : الغَْمزُ  الَهْمزُ  : [همز]

 رَأحَسه هَتَش َما َ زحانَمنح و 
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 : َغَمزَها. يَْهِمُزَها َهْمزاً  الّدابَّةَ  َهَمزَ و كذلك. يَْهِمُزَها َهْمزاً  الَجْوَزةَ بيَِده هَمزَ و

ْغُط. : الَهْمزُ و  للتَّثْقيف ، وقال ُرْؤبَةُ : بالمَهاِمز القَنَاةَ ، إِذا َضغَطَها َهَمزَ  وقد الضَّ

 رَأحَسه هَتَشَما َ زحانَ َمنح و 
 الَحْرف. كذا في العُباب. َهَمْزتُ  في الَكالم ألَنّه يُْضغَُط ، يقال : الَهْمزُ  ومنه

 وهو ِشْبهُ الغَْمز. النَّْخسُ  : الَهْمزُ و

 قال رْؤبة : ، مثُل نََهَزه ولََهَزه ولََمَزه ، أَي َدفَعَه وَضَربَه ، َهَمَزه ، وقد الدَّْفُع والضَّْربُ  : الَهْمزُ و

نح و  زحانمــــــــــــــــــــَ ا   ـــــــــــــــــــــََ عــــــــــــــــــــَ رَبحكـــــــــــــــــــــَ ز ه تــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــــِ

ا     عـــــــــــَ ـــــــــــَ بـ ًة َأو َزوح عـــــــــــَ ـــــــــــَ بـ ه َروح تـــــــــــِ (4)عـــــــــــلـــــــــــَ  اســـــــــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 .5( سورة ا ج اآية 1)
 ( هذه رواية الديوان ا ورواية صدره يف الصحاح :2)

 فلن تعدمي من اليمامة منكحاً 
 .«هقز»( انظر عبارة التكملة يف مادة 3)
 يف اللسان : زوبعة أو زوبعاً.( 4)
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ُجُل ، إِذا ُصِرَع فَوقَع على اْستِه.  تَبَْرَكَع الرَّ

 إِليه الحاَجةُ ، أَي َدفَعَتْه. َهَمَزتْه ويقال :

 .(1) العَضُّ  : الَهْمزُ  قال ابُن األَعرابّيِ :و

 ، بالّضّمِ والكسِر. يَْهِمزُ و يَْهُمزُ  الَكْسُر ، : الَهْمزُ و

ازُ  وهو العَيّاُب. وقيل :ـ  كَكتّانٍ ـ  الَهّمازُ  ، األَخيُر للمبالغِة ، كذلك : الغَّمازُ  الُهَمَزةُ و الهاِمزُ  : من الَمَجازو : الذي يَْخلُُف النّاَس  الُهَمَزةُ و الَهمَّ

أْ  ْدِق والعَْيِن والرَّ أَخاهُ في  يَْهِمزُ  : الذي الُهَمَزةُ و الَهّمازُ  ِس. وقال اللَّْيُث :ِمن َورائِهم ، َويَأُْكُل لُُحوَمهم ، وهو ِمثُْل العُيَبَِة ، يكوُن ذلك بالّشِ

 .(3) (ُلَمَزة  ) ُهَمَزةٍ  (َوْيل  ِلُكلِّ )، وفيه أَيضاً :  (2) (َمّشاء  بَِنِميم  ) َهّمازٍ  قَفَاهُ ِمْن َخْلِفه ، وفي التَّْنِزيل العَِزيز :

 ٌ ما هو فيه قد بَلََغ لَُمَزةٌ ، لم تَْلَحِق الهاُء لتَأْنِيِث الَمْوُصوِف بما هو فيه ؛ وإِنََّما لَِحقَْت إِلعالِم الّساِمعِ أَّن هذا الَمْوُصوف ب ُهَمَزةٌ  وكذلك امرأَة

فَِة أَماَرةً ِلَما أُِريَد من تَأْنِيِث الغَايَِة والُمبَالَغَ  ُهم  الُهَمَزةُ  ِة. وقال إِسحاُق :الغايَةَ والنَِّهايَةَ ، فُجِعَل تَأَنِيُث الّصِ اللَُّمَزةُ : الذي يَْغتَاُب النّاَس ويَغُضُّ

 ، وأَنشَد :

رٍت  حــــــح َك عــــــن شــــــــــــــــــــَ ــــــتـــــــُ ي قــــــِ ــــــَ ُرين  (4)ِإَذا ل اشــــــــــــــــــــِ كـــــــَ ــــــُ  ت

َت و     ُت كــــــــــنــــــــــح بــــــــــح يــــــــــ  غــــــــــَ ــــــــــَ زَ ِإنح تـ َزهح  اهلــــــــــامــــــــــِ مــــــــــَ  الــــــــــلــــــــــ 

  
ُق بين الَجَماَعة ، الُمْغِري بين األَِحبَّة. (ُلَمَزة  ) ُهَمَزةٍ  (َوْيل  ِلُكلِّ )ُرِوَي عن ابِن َعبّاٍس في قِولِه تعالَى و  قال : هو الَمّشاُء بالنَِّميَمِة ، الُمفَّرِ

كان إِذا اْستَْفتََح الّصالةَ قال : اللُهمَّ ، إِنِّي أَُعوذُ بَك ِمَن »نَصُّ الَحِديِث : و الشَّيَطاِن بالُموتَِة ، أَي الُجنُونِ  َهْمزَ  وسلمعليههللاصلىفَسََّر النبيُّ و

ِجيِم ؛ ِمنْ  ْعُر ، وأَّما  ْمُزههَ  قال : أَّما ؟ونَْفثُه ونَْفُخه َهْمُزه َونَْفثِه ونَْفِخه. قيل : يا رسوَل هللا : ما َهْمِزه الشَّْيَطاِن الرَّ فالُموتَةُ ، وأَّما نَْفثُه فالّشِ

:  َهْمزاً  الشَّْيَطانُ  َهَمزَ  . وقيل :َهَمْزتَه ٍء َدفَْعتَه فقدالُموتَةُ : الُجنُوُن ؛ ألَنه يَْحُصُل مْن نَْخِسه وَغْمِزه. وُكلُّ شيْ  قال أَبُو ُعبَْيد : .«نَْفُخه فالِكْبرُ 

 : خطراتُهُ التي يُْخِطُرَها بقَْلِب اإِلْنَساِن ، وهو َمَجاٌز. (5)الّشيطاِن  َهَمَزاتُ و اً.َهَمَس في قَْلبه َوْسَواس

ر ُخّفِ الّرائِض. ج به وهي َهَمزتَ  ، كِمْنبَر وِمْصباحٍ : ما الِمْهَمازُ و الِمْهَمزُ و ، كَمنَابَر وَمَصابيَح ، قال  َمَهاميزُ و َمَهاِمزُ  َحديَدةٌ في ُمَؤخَّ

  :الشَّّماخُ 

ا  ريــــــــــــــَدُة َدرحَأهــــــــــــــَ اُف والــــــــــــــطــــــــــــــ  قــــــــــــــَ ــــــــــــــاَم الــــــــــــــثــــــــــــــِّ  أَق

تح     و مـــــــَ ـــَ وِس  (6)كـــمـــــــا قـ مـــُ َن الشـــــــــــــــــ  غـــح زُ ضـــــــــــــــــِ امـــِ َهـــــــَ
 املـــ

  
ةً  العََصا اْلِمْهَمَزةُ و .الَمَهاِمزُ  بها الدَّوابُّ لتُْسِرَع ، والجمعُ  تُْهَمزُ  (7)من النَُّحاس  : الِمْقَرَعةُ  الِمْهَمَزةُ  قال أَبو الَهْيثَم :و أَو َعصاً في َرأِْسَها  َعامَّ

 ، قاله َشِمٌر ، قال الشَّّماُخ يَِصُف قَْوساً : َحديَدةٌ يُْنَخُس بها الِحَمارُ 

ا  ريــــــــــــــَدُة َدرحَأهــــــــــــــَ اُف والــــــــــــــطــــــــــــــ  قــــــــــــــَ ــــــــــــــاَم الــــــــــــــثــــــــــــــِّ  أَق

وِس     مـــــُ َن الشـــــــــــــــــــ  غـــــح تح ضـــــــــــــــــــِ و مـــــــَ ـــــَ زُ كـــــمـــــــا قـ امـــــِ هـــــــَ َ
 املـــــ

  
 ، مثُل َحِميٍز. َذكيٌّ  ، كأَميٍر ، أَي الفُؤادِ  َهِميزُ  رُجلٌ و

 بعَْينه ، هكذا َذَكَره ياقُوٌت ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : َزَعُموا. ، كَجَمَزى : ع َهَمَزىو

 : لها َصْوٌت َشديٌد. َهَمَزى ِريحٌ و

إِذا نُِزَع فيها ، وقَْوٌس َهتَفَى :  الَهْمزِ  : شديدة َهَمَزى بَارّيِ : قَْوسُ ، عن أَبي َحنيفَةَ. وقال ابُن األَنْ  للسَّْهمِ  والَحْفزِ  : َشديَدةُ الدَّْفعِ  َهَمَزى قَْوسٌ و

 تَْهتُِف بالَوتَِر. قال أَبو النَّْجم يَصُف صائداً :

ااًل  َ َز َأحنــــــــــــــــحَ  ِشــــــــــــــــِ ا   ــــــــــــــــََ وحــــــــــــــــَ   (8)َنصــــــــــــــــــــــــــــــُ
او     ُروحــــــــــــــــَ ًة طــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ طــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح فــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــَ

  
ْواو  ، قالَه ابُن ُدَرْيٍد. وَعّمارٍ كُزبَيٍر  ، َهّمازاً و ُهَمْيزاً  َسمَّ

 َصَرْعتُه. ، أَي به األَْرضَ  َهَمْزتُ  يقال :و
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 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 ، عن أَبي َحنيفَةَ. َهَمَزى ، كَصبُوٍر : مثلُ  َهُموزٌ  قَْوسٌ 

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : الغ .1)
 .11( سورة القلم اآية 2)
 األوىل من سورة اهلمزة.( اآية 3)
 ( يف التهذيب : عن كرٍه.4)
 .«الشياطا»( عن اللسان وابألصر 5)
 ( يف التهذيب : أخرجت.6)
 . واحدهتا مهمزة وهي املقرعة... املهامز : مقارع النخاسا الجي يهمزونـ  كما يف التهذيبـ   ( عن أيب اهليثم قا  :7)
 ( يف التهذيب : نضوحاً.8)
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 : العَيّابُون في الغَْيب ، عن ابن األَْعَرابّي. الُهّمازُ و

 : العَْيُب ، عنه كذلك. الَهْمزُ و

ّمِ  الُهْمَزةُ و  : النُّْقَرةُ ، كالَهْزَمة ، وقيل : هو المكاُن الُمْنَخِسُف ، عن ُكراع. (1)، بالضَّ

يَْت بها ألَنَّها: أُْخُت األَلف ، إِْحَدى الُحُروف الهَجائيَّة ، لُغَ  الَهْمَزةُ و عن َمْخَرجَها  فتَْنَهمزُ  (2) تُْهَمزُ  ةٌ َصحيَحةٌ قديمة مسموعة مشهورةٌ ؛ ُسّمِ

الُم عليها في أَّول الِكتَاب ، قال ، قالَه الَخليُل ، فال ِعْبَرةَ بما في بعض ُشُروحِ الَكّشاف : أَنّها لم تُْسَمْع وإِنَّما اْسُمها األَِلُف. وقد تَقَدََّم الك

َكة ، واألَلَف على الَحْرِف الَهاِوي السَّاِكن الذي ال يَْقبَُل  الَهْمَزةَ  شيُخنَا : وقد فَرَق بينها وبين األَلف جماعةٌ بأَنّ  َكثَُر إِطالقَُها على الُمتََحّرِ

 الَحَرَكةَ.

 ، قال األَْعَشى : من ُملُوِك العََجمِ  ُث : هو، أَهمله الَجْوهريُّ وابُن َمْنُظوٍر. وقال اللَّيْ  ، بفتح الميمِ  الَهاَمْرزُ  : [همرز]

ٍر  رَاقـــــــــــِ ـــــــــــُ ِو قـ ـــــــــــح ن ِو حـــــــــــِ ـــــــــــح ن وا اب ـــــــــــِ ـــــــــــُ َرب ُم ضـــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــُ

َة     دِّمـــــــــــــَ قـــــــــــــَ رحزِ مـــــــــــــُ ِت  اهلـــــــــــــامـــــــــــــَ َولـــــــــــــ  (3)حـــــــــــــىّت تــــــــــــــَ
 

  
. وقال األَْزَهريُّ في نََواِدِر األَْعَراب : يقال : هذه قَِريَصةٌ من الكالمِ  الَهنيَزةُ  : [هنز]  ، في َمْعنَى (4)وأَِريفَةٌ  َهنِيَزةٌ و ، أَهَملَه الَجْوَهريُّ

 وهكذا في العُبَاب والتَّْكملَة. األَِذيَّة.

ٌب ؛ وأَصلُه أَْنداَزْه  ، فارسيٌّ  الَحدُّ  :ـ   تَْقييُده بالفَتْح من غير َضْبطوُوِجَد في كتاب األَزهرّيِ في غير موضعٍ  ـ بالَكْسر اْلِهْنَدازُ  : [هندز] ُمعَرَّ

 .ِهْندازٍ  يقال : أَْعَطاه بال ِحساٍب وال ، بالفتح.

ً  الُمَهْنِدزُ  منه :و ِر َمَجاِري القُِنيَّ واألَْبنِيَة ، وإِنَّما َصيَُّروا الّزاَي سينا وأَّما ما َمرَّ  ألَنّه ليس في كالمهم زاٌي قَبلََها داٌل. سٌ فقالُوا : ُمَهْندِ  ، لُمقَّدِ

.« قُُهنُدزَ »من  لَه فإِنّه أَعجميٌّ ةِ ِبناِء فَْعاللٍ  ، الِهْنَداز ، أَي وإِنََّما َكَسُروا أَوَّ  ، وقِلَّته. في غير الُمَضاَعفِ  ، بالفَتْح ، وفي الفارسّيِ َمْفتُوح لِعزَّ

 يُْستَْدَرك عليه :* وّمما 

ٌب. الِهْنَداَزةُ  راعِ الذي تُْذَرُع به الثِّيَاُب ونحُوَها ، أَْعَجميٌّ ُمعَرَّ  ، بالَكْسر : اسٌم للذِّ

ُب. ِهْنَدْوزٌ  ورُجلٌ   ، كِفْرَدْوس : َجيَُّد النََّظِر َصحيُحه ، ُمَجّرِ

 هذا األَمِر ، أَي العُلََماُء به. َهنَاِدَزةُ  وهم

مِّ  وزُ الهُ  : [هوز] . وقال ثَْعلٌَب. : بالضَّ  ، أَهملَه الَجْوَهريُّ

يت : هوو الَخْلُق. هو ّكِ يت و ، أَي الَخْلق ، وكذلك ما في الغاِط مثْلَُك. ِمثْلُكَ  الُهوز تقوُل : ما في قال ثَْعلٌَب : النّاُس. قال ابُن الّسِ ّكِ قال ابُن الّسِ

 أَي الطَّْمش هو ، َرواه بعُضهم : أَيُّ الُهوِن هو ، والّزاُي أَْعَرُف ، أَْي أَيُّ النّاِس. قالَه ابُن سيَده.، وما أَْدري  هو الُهوزِ  ما أَْدِري أَيُّ  :

ين في النَُّسخ ، والّصواُب : َسْبُع ـ  : تِْسعُ  األَْهَوازُ  قال اللَّْيُت :و ين على الُمَوحَّ  ُكَورـ  (5)هكذا بتقديم الُمثَنّاة على الّسِ َدة ، كما هو بتقديم الّسِ

ال تُْفَرُد و َواحٌد من لَْفظه ، ألَْهَواز أَيضاً ، ليس األَْهَوازُ  بين البَْصَرة وفَاِرَس لكّلِ ُكوَرة منها اسٌم ويَْجَمعُُهنَّ  نَصُّ اللَّْيث ، ومثلُه في العُبَاب ،

، قد ذُكَر أَيضاً في  وَعْسَكُر ُمْكَرمٍ  ، وقد تقدَّم قريباً أَنّه بلٌد بُخوِزْستَاَن ، َراَمُهْرُمزُ  أَي تلك الُكَوُر السَّْبعَةُ : ، وهي (6) بُهوز َواحَدةٌ مْنُهنَّ 

قُ  ، سيَأْتي في َموضعه ، وُسوسُ  ، قد أََشْرنا إِليه في س ب ر ، وُجْنَدْيَسابُورُ  ، ذُِكَر كذلك في َموضعه ، وتُْستَرُ  َموضعه ، ، كُسكٍَّر ،  وُسرَّ

ائُد و ، بالَكْسِر ، قد ذُكَر في َموضعه. فهؤالء السَّْبعَة المذكورةُ عن اللَّْيث ، ونَْهُر تِيَرى َسيَأْتِي في َموضعه ، زاد بعُضهم على السَّْبع ، والزَّ

 األَْهَوازَ  : ُكْبَرى وُصْغَرى. واْفتَتَح األَْهَوازِ  بَْلَدتَان بنواِحي« نَاِذرَ مَ »، وقد تقدَّم ِذكُرهما في َموضعهما ، وتَقدَّم أَيضاً أَن  أَْيَذُج ، وَمنَاِذرُ  :

 أَبو موسى األَْشعَِريُّ ، في َزَمن ُعَمَر ، َرضَي هللا تعالَى عنْهما.

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بفتح فسكون.1)
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اخل عبارة اللســـــــــــان : ألهنا هتمز فتهّت فتهمز عن خمرجها ا يقا  : هو يهّت هتنا ا إذا تكلم  قوله : ألهنا هتمز»( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : 2)
 وما ابهلامش يواف  عبارة التهذيب. .«ابهلمز. كذا يف اللسان

 ( معجم البلدان قراقر وقبله :3)
 فـــــــــــــًد  لـــــــــــــبـــــــــــــين ذهـــــــــــــر بـــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــان انقـــــــــــــجي 

تِ و      راكــــــــــــــــــبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاء وقــــــــــــــــــلــــــــــــــــــّ

  

 .«قوله : وأريفة ا كذا ابلنسخ ا ومل أقف عليها ا والذي يف اللسان : ولديفه»املطبوعة املصرية : ( هبامش 4)
 ( وقد وردت هبامش القاموس عن نسخة  نية.5)
مجلة ألنه لي  يف ( معجم البلدان : األهواز وهي مجض َهوحز ا وأصـــله : َحوحز فلما كثر اســـتعما  الفرس هلذه اللفظة غريهتا حىت أذهبت أصـــلها 6)

كالم الفرس حاء مهملة وإذا تكلموا بكلمة فيها حاء قلبوها هاء فقالوا يف َحســـــــــــن َهســـــــــــن ويف  مد مهمد مث تلقفها منهم العرب فقلبت حبكم 
 .«الكثرة يف االستعما  ا وعل  هذا يكون األهواز الاً عربياً لي به يف اإلسالم ا وكان الها يف أايم الفرس : خوزستان
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زَ و َز تَْفويزاً ، قالَه ابُن ُدَرْيٍد. : ماتَ  تَْهويزاً  الرُجلُ  َهوَّ  وكذلك فَوَّ

ْز َهّواز قال اللَّْيُث :و ل ، أَي كلماتٌ  ُحُروفٌ  ، وكذلك ما معها من الَكلَمات قَْبلَها وبَعَدَها : َهوَّ ، أَي من الواحد إِلى  ُوِضعَْت لحَساب الُجمَّ

  بَسْبعٍَة.ِمئاٍت ، إِنَّما تََرُكوا فيها العََدَد الُمَركََّب ، َكأََحَد َعَشَر ، ونحَوه ، فالهاُء بَخْمَسٍة ، والواُو بستٍَّة ، والزايُ األَلف آحاداً وَعَشراٍت و

 وّمما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 .(1)، بالّضّم : ِسكَّةٌ ببَْلَخ ، نقلَه الصاغانيُّ في التَّْكملَة  يُوزُ  : [يوز]

ّيِ وعلى آله وَصْحبه أَْجَمعين ، و (َواحْلَْمُد لِِلِّ َربِّ اْلعاَلِمنيَ )َحْرُف الّزاي ،  وبه تَمَّ   ، وصلَّى هللا على سيِّدنا وَمْواَلنَا محّمد النبّيِ األُّمِ

بِيديُّ  .(َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ ) يُِّد الَجليُل محّمُد بُن محّمد بن محّمد بن محّمد الُحَسْينيُّ العَلَويُّ الزَّ قال ُمؤلُِّف هذا الشَّْرح ، وهو السَّ

َضا ، وأَْلَحقَه بَمقَ  ائه وأَْجَداِده الطَّاهرين ، وَرضَي هللا اِم آباليََمنيُّ الَواِسطيُّ الَحنَِفيُّ ، الشَّهيُر لَقَبُه بالُمْرتََضى ، أَداَم هللا له اإِلْحَساَن والّرِ

 .1183فََرَغ ذلك في َعشيَِّة نََهاِر الَخميِس ، ألَْربَعٍ بَقيَن من َشّوال سنة  عنُهم أَْجَمعين :

__________________ 
 ( كذا ا ومل ترد يف التكملة ا والعبارة ذكرها ايقوت يف معجمه : يوز ابلضم مث السكون وزاي.1)
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 ّسااَببح ال
 َحيٍِّز َواحٍد.هي والّصاد والّزاي أََسليَّةٌ ؛ ألَن َمْبَدأََها من أََسلَة اللَِّسان ، وهي ُمْستََدقُّ َطرِف اللَِّسان ، وهذه الثَّالثةُ في 

ين بين َمْخَرَجيِ الّصاد والّزاي. قال األَْزَهريُّ : ال  يُن من الُحُروِف الَمْهُموَسة ، وَمْخَرُج الّسِ ين والوالّسِ اُد مع الّسِ مع الّزاي في  تَأْتَلُف الصَّ

 ٍء من كالم العََرب.شي

 فصر اهلمزة
 مض السا املهملة

َعه : أَبََسه يَأْبُِسه أَْبسا : [أبس]  وَغاَظه ، قالَهُ الَخِليُل. َوبََّخه وَروَّ

ً  يَأْبِسُ  به أَبَسَ و َ وقََهَره : أَْبسا  ، عن ابن األَْعَرابِّيِ. َذلَّلَّ

 وَكسََّره وَزَجَره ، قال العَّجاج :

 (1) أبَبح ِ لُُيوُث َهيحَجا مل تـَُرمح 
 أَي بَزْجٍر وإِذالٍل.

 وقََهَرهُ. فاُلناً : َحبَسه أَبَسَ و

 وقَابَلَه بالَمْكُروه. بما يَُسوُؤه (2)وبََكعَه 

ً  ، نقلَه األَْصَمِعيُّ ، َصغََّره وَحقَّره قيل :و رَ  .كأَبََّسه تَأْبِيسا جاَء رجٌل إِلى قَُرْيش من فَتْح َخْيبََر فقال »حديُث ُجبَْيِر بن ُمْطِعٍم :  وبُكّلِ ذلك فُّسِ

 .«به العَبّاسَ  يَُؤبُِّسون وه ، فََجعََل الُمْشِرُكون، ويُريُدون أَن يُْرِسلُوا به إِلى قَومه ؛ ليَْقتُلُ  وسلمعليههللاصلى: إِّن أَهَل َخْيبََر أََسُروا رسوَل هللا 

 وكذلك قَْوُل العَبَّاس بن ِمْرَداٍس يَُخاطُب ُخفَاَف بَن نُْدبَةَ.

ٍر ال  خــــــــــح وَد صــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــُ لــــــــــح ُك جــــــــــُ هِإنح تــــــــــَ   أَُ بِّســــــــــــــــــــــــُ
دعُ     نحصـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــه فـــــــــــيـــــــــــَ ه فـــــــــــُبمحـــــــــــِح يـــــــــــح دح عـــــــــــلـــــــــــَ  أُوقـــــــــــِ

  

يــــــــَت بــــــــه  ُذ مــــــــنــــــــهــــــــا مــــــــا َرضــــــــــــــــــــــِ ُم أَيحخــــــــُ لــــــــح  الســــــــــــــــــــــ 

رحبُ و     رَعُ ا ــــــــَ اســــــــــــــــــــــهــــــــا جــــــــُ فــــــــَ فــــــــيــــــــَك مــــــــن أَنـــــــــح كــــــــح   يــــــــَ

  
ّيٍ : ، وقال : البِْصُر : حجارةٌ بِيٌض. وقال صاحُب اللَِّسان : ورأَْيُت في « إِْن تَُك ُجْلُموَد بِْصرٍ »: التَّْذليُل ، ويُْرَوى :  التَّأْبيسُ  قال ابُن بَّرِ

ُع في التَّ  ين الّشاطبّيِ َرحَمه هللا تعالَى ، قال : أَْنَشَده الُمفَّجِ ّيٍ بخّطِ الشيخ َرضّيِ الّدِ  َمان :ْرجُ نُْسَخٍة من أَمالي ابن بَّرِ

دٍ   .. ِإنح َتُك ُجلحُموَد َصخح
َواُب فيه ال أَُؤيُِّسه وقال بعَد إِنشاِده : َصْخٌد : َواٍد. وقال الّصاَغانيُّ :  بالَمْعنَى الذي َذَكَره ، كما سيأْتي.ـ  بالتَّْحتيَّةـ  الصَّ

 نقَلَه الّصاَغانيُّ في كتابَْيه. : الَجْدبُ  األَْبسُ و

، إِذا كان غيَر ُمْطَمئّنٍ ، قال َمْنُظوُر بُن َمْرثٍَد األََسديُّ يَصُف نُوقاً قد  أَْبسٌ  ُمنَاخٌ  ، مثُل الشَّأْز ، ومنه : الَخِشنُ  الغَليظُ  الَمَكانُ  : األَْبسُ و

 أَْسقََطْت أَوالَدَها ؛ لِشدَّة السَّْير واإِلْعيَاِء :

__________________ 
 ( روايته يف الصحاح :1)

 أسود هيجا مل ترم أبب 
 ويف اللسان :

 ... ليث غاٍب ملو 
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 .«بلغه»( عن التكملة وابألصر 2)
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اٍخ  نـــــــــــــــَ َن يف كـــــــــــــــرِّ مـــــــــــــــُ رتحُكـــــــــــــــح   (1) أَبـــــــــــــــح ِ يـــــــــــــــَ
رحسِ     ـــــــــــــغـــــــــــــِ ٍر يف ال عـــــــــــــَ ٍا ُمشـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــِ ن ر  جـــــــــــــَ  كـــــــــــــُ

  
 ، عن ابن األَعَرابّيِ. يُْكَسرُ و

 ، قال : وهو الغَْيلَُم. َذَكُر السَّالِحف : األَْبسُ  قال ابَن األَْعَرابّيِ :و

 بالَكْسر : األَْصُل السُّوُء. اإِلْبسُ  قال أَيضاً :و

يِت :و ّكِ ٌ  قال ابُن الّسِ  األََسدّيِ : ، وأَنَشد لِخذامٍ  َسيِّئَةَ الُخلُقِ  ، إِذا كانت ، كغَُرابٍ  أُبَاسٌ  امَرأَة

َرهح  هــــــــــــَ ــــــــــــح ب ــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــي ن ــــــــــــفــــــــــــَ ــــــــــــر ال ة مــــــــــــث ــــــــــــَ رَاق ــــــــــــح  َرقـ

وحداَء     تح بســـــــــــــــــــــــــَ رَبَهح  أاَُبسٍ لـــــــــــيســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــح (2)شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
س. تَغَيَّرَ  ُء ، إِذاالشيْ  تَأَبَّسَ و  ، قالَه الجوهريُّ ، وأَنشَد قوَل الُمتَلَّمِ

 يـََتبَب  ُ ُتطيُف به اأَلاّيُم ما 
لُه :وهكذا أَنشَده ابُن فارٍس. قلت :   وأَوَّ

 ملح تـََر َأّن اجلَوحَن َأصَبَح راِسياً أَ 
َواُب  بالمعنى الذي َذَكَره في هذا التَّْركيب ، كما نَقَلَه الّصاَغانيُّ  بالُمثَنّاة التَّْحتيَّة« تَأَيَّس»أَو ُهَو تَْصحيٌف من ابن فَارٍس والَجْوهرّيِ ، والصَّ

س وابن ِمْرداٍس هاهنا ، لُغَةً واستشهاداً ، « : أَيس»ي مادة في كتابَْيه في هذه الماّدة ، وقال أَيضاً ف والصَّواُب إِيراُدهما ؛ أَْعني بَْيتَيِ الُمتَلَّمِ

ّيٍ ،  نَة ؛ فقوُل َشْيخنَاوإِنَّما اْقتََدى بَمْن قَْبلَه ، ونَقََل من ُكتُبهم ، من غيِر نََظٍر في َدَواويِن الشُّعَراِء ، وتَتَبُّع الُخُطوِط الُمتْقَ  : تَبَع فيه ابَن بَّرِ

ٍل ونََظٍر بُوُجوٍه. بُوا ما نَقَلَه ابُن فارس ، َمَحلُّ تَأَمَّ  وتَعَقَّبُوه وَصوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ُجِل على إِغالِظ القَْول له. التَّأْبيسُ   : التَّْعييُر. وقيل : اإِلرغاُم. وقيل : اإِلْغَضاُب. وقيل : َحْمُل الرَّ

َر حديُث ُجبَْير الّسابُق.وبكلِّ    ذلك فُّسِ

ُل : إِّن السَُّؤاَل الُمِلحَّ يَْكفيَكه اإِلباءُ  .(3) [ُمْخٍز كاسرٌ ] أَْبسٌ  وَحَكى ابُن األَْعَرابّيِ : إِبَاءٌ   األَْبأَسُ  . وقال ثعلٌب : إِنَّما هو اإِلباءُ األَْبسُ  قال الُمفَضَّ

 ، أَي األََشدُّ.

وِم ، وهي َخَراٌب ، وفيها آثَاٌر َغري أَْبُسسُ و ين األُولى : اسُم مدينة قُْرَب أَبُلُْستَْيَن من نَواِحي الرُّ بةٌ مع َخَرابَها ، ، بفتحٍ فسكوٍن وضّمِ الّسِ

قيم.  يقال : فيَها أَصحاُب الَكْهف والرَّ

 قالَهُ ياقُوت.

 : * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه : [أدس]

 لغةٌ في الِحَداس ، بالحاِء المهملة.ـ  بٍ كِكتَاـ  اإِلَداسُ 

 في ، أَي الغايةَ التي يَْجري إِليها. أَو هي لغةٌ. وقد أَْهَملَه الَجْوهريُّ والّصاَغانيُّ ، وَذَكَره صاحُب اللَِّسان واألَْزَهريّ  اإِلداسَ  يقال : بَلََغ به

 ح د س.

ذا َوقََع في سائر األُُصول هذا الحرُف مكتوباً بالسََّواد ، وهو الصَّواُب. وفي التَّْكملَة : أَهملَه هك ، بالَكْسر : األَْصُل الطَّيِّبُ  اإِلْرسُ  : [أرس]

 الجوَهرّي. وكأَنَّه َسْبُق قَلٍَم ؛ فإِنَّه موُجوٌد في نَُسخ الّصحاح.

يسُ و (4) األَريسُ  قال ابن األَْعَرابّيِ :و يت : األَّكاُر. اإِلّرِ ل ، كَجليٍس وِسّكِ  ، والثّاني َجْمعُه (5) أَِريُسونَ  ج واألَخير عن ثَْعلب أَيضاً ، فاألَوَّ

يُسونَ   ال تَْنَصرُف. أََراِرسُ و تَْنَصرُف ، أََرايَِسةٌ و ، أََراِرسُ و أََراِريسُ و ، أََراِرَسةٌ و ، إِّرِ

ً  والفْعُل منهما : ً أَ وَ  ، أََرَس يَأْرُس أَْرسا ُس تَأْريسا َس يَُؤّرِ  .رَّ
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وِم :»في حديث ُمعَاويَةَ : و ً  ألَُردَّنَّكَ  أَنَّه َكتََب إِلى َملِك الرُّ يسا  فَعَلَْيَك إِثْمُ »وفي حديٍث آَخَر :  .«، تَْرَعى الدََّوابِلَ  األََراِرَسة منَ  إِّرِ

يِسيِّينَ   ، وَردَّه عليه الطََّحاويُّ ، وُحِكَي عن أَبي ُعبَْيد َمْجُموعاً َمْنُسوباً ، والصَّحيُح بغير نََسبٍ  ، «اإِلّرِ

__________________ 
 ابلنون واإلضافة. أراد مناخ انٍس. أي املوضض الذي ينزله الناس أو كر منز  ينزله اإلن .« مناخ إن »( ويرو  : 1)
 .«جلذام»( عن التكملة وابألصر 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 وما أثبت الصواب ففي القاموس : األريسي كجليٍ .« األريسيّ »واللسان ا وابألصر والقاموس : ( عن التهذيب 4)
 .«أريسيون»( عن القاموس وابألصر 5)
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 أَيضاً َأّن املراَد هبم اخَلَدم واخلََوُ  ا يـَعحين بَصدِّه هلُم عن الدِّين.
 ّجاج :، كقول العَ  أَِريِسيٌّ  وقال الصاَغانيُّ : وقولُُهم لألَِريِس 

ُر ابإِلنحَسان َدّوارِي  و   الد هح
 أَي َدّواٌر. قال األَزهريُّ : وهي لغةٌ شاميَّةٌ ، وهم فَالُّحو السَّواِد الذين ال ِكتاَب لهم.

 الُم وعلى نَبيِّنَا.: قَوٌم من الَمُجوس ال يَْعبُُدون النّاَر ، ويَْزَعُمون أَنَُّهم على ِديِن إِبَراهيَم ، علَْيه السّ  األَِريِسيُّون وقيل :

يِسينَ  وفيه َوْجهٌ آَخُر ُهَو أَنَّ  يس هم الَمْنُسوبون إِلى اإِلرَّ الَمْنُسوبين إِلى الُمَهلَّب واألَْشعَر ؛ فيكوُن الَمْعنَى  (1)، مثِل الُمَهلَّبيَن واألَْشعَِريَن  اإِلّرِ

إِذا َدَعْوتَُهم ، ثّم لم تَْدُعهم لإِلسالم ، ولو َدَعْوتَُهم ألَجابُوك ، فعليَك إِثُْمهم ؛ ألَنََّك َسبَُب : فعلَْيَك إِثُم الذين هم داخلُون في طاَعتَِك ، ويُجيبُونََك 

 َمْنِعهم اإِلْساَلَم.

 ؛ فجاَء على النََّسب إِليهم. باألَُروِسيَّة وقال بعُضُهم : في َرْهط ِهْرقَل فِْرقةٌ تُْعَرفُ 

ل ، قَتَلُوا نَبِيًّا بَعَثَه هللا إِليهم. أَِريسَ  قيل : بانهم أَتباعُ عبِد هللا بنو َمن األَوَّ  ، َرُجٍل َكاَن في الزَّ

ً  والِفْعُل منهما :و ً  ، من َحّدِ َضَرَب ، أَي صار أََرَس يَأِْرُس أَْرسا ً و ، أَِريسا ُس تَأْريسا َس يَُؤّرِ ً  : َصارَ  أَرَّ  ، أَي أَكَّاراً. أَِريسا

 األَْعَرابّيِ.قَالَه ابُن 

يسُ و يت : األَميرُ  اإلّرِ يَاسة فقُِلَب. كِسّكِ يل من الّرِ يل ، وَعَدلَه بإِبِّيل ، واألَْصُل عنده فيه ِرئِّيُس على فِعِّ  عن ُكراعٍ ، َحَكاه في باب فِعِّ

ً و َسه تَأِْريسا ر : اْستَْعَملَه واْستَْخَدَمه أَرَّ ٌس ، كُمعَظٍَّم ، وبه فُّسِ ّيٍ في أَماليه ، حيث قال بعد أَْن  ، فهو ُمَؤرَّ الحديُث السابُق ، وإِليه ماَل ابُن بَّرِ

يسَ  الذي تَقَدََّم : واألَْجَوُد عندي أَن يُقَال : إِنّ  (2)َذَكَر قوَل أَبي ُعبَْيَدةَ  َكبيُرهم الذي يُْمتَثَُل أَمُره ، ويُطيعُونه إِذا َطلََب منهم الطَّاَعةَ ،  اإِلّرِ

 ويَُدلُّ على ذلك قوُل أَبي ِحَزام العُْكلّيِ :

ٌد  َك َوغـــــــــــــــح َت د بـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ين وأَن ئـــــــــــــــح بـــــــــــــــِ  ال تـــــــــــــــُ

ئح     بـــــــــــــــــــــــِ َؤر سِ ال تـــــــــــــــــــــــُ ُ
ا ابملـــــــــــــــــــــــ  اإِلرِّيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ني بَك وأَنَت لي َوْغٌد ، أَي َعُدوٌّ  يس ، وال تُسوِّ  يُريُد : ال تَُسّوِ س ، وهو األَميُر ، اإِلّرِ ، وهو المأُْموُر ؛ فيكوُن المْعنَى في الحديث :  بالُمَؤرَّ

يِسين فعلَْيَك إِثْمُ  يُسُهم : يُريُد الذين ُهم قادُرون على ِهدايِة قَْوِمهم ، ثُمَّ لم يَْهُدوهم ، وأَْنتَ  اإِلّرِ ن أَْمَرَك ، وإِذا الذي يُجيبُوَن َدْعوتََك ويَْمتَثلُو إِّرِ

 ، فلو َدَعْوتَُهم إِلى اإِلْسالم ألََجابُوَك ، فعليَك إِثُْمهم. (3)َدعْوتَُهم إِلى أَْمٍر َطاَوُعوَك 

سجِد قُبَاٍء ، قَريباً من مَ  بالَمدينة ، وهي معروفةٌ  كأَمير« أَِريس بِئْر فَسقََط من يَِد ُعثَْماَن في: » وسلمعليههللاصلىفي َحديث خاتَِم النَّبّيِ و

 من ُعثمان ، َرضَي هللا تعالَى عنه. وسلمعليههللاصلىوهي التي َوقََع فيها خاتُم النَّبّيِ 

 ويَِريس ، باليَاِء ، لُغَةٌ فيه ، كما َسيَأْتي. قال شيُخنَا : وُسئَل الشَّْيُخ ابُن مالٍك عن َصْرفه فأَْفتَى بالَجَواز.

 * ومّما يُْستَدَرَك عليه :

 ، كأَمير : العَشَّاُر ، قيل : وبه فَسََّر بعُضُهم الحديَث. (4) ِريسُ األَ 

. قال األَْصَمعيُّ ال أَْدري مْن أَّيِ شيْ  [الصاغانّي : هو]بُن ُمّرٍ ، زاَد :  (5) أََرَسةُ و ٍء اشتقاقُه. قال الّصاَغانيُّ في العُبَاب : أَُخو تَميٍم بن ُمّرٍ

 .(6): األَْصُل الطَّيُِّب  األَْرسُ  اشتقاقُه مّما تَقَدََّم من قول ابن األَعرابّيِ :

ّراُعون ، وهي شاِميَّةٌ. وقال ابُن فارس : األََراِريسُ و يُن لْيسْت َعَربيَّةً. : الزَّ  الهمزةُ والّراُء والّسِ

__________________ 
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قا  يف اللســــــــــان : وكان القياس فيه أن يكون بياءي النســــــــــبة فيقا  : األشــــــــــعريون واملهلبيون ا وكذلك قياس »( هبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 1)
 .«اإلرِّيسا اإلرِّيسيون ا كذا يف اللسان

وفيه أيضــــــــــاً قا  : ُحِكي عن أيب عبيد : هم اخلدم « أبو عبيدة»قو  أيب عبيد. والذي ورد يف اللســــــــــان عن ابن بري هنا ( تقدم ا والذي مّر 2)
األتباع واخلو  وهذا قوله الذي تقدم أما الذي نقر عن ابن بري : ذكر أبو عبيدة وغريه أن األري  األكار فيكون املعىن أنه عرّب ابألكارين عن 

 .. ديقا  : واألجود عن
 ( اللسان : أطاعو .3)
 ( اللسان : إرِّي .4)
ّر من اله ( ضبطت بفتح اهلمزة والراء عن التكملة. والزايدة أيضاً اقتضاها السيا  عن املطبوعة الكويتية. ومل يرد يف مجهرة ابن حزم يف أوالد م5)

 أرسة.
 صر الطيب.األ ( يف التهذيب عن ابن األعرايب : األرس : األكر الطيب واإلرس :6)
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َكةً  األََسسو كاألََساس ، مثلَّثَةً : أَْصُل البِنَاِء ، اإِلسُّ  : [أسس] البناِء ُمْبتََدُؤه ، وهو من األَسماِء  أُسُّ و .األَساس ، َمْقُصوٌر من ، محرَّ

 الُمْشتََرَكة ، وأَنشد ابُن ُدَرْيد ، قال :

 وأَْحسبُه لكذّاب بَني الِحْرماز :

يــــــــــــــــــــــــــُد  ُأس  و  ٌت َوطــــــــــــــــــــــــــِ ٍد  بــــــــــــــــــــــــــِ  جمــــــــــــــــــــــــــَح

ديــــــــــــــــــدُ     ه مــــــــــــــــــَ رحعــــــــــــــــــُ اَء فـــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــَ  انَ  الســـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ـ  بالفَتْحـ  قال ابُن األَْعَرابّيِ : الَحسُّ  .«باألَّسِ  أَْلِصقُوا الَحسَّ »، ومنه الَمثَُل :  ءٍ أَْصُل كّلِ شيْ  : األَسُّ  قيل :و : أَْصلُه. أَسُّهو اإِلنسان أُسُّ و

 : األَْصُل ؛ يقول : أَْلصقُوا الشَّرَّ بأُُصول َمْن َعاَدْيتُم أَو َعاَداكم. األَسُّ و هنا الشَّرُّ ،

ّمِ ، كِعَساٍس  ، بالَكْسر ، إَِساسٌ  ج تَْين جْمع قََذاٍل كَسحاٍب ، قُذُلٍ و ، َجْمُع ُعّسٍ بالضَّ كةً. ويقال : إِن وأَْسبَابٍ  ، بَضمَّ  ، جمُع َسبب محرَّ

تَْين ، فهو َجمُع الَجْمعِ. وعبارة المصنِّف ظاِهرةٌ ، ومثلُه في الُمْحَكم وال تسامح فيها ، كما اّدَعاه  أَُسس كأَْعنَاق ، جمعُ  اآلساس ، بَضمَّ

 شيخنا ، َرحَمه هللا.

َمْخَشريُّ : واْست الدَّْهر  الدَّْهر ، ُمثَلَّثَةً  أَّسِ  كان ذلك على من الَمَجاز :و  هه.أَي على قَِدِمه وَوجْ  ، (1)، وزاد الزَّ

 .يَُؤسُّ أَسًّا بينَهم أَسّ  ، ويُثلَّث بيَن الناِس ، : اإِلفسادُ  األَسّ و

 : نَّماٌم ُمْفِسٌد ، قال ُرْؤبَةُ : أَّساسٌ  ورُجلٌ 

وَر  َأس  قـــــــــــــــــلـــــــــــــــــُت ِإذح و  اسح اأَلمـــــــــــــــــُ   اأَلســـــــــــــــــــــــــــــــّ
يو     ســـــــــــــــــــــــــــــِ

ُ
َب امل غـــــــــــــــح َب الشـــــــــــــــــــــــــــــ  ذسح رَكـــــــــــــــِ

َ
 ُء املـــــــــــــــ

  
 أَي أَْفَسَدَها الُمْفِسُد.

 وهو َغلٌط.« األَْعَصاب»، هو قَريٌب من معنَى اإِلفََساِد. وفي بعض النَُّسخ  اإِلْغَضابُ  : بالفَتْح : األَسُّ و

 ، واألَْشبَهُ أَن يكوَن َمَجازاً ؛ على التَّْشبيه بأَّسِ البيُوت. أَسَّ أَسًّا وقد َسْلُح النَّْحِل. : األَسُّ و

ً و ، أَسَّها يَُؤسَُّها أَسًّا بِنَاُء الّداِر. .األَسُّ و  .أَسََّسها تَأْسيسا

 .ِإْس ِإسْ  ، إِذا َزَجَرَها وقال : بها أَسَّ  بَكْسرهَما ، َمْبنّي على السُُّكون ، ولغةٌ أُْخَرى بفَتْحهما. وقد إِسْ  َزْجُر الشَّاة بإِسْ  : األَسُّ و

َمادِ  ، األُسُّ و  األَثافي ، وقد ُرِوَي في بيت النّابغَة الذُّْبيَانّيِ : (2)، بين  بالضّم : باقِي الرَّ

ٍب  َنصـــــــــــــــــــــــــ  ٍم مـــــــــــُ يـــــــــــح َ  ِإاّل آُ  خـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــَ  فـــــــــــلـــــــــــم يـ

ٌض عــــــــــلــــــــــ  و     فــــــــــح بُ  ُأسٍّ ســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ ل ــــــــــح ث عــــــــــَ ؤحٌي مــــــــــُ ــــــــــُ  ونـ

  
واةِ    يَْروونه : على آٍس ، َمْمُدوداً بهذا الَمْعنى.قال الّصاَغانيُّ : وأَكثُر الرُّ

ِحم. ، ُخصَّ به قَْلُب اإِلنسانِ  ، بالّضم : األُسّ و ٍن في الرَّ ُل ُمتََكّوِ  ألَنه أَوَّ

 ، وهو من األَْسَماِء الُمْشتََرَكِة. ءٍ األَثَُر من كّلِ َشيْ  أَيضاً : األُسُّ و

 ، عن ابن األَعرابِّيِ. الِعَوضُ  ، كأَِميٍر : األَِسيسُ و

. ءٍ أَْصُل كّلِ شيْ  ، األَِسيسُ و  كاألَّسِ

 قيَل : هو ماٌء َشْرقِيََّها ، وقد َذَكَره اْمُرُؤ القَْيِس في ِشْعِره فقال : كُزبَْيٍر : ع بِِدَمْشقَ  أَُسْيسٌ و

ن  عـــــــــــــلـــــــــــــ  و  هـــــــــــــُ تـــــــــــــُ قـــــــــــــح وح َوافــــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ   ُأســـــــــــــــــــــــــــَ
ا و     ـــــــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــــــِ َة ِإذح َوَردحَن ب ـــــــــــــــــــــَ اف  ُوُروَداحـــــــــــــــــــــَ

  
َواُب أَّن أَُسْيساً في قول اْمرى .(3)هكذا في اللَِّسان   ِء القَْيس اسُم َمْوضعٍ في بالد بَني عاِمر بن َصْعَصعَةَ.قلُت : والصَّ
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لُه وَ   : (4)أَوَّ

ي  وحمــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ُت أبَرحض قـ كــــــــــــــح لــــــــــــــَ  فــــــــــــــلــــــــــــــو َأيّنِ هــــــــــــــَ

وَدا    لـــــــــــــــُ وحُت حـــــــــــــــَ يف ال خـــــــــــــــُ َ
ُت املـــــــــــــــ لـــــــــــــــح قـــــــــــــــُ  لـــــــــــــــَ

  
قَاع :وأَّما الذي هو ماٌء شَ   رقيَّ ِدَمْشَق فقد َجاَء في قول َعدّيِ ابن الّرِ

  ٍ بــــــــــيــــــــــح وَم َأســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــيــــــــــُد يــــــــــَ ــــــــــَول اين ال بــــــــــَ  قــــــــــد حــــــــــَ

اءُ     ىًن وهبــــــــــــــــََ اٍر فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا غــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــِعشــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
يت ، كذا في الُمْعَجم. ّكِ  هكذا فَسََّره ابُن الّسِ

__________________ 
 ( وهي واردة يف التهذيب ويف اللسان أيضاً.1)
 .«أي»اللسان وابألصر ( عن 2)
 .«أسي »( مل يرد يف اللسان ا والبيت يف ديوانه والتكملة ومعجم البلدان 3)
 .«أسي »( لعله يريد : وأوله يف قوله الذي ورد يف معجم البلدان 4)
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 َحَسٌن. تَأْسيسٌ  ، وهذا أَسََّسه وقد ا.بِنَاُء أَْصِله قيل : هوو قالَه اللَّْيث. : بياُن ُحُدود الّداِر ، وَرْفُع قََواِعدَها. التَّأْسيسُ و

ِوّيِ إِالّ َحْرٌف َواحٌد ، كقَْول النّابغَة الذُّبيانّيِ : التَّأْسيسُ  في الُمْحَكم :و  في القَافيَة : األَلُف التي ليس بينَها وبين َحْرِف الرَّ

ِب  َة انصــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــَ يــــــــــــح مٍّ اي أُمــــــــــــَ يــــــــــــيِن هلــــــــــــَِ لــــــــــــِ  كــــــــــــِ

طــــــــــيو     ــــــــــَ ــــــــــه ب ي اســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ٍر أُق ــــــــــح ي ــــــــــَ وَ ل ــــــــــكــــــــــَ بِ ء ال  اكــــــــــِ

  
ً  فال بُدَّ من هذه األَلِف إِلى آِخِر القصيدةِ. قال ابن سيَده : هكذا أَسماه الَخليلُ   التَّأْسيس ، َجعَل الَمْصدر اْسماً له ، وبعُضُهم يقوُل : أَِلفُ  تَأْسيسا

 .تَأْسيَساتٌ  ، فإِذا كان ذلك اْحتمَل أَن يُريَد االسَم والمصدَر ، وقالُوا في الَجْمع :

ُل ُجزٍء في القَافيَة ، كأَِلِف ناصب. وقال ابن ِجنِّي : : هو َحْرُف القَافيةِ  التَّأْسيسُ  وأَ  كأَنََّها أَِلُف  التَّأْسيِس  أَِلفُ  الذي هو قَْبَل الدَِّخيل ، وهو أَوَّ

القَافيَِة ، ولألَزهرّيِ  أُسُّ  لتَقَدُِّمَها والعنَايَِة بها والمَحافَظة عليها كأَنََّها التَّأْسيِس  ؛ وذلك أَنَّ أَِلفَ  أَساِسهو الَحائطِ  أُّسِ  القَافيَة ، وأَْصلَُها أُِخَذ من

 .(1)فيه تَحقيٌق أَْبَسُط من هذا ؛ فراِجْعهُ في التَّْهذيب 

بالّضّم : كلمةٌ تُقَاُل  ، أُْس أُسْ و إِذا اْستَباَن الطَّريُق قيَل : ُخْذ َشَرَك الطريقِ الطَّريِق ؛ وذلك إِذا اْهتََدْيَت بأَثٍَر أَو بَْعٍر ، ف أُسَّ  ُخذْ  يقال :و

 وتَِليُن. قالَه اللَّْيث. فتَْخَضُع له إِذا َرقَْوها ، ليأُْخذوها ففََرَغ أََحُدهم مْن ُرْقيَتِه ؛ للَحيَّة

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ً تَأْس بالَحْرف : َجعَلَه أَسَّسَ   .يسا

اُم. األَّساسُ و  ، كَشّداٍد : النَّمَّ

 أَْمِره الَكِذُب ، وهو َمَجاٌز. أََساسُ  : الُمَزيُِّن للَكِذب. وفاَلنٌ  األُسُّ و

سْ  وكذا قولُُهم : َمْن لم  َهَدَمه. (2) [فقد]ُمْلَكه بالعَْدل  يَُؤّسِ

 ، كأَميٍر : ِحْصٌن باليََمن ، قالَه ياقُوت. أَِسيسٌ و

رَ  : اختالُط العَْقلِ  األَْلسُ  : [ألس]  ، وقيل : َذَهابُه ، وبه فُّسِ

 .«والِكْبر األَْلِس  اللُهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَك منَ »الدُّعاُء : 

 .(3)قالَه أَبُو ُعبَْيٍد 

ً  ، كعُنِيَ  الرُجُل ، أُِلسَ   َذَهَب َعقلُه ، عن ابن األَْعَرابّيِ. وقال غيره : أَي َضِعيُف العَْقِل ، قال الّراجز : ، أَي َمْجنُوٌن : َمأْلُوسٌ  فهو أَْلسا

وِس  نحســــــــــــــــــــــــُ َ
ِج املــــــــــ مــــــــــ  ــــــــــعــــــــــُ َر ال ــــــــــح َن مــــــــــث عــــــــــح ــــــــــَ ت ــــــــــح ب ــــــــــَ  يـ

َة     يـــــــــــــــَ ي ِمشـــــــــــــــــــــــــــــح َوَج مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــِ بحلـــــــــــــــُوسِ َأهـــــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــــ

  
 الدَُّعاِء السابِق ، وَخطَّأَه ابُن األَْنبَارّيِ.، وبه فَسََّر القُتَْيبيُّ حديَث  الِخيانَةُ  : األَْلسُ و

 والِخَداُع. الِغشُّ  أَيضاً : األَْلسُ و

 الَكِذُب. والسَِّرقَةُ.و

ر قوُل الشاعر وهو الُحَصْيُن بُن القَعقاع :   (4)وباألَّول فُّسِ

وت ال  ـــــــ  ن ُن ابلســـــــــــــــــــــ  مـــــــح ُم الســـــــــــــــــــــ  ـــــــح َ هـــــــُ ـــــــهـــــــُم  أَل ـــــــي  ف

ون جـــــــــــــاَرهـــــــــــــم َأنح و     عـــــــــــــُ نـــــــــــــَ ر َداهـــــــــــــمح ميـــــــــــــَح قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ  يـ

  
أْي : األَْلسُ و  وهو من َذهاب العَْقل وتَْذِهيله. إِخطاُء الرَّ

 الثَّالثَةُ عن ابن َعبّاد.
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يبَةُ. : األَْلسُ و  الّرِ

 ؟.أَلََسكَ  أَو َمَرض. ويقال : ما (5)من ِريبَة  تَغَيُُّر الُخلُق : األَْلسُ و

ً  ، يُقَال : إِّن به الُجنُون : األَْلسُ و  أَنشَد :، و ألَْلسا

ا  لحســــــــــــــــــــــــــــَ اب حــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ا اب ــــــــــــــَ نــــــــــــــَ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ ر تـ  اي جــــــــــــــِ

ُم     كــــــــــــــــُ ا َأوح بــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ ا (6)ِإّن بــــــــــــــــِ  ألَلحســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

وز ( عبارة التهذيب : والتبســي  يف الشــعر : ألٌف تلزم القافية ا وبينها وبا أحرف الروي حرف  وز رفعه وكســره ونصــبه ؛ حنو مفاعلن ا و 1)
 بغريه ا فبما مثر  مد لو جاء يف قافية مل يكن فيه  سي  حىت يكون حنو جماهد ا فاأللف  سي .إبدا  هذا ا رف 

 أبو عبيد : الروي حرف القافية نفسها ومنها التبسي  وأنشد : [قا ]

 أال طا  هذا اللير واخضر جانبه
 فالقافية هي الباء ا واأللف قبلها هي التبسي  ا واهلاء هي الصلة.

 زايدة عن األساس.( 2)
 .«أبو عبيدة»( عن التهذيب وابألصر 3)
 حتريف.« القناع»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .«غيبة»( عن التهذيب وابألصر 5)
 ( يف التهذيب : أو بكما.6)
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 ، أَي كغَُراب. ، بالّضمّ  كاألاَُلِس 

 األَْصُل السُّوُء.  :(1) األَْلسُ و كذلك. وقال ابُن فارس : يقال : هو الذي يَُظنُّ الظَّنَّ وال يَُكونُ 

. : اللَّبَُن ال يَْخُرُج ُزْبُده ، ويَُمرُّ َطْعُمه الَمأْلُوسُ  قال ابُن َعبّاد :و  ، وال يُْشَرُب من َمَراَرتِه. نقَلَه الّصاَغانيُّ

، وزاَد في العُبَاب : ال يَْنَصرُف  َعلٌَم أَْعَجميُّ  : (2) إِْلياسَ  (َوِإنَّ )اُح : ، وبه قََرأَ األَْعَرُج ونُبَْيح وأَبو َواقد والَجرّ  ، بالكسر ، والفتح أَْليَاسُ و

. قال شيُخنَا : هو فِْعيَال من (َلِمَن اْلُمْرَسِلنيَ ) إِْلياسَ  (َوِإنَّ ) للعُْجَمة والتَّْعريف : قال هللا تعالَى : وهو  األَْلس وقال الجوَهريُّ : اسٌم أَْعَجميٌّ

وهو اْختالُط العَْقِل. وقيل : هو إِْفعَال من ليس ، يقال : رجل أَْليَُس ، أَي ُشجاٌع اَل يَفرُّ ، أَو أََخذُوه من ِضّد  األَْلس الَخديعَةُ والِخيانةُ ، أَو من

ت العرُب به. وهو ْلياسُ او الّرَجاِء وَمدُّوه. بُن ُمَضَر بن  اْليَاسُ  بُن ُمَضَر في التَّْحتيَّة ، وهو اسٌم ِعْبَرانيٌّ ، اْنتََهى. قال الَجْوَهريُّ : وقد َسمَّ

 في التَّْركيب قياٌس فاسٌد ؛ ألَّن ابن بن ُمَضرَ  اْلياس النَّبيَّ َصلََواُت هللا عليه على إِْلياسَ  قال الّصاَغانيُّ : قِيَاُسه نَِزار بن َمعَّدِ بن َعْدنَاَن :

َعْياَلُن ، وما كان ِصفَةً في أَْصله أَو َمصدراً فُدُخوُل األَلِف والَّالم فيه  (3)ُمَضَر األَلُف والاّلُم فيه مثْلُهما في الفَْضل. وكذلك أَُخوه النَّاُس 

 غيُر الزٍم.

تاب الفُتُوح والعُبَاب. وفي التَّْكملَة : َموضٌع. قلُت : وقد جاَء ِذْكُره في شْعر أَبي ِمْحَجٍن الثَّقَفّيِ ، كذا في ك ، كقُبَّْيٍط : ة ، باألَْنبار. أُلَّْيسُ و

 وكان قد َحَضَر َغَزاةً بها ، وأَْبلَى باَلًء َحَسناً ، فقال :

ــــــــــــــــــاً و  رُق ورًا ولــــــــــــــــــُح ُت َرو احــــــــــــــــــًا وكــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح ر ب ــــــــــــــــــَ  قـ

وِدَر يف و     يـــــــــــــح َ غـــــــــــــُ ٌر وَوائـــــــــــــُر  أُلـــــــــــــ  كـــــــــــــح (4)بـــــــــــــَ
 

  
وم ، على يَْوٍم مْن َطَرُسوَس ، قريٌب من البَْحرو اٍم يَْمَدُح أَبا َسعيٍد  آِلٌس ، كصاِحٍب : نَْهٌر ببالِد الرُّ ، من الثُّغُور الَجَزريَّة ، وفيه يقوُل أَبو تَمَّ

 : (5)الشغرّي 

يـــــــــــًا  ٌر آتـــــــــــِ ُك َنصـــــــــــــــــــــــــح َر  (6)فـــــــــــِإنح يـــــــــــَ   آلـــــــــــِ ٍ هنـــــــــــَح
ُدوا     دح َوجـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَ افـ مـــــــــَ لـــــــــِ َ  ُمســـــــــــــــــــــــح رحقـــــــــَ قـــــــــَ  َواِدي عـــــــــَ

  
َع. ، أَي تَأَلَّسَ  فما ِمائةً  َضَربَه يُقَال :و  ما تََوجَّ

ي عليَك الشَّيْ  ال يَُخاِدُع وال يَُخونُ  ، أَي يَُؤاِلسُ  هو ال يَُداِلُس وال يُقَال :و ِفيه َء فيُخْ ، فالُمَدالََسةُ من الدَّلَس وهي الظُّْلَمةُ ؛ يَُراُد أَنّه ال يُعَّمِ

 ويَْستُر ما فيه من َعْيب.

 : الِخيَانَةُ. الُمؤالََسةُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 َعِطيَّتُه ، إِذا ُمنِعَْت مْن غير إِيَاٍس منها. أُِلَستْ  العَِطيَّة ، وقد لََمأْلُوسُ  قال أَبو َعْمرو : يُقَال : إِنّه

 ِطي وما يَْمنَُع.فما يُعْ  (7) ليَتَأَلَّسُ  ويُقَال للغَريم : إِنّه

 : أَن يَكوَن يُريُد أَْن يُْعِطَي وهو يَْمنَُع ، وأَنشَد : التَّأَلُّسُ و

 ابلت بَل  ِ َصَرَمتح َحبحَلَك و 
ً  ويُقَال : ما ذُْقُت عنَده  ، أَي شيئاً من الطَّعَام ، وكذا َمأْلُوساً. أَلُوسا

يَْت به بَلدةٌ على الفَُرات ، قُْرَب َعانَات والَحِديثَة  أَلُوسُ و قال ياقُوت : وَغلَط أَبو َسْعد اإِلْدريسيُّ فقال : إِنَّها  (8)، كَصبُور اْسُم َرُجٍل ُسّمِ

ه نِْسبَةُ أَبي عبد هللا ُعَمَر بن ِحْصن بن خالدِ  الطَّْرُسوسّيِ ، من ُشيُوخ الطَّبرانّيِ ،  لُوسّيِ األَ  بساحِل بَْحِر الّشاِم قُْرَب َطَرُسوَس : وإِنّما َغرَّ

. آلُوَسةُ  وابن المقري ، وِإنّما ُهو من أَلُوس ، وَسَكَن َطَرُسوَس : فنُسَب إِليها. ويُقَال فيها أَيضاً :  ، بالَمّدِ
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، بقَْلب الميم نُوناً  األَْنبَْربَاِريسُ  يُقَال فيه أَيضاً :و غانّي ،، أَهملَه الَجْوَهريُّ وصاحُب اللَِّسان ، ونقَلَه الصا (9) األَْمبَْرباريسُ  : [امبرباريس]

َحه صاحُب المْنَهاج َدة : البَْربَاريسُ و ، وَصحَّ ّرْشكُ  بَحْذف األَلف والنُّون ؛ اكتفاًء. وفي المْنَهاَج أَيضاً : أَْميَْربَاريُس ، بالتَّْحتيَّة بََدَل الُموحَّ  الّزِ

ٌر أَحمُر ، َسْهٌل ، ومنه أَْسَوُد ُمْستَطيٌل َرْمليٌّ أَو َجبَليٌّ ، وهو أَْقَوى. وهو َحبٌّ حامٌض ، م ،، وبالفارسيَّة زرنك   ، منه ُمَدوَّ

__________________ 
 ( ضبطت بفتح اهلمزة عن التهذيب وضبطت يف التكملة بكسرها.1)
 .123( سورة الصافات اآية 2)
 والناس اسم قي  بن عيالن ا واله الناس بن مضر بن نزار ا وأخوه إلياس بن مضر.وفيه : « نوس»( عن اللسان 3)
 ( يف معجم البلدان : وغرفًة.4)
 ( يف معجم البلدان : الثغري.5)
 .«نصرانياً »( يف معجم البلدان : 6)
 .«ليبل »( عن التهذيب واللسان وابألصر 7)
 ابلراء.« وا ريثة»( عن معجم البلدان وابألصر 8)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : واأَلمحرَبحابِي  والرَبحاببِي .9)
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فُوا فيه بإِْدَخال الَّالم عليه ُمْفَرداً وُمَضافاً إِليه. وهو باِرٌد يَابٌس في الثّانيَة ، وقيل : في الثَّ  ُروميَّةٌ  َكلَمةٌ  ْفَراِء جدًّا إِالَّ أَنُهم تَصرَّ الثَة ، نافٌع للصَّ

ي الَمعَدةَ والَكبَد ، ويَْقَطُع العََطش ، ويَْمنَُع القَيْ ، ويَْنفَ  ةَ ِضَماداً ، ويُقَّوِ ي القَْلَب ، ويَْعِقُل ، ويَْنفَُع السَّْحَج ، ويَُضرُّ ُع األَْوَراَم الَحارَّ َء ، ويُقَّوِ

 بأَْصَحاب االْعتقَال.

ُن « سُسُرور النَّفْ »ويُْصِلُحه الُجالُّب ، كذا في المْنَهاجِ. وفي  البن قاضي بَْعلَبَكَّ أَنَّه يَْمنَُع جميَع الِعلَل التي تكوُن من َحْبس اإِلْسهال ، ويَُحّسِ

حات. والشَّْيُخ أَهملَ  ُن الَخفَقاَن الحاِدَث عن الَحَرارة ، وقد استعمله جماعةٌ من الفَُضالِء في الُمفَّرِ  ه في األَْدويَة القَْلبيَّة.اللَّْوَن ، ويَُسّكِ

َمانِ  ، مثلَّثَة اآلخر أَْمس : [سأم] ّجاجيُّ في  َمْبنيَّةٌ  : من ُظُروف الزَّ َف ، وُربََّما بُنَي على الفَتْح ، نَقَلَه الزَّ على الَكْسر ، إِالّ أَن يَنكََّر أَو يُعَرَّ

ّمِ فلم يَْذُكْره أَحٌد من النُّحاة. ففي قول إِّن البنَاء على الفَتْح لُغَةٌ َمْرُدودةٌ ، وأَمَّ « : القَْطر»أَماليه. وقال ابُن هَشام على  ا البناُء على الضَّ

يت : تقُول : ما رأَْيتُه ُمذْ  بلَْيلَة. الذي أَنَت فيه اليْوُم الذي قَْبَل يْومكَ  الُمصنِّف حكاية التَّثْليث نََظٌر حقَّقه شيُخنَا. وهو ّكِ ، فإِْن  أَْمِس  قال ابن الّسِ

َل ِمنيوماً قَْبَل ذ]لم تََره  َل منْ  [(1)، فإِن لم تََره يَْوَمْين  أَْمِس  لك قُْلَت : ما َرأَْيتُه ُمْذ أَوَّ َل ِمْن أَوَّ ، وقال  أَْمس قبَل ذلك قْلَت : ما رأَيتُه ُمْذ أَوَّ

َل منْ  أَْمِس  ابُن بُُرْزَج : ويُقَال : ما رأَْيته قبلَ   ، وما رأَيتُه قبَل البارَحِة بلَْيلٍَة. أَْمس بيوم ، يُريُد : ِمْن أَوَّ

 .(2) يُْبنَى َمْعِرفَةً ، ويُْعَرُب َمْعرفَةً ، فإِذا َدَخلََها ال تُْعَربُ 

َك آِخُره اللتقاِء السَّاكنَْين ، واْختَلَفَت العرُب فيه ، فأَْكثُرُهم يَْبنِيه على الَكْسر َمْعِرفةً ، ومنهم أَْمس وفي الّصحاح : من يُْعِربُه َمْعرفَةً  اسٌم ُحّرِ

 ، وكلُُّهم يُْعربُه إِذا َدَخَل عليه األَلُف والاّلُم أَو َصيََّره نَِكَرةً أَو أَضافَه.

ّيِ : اْعلَْم أَنَّ  ْصب والَجّرِ ، فإِذا َمْبنيَّةٌ على الَكْسر عند أَهل الحَجاز ، وبَنُو تَميٍم يَُوافقُونَُهم في بنائها على الَكْسر في حال النَّ  أَْمس قال ابُن بَّرِ

نَها الَم  أَْمِس  َذَهبَ : بما فيه ، وأَهل الحجاز يقولون  أَْمسُ  في َمْوضع َرْفع أَْعَربُوَها فقالُوا : َذَهبَ  أَْمس جاَءتْ  بما فيه ؛ ألَنََّها َمْبنيَّةٌ ؛ لتََضمُّ

ْفع َمْعُدولَةً عن األَلف والاّلم ؛ فال تُْصَرُف للتَّْعريف والعَْدل ، التَّْعريف ، والكسرةُ فيها اللتقاِء الّساكنَْين ، وأَّما بَنُو تَميٍم  فيَْجعَلُونََها في الرَّ

ْفتََها باألَلف والاّلم أَو  أَْمس كما ال تَْصِرُف َسَحراً إِذا أََرْدَت به َوْقتاً بعَْينه ؛ للتَّْعريف والعَْدل ، قال : واْعلَْم أَنَك ، إِذا نَكََّرت أََضْفتََها أَو َعرَّ

ً  كلُّ َغٍد صائرٌ : أَْعَرْبتََها ، فتقول في التَّْنكير  َطيِّباً. قال :  األَْمسُ  َطيِّباً ، وكان أَْمُسنا كان: ، وتقوُل في اإِلضافَة ومع الم التَّْعريف  أَْمسا

 وكذلك لو َجَمْعتَه ألَْعَرْبتَه.

ً ، ُمنَوَّ  أَْمٍس  رأَيتُه بعُض العرِب يقوُل : ُسِمعَ و نَ « غاق»؛ ألَنّه لما بُنَِي على الَكْسر ُشبِّه باألَْصوات ، نحو  نا  شاذَّةٌ. لُغَةٌ  وهي فنُّوِ

ّمِ ، أُُموسٌ و ، بالَمّدِ وَضّمِ الميم ، آُمسٌ  ج  كأَْصَحاٍب ، وشاهُد الثاني قوُل الشاعر : آَماسٌ و ، بالضَّ

نح  ـــــــــــــــــــا َأو َ  مـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــن ر تح ب وسِ مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ   أُم
يـــــــــــــُ  فـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا     ُروسِ متـــــــــــــَِ َة الـــــــــــــعـــــــــــــَ يـــــــــــــَ  ِمشـــــــــــــــــــــــــــح

  
ّجاج : إِذا َجَمْعتَ   ، مثُل فَْرخ وأَْفَراخٍ ، فإِذا َكثَُرْت فهي آَماٍس  ، مثُل فَْلٍس وأَْفلٍُس ، وثالثةُ  آُمٍس  ثالثةُ  على أَْدنَى العََدِد قلَت : أَْمس قال الزَّ

 ، مثُل فَْلٍس وفُلُوٍس. األُُموسُ 

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 الرُجُل : َخالََف. آَمسَ 

اُج :ـ  بالَكْسرـ  أَْمس إِْمسيٌّ  قال أَبو َسعيٍد : والنِّْسبَةُ إِلى  على غير قيَاٍس ، وهو األَْفَصُح ، قال العَجَّ

 اإِلمحسي  َجف  عنه الَعَرُ  و 
.  وُرِوَي َجَواُز الفَتْح عن الفَّراِء ، كما نَقَلَه الّصاَغانيُّ

 والَمأْنُوَسةُ ، كما سيأْتي. (4)الباهلّيِ ، ولم يُْسَمع إِالّ في شْعره ، وهي األَنيَسةُ  (3)، في قول ابن األَْحَمر : النّاُر  الَمأُْموَسةُ و

وم ، منها : الِعزُّ محّمُد بُن ُعثَْماَن بن صالح رسول أََماِسيَةُ و  ، بفَتْح الهمزة وتَْخفيف الميم : ُكوَرةٌ َواسعَةٌ ببالِد الرُّ

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب ا والنقر عنه.1)
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 ( يف القاموس : فُمعحَرٌب.2)
 ( يريد قوله :3)

 كما تطاير عن مبنوسة الشرر
 .«أن »وانظر اللسان أيضاً « أن »انظر ما سيبيت يف 

 .«أن »وما أثبت عن اللسان « األنسية»( ابألصر 4)
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َ سنَة  اأَلَماِسي   ِقي  ا ََنِفي  ا َلَض يف اِ َجاز عل  أَبيه ا وُتويّفِ  ا وَوَلُده  م ٌد مم نح َلَض. 798الدَِّمشح
 ، بالتَّْحريك. أَنَسيٌّ و ، بالَكْسر ، إِْنِسيٌّ  الَواحدُ  ، بالَكْسر أَيضاً ، وإِنّما لم يَْضبْطُهَما لُشْهَرتهما ، كاإِلْنَسان البََشُر ، ، بالَكْسر : اإِلْنسُ  : [أنس]

يَ  ُد بُن َعَرفَةَ الَواسطيُّ : ُسّمِ َي الجنُّ ِجنًّا ألَنَُّهْم َمْجنُونُوَن  يُْؤنَُسونَ  ألَنَُّهم اإِلْنسيُّونَ  قال ُمَحمَّ ، أَي  النّاس عن ُرْؤيَة (1)، أَي يَُرْوَن ، وُسّمِ

 ُمتَواُروَن.

، كِسْرحاٍن وَسَراحيَن ، ولكنَُّهم أَْبَدلُوا الياَء من النُّون ، كما قَالُوا لألََرانب : أََرانِّي ،  إِْنَسانٍ  : هو جْمعُ  ، كُكْرسّيٍ وَكَراِسيَّ ، وقيل أَنَاِسيُّ  ج

أَسقََط الياَء التي تكوُن فيما بيَن َعْين الِفْعل والمه ،  بالتَّْخِفيف (2) َكثِيراً  أَناِسيَّ وَ  قولَه تَعَالَى : ويَْحيَى ابُن الَحارث الكَسائيُّ  وقََرأَ  قالَهُ الفَّراُء ،

، وقال  إِنسان جمع أَناِسيّ  كثيرةٌ ، جعلوا الهاَء ِعَوضاً من إِْحَدى ياَءيْ  أَنَاِسيَةٌ  بالتَّْخفيف قولُُهم : أَنَاِسيَ  قََراقِيَر وقََراقَِر ، ويُبَيُِّن َجوازَ  مثل :

ُد : بوْزن َزنَاديَق وفَرازيَن ، وأَّن الهاَء في َزناِدقٍَة  أَناسيّ  ، والهاُء ِعَوٌض من اليَاِء الَمْحذُوفة ؛ ألَنَّه كاَن يجب إِْنسيَّةٍ  جْمع أَناِسيَةٌ  الُمبَّرِ

منزلة الياِء من فََرازيَن وَزنَاديَق ب أَناسيَّ  وفََرازنَة إِنَّما هي بدٌل من الياِء ، وأَنََّها لما ُحِذفَْت للتخفيف ُعّوَضْت منها الهاُء ، فالياُء األُولَى من

 ، والياُء األَخيرةُ منه بمنزلة القاِف والنُّوِن منهما ، ومثُل ذلك َجْحجاٌح وَجَحاِجَحةٌ ، إِنما أَصلُه َجَحاِجيُح.

ّمِ ، فتأّْمل. أُنَاسٌ  هُ أَنَّ « نوس»مثل : إِْجٍل وآَجاٍل ، هكذا َضبََطه الّصاَغانّي ، وسيأْتي في  آنَاس على اإِلْنسُ  قد يُْجَمعُ و  ، بالضَّ

ً  الَمْرأَةُ و يّةٌ  ، لغة بالَهاءِ  ، إِْنَسانَةٌ  قولُُهم :و ، إِْنَسانٌ  أَيضا ، كذا قاله ابُن سيَده ، وقاَل شيُخنَا : بل هي صحيَحةٌ وإِن كانَت قليلَةً ، ونقَلَه  َعاّمِ

ِضيُّ في َشْرح الَحاجبيّة ، و يَّةٌ صاحُب َهْمع الَهَوامع والرَّ نَقَلَه الشَّْيُخ يس في حواشيه على األَْلفيَّة عن الشيخ ابن هَشام ، فال يُقَال إِنَّها عاّمِ

ِة بُوُرودَها ، وإِن قَاَل بعُضُهم : إِنََّها قليلَةٌ ، فالِقلَّةُ عنَد بعض ال تَْقتَِضي إِْنَكارَ  يّةٌ. انتهى ، بعَد تصريح هُؤالِء األَئمَّ فانُظْر هذه َها وأَنََّها عاّمِ

ةُ تَقُولُه. إِْنَسانَةٌ  مع قَْول ابن سيَده : وال يُقَالُ   ، والعَامَّ

َح به  ُسِمَع في ِشْعرو في بعِض الُمَولَّدين ، قيَل : هو أَبو َمْنُصور الثّعَالبيُّ صاحُب اليَتيَمة ، والُمَضاف والَمْنُسوب ، وغيرهَما ، كما َصرَّ

 ال يُْستََدلُّ به : وَكأَنّه ُمَولَّدٌ  بَْق لمعناهُ كما قالَهُ شيُخنَا ،ُكتُبه ُمدَّعياً أَنّه لم يُسْ 

َو   ين يف اهلـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح ت دح َكســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  ل

زِ ح     بِّ الـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــَ َ  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اَلبـــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــــــَ

  

ةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ان ٌة  ِإنحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  فـ

رح     جـــــــــــــــِ ا خـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ـــــــــــــــد جـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــنـ ُر ال دح ـــــــــــــــَ  ب

  

ا  يِن هبــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــــــــح تح عـــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإَذا َزنـــــــــــــــــــــــــــــَ

وع     مــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــب رح ف َتســــــــــــــــــــــــــــــــــــِ غــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــَ  تـ

  
يَن ِإيَراَد هذه األَبيا َت َظنَّ أَنََّها من باب االْستْدالل ، قلُت : وهذا البيُت األَخيُر الذي ادََّعى فيه أَنّه لم يُْسبَْق لَمْعناهُ. ولَّما َرأَى بعُض الُمَحّشِ

ه قد يُقَاُل : إِنَّ الثَّعَالبيَّ من أَئّمة اللُّغَة الثّقَات ، وهذا َغلٌَط ظاهٌر ، فاْعتََرَض عليه بقوله : ال َوْجهَ إِليراده وتََشكُِّكه فيه ، وأُِجيَب عنه بأَنَّ 

َ وتََوهٌُّم باِطٌل ، إِذ الُمَصنُِّف لم يَأِْت به َدليالً ، وال أَْنَشَده َعلَى أَنَّه َشاهٌد ، بل َذَكَره على أَنَّهُ ُمَولَّ  ة أَن يَْستَدلُّوا به ، فتأ ْل.ٌد ليَس للعَامَّ  مَّ

 الثَّقَفيُّ : (3)َحقَّقَه شيُخنَا ، قال : وقد َوَرَد في أَْشعَار العََرب قَليالً ، قال كامل 

ةُ  ـــــــــــَ ان ِر  ِإنحســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــُ ُة الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ يِّ أَمح أَدحمـــــــــــان  ا ـــــــــــَ

رِ     ٌن مـــــــــــن الـــــــــــَوتـــــــــــَ هـــــــــــا  ـــــــــــَح ِي َرق صـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــح  ابلـــــــــــنـــــــــــ 

  
فَديُّ   الُمْستَْكِفي اْجتََمَع بالُمتَنَبِّي بمصر ، وَرَوى عنه قولَه : أَنَّ ابنَ ـ  في َشرح الميَّة العََجمـ  قال : وَحَكى الصَّ

امتَِ  ُت ابخلـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــح ةً العـــــــــــــــــــــــَ   ِإنحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــَ
مِ     اجــــــــــــِ ٍر يف الــــــــــــد جــــــــــــَ  الــــــــــــنــــــــــــّ دح ر بــــــــــــَ ثــــــــــــح  كــــــــــــمــــــــــــِ

  

ُه و  ِذي لـــــــــــــــــَ ُت َأخـــــــــــــــــح اَولـــــــــــــــــح ا حـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــُ

مِ     اعــــــــــــــــِ رتحَف الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  ُ
اِن املــــــــــــــــ نــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــن الــــــــــــــــبــــــــــــــــَ

  

ُروا  ظـــــــــــُ ُت انـــــــــــح لـــــــــــح يـــــــــــهـــــــــــا فـــــــــــقـــــــــــُ ُه يف فـــــــــــِ تـــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــح  أَل

امتَِ     ت اخلــــــــــــــــــامَتَ يف اخلــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــد َأخــــــــــــــــــح

  
 ُمَخفَّف ، فَجعَلُوا األَلَف والاّلَم ِعَوضاً عن الَهْمَزة ، وقد قالُوا : النّاس األُنَاسُ  قال سيبََوْيه : واألَْصُل في النّاس بالّضّمِ : لُغَةٌ في األُنَاسُ و

 ، قال الّشاعُر : األُنَاس
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__________________ 
 ( يف التهذيب : جمتن ون.1)
 .49( سورة الفرقان اآية 2)
 .«كاهن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
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ضح  لــــــــــــــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــــــــــــــ  ااَي يــــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

 ِإن  املــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  اأُلاَنسَن عــــــــــــــــلــــــــــــــــ      ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــن ي (1)اآِنســــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
يلّي : (2)بن ُزنَْيٍم الِكنَانيُّ  أَنَاس بُن أَبي أَنَسُ و َحابّيِ ، وقيل : إِّن أَبا شاعرٌ  الّدِ هذا له  أُنَاس وأَُخوه أَسيد ، وهما اْبنَا أَِخي ساِريَةَ بن ُزنَْيم الصَّ

 اً شاعٌر ، ومن قَْوله :ُصْحبَةٌ ، وُهو أَيض

لــــــــــهــــــــــا و  وحَ  َرحــــــــــح ٍة فـــــــــــَ تح مــــــــــن اَنقــــــــــَ لــــــــــَ ا محــــــــــََ  مــــــــــَ

دِ     مـــــــــــــــــــ  ًة مـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــَُ ر  وَأوحىَف ِذمـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــَ  أَبـ

  
 .وسلمعليههللاصلى

مثل  اإِلْنَسان ، قالَهُ أَبو َزْيد ، وقَاَل األَْصَمعيُّ : هو األَْيَمُن ، وقاَل : ُكلُّ اثْنَْين من ءٍ األَْيَسُر من ُكّلِ َشيْ  ، بالَكْسر : اإِلْنسيُّ  من الَمَجاز :و

ْنَدْين والقََدَمْين ، فما أَْقبََل مْنُهَما على ن الّدواّبِ : م اإِلْنسيُّ  ، وما أَْدبََر عنه فهو َوْحشيٌّ ، وفي التَّْهذيب : إِْنسيٌّ  فهو اإِلْنَسان الساِعَدْين والزَّ

ْجَل  .(3)هو الجانُب األَْيَسُر الذي منه يُْرَكُب ويُْحتَلَُب ، وهو من اآلَدمّيِ  : الذي  اإِلْنَسان والَوْحشيُّ من (4) [األخرى]الجانُب الذي يَِلي الّرِ

ين ، وقيل : َما َولَي الّرامِ  من القَْوس : ما أَْقبََل عليَك مْنَها اإِلْنسيُّ و يَِلي األَْرضَ  ْيَد ، وسيأْتي تَْحقيُق ذلك في الّشِ َي ، وَوْحشيَُّها : ما َوِلَي الصَّ

 إِْن َشاَء هللا تَعالَى.

لَةُ أَو ، معناه جاَءتَْك القَبي النّاسُ  ، ُمَذكٌَّر ، وقد يَُؤنَُّث على َمْعنَى القَبيلَة والّطائفَة ، حكى ثعلٌب : جاَءتْكَ  النّاسُ  : معروٌف ، والَجْمعُ  اإِلْنَسانُ و

 الِقْطعَةُ.

 ، قاله أَبو الَهْيثَم ، وأَْنَشَد : األَْنُملَةُ  له َخْمَسةُ َمعاٍن : أََحُدها اإِلْنَسانُ و

رِي  امتــــــــــَح اهنــــــــــَِ انَ  ِ نحســــــــــــــــــــــــَ ا  ِإنحســــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ تــــــــــِ لــــــــــَ قــــــــــح  مــــــــــُ

ةٌ     انـــــــــَ و ُ  ِإنحســـــــــــــــــــــــَ بـــــــــُ طـــــــــح ر عـــــــــُ يـــــــــح َواد الـــــــــلـــــــــ   يف ســـــــــــــــــــــــَ

  
 : أُْنُملَتَُها ، قاَل ابُن سيَده : ولم أََرهُ لغَيره ، وقال : إِنسانُها العََمْيثَل األَْعَرابيُّ فقاَل :كذا في التَّْكملَة ، وفي اللَِّسان فَسَّره أَبو 

انٍ َأشـــــــــــــــــــــــــاَرتح  انِ  إِلنحســـــــــــــــــــــــــَ ا   ِ نحســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ فـــــــــــِّ  كـــــــــــَ

َر     تــــــــــُ قــــــــــح اانً لــــــــــتــــــــــَ ان ِإنحســــــــــــــــــــــــَ ا ِ نحســــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ نــــــــــِ يــــــــــح  عــــــــــَ

  
 .اإِلْنَسانِ  ثانيَها : ِظلُّ و

 َرأُْس الَجبَل. ثالثَُها :و

 لم تُْزَرْع. الّتي األَْرضُ  بعُها :راو

ة يصُف إِبالً غاَرْت ُعيُونَُها من التَّعَِب  أَنَاِسيُّ  جو العَْيِن ، إِْنَسانُ  ، ويُقَال له : يَُرى في َسواد العَْينِ  الَّذي الِمثالُ  خامُسَها :و مَّ ، قال ذُو الرُّ

 والسَّْير :

ا  تح آذاهنـــــــَُ َرســـــــــــــــــــــَ َتحح تِإَذا اســــــــــــــح بحَنســـــــــــــــــــــَ تـــــــَ  ا هلـــــــََ  اســــــــــــــح

ي      َواجــــــــــِب  َأاَنســــــــــــــــــــــــِ وٌد هلــــــــــا يف ا ــــــــــَ حــــــــــُ لــــــــــح (5)مــــــــــَ
 

  
، وفي األَساس : ومن الَمَجاز :  أُنَاٍس  يقوُل : كأَّن َمَحاَر أَْعيُنَها ُجِعْلَن لََها لُُحوداً ، َوَصفََها بالغُُؤور ، قال الَجْوَهريُّ : وال يُْجَمُع على

 العُيُوِن. أَنَاِسيَّ و القُلُوِب ، (6)تََخيَّْرُت من كتَابه ُسويداوات 

تُكَ  أَي ، بالَكْسر فيهما : إِْنسكَ  ، وابنُ  إِْنُسكَ  من الَمجاز : هوو ْسر وِجْلِسي كلّه بالكَ  إِْنِسيو ، قاله األَْحَمُر ، ويقال : هذا ِحْدثِي َصِفيَُّك وخاصَّ

ُجل : َكْيَف تََرى ابنَ  . إِْنسك ، وقال أَبو َزْيد : تقوُل العََرُب للرَّ  ، إِذا خاَطْبَت الرُجَل عن نَْفسَك ، ومثلُه قوُل الفَّراِء ، ونقله الَجْوَهريُّ

 ، بضّمتين. أُنُسٌ  ِضدُّ العَقُوِر ، ج ، ، كَصبُور : من الِكاَلب األَنُوسُ و

، هكذا في النَُّسخ ، وفي بعضها واْبنَُها شاعٌر ُمراديٌّ ، وهو الصواُب ، ومثلُه في  امَرأَةٌ ، واْبنُه شاعٌر ُمَراديٌّ  ، كِمْحَراب : ِمئْنَاسُ و

 العُبَاب.

 لَة والّزاي.، هكذا في النَُّسخ بالغين الُمْعَجَمة والراِء وفي بعضها بالعين الُمْهمَ  اليَْشُكريُّ : شاعٌر جاهليٌّ  َمأْنُوٍس  بنُ  (7) األََغرُّ و
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يكُ  ، كأَمير : األَنِيسُ  قاَل أَبو َعْمرو :و  ، وهو الشُّقَُر أَيضاً. الّدِ

__________________ 
 ونسب حبواشي املطبوعة الكويتية لذي جدن ا مريي.« اآمنينا»( يف اللسان : 1)
 .55( انظر املؤتلف واملختلف ل مدي ص 2)
 ( يف التهذيب : االنسان.3)
 زايدة عن التهذيب.( 4)
 ( ويرو  : إذا استوجست. ومعىن استوجست تسّمعت واستبنست وأنست مبعىن أبصرت.5)
 ( يف املطبوعة الكويتية : سويدات حتريف.6)
 وهبامشيهما أثري إىل ما نّبه عليه الشارح.« األعز»ونسخة ط الرسالة : فيها « األغر»( با يدي نسخة فيها 7)
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 به. يُْؤنَسُ  ، وفي بعض األُصول : ُكلُّ ما به َمأْنُوٍس  ُكلُّ  : األَنِيسُ و الُمَؤانِسُ  : األَنِيسُ و

 لَْيالً  َهاآنَسَ  إِذا اإِلْنَسانَ  ، ويُقَاُل لها : السََّكُن ؛ ألَنّ  كالَمأْنُوَسة بهاٍء : النّاُر ، األَنِيَسةُ  أَنيَستَه ، قال ابُن األَْعَرابّي : األَنِيَسةُ  من الَمَجاز : باتَتْ و

َجميعاً : النّاُر ، قال : وال أَعرُف لها  الَمأْنُوَسةُ و َمأْنُوَسةُ  بَها وَسَكَن إِلَْيَها وزالَْت عنه الَوْحَشةُ وإِْن كاَن باألَْرض القَْفر ، وفي الُمْحَكم : أَنِسَ 

 ، وقال ابُن أَْحَمَر : ُمْؤنََسةٌ  فإِنََّما َحظُّ الَمْفعُوِل منها آنَْستُ  فِْعالً ، فأَّما

 الش َررُ  َمبحنُوَسةَ َكَما َتطَايـََر عن 
 قاَل األَْصَمعيُّ : ولم يُْسَمْع به إِالّ في شْعر ابن أَْحَمَر.

، قاله اللَّْيُث ، ومثله في األَساس ، وفي اللَِّسان : َطيِّبَةُ الَحديث  أََوانِسُ و ساتٌ آنِ  ، تُِحّب قُْربََك وَحديثََك ، والَجْمعُ  : َطيِّبَةُ النَّْفِس  آنَِسةٌ  َجاريَةٌ و

 ، قال النّابغَةُ الَجْعديُّ :

ةٍ  رَاِف  أُنــــــــــــــــــــح ِ غــــــــــــــــــــرِي   ِنســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــِ

ا    اســـــــــــــــــــــــــــَ َ ا ِشـــــــــــــِ هـــــــــــــَ ا مـــــــــــــنـــــــــــــح رُت ابلـــــــــــــلـــــــــــــِّ لـــــــــــــِّ  ختـــــــــــــَُ

  
 وقاَل الُكَمْيُت :

ةُ فــــــــــيــــــــــهــــــــــن   ٌة  آِنســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــيــــــــــبــــــــــَ ديــــــــــِث حــــــــــَ   (1)ا ــــــــــَ
تح     فــــــــــــا ِ لــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــح ٍة وال مــــــــــــِ   بــــــــــــفــــــــــــاِحشــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .ُمْؤنَِسة ؛ ألَنّه لو أَراَد ذلَك لقاَل : تُْؤنُِسكَ  َحديثََك ، ولم يُرْد أَنّها تَأْنَسُ  أَي

َكةً : ضدُّ الَوْحَشةِ  األَنََسةُ و بالتَّْحريك ، ، األَنَسُ و ، بالّضّمِ ، األُْنسُ و ، الّضمُّ : نَقَلَه  به ، مثَلَّثَةَ النُّون أَنسَ  وقد ، وهو الطُّْمأَنينَةُ ، محرَّ

ْف حكَم الُمَضارع ، وال في كالمه ما يُْؤَخذُ منه ، والصواُب وقد أَينسَ  ، كعَِلَم  الصاغانيُّ ، قال شيُخنا وهو َضْبٌط للماضي ، ولم يُعَّرِ

 وَضَرَب وَكُرَم.

ل ،  [فهي]ثْليث كاف في ضبط األَْبَواب الثالثة التي ذََكَرها قلُت : ضبُطه للماضي بالتَّ  ال تَخُرُج مّما َضبََطه المصنُِّف ، وهو ظاهٌر عند التأَمُّ

ً  به أَنْستُ  وليس الكالُم في ذلَك ، وقد رَوى أَبو َحاتٍم عن أَبي َزْيد : ً  ، بكسر األَلف ، وال يُقَال : إِْنسا َحديُث النَِّساِء  األُْنسُ  ، إِنََّما أُْنسا

بالّضّمِ : الغََزُل ، فيُْنَظُر هذا مع اْقتَصار الُمصنِّف على الّضّمِ والتَّْحريك ، وإِْنَكار أَبي حاتٍم الّضمَّ  األُْنسُ  وُمَؤانََستُُهنَّ ، وكذلَك قال الفَّراُء :

 ّمِ ، وقد جاَء فيه الَكْسُر قليالً ، فليتأَّمْل.، بالضّ  األُْنسُ  ، على أَّن في التَّْهذيب أَّن الذي هو ِضدُّ الَوْحَشِة هو

َكةً : الَجماعةُ الَكثيَرةُ  األَنَسُ و ً  رأَيُت بَمكاِن كذا وكذا ، تَقَُوَل : الناِس  من ، ُمَحرَّ ً  َكثيراً ، أَي أَنَسا  كثيراً. نَاسا

 :، قال َعْمٌرو ذُو الَكْلِب  آنَاسٌ  ، والجمع الَحيُّ الُمقيُمونَ  : األَنَسُ و

ٍر  َذيــــــــــــــح اِرَط مــــــــــــــنح هــــــــــــــُ مــــــــــــــَ اٍن عــــــــــــــَ يــــــــــــــَ تــــــــــــــح  بــــــــــــــفــــــــــــــِ

وَن     فـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــــــــَ ُم يـ اَل ِ  آاَنسَ هـــــــــــــــــــــُ  ا ـــــــــــــــــــــِ

  
 .وسلمعليههللاصلىخادُم ، النَّبّيِ  ، هو ابُن مالك بن النَّْضر بن َضْمَضم األَْنَصاريُّ الَخْزَرجيُّ ، ُكنيتُه أَبو َحْمَزةَ  بال المٍ  ، أَنَسٌ و

َحابَة َمْوتاً بالبَْصَرة ، قال ُشعَْيُب بُن الَحْبَحاب : مات سنةَ تسْ  َوايَة ، وكاَن آِخَر الصَّ  ، وقيل : إِْحَدى وتْسعيَن ، عينَ وأََحُد الُمْكثِريَن من الّرِ

 وقال أَبو نُعَْيٍم الُكوفيُّ : سنة ثالث وتْسعيَن.

َحابَة ، أَبو َحْمَزةَ األَْنَصاِريُّ ، وأَبُو أَُميَّةَ الَكْعبيُّ  أَنَسُ  ومن الُمتَّفق والُمْفتَرق :  بُن مالٍك : أَنَسُ  ، والثَّالثُ  (2)بُن ماِلٍك َخْمَسةٌ : اثْنَان من الصَّ

.  الفَقيهُ ، والّرابُع ُكوفيٌّ والَخامُس ِحْمصيٌّ

ً و  ِضدُّ أَْوَحَشهُ. : آنََسهُ إِيناسا

 به ، بَمْعنًى َواحٍد. أَنُسَ و به أَنِسَ و

ً  ءَ الشَّيْ  آنَسَ و َر قولُه تعالى : أَْبَصَرهُ  : إِيناسا فَلَّما »َحديث َهاَجَر وإِْسَماعيُل في و .(3) (ِمْن جاِنِب الطُّوِر انراً ) آنَسَ  ونََظَر إِليه ، وبه فُّسِ

ً  آنَسَ  جاَء إِْسَماعيُل َعلَْيه السَّاَلُم كأَنَّهُ  ً  كأَنََّسهُ  أَي أَْبَصَر وَرأَى َشْيئاً لم يَْعَهْدهُ. «َشْيئا َر قوُل األَْعَشى : ، فيهَما تَأْنيسا  ، وبهَما فُّسِ
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ـــــــــهـــــــــا مـــــــــا  ـــــــــي رُء ف
َ
ُض املـــــــــ مـــــــــَ هال َيســـــــــــــــــــــــح َؤنِّســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــُ   يـ

ر     يــــــــــح اابلــــــــــلــــــــــ  َوعــــــــــَ وِم والضــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــَم الــــــــــبــــــــــُ ئــــــــــِ  ِإاّل نــــــــــَ

  
ْشدَ  تُْؤنِسَ  َحتَّى»في الَحديث : وِمْنهُ ُرْشداً ، أَي َعِلْمتُه ،  آنَْستُ  ، يُقَاُل : َعِلَمهُ  َء :الشَّيْ  آنَسَ و  أَي تَْعلَمَ  «مْنهُ الرُّ

__________________ 
 ( اللسان : حيّيٌة.1)
 وقير يف كنيته : أبو أمية وقير أبو أميمة وقير أبو مّية.« الكفي»( عن تقريب التهذيب وابألصر 2)
 .29( سورة القصص اآية 3)
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َن الت َصر ِف.  منه َكَماَ  الَعقحِر ا وَسَداَد الِفعحِر ا وُحسح
 وَوَجَده في نَْفسه. أََحسَّ به فَزعاً : آنَسَ و

ْوَت : َسمعَه آنَسَ و  يصُف نَْبأَةَ :، قال الَحارُث بُن ِحلَِّزةَ  الصَّ

تح  ّن  آَنســــــــــــــــــــــــــــَ ا الــــــــــــــقــــــــــــــَ هــــــــــــــَ َزعــــــــــــــَ َبًة وأَفـــــــــــــــح بــــــــــــــح  نـــــــــــــــَ

رًا وقــــــــــــــــــد َداَن اإِلمحســــــــــــــــــــــــــــــــاءُ      اُص َعصــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ثٍَة : (1)، كُمْكَرَمة  الُمْؤنََسةُ و َعلى َمْرَحلَة منها للقاصد إِلى الَمْوِصل ، بها خاٌن بنَاهُ  ة قُْرَب نَِصيبِينَ  ، كما في نُْسَختنَا ، وفي بعضها كُمَحّدِ

اِر أََحدُ   وهي َمْنِزُل القََوافِل اآلَن ، وُرؤساُؤها التُّْرُكَماُن. 615سنة  (2) التُّجَّ

لُت الَخادِم َمْملُوِك الُمْعتَصِم ، أَيّاَم الُمْقتَدر ، عند قُُدوِمه مصَر لِقتَاِل الَمغَاربَة. ق ُمْؤنِس َشرقيَّ النِّيِل ، نُِسبَْت إِلى : ة بالصَّعيد (3) الُمْؤنِِسيَّةُ و

 : وهي في َجزيَرٍة من أَعماِل قُوَص ُدونََها بيوٍم َواحٍد.

نَبِّيٍ من األَْنبيَاِء ، عليهم الّصالةُ والّسالُم ، وهو ابُن َمتَّى ، عليه وعلى نَبيِّنا السالُم ، قرأَ  َعلَم حكاه الفَّراُء : ، ُمثَلَّثَةَ النّون ، ويُْهَمزُ  يُونسُ و

ف ، واألَْعَمُش ، وطاؤوُس ، وعيَسى بُن ُعَمر ، والَحَسُن بُن ِعْمَراَن ، ونُبَْيٌح والَجّراحُ َسعيُد بُن ُجبَْيٍر ، وال ّحاُك ، وَطْلَحةُ بُن ُمَصّرِ :  ضَّ

 ، بكسر النون ، في َجميِع القُْرآن.« يُونِس»

ُشه. ، أَي إِْنسّيٍ  ُكلُّ َوْحِشّيٍ ، واْستَْوَحَش ُكلُّ  اْستَأَنَسَ  يُقَال : إِذا جاَء اللَّْيلُ و  َذَهَب تََوحُّ

 .إِْنِسيًّا الَوْحشيُّ : أََحسَّ  اْستَأْنَسَ  يُقَاُل :و

َهْل تََرى أََحداً في الّداِر ، وقال  فيكوُن معناه : ؟َهْل تََرى أََحداً  فاْستَأْنِسْ  في َكاَلِم العََرِب : النََّظُر ، يقال : اْذَهبْ  االْستِئْناسُ  وقاَل الفَّراُء :

 النّابِغَةُ :

َتبحِن ٍ بِذي اجلَِلير عل    (4)َوَحِد  ُمسح
ُر ويَتَلَفَُّت هل يََرى أََحداً. أَراَد أَنَّه َمْذُعوٌر ، فهو أََجدُّ لعَْدوهِ  يَْستَأْنِسُ  ، فهو (5)أَي َعلَى ثَْوٍر َوْحشّيٍ أََحّس بما َرابَه  وفَِراره  ، أَي يَتَبَصَّ

 وُسْرَعته.

ُجُل : اْستَأَْذَن وتَبَصَّرَ  اْستَأْنَسَ و َر قولُه تعالى : الرَّ ّجاُج  (6) (َوُتَسلُِّموا) تَْستَأْنُِسوا (ال َتْدُخُلوا بُ ُيواتً َغْْيَ بُ ُيوِتُكْم َحّّت ) ، وبه فُّسِ قال الزَّ

 ؟فتَْعلَُموا : أَيُريُد أَْهلَُها أَْن تَْدُخلُوا ، أَْم ال تَْستَأْنُِسوا ، ولذلك جاَء في التَّْفسير تَْستَأِْذنُوا في اللُّغَة تَْستَأْنُِسوا : معنَى

ٌر ، إِنََّما هو َحتَّى تَُسلُِّموا َحتَّى »اَن ابُن َعبّاس يَْقَرأُ هذه اآليَة كو ؟؛ السَّالُم َعلَْيُكم ، أَْدُخُل ، أَْم ال تَْستَأْنُِسواو وقاَل الفَّراُء : هذا ُمقَدٌَّم وُمَؤخَّ

كما قرأَ ابُن َعبّاس ، والَمْعنَى فيهَما  (8)« تَْستَأِْذنُوا»قال األَْزَهريُّ : قرأَ أُبَيٌّ وابُن َمْسعُوٍد  ، (7)َخَطأٌ من الكاتب  تَْستَأْنُِسوا قاَل :« تَْستَأِْذنُوا

 هو االْستِئَْذاُن. تَأْنُِسواتَسْ  َواحٌد ، وقال قَتَاَدةُ وُمَجاِهٌد :

َي  من بُْعدٍ  (9) الّذي يُِحسُّ الفَريَسةَ  : الُمتَأَنِّسُ  أَو ، كما في التَّْكملَة ، األََسدُ  : الُمْستَأَِنسُ و الُمتَأَنِّسُ و ُر لَها ، ويَتَلَفَُّت ، قيل : وبه ُسّمِ ويَتَبَصَّ

 األََسُد.

 به. يُْؤنَسُ  وفي األََساس : من أََحد ، أَي أَنِيسٌ  ْعض النَُّسخ : ما بالدَّار، وفي ب أَنِيس ما بالّدار منْ  يُقَال :و

الح ُكلّه ، أَي الُمْؤنَِسات من الَمجاِز : لَبِسَ و  ، قال الّشاعُر : الّسِ

ٍة أَنح َِ و  لـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــــح ُت بـــــــــــــــــــــــــُزمـــــــــــــــــــــــــ   َلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

وَدا    وُد عــــــــــــــــُ ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ َب ال ــــــــــــــــِ يٍّ ِإَذا رَك فــــــــــــــــِ  خــــــــــــــــَ

  

ُض و  ين َأمجـــــــــــــــــــحَ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــن ؤحِنســـــــــــــــــــــــــــــــــاتِ ل ُ
  املـــــــــــــــــــ

ِديـــــــــــَدا    اُ  ا ـــــــــــَ ف  الـــــــــــّرِجـــــــــــَ خـــــــــــَ تـــــــــــَ  ِإذا مـــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــح
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الحِ. ْمُح واْلِمْغفَرُ  : الُمْؤنِساتُ  أَو يَْعني أَنّه يقاتُِل بَجميع الّسِ ْرُع وفي بعض النَُّسخ : النيعة ، وفي  والتَّْسبِغَةُ  والتِّْجفَافُ  الرُّ ، كتَْكِرَمٍة ، وهي الّدِ

 ، قالَهُ الفَّراُء ، وزاد ابُن القَّطاع : والقَْوُس والسَّْيُف والبَْيَضةُ. والتَّْرسُ  ، والصواُب ما قَدَّمنا. (10)أُْخَرى : النَّسيعَةُ 

__________________ 
 ون.( قيدها ايقوت بدون  ز ا وبكسر الن1)
 ( اله سيابوقه الديبلي ا قاله ايقوت.2)
 ( قيدها ايقوت بدون  ز.3)
 ( ديوانه وصدره فيه :4)

 كبن رحلي وقد زا  النهار بنا
 .«رأ  به»( عن اللسان والتهذيب وابألصر : 5)
 .27( سورة النور اآية 6)
 صحة ما نُقر عن ابن عباس يف قراءته ل ية.( كذا نُقر عنه ا انظر ما الحظه  ق  املطبوعة الكويتية بشبن عدم 7)
 وما أثبت عن اللسان.« وتستبذنوا»( ابألصر 8)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : ابلفريسة.9)
 ( أشار إليها هبامش القاموس املطبوع.10)
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ث : ابُن فََضالَةَ  ُمَؤنِّسٌ و . الظَّفَريُّ : ، كُمَحّدِ  َصَحابيٌّ

بن َعْبد الَملك ، وغيُرُهم ، واختُلف في َعيّاش  يُونُسَ  الَحنَفيُّ ، وأَْحَمُد بنُ  ُمَؤنِّسٌ و َمْعَمٍر الفَقيهُ ، َحدََّث عن ابن البَُخارّيِ ، بنُ  ُمَؤنِّسُ  وفاتَه
 على ثاَلثَة أَْقَوال ذََكرها. ُمؤنّس بن (1)

.بُن قَتَاَدةَ األَْنَصا أُنَْيسُ  ، منهم كُزبَْير : َعلَمٌ  ، أُنَْيسٌ و  ريُّ الذي َشِهَد بَْدراً ، قاله الَواقديُّ

َواُب أَنّه جاهليٌّ  ُكنَْيتُه أَبُو ُرْهٍم : كأَمير : ابُن َعْبِد الُمطَّلبو بُن الُمطَّلب بن َعْبد َمنَاف  أَنيسُ  ، كذا نَقَلَه الصاَغانيُّ ، وكذا في النَُّسخ ، والصَّ

بَْير بن بَّكار ، ونقله الّصاَغانيُّ في العُبَاب. ةُ النََّسِب ، وهو قوُل الزُّ  ، كذا َحقَّقَه الحافُظ وأَئمَّ

ْنعَانّي  َمأْنُوٍس  َوْهُب بنُ و ، قال يَْحيَى بن آَدَم  (3) َعْبُد الَملك بُن ُجَؤيَّةَ  ، كغَُراب ، أَنَاٍس  أَبُوو ، نَقَلَه الّصاَغانيُّ : من أَتْبَاع التّابعينَ  : (2)الصَّ

. وفاتَه أَبُو أَْخبَاريٌّ  :  الكَسائّيِ ، َذَكَرهُ َخلَُف بُن ِهَشاٍم البَّزاُر في أَحكامه. علّيِ بن َحْمَزةَ  [بنَ ] أُنَاس ُمِقلٌّ

َحابّيِ  بْنُت أَبي ُموَسى األَْشعَرّيِ  أُنَاٍس  أُمُّ و َجدَّةٌ  بْنُت أََهْيٍب الُجمحيَّةُ : أُنَاٍس  أُمُّ و بن هاشٍم ، بْنُت قُْرٍط : َجدَّةٌ لعَْبد الُمطَّلب أُنَاٍس  أُمُّ و الصَّ

يِق. ألَْسَماَء بْنت أَبي بَْكرٍ  ّدِ ْنُت أَبي بَْكر بن ِكالب ، وهي ب أُنَاٍس  بن ذُْهل بن َشْيبَاَن ، وأُمّ  (4)بْنت َعْوف بن ُمَحلِّم  أُنَاٍس  ، كأُمِّ  وَغْيُرُهنَّ  الّصِ

 أُمُّ الُخلَعاِء ، بَْطن من عامِر بن َصْعَصعَة ، ذكَره ابُن الَكْلبّيِ ، وسيأْتي.

 * ومّما يُْستَْدَرُك علَْيه :

 ، بمعنًى. تَأَنَّسَ و اْستَأْنَسَ و به ، أَنِس ، وقد األُْنس ، بمْعنَى التَّأَنُّسَ و االْستِئْناسُ 

، بكسر الَهْمَزة ، على الَمْشُهور ، وهي التي تَأْلَُف البُيوَت ، وفي كتاِب أَبِي ُموَسى ما يَُدلُّ على أَنَّ  (5)، في الَحديث  سيَّةُ اإِلنْ  والُحُمرُ 

وايَة يَُجوُز ٍء ، قال ابُن األَثير : إِْن أََراَد أَنَّ الفتَح غيُر معرالَهْمَزةَ َمْضُمومةٌ ، ورواهُ بعُضهم بالتَّْحِريِك ، وليس بَشيْ  ، وإِن  (6)وف في الّرِ

ً  به أَنِْستُ  أَراَد أَنّه َغْيُر معروٍف في اللُّغَة فال ، فإِنّه َمْصَدرُ   .أَنََسةً و آنَُس أَنَسا

ة الّسابُق. اْستَأْنَسَ و مَّ َر قوُل ِذي الرُّ  : أَْبَصَر ، وبه فُّسِ

 السَّْيِف والسَّْهِم : َحدُُّهما. إِْنَسانُ و

 ، قال أَبو ذَُؤْيب : آنَاسٌ  : أَْهُل الَمَحّلِ ، والَجْمع (7)، بالَكْسر  اإِلْنسُ و

ا  لــــــــــــهــــــــــــَ وَف أَلهــــــــــــح تــــــــــــُ َن ا ــــــــــــُ ــــــــــــح رِّب قــــــــــــَ ــــــــــــُ ااَي يـ نــــــــــــَ  مــــــــــــَ

َن     عـــــــــح تـــــــــِ مـــــــــح تـــــــــَ ارًا وَيســـــــــــــــــــــــح هـــــــــَ رِ  ابألَنـــــــــ ِ جـــــــــِ بـــــــــح  اجلـــــــــَ

  
َكة ، وهو الَجَماعةُ ، والَجْبُل بالفَتْح  باألَنَس ْمتِْعنَ ويَْستَ »هكذا في اللَِّسان ، والصواُب في قوله :  الَكثيُر ، وقد تَقَدََّم ذلك في : الَجْبل محرَّ

 كالم الُمَصنّف.

 بالكسر ، وأَْنَشَد األَْخفَُش على هذه اللُّغَة : اإِلْنس محّركةً ، لغةٌ في األَنَسُ و

مح  تــــــــــــُ ــــــــــــح وَن أَنـ نــــــــــــُ ُت : مــــــــــــَ لــــــــــــح وحا انرِي فــــــــــــقــــــــــــُ ــــــــــــَ  أَتـ

وا : اجلـــــــــن  فـــــــــقـــــــــا    ا !لـــــــــُ المـــــــــَ وا  ـــــــــَ مـــــــــُ  قـــــــــلـــــــــُت : عـــــــــِ

  

مح  هـــــــــُ ـــــــــح ـــــــــقـــــــــا  مـــــــــن ام ف عـــــــــَ ـــــــــطـــــــــ  ُت : ِإىل ال ـــــــــح ل ـــــــــقـــــــــُ  ف

ُد     ا األَنــــــــــــَ َ َزعــــــــــــيــــــــــــٌم : حَنحســـــــــــــــــــــــــُ امـــــــــــَ عــــــــــــَ  الــــــــــــطــــــــــــ 

  
بِّّي ، وقد َذَكَر سيبََوْيه البيَت األَّوَل ، وقال : جاَء فيه َمنُوَن  ْعُر ِلَشِمر بن الحارِث الضَّ ّي : الّشِ ُروَرة ، وقيَاُسه : َمْن قاَل ابُن بَّرِ َمْجُموعاً للضَّ

ّمِ ، أَي كيَف نَْفُسَك ، وهو َمجاٌز. أُْنِسكَ  وقالوا : َكيَف ابنُ  ؟أَْنتُمْ   ، بالضَّ

ى آنَسُ »ومن أَْمثَالهم :   به. آنَِسةٌ  يُريُدون أَنََّها ال تََكاُد تُفَاِرُق العَليَل ، َكأَنََّها« مْن ُحمَّ

كةً : ُسّكاُن الّداِر ، قال العَّجاُج : األَنَسُ  وقال أَبُو َعْمرو :  محرَّ
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ورِي  و  َ  هبــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــــح َدٍة لــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ  بـ

ّن هبــــــــــــــــــــا و     اَل اجلــــــــــــــــــــِ  ِإنحســــــــــــــــــــــــــــــــــي  ال خــــــــــــــــــــَ

  

 ينِّ  اجلِ  األََن ُ تـَلحَق  وبِئحَ  

__________________ 
 وانظر ما ذكره  ق  النسخة الكويتية من أقوا  يف اله.« عباس»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .«الصاغاين»( عن التكملة وابألصر 2)
 .«حؤية»( يف القاموس 3)
 .«مملح»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 4)
 .«ا ُُمر اإلنسية يوم خيربأنه هن  عن »( ونصه كما يف النهاية : 5)
 ( يف النهاية : فيجوز.6)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان هنا ويف الشاهد.7)
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وَن يوَم الَخميس ً  وكانت العََرُب القَُدَماُء يَُسمُّ عنه :  َوَرَد في اآلثاِر عن َعلّيٍ َرضَي هللا تعالى ؛ ألَنَُّهم كانُوا يِميلُوَن فيِه إِلى الَمالذِّ ، بَلْ  ُمْؤنِسا

 .ُمْؤِنسَ  أَّن هللا تَبَاَرَك وتَعَالَى َخلََق الِفْرَدْوَس يوَم الَخميِس وَسّماَها

 .(1): هو الُمقيُم  األَنَس وابنُ 

. (2) أَْنسٌ  : فيه َمأْنُوسٌ  وَمكانٌ  َمْخَشريُّ  كَمأُْهوٍل : فيه أَْهٌل ، قالَه الزَّ

، فلما لم نَجْد له فِْعالً ، وكاَن النََّسُب يَُسوُغ في هذا ، َحَمْلنَاهُ  أَنِْستُه الَمَكاَن ، وال أَنَْستُ  النََّسب ؛ ألَنُّهْم لم يَقُولُوا :وفي اللَِّسان : إِنَّما ُهَو َعلَى 

 عليه ، قال َجريٌر :

راً َغرَي  َبَح قـَفح ِنحُو َأصح  (3) َمبحنُوسِ فا ح
 ، قال الّشاعُر يَصُف بَْيَض نَعَاٍم : ٍس أَنُ  ، كَصبُور ، من َجَوارٍ  أَنُوسٌ  وجاريَةٌ 

ــــــــــــُ ٌ  ا  أَن وهتــــــــــــَِ يــــــــــــُ ــــــــــــُ هــــــــــــا بــــــــــــبـ تــــــــــــَ ــــــــــــح ئـ  ِإَذا مــــــــــــا جــــــــــــِ

ا    اهـــــــــــــَ اِب َدعـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ي الســـــــــــــــــــــــــــِّ ٌ  ِإذا َداعـــــــــــــِ  ِشـــــــــــــُُ

  

ٌة  بــــــــــــيــــــــــــ  ٌف َقصـــــــــــــــــــــــــَ اَلحــــــــــــِ ن  مــــــــــــَ تح هلــــــــــــَُ عــــــــــــلــــــــــــَ  جــــــــــــُ

ا    الهـــــــــــَ َر بـــــــــــِ بـــــــــــح رتِّ قــــــــــــَ ا ابلـــــــــــعـــــــــــَ هـــــــــــَ نـــــــــــَ لـــــــــــح جـــــــــــِ عـــــــــــح  يــــــــــــُ

  
 األَْفُرخِ من ِغْرقِِئ البَْيِض.والَماَلحُف القََصبيَّةُ يعني بها ما َعلى 

 َء : رآهُ ، عن ابن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد :الشَّيْ  اْستَأْنَسَ و

يَن  مل  يــــــــــــح ابــــــــــــعــــــــــــَ بحِنســـــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــَ ٍَة  َتســـــــــــــــــــــــــح ربح وَم غــــــــــــُ  يــــــــــــَ

او     رحَدمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــث رَاِ  ف ـــــــــــــــعـــــــــــــــِ و  ال رَِدا جـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  مل ت

  
 بفالٍن : فَِرْحُت به. أَنِْستُ  وقال ابُن األَْعَرابّيِ :

 : اْستَْعلََم. اْستَأْنَسَ و

 : التَّنَْحنُُح ، وبه فَسََّر بعُضُهم اآليَةَ. االْستئْنَاسُ و

َر قَْبَل الدُّخول. ، «وتََكلَّمَ  اْستَأْنَسَ  َكاَن إِذا َدَخَل َداَرهُ »في حديث ابن َمْسعُود َرضَي هللاُ عنه : و : الَمْعِرفَةُ  نَاسُ اإِليو أَي اْستَْعلََم وتَبَصَّ

 واإِلْدَراُك واليَقيُن ، ومنه قوُل الّشاعر :

تـــــــــــه  بـــــــــــَ ذح عـــــــــــَ  بـــــــــــكـــــــــــِ ُرٌ  َيســـــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــِإنح َألَ  امـــــــــــح

رُي     العــــــــــًا غــــــــــَ رح ا فــــــــــِإن  اطــــــــــِّ ظــــــــــُ  ِإيــــــــــنــــــــــاسِ فــــــــــانــــــــــح

  
الُع : النَّظُر ، العٍ »: اليَقيُن. وقاَل الفَّراُء : من أَْمثَالهم :  اإِلينَاسُ و االّطِ  .إِيناسٌ  يقول : بعد ُطلُوعٍ « إِيناسٌ  بَْعَد اّطِ

 البَاِزيُّ : َجلَّى بَطْرفه ونََظَر رافِعاً رأَْسه طاِمحاً بَطْرفه. تَأَنَّسَ و

ُدوَن اإِلنَاث ، ولو  (4)يُحبُّوَن أَن ال يُولََد لهم إاِلَّ الذُّْكَراُن  النّاسَ  أَنَّ  قيل : معناه «ناسٌ  لم يَُكنْ  النّاس في النّاسَ  لو أََطاَع هللا»في الَحديث : و

 .(5)، وَمْعنَى أََطاَع اْستََجاَب ُدَعاَءهُ  النّاسُ  لم تَُكْن اإِلناُث َذَهبَ 

تَْين : ماٌء لبَني العَْجالن ، قال ابُن ُمْقبل : أُنُسٌ و  ، بضمَّ

اِع مــــن  ــــقـــــــَ ِن ال طــــح ــــَ ــــب مــــَ  ب ــــح ي ــــَ ل تح ســــــــــــــــــُ ــــُ ٍ قـــــــالـــــــَ   : أَن

رَبِ     ِب والــــكــــِ يـــــــح عـــــــَد الشــــــــــــــــــ  ش بــــَ يــــح ريحَ يف الــــعــــَ (6)ال خــــَ
 

  
ْوا ً  وقد َسمَّ ، ويقال إِّن ُكْنيَتَه أَبو َمْسُروحٍ ، َشهَد بَْدراً ، واْستُْشِهَد  أَنََسةَ  و، ويُقَال : أَبُ  وسلمعليههللاصلى، واألَخيُر َمْولى النبّيِ  أَنََسةَ و ، ُمْؤنِسا

 به ، وفيه خالٌف.

 ْكر بن َهَواِزَن.، بالكسر : قبيلةٌ من قَْيٍس : ثّم من بني نَْصر ، قاله البرقيُّ ، استدَركه شيُخنا. قْلُت : بَني نَْصِر بن ُمعَاويَةَ بن أَبي بَ  إِْنَسانُ و
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بُن عوارة بن َغِزيَّةَ بن ُجَشَم ، ومنهم ذُو الشَّنَّة َوْهُب بُن خالد بن  إِْنَسانُ  ، أَيضاً ، في بَني ُجَشَم بن ُمعَاويَة ، أَخي نَْصٍر هذا ، وهو ْنَسانُ إِ و

بن َمالك ،  أَنس فُمَحّركةٌ ، نُِسَب إِلى قَْريَةِ  األَنَسانيُّ  ليُّ ، وأَما أَبو َهاشم كثيُر بُن عبد هللا األَيْ  اإِلْنسانيُّ  (7) إِْنَسان َعْبد بن تَميم بن ُمعَاويَةَ بن

شاطيُّ : وإِنَّما قيَل له كذا ليُْفَرق بينَه وبيَن  عَفَاِء ، قال الرُّ  .أَنَس[ الَمْنُسوب إِلى]وَرَوى عنه ، وهو أَْصُل الضُّ

 ، محّركة ، َشْيٌخ للَمالينّي. األَنَسيّ  وأَبو َعامر

__________________ 
 ؟( كذا ونص األساس : وابن األَن  املقيمُ 1)
 ( ضبطت عن األساس.2)
 ( اللسان وصدره :3)

 حىت اهِلدملة من ذات املواعي 
 .«ذكران»( عن النهاية وابألصر 4)
 .«واألصر كاللسان« دعاءهم»( النهاية : 5)
 ( وقير أاب مسرح ؛ انظر أسد الغابة.6)
 .«اإلنسان»املطبوعة الكويتية وابألصر ( عن 7)
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ه األَنَسيُّ  وأَبُو َخالد ُموَسى بُن أَْحَمد  بن َمالك. أَنَس ثّم اإِلسماعيلي ، نُِسَب إِلى َجّدِ

َي الَجبَُل ال أَنِسٌ و ذي في ِديَار أَْلَهاَن ، قال الحافُظ : ، بَكْسر النون ابن أَْلَهاَن : جاهليٌّ ، ضبََطه أَبو ُعبَْيد البَْكريُّ في ُمعَجمه ، قال : وبه ُسّمِ

 نَقَْلتُه من َخّط مغْلَطاي.

صاِحب الَحاشيَة على  اآلنِسيُّ  ، كصاحٍب : ِحْصٌن َعظيٌم باليََمن ، وقد نُِسَب إِليه ُجملَةٌ من األَْعيَان ، منهم : القَاضي صالُح بن داُوود آنِسٌ و

َس بعد أَبيه بَصْنعَاَء وَصْعَدةَ.، وَولَُده يَْحيَ  1100الَكّشاف ، توفِّي سنة   ى َدرَّ

، فَدلَّت الياُء األَخيَرةُ على الياِء في تَْكبِيِره ، إِالّ أَنَّهم َحَذفُوها  أُنَْيِسيَان ؛ ألَن العرب قاطبةً قالوا في تصغيره : إِْنِسيَان أَصله اإِلنسان .تَْذنيبٌ 

 وهو َشاذٌّ على َغْير قياٍس. ، «(1) أُنَْيِسيانِ  انَطِلقُوا بنَا إِلى»في حديث ابن َصيّاد :  لّما َكثَُر في كالِمهم ، وقد جاَء أَيضاً هكذا

يَ و ً  رِوَي عن ابن َعبّاس َرضي هللا عنهما أَنّه قال : إِنَّما ُسّمِ اإِلْنَساُن في وإِذا كاَن  قال األَْزَهريُّ : ، (فَ َنِسيَ )ألَنّه ُعِهَد إِليه  اإِلْنَساُن إِْنَسانا

ةٌ قويَّةٌ ، وهو مثُل : لْيل إِْضِحيان من َضِحَي  يَْضَحى ، وقد ُحذفَِت الياُء أَْصله إِْنِسيَاٌن فهو إِْفِعالُن من النِّْسيَان ، وقوُل ابن َعبّاس له ُحجَّ

، واألَلُف فيه فاُء الِفْعل ، وعلى ِمثاله  اإِلْنس ِسيَاَن فِْعليَاٌن من، وهو قوُل أَبي الَهْيثَم ، قال األَْزَهريُّ : والصَّواُب أَنَّ اإِلنْ  إِْنَسانٌ  فقيَل :

ً  لإِلْنسان ِحْرِصيَاٌن ، وهو الِجْلُد الذي يَِلي الِجْلَد األَْعلَى من الَحيَوان. وفي البَصائر للُمَصنِّف : يُقَال  أَْنسو بالَحقّ  (2) أَْنسٌ  ، أَْنسانِ  أَيضا

، وهو اإِلْبصاُر والِعْلُم واإِلْحساُس ، لُوقُوفه على األَْشيَاِء بطريق الِعْلِم ، ووُصوله إِليها  اإِليناس من اإِلنسان اْشتقَاقَ  بالَخْلق ، ويُقَال : إِنّ 

كه في األُمُ  َي لتََحرُّ ُك ، ُسّمِ ْؤيَة وِإدراكه لها بوسيلة الَحواّسِ ، وقيل : اْشتقاقُه من النَّْوس وهو التََّحرُّ فه في بَطريق الرُّ ور الِعَظام ، وتََصرُّ

 األَْحَوال الُمْختَِلفَة وأَنواعِ الَمَصالحِ.

بالرفع والَجّرِ : الَجرُّ إِشاَرةٌ إِلى أَْصله : إِشاَرة إِلى  (3) (ُثَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأفاَض الّناسُ )وقيل : أَْصُل النّاس النّاسي ، قاَل تعالَى : 

 وقال الّشاعُر : (4) (َلَقْد َعِهْدان ِإىل آَدَم ِمْن قَ ْبُل فَ َنِسيَ وَ )َعْهد آَدَم حيُث قال : 

يَت ِإنساانً ألَن َك انِسيو   لُِّ
 وقاَل اآلَخُر :

 الّناسِ فَبو ُ  انٍس َأو ُ   [فاغحفرح ]
 وقيَل : َعَجباً لإِلْنَسان َكْيَف يُْفِلُح وهو بَْين النِّْسيَاِن والنِّْسَواِن.

 ، بفتح الهمزة وبضّمِ الّدال والالم : قُْطٌر َواسٌع بالَمْغرب ، استَْدَرَكه شيُخنَا ، وكذا اآلبنُوُس ، أَما أَْنُدلُسُ  : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [أندلس]

 سيأْتي. كما« ب ن س»تبعاً للّصاَغانّيِ ، وأَّما آبنُوُس فصواُب ذْكره « د ل س»فقد أَْوَرَده الُمَصنُِّف في  أَْنُدلُسُ 

بفتحِ الهمزة وكسِرها ويُقال : أَْنَكلَْيُس : السمُك الذي يُْشبهُ الَحيَّةَ ، وقد َذَكرُهما المصنُِّف في  أَْنقَلَْيسُ  : وأَْوَرَد صاحُب اللَِّسان ُهنَا [أنقلس]

 تبعاً للصاغانّيِ كما سيأْتي.« ق ل س»

ً  القَْومَ  أُْستُ  فيهَما : ، تقولُ  : اإِلْعَطاُء والتَّْعويضُ  األَْوسُ  : [أوس] ْضتَُهمْ  أَُؤوُسُهم أَْوسا في و،  ءِ من الّشيْ  ، أَي أَْعَطْيتُُهم ، وكذا إِذا َعوَّ

ْضني ، َويَقُولُون : ، «ِلَما أَْمَضْيت (5) أُْسنِي َربِّ »َحديث قَْيلَةَ :  َمَودَّته وال من  يَُواِسيه فاُلناً بَخْير ، أَي أَِصْبهُ ، ويقال : ما أُسْ  أَي َعّوِ

ُروا الَواَو وهي َعْيُن  األَْوس قََرابَته َشْيئاً. مأُْخوذٌ من يَن وهي الُم الِفْعل ، وأَخَّ ، وهو الِعَوْض ، وكاَن في األَْصِل ما يُواِوُسه ، فقَدَُّموا الّسِ

كَها واْنكَسار َما قبلََها ، وهذا  من الَمْقلُوب. الفْعل فصار يُواِسُوه ، فصاَرت الواُو ياًء لتََحرُّ

ئْبُ  : األَْوسُ و ُجُل ، وقاَل ابُن ِسيَده : الذِّ َي الرَّ ئُْب ، معرفَةٌ ، قال : أَْوسٌ  ، وبه ُسّمِ  : الذِّ

__________________ 
 ( تصغري إنسان : وقياس تصغريه : أُنـَيحَسان.1)
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية.« بطري  الروية .. أن  ابجلن»( ابألصر : 2)
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 .199( سورة البقرة اآية 3)
 .114( سورة طه اآية 4)
 ابملد وكسر السا ا قا  : ويرو  أثبين من الثواب.« آِسين»( ضبطت يف النهاية : 5)
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ا ابلــــــــــــــــفــــــــــــــــالة  ا لــــــــــــــــقــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــَ املــــــــــــــــّ   َأوحســــــــــــــــــــــــــــــَ
ا    وحســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ مــــــــــــــــًا وقـ هــــــــــــــــُ  مل أَدحُع ِإاّل َأســــــــــــــــــــــــــــــح

  
ئْب : هذاوقال أَبو   عاِدياً ، وأَنشَد : أَْوسٌ  ُعبَْيٍد : يُقَال للذِّ

ٍر  ا أُم  عـــــــــامـــــــــِ نـــــــــهـــــــــَ َرتح يف ِحضـــــــــــــــــــــــح ا خـــــــــامـــــــــَ مـــــــــَ  كـــــــــَ

ِر حـــــــــىّت عـــــــــاَ      بـــــــــح َد  ا ـــــــــَ سٌ لـــــــــَ ا  َأوح يـــــــــاهلـــــــــَ (1)عـــــــــِ
 

  
 ، وجاَء ُمصغّراً مثل الُكمْيت واللَُّجْيِن ، قال الُهَذليُّ : كأَُوْيس يعني أََكَل جَراءها.

مح  ُر أَمــــــــــَ َك واأَلمــــــــــح نــــــــــح ري عــــــــــَ عــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح  اي لــــــــــَ

وحَم     َر الـــــــــــيـــــــــــَ عـــــــــــَ ا فــــــــــــَ مح  أَُويـــــــــــح ٌ مـــــــــــَ نـــــــــــَ  يف الـــــــــــغـــــــــــَ

  
ة األَْصَمعّيِ ، وقيل : لرُجل من ُهَذْيل كذا أَنشَده الَجْوَهريُّ ، وهو ألَبي ِخراش في ِرَوايَة أَبي َعْمرو ، وقيَل : لعَْمرو ذي الَكْلب في روايَ 

ى في رواية ابن األَْعَرابّيِ  ِّليَن أَنَُّهم يَْقِدُروَن عليه. أَُوْيسٌ و ، وقال ابُن سيَده : (2)غير ُمَسمًّ  َحقَُّروه ُمتَفَئ

 ، نقله الّصاَغانيُّ في كتَابَْيه. النُّْهَزةُ  : األَْوسُ و

َي بأََحد أَْمَرْين  أَْوسُ  ، وهو أَبُو قَبيلَة : األَْوسُ و ، وفي الُمْحَكم ، بال المِ  ، أَْوسٌ و ُهَما ، ُسّمِ بُن قَْيلَةُ أَخو الَخْزَرج ، منهما األَْنصاُر ، وقَْيلَةُ أُمُّ

ْوا ِذئْباً ، وَكنَْوا بأَبي ذَُؤْيب. ، أَي أَْعَطْيتُه ، أُْستُه : أَن يكوَن َمْصَدرَ  َي به كما َسمَّ ْوا َعَطاًء ، وَعِطيَّةَ ، وأَن يُكوَن ُسّمِ  كما َسمَّ

َكةً ، من بَني قََرن بن َرْوَماَن بن ناجيَةَ بن ُمَراد : القََرنيُّ  ، وقيَل : َعْمٍرو بُن عامرٍ  أَُوْيسُ و ةً ، أَما ُزْهداً وعبَادَ  من ساداِت التّابعينَ  ، محرَّ

 تعالى عنُهَما ، كما َذَكَره ابُن روايَتُه فقليلةٌ ، ذَكَرهُ ابُن ِحبّان في الكامل ، وقد أَْفَرْدت لتَْرَجمته ِرَسالَةً ، وقُتَِل بِصفِّيَن مع عليًّ ، رضَي هللا

َمة الفاضليَّة للَجّوانّيِ النّسّ  ، لعَُمَر رضَي هللا  وسلمعليههللاصلىابَة ، وهو الّذي قال فيه النَّبّي َحبيب في كتَاِب ُعقاَلِء الَمَجانين ، كذا في الُمقَّدِ

لَدةٌ هو بها بُن عامٍر َمَع أَْمَداِد أَهِل اليََمِن مْن ُمراٍد ثُّم من قََرٍن ، كاَن به بََرٌص فبََرأَ منه إِال َمْوِضَع ِدْرَهم ، له َوا أَُوْيسُ  يَأْتي عليكَ »عنه : 

هُ ، فإِْن شئَْت أَن يَْستَْغفَر لََك فاْفعَلْ بَرٌّ ، لو أَقْ   .«َسَم على هللا ألَبَرَّ

أَبَداً ،  (4)بأَرِض العََرب كثيٌر ، يَْنبُُت في السَّْهل والَجبل ، وُخْضَرتُه َدائَمةٌ  اآلسَ  ، معروفَةٌ ، قاَل أَبُو َحنيفَةَ : م (3) َشَجَرة ، بالَمّدِ : اآلسُ و

ً ويَْنُمو حتّى يكوَن شَ   ، قال : وفي َدَواِم ُخْضَرته يَقُوُل ُرْؤبَةُ : آَسةٌ  الواحَدةُ  َجراً ِعَظاما

َضر  اأَلاَل و   اآسح َلحَضر  ما اخح
ْعر الفَصيح ، قال الُهَذليُّ : اآلسُ  وقاَل ابُن ُدَرْيد :  لهذا الَمْشُموم أَْحسبه َدخيالً ، غيَر أَنَّ العََرَب قد تََكلََّمْت به ، وجاَء في الّشِ

َمِخرٍّ به الظ ي اُن و   (5) اآسُ مبُشح
ماِد في الَمْوقِدِ  : اآلسُ و  ، قال النّابغَةُ : بَقيَّةُ الرَّ

َنضــــــــــــــــــــــــــ   ٍم مــــــــــــُ يــــــــــــح َ  ِإاّل آُ  خــــــــــــَ بــــــــــــح مح يـــــــــــــَ  ٍد فــــــــــــلــــــــــــَ

ٌض عــــــــــلــــــــــ  و     فــــــــــح بُ  آسٍ ســــــــــــــــــــــــُ لــــــــــَ ثــــــــــح عــــــــــَ ؤحٌي مــــــــــُ ــــــــــُ  ونـ

  
 .«أَسس»وقد تَقَدََّم في 

 من السَّْمن. (6)، كالَكْعب  بَقيَّتُه في الَخليَّة هو أَو نَْفُسه ، العََسلُ  : اآلسُ و

 القَْبُر. : اآلسُ و

بالَمعَانِي الثَّالثِة في ِجَهٍة تَِصحُّ ، أَو ِرَوايَة عن الثِّقَة ، وقد احتَجَّ اللَّْيُث لََها بِشعر  اآلسَ  ، قاَل األَْزَهرّي : ال أَْعرفُ  الّصاحبُ  : اآلسُ و

 أَْحَسبُه َمْصنُوعاً :

َؤاُد  مـــــــــــَ  فـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــُ يـــــــــــح لـــــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــــُ ياَبنـــــــــــَ   آســـــــــــــــــــــــــِ
ن      ومـــــــــــــًا مـــــــــــــاهلـــــــــــــَُ لـــــــــــــُ و كـــــــــــــُ كـــــــــــــُ يَأشــــــــــــــــــــــــــح  آســــــــــــــــــــــــــِ

  

وحرَاءَ  ر حـــــــــــــــَ ِن مـــــــــــــــن َأجـــــــــــــــح   اآسِ  كـــــــــــــــُغصـــــــــــــــــــــــــــــح
ِم     عــــــــــــــح ر طــــــــــــــَ ــــــــــــــح ث ا كــــــــــــــمــــــــــــــِ هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــقــــــــــــــَ  اآسِ رِي
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تُ مــــــــــا و  َبســــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ ت ا مــــــــــن  اســــــــــــــــــــــــح َدهــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ   آسِ بـ
     ٌ ي فــــــــــــــــــــــــِإيّنِ اَلحــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــح  ابآسِ َوي

  
 آثَاُر الّداِر وَما يُْعَرُف من َعاَلَماتَِها : اآلسُ  قاَل األَْصَمعيُّ :و

__________________ 
 للكميت.( ويرو  غا  بد  عا  ا والبيت 1)
 ومل يعرف اهلذد قائلها. 96/  3مشطوراً يف ديوان اهلذليا  15( الشطران من 2)
 .«شجر»( يف القاموس : 3)
 .«دائماً »( عن اللسان وابألصر 4)
 ( البيت يف التكملة ونسبه ملالك بن خالد اخلناعي ا وصدره :5)

 لهلل يبق  عل  األايم ذو ِحَيدٍ 
 وروايته : 2/  3اهلذليا وهو يف ديوان 

 اخلن  لن يعجز األايم ذو حَيدٍ و 
 .«العكب»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
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 كأَثَر البَعيِر ونَْحِوه. ُكلُّ أَثٍَر َخفّيٍ  قيل : هوو

 ْستََدلَّ بذلك َعلَْيَها.: أَن تَُمرَّ النَّْحُل فيَْسقَُط منها نُقٌَط من العََسِل على الِحجاَرة فيُ  اآلسُ  وقال أَبو َعْمٍرو :

 ، قاَل الَجْعديُّ : : الُمْستَعَاَضةُ  الُمْستآَسةُ و

مح  هـــــــــــــُ تـــــــــــــُ يـــــــــــــح نـــــــــــــَ ُت َأاَنســـــــــــــــــــــــــــًا فـــــــــــــبَفــــــــــــــح ِبســـــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــَ

او     ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَد أاَُنٍس أاَُنســـــــــــــــــــــــــــــــَ ُت ب ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــح  أَفـ

  

م  هـــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَا أَفـ ة َأهـــــــــــــــــح الثـــــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــــَ

و و     اكــــــــــــــــاَن اإِللــــــــــــــــُه هــــــــــــــــُ ذســــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
 ، أَي اْستَعَاَضني. اْستَآَسنِي فأُْستُه أَي الُمْستَعَاض ، ويُقَال :

ْحبَةَ والعَطيَّةَ واإِلَعانَةَ. اْستَآَسه ، وقد الُمْستَْصَحبَةُ والُمْستَْعطاةُ والُمْستَعَانَةُ  : الُمْستَآَسةُ و  ، إِذا َطلََب منه الصُّ

 .(1)، كذا في التَّْكملَة ، وفي اللَِّسان : الَمعز ، بدَل الغَنَم  َزْجٌر للغَنَم والبَقَر ، مبنيّاِن على السُُّكون : أَْوْس أَْوسْ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : البَلَُح. اآلسُ 

وَحانيّة. األََوْيِسيّونو  قَوٌم تَربَّوا بالرُّ

ٌل عن الالت ، أَعقَب فلَ  أَْوسُ  الاّلِت : رُجٌل من األَْنَصار ويُقَاُل له : أَْوسُ و  ه ِعَداٌد.هللا ، ُمَحوَّ

ً  منه ، كَسِمَع ، أَيِسَ  : [أيس] يت ، وفي ُخْطبَة الُمْحَكم : وأَما يَئسَ  : قَنَطَ  إِيَاسا ّكِ فاألَخيَرةُ  أَيِسَ و ، لغةٌ في يَئَِس منه يَأْساً ، عن ابن الّسِ

ْل.اسم َرُجٍل ،  بإِياٍس  مقلُوبةٌ عن األُولَى ؛ ألَنَّه ال َمْصَدَر ألَيَِس ، وال يُْحتَجُّ   فإِنّه فِعَاٌل من األَْوس ، وهو العََطاُء ، فتأَمَّ

 بمعنًى َواحٍد ، وكذلك يَأَْستُه. أَيَّْستُهو آيَْستُهو

، كِهْبُت أَهاُب ، فُظُهوُره  إِْسُت أَآسُ  ِء : مقلوٌب عن يَئِْسُت ، وليس بلُغٍَة فيه ، ولوال ذلك ألََعلُّوه فقالُوا :من الشيْ  أَيِْستُ  قال ابُن سيَده :

ةُ دليالً على ذلَك الَمعْ  حَّ ةُ َعوَر َدليالً َصحيحاً يُدلُّ على أَنَّهُ َصحَّ ألَنّه َمْقلُوٌب عما تَِصحُّ َعينُه ، وهو يَئِْسُت ؛ لتكوَن الّصِ نَى ، كما كانَْت ِصحَّ

ته وهو أَْعَوُر. ً  والذُّلُّ ، وقد : القَْهرُ  األَْيسُ و على ما ال بُدَّ من ِصحَّ . أَيَِس أَْيسا  : قُِهَر وَذلَّ واَلَن ، قاله األَْصَمعيُّ

ً  ، بَكْسرهَما ، إِْسُت أَئِيسُ  قال ابُن بُُزْرَج :و  ِلْنُت. ، بالفَتْح ، أَي أَْيسا

 الّطائيُّ : (2)ل عامُر بُن ُجَوْين طائيَّة ، قا اإِلْنَسان * بالَكْسر والتَّْحتيَّة : لُغَةٌ فياإِليسان أَنَّ  َحَكى اللِّْحيَانيُّ و

ا  هــــــــَ لــــــــُ اَف َأهــــــــح عــــــــِد مــــــــا طــــــــَ ين مــــــــن بــــــــَ تــــــــَ يــــــــح ا لــــــــَ  فــــــــيــــــــَ

وحَت     ا صـــــــــــــــــــــــَ ضح هبـــــــــَ ُت ومل َألـــــــــحَ كـــــــــح لـــــــــَ  ِإيســـــــــــــــــــــــانِ هـــــــــَ

  
يَُجوُز أَن تَُكوَن الياُء غيَر  [الَ ]، بياٍء قبَل األَلف ، فعَلَى هذا  أَيَاِسيّ  قال ابُن سيَده : وكذا أَْنَشَده ابُن ِجنِّي ، وقال : إِالّ أَنَُّهْم قد قالُوا في جْمعه

، وقال في كتَاب هللا َعزَّ  أَياسينَ  أَي يَْجَمعُونَه ُمْبَدلَة ، وجائٌز أَيضاً أَن يكوَن من البََدل الاّلزِم نحو ِعيٍد ، وأَْعيَاٍد ، وُعيَْيد ، وقال اللِّْحيَانيُّ :

 (يس.)وَجلَّ 

ٍء ، قال األَْزَهريُّ : وقَوُل العُلََماِء : إِنّه من الُحُروف الُمقَطَّعَِة. وقال الفَّراُء : العََرُب َجميعاً يَقُولُوَن بلُغَة َطيِّى (3) (َواْلُقْرآِن احْلَِكيمِ )

ْهريُّ وِعْكرَمةُ والَكْلبيُّ ويَْحيَى بُن يَْعُمَر ، واليََمانيُّ ، بضّمِ اإِلْنَسان ، إِال َطيِّئاً ، فإِنّهم يَْجعَلُون مكاَن النُّون ياًء ، قاَل الّصاَغانيُّ : و قرأَ الزُّ

اُروُن عن أَبي بَْكر الُهَذلّيِ النون على أَنّه نداٌء ُمْفرٌد ، معناه يا إِْنَساُن. قلت : وقد َرَوى في ذلك قَْيُس بُن َسْعد عن ابن َعبّاس أَْيضاً. وَرواهُ هَ 

 عن الَكْلبّيِ.

 فاُلناً َخْيراً : أَي ما اْستَْقلَْلنَا مْنه َخْيراً ؛ أَي أََرْدتُه ألَْستَْخِرَج منه َشْيئاً فما قََدْرُت عليه. أَيَّْسنَا ، قالَه اللّْيُث ، يُقَال : ما : االْستْقاللُ  التَّأْييسُ و

 للّشّماخ : ، أَْنَشَد أَبو ُعبَْيد ءِ التَّأْثيُر في الشَّيْ  أَيضاً : التَّأْييسُ و
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وٍم ال و  ُدهـــــــــــا مـــــــــــنح َأطـــــــــــُ لـــــــــــح ه (4)جـــــــــــِ َؤيِّســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــُ   يـ
ُزو ُ     هـــــــــح داِء مـــــــــَ يـــــــــح ِة الصـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــَ احـــــــــِ ٌح بضـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــح  طـــــــــِ

  
ْلُح المْهُزوُل من الِقْرداِن.  أَي ال يَُؤثُِّر فيه ، والّطِ

َ ، قال العَبّاُس بُن مِ  أَيَّسهُ  والتَّْذليُل ، وقد التَّْليِينُ  أَيضاً : التَّأْيِيسُ و  ْرَداس ، رضَي هللا تَعَالَى عنه :: َذلَّلَّ

__________________ 
 .«للعنز والبقر»( ويف التهذيب : 1)
 بعدها يف القاموس : ج َأايِسُا. (*)
 حتريف.« جرير»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 من سورة ي . 2و  1( اآيتان 3)
 .«ما»( اللسان والتكملة : 4)
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ٍر ال  خــــــــــح وَد صــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــُ لــــــــــح ُك جــــــــــُ هِإنح تــــــــــَ   أَ يِّســــــــــــــــــــــــُ
دُِع     نحصــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــه فــــــــــيــــــــــَ ه فــــــــــُبمحــــــــــِح يــــــــــح لــــــــــَ دح عــــــــــَ (1)أُوقــــــــــِ

 

  
ُس : اَلنَ  ُء :الّشيْ  تَأَيَّسَ و  وتََصاَغَر ، قال الُمتَلَّمِ

داً  َح رَاكــــــــــــــِ بــــــــــــــَ وحَن َأصــــــــــــــــــــــــــــح َر َأن  اجلــــــــــــــَ  أملَح تـــــــــــــــَ

يــــــــــــــُف بــــــــــــــه اأَلاّيُم مــــــــــــــا     طــــــــــــــِ بَيــــــــــــــ  ُ تــــــــــــــُ تــــــــــــــَ  يـــــــــــــــَ

  
س في قاَل  والصواُب إِيراُدهما هاهنا ، وقد تقدََّمت « أ ب س»الّصاَغانيُّ : وقد أَوَرَد الجوَهريُّ البَْيتَْين أَعني بيَت العَبّاس وبيَت الُمتَلَّمِ

 اإِلشاَرةُ إِليه.

ين األَيَاسيُّ ، َرئيُس الَحنَفيَّة ، ومنه  لإِلْسالم اآلن كَسَحاب : د ، كانَْت لإِلْرَمِن فُْرَضةَ تَلَك البالِد ، صاَرتْ  ، أَيَاسُ و الشيُخ اإِلَماُم ناصُر الّدِ

ةَ.  بغَزَّ

 إِياسٌ  وقد نَبَّه عليه ابُن سيَده فقاَل : وأَّما« أَوس»: َعلٌَم ، ُهنَا نَقَلَهُ الّصاَغانيُّ ، وقد قَلَّده الُمَصنُِّف ، وصَوابُه أَن يُْذَكر في  ككتَابٍ  ، إِيَاسٌ و

ُجَل َعطيَّةَ تَفَاُؤالً ، ومثْلُ   ه تَْسميَتُُهم ِعيَاضاً.اسُم َرُجل فإِنَّه من األَْوس الذي هو الِعَوُض ، على نَْحو تَْسميَتهْم الرَّ

ى ً  بإِياٍس  والُمَسمَّ . إِياسُ و بُن أَْوس بن َعتِيك األَْنَصاريُّ ، إِياسُ  ، منهم َسْبعَةَ َعَشَر َصَحابيّا  بُن البَُكير اللَّْيثيُّ

ً و ى بإِياٍس أَيضا ثُونَ  الُمَسمَّ  ، وغيُرهم. إِياس بُن أَبي إِيَاسُ و بُن ُمقَاتِل ، إِياسُ و ليفَةَ ،بُن خَ  ِإياسُ و ثِقةٌ مشهوٌر ،: بُن ُمعَاويَةَ  إِيَاسُ  منهم ُمَحّدِ

 * ومما يستدرك عليه :

ُجَل ، أَيَّسَ  َر به واْحتَقََره. أَيَّسَ و الرَّ  به : قَصَّ

ة ، وإِنََّما َمْعنَاَها كَمْعنَى َحْيُث هو في حال إِالّ في هذه الَكلمَ  أَيس ولَْيَس ، لم تُْستَْعَملْ  أَْيسَ  وقال الَخليُل : العََرُب تَقُوُل : جْئ به من َحْيثُ 

 ، أَي ال ُوْجَد ، كما َسيَأْتي. أَْيسَ  ال (2) [ليس]الَكْينُونَة والُوْجد ، وقاَل : إِنَّ مْعنَى 

 : اْنقَطاُع الطََّمع ، كما في العُبَاب. اإِلياسُ و

 فصر الباءِ 
 املوح دة مض السا

دَّةُ في الَحْربِ  : البَأْسُ و ، كَكتِف ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. كالبَئِِس  الشَِّديُد ، : العََذابُ  البَأْسُ  : [بأس]  البَأْسُ  ُكنّا إِذا اْشتَدَّ »الَحِديُث :  ، ومنه الّشِ

دَّةِ ، وقا «وسلمعليههللاصلىاتَّقَْينَا بَرُسوِل هللا   بَأْسَ  : الَحْرُب ، ثّم َكثَُر حتّى قِيَل : الَ  البَأْسُ  ل ابُن ِسيَده :يُريُد الَخوَف ، وال يَُكوُن إِالّ مع الّشِ

 عليَك ، أَي ال َخْوَف ، قال قَْيُس بُن الَخِطيِم :

وُدين  قـــــــــــــــح َو يــــــــــــــــَ ّداُد َوهـــــــــــــــح وُ  ِدَ ا ـــــــــــــــَ قـــــــــــــــُ  يــــــــــــــــَ

َك مـــــــن     مـــــــا بـــــــِ زَعح فـــــــَ ِن : ال  ـــــــَح جـــــــح  اَبسِ ِإىل الســـــــــــــــــــــِّ

  
 فُخفَِّف تَْخِفيفاً قِيَاسيّاً ال بََدِليّاً ، أاَل تََرى أَنَّ فِيها :« بَأْس فَما بَِك من»أَراَد 

رِي وهو َأضحَح  من الش مح ِ و  ُُ  ُعذح  َترتح
ِه :  نَه ؛ ألَنّه نَفَى« عليكَ  بَأْسَ  ال»وإِْن قاَل الرُجُل لعَُدّوِ  قال شاعرهم :« لَبَاتِ »عنه ، وهو في لُغَِة ِحْميََر  البَأْسَ  فقد أَمَّ

اِت  بــــــــــــَ ُم : لــــــــــــَ رِهــــــــــــِ دح َد غــــــــــــَ نــــــــــــح اَدوحا عــــــــــــِ نــــــــــــَ   (3)تـــــــــــــَ
ِ و     اح اِذُر ِذي ُرعـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ َردتح مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــد بـ

  
ُجُل ، بَُؤسَ  قاَل األَْزَهريُّ : هكذا َوَجْدتُه في ِكتاب َشمر. وقد ً  كَكُرَم ، الرَّ ، حكاه أَبو َزْيٍد في  البَأِْس  ، َشِديدُ  عٌ : ُشَجا (4) بَئِيسٌ  ، فُهوَ  بَأْسا

 على فَِعيل. بَئِسٌ  ِكتاِب الَهْمِز ، ولكنه قاَل : هو

ُجُل ، بَئِسَ و ً  ، كَسِمعَ  الرَّ ً ]،  يَْبأَُس بُْؤسا ً و * بالضمِّ [وبُؤوسا ً و بَأْسا َسخِ ، بالّضّمِ والكسِر ، هكذا في سائِر النُّ  (5) بِئَْسىو بُْؤَسىو كأَِميٍر ، بَئِيسا

بِّّيِ : بَئِيَسى وصوابُه  ، على فَِعيلَى ، كما في التَّْكِملَة ، وأَْنَشَد لَربِيعَةَ بِن َمْقُروٍم الضَّ
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ا و  اًء هبـــــــــــــــــــــَِ ُروَض َوفـــــــــــــــــــــَ زِي الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــُ  َأجـــــــــــــــــــــح

ؤحســــــــــــــــــــــَ     بـــــــــُ ا بــــــــِ يــــــــمــــــــَ عــــــــِ مــــــــَ  نــــــــَ عــــــــح يســــــــــــــــــــــَ  ونـــــــــُ ئــــــــِ  بــــــــَ

  
ً »قال : ويُْرَوى :   ، وأَْنَشَد أَبو َعْمرو للفََرْزَدِق : بائِسٌ  فهو اْشتَدَّْت َحاَجتُهو بالتَّْنِويِن. إِذا اْفتَقَرَ « بَئِيسا

ُذ ح و  ــــــــــَ ِة مل ت ــــــــــَ ــــــــــن ِدي َ
ِر املــــــــــ اَء مــــــــــن َأهــــــــــح يحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ  بـ

يســــــــــــــــــــــــاً     ئـــــــــــِ دِ  بـــــــــــَ حـــــــــــِ َة جمـــــــــــُح ولـــــــــــَ ضح محـــــــــــَُ بـــــــــــَ تــــــــــــح  ومل تــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«صخر»( ويرو  : جلمود بصر. بد  1)
 ( زايدة عن التكملة.2)
 ( قبله يف اللسان.3)

 شــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــنــــــــــــــا الــــــــــــــنــــــــــــــوم إذ غضــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــت غــــــــــــــالب 

ـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــٍد وعـــــــــــــــــقـــــــــــــــــٍد غـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــتســــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــي  ب

  

 .«بئ »( عن القاموس ا وابألصر 4)
 زايدة عن القاموس. (*)
 ( يف القاموس : وبَئيَس .5)
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 قاَل : وهو اْسٌم ُوِضَع َمْوِضَع الَمْصَدِر.

 والُخُضوع والفَْقِر. البُْؤِس  هو من ، «تَْبأَسُ و تُْقنُِع يََدْيكَ »في َحِديِث الّصالةِ : و

دَّةِ التي يَقَُع فيها. ، «ابِن ُسَميَّةَ  بُْؤسَ  في َحِديِث َعّمار :و َم له من الّشِ  كأَنَّه تََرحَّ

ً  قال ِسيبََوْيِه : وقالُوا :  له في َحّدِ الدُّعاِء ، وهو مما اْنتََصَب على إِْضَماِر الِفْعِل غيِر الُمْستَْعَمِل إِْظَهاُره. بُْؤسا

ُم بَِها ، وإِن كاَن فِيَها معنَى (1) البَائِسُ  وقال أَيضاً : ِم بَِها كاْلِمْسِكيِن ، قال : وليَس ُكلُّ ِصفٍَة يُتََرحَّ الِمْسِكيِن ، و البائِِس  : من األَْلفَاظ الُمتََرحَّ

ً و بَُؤَس بَآَسةً  وقد  .البُْؤَسى ، واالسم بَئِيسا

ً  وقال ابُن األَْعَراِبّيِ : يُقَال : دَّةُ ، قال األَْخفَُش بُنَِي على فَْعالَء وليس له أَْفعَُل ؛ ألَنّه  البَأْساءُ و وتُوساً وُجوساً له ، بمعنًى َواحٍد : بُوسا : الّشِ

ّجاجُ  البُْؤَسىو ْفعَُل في األَْسَماِء ليَس معه فَْعالُء نحو أَْحَمَد ،ُء أَ اسٌم ، كما قد يَِجي  البُْؤِس  : من البُْؤَسىو ، البَأْساءُ  : ِخالُف النُّْعَسى ، قال الزَّ

ةِ فيُقَال :: ِضدُّ النُّْعَمى والنَّْعَماِء ، وأَما في الشَّج البَأْساءُ و البُْؤَسى ، قال ذِلَك ابُن ُدَرْيد ، وقال غيُره : هي دَّ  .البَأْسُ  اعِة والّشِ

ِحيُح أَنّه َجْمعُ  بُْؤٍس  ، من قولِهم : يَْومٌ  بُْؤس : جمعُ  األَْبُؤسُ و  كما يأْتي. بائِس ويوم نُْعٍم ، كذا قِيَل ، والصَّ

ً  َعَسى الغَُوْيرُ »الَمثَل :  الدَّاِهيَةُ ، ومنه أَيضاً : األَْبُؤسُ و ّي : صوابُه أَن يَقُول : َداِهيَةً أَي « أَْبُؤسا جْمٌع  األَْبُؤسَ  الدََّواِهي ، ألَنَّ  ، قال ابن بَّرِ

بّاِء :  ً  َعَسى الغَُوْيرُ »ال ُمْفَرٌد ، وكذلك هو في قَْوِل الزَّ ، وأَما باُب  (2)، مثل َكْعٍب وأَْكعٍُب ، وفَْلس وأَْفلُس في الِقلَِّة  بَأْس ، هو َجْمعُ « أَْبُؤسا

ً  وقد]ٍل فإِنّه يُْجَمُع في الِقلَِّة على أَْفعَاٍل ، نحو : قُْفٍل وأَْقفَاٍل وبُْرٍد وأَْبَراٍد ، فُعْ   ومنه قوُل الُكَمْيِت : (3) [أَْبأََس إِْبآسا

مح :  ُت هلــــــــَُ لــــــــح رحٍز فــــــــقــــــــُ و كــــــــُ نــــــــُ ــــــــَ وا : َأســــــــــــــــــــــاَء بـ  قــــــــالــــــــُ

ُر     َويـــــــــــــــــــح سٍ َعســـــــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــُ َوارِ  ِ  ح  وِإغــــــــــــــــــح

  
ٍء يَُخاُف أَن يأْتَِي منه َشرٌّ ، وقد تَقَدََّم ذلك َمْبُسوطاً في األَْعَرابِّيِ : يُْضَرُب هذا الَمثَُل للُمتََّهِم باألَْمِر ، وقال األَْصَمِعيُّ : لُكّلِ َشيقال ابُن 

 .«غور»

 ، كفَْيعَل : الشَِّديُد. البَْيأَسُ و

 ، كالبَْيَهِس ؛ لِشدَّتِه. األََسدُ  : البَْيأَسُ و

قَرأَ  (4) (ِبا كانُوا يَ ْفُسُقونَ ) بَئِيٍس  (ِبَعذاب  )، وفي التَّْنِزيل العَِزيِز :  ، كَجْيأٍَل : َشِديدٌ  بَْيأَسٌ و ، كأَِمير ، بَئِيسٌ و ، بالَكْسِر ، بِئْسٌ  َعَذابٌ و

، على فِِعيل بالَكْسِر ، وكذِلك قََرأََها ِشْبٌل وأَهُل « بئِيس»، كأَِمير ، وقرأَ ابُن َكثِيٍر  بَئِيٍس  (ِبَعذاب  )أَبو َعْمرو وعاِصٌم والكسائِيُّ وَحْمَزةُ 

 ، بغير همزة.« بِيس» (5)ِدينَة ، على فِْعٍل بالهمزةِ والكسر ، وقرأَها نافٌِع وأَهُل المَ « بِئٍْس »َمكَّةَ ، وقرأَ ابُن عاِمٍر 

فهو نَْصٌب أَبَداً ، فإِذا كانت فيِه  مهموٌز : ِفْعٌل جاِمٌع ألَْنَواعِ الذَّّمِ ، وهو ِضدُّ نِْعَم في الَمْدحِ ، إِذا َكاَن َمعَُهما اسُم ِجْنٍس بغيِر أَلٍف والمٍ  بِئْسَ و

ُجُل َزْيٌد ،األَلُف والَّالُم فهو َرْفٌع أَبداً ، وذلك قولُه : نِ  ُف ؛ ألَنَّه أُِزيَل عن َمْوِضِعه ، وهو َرُجالً َزْيدٌ  بِئْسَ و ْعَم الرَّ ،  فِْعٌل ماٍض ال يتََصرَّ

ً  فاُلن ، إِذا أََصابَ  بَِئسَ  : منقوٌل من فبِئْسَ  وكذلك نِْعَم ، والذَّّمِ ، فتََشابََها  ، ونِْعَم من نَِعَم فالٌن ، إِذا أَصاَب نِْعَمةً ، فنُِقاَل إِلى الَمْدحِ  بُْؤسا

ّجاُج : ونِْعَم ال يَْعَمالِن في  بِئْسَ  معها بمنِزلَِة اسٍم َمْنُكوٍر ؛ ألَنَّ « ما»ُجِعلَْت « ما»إِذا َوقَعَْت على  بِئْسَ  بالُحُروِف ، فلم يَتَصَّرفَا. وقال الزَّ

 ، إِن َشاَء هللا تعالى. تُْذَكُر في نِْعمَ  أَربعة وفيه لُغَاتٌ  ، اسٍم َعلٍَم ، وإِنَّما يَْعَماَلِن في اسٍم َمْنُكور داّلٍ على ِجْنٍس 

 الدََّواِهي. ، بالَكْسر : بِئٍْس  بَنَاتُ و

 قاَل َحّساُن بُن ثابٍِت رِضَي هللا تَعَالَى عنه : الَحِزينُ و : الَكاِرهُ  الُمْبتَئِسُ و

ريحَ  رح غـــــــــَ ـــــــــَ ب ـــــــــح ِم   أَقـ قحســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــِ ٍ مـــــــــا يـ ئ ـــــــــَ ت ـــــــــح ب   مـــــــــُ
ا ِ     َم الـــــــــــــبـــــــــــــَ رميـــــــــــــًا انعـــــــــــــِ دح كـــــــــــــَ عـــــــــــــُ  مـــــــــــــنـــــــــــــه وأَقــــــــــــــح

  
ّي : األَْحَسُن فيه ِعندي قوُل من قاَل : إِنَّ  ً  أَي غيَر َحِزيٍن وال كاِرٍه ، قاَل ابُن بَّرِ  الِذي هو البَأِْس  ُمْفتَِعٌل من ُمْبتَئِسا
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__________________ 
 .«الببس»اللسان وابألصر ( عن 1)
 ( أبس من ابب فـَعحٍر و مض يف القلة عل  أَفُعٍر.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 .165( سورة األعراف اآية 4)
 ( يف اللسان : أهر مكة.5)
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ُة ا ومنه قولُه ســــبحانَه وتـََعاىَل :  د  ُله ؛  (1) (ِبا كانُوا يَ ْفَعُلونَ ) تـَبحَتِئ ح  (َفال)الشــــِّ َتّد عليَك أَمُرهم ا فهذا َأصــــح َأي فال َيشــــح
ُبحَتِئ ُ  مبَعحىَن َكرَِه ا وقا  الز ّجاُج : ابـحَتَبسَ  ألَن ه ال يـَُقا  :

َتِكنح  : امل ِكُا ا َزِيُن ا ومنه اآيُة ا َأي ال حَتحَزنح وال َتسح  .(2)املِسح
ُجُل : إِذا بَلَ  اْستَْبأَسَ  وقال أَبو َزْيٍد :  ٌء يَْكَرُهه.غَه شيالرَّ

سُ  ، بالَمّدِ ، ويجوُز ، التَّبَاُؤسُ و عاً. هوو عْنَد النّاِس ، التَّفاقُرُ  ، بالقَْصِر والتّْشِديِد ، وهو التَّبَؤُّ وقد نُِهَي  أَْن يُِرَي تََخشَُّع الفُقََراِء إِْخباتاً وتََضرُّ

 يعني ِعنَد النّاِس. ، «اُؤسَ التَّبَ و البُْؤسَ  كان يَْكَرهُ »الَحِديُث :  عنه ، ومنه

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْرِب ، قاله اللَّْيُث. البَأْساءُ   : اسٌم للَحْرِب والَمَشقَِّة والضَّ

 : الَخْوُف. البَأْسُ و

 ، قال بِْشُر بُن أَبِي خاِزٍم : الَمْبأََسةُ كالبُْؤِس و

مح  مــــــــاهــــــــُ عــــــــح وا بــــــــعــــــــد نـــــــــُ حــــــــُ بــــــــَ ةٍ فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح َبســــــــــــــــــــــَ بــــــــح   مبــــــــَ
رُ و     هــــــــــــح ِرفُ الــــــــــــد  نحصــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــَ ااًن فـــــــــــــَ يــــــــــــَ دَُع َأحــــــــــــح   لــــــــــــَح

  
ّجاُج. البَأْساءُ و  : الُجوُع ، قاله الزَّ

ُجُل : َحلَّْت به أَْبأَسَ و  ، قاله ابُن األَْعَرابِّيِ. البَأْساءُ  الرَّ

 بالّضّمِ ، قال تَأَبََّط َشّراً : بُوسٌ  : الُمْبتَلَى ، وجمعُه البائِسُ و

يِن  قـــــُ يـــــِّ هـــــــا مـــــــا اَل ُيضـــــــــــــــــــَ بـــــِّ ن حـــــُ ُت مـــــِ قـــــــح  قـــــــدح ضـــــــــــــــــــِ

ِددحُت مـــــــــــن     ىت  عـــــــــــُ وسِ حـــــــــــَ ا الـــــــــــبـــــــــــُ اكـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــَ
َ
 امل

  
 أَيضاً : الناِزُل به بَِليَّةٌ أَو ُعْدٌم يُْرَحُم لَما بِه ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. البائِسُ و

 .بُْؤِس ال ، كَصبُوٍر : الّظاِهرُ  البَُؤوسُ و

 ، كَسيٍِّد : َشِديٌد ، َهْمَزتُه ُمْنقَِلبَة. (3) بَْيئِسٌ  وَعَذابٌ 

 ، كالصفار : الدََّواِهي. اإِلباسو

 هذا األَْمَر ، أَي اْغتَنِْمِه ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. اْبتَئِسْ  وقاَل الّصاَغانِيُّ :

، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، قالَه الّصاغانيُّ ، وهكذا َسقََط من سائِِر نَُسخِ الّصحاحِ التي َرأَْينَاها ؛ قال َشْيُخنَا : وقد  ، بباَءْينِ  البَابُوسُ  : [ببس]

 َكم : الُحَواُر ، قال ابُن أَْحَمَر :، وفي الُمحْ  َولَُد النّاقَةِ  أُْلِحقَْت في بعِض نَُسِخَها الُمْعتََمَدةِ ، وهي ثابِتَةٌ في نُْسَختنَا ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : هو

ي ِإىل  وصــــــــــــــــــــــِ لــــــــُ تح قـــــــــَ نــــــــ  احــــــــَ هــــــــَ وســــــــــــــــــــــِ َرابً  اَببــــــــُ  طــــــــَ

ُر     ِت والـــــــــذِّكـــــــــَ ِك أَمح مـــــــــا أَنـــــــــح يـــــــــنـــــــــُ نـــــــــِ ا حـــــــــَ مـــــــــَ (4)فـــــــــَ
 

  
ِضيعُ  : البابُوسُ  في التَّْهِذيب :و وقد يُْستَْعَمُل في اإِلْنَساِن. بِيُّ الرَّ بِيَّ في  (5)ِب في حديِث ُجَرْيج الّراهِ وفي َمْهِده ،  الصَّ ِحيَن اْستَْنَطَق الصَّ

بِّيِ ، وقاَل له : يا»َمْهِده :  ُهَو في اإِلْنَساِن أَْصٌل أَم اْستِعَاَرة ، أَ  فقَاَل : فال أَْدِري .«فقال : فالٌن الّراِعي ؟من أَبُوكَ  بَابُوسُ  َمَسَح َرأَْس الصَّ

 قيل : هو (6) و ِن إِالّ في ِشْعِر ابِن أَْحَمَر ، والكلمةُ غيُر َمْهُموزٍة ، وقد َجاَء في َغْيِر َمْوِضع.لم نَْسَمْع به لغيِر اإِلْنَسا وقال األَْصَمِعيُّ :

ةً  ، استعمله العََرُب ، كما في المحيط ، وقيل : َعَربِيَّة ، كما في  ُروِميَّة ، من أَي نَْوعٍ كاَن ، واْختُِلَف في َعَربِيَّتِه ، فقيل : الَولَُد عامَّ

 التَّْوِشيح.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

َدةِ األُولى والفَْوقِيّة ، وُسُكوِن الُمَوّحَدةِ الثَانِية : قَْريَةٌ بالَمنُوفِيَِّة من أَعماِل ِمْصر ، وتُ  بِتِْبسُ  : [بتبس]  ْذَكُر مع السُّكَِّريَّة.، بكسر الُمَوحَّ
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ً  ، بالضّمِ ، يَْبُجُسهو ، بالَكْسِر ، يَْبِجُسه الماَء والُجْرحَ  بََجسَ  : [بجس]  .فاْنبََجسَ  ، َشقَّهُ  ، فيهما : بَْجسا

حديُث ُحَذْيفَةَ :  ، وهو في الُجْرح َمَجاٌز ، ومنه باْنبِجاٍس  : اْنِشقَاٌق في قِْربٍَة أَو َحَجٍر أَو أَْرٍض يَْنبُع منه الماُء ، فإِْن لم يَْنبُع فليسَ  البَْجسُ و

ةٌ » أِْس. نِي َعِليّاً وُعَمر رضَي هللا تَعَالَى عنُهما ، اآلّمةُ :يع «الظُّفُُر إِالّ َرُجلَْينِ  يَْبُجُسَها ما ِمنّا َرُجٌل إِالّ بِِه آمَّ ةُ التي تَْبلُُغ أُمَّ الرَّ  يَْبُجُسهاو الشَّجَّ

ِديِد ، فإِن أَراَد أََحٌد أَن يَْفُجَرها بُظْفِره قََدَر ع  َها ، ولم يْحتَْج إِلى َحِديَدةلى ذِلَك الْمتِالئِ : يَْفُجُرَها ، وهو َمثٌَل ، أَراَد أَنَّها نَِغلَةٌ َكثيرةُ الصَّ

__________________ 
 .36( سورة هود اآية 1)
 ( اللسان : والصحاح وال تشتِك.2)
 واملثبت عن اللسان.« بئي »( ابألصر 3)
 .«ما ذا حنينك»ويف التكملة : « وما حنينك»ويف النهاية « جزعاً »( النهاية والتكملة : 4)
 ( النهاية : العابد.5)
 .«أو»يف القاموس : ( 6)
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.َيُشق ها هبا. أَراَد ليَ  ِمّنا َأحٌد ِإالّ وفيه شي ِ  ٌء غري هذيِن الر ُجَلاح
ً  بََجسَ و ً  فاُلنا  ، وهو َمجاٌز أَيضاً ، كأَنَّه نَمَّ عن َمَساِويِه. َشتََمهُ  بالّضّم : يَْبُجُسه بُُجوسا

 .بَْجسٌ  ، يَتعدَّى وال يَتَعَدَّى ، وكذلك َسحابٌ  ُجسُ يَبْ  بنَْفِسه بََجسَ  ، وقد : ُمْنِجسٌ  بَْجسٌ  ماءٌ و

َسهُ و ً  هللا بَجَّ َره تَْبجيسا سَ و فاْنبََجسَ  ، من السَّحاِب والعَْيِن ، : فَجَّ َر ، قال هللا تعالَى : تَبَجَّ  (ِمْنُه اثْ َنتا َعْشَرَة َعْيناً ) فَاْنبََجَستْ  : اْنفََجَر وتَفَجَّ

(1). 

َي الْنِفَجاِر الماِء به. َعْين باليََماَمةِ  اسمُ  ع ، أَو ، بالفَتْح : بَْجَسةُ و  ، ُسّمِ

 الغَِزيَرةُ. : العَْينُ  البَِجيسُ و

ةً ، أَو االْنبَِجاسُ و ةً. عامٌّ  هو : النُّبُوُع في العَْين خاصَّ  ، والنُّبُوُع للعَْين خاصَّ

 * ومما يستدرك عليه :

 ٌل. عن ُكراع.، كأَِميٍر : سائِ  بَِجيسٌ  ماءٌ 

سُ  والسََّحابُ   بالَمَطِر. يَتَبَجَّ

َمْخَشِرّي. (2)أُدماً  يَتَبَجَّسُ  وجاَءَك بثَِريدٍ   ، أَي من َكثَْرةِ الَوَدِك ، قالَه الزَّ

ى البََهائَِم ، ذَكره الُمَصنُِّف في  الُمْنبَِجسُ و  .«ب ه م»: ماٌء بالِحَمى في ِجبَاٍل تَُسمَّ

ً تَب الُمخُّ  بَجَّسَ و  للُمَصنِّف. : َدَخَل في السُّاَلَمى والعَْيِن فَذَهَب ، وهو آخُر ما يَْبقَى ، وقال أَبو ُعبَْيٍد : هو بالَخاِء الُمْعَجَمِة ، كما سيأْتِي ِجيسا

 : َمدينَةٌ من أَْعَماِل ِخاَلَط ، تُْذَكُر مع أَْرِجيَش ، بها َمْعِدُن الِمْلحِ األَندرانِّي. (3) باجنسو : [بجنس]

ً  ، أَي ، بالَحاِء الُمْهَملَةِ  يَتَبَْحلَسُ  فالنٌ  جاءَ  : [بحلس]  (4)َء معه ، وكذلك جاَء يَْنفُُض أَْصَدَرْيه ، وجاَء ُمْنَكراً ، وجاَء رائِقاً ال َشيْ  جاَء فاِرغا

.  َعثَِريّاً قالَهُ ابن األَْعَرابِّيِ ، ونَقَلَه األَْزَهِريُّ ، وقد أَهَملَه الَجْوَهِريُّ

ً  ، وقدْ  : النَّْقُص والظُّْلمُ  البَْخسُ  : [بخس] أَي ال تَْظِلُموُهم ، وقولُه تَعَالَى :  (5) (الّناسَ ) تَْبَخُسوا (َوال)وقولُه تَعَالَى : ،  كَمنَعَه ، بََخَسه بَْخسا

ً  (َفال َُيافُ ) ،  (7) بَْخٍس  (َوَشَرْوُه بَِثَمن  )، أَي ُظْلماً ، وقولُه تعالَى :  (َوال َرَهقاً )أَي ال يُْنقَُص من ثَواِب َعَمِله ،  (6) (َوال َرَهقاً ) بَْخسا

ّجاُج : جاَء في وبيعُه ، وقيل : إِنّه ناقٌِص دوَن ما يَِجب ، وقيل ؛ ُدوَن ثََمنِه ،  (8)أَي ُظْلٍم ؛ ألَنَّ اإِلْنَساَن الموجوَد ال يَُجوُز  بَْخٍس  وقاَل الزَّ

 ُكلُّ َواحٍد من إِْخَوتِه ِدْرَهَمْيِن ، وِقيَل : بأَْربَِعيَن ِدْرَهماً. أَنّه بِيَع بِعْشِرين ِدْرَهماً ، وقيَل باثْنَْيِن وِعْشِريَن ِدْرَهماً ، أََخذَ : التَّْفِسيِر 

لْيُث :و يِت : ُء العَْيِن باإِلْصبَعِ وَغْيِرهافَقْ  : البَْخسُ  قال الِّ ّكِ بََخَص َعْينَه ، بالصاِد ،  ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، وهو لُغَةٌ في البَْخِص ، وقَاَل ابُن الّسِ

 .بُُخوسٌ  نُْقصاُن الَحّقِ ، كما نَقَلَه األَزهريُّ ، وَسيَأْتِي في الصاِد ، والَجْمعُ  : البَْخسُ  ، وإِنَّما بََخَسَها وال تَقُل :

ْرعِ : ما لَْم يُْسَق بماٍء ِعدٍّ  (9) من البَْخسُ و إِنَّما َسقَاهُ َماُء السماِء ، قَال أَبُو  الزَّ
وقد َرأَْيتُه  (11)قَاُل له العَُذافُه ماِلٍك : قال َرُجٌل من ِكْنَدةَ يُ  (10)

: 

ا  ــــــــقــــــــَ ِوي ــــــــا ســــــــــــــــــــــَ ن ــــــــَ رَت ل ىَن : اشــــــــــــــــــــــح ــــــــح ي ــــــــَ ب ــــــــُ تح ل ــــــــَ ــــــــال  ق

ر  و     اِت بــــــــــــــُ خـــــــــــــح ِ هـــــــــــــَ ا الـــــــــــــبـــــــــــــَ يـــــــــــــقـــــــــــــَ  َأو َدقـــــــــــــِ

  

ٍم نـَّتِخذح ُجرحديَقاو   اعحَجرح بَشحح

 : الِّذي يُْزَرُع بماِء السَّماِء. البَْخسُ  قال :
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َدقَاُت ، ومنه ما الَمْكسُ  : البَْخسُ و َكاةُ والصَّ لُوَن فيه أَنّه الزَّ أَنّه »ُرِوي عن األَْوزاِعّيِ في َحِديٍث :  ، وهو ما يَأُْخذُه الُوالةُ باسِم العُْشِر يَتَأَوَّ

 يَأْتِي على النّاِس َزَماٌن يُْستََحلُّ 

__________________ 
 .160( سورة األعراف اآية 1)
 بارة اللسان ا ونص األساس : وألان بثريد يتبّج  ويتضاغ  وذلك من كثرة الود .( إىل هنا اقتصرت ع2)
 ( قيدها ايقوت : ابُجنَـيح  ا قا  : وهو بلد قدمي.3)
 .«راقياً عرتايً »( عن اللسان وابألصر 4)
 .85( سورة األعراف اآية 5)
 .13( سورة اجلن اآية 6)
 .20( سورة يوسف اآية 7)
 ّر.( اللسان : ال حي8)
ذكره الشـــــارح عل  أنه يف القاموس ومل يرد به ا وقد ورد يف اللســـــان ا وما ورد مكانه يف القاموس : « ومن الزرع ما مل يســـــ  مباء عدٍ »( قوله : 9)

 وأرٌض تـُنحِبُت من غري َسقحي.
 .«ابن مالك»( عن اللسان وابألصر : قاله : 10)
 .«الغدافة»( عن اللسان وابألصر 11)
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ُر ابلن ِبيِذ افيه الّرابَ  َوحِعظَةِ  الَبخح ُ و   ابلَبيحِض ا واخَلمح
ُت ابهلَِدي ِة ا والَقتحُر ابمل  .«ابلز َكاِة ا والس حح

 .بَاِخسٌ  وُكلُّ ظاِلم

َخلََط  أَْصُل الَمثَِل : : قِيلَ  ونُْكٌر. ، يُْضَرُب لَمْن يَتَبَالَهُ وفِيِه َدَهاءٌ  باِخَسةٌ  أَو بَْخس ، أَي ذاتُ « باِخسٌ  تَْحَسبُها َحْمقَاَء وهي»من أَْمثَاِلهم : و

َمَها بعَد َما ُمغَفَّلَةٌ ال تَْعِقُل وال تَْحفَُظ وال تَْعِرُف َمالَها ، فقَاسَ  مالَهُ بماِل اْمَرأَةٍ طاِمعاً فِيَها ، َظانًّا أَنَّها َحْمقَاءُ  من بَنِي العَْنبَِر من تَِميمٍ  َرُجلٌ 

ُجلُ  فعُوتِبَ  من الَماِل ، َحتّى اْفتََدى ِمْنَها بَما أََراَدتْ  عند الُوالةِ  وَشَكتْهُ  واْستَْوفَتْ  فَلَْم تَرَض عنَد الُمقَاَسَمِة َحتّى أََخَذْت مالَها َخلَطَ   في ذِلكَ  الرَّ

ً  لَْيَس ذِلكأَ  اْمَرأَةً  بأَنََّك تَْخَدعُ  وقِيَل له ُجُل عنَد ذلك :  فقالَ  بخسا ، قاله  الَمثَل ، أَي وهي ظاِلَمةٌ  فَذَهب« باِخسٌ  َحْمقَاَء وهي تَْحسبَُها»الرَّ

 ثَْعلٌَب.

 نَفُسَها ، قال الُكَمْيُت : : األََصابعُ  األَبَاِخسُ و

ا  وهبــــــــــُ عــــــــــُ ىت  شــــــــــــــــــــــــُ َي شــــــــــــــــــــــــَ زَارًا َوهــــــــــح ُت نــــــــــِ عــــــــــح  مجــــــــــََ

ـــــــــهـــــــــا     ـــــــــي فيف ِإل تح كـــــــــَ عـــــــــَ مـــــــــا مجـــــــــََ اكـــــــــَ  اأَلاَبِخســـــــــــــــــــــــَ

  
 وأُُصولها. قيَل : ما بَْيَن األََصابعِ و

 العََصب. (1): أَي لَْحِم  األَبَاِخِس  يُقَال : إِنّه لَشِديدُ و

سَ  يُقَال :و ً  الُمخُّ  بَخَّ سَ  كذاو ، تَْبِخيسا َمِويُّ :  السُّاَلَمى والعَْينِ نَقََص ولم يَْبَق إِالّ في  ، وهِذه عن الّصاغانِّيِ : تَبَخَّ وهو آِخُر ما بَِقَي ، وقال االُّ

 قلُت : هذا يُْرَوى بالبَاِء والنُّون.إِذا َدَخَل في السُّاَلَمى والعَْيِن فَذَهَب ، وهو آِخُر ما يَْبقَى ، وقد ُرِوي بالِجيم ، وقد تَقَدَّم ، وبخّط أَبي َسْهٍل : 

 : تَغَابَنُوا. تَبَاَخُسواو

 ومّما يُْستَْدَرك عليه : *

 فيه وال َشَطَط ، وفي التَّْهِذيِب : وال ُشُطوَط. بَْخسَ  يقال للبَْيعِ إِذا َكاَن قَْصداً : ال

 ، كأَِميٍر : نِيَاُط القَْلِب ، هكذا في اللَِّساِن ، ولعلَّ الّصواَب فيه بالنُّوِن ، كما سيأْتي. البَِخيسُ و

 اللَّْحُم الّداِخُل في ُخفِِّه.من ِذي الُخّفِ :  البَِخيسُ و

 : * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه : [بدس]

ً  بَكِلَمةٍ  بََدَسه  : َرَماهُ بها ، نَقَلَه األَزهِرّي عن ابِن ُدَرْيٍد ، كذا في اللساِن ، وقد أَهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ وغيُرُهَما. بَْدسا

 البَاِدِسيُّ  على البَْحِر بالقرِب من فاَس ، وقَريةٌ أُْخَرى من َعَمِل الّزاب ، ومن األُولَى : أَبو َعْبِد هللا كصاِحب : قريَةٌ بالَمْغِربِ  باِدسُ و

ُث ، وأَبو محّمٍد عبُد هللا بُن خالدٍ   ، وقد َحدََّث ، قاله ياقوت. الباِدِسيُّ  الُمَحّدِ

 نقله ياقُوت. (2) [من قَُرى اليََمنِ ]، كبَقَّم :  بَدَّسُ و

وَخَطب للقائِم  425الِّذي َملََك إِْفِريِقيَّةَ ، وأَزاَل ُخْطبَةَ الفَاِطِميِّيَن ، وذلك في سنة  باِديسَ  : قَبِيلَةٌ بالَمْغِرِب ، َرئيُسُهم الُمِعزُّ بنُ  باِديسَ  وبَنُو

فَوِليََها ابنُه  501، ثّم َوِليََها ابنُه تَِميُم بُن الُمِعّزِ ، ومات سنة  453ِعزُّ في سنة بأَْمِر هللا العَبّاِسّيِ ، وجاَءته الِخْلعَةُ من بَْغَداَد ، وماَت المُ 

وَوِليََها ابنُه الَحَسُن بُن علّيٍ ، وفي أَيّامه تَغَلَّب َملُك  515فَوِليََها ابنُه عليُّ بُن يَْحيَى إِلى أَن َماَت في سنة  508يَْحيَى بُن تَِميم ، ومات سنة 

واْنقََضْت  543ِرْنُج إِْفِريِقيَّةَ ، وذلك سنة لِّيَةَ على بالِد إِْفِريِقيَّةَ فَخَرَج الَحَسُن بُن علّيٍ ولَِحَق بعبِد الُمْؤِمِن بِن علّيٍ ُمْستَْنِجداً ، وَملَك اإِلفْ ِصقِ 

نةً ، وملََك اإِلْفِرْنُج إِْفِريِقيَّةَ اثْنَتَْي َعْشَرةَ سنةً حتى قَِدَمها عبُد الُمْؤِمِن بُن َدولَتُُهم ، وقَْد َوِلَي منهم تِْسعَةُ ُملُوٍك في ِمائة َسنٍة وإِْحَدى وثمانيَن سَ 

 كذا في ُمْعَجِم ياقُوت. 555علّيٍ فاْستَْنقََذها منهم في سنة 

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [بذس]

َمِد بُن أَْحَمدَ  بَِذيسُ   ، نقله ياقوت. 533، تُوفَِّي سنة  البَِذيسيُّ  ، كأَِمير والذّاُل معجمة : من قَُرى َمْرَو ، منها َعْبُد الصَّ
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بَْطٌن من النََّخعِ. قلُت : :  (3)، وَضبََطه ياقُوت بالفَتْحِ ، وقال : ال أَْعلَُم له نظيراً في َكالِم العََرِب إِالّ َوْهبِيل  ، بالَكْسرِ  بِْدِليسُ  : [بدلس]

 د ، َحَسٌن قُْربَ  وَوْهبِين اسم َمْوِضعٍ :

__________________ 
 ( يف التهذيب : اللحُم الَعِصيُب.1)
 ( زايدة عن معجم البلدان.2)
 .«وهبا»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
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اِتَا َكِثريٍة ا يُ  ِخاَلطَ  ِص ا وحُيحَمُر ِإىل بـُلحَداٍن من َأعحَماِ  ِإرحِميِنَيَة ا ذاُت َبســـَ ََثُر يف اجلَوحَدِة والَكثـحَرِة والر خح
َرُب بتـُّفاِحها امل ضـــح

ُلَها ِعياَض بَن َغنحٍم  ُر بَن َمنحُصوٍر الظ رِيُف : (1)َشىت  ا صاحَلَ َأهح َعرِّي ا وفيها يـَُقو  أَبو الرَِّضا الَفضح  اأَلشح
يـــــــــــــ ُ  لـــــــــــــِ دح َوًة  بـــــــــــــَ بــــــــــــــح د دحِت د صــــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــد جـــــــــــــَ

ِت     مــــــــح ِك والصــــــــــــــــــــــ  ــــــــن ســــــــــــــــــــــح قــــــــَ  وال ــــــــ  ــــــــت ــــــــعــــــــَد ال (2)ب
 

  

َو  شــــــــــــــــــــــــــاِدٍن  رتحِي يف هــــــــــــَ ِت ســــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــــح تــــــــــــَ  هــــــــــــَ

تِ و     فــــــــــــــــــــح ِت مــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــِ ر جــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــــا حتــــــــــــــــــــََ

  

ٍة و  فــــــــــــــــ  ِواين عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  عــــــــــــــــِ طــــــــــــــــح ُت مــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  كــــــــــــــــُ

ٍة     ِويــــــــــــــــ  طــــــــــــــــح جِي  (3)مــــــــــــــــَ ا َوقــــــــــــــــح ي هبــــــــــــــــَِ  مَيحشــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ا : و  نـــــــــــــَ وِد لـــــــــــــَ قـــــــــــــُ ا فــــــــــــــَ نـــــــــــــَ بـــــــــــــح اســـــــــــــــــــــــــــَ  ِإنح حتـــــــــــــََ

ِت اي     نح أَنـــــــــــــح يـــــــــــــ ُ مـــــــــــــَ لـــــــــــــِ دح ت ؟بـــــــــــــَ نح أَنـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  

ِذي و  فــــــــــيــــــــــُ  الــــــــــ  ُص الــــــــــنــــــــــ  خــــــــــح َن ذا الشــــــــــــــــــــــــ   أَيــــــــــح

تِ     عـــــــــــح ِف عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــنـــــــــــ  زِيـــــــــــُد يف الـــــــــــَوصـــــــــــــــــــــــــح  يـــــــــــَ

  
اَغانِّيِ الذّاُل َمْفتُوَحةٌ ، ومثله  الُمْعَجَمتَْينِ بُسُكوِن الذّاِل وَكْسر الغَْين  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وابُن َمْنظور ، وهو باْذِغيسُ  : [بذغس] ، وبَخّطِ الصَّ

 ، أَْنَشَد األَْصَمِعيُّ لنفِسِه : ة ، بَهراةَ  ياقُوت ، قال :

وِس  جــــــــــــــــُ
َ

ِم املــــــــــــــــ ظــــــــــــــــَ ٌة مــــــــــــــــن َأعــــــــــــــــح  جــــــــــــــــارِيــــــــــــــــَ

وسِ     رحِ  الســـــــــــــــــــــــــ  ِ  طـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ ا يف بـ رحهتـــــــــــَُ  أَبحصـــــــــــــــــــــــــَ

  

وِس  اقــــــــــــــــــُ َرِة الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ ًة حَبضــــــــــــــــــــــــــــــــح اِلســــــــــــــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــ ِ     لــــــــــــــِ ِر اجلــــــــــــــَ ا ــــــــــــــِ َ الــــــــــــــنــــــــــــــّ اح ر  عــــــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــــــــُ

  

وِس  بـــــــــــــــــــُ اٍب وال عـــــــــــــــــــَ ٍه ال كـــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــَوجـــــــــــــــــــح

ُروسِ و     ِة الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ئـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ٍة كـــــــــــــــــهـــــــــــــــــَ ئـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  هـــــــــــــــــَ

  

تح  غــــــــــمــــــــــوِس  (4)ِإَذا َمشــــــــــــــــــــــــَ
َ

هــــــــــا املــــــــــ رطــــــــــِ  يف مــــــــــِ

ـــــــــــــــــــــُوُروسِ     رَبِ وال ـــــــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــَ ِك وال  ابملِســـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

َياَخ اَبَذِغي ِ   قد فـَتَـَنتح َأشح

ب باْدِخيزَ  من أَْعَماِل َهَراةَ ، كما َحقَّقَه ياقُوت ، وهو بُلَْيَدات وقًُرى َكثِيَرة : اسمُ  باذِغيس أَو يَت بذِلك (5) ُمعَرَّ ياحِ بَِها ، وإِنَّما ُسّمِ ،  لَكثَْرةِ الّرِ

يحِ ، قال ياقُوت : قَصبَتَُها بَ  يحِ ، أَو ُهبُوُب الّرِ ة ،  (6)ْوُن وباَمئِيُن وَمْعنَى باْدِخيز بالفاِرِسيَّة : قِيَاُم الّرِ : بَْلَدتَان ُمتَقَاِربَتَاِن رأَيتُهما غير َمرَّ

ْكِر ، منهم وهي ذاُت َخْيٍر وُرْخٍص ، يكثُُر فيها َشَجُر الفُْستُِق ، وقيل : إِنَّها كانت داَر َمْملََكِة الَهيَاِطلَِة ، وقد نُِسَب إِلي ها جماعةٌ من أَهل الذِّ

 اذِغيِسيُّ قَاِضيها ، يَْرِوي عن ابْن ُعيَْينَةَ.أَحَمُد بُن َعْمٍرو الب

 ، قال الّشاِعُر : ، بالَكْسِر : القُْطنُ  البِْرسُ  : [برس]

َزعـــــــــاً  ـــــــــَ ا قـ اهتـــــــــَِ امـــــــــَ ـــــــــ  هـــــــــَ اَم عـــــــــل غـــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــل ي ال رحمـــــــــِ ـــــــــَ  تـ

يــــــــــــرِ  كــــــــــــالــــــــــــربحسِ     رَابــــــــــــِ رحُب الــــــــــــكــــــــــــَ َُه ضــــــــــــــــــــــــــَ ري   طــــــــــــَ

  
ةً ، قالَهُ اللَّْيُث ، وأَنشد : قُْطُن البَْرِدّيِ  هو َشبِيهٌ به ، أَو هو أَو الَكَرابِيُل ، جمع ِكْربَاٍل ، وهو ِمْنَدُف القُْطِن.  خاصَّ

 فـَوحَ  اجلُّماح الربحسِ كَنِديِف 
 .(7)، عن ابِن ُدَرْيٍد  يَُضمُّ و

ِليِل ، ويُْفتَحُ  : البِْرسُ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. َحَذاقَةُ الدَّ

بالضّمِ ، كما َضبََطه الّصاَغانِيُّ وياقُوت ، وَسيَأْتِي للمصنَِف ما يَْقتَِضي أَن يَُكوَن  بُْرس .«بُْرٍس  أََحلُّ من ماءِ هو »في َحِديِث الشَّْعبِّيِ : و

أْتِي له أَيضاً في فاِرس ، وسي ة ، بيَن الُكوفَِة والِحلَّةِ  قال الّصاغانِيُّ :و بالَكْسِر ، وهي : أََجَمةٌ َمْعُروفَةٌ بَسَواِد الِعراِق ، وهي اآلن قَْريَةٌ ،
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َر ، وتَلٌّ ُمْفِرُط العُ  ، إِليه  البُْرِس  لُّوِ يَُسّمى َصْرحَ أَنَّها : قَْريَةً بَسواِد الُكوفَِة ، وقال ياقُوت : هو َموضٌع بأَْرِض بابِل ، به آثاٌر لبُْخُت نَصَّ

 في أَيّاِم الُمْعتَِضِد وغيِره. (9)ِة الُكتَّاِب ، َولَى ديوان ما َداَرايَا ، كاَن من ِجلَّ  البُْرِسيُّ  بُن الَحَسنِ  (8)يُْنَسُب ُعبَْيُد هللا 

 الَخِطيُب. البِْرِسيُّ  وقال الَحافُِظ : إِنَّها قَْريَةٌ بَجْيالَن ، بالَكْسر كالُمَصنِِّف ، ونُِسَب إِليَها محّمُد بُن يَْعقُوَب الَجْيِليُّ 

، يَرجعون إِلى بني َعْمِرو بِن َشِمِر بِن  أَبو قَبِيلٍَة من األَْزدِ  بِن َعْبِد هللا بِن عاِمر : ، بالّضّمِ ، ابُن َكْعِب بِن الِغْطِريِف األَْصغَرِ  بُْرسانُ و

 َعْمِرو بِن غاِلِب بن ُعثَْماَن بِن نَْصِر بِن األَْزِد ، قاله ابُن الَكْلبِّيِ.

__________________ 
 .«غامن»معجم البلدان وفتوح البلدان وابألصر  ( عن1)
 ( معجم البلدان : والسمت.2)
 ( معجم البلدان : مظنونة.3)
 إذا غدت.« ابذغي »( يف معجم البلدان 4)
 ( معجم البلدان : ابذخيز ابلذا  املعجمة.5)
 .«بون وبلسا»( عن معجم البلدان وابألصر 6)
 .255/  21( اجلمهرة 7)
 البلدان : عبد  .( معجم 8)
 ( معجم البلدان : ابدوراي.9)
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 ، كذا في التَّْكِملَِة والعُبَاِب ، وفي اللَِّساِن : اْشتَدَّ. ، كَسِمَع : تََشدََّد على َغِريِمه بَِرسَ و

 ، كالتَّْبِريِض. : تَْسِهيُل األَْرِض وتَْليِينَُها التَّْبِريسُ و

هو ،  أَْي أَيُّ النّاِس  ، بزيادة األَِلِف ، بََراساءَ  ، هكذا في سائِِر النَُّسخِ وصوابُه ُهوَ  بَْرَساءَ  وأَيُّ  ، بالفَتْح ، ُهوَ  ءِ البَْرسا ما أَْدِري أَيُّ  يُقَال :و

 ، ويأْتِيَاِن في َمْوِضِعهما. (1) البَْرناَساءُ و البَْرنََساءُ  وكذلك

 قال : َجِريٍر : عفي ِشْعِر  ، بَْربَِريسُ  ، ويُقَال : بَْربَُروسُ و

اُر  هــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــن ُروسَ طــــــــــــاَ  ال ــــــــــــَ رَبحبـ ــــــــــــِ ــــــــــــَر   ب ــــــــــــد ن  وق

ارَا    ِ ِقصــــــــــــــــــــــــــــــــَ اح اَوتــــــــــــــــــَ ُقشــــــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــِ  َأاّيمــــــــــــــــــَ

  
 كذا في ُمْعَجم ياقُوت.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعليه :

وهو الفَِتيلَة ، وفي األَْغلَِب إِنَّما تكوُن من القُْطِن وقد َذَكَره  البُْرِس  ، بالَكْسِر : الِمْصباُح ، قال ابُن ِسيَده : النوُن زائَِدةٌ ، مأُْخوذٌ من النِّْبَراسُ 

بَاِعّيِ ، وسيأْتِي للُمَصنِِّف هناك.  األَْزَهِريُّ في الرُّ

َمْخَشِريُّ ، وسيأْتي للُمَصنِّف في هنا َذكَره ال .(2)وتَْمَرةٌ بِْرِسيَانَة   .«ف ر س»زَّ

 ، بالفَتْحِ : َسِمع مع الذََّهبِّيِ على الِعَماِد بِن َسْعٍد ، نقلَه الحافِظ هكذا. البَْرِسّيِ  والَحَسُن بنُ 

 وباُروُس : من قَُرى نَْيَسابُوَر.

ْعَراِء الّطائِّيِ : (3)، وأَْنَشَد البِن  َطلَبَه ي، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : أَ  بَْربََسهُ  : [بربس]  الزَّ

تُ وَ  رحَبســـــــــــــــــــــح ٍك  بــــــَ رِو بـــــِن مـــــــالـــــــِ مـــــح الِب عـــــَ طـــــح   (4)يف تـــــَ
يـــــــــــــــرِ     رحُء غـــــــــــــــرُي َأصـــــــــــــــــــــــــــــِ َ

َزين واملـــــــــــــــ جـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَبعـــــــــــــــح

  
 ، ونََسبَه الّصاَغانيُّ الْبِن األَْعَرابِّيِ ، وقال غيُرهما : هي البِْرناُس ، بالنُوِن. ، بالَكْسِر : البِئُْر العَِميقَةُ  البِْرباسُ  قاَل أَبو َعْمرو :و

اَغانيُّ ، ، هكذا نَقَلَه الص تَبَْربَسَ  اسٌم لِمْشيَِة الَكْلِب ، واإِلْنَساُن إِذا َمَشى كذِلَك قيل : : التَّبَْربُسُ و ، : َمَشى ِمْشيَةَ الَكْلبِ  تَبَْربَسَ  قاَل اللَّْيُث :و

َدةِ ، وَضبََطه األَرموّي تَبَْريََس بالتَّْحتِيَّة ، وَصّوبه. وقَلََّده الُمَصنُِّف ويُقَال : ً  : َمَشى تَبَْربَسَ  أَو تَبَْرنََس ، بالنُّون بدَل الُمَوحَّ ، قاله  َمْشياً َخِفيفا

يِت ، قال ُدَكْيٌن  ّكِ  : (5)ابُن الّسِ

  ٌ لـــــــــــــــَ ُه ســـــــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــح حـــــــــــــــَ بـــــــــــــــ  رَبحبـــــــــــــــَ ح فصـــــــــــــــــــــــــــــَ   تـــــــــــــــَ
لـــــــــــــَ ح     َلســـــــــــــــــــــــــــح

ُ
ِ  املـــــــــــــ لـــــــــــــَ ر  ا ـــــــــــــَ ُك خـــــــــــــَ تـــــــــــــِ  هتـــــــــــــَح

  
ا َسِريعاً. ، إِذا تَبَْربَسَ  أَو  َمرَّ َمرًّ

 ، إِذا جاَء يَتَبَْختَُر ، وهو ُمْستَْدَرك ، والصواُب بالنُّوِن ، كما سيأْتِي ، وقيَل بالتَّْحتِيَّة. يَتَبَْربَسُ  وقال أَبو َعْمٍرو : جاَءنا فاُلنٌ 

، قال الَجْوهِريُّ : نقله  أَو ُهَو الُمْشتَِري في السََّماِء ، نَْجمٌ  ، كِزْبِرج ، واألَّوُل أَعرُف : البِْرِجسُ  ، وكذلك ، بالَكْسرِ  البِْرِجيسُ  : [برجس]

يُخ  .(6)الفَّراُء عن ابِن الَكْلبِّيِ ، وفي بعِض النَُّسخِ : عن الَكْلِبّيِ  قلُت : والّصواُب عن ابِن الَكْلبِّيِ ، وكذِلك ُوِجَد بخّطِ االْزَهِرّيِ ، وقيَل الِمّرِ

َهَرةُ  البِْرِجيسُ  الَكَواِكِب الُخنَِّس فقَال : هيُسئَِل عن  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ »في الَحِديِث : و،   قال : «وُزَحُل وبَْهَراُم وُعَطاِرُد والزُّ

يُخ. البِْرِجيسُ   : الُمْشتَِري ، وبَْهَراُم : الِمّرِ

 اللَّبَِن. النّاقَةُ الغَِزيَرةُ  : البِْرِجيسُ و

ةُ تكِسُره : ، بالضمِّ  البُْرَجاسُ و  أَُظنُّه. ُمَولَّدٌ  يُْرَمى بِه ، قال الَجْوَهِريُّ : نَْحِوه *َواِء َعلَى َرأِْس ُرْمحٍ وَغَرٌض في الهَ  ، والعامَّ
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ُج في ِشْعِر َسْعِد بِن الُمْنتَِحِر  َحَجٌر يُْرَمى به في البِئِْر ليَْفتََح ُعيُونَها ويَُطيَِّب ماَءها : البُْرجاسُ و غيُره  الباِرقِّيِ ، وَرواهُ  (7)، هكذا رواه الُمَؤّرِ

 بالميِم ، وهو قولُه :

__________________ 
 .«الربانساء»وابألصر « برن »( عن اللسان 1)
وضــــبرت عن ابن قتيبة يف املخصــــص ابلنون ا فقا  : مترة نرســــيانة ومتر  ( كذا ا ونســــبه يف األســــاس إىل الربســــيان ابلباء وهو ضــــرب من التمر.2)

 «.نرس»نرسيان ابلكسر ا وانظر اللسان مادة 
 ( التكملة : أليب الزعراء.3)
 ( ويرو  : أرض بن مالٍك.4)
 .«قا  وكيز»( عن التكملة وابألصر 5)
 ( هذا ما ورد يف الصحاح املطبوع.6)
 .«و»بد  « أو»يف القاموس :  (*)
ها نســخة أخر  غري الجي بيدان وقعت لعل« كذا ابألصــر اب اء املهملة ويف شــرح القاموس ابخلاء املعجمة»( كذا ابألصــر واللســان وهبامشــه : 7)

 با يديه.
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وَن يب  رحمــــــــــــــــــــُ ًة يـــــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــَ  ِإذا رََأوحا كــــــــــــــــــــَ

ِك     يـــــــــــِ اسَ كـــــــــــَرمـــــــــــح وي الـــــــــــرُبحجـــــــــــَ ِر الـــــــــــطـــــــــــ  عـــــــــــح  يف قــــــــــــَ

  
 ، قاله َشمر. ِشْبهُ األََمَرةِ يُْنَصُب من الِحَجاَرةِ  : البُْرَجاسُ و

ُجُل الَخبِيُث ، والُمْستَْكبِرُ  ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن فَاِرس : هو ، بالَكْسرِ  البِْرِدسُ  : [بردس] هكذا في النَُّسخِ ، وفي بعض النَُّسخِ :  الرَّ

 ، بزيادةِ التحتيّة. كالبِْرِديِس  الُمتََكبُِّر ، ومثله في التكملة ،

َجالِ  أَيضاً : البِْرِديسُ و البِْرِدسُ و  قاله ابُن فاِرس أَيضاً : قال : وهو أَْجَوُد. ، الُمْنَكُر من الّرِ

. البَْرَدَسةُ و  : التََّكبُُّر ، وقِيَل : النُّْكُر ، وهو أَجوُد ، قاله الّصاَغانِيُّ

 : اْسٌم. (1) كنَْرِجٍس  ، بْرِدسو

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

  قُوص ، على َغْربِّيِ النيِل.، بالفَتْحِ : قَريةٌ بَصِعيِد ِمْصر األَْعلَى من ُكوَرةِ  بَْرِديسُ 

 ، في ُكوَرةِ األَْسيُوِطيَّة. (2)، كَزْنَجبِيل : ناِحيَةٌ من أَْعَماِل َصِعيِد مصَر قُرَب أَْبويط  بَْرَدنِيسُ و

 ، واالسُم :  ويَأُْخذُ عليه ُجْعالً الِذي يَْكتَِري للنّاِس اإِلبَِل والَحِميرَ  : هو (3)، أَهمله الَجوهريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيد  الُمبَْرِطسُ  : [برطس]

 .البَْرَطَسةُ 

 ، بالّضّمِ : َعلٌَم. بُْرطاسٌ و

وم أَيضاً :و ، نقله الصاغانيُّ ، وقال ياقُوت : أَرض الخَزِر. وهم ُمْسِلُموَن ، ولهم َمْسِجٌد جامٌع  اسُم أَُمم لُهْم بِالٌد َواسعَةٌ تُتَاِخُم أَْرَض الرُّ

 ال يَتََهيَّأُ أَن يَُساَر فِيِه في الّصْيفِ  وِلساٌن ُمْفَرٌد ، ليس بتُْرِكّيٍ وال َخَزِرّيٍ وال بُْلغَاِرّيٍ ، وطوُل َمملَكتِِهم َخْمَسةَ َعَشَر يوماً ، واللَّْيُل عندهم

 أَكثر من فَْرَسخٍ.

 ة ، بالقُْدِس. : بُْرطاسو

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 ، بالفتح ، قريةٌ بالِجيَزة. بَْرِطيس

ْواِء. البِْرِعيسُ  : [برعس] بُوُر على الألَّ  ، بالَكْسِر : الصَّ

 قال : : َغِزيَرةٌ  ِبْرِعيسٌ و بِْرِعسٌ  نَاقَةٌ و

ُم  وُد الـــــــــــــّدائـــــــــــــِ كـــــــــــــُ
َ

زحُر املـــــــــــــ ر َ  الـــــــــــــغـــــــــــــُ  ِإنح ســـــــــــــــــــــــــــَ

دح     مــــــــــــِ يــــــــــــ َ فــــــــــــاعــــــــــــح رَاعــــــــــــِ ــــــــــــَ مُ  بـ ا الــــــــــــر اهــــــــــــِ وهــــــــــــَ  أَبــــــــــــُ

  
ةُ الَخْلِق َكِريَمة:  بِْرِعيسٌ و بِْرِعسٌ  والّراِهُم : اسُم فَْحٍل. وقِيَل : نَاقَةٌ   األَصِل نَِجيبَةٌ. َجِميلَةٌ تَامَّ

بُوُر  والغيِن الُمْعَجَمة ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ والّصاغانيُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وهو لغَة في الُمْهَملَة ، وهو ، بالكسرِ  البِْرغيسُ  : [برغس] الصَّ

 َعلَى األَْشيَاِء ال يُبَاِليَها.

 اَن أَْجَوَد في االختِصار.ولو قاَل : كالبِْرعيِس ، وأَحال ما َذَكَرهُ هنا َعلَى ما تَقَدََّم ك : اإِلبُِل الِكَرامُ  البََراِغيسُ و

 : [بركس] [برقس] [برفس]

 * ومّما يُْستَدَرُك عليه :

 َء : َجَمعَه ، يمانِيّة.الّشيْ  بَْرَكسَ 
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 ، بالَكْسِر : الِقْطعَةُ الُمْجتَِمعَةُ من َوَرِق الشََّجِر. البِْركاسُ و

 ْريَتَاِن بِمْصَر.قَ  بالفَاِء : بََرفِيسُ  ، بفتحتَين وقَاِف ساِكنَة ، وكذا بََرْقسُ و

ّماِت وَشّدِ الَّالمِ  ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وهو بُُرلُّسُ  : [برلس] ها : بالضَّ من ِجهِة  ة بَسَواِحِل ِمْصرَ  ، وَضبََطه ياقُوت بفَتَْحتَْيِن وَضّمِ الالَِّم وَشّدِ

اثْنَْي َعَشَر َرُجالً من  بالبُُرلُِّس  ةٌ من ُمَضافاتَِها ، وَذَكر أَبو بَْكٍر الَهَرِويُّ أَنَّ اإِلْسَكْنَدِريّة ، وهي إِْحَدى َمواِخيِر مصر. قلُت : ولها قًُرى ِعدَّ 

َحابَِة ال تُْعَرُف أَْسَماُؤهم ، وقد نُِسَب إِليها جماعةٌ من أَْهِل الِعْلِم ، منهم :  البُُرلُِّسيُّ  الُكوِفيُّ أَبو إِْسحاَق إِبَراِهيُم بُن ُسلَْيَماَن بِن داُووَد  الصَّ

 .(5) 252اليََماِن الَحَكِم بِن نافِعٍ ، وعنه أَبو َجْعفٍَر الطََّحاِويُّ ، وكان حافِظاً ثِقَةً ، مات بمْصَر سنة  (4)األََسِديُّ : َحدََّث عن أَبِي 

__________________ 
 .«كسرج »( عن القاموس وابألصر 1)
 شرقي النير.( زيد يف معجم البلدان : يف 2)
 .305/  3( اجلمهرة 3)
 ا كم بن انفض البهراين ا أبو اليمان ا مصي مشهور بكنيته. ويف تقريب التهذيب :« ابن اليمان»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
 .272( يف معجم البلدان : سنة 5)
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 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 اِحي أَْسفََرايِيَن ، من أَْعماِل نَْيَسابُوَر ، نقله ياقُوت.، كقُْنفُذ : قَْريَةٌ من نَو بُْرُمسُ  : [برمس]

ُمْلتَِزٌق به  ُكلُّ ثَْوٍب َرأُْسه ِمْنهُ  هو أَو ، وكاَن النّاُس يَْلبَُسونََها في َصْدِر اإِلْسالِم ، قاله الَجْوَهِريُّ  ، بالّضّمِ : قَلَْنُسَوةٌ َطِويلَةٌ  البُْرنُسُ  : [برنس]

بُوه ، وهو من البِْرِس ، بالَكْسِر : القُْطن ، والنُّون زائدةٌ ، وقِيل : إِنّه غيُر  ُدّراَعةً كاَن ، أَْو ُجبَّةً ، أَو ِمْمَطراً  ، ، قاله األَْزَهِريُّ ، وَصوَّ

 َعَربِّيٍ.

 أَيُّ النّاِس  ما أَْدِري أَي ؟هو (1) بَْرنََساءَ  أَيُّ  كذلك :و كوِن الّراِء فِيهَما ، وقد تُْفتَُح ،، بس بَْرنََساءَ  هو ، وأَيُّ  البَْرنََساءِ  ما أَْدِري أَيُّ  يُقَال :و

 ، وقد تَقَدََّم. بََراَساءَ  هو ، وكذِلَك أَيُّ 

 .(2)والَولَُد بالنَّبَِطيَّة بََرة نَساَء 

أَي في َغْيِر  ، كعَْقَربَاَء ، البَْرنَساءُ  ، كَحبَْنَطى ، وفي اللسان البََرْنَسى ْكِملَة، ممدود غير مصروف ، وفي التَّ  البَْرنَساءَ  َجاَء يَْمِشي يُقَال :و

 وهو نَوٌع من التَّبَْختُر ، وفي بعِض النَُّسخ َصْنعَة بالنُّوِن والّصاد ، وهو َغلٌط. (3) َضْيعَة

ا َسِريعاً يُقَال : يَتَبَْرنَسُ  َل : هو: َمْشُي الَكْلِب ، وإِذا َمَشى اإِلْنَساُن كذِلك قِي التَّبَْرنُسُ و  ، قاله اللَّْيُث ، وُهنَا َمَحّل ِذْكِره ، وكذا إِذا َمرَّ َمرًّ

 ، عن أَبي َعمرو ، وهنا َمحّل ِذْكِره. يَتَبَْرنَسُ 

دة.« بربس»: البِئُْر العَِميقَةُ ، وقد َمّر ِذْكُر ذِلك َجِميعه. في  البِْرناسُ و  بالموحَّ

 تَْدرك عليه :* ومّما يُس

يَْت بهم َمَساِكنُهم ، ومنهم الَوِليُّ الشَِّهيُر أَبو العَبّاِس أَحَمُد بُن ِعي بُْرنُس وٍق ،  البُْرنُِسيُّ  َسى، كقُْنفٍُذ : قَِبيلَةٌ من البَْربَِر ، ُسّمِ الُملَقَّب بَزرُّ

 .. 894 ، ماَت بمكَّةَ سنة : أََحُد الفَُضالءِ  البُْرنُِسيُّ  اْستَْدَرَكه شيُخنَا ، وعبُد هللا بُن فاِرِس بن أَْحَمدَ 

 .(4)، بضم أَّوِله وثانيه : اسم َمْوِضع  بُُروْنداسُ : : * ومّما يُْستَْدَرك عليه هنا  [برندس. برشنس. برنتس]

وِم. بََرْونّسو  ، بفَتَْحتَْيِن وُسُكوِن الواِو وتَْشِديِد النُّوِن : َجِزيَرةٌ كبيرة في بَْحِر الرُّ

 ِح وسكوِن النّوِن والشيُن األُولى معجمة : قَْريَةٌ بمصَر من الَمنُوفية.، بالفَتْ  بَْرَشْنسُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

د ْشبُونَةَ ، ومنه ال، بفَتَْحتَْيِن وسكوِن النّوِن وكسِر الُمثَنّاةِ الفَْوقِيَّة وُسُكوِن التّحتيّة : ِحْصٌن من َغْرِب األَْنَدلُس من أَعماِل أُ  بََرْنتِيسُ  شَّْمُس محمَّ

د بِن إِبراِهيمَ  الَمْغِربِيُّ ، َدَخَل القَاِهَرةَ وَحجَّ وَسِمَع بمكَّةَ على الشَّْيخِ ابِن فَْهٍد وغيِره ، وابُن َعّمِ واِلِده إِبراِهيُم  البََرْنتِيِسيُّ  بُن القَاسِم بن محمَّ

 ضاً.، َحدَّث أَي البََرْنتِيِسيُّ  بُن عبِد الَمِلِك بِن إِْبراِهيم

فِيُق اللِطيُف ، كما أَنَّ الَخْبَز هو السَّْوُق الشَِّديُد العَنِيف ، وقد : السَّْوُق اللَّيِّنُ  البَسُّ  : [بسس] ً  اإِلبِلَ  بَسَّ  الرَّ  ساقَها ، قال الّراِجُز ::  بَّسا

زًا و  بـــــــــــــــح زَا خـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ اال ختـــــــــــــــَح ا ُبســـــــــــــــــــــــــــــ    َبســـــــــــــــــــــــــــــ 
او     بحســــــــــــــــــــــــــــــَ اٍخ حــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ يــــــــــــــــاَل مبــــــــــــــــُ طــــــــــــــــِ  ال تــــــــــــــــُ

  
 .«خ ب ز»وفّسَره أَبو ُعبَْيَدةَ على غيِر َما َذَكْرنَا ، وقد تَقَدَّم في 

يتِ  (5) بِأَْن يُلَتَّ السَِّويُق ـ أَو الدَّقِيُق ـ أَو األَقُِط الَمْطُحوُن ـ بالسَّْمِن أَو البَِسيَسةِ  اتَّخاذُ  : البَسُّ و ثمَّ يُْؤَكل وال يُْطبَخ ، وقال يَْعقُوب : هو  الزَّ

 دُّ من اللَّّتِ بَلاَلً ، وأَنَشَد قوَل الّراِجِز الّسابِق.أَشَ 

يَخُرُج قَوٌم ِمَن الَمِدينَِة إِلى » الَحِديُث : ، ومنه أَبَسَّ و يبسو يَبُسُّ  بَِها بَسَّ  وقد كاإِلْبساِس  ، بكسِرِهَما وبِفَتِْحهما بَسْ  َزْجٌر لإِلبِل بِبَسْ  : البَسُّ و

هو أَْن يُقَاَل في َزْجِر الّدابَِّة إِذا ِسيقَْت ِحَماراً  يُبِسُّونَ  قال أَبو ُعبَْيٍد : قوله« والَمِدينَةُ َخْيٌر لُهْم لو كانُوا يَْعلُمون يُبِسُّون قِ الّشاِم واليََمِن والِعرا

 أَو َغْيَره



7554 

 

__________________ 
 .«برنساء»( عن القاموس وابألصر 1)
 ( يف اللسان : بـََر ح نسا.2)
َعٍة.( 3)  يف القاموس : َصنـح
 ( اسم مقربة أبواان قاله ايقوت.4)
 ( اللسان : أو ابلزيت.5)
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ِر الَيَمِن ا وفيه لَُغَتانِ  ِب ح ِب ح و  ا َب ح َب ح  ثُر ما يـَُقاُ  ابلَفتحِح ا وهو من كالِم َأهح تـَُها ا بفتح الباِء وكســـرَِها ا وَأكح ســـح  َبســـَ
ُتَهاو   ا َأي َيِسيُحوَن يف اأَلرحِض. يُِبس ونَ  ا وقا  أَبُو َسِعيد : أَبحَسسح
. فاْنبَسَّ  في البِالدِ  بَسَّهُ  فيها ، كالبَّثِ ، وقد إِْرَساُل الَماِل في البالِد وتَْفِريقَُها : البَسُّ و  ، كبَثَّهُ فاْنبَثَّ

ي الطَّلَُب والَجْهدُ  : البَسُّ و يو ، وِمْنه قولُهم : ألَْطلُبَنَّهُ من َحّسِ  ِمْن َجْهِدي ، كما َسيَأْتِي. ، أَي بَّسِ

ةُ األَْهِليَّةُ  : البَسُّ و ةُ تَْكِسُر البَاءَ  ، نقلَه ابُن َعبّاٍد ، الِهرَّ َمْخَشِريُّ  والعَامَّ  ، والَجْمُع بَِساٌس. الَواِحَدةُ بهاءٍ  ، (1)، قالَه الزَّ

هِ  يُقَال :و هو جاَء بِه ِمْن حّسِ لِ  بّسِ ، قَالَهُ أَبو َعْمٍرو ، وقال غيُره : أَي من َحْيُث كاَن ولم يَُكْن ، ويقاُل :  من َجْهِده وطاقَتِهِ  ، أَي ، ُمثَلَّثَيِ األَوَّ

ك :ِجي كو ْء بِه من حّسِ ي ، أَي ائِْت بِه على ُكّلِ حاٍل من َحْيُث ِشئَْت. بّسِ يو وألَْطلُبَنَّه من حّسِ  ، ويُْنَشُد : اقَتِيَجْهِدي وطَ  ، أَي بّسِ

َن اأَلشح  جِي مـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــــح تح بــــــــــــــــــــــــَ رَكـــــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــــــح ِ     َر أَم ــــــــــــــــــــــــح ث رًا مــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ  ايِء قـ

  

يح  ر  شــــــــــــــــــــــــــــــَ م  كــــــــــــــــُ دح جــــــــــــــــَ ُت قــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  ٍء كــــــــــــــــُ

ي و     نح حســـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ ُت مـــــــــــــــــــــِ يعـــــــــــــــــــــح  بســـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
َحها بعُض  بَمْعنَى َحْسُب ، أَو ُهَو ُمْستَْرَذلٌ  بَسْ و ، كذا قالَهُ ابُن فاِرس ، ووقع في الُمْزِهِر أَْيضاً أَنّهُ لَْيَس بعََربَّي ، قال شيُخنَا : وقد َصحَّ

ِة اللُّغَة أَّن لَْفَظةَ  ه : َذَكَر بعُض أَئِمَّ ِة اللُّغَِة ، وفي الَكْشُكول للبََهاِء العاِمِلّيِ ما نَصُّ فُوا فيها ، فقالوافاِرِسيَّةٌ تقولَُها ا بَسْ  أَئِمَّ ةُ ، وتََصرَّ  بَسَّك لعَامَّ

يو ، وناِهيَك ، وَمْه ، وَمْهالً ،  ، إِلخ ، وليَس للفُْرِس في َمْعنَاَها َكِلَمةٌ ِسَواَها ، وللعََرب َحْسُب ، وبََجْل ، وقَْط ُمَخفَّفَة ، وأَْمِسْك ، واْكفُفْ  بَّسِ

 واْقَطْع ، واْكتَِف.

يُّ قاِضي ِمْصرَ بَْطٌن من حِ  : البَسُّ و  ، نُِسَب إِلى هَذا البَْطِن ، نقَلَهُ الحافُِظ. ْميََر ، ِمْنُهم أَبو ِمْحَجٍن تَْوبَةُ بُن نَِمٍر البَّسِ

ه  بُن َحْرَملَةَ بِن تَْغِلب ، عن  الحاِرثُ قلُت : وهو تَْوبَةُ بُن نَِمِر بِن َحْرَملَةَ بِن تَْغِلَب بِن َربِيعَةَ الَحْضَرِميُّ ، َرَوى عن اللَّْيِث وغيِره ، وَعمُّ

 اَن ، وعن ابِن َوْهٍب.َعِلّيٍ ، وعنه َرَجاُء بُن َحْيَوةَ وَعبّاُس بُن ُعتْبَةَ بِن ُكلَْيب بن تَْغِلَب ، عن يَْحيَى بِن َمْيُمون وُموَسى بِن َوْردَ 

تَْسِكيناً  ، (2)بالّضّمِ والتَّْشديد ، قاله ابُن ُدَرْيد  بُّس بُسّ  ، أَي التَّلَطُّف بأَْن يُقَاَل لََها اإِلْبَساِس  النّاقَةُ الَّتِي ال تَُدرُّ إِالّ َعلَى ، كَصبُور : البَُسوسُ و

 ، قاَل : وقد يُقَال ذِلَك لغَْيِر اإِلبِِل. لََها

 َضْرِعها ، فقَتَلََها ، فقاَمت الَحْرُب بَْينَُهما.ألَنّه أَصابَها َرُجٌل من العََرِب بَسْهم في « البَُسوس أَْشأَُم ِمنَ »وفي الَمثَِل : 

ةَ الشَّْيبَانِّيِ ، كانَْت لها ناقَةٌ يُقال لها : َسَراِب ، فرآها ُكلَْيُب وائٍِل في ِحَماه ،  اْمَرأَة : اسم البَُسوسُ  قيل :و وقد ، وهي خالَةُ َجّساِس بِن ُمرَّ

َمى َضْرَعها بَسْهٍم ، فَوثََب َجّساٌس على ُكلَْيٍب فقَتَلَه ، فهاَجت َحْرُب بَْكٍر وتَْغِلَب اْبنَْي َوائِل بَسبَبَِها َكَسَرْت بَْيَض َطْيٍر كان قد أَجاَرهُ ، فرَ 

يَْت َحْربُ  ةَ ، وفي، وقِيل : إِنَّ الناقَةَ َعقََرَها َجّساُس بنُ  البَُسوِس  أَربعيَن َسنَةً َحتَّى ُضِرَب بها الَمثَُل في الشُّْؤِم ، وبها ُسّمِ قوٌل  البَُسوِس   ُمرَّ

َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ )قوِله تَعالَى :  ُرِوَي عن ابِن َعبّاٍس َرِضَي هللا َعْنُهَما ، قاَل األَْزَهِرّي فيه : إِنّه أَْشبَهُ بالَحّقِ ، وقد ساقَه بَسنَِده إِليِه في آخرُ 
ٌ  (3) (الَِّذي آتَ ْيناُه آايتِنا فَاْنَسَلَخ ِمْنها ، وكاَن  ُمْستَجاباتٍ  (4) أُْعِطَي َزْوُجَها ثاَلث َدَعواتٍ  ، البَُسوس اسُمها َمْشُؤوَمة قال : كانَت اْمَرأَة

 َواِحَدةً. ِمْنَها َدْعَوةً  فقالَْت : اْجعَْل ِلي لَهُ ِمْنَها َولٌَد ، فكانت ُمِحبَّةً لهُ ،

لَّما َعِلَمْت أَنّه ليَس فيِهم  اْدُع هللا أَْن يَْجعَلَنِي أَْجَمل اْمَرأَةٍ في بَنِي إِْسَرائِيَل ، ففَعََل ، فَرِغبَْت عنهُ  قالَت : ؟فما َذا تُِريِدينَ  َواِحَدةٌ ، قاَل : فلَكِ 

ً  ِمثْلَُها ،  فجاَء بَنُوَها ، فقالُوا : لَْيَس لَنَا َعلَى هذا قََرارٌ  ، فَذَهبَْت فِيَها َدْعَوتاِن ، ، فَدَعا هللا تَعَالَى َعلَْيَها أَْن يَْجعَلَها َكْلبَةً نَبّاَحةً  (5) فَأَراَدْت َسيِّئا

نا َكْلبَةً  الَّتِي كانَْت  حاِلَها أَن يَُردََّها إِلى تَعَالَى فاْدُع هللا ، كذا نَصُّ التَّْكِملَِة ، وفي اللَِّساِن يُعَيُِّرنَا بَِها النَّاُس ، يُعَيُِّرناَها النّاسُ  ، قد صاَرْت أُمُّ

 بها يُْضَرُب الَمثَُل.و بُشْؤِمَها ، الثَّالثُ  فَذَهبَت الدََّعواتْ  ، فعاَدْت كما َكانَْت ، ففَعَلَ  عليها ،

__________________ 
 ( مل يرد يف األساس.1)
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بضــم الباء وأغفلت الســا. ويف  30/  1اجلمهرة ومثله يف اللســان عن ابن دريد ا ويف « ( ضــبطت يف القاموس : بفتح الباء وســكون الســا2)
 ب  ب  ضبطت نصاً ابلضم والتشديد.ـ  ومل يعزهـ  اللسان

 .175( سورة األعراف اآية 3)
 ( يف التهذيب : يستجاب له فيها.4)
 ( التهذيب : وأرادت شيئاً آخر.5)
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ً  في ماِله فالٌن ، بالّضّمِ ، (1) بُسَّ  قاَل اللِّْحيَانِيُّ : يقال :  في ماِله بَسَّ  ، كذا في التَّْكِملَة ، والذي في اللَِّساِن : ٌء من ماِلهِ َذَهَب َشيْ  ، إِذا بَّسا

 وَوَزَم َوْزَمةً : أَْذَهب منه َشْيئاً. بَسَّةً 

بالنَّْعَجِة ، إِذا  أَْبَسْستُ  ، وقال الِكَسائِيُّ : بْس بسْ  الغَنََم : قلُت لََها : بََسْستُ  ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : بَسََّها وقد ، ُمثَلَّثَْيِن : دعاٌء للغَنَمِ  بِْس بِسْ و

 إِالّ في اإِلبِِل. اإِلْبَساسَ  َدَعْوتََها للَحلِب ، وقال األَْصَمِعيُّ : لم أَْسَمع

 بَُسى بن بَْكِر بِن َهَواِزَن قَْرَب ُحنَْيٍن ، ويقال : ْصِر بِن ُمعاِويَةَ أَرٌض لبَنِي نَ  قيل :و َجبٌَل قُْرَب ذاِت ِعْرٍق ، ، والتَّْشِديِد : ، بالّضمِّ  بُسٌّ و

 أَيضاً ، وهو اسٌم لِجبَاٍل ُهنَاك في ِدياِرِهم ، وإِيّاهُ َعنَى َعبّاُس بُن ِمْرداٍس السُّلَِميُّ في قوله :

 َ اح َر فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا بــــــــــــَ يــــــــــــح ُت اخلــــــــــــَ   بــــــــــــُ ٍّ رََكضــــــــــــــــــــــــــح
رُت ابلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــِّ     حـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ابِ ِإىل اأَلوحراِ  تـ  هـــــــــــــــــَ

  
 وقال عاهاُن بُن َكْعب :

اِء  ٌة كــــــــــــَبشــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــَ جــــــــــــح يــــــــــــَك وهــــــــــــَ نــــــــــــِ   بــــــــــــُ ٍّ بــــــــــــَ
وُم     رَاِت كـــــــــــُ ـــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــَ ِت ال ـــــــــــِ اب ـــــــــــَ ن الُ  مـــــــــــَ (2)غـــــــــــِ

 

  
ةَ بن َعْوفِ  بنَاهُ َظاِلُم بُن أَْسعَدَ  بِن َسْعِد بِن قَْيِس َعْيالن كانت تَْعبُُده ، بَْيٌت لغََطفَانَ  : بُسّ  قاَل ابُن الَكْلبِّيِ :و لّما  بِن َربِيعَةَ بِن ماِلِك بِن ُمرَّ

فَا والَمْرَوةِ فَذَرَع البَْيَت. فَا وَحَجراً من الَمْرَوةِ فَرَجَع و ونصُّ العُبَاِب : َرأَى قَُرْيشاً يَُطوفُون بالَكْعبَِة ويَْسعَْوَن بيَن الصَّ أََخَذ َحَجراً من الصَّ

فَا والَمْرَوةُ ، وليَس لكم َشيْ وقال : يا َمْعَشَر  إِلى قَْوِمه فبَنَى بَْيتاً على قَْدِر البَْيِت ، وَوَضَع  ٌء ،َغَطفَاَن ، ِلقَُرْيٍش بيٌت يَُطوفُوَن َحولَه ، والصَّ

فَا والَمْرَوةُ.  الَحَجَرْيِن ، فقال : هذان الصَّ

 الَكْلبِيُّ فقتََل ظاِلماً وَهَدَم بِنَاَءه. عبِد هللا بِن ِكنَانَةَ بِن ُهبَل بن  فاْجتََزُؤوا به عن الَحّجِ ، فأََغار ُزَهْيُر بُن َجنَاب

ُل من اتََّخَذَها ظاِلُم بُن أَْسعََد فوَق ذاِت ِعْرٍق إِلى البُْستَاِن ب «ع ز ز»وقد تَقَدَّم للُمَصنِِّف في  ى َسُمَرةٌ َعبََدتَْها َغَطفَاُن ، أَوَّ تِْسعَِة أَْميَاٍل أَّن العُزَّ

ً  َعلَْيَها بَْيتاً وَسّماهُ  ، بَنَى َخاِلَد بَن الَوِليِد رِضَي هللا عنه فَهَدَم البيَت وأَْحَرَق  وسلمعليههللاصلى، وأَقَاَم لها َسَدنَةً ، فبَعََث إِلَْيَها َرُسوُل هللا  بُّسا

ةً في الَجاِهِليَِّة على يَِد ُزَهْيٍر ، وقُتِل إِْذ ذاَك بانِيه فانظْر هذا مع كالِمه ُهنَا ، ففيه نَْوُع ُمَخالَفٍَة ، ولعَّل هذا ال ، السَُّمَرةَ  تَْيِن ، مرَّ بَْيَت ُهِدَم َمرَّ

ة الثانِيَة عاَم الفَتْحِ على يِد َخاِلِد بِن الَوليِد رِضَي هللا تعالَى عنه ، وقُتَِل إِْذ ذاَك ساِدنُه َربِ   ، ولو قاَل : (3)يعَةُ بُن َجِريٍر السُّلَِميُّ ظاِلٌم ، والَمرَّ

ى ، كان قد أَصاَب في َجْوَدةِ االْقتَِصاِر ، على أَّن الّصاَغاِنيَّ َذَكر فيه لغة أُخَرى وهي بُساءُ  بُسٌّ و  ، بالّضّمِ والَمّدِ ، : بيٌت لغََطفاَن هي العُزَّ

ُحوا أَّن أَرَض َجبٌَل قُْرَب ذاِت ِعْرٍق ، وأَْرٌض لبَنِي نَْصر ، ثّم قولُ : فتْرُكه قُُصوٌر ، وقولُه  ه : وبَْيٌت لغََطفَاَن ، كلُّ ذِلَك َواِحٌد ، فإِنَُّهْم َصرَّ

َي البَْيُت الَمْذُكور ، وبنو نَْصِر بنِ  ٌء َواِحٌد ؛ ُمعَاِويَة مع َغَطفَان َشيْ  نَْصر هِذه هي الِجبَاُل التي فَوَق النَّْخلَِة الشَّاِميَّة بَذاِت ِعْرٍق ، وبه ُسّمِ

 بِن َمْنُصوِر بِن ِعْكِرَمةَ بِن َخَصفَةَ أَبنَاُء َعّمٍ أَْقِربَاُء ، فغَطفاُن هو ابُن َسْعِد بِن قَْيِس َعْياَلَن ، ونَصٌر هو ابُن ُمعَاِويَةَ بِن بَْكِر بِن َهواِزنَ ألَنَُّهم 

ه : من بَنِي َعْبِد هللِا بن بِن قَْيِس َعْياَلَن ، وِلبَنِي َكْلٍب يٌَد بيضاُء في نُْصَرتِهم لقَُرْيٍش حيَن بَنَوا  الَكْعبَةَ ، َذَكر ابُن الَكْلبِّيِ في األَْنَساِب ما نَصُّ

 َمَن.ئَِها ، فأَِذنُوا له ، فبَنَى جانِبَه األَيْ ُهبََل بِن أَبي ساِلٍم الِذي أَتَى قَُرْيشاً حيَن أَراُدوا بناَء الَكْعبَِة وَمعَه ماٌل فقاَل : َدُعونِي أَْشَرْكُكم في بِنَا

 .«فبَْينََما أَنا أَُجوُل بَسْبَسبَِها»، لُغَةٌ في السَّْبَسِب ، وَزَعم يَْعقُوُب أَنّه من الَمْقلُوِب ، وبهما ُرِوَي قوُل قُّسٍ :  : القَْفُر الخاِلي البَْسبَسُ و

حالُ  : البَْسبَسُ و َف على اللَّْيِث ، قالَه األَْزَهِرّي. (4) السَّْبَسبُ أَو الصواُب  ، قالَهُ اللَّْيُث ، َشَجٌر تُتََّخذُ منه الّرِ  بالبَاِء ، وقد تصحَّ

 حليُف األَْنَصاِر ، شِهَد بَْدراً ، وبُِعَث َعْيناً للِعيِر ، ويقال : بَْسبََسةُ ، بهاٍء. الّصحابِيُّ  الُجَهنِيُّ  بُن َعْمٍرو بَْسبَسُ و

َهاتُ  من الَمَجاِز :و َهاتُ و ، البََسابِسُ  التُّرَّ َمْخَشِريُّ : الباِطلُ  ، هي : باإِلَضافَة ، البََسابِِس  ُربََّما قالُوا : تُرَّ  باألَباِطيِل. وفَسََّره الزَّ

__________________ 
 ( ضبطت يف القاموس ابلفتح.1)
 ( روايته يف معجم البلدان :2)

ــــــــــــــــــُ ٍّ  ــــــــــــــــــون وهــــــــــــــــــجــــــــــــــــــمــــــــــــــــــٍة كــــــــــــــــــبشـــــــــــــــــــــــــــــــاء ب ــــــــــــــــــن  ب

ة اآابر كـــــــــــــــــــــــــــومِ     نـــــــــــــــــــــــــــّ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــااي كـــــــــــــــــــــــــــُ

  

 معجم البلدان : ُدبـَّية بن َحرحَم  السلمي ا راجض الكالم عل  العز . ( كذا ويف3)
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يحِ ، وَزَعم  البَْسبَاسُ  : نَْبٌت ، ولم يَِزْد ، وقال اللّْيُث : بَْقلَة ، ولم يَِزْد ، وقاَل أَبو َحِنفَةَ : البَْسبَاَسةُ  قال الَجْوَهِريُّ :و من النّبَاِت : الطَّيُِّب الّرِ

واةِ أَنّه النانخاه.  بعُض الرُّ

َويَأُْكلَُها النّاُس والماِشيَةُ ، تَْذُكُر بَِها  ه األَْزَهِريُّ ، قال الّصاغانِيُّ :، قالَ  َشَجَرةٌ تَْعِرفَُها العََربُ  ، إِْحداُهَما : بَْسبَاَستان قلُت : الصواب هما

يح أَْوَراٌق ُصْفرٌ  األُْخَرى :و وهو قوُل أَبِي ِزيَاٍد ، زاد الّصاَغاِنيُّ : َمْنبِتَُها الُحُزوُن ،: قلُت  ِريَح الَجَزِر وَطْعَمه إِذا أََكْلتََها. ْجلَُب تُ  َطيِّبَةُ الّرِ

ةِ النّارمشك ، وأَْلَطف منه ، من الِهْند تَه كقُوَّ ،  وَهِذه هي الَّتي تَْستَْعِملُها األَطبَّاءُ  ، قال صاِحُب المْنَهاجِ : وقيل : إِنّه قُُشوُر َجْوز بَوا ، وأَنَّ قُوَّ

َل ، وكلُّ واِحَدةٍ   منها غيُر األُْخَرى. ويُِريُدونََها إِذا أَْطلَقُوا ، ولكنُّهم يَْكِسُروَن األَوَّ

 ، وإِيّاَها َعنَى اْمُرُؤ القَْيِس بقوِله : : اْمَرأَةٌ من بَنِي أََسدٍ  بَْسبَاَسةُ و

تح  مــــــــــَ ةُ َأاَل َزعــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ب يِن  َبســــــــــــــــــــــــح ــــــــــ  وحَم أَن ــــــــــَ ــــــــــي  ال

اِد     ثـــــــــــَ َو أَمـــــــــــح َد الـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــح هـــــــــــَ ربحُت وَأاّل َيشـــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــَ

  
فَ  : من أَْسَماءِ  البَّساَسةُ و البَاسَّةُ و يَْت بَِها ألَنَّها تَْحِطُم من أَْخَطأَ فِيَها»في َحِديِث ُمَجاِهٍد قال :  ، األَّولُ  ها هللا تَعالَىَمكَّة َشرَّ :  البَسُّ ، و سّمِ

 (1) بَسًّا اْلِجبالُ  بُسَّتِ وَ   َعزَّ وَجلّ الَحْطُم ، ويُْرَوى بالنُّوِن ، من النَّّسِ ، وهو الطَّْرُد. والثانيَةُ َذَكَرها الّصاَغانِيُّ وياقُوت ، وَسيَأْتِي ، وقوُل هللاِ 

ِّتَتْ  أَي ً  ، نَقَلَه اللِّْحيَانِيُّ ، فُت يَ ْنِسُفها َربِّ )فصاَرْت تَُراباً ، وقيل : نُِسفَْت ، كما قال تعالَى :  قال أَبو ُعبَْيٍد :، قاله الفَّراُء ، و فََصاَرْت أَْرضا
َِت اجْلِباُل َفكاَنْت َسراابً )وقيل : ِسيقَْت ، كما قال تعالَى :  (2) (َنْسفاً  ّجاُج : (3) (َوُسْيِّ : لُتَّْت وُخِلَطْت ، وقال ثَْعلٌَب :  بُسَّتِ  وقال الزَّ

يَْت.ُخِلَطتْ    بالتَُّراِب ، ونَقََل اللِّْحيَانِيُّ عن بعِضِهم : ُسّوِ

 ٌء.ٌء وبَِقَي منه شيْ ، أَي َذَهَب منه شي بُسَّ  الذي قد القَِليُل من الطَّعَامِ  ، كأَِميٍر : البَِسيسُ و

ى الفَتُوت ، وقيل :كما يُْشَرُب السَِّويُق ،  بهاٍء : الُخْبُز يَُجفَُّف ويَُدقُّ ويُْشَربُ  ، البَِسيَسةُ و عنَدُهم :  البَِسيَسةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد : وأَْحَسبُهُ الذي يَُسمَّ

ََّخذُ َزاداً ، وقال اللِّْحيَانِيُّ : هي التي تُلَتُّ بَزْيٍت أَو َسْمن ، وال تُبَلُّ ، و ْخلَُط : الشَِّعيُر يُ  البَِسيَسةُ  قال ابُن ِسيَده :الدَّقِيُق والسَِّويُق يُلَتُّ ويُت

ْبِد : كلُّ شي البَِسيَسةُ  بالنََّوى لإِلبِِل. وقال األَْصَمِعيُّ : ، أَو مثْل الشَِّعيِر بالنََّوى ثّم تَبُلُّه  (4)ٍء َخلَْطتَه بغيِره ، مثل السَِّويق باألَقِِط ، ثّم تَبُلُّه بالزُّ

 لإِلبِِل.

عايَةِ اإِليكاُل بين النّاِس  : البِِسيَسةُ و َدتَْين. البَْسبََسةُ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، ويُقَال : هو بالّسِ  ، بباَءْين موحَّ

تَْيِن : األَْسِوقَةُ الَمْلتُوتَةُ  البُُسسُ و  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. بَِسيَسةٍ  ، جمع ، بَضمَّ

عاةُ  : البُُسسُ و ، بَُسوٍس  لها ، جْمع اإِلْبَساِس  التي تَُدّر عند النُّوُق اآلنَِسةُ  : البُُسسُ و  الَماَل ، أَي يَْزُجُرونَه ، أَو يَُسوقُونَه. يَبُسُّونَ  ، ألَنَُّهم الرُّ

 في السَّْيِر نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وَكأَنَّهُ لغةٌ في بَْصبََص بالّصاِد ، كما َسيَأْتِي. : أَْسَرعَ  بَْسبَسَ و

 ، قال الّراِعي : (5)، بكسِرِهَما وبِفَتِْحِهَما  بُْس بُسْ  لها ، فقالَ  للَحْلبِ  َدَعاَها : إِذا بالغَنَِم أَو النّاقَةِ  بَْسبَسَ و

هـــــــــــــــا  افـــــــــــــــَ َو قـــــــــــــــدح خـــــــــــــــَ َرٍة وهـــــــــــــــح  لـــــــــــــــعـــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــِ

ر      ظـــــــــــــَ بـــــــــــــِ ُ فـــــــــــــَ َبســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــُ ُر  يـ قـــــــــــــُ نـــــــــــــح ـــــــــــــَ (6)َأو يـ
 

  
نَُها لتَِدرَّ ، يَبُسُّ  : أَي يُبَْسبِسُ  لعَاِشَرةٍ : بعَد ما ساَرْت َعْشَر لَياٍل ، بالشَّفَتَْيِن دوَن اللَِّساِن ، والنَّْقُر باللَِّساِن ، ُدوَن الشَّفَتَْيِن  اإِلْبَساسُ و بها ، يَُسّكِ

 ، وقد ذُِكر في َمْوِضِعه.

. ءِ النّاقَةُ : َداَمْت على الشَّيْ  بَْسبََستو  ، نقله الّصاَغانِيُّ

.َصحَ  ، كُزبَْيٍر : الُجَهنِيُّ  بَُسْيسٌ و ،  بَُسْيَسةُ و ، بهاٍء ، بَْسبََسةُ و كَجْعفٍَر ، بَْسبَسٌ  قلُت : هو ابُن َعْمرو الِذي تَقَدَّم ِذكُره ، يُقَاُل فيه : ابِيٌّ

ةُ ، ثالثة أَْقَواٍل ، ولم يَْذُكُروا ُمَصغَّراً بغيِر هاٍء ، ففي كالِمه نََظٌر.  مصغَّراً بهاٍء ، هكذا َذَكَره األَئِمَّ

 على َوْجِه األَْرِض ، مثُل تََسْبَسَب ، أَو هو َمْقلُوٌب منه. الماُء : َجَرى تَبَْسبَسَ وَ 

__________________ 



7560 

 

 .5( سورة الواقعة اآية 1)
 .105( سورة طه اآية 2)
 .20( سورة النبب اآية 3)
 ( يف اللسان : ابلرّب.4)
 ( تقدم أن الباب مثلثة.5)
 فيه.وانظر ختر ه  104( ديوانه ص 6)



7561 

 

 الَحيَّةُ واْنسابَْت. اْنبَسَّتِ  على َوْجِه األَْرِض ، وقد : االْنِسيَابُ  االْنبَِساسُ و

ً  الَحيّاتُ  اْنبَسَّتِ  في األَْرِض : َذَهَب. عن اللِّْحيَانِّيِ َوْحَده ، حكاهُ في بابِ  اْنبَسَّ و ، والَمْعُروُف عنَد أَبي ُعبَْيٍد وغيِره : اْربَسَّ ،  اْنبِساسا

 سيأْتِي في َمْوِضِعه إِن َشاَء هللا تعالى.و

ً  بالَمعزِ  أَبَسَّ  قال أَبو َزْيٍد :و ه ، أَبَسَّ و : أَْشاَلَها إِلى الماِء. إِْبساسا ه لَهُ. أَبَسَّ و باإِلبِِل إِذا َدعا الفَِصيَل إِلَى أُّمِ  بأُّمِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

بالنّاقَِة : َدَعاَها للَحْلِب ، وقِيَل َمْعنَاهُ : َدَعا َولََدَها لتَِدرَّ على  أَبَسَّ  ِمْنَها ، أَي نِيَل ِمْنها وبَِليَْت ، قال اللِّْحيَانِيُّ  بُسَّ  يَقُولُوَن : َمِعي بُْرَدةٌ قد

ِحيُح أَنّه يُْستَْعَمُل فيه وفي الدَُّعاِء  ْجِر ، والصَّ بها :  أَبَسَّ و بالنَّاقَةِ  بَسَّ  للَحلِب ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :حاِلبِها ، واْقتََصَر الُمَصنُِّف على مْعنَى الزَّ

يُح بالسَّحابَِة ، على الَمثَِل ، قِيَل : وال بَسَّتِ و دَعاها للَحْلِب ، ه فيَْسُكُن. يُبَسُّ  الّرِ  الَجَمُل إِذا اْستَْصعََب ، ولكن يُْشلَى باْسِمه واْسِم أُّمِ

 ْم.عْنَك : أَي اْطُرْدهُ  بُسَُّهمْ و

 : نَّحاهُ. بَسَّهُ بَسًّاو

ى. اْنبَسَّ و  الرُجُل : تَنَحَّ

 ، بمْعنَى َحْسُب. بَسْ  بِه : قال له : أَبَسَّ و بِه ، بَْسبَسَ و

 بِه إِلى الطَّعَاِم : َدعاهُ. أَبَسَّ و

 َعقَاِربَه : أَْرَسَل نََمائَِمه وأَْرَسَل أَذاهُ ، وهو َمجاٌز. بَسَّ و

بِن ُزْرَعة :  (1)َحِديُث الَحّجاجِ : قاَل للنُّْعَماِن  فاُلٌن لفاُلن َمْن يَتََخبَُّر له َخبََرهُ ، ويَأْتِيه به ، أَي َدسَّهُ إِليه ، ومنه بَسَّ  : الدَّسُّ ، يُقَال : البَسُّ و

ّسِ أَِمْن أَهْ »  : َشَجٌر. البَسّ و : ؟«أَْنتَ  البَّسِ و ِل الرَّ

 : الَكِذُب. البََسابِسُ و

 .(2)بَْولَه : َسْبَسبهُ  بَْسبَسَ و

 ويُقَال : ال أَْفعَُل ذِلك آِخَر باُسوِس الدَّْهِر ، أَي أَبَداً.

 وبَّساُن ، بالفتح : ِمن َمحاّلِ َهَراةَ.

.وبَُسوَسى : َموِضٌع قرَب الُكوفَِة. الثّ   الثَةُ نَقَلََها الّصاغانِيُّ

 بنُت ُسلَْيَماَن ، َزْوُج يُوُسَف بِن أَْسبَاط. بُسَّةُ  ، بالضّم : َجماَعةُ نِْسَوةٍ ، وبالضمّ  بُّسةُ و

 َعْبٌد بناقٍَة. أَبَسَّ  ومن أَْمثَاِلِهم : ال أَْفعَلُه ما

 لَخَشَب السُّوُس.، كما يأُْكُل ا البَُسوسُ  (3)ومن كتاِب األَساِس : أََكلَتُْهم 

 : قَْريَةٌ بَشْرقِّيِ ِمْصَر. البَّسِ  وبَْيُسوس ، فَْيعُول من

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

 : قََريةٌ بمْصر من الرنجاِديّة. بَْشكاِليسُ  : [بشكلس]

تاٍب ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الفَّراُء : اسُم َمْوِضع ، هكذا نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، وَشكَّ فيِه ، فقال : قرأُْت هذا في كِ  ، كِجيْْر  بِْطياسُ  : [بطس]

اَغانِيُّ :  (4)هو أَم نِْطيَاُس  بِْطيَاسُ أَ  غيِر َمْسُموع ، وال أَْدِري ة ،  والّصِحيُح األَّوُل ، وهي :بالنون ، وأَيَّ ذلك كاَن فهو أَْعَجِميٌّ ، قال الصَّ

 ، قال البُْحتُِريُّ : بباِب حلَبَ 
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ٌض  بــــــــــَ ــــــــــَ رحتـ طــــــــــاٌف ومــــــــــُ َوَة ُمصــــــــــــــــــــــــح لــــــــــح عــــــــــَ يــــــــــهــــــــــا لــــــــــِ  فــــــــــِ

لـــــــــــ   و     ا واَببـــــــــــِ وســـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــُ ن اَبنــــــــــــَ يـــــــــــاسِ مـــــــــــِ طـــــــــــح  بـــــــــــِ

  
.وَضبََطه ابُن خلّكاَن بالفَتْحِ ، وقال : لم يَْبَق لها اليَْوَم أَثٌَر ، كذا نَقَله عنه   الّداُووِديُّ

 ، كغَُراٍب : قريةٌ من أَْعَمال البَْهنََسا. بَُطاسُ و

، هكذا َضبََطه  الياِء الُمثَنّاةِ التَّْحتِيَّة فَتْحِ و وُسُكوِن الالّمِ  بفَتْحِ البَاِء والّطاءِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وابُن َمْنُظوٍر ، وهو بََطْليَْوسُ  : [بطلس]

ٍد عبُد هللا  د ، باألَْنَدلُس : (5)م َمْن يَقُولَه َكعَْضَرفُوٍط الّصاَغانِيُّ ، ومنه يِّدِ  (6) [بن]، ومنه أَبو َمَحمَّ ُد بُن السَّ صاحُب التّآِليِف  البََطْليَْوِسيّ  ُمَحمَّ

(7). 

 َحِكيمٌ  ، بفتح فُسُكون ففَتْحٍ : بَْطلَْيُموسُ و : [بطلمس]

__________________ 
 .«لنعمان»النهاية وابألصر ( عن 1)
 .«كسبسبه»( اللسان : 2)
 .«.. البسوس»( نص األساس : أكلت ابين وائر 3)
 .«أم انطياس»( عن التكملة وابألصر 4)
 ( قّيدها ايقوت بفتحتا وسكون الالم وايء مضمومة.5)
 ( زايدة عن معجم البلدان.6)
 ( معجم البلدان : صاحب التصانيف.7)



7563 

 

ِض :ا و  يُواَنينيف   : اسٌم لُكرِّ َمنح َمَلَك يُواَنَن. َبطحَليحُموس قا  الس َهيحِلي  يف الر وح
،  بِعَاسٌ و بَعَائِسُ : النّاقَةُ الّشائِلَةُ الَمْنُهوَكةُ ، ج  ، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : هي ، كَصبُور البَعُوسُ  : [بعس]

 بالَكْسِر ، أَْوَرَده الّصاَغانِيُّ هكذا في العُبَاِب والتَّْكِملَة.

ْعناُء. ، كَجْعفٍَر ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َعْمرو : هي. البَْعنَسُ  : [بعنس]  األََمةُ الرَّ

ُجلُ  بَْعنَسَ  ِبّيِ :قال ابُن األَْعَراو ، هَكَذا أَْوَرَده الّصاَغانِيُّ ، وهو في التَّْهِذيِب لألَْزَهِرّيِ ، والعََجُب ِمْن صاِحِب  َذلَّ بِخْدَمٍة أَو َغْيِرها ، إِذا الرَّ

َف عليه ، وَسنَْذُكره فيما بَْعُد.  اللَِّساِن حيُث تََرَكه ُهنَا ، وقد تَصحَّ

، واْحتَجَّ فيه بِبَْيٍت  (1)، َذكر ذِلك أَبُو ماِلٍك  يَمانِيَةٌ  ، لُغَةٌ  السََّوادُ  ، بالغْيِن الُمْعَجَمة ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : البَْغسُ  : [بغس]

 ليس بَمْعُروٍف.

َح به لغَرابَتِه ؛ ألَنَّه فَْعاَلٌل ، وهو في َغْيِر  بالفَتْح نَا : قَْولُه، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وابُن َمْنُظوٍر ، وقاَل شيخُ  بَْغَراسُ  : [بغرس] كأَنَّه َصرَّ

َح في العُبَاِب أَنَّه : الُمَضاَعِف قَِليٌل ِجدًّا َحتَّى قِيَل : إِنَّه لم يَِرْد ِمْنهُ غيُر َخْزَعاٍل ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : إِنّه َمْوِضٌع ، ولم ِلْحِف د. ب يزد ، وَصرَّ

ُح بِن َمْرَواَن ولَوَرثَتِه من بَْعِده ، َحتّى جاَءت الدَّْولَةُ العَبّاِسيَّةُ فاْنتََزَعتَْها ِمْنُهم ، وأَْقَطعََها السَّفّا كاَن لَمْسلََمةَ بِن َعْبِد الَمِلكِ  (2) َجبَل الُّلَكام

ِشيد ، ثّم الَمأُْمون ، ثّم لَولَِدِه من بعده ، وقد نُِسَب إِليه َسِعيُد بُن  َد بَن ُسلَْيَماَن بِن َعلّيٍ ، ثّم الرَّ ْرٍب البَْغَراِسيُّ ، َحدََّث عن ُعثَْماَن بِن حَ ُمَحمَّ

 ُخرَزاَد وغيِره.

 أَيضاً ، بِسينْيِن ، وفي بَْعض النَُّسخِ بَْقبِيٌس ، بموَحدة بعد القاف ، وهو اسم بَْقِسيسٌ  فيه : ويُقَالُ  ، قد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، البَْقسُ  : [بقس]

ْمشاذ َشجرُ  َشَجر كاآلِس َوَرقاً وَحبًّا ، أَو هو وِم ، تُتََّخذُ منه الَمغَاِلُق واألَْبَواُب ، لَمتَانَتِه وَصاَلبَتِه ، الّشِ بِلَّةَ  (3) قَابٌِض يَُجفِّفُ  ، َمنابِتُه بالُد الرُّ

ُره ، األَْمعَاءِ  ي الشَّعََر وتُغَّزِ داعَ  إِذا لُِطَخ به ، ونَِشاَرتُه َمْعُجونَةً بالعََسل تُقَّوِ ، أَي الَكْسَر ،  وبِبَيَاِض البَْيِض تَْنفَُع الَوتْيَ  ِضماداً ، وتَْمنَُع الصُّ

يِن ، كما َسيَأِْتي.  ويُْحتََمُل أَْن يكوَن بالّشِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 أَيّام تِجاَرتِِه ، ثمَّ لَولَِده.بِِقنُِّس ، بكسرات ، والنُّوُن ُمَشدَّةٌ : من قَُرى البَْلقَاِء بالّشاِم ، كانت ألَبِي ُسْفيَاَن بِن َحْرٍب 

 وبَقيس بالفَتْح : قَْريَةٌ بِمْصَر.

ً  الَخْصمَ  بََكسَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : بََكسَ  : [بكس] ، هكذا نََسبَه الّصاَغانِيُّ له ، ونََسبَهُ األَْزَهِريُّ إِلى ابِن  قََهَرهُ  ، إِذا بَْكسا

 األَْعَرابِّيِ.

ّمِ : َخَزفَةٌ  البُْكَسةُ و قال : ُرونَه كأَنَّهُ ُكَرةٌ ، ثّم يَتَقَاَمُروَن بهما ، يُْلعَُب بَِها (4) ، بالضَّ ْبيَاُن ، ثُّم يَأُْخذُوَن َحَجراً فيَُدّوِ ُرَها الّصِ ىو يَُدّوِ هِذه  تَُسمَّ

ةَ  اللُّْعبَةُ  ةُ. الُكجَّ  ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه ، ويُقَال ِلهِذه الَخَزفَِة أَْيضاً التُّوُن واآلُجرَّ

، وسيأْتِي للُمَصنِّف  (5)، وقال الّصاَغانِّي : من نََواِحي َحلََب  قَْلعَةٌ َحِصينَةٌ قُْرَب أَْنَطاِكيَةَ  َضبََطه الّصاَغاِنيُّ كَسَحاٍب :، و كَشّداد ، بَّكاسُ و

 .«لكم»ِذْكُرها في 

َكةً : َمْن ال َخْيَر َعْنَده ، أَو البَلَسُ  : [بلس] . إِْبالسٌ  ِعْنَده هو الذي ، ُمَحرَّ  وَشرٌّ

 .بَلََسةٌ  إِذا أَْدَرَك ، والَواحَدةُ  التِّيُن نَْفُسه قِيَل : هوو يَْكثُُر باليََمن ، قاله الَجْوَهِريُّ ، ثََمٌر كالتِّينِ  : لبَلَسُ او

تَْينِ  ، البُلُسُ و  بن َخَصفَةَ. ببِالِد ُمَحاِرب َضْخمٌ  َجبٌَل أَْحَمرُ  : (6)، وفي التَّْكِملَة مضبوٌط بالتَّْحِريِك  بَضمَّ

من أََحبَّ أَْن يَِرقَّ قَْلبُه فليُْدِمْن »في َحِديٍث آخر : و ، (7)، كما جاَء في َحِديِث َعطاٍء حيَن َسأَلَه عنه ابُن ُجَرْيجٍ  العََدُس الَمأُْكولُ  : البُلُسُ و

ثِين من َضبَطَ  «البُلُِس  أَْكلَ  َوايَةُ ، ومن الُمَحّدِ  ، كالبُْلُسنِ  ه بالتَّْحِريِك ، وَعنَى به التِّيَن ،هكذا الّرِ
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__________________ 
 .«ابن مالك»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ( أغفر ايقوت ضبرت الكاف هنا. ويف مادة اللكام ضبطت بتشديد الكاف ويرو  بتخفيفها.2)
 ( القاموس : جمفٌِّف.3)
 نسخة أخر  : َخَزَفة. ( يف القاموس : ِخرحَقٌة وهبامشه عن4)
 ( ومثله يف معجم البلدان ا وضبطها نصاً بتخفيف الكاف.5)
 ( وضبرت ابلنص يف معجم البلدان ابلتحريك أيضاً.6)
قا  : وقد يقا  « ( نصه يف النهاية : قا  : سبلت عطاء عن صدقة ا ّب ا فقا  : فيه كله الصدقة ا فذكر الذرة والدخن والبل  واجللجالن7)

 لبلسن بزايدة النون.فيه ا
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 َه عليه الّصاَغاين .كُقنحُفٍذ ا والن ون زَاِئَدٌة كزايَدهِتا يف َضيحَفن وَرعحَشٍن ا وقد ذََكَره اجلَوحَهرِي  يف الن وِن ا وهو َوَهٌم ا كما نـَب  
 من الُحْزِن أَو الَخْوِف. الّساِكُت َعلَى ما في نَْفِسه الُمْبِلسُ  كَكِتٍف : ، البَِلسُ و

تَْيِن ، بُلُسٌ  كَسَحاب : الِمْسُح ، ج : ، الباََلسُ و ، كَشّداٍد ، قال أَبو ُعبَْيَدة : ومّما َدَخَل في َكالم العََرِب من َكالم فاِرس  باَلّسٌ  وبائِعُه ، بَضمَّ

يِه العََربُ  وَن اْلِمْسحَ  الباََلسُ  الِمْسُح ، تَُسّمِ ً  ، بالباِء الُمْشبَعِ ، وأَْهُل الَمِدينَِة يَُسمُّ ٌب. باََلسا  ، وهو فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

 ، قال َحّساُن بُن ثابت َرِضَي هللا عنه. ع بِدَمْشقَ  : باََلسُ و

اِن  عـــــــــــــــــــَ َرتح مبـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــَ ِن الـــــــــــــــــــّداُر أَقــــــــــــــــــــح
َ

 ملـــــــــــــــــــ

انِ     مــــــــــــــّ وِ  فــــــــــــــا ــــــــــــــِ لــــــــــــــَ  الــــــــــــــرَيحمــــــــــــــُ َ َأعــــــــــــــح اح  بــــــــــــــَ

  

َراّيِت مــــــــــــــــــن  اَلسَ فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــقــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــَداَراّي  بــــــــــــــــــَ

َواين     وِر الـــــــــــــــــد  اَء فـــــــــــــــــالـــــــــــــــــُقصـــــــــــــــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــّ  فســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .(1)، كما في العُباِب  د ، بَْيَن َواِسَط والبَْصَرةِ  أَيضاً : باََلسُ و

 بهاٍء : ة ، ببَِجيلَةَ. ، باََلَسةُ و

َكةً : البَلََسانُ و ال يَْنبُُت إاِل بعَْيِن َشْمٍس  َكثِيُر الَوَرِق ، يَْضِرُب إِلى البَيَاِض ، َشبِيهٌ بالسََّذاِب في الّرائَِحِة ، َشَجٌر ِصغَاٌر كَشَجِر الِحنَّاءِ  ُمَحرَّ

َرَمْين واليَْنبُع ، وهي الَمَطِريَّة ، قال شيُخنَا : وهذا َغِريٌب ، بل الَمْعُروُف المشهوُر أَنَّ أَْكثََر ُوُجوِده ببالد الحَجاز بَْيَن الحَ  ظاِهَر القَاِهَرةِ 

َح به غالُب األَطبّاِء والُمتَكلِّميَن على ال يَْنبُُت  عَقَاقير ، ففي الُمْحَكم :ويُْجلَُب منه لَجميع اآلفاِق. قْلت : وهذا الَّذي اْستَْغَربَه شْيخنَا قَْد َصرَّ

َموِضعٍ يُقاُل لهُ َعْيُن شْمٍس فقط ، نعم اْنقَطَع منه في أَواِخِر القَْرن  : شَجَرةٌ مْصريّة تْنبُُت في بَلَسان بمْصَر ، وله ُدْهٌن ، وفي اْلمْنَهاج :

كذا في سائِِر النَُّسخِ ، وصوابُه في ُدْهنِه ، قال اللَّْيُث  : يُتَنَافَُس في ُدْهنَِها الثّاِمِن ، واْستُْنبَِت في َواِدي الِحجاِز ، فكالُم الُمصنِّف غيُر َغِريٍب.

ه األَْملَُس األَْسَمُر الحادُّ ٌن حارٌّ يُتَنَافَُس فيه ، وقال صاِحُب الِمْنَهاجِ : ُدْهنُه أَْقَوى من َحبِّه ، وَحبُّه أَْقَوى ِمن ُعوِده ، وأَْجَوُد ُعودِ : ولَحبِّه ُدهْ 

َداعِ ، ويَْجلُو الطَّيُِّب الّرائَحِة حارٌّ يابٌِس في الثّانِيَة ، وَحبُّه أَْسَخُن ِمْنهُ يَِسيراً ، وُعوُده يَْفتَ  ُح الّسَدَد ، ويَْنفَُع من ِعْرِق النََّسا والدَُّواِر والصُّ

ْبَو ، وضيق النَّفَس ويَْنفُع ُرُطوبَة األَْرحاِم بَُخوراً ، ويَْنفَُع العُْقَم ، ويُقَاوِ   ُم السُُّموَم ونَْهَش األَفاِعي.ِغَشاَوةَ العَْيِن ، ويَْنفَُع الرَّ

بَعَةِ : النّ  الِمْبالسُ و  ، عن الفَّراِء. (2) اقَةُ الُمْحَكَمةُ الضَّ

 يَئَِس. الّرُجُل من َرْحَمِة هللا : أَْبلَسَ وَ 

تِه : اْنقََطع.  وفي ُحجَّ

 ونَِدَم ، وكاَن اسُمه من قَْبُل لعَنَهُ هللا ؛ ألَنّه يَئَِس من َرْحَمِة هللا إِْبِليس منه اْشتِقَاقُ و ، قاله ابُن َعَرفَةَ ، وتََحيَّرَ  ، إِذا َدِهشَ  أَْبلَسَ  وقِيَل :

 أَْبلَسَ  وإِْن َوافََق معنى إِْبِليسُ  َمْعِرفَةٌ ، ولذا لم يُْصَرْف ، قاله أَبُو إِْسَحاَق. قلُت : ولذا قِيَل : إِنَّهُ ال يَِصحُّ أَْن يُْشتَقَّ  أَْو ُهَو أَْعَجِميٌّ  َعَزاِزيَل ،

 لَجْوَهِريَّ في اْشتِقَاقِه ، فغَلَُّطوه ، فلْيتَنَبَّه لذلك.لْفظاً ومعنًى ، وقد تَبَع الُمَصنُِّف ا

َجاِء من رحَمِة هللا تعالَى ، وقال غيره اإِلْبالسُ  وقاَل أَبو بَْكٍر :  : االْنِكَساُر والُحْزُن ، يقال : اإِلْبالس َمعناه في اللُّغَة : القُنُوُط وقَْطُع الرَّ

ا أَْبلَسَ   وُحْزنَا ، قال العَّجاُج : فالٌن ، إِذا َسَكَت َغمًّ

ا  َرســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــح ًا مـــــــــُ ِرُف َرلـــــــــح عـــــــــح ـــــــــَ رح تـ  اي صـــــــــــــــــــــــاِح هـــــــــَ

ه و     رِفـــــــــــــــُ مح َأعـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ اقـــــــــــــــاَ  : نــــــــــــــــَ َلســـــــــــــــــــــــــــــَ  أَبــــــــــــــــح

  
ً  النّاقَةُ  أَْبلََستو بَعَةِ  ، إِذا إِْبالسا  .ِمْبالسٌ  ، فهي لَْم تَْرُع من ِشدَّةِ الضَّ

ً  ما ذُْقُت َعلُوساً وال قاَل اللِّْحيَانِيُّ :و ً  ، أَي بَلُوسا زيادة إيضاح لذلك ، وأَّن الجوهرّي َضبََطه « علس»، كذا في اللَِّساِن ، وسيأْتِي في  َشْيئا

 وال لَُؤوساً ، وغيُره قال : أَلُوساً.

ى :  هكذا جاءَ بَرْحَمتِه وَكَرِمه ،  ، بضّم الباِء وفَتْحِ الاّلِم : ِسْجٌن بَجَهنَّم أَعاَذنَا هللا تَعَالَى ِمْنَها بُولَسُ و يُْحَشُر الُمتََكبُِّروَن »في الَحِديِث ُمَسمًّ

قَِّة بينَه وبَْين  بَشّطِ الفَُراتِ  : د ، ، كصاِحب بَاِلسُ و .«بُولَسُ  يوَم الِقيَاَمِة أَْمثَاَل الذَّّرِ َحتّى يُْدَخلُوا ِسْجناً في َجَهنََّم يُقَاُل له بيَن َحلََب والرَّ

يَْت فيما يُْذَكرُ الفَُراِت أَربعةُ أَمْ   بنِ  ببَاِلِس  يَاٍل ، ُسّمِ

__________________ 
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 ( ومثله يف معجم البلدان.1)
 ( الناقة الضبعة الجي تريد الفحر.2)
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َذ يف َزَمِن ُعثحَماَن رِضَي   تـََعاىَل عنه ا وملّا تـََوج ه (1)الردم  ٌر َمليٌح اختِ  َمسلمُة بُن  بِن الَيَقن بِن ساِم بِن نُوٍح ا وقـُرحبَه ِجسح
ُلها وَأهُر الُقَر  ا َكَر بَباِلَ  ا فَبَلُه َأهح ِلك غازايً للر وِم من حَنحِو الث ُغوِر اجلَزرِي ة َعســح

َ
بَُلوه مجيعاً َأن عبِد امل وبَِة ِإليها ا فســَ َنحســُ

مل
ِر الس لحطَا ِقي أَراِضَيهم َعَل  َأن َ حَعُلوا له الث لُث َمنح ِغالهلِِم بعَد ُعشح َعحُروَف حَيحِفَر هلُمح هَنحراً من الُفرَاِت َيسح

َر امل ِن ا َفَحَفر الن هح
رحِط ا وَرم   َلَمَة ا وَوفـ وحا له ابلشــ  ِر َمســح َلَمُة صــاَرتح اَبِلُ  وقـُرَاها لَوَرثَِته ا فلم تـََز ح  بَنهح َكَمه ا فلما ماَت َمســح َِدينِة وَأحح

وَر امل ســُ
َلُة الَعّباِسّية ا فانـحُتزَِعتح ِمنحُهم ا فكاَنت للَمبحُموِن وُذرِّي ِته ا قا  ابُن َغّسان   : (2)الكورايّن يف أَيحِديهم َحىّت جاَءت الد وح

 
ُ

َن   ابملـــــــــــــــــــــــــــ اَرِ  مـــــــــــــــــــــــــــّي آمـــــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــــــــــَ

     َ ٍر ِإىل ِدَمشـــــــــــــــــــــــح الـــــــــِ ح حـــــــــوَف ِمصـــــــــــــــــــــــح  (3) فـــــــــبـــــــــَ
  

ِد بنِ  أَْحَمُد بنُ  أَبو العَبّاِس  ِمْنهُ و ثُ  البَاِلِسيُّ  بَْكر إِْبَراهيَم بِن ُمَحمَّ الفَِقيهُ األَِديُب ، تفَقَّه  البَاِلِسيُّ  بن َكثيِر بِن َعلّيٍ  (4)، وأَبُو الَمْجِد َمعد  الُمَحّدِ

، وأَبو الَحَسِن إِسماعيُل بُن أَْحَمَد  بالبَاِلِسّيِ  بَْكٍر الشَّاِشّيِ ، وأَبو َعِلّيٍ الَحَسُن بُن عبِد هللا بِن َمْنُصوِر بِن َحِبيٍب األَْنَطاِكيُّ ، يُْعَرفُ  على أَبِي

ِريَن  وَجَماَعةٌ  الَخْيُزرانِيُّ ، البَاِلِسيّ  بِن أَيُّوبَ  ِد بِن الَحَسنِ النَّ : غيُرُهم ، ومن الُمتَأَّخِ ُد بُن َعِقيِل بِن ُمَحمَّ ِة  البَاِلِسّيِ  ْجُم محمَّ ، من ِكبَاِر أَئِمَّ

ِه ، وأَبو الفََرجِ بُن َعْبِد الَهادِ  ٍد ، َسِمَع على َجّدِ ُد بُن علّيِ بِن ُمَحمَّ ، ي ، وهو من ُشيُوخِ الَحاِفِظ ابِن َحَجٍر الشافِِعيَّة ، وَحفيُده أَبو الَحَسِن محمَّ

ِحيِم بُن محّمِد بِن َمْحُمودٍ  804توفَِّي سنة   ِسْبُط ابِن الُملَقِِّن ، وَغْيُرهما. البَاِلِسيُّ  بمصر ، والَجَماُل عبُد الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 الّرُجُل : قُِطَع به ، عن ثَْعلٍَب. أَْبلَسَ 

 : َسَكَت فلْم يَُردَّ َجواباً. أَْبلَسَ و

: أَرانيَك هللا : َغَرائُِر ِكبَاٌر من ُمُسوحٍ يُْجعَُل فيها التِّْيُن ، ويَُشهَُّر عليَها من يُنَكَُّل به ، ويُنَاَدى عليه ، ومن َدَعائِِهم  (5)، بضّمتين  البَلَسُ و

 .البُلُِس  على

راِزيُر ، وقد جاَء ِذْكُره في َحِديِث أَْصَحاِب الِفيل  البَلََسانو  ، وفَسََّره َعبّاُد بُن ُموَسى هكذا. (6): نَوٌع من الطُّيُوِر يُقَال لَها الزَّ

ّمِ وفتحِ الاّلم : إِْحَدى قَُرى بُلَسُ و  ه فيما بعُد.التي كانَْت لَمْسلََمةَ بِن عبِد الَمِلِك ، ثّم َكانَت لَوَرثَتِ  بَاِلسَ  ، بالضَّ

 ، كَصبُور : قَريةٌ بمصر من الَمنُوفِيّة. بَلُوسُ و

« سبط»آباد ، وقد َذكَره الُمَصنِّف َرِحَمهُ هللا اْستِْطَراداً في  باَِلسْ  ، كِكتَاٍب : اسُم َرُجٍل ، كذا في َمعَاِرِف ابِن قُتَْيبَةَ ، إِليه يُْنَسبُ  بِاَلسٌ و

 فانُظْرهُ.

ِة ، كغُْرنَْيقٍ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وَضبََطه الّصاَغانِيُّ  ، بُْلبَْيسُ  : [بلبس] لُه ، ونََسبَه بعُضهم للعامَّ َحه بعُضهم  وقد يُْفتَُح أَوَّ  : (7)، وهذا قد َصحَّ

لَه َعْبُس ابُن بَِغيض ، يُْنَسُب إِليه َجَماَعةٌ من بالشَّْرِقيَِّة على َعْشَرةِ فََراِسَخ منها ، كما في العُبَاِب ، أَو على َمْرَحلَتَْيِن منها ، نَزَ  د ، بِمْصرَ 

ُد بُن علّيِ بِن أَْحَمَد بِن ُعثَْماَن الّشاِفِعيُّ إِماُم ا ِريَن الُمِحبُّ محمَّ ِه ، اَلَزَم َمجِلَس أَْهِل الِعْلم والَحِديِث ، ومن الُمتَأَّخِ لجاِمعِ األَْزَهِر ، كأَبِيه وَجّدِ

 ناَب ابنُه يَْحيَى َمَحلَّه. 889اَت سنة الحافِظ ابن َحَجٍر وم

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ْنِد ، يُْشبِهُ َوَرقُه َوَرَق السََّذاِب ، ذكَره صاحب الِمْنَهاجِ. بَْلبُوس  ، بالفَتْح : هو بََصل الرَّ

 ، كَسفَْرجل : قَْريَةٌ بِمْصَر من الغَْربِيّة. بَلَْوَطسُ و : [بلطس]

ْخَمةُ الُمْستَْرِخيَةُ  ْلعَسُ البَ  : [بلعس]  ، وهي أَيضاً : الدَّْلعَُس والدَّْلعَُك. اللَّْحِم الثَِّقيلَةُ  الُمتَبَْجبَِجةُ  ، كَجْعفٍَر : النّاقَةُ الضَّ

 البَْلعَِس  لُغَةٌ في البِْلعَْوس ، كأَنَّه على التَّْشبِيِه بالنّاقَِة الُمْستَْرِخيَِة الثَِّقيلَِة ، فإِنّ  ، كِجْرَدْحٍل وَحلَُزوٍن : الَمْرأَةُ الَحْمقَاءُ  البِلعَْوسُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :

 ، كنََظائِِره ، كما سيأْتِي.



7568 

 

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : الروم.1)
 : السكوين. ( يف معجم البلدان2)
 ( روايته يف معجم البلدان :3)

َن   ابملـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــار  حيـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   أَم

 خـــــــــــــــــوف مصــــــــــــــــــــــــــــــر إىل دمشــــــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــبـــــــــــــــــالـــــــــــــــــ    

  

 ( يف اللباب : معدان بن كثري.4)
 ( ومثله يف الصحاح ا ويف اللسان : بفتحتا.5)
 كالبلسان.( ونصه يف النهاية : ويف حديث ابن عباس : بعث   الطري عل  أصحاب الفير  6)
 والعامة تقو  : بِلحبَـيح . .. ( قيدها ايقوت بكسر الباءين وسكون الالم7)
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َدةِ وفَتْح الالَِّم وُسُكوِن العَْين : البُلَْعبِيسُ و : [بلعبس]  ، وَذَكَره صاحُب اللَساِن في ترجمة ُمْستَِقلٍَّة ، وفسََّره بالعََجِب. األَعاِجيبُ  ، بضّمِ الُمَوحَّ

ةُ تَْفتَُحَها ، كما في العُبَاِب : بالَكْسرِ  ، أَْهَملَه الجوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وهو ْلِقيسُ بِ  : [بلقس] َ  والعَامَّ التي َذَكَرَها هللا تَعَالَى في  َمِلَكةُ َسبَأ

ِرين ، وقال شيُخنَا الَكْسُر بعَد التَّْعِريِب ، وأَما قْبلَه  (1) (ِإيّنِ َوَجْدُت اْمَرَأًة ََتِْلُكُهمْ )ِكتَابِه العَِزيز ، فقاَل :  قَالَهُ الّصاَغانِيُّ تَبَعاً للُمفَّسِ

ْوِض : َملََكْت بَْعَد ِذي األَْذَعاِر وفبِاْلفَتْحِ ، وحكاهُ بعُضُهم بعَده أَْيضاً إِْبقَاًء لألَْصِل ، َملََكْت بعَد أَبِيَها الَهْدَهاِد ،  ها ِجنِّيَّةً  (2)في الرَّ ، وَكانت أُمُّ

َجهُ بَها.  ، واسُمَها ُرَكانَةُ بنُت السََّكن الِذي كاَن َمِلَك الِجّنِ ، َخَطبََها الَهْدَهاُد منه ، فَزوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

منسوب إِلى بَلَّقس ، وهي ُخْبَزةٌ فيها أَْربَعَةُ أَْرَطاٍل ، أَّوُل من اتََّخذها  الُمبَْلقَسُ  ، بِفتحٍ وتشديٍد فَُسُكون : قَْريَةٌ بَشْرقِّيِ ِمْصَر ، والُخْبزُ  بَلَّْقسُ 

ْيلَِميُّ بما ذَكْرنَا في ُمْسنَد  الِفْرَدْوِس. سيُّدنا إِْبَراِهيُم عليه الصَّالةُ والسَّالم ، كذا َوَرَد في األَّوِليّاِت ، وفسََّره الدَّ

َهاُب أَْحَمُد بُن ُسلَْيَماَن بن أَحَمَد بن نْصِر هللا، بالّضّمِ : قريةٌ بِمصْ  بُْلقَاسُ و ، سمع الحاِفَظ ابَن َحَجٍر ، واَلَزَم الشَّْمَس  البُْلقاِسيُّ  ر منها الّشِ

. 852الِعنَاياتي والَونَائِيَّ والشََّرَف السُّْبِكيَّ ، توفِّي بِمْصَر في َشّوال سنة   ترجَمه الَحْضَرِميُّ

 ُك َعلَْيه :* ومّما يُْستَْدرَ 

 ، بفتحتين ثّم ضّم : قريَةٌ بِمْصَر. بَلَُكوس : [بلكس]

يِن ، وفتحِ الياَء الُمثَنّاةِ التَحتيَِّة ُمَخفَّفَةً  ، أَهمله الُجْمُهور ، وهي بَلَْنِسيَةُ  : [بلنس] َدةَ : بفَتْحِ الباِء والالَِّم ، وكسِر الّسِ د ،  والعاّمةُ تضمُّ الموحَّ

 ال تََرى إِالّ ِميَاهاً تْدفَُع وال تَْسَمُع إِالّ أَْطيَاراً تَْسجُع. بَحْيثُ  ْنَدلُِس َمْحفُوٌف باألَْنَهاِر والِجنَانِ َشْرقِيَّ األَ 

 بَسَواِحِل ِحْمَص. هكذا في النَُّسخِ ، وصوابُه َحَسنٌ  ، كِسِرْطَراٍط : د ، َحَسنَةٌ  بِِلْنيَاسُ و

ُجُل ، أَهمله الَجْوَهِريُّ والّصاَغاِنيُّ فِي التَّْكِملَِة ، ونَقَل في العُباِب عن ابِن فاِرٍس : أَي بَْلَهسَ  : [بلهس] ، وأَْوَرَده  أَْسَرع في َمْشيِه الرَّ

 صاِحُب اللَِّساِن هكذا.

َكةً : الِفَراُر من الشَّرِّ  البَنَسُ  : [بنس]  ، وهو الِفَراُر من السُّْلَطاِن ، عنه أَيضاً. كاإِلْبناِس  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، ، محرَّ

ً  عنه بَنَّسَ و رَ  تْبنِيسا  ، قال ابُن أَْحَمَر : : تَأَخَّ

ٌة  اِويــــــــــــَ زّاِف طــــــــــــَ قــــــــــــَ  الــــــــــــعــــــــــــَ ا مــــــــــــن نـــــــــــــَ  كــــــــــــَبهنــــــــــــ َ

رُ     فـــــــــَ َرو َط الســـــــــــــــــــــــ  ا واخـــــــــح هـــــــــَ نـــــــــُ طـــــــــح َو  بـــــــــَ طـــــــــَ ا انـــــــــح  ملـــــــــّ

  

ا  وحِن َأو َدهـــــــــــــــــَ ؤاُن الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــُ ؤح ٌة لـــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــارِيـــــــــــــــــ 

ريف و     نـــــــــــ  َ طـــــــــــَ ـــــــــــَ رُ  بـ ٌد َخصـــــــــــــــــــــــــِ رحقـــــــــــَ ـــــــــــَ ا فـ هـــــــــــَ نـــــــــــح  عـــــــــــَ

  
 َمَر.إِالّ البِن أَحْ  بَنَّسَ  هي أََحُد األَْلفَاِظ التي اْنفََرَد بها ابُن أَْحَمَر وقال َشِمٌر : لم أَسَمعْ : نَقَلَه ابُن ِسيَده عن ابِن ِجنِّي ، قال : وقال األَْصَمِعيُّ 

 ، وبَنََّش ، إِذا قَعََد ، وأَنشَد : بَنَّسَ  : اْقعُْد ، هكذا َحكاهُ باألَْمِر ، والشيُن لُغَةٌ فيه ، قال اللِّْحيَانِيُّ : بَنِّسْ  وَعْن ُكَراعٍ :

 فَبنِّ ِ ِإنح ُكنحَت َغريحَ صاِئٍد 
 ، وَسيُْذَكر في موِضِعه.« فبَنِِّس »ويُْروى : 

يَوانِ  بمصرَ  ، بالَكْسِر : ة ، إِْبنَاسُ و ثِين ، منهم البُْرَهاُن إِْبَراِهيُم بُن ُموَسى إِْبنَْهس من الغَْربِيَِّة ، وهي في الّدِ  ، ويُْنَسُب إِليها َخْلٌق من الُمَحّدِ

ْينُ  اإِلْبنَاِسيُّ  ِحيِم بُن َحّجاجِ بِن ُمْحِرزٍ الّشافِِعيُّ ، ممن َسِمَع عن الَمْيُدوِمّي ، وعنه الحافُِظ ابُن َحَجٍر ، والزَّ ، أََخَذ عن  اإِلْبناِسيُّ   عبُد الرَّ

 .891الِعنَايَاتِي وابِن َحَجٍر والعَلَِم البُْلِقينِّيِ مات سنة 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َم فِيِه. بَنُوسُ  ٌث تُُكلِّ  بُن أَْحَمَد الَواِسِطيُّ ، كَصبُور : ُمَحّدِ

ُروَع  بَانَاسُ  َهاِر ِدَمْشَق ، ويُقَال أَيضاً :: من أَنْ  بَاْنيَاسُ و ، يَْدُخُل إِلى َوَسِط الَمِدينَِة فيكوُن منه بعض ِميَاِه قَنََواتَِها ، ويَْنفَِصُل باقِيِه فيَْسِقي الزُّ

ِغيِر والشَّْرقِّيِ ، وفيه يَقُوُل الِعَماُد الكاتُِب األَْصبََهانِيُّ مع ِذْكرِ    َغْيِره من األَْنَهار :من ِجهِة الباِب الصَّ
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َوٌة  اَباَنسَ ِإىل اَنِس  بــــــــــــــــــــــــــح  د صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُد َداٍع     ا الــــــــــــــَوجــــــــــــــح ريُ  (3)هلــــــــــــــََ ثــــــــــــــِ رِي مــــــــــــــُ  وِذكــــــــــــــح

  
__________________ 

 .23( سورة النمر اآية 1)
 حتريف.« األوعار»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 2)
 .«وابلوجد داعٍ »وابألصر « برد »( عن معجم البلدان 3)
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ا  مـــــــــــَ و كـــــــــــَ مـــــــــــُ نـــــــــــح ـــــــــــَ ي ويـ اقـــــــــــِ يـــــــــــَ تـــــــــــِ ـــــــــــُد اشـــــــــــــــــــــــــح زِي  يـــــــــــَ

ورُ     ثـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ وحرَا يـ ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُد وثـ زِي ـــــــــــــــــــُد يـــــــــــــــــــَ زِي  يـــــــــــــــــــَ

  

وِ  و  شــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
يب امل لــــــــــــــح ــــــــــــــَ رحُد قـ ــــــــــــــَ َرَد  بـ ــــــــــــــَ نح بـ  مــــــــــــــِ

ريُ     جـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ رِِّه اســـــــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــهـــــــــــــــا َأاَن مـــــــــــــــن حـــــــــــــــَ

  
، بالّضّمِ وفتِح النّوِن : قريةٌ من أَعماِل َشِريَش ، ومنها إِْبَراِهيُم بُن علّيٍ الشَِّريِشيُّ ، وله تَصانِيُف ،  بُونَسُ : * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه أَيضاً 

. قلُت : ماَت سنة   .658َذَكَره الّداُووِديُّ

 * ويُْستَْدَرُك عليه أَيضاً :

َدِة ، قيل : هو الّساسَ  آبِنُوسُ   ُم ، وقيل : هو َغْيُره ، واْختُِلَف في َوْزنِه ، وُهنَا َمَحلُّ ِذْكِره.، بَمّد األَِلِف وَكْسِر الُمَوحَّ

ِد بِن َعِلّيِ بنِ  ُد بُن أَْحَمَد بن ُمَحمَّ ْيَرفِيُّ ، له ُجْزٌء َمْشُهوٌر ، َوقََع لنا من ِرَوايَِة ابِن َطبَْرَزَد عن أَبِي غاِلِب  اآلبِنُوِسّيِ  وأَبو الُحَسْيِن ُمَحمَّ الصَّ

 البَنّاِء ، عنه.ابِن 

ْيَحاِن البَْيُرونِيُّ ، وقال : وفي َوسط المعمورة بأَرِض  (1) بَْنُطسُ  : * ويُْستَْدَرك عليه أَيضاً : [بنطس] ، بالفتح وضّمِ الطاِء ، َضبََطه أَبُو الرَّ

وِس بَحٌر يُْعَرفُ  قاِلبَِة والرُّ  ِعْنَدنا ببَحِر َطَرابُزندة ؛ ألَنّها فُْرَضةٌ عليِه ، يَخُرُج ِمنه َخِليٌج يمّر عند اليُونانِيِّيَن ، قال : ويُْعَرفُ  (2) ببْنُطسَ  الصَّ

 قُْسَطْنِطينِيّةَ ، وال يَزاُل يَتََضايَُق حتى يَقََع في بَْحِر الّشاِم. (3) [بسور]

يخ ، الَواِحدُ  هوُ ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل ابُن َعبّاٍد :  البَنَاقِيسُ  : [بنقس] . بُْنقُوسٌ  َما َطلََع ِمْن ُمْستَِديِر البِّطِ  ، بالّضّمِ

 أَّول ما يَُرى. ٌء َصِغيٌر يَْنبُُت َمعَهالطُّْرثُوِث : شيْ  بَنَاقِيسُ و

 :* وّمما يُْستَْدَرُك عليه 

 : َجبٌَل في َظاِهِر َحلََب من جَهِة الشََّماِل ، قال البُْحتُِريُّ : بانَقُوَسا

اِس  ِر َرجـــــــــــــّ طـــــــــــــح ـــــــــــــقـــــــــــــَ ثِّ ال لـــــــــــــِ ر  مـــــــــــــُ اَم كـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  أَق

اِم أَدحرَاسِ     ِو الشــــــــــــــــــــــــــــّ لــــــــــــــح  عــــــــــــــلــــــــــــــ  ِداَيٍر بــــــــــــــعــــــــــــــَ

  

ٌض  بــــــــــَ ــــــــــَ رحتـ طــــــــــاٌف ومــــــــــُ َوَة ُمصــــــــــــــــــــــــح لــــــــــح  فــــــــــيــــــــــهــــــــــا لــــــــــعــــــــــَ

امـــــــــــنح     وســـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــُ اسِ  ابنــــــــــــَ يـــــــــــَ طـــــــــــح لـــــــــــ   وبـــــــــــِ  واَببـــــــــــِ

  

ٍة  ــــــــــــَ رِف عــــــــــــح َد مــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ا بـ نــــــــــــَ ــــــــــــح َرتـ كــــــــــــَ ــــــــــــح ازٌِ  أَن نــــــــــــَ  مــــــــــــَ

َوااَن بــــــــــــعــــــــــــَد ِإيــــــــــــنــــــــــــاسِ و     نح هــــــــــــَ تح مــــــــــــَ  َأوَحشــــــــــــــــــــــــــَ

  

ا  نـــــــَ ــــَ ُدوَد ل ِت الصـــــــــــــــــــــ  َدلـــــــح ِت أَبـــــــح ئـــــــح ــــو شــــــــــــــــــِ َو ل لــــح  اي عــــَ

ي    ِك الــــــــقــــــــاســـــــــــــــــــــِ بــــــــُ لــــــــح بٍّ قـــــــــَ اًل واَلَن لصـــــــــــــــــــــَ  َوصـــــــــــــــــــــح

  

ٍب  لـــــــَ رَاِن مــــــن حــــــَ هــــــح يـــــــٍر ِإىل الــــــظــــــ  بــــــِ رح مــــــن ســـــــــــــــــــَ  هـــــــَ

َوٍة بــــــــــــــــــــَا ذاَ  الــــــــــــــــــــَورحدِ و       واآسِ َنشــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
َدِة والنُّوِن وَضّمِ الّسيِن ثّم فَتْحِ الَواو : قريةٌ بمصر ، وهي التي اْشتََهَرت اآلن ببَنِي ُسَوْيف ، ومنه بِنِْمَسَوْيه : [بنمس] ا اإِلماُم ، بكسر الُمَوحَّ

ُد بُن عبِد الكافِي بِن َعْبِد هللا األَْنَصاِرّي العباديّ   852الّشافِِعيُّ ، َحدََّث وأَبوهُ وَجدُّه وَولَُده ، مات بمصر سنة  ْمَساِويّ البِنِ  َشْمُس الّدين ُمَحمَّ

 َسِمَع عليه الحاِفُظ السََّخاِويُّ وغيُره.

بٌ  ، بالفَتْح : البَْوسُ  : [بوس] ً  لَه األَْرضَ  باسَ و ، بَاَسهُ يَبُوُسه ، وقد التَّْقبِيُل ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ ومن َسجعَاِت األََساس  .(4) َمبُوسٌ  ، وبَِساطٌ  بَْوسا

 .البائِس ، ما أَْنَت إِالّ  البائِس : أَيَُّها

يُن الُمْعَجَمةُ أَْعلَى. الَخْلطُ  : البَْوسُ و اغانيُّ عن ابِن َعبّاٍد ، والّشِ  ، نَقَلَه الصَّ

. خُشنَ  ُء :الشَّيْ  باسَ و اغانيُّ  ، نقَلَه الصَّ
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ْنعَانِيُّ الَحَسُن بُن َعْبِد و ثُ  األَْنبَاِريُّ ، األَْعلَى البَْوِسيُّ الصَّ ٍد عبُد األَْعلَى  ُمَحّدِ بُن  (5)، هو َشْيُخ الطَّبَرانِّيِ ، وَحِفيُده قاِضي َصْنعَاَء أَبو ُمَحمَّ

د بُن ُمْفِرج القُْرُطبِيُّ ، وحفيُده ا ه والدَّيِرّيِ ، وعنه ُمَحمَّ ِد بِن الَحسِن ، عن َجّدِ ِد بِن َعْبِد األَْعلَى بِن محمَّ لقاِضي أَبو َعْبِد هللا الحَسْيُن بُن محمَّ

ٍد : ْقِر ، قاله  ُمَحمَّ ه عبِد األَْعلَى ، َرَوى عنه أَبو تَّماٍم إِسحاُق بُن الَحسِن ، شيٌخ ألَبِي طاِهِر بِن أَبِي الصَّ  الحاِفُظ.َحدَّث عن َجّدِ

__________________ 
 ابلقلم أيضاً بضمة عل  الباء.« حبر بنط »الطاء والسا مهملة يف مادة بنط  ا نصاً ا وعل  الباء ضمة ا وقيدها يف  ( قيدها ايقوت بضم1)
 وما أثبت عن معجم البلدان نقاًل عن أيب الرحيان.« وقا  : حبر بنطي يف أرض الصقا  والروس من اليواننيا»( ابألصر : 2)
 .«بنط حبر »( زايدة عن معجم البلدان 3)
 ( عبارة األساس : وتقو  : اليوم بساطك مُبوس وغداً أنت  ُبوس.4)
 .«عبد   علي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
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 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 : أَي الَكثِير ، والشيُن الُمْعَجَمةُ أَْعلَى ، كما سيأْتي. بالبَْوِس البائِس جاءَ 

 الِمْصِريُّ ، َذَكَره الَمْقِريِزيُّ هكذا وَضبََطه ، وقد أَْهَملَه الَجَماعةُ. البَْوِسيُّ  بين َعكَّا ونَابُلَُس ، ومنها َعَوُض بُن َمْحُمودٍ  أَيضاً : قَريَةٌ  البَْوسُ و

َدةِ على الهاِء ، يَتَبَْهَرسُ  َمرَّ  : [بهرس] دَ  يَتََهْبَرسُ و ، بتَْقِديِم الُمَوحَّ في َمْشيِه ، عن ابِن َعبّاٍد ، كما  أَي يَتَبَْختَرُ  ةِ ،، بتقديم الهاِء على الُمَوحَّ

 في العُبَاِب ، وهو مثل يَتَبَْيَهُس ، ويَتَبَْرنَس ، ويَتَفَْيَجس ، ويَتَبَْهنَس.

ُ  البَْهسُ  : [بهس] َرْيٍد ، وقال ابُن ِسيَده : هو من ِصفاِت ، عن ابِن دُ  األََسدُ  ، كَحْيَدٍر : البَْيَهسُ  منهو (1)قالَه ابُن ُدَرْيٍد  ، كالَمْنعِ : الُجْرأَة

 األََسِد ، ُمْشتَقٌّ منه.

 من النّاِس. الشَُّجاعُ  كذلكو

 ، عن ابِن َعبّاٍد ، وهي التي إِذا َمَشْت تَبَْختََرْت وَحِقيقَتُه : َمَشْت ِمْشيَةَ األََسِد. من النَِّساِء : الَحَسنَةُ الَمْشيِ  البَْيَهسُ و

ُس : بال الٍم : َرُجٌل يُْضَرُب به الَمثَُل في إِْدَراِك الثَّأْرِ  ، بَْيَهسٌ و  قاَل الُمتلَّمِ

ُه  فـــــــــــَ ز  أَنــــــــــــح ِب اأَلوحلِر مـــــــــــا حـــــــــــَ لـــــــــــَ نح طـــــــــــَ  فـــــــــــمـــــــــــِ

وحتَ     َ
رٌي وخـــــــاَض املـــــــ ِف َقصـــــــــــــــــــــِ ـــــــح ي هـــــــَ ُ  ابلســـــــــــــــــــــ  ـــــــح ي ـــــــَ  بـ

  
 الَخَواِرج. فَِرقِ  : من البَْيَهِسيَّةُ  نُِسَب إِلَْيه بِن قْيس ، (2)، أََحُد بَنِي َسْعِد بِن ُضبَْيعَةَ  : َهْيَصُم بُن جابٍِر الخاِرِجيُّ  بَْيَهٍس  أَبوو

 ، تَبَْختَر. تَبَْيَهسَ و

ً  ، أَي يَتَبَْيَهسُ  جاءَ  يُقَال :و  َء َمعَه.ال َشيْ  فاِرغا

 ، عن َسُمَرةَ بِن ُجْنَدٍب ، وغيِره. ، كُزبَْيٍر : تابِِعيٌّ  بُْهيَس قِْرفَةُ بنُ  أَبُو الدَّْهَماءِ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

يُن لُغَةٌ فيه. البَْهسُ  ِرّماحِ : بَُهْيَسةُ و : الُمْقُل ما َداَم َرْطباً ، والّشِ  : اسُم اْمَرأَةٍ ، قاَل نَْفٌر َجدُّ الّطِ

تح  ــــــــــــَ ةُ َأاَل قــــــــــــال يحســــــــــــــــــــــــــَ ٍر  هبــــــــــــَُ فــــــــــــح نــــــــــــَ ــــــــــــِ  : مــــــــــــا ل

ورُ     هــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــد  ري َتح مــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــه ال  أَرَاُه غــــــــــــــــــــــَ

  
يِن.  ويروى بالّشِ

 وتَيَفَْيَسُج ، ويَتَفَْيَجُس ، إِذا كاَن يَتَبَْختَُر في َمْشيِه. يَتَبَْيَهسُ  وَمّر فاُلنٌ 

 َخَرَج بالّشاِم.القَْيِسيُّ الِكالبِيُّ : أَِميُر َعَرِب الّشاِم ، وفاِرُس قَْيس وَزِعيُمها ، والُمقاِوُم للسُّْفياِنّيِ بِن القَُميطر الِذي  بَْيَهٍس  حِ بنِ ومّحمُد بُن صالِ 

 ِرَك هو لُحْمِقه ، وهو القائُِل :الفَزاِريُّ الُملَقَُّب بالنَّعاَمِة ، أََحُد اإِلْخَوةِ السَّْبعَِة الذين قُتِلُوا وتُ  بَْيَهسٌ و

ا  هــــــــــــَ وســــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــُ ٍة لــــــــــــَ الــــــــــــَ رِّ حــــــــــــَ كــــــــــــُ بــــــــــــَ ح لــــــــــــِ  الــــــــــــح

ا    هـــــــــــــَ وســــــــــــــــــــــــــَ ا بـــــــــــــُ هـــــــــــــا وِإمـــــــــــــّ يـــــــــــــمـــــــــــــَ عـــــــــــــِ ا نـــــــــــــَ  ِإمـــــــــــــ 

  
. بَْيَهٍس  ومنه : أَْحَمُق من َمْخَشِريُّ  ، قاله الزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ِد بِن َعْبِد هللِا الّشافِِعيُّ ، ُولِد سنة  بَُهْرِمسُ  : [بهرمس] ُد بُن علّيِ بِن ُمَحمَّ َسِمَع عنه  820بالضّم : قَْريَةٌ بِجيَزة مْصَر ، منها الشَّْمُس ُمَحمَّ

 .«ه ر م س»وهي أَبو َهْرِميس ، وسيأْتي ذكُرها في : . قلُت 858الحافُِظ السََّخاِويُّ ، مات سنة 

وهو التَّبَْحلُُس ، وقد َمرَّ  ءٌ أَْن يَْطَرأَ اإِلْنَساُن ِمْن بَلٍَد لَْيَس َمعَهُ َشيْ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وابُن َمْنُظوٍر ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو التَّبَْهلُسُ  : [بهلس]

 ِذْكُره.
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اْستِْطراداً ال ِلِزياَدةِ النُّوِن ، فال يَُكوُن ُمْستَْدَركاً عليه ، كما « ب ه س»، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ُهنَا ، ولكن َذَكَره في  ، كَجْعفَر البَْهنَسُ  : [بهنس]

ْخمُ  ال يَْخفَى ، وهو َجاِل ، قالَه ابُن َعبّاٍد. الثَِّقيُل الضَّ  من الّرِ

، أَي يَتَبَْختُر ، قال أَبو ُزبَْيٍد َحْرَملَةُ بُن الُمْنِذِر  يَتَبَْهنسُ و في ِمْشيَتِه يُبَْهنِسُ  ، كأَنَّه الَمنَبَْهنِِس و بَْهنِِس كالمُ  في َمْشيِه يُبَْهنسُ  األََسدُ  : البَْهنَسُ و

 الّطائِيُّ يَِصُف أَسداً :

ــــــــــَ َ ِإذا  ن هــــــــــح ــــــــــَ ب ــــــــــَ ثــــــــــاً  تـ ه َدعــــــــــِ ــــــــــَ ت لــــــــــح ي خــــــــــِ  مَيحشــــــــــــــــــــــــِ

ريِ     ســــــــــــــــــــــــِ كح ــــــــــَ ــــــــــه غــــــــــري ت ُد مــــــــــن َواعــــــــــِ  دعــــــــــا الســــــــــــــــــــــــ 

  
__________________ 

 .205/  1( اجلمهرة 1)
 .«ضبعة»وابألصر  319( عن مجهرة ابن حزم ص 2)
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 وقال أَيضاً في هِذه القَِصيَدةِ يصفه :

ِنســـــــــــــــــــــاً  هــــــح ــــــَ بـ ه  مــــــُ زِعـــــــُ فــــــح ــــــُ َ  يـ ــــــح ي ــــــَ ي ل ُث مَيحشــــــــــــــــــــِ يـــــــح  حــــــَ

ريِ     مـــــــــــــِ ي َأي  َتشـــــــــــــــــــــــــــح َواهـــــــــــــِ رًا لـــــــــــــلـــــــــــــد   ُمشـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــِّ

  
َر ، َمْعناهُ أَنّه يَْمِشي ُمقاِرباً َخْطَوهُ في تَعَظٍُّم وِكبْ قال الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب : وهو   ٍر.َمْنُحوٌت من بََهَس ، إِذا َجَرى ، ومن بَنََس ، إِذا تَأَخَّ

مِّ  كالبَُهانِِس  الَجَمُل الذَّلُوُل ، : البَْهنَسُ و  ، عن أَِبي زْيٍد. ، بالضَّ

ُد بنُ و ثٌ  بَْهنٍس  ُمَحمَّ  ، كان ُمْستَْمِلَي النَّْضِر بَمْرَو ، َروى عن ُمَطّهِر بِن الَحَكِم ، وَغْيِره. الَمْرَوِزيُّ : ُمَحّدِ

ِة َغْياَلَن بِن ُعْقبَةَ بنِ  مَّ  العََدِوّيِ الّشاِعِر ، فَِقيَل هكذا ، وقيل بَُهْيس ُمَصغَّراً. بَْهنٍَس  واْختُِلَف في َجّدِ ِذي الرُّ

  بعُضُهم بِه األََسَد ، وَعمَّ بِِه بَْعُضُهم.خصَّ  : تَبَْخترَ  تَبَْهنَسَ و ، بَْهنَسَ و

، وقد نُِسَب إِليها جماعةٌ من أَْهل العلِم منهم  بَْهنََساِويٌّ و بَْهنَِسيٌّ  األَْدنَى َغْربِيَّ النِّيِل ، والنِّْسبَةُ إِلَْيَها ، كقَْهقََرى : ُكوَرةٌ بَصِعيِد ِمْصرَ  بَْهنَسىو

ُد بُن محّمدٍ : اإِلمام الصُّوفِيُّ الُمفسِّ  ُث َعْبُد الَحّيِ بُن الَحَسِن بِن َزْيِن العَابِدينَ  البَْهنَِسيُّ  ُر الشَّْمُس محمَّ ُر الُمَحّدِ  الشَّافِِعيُّ ، وَشْيُخنا الُمعَمَّ

ْرقَانِّي واإلِ  1175الماِلِكيُّ الّشاِذِليُّ نَِزيُل باُلَق سنة  البَْهنَِسيُّ  ْطِفيِحّيِ والغَْمِرّيِ والبَْصِرّيِ والنَّْخِلّيِ وتوفَِّي سنة وَسِمَع عن الَخَراِشّيِ والزُّ

1181. 

 األَْنَدلِس. من : ناِحيَةٌ بَسَرقُْسَطة بَْيسٌ  : [بيس]

 : ة ، بَمْرَو. بَْيَسانُ و

 فيها ُكُروٌم ، وإِليَها يُْنَسُب الخْمُر قال َحّسان : ة بالّشامِ  أَيضاً : بَْيَسانُ و

ِر  انَ مــــــــــــــــــن مخــــــــــــــــــَح يحســــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ا  بـ ري حهتــــــــــــــــــُ  ختــــــــــــــــــََ

ظــــــــــــامح     رتحَ الــــــــــــعــــــــــــِ ُك فــــــــــــَ وشــــــــــــــــــــــــــِ ًة تــــــــــــُ رحايقــــــــــــَ (1)تــــــــــــِ
 

  
اِل ، وفيه قْبُر أَبي ُعبَْيَدة بن ال َجّراحِ ، وبه كاَن يَْنِزُل َرَجاُء بُن وقال بعُضُهم : هو َمْوِضٌع باألُْرُدّنِ ، فيه نْخٌل ال يُثِْمُر إِلى ُخروجِ الدَّجَّ

 َحْيَوةَ.

ْل ، (2)وأَْنَشَد عليه قوَل حّسان « ب س ن»أَيضاً في  بَْيَسان قلُت : َوأَْوَرَد الَجْوَهِريُّ  يِن  منها القاِضي الفاِضلُ  ، فَْليُتَأَمَّ األَْشَرُف ُمْحيِى الّدِ

ِحيِم بِن عِليّ  أَبو َعِلّيٍ  العَْسقاَلنِيُّ صاِحُب َدواِويِن اإِلْنَشاِء ، وَوِزيُر  البَْيَسانِيُّ  َسْيِن بِن أَْحَمد بِن الفََرجِ بِن أَْحَمَد اللَّْخِميُّ بِن الحُ  عْبُد الرَّ

يِن  لَِفّيِ وابِن َعَساِكر ، وتُوفي سنة  529يُوُسف بِن أَيُّوب ، ُولد سنة  (3)السُّْلَطاِن َصالحِ الّدِ ن هو والّشاِطبِيُّ في َمحّلٍ وُدفِ  596َسِمع من الّسِ

ه  اِب العَْسقَالنِّي شاِرحِ البَُخاِرّي.َواِحٍد بالقُْرِب من تُْربَِة الِكيزانِّيِ ، نقلتُه من ِكتَاِب الفَتْحِ الواِهبِّي في َمنَاقِِب اإِلَماِم الشَّاِطبِّي للّشِ

. قلُت : وهو َجبَل لبني َسْعِد بِن َزْيِد َمنَاة  ع ، باليََماَمةِ  أَيضاً : بَْيَسانُ و  .(4)، نقلَه الّصاَغانِيُّ

 َوْيَسَك. : مثْلُ  بَْيَسكَ و

ً  الّرُجلُ  بَاسَ و  ، قالَهُ الفَّراُء. تََكبََّر َعلَى النّاِس وآذاُهمْ  : يَبِيُس بَْيسا

 .(5)من الّشاِم ، قُرَب َجبَِل اللُّّكاِم ، ويُرَوى فيه التَّْشِديد  كَسحاب : ة ، بيَاسُ و

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلْيه :

. بِئْسَ  ، بالفتح ، لغة في بَْيس  ، َحَكاهُ الفاِرِسيُّ

  ، والباُء والِميُم يَتَعَاقباِن.ماَس يَِميُس بهذا الَمْعنَى أَْكثَرُ  ، إِذا تَبَْختََر ، قال األَْزَهِرّي : باَس يَبِيسُ  وقال الفَّراُء :

 صاِحُب الُمَصنَّفَاِت. البَيَاِسيُّ  : َمِدينَةٌ َكبِيَرةٌ باألَْنَدلُِس من ُكوَرةِ جيّاَن ، منها أَبو الَحّجاج (6)، كَسَحابَة  بَيَاَسةُ و
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ْنِد ، يَُصبُّ في اْلُمْلتاِن. بَيَاسو  كَسحاٍب : نَهٌر َعِظيم بالّسِ

__________________ 
 قا  وهو الصحيح ألن أوشك اببه أن يكون بعده أن والفعر ا وقبر البيت :« تسرع فرت العظام»( قا  ابن بري : الذي يف شعره 1)

 نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــر هبــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــًا وممــــــــــــــــــــــزوجــــــــــــــــــــــة 

غــــــــــــــــــــــىن  يف بــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــوت الــــــــــــــــــــــرخــــــــــــــــــــــامح      مث نــــــــــــــــــــــُ

  

 .«بي »انظر اللسان 

 دواد :قو  حسان وإلا أنشد قو  أيب « بسن»( مل ينشد اجلوهري يف 2)
 َنــــــــــــــــــالت مــــــــــــــــــن َنــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــــــان أيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــض 

 ن مجـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــًا ونـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــؤامُ    

  

 ( يف معجم البلدان : وزير امللك الناصر يوسف.3)
 .«ابن سعد بن زيد بن مناة»( ابألصر : 4)
 ( قيدها ايقوت ابلنص بياس ابلفتح وايء مشددة وألف.5)
 ( قيدها ايقوت بياء مشددة.6)
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 فصر التاءِ 
 الزايالفوحقّية مض 

ي الغَِريق ، أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاحُب اللِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : ، كُصَردٍ  التَُّخسُ  : [تخس] نه ِمْن َظْهِرَها  وذِلك أَنْ  دابَّةٌ بْحِريَّةٌ تُنّجِ تَُمّكِ

ْلِفين باَحِة ، وتَُسّمى الدُّ  .«د خ س»لُمَصنّف في وهي الدَُّخُس ، كما َسيَأْتِي ل ليَْستَِعيَن على الّسِ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

َدةِ وتشديِد الّسين : قريَةٌ قُْرَب قَْفَصةَ  تِبَسَّة : [تبس] يِن ُعَمُر بُن عبِد هللا القَْفِصيُّ  (1)، بكسِر التّاِء وفتح الُموحَّ يُّ  ، منها َسِديُد الّدِ ، كتََب  التِّبَّسِ

 قال الَحافُِظ نقَْلتُه من خّطِ ابِن الُمْنِذِرّيِ مضبوطاً.عنه ابُن العَِديِم ، وَضبَطه ، 

 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [تختنس]

 .«دخنتس»: اسم امرأَة ، ويُقَال فيها ، َدْختَنُوُس ، وَدْخَدنوُس ، هكذا ذَكَره صاحُب اللَِّساِن ، وسيأْتي للمصنف في  تَْختَنُوسُ 

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [تخرس]

ْخِريس ، كذا في العُبَاِب في  التِّْخِريسُ   .«د خ ر ص»، بالَكْسِر : لُغةٌ في التِّْخِريِص ، والّدِ

مِّ  التُّْرسُ  : [ترس] الحِ : الُمتََوقَّى بها ، ، بالضَّ ّمِ ،  تُُروسٌ و ، بالَكْسِر ، تَِراسٌ و ، كِعنَبٍَة ، تَِرَسةٌ و أَتَْراسٌ  ج ، َمْعُروٌف ، م ، من الّسِ ، بالضَّ

 ، قال الشَّاِعر : أَتِْرَسةٌ  قُوُب : وال تَقُل :قال يَعْ 

ا  وســــــــــــــــــــــــــــــَ تح ِشــــــــــــــــُُ  كــــــــــــــــَبن  َِشحســــــــــــــــــــــــــــــًا انَزعــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــَ  و     ا والـــــــــــــــــبـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــَ اُدُروعـــــــــــــــــَ ُوســـــــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــرت 

  
 صاِحبُه وصانِعُه. ، كَشّداٍد : التَّّراسُ و

سُ و التَّتِْريسُ و وإِنََّما أَْطلَقَهُ لُشْهَرتِه قِياساً على ِصيَغِ الِحْرفَِة. َصْنعَتُه ، بالَكْسِر ، التَِّراَسةُ و َس  ، يقال : بالتُّْرِس  ، أَي : التََّستُُّر بهِ  التَّتَرُّ تَتَرَّ

 ، أَي تََوقَّى. بالتُّْرِس 

ِحيحِ الِذي أَْخَرَجه البَُخاِريُّ ، واْختَلَفُوا في َضْبِطه ، فِقيل  ، َضبَُطوه كِمْنبٍَر ، وظاِهُره أَنّه بالفَتْحِ كَمْقعٍَد ، وقد َوقَعَ  الِمتَْرسُ و في الَحِديِث الصَّ

 ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، والصحيُح في َضْبِطه أَنّه َخَشبَةٌ تُوَضُع َخْلَف ، البابِ  : كِمْنبٍَر ، وقِيَل كَمْقعٍَد ، وقيَل بتَْشِديِد الُمثَنّاةِ ، كما في التّْوِشيحِ :

َجاُر  (2) الَمتََّرسُ  ، وفي التّْهِذيبِ  فاِرِسيَّةٌ  بفَتْحِ الِميِم والتاِء وُسُكوِن الّراِء ، كما ضبََطه الحافُِظ ابُن َحَجر ، في َحِديِث البَُخاِرّي ، وهي : الّشِ

نَّصِ التَّْهِذيِب لفظة َمعََها ، ويقال :  (4) [ليس في]و تَخْف َمعََهاأَي ال  الباِب ِدَعاَمةً ، ولَْيس بعََربِّيٍ ، ومعناهُ َمتَْرُس ، (3)الِّذي يُوَضُع قِبََل 

بالّضّمِ ، وهي بالفَاِرِسيَّة َمتَْرُس ، فعَلَى هذا ال َوهم في ِعبَاَرةِ الُمَصنِّف ، كما َزَعَمه شيُخنَا ، إِالّ أَنّهُ  التُّْرسُ  إِّن اْسَم هِذه الَخَشبَِة بالعََربِيّةِ 

بْ  ، كما َجَزَم به ط فأََخلَّ ، وأَّما لَْفُظ البُخاِرّيِ فَمْعناه ال تَخْف ، باالتِّفاِق ، والصحيُح في َضْبِطه ما مرَّ عن الَحاِفِظ ابن َحَجر أَْطلَق الضَّ

 فمعناه : ال تَخْف. َمتَْرس :معناه : َخْف ، فإِذا قِيل :  تِْرسو جماَعةٌ ، وَوافقه أَْهُل اللَِّساِن ، فإِنَّ الِميم عندُهم َعالَمةُ النَّْهيِ ،

ْستَ  ُكلُّ ماو لك  َمتَْرَسةٌ  الِذي ذُِكَر قبل ذِلَك ، وفي األَساس : هو اْلِمتَْرسُ  ، هكذا َضبََطه بكسِر الِميِم ، وهذا يُْشِعُر أَنَّه لَكَ  ِمتَْرَسةٌ  بِه فُهو تَتَرَّ

 ، وهو َمَجاٌز ، أَي كأَنَّه يُتََوقَّى به في النََّوائِِب.

. التُّْرسُ  قال ابُن َعبّاِد :و ّمِ ، كما قالَهُ  (5)، كأَنَّهُ على التَّْشبِيه ، ويُقَال : هو القاُع الُمْستِديُر األَْملَُس  الغَِليُظ مْنَها من َجلَِد األَْرِض : ، بالضَّ

َمْخَشِريُّ ، ومنه قولُُهم : َواَجْهتُ  ً  الزَّ  من األَْرِض ، قال ابُن َميّاَدة : تُْرسا

ه  نـــــــــــــَ دح ىّت أَبـــــــــــــَ رَاَب اأَلرحِض حـــــــــــــَ َ تــــــــــــــُ اح فـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

َن و     هــــــــح رحســــــــــــــــــــــاً َواجــــــــَ ــــــــُ ارِي تـ حــــــــَ وِن صــــــــــــــــــــــَ تــــــــُ  مــــــــن مــــــــُ

  
__________________ 

 مراحر.( زيد يف معجم البلدان بينها وبا قفصة ست 1)
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َرَتحس2)
 . معناه َمرت حس أي ال ختف... ( يف التهذيب : وامل

 ( يف التهذيب : خلف الباب.3)
 ( زايدة اقتضاها السيا  ا انظر التهذيب.4)
 .«األطل »( عن األساس وابألصر 5)



7579 

 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً  الّرُجلُ  اتََّرسَ  . وَحَكى ِسيَبَوْيِه :التّاِرسُ و والفَاِرُس ، واألَْكَشفُ  ، تقوُل : ال يَْستَِوي الّراِجلُ  تُْرس : ذو تَاِرسٌ  َرُجلٌ  ، من باِب  اتَِّراسا

 .بالتُّْرِس  االْفتِعَاِل ، إِذا تََوقَّى

سَ  : ما الِمتَْرَسةُ و  بِه. تُتُّرِ

 الباَب ، وباب تََرسَ  َخْلَف الباِب ، هذا هو األَْصُل ، ثّم اْستُْعِمَل في َغلِق الباِب كيَف كاَن ، يَقُولُوَن : الِمتَْرسُ  ، بالّضّم : هو التُّْرسُ و

يِن الُمْعَجمة. َمتُْروسٌ  ةُ تقُولُه بالّشِ  ، والعامَّ

ْستُ و وفي األََساِس : تََستَّْرُت بك من الَحَدثَان ، َمان. تَتَرَّ  من نِبَاِل الزَّ

َسْت بتُْرِسَهاو  إِبِِلي ِساَلَحها ،وأََخَذتْ   ، إِذا َسِمنَْت وَحُسنَْت وَمنَعَْت بذلك صاِحبَها من العَْقِر. (1) تَتَرَّ

 الشَّْمِس : قُْرُصها وكل ذلك َمجاٌز. تُْرسُ و

أَبو البَقَاِء ُمَحّمُد بُن ـ  وقد دَخْلتَُها ثاَلَث ِمَرارٍ ـ  الِجيِزيَّةِ  ، بالَكْسر : اسٌم لثاَلِث قًُرى بمصَر : في الشَّْرقِيَِّة والِجيِزيَِّة والفَيُّوِم ، فمن تِْرَساو

 وَسمَع على الديمّي والسَّخاِوّيِ. 841، ُولَد بها سنة  التِّْرساِويُّ  َعِلّيِ بِن َخلٍَف الشافِِعيُّ 

 الَحافُِظ. ، كُزبَْيٍر : َجَملة بُن عاِمٍر تابِِعيٌّ َرَوى عن ُعَمَر ، قالَه تَُرْيٍس  وأَبو

سةو ِسيُّ  ، بفتح وتشديد راٍء : قَْريَةٌ باألَْنَدلُِس منها عبُد هللا بُن إِْدِريسَ  تَرَّ  ، هكذا َضبََطه الحافُِظ. التَّرَّ

 ، كإِْدِريس : قريةٌ بمصر من أَعماِل َحْوِف َرْمِسيس. إِتِْريسُ و

ة الَكْلب الَكِلب ، هكذا في المنهاج.، بالّضّمِ : خَشبَةٌ تَُشبّه به ، قال جاِلينُوس  التُّْرسُ و  : إِنها تَنفع من َعضَّ

ةُ  تَِراسُ و  تقوُل : رأْس الَخليج.الَخِليجِ ، بالَكْسِر : قَْريَةٌ في الدَّقَْهِليَِّة بِمْصَر ، بالقُْرب من ِدْميَاط ، وقد َدَخْلتَُها ِمَراراً ، والعّامَّ

ْميَاِطّيِ. ، من قسطة ، كَجْعفَر ، تَْرَوس ونَُصير بن  من ُشيُوِخ الشََّرِف الّدِ

ٌز ، أَو الباقِالُء  ، وفي اللسان : َشَجَرةٍ لَها َحْمُل شَجٍر لَهُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللّْيُث : هو ، بالّضمِّ  التُّْرُمسُ  : [ترمس] َحبٌّ ُمَضلٌَّع ُمَحزَّ

اْلِمْصِريُّ ، وهو من القََطانِّي. وقال في باب الجيم :  (2): الِجْرِجُر  التُّْرُمسُ  ، كما قالَهُ صاحُب اْلِمْنَهاج ، وقال أَبو َحنِيفَةَ : اْلِمْصِريُّ 

يُّ منه أَْصفَر ، وهو أَْقَوى ،الِجْرِجر : الباقِالُء ، وفي اْلِمْنَهاج : هو َحبُّ ُمفَْرطَ  إِلى  التُّْرُمسُ و ُح الشَّْكِل ُمرُّ الطَّْعِم ، منقُوُر الَوَسِط ، والبَّرِ

َستََره : َء َس الشيْ ئَِدةٌ ؛ ألَنّه من َرمَ الدَّواِء أَْقَرُب منه إِلى الِغَذاِء ، وأَجَوُده األَْبيَُض الُكبَاُر الّرِزيُن ، ونَقََل َشْيُخنا عن َجَماَعة أَّن تاَءه زا

 وباقِي الماّدة فيه ما يَُدلُّ على ذلك.

 .(3) ويُْفتحُ  ، أَو َوادٍ  ماٌء لبَنِي أََسدٍ  : تُْرُمسٌ و

 ، بالّضّمِ : ة ، بِحْمَص. تُْرُمَسانُ و

 ، على التَّْشبِيِه. تُْرُمَسةٍ  ، كأَنَّه َجْمعُ  : الُجَمانُ  التََّراِمسُ  قال اللَّْيُث :و

 أَي ِسْرَداباً. بالّضّم ، تحَت األَْرِض  تُْرُمَسةً  َحفَرَ  يُقَال :و

ُجُل ، إِذا تَْرَمسَ  عن ابن األَْعَرابّيِ :و ي من قاَل بِزياَدةِ التّاِء فيه. تَغَيََّب عن َحْرٍب أَو َشْغب الرَّ  ، وهذا يُقَّوِ

 * ومّما يُستدرك عليه :

داً ، فهو إِْن لم يَُكْن تَْصِحيفاً عن الُجَماِن  التَُّراِمسُ  ّم : الِحَماُر ، هكذا رأَْيتُه في التَّْكِملَة مضبوطاً ُمَجوَّ كما تَقَدَّم عن اللّْيِث فحالُه  (4)، بالضَّ

ْل.  حاُل التَُّراِمِز الِذي تَقَدََّم في أََصالَِة تائِه وزيَاَدتَِها ، فتأَمَّ

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [ترنس]
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 ، بالّضّمِ : الُحْفَرةُ تحَت األَْرِض ، هكذا أَوَرَده صاِحُب اللِّساِن ، وهو لغةٌ في التُّْرُمَسِة بالِميِم. التُّْرنَُسةُ 

تَْينِ  التُُّسسُ  : [تسس] ِديئَةُ  هي ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ، بضمَّ ، هكذا نَقَله عنه الصاَغانِيُّ  األُُصوُل الرَّ

لِ   في التَّْكِملَِة والعُبَاِب ، ولم يُبَيِّن الُمْفَرَد ، وال أَْدِري كيَف ذلك. ثّم َظَهر ِلي فيما بَْعُد عنَد التَّأَمُّ

__________________ 
 ( يف األساس : برَتَِستها.1)
 .«جرياجلر »( عن التكملة وابألصر 2)
 ( اقتصر ايقوت عل  الفتح.3)
 .«اجلماز»( عن اللسان والتكملة وابألصر 4)
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ُ  ا وابلّنوِن ا نُِّف ا وصــَوابُه الن ســُ ُصــَ
اَغاينِّ يف ِكَتابـَيحِه ا وقـَّلَده امل ِحيٌف من الصــ  رَاَجَعِة َأن  هذا َتصــح

ُ
عن ابِن اأَلعحرَايبِّ ا  وامل

َدانِه.« ن س س»الصواِب ا وأيحيت للُمَصنِِّف أَيضاً يف كما نـََقَله اأَلزحَهرِي  عل   ُد هلِل تـََعاىَل َعَل  ِوجح  واَ مح
 ، قاله َعْمِرو بُن العاََلِء نَْقالً عن العََرِب ، وأَنَشَد : : الَهالكُ  التَّْعسُ  : [تعس]

ا  ــــــــــــَوقحســــــــــــــــــــــــــَ د  ال عــــــــــــَ ِدي فــــــــــــتــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــُ ُ  يـ ــــــــــــَوقــــــــــــح  ال

الِ      ِ  يــــــــــُ ــــــــــلــــــــــَوقــــــــــح ُن ل دح نح يــــــــــَ امــــــــــَ عحســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ  (1) تـ
  

 الَوْقُس : الَجَرُب ، وتَعَدَّ : تََجنَّْب وتَنَكَّْب.

ْستُِميُّ : الِعثَاُر والسُّقُوطُ  أَيضاً : التَّْعسُ و : هو أَْن يَِخرَّ على َوْجِهِه  التَّْعسُ  على اليََدْيِن والفَِم ، وقِيل : هو النَّْكُس في َسفَاٍل ، وقال الرُّ

 والنَّْكُس : أَن يَِخرَّ على َرأِْسه.

َمْخَشِريُّ ، والَكْسُر غير فَِصيحٍ ،  ِفْعُل كَمنََع وَسِمعَ االْنِحَطاُط ، وال قاَل أَبو إِْسَحاَق : هوو البُْعُد ، قِيَل :و الشَّرُّ ، : التَّْعسُ  قِيل :و ، قال الزَّ

 ، بالَكْسر ، إِذا َهلََك. تَِعسَ : ، أَي أَْهلََكه ، وقاَل َشِمٌر  َمتْعُوسٌ  هللا ، فهو تَعََسهُ  نَقََل الّصاَغانِيُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد :

هذا من الغََرابَِة بَحْيُث تَراهُ ،  قَاَل ابُن سيَِده : ، كَسِمَع. تَِعسَ  قُْلَت : عن غائِبٍ  َحَكْيت (2) نَع ، وِإنكمَ  تَعَْستَ  قلت : بالدُّعاءِ  أَو إِذا َخاَطْبتَ 

، ِإذا َعثَر واْنَكبَّ لَوْجِهه ، وقد تُْفتَُح  تَِعَس يَتْعَسُ : وقال ابُن األَثِيِر  «ِمْسطحٌ  تَِعسَ »قال َشِمٌر : َسِمْعتُه في َحِديِث َعائَِشة َرِضَي هللا عنها : و

 ، كأَنّه يَْدُعو عليه بالَهالِك. تَعَْستَ  العَْيُن ، قال ابُن ُشَمْيٍل :

ً  وفي الدَُّعاِء : ً  لَهُ ، أَي أَْلَزَمه هللا تَعَالَى َهالكاً ، وقولُه تَعَالَى : تَْعسا  ُجوُز أَن يكوَن نَْصباً على َمْعنَىيَ  (3) (هَلُْم َوَأَضلَّ َأْعماهَلُمْ ) فَتَْعسا

 هللا ، قالهُ أَبو إِْسَحاَق. أَتْعََسُهم

ُع بُن ِهالٍل : أَتْعََسهو هللا (4) تَِعَسهُ و  فعْلت أَْفعَْلُت بمعنًى َواِحٍد قال ُمَجّمِ

ا  هـــــــــَ يـــــــــلـــــــــِ لـــــــــِ نح حـــــــــَ ا مـــــــــِ َردحهتـــــــــَُ ـــــــــح وُ  وقـــــــــد أَفـ قـــــــــُ ـــــــــَ   (5)تـ
تَ     َعســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ يِن كـــــــــمـــــــــا   تـ ـــــــــَ ت َعســـــــــــــــــــــــح ـــــــــح ضُ  أَتـ مـــــــــِّ  اي جمـــــــــَُ

  
 : السُّقُوُط على أَّيِ َوْجٍه كاَن. التَّْعسُ و هللا ، أَتْعََسهُ و بنَْفِسه ، تَِعسَ  هللا ، ولكن يُقَال : تَعَسه قاَل األَْزَهِريُّ : قال َشِمر : ال أَْعِرفُ 

ً  وقال بعُض الِكالبِيِّيَن : تَه  تَِعَس يَتْعَُس تَْعسا فما اْنتَعََش ، وِشيَك فال  تَِعسَ  إِن خاَصَم ، وبُْغيَتَه إِن َطلََب ، يقال :، وهو أَْن يُْخِطَئ ، ُحجَّ

ينَاِر  تَِعسَ »في الَحِديِث : واْنتَقََش ،  ْرَهمِ  (6) [وَعبدُ ]َعْبُد الّدِ  وهو من ذِلَك. «الّدِ

ُجُل َعلَى بَِعيِره الَجَواِد إِذا َعثََر فيَقُوُل : ً  ويدُعو الرَّ  َن َغْيَر َجواٍد وال نَِجيٍب فعثََر قال له : لَعاً ، ومنه قوُل األَْعَشى :، فإِذا كا تَْعسا

َرتح  ثـــــــــــــــَ رحاَنٍة ِإَذا عـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ وحٍث عـــــــــــــــَ ذاِت لـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــَ

عـــــــــح ُ     ا فـــــــــالـــــــــتــــــــــ  عـــــــــَ وَ  : لـــــــــَ نح َأنح أَقـــــــــُ ا مـــــــــِ  أَدحَ. هلـــــــــََ

  
هللا ، وَمْعنَاهُ اْنَكبَّ فعَثََر وَسقََط على يََدْيِه وفَِمه ، ومعناه أَنَّه  أَتْعََسهُ  : إِذا يَتْعَسُ  فالنٌ  تَِعسَ  ، وقاَل أَبو الَهْيثَِم : يُقَاُل : تَِعسٌ و تاِعسٌ  َرُجلٌ و

تَِها الِعثَاُر ، فإِذا َعثََرْت قِيل لَها : ً  يُْنَكُر من ِمثِْلَها في ِسَمنها وقُوَّ أَْن يَُكبََّها هللا على هللا ، ولكن يَْدُعو علَْيَها ب تَِعَسك ، ولم يَقُْل لها : تَْعسا

 .(7)َمْنَخَرْيها 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 .َمتْعُوسٌ  وهذا َمْنُحوسٌ 

 .َمتْعََسةٌ  وهذا األَْمُر َمْنَحَسةٌ 

 ناِعٌس. تَاِعسٌ  ومن الَمجاِز : َجدٌّ 

 لَْطُخ َسحاٍب َرِقيٍق في السََّماءِ  ، بالغَْيِن الُمْعَجَمة ، أَْهَملَه الَجْوهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وقال الّصاَغانِيُّ عن ابِن ُدَرْيٍد : هو التَّْغسُ  : [تغس]

 ، قال : ولَْيَس بثَبٍت.
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التاِء وفتحِ الغَْيِن وكسِر الالِم الُمَشدَّدةِ ، أَي في الدَّاِهيَِة ، عن أَبي  بضمِّ  تُغَلٍِّس  قولُُهم : َوقََع فاُلٌن في: : * ومّما يُْستَْدَرُك َعلْيه هنا  [تغلس]

 .«غ ل س»ُعبَْيٍد. ُهنَا نَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن ، على أَنَّ التاَء أَصِليَّةٌ ، وسيأْتِي للُمَصنِّف في 

__________________ 
 .( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية أليب رزمة الفزاري1)
 .«وإذا حكيت»( يف القاموس : 2)
 .8( سورة  مد اآية 3)
 ( ضبطت يف القاموس بكسر العا ا وضبطت يف التهذيب بفتحها.4)
 ابخلاء املعجمة.« خليلها»( عن الصحاح وابألصر 5)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.6)
 ( اللسان : ملنخريها.7)
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ةُ تَْكِسرُ  تَْفِليسُ  : [تفلس] َل : ، بالفَتْحِ ، والعامَّ فقاَل : وبَْعُضُهم يكِسُر تاَءَها ، « ف ل س»، أَوَرَدهُ الّصاَغانِيُّ في  قََصبَةُ ُكْرُجْستَانَ  األَوَّ

َربِيَِّة ، ومن فَتََح التاَء َجعََل الَكلَمةَ عربِيَّةً ، وتكوُن فيكون على َوْزِن فِْعِليٍل ، ويَْجعَُل التاَء أَصِليَّةً ؛ ألَّن الَكِلَمة ُجْرِجيَّةٌ وإِن َوافَقَْت أَوزاَن العَ 

ل. ا بغيِر نارٍ  عنَده على َوْزِن تَْفِعيٍل. فاْنُظْره مع قوِل الُمَصنِِّف وتأَمَّ ألَنَّ َمنَابِعَها على َمعَاِدِن ِكْبِريٍت  عليه ُسوَراِن ، وَحّماماتَُها تَْنبُُع ماًء حارًّ

وقال هناك : وقد تُْكَسُر ، وقد قَلََّد فيه الّصاَغانِيَّ من غير « ف ل س»و في ُحُدوِد أَْرِض فاِرَس ، وأَعاَده الُمَصنِّف ثانِياً في ، كما قِيَل ، وه

 تَْنبِيٍه عليه ، فتأَّمل.

ينَةٍ  التِّلِّيَسةُ  : [تلس] يَستاِن.،  الُخْصبَةُ  ، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال الّصاَغانِيُّ : هي ، كِسّكِ  وهما تِلِّ

ى : التِّلِّيَسةُ و ى: ، كما قالَه األَْزَهِريُّ ، وقال غيُره  َهنَةٌ تَُسوَّ ، وهي ِشْبهُ العَْيبَِة الّتِي تَُكوُن عنَد  (1)ِشْبه قُفٍَّة  من الُخوِص  ِوَعاٌء يَُسوَّ

 ، والَجْمُع تاَلِليُس. (2)القَّصاِريَن 

 ، قاله ثَْعلٌَب. وال تُْفتَحُ  يُوَضُع فيه الَوَرُق ونحُوه ، َسابِ ِكيُس الحِ  أَيضاً : التِّلِّيَسةُ و

 قَاِعدةُ َمْملَكٍة بالغَْرِب ذاُت أَْشَجاٍر وأَْنَهاٍر وُحُصوٍن وفَُرٍض  ، أَْهَملَه الُجْمُهوُر ، وهي : ، بكسِر التّاِء والالَِّم وُسُكوِن الِميمِ  تِِلْمسانُ  : [تلمس]

 :ًرى ، وفِيها يَقُوُل شاِعُرُهموأَْعَماٍل وقُ 

انُ  ســــــــــــــــــــــَ مح لــــــــِ و  تــــــــِ خــــــــُ ا َيســــــــــــــــــــــح ان هبــــــــَِ ــــــــز مــــــــَ ــــــــو َأن  ال  ل

رحخُ     الِم وال الـــــــــكـــــــــَ ا َداُر الســـــــــــــــــــــــ  َدهـــــــــَ عـــــــــح  فـــــــــمـــــــــا بــــــــــَ

  
 وقد نُِسَب إِليها َخْلٌق َكثِيٌر من أَْهِل الِعْلِم.

ينٍ  تِنِّيسُ  [تنس] ومِ  ، قال َشْيُخنا : وَحَكى بعُضهم فَتَْحها : ، كِسّكِ قُْرب ِدْميَاط ،  ، قاله األَْزَهِريُّ ، وهو د ، بجِزيَرةٍ من َجزائِِر بَْحِر الرُّ

يتْ  الفاِخَرةُ  (3) تُْنَسُب إِليه الثِّيَابُ  . قلُت : الّصواُب أَنَّ السالمليهعبن نُوحٍ  بتِنِّيس ، قال شيُخنَا : وَسّماَها بعٌض : تُونة ، يُقَال : إِنَّها ُسّمِ ُُ

يَت تِنِّيس والقسيس ، وأَما (4)تُونةَ من أَْعماِلها كَدبِيق وبُورا  ، ويقال بَناها قليمون من ُملُوِك  السالمعليهبِن حاِم بِن نُوحٍ  بتِنِّيس فإِنها ُسّمِ

قَه البَْحُر ، وكان ُمْلَكهُ تِْسِعيَن سنةً ، وكانت من أَحسِن بِالِد هللا بَساتِيَن وفَواكِ  كاَن لها ِمائَةُ باٍب ، فلّما : هَ ، ويُقَال الِقْبِط ، وبِنَاُؤه الذي قد َغرَّ

ى اليَْوَم ببَُحْيَرةِ َمَضى لِدْقِلْطيَانُوس من ُمْلِكه ِمائَتاِن وإِْحدى  ،  تِنِّيس وثاَلثُون سنةً َهَجم الماُء من البَْحِر على بعِض الَمواِضعِ التي تَُسمَّ

به ، وكان  لى اآلن ، والبَْحُر محيطٌ فأَْغَرقه ، ولم يَزْل يَِزيُد َحتَّى أَْغرقَها بأَْجَمِعها ، وبَِقيَْت بعُض المَواِضعِ التي كانَْت في اْرتِفَاِعها باقِيَةً إِ 

بَها الملُك الكاِملُ  د بُن أَبِي بْكِر بِن أَيُّوب في سنة اْستِْحَكاُم غَرِق هِذه األَْرض قَْبَل أَن تُْفتح ِمْصُر بمائَِة َسنٍَة ، وبَِقيَْت منها بَقَايَا ، فَخرَّ  محمَّ

ْت إِلى اآلن َخرا 624 َن بها النََّصاَرى ، فاْستََمرَّ  باً ، ولم يَْبَق اآلَن إِالّ ُرُسوُمَها.َخْوفاً من أَن يَتَحصَّ

ةً مع كْونِه ُمْعتَلَّ ، بالّضّمِ وكسِر النُّوِن ، قال الصاغانِيُّ : ولو كان مْهُموزاً لكان َموِضُع ِذْكِره فصَل الَهْمَزةِ ، ولو كانَت التّاُء زائد تُونِسُ و

 الفَاِء لكان َموضُع ِذْكِره فصَل الواو.

َرْت من أَْنقاِض  قِيل : إِنَّها ْفِريِقيَّةَ قاِعَدةُ بِالِد إِ  ، وهي من أَْشَهِر ُمُدِن إِْفِريِقيَّة وأَْعَمِرَها ، ُمْشتَِملَةٌ على قِالعٍ  قَْرَطاَجنَّةَ  (5) [َمدينةِ ]ُعّمِ

دٌ وُحُصوٍن وقًُرى وأَعماٍل عاِمَرةٍ. وقد نُِسَب إِليها َخْلٌق َكثِيٌر من أَْهِل الِعلم ، منهم الشيُخ  يِن أَبو بَْكٍر ُمَحمَّ َشْيُخ القُّراِء  التُّونِِسيُّ  َمْجُد الّدِ

 وغيُره. 718واألُصوِليَِّة والنَُّحاةِ بِِدَمْشَق مات سنة 

ينِ و دٍ  َجَماُل الّدِ ُد بُن ُمَحمَّ َكةً  التَّنَِسيُّ  ُمَحمَّ ثٌ ، ويُقَال : ِسْبُط التَّنَِسّيِ ، كما َحقَّقَه الحاِفُظ : ُمحَ  ، محرَّ ، ولم يُبَيِّْن نِْسبَتَه إِلى أَّي  إِْسَكْنَدِريٌّ  ّدِ

شاِطيُّ ،َشيْ  منهم جماَعةٌ فُضالُء ، آِخُرُهْم قاِضي الماِلِكيَِّة بمصر ناِصُر الّديِن  له نْسلٌ  ٍء. قلُت : وهي قريَةٌ بساِحِل إِْفِريِقيَّة كما قاله الرُّ

ُد بُن الُمِعزِّ  ، ومن أَْسالفِِهم التَّنَِسّيِ  أَحَمُد ابنُ  إِبراهيُم بُن عبد  ، ذَكَره َمْنُصوٌر في الذَّْيِل ، ومن هذه القَْريَة أَيضاً : التَّنَِسيُّ  : أَبو َعْبِد هللا ُمَحمَّ

 وذَكر السََّخاِويُّ في (7) 387، وكان يُْفتِي ، مات سنة  (6)، سِمَع من َوْهِب بن َمْيَسَرة  التَّنَِسيُّ  الّرْحمنِ 

__________________ 
َعة.1)  ( اللسان : قـَفح
 واللسان : عند العصارين.« تكون للعصارين»( التكملة : 2)
 وهبا تعمر الثياب امللونة والفرش البوقلمون.« : تين »( يف معجم البلدان 3)
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 .«بورة»( يف معجم البلدان : 4)
 ( زايدة عن القاموس.5)
 وهب بن مسرة.لض من أيب « : تن »( يف معجم البلدان 6)
 .307( يف معجم البلدان : سنة 7)
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َساَن ا ونَسَب ِإليها ُ َّمَد بَن عبِد   تن َ  الض وحء : َأنّ   من القرحِن التاِسِض. الت َنسي   من َأعحَماِ  تِِلمح
 * ومّما يُْستْدَرك َعلْيه :

.النّاِس ، بالّضّمِ : َرَعاُعُهم ، عن ُكراع ، هكذا نقلَهَ ص تُناسُ   احُب اللَِّساِن ، قال : ولم يْعِرْفه األَْزَهِريُّ

وُسوِسه ، أَي من َخِليقَتِِه وُطبَع عليه ، وَجعَل يَْعقُوُب تاَء هذا  تُوِسه والُخلُق ، يُقَال : الَكَرُم من ، بالّضّمِ : الطَّبِيعَةُ والِخيمُ  التُّوسُ  : [توس]

 .«الَحيَاءُ  تُوِسي كاَن ِمنْ »في َحِديِث جابٍِر : وبََدالً من ِسين ُسوِسِه ، وإِليه َذَهب ابُن فاِرٍس ، 

 .رواهُ ابُن األَْعَرابِّيِ  أَْصِل ِصْدٍق. من ُهَو ِمْن نُوِس ِصْدٍق ، أَيْ  يُقَال :و

ً و ً  تُوسا  ُدَعاٌء عليِه. ، مثل بُوساً له ، رواه ابُن األَْعَراِبّيِ أَْيضاً ، وهو لهُ وُجوسا

 ، إِذا آذاهُ واْستََخفَّ به ، وهو ُمْستَْدَرٌك َعلَْيه. تاساه ويُقَال :

بَاِء والَمعِز والُوُعولِ  التَّْيسُ  : [تيس] ، وقَْبَل الَحْوِل َجْدٌي ،  إِذا أَتَى عليِه َسنَةٌ  هو من المغزِ  أَو ، وقِيَل : هو خاصٌّ بالَمعزِ  : الذََّكُر من الّظِ

 .واألُْنثَى َعْنزٌ  تْيسٌ  كذا في الِمْصباحِ ، وقال أَبو َزْيٍد : إِذا أَتَى على َولَد اْلِمْعزى َسنَةٌ فالذََّكرُ 

 كأَْفلٍُس ، في القَِليِل ، قال الُهَذِليُّ : أَتْيُسٌ و ، كِعنَبٍَة ، وتِيََسةٌ  أَتْيَاسٌ و ، في الَكثِيَر ، تُيُوسٌ  ج

ٌة  ــــــــــــَ رِب وٌد وَأغــــــــــــح ٌر ســــــــــــــــــــــــــُ ه أَنحســــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــِ وح ــــــــــــَ  مــــــــــــن فـ

ٌف و و     لــــــــــــــح ٌز كــــــــــــــُ نــــــــــــــُ ه َأعــــــــــــــح اسُ ُدونــــــــــــــَ يــــــــــــــَ ــــــــــــــح  (1) أَتـ
  

 وقال َطَرفَةُ :

ٍة  ولـــــــــــَ حـــــــــــُ ه بـــــــــــفـــــــــــُ بـــــــــــُ عـــــــــــح ار ولـــــــــــِ هـــــــــــَ  مـــــــــــلـــــــــــك الـــــــــــنـــــــــــ 

َو     لــــــــــــح ِر عــــــــــــَ يــــــــــــح ه ابلــــــــــــلــــــــــــ  ونــــــــــــَ لــــــــــــُ عــــــــــــح يــــــــــــُ ِ يـــــــــــــَ  األَتـــــــــــــح

  
 .التُّيُوِس  : َجماَعةُ  َمتْيُوساءُ و

ى بِن َصْفواَن بِن أَُميَّةَ ألَبِي  ُمْمِسُكه ، كَشّداٍد : التَّيّاسُ و لَقَُب  : التَّيّاسُ و .«تَيّاسٌ  (3)ُعَهْيَرةٌ »حاِضٍر األََسِدّيِ :  (2)، ومنه قوُل َعْبِد العُزَّ

 السَّْعِدّي شيخ ألَبِي نُعَْيم الفَْضِل بِن ُدَكْيٍن ، يَْرِوي عن الَحَسن كذا في تاريخِ البَُخاِرّيِ ، وَحِديثُه ُمْنقَِطٌع. الَوِليِد بِن ِدينَار

كةً  التَّيَِس  (4)، هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، والّصَواُب بَيِّنَةُ  بَيِّنُ  تْيَساءُ  َعْنزٌ و الَجبَِلّي في ُطوِلَها ، قال  قْرناَها كقَْرنَيِ الَوِعلِ  لَّتِي، وهي ا ، ُمَحرَّ

باَء ُمْجَرى العَْنِز ، فيَقُولوَن في إِناثَِها الَمعز ، وفي ذُُكوِرَها  ، قال الُهَذِليُّ : التُّيُوس ابُن ُشَمْيٍل : والعَرُب تُْجِري الّظِ

ا و  َبهنــــــــــــ َ اَب كــــــــــــَ يــــــــــــَ ي الــــــــــــثــــــــــــِّ قــــــــــــِ لــــــــــــح ٍة تـــــــــــــُ  عــــــــــــاِديــــــــــــَ

وسُ     يـــــــــــُ ا تــــــــــــُ بـــــــــــاُرهـــــــــــَ تـــــــــــِ ا وانـــــــــــح هـــــــــــَ اٍء َ حصـــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــَ   ـــــــــــِ

  
أِْن لقالُوا : ِكبَاُش ِظبَاٍء.  ولو أَْجَرْوَها ُمْجَرى الضَّ

 األُولَى أَْولى. تُهما. وفي العُبَاِب :وَكْيفُوفِيَّةٌ ، قال : وال أَْدِري ما ِصحَّ  تْيُسوِسيَّةٌ  ، وناٌس يَقُولُوَن : تْيِسيَّةٌ  فيه في الّصَحاحِ :و

اِل بَنِي قَُشْيٍر بالبَاِديَِة ، قيَل : بيَن البَْصَرةِ واليََماَمة ، وإِليها أَْقَرُب ، وقيل : َجبٌَل قريٌب من أََجأَ وَسْلَمى ، وقِيل : من جب ، كِكتَاب : ع تِيَاسٌ و

ْعِر :، وفيه قُِطع ِرْجُل الَحاِرِث بِن َكْعبٍ  اْلتَقَى فيِه بَنُو َعْمٍرو ، وبَنُو َسْعٍد ، فَظِفَرْت بَنُو َعْمٍرو ، َي األَْعَرج ، وفي بَْعِض الّشِ   ، فُسّمِ

 (5)َعنح َصاَلٍح تـَُعرُِّب  تَِياسٍ قتحل  و 
 بَلٌد لبَنِي أََسٍد. : تِيَاَسان ، وقيل : تِيَاسٌ  ُكلٌّ ِمْنُهما ، وفي نَّصِ األَْصَمِعّيِ : َعلَماِن شماِليَّ قَطٍن من ِديَاِر بَنِي َعْبٍس ، : َجباَلنِ  تِيَاَسانِ و

 ، وأَنشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : : نْجَمانِ  التِّيَاَسانِ و

تح أبَُواٍم  لــــــــــــــــــــــــ  رحِح  (6)ابَت و ــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــــــــَ

    َ اح ِ بـــــــــــــَ اح اســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــَ حِ  الـــــــــــــتـــــــــــــِّ طـــــــــــــح َ الـــــــــــــنـــــــــــــ  اح  وبـــــــــــــَ

  



7586 

 

َدُح َأي  َلقحِح   (7)يـَلحَقُحها املِجح

__________________ 
 اخلناعي.( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية ملالك بن خالد 1)
 .«عبد العز »بد  « عبد  »وفيه « عهر»وانظر التكملة « أمية بن حاضر»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«مهرية»وابألصر « عهر»( عن التكملة 3)
 ( هي الجي وردت يف القاموس. ومثله يف اللسان.4)
 ونسبه ألوس بن حجر وصدره فيه :« تياس»( البيت يف معجم البلدان 5)

 مثر ابن غنم إن دخو  تذكرتو 
 وقوله تعرب أي تفسر.

 .«أبدام»( عن اللسان جدح وابألصر 6)
 .«يلفحهما اجملرح»( عن اللسان وابألصر 7)
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 تِيِسي قُْل لَها :»أَيُّوب أَنَّه ذَكر الغُول فقَال : َحِديُث أَبِي  بِه ، ومنه والتَّْكِذيبِ  وتَْكِذيبِه ءِ ، بالكْسِر : َكِلَمةٌ تُقاُل في َمْعنى إِْبَطاِل الشَّيْ  تِيِسيو

يِن َزاياً ؛ لتَقاُرِب  (1)فكأَنَّه قاَل لَها : َكَذْبِت يا خارئَةُ  «َجعَارِ  ةُ تُغيُِّر هذا اللَّْفَظ َوتَقُول : ِطيِزي. تُْبِدُل من الّطاِء تاًء ، ومن الّسِ قال : والعامَّ

 لَمخاِرجِ.ما بَْيَن هِذه الُحُروِف من ا

ُجِل إِذا تََكلََّم بُحْمٍق أَو بما ال يُْشبِهُ َشْيئاً ،« تِيِسيو اْحُمِقي»وقال أَبو َزْيٍد : يُقَاُل :   ُسبَّةٌ. قيل :و لُْعبَةٌ  : تِيِسي *[هي]أَو  للرَّ

يِت : تُْشتَُم الَمْرأَةُ فيُقَاُل : قُوِمي َجعَاِر ،  ّكِ بُعِ وقاَل ابُن الّسِ بُع : وتَُشبَّهُ بالضَّ ، ويُقَال : اْذَهبِي لََكاعِ وَذفَاِر وبََطاِر  َجعَارِ  تِيِسي ويُقَال للضَّ

. كالتَّْيِس  وجعَاِر ، َمْعُدولَةً من جاِعَرة ، وهو الَحَدُث معناهُ ُكونِي َمْخَشِريُّ  في ُحْمِقه يا َضبُُع ، َمثٌَل في األَْحَمِق ، قالَه الزَّ

 عن ابِن فاِرٍس. ليَْرِجَع. للتَّْيِس  َزْجرٌ  ، بكسِرهما : تِْس تِسْ و

ُجلُ  تَيَّسَ  يُقَال :و َ ، وكذلك خيََّسه ، وهو َمَجاٌز. راَضه وَكذِلَك َجَملَه ، إِذا فََرَسه الرَّ  وَذلَّلَّ

زُ   يُقَاُل : اْستَتَاَستْ ، قال ثَْعلٌَب : وال كالتَّْيِس  ، أَي العَْنُز : َصاَرْت كُهوَ  اْستَتْيََستِ  من الَمَجاِز :و ، كما يُقَاُل : اْستَْنَوَق  يُْضَرُب للذَِّليل يَتَعَزَّ

َمْخَشرِ  تَايَسَ  وقد الُمَمارَسةُ والُمَكايََسةُ والُمَدافَعَةُ. ، بالَكْسر : التِّيَاسُ و الُمتَايََسةُ  من الَمَجاِز : بينَُهمو الَجَملُ  يُّ قِْرنَه ، إِذا َماَرَسه ، قاله الزَّ

 وابُن عبّاٍد.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً  الَجْدُي : َصارَ  تَاسَ   ، عن الَهَجِرّيِ. تَْيسا

 .«عن ذِلك (2) ألُتِيَسنَُّهمْ  وهللاِ »في َحِديِث َعِلّيٍ رِضَي هللا َعْنه :  َعْن َكذا ، ِإذا َردَّهُ عنه. وأَْبَطَل قَْولَه ، وقد جاءَ  تَيََّسهو

 الماُء : تَنَاَطح َمْوُجه ، وهو َمجاٌز. تَتَايَسَ و

. َمْخَشِريُّ  ويقال للنَّّكاحِ : ُهَو ِمْن َمتْيُوساِء بَنِي ِحّماَن ، وهو مَجاٌز ، قالَه الزَّ

 : َموِضٌع بين الُكوفَِة والّشاِم. التَّْيِس  : نَْبٌت. وِرْجلَةُ  التَّْيِس  وِلْحيَةُ 

 َخاِليِف اليََمِن.: أََحُد مَ  التَّْيِس  وَجبَلُ 

 فصر اجليم
 مض السا

 * مّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ْوَهِريُّ : َوْعٌر ، كَشأٍْس ، قيل : ال يُتَكلَُّم به إِالّ بعَد َشأٍْس ، كأَنَّه إِتْبَاٌع ، أَورَده صاحُب اللِّساِن ، وأَْهَملَه الجَ  َجأْسٌ  : َمكانٌ  [جأس]

.  والّصاَغانِيُّ

وحِ  ءٍ من ُكّلِ شي : الجاِمدُ  (3) ، بالَكْسر سُ الِجبْ  : [جبس] ِدي ُء ،، والدَّنِي والفاِسقُ  الذي ال يُِجيُب إِلى َخْيٍر. الثَِّقيُل الرُّ الفَْدُم  ُء ، والَجبَانُ والرَّ

ِعيُف ، قال الّراِجزُ  واللَّئِيمُ  ، يَّة ـ  الضَّ  :ـ  السََّماَوةِ لّما َطَوى خاِلُد بُن الَوِليِد بَّرِ

َد   ــــــــــــَ ت َف اهــــــــــــح ــــــــــــح ي ٍض كــــــــــــَ ــــــــــــرافــــــــــــَ ــــــــــــًا ل ب جــــــــــــَ  اي عــــــــــــَ

َدا    ٍر ِإىل كــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــِ رَاق ــــــــــــــــــــُ و َز مــــــــــــــــــــن قـ ــــــــــــــــــــَ  فـ

  

 َبَك  اجلِبح ُ مِخحٌ  ِإذا ما َساَرَها 

َجاِل ، إِذا َكاَن َغبِيًّا  لِجْبسٌ  ويُقَال : إِنَّه  ، عن األَْصَمِعّيِ. (4)من الّرِ

 ، كأَِميٍر. ، ِفيهَما كالَجبِيِس  َولَُد الدُّّبِ ، : الِجْبسُ و

 ، عن ُكَراع. الِجصُّ  : الَِّذي يُْبنَى به ، وهو الِجْبسُ و
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 ، بالّضّم. ُجبُوسٌ و أَْجبَاسٌ  ج

ِدي الفَْسلُ  ، كَصبُوٍر : الَجبُوسُ و  ُء من النّاِس.الرَّ

ِعيفُ  األَْجبَسُ و  ، قال بِْشُر بُن أَبِي خاِزٍم : كالِجْبِس  الَجبَاُن ، : الضَّ

داً  َك َواحـــــــــــِ الـــــــــــِ هـــــــــــَ
َ

ا آيت املـــــــــــ هـــــــــــَ لـــــــــــِ ثـــــــــــح لـــــــــــَ  مـــــــــــِ  عـــــــــــَ

ر      َر  كــــــــُ وِ  الســــــــــــــــــــــ  نح طــــــــُ اَم عــــــــَ بــــــــَ ِ ِإذا خــــــــَ  َأجــــــــح

  
ً  في ُدبُِره : من يُْؤتَى الَمْجبُوسُ و ُجِل الَمأْبُوِن ، الَجبِيسُ و الَمْجبُوسُ  ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : (5)، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  طائِعا ولَْم  : نَْعُت سوٍء للرَّ

 قالَ  (6) يَُكْن في الَجاِهليَِّة إِالّ في نُفَْير

__________________ 
 .«اي جارية»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 زايدة عن القاموس. (*)
 للسان.( ضبطت عن النهاية وا2)
( كذا ابألصــر والقاموس والصــحاح ويف اللســان والتكملة ضــبطت اللفظة ابلقلم ابلفتح يف بع  املعاين ا ففي التكملة ابلفتح للجامد من كر 3)

 ء ا ويف اللسان : اجلَب  ابلفتح اجلبان الفدم.شي
 .«عّياً »ويف الصحاح : « عيّياً »( يف اللسان : 4)
 .210/  1( اجلمهرة 5)
بعد قوله : قا  أبو عبيدة تبعاً للمطبوعة الكويتية والقتضــــــــــــــاء « منهم»قا  أبو عبيدة : وقد أخّران لفظة « إال يف نفري منهم»ألصــــــــــــــر : ( اب6)

 السيا .
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ر أَبو ُعَبيحَدَة : اٍم ا فقد جاَء أَنّه كاَن ِإذا حَتَر َكتح َعَليحِه يـُلحِقُمَها الَوِتدَ  ِمنحُهم : أَبو َجهح رِي  يف   .. بُن ِهشــــــــَ كما قاَلُه الز خَمحشــــــــَ
ُنحِذرِ  َربِيِض األَبـحرَاِر.

ماِن بِن امل ِلُك َعم  الن عح
َ
ُنحِذِر امل

ٍر ا وطَُفيحُر بُن ماِلٍك ا وقابُوُس بُن امل ن ُمُلوِ  اِ ريَِة ا م والزِّبحرَِقاُن بُن َبدح
 وكاَن يـَُلق ُب َجيحَب الَعُروِس.

ُجُل ، ِإذا. تََجبَّسَ و  بُن لَجإِ : (1)في َمْشيِه ، قالَهُ أَبُو ُعبَْيٍد ، قال ُعَمُر  تَبَْختَرَ  الرَّ

ا  اهتــــــــــــــــــــَِ نــــــــــــــــــــَ اطــــــــــــــــــــِ ي ِإىل رَِواِء عــــــــــــــــــــَ  مَتحشــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

بـــــــــــــــ      ا  ـــــــــــــــََ طـــــــــــــــاهتـــــــــــــــَِ ِ  يف َريـــــــــــــــح  الـــــــــــــــعـــــــــــــــانـــــــــــــــِ

  
 يُْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما 

ِعيُف والُمتَبَْختُِر. الِجْبسُ   : الضَّ

 .الِجْبِس  : َموِضعُ  الَجبّاَسةُ و والَمْجبََسةُ ،

 : الغَِليُظ الفَْدُم. الَجبّاسو

ً  وأََخذه يّة. ُمجبسا  ، أَي بالِغْلظة ، عاّمِ

 : * وّمما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه : [جبرس]

 ، بالفَتْحِ : قريةٌ من َحْوِف َرْمِسيس ، من أَعماِل ِمْصر. َجبَاِرسُ  ُر ، وجاَء ِمْنه :. قد أَْهَملَه الُجْمُهوجبرس

 : آِخُر بالِد الدُّنّيا ، ذَكَره الُمَصنِّف في الّصاد. َجابَْرَساو

 فيه ، كَجعََل : َدَخَل. َجَحسَ  : [جحس]

 فُجِحسَ  َسقََط َعْن فََرٍس » ُرِوَي الَحِديُث : وقََشَره ، مثْل َجَحَشه ، بالّشيِن ، َحكاهُ يَْعقُوُب في البََدِل ، وبِهَما ِجْلَدهُ : كَدَحه وَخَدَشه َجَحسو

يِن. فاُلناً : قَتَلَه َجَحسَ و والّشيُن أَْعَرُف. «ِشقُّهُ األَْيَمنُ   ، لُغَةٌ في الّشِ

يِن : يُن ِسيناً. : الَجْحشُ  وقاَل األَْزَهِريُّ في الّشِ ُل الّشِ  الِجَهاُد ، وتَُحوَّ

يِن. الِجَحاش في الِقتاِل : مثْل الِجَحاسُ و  ، لُغَتاِن بالّسين والّشِ

ً و  وقَاتلَه وَزاَولَه على األَْمِر ، كَجاَحشه ، حكاهُ يَْعقُوُب في البََدِل ، وأَنشد : َزاَحَمهُ  : َجاَحَسهُ ِجَحاسا

ــــــــــــــِ  نح ق رحُن عــــــــــــــَ ــــــــــــــقــــــــــــــِ َض ال كــــــــــــــَ عــــــــــــــح ه ِإذا كــــــــــــــَ ــــــــــــــِ  رحن

ا    اســــــــــــــــــــــــــــــــــَ َ ز َ  ِإاّل ِشــــــــــــــــــــِ َك عــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ  َأَب ل

  

ٍ  و  نـــــــــــــــــــــــــــــَ ِذي َروح اَلدًا بـــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإاّل جـــــــــــــــــــــــــــــِ

زَااًل وِإاّل و     اِإاّل نـــــــــــــــــــــــِ اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــــــــِ

  
 ونقَلَه الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ ، وأَنَشَد ألَبِي ِحَماٍس الفََزاِرّي :

 (2) اجِلَحاسِ الص قحِض يف يـَوحِم الَوَغ  و 
 وُمْزاَولَته. ِمْن َجْحِسه وَدْحِسه : أَي َمْكِرهذاَك  يُقال :و

. ، كأَِمير : قبِيلَةٌ  َجِديسُ  : [جدس]  ، كانَْت في الدَّْهِر األَّوِل ، واْنقََرَضْت ، قاله الَجْوَهِريُّ

َكةً  َجَدسٌ و . ، ُمحرَّ  ، من األَْعالِم ، قاله الّصاَغانِيُّ

، وذَكَره األَِميُر بالجيِم  أَو هو تَْصِحيٌف ، والصَّواُب بالحاِء الُمْهَملَةِ  بُن أَُرْيِش بِن ِإراٍش السَُّكونِّي ، َجَدسُ  ، وهو بَْطٌن ِمْن لَْخمٍ  : َجَدسٌ و

 ، وأَّما الِّذي بالَحاِء فإِنَُّهم قوٌم ِسَواُهم ، كما َسيَأْتِي في َموِضِعه. (3)َعلَى الّصواِب 
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ر ما َجَواِدسُ  جو ، قاله أَبو ُعبَْيَدة ، ولم تُْحَرثْ  ولم تُْعَملْ  : األَْرُض لَْم تُْعَمرْ  الَجاِدَسةُ و ُرِوَي عن ُمعَاِذ بِن َجبٍَل رِضَي هللا َعْنهُ :  ، وبه فُّسِ

 ابُن األَْعَرابِّيِ : التي لم تُْزَرْع قَطُّ.وقال  .«قد ُعِرفَْت له في الجاِهِليَِّة َحتّى أَْسلََم فِهَي لَربَِّها َجاِدَسةٌ  من كانَْت له أَْرضٌ »

 وَدَمَس وَطلََق وَدَسَم. َجَدسَ  ، وقد الّداِرُس من اآلثارِ  : الجاِدسُ  قال أَبو َعْمرو :و ، بمعنًى. الجاِدَسةُ  : الَجاِدسُ و

 .َجاِدَسةٌ  ، ومنه : أَْرضٌ  كالَجاِسدِ  ويَبَِس ، ءٍ َما اْشتَدَّ من ُكّلِ َشيْ  : الجاِدسُ و

 اليَابُِس. : الجاِدسُ  الدَّمُ و

__________________ 
 .«عمرو»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( قبله يف الصحاح واللسان2)

 إن عــــــــــــــاش قــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــك مــــــــــــــا أقــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــي    ـــــــــــــــب  مـــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــريب اهلـــــــــــــــامـــــــــــــــات واجـــــــــــــــت

  

 والصقض ابلقاف الضرب ا أو الضرب عل  الرأس.« واحتباسي»يف اللسان : 

 َحَدس اب اء املهملة ا قا  وهو : بطن ضخم. 423 ( ويف مجهرة ابن حزم ص3)



7591 

 

غارُ و : الَبقُّ ، ، بالَكْسرِ  الِجْرِجسُ  : [جرجس] ، وقال : إِنَّما هو اْلِقْرقُِس ، وقال الَجْوَهِريُّ : هو  الِجْرِجسَ  ، وَكِره بعضهم البَْعوُض الّصِ

 لُغَةٌ فيه ، كما سيأْتي.

يُن الذي يُْختَُم به هوقيَل : و الشََّمُع ، : الِجْرِجسُ و ِحيفَةُ. قيل : هوو ، الّطِ َر قَْوُل امرى الصَّ  ِء القْيِس :وبُكّلٍ من ذلك فُّسِ

ِده  لـــــــــــــــح رحِح يف جـــــــــــــــِ َر الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ َر  أَثـ ـــــــــــــــَ   (1)تـ
وامتِِ يف     ِش اخلــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــح رحجــــــــــــــــــِ ِ كــــــــــــــــــنــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــِ

  
 ، من أَْهِل فِلَْسِطين ، وكاَن قد أَْدَرك بعَض الَحَواِريِّيَن ، وبُِعث إِلى َمِلِك الَمْوِصِل ، وهو بَْعَد الَمِسيحِ َعلَْيه : نَبِيٌّ ، عليِه الّسالمُ  ِجْرِجيسُ و

 .هللارحمهالّسالُم ، كذا في الَمعَاِرِف البِن قُتَْيبَةَ ، نقله َشْيُخنا 

يِت ، لَمْجُروسُ ا الصَّْوتُ  ، بالفَتْحِ ، الَمْصَدُر : الَجْرسُ  : [جرس] ّكِ ْوُت نَفُسه ، عن ابِن الّسِ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، أَو َخِفيُّه ، عن اللْيِث ، أَو الصَّ

يت ، ونَقَلَه ابُن ِسيَده ، وَذَكَر فيه التَّْحِريَك أَيضاً عن ُكراعٍ ، ويُْكَسرُ  ّكِ ً جَ  أَو إِذا أُْفِرَد فُتَِح فِقيَل : ما َسِمْعُت له ، عن ابِن الّسِ  َصْوتاً ، أَي ْرسا

ً  وإِذا قالُوا : ما َسِمْعُت لَهُ ِحسًّا وال يِت. ، َكَسُروا ِجْرسا ّكِ  فأَتْبَعُوا اللَّْفَظ ، ولم يَْفُرِق ابُن الّسِ

ً و تَْجِرُسه الَماِشيَةُ الشَّجَر والعُْشبَ  َجَرَست ، بالَكْسِر ، يقال : يَْجِرسُ و ، بالضّمِ ، يَْجُرسُ  اللَّْحُس باللِّساِن ، : الَجْرسُ و :  تَْجُرُسه َجْرسا

ً  البَقََرةُ ولََدَها َجَرَستِ و لَِحستْه ، َمْخَشِريُّ : ولََها ِعْنَد ذِلك َجْرسا ، وقاَل  َجْرسٌ  : لَِحَستْهُ ، وكذِلَك النَّْحُل إِذا أََكلَت الشََّجَر للتَّْعِسيِل ، زاد الزَّ

ً  العََسل تَْجُرسُ  ْحلُ اللَّْيُث : النَّ  لُه  تَْجِرسُ و َجْرسا  .(2)النَّْوَر ، وهو لَْحُسَها إِيّاه ثّم تُعَّسِ

ه ، بالتّحِريِك ، قاَل ابُن ِسيدَ  َجَرسى من اللَّْيِل ، أَي َوْقٌت وطائِفَةً منه. وُحِكَي عن ثَْعلٍَب فيه َجْرسٌ  يُقَال : َمرَّ  ءِ الّطائِفَةُ من الشَّيْ  : الَجْرسُ و

يِن. ُمْعَجَمةً ، والجمعُ   .ُجُروسٌ و أَْجَراسٌ  : ولَْسُت منه على ثِقٍة ، وقد يُقال بالّشِ

ِس  التََّكلُُّم ، : الَجْرسُ و سَ و َجَرسَ  ، وقد كالتََّجرُّ  بالَكْسِر : األَْصُل. ، الِجْرسُ و ٍء وتَنَعََّم. نَقَلَه اللّْيُث.، إِذا ، تََكلََّم بَشيْ  تََجرَّ

هُ بَعُضُهم بالُجْلُجِل ، ومنه الَجْرِس  ، قال ابُن ُدَرْيٍد : اْشتقَاقُه من بالتَّْحِريِك : الَِّذي يُعَلَُّق في ُعنُِق البَِعيرِ  ، الَجَرسُ و ْوِت ، وَخصَّ  ، أَي الصَّ

ُُ يُِحبُّ أَن ال يَْعلَم السالمعليهقيل : إِنََّما َكِرَهه ألَنَّه يَُدلُّ َعلَى أَْصَحابِه بَصْوتِه ، وكان  «َجَرسٌ  ال تَْصَحُب الَمالئَِكةُ ُرْفقَةً فيها»الَحِديُث : 

 العَُدوُّ بِه َحتَّى يَأْتِيَُهم فَْجأَةً.

ً  : الَجَرسُ و  ، نَقَلَه اللّْيُث. الَِّذي يُْضَرُب بِه أَيضا

 : َضَربَه. أَْجَرَسهو

. ، : اسُم َكْلبٍ  َجَرسٌ و  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ل من قَِدَم بَصَدقَاِت ُمَزْينَةَ على النَّبِّيِ  بُن الِطم بِن ُعثَْماَن بِن ُمَزْينَةَ  َجَرسُ و َحابِّيِ ، أَوَّ  .وسلمعليههللاصلىَجدُّ ُشَرْيحِ بِن َضْمَرةَ الصَّ

ْحمِن وَعْوٍف ، وهما من أَتْبَاعِ التّابِعيَن.َوالُد َعْبِد ال ، الَجْعفَِريُّ ، ُكوِفيٌّ ، كُزبَْيرٍ  ، ُجَرْيسٌ و ْحمِن عن التّابِعيَن ، وعنه  رَّ َرَوى عبُد الرَّ

 الثَّْوِريُّ ، وَعْوٌف رَوى َعْنهُ ابُن ُعيَْينَة.

 .َجَرَس يَْجُرسُ  : األَْكُل ، وقد الَجْرسُ  قال أَبو ُعبَْيَدةَ :و

 .، عن ابِن األَْعَرابّيِ  : األَُكولُ  الَجاُروسُ و

 .. كَصبُور : د ، بَْيَن َهَراةَ وَغْزنَةَ  ، َجُروسُ و

 ماٌء بنَْجٍد ، لبَنِي ُعقَْيٍل. : َجُروسو

ِزيُن ، وهو يَُشبَّهُ  (5)، وهو ثالثَةُ أَْصنَاٍف  (4)، ُمعَّرب كاَوْرْس  (3)معُروٌف يُْؤَكُل مثُل الدُّْخِن  : َحبٌّ ، م الَجاَوْرسُ و ، أَْجَوُدَها األَْصفَُر الرَّ

تِه ، وأَْقَوى قَْبضاً من الدُّْخِن ، يُِدرُّ البَْوَل ، ويُْمِسُك الطَّبِيعَةَ.  باألَُرّز في قُوَّ

 قاِضي التّابِِعيّ  األَْعَرجِ األَْسلَِميّ بِن َعْبِد هللا بِن  (6) : ة ، بَمْرَو ، بها قَْبُر َعْبِد هللا بِن بَُرْيَدة بِن الُحصْيبِ  َجاَوْرَسةُ و

__________________ 
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 ( اللسان : يف نفسه.1)
 واألصر كاللسان.« تعسيله»( التهذيب : 2)
 .«الدهن»( عن تذكرة ا داود وابألصر 3)
 .«كادوس»( عن التكملة وابألصر 4)
ومستدير مفر  ا ب هو  .. وهو األجود ا ومستطير صغار يقارب األرز .. ( يف تذكرة داود : وهو ثالثة أصناف : مفرطح أبي  إىل صفرة5)

 أرد ه.
 ( معجم البلدان : اخُلصيب.6)
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رَبَُة َمرحَو ا كما َسيبحيت   .َمرحَو ا َرَو  عن أَبيِه ا وأَبُوه هو اّلِذي نـََز  َمرحَو وُدِفَن هبا مبَقحرَبَِة حصا ا وهَي َمقح
يَّ  ه الّصاغانِيُّ ولم يُعَيِّن في التَّْكِملَة ، وهي، هَكَذا نَقل : ة َجاَوْرسانو َح به في العُباب. (1) بالرَّ  ، كما َصرَّ

ٌب ، معناه القَْريَةُ. ة بأَْصبَهانَ  هكذا بَضّمِ القاف وُسُكون الهاِء : جاوْرَسان قُهْ و  وقُْه : معرَّ

 ، عن ابِن َعبّاٍد. : ما يُْسَرُق من الغَنَِم باللَّْيلِ  الَجِريَسةُ و

ُجُل : عال َصْوتُه. أَْجرسَ و  الرَّ

هِ و  ، قاَل َجْنَدُل بُن الُمثنَّى الحاِرثِيُّ : الّطائُِر إِذا َسِمْعت َصْوَت َمّرِ

ىّت ِإذا  َرسَ حـــــــــــــــــــَ ِر   َأجـــــــــــــــــــح ر  طـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــُ

رِ     اضـــــــــــــــــــــــِ َض ا ـــــــــَ َك لـــــــــَح ـــــــــِ ي ب ظـــــــــِ ـــــــــح ن عـــــــــَ ـــــــــُ تح تـ  قـــــــــامـــــــــَ

  
يِت ، وأَْنشد للّراِجِز : َحَدا ؛ إِذا الَحاِدي أَْجَرسَ و ّكِ  لإِلبِِل ، عن ابِن الّسِ

ِرسح  اِش  َأجـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ ا اي بـــــــــــــــــن َأيب كـــــــــــــــــِ  هلـــــــــــــــــَ

فـــــــــــاِش     َة مـــــــــــن ِإنـــــــــــح لـــــــــــَ يـــــــــــح ا الـــــــــــلـــــــــــ  ا هلـــــــــــَ (2)فـــــــــــمـــــــــــَ
 

  
يِت بالّشينِ  ّكِ واةُ على ِخالفِه. أَي اْحُد لَها لتَْسَمع الُحداَء فتَِسير ، قال الجْوَهِريُّ : ورواه ابُن الّسِ  وأَِلِف الَوْصِل والرُّ

 ، قال العّجاُج : الَجَرِس  مثْل َصْوتِ  الَحْلُي : صارَ  أَْجَرسَ  من المَجاِز :و

ا  َوســـــــــــــــــــــــَ ِي ِإذا مـــــــــا َوســـــــــــــــــــــــح لـــــــــح ُض لـــــــــلـــــــــحـــــــــَ مـــــــــَ  َتســـــــــــــــــــــــح

ا و و     يــــــــــــــــاِدهــــــــــــــــَ ج  يف َأجــــــــــــــــح اارحتــــــــــــــــَ َرســــــــــــــــــــــــــــــَ  َأجــــــــــــــــح

  

 َزفـحَزَفَة الرِّيِح اَ َصاَد اليَـَبَسا

 من بَِعيٍد. اإِلْنَسانِ  َجْرسَ  السَّبُُع : َسِمعَ  أَْجرسَ و

 ، ومنه : التَّْحِكيُم والتَّْجِربَةُ  التَّْجِريسُ  من المَجاِز :و

َستْكَ  قَدْ : » (3)الَحِديُث : قاَل ُعَمُر لَطْلَحة رِضَي هللا عْنُهَما  باألُُموِر ُمَجّرباً ، ويُْرَوى  أَي َحنََّكتَْك وأَْحَكمتَْك وَجعَلَتْك َخبِيراً  ، «الدُُّهورُ  َجرَّ

ين بمعناه. ورُجلٌ  سٌ  بالّشِ سٌ و ُمَجّرِ ٍث وُمعَظٍَّم ، على األَِخيِر اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، ونَاقَةٌ  ُمَجرَّ َسةٌ  كُمَحّدِ بَةٌ في الّسْيِر  ُمَجرَّ بَةٌ ُمَجرَّ : ُمَدرَّ

ُكوِب.  والرُّ

 ، بالّضّم. الُجْرَسةُ  والتَّْنِديُد ، عن ابِن َعبّاٍد ، واالْسمُ  مبالقَْوِم ، التَّْسِميُع بِهِ  التَّْجِريسُ و

يُن لُغَةٌ فيه. االْجتَِراُس : االْكتَِسابُ  قال أَبو َسِعيٍد وأَبُو تَُراٍب :و  ، والّشِ

ُس : التََّكلُّمُ و  .والتَّنَغُُّم ، عن أَبي تَُراٍب ، وقد تَقَدَّم في كالِمه ، فهو تَْكَرارٌ  التََّجرُّ

ُجلُ  (4)وفي العُبَاِب : التَّْرِكيُب يَُدلُّ على الّصْوِت ، وَما بَْعَد ذِلَك فَمْحُموٌل َعِليِه ، وقد ، َشذَّ َعْن  سُ  هَذا التَّْرِكيِب : الرَّ  ، وَمَضى الُمَجرَّ

 من اللَّْيِل. َجْرسٌ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

َكةً  َجرسُ   أَي َصْوت أَْكِلَها ، وقد َطْيِر الَجنَّةِ  َجْرِس  فيَْسَمعُوَن َصْوتَ »الَحِديُث :  ٍء تَأُْكلُه ، ومنهُ يِرَها َعلَى َشيْ صْوُت مناقِ  (5)الطَّْيِر ، مَحرَّ

َت ، أَْجَرسَ و َجَرسَ  ،  َجْرسَ  يِن ، فقُْلُت :، بالشِّ « فيَْسَمعُوَن َجْرَش َطْيِر الَجنَّة»قال األَْصَمِعيُّ : كنُت في َمْجِلِس ُشْعبَةَ قال :  ، إِذا َصوَّ

 وقد تَقدََّمْت له اإِلَشاَرةُ في الُخْطبَِة في التَّْصِحيِف. ، ُخذُوَها َعْنهُ فإِنَّه أَْعلَُم بهَذا ِمنّا فنَظَر إِليَّ وقَاَل :

َكةً : الَحَركةُ ، عن ُكَراع. الَجَرسُ و  ، محرَّ

كت وقُلِّبت. َجِرَسةٌ  وأَرٌض ِخْصبةٌ  ُت إِذا ُحّرِ  ، وهي التي تَُصّوِ
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 ٍء.َشيْ  َجْرِس  (6) [َصْوتَ ]الَحيُّ : َسِمْعَت  أَْجَرسَ  ، وفي التَّْهِذيب : َجْرَسه الَحيُّ : َسِمْعتَ  أَْجَرسَ و

 لفاُلٍن : يَأْنَُس بَكالِمه ويَْنَشِرُح بالَكالِم ِعْنَده. َمْجَرسٌ  وفاُلنٌ 

ةً : فالنٌ  َمْجَرسٌ  : فاُلنٌ  هللامهرحوقال أَبو َحنِيفَة   .(7) [من عنده]لفاُلٍن ، أَي يَأُْخذُ منه ويَأُْكل  َمْجَرسٌ  لفاُلٍن ، أَي َمأَْكٌل وُمْنتَفٌَع ، وقال َمرَّ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان :  لة هبمذان أو قرية.1)
 .«اجرس هلا»بد  « روح بنا»حذيفة الفزاري ا قا  : والرواية : ( التكملة ونسبه ملسعود عبد نيب ا ارث بن حجر بن 2)
 ( يف النهاية واللسان : ومنه حديث عمر : قا  له طلحة.3)
 .«من»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 ( يف الصحاح واللسان بفتح فسكون.5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
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 ما َعَدا ُحُروَف اللِّيِن : اليَاَء واألَِلَف والَواَو. َمْجُروَسةٌ  الَحْرِف نَْغَمتُه ، وَسائُِر الُحُروفِ  َجْرسُ و

 : النَّْحُل ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : الَجَواِرسُ و

ا  هــــــــــَ نــــــــــح رَاِء مــــــــــِ مــــــــــح لــــــــــَ  الــــــــــثــــــــــ  ر  عــــــــــَ ظــــــــــَ َواِرسٌ يــــــــــَ   جــــــــــَ
ا    اهبــــــــَُ ٌب رِقــــــــَ ــــــــِش ُزغــــــــح ُب الــــــــرِّي هــــــــح ُض صــــــــــــــــــــــُ رَاضــــــــــــــــــــــِ  مــــــــَ

  
 النَّْحِل : ذُُكوُرَها. َجواِرسُ  َل :وقِي

. وُجَرْيٌس كُزبَْيٍر : َشْيٌخ يَْرِوي عنه ُزَهْيُر بن ُمعَاِويَةَ. أَْجَرسَ و الَحْلُي : كأَْجَرَس ، اْنَجَرسَ و َمْخَشِريُّ  بِه صاِحبُه ، نقلَهُ الزَّ

ّم : قَْريَةٌ من َجِزيَرةِ ابِن نَْصٍر ، من أَعْ   َماِل ِمْصر.وُجَرْيَساُن ، بالضَّ

 والُجَرْيَساُت : قَْريَةٌ من أَْعَماِل الَمنُوفِيَّة من ِمْصَر ، نُِسَب إِليها أَْشُموُم.

ْخمُ  ، بالّضّمِ : الُجَرافِسُ و ، بالكسِر ، الِجْرفاسُ  : [جرفس] َجاِل ، وكذِلك الشَِّديدُ  ، عن ابِن فاِرٍس ، وقال غيُره : هو الضَّ ،  الجَرْنفسُ  من الّرِ

 والشيُن المعَجَمةُ لغةٌ فيه ، عن ِسيبََوْيِه ومن تَبِعَه من البَْصِريِّيَن.

أِْس ، وقِيل : الَجَمُل العَِظيمُ  : الُجَرافِسُ و الِجْرفاسُ و  الغِليُظ الُجثَِّة. الرَّ

جاَل والفَرائَس ،، كأَنَّه وُ  األََسُد الَهُصورُ  : الُجَرافِسُ و الِجْرفاسُ و  ، إِذا َجْرفََسه َجْرفَسةً  يَُجوز أَْن يكوَن َمأُْخوذاً منو ِصَف بذلك لَصْرِعه الّرِ

 ، عن ابِن فاِرٍس ، وأَْنَشد ابُن األَْعَرابِّيِ : َجَرفَه: قيل و ، عن ابِن األَْعرابِّيِ ، َصَرَعه

ا  ا أَدحَبســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــن بحشــــــــــــــــــــــــًا ســــــــــــــــــــــــاِجســــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــَبن  كــــــــــَ

ِه     يـــــــــــــِ يح  ـــــــــــــَح يـــــــــــــ  بـــــــــــــِ َ صـــــــــــــــــــــــــــَ اح ابـــــــــــــَ رحَفســـــــــــــــــــــــــــَ  جمـــــــــــــَُ

  
يَْعنِي بَْيَن ، وهو قوُل أَبِي العَبّاِس ، يَقُول : كأَنَّ ِلْحيتَه بَْيَن فكَّْيِه َكْبٌش َساِجِسيُّ ، يَِصُف  قال الصاَغانِيُّ : َجعََل َخبَر َكأَنَّ في الظَّْرِف. قلُت :

 ِلْحيَةً َعِظيَمةً.

ْيغَُم ، كذا  َشِديداً  أَْكالً  أَكلَ  : (1) فاُلنٌ  َجْرفَسو ومنه : رُجٌل َجْرفَِسيٌّ ، ويَُجوُز أَن يُكوَن تَْسِميَةُ األََسِد َمأُْخوذاً من هذا ، ولهذا قِيَل لَهُ : الضَّ

 في العُبَاِب.

 :* ومّما يُْستَْدَرُك عليه 

، قال الّصاَغانِيُّ : ويَُجوُز أَْن يَُكوَن تَْسِميَةُ األََسِد َمأُْخوذاً  َجْرفَْستَهو  أَْوثَْقتَه فقد قَْعَطْرتَهءٍ : ِشدَّةُ الَوثَاِق ، وقال األَْزَهِريُّ : ُكّل َشيْ  الَجْرفَسةُ 

 من هذا ؛ ألَنَّهُ إِذا أََخَذ الفَِريَسةَ فكأَنَّه أَْوثقََها فال تُْفِلُت ِمْنهُ.

ُجُل الضَّخْ  الَجَرْنفَسُ  : [جرنفس]  ُم الشَِّديُد.، كَسَمْنَدٍل : الرَّ

 وأَْنَشَد : الَجِسيمُ  أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو ، بالَكْسرِ  الِجْرهاسُ  : [جرهس]

ىَن  كــــــــــح ــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ي نح ـ وَِّ  عــــــــــَ ا حــــــــــُ رحهــــــــــاسِ ومــــــــــَ   جــــــــــِ
دَ     ِة اأُلســـــــــــــــــــــــــح رحســـــــــــــــــــــــــَ رَاسِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــن فــــــــــــَ  َأاب فـــــــــــِ

  
 الّصاَغانِيُّ عن ابِن ُدَرْيٍد.، نَقَله  األََسُد الغَِليُظ الشَِّديدُ  أَيضاً : الِجْرَهاسُ و

 ، أَي َمسَّه ولَمَسه. اْجتَسَّهُ و بيَِده ، َجسَّهُ  ، وقد : الَمسُّ باليَِد ، كاالْجتِساِس  الَجسُّ  : [جسس]

ةٌ. الَمَجسَّةُ  : َجسَّه الَّذي تقُع عليِه يََداهُ إِذا َمْوِضعُهو  ، كالَمَجّسِ ، ويقال ، مَجسَّتُه حارَّ

ُص األَْخبَارِ  : الَجسُّ  من الَمَجاِز :و بََحثُْت عنه ، كتََحسَّْسُت ،  فاُلناً ، ومن فاُلٍن : تََجسَّْستُ  ، قال اللِّْحيَانِيُّ : كالتَّجسُِّس  البَْحُث عنها ،و تَفَحُّ

أَن يْطلُبَه لغَْيِره ، وبالَحاِء : أَن يَْطلُبَه لنَْفِسه ، وقيل :  بالِجيِم : التََّجسُّسُ  وقِيَل : (2)ِمْن يُوُسَف وأَِخيه  فتَجسَُّسوا ومن الّشاذِّ ِقَراَءةُ من قََرأَ :

 ، كأَِميٍر : الَجِسيسُ و ُسوسُ الجا ومنه البَْحُث عن العَْوراِت ، وبالحاِء : االْستَِماُع ، وَمْعنَاُهَما َواِحٌد في تََطلُِّب َمْعِرفَِة األَْخبَارِ  بالِجيِم :

 .(3)األَْخبَاَر ، ثّم يَأْتِي بها ، والنَّاُموُس : َصاِحُب ِسّرِ الَخْيِر  يَتََجسَّسُ  ، وهو العَْيُن الِذي لَصاِحِب ِسّرِ الشَّرِّ 
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. الَجَواسُّ  قاَل الَخِليُل :و  ، ونََسبَهُ ابُن ِسيَده لألََوائِِل ، وهي َخْمٌس : اليََداِن والعَْيناِن والفَُم ، والشَّمُّ ، والسَّْمُع ، والَواِحَدةُ حاسَّةٌ  : الَحَواسُّ

 وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : وقد يُكوُن بالعَْيِن أَيضاً. قْلُت : واْستِْعَمالُه في غْيِر اليَِد َمَجاٌز.

__________________ 
 كاملثبت يف األصر.« وفالن»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « وفالانً »( يف القاموس 1)
 .87( سورة يوسف اآية 2)
 .«اخلرب»( عن اللسان وابألصر 3)
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َل إِذا أَْحَسنَت األَْكَل اْكتَفَى النّاِظُر بذِلك في َمْعِرفَِة ِسَمنِها من ألَنَّ اإِلبِ  ، وإِنََّما قِيل ذلك« َمَجاسَُّها أَْفَواُهَها»في الَمثَِل : أَْحنَاُكَها ، أَو يُقَال : و

َمْخَشِريُّ : إِذا َرأَْيتََها تُِجيُد األَْكَل أَّوالً فكأَنََّما َجَسْستََها ، ويَقُولُون : َكْيف تََرى ويَْضبِثَها. يَُجسََّها أَنْ  لَى فتَقُوُل : دالَّةٌ عَ  ؟َمَجسَّتَها وقال الزَّ

َمِن.  الّسِ

بُرُؤوِسَها وأَْحنَاِكَها ؛ فإِن وَجَدْت َمْرتَعاً  َجسَّتْ  وقال أَبو َزْيٍد : إِذا َطلَبَْت َكأل يُْضَرُب في َشَواِهِد األَْشيَاِء الظَّاِهَرِة الُمْعربَِة عن بََواِطنِها

ْت ، فالَمَجاسُّ َعلَى ه [َرَمتْ ]  ِهي. (1)بَِها  تُجسُّ  ذا : الَمَواِضُع التيبرُؤوِسَها فَرتَعَْت ، وإِالَّ َمرَّ

ْدرِ  ، إِذا كانَ  الَمَجّسِ و الَمَجسَّةِ  فاُلٌن َضيِّقُ  من الَمَجاِز قَْولُُهْم :و كَ  في ولم يَُكْن َواِسَع السَّْرِب ، ويُقَال : َغْير َرِحيِب الصَّ  ِضيٌق. َمَجّسِ

 ويَْستَبِيَن ، قال الّشاِعُر : أََحدَّ النََّظَر إِلَْيِه ليَْستَثْبِتَ  ، إِذا بعَْينِه َجسَّهُ  من المَجاِز عن ابِن ُدَرْيٍد :و

مح : و  ُت هلــــــــَُ ــــــــح ل ــــــــُ ِ  قـ ــــــــح ل ــــــــطــــــــ  ــــــــذِّائِب ال ٍة كــــــــال ــــــــَ ي ــــــــح ت ــــــــِ  ف

اال    بــــــــــــــحــــــــــــــًا قــــــــــــــد زَاَ  َأوحــــــــــــــَ  ِإيّنِ أََر  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  

وا مُث   ــــــــُ ب وحصــــــــــــــــــــــَ ــــــــاعحصــــــــــــــــــــــَ وهف م  َجســــــــــــــــــــــ  هــــــــِ ــــــــِ ن ــــــــُ ي  أَبعــــــــح

ِ  قـــــــــــد زَ     مـــــــــــح رحُن الشـــــــــــــــــــــــــ  وحُه وقــــــــــــَ فـــــــــــَ تـــــــــــَ  االمّث اخـــــــــــح

  
صاِدٌق ، ولكنه  (3) [عنه]، وقال الّصاَغانِيُّ : هو في ِحَكايَتِه  (2)اْختَفَْوهُ : أَْظَهُروه ، وهكذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، وَحَكاه عن ابِن ُدَرْيٍد 

وايَةُ   َحسَّهُ وأََحسَّهُ بَمْعنًى ، والبَْيتَاِن لعُبَْيِد بِن أَيُّوَب العَْنبَِرّيِ ، والروايَة :: بالَحاِء ، يُقَال « َحسُّوه»تَْصِحيٌف ، والّرِ

م  هــــــــــــِ نـــــــــــــِ يـــــــــــــُ وه أَبعـــــــــــــح وا مُث  َحســــــــــــــــــــــــــ  َزوحَزعـــــــــــــُ  فـــــــــــــاهـــــــــــــح

ِ  قـــــــــــد زَاال    مـــــــــــح رحُن الشـــــــــــــــــــــــــّ وحُه وقــــــــــــَ تـــــــــــَ تـــــــــــَ  مُثّ اخـــــــــــح

  
ُكوا واْنتَبَُهوا َحتَّى َرأَْوه ، واْختَتُْوه : أََخذُوه.  اْهَزْوَزُعوا : تََحرَّ

 قلُت : ومثلُه بَخّطِ أَبِي َزَكِريّا في ِديَوانِه ، وقال : َحسُّوه ، وأََحسُّوه بمْعنًى.

 قالَهُ اللَّْيُث ، زاَد في اللِّسان : َزَعُموا. لدَّّجال.فتَأْتِي بها ا ، األَْخبَارَ  تَُجسُّ  (4) : َدابَّةٌ تكوُن في الَجزاِئرِ  الَجّساَسةُ و

 وهي الَمْذُكورةُ في َحِديِث تَِميٍم الّداِرّيِ.

ويُْرَوى ألَبِي  (6)، فكأَنَّه قد َجسََّها ، ومنه قوُل ماِلِك بِن خاِلٍد الُخنَاِعّيِ  كَكتَّاٍن : األََسُد الُمَؤثُِّر في الفَِريَسِة ببََراثِنِه (5) الَجّساسُ  من الَمَجاز :و

 ذَُؤْيٍب أَيضاً ، في ِصفَِة األََسِد :

رُه  افـــــــــِ وٌب َأ ـــــــــَ بـــــــــُ ِة َمشـــــــــــــــــــــــح ِديـــــــــهـــــــــَ ُب الـــــــــبـــــــــَ عـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــَ

    ِ اح قــــــــــــَ دح َرُت الشــــــــــــــــــــــــــِّ ٌب َأهــــــــــــح واثــــــــــــِ اسُ مــــــــــــُ  َجســــــــــــــــــــــــــّ

  
 .(8)األَْرَض ، أَي يََطُؤَها  َجسَّاٌس يَُجسُّ  : (7)وقال أَبو َسِعيٍد الَحَسُن بُن الُحَسْيِن السُّكَِّريُّ 

 َراِجٌز. أَبو الِمْقَداِم : بُن قَُطْيبٍ  َجّساسُ و

ةَ  َجّساسُ و  وتَْغِلَب بِن وائٍِل ، كما تَقدََّم في بّس ، وفيه يَقُوُل ُمَهْلِهٌل : وبَسبَبِه َهاَجْت َحْرُب بَْكرٍ  قَاتُِل ُكلَْيِب بن َوائِل الشَّْيبَانِيُّ : بُن ُمرَّ

رٍو  مـــــــــــــح رحِء عـــــــــــــَ َ
يـــــــــــــُر املـــــــــــــ تـــــــــــــِ يـــــــــــــٌر مـــــــــــــا قـــــــــــــَ تـــــــــــــِ  قـــــــــــــَ

اسُ و     ـــــــــــــــرِ  َجســـــــــــــــــــــــــــــّ رِي ر َة ُذو ضـــــــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــُن مـــــــــــــــُ

  
 .«ز ر ر»وقَتَلَه ِهْجِرُس بُن ُكلَْيٍب ، وله كالٌم تقَدَّم في 

ْحمِن بنُ و ثِيَن. َجّساسُ و من أَتْبَاعِ التَّابِِعينِ  الِمْصِرّي : َجّساٍس  َعْبُد الرَّ ٍد : من الُمَحّدِ  بُن ُمَحمَّ

قَبِيلٍة  والتَِّميِمّي بِن عْمِرو بِن َعْبِد هللا بِن لَُؤّيِ بِن َعْمِرو بِن الحاِرِث بِن تَْيِم هللا بِن عْبِد َمنَاةَ بِن أَّد : أَب كِكتَاٍب ابُن نُْشبَةَ بن َربِيعٍ  ، ِجَساسٌ و

ْهرانِّي ، أَُخوهُ ُعثَْماُن بُن ُزفََر :  ِجَساٍس  ، من َولِده ُمَزاِحُم بُن ُزفََر ابِن ِعاَلج بِن الَحاِرِث بِن عاِمِر بنِ  بِيعِ الزَّ ، عن ُشْعبَةَ ، وعنه أَبو الرَّ

 َحدََّث عن يُوُسَف بن ُموَسى القَّطاِن وَغْيِره ، وأَنشد ابُن األَْعَرابِّي :
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ا  يـــــــَ اســـــــــــــــــــــاً َأحـــــح ه  ِجســـــــــــــــــــــَ َرعـــــــُ ا حـــــــاَن َمصـــــــــــــــــــح  فـــــلـــــمـــــــّ

لـــــــ       اســـــــــــــــــــــاً خـــــــَ هح  ِجســـــــــــــــــــــَ ونـــــــَ مـــــــُ حـــــــح ـــــــَ ي َواٍم ســـــــــــــــــــــَ ـــــــح  ألَقـ

  
__________________ 

وما أثبت عبارة املطبوعة الكويتية كما صــــححها « . هذه املواضــــض الجي    جماهرة.. فإن وجدت مرتعاً بر وســــها رتعت»( العبارة يف األصــــر 1)
  ققها عن العباب.

 .52/  1مهرة : ( اجل2)
 ( زايدة عن التكملة.3)
 ( يف التهذيب واللسان : جزائر البحر.4)
 .«جساس»( عن القاموس وابألصر 5)
 وهو ما أثبتناه.« اخلناعي»وصّوبت يف املطبوعة الكويتية « اخلزاعي»( ابألصر 6)
 حتريف.« التشكري»( ابألصر 7)
 .«يطويها»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 8)



7599 

 

ْف له فِْعٌل. ، بالَكْسِر : َزْجٌر للبَِعيرِ  ِجسْ و  ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : لم يَتََصرَّ

 (1) تََجسَُّسوا (َوال)قولُه تَعَالَى : و

ُكّل ذِلك  ، ثُوا على العَْوَراتِ أَي ُخذُوا ما َظَهَر وَدُعوا ما َستََر هللا َعزَّ وَجلَّ ، أَو ال تَْفَحُصوا َعْن بَواِطِن األُُموِر ، أَو ال تَْبحَ  قال ُمجاِهٌد :

 ، بالِجيم ، وقد تقدََّم الفَْرُق بْينَه وبيَن التََّحسُِّس ، بالَحاِء ، وهو َمجاز. التََّجسُِّس  من َمعَانِي

َها َرَعتْهُ  ، إِذا اإِلبُِل الَكألَ  اْجتَسَّتِ  من الَمَجاِز :و  ، أَي أَْفَواِهَها ، وفي األََساِس : اْلتََمَستْهُ بأَْفَواِهَها. بَمَجاّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

يَاِن حيُث يَْخُرُج من األَْرِض على َغْيِر أُُروَمٍة  َجسُّ  : الَجسُّ  لِّ  .(2)النَِّصّيِ والّصِ

َي األََسدُ  َجسًّا األَْرضَ  َجسَّ  ويُقَال : ً  : َوِطئََها ، ومنه ُسّمِ  .َجّساسا

َماِدّي. الَجّساسُ  : ُكوفِيٌّ َرَوى عن َجْعفَِر بِن ُمَحّمِد بن شاِكٍر ، وإِبراِهيُم بُن الَوِليدِ  الَجّساسُ  وهاِشُم بُن َعْبِد الَواِحدِ   يَْرِوي عن أَبِي بَْكٍر الرَّ

ِد بِن ع َجسُّوس وَعْبُد الّسالِم بُن َحْمُدون بِد هللا كتَنُّوٍر : َحدََّث عن إَِماِم الَجَماَعِة َسيِِّدي عبِد القَاِدِر الفاِسّيِ وغيِره ، وعن َشْيخِ َمَشايِِخنَا ُمَحمَّ

ِجْلماِسّيِ ، ومحّمُد بُن َعْبِد الّرّزاِق بِن عبِد القَاِدِر بنِ  َمْشِقيُّ ، سمَع َعلَى ا َجّساٍس  الّسِ ْيِن الِعَراقِّيِ والَهْيثَِمّيِ ، مات سنة األَِريِحيُّ الّدِ  .874لزَّ

يُن األُولَى ُمْعَجَمةٌ  ِجْشِنسُ  : [جشنس] ، على مثال ِزْبِرجٍ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الّصاغانِيُّ : هو من األَْعالِم ، غيُر  ، بالَكْسِر ، والّشِ

ِد بِن أَْحَمَد بنِ جَ  ُمْنَصِرٍف ، للعَلَِميّة والعُْجَمِة ، وهو اسمُ  ثِ  األَْصفََهاِنّيِ  ِجْشنِسَ  ّد أَبِي بَْكٍر ُمَحمَّ  بن صاعد. الُمَحّدِ

 * وفَاتَه :

ُد بُن نَْصِر بِن َعْبِد هللا بِن أَبَاِن بن نُه أَحَمُد من ُشيُوخِ األَْصبََهانِيُّ يَْرِوي عن ِإْسَماِعيَل بِن َعْمٍرو البََجِلّي ، وَعْنه أَبو الشَّْيخِ ، وابْ  ِجْشنِسَ  ُمَحمَّ

 : راِوي ُجْزِء لَُوْيٍن. ِجْشِنسُ و ابِن مْردَويه ، وأَبو َجْعفٍَر أَْحَمُد بُن ُمَحّمِد بِن الَمْرُزبَاِن بِن أَّد ،

ِجيُع ، ُمَولَّدٌ  الَجْعسُ  : [جعس] . : الرَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، كما نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، وقال غيُره : الِميُم فيه زائَِدةٌ ، وأَنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : يه الُجْعُموسُ اسُم الَمْوِضعِ الَِّذي يَقَُع فِ  : الَجْعسُ  أَو

مح  ِر اأَلصــــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح ُم ابهلل وابلشــــــــــــــــــــــــــــــ   أُقحســــــــــــــــــــــــــــــِ

نح شــــــــــــــــــــــــاٍء     َك مــــــــــِ مح  (3)مــــــــــا لــــــــــَ عــــــــــَ َر  وال نـــــــــــَ  تـــــــــــُ

  

َتَحمح  ُسح
رَت امل  ِإاَل َجَعاِميَسَك وسح

 لُغَةٌ ، ولو قال : َمْوِضعُه ، ألََصاَب.قلُت : وكسُر الِجيِم فيه 

، ِصفَة على فُْعلُوٍل ، فُشبِّهَ  الَجْعِس  اللَّئِيُم الِخْلقَِة والُخلُِق القَبِيُح ، عن األَْصمِعّيِ ، كأَنَّه ُمْشتَقٌّ من القَِصيُر الدَِّميمُ  ، بالّضّمِ : الُجْعُسوسُ و

جاِل بالُخْرِء و  ، وَرُجٌل ُدْعبُوٌب ، وُجْعبُوٌب ، الَجعاِسيسُ  أَيضاً ، حكاه يَْعقُوب ، وهم ُجْعُسوسٌ  نَتْنِه ، واألُْنثَىالساقُِط الَمِهيُن من الّرِ

فُنَاأَ »في الَحِديِث : و، إِذا كاَن قَِصيراً َدِميماً ،  ُجْعُسوسٌ و  ِلٌق.َصْهصَ  لُجْعُسوسٌ  وقاَل أَعرابِيٌّ المرأَتِه : إِنَّكِ  «يَثِْربَ  بَجعاِسيِس  تَُخّوِ

 اٌف ، َعلَْيَك العَفَا ، وقُبِّح منَك القَفَا.فقالَْت : وهللا إِنََّك لِهْلبَاَجةٌ نَُؤوُم ، َخِرٌق َسُؤوٌم ، ُشْربَُك اْشتِفَاٌف ، وأَْكلَُك اْقتِحاٌف ، ونَْوُمَك اْلتِحَ 

يتِ  ّكِ يِن والّسيِن ، وذِلك إِلى قَماَءةٍ وِصغٍَر وقِلٍَّة ، يُقَال : هو منوُجعْ  ُجْعُسوسٌ  :ـ  في ِكتَاِب القَْلِب واإِلْبَدالِ ـ  وقاَل ابُن الّسِ  ُشوٌش ، بالّشِ

يِن ، قال َعْمُرو بُن َمْعِديَكِرَب : َجعَاِسيِس   النّاِس ، قال : وال يُقَاُل بالّشِ

ٍر  كــــــــــــح ُم بــــــــــــُن بــــــــــــَ ه ُجشــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ وح تح حــــــــــــَ َداعــــــــــــَ  تــــــــــــَ

ه و     مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ يـــــــــــــ ُ َأســـــــــــــــــــــــــــح اســـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــَ  الـــــــــــــّراَِببِ  جـــــــــــــَ

  
ْمرٍو آِكِل الُمَراِر ، واْسُم ه الَجْوَهِريُّ ، وقال الّصاغانِيُّ : وهذا تَْصِحيٌف قَبِيٌح ، وإِنََّما ُهو ِلغَْلفَاَء أَِخي ُشَرْحبِيَل بن الحاِرِث بِن عَ هَكذا أَْنَشدَ 

 َغْلفَاَء َمْعِديَكِرُب ، وقيل : َسلََمةُ ، وأَّولُه :
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__________________ 
 .12اآية ( سورة ا جرات 1)
 .«أزمنة»( عن التكملة وابألصر 2)
 .«إبر»من « : جعم »( يف اللسان 3)
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والً  ٍش َرســــــــــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــَ غح َأاَب حــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ  َأال أَبــــــــــــــــــح

ي    َك ال  ــــــــــــــــَِ َوابِ فــــــــــــــــمــــــــــــــــالــــــــــــــــَ  ُء ِإىل الــــــــــــــــثــــــــــــــــ 

  

ا  يـــــــــــــــن اِس حـــــــــــــــَ ريحَ الـــــــــــــــنـــــــــــــــّ مح َأن  خـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

اَلبِ     جـــــــــــــــاِر الـــــــــــــــكـــــــــــــــُ يـــــــــــــــٌر بـــــــــــــــَا َأحـــــــــــــــح تـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــَ

  

َلهَتَداَعتح   .... َحوح

 الخ.

ُجُل : تَعَذََّر. تََجعَّسَ و  الرَّ

 بََذا بِلَسانِه. ، إِذا تََجعَّسَ  من الَمَجاِز :و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْخُم. الَجِعيسُ   ، كأَِميٍر : الغَِليُظ الضَّ

 كما سيَأْتِي. (1)« جعمس»في  هللارحمه، بالّضّمِ : النَّْخُل في لُغَِة ُهَذْيل ، وذكَره الُمَصنُِّف  الُجْعُسوسُ و

مِّ  الُجْعبُسُ  : [جعبس] يِت هو (2) ، بالضَّ ّكِ  كعُْصفٍُر. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن الّسِ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة والعُبَاِب ، وصاحُب اللّساِن. المائِقُ  (3) ُعْصفُوٍر : مثال : الُجْعبُوسُ  قال غيُره :و

َح بِه في  ، كعُْصفُورٍ  الُجْعُموسُ  : [جعمس] ِجيعُ  فإِنَّ ِميَمه زائَِدةٌ وإِنَّ َوْزنَه فُْعُموٌل ، وهو :« جعس»، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ُهنَا ، ولكن َصرَّ  الرَّ

 ، وأَنشَد : َجعَاِميسُ  : ما يَْطَرُحه اإِلْنَساُن من ِذي بَْطنِه ، وَجْمعُه الُجْعُموسُ  ٍد :، قاَل أَبو َزيْ 

مح  عـــــــــــــَ َر  وال نــــــــــــــَ ٍر تــــــــــــــُ نح ِإبـــــــــــــح َك مـــــــــــــِ  مـــــــــــــا لـــــــــــــَ

كَ ِإال     يســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــامـــــــــِ مح  جـــــــــَ حـــــــــَ تـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح
ُ
رَت امل  َوســـــــــــــــــــــــح

  
ُجُل : َجْعَمسَ و ةٍ َواِحَدة الرَّ فَْعَمَل  َجْعَمسَ  َوزنُ  ، قاَل الصاَغانِيُّ : ، بالّضمِّ  ُجعَاِمسٌ و ُمَجْعِمسٌ  وهو ، وقِيَل : إِذا َوَضعَه يابِساً ، َوَضعَهُ بَمرَّ

 .ُجعَاِمسٌ  لزياَدةِ الميِم ، وكذِلك

 .«جعس»قْلُت : فِلَذا لم يُْفِرْد بمادَّةٍ َواحدة ، بل َذَكَره في 

 الُجْعُموَسةُ و ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد ، وقد تَقَدََّم أَنَّ في لُغَةَ ُهَذْيٍل في اْسِم النَّْخل الُجْعُسوُس أَيضاً ، والجمُع الَجعَاِسيُس. : النَّْخُل ، ُهَذِليَّةٌ  الَجعاِميسُ و

ّمِ  . ماٌء لبَنِي َضبِينَةَ  : (4)، بالضَّ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

اغانِيُّ ، وهو ِجْعاَلنُ : ال الَجعَانِسُ  : [جعنس] ، كما َسيُْذَكُر في موِضِعه ،  قَْلُب َعَجانِسَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وَصاِحُب اللَِّساِن ، وأَْوَرَدهُ الصَّ

 وهو عن ابِن َعبّاٍد ، كما في العُبَاِب.

ً  كفَِرَح ، من الطَّعَاِم ، َجِفسَ  : [جفس]  .َجِفسٌ  ، وهو اتََّخمَ  ٍة :، كَسحابَ  َجفَاَسةً و ، محّرَكةً  َجفَسا

ِعيُف الفَْدمُ  الِجْفسُ و  .(5)، لُغَةٌ في الِجْبِس ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  ، بالَكْسِر ، وكَكتٍِف : الضَّ

 ، كما َمرَّ عن ابِن َعبّاٍد. كالَجِفيِس  اللَّئِيُم ، : الِجْفسُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 نَْفُسه منه : َخبُثَْت. َجِفَستْ 

 مثل بَْيَطٍر وبِيَْطٍر : َضِعيٌف فَْدٌم ويُْرَوى بالحاِء ، كما سيأْتي. ِجيَْفسٌ و َجْيفَسٌ  وحكى الفَاِرِسيُّ : َرُجلٌ 

 ، أَي َضْخٌم جاٍف. َجِفسٌ و ِجْفسٌ  وفي النَّواِدِر : فالنٌ 
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 بَْطنَه.: َرُجٌل من بَْلعَْنبَِر كاَن قد اْبتُِلَي ب َجفَاَساءُ و

ً  : [جلس] ً و ، بالّضّم ، َجلََس يَْجِلُس ُجلُوسا قال  «فأَْعُطوا الطَِّريَق َحقَّه الَمْجلَس إِلى (6)فإِذا أَتَْيتُْم »الَحِديُث :  ، ومنه ، كَمْقعَدٍ  َمْجلَسا

 إِنَّما هو ِلَمْن كاَن ُمْضَطِجعاً ، والقُعُود لَمْن كان قائِماً ، باعتِبَاِر أَنَّ  الُجلُوسَ  األَْصبََهانيُّ في المفردات وتَبعه الُمَصنُِّف في البََصائِِر : إِنّ 

ُر في الُمْضَطِجِع ، والقَاِعُد بِخاَلفِه ، فيُنَاِسبُ  (7)َمْن  الَجاِلسَ   أَْجلَْستُهوَ   القائَِم.كاَن يَقصد االرتِفَاَع ، أَي َمكاناً ُمْرتِفعاً ، وإِنَّما هذا يُتََصوَّ

 تَعَدَّى بالَهْمَزةِ.يَ 

، ونقَلَه الّصاَغانِيُّ عن الفَّراِء وقال :  َمْجِلَستِكَ و َمْجِلِسكَ  ، بالَهاِء ، حكاُهَما اللِّْحيَانِيُّ ، قال : يقال : اْرُزْن في كالَمْجِلَسةِ  َمْوِضعُه ، الَمْجِلسُ و

 هو كالَمَكاِن والمَكانَة ،

__________________ 
 خطب.« جع »الكويتية ( يف املطبوعة 1)
 ( ضبرت ابلقلم يف التكملة بفتح فسكون ففتح.2)
 ( ضبرت يف التكملة بفتح فسكون فضم ا شكال. أما األصر فكاللسان.3)
 ( ضبطت يف معجم البلدان ا ضبرت قلم ا ابلفتح ا ماء لبين ضبينة من غيّن قرب جبلة.4)
 .93/  2( اجلمهرة 5)
 وانظر ما ال حظه حباشيته.« فإذا أبيتم إالّ »املطبوعة الكويتية : ( كذا ابألصر ا وصححه  ق  6)
 .«ملن»( ابألصر 7)
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يحُخنا وَأغرب يف الَفرحِ  من ِل ِ  قا  شـــَ َجح
رَِمِة الحَمنحِهيِّ عن: بكســـِر اّلالم  امل عليها  اجلُُلوسِ  الَبيحت ا وابلَفتحِح : َموضـــُض الت كح

ِر ؛ ألَنّه اسٌم ملابغرِي ِإذحٍن ا قا  : وال َيظحَهُر للفَ  ٌه بر الص واُب فيِه ابلَكسح  عليه. ُ حَل ُ  تحِح فيه َوجح
 يُْجلَسُ  : الَهْيئَةُ التي الِجْلَسةُ  وقاَل َغْيُره : الِجْلسة ، ويُقَال : هو َحَسن الَجاِلسُ  ، بالَكْسِر : الَحالَةُ الَّتِي يَُكوُن عليها الِجْلَسةُ  في الّصحاح :و

 عليها ، بالَكْسر ، على ما يَطَِّرُد عليه هذا النَّْحُو.

ُجلُ  كتُؤَدةٍ  ، الُجلََسةُ و  .الُجلُوِس  الَكثِيرُ  : الرَّ

يٍت ، كما في نُْسَختِنَا ، وقد سَ  جلِّيُسكَ و ، كأَِميٍر ، كما تَقُول ِخْدنُك وَخِدينُك ، َجِليُسكَ و ، بالكْسِر ، ِجْلُسكَ  يُقَال : هذاو قََط من بَْعِض ، كِسّكِ

 .َجِليَسةٌ  للُمَذكَِّر ، واألُْنثَى الَجِليسُ و : يَقَُع على الَواِحِد والَجْمعِ والُمَؤنَِّث والُمَذكَِّر ، الِجْلسُ  ، وقِيل : ُمَجاِلُسك األُُصوِل ، أَي

 .يَُجاِلُسونَك الذين ُجلََساُؤكَ  : ُجالُّسكَ و

يَ  ِض ، بالفتْحِ : الغَِليُظ من األَرْ  الَجْلسُ و من األَْرِض ،  َجْلٍس  ، وهو : أَْن يََضَع َمْقعََده في الُجلُوس ، هذا هو األَْصُل في الَمادَّةِ ، ومنه ُسّمِ

َح به أَْربَاُب االْشتِقاِق ، وِذْكُر الفَتْح ُمْستَْدَرٌك.  كما َصرَّ

 َغليٌظ. : َجْلسٌ  ويُقَال : ُشْهدٌ  العََسلِ  : الشَِّديُد من الَجْلسُ و

 من الشََّجِر. : الغَِليظُ  ْلسُ الجَ و

ْخَرةِ ، والَجْمعُ  النّاقَةُ الَوثِيقَةُ الِجْسمِ  : الَجْلسُ و  ، قال ابُن ُمْقبٍِل : أَْجالسٌ  الشَِّديَدةُ الُمْشِرفَةُ ، ُشبَِّهت بالصَّ

ُض  الســـــــــــــــــــــــاً فـــــــــَبمجـــــــــحَ ا  َأجـــــــــح هـــــــــَ ـــــــــُ وقـ َدادًا َيســـــــــــــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــِ

ـــــــــــــــــــّرِعـــــــــــــــــــاُء     اِإد  ِإذا راَح ال يـــــــــــــــــــَ ائـــــــــــــــــــِ  رِعـــــــــــــــــــَ

  
 .ُجالَّسٌ  والكثيرُ 

َجالِ : وقاَل اللِّْحيَانِيُّ  ُجالّسٌ  كذِلَك ، والَجْمعُ  َجْلسٌ  وَجَملٌ  : َوثِيٌق َجِسيٌم ، قِيَل :  َجْلسٌ  وَجَملٌ  َجْلسٌ  ، وناقَةٌ  َجْلسٌ  ُكلُّ َعِظيٍم من اإِلِبِل والّرِ

ً  ةٌ : يُسّمىأَْصلُه َجْلٌز. فقُِلبَت الزاُي ِسيناً ، كأَنَّهُ ُجِلَز َجْلزاً ، أَي فُتَِل حتّى اْكتَنََز واْشتَدَّ أَْسُره ، وقالت طائِفَ   لُطوِله واْرتِفَاِعه. َجْلسا

ِرّماُح :، قال ال في اإِلنَاءِ  تَْبقَى بَِقيَّةُ العََسلِ  : الَجْلسُ و  ّطِ

لــــــــــح ُ مــــــــــا و  هــــــــــا  جــــــــــَ رححــــــــــِ اٍر َأطــــــــــاَع ِلســــــــــــــــــــــــَ كــــــــــَ  أَبــــــــــح

وُع     ِ َوشــــــــــــــــــــــــــــــُ اح ٍر ابلــــــــــــــــَواِديــــــــــــــــَ ىَن مثــــــــــــــــََ (1)جــــــــــــــــَ
 

  
ُ  : الَجْلسُ و ا قال ُحْميَُد بُن ثَْوٍر يَُخاِطُب اْمَرأَةً ، فقالَْت لَهُ : َما َطِمَع أََحٌد فّي قَطُّ ، فَذَكَرْت أَْسبَاَب اليَأِْس ِمْنهَ  في الِفنَاِء ال تَْبَرُح. تَْجِلسُ  الَمْرأَة

 : (2)، فقَالَْت 

ًة  ــــــــــــــــــَ ارِي ُت جــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ن اِدَ كــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــَ ا ل ــــــــــــــــــّ  أَم

بـــــــــــــــح ِ     بـــــــــــــــاِء وا ـــــــــــــــَ ُت ابلـــــــــــــــر قـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح فـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــحـــــــــــــــُ

  

َرَزين  ُر أَبــــــــــــــــــــــح دح ىّت ِإذا مـــــــــــــــــــــا اخلـــــــــــــــــــــِ  حـــــــــــــــــــــَ

ٍة     لــــــــــــــــَ اُ  بــــــــــــــــَزوح َذ الــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح ِ نــــــــــــــــُ  جــــــــــــــــَ

  

يِن و  بـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــُ رحقـ ـــــــــــــــــــــَ اَء تـ وحهـــــــــــــــــــــَ اَرٍة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َ  ِبـــــــــــــــــــــِ

لــــــــــــــــح ِ و     ِذ ا ــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ر  كــــــــــــــــمــــــــــــــــَ ٍم لــــــــــــــــَِ  حــــــــــــــــَ

  
 في قَْوِمَها. الشَِّريفَةُ  : الَمْرأَةُ  الَجْلسُ  أَو

يَْت بذِلَك. الَجْلسُ و وفي الُمْحَكم : بِالد نَْجدٍ  ْزَهِريُّ فَخصَّصَ من الغَْوِر ، وزاَد األَ  (3): ما اْرتَفََع  الَجْلسُ و  : نَْجٌد ، ُسّمِ

 ٍء ؛ إِنَّما هو على ما َحَكاهُ قاَل ابُن ِسيَده : وهذا ليَس بَشيْ  الَمْجِلِس  أَْهل ليَْشَهُدوَن بَكَذا وَكَذا ، يريدُ  الَجْلسَ و الَمْجِلسَ  َحَكى اللِّْحيَانِيُّ : إِنَّ و

الَِّذي هو ال محالَةَ اسٌم لَجْمعِ فاِعٍل ، في قِيَاِس قَْوِل  الَجْلس ، وهذا أَْشبَهُ بالَكاَلِم ؛ لقوله : الُجلُوِس  الَجَماَعةُ من : الَمْجِلسَ  ثَْعلٌَب من أَنَّ 

 ِسيَبَوْيِه ، أَو َجْمٌع له ، في قِيَاِس قَْوِل األَْخفَِش.
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 ، عن ابِن َعبّاٍد. الغَِديرُ  : الَجْلسُ و

__________________ 
 ( قا  أبو حنيفة وترو  : ُوشوُع ابلضم ا وهي الضروب واألنواع.1)
( األبيات يف الصحاح واللسان منسوبة للخنساء. قا  ابن بري الشعر  ميد بن ثور ا قا  : ولي  للخنساء كما ذكر اجلوهري ا وكان محيد 2)

لاطب امرأة فقالت له : ما طمض يّف أحد قرت ا وذكرت أســــــــــــــباب اليبس منها فقالت : أما حا كنت بكراً فكنت  فوفة مبن يرقبين وحيفظين 
ــ  نظمه محيد عل  لساهنا) منزد ال أتر  أخرج منه  بوسة يف وأما حا تزوجت وبرز وجهي فإنه نبذ الرجا  الذين يريدون أن يروين  (البيت األو ـ

ــــــــــــــ  نظمه محيد)ابمرأة زولة فطنة ا تعين نفسها  د مث قالت : ورمي الرجا  أيضاً ابمرأة شوهاء أي حديدة البصر ترقبين وحتفظين ا و  (البيت الثاينـ
 ..«.. حم يف البيت ال يربح كا ل  الذي يكون للبعري حتت الربذعة أي هو مالزم للبيت

 .«عن»( التهذيب واللسان : 3)
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َدةِ ، كما في الُمِحيِط. الَوْقتُ  : الَجْلسُ و  ، هكذا في النَُّسخِ بالتّاِء الُمثَنّاةِ ، والّصواُب : الَوْقُت ، بالُمَوحَّ

 ، عن ابِن َعبّاٍد. قلت : وهو خالُف النِّْكِس قاَل الُهَذِليُّ : الطَِّويلُ السَّْهُم  : الَجْلسُ و

رٌي  ٌ  َقصـــــــــــــــــــــــــــِ كـــــــــــــح ِب النـــــــــــــِ ِ الـــــــــــــذِّئـــــــــــــح وح  كـــــــــــــمـــــــــــــَ

ه وال     ــــــــــــــَ رِق ــــــــــــــُبغــــــــــــــح ــــــــــــــح ٌ ف ل وُج  جــــــــــــــَ مــــــــــــــُ (1)عــــــــــــــَ
 

  
 العَتِيُق. الَخْمرُ  : الَجْلسُ و

 الطَِّويُل ، قال الُهَذِليُّ : العَاِلي وقِيَل : هو الَجبَلُ  : الَجْلسُ و

ٍة  قـــــــــــَ َذاِف شـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــِ ـــــــــــح ر  عـــــــــــلـــــــــــ  أَق ظـــــــــــَ  َأوحىَف يـــــــــــَ

لــــــــــــح ٍ     رُ  جــــــــــــَ جــــــــــــَ اُف وا ــــــــــــَ طــــــــــــ  زِ   هبــــــــــــا اخلــــــــــــُ  يــــــــــــَ

  
ُجُل الفَْدمُ  ، الِجْلسُ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ :و . بالَكْسِر : الرَّ  الغَبِيُّ

 بن الحاِرِث بِن بَْكِر بِن ثَْعلَبة بِن ُعْقبَةَ بِن السَُّكوِن ، أَبو قَبِيلٍَة من السَُّكوِن. (2)بِن تَُدوَل  بُن عاِمِر بِن َربِيعَةَ  ِجْلسُ  بال الٍم ،و

 ، وقِيَل : ظاِهُر العَْيِن ، قال الشَّّماُخ : َما َحْوَل الَحَدقَةِ  ، وَضبََطه الصاَغانِيُّ بالفَتْحِ َضْبَط القَلَِم : ، بالكسرِ  الِجْلِسيُّ و

ا  هـــــــَ ـــــُ ن ـــــح ي ِب وعـــــَ َذيـــــــح ـــــعـــــــُ ـــــَ  مـــــــاِء ال تح عـــــل حـــــــَ  فـــــــَبضـــــــــــــــــــح

ا     فـــــــَ ِب الصـــــــــــــــــــــ  اكـــــــَوقـــــــح هـــــــَ ـــــــ  ي لحســـــــــــــــــــــِ و رَا جـــــــِ غـــــــَ ـــــــَ دح تـ  قـــــــَ

  
 الِكْنِديُّ ، يَْرِوي َزْيُد بُن ِهالِل بِن قُْطبَةَ الِكْنِديُّ عنه ، إِن َصّح. ، كغَُراٍب : ابُن َعْمروٍ  الُجاَلسُ و

 صحابِيّاِن. بِن الّصاِمِت بِن خاِلٍد األَْوِسيُّ : بُن ُسَوْيدِ  الُجاَلسُ و

 الوضوِء.اليَْربُوِعيُّ له ُصْحبَةٌ ، َروْت عنه بِْنتُه أُمُّ ُمْنِقٍذ في  (3)بُن َصْلٍت  الُجالسُ  وفَاتَه :

* ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : ُكْلَشاَن ، ومثلُه قوُل اللّْيِث ُمعَّرب ُكْلَشنَ  ، الَمْجِلِس  نِثَاُر الَوْرِد في مع َضّمِ الِجيِم : ، بتَْشِديِد الالَِّم الَمْفتُوَحةِ  الُجلََّسانُ و
َر قوُل األَْعَشى :: الَوْرُد األَْبيَُض  الُجلََّسانُ  ، وكالُهَما َصِحيٌح ، وقِيَل : (4) ْيحاِن ، وبه فُّسِ   ، وقِيَل : هو َضْرٌب من الرَّ

نــــــــــا  انٌ لــــــــــَ ل ســــــــــــــــــــــــَ ٌج  جــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــَ فح نــــــــــَ َدهــــــــــا وبـــــــــــَ نــــــــــح  عــــــــــِ

ا و     مــــــــَ نــــــــَ مــــــــح نــــــــَ وُش مــــــــُ رحَزجــــــــُ َ
رَبٌ واملــــــــ نــــــــح يســــــــــــــــــــــَ (5)ســــــــــــــــــــــِ

 

  

ٌن و  وحســــــــــــــــــــــــــــــــَ رحٌو وســــــــــــــــــــــــــــــــَ رِيييف ومــــــــــــــــــَ  آٌس وخــــــــــــــــــِ

ا    مــــــــــَ ــــــــــ  ي غــــــــــَ ــــــــــَ ٍن تـ رِّ َدجــــــــــح ــــــــــا يف كــــــــــُ ن حــــــــــُ ــــــــــِّ ب  ُيصــــــــــــــــــــــــَ

  
ِب ، وفي ِكتَاِب  الُجلَّسانُ  األَْخفَُش :وقاَل  ْيحاُن ، ومثلُه البِن الَجَواِليِقّيِ في الُمعَرَّ « الّساِمي في األَساِمي»: قُبَّةٌ يُْنثَُر عليها الَوْرُد والرَّ

فَِّة والّدّكِة وما يَْجِري الُجلَّسانُ  للَمْيدانِّيِ : ُب ُكْلَشاَن ، هكذا َذَكَره مع الصُّ  ُجلََسائِه َمْجَراُهَما ، ومن َسَجعَاِت األَساِس : كأَنَّه ِكْسَرى مع : ُمعَرَّ

ةٍ في أَْعالَها الَوْرُد. فإِذا َعَرْفَت ذلك َظَهر لَك القُ   ُصوُر في ِعبَاَرةِ الُمَصنِِّف.في ُجلََّسانِه ، قال : وهي قُبَّةٌ كانَْت له يُْنثَُر عليه من ُكوَّ

« خ ل س»أَبُو النََّدى ، هكذا َذَكَرهُ الّصاَغانِيُّ ُهنَا ، وَسيَأْتِي أَيضاً في  (6)قالَه  لبَنِي ُعقَْيٍل ، أَو بَنِي فُقَْيٍم. كانَ  سٌ ، بالّضّمِ : فَرَ  ُمَجاِلسٌ و

ْل.  مثل ذِلَك ، فليُتَأَمَّ

ِه  (7) الُحبَابِ  الُحَسْيِن بِن َعْبِد هللِا بِن أَْحَمَد التَِّميِمّي الّسْعِدّي ، ُعِرَف بابنِ  َعْبد العَِزيِز بن : لَقَبُ  ، كأَِميرٍ  الَجِليسُ  القاِضيو ، وهو لَقَُب َجّدِ

لُُهم : الَخِليفَةَ ، وللقَاِضي الفَاِضِل فيه َمَدائُِح َكثِيَرةٌ ، وقد َحدََّث هو وَجَما يَُجاِلسُ  عبِد هللا ، وإِنَّما لُقَِّب بذِلَك ألَنَّه كانَ  َعةٌ من أَْهِل بَْيتِه ، فَأَوَّ

ِقلِّّي ، وابنُه إِبراِهيمُ  ْكِر الّصِ ْحمِن بُن الُحَسْيِن أَبُو القَاِسِم ، َحّدَث عن محّمِد بِن أَبِي الذِّ لِفّي ،  أَُخوه عبُد الرَّ بُن عبِد الّرْحمِن َحدَّث عن الّسِ

لِفيَّ ، وغير هؤالِء. [أَبو]بِن ِرفَاَعةَ ، وابُن أَِخيِه وَعْبُد القَِويَّ بُن عبِد العَِزيِز َسِمَع من ا ِد بِن َعْبِد العَِزيِز ، َسِمَع الّسِ  الفَْضل أَحمد بن ُمَحمَّ

__________________ 
 .«غموج»( ويرو  1)
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 .«ترو »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 ( أسد الغابة : صليت.3)
 يف القاموس ُجلحَشَن. (*)
 ( يف التهذيب واللسان : ُكل شاُن.4)
واملثبت عن التهذيب. والســيســنرب بكســر الســا األوىل وفتح الثانية : الرحيان الذي يقا  له النمام. ومرزجوش أصــله « هلا جلســان»( ابألصــر 5)

أي أذن  يف الفارســــية يقدم فيها املضــــاف إليه عل  املضــــاف :مزرجنوش أو مرزنكوش وهي لفظة مركبة من مر أي فارة وكوش أي أذن. واإلضــــافة 
 الفار.

 .«قا »( ابألصر 6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : اجلّباب.7)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 القَاِلي ، وأَْنَشَد : [علّيٍ ]: الناُس ، حكاهُ َشْيُخنَا عن أَبي  الَمْجِلسُ 

اَر بــــــــــــــَ  ُت َأن  الـــــــــــــنـــــــــــــّ ئـــــــــــــح بـــــــــــــِّ َدتح نــــــــــــــُ َدَ  أُوقـــــــــــــِ  عـــــــــــــح

ُب و     يـــــــــح لـــــــــَ َدَ  اي كـــــــــُ عـــــــــح ـــــــــَ ب  بـ تـــــــــَ لـــــــــِ ُ اســـــــــــــــــــــــح جـــــــــح َ
 املـــــــــ

  
 ، وأَْنَشَد : الُجلُوِس  َجَماَعةُ  الَمْجِلسَ  إِن الّشْعُر لُمَهْلِهٍل. قْلت : وأَْحَسُن من هذا ما قَالَه ثَْعلٌَب :

مح  لــــــــــِ ٌ هلــــــــــَُ ٌة  جمــــــــــَح اِ  أَِذلــــــــــ  بــــــــــَ ُب الســــــــــــــــــــــــِّ هــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــُ

ٌة     يــــــــــــَ َواســــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــُدهــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــِ رَاُرهــــــــــــا وعــــــــــــَ  َأحــــــــــــح

  
 ، على َحْذِف الُمَضاِف. الَمْجِلِس  أَي أَْهلَ  ، «بَنِي َعْوٍف يْنُظُرون إِليهِ  َمْجِلسَ  وإِنَّ »في الَحِديث : و

ً  وفي األََساِس : رأَْيتُُهم  .جاِلِسين ، أَي َمْجِلسا

ً و َجالََسه ُمَجالَسةً و َجاِل فَقَاَل :ِجاَلسا  .الِجاَلس َكِريُم النَِّحاس َطيِّبُ  . وذكر بعض الّرِ

 من ال تَُجانِس. تَُجاِلسْ  فتَآنَُسوا. وال تََجالَُسواو

 َعْشَر ِسنِيَن ، أَي يُِقيُم في األَْرِض ، وال يَتَعَطَُّل. فيَْجِلسُ  ُء : أَقَاَم ، قال أَبو َحنِيفَةَ : الَوْرُس يُْزَرُع َسنَةً الّشيْ  َجلَسَ و

 يٍر : َطِريقان يَُخاِلُف ُكلُّ َواِحٍد منُهَما صاِحبَه ، قال الّشاِعُر :وَسمِ  جاِلٍس  واْبنا

ا  نـــــــَ تح بــــــِ فـــــــَ لــــــَ تــــــَ َو  اخــــــح اُن الــــــنــــــ  طـــــــَ ُك َأشــــــــــــــــــــح  فـــــــِإنح تـــــــَ

ا     نــــــــــَ َف ابـــــــــــح لــــــــــَ تــــــــــَ الــــــــــِ ٍ كــــــــــمــــــــــا اخــــــــــح ريِ  جــــــــــَ  ولــــــــــَِ

  
 وهو َمجاٌز.

َخَمةُ : َجثََمْت. عن أَبِي  َجلَستو يُقَال ذِلَك لَمْن كاَن من أَْهل العُْزلِة ، وهو َمجاز ، َذَكَره  (2):  [هنَْفسِ  َجِليسُ  وفاُلنٌ ]الَهْيثَِم  (1)الرَّ

. َمْخَشِريُّ  الزَّ

ْخَرةُ العَِظيَمةُ الشَِّديَدةُ ، قِيل : وبه ُشبَِّهِت النّاقَةُ. الَجْلسُ و  : الصَّ

ً  القَْومُ  َجلَسَ و  ، وفي التَّْهِذيب : أَتَْوا نَْجداً ، قال الّشاِعُر ، وهو العَْرِجيُّ : الَجْلسَ  : أَتَوا يَْجِلُسون َجْلسا

رِعــــــــــــــــاً  فــــــــــــــــح ِه مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِ اَر ب نح غــــــــــــــــَ اَ  مــــــــــــــــَ َ  ِشــــــــــــــــِ

ِا و     نح ميـــــــــــــــــَِ الـــــــــــــــــِ ِ عـــــــــــــــــَ دِ  اجلـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــــــ

  
 وقاَل َمْرَواُن بُن الَحَكِم :

هـــــــــا :  ُة كـــــــــالـــــــــِح اهـــــــــَ فـــــــــَ َرزحَدِ  والســـــــــــــــــــــــ  فـــــــــَ لـــــــــح رح لـــــــــِ  قـــــــــُ

رح     َت لرَِ  مـــــــــــا أَمـــــــــــَ نـــــــــــح َك ِإن كـــــــــــُ لـــــــــــِ ِ تـــــــــــُ  فـــــــــــاجـــــــــــح

  
َمْخَشِريُّ لُدَرْيٍد :  أَي ائِْت نَْجداً ، وأَْنَشَد الزَّ

ا  اهتـــــــــــَِ يـــــــــــَ َر  يف حـــــــــــَ ـــــــــــُ ا َأنح تـ هـــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ رَاٌم عـــــــــــَ  حـــــــــــَ

ورِي َأو     ــــــــغــــــــُ ٍد ف عــــــــح ِر َأيب جــــــــَ ــــــــح ث يكــــــــمــــــــِ ِلســــــــــــــــــــــِ  اجــــــــح

  
 ، أَي ُمْنِجِدين. جاِلِسين َرأَْيتُُهم يَْعُدونَ وَ 

 ل ساِعَدةُ بُن ُجؤيَّةَ :السََّحاُب : أَتى نَْجداً ، قا َجلَسو

َح  ــــــــَ ب رِي وَأصــــــــــــــــــــــح هــــــــَ  َبصــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ت ــــــــح اِلســــــــــــــــــــــاً مُث  انـ   جــــــــَ
رُِّب     غــــــــــــَ تــــــــــــَ ٌ  مــــــــــــُ ٍد طــــــــــــائــــــــــــِ (3)مــــــــــــنــــــــــــُه لــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــح

 

  
قلُت : وهي في  .«َجْلِسيَّهاو َغْوِريَّها (4)أَنّه أَْقَطَع بِالَل بِن الحاِرِث َمعاِدَن القَبَِليِّة » في الَحِديِث :ووَعّداه بالاّلم ألَنّه في َمْعنَى عاِمداً له ، 

 ناِحيَِة الفُْرعِ.
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 : َطِويٌل ، ِخاَلُف نِْكٍس ، وقد تَقَدَّم. َجْلسٌ  وقِْدحٌ 

ْوا ً  وقد َسمَّ  ، كَكتّاٍن. َجالّسا

 ً  . قْلت : وهذا على ِخالِف ما َذَكْرناه من الفَْرِق في أَوِل الماّدة.يفاْستَْجلََسنِ  وفي األَساس : َرآنِي قائما

يُّ ف الُجاَلس وأَبو ي الُكنَى ، ُعْقبَةُ بُن يَساٍر الّشاِمّي ، َرَوى عن علّيِ بِن َشّماخ ، على ِخالٍف ، وعنه عبُد الواِرِث أَبو َسِعيٍد ، ذكَره الِمّزِ

  : فاِرٌس شاِعٌر.وُعالثَةُ بُن الُجاَلس الَحْنَظِليُّ 

 .الُجلُوِس  في الَمَكاِن : َمكَّْنتُه في أَْجلَْستُهو

 : * ومّما يُْستْدَرُك َعلَْيه : [جلدس]

 ، بالَكْسر : اسُم رُجٍل ، قال : ِجْلداسٌ 

ا اي  ـــــــــــَ ن عـــــــــــامـــــــــــَ ا طـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــن رح ل جـــــــــــِّ داسح عـــــــــــَ ـــــــــــح ل   جـــــــــــِ
اسح     ـــــــــنـــــــــّ اُس ال ـــــــــنـــــــــّ ُر ال تـــــــــُ قـــــــــح ـــــــــَ اِم يـ عـــــــــَ ـــــــــطـــــــــ   عـــــــــلـــــــــ  ال

  
__________________ 

 ( العبارة يف األساس واللسان بدون عزو ا ويف التكملة وقالت أم اهليثم : جلست الرمخة إذا جثمت.1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 وما أثبت عن ديوان اهلذليا.« طائف متغرب»( ابألصر 3)
 ( يف النهاية واللسان : معادن اجلبلية.4)
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ِمن التِّيِن : أَْجَوُده ، يَْغِرُسونه َغْرساً ، وهو تَيٌن أَْسَوُد ، وليس بالحاِلِك ، فيه طوٌل ، وإِذا بَلَغ اْنقلََع  الِجْلَداِسيُّ  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ َرِحَمهُ هللا :

بأَْذنابِه ، وبُُطونُه بِيٌض ، وهو أَْصُل 
يِق لِشدَّةِ َحالَوتِه.تِيِن الدُّْنيَا ، وإِذا اْمتأَلَ منه اآلِكُل أَْسكَره ، وقَلَّ من يُْكثِر م (1)  ن أَْكِله َعلَى الّرِ

ُب َكاْوِميش ، معروٌف ، م : نوٌع من البَقَِر ، الَجاُموسُ  : [جمس]  وهي ، وقد تََكلََّمْت بِه العََرُب ، الَجَواِميسُ  ج ، وهي فاِرِسيَّةٌ ، ُمعَرَّ

 .جاُموَسةٌ 

 خالََف هنا قاِعَدتَه : وهي بهاٍء.

ً  ، وقد ُموُدهالَوَدِك : جُ  ُجُموسُ و أَو أَْكثَُر ما يُْستَْعَمُل في  ، كنََصَر وَكُرَم ، وقد أَْغفَلَه الُمَصنُِّف ، وكذا الماُء ، َجمسَ و ، َجمَس يَْجُمُس َجْمسا

ِة : َجمسَ  كالَوَدكِ  الَماِء َجَمَد ، وفي السَّْمِن ، وَغْيِره مَّ  ، وكان األَْصَمِعيُّ يَِعيُب قوَل ِذي الرُّ

ارُ  غـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــرُبَ   نـ د  عـــــــــِن ال ـــــــــح ـــــــــر وحُع أَب   (2)ِإذا مـــــــــا ال
ِم واملـــــــــاُء و     حـــــــــح يـــــــــرَت الـــــــــلـــــــــ  بـــــــــِ رِي عـــــــــَ قـــــــــح ـــــــــَ  جـــــــــامـــــــــِ ُ نـ

  
قوُل ُعَمر رِضي هللا عنه ، وقد ُسئَل عن فَأَْرةٍ َوقَعْت في السَّْمِن ، فقال :  للَودِك ، كما َرَواهُ عنه أَبو حاتٍِم ، ومنه الُجُموسُ  ويَقُول : إِنَّما

ً  كانَ إِْن »  .«أُْلِقَي ما َحْولَهُ وأُِكلَ  َجاِمسا

 وُرُطوبَتُه فولَّى وَجَسأَ ، قاله أَبو حنِيفَة. من النَّبَاِت : ما َذَهبَْت ُغُضوَضتُه الَجاِمسُ و

ّمِ : الِقْطعَةُ من اإِلبِلِ  الُجْمسةُ و  ، نقله الّصاَغانِيُّ في العُبَاب. ، بالضَّ

َطبَةِ  ، َصوابُه : من التَّْمر : اليابِسُ  الُجْمَسةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  اليابِسة ؛ ألَنََّها ِصفَةٌ للِقْطعَِة ، ومثله في الُمْحكِم. قال األَْصَمِعيُّ : يُقال للرُّ

َمخْ  ُجْمسٌ  ، وَجْمعُها ُجْمَسةٌ  فِهيَ  أَْرَطَب ُكلُّها وهي ُصْلبَةٌ لم تْنَهِضْم بَْعدُ  إِذا والبُْسَرة  َشِريُّ أَيضاً.، وهكذا قال الزَّ

 ، بلُغَِة ُهَذْيٍل ، عن ابِن َعبّاٍد. بالفَتْح : النّارُ  ، الَجْمَسةُ و

م يُقَال :و . فيها الماءُ  يَْجُمسُ  باِرَدةٌ  ، أَي لْيلَةٌ ُجَماِسيَّة ، بالضَّ اغانِيُّ  ، عن الفّراِء نَقلهُ الصَّ

 ، قالهُ أَبو َحنِيفَة ، وأَْنشَد الفَّراُء : : ِجْنٌس من الَكْمأَةِ ، لم يُْسمْع بَِواِحِدَها الَجَماِميسُ و

ه و  رَبُ  ــــــــــــــــــَِّ اِدي وَأكــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــغــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــا َأان وال

يـــــــــــ ُ     امـــــــــــِ وُم  مجـــــــــــََ ن  ُطســـــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــُ ـــــــــــَ قـ (3)أَرحٍض فـــــــــــوح
 

  
 ، كما في اللَِّساِن. َجاُموسٌ  للكْمأَةِ ، ويُقَال : إِّن َواِحَدها الجَماِميسُ  وقَال األَُمِويُّ : هي

ةٌ. ثابِتَةٌ في َمْوِضِعَها : يابَِسةٌ  َجاِمَسةٌ  َصْخَرةٌ و  الِزَمةٌ لَمكانَِها ُمْقشِعرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : َموِضٌع شْرقِّيِ ِمْصر. الَجاُموِس  كْفرُ 

 ر.: قَْرية بمص الجاُموِس  ودارُ 

َمْشِقيُّ الّشافِِعيُّ ، وَ  الَجاُموِس  وابن ْحمِن األََسِديُّ الّدِ ِد بن محّمِد بِن عبِد الرَّ ْيُن عبُد الّرْحمِن بُن محمَّ اِلد ُعَمَر ، سِمَع على الَجَمال اْشتََهَر بِه الزَّ

 .873بِن الشََّرايِحّي أَماِلَي ابِن َشْمعُون ، توفي سنةَ 

ومن النّاِس ومن الطَّْيِر ، ومن  ءِ وُهو : ُكلُّ ضْرب من الشَّيْ  ، التَّْجنِيسُ و الُمَجانََسةُ  ، ومنه لَكْسِر : أََعمُّ من النَّْوعِ ، با الِجْنسُ  : [جنس]

من  ِجْنسٌ  فاإِلبُِل : تْحِديٌد ، ُحدوِد النَّْحِو والعَُروِض ، ومن األَْشيَاِء ُجْملةً ، قال ابُن سيَده : وهذا على َمْوُضوعِ ِعبَاَراِت أَْهِل اللُّغِة ، وله

فقد َصنَّْفتََها تَْصنِيفاً ، كأَنََّك َجعَْلَت بنَاِت الَمَخاِض ِمْنَها ِصْنفاً وبَنَاِت اللَّْبوِن  (4) [َعلى ِحَدة]العُْجِم ، فإِذا َوالَْيَت ِسنًّا من أَْسنَاِن اإِلبِِل  البََهائِم

بَع. (5)ِصْنفاً ، والِحقَاق ِصْنفاً ، وكذِلك الَجَذُع   والثَّنِّي والرُّ

، األَِخيَرةُ عن ابِن ُدَرْيد ، قال  ُجنُوسٌ و أَْجناسٌ  ج .ِجْنسٌ  لّشاءُ ، وا ِجْنسٌ  ، والبَقَرُ  ِجْنسٌ  ، واإِلبِلُ  ِجْنسٌ  ، فالنّاسُ  أَْجنَاسٌ  والَحيَوانُ 

 األَْنَصاِريُّ يِصُف نْخالً :
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و  نــــــــــــــــــــُ اِت اجلــــــــــــــــــــُ ا صــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــَِ ري حهتــــــــــــــــــــَُ  ختــــــــــــــــــــََ

ـــــــــــرُ     ي قـــــــــــِ ـــــــــــَ ت ـــــــــــُر وال َأســـــــــــــــــــــــــح ي مـــــــــــِ ـــــــــــَ ت  ِس ال َأســـــــــــــــــــــــــح

  
 ، وأَْكثََرُهْم أَْنَجاس. أَْجناس ومن سَجعَاِت األََساِس : النّاسُ 

__________________ 
 ( اللسان : أحل  تا الدنيا.1)
 .«الثر »( عن الديوان وابألصر 2)
 ( اللسان والتكملة ابختالف الرواية فيهما.3)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
 ( التهذيب : اجلذاع.5)
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 .«وَغْيِره»، عن ابِن األَْعَرابِّي ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ عنه. وليَس عنده  بالتَّْحِريِك : ُجُموُد الماِء وَغيِره الَجنسُ و

تَْيِن : الِميَاهُ الجاِمَدةُ. وكأَنَّهُ لغةٌ في الُجُمِس بالِميِم ، وقد تقَدَّم. الُجنُسُ  وقاَل أَيضاً :  ، بَضمَّ

 .، نقَلَه ابُن َعبّادٍ  ِجْنِسه العَِريُق في ، كأَِمير : الَجنِيسُ و

ْفَرةِ. ، الِجنِّيسُ و يٍت : َسَمكةٌ بيَن البَيَاِض والصُّ  كِسّكِ

 نَقَله الصاغانِيُّ أَيضاً.

 النّاَس ، إِذا لْم يُكْن له تَْميِيٌز وَعْقٌل. يَُجانِسُ  البََهائَِم وال يَُجانِسُ  هذا ، أَي يُشاِكلُه ، وفاُلنٌ  يَُجانِسُ  ، يقَال : هذا : المشاِكلُ  الُمَجانِسُ و

َطبَةُ  نَستِ جَ و ً  فَكأَنََّها صاَرتْ  نَِضج ُكلَُّها ، إِذا الرُّ  َواِحداً ، أَو أَنَّها ِمثُْل َجَمَسْت ، بالِميِم ، إِذا َرُطبَْت وهي ُصْلبَةٌ ، كما تقدَّم. ِجْنسا

 الِجْنُس الُمجانَسةُ   عن ابِن ُدرْيد : إِنَّ األَْصمِعيَّ كاَن يقُوُل :وقَْوُل الَجْوَهِرّيِ  ُمفَاَعلَةٌ منه ، الُمَجانَسةُ  ، وكذلك الِجْنِس  تْفِعيٌل ِمن التَّْجنِيسُ و

ُل من جاَء بهذا اللَّقَِب. األَْجناِس  من لُغَاِت العَّاَمِة ، غلٌط ؛ ألَنَّ األَْصَمِعيَّ َواِضُع ِكتَاب قلُت : هذا التَّْغِليُط هو نصُّ ابِن فاِرس في  ، وهو أَوَّ

ِة : هذاالُمْجَمِل الِذي نَقَ  ِلهَذا ، إِذا كاَن من  ُمَجانِسٌ  َل عن األَْصَمِعّيِ أَنّه كان يَْدفُع قَْوَل العَامَّ
ليس بعََربِّيٍ َصِحيح ، يَْعنِي  َشْكِله ، ويَقُوُل : (1)

، كالٌم ُمَولّد ؛ ألَّن مثَل هذا ليس من كالِم العََرِب ، وقوُل  َمْجنُوَسةٌ لألَْجنَاِس  ، ويقوُل : إِنّهُ ُمَولٌّد ، وقوُل الُمتَكلِِّميَن : األَْنَواعُ  الِجْنِس  لَْفَظة

وُل ، إِلى الشَّْيئاِن : ليس بعربِّيٍ أَيضاً ، إِنَّما هو توسٌُّع ، هذا الِذي نقله صاِحُب اللَِّساِن وغيُره ، فقوُل الُمَصنِِّف : كان يق تََجانَس الُمتََكلِِّميَن :

لغيِر مْعنى الُمشاكلِة ، وإِذا فُِرض ثُبُوُت ما  التَّْجنِيسو الُمَجانََسةِ  هذا من قْوِله ، وال ُهَو ممن يُْنِكُر َعربِيَّة لفظِ  آخره ، َمَحلُّ نظر ؛ إِذ ليس

يَِّة ، فقَْد نقله غيُرهُ ، وال يَْخفَى أَنَّ ال ْوَهِرّي ناقٌِل ذِلك عن ابِن ُدرْيٍد ، وقد تابَعَه جَ َذَكره الُمَصنُِّف فال يَْلزُم من نَْفيِ األَْصَمِعّيِ لذِلك نَْفيُه بالُكلِّ

ناعِة كالُمتواتِِر عنه ، فكيف يُْنَسُب الغلُط إِلى الناقِِل وهو بهذ وأَّي جاِمعٍ بين  ؟ه الَمثابَةِ على ذلك ابُن ِجنِّي عن األَْصَمِعّيِ ، فهو عند أَهِل الّصِ

ِة  ؟وأَنّه أَلَّف فيها ْجناِس األَ  وبين إِثْبَاتِ  الِجناِس و الُمَجانَسةِ  نَْفيِ  وكيف يكوُن أَنَّه أَّوُل من جاَء بهذا اللَّقِب ، وقد ثبََت ذلك من غْيِره من أَئِمَّ

ِمينَ  ْل تَرْ  ؟اللُّغِة الُمتقّدِ  ُشد.وعلى ُكّلِ حاٍل فكالُم الُمَصنِِّف مع قُُصوِره في النَّْقِل ال يَْخلُو عن النَّظِر ِمن ُوُجوٍه َشتَّى ، فتَأَمَّ

 * ومّما يُْستْدرُك علْيه :

ك ِجْنسكِ  ْء بِه منقَولهم : ِجى  الِّذي يَْذُكُره البَيَانِيُّون ُمَولٌَّد. الِجناسُ و ، أَي من َحْيُث َكاَن ، واألَْعرُف من َحّسِ

 .602وعليُّ بن َسعَاَدةَ بِن الُجنَْيِس ، كُزبَْيٍر ، الفَاِرقِيُّ العّطاِريُّ مات سنة 

الُمْطلَُق ، والُمَماثُِل ،  الِجنَاسُ  وتَْعِريِفه ال يََسُع الَمَحلُّ إِيراَده ، وقَسَُّموه ، وَجعلُوا له أَنواعاً ، فمنها الِجنَاِس  وألَْهِل البَِديعِ كالٌم في «فائدة»

ُف ، والُمَذيَُّل ، واللَّْفِظيُّ ، والاّلِحُق ، والَمعْ  ُف ، ولو أََرْدنا ِذْكَر َشَواِهِد ُكّلٍ منها والتَّامُّ ، والَمْقلُوُب ، والُمَطرَّ نَِويُّ ، والُملَفَُّق ، والُمحرَّ

يِن القلعّي الَحنفِ  َن بياَن ذلك ُكلِّه المْولى الفاِضُل بديُع زمانِه عليُّ بُن تاجِ الّدِ يُّ في ِكتابِه لَخرْجنَا عن الَمْقُصوِد ، وقد تَضمَّ شْرح »يُّ الَمّكِ

 تَعَالى ، فََراِجْعهُ إِن ِشئَْت. هللارحمه،  له« البَِديِعيَّةِ 

ّم ، قَْريَة من أَْعَمال قُوص  ُمَجانسو  .(2)، بالضَّ

 : * وّمما يُْستَْدَرُك َعلَْيه : [جنعس]

 : قد أََسنَّْت وفيها ِشدَّةٌ ، نقَلَه صاحُب اللَِّساِن عن ُكَراع. َجْنعَسٌ  نَاقَةٌ 

 :: * وّمما يُْستْدَرُك عليه  [جنفس]

ُجُل ، إِذا اتََّخَم ، عن ابن األَْعَرابِّيِ ، هذا َمَحلُّ ِذْكِره ، وَذَكَره صاِحُب اللَِّساِن في  َجْنفَسَ  والنُّوُن في ثَانِي الَكِلَمِة ال تَُزاُد إِالّ  (3)« جفس»الرَّ

 بثَبِت.

__________________ 
 .«يف»( عن اللسان وابألصر 1)
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إىل قوله : قوص جاء ابألصـــــــر بعد مادة جنف  وقبر مادة جوس ا فقد مناه حســـــــب مقتضـــــــ  الرتتيب ا الرتباطه . .. ( من قوله : وجمان 2)
 مبادة جن .

 ( كذا ابألصر وقد سها الشارح أن صاحب اللسان أفرده يف ترمجة مستقلة وفيه : جنف  : التهذيب : جنف  إذا اخت ََم.3)
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ّجاجِ ، وهو َمْصَدرُ  ْستِْقَصاءِ ِء باال: َطلَُب الّشيْ  الَجْوسُ  : [جوس]  .َجاَس يَُجوسُ  ، عن الزَّ

أَي تََردَُّدوا بَْينََها للغَاَرةِ ، وقال  (1) (ِخالَل الدِّايرِ ) فَجاُسوا ، قاَل هللا تَعَالَى : التََّردُُّد ِخالَل الدُّوِر والبُيُوِت في الغَاَرةِ  أَْيضاً : الَجْوسُ و

 وحاُسوا بمعنًى َواِحٍد : يَْذَهبُوَن ويَِجيئون. جاُسواو بُيُوتُِكم ، قال : الفَّراُء : قَتَلُوُكم بينَ 

ّجاُج ، وفي الّصحاح : الطَّْوُف فِيَها. : الَجْوسُ  قِيَل :و يَاِر يَْنُظُروَن َهْل بَِقَي أََحٌد لم يَْقتُلُوه ، قاله الزَّ  ومعنَى اآليَة : فطافُوا في ِخالِل الّدِ

يَاِر ، أَْي تََخلَّلُوَها فَطلَبُوا ما فِيها ، كما جاُسوا جُل األَْخبَاَر : أَي يَْطلُبَها. يَُجوسُ  ِخاَلل الّدِ َكةً ، ، كالَجَوسانِ  الرَّ ، وهو  االْجتِياِس و ُمَحرَّ

 : مثل الدَّْوِس. الَجْوسُ  ، وقِيَل : ِجيس الطََّوفَاُن باللَّْيِل ، وكل ما ُوِطَئ فقد

 وُحْستَه. ُجْستَه وقاَل أَبو ُعبَْيد : ُكلُّ َموِضع خالَْطتَه وَوِطئْتَه فَقَدْ 

ً  األََسد جاَسهم ، وقد األََسدُ  منهو ُدوُسه ، أَو يَتََخلَّل القَْوَم فيَعيُث فيهم ،ٍء ، يَ ُكلَّ َشيْ  يَُجوسُ  : الِذي ، كَكتّانٍ  الَجّواسُ و ً و َجْوسا ، إِذا  ُجُؤوسا

 فَعََل ذِلَك ، قال ُرْؤبَةُ :

اٍص  يــــــــــــــَ ُض خــــــــــــــّواض غــــــــــــــِ جــــــــــــــَ ّواسح َأشــــــــــــــــــــــــــــح   جــــــــــــــَ
السح     ن  َأحـــــــــــــــــــــح ُدهـــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــح رَاٍت لـــــــــــــــــــــِ  يف لـــــــــــــــــــــَِ

  

 َعاَدتُه َضبحرٌت وَع يف َ ّاسح 

ُجُل أَيضاً كذلك. ى الرَّ  ويَُسمَّ

 الَكْلبِيُّ ، وكان اسُم القَْعَطِل ثابِتاً. (3)ابِن َضْمضِم بِن َعِدّيِ بِن َجناب  (2)بِن ُسَوْيِد بِن الحاِرِث بِن ِحْصن  بُن القَْعَطلِ  َجّواسُ و

 وهو َرْهُط بُثَْينة صاِحبَِة َجِميٍل. (4)أََحُد بَنِي األََحّبِ بِن ُحّن  بُن قُْطبَة َجّواسُ و

 بن َعْمِرو بِن تَِميٍم ، ويعرف بابن أُّمِ نََهاٍر ، وأُمُّ نَهاِر أُُم أَبِيه. بُن َحيّان َجّواسُ و

، كما في العبَاِب ،  ُشعَراءُ  بِن ثْعلَبَة بِن ذَُؤْيِب الّضبِّّيِ : : أََحُد بَنِي ُحْرثَانبُن نُعَْيٍم  َجّواسُ و بُن نُعْيِم بِن الَحاِرِث أََحُد بَنِي الُهَجْيِم. َجّواسُ و

 واْقتََصر في التَّْكِملَِة على الثّاني والثّاِلِث والّرابع.

 من التّابِِعيَن. ، بالفَتْحِ ، َجْوٍس  َضْمَضُم بنُ و

ً و ُجوعاً لهُ  قَْولُهم :و ً  هو الُجوُع ، في لُغَِة ُهَذْيل ، يقال : الُجوسَ   أَنّ ، والصحيحُ  ، إِتْبَاعٌ  ُجوسا له وبُوساً ، كما يُقال : ُجوعاً له ونُوعاً  ُجوسا

ً  ، وَحكى ابُن األَْعَرابِّيِ   له ، كقوله : بُوساً له ، ففي كالِم الُمَصنِِّف نََظٌر ، وكأَنَّه قَلَّد الّصاَغانِّي فيما قاله. ُجوسا

مْنَها ابُن ُعثَْماَن  بينََها وبين ِحْمَص للقاِصِد إِلى ِدَمْشق ِستَّةُ فَراِسيخ بين َجبَِل لُْبناَن وَجبَِل َسنِيٍر ،  : ة بالّشاِم قُْرَب ِحْمصَ ، بالّضمِّ  ُجوِسيَةُ و

ثُ  (5) الُجوِسيُّ  ُد بُن جابٍِر. الُمَحّدِ  حدََّث عنه محمَّ

 * وّمما يُْستْدَرُك عليه :

 : اسُم أَْرٍض ، قال الّراِعي : (6) َجْوسٌ و ابِن األَْعَرابِّيِ. : عاَداهُ ، عن َجاَساهُ 

ٍج  ــــــــــِ ال ُر عــــــــــَ ا َرمــــــــــح ا مــــــــــن ُدوهنــــــــــَِ ــــــــــَ ا حــــــــــب ــــــــــمــــــــــ  ــــــــــل  ف

وسٌ و     وُج  جـــــــــــــَ ه وَدجـــــــــــــُ اجـــــــــــــُ بـــــــــــــَ دتح أَثــــــــــــــح (7)بـــــــــــــَ
 

  
 النّاِظِر : ِشدَّةُ نظِره وتتابُعُه فيه. َجْوَسةُ و

ويُقَال :  النََّخِعيُّ  أَوس ، ويقال : بُن أَْوس (8) ُجَهْيسُ  قال في العُبَاِب : هوو، أَهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ،  ، كُزبَْير ُجَهْيسٌ  : [جهس]

َمْذِحجٍ ُعبَاُب َسلِفها ،  يا نبِيَّ هللا ، إِنّا حيٌّ من»في نفٍر من أَْصحابِه ، فقال :  وسلمعليههللاصلىقِدم على رُسوِل هللا  َصحاِبيٌّ  الُخَزاِعيُّ :

ه. ، «ولُبَاُب شَرفَِها َمْخشِريُّ في الفائِِق الذي هو بخّطِ  قال : هكذا ذكره الخّطابِيُّ في غِريِب الَحِديِث ، من تأِْليِفه ، والزَّ

 بِن ماِلِك بِن َعْبِد هللِا بن أَو هو ُجهْيُش بُن يِزيدَ 
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__________________ 
 .5( سورة اإلسراء اآية 1)
 .«ع »وابألصر  456( عن مجهرة ابن حزم ص 2)
 .«خباب»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 3)
 .«هن»وابألصر  449( عن مجهرة ابن حزم ص 4)
 ( يف معجم البلدان : ينسب إليها عثمان بن سعيد بن منها  اجلوسي ا مصي حدث عن  مد بن جابر اليمامي.5)
 .( يف معجم البلدان : جوش ابلفتح ا وورد يف ديوان الراعي جوش أيضاً ابلشا وابلفتح6)
 .«أثباجه»بد  « أعناقها»و « جوس»بد  « جوش»و « دوهنا»بد  « خلفنا»وانظر ختر ه فيه ا وفيه  26( ديوانه ص 7)
 ( يف أسد الغابة : جهيش ابلشا بن أوي  النخعي.8)
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ِر  ٍر كما ذَكَره ابُن الكلحيبِّ يف مَجحَهرَ  (1)ا اِرِث بِن ِبشـــــــح ِر بِن ُجشـــــــم بِن ماِلِك بِن بكح ِة الن ســـــــب ا والُه اأَلرحقُم ا بن ايســـــــِ
ُعحجمةِ  هكذا ضبطه

ِا امل ا قا  الّصاغاين  هكذا رأَيُته فيه خبرتِّ ابِن عبَدَة الّنسابَِة ا وقا  فيه : وفد عل  َرُسوِ     ابلشِّ
 .وسلمعليههللاصلى

 اْسٌم. ، أَهَملَه الجْوهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : هو َجْيَسانُ  : [جيس]

ينَوِريُّ :و ب كْيُسوان ، ومْعناهُ الذَّوائِبُ  ، وهو َجْيُسَوانَةٌ  ، له بُْسٌر َجيٌِّد ، َواِحَدتُه : ِجْنٌس من أَْفخِر النَّْخلِ  الجْيُسَوانُ  قال الّدِ وأَْصلُه  ُمعَرَّ

.  فاِرِسيٌّ ، نقله الّصاَغانِيُّ

 * وّمما يُْستَْدَرُك علْيه.

يِن ، وسيأْتِي إِْن َشاَء هللا. َجْيَسانُ   : اسُم َمْوِضعٍ في ِشْعِر عْبِد القْيِس ، ورواه ابُن ُدَرْيد بالّشِ

 فصل الحاءِ 

 مع السين

 (2) (ىَل هللِا َمْرِجُعُكمْ إِ ) ، قاله بعُضهم ، ونَِظيره قولُه تَعَالَى : ، كمْقعَد كالَمْحبَِس  واإِلْمساُك ، وهو ِضدُّ التَّْخِليَة ، : الَمْنعُ  الَحْبسُ  : [حبس]

 قال ابُن ِسيَده : وليَس هذا بُمّطرٍد ، إِنَّما يُْقتََصر منه على ما ُسِمَع ، قال ِسيبَوْيِه : (3) (َيْسئَ ُلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ ) أَي ُرُجوُعُكم وَ 

َحبََسهُ  ، كالَحْبِس  يَُكوُن ِسْجناً ، ويَُكوُن فِْعالً ، الَمْحبِسُ  الَمْصدُر ، وقاَل اللّْيُث : الَمْحبَسُ و فيه ، يُْحبَسُ  على قِيَاِسِهم : الَمْوِضُع الِذي الَمْحبِسُ 

ً  ، من َحّد َضَرَب ، يَْحبُِسه  .حبِيسٌ وَ  َمْحبُوسٌ  ، فهو َحْبسا

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الشَّجاَعةُ  : الَحْبسُ و

 ، وبهما ُرِوَي بيُت الحاِرث بِن ِحلَِّزةَ اليَْشُكِرّيِ : ويُْكَسرُ   بَنِي أََسد ،في ِديَارِ  ع أَو َجبَلٌ  : الَحْبسُ و

وحَن  فــــــــــــــــَ ن الــــــــــــــــدِّاَيُر عــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ بــــــــــــــــح ِ لــــــــــــــــِ   اب ــــــــــــــــَ
رحسِ     ارِِ  الــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــــَ ا كــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــَ  آاَيهتــــــــــــــــــــــَُ

  
ّمِ أَْيضاً ، فهو إِذاً ُمثَلٌَّث. اَغانِيُّ ، وُرِوَي بالضَّ  ، عن أَبِي َعْمرو ، وأَْنَشَد : العَِظيمُ  األَْسَودُ  الَجبَلُ  : الَحْبسُ و نَقَلَُهَما الصَّ

ُه  بـــــــــــــح ٌ كـــــــــــــبَنـــــــــــــ  ُم  حـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ظـــــــــــــح ٍر مـــــــــــــُ يـــــــــــــح  بـــــــــــــلـــــــــــــَ

مُ     رحهـــــــــــِ حـــــــــــاٌب مـــــــــــُ ِه ســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح فـــــــــــَ طـــــــــــح َر عـــــــــــِ لـــــــــــ   جـــــــــــَ

  
ً  : يكوُن الَجبَُل َخْوعاً ، أَي أَبيََض ويكوُن فيه بُْقعَةٌ َسْوَداُء ، ويكوُن الَجبَلُ  (4)وقال ثَْعلٌب   ، أَي أَْسَوَد تكوُن فيه بُْقعَةٌ بَْيضاُء. َحْبسا

 ، حكاهُ العاِمِريُّ ، والَجْمعُ  (5) ويُْفتَحُ  الُهم.كي يَْشَرَب القَْوُم ويَْسقُوا أَمو ِلتَْحبِسه بالَكْسِر : َخَشبةٌ أَو ِحَجاَرةٌ تُْبنَى في َمْجَرى الماءِ  الِحْبسُ و

َهِة النَّْهِر تَمنَُع ُطْغيَاَن  حْبسٌ  ، وقِيل : ما ُسدَّ بِِه َمْجَرى الَواِدي في أَّيِ َمْوِضعٍ : أَْحبَاسٌ  ، وقال ابُن األعرابي : هي ِحَجاَرةٌ تُوَضُع في فُوَّ

 الَماِء.

 .أَْحبَاسٌ  ، والَجْمعُ  للماءِ  تُْجعَلُ  ْصنَعَةِ كالمَ  الِحْبس قاَل أَبو َعْمرو :و

 نَِطاُق الَهْوَدج. : الِحْبسُ و

 ثَْوٌب يُْطَرُح على َظْهِر الِفَراِش للنَّْوِم َعلْيِه. هي :و الِمْقَرمةُ ، : الِحْبسُ و

َي باْسِم ما يَُسدُّ بِه ، كما يُقَاُل له : نِْهٌي أَيضاً ، قال أَبو ُزْرَعة التَِّمْيِميُّ : ال َمادَّةَ لَهُ  الِذي الماُء الَمْجُموعُ  : الِحْبسُ  قال ابُن َعبّاد :و  ، ُسّمِ

جــــــــــــَ ِّ 
َ

ِز املــــــــــــ فــــــــــــِ وح تــــــــــــَ ٍب ُمســــــــــــــــــــــــــح ثــــــــــــَ عــــــــــــح  مــــــــــــن كــــــــــــَ

رحِض الــــــــــــــرت حسِ     ِر عــــــــــــــَ يــــــــــــــٍف مــــــــــــــثــــــــــــــح نــــــــــــــِ  راٍب مــــــــــــــُ
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وِد  مـــــــــــُ ُت فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا كـــــــــــعـــــــــــَ مـــــــــــح بـــــــــــح فشـــــــــــــــــــــــــِ   ا ـــــــــــِ
عـــــــــــــح ِ     ا اي صـــــــــــــــــــــــــــاِح َأي  مـــــــــــــَ هـــــــــــــَ َعســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــح  أَم

  

ىّت  ي حـــــــَ ســـــــــــــــــــــِ فح ـــــــَ ســـــــــــــــــــــهـــــــا مـــــــن نـ فح ـــــــَ ُت نـ يـــــــح  شـــــــــــــــــــــفـــــــَ

رحســـــــــــــــــــــي     ن  عـــــــِ مـــــــَ لـــــــَ مـــــــَ  فـــــــاعـــــــح لـــــــيـــــــح ك ســـــــــــــــــــــُ لـــــــح (6)تـــــــِ
 

  
ٍة يُْجعُل في َوَسِط الِقَرامِ  : الِحْبسُ و  َء البَْيُت.، وهو ِستٌْر يُْجَمع بِه ليُِضي ِسواٌر من فِضَّ

م الُحبُِس  في َحِديِث الفَتْحِ : أَنَّه بَعََث أَبا ُعبَْيَدةَ علىو تَْينِ  ْخشِريُّ ، ضبََطه الزَّ ّجالَةُ. وقال : همُ  بضمَّ  قال الرَّ

__________________ 
 .«بن نسيّ : » 415( األصر واإلصابة ويف مجهرة ابن حزم ص 1)
 .48( سورة املائدة اآية 2)
 .222( سورة البقرة اآية 3)
 .«ومثله يف اللسان»ثعلب عن ابن األعرايب قا  : »( يف التهذيب : 4)
 اقتصر يف التهذيب واللسان عل  الكسر.( 5)
 ( الكعثب : الرَكب واملع  : النكاح.6)
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ُكون ا ُل وا بذلك ِهمح  الُقَتيحيب  : ورواه بضـــــمٍّ فســـــُ بانِ  لتَحب ســـــِ رِي  : عِن الر كح ِهم وَ َخ رِِهمح. وقاَ  الز خَمحشـــــَ ِء   َبحســـــِ اخلَّياَلَة بُبرتح
ِيِهم ا كبَنّه مجضُ  م يـََتَخل ُفوَن عنُهم ا سَحُبو  َمشــــــــــح ونو  ا َأو أَلهن  : ا وقا  الُقتيحيب   َحِبي ٍ  عن بـُُلوِغِهم ا كبَنّه مَجحضُ  حيحَتبســــــــــُ

ســـــُب الَواِحدَ  ُعو  ا و وز َأنح َيُكون َحِبيســـــاً  وَأحح ريِه ا حَيحِب ُ  ا كبَن هُ  حاِبســـــاً  ا َفِعيٌر مبعىَن مفح باِن مبَســـــِ رُي من الر كح  َمن َيســـــِ
ثُر َما يـُرحو  هكذا ا فِإن َصح ِت الّرَِوايَُة فال َيُكوُن واِحُدَها ِإالّ  ا كرُك ض. ب  ِ كا ُ  ا كشاِهٍد  َحاِبساً  قا  ابُن األَِثرِي : وَأكح

 .فال يـُعحَرُف يف مَجحِض َفِعير فـُع ٌر ا وِإّلَا يـُعحَرُف فيه فـُُعٌر كَنِذيٍر ونُُذرٍ  َحِبي ٌ  وُشه ٍد ا قا  : وأَّما
ماً ال يُبَاع وال يُوَرثُ  ٍء َوقَفَه صاحبُهُكلُّ َشيْ   :(1) الُحبُسُ  من الَمَجاِز :و  يَُحبَّسُ  ، كأَْرٍض أَو ُمْستَغَلٍّ  من نَْخٍل أَو َكْرٍم أَو َغْيرها َوْقفاً ُمَحرَّ

هاِت : ثََمَرتُ  أَصلُه وتَُسبَُّل َغلَّتُه (2) باً إِلى هللا تعالَى ، كماهكذا في سائر األُصول ، وفي بعض األُمَّ  وسلمعليههللاصلىقاَل النَّبِيُّ  ه ، أَي تَقَرُّ

َب بَصَدقَته إِلى هللا َعزَّ وَجلَّ ، فقاَل لَهُ :   األَْصَل وَسبِّل الثََّمَرةَ. َحبِّس»لعَُمَر في نَْخٍل له أَراَد أَن يَتَقَرَّ

 ً ً  أَي اْجعَْلهُ َوْقفا  .ُحبُسا

من  (3) يَْحبُِسونَه َما أَراَد بَها ما كاَن من أَْهل الَجاهليَّةإِنّ  «الُحبُس بإِْطالق وسلمعليههللاصلىَجاَء ُمَحّمٌد »ُرِوَي عن ُشَرْيحٍ أَنّه قاَل :  وما

ُموا ، وهو َجْمعُ  َحبَُسوا أَنَّ الشَّريعَةَ أَْطلَقَْت ما ، وغيرَها ، والَمعنَى : (4)السََّوائب ، والبََحائِر ، والَحَواِمي  ، وقد َرواهُ  َحبِيٍس  وَحلَّلَْت ما َحرَّ

ةَ ، كما قَالُوا ، في َجْمَع َرغيٍف : ُرْغٌف ، با الَهَرويُّ في الغَريبَْين مَّ لُسُكون ، بإِْسَكان الباِء ، قال ابُن األَثير : فإِْن َصحَّ فيكوُن قد َخفََّف الضَّ

 واألَْصُل الّضُم.

ْمتُ  : االْسُم من االْحتبَاس ، يقال : ، بالّضمِّ  الُحْبَسةُ و ُد في  عند إِراَدتهِ  تََوقُّفُهو تَعَذُُّر الَكاَلمِ  ، وهو ُحْبَسةٌ  الصَّ باِب ِعلَِل »، قالَهُ الُمبَّرِ

َمْخَشِريُّ :« اللَِّسانِ  : ثِْقٌل يَْمنَُع من البَيَاِن ، فإِن كاَن الثِّقَُل من العُْجَمِة فهي  الُحْبَسةُ  قال : والعُْقلَةُ : اْلتَِواُء اللَِّساِن عنَد إِراَدةِ الَكاَلِم ، قال الزَّ

 ُحْكلَةٌ.

، قالَهُ  كُمْكَرمٍ  الُمْحبَِس و كالَمْحبُوِس  على الغُزاةِ يَْرَكبُونَه في الِجَهاِد ، المْوقُوُف في َسبِيل هللا ، كأَِميٍر : من الَخْيلِ  الَحبِيسُ  من الَمَجاِز :و

ً  وقَدْ  ، َحبِيسٌ  بَوْجٍه من الُوُجوِه ، ُحبِسَ  اللّْيُث ، وكلُّ ما ً و َحبََسه َحْبسا ً و ، أَْحبََسه إِْحباسا ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وهذا أََحُد ما َجاَء  َحبََّسه تَْحبيسا

ً و أَْحبََسه َعلَى فَِعيٍل من أَْفعََل ، قال شيُخنَا : وقال قَوٌم : الفَِصيُح : َوقَفَه وأَْوقَفَه ؛ فإِنَّ  ، ُمَخفَّفاً ، لُغَةٌ َرِديئَةٌ ، وبالعَْكِس  َحبََسهو .َحبََّسه تَْحبِيسا

فَرساً في َسِبيِل هللا ، بمْعنَى  أَْحبَْستُ  ا قَْولُه :األَْفَصَح َوقَفَه ُمَخفّفاً ، وَوقََّف ُمَشّدداً ُمْنَكَرةٌ قَِليلَةٌ. قلُت : وفي َشْرح الفَِصيح الْبِن َدَرْستََوْيِه : أَمّ 

ً  َجعَْلتُه ةُ ؛  َحبَْستُ  َذا الَمْعنَى ؛ ألَنَّه من َمَواِضِعها ، وال يَْمتَنُِع أَن يُقَاَل :، فَدَخلَِت األَِلُف ِله َمْحبُوسا فََرِسي في َسبِيِل هللا ، كما تَقُولُه العَامَّ

عِ واْلِهبَِة ، للفَْرِق بيَن الَمْوقُوِف ، ولكن قد اْستُْعِمَل هذا في الَوْقِف من الَخْيِل وسائِِر األَْمَواِل التي ُمنِعَْت من البَيْ  ُحبِسَ  فقد أُْحبِسَ  ألَنّه إِذا

 الَمْمنُوعِ ، وبَْيَن الُمْطلَِق غير الممنوع.

في الَمْعنَى َمْفعُوالن ، وإِْن : قَد يَُكوُن فَِعيالً في َمْوِضعِ َمْفعُوٍل ، مثْل قتِيٍل وَجِريحٍ ، وقد يَقَُع في َمْوِضع الُمْفعَل ؛ ألَنَُّهَما َجِميعاً  الَحبِيسو

 .َحبِيسٌ  فََرسي فهو َحبَْستُ  اَن لْفُظ أََحِدِهَما ُمْفعاَل ، فلذلك قِيِل :ك

قَّةِ  ؛ الَحبِيسُ و  فيه قُبُوُر جماَعٍة َشِهُدوا ِصفِّيَن مع علّيٍ َرِضَي هللا َعْنه. ع ، بالرَّ

فها هللا تَعَالَى ، جاَء ِذْكُره في الَحِديثِ  : ع ، بَمكَّةَ  َحبِيٍس  َذاتُ و  .(5)كُصَرٍد  اَك الَجبَُل األَْسَوُد الُملَقَُّب بالظُّلَمِ وُهنَ  َشرَّ

تُْر ، أَي للِمْقَرَمةِ  ، بالكسِر : اسمٌ  بالِمْحبَِس  الِفَراشَ  َحبَْستُ و ً  َستَْرته ، وهي ، الّسِ  .كَحبَّْستُه تَْحبِيسا

ما  ُحبُسٌ  أَنَّ اإِلبَِل ُضُمرٌ »في َحِديث الَحّجاجِ : وأَْيضاً ،  الَحبَائِسُ  ، وهي عنَد البُيُوِت لَكَرِمَها تُْحبَسُ  : اإِلبُِل كانَتْ  الَحاِبسُ و ، الحابَِسةُ و

َمْت َجِشَمتْ  َره ، أَي أَنَّهَ  َحبََسه ، من حاِبٍس  : جْمع الُحبُسُ  ، وقال : (6)هَكذا َرواهُ الزَمخَشِريُّ  قال ابُن األَثِيِر : «ُجّشِ ا َصَوابُِر على ، إِذا أَخَّ

َوايَةُ بالَخاِء والنُّوِن. ُر الشْرَب ، والّرِ  العََطِش تَُؤّخِ

__________________ 
 ٍء.( التهذيب واللسان : وا ُُب  مجض حبي  يقض عل  كر شي1)
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 .. ( يف التهذيب : حُيب   أصله وقفاً مؤيداً وتسب ر2)
 ( يف التهذيب : حيبسوهنا.3)
 .«ا امي»ويف النهاية : « وا امِ »ويف التهذيب : ( األصر واللسان 4)
 ( يف معجم البلدان : يقا  له أ لم.5)
 ابخلاء والنون املشددة. 639/  1( الذي يف الفائ  6)



7619 

 

 َغْربِيَّ َطِريِق الَحاّجِ منَها. ، بالّضّم : ماٌء قُْرَب الُكوفَةِ  ُحْبَسانُ و

، هكذا  (1) ويُْجعَُل ثََمُره في َسبِيٍل هللا ، وَمْعنَاه : أَن ال يُوَرَث وال يُبَاع وال يُوَهَب ، ولكن يُتَْرُك أَْصلُه ِء : أَن يَْبقَى أَْصلُهالشَّيْ  تَْحبِيسُ و

ر به َحِديُث ُعَمَر الَسابُِق.  فُّسِ

. فاْحتَبَسَ  ، َحبََسه : اْحتَبََسهو  ، الِزٌم ُمتَعَّدٍ

 نَْفَسه عليِه. َحبَسَ  ، أَي علَى َكذا تََحبَّسَ و

 ، قال العَّجاُج : صاِحبَهُ  حابَسَ و

ا  ب ســــــــــــــــــــــــــــــــَ وِع لــــــــــــــــــَ وُع ابلــــــــــــــــــَولــــــــــــــــــُ  ِإذا الــــــــــــــــــَولــــــــــــــــــُ

ا    ح ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــن وَس ال حـــــــــُ ـــــــــ  ـــــــــن اِم وال مـــــــــَ َف ا ـــــــــِ ـــــــــح ت  حـــــــــَ

  

ـــــــــــــَ َ و  ـــــــــــــوَر  حـــــــــــــاب اُس األُم ـــــــــــــّ ـــــــــــــن اال ب ســـــــــــــــــــــــــــَ   ا ـــــــــــــُ
ا    ف ســـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ نح تــــــــــــــــَ ز  مـــــــــــــــَ ا َأعـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ دح  وجـــــــــــــــَ

  
ثَةٌ  ، الَحْربِيَّةُ : ، كَصبُورٍ  الَحبُوِس  غاِلِب بِن َمْسعُوِد بنِ  فُنُوُن بِْنُت أَبِيو  ، َرَوْت عن ُعبَْيِد هللا بِن أَْحَمَد بِن يُوُسَف. ُمَحّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : َضبَطه ، قاله ِسيبََوْيِه. َحبََسه

ً  : اتََّخَذه اْحتَبََسهُ و ةً.الّشيْ  اْحتَبَْستُ  اْختَِصاُصَك بِه نَْفَسَك ، تقوُل : إِيّاه : اْحتِبَاُسك ، وقِيل : َحبِيسا  َء ، إِذا اْختَصْصتَه لنَْفِسَك خاصَّ

ْعيِ ،  ُحبَِستْ  : داِجنَةٌ ، كأَنََّها قد ُمْحبََسةٌ  وإِبِلٌ  ُكم  يُْحبَسُ  وال»عن الرَّ .  تُْحبسُ  أَي ال« (2)َدرُّ َحبََسها » الُحَدْيبِيَِة : في َحِديثِ وذَواُت الدَّّرِ

هللا الِفيَل فلَْم يَْدُخِل الَحَرَم ، وَردَّ َرأَْسه راجعاً من حيُث  فَحبَسَ  أَي فِيل أَي فِيل أَْبَرَهةَ الَحبَِشّيِ الِذي َجاَء يَْقِصُد َخَراَب الَكْعبَةِ  «الِفيلِ  حابِسُ 

 جاَء.

 : َمْعلَُف الّدابَِّة. الَمْحبِسُ و

 َء وأُوَخذُ به.فتْفعُل الشَّي (3)، أَي تَْذَهُب  َحبِيَسةً و ِدِر : َجعَلَنِي هللا َربِيَطةً لَكَذاوفي النََّوا

 : ُمْمِسٌك للماِء. َحاِبسٌ  : َمْصنَعَةُ الماِء. وِزقٌّ  الَحابِسُ و

 ، بالّضّم : ما ُوقَِف. الُحبُسُ و

 الَخْيِر.في َسبِيِل  ُحبِسَ  ، وهي ما َحبِيَسةٍ  : جْمع الَحبَائِسُ و

: إِْحَدى قَُرى ُسلَْيٍم ، وُهَما َحّرتَاِن بَْينَُهَما فََضاٌء ، ِكْلتَاُهَما أَقَلُّ من ِميلَْيِن ، وقيل  (4)َسيََل  حْبسُ و
ةِ بني ُسلَْيٍم وبيَن  (5) : هو بَْيَن َحرَّ

ةِ  ةٌ لَوِسعَُهم.السَُّواِرقِيَِّة ، وقيل : هو بَضّمِ الَحاِء ، وقيل : هو َطِريٌق في الَحرَّ  يَْجتَِمُع فيه ماٌء لو َوَرَدْت عليه أُمَّ

ْبَرةِ ، وهي الَمَشاَرةُ  الُحبَاَساتُ  ، بالَكْسِر ، وقاَل اللّْيُث : الِحبَاَسةُ كالِحْبِس و الُحبَاَسةُ و فيها الَماُء حتَّى  يُْحبَسُ  في األَْرِض التي تُِحيُط بالدَّ

 إِلى َغْيِرَها. [الماءُ ]تَْمتَِلَئ ، ثّم يَُساق 

 الماَل. يَْحبس : كثيرٌ  َحابِسٌ  وَكألٌ 

وا ً  وقد َسمَّ ً و حابِسا  .ُحبَْيسا

 التَِّميِميُّ َمْشُهوٌر. حابٍِس  واألَْقَرُع بنُ 

 يَْوَم ِصفِّيَن. بُن َسْعد كاَن َعلى َطيٍِّئ بالّشاِم َمَع ُمعَاِويَة فقُِتلَ  َحابِسُ و

 ، كَسحابَة ، صاحُب الَمْدَرَسِة باإِلْسَكْنَدِريّة ، وآُل بَْيتِه َحدَّثُوا. َحبَاَسةَ  وأَبُو َمْنُصوِر بنُ 
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 .«(6)خس »اإِليَاِديُّ ، يَأْتِي ِذْكُره في  حابٍِس  والُخسُّ بنُ 

  ابِن ُموَسى.كأَِميٍر : محّمد بُن ُشَرْحبِيل ، َشْيٌخ لعُبَْيِد هللا َحبِيٍس  وأَبو

 بُن عابٍِد اْلِمْصِريُّ َواِلُد َجْعفٍَر وَعِلّيٍ ، َحدََّث هو وَولَداهُ. َحبِيسُ و

ئِيُل من الُحْمالِن والبَِكاَرةِ  ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : هو ، كَسفَْرَجل الَحبَْرقَسُ  : [حبرقس] َد في ، َكَذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وزا الضَّ

ِغيُر الَخْلِق في َجِميع الَحيََواِن.  اللَِّساِن : وقِيَل : هو الصَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب ؛ يف ُسُبر اخلري.1)
 ( هذا ما جاء يف حديث طهفة كما يف النهاية.2)
 ء وأخذ به.( يف التهذيب : أي يذهب فيفعر الشي3)
 وضبطه ايقوت عن نصر ابلفتح.« حب  سبير»وابألصر « حب »( عن معجم البلدان 4)
 هو الذي با حرة بين سليم والسوارقية. (ابلضم مث السكون)( الذي يف معجم البلدان أن ا ب  5)
 .«وا سن بن حاب  يف ح »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
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 اِد ، وَسيُْذَكُر في َمْوِضِعه.، أَْيضاً : ِصغَاُر اإِلبِِل ، كالَحبَْرقَِص بالصّ  الَحبَْرقَسُ و

وال يُفَاِرقُه ،  بالَمَكاِن ال يَْبرُحه الالَِّزمُ  الُمِقيمُ  ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وفي اللَِّسان : هو الَحِريصُ  ، كَسفَْرَجل الَحبَْلبَسُ  : [حبلبس]

والعاَُلبُِس : الشَُّجاُع ال يَْبَرُح  الَحبَْلبَسو فقال الَحبَلَُّس كعََملٍَّس ،« ر ع س»وفي بعض النَُّسخِ ال يَْبَرُح ، وأَْوَرَده األَْزَهِريُّ في التَّْهِذيِب في 

 مكانه ، وأَنشد :

يِن  ــــــــــ  َي أَن الئــــــــــِ ِوي جــــــــــَ نــــــــــح ــــــــــَ نح يـ ُم مــــــــــَ لــــــــــَ عــــــــــح يــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــٌب أبَ     يـــــــــِ  أَرِي اِف الـــــــــن ضـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــَ بـــــــــَ ُ كـــــــــح لـــــــــح بـــــــــَ  حـــــــــَ

  
 ما نصُّه :« حلبس»بَاِب في ويُْرَوى َحبَلَُّس ، وهذا ُمْستْدَرٌك على المصنِِّف والّصاَغانِّيِ وصاِحب اللَِّساِن ، ثّم رأَْيُت الّصاَغانِيَّ َذَكر في العُ 

ْعرِ : قيل هو الَحْلبَُس فزاُدوا فيه باًء ، وأَْنَشَد أَبو عَ  الحبَْلبَسُ و  ْمرو لنَْبَهان. فساقَه ، وذَكَره الَجْوَهِريُّ أَيضاً في حلبس قاَل : وقد جاَء في الّشِ

، فََظَهر بما ذَكَره أَنَّ هِذه المادَّة  (1)بأَْكناف النفية : ، وأَُظنُّه أَراد الَحْلبََس ، فزاَد باًء ، وأَنََشد لنْبَهان عن أَبي َعْمٍرو ، وفيه  الَحبَْلبِسُ 

ْل.  الصَّواُب َكتْبَُها بالّسواِد ال بالُحْمَرةِ. فتَأَمَّ

ْمُي ، ومنه : الَحْدِس  ، بالَكْسِر ، أَي يَقُوُل َشْيئاً برأْيِه ، وأَْصلُ  يَْحِدسُ  ، يُقَال : هو : الظَّنُّ والتَّْخِمينُ  الَحْدسُ  : [حدس] ّنِ ، إِنَّما الظَّ  َحْدسُ  الرَّ

 تُحقُّه. (2)َعلَْيه َظنِّي ونَدْستُه ، إِذا َظنَْنَت الظَّنَّ وال  َحَدْستُ  هو َرْجٌم بالغَْيِب ، يقال

 (3)ي عن فاُلٍن أَْمٌر وأَنَا بالّضّمِ ، يُقَال : بَلَغَنِ  يَْحُدسُ و ، بالَكْسر ، يَْحِدسُ  التََّوهُُّم في َمعَانِي الَكالِم واألُُمور ، : الَحْدسُ  قال األَْزَهِريُّ :و

 فيه ، أَي أَقُوُل بالظَّّنِ والتََّوهُِّم. أَْحِدس

 ٍء َكاَن َظنًّا أَو َرأْياً أَو َدَهاًء.بأَّيِ َشيْ  القَْصدُ و

 َء ، إِذا َوِطئَه.بِرْجِله الشيْ  َحَدسَ  ، وقد الَوْطءُ  : الَحْدسُ و

َراعِ الغَلَبَةُ في  : الَحْدسُ و ُجلِ  َحَدسَ  ، يُقَاُل : الّصِ ً  بالرَّ  : (4): َصَرَعه وَضَرَب به األَْرَض ، قال َمعِدي َكِرَب  َحِديسٌ  ، فهو يَْحِدُسه َحْدسا

ا  َح دارِســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ب ِ  َأصــــــــــــــــــــــح مــــــــح ــــــــعــــــــَ ٌر ابل ــــــــَ ل نح طــــــــَ مــــــــَ ــــــــِ  ل

ا    َواِنســــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــنــــــــــــــًا كــــــــــــــَ د َ  آرَامــــــــــــــًا وعــــــــــــــِ بــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  تـ

  

ــــــــــــــاً  َم اِء َوحــــــــــــــريح ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــظــــــــــــــِّ د َ  أُدحمــــــــــــــاَن ال ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــَ  تـ

او     وحَم جــــــــاِلســــــــــــــــــــــَ ا الــــــــيــــــــَ الهلــــــــَِ ُت يف َأطــــــــح حــــــــح بــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــح

  

ه  َر  بـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ا تـ يـــــــــــــ  بـــــــــــــَ رت  ا ـــــــــــــُ رَتٍَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــح  مبـــــــــــــُ

وحم     ُدوســــــــــــــــــــــاً مــــــــن الــــــــقــــــــَ َر   ــــــــَح اوآخــــــــَ  (5) حــــــــاِدســــــــــــــــــــــَ
  

 ، قال العَّجاُج : السُّْرَعةُ في السَّْيرِ  : الَحْدسُ  قاَل اللَّْيُث :و

ريحٍ  َد ســــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح رحاَن بــــــــــــَ َتضــــــــــــــــــــــــَ ىت  احـــــــــــح سِ حـــــــــــَ دح   حـــــــــــَ
اٍب َرغــــــــــــــــــح ِ     ٍ  يف ِنصــــــــــــــــــــــــــــــــَ اَم َرغــــــــــــــــــح  ِإمــــــــــــــــــَ

  

 َمل َكه   بَغريحِ حَنح ِ 

ةٍ  على اْستِقَاَمٍة ، وقيل : الُمِضيُّ  : الَحْدسُ و ةٍ ، وقال  على َطِريقٍَة ُمْستَِمرَّ ، كذا نصُّ العُبَاب ، ونَّص األَْزَهِرّي : َعلى َغْيِر َطِريقٍَة ُمْستَِمرَّ

 ويَْعِدُس ، إِذا َذَهب فيها. يَْحِدسُ  في األَْرِض وَعَدسَ  َحَدسَ  األَُمِويُّ :

 بها. َحدسَ و ، عن الّصاَغانِّيِ ، وقد حَدَسها إِْضَجاُع الشَّاةِ للذَّْبح : الحْدسُ و

بِها ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وقيل : أَناخها ثّم َوَجأَ بَشْفَرتِه في نَْحِرَها ، وعن ابِن ُدَرْيٍد : إِذا َوَجأَ في  َحَدسَ و َحَدَسَها ، وقدْ  إِنَاَخةُ النّاقَةِ  : سُ الَحدْ و

 ، أَي نَْحِرها. (6)َسبَلَتِها 

ْضفِ  َحَدَسُهم»، ورَوى أَبو زيد  لَُهم حَدسَ  من األَّوِل الَمثَُل السائِرُ و َذَكَره  ُء النّاَر وال تَْنَضُج.َذبََح لهم شاةً َمْهُزولَةً تُْطِفى أَي« بُمْطِفئَِة الرَّ

 َ ْضَف.ْت من َشْحِمَها تِْلَك الأَبو ُعبَْيَدةَ ، وزاد : أَو َسِمينَةً ، وقاَل األَْزَهِريُّ : َمْعنَاهُ أَنَّه َذبََح ألَْضيَافِه الشَّاةَ َسِمينةً أَْطفَأ  رَّ
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أَْس ، ففي الّداِر فاْخنِْس ، وفي بَْيتَِك فاْجِلس ،  وقاَل ابُن ِكناَسة : تقوُل العََرُب. إِذا أَْمَسى النَّْجُم قِمَّ الرَّ

__________________ 
 ( يف الصحاح : أبكناف النضي .1)
 ( يف التهذيب : ومل.2)
 ( يف التهذيب : فبان.3)
 كرب.قا  عمرو بن معدي« عم »( يف معجم البلدان 4)
 ( اآرام الظباء البي  البطون ا والكوان  : املقيمة يف أكنستها ا وا بيا : موضض. وا ريم : بقر الوحش الواحدة حريمة.5)
 ( السبلة هاهنا النحر ا عن التهذيب.6)
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ِدسح  (1)وُعظحماُهن   . قولُه : ُعظحماُهنّ ا وِإنح سِئلحَت فاعحِب ح ا وَأهنِح ح بَِنيَك واهنحَ  فاحح ِدسح   ح ا معناه احنحَرح َأعحَظَم اإِلِبِر  فاحح
ِدسح  ا وِقيَر : قـَوحهُلم : َك ُعظحَماُهن . األُُموَر : َحَدسحتُ  ا من فاحح  تـََو  حُتَها ا كبَن ه يُرِيُد : خَتَري ح بَو ِح

َكةً : قَْومٌ  َحَدسٌ و ً ] كانُوا يَْعنُفُوَن َعلى البِغَاِل ، فإِذا ذُِكُروا نفََرِت البِغَالُ و لَْيماَن َعليِه الّسالمُ سُ  َسيِّدنا َعلَى َعْهدِ  كانُوا ، ُمَحرَّ لما  (2) [َخْوفا

َعْهِد سيِّدنا ُسلَْيماَن  وَعَدْس : اْسَما بَغَّالَْين على َحَدسْ  وقيل : فصاَر َزْجراً لَُهم. كانَْت لَِقيَْت منُهم ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن ابِن أَْرقَم الُكوِفّيِ.

ي قَْوَل من قاَل : ، في زْجِر الِبغَاِل ، وفي اللَِّساِن : والعََرُب تَْختَِلُف في َزْجِر  َحَدسْ  عليِه الّسالُم ، قاَل الّصاَغانِيُّ : وقوُل ابِن أَْرقََم يُقَّوِ

 ، وسيأْتِي. َحَدسْ  ألَْزَهِريُّ : وَعَدْس أَْكثَُر منقاَل ا وبَْعٌض يَقُوُل َعَدْس. َحَدسْ  البِغَاِل ، فبَْعٌض يَقُوُل :

 بُن أَُريش بِن إِراش بِن َجِزيلة بِن لَْخم ، ومنه قوُل الّشاِعِر : َحَدسُ  من لْخٍم ، وهو : بَْطٌن عِظيٌم ِمَن العََربِ  َحَدٍس  بنُوو

ا  ا َبســـــــــــــــــــــــــــــ  زًا وُبســـــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــح زَا خـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ  ال ختـــــــــــــــَح

ِد     لحســــــــــــــــــــــــــًا بــــــــــــَذوح يِّ مــــــــــــَ َدســــــــــــــــــــــــــِ ا ا ــــــــــــَ لحســــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
 وقِيَل : هم بالِجيِم ، وقد تَقَدَّم.

تَْيِن فِيهما : تابِِعيٌّ  ، كما قاله يَِزيُد بُن هاُروَن وأَْحَمُد بُن َحْنبَل ، ُحُدٍس  َوِكيُع بنُ و َحابَِة ، في ، وَجعَله الَحافُِظ م أَو ُعُدٍس ، بضمَّ ن الصَّ

 التَّْبِصيِر ، وفيه نََظٌر.

يِت : يُقَاُل :و ّكِ  ، وال تَقُْل : اإِلَداَس. (3)، أَو أَْبلُغ  ، بالَكْسِر ، أَي الغَايَةَ الَّتِي يُْجَرى إِلَْيَها الِحَداسَ  بَلَْغُت بِه قاَل ابُن الّسِ

 ، وقال الّشاِعُر : الَمْحِدٍس   بَعيدُ ، ويُقال : فالنٌ  ، كَمْجِلٍس : الَمْطلَبُ  الَمْحِدسُ و

ِدي ثـََناًء ِمنح بَِعيِد  ِدسِ أُهح َحح
 امل

،  ، وفي الُمْحكِم : وأََراَغها ليَْعلََمها من َحْيُث ال يَْعِرفُوَن به َعْنَها : تََخبََّرَها وأَراَد أَن يَْعلََمَها من َحْيُث ال يُْعلَُم بِه تََحدَّسَ و األَْخبَاَر ، تََحدَّسَ و

ً  عن األَْخبَارِ  تََحدَّْستُ  وقاَل أَبو َزْيٍد : ْسُت ، إِذا ُكْنَت تُِريُغ أَْخبَاَر النّاِس لتَْعلََمها من َحْيُث ال يَْعلَُمونَ  تََحدُّسا  .، وتَنَدَّْسُت َعْنَها تَنَدُّساً ، وتََوجَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 عَسَّفَه ولم يَتََوقَّهُ.الَكاَلَم على َعَواِهنِه ، إِذا تَ  َحَدسَ 

 ، أَي بالِفَراَسِة. بالَحْدِس  وقالَهُ 

 : النََّظُر الَخِفيُّ ، ومنه : الِحْنِدُس ، وسيأْتي. الَحْدسُ و

ْرُب والذََّهاُب في األَْرِض على َغْيِر ِهَدايٍَة. الَحْدسُ و  : الضَّ

 بسْهٍم : َرَمْيُت. َحَدْستُ و

 : الظَّنّاُن. الَحّداسُ و

 .كالَمْحُدوِس  : الَمْصُروُع بِه في األَْرِض  الَحِديسُ و

َكةً : بَلٌَد بالشاِم. يَْسُكنُه قوٌم من بَنِي لَْخٍم. الَحَدسُ و  ، ُمَحرَّ

 كَصبُوٍر : الَِّذي يَْرِمي بنَْفِسه في الَمَهاِلِك ، قال ُرْؤبَةُ : الَحُدوسُ و

اٍض مل يـََز ح 
َ
 َحُدوَساقَاَلتح مل

 .«عطس»انظْر بِقيَّتَه في 

ً و َحَرَسهُ يَْحُرُسه : [حرس] ، كَخاِدم  ُحّراسٌ و ، أَْحَراسٌ و ، ُمَحّرَكةً ، َحَرسٌ  ، ج حاِرسٌ  فهو ، بالَكْسر : َحِفَظه ، ِحَراَسةً و يَْحِرُسه َحْرسا

 وَخَدٍم وُخّداٍم.
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َكةً : الَحَرِسيُّ و ؛ ألَنَّه قد صاَر اْسَم ِجْنٍس ، فنُِسَب إِليه ، إِالّ  َحاِرس ، وال تَقُْل : ِحَراَستِهو الذين يَُرتَّبُوَن ِلِحْفِظه السُّْلَطانِ  َحَرِس  َواِحدُ  ، ُمَحرَّ

 ، في الَجْمعِ. الُحّراسُ  وُهمْ  ُدون الِجْنِس ، الِحَراَسةِ  أَْن يُْذَهَب به إِلى َمْعنَى

 :الدَّْهِر ُدوَن الُحْقِب ، وهو َمَجاٌز ، قال الّراجُز  (4) [من]وقِيل : َوْقت  الدَّْهُر. ، بالفَتْح : الَحْرسُ و

َنا بَذاَ    َحرحَسايف نِعحَمٍة ِعشح
__________________ 

 ( التهذيب واللسان : فعظما ا فاحدس.1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 ( التهذيب : الجي  ري إليها وأبعَد.3)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
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 ، بضّمِ الّراِء ، قال : أَْحُرسٌ  ج

ٍف  قـــــــــــِ وح ريحِ مـــــــــــَ رّاف عـــــــــــلـــــــــــ  غـــــــــــَ ُت بـــــــــــعـــــــــــَ فـــــــــــح ـــــــــــَ  وقـ

ُذ     نــــــــح تح مــــــــُ فــــــــَ ِم داٍر قــــــــد عــــــــَ لــــــــ  رســــــــــــــــــــــح ُرسِ عــــــــَ  َأحــــــــح

  
 وقاَل اْمُرُؤ القْيِس :

ُه  ٌر آيــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــٌر َداثــــــــــــــــــــــِ نح طــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــِ

ِف     اَدَم يف ســــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــَ ُرسِ تـــــــــــــــــــَ  اأَلحــــــــــــــــــح

  
 ، قال ُزَهْيٌر : بِبِالِد بَنِي عاِمِر بِن َصْعَصعة قساً ، َحْرسُ  ، يُقال ألََحِدِهَما : َحْرسٌ  وُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما بنَْجٍد ، َجباََلنِ  ، بالفَتْحِ : الَحْرسانِ و

ا  هــــــــَ رحجــــــــِ وا عــــــــن فـــــــــَ َربــــــــُ ُم ضــــــــــــــــــــــَ ٍة  (1)هــــــــُ يــــــــبــــــــَ تــــــــِ  بــــــــكــــــــَ

يحضــــــــــــــــــــــاِء     رحسٍ كـــــــــبـــــــــَ رُ  حـــــــــَ هـــــــــا الـــــــــر جـــــــــح قـــــــــِ  يف طـــــــــرائـــــــــِ

  
 البَْيَضاُء : َهْضبَةٌ في هذا الَجبَِل.

ُجلُ  َحَرسَ و ً  الرَّ  حاِرسٌ  : َسَرقََها لَْيالً فَأََكلَها ، فهو اْحتَرَسَهاو يَْحِرُسَها اإِلبَِل والغَنَمَ  َحَرسَ  ، يُقَال : كاْحتََرس َسَرق ، كَضَرَب : ، َحْرسا

َمْخشِريُّ : وهو مّما َجاَء على َطريِق التََّهكُِّم والتَّْعِكيِس ؛ وألَنَُّهم َوَجُدوا ُمْحتَِرسٌ و فيهم السَِّرقَةُ ، ونَْحُوه :  الُحّراسَ  ، وهو َمَجاٌز ، قاَل الزَّ

 .سٌ حارِ  ، وَحِسْبنَاهُ أَِميناً فإِذا هو حاِرسٌ  ُكلُّ النّاِس ُعُدوٌل إِال العُُدوَل ، فقالُوا للّساِرقِ 

ُجلُ  َحِرسَ  من الَمَجاز :و . كَسِمَع : عاَش َزماناً َطِويالً  الرَّ  ، نَقَله الّصاغانيُّ

يَل ، قال الَجْوَهِريُّ : هي الشَّاةُ تُْسَرُق لَْيالً ، فِعيلَةٌ بمْعنَى َمْفعُولٍَة ، وقِ  : الَمْسُروقَةُ  الَحِريَسةُ  (2)« الَجبَل َحِريسةِ  ال قَْطَع في»من الَمَجاز : و

 ، قال : َحَرائِسُ  ج : هي الّشاةُ التي يُْدِرُكها اللَّْيُل قبل أَْن تَِصَل إِلى ُمَراِحَها ، الَحِريَسةُ  :

ا  نــــــــــَ المــــــــــَ يــــــــــُب غــــــــــُ اُء ال َنســــــــــــــــــــــــِ َلصــــــــــــــــــــــــَ ا خــــــــــُ نــــــــــَ  لــــــــــَ

ا     نــــــــــــَ ؤحَد  ِإلــــــــــــيــــــــــــح رِيــــــــــــبــــــــــــًا وال يـــــــــــــُ رائــــــــــــِ ُ غــــــــــــَ  ا ــــــــــــَ

  
 لََها والِحْفظ. الِحَراَسةِ  ألَْجلِ  للغَنَمِ ِجَداٌر من ِحَجاَرةٍ يُْعَمُل  : الَحِريَسةُ و

 ، أَي الدَّْهُر ، قال ُرْؤبَةُ : الَحْرسُ  القَِديُم العاِديُّ الذي أَتَى َعلَْيه هو األَْحَرسُ  وقاَل اللَّْيُث : البِنَاءُ 

رحِز  َدٍب وفـــــــــــــــــَ نح حــــــــــــــــَ تح مــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ مح انقـــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

زِ و     مـــــــــــــــح ؤحَوٍة وضـــــــــــــــــــــــــــــَ تح مـــــــــــــــن جـــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ كـــــــــــــــ   نـــــــــــــــَ

  

َرسَ ِإَرٍم و  ِز  َأحــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــــــــــح وَ  عــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــَ

بحزِ     اٍخ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــَ ِب أَرحٍض ومـــــــــــــــــــــُ دح  وجـــــــــــــــــــــَ

  
 : البِنَاُء األََصمُّ. األَْحَرسُ  وقال ابُن ِسيَده : .«وإَِرٍم أَْعبَسَ »اإِلَرُم : ِشْبهُ َعلٍَم يُْبنَى فوَق القَاَرةِ ، والعَْنُز : قَاَرةٌ َسْوَداُء ، ويُرَوى : 

 َعبِيُد بُن األَْبَرِص :، قاَل  كَصبُوٍر : ع ، َحُروسٌ و

ٍة  احـــــــــــَ ِن الـــــــــــدِّاَيُر بصـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــَ ُروسِ  (3)لـــــــــــِ   فـــــــــــحـــــــــــَ
فــــــــــــــــاِر َأي ُدُروسِ     ــــــــــــــــح تح مــــــــــــــــن اإِلق  َدَرســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .ُحَرْيٍس  ، وقاَل الحافُِظ : قاَل فيه َوِكيٌع : عن أَبي كُزبْيٍر : ابُن بَِشيٍر البََجِليُّ ، َشْيٌخ لُسْفيَاَن الثَّْوِرّيِ  ، ُحَرْيسٌ و

الَحْنبَِليُّ من ُشيُوخِ الحافِِظ  الَحَرْستَانِيُّ  على فَْرسخٍ مْنَها ، ِمْنَها التَِّقيُّ عبُد هللِا بُن َخِليِل بِن أَبِي الَحَسِن بِن ظاهر : ة ، بباِب ِدَمْشقَ  َحَرْستَىو

 .850جمار والبِْرزاِلّي والذََّهبِيُّ مات سنة ابِن َحَجٍر ، أَجاز له ال

. ِحْصٌن بَحلَبَ  : َحَرْستَىو  من أَعماِلَها ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ْستُ و  منه. تََحفَّْظتُ  بَمْعنًى ، أَي اْحتََرْستُ و ِمْنه ، تََحرَّ

 وقَْولُُهم :

 حاِرسُ  ِمنح ِمثحِله وهو ُ حرَتِسٌ و 
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لُه :هو في بَْيت ألَبي   َهّماٍم ، َوأَوَّ

 (4)فَساٍع ِإىل الس لحطَاِن لَيحَ  بناِصٍح 
 ِء ال يُْؤَمُن أَْن يَُخوَن فيه.لَمْن يُْؤتََمُن َعلَى ِحْفِظ َشيْ  ، وقِيَل : ِلَمْن يَِعيُب الَخبِيث وهو أَْخبَُث منه يُْضَربُ  َمثلٌ 

__________________ 
 جهها. ويف الديوان : يف طوائفها بد  يف طرائقها.( يف معجم البلدان والتهذيب : عن و 1)
 ( كذا وقض يف األساس ا ووقض حديثاً يف النهاية. أي لي  فيما حيرص ابجلبر إذا سر  قطض ا ألنه لي  حبرز.2)
 .«اإلقفار»بد  من « من األمقار»وفيه أيضاً من « بصاصة»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 :( البيت يف األساس ومتامه 4)
ــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــارٌس و  ــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــرتٍس مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــث

 فــــــــــــــــواعــــــــــــــــجــــــــــــــــبــــــــــــــــا مــــــــــــــــن حــــــــــــــــارٍس هــــــــــــــــو  ــــــــــــــــرتسح    
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 * وّمما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : السَِّرقَةُ نَْفُسها. الَحِريَسةُ 

 منها. اْحتُِرسَ  أَيضاً : ما الَحِريَسةُ و

 ُء ِمَن الَمْرَعى.: أَْن يُْسَرق الشَّيْ  االْحتَِراسُ  وقيل :

 ، إِذا َسَرق َغنََم النّاِس فَأََكل ِمْنها. (1) الِحَراَسات ويُقَاُل : فاُلٌن يأُْكلُ 

 .الَحَرائِسُ  ، وُهنّ  ُمْحتِرسٌ  ُء من الَمْرَعى ، والَساِرُق :: أَن يُْؤَخَذ الشَّيْ  االْحِتَراسُ  وقال َشِمٌر :

ً  اِن : أَقام بهِ بالَمك أَْحَرسو  .َحْرسا

 .أَْحَرَسنِيو شاةً ِمْن َغنَِمي ، َحَرَسنِيو

 : َسْهٌم َعِظيُم القَْدِر. الِمْحَراسُ و

بَْيُر بُن بَّكاٍر : ُكلُّ َمن في األَْنَصارِ  يِن الُمْعَجَمة. َحِريسٌ  وقال الزُّ  ، أَي كأَِميٍر ، إِالّ َحِريَش بن َجْحَجبَى فإِنّه بالّشِ

كةً : قَريَةٌ بِمْصَر ، منها زَكِريّا بُن يَْحيَى الَحَرسُ و ، قرأَ َعلَى َوْرٍش ، وأَْحَمُد  الَحَرِسيُّ  كاتُب العَُمِرّيِ ، وعاِمُر بُن َسِعيدٍ  الَحَرِسيُّ  ، ُمَحرَّ

، وُعثَْماُن بُن  1096، توفِّي سنة  الَحَرِسيُّ  ِكنَانَة شيٌخ ليُونُس بِن عبِد األَْعلى ، وَعْبُد الّرحمِن بُن ِزياٍد الَحْوتِكيُّ أَبو الَحَرِسيُّ  بُن رزين

 الَمْذُكوُر قبل. [(2)يَْحيَى ]، َرَوى عن َعْمِرو بِن الَحاِرِث ، وَعْنهُ زَكِريَّاُء بُن  الَحَرِسيُّ  ُكلَْيٍب القُضاِعيُّ 

 ، رَوى عن خاِلِد بِن نَِزاٍر. الَحَرِسيُّ  القَُضاِعيُّ وإِْبَراِهيُم بُن ُسلَْيَمان بِن َعْبِد هللِا بِن الُمَهلَِّب 

تَْيِن : َمْسعُوُد بُن ِعيَسى  من لْخٍم. الُحُرِس  ، يُقَال : له ُصْحبةٌ ، أَْسلََم يوَم ُمْؤتَة ، منسوٌب إِلى الُحُرِسيُّ  وبَضمَّ

يِن ُمْعَجَمةً ، رَوى عن يْحيَى بن ُعبَْيٍد ، وسيأْتي للُمَصنِِّف. ِحَراسُ و  بُن َماِلٍك ، كِكتَاٍب ، وقيل كَكتّاٍن ، ويُْرَوى بالّشِ

 ، شاِعٌر. (3)األََجئيُّ  ُحَرْيٍس  وَجابُِر بنُ 

 * وّمما يُْستْدرُك عليه :

 .(4)بَِسيٍس ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وأَْوَرَده صاِحُب اللَِّساِن ، كَزْنَجبِيل : ُصْلبَةٌ ، كعَرْ  َحْربَِسيسٌ  : أَْرضٌ  [حربس]

 : * وّمما يُْستْدَرُك َعلَْيه : [حرقس]

 .(5): لغةٌ في الُحْرقُوِص ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاغانِيُّ ، وأَْوَرَدْه صاحُب اللَِّساِن  الُحْرقُوسُ 

 ، وأَْنشَد : أَْملَسُ  ، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َعْمٍرو : أَي ، كِقْرطاٍس  سٌ ِحْرَما بَلَدٌ  : [حرمس]

ا  اســـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ َة الـــــــــــــــد  لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح َر أَيـ  جـــــــــــــــاَوزحَن َرمـــــــــــــــح

لـــــــــــــدًا و     ىَن بـــــــــــــَ بـــــــــــــح َن لـــــــــــــُ طـــــــــــــح ابـــــــــــــَ رحمـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــِ

  
 واِسعَةٌ. عن ابِن ُدَرْيٍد. : ُصْلبَةٌ  ِحْرَماسٌ  أَْرضٌ  وقِيل :

 بالَكْسِر. ِحْرِمٍس  ِشَداٌد ُمْجِدبَةٌ ، َجْمعُ  ، أَي َحَراِمسُ  ِسنُونَ  وقاَل َشِمٌر :

 أَيضاً : األَْملَُس ، كذا في اللَِّساِن. الِحْرِمسُ و

 اللَِّساِن ، هكذا في النَُّسخِ ، وَصوابُه الِحيلَةُ ، وهو عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، كما نَقَلَه الّصاغانِيُّ وصاحبُ  : الَجلَبَةُ  الَحسُّ  : [حسس]
(6). 
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أَي  (7) (ِبِِْذنِهِ ) تَُحسُّونَُهمْ  (ِإذْ ): قَتَلَُهم قَتاْلً َذِريعاً ُمْستَأِْصالً ، وقولُه تَعَالَى :  َحسَُّهم يَُحسُُّهم َحسًّا ، واالْستِئَْصالُ  الذَِّريعُ  القَتْلُ  : الَحسُّ و

: القَتُْل  الَحسُّ  تَْستَأِْصلُونَُهْم قَتاْلً ، وقاَل الفَّراُء : ، عن ابن األَْعَرابِّيِ ، وقال أَبو إِْسَحاَق : َمْعنَاه : الُحَساسُ  تَْقتلُونَُهْم قَتاْلً َشِديداً. واالْسمُ 

 واإِلْفنَاُء هاُهنَا.

 الّدابَّةَ  َحسَّ  ، وقد للِفْرَجْونِ  ، بالَكْسِر ، اسمٌ  بالِمَحسَّةِ  بَّةِ نَْفُض التَُّراِب َعن الّدا الَحسُّ  من الَمَجاِز :و

__________________ 
 .«ا رسات»ويف األساس : « ا ريسات»( يف التهذيب : 1)
 ( زايدة عن التاج ا وقد مّر قبر أسطر.2)
 .«األحىن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 فقدمنا القتضاء سيا  ترتيب كتابنا.« حرق »( وردت املادة بعد مادة 4)
 فقدمناها القتضاء سيا  ترتيبنا للكتاب.« حرم »( وردت هذه املادة بعد مادة 5)
 .«ا يلة»اجللبة ا ويف التهذيب والتكملة « : ط دار املعارف»( يف اللسان 6)
 .152( سورة آ  عمران اآية 7)
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َاَب ا وذِلَك ِإذا فـَرحَجنَـَها  حَيُس ها َها الرت   ا ومنه ابملَِحس ةِ  (1)ا ِإذا نـََفَ  َعنـح
ً  تَُحسُّوا اْدفِنُونِي في ثِيَابِي وال»قوُل َزْيِد بِن ُصوَحاَن يوَم الَجَمِل :   أَي ال تَْنفُُضوه. ، «َعنِّي تَُرابا

أَي َحَرَكتَها وَصْوَت َمْشيِها ، ويَقُولون : ما  ، «َحيَّةٍ  ِحسَّ  أَنَّهُ كاَن في َمْسِجِد الَخْيِف فَسِمعَ »الَحِديُث :  ، ومنه بالَكْسِر : الَحَرَكة ، الِحسُّ و

ً  َسِمَع له  وال َجْرساً ، أَي َحَرَكةً وال َصْوتاً ، وهو يَْصلُح لإِلْنَساِن وَغْيِره ، قاَل َعْبُد َمنَاِف بِن ِرْبعٍ الُهَذِليُّ : ِحّسا

يِّ و  ٌة  لــــــــــــــلــــــــــــــِقســــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــَ غــــــــــــــَ مــــــــــــــح يــــــــــــــٌر وغــــــــــــــَ  أَزَامــــــــــــــِ

ــــــــــــرَبََدا حــــــــــــِ       وُ  املــــــــــــاَء وال وِب َتســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــُ ن  اجلــــــــــــَ

  
، كأَِميٍر ، عن إِْبَراِهيَم الَحْربِّيِ ، ومنه قولُه تَعَالَى :  كالَحِسيِس  ، وهو عامٌّ في األَْشيَاِء ُكلَِّها ، أَْن يَُمرَّ بَِك قَِريباً فتَْسَمعَه وال تََراهُ  : الِحسُّ و

بَِها ، وقاَل يَِصُف بازاً : ِحسََّها أَي (2) َحِسيَسها (ال َيْسَمُعونَ )  وَحَرَكةَ تَلَهُّ

ُه  نـــــــــــح َن مـــــــــــِ لـــــــــــح ظـــــــــــَ اَ  يـــــــــــَ تـــــــــــَ ريحَ الـــــــــــعـــــــــــِ َر  الـــــــــــطـــــــــــ   تــــــــــــَ

َن لـــــــــــه     عـــــــــــح وحـــــــــــًا ِإنح لـــــــــــَِ نـــــــــــُ اجـــــــــــُ يســـــــــــــــــــــــــَ  َحســـــــــــــــــــــــــِ

  
. الصُّْوتُ  : الَحِسيسُ و الِحسُّ و  الَخِفيُّ

أَنَّه َمّر »َحِديُث َسيِِّدنَا ُعَمَر رِضَي هللا عنه :  ، ويشهد لألَّولِ  تُِحسُّها ، وقِيَل : َوَجُع الِواَلَدةِ ِعْنَدَما َوَجٌع يَأُْخذُ النّفََساَء بعد الِوالَدةِ  : الِحسُّ و

 .«الِحسَّ  ْن َسِويٍق ، وقال : اْشَربِي هذا فإِنَّه يَْقَطعُ باْمَرأَةٍ قد َولََدْت فَدَعا لها بَشْربٍَة مِ 

اُد لُغَةٌ فيه ، عن أَبِي َحنِيفَة ؛ أَي َحسَّهُ يَُحسُّه َحسًّا وقد ، وهو اسٌم ، بَْرٌد يُْحرُق الَكألَ  : الِحسُّ  من الَمَجاز :و ، يُقال : إِّن  أَْحَرقَه ، والصَّ

 ويُْحِرقُه. يَُحسُّه للنَّبَاِت والَكإِل ، أَي َمَحسَّةٌ  البَْردَ 

« أَّسس»، هكذا في الصحاح ، وقد تقدََّم في  ٌء من ناِحيٍَة فاْفعَْل ِمثْلَهِء ، أَي إِذا جاَءَك َشيْ َء بالشَّيباإِلّسِ ، أَي الشَّيْ  الِحسَّ  أَْلِحق ويَقُولُون :

هو الشَّرُّ ، واألَسُّ : األَْصُل ، يقُول : أَْلِصِق الشَّرَّ بأُُصوِل من عاَدْيت أَو عاداَك ، وِمثْلُه البِن  الَحسَّ  ِحقُوانقالً عن ابِن األَْعَرابِّي أَنّه َرَواهُ أَلْ 

 ُدَرْيٍد.

اللَّْيُث ، وقال األَْزَهِريُّ : والذي حِفْظنَاهُ من وِشدَّةٍ ، قاله  بحالَِة َسْوءٍ  : أَيْ  (3)، والكْسر أَْقيَُس  ويُْفتَحُ  َسيِّئٍَة ، ِحسَّةٍ و َسْوءٍ  بِحسَّةِ  فاُلنٌ  باتو

 َسْوٍء لغْيِر اللّْيِث. بِحسَّةِ  ، وبِيئَِة َسْوٍء ، ولم أَسمعْ  (4)العَرِب وأَْهِل اللُّغِة : باَت فالٌن بِجيئَة َسْوٍء ، وتِلَِّة َسوٍء 

 .«ج سّ »وقد تَقدََّم في  أَو ُهَو في الَخْيِر ، وبالِجيِم في الشَّرِّ  الجيم ،، ب الجاُسوس األَْخبَاَر ، مثلُ  يَتََحسَّسُ  : الَِّذي الَحاُسوسُ و

َجاِل. الحاُسوسُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  المْشؤوم مِن الّرِ

 ٍء ، قال :أُْكُل ُكلَّ َشيْ : ت َحُسوسٌ  ، كَصبُوٍر ، يقال : َسنَةٌ  كالَحُسوِس  الَمحِل ، القَِليلُة الَخْيِر ، السَّنَةُ الشَِّديَدةُ  : الحاُسوسُ و

ــــــــــــًة  ن وحان ســــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــَ اِإذا شــــــــــــــــــــــــــَ وســــــــــــــــــــــــــَ   َحســــــــــــــــــــــــــُ
ا     يســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ ب ــــــــــَ ــــــــــي َرِة ال ــــــــــعــــــــــَد اخُلضــــــــــــــــــــــــح ُر ب (5)َ حكــــــــــُ

 

  
 ، قِيل : إِنََّها لُغةٌ في الَمَحشَِّة. : الدُّبُرُ  الَمَحسَّةُ و

، وهي الظَّاِهرةُ ، وأَما الباِطنةُ فخْمٌس أَْيضاً ،  َحاسَّةٍ  والذَّْوُق واللَّْمُس ، َجْمعُ السَّْمُع والبََصُر والشَّمُّ  هي َمَشاِعُر اإِلْنَساِن الَخْمُس : الَحَواسُّ و

فاِء : َعلَى أَنَُّهم فِي إِثْبَاتِهَ  َهاُب في َشْرحِ الّشِ  ا في َمواِضِعها في َحْيَص بَْيَص.كما نقَلَه الُحَكَماُء ، واْختَلَفُوا في َمَحلِّها ، ولذلك قال الّشِ

كةً ، والبََردُ  بالفتح ، البَْردُ  َخْمٌس : األَْرِض  واسُّ حَ و يُح ، والَجراُد ، والَمَواِشي ، ُمَحرَّ  ، هكذا َذَكُروه. والّرِ

 ، والصِحيُح ، بالقافْيِن ، قال ابُن ِسيده : ووجْدتُه في كتاِب ُكراع بالفاِء والقافِ  َرقْقُت لهُ  ، أَي في الُمضاِرعِ : بالكْسرِ  أَِحسُّ  لَهُ  َحَسْستُ و

ً  ، لُغَة َحَكاَها يَْعقُوُب ، والفتُح أَْفَصُح ، ، بالَكْسرِ  كَحِسْستُ  األَّوُل ، ً و ، بالفتحِ ، َحّسا ، بالفتْحِ ، َمْصَدُر  الَحسُّ  ، بالكْسِر ، ويقال : ِحّسا

ِحِم. وقاَل يَْعقُوُب : قال أَبو للسَّعْ  ليَِحسُّ  البَابَْين ، وبالكْسِر االْسُم ، تقوُل العََرُب : إِّن العاِمِريَّ  ِدّيِ ، أَي يِرقُّ لهُ ، وذلك ِلَما بْينُهَما من الرَّ

 له ، وذِلك أَْن يُكوَن بَْينَُهَما َرِحٌم فيَِرقَّ له ، َحِسْستُ  له ، وقال أَبو َزْيٍد : َحَسْستُ  الَجّراحِ العُقَْيليُّ : َما َرأَْيُت ُعقَْيِليّاً إِالّ 

__________________ 
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 .«فرجتها»( عن اللسان وابألصر 1)
 .102( سورة األنبياء اآية 2)
 حتريف.« والكرافي »( عن اللسان وابألصر 3)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : وبكينة سوء.4)
 ( أراد  كر بعد األخضر الياب  إذ اخلضرة واليب  ال يؤكالن ألهنما عرضان ا عن اللسان.5)
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تِكَي له ويـََتَوج َض ا وقا  : َأط تح له ِمينِّ وقا    َرِحٍم. حاس ةُ  أَبو ماِلٍك : هو َأن َيشح
ً  ءَ الشَّيْ  َحَسْستُ و ً و أَُحسُّه َحّسا ً و ِحّسا  بمعنَى : َعِلْمتُه وَعَرْفتُه وَشعَْرُت به. أَْحَسْستُه بمعنَى َحِسيسا

ً  اللَّْحمَ  َحَسْستُ و  َحسَّ  األَْيَساِر ، ويُقَال : ُحَساِس  بالّضّمِ ، ومنه قَْولُُهم : فَعََل ذِلَك قَبل الُحَساسُ  ، واالسمُ  على الَجْمرِ َجعَْلتُه  : أَُحسُّه َحّسا

أْسَ  ً  الرَّ داِخلَه ، وقِيل : هو أَن يَْقِشَر  : أَن يُْنِضّج أَْعالهُ ويَتُْركَ  الُحَساسُ  ، إِذا َجعَلَه في النّار ، فُكّل ما تََشيَّط أََخَذهُ بَشْفَرةٍ ، وقيل يَُحسُّه حّسا

َمادَ ]عنه   كَحْسَحْستُه. بعَد أَْن يَْخُرَج ِمَن الَجْمِر. (1) [الرَّ

 النار وَحَشْشُت ، بمعنًى. َحَسْستُ  وقال ابُن األَْعراِبّيِ : يُقَاُل :

واِء ليَْنَضَج ، وِمْن َكالِمِهم : قالَِت الُخْبَزةُ : لَْوالَ  النّاَر : َرَدْدتَُها بالعََصا على ُخْبِز الَملَّةِ  َحَسْستُ و . الَحسُّ  أَو الّشِ  ما بالَْيُت بالدَّّسِ

يُن ياًء ، قال ابُن ِسيَده : وهذا أَْحَسْيتُ و بهِ  َحِسيتُ و به ، بالَكْسِر ، َحِسْستُ و ِل التَّْضِعيِف ، واالسُم من ُكّلِ ذِلكَ  ، تُبَدُل الّسِ  ُكلُّه من ُمحوَّ

 ، قال أَبو ُزبْيٍد : أَْيقْنُت بِهِ  ؛ أَي الِحسُّ 

طـــــــــــــــااي 
َ

ن املـــــــــــــــ اَ  مـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ اَل َأن  الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ  خـــــــــــــــَ

اَ     وسُ  َحســــــــــــــــــــــــــِ ِه شــــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــح ن  ِإلــــــــــــَ  بــــــــــــِه فــــــــــــهــــــــــــُ

  
 قال الَجْوَهِريُّ : وأَبُو ُعبَْيَدةَ يْرِوي بَيَت أَبي ُزبَْيٍد :

نَ   بِه فُهن  ِإليِه ُشوسُ  َأَحسح
 .أَْحَسْسنَ  وأَْصلُه

لم تُْجِره ، وإِْن َجعَْلتَه فعّاالً من الُحْسِن  الِحّسِ  ُمْشتَقٌّ من أََحِد هِذه األَْشيَاِء ، قال الَجْوَهِريُّ : إِْن َجعَْلتَه فَْعالن من َعلَمٌ  كَكتّاِن : .َحّسانُ و

 ينئٍذ أَْصِليَّةٌ.أَْجَرْيتَه ؛ ألَنَّ النُّوَن حِ 

 ، كذا في التَّْكِملِة. َحّسانَ  أُمِّ  (2) ، وقْريَةِ  َحّسان وتُْعرُف بقَْريَةِ  ِء دْجلَة ،، على َشاِطي : ة بيَن َواِسط وَدْيِر العَاقُولِ  َحّسانُ و

 : السَّْيُف الُمبِيُر. الَحْسَحاس قال الّصاَغانِيُّ :و .َحّسانَ  ة قُْرَب َمكَّة ، وتُْعرُف بأَْرِض  : َحّسانُ و

ُواو ُجل الَجواد قال الَجْوَهِريُّ : وُربََّما َسمَّ ً  الرَّ  .َحْسَحاسا

 وقال ابُن فارٍس : هو الِّذي يَْطُرُد الُجوَع بَسخائِه.

جُ  : َحْسَحاسٌ  ، قال ابُن ِسيَده : رُجلٌ  َعلَمٌ  : الَحْسَحاسُ و ي الرَّ  ُل.خِفيُف الَحرَكِة ، وبِه ُسّمِ

 : قْوٌم من العََرِب. الَحْسَحاِس  بَنُوو

 : شاِعٌر َمْعُروٌف اسُمه ُسَحْيٌم. الَحْسَحاِس  وَعْبُد بَنِي

يِث ، [يُعَرف]، قاله الَجْوَهِريُّ ، وزاد غيُره  َسَمٌك ِصغارٌ  : الِهفُّ ، وهو ، بالّضمِّ  الُحَساسُ و ماٍء ،  ٌء منَحتّى ال يَْبقَى فيِه َشيْ  يَُجفَّفُ  بالِجّرِ

 .ُحَساَسةٌ  الواِحدةُ 

غارُ  أَيضاً : الُحَساسُ و  ، قال يَِصُف َحجَر الَمْنَجنِيِق : ُكَساُر الَحَجِر الّصِ

ِة  نح َرفحضـــــــــــــــــــــــــــَ ٌة مـــــــــــــِ يـــــــــــــ  ظـــــــــــــِ   اُ ســـــــــــــــــــــــــــاسِ شـــــــــــــــــــــــــــَ
ّاسِ     ِم الـــــــــــــــرت  ئـــــــــــــــِ تـــــــــــــــلـــــــــــــــح ســـــــــــــــــــــــــــــح

ُ
ُف ابمل  تـــــــــــــــعحصـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
. ءِ كالُجَذاِذ من الشَّيْ  ، الُحَساسُ و  ، نقَلهُ األَْزَهِريُّ

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ، كقََطامِ  َحَساِس  إِذا َطلَْبَت شْيئاً فلم تَِجْدهُ قُْلَت :و

ً  ءِ بالشَّيْ  أَْحَسْستُ  يقُولون :و يِن ياًء ، أَْحَسْيتُ و إِْحَساسا ، فعَلَى الَحْذف  ٍن واِحَدةٍ بِسي ِء ،بالشَّيْ  أََحْستُ  وأَّما قَْولُُهْم :و بِه ، يُْبِدلُوَن من الّسِ

ُكوِن ، وال تَِصُل إِلَْيه الَحَرَكةُ ، َشبَُّهوَها َكَراِهيَة اْلتِقَاِء الِمثْلْيِن ، قال ِسيبَوْيِه : وكذلك يُْفعَُل في ُكّلِ بنَاٍء يُْبنَى الَّالُم من الِفْعِل منه َعلى السُّ 

 أَْحَسْستُ : ِء ، إِذا َعِلْمتَه وَعَرْفته ، ويقال بالشَّيْ  أََحْستُ  ، ويُقَال : َظنَْنُت وَوَجْدُت وأَْبَصْرُت وَعِلْمتُ  ، أَي وُهَو من َشَواذِّ التَّْخِفيفِ  بأَقْمُت ،
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، أَي لَْم أَْعِرْف منه  ِحْستُ  ، وما َحِسيتُ  ، وما أََحْستُ  بالَخبَِر ، وما أَْحَسْستُ  ، إِذا َعَرْفت منه َطَرفاً ، وتقول : ما َحَسْيتُ و أََحْستُهو الَخبَرَ 

 (فَ َلّما)وقولُه تَعالَى :  .(3)َشْيئاً 

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 يقا  هلا قـَرحان أم حسان.« حسان»( يف معجم البلدان 2)
زيدت الباء فقير أح  به عل  معىن شعر به . ورمبا .. َء إحساساً علم به يتعد  بنفسه مض األلف( العبارة يف املصباح : وأحّ  الرجر الشي3)

وحســـــســـــت به من ابب قتر لغة فيه واملصـــــدر ا   ابلكســـــر ا تتعد  ابلباء عل  معىن شـــــعرت أيضـــــاً ومنهم من لفف الفعلا اب ذف فيقو  
د  بنفسه فيقا  : أحسته وحست به. ومنهم من لفف فيهما  بدا  السا ايء فيقو  حسيت وأحسيت وحسسُت ابخلرب من ابب تعب ويتع

 حسست اخلرب من ابب قتر.
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ُهُم اْلُكْفرَ ) َأَح    َياين  ا وقولُه َتعاىل :  (1) (ِعيس          ى ِمن ْ ُهْم ِمْن َأَحد  ) حتُِ    (َهلْ )َأي رََأي ا قاَلُه اللِّحح معناُه هر  (2) (ِمن ْ
ُر ا َهرح تـََر  ا وقاَ  الفرّاُء : اسُ  تـُبحصــــــــِ ســــــــَ تَ  هر: وُ  يف الَكالم : الُوُجوُد ا تـَقُ  اإِلحح ســــــــح ســــــــَ منُهم من َأَحٍد ا وقاَ   َأحح

ت َعِلم وَوَجَد ا يف الل َغِة ا ويقا  : هر : َأَح    الز ّجاُج : معىن ســـــح ســـــَ ت َأي َهرح رَأَيـحَته ا وَهرح  ؟صـــــاِحَبكَ  َأحح ســـــح ســـــَ  َأحح
َته ؟اخَلرَبَ  َساسُ  ا وقا  ابُن األَِثرِي : ؟َأي َهرح َعَرفـحَته وَعِلمح  .اب ََواسِّ  : الِعلحمُ  اإِلحح

 ، أَي َحَرَكتَه ، أَو َصْوتَه. ِحسَّهُ  َء : وَجْدتُ الشَّيْ  أَْحَسْستُ و

ِر ، قالَه أَبو  : االْستَِماُع ِلَحِديِث القَْومِ  التََّحسُّسُ و ع والتَّبَصُّ  ُمعَاٍذ.، عن الَحْربِّيِ ، وقيل : هو ِشْبهُ التََّسمُّ

. َطلَُب َخبِرِهم في الَخْيرِ  قِيل : هوو  ، وبالِجيم في الشَّّرِ

ْسُت الَخبََر ، ، وقاَل َشِمٌر : تََحسَّْيتُهو الخبََر ، تَحسَّْستُ  وقال أَبو ُعبَْيٍد :  بمعنًى َواحٍد. تََحسَّْستُهو تَنَدَّْستُه مثلُه ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : تبَجَّ

َر قولُه تَعَالَى : من الشَّيْ  تََحسَّْستُ و  .(3) (ِمْن يُوُسَف َوَأِخيهِ ) فَتََحسَُّسوا (اي َبِ َّ اْذَهُبوا)ِء ، أَي تخبَّْرُت َخبََره ، وبُكّلِ ما ذُِكَر فُّسِ

يُن لُغَةٌ في التّاِء ، كما  اْنَحسَّتْ  والتَّكسُُّر ، وهو َمَجاٌز ، يُقَال : والتَّحاتُّ  والتّساقُطُ  : االْنِقالعُ  االْنِحَساسُ و أَْسنَانُه ، إِذا اْنقَلَعَْت وتََكسََّرْت ، الّسِ

َح به األَْزَهِريُّ ، قاَل العَّجاُج :  َصرَّ

  ِ فـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ اِس َأوحىَل نـ بـــــــــــــــــــّ  ِإن  َأاب الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ

ِدِن     عــــــــــــح رحسِ  (4)مبــــــــــــَ ِرمِي الــــــــــــكــــــــــــِ ِك الــــــــــــكــــــــــــَ لــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــ

  

َرسِّ 
ُ

ه املــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــِ ه وَأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُروعــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــــــــــُ

وٍع وال     لــــــــــــــــُ يــــــــــــــــح  مبــــــــــــــــقــــــــــــــــح حــــــــــــــــَ ِّ لــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  مــــــــــــــــُ

  
ٍل عنه وال ُمْنقِطع.  أَي ليَس بُمَحوَّ

ع له : َحْسَحسَ و  وتََشكَّى. تََوجَّ

َك. للِقيَاِم ، إِذا تََحْسَحسَ و قَْت. تَحاتَّتْ  : تََحسََّستْ و أَْوباُر اإِلبِلِ  تََحْسحَستْ و تََحرَّ  وتَطايَرْت وتفرَّ

 ، وهو َمثٌل. ءٌ ، أَي َذَهاِب ماِله َحتَّى ال يْبقَى ِمْنهُ َشيَ  بَحْسَحِسه ألَُخلِّفنَّهُ و

ك ائِْت بِه من يُقَال :و ك ِحّسِ َك. َحّسكِ  ، وَكذا من أَي من حْيُث ِشئْتَ  ، بفَتِْحهما وبَكْسرهما ، َوبِّسِ  َوَعّسِ

ّجاُج : تأِْويلُه : من َحْيُث تُْدِرُكهكذا في  كَ  من حاسَّةٌ  التَّْهِذيب ، وقيل : َمْعنَاهُ من َحْيُث كاَن ولم يَُكْن ، وقال الزَّ ٌف  حَواّسِ ، أَو يُْدرُكه تََصرُّ

فَِك ، وقيل : من ُكّلِ ِجَهٍة.  من تََصرُّ

 .نَقَلَه الّصاَغانِيُّ  : ِمياهٌ بالبَاِديَِة. الَحّسانِيّاتُ و

ثةٌ  ُحسَّةَ  فاِطَمةُ بنُت أَْحمَد بِن َعْبِد هللا بنِ  أُمُّ الَخْيرِ و ، َحدَّثَْت عن الَحَسِن بِن علّيٍ البَْغَداِدّيِ ، وعنها َسِعيُد بُن  ، بالّضّمِ ، األَْصفََهانِيَّةُ : ُمَحّدِ

جاِء ؛ وأَبُوَها َحدََّث عن ابِن َمْنَده ، ومات سنة   َحافُِظ.قاله ال 494أَبِي الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلْيه :

ى ِحسُّ  لَُها ِعْنَدَما ِحَساُسَهاو الُحمَّ ى أَّوَل ما تْبَدأُ. الِحسُّ  ، األَِخيرةُ عن اللِّْحيَانِّيِ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : تَُحسُّ  : َرسُّها َوأَوَّ  : َمسُّ الُحمَّ

 يُِريُدون من أَْين تَخبَّْرته. ؟هذا الَخبَرَ  َحَسْيتَ  وقاَل الفَّراُء : تَقُوُل : من أَْينَ 

 ِكالُهَما : َرأَى. أََحسَّ و ِمْنهُ َخبَراً  َحسَّ و

. «ءَ  َشيْ ِمنْ  َحْستَُما َهلْ  في الَحِديِث :و، وَوْدُت وَوِدْدُت وَهْمُت وَهَمْمُت ،  َحِسْستُ و َحْستُ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : َسِمْعُت أَبا الَحَسِن يَقُول :

 بِه ، أَوال يَُحسُّ  بِه ؛ أَي ال َحَساسَ  وقالُوا : ذَهَب فالٌن فال« ِمن اْبنَْي ُموقِِد النّارِ  َحَساسَ  ال»، بالفَتْح : الُوُجوُد ، ومنه الَمثُل  الحَساسُ و

 مكانُه. يَُحسُّ 
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 واإِلْدَراِك. الِحّسِ  لَّحاٌس ، أَي َشِديدُ  َحّساسٌ  والشَّْيَطانُ 

نَّة. الِحسُّ و  : الرَّ

 ، بفتحِ الحاِء وَكْسِر الّسيِن وتَْرِك التّْنِويِن : َكِلَمةٌ تقاُل عند األَلِم. َحّسِ و

 يا هذا ، َحّسِ  وقال الَجْوَهِريُّ : قَولُُهم : ضَربَه فما قالَ 

__________________ 
 .52( سورة آ  عمران اآية 1)
 .98( سورة مرمي اآية 2)
 .87( سورة يوسف اآية 3)
 «.مبعدن امللك» ( يف التهذيب واللسان : يف معدن. قا  يف اللسان : وصوبه ابن بري :4)
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َرِة والض   َلًة ما َمض ه وَأحَرقه ا كاجَلمح ِر آِخره : َكِلَمٌة يـَُقوهُلَا اإِلنحساُن ِإذا َأَصابَه َغفح  رحبِة.بَفتحِح َأو لِه وَكسح
 : آلُخذَنَّهُ َهْوناً أَو َعتَْرسةً. (1)أَو ببَّسٍ : أَي بُمشادَّةٍ أَو ِرْفٍق ، ومثله  بَحّسٍ  َء ِمْنكَ ذنَّ الشَّيْ ويُقَال : آلخُ 

ُن ، وِمْنُهْم من يْكِسُر الحاَء والباَء ، ومنُهْم  َحّسٍ  وُضِرَب فما قال . بالَجّرِ والتَّْنِوين ، وِمْنُهم من يَُجرُّ وال يُنّوِ وال  حسًّا من يَقُول :وال بَّسٍ

َع. ويقال اقتُصَّ من فاُلٍن فما َر  تََحسَّسَ  بسًّا ، يَْعنِي التَّوجُّ َك وما تَضوَّ  .(2)، أَي ما تَحرَّ

ْت بالقَومِ   ، أَي ِسنُوَن ِشَداٌد. َحواسُّ  وقال اللِّْحيَانِيُّ : مرَّ

 : (3)، كأَِميٍر : القَتِيُل ، قال األَْفَوهُ األَْوِديُّ  الَحِسيسُ و

نـــــــــا  اِر الـــــــــقـــــــــَ ِكســـــــــــــــــــــــَ َد انـــــــــح نـــــــــح مح عـــــــــِ ي هلـــــــــَُ ســـــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــَ  نـ

رحٍن و     ر  قــــــــــــــِ يــــــــــــــ ح قــــــــــــــد تــــــــــــــَرد   كــــــــــــــُ  َحســــــــــــــــــــــــــــِ

  
 بالنَّْصِل ، لُغَةٌ في َحشَّهُ. َحسَّهو

 .َحّسان : َوِطئَُهْم وأََهانُهم ، قِيل : ومنه اْشتِقَاقُ  َحسَُّهْم يَُحسُُّهمو

 على مْعنى الُمبَالغِة. (4): أَي بَْرٌد ، عن اللِّْحيانِّيِ ، أَنَّثَه  حاسَّةٌ  من البَْرِد : أَي إِضراٌر ، وأََصابَت األَْرض حاسَّةٌ  ويُقال : أَصابَتُْهمْ 

 لبَْرُد.: أَصابَها الَجَراُد وا َمْحُسوَسةٌ  وأَْرضٌ 

 البَْرُد الجراَد : قتله. َحسَّ و

 : َمسَّتْه النّاُر ، أَو قَتَلَتْه. َمْحُسوسٌ  وَجَرادٌ 

 األَْرَض : أَي يَأُْكُل نَبَاتَها. يَُحسُّ  : الَجَرادُ  الحاسَّةُ و

يحُ  الَحاسَّةُ  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ :  الثََّرى. التَُّراَب في الغُُدِر فَتْملَُؤَها فَيَْيبسُ  تحس : الّرِ

 ٌء.ٍء : أَن ال يُتَْرَك في المَكاِن َشيْ في ُكّلِ َشيْ  (5)واالْحتَِساس  الَحسُّ و

َر قوُل  الُحَساسُ و  الّراِجز :، بالّضّمِ : الشُّْؤُم والتكدر وقاَل الفَّراُء : ُسوُء الُخلُِق ، حكاه عنه َسلََمة ، ونَقَله الجْوَهِريُّ ، وبه فُّسِ

ـــــــــــــــَ  ـــــــــــــــٍب ل رِي اسِ ك ِذي ُرب  شـــــــــــــــــــــــــــــَ   ُحســـــــــــــــــــــــــــــَ
ي    واســـــــــــــــــــــــــــــــــِ

َ
زِّ ابملـــــــــــــــــــ ه كـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــَ رَابـــــــــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 : الَمْشُؤوم ، عن اللِّْحيَانِّيِ. الَمحسوسو

 ُء الُخلُِق.: َرِدي ُحَساٍس  ورُجٌل ذو

 : القَتُْل ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ. الُحَساسُ و

. الَحسُّ و  ، بالفَتْح : الشَّرُّ

 ، كأَِميٍر : الَكِريُم. الَحِسيسُ و

 : الَخِفيُف الَحَركِة. (6) الَحْسَحاسُ و

 : َجدُّ عاِمِر بِن أَُميَّةَ بِن َزْيٍد ، الّصحابِّيِ. الَحْسَحاسُ و

 ، عن أَبِي ُهَرْيَرة. الَحْسحاِس  وَكِريَمةُ بنتُ 

 َره ابُن ماُكواَل.بُن بَْكِر بِن َعْوِف بن عْمِرو بِن َعِدّي ، له ُصْحبَةٌ ، ذك الَحْسَحاسُ و
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 .(7)من الّصحابَِة ِستَّةٌ  بَحّسانَ  والُمَسّمى

 : قَريَةٌ من أَْعَماِل الُمْرتاِحيّة بِمْصَر. َحسُّونَ  وَمْنِزلَةُ بَنِي

 هو، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وقال الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَة : هو من األَْعالِم ، ولم يَِزْد على ذِلك ، وقال في العُبَاِب :  ، بالّضمِّ  ُحْسنُسٌ  [حسنس]

دِ  أَبِي القاِسمِ  لَقَبُ  ثِ  ْنبَاِريّ بالّضّمِ ، األَ  (8) بِن ُصْفَدانَ  بِن ُموَسى بِن َسِعيد بِن َمْهِدّي الَمْعُروِف با َعِلّيِ بِن ُمَحمَّ الُمقِري ، َروى عنه  الُمَحّدِ

 ابُن ُجَمْيعٍ في ُمْعَجِمه.

يِت. ، كِهَزْبٍر : الغَِليظُ  الِحيَْفسُ  : [حفس] ّكِ  القَِصيُر ، عن ابِن الّسِ

ْخُم ال َخْيَر ِعْنَده ،و ّم  الُحفَاِسّيِ و ْمُدوٍد ،مهموز ، غير م الَحْيفََساءِ و بالفَتْح ممدود ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، كالَحْيفََساءِ  الضَّ ، َضبَطه الّصاغانِيُّ بالضَّ

يِن وياِء النِّْسبَِة ، كما َضبََطه الّصاَغانِيُّ ، وهما عن ابِن عبّ  (9) الِحيَْفِسّيِ و ،  اٍد.، بكسر الحاِء وفتح التَّْحتِيَّة وسكون الفاِء وكسِر الّسِ

__________________ 
 .«ومنه»( عن التهذيب وابألصر 1)
 .«تضرر»( عن التهذيب وابألصر 2)
 ( يف اللسان : قا  صالءة بن عمرو األفوه.3)
 .«أنه»( عن اللسان وابألصر 4)
 .«واإلحساس»( عن اللسان وابألصر 5)
 .«وا ساس»( عن اللسان وابألصر 6)
 ( ذكر ابن األثري يف أسد الغابة ألاء مثانية ا وانظره.7)
 نسخة أخر  : ُصغحدان.( عل  هامش القاموس عن 8)
َفِسّي.9)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : وا َيـح
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ٌ و ، كِهزْبٍر وَصْيقَل ، َحْيفَسٌ و ِحيَْفسٌ  وفي اللَِّساِن : َرُجلٌ  : قَِصيٌر َسِميٌن ، عن األَْصَمِعّيِ ،  َحفَْيِسيٌّ و ، مثُل َحفْيتَإٍ ، َعلى فعَْيلٍل ، َحفَْيَسأ

 ئيُم الِخْلقِة ، َضْخٌم ال خْيَر عنَده.وقِيل : قَِصيٌر لَ 

 ، عن ابِن َعبّاٍد. األَُكوُل البَِطينُ و

ٌ  قال األَْصَمِعيُّ : إِذا كاَن مع الِقَصِر ِسَمٌن. قِيَل : َرُجلٌ  وَحفَْيتَأٌ ، بالتاِء ، قاَل األَْزَهِريُّ : أَُرى التّاَء ُمْبَدلَةً من الّسيِن ، كما قالُوا :  َحفَْيَسأ

يِت : َرُجلٌ اْنحَ  ّكِ ٌ  تَّْت أَْسنانُه واْنَحسَّْت ، وقال ابُن الّسِ اغانيُّ عن ابِن ُدَرْيِد رُجلٌ  َحفَْيَسأ : َضْخٌم ال  َحْيفََسى وَحفْيتَأٌ بَمْعنًى َواِحٍد ، ونقََل الصَّ

 .(1) الُحفَاِسيُّ و الِحيَْفِسيُّ  خيَر ِعْنَدهُ ، وكذلك

ٌ ِحيَ  ونَقل عن أَبي َسِعيد : َرُجلٌ   ضْخُم. (2) ْفَسأ

 ٍء.الِّذي يْغضُب ويَْرَضى من غْيِر شيْ  : الِحيَْفسُ و

 الُمْغَضُب. ، وضبطه الصاَغانِيُّ كِهَزْبٍر مثل األَّول : كصقَْيل الَحْيفسُ و

ُك َعلى الَمْضَجعِ والتََّحْلُحلُ  التََّحْيفُسُ و  األَِخيُر َعن ابِن َعبّاٍد. (3) : التََّحرُّ

 بنَْهَمٍة. أَكلَ  ، من َحّد َضَرَب : َحفََس يَْحِفسُ و

 ، أَهمله الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن والّصاَغاِنيُّ في التَّْكِملَة ، وأَْوَرَده صاحب العُبَاِب هكذا. ، كَسفَْرَجل : السَّْوَداءُ  الَحفْدلسُ  : [حفدلس]

، قال األَْزَهِريُّ :  ِحْفنِسٌ و ِحْنِفسٌ  القَِليلَة الَحيَاِء البَِذيئَة اللَِّسانِ  ، أَهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : يُقاُل للَجاِريَةِ  ، كِزْبِرجٍ  الِحْفِنسُ  : [حفنس]

 ِعْنِفٌص. والَمْعُروُف ِعْنَدنا بهذا الَمْعنَى :

ِغيُر الخْلقِ  : الِحْفنِسُ و ُجُل الصَّ  عن ابِن َعبّاٍد ، كالِحْنِفس ، وهو مذُكوٌر في الّصاِد ، كما َسيَأْتي. ، الرَّ

ُ و ْخُم البْطنِ  ، كَسفْرَجٍل ، الَحفَْنَسأ ، ُهنَا َذَكره ابُن عبّاٍد ، وقد َسبَق للُمَصنِِّف في الَهْمِز قولُه : ووِهم أَبو نْصٍر في  بالنُّوِن : القَِصيُر الضَّ

 ه لم يَتَنَبَّْه هنا ، وَذكَره ُمقَلِّداً له َغْير ُمنَبٍِّه عليه ، فليتأَمل.وأُرا« ح ف س»إِيراِده في 

ْحِل والسَّْرجِ والقَتَِب ، وُهو بَمْنِزلَِة الِمْرَشَحِة تُكوُن تحَت اللِّ : ُكلُّ شيْ  ، بالكْسرِ  الِحْلسُ  : [حلس] ْبِد ، ٍء َوِلَي َظْهَر البَِعيِر والّدابَِّة تَْحَت الرَّ

 تَْحَت البَْرذَعِة. يكونُ  َعلَى َظْهِر البَِعيرِ  َرقِيقٌ  ِكَساءٌ  وقيل : هو

كُ  والَمتَاعِ من ِمْسحٍ ونَْحِوه ، ُط في البَْيت تَْحَت ُحّرِ الثِّيابيُْبسَ  أَيضاً : اسٌم لَما الِحْلسُ و ، مثل ِشْبٍه وَشبٍَه ، وِمثٍْل وَمثٍَل ، حكاه أَبو  ويَُحرَّ

 ُعبَْيٍد.

. ِحلََسةٌ و ُحلُوسٌ و أَْحاَلسٌ  ج  األَخيُر عن الفَّراِء ، مثل قِْرد وقَرَدة ، نقَلَه الّصاَغانيُّ

 ، ولُحُصِره : الفُُحوُل. الِحْلسُ  ّيِ : يُقَال لبَِساِط البَْيِت :وقال ابُن األَْعَراب

 (4)نَقَلَه ابُن فارٍس. قاَل اللِّْحيَانيُّ : فيه أَْربَعَةُ فُُروٍض ، وله ُغْنُم  ، كَكتفٍ  كالَحِلِس  ، عن أَبي ُعبَْيٍد ، الّرابُع من ِسَهاِم الَمْيِسرِ  : الِحْلسُ و

 فاَز ، وعليه ُغْرُم أَْربَعَِة أَْنصبَاَء إِن لم يَفُْز. أَْربَعَة أَْنصبَاَء إِن

ً  للُُزومه َمَحلَّه ال يَُزايِلُه. والذي في الُمحيط : َرأَْيتُ  الَكبِيُر من النَّاس : الِحْلسُ  من الَمَجاِز :و  في النّاس ، أَي َكبيراً. ِحْلسا

، قاَل : ويُقَال :  (5)، وهو َذمٌّ ، أَي أَنَّهُ ال يَْصلُُح إِالّ للُُزوِم البَْيت ، نقَلَه األَْزَهريُّ عن الِغتِْريِفّي  بَْيتِه ، إِذا لَْم يَْبَرْح َمَكانَه ِحْلسُ  هو يُقَاُل :و

ةٍ وِشدَّةٍ ، وأَنّه ال يَْبَرُحَها ال يُبَالي َدْيناً البِاَلِد ، للّذي ال يَُزايلُها من ُحبِّه إِيّاها ، وهذا َمْدٌح ، أَي أَنّ  أَْحاَلِس  فاُلٌن من وال َسنَةً حتى  (6)ه ذُو ِعزَّ

ً  ُكنْ »الَحديُث :  بها كذلك ، ومنه ِحْلسٌ و بها ، أَي ُمقيٌم ، ُمتََحلِّسٌ  تُْخصَب البالُد ، فيُقَاُل : هو  يعني في الفتْنَِة. ، «من أَْحالِس بَْيتِكَ  ِحْلسا

يَْنزلُوَن نَْهَر الَمِلِك ، وهم من األَْزد ، كما قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وقاَل ابُن َحبيب : في كنَانَةَ بن  من األَْزدِ  ، وفي اللّساِن : بَُطْينٌ  بَْطنٌ  : ِحْلٍس  بَنُوو

 بن]بن َعدّيِ  (7)بُن نُفاثَةَ  ِحْلسُ  ُخَزْيَمةَ 
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__________________ 
 .351/  3( اجلمهرة 1)
 .«حفيسب»ة وابألصر ( عن التكمل2)
 وما أثبت عن القاموس.« التخلخر»( يف األصر 3)
 .«غرم»( عن التهذيب وابألصر 4)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : العرتيفي.5)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : ذئباً.6)
 .«نغاثة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 7)
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 بُن عاِمِر بُن َربيَعَة بن َغزوان. َحلح ُ  همح ِعَباٌد َدَخُلوا يف خلَحٍم ا وهو ِحلح ٌ و  ا قا  (2)بن َعبحِد َمَناَة  (1) [الدِّيرِ 
 األَتَاِن. : ُكْنيَةُ  ِحْلٍس  أُمُّ و

اهريَّة في فَْضل قَُرْيٍش. الِحْمصيُّ  ُحلَْيسٌ  : اسُم َجَماَعة ، منُهم : ، كُزبَْيرٍ  ُحلَْيسٌ و  ، َرَوى عنه أَبُو الزَّ

بِّيُّ : َزْيِد بن َصْيفيّ  بنُ  ُحلَْيسُ و  ، األَخيُر له ِوفَاَدةٌ َوْجٍه َواٍه ، وأَْوَرَده النَّسائّي. َصَحابيّان هكذا في النُّسخ ، والّصواُب َصْفَوان الضَّ

 وَرئيُسُهم يوَم أُُحٍد ، وهو من بَنِي الحاِرِث بِن عبِد َمنَاةَ ، من ِكنانَةَ. َحابيِش َسيُِّد األَ  الَحارثيُّ : بُن َعْلقََمةَ  ُحلَْيسُ و

ً  بُن يَِزيَد ِمْن ِكنَانَةَ  ُحلَْيسُ و  بُن َعْمِرو بِن الُمغَفَِّل. ُحلَْيسُ  ، وفي ِكنَانَةَ أَْيضا

 .«دغم»، كُزبَْيٍر ، نُِسبَْت إِلَْيِهم ، وهم من َخثْعٍَم ، كما يَأْتِي للُمَصنِِّف في  الُحلَْيِس  لبَنِي ، وفي التَّْكِملَِة َماَءةٌ  : ماءُ  الُحلَْيِسيَّةُ و

ً  البَِعيرَ  َحلَسَ و  .بِحْلٍس  غَشاهُ  ، بالّضّمِ : يَْحلُُسهو ، من َحّدِ َضَرَب ، وعليه اْقتََصر الّصاَغاِنيُّ ، وزاَد في اللَِّساِن ، يَْحِلُسه َحْلسا

ً  الّسماءُ  َحلََست الَمَجاِز :من و ُل عن َشِمٍر ، قال : ، فيِهما كأَْحلَسَ  ، وهو غيُر َوابٍِل ، كذا في التَّْهِذيِب ، داَم َمَطُرها ، إِذا َحْلسا  ، األَوَّ

 .الِحْلسَ  بَِعيِري ، ِإذا َجعََل عليهِ  أَْحلَْستُ 

َمْخَشِريُّ :  راً َرقِيقاً دائِماً ، وهو َمَجاٌز.الّسماُء : َمَطَرْت َمطَ  َحلََستو وقال الزَّ

ً  فاُلناً إِذا أَْعَطْيتَه أَْحلَْستُ  ، تقوُل : والِميثاقُ  الَوثِيقُ  : العَْهدُ  الَحْلسُ  من الَمَجاِز :و ، أَي َعْهداً يَأَْمُن به القَْوَم ، وذلَك مثل َسْهم يَأَْمُن به  ِحْلسا

ُجُل ما داَم في يَِده ،  ويُْكَسُر. الرَّ

ُق النَّْقَد َمَكاَن الفَِريَضِة. الَحْلسُ  َل األَْصَمِعيُّ :قاو ، وفي  (3)ونَصُّ األَْصَمِعّيِ : َمَكاَن اإِلبِِل ، وِمثْلُه في اللَِّسان والتَّْكِملَة  أَْن يَأُْخَذ الُمَصّدِ

 ، وقال الّشاِعُر : كالَحِليِس  ي ياُلِزُم قِْرنَه ،الذ كَكتٍِف : الشَُّجاعُ  الَحِلسُ  من الَمَجاِز :و التَّْهِذيِب مثُل ما للُمَصنِِّف.

اٍن  بـــــــــــــَ ن جـــــــــــــَ نح مـــــــــــــِ ـــــــــــــِّ ا كـــــــــــــبَي ُت هلـــــــــــــَ لـــــــــــــح  فـــــــــــــقـــــــــــــُ

ُب     طــــــــــــَ اُب ولــــــــــــُح لــــــــــــِ ُ ُيصــــــــــــــــــــــــــَ ي ا ــــــــــــَ امــــــــــــِ حــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــ

  
 كأَيِّْن بَمْعنَى َكْم.

 وِسْلغَّدٍ ، قاله أَبو َعْمٍرو ، وأَْنَشَد : كإِْرَدبٍّ  ، بِزيَاَدةِ الميِم ، كِحْلَسمٍّ  الُمالِزمُ  الَحِريصُ  : الَحِلسُ  من الَمَجاِز :و

ٍر  َ  بــــــــــــِقصــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــح لــــــــــــِ ٍ لــــــــــــَ مِّ  حــــــــــــَ لحســــــــــــــــــــــــــَ   حــــــــــــِ
مِّ     قـــــــــــــــَ ٍن مـــــــــــــــِ وِت رَاشـــــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــُ َد الـــــــــــــــبـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  عـــــــــــــــِ

  
: َكتِفَاه َسْوَداواِن وأَْرُضه وِذْرَوتُه أَقَلُّ  أَْحلَسُ  ، ومنه بَِعيرٌ  من البَعير يَُخاِلف لَْوَن البَِعيرِ  الِحْلِس  بالتَّْحِريِك : أَْن يَكوَن َمْوِضعُ  ، الَحلَسُ و

 َسواداً من َكتِفَْيِه.

اَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. القَِليُل اللَّْحمِ  ، كالَمْهلوِس ، وهو : من األَْحراحِ  الَمْحلوسُ و  ، نَقَلَه الصَّ

، عن ابِن َعبّاٍد ، وقِيل : هي الَّتِي بيَن السَّواِد والُخْضرة ، لوُن بَْطنِها  َراءُ َشعر ظْهِرها أَْسَوُد وتَْختَِلط به َشعَرةٌ َحمْ  ذات : شاةٌ  الَحْلَساءُ و

 : لونه بيَن الّسواِد والُحْمَرة. أَْحلَسُ  وهو كلَْوِن َظْهِرها ،

، كذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن عبّاٍد ، وفي بعض النّسخ  (5) والَمْرتَعِ بالَحْوِض  (4) َحلَّستْ  قَدْ  من اإِلبِِل : الَّتِي والَمّدِ ، ، بالّضمِّ  الُحاَلَساءُ و

َدةِ ، وهو مجاٌز ، به ، كَكِتٍف ، فهو  َحِلسٌ  به ، فهو َحِلسَ  ، وكذا في هذا األَْمِر ، إِذا لِزَمه ولَِصَق بهِ  َحِلسَ  من قَْولهم : الَمْربَعِ ، بالُموحَّ

 َمجاز.

ى َعْبِد هللا اٍب : ابن َطْلَحة بِن أَبِي َطْلَحةَ كغُرَ  الُحاَلِس  أَبُوو يوَم أُُحٍد ، وكذا إِْخَوتُه شافٌِع  قُتَِل كافِراً  بِن ُعثَْماَن بِن َعْبِد الّداِر ، بِن َعْبِد العُزَّ

هم أَبو َسِعيِد بُن أَبِي َطْلَحةَ ، قتَِل  ُحاَلسٌ و وِكاَلبٌ  كافِراً ومعه اللّواُء يوَم أُُحٍد ، وأَما ُعثَْمان بِن َطْلَحةَ والحاِرُث ، ومعهم اللّواُء ، وكذا َعمُّ

 ِمْفتَاَح الَكْعبَِة ، ثّم َردَّه عليه. وسلمعليههللاصلىبِن أَبِي َطْلَحةَ فهو الَِّذي أََخَذ منه النّبِيُّ 

َحابِّيِ التَِّميمِ  يَْعلَى بِن أَُميَّةَ  أَبي َصْفوان بِْنتُ  الُحالِس  أَمّ و  ّيِ الَحْنَظِلّيِ ، َرَوْت َعْن أَبِيَها.الصَّ
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__________________ 
 وفيها : بنو الدئر بن بكر بن عبد مناة. 465( عن مجهرة ابن حزم ص 1)
وهو كورة )ولد اهلنو بن األزد بطوانً منهم : بنو ِجلح  بن كنانة بن أفكة بن اهلنو ا وهم ســــــــــــــكان هنر امللك  375( يف مجهرة ابن حزم ص 2)

 (.عة ببغدادواس
 ( يف التكملة والتهذيب : مكان الفريضة.3)
 ( يف نسخة القاموس الذي بيدي بفتح وكسر الالم ا ضبرت قلم.4)
 وعل  هامشه عن نسخة أخر  : واملرتض.« واملربض»( يف القاموس : 5)
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 بِنُت َخاِلٍد. الُحاَلِس  أُمُّ و

تَُخَط َخْمَسةُ أَْبيَاٍت في أَْرٍض َسْهلٍَة ، ويُْجَمع في كّل بَْيٍت َخْمُس بَعََراٍت ، وبينََها َخْمَسة أَْبيَاٍت  ، وذِلك أَنْ  : لُْعبَةٌ ِلِصْبيَاِن العََربِ  الَحَواِلسُ و

كِّ  حاِلسٌ  ٌء ، ثمَّ يَُجّر البَْعُر إِلَْيَها ، كلُّ َخّطٍ منهاليس فِيَها َشيْ  : لْعبَةٌ لِصْبياِن العََرِب مثُل أَْربَعَةَ  الَحواِلسُ  يِت ، وقال الغَنَِويُّ :، قاله ابن الّسِ

بِيِر األََسِديُّ :  َعَشَر ، وقاَل َعْبُد هللا بُن الزَّ

يِن و  ت  كــــــــــــبَنــــــــــــ  ي وبــــــــــــِ مــــــــــــِ لــــــــــــح يِن حــــــــــــِ مــــــــــــَ لــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــــح

رحُب     م ضـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــهـــــــــِ هـــــــــِ لـــــــــح ـــــــــُ َزٍن يـ الـــــــــِ ِ َأخـــــــــّو حـــــــــَ  حـــــــــَ

  
ً إِْحال البَِعيرُ  أَْحلَسَ  يقال :و  ، عن َشِمٍر. الِحْلس أَْلبََسه ؛ إِذا سا

ً  ، إِذا السََّماءُ  أَْحلََستِ و ً  (1) أَْمَطَرْت َمَطراً َدقَيقا فإَِعاَدته ثانياً تَْكَراٌر َمحٌض ، وقد « فِيِهَما كأَْحلَسَ »، وهذا أَيضاً قد تَقَّدَم ، وهو قوله  دائِما

 بِه.يَْختَاُره المصنِّف في أَكثر الَمَواضع من ِكتا

ْت كلُّها ، وقد ُمْحِلَسةٌ  ، وأَْخَصُر من هذا قول َشِمٍر : أَْرضٌ  َكثْرةً  لها كالحْلس : صاَر النَّبَاُت َعلَْيَها ُمْحِلَسةٌ  أَْرضٌ  من الَمَجاِز :و  : قد اْخَضرَّ

 .أَْحلََست

 فيه. أَْحلََسه ، عن أَبي َعْمٍرو ، وقد : َغْبٌن في البَْيعِ  اإِلْحالسُ و

. ُمْحِلسٌ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، يُقَال : اإِلْفالسُ  : اإِلْحالسُ و  ُمْفِلٌس ، نَقَله الّصاَغانِيُّ

 وَرَواِكبُه ، قالَهُ اللّْيث. السَّنَاُم : َرِكبَتْهُ َرواِدُف الشَّْحمِ  اْستَْحلَسَ  من الَمَجاِز :و

َمْخَشِريُّ : وُطولِه ، ومنه قَْولهم : في أَْرِضِهْم ُعْشبٌ  َغطَّى األَْرَض بَكثَْرتِه * ، إِذاالنَّبَاتُ  تَْحلَسَ اسْ  من الَمَجاِز :و ، وقال  ُمْستَْحِلسٌ  ، زاَد الزَّ

 األَْرُض ، أَْحلََستِ  وقيل : كأَْحلَسَ  قد اْستَأَْسَد. قيل :، فإِذا بَلََغ واْلتَفَّ  اْستَْحلَسَ  األَْصَمِعيُّ : إِذا َغطَّى النَّبَاُت األَْرَض ، بَكثَْرتِه قِيَل له :

ت واْستََوى نَبَاتُها. اْستَْحلََستْ و  أَي َصيََّرهـ  لم يُفَاِرْقهُ  ، إِذا الَخْوفَ  (2) فالنٌ  اْستَْحلَسَ  من الَمَجاِز :و : َكثَُر بْذُرَها فأَْلبََسها ، وقيل : اْخَضرَّ

فقاَل : أَْصلََح هللا األَِميَر ، أَْجَدَب  ؟حديث الشَّْعبِّيِ أَنّه أُتَِي به الَحّجاُج فقاَل : أََخَرْجَت َعليَّ يا َشْعبِيُّ  ولم يَأَْمْن ، ومنهـ  الذي يُْفتََرش كالِحْلِس 

َخْزيَةٌ فلم نَكْن فِيَها بَرَرةً أَتِْقيَاَء ، وال فََجَرةً أَْقِويَاَء.  (3)َهَر ، فأََصابَتْنَا الَخْوَف ، واْكتََحْلنا السَّ  اْستَْحلَْسناو بِنَا الَجنَاُب ، وأَْحَزَن بِنَا الَمْنِزل ،

 قال : هلل أَبُوَك يا َشْعبِيُّ ، ثّم َعفَا عنه.

 ، كما في العُبَاِب. ُمْستَْحِلسٌ  ، فُهوَ  الَماَء : بَاَعهُ ولَْم يْسِقه اْستَْحلسو

ً و  ، قاَل الُمعَطَُّل الُهذِليُّ يَِصُف َسْيفاً : بين السَّواِد والُحْمرةِ  الَِّذي لَْونُه ، وهو أَْحلَسَ  َصارَ  ْحَمرَّ اْحِمَراراً :، كا اْحلَسَّ اْحِلَساسا

ًة  يــــــــــــُ  ضــــــــــــــــــــــــــرِيــــــــــــبــــــــــــَ لــــــــــــِ اٌم ال يــــــــــــُ ٌ ُحســــــــــــــــــــــــــَ اح  لــــــــــــَ

ٌر     ـــــــــــــــح ٌن وأَثـ ه َدخـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ تـــــــــــــــح لـــــــــــــــ ُ يف مـــــــــــــــَ  َأحـــــــــــــــح

  
وال يُِليُق ، أَي ال يُْبِقي أَو ال يُْمِسُك َضِريبَةً « َعْضٌب ُحَسامٌ »البَْيَت ألَبِي قِالبَة الطابِِخّيِ ونّصه : هكذا في الّصحاِح. قلُت : والّصواُب أَنَّ 

 : الُمْختِلُف األَْلَواِن. األَْحلسُ و حتَّى يَْقطعها ، واألَثُْر : فِِرْنُد السَّْيِف ،

 طاَف له وَحاَم بِه. وَكَذا : لكذا فاُلنٌ  تََحلَّسَ  في النََّواِدِر :و

 بِه. أَقام وتََحلَّز بِه ، إِذا بالمَكانِ  تََحلَّسَ و

 ، وهو َمجاٌز ، قَاَل : ال يُْفتُر َعْنهُ  ، وَضبَطه الّصاَغانِيُّ كُمْحِسٍن ، ، كُمْكَرمٍ  ُمْحلَسٌ  َسْيرٌ و

ريحُ اَنٍج  ا والســـــــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــ ُ كـــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــ َ    ـــــــــــــــــــُح
ييف شــــــــــــــــــــــــــَواُه أَ     وحشــــــــــــــــــــــــــِ ُض مــــــــــــَ فــــــــــــَ نــــــــــــ ُ َأســــــــــــــــــــــــــح  خــــــــــــح

  
 أَي أَْلِزَم هذا األَْمَر إِْلزام على الدَّبَِر ، َمْحلُوسٌ  والَِّذي في اللَّساِن والتَّْكِملَِة ما ُهَو ِإال« َعلى الدَّبرِ  ُمْحلَسٌ  ما ُهَو إِالّ »من أَْمثَاِلِهم يقُولُون : و

ُجِل يُْكرهُ على َعَملٍ  (4)كَكِتٍف  الدَّبِرَ  الِحْلِس   أَو أَْمر. ، يُْضَرُب للرَّ

__________________ 



7642 

 

 ( يف األساس : رقيقاً.1)
 .«النبات»بد  « النـ بحتُ »يف القاموس :  (*)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وفالانً اخلوف. والشارح تبض يف عبارته النقر عن التهذيب واللسان.2)
 ... ( يف التهذيب : وأصابتنا خزية مل نكن فيها3)
 يف التهذيب بفتح الباء ا ضبرت قلم. ومثله يف اللسان والتكملة.( ضبطت 4)



7643 

 

 * ومّما يُْستْدرُك َعلْيه :

 .كالِحْلِس  : الُمِقيُم بالبِالدِ  الُمتََحلِّسُ 

 .أَْحالُسها بِه كما أَْلِزَمْت ُظهوَر اإِلبِل (1)أَْخفَافَُها َشْوكاً ، أَي ُطوِرقَْت بَشْوٍك من َحِديٍد وأَْلِزَمتْهُ وُعوِليَْت  ُحِلَستْ و

 : الُمالِزُم للِقتَاِل. الُمْستَْحِلسُ و

 الَخيِل ، أَي من َراَضتِها وَساَستِها والُمالِزِمين َظُهوَرها. أَحالس وفاُلٌن من

 ، كَصبُوٍر : الَحريُص الُمالِزُم. َحلُوسُ الو

 وَسواِده. (2): تََرى له َطَرائَِق بَْعُضَها تَْحَت بَْعٍض من تََراُكبِه  ُمْستْحِلسٌ  وقاَل اللَّْيُث : ُعْشبٌ 

 اللَّْيُل بالظَّالِم : تََراَكَم. اْستْحلسو

  ، قال ُرْؤبَةُ يُعاتُِب ابنه عبَد هللِا :، كَكتِف : الِّذي لَْونُه بيَن الّسواِد والُحْمَرةِ  الَحِلسُ و

ِدي  تــــــــــــَ عــــــــــــح
ُ

َداَء املــــــــــــ تــــــــــــِ يــــــــــــيِن اعــــــــــــح فــــــــــــِ كــــــــــــح وُ  يــــــــــــَ  أَقــــــــــــُ

د  و     ٌد ِإنح شــــــــــــــــــــــــــــــَ ّرِدِ  (3)َأســــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ  مل يـــــــــــــــــُ

  

ِد  ــــــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــــــِ ٍد ول ــــــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــــــِ ُه يف ل ــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــبَن

نح     لـــــــــــــــِ ٍ مـــــــــــــــِ ِد  حـــــــــــــــَ َزبـــــــــــــــ  َر يف تــــــــــــــــَ (4)أَلـــــــــــــــحَ
 

  

 ُمد رٍِع يف ِقَطٍض ِمنح بـُرحُجدِ 

 فاُلناً يَِميناً ، إِذا أَْمَرْرتَها عليه ، وهو َمجاٌز. أَْحلَْستُ و

 ِء.: الَحْمُل على الشَّيْ  اإِلْحالسُ و

ُجُل بالشَّيْ  َحلَسَ  وقال أَبو َسِعيٍد :  ِء وَحِمَس بِه ، إِذا تََولََّع.الرَّ

ً و  : أَْعَطاهُ َعْهداً يَأَْمُن بِه. أَْحلََسه إِْحالسا

 ، واْبُن بَْجَدتَِها ، وابُن ِسْمَساِرَها وِسْفِسيِرَها ، بمْعنًى َواِحٍد. ِحْلِسَهاو هو ابُن بُْعثُِطَها وُسْرُسوِرَها وقال الفَّراُء :

 ، إِذا تََرْكتَه. أَْحالَسه ويُقَال : َرفَْضُت فاُلناً ونَفَْضتُ 

 : َرُجٌل. الُحلَْيِس  بُو: ياُلِزُمُهم ، وهو َمجاز. وأَ  يُحاِلُسهمو وفاَلٌن يُجاِلُس بنِي فاُلنٍ 

 العَْبِديُّ : من ِرجاِلهم. َذَكَره ابُن األَْعَرابّيِ. األَْحلَسُ و

ً  وَرأَيت  من النَّاِس ، أَي َجماَعةً ، ذَكَره الصاغاِنيُّ ، وقد تَقدََّم عن ابِن َعبّاٍد. ِحْلسا

 : ُكْنيَةُ الِحَماِر. الُحلَْيِس  وأَبو

ٌ  الُحلَْيِس  وأُمُّ   .: اْمَرأَة

ْعِر ، أَْنَشَد أَبو َعْمٍرو  كالحبَْلبَِس  الِذي ياُلِزُم قِْرنَه ، ، كجعفٍَر وُعلَِبٍط ، وُعالبٍِط : الشَُّجاعُ  الحلبس : [حلبس] ، كَسفْرجل ، قد جاَء في الّشِ

 لنَْبَهاَن :

يِن  ــــــــــ  ي أَن الئــــــــــِ ِوي جــــــــــَ نــــــــــح ــــــــــَ ن يـ ُم مــــــــــَ لــــــــــَ عــــــــــح يــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــِ      اِف الـــــــــن ضـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــَ ـــــــــٌب أَبكـــــــــح بـــــــــَ ُ أَرِي لـــــــــح بـــــــــَ  حـــــــــَ

  
 فَزاَد فيه باًء ، وقد تَقدََّم في موِضِعه. الَحْلبَس قال الَجْوَهِريُّ : وأَُظنُّه أَرادَ 

ْيِد : ءِ الُمالِزُم للشَّيْ  : الَحِريصُ  الَحْلبَسُ و  ال يُفَاِرقه ، قال الُكَمْيُت يعني الثَّْوَر وِكالَب الصَّ
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تح  َرجـــــــــَ ِ وَأحـــــــــح اح ـــــــــَ اَذت ـــــــــكـــــــــَ ـــــــــل تح ل ـــــــــَ ا َدن ـــــــــمـــــــــ  ـــــــــل   (5)ف
َبســــــــــــــــــــــاً بــــــــه     لــــــــح اِء  حــــــــَ قــــــــَ ــــــــلــــــــِّ اعــــــــنــــــــَد ال اَلِبســــــــــــــــــــــَ  حــــــــُ

  
: َمْنُحوتاِن  الُحاَلبِسُ و الَحْلبَسُ  ، الثَّالثةُ عن الّصاَغانِّيِ. وقال ابُن فاِرٍس : الُحلَبِِس و ، الُحاَلبِِس و ، بالَكْسِر ، كالِحْلبِيِس  األََسُد ، : الَحْلبَسُ و

 ِء ال يُفَاِرقُه ، وكأَنَّه َحبََس نَْفَسه على قِْرِنه وَحِلَس بِِه ال يُفَاِرقُه.من َحلََس ، وَحبََس ، فالَحِلُس : الُمالِزُم للشَّيْ 

 شاِعٌر.  بِن ُجَشَم بِن َعْمِرو بِن َغْنِم بِن تَْغِلَب التَّْغلبِّي :بِن َعِدّيِ  بُن َعْمرو َحْلبَسُ و

 صاِحب الُمْسنَد. الَحْنَظِليُّ : َشْيٌخ للَحاِرِث بِن أَبِي أَُساَمةَ  َحْلبَسٌ و

 ، َمْشُهوٌر ، وأَُخوه يَِزيُد ، وأَُخوهما أَيَّوُب. الحاِرِثيُّ  َحْلبٍَس  يُونُُس بُن َمْيَسَرةَ بنِ و

ُد بنُ مُ و ثُوَن. : 324ماَت سنة  البَُخاِريُّ  َحْلبٍَس  َحمَّ  ُمَحّدِ

ٍد الِكالبِّي  َحْلبَسُ  وفاتَه :  عن الثَّْوِرّيِ ، وَعْنه ابنُه غاِلٌب. (6)بُن ُمَحمَّ

__________________ 
 .« ل  أخفافها شوكاً من حديد»كاة : ا وقد ورد ذلك يف النهاية تفسري حديث أيب هريرة يف مانعي الز « عولت»( عن النهاية وابألصر 1)
 ( يف التهذيب : من تراكمه.2)
 ( عن التكملة وابألصر : إن سّد.3)
 .«تربد»ويف اللسان والديوان « تزيد»( عن التكملة وابألصر 4)
 .«َأخرجت»و ( عن اللسان دار املعارف ا وابألصر 5)
وجزم ابن عدي يف ترمجته أبن حلب  بن  مد وحلي  بن غالب  غالب. وهبامشــــــــــــــه :( قا  الذهيب يف ميزان االعتدا  : وأ نه حلب  بن 6)

 واحد.
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 .(1)بُن َحّماٍد الَوّراق الفَاِمينِّي  َحْلبَسُ و

 ، عن أَبِي ُهَرْيَرةَ. : تابِِعيُّ  َحْلبَس أَبُوو

ةَ. ، آَخُر : َحْلبٍَس  أَبوو ٌث َرَوى َعْن ُمعَاِويَةَ بِن قُرَّ  ُمَحّدِ

ةَ عن أَبِيه في الَوِصيَّة ، َرَوى عن بَِقيَّةَ بِن الَولِ هكذا َذكَ  يُّ في ُروه ، والّصواُب عن ُخلَْيِد بِن ُخلَْيٍد ، عن ُمعَاِويَةَ عن قُرَّ يِد ، كذا َحقَّقَه الِمّزِ

 يواِن وال َذْيِله.الُكنَى ، وقال فيه : ويقال أَبو حبس ، وهو أََحُد الَمَجاِهيِل ، ولم يَْذُكْره الذََّهبِيُّ في الدِّ 

ه. َحْلبَسُ  وفَاتَه :  بُن حاتٍِم الّطائِيُّ ، أَُخو َعِدّيِ بِن حاتِم ألُّمِ

مِّ  ُحْلبُوسٌ  إِبِلٌ  كذِلكَ و ، ُحْلبُوسٌ  َضأْنٌ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب عن ابِن َعبّاٍد. َكثِيَرةٌ  ، أَي ، بالضَّ

 َذَهَب. هُ ، أَيفاُلٌن فال َحَساِس ِمنْ  َحْلبَسَ و

َدتِه ، وَكأَنَّهُ لم يَثْبُْت ِعْنَده ، وأَوَرَده الصاغَ  ، كِهَزْبرٍ  الِحلَْفسُ  : [حلفس] انِيُّ في ، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وَضَرَب َعلَْيه صاِحُب اللَِّساِن في ُمَسوَّ

َح في األَِخير عن ابِن َعبّاٍد ، قال : هو ياهُ  التَّْكِملَة ، وفي العُبَاِب ، وَصرَّ العُبَاِب ، وفي بعِضَها : الشَّاةُ  ، هكذا في النَُّسخِ ، ومثله في الّشِ

 ، كذا في العُبَاِب. الَكثِيُر الَهْبِر. والبَْضعِ  قيل : هوو الَكثِيُر اللَّْحِم ، : الِحلَْفسُ  الَكثِيَرةُ اللَّْحِم ، والَِّذي فِي التَّْكِملَِة :

أَي اْشتَدَّ ،  «الَوَغى واْستََحرَّ الَمْوتُ  َحِمسَ »ّي َرِضَي هللا تَعَالَى عنه : قوُل علو، وكذِلَك َحِمَش ،  كفَِرَح : اْشتَدَّ  األَْمُر ، َحِمسَ  : [حمس]

 مجاز.

ُجُل : َحِمسَ و ينِ  الرَّ َي الَوِرعُ  الَحَمِس  بَيِّنُ  أَْحَمسُ و ، كَكِتٍف ، َحِمسٌ  فهو والشََّجاَعِة ، الِقتَالِ  كذِلَك فيو ، وتََشدَّدَ  َصلَُب في الّدِ  ، ومنه ُسّمِ

ِس  ؛ لغاَلئِه في ِدينِه ، وتََشدُِّده على نَْفسِه ، َمسَ أَحْ   ، بضّمٍ فُسُكون. ُحْمسٌ  وهم ، كالُمتََحّمِ

ْلبَةُ ، جْمعُ  أَيضاً : الُحْمسُ و  ، وهو َمجاٌز ، قال العَّجاُج : أَْحَمسَ  األَْمِكنَةُ الصُّ

 مُحح ِ َكمح َقَطعحَنا ِمنح ِقَفاٍف و 
، قَْيٍس ، وهم فْهٌم وَعْدَواُن اْبنَا َعْمِرو بِن قَْيِس َعْياَلَن ، وبَنُو عاِمر بِن  وِكنَانَةَ وَجِديلَة ومن َولََدْت قَُرْيشٌ  لَقَُب قَُرْيٍش  : الُحْمسُ  ، أَي ُهوَ و

وا الُحْمسُ  ، هُؤالء ومن تَابَعَُهم في الجاِهِليَّةِ  َصْعَصعَةَ ، قاله أَبو الَهْيثَمِ  ، أَي تََشدُِّدِهْم فيه ، وكذا في الشََّجاَعِة  في ِدينِِهمْ  ِسِهملتََحمُّ  ، وإِنَّما ُسمُّ

وقال الّصاَغانِيُّ : لنُُزوِلِهم بالَحَرِم الشَِّريِف ، زاَدهُ هللا  ، وهي الَكْعبَةُ ؛ ألَنَّ َحَجَرها أَْبيَُض إِلى الّسوادِ  بالَحْمَساءِ  أَو الْلتَِجائِِهم فال يَُطاقُوَن ،

السَّْمَن وال يَْلقُُطوَن  (2)وَن َل : ألَنَُّهم كانُوا ال يَْستَِظلُّون أَيّاَم ِمنًى ، وال يَْدُخلُوَن البُيُوَت من أَْبوابَِها وهم ُمْحِرُموَن ، وال يَْسلَؤُ َشَرفاً ، وقِي

وَن في أَيّاِم الَمْوِسِم إِلى َعَرفَات ، إِنَّما يَِقفُوَن بالُمْزَدِلفَِة ، ُسّكاَن الَحَرِم ، وكانُوا ال يَْخُرجُ  الُحْمسُ  البَْعَر الَجلَّةَ. وقال أَبو الَهْيثَِم : وكانَت

ُهم قَُرِشيَّةٌ ، وهي  الُحْمِس  َويَقُولُوَن : نحُن أَْهُل هللا ، وال نَْخُرُج مَن الَحَرِم ، وصاَرت بَنُو َعاِمٍر من ، ولَْيُسوا من ساِكنِي الَحَرِم ؛ ألَنَّ أُمَّ

يَْت ُخَزاَعةَ ألَنَُّهم كانوا من ُسّكاِن الَحَرِم فُخِزُعوا َمْجُد بنُت تَ  ةَ ، وُخَزاَعةُ إِنَّما ُسّمِ عنه ، أَي أُْخِرُجوا ، ويُقال : إِنَُّهْم من قَُرْيٍش  (3)ْيِم بِن ُمرَّ

 .الُحْمِس  ، اْنتقلوا ببَنِيِهم إِلى اليَمِن ، وُهم من

 اربَة.والمْنع والُمحَ  : الشََّجاَعة الَحَماسةو

أَّما »، ومنه الَحِديث :  أَْحماسٌ و ُحَمسو ، أَحاِمسُ  ، كأَِميٍر وَكتٍِف ، والجمع الَحِمِس و كالَحِميِس  ، عن ِسيبََوْيِه ، الشَُّجاع وهو األَْحَمسُ  منهو

 وقال ابن األَْعَرابِّيِ في قْوِل َعْمِرو :« أَْحَماسٌ  (4)بَنو فالٍن فُمَسٌك 

 اأَلَحاِمسابـَعحِدي  (5)بَتثحِليث ما انصيحَت 
 أَراَد قُرْيشاً ، وقال غْيُره : أَراَد بَنِي عاِمر ؛ ألَنَّ قرْيشاً َولََدتُْهم ، وقيل : أَراد الشُّْجعَان من جميعِ النّاِس.

قال األَْزَهِريُّ : لو أَراُدوا و ، أَحاِمسُ  ِسنُونَ  يقال : أَصابَتُْهمو َدةٌ ،َشِدي : أَي َحْمَساءُ  َسنَةٌ  يُقال :و العَاُم الشَِّديُد ، : األَْحَمسُ  من الَمجاِز :و

ِنينَ  ُحْمسٌ  َمْحض النَّْعِت لقالوا : ِسنون تَْذِكير األَْعَواِم ، وقال ابن ِسيده : َذكُروا على إِرادةِ األَْعَواِم ، وأَْجَرْوا  األََحاِمسَ  ، إِنما أَراُدوا بالّسِ

 ِصفةً ُمْجَراه اْسماً ، وأَْنشد : أَْفعَل هاهنا
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__________________ 
 .«الفاغيين»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .«ويسلون»( عن اللسان وابألصر 2)
 بتشديد الزاي. (صادر)( ضبطت يف اللسان 3)
 .«فعنك»( عن النهاية وابألصر 4)
 أ عباس لو كانت شياراً جيادان لعمرو بن معدي كرب وصدره :والبيت « ما انصبت»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
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َرٍة  دح ـــــــــــغـــــــــــَ هـــــــــــا ب ـــــــــــح ب تســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــكـــــــــــح ٌر ملَح ن ـــــــــــِ ـــــــــــا ِإب ـــــــــــن  ل

نــــــــــوَن و     ا الســــــــــــــــــــــــِّ وحالهــــــــــَ ِن مــــــــــَ فــــــــــح امــــــــــِ ُ مل يـــــــــــُ  اأَلحــــــــــَ

  
 وقال آخر :

َوٍش  حـــــح ـــــُن جـــــَ وحُن ب ِد عـــــَ بـــــــح ـــــعـــــَ ِن ال ـــــح ُب ابب هـــــــَ ذح يـــــــَ  ســـــــــــــــــــَ

نــــــــوَن     يــــــــهــــــــا الســــــــــــــــــــــِّ نــــــــِ فــــــــح الاًل ويـــــــــُ  اأَلحــــــــامــــــــِ ُ ضــــــــــــــــــــــَ

  
دَّة ، وقيل : إِذا وقَع فِي أَي ، األَحاِمِس  ، كذا نصُّ التَّْكِملة ، ونصُّ اللَّساِن : لِقي ِهْندَ  األَحاِمِس  في ِهْندِ  فاُلنٌ  َوقَعَ  المجاِز :من و الّداِهيَِة ،  الّشِ

 ، وال أَشد من الَمْوِت ، وأَْنشد ابن األَْعَرابِّيِ : ماتَ  مْعناهُ : أَو

مح  تــــــــــــُ ُم َلســــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــُ ٍة  فــــــــــــِإنــــــــــــ  نــــــــــــ  لــــــــــــُ ــــــــــــُ   (1)بــــــــــــَداِر تـ
ِد و     نــــــــــــح مح هبــــــــــــِ تــــــــــــُ ــــــــــــح مــــــــــــا أَنـ نــــــــــــّ  اأَلحــــــــــــامــــــــــــِ ِ لــــــــــــكــــــــــــِ

  
َمْخشِرّي : َوقَعُوا في ِهْندِ  ، إِذا مات. وبَنُو ِهْنٍد : قوٌم من العَرِب  األَحاِميس ، إِذا َوقَعُوا في ِشدَّةٍ وبِليٍَّة ، وِلقَي فاُلٌن ِهْندَ  األََحاِمِس  وقال الزَّ

 إِضافتُُهْم إِلى ُشْجعانِِهم ، أَو إِلى ِجْنس الشُّْجعَاِن ، وأَنّه ِمْنُهم. األَحاِمِس  ، ومْعنى إِضافَتِهم إِلى َحماَسةٌ  فيِهم

.و وسلمعليههللاصلىاللَّْيثِيُّ ، بالكْسِر : ُوِلد في َعْهِد رُسوِل هللا  ِحَماسٌ و  له داٌر بالَمِدينِة ، قاله الَواقِِديُّ

 بُن ثاِمٍل : شاِعٌر. ِحَماسُ و

 ، قال القُطاِميُّ : : ع ِحَماٍس  ذُوو

رَاُت  ة الــــــــــــــفــــــــــــــُ مــــــــــــــَ نح آِ  فــــــــــــــاطــــــــــــــِ ا مــــــــــــــِ  عــــــــــــــفــــــــــــــَ

ا ذي     طـــــــــــــ  اسَ فشــــــــــــــــــــــــــَ َ ايـــــــــــــالُت  محـــــــــــــِ (2)فـــــــــــــحـــــــــــــَ
 

  
 اللّْحَم قاََله. َحمسَ  في النّواِدِر :و

ّجاُج :و ً  َحَمسَ  قال الزَّ ً و ، وكذِلك َحَمَشه وأَْحَمَشه ، كأَْحمَسه أَْغَضبَه ، ذا، إِ  فاُلنا َسه تْحِميسا ّجاجِ ، وهو مَجاٌز. َحمَّ  ، وهذا عن غْيِر الزَّ

 ، وهي الِمْقالةُ. القَِليَّةُ  ، كَسِفينٍَة : الَحِميَسةُ  في النّواِدرِ و

ين الُمْعَجَمِة ، وأَيَّ ذِلك  التَّنُّورُ  ، كأَِمير : الَحِميسُ  قال أَبو الدُّقَْيِش :و ، ويُقَاُل له : الَوِطيُس أَيضاً ، وقال ابُن فاِرٍس : وقال آَخُروَن هو بالّشِ

 ، قال ُرُؤبَةُ : الشَِّديدُ  أَْيضاً : الَحِميسُ و كان فهو َصِحيٌح.

ا و  ُروســــــــــــــــــــــــــــــَ رحكــــــــــــــــٍة هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ اًل َذا ب كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ل  كــــــــــــــــَ

ه     ــــــــــــــــح ن اح مــــــــــــــــِ ا محَِســــــــــــــــــــــــــــــاً اَلقــــــــــــــــَ يســــــــــــــــــــــــــــــَ  محــــــــــــــــَِ

  
 أَي َشِديداً ، كذا في التَّْكِملَِة ، وقال األَْزَهِرّي : أَي ِشدَّة وَشَجاَعة.

ّمِ : الُحْرَمةُ  الُحْمَسةُ و  ، قال العّجاُج : ، بالضَّ

هـــــــــــــــــــــَ ح و  ةً ملَح يــــــــــــــــــــــَ ا مُححســــــــــــــــــــــــــــــــــَ   أَلمححَســــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ا و     ج ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ن ٍد وال مـــــــــــــُ قـــــــــــــح ا عـــــــــــــَ (3)ال َأخـــــــــــــَ

 

  
 ٌء كانَت العَرُب تَْفعَله كالعُوَذةِ تَْدفَع بها العَْيَن.ُحْرَمٍة ُحْرَمةً ، أَي َرِكْبَن ُرُؤوَسُهّن ، والتَّْنِجيُس : شيأَي لم يََهْبَن لذي 

َكة ، وقِيَل هي اسم الَجْمعِ. َحَمسٌ  ج ، (4)زَعُموا ، قالَه ابن ُدرْيٍد  بالتَّْحِريِك : دابَّةٌ بَحِريَّةٌ ، أَو السُّلْحفاة ، الَحَمَسةو  ، محرَّ

 ، عن أَبِي َعْمرو ، وهو َمجاز. الَمْهزول ، كزْنَجبِيل : الَحْوَمِسيسُ و

َجالِ  ، بالفتْح : الَحْمسُ و  ، أَْنَشد أَبو الدُّقَْيِش : الصَّْوت وَجْرُس الّرِ

ـــــــــد جـــــــــَ   َت ال هـــــــــا حتـــــــــَح ســـــــــــــــــــــــِ وحت َوهح  كـــــــــَبن  صـــــــــــــــــــــــَ

وا صـــــــــــــــــــــــــــَ  محـــــــــــــَح ُ     عـــــــــــــُ اٍ  لـــــــــــــَِ  وحَت َوحـــــــــــــَ رِجـــــــــــــَ

  
 بالَكْسِر : ع. ، الِحْمسو

ِص وغيِره ، وهي التَّْقِليَة. تَْحِميسُ  ومنهُ  ٌء من َدَواٍء وغْيِره ، فيُوَضَع َعلى النّاِر قِليالً : أَْن يُْؤَخَذ َشيْ  التَّْحِميسُ و  الِحمَّ
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يَكاِن : هاَجا اْحتََمسو  ، كاْحتَمشا ، قاله يَْعقوب. الّدِ

 ، وكذِلَك اْقلَْولَى ، وهو َمَجاٌز ، قال أَبو النَّْجِم يَِصف األََسد : ِضبَ : غَ  اْحَمْومسَ و

ِه ِإذا مــــــــــــا  يــــــــــــح نــــــــــــَ يــــــــــــح اكــــــــــــَبن  عــــــــــــَ وحَمســــــــــــــــــــــــــَ   امحــــــــــــح
ا    بســـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــح تـــــــــــُ ا لـــــــــــِ تـــــــــــَ يـــــــــــلـــــــــــَ ِ خـــــــــــِ َرتـــــــــــاح مـــــــــــح  كـــــــــــاجلـــــــــــَ

  
يَِر. وتابَعَه قبل الَمْبعَثِ  وسلمعليههللاصلىآَمَن بالنَّبِّيِ  : رُجلٌ  الحْمساءِ  ابن أَبِيو  ، له ِذْكٌر في ُكتِب الّسِ

__________________ 
 حتريف.« بدار تكنة»( عن التهذيب وابألصر 1)
 .«فحائالت»وما أثبت عن الديوان ا وصوهبا  ق  املطبوعة الكويتية عن العباب « فمايالت»( ابألصر : 2)
 التهذيب واللسان.( ضبطت بفتح اجليم املشددة عن 3)
 .156/  2( اجلمهرة 4)



7649 

 

 ، كما في العُبَاِب ، وبَْطٌن آَخُر من بَِجيلة ، وهو ابن الغْوِث بِن أَْنمار. : بْطٌن من ُضبَْيعَةَ  أَْحَمس بَنوو

 * وّمما يُْستْدَرك عليه :

 ِء : تَعَلَّق بِه وتولَّع ، عن أَبي َسِعيٍد.بالشَّيْ  َحِمسَ 

 اِن : اْقتَتاََل ، كاْحتََمَشا ، عن يَْعقوَب.الِقْرن اْحتَمسَ و

دَّة والَمْنع والُمَحاَربَة. الَحَماسُ و  ، كَسَحاٍب : الّشِ

 : التَّشدُُّد. التََّحمُّسُ و

ُجُل ، إِذا تَعَاَصى  تََحمَّسَ و  .(1)الرَّ

 الَوَغى : َحِمَي. َحِمسَ و

 ، قال : (2): َشِديَدةٌ  َحْمَساءُ  ونَْجَدةٌ 

َدٍة  رَا مَححَساءَ بنجح  تـُعحِدي الذِّمح
ً  الرُجلُ  َحمسَ و  ، من حّد َضَرب ، إِذا َشُجَع ، عن ِسيبَوْيه ، أَْنَشَد ابن األَْعرابِّي : َحمسا

ا ِإَذا مــــــــــــــــا  هــــــــــــــــَ تــــــــــــــــِ ري َقصــــــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــَبن  مجــــــــــــــــَِ

ـــــــــــــــــا    ن ا ِ  مَحســـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ن ُة ابخلـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ اي ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِوق  وال

  
ً  القْومُ  تََحاَمسَ و  : تََشادُّوا واْقتتَلوا. تََحاُمسا

سُ و  : الشَِّديُد. الُمتَحّمِ

يِن. األَْحَمسُ و ُد على نَْفِسه في الّدِ  : الَورُع الُمتََشّدِ

. الَحْمسُ  وعن ابِن األَْعَرابِّيِ :  : الضَّاُلل والَهلََكة والشَّرُّ

: َجْدبَةٌ ، ِصفةٌ بالَجْمعِ ، كذا في األَساِس ،  أََحاِمسُ  ٌء ، وقيل : أَْرضُ َشيْ  : األَْرُض الَّتِي ليَس بها َكألٌ وال مْرتٌَع وال َمطٌر وال األََحاِمسُ و

 : َجْدبَةٌ. أََحاِمسُ  وفي اللِّساِن : أََرضونَ 

َستْ و َمْت واْستَغَاثَْت ، من تََحمَّ  قال ابن أَْحَمَر : الُحْمَسةِ  : تََحرَّ

وح يب  تِ لـــــــــــــــــَ م ســــــــــــــــــــــــــــــَ اُب ِإذاً  حتـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــرِّكـــــــــــــــــَ

رِي    يب وال وفــــــــــــــــح  مــــــــــــــــا خــــــــــــــــانــــــــــــــــيِن حســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 هكذا فَسََّره َشِمٌر.

 من العَرِب : الّذين أُمهاتُهم من قَُرْيٍش. األَْحَماسُ و

 : قبَائُِل. (3) [ِحَماس وبنو] ُحَمْيس وبَنو َحْمٍس  وبنو

 .«خ م س»وسيأْتي للمصنّف في  هنا َذَكره صاِحُب اللَِّسان ، .(4)، َمْمدوداً : َمْوِضٌع  َحَماَساءُ و

ٍد عبُد هللِا بن أَْحَمَد بنِ   َذَكَره ابُن نُْقَطة. 578، كأَِميٍر ، السَّّراُج ، َرَوى عن أَبِي القاِسِم بِن بَيَاٍن وغْيِره ، مات سنة  َحِميٍس  وأَبو مَحمَّ

 : َحدََّث. الَحِميس وأَبو

ّم ، عن ماِلِك بِن ِدينَار ، وعنه ُجبَاَرةُ بُن الُمغَلِّس  ِسيُّ الُحَميْ  وأَبو إِْسَحاق حاِزُم بُن الُحَسْينِ   .(5)، بالضَّ
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 ، َربِيعَةُ بُن الَحاِرِث : بَْطٌن. َحَماٍس  وأَبُو

 : قَْريَةٌ في اليََمِن بَواِدي ُغَدَر. الَحُموِس  وِهْجَرةُ 

 ، كِكتَاب : شاِعر من بَنِي فََزاَرة. ِحَماٍس  وأَبو

ّمِ : الشَِّديُد. الُحَماِرسُ  : [حمرس]  ، بالضَّ

 ، أَو ِصفَةٌ َغاِلبَةٌ ، وهو منه. األََسد اسمُ و

َحاِمُس والقَُداحُس ، قاَل األَْزَهِريُّ : وهي كلّها َصِحيَحةٌ. قلُت : وهو قَْوُل  اْلِمْقَدامُ  الشَُّجاعُ  ءُ الَجِري : الُحَماِرسُ و َماِحُس ، والرُّ ، وكذِلك الرُّ

 أَبِي َعْمٍرو ، قال الّشاِعُر :

 ُعرحِضي   مُحَاِرسٌ ُذو ََنحَوٍة 
 قلُت : وآِخُره :

 سِخي   (6)أَلحَيُ  َعنح َحوحاَبئِه 
 ثَْوراً. وهو قْوُل العّجاجِ يَِصفُ 

ُس بالشَّيْ  (7): َمْنُحوٌت من َكِلَمتَْيِن ، من َحَمَس  الُحَماِرسُ  وقال ابُن فاِرٍس :  (8)ِء وَمَرَس ؛ فالَحِمس : الشَِّديد ، والمِرس : المتمّرِ

 وفي الّصحاح : وأُمُّ  البَكلَّةُ َمْعُروفَةٌ. الُحَماِرِس  وأُمُّ 

__________________ 
 ( يف التهذيب : وجندة محساء يريد هبا الشجاعة.2) .«تعام »ألصر ( عن اللسان واب1)
 ممدود بوزن بـَرَاكاء.« مخاساء»( ومثله يف معجم البلدان ا وذكره أيضاً يف 4) ( زايدة عن اللسان.3)
 .«لي  عرجو اببهأ»ن املطبوعة الكويتية وابألصر ( ع6) .«الغل »( يف املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 .«ءللشي»( عن املقايي  وابألصر 8) من مح  وفرس ا فا م .»وعنها الضبرت ا وابألصر  146/  2املقايي  ( عن 7)
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 : امَرأٌَة. قلُت : وقا  الش اِعُر : ا َُماِرسِ 
لـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَزبح  َزاًب عـــــــــــــــَ ُد   عـــــــــــــــَ  اي مـــــــــــــــنح يـــــــــــــــَ

نــــــــــة     مــــــــــاِرسِ عــــــــــلــــــــــ  ابــــــــــح ِخ اأَلَزبّ  ا ــــــــــُ يــــــــــح  الشــــــــــــــــــــــــ 

  
 : الشََّدائُِد والدََّواِهي. الَحَماِقيسُ  : [حمقس]

، ولم  ، أَْهَملَه الجْوهِريُّ والّصاَغانِيُّ ُهنا وصاِحُب اللِّساِن ، وأَورَده الُمَصنُِّف ، وهو في العُبَاِب هكذا عن أَبِي َعْمٍرو : التََّخبُّثُ  التََّحْمقُسُ و

ً  يَْذُكْر لهُ َواحداً ، والِقيَاُس أَْن يُكون ً  أَو ُحْمقوسا  ، فليُْنظْر. ِحْمقَاسا

الحِديُث :  ، وِعباَرةُ الّصحاحِ : اللَّْيُل الشَِّديُد الظُّْلَمِة ، ومنه ِحْنِدسةٌ  ، ولْيلةٌ  ِحْنِدسٌ  لَْيلُ  ، يقاُل : ُل الُمْظِلمُ ، بالكْسِر : اللَّيْ  الِحْنِدسُ  : [حندس]

 أَي شِديَدةِ الظُّْلَمِة. «ِحْنِدٍس  في لَْيلٍة َظْلَماءَ »

 .َحنَاِدسُ  ج .«ِحْنِدِسهِ  قَام اللَّْيَل فِي»ُث الَحَسِن : حِدي ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، ومنه الظُّْلَمةُ  : الِحْنِدسُ و

 أَو اْشتَدَّ َظالُمه. اللَّْيُل : أَْظلم تََحْنَدسَ و

جُل : َسقَط وَضعُفَ  تَحْنَدسَ و  .«ح د س»، نَقَلَه الّصاغانِيُّ في  الرَّ

مْخَشِريُّ في ، لُظلََّمتِهِ  بعَد الظُّلَمِ  في الشَّْهرِ  : ثاَلُث لَيَالٍ  الَحنَاِدسُ و وَجعََل « ح د س»نَّ ، ويُقال َدَحاِمُس ، وَسيَأْتَي في َمْوِضِعِه. أَْوَرَده الزَّ

 النُّوَن َزائَِدةً ، قاَل : من الَحْدِس الَِّذي هو نََظٌر خاٍف.

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 كقَْوِلَك أَْسَوُد َحاِلٌك ، كذا في اللَِّساِن. ِحْنِدسٌ  أَْسَودُ 

، ولَْو قاَل : كَجْحَمِرٍش ألَصاَب ، ثّم إِنَّه مكتوٌب في سائِر النَُّسخِ بالُحْمرةِ ، على أَنَّ  وَكْسِر الاّلمِ  والّدالِ  ، بفتح الحاءِ  الَحْنَدِلسُ  : [حندلس]

ح بِه ُكَراع أَيضاً ، وهيوتبِعَه الصاَغانِ « ح د ل س»الَجْوَهِريَّ ذكره في  من  يُّ أَيضاً في ِذْكِره ُهنَاَك ؛ ألَنَّ وْزنه عْنَده فَْنعَِلٌل ، كما َصرَّ

. الثَِّقيلةُ الَمْشيِ  النُّوِق :  ، نقلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو قَول األَْصَمِعّيِ ، كما قالَهُ الّصاغانِيُّ

ْخَمةُ العَِظيَمةُ ، يَتُهالَكثِيرةُ اللَّْحِم. الُمْستَْرخِ  هي أَيضاً :و قاَل اللَّْيُث و ، عن ابِن ُدَرْيد ، قال : والخاُء لُغَةٌ فيه ، وقاَل ابُن األَْعَرابِيَّ : هي الضَّ

 منها. النَِّجيبَةُ الَكِريَمةُ  : هي

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 : أَْضَخُم القَْمل ، عن ُكَراع. الَحْنَدِلسُ 

 لُزوُم َوَسِط الَمْعَرَكِة َشَجاَعةً. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعرابِّي : هو التَّْحِريكِ ، ب الَحنَسُ  : [حنس]

تْين : الَوِرُعوَن الُمتَّقُوَن. ، الُحنُسُ  قاَل أَيضاً :و  بَضمَّ

 يضاحِ.وليَس في نَّصِ ابِن األَْعَرابِّيِ الُمتَّقُوَن ، وكأَنَّهُ زاَد به الُمَصنُِّف لإلِ 

ةً ، قاَل َشِمٌر : (1) [حونس] َجال ، الَحَونَّسُ  : وفي اللَِّساِن : األَْزَهِريُّ خاصَّ كعََملٍَّس : الَِّذي ال يَِضيُمهُ أََحٌد ، وإِذا قام في َمَكاٍن ال  من الّرِ

 ، وأَْنشد : أَحدٌ  (2) يَُحْلِحلُه

  ِ طــــــــــــَ ٍف أَفــــــــــــح وحَ  أَنــــــــــــح ي  فـــــــــــــَ فــــــــــــِ رِي الــــــــــــنــــــــــــ    ــــــــــــَح

ِرٍف     قـــــــــــــــح يَنح مـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح ُه وعـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح َونـــــــــــــــ  ِ مـــــــــــــــِ  حـــــــــــــــَ

  
َواب الُمْقِري بُن طاِرٍق الَمْغِرِبّيِ  َحنُّوسُ  كتَنُّوٍر :و  ُء ، كما في التَّْبِصير والتَّْكِملِة.، هكذا في النُّسخِ ُكلِّها ، وهو َغلٌط ، والصَّ

 : * ومّما يُْستَْدرك عليه

َدةِ : َعتِيُق ُعَمَر بِن الِخّطاِب ، رِضَي هللا تَعَالَى عنهُ ، هكذا أَْوَرَده الّصاغا يَُحنَّسُ   نِّي.، بضّمِ الياِء وفتحِ النُّوِن الُمشدَّ
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َحابَةِ  (3)قلُت : وهو معروٌف بالنَّبّاِل ، نزل من الّطائِِف ، وكان َعْبداً لثَِقيف   .، فأَْسلَم. َمْعُدوٌد في الصَّ

، إِلى فَيروَز  وسلمعليههللاصلىبُن َوبََرة األَْزِديُّ : َرُسوُل َرُسوِل هللا ،  يَُحنَّسُ و
 َمْعُدوٌد في الصَّحابَِة أَيضاً. ، (4)

، بتَْقِديِم الفاِء على  كالِحْفِنِس  ، ِحْنِفسٌ  : البَِذيئَة القَِليلَة الَحياءِ  ، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وقال اللّْيُث : يقاُل للَجاِريَةِ  ، بالَكْسرِ  الِحْنِفسُ  : [حنفس]

 والَمْعُروُف عْنَدنا بهذا الَمْعنَى ِعْنِفٌص. النون ، قال األَْزَهِريُّ :

__________________ 
 دة مستقلة ابألصر ا وهي يف اللسان والتكملة لبعة ملادة ح ن س.( كذا جعلت هذه املا1)
 وما ابألصر كالتكملة.« ال للجه»( يف اللسان دار املعارف : 2)
 ( أسد الغابة : كان عبداً آ  يسار بن مالك من ثقيف.3)
 ( أسد الغابة : إىل فريوز الديلمي وقي  بن املكشوح وأهر اليمن.4)
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ِغيُر الَخْلِق ، وهو َمْذُكوٌر في الّصاِد ، وقد َسبََق للُمَصنِِّف أَيضاً. ِفسُ الِحنْ و الِحْنِفسُ و  أَيضاً : الصَّ

 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [حنكس]

 ، بالَكْسِر : اسٌم. ِحْنَكاسٌ 

ه. ِحْنَكاٍس  وأَبُو بَْكِر بنُ   الَحنَِفيُّ : أََحُد الفُقََهاِء بتَِعزَّ ، وهو َجدُّ الفِقيِه ُعَمَر بِن َعِلّيٍ العَلَِوّيِ ألُّمِ

ياِر  فَحاُسوا ، بالِجيِم ، بَِمْعنًى ، وقد تقَدََّم ، وقُِرَئ : الَجْوسُ و الَحْوسُ  : [حوس]  بَمْعنى جاُسوا. (1)ِخاَلل الّدِ

ً  الَمْرأَةُ َذْيلها َحاَستِ  ، وقد َسْحُب الذَّْيلِ  : الَحْوسُ  من المجاز :و َمْخَشِريُّ : وَوِطئَتْهُ كأَنََّها تُْفِسُده باالْبتَِذاِل ،  َحْوسا ، إِذا َسَحبَتْهُ. زاد الزَّ

 ثِيَابَُهم ، إِذا كانُوا يُْفِسُدونََها باالْبتَِذاِل. يَُحوُسونَ  وكذِلك : هم

َمْخَشِريُّ : يقاُل : اإِلَهاِب أَّوالً فأَّوالً  الَكْشُط في َسْلخِ  : الَحْوسُ و ً  الَجّزاُر اإِلَهابَ  حاسَ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وهو َمجاٌز ، قاَل الزَّ ،  يَُحوُسه َحْوسا

إِذا َرفَعَه 
الً َحتّى يَْنَكِشَط. (2) الً فأَوَّ  بيَِده أَوَّ

ً  يقال :و ويَُدوسهم ، وكذِلك  أَي يَتََخلَّلُهم ويَْطلُب فِيِهم ويَُجوُسهم ، بَنِي فاُلنٍ  يَُحوسُ  َسخِ ، وَصَوابُه، هكذا في سائِِر النُّ  َحْوسَ  تََرْكُت فاُلنا

ئْب َرت اآليةُ. يَُحوسُ  الذِّ قَُها ، وبه فُّسِ  الغَنََم ، أَي يَتََخلَّلَُها ويُفَّرِ

اٌس ، أَي َطالٌّب باللَّْيِل. لَحّواسٌ  إِنّه يُقَال :و  َغوَّ

سُ  الُخُطوبُ  َجاِز : َخبََطتُْهممن المَ و  قاَل الُحَطْيئَةُ : ِديَاَرُهم (3) تَْنِزُل بالقَْوِم فتَْغَشاُهم ، وتَتََخلَّلُ  الَّتِي األُُمورُ  ، وهي ، كُركَّعِ  الُحوَّ

ٍش  حـــــــــح ـــــــــُن جـــــــــَ رُت اب ٌة  (4)َرهـــــــــح ـــــــــ  وِب أَِذل طـــــــــُ  يف اخلـــــــــُ

َرسِ     مح ملَح ُتضـــــــــــــــــــــــــح اهتـــــــــــُ ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ اِب قـ ـــــــــــَ ي ـــــــــــِّ ـــــــــــث ُ  ال ـــــــــــُ  ُدن

  

مح  اُرهــــــــــُ قــــــــــاِف وجــــــــــَ وِ  الــــــــــثــــــــــِّ ِز مــــــــــن طــــــــــُ مــــــــــح  ابهلــــــــــَ

وِب     طــــــــــُ َة يف اخلــــــــــُ المــــــــــَ طــــــــــَ  الــــــــــظــــــــــ  عــــــــــح و سِ يـــــــــــُ  ا ــــــــــُ

  
 الشَِّديَدةُ النَّْفِس. : هي (5)قال ابن ُدَرْيٍد و .ُحوسٌ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ والَجْمع : النّاقَةُ الَكثِيَرةُ األَْكلِ  الَحْوساءُ  من الَمَجاِز :و

ِك من َمْرعاها. ُحوسٌ  إِبِلٌ و ّمِ : بَِطيئاُت التََّحرُّ  وفي اللسان مرعاُهّن. ، بالضَّ

 ٌء.ٌء ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : الَِّذي ال يَُهولُه شيْ الِّذي ال يَُردُّهُ َشيْ  ءُ : الَجِري األَْحَوسُ و

ئْبُ  : األَْحَوسُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وهو من ذِلَك. الذِّ

ّمِ : القََرابَة ، ةالُحَواسَ و  مصغَّراً َمْمُدوداً ، عن ابِن َعبّاٍد. كالُحَوْيساءِ  بالضَّ

 الطَِّلبَة بالدَِّم. : الُحَواَسةو

 الغاَرة. : الُحَواَسةو

 وَحقُّه أَْن يُْذَكَر ُهنَا.« ح ي س»، ذكَره في  الَجَماَعة من النّاِس الُمْختَِلَطة : الُحَواَسة قاَل الَجْوَهِريُّ :و

 ُمْجتََمعُُهم. أَيضاً : الُحَواَسةو

ّم : اإِلبِل الُمْجتَِمعَة الُحَواَسات قال الَجْوَهِريُّ :و  قاَل الفََرْزَدق : ، بالضَّ

اتِ  َواســـــــــــــــــــــــــَ اٍت  حـــــــــــُ نـــــــــــَ ـــــــــــَ ثـ عـــــــــــح ـــــــــــَ بـ اِء خـــــــــــُ  الـــــــــــِعشـــــــــــــــــــــــــَ

ِت     اُء عـــــــــاَرضـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــَ كـــــــــح اال (6)ِإذا الـــــــــنـــــــــ  مـــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
إِالّ إِن كانَت  ُحَواساتٍ  وصوابُه ُهنَا ، قال ابُن ِسيَده : وال أَْدِري ما َمْعنَى« ح ي س»ويُْرَوى العَشاء ، بفتح العين ، هكذا أَْورَده في 

 حتى يَناَل حاَجتَه.الُمالِزَمة للعَشاِء ، أَو الشَِّديَدة األَْكِل ، وأَْوَرَد األَْزَهِريُّ هذا البَْيَت على الِذي ال يَْبَرُح مكانَه 
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 ، وبه فَسَّر ابُن ِسيَده قَْول الفََرْزَدِق. األَْكلِ  *الَكثِيَرةُ  : اإِلبِلُ  الُحَواَساتُ و

سُ و عُ  التََّحوُّ سُ  َدخل عليِه قَْوٌم فَجعَل فَتًى ِمْنُهمْ »َحِديُث ُعَمَر بِن عبِد العَِزيِز :  في الَكالم ، ومنه : التََّشجُّ في َكالِمه ، فقال : َكبُِّروا  يَتََحوَّ

أُ وال يُباِلي. .(7) «َكبُِّروا  أَي يَتَجرَّ

__________________ 
 .5( سورة اإِلسراء اآية 1)
 ( يف األساس : دفعه.2)
 ( التهذيب واللسان : ختّلر.3)
 .«دن »بد  « دسم»ويف الديوان : « رهرت ابن أفعر»( يف التهذيب واللسان : 4)
 .233/  3( اجلمهرة 5)
 .«العشاء»بد  « الشتاء»وفيه أيضاً : « انوحت»ويف التهذيب :  .«راوحت»( يف اللسان : 6)
 .«الكثرية»بد  « الكثريات»يف القاموس :  (*)
كان ابلكرب لكان يف املســــــلما أســــــَن متامه كما هبامش النهاية : فقا  الفىت : اي أمري املؤمنا لو  « فقا  : كرّبوا»قوله : »( هبامش اللســــــان : 7)

 .«منك حا وّلو  اخلالفة
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سُ و ُع للشَّيْ  : التََّحوُّ . ءِ التََّوجُّ  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

سو س يَخاِطُب أَخاه َطَرفَة :ٍء بعَد َشيْ ، كأَنَّه يُِريُد َسفراً وال يَتََهيَّأُ له الْشتِغاِله بَشيْ  اإِلقاَمةُ مع إِراَدةِ السَّفَرِ  : التََّحوُّ  ٍء ، َوأَْنَشَد الُمتَلَّمِ

ا  هـــــــــــَ َك أَيــــــــــــ  دح َأَ. لـــــــــــَ رح قـــــــــــَ وِّسُ ســـــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــَ تـــــــــــَ ُ
  املـــــــــــ

ُرسُ     دح ِدَ  تــــــــــــَ هــــــــــــح  فــــــــــــالــــــــــــّداُر قــــــــــــد كــــــــــــاَدتح لــــــــــــعــــــــــــَ

  
 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنشَد : ثِيَرةُ ، كَسْكرى : اإِلبُِل الكَ  (1) َحْوَسىو

ِب  يـــــــــــــــٍ  ُرغـــــــــــــــح تح بـــــــــــــــعـــــــــــــــَد أَنـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ د  بـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

د و     عــــــــــح ــــــــــَ وحســــــــــــــــــــــــَ بـ ٍر  حــــــــــَ رحبِ  (2)جــــــــــامــــــــــِ  وســــــــــــــــــــــــَ

  
سُ  وفي اللَِّسان : يَْستَْحِوسُ  َما َزال يُقَال :و  ، كأَنَّه يتَأَهَُّب لألَْمر وَما يَتََهيَّأُ له. ءُ يَتََحبَُّس ويُْبِطى ، أَي يَتََحوَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك عليه :

ُك في ذِلَك. الَحْوس  : اْنتَِشار الغَاَرةِ ، والقَتُْل والتََّحرُّ

ْرُب في الَحْرِب.  والضَّ

ْرِب.  وِشدَّةُ االْختِالِط ، وُمَداَرَكةُ الضَّ

 : الدَّْوس. الَحْوسو

 : خالََطهم وَوِطئَهم وأَهانَُهْم ، قال : َحاَسهمو

َر  حَيُوسُ   قَِبيَلًة ويُِبرُي ُأخح
َكةُ وَحثَّهُ على ُرُكوبَِها. حاَسهُ و  َعلى الِفتْنِة : َحرَّ

 بالغُوا في النَِّكايِة فِيِهم. َعْن أَثْقَاِلهم : (3)العَُدوَّ ضْرباً حتى أَْجَهُضوهم  حاسواو

 جال ، أَي تَُخاِلُطهم.والمْرأَةُ تَُحاِوس الرِّ 

 ، أَي َعَداَوةٍ ، عن ُكَراع. َحِويٍس و َحْوٍس  وإِنَّه لذُو

 : َذلَّلُوهم. حاُسوهم ويقَال :

  يََملُّه.ِء وال: األَكول ، وقيل : هو الَِّذي ال يَْشبَُع من الّشيْ  األَْحَوسو ، إِذا َذَهبوا وجاُءوا يَْقتُلُونهم. (4)وَجاَسُهم  َحاَسهم وقال الفَّراُء :

جاِل ، وقيل : هو الذي إِذا لَِقَي لم يَْبَرْح ، وال يُقا .(5) الَحُووسُ و األَْحَوسُ و ُل ذِلك ِكالهما : الشَُّجاُع الَحِمُس عند الِقتَاِل الَكثِيُر القَتِْل ِللّرِ

 للَمْرأَةِ ، وأَْنَشد ابُن األَْعَرابّيِ :

َتلحِئُم و  ُسح
 ا َُووسُ الَبَطُر امل

ً  وقد  .َحِوس َحَوسا

ّم : الشُّْجعاُن. الُحوسُ و  ، بالضَّ

سو  في الَكاَلِم : التَّأَهُُّب له ، ويروى بالشيِن. التََّحوُّ

: دائٌِم ال يُْقِلُع  أَْحَوِسيّ  وَغْيثٌ 
 نقلَه األَْزَهِرّي. .(6)

 ٌ  الذَّْيِل : َطِويلَتُه ، وأَْنشَد َشِمٌر : َحْوَساءُ  واْمَرأَة
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راُء   الذ يحرح  حوحَساءُ َقدح َعِلَمتح َصفح
 ، كَكتّاٍن : الَِّذي يُنَاِدي في الَحْرِب يا فاُلُن يا فاُلُن ، قال ُرْؤبَة : الَحّواسُ و

 ا َّواسح َزو   الد عحَو  اخِلالُط و 
 ه النَِّداَء وُمَواَظبَتِه له.قال ابُن ِسيَده : وأُراه كأَنَّه لُمالَزَمتِ 

. الَحّواسُ و األَْحوسُ و  : األََسُد ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 : شاِعٌر. الَحْوساءِ  بنُ  (7)والُمْحثَُل 

 .الَحائِسُ  وإَِذا َكثُر يَبِيُس النَّْبِت فهو

 .، بالّضّم : الحاَجةُ ، كالُحَواَشِة ، كلُّ ذلك نَقَلَه الصاغانِيُّ  الُحَواَسةُ و

 : اسٌم. َحْوسٌ و

 : َموِضعَاِن ، األَِخيُر ببِالِد ُمَزْينَةَ ، فيه نْخٌل شديد ، قال َمْعُن بُن أَْوٍس : أَْحَوسُ و َحْوساءُ و

ي و  لــــــــــــِ تح َنــــــــــــَح مــــــــــــَ لــــــــــــِ دح عــــــــــــَ َوسَ قــــــــــــَ يِن  أَبحــــــــــــح ــــــــــــ   أَن

ا    هـــــــــــــَ العـــــــــــــَ الِدي اطـــــــــــــِّ تح بـــــــــــــِ ر  وِإنح كـــــــــــــانـــــــــــــَ  أَقـــــــــــــَ

  
 الُمْعَجَمة.ورواه نَصٌر بالَخاِء 

ّمِ : الغَنِيَمة ، عن ابِن األَْعرابِّيِ. الُحَواَسةو  ، بالضَّ

__________________ 
 .«حابر»( عن التهذيب واللسان وابألصر 2) ( ضبطت يف اللسان بضم ا اء ا ضبرت قلم ا وضبطت يف التهذيب كاألصر ابلفتح.1)
 ب ويف اللسان : حاسوهم وجاسوهم.( األصر والتهذي4) .«أجهدوهم»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( يف التهذيب : ال يقطض.6) ( يف اللسان : هنا ويف الشاهد : ا ؤوس ابهلمز.5)
 .«املمثر»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 7)
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يَ و : الَخْلط الَحْيسُ  : [حيس] َساِن : هو التَّْمُر البَْرنِيُّ واألَقُِط يَُدقّاِن ويُْعَجناِن وفي اللِّ  تَْمٌر يُْخلَط بَسْمٍن وأَقٍِط فيُْعَجُن. ، وهو الَحْيسُ  ، منه ُسّمِ

 ً ى كالثَِّريِد ، وهي الَوِطيئَة  (1)وفي اللَِّساِن َحتّى يَْنُدَر النََّوى عنه  َشِديداً ، ثمَّ يُْنَدُر منه نََواهُ. بالسَّْمِن َعْجنا وُربُّما ُجِعَل فيه  (2)نَواةً ثّم يَُسوَّ

وهذا ال : : هو التَّْمُر يُْنَزع نََواه ويُْخلَط بالسَِّويِق ، وقال َشْيخنَا  الَحْيسُ  ، وقال ابن َوّضاحٍ األَْنَدلِسيُّ : (3)أَو فَتِيٌت ِعَوض األَقِِط  َسِويقٌ 

 : ثَِريَدةٌ ِمْن أَْخالٍط. الَحْيسُ  لَهَرِويُّ :يُْعَرف. قْلت : أَي لنَْقِص أَْجَزائِه ، وقال اآلبِّي في َشْرحِ ُمْسِلٍم : قاَل ِعياٌض : قاَل ا

 : اتََّخَذهُ ، قال الّراِجز : حاَسهُ يَِحيُسه قدو

رتح  ــــــــــــِ عــــــــــــًا مُث  األَق ن مــــــــــــَ مــــــــــــح ُر والســــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــح  الــــــــــــتــــــــــــ 

يــــــــــــــــــح ُ     رتح  ا ــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ ُه مل لــــــــــــــــــَح ــــــــــــــــــ   ِإاّل أَن

  
ثون  ً  ، ومفهوُمه أَّن هذه األَْجَزاَء إِذا ُخِلَطْت ال تَكونقال شيخنَا : هذا البَْيت َمْشُهوٌر تُْنِشُده الفقََهاُء أَو الُمحّدِ ، وهو ِضدُّ المَراِد ، وقد  َحيسا

فَاِء وأَْبقَاه على حاِله ، والظاِهر أَنّه يُِريُد : إِذا َحَضَرْت هِذه األَْشيَا ةِ ، ل َحْيسٌ  ُء الثَّالثَةُ فهياْستَْشَكلَه الطيبيُّ أَْيضاً في َشْرح الّشِ وُجوِد ، بالقُوَّ

ْرقَانِّي في َشْرحِ الَمَواِهِب وإِْن لم يَُحرِّ  ْرهُ تَْحِريراً شافِياً ، وَعرْضتُه كثيراً مادَّتِه ، وإِْن لم يَْحُصْل َخْلٌط فيما َعناه ، وقد أَشاَر إِليه شْيخنَا الزُّ

 . اْنتََهى.ٌء ، َحتّى فَتََح هللا تَعَالَى بما تَقَدَّمَ على شيُوِخنَا فلم يَْظَهْر فيه شيْ 

 وقاَل ُهنَيُّ بن أَْحَمَر الِكنَانِيُّ ، وقِيَل هو لَزَرافَةَ البَاِهِلّيِ :

تــــــــُم  يــــــــح نــــــــَ تــــــــغــــــــح ِة َأنح ِإذا اســــــــــــــــــــــح يــــــــ  ــــــــَقضــــــــــــــــــــــِ رح يف ال  هــــــــَ

بُ و     ــــــــــــَ ن ــــــــــــُد اأَلجــــــــــــح ي عــــــــــــِ ــــــــــــَ ــــــــــــب ــــــــــــَبان ال ــــــــــــُم ف ت ــــــــــــح ن ــــــــــــِ  أَم

  

ر ًة و  ِد مــــــــــــــَ دائــــــــــــــِ ُب ابلشــــــــــــــــــــــــــــ  ائــــــــــــــِ تــــــــــــــَ  ِإذا الــــــــــــــكــــــــــــــَ

َربُ     ــــــــــــح يــــــــــــُب األَقـ بــــــــــــِ كــــــــــــُم فــــــــــــَباَن ا ــــــــــــَ َرتــــــــــــح جــــــــــــَ  حــــــــــــَ

  

َدٍب و  ــــــــــح ن ا  (4)جلــــــــــُِ هبــــــــــَُ ذح الِد وعــــــــــَ ــــــــــِ ــــــــــب ُر ال هــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــَ

ِدبُ     جـــــــــــــــــــح
ُ

ن  املـــــــــــــــــــ زحهنـــــــــــــــــــُُ الُح وحـــــــــــــــــــَ  وِدَ املـــــــــــــــــــِ

  

ا و  ٌة أُدحعـــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــََ رِيـــــــــــــــهـــــــــــــــَ كـــــــــــــــون كـــــــــــــــَ  ِإذا تـــــــــــــــَ

اسُ ِإذا و     ــــــــــــح ُ  حيــــــــــــُ ي َدبُ  ا ــــــــــــَ ــــــــــــح ن عــــــــــــَ  جــــــــــــُ دح ــــــــــــُ  ي

  

جِي  امـــــــــــَ ًة وِإقـــــــــــَ يـــــــــــ  َك َقضـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــح تـــــــــــِ بـــــــــــًا لـــــــــــِ جـــــــــــَ  عـــــــــــَ

بُ     جــــــــَ ِة َأعــــــــح يــــــــ  ك الــــــــَقضــــــــــــــــــــــِ لــــــــح  فــــــــيــــــــكــــــــمح عــــــــلــــــــ  تــــــــِ

  

ه  نـــــــــــِ يـــــــــــح اُر بـــــــــــعـــــــــــَ غـــــــــــَ رُكـــــــــــم الصـــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــح عـــــــــــَ  هـــــــــــذا لـــــــــــَ

 ال أُم  ِد ِإنح كــــــــــــــــــــاَن ذا  وال َأبُ    

  
ِدي : الَحْيسُ و ، ومعناه : أَْن تَقوَل لصاِحبَِك : إِّن هذا  ، أَي عاَد الفاِسُد يُْفَسدُ « الَحْيُس يُحاسُ  َعاد»منه الَمثَل و ُء الغَْيُر الُمْحَكِم ،األَْمُر الرَّ

 : (6)ٌء ، أَنَشَد َشِمٌر قوله لَْيَس بُمْحكٍم وال جيٍِّد ، وهو َرِدي (5) [أَي]:  َحْيسٌ  األَْمرَ 

ه  لـــــــــــــَ ثـــــــــــــح َا مـــــــــــــِ رًا مّث َ حتـــــــــــــِ َا أَمـــــــــــــح بـــــــــــــِ يـــــــــــــِ عـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

دح     ـــــــــقـــــــــَ ـــــــــِ ُ هـــــــــذا األَ  حـــــــــاسَ ل َدِ  حـــــــــائ ـــــــــح ن َر عـــــــــِ  مـــــــــح

  
ُجل على ِمثِْل ذلِ و َك ، أَو أَنَّ َرجالً أُِمَر بأَْمِر فَلَْم يُْحِكْمه ، أَْصلُه أَنَّ اْمَرأَةً َوَجَدْت َرُجالً على فُُجوٍر فعَيََّرتْه فُجوره ، فلم يَْلبَْث أَْن َوَجَدَها الرَّ

ه آَخر ، وقاَم ليُْحِكَمهُ ، فجاَء بَشّرٍ  قَُهَما صاِحُب اللَِّساِن في  .الَحْيُس يَُحاسُ  منهُ ، فقاَل اآلِمُر : عادَ فَذمَّ والقَْوالِن َذَكَرُهَما الّصاَغانِيُّ ُهنا ، وفَرَّ

 وزاَد قوَل الّشاِعِر أَْنَشَده ابن األَْعرابِّيِ :« ح ي س»و « ح وس»المادَّتَْيِن 

يحســـــــــــــــــــــــا  ـــــــــَ ثـــــــــًا وقـ بـــــــــَ اِح شـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــَ ت ســـــــــــــــــــــــَ  َعصـــــــــــــــــــــــَ

او     كــــــــــــــاِح َويحســــــــــــــــــــــــــــَ تح مــــــــــــــن الــــــــــــــنــــــــــــــِّ يــــــــــــــَ قــــــــــــــِ  لــــــــــــــَ

  

 َحيحَساهذا الدِّيُن ِعنحِدي  ِحي َ َقدح 

ةً : أَي فُرَغ منه كما يُْفَرُغ من الَحْيسُ  أَي ُخِلَط كما يُْخلَطُ   .الَحْيِس  ، وقال َمرَّ
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هِ  َمْحيُوسٌ  َرُجلٌ و ، وهو يُْخلَُط  بالحْيِس  ، يَُشبَّهُ  (7)ِذي أَْحَدقْت به اإِلماُء من ُكّلِ ِجَهٍة ، وقال ابُن ِسيده : هو الَّ  : َولََدتْهُ اإِلماُء من قِبَِل أَبِيِه وأُّمِ

ه وَجدَّتُه أََمتْيِن ، قاله أَبو الَهْيثَِم ،  وفي روايٍة : « الَمْحيُوسُ  ال يُِحبُّنَا األََكعُّ وال»في حديث آِل البْيِت : وَخْلطاً َشِديداً ، وقِيَل : إَِذا كانَْت أُمُّ

ه أَمةٌ ، كأَنَّهُ َمأُْخوذٌ من الَمْحيُوسُ  ، قال ابُن األَثِيِر : (8) للَُّكعُ ا  .الَحْيِس  : الَِّذي أَبُوه عْبٌد وأُمُّ

__________________ 
 ( اللسان : منه.1)
 حتريف.« الوطبة»( عن التهذيب ا وابألصر اللسان : 2)
 .«فيه السوي  وأما يف الوطيئة فالإالّ أن ا ي  رمبا جعر »( عبارة التهذيب : 3)
وروايتها فيه ابختالف ا ونســـــــــبها إىل عمرو بن « أجب»( هو جندب بن خارجة بن ســـــــــعد بن فطرة بن طيئ. انظر األبيات يف معجم البلدان 4)

 الغوث بن طيئ وانظر فيه سبب إنشاده هلا.
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 التهذيب.( ابألصر : وأنشد لشمر ا وما أثبت عن 6)
 ( اللسان : من كر وجه.7)
 ( وهي رواية النهاية واللسان.8)
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 َحْيُسهم. حاسَ  ، وفي اللَِّساِن عن الفّراِء : قد (1)، كذا نَصُّ التَّْكِملَة  َدنَا َهالُكُهم ، إِذا حْيُسُهم ِحيسَ  قال الفَّراُء : يُقَاُل : قدْ و

ً  الَحْبل حاسو  يُْحِكْمهُ.ولم  فَتَلَه : يَِحيُسه َحْيسا

دِ  أَبُو الِفتْيانِ و ُد بُن ُسْلطان بِن ُمَحمَّ ِدمْشق ، مْشُهوٌر ، له ِديواٌن قد اطَّلَْعُت علْيِه ،  كتَنُّوٍر : َشاِعر الغَنِويُّ ، َحيُّوِس  ابن ُمْصَطفَى الّدْولِة ُمحمَّ

 .473ب سنة ورَوى َعنه أَبُو بَْكٍر الخِطيُب ، وتُُوفِّي بَحل 394ُوِلَد بِدمْشق سنة 

 * وّمما يُْستْدَرك عليه :

 ً  : خلطه واتَّخذه. َحيََّس الَحْيس تَْحيِيسا

 ، كصبُوٍر : القتّاُل ، لغةٌ في الحُؤوِس ، عن ابن األَْعَرابِّي. حيُوسٌ و

 : قَْريَةٌ ِمْن قُرى اليَمِن ، قال الّصاغانِّي : قد َوَرْدتُها. (2) الَحْيسُ و

َي بِه ألَنَّ َحَمَل بَن بَْدٍر َمألَ ِداَلًء من الَحْيسُ و قلُت : ، وَوضعها في هذا  الَحْيِس  ؛ ِشْعٌب بالشََّربَّة من َهْضِب القَِليِب في ِديَاِر فََزاَرةَ ُسّمِ

ْعِب َحتّى َشِرَب ِمْنَها قْوٌم َردُّوا َداِحساً عن الغايَِة.  الّشِ

ً  الَحْبلَ  ِحْستُ  وقاَل ابُن فاِرٍس :  إِذا فَتَْلتَهَ.. َحْيسا

ُد بُن الَحْيِسّيِ بن َعْبِد هللا بنِ   .580، كتَنُّوٍر : الشَّاِعُر الُمْفِلُق ، رَوى ِشْعَره َعْبُد العَِزيِز بن َزْيَداَن ، تُُوفَِّي َسنَة  َحيُّوٍس  وأَبُو عْبِد هللا ُمَحمَّ

 (فصر اخلاء)
 املعجمة مض السا

ً يَ  َء بَكفِّهالشي َخبَسَ  : [خبس]  .اْختَبََسهو كَخبََّسه وَغنَِمه ، أََخَذه : ْخبُُسه َخْبسا

 إِيَّاه. كاْختَبََسه ، َظلَمه وَغَشمه أَو مالَه : فاُلناً َحقَّه َخبَسَ و

َي األََسدُ  (3)الغَشوُم  الظَّلُومُ  ، كَصبُوٍر : الَخبُوسُ و ً  ، قاله هشاٌم ، وبه ُسّمِ هما ؛ الغَنيَمة. (4) الُخبَاَساءُ و الُخبَاَسةو .َخبُوسا قال َعْمرو  ، بضّمِ

 ابن ُجَوْيٍن ، أَو امُرُؤ القَْيس :

ا  هـــــــــــَ لـــــــــــَ ثـــــــــــح مح أََر مـــــــــــِ لـــــــــــَ ةَ فــــــــــــَ اســـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــَ  َواحـــــــــــٍد  خـــــــــــُ

هح و     لـــــــَ عــــــَ ُت أَفـــــــح دح ا كـــــــِ َد مـــــــَ عـــــــح ي بـــــــَ ســـــــــــــــــــِ فح ُت نـــــــَ هـــــــح نــــــَ  هنــــــَح

  
 هكذا في اللَِّسان.

 ٍء ، أَْي أَخْذتَه وَغنِْمتَه.من شيْ  تََخبَّْستَ  : ما الُخبَاَسةُ  وقال األَْصَمِعيُّ :

، بالميم ولعّل ما في  (5)، هكذا في سائر النُّسخ ، وفي التَّْكِملَة : آِخُر أَْظَماِء اإِلبِل ، وهو الِخْمُس  ، بالكسر : أَحُد أَْظَماِء اإِلبل الِخْبسُ و

ْل. التكملة تصحيٌف ، فقد سبق أَنَّ آِخَر أَظماِء اإِلبِلِ   الِعْشُر ، فالصَواب ما هنا ، فتأَمَّ

 بن داِرٍم. قال ُدَكْيُن بُن رجاء الفُقَْيِميُّ : كغَُراٍب : فََرُس فُقَْيِم بن َجِرير ، ُخبَاسٌ و

 َ اح اســـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاتبـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــَ ِ   اخلـــــــــــــــــــُ  واأَلَوافـــــــــــــــــــِ

ٍض َواَنعـــــــــــــــــــــــِ ِ و     َ آ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــِ اح  بـــــــــــــــــــــــَ

  
اِد  ، ُخبَاَسةُ و يين ، وهو الذي ساَر في َجْيٍش َعظيٍم ليَأْخَذ ِمْصَر فَهَزَمهُ ابُن ُطولُوَن. العُبَْيديِّينبهاٍء : قائٌد من قُوَّ  الفاِطّمِ

 قلُت : وقد َضبََطه الحافُظ بفتحِ الحاِء الُمْهَملَِة والشين المعجمة ، ففي كالِم الُمَصنِِّف نَظٌر ال يخفَى.

 : أََخَذه ُمغَالَبَةً. اْختَبََسهو

 مالَه : َذَهَب به. اْختَبَسَ و
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، كَكتَّاٍن ، والَخْنبَِس والُخنَابِِس ، كَجْعفٍَر وُعاَلبٍِط ، وقد َذَكَرهما المصنِّف  الَخبَّاِس و ، كَصبُوٍر ، الَخبُوِس و كالَخابِِس  : األََسُد ، الُمْختَبِسُ و

َي األََسُد بذلك ؛ ألَ   الفَِريَسةَ. يَْختَبِسُ  نّهفي خ ن ب س ، والصواُب أَّن النوَن زائَدةٌ. وإِنّما ُسّمِ

 : أََخَذه. َخبََسهو

 . وأَنشد أَبو َمْهِدّيٍ ألَبي ُزبَْيٍد الّطائِّيِ ، واسُمه َحْرَملَةُ بُن الُمْنِذر :ُخَوابِسٌ  وأََسدٌ 

زحَدُروين  ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــَ ــــــــــــــِف فـ ي عــــــــــــــِ ا َأاَن ابلضــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ف

يــــــــــــ ُ وَ     ســــــــــــــــــــــــــِ اُء َواَل اخلَح فــــــــــــَ ي الــــــــــــلــــــــــــ  قــــــــــــِّ  اَل حــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( وهي عبارة التهذيب أيضاً.1)
 ( قيدها ايقوت يف معجمه حي  بدون ألف والم ا قا  : وهو بلد وكورة من نواحي زبيد ابليمن ا بينها وبا زبيد حنو يوم للمجّد.2)
 .«الغشيم»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 لقاموس عن نسخة أخر  : واخلُباسا.( كذا ابألصر والقاموس واللسان ا وعل  هامش ا4)
 ( اخلم  ابلكسر من أ ماء اإِلبر ا وهو أن ترد اإلبر املاء اليوم اخلام  ا واجلمض أمخاس : لسان.5)
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وٌح وَ  ٌة مجـــــــــــــــــــــَُ ارِمـــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــَ ينِّ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  لـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــِ

رَتٌِئ     رَاِن جمـــــــــــــــُح لـــــــــــــــَ  األَقــــــــــــــــح وسُ عـــــــــــــــَ بـــــــــــــــُ  (1) خـــــــــــــــَ
  

ٍء ، مْن َشيْ  تََخبَّْستُ  ، فإِنَّه قال : ما الُخبَاَسة ، نقله الَجْوَهِرّي ، وهو َمأُْخوذٌ من ِعبَاَرةِ األَْصَمِعّي في ما اْغتَنَْمتُ  ، أَي ءٍ مْن َشيْ  تََخبَّْستُ  ماو

 أَي ما أََخْذتُه وَغنِْمتهُ.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : َغنَّاٌم. َخبَّاسٌ  رُجلٌ 

 : الظُّاَلَمةُ. الُخبَاَسةُ و

فأُصولُه إِذاً « فَْنعَِليسٌ »: ونَقل شيُخنَا عن أَبي َحيَّاَن أَنَّ أَصلَه  ُمْشتَقٌّ من الَخْدَرَسِة ، ولم تُفَسَّرْ  القَِديمةُ ، : الَخْمرُ  الَخْنَدِريسُ  : [خندرس]

. وقيل : من« َخَدرَ » ِزيُّ ٌر ، وعليه الُمَطّرِ اء ؛ ألَنَّ الَخْمَر ُمَخّدِ الَخَرِس ، وتعقَّبُوه ؛ ألَّن الّداَل ال تُزاد ، والصحيُح  فالصواُب ِذْكُره في الرَّ

 انتهى. .«َخنَس»أَنَّه فَْعلَِليٌل ، كما قالَه سيبََوْيِه ، وعليه فَموِضُع ِذْكره قبَل 

 وتَبِعَهُ غيُر َواحٍد.« َخنَسَ »قلُت : وأَْوَرَده صاحُب اللَِّساِن بعد 

بة. يْت بذلك لِقَدِمها. أَو ُروِميَّة ُمعَرَّ باً ، ُسّمِ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَحَسبُه معرَّ

بةً وأَصلُها َخْنَدْه ِريش ، ومعناه : ضاِحُك الذَّقَن ، فَمن استَْعَملَه يْضَحك على ذَ  ْل.قلُت : ويجوز أَن يكوَن فاِرِسيَّةً معرَّ  قَنِه ، فتأَمَّ

 ، أَي قَِديٌم. َخْنَدِريسٌ   ُدَرْيٍد. وكذِلك تَْمرٌ نَقَله ابنُ  : قَِديمةٌ. َخْنَدِريسٌ  ِحْنَطةٌ و

. وقال ابُن ُدَرْيٍد  الَخْنَدِلسُ  : [خندلس] ، بالَحاِء المهملة ، وقد تقدَّم.  الناقَةُ الَكثِيرةُ اللَّْحِم الُمْستَرِخيَتُه ، كاْلَحْنَدِلِس  : (2)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 .«َخنَسَ » : وأَْوَرَده صاحُب اللَِّساِن بعد

، قال األَزهِريُّ : وقرأُْت في  ُخُروسٌ  ج ، األَِخيَرةُ عن ُكراع ، والصاُد في هِذه األَِخيَرةِ لُغَةٌ. الدَّنُّ ، ويُْكَسر ، بالفَتْح : الَخْرسُ  : [خرس]

اجِ الَمْقْروِء على َشِمٍر :  ِشْعِر العَجَّ

رح  فـــــــــــَ يـــــــــــِب الســـــــــــــــــــــــــ  اللـــــــــــِ َا يف الـــــــــــكـــــــــــَ قـــــــــــِ لـــــــــــِّ عـــــــــــَ  مـــــــــــُ

رحســـــــــــــــــــــــو     رح  هُ خـــــــــَ ُتصـــــــــــــــــــــــِ ا اعـــــــــح يـــــــــِه مـــــــــَ ّر فـــــــــِ مـــــــــَ حـــــــــح ُ
 املـــــــــ

  
اسٌ  وصانِعُه : وبائِعُه (3)  ، كَكتَّاٍن ، قال الَجْعِديُّ : َخرَّ

ّرَده اخلَ  اِر جـــــــــــــــَ مـــــــــــــــّ وحِن اخلـــــــــــــــَ وحٍن كـــــــــــــــجـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــَ

زِِم     ٍ  وال هــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــِ (4)رّاُس ال انق
 

  
 النّاقُِس : الَحاِمُض.

ّمِ : َطعَاُم الِوالَدةِ  ، الُخْرسُ و ً  ، كالِخَراِس ، كِكتَاٍب ، األَِخيَرةُ عن اللِّْحيَانِّيِ. هذا األَْصُل ، ثّم صارت الدَّْعَوةُ للِوالَدةِ  بالضَّ ً و ُخْرسا . ِخَراسا

 قال الّشاعُر :

هح  ـــــــــــــعـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ي َرب هـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ت اٍم َتشـــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــَ ر  طـــــــــــــَ  كـــــــــــــُ

رحسُ     هح  اخلــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ  ذاُر وال  واإِلعــــــــــــــــــح

  
 .«فإِن كان إِلى َواحٍد من ذلك أَجاَب ، وِإالّ لَم يُِجبْ  ؟أَم إِْعذارٍ  ُخْرٍس  ُدِعَي إِلى َطعاٍم قال : إِلى ُعْرٍس أَمكان إِذا »حديث َحّساَن :  ومنه

 للِّْحيَانِّيِ.، عن ا َخَرَسَها يَْخُرُسهاو ، أَو ما يُْصنَع لها من فَِريقٍَة ونَْحِوَها. النُّفََساُء نَْفِسَها تُْطِعُمه بَِهاٍء : َطعَامٌ  الُخْرَسةُ و

ح به ابُن ِجنِّي ، وهو يَُخاِلُف ما َذَكَره ابُن األَثِيِر في تفسير الُخْرَسةِ و َطعَاَم الِوالَدةِ ، الُخْرِس  وَكْونُ  َحِديٍث في  : َطعَاَم النُّفَساِء هو الذي َصرَّ

بِّيِ »ِصفَِة التَّْمِر :   : ما تَْطعَُمه المرأَةُ ِعند ِواَلِدَها. الُخْرَسةُ  قال : «َمْريَمَ  ُخْرَسةُ و ِهَي ُصْمتَةُ الصَّ

ْستُ و  .(5) (َوُهزِّي ِإلَْيِك ِبِذِْع النَّْخَلِة ُتساِقْط َعَلْيِك ُرطَباً َجِنيًّا) ، وأَراَد قوَل هللا تَعَالى : الُخْرَسةَ  َساَء : أَْطعَْمتَُهاالنُّفَ  َخرَّ
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ْل.  وكأَنَّه لَْم يََر الفَْرَق بينَُهَما ، فتأَمَّ

 ٍق ، وسيأْتي أَنَّ الصاَد لغةٌ فيه.ِجنَاس اْشتِقا« النُّفََساء نَْفَسَها»وفي قوِل الُمَصنِّف : 

ِل َحْمِلَها. ، الَخُروسُ و  قاَل الشاِعر يَِصُف قوماً بِقلَّة الَخْيِر : كَصبُوٍر : البِْكُر في أَوَّ

ُم  ريحُكـــــــــــــــــــُ ٌر وخـــــــــــــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ مح حـــــــــــــــــــَ ر كـــــــــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُروسٍ َدر      ِر  خــــــــــــــَ كــــــــــــــح ــــــــــــــِ ِب ب ــــــــــــــِ (6)مــــــــــــــن اأَلرَان
 

  
__________________ 

 والضبارمة : املوث  اخلل  من األسد وغريها. اليسري ا قري ؛ يقا  : رضيت من الوفاء ابللفاء.ء ( اللفاء الشي1)
 .401/  3( اجلمهرة 2)
 ( ضبطت عن التهذيب واللسان ا ومل يرد يف التهذيب إالّ هذا الشطر ا والشطران يف اللسان نقاًل عن األزهري.3)
اب اء بد  جرده ابجليم. ورواه بعضــــهم « حرده» التهذيب واللســــان ابلضــــم. ويف اللســــان ( ضــــبطت القافية ابجلر عن الديوان ا وضــــبطت يف4)
 ابلفاء ا وهذا غري معروف واملشهور إلا هو ابلقاف قاله أبو حنيفة.« الانف »
 .25( سورة مرمي اآية 5)
 ( نسبه حبواشي املطبوعة الكويتية إىل عمرو بن قميئة أو أليب دواد اإلايدي.6)
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 ، زاَد بعُضُهم : عند الِوالَدةِ. الُخْرَسةُ  التي يُْعَمُل لََها : هي الَخُروسُ  ال في هذا البيِت :يُقَ و

. ، أَيضاً : الَخُروسُ و . القَِليلَةُ الدَّّرِ  نقله الّصاَغانِيُّ

ُجُل ، َخِرسَ و . بالَخْرِس  كفَِرَح : َشِربَ  الرَّ . ، أَي الدَّّنِ  نقله الصاغانِيُّ

ً َخِرَس َخَرسو كةً ، وهو َذَهاُب الَكالم ِعيًّا أَو ِخْلقَةً ، الَخَرِس  بَيِّنَ  أَْخَرسَ  صارَ  : ا هما ، ُخْرَسانٍ و ُخْرٍس  قَْومٍ  ِمنْ  ، ُمَحرَّ أَي ُمْنعَِقَد  ، بَضّمِ

 ِعيًّا أَو ِخْلقَةً. اللَِّساِن َعن الَكالمِ 

 : َجعَلَه كذلك. هللا تَعالَى أَْخَرَسهو

 ، نَقَلَه الصاَغانِيُّ ، وأَنشَد في العُباب له : َرِضَي هللا عنه الَمْخُزوِمّيِ ، (1)ابِن الُمِغيَرةِ  َسْيُف الَحاِرِث بِن ِهَشام ، ُمَصغَّراً : األَُخيِرسُ و

َر  فــــــحـــــــح ــــــِ ي ب لــــــِ ــــــح ي تح خــــــَ نـــــــَ ــــــُ ب ا جــــــَ تح  (2)فــــــمـــــــَ  واَل َونـــــــَ

َض و     وحَم الــــــــــــر وحِع َوقــــــــــــح ــــــــــــَ ُت يـ مــــــــــــح ريحِسِ ال لــــــــــــُ  اأُلخــــــــــــَ

  
ليس لها  ، أَي َصَمتَْت من َكثْرة الدُُّروعِ  هي الَّتِي ال يُْسَمُع لها َصْوٌت ، لَوقَاِرِهْم في الَحْرِب ، أَو ، هي الَّتِي َخْرَساءُ  َكتِيبةٌ  من الَمَجاِز :و

 ، وهذا عن أَبِي ُعبِْيٍد. قَعَاقِعُ 

ً من الَمَجاو  ، ِلغلَِظه. : خائٌِر ال َصْوَت له في اإِلناءِ  أَْخَرسُ  لَبَنٌ  ، يقال : أَْخَرسَ  ِز : نََزْلنَا ببَني أَْخنََس ، فَسقَْونا لَبَنا

 وفي األََساِس : خاثٌِر ال يَتََخْضَخُض في إِنائِه.

 ، ال يُْسَمُع لَها َصْوٌت إِذا أُِريقَْت. َخْرَساءُ  لَبَنَةٌ وقاَل األَْزَهِريُّ : وسِمْعُت العََرَب تقوُل ِللَّبَِن الَخاثِر : هِذه 

 ، وهي الشَّْربَةُ الغَِليَظةُ من اللَّبَِن. َخْرَساءُ  وفي الُمْحَكم : وَشْربَةٌ 

يَْعنِي أَْعاَلَم  ُع في الَجبَِل له َصًدى ،، وفي التَّْهِذيب : ال يُْسمَ  َصْوُت َصًدى ، وفي األََساِس : منه : لَْم يُْسَمع فيه أَْخَرسُ  َعلَمٌ  من الَمَجاِز :و

 ، قالَه اللَّْيُث. قاَل األَْزَهِريُّ : وَسِمْعُت العََرَب تُْنِشُد : (3)التي يُْهتََدى بها  الطَِّريقِ 

َرسَ أَيـحَرٍم و   (4)فـَوحَ  َعنحِز  َأخح
 .«وإَِرٍم أَْعيَسَ »قال : وأَْنَشَدنِيِه أَعرابيٌّ آَخُر : 

 .«ح ر س»ره في وقد تقّدم ذك

. : الّداِهيَةُ  الَخْرَساءُ  ، بَخْرساءَ  من الَمَجاِز : َرَماهو َمْخَشِريُّ  ، وأَْصلَُها األَْفعَى ، قالَهُ الزَّ

تَا السََّحابَةُ ليَس فيها َرْعٌد وال بَْرقٌ  : الَخْرساءُ  من الَمَجاِز :و  تُْخِرسُ  ِء ؛ ألَّن ِشدَّةَ البَْردِ ، وال يُْسَمُع لها صوٌت ، وأَْكثَُر ما يُكون ذلك في الّشِ

ْعَد وتُْطِفُئ البَْرَق. قاله أَبو َحنِيفَةَ.  الرَّ

يِن الُمْعَجَمِة ، كما َسيَأْتِي ، والَوْجَهاِن َذَكَرُهَما األَُمِوّي : (5) ، كَكتٍِف : ال يَناُم : باللَّْيلِ  َخِرسٌ  َرُجلٌ و ،  الُخْرَسىو ، أَو هو َخِرٌش ، بالّشِ

اَغانِيُّ ، عن ابِن َعبَّاٍد ، وهو َمجاٌز. كُحْبلَى : التي ال تَْرُغو من اإِلبِلِ   ، نَقَلَه الصَّ

، بحذف  ُخَراِسنيٌّ و ، قال ِسيبََوْيِه : وهو أَْجَوُد ، ُخَراَسانِيُّ  إِلْيَها والنِّْسبَةُ  مشهوَرةٌ بالعََجِم ، بِالدٌ  ْهَرتِه :، بالّضّمِ ، وإِنََّما أَْطلَقَهُ لشُ  ُخَراَسانُ و

يِن ، َل  يٌّ ُخَراسِ و ، بحذِف األَِلفَْيِن والنون ، ُخْرِسيٌّ و ، بَحْذِف األَِلفَْيِن ، ُخَرَسنِيٌّ و األَِلِف الثانيِة مع َكْسِر الّسِ ، َذَكر الَجْوَهِريُّ منها األَوَّ

 والّرابَِع والَخاِمَس.

سَ و ً  َعلَى الَمْرأَةِ  َخرَّ ً  ، عن الَّلْحيَانِّيِ ، وكذا كَخَرَسَها يَْخُرُسَها ، : أَْطعََم في ِواَلَدتَِها تَْخِريسا ْستَُها تَْخِريسا سو ، َخرَّ َعْنَها ، ِكاَلُهَما :  َخرَّ

 ال :َعِملََها لََها. ق

ٍ  و  يـــــــــــَ قـــــــــــح َر مـــــــــــِ ـــــــــــح ث نح رََأ  مـــــــــــِ ا مـــــــــــَ ـــــــــــَ ن ـــــــــــح ي  هلل عـــــــــــَ

تح ملح     حـــــــــــَ بـــــــــــَ اُء َأصـــــــــــــــــــــــــح َفســـــــــــــــــــــــــَ ر سِ ِإَذا الـــــــــــنـــــــــــ   ختـــــــــــَُ

  
َستْ  وقد  .الُخْرسُ  هي ، أَي يُْجعَُل لََها ُخّرِ
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َستْ و ِسي»الَمثَُل  ِهي اتََّخَذتْهُ ِلنَْفِسَها ومنه تََخرَّ َسةَ  يا نَْفُس الَ  تََخرَّ  قالَتْهُ  .الُخْرَسةَ  اْصنَِعي لنَْفِسكِ أَْي « لَكِ  ُمَخّرِ

__________________ 
 .«مغرية»وابألصر  145( عن مجهرة ابن حزم ص 1)
 وضبطت فيه بكسر الفاء.« فحر»( عن معجم البلدان 2)
 يعز العبارة لألزهري. وعلم أخرس : إذا مل يسمض فيه صوت صد  ا يعين العلم الذي يهتد  به ا واألصر كاللسان ومل»( عبارة التهذيب : 3)
 اب اء املهملة. واإليرم العلم فو  القارة يهتد  به. واألحرس : العادي القدمي مبخوذ من ا رس ا وهو الدهر.« وايرم أحرس»( ويرو  4)
 .«ال ينام اللير»( عن القاموس وابألصر 5)
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َرُب  َتم  هَلَا. ُيضـــــــح َرأٌَة َوَلَدتح ومل َيُكنح هَلَا َمنح يـَهح ه.امح ســـــــِ رِي  والصـــــــاغاين  يف كتابـَيحه هكذا ا  يف اعِتَناِء املرِء بنَـفح َأوَرَدُه الز خَمحشـــــــَ
 وصاِحُب الِّلَسان ا ومل يذكر : اي نـَفحُ .

 * ومما يستدرك عليه :

ُده فيها ، وهو يُْستََحبُّ  أَْخَرسُ  َجَملٌ   إِْرَسالُه في الشَُّوِل ؛ ألَنَّهُ أَكثُر ما يكوُن ِمئْناثاً. (1): ال ثَْقَب ِلِشْقِشقَتِه يَْخُرُج منه َهِديُره ، فهو يَُرّدِ

 : ال يُْسَمُع لها ُرَغاٌء. َخْرَساءُ  وناقةٌ 

 : ال يُْسَمُع لَجَريَانِها َصوٌت. َخْرَساءُ  وَعْينٌ 

 ً اُء : يقاُل : َوالَّنِي ُعْرضا ُمنِي.أَْعَرَض عنِّي وال  أَْمَرَس ، يريد : أَْخَرسَ  وقال الفَرَّ  يَُكلِّ

مُّ. حكاهُ ثَْعلٌَب. الُخْرسُ  والِعَظامُ   : الصُّ

اُء. أَْنَشَد األَْخفَُش قوَل النّابِغَِة : الَخْرَساءُ و مَّ ُخوِر : الصَّ  من الصُّ

ِت يف أَ  يــــــــح َض الــــــــبــــــــَ اءَ َواضــــــــــــــــــــــِ رحســــــــــــــــــــــَ ٍة  خــــــــَ مــــــــَ لــــــــِ ظــــــــح  مــــــــُ

ارِي    رِي هبـــــــــا الســـــــــــــــــــــــ  ريحَ ال َيســـــــــــــــــــــــح ُد الـــــــــعـــــــــَ يـــــــــِّ قـــــــــَ ـــــــــُ  تـ

  
 تُقَيُِّد العَْيَن.ويُْرَوى : 

 ، كِكتَاٍب : َطعاُم الِوالَدةِ ، عن اللِّْحيَانِّي. الِخَراسُ و

ِغيِر ، اه بالَمْصَدِر ، وقد يكوُن اْسماً ،  تَْخِرَسةُ و وقاَل خاِلُد بُن َصْفَواَن ، في َصِفِة التَُّمِر : تُْحفَةُ الَكبِيِر ، وُصْمتَهُ الصَّ َمْريََم. كأَنَّهُ َسمَّ

 ْوِديَِة والتَّْنِهيَِة.كالتَّ 

 ، قاَل َعْنتََرةُ : ُخْرسٌ  ويُقَال لألَفَاِعي :

ٍة ِداَلٍص  مـــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ ر   ـــــــــــــــُح هـــــــــــــــمح كـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

اُن     يـــــــــــــــــَ ريَهـــــــــــــــــا َأعـــــــــــــــــح تـــــــــــــــــِ َبن  قـــــــــــــــــَ رحسِ كـــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــُ

  
اُر. الَخّراسُ و  ، كَكتَّاٍن : الَخمَّ

 : األَْشعَِريَن.، بتخفيف ياِء النِّْسبَة ، كقولك  الُخَرِسينَ  على الُخْرسانُ  ويُْجَمع

راعة ، وقد الِخْرسُ و ، بالفتح ، َوِلَي َخَراَج  الَخرِسيُّ  (2). ويَْحيَى اْستَْخَرَستْ و أَْخَرَستْ و َخرَستْ  ، بالَكْسِر : األَرُض التي لم تُْصلَْح للّزِ

 : َرَوى عن اللَّْيِث بِن َسْعٍد. الُخْرِسيُّ  ، عن َسالّم بِن ُسلَْيَماَن الَمدائِنِّيِ. وأَبو صاِلح الُخْرِسيّ  ِمْصَر أَياَم الَمْهِدّيِ ، وُحَسْيُن بُن نَْصرٍ 

ّم : َمْوِضٌع قُْرَب ِمْصر. ُخْرسٌ و  ، بالضَّ

 .(3)َشِديَدةٌ ، وَعْربَِسيٌس ِمثْلُه  ُصْلبَةٌ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَي ، كَزْنَجبِيلٍ  َخْربَِسيسٌ  أَْرضٌ  : [خربس]

ً  ما يَْمِلكُ  ُء اليَِسيُر ، يقال :: الشيْ  الَخْربَِسيسُ و ً ، أَي شَ  َخْربَِسيسا  ، وَخْربَِصيصاً ِمثْلُه. ْيئا

ةً ، كما سيأْتي.  وقيل : هي بالصاد في النَّْفيِ خاصَّ

 السُُّكوُت ، ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْوَرَده صاِحُب اللَِّساِن ، والّصاَغانِيُّ في العُبَاِب ، وأَهَملَه في التَّْكِملَِة. قالوا : هو اإِلْخرْنَماسُ  : [خرمس]

 في الميم ، عن الفَّراِء ، والصاُد لغةٌ فيه. ، ُمْدَغَمةَ النُّونِ  اسكاإِلْخِرمَّ 

َص : َسَكَت.  واْخَرنََّس واْخَرمَّ

سَ و الرُجُل ، اْخرْنَمسَ و  َسَكَت ، وقد َوَرَدْت بالصاد ، عن ُكَراع وثَْعلٍَب. وقيل : : َذلَّ وَخَضَع. اْخَرمَّ
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فحينئٍذ َكتُْب « خ ر س»، عن ابِن َعبَّاٍد ، وسيأْتي ، ولكن َرأَْيُت الَجْوَهِريَّ ذكر اآلْخِر ْنَماَس في مادة  ، بالَكْسر : اللَّْيُل الُمْظِلمُ  الِخْرِمسُ و

 هِذه الَماّدةِ بالسَّواِد أَْولَى ، ولهذا أَْهَملَهُ الصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة.

ةِ ا : بَْقٌل م الَخسُّ  : [خسس] يُّ منه في قُوَّ لَخْشخاِش ، أَي َمْعُروٌف ، من أَْحَراِر البُقُوِل ، َعِريُض الَوَرِق ُحرٌّ لَيٌِّن ، يَِزيُد في الدَِّم ، والبَّرِ

اِفٌع من اختاَلِف الِميَاِه ، وَدَواُم أَْكِله األَْسَوِد ، وأَْجَوُده البُْستَانِيُّ الطَِّريُّ األَْصفُر العَِريُض ، وهو بَاِرٌد َرْطٌب. وأَْغذاهُ الَمْطبُوُخ ، وهو ن

 يُْضِعُف البََصَر ، ويَُضرُّ بالباِه.

ْنجارُ  َخسُّ و قِيق ، كثيُر العََدِد إِلى السََّواِد ، وأَوَراقُه اَلِصقَةٌ باألَصِل ،  الَخّسِ  ، وهو أَبو َحْلَسا ، وهو فَْيلُوس ، وهو َوَرقُ  الحَماِر : الّسِ الرَّ

 صِله إِلى الُحْمَرةِ ، ويَْصبُُغ اليدَ ولَْوُن أَ 

__________________ 
 .«يسحب»( عن اللسان وابألصر 1)
 .«ول »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .401و  302/  3( اجلمهرة 3)
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اًل وِضماداً. ُبوُس منه ابخَلرِّ ينَفُض الطَِّحاَ  ا َأكح َكح
 واأَلرحَض ا وامل

اإِلياِديَِّة ، التي جاَءْت َعْنَها األَْمثَاُل ، وكانَْت َمْعُروفَةً  الُخّسِ  وهو أَبُو ِهْند بِْنتِ  معروٌف ، ُن حابٍِس : َرُجٌل من إِيادٍ ب الُخسُّ  ، بالّضمِّ و

 بالفََصاَحِة. نَقَلَه ابُن ُدَرْيد.

.، وُخصٌّ ، بالسيِن والصاد  ُخسٌّ  وفي نََواِدِر ابِن األَْعَرابِّيِ : يُقَال فيه :  ، وهو ُخصُّ بُن حابِِس بِن قَُرْيٍط اإِليَاِديُّ

ٍد األَْسوُد : ال يجوُز فيه إِال  ، بالسيِن. الُخسُّ  وقال أَبو ُمَحمَّ

 ِكْلتاهما ِمن الِفَصاحِ.و اإِليَاِدّي ، واإِلياِديَّةُ : هي ُجْمعةُ بنُت حابٍِس  ، نَقَلَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ. من العََماِليقِ  : الُخّسِ  ، أَي اْبنَةُ  (1) أَو هي

َواُب أَنَّ اْبنَةَ  ُجْمعَةُ ، ومن قال : إِنَّها : الَمْشُهوَرةَ بالفََصاَحِة َواِحَدةٌ ، وهي من بَنِي إِياٍد ، واْختُِلف في اْسِمها ، فقيل ِهْند ، وقيل  الُخّسِ  والصَّ

َها ، كما َحقَّقَهُ غيُر َواحٍد.بِْنُت ح  ابٍِس فقد نََسبََها إِلى َجّدِ

يِد في الفَْرق ، أَنهُ يُقَال الْمَرأَةٍ من العََرِب َحِكيَمٍة : بنُت الُخّصِ ، وابنةُ  ، فهذا يَُدلُّك على أَنََّها امرأَةٌ َواِحَدةٌ ،  الُخّسِ  ونقَل شيُخنَا عن ابِن الّسِ

ْل.واالْختِاَلُف في اْسمِ   ها ، فتأَمَّ

ال يُْجِزئَُها إِالَّ َربَاٌع : ِلبِْنتِه : إِنِّي أُريُد أاَلّ أُْرِسَل في إِبِِلي إِالّ فَْحالً َواِحداً. قالت  الُخسُّ  قلُت : ونَقََل األُْرَمِويُّ في ِكتَابِه عن اللِّْحيانِّي : قال

 قِْرفَاٌص ، أَو بَازٌل ُخَجأَةٌ.

انٍ  الُخسَّانُ و يها العََرُب. نقله ابُن  ، كالَجْديِ ، والقُْطِب ، وبَنَاِت نَْعٍش ، والفَْرقََدْيِن ، وِشْبِهه (2)  : النُُّجوُم الَّتِي ال تَْغُرب، كُرمَّ هكذا تُسّمِ

 ُدَرْيٍد.

ّمِ : يَُخسُّه نَِصيبَه َخسَّ و ً  َجعَلَه ، بالضَّ  َدنِيئاً َحِقيراً. َخِسيسا

ً  إِذا كاَن في نَْفِسهِ  ، بالفَتْحِ ، َخَساَسةً و ، بالَكْسِر ، ِخسَّةً  بالَكْسِر ، بَْعِدي ، َخِسْستَ  يُقَال :و  أَي َدنِيئاً َحِقيراً. َخِسيسا

ً  ِصْرتَ  : ِخسَّةً و (3)، وُخُسوساً  َخَسْسَت تَِخسُّ َخَساَسةً و َخِسْستَ و  النّاقَِة : أَْسنَانَُها دوَن اإِلثنَاِء ، يُقَال : َجاَوَزِت الناقةُ  َخِسيَسةُ و .َخِسيسا

َحايَا والَهْديِ. َخِسيستََها  ، وذلك في السَّنَِة السَّاِدَسِة ، إِذا أَْلقَْت ثَنِيَّتَها ، وهي التي تَُجوُز في الضَّ

. فِْعالً يكوُن فِيه ِرْفعَتُه. ، إَِذا فَعَْلَت به َخِسيَستِه َرفَْعُت ِمن ِمن الَمَجاِز : يقال :و  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 فاُلٍن ، إِذا َرفََع هللا حالَه بعَد اْنِحَطاِطَها. َخِسيَسةَ  وقاَل األَْزَهِرّي : يقال : َرفََع هللا

ّمِ : ُعاَللَةُ الفََرِس. والقَِليُل ِمن المالِ  الُخَساَسةُ و . ، بالضَّ  أَيضاً ، نقلهما الصاغانِيُّ

 ، نقله ابُن فاِرٍس ، أَي يَتََداَولُونََها. بينَُهْم ، كِكتَاٍب : أَي ُدَولٌ  ِخَساسٌ  هذه األُُمورُ  قَال :يُ و

ً  إِذا فَعَْلَت فِْعالً  يا َرُجُل ، أَْخَسْستَ و يِت ، أَو ِجئْتَ  َخِسيسا ّكِ  في األَْفعَاِل. بَخِسيٍس  ، عن ابِن الّسِ

ً خَ  فاَُلناً : َوَجْدتَه أَْخَسْستَ و  .ِسيسا

ً  ، أَي : َعدَّه كذِلكَ  اْستََخسَّهو .َخِسيسا  . نقلَه الَجْوَهِريُّ

 الدُّوُن. ءُ : الشيْ  ، ويُْفتَُح الخاءُ  الُمْستَِخسُّ و

 .الِخسَّةِ  ، ُمْشتَقٌّ من وِهي بِهاءٍ  الدَِّميُمه ، القَبِيُح الَوْجهِ  ، والُمْستَحسُّ : الُمْستَِخسُّ و

. : تََداَولُوه وتَبَاَدُروه. تََخاسُّوهو  نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 : َرذَُل. َخِسيسٌ  ، فهو َخَساَسةً و يَِخسُّ ِخسَّةً و يََخسُّ  ءُ الشَّي َخسَّ 

 : تَافِهٌ. َمْخُسوسٌ و ، ُخَساسٌ و ، َخِسيسٌ  ءٌ وشيْ 
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 : َمْرذُوٌل. َمْخُسوسٌ  وَرُجلٌ 

 أَْرذاٌل.:  ِخَساسٌ  وقَْومٌ 

هللا َحظَّه ، وأََختَّه ، باألَلف ، إِذا لم يَُكْن ذا َجّدٍ وال َحّظٍ  أََخسَّ  قاَل أَبو َمْنُصوٍر : العََرُب تقول : .(4): قَلَّلَهُ ولم يَُوفِّْره  أََخسَّهو الَحظُّ ، َخسَّ و

 ٍء من الَخْير.في الدْنيا وال شي

__________________ 
 .«أو هي»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « أو هو»القاموس : ( يف 1)
 ( يف اللسان : ال تعزب.2)
 ( يف اللسان : وخسوسة.3)
 ( عبارة اللسان : وخّ  ا ة خسنا ا فهو خسي  ا وأخّسه كال ا : قّلله ومل يوفره.4)
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 ٌ  : َدِميَمةٌ. َخسَّاءُ  واْمَرأَة

 .الَخِسيسُ  لَْيَها: الحالَةُ التي يَُكوُن عَ  الَخَساَسةُ و

 َختِيٌت. َخِسيسٌ  : الكاِفُر. ويُقَال : هو الَخِسيسُ و

َذالُء ال يُْعبَأُ بِهم. األَِخسَّاءُ و  : الرُّ

 ، ِكالُهَما عن أَبِي َعْمٍرو. : االْستِْهَزاُء ، واألَْكُل القَِليلُ  الَخْفسُ  : [خفس]

 البِنَاَء ، إِذا ، َهَدَمه. َخفَسَ  ، يُقَال : الَهْدمُ  : الَخْفسُ و

واُب : بالقَبِيحِ من الَكالم. كاإِلْخفاِس  ِمَن الَكالِم ، (1) النُّْطُق بالقَِليل : الَخْفسُ و  ، هكذا في سائِر النَّسخ ، والصَّ

ُجِل : ُجِل : أَْخفَْستَ و يا هذا ، َخفَْستَ  يُقَاُل للرَّ يا هذا ، وهو من  َخفَْستَ  ، كما في الّصحاحِ والتَّْكِملَة ، وفي العُبَاِب : قال اللَّْيث : يُقَال للرَّ

 .(2)ُسوِء القَْوِل ، إِذا قُْلَت لصاِحبَِك أَْقبََح ما تَْقِدُر َعلَْيه 

َراعِ. : الَخْفسُ و  وقد َخفََسه ، إِذا َغلَبَه. الغَلَبَةُ في الّصِ

 ّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبَّاٍد.قاله ال

اُء الشََّراُب إِذا أَْكثَْرَت ماَءه قُْلَت : اإِلْقالُل ، أَو اإِلْكثَاُر من الماِء في الشََّراِب ، كاإِلْخفَاِس والتَّْخِفيِس  : الَخْفسُ و  أَْخفَْستُهو ، َخفَْستُه ، قاَل الفَرَّ

اِن ، والّصواُب : أَْعِرْق له ، يريد :  أَْخِفسْ : ، وقاَل أَيضاً : يقَال  َخفَّْستُهو ، ، أَي أَقِلَّ الماَء وأَْكثِْر من النَّبِيِذ. قال ثَْعلٌَب : هذا من َكالِم الُمجَّ

اللَّبََن أَو السَِّويَق. وكان أَبو الَهْيثَِم  له ، إِذا أَقَلَّ الماَء وأَْكثََر الشََّراَب أَو أَْخفَسَ  أَْقِلل له ، ِمن الماِء في الَكأِْس َحتّى يَْسَكَر. وقَاَل أَبو َحنِيفَةَ :

: إِنَّهُ الِّذي أُْكثَِر نَبِيذُه وأُقِلَّ ماُؤه. وكالُم المصنِِّف ، َرِحَمهُ هللا ، ال يَْخلُو عن نََظٍر عند ِصْدِق  (3) الَخِفيِس  يُْنِكُر قوَل الفَّراِء في الشََّرابِ 

ل.  التأَمُّ

 ، ِكالهما عن ابن َعبَّاٍد. َجع: اْنَجَدَل واْضطَ  تََخفَّسو

 ، كما في العُبَاِب. الماُء : تَغَيَّرَ  اْنَخفَسَ و

،  : َسِريُع اإِلْسَكار ُمْخِفسٌ  وَشَرابٌ  له منه ، إِذا أَْكثَر َمْزَجه. أَْخفَسَ  وقد الشََّراُب الَكثِيُر الِمزاجِ. ، كأَِمير : الَخِفيسُ  عن أَبِي َعْمٍرو :و

 من القَْوِل والِفعل. (4)واْشتِقَاقُه من القُْبح ؛ ألَنّهُ يَْخُرُج به ُسْكِره إِلى القَبِيح 

ْطُب فيَْختَلِ  ، هكذا في سائِر النَُّسخ ، وفي التَّْكِملَة : يَْنبُتُ  الَكألُ اليابُِس نَبَتَ  ، بالفَتْح : الَخْلسُ  : [خلس] ، كأَِميٍر  كالَخِليِس  به ، طُ في أَْصِله الرَّ

 ، وهو َمَجاٌز. قال ابُن َهْرَمةَ :

ٍة  يـــــــنـــــــَ ِش بـــــــِ نح َوحـــــــح ِي مـــــــِ شـــــــــــــــــــــح
َ
اَف امل عـــــــَ  كـــــــَبن  ضـــــــــــــــــــــِ

َض     ـــــــــــِعضـــــــــــــــــــــــــاِه مـــــــــــَ ُض َأوراَ  ال ـــــــــــ  ب ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ لـــــــــــح ِ تـ  اخلـــــــــــَ

  
ً  واألَْخذُ في نُْهَزةٍ وُمَخاتَلٍَة. السَّْلبُ  : الَخْلسُ و يَصى ، كالِخلِّيَسى ، َخالَّسٌ و خاِلسٌ  يَّاه ، فهوإِ  َخلََسهو ، َخلََسهُ يَْخِلُسهُ َخْلسا  االْختِالِس و ، كِخّصِ

ً  ، أَي ِخلِّيَسى ، يُقَال : أََخَذه  .اْختِالسا

. الَخْلِس  أَْوَحى ِمن ، االْخِتالسُ  ، أَي أَو هو  قالَه اللَّْيث. وأََخصُّ

 ، إِذا اْستَلَْبتَه. تََخلَّْستُهو ، اختَلَْستُهو َء ،الشيْ  َخلَْستُ  وفي الّصحاحِ :

مِّ  الُخْلَسةُ  االْسُم منه :و  النَّبَاُت ، إِذا اْختَلَط َرْطبُه بيابِِسه. أَْخلَسَ  وكذا ِمنْ  ، وهي النُّْهَزةُ ، ، بالضَّ

يَانَةَ النَّْبُت ، إِذا كان بَْعُضه أَْخَضَر ، وبَْعُضه أَْبيََض ، وذلك في  (5) أَْخلَسَ  وقال الجوَهِريُّ : لِّ  (6)الَهْيجِ ، وَخصَّ بَْعُضُهْم به الطَِّريقَةَ والّصِ

 واْلَهْلتَى والسََّحَم.
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 ِلْحيَتُه ، إِذا َشِمَطْت. أَْخلََستْ و األَْشَمُط. ، كأَِمير : الَخِليسُ و

 ، إِذا اْبيَضَّ بَْعُضه ، فإِذا َغلََب بَياُضه َسواَده فهو أَْغثَُم. َخِليسٌ و ُمْخِلسٌ  َرأُْسه فهو أَْخلَسَ  وقال أَبو َزْيٍد :

 َرأُْسه ، إِذا خالََط َسواَده البَيَاُض. أَْخلَسَ  وفي الّصحاحِ :

 .كالُمْخِلس ، بَْعُضه أَْصفَُر ، وبْعُضه أَْخَضُر ، النَّبَاُت الهائِجُ  : الَخِليسُ  من الَمَجاِز :و

 ُر الَِّذي خالََط بياَضه َسوادٌ األَْحمَ  : الَخِليسُ و

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ابلقبيح.1)
 ( وهي عبارة التكملة أيضاً والتهذيب.2)
َف .3) ُخح

 ( يف التهذيب : امل
 ( التهذيب : إىل قبح القو  والفعر.4)
 وهي يف اللسان نقاًل عن اجلوهري.« ح املطبوع اهمل جند هذه العبارة يف الصحا »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( يف اللسان : والّصّليان.6)
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 .«ُخلحساً  ِسرح َحىت  َ حيتَ فـََتَياٍت قـُعحساً ا ورَِجااًل طُلحساً ا وِنساء» ا ديث : ا َأي ُلحٌر. ومنه ُخلح ٌ  ُهن  ِنَساءٌ  يـَُقا  :و 
ا :و على  ، بالَكْسر ، ِخاَلِسيَّةٌ  وإِّما : ، فَِعيٌل ، وهو يَْشَمل الُمَذكََّر والُمَؤنَّث. َخِليسٌ  وإِّما : ، كَحْمَراَء وُحْمٍر. ، تَْقِديراً  َخْلَساءُ  في الَواِحَدةِ ، إِمَّ

 ، نحو ِكنَاٍز وُكنٍُز ، فخفّف. كذا في العُباب. ُخلُسٌ  يَاُس :والقِ  َكأَنَّك َجمْعَت ِخاَلساً ، كِكتَاٍب وُكتٍُب. وُهَما الياُء والهاُء ، تَْقِديِر َحْذِف الّزائَِدْينِ 

، أَْبيََض وَسْوَداَء ، أَو أَْسَوَد وبَْيَضاَء. قال األَْزَهِريُّ : تقوُل العََرُب  أَْبيََض وأَْسَودَ  ، بالكسر : الَولَُد بيَن أَبََوْيِن : الِخاَلِسيُّ  من الَمَجاِز :و

 .ِخاَلِسيَّةٌ  ، واألُْنثَى ِخاَلِسيٌّ  : ُغالمٌ  (1)ه َسْوَداَء وأَبوهُ َعَربِيًّا آَدَم ، فجاَءْت بَولٍد بيَن لَْونَْيِهَما للغاُلِم إِذا كانَت أُمُّ 

يُك بيَن َدَجاَجتَْيِن : ِهْنِديٍَّة وفاِرِسيَّةٍ  : الِخاَلِسيُّ  قال اللَّْيُث :و  ، وهو َمَجاٌز. الّدِ

 .عنههللارضيالَهَجِريُّ ، عن علّيٍ ،  بُن َعْمٍرو ِخاَلسُ و

َواُب في األَِخيِر : ِمْن أَتْبَاعِ التَّابِِعين. تابِِعيَّانِ  التَِّميِميُّ ، عن ثابٍِت : بُن يَْحيَى ِخاَلسُ و  ، والصَّ

بِشيُر بُن َسْعٍد ، بَْدِريٌّ أَيضاً. وابُن أَخيه  (2)، لم يُْعِقْب ، وكذا أَخوه  َصَحابِيٌّ  ، البَْدِريُّ : ، كَشدَّادٍ  َخالٍَّس  بنِ  بِن ثَْعلَبَةَ  ِسَماُك بُن َسْعدِ و

 النُّْعَماُن بُن بَِشيٍر : َصَحابِيٌّ أَيضاً.

. أََحُد األَْشَراِف : َخالٍَّس  أَبُوو يَّتِه َزبَّاُن بُن علّيِ بِن عبِد الواِسعِ ، كاَن مع عب شاِعٌر رئيٌس جاِهِليٌّ ِد هللا بِن علّيِ بِن َعبّاٍس ، في ومن ذُّرِ

 َحْرِب بَنِي أَُميّةَ ، وابنُه خاِلُد بُن َزبَّان ، كاَن مع َجَماَعِة الَمْنُصوِر العَبّاِسّيِ.

 ، بَْدِريُّ أَيضاً. َخالٍَّس  وفاتَه ِذْكُر عبِد هللا بِن ُعَمْيِر بِن حاِرثَةَ بِن ثَْعلَبَةَ بنِ 

ٌث من تابِِعي التّابِِعينَ  ُخلَْيٍس  َعبَّاُس بنُ و  يَْرِوي عن َرُجٍل ، عن أَبي ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللا تعالى عنه. ، كُزبَْير : ُمَحّدِ

ّمِ : ُمَخاِلسٌ و  ِمن َخْيِل العََرِب معروٌف. ِحَصانٌ  ، بالضَّ

ٍد األَْسوَ  ِلبَنِي ِهاَلٍل ، أَو لبَنِي ُعقَْيلٍ  قِيَل :  ُد.، قاله أَبو ُمَحمَّ

 ، قالَهُ أَبُو النََّدى. قال ُمَزاِحٌم : أَو ِلبَنِي فُقَْيمٍ 

اِت  نــــــــــــَ ــــــــــــَ ن بـ رحدًا مــــــــــــِ وَداِن جــــــــــــُ قــــــــــــُ ــــــــــــَ الــــــــــــِ ٍ يـ   خمــــــــــــَُ
رِ و     ِة والــــــــــــّرِســــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــ  فــــــــــــَ  ابأَلجــــــــــــِ قــــــــــــح ــــــــــــُ َوَج يـ  َأعــــــــــــح

  
 مثُل ذِلك ، فَأََحُدهما تَْصِحيٌف عن اآلَخر ، أَو الصواُب بالخاء.« ج ل س»وقد َسبَق له في 

. : التََّسالُبُ  التََّخالُسُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 قال أَبو ذَُؤْيٍب : .(3)نَْفَسْيِهَما : راَم كلٌّ منُهَما اختِالَس صاِحبِه  تََخالَساو الِقْرنانِ  تَخالَسَ  وفي التَّْهِذيب :

ا خـــــــــاَلســـــــــــــــــــــــَ ٍذ  فـــــــــتـــــــــَ َوافـــــــــِ نــــــــــَ ا بـــــــــِ مـــــــــَ هـــــــــِ يـــــــــح ســـــــــــــــــــــــَ فح  نــــــــــَ

ضُ     رحقـــــــــــــَ جي ال تــــــــــــــُ رِت الـــــــــــــ  بـــــــــــــُ ِذ الـــــــــــــعـــــــــــــُ َوافـــــــــــــِ  كـــــــــــــنـــــــــــــَ

  
 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

ّمِ : الفُْرصة ، يُقَال : هِذه الُخْلَسةُ   فاْنتَِهْزَها. ُخْلَسةٌ  ، بالضَّ

راعِ. الَخْلسُ و  ، في الِقتَاِل والّصِ

 .َخِليٍس و ، أَي ُشَجاٌع َحِذٌر ، كَخالٍَّس  ُمَخاِلسٌ  وهو َرُجلٌ 

ً و َخالََسه ُمَخالَسةً و  ثَْعلَب :. أَنشد ِخاَلسا

يٍّ  رحُت ِإىل مـــــــــــَ ظـــــــــــَ ـــــــــــَ اَلســـــــــــــــــــــــــاً ن ًة  خـــــــــــِ ـــــــــــ  ي  َعشـــــــــــــــــــــــــِ

ورُ     وَن ُحضـــــــــــــــــــــــُ حـــــــــُ اشـــــــــــــــــــــــِ ٍر والـــــــــكـــــــــَ جـــــــــَ لـــــــــَ  عـــــــــَ  عـــــــــَ

  
 الّطاِعُن بِحْذقِه. اْختَلََسَها ، إِذا َخِليسٌ  وَطْعنَةٌ 
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 : ال يَُرى من قِلَّة لَْحِمه. َمْخلُوسٌ  وَرَكبٌ 

.الُخْلَسةُ  : اْستََوى َسَواُده وبَيَاُضه ، أَو كان َسَواُده أَْكثَر ِمن بَياِضه ، وهي َخِليسٌ و ُمْخِلسٌ  الشَّعُر فهو أَْخلَسَ و  . قال ُسَوْيٌد الحاِرثِيُّ

ُه  هــــــــــَ ن  َوجــــــــــح ِ  الســــــــــــــــــــــــِّ نــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــُ ٌر مل تـ بــــــــــَ ــــــــــَ ىًت قـ  فــــــــــَ

و      ةٍ ســــــــــــــــِ لحســـــــــــــــــــــَ  يف الــر أحِس كـــــــالــرَبحِ  يف الـــــــد جــَ  خــُ

  
 ِريَّةٌ. عن ابِن األَْعَرابِّي.الَحِليُّ : َخَرَجْت فيه ُخْضرةٌ طَ  أَْخلَسو

 األَْرُض : أَْطلَعَْت َشيئاً من النَّبَاِت. أَْخلََستِ و

 : الَخِليُط. الَخِليسُ و

__________________ 
 ( يف التهذيب : فجاءت بولد أخذ من سوادها وبياضه.1)
 .195/  1حتريف ا انظر أسد الغابة ا « أبوه»( ابألصر 2)
 التهذيب : والقرانن إذا تبارزا : يتخالسان أنفسهما ا يناهز كر واحد منهما قتر صاحبه.( عبارة 3)
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 : ما تُْستَْخلَص من السَّبُعِ فتموُت قَْبَل أَْن تَُذكَّى ، وقد نُِهَي عنها. الَخِليَسةُ و

 ، بالّضّم ، وهو ما يُْؤَخذُ َسْلباً وُمَكابَرةً. كالُخْلَسةِ  : النُّْهبَةُ ، الَخِليَسةُ و

ة. الُمْختَِلسُ و  : الساِلُب على ِغرَّ

 على َغْفلٍَة. يَْختَِلس : الَمْوُت : ألَنّه الَخاِلسُ و

: ما ُجِعلَت اْسماً للَمْصدِر ، كالَمْذَهب  : ما كانَت على َحْذِو الِفْعل ، كاْنَصرَف اْنِصرافاً ، وَرَجع ُرُجوعاً. والُمْعتََمَدة الُمْختَلََسةُ  والَمَصاِدرُ 

 والَمْرِجع قاله الَخِليُل.

. الَخْلسُ  وإِذا َضَرب الفَْحُل الناقَةَ ولم يُكْن أُِعدَّ لََها قِيَل لذِلَك الَولَِد :  ، نقله الّصاَغانِيُّ

قِيقُ  الُخاَلبِسُ  : [خلبس] .، نَقَلَه الَجْوَهرِ  ، كعاُلِبٍط : الَحِديُث الرَّ ياِر : الَكِذبُ  قيل :و يُّ  ، قال الُكَمْيُت يِصُف آثاَر الّدِ

مــــــــــَ   َ  كــــــــــالــــــــــد  ا َأَوانــــــــــِ يــــــــــهــــــــــَ دح أََر  فــــــــــِ ا قــــــــــَ  مبــــــــــَِ

ِديـــــــــَث و     ن  ا ـــــــــَ هـــــــــُ نـــــــــح ُد مـــــــــِ هـــــــــَ اَأشـــــــــــــــــــــــح اَلِبســـــــــــــــــــــــَ  اخلـــــــــُ

  
 يُقَال : َوقَعُوا في الَخالبِيِس. كالَخالبِيِس  ، َرَواه األَُمِوّي ، بالفَتْح : الباِطلُ  الَخالبُِس ،و

قُوَن ِمْن كّلِ َوْجٍه. ال يُْعَرُف لها َواِحدٌ  أَيضاً : الَخالبِيسُ و ِحيح ، وهو قوُل األَْصَمِعّي. الُمتَفَّرِ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. ِخْلبِيسٌ  أَو َواِحُدَها ، على الصَّ

 الَكِذُب. : الَخالبِيسُ  قال اللَّْيث :و

ً  : الَخالبِيسُ و َحة  الّراِعَي. ، أَي يُْعِجزُ  يُْعيِي َشِديداً  أَن تَْرَوى اإِلبُِل ثّم تَْذَهَب َذَهابا يقال : أَْكِفيَك  (1)« يُْعنِّي»: وفي بعض األُصول الُمَصحَّ

 .َخاَلبِيَسهاو اإِلبِلَ 

ِس :، وأَ  ال نَِظاَم له الذي ءُ الشَّيْ  : الَخاَلبيسُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  ْنَشد للُمتَلَّمِ

ٍن  نح َحضــــــــــــــــــــــــَ وحِذ مــــــــــِ نح اِبلــــــــــلــــــــــ  اَلَف ومــــــــــَ  ِإّن الــــــــــعــــــــــِ

ـــــــــــــــــٌن     ه ِدي ـــــــــــــــــّ ا رَأوحا أَن ـــــــــــــــــ ُ ملـــــــــــــــــّ ي ـــــــــــــــــِ الب  خـــــــــــــــــَ

  

ٍر  جــــــــــَ َواٍر عــــــــــلــــــــــ  عــــــــــَ اَ  أَبكــــــــــح مــــــــــَ د وا اجلــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــ ُ و     ايــــــــــِ كــــــــــَ َ
وحُم املــــــــــ رُه الــــــــــقــــــــــَ كــــــــــِ نــــــــــح ــــــــــُ ُم يـ لــــــــــح  الــــــــــظــــــــــ 

  
 . والَواِحدَخالبِيسُ  : على غيِر استِقاَمٍة. وكذِلك َخْلقٌ  َخاَلبِيسُ  عن ابِن ُدَرْيٍد. يُقَال : أَْمرٌ  ال يَْجِري على اْستَِواٍء. : الذي الَخالبِيسُ  قيل :و

 ، أَْو ال َواِحَد له. ِخْلبَاسٌ و ِخْلبِيسٌ 

. اللِّئاُم. : الَخالبِيسُ و  نَقله الصاغانيُّ

 .ُخْلبُوسٌ  ، َواِحُدَها األَْنذال : الَخالبِيسُ و

، وَضبَطه الصاغانِيُّ بفتحِ الَخاء والالِّم وسكوِن النُّوِن ، وَذَكَره الصاَغانِيُّ في  ، كعَْضَرفُوٍط : َحَجُر القَدَّاحِ  الَخْلنَبُوسُ  قال اللَّْيث :و

 كما سيأْتي.« خنبس»

يَن  فَتَنَهُ ، وَذَهَب بهِ  ، أَي قَْلبَه َخْلبَسو َخْلبََسه في الّصحاحِ : وُربََّما قالُوا :و ، كما يُقَاُل : َخلَبَه ، وليس يَْبعُد أَْن يكوَن هو األَْصَل ؛ ألَنَّ الّسِ

يَاَداِت.  من ُحُروِف الّزِ

اُحها ِخالفاً في ذِلك ، وكذا  :  ُخاَلبِس َكَر الشيُخ أَبو َحيَّاَن فيذَ قْلت : وَجزَم بِه ابُن القَطَّاعِ وابن ماِلٍك في الاّلِميَِّة ، قال َشْيُخنا : لم يَْذُكْر ُشرَّ

ْل. يَن فيه زائدةٌ فتأَمَّ  أَنه بَمْعنَى الَخالَِّب ، وأَن الّسِ

 وقال ابُن فاِرٍس : هو َمْنُحوٌت من كلمتين : َخلََب ، وَخلََس. نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب.

اغاِنيُّ في التَّْكِملَة ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وفي العُبَاِب عن أَبي َعْمٍرو : وهو أَنْ  الَخاَلِميسُ  : [خلمس] تَْرَعى أَْربََع  ، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، والصَّ

َِّفُق على ِوْرٍد َواِحٍد ، وِحينَئٍذ تَقُوُل : َرَعْيتُ  ً ُخْلُمو لَيَاٍل ثّم تُوَرَد ُغْدَوةً أَو َعِشيَّةً ، اَل تَت . سا ّمِ وهو الِخْمُس الَِّذي هو أََحُد األَْظَماِء ، كما  ، بالضَّ

 َسيأْتِي إِن شاَء هللا تعالى.
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نِْسَوةٍ. قاَل ابُن  َخْمسُ و ِرَجاٍل ، َخْمَسةُ  ، معروٌف ، وهو بالهاِء في الُمَذكَّر ، وبغَْيِرَها في الُمَؤنَِّث ، يقال : من العََدِد : م الَخْمَسةُ  : [خمس]

يِت : يقال : ُصْمناالسِّ  ً  ّكِ يَام ؛ ألَن لَْيلَ  َخْمسا ةَ كّلِ يوٍم قَْبلَه ، فإِذا من الشَّْهر ، فيُغَلِّبُوَن اللَّيَاِلَي على األَيّاِم إِذا لم يَْذُكُروا األَيّاَم ، وإِنَّما يَقَُع الّصِ

 قَْمنَا ِعْنَده َعْشراً ، بَْيَن يَْوٍم وليلٍة ، َغلَّبوا التَّأْنِيَث.أَيّاٍم ، وكذِلك : أَ  َخْمَسةَ  أَْظَهُروا األَيّاَم ، قالُوا : ُصْمنَا

__________________ 
 .«فتعينِّ راعيها»ويف اللسان : « حىت تعىنِّ الراعي»( يف التكملة : 1)
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ً  يقال : جاَء فالنٌ  ، إِْبَداٌل. الخاِمسُ  اْلَخاِمي :و يت لِ  خاِمسا ّكِ  : (1)ْلحاِدَرة وخاِمياً. وأَنشَد ابن الّسِ

َواِم  ٍر وَأعـــــــــــح هـــــــــــح نح شـــــــــــــــــــــــــَ ازِِ  مـــــــــــِ نـــــــــــَ مـــــــــــَ لـــــــــــح مح لـــــــــــِ  كـــــــــــَ

امِ     اٍر وآجــــــــــــــــَ َ َأهنــــــــــــــــحَ اح ىَن بــــــــــــــــَ حــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح مــــــــــــــــُ  اِبلــــــــــــــــح

  

ا  ر  هبـــــــــَِ ُذ حـــــــــُ نـــــــــح َا مـــــــــُ نـــــــــِ الُث ســـــــــــــــــــــــِ  َمضـــــــــــــــــــــــَ  ثـــــــــَ

يو     امـــــــــــِ ُض ا ـــــــــــَ تح وهـــــــــــذا الـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــِ لـــــــــــ   عـــــــــــاَم حـــــــــــُ

  
 . قاَل َعبِيٌد يْذُكُر ناقَتَه :ُخَماِسيٌّ  ، وكذا ثَْوبٌ  أَْذُرعٍ  َخْمسُ  : ُطولُه َخِميسٌ و ، َمْخُموسٌ  وُرْمحٌ  ، َمْخُموسٌ  ثَْوبٌ و

ــــــــــاً  َ  صــــــــــــــــــــــــارِم يــــــــــَ ــــــــــح ين وأَبـ لــــــــــُ مــــــــــِ يــــــــــَك حتــــــــــَح  هــــــــــاتــــــــــِ

ارٍِن و     َذر اًب يف مــــــــــــــــــــــــَ وسِ مــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــــــــُ  خمــــــــــــــــــــــــَح

  
 أَْذُرعٍ. َخْمسُ  يَْعنِي ُرْمحاً ُطوُل َماِرنِه

َدقَةِ أَْو لَبِيٍس آخُ  بَِخِميٍس  ائْتُونِي»في حديِث ُمعَاٍذ : و أَْذُرعٍ ، كأَنَّه يَْعنِي  (2) َخْمسُ  : هو الثَّْوُب الذي ُطولُه الَخِميسُ  «ذُه منُكم في الصَّ

ِغيَر من الثِّياِب ، مثل :  َجِريٍح وَمْجُروح ، وقَتِيٍل وَمْقتُوٍل. الصَّ

ً  وقد قًُوى. َخْمِس  من ، أَي َمْخُموسٌ  َحْبلٌ و  قًُوى. َخْمِس  : فَتَلَهُ على َخَمَسهُ يَْخِمُسه َخْمسا

ّمِ : أََخْذتُ  َخَمْستُُهْم أَْخُمُسُهمو  أَمواِلِهم. ُخْمسَ  ، بالضَّ

الَجْيَش في  (3)قُْدت أَي  ، «في اإِلْسالمِ  َخَمْستُ و َربَْعُت في الجاِهِليَِّة ،»قوُل َعِدّيِ بِن حاتٍِم :  . ومنهَخْمَسةٍ  : أَْخذُ َواحٍد من الَخْمسُ و

بَُع من الغَنِيَمِة ، وجاَء اإِلْسالُم فَجعَلَه ، وَجعََل له َمَصاِرَف ، فيُكوُن حينئٍذ من قولهم  الُخْمسَ  الحالَْيِن ؛ ألَّن األَميَر في الجاِهليَِّة كاَن يأْخذُ الرُّ

 ، وكذلك إِلى العََشَرةِ. ُخْمَسهاو َع أَموالِهم، ُمَخفَّفاً ، ِإذا أََخْذَت ُربْ  َخَمْستُُهمْ و : َربَْعُت القَْومَ 

 .خاِمَسُهمْ  ، بالَكْسِر : ُكْنتُ  َخَمْستُهم أَْخِمُسهمو

ْلتُُهم : َخَمْستُُهم أَخِمُسُهم أَو  .«ع ش ر»وقد تقدَّم بحُث ذِلك في  بنْفسي. َخْمَسةً  َكمَّ

، ولِكنَّهم َخصُّوهُ بهذا البِنَاِء ، كما َخصَّوا النَّْجَم بالدَّبََراِن. قال اللِّْحيَانِيُّ  الَخاِمسَ  ا أَراُدوامعروٌف ، وإِنّمَ  م ، من أَيَّام األَْسبُوعِ  الَخِميِس  يَْومُ و

احِ يقول  الَخِميسُ  : كاَن أَبو َزْيٍد يقوُل : َمَضى ُر. وكان أَبو الَجرَّ بَِما فِيِهنَّ ، فيَْجَمع ويَُؤنِّث ، ويُْخِرُجه  الَخِميسُ  َمَضى: بما فِيه ، فيُْفِرُد ويَُذّكِ

اِء.أَخاِمسُ و أَْخِمَسةٌ و أَْخِمَساءُ  ج ُمْخَرَج العَدِد.  . ُحِكيَِت األَِخيَرةُ عن الفَرَّ

َي بَذلك ؛ : الَجْيشُ  الَخِميسُ و اُر ، وقيل : الَخِشُن. وفي الُمْحَكم : ُسّمِ مة ، والقَْلُب ، والَمْيَمنَةُ ، والَمْيَسرةُ ، ِفَرٍق : الُمقَ  َخْمسُ  ألَنَّهُ  الَجرَّ ّدِ

َي بذِلك ؛ ألَنه والسَّاقَةُ. ِة. وقيل : ُسّمِ  فيه الغَنَائُِم. نَقَلَهُ ابُن ِسيَده ، ونََظَر فيه شيُخنَا قائالً بأَنَّ  يَُخمَّسُ  وهذا القوُل الذي عليه أَكثُر األَئمَّ

 َمْوُضوٌع قِديٌم. الَخِميسُ و يٌّ ،للغَنَائِِم أَْمٌر َشْرعِ  التَّْخِميسَ 

ْوا بُِجْمعَةَ. اسمٌ  : الَخِميسُ و ْوا به ، كما تََسمَّ  تََسمَّ

 نَقَلَه الّصاغانِيُّ عِن ابن َعبَّاٍد. َجَماَعتِِهْم. أَيُّ  الناِس ُهو ، أَيْ  َخِميِس  َما أَْدِري أَيُّ  يُقَاُل :و

لَِفّي ، ِإلى الَحْوَزة : َمَحلَّة َشْرقِيَّ َواِسَط. وقد تقدَّم.الحاِفُظ أَبو كَ  الَحْوِزيُّ  بُن علّيٍ  َخِميسو  َرٍم الواِسِطيُّ النَّْحِويُّ ، شيُخ أَبِي طاِهٍر الّسِ

ُد بُن ُمَحّمِد بِن الُحَسْيِن بِن القاِسمِ و يِن أَبو البََرَكاِت ُمَحمَّ ثان َخِميٍس  بن ُمَوفَُّق الّدِ ُر عن أَبي نَْصِر بِن عبِد الباقِي بِن ، األَِخي الَمْوِصِلّي ، ُمَحّدِ

 َطْوٍق ، وغيِره ، وهو من َمَشايخِ الَخِطيِب عبِد هللا بِن أَْحَمَد الطُّوِسّيِ ، صاِحِب َرْوَضة األَْخبَاِر.

 أَْن تَْرَعى ثاََلثَةَ أَيّاٍم وتَِردَ  ، وَسقََط ذلك مَن الّصحاحِ :« وهو»، كذا في النَُّسخ ، والّصواُب :  ، بالَكْسِر : ِمن أَْظَماِء اإِلبِِل. وِهي الِخْمسُ و

 .َخَمَستْ  ، وقد َخَواِمسُ و خاِمَسةٌ  وهي إِبلٌ  ألََصاَب.« وهي»، ولو َحَذَف كِلَمةَ  الرابعَ  اليومَ 

َدِر فيه ، وقد غلََّطه األَْزَهِريُّ ، الِخْمسُ  وقال اللَّْيُث : وقال : ال يُْحَسُب  : ُشْرُب اإِلبِِل يَْوَم الرابعِ ِمن يَْوم َصَدَرْت ؛ ألَنَُّهْم يَْحُسبُوَن يوَم الصَّ

َدِر في ِوْرِد النَّعَِم.  يَْوُم الصَّ

ِحيُح في اإِلبِل : أَن تَِرَد اإِلبُِل الماَء يوماً فتَْشَربَه ، ثمَّ تَْرَعى ثاَلثةَ أَيَّاٍم ، ثّم تَِرَد الماَء  من أَْظَماءِ  الِخْمِس  قلُت : وقال أَبو َسْهل الَخْوِليُّ : الصَّ

 ، فيَْحُسبُون اليومَ  الخاِمسَ  اليومَ 
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__________________ 
 ( واله قطبة بن أوس.1)
 .«مخسة»( عن النهاية وابألصر 2)
 .«قدمت»( عن اللسان وابألصر 3)
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.اأَلّو َ  ِ الل َذيحِن َشرَِبتح فيهما ا ومثُله قوُ  َأيب زََكراي    واآِخَر الَيوماح
ُل َمن ُعِمَل له البُْرُد الَمْعُروفُ  ، وهو اسُم رُجٍل وَمِلٍك باليََمن : الَخْمسُ و يَْت به ، ويُقَال لها أَيضاً : بالِخْمِس  أَوَّ ،  َخِميسٌ  ، نُِسبَْت إِليه. وُسّمِ

 ى يصُف األَْرَض :قال األَْعشَ 

ِة ا ح  ِه أَرحِديــــــــــــــَ بــــــــــــــح ا َكشــــــــــــــــــــــــــــِ رَاهــــــــــــــَ ــــــــــــــَ وحمــــــــــــــًا تـ ــــــــــــــَ  يـ

ح ِ     اَل  مخـــــــــــــــِ غـــــــــــــــِ هـــــــــــــــا نـــــــــــــــَ وحمـــــــــــــــًا أَِدميـــــــــــــــَ (1)ويــــــــــــــــَ
 

  
َل َمن َعِملَه َمِلٌك باليَمن يُقَاُل له : َخِميسٌ  يقوُل : إِنما قيَل للثَّْوِب : (2)وكان أَبو َعْمٍرو  ، بالَكْسر ، أََمَر بعََمِل هِذه الثِّيَاِب  الِخْمسُ  ؛ ألَنَّ أَوَّ

ر َحِديُث ُمعَاٍذ السابُق. قال ابُن األَثِيِر :  ت الرِّ « َخِميص»وَجاَء في البَُخاِرّيِ »فنُِسبَْت إِليه ، وبه فُّسِ اِد ، قال : فإِْن َصحَّ َوايَةُ فيكوُن ، بالصَّ
 ، وهو ُمْستَْدَرٌك َعلَْيه. الَخِميِس  اْستَعاَرها للثَّْوِب. وقد أَْهَملَه الُمصنِّف عنَد ِذْكرِ  (3)

ابَع ، ِسَوى اليوِم الذي َشِربَتْ  ، إَِذا ِخْمسٌ  فاَلةٌ  قال األَْزَهِريُّ :و هكذا ساقَهُ في  فيه. َدَرتْ وصَ  اْنتَاَط َماُؤَها حتّى يُكوَن ِوْرُد النَّعَِم اليوَم الرَّ

 ِذْكِره على اللَّْيِث ، كما تَقَدَّم قريباً.

يِت : واْجتََمعَا واْصَطلََحا. (4) ، أَي تَقَاَربَا أَْخَماٍس  ُهَما في بُْرَدةٍ  يُقَال :و ّكِ  وأَْنَشَد ابُن الّسِ

نح  ِه ومــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح َدي ــــــــــــــــــــَ وُد ي ري َين جــــــــــــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رحَدِة     ــــــــــــــــــــــــــــــُ َواه يف بـ اسِ َأهــــــــــــــــــــــــــــــح  َأمخــــــــــــــــــــــــــــــحَ

  
َب ما بَْينَنا حتى كأَنّي وهو في أَْذُرعٍ. وقال األَْزَهِرّي ، وتَبِعه الّصاَغانِيُّ : كأَنَّهُ اْشتََرى لَهُ َجاِريَةً ، أَو ساَق  َخْمِس  فسََّره ثَْعلٌَب ، فقال : قَرَّ

 َمْهَر اْمَرأَتِه عنه.

يِت يُقَاُل  ّكِ فَعاََل  يُقَاُل َذلك إِذا أَو أَْشبَاٍر. َخْمَسةُ  ، أَي ُطولُها بأَْخَماٍس  أَي لَْيتَنَا تَقَاَرْبنَا. ويَُرادُ « أَْخَماٍس  لَْيتَنَا في بُْرَدةٍ »في َمثٍَل : وقال ابُن الّسِ

 ابِّي.الْشتِباِهِهما. قاله ابُن األَْعرَ  فِْعالً َواِحداً يَْشتَبَِهاِن فيه ، كأَنَّهما في ثَْوٍب َواِحدٍ 

ً  يَْضِربُ  من أَْمثَاِلِهم :و وأَْصلُه من أَْظَماِء اإِلبل ، ثّم ُضِرَب َمثاَلً للَِّذي يَُراِوغ صاِحبَه  يَْسعَى في الَمْكِر والَخِديعَِة. ، أَي ألَْسَداٍس  أَْخَماسا

 ويُِريه أَنَّهُ يُِطيعُه. كذا في اللَِّساِن.

ه : قالوا :  يُْضَرب لَمْن يُْظِهر َشْيئاً ويُِريُد َغْيَره وقِيَل : يُقَال للذي  .«ألَْسَداٍس  أَْخَماٍس  َضْربُ »، وهو مأْخوذٌ من قَْوِل أَبِي ُعبَْيَدةَ ، ونَصُّ

ِله ، فيَْعمُل  ُم األَْمَر يُِريُد به َغيَره فيَأْتِيه من أَوَّ إِلى آخره ، مأْخوذٌ من قَْوِل َراِويِة  ألَنَّ  ُرَوْيداً ُرَوْيداً. وقوله : (5) [فيه]يُقَّدِ
الُكَمْيِت ،  (6)

ه : أَنَّ  ُجَل إِذا أَراَد َسفَراً بَِعيداً َعوَّ  ونَصُّ ً  َد إِبِلَهُ أَْن تَْشَربَ الرَّ ً  (7) ِخْمسا في السَّْيِر َصبََرْت. إِلى ُهنَا نَصُّ عباَرةِ  (5)، حتى إِذا َدفَعَْت  ِسْدسا

ً  وَضَرَب بمْعنَى : بَيََّن ، أَي يُْظِهر الُكَميِت. (8)َراِويَِة  دْ  الِخْمس ألَْجِل أَْسَداٍس ، أَي َرقَّى إِبِلَه من أَْخَماسا وهو معنَى قَْوِل  س.إِلى الّسِ

 الَجْوَهِرّي : وأَْصلُه من أَْظَماِء اإِلبل.

ً  َضَربَ »وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : العََرُب تَقُوُل لَمْن خاتََل :  وأَْصُل ذِلَك أَنَّ َشْيخاً كاَن في إِبلِه وَمعَهُ أَوالُده ِرجاالً يَْرَعْونََها  .«ألَْسَداٍس  أَْخَماسا

ً  : لو َرَعْينَاهابَتُُهم عن أَْهِلِهم ، فقال لهم ذاَت يوٍم : اْرَعْوا إِبِلَكم ِرْبعاً ، فَرَعْوا ِرْبعاً نَْحَو طريِق أَْهِلِهم ، فقالُوا له ، قد طالَْت ُغرْ  :  ِخْمسا

تُكم َرْعيَُها  أَْخَماٍس  : ما أَْنتُم إِالّ َضْربُ فزادوا يوماً قِبََل أَهِلِهم ؛ فقالُوا : لو َرَعْينَاها ِسْدساً : فَفََطَن الشيُخ ِلَما يُِريُدون فقاَل  ألَْسداٍس ، ما ِهمَّ

تُُكم أَْهلُُكم ، وأَنَشأَ يَقوُل :  ، إِنََّما ِهمَّ

رحُب و  اسٍ ذلـــــــــــــــــــــــــَك ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  أُرَاُه  َأمخـــــــــــــــــــــــــحَ

وانَ     كـــــــــــــــــــُ َداٍس َعســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأاّل تـــــــــــــــــــَ  أَلســـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 وأََخَذ الُكَمْيُت هذا البيَت ألَنَّه َمثٌَل فقال :

رحُب و  َك ضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــِ اسٍ ذل ـــــــــــــــــــَدتح  َأمخـــــــــــــــــــحَ  أُرِي

وانَ     كـــــــــــــــــــُ داٍس َعســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأاّل تـــــــــــــــــــَ  أَلســـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( ويرو  : أردية العصب.1)
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 ( يف التهذيب : أبو عمرو بن العالء.2)
 ( عبارة النهاية : فيكون مذكر اخلميصة ا وهي كساء صغري ا فاستعارها للثوب.3)
 تقاران. والتهذيب والتكملة ا ويف اللسان دار املعارف :( األصر والقاموس 4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 وهو  مد بن سهر كما يف التهذيب ا وقد نقر قوله.« رواية»( عن اللسان وابألصر 6)
 ( يف التهذيب : مخساً مث سادساً.7)
 واألصر كاللسان.« حىت إذا رُفعت يف السقي صربت»( يف التهذيب : 8)
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 ٍء :َد ابُن األَْعَرابِّيِ لَرُجٍل من َطيِّيوأَنشَ 

ُه  فــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ه ِد مُثّ َأخــــــــــــــح ــــــــــــــَ ٍد قــــــــــــــال وحعــــــــــــــِ  يف مــــــــــــــَ

رحُب     دًا ضــــــــــــــــــــــــــَ دًا غــــــــــــَ اسٍ غــــــــــــَ داسِ  َأمخــــــــــــحَ  أِلَســــــــــــــــــــــــــح

  
 وقال ُخَرْيُم بُن فاتٍِك األََسِدّي :

ٍن  ن َذِوي ميــــــــــََ يــــــــــٍخ مــــــــــِ مح بشــــــــــــــــــــــــَ وحكــــــــــُ نح َرمــــــــــَ  لــــــــــكــــــــــِ

رحُب     ِر مـــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــَ دح اسٍ مل يـــــــــــَ َداسِ  َأمخـــــــــــحَ  أِلَســـــــــــــــــــــــــح

  
يِت عن أَبِي َعْمٍرو ، عند إِْنَشاِد قوِل الُكَمْيِت : هذا كقَولك : َشْش بَْنْج ، يعني : يُْظِهر ّكِ  ويُِريُد ِستَّةً. خمسةً  ونَقََل ابُن الّسِ

ّتِ ، ِكنايةً عن استِْجَماعِ  الَخْمسَ  َواسَّهأَي َصَرف حَ « في أَْسَداِسه أَْخَماَسه َضَربَ »ونَقَل َشْيُخنَا عن الَمْيَدانِّيِ وغيِره ، قالُوا :  في ِجَهاتِه الّسِ

 الِفْكِر للنََّظِر فيما يَُراُد ، وَصْرِف النََّظِر في الُوُجوه.

تَْينِ  (1) ُخْمَسهُ  بالّضّم ، وبه قرأَ الَخِليُل : فَأَنَّ هلل الُخْمسُ و بَاِرّي من اللُّغَِويِّين ، يَطَّرُد ذِلك ، وعلى ما نَقَلَه ابُن األَنْ  الَخِميسُ  ، وكذِلك وبَضمَّ

ْميَاِطّيِ ، فهو ُمْستَْدَرٌك َعلَى الُمصَ   والَجْمُع : َخْمَسةٍ  ُجْزٌء من نِِّف :في َجِميعِ هِذه الُكُسوِر ، فيما َعَدا الثَِّليث. كذا قرأْته في ُمْعَجم الحافظ الّدِ

 .أَْخَماسٌ 

 ثُنَاَء وَمثْنَى ، وُربَاَع وَمْربََع. ، كما قالوا : َسةً َخْمَسةً َخمْ  ، أَي َمْخَمسَ و ُخَماسَ  َجاُءواو

 .َخْمَسةً  : صاروا أَْخَمُسواو ، وهو اللَِّسان في ح م س ، وذكره الصاغانيُّ ها هنا ، كبََراَكاَء : ع َخَماَساءُ و

ُجُل : َوَرَدْت إِبِلُه أَْخَمسَ و ً  الرَّ  . وأَْنَشَد أَبُو َعْمِرو بُن العاَلِء الْمِرِئ القَْيِس :ُمْخِمسٌ  ويقَال لصاِحِب تلك اإِلبِل : .ِخْمسا

ِدي  بـــــــــــح رُي ويــــــــــــُ ثـــــــــــِ ُه  (2)يـــــــــــُ يـــــــــــلـــــــــــُ هـــــــــــِ ا ويـــــــــــَ رحهبـــــــــــََ  تــــــــــــُ

ِر     َواجــــــــــــــــــِ اِث اهلــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــِ ِ ِإ َرَة نـــــــــــــــــــَ  خمــــــــــــــــــُح

  
ً و َسهُ تَْخِميسا سُ  ومنه أَْرَكاٍن. َخْمسةِ  : َجعَلَه َذا َخمَّ ْعِر : ما كاَن على الُمَخمَّ أَْجَزاٍء ، وليَس ذِلَك في َوْضعِ العَُروض. وقال أَبُو  َخْمَسةِ  من الّشِ

 .الُمَخمَّس إِسحاق : إِذا اْختَلَطت القََوافِي فهو

وُربَاِعيٌّ فيَمن يَْزَداُد ُطوالً ، ويقال في  ُخَماِسيّ  ال :أَْشبَاٍر ، وأَْربعةَ أَْشبَاٍر ، وإِنَّما يُقَ  َخْمَسةَ  وُربَاِعيٌّ : طالَ  ُخَماِسيٌّ  ُغالمٌ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و

. وقاَل اللَّْيُث : إِذا  وال يُقَال : ُسَداِسيٌّ وال ُسبَاِعيٌّ  قال : أَْشبَاٍر. َخْمَسة ُطولُه من الَوصائِف : ما كان الُخَماِسيَّةُ و ، الُخَماِسيُّ  الثَّْوب : ُسبَاِعيٌّ

وفي اللَِّسان : إِذا بَلَغ َسْبعَةَ أَْشبَاٍر صار  أَْشبَاٍر فهو َرُجٌل. (3) ألَنّه إِذا بَلََغ ِستَّةَ  ؛ الَخْمَسةِ  وَسْبعَةً. وقاَل غيُره : وال فِي َغْيرِ  بَلََغ ِستَّةَ أَْشبَارٍ 

 َرُجالً.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 من العَدد معروف. وقوُل الّشاِعِر ، فيما أَْنَشَده الِكَسائِيُّ وحكاهُ عنه الفَّراُء : الَخْمُسونَ 

َدا  مــــــــــــــ  عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اًل تـ مح َرجــــــــــــــُ تــــــــــــــُ لــــــــــــــح تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ يــــــــــــــَم قـ  فــــــــــــــِ

ٌة و     نــــــــــــــــــَ ذح ســــــــــــــــــــــــــــــــَ ونَ مــــــــــــــــــُ َدَدا مخَِســــــــــــــــــــــــــــــــُ  عــــــــــــــــــَ

  
يَْفتَْحها لئاَلَّ يُوِهَم أَنَّ الفَتَْح أَْصلَُها. وفي التَّْهِذيِب : َكَسَر الِميَم ألَنَّه احتاَج إِلى َحَرَكِة الميِم إِلقاَمِة الَوْزِن ، ولم « َخمُسون»بكسِر الميِم من 

اُء : رواه غيُره بفتحِ الِميِم ، بَنَاهُ على َخْمسَ  ، كما قالوا : َخْمُسون ، والكالمُ  َخمُسون»من   َخَمَسةٍ  َعِشَرةَ ، بكسر الشيِن. وقاَل الفَرَّ

 .َخَمَساتٍ و

 لم يَُجاَوْز به هذا البناء. : قال ِسيبََوْيه : أَْخَماسٌ  من أَظماِء اإِلبِل : ِس الِخمْ  وَجْمعُ 

 بَْصبَاٌص ، وقَْعقَاٌع ، وَحثَْحاٌت ، إِذا لم يَُكْن في َسْيِرها إِلى الماِء َوتِيَرةٌ وال فُتُوٌر لبُْعِده. قاَل العَّجاُج : ِخْمسٌ  ويُقَال :

ُنح   مِخح ٌ 
 َحتِّ كَحبحِر الش َعِر امل

 .(4)أَْجَرُد كالَحْبِل الُمْنَجِرِد. ، من اْعِوَجاجٍ  ِخْمس أَي
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__________________ 
 .41( سورة األنفا  اآية 1)
 ويرو  : يهير ويذري ترهبا ويثريه.« ويذري ترهبا»( يف التهذيب : 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : مخسة.3)
 ما يف انطال  ركبه من أمحتِ  تفسري لقوله : من أمِت وقد وردت يف شطر آخر وروايته فيه :( كذا ابألصر وهي يف اللسان 4)
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 في َسْقيِ األَْرِض : السَّْقيَةُ التي بَْعَد التَّْربِيَع. التَّْخِميسُ و

ْن  َخِميِسيًّا وَحَكى ثَْعلٌَب ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ : ال تَكُ   َوْحَده. الَخِميسَ  يَُصومُ  (1): أَي ِممَّ

ُل : العاِليَةُ : فالُخمسُ  ، َخْمَسة البَْصرةِ  أَْخَماسُ و  : األَْزُد. الَخاِمسُ و َعْبُد القَْيِس ، والثانِي : بَْكُر بُن َوائٍِل ، والثاِلُث : تَِميٌم ، والرابُِع : األَوَّ

 ، بالَكْسِر : قَبِيلةٌ ، أَْنَشَد ثَْعلَب : الُخْمسُ و

فــــــــَ  عــــــــاَذتح متــــــــَِ  ــــــــُم أبَِحــــــــح مــــــــح ِ ي تح  اخلــــــــِ ــــــــَ ي قــــــــِ ــــــــَ  ِإذح ل

رُ     مـــــــــَ ِر ال مُيحشـــــــــــــــــــــــَ  هلـــــــــا اخلـــــــــَ اطـــــــــِ نـــــــــَ َد  الـــــــــقـــــــــَ  ِإحـــــــــح

  
 والقَنَاِطُر : الدَّواِهي.

 : َرُجٌل. الِخْمِس  وابنُ 

 وقَْوُل َشبِيِب بِن َعَوانَةَ :

ِه  رحيـــــــــــــِ ِد ضـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــحـــــــــــــَ ُة دال ُه لـــــــــــــِ يـــــــــــــلـــــــــــــَ قـــــــــــــِ  عـــــــــــــَ

َن و و     ــــــــــــــح ُق ربح ه يــــــــــــــَ َوابــــــــــــــُ ــــــــــــــح مــــــــــــــح ُ أَثـ ائــــــــــــــحُ  اخلــــــــــــــِ  مــــــــــــــَ

  
 : َرُجالِن. الِخْمسُ و َعِقيلَةُ 

اجِ : أَنَّه سأََل الشَّْعبِيَّ عنو سةِ  في َحِديِث الَحجَّ َحابَِة ، عليٌّ ، وعثماُن ،  َخْمَسةٌ  ، قال : هي مسأَلةٌ ِمَن الفََرائِِض اْختَلََف فِيَها الُمَخمَّ من الصَّ

  تَعَالَى عنهم. وهي أُمٌّ وأُْخٌت وَجدٌّ.وابُن َمْسعُوٍد ، وَزيٌد ، وابُن َعبّاٍس ، رضي هللا

ين أَْحَمُد بُن أَْحمَ  الَخِميِس  وُمْنيَةُ  دٍ ، كأَِمير : قَريةٌ صغيَرةٌ من أَعماِل الَمْنُصورةِ ، وقد َدخلتُها ، ومنها َشْيُخ مشايِخنَا ِشَهاُب الّدِ  َد بِن محمَّ

َهاُب أَحمُد ب الَخِميسيُّ  ِد بِن َعِطيَّةَ بِن أَبِي الَخْيِر الَخِليِفّي سنة الشافعيُّ ، أَجازه الّشِ  .1132ُن محمَّ

 : َمْوِضٌع بالَمْغِرب. الَخِميس وَواِدي

خ ب س ، فالصواُب »وأَوَرَد الصاَغانِيُّ بْعضاً منه في « خ ب س»، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ هنا ، وَذَكَره في  ، كعاُلِبطٍ  الُخنَابِسُ  : [خنبس]

 ُخنَابِسٌ  أَْخذُه. ويُقَال : أََسدٌ  ؛ ألَنّه يَْختَبُِس الفَِريسةَ ، واْختِبَاُسه : األََسدُ  : الُخنَابِسُ و الَكِريهُ الَمْنَظِر. َكتُْب هذه المادَّةِ بالسَّواِد وفي اللَِّساِن : هو

 .«خبس»: َغِليٌظ. وقال الصاغانِيُّ : النوُن زائدةٌ. وَذَكره في  ُخنَابِسٌ  . ويُقَال :ُخنَابَِسةٌ  ٌء َشِديٌد. واألُْنثَى :، أَي َجري

 بالفَتْح. ، َخنَابِسُ  ج

 قال القُطاِميُّ : القَِديُم الشَِّديُد الثابُِت. : الُخنَابِسُ و

ِه و  ذح بـــــــــِ ريحِ فـــــــــلـــــــــُ َك ابـــــــــَن الـــــــــز بـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ وا : عـــــــــَ الـــــــــُ  قـــــــــَ

زيف     َز  وعـــــــــــــِ ابـــــــــــــِ ُ َأَب   َأنح َأخـــــــــــــح نـــــــــــــَ  (2) خـــــــــــــُ
  

 ِمن اللَّيَاِلي : الشَِّديُد الظُّْلَمِة. الُخنَابِسُ و

ْخمُ  : الُخنَابِسُ و ُجُل الّضِ  ، وأَْنَشَد اإِليَاِديُّ : ُخنَابُِسونَ  ج ، كَجْعفٍَر ، كالَخْنبَِس  ، قاله زيُد ابن كثَْوةَ ، (3) َدَمةٌ تَْعلوه َكرْ  الذي الرَّ

ه  فــــــــــــــــــــــــَ وح َك خــــــــــــــــــــــــَ افــــــــــــــــــــــــُ ث لــــــــــــــــــــــــََ يــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــــــــــــــَ

ٌة     ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــارِم ٌم ضــــــــــــــــــــــــــــــب هــــــــــــــــح ــــــــــــــــِ ح جــــــــــــــــَ اب ــــــــــــــــَ ن  خــــــــــــــــُ

  
فأَّما َخْشَرٌم فهو  َجدٌّ لُهْدبَةَ بِن َخْشَرٍم ، وَجدٌّ لِزيَاَدةَ بِن َزْيٍد ، الشَّاِعَرْين. ، أَي كِزْبِرجٍ ، جاِهِليٌّ ، وهو بالَكْسر بن َعْمِرو بِن ثَْعلَبَةَ ، ِخْنبِسو

ةَ  (4)بُن ُكْرِز بِن أَبي  َحيَّةَ بِن األَْسَحِم بِن عاِمِر بِن ثَْعلَبَةَ بن قُرَّ
ةَ بِن ِخْنبٍِس الَمْذُكور.بِن ِخْنبٍِس. وأَّما زيٌد فهو ابُن م (5)  اِلِك بِن ثَْعلَبَةَ بِن قُرَّ

بِيعِ بِن ِزيَاِد بِن َساَلَمةَ بنِ  ُدْعَجةُ بن َخْنبٍَس بالفَتْحو ، قُِتل في آِخر ِخالفَِة ُعثَْماَن ، رضي  شاِعٌر فاِرس َخْنبَس ابِن َضْيغَِم بِن َجْحَشنَةَ بِن الرَّ

 ن الَكْلبِّي. قاَل الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة : وهو فاِرُس العََراَدةِ.هللا تَعَالَى عنه ، َذَكَرهُ اب
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َواِب في ا واُب أَنَّ فاِرَس العََراَدةِ َجدُّه ، كما نَقَلَهُ الحافِظ عن ابِن الَكْلبِّيِ ونَقَلَه على الصَّ وأَنَّ فاِرَس « ع ر د»لعُبَاِب في وهو غلٌط ، والصَّ

. (6)رةُ العََراَدةِ هو ُهبَيْ   بن عبِد َمنَاف اليَْربُوِعيُّ

ُجُل : َخْنبَسَ و  ، ذكَره الصاَغانِيُّ في قََسَم الغَنِيَمةَ  الرَّ

__________________ 
 .«من»( عن اللسان وابألصر 1)
 جميباً ملن أشار عليه ا البيت.( كان القطامي قد هجا قوماً من األزد فخاف منهم ا فقا  له من يشري عليه : استجر اببن الزبري ا فقا  2)
 وكال ا صحيح.« كراهة»( يف اللسان 3)
 وفيه اخلشرم بد  خشرم.« كرز بن حبة»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 4)
 .«مرة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 .«هبري»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)



7683 

 

اُء من الَغِنيَمة : ما ُلَب  ُ » ا والنون زائدة ا وَيُدل ك عليه ما تقد م من قوله : (1)َخنحَب   ةُ و  فتَبم رح :« اخلَُباســـــــــــــَ  َخنحَبســـــــــــــَ
يَـُته.  ويقا  : َجرَاَءتُه. اأَلَسِد : تـَرَاَرتُُه َأو ِمشح

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 َجُر القَدَّاُح.، بتَْشِديِد النُّوِن المفتوَحة : الحَ  الَخنَّبُوسُ 

 .«خ ن ب ل س»ذكَره الصاغانِيُّ بالالم ، وقلَّده المصنِّف ، وسيأْتي أَيضاً في 

 : الَّلبُؤةُ التي اْستَباَن َحْملَُها. كذا في العُبَاِب. الُخنَابَِسةُ و

ّم ، يَْخنُسُ و ، بالَكْسر يَْخنِسُ  عنه َخنَسَ  : [خنس] ً  ، بالضَّ ً ُخنُوو ، بالفَتْح ، َخْنسا ً و ، كقُعُوٍد ، سا رَ  ، كغَُراٍب : (2) ُخنَاسا  واْنقَبََض ، تَأَخَّ

َره َخنَسَ و أَبي ُهَرْيَرةَ رِضَي هللا عنه. (3)، وبِكلَْيهما ُرِوَي َحديُث  اْختَنَسَ و كاْنَخنَسَ  اِء  َزْيداً : أَخَّ ، الِزٌم ُمتَعَّدٍ ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن الفَرَّ

ياً. يقال : َخنَسَ  واألَُمِوّيِ. وفي التَّْهِذيِب : ً  َخنَْستُ  ، في كالم العََرِب ، يكون الِزماً ويكوُن ُمتَعَّدِ َر ، فَخنَسَ  فالنا ْرتُه فتأَخَّ ،  كأَْخنََسهُ  ، أَي أَخَّ

،  أَْخنَْستُهو ، يَْخنِسُ  الرُجلُ  َخنَسَ  أَبو ُعبَْيٍد عن الفَّراِء واألَُمِوّي ِخالف ما نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عنهما. ونَصُّهما : وهو األَكثَُر ، والذي َرَواهُ 

ن أَْبيَاٍت. قاَل الّصاَغانِيُّ : هو العاََلُء ، فأَْنَشَده م وسلمعليههللاصلىباألَلف. قال األَْزَهِرّي : وأَنَشَد أَبو بَْكٍر اإِليَاِدّي لشاعٍر قَِدَم على النَّبِّيِ ، 

 بن الَحْضَرِمّيِ :

ر مــــــــــاً و  كــــــــــَ ُف تــــــــــَ اعــــــــــح رِّ فــــــــــَ وا ابلشــــــــــــــــــــــــ   ِإنح َدَحســــــــــــــــــــــــُ

واِإنح و     َنســـــــــــــــــــــُ ِديـــــــَث فـــــــال َتســـــــــــــــــــــرح  خـــــــَ َك ا ـــــــَ نـــــــح  عـــــــَ

  
ةٌ لَمْن َجعَلَ   َواقعاً. َخنَسَ  قال : وهذا ُحجَّ

ة هذه اللُّغَة أَيضاً و الشَّْهُر هكذا » ، أَنَّه قاَل : وسلمعليههللاصلىقد ُرِوَي عن النَّبِّيِ ، و قَبََضَها. ، أَي اإِلْبَهامَ  َخنَسَ  قولُهم :ّمما يُدّل على ِصحَّ

 أَي قَبََضَها ، يُْعِلُمهم أَنَّ الشَّْهَر يكوُن تِْسعاً وِعْشِرين. «إِْصبَعَه في الثّاِلثَة َخنَسَ و (4)وهكذا 

أَي تُغَيِّبُهم وتُْدِخلُُهم  «بالَجبَّاِريَن في النَّارِ  فتَْخنِسُ  يَْخُرُج ُعنٌُق ِمَن النَّارِ »حديٍث رواه :  قالهُ ابُن ُشَمْيٍل في تفسير بفاُلٍن : َغاَب به َخنَسَ و

 كتََخنََّس به. فيها.

اُء : هو إِْبِليُس يُوَ  الشَّْيَطانُ  ، كَشدَّاٍد : الَخنَّاسُ و  سِوُس في ُصُدوِر النّاِس.، قال الفَرَّ

اُج في قوله تعالى : و جَّ الَكَواِكُب ُكلَُّها ، أَو  * هي :الُخنَّس أَكثُر أَْهِل التَّْفِسيِر أَنَّ  (5) (اجْلَواِر اْلُكنَّسِ  .) بِاْلُخنَِّس  (َفال أُْقِسمُ )قال الزَّ

باُء ، وهي : تَْخنِسُ  النُُّجوُم الَخْمَسةُ أَو  ِمْنَها ُدوَن الثَّابِتَِة : السَّيّاَرةُ  يخُ  في َمْجَراَها وتَْرِجُع وتَْكنُِس كما تَْكِنُس الّظِ  (6) ُزَحُل والُمْشتَِري والِمّرِ

َهَرةُ وُعَطاِردُ  بَاُء في الَمغَاِر ، أَحياناً في َمْجَراَها َحتَّى تَْخفَى تحَت ضوِء الشَّْمِس ، وتَْكنُِس ؛ أَي تَسْ  تَْخنِسُ  ، ألَنََّها والزُّ تَتِر كما تَْكنُِس الّظِ

بَاُء في ِكنَاِسها ، وقيل : أَنََّها تَِغيبُ  ُخنُوُسهاو وهي الِكنَاُس ، ْت  ُخنُوُسَها كما تَغَيُِب الّظِ : اْستِْخفَاُؤَها بالنََّهاِر ، بَْينا نَراَها في آِخِر البُْرجِ َكرَّ

ِله. وقيل : ُسمِّ  ً  يَتْ َراِجعةً إِلى أَوَّ يَْت ألَنََّها ُخنَّسا ِرَها ؛ ألَنََّها الَكَواِكُب الُمتََحيَِّرةُ الَّتِي تَْرِجُع وتَْستَِقيُم. وقيل : ُسّمِ  يَْخنِسُ  كما وتَِغيبُ  تَْخنِسُ  لتأَخُّ

ى  َعزَّ وَجلَّ هللا العَْبدُ  إِذا ذكرَ  قيل : إِنَّ له َرأْساً كَرأِْس الَحيَِّة يَْجثُِم على القَْلب ، الشَّْيَطاُن. ْكِر َرَجَع إِلى  َخنَسَ و تَنَحَّ ى عن الذِّ ، وِإذا تَنَحَّ

 القَْلِب يَُوْسِوُس. نَعُوذُ باهلل منه.

كةً  الَخنَسُ و ُر األَْنِف عن الَوْجِه مع اْرتِفَاعٍ قليٍل في األَْرنَبَِة. : قَِريٌب من الفََطِس ، وهو ، ُمَحرَّ بَِة بالَوْجنَِة وقيل : هو لُُصوُق القَصَ  تَأَخُّ

أِْس. ُر األَْنِف إِلى الرَّ  وِضخُم األَْرنَبَِة. وقيل : اْنِقباُض قََصبَِة األَْنِف وِعَرُض األَْرنَبَِة. وقيل : هو تأَخُّ

الذي قَُصَرْت قََصبَتَهُ واْرتَدَّْت  : نَسُ األَخْ  . وقيل :ُخْنسٌ  والَجْمعُ  َخْنَساءُ  ، وهي أَْخنَسُ  وهو واْرتِفَاُعه عن الشَّفَِة ، وليَس بَطِويٍل وال ُمْشِرٍف.

ً »في الَحِديث : وأَْرنَبَتُه إِلى قََصبَتِه.   والُمَراُد بِهم التُّْرُك ؛ ألَنَّه الغاِلُب على آنافِِهم. «اآلنُفِ  ُخْنسَ  تُقَاتِلُون قَْوما

. : القَُرادُ  األَْخنَسُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

اُء : ، كِسنَّْورٍ  كاْلِخنَّْوِس  األََسُد ، : األَْخنَسُ و  ، بالسين ، من ِصفَاِت األََسِد في َوْجِهه وأَْنفِه ، وبالّصاِد : َولَُد الِخْنِزيِر. الِخنَّْوسُ  ، قال الفَرَّ
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__________________ 
 ( كذا ا وقد وردت يف التكملة يف مادة خ ب س.1)
 ( ضبطت ابلكسر يف اللسان دار املعارف.2)
ويف « لقيه يف بع  طر  املدينة ا قا  : فاَننســـــت منه وسللللمعليههللاصللللىأن النيب »( ونصـــــه كما يف النهاية : ومنه حديث أيب هريرة : 3)

 عل  املطاوعة ابلنون والتاء. ويرو  : فانتجشت ابجليم والشا.« اختنست»رواية : 
 ( يف التهذيب : هكذا وهكذا وهكذا.4)
 .16و  15آيتان ( سورة التكوير ا5)
 بعدها يف القاموس : َكرُك ٍض. (*)
 .«هبرام»( مكاهنا يف التهذيب : 6)
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 بِن أَْحَمَس بِن ُضبَْيعَةَ بِن َربِيعَةَ بِن نِزار. (1): أََحُد بَنِي َصْعِب بِن َوْهَب بِن ُجلَّي  بُن ِغيَاِث بِن ِعْصَمةَ  األَْخنَسُ و

ى بِن عائِِذ  ُخنَْيس بنِ  (2) بُن العَبّاِس  األَْخنَسُ و بِن  بُن نَْعَجة بِن َعِديّ  األَْخنَسُ و ابن ُعَمْيِس بن بِالِل بِن تَْيِم هللا بن ثَْعلَبَةَ. (3)بِن َعْبِد العُزَّ

 ُشعََراُء. الَكْلبِّي ، (4)َكْعِب بن ُعلَْيِم بِن َجنَاب 

بَة ، بِن ثُماَمةَ بِن أَْرقََم بِن َعِدّيِ بِن ُمعَاِويَةَ بِن َعْمِرو بِن َغْنِم بِن تَْغِلَب. الصواُب فيه أَنّه شاعٌر ليس له ُصحْ  بُن ِشهاِب بِن َشِريقِ  األَْخنَسُ و

ببَنِي  َخنَسَ  بُن َشِريٍق الثَّقَِفيُّ ، َحِليُف بني ُزْهَرةَ ، وهو لَقٌب له ؛ ألَنَّه نَسُ األَخْ  والذي له ُصْحبَةٌ هو
ُزْهَرةَ يوَم بَْدٍر ، وكاَن ُمَطاعاً فيهم  (5)

 َصَحابِيَّان.: بُن َجنَّاٍب السُّلَِميُّ  األَْخنَسُ و ، فلم يَْشَهْدها ِمْنُهم أََحٌد ، كما في العُبَاِب.

 شاِعٌر. الفَْهِميُّ : األَْخنَِس  ِر بُن أَبِيأَبو عامِ و

 بن َخِليفَة ؛ تابِِعيٌّ ، عن ابِن َمْسعُوٍد. أَْخنَسُ  وفاتَه

َجها أَبُوها وهي ثَ عنههللارضيبِن خاِلٍد األَْنَصاِريَّةُ ، لها ِذْكٌر في َحِديِث أَبي ُهَرْيَرةَ ،  بْنُت ِخَذام َخْنَساءُ و  َخْنَساءُ و يٌِّب.. وفي الُمَوطَّإِ : َزوَّ

 صحابِيَّتَاِن. السُّلَِميَّةُ الشاِعرةُ ، اسُمها تَُماِضُر ، َوفََدْت ، وأَْسلَمْت ، بنُت َعْمِرو بِن الشَِّريدِ 

ً  ، كغَُراٍب ، ُخنَاسٌ  يُقَال لها : هي التيو وهي بِْنُت َعْمِرو بِن الشَِّريِد السُّلَِميَّة التي َذكرها. بنُت َعْمٍرو ، أَْخُت َصْخٍر ، شاِعَرةٌ  َخْنَساءُ و  أَيضا

ِة : مَّ  ، جاَء ذِلَك في ِشْعِر ُدَرْيِد بِن الّصِ

اسُ أَ  نــــــــــــــَ مح  خــــــــــــــُ كـــــــــــــُ ؤاُد بــــــــــــــِ اَم الــــــــــــــفــــــــــــــُ دح هــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

بِّ و     َن ا ــــــــــــــــــُ ٌر مــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح ب ــــــــــــــــــَ ُه تـ ــــــــــــــــــَ اب  َأصــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
عِر ، ولها َمراٍث وأَْشعَاٌر في أَِخيَها َصْخٍر ، مشهورةٌ ،  َخْنَساءَ  يَْعنِي به وأَْجَمعُوا على بنَت َعْمِرو بِن الشَِّريِد ، فغَيَّره ِليْستَِقيَم له وزُن الّشِ

ُهم على الِقتَال وتَْذُكر لهم الَجنَّةَ ، بكالٍم أَنّهُ لم تَُكن امرأَةٌ أَْشعََر منها. وُرِوَي أَنها َشِهَدت القاِدِسيَّةَ وَمعََها أَربعةُ بَنِيَن لها ، فلم تَزَ  ْل تَُحضُّ

 ، يُْعِطيَها أَرزاقَُهم. ففي كالم المصنِّف نََظٌر وقُُصوٌر من َوْجَهْيِن. عنههللارضيفَِصيحٍ ، فأَْبلَْوا يوَمئٍذ بالًء حسناً واستُْشِهُدوا ، فكان ُعَمُر ، 

 بِن النُّْعَمان ، من الُمبايِعاِت. (6)بنِت َرباِب  َخْنَساءَ  وفَاتَه ِذْكرُ 

بَاِء والبَقَِر ، وهي كلَُّها الَخنَِس  وأَْصل : البَقرةُ الَوْحِشيَّةُ. ِصفَة لََها. الَخْنَساءُ و ، ال يكوُن ِإالّ هكذا. قيل :  أَْخنَسُ  ، وأَْنُف البَقَرِ  ُخْنسٌ  في الّظِ

يَت الَمْرأَةُ. قال لَبِيد :  وبه ُسّمِ

َك أَ  لــــــــــــح تــــــــــــِ ٌة فــــــــــــَ وعــــــــــــَ بــــــــــــُ ٌة َمســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــِ  أَمح َوحح

ا    هــــــــــــَ َوامــــــــــــُ واِر قــــــــــــِ ُة الصــــــــــــــــــــــــــِّ اِديــــــــــــَ تح وهــــــــــــَ َذلــــــــــــَ  خــــــــــــَ

  

اءُ  نحســــــــــــــــــــــَ رِمح  خــــــــَ ــــــــَر فــــــــلــــــــم يــــــــَ رِي ــــــــغــــــــَ ِت ال عــــــــَ ــــــــ  يـ  ضــــــــــــــــــــــَ

ا    هـــــــــَ امـــــــــُ غـــــــــَ ـــــــــُ ا وبـ هـــــــــَ ـــــــــُ فـ وح قـــــــــائـــــــــِ  طـــــــــَ رحَض الشـــــــــــــــــــــــ   عـــــــــُ

  
َسِليِط بِن يَْربُوعٍ.  (9)أَخو بَنِي  (8)وهو أَخو َحِزيَمةَ بِن طاِرٍق الذي أََسَره أَِسيُد بن ِحنّاَءة  بِن طاِرٍق اليَْربُوِعيّ  (7) فََرُس ُعَمْيَرة : الَخْنَساءُ و

 وهذا الفََرُس من أَوالِد أَْعَوَج الَِّذي تَقَدَّم ِذْكُره ، وهو القائُِل فِيَها :

ُه  ـــــــــــــَ َررحُت ل اءَ كـــــــــــــَ نحســـــــــــــــــــــــــــَ ا  اخلـــــــــــــَ ـــــــــــــُه هبـــــــــــــَِ رحت ـــــــــــــَ  آثـ

لـــــــــــــــِ     ا عـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُه ممـــــــــــــــِ  مُ َأَوائـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ت ويــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــح

  
 ، بل أََحُد َمَخاِليِفها. كغَُراٍب : ع باليََمنِ  ، ُخنَاسٌ و

. وَمْعِقلٌ  بَْدِريُّ ، جدُّ المنذر بن َسْرحٍ ، واْبنَاهُ يَِزيدُ  بُن ِسناِن بِن ُعبَْيٍد الخزرجّي السُّلَِميُّ ، ُخنَاسُ و  َعقَبِيٌّ بَْدِريٌّ

 بِن ِسنَاٍن الَمْذُكوِر. ُخنَاس َمةَ بنِ عبُد هللا بن النُّْعَماِن بِن بَْلذَ و

تين ، كما سيأْتي ِذْكُره في َموضعه. بَْدِريٌّ أُُحِديُّ   ، وكذِلك أَبُو قَتَاَدةَ الحاِرُث بُن وبَْلَذَمةُ ، بالذَّاِل المعجمة ، ويُقَاُل بالُمْهَملَِة ، ويُقَال بضمَّ

 ، واختُِلف في اسمه. بَْدِريٌّ في قوِل بعِضِهم ، وهو ُمْستَْدَرٌك على المصنِِّف. ُخنَاٍس  النُّْعَماِن بنِ ِرْبِعّيِ بِن بَْلَذَمةَ بِن 

 : امرأَةُ َمْسعُوٍد. هكذا َضبََطه ابُن َماُكواَل. ُخنَاٍس  أُمُّ و
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__________________ 
 الضبرت. وعنه 292وما أثبت عن مجهرة ابن حزم ص « حسر بن ح  بن ضبعة»( ابألصر 1)
 .«عباس»( عن القاموس ا وابألصر 2)
 .«بن عامر بن عمري»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .«حباب»وابألصر  447( عن مجهرة ابن حزم ص 4)
 .«بين»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 ( يف اإلصابة : دايب.6)
 ( ضبطت يف التكملة بفتح العا ا ضبرت قلم.7)
 .«هناءة»وعنها الضبرت وابألصر  225مجهرة ابن حزم ص ( عن 8)
 .«ابن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 9)
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َبٌة. وَ ّاُم بنُ  َرحَوزِي  ا ُخَناسٍ  هلم ُصحح
 .(1)ا عن ابِن عمرو  َلِبِعييف  امل

 ْيُب بُن َوائِل.الذي َحدَّث عنه ُكلَ  ُخنَاسٌ و بُن ُسَحْيم ، عن ِزياد بن ُحَدْيٍر ، ُخنَاسُ  وفَاتَه :

 أَبُو َصْخٍر الُخَزاِعيُّ الَكْعبيُّ ، قُتِل فيما قِيل يوَم الفَتْحِ. كُزبَْيٍر ، ابُن خاِلدٍ  ، (2) ُخنَْيسٌ و

. بُن أَبي السَّائِبِ  ُخنَْيسُ و  بن ُعبَاَدةَ األَْنَصاِريُّ األَْوِسيُّ ؛ فَاِرٌس بََطٌل بَْدِريٌّ

 ، واألَّول أَثْبَُت ، له حديٌث ، ُخنَْيسٌ  ، ويقال : الِغفَاِريّ  ُخنَْيٍس  وأَبو بن قَْيٍس السَّْهِميُّ ، أَُخو عبِد هللا ، له ِهْجَرتاِن. بُن ُحَذافَةَ  ُخنَْيسُ و

 صحابِيُّون.

تَْين الُخنُسُ  ْعَراِبّيِ :قاَل ابُن األَ و ّم : ، بضمَّ بَاءُ  ، وَضبَطه الّصاَغانِيُّ بالضَّ ً  أَْنفُُسها. الّظِ  .ُخنُسٌ  : وَمْوِضعَُها أَيضا

 كذا هو نَصُّ التَّْكِملَة ، وفي اللِّسان ؛ َمأَْواها.

بَاِء ، والبَقَ  الَخنَِس  ، وقد تقدَّم أَنَّ أَصلَ  البَقَرُ  : الُخنُسُ و  .َخْنَساءُ  ، َواِحُدَها ُخْنسٌ  ر ، كلُّهافي الّظِ

ُجل : اْنَخنَسَ و ر الرَّ ل الماّدة ، فهو تَْكَراٌر مع َعَدِم ِذْكِره : َخنََسهُ  ، ُمطاِوع تأَخَّ ح به غيُر  اْختَنَسَ  ، وقد تقدَّم في أَوَّ ، وهو ِمثْلُه ، كما صرَّ

 َواحد.

ُجُل ، إِذا اْنَخنَسَ  ِمن الَمَجاِز :و  ، كما نقله األَْصَمِعيُّ عن أَعرابِّيٍ ِمْن بَنِي ُعقَْيٍل. َخنَسَ  من القَْوِم ، وكذِلك تََخلَّف الرَّ

ِل المادة ، فهو تَْكَرار. تَغَيَّبَ  ، أَي بهم تََخنَّسو  بهم ، وهذا أَيضاً قد تقدَّم في أَوَّ

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 اُض.: االْنِقبَ  الُخنُوسُ 

 ِمن بَْيِن أَصحابِه : اْستَْخفَى. َخنَسَ و

 كالُخنُوِس. الِخنَاسُ و

ُر ، َخنََستِ و رْت عن قَبُول التَّْلِقيح فلم يَُؤثِّْر فيها ولم تَْحِمْل في تِْلك السَّنَِة. والَخانُِس : الُمتَأَّخِ ، وقد تُوَصُف به  الُخنَّسُ  والَجْمع : النَّْخُل : تَأَخَّ

ٌز »َحديُث الَحّجاج :  هاإِلبُل. ومن َمْت َجِشَمتْ  ُخنَّسٌ  (3)إِنَّ اإِلبَِل ُضمَّ ْلتََها َحَملَتْه. وَضبََطه  «، ما ُجّشِ أَي َصَوابُِر على العََطِش وما َحمَّ

دة بغيِر تَْشِديد ، وقد تقدََّم في َمْوضعه. َمْخشِريُّ بالحاِء الُمْهَملَِة والُمَوحَّ  الزَّ

أَنا : َخلَّْفتُه. قاله األَْصَمعّي. وأَْخنَُسوا الطَِّريَق : َجاَوُزوه ، عن أَبي َعْمرو ، أَو  أَْخنَْستُهو ؛ إِذا تََواَرى وغاَب. َخنَسَ و ه.به : َواَرا َخنَسَ و

َمْخَشِرّيِ.  َخلَّفُوه َوراَءهم ، وهو َمَجاٌز ، كما للزَّ

اُء : ْرتُه. ْخنَسٌ مُ  عنه بَْعَض َحقِِّه ، فهو أَْخنَْستُ  وقاَل الفَرَّ  ، أَي أَخَّ

َماِل ، وكذِلك األُْنثَى بغيِر هاٍء.  َخنُوسٌ  وقال أَبو ُعبَيدة : فََرسٌ  ، كَصبُوٍر : هو الذي يَْعِدُل وُهَو ُمْستَِقيٌم في ُحْضِره ذاَت اليَِمْيِن وذاَت الّشِ

 ، بسكوِن النُّوِن. الَخْنسُ  ، والَمْصَدر : ُخنُسٌ  نَقَلَهُ الّصاغانِيُّ ، والَجْمعُ 

 ، كأَنَّه يَْرِجُع القَْهقَرى. يَْخنِسُ  : يَْستَِقيُم في ُحْضِره ثمّ  َخنُوسٌ  وقال ابن ِسيَده : فََرسٌ 

 لنَّْبل ، فقال يَِصف ِدْرعاً :: نوٌع من التَّْمِر بالَمِدينَِة ، ِصغَاُر الَحّبِ اَلِطئَةُ األَْقَماعِ ، على التَّْشبِيِه باألَْنِف ، واْستَعَاره بعُضُهم ل الُخْنسُ و

ُرد   ــــــــــــَ ٌن تـ كــــــــــــَ ا عــــــــــــُ َر  هلــــــــــــََ بــــــــــــح نحســــــــــــــــــــــــــاً الــــــــــــنــــــــــــ    خــــــــــــُ
اعِ وَ     طــــــــــــــــــــَ ِر والــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــِ ابــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــَ

َ
َزُأ ابملــــــــــــــــــــ  هتــــــــــــــــــــَح

  
 من ماِله : أََخَذ. َخنَسَ و

 ، بالسيِن. رواه أَبُو يَْعلَى عنه. الِخنَّْوسُ  وقال األَْصَمِعيُّ : َولَُد الِخْنِزير يُقَال له :

 في القََدِم : انبَِساُط األَْخَمِص وَكثرةُ اللَّْحِم. الَخنَسُ و
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 .َخْنَساءُ  قََدمٌ 

ْرَع فيتََجْعثَُن منه  الُخنَاسُ و  فال يَُطوُل. (4) [الَحْرثُ ]، كغَُراٍب : َداٌء يُِصيُب الزَّ

 ، ُكلُّه : اسُم امرأَةٍ. ُخنَاَسىو ُخنَاسُ و َخْنَساءُ و

__________________ 
 .«عمر»( صوبه  ق  املطبوعة الكويتية 1)
 ( وقير فيه حنيش ا انظر أسد الغابة.2)
 .«ضمر»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
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. (1) خنس وبَنُو  : َحيٌّ

ر. يَْخنِسُ  : من لَيَاِلي الشَّْهِر ، قيل لها ذلك ألَنَّ القََمرَ  الُخنَّسُ  والثَّالثُ   فيها ، أَي يَتأَخَّ

 ، كُزبَْيٍر : َمَحلَّةٌ بالكوفَِة. ُخنَْيٍس  وَرْحبَةُ 

يت  الِخنِّيسُ و  : الُمَراِوُغ الُمْحتَاُل.كِسّكِ

ُجوع ، وهو َمَجاز. الَخْنسُ و  : الرُّ

 : * وّمما يُْستَْدَرك عليه : [خنبلس]

 ، كعَْضَرفُوٍط : َحَجُر القَدَّاحِ ، ُهنَا َذَكَره صاِحُب اللَساِن نقالً عن األَْزهرّي ، في الُخَماِسّي. الَخْنبَلُوسُ 

 يضاً :: * وّمما يُْستَْدَرك عليه أَ  [خندلس]

ثّم َرأَْيُت المصنَِّف َذَكَرها عن ابِن  .«خدلس»، كَجْحَمِرٍش : كثيرةُ اللَّْحِم ، هنا َذَكَرهُ صاِحُب اللَسان ، وقد تقدَّم للُمَصنِّف في  َخْنَدِلسٌ  نَاقَةٌ 

 أَيضاً. وقد تقدَّم.« خنس»ُدَرْيٍد في 

 ، ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَة ، وصاحُب اللَسان ، ولم يَْعِزيَاه وَعَزاهُ في العُبَاِب ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ  ، كَجْعفَرٍ  الَخْنعَسُ  : [خنعس]

بُعُ  للَخاْرَزْنِجّيِ. قال : هو  ، وأَْنَشَد الثّانِي قوَل الشَّاِعِر : الضَّ

و َرتح و  ــــــــــــــَ ث ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــَ ٌم ل رِيي عــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــِ وحاَل أَم ــــــــــــــَ  ل

اَء     يحســـــــــــــــــــــَ وحِر ابــــِن عــــَ نح قـــــُ ِح عــــَ بــــح َض الصــــــــــــــــــ  عــــَ ُ مــــَ نــــح  خــــَ

  
 وقاَل األَّوُل : هو الَختْعَُس ، بالتاِء.

ما يُْستَْدَرُك عليه :  * ومَّ

 فِي ِديَاِر َغنِّيِ بِن أَْعُصر. (2)، كَجْعفٍَر : َجبٌَل قُْرَب قّر  َخْنعَسٌ 

ُجُل عن َخْنفَسَ  : [خنفس] عن األَْمِر ، إِذا َعَدَل عنه ، والنُّوُن َزائَِدةٌ  َخْنفَسَ  ، عن أَبِي َزْيٍد ، وكذا َكِرَهُهم وَعَدل َعنُهم ، إِذا َخْنفََسةً  القَْومِ  الرَّ

 .«خ ف س»، وِلذا َذَكَر الّصاَغانِي غاِلَب هِذه الماّدة في 

م. األََسد الُخنَافِسو اَغانِيُّ ، َكأَنَّهُ  ، بالضَّ راعِ.، نَقَلَه الصَّ  من الَخْفِس ، وهو الغَلَبَةُ في الّصِ

 ، كان يُقَاُم بها ُسوٌق للعََرِب. وقِيل : هو اسُم ماٍء. بالفَتْح : ع قُْرَب األَْنبَارِ  ، الَخنَافِسُ و

 بالَخنَافِِس  وأَْرُضه ٍة ثالثةَ أَيّاٍم ِحيطانُه وُسقُوفُهتَْسَودُّ في ُكّلِ َسنَ  ، وفيه ِطلَّْسٌم ، وهو أَنَّهُ  على َطْوٍد شاِهٍق َغْربِيَّ ِدْجلَةَ  الَخنَافِِس  َدْيرُ و

غَاِر ، وبعدَ  َّةَ  اْنِقَضاِء تلَك األَيَّامِ  الّصِ . الثَّالثَِة ال تُوَجُد ثَمَّ َواِحَدةٌ اْلبَت  ، هكذا نَقَلَه الصاَغانِيُّ

، وُمَرْيِفٍق ، بين ُجَراٍد وذي  (3)، نقله الّصاغانِيُّ أَيضاً. قلُت : وهو ناِحيَةٌ باليََماَمِة قَِريبَةٌ من َخَزاال  ، بالفَتْحِ : ِمْن أَيَّاِم العََربِ  الَخْنفَِس  يَْومُ و

 ُطلُوحٍ ، وبينَها وبيَن َحْجر َسْبعَةُ أَيّاٍم أَو ثََمانِيَةٌ.

، وهو مأُْخوذٌ من الَخْفِس ، وهو األَكُل القليُل ، كما مرَّ عن أَبي  ، من اإِلبِِل : الّراِضيَةُ بأَْدنَى َمْرتَعٍ  (4) ، كقُْرَطقٍَة وُعلبَِطةٍ  الُخنفسةُ و

 َعْمٍرو.

 غَِة أَْهِل البَْصرةِ. قال الشَّاِعر :، بلُ  ِخْنِدفٍ  ، ِمثَال الِخْنِفسُ و ، وَضمُّ الفاِء لغةٌ فيهما ، ، كُجْنَدب الُخْنفَسُ و ، بفَتْح الفاِء َمْمُدوٌد. الُخْنفََساءُ و

فــــــــــــــــِ ُ و  نــــــــــــــــح رِه  اخلــــــــــــــــِح نح جنــــــــــــــــَح َوُد مــــــــــــــــِ  اأَلســــــــــــــــــــــــــــــح

رِّ     َرِب ا يف الســــــــــــــــــــــــــــــــِّ قــــــــــــــــــح َود ُة الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــَ

  
 قُْرَطقٍَة. ، والُخْنفََسةُ ، مثَالُ  قُْنبُعَةٍ  ، مثَالُ  الُخْنفَُسةُ و

 وبهما يُْرَوى قوُل ابِن َداَرةَ :
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َرٍب و  قـــــــــــــح ٍض وعـــــــــــــَ ح ٍب ولـــــــــــــِ  يف الـــــــــــــرَبِّ مـــــــــــــنح ِذئـــــــــــــح

عـــــــــَ  و و     ٍة َتســــــــــــــــــــــح لـــــــــَ رحمـــــــــُ ةٌ ثــــــــــُ ُفســــــــــــــــــــــَ نـــــــــح رِي خـــــــــُ  َتســــــــــــــــــــــح

  
يحِ ، وهي أَْصغَُر من الُجعَل ، تَُكوُن في أُُصوِل الِحيطاِن. ويُقَال : هو أَلَجُّ  الدَُّوْيبَةُ السَّْوَداءُ  هي هذه الُمْنتِنَةُ الّرِ

 من (5)

__________________ 
 ( يف اللسان : بنو أخن .1)
 ( يف معجم البلدان : قرب ضرية.2)
 .«جزاال»وابألصر « خنف »( عن معجم البلدان 3)
 .«وكُعَلِبَطة»سخة أخر  : ( عل  هامش القاموس عن ن4)
 .«أحلّ »( عن التهذيب ا وابألصر واللسان : 5)
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اءِ  ُفســــــــــــــــَ رٍو :اخلُنـح َت هبــا. وقــا  أَبو َعمح ا َرَميــح ا ِإليــك كل مــَ اف  ا للــذ َكر من اخلُنـحَف ُ  هو . لُرُجوِعهــَ ا وهو الُعنحظـُـُب  اخلَنــَ
 وا ُنحُظُب.

 ، بالهاِء. (1) ُخْنفُساةٌ  : ال يُقَال : هللارحمهوقال األَْصَمعيُّ 

 : لَقَُب َرُجٍل. َحكاه ثَْعلٌَب. ُخْنفَسٌ و

ً  به َخاسَ  : [خوس] تَبَعاً ِللعَْين. وأَْوَرَده هنا صاحُب اللَِّساِن « خ ي س»، أَْهَملَه الَجْوَهْريُّ هنا ، وأَْورَده في  : َغَدَر بِه وَخانَ  َخْوسا

َضا ل  هذا الَمْعنَى.والّصاَغانِيُّ ، ولكن لم يَتَعَرَّ

 َعْهَده وبعَْهِده : نَقََضه وخانَه. خاسَ  وفي اللَِّساِن :

 فاُلٌن ما كاَن عليِه ، أَي َغَدَر به. خاسَ و

 ، إِذا أَْخلََف. يَِخيسُ  فاُلٌن بَوْعِدِه ، خاسَ  وقال اللَّْيُث :

 بعَْهِده ، إِذا َغَدَر ونََكَث. خاسَ و

 ، أَي َغَدَر به. يَُخوسُ و سُ يَِخي بِه خاسَ  وقال الَجْوَهِريُّ :

أَيضاً. وَكتَب المادَّةَ بالُحْمَرة ليُوِهَم أَنه اْستَْدَرك به على الَجْوَهرّي ، وليَس كذلَك ، فقد َرأَيَت أَنَّ « خ ي س»وسيأْتي للمصنِّف في 

 الَجْوَهِريَّ َذَكَر فيه الَوْجَهْيِن : بالواِو وبالياِء.

 ، كما سيأْتي. الَخْوسُ  ألَنَّ َمْصَدَره الَخْيُس ، ال .«خ ي س»وتَغيَّرْت. نقله ابُن فارٍس ، وصوابُه أَن يُْذكر في  الِجيفَةُ : أَْرَوَحتْ  خاَستو

 .«خ ي س»حتّى فََسَد ، عن ابن قُتَْيبةَ. وهذا أَيضاً َموِضُع ِذْكره في  َكَسدَ  كالطَّعاِم والبَْيع : ءُ الشَّي خاسَ  منه :و

 .«خ ي س»، قالَه اللَّْيُث في  بالعَْهد : أَْخلَفَ  خاسَ و

بن  (3)يعَةَ بن ُشَرْحبِيل بن َمعَاِويَةَ الِكْنِدّيِ بن َول وأَْبَضعَةُ : بَنُو َمْعِدي َكِربَ  ، (2)، بالفَتْح  وَجْمدٌ  مثْلُه أَيضاً ، ، كِمْنبٍِر ، وِمْشَرحٌ  ِمْخَوسٌ و

 ُحْجٍر القَِرِد.

َدةَ  وسلمعليههللاصلىالُملُوُك األَْربَعَةُ الذيَن لَعَنَُهم رسوُل هللا  همو  بن قَْيٍس الِكْنِدّيِ  َوفَُدوا مع األَْشعَثِ  ، وكانُوا قد ، ولَعََن أُْختَُهم العََمرَّ

، كُزبَْيٍر : ِحْصن َمنِيع بَحْضَرَمْوت ، كانُوا اْلتََجأوا إِليِه مع األَْشعَث بن قَْيس أَيّاَم  ثم اْرتَدُّوا فقُتِلُوا يوَم النَُّجْيرِ  َمنوَرَجعُوا ِإلى اليَ  فَأَْسلَُموا

تُه مطوَّ  فقالَْت  .لَةٌ ذكَرَها البِْلبِْيِسيُّ في األَْنَسابِ أَبي بَْكٍر ، رِضَي هللا َعْنهُ ، فنََزَل األَْشعَُث باألََماِن ، وقُتَِل َمن بَِقَي في الِحَصاِر. وقِصَّ

 : نائَحتُهم

ُُلوَ  اأَلرحبـََعهح 
ُ َبكِّي د امل  اَي َعاح

 تَْعنِي الَمْذُكوريَن من بَني َمْعديِ َكِرَب.

 ، عن اللَّْيث ، والصاُد لغةٌ فيه ، وسيُْذكر في َمَحلِّه. مُ في الِوْرِد : أَن تُْرِسَل اإِلبَل إِلى الماِء بَعيراً بَعيراً ؛ وال تَدَعها تَْزَدحِ  التَّْخِويُسو

سُ و ً  من اإِلبِِل : الُمتََخّوِ  : النَّْقُص ، عن أَبي َعْمٍرو. التَّْخِويسُ : * وّمما يُْستَْدَرُك عليه الذي َظَهَر لَْحُمه وَشْحُمه ِسَمنا

ماح ِواَلًء  الَخْوسُ  وعن ابن األَْعَرابّي :  .(4): َطْعُن الّرِ

ً  يقال :  .خاَسه يَُخوُسه َخْوسا

 .(5)واألَْخَوُس : َمْوِضٌع بالَمِدينَِة فيه َزْرٌع. َذكَره نَْصٌر ، وأَنشد ِلَمْعن بن أَْوٍس 
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مح و  هــــــــِ يــــــــلــــــــِ قــــــــِ ُت لــــــــِ عــــــــح مــــــــَ تــــــــَ اٌ  فــــــــاســــــــــــــــــــــح  قــــــــاَ  : رِجــــــــَ

اٌ      نح مـــــــــَ مـــــــــَ وا لـــــــــِ يـــــــــنـــــــــُ َوسَ أَبـــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــائـــــــــضُ  (6) أَبخـــــــــح

  
. الكثيرُ  ، بالَكْسر : الشََّجرُ  الِخيسُ  : [خيس]  الُمْلتَفُّ

ً  وقال أَبو َحنِيفةَ رحمهُ هللا : الُمْجتمُع من ُكّلِ الشََّجِر. ةً : هو الُمْلتفُّ من  أَو ما كاَن َحْلفاَء وقََصبا ، وهو قوُل ابِن ُدَرْيٍد. وقال أَبو حنيفة َمرَّ

 يفة رحمهُ هللا. وقيل : هو َمْنبُِت الطَّْرفاِء وأَْنواعِ الشَّجِر.القََصب واألَشاِء والنَّْخل. هذا تْعبيُر أَبي َحن

 : األََجَمةُ. الِخيسُ  وقال أَبو ُعبَْيٍد :

 ، األَخيُر كِعنٍَب. ِخيَسٌ و أَْخيَاسٌ  ج ، في الُكّلِ ، كالِخيَسةِ  َمْوِضُع األََسِد ، أَيضاً : الِخيسُ و

__________________ 
ــــــــــ  عن األصمعي : هي اخلنف  واخلنفساء وال يقا »التهذيب : ( عبارة 1) ــــــــــ  ابهلاءـ كذا وردت يف نسخ التهذيب وصوهبا  ققة عن « خنفساةـ

 اللسان : خنفساءة.
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلتحريك.2)
 .«معد»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 3)
 والًء. .. ( يف التهذيب : الطعان ابلرماح والءً 4)
 .«ألوس بن معن»وابألصر « أحوس»ن معجم البلدان ( ع5)
 أبحوس اب اء املهملة.« : أحوس»( يف معجم البلدان 6)
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يَاِشيَّ عن ْيداِويُّ : سأَْلُت الّرِ  األََجَمةُ ، وأَْنَشَد :: ، فقال  الِخيَسةِ  قاَل الصَّ

َا  َياسُ ِ َاُهُم كَبهن   َأخح
ياِشّيِ ُعِرَض ذلك على ا اللَّبَُن. : الِخيسُ و ً ـ  لّرِ  فأَقرَّ بِِه عنهم ، قال : إِالَّ أَنَّ األَْصَمِعيَّ لم يَْعِرْفه.ـ  في معنى ُدَعاِء العَرِب اآلتي قريبا

. يُقاُل : أَقلَّ هللا : الِخيسُ و . ِخيَسهُ  الدَّرُّ ه. رواه َعْمٌرو ، عن أَبيه هكذا ، ونَقَلَه األَْزَهريُّ  ، أَي َدرَّ

 به أََجَمةٌ. باليََماَمةع  : الِخيسُ و

بّيِ : ما أَْظَرفَهُ ، قَلَّ  بالفَتْح : الغَمُّ  ، الَخْيسُ و هُ. وقال ثَْعلَب : معنَى قَلَّ  َخْيُسه ، ومنه يُقاُل للصَّ : قَلَّْت َحَرَكتهُ. قال : لَيَسْت  َخْيُسه ، أَي َغمُّ

 بالعَاِليَِة.

ه ،  ، بالفَتْح ، ما أَْظَرفَهُ. أَي قَلَّ  َخْيُسه وزَعم ناٌس أَنَّ العََرَب تَقُول في الدُّعاِء لإِلْنَسان : قَلَّ »وأَْجَحَف الّصاَغانِيُّ في نَْقِله ، فقال :  َغمُّ

ْل. الَخْيسُ  وإِنََّما الَّتِي لَْيَست بالعاليَِة : .(1)« ولَيَسْت بالعَاِليَة  بَمْعنَى الَحَركِة ، فتأَمَّ

ُ  : الَخْيسُ و  .(2)، أَي قَلَّ َخَطأُهُ ، رواه أَبُو َسِعيٍد ، وَضبََطه الّصاَغانيُّ بالَكسِر  َخْيُسهُ  قَلَّ  ، يقال : الَخَطأ

اَلُل. : الَخْيسُ و  ، أَي َضلَّ َضاَللُك ، عن ابن َعبّاٍد. خاَس َخْيُسكَ  ومنه قولُُهم : الضَّ

 .الَخْيِسيَّةُ  نِيُّ ، وزاد : إِليها تُْنَسُب البَقَرُ ، قالهُ الّصاغا ع بالَحْوِف الغَْربِّيِ بِمْصَر ، ويُْكَسر : َخْيسٌ و

الَحْوِف الغَْربِّيِ ، وهو من فُتُوحِ َخاِرجةَ بن ُحَذافَةَ  (3)قلُت : البَلد الذي يُْنَسب إِليه البَقَُر الِجيَاُد هو من بُلَداِن َصِعيِد مصر ، وليس من ُكوَر 

ْل. َد بن أَيُّوبَ  ، فتأَمَّ ث ، بالفتح ، الذََّهبِيَّ  الَخْيسّيِ  بنِ  ولعَلَّ منه ُمَحمَّ  َرَوى عن ابِن َعْبِد الّدائِم ، وعنه الَحافُِظ الذََّهبِّي. الُمَحّدِ

ً  بالعَْهدِ  خاسَ  وقد ، أَي َكِذبَِك. وضبََطه الّصاغانِيُّ بالكْسِر. َخْيِسكَ  من (4)ِلْل ومنه يُقال : أَقْ  الَكِذُب. : الَخْيسُ و ً و يَِخيُس َخْيسا ،  َخيََسانا

ً  األَخيَرةُ بالتَّْحِريِك ، وكذلك ح به الَجْوَهِرّي ، إِذا يَُخوُس خْوسا أَي ال  «باْلعَْهدِ  أَِخيسُ  ال»في الحديث : و،  ونََكثَ  به َغَدرَ  ، كما َصرَّ

 أَْنقُُضه.

 بَوْعِده : أَْخلََف. وُكلُّ ذلك َمَجاٌز. خاسَ و وزاَد اللَّْيُث :

ً  فاُلٌن : لَِزَم َمْوِضعَه خاسَ و  ، معناه : َدْعهُ يَْلَزم َمْوِضعَه الذي ياُلِزُمه. قاله أَبو بَْكٍر. يَِخيسُ  ، يَقُولُون : َدْع فاُلنا

ً  الِجيفَةُ  خاَستِ و  ونَتَنَْت وتَغَيَّرْت. أَْرَوَحتْ  : تَِخيُس َخْيسا

 ، قال َجْنَدُل : ، أَي كثيِر العََددِ  أَْخيَسَ  ، أَو َعَددٍ  أَْخيَسَ  ُهو في ِعيٍص  يُقال :و

زٍّ و  ــــــــــــُص عــــــــــــِ ي ي عــــــــــــِ يصــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ُ ِإن  عــــــــــــِ ي   َأخــــــــــــح
رحمــــــــــــــِ ُ     اٌة عــــــــــــــِ فــــــــــــــَ يــــــــــــــِه صــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــِ ف  حتــــــــــــــَح  أَلــــــــــــــَ

  
. (5) أَْنفُه ، أَي يَُخاسُ  ويُقال : إِْن فَعََل فاُلٌن َكذا فإِنَّه  يُْرَغُم ويَُذلُّ

ً و ُ. َخيَُّسه تَْخيِيسا َ ُجَل والدَّابَّةَ ، خاسَ  : يقال : خاَسه وكذلك : : َذلَّلَّ . خاسَ و .ُهَماَخيَّسَ و الرَّ  هو : َذلَّ ، الِزم ُمتعَّدٍ

قَهُ »في الحديِث : ووهذا قد أَهمله المصنُِّف ، قُُصوراً.  ُكوِب.  ، «َخيََّسهو أَنَّ رُجالً ساَر َمعَه َعلى َجَمٍل قْد نَوَّ ُ بالرُّ َ فِي وأَي َراَضهُ وَذلَّلَّ

أَي لم أُِذلَّك ولم أُِهْنك. وقِيل : لم أُْخِلْفَك  «أَِخْسك إِني لْم أَِكْسك ولمْ »علّيٍ رِضي هللا عنُهم : أَنَّه َكتََب إِلى الُحَسْيِن بِن »َحِديِث ُمعَاِويَةَ : 

 َوْعداً.

ْجنُ  الُمَخيَّسُ و ٍث : الّسِ  فيه الَمْحبُوُس ، وهو َمْوِضُع التَّْذِليِل. نَقَلَهُ ابُن سيَده. قال الفََرْزَدُق : يَُخيَّسُ  ألَنَّهُ  ، كُمعَظٍَّم وُمَحّدِ

ٌر يف  َ  ِإال  َداخــــــــــــــِ بــــــــــــــح مح يـــــــــــــــَ لــــــــــــــَ يــــــــــــــ  ٍ فـــــــــــــــَ   خمــــــــــــــَُ
ِر وَ     حــــــــح َك يف جــــــــُ ريحِ أَرحضــــــــــــــــــــــِ ٌر يف غــــــــَ حــــــــِ جــــــــَ نــــــــح (6)مــــــــُ
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ْجنُ  َي الّسِ ً  وقيَل : ُسّمِ  ؛ ألَّن الناَس يُْلَزُمون نُُزولَه. ُمَخيَّسا

ٍث : التَّْخيِيِس  ال. بعٌض : كُمعَظٍَّم : َمْوِضعُ وق  فاِعلُه. وكُمَحّدِ

يَ و اجِ ، وقيَل : ِسْجنٌ  منه ُسّمِ الً  أَميُر الُمؤمنينَ  بَنَاهُ  بالُكوفَِة ، كان بالِعراِق للَحجَّ  عليٌّ رضَي هللا عنه ، وكان أَوَّ

__________________ 
 الليث.( وهي عبارة التهذيب ا نقلها عن 1)
 ( وضبطت ابلقلم أيضاً يف التهذيب ابلكسر.2)
 .«كوة»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 .«أقبر»( عن التكملة وابألصر 4)
 ( التهذيب : أي يُذ  أنفه.5)
 وما أثبت عن اللسان.« . يف حجر.. ومنحجر»( ابألصر : 6)
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ِب وَل اه انفعاً  َثِ  البَناِء ا َجَعَله من َقصـــــــَ تَـوح وصُ  ا وكان َغريحَ ُمســـــــح َُخي  َ  وَهَربُوا منه ا فَهَدمه وَبىَن  فنَـَقَبُه الل صـــــــُ
هلم من  امل

 فـََقاَ  : َمَدرٍ 
ا ا  (1) أَمـــــــــــــَ يِّســـــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــَ يِّســـــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــــُ رَاين كـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  تـ

ضٍ     َد انفـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ُت بـ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــَ ا بـ يِّســـــــــــــــــــــــــــــَ   خمـــــــــــــــَُ
  

 اَبابً َحِصيناً وأَِميَنا َكيَِّسا

 .«باباً كبيراً »األُصوِل : في بعَض و

ْل.« ود ق»قال شيُخنَا تَبَعاً للبَْدر : وهذا يُنَافِي ما َسيَأْتي له في   أَنَّه لم يَثْبُْت عنه أَنَّه قاَل ِشْعراً ، إِلى آخِره ، فتأَمَّ

ْعِر عند َجَماَعٍة. وقد ت  فراِجْعه.« ر ج ز»قدَّم البحُث في ذلك في قلُت : ويُْمِكُن أَن يَُجاَب أَن هذا َرَجٌز ، وال يُعَدُّ من الّشِ

ْواو ً  قد َسمَّ ث ، منهم ُمَخيِّسا ث ، قاتُِل َسْهِم بِن بُْرَدةَ  (2) الُمَخيِِّس  ِسنَاُن بنُ  كُمَحّدِ اَغانِيُّ في العُبَاِب. ، كُمَحّدِ  السَُّكونِيُّ  الُمَخيِّس وأَبو ، نقَلَه الصَّ

َم فيه. ابِيُّ  ُمَخيِّسُ و ، يَْرِوي َعْن أَنٍَس. وقد تُُكلِّ ، َرَوى عن َحْفِص  بُن تَِميٍم ، من أَتْبَاعِ التَّابِِعين ُمَخيِّسُ و تابِِعيّاِن. اْلِمْصِريُّ ، بُن َظْبيَاَن األَوَّ

 بِن ُعَمَر. قال الذََّهبِّي : وشيُخه َمْجُهول.

ايِ.، كَمجْ  أَو هو بِِزنَِة مْجلَزٍ   ِلٍس وِمْنبٍَر. وقد تَقَدَّم فيه الَوْجَهاِن في الزَّ

حْ  ، أَي كُمعَظََّمة : ، بالفَتْح الُمَخيََّسةُ  اإِلبلُ و ، كذا في األَساِس واللَِّساِن ، كأَنََّها  ولِكنََّها ُحبَِسْت للنَّْحِر أَو القَْسمِ  إِلى الَمْرَعى التي لم تَُسرَّ

 ْسَمَن.أَْلِزَمْت َمَكانََها ِلتَ 

ما يُْستَْدَرك عليه :  * ومَّ

ً  الطَّعَامُ  خاسَ   : تَغَيََّر. َخْيسا

ً  البَْيعُ  خاسَ و ، كالَخائِز ، والّزاُي في الَجْوِز واللَّْحِم  خائسٌ  ِء يَْبقَى في َمْوِضعٍ فيتَغَيَّر ويَْفُسد ، كالَجْوِز والتَّْمِر :: َكَسَد. ويُقَاُل للشَّيْ  َخْيسا

 أَْحَسُن.

َمن. ذكره الليث في خ وس هكذا ، لُمتََخيِّسُ او سُ  من اإِلِبل : الذي َظَهر لَْحُمه وَشْحُمه ِمن الّسِ  َخيَّسَ و لُغَتَاِن صحيحتاِن. الُمتََخيِّسُ و فالُمتََخّوِ

 الّرُجُل : بلََغ ِشدَّةَ الذُّّلِ واإِلَهانَِة والغَّمِ واألََذى.

ُجلَ  خاسَ و ً  الرَّ ا َوَعَده به.عَِته ثََمناً ما ، ثّم أَعطاهُ أَْنقََص منه ، وكذلك إِذا َوَعَدهُ بشي: أَعطاه بِسلْ  َخْيسا  ٍء ثُّم أَْعَطاه أَْنقََص ِممَّ

 العُبَاب. (3)نقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب  : َخْيُسه ، بالفَتْح : الَخْيُر ، ومنه قولُهم : مالَهُ قَلَّ  الَخْيسُ و

 : ُمْستَْحِكٌم. قال : َخْيٌس أَْخيَسُ و

ا  ا وأَدحَمســـــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ ُح الصـــــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــح َبُه لــــــــــــــــَ  َأجلــــــــــــــــَح

ر  يف و     يــــــــــــ ِ الــــــــــــطــــــــــــ  اأَراطــــــــــــَ   خــــــــــــِ َيســــــــــــــــــــــــــَ  َأخــــــــــــح

  
كائُِب. الِخيسُ و َع في أُُصوِل النَّْخلَِة من األَْرِض ، وما فَوَق َذِلَك الرَّ  ، بالكسِر : ما تََجمَّ

ٍث : اسُم َصنٍَم لبَنِي القَْيِن. ُمَخيِّسٌ و  ، كُمَحّدِ

 ، أَي َكِذبَِك. كذا في العُباِب. َخْيِسكِ  ويُقَال : أَْقِلْل ِمن

 فصر الدا 
 مض السا ا املهملتا

ْبسُ ال : [دبس] َطِب ِمْن َغْيِر َطْبخٍ. وقيَل : هما ما  هللارحمهوُعَصاَرتُه. وقال أَبو حنيفةَ ،  ، بالَكْسِر وبكسرتْين : َعَسُل التَّْمرِ  ّدِ : ُعصاَرةُ الرُّ

َطِب. قال شيُخنَا  بِيب ، كما هو ظاِهُر كالِم البَْيضَ : يَِسيُل من الرُّ ةُ تُْطِلقُه على َعَسِل الزَّ  .«الُمْؤِمنِينَ »اِوّي في أَثْنَاِء والعَامَّ
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ْبسَ  إِنَّ « ص ق ر»قلت : في  بِيِب والِعنَِب.  الّدِ َطِب. وقِيَل : هو ما تََحلََّب من الزَّ ْقُر عنَد أَْهِل الَمِدينَِة. وَخصَّ بعُضُهْم َعَسَل الرُّ هو الصَّ

 وقِيل : ما ساَل من ِجاَلِل التَّْمِر ، فَراِجْعه.

ْبسُ و َمْخَشِرّيِ  (4)، هكذا في سائر النَُّسِخ ، وَوقَع هكذا في األََساِس  َعَسُل النَّْحلِ  ، أَيضاً : الّدِ ، وأَْسقََطه شيُخنا ، ولم أََره لغَْيِر الُمصنِّف والزَّ

ينََوِريَّ َذَكرَ  بَاَساتِ  ، وال هو معروٌف ، غيَر أَنِّي َوَجدُت الّدِ صاحُب اللَِّسان  (5)فَسَّرها بالَخاَليَا األَْهِليَِّة ، كما نَقَلَه عنه ، بتخفيف الباِء ، و الّدِ

 ، فهذا

__________________ 
 ال تراين.( يف التهذيب : أ1)
 .«خمّي »( عن القاموس وابألصر 2)
 بزايدة الواو.« وصاحب»( كذا ابألصر 3)
 ( يف األساس : الدِّب  : عصارُة الر َطب.4)
 .«عن»الكويتية وابألصر ( عن املطبوعة 5)
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َتبحَنُ  به َأنح يكوَن ِإطحال ُ  ِر ا ابخلَاِء  الدِّبح َ  ُيســـــح َر الن خح ِحيحاً ا فتَبم رح. وَ ُوُز َأنح يكوَن َعســـــَ ُر صـــــَ ِذفُه الن حح عل  ما تـَقح
ِر ا ا ويكوَن َعطحَف تفسرٍي ملا قـَبح  (1)املعجمة ا كما رَأَيحُت هكذا يف بـَعحِ  ُنَسِخ اأَلساِس  رَاُد به ُعَصارُة مَتحِر الن خح

ُ
َله ا وامل

راٌر من غرِي فائَدٍة ا وَتكل ٌف  اِهٌر ا مثّ رأَيُت يف الُعَباِب ذََكر عن ابِن ُدَريحٍد ما  رحٍب من الت جو ز ا وفيه َتكح ه : بضــــــــــَ َنصــــــــــ 
رِ  َي َعَسُر الن حح  ا بكسِر الّداِ  والباِء. ِدِبساً  ولُِّ

 وأَْنَشَد ألَبِي ُزبَْيٍد الطائِّي :

ا ا ح  هــــــــــــَ ــــــــــــِ رَائ اِ  هبــــــــــــَح ــــــــــــَ ب  يف عــــــــــــاِرٍض مــــــــــــنح جــــــــــــِ

نح ُدُرِس     ُرور عــــــــــــــــَ َن ا ــــــــــــــــُ َريــــــــــــــــح (2)أُوىَل مــــــــــــــــَ
 

  

ُم  هــــــــــــُ ــــــــــــَ ت بــــــــــــح قــــــــــــوا َحســــــــــــــــــــــــــِ نح لــــــــــــَ َرٌة مــــــــــــَ بــــــــــــهــــــــــــح  فــــــــــــَ

نح ابرِِد     هــــــــــَ  مــــــــــِ لــــــــــَ  وَأشــــــــــــــــــــــــح  (3) الــــــــــدِّبــــــــــِ ِ َأحــــــــــح
  

ْل.فزال اإِلْشَكاُل عن َكالِم الُمَصنِّف ،   فتأَمَّ

 ، قاله اللَّْيُث. ءٍ بالفَتْحِ : األَْسَوُد ِمْن ُكّلِ شي ، الدَّْبسُ و

ْبسُ و  ، أَي كثِيٌر. َدْبسٌ  فيَعُمُّ ، فيُقَال : مالٌ  ويُْفتَحُ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، بالَكْسِر : الَجْمُع الَكثِيُر ِمَن النّاِس  ، الّدِ

ّمِ : َجْمعُ  ، الدُّْبسُ و ْبَسةُ  ، وتكونُ  الَِّذي لَْونُه بيَن السَّواِد والُحْمَرةِ  والَخْيلِ  ِمن الطَّْيرِ  ألَْدبَِس ا بالضَّ ، بالّضّم :  الدُّْبِسيَّ  ومنه فِي الّشاِء أَيضاً. الدُّ

 اْسُم َضْرٍب من الَحَماِم.

 ُدْبٍس  هو َمْنُسوٌب إِلى َطْيرٍ  ، جاَء على لَْفِظ الَمْنُسوِب وليس بَمْنُسوٍب. وقيل :، ولذا قِيَل : إِنَّه ذََكُر اليََماِم  أَْدَكَن يُقَْرِقرُ  َصِغيرٍ  لطائرٍ  وقيل :

ون الّداَل ، كالدُّْهِرّيِ والسُّْهِلّيِ. وقَرأُْت في ِكتَاب َغِريب ِدْبِس  ، ويُقَال : إِلى َطِب ؛ ألَنَُّهم يُعَيُِّروَن في النََّسِب ، ويَُضمُّ الَحَماِم ، لُحَسين  الرُّ

ه : ْبَسةُ  : األَْخَضُر ، وفيه ُحْمَرةٌ وَسواٌد ، وهي األَْدبَسُ و بِن َعْبِد هللا األَْصبََهانِّيِ الكاتِِب ، عنَد ِذْكِر ِصفاِت األَْلوان ، ما نَصُّ  : وهي بهاءٍ  .الدُّ

 .ُدْبِسيَّةٌ 

ّمِ : كَصبُورٍ  ، الدَّبُوسُ و يُْلقَى في َمْساَلِء السَّْمِن فيَذُوُب فيه ، وُهو  وفي اللَِّسان : ُخالَصةُ التَّْمرِ  ُخاَلُص تَْمٍر. ، وَضبَطه الصاَغانيُّ بالضَّ

 َمْطيَبَةٌ للسَّْمِن.

 ِل لَِقيِط بِن ُزَراَرةَ :من َحِديٍد وغيِره. وقد جاَء في قَوْ  ، للَمقَاِمعِ  الدَّبَابِيِس  كتَنُّوٍر : َواِحدُ  ، الدَّبُّوسُ و

ُعوا َوقحَض   الد اببِي ِ َلوح لَِ
بو  ، بالّضّم ، وكذا َضبََطه غيُر َواحٍد. ُدبُّوس َدبُّوز ، فالّصَواُب أَن يكوَن الُمْفَردُ  كأَنَّهُ ُمعَرَّ

َدةِ ، ومثلُه في التَّْكِملَة ، وَضبََطه الحاِفُظ بتَ  : ة بُصْغِد َسَمْرقَْندَ  َدبُّوِسيَّةُ و ْخِفيِفها ، ، بينََها وبَْيَن بَُخاَرا ، وهي في النَُّسخ كلَِّها بتَْشِديد الُمَوحَّ

ِة الَحنَِفيِّة. الدَّبُوِسيّ  بن ِعيسى (4)وقال : منها القاِضي أَبو َزْيٍد َعْبُد هللا بُن عمرو   ، من ِكبَاِر أَئِمَّ

من كبار أَئمة الشافعيّة ، تُوفَِّي  .(5)ت : واإِلماُم أَبُو القَاِسِم عليُّ بُن َحْمَزةَ بن َزْيد بن َحْمَزةَ بن َزْيد بن َحْمَزةَ بِن محّمِد السَّليق الُحَسْينِّي قل

 ترَجمه الذهبيُّ في التاريخ ، وذكرتُه في َشجر األَنساب. (6) 443ببغداد سنة 

 الَكْلبِّيِ ، من َولَِد أَْعَوَج. وهو القَائُِل فيه :  : فََرُس َجبَّاِر بِن قُْرطٍ كغَُرابٍ  ، ُدبَاسٌ و

واًل  ِرٍب َرســــــــــــــــــــــــــــــــــُ غح َأاَب كــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــح  َأاَل أَب

زَاحِ    
ُ

تح ابملــــــــــــــــ يحســــــــــــــــــــــــــــــَ ًة ولــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ غــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح غــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــُ

  

يِن  ــــــــــــــــــــــَ ارِق فــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــُ نح يـ ــــــــــــــــــــــَ ِإيّنِ ل   ُداَبسٌ فــــــــــــــــــــــَ
احِ و     َن الـــــــــــــــــــّرِمـــــــــــــــــــَ د  مـــــــــــــــــــِ رٌِد َأحـــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــُ
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ي (7) أََخالَْت للَمَطرِ  َمَطَرْت ، وفي التَّْهِذيب : للسََّماِء إِذايُقَال و ْره بأَْكثَر من هذا. قال ابُن  ، كُزفَرَ  ُدبَسُ  : ُدّرِ ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، ولم يُفَّسِ

يَْت بذلك الْسِوداِدها بالغَْيِم.  ِسيَده : وعنِدي أَنَّه إِنَّما ُسّمِ

بَاَساءُ و  . نقله ابُن ُدَرْيٍد.ِدبَاَساَءةٌ  ، اإِلناُث من الَجَراِد. الَواِحَدةُ بَِهاءٍ  ويُْرَوى بالفَتْح أَيضاً ، ممدوداً في القَولَْيِن : ، بالَكْسر الّدِ

__________________ 
 ( مل يرد هذا أيضاً يف األساس الذي بيدان.1)
 واأل  مجض آلة.« ا رور»بد  « ا روب»و « من جبا  هبراهبا األ ّ : » 637ت نوري القيسي ص « شعراء اسالميون»( يف 2)
 منتهزاً بد  فبهرة. ويف رسالة الغفران : فنهرة من لقوا حسبتهم أشه  إليه.« : شعراء اسالميون»( يف 3)
 : عبد   كاألصر. ويف اللباب« عبيد   بن عمر»( يف معجم البلدان : 4)
 ( انظر يف اله ونسبه اللباب ومعجم البلدان ا ابختالف بينهما وبا األصر.5)
 ( ورد يف اللباب ابلنص سنة اثنتا ومثانا وأربعمئة.6)
 وعبارة القاموس تواف  ما جاء يف التكملة.« إذا مطرت»( يف التهذيب : 7)
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َج َزَمَن سيِِّدنا ُعَمَر ، وكان من الُمهاِجريَن ، قُتِل يوَم  الصَّحابِّيِ  بِن ثَْعلَبةَ السُّلَِمّيِ  لُمجاِشعِ بِن َمْسعُودِ  كانَتْ  : فََرٌس سابِقَةٌ  الدَّْبساءُ و أَميِر تَوَّ

 الَجمِل مع عائَِشةَ ، رضي هللا تَعَالَى عنهم.

ُل َسَواِد نَْبتَِها ، فهي أَْدبََستْ  : هللارحمهوقال أَبو َحنِيفَةَ ،  األَْرُض : أَْظَهَرِت النَّبَاَت. أَْدبََستِ و  .ُمْدبَِسةٌ  : ُرئَِي أَوَّ

ً و  الدُّبَْيِرّيِ : (1)، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وأَنشد ِلَركَّاٍض  : َواَراهُ  َدبََّسهُ تَْدبِيسا

َرَة  ُت ُزهــــــــــــح نــــــــــــح َب ِد ِإذ بــــــــــــِ تح اَل َذنــــــــــــح   َدب ســــــــــــــــــــــــــَ
ريحِ  أَ     غــــــــــَ هح بــــــــــِ لــــــــــُ ُه ا ــــــــــَ   ابطــــــــــِ بــــــــــِ َو  ُيشــــــــــــــــــــــــح (2)لــــــــــح

 

  
ياً إِالَّ إِذا كاَن  الِزٌم ُمتَعَدٍّ  هو ، أَي تََواَرى ، فَدبَّسَ  َدبََسهُ ، بالتَّخِفيف ، وهو قد : ، هكذا في سائِر النَُّسخِ. وال يَْخفَى أَنه ال يكوُن الِزماً ومتعّدِ

ْل. فالّصواُب في قوله : َضبََطهُ بالتَّْشِديِد ، وهكذا عن ابِن األَْعرَ  َح به الّصاَغانِيُّ في « فَدبَّسَ »ابِّيِ ، فاْختَلفَا ، فتأَمَّ بالتَّْشِديد ، كما صرَّ

 العُبَاِب ، ونََسبَه إِلى ابِن َعبَّاٍد.

ً  ُخفَّهُ  َدبَّسَ و . لََدَمهُ  : تَْدبِيسا  ، نقله الّصاغانِيُّ

ً  الفََرسُ  اْدبَسَّ و  ُمْشَرباً بُحْمَرةٍ. : صاَر أَْسَودَ  اْدبَِساسا

 * ومّما يُْستَْدَرك َعليه :

ً  األَْرضُ  اْدبَاسَّتِ   : اْختَلَط َسَواُدها بُحْمَرتَِها. اْدبِيَساسا

 بالراِء.« ُرْبٍس »، أَي َدواٍه ُمْنَكَرةٍ ، عن أَبي ُعبَْيٍد ، وقد أَْنِكَر ذلك َعلَْيه ، وأَّن الّصَواَب  ُدْبٍس  وجاَء بأُُمورٍ 

َمْخَشِرّي في األَساِس ، فإِنَّهُ قاَل : داِهيَةٌ َدْبَساُء. وَدَواهٍ   . وهو َمَجاز.ُدْبسٌ  قلُت : وإِنَّ هذا الّذي أَْنِكَر عليه قد َذَكَره الزَّ

بُن َسالٍّم القَباني ، عن علّيِ بِن  ُدبَْيسُ و. «س ب ت»الَحّداُد. َذَكَره الُمَصنِّف في  ُدبَْيٍس  الَمالُّل ، عن الثَّْوِرّيِ. وإِْبَراِهيُم بنُ  ُدبَْيسٌ  ْيٍر :وكُزبَ 

:  ُدبَْيٍس   ، اْنُظْره في ُشُروحِ الَمقَاَمات. ونَْهرُ األََسِديُّ : مشهورٌ  ُدبَْيسٌ و : رجٌل من بَنِي َصْخٍر ، وهو فاِرُس الَحْدبَاِء. ُدبَْيسٌ و عاصٍم.

اٍر كان له تبصر على الثِّيَاب  بالعراق ، إِلى َمولَى لزياِد ابِن أَبيِه ، وقيل :  .(3)رُجٍل قَصَّ

ْبسُ و ِد بِن أَبِ  الّدِ ٍد الَحّماِل ، وحاِزم بن محمَّ ْبِس  ي، بالكسِر : لَقَُب أَبِي العَبّاِس أَْحَمَد بِن محمَّ ْينِّي.  الّدِ الُجَهنِّيِ ، كالُهما عن ُشيُوخِ ابن الزَّ

ْبِس  والُمبَاَرُك بُن علّيٍ الِكنَانِيُّ يُْكنَى أَبا  .(4)، َسِمَع منه الدُّبَْيثّي  الّدِ

ه. ويُونُُس بُن ِإبرَ  الدَّبَّاسُ و ،  الدَّبُّوِسيّ  اِهيَم بِن عبد القَِوّيِ ، كَكتَّاٍن : لَقَُب َجَماَعٍة ، أَشَهُرهم َحّماٌد شيُخ َسيِِّدي عبِد القاِدِر الجيالنِّيِ ، قُّدِس ِسرُّ

دةِ ، ويقاُل له : ، وعنه َجَماَعةٌ من شيوخِ الَحاِفِظ. وُمَحّمُد بُن  (5) عن ابِن الُمقَيّر ، أَيضاً ، وهو آِخُر َمن َحدَّثَ  الدَّبَابِيِسيُّ  بتثقيل الباِء المَوحَّ

ِد بِن عبِد اللَِّطيِف بنِ  َدبُّوٍس  علّيِ بن أَبي بَْكِر بنِ  ُد بُن محمَّ  ، َحدَّثَا. َدبُّوٍس  ، وقَِريبُه ُمَحمَّ

 َمِن.: بَْطٌن من الِم بِن الَحاِرِث بِن ساِعَدةَ ، في اليَ  الَمَدابَِسةُ و

ْخرٍ  الدُّبَّْحسُ  : [دبحس] اَغانِيُّ عن ِسيبََوْيِه ، وقاَل صاِحُب اللِّ  ، كُشمَّ َساِن : ، والحاُء ُمْهَملَةٌ. أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، ونَقََل الصَّ

يَرافِيُّ فقال ْخمُ  : هو هو بالَخاِء الُمْعَجَمِة ، َمثََّل به ِسيبََوْيِه ، وفَسََّره الّسِ  ، فأَْوَهَم الّصاَغانِيُّ أَنَّ التَّْفِسيَر لِسيبََوْيِه. الضَّ

ْخِم ، والّصَواُب أَنَّ هذا بالَخاِء الُمْعَجَمِة ، كما يَأْتِي عن ابِن خالََوْيِه. العَِظيُم الَخْلقِ  وقيل : هو  ، وهو بَيَاٌن لَمْعنَى الضَّ

يراِفّيِ :و  ، َكأَنَّه لَضخاَمتِه. األََسدُ  هو:  الدُّبَْحسُ  قال غيُر الّسِ

 ، وهو الَِّذي ذكَره صاحُب اللِّساِن. ِزنَةً وَمْعنًى ، بالَخاِء الُمْعَجَمة ، كالدُّبَّْخِس  [دبخس]

: العَِظيُم  الدُّبَّْخسُ  « :ْسَماِء األََسدكتاِب أَ »: من َغِريِب أَْسَماِء األََسِد. وقال في  الدَّبَّْخسُ  وقاَل فيِه : .«ِكتَاِب لَْيسَ »وَذَكَرهُ ابُن َخالَوْيِه في 

 .ُدبَّْخسٌ  ، وأََسدٌ  ُدبَّْخسُ  الَخْلِق ، يقال : َرُجلٌ 

__________________ 
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 .«وأنشد ركاض»( عن التهذيب واللسان وابألصر 1)
 ( روايته يف التكملة :2)

 ... . لَعريح .. فال ذنب د أن
 عليه الثياب.( يف معجم البلدان : كان يقصر 3)
 .«الدبيسي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .«ابن القري»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
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 * ومما يستدرك عليه :

ْنَجاِوية. وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ أَيضاً. دبلوس (1) [دبلس]  : قريةٌ بِمْصَر ، من الدَّ

ً  بَْينَُهمْ  َدَحسَ  : [دحس] َش. َع : أَْفَسدَ كَمنَ  ، َدْحسا  ، وكذِلك َمأََس وأَرَّ

أْ  فَدَحسَ »الَحِديث :  ، ومنه أَْدَخَل اليََد بيَن ِجْلِد الّشاةِ وِصفَاقِها للسَّْلخِ  : َدَحسَ و أَي  «بِيَِدِه َحتَّى تََواَرْت إِلى اإِلبِط ثُمَّ َمَضى وَصلَّى ولم يَتََوضَّ

 َدسََّها بين الِجْلِد واللَّْحِم ، كما يَفعل السَّالَُّخ.

 وَدسَّه. َء : مألَهالشَّيْ  َدَحسَ و

تُه ِمَن الَحّبِ ، َدَحسَ و  ، وذِلَك إِذا َغلَُظ. كأَْدَحسَ  السُّْنبُُل : اْمتأَلَْت أَِكمَّ

 َدَحَص. : مثل بِرْجِله َدَحسَ و

الَى عنه ، أَنشَده النَّبِيَّ قوُل العاَلِء ابِن الَحْضَرِمّيِ ، َرِضَي هللا تَعَ  ومنه بالشَّّرِ : َدسَّهُ ِمن َحْيُث ال يُْعلَُم. َدَحسَ و الَحِديَث : َغيَّبَه عنه َدَحسَ و

 : وسلمعليههللاصلى

واِإنح وَ  ر مــــــــــاً  َدَحســــــــــــــــــــــــُ كــــــــــَ ُف تــــــــــَ اعــــــــــح رِّ فــــــــــَ  اِبلشــــــــــــــــــــــــ 

رح و     ال َتســـــــــــــــــــــَ ِديـــــــَث فـــــــَ َك ا ـــــــَح نـــــــح وا عـــــــَ َنســـــــــــــــــــــُ  ِإنح خـــــــَ

  
 قال ابُن األَثِير : يُْرَوى باْلَحاِء وبالَخاِء ، يُريد : إِن فَعَلُوا الشَّرَّ ِمن حيُث ال تَْعلَُمه.

 : التَّْدِسيُس لألُُموِر ِلتَْستَْبِطنَها وتَْطلُبَها أَْخفَى ما تَْقِدُر عليه. الدَّْحسُ و قال :

ً  ، كالَمْنِع : الدَّْحسُ و ْرُع إَِذا اْمتأَلَ َحبّا َي بالَمْصَدِر. الزَّ  ، ُسّمِ

 والغَْبَراُء : فَرَساِن َمْشُهوَراِن. قالهُ الَجْوَهِرّي. داِحسٌ و

الذُّبيانِيُّ ثّم  تََراَهَن قَْيٌس وُحَذْيفةُ بُن بَْدرٍ  ، وذِلَك أَنَّه« َداِحٍس  َحْربُ  َوقََع بَْينَُهم» : ومنه بن َجِذيمةَ العَْبِسّي. ٌس لقَْيِس بن ُزَهْيرفَرَ  : داِحسٌ 

والَمْجَرى ِمن ذاِت اإِلصاِد ، َمْوضعٍ في بالِد  َر أَْربَِعيَن لَْيلَةً.ِعْشريَن بَِعيراً ، وَجعَاَل الغَايَةَ مائةَ َغْلَوةٍ ، واْلِمْضَما : (2)َخَطٍر  على الفَزاِريُّ 

 بَنِي فََزاَرةَ.

ً  فأَْجَرى قَْيسٌ   واْستُْدِرك عليه هنالك.« غ ب ر»، وهما فَرساِن له ، وقد أُْغِفَل المصنِّف عنه في  والغَْبَراءَ  داِحسا

ما فَرساِن له. قال السَُّهْيِليُّ : ويقال : إِن الَحْنفاَء هَي الَّتِي أُْجِريَْت مع الغَْبَراِء ذِلَك اليوَم ، وفيه يَْقوُل ، وه أَْجَرى ُحَذْيفَةُ الَخطَّاَر والَحْنفَاءَ و

 الشاِعُر :

ًة  د  رحِء عـــــــــــــُ مـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــِ َاُء ل ربح ـــــــــــــغـــــــــــــَ ِت ال ـــــــــــــَ  ِإذا كـــــــــــــان

ـــــــــــــدِ     َوائ ـــــــــــــفـــــــــــــَ وِه ال نح ُوجـــــــــــــُ ـــــــــــــر زَااَي مـــــــــــــِ ُه ال ـــــــــــــح ت ـــــــــــــَ  أَتـ

  

ٍة  فـــــــــَ ـــــــــح َذيـ َف حـــــــــُ تـــــــــح اُء حـــــــــَ فـــــــــَ نـــــــــح ر ِت ا ـــــــــَ دح جـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَ  فـ

دائـــــــــــــــدِ و     ًة لـــــــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــــــ  د  ا عـــــــــــــــُ رَاهـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــاَن يـ

  
فََردُّوا الغَْبَراَء ولََطُموَها ، وكانت سابِقَةً ، فهاَجِت  ، وفي الّصحاحِ : على الّطِريِق ، فََوَضعَْت بنو فََزاَرةَ َرْهُط ُحَذْيفَةَ َكِميناً في الطَِّريقِ 

وقاَل  .«بس»وهو نَِظيُر َحْرِب البَُسوِس ، فإِنها أَيضاً كانَْت أَْربَِعيَن َسنةً ، وقد تقدَّم بَيانَُها في  الَحْرُب بيَن َعْبٍس وذُْبيَاَن أَْربَِعين َسنةً.

 ألَنَُّهم كانُوا ال يَْقَربُون النَِّساَء ما َداُموا ُمَحاِربِيَن. ثَماِن َعْشَرةَ َسنَةً ، لم تَْحِمْل فيها أُْنثَى ، داحٍس  السَُّهْيِليُّ : ويُقَال : داَمْت َحْربُ 

 وهذا الذي َذَكَره المصنِّف هنا بعَْينِه هو ِعبَاَرةُ الَجْوَهِرّيِ.

ح به أَيضاً أَبو ُعبَْيٍد البَْكِريُّ في شرحِ أَمالِ  داِحٍس  وَكْونُ  ِحيُح ، وَصرَّ ي القاِلي ، ونَقَل السَُّهْيِليُّ عن والغَْبَراِء فََرَسْي قَْيٍس ، هو الصَّ

وهي أُمُّ كانَت بعَد يَْوِم َجبَلَةَ بأَْربَِعيَن َسنةً ، وآِخرها بِقُلَةَ ، من أَْرِض قَْيٍس. وُهناَك اْصَطلََحْت َحْيٌس وَمنُولَةُ ،  داِحٍس  األَْصبََهانِّيِ : أَنَّ َحربَ 

 بَني فَزاَرةَ.

ب شيُخنَا أَنََّها ألَِخيه ُحَذْيفَةَ بِن بَْدٍر ، وَجعََل كاَلَم المصنِّفِ « غ ب ر»وقد تَقَدَّم للمصنِّف في   ال أَنَّ الغَْبَراَء فََرُس َحَمِل بِن بَْدٍر ، وَصوَّ

به شيُخنَا من أَنَّ الغَْبَراَء لُحَذْيفَةَ يَْخلُو عن تَْخِليٍط ، وقد قلُت : إِنَّ الذي أَْوَرَده المصنُِّف هو نَصُّ الَجْوَهِرّي ، وال تَْخِليَط فيه أَصالً ، وما َصوَّ 
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اَمةَ بِن نَّصاٍر الَكْلبِّيِ ، ولقَْيِس ابِن فيه نََظٌر ، فإِنَّ الِذي ُعِرَف من كالِمِهم أَنَّ الغَْبَراَء اسٌم لثالثِة أَفراٍس ، لَحَمِل بِن بَْدٍر الفََزاِرّيِ ، ولقُدَ 

ح به ابُن الَكْلبِّي في األَْنَساِب. والَحْنفَاُء والَخطَّاُر ِكاَلُهَما لُحَذْيفَةَ ،  داَحٍس  هي خالَةُ  ُزَهْيٍر العَْبِسّيِ ، وهذه األَِخيَرةُ  ، وأَْختُه ألَبِيِه ، كما َصرَّ

فا : فََرُس ُمَجاِشع بِن َمْسعُ  داِحٍس  واألُولَى أُْختُ  وٍد السُّلَِمّيِ ، َرِضَي هللا عنه ، الذي ألَبِيه من َولَِد ذي العُقَّاِل. وِمن َولِد الغَْبَراِء هذه الصَّ

 اْشتَراهُ منه سيُِّدنا ُعَمُر َرِضَي هللا عنه ، في ِخالفته بعَْشَرةِ آالفِ 

__________________ 
 نها.فاقتض   خريها ا الرتباط كالم ابن خالويه مبادة د ب خ س عل  أنه جزء م .. ( وردت هذه املادة قبر قوله : وذكره ابن خالويه1)
 ( اخلطر ابلتحريك : السب  الذي يرتاهن عليه.2)
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.  ِدرحهٍم ا مثّ َأعحطاه له مل ا أَرحَسَله ِإىل بالِد فَاِرَس. نَقله ابُن الَكلحيبِّ
يَ و ً  ُسّمِ هُ َجْلَوى الُكْبَرى داِحسا ْت بِذي العُقَّال  بُن َعْوفٍ كانَْت لبنِي تَِميٍم ، ثّم لَرُجٍل من بَنِي يَْربُوعٍ ، اسُمه قِْرَواشُ  ألَنَّ أُمَّ بِن أَْعَوَج. في  َمرَّ

ْكب. فلّما  َخَرَجتَا ِلتَْسِقياهِ  مع جاِريَتَْيِن من الَحّيِ  جابٍِر ، [أَبِي]فََرساً َعتِيقاً ِلَحْوِط بِن  وكان ذو العُقَّالِ  األَْنَساب : ابِن الُهَجْيِسّي بن زاِد الرَّ

ْوِض : فاْستََحيَا َونَكََّسا رُؤوَسهما ،  فاْستَْحيَتَا ، فأَْرَسلَتَاه. كانُوا ُهنَاك ، اٌب ِمن الَحّيِ رأَى َجْلَوى َوَدى ، فَضِحَك َشبَ  ونَصُّ السَُّهْيِلّي في الرَّ

وهو رُجٌل من بني ثَْعلَبَةَ بِن :  َن فََرِسهفَنََزى َعلَْيها ، فَوافََق قَبُولََها ، فعَرَف َحْوٌط صاِحُب ذي العُقَّال ذِلَك ِحيَن رأَى َعيْ  فأَْفلََت ذُو العُقَّالِ 

يراً  يَْربُوع ، ً  وكان ِشرَّ فَطلََب منهم ماَء فَْحِله ، فلّما َعُظَم الَخْطُب بينَُهْم قالوا له : ُدونََك ماَء فََرِسك ، فسَطا عليها َحْوٌط  ، فأَْقبََل ُمْغَضبا

ِحُم على ما فِيَها َدَحَسَها ثمّ  َحِمَهاوَجعَل يَده في ماٍء وتَُراٍب ، فأَْدَخَل يَده في رَ   من بقيَّة الماءِ  حتَّى َظنَّ أَنَّه قد أَْخَرَج الماَء ، واْشتََملَِت الرَّ

يَ  ً  فنَتََجَها قِْرَواٌش ُمْهراً ، فُسّمِ وُضِرَب به الَمثَُل ،  وله َحِديٌث طويٌل في َحْرِب َغَطفَاَن. ، وَخَرَج وَكأَنَّه ذُو العُقَّاِل أَبُوهُ. *[من ذلك]داِحسا

 .«َداِحٍس  أَْشأَُم من»فقيل : 

ْعِض أَْهِل النََّظِر ، َزَعُموا. وقالُوا : كما نَقَلَه شيُخنَا عن بَ « أَْشأَُم من الغَْبَراءِ »وذِلَك ِلَما َجَرى بَسبَبِه من الُخُطوِب. فال يُقَال : إِنَّ الصواَب 

ة نِتاِجِه ، ُدوَن هو الُمَطابُِق للواِقعِ ؛ ألَنَّ الَحْرَب إِنَّما َهاَجْت بَسبَِب الغَْبَراِء ، فإِنَّ الُمَراَد في ُشْؤِمه ُهنَا هو ما أَشارَ   له المصنِّف في قِصَّ

ْل.الُمَراَهنَِة التي َسبَقَْت ِمن قَْيٍس وُحَذيْ   فَةَ ، كما هو ظاهٌر ، فتأَمَّ

 قال السَُّهْيِلّي : وأَْظَهُر منه أَن يكوَن ِمثَْل : البٍِن وتاِمٍر ، وأَْن يكوَن فاِعالً بمعنى َمْفعُوٍل.

ْغَرى ، فإِنََّها بِْنُت ِذي العُقَّال ِمن  َها ، فهي أُختُ وإِنََّما قَيََّد المصنُِّف َجْلَوى بالُكْبَرى اْحتِرازاً من الصُّ يَْت باسِم أَّمِ  داِحٍس  َجْلَوى الُكْبَرى ، ُسّمِ

ه ، وهي أَيضاً لبني ثَْعلَبَةَ بِن يَْربُوعٍ.  من أَبِيه وأُّمِ

اٍن وَشدَّاٍد : ُدَوْيبةٌ َصْفَراءُ  الدّحاسُ و يَْت الستِيطانِها في األَْرِض ، وهي في الّصحاح هكذا ، والَجْمُع : ، كُرمَّ واألُولَى نَقَلَها  َحاِحيسُ الدَّ  ُسّمِ

ْبيَاُن في الِفَخاخِ ِلَصْيِد العََصافِيرِ  : ُدوَدةٌ تَْحَت التَُّراِب َصْفَراُء صافِيةٌ ، لها رأٌْس ُمَشعّبٌ  الدَّّحاَسةُ  الصاغانِّي. وفي الُمْحَكم :  َدقِيقَةٌ تَُشدُّها الّصِ

 ، ال تُْؤِذي.

، كما  أَو بَثَْرةٌ تَْظَهُر بَْيَن الظُّفُِر واللَّْحِم فيَْنقَِلُع منها الظُّفُرُ  ْخُرج باليَِد ، وبه أََجاَب األَْزَهِريُّ حيَن ُسئَِل عنه ،تَ  : قَْرَحةٌ  الدَّاُحوسُ و الدَّاِحسُ و

 َحدََّدهُ األَِطبَاُء.

َمْخَشِريُّ :  : تََشعُُّث اإِلْصبَعِ ، وُسقُوُط الظُّفُِر. الدَّاِحسُ  وقال الزَّ

 بو علّيٍ :وأَنَشَد أَ 

اِذابً  َت كـــــــــــَ نـــــــــــح اَ  ِإنح كـــــــــــُ امـــــــــــَ َ  ِإهبـــــــــــحَ اخـــــــــــَ  َتشـــــــــــــــــــــــــَ

نح و     راَِئ مــــــــــــــــــِ اعِ  َداحــــــــــــــــــِ ٍ اَل بــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ  وكــــــــــــــــــُ

  
 ، من ذلك. اإِلْصبَُع َمْدُحوَسةٌ و

، قالَهُ ابُن  ، بالَكْسِر : َمْملُوٌء كثيُر األَْهلِ  ِدَحاسٌ و َمْدُحوسٌ  وبَْيتٌ  ِدَحاٍس  أَي ذاتُ  «ِدَحاسٌ  أَنَّه َدَخَل عليِه َداَرهُ وِهيَ »في َحِديِث َطْلَحةَ : و

َحاسُ . و(1)ُدَرْيٍد  َحام. الّدِ  : االمتالُء والّزِ

 والدَّْيَكِس. (2)، كالدَّْيَخِس  ءٍ الكثيُر من كّلِ شيْ  ، كَصْيقٍَل : الدَّْيَحسُ و

 * ومما يستدرك عليه :

ً  ما في اإِلنَاءِ  َدَحسَ   : َحَساهُ. َدْحسا

 وَمْدُكوٌس وَمْكبُوٌس ، بمعنًى َواحٍد. نقَلَه األَْزَهِريُّ عن بعِض بني ُسلَْيٍم. َمْدُحوسٌ  ءٌ وِوَعا

ً  الثَّْوَب في الِوَعاءِ  َدَحسَ و  : أَْدَخله. يَْدَحُسه َدْحسا

فُوَف : َزاَحَمَها بالَمنَاِكِب. َدَحسَ و من النّاِس : أَي مملوءٌ  َمْدُحوسٌ  وبَْيتٌ   الصُّ

ة :: مَ  َداِحسُ و مَّ  ْوِضٌع. قال ذُو الرُّ
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َ ميٍَّ و  اح لــــــــــــــَ  بــــــــــــــَ جــــــــــــــح عــــــــــــــَ وُ  لــــــــــــــِ   َداحــــــــــــــِ أَقــــــــــــــُ
     ُ ــــــــِ ِك اأَلمــــــــال ــــــــح ي لــــــــَ َوتح عــــــــَ ــــــــح دح أَقـ قــــــــَ ــــــــَ دِّي فـ (3)َأجــــــــِ

 

  
__________________ 

 زايدة عن القاموس. (*)
 .122/  2( اجلمهرة 1)
 .«كالد  »( عن التكملة والتهذيب وابألصر 2)
 ما استو  من األرض. اسم انقته. ومي وداح  : مكاانن ا واألمال  :( قوله : لعجلي ا عجر 3)
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 : الَكْشُط. الدَّْحسُ و

 ، كالدَّْحَسِم. ءٍ ، كَجْعفٍَر وِزْبِرجٍ وبُْرقُع : األَْسَوُد من كّلِ َشي الّدْحُمس : [دحمس]

 َشِديُد الظُّلمِة. ُمْظِلمٌ  ، وَضبََطه الّصاَغانِيُّ كِزْبِرجٍ : (2)، بالّضّم  ُدْحُمسٌ  ولَْيلٌ  : ُمْظِلمة. (1)، بالّضّمِ  ُدْحُمَسةٌ  لَْيلَةٌ و

 وقال األَْزَهِريُّ : وأَْنَشَدني رجٌل :

ٍر و  ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ اَب ل ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــح ل ي جـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ   ُدمحـــــــــــــــحُ ِ اد رِع
ُدسِ     نــــــــــــح وحِن الســــــــــــــــــــــــــ  ِر لــــــــــــَ ثــــــــــــح َوَد َداٍج مــــــــــــِ  َأســــــــــــــــــــــــــح

  
ِهنّ  ُدْحُمسانِيٌّ و ُدْحُمسانٌ و ُدَحاِمسٌ و ، بالفَتْحِ ، َدْحَمسٌ  َرُجلٌ  يقَال :و ، كالدُّْحُسِم. وقال ابن  َغِليٌظ َسِمينٌ  اللَّْوِن أَْسَوُد َضْخمٌ  آَدمُ  ، أَي ، بَضّمِ

ْخُم ، بالحاِء والخاِء َجِميعاً. الدَُّحاِمسُ  : (3)ُدَرْيٍد  ُجُل األَْسَوُد الضَّ  : الرَّ

 ، عن ابِن َعبّاد. الَخلُّ  يُْجعَُل فيه ِزقّ  ٍر :، كَجْعفَ  الدَّْحَمسُ و

 ، نقله الَجْوَهِرّي. ُدْحُسَمان ، فيُقَال : (4)السَِّميُن ، وقد يُْقلَُب  ، بالّضّم : األَْحَمقُ  الدُّْحُمَسانُ و

ْخُم. ، الشَُّجاعُ  الدَُّحاِمسُ و  الّضِ

. الُمْظِلَمةُ بالفَتْح : اللَّيَاِلي  ، الدََّحاِمسُ و  ، نقله األَْزَهِريُّ

ً  : الدََّحاِمسُ  عن أَبِي الَهْيثَِم :و  ، وقد َمرَّ في َمْوِضِعه سابقاً. ثاَلُث لَيَاٍل بَْعَد الظُّلَِم ، وهي الَحنَاِدُس أَيضا

 ِحيَن أَْنَشَد قَوَل الشاِعر :ـ  ، فقال« أ ل ك»كيب ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ هنا ، وأَورَده اْستِْطراداً في تر ، كعَْضَرفُوط َدْختَنُوسُ  : [دختنس]

غح َأاَب  لـــــــــــــــِ وسَ أَبـــــــــــــــح نـــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ ًة  َدخـــــــــــــــح كـــــــــــــــَ بحلـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــَ

ِذبِ     كـــــــــــــَ لـــــــــــــح اُ  مـــــــــــــِ قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ دح يـ ِذي قـــــــــــــَ ريحَ الـــــــــــــ   غـــــــــــــَ

  
بَةٌ ، أَصلُهَ  ، هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، ولعله : وهي (6) بِن ُزَراَرةَ التَِّميِمّيِ وحى (5) بِْنُت لَِقيطِ  هي ا ُدْختَْرنُوُش أَي بِْنُت الَهنَِئ ، َسّماَها ُمعَرَّ

بَْت. قال لَِقيُط بُن ُزراَرةَ : أَبُوها باْسِم اْبنَِة ِكْسَرى ا ُعّرِ يُن ِسيناً لمَّ  قُِلبَت الّشِ

وحَم  ـــــــــــَ ي ـــــــــــح رِي ال عـــــــــــح ت شـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح ـــــــــــي وسُ اَيل ـــــــــــُ ن ـــــــــــَ ت   َدخـــــــــــح
وسُ     رحمـــــــــــــــــــــــــُ َ

رُب املـــــــــــــــــــــــــ  ِإَذا َأَلهـــــــــــــــــــــــــا اخلـــــــــــــــــــــــــَ

  

يــــــــــــــــــــُ   ُروَن أَمح متــــــــــــــــــــَِ ُ  الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــِ  َأحتــــــــــــــــــــَح

ُروسُ     ا عــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــُ  ِإهنــــــــــــــــــــ َ رح متــــــــــــــــــــَِ  اَل بــــــــــــــــــــَ

  
 أَيضاً ، وقد تقدَّم. تَْختَنُوسُ و ، يقال : َدْخَدنُوُس ، بالدالو

ْلبُ  اللَّْحمُ  ، كأَِميٍر : الدَِّخيسُ  : [دخس]  ، قال النَّابِغَةُ يَِصُف ناقَتَه : الُمْكتَنُِز الَكثِيرُ  الصُّ

ُذوفـــــــــــٍة  قـــــــــــح يـــــــــــ ِ مـــــــــــَ ا  بـــــــــــَدخـــــــــــِ ِ  اَبزهلـــــــــــَُ حـــــــــــح  الـــــــــــنـــــــــــ 

دِ     ســــــــــــــــــــــَ
َ
ِو ابمل عــــــــح رِيــــــــَف الــــــــقــــــــَ ُه صــــــــــــــــــــــرِيــــــــٌف صــــــــــــــــــــــَ  لــــــــَ

  
 بَْعُضه في بَْعٍض ، أَي أُْدِمَج. ُدِخسَ  وهو فَِعيٌل كأَنَّه

كأَنَّه ِظَهاَرةً له.  ُعَظْيٌم في َجْوِف الحاِفرِ  : الدَِّخيسُ  ْوَشِب. وقَاَل ابُن ُشَمْيٍل :، وهو َعْظُم الحَ  َمْوِصُل الَوِظيِف في ُرْسغِ الّدابَّةِ  : الدَِّخيسُ و

ْسغِ.  والَحْوَشُب : َعْظُم الرُّ

. : الدَِّخيسُ و بَاعِ. لَْحُم باِطِن الَكّفِ  قاَل األَْزَهِريُّ : وهو من اإِلْنَساِن والّسِ

 الَكثِيُر الُمْجتَِمُع. العََدُد الَجمُّ  ِمن الناِس : الدَِّخيسُ و

 .(7) ِدَخاسٌ  : أَي َكثِيٌر ، وكذِلك نَعَمٌ  ِدَخاسٌ و َدِخيسٌ  يقال : َعَددٌ 
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ْمِل. ، بالنون والزاي ، (8)َسخ الّصحاح : الَكنِيُز ، هكذا بَخّطِ الَجْوَهِرّي ، وفي بعِض نُ  الَكثِيرُ  الدَِّخيسُ و  ِمْن أَْنقَاِء الرَّ

 َمتاعِ اْلبَْيِت. الَكثِيُر ِمنو

 في اليَبِيِس. الدَّْيَخسُ  ، كَصْيقٍَل. قَالَهُ أَبُو َحنِيفَةَ. وقد يكونُ  (9) كالدَّْيَخِس  الَكثِيُر ، اْلُمْلتَفُّ ِمن الَكإلِ  : الدَِّخيسُ و

 اللَّْحِم ، عن اللَّْيِث. ، بالفَتْح : اإِلْنَساُن التَّارُّ الُمْكتَنِزُ  الدَّْخسُ و

بَبَةِ  : الدَّْخسُ و  ، جْمع ُدّبٍ. الفَتِيُّ ِمَن الّدِ

 ٍء في التَُّراِب ، كمااْنِدَساُس َشيْ  الدَّْخسُ  قال اللَّْيُث :و

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان ابلفتح.1)
 ضبطت ابلقلم يف اللسان هنا ويف الشاهد ابلفتح.( 2)
 .392/  3( اجلمهرة 3)
 .«يغلب»( عن الصحاح وابألصر 4)
 ( يف اللسان والتكملة : حاجب.5)
 ( يف القاموس : وهي.6)
 .«دخائ »( عن اللسان وابألصر 7)
 ( يف الصحاح : الكثري.8)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : كالد َنحَ .9)
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َخ ُ تُ   . قا  الَعج اُج :كالد خ  ِ   ا وزاد غريُه : َدَواِخ ُ  األُثحِفي ُة يف الر َماِد. ولذِلَك يـَُقا  لأَل يفِّ : دح
 يف اأَلرحِض ِإال  َشَعَفا َدَواِخساً 

نُه من َظْهِرَها ِليستَِعينَ  كُصَردٍ  ، الدَُّخسُ و ْلِفيَن ، وهي: دابَّةٌ في البَْحِر تُْنِجي الغَِريَق ، تَُمّكِ ى الدُّ بَاَحة ، وتَُسمَّ وقد َسبََق في  التَُّخسُ   على الّسِ

 َمَحلِّه. والتَّاُء بََدٌل عن الّدال.

اُح : ِرمَّ  قال الّطِ

نح  كـــــــــُ زح َوراَءُه  ُدَخســـــــــــــــــــــــاً فـــــــــَ ِر َأوح جـــــــــُ حـــــــــح ـــــــــبـــــــــَ  يف ال

دِ     ـــــــــح ن اَن اِبهلـــــــــح طـــــــــَ حـــــــــح ـــــــــَ َ  ق ـــــــــح ل ـــــــــَ ِد ِإنح ملَح تـ ـــــــــح ن  ِإىَل اهلـــــــــِح

  
،  َدِخسٌ  فهو ، كفَِرحَ  َدِخسَ  وقد ، وهو َوَرٌم يكوُن في أُْطَرةِ حاِفِر الّدابَِّة. في ُمَشاِش الحاِفرِ  : داٌء يأُْخذُ  بالتَّْحِريك ، الدََّخسُ  ُدَرْيٍد :قال ابُن و

 : به َعْيٌب. َدِخسٌ  وفََرسٌ 

 .َدَخائِسُ  . ونَعَمٌ َدِخيسٌ  ، أَي َكثِيٌر ، وكذِلك : َعَددٌ  ، بالَكْسرِ  ِدخاسٌ  َعددٌ و

ا يُْستَْدَرك عليه :: ُمتَقَاِربَةُ الَحلَقِ  ِدَخاسٌ  ِدْرعٌ و  : التَّارُّ الُمْكتَنُِز. الدَِّخيسُ و الدَّْخسُ  * وِممَّ

 ٌ  .َدِخيسٌ  . وُكلُّ ِذي ِسَمٍن :َدِخيسٌ  : َسِمينةٌ ، كأَنََّها ُمْدِخَسةٌ  وامرأَة

 اللَّْحِم : اكتنَاُزهُ. َدَخسُ و

َمِن. الدََّخسُ و  : اْمتِالُء العَْظِم ِمَن الّسِ

 .أَْدخاسٌ  : الَكثِيُر اللَّْحِم الُمْمتَِلُئ العَْظِم. والَجْمع : الدَِّخسُ و

 .«ل د س»: النّاقَةُ الَكثِيَرةُ اللَّْحِم ، ذكره األَْزَهِريُّ في  الدَّخسُ و

 . َمآلُن. ويُْرَوى بالحاِء وقد تَقَدَّم.ِدَخاسٌ  وبَْيتٌ 

 في َسْلخِ الشاةِ : الدَّْحُس. سُ الدَّخْ و

 ، كَصْيقٍَل : الذي ال َخْيَر فيه. الدَّْيَخسُ و

ةُ ، عن ابن فاِرٍس. الدَُّخوسُ و  ، كَصبُوٍر : الَجاِريةُ التّارَّ

. وقال ابُن ُدَرْيٍد  ، كعاُلِبطٍ  الدَُّخاِمسُ  : [دخمس] ْخمُ  : هو (1)، أَهملَه الَجْوَهِريُّ َجال ، كالدَُّحاِمس ، بالَحاِء.في ا األَْسَوُد الضَّ  لّرِ

ِمْحنَةَ  عليك أَي ال يُبَيُِّن لكَ  يَُدْخِمسُ  فاُلنٌ و عليه. َدْخَمسَ  ، وقد كالدَّْخَمِس  الَِّذي ال يُبَيُِّن لَك َمْعنَى ما يُِريُد ، : الَخبُّ  الدَّْخَمَسةُ  قال اللَّْيُث :و
 ما يُِريُد. (2)

: َمْنُحوتةٌ من كلمتين ؛  الدَّْخَمَسةُ  ، وقاَل ابُن فاِرٍس : َمْستُورٌ  وُمَدْغَمٌس وُمَدْهَمٌس وُمَرْهَمٌس وُمنَْهَمٌس ، أَي ُمَدْخَمسٌ  أَْمرٌ  وقال ابُن الفََرجِ :

 من َدَخَس ، ومن َدَمَس.

 * وّمما يُْستَدْرك عليه :

  يُبَيَُّن وال يَُجدُّ فيه. وأَنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ :: ليسْت له َحِقيقَةٌ ، وهو الذي ال ِدْخَماسٌ و ُمَدْخَمسٌ  ثَنَاءٌ 

و  نـــــــــــُ ثـــــــــــح َك ويــــــــــــُ نـــــــــــح رَي مـــــــــــِ َيســـــــــــــــــــــــــِ وَن الـــــــــــح لـــــــــــُ بـــــــــــَ قـــــــــــح  يــــــــــــَ

اًء     نــــــــــــــــَ َدمخحَســــــــــــــــــــــــــــــاً َن ثـــــــــــــــــَ ا مــــــــــــــــُ اســــــــــــــــــــــــــــــَ  ِدمخــــــــــــــــحَ

  
ْره ابُن األَْعَرابِّيِ.  ولم يفّسِ

ِديمن الشَّيْ  الدَُّخاِمسُ و  ُء منه. قال حاتٌم الّطائِيُّ :ِء : الرَّ
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ذح  خــــــــــَ تــــــــــ  ٌة ملَح تـــــــــــُ يــــــــــَ ذمــــــــــِ امــــــــــِ ِ شـــــــــــــــــــــــَ ُدخــــــــــَ  الـــــــــرت   لــــــــــِ

اِورِ     جـــــــــــــــَ
ُ

يـــــــــــــــرِت املـــــــــــــــ لـــــــــــــــِ يـــــــــــــــِخ وال َذمِّ اخلـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــِ

  
 : قَبِيلَةٌ. الدَُّخاِمسُ و

 : قريةٌ بِمْصَر من الغَْربِيَّة. ُدْخَمْيسو

وأَورده صاِحُب اللسان ، عن األَْزَهِرّي ومثلُه في العُبَاب ،  .(3)، أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، والصاغانِيُّ في التَّْكِملَِة  ، كَجْعفَرٍ  الدَّْخنَسُ  : [دخنس]

 قاَل الّراِجُز : الَكثِيُر اللَّْحِم الُشِديُد منها. : هو الشَِّديُد ِمن الناِس واإِلبِل. أَو فقال : هو

ر  و  وا كــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــُ ر ب ــــــــــــــــــَ اَلٍ  قـ ــــــــــــــــــَ ِ جــــــــــــــــــُ ن   َدخــــــــــــــــــح
ِر     ـــــــــــح ب ـــــــــــ  ِ  (4)عـــــــــــَ ن جـــــــــــَ اِدٍف عـــــــــــَ ـــــــــــَ ن رَا جـــــــــــُ ـــــــــــقـــــــــــَ  ال

  

 تـََر  َعَل  َهاَمِتِه كالرُبحُن ِ 

ْربَاسُ  : [دربس] . ، كِقْرَطاٍس  الّدِ  ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 .392/  3( اجلمهرة 1)
 .« بة»( عن التكملة وابألصر 2)
ن  مثا  جعفر : الشديد من الناس واإلبر وذكر الشاهد.( ورد يف التكملة ضمن 3)  تركيب مادة د خ س وفيه : والد خح
 .«عنه القر »( عن التكملة وابألصر 4)
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ْرَواِس  األََسدُ  وقال الّصاَغانِّي : هو ْرناس والّدِ كالّدِ
 ، وأَْنَشَد في العُبَاِب لُرْؤبَةَ : (1)

اسح و  َرميِح  ـــــــــــــــــــــَ  ُن هـــــــــــــــــــــُ اُن بـــــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــــرت حمجـــــــــــــــــــــَُ

ـــــــــــــــــــٍن ِدرحاَبسح     رِي ُث عـــــــــــــــــــُ ُه لـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــــبَن

  
 الَكْلُب العَقُوُر. : الدَّْربَاسُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و

ْخُم الشَِّديُد من اإِلبِِل. ، الدَُّرابِسُ و َجاِل ، قال الّشاعر : كعاُلِبٍط : الضَّ  عن ابِن َعبَّاٍد ، ومن الّرِ

ا  يـــــــــحـــــــــًا اَنِعســـــــــــــــــــــــَ لـــــــــِ َت طـــــــــَ يـــــــــح َت َألـــــــــحَ نـــــــــح وح كـــــــــُ  لـــــــــَ

ٍة     ــــــــــــــــــــَ ِف َذا رَاِوي ــــــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــــــُ املَح تـ  ُدرَاِبســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 عن ابن فاِرس. قال الشاِعر : : تَقَدَّم. تََدْربَسَ و

ةٍ  مـــــــــ  هـــــــــِ مـــــــــُ ـــــــــِ ىًت ل نح فـــــــــَ وا : مـــــــــَ ـــــــــُ ال وحُم قـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــح   ؟ِإَذا ال
َدرحبــــــــــَ َ     بِ ابَ  تــــــــــَ اكــــــــــِ نــــــــــَ َ

ُم املــــــــــ خــــــــــح ي الــــــــــرِّيــــــــــِ  فــــــــــَ  قــــــــــِ

  
مائّي البوتنجّي ، يُْعَرف باْبنِ  ِد بن علّي الّطِ ُد بُن ُمَحمَّ  : َحدََّث. ِدْربَاٍس  والشَّْمُس محمَّ

 : اسُم َكْلٍب بعَْينِه. قاَل الّراِجز : ِدْربَاسٌ و

 ا ُُمتح  ِلِدرحابسِ َأعحَددحُت ِدرحَواساً 
ّي.   وسيأْتي.عن ابن بَّرِ

 ، قال جَريٌّ الكاِهِليُّ : : الدَّاِهيَةُ  الدَّْرَدبِيسُ  : [دردبس]

وحمـــــــــــــــــاً و  ـــــــــــــــــَ يِن يف َذاَ  يـ ـــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــح ر بـ وح جـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  ل

َت     َت أَنــــــــــــح لــــــــــــح يــــــــــــَت وقـــــــــــــُ يــــــــــــ ُ َرضــــــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــــد رحَدبــــــــــــِ

  
 الَكبِير الِهمُّ. قالَهُ اللَّْيُث. وأَنشَد : الشَّْيخُ  : الدَّْرَدبِيسُ و

وُس  عــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ ٌة نـ مــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــاٍ  فــــــــــــــــــَ  أُم  عــــــــــــــــــِ

ُخ     يـــــــــــــــح تح والشـــــــــــــــــــــــــــــ  دح َدرحَدبـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ ُ قـــــــــــــــَ  َدرحَدبـــــــــــــــِ

  
 وتُْكَسُر فيه الدال : وهكذا كتبه أَبو َعْمٍرو اإِلياِدّي.

 ، قال الّشاِعُر : العَُجوُز الفَانِيَةُ  : الدَّْرَدبِيسُ و

وح  َك يف شــــــــــــــــــــــــــــَ اَءتــــــــــــــح ا جــــــــــــــَ يــــــــــــــُ   (2)َذرِهــــــــــــــَ  متــــــــــــــَِ

اُء     عــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــح ٌز لــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــِّ جــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــ ُ عــــــــــــــــــُ  َدرحَدبــــــــــــــــــِ

  
مراِء َسْوَداُء ، كأَنَّ َسواَدها لَْوُن الَكبِِد ، إِذا َرفَْعتَها واستَْشفَْفتَها َرأَْيتَها تَِشفُّ ِمثَْل لَِون العَنَبَِة الحَ  َخَرَزةٌ  : الدَّْرَدبِيسُ و أَْحَسُن مْنَها َمْنَظراً إِبِليسُ 

، تُِدرُّ  بالدَّرَدبِيس أََخْذتُه»في تَأِْخيِذِهنَّ إِيَّاه :  ، أَي تَتََحبَُّب بَها الَمْرأَةُ إِلى َزْوِجَها ، تُوَجُد في قُبوِر عاٍد. قال اللِّْحيَانِيُّ : وُهنَّ يَقُْلنَ  ِلْلُحبِّ  ،

 قال : تَعْنى بالِعْرِق اليَبِيس : الذََّكَر. التَّْفِسيُر له. .«الِعْرَق اليَبِيس

ا يُْستَْدرك عليه :  وِممَّ

 : الفَْيَشلَةُ : قاَل الشاِعر : الدَّْرَدبِيسُ 

ٍة  طحســــــــــــــــــــــــــَ ن  وفــــــــــــَ ٍر هلــــــــــــَُ بــــــــــــَ نح قـــــــــــــَ َن مــــــــــــِ عــــــــــــح  مجــــــــــــَ 

يـــــــــــــ ِ و     مِ  الـــــــــــــد رحَدبـــــــــــــِ ظـــــــــــــَ نـــــــــــــح
َ

اًل يف املـــــــــــــ قـــــــــــــابـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

  
 القَفَا. قال األَْصَمِعيُّ : هو َطَرُف العَْظِم الناتُِئ فَوَق القَفَا. أَنشَد أَبُو َزيد : ، بالّضّم : َعْظمُ  الدُّْرداقِسُ  : [دردقس]

يــــــــِر  بــــــــِ ِد الســــــــــــــــــــــ  نح َقصــــــــــــــــــــــح نح زَاَ  عــــــــَ تح مــــــــَ لــــــــَ ــــــــَ زايـ  تــــــــَ

ِن     ُه عــــــــــــَ ــــــــــــُ ت امــــــــــــَ ِف هــــــــــــَ ــــــــــــح ي ــــــــــــاسِ ابلســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــدِّرحق  ال

  
م : أَُظنُّ قافِيةَ البَْيت :  .الدُّْرَداقِِس  قاَل محّمُد بُن الُمَكرَّ
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 هكذا في سائر النَُّسخِ. يَِصلُ  وقال أَبُو ُعبَْيَدةَ : هو َعْظمٌ 

أِْس والعُنُقِ  (3)والصواب : يَْفِصُل  . ، كأَنَّه بَْيَن الرَّ وما أَْبعََد هذه  وقال األَْصَمِعّي : أَْحَسبَه ُروِميًّا ، أَْعَربَتْه العرُب. قال ابن فاِرس : ُروِميٌّ

ة. حَّ  من الّصِ

 قلُت : والصاُد لغةٌ فيه ، عن ابن َعبّاٍد ، كما سيأْتي إِن َشاَء هللا تعالى.

ْسمُ  ُء ،الشيْ  َدَرسَ  : [درس] ً يَْدُرُس ُدرُ  والرَّ يحُ  َدَرَستْهُ و َعفَا. ، بالّضّم : وسا ً  الّرِ َرْت عليه فَعَفَّتْه. َدْرسا . : َمَحتْه ، إِذا تََكرَّ  الِزٌم ُمتَعَّدٍ

 القَْوُم : َعفَّْوا أَثََره. َدَرَسهُ و

ُ  َدَرَستِ  ِمن الَمَجاِز :و ً  الَمْرأَة ً و ، بالفَتْح ، تَْدُرُس َدْرسا ، ِمْن  َداِرسٌ  وهي  اللِّْحيَانِيُّ به َحْيَض الَجاِريِة.وَخصَّ  حاَضتْ  ، بالّضّم : ُدُروسا

ٍس  نِْسَوةٍ   .َدَواِرسَ و ُدرَّ

ّم ، يَْدُرُسه الِكتَابَ  َدَرسَ  ِمن الَمَجاِز :و  ، يَْدِرُسهو ، بالضَّ

__________________ 
 .«الدرداس»( عن التكملة وابألصر 1)
 .«شوذهلا متي »( عن اللسان وابألصر 2)
 وهي عبارة اللسان.( 3)
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ر ا ةً و  ا ابلَفتحح ا َدرحســـــاً  ابلَكســـــح َتُح ا ِدرَاســـــَ ِر ا ويـُفح ويف اأَلســـــاس : َكر َر ِقرَاَءَته ويف  قـََرأَه. ا كِكَتاٍب : ِدرَاســـــاً و  ا ابلَكســـــح
ان  هُ ]و اللِّســـَ ِظِه. وقا  غريُه :  (1) [ا من ذِلكَ  داَرســـَ ه َدرحســـاً  الِكتابَ  َدَرسَ  كبَن ه عاَنَده َحىّت انـحَقاَد  ِِفح ُرســـُ ُ بَكثحرة  َيدح : َذلِل 

 .كَبدحَرَسه  الِقرَاَءِة َحىّت َخف  ِحفحظُه عليِه من ذِلك.
ُتمْ )َحْيَوةَ :  (2)عن ابِن ِجنِّي قال : ومن الّشاذِّ قَِراَءةُ أَبي   أَي ِمْن َحّدِ َضَرَب. (3) تَْدُرُسونَ  (َوِبا ُكن ْ

سهُ وَ  ً َدرَّ د للُمبَالَغة ، ومنهتَْدِريسا ُس الَمْدَرَسة . قال الصاغانِيُّ : ُشّدِ  .ُمَدّرِ

َمْخَشِريُّ : سَ و الِكتَاَب ، َدَرسَ  وقال الزَّ َره عن ِحْفظ. درَّ  َغْيَره : َكرَّ

 المرأَةَ : نََكَحها. َدَرسَ  وفي األََساس : الَجاِريَةَ : َجاَمعََها. َدَرسَ  ِمن الَمَجاِز :و

ً  الِحْنَطةَ  َدَرسَ  الَمَجاِز : ِمنو ً و يَْدُرُسَها َدْرسا  قال ابُن َميَّادةَ : داَسَها. : ِدَراسا

ا ح  تــــــــــَ ًة اِبلــــــــــر ســــــــــــــــــــــــح طــــــــــَ نــــــــــح َت حــــــــــِ ــــــــــح رَتَي ال  اشــــــــــــــــــــــــح  هــــــــــَ

ا     رَاَء ممــــــــــــــــــِ  رَا ح  َدَرسَ لــــــــــــــــــَح ح (4)ابــــــــــــــــــُن خمــــــــــــــــــِ
 

  
 القاف َرَجٌز.هكذا أَْنَشَدهُ. قال الّصاَغانِيُّ : وليس البِن َميَّاَدةَ على 

َراسُ و ، إِذا ِديَس ، ُدِرسَ  الطعاَم : داَسهُ ، يََمانِيَةٌ ، وقد َدَرسَ و يَاُس  الّدِ : الّدِ
 ، بلُغَِة أَهِل الّشاِم. (5)

ً  البَِعيرُ  َدَرسَ  من الَمَجاِز :و  ، قال َجِريٌر : َجِرَب َجَرباً َشِديداً فقُِطرَ  : يَْدُرُس َدْرسا

ريًا  عـــــــــــــــِ ُم بـــــــــــــــَ وارُكـــــــــــــــُ تح نـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــاً رَكـــــــــــــــِ   َدارِس
رِي     عـــــــــــِ ٍب وبـــــــــــَ َح راكـــــــــــِ وِ  أَفحضـــــــــــــــــــــــــَ (6)يف الســـــــــــــــــــــــــ 

 

  
اج : الدَّْرسُ و .الدَّْرِس  ٌء منٌء َخِفيٌف ِمن الَجَرِب قيل : بِه شيقال األَْصَمِعيُّ : إِذا َكان بالبَعير َشيْ  ُل ما يَْظَهُر منه. قال العَجَّ  : الَجَرُب ، أَوَّ

فــــــــــَ  ــــــــــَورحِس َبصــــــــــــــــــــــــح رَاَر ال فــــــــــِ ِ  اصــــــــــــــــــــــــح بــــــــــح يــــــــــُ لــــــــــح  ر  لــــــــــِ

يـــــــــَم     ِح َعصـــــــــــــــــــــــِ َرِ  الـــــــــن ضـــــــــــــــــــــــح نح عـــــــــَ  (7) الـــــــــد رحسِ مـــــــــِ
  

 ِمَن اأَلَذ  وِمنح ِقراِف الَوقح ِ 

 ُء الَخِفيُف ِمن الَجَرِب. وقيل : ِمَن الَجَرِب يَْبقَى في البَِعيِر.وقيل : هو الشَّي

ً  الثَّْوبَ  َدَرسَ  ِمن الَمَجاِز :و ً  ُهوَ  فَدَرسَ  أَْخلَقَه ، : يَْدُرُسه َدْرسا ْسمُ  َدَرسَ  ، قال أَبو الَهْيثَم : هو مأَُخوذٌ ِمن الِزٌم ُمتَعَدٍّ  : َخلََق ، َدْرسا  الرَّ

 ً يُح. َدَرَستْهو ، ُدُروسا  الّرِ

 ابُن فاِرٍس : أَِخَذ من الَحْيِض. . قالأَْدراٍس  أَبُو ، وفي العُبَاب : : فَْرُج المرأَة ِدَراٍس  (8) أَبو ومن الَمَجاِز :

 وهو َمَجاٌز. ويُقَال : هو َمْن بِه ِشْبهُ ُجنُوٍن. : الَمْجنُوُن. الَمْدُروسُ و

يَاَضةُ  الدُّْرَسةُ و ّمِ : الّرِ  ، قال ُزَهْيُر بُن أَبِي ُسْلَمى : ، بالضَّ

ِو وَ  فــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ م ِإدحهــــــــــاٌن َويف ال ــــــــــح ل ةٌ يف ا ــــــــــِح   ُدرحســــــــــــــــــــــــَ
ُدِ  وَ     اصـــــــــــــــــــح رِّ فـــــَ اٌة ِمَن الشــــــــــــــ  ِ  َمنحجـــــَ دح (9)يف الصـــــــــــــــــــِّ

 

  
 أَثَُره َحتَّى َخِفَي. ُدِرسَ  ، كأَنّه الطَِّريُق الَخِفيُّ  ، بالفَتْح : الدَّْرسُ و

ُرسُ و  .كالدَّاِرِس  ، كأَِميٍر. وفي التَّْكِملَة : كالدَِّريِس  بالكسر : َذنَُب البَِعيِر ، ويُْفتَُح ، ، الّدِ

ْرسُ و  ، وفي قَِصيِد َكْعٍب : ِدْرسانٌ و أَْدراسٌ : : ج  الَمْدُروِس و ، كالدَِّريِس  الثَّْوُب الَخلَقُ  : الّدِ
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 (10)َمبحُكوُ   الدِّرحسانِ ُمَطر ُح الَبزِّ و 
ُل :  وقال الُمتَنَّخِ

 َ اح اَ  بـــــــــــــَ دح حـــــــــــــَ هِ قـــــــــــــَ يـــــــــــــح ٌة  َدرِيســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ َؤوِّب  مـــــــــــــُ

ــــــــــــزُ     زِي ِعضــــــــــــــــــــــــــاِه اأَلرحِض هتــــــــــــَح ــــــــــــِ ا ب ٌض هلــــــــــــََ  ِمســــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( زايدة عن اللسان.1)
 .«ابن حيوة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .79( سورة آ  عمران اآية 3)
 وهنا.( يف التهذيب : محراء بد  لراء ا قا  : وأراد اب مراء برّة محراء يف ل4)
 حتريف.« الدرايس»( يف املطبوعة الكويتية : 5)
 ( يف الديوان : ركبت راببكم بد  ركبت نواركم ا وأفضح عن التهذيب وابألصر أفصح ويف الديوان أنصح.6)
 .«عظيم الدرس»( عن التهذيب واللسان وابألصر 7)
 ويف اللسان فكالقاموس.« أم أدراس»( عن القاموس وابألصر 8)
 يف التهذيب واللسان لكعب بن زهري.( نسب 9)
 ( ديوانه وصدره :10)

 ال يزا  بواديه أخو ثقةٍ و 
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قَال : نعْم ، إِذا قَتََل َجِليَسه ،  ؟[(2)ويَُضيِّع ِذَماَره ]يَْقتُُل الَمِلُك جاَره أَ  َمجِلِس النُّْعَماِن َجِليَسه ، فَأََمر بقَتِْله ، فقَاَل : (1)قَتَل رُجٌل فِي و

َراَسةِ  من ُمْشتَقًّا ليس وسلمعليههللاصلىالنّبِيُّ  إِْدِريسُ [ و(2)أَي بَِساَطه ] َدِريَسه وَخَضبَ   كما تََوهََّمه َكثِيُرونَ  ، في كتاِب هللا عزَّ وَجلَّ  الّدِ

، كَصبُور. وقِيَل : بفَتح النُّوِن. وقِيَل : بل األُولَى ُمْهَملَةٌ. وقال أَبو زَكِريّا : هي ِعْبَرانِيَّة ، وقال غيُره  ألَنهُ أَْعَجِميٌّ ، واسُمه َخنُوخُ  ونَقَلُوه ؛

ُل. أَْو أَْحنُوحُ  ُسْريَانِيّة. :  ، بحاٍء مهَملة ، كما في ُكتُب النََّسب ، ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب هكذا ، واألَكثُر األَوَّ

انِّي في  وسلمعليههللاصلىُوِلَد قَْبَل موِت آدَم عليِه السَّالُم بمائِة َسنٍَة ، وهو الَجدُّ الرابُِع واألَْربَعُوَن لسيِّدنا َرُسوِل هللا  ، على ما قَالَهُ ابُن الَجوَّ

مة الفاِضِليَّة َي به لَكثَْرةِ  يَْنَصِرُف ، للعَلِميَّة والعُْجَمة. وقيل : وهو اسٌم أَْعَجِميٌّ ، ال: وقاَل ابُن َخِطيِب الدَّْهَشة  .الُمقَّدِ ، ليكوَن  َدْرِسه إِنََّما ُسّمِ

. ُل أََصحُّ  َعَربِيًّا. واألَوَّ

يَ   وسلمعليههللاصلىه أََحَد أَجداِده الثَّالثِيَن َصِحيفَةً التي أُْنِزلَْت عليه. هذا قَْوُل أَْهِل النََّسب. وكونُ  ِلَدْرِسه ؛ إِْدِريسَ  وقال ابُن الَجّوانِّيِ : ُسّمِ

ةُ النََّسِب ، كَشْيخِ الشََّرِف العُبَْيدِلّي وغيِره.  ْوض : أَنَّه ليَس بَجّدٍ لنُوحٍ ، وال ُهَو في َعُمود وهو الَِّذي نَصَّ عليه أَئمَّ ح السَُّهْيِليُّ في الرَّ صرَّ

 .«قال هل ِحيَن لَِقيَه : َمْرَحباً باألَخِ الّصاِلح» بَن العََربِّي يقوُل ويَْستَْشِهُد بَحِديِث اإِلسراِء :النََّسب. قال : كذِلَك َسِمْعُت شيَخنَا أَبا بَْكِر 

 قال : والنَّْفُس إِلى هذا القَْوِل أَْميَُل.

 .(3) الذََّكر : ُكْنيَةُ  إِْدِريسَ  أَبُوو

 *. [كِمْنبَرٍ  الِمدَرسُ و]

، قال ابُن  اليَُهودِ  ِمْدَراسُ  فيِه ِكتَاُب هللا ، ومنه (4) يُْدَرسُ  الذي الَمْوِضعُ  ، وهو بالكسِر : الِمْدَراسَ  َحتَّى أَتَى»الَحِديث : ِمَن الَمَجاِز : في و

 ِسيَده : وِمْفعَاٌل َغِريٌب في الَمَكاِن.

ْرَواسُ و  قال الّشاِعُر : ، بالَكْسر : َعلَُم َكْلبٍ  الّدِ

 ِلِدرحابِس ا ُُمتح  اً ِدرحَواسَأعحَددحُت 
يرافِيُّ :ِدْرواسٌ  قال : هذا كْلٌب قد َضِرَي في ِزقَاِق السَّْمِن ليأْكلََها ، فأََعدَّ له َكْلباً يُقَال له :  . وأَنشد الّسِ

ا  نــــــــَ ــــــــُ رِبـ رِّ َيضــــــــــــــــــــــح يــــــــرُت الــــــــطــــــــ  قــــــــِ ا واَبَت ســــــــــــــــــــــَ نــــــــَ تــــــــح  بــــــــِ

ُح     بــــــــــــــح ــــــــــــــَ رَااَن نـ ُدوِ  قــــــــــــــِ َد الــــــــــــــنــــــــــــــ  نــــــــــــــح  ِدرحَواسِ عــــــــــــــِ

  
ْرَواسُ و أِْس ِمَن الِكاَلبِ  : الّدِ  ، كذا في التَّْهِذيب. الَكبِيُر الرَّ

ْرَواسُ و  الَجَمُل الذَّلُوُل الغَِليُظ العُنُِق. : الّدِ

اُء :  .ِدْرَواسٌ  : الِعَظاُم ِمن اإِلبِل. َواِحُدَها : الدََّراِوسُ  وقال الفَرَّ

ْرَواسُ و  الغَِليُظ العُنُِق. الشَُّجاعُ  : الّدِ

ْرَواسُ و يَرافِّيِ ، الغَِليُظ ، وهو العَِظيُم أَيضاً ، وقيل : األََسدُ  : الّدِ أِْس ، وقيل : الشَِّديُد ، عن الّسِ ْرياِس  هو العَِظيُم الرَّ ، باليَاِء التَّْحتِيَّة  (5) كالّدِ

ْريَاسُ  ْهِذيِب :، قُِلبَت الواُو ياًء. وفي التَّ  ِدْرَواسٌ  ، وهو في األَصِل : ْربَاس ،  (6)، باليَاِء  الّدِ : الَكْلُب العَقُوُر. وفي بَْعض النَُسخ : كالّدِ

َدة. وبُكّلِ ذلك ُرِوَي قوُل ُرْؤبَةَ السابُِق في   .«د ر ب س»بالموحَّ

سُ  من الَمجاز :و ُجلُ  الُمَدّرِ ٍث : الرَّ ر له ، ومنه، أَي التِّاَلَوةِ با الدَّْرِس  الَكثِيرُ  ، كُمَحّدِ ُس الَمْدَرَسةِ  لِكتَابة والُمَكّرِ  .ُمَدّرِ

سُ  من الَمَجاِز :و ب ، الُمَدّرِ ب. كُمعَظٍَّم : الُمَجرَّ  ، كذا في األَساس ، وفي التكملة : الُمَدرَّ

 ، وهو الَجَرُب. قال لَبِيٌد يذُكُر الِقيَاَمةَ : الدَّْرِس  ، من : الِذي قَاَرَف الذُّنُوَب وتَلَطَّخ بَِها الُمَداِرسُ  من الَمَجاِز :و

ُر  خـــــــــــــــِ دح وحَم ال يـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ َداِرسَ يـ
ُ

 يف الـــــــــــــــر حح  املـــــــــــــــ

َذاُر     تــــــــــــــــــــــِ رَاَءٌة واعــــــــــــــــــــــح ِة ِإال  بـــــــــــــــــــــــَ (7)مــــــــــــــــــــــَ
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 الذي قََرأَ الُكتَُب. الُمقَاِرئُ  هو أَيضاً :و

َراَسةُ و الُمَداَرَسةُ و  فسََّرهوفي قَِراَءة ابِن َكثِيٍر وأَبِي َعْمٍرو ،  (8) َداَرْستَ  ليَقُولُواوَ  : الِقَراَءةُ ، ومنه قولُه تعالَى : الّدِ

__________________ 
 .«من»( عن األساس وابألصر 1)
 ( زايدة عن األساس.2)
َرُس كمنرب الِكتاُب.( بعدها يف القاموس 3)  : واملِدح
 ما با معكوفتا سقرت ابملصرية والكويتية. (*)
 ( يف القاموس : املوضض يقرأ فيه القرآن.4)
 ( يف القاموس : كالدرابس وعل  هامشه عن نسخة أخر  كالدرايس ابلياء.5)
 ـ. ابلباءـ  ( يف التهذيب املطبوع : الدرابس6)
 والتهذيب. 11وما أثبت عن الديوان ص « براءًة واعتذاراً . إال .. قوم»( ابألصر : 7)
 .105( سورة األنعام اآية 8)



7715 

 

ن  ا قـََرأحَت عل  الَيُهوِد ا وقـََرُ وا َعَليحكَ  ابُن َعّباٍس رضــــــــي   َعنحُهَما بقوله : َره هكذا. وقرأَ اَ ســــــــَ وبه قـََرأَ جُمَاِهٌد ا وَفســــــــ 
َهاِن ا َأحُد ا :ا بفتح الس َداَرَستح  الَبصحرِي  : . وسلمعليههللاصلىالَيُهوُد  م داً  َداَرَستِ  ا وسكوِن التاِء ا وفيه َوجح
تِ  والثاين : َة ا حىت   َداَرســــــَ ُد 

ائَِر الُكُتَب ا َأّي ما فيها ا وطَاَولَتحَها امل ُكر  َواِحٍد منها ا َأي  َُِي وَذَهَب   َدَرسَ  اآاَيُت ســــــَ
َثرُه.  َأكح
 اليَُهوَد. وسلمعليههللاصلىالنبيُّ  َداَرسَ  أَي َداَرسَ  ألَْعَمُش :وقرأَ ا

 كذا في العُبَاِب.

 أَي قََرأَْت ُكتَُب أَْهِل الِكتَاِب. َدَرْستَ  وقُِرَئ :

 ، أَي تَعَلَّْمَت. َدَرْستَ  : ذاَكْرتَُهم. وقال أَبو العَبّاس : َداَرْستَ  وقيل :

أَي هذا الَِّذي تَتْلُوه علينا قد تََطاَوَل  أََشدُّ ُمبَالَغةً. وقال أَبُو العَبّاِس : َدُرَستْ و ، أَي هِذه أَْخبَاٌر قد َعفَْت وانَمَحْت. َدَرَستْ و َدُرَستْ  وقُِرَئ :

 وَمرَّ بِنا.

ْسُم : اْنَدَرسَ و  اْنَطمَس. الرَّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 هو َمَجاٌز. قال الشاِعر :، أَي َخلٌَق ، و َدِريسٌ  ِدْرٌع ،

اُه  ــــــــــــَ ن ــــــــــــح ــــــــــــ َ َمضــــــــــــــــــــــــــَ  وَورِثـ ٍة  َدرِي اضــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــَ  مــــــــــــُ

هح و     لـــــــــــــُ ائـــــــــــــِ ِويـــــــــــــاًل محـــــــــــــَ ِداين طـــــــــــــَ نـــــــــــــح َ  هـــــــــــــِ يـــــــــــــَ ـــــــــــــح  أَبـ

  
 كذلك. َدِريسٌ  ، وِمْغفَرٌ  َدِريسٌ  وَسْيفٌ 

ً  الناقَةَ  َدَرسَ و  : َذلَّلها وَراَضَها. يَْدُرُسها َدْرسا

َراسُ و يَاُس. الّدِ  : الّدِ

 فيه. يُْدَرس ، بالَكْسر : الَمْوِضع ْلِمْدَرسُ او (1) الِمْدَراسُ و

 أَيضاً : الِكتَاُب. الِمْدَرسُ و

 ُكتُِب اليهوِد. وِمْفعٌَل وِمْفعَاٌل من أَبنية المبالَغَة. (2) ِدَراَسةِ  : صاِحبُ  الِمْدراسُ و

 .َدَرْستُها ، أَي ادَّاَرْستَُهاو ، تََداَرْستَُهاو الُكتَُب ، داَرْستُ و

َدهُ ، لئِالَّ يَْنَساهُ ، وهو َمَجاٌز. تََداَرسَ و  القْرآَن : قرأَه وتَعَهَّ

ُد للَشيْ  الُمَداَرَسةِ  وأَْصل ياضةُ والتعهُّ  .الَمْدَرَسِة الَمَداِرسُ  ِء. وَجْمعُ : الّرِ

ٌد. َمْدُروسٌ  وفَِراشٌ   : ُمَوطَّأٌ ُمَمهَّ

 : األَكُل الشَِّديُد. الدَّْرسُ و

 : لم يُْرَكْب. يُْدَرسْ  وبَِعيٌر لم

ً و ْسُت أَْدَراسا ْلُت أَْشَماالً  تََدرَّ  .(3)، وتََشمَّ

ً  ولَبِسَ  ً  وبََسطَ  َدِريسا  : ثَْوباً وبَِساطاً َخلَقاً. َدِريسا
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 : َكثَُر طاِرقوه حتَّى َذلَّلوه. َمْدُروسٌ  وَطِريقٌ 

 يقَُها.النَّعَِم : َطرِ  َمْدَرَسةُ و

 وكلُّ ذِلك َمَجاٌز.

اسُ  وأَبو َمْيُمونَةَ   بُن إِْسَماِعيَل ، كَشدَّاٍد ، الَمْدفُون بفاَس ، له ِرَوايةٌ. َدرَّ

ثوَها. اإِلْدِريِسيُّونو  : بَْطٌن كبِيٌر من العَلَِويّة بالَمْغِرب ، منهم ملوُكَها وأَُمَراُؤَها وُمَحّدِ

اِزيَن. َداِرس وَشْبَرى  : من قَُرى ِمْصَر ، وهي ُمْنيَةُ القَزَّ

 ، أَهملَه الَجْوَهِرّي. ، كِقْرَطْعبٍ  ِدْرَعْوسٌ  بَِعيرٌ  : [درعس]

: َغِليٌظ َشِديٌد ،  ِدْرَعْوسٌ  ، هكذا نقَلَه الصاغانِّي ، في ِكتَابَْيِه. ونَقَلَه األَْزَهِريُّ وَغْيُره عنه : بَِعيرٌ  خْلقِ َحَسُن ال وقال ابُن األَْعَراِبّيِ أَي

يِن.  وَسيَأْتِي أَيضاً في الّشِ

َرْفسُ  : [درفس] َرْفسُ  . وقال األَُمِويُّ :، قالَه الَجْوَهِريُّ  ِدَرْفَسةٌ  ، ونَاقَةٌ  . كِحَضْجٍر : العَِظيُم من اإِلبِلِ الّدِ ْخُم العَِظيُم. : الّدِ  البَعيُر الضَّ

َرْفسُ و جالِ  : الّدِ ْخم ِمن الّرِ ْرفَاِس  ، عن ابِن فاِرٍس ، الضَّ  فيهما. كالّدِ

َرْفسُ  قال َشِمٌر :و قَيَّاِت : العَلَُم الَكبِيُر. : الّدِ  وأَْنَشَد البِن قَْيِس الرُّ

ُة  رحقـــــــــــَ ُه خـــــــــــِ نـــــــــــ  كـــــــــــِ مح  فـــــــــــح ِ الـــــــــــدِّرَ تـــــــــــُ َن الشــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــِ

ا    رُِّج اأَلمجــــــــــــــــــــََ فــــــــــــــــــــَ ٍث يـــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــَ  ِس كــــــــــــــــــــَ

  
َرْفسُ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. الَحِريرُ  : الّدِ

ُجل َدْرفَسَ و َرْفسَ  َرِكبَ  : َدْرفََسةً  الرَّ  ، نقله الّصاَغاِنيُّ عن ابِن َعبّاٍد. ِمن اإِلبِِل ، أَو َحَمل العَلََم الَكبِيرَ  الّدِ

__________________ 
 .«واملدارسة»( عن اللسان وابألصر 1)
 .«دارسة»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( يف األساس : وتسّملُت ألااًل.3)
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ْرفَاسُ و قَبَِة ، عن ابِن َعبّاٍد. : األََسُد العَِظيمُ  الّدِ  الرَّ

 * وِمما يُْستَْدَرك عليه :

 ، النّاقَةُ السَّْهلَةُ السَّْيِر. وقِيَل : هي الَكثِيَرةُ لَْحِم الَجْنبَْيِن. َرْفسُ الدِّ 

 ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. ، كفََدْوَكٍس  الدََّرْوَمسُ  : [درمس]

 الَحيَّةُ. وقال الّصاَغانِّي : هو

ُجُل : َدْرَمسَ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. َسَكتَ  الرَّ

 ، كذا في اللَِّساِن والتَّْكِملَِة. َء : َستََرهالشَّيْ  َدْرَمسَ  : (1)قال ابُن ُدَرْيٍد و

َجاِل واإلِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ نَْقالً عن اللَّْيِث : هو ، كعاُلِبطٍ  الدَُّرانِسُ  : [درنس] ْخُم الشَِّديُد من الّرِ  بِلِ الضَّ

 ، قاَل :

ا  يــــــــحــــــــًا انِعســــــــــــــــــــــَ لــــــــِ َت طــــــــَ يــــــــح َت أَمحســــــــــــــــــــــَ نــــــــح وح كــــــــُ ــــــــَ  ل

ٍة     ــــــــــــــــــــَ َف َذا رَاِوي ــــــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــــــُ املَح تـ  ُدرَاِنســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْل. َدة ، فتأَمَّ  هكذا أَْنَشَده. وقد تَقَدَّم له ذلك بعَْينِه في الدَُّرابِِس ، بالُمَوحَّ

ْرنَاسُ و  نقلَه الّصاَغانِيُّ ، عن ابِن َعبّاٍد. : األََسُد. الّدِ

لنوُن زائدةً ، َمأُْخوذٌ من الدَّْرِس ، وقاَل أَبو َسْهٍل الَهَرِويُّ : إِذا َجعَْلتَه اْسماً له تكوُن النوُن فيه أَْصِليَّةً ، ويجوز أَْن يكوَن َوْصفاً له ، وتكون ا

 لتَْذِليلِه وتَْليِينِه ، إِيَّاها. (2)الناِس فيِه ، فَكأَنَّ األََسَد ُوِصَف بذِلَك من قوِلهم : َطِريٌق َمْدُروٌس ، إِذا َكثَُر أَْخذُ 

ْرَهْوسُ  : [درهس] أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمْكتُوٌب في سائِر األُُصوِل باألَْسَوِد ، وُمْلَحٌق بهاِمِش الّصحاح  ، قال الّصاغانِيُّ : ، كِفْرَدْوٍس  الّدِ

 ، قال ُرْؤبَةُ : الشَِّديدُ  وكأَنَّه سقََط من نُْسَخِة الّصاَغانِّيِ ، وَمْعنَاه :

اَرٍ   بـــــــــــــــــــــَ نح مـــــــــــــــــــــُ َض مـــــــــــــــــــــِ وحسِ مجـــــــــــــــــــــَ    ِدرحهـــــــــــــــــــــَ
وحسِ     نــــــــــــ  ٍ  خــــــــــــِ ابــــــــــــِ نــــــــــــَ َو  خــــــــــــُ ِر الشــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــح  عــــــــــــَ

  

ِس   (3)َذا َهاَمٍة وُعُنٍ  ِعلحَطوح

ّمِ : الَكثِيُر اللَّْحِم من كّلِ ِذي لَْحٍم ، والشَِّديدُ  ، الدَُّراِهسُ و ، ِمثُْل الدََّهاِرِس ، عن ابِن األَْعَرابّي. : الشََّدائِدُ  الدََّراِهسُ و ، قالَهُ الّصاَغانِيُّ ،  بالضَّ

َجال. الدَُّراِهسُ  عن ابن َعبّاد. وفي اللَِّسان :  : الشَِّديُد من الّرِ

 : * ومما يستدرك عليه : [دريس]

ْريَْوسُ ال َجال. هكذا نقلَه صاِحُب اللَِّساِن. قاَل : وال أَْحَسبَُها َعَربِيَّةً َمْحَضةً. ّدِ  ، كِفْرَدْوٍس : الغَبِيُّ من الّرِ

 َء في التُّراِب : أَْخفَْيتهُ.الشيْ  َدَسْستُ و ، قاله اللَّْيُث. اإِلْخفَاءُ  ٍء ، وهو :َشْيئاً تحَت َشيْ  َدسُّكَ  : الدَّسُّ  : [دسس]

ابِ ) يَُدسُّهُ  (َأمْ )وإِْدَخالُه ، ومنه قوله تَعالَى :  ءِ ِء تحَت الشيْ َدْفُن الشيْ  أَيضاً : الدَّسُّ و ِميَر  (4) (يف الرتُّ أَي يَْدفِنُه ، أَي الموؤوَدة ، وَردَّ الضَّ

يَسى على لفِظه. قالَهُ األَْزَهِريُّ ، ّسِ يَصى. كالّدِ  كِخّصِ

نَانُ  ، كأَِميٍر : الدَِّسيسُ و  ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ. الدََّواءُ  (5) ال يَْقلَعُه الذي الصُّ

س  ِليَأْتِيََك باألَْخبَارِ  تَُدسُّه َمنْ  : الدَِّسيسُ و  .(6)، وهو َشبِيهُ الُمتََحّسِ

ونه اْنَدسَّ  ويُقَال : ة يَُسمُّ  .الّداُسوسَ  فاُلٌن إِلى فاُلٍن يأْتِيِه بِالنَّمائِم. والعامَّ
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 ، عن ابن األَْعَرابِّيِ. الَمْشِويُّ  : الدَِّسيسُ و

تَْين : األَِصنَّةُ  الدُُّسسُ و  ، عنه أَيضاً. الفائَِحةُ  (7)الدَّفَِرة  ، بَضمَّ

اِء ولَْيُسوا ِمْنُهمُ الُمَراُؤوَن بِأَْعَماِلهم ، يَْدُخلُ  : الدُُّسسُ و  ، عنه أَيضاً. وَن مع القُرَّ

يها العرُب : الُحْلَكةَ َوبناتِ  : َشْحَمةُ األَْرِض  الدَّسَّاَسةُ  قال أَبو َخْيَرةَ :و  ، وهي العَنََمة. قال األَْزَهِريُّ : وتَُسّمِ

__________________ 
 .334/  3( اجلمهرة 1)
 .«لذلك» ( عن املطبوعة الكويتية وابألصر2)
 ( العلطوس : الطوير.3)
 .59( سورة النحر اآية 4)
 ( القاموس واللسان ويف التهذيب : الذي ال يقل  الدواء.5)
 ( يف اللسان : شبيه ابملتجس .6)
 ( عن التهذيب واللسان ويف األصر : الزفرة.7)
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 .(1)الن َقا ا تـَُغوُص يف الر محِر كما يـَُغوُص ا ُوُت يف املاِء ا وهبَا ُنَشبُه بـََناُت الَعَذاَر  
ْرُب و (2) [ال]أَْحَمُر كالدَِّم ُمَحدَُّد الطََّرفَْيِن ، ال يُْدَرى أَيُّهما رأُْسه ، غِليُظ الِجْلَدةِ  : َحيَّةٌ َخبِيثَةٌ  الدَّّساسُ و ليَس بالضَّخِم ، َغِليٌظ. يأُْخذ فيه الضَّ

 الدَّّساسُ  هكذا قرأْتُه بَخّطِ َشِمٍر. وقال ابن ُدَرْيٍد : وهو َضْرٌب من الَحيَّاِت ، ولم يَُحلِّْه. وقال أَبو َعْمرو :: قال األَْزَهِريُّ  وهي النَّكَّاُز. قال :

في التَُّراِب فال يَْظَهر للشَّْمِس ، وهو على لوِن القُْلِب من  يَْنَدسُّ  ْخبَُث الَحيّاِت ،في الَحيَّاِت : هو الذي ال يُْدَرى أَيُّ َطَرفَْيِه رأُْسه ، وهو أَ 

 الذََّهِب الُمَحلَّى.

ّمِ : لُْعبَةٌ  الدُّسَّةُ و  ِلِصْبيَاِن األَْعَراِب. بالضَّ

ً  ءَ الشي َدسَّ و  َدسََّسها أَي ، (3) َدّساها َوقَْد خاَب َمنْ  ومنه قولُه تَعَالَى :ـ  َراِهيةَ التَّْضِعيفاألَِخيَرةُ على البََدِل ، كَ ـ  َدسَّاهُ و َدسََّسهو ، يَُدسُّه َدّسا

، والسَِّخيُّ يُْبِرُز َمْنِزلَه فيَْنِزُل َعلَى الشََّرِف  ألَنَّ البَِخيَل يُْخِفي َمْنِزلَه ومالَه ، من الظَّّنِ ، كتََظنَّْيُت في تََظنَّْنتُ  ، أُْبِدلَْت بعُض ِسيناتَِها ياًء ،

اج. جَّ اء والزَّ يفاِن وَمْن أَراَده ، ولكّلٍ َوْجهٌ. قاله الفَرَّ : أَْفلَح َمن َجعََل نَْفَسه َزِكيَّةً ُمْؤِمنَةً ، وخاب  أَو َمْعنَاه من األَْرض ، ِلئالَّ يَستَتَِر على الّضِ

اُء. أَو المعنى  هللا َدسَّاها َخابَْت نَْفسٌ  َمْعنَاه : أَو كذا نَقَلَه ثَْعلٌَب ، عن ابِن األَْعَرابِّي. الّصاِلِحيَن وليَس ِمْنُهمنَْفَسه مع  َدسَّ  َمن تَعَالى. قالَهُ الفَرَّ

َدقَِة والّطاَعِة.نَْفَسه ف َدسَّى : َجعَلََها َخِسيَسةً قَِليلَةً بالعََمِل الَخبِيِث. ويُقَال : خاَب َمنْ  َدسَّاها :  أَْخَملََها بتَْرِك الصَّ

 .َدسَّهُ  ، وقد : اْنَدفَنَ  اْنَدسَّ و

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

ً  ، أَي َدّخاُل وقيل : َدسَّاسٌ  الِعْرقُ  ةٍ وقَْهٍر. َدسَّهُ َدّسا  ، إِذا أَْدَخلَه بقُوَّ

 : إِْخفَاُء الَمْكِر. الدَِّسيسُ و

 . وقدَمْدُسوسٌ  : نَْفُس الِهنَاِء الِّذي تُْطلَى به أَْرفَاُغ اإِلبِِل ، وبَِعيرٌ  الدَّسُّ و .الدَِّسيَسةُ  الٍن يَأْتِيِه بالنََّمائِِم ، وهو َمَجاٌز ، وهيفاُلٌن إِلى فُ  اْنَدسَّ و

 ً ة : َدسَّه َدّسا مَّ  : لَْم يُبَاِلْغ في ِهنَائِه. قال ذُو الرُّ

ــــــــــــــــــ   بَن رَاِة كــــــــــــــــــَ ر اَ  الســــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ ا   بـ ــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــَ  ُه تـ

اٍن     جـــــــــَ يـــــــــُ  هـــــــــِ نـــــــــِ ُر  ُدس  فـــــــــَ اعـــــــــِ ســـــــــــــــــــــــَ
َ
ُه امل نـــــــــح (4)مـــــــــِ

 

  
الَمْعنَى : أَنَّ البَِعيَر إِذا َجِرَب في َمساِعِره لم يُْقتََصْر ِمن ِهنائِه على َمْوِضعِ الَجَرِب ، ولِكن يُعَمُّ  .«بالدَّّسِ  لَْيَس الِهنَاءُ »ومن أَْمثَالهم : 

ُجِل يَْقتَِصُر ِمن َعلَى ما يَتَبَلَُّغ  [صاِحبِهِ ] (5) قََضاِء حاجةٍ  بالِهنَاِء َجِميُع ِجْلِده ؛ لئالَّ يَتَعَدَّى الَجَرُب َمْوِضعَه فيَْجَرَب َمْوِضٌع آَخُر. يُْضَرُب للرَّ

 بِه وال يُبَاِلُغ فيها.

ا يُْستَْدَرُك عليه : [دسنس]  : * وِممَّ

ّمِ : قَْريَةٌ بالبَُحْيَرة ، وقد تُْعَرفُ  ُدُسونِس  الَمقَاِريِض ، وقد َوَرْدتَُها. بُدُسوِنِس  ، بالضَّ

 َحَشاهُ. : َدَعَسه ، وقد ، كالَمْنعِ : َحْشُو الِوَعاءِ  الدَّْعسُ  : [دعس]

ً  اإِلبُِل الطَِّريقَ  َدَعَستِ  يُقَال : ِشدَّةُ الَوْطِء. : الدَّْعسُ و  ، إِذا َوِطئَتْه َوْطأً شِديداً. تَْدَعُسه َدْعسا

 ، أَي َسْلُخ الشاةِ ، ففيه ثاَلُث لُغَاٍت ، بالحاِء والخاِء والعين. كالدَّْحِس في السَّْلخِ  : الدَّْعسُ و

 ، وقِيَل : هو األَثَُر الَحِديُث البَيُِّن. قال ابُن ُمْقبِل : األَثَرُ  : الدَّْعسُ و

ٍر و  هــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن ِه  َدعــــــــــــــح ُ مــــــــــــــَ ــــــــــــــِ يِّ ب طــــــــــــــِ
َ

 آَ ِر املــــــــــــــ

ا    رحنـــــــــيـــــــــنــــــــــَ عـــــــــِ يـــــــــنـــــــــًا فـــــــــَ رحنـــــــــِ ارَِم عـــــــــِ خـــــــــَ َ
قـــــــــَ  املـــــــــ لـــــــــح  تــــــــــَ

  
ْمحِ ، الطَّْعنُ  : الدَّْعسُ و ْمحِ  َدَعَسهُ  يقال : .كالتَّْدِعيِس  بالرُّ ً  بالرُّ  : َطعَنَهُ. َدعََّسهُ و ، يَْدَعُسه َدْعسا

 القََوائُِم وَوِطئَتْه. َدَعَستْه ، وذِلَك إِذا : َكثِيُر اآلثَارِ  َدْعسٌ  َطِريقٌ و

ْعسُ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. بالَكْسِر : القُْطنُ  ، الّدِ
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__________________ 
 .«وهبا ُيشّبه بناُن العذار »ويف اللسان : « ويشبه هبا بنات العذار »( يف التهذيب : 1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 .10( سورة الشم  اآية 3)
واملساعر  الفحر املكرم.( يف التهذيب واللسان : قريض هجان ا وصوب ابن بري ما أثبتناه. وقوله برا  السراة : يعين الثور الوحشي. والفني  : 4)

 : أصو  اآابط واألفخاذ.
 .«حاجته»( عن اللسان والزايدة منه ا وابألصر 5)
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ْعِص  قال بعُضُهم :و ، هكذا في التَّْكِملَِة. وفي اللَِّسان :  َرِضَي هللا تعالَى عنه التَِّميِمّي ، : فََرُس األَْقَرعِ بِن حابٍِس  الِمْدَعاسُ و لُغَةٌ في الّدِ

 ْقَرع بن ُسْفيَاَن. وفيه يقول الفََرْزَدق :األَ 

ِة ِإذح َداَن  ايــــــــــــــَ بــــــــــــــَ اَلالِت الــــــــــــــعــــــــــــــَ دِّي عــــــــــــــُ عــــــــــــــَ  يـــــــــــــــُ

ُه فـــــــــــــاِرُس     عـــــــــــــاسِ لـــــــــــــَ دح رِ  املـــــــــــــِ مـــــــــــــِّ عـــــــــــــَ
ُ

ريحِ املـــــــــــــ  غـــــــــــــَ

  
محُ  : الِمْدعاسُ و  الذي ال يَْنثَنِي. الغَِليُظ الشَِّديدُ  الرُّ

ةُ.لَيَّنَتْهُ  (1) الطَّريقُ  : الِمْدَعاسُ و اج : الَمارَّ  قال ُرْؤبَةُ بُن العَجَّ

ِم آَ ٍر و  اسٍ يف َرســـــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــَ دح  َدعـــــــــــــــــَ ح  مــــــــــــــــــِ

اَح الـــــــــد ســـــــــــــــــــــــَ ح     يـــــــــ  ِر ســـــــــــــــــــــــَ َت األَثـــــــــح رِدحَن حتـــــــــَح (2)يـــــــــَ
 

  
ْمُح ، ، كِمْنبٍَر ، كالِمْدَعِس  أَي َمَمرُّ هذه الَحِميِر في َرْسٍم قد أَثََّرْت فيه َحوافُِرَها ،  أَي يُْطعَُن. ، بِهِ  يُْدَعسُ  وهو الرُّ

مُّ. الَمَداِعسُ  وقال أَبو ُعبَْيد : َماحِ : الصُّ  ِمن الّرِ

 بالِمْدَعِس أَنَشَد ابُن ُدَرْيد : الطَّعَّانُ  أَيضاً : الِمْدَعسُ و

ر ا  ـــــــــــــــــــــــــــَ رِي بـ َديّنِ ابأَلمـــــــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــــــَ

اِة وَ     نــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ َعســــــــــــــــــــــــــــــــاً اِبلــــــــــــــــــح دح ر ا مــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــِ

  

 ِإذا ُغطَيحُف الس َلِمي  فـَر ا

 الهاَء ال تَْدُخُل ُمَؤنَّثَه.وَسيُذَكر في الصاد ، وهو األَْعَرُف. قاَل ِسيبََوْيِه : وكذِلَك األُْنثَى بغيِر هاٍء ، وال يُْجَمع بالواِو والنُّوِن ؛ ألَّن 

 كَمْقعٍَد : الَمْطَمُع. ، الَمْدَعسُ و

ً  الٌن جاِريَتَهفُ  َدَعسَ  ، وهو من الِكنَايَاِت. يقال : الِجَماعُ  : الَمْدَعسُ و  ، إِذا نََكَحَها. َدْعسا

، وهو الَحْشُو. قالَه  الدَّْعِس  ، وُهَو ُمْفتَعٌَل ِمن وَحْيُث تُوَضُع الَملَّةُ ويُْشَوى اللَّْحمُ  وُمْشتََواُهْم. ، كُمدََّخٍر : ُمْختَبَُز القَْوِم في الباِديَةِ  الُمدََّعسُ و

 ِليُّ :أَبو ُعبَْيد. قال أَبو ذَُؤْيب الُهذَ 

عـــــــــــَ ٍ وَ  د  ُه  مـــــــــــُ تــــــــــَ يـــــــــــح فـــــــــــَ تـــــــــــَ يـــــــــــُ  اخـــــــــــح يـــــــــــِه األَنـــــــــــِ  فـــــــــــِ

اُرهــــــــــــا    َ يــــــــــــَر محــــــــــــِ مــــــــــــِ اُب الــــــــــــثــــــــــــ  تــــــــــــَ نــــــــــــح ــــــــــــَ رحَداَء يـ َ  ِبــــــــــــِ

  
 ٍر.يقول : ُربَّ ُمْختَبٍَر َجعَْلَت فِيه اللَّْحَم ثّم اْستَْخَرْجتَه قبَل أَن يَْنَضَج ، للعََجلَِة والَخْوِف ؛ ألَنَّه في َسفَ 

 : ُمْختَبَُر الَمِليِل. ومنه قوُل الُهَذِلّي وفيه : الُمدََّعسُ و التَّْهِذيِب :وفي 

ُبو ُغرَاهُبَا  ِف َيكح  (3)ِِبَرحَداَء ِمثحِر الوَكح
 أَراد : ال يَثْبُُت الغَُراُب عليها لَمالَسِتَها. أَراد الصحراَء.

الً. استَْخَرْجتَه. بَِجْرَداَء ِمن األَْرِض.  قال السُّكَِّريُّ : األَنِيُض : لَْحٌم لم يَْبلُغِ النُّْضَج. اْختَفَْيتَه : قلُت : والذي قَرأُْت في ِديوان ُهَذْيل ما ُسْقتُه أَوَّ

 والثَِّميُل : بَِقيَّةُ ماٍء ، هذا الِحَماُر يَأْتِيه ، فَخبَّرك أَنََّها أَْرٌض ليَس فِيها إِالّ الَوْحُش.

د الُمَداَعَسةُ  فَإَِذا َدنَا العَُدوُّ َكانَتِ »في الَحِديث : و َماحِ َحتَّى تَقَصَّ  ، أَي ُمَطاِعٌن. قال : ُمَداِعسٌ  ، ومنه َرُجلٌ  الُمَطاَعنَة ، أَي (4)« بالّرِ

َرًة  مــــــــــــح مــــــــــــُت غــــــــــــَ حــــــــــــ  قــــــــــــَ ــــــــــــَ َواٌم تـ ــــــــــــح اَب أَقـ  ِإذا هــــــــــــَ

د      ـــــــــــــــَ اُه األَل ـــــــــــــــ  ي اُب محـــــــــــــــَُ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ َداعـــــــــــــــِ ُ يـ
ُ

 املـــــــــــــــ

  
اَغانِيُّ فَقَال : في العََمِل. بَدَل الغََمَراِت. ِمْقَدامٌ  قَُدوٌس َدقُوٌس ، أَي َعُطوسٌ  َدُعوسٌ  لٌ َرجُ  في النَّواِدِر :و فَهُ الصَّ  في الغََمراِت والُحُروِب. وَحرَّ

 * وِمّما يُْستَْدرُك عليه :

يسٌ  َرُجلٌ  يت ، أَي ِدّعِ  .ِمْدَعسٌ  ، كِسّكِ
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ِمن األََرِضيَن : الذي قد َكثَُر فيه الناُس ،  الَمْدُعوسُ  القََوائُِم وَكثَُرْت فيها اآلثاُر. ويقال : َدَعَستْها ، أَو قد: َسْهلَةٌ  َمْدُعوسةٌ و َدْعَسةٌ  وأَْرضٌ 

 منها بُدًّا. يَِجُدون وَرَعاه الماُل حتى أَْفَسَده ، وَكثُرت فيه أَْرَواثُه وأَْبَوالُه ، وهم يكَرُهونَه ِإالَّ أَْن يَجَمعَُهم أَثَُر َسَحابٍَة ال

 الَحرُّ : قَتَلَه. أَْدَعَسهُ و

__________________ 
 ( يف القاموس : الذي لّينته.1)
 ( الطري  الدعا  الذي كثر عليه املشي. والدس  : البياض ا يريد به أن املاء أبيّ .2)
 ( البيت أليب ذ يب وصدره كما يف التهذيب :3)

 مدع  فيه األني  اختفيتهو 
 .79/  1يف ديوان اهلذليا وصدره كما 

 تدىّل عليها با سّب وخيطةٍ 
 ( تقّصد : تتكّسر ا عن النهاية.4)
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 ، إَِذا َكبَْستَه بالنّاِر َحْيُث يَْشتَُووَن. ُمْدَعسٌ  وقال أَبو َسِعيٍد : لَْحمٌ 

 نُِسبَت الَمْدَرَسةُ بها.، كَشدَّاٍد : أَحُد األََمراِء بَزبِيَد ، وإِليه  َدعَّاٍس  والفَِقيهُ أَبُو بَْكِر بنُ 

مِّ  الدُّْعبُوسُ  : [دعبس]  األَْحَمُق. ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وأَوَرده الصاَغانِيُّ ، وَعَزاه في العُبَاِب البن َعبَّاٍد. قال : هو ، بالضَّ

ْعبَاسُ  قُْلُت : وكذِلكَ   ، بالَكْسر. الّدِ

ى : يا  .بَاَسةُ ِدعْ  ويَقُولون للُحمَّ

ْعبََسةُ و ة. الّدِ  : البَْحُث والتَّْفتَيُِش ، في لُغَِة العامَّ

ْعِفسُ  : [دعفس]  (1)، أَْهَملَه الصاغاِنيُّ في التَّْكِملَة  ، كِزْبِزجٍ ، من اإِلبِِل : التي تَْنتَِظُر حتَّى تَْشَرَب اإِلبُِل ، ثّم تَْشَرب ما بَِقَي ِمن ُسْؤِرَها الّدِ

 وصاِحُب اللَِّسان. وَعَزاه في العُبَاِب ألَبِي َعْمٍرو.

ونَه الدَّْستَبَْندَ  الدَّْعَكسةُ  : [دعكس] . وقد َسبق في الّداِل الُمْهَملَِة. : لَِعٌب للَمُجوِس يَُسمُّ  ، نقله الَجْوَهِريُّ

ْقِص. وقد  ، قال الراِجِز : ْعَكُسواتَدَ و َدْعَكُسوا يَُدوُرون وقد أََخَذ بعُضُهم يَد بَْعٍض ، كالرَّ

ِه  ـــــــــــِ وا ب افـــــــــــُ اَ طـــــــــــَ ِكســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ت عـــــــــــح ا  مـــــــــــُ ك ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ  ن

وَن     بــــــــُ عــــــــَ لــــــــح ــــــــَ وِس يـ جــــــــُ َ
َف املــــــــ كــــــــح اعــــــــَ َكســــــــــــــــــــــَ عــــــــح ــــــــد   ال

  
، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، ونَقَلَه أَبو  وُمَدْخَمٌس وُمَدْهَمٌس وُمنَْهَمٌس : َمْستُورٌ  (2) ُمَدْغَمسٌ و ُمَدْعَمسٌ  أَْمرٌ  : [دغمس]،  [دغس]،  [دعمس]،  ، 

 تَُراٍب ، قال : َسِمْعُت َشبَانَةَ يقوُل ذلك.

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 : فاِسٌد َمْدُخوٌل ، عن الَهَجِرّي. ُمَدْغَمسٌ 

ُجُل : َضيََّع مالَهُ  َدْفَطسَ  : [دفطس]  ْكِملَة ، وأَْوَرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن عن ابِن األَْعَراِبّيِ. وأَْنَشَد :، أَهملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّ  الرَّ

ٌر و  ــــــــــــِ اب ا جــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح ن دح اَنَم عــــــــــــَ اقــــــــــــَ َطســــــــــــــــــــــــــَ   َدفــــــــــــح
ا    يـــــــــِه َوالـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ تـــــــــَ يـــــــــَ ُروَ  ُخصـــــــــــــــــــــــح و عـــــــــُ كـــــــــُ  َيشـــــــــــــــــــــــح

  
 هو بالذال الُمْعَجمة.والُمَراُد بالماِل هنا : اإِلبُِل والنَّعَُم والشاُء. ومثلُه في العُبَاب. وقاَل األَْزَهِريُّ : 

ُجلُ  أَْدفَسَ  : [دفس] . وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : أَي الرَّ قال األَْزَهِريُّ : ال أَْحفَُظ هذا الَحْرَف ِلغَيِرِه.  اْسَودَّ َوْجُههُ ِمْن َغْيِر ِعلَّةٍ  ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ

 نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب.

ُجُل : َضيَّع مالَهال َدْقَطسَ  : [دقطس] والصواُب عن ابِن األَْعَرابِّيِ بالفَاء. كذا  .«َدْفَطسَ »، بالقاِف. كذا في سائِِر النَُّسخِ ، وهو تَصِحيُف  رَّ

ة ، ثم إِيراُد هذا الَحْرِف هنا في غيِر َمَحلِّه ، والصواُب ِذكْ   ُره بعد : َدقََس.َحقَّقَه األَْزَهِريُّ ، وِلَذا لم يَْذُكْره أَحٌد من األَئمَّ

ْفنِسُ  : [دفنس] ُ  ، بالكسرِ  الّدِ انِّيِ : الَحْمقَاُء. : الَمْرأَة مَّ  وأَنَشَد أَبُو َعْمَرو بُن العَالِء للِفْنِد الّزِ

رحَب وَ  ُ  الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــــَ دح َأخــــــــــــــــــــــــح  قــــــــــــــــــــــــَ

ي    ـــــــــــــــــــِ ل ا َنصـــــــــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــــــََ دح ـــــــــــــــــــَ  َة اَل ي

  

ِب  يـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــِ ِ كـــــــــــــــــجـــــــــــــــــَ ا  الـــــــــــــــــدِّفـــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــَورحهـــــــــــــــــَ

تح     ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ يِء رِي ــــــــــــــــِ ل فــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ت َي َتســــــــــــــــــــــــــــــح  َوهــــــــــــــــح

  
ْفنِسُ  وقيل : ْعنَاُء البَْلَهاُء. وقال ابُن ُدَرْيٍد : هي البَْلَهاُء : فلم يَِزْد على ذِلك ، وأَْنَشَد : الّدِ  : الرَّ

ٍة  ثـــــــ  غـــَ تح بـــِ ِم لـــيحســـــــــــــــــــــَ ي اجِلســـــــــــــــــح ُة ضـــــــــــــــــــــاحـــِ يـــمـــــــَ مـــِ  عـــَ

ـــــــــــِ ٍ ال وَ     ن ـــــــــــح ا دف اُرهـــــــــــَ َ اَلَب محـــــــــــِ ـــــــــــكـــــــــــِ يب ال طـــــــــــح ـــــــــــَ  ي

  
ْفنَاِس  ، وفي بَْعِض األُُصوِل : البَِذيُّ ، ءُ األَْحَمُق الدَّنِي : ْفنِسُ الدِّ  قال ابُن ُدَرْيٍد.و  قال : والفاُء زائَِدةٌ. كالّدِ

ْفنِسُ  قال غيُره :و  اْلَمْرأَةُ الثَِّقيلَةُ. : الّدِ
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 ، عن ابِن َعبّاٍد. : الثَِّقيُل الِّذي ال يَْبَرحُ  الُمَدْفنِسُ و

ُل لعاِصِم بِن عمرو العَْبِسّيِ : : البَِخيلُ  ْفنَاسُ الدِّ  قال ابُن األَْعراِبّي :و  ، وأَنَشَد الُمفَضَّ

رُِم  ـــــــــدِّعـــــــــح اسُ ِإَذا ال ـــــــــَ ن ـــــــــح ـــــــــدِّفـ ُه  ال قـــــــــاحـــــــــَ ـــــــــِ و   ل  صـــــــــــــــــــــــَ

ِب     الــــــــــِ حــــــــــَ َ
اَم املــــــــــ خــــــــــَ (3)فــــــــــِإن  لــــــــــنــــــــــا َذودًا ضــــــــــــــــــــــــِ

 

  

تح  كــــــــَ تــــــــَ َن اَلشــــــــــــــــــــــح مــــــــح لــــــــ  كــــــــَ وح تــــــــَ اٌ  لــــــــَ ن  ِفصــــــــــــــــــــــَ  هلــــــــَُ

بِ     الــــــــِ ِن غــــــــَ ا اِلبــــــــح نــــــــَ تــــــــَ تح : لــــــــيــــــــح الــــــــَ بــــــــًا وقــــــــَ يــــــــح لــــــــَ  كــــــــُ

  
__________________ 

 ( كذا ا وقد ورد يف التكملة يف مادة مستقلة ا ومل يعزها.1)
 .«مدغمش»( عن القاموس واللسان والتكملة وابألصر : 2)
 الدميم ا وصّو  : ّلن.( الدعرم : القصري 3)
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ْفنَاسُ  قِيل :و اِعي الَكْسالنُ  هنا هو : الّدِ  ، كذا قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد البَْيَت. يَنَاُم ويَتُْرُك إِبِلَه َوْحَدَها تَْرَعى الِذي الرَّ

ا يُْستَْدَرك عليه هنا : [دقدس] ة ، ، بفتح الداِل والقاِف وَضمِّ  َدقَُدوسُ  : وِممَّ  الواو : قَْريَةٌ بِمْصر من أَعمال الشَّْرقِيَّة ، وقد َوَرْدتَُها غيَر َمرَّ

ِد بِن علّيٍ : منها  ن َسِمع على السَّخاِوّي. وتُوفَِّي سنة  الدَّقَُدوِسيُّ  عبُد القاِدِر بُن محمَّ  .891، ُعِرَف بالِمْنَهاِجّيِ ، ِممَّ

 . وقد أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّسان. وعزاه في العُبَاِب البِن َعبّاٍد :الدَّقَاِرسُ  ، هكذا في النَُّسخِ. وفي التَّْكِملَة : الدَّقاِريسُ  : [دقرس]

 الثَّعَاِلُب.

. وقاَل اللَّْيُث : في البِالدِ  َدقَسَ  : [دقس] ً  في األَْرِض  َدقَسَ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ً ُدقُوسو ، َدْقسا ّمِ : ا ، وفي اللَِّساِن : َذَهَب  أَوَغَل فِيها ، بالضَّ

 فتَغَيََّب.

 ، من ذِلَك. نقلَه ابُن َعبَّاد. الَوتُِد في األَْرِض : َمَضى َدقَسو

. َخْلَف العَُدّوِ : َحَمَل َحْملَةً  َدقَسَ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 البِئَْر : َمالَها. َدقَسَ و

اَغانِيُّ بالَجَمِل. بٍَر : َشِديٌد َدفُوعٌ ، كِمنْ  ِمْدقَسٌ  َجَملٌ و ه الصَّ  ، ولم يَُخصَّ

 ، من ذِلك ، وهي الَِّتي تَُدقُّ الَحَصى. َمَداقِيسُ  إِبِلٌ و

ّمِ : َحبٌّ كاْلَجاَوْرِس. الدُّْقَسةُ و  ، بالضَّ

 ، كذا هو بَخّطِ أَِبي َسْهٍل الَهَرِوّي. (1) ويُْفتَح ، أَو الّصواُب بالفَتْحِ  صغيرةٌ. ُدَوْيبَةٌ  : الدُّْقَسةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

داً.  َضْبطاً ُمَجوَّ

 ذُِهَب بِهِ َذَهَب و ، وال أَْيَن َطَهَس وُطِهَس بِِه ، أَي أَْينَ  بِهِ  ُدقِسَ  ال أَْينَ و ، َدقَسَ  َما أَْدِري أَْينَ  قال األَْزَهِريُّ : قرأُْت في نَوادر األَْعَراب :و

 اتََّخَذ َمْسِجداً َعلَى أَْصَحاِب الَكْهِف. أَْعَجِميّ  َمِلك ، اسمُ  بالفَتْحِ  ، َدْقيُوسُ  ليس بعََربِّيٍ ، ولكن الدَّْقسُ  قَال اللَّْيُث :و

تُهم َمْذُكوَرةٌ. مِلك َهَربُوا ِمْنه : اسمُ  َدْقيَانُوسُ و زاَد الّصاَغانِيُّ :  ، وقِصَّ

 : الَمِلٌك. الدَّْقسُ  يُّ :وقال الّصاَغانِ 

 ، كَصبُوٍر : الِذي يَْستَْقِدُم في الُحُروِب والغََمَراِت ، كالقَُدوس. الدَّقُوسُ  وقال األَْزَهِريُّ :

قَْمسُ  : [دقمس] . وقاَل أَبو َعْمٍرو : هو ، كِقَمْطرٍ  الّدِ ٌب منه ، وفي بعض النَُّسخ : وهو َمْقلُو اإِلْبَرْيَسُم ، كاْلِمَدْقِس  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 كالَدَمْقِس. وُكلُّه َصِحيٌح.

 َء َدْكساً ، إِذا َحثَاهُ. قاله اللَّْيُث.الشَّيْ  َدَكسَ  ، وقَد : الَحثْوُ  الدَّْكسُ  : [دكس]

 وفي التَّْكِملَِة : في بَْعٍض. ِء بَْعِضِه َعلَى بَْعٍض.بالتَّْحِريِك : تََراُكُب الشَّيْ  ، الدََّكسُ و

 ويَتََراَكُب عليه ، وأَنشد ابُن األَْعَرابِّي : النُّعَاس : ما يَْغَشى اإِلْنَساَن ِمنَ  كغَُرابٍ  ، الدَُّكاسُ و

َر   ن الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ ُه مـــــــــــــــــِ اسِ كـــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــ    الـــــــــــــــــد كــــــــــــــــَ
ي    اســـــــــــــــــــــــــــِ يح قـــــــــــــهـــــــــــــوٍة حيـــــــــــــَُ بحســـــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــَ  اَبَت بـــــــــــــِ

  
 سد.األَ  ، كَجْوَهٍر : من أَسماءِ  الدَّْوَكسُ و

ْيَكِس  الَكثِيُر ، : العََددُ  ِمَن النَّعَِم والشَّاءِ  الدَّْوَكسُ و ْبُط في نَُسخِ التَّْهِذيِب. يُقَال : نَعَمٌ  ، كَضْيغَم وقَِمْطرٍ  كالدَّ ،  َدْوَكسٌ  ، وبالَوْجَهْيِن ُوِجَد الضَّ

 ، إِذا َكثَُرْت ، وأَْنَشَد بعُضُهم : َدْوَكسٌ  وَشاءٌ 

قــــــــــــــَ     ِن اتـــــــــــــــ  َبِس مــــــــــــــَ يــــــــــــــح ا يـــــــــــــــَ مــــــــــــــ  لــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

ٍر َوشـــــــــــــــــــــــــــــاٍء     ٍر َدثـــــــــــــــح كـــــــــــــــَ نح عـــــــــــــــَ  َدوحكـــــــــــــــَ ِ مـــــــــــــــِ

  
 ، عن ابِن َعبّاٍد. : ُمْلتَفَّةٌ  َدْوَكَسةٌ و َدْوَكس لُْمعَةٌ و
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يَْكَساءُ و  ، قالَهُ اللَّْيُث ، وفي اللَِّساِن : من الغَنَِم والنَّعاِم. ، بكسِر الّداِل وفَتْحِ الياِء : قِْطعَةٌ َعِظيَمةٌ من النَّعَِم والغَنَمِ  (2) الّدِ

 الكاِدِس : وهو ما يُتََطيَُّر به ِمن ، لُغَةٌ في الدَّاِكسُ و

__________________ 
 وفيها بفتح الدا  املشددة. 263/  2( اجلمهرة 1)
 ( يف اللسان : والديكسا والديكساء.2)
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 الَقِعيُد. من الظِّباِء : الد اِك ُ و  ِد وغريِه.ا كالَقِعي الُعطَاِس وحَنحوِه
 ِمن النّاِس ، عن ابِن َعبّاٍد. : الَجَماَعةُ  الدَِّكيَسةُ و

ِل نَْبتَِها ، عن ابِن َعبّاد. ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : األَْرُض : أَْظَهَرْت نَبَاتَها (1) ادََّكَستو  وذلك في أَوَّ

 ٍء.من كّلِ شيْ  : الَكثِيرُ  الُمتََداِكسُ و

َجالِ  : الُمتََداِكسُ و  ، كذا في العُبَاِب. الشَِّكُس ِمن الّرِ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وممَّ

 الشَّْحِم والتَّْمِر : ُمْلتَفَُّهما. عِن ابِن َعبَّاٍد. ُدَكاسُ 

ا يُْستَْدَرك عليه : [دكرنس]  : * وِممَّ

 ، بفتح الّداِل والكاِف وكسِر النُّوِن : قريةٌ بِمْصر من أَعمال الدَّقَْهِليَّة. (2) َدَكْرنِيسُ 

 ، بالّضّم. كالدُّْلَسةِ  ، بالتَّْحِريِك : الظُّْلَمةُ ، الدَّلَسُ  : [دلس]

 لَِس.والغَ  الدَّلَِس  الظَّاَلِم ، وَخَرَج في َدلَسَ  ومنه قولهم : أَتانَا اْختِالُط الظَّالِم. : الدَّلَسُ و

ْيِف. : الدَّلَسُ و  النَّْبُت يُوِرُق آِخَر الصَّ

 ، قال : أَْدالسٌ  ج والبَْقِل ، بَقَايَا النَّْبتِ  الدَّلَسُ و

ا  اســـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ نـــــــــــح َوٍس قـــــــــــِ هـــــــــــح ـــــــــــَ نح قـ ا مـــــــــــِ نـــــــــــَ تـــــــــــَ لـــــــــــح د   بـــــــــــَ

ُض     رحتــــــــــــــــَ َواٍت يـــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ اَذا صــــــــــــــــــــــــــــــَ  اأَلدحاَلســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
بَِب ، وهو َضْرٌب ِمَن النَّْبِت. األَْداَلسَ  ويقال : إِنَّ   ِمن الّرِ

 األَْرِض : بقَايَا ُعْشبِها. أَْدالسُ و وفي الُمْحَكِم :

ْيِف. . وفي التَّْكِملَة :األَْدالِس  ، أَي في : وقَْعنَا فِيَها أَْدلَْسنَاو  أَي وقَْعنَا بالنَّبَاِت الِذي يُوِرُق في آِخِر الصَّ

ْت بَِها ا، إِذ األَْرضُ  أَْدلََستِ و  .باألَْدالِس  ، أَي اْخَضرَّ

 َخِديعةٌ. ، أَي َماِلي فيه ِخيَانَةٌ وال َدْلسٌ  فيه َوْلٌس َوال َماِلي قاَل األَْزَهِريُّ : َسِمْعُت أَْعَرابِيًّا يَقُوُل الْمِرٍئ قُِرَف بُِسوٍء فيه :و

ْلعَِة عن الُمْشتَِري.ِكتَْماُن َعْيِب  في البَْيعِ : التَّْدِليسُ و  الّسِ

ن ُهو ُدونَه أَو  ، وهو َمجازٌ  في اإِلْسنَادِ  التَّْدِليسُ  أُِخذَ  ومنه قال األَْزَهِريُّ : َث عن الشَّْيخِ األَْكبَِر ، ولَعَلَّهُ ما رآه ، وإِنََّما َسِمعَه ِممَّ وهو أَْن يَُحّدِ

ْن َسِمعَه ِمْنه ، ونحُو ذِلك  .(3)َهِرّيِ : وقد كان رآه إِالّ أَنّهُ َسِمَع ما أَْسنََده إِليِه من غيره من ُدونِه ، ونَصُّ األَزْ  ِممَّ

 قَدْ و وٍل.في الَحِديِث : َمن ال يَْذُكُر في َحِديثِه َمْن َسِمعَه منه ، ويَْذُكر األَْعلَى ُموِهماً أَنَّه َسِمعَه منه ، وهو غيُر َمْقبُ  الُمَدلِّسُ  وفي األََساِس :

 حتَّى قاَل بعُضهم : هُ َجَماَعةٌ من الثِّقَاتِ فَعَلَ 

هـــــــــــــــــم  دلـــــــــــــــــ  َ  ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــث لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاِس َأحـــــــــــــــــاِدي  لـــــــــــــــــِ

ا  ال يـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــُر و    يســـــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــِ دح  تـــــــــــــــــــَ

  
 : التََّكتُُّم. التََّدلُّسُ و

، عن ابِن  َء القَِليَل في الَمْرتَعِ لَْحُس الماِل الشَّيْ  : التََّدلُّسُ و قَِليالً.. وليَس في التَّْكِملَة تَْكَراُر ، تََدلََّسهُ  وقد أَْخذُ الطَّعَاِم قَِليالً قَِليالً. : التََّدلُّسُ و

ً  َشْيئاً ، أَصاَب الماُل ِمْنَها: األَْرُض  (4) اْدالسَّتِ و َعبّاٍد.  .كاْدلَسَِّت اْدِلَساسا
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 وال يَُواِرُب. وفي اللَّسان : أَي ال يَُخاِدُع وال يَْغِدُر. ال يَْظِلُم وال يَُخونُ  ، أَي ، وال يَُواِلسُ  يَُداِلسُ  ال يُقَال : فاُلنٌ و

ً و َدالََس ُمَدالََسةً  َء ، فَكأَنَّهُ يَأْتِيَك بِه في الظَّالِم. وقد: ال يَُخاِدُعَك وال يُْخِفي عليَك الشَّيْ  يَُداِلُسك وهو ال  .ِداَلسا

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 : َعَدُم تَبيِيِن العَْيِب ، وال يَُخصُّ به البَْيُع. لتَّْدِليسُ ا

 ُء ، إِذا َخِفَي.الشَّيْ  اْنَدلَسَ و

 .تََدلَّْستُهو ، َدلَّْستُه فتََدلَّسَ و

 َحِديُث َسِعيِد بنِ  ومنه الُمَدلََّسةُ  : الذَِّريعَةِ  الدَّْولَِسيُّ و

__________________ 
 َسِت األرُض.( يف التكملة : أَدحكَ 1)
 ( كذا ابألصر ا صوهبا  ق  املطبوعة الكويتية : دكرن  بدون ايء ا انظر ما الحظه اب اشية.2)
« وقــد كــان قــد رآه وإلــا لعــه عمن دونــه ا ممن لعــه منــه ا وقــد فعــر ذلــك مجــاعــة من الثقــات»( نص األزهري يف التهــذيــب الــذي بيــدي : 3)

 وردت عبارهتا كاألصر هنا واللسان نقاًل عنه.وهبامشه عن نسخة أخر  منه فقد 
 ( يف اللسان : وأَدحَلَسِت األرُض.4)
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َسيِّب : 
ُ
ُتحَعِة الخت ََذها الّناسُ »امل

َلِسينا َرِحَم   ُعَمَر ا َلوح ملَح يـَنحَه َعِن امل  َأي َذرِيَعًة للّزاَِن. «َدوح
 .باألَْداَلِس  : َوقَعَ  تََدلَّسَ و

. أَْدلَسَ و اإِلبُِل : اتَّبَعَِت األَْدالسَ  َدلََّستِ و  النَِّصيُّ : َظَهَر واْخَضرَّ

 .(1): أَْرٌض أَْنبَتَْت بعد ما أَْمَحلَْت  الدَّلَسُ و

ُب اللَِّساِن ، واْستََدَرَكهُ شيُخنَا في األَلف ، والّداِل والالِم : إِْقِليٌم َعِظيٌم بالَمْغِرِب. هنا ذكَرهُ الّصاَغانِيُّ وصاحِ  (2)، بَضّمِ الَهْمَزةِ  األَْنُدلُسُ و

 اه وُحُصونِه وَمعَاقِِله وَمواضعه.واألَلف زائدةٌ كالنُّون ، فَحقُّه أَن يُْذَكَر هنا ، والُمَصنُِّف أَْغفََل عنه تَْقِصيراً ، مع أَنه يستطِرُد ُجْملةً ِمن قُرَ 

ا ال نَِظيَر له ، وذِلَك أَنَّ النُّوَن ال َمَحالَةَ زائَِدةٌ ، ألَنَّهُ ليسَ : َجِزيَرةٌ معرو أَْنُدلُسُ و وفي اللَِّساِن : في  فَةٌ ، َوْزنَُها أَْنفُعُُل ، وإِن كان هذا ِممَّ

ثالثَةُ أَْحرٍف  أَْنُدلُس ائَِدةٌ فقد بََرَد فيفتكوُن النوُن فيه أَْصالً ؛ لوقُوِعَها مع العَْيِن ، وإِذا ثَبََت أَنَّ النُّوَن ز (3)ٌء على فَْعلُلٍُل َذَواِت الَخْمَسِة شيْ 

الَكالِم َهْمزةٌ ، وَمتَى َوقََع ذِلِك َحَكْمَت بكوِن الهمزةِ زائدةً ، وال تكوُن النوُن أَْصالً والَهْمزةُ )أُُصول ، وهي الّداُل والالَُّم والّسين ، وفي أَّول 

َوائُِد ِمْن أَوائِلَها إِالّ في األَْسَماِء الجاِريَِة على أَْفعَاِلَها نحو : ُمَدْحِرج وبابِه ، فقد َوَجَب إِذاً أَنَّ  زائدة ؛ ألَنَّ َذواِت األَْربَعَِة ال تَْلَحقَُها النُّوَن  الزَّ

 والهمَزةَ زائَِدتَان ، وأَنَّ الَكِلَمةَ على َوْزِن أَْنفُعٍُل ، وإِن كاَن هذا ِمثَاالً ال نَِظيَر له.

ُل. وهللا أَعلم. فيه الكالَم ؛ ألَنَُّهم اْختَلَفُوا في َوْزنِه ، واْشتَبَه الحاُل عليِهم ، فبَيَّْنُت ما يَتَعَلَُّق بِه ِليستَِفيَد الُمتَ وإِنََّما أََطْلتُ   أَّمِ

ْخمةُ من النُّوِق في اْستِْرخاءٍ  ، ِسّت لُغَاٍت ، وهي ، كَجْعفٍَر ، وِحَضْجٍر ، وِفْرَدْوٍس ، وبِْرِطيٍل ، وقِْرَطاٍس ، وُعالِبطٍ  الّدلعس : [دلعس]  الضَّ

 ، قاله األَْزَهِريُّ ، عن اللَّْيث. كِفْرَدْوٍس ، وَحلَُزوٍن : المرأْةُ الَجِريئةُ على أَْمِرها العَِصيَّةُ ألَْهِلَها ، الّدلعوسُ و ، وكذِلَك اْلبَْلعَُس والدَّْلعَُك.

ْلَجِة النَِّشَزةُ. : الدلعوسُ  يُّ :قاَل ابُن ِسيَده واألَْزَهرِ و  وَضبََطه األَُمِويُّ كَسفَْرَجٍل ، ولم يَْذُكر النَِّشَزة. الَمْرأَةُ والنَّاقَةُ الَجِريئَةُ باللَّْيِل الّدائِبَةُ الدُّ

 ، كِبْرَذْوٍن. ِدْلعَْوسٌ و ، وكذِلَك ِدْلعٌَس ، بالَكْسِر ، َذلُولٌ  ، أَي ُداَلِعسٌ و ِدْلعَاسٌ  َجَملٌ  يُقَال :و

. وقال ابُن َعبَّاٍد : هو ، كعُلَبِطٍ  الدُّلَِمسُ  : [دلمس] ْلِمِس  الدَّاِهيَةُ ، ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وهكذا ضبََطهُ ابُن فاِرٍس قال : وهي  ، بالَكْسرِ  كالّدِ

ْلَمة ، وِمْن َدَمَس ، إِذا أَتَى  الشَِّديُد الظُّْلَمِة  : الدُّلَِمسُ  : (4)في التَّْكِملَِة واللَِّساِن ، عن ابِن ُدَرْيٍد و في الظُّْلَمِة.َمْنُحوتَةٌ من َكِلَمتَْيِن ، ِمْن َدلَس الظُّ

 ، أَي ُمْظِلٌم. ُداَلِمسٌ  ، األَِخير في الّداِهية ، عن ابِن عبّاد ، يقال : لَْيلٌ  ، فيِهَما كالدُّاَلِمِس  ،

سُ  ، وهو لَْيلٌ  اشَّتَدَّْت ُظْلَمتُه إِذا اللَّْيلُ  اْدلَمَّسَ  قال ابُن ُدَرْيٍد أَيضاً :و .(4)، عن ابِن ُدَرْيٍد  كَجْعفٍَر : اْسمٌ  ، َدْلَمسٌ و . قال شيُخنَا : وَجَزَم ُمْدلَّمِ

ا اْدلَمَّسَ  ابُن ماِلٍك في الِميَِّة األَْفعَاِل أَنَّ ِميمَ   ُحَها.زائَِدةٌ ، وأَْصلُه : َدلََس ، وَوافَقُه ُشرَّ

تِه وَجَراَءتِه.  األََسدِ  هو ِمن أَْسَماءِ و على اللَّْيِل. ُء الماِضي، كَسفَْرَجٍل : الَجِري الدَّلَْهَمسُ  : [دلهمس] َي األََسُد بِذلك لقُوَّ ، قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : ُسّمِ

 ولم يُْفِصْح عن َصِحيحِ اْشتِقَاقِه. قال الّشاِعُر :

 َم ُ َدهَلح َأَسٌد يف ِغيِلِه وَ 
 ٌء ليالً وال نَهاراً.وقيل : هو األََسُد الذي ال يَُهو لُه شيْ 

ُض الغَْيُر الُمبَيَّنِ  : الدَّلَْهَمسُ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. األَْمُر الُمغَمَّ

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. قال الُكَمْيُت : ِمن اللَّيَاِلي : الشَِّديُدة الظُّْلَمةِ  : الدَّلَْهَمسُ و

ِدِس  نــــــــــح َك يف ا ــــــــــِح يــــــــــح ةِ ِإلــــــــــَ َمســــــــــــــــــــــــَ هلــــــــــَح ا  الــــــــــد   الــــــــــطــــــــــ 

بِ     قـــــــــــــُ ـــــــــــــثـــــــــــــ  ِب ال َواكـــــــــــــِ ـــــــــــــكـــــــــــــَ ِر ال ثـــــــــــــح ِ  مـــــــــــــِ  مـــــــــــــِ

  
__________________ 

 ( يف اللسان : أُكلت.1)
 لي  إالّ.( ضبطت ابلقلم يف معجم البلدان ابلفتح ا ونصاً : يقا  بضم الدا  وفتحها ا وضم الدا  2)
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 .«فعلر»( عن اللسان وابألصر 3)
 .335/  3( اجلمهرة 4)
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ْخم : الدَّلَْهَمسُ و ُجُل الَجْلُد الضَّ تِه. الرَّ  الشَُّجاع ، لجراَءتِِه وقُوَّ

كأَنَّه َغَمَس نَْفَسه فيه وفي كّلِ  وقال ابُن فاِرٍس : هو َمْنحوٌت من كلمتْين ، ِمْن : َدلََس ، وِمْن : َهَمَس ، فدلس : أَتَى في الظَّاَلِم ، وَهَمَس :

 ما يِريده. يقَال : أََسٌد َهُموٌس.

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 ، أَي هائلَةٌ. َدلَْهَمَسةٌ  ُظْلَمةٌ 

ّمِ ، يَْدُمسُ و ، بالَكْسِر ، يَْدِمسُ  الظَّالمُ  َدَمسَ  : [دمس] ً  ، بالضَّ  اْشتَدَّ. ، كقُعُوٍد : ُدُموسا

ً و َدَمَس يَْدِمسُ  ، إِذا أَْظلََم. وقيل : اْشتَدَّ. وقد َداِمسٌ  لَْيلٌ و ً و يَْدمُس َدْمسا  . وقِيَل : إِذا اْختَلََط َظاَلُمه.ُدُموسا

ّمِ : أُْدُموسٌ  لَْيلٌ و ُث اللُّغَِويُّ أَْحَمُد بن عبِد العَِزيزِ  ُمْظِلمٌ  ، بالضَّ ى َشْيُخ َمشايِخنا اإِلماُم الُمَحّدِ في  األُْدُموِس   الِهالِليُّ كتابَه : إِضاَءة، ومنه َسمَّ

 َشْرحِ ُمْصَطلََحاِت القَاُموس.

ً و يَْدِمُسه في األَْرِض  َدَمَسهُ و  وَخبَّأَهُ. َدفَنَهُ  : يَْدُمُسه َدْمسا

ً  زاَد أَبُو َزْيٍد : ً  ، وقال أَبو َعْمٍرو : َحيًّا كاَن أَو َميِّتا َسهُ كدَ  ، إِذا َغطَّاه ، َدَمَسهُ َدْمسا  تَْدِميساً. مَّ

 َدَرَس. وَدَسَم وَسَمَد ، إِذا الَمْوِضعُ  َدَمسَ  قال أَبو َعْمٍرو :و

 ، كَدَسَم. أَْصلَحَ  ، إِذا بَْينَُهمْ  َدَمسَ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

ً  الَخبَرَ  َعلَيَّ  َدَمسَ و  اْلبَتَّةَ. َكتََمه : َدْمسا

ً  الَمْرأَةَ  َدَمسَ و  ، كَدَسَمها ، عن ُكراعٍ. جاَمعَها : َدْمسا

ً  اإِلَهابَ  َدَمسَ و َط َشعََرهُ ، وهو َدُموسٌ  : َدْمسا ، وكذِلك إَِهاٌب َغُموٌل ، والَجْمُع : ُغُمٌل ، وبالَوْجَهْيِن ُرِوَي  ُدُمسٌ  ج ، كَصبُوٍر ، َغطَّاه ِليَُمّرِ

 : (1)قوُل الكَمْيِت يمَدُح ُمْسِلَم بَن ِهَشاٍم 

ا اَ  مـــــــَ دح طـــــــَ قـــــــَ رحَوانَ  ـــــــــــــــــــــــــــــ لـــــَ ُم ـــــــــــــــــــــــــــــ  اي آ  مـــــَ تـــــُ ـــــح  أُل

اَل     رح  َدمــــــــــَ ٍ بــــــــــِ مــــــــــَ َريــــــــــِب وال غــــــــــَ َر الــــــــــعــــــــــُ (2)أَمــــــــــح
 

  
اِل : و ، أَراَد أَنَّه كان ُمَخدَّراً لم يََر َشْمساً وال  ويُْكَسُر ، هو الِكنُّ  ، بالفَتْحِ  الدَّْيَماسُ  قال بعُضهم : .«ِديَماِس  َكأَنَّما َخَرَج ِمنْ »في ِصفَِة الدَّجَّ

 ِريحاً.

امُ  قد جاَء في الَحِديِث ُمفَسَّراً أَنهو الُمْظِلُم. السَّْربُ  قِيَل : هوو ْوض األُنُِف : أَنَّه  ، الَحمَّ قال شيُخنا : وزعم َجماعةٌ أَنَّه بلُغَِة الَحبََشة. وفي الرَّ

اٌس ، كما قالُوا في ِدينَاٍر ونَْحِوه.، وهو التَّْغطِ  الدَّْمِس  من إِن فَتْحَت الدَّاَل ، ِمثْل  َديَاِميسُ  جِ  يَة ، وقَالوا : ياُؤه بََدٌل عن الِميِم ، وأَْصلهُ ، ِدمَّ

َي بذِلك لظْلَمتِه. َدَماِميسُ و َشْيَطاٍن وَشيَاِطينَ   إِن َكَسْرتََها ، ِمثْل قِيَراٍط وقََراِريَط ، وُسّمِ

ُجُل : سَ اْنَدمَ و  .الِدْيماس ، أَي َدَخَل فيه الرَّ

اجِ  : الدَّْيَماسُ و َي به ِسْجٌن للَحجَّ  ، على التَّْشبِيه. لُظْلَمتِه بِن يُوُسف الثَّقَِفّي ، ُسّمِ

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. الشَّْخصُ  ، بالفَتْح : الدَّْمسُ و

َي ،و  ، كأَِميٍر. كالدَِّميِس  بالتَّْحِريك : ما ُغّطِ

 ، كالنّاُموِس. : القُتَْرةُ  اُموسُ الدَّ و

َماسُ و  ٍء وَواراَك.من شيْ  كِكتَاٍب : ُكلُّ ما َغطَّاكَ  الّدِ

ّمِ : َحيَّةٌ  الدُّوَدِمسُ و ً  تَْنفُخُ  ، يُقَال : إِنََّها (3) ُمْحَرْنِفَشةُ الغاَلِصيمِ  َضْرٌب ِمن الَحيَّاتِ  ، قاله أَبو َعْمٍرو. وقال اللَّْيُث : ، بالضَّ فتُْحِرُق ما  نَْفخا

 .الدََّواِميسُ و (4) الدُّوَدِمَساتُ  أََصابَْت. ج
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َستِ و وَدنََّس. َدمَّسَ  ، بَمْعنًى َواِحد ، وقد الُمَدنَّسُ و ، ، كُمعَظَّمٍ  الُمَدمَّسُ  ماِلٍك : (5)َرَوى أَبو تَُراٍب ألَبي و  تَلَطََّخْت. : بَمْعنَى المرأَةُ بكذا تََدمَّ

 ، وقد َداَمَسهُ. : الُمَواَراةُ  الُمَداَمَسةُ و

انَ  ُدوِميسُ و ّمِ : ناِحيَةٌ بِأَرَّ  ، بَْيَن بَْرَذَعةَ وَدبِيَل. ، بالضَّ

مِّ  ُدْمٍس  جاَءنَا بأُُمورٍ  ِمن الَمجاِز : يُقَال :و  ، ِمثل : باِزٍل وبُْزٍل. داِمٍس  ، كأَنَّه َجمعُ  ِعَظامٍ  ، أَي ، بالضَّ

__________________ 
 ( يف التكملة : مسلمة بن هشام بن عبد امللك.1)
ِر. وفيهما :« أمر الغريب»ويف التهذيب : « أمر القريب»( يف اللسان : 2)  َغمح
 ( الغالصيم واحدهتا غلصمة : اللحم با الرأس والعن .3)
 التكملة ا ويف اللسان والتهذيب بفتح الدالا.( ضبطت بضم الدا  األوىل عن 4)
 .«البن»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
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ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

َمْخَشِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن.َدَمس اللَّْيُل. مثل أَْدَمسَ   . ذَكَره الزَّ

ً  الَخْمرَ  َدمَّسَ و  : أَْغلََق عليها َدنََّها. تَْدِميسا

 ، كُمعَظٍَّم : الِذي َعلَْيِه َوَضُر العََسِل. وبه فَسَّر قوَل الّشاِعِر : الُمَدمَّسُ  : (1)ماِلٍك وقاَل أَبو 

  ٌ لــــــــــح َت عــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــُ ا قـ اهــــــــــَ َت فــــــــــَ َدمــــــــــ  ٌ ِإذا ُذقــــــــــح   مــــــــــُ
بحبِ     وِدَر يف ســــــــــــــــــــــــــَ ٌر فــــــــــــغــــــــــــُ يــــــــــــح ــــــــــــَ ِه قـ ــــــــــــَد بــــــــــــِ  أُرِي

  
 وأَْنَكَر قوَل أَبِي َزْيٍد إِنَّه الُمغَطَّى.

َسه إِْدماساً : مثلوأَْدَمَسه  . َدمَّ  تَْدِميساً ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ

 يَُده ، كفَِرَح : تَلَطََّخْت بقََذٍر. َدِمَستْ و

ً  (2) َدْمسٌ  وقال أَبُو َزْيٍد : يُقَال : أَتَانِي َحْيُث َواَرى ُل اللَّْيِل شيئاً ، ومثلُه : أَتانِي ِحيَن تقوُل : َدْمسا ئُْب. ، وذِلك ِحيَن يُْظِلُم أَوَّ  أَُخوك أَِم الذِّ

َماسُ و . الّدِ ّقِ  ، بالَكْسِر : ِكَساٌء يُْطَرُح َعلَى الّزِ

.الدَّيَِماِس  : القَْبُر. ومنه قولُهم : وقََع في الدَّيماسُ و َمْخَشِريُّ  . نقلَه الزَّ

ْجُن. سُ الُمَدمَّ و ٍث : الّسِ  ، كُمعَظٍَّم وُمَحّدِ

ِد بِن محّمد بن أَْحَمدَ  (3)وَدْمِسيُس ، بالفَتْح : قريةٌ بِمْصَر ، من أَْعماِل قُِوْيسنا  ُد بُن علّيِ بِن محمَّ ، َواِلُد يَْحيَى  الدَّْمِسيِسيُّ  ، منها الشَّْمُس محمَّ

َهاِب أَْحَمَد الدَّْمِسيسِ   .865ّي. مات سنة ، وابُن أَِخي الّشِ

 ، بكسر الدال والميم : قَْريَتَاِن بِمْصَر ، إِْحَداُهَما في جزيرة بنِي نَْصر ، والثانية بالبُحيرة. ِدِمُسويةو

ُد بُن أَْحَمَد بِن َحبِيٍب الشَّْمِسيُّ الغانِِمّي الَمْقِدِسيُّ ، يُْعَرف بابنِ   اَلئّي ، وغيِره.، َسِمع علَى أَِبي الَخْير العَ  داِمٍس  وُمَحمَّ

. وقاَل ابُن َخالََوْيِه : هو ، كعاُلِبطٍ  الدَُّماِحسُ  : [دمحس] ّمِ : األَْسَوُد ِمن  الدُّْمُحِسيُّ و ، الدُّْمُحسُ  قال اللَّْيُث :و األََسُد. ، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ بالضَّ

جالِ  َجال : الدُّْمُحِسيُّ  قال ابُن َعبّاد :و .(4)، كالدُّْحُمس  الّرِ  َمَع ِغلٍَظ وَسواٍد. السَِّميُن الشَِّديدُ  من الّرِ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 : الغَِليُظ ، عن اللَّْيث. الدَُّماِحسُ و الدُّْمُحسُ 

 ن.ُء الُخلُِق. نقلَه الّصاَغانِيُّ ، وصاِحُب اللَِّسا: السَّّيِ  الدَُّماِحسُ  : (5)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

َمْقسُ  : [دمقس] ، وقد َسبََق في قََزز أَنَّ القَزَّ هو اإِلْبَرْيَسُم ، وهنا غايََر بينَُهَما وَجعَلَه الَجْوَهِريُّ نوعاً منه.  ، كِهَزْبٍر : اإِلْبَرْيَسُم ، أَو القَزُّ  الّدِ

يباُج ، أَو الَكتَّانُ  قاله شيُخنا ، ْمقَاِس كا (6)، قالَهُ أَبُو ُعبَْيَدة  أَو الّدِ قَْمِس والِمَدْقِس َمْقلُوٌب. لّدِ  والّدِ

 قال اْمُرُؤ القَْيِس :

ٍم كُهد اِب و  َُفت ِر  الدَِّمقح ِ َشحح
 (7)امل

 : َمْنُسوٌج به. ُمَدْمقَسٌ  ثَْوبٌ و

 : قريةٌ بِمْصَر من الغَْربِيَِّة. ِدَمْقسُ و

 د ، بِمْصَر. وهو : .«َدَمسَ »، أَهملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان ، وأَْوَرَده الصاغانِيُّ في  ، كعاُلِبطٍ  الدَُّمانِسُ  : [دمنس]
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 .(8)، نقلَه الّصاغاِنيُّ  ة بِتَْفِليسَ  : ُدَمانِسُ و

لَة ، وأَورده صاِحُب اللَِّسان ، ولكن َضبََطه بالخاِء ، والحاُء ُمْهَملَة. أَهملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّْكمِ  ، كَجْعفَرٍ  الدَّْنَحسُ  : [دنحس]

 وَعزاهُ الّصاَغانِيُّ في العُباِب إِلى ابن فاِرٍس. الشَِّديُد اللَّْحِم الَجِسيمُ  الُمْعَجَمة ، وقال : هو

 كَكتٍِف.« اللَِّحمُ »والخاُء ُمْعَجَمةٌ عنده ، وَضبََطه بعُض األُُصول 

ً  ، كفَِرَح ، (9) الثَّْوُب واْلِعْرضُ  َدنِسَ  ، يُقَال : كةً : الَوَسخُ ، ُمَحرَّ  الدَّنَسُ  : [دنس]  ، : اتََّسخَ  َدنِسٌ  ، فهو َدنَاَسةً و َدنَسا

__________________ 
 ( يف التهذيب : وقا  أبو تراب.1)
 ووردت يف التهذيب : َرَمٌ  َرمحساً ابلراء.« َدَم ٌ »( ضبطت يف اللسان 2)
 البلدان : قرية من قر  مصر بينها وبا سّنود أربعة فراسخ.( يف معجم 3)
 .«كالد  »( عن التكملة واللسان وابألصر 4)
 .395/  3( اجلمهرة 5)
 ( األصر والتكملة ا ويف اللسان : أبو عبيد.6)
 ( ديوانه وصدره :7)

 فظر  العذار  يرمتا بلحمها
 ( زاد ايقوت : أبرمينية  لب منها اإلبريسم.8)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : واخلُُل .9)
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 قا  َجرِير : .َمَدانِي ُ و  أَدحاَنسٌ  وقـَوحمٌ  ا واستعمالُه يف الِعرحض جَماٌز ا وكذِلَك يف اخلُُلِ . الت َدن  ُ  وكذِلك
مح و  هــــــــــــُ َمــــــــــــُ ي وَأألح نح مَيحشــــــــــــــــــــــــــِ َُم مــــــــــــَ ُم َأألح يــــــــــــح  الــــــــــــتــــــــــــ 

ٍر     وِد  (1)َأوحَرُد ُذهــــــــــح ــــــــــو الســــــــــــــــــــــــ  ن ــــــــــَ ــــــــــ ِ ب ي ــــــــــِ َدان
َ

 املــــــــــ

  
ً  ثَْوبَه وِعْرَضه َدنَّسَ  ِمْن ذِلَك :و  َدنِسُ  : ُسوُء ُخلُِقه ، وكذا َرُجلٌ  َدنَُسهُ و الُمروَءةِ. َدنِسُ  ، وهو َمَجاٌز. وَرُجلٌ  : فَعََل به ما يَِشينُه تَْدنِيسا

ن ِمن  .الَمَدانِِس و األَْدناِس  الَجْيِب واألَْرداِن ، وهو يَتََصوَّ

ْنفَاسُ  : [دنفس] . وهو الّدِ ْفنَاِس ِزنَةً وَمْعنًى ، بالَكْسِر ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ  ، عِن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وهو الّراِعي الَكْسالُن. كالّدِ

يُِّئ الُخلُقِ كعاُل الدُّنافِسُ  : (2)قال ابُن ُدَرْيٍد و  ، وَعزاه في العُباِب إِلى ابِن األَْعَرابِّيِ. بٍِط : السَّ

ْنِفسُ  قال َغْيُره :و ْفنِِس. ، بالَكْسِر : الَحْمقَاءُ  الّدِ  ، كالّدِ

ْنقََسةُ  : [دنقس] يِن ، وقال : : اإِلْفَساُد بَْيَن القَْومِ  الدَّ : الُمْفِسُد ، وكذِلَك َرَواه أَبُو ُعبَْيٍد ، ورواه  الُمَدْنِقسُ  ، َرَواه األَُمِويُّ هكذا بالقَاِف والّسِ

يِن ، وهكذ اِء بالفَاِء والشيِن ، وكذلك قالَه َشِمٌر ، وقاَل األَْزَهِريُّ : والصواُب عنِدي بالقاِف والّشِ  و بَْكٍر.ا رواه أَبَسلََمةُ عِن الفَرَّ

ْنقََسةُ  قال اللَّْيث :و أِْس ذاُلً. : الدَّ ً  وَخْفُض البََصرِ  تََطأُْطُؤ الرَّ  ، وأَْنَشَد : ُخُضوعا

 َدنـحَقَساِإَذا َرآين ِمنح بَِعيٍد 
ْنقََسةُ  :ـ  في باب العَْينِ ـ  قال أَبو ُعبَْيدٍ و  هو بالفَاِء والِشيِن ، كما َسيَأْتِي.، وقال َشِمٌر : إِنََّما  النََّظُر بَِكْسِر العَْينِ  : الدَّ

اَغانِيُّ في  َدْنَكسَ  : [دنكس] إِالّ أَنَّه بالتَّْحتِيَّة بَدَل النُّوِن ، َوأَْوَرَده صاِحُب اللَسان أَْيضاً « دكس»، بالنُّون ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَورَده الصَّ

إِالّ أَنّه َضبََطهُ بالنوِن « دكس»في 
ُجلُ  َدْنَكسَ  لُمَصنِّف ، وقال :كما ل (3) عنَدُهم.  اْختَفَى ولم يَْبُرْز لحاَجِة القَْوِم ، وُهو َعْيبٌ  ، إَِذا في بَْيتِه الرَّ

 هكذا َذَكُروه ، وِمثْلُه في العُبَاِب.

ْجِل ، الدَّْوسُ  : [دوس] يَاِس  : الَوْطُء بالّرِ يَاَسةِ و كالّدِ ً  بِرْجِله َداَسهُ  ، بكْسِرهما. وقد الّدِ ً و يَُدوُسه َدْوسا : َوِطئَهُ. ويُقَال : نََزَل  ِديَاَسةً و ِديَاسا

 ، إِذا قَتَلَهم وتَخلََّل ِديَاَرهم وَعاَث فِيهم. داَسُهمْ و العَُدوُّ ببنِي فاَُلٍن فَجاَسُهْم وَحاَسُهمْ 

ً  ، وقد داَسَها ةٍ الِجَماُع بُمبَالَغَ  : الدَّْوسُ  ِمن الَمَجاِز :و  ، إِذا َعاَلَها وبالَغ في َوْطئَها. قال : َدْوسا

َدا  هــــــــــــَ َبشــــــــــــــــــــــــــح رًا فــــــــــــَ امــــــــــــِ اِدي عــــــــــــَ نــــــــــــَ تح تـــــــــــــُ امــــــــــــَ  قــــــــــــَ

بـــــــــــــًا وَ     مـــــــــــــًا اَنخـــــــــــــِ دح اَن قـــــــــــــِ َدَدا (4)كـــــــــــــَ نـــــــــــــح لـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

  

َلَتُه َحىت  اغحَتَد  َفَداَسَها  لَيـح

، إِذا أََذلَّه  داَسه ، وقَدْ  الذُّلُّ  : الدَّْوسُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و
(5). 

ّمِ والثاِء الُمثَلَّثَة ، بن َعْدنَاَن بِن عبِد هللا الدَّْوسُ و انِّيِ  أَبو قَبِيلَةٍ  ، هكذا في سائِر األُُصوِل ، وصوابُه : ُعْدثَاُن ، بالضَّ من األَْزِد. وقال ابُن الَجوَّ

َحابِيُّ  الدَّْوِسيُّ  بن ُعْدثَاَن بِن َزْهَراَن بِن َكْعِب بِن الحاِرِث بِن َكْعِب بِن عبِد هللا بِن األَْزِد. منهم أَبُو ُهَرْيَرةَ  (6) َدْوسُ  النَّسَّابةُ : هو الصَّ

 .«ه ر ر»في اسِمه واسِم أَبِيه على أَْكثََر ِمن ثاَلثيَن قَْوالً. وقد تَقَدَّم في الَمْشهوِر ، رضي هللا تَعَالَى عنه ، وقد اْختُِلف 

 ، أَْيضاً : قَبِيلَةٌ من قَْيٍس ، وهم بَنو قَيُس بِن َعْدَواَن بن َعْمِرو بِن قَيِس َعْياَلَن. َدْوسو

ْقلَةُ  ، الدُّوسُ و َصقَلَه. ، إِذا َداَسهُ  ، وقد َصْقُل السَّْيِف ونحِوه : الدَّْوسُ  من الَمَجاِز :و ّمِ : الصَّ  ، عن ابن األَعَرابِّي. بالضَّ

ْيقَُل السَّيَف حتى يَْجلَُوه. والَجْمع : يَُدوسُ  (7)وهي َخَشبة يَُشدُّ عليها ِمَس  الِمْصقَلَةُ  ، كِمْنبَِر : الِمْدَوسُ و  بَها الصَّ

 : (8). ومنه قوُل الشاعر َمَداِوسُ 
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َو وَ  ا هـــــــــــــــُ َبلـــــــــــــــ َ َوسٌ مـــــــــــــــِ كـــــــــــــــَ ٌب  دح لـــــــــــــــِّ قـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

ضُ     لــــــــــــــَ َو َأضــــــــــــــــــــــــــــح ُه هــــــــــــــُ فِّ ِإال  أَنــــــــــــــ   يف الــــــــــــــكــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«رهر»( عن الديوان وابألصر 1)
 وما أثبت عن اجلمهرة والتكملة.« الدفان »وابألصر  394/  3( اجلمهرة 2)
 ا ديك  مبثناة حتتية.« دك »( كذا ا ويف اللسان 3)
 الرجر الفاجر. انجياً. واجللندد :« : جلند»ويف اللسان « لخياً »وابألصر ( عن التكملة 4)
 .«ذلّه»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 .379و  376( انظر يف متام نسبه مجهرة ابن حزم ص 6)
 .«من يدوس ليصقر»( عن التهذيب واللسان وابألصر 7)
 ( التهذيب : ومنه قو  أيب ذ يب.8)
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 وقاَل آَخُر :

ِه وَ  ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ل َو  عــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــِر ثـ ِدي غــــــــــــَ ــــــــــــح ال َ  كــــــــــــَ ــــــــــــَ ي ــــــــــــح  أَبـ

وٌن     يــــــــــُ ــــــــــُ َداِوسِ قـ مــــــــــَ ٍر  اِبلــــــــــح هــــــــــح َف شــــــــــــــــــــــــَ (1)ِنصــــــــــــــــــــــــح
 

  
ا ، بِه الطَّعَامُ  يُداسُ  َما : الِمْدَوسُ و  ، كِمحَراٍب. كاْلِمْدَواِس  ، وفي اللَِّساِن : الُكْدُس يَُجرُّ عليه َجرًّ

ْجلِ  الَمَداسُ و زائدةٌ ، وِسيَن السََّحاِب أَْصليَّةٌ ،  الَمَداِس  ، قال شيُخنَا : َوْزنُه بَسَحاٍب غيُر ُمنَاسٍب ، ألَنَّ ِميمَ  ، كَسَحاٍب : الذي يُْلبَُس في الّرِ

الِميِم أَْيضاً ، وهو ثِقَةٌ ، فإِْن صحَّ فَكأَنَّهُ اعتَبَر فيه أَنَّه آلَةٌ ، بكسر  ِمَداسٌ  فلو قاَل : كَمقَاٍم ، أَو كَمقَاٍل ، لكاَن أَْولَى. وَحَكى النََّوِويُّ أَنّه يُقَاُل :

 .«د س و»للدَّْوِس. اْنتََهى. وسيَأْتِي في 

 .الَمَداَسةِ  هو في ِديَاساً فاْنداسَ  الطَّعَامَ  داسَ  يقال : الطَّعَامِ  َدْوِس  : َمْوِضعُ  الَمَداَسةُ و

اسُ و  الفََرائَس. يَُدوسُ  الذي دُ كَكتَّاٍن : األَسَ  ، الدَّوَّ

 كّلٍ منهم َمن يُنَاِزلُه ، وهو َمَجاٌز. (2) لَدْوِس  في َصْنعَتِه ، وُكلُّ ماِهرٍ  أَْقَرانَه ، يَُدوسُ  الذي الشُّجاعُ و

ُجِل ، َدّواَسةُ و  بالَهاِء : األَْنُف. الرَّ

ّمِ ، الدَُّواَسةُ و . الَجَماَعةُ  ، كَسِفينٍَة : الدَِّويَسةُ و ، بالضَّ  ِمن النّاِس : نقلَه الّصاَغانِيُّ

يَسةُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و ، بكسٍر فسكون. واألَْصل :  ِديسٌ و ، كِعنٍَب ، ِديَسٌ  ج ، ، وفي بعِض النَُّسخِ : الُمْلتَبَِدةُ ، ، بالَكْسِر : الغابَةُ الُمتَلَبَِّدةُ  الّدِ

ْوَسةُ ، قُلبِت الواو  ياًء للكسرة. الّدِ

ليُْخِرَج الَحبَّ  (3) [بالفّدان]الطَّعَاَم ويَُدقُّه  يَُدوسُ  ، قالَهُ ِهَشاٌم ، وقيل : هو الذي األَْنَدرُ  : الّدائِسُ  ،« وُمنَقٍّ  َدائٍِس و»في َحِديِث أُّمِ َزْرعٍ : و

 : الِغْربَاُل. (4)منه. والَمْنقِّي 

 يَتْبَُع بَْعُضها بَْعضاً. أَي سَ َدَوائِ  أَتَتُْهم الَخْيلُ  قَولُُهم :و

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

سٌ و َمُدوسٌ  . وَطِريقٌ الدَّْوِس  : هي البَقَُر العََواِمُل في الدََّوائِسُ   ، كثيُر الطُُّروِق. ُمَدوَّ

يَاسُ  ، وهو هللارحمه: َدَرُسوه ، عن أَبِي َحِنيفَةَ ،  أَداُسوهو النَّاُس الَحبَّ  داسَ و  ، بلغِة الشأِْم. الّدِ

يََسةِ  ِمن ِديسٌ  وقال أَبو َزْيٍد : يقال : فاُلنٌ   . على فِْعٍل.ِدْوسٌ  كلَّ َمن ناَزلَه. وأَصلُه : يَُدوسُ  : أَي ُشَجاٌع َشِديدٌ  الّدِ

 وتَْرتِيبَُها ، مأُْخوذٌ ِمنْ  (5). قالَه أَبو بَْكٍر. وقال األَْصَمِعيُّ : هو تَْسِويَةُ الَخِديعَِة الدَّْوِس  ْولُُهم : قد أََخْذنَا في: الَخِديعَةُ والِحيلَةُ. ومنه قَ  الدَّْوسُ و

 السَّْيِف : وهو َصْقلُه وِجالُؤه. ِديَاِس 

اق بن د بن بَْكر بن عبد الرزَّ  ، َراِويةُ ُسنَِن أَبي داووَد. الدَّاِسيُّ  البَْصِريّ  َداَسةَ  وأَبو بكر ُمَحمَّ

 بن َعْمٍرو التَّْغلبِّي ، قاتُِل ِعْلبَاَء بِن الحاِرِث الِكْنِدّي. َدْوسُ و

 بِن َمْعداَن. (6)عثماُن بُن ُعبَْيٍد اليَْحُصبِّي ، شيٌخ لعُفَْيِر  َدْوٍس  وأَبو

 ، عن ابِن َعبَّاد. لُخْضَرةِ النَّْبُت لم يَْغِلْب عليه لَْوُن ا ، بالفَتْحِ : الدَّْهسُ  : [دهس]

: األَْرُض التي يَثْقُُل فيها  الدَّْهسُ  وال ِطيٍن ، يُْنبُِت َشَجراً ، وتَِغيُب فيه القََوائُم. وقيَل : ليس بَِرْمٍل وال تَُرابٍ  اللَّيِّنُ  الَمَكاُن السَّْهلُ  : الدَّْهسُ و

ِل النَّبَاِت. والَجْمُع :  .أَْدَهاسٌ  الَمْشُي. وقيل : هي التي ال يَْغِلُب عليها لَْوُن األَْرِض ، وال لَْوُن النَّبَاِت ، وذِلك في أَوَّ

ة ،  الدََّهاسَ  يُِّن ، ثّم إِنَّ الَمَكاُن السَّْهُل اللَّ  ، مثْل اللَّْبِث واللَّبَاِث : كالدََّهاِس ، كَسحابِ  الدَّْهسُ و بالفَتْح ، هو الذي اْقتََصر عليه أَكثَُر األَئمَّ

ِة : مَّ  وأَْنَشُدوا قوَل ِذي الرُّ
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ا  اَس هلـــــــــََ بـــــــــَ رًا اَل لـــــــــِ يـــــــــِ  ُزعـــــــــح بـــــــــِ َن الـــــــــح اَءتح مـــــــــِ  جـــــــــَ

اسُ ِإال      هــــــــــــــــــــــــَ ر ٌة َوَأبُ  الــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــَ  وأُميف بـ

  
َهاسَ  التَّْحِريِر ، أَنه يُقَاُل فيه بالَكْسِر أَيضاً ، بَمْعنَى الَمْفتُوحِ. وقال َجَماَعةٌ : إِنإِالَّ ما َحَكاه النََّوِويُّ في  ، بالفَتْحِ ،  َدْهٍس  ، بالَكْسِر : َجْمع الّدِ

 وهو قِيَاٌس فيه. نَقَلَهُ 

__________________ 
 مي.( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية أليب أسامة معاوية بن زهري اجُلشَ 1)
 ( يف التهذيب واللسان : يدوس.2)
 ( زايدة عن النهاية.3)
 .«واملن »( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 4)
 .«وترتيبها»ويف اللسان : « تسوية ا ديقة وتزيينها»( كذا ويف التهذيب : 5)
 .«لعفر»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
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 ا كما سبَ . أَدحهاسٌ  ا ابلَفتحح ا ِإّلَا يـَُقا  يف مَجحِعه : الد هح َ  َواحٍد َأن  شيُخَنا. قلُت : وقد صر َح غرُي 
 ، وساُروا فيه ، كما يُقَال : أَْوَعثُوا : َساُروا في الَوْعِث ، عن ابِن ُدَرْيٍد. : َسلَُكوه أَْدَهُسواو

اج. الدََّهِس  : بَيِّنُ  أَْدَهسٌ  َرْملٌ و  ، قال العَجَّ

نَ  ا  أَمحســــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــِ د ســــــــــــــــــــــــَ ِ ســــــــــــــــــــــــُ اح تــــــــــَ لــــــــــَ ابــــــــــِ  الــــــــــقــــــــــَ

اًل     ا وَرمــــــــــــح فــــــــــــن ــــــــــــُ اًل قـ َواصــــــــــــــــــــــــــِ امــــــــــــُ  (1) أَدحَهســــــــــــــــــــــــــَ
  

 : َسْهلَةٌ لَيِّنةٌ. ُدْهسٌ  وِرمالٌ 

ّمِ ، َمْعُطوٌف على ما قَبلَه ، أَي بَيِّنُ  (2) الدُّْهَسةِ و مال . قاَل ابُن ِسيَده : هو لَْوٌن يَْعلُوه أَْدنَى الدُّْهَسةِ و الدََّهِس  بالضَّ َسَواٍد ، يكون في الّرِ

 والَمْعِز.

 ، َسْهُل الُخلُِق َدِمثُهُ. ، كَكتَّانٍ  َدهَّاسٌ  ُسُهولَةُ الُخلُِق ، وهو ، بالفَتِْح : الدََّهاَسةُ و

اَغانِيُّ في العُ  ، كَسَحاب : َعِظيَمةُ العَُجزِ  َدَهاسٌ و َدْهساءُ  اْمرأَةٌ و ٌ ، األُولَى عن ابِن َعبَّاد ، نقلَه الصَّ ،  َدَهاسٌ  بَاب ، ويجوز أَن تكون : امرأَة

 َمَجازاً على التَّْشبِيه.

ْدآءِ  َدْهَساءُ  َعْنزٌ و اُج يَِصُف اْلِمْعَزى : ُحْمَرةً  ِمْنَها إِالَّ أَنَّه أَقَلُّ  ، وهي السَّْوَداُء الُمْشَربَةُ ُحْمَرةً  ، كالصَّ جَّ  ، قالَهُ أَبو َزْيٍد. وأَْنَشَد الزَّ

ٌة وَ  عــــــــــــــَ لــــــــــــــح اَءتح خــــــــــــــُ ااَي  ُدهــــــــــــــح ٌ جــــــــــــــَ فــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــُم     َو  َزنـــــــــــِ ا َأحـــــــــــح هـــــــــــَ وفــــــــــــَ نـــــــــــُ وُر عـــــــــــُ (3)َيصـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 وسيأْتِي.

ً  األَْرضُ  اْدَهاسَّتِ  يُقَال :و كَصبُوٍر : األََسدُ  الدَُّهوسُ و َماِل وأَْلَواِن اْلِمْعَزى. ْوناللَّ  َدْهساءَ  َصاَرتْ  : اْدِهيَساسا  ، أَي كلَْوِن الّرِ

 األَْرُض. اْدهاسَّت اللَّْوِن ، وكذا أَْدَهسَ  النَّْبُت ، إِذا َصارَ  اْدَهاسَّ  وقاَل الّصاَغانِيُّ :

اِهيَةُ ، ج ، الدَّْهَرسُ  : [دهرس]  ، أَْنَشَد يَْعقُوُب : َدَهاِرسُ  ، كَجْعفٍَر : الدَّ

ا  اَل ــــــــــَُ اِن كــــــــــِ ازِعــــــــــَ ِرمٍي جــــــــــَ ا صــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــح ي ابـ عــــــــــِ  مــــــــــَ

ا و     يــــــــــــنــــــــــــَ قــــــــــــِ ــــــــــــَ وحاَلُه ل ــــــــــــَ رحَزُة ل اعــــــــــــَ ارِســــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــد   ال

  
 . قال الُمَخبَُّل :الدََّهاِريِس  ويُْجَمع أَيضاً على

ُت  يـــــــــح ـــــــــَ َر اَلقـ ـــــــــح ِإنح أَب ـــــــــ َ فـــــــــَ ارِي هـــــــــَ ا  الـــــــــد  مـــــــــَ هـــــــــُ نـــــــــح  مـــــــــِ

ا     يـــــــــَ نـــــــــَ دح أَفــــــــــح قـــــــــَ افــــــــــَ عـــــــــَ بـــــــــ  ُر وتــــــــــُ بـــــــــح اَن قــــــــــَ مـــــــــَ عـــــــــح  الـــــــــنـــــــــ 

  
 ونقَل ابُن األَْعَرابِّي الدَّراِهيَس ، أَيضاً. ؟الدَّهاِريِس  ، فال أَْدِري ِلَم ثَبَتَت الياُء في ُدْهُرسٌ و (4) ِدْهِرسٌ  قال ابُن ِسيَده : َواِحُدَها

 ، أَي ذاُت ِخفٍَّة ونََشاٍط ، وأَنشد : َدْهَرٍس  ةٌ ذاتُ ، قاَل أَبُو َعْمٍرو : يُقَال : ناقَ  الِخفَّةُ والنََّشاطُ  : الدَّْهَرسُ و

َرسِ ذاُت أَزَايب  وذاُت   َدهح
اُء : الدَّْهَمَسةُ  : [دهمس] . وقال الفَرَّ َرارُ  هو ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ْهَمَسِة ، عن ابِن َعبَّاٍد. الّسِ  ، كالرَّ

 والبَْطُش. (5) الُمَساَوَرةُ  : الدَّْهَمَسةُ و

 ، وقد تقدَّم. َمْستُورٌ  ، أَي وُمنَْهَمسٌ  وُمَدْغَمٌس ، ُمَدْهَمسٌ  أَْمرٌ  هذا ؛ في التَّْهِذيِب : قال أَبو تَُراِب : سِمْعُت َشبَانَةَ يَقُوُل :و

 ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. الدَّْيسُ  : [ديس]

 .(6) الثَّْدُي ، ِعَراقِيَّةٌ ال َعَربِيَّةٌ  : الدَّْيسُ  «دوس»وقال الّصاَغانِيُّ في آخِر ماّدة 
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إِالَّ بما َصحَّ ِعْنَده ، وكأَنَّه قلََّد قلت : فإِذا كانَْت ليسْت بعََربِيٍَّة فما فائدةُ اْستِْدَراِكَها على الَجْوَهِرّيِ الذي َشرَط في ِكتَابِه أاَلّ يَأْتَِي فيه 

اَغانِيَّ فيما  ْل.الصَّ  أَورَده. فتأَمَّ

 نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ أَيضاً. ، بالَكْسرة : ة بَهَراةَ  ِديَسانُ و

ْن َحدََّث. ِريَن ِممَّ َمْخَشِريُّ أَيضاً في الُمْشتَبِه ، ونََسب إِليَها َرُجالً من الُمتَأَّخِ  قْلت : وذكره الزَّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 ، بالَكْسر : قريتان بِمْصَر إِحداهما بالغَْربِيَّة ، والثانية في َحْوِف َرْمِسيَس. ِديسوه

__________________ 
 وهي رواية الديوان واألوىل رواية اللسان.« برمر أدهسا»ا ويرو  : « بلون أدهساً »( ويرو  1)
 ( ضبطت يف القاموس : والد هسُة مرفوعة.2)
 ن مجا  العبدي.( اللسان ونسبه للمعلي ب3)
 ( ضبطت عن اللسان.4)
 واألصر كالتكملة.« املشاورة»( يف القاموس : 5)
يحُ  ا ولي  من كالم العرب.6)  ( نص التكملة يف مادة دي  : وأهر العرا  يقولون للثدي : الد 
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 (فصر الذا )
ا ُعحَجمة مض السِّ

 امل
 ِريُّ ، ونَقَلَه األَْزَهِريُّ ، وذكره صاِحُب اللَِّساِن بِإِْهَماِل الدال.، بالَكْسِر ، أَهملَه الَجْوهَ  إِْذِريُطوسُ  : [ذرطس]

اغانِيُّ في  بَْت. الَمْشي َدَواء وقال : هو (1)« ط وس»وَذَكَره الصَّ  وقال ابُن األَعَرابِّيِ : هو الطُّوُس. والَكِلَمةُ ُروِميَّةُ فعُّرِ

 وقِيَل في قَْوِل ُرْؤبَةَ :

ا  وســــــــــــــــــــــَ َا الــــــــطــــــــ  ارِبــــــــِ َ  الشــــــــــــــــــــــ  عــــــــح ــــــــَ َت بـ نــــــــح وح كــــــــُ  لــــــــَ

ا    وســـــــــــــــــــــــــــَ ُه َمســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــح ث اَن ِإال  مـــــــــــــِ ا كـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
، وهو من أَْعَظِم األَْدِويَِة ، فاْقتََصر على بَعِض ُحُروِف الَكِلَمِة. وقال  (2) اآلَذِريُطوسَ  إِّن الطُّوَس هنا : َدَواٌء يُْشَرُب ِلْلِحْفِظ ، وقيل : أَراد

 آَخُر :

 (3) أَذحرِيطُوَسااَبرِ ح َلُه يف ُشرحِب 
َب له ، وهو « ثِياذ ريطوس»أَْنَشَده ابُن ُدَرْيٍد ، وسيأْتِي في َمْوِضِعه. قْلت : وهو  َي باْسِم الَمِلِك الِذي ُرّكِ من ملوِك « ريطوسثياذ »ُسّمِ

ْمَراِض العَتِيقَِة ، ومن االْمتِالِء اليونانِيِّين ، وكان قَْبَل َجاِلينُوس : قال صاِحُب اْلِمْنَهاج : وهو تَْرِكيٌب ُمْسِهٌل من َغْير َمَشقَّة ، ويَْنفَع من األَ 

ْدِر ، وَضْعف من الفُُضول اللَِّزَجة الغَِليَظة ، والنِّْسيَاِن ، وُظْلَمِة البََصِر ، وُعسْ  َحاِل ، وَوَجعِ الصَّ ر النَّفَس ، ويَْنفَُع من ُسَدد الَكبِِد ، والّطِ

ي الَحَرارَ  ةَ الغَِريِزيَّةَ ، ويُْسعَُط منه النَّْفس ، ويَغُوص في العُروق فيُِذيُب األَْخالَط ويُْخِرُجها في البَْول ، ويَنفع من الُخنَاِق والصََّرع ، ويُقَّوِ

َرعِ واللَّْقَوةِ بماِء الشَّْهَدانِجِ. ثّم َذَكَر تَْرِكيبَه من َخْمَسٍة وعشريَن ُجْزًءا ، فراِجْعه.بمقدار َعدَ   َسٍة للصَّ

ُجُل : َضيَّع مالَه ، كَدْفَطسَ  َذْفَطس : [ذفطس] هكذا ذكره ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان ، ونقلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن األَْعَرابِّي ، و الرَّ

 األَْصَمِعيُّ أَيضاً. وقد تقدَّم أَنَّ الصَّواَب فيه بالّداِل الُمْهَملَِة ، كما هو في نَُسخ النَّواِدِر.

 فصر الراءِ 
 مض السا

أْسُ  : [رأ س]  ، أَي معروٌف ، وأَْجَمعُوا على أَنَّه ُمَذكٌَّر. : م الرَّ

أْسُ و  ٍء.أَْعلَى ُكّلِ شيْ  : الرَّ

أْس الَمَجاِز :من و يِِّس ، كَكيٍِّس  : الرَّ ئِيِس و َسيُِّد القَْوِم كالرَّ َد بَن ُسلَْيَماَن الَهاِشِميَّ : الرَّ  ، كأَِميٍر. قاَل الُكَمْيُت يَْمَدُح ُمَحمَّ

د  مــــــــــ  اِض  ــــــــــَُ يــــــــــَ لــــــــــَ  حــــــــــِ اَن عــــــــــَ قــــــــــَ  اأَلمــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ  تـ

لــــــــــــــــــَ ُ     ٌب َأطــــــــــــــــــح ٌة وِذئــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ رِف وحاَلُء خمــــــــــــــــــُح ــــــــــــــــــَ  ثـ

  

اُف و  رحأٌَة اَل ِذي ختــــــــــــــــــــََ َذا جــــــــــــــــــــُ  اَل هلــــــــــــــــــــِ

اَم     قــــــــــَ تــــــــــَ ا اســــــــــــــــــــــــح ُة مــــــــــَ يــــــــــ  َد  الــــــــــر عــــــــــِ  الــــــــــر يــــــــــِّ ُ هتــــــــــُح

  
ئُب والشَّاةُ من ماٍء  (4) [الَّتِي]والثَّْوالُء : النَّْعَجةُ. والُمْخِرفَةُ.  لََها َخُروٌف يَتْبَعَُها ، َضَرَب ذِلَك َمثاَلً لعَْدِلْه وإِْنَصافِه ، حتَّى إِنّه لَيَْشَرُب الذِّ

الَحْذِف. قال اْمُرُؤ  ، وهِذه َعلَى ُرُؤوسٌ و ، في الَكثَْرةِ ، ولم يَْقِلبُوا هِذه. ُرُؤوسٌ و ، على القَْلِب ، آَراسٌ و ، في الِقلَِّة ، أَْرُؤسٌ  ج َواحٍد ،

 القَْيُس :

ُم  كـــــــــــُ ـــــــــــح ـــــــــــي وحمـــــــــــًا ِإل ـــــــــــَ ي ويـ ـــــــــــِ ل وحمـــــــــــًا ِإىَل َأهـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــي  ف

نح و     َر مــــــــــِ يــــــــــح رت  اخلــــــــــَ وحمــــــــــًا َأحــــــــــُ ــــــــــَ ا ِ  ُرُ سِ يـ بــــــــــَ  َأجــــــــــح

  
ئِيسُ  وأَّما َؤَساءِ  ، فيُْجَمع على الرَّ يََساء.الرُّ ةُ تَقُوُل ؛ الرُّ  . والعَامَّ

أْسُ و واالقَْوُم إِذا َكثُُروا  : الرَّ . قال َعْمُرو بُن ُكْلثُوٍم : وَعزُّ  ، نقَلَه األَْصَمِعيُّ
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َرأحسٍ  ــــــــــــِ ٍر  ب كــــــــــــح ــــــــــــَ ِن ب ــــــــــــح َم ب يِن ُجشــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ نح ب  مــــــــــــِ

ُزوانَ     َة َوا ـــــــــــــــــُح ولـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــُ ِه الســـــــــــــــــــــــــــــــ  ُد   بـــــــــــــــــِ  نـــــــــــــــــَ

  
ئِيسَ  وهو َمَجاٌز. قال الَجْوَهِريُّ : وأَنا أَُرى أَنَّه أَرادَ   : بِِهْم. ولم يَقُلْ « نَُدقُّ به»؛ ألَنَّه قال :  الرَّ

ُؤوِس. ، كَمْقعٍَد. كذا هو َمْضبُوٌط ، وصوابُه بالَكْسِر ، أَي َرأٌْس َمْرأَسٌ  يقال :و اُج :و ِمَصكٌّ للرُّ  قال العَجَّ

رحدًا و و  قــــــــــــــًا عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ن ا رَأحســــــــــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــُ رحَأســــــــــــــــــــــــــــَ   مــــــــــــــِ
ا    َهســـــــــــــــــــــــَ نــــــــــح رًا مــــــــــِ ِ َنســـــــــــــــــــــــح اح يــــــــــَ حــــــــــح رب َ الــــــــــلــــــــــ   ُمضـــــــــــــــــــــــَ

  

باً ِإذا ِدَماُغُه   تـََره َساَعضح

__________________ 
 وما أثبت عن التكملة ط وس.« ط د س»( ابألصر 1)
 .«طوس»( ضبطت عن التكملة 2)
 نسبه إىل ر بة. 500/  3ويف اجلمهرة « طوس»( ضبطت عن التكملة 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
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سٌ و .ُرُؤوٌس َمَرائِيسُ  وفي الجمع :  ، كُركَّع. ُرُؤوٌس رؤَّ

 قَاَل َحّسان : يُْنَسُب إِليِه الَخْمرُ  ِمن قَُرى َحلَبَ  : ع ، بالّشامِ  َرأٍْس  بَْيتُ و

ِت  يـــــــــــــح نح بــــــــــــــَ ًة مـــــــــــــِ يـــــــــــــئـــــــــــــَ بـــــــــــــِ َبن  ســـــــــــــــــــــــــــَ   رَأحسٍ كـــــــــــــَ
اءُ     ٌر ومـــــــــــــــَ ا َعســـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ زَاجـــــــــــــــَ وُن مـــــــــــــــِ كـــــــــــــــُ  يـــــــــــــــَ

  
ْملَِة ، ويُقَال : إِنَّ بها  ةَ والرَّ ِل.ونَقَل شيُخنَا أَنها قَْريَةٌ بيَن َغزَّ  َمْوِلَد اإِلَماِم الشافِِعّيِ ، رِضَي هللا تعالَى عنه ، قالَه الفَنَاِرّي في َحواِشي الُمَطوَّ

 قلُت : وقاَل الّصاَغانِيُّ : هي ُكوَرةٌ باألُْرُدّنِ ، وهي الُمَراَدةُ من قَْوِل َحّسان.

يَاِحّيِ : سُ َرأْ  ويُقَاُل فِيَها : (1)،  بالَجِزيَرةِ  : َمِدينَةٌ  َعْينٍ  َرأْسُ و  العَْيِن ، ولها يَْوٌم ، وأَْنَشَد أَبُو ُعبَيدةَ لُسَحْيِم بِن َوثِيٍل الّرِ

رَاٍس وَ  يِن فـــــــــــــِ يـــــــــــــَد بـــــــــــــَ مـــــــــــــِ وا عـــــــــــــَ لـــــــــــــُ تـــــــــــــَ ـــــــــــــَ مح قـ  هـــــــــــــُ

َرأحسِ     ِج  بــــــــــــِ جــــــــــــُ ِ يف ا ــــــــــــُ اح َواِد  (2)الــــــــــــعــــــــــــَ  اخلــــــــــــَ

  
ة تقول : ِمن َرأِْس  وفي الّصحاح : قَِدَم فاُلٌن ِمن ّيٍ : قاَل عليُّ بُن َحْمَزةَ : إِنََّما يُقَاُل :  رأِْس  َعْيٍن ، وهو َمْوِضٌع ، والعامَّ العَْيِن. قال ابُن بَّرِ

ا َرأِْس  َجاَء فالٌن ِمنْ   العَْيِن. رأْسُ  ال يُقَال فِيَها إِالَّ َعْيٍن هِذه الَّتِي في الَجِزيَرةِ ، ف رأْسُ  َعْيٍن ، إِذا كانَْت َعْيناً من العُيُوِن نَِكَرةً ، فأَمَّ

 ِمن نََواِحي َذَماِر. باليََمنِ  : قَْريَةٌ  األَْكَحلِ  َرأْسُ و

ِغيِر ، وأَبِي قُبَْيس. اإِلْنَساِن : َجبٌَل بَِمكَّةَ  َرأْسُ و  بَْيَن أَْجيَاٍد الصَّ

 ؛ َجبٌَل ِلَدْوٍس. (3) َضأْنٍ  َرأْسُ و

 َحْضَرَمْوَت. الِحَماِر : د ، قُْربَ  َرأْسُ وَ 

 الَكْلب : ة بِقُوَمَس. َرأْسُ وَ 

 وقيل : ثَنِيَّةٌ بَِها. ويُقَال : إِنََّها قَاَراُت الَكْلِب.

، وهو الَمْشُهوُر بِِحْصِن ِكيفَى ، أَو َغْيُره ،  ع بالَجِزيِرة من ِديَار ُمَضرَ  ، بكسِر الَكاِف : ِكيفَى رأْسُ وَ  .(4)باليََماَمِة  ثَنِيَّةٌ  الَكْلِب ؛ َرأْسُ و

 فَْليُْنَظْر.

أِْس  قولُهم : ُرِمَي فاُلٌن ِمْنهُ فيو ً  ، أَي أَْعَرَض َعْنهُ ولم يَْرفَْع به الرَّ أِْس  ُرِميُت ِمْنَك في واستَثْقَلَه. تقول : َرأْسا ، على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه ،  الرَّ

. ساَء رأْيَُك فِيَّ  أَي  حتى ال تَْقِدَر أَْن تَنُظَر إِليَّ

أِْس  ذوو ك بِن ُكلَْيِب بِن يَْربُوع بن َحْنَظلَةَ بِن مارِ  (5) [بِن َعْوفِ ]بِن الَخَطفَى ، واسُمه ُحَذْيفةُ بُن بَْدِر بِن َسلََمةَ  َجِريِر بن َعِطيَّةَ  : لَقَبُ  الرَّ

ٍة كانْت له ، وكاَن يقال له في َحَداثَتِه : ذو اللَِّمِم.  بِن َزْيِد َمنَاةَ ، قِيَل لَهُ ذِلك لُجمَّ

أَْسْينِ  ذُوو  .(6)بِن ُعَصْيٍم  ُخَشْيِن بن ألْي لَقَبُ  الرَّ

أَْسْينِ  وذو  بن َعْمِرو بِن قَْيِس َعْياَلَن. (7)بِن ِكنَانةَ بِن َعْمرو بِن قَْين بن فَْهم  أَُميَّةُ بُن ُجَشمَ  أَيضاً : الرَّ

 الماِل. رأْسُ  ويقال : أَْقِرْضنِي َعْشرةً بُرؤوِسَها ، أَي قَْرضاً ال ِرْبَح فيه إِالَّ  الماِل : أَْصلُه. َرأْسُ  ِمن الَمَجاِز :و

ئِيَسةُ  األَْعَضاءُ  ِمن الَمَجاِز :و ماُغ والَكبدُ  القَْلبُ  ، وهي أَْربَعَةٌ ِعْنَد األَِطبَّاِء : الرَّ ِمن َحْيُث الشَّْخُص ، على َمْعنَى  َرئيَسةٌ  ، فهِذه الثَّاَلثَةُ  والّدِ

ً  ، وكونُه األُْنثَيَانِ  الّراِبعُ و أَنَّ ُوُجوَده بُدونَِها أَو بُِدوِن َواِحٍد منها ال يُْمِكُن. . وَمْن ِمن َحْيُث النَّْوُع ، على َمْعنَى أَنَّه إِذا فاَت فاَت النَّْوعُ  َرئيسا

ئيَسةَ  قاَل : إِنَّ األَْعَضاءَ   هي األَْنُف واللَِّساُن والذََّكُر ، فقْد َسَها. الرَّ

 ، بوزِن َرَعاَسى ، مثْل : َحبَاَجى وَرَماثَى. َرآسيَ  . ِمْن َغنَمٍ َرأُْسَها أُِصيبَ  ، كأَِميٍر : َرئيسٌ  وشاةٌ  قاَل الّصاَغانِيُّ :

ئيسُ و ثٌ  بِن َكثير بِن ُعفَْيٍر اْلِمْصِرّي ، بُن َسِعيد َرئيسُ  ، وفي التَّْبِصيُر ، والتَّْكِملَة : الرَّ  شاِعٌر ، وهو أَخو ُعبَْيِد هللا. ُمَحّدِ



7744 

 

ئِّيسُ و يٍت : الَكثِيرُ  ، الّرِ ِس  كِسّكِ  ِر.، أَي التأَمُّ  التََّرؤُّ

 ، قال ُرْؤبَةُ : في الُمَجاراةِ  إِذا صاَرْت َمعَهُ  الَخْيلِ  ُرُؤوسَ  يَعَضُّ  الذي الفََرسُ  ، كِمْحَراٍب : الِمْرآسُ و

رحآسح  َواٌد مـــــــــــــــــــــــِ رَبِّزحُه جـــــــــــــــــــــــَ وح ملح يـــــــــــــــــــــــُ  لـــــــــــــــــــــــَ

راسح     ِ اأَلضـــــــــــــــــــــــح اح غـــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــَ ـــــــــح تح اِبل طـــــــــَ قـــــــــَ  َلســـــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 . وهي إىل دنسري أقرب... ونصيبا وُدنسري( زيد يف معجم : با حران 1)
 ( ضبطت عن اللسان ا ويف معجم البلدان بكسر ففتح وكال ا ضبرت قلم.2)
 ( يف معجم البلدان : ضان بدون  ز.3)
 ( يف معجم البلدان : جبر ابليمامة.4)
 .225( زايدة عن مجهرة ابن حزم ص 5)
 .259و  255( وهو عصيم بن ِشخ بن فزارة بن ذبيان بن بغي  بن ريث بن غطفان انظر مجهرة ابن حزم ص 6)
 .«قي  بن ملم»وابألصر  243( عن مجهرة ابن حزم ص 7)
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ً  ، أَي يَُكونُ  يَْرأَسُ  الَِّذي اْلِمْرآسُ  أَو  تَقَدُِّمه وَسْبقِه. لَها في َرئِيسا

ً و  .َرئيسٌ و َمْرُؤوسٌ  فهو َرأَْسهُ  : أَصابَ  *كَمنَع ، َرأَسهُ يَْرأَُسهُ َرأْسا

آَّسو اِسيُّ  الرَّ وَّ ؤِس : والرَّ ِة. (1)، وفي اللَِّساِن  لَْحنٌ  ، بالواو وياِء النِّْسبَِة ، ، كَشدَّاٍد : بائُِع الرُّ  : ِمن لُغَِة العَامَّ

ِهْستَانِيّ ال (2) بِن عبد الَكِريمِ  بُن الَحَسنِ  ُعَمرُ  أَبو الِفتْيَانِ  منه آِسيّ  الَحافِظُ  ّدِ ؤوِس  نُِسَب إِلى بيعِ  (3) الرَّ . َوقَع لي َحِديثُه عاِلياً في األَْربَِعين الرُّ

لَِفّيِ  البُْلدانِيَِّة للَحافِِظ أَبي طاِهٍر الّسِ
ْجتُه أَيضاً في  (4)  .053مات سنة « بَْذِل الَمْجُهود بتَْخِريجِ َحِديِث : َشيَّبَتْنِي ُهود»وَخرَّ

اِء ، حكاه عنه أَبو ُعبَْيٍد. وفي  َرأِْسه إِالَّ فِي ، بالَكْسِر ، الِذي لم يَْبَق لَهُ ِطْرقٌ  ، كُمعَظٍَّم وِمْصباحٍ وَصبُوٍر ، من اإِلبِِل : الُمَرأّسُ و ، عن الفَرَّ

ه : فَهُ الُمَصنِّف. وليَس ِعْنَده الُمرائِسُ  نَّصِ  ، كِمْصبَاحٍ. الِمْرآسُ  ، كُمقَاتٍِل. وقد َصحَّ

ٍث : األََسُد. ، الُمَرئِّسُ و  كُمَحّدِ

ِة َعلَى األََصّحِ :َرائِسٌ  ، الَواِحَدةُ : : أَعاِلي األَْوِديَةِ  الََّروائِسُ و مَّ َر قوُل ِذي الرُّ  . وبه فُّسِ

ـــــــــــَن كـــــــــــُ  رِي قـــــــــــح تـــــــــــَ يـــــــــــُر َيســـــــــــــــــــــــــح اطـــــــــــِ نـــــــــــَ رَارٍَة خـــــــــــَ ـــــــــــَ  ر  قـ

اَء و     ثـــــــــَ ا الـــــــــغـــــــــُ هـــــــــَ نـــــــــح تح عـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــَ رحٍت نـ  الـــــــــر َوائـــــــــِ ُ مـــــــــَ

  
ً و َمةُ ِمن السَّحابِ  هي أَْيضا ِة الّسابِق.رائَسةٌ  َسَحابَةٌ  . يُقَال :كالَمَرائِِس  ، الُمتَقَّدِ مَّ َر بَْعُض قول ِذي الرُّ  . وبه فُّسِ

ائِسُ و ر قوُل أُُميَّةَ بِن أَبِي عائٍِذ  : َجبَلٌ  الرَّ  الُهَذِلّيِ : (5)في بَْحِر الشَّاِم. وبه فُّسِ

َو  و  ُت الصـــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــح َرِ  اآِ  خـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح  يف مـــــــــــــــَ

ُروكـــــــــــــًا عـــــــــــــلـــــــــــــ      وانَ  رائـــــــــــــ ٍ عـــــــــــــُ مـــــــــــــُ قحســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ  يـ

  
اِئسُ و ِلبَنِي فََزاَرةَ. بِئْرٌ  : رائِسٌ و ِعيَّةُ. الَمرُؤوسُ و الَواِلي. : الرَّ  : الرَّ

اُء :و . ال َغْيرُ  َرأِْسهِ  الَِّذي َشْهَوتُه في : الَمْرُؤوسُ  قَاَل الفَرَّ اَغانِيُّ  ، نَقَلَهُ الصَّ

أِْس  ، أَي العَِظيمُ  األَْرأَسُ  : الَمْرُؤوسُ و  .الرَّ

. قال ابُن ُمْقبٍِل :، قال الّصاَغانِيُّ : وهذِ  السَّْيِف ، بالَكْسِر : َمْقبُِضهُ أَو قَبِيعَتُه ِرئَاسُ و  ه أََصحُّ

ُت  َطَغنـــــــح ا  (6)مُث  اضـــــــــــــــ هـــــــَ َد َمغحِرضـــــــــــــــِ اَلِحي ِعنـــــــح  ســـــــــــــــِ

ٍ   و     رحفـــــــــَ ا كـــــــــراَِئسِ مـــــــــِ فـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــَ ِف ِإذح شــــــــــــــــَ يـــــــــح  الســـــــــــــــــــــــ 

  
ّي ، وقال َشِمٌر : لم أَْسَمْع : ً  هكذا أَْنَشَده ابُن بَّرِ َغْيَر « كِريَاِس السَّْيف« : »الُمَصنِّفِ »إِالَّ ُهنَا. قال ابُن ِسيَده : وَوَجْدنَاهُ في  (7) ِرئَاسا

 َمْهُموٍز. قال : فال أَْدِري َهْل ُهو تَْخِفيٌف أَم الَكِلَمةُ من الياِء.

أْسُ  ِمن الَمَجاِز :و لُهُ  الرَّ ثَُك : أَِعْد عَ  ِمن األَْمِر : أَوَّ أِْس  ، وِمن َرأٍْس  لَيَّ َكاَلَمَك ِمن، وتقوُل لَمْن يَُحّدِ ، وهي أَقَلُّ اللُّغَتَْيِن ، وأَْنَكَرَها  الرَّ

أِْس  بَعُضُهم ، وقال : ال تَقُْل : ِمنَ  رَ الرَّ ةُ تقولُه. قالَهُ شيُخنَا ، وبه فُّسِ  . قال : والعَامَّ

ً أَْربَِعيَن َعا َرأِْس  لَْم يُْبعَْث نَبيٌّ إِالَّ َعلَى»َحِديُث :   .«ما

أِْس  : َسْوداءُ  َرأَْساءُ  نَْعَجةٌ و  وسائُِرها أَْبيَُض. والَوْجهِ  الرَّ

. وقاَل غيُره : شاةٌ  أِْس  : ُمْسَودَّةُ  َرأْساءُ  قالَهُ الَجْوَهِريُّ  .الرَّ

َرةٌ. َرأُْسَها ، فإِن اْبيَضَّ  َرأَْساءُ  الشَّاةِ فهي رأْسُ  وقال أَبو ُعبَْيد : إِذا اْسَودَّ   ِمن بَْيِن َجَسِدَها فيه َرْخَماُء وُمَخمَّ

ّمِ : َحيٌّ  ُرَؤاٍس  بَنُوو يَِزيُد بُن  منهم أَبو ُدَوادٍ  بن ِكاَلِب بِن َربِيعَةَ بِن َعاِمِر بِن َصْعَصعَةَ. ُرَؤاسُ  ِمن عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ. وهو ، بالضَّ

 .(8)بِن ِكاَلِب بِن َربِيعَةَ بِن عامِر بِن َصْعَصعَةَ. قاله األَْزَهِريُّ  ُرَؤاِس  ُمعَاِويَةَ بِن َعْمِرو بِن قَْيِس بِن ُعبَْيِد بنِ 
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__________________ 
 يف القاموس : كمنعه. (*)
 ( الذي يف اللسان : رّواس بدون ايء النسبة.1)
 أبو الفتيان عمر بن أيب ا سن عبد الكرمي.« يالرواس»( يف الباب 2)
 وهو يواف  ما جاء يف اللباب. قا  ابن األثري : الصواب أهنا مهموزة.« الر واسي»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 .«السدي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .«عمرو بن أمية اهلذد»( عن اللسان وابألصر 5)
 وصوب ابن بري ما جاء ابألصر وقبله :« إذا اضطغنت»وهري : ( رواه اجل6)
 لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــة قـــــــــــد جـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــُت الصــــــــــــــــــــــــبـــــــــــَح مـــــــــــوعـــــــــــدهـــــــــــا و 

 بصـــــــــــــــــــــــــدرة الــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــ  حــــــــــــىت تــــــــــــعــــــــــــرف الســـــــــــــــــــــــــدفــــــــــــا   

  

وقوله : اضطغنت سالحي : جعلته حتت حضين. ويرو  : مث احتضنت. واملغرض للبعري كامزم من الفرس وهو جانب البطن من أسفر 
 الغرضة.األضالع الجي هي موضض 

 .«رائس»( عن اللسان وابألصر 7)
 ر اس كاألصر. 287ُرَواس بدون  زة. وص  282( وقض يف مجهرة ابن حزم ص 8)
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 ِلُصْلبِِه. ُرؤاٍس  وبَُجْيٍد وُعبَْيٍد ، أَوالدِ  (1)اسُمه الَحاِرُث وَعِقبُه ِمْن ثالثٍة : بَِجاٍد  ُرَؤاسٌ و قلت :

اِح بِن َمِليحِ بِن َعِدّي بِن الفََرِس  َوِكيعُ  : ُرَؤاٍس  ِمن َولَدِ و  الفَِقيهُ. (2)بن الَجرَّ

َؤاِسيُّوَن. منهمو حمِن بِن ُحَمْيٍد ، الرُّ  ُحَمْيُد بُن عبِد الرَّ

ثُون. قال األَْزَهِريُّ : وكاَن أَبو ُعَمَر الزاِهُد يَقُوُل في أَبِي َجْعفَرٍ  ؤاِسّيِ  ُمَحّدِ اءِ  الرُّ َواِسيُّ ، بفتح الّراِء وبالَواِو  أََحِد القُرَّ ثِين : إِنَّهُ الرَّ والُمَحّدِ

ثُون وغيُرهم. (3)من َغْير َهْمٍز ، َمْنُسوٌب إِلى َرَواس : قَبِيلٍَة من ُسلَْيٍم ، وكاَن يُْنِكُر أَْن يُقَال  َؤواسيُّ ، بالَهْمِز ، كَما يَقُولُه الُمَحّدِ  : الرُّ

َد بَن أَبي سارةَ قلت : ويَْعنِي بأَبِي َجْعفَ  ُل َمن َوَضَع نحَو الُكوفِيِّيَن. وله تَصانِيُف. وقد تقدَّم ِذْكرهُ  (4)ٍر هذا ُمَحمَّ َواِسّي. ذكَر ثَْعلٌَب أَنَّه أَوَّ الرَّ

مة.  في الُمقَّدِ

َؤاِسيُّ و أِْس  العَِظيمُ  أَيضاً : الرُّ ن نُِسَب إِلى ذِلَك مْسعَُر بُن ِكَداٍم الفَ  الرَّ ِقيهُ وغيُره ، ومنهم َمن يقولُه بتْشِديِد الواِو ، من َغْيِر َهْمٍز ، ، وِممَّ

 وهو َغلٌَط.

ً  يُقَال :و ً  ، إِذا َجعَْلتَه َرأَّْستُه تَْرئيسا  على القَْوِم. َرئيسا

ً  صارَ  هو : اْرتَأَسَ و َر. كتََرأّسَ  ، َرئيسا  ، مثُل تَأَمَّ

قَبَِة وَخْفُضَها إِلى األَْرِض  ، إِذا َزْيداً  اْرتَأَسَ  في نََواِدِر األَْعَراِب :و ، ومثله : اْكتَأََسه واْرتََكَسه واْعتََكَسه ، كلُّ ذِلَك  َشغَلَه. وأَْصلُه أَْخذٌ بالرَّ

 بَمْعنًى َواِحٍد.

. في الِقتَالِ  عن القومِ  المتََخلِّفُ  ، كُمقَاِتٍل : الُمَرائِسُ و  ، نقَلَه الّصاَغانِيُّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 .َمْرُؤوسٌ  ، فهو َرأَْسه الرُجُل : كعُنَِي : َشَكا ُرئِسَ 

ئِيسو  ، ومنه قوُل لَبِيٍد : َرأُْسه : الَِّذي قَْد ُشجَّ  الرَّ

َو   كـــــــــــح ُه شـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــلـــــــــــَ حـــــــــــِ َبن  ســـــــــــــــــــــــــَ   َرئـــــــــــيـــــــــــ ٍ كـــــــــــَ
ا ِ     ـــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــِ ت رَااَي َواغـــــــــــــــــح نح ســـــــــــــــــــــــــــــــَ اِذُر مـــــــــــــــــِ  حيـــــــــــــــــَُ

  
 .(5): َمْن أََصابَهُ البِْرَساُم. قاله األَْزَهِريُّ  الَمْرُؤوسُ و

 : قَبَّلَهُ ، وهو ِكنَايَةٌ. رأَْسه وأََصابَ 

 .رأَْسه َء : َرِكبَ الشَّيْ  اْرتَأَسَ و

ْخمُ  أَْرأَسُ  وفَْحلٌ  أِْس  ، وهو الضَّ َؤاِس  الرَّ َؤاِسيّ و ، كالرُّ يِت. ُرؤاِسيٌّ  :، وال تَقُْل  أَْرأَسُ  . وقيل : شاةٌ الرُّ ّكِ  ، عن ابِن الّسِ

ائِسُ و  .َرائِسٌ  الَواِدي. وُكلُّ ُمْشِرٍف : َرأْسُ  : الرَّ

 .«ر وس»السَّْيُل الغُثَاَء : َجَمعَه وَسيَأْتِي للمَصنِِّف في  َرأْسَ و

 .(6)َعِظيٌم ، أَي َجْيٌش على ِحيَاِلِه ال يَْحتَاُجون إِلى إِْحالب  رأْسٌ  وُهم

 عليهم. رأَسَ و : فََضلَُهْم. يَْرأَُسُهم َرآسةً  اْلقَْومَ  رأْسَ و

. ُسوهُ و قاله األَْزَهِريُّ ُجلُ  َرأَسَ  ابن األَْعَرابِّيِ :. وقاَل َرأَُسوه على أَنفُِسهم ، قاَل : وهَكَذا رأْيتُه في ِكتَاِب اللَّْيِث ، والِقيَاُس : َروَّ ،  َرآَسةً  الرَّ

آَسةُ  إِذا َزاَحَم عليها وأََراَدَها. قال : وكاَن يُقَال : ُب بها الرَّ  َمْن ال يَْطلُبُها. َرأْسُ  تَْنِزُل ِمن السََّماِء فيُعَصَّ

اِل أَْو َغْيِره منوهو َمَجاٌز ، يكون إِشَ  «الُكْفِر ِمْن قِبَِل الَمْشِرقِ  َرأْسُ »في الَحِديث : و اَلِل الَخاِرِجيَن بالَمْشِرِق. ُرَؤَساءِ  اَرةً إِلى الدَّجَّ  الضَّ
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 : َكبِيُرها الذي ال تَتَقَدَُّمه في القَنَِص ، وهو َمجاٌز. رائُِسَهاوَ  الِكالبِ  َرئِيسُ و

ْيدَ  َرائَِسةٌ  وَكْلبَةٌ   .بَرأِْسه : تَأُْخذُ الصَّ

ْيِد. َرأْسَ  ، كَصبُوٍر : تَُساِورُ  َرُؤوسٌ  وَكْلبَةٌ   الصَّ

ً  ويُقَال : أَْعِطنِي  ِمن الثُّوِم ، وِسنًّا منه ، وهو َمَجاٌز. َرأْسا

 وهو َمَجاٌز. ؟ِمن ِسنٍّ  َرأِْسك ويقال : َكْم في

ً األَْفعَى وُربََّما َذنَّبَها ، وذِلَك أَنَّ األَْفعَى تأْتِي ُجْحَر ال رأّسَ  والضَّبُّ ُربََّما ّبِ فتَْحِرُشه ، فيَْخُرُج أَْحيَانا  برأِْسه ضَّ

__________________ 
 .287( مل يرد يف بين ر اس عند ابن حزم انظر ص 1)
 .«الغرس»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 2)
 .«أن يقو »( عن اللسان وابألصر 3)
 .« مد بن سادة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
رحُسام فبصاب رأسه.( عبارة 5)  األزهري يف التهذيب : ورجٌر أري  ومر وس وهو الذي رأسه السِّ
 وما أثبت عن األساس.« عل  جباهلم ال حيتاجون إىل اإلجالب»( ابألصر : 6)
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ِلَبَها  َتقح َعُر ُعوداً يف فَ  مَرّئساً  (2) [َخرَجَ ]ا فُيَقا  :  (1)ُمسح رَتََشُه الر ُجُر فَيجح ا احح رُجُ ا وُرمب  سُبه أَفـحَع  فَيخح رِه فَيحح  ُمَرئِّساً  ِم ُجحح
 َأو ُمَذنِّباً.

ً  وقاَل ابُن ِسيَدْه : َخَرَج الضَّبُّ   من ُجْحِره. وُربََّما َذنََّب. بَرأِْسه : اْستَبقَ  ُمَراِئسا

ً  ثالثةَ أَْواَلدٍ  (3)ِر بَْعٍض ، وكذِلَك : َولََدْت َواِحٍد ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، أَي بعُضُهم في إِثْ  َرأٍْس  ويقال : َولََدْت َولََدها على ،  رأٍْس  َعلَى َرأْسا

 أَي َواِحداً في إِثِْر آَخَر.

ةُ تقول : َعلَى ِرئاِس  أَي على َشَرٍف منه. قاَل الَجْوَهِريُّ ، قولُُهم : أَْنَت على ِرئَاِسهِ و أَْمِرك رأِْس  ويُقَال : أَْنَت علَى لِه. والعَّامَّ  أَْمِرَك : أَي أَوَّ

 أَْمِرَك. َرأِْس 

يِن الَخْشيَةُ. َرأْسُ  ، وهو َمَجاٌز ، وكذا : أَْرُؤٍس  من الغَنَِم ، وِعدَّةٌ ِمن َرأْسٌ  وِعْنِدي  الّدِ

ون يَْوَم القَّرِ يَْومَ  وأَْهُل َمكَّةَ  ُؤوِس  يَُسمُّ  األََضاِحي. ُرُؤوسَ  ؛ أِلَْكِلِهم فيه الرُّ

 ِء : َطَرفُه ، وقيل : آِخُره ، نَقَلَه شْيُخنَا.الشَّيْ  َرأْسُ وَ 

أْسُ و ى الرَّ فَِة ، وتَُسمَّ  القَُرى. رأْسَ  : من أَْسَماِء َمكَّةَ الُمَشرَّ

ٌب َشنُِع اْلِخْلقَِة. ُرُؤوسُ  : وقال ابُن قُتَْيبَة في الُمْشِكلِ   الشَّيَاِطيِن : َجبٌَل بِالِحَجاِز ُمتََشعِّ

 ، من ُمُدِن ُمْكَران. َرأِْسكُ  واْستَْدَرك الّصاَغانِيُّ ُهنَا :

 وَحقُّه أَْن يُْذَكَر في الَكاِف.

ئِيسُ و  : أَبُو َعِلّيِ بُن ِسينَاَء ، َمشهوٌر. الرَّ

ِد بنِ وَ  أِْسيّ  الفَْضل َجْعفَُر بُن ُمحمَّ  العَْيِن ، َحدََّث عن أَبِي نُعَْيم ، وعنه أَبو يَْعلَى اْلَمْوَصِلّي. َرأِْس  من (4) الرَّ

د د بِن علّي بِن محمَّ ُد بُن محمَّ ْدُر ُمَحمَّ َؤاِسيّ  والصَّ  البِقَاِعيُّ بَمكَّة. من بالِد ُخَراَسان ، لقيه (5)األََسِدّي اإِلْسِفَرايِنِّي الشافِِعّي ، ُولد بُِشقّان  الرُّ

ً  بيَِدهِ  َربََسهُ  : [ربس] ْبسُ  ويُقَال : َضَربَهُ بَِها. : َرْبسا ْرُب بِاليََدْيِن َجِميعاً ، قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. : الرَّ  الضَّ

 اْلِقْربَةَ : َمألََها. َربَسَ و

 : َشِديَدةٌ. َرْبَساءُ  َداِهيَةٌ و

اُر العَْنبَِريُّ : ، كَسْكَرى : فََرسٌ  َرْبَسىو  كان ِلبَنِي العَْنبَِر ، قَال الَمرَّ

ا  بــــــــــَ نحصــــــــــــــــــــــــِ ِت مــــــــــَ يــــــــــح مــــــــــَ نح َربِّ الــــــــــكــــــــــُ ُت عــــــــــَ  َورِثــــــــــح

ُت     ــــــــــــــــــــــــح ُت َدوحَأابَ  َربحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َورِث ــــــــــــــــــــــــح  وَورِث

  

َتَشَبا ٍ  ملَح َيُكنح ُمؤح  راَِبَط ِصدح

بِيسُ و َجاِل. الشَُّجاعُ  ، كأَِميٍر : الرَّ  من الّرِ

بِيسُ و العُْنقُوُد ؛ إِذا اْكتَنََز ،  اْرتَبَسَ  ، يُقَال : الُمْكتَنَِزانِ  ، كذا في النَُّسخِ ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، وَصوابُه : والَكْبشُ  العُْنقُوُد ، والِكيسُ  : الرَّ

 وَربِيٌز ، أَي ُمْكتَنٌِز أَْعَجُر. َربِيسٌ  وذلك إِذا تََضامَّ َحبُّه وتََداَخَل في بَْعٍض. وَكْبشٌ 

بِيسُ و بِيسُ و باليََدْين. الَمْضُروبُ  : الرَّ بِيسُ و ، عن ابِن ُدَرْيٍد. الُمَصاُب بَِماٍل أَو َغْيِره : الرَّ َجاِل ، يَةُ الدَّاهِ  : الرَّ ْبِس  ِمن الّرِ ، بالفَتْح ، كما  كالرَّ

 يقتضيه ِسياقُه ، وَضبَطه الصاغانيُّ بالَكْسِر ، في التَّْكِملَِة ، وبالَوجهين في العُبَاِب.

 ، أَي َجْلٌد ُمْنَكٌر َداٍه ، قال : َربِيسٌ  يُقَال : َرُجلٌ 
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َِمِ  و   الر بِي ِ ِمثحِلي لُز  اِب ح
بِيسُ و ْبِس ، بالَكْسر ، يقال : جاَء بَِمالٍ  الَكثِيُر من الَمال وغيِره : الرَّ  ، أَي َكثِيٍر. رْبٍس و َربِيٍس  ، عن ابِن األَْعَراِبّي ، كالّرِ

بَْيِس  أُمُّ و  ، عن ابِن َعبّاد ، ويُْكنَى بها عن الدَّاِهيِة. ، كُزبَْيٍر : األَْفعَى الرُّ

بَْيِس  أَبوو من بَنِي ثَْعلَبَةَ بِن َسْعِد بِن  الثَّْعلَبيُّ شاِعرٌ  ، هكذا بالميم في التَّْكملَة ، وتَبعَه الُمصنُِّف ، وذكَر الحاِفُظ أَنَّه ِطْهفَةُ   بُن َطْهَمةَ َعبَّادُ  الرُّ

بَْيِس  ذُْبيَاَن. هكذا قالَهُ الصاَغانِيُّ ، وفي اللَِّسان : وأَبُو التَّْغِلبِّي ، من شعراِء تَْغِلَب. وهو تَْصِحيٌف ، والصواُب مع الّصاغانِّي. وهو َعبَّاُد  الرُّ

 ثَْعلَبَةَ بِن َسْعٍد ، كما َذَكَره ابُن الَكْلبِّيِ وغيُره.بُن َطْهفَةَ بن ِعياٍض ، ِمْن بني ِرزاِم بِن َماِزِن بِن 

__________________ 
 ( يف التهذيب : فيستقبلها.1)
 ( زايدة عن اللسان والتهذيب.2)
 .«ولد »( عن اللسان وابألصر 3)
 .«الرائ »( عن اللباب وابألصر 4)
 من قر  نيسابور.وفيه : « بسقان»( عن معجم البلدان والضبرت عنه ا وابألصر 5)
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ْبأَسُ  كَجْعفَِر :و . َصَحابِيٌّ  (1) الرَّ والصواُب : أَنه َرْبتٌَس ، بالُمثَنَّاة الفَوِقيَّة ، كما َحقَّقه الَحافُِظ ، وغيُره ، وسيأْتِي للمصنِّف  بُن عاِمٍر الّطائِيُّ

 قريباً. وأَّما ما ذكَره هنا فهو تَْصِحيٌف.

يٍت :و  َخَذلَُهم هللا تَعَالَى. ِمَرةِ : َكبِيُرهمالسَّا ِربِّيسُ  كِسّكِ

بَِسةُ و . كَخِجلٍَة : الَمْرأَةُ القَبِيَحةُ الَوِسَخةُ  من النَِّساءِ  الرَّ  ، عن ابن َعبّاٍد ، نقَله الّصاَغانِيُّ

يبَاسُ و ةٌ إِلى الُخْضَرةِ ، ِعَراُض الَوَرِق ، َطْعمُ  ، بالَكْسِر : نَْبتٌ  الّرِ َها حاِمٌض ، مع قَْبٍض ، يَْنبُُت في الِجبَاِل َذَواِت الثُّلُوجِ ، له َعَساِليُج َغضَّ

ةٌ ، ْفَراِويَّ ،  يَْنفَُع الَحْصبَةَ والُجَدِريَّ  والبالِد البَاِرَدةِ من غير َزْرعٍ ، باِرٌد يابٌِس في الثّانِيَِة ، وله َمنَافُِع َجمَّ ويْقَطُع العََطَش واإِلْسَهاَل الصَّ

َع ، وفيه تَْقِويَةٌ للقَْلِب.ويُِزيل الغَثَ  . الطاُعون. ذُِكر أَنَّها تنفَُع منو ياَن والتََّهوُّ  كذا في ُسروِر النَّْفِس ، البِن قاِضي بَْعلَبَكَّ

ي الَمِعَدةَ والَهْضَم ويَْنفَُع من القَيْ  ُن البَْلغََم ، كذا في الِمْنهَ وُربُّه يُقَّوِ ى ، ويَُسّكِ وفي بعِض النَُّسخ :  وُعصاَرتُه تُِحدُّ النََّظرَ  اج.ِء الشَِّديِد والُحمَّ

 ُمْفَرداً وَمْجُموعاً مع اإِلثِْمِد. ُكْحالً  (2)البََصَر 

َحِة. اللَّْحِم ، وغيِره في (3)، هكذا في النَُّسخ ، وَصوابُه : االْكتِنَاُز  : االْختِالُط واإِلْكثَاُر ِمن االْرتِبَاسُ و  ، كما في األُُصول الُمَصحَّ

ُجلُ  اْربَسَّ  : (4)قال األُْرَمِويُّ و ً  : الرَّ  فِيَها. (5)، وقال ابُن األَْعَراِبّي : إَِذا َعَدا  َذَهب في األَْرِض  ، إِذا اْربَِساسا

ً  أَْمُرُهم اْربَسَّ و قُوا ، أَي اْرِبساسا . َضعَُف َحتَّى تَفَرَّ  ، لُغَةٌ في اْربَثَّ

ً  الْربَِساسُ او رَ  الُمَراَغَمةُ  ، من باب اإِلْفعَاِل : اإِلْربَاسُ  ، هكذا في سائِر النَُّسخِ ، والصَّواُب : أَيضا أَنَّ »الحديُث :  ، قاله ابُن األَثِير ، وبه فُّسِ

أَي يُْسِمعونَه ما يُْسِخُطه ويَِغيُظه ، أَو يَِعيبُونه بما  «بَّاسَ به العَ  يُْربُِسونَ  فَجعََل الُمْشِرُكونَ »، إِلى آِخِره ، وفيه : « َرُجالً َجاَء إِلى قَُرْيٍش 

 .«أ ب س»يَُسوُءه ، أَو غير ذِلك. وقد تقدَّم ِذْكرهُ في 

فُ  : االْربِساسُ و  ، نقلَه الصاغانِيُّ في العُبَاِب. التََّصرُّ

 أَْمُرُهْم ، إِذا اْستَأَْخَر. اْربَسَّ  ، يقال : االْستِئَْخارُ  : االْربَِساسُ و

يباسو ، االْربِساس قال الّصاغانِيُّ : التَّْرِكيب يدلُّ على الضَّْرب بِاليََدْيِن ، وقد َشذَّ عن هذا التركيِب :  .الّرِ

ا يُْستَْدَرك َعلَْيِه :  * وِممَّ

 ، أَي َكثِيٌر ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ِرْبسٌ  َمالٌ 

 : مْنَكٌر. َرْبسٌ  وأَْمرٌ 

 ، يعني الدََّواِهَي ، كُدْبٍس بالراِء والدال. ُرْبٍس  وجاَء بأُمورٍ 

 : َطلََب َطلَباً َحثِيثاً. تََربَّسَ و

 فاُلناً : َطلَْبتُه ، وأَْنَشد : تََربَّْستُ و

تُ  َرب ســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ٍك  تـ الـــــــــِ ِن مـــــــــَ اَلِب أَرحِض ابـــــــــح طـــــــــح  يف تـــــــــَ

ريحُ أَ     رحُء غـــــــــــــَ مـــــــــــــَ َزين َوالـــــــــــــح جـــــــــــــَ َبعـــــــــــــح يـــــــــــــرِ فـــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــِ

  
يت : يُقَال : جاَء فاُلنٌ  ّكِ  ، أَي يَْمِشي َمْشياً َخفيًّا. يَتََربَّسُ  وقال ابُن الّسِ

ُد بُن عبِد هللا بِن ُعَمَر بِن ُعثَْمانَ  أَْربَسُ و ْكِب ، سَ  األَْربَِسيُّ  : قَْريَةٌ ِمن أَْعَماِل تُونَُس ، منها أَبو َعْبِد هللا محمَّ مع الحديَث الَماِلِكيُّ قاِضي الرَّ

 بتُونَُس والَحَرَمْيِن وِمْصَر.

وقد  ، وسلمعليههللاصلىَوفََد ، وَكتََب لهُ النبيُّ  َصَحابِيٌّ  الطائِيُّ  (6)بن ِحْصِن بِن َخَرَشةَ بِن َحيّةَ  ، كَجْعفٍَر ، ابُن عاِمر َرْبتَسٌ  : [ربتس]

ا ِذْكُر المصنِِّف إِيَّاه في  ِة ، وهو الصواُب ، وأَمَّ  فََوَهٌم وتَْصِحيٌف.« َربَسَ »أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وذَكَره الّصاَغانِيُّ وغيُره من األَئمَّ
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ً  السََّماءُ  َرَجَستِ  : [رجس] ْعِد.. وكاْرتََجَستْ  ، َرَعَدْت َشِديداً وتََمَخضَّتْ  ، إِذا تَْرُجُس َرْجسا  في األََساِس : قََصفَْت بالرَّ

__________________ 
 ربت . ويف أسد الغابة :« الر بـحَت ُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 ( وهي ما ورد عل  هامش القاموس عن نسخة أخر .2)
 ( وهي عبارة اللسان.3)
 ( يف التهذيب والتكملة : وقا  األموي.4)
 ويف التكملة فكاألصر.« غدا»ويف التهذيب : « غدا»( يف اللسان : 5)
 .«حبة»( عن أسد الغابة وابألصر 6)
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ْجسُ  وقِيَل : البَِعيُر : َهَدرَ  َرَجسَ و ْوُت الشَِّديُد في الَهِديِر. الرَّ  : الصَّ

ً  فاُلنٌ  َرَجسَ و ً  ، بالِمْرجاِس  ، أَي ماَء البِئِْر ، قَدََّر الَماءَ  : َرْجسا  .كأَْرَجَس إِْرجاسا

اسٌ و راِجسٌ  َسَحابٌ و يَاَر الغََماِئمُ  ُمْرتَِجسٌ و ، كَكتَّاٍن ، َرجَّ ْعُد ، تقول : َعفَِت الّدِ ْوِت ، وكذِلَك الرَّ َواِجسُ  : َشِديُد الصَّ َواِمُس. الرَّ يَاُح الرَّ  ، والّرِ

اسٌ و ، كِمْنبٍَر ، ِمْرَجسٌ و ، كَصبُوٍر ، بَِعيٌر َرُجوسٌ و  ، كَكتَّاٍن : َشِديُد الَهِديِر. َرجَّ

 الَحنِيِن : ُمتَتَابَعَتُهُ ، حكاه ابُن األَْعَرابِّي وأَْنَشد : َرْجساءُ  ونَاقَةٌ 

َن  عــــــــــح بــــــــــَ تــــــــــح اءَ يـــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــَ ا  َرجح َهســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح ِا بـــــــــــَ نــــــــــِ  ا ــــــــــَح

ا    َبســــــــــــــــــــــــــَ ا عــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح َذيـ خــــــــــــِ لــــــــــــَ  فــــــــــــَ َر  أبَِعــــــــــــح ــــــــــــَ  تـ

  

 ِمثحَر َخُلوِ  الفارِِسيِّ َأعحَرَسا

اسُ و جَّ َي به لَصْوِت َمْوِجه ، أَو البَْحرُ  كَشدَّاٍد : الرَّ افاً ؛ الْرتَِجافِه. الْرتِجاِسه ، ُسّمِ َي َرجَّ  واْضِطَرابِه ، كما ُسّمِ

 وَدَوَراٍن. اْختِالٍط واْلتِبَاٍس  في أَي ، َمْرُجوساءَ  ِمن أَْمِرِهْم ، وفي َمْرُجوَسةٍ  يُقَال : ُهْم فيو

ُ  *َحْبٍل ثُمَّ يَُدلَّى َطَرفِ  َحَجٌر يَُشدُّ في َكْسر :، بال الِمْرجاسُ و ، كذا  حتَّى تَثُوَر ثُمَّ يُْستَقَى ذلك الماُء فتَْنقَى البِئْرُ  (1) في البِئِر فَتُْمَخُض الَحْمأَة

 في الّصحاح ، ومنه قوُل الشاِعر :

رحمــــــــــــــــــــوَن يب  ًة يـــــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــَ  ِإَذا رََأوحا كــــــــــــــــــــَ

َك     يـــــــــــَ رحجـــــــــــاسِ َرمـــــــــــح مـــــــــــِ ِوييف اِبلـــــــــــح ِر الـــــــــــطـــــــــــ  عـــــــــــح   قــــــــــــَ

  
، نقلَه ابن األَْعَرابِّي. قال ابُن ِسيَدْه : والمعروُف  أَْو ِليُْعلََم أَفِيَها ماٌء أَْم ال وقَْدُر قَْعِرها ، أَو هو َحَجٌر يُْرَمى فِيَها ِليُْعلََم بَِصْوتِه ُعْمقَُها

اِجسُ و اْلِمْرداُس. ْجسُ و : كالُمْرِجِس  ، : َمْن يَْرِمي بِه الرَّ ُك ، وتُْفتَح الراُء وتُْكَسُر الِجيمُ  ُء القَِذُر ،، أَو الشَّيْ  ، بالَكْسِر : القََذرُ  الّرِ ،  ويَُحرَّ

اُء : إِذا بََدُءوا َرَجسٌ  نَِجٌس ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وأَْحَسبُُهم قالُوا : َرِجسٌ و نِْجٌس ، ِرْجسٌ  يقال : ْجِس  نََجٌس ، وقال الفَرَّ ثّم أَتْبَعُوه النِّْجَس  بالّرِ

ْجسَ  ، وإِذا بََدُءوا بالنجِس ، ولم يَْذُكروا َمعَه (2)كسروا النون   فتحوا الِجيم والنون. الّرِ

ْجسُ  قال : (4) (طانِ ِمْن َعَمِل الشَّيْ ) ِرْجسٌ  وكذا في قولِه تعالَى : (3) (َأْو ِفْسقاً ) ِرْجسٌ  (فَِإنَّهُ )قال ابُن الَكْلبِّي في قولِه تعالى : و  : الّرِ

 الَمأْثَُم.

اُج :و جَّ ْجسُ  قال الزَّ اَها ُكلُّ ما اْستُْقِذَر ِمَن العََملِ  : الّرِ ً  ، بالََغ هللا تعالَى في َذّمِ هِذه األَْشيَاِء فَسمَّ  .ِرْجسا

ْجسُ و  : العََذاُب. الّرِ

ي إِلى العََذابِ و ْجُز : فالعَذاُب ، والعََمُل  العََمُل الُمَؤّدِ ي إِلى العََذاِب ، (5)، وفي التَّْهِذيب : وأَّما الّرِ ْجسُ و الذي يُؤّدِ ْجز ،  الّرِ : العََذاُب ، كالّرِ

اُي ِسيناً ، كما قِيل  َمْخَشِريُّ َمجازاً ، وقال : ألَنَّه َجزاُء ما استُِعيَر : قُِلبت الزَّ ْجِس  له اسمُ األَْسُد واألَْزد. وجعله الزَّ  .الّرِ

ا يُرِيُد هللاُ لُِيْذِهَب َعْنُكمُ )قال أَبو َجْعفٍَر في قوِله تَعالى : و ْجسَ  (ِإَّنَّ . أَي (6) الّرِ  الشَّكَّ

اُء في قوِلِه تعَالى : و ْجسَ  (َوََيَْعلُ )قاَل الفَرَّ ْجز قال :  الِعقاُب والغََضبُ  : إِنَّهُ  (7) (َعَلى الَِّذيَن ال يَ ْعِقُلونَ ) الّرِ ، وهو َمضارٌع لقوِلِه : الّرِ

 ولعلَّهما لغتان.

ً  ، كفِرح وَكُرمَ  َرُجسَ و ْجسُ و َعِمَل َعَمالً قَبِيحاً. كَكَراَمٍة : َرَجاَسةً و َرَجسا ْوِت ، فكأَنَّ  الرَّ ْجسَ  ، بالفتْح : ِشدَّةُ الصَّ العمُل الذي يَْقبُُح ِذْكُره  الّرِ

 ، ويَْرتِفُع في القُْبح.

ّم ، يَْرُجُسه عن األَمِر ، َرَجَسهُ  في التَّْكِملة :و ً  ، بالكْسِر. يَْرِجُسهو ، بالضَّ  وَعزاه في العُبَاِب إِلى ابن َعبَّاد. عاقهُ  ِرْجسا

ياِحينِ ، األَِخيُر نقله الصّ  ، بفَتْحِ النُّوِن وَكْسِرها النَّْرِجسُ و ُب : م اغانِيُّ عن أَبِي َعْمٍرو : من الرَّ  ، أَي معروٌف ، وهو ُمعَرَّ
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__________________ 
 واألصر يواف  الصحاح واللسان.« اجليئة»وعل  هامشه عن نسخة أخر  « اجلِئة»( يف القاموس : 1)
.« فـَُيَدىل  »يف القاموس :  (*)  بد  : مث يَُدىل 
 .«جن »واللسان « جن »حتريف وقد نبه إىل هذا اخلطب هبامش اللسان ا وما أثبتناه عن التاج « وا اجليمكسر »( ابألصر واللسان 2)
 .145( سورة األنعام اآية 3)
 .90( سورة املائدة اآية 4)
 ( يف التهذيب : أو العمر.5)
 .33( السورة األحزاب اآية 6)
 .100( سورة يون  اآية 7)



7755 

 

َداِع البارَِديحِن ا نـَرحِك . ه َأنّ و  انِفٌض ِش ه للز كاِم والص  ِ يُطحَل  ِبه ذََكُر الِعنِّاِ  من غرِيب َخواصِّ  َأصله َمنحُقوعاً يف ا َِليِب لَيحَلَتاح
َعرُ  العاجِز عن اجِلَماعِ  رِها. ويف اللِّســــــــــَ  َعِجيباً  ِفعحالً  فُيِقيُمه ويـَفح ُروٌط لي  هذا َ َر  ِذكح اِن : والنوُن زاِئَدٌة ؛ ألَن ه ا وله شــــــــــُ

ِعر ا قاله أَبو َعِلّي ا ويـَُقا  : رِفحه  بَنرحِج َ  ا فِإن َل يحَت َرُجالً  الن رحِج ُ  ليَ  يف كالِمِهم فـَعحِلٌر ا ويف الكالِم : نـَفح ا مل َتصـــح
ِلُ  ا وليَ  بُرابِعيٍّ ا ألَن ه لي  يف الكالِم ِمثح  ِعُر ا كَنجح ا َصَرفحته ؛ ألَن ه عل   بِِنرحِج ٍ  ا فِإنح ل يحتهُ  (1)ُر َجعحفٍر ؛ ألَن ُه نـَفح

ِرٍس.  َوزحِن ِفعحِلٍر ا فهو ُراَبِعييف كِهجح
َك َحَركةً يُْسَمُع لها َصْوٌت ، ومنه :  البِنَاُء : َرَجفَ  اْرتََجسَ و  .«وسلمعليههللاصلىإِيواِن ِكْسَرى ليلة ِوالدتِه ،  اْرتَِجاسُ »واْضَطَرَب وتََحرَّ

ِل المادَّةِ : أَو تََمخَّضت ، كاْرتَجَسْت ، ألَصاَب وَسِلَم من تَفْ  السََّماُء : َرَعَدتْ  اْرتَجَستِ و ضْت للَمَطِر ، وال يَْخفَى أَنَّهُ لو قال في أَوَّ ِريِق وتَمخَّ

 معنًى َواحٍد في َمَحلَّْيِن.

ا يُْستْدَرك عليه :  * وِممَّ

 . وقد يُعَبَُّر به عن الَحَراِم واللَّْعنِة والُكْفِر.َمْرُجوسٌ  ، وَرُجلٌ  لِرْجٌس َمْرُجوسٌ  ، ِمن َحّدِ َكُرَم ، أَي قَذَُر ، وإِنَّهُ  ُجُس َرَجاَسةً يَرْ  ءُ الشَّيْ  َرُجسَ 

ْجسُ  وقال ُمَجاِهٌد : َر قولُه تعالى :  الّرِ ْجسَ  (َكذِلَك ََيَْعُل هللاُ ): ما ال خْيَر فيه ، وبه فُّسِ  .(2) الّرِ

 ونَِجُسون ، أَي ُكفَّاٌر. (3) َرِجُسون وعن ابن األَْعَرابِّي : َمّر بِنا َجَماَعةٌ 

ْجسُ و ً  إِذا َكاَن أََحُدُكْم في الصَّالةِ فَوَجدَ »الحِديث :  : الَحَرَكةُ الَخِفيفَةُ. ومنه الّرِ أَْو ِرْجزاً فاََل يَْنَصِرْف َحتَّى يَْسَمَع َصْوتاً أَْو يَِجَد  ِرْجسا

 ً  .«ِريحا

 الشَّْيَطاِن : َوْسَوَستُهُ. ِرْجسُ و

ْجسُ و ْجَسةُ و ، الرَّ َجَسانُ و ، الرَّ ْعِد. وهذا: َصوُت الشَّيْ  االْرتَِجاسُ و الرَّ َحَسٌن ، أَي َراِعٌد  َراِجسٌ  ِء الُمْختَِلط العَِظيم ، كالَجْيِش والسَّْيِل والرَّ

 َحَسٌن. نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ.

َحاِمسُ  : [رحمس] مِّ  الرُّ َماِحِس والُحَماِرِس. نقَلَهُ  ُء الشَُّجاعُ الَجْري ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللََّساِن. وقال أَبو َعْمٍرو : هو ، بالضَّ كالرُّ

 .«رمحس»الّصاَغانِيُّ ، وسيأْتِي في 

ْعرَ  أَْرَخسَ  : [رخس]  ، بالصاد. أَْرَخَصهْ  ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو لُغَةٌ في الّسِ

ثٌ  ، بالفَتْح : َرْخٍس  ُعتْبَةُ بُن َسِعيِد بنِ و . ُمَحّدِ اَغانِيُّ  شاِميٌّ ، نَقَلَه الحافِظ والصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

تَْين ، ويقال : أُُرْخسُ  ْخِسيُّ  : قَْريَةٌ بَسَمْرقَْنَد بينهما أَربعةُ فََراِسَخ. منها العَبَّاُس بُن عبِد هللا ُرْخسُ  ، بضمَّ  .الرُّ

ً يَْرُدُسُهم رَ  القَْومَ  َرَدسَ  : [ردس]  ، وكذِلَك نََدَسُهْم. قال الّشاِعُر : َرماُهْم بَحَجرٍ  : ْدسا

رَتضــــــــــــــــــــــــــــاً  عــــــــــــــح َواَ  ا ــــــــــــــَ   مــــــــــــــُ وَ  لــــــــــــــَ  ِإَذا َأخــــــــــــــُ

ارحُدسح     بح  فـــــــــــَ عـــــــــــَ ابِ َأخـــــــــــاَ  بـــــــــــِ تـــــــــــ  ِر عـــــــــــَ ثـــــــــــح  ٍء مـــــــــــِ

  
ً  والَمَدرَ  الَحاِئَط واألَْرضَ  َرَدسَ و ، كِمْنبٍَر وِمْحَراٍب. قالَهُ الَخِليُل ،  الِمْرَداسُ و ، سُ اْلِمْردَ  ٍء ُصْلٍب َعِريٍض ، يُقَاُل له :َدكَّهُ بْشي : َرْدسا

 وَخصَّ بعُضُهم بهما الَحَجَر الِذي يُْرَمى به في البِئِْر ليُْعلََم أَفِيَها ماٌء أَم ال. وقاَل الراِجز :

َفَك   يف قـَعحِر الط ِوي اِبملِرحَداسِ َقذح
ُجُل. وقد أَشاَر المصنِّف بِ  ى الرَّ  .«رجس»هَذا في وبه يَُسمَّ

ً  وقِيل :  ٍء كاَن.: بأَّيِ شيْ  َرَدَس يَْرُدُس َرْدسا
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ّمِ ، يَْرُدُسه الَحَجَر بِالَحَجرِ  َرَدسو ً  ، بالَكْسِر ، يَْرِدُسهُ و بالضَّ  بِِه ، عِن ابِن ُدَرْيٍد. َكَسَرهُ  : َرْدسا

أْسُ  اْلِمْرَداسُ  قال أَبو َعْمٍرو :و اح : (4)، ألَنَّه  : الرَّ ِرمَّ  يَُردُّ به ويُْدفَُع ، وأَْنَشد للّطِ

__________________ 
 ء عل  مثا  َفِعلٍر لصرفناه كما صرفنا هنشال ا ألن يف األلاء فعَلاًل مثر جعفٍر.( العبارة يف الصحاح : ولو كان يف األلاء شي1)
 .125( سورة األنعام اآية 2)
 تضفون وجرون صقارون أي كّفار.( يف التهذيب : رجسون جنسون 3)
 .«ألنه يُرَدُس به ا َأي يرّد به»( يف اللسان : 4)
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ا  هــــــــــَ نــــــــــح ِر عــــــــــَ يــــــــــح ضــــــــــــــــــــــــاِت الــــــــــلــــــــــ  مِّ غــــــــــَ  َتشــــــــــــــــــــــــُ   مــــــــــُ

تح     َرقــــــــــــــــــــــــَ رحَداسٍ ِإَذا طــــــــــــــــــــــــَ ونِ  مبــــــــــــــــــــــــِ  َرعــــــــــــــــــــــــُ

  
ُك. َرَدسَ  يقال : ُعون : الُمتَحّرِ  بَرأِْسه ، إِذا َدفََع به. والرَّ

 ، أَي أَين َذَهَب. َرَدسَ  ، ويُقَاُل : ما أَْدِري أَينَ  : َذَهَب بهِ  (1) ءِ بالشَّيْ  َرَدسَ و

وإِْخَوتُه : ُهبَْيَرةُ ، وَجْزٌء ، وُمعَاِويَةُ ، وَعْمٌرو ،  السُّلَِميُّ  بِن أَبي عاِمِر بِن جاِريَةَ  ِمْرَداس َعبَّاُس بنُ  ِمن بَنِي الحاِرث بِن بُْهثَةَ بِن ُسلَْيٍم :و

ُهم َجميعاً َغْيَر العَبّاِس َوْحَده : َخْنَساُء بِْنُت َعمٍرو الشاِعَرةُ. وكان ِمْرَداٍس  بنو صديقاً لَحْرِب بِن أَُميَّةَ ، فقتلَهما الِجنُّ َمعاً.  ِمْرَداسٌ  ، وأُمُّ

. ِمْرَداسٌ : بُوا على ُوُجوهِهم فهاُموا ، فلم يُْسَمع لُهْم بأَثٍَر وقيل : إِنَّ ثالثةً ذَهَ  يُّ  ، وطاِلُب بُن أَبِي طاِلٍب ، وِسنَاُن بُن حاِرثَةَ الُمّرِ

 وفي اللَِّساِن : وأَّما قوُل العَبّاِس بنِ ، وُكْنيتُه أَبو الَهْيثَِم ، وقيل : أَبُو الفَْضِل ، أَْسلََم قُبَْيَل الفَتْحِ.  َصحابِيُّ شاِعٌر ُشَجاٌع َسِخيٌّ  والعَبّاسُ 

 السُّلَِمّيِ : ِمْرداٍس 

ٌ  وَ  ابــــــــــــــــِ ٌن واَل حــــــــــــــــَ اَن ِحصــــــــــــــــــــــــــــــح ا كــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

اِن     وقــــــــــــــــَ فــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ رحَداسَ يـ ضِ  مــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ جــــــــــــــــح
َ

 يف املــــــــــــــــ

  
ْعِر تَْرَك َصرْ  ْز في َضُروَرةِ الّشِ ُد ، ولم يَُجّوِ ْعِر ، وأَْنَكَره الُمبَّرِ الروايةُ : ِف ما يَْنَصِرُف. وقال فَكاَن األَْخفَُش يَْجعَلُه من َضُرورةِ الّشِ

ِحيَحةُ :  الصَّ

 يـَُفوقَاِن َشيحِخَي يف جَمحَمضِ 
يسٌ  َرُجلٌ و يتٍ  ِرّدِ  ، وقال ابُن األَْعرابِّيِ : َرُدوٌس ، أَْي نَُطوٌح ِمْرَجٌم. وٍر : َدفُوعٌ َصبُ  وَرُدوٌس ، ِمثْل ، كِسّكِ

 ، هكذا في سائِِر النَُّسخِ بالتَّْحتِيَّة ، وهكذا في العُبَاِب ، ويُْمِكُن أَن يكوَن : الُمَراماة ، بالِميم. (2) : الُمَراياةُ  الُمَراَدَسةُ و

 ، إِذا َراَمْيتَُهْم بالَحَجِر. ُمَراَدسةً  القَْومَ  َراَدْستُ  يقال :

 .، عِن ابِن َعبَّاٍد ، نقلَه الّصاَغانِيُّ  تََردَّى : أَي ِمن َمكانِه تََردَّسَ و

وِم ِحيَاَل اإِلْسَكْنَدِريَّةِ  ُروِدسَ  َجِزيَرةُ و  وهي التي يَْذُكُرَها بَْعُد ، وإِهماُل الداِل هو الَمْشُهور. ، بضّمِ الراِء وَكْسِر الّداِل : ببَْحِر الرُّ

ا يُْستَْدَرك عليه   :* وِممَّ

 ّي ، وأَْنَشَد ِلْلعَُجْيِر السَّلُوِلّي :، كأَنَّهُ يَْرِمي به َخْصَمه ، عن ابِن األَْعَرابِ  َرْدسٌ  قَْولٌ 

وحٍ   ُه   َردحسٍ َورَاَء الـــــــــــــبـــــــــــــاِب  (3)بـــــــــــــقـــــــــــــَ بَنـــــــــــــ   كـــــــــــــَ

ضُ     مــَ يـــــــُد َتســــــــــــــــح ُة الصــــــــــــــــِّ وبـــــــَ لــُ قــح مــَ الــح ِر فـــــــَ خــح  َرَد  الصــــــــــــــــ 

  
ْدسُ و ْرُب ، قاله َشِمٌر. الرَّ ً و : الضَّ ُ. َرَدَسهُ َرْدسا َ  ، كَدَرَسهُ َدْرساً : َذلَّلَّ

 ، ويقال : فيه : ابُن نَِهيٍك. (4)بُن َعْمٍرو الفََدِكيُّ  ِمْرداسُ و

. ِمْرداسُ و بُن ُعْقفَاَن بِن ُسعَْيٍم ، ِمْرداسُ و بُن ُعْرَوةَ ، ِمْرداسُ و . ِمْرداسُ و بُن ماِلٍك األَْسلَِميُّ  ِمْرداسُ و بُن قَْيٍس الدَّْوِسيُّ  بُن ماِلٍك الغَنَِويُّ

 .(5)بُن ُعْقفاَن العَْنبَِرّي  ِمْرَداسُ و

 .(7): َصَحابِيُّوَن  (6)بُن ُمَوْيِلٍك  ِمْرَداسُ و مْرَداٍس  بنُ  ِمْرَداسُ و

و وهي« روس»، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْوَرَدهُ َصاِحُب اللَِّساِن بعد  ، بَضّمِ الّراِء وكسِر الذّاِل الُمْعَجَمة ُروِذسُ  : [رذس] ِم تَجاهَ َجِزيَرةٌ ِللرُّ

تَعَالَى قَلََّد الّصاَغانِيَّ في ِذْكِرَها  هللارحمهفي ِخالفَتِه. وَكأَنَّ المصنَِّف  ِمْنَها ، َغَزاَها ُمعَاِويَةُ َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنهُ  *اإِلْسَكْنَدِريَِّة ، على لَْيلَتَْينِ 

يِن. وإِذا كانَت الَكِلَمةُ ُروِميَّةً فالّصَواُب أَْن تُْذَكَر بعَد تركيِب هنا ، ولها ِذْكٌر في الَحِديِث. وَضبََطه بعُضُهم بالفَتِْح و روس ، كما »إِْعَجاِم الّشِ

 فعله صاِحُب اللَِّساِن. والمصنُِّف َذَكَرَها في َمْوِضعَْين ، وهو ِإَطالَةٌ من غير فَائَدةٍ ، مع قُُصوٍر في َضْبِطه.
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سُّ  : [رسس] ى ، َرسُّ  ِء ، ومنه: اْبتَِداُء الشَّيْ  الرَّ َها ، وذِلك إِذا تََمطَّى الَمْحُموُم ِمن  َرِسيُسَهاو الُحمَّ لُّ َمّسِ ، عن أَبي ُعبَْيٍد ، وهو بَدُؤَها ، وأَوَّ

ُل ما يَِجُد اإِلْنَساُن َمسَّ  ى قَْبَل أَْن تَأُْخَذه وتَْظَهَر ، فذلك (8)أَجِلها وفَتَر ِجْسمهُ وتََخثَّر ، قال األَْصَمِعيُّ : أَوَّ سُّ  الُحمَّ سِ و ، الرَّ  أَْيضاً. يسُ الرَّ

__________________ 
 ء : ذهب به ا واملرداس : الرأس.( العبارة يف القاموس : وابلشي1)
 ( يف القاموس : املراماة.2)
 .«يقو »( عن اللسان ا وابألصر 3)
 ( وقير إنه فزاري ا انظر أسد الغابة.4)
 ي العنربي.( يف أسد الغابة : مرداس بن أيب مرداس وهو مرداس بن عقفان التميم5)
 ( يف أسد الغابة أنه مرداس بن مالك الغنوي ا عن ابن الكليب ا وانظر فيه متام نسبه.6)
 خطب ا فجميض من تقدم صحايب وفاته ا كما يف أسد الغابة : مرداس بن مروان بن اجلذع بن يزيد« صحابيان»( ابألصر 7)
 .«ليلتا»بد  « عل  ليلة»يف القاموس :  (*)
 .«من»وابألصر  ( عن اللسان8)
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 ، إِذا ثَبَتَْت في ِعَظاِمه. بَِرّسٍ  وقال الفَّراُء : أََخَذتْه الُحمَّى

سُّ و ّسِ  ، وقيل : هي القَِديَمةُ ، سواٌء ُطِويَْت أَم ال ، ومنه في األََساس : َوقََع في البِئُْر الَمْطِويَّةُ بالِحَجاَرةِ  : الرَّ ، أَي بِئٍْر لم تُْطَو ،  الرَّ

 . قاَل النّابِغَةُ الَجْعِديُّ :ِرَساسٌ  ُع :والَجمْ 

 (1) الّرَِساَساتَنابَِلًة حَيحِفُروَن 
سُّ و ّسِ  (َوَأْصحابَ )، ومنه قَولُه تَعَالَى :  َكانَْت ِلبَِقيٍَّة ِمْن ثَُمودَ  لثَُموَد ، وفي الّصحاح : بِئْرٌ  : الرَّ اُج : يُْرَوى أَنَّ و (2) الرَّ جَّ سَّ  قاَل الزَّ :  الرَّ

سَّ  يُْرَوى أَنّ : وِدياٌر لطائفٍة ِمْن ثَُموَد ، قال  ، أَي َدسُّوه فِيَها حتَّى  فِي بِئْرٍ  َرسُّوهُ و كذَّبُوا نَبِيَُّهمْ  قَْريَةٌ باليََماَمِة يقال لَها : فَْلٌج. ويُْرَوى أَنَُّهمْ  الرَّ

 ماَت.

سُّ و ، قال ابُن فاِرٍس : وأَّي ذِلَك كاَن فإِنَّه إِثْبَاُت َعَداَوةٍ أَو  ِضدٌّ  بَْينَُهم ، وهو َرَسْستُ  أَْيضاً ، وقد دُ واإِلْفَسا بَْيَن الناِس ، اإِلْصالحُ  : الرَّ

 َمَودَّةٍ.

سُّ و  َكاَن َعلَْيِه أَْلُف َمِدينٍَة. ، يُقَال : َواٍد بِأَْذَربِيَجانَ  : الرَّ

سُّ و  ؛ أَي َحفَْرُت بِئْراً. َرَسْستُ  ، وقد الَحْفرُ  : الرَّ

سُّ و  وقَد َدسَّهُ في َدّسٍ أَي َدسَّهُ في بِئٍر. الدَّسُّ  : الرَّ

يَ و  الَميَِّت ، أَي قَبََرهُ. َرسَّ  ، وقد َرسًّا في القَْبِر : َدْفُن الَميِّتِ  منه ُسّمِ

سُّ و َكْت َحَرَكتَُها جاَزْت ، وكانَ  التَّأِْسيِس الِذي بَْعَد أَلِف  (3) َحَرَكةُ الَحْرفِ  في القََواِفي : الرَّ  ، نحو َحَرَكِة عيِن فاِعل في القَافِيَِة ، كْيفَما تحرَّ

سُّ  أَو لألَِلِف ، قالَهُ اللَّْيُث ، َرسًّا الَخِليُل  ، وقد َذَكَرها التَّأِْسيِس  َحْرفِ  قَْبلَ  الَحْرِف الِذي فَتَْحةُ  هو قَْبلَه ، أَو َحْذُف الَحْرِف الذي : الرَّ

ّسِ  يقول : ال َحاَجةَ إِلى ِذْكرِ  (4)واألَْخفَُش ، وكان الَجْرِميُّ  ؛ ألَنَّ ما قَْبَل األَِلِف ال يَُكوُن إِالّ َمْفتُوحاً ، وهذا قوٌل َحَسٌن ، إِْذ كانُوا إِنَّما  الرَّ

 وهِذه َحَرَكةٌ ال يَُجوُز عْنَدُهْم أَْن تكوَن غيَر الفتحِة ، فال حاجةَ إِلى ِذْكِرها فيما يَْلَزم. أَْوقَعُوا التَّْشبِيهَ على ما تَْلَزُم إِعاَدتُه ، فإِذا فُِقَد أََخلَّ ،

سُّ و ُف أُُموِر القَْوِم وَخبَِرِهمْ  : الرَّ ف أُُموَرُهم ، وِمْن ذِلكَ  َرسَّ  ، يُقَال : تَعَرُّ اجِ للنُّْعَماِن بِن ُزْرَعةَ  فاُلٌن َخبََر القَْوِم ، ِإذا لَِقيَُهم وتَعَرَّ قَوُل الَحجَّ

ّسِ  أَِمْن أَْهلِ : » ْهَمَسِة والبَْرَجَمِة ، أَو ِمْن أَْهِل النَّْجَوى والشَّْكَوى ، أَو ِمْن أَْهل الَمَحاِشِد و الرَّ  وأَْهلُ  ؟.«الَمَخاِطِب والَمَراتِبِ والنَّّسِ والرَّ

ّسِ  َمْخَشِريُّ : هو ِمْن : الرَّ بَْيَن القَْوِم ، أَي أَْفَسَد ، ألَنَّه إِثْبَاٌت للعََداَوةِ.  َرسَّ  : هم الَِّذيَن يَْبتَِدئُون الَكِذَب ويُوقِعُونَه في أَْفَواِه النّاِس. وقال الزَّ

 يَث في نَْفِسه ، إِذا َحدَّثََها بِه ، وأَثْبَتَهُ فِيَها.الَحدِ  َرسَّ  وقاَل غيُره : هو ِمْن :

سُّ و زِّ  لُغَةٌ في الرَّ  ، بالّزاي ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه. الرَّ

ُد بنُ  أَبو َعْبِد هللاو ٍد القَاِسِم بِن إِْبَراِهيَم بنِ  إِْسَماِعيلَ  إِبراِهيَم بنِ  ُمَحمَّ ين أَبِي ُمَحمَّ  إِْسَماِعيَل بِن إِبَراِهيَم بِن الَحَسِن الُمثَنَّى بِن تَْرُجَماِن الّدِ

يُّ  ّسِ آبائِه.  ، بل هو نَِقيُب الّطاِلبِيِّيَن بِمْصَر ، وتَْرَجَمه الذََّهبِيُّ في التَّاِريخِ ، قاَل فيه : عن ابِن يونَُس ، وهو يَْرِوي عن ، من العَلَِويِّينَ  الرَّ

 .315تُُوفَِّي بِمْصَر في شْعبَاَن سنة 

ل من ُعِرفَ  ٍد أَوَّ ّيِ  قلُت : وكان َوالُده َرئِيساً ُمَمدَّحاً ، وَجدُّه أَبو مَحمَّ ّسِ ّسِ  ؛ ألَنَّه كاَن يَْنِزُل َجبَلَ  بالرَّ ، وكاَن َعِفيفاً زاِهداً َوِرعاً ، وله  الرَّ

ٌد هذا ساَدةً نَُجبَاَء ، تقدَّموا بِمْصَر ، منهم : القَاسُم ، وِعيَسى ، تََصانِيُف. وهو ِجَماُع بَنِي َحْمَزةَ وبَنِي الهاِدي وبَنِي القاِسم. وأَْعقََب  ُمَحمَّ

يخ ، وتََولَّى النِّقَابَةَ بِمْصَر ، وله ِشْعٌر وَجْعفٌَر ، وعليٌّ ، وإِسماِعيُل ، ويَْحيَى ، وأَْحَمُد. األَِخيُر ، يْكنَى أَبا القَاِسِم ، تَْرَجَمه الذََّهِبيُّ في التارِ 

ْهِد ، وله البَْيتَاِن الَمْشهوران :جَ   يٌِّد في الغََزِل والزُّ

 (5)َخِليَلي  ِإيّنِ لِلث َراي  َ َاِسُد 
ُن وعليٌّ ، وولداه الحسي 365ها سنة إِلى آِخِره ، وِمْن َوِلِده أَبو إِْسَماِعيَل إِبراِهيُم بُن أَحمَد ، نقيُب األَشراف بِمْصَر في أَيَّام العَِزيز ، تُُوفِّي ب

َرات. هم َمْبسوطاً في الُمَشجَّ  ، تََولَّيَا النِّقَابَةَ بَْعَد أَبيهما ، وقد أَْوَرْدُت نََسبَهم وأَْنَساَب بَنِي َعّمِ

__________________ 
 ( ديوانه وصدره :1)
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 سبقت إىل فـََرٍط انهرٍ 
 .38( سورة الفرقان اآية 2)
 .«صرف»أو « حركة»ابسقاط لفظجي « ا رُف الذي»التهذيب : ويف « صرف ا رف»( يف اللسان : 3)
 .«ا ريري»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 وروايتهما مض  لث : 498/  1( البيتان يف يتيمة الدهر 5)

 خـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي إين لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــثـــــــــــــــــراي  ـــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــد 

 إين عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــــــرف الــــــــــــــــزمــــــــــــــــان لــــــــــــــــواجــــــــــــــــدُ و    

  

 يـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــ  مجـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــًا ِشـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا وهـــــــــــي ســــــــــــــــــــــــبـــــــــــعـــــــــــة أ

 ؟واحـــــــــــــــدُ أفـــــــــــــــقـــــــــــــــد مـــــــــــــــن أحـــــــــــــــبـــــــــــــــبـــــــــــــــتـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو و    
  

ــــــــــــــــــُة  ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن مل ختــــــــــــــــــرتمــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن  كــــــــــــــــــذل

 يـــــــــــــر  عـــــــــــــجـــــــــــــبـــــــــــــًا فـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــا يـــــــــــــر  ويشـــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــدُ    
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ِسيسُ و ِسيسُ  قال أَبو َعْمرو :و الِذي لَِزَم َمَكانَه ، ُء الثَّابِتُ الشَّيْ  ، كأَِميٍر : الرَّ  ، كالهما عن أَبي َعْمرو. العَاقُِل الفَِطنُ  : الرَّ

. ِمْن َخبٍَر ، وهو الَخبَُر الِذي َرِسيسٌ و ، رَخبَ  ِمنْ  َرسٌّ  قال أَبو َزْيد : أَتاناو ِسيسُ و لم يَِصحَّ ، وقيل : بَِقيَّتُه وآِخره. وقال  اْبتِداُء الُحبِّ  : الرَّ

ِة ::  (1)الَهَوى  َرِسيسُ  أَبو ماِلٍك : مَّ  أَْصلُه. وأَْنَشد ِلِذي الرُّ

دح  َا ملَح َأجـــــــــــــــِ بـــــــــــــــِّ بحُي امـــــــــــــــِ ري َ الـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ِإَذا غـــــــــــــــَ

يــــــــــ َ     َحُ  َرســــــــــــــــــــــــِ ربح َة يــــــــــَ يــــــــــ  نح حــــــــــبِّ مــــــــــَ َو  مــــــــــِ  اهلــــــــــحَ

  
ى َرِسيسُ  كذلكو ّسِ  ِحيَن تَْبَدأُ ، الُحمَّ ِل المادَّةِ ، فإَِعاَدتُه هنا ثَانِياً تَْكَراٌر. كالرَّ  ، وال يَْخفَى أَنَّ هذا قَْد تَقَدَّم في أَوَّ

سَّةُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و  السَّاِريَةُ المْحَكَمةُ. ، بالفَتْحِ : الرَّ

سَّةُ و ّمِ : القَلَْنُسَوةُ  ، الرُّ  وأَْنَشَد : بالضَّ

ُه تـــــــــــــِ  تح لـــــــــــــَ انـــــــــــــَ نح كـــــــــــــَ َح مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ـــــــــــــح هح أَفـ امـــــــــــــَ  رعـــــــــــــَ

ةٌ و     هح  ُرســــــــــــــــــــــــــــ  امـــــــــــــــَ ُر فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا هـــــــــــــــَ خـــــــــــــــِ دح  يـــــــــــــــُ

  
ّمِ أَْيضاً ، وهِذه عن ابِن َعبَّاٍد. كاألَْرُسوَسةِ   ، بالضَّ

سَّىو ى : الَهْضبَةُ  الرُّ  .اِلْرتِساِسَها ، ، كاْلُحمَّ

َماِحُس بنُ و َساِرِس  الرُّ مِّ  الرُّ َساِرسُ و فيهما ، في ُجْمُهور نََسِب ِكنَانَةَ. ، بالضَّ : هو ابُن السَّْكَراِن بِن َوافِِد بِن ُوَهْيِب بِن جابر بِن ُعَوْينَةَ بِن  الرُّ

َوائِلَةَ بِن الفاِكِه بِن َعْمِرو بِن الحاِرث بِن ِكنَانَةَ 
ماِحِس هذا  .(2) ْحمِن بَن الرُّ  ، وساق نَسبَه هكذا.وَذَكَر ابُن الَكْلبِّيِ عبَد الرَّ

 وَرصََّص. َرسَّسَ  ، ويُقال : تََمكََّن للنُُّهوِض و ، لغةٌ في َرْصَرَص ، وذلك إِذا ثَبََّت ُرْكبَته البَِعيرُ  َرْسَرسَ و

ونَه. يَتََراسُّون ، وُهمْ  : التََّسارُّ  التََّراسُّ و  الَخبََر ، ويَتََرْهَمُسونَه ، أَي يَتَسارُّ

 فيهم. َجَرى وفََشا ، إِذا ي النّاِس الخبَُر ف اْرتَسَّ و

ْلحِ  َراسُّونَا إِنَّ الُمْشِرِكين»حديُث ابِن األَْكَوع :  ، وِمْنهُ  الُمفاتََحةُ  الُمَراسَّةُ و « َواُسونَا»أَي فاتُحونَا. ويُْرَوى :  «واْبتَدُءونا في ذِلك (3)للصُّ

 بالواو.

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وِممَّ

ً و َرسًّا في قَْلبِه ، والسَّقَُم في ِجْسِمه الَهَوى َرسَّ   : َدَخَل وثَبََت. أََرسَّ و ، َرِسيسا

 : بَِقيَّتُه وأَثَُره. َرِسيُسهو الُحبِّ  َرسُّ و

 : َحدَّثَها بِه. يَُرسُّه َرسًّا الَحِديَث في نَْفِسه َرسَّ و

لُه.ِمن َخبٍَر ، أَي َطَرٌف منه ، أَو شي َرسٌّ  وبَلَغَنِي  ٌء منه ، أَو أَوَّ

 له الَخبََر : َذَكَره له ، قال أَبو طاِلٍب : َرسَّ و

ُه  نح اَل َأاَبلـــــــــــَ ِد مـــــــــــَ جـــــــــــح
َ

ا يف املـــــــــــ رَكـــــــــــَ ا َأشـــــــــــــــــــــــــح   ـــــــــــَُ

اِس ِإال  َأنح     َن الـــــــــــــنـــــــــــــ  َرس  مـــــــــــــِ ـــــــــــــُ رُ  يـ ُه ِذكـــــــــــــح  لـــــــــــــَ

  
 أَي إِالَّ أَْن يُْذَكر ِذْكراً َخِفيًّا.

: لَيِّنَةُ الُهبُوِب ُرَخاٌء. قالَه أَبو َعْمٍرو ، وأَْنَشَد  َرِسيسٌ  وِريحٌ 
(4) : 

ا  تح هبـــــــــــــَِ َرقـــــــــــــَ ٍج طـــــــــــــَ الـــــــــــــِ زَامـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ َبن  خـــــــــــــُ  كـــــــــــــَ

اٌ      يـــــــــ ُ ِشـــــــــََ بُ  َرســـــــــــــــــــــــِ يـــــــــَ َي َأطـــــــــح رح هـــــــــِ  ِّ بـــــــــَ
َ
 املـــــــــ

  
سُّ  وقال الماِزنِيُّ :  ةً.َجعلُت له َعالم: َء الشَّيْ  أَْرَسْستُ و : العاََلَمةُ. الرَّ
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 َء : نَِسيَه ِلتَقاُدِم َعْهِده. قال :الشَّيْ  َرسَّ و

  ِ يـــــــــــــح مـــــــــــــَ ُروَج الـــــــــــــح نح زَاَن ســـــــــــــــــــــــــــُ ريحَ مـــــــــــــَ  اَي خـــــــــــــَ

دح     تِ قـــــــــــَ يـــــــــــح ِ  ُرســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ َد قـ نـــــــــــح اُت عـــــــــــِ اجـــــــــــَ  ا ـــــــــــَ

  

 ِإذح اَل يـَزَاُ  ُموَلعاً بَِليح ِ 

سُّ و َساسُ  : الَمْعِدُن ، والَجْمعُ  الرَّ  .الّرِ

سُّ و َسْيسو ، الرَّ  ، كُزبَْيٍر : َواِدياِن بِنَْجٍد ، أَو َمْوِضعاِن ، وقيل : هما ماَءاِن في بِالِد العََرِب َمْعروفاِن. الرُّ

سُّ  قلُت : َسْيسو : ِلبَنِي أَْعيَا بِن َطِريٍف ، الرَّ  ِلبَنِي كاِهٍل. وقال ُزَهْيٌر : الرُّ

__________________ 
 واألصر كالتهذيب. .«رسي  ا م  : أصلها»( اللسان : 1)
 ابختالف عما ورد هنا. 189( انظر متام نسبه يف مجهرة ابن حزم ص 2)
 ( يف النهاية : واسوان الصلح.3)
 ( يف التهذيب : وقا  ابن مقبر يذكر الريَح ولَا هبوهبا.4)
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هح  ازِلــــــــــُ نــــــــــَ فيف مــــــــــَ ِي عــــــــــَ َوحــــــــــح الــــــــــح ٌر كــــــــــَ لــــــــــَ نح طــــــــــَ مــــــــــَ  لــــــــــِ

ا     فـــــــَ ا  الـــــر س  عـــــَ هـــــــَ نـــــح يـــــح مـــــِ الـــــر ســـــــــــــــــــَ هح  فـــــــَ لـــــــُ اقـــــِ عـــــــَ (1)فــــــَ
 

  
سُّ و وفي الّصحاح :  : اسُم واٍد في قول ُزَهْير : الرَّ

َرٍة  حــــــــــح رحَن ِبســــــــــــــــــــــــُ حــــــــــَ تــــــــــَ ورًا َواســــــــــــــــــــــــح كــــــــــُ رحَن بــــــــــُ كــــــــــَ  بــــــــــَ

َواِدي     ن  لــــــــــِ هــــــــــُ ِم   الــــــــــر سِّ فـــــــــــَ فــــــــــَ لــــــــــح ِد لــــــــــِ يــــــــــَ الــــــــــح (2)كــــــــــَ
 

  
 الحِديَث في نَْفِسه ، إِذا َعاَوَد ِذْكَره وَردََّده. َرسَّ و

 أَْمراً ما يَْلتَئِم ، أَي تُثَبُِّت أَْمراً ما يَْلتَئِم. لَتَُرسُّ  وقاَل أَبو ُعبَْيدة : إِنَّكَ 

ْطسُ  : [رطس] . وقال ابُن ُدَرْيٍد  الرَّ ْرُب بِبَاِطِن الَكفِّ  هو : (3)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ َرَطَسهُ  لغَْيِره. وقد الَّرْطسَ  قال األَْزَهِريُّ : ال أَْحفَظُ  ، الضَّ

ً و يَْرُطُسه  : َضَربه بباِطِن َكفَّه. يَْرِطُسه َرْطسا

 ، نقلَه الصاَغانِيُّ في كتابَْيِه. تََطابََق بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض  ، إِذا عليه الِحَجاَرةُ  اْرَطسَّتْ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

اُء : ِمن إِعياٍء أَو َغْيِره.ُمْرتَِعسٌ و راِعسٌ  فهو َرَعسَ  .كاالْرتِعاِس  ، (4) ، كالَمْنعِ : االْرتِعَاُش واالْنتفَاضُ  ْعسُ الرَّ  : [رعس]  . وقال الفَرَّ

َعَسانُ و أِْس  ، بالتَّْحِريك : الرَّ  : (5)، عن أَبي َعْمٍرو ، وقال نَْبَهاُن  ِكبَراً  وَرَجفَانُه تَْحِريُك الرَّ

وا  ر بــــــــــــــُ ــــــــــــــَ َد َوقـ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ وحَم فـ ــــــــــــــَ ي يـ اَلئــــــــــــــِ  أَرَاُدوا جــــــــــــــَ

اَدِة     هــــــــــــَ لشــــــــــــــــــــــــــ  رحعــــــــــــَ ُ  ــــــــــــًِ  وُرُ وســــــــــــــــــــــــــًا لــــــــــــِ ــــــــــــَ  تـ

  
ُعوسُ و ً  الرَّ اِعِس  ، ، كَصبُوٍر من يَْرُجُف َرأُْسه نُعَاسا ُجُل ، إِذا َهزَّ رأَْسه في نَْوِمه. قا َرَعسَ  ، وقد كالرَّ  ل ُرْؤبَةُ :الرَّ

ُض  َا ُلحضــــــــــــــــــــــــــِ وحُت حـــــــــــــِ لـــــــــــــَ اعـــــــــــــَ وســــــــــــــــــــــــــَ   الـــــــــــــر عــــــــــــُ
ا    وســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــُ ـــــــــنـــــــــ  ُه ال قـــــــــَ وح ي ســـــــــــــــــــــــَ قـــــــــِ ُد َيســـــــــــــــــــــــح يـــــــــَ  َأغـــــــــح

  
ُك َرأَْسَها إِذا َعَدتْ  يَْرُجُف َرأُْسَها : َرُعوسٌ  ونَاقَةٌ  أَراَد باألَْغيَِد النَّْوَم ؛ ألَنَّهُ يُِليُن األَْعنَاَق حتَّى تَِميَل. ً  ِكبَراً. وقيل : تَُحّرِ يُن لُغَةٌ  نََشاطا ، والّشِ

 فيه.

ُعوسُ و ُعوسُ و والقََوائِِم ، وهِذه عن ابِن َعبَّاٍد. السَِّريعَةُ َرْجعِ اليََدْينِ  ، أَيضاً : النَّاقَةُ  الرَّ َماحِ : الرَّ ةِ  ِمن الّرِ اُص الشَِّديُد  اللَّْدُن الَمَهزَّ العَرَّ

عَّاِس  االْضِطَراِب ،  .كالرَّ

ِعيسُ و َ  الرَّ  تَُشدُّ يَُده إِلى ِرْجِله. (6) [الِذي]البَِعيُر  ِميٍر :، كأ

 ال األَْفَوهُ األَْوِديُّ :وفي التَّْكِملَة : إِلى َرأِْسه. وفي اللَِّسان : الذي يَُشدُّ ِمْن ِرْجِله إِلى َرأِْسه بَحْبٍل َحتَّى ال يَْرفََع رأَْسه ، ق

مــــــــــاً  لــــــــــِ َتســــــــــــــــــــــــح ِر ُمســــــــــــــــــــــــح اَلَ  اإِلبــــــــــح ي خــــــــــِ  مَيحشــــــــــــــــــــــــِ

رِي يف     عــــــــــــِ َي الــــــــــــبــــــــــــَ دِِّه َمشــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــ ح  قــــــــــــِ  الــــــــــــر عــــــــــــِ

  
ر بَيُت األَْفَوِه السابُِق.َرِعيسٌ و راِعسٌ  ، وهو الِذي يَُهزُّ رأَْسه في َسْيِره. يقال : بَِعيرٌ  أَو هو الُمْضَطِرُب في َسْيِره  . وبه فُّسِ

ُجلُ  ، كِمْنبَرٍ  الِمْرَعسُ و ولم تُثْبَْت في األُصوِل  (7)« الَخِسيس»قَْبَل « الَخِفيف»القَشَّاُش. وفي بْعض النَُّسخِ زيادةُ :  الَخِسيسُ  : الرَّ

حة.  المَصحَّ

 ، قالَه ابُن األَْعَرابِّيِ. ِمَن الَمَزابِلِ  الِذي ال َخْيَر فِيه يَْلتَِقُط الطَّعَامَ  قالُوا : والقَشَّاُش الَِّذي

اُج يَِصُف َسْيفاً : أَْرَعَشهُ  مثل أَْرَعَسهُ و  ، قال العَجَّ

رِي  ذح اسِ يــــــــــــــــــُ ي  ِ رحعــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ ؤح ُ
ِا املــــــــــــــــــ  ميــــــــــــــــــَِ

ي    لـــــــــــِ تـــــــــــَ مـــــــــــخـــــــــــح ارِِع هـــــــــــذ  الـــــــــــح َة الـــــــــــد  مـــــــــــ   ُخصـــــــــــــــــــــــــُ
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 الحِمنحَجرِ  (8)َسوحَ  اَ َصاِد ِبُغروِب 

ْرُع ، على  يِن. يقوُل : يَْقَطع ُمْعَظَم الدَّاِرعِ ، وهو الِذي عليه الّدِ اِرِب به يَْرُجُف ، وعلى أَنَّه غيُر ُمْجتَِهٍد في َضْربِه يُْرَوى بالّشِ أَنَّ يَِميَن الضَّ

 ، وإِنَّما نَعَت السَّْيَف بُسْرعِة القَْطع.

 اْرتَعََد واضطَرَب. : فَاْرتَعَسَ  .(9): االْرتَجاُف  اإِلْرَعاسُ و والُمْؤتَِلي : الِذي ال يَْبلُُغ ُجْهَده. والُمْختَِلي : الِذي يَْحتَشُّ بِِمْخالهُ ، وهو ِمَحشُّهُ.

__________________ 
 .«عفّ »بد  « عاف»ويف الصحاح : « عفا الرسم»عن اللسان وابألصر « عفا الرس( »1)
 ختطئه.واملثبت رواية ابن بري واملعىن فيه أهنن ال  اوزن هذا الوادي وال لطئنه كما ال  اوز اليد الفم وال « ووادي الرس»( ويرو  2)
 .23/  2( اجلمهرة 3)
 .«يف نسخة املو املطبوع بعد قوله االنتفاض : واملشُي الضعيُف إعياءً »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«النبهاين»( يف التهذيب : وقا  بع  الطائيا. ويف معجم البلدان 5)
 ( زايدة عن القاموس.6)
 .«اخلسي »ملة كاألصر. واقتصر يف التهذيب عل  اخلفيف ومل يذكر ( وهي عبارة القاموس. ومل ترد اخلفيف يف التك7)
 .«بعروب»( عن الديوان وابألصر 8)
 ويف التهذيب : الرجف.« األرجاف»( عن اللسان وابألصر 9)
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 ك.كذلِ  َرَعيسٌ و َراِعسٌ  تَُهزُّ َرأَْسَها في َسْيِرَها ، عن ابِن َعبَّاٍد. وبَِعيرٌ  : نَِشيَطةٌ  راِعَسةٌ  نَاقَةٌ و

ا يْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 ، كَشدَّاٍد : َشِديُد االْضِطراِب. َرعَّاسٌ  ُرْمحٌ 

 كذلك. َمْرُعوسٌ  : َرَجَف واْضَطَرَب. وُرْمحٌ  تََرعَّسَ و

اِعسُ و ُعوِس. الرَّ  في نَْوِمه ، كالرَّ

ِعيِس. الَمْرعوسو  ِمن اإِلبِِل كالرَّ

ْغسُ  : [رغس]  ، قال رْؤبَةُ : أَْرَغاسٌ  النِّْعَمةُ ، ج ، بالفَتْح : الرَّ

ؤ اسح  ــــــــــــبــــــــــــُ رَاه ال ــــــــــــَ ا يف ثـ يــــــــــــَ ِث حيــــــــــــَح يــــــــــــح غــــــــــــَ ــــــــــــح ال  كــــــــــــَ

ِه     يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ ورًا عـــــــــــــــَ نحضــــــــــــــــــــــــــــُ رَاهح مـــــــــــــــَ اسح تــــــــــــــــَ  اأَلرحغـــــــــــــــَ

  
 وقيل : هو السَّعَةُ في النِّْعَمِة.

ْغسُ و ً  هللا َسهُ َرغَ  والَكثَْرةُ. وقد الَخْيُر والبََرَكةُ والنََّماءُ  ، أَيضاً : الرَّ  .َرْغسا

النَّاِصيَِة ، أَي ُمبَاَرُكَها ، قال ُرْؤبَةُ يمَدُح أَبَاَن بَن  َمْرُغوسُ  ، أَي َطْلٌق َمْيُموٌن ، وهو َمْرُغوسٌ  الَمْيُموُن. يقال : َوْجهٌ  : الُمبَاَركُ  الَمْرُغوسُ و

 الَوِليِد البََجِليَّ :

ا  د وســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــقــــــــــــــــُ ز ِة ال ــــــــــــــــعــــــــــــــــِ وحُت َرب  ال  َدعــــــــــــــــَ

ادُ     وســــــــــــــــــــــــــَ اقــــــــــــُ رَُع الــــــــــــنــــــــــــ  قــــــــــــح نح اَل يـــــــــــــَ اَء مــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  

َهَك  َرحُغوَساَحىت  أَراين َوجح
 (1) امل

 وأَْنشد ثَْعلٌَب :

موٍد َواَل   َمرحُغوسِ لَيحَ  مبَحح
ُجلُ  : الَمْرُغوسُ و  الَمْرُزوُق. الَكثِيُر الَخْيرِ  الُمبَاَركُ  الرَّ

 ِمْن أَْمِرهم ، أَي اْختِالٍط. َمْرُغوَسةٍ  ، يقال : هم في بَِهاٍء : الَمْرجوَسةُ  : الَمْرُغوَسةُ و

 ، عن اللَّْيث ، وكذِلك الشَّاةُ. الَمْرأَةُ الَولُودُ  : الَمْرُغوَسةُ و

هللا ، أَي  فَرَغَسُهم وتقول : كانُوا قَِليالً  .كَرَغَسهُ  وفي الَولَِد ، فِيهِ  له وبَاَركَ  ِمْنُهَما. قاله األَُمِويُّ  أَْكثََر لَهُ  وَولَداً : هللا تَعالَى ماالً  أَْرَغَسهو

 َكثََّرهْم وأَْنَماهْم.

ً  هللا َرَغَسهُ  وكذِلك هو في الَحَسِب وغيِره. ويقال :  ، إِذا كان مالُه ناِمياً َكثِيراً. كَمنَعَه ، يَْرَغُسهُ َرْغسا

ُم نَْفَسهُ. الُمْرِغسُ و يُن لغةٌ.نقلَهُ الّصاَغانِ  ، كُمْحِسٍن : الِذي يُنَعِّ  يُّ عِن ابِن َعبَّاٍد. قلُت : والّشِ

 ِمن َعْيشِهم. ُمْرَغٍس  ُهْم في يقال : العَْيُش الَواِسُع ، وتُْفتَُح الغَْيُن. أَيضاً : الُمْرِغسُ و

 واْستَْضعَفَه. : اْستاَلنَه اْستَْرَغَسهو

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 : َمْرُزوٌق. َمْرُغوسٌ  َرُجلٌ 

ْغسُ و  : النَِّكاُح. عن ُكَراع. الرَّ

 َء : َغَرَسه ، َمْقلُوٌب.الشَّيْ  َرَغسَ و
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 : األَْغَراُس التي تَْخُرج على الَولَِد ، مْقلُوٌب أَيضاً ، ِكالُهَما عن يَْعقُوب. األَْرَغاسُ و

 : الشَّاةُ الَكثِيرةُ الَولَِد. قال : الَمْرُغوسةو

ا لــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ ي عــــــــــــَ فــــــــــــِ اِ  هلــــــــــــَح بــــــــــــ   ِة َأيب الســــــــــــــــــــــــــ 

ا ِ     تــــــــــــــــَ ٍم عــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ نح غــــــــــــــــَ ٍة مــــــــــــــــِ يــــــــــــــــقــــــــــــــــَ تــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــَ

  

 َمبحُمورٍَة ِمعحَنا ِ  َمرحُغوَسةٍ 

 ِمْعنَاق : تَِلُد العُنُوَق ، وهي اإِلناُث من أَْوالِد الَمْعِز.

ّمِ ، يَْرفُسُ  َرفَسَ  : [رفس] ً  ، بالَكْسِر ، ويَْرفِسُ  ، بالضَّ ً و بالفَتْحِ ، َرْفسا ، كِكتَاٍب ، وَضبََطه بعُضهم كغَُراٍب أَيضاً ، وهو بالَوْجَهْيِن  ِرفَاسا

ْدِر. وإِنَّه َرَكَض بِِرْجِلهِ  معاً في الَجْمَهَرة :  ، قالَه ابُن ُدَرْيٍد. َرفُوسٌ  في الصَّ

ً  البَِعيرَ  َرفَسَ و فاِس  َشدَّهُ  : يَْرفُُسهُ َرْفسا ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن فاِرٍس ، وزاد ابُن َعبَّاٍد : الَِّذي يَُشدُّ به  (2) اإِلبَاضُ وهو  ، بالَكسِر ، بالّرِ

 ِرْجاَل البَِعيِر بَاِركاً إِلى َوِرَكْيِه.

ْفَسةُ  قال اللَّْيُث :و ْدِر. الرَّ ْجِل فِي الصَّ ْدَمةُ بالّرِ  : الصَّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

فَاسُ  إِذا كاَن ِمن َشأْنَِها ذِلك ، واالْسُم :،  َرفُوسٌ  َدابَّةٌ  فِيسُ و الّرِ فُوسُ و الرَّ  .الرُّ

__________________ 
 والرواية فيه : حا أراين. ويف الصحاح : حىت رأينا قا  الصاغاين :« حىت أراان»( ديوانه وروايته : 1)
 ترتفض يده عن األرض.( اإلابض هو ا بر الذي يشد به رسغ البعري إىل العضد حىت 2)
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ً  اللَّْحَم وَغْيَره من الطَّعَامِ  َرفَسَ و  . وأَْصلُه في الطَّعَاِم.َرْفسٌ  : َدقَّهُ. وقيل : ُكلُّ َدقًّ  َرْفسا

 : الِذي يَُدقُّ به اللَّْحُم. اْلِمْرفَسُ و

ويُقَال بَضّمِ القاِف أَْيضاً. وقد أَهملَه  لَقَُب شاِعٍر طائِّيٍ. ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقال الّصاَغانِيُّ : هو ، كَمْقعَدٍ  َمْرقَسٌ  : [رقس]

ْحمنِ  الُمَصنُِّف تَْقِصيراً. ، أَِخي بُْحتُر ، ثّم أََحُد بَنِي ُحيَّيِ بِن َمْعٍن.  دٍ أََحُد بَنِي َمْعِن بِن َعتُو ، هكذا نقَلَه الّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيِه : واسُمه عبُد الرَّ

ْحمِن بنُ  . وصوابُه : عبُد الرَّ ، وقال غيُره : بَضّمِ القَاِف ،  (1)، وَضبََطه اآلِمِديُّ كما َضبََطه الُمَصنُِّف  َمْرقٍَس  وهو َغلٌَط قلََّد فيه الّصاَغانِيَّ

يَأْتِي للُمَصنِِّف في اْلِميِم مع الّسيِن. وفي العُباب : إِْن َكاَن َمْفعاَلً فهذا َموِضُع ِذكِره ، وإِْن كاَن فَْعلاَلً كذا حقَّقه الحافُِظ في التَّْبِصير ، وسَ 

 .«م ر ق س»فترِكيبُه 

ْكسُ  : [ركس] ِلِه علَى ِء على رأِْسه ، أَو َردُّ الشَّيْ  قَْلبُ  قيَل :و ِء َمْقلُوباً ،: َردُّ الشَّيْ  الرَّ الثَّْوَب في  أَْرِكس ، قالَه اللَّْيُث ، ومنه : آِخِره أَوَّ

ْبغ ، أَي أَِعْدهُ فيه ، وقد ً  الصَّ ْكسُ و .َرِكيسٌ و َمْرُكوسٌ  ، فهو َرَكَسهُ يَْرُكُسه َرْكسا كاِس  َشدُّ  : الرَّ وهو َحْبٌل يَُشدُّ فِي َخْطِم الَجَمِل  ، كِكتَاٍب ، الّرِ

ً  ْكِملَة : إِلى ُرْسغِ يَِدهِ ، وفي التَّ  إِلى ُرْسغِ يََدْيهِ   ، ِليَِذلَّ ، عن الفَّراِء. فيَُضيَُّق َعلَْيِه فيَْبقَى َرأُْسه ُمعَلَّقا

َكاسُ و قلت : َماِم والِكَماِم والِخَشاِش والِعَراِن وال الّرِ غَاِر والِخَطاِم. والّزِ فَاِس واإِلبَاِض والِعَكاِس والِحَجاِز والّشِ فَاِق. وُكلُّ : ِمثُْل الّرِ ِهَجاِر والّرِ

 منها مذكوٌر في َمَحلَّه.

ْكسُ و ْجسُ  ، الّرِ ْوَث فقال :: هو َشبِيهُ المَ  (2)، وقاَل أَبو ُعبَْيٍد  بالَكْسِر : الّرِ ر الَحِديُث حين َردَّ الرَّ ِجيع ، وبه فُّسِ  .(3) «ِرْكسٌ  إِنَّهُ » ْعنَى بالرَّ

ْكسُ و اِكسُ و ، وقِيَل : الَجَماَعةُ ِمن الناِس. ِمَن النَّاس : الَكثِيرُ  الّرِ واُب فيه : َوادٍ  : اسمُ  الرَّ  ، بال الٍم ، قاَل النَّابِغَةُ : راِكسٌ  ، والصَّ

يــــــــــــُد َأيب  ِه َوعــــــــــــِ هــــــــــــِ نــــــــــــح ريحِ كــــــــــــُ وَس يف غــــــــــــَ ابــــــــــــُ   قــــــــــــَ

ُض  رَاكـــــــــــــــِ ٌ َأَلين َوُدوين     َواجـــــــــــــــِ الضـــــــــــــــــــــــــــــ  (4)فـــــــــــــــَ
 

  
 وقال ِضْبعَان بن َعبّاد النَُّمْيِرّي :

ِن  (5)بــــــــــُدوِر  طــــــــــح ِر َأو بــــــــــَ يــــــــــح رَاِ  اخلــــــــــَ   رَاكــــــــــِ ٍ بــــــــــِ
ا    هـــــــــَ يـــــــــمـــــــــُ ٍر جلـــــــــَِ قـــــــــح َد عـــــــــُ عـــــــــح وحٍد بــــــــــَ َ ا ِبـــــــــِ اهـــــــــَ قـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

  
اِكسُ و َمَكانَه ، فإِْن َكانَْت بَقََرةً  يَْرتَِكسُ  وُهوَ  تَُدورُ  َوَسِط البَْيَدِر ِحيَن يَُداُس والثِّيَراُن َحَوالَْيهِ  (6) [في]الثَّْوُر الِذي يكوُن  : الهاِدي ، وهو الرَّ

 في ُحْسِن االْختَِصار. هو. وهي بهاٍء ، ألَصابَ  يَْرتَِكسُ و والبَقَُر َحْولَه ، وال يَْخفَى لو قال : َراِكَسةٌ  فَِهي

ُكوِسيَّةُ و ابِئينَ  ، بالفَتْح : قَوٌم لهم ِدينٌ  الرَّ ُب. بَْيَن النََّصاَرى والصَّ  ، وَرِوَي عن ابن األَْعَرابِّيِ أَنَّه قال : هذا ِمن نَْعِت النََّصارى ، وال يُعَرَّ

َكاَسةُ و اَغانِيُّ بالفتح والتَّْشِديِد. آلِخيَّةِ وتُْكَسُر : ما أُْدِخَل في األَْرِض ، كا ، بالفَتْح الرَّ  ، وَضبطه الصَّ

اُء :و نَكََّسُهْم. قاَل ابن األَْعَرابِّيِ : (7) (ِبا َكَسُبوا) أَْرَكَسُهمْ  (َوهللاُ )في التَّْنِزيِل العَِزيز : و  َرَكَسهمو ، قال : (8) َردَُّهْم في ُكْفِرهم قال الفَرَّ

 ، لُغَتَان ، إِذا َرَدْدتَه. أَْرَكْستهُ و ءَ الشَّيْ  َرَكْستُ  لُغَةٌ ، ويُقَال :

فإِذا اْجتََمع وَضُخَم  الجاِريةُ ، وزاد : اْرتََكستِ  ، كذا نَصُّ الّصاَغانِّيِ. وفي اللِّسان : َطلَع ثَْديُها ، إِذا الجاِريَةُ  أَْرَكَستِ  عن ابِن األَْعرابِّيِ :و

 ، وقد َسبَق ِذكُره في َمْوضعه. فقد نََهدَ 

 .أَْرَكَسهو َرَكَسه واْرتَدَّ ، وهو ُمَطاِوعُ  : اْنتََكسَ  اْرتََكسَ و

 ما نََجا منه قيل : (9) [بعد]اإِلْنساُن في أَمٍر  َوقَعَ  إِذاو

__________________ 
 . واله عبد الرمحن... غري معجمةوفيه مرق  بفتح امليم والقاف والسا  184( انظر املؤتلف واملختلف ل مدي ص 1)
 .«أبو عبيدة»( عن التهذيب واللسان وابألصر 2)
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ويف رواية : إنه ركي  « أيت بروث يف االســــــتنجاء ا فقا  : إنه رك ٌ  وسللللمعليههللاصللللىويف ا ديث : أن النيب »( ولفظه يف التهذيب : 3)
 فعير مبعىن مفعو .

 ( الضواجض مجض ضاجعة ا وهو منحىن الوادي ومنعطفه.4)
 .«يزود»وابألصر : « برا  اخلير»( عن معجم البلدان 5)
 ( زايدة عن القاموس.6)
 .88( سورة النساء اآية 7)
 إىل الكفر.( يف التهذيب : ردهم 8)
 ( زايدة اقتضاها السيا  عن التهذيب.9)
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 كان جَنا منه.  (1)فالٌن يف أَمحر  ارحَتَك  فيه ا ويف الّصحاح : ارحَتَك 
 ، أَي تَْزدِحُم وتَتَردَُّد.« بَْيَن َجَراثِيِم العََربِ  تَْرتَِكسُ  الِفتَنُ »، ومنه الَحِديُث  اْزَدَحمَ  : اْرتََكسَ و

ا يُْستَدْ   رك عليه :* وِممَّ

ِكيسُ  ِجيُع وكلُّ ُمْستَْقَذٍر. الرَّ  ، كأَِميٍر : الرَّ

ِكيسُ و اْلَمْرُكوسُ و  : الَمْرُدود. الرَّ

 : الُمْدبُِر عن حاِله ، كالَمْنكوِس. قالَهُ ابن األَْعرابِّي. اْلَمْرُكوسُ و

ِكيسُ و ِعيفُ  الرَّ  .الُمْرتَِكسُ  : الضَّ

ْكسُ و  ، بالَكْسر : الِجْسُر. الّرِ

 : ُمتََراِكٌب. ُمتََراِكسٌ  وَشعرٌ 

 ، كما في األَساِس. (2): ُرمَّ بعد الَهْدم  ِرْكسٌ  وبِناءٌ 

َماِحسُ  : [رمحس] اَغانِيُّ عن ابن األَْعراِبّيِ ، وصاِحُب اللِّسان عن أَبِي َعْمٍرو  ، كعاُلبِطٍ  الرُّ  ، في نَْعت، أَهملَه الجْوهِريُّ ، وأَْورَده الصَّ

َحاِمِس ، والُحَماِرِس ، والفََداِحِس. قال األَْزَهِريُّ  ءالشُّجاع الَجِري  وهي ُكلُّها َصِحيحةٌ.: اْلِمْقدام ، كالرُّ

َماِحسُ و  ، إِلْقداِمه وَجراَءتِه. األََسدُ  : الرُّ

َماِحسُ و ى بنِ  الرُّ َماِحِس  بُن َعبد العُزَّ َساِرِس الِكنَانِيُّ  الرُّ دِ  بن الرُّ  بن الحَكِم الملَقَِّب بالِحمار. كاَن علَى ُشْرَطِة َمْرواَن بِن ُمحمَّ

ا يُْستَْدرك عليه :  * وِممَّ

. َوقَع لنا َحِديثُه َعالِ  ُرَماِحٍس  عْبُد هللا بنُ  . َرَوى عن الُمعَّمر أَبي َعْمٍرو ِزياِد بِن طاِرٍق ، وعنه الطَّبَرانِيُّ َماِديُّ ً القُتَْيبِيُّ الرَّ   في العُشاِريَّات.يا

ماِحسُ و َساِرس ، تقدَّم للُمَصنِِّف في  الرُّ  ، بالفتح : قَْريةٌ بِمْصَر ، من أَعماِل األُْشُمونِين. َرْمُحوسُ و قَِريباً.« رسّ »بن الرُّ

ْمسُ  : [رمس] ً  عليِه الَخبَرَ  َرَمسَ  ، يُقَال : ِكتَْماُن الَخبرِ  الرَّ ُجُل الَخبَر عن القَْوِم قال :  َرْمسا ، إِذا لََواه وَكتَمه ، وقال األَْصَمِعيُّ : إِذا َكتََم الرَّ

 الحِديَث : أَْخفَْيتهُ وَكتَْمتهُ. َرَمْستُ و ، َرَمستْهُ و َدَمْسُت عليهم األَْمَر ،

ْمسُ و ً و َرَمَسه يَْرُمُسه وقد الدَّْفُن. : الرَّ ى عليه األَْرَض. َرِميسٌ و سٌ َمْرُمو ، فهو يَْرِمُسه َرْمسا  : َدفَنه وَسوَّ

ْمسُ  في الُمْحَكم :و ماً  القَْبرُ  : الرَّ ، أَي ُمْستَِوياً مع َوْجِه األَْرِض ، وإِذا ُرفَِع القَْبُر  َرْمسٌ  َمَع األَْرِض فهو (3)نَْفُسه. وقيل : إَِذا كاَن القَْبُر ُمَدرَّ

ً  قَْبِري اْرُمُسوا»َحِديُث ابِن ُمغَفَّل :  ؛ ومنه َرْمسٌ  قَال له :في السَّماِء َعْن َوْجِه األَْرِض ال يُ  وه باألَْرِض وال تَْجعلوه ُمسنَّماً  «َرْمسا أَي َسوُّ

ْمِس  ُمْرتَِفعاً. وأَْصل ْمِس  ، كَمْقعٍَد ، وهو َمْوِضعُ  كالَمْرَمِس  : السَّتُْر والتَّْغِطيَةُ ، الرَّ  ، عن ابِن األَْعراِبّيِ. وأَْنَشد : الرَّ

  ٍ فـــــــــــــــح َ يخبـــــــــــــــِ رحَمســـــــــــــــــــــــــــــِ اٍع  مـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ  َأوح يف يــــــــــــــــَ

ربحِي    جِي يف رأحِس قـــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــَ وُِّت هـــــــــــــــــَ  ُتصـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
اُموسُ و  ، قال الُحَطْيئَة : ُرُموسٌ و أَْرماسٌ  وج ، عنه أَيضاً ، الرَّ

ــــــــــــِه  زِل ــــــــــــح ن وَن مــــــــــــَ وا هــــــــــــُ ــــــــــــُ ال قــــــــــــوحٍم َأطــــــــــــَ ــــــــــــِ اَر ل  جــــــــــــَ

َ وَ     اح يــــــــــــــــمــــــــــــــــًا بــــــــــــــــَ قــــــــــــــــِ اسِ غــــــــــــــــاَدُروُه مــــــــــــــــُ  أَرحمــــــــــــــــَ

  
 وأَنشد ابُن األَْعَرابِّي ِلعَِقيِل بِن ُعلَّفَةَ :

يــــــــــِر وقــــــــــدح أََر  و  لــــــــــِ ِر الــــــــــقــــــــــَ لــــــــــَ يــــــــــُش اِبلــــــــــبــــــــــَ  َأعــــــــــِ

وسَ َأن      انِ  الــــــــــــــر مــــــــــــــُ يــــــــــــــَ تــــــــــــــح  ُمصــــــــــــــــــــــــــــارُع الــــــــــــــفــــــــــــــِ

  
ْمسُ و  ي تَُراُب القْبِر ، وهو ما يُْحثَى ِمْنه عليِه. قال الشاِعُر :، أَ  تَُرابُه ، أَيضاً : الرَّ
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رٌت و  بــــــــــِ تــــــــــَ غــــــــــح اِء مــــــــــُ يــــــــــَ ا املــــــــــرحُء يف اأَلحــــــــــح نــــــــــمــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ  بـ

و     ـــــــــر مـــــــــح ُ ِإذا هـــــــــُ رُي  ال وه اأَلعـــــــــاصـــــــــــــــــــــــِ فـــــــــُ عـــــــــح ـــــــــَ (4)تـ
 

  
ياح تَُطيِّرهُ.  أَراد : إِذا هو تَُراٌب قد ُدفَِن فيه والّرِ

__________________ 
 الصحاح : أي قد جنا منه.( يف 1)
 ( يف األساس : بعد االهندام.2)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : قدوماً.3)
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية  ريث بن جبلة وقير جلبلة العذري ا ونسب حبواشي التهذيب املطبوع لعثمان العذري.4)



7771 

 

ْمسُ  عن ابِن َعبّاٍد :و ْميُ  الرَّ  بَحَجٍر ، إِذا َرماه به. َمَسهرَ  ، يُقال : الرَّ

َواِمسُ و ياُح الدََّوافُِن لآلثارِ  الرَّ اِمَساتِ  ، (1) : الّرِ ، وهي التي تَْنقُل التُّراَب من بَلٍَد إِلى آَخَر ، وبينُهَما األَيّاُم ، وُربََّما َغشَّْت َوْجهَ األَْرِض  كالرَّ

 ةَ.ُكلَّهُ بتَُراِب أَرٍض أُْخَرى ، قاله أَبو َحنِيفَ 

َواِمسُ  قال ابن ُشَمْيل :و  يُْرَمسُ  اآلثَاَر ، كما (2) [تدفنُ ] : َراِمٌس تَْرُمسُ  فهي أَو كلُّ َدابٍَّة تَْخُرُج باللَّْيلِ  ، قال : الطَّْيُر الَِّذي يَِطيُر باللَّْيلِ  : الرَّ

 الَميُِّت.

 ، بَالتَّْصِغيِر ، أَو ماٌء لهم ، وفي بَْعِض الُكتُب : ِلبَنِي أََسٍد ، ُمكبَّراً. َواٍد ِلبَنِي أَُسْيدٍ  ، والتَّاُء زائدة : ، كالتَّْنُضب التَّْرُمسُ و

الَحِديث :  ه فيه ، ومنهفي الماِء ، إِذا اْنغََمَس فيه َحتّى يَِغيَب َرأُْسهُ وَجِميُع َجَسدِ  اْرتَمسَ  ، قال َشِمر : االْغتِماسُ  في الَماِء : االْرتِماسُ و

ائِِم أَنْ » واالْغتِماِس : أَنّه بالراِء َعَدُم إِطالِة اللُّْبِث في الماِء ، وبالغين  االْرتِماِس  كذا نَقَلَه الّصاغانِيُّ ، وقِيل : الفَْرُق بينَ  «يَْرتَِمسَ  كِرهَ للصَّ

ائِمُ »: إِطالتُه ، ومنه الحديُث :   .«ِمسُ وال يْغتَ  يَْرتَِمسُ  الصَّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

ْمسُ  . الرَّ ْوُت الَخِفيُّ  : الصَّ

ْمسُ و  : َطْمُث األَثَِر. الرَّ

 .ُرِمسَ  . وقدَرِميسٌ و ، َمْرُموسٌ  وُكّل ما ِهيَل عليه التُّراُب ، فهو :

 الُمَكتَُّم. الَمْرُموسُ  والَخبَرُ 

 تِالٍط.من أَْمِرِهم ، أَي في اخْ  َمْرُموَسةٍ  وَوقَعُوا في

 : َموِضٌع في دياِر ُمحاِرٍب ، وقد جاَء ِذْكُره في الَحِديث. راِمسٌ و

َمْخشِرّي. َرَمسَ و  ، بالفتْح : قَْريةٌ بِمْصر ، نُِسبْت إِليها ُكوَرةُ الَحْوِف. َرْمِسيسُ و ُحبُّك في قَْلبِي : اْشتَدَّ واْستَْحَكَم. قاله الزَّ

ّم وكسِر النُّونِ  ُروَمانِسُ  : [رمنس] أُّم  ، أَهملَه الجْوَهِريُّ والّصاغانِيُّ في التَّْكِملة وصاِحُب اللِّسان ، وأَْورَدهَ في العُباب : هو اسم ، بالضَّ

. ِب بِن َوبََرةَ ،، من َكلْ  الُمْنِذر الَكْلبِّيِ الشاِعرِ   وأُّم النُّْعماِن بِن الُمْنِذِر ، فُهما أَخواِن ألُّمٍ

ً  : َراَس يَُروسُ  : [روس]  ، والياُء أَْعلَى ، عن ابِن ُدَرْيٍد. : َمَشى ُمتبَْختِراً  َرْوسا

 ، عن ابِن ُدَريٍد أَيضاً. اْحتََملَهو : َجَمعَه السَّْيُل الغُثَاءَ  َراسَ و

ً رَ  فاُلنٌ  َراسَ و دَ  : ْوسا ين لغةٌ فيه. أََكل َكثِيراً وَجوَّ  ، عن ابِن األَْعرابِّيِ ، والّشِ

 ، عن ابِن عبّاٍد. َرُجُل َسْوءٍ  ، أَي َسْوءٍ  لََرْوسُ  إِنَّهو

مِّ  ُروسُ و قاِلبِة والتُّْركِ  ِمَن النّاِس  َطائِفَةٌ  : بَلٌَد وقِيَل : ، بالضَّ  اٌن يَتََكلَُّمون به.، ولهم ِلس بِالُدُهْم ُمتَاِخمةٌ للصَّ

لِ  أَبِي عبِد هللا كُزبْيٍر : لَقَبُ  ، ُروْيسٌ و ِد بِن الُمتَوّكِ  الَحْضَرِمّيِ. القاِرِئ راِوي يْعقوَب بِن إِْسَحاقَ  اللُّْؤلُئِّي البْصِرّيِ  ُمَحمَّ

ا يُْستَْدرك عليه :  * وِممَّ

 ، إِذا اْستَْطعَم. قاَل أَبو ِحَزاٍم : اْستَراسَ 

رَتِيَساِإذح َ َر   َعُدوفـََنا   (3) ُمسح
ى : اْنتََظر. وَعُدوفنَا : َطعَامنَا.  تَأَرَّ

َواسُ و يَت القَبِيلَةُ. الرُّ  : َكثْرة األَْكِل : قِيَل : وبه ُسّمِ

ه بنت قََزَعةَ تقوُل فيه : َرْوسُ و  بُن َعاِديةَ ، وهي أُمُّ
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َه َأشـــــــــــــــــــــــــــــــــح  سٌ بـــــــــــــــــــَ ا  َروح رَامـــــــــــــــــــَ رًا كـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــــــَ

ا    امــــــــــــــَ نــــــــــــــَ َف والســــــــــــــــــــــــــــ  وا الــــــــــــــذ رَا واألَنــــــــــــــح  كــــــــــــــانــــــــــــــُ

  

 كانُوا ِلَمنح َخاَلَطهمح ِإَداَما

ْوسُ و  ، عن ُكَراع. (4): العَْيب  الرَّ

__________________ 
 ويف اللســـــان : وقا  أبو حنيفة : الروام  والرامســـــات الرايح الزافنات ويف التهذيب : .«ل ابر»( عل  هامش القاموس عن نســـــخة أخر  : 1)

 الدافنات.
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.2)
 ( التكملة وصدره :3)

 اتئاابً من ابن سيد أُوي ٍ 
 .«الغيب»( عن اللسان وابألصر : 4)
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ْحمِن بن علّيِ بِن يَْحيَى بنِ  اٍس  وأَبو حاتٍِم عبُد الرَّ ٌث. َروَّ  ، كَشدَّاٍد ، ُمَحّدِ

اِسيُّ و وَّ أِْس  ، بالتَّْشِديِد : نََسُب َكبيرِ  الرَّ  ، منهم ِمْسعَُر بن ِكَداٍم ، وأَبُوه ، وقد تَقَدَّم. الرَّ

ائِس وبَنو  : بَْطٌن من العَرب. الرَّ

ْهسُ  : [رهس] . وقال ابُن ُدَرْيٍد  ، كالَمْنع الرَّ ً  ، وقد الَوْطُء الشَِّديدُ  : هو (1)، أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، مثل َدَهَسه ، أَْخبَر به  َرَهَسه يَْرَهُسه َرْهسا

 أَبو َمالٍك عن العََرب.

ْهَوسُ و  ، عن ابِن فاِرس. ، كَجْروٍل : األََكولُ  الرَّ

ً  الَواِدي اْرتََهسَ و ين. قالَهُ ُشَجاٌع ، كاْرتََكُسوا. اْزَدَحُموا القَْوُم : اْرتََهسَ و ماًء. اْمتأَلَ  : اْرتَِهاسا ين وبالّشِ  ، بالّسِ

 بعضاً. (2)وَضَرب بَْعُضها  اْصَطكَّتا ، واْرتَهَشْت ، إِذا ِرْجاَل الدَّابَّةِ  اْرتََهَستْ و

ً  اْرتََهسَ و  تََرْكُت الَجَرادَ  قال : ؟ِد : َكْيَف البِالُد التي اْرتَْدتَ للّرائ (3)حتى ال يََكاد يَُرى التَُّراُب معه. يُقَال  الَجَراُد : َرِكَب بَْعُضه بَْعضا

ين لغةٌ فيه. يَْرتَِهسُ   ، ليس ألََحٍد فيها نُْجعَةٌ. والّشِ

ك ، إِذا تََرهَّسَ و َض وتََحرَّ اج : تََمخَّ  ، قال العَجَّ

ُه  اغــــــــــــــــُ بــــــــــــــــًا ِإَذا ِدمــــــــــــــــَ اَعضــــــــــــــــــــــــــــــح َره ســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ   تـ
رًا و     ااًب وُخضـــــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــَ ك  أَنــــــــــــــــح احـــــــــــــــَ ؤ ســـــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــُ

  
أَي تَْضَطِرُب في الِفتْنَِة ،  ، «تَْرتَِهسْ  وَجَراثِيُم العََربِ »َحِديُث ُعبَاَدةَ بِن الّصاِمت :  ، عن ابِن َعبّاٍد ، كاْرتََهَس. ومنه اْضَطَربَ  : تََرهَّسَ و

أَي اْضَطَربَْت ، ويُْرَوى  ، «أَْعَضاُدنا اْرتََهَستْ و ُظَمْت بُطونُناعَ »في حديث العَُرنِيِّين : وقَبَائِلُهم في الِفتن.  (4)ويُْرَوى بالشين : تَْصَطكُّ 

 بالشين.

ْهَمَسةُ  : [رهمس] َرارُ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي والّصاغانِيُّ في التكملة ، وفي اللَِّسان والعُبَاب : هو الرَّ ْهَسَمةِ و ، كالدَّْهَمَسةِ  الّسِ  ، ومنه (5) الرَّ

اج وقد أُ  يِّس»تَِي بَِرُجل : قَول الَحجَّ ْهَمَسةِ و أَِمْن أَْهِل الرَّ ةَ في إِثاَرةِ الِفتْنِة ، وَشّقِ العََصا بين الُمْسِلِمين ،  «؟أَْنت الرَّ كأَنَّه أَراَد الُمَسارَّ

 كالدَّْهَمَسِة.

 ويَُرْهِسم ، إِذا سارَّ وَساَوَر. يَُرْهِمسُ  وُهو

ر قوُل الَحّجاجِ أَيضاً. التَّْعِريض بالشَّرِّ  قيل : هوو  ، عن ابِن َعبَّاٍد ، وبه فُّسِ

ال يُْفَصُح به ُكلِّه ، ومنه : َرْهَمَس الَخبََر ، إِذا أَتى منه بَطَرٍف ولم يُْفِصُح  َمْستُورٌ  وُمنْهَمٌس ، أَي وُمَدْهَمسٌ  ُمَرْهَمسٌ  أَْمرٌ  قال َشبَانةُ :و

 َم.بَجِميِعه ، كَرْهسَ 

ً  : [ريس] ً و ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، َراَس يَِريُس َرْيسا  يكون لإِلْنَساِن واألََسِد ، ومنه قوُل أَبي ُزبَْيٍد الّطائِّيِ : َمَشى ُمتَبَْختِراً  ، عن َغْيِره : َريََسانا

رِي  وَن وابَت َيســــــــــــــــــــــــــــــح جلــــــــــــــــُِ دح وا يــــــــــــــــُ اتــــــــــــــــُ بــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

وسُ     ــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــــاٍد  ــــــــــــــــــَُ رٌي ابل  َبصــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ر   مح ِإىل َأنح عـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ب  عـــــــــــــــَ وا وَأغـــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــــُ      ي ـــــــــــه َحســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــًا مـــــــــــا حيـــــــــــَُ   ل ـــــــــــب رِي (6)قـــــــــــَ
 

  

وحا  ــــــــــــــــَ َدانـ مح قــــــــــــــــد تــــــــــــــــَ ا َأنح َرآهــــــــــــــــُ مــــــــــــــــ  لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  فـ

مح     هـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــِ َ أَرححـــــــــــــــــُ اح مح بـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ ُ َألهـــــــــــــــــُ رِي  يـــــــــــــــــَ

  
 َوَصَف َرْكباً يَِسيُروَن واألََسُد يَتْبَعُُهم.

ً  ءَ الشَّيْ  راسَ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. : َضبََطهُ وَغلَبَهُ  َرْيسا

 ، والَهْمُز فيهم أَْعلَى. القَْوَم : اْعتَلَى عليهم راسَ و
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. ، بالفَتْحِ : َرْيُسونُ و  ة ، باألُْرُدّنِ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

يَّاسُ   ، كَشدَّاٍد : األََسُد. الرَّ

ً و  ؛ تَبَْختَر. اْرتَاَس اْرتِيَاسا

يِّسُ و ةً. الرَّ ئيُس ، وفي اليََمِن يُْطِلقُونَه على من يَْحِلُق الرأَْس خاصَّ  ، كقَيٍِّم : الرَّ

َث الُّلغَِويَّ عبَد الَخاِلِق بَن أَبِي ةً شيَخنا الُمَحّدِ  وسأَْلُت َمرَّ

__________________ 
 .339/  2( اجلمهرة 1)
 ( يف اللسان والتكملة : بعضهما.2)
 «.قير قوله : يقا  اخل ا كذا ابلنسخ ا ولعله :»طبوعة املصرية : ( هبامش امل3)
 ( كذا ابألصر واللسان والنهاية ا ويف التكملة : يعين اضطراب قبائلهم يف الفو.4)
 .«الر سة»( عن اللسان وابألصر 5)
 ( أغب عنهم : قصر يف سريه ا وال حي  له حسي  : ال يسمض له صوت.6)
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ٍر املِزحَجاِجيّ   فقاَ  من َغريحِ َ َم ٍر : ألَن ه أَيحُخُذ ابلر أحِس. ؟الر يُِّ  َريِّساً  ملَ لُِّيَ  (1) َبكح
 : من التّابِِعيَن. َرْيَسانَ  بنُ  (2)وبَِحيُر 

 بُن َعنََزةَ الّطائِيُّ : شاِعٌر ابُن شاِعٍر. َرْيَسانُ و

 (فصر السا)
 مض السا املهملتا

ا يُْستَْدَرك عليه : [سأ س]  : * وِممَّ

َس ، وقد َذَكَره الُمَصنِّف في  َسئِسَ   اْستِْطَراداً ، وهنا َمْوضعُه.« ك ي س»الطَّعَاُم ، كفَِرح ، مهموزاً : َسوَّ

، قال ياقُوت : وهو  ُمضاٌف إِلَْيَها َسابُسَ  ْهرُ ة بَواِسَط ، ونَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن. وقاَل الّصاَغانِيُّ : ، كَكابُلَ  َسابُسُ  : [سبس]

 فَْوَق َواِسَط ، وعليه قًُرى.

ا يُْستَْدَرُك عليه : [سنترس]  : * وِممَّ

 ، كَزْنَجِبيل : قَريَةٌ بَشْرقِيَِّة ِمْصَر. َسْنتَِريسُ 

،  وَكِدرَ  ، عن ابن األَْعَرابِّيِ ، تَغَيَّرَ  ، كأَِميٍر : َسِجيسٌ و ، بفَتْحٍ فُسُكوٍن ، َسْجسٌ و ، كَكِتٍف ، َسِجسٌ  الماُء ، كفَِرَح : فهو َسِجسَ  : [سجس]

يِت. وقِيَل : ّكِ سَ  عن ابِن الّسِ سٌ  الماُء فهو ُسّجِ َر ، وفي الّصحاحِ : َسِجيسٌ و ، كُمعَظٍَّم ، ُمَسجَّ  ، بالتَّْحِريِك : الماءُ  السََّجسُ  : أُْفِسد وثُّوِ

 ، بالَكْسر ، حكاه أَبو عبيد. َسِجسَ  الُمتَغَيِّر ، وقد

، بكِسر الِجيِم : الماُء الُمتَغَيِّر ، وأَّما  السَِّجسُ  قلت : وَوَجْدُت بَخّطِ أَبِي َزَكِريَّا : قَاَل أَبُو َسْهٍل : الَِّذي قََرأْتُه على أَبِي أَُساَمةَ في الُمَصنَّف :

كة فهي َمْصَدرٌ مُ   الماُء ، ال َغْيُر. َسِجسَ  َحرَّ

 ، كُزبَْيٍر ، ُعَجْيٍس  َسِجيسَ  كذِلكو ، كآنٍُك ، (3) واآلُجِس  ، كأَْحَمَد ، األَْوَجِس  َسِجيسَ  كذِلكَ و ، أَي آِخَرَها ، اللَّيَاِلي َسِجيسَ  ال آتِيكَ  يُقَال :و

 شاعر :، وقِيَل : الدَّْهَر ُكلَّه. قال ال أَي أَبَداً 

عــــــــاً  َرَة طــــــــائــــــــِ مــــــــح ُت اَل آيت ابــــــــَن ضــــــــــــــــــــــَ مــــــــح  فــــــــبَقحســــــــــــــــــــــَ

ـــــــــ َ     ي جـــــــــِ اين  ســـــــــــــــــــــــَ ٍ  مـــــــــا َأابَن ِلســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ي جـــــــــَ  عـــــــــُ

  
وه في يَْقَظٍة وال َمنَاٍم ،»في حديث الَمْوِلد : و  أَي أَبَداً. وقال الشَّْنفََرى : ، «اللَّيَاِلي واألَيّام َسِجيسَ  وال تَُضرُّ

ر ين  اًة َتســـــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــَ و حـــــــــــــَ َك ال أَرحجـــــــــــــُ نـــــــــــــالـــــــــــــِ  هـــــــــــــُ

ـــــــ َ     ي جـــــــِ ِر  ســـــــــــــــــــــَ ـــــــِ رَائ اًل ابجلـــــــَ بحســـــــــــــــــــــَ اِد مـــــــُ يـــــــَ ـــــــ  ـــــــل (4)ال
 

  
 آِخُره.: للماِء الَكِدِر ، ألَنَّه آِخُر َما يَْبقَى ، وُعَجْيٌس تَأْكيٌد له ، وهو في َمْعنَى اآلِخر أَيضاً في َعْجِس اللَّْيِل وهو  السَِّجيِس  وهو من

 بالَجِزيَرة ، قال ُرْؤبَةُ : : َغنٌَم ِلبَنِي تَْغِلبَ  السَّاِجِسيُّ و

َدِر  حــــــــــــــح
َ

ِه يف املــــــــــــــ قــــــــــــــِ لــــــــــــــح ــــــــــــــُ ا ملَح يـ  كــــــــــــــَبن  مــــــــــــــَ

زَامُ     وِف  َأحــــــــح يِّ صــــــــــــــــــــــُ اِجســــــــــــــــــــــِ رِ  الســــــــــــــــــــــ  فــــــــَ  اأَلصــــــــــــــــــــــح

  
 ، قال : الفَِحيُل الَكِريمُ  الصُّوفِ  من الِكبَاِش : األَْبيَضُ  السَّاِجِسيُّ و

بحشــــــــــــــــــــــــًا  اكــــــــــَبن  كــــــــــَ ــــــــــن ي اِجســــــــــــــــــــــــِ ا  ســــــــــــــــــــــــَ  أَرحَبســــــــــــــــــــــــَ

ا     رحَفســـــــــــــــــــــــــَ ِه جمـــــــــــَُ يـــــــــــِ يح  ـــــــــــَح يـــــــــــ  بـــــــــــِ َ صـــــــــــــــــــــــــَ اح (5)بـــــــــــَ
 

  
سٌ  ، ومنه ماءٌ  : التَّْكِديرُ  التَّْسِجيسُ و َر. ُمَسجَّ  ، أَي ُمَكدٌَّر قد ثُّوِ
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ب ِسيْستَاَن ، ، َمْعُروٌف ، ، بالَكْسِر : د ِسِجْستَانُ و وِعْنِدي  ، بالَكْسر ، ِسِجْستَانِيٌّ و ويُْفتَح ، (6)، بالَكْسِر  هو ِسْجِزيٌّ  يقال في النََّسِب :و ُمعَرَّ

ب َسِكْستَاَن ، وَسكْ  فيه أَنَّ الّصوابَ  زاً ال حقيقةً ، فإِنَّ أَْصَل َمْعناهُ  يُْطِلقُونه على الُجْنِدّيِ والَحَرِسّيِ ونَْحِوِهم ، بالفَتْح ، الفَتُح ؛ ألَنَّهُ ُمعَرَّ تََجوُّ

 أَي ُهم ، باإِلَضافَةِ  َسَكاِن أَِميرِ  وَسأَْلُت بعَضُهم عن َجماَعٍة من أَعوان السَّْلَطنَِة فَقَاَل بالفَاِرسيّة : ِعْنَدُهم الَكْلُب.

__________________ 
 .«الزجاجي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .«حبر»خطب ا وما أثبت عن التاج « حبر»( ابألصر 2)
 ( يف القاموس : واأَلوحُجُ .3)
 .«بسر»اب اء املهملة وما أثبت عن اللسان « اب رائر»( ابألصر 4)
 ذيب : أدبسا ابلدا  املهملة. واألدب  : األسود أو األمحر املشرب سواداً. والصبيان : تثنية صيب و ا طرفا اللحيا أو ملتق  اللحيا( يف الته5)

 األسفلا ونسب الرجز حبواشي املطبوعة الكويتية أليب النجم العجلي يصف أسداً.
 واقتصر فيها عل  الكسر. ( هذه النسبة إىل سجستان عل  غري قياس ا قاله يف اللباب.6)
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َناَد اأَلِمريِ  حقيقةً  ِكالُب اأَلِمرِي ا ومل يُرِِد الِكالبَ  َا أَراَد َأجح ُهم يف َحَوائِجِه الش ديَدِة  وِإل  ا َشبَـَهُهم ابلكالِب ؛ إِلرحَسالِه ِإاي 
يحِد ا اِ  الصـــائِد ِكاَلبََه عل  الصـــ  ُهورٌ  ا كِإرحســـَ َتاَن ا وهذا ِعنحَدُهمح ا فال وهو َمشـــح ِكســـح َتاَن معر ٌب عن ســـَ ِجســـح واُب َأن  ســـِ صـــّ

َتاَن ا وِإن ه ابلَفتحِح ا وهذا ال ِذي نـََقَله الصّـــ  يســـح اَغاينِّ ا حيث قاَ  : ِإن ه ُمَعر ُب ســـِ ُهوُر كبَن ه َرد  به َعَل  الصـــّ َشـــح
اَغاين  هو امل

 َويحِسَتاُن.اجلارِي عل  أَلحِسَنِتهم ا وِمنحُهمح من يـَُقوُ  : سُ 
 كِكتَاب : د ، بَْيَن َهَمَذاَن وأَبَهَر. ، سَجاسُ و

بَت ِسِجالَُّطسُ  : [سجلطس] يِن والِجيِم وتَْشِديِد الالِّم وضّمِ الطاِء الُمْهَملَِة : نََمٌط ُروِميٌّ ، والكلمةُ ُروِميَّةٌ فعُّرِ ، وقد أَْهَملَه  ، بكسر الّسِ

 عن ابِن ُدَرْيٍد.« العُبَابِ »وصاحُب اللَِّساِن ، وأَْوَرَدهُ في « التَّْكِملَة»الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في 

وَن هذاَذَكُرو  .ِسِجالَُّطسُ  فقالت : ؟ا عن األَْصَمِعّي أَنَّهُ قَاَل : َسأَْلُت َعُجوزاً ِعْنَدنَا ُروِميّةً عن نََمٍط فقْلُت لََها : ما تَُسمُّ

يِن والِجيم ِسِجْلَماَسةُ  : [سجلمس] غزيَرةُ الَخْيَراِت ، يُقَال :  ْنَهاٍر وأَْشَجارٍ قَاِعَدةُ ِواَليٍَة بالَمْغِرِب ذاُت أَ  ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وهي ، بكسِر الّسِ

ُمتَِّصلَةٌ ، وهي على نَْهٍر يَأْتِي إِنَّه يَِسيُر الّراِكُب في أَْسَواقِها نِْصف يوٍم فاَل يَقَطعُها ، وليس لها ِحْصٌن ، بل قُُصوُرَها شاِمَخةٌ ، وعَماَراتَُها 

نُوَن الِكاَلَب ويَأُْكلُونََها اآلن ، وهي ُكوَرةٌ َعِظيَمةٌ ُمْشتَِملَةٌ على بُْلَداٍن وقًُرى وأَْوِديٍَة ، ِمَن الَمْشِرِق ، وهي الَمْشُهوَرةُ بتافاللت ،  وأَْهلُها يَُسّمِ

ِرين إِماُم النَُّحاة في َعْصِره البِن الَوْرِدّيِ ، قال : وغاِلُب أَْهِلَها ُعْمُش العُيُوِن. ومنها من الُمتَ « َخِريَدةِ العََجائِبِ »وكذا الَجَراِذيَن ، كذا في  أَّخِ

بَْيرِ  ِجْلَماِسيُّ  أَبو الَحَسِن بِن الزُّ وُشُروَحه ، أََخَذ عن إِمام العََربِيِِّة أَبي َزْيٍد عبِد الّرحمِن بِن قاِسِم بِن َعْبِد هللا « التسهيلَ »، كاَن يَْحفَُظ  الّسِ

ن أََخَذ عنه الشَّ  ُد بُن ناِصٍر الّدْرِعّي ، وغيُرهم ، تُوفِّيَ الِمْكنَاِسّيِ وغيره ، وِممَّ الئِّي ، وُمَحمَّ ُد بُن أَبِي بَْكٍر الّدِ  ْيُخ عبُد القاِدِر الفاِسيُّ ، وُمَحمَّ

 .1035بفاَس سنة 

تين : ُجزٌء من ِستَّةٍ  السُُّدسُ  : [سدس]  َعِشيُر. ل للعُْشِر :، كأَِميٍر ، كما يُقَا كالسَّديِس  ، أَْسَداسٌ  ، والَجْمعُ  ، بالضّم وبضمَّ

ْدسُ و َخْمَسةً  أَن تَْنقَِطَع اإِلبِلُ  ، من الِوْرِد في األَْظَماِء : بْعَد الِخْمِس ، وقِيَل : هو بَْعَد ِستَِّة أَيّاٍم وَخْمِس لَيَاٍل ، وفي الّصحاح : بالَكْسرِ  ، الّسِ

 .األَْسَداسُ  ، والَجْمعُ  أَْربَعَةً وتَِرد في الَخاِمِس  ْنقَِطعَ ، وقال الصاغانيُّ : هو َخَطأٌ والّصواُب أَْن تَ  الساِدسَ  وتَِردَ 

ِحيُح في ْدِس  قلُت : وقاَل أَبو َسْهٍل ؛ الصَّ في أَْظَماِء اإِلبِِل : أَن تَْشَرَب اإِلبُِل يوماً ، ثّم تَْنقِطَع من الماِء أَْربَعَةَ أَيّاٍم ، ثُمَّ تَِرَده في اليَوِم  الّسِ

ِحيُح في َل والذي كانت َشِربَْت فِيِه في ِحَسابِِهم. وقاَل غيُره : الصَّ ْدِس  الَخاِمس ، فيُْدِخلُوَن اليوَم األَوَّ َث اإِلبُِل في الَمْرَعى أَْربَعَةَ : أَن تَْمكُ  الّسِ

 أَيّاٍم ثّم تَِرَد اليَْوَم الَخاِمَس.

نُّ قَْبَل الباِزِل ، كالسَِّديِس  ، السََّدسُ و  السََّدسَ  ، يَْستَِوي فيه المذكَُّر والُمَؤنَُّث ؛ ألَنَّ اإِلنَاَث في األَْسنَاِن كلَِّها بالهاِء إِالّ  بالتَّْحِريِك : الّسِ

 والبَاِزَل. يسَ السَّدِ و

ّمِ ، كأََسٍد وأُْسٍد ، السَِّديِس ُسْدسٌ و (1) السََّدِس  جو يَْذكر ِديَةً  (2)، بضّمتَْين ، كَرِغيٍف وُرُغٌف. قال منصور بُن مْسَجاحٍ  ُسُدسٌ و ، بالضَّ

ُق :  أُِخَذْت من اإِلبِل ُمتََخيََّرةً كما يَتََخيَّرها الُمَصّدِ

دِّ  صـــــــــــــــــــــَ
ُ
اَف كـــــــمـــــــا طـــــــاَف امل طـــــــَ ـــــــَ هـــــــا ف طـــــــَ  ُ  َوســـــــــــــــــــــح

َوازِِ  و     ــــــــــــَ ــــــــــــب ا يف ال هــــــــــــَ ــــــــــــح ن ري ُ مــــــــــــِ سِ لــــــــــــَُ دح  الســــــــــــــــــــــــــ 

  
 يَُكاُل بِه التَّْمُر. : َضْرٌب ِمَن الَمَكاِكيكِ  السَِّديسُ و

 ، وُعدَّ من اإِلبِِل ما َدَخَل في السَّنَة الثاِمنَِة ، كما سيأْتِي. الساِدَسةُ  الشَّاةُ أَتَْت عليها السَّنَةُ  : السَِّديسُ و

 .كالسَُّداِسّيِ  أَْذُرعٍ ، ِستَّةُ  ُطولُه : َسِديسٌ  ارٌ إِزو

ّمِ : النِّيلَْنجُ  السُُّدوسُ  قال أَبُو أُساَمةَ :و منها ، قال يَِزيُد بُن  األَْخَضرُ  وقِيَل : ُهوَ  (4) والطَّْيلََسانُ  ، (3)، وقد َجاَء فِي قَْوِل اْمِرِئ القَْيِس  ، بالضَّ

 َخذَّاق العَْبِديُّ :

ًة و  ــــــــــ  َبشــــــــــــــــــــــــي تح حــــــــــَ ــــــــــَ ت ا حــــــــــىت  شــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــُ ت ــــــــــح  َداَويـ

ُدســـــــــــــــــــــًا و     نـــــــح هـــــــا ســــــــــــــــــــُ يــــــح لــــــَ َبن  عــــــَ اكـــــــَ ُدوســـــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــُ
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__________________ 
د. .. ( العبارة يف الصحاح واللسان : ومجض الس دي  ُسُدس مثر رغيٍف وُرُغف1) س مثر َأسٍد وُأسح  ومجض الس َدس ُسدح
 .«سجاح»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( يريد قوله ا كما يف التهذيب :3)

 مــــــــــــــــنــــــــــــــــابــــــــــــــــتــــــــــــــــه مــــــــــــــــثــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــــــدوس ولــــــــــــــــونــــــــــــــــه 

 كـــــــــــــلـــــــــــــون الســــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــا  وهـــــــــــــو عـــــــــــــذب يـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــ ُ    

  

 : الطيلسان األخضر. (بغري تعريف)( يف الصحاح : ُسُدوس ابلضم 4)
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 َسُدوسٌ  ٍب أَْخَضَر :، كما نَقَلَه الجوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ ، وهو قوُل أَبِي أُساَمةَ أَيضاً ، وَجَمَع بينَهما َشِمٌر فقال : يُقَال لكّلِ ثَوْ  قَْد يُْفتَحُ و

 .ُسُدوسٌ و

 ةَ بِن نَْصِر بن َسْعِد بِن نَْبَهاَن.بن أَبَّي بن ُعبَْيِد بِن َربِيعَ  (1)بُن أَْصَمَع  ُسُدوسُ  ، وهو َرُجٌل طائِيٌّ  ، بالّضّم : ُسُدوسو

بُن َداِرِم بن ماِلِك بِن  َسُدوسُ  ، وهو وآَخُر تَِميِميُّ  بُن ثَْعلَبَةَ بِن ُعَكابَةَ بِن َصْعب ، َسُدوسُ  ، وهو آَخُر َشْيبَاِنيٌّ  : َرُجلٌ  بالفَتْح ، َسُدوسو

ُد بُن َحبيب : يِن إِالّ  َسُدوٍس  كلُّ  َحْنَظلةَ. قال أَبُو َجْعفٍَر ُمَحمَّ ِء ، وكذِلك قالَهُ ابُن الَكْلبِّي ، ومثلُه في طّيِ  ُسُدوسَ  في العََرِب َمْفتُوُح الّسِ

ّي : الذي َحَكاه الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ هو الَمْشُهوُر من قَْوِله. وقاَل ابُن َحْمَزةَ : هذا ِمْن أَخْ  .«الُمْحَكم» ْصَمِعّيِ األَ  (2)الِط وقاَل ابُن بَّرِ

ُجِل ، وبالّضّم : اسُم الطَّْيلََسان ، وَذَكَر أَنَّ  َسُدوس الَمْشُهورة ، وَزَعَم أَنَّ األَْمَر بالعَْكِس ِمّما قاَل ، وهو أَنَّ  ،  َسُدوس ، بالفتحِ : اسُم الرَّ

 الِذي في تَِميٍم وَربِيعَةَ وغيِرِهَما ، والثّانِي في َسْعِد بِن نَْبَهاَن. َسُدوس بالفتحِ ، يقُع في َمْوِضعَْيِن : أََحدهَما

 قْلت : وقد َرَوى َشِمٌر عن ابِن األَْعَرابِّي مثَل ذلك ، فإِنَّهُ أَْنَشَد بيَت اْمِرِئ القَْيِس :

رًا فــــــــــــ خــــــــــــِ تــــــــــــَ فــــــــــــح َت مــــــــــــُ نــــــــــــح رح ِإذا مــــــــــــا كــــــــــــُ اخــــــــــــِ  فــــــــــــَ

يِن     ِت بـــــــــــَ يـــــــــــح ـــــــــــَ ِر بـ ثـــــــــــح ٍت مـــــــــــِ يـــــــــــح بـــــــــــَ ُدوسِ بـــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
يِن ، قال : وأَراَد خاِلَد بنَ  . هكذا في اللَِّساِن والعُبَاِب. والصواُب أَنَّ َخاِلداً هو أَُخو (3)بِن أَْصَمَع  َسُدوِس  وَرَواه بفَتْحِ الّسِ  َسُدوس النَّْبَهانِيَّ

 اْبنَْي أَْصَمَع ، كما حقَّقَه ابُن الَكْلبِّيِ.

ال يَْملُك  فلَْم يُْسِلْم ، وقال : وسلمعليههللاصلىالذي قَتَل َعْنتَرةَ العَْبِسيَّ ، ثُمَّ وفََد إِلى النّبِّيِ  َسُدوٍس  هذا َوَزُر بُن جابِِر بنِ  َسُدوٍس  من بَنِيو

.  َرقَبَتِي َعَربِيٌّ

 ، قال الشَّاِعُر : ، كَصبُوٍر ، كان لَهُ أََحٌد وِعْشُروَن َولَداً َذَكراً  َسُدوٍس  الحاِرُث بنُ و

ُم  يــــــــــــكــــــــــــُ ــــــــــــِ ُر أَب ــــــــــــح ِإنح شــــــــــــــــــــــــــاَء َريبِّ كــــــــــــاَن أَيـ  فــــــــــــَ

اِرِث بــــــــــــِن     ِر ا ــــــــــــَ ِويــــــــــــاًل كــــــــــــبَيــــــــــــح ُدوسِ طــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
ْنِد كثيُر الخيِر ُمْخصٌب. ، بالفَتْح ، وَضبََطه بعُضُهْم بَضّمِ الدال : د ، َسُدوَسانُ و  بالّسِ

ً  ، كنََصر ، َسَدَسُهْم يَْسُدُسهمو ً و ماِلِهم. ُسدسَ  أََخذ : َسْدسا ً  كَضَرَب : كان لهم ، َسَدَسُهم يَْسِدُسهم َسْدسا ع »، وقد تَقَدَّم نظيُر ذلك في  ساِدسا

 .«ح م س»و « ش ر

ُجُل : أَْسَدسَ و ً  َوَرَدْت إِبلُه الرَّ  ، وهو الِوْرُد الَمْذُكور آنفاً. ِسْدسا

نَّ  ، ِإذا البَِعيرُ  أَْسَدسَ و بَاِعيَةِ  التي أَْلقَى الّسِ  ة.، قال ابُن فاِرٍس : وذِلك إِذا َوَصَل في السَّنَِة الثاِمنَ  بَْعَد الرَّ

تُّ و يَن  ِسْدسٌ  أَْصلُه ، بالَكسر : الّسِ يَن األَِخيَرة تاًء ِلتَْقُرَب من الّداِل التي قَْبلَها ، وهي مع ذلك َحْرٌف َمْهُموٌس ، كما أَنَّ الّسِ ، قلَبُوا الّسِ

الَمْخَرجِ أُْبِدلَت الّداُل تاًء ؛ لتُوافِقَها في الَهْمِس ، ثّم أُْدِغمت التاُء  َمْهُموَسةٌ ، فصاَر التَّْقِديُر : ِسْدٌت ، فلما اْجتََمعَت الّداُل والتّاُء وتَقَاَربَتَا في

ل للتَّْقِريِب من غيِر إِْدَغام ، والثانِي لإِلْدَغاِم.« ِستّ »في التّاِء فصاَرْت   في س ت ت. البَْحُث في ذلك وتقدَّم كما تَرى ، فالتَّْغيِيُر األَوَّ

 .(4) ُسُدوسُ و ، َسُدوسُ و ، السُُّدوسُ و ، السَُّدوسُ  ْرِكيُب يَُدلُّ على العََدد ، وقد َشذَّ عنه :قال الّصاَغانِيُّ : والتَّ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

تَِّة ، حكاه ِسيبََوْيِه. ِستُّونَ   ِمن العََشَرات ، مشتَقٌّ من الّسِ

ً  ءَ الشيْ  َسدَّْستُ و . ِستَّة أَْركاٍن ، أَو ِستَّةِ  : َجعَْلتُه على تَْسِديسا  أَْضالعٍ ، نقلَه الّصاَغانِيُّ

 من العَُروِض : الذي يُْبنَى على ِستَِّة أَْجزاٍء. الُمَسدَّسُ  وفي اللَِّسان :

نُّ التي  السَِّديسُ و بَاِعيَِة. (5): الّسِ  بَْعَد الرَّ

 اإِلْسالُم بََدأَ َجَذعاً ، ثُمّ »الَحِديُث :  من اإِلبِِل والغَنَم : الُمْلِقي َسِديَسه ، وكذِلك األُْنثَى ، ومنه السََّدسُ و السَِّديسُ و
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__________________ 
 من عامود نسبه.« عبيد»وسقرت فيه « أمجض»وابألصر  404( عن مجهرة ابن حزم ص 1)
 ( يف اللسان : أغالط.2)
 .«اجلمض»وابألصر  ( عن املطبوعة الكويتية3)
 .«وسدس وسدس»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .«الذي»( عن اللسان وابألصر 5)
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 .«ا مث ابزاًِل. قا  ُعَمُر : فما بـَعحَد الُبُزوِ  ِإالّ الن قحصانُ  َسِديساً  ثَِنينا ا مث َراَبِعياً ا مثُّ 
 .«يسَسجِ »ُعَجْيٍس ، لُغَةٌ في  َسِديسَ  ويقال : ال آتِيكَ 

 ً  ، وهو َمَجاٌز. ألَْسداٍس  ويقال : َضَرَب أَْخَماسا

ْدسُ و  ، بالَكْسر : قريةٌ بِجيزةِ ِمْصَر. الّسِ

ا يُْستَْدَرك عليه : (1) [سرجس]  : * وِممَّ

 له ِذْكٌر.« ماَرَسْرِجسَ »، بالفَتْحِ وكسِر الجيِم ، وسيأْتِي في  َسْرِجس

 القاِرُئ ، مشهوٌر. َسْرِجس السَّْرِجِسيُّ  وَشْيبَةُ بُن نَِصاحِ بنِ 

يِن والّراءِ  َسَرْخسُ  : [سرخس] ،   بُخَراَساَن ، بال نَْهرٍ د ، عظيمٌ  ، أَهملَهُ الَجْوَهِريُّ والصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وهو : (2) ، بفتحِ الّسِ

يِن وفَتْحَ : وضبطه َشْيُخنَا أَيضاً كَجْعفٍَر ، وقال  اح البَُخاِرّيِ ، ونَقََل ابُن َمْرُزوٍق عن ابِن التِِّلْمَسانِّيِ أَيضاً َكْسَر الّسِ  َحَكاها اإِلْسنَِويُّ وُشرَّ

اَلحِ :الّراِء وكِدْرَهٍم أَيضاً ، وهاتاِن فيهما نََظٌر ، والذي ذَ   َكَره الُمَصنِّف هو الَمْشُهوُر الفَِصيُح ، ثّم رأَيُت ضبَطه هكذا ، وقاَل عن ابِن الصَّ

 إِنَّهُ هو األَْشَهُر ، قال : ويَُدلُّ َعلَْيه قول الشاِعِر :

َرخـــــــــــــــــح ِإال   ورٌَة  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ ف وح ا مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِإهنـــــــــــــــــ َ  ف

ا    هـــــــــــــــَ افـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ الَن يف َأكـــــــــــــــح ا داَم آُ  فـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــَ

  
ن يُْعتََمُد قاَل :  يَْذُكروَن أَنََّها بفتح الّراِء فاِرِسيّةٌ ، ويُقَاُل أَيضاً بإِْسكاِن الّراِء وفتحِ الَخاِء ، هكذا قَيَّده ابُن السَّْمعانِّيِ ، قال : وَسِمْعُت كثيراً ممَّ

بَةٌ ، قال : وهذا َحَسٌن.  وبإِْسكانَِها ُمعَرَّ

ن اْنتََسَب إِليَها من القَُدماءِ  ُد بُن الُمَهلَّبِ وِممَّ  وآَخُرون. (3)، شيُخ أَبِي َعْبِد هللِا الدَُّغولِّي  السََّرْخِسيُّ   محمَّ

ا يُْستَْدَرُك َعليه : [سردس]  : * وِممَّ

 ، كَحلَُزون : قَْريَةٌ من قَُرى ِمْصَر بالغَْربِيَِّة. َسَرُدوسُ 

 َحفََرهُ هاماُن ِلِفْرَعْوَن. : من الُخْلَجاِن القَِديَمِة بِمْصَر ، يقال : َسُرُدوس وخليجُ 

َجال ، قالَهُ أَبو ُعبَْيَدةَ ، وأَْنَشَد ألَبِي ُزبَْيٍد الّطائِّي : كَكتٍِف وأَِميٍر : الِعنِّينُ  ، السَِّريسُ و ، السَِّرسُ  : [سرس]  من الّرِ

مح أَ  ايت َأخـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــُ  يف حـــــــــــــــــــَ ٍّ مـــــــــــــــــــَؤاســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

يِن مبـــــــــــــــَِ     مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ ظـــــــــــــــح رِيـــــــــــــــ ُ اِد مُث  يـــــــــــــــَ  ؟الســـــــــــــــــــــــــــــ 
  

. َسرسَ  وقد  بالمعجمة.« الشَِّريس»، عن األَْصَمِعّيِ. ويُْرَوى  الَِّذي ال يُولَد لَه هو أَو ، عن ابِن األَْعَرابِيّ  أَو الِذي ال يَأْتِي النَِّساءَ  ، إِذا ُعنَّ

 .(4)، وهو َمَجاٌز  حُ ال يُْلقِ  إِذا كان والفَْحلُ  بَيُِّن السََّرِس. َسِريسٌ و

ِعيفُ  : السَِّريسو  ٍء.، في لُغَِة َطّيِ  الضَّ

 .ُسَراَساءُ و ِسَراسٌ  ج ، وفي بعِض األُصوِل : يََدْيه ، .(5) الَكيِّس الحافُِظ لما في يَِدهِ  : السَِّريس قال أَبو َعْمٍرو :و

ً  ، ، كفَِرحَ  َسِرسَ  قدو  .«أَْحنَُك الشَّاتْينِ »: وال فِْعَل له ، وإِنما هو من باِب :  أَْسَرَسهُ  ، ويقَاُل في األَِخيِر : ما في الُكلِّ  َسَرسا

 َساَء ُخلُقُهُ. الرُجُل بالَكْسِر ، إِذا َسِرسَ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

 َعقََل وَحَزَم بَْعَد َجْهٍل. أَيضاً إِذا َسِرسَ و

سٌ  ُمْصَحفٌ  التَّْكِملَِة :في و زٌ  : أَي ، كُمعَظَّمٍ  ُمَسرَّ  ، وذلك إِذا لم يَُضمَّ َطَرفَاه ، وِمثْلُه في العُبَاِب. ُمَشرَّ



7782 

 

 أَْهلَُها أَباِضيَّةٌ. ، وفي العُبَاِب : د ، قُْرَب إِْفِريِقيَّةَ  ، كَصبُوٍر ، وُربََّما قِيَل فيه : َشُروُس : َسُروسو

 يْستَْدَرُك َعليه :* وِمَما 

 الِقثَّاِء ، وقد َوَرْدتُها. بِسْرِس  ، بالَكْسِر : قَْريَةٌ بِمْصَر من أَْعَماِل الَمنُوفِيَّة ، وتُْعَرف ِسْرس

__________________ 
 ( وقعت ابألصر بعد مادة س ر خ س فقدمناها القتضاء سيا  ترتيب املواد يف كتابنا.1)
 ويقا  سرخ  ابلتحريك ا قا  : واألو  أكثر. .. بلدان بفتح أوله وسكون  نيه وفتح اخلاء املعجمة( قيدها ايقوت يف معجم ال2)
 .«الداغ »( عن اللباب وابألصر 3)
 ( العبارة يف الصحاح : وفحر سري  ا بّا الس َرِس ا ِإذا كان ال يُلقح.4)
 كما يف التكملة.« يديه»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  5)
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 .(1): أَِديٌب ، ذكَره َمْنُصوٌر في الذَّْيِل  السَِّريِسيّ  بَراِهيُم بنُ وإِ 

، كعَْضَرفُوٍط : قريةٌ أُْخَرى بها  َسْرَسُموسُ و : [سرسمس]
 ، وقد َوَرْدتُها أَيضاً. (2)

ا يْستَْدَرُك َعليه أَيضاً : [سرقس]  ْصَر.، بالَكْسِر : قَْريَةٌ بالقُرِب ِمْن مِ  ِسْرياقُوسُ  : * وِممَّ

. والصاَغانِّي ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وهو اسٌم. ، بالّضمّ  ُسسُّويَةُ  : [سسس] د بُن أَْحَمدَ  والثّانِيَةُ ُمشدََّدةٌ ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ،  وأَبو نَْصٍر مَحمَّ

دِ  هكذا في النُّسخِ ، وفي التَّْبِصير : ث ثّم األَْصبََهانيُّ  اإِلْصَطْخريُّ  ُسسُّويَةَ  بِن ُعَمَر بِن ِمْمَشاَذ بنِ  أَْحَمُد بُن مَحمَّ ، روى ُمْسنََد الشَّافِِعّيِ  المَحّدِ

 ، عن الِجيِزّيِ. قاله الحافُِظ.

، بَمْرَو ، ومنها خاِلد بُن ُرقَاِد بِن إِْبَراِهيَم ة  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وهو : ، بالفَاِء ، كإِثِْمد ِإْسِفسُ  : [سفس]

ُث. اإِلْسِفِسيُّ  الذُّْهِليُّ   الُمَحّدِ

 َكثِيَرةٍ. ة ، بَجِزيَرةِ ابِن ُعَمَر ، ذاُت بََساتِينَ  أَْيضاً : إِْسِفسُ و

 َن.: قريةٌ بِمْصَر من أَْعَماِل األُْشُمونِين ، وتُْعَرف بَمْنِفيَس اآل إِْسِفسَ  وُمْنيَةُ 

ْحمِن بِن َعْبِد الوهَّاب الَمِدينِّي  (3): َمَحلَّةٌ بأَْصبَهاَن ، نُِسَب إِلَْيَها الَمْيَدانِيُّ  أَْسِفِريسُ و : [سفرس] ِد بن َعْبِد الرَّ ُد بُن ُمَحمَّ ، وِمْنَها ُمَحمَّ

 حدَّثني عنه أَبي وغيُره. الَمْيَدانِّي ، ذكَره أَبو موسى وقال :

 ا يُْستَْدَرك عليه :: * وممَّ  [سفلس]

ُد بُن أَْحَمَد الغََراِزيُّ  َسْفِليسَ  ْعِر. توفِّي سنة  َسْفِليسَ  ، ُعِرف بابنِ  (4): اْشتََهَر بِه الشَّْمس ُمَحمَّ  .837، َحدََّث. َرَوى عن البِقَاعّيِ ، سامي الّشِ

القُْرُط  هو أَو ، (5) ُسلُوسٌ  والَجْمعُ  تَْلبََسه اإِلماءُ  الَِّذي األَْبيَضُ  الَجْوَهِريُّ : ، بالفَتْح : الَخْيُط الذي يُْنَظُم فيه الَخَرُز ، زادَ  السَّْلسُ  : [سلس]

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. قاَل عبُد هللا بن ُسلَْيٍم ، من يَنِي ثَْعلَبَة بن الدُّوِل : من الُحِلّيِ 

دح هلــــــــــََ و  قــــــــــَ يْ ) ووحُت لــــــــــَ لُّ ش                  َ ك  ك        ُ   (ء  ه        ال        ِ
وسِ     بــــــــــــُ ريحِ عــــــــــــَ ِب الــــــــــــدِّرحِع غــــــــــــَ يــــــــــــح اِة جــــــــــــَ قــــــــــــَ  بــــــــــــنــــــــــــَ

  

ٌح و  ٌي َواضــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــح ِر حــــــــــَ حــــــــــح هــــــــــا يف الــــــــــنــــــــــ  زِيــــــــــنــــــــــُ  يــــــــــَ

ٍة و و     لــــــــــــَ بــــــــــــح نح حــــــــــــُ ٌد مــــــــــــِ الئــــــــــــِ وسِ قــــــــــــَ لــــــــــــُ  (6) ســــــــــــــــــــــــــُ
  

 ، قال ُحَمْيد بن ثَْور : كَكتٍِف : السَّْهُل اللَّيُِّن الُمْنقَادُ  ، السَِّلسُ و

ُه و  ــــــــــــــــُ ب ــــــــــــــــِ رَاق ــــــــــــــــُ ٌب تـ ا َرشــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــهــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  ب

اِء      شــــــــــــــــــــــــــَ ُت اأَلحح فــــــــــــِّ كــــــــــــَ تــــــــــــَ لــــــــــــح ِ مــــــــــــُ  كــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــ 

  
 أَي لَِطيُف األَْحَشاِء َخِميُصها.

َكةً. السَّلَسُ  االْسُم :و ً  «، وفي الُمْحَكم ةِ السَّاَلسَ و السَّلَِس  : بَيِّنُ  َسِليسٌ  ءٌ ، وشيْ  َسِلسٌ  ، يُقَال : َرُجلٌ  السَّاَلَسةُ و ، ُمَحرَّ  َساَلَسةً و َسِلَس َسلَسا

ً و  . قال الراِجز :َساِلسٌ و َسِلسٌ  ، فهو ُسلُوسا

اِح  رحثـــــــــــَ  الـــــــــــِوشـــــــــــــــــــــــــَ وَرٌة غـــــــــــَ كـــــــــــُ الــــــــــِ ِ ممـــــــــــَح   الســـــــــــــــــــــــــ 
اِرسِ     ٍر ُعضـــــــــــــــــــــــــَ نح ِذي ُأشـــــــــــــــــــــــــُ ُك عـــــــــــَ حـــــــــــَ  َتضـــــــــــــــــــــــــح

  
 ، بالّضّمِ : َذَهاُب العَْقِل. السُّاَلسُ و

 : ذاِهُب العَْقِل والبََدِن ، وفي التَّْهِذيب : َرُجلٌ  َمْسلُوسٌ  ، وقال غيُره : َرُجلٌ  الَمْجنُونُ  : الذاِهُب العَْقِل ، كما في الّصحاحِ ، وهو الَمْسلُوسُ و

ً  ، ، كعُنِيَ  ُسِلسَ  وقد في َعْقِله ، فإِذا أَصابَهُ ذِلك في بََدنِه فهو َمْهلُوٌس. َمْسلُوسٌ  ً و َسلَسا  لَمْصَدَراِن عن ابِن األَْعَرابِّيِ.، ا َسْلسا

 ، هكذا في َسائِر النَُّسخِ ، وفِي ِمْسالسٌ  ، فهي كأَْسلََستْ  ، عن ابن َعبَّاٍد ، النَّْخلَةُ ، كفَِرَح : َذَهَب َكَربَُها َسِلَستِ و

__________________ 
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 تباطه مبادة س ر س.إىل هنا ورد ابألصر بعد مادة سرق  فقد مناه الر « ابراهيم»( من قوله 1)
 ..«.. وردهتا»يعين مبصر ا وقد جاءت العبارة بعد لفظة : « هبا»( قوله 2)
هذه النسبة إىل موضعا ا أحد ا ميدان زايد بيسابور وإليه ينسب مجاعة منهم أبو الفضر أمحد بن  مد بن أمحد بن « امليداين»( يف اللباب 3)

 .. بنيسابور يقا  هلا امليدان . والثاين إىل  لة.. ابراهيم امليداين
 .«الفزاري»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .«ومجعه ُسُلوس»ويف التهذيب واللسان : « مجض سلوس»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 ( النقاة : النقية. والدرع : قميص املرأة. والواضح : الذي يرب  عن اللسان.6)
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ان : فهيالُعَباِب. والذي يف الت   ِمَلة واللِّســـَ ِل ٌ  كح َلةَ  ُمســـح ِل ٌ  ا فيَها ويف الّناَقِة ا والذي َيظحَهُر بعَد الت َبم ِر َأن  الن خح  (1) ُمســـح
ُر ا السٌ و  ا ِإذا تـََناثـََر منها الُبســـــح َض ُمَتعدَِّدٍة ؛ فَِإنح َكاَن  ِمســـــح ا ِإذا كاَنتح من عاَدهِتَا ذِلَك ا وقد َمر ت هلا َنظَائُر يف َمَواضـــــِ

ا َسَقرت منهما : ابملِسحالسِ  املصنُِّف أَرادَ 
َ
َعحىَن فهو جائٌز. زاَد ابُن َعب اٍد : ويـَُقا  مل

 .الس ُل ُ  هذا امل
ً  الَخَشبَةُ  َسِلَستو  ، عن ابن َعبَّاٍد. يَتْ نَِخَرْت وبَلِ  َسلَسا

َهاِم تَْرتَزُّ في ا . كَخِجلٍَة. ُعْشبَةٌ كالنَِّصّيِ السَِّلَسةُ و َكْت كالّسِ لعُيُوِن إِالّ أَنَّ لها َحبًّا كَحّبِ السُّْلِت ، وإِذا َجفَّْت كاَن لَها َسفاً يَتََطايَُر إِذا ُحّرِ

 تُها السُُّهوُل. قالَهُ أَبو َحنِيفَةَ.والَمنَاِخِر ، وكثيراً ما تُْعِمي السائمةَ ، وَمنابِ 

َحِة أَْخَدَجتِ  (2) الناقَةُ : أَْخَرَجتْ  أَْسلََستِ و ، وفي التَّْهِذيِب : قبَل تَماِم  الَولََد قَْبَل تََماِم األَيَّامِ  ، هكذا في النَُّسخِ ، وفي بِعض األُُصوِل الُمَصحَّ

 .لَسٌ ُمسْ  ، والَولَدُ  (3) ُمْسِلسٌ  وهي أَيَّاِمه ،

عَه ، عن ابِن َعبّاٍد. َسلََّسه ، وقد : التَّْرِصيُع والتَّأِْليُف ِلَما أُلَِّف من الَحْليِ ِسَوى الَخَرزِ  التَّْسِليسُ و  ، إِذا َرصَّ

 أُ له أَْن يُْمِسَكه.بَْولُه ، إِذا لَْم يَتََهيَّ  َسِلسَ  ، وقد ال يَْستَْمِسُكه ، بَكْسر الاّلِم ، إِذا كانَ  البَْولِ  َسِلسُ  هو يُقَال :و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

 الُمْهُر ، إِذا اْنقَاَد. َسِلسَ 

 ، كَكتٍِف : فََرُس الُمَهْلِهِل بِن َربِيعَةَ التَّْغلبِّي. السَِّلسُ و

 قاله أَبو النََّدى.

 قْلت : وفيه يقول ُمَخاِطباً الَحاِرَث بَن ُعبَاٍد فاِرَس نَعَاَمةَ :

 الس ِل ِ عاَمَة ِإين رَاِكُب ارحَكبح نَ 
 : (4)، قال الُمعَطَُّل الُهَذِليُّ  الُمَسْلَسلُ  ، كُمعَظٍَّم : الُمَسلَّسُ و

وِ   تــــــــــُ ب  الــــــــــقــــــــــَ نحســــــــــــــــــــــــيِن حــــــــــُ ــــــــــُ ارٌِد  (5)ملَح يـ طــــــــــَ  مــــــــــَ

اَر و     قــــــــــــَ ُم الــــــــــــفــــــــــــَ َتضــــــــــــــــــــــــــِ ر  لــــــــــــَح لــــــــــــ  ُ أَفــــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــــَ

  
ْلِسلَةِ  أَراَد أَنّه فيِه ِمثْلُ   من الِفِرْنِد ، هكذا نَقَلَه الَجَماَعةُ. الّسِ

وايةُ  ْعر ألَبِي قِالبَةَ الُهَذِلّيِ والّرِ  : الُخُمُر ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد : السُّلُوسُ و فقَلَب : الُمَسْلَسلَ  وأَراد« ملَْسلَسُ »قلت : والّشِ

ا  ا ُرُ وســـــــــــــــــــــــــــــــَ و هـــــــــــــــــَ رحكـــــــــــــــــُ أَلتح مـــــــــــــــــَ دح مـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــِه عـــــــــــــــُ     اكـــــــــــــــَبن  فـــــــــــــــِ وســـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ زًا جـــــــــــــــُ  جـــــــــــــــُ

  

 الس ُلوَساُِشحرَت الر ُ وِس أَلحَقِت 

ْت ُوُجوُهَها وُرُؤوُسَها بعُُجٍز قَْد أَْلقَْيَن الُخُمَر.  َشبََّهها وقد أَكلَت الَحْمَض فاْبيَضَّ

 : لَيُِّن االْنِحَداِر. َسِلسٌ  وَشَرابٌ 

 .َسِلسٌ  ٍء أُْقِلَق فهو: قَِلٌق ، وُكلُّ َشيْ  َسلسٌ  وِمْسَمارٌ 

 وفي كالمه َساَلَسةٌ.

 .(6)لي بَحقِّي  َسِلسَ  وقد
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 الِقيَاِد. كذا في األَساِس. (7) ِمْساَلسُ و الِقيَادِ  لََسِلسُ  وإِنَّهْ 

يِن والاّلم َسلَعُوسُ  : [سلعس]  ، كما في العُبَاِب. (8)، غزاه الَمأُْموُن  َوَراَء َطَرُسوسَ  : د ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن يَْعقُوَب ، وهو ، بفتحِ الّسِ

ِد بِن َمْحُمودٍ  ِد بِن ُمَحمَّ ُد بُن ُمَحمَّ َمْشِقيُّ ، فبإِْسَكاِن الَّالِم ، كما َضبََطه السََّخاوِ  السَّْلعُوِسيُّ  وأَّما الشَّْمُس ُمَحمَّ  يُّ ، وهو من ُشيُوخِ ابِن َحَجٍر.الّدِ

ا يُْستَْدَرك عليه : [سلطس]  : * وِممَّ

 : قريةٌ من َحْوف َرْمِسيَس. (9)، بالفَتْح  َسْلِطيسُ 

__________________ 
 .«سل »( عن التهذيب واللسان والتكملة وابألصر 1)
 ومثلها يف التهذيب.« أخدجت»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ( يف التهذيب : فهي ُسِل .3)
 أليب قالبة أيضاً. 32/  3( زاد يف التكملة : ويرو  أليب قالبة أيضاً. ونسب يف ديوان اهلذليا 4)
 ابلباء حتريف.« القبو »( عن ديوان اهلذليا والتهذيب والتكملة ا وابألصر 5)
 .«حب »( عن األساس وابألصر 6)
 .«سالس»( عن األساس وابألصر 7)
 . وهو حصن يف بالد الثغور بعد طرسوس غزاها املبمون... قيدها ايقوت بوزن قـََربوس وَطَرسوس( 8)
 ( قيدها ايقوت بضم أوله وسكون  نيه وفتح الطاء.9)
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يِن والاّلمِ  َسلََماسُ  : [سلمس] وهو أََحُد ثُغوِر فاِرَس  قلُت : د ، بأَْذَربيَجاَن. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وهو : ، بفتح الّسِ

ثُون.  الَمْشُهوَرة ، على ثالثَِة أَيّام من تِْبِريَز ، وقد نُِسب إِليه الُمَحّدِ

ا يُْستَْدَرُك عليه   : (1)* وِممَّ

 َحدَّث عن أَبِي الُمَظفَِّر وغيِره. (3) السَّلَْمِسينيّ  ْحَمُد بُن َعيَّاٍش الّرافِِقيُّ : بَلٌَد نُِسب إِليه أَ  (2) َسلَْمِسين

ا يُْستَْدَرك عليه : [سمدس]  : * وِممَّ

ِد بِن ُموسَ  َسْمِديَسةُ  يِن َعْبُد الغَفَّاِر بُن ُمَحمَّ الَماِلِكيُّ ،  السَّْمِديِسيُّ  ى بِن َمْسعُودٍ ، بالفَتْح : قريَةٌ بِمْصَر من أَْعَماِل البَُحْيرة ، ومنها َزْيُن الّدِ

د ، َحدَّثوا. ٌد ، والشََّرُف ُموَسى ، والَكماُل ُمَحمَّ  وأَواَلُده : البَْدُر ُمَحمَّ

والعَِقُب منه في ثاََلثَِة  قلُت : ٍء.أَبو َحّيٍ من َطيِّى ابِن ثُعََل ، قال الَجْوَهِريُّ : ابُن ُمعَاويَةَ ؛ بِن َجْرَولِ  ، وهو : ، بالَكْسر ِسْنبِسُ  : [سنبس]

، وهم الذين في بني تِميم ، ويقولون : أَبَاُن بن َداِرم ،  ِسْنبِسَ  ، ومنهم بنو أَبَاَن بِن َعِدّي بن ِسْنبِس أَْفَخاٍذ : َعمرو ، ولَبِيد ، وَعِدّي ، أَوالد

 بني َعْمرو : بنو ُعْقدةَ ، وهي أُّمهم ، ومن بني لَبِيد هؤالِء.ويقال ل

 البَُحْيَرةِ : من أَْعَماِل ِمصر. ِسْنباَسةُ و

ْنبِِسيُّ  َجابُِر بُن َرأاْلنَ و ْنبِِسيّ  ، وأَحمد بن بَْرقٍ  : شاِعرٌ  الّسِ ٌث ، روى عن الُمْسِلم بن َعالَّن بِدَمْشق. الّسِ  : ُمَحّدِ

زائدة  ِسْنبس ، َسِريٌع ، ونقل شيُخنا عن ُشُروح الالِميَّة أَن السين األُولى من ، بالَكْسر ِسْنبِسٌ  أَْسَرَع ، فهو ، إَِذا َسْنبَسَ  ابِّيِ :عن ابِن األَْعرَ و

 وهو قَْوُل أَبِي ُعَمَر الّزاِهِد.: ، وبذلك جزَم ابن القَطَّاع. قلُت 

  يقول لها :في النَّوم قائالً  ِسْنبِس ويُقَال : رأَْت أُمُّ 

ِت   فبَنحِبِسي ِسنحِبساً ِإذا َوَلدح
وم َسنَبُوسُ و .«نبس»أَي أَْسِرِعي. وَسيَأْتِي َطَرٌف ِمْن ذِلَك في   .(4) ُدوَن َسَمْنُدَوةَ  هو ، نقله الصاَغانِيُّ يقال : ، كَسلَعُوٍس : ع بالرُّ

ا يُْستَْدرُك َعليه : [سمناس]  : * وممَّ

 ، بالفَتْح ، وَسْمياِطس : قريتان بَجِزيَرةِ بني نَْصٍر ، وقد َوَرْدُت الثَّانِيَة. َسْمنَاسُ 

 بضم النون المَشدََّدةِ وكسر الراِء : من قَُرى الجيزة. َسنُّوِرسو : [سنورس]

 .: أُْخَرى : من عمل األَْشمونِين َسْنفَاُروسو : [سنفاروس]

 البَْصِل : أُْخَرى من الغَْربِيّة. َسْنَدِسيسو : [سندسيس]

ِد بِن ُمَحّمِد بِن يَْحيَ  َسْنَدبِيسُ و : [سندبيس] ين أَبو الفَْضِل عبد الّرحمِن بُن التّاجِ مَحمَّ ى الّشافِِعيُّ ، : أُْخَرى من َعَمل الشَّْرقِيَّة ، ومنها زيُن الّدِ

ُد بُن عبِد الّرحمِن  852 الشَّْحنَِة والبْلقَْينِّيِ والِعَراقِّيِ والَهْيتَِمّيِ ، وابن الَجَزِرّيِ ، تُوفَِّي سنة سِمع علَى التَّْنوِخّيِ ، وابنِ  ، وولده الُمِحبُّ ُمَحمَّ

 .873، حدَّث ، ومات سنة 

ثٌ  (5) ، كُزبَْيٍر ، أَبو األَْصبَغِ  ُسنَْيٍس  ُمحّمد بن : [سنس] . قلُت :، أَهْ  الصُّوِريُّ ، محّدِ وقد َرَوى عن عبِد هللا بِن  َملَه الَجَماَعةُ إِالّ الصاغانِيَّ

قِّّيِ وَغْيِره ، وكاَن يَْفَهُم الَحِديَث ، ذكَره ابُن ماُكواَل ، كذا في التَّْبِصير.  َصْيِفّيٍ الرَّ

ا يْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

ُد بُن يُوُسَف بِن عَمرَ  َسنُوَسةُ  ، ألَنَّه نََزَل  السَّنُوِسيّ  بِن ُشعَيبٍ  : قَبِيلَةٌ من البََرابَِرةِ في الَمْغِرب ، وإِليهم نُِسب الَوِليُّ الّصاِلُح أَبو َعْبِد هللا مَحمَّ

ه َشِريفةٌ َحَسنِيَّة ، كذا حقَّقه سيِِّدي مُ  ُد بُن إِبراِهيَم الماللّي في عنَدُهم ، وقيل : بَْل هو ، ِمْنُهم ، وأُمُّ ه « الَمَواِهِب القُدُّوِسيّة»َحمَّ وُوِجد بخّطِ

 على َشْرحِ 
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__________________ 
 ( وقعت هذه العبارة بعد مادة س م د س. فقد مناها.1)
 وقد تقدمت فال استدرا  ا وما أثبت عن معجم البلدان.« سلماس»( ابألصر 2)
 .«السلمسي»الكويتية وابألصر ( عن املطبوعة 3)
 ( يف معجم البلدان : قرب َلَنحُدو.4)
 .«االصبض»( عن القاموس وابألصر 5)
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 الِعيِسي  الش رِيُف الُقَرِشي  الَقص اَر. الس ُنوسي   اآُجر وِمي ِة له :
 .895قلت : الِعيِسيُّ من بَْيِت ِعيسى ، تُوفِّي سنة 

مّ ، بال السُّْندس : [سندس] يُتََّخذُ من  َضْرٌب من البُْزيُونِ  : البُْزيُوُن ، قالَه الَجْوَهِريُّ في الثُّالثِّيِ ، على أَّن النُّوَن زاِئدةٌ ، وقاَل اللَّيث : إِنَّه ضَّ

ى. روَن  «ُسْنُدٍس  َي هللا عنه بُجبَّةِ بعَث إِلى ُعَمَر رِض  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبيَّ »في الَحِديِث : والبُُروِد.  أَْو َضْرٌب من الِمْرَعزَّ قال الُمفَّسِ

يباجِ  : إِنّهُ  السُّْنُدِس  في يباجِ ، ولم يَْختَِلفُوا فيه ، َرقِيُق الّدِ ٌب بال ِخالفٍ  وَرِفيعهُ ، وفي تَْفِسيِر اإِلْستَْبَرِق : إِنّهُ َغِليُظ الّدِ ِة اللُّغَِة ،  معَرَّ عنَد أَئمَّ

بَاِن ، أَي واإِلْستَْبَرق. قاَل شيُخنَا ويُْشِكُل َعلَْيه أَنَّه َوقَع ِذْكُره في القُْرآِن.  السُّْنُدس ونَصُّ اللَّْيِث : ولم يَْختَِلْف أَهُل اللُّغَة فيِهَما أَنَّهما ُمعَرَّ

ِب في القُْرآِن ، فكيف بَْنِفي الِخالِف ، والّشافِِعيُّ الذي ال يَْنعَِقُد إِْجَماٌع بدونِه تَعَالى ، وَجَماَعةٌ َمنَعُ  هللارحمهوالشافِِعيُّ ،  وا ُوقُوَع الُمعَرَّ

ٌح بالِخالِف ، كما في   أَعلم. وغيِره ، ولذِلك قاَل جماَعةٌ : لعلَّه من تََوافُِق اللُّغَاِت ، كما أََشاَر إِليه المانِعُوَن ، وهللا« اإِلتْقَانِ »ُمصّرِ

بِيعَةُ واألَْصلُ  السُّوسُ  : [سوس] ْحيَانِيُّ : ُسوِسه والُخلُُق والسَّجيَّة ، يقال : الفََصاحةُ من ، بالّضّم : الطَّ ، أَي َطْبِعه  ُسوِسه الَكَرُم من ، قال اللِّ

 ِصْدٍق وتُوِس ِصْدٍق ، أَي من أَْصل ِصْدٍق. ُسوِس  ، وفاُلٌن من

 ، وهو ببِالِد العََرِب كثيٌر ، قاله أَبُو َحنِفَةَ ، وقال غيره : وفي فُُروِعه َمَراَرةٌ  َشِديَدةٌ  في ُعروقِه َحاَلوةٌ  أَي معروٌف ، ، َشَجٌر ، م : السُّوسُ و

 : َشَجٌر يَْنبُُت َوَرقاً من غير أَْفنَاٍن. السُّوسُ  : َحِشيَشةٌ تُْشبِه القَتَّ ، وفي الُمْحَكم : السُّوسُ 

 والثِّياِب والطَّعَاِم ، كالسَّاِس ، وهَما العُثَّةُ.  يَقَُع في الصُّوفِ ُدودٌ  : السُّوسُ و

ً  الطَّعَامُ  َساسَ  وقد قال الِكَسائِيُّ  ،  أََساَس يُِسيسُ و ، ، كِقيلَ  ِسيسَ و كَسِمَع ، ، َسِوَس يَْسَوسُ و ، وهِذه عن ابِن َعبّاٍد ، ، بالفَتْح يََساُس َسْوسا

سَ  زاد غيره :و وإِنََّما زاَده يُونُس في ِكتَاِب اللُّغَاِت.« ، كقيلَ  ِسيسَ »، وليَس في قَْوِل الِكَساِئّيِ  السُّوسُ  كلُّ ذِلك ، إِذا َوقََع فيه  اْستَاسَ و َسوَّ

سَ و  ، كلُّ ذِلَك بَمْعنًى. تََسوَّ

ُل ُسوٍر ُوِضع بعَد الطُّوفانِ  ُسورُ و انِياَل َعلَْيِه الّسالُم ، وُسوُرَهافيَها قَْبر دَ  : ُكوَرةٌ باألَْهَواِز يقَال : إِنّ  السُّوسو  (1)، قالَه ابُن الُمقَفَّعِ  تُْستََر أَوَّ

ُُ ، عن ابِن السالمعليه ابن ساِم بن نُوحٍ  السُّوس بناَها قال : وال يُْدَرى من بَنَى ُسوراً لَها ، ويقال : إِنَّهُ « ت س ت ر»، وقد ذكر في 

ةُ النََّسِب أَنَّ أَوالَد ساٍم َعشرةٌ ، وليَس فيِهم السُّوِس  لَكْلبِّيِ ، وفي َكْونِ ا َح به أَئِمَّ ، وَمَحلُّ  السُّوسُ  ابن ساٍم لُصْلبِه َغلٌَط ، فإِنَّ الَّذي َصرَّ

 تَْحِقيقه في ُكتُِب األَْنَساِب.

 ، ومثلُه في التَّْكِملَة. ، َوبْينُهَما َمِسيرةُ َشْهَرْينِ األَْقَصى  السُّوسُ  د ، آَخُر بالَمْغِرب ، وهو : السُّوسُ و

وم : السُّوسُ و  ، وهو الصواُب. (2)، هكذا في َسائِِر األُُصوِل ، وفي التَّْكِملَة والعُبَاِب : بما َوراَء النَّْهِر  د ، آَخُر بالرُّ

. : فََرُس النُّْعَماِن بن الُمْنِذرِ  السُّوَسةُ و ع : السُّوسُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 د ، بالَمْغِرِب على البَْحِر ، َحدٌّ بَْيَن ُكوَرةِ الَجزيَرةِ والقَْيَرَواِن. : السُّوَسةُ و

وِم. ِسيَواسُ و  ، بالكسِر : د ، بالرُّ

 .، نقلَه الّصاَغانِيُّ  ، بالّضّمِ : ُكوَرةٌ باألُْرُدنِّ  ُسوِسيَةُ و

 حتى تَُموَت. يُيَبُِّسَهاو يَأُْخذَُها ، كغَُراٍب : داٌء في أَْعنَاِق الَخْيلِ  السَُّواسُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و

 ، أَنَشَد ثَْعلٌَب : كَسَحاٍب : َجبٌَل ، أَو : ع ، َسَواسٌ و

ِه و  ــــــــــــــِ ــــــــــــــب ي ــــــــــــــِ ب َرًأ أَمحســــــــــــــــــــــــــــَ  وُدوَن حــــــــــــــَ  ِإن  امــــــــــــــح

َواسٌ     انِ  ســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  فـــــــــــــَواِدي الـــــــــــــر سِّ فـــــــــــــاهلـــــــــــــَ

  

ه  ـــــــــــــِ رتاب َد اقـــــــــــــح عـــــــــــــح ـــــــــــــَ بحِي بـ ـــــــــــــنـــــــــــــ  رَتٌِف ابل عـــــــــــــح مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  ل

النِ و     مــــــــــــــــــَ اه ابهلــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح ُذوَرٌة عــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــَ

  
، ألَنّه قَلََّما يَْصِلُد ، وقال أَبو َحنِيفَةَ ، َرِحَمه هللا : قاَل  أَْفَضل ما اتُِّخَذ منه َزْندٌ  ، قال اللَّْيُث : وهو من َسَواَسةٌ  َشَجٌر ، الَواِحَدةُ : : السََّواسُ و

 ، َشبِيهٌ بالَمْرخِ ، له َسنِفَةٌ كَسنِفَِة الَمْرخِ ، ويُْستََظلُّ تَْحتَه. السََّواسُ  أَبو ِزيَاٍد : من الِعضاهِ 

ِعيَّةَ  ُسْستُ  ومن الَمَجاِز :  ا ونََهْيتَُها.أََمْرتُهَ  ، بالَكْسِر : ِسيَاَسةً  الرَّ
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 : قاَم به. ِسيَاَسةً  األَْمرَ  ساسَ و

__________________ 
 حتريف.« املقنض»وابألصر « سوس»( عن معجم البلدان 1)
 .«السوس»( وهو ما ورد أيضاً يف معجم البلدان 2)
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ٌب ، قد يقال :و بَ  ، أَي : َعلَْيه ِسيسَ و ساسَ  فاُلٌن ُمَجرَّ َر َعليه.وفي الّصحا أَدََّب ، وأَّدِ ر وأُّمِ  حِ : أَي أُّمِ

يَاَسةُ و  ِء بما يُْصِلُحه.: الِقياُم على الشيْ  الّسِ

ُد بُن ُمْسِلِم بِن ُسْس ، كاألَْمِر منهو ثٌ  : َساَس يُسوسُ  أَي ِمن ُمَحمَّ . ُمَحّدِ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ً  الشاةُ  َساَستِ و  ، كالهَما عن أَبِي َزْيٍد. (1) َسيَِسةٌ  فهي كأََساَسْت إِساَسةً  : َكثُر قَْملَُها ، تََساُس َسْوسا

ُجِل. في َعُجِز الدابَّةِ  يَُكونُ  داءٌ  ، وهو : األَْسَوِس  ، محّركةً : َمْصَدرُ  السََّوسُ و  بين الَوِرِك والفَِخِذ يُوِرثُه َضْعَف الّرِ

 ساسانُ و ، بالنون. ساسانَ  أَنُوِشْرَواَن َمِلِك الفُْرس ، وهو أَعجميٌّ ، وقاَل بعُضُهم : إِنما هو أَنُو : ُكْنيَةُ ِكْسَرى َساَسانَ  أَبو قال اللَّْيُث :و

، وأَْرَدِشير بن  أَبو األَكاِسَرة األَْكبَرِ  َساَسانَ  بنِ  (2)بِن ُمَهْرِمَش  األَْصغَُر ابُن بابَكَ  َساَسانُ  َحِفيُدهو بِن أَْسفَْنِديَاِر الَمِلِك ، ابُن بَْهَمنَ  هو األَْكبَرُ 

 األَصغر. ساسانَ  بابَك بن

ِمثُْل  السََّواِسيو بن ِكالٍب. َجبٌَل لبَنِي َجْعفر : (3)، كَكَراِسي ، كما هو َمْضبوٌط عنَدنَا ، وفي التَّْكِملَة بفتح السيِن األَِخيَرةِ  السََّواِسي َذاتُ و

. (4) ُشعٌَب يَْصبُْبَن في تَنُوفَ  : ِسيالسََّوا َذاتُ  أَو الَمْرخِ.  ، قالَه األَْصَمِعيُّ

نِّ  السَّاسُ و  ، وهو غيُر َمْهُموٍز وال ثَِقيٍل ، قاله أَبو َزْيٍد. : القَاِدُح في الّسِ

 ، قال العَّجاُج : الَِّذي قَْد أُِكلَ  أَيضاً : السَّاسُ و

ِم  َفصــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

ِر املــــــــــــ حــــــــــــِ وِد اإِلســــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــُ و بــــــــــــِ لــــــــــــُ   ــــــــــــح

ُروَب ال     اسٍ غـــــــــــــــُ ِم  ســــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  ثـــــــــــــــَ (5)وال مـــــــــــــــُ
 

  
اج : ، كَهاٍر وهائرٍ  سائسٌ  أَْصلُه :و  ، وصاٍف وصائٍف ، قال العَجَّ

َدرح  غح ابلـــــــــكـــــــــَ َوشـــــــــــــــــــــــ  اِس مل يــــــــــُ حـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــايف الـــــــــنـــــــــ 

وده و     رتح عـــــــــــــُ الـــــــــــــِ اسُ ملح لـــــــــــــَُ رح  ســـــــــــــــــــــــــــَ خـــــــــــــَ  الـــــــــــــنـــــــــــــ 

  
سَ  قال أَبو َزْيٍد :و النََّخر. النََّخر ، أَي أَْكلُ  ساسُ  َل له وَزيَّن له أَْمراً فَرِكبَه ، كما تَقُوُل : فاُلنٌ  َسوَّ  له. َسوَّ

سَ  من الَمَجاز : يقال :و ً  ، إِذا النَّاِس ، على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه (6) فالٌن أَْمرَ  ُسّوِ  أَو َملَك أَْمَرهم ، ويُْرَوى قوُل الُحَطْيئة : ُصيِّر َمِلكا

دح  قــــــــــَ تِ لــــــــــَ وِّســــــــــــــــــــــــح ىت   ســــــــــــــــــــــــُ يــــــــــِك حــــــــــَ نــــــــــِ َر بــــــــــَ  أَمــــــــــح

اِ     حـــــــــــــــِ ـــــــــــــــطـــــــــــــــ  ن ال ُم أََد   مـــــــــــــــِ هـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ ت رَكـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  تـ

  
اُء : قولُهم : ْست قال الفَرَّ . ُسّوِ  َخَطأٌ. قاله الَجْوَهِريُّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

. السَّاسُ   : العُثُّ

سٌ  وَطعَامٌ  ٌد وُكلُّ آِكِل شي ُمَسوَّ  ، ُدوداً كان أَو غيَره. ُسوُسه ٍء فهو، كُمعَظٍَّم : ُمَدوَّ

سَ و اْستَاسَ  في الطَّعَاِم ، وقد السُّوِس  ، بالفَتْح : وقُوعُ  السَّْوسُ و  ساَستِ و .َسِوسٌ و ساسٌ  ، وكذلك طعامٌ  َمُسوَسةٌ و َساَسةٌ  ، وأَْرضٌ  تََسوَّ

ً  الشََّجَرةُ   .ُمِسيسٌ  فهي أََساَستْ و ، ِسيَاسا

ا أََغار على ِهَجانِه. السُّوَسةُ و ّمِ : فََرُس النُّْعَماِن بِن المْنِذِر ، وهي التي أََخَذَها الَحْوفََزاُن بُن َشِريٍك لَمَّ  ، بالضَّ

ياَسةُ ، السَّْوسُ و ً وَ  ، بالفَتْح : الّرِ ُسوه ُسُوه قيل :، وإِذا َرأّ  (7) َساُسوهم َسْوسا اٍس و َساَسةٍ  ، من قومٍ  َساسٌ  ، وَرُجلٌ  أََساُسوهو ، َسوَّ ، أَْنَشَد  ُسوَّ

 ثَْعلٌَب :
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يــــــــــــــــــٍض  رِّ مجــــــــــــــــــَِ اَدٌة لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــُ اَدٌة قــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

ةٌ     اســـــــــــــــــــــــــَ ا ِ  ســـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــَ وحَم الـــــــــــقـــــــــــِ  لـــــــــــلـــــــــــّرِجـــــــــــاِ  يــــــــــــَ

  
َسهو  .يَُسوُسُهم القَْوُم : َجعَلُوه َسوَّ

يَاَسةُ و  يَقوم على الّدواّبِ ويَُروُضَها.، وهو َمن  السائِس  : فِْعل الّسِ

سَ و . َسوَّ َ َضه وَذلَّلَّ  له أَْمراً ، أَي َروَّ

 الَمْرأَةِ وقُوقُها : َصْدُع فَْرِجها. ُسوسُ و

 : لقب َجماَعٍة بالَمْغِرب ، منهم : القُْطُب سيِِّدي َساِسيٌّ و

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : فهي ُمِسي .1)
 .«مهرم »التكملة وابألصر ( عن 2)
 .«السواس »( ومثله يف معجم البلدان 3)
 ( يف معجم البلدان ا وعن األصمعي : شعب بنصيبا من ينوف.4)
 ( املفصم : املكسر ا والساس : الذي قد ائتكر.5)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : أمور.6)
 .«سيوساً »( عن اللسان وابألصر 7)
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 ا مم ن َأَخَذ عن َأيب  م ٍد الَغزحواينِّ وغريه. ساِسييف   م دٍ َعبحُد   بُن 
: ُكْنيَةُ الُحَضْيِن  َساَسانَ  وأَبو

 بِن الُمْنِذِر. (1)

ال : هؤالِء بَنُو  .َساسانَ  وقال ابن ُشَمْيٍل : يقال للسُّؤَّ

 على البحِر الِمْلحِ ، إِليَها تَِرد السُّفُُن الِحَجاِزيَّة.، كُزبَْيٍر : أََحد الثُّغُور الِمْصِريَِّة ، َمِدينَةٌ  السَُّوْيسُ و

َضا (2) السَّاسُ و  .(3)، سِمَع َعلَى أَبي الفَتْح الَمْنَدلّيِ  السَّاِسيُّ  : قَْريَةٌ تَْحَت َواِسط ، منها أَبو الَمعَاِلي بُن أَبي الّرِ

ه.: شاِعٌر قديم ، قَيَّدهُ ابُن ا الساِسيُّ  وأَبو فِْرَعْونَ   لَخّشاب بَخّطِ

ً  وقال أَبو عبَْيَدةَ : ُكلُّ من يُْنَسب ، كذا في  َساِسيّ  فهو من َولَِد َزيِد َمنَاةَ بِن تَِميٍم ؛ ألَنَّه كاَن يقَاُل له :ـ  ، يَْعنِي من العََرب (4) سائسا

 التَّْبِصير.

يِن والهاِء وبَضّمِ الهاءِ  ِسِهْنساهُ  اْفعَْل ذِلكَ  : [سهنس] ، يُقَال  يَُخصُّ المْستَْقبَلَ  ، وهو ءٍ وَكْسِرها ، أَي اْفعَْله آِخَر كّلِ شيْ  األَِخيَرةِ  ، بكسِر الّسِ

 ، عن الفَّراِء.، وهو هكذا في العُبَاِب  (5). أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَة وصاحب اللَِّسان ِسِهْنَساهُ  : فَعَْلتُ 

يَساءُ  : [سيس]  ، وهو فِْعالٌء ، ُمْلَحق بِِسْرَداحٍ. قاَل األَْخَطُل : ، بالَكْسِر : مْنتََظُم فَقَاِر الظَّْهرِ  الّسِ

ا  نــــــــَ ــــــــُ رحبـ اَلَن حــــــــَ يــــــــح َ  بــــــــَن عــــــــَ يــــــــح ــــــــَ تح قـ لــــــــَ د محــــــــََ  لــــــــقــــــــَ

     ِ لـــَ  ايبـــِ اءِ عـــَ يســـــــــــــــــــــَ ِر  الســـــــــــــــــِّ هـــح ِدِب الـــظـــ  َدوح  .(6) ـــــــُح
  

يساءُ  الّصحاحِ ، وقاَل األَْصَمِعيُّ :كذا في  يَساءُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و : قُْرُدوَدةٌ الظَّْهِر. الّسِ ،  ومن الِحَماِر : َظْهُره ، من الفََرِس : َحاِرُكهُ  الّسِ

ُكوِب. وقال اللَّْيُث : هو من البَْغِل والِحَمار : اْلِمْنسَ  ِسيَساءُ  وقال ابُن األَثِيِر : ُج. وقال الظَّْهِر من الدََّواّبِ : ُمْجتََمُع َوَسِطه ، وهو َمْوِضُع الرُّ

 .َسيَاِسيُّ  ج هو ُمَذكٌَّر ال غيُر. اللِّْحيَانيُّ :

يَساَءةُ و يِت.، قالَه  : الُمْنقَاَدةُ مَن األَْرض الُمْستَِدقَّةُ  الّسِ ّكِ  ابُن الّسِ

هِ  ، أَي الَحقِّ  ِسيَساءِ  َحَملَه على ِمَن الَمَجاز :و  عن ابِن َعبّاٍد. (7) َحّدِ

ِل فصِل السين ، كما تَقَدََّمِت اإِلَشاَرةُ إِليه : الطَّعَاُم ، كفَِرَح ، ويُْهَمزُ  َسيِسَ و سَ  ، وهِذه َموِضعَها في أَوَّ  ، أَي َوقََع فيه السُّوُس. َسوَّ

ة : وال تَقُْل : ِسيسُ  ، بالَكْسِر ، يَسةُ سِ و  د ، بيَن أَْنَطاِكيَةَ وَطَرُسوَس. كما تَقُولُه العَّامَّ

 : من تَابِِعيِهم. ِسيٍس  : من التّابِعيَن وِسنَاٌن بنُ  ِسيٍس  َسُمَرةُ بنُ و

. ِسيٍس  َسلََمةُ بنُ و يُّ ف المصنِّف في إِيَراِد هِذه ، أَبو َعِقيٍل الَمّكِ ل  األَْسَماِء هنَا ، والصواب فيها : قد َحرَّ ِسيَسن ، بالنُّوِن في آِخِرَها ، أَّما األَوَّ

انِّيِ النَّسَّابَِة ، وقاَل فيه : إِنَّه َسِمع ابَن ُعَمر ، وعنه َحْيَوةُ بُن ُشَرْيحٍ ، ونَقََل  فهكَذا رأَيتُه َمْضبُوطاً في تاريخ البَُخارّيِ ، بَخّطِ ابِن الَجوَّ

َروى ِسناٌن عن  وقاَل : ُظ مثَل ذلك ، وأَّما ِسنَاٌن وَسلَمةُ فقد ذَكَرُهَما الحاِفُظ في التَّْبِصير ، وَضبََط أَيضاً َوالَدُهما بالنُّوِن في آخِره ،الَحافِ 

يُّ الَمْذُكوُر َشيٌخ للُحَمْيِدّي. فإِيراُد  (8)الَحَسِن ، وعنه يُونُُس بُن بَُكْير  هِذه األَْسَماِء هنا من أَْعَظم التحريف ، فإِنَّ َمَحلََّها ، وأَبو َعِقيل الَمّكِ

ْل.  النُوُن ، فتأَمَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

اذ الُمِلّحِ  َساَسانَ  ، إِذا َعيَّره ، عن ابِن األَْعراِبّيِ ، وكأَنَّه نََسبَه إِلى بَنِي َساَساهُ  ال ، على ما َذَكَره ابُن ُشَمْيٍل ، والعاّمةُ تقول للشَّحَّ ، وهم السُّؤَّ

 .َسْيَسانيُّ و ، ِسيَسانِيٌّ  :

ى َزْهَرةَ ، بالفَتحِ : َحَجٌر يَتََولَّد عليِه الِمْلُح الذي  أَسَوسُ وَ   ، قال صاحب الِمْنَهاج : ويُْشبِه أَن يكوَن ُركوبُه أَْسَوسَ  يَسمَّ

__________________ 
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 حتريف. وفيه : أبو سان وهو لقب ا وكنيته : أبو  مد.« ا صا»( عن تقريب التهذيب ا وابألصر 1)
 ( كذا ويف معجم البلدان : ساسي بلفة النسبة إال أن ايءه خفيفة.2)
  معجم البلدان : املانداي ا واله :  مد بن أمحد بن خبتيار املانداي الواسطي.( يف3)
 وصححه يف املطبوعة الكويتية : ساسينا.« قوله : وقا  أبو عبيدة اخل كذا ابلنسخ وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( ورد يف اللسان حتت عنوان مادة : س ه ن س ه.5)
 .«يقو  : محلناهم عل  مركب صعب كسيساء ا مار أي محلناهم عل  ما ال يثبت عل  مثله ا كذا يف اللسان»صرية : ( هبامش املطبوعة امل6)
 ( يف القاموس : عل  َحدِّه.7)
 .«بكر»( عن تقريب التهذيب وابألصر 8)



7795 

 

ُقرُت عليه. ِر وطَلِّه ال ِذي َيسح  من َنداَوِة الَبحح
 فصر الشا
 املهملةاملعجمة مض السا 

َجأٌْس ، إِتْبَاٌع  َشأْسٌ  ، ويقال : ، بالفتح َشأْسٌ و ، كَكِتٍف ، َشئِسٌ  فهو َغلَُظ واْشتَدَّ ، ، وقال أَبو َزْيد : كفَِرَح : َصلُبَ  الَمَكاُن ، َشِئسَ  : [شأ س]

 ، مثل َشأٍْز : َخِشٌن من الِحجاَرةِ ، وقِيَل : َغِليٌظ ، قال : َشأْسٌ  ، وفي الُمْحَكم : َمَكانٌ 

ُؤوٍد  رِيــــــــــــــٍ  ذي كــــــــــــــُ لــــــــــــــَ  طــــــــــــــَ اسِ عــــــــــــــَ   شــــــــــــــــــــــــــــَ
رحداسِ     ِح املــــــــــــــــــــــــــــِ َوقــــــــــــــــــــــــــــ 

ُ
ر  اِبملــــــــــــــــــــــــــــ  َيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
َمْنصور : وقد يَُخفَُّف ، فيقَاُل . قاَل أَبو ُشُؤوسٌ  ، وفي المْحَكم : كَضأٍْن وَضئِينٍ  ، مثل أَِميرٍ  َشئِيسٌ  ج َخفََّف الَهْمَز ، كقوِلِهم في َكأْس كاٌس ،

 ، مثل : َجْوٍن وُجوٍن ، وَوْرٍد وُوْرٍد. (1) ُشوسٌ  ٌء : َغِليٌظ ، وأَْمِكنَةٌ وجاِسي ءٌ شاِسي وَشاٌز ، ويقَال مقلوباً : َشاسٌ  للَمَكاِن الغَليِظ :

. ، على ساِكنها السالمُ  ، بالفَتح : طريٌق بَْيَن َخْيبََر والَمدينةِ  َشأْسٌ وَ   ، نقله الّصاَغانِيُّ

بن ُعْذَرةَ بِن ُمنَبَّه بِن نُْكَرةَ بِن لَُكْيِز بِن أَْفَصى بِن  (2)بِن أَْسوَد بن َحِريد بِن ُحيَّي بن ِعَساِس بِن ُحيَّيِ بِن َعْوِف بِن ُسود  بُن نََهار شأْسُ و

ُق العَْبِديُّ الشاِعر َعْبِد القَْيِس ، د : لَقَبُهُ  وهو الُمَمزَّ ق كُمَحمَّ  .(3)، والُمَمزَّ

 بُن َعبََدةَ بن ناِشَرةَ بِن قَْيِس بِن ُعبَْيد بِن َربِيعَةَ بِن ماِلٍك ، قال فيه يَخاِطب الَمِلك : َشأْسُ  الشاعر ، وهو أَُخو َعْلقَمةَ بن َعبََدةَ  : َشأْسٌ و

ٍة و  عــــــــــمــــــــــَ َت بــــــــــنــــــــــِ طــــــــــح بــــــــــَ يٍّ قــــــــــد خــــــــــَ رِّ حــــــــــَ  يف كــــــــــُ

بحسٍ فــــــــــــــحــــــــــــــُ       وبُ  ِلشـــــــــــــــــــــــــــَ َداَ  َذنــــــــــــــُ ن نــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ

  
 فقال : نَعَْم وأَْذنِبَةٌ ، فأَْطلَقَه وكان َمْحبُوساً.

 بن ُزَهْيٍر ، أَُخو قَْيس بن ُزَهْيٍر العَْبِسّيِ ، له ِذْكٌر. َشأْسُ  وفاتَه :

ا يُْستَْدَرك عليه : [شبرس]  : * وِممَّ

 فَى ِسيبََوْيِه أَْن يكوَن هذا البِنَاُء للواِحِد ، كذا في اللَِّساِن. وقد أَهملَه الّصاَغانِيُّ والَجْوَهِرّي.: ُدَوْيبَّةٌ ، َزَعموا ، وقد نَ  َشبَاِرسُ و ِشْبِرسُ 

يسُ و دٍ  َشبَّرِ ْيُن عبد الّرْحمِن بُن محمَّ يسيُّ  ، بَحَرَكتَْيِن وتَْشِديِد الّراِء المكسوَرةِ : من قَُرى ِمْصَر ، منها الزَّ انِّي.تلميذُ ا الشَّبَّرِ ْين الَجوَّ  لزَّ

 اْلِمْلحِ. بَشبَاِس  ، كَسَحاب : قَْريَةٌ بِمْصَر ، وتُْعَرفُ  َشبَاسُ و : [شبس]

وال تُتََّخذُ منه الِقِسيُّ ،  منه ، َشَجٌر ِمثُْل العُتِْم إِالّ أَنَّهُ أَْطَولُ  : هو هللارحمه* ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبُو حنيفةَ [بالفتح]الشَّْحسُ  : [شحس]

 َماَن.وَصالبتِه ، فإِنَّ الَحِديَد يَِكلُّ عنه ، ولو ُصنِعَْت منه الِقِسيُّ لم تَُؤاِت النَّْزَع ، هكذا حكاه عن بَْعِض أَْعَراِب عُ  ِليُْبسه

 واالْختِالُف. : االْضِطَرابُ  الشَّْخسُ  : [شخس]

ْوثَِة ، كما في األََساس ، فَتُْح الِحَمار فََمه عند التَّثاُؤبِ  أَيضاً : الشَّْخسو ،  كالتَّشاُخِس  أَو الَكْرِف قالَه اللَّْيُث. وقيل : َرْفُع َرأِْسه بعَد َشّم الرَّ

 كَمنََع. َشَخسَ  والِفْعل ، شاَخسَ  وفي نَّصِ اللَّْيث : ويقَال :

ٌق. ، َكأَِميٍر ، أَي َشِخيسٌ  ْمرٌ أَ  يُقال :و  ُمتَفَّرِ

 ، وهو َمَجاٌز. : متَفَاوتٌ  َشِخيسٌ  (4) َمْنِطقٌ و

مَ  ، إِذا في الَمْنِطقِ  له أَْشَخسَ  قال أَبو َسِعيٍد :و  ، وكذِلَك : أَْشَخَص. تََجهَّ

ً  أَْشَخسَ  من ذلك :و كيِِّت ، عن أَبِي ُعبَْيٍد. كأَْشَخصَ  ، اْغتَابَهُ  وبِفاُلٍن ، إِذا فاُلنا  به ، نقله ابُن القَطَّاعِ وابُن الّسِ

ا َعَرضاً. أَْسنَانُه : اْختلَفَتْ  تََشاَخَستْ و ا فِْطَرةً وإِمَّ  ، إِمَّ
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ً  ، أَي تَشاَخَستْ  قيل :و  .الشَُّخاسُ  ، وهو ماَل بعُضَها وَسقَط بعُضَها َهَرما

يِت. فََسدَ  ، أَي َما بَْينَُهم تََشاَخسَ و ّكِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

__________________ 
 .«شؤس»( عن اللسان وابألصر 1)
 .«مسور»وابألصر  299( عن مجهرة ابن حزم ص 2)
 ( لقب ابملمّز  لقوله :3)

 فـــــــــــــإن كـــــــــــــنـــــــــــــت مـــــــــــــبكـــــــــــــوال فـــــــــــــكـــــــــــــن خـــــــــــــري آكـــــــــــــر 

ا أمــــــــــــــــــــــــــــــــّز و     ــــــــــــــــــــــــــــــــبدركــــــــــــــــــــــــــــــــين وملــــــــــــــــــــــــــــــــّ  إاّل ف

  

 با معكوفتا سقرت من املصرية والكويتية. (*)
 ( يف التهذيب واللسان : وكالم متشاخٌ  أي متفاوت.4)
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 اْفتََرَق.و : اْختلفَ  أَْمُرُهم تَشاَخسَ و

تَلَفَا ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وقد استُْعمل في قِْحفَا َرأِْسه ، أَي تَبَايَنَا واخْ  فتََشاَخسَ  َضَربَه ، يُقَال : َرأُْسه ِمْن َضْربي : اْفتََرَق فِْرقَتَْينِ  تََشاَخسَ و

 اإِلْبهام ، قاَل :

اخـــــــــــَ َ  َت كـــــــــــاِذابً  َتشـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــح اَ  ِإنح كـــــــــــُ امـــــــــــَ  ِإهبـــــــــــحَ

اعِ و     نـــــــــــــــــــَ ٍ  وكـــــــــــــــــــُ نح َداحـــــــــــــــــــِ راَئ مـــــــــــــــــــِ  ال بـــــــــــــــــــَ

  
ْدعَ  َشاَخسَ  قد يُْستَْعَمُل في اإِلنَاِء ، يُقَال :و . أَْنَشَد تَشاَخسَ  ، وقد فبَِقَي َغْيَر مْلتَئِمٍ  ، وفي التَّْكِملَة : بَايَنَهُ  َمايَلَهُ  ، أَي َصْدَع القََدحِ : الشَّعَّاُب الصَّ

 ابُن األَْعَرابّي ألَْرطاةَ بن ُسَهيَّةَ :

بـــــــاً و  رَت شـــــــــــــــــــــاعـــــــِ عـــــــح ـــــــُ دحِع الـــــــعـــــــُ   ِإنح يـ ُن كصـــــــــــــــــــــَ  حنـــــــَح

ه     ـــــــــــُ ب ـــــــــــح ي ـــــــــــِه عـــــــــــَ ي ـــــــــــِ ُه وف َدعـــــــــــح ـــــــــــَ اخـــــــــــِ ٌ ي َتشـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
 ُمتَبَاِعٌد فاِسٌد ، وإِْن أُْصِلَح فهو ُمتََمايٌِل ال يَْستَِوي.أَي 

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

 ، كأَِميٍر : الُمَخاِلُف لَما يُْوَمُر به. الشَِّخيسُ 

 أَْمُر القَْوِم : اْختلََف. َشاَخسَ و

اُح يَِصف َشاَخسَ و ِرمَّ  َوْعالً ، وفي التَّْهذيب : بَِعيراً : فاهُ الدَّْهُر ، وذلك عند الَهَرِم ، قال الّطِ

اخـــــــــــَ َ و  ُه  شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــ  ُر حـــــــــــىت  كـــــــــــبَن هـــــــــــح ـــــــــــد   فـــــــــــاُه ال

ِن     َوائـــــــــِ ـــــــــِص الضـــــــــــــــــــــــ  رِي ريَاِن الـــــــــكـــــــــَ ُ  ثـــــــــِ مـــــــــِّ نـــــــــَ (1)مـــــــــُ
 

  
 المتََمايُِل. : الُمتََشاِخسُ و فِي األَْسنَاِن ، (2) الشَّاِخَسةُ و الشَُّخاسُ و

 ، وهو َمَجاٌز. ُمتََشاِخَسة (3)ويقَال : أَْخالقُه ُمتََشاِكَسةٌ وأَْقَوالُه 

كةً : ُسوُء الُخلُق الشََّرسُ  : [شرس]  ، كَكتٍِف ، َشِرسٌ و أَْشَرسُ  وهوَ  ، كأَِميٍر ، الشَّريِس و .كالشََّراَسةِ  وِشدَّةُ الِخاَلِف ، ، والنُّفُوُر ، ، محرَّ

ً  ، كأَِميٍر ، وقد َشِريسٌ و ً  نَْفُسه َشِرَستْ و ، كفَِرَح فقط ، َشِرَس َشَرسا  ، كفَِرَح وَكُرَم ، قال. َشِريَسةٌ  فهي َشُرَسْت َشَراَسةً و ، َشَرسا

  ٌ فــــــــح اِن نـــــــــَ ســــــــــــــــــــــَ فح ُت وِد نـــــــــَ ُرحــــــــح ةٌ فـــــــــَ رِيســــــــــــــــــــــَ   شــــــــــــــــــــــَ
ُزوعُ و     رَاُ  جـــــــــــــَ ا الـــــــــــــفـــــــــــــِ اهـــــــــــــَ نـــــــــــــ  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ٌ  تـ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ  نـ

  
َح به ابُن ِسيَده وغيُره ، وكالُم الُمصنِِّف ال يَْخلُو عن قُُصوهكذا أَْنَشَده اللَّْيُث ، وما َذكَ  ٍر في ْرناهُ ِمْن تَْعييِن البابَْيِن وتَْميِيِزِهما هو الذي َصرَّ

كةً أَْن يَُكوَن َمْكُسوراً. الشََّرسَ و يَْقتَِضي أَْن يَُكوَن فِْعلُه َمْضُموماً ، الشََّراَسةَ  التَّْحِريِر ؛ فإِنَّ   محرَّ

ً  ُهْم أَْعَظُمنَا َخِميساً وأَشَّدُّنا»في َحِديِث َعْمَرو بِن َمْعِديَكِرَب : و. ِشَراٍس  : ذات َشِريسٌ  يُقال : ناقَةٌ و  .َشَراَسةً  أَي «َشِريسا

كةً : الشََّرسُ و ْرِس  ، حكاهُ أَبُو َحنِيفَةَ ، َرِحَمه هللا ما َصغَُر ِمن َشَجِر الشَّْوكِ  ، ُمَحرَّ  ، وهو ِمثْل الشُّْبُرِم والَحاج ، وقيل : ، بالَكْسرِ  كالّشِ

ْرسُ  َحاِرَي ، وال يَْنبُت في  الّشِ يَِة ، وقال قِيعَاِن األَْودِ : ِعَضاهُ الَجبَِل ، وله َشْوٌك أَْصفَُر ، وقِيَل : هو ما َرقَّ َشْوُكه ، ونَبَاتُه الُهُجوُل والصَّ

 ابُن األَْعَرابِّي : وهو الشَُّكاَعى والقَتَاُد والسََّحا وُكلُّ ِذي َشْوٍك ِمّما يَْصغُر ، وأَْنَشَد :

 ِشرحسِ َواضَعٌة َ حُكُر ُكر  
: اشتَدَّ  تَْشُرُس َشَراَسةً  الماِشيَةُ  َشَرَستِ   :، كذا في التَّْكِملَة ، وهو نَصُّ ابِن األَْعَرابِّي ، ونَصُّ أَبي حنيفةَ  ، كفَِرح : داَم علَى َرْعيِه َشِرسَ و

ْرِس ، ومثلُه قوُل أَبِي َزْيٍد ، كما َسيَأْتِي.  أَكلَُها ، ولم يَُخّص بالّشِ

 تََحبَّب إِلى النّاِس. الرُجُل ، كفَِرَح ، إِذا َشِرسَ  عن ابِن األَْعَرابِّي :و

فه الصاغانِيُّ ، وتَبِعَهُ ه الّصاَغانِيُّ ، والذي في التَّْهِذيب أَنَّ الجِري، نقلَ  ُء في الِقتَالِ الَجِري هو : األَْشَرسُ و َء في الِقتَاِل هو األَْشَوُس ، فصحَّ

ْل.  .، كأَِميٍر ، كالشَِّريِس  ، لَجَراَءتِه أَو ِلُسوِء ُخلُِقِه ، األََسدُ  : األَْشَرسُ  منهو المصنُِّف ، فتأَمَّ
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.بُن غاِضَرةَ ا األَْشَرسُ و  لِكْنِديُّ ، صحابِيٌّ

ل بالتقدير في غيِر النَّْصِب ، والثاني يُعَرُب  وَزمانٍ  وَشنَاحٍ وَربَاعٍ وَحَزابٍ  كثََمانٍ  َشَراسٌ و َشْرساءُ  أَْرضٌ و وَمَكاٍن وَسَراٍب ، فإِْعَراب األَوَّ

 َخِشنةٌ َغِليَظةٌ. َشِديَدةٌ  بالَحَركاِت ُمْطلَقاً :

__________________ 
 .«يقو  : خالف با أسنانه الكرب ا فبعضها طوير وبعضها منكسر. والضوائن : البي  ا كذا يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 واألصر كاللسان.« واملشاخسة»( يف التهذيب : 2)
 ( يف األساس : وأفعاله.3)
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َراسُ و ، بِزياَدةِ األَِلِف الَمْكُسورةِ ، قال صاِحُب اْلِمْنَهاج : هو الخبثى ،  إِْشَراسٌ  ، بالَكْسر : أَْفَضُل ِدبَاِق األََساِكفَِة ، واألَِطبّاُء يَقُولُون : الّشِ

ا في الثانِيَِة يابِساً في الثّاِلثَ  ِة ، وهو نافٌِع من داِء الثَّْعلَِب ِطالًء عليه ، وإِذا ُدقَّ وُشِرَب ويُْشبِهُ أَْصَل اللُّوِف في أَْفعَاِله ، وِإذا أُْحِرق كان حارًّ

ُد به الفَتُْق.  أََدرَّ البَْوَل والَحْيَض ، ويَُضمَّ

مامِ  الشَّْرسُ و  ، أَي بالعُْنِف. : َجْذبَُك الناقَةَ بالّزِ

الِحَماُر ُظُهوَر العانَِة بلَْحيَْيِه ،  يَْشُرسُ  ِء ، كما: ِشْبهُ الدَّْعِك للشَّيْ  الشَّْرسُ  : والراِحلَِة ، عن ابِن َعبّاٍد ، وقال اللّْيثُ  َمْرُس الِجْلدِ  : الشَّْرسُ و

ً  الِحَماُر أَتُنَه َشَرسَ  وقال غيره :  : أََمرَّ لَْحيَْيِه ونحَو ذِلَك على ُظُهوِرَها. يَْشُرُسَها َشْرسا

وال يُْحتَاُج إِليها ؛ فإِّن « الغَِليظِ »، عن ابِن َعبّاٍد ، وليس في التَّْكِملَِة والعُبَاِب لَْفَظةُ  الغَِليظِ أَن تُِمضَّ صاِحبََك بالَكالِم  أَيضاً : الشَّْرسُ و

 اإِلْمَضاَض ال يَُكوُن إِالّ به ، فلو اْقتََصَر على الَكاَلِم َكاَن أَْوَجَز.

ّم : الَجَرُب في َمَشاِفرِ  ، الشُّْرسُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و  ، كذا في العُبَاِب. َمْشُروَسةٌ  إِبِلٌ  منه يُقَال :و اإِلبِِل ، بالضَّ

 لََشِريسُ  ، أَي َشِديُده ، هذه مأُْخوَذةٌ من ِعباَرة أَبي حنيفَةَ ، ونَصُّها : وإِنَّه : ِشدَّةُ أَْكِل الماِشيَِة ، وإِنّه لََشِرُس األَْكلِ  الشََّراَسةُ  قاَل أَبو َزْيٍد :و

 وضبََطه األَُمِويُّ كَضَرَب. كنََصرَ  َشَرسَ  وقد األَْكِل.

َراسُ و الُمَشاَرَسةَ و دَّةُ في الُمعَاَملَةِ  الّشِ  ، إِذا َعاَسَره وشاَكَسه. َشاَرَسهُ  ، وقد ، بالَكْسِر : الّشِ

 وتََخالَفُوا ، نقله ابُن فاِرس. : تَعَاَدْوا تََشاَرُسواو

قِيقَةُ البَْيَضاءُ  الشَّْرساءُ و . : السََّحابَةُ الرَّ  ، نَقَله الّصاَغانِيُّ

 أَي بالشدَّة.« الدَّْهرِ  بأَْشَرِس  َعثَرَ »من أَْمثَالِهم و

 ْل ، وهو َمجاٌز.ولم يَُذلَّ  لم يَُرضْ  ، أَي يُْشَرسْ  هذا َجَمٌل لم يُقَاُل :و

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

اُج : َشَراسٌ و ، بالفَتْح ، َشْرسٌ  َمكانٌ   ، كَسحاٍب : َخِشٌن غليٌظ ُصْلٌب ، وفي المْحَكم : َخِشُن الَمّسِ ، قال العَجَّ

اٍن  كـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــَخ مبـــــــــــــــــــــَ رحسِ ِإذا أُنـــــــــــــــــــــِ   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
     ِ ِواَيٍت مخـــــــــــــَح تـــــــــــــَ و   عـــــــــــــلـــــــــــــ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح (1)خـــــــــــــَ

 

  
 .الشَّْرِس  : كثيَرةُ  َشِريَسةٌ و َشِرَسةٌ  وأَْرضٌ 

ْنَد ، منها أَبو الفَْضل ُرْستُُم بُن عبد الّرحمن بن ُختُّش  أُْشُروَسانُ و ّم : فُْرَضةُ َمْن جاَء ِمن ُخَراَساَن يريد الّسِ األُْشروِسّي ، شيٌخ  (2)، بالضَّ

اب. وبزيادةِ نُوٍن قبل ياِء النِّسْ  وم ، قاله الحافظ. أُْشُروَسنَةَ  بَة : َجماعةُ نُِسبوا إِلىألَبِي محّمد بن الضَّرَّ  ، من بالِد الرُّ

ْوا ً  وقد َسمَّ ً و َشْرسا  .َشِريسا

د بن أَْشَرسُ و د بن أَحمَد بن مَحمَّ هما َرْملَة بنت أََسد ابن َربيعة. وأَبو الفَتْح محمَّ . النَّْحِويُّ النَّ  أَْشَرسَ  بُن ِكْنَدة ، أَخو معاويةَ ، وأُمُّ َسب البَْدِريُّ

 .441تُُوفَِّي سنة 

ْلبَةُ  ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو الشَّسُّ  : [شسس] ، كما هو نَصُّ األَْزَهِرّي في  كأَنََّها َحَجٌر َواِحدٌ  الغَِليَظةُ اليَابَِسةُ التي األَْرُض الصُّ

 ، قال أَبو ِحماٍس : ، كَضأٍْن وَضئِينٍ  َشِسيسٌ و (3)، وهِذه ناِدَرةٌ  ُشُسوسٌ و ، ِشَساسٌ  ج اِحَدةٌ ،العُبَاِب ، وفي الُمْحَكم : كأَنََّها ِحَجاَرةٌ وَ 

اِس  ٍ  ِدخــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ نح حــــــــــــــــِ ًة مــــــــــــــــِ غــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــِ

ِذي     ونا بــــــــــِ لــــــــــُ عــــــــــح ِي مــــــــــَ هــــــــــح اسِ كــــــــــالــــــــــنــــــــــِّ ســــــــــــــــــــــــَ  الشـــــــــــــــــِّ

  
اُر بن ُمْنِقٍذ :  وقال الَمرَّ

ا أَ  رحهتـــــــــــــــــــََ كـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح اَر أَمح أَن ـــــــــــــــــــد  َت ال رفـــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــَ

َاٍ      ربح َ تـــــــــــــِ اح يح بـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــ  ّر  فشــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــُ بـــــــــــــَ (4)عـــــــــــــَ
 

  



7800 

 

__________________ 
ورد يف التكملة بعد ذكر الرجز : والرواية خّو  « قوله : إذا أنيخ اخل ا الذي يف الصحاح والتكملة أَنت وخّوت»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 عل  التذكري ا ألنه يصف مجاًل.ـ  كما يف األصرـ   بري إنشادهيصف ابزال. وصوب ابن 
 .«حبيش»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 ويف معجم البلدان : املرار العدوي.« املنقذ»( عن التكملة وابألصر 3)
بطها كاللســـان ويف التكملة بفتح ( ضـــبطت عن اللســـان ا وضـــبطها يف معجم البلدان يفتح أوله وســـكون  نيه وفتح القاف ا ويف الشـــاهد ضـــ4)

 فسكون فضم ا كله ضبرت قلم.
القاف  قا  ايقوت بعد ذكره الشاهد وضبطها بفتح الباء : قا  : كبنه توهم تثقير الراء وذلك أنه احتاج إىل حتريك الباء إلقامة الوزن فلو تر 

 ئه ممدود وال مثقر.عل  حاهلا لتحو  البناء إىل لفة مل  ئ مثله وهو َعبَـَقر مل  ئ عل  بنا



7801 

 

م ِذكُره. للنَّباِت الَمْعروفِ  بالُمثَلَّثَِة ، (1) الشَّثّ  : لغةٌ في الشَّسُّ و  المتقّدِ

ِعيفُ  الّشاسُّ و جاِل. : الناِحُل الضَّ  من الّرِ

ً  الَمَكانُ  َشسَّ  قدو  ، وكذلك َشزَّ يَِشّز َشِزيزاً ، وقد تقدَّم. يَبِسَ  ، بالّضّمِ ، إِذ ُشُسوسا

ه لفُظ  الدََّهاُء والِعْلُم بِهِ  أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو .الشَّْطسُ  : [شطس] الدََّهاُء والِغلُّ ، وفي  ، وفي التهذيب :« به»وليس في نَّصِ

 .أَْشَطاٍس  ، ذو الداِهيَةُ  (2) [الماِرد]ّيٍ : الرجُل الُمْنَكُر كُجَمحِ  الشَُّطِسيُّ و الُمْحَكم : الدَّهاُء والِفْطنَةُ.

 قَال ُرْؤبَة :

ي  اســــــــــــــــــــــــــِ نح حنــــــــــــَُ ُر عــــــــــــَ ــــــــــــِ ائ ا الســــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــَ ــــــــــــ   اي أَيـ

وا     غــــــــــُ لــــــــــُ بــــــــــح ا يـــــــــــَ مــــــــــ  ينِّ ولــــــــــَ يعــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــِ طــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــح

  
اٍم :و ا َواغالً ،  فيها ، وفي اللَسان والتَّْكِملَة : َدَخل َذَهبَ  وَشَطَف ، إِذا في األَْرِض  فاُلنٌ  َشَطسَ  َرَوى أَبو تَُراٍب عن َعرَّ إِّما راِسخاً وإِمَّ

 وأَنشد :

  ٍ يَنح َوامـــــــــِ يـــــــــح ب  لـــــــــعـــــــــَ تح ُتشـــــــــــــــــــــــَ َطســـــــــــــــــــــــَ ِه  شـــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــِ

ضُ     طــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــَ ِة تـ ــــــــــ  ب َر اأَلحــــــــــِ ٌة َوصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ رحب ًو  غــــــــــَ ــــــــــَ  نـ

  
هما : الِخاَلفُ  الشُّْطسُ و الشُّْطَسةُ و قال األَْصَمِعيُّ و كَصبور : المَخالُف لَما أُِمَر. ، الشَُّطوسُ و .ُشْطَسكو ُشْطَستَكَ  ، يقال : أَْغِن َعنِّي ، بضّمِ

 ، وهو المَخاِلُف ، عن أَبِي َعْمٍرو. قال ُرْؤبَةُ : الذَّاِهب في نَاحيَةٍ  : هو

ِة و  َم َذا اأُلهبــــــــــــــ َ ااخَلصــــــــــــــــــــــــــــح وســــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــُ   الشــــــــــــــــــــــــــــ 
َ  مــــــــــــــَ     لــــــــــــــَ َدا َأخــــــــــــــح د  الــــــــــــــعــــــــــــــِ اكــــــــــــــَ رِيســــــــــــــــــــــــــــَ  رحمــــــــــــــَ

  
ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

، صاحب القَِصيَدةِ  الشُّْقَراِطِسيّ  عبُد هللا بُن يَْحيَى بِن َعليّ  (4): مدينة من أَعماِل أَْقِريِطَش ، منها أَبو مَحّمٍد  (3) ُشْقَراِطسُ  : [شقرطس]

 الَمْعُروفَة.

 ، نَقَله الّصاَغانِيُّ في العُبَاب ، عن أَبِي َعْمٍرو ، وأَنشد : ، بالفَتْح : قَْبَل الِهاَلِل بيوٍم أَو يَْوَمْيِن ، وهو المَحاقُ  الشَّْكسُ  : [شكس]

وحٍم  ال ِء بــــــــــــــــيــــــــــــــــَ وَم الــــــــــــــــثــــــــــــــــّ كـــــــــــــــح يــــــــــــــــَ   شـــــــــــــــــــــــــــــَ
َرٌ .و     دح تــــــــــــــــــــَ ح ُمســــــــــــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــــح ُر الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــَ  ِذكــــــــــــــــــــح

  
اِء ، كنَُدٍس وَكتِفٍ  ، الشَُّكسُ و ْعُب الُخلُقِ  وهو الِقيَاُس : ، األَِخيُر عن الفَرَّ اُء : َرُجلٌ  الصَّ  َشِكسٌ  العَِسُرهُ في الُمبَايَعَِة وَغيِرَها ، وقال الفَرَّ

 َعِكٌص ، قال الراِجُز :

َبٌ  َعَذو رُ  َشكح ٌ   َعُبوٌس َعنـح
ً  ، بالَكْسر ، َشِكسَ  التَّْهِذيب : وقَد، وفي  ، كَكُرمَ  َشُكسَ  وقد ، ِمثَال : َرُجٌل َصْدٌق ، وقَْوٌم ُصْدٌق ، ، بالّضمّ  ُشْكسٌ  ج  َشَكاَسةً و يَْشَكُس َشَكسا

اُء : رُجلٌ   ، وهو الِقيَاس. َشِكسٌ  ، وقال الفَرَّ

 لَِكٌس ، أَي َعِسٌر. لَشِكسٌ  وإِنه

. الشََّكاَسةِ  ، وأَْصلُ  ، كَكتٍِف : البَِخيلُ  الشَِّكسُ  من الَمَجاِز :و َي به البَِخيُل ، نقله الّصاَغانِيُّ  : العُْسُر في الُمعَاَملَة ، ثّم ُسّمِ

 .*ُمتَنَاِزُعونَ  ال يتَِّفقُون. وقيل : ُمْختَِلفُون أَي (5) ُمتَشاِكُسونَ  (َضَرَب هللاُ َمَثاًل رَُجاًل ِفيِه ُشرَكاءُ )في قَْوِله تعالى : و

 : َعاَسَرهُ. َشاَكَسهُ و .(6)تَعَاَسُروا في بَْيعٍ أَو ِشَراٍء :  تََشاَكُسوا ، وقال ابُن ُدَرْيٍد :وتََضادُّوا  : تََخالَفُوا تََشاَكُسواو

ا يُْستَْدَرك َعلَْيه :  * وِممَّ
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 األَْخاَلِق : َشَراَستَُها. َشَكاَسةُ 

 ، كِمْنبٍَر ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وأَْنَشَد : كِمْشَكٍس  ، بالَكْسر ، َشِكسٌ  وَرُجلٌ 

ساً ُخِلقحُت  َكَساأِلَعاِدي  َشكح  ِمشح
 : َضيقَةٌ ، قال َعْبُد َمنَاٍف الُهَذِليُّ : َشْكسٌ  وَمَحلَّةٌ 

ٍة و  يــــــــــــــَ تــــــــــــــح مح يف فــــــــــــــِ كــــــــــــــُ تــــــــــــــ  يــــــــــــــ  ِذي بـــــــــــــــَ  َأان الــــــــــــــ 

ٍة     لــــــــــــ  حــــــــــــَ كــــــــــــح ٍ مبــــــــــــَِ مِ  شــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــِ ظــــــــــــح ٍر مــــــــــــُ يــــــــــــح  ولــــــــــــَ

  
__________________ 

(1) .  عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : والش   
 ( زايدة عن القاموس.2)
 وهو ما أثبتناه.« شقراط »وصوهبا  ق  املطبوعة الكويتية « سقراط »( ابألصر 3)
قصـــــيدة المية يف الســـــري هي »الســـــقراطســـــي. وحبواشـــــي املطبوعة الكويتية قا  :  .. أبو عبد   بن حي »( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصـــــر 4)

 واملدائح النبوية أوهلا :
ِر   ا ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد هلل مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا ابعــــــــــــــــــث الــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــــُ

رِ     بـــــــــــــــــُ  «هـــــــــــــــــد  أَبمحـــــــــــــــــَد مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا أمحـــــــــــــــــَد الســــــــــــــــــــــــــــــ 
  

 .29( سورة الزمر اآية 5)
 .23/  3( يف اجلمهرة 6)
 .«متنازعون»بد  « َعِسرون»يف القاموس :  (*)
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 يَْختَِلفَاِن. ، أَي يَتَضادَّاِن ، وفي األَساِس : يَتََشاَكَسانِ  واللَّْيُل والنََّهارُ 

 ، بالفَتْح : تَْجٌر بالَمِدينِة ، عن ابن األَعراِبّي. َشْكٍس  وبَنُو

ّحِ ، أَراَد أَنَّ  الشَّْمسُ  ، قال اللَّْيُث : مَؤنَّثَةٌ  ، أَي معروفَةٌ ، ، م الشَّْمسُ  : [شمس] في  (1)العَْيُن التي في السََّماِء تَْجِري  هو الشَّْمسَ  َعْيُن الّضِ

حَّ َضْوُؤه الذي يُْشِرق على َوْجِه األَْرِض ، ً  ، كأَنَُّهم َجعَلُوا كلَّ ناِحيٍَة منها ُشُموسٌ  ج الفَلَِك ، وأَنَّ الّضِ ، كما قالُوا للَمْفِرِق : َمفَاِرق ،  َشْمسا

 قال األَْشتَُر النََّخِعيُّ :

ِديـــــــــــــُد  َي ا ـــــــــــــَ ُه محـــــــــــــَِ  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــُم فـــــــــــــكـــــــــــــبَنـــــــــــــ 

اُع     عــــــــــــــَ رحٍ  َأوح شـــــــــــــــــــــــــــُ اُن بـــــــــــــــَ وسِ َوَمضـــــــــــــــــــــــــــَ  ِشــــــــــــــُُ

  
ِل يَتََمشَّْطَن به ، وهي َضْرٌب ِمَن الَمْشطِ  : الشَّْمسُ و  .(2)، قالَهُ اْبن ُدَرْيٍد  الشَّْمَسةُ  ، كانِت النِّساُء في الدَّْهر األَوَّ

 وأَْنَشد :

ا  ـــــــــــــــــّ ي ـــــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــــَ ف وح ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــن ِت ال طـــــــــــــــــح َتشـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــامـــــــــــــــــح  ف

ــــــــــــــــــــــــِت     ي ــــــــــــــــــــــــِّ ل مــــــــــــــــــــــــح ِ ِت وعــــــــــــــــــــــــُ  ِبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
، وقاَل اللْحيَانيُّ : هو َضْرٌب من الُحِلّيِ ، ُمَذكَّر ،  ُشُموسٌ  ، وقيل : هو ِمْعالُق الِقالَدةِ في العُنُِق ، والَجْمعُ  َضْرٌب ِمن القاَلئدِ  : الشَّْمسُ و

 وقاَل غيُره : هو ِقالَدةُ الَكْلِب.

 .َشْمٍس  ، يقال له : َعْينُ  َعْيُن ماءٍ  : الشَّْمسُ و ، ذكَره ابن الَكْلبِّي. َصنٌَم قَِديمٌ  : ْمسُ الشَّ و

ا : أَبُو بَْطنٍ  : الشَّْمسُ و  من العَرِب ، قاَل تَأَبََّط َشرًّ

ٌد  اصــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــَ ــــــــــَ ي فـ ــــــــــِ ائ ــــــــــَ ن ــــــــــَ نح ثـ ٍد مــــــــــِ هــــــــــح مــــــــــُ ــــــــــَ  ِإين ل

     ِ دح مِّ الصـــــــــــــــــــــِّ ِن عــــــَ ِك  ِشــــــَح ِ بـــــــِه اِلبــــــح الـــــــِ (3)بــــــِن مـــــــَ
 

  
يِن. (4)ويُْرَوى في  ْت َعْبدَ  قدو البَْيِت بفَتْح الّشِ ى به َسبَأُ بُن  وهو بَْطٌن من قَُرْيٍش ، قِيَل : َشْمٍس  َسمَّ ُل َمن تََسمَّ نَم ، وأَوَّ وا بذِلك الصَّ ُسمُّ

 يَْشُجَب.

ْرِف من َعْبدِ  على َمْنِعه ِكرةفي التَّذْ  نَصَّ أَبو َعِلّيٍ و ق بينَه وبَْيَن َدْعٍد ، في التَّْخيِيِر بيَن  للتَّْعِريِف والتَّأْنِيثِ  ، َشْمس ، أَي تَْرِك الصَّ ، وفَرَّ

ْرِف وتَْرِكه ، قال َجِرير :  الصَّ

رح  خـــــــــِ تـــــــــَ ـــــــــح ِح فـــــــــافـ ِج اأَلاَبطـــــــــِ لـــــــــَ تـــــــــَ عـــــــــح َت ابـــــــــُن مـــــــــُ ـــــــــح  أَن

ِد     بــــــــــــح نح عــــــــــــَ يــــــــــــم ِشــــــــــــَح َ مــــــــــــِ مــــــــــــِ ِذرحَوٍة وصــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــِ

  
ُروَرةِ. كذا نَصَّ الّصاَغانِيُّ ، فإِذاً ال يُْحتَاُج إِلى تَأِْويٍل ، وهو قولُ   شيِخنَا : لعلَّ الُمَراَد على وما جاَء في الشْعر َمْصُروفاً ُحِمَل على الضَّ

ْل. وقال ابُن َجواِز َمْنِعه. وإِالّ فاألَْفَصُح عند أَبِي علّيٍ في الُمَؤنَِّث الثُّالثِيّ  ْرُف ، كما في َهْمعِ الَهَواِمعِ وغيِره ، فتأَمَّ  الساِكِن الوَسِط الصَّ

 األَْعَرابِّي في قوِله :

ضَبن ُهُم َدَما َِشح َ َكال  و   لََنخح
ه َمْعِرفَةً ، وقال غيُره : ؛ ألَنَّهُ َذَهَب بِه إِلى الَمْعِرفَِة يَْنِوي به األَِلَف والاّلم ، فلّما كانت نِيَّتُه األَلَف والالَم لم يُْجِره ، وَجعَلَ  َشْمسَ  لم يَْصِرفْ 

ى نََم الُمَسمَّ ً  إِنَّما َعنَى الصَّ ْرَف ألَنَّهُ َجعَلَه اْسماً للصُّوَرةِ  َشْمسا ،  َشْمسُ   ، وقال ِسيبََوْيِه : ليس أََحٌد من العََرِب يَقُوُل : هذه، ولكنه تََرَك الصَّ

وهو أََحُد  السََّماِء ؛ ألَنَُّهم كانُوا يَْعبُُدونََها َشْمِس  وأُِضيَف إِلى ، فكلُُّهم يَْجعَلَُها َمْعِرفَةً. َشْمس فيَْجعَلُها َمْعِرفَةً بغيِر أَِلف والم ، فإِذا قالوا : َعْبدُ 

نَِم.األَقْ   َواِل فيه ، وقيل : إِلى الصَّ

باِعّي. قال َعْبُد يَغوَث بُن َوقَّاٍص  النِّْسبَةُ َعْبَشِميٌّ و ِل َحْرفَْيِن ومن الثّانِي َحْرفَْيِن ، وَرّدِ االسِم إِلى الرُّ  الَحاِرثِيُّ : ، باألَْخِذ مَن األَوَّ

ٌة و  يــــــــ  مــــــــِ بحشــــــــــــــــــــــَ ٌة عــــــــَ خــــــــَ يــــــــح ين شــــــــــــــــــــــَ ُك مــــــــِ حــــــــَ  َتضــــــــــــــــــــــح

ـــــــــَ     ا كـــــــــَبنح ملَح تـ ـــــــــَ ي ـــــــــِ ان ريًا اميـــــــــَ ي َأســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــِ ل ـــــــــح ب ـــــــــَ (5)َر قـ
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او : أَي َحبُّها ،  َشْمٍس  َعبُّ  ، على ما قاَل أَبُو َعْمِرو بُن العاَلِء ، ونقله عنه الَجْوَهِريُّ : فأَْصلُه بِن تَِميمٍ  َمنَاةَ  (6) بُن َسْعِد بِن َزْيدِ  َعْبَشْمسُ  أَمَّ

 ، أَي َضْوُءَها ، والعَْيُن ُمْبَدلَةٌ من الحاءِ 

__________________ 
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : جاٍر.1)
 .24/  3( اجلمهرة 2)
 .90/  1( شرح أبيات ا ماسة للتربيزي ا من أبيات 3)
ضــمها قا  إنه قوله : ويرو  اخل. عبارة التكملة : وأما قو   برت شــرنا احل فإنه يرو  بفتح الشــا وضــمها ا فمن »( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)

 .«علم هذا الرجر فقرت كحجر يف أنه علم أليب أوس وأيب سلم  يف أنه علم أليب زهري الشاعرين ا واألعالم ال مضايقة فيها
وهبامش الصحاح : انظر الصبان عل  األِشوين يف « مل ترا»كذا ابألصر واللسان دار صادر ا ويف الصحاح واللسان دار املعارف « مل تر ( »5)

. مث حذفت األلف للجازم .. أصــــله ترأ  هبمزة قبر أَلف .. ويف األِشوين : مل تر»مل ترا ابأللف ال ابلياء. وهبامش اللســــان دار املعارف :  رســــم :
 .«مث أبدلت اهلمزة ألفاً 

 عن القاموس.« بن»وما أثبتناه  سقاط « زيد بن مناة»( ابألصر 6)
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مح ِ  ا كما هو َنص  اجلَوحَهرِّي ا وِقير : َعبُ  َِشح ٍ  فيـَُقا  : َعبُ  يف َعبِّ قـُرٍّ ا وهو الرَبحُد ا وقد ُلَف فُ  قاُلوا كما  : الشــ 
ُله : َعبح  لَُعاهُبَا. زِ  َِشح ٍ  ءُ وأَم ا َأصــــــــــح ُ  ا: ُء والَعبح  ا ابهلَمح هُلَا الِعدح ُر ا قاله ا َأي َنِظريُها وِعدح ســــــــــَ َتح وُيكح بُن اأَلعحرَايبّ ا يـُفح

َبُة :  أَيضاً ا كما َصر َح به ابُن ِسيَده. َعبحَشِمييف  والنِّسح
اً خاِرَج القَاِهَرة ، كان به َمْنبُِت البَلَساِن قديماً ، كما تَقدََّمت. اإِلَشاَرةُ إِليه ، وقد َوَرْدُت هذا الَمْوِضَع ِمَرار : ع بِمْصَر بالَمَطِريَّة َشْمٍس  َعْينُ و

 أَيضاً.« عين»سيأْتي للمصنِّف في ، و

، كأَِميٍر ، هكذا بالغيِن الُمْعَجَمِة في النَُّسخِ ،  (2) ُمَوْيَهتاِن في َجْوِف َغِريٍض   :(1) الشَّْمَسانِ  ، هكذا في النَُّسخ ، وفي التَّْكِملَة : الشَّْمَستانِ و

، وقد َسبَق أَنَّ الِّذي لبَنِي غاِضَرةَ في النِّير الجانُِب  في َطَرِف النِّيِر ، نِيِر بَنِي َغاِضَرةَ  دٍ بأَْعلَى نَجْ  وهي قُنَّةٌ ُمْنقَاَدةٌ  والصواُب باإِلْهَماِل ،

 الغَْربِيُّ منه ، فإِنَّ َشْرقِيَّهُ ِلغَنِّي بِن أَْعُصَر.

 ، وَسيَأْتِي الِفْرَدْوُس في َمْوِضعه. : َجنَّتَاِن بإِزاِء الِفْرَدْوِس  الشَُّمْيَستَانِ  قال ابُن األَْعَراِبّي والفَّراُء :و

اسُ و ، وهذا َعَمُل ُعُدوِلِهم وثِقَاتِِهم ، قالَهُ اللَّْيُث ، وقال ابُن  ، كَشدَّاٍد ، من ُرُؤوِس النََّصاَرى : الذي يَْحِلُق َوَسَط َرأِْسه ، الِزماً ِلْلبِيعَةِ  الشَّمَّ

ا اسُ  ُدَرْيٍد : فأَمَّ  ، أَْلَحقُوا الهاَء للعُْجَمِة أَو الِعَوض. َشَماِمَسةٌ  ج وفي الُمْحَكِم : ليس بعربِّيٍ صحيحٍ ، .(3)النَّصاَرى فلَْيَس بعربِّيٍ َمْحض  َشمَّ

اسُ و دٍ  َجدُّ  ِن ماِلِك بِن امِرِئ القَْيِس بِن ماِلِك بِن ثَْعلَبَةَ بِن الَخْزَرجِ بُن ُزَهْيِر ب َشمَّ َحابِّيِ  أَبِي محمَّ  َخِطيِب األَْنصار. ثابِِت بِن قَْيٍس الصَّ

اِسيَّةُ و .، نَقَ  ُرَصافَِة بَْغَدادَ  ، وفي التَّْكِملَة : بَجْنب ع قُْربَ  أَيضاً :و : َمَحلَّةٌ بِدَمْشَق. الشَّمَّ  لَُهَما الّصاَغانِيُّ

ً  من َحّدِ نََصَر وَضَرَب ، يَْشِمسُ و يَْشُمسُ  يَْوُمنَا َشَمسَ و ، بالفَتْح على الِقيَاِس ، عن ابِن  يَْشَمسُ  ، ، كَسِمعَ  َشِمسَ و ، بالّضّمِ فيهما ، ُشُموسا

 آتِي (5) يَْشُمس ِسيَده : هذا قوُل أَْهِل اللُّغَِة ، والصحيُح عنِدي أَنَّ  (4)ابُن ، بالّضّمِ ، ومثلُه فَضَل يَْفُضُل ، قال  يَْشُمسُ  ُدَرْيٍد. وقد قِيَل : آتِيه

 .َشَمسَ 

 .َشْمٍس  صاَر ذا يَْوُمنَا ، باألَِلف ، أَي أَْشَمسَ و

ً  ، وقد شاِمسٌ  ويقال : يَْوٌم ،  : َواِضٌح. شاِمسٌ  ، أَي ذُو ِضّحٍ نََهارهُ ُكلّه ، وقِيَل : يومٌ  َشَمَس ُشُموسا

ً  الفََرسُ  َشَمسَ و ً و ، بالّضّم ، يَْشُمُس ُشُموسا ُكوِب لِشدَّة َشْغبِِه وِحدَّتِه ، فهو ال يَْستَقرُّ ، َمنََع َظْهَرهُ و ، بالَكْسِر : َشَرَد وَجَمَح ، ِشَماسا  عن الرُّ

ّم ، ُشْمٍس  َخْيلٍ  ِمنْ  كَصبُوٍر ،،  َشُموسٌ و شاِمسٌ  فهو تين ، ومنه ُشُمٍس و ، بالضَّ وقد تُوَصُف  «ُشْمٍس  كأَنََّها أَْذناُب َخْيلٍ » الَحديُث : ، بضمَّ

 َضُروٌس نَُهوٌس. َشُموسٌ  به النّاقةُ ، قال أَْعَرابِيٌّ يَِصُف ناقَتَه : إِنَّها لعَُسوسٌ 

،  الشَُّموِس  تَْجَمُح به ، وقال أَبُو َحنِيفَةَ رِحَمهُ هللا : ألَنََّها تَْجَمُح بصاِحبِها ِجَماحَ  بصاِحِبها : تَْشُمسُ  ألَنََّها،  الَخْمرِ  : من أَْسَماءِ  الشَُّموسُ و

 .الشَُّموِس  فهي ِمثُْل الدَّابَّةِ 

اِهبِ  الشَُّموسُ و  ، وصوابُه السُّلَِميَّة. (6)الظَّفَِريَّة  بْنُت َعْمِرو بن ِحَزامٍ  الشَُّموسُ و ، وهي أُمُّ عاِصِم بِن ثابٍِت. بِْنُت أَبِي عاِمٍر َعْبِد َعْمٍرو الرَّ

. َصحابِيَّاتٌ  بِن عاِمٍر األَْنَصاِريَّةُ ، أَْخَرَج لها الثَّالثةُ : بْنُت النُّْعَمانِ  الشَُّموسُ و ، َذكرُهّن ابُن َحبِيب. وبنُت ماِلك بِن قَْيٍس   ، َرِضَي هللا َعْنُهنَّ

 العَْبِدّي ، ولها يَقُوُل : ِليَِزيَد بِن َخذَّاقٍ  فََرسٌ و فََرٌس لألَْسَوِد بِن َشِريٍك ، : الشَُّموسُ و

ازٍِم  َة حـــــــــــــــَ كـــــــــــــــ  ا َأن  شــــــــــــــــــــــــــــِ رح َأَلهـــــــــــــــَ  َأاَل هـــــــــــــــَ

ي  وأَ     لــــــــَ اعــــــــَ وســــــــــــــــــــــَ مــــــــُ ُت الشــــــــــــــــــــــ  عــــــــح نــــــــَ  يّنِ قــــــــد صــــــــــــــــــــــَ

  
 العَْبِدّيِ ، أَِخي يَِزيَد هذا. ِلُسَوْيِد بِن َخذَّاقٍ  فَرسٌ و

 ، وهو اْلقائُِل فيه : ِلعَْبِد هللا بِن َعاِمٍر القَُرِشيّ  فََرسٌ و

 (7)اَنِجزاً بناِجِز  الش ُموسُ َجَر  
__________________ 
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 وفيه بدون ألف والم.( ومثلها يف معجم البلدان ا 1)
 ومثلها يف معجم البلدان. .«عري »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 .24ا  23/  3( اجلمهرة 3)
 .«قاله»( عن اللسان وابألصر 4)
 .«قوله : يشم  أي كينصر ا وقوله : ِش  أي كضرب ا كذا بضبرت اللسان شكالً »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 الغابة : الشموس بنت عمرو بن حرام بن زيد وهي ام بنات مسعود بن أوس الظفرايت.( يف أسد 6)
وقا  بعده : أي جزيت جزاء ســـــوء  .«جر »بد  « جز »ويف اللســـــان « جر  الشـــــموس بناخر ابنا جزم»وابألصـــــر « جنز»( عن اللســـــان 7)

 فجزيت لك مثله.
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َهَواِزَن ، فهي َخْمَسةُ أَْفَراٍس ، َذَكر منها ابُن الَكْلبِّيِ وابُن ِسيَده الثانِيَة ، وابن ِسيَده فقٍط من  لَشبِيِب بِن َجَراٍد أََحِد بني الَوِحيد فََرسٌ و

 الخاِمَسةَ ، والباقي عن الّصاَغانِّيِ.

يَْت به ألَنََّها َهْضبَةٌ  : الشَُّموسُ  قال أَبو َسِعيٍد :و  َصْعبَةُ الُمْرتَقَى. َمْعُروفةٌ ، ُسّمِ

لي فاُلٌن ، ِإذا بََدْت َعَداْوتُه فلَْم يَْقِدْر على  َشَمسَ  * وكاَد يُوقُِع ، كذا في األََساِس ، وفي الُمْحَكم :أَْبَدى َعَداَوةً  ، إِذا له َشَمسَ  َجاِز :ِمَن المَ و

 َكتِْمَها ، وفي التَّْهِذيِب : أَْبَدى َعَداوتَه كأَنَّه َهمَّ أَْن يَْفعََل.

سٌ  ، يُقَاُل : هو الشَّْمِس  ِعبَاَدةُ  هو أَيضاً :و ِليَْيبََس ، الشَّْمِس  ِء فيالشَّيْ  : بَْسطُ  التَّْشِميسُ و . ُمَشّمِ  ، إِذا كاَن يَْعبُُدها ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

سُ  قاَل النَّْضُر :و ِميَِّة ، هذا هو نَصُّ النَّْضِر ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : القُو القَويُّ الشَِّديدُ  من الّرجاِل : الِذي يَْمنَُع ما َوَراَء َظْهِره ، وهو الُمتََشّمِ

ةِ ، وبَيَّض له في اللَسان ، كأَنَّه َشكَّ ، وقد َضبََطه أَبو حاِمٍد األُْرَمِويُّ على الّصواِب كما َذَكْرنا ً  والبَِخيُل غايَةً  ، قال : الشَّديُد القُوَّ  أَيضا

سٌ  ض لمعُروفهِ ، وهو الذين ال يُنَال منه خَ  ُمتََشّمِ  علينا ، أَي بَِخَل. فتََشمَّسَ  يٌر ، يقال : أَتَْينَا فاُلناً نتَعَرَّ

 **. [للشَّمِس  الُمْنتَِصبُ ]و

سُ و  ، يَْرِوي عن أَبِي موَسى ، وعنه الَحَسُن. َواِلُد أَِسيٍد التابِِعيّ  : الُمتََشّمِ

 ، كثَُماَمةَ ، ويُْفتَُح : اسٌم. َشَماَسةُ و

 ببَْلخ. ة ، (1) َشاِمْستِيانُ  ، وفي التَّْكِملَة : َشاِمْستانُ و

 : من الَجَزائر اليُونانِيَِّة ، ويُقَال : إِنََّها فوَق الثَّالثِمائَِة َجِزيَرةٍ. شاِمسَ  َجِزيَرةُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  وِممَّ

 ، كَكِتٍف : َصْحٌو ال َغْيَم فيه. سٌ َشمِ و ، بالفَتح ، َشْمسٌ  يومٌ 

 .َمْشُموٌس كَشاِمٍس  : شديُد الَحّرِ ، وُحِكَي عن ثَْعلٍَب : يَومٌ  شاِمسٌ و

ُجُل : قَعََد في تََشمَّسَ و  .ُشَمْيَسةٌ  : الشَّْمِس  واْنتََصَب لَها. وتَْصِغيرُ  الشَّْمِس  الرَّ

َجاَل وال تُْطِمعُُهْم ، قال النّابِغَةُ : الشَُّموسُ و  من النَساِء : التي ال تَُطاِلُع الّرِ

ر ٍة  ِشــــــــــــــُُ ٌ  ِة حــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ رِّ ل ُض كــــــــــــــُ ــــــــــــــِ َوان  مــــــــــــــَ

ارِ     ــــــــــــَ ي غــــــــــــح ِش املــــــــــــِ احــــــــــــِ ــــــــــــفــــــــــــَ ن  ال َن  ــــــــــــَ فــــــــــــح لــــــــــــِ  لــــــــــــُح

  
 ، وقوُل أَبِي َصْخٍر الُهَذِلّيِ : (2) َشَمَستْ  وقد

مٍّ  ا شــــــــــــــــــــــُ طـــــــــَ اِر اخلـــــــــُ وسٍ ِقصــــــــــــــــــــــَ ِن اخلـــــــــَ  ِشـــــــــُُ ا عـــــــــَ  نـــــــــَ

بِ     رَاعـــــــــِ فِّ خـــــــــَ ِخ اأَلكـــــــــُ تـــــــــح َو  فــــــــــُ َداِ  الشـــــــــــــــــــــــ   خـــــــــِ

  
اِئِد ، واالْسُم : (3) [ُشُموس على] شاِمَسة َجَمعَ  َماسُ  كقَاِعَدةٍ وقُعُوٍد ، َكسََّره على َحْذِف الزَّ  ، كالنَِّواِر. الّشِ

 .َشُموصٌ  : َصْعُب الُخلُِق ، وال تَقُْل : َشُموسٌ  ورُجلٌ 

 : َعِسٌر في َعَداَواتِه َشِديُد الِخالِف على َمن َعانََدهُ. َشُموسٌ  ورُجلٌ 

ً و َشاَمَسهُ ُمَشاَمَسةً و  : َعانََدهُ وعاَداه ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : ِشَماسا

وحٌم ِإذا  واقــــــــــَ وِمســـــــــــــــــــــــُ اسُ جلَ   شـــــــــــــــــــــــُ مـــــــــَ مح  الشـــــــــــــــــــــــِّ  هبـــــــــِِ

ادِ     نـــــــــَ ُروا ذاَت الـــــــــعـــــــــِ مح َيســـــــــــــــــــــــَ رحهتـــــــــَُ (4) وِإنح اَيســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، على النََّسِب قال : ُشُموٍس  : ذُو شاِمسٌ  وِجيدٌ 
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مـــــــــــا  يـــــــــــهـــــــــــِ ِر فـــــــــــِ ِز مل  ـــــــــــَح الَويـــــــــــح ِ جنـــــــــــَح اح نـــــــــــَ يـــــــــــح  بـــــــــــعـــــــــــَ

َر     ذح َي الشـــــــــــــــــــــ  لـــــِّ اٌن وجـــــيـــــــٍد حـــــُ مـــــــَ امـــــِ ِ ضـــــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــَ

  
 كأَِميٍر ، وُزبَْيِر : أَْسَماٌء. شميسٌ و ، بالّضّم وبالفَتْح ، ُشْمسٌ و : بَْطٌن. الشَُّموِس  وبَنُو

 : بلٌد باليََمِن ، قال الراعي : الشَُّموسُ و (5) الشَّْمسُ و

بحِرٍب و  ُض مــــــــــــَ تح َمصــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــِ عــــــــــــَ ِذي لــــــــــــَِ  َأان الــــــــــــ 

َر  و     ـــــــــُ وسِ قـ مـــــــــُ ِديـــــــــرِي  الشـــــــــــــــــــــــ  ن  هـــــــــَ هـــــــــُ لـــــــــُ (6)وَأهـــــــــح
 

  
 .«الشَِّميس»ويُْرَوى : 

 : بُلَْيَدةٌ بالَخابُوِر. َشْمسانِيَّةُ و

__________________ 
 يف القاموس : أبد  له عداوة. (*)
 با معكوفتا فقرت ابملطبوعة املصرية والكويتية. (**)
 ( ومثلها يف معجم البلدان.1)
 .«و نيهقوله : وقد ِشست هو مضبوط يف اللسان شكاًل بفتح أوله »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( نسبه حبواشي املطبوعة الكويتية خلارجة بن فليح املللّي.4)
 ( يف اللسان : والشمي .5)
 وانظر فيه ختر ه. 118( ديوانه ص 6)
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 : من أَْجَوِد قُُصوِر اليََماَمِة. الشَُّموسُ و

 وَشِميَسى : َواٍد من أَْوِديَِة القَبَِليَّة.

. (1) َعبََّشْمس : َشْمسَعبْ  وقالُوا في  ، وهو من ناِدِر الُمْدَغِم ، حكاهُ الفاِرِسيُّ

ُد بُن َواِسعٍ األَْزِديُّ الشُّْمِسيُّ ، من التابِعين. ُشْمِس  وبَنُو ّمِ ، منهم ُمَحمَّ  بِن َعْمِرو بن َغْنم بن غاِلب ، من األَْزد ، بالضَّ

البَلَِوّي : َصحابِيٌّ ، وُرِوَي حديُث ُسلَْيِم  الشَُّموس وأَبُو
يُّ في الكُ  (2)  نَى.ابِن ُمَطْيٍر ، عن أَبِيِه ، عنه ، َذَكَره الِمّزِ

اس وأَبو  بن َعْمٍرو : َصحابِيٌّ ، َذَكَره في العُبَاِب. َشمَّ

 : قريةٌ بِجيِزة ِمْصَر ، وهي الَمْعُروفَةُ بَدْيِر الشَّْمع. الشَّّماِس  وُمْنيَةُ 

. بالفَتْحِ : اسمٌ  هو ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : أَْشنَاسُ  : [شنس]  أَعجميٌّ

 ، وفي ِكتَاِب األُْرَمِوّي : بإِْهَماِل األُولى وإِْعَجاِم الثّانِيَة ، ولعَلَّه َخَطأٌ. ع بَِساِحِل بَْحِر فاِرسَ  قال َغْيُره : هوو

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

ّمِ وكسِر الطاِء الُمْهَملَِة : قَْريَةٌ بِمْصَر من أَْعَماِل المنُوِفيَّة ، وقد َدَخْلتَُها. ُشماِطسُ  . وجاَء منه :شمطس : [شمطس]  ، بالضَّ

َكةً : النََّظُر بُمْؤِخر العَْين تََكبُّراً أَو تَغَيُّظاً ، الشََّوسُ  : [شوس] ُظَر بإِْحَدى َعْينَيِه ويُِميَل َوْجَهه ، وفي الُمْحَكِم : هو أَْن يَنْ  كالتََّشاُوِس  ، محرَّ

أْ  في  يَتََشاَوسُ  ِس تَكبُّراً. ويُقَال : فاُلنٌ في ِشّقِ العَْيِن التي يَْنُظُر بها ، يكوُن ذِلك ِخْلقَةً ويكوُن من الِكْبِر والتِّيِه والغََضِب ، وقِيَل : هو َرْفُع الرَّ

إِليه ، وهو أَْن يَْنُظَر بُمْؤِخِر َعْينِه ، ويُِميَل َوْجَهه في ِشّقِ العَْيِن التي يَْنُظُر  تََشاَوسَ  ِكْبٍر. وقال أَبو َعْمٍرو :نََظِره ، إِذا نََظَر نََظَر ِذي نَْخَوةٍ و

 بها.

 ، ، كفَِرحَ  َشِوسَ  العَْيِن وَضمُّ األَْجفَاِن للنََّظِر ، وقد تَْصِغيرُ  : الشََّوسُ  أَو يَْنُظُر إِلى السَّماِء إِْحَدى َعْينَْيهِ  (3): أَْن يَْقِلَب نََظَره  التََّشاُوسُ  وقِيَل :

 ً  .َشِوسَ  لغة في شاَس يََشاسُ  قال اللَّْيُث :و .يَْشَوُس َشَوسا

ٌ  أَْشَوسُ  هوو  ، قال ذُو اإِلْصبَع العَْدَوانِيُّ : ُشوٍس  فَْومٍ  ِمنْ  ، َشْوساءُ  ، إِذا ُعِرَف في نََظِره الغََضُب أَو الِحْقُد ، ويَُكوُن ذلك من الِكْبِر ، واْمَرأَة

يِن َأيب  َت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  آَأنح رأَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

َك     َا ِإلــــــــــــيــــــــــــح جــــــــــــِ مــــــــــــِّ اَ   ــــــــــــَُ وســــــــــــــــــــــــــَ  (4) شــــــــــــــــــــــــــُ
  

 الُمِذيُخ الُمتَكبُِّر. واألَْشَوُز : األَْشَوسُ و هكذا أَْنَشَده َشِمٌر ، وقال أَبو َعْمٍرو :

واكِ  الشَّْوسُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و اُء : الشَّْوِص   في: لُغَةٌ  في الّسِ ةً :  شاسَ  ، بالصاِد ، وقال الفرَّ فاهُ بالسواِك ، مثل شاَصهُ قال : وقال َمرَّ

 ُء منه.الُمِسي الشَّْوُص : الَوَجُع ، والشَّْوُص :

ةُ. : ع (5) ُمَصغَّراً  ُشَوْيٍس  ذُوو  ، نقله العامَّ

َمْخَشِريُّ ، وأَْنشَد أَبو َعْمٍرو  يُشاِوسُ  ، كأَنَّهُ  البِئِْر قِلَّةً أَو بُْعَد َغْورِ  (6) قَِليٌل لم تََكْد تََراهُ في ، أَي ُمَشاِوسٌ  َماءٌ  من الَمَجاز :و الَواِرَد ، قاله الزَّ

: 

ًر   ِوي يف صــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح ُت َدل ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ل اِوسِ أَدح   ُمشــــــــــــــــــــــــــَ
ِ  الــــــــــــر اجــــــــــــِ ِ     َد َرجــــــــــــح عــــــــــــح ــــــــــــَ يِن بـ تــــــــــــح غــــــــــــَ لــــــــــــ   فــــــــــــبــــــــــــَ

  

اًل َعَليحِه ِجيفُ   اخلََناِف ِ  َسجح

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 : الّراِفُع َرأَْسه تََكبُّراً ، عن أَبِي َعْمٍرو. األَْشَوسُ 
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 في الُخلُِق. الشََّوسُ  ُء على الِقتَاِل الشَِّديُد ، والِفعُل كالِفْعِل ، وقد يكون: الَجِري األَْشَوسُ و

ةُ هذا البِنَاِء.: إِْظَهاُر التِّيِه والنَّْخَوةِ ، على ما يَِجي التََّشاُوسُ و  ُء عليه عامَّ

 ويُقَال : بُِلَي فاُلٌن بُشوِس ، الُخُطوِب ، وهو َمَجاٌز.

__________________ 
 قوله : عبشم  أي بتشديد الباء.»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«مسلم» وابألصر« أبو الشموس»( عن أسد الغابة 2)
 ( اللسان : يقلب رأسه.3)
 .«ِء ا دقةقا  يف اللسان : التحميج : التحدي  ابلنظر مبر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ابلفتح مث الكسر.« شوي »( قيدها ايقوت يف 5)
 ( يف التهذيب واللسان : يف الركّية من قّلته.6)
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 فصر الصاد
 املهملة مض السا

يِن أَيضاً  ، بفَتْحِ الّصادِ  َصفَاقُسُ  : [صفقس] البَْحر ،  ساِحلِ  د ، بأَْفِريِقيَّةَ على قد أَْهَملَه الجماَعةُ ، وهو : وَضّمِ القافِ  ، (1)، وقد يُْكتَُب بالّسِ

د بن ُحَسْيِن بِن عبِد الّسالِم بن َعتِيقٍ  ُشْربُُهم ِمن اآلبارِ  ُد بُن محمَّ اإِلْسَكْنَدِريُّ ، عن شيوخ الذََّهبِّي ، ولد  فَاقُِسيُّ الصَّ  ، ومنه أَبُو البََركاِت ُمَحمَّ

لَِفّي. 620سنة  ِهَما ، عن الّسِ ٍد يَْحيَى ، وقد َحدَّثَا عن َجّدِ  ، وأَُخوه أَبُو ُمَحمَّ

 فصر الضاد
 املعجمة مض السا

ُجُل : لَِقَسْت نَْفُسه. َضبِسَ  ، نَقَلَه ابُن القَطَّاعِ ، ِإالّ أَنَّه قاَل : نَْفُسه ، كفَِرَح : لَِقَسْت وَخبُثَتْ  َضبِستْ  : [ضبس]  الرَّ

بِسُ و جاِل ، العَِسرُ  الشَِّرُس الُخلُقِ  ، كَكِتٍف : الشَِّكسُ  الضَّ بِيِس  من الّرِ  َضبَاَسةً. َضبِسَ  ، كأَِميٍر : وقد كالضَّ

بِسُ  و َعْدنَاَن :قال أَبو . ٍء :في لُغَِة َطّيِ و الدَّاِهيَةُ ، في لغِة قَْيٍس : الضَّ  ٍء.، بَدل َطي (2)وفي التَّْكِملَة : تَِميم  الَخبُّ

. صاِحبُه ، كأَِميٍر ، أَي َضبِيُسهُ و َشّرٍ ، بالَكْسِر ، ِضْبسُ  هوو  ، األَِخيَرةُ نَقَلََها الّصاَغانِيُّ

بِيسُ و وحِ  يٍر :، كأَمِ  الضَّ ْبسُ  ، ونَصُّ أَبِي َعْمٍرو : الثَِّقيُل البََدِن والرُّ . الّضِ  ، بالَكْسر ، وكذا رواه َشِمٌر ، ونقلَهُ عنه الّصاَغانِيُّ

بِيسُ و  كذا فِي الُمْحَكِم. الَجبَانُ  : الضَّ

بِيسُ و ِعيُف البََدنِ  : الضَّ ه : األَْحَمُق الضَّ ْبسُ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، ونَصُّ ، بالَكسِر ، كذا في التَّْهِذيب ، وَضبََطه الّصاَغاِنيُّ هكذا ،  الّضِ

َحهُ عن ابِن األَْعَرابِّيِ أَيضاً.  وصحَّ

ْبسُ و . َضبَسَ  ، يُقَال : اإِلْلَحاُج على الغَِريم بالفَتْح : الضَّ  عليه إِذا أَلَحَّ

ا يُْستَْدرَ   ك عليه :* وِممَّ

ْبسُ   ، بالفتح : البَِخيُل ، كذا في الُمْحَكِم. الضَّ

بِسُ و بِيسُ و الضَّ  ، كَكِتٍف وكأَِميٍر : الَحِريُص. الضَّ

بِيسُ و  : القليُل الِفْطنَِة الذي ال يَْهتَِدي ِلِحيلٍَة. الضَّ

ْبسُ و بِِس  ، بالَكْسر ، لغة في الّضِ بَْيِر رِضَي هللا عنهما : ، كَكِتٍف ، بمعنَى الَحّبِ والدَّاِهيَِة ، ومنه الضَّ  قَْوُل ُعَمَر للزُّ

 وقال األَْصَمِعيُّ في أَْرُجوزةٍ له : .«َضبِسٌ  إِنَّهُ لََضِرسٌ »

 َشِبثح  ِضبح ٌ اجلَار يـَعحُلو َحبحَله 
 ْيُره.: قَلَّ خَ  َضبَاَسةً  الرُجلُ  َضبِسَ  وقاَل ابُن القَطَّاعِ :

َس بجاِمع َعِمق  ّم ، كاَن فَِقيهاً ، َدرَّ بَاِسيُّ ، بالضَّ ٍد الضُّ  ، بعَد أَِخيِه ، ذَكَرهُ ابُن َسُمرةَ في تاِريخِ اليََمِن. (3)وأَْحَمُد بُن عبِد الَمِلِك بِن ُمَحمَّ

ْرسُ  : [ضرس] ْرس ، وفي التّْهِذيب : باألَْضَراِس  ، كالضَّْرب : العَضُّ الشَِّديدُ  الضَّ ً و ، (4) بالّضِ  : َعّضهُ. َضَرَسه يَْضِرُسه َضْرسا

َمانِ  : الضَّْرسُ و ه ، يقال : اْشتَِداُد الزَّ َمانُ  َضَرَسُهم وَعضُّ سهمو الزَّ  ، وهو َمَجاٌز ، كما في األَساِس. َضرَّ

وأَْصلُه من العَّضِ ، كأَنَّهُ  «الضَّْرسَ  أَنَّهُ َكِرهَ » عنهماهللارضيَحِديُث ابِن َعبّاٍس ،  ، ومنه َصْمُت يَْوٍم إِلى اللَّْيلِ  : ْرسُ الضَّ  ِمن الَمَجاِز :و

 َعضَّ على ِلَسانِه فَصَمَت.
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 َمْضُروسُ  ، يُقَال : َجَملٌ  ِليَُذلَّل بِه لُِوَي على الَجِريرِ  يُوَضَع عليه َوتٌَر أَو قِدُّ أَْنُف البَِعيِر بَِمْرَوةٍ ثّم  (5) أَن يُْفقَرَ  : الضَّْرسُ  عن أَبي َزْيٍد :و

 الَجِريِر ، وأَْنَشَد :

يِن  َد حـــــــــــــىت  كـــــــــــــبَنـــــــــــــ  ُم اي محـــــــــــــَح كـــــــــــــُ تـــــــــــــُ عـــــــــــــح بـــــــــــــِ  تـــــــــــــَ

ِك     بــــــــــــــــِّ ُ ُروسُ حبــــــــــــــــِ ُؤودُ  َمضــــــــــــــــــــــــــــــح رِيــــــــــــــــِر قـــــــــــــــــَ  اجلــــــــــــــــَ

  
ا ِليَقََع ذِلَك الِقدُّ عليه إِذا تَيَبَّس فيُؤِلَمه فيَِذلَّ ، فذلك الِقدُّ هو : أَْن يُْلَوى على الَجِريرِ  الضَّْرسُ  وفي الُمْحَكم :  قِدٌّ أَو َوتٌَر ويُْربََط على َخْطِمه َحزًّ

سهو َضَرَسه ، وقد الضَّْرسُ   .َضرَّ

 ، والَمَطُر هاُهنَا وهاُهنَا : ويقال : ااألَْرُض التي نَبَاتَُها هاُهنَا وهاُهنَ  : الضَّْرسُ  في التَّْهِذيِب ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ :و

__________________ 
 ( قيدها ايقوت ابلسا.1)
 ( ومثلها يف اللسان أيضاً.2)
 .«ِبامض عمرو»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .«الضرس»( عن التهذيب ا وابألصر 4)
 للص إىل العظم لتذليله.( قوله أن يفقر أنف البعري ا الفقر : حّز أنف البعري حىت 5)
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َطُر يوماً َأو بعَ  يوٍم. بَضرحسٍ  َمَررحانَ 
َ
َوحِضُض ُيِصيُبه امل

 من اأَلرحِض ا وهو امل
ْرسُ و ُن ، ُمَذكَّر ، الّضِ  ويؤنَُّث ، وأَْنَكَر األَْصَمعيُّ تَأْنِيثَه ، وأَْنَشَد قوَل ُدَكْيٍن : بالَكْسر : الّسِ

ٌ وطَن تح   رحسُ ضِ فـَُفِقَئتح َعاح
ْرسُ  َوَطنَّ »فقاَل : إِنََّما هو   فلم يَْفَهْمه الَِّذي َسِمعَه ، وأَنَشَد أَبُو َزْيٍد في أُْحِجيٍَّة :« الّضِ

ُه و  وهـــــــــــَ ا ُوجـــــــــــُ نـــــــــــَ دح رَأَيــــــــــــح الٍح قـــــــــــَ رحِب ســـــــــــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــِ

رُهُ     ورًا َأواخــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــِه ذُكــــــــــــــــــــــــُ ي ــــــــــــــــــــــــِ  ِإانً  أََدان

  
ْرب : الجماعة ، فأَراد األَْسنَاَن ؛ ألَن  بَاِعيَةُ وهما مؤنَّثاِن ، وباقِي األَْسنَاِن مَذكٌَّر ، مثُل الناِجذِ الّسِ ْرِس و أََدانِيَها الثَّنِيَّةُ والرَّ  والنّاِب. الّضِ

 ، األَِخيُر اسُم َجْمعٍ ، كذا في الُمْحكم. (1) ُضُرسٌ و أَْضُرسٌ و أَْضَراسٌ و ُضُروسٌ  ج

ْرسُ و َسةٌ  الَّتِي كأَنََّها األََكَمةُ الَخِشنَةُ  : الّضِ ْرسُ  ، وفي التَّْهِذيِب : ُمَضرَّ ْرسُ  : ما َخُشَن من اآلَكاِم واألََخاِشِب ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : الّضِ  الّضِ

ْرس : األَْرُض الَخِشنَةُ ، وضبَطه الّصاَغانِيُّ بالفَتْح ، وقِيَل : يَظةٌ ِجدًّا َخِشنَةُ الَوْطِء ، إِنَّما هي َحَجٌر : قِْطعَةٌ من القُّفِ ُمْشِرفةٌ شيئاً ، َغلِ  الّضِ

 ِغْلَظةٌ وُخُشونةٌ. َضَرُسه ، وإِنََّما الضُُّروس َواِحٌد ال يَُخاِلُطه ِطيٌن ، وال يُْنبُِت ، وهي

ْرسُ  من الَمَجاِز :و ، قال : َوقَعَْت  ُضُروسٌ  ج : الَمَطُر الخفيُف ، ونَصُّ ابِن األَْعَرابِّيِ  .«القليلة»وفي الّصحاح :  (2) الَمْطَرةُ الَخِفيفَةُ  : الّضِ

قةٌ. وقيَل : هي الُجُدُر. ُضُروسٌ  في األَْرِض  قةُ ، عن األَْصَمِعّيِ ، وفي التَّْهِذيب : أَي قَِطٌع ُمتفّرِ  من َمَطر ، وهي األَْمطاُر الُمتَفّرِ

ْرسُ و   ، وَضبَطه الصاغانِيُّ بالفَتْحِ.، عن ابِن األَْعَرابِيّ  ُطوُل الِقيَاِم في الصَّالةِ  : الّضِ

ْرسُ و ْرسُ  قال الُمفَضَّل :و .(3)عن ابن األَْعَرابِّيِ ، وَضبَطه الّصاَغانِيُّ بالفَتْحِ  َكفُّ َعْيِن البُْرقُعِ  : الّضِ ْمثُ  : الّضِ يُح والّرِ  ونَْحوُهَما إِذا الّشِ

 ، وأَْنَشَد : أَِكلَْت ُجذُولُُهما

تح  رحســـــــــــــــــــــــاً َرعـــــــــَ ي  ضـــــــــــــــــــــــِ اهـــــــــِ نـــــــــَ رَاِء الـــــــــتـــــــــ  حـــــــــَ  ِبصـــــــــــــــــــــــَ

ُدوبِ     يــــــــــُم عــــــــــلــــــــــَ  اجلــــــــــُ قــــــــــِ تح ال تــــــــــُ حــــــــــَ  فــــــــــَبضــــــــــــــــــــــــح

  
ْرسُ و ً  ، إِذا بُنِيَْت بالِحَجارة ، وقد َمْضُروسةٌ  بِئْرٌ  يُقَال : ضُروسٌ  الَحَجُر تُْطَوى به البِئُر ، ج ، : الّضِ ، من َحّدِ  َضَرْستَُها أَْضِرُسَها َضْرسا

 : أَن تَُسدَّ ما بَْيَن َخَصاِص َطيَِّها بَحَجٍر ، وكذا َجِميع البِنَاِء. َضْرُسها َضَرب ونََصر ، وقيل :

 الَهْمَدانِيُّ حين قَتََل قَْيفَاَن : (4)الِحْميَِرّي ، قال ربع  َسْيُف َعْلقََمةَ بِن ِذي قَْيفَانَ  ، وفي بعض النُّسخ : البَِعير ، وهو َخطأٌ : العَْيرِ  ِضْرسُ و

ُت  َربــــــــح رحسِ ضــــــــــــــــــــــَ ِه الــــــــعــــــــَ  بضــــــــــــــــــــــِ رَ  رأحســــــــــــــــــــــِ فــــــــح  ريحِ مــــــــَ

هح     ـــــــــــــُ ل َك ابطـــــــــــــِ قـــــــــــــِّ ربح حبـــــــــــــَ ر  ومل َيصـــــــــــــــــــــــــــح خـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ف

  
ه : َمْزبُوٌر فيه ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، يُقَال : إِنّه : َسْيُف ِذي َكْنعَاَن الِحْميَِريّ  ُضُروٍس  ذُوو ، قاتلُت عاداً  ُضروٍس  أَنَا ذُو ، أَي مكتوٌب ، ما نَصُّ

 وثَُموداً بِاْسِت َمْن ُكْنُت َمعَه ولم يَْنتَِصْر.

 ، وإِليَها نُِسَب أَبُو طاِهٍر إِبراِهيُم بُن نَْصِر بِن َمْنُصوٍر الفاِرِقيُّ  (5)بِجبَاِل اليََمِن ، هكذا َضبََطهُ ابُن السَّْمعَانِّيِ بالَكْسِر  كِكتَاٍب : ة ، ِضَراسُ و

َراِسيُّ  . قال الحاِفُظ ابُن َحَجٍر : والِذي َسِمعتُه ،  الّضِ يَراِزيُّ ُضَراس ، بالّضّم : َجبٌَل بعََدَن َمْعُروٌف ، زاد الّصاَغانِيُّ : َسِمع منه ِهبَةُ هللا الّشِ

ْل.  : عند ُمَكالَّ ، فتأَمَّ

ةٌ  يُقَاُل :و َسةٌ  ، وفي الُمْحَكم : َمْضُروَسةٌ  َحرَّ  ، عن أَبِي ُعبَْيٍد. الِكاَلبِ  كأَْضَراِس  فيها ِحَجاَرةٌ  ، وَجَمَع بينَهما في الّصحاح : ُمَضرَّ

ً  أَْسنَانُه ، كفَِرحَ  َضرَستْ و ُجُل فهو َضِرسَ  ، وقد َكلَّْت ِمن تَنَاُوِل حاِمٍض  : تَْضَرُس َضَرسا  .َضِرسٌ  الرَّ

بَ »في حديث َوْهِب بن ُمنَبِّه : وبّاٍد. : أََكلَّ أَْسنَانَه ، عن ابِن عَ  الحاِمضُ  أَْضَرَسهُ و  أَنَّ َولََد ِزناً من بَنِي إِْسَرائِيَل قَرَّ

__________________ 
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 .«وَضرِي ٌ »( يف اللسان 1)
 ( يف القاموس : املطرة القليلة.2)
 ( ومثله أيضاً يف التهذيب ابلفتح.3)
 قا  زيد بن مربض اهلمداين حا قتر ذا قيقان.ـ  عن العبابـ  ( كذا ابألصر وصوب  ق  املطبوعة الكويتية العبارة4)
 ( وقيدها ايقوت ابلكسر أيضاً. قرية يف جبا  اليمن.5)
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َرسُ و  قـُرحاَبانً فُرد  قـُرحاَبنُه ا فقا  : اي َربِّ ا أَيحُكُر أََبواَي اَ مح َ  َرُم ِمنح ذِلَك ا قاَ  : فُقِبَر قـُرحاَبنُه َأضــــح كذا « َأان ا أَنحَت َأكح
 .(1)« ح م ض»يف الُعَباِب يف 

دُ  يَْغَضُب ِمن الُجوعِ  : َمنْ  ، كَكتِفٍ  الضَِّرسُ  من الَمَجاِز :و ِرُم ، وقد األَْضَراسَ  ، قالَهُ أَبُو َزْيٍد ، ألَنَّ ذِلك يَُحّدِ َضِرَس  ، وكذلك الضَّ

 ً  .َضَرسا

ْعُب الُخلُقِ  : الضَِّرسُ و .، كالشَِّرِس ، قالَهُ اليَِزي الصَّ  ِديُّ

 تَفَاُؤالً ، وقد ذُِكَر ذِلَك في َمْوضعه. من الفََزاِرّي ، وَغيََّر اسَمه بالسَّْكبِ  وسلمعليههللاصلىاسُم فََرٍس اْشتََراهُ النَّبِيُّ  : الضَِّرسُ و

يِّئةُ الُخلُق ، كَصبُوٍر : الّضُروسُ و وقِيَل : هي العُُضوُض ِلتَذُبَّ عن َولَِدَها ، قال  هاتَعَضُّ حاِلبَ  هي الّتِي َضُروسٌ  وقيَل : ناقَةٌ  الناقةُ السَّ

 أَي بِِحْدثاِن نِتَاِجَها ، وإِذا كان كذِلَك حاَمْت َعْن َولَِدها ، قال بِْشر :« ِضَراِسها ِهَي بِِجنِّ »الَجْوَهِرّي : ومنه 

َف  طـــــــح مح عـــــــَ نـــــــا هلـــــــُ فـــــــح طـــــــَ ُروسِ عـــــــَ اَل  الضـــــــــــــــــــــ 
َ
ن املـــــــ  مـــــــِ

ا     هـــــــَ يــــــبــــــُ رَاَء َرقــــــِ ي الضــــــــــــــــــــ  اَء ال مَيحشــــــــــــــــــــِ بـــــــَ هــــــح (2)ِبشــــــــــــــــــــَ
 

  
ّمِ ، يَْضُرُسهاو ، من َحّدِ ضَرَب ، َضَرَسها يَْضِرُسَها ، وقد كالَمْضُروَسةِ  اْلبِئُْر الَمْطِويَّةُ بالِحَجاَرةِ ، ، كأَِميٍر : الضَِّريسُ و ً  أَيضاً بالضَّ  َضْرسا

.  ، كما َضبَطه األَُمِويُّ

ر قوُل عبِد هللا بن ُسلْيٍم : فَقَاُر الظَّْهر : الضَِّريسُ و  ، وبه فُّسِ

ٍم و  ظـــــــَ يـــــــح يـــــــِص بشـــــــــــــــــــــَ نـــــــِ  لـــــــقـــــــدح غـــــــَدوحُت عـــــــلـــــــ  الـــــــقـــــــَ

ِة الـــــــــــــفـــــــــــــردوسِ     نـــــــــــــ  رَت اجلـــــــــــــَ ذحِع َوســـــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــاجلـــــــــــــِ

  

ٍ  َزوحرُُه  يــــــــــــح اِت ضــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ فــــــــــــِ تــــــــــــقــــــــــــاِرِب الــــــــــــثــــــــــــ   مــــــــــــُ

يِّ     اِن شـــــــــــــــــــــــِديـــــــــِد طـــــــــَ بـــــــــَ ِب الـــــــــلـــــــــ   رِيـــــــــ ِ ضـــــــــــــــــــــــَ َرحـــــــــح

  
كَحِزيٍن  ٌء إِالّ أََكلُوه من الُجوعِ ،، إِذا أَْصبَُحوا ِجيَاعاً ال يَأْتِيِهْم شيْ  َضَراَسى ، يقال : أَْصبَح القَْومُ  َضَراَسى الَجاِئُع ِجّداً ، ج ، : الضَِّريسُ و

 وَحَزانَى.

 ، كذا في العُبَاب. ، أَي التَّْمِر والبُْسِر والَكْعكِ  َضِريِسكَ  ِمنْ  أَْضِرْسنا من الَمَجاِز : يُقال :و

 كُزبَْيٍر : َعلٌَم. ، ُضَرْيسٌ و

 : أَْقلَقَه. أَْضَرَسهُ  من الَمَجاِز :و

 به ، عن ابِن َعبّاٍد. َضِرسَ  ، كأَنَّه بالَكالِم : أَْسَكتَه أَْضَرَسهو

َستْه من الَمَجاِز :و ً  الُحُروبُ  َضرَّ ً ضَ  ، وكذا تَْضِريسا بَتْهُ وأَْحَكَمتْه : َرَستْه َضْرسا َستْهو ، َجرَّ  الُخُطوُب : َعَجَمتْهُ ، ومنه يقال : َحْربٌ  َضرَّ

 نابَُها ، أَي ساَء ُخلُقُها. َضِرسَ  ، أَي أَُكوٌل َعُضوٌض ، وقد َضُروسٌ 

سٌ  سٌ  وَرجٌل ُمَجرَّ ٌب ، وهو الَِّذي أَصابَتْه الباَليَا كأَنَّ  ُمَضرَّ ذُ ، من الناِجِذ ، وقد ذُكَر في  بأَْضَراِسها ها أَصابَتْه، أَي ُمَجرَّ ، وكذِلك الُمنَجَّ

 َمْوضعه.

سُ و ٍث : األََسدُ  الُمَضّرِ اغانِيُّ ، وقيل : ، كُمَحّدِ َي به ألَنَّه ، نَقَلَه الصَّ ً  ، وقد يَْمُضُغ لَْحَم فَِريَستِه وال يَْبتِلعُه ُسّمِ سه تْضِريسا  .َضرَّ

سُ و  َشِهَد ُحنَْيناً. ذَكَرهُ ابُن َسْعٍد. َصَحابِيٌّ  بِن َخفَاَجةَ الَهَواِزنيُّ البَْصِريُّ : بُن ُسْفيَانَ  ُمَضّرِ

 وفَاتَهُ :

سُ  . ُمَضّرِ  بُن ُمعَاِويَةَ ، فإِنَّه صحابِيٌّ أَيضاً ، وَشهَد ُحنَْيناً ، ذَكَره الَكْلبِيُّ

 وفَاته أَيضاً :

ِس  ُعْرَوةُ بنُ  . مَضّرِ  بِن أَْوِس بِن َحاِرثَةَ بن ألٍْم الطائِيُّ ، كان سيِّداً في قوِمه ، َصحابِيٌّ أَيضاً ، يَْرِوي عنه الشَّْعبِيُّ
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سُ و  ، كذا في العُباب. شاِعرٌ  َجْحَوان بن فَْقعَس األََسِديُّ ، (3)بن لَِقيِط بِن خاِلِد بِن نَْضلَةَ بِن األَْشتَِر بِن  يّ بُن ِرْبعِ  ُمَضّرِ

__________________ 
 ا.( ومثله يف النهاية واللسان : وا م  : من مراعي اإلبر إذا رعته ضرست أسناهنا. واملعىن : يذنب أبواي وأ اخذ أان بذنبهم1)
قوله : ال ميشـــــي اخل قا  اجلوهري يف مادة : ضـــــرا : والضـــــراء ابلفتح الشـــــجر امللتف يف الوادي ا يقا  : توار  »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 2)

ا الصــيد مين يف ضــراء ا وفالن ميشــي الضــراء ا إذا مشــ  مســتخفياً فيما يوار  من الشــجر ا ويقا  للرجر إذا ختر صــاحبه هو ميشــي له الضــراء 
 .«اخل .. ويدب له اخلمر ا قا  بشر

 .390وما أثبت عن املؤتلف واملختلف ل مدي ص « األشرت بن حجر بن تعن »( ابألصر 3)
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سُ و سٌ  ، يقال : َرْيطٌ  أَْضراسٌ  فيه ُصَوٌر كأَنََّها ، قاَل ابُن فاِرٍس : كُمعَظٍَّم : نَوٌع من الَوْشيِ  ، الُمَضرَّ ثَُر الطَّّيِ ، قال ، أَي ُمَوشًّى به أَ  ُمَضرَّ

 أَبو قِاَلبةَ الُهَذليُّ :

ُه  بَنـــــــــــــــّ كـــــــــــــــَ ا فـــــــــــــــَ ِدهـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح وِ  ِبـــــــــــــــِ لـــــــــــــــُ  َردحُع اخلـــــــــــــــَ

َوان     اٌ  يف الصـــــــــــــــــــــــــــِّ تـــــــــــــَ رٌت عـــــــــــــِ ر سُ َريـــــــــــــح  ُمضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وهو ُكلُّ َمَكاٍن ُصْنَت فيِه ثَْوباً. .«في الَمَصانِ »ويُْرَوى : 

سُ  وفي َشْرحِ ديواِن ُهَذْيل :  : الِذي ُطِوَي ُمَربَّعاً. الُمَضرَّ

َسةُ  وقِيَل :  : َضْرٌب مَن الثِّيَاِب فيها ُخطوٌط وأَعالٌم. الُمَضرَّ

سَ  ومثلُه في األََساِس ، والَِّذي في الُمْحَكم البنَاءُ  تََضاَرسَ  من الَمَجاز :و َمْخَشِريُّ : ولم يَتَِّسْق ، وزاد ا لم يَْستَوِ  البِنَاُء : تََضرَّ بُن ، زاد الزَّ

 .كاألَْضَراِس  ِسيَده : فصاَر فيهِ 

ً و ُمَضاَرسةً  (1) َضاَرُسوا من الَمَجاِز :و َرِس  ، وهو من تَحاَربُوا وتَعَاَدْوا : تََضاَرُسوا ، كذا في التَّْكِملَِة ، وفي الُمْحَكِم : ِضَراسا ، وهو  الضَّ

 َغَضُب الُجوعِ.

 له. ، إِتْبَاعٌ  أَْضَرسُ  َرُجٌل أَْخَرسُ و

 َصْعِب الُخلُِق ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، عن اليَِزيِدّيِ. َشِرٌس : بَمْعنى َضِرسٌ  لٌ َرجُ و

ا َشذَّ عنه ةٍ وُخُشونٍَة. وِممَّ ْرس قاَل الّصاَغانِيُّ : والتَّْرِكيُب يَدلُّ على قُوَّ َل له قِياٌس. (2): الَمْطَرةُ القَِليلةُ ، فقد يُْمِكن  الّضِ  أَن يُتََمحَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 العَْقِل والُحلُِم أَْربَعَةٌ يَْخُرْجَن بعَد اْستِْحكاِم األَْسنَاِن. أَْضراسُ 

ه الضَّْرسُ و َم قِْدَحَك بأَْن تَعَضَّ نَانَِك ، وزاد ابُن ِسيَده : فتُؤثَِّر فيه ، قال ، كذا في الُمْحَكم ، وقال األَْزَهريُّ : بأَسْ  بأَْضَراِسكَ  ، بالفتح : أَن تُعَلِّ

ِة : مَّ  ُدَرْيُد بُن الّصِ

رحٍع و  ِض فـــــــــــــَ بــــــــــــح َداِح الــــــــــــنــــــــــــ  نح قــــــــــــِ َر مــــــــــــِ فــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــح

ٍب و     قــــــــــَ نح عــــــــــَ اِن مــــــــــِ مــــــــــَ لــــــــــَ ه عــــــــــَ رحسِ بــــــــــِ  (3) ضــــــــــــــــــــــــَ
  

سٌ  وقِْدحٌ   .كاألَْضراِس  ، كُمعَظٍَّم : غيُر أَْملََس ، ألَنَّ فيه ُمَضرَّ

، وهو َمَجاٌز ، وقال األَْزَهِريُّ : هو تَْحِزيٌز ونَْبٌر يكوُن في ياقُوتٍة أَو لُْؤلُؤةٍ أَو  كاألَْضَراِس  وتَِة واللُّْؤلَُؤةِ : َحزٌّ فِيها ونَْبرٌ في اليَاقُ  التَّْضِريسُ و

 َخَشبٍَة.

ً  الُخُطوبُ  َضَرَستْهُ و  : َعَجَمتْه ، على الَمثَِل ، قال األَْخَطل : َضْرسا

ٍة  بــــــــــَ لــــــــــِّ يــــــــــٍر ُمســــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــاكــــــــــِ ِدي مــــــــــَ ــــــــــح ِح أَي مــــــــــح  كــــــــــلــــــــــَ

َن     ُدبــــــــح نــــــــح ــــــــَ رحسَ يـ بِ  ضــــــــــــــــــــــَ طــــــــُ ِر واخلــــــــُ هــــــــح اِت الــــــــد  نــــــــَ ــــــــَ  بـ

  
 كذا في الُمْحَكم.« َرْهٍن وُرُهنٍ »أَراَد الُخُطوَب ، فَحَذف الواَو ، وقد يكوُن من باب 

سٌ  ، كَكتِف : َضِرسٌ و ، بالَكْسر ، ِضْرسٌ  ورُجلٌ  َب وقاتََل. ُمَضرَّ  ، إِذا كاَن قد َسافََر وَجرَّ

ِريِس  ُطِويَتْ  َضِريسٌ  ، ومنه : كاألَْضَراِس  ، كأَِميٍر : الِحَجاَرةُ التي الضَِّريسُ و ْرسُ و .بالضَّ  : ذو َضِرسٌ  ، بالَكْسر : الِقدُّ وَجِريرٌ  الّضِ

تِها صوٌت. َضُروسٌ  ، وناقَةٌ  ِضْرٍس  ْرسُ و : ال يُْسَمع ِلِدرَّ  ، بالَكْسر : السَّحابَةُ تُْمِطُر ال َعْرَض لََها. الّضِ

 ألَْعَراِبّيِ.، بالفتح : َعضُّ العَْذل ، وُسوُء الُخلُِق ، وامتَِحاُن الرُجِل فيما يَدَِّعيِه من ِعْلٍم أَو َشَجاَعٍة ، الثالثَةُ عن ابِن ا الضَّْرسُ و

ْرسُ و  ، بالَكْسر : الفَْنُد في الَجبَِل. الّضِ
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ْبتَُها وعَرفتَُها ، كَذا في التَّْهِذيِب والتَّْكِملَِة ، ضاَرْستُ و بنو فاُلٍن بالَحْرِب ، كفَِرَح ، إِذا لَْم يَْنتَُهوا َحتَّى يُقَاتِلُوا ، قالَه  َضِرسَ و األُُموَر : َجرَّ

.  األَْزَهِريُّ والّصاَغانِيُّ

 .اِسَهاِضرَ  وفي األََساِس : ومن الَمَجاِز : اتَِّق النّاقَةَ بِجنِّ 

َراسُ  قلت : نَقََل الّصاَغانِيُّ عن الباِهِلّيِ :  ِميَسٌم لَُهم وفي التَّْهِذيِب : ألَبِي األَْسَوِد الدَُّؤِلّيِ : بالَكْسِر : الّضِ

اِء  عــــــــــَ بــــــــــح ٍر  (4)َألينَ يف الصــــــــــــــــــــــــّ ُس بــــــــــُن عــــــــــامــــــــــِ  َأوح

نِّ     ا ِبـــــــــــِِ يـــــــــــهـــــــــــَ يِن فـــــــــــِ اِدعـــــــــــُ الـــــــــــَُ هـــــــــــَ رَاســـــــــــــــــــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 .«تضارسوا»( عن القاموس وابألصر 1)
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية نقاًل عن العباب.« فقد ميكن أن يقا  له قياسي»( ابألصر : 2)
 أورده اجلوهري :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 ألر من قداح النبض فرعٍ و 
 قا  ابن بري : صواب إنشاده :

 قداح النبض ُصلبٍ أصفر من و 
 .«كذا ابللسان»قا  : وهو كذا يف شعره ألن قداح امليسر توصف ابلصفرة والصالبة 

 .«الضبعاء»ويف اللسان : « الضبغاء»( يف التهذيب : 4)
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َراسُ  قال :  أَراَد : بِحْدثان نَتَاِجَها. : ِميَسٌم ، والِجنُّ : ِحْدثَاُن ذاَك ، وقيل : الّضِ

َمْخَشريُّ ، فإِنَّه قال : أَي بِِحْدثاِن نِتَاِجَها وُسوِء ُخلُِقَها على َمْن يَْدنُو ِمْنَها ِلَولُوِعَها بَولَِدهَ قلُت : وهكذا فَسَّ   ا.ره الزَّ

 ، وهي الَّتِي تَعَضُّ حاِلبَها ، وقد تقدَّم في كالِم الُمَصنِّف. َضُروسٌ  قلُت : ومن هذا قِيَل : ناقَةٌ 

غَابِيسُ  : [ضغبس] ، بالّضّمِ ، ِلفَْقِد فَْعلُول ، بالفَتْحِ ، قاَل شيُخنَا : وِسينُه لإِلْلَحاِق بعُْصفُور ، بَدِليِل  ُضْغبُوٍس  : ِصغَار الِقثَّاِء ، جْمعُ  الضَّ

غابِيسَ  قولهم : َضغَْبُت ؛ إِذا اْشتََهْيتَ  َدة ، وقد تقدََّمت اإلِ  الضَّ ال بَأَْس »في الَحِديث : وَشاَرةُ إِلَْيِه في َمْوِضِعه ، ، وعليه فَمْوِضعُه الباُء الموحَّ

غَابِيِس  باْجتِنَاءِ   .«في الَحَرمِ  الضَّ

 اٌت كاْلِهْليَْونِ التي تُْؤَكُل ، أَو نَبَ  ِطَواٌل ُحْمٌر َرْخَصةٌ ، وهي الثَُّماِم والشَّْوكِ  ِشْبهُ العََراِجيِن تَْنبُُت بالغَْوِر في أُُصولِ  أَْغَصانٌ  قال اللَّْيُث : هيو

ْيِت ويُْؤَكُل ، وهذا قول األَْصَمِعّيِ.  يَْنبُت في أَْصِل الثَُّماِم ، يُْسلَُق بالَخّلِ والزَّ

 ، وهذا َدليُل َمْن قاَل إِنَّ ِسينَه لإِلْلَحاِق. أَْرٌض َمْضغَبَةٌ : َكثِيَرتُهو

ْغبُوسُ و .نَقَلَ  (1)،  َولَُد الثُّْرُملَةِ  ، بالّضّمِ : الضُّ  ه الّصاَغانِيُّ

ْغبُوسو ِعيفُ  أَْيضاً : الضُّ غَابِيسُ  ، على التَّْشبِيِه ، والَجْمعُ  الرُجُل الضَّ  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لجِرير : الضَّ

رَتٍَ   عـــــــــــح رِّ مـــــــــــُ ي يف كـــــــــــُ رَكـــــــــــِ تح عـــــــــــَ ر بـــــــــــَ دح جـــــــــــَ  قـــــــــــَ

ا اَبُ      اِ  فـــــــــمـــــــــَ ُب الـــــــــّرِجـــــــــَ لـــــــــح يـــــــــ ِ غـــــــــُ غـــــــــابـــــــــِ  الضـــــــــــــــــــــــ 

  
 ، نقله ابُن َعبّاٍد. ليس بُِمِسّنٍ وال َسِمينٍ  : ُضْغبُوسٌ  البَِعيرُ و

ْغَرسُ  : [ضغرس] ، وأَْوَرَدهُ  (2)، كذا في التَّْكِملَة والعُبَاِب  الرُجُل النَِّهُم الَحِريصُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو ، كَجْرَولٍ  الضَّ

واِب فتأَمْل. .«الضَّغابِيس»األَزهِري في الضاِد والعَْيِن الُمْهَملَة ، فَحقُّه أَن يُْذَكر قبَل مادة   على الصَّ

ين أُْبِدلْت من الزاي  ، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : َضفَسَ  : [ضفس]  َضفَسَ  يُقال : ، (3)هو لغةٌ في ضفز ، بالزاي ، وكأَنَّ الّسِ

ً  ، بالكسر ، يَْضِفُسهُ  البَِعيرَ  ً  َجَمعَ  ، إِذا َضْفسا ، كَضفََزه ، وقد ذُِكَر في موِضِعِه ، نقله  فأَْلقََمه إِيَّاه ، وفي الُمْحَكم : من َخِلّيٍ ، ِمْن َحِلّيٍ  ِضْغثا

 الّصاغانِيُّ في كتابَْيه.

 ل ابُن ُدَرْيٍد :، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقا َضَمسَ  : [ضمس]

ً  ، بالكْسِر ، يَْضِمُسه ءَ الشَّيْ  َضَمسَ  يُقال : (4): الَمْضُغ ،  الضَّْمسُ  ً  َمَضغَه ، إِذا َضْمسا ً  َمْضغا ، كذا في الُمْحَكم والتَّْكِملَة وتَْهِذيِب ابِن  َخِفيّا

 القَّطاعِ والعُبَاِب.

ْنبسُ  : [ضنبس] ِعيُف البَْطِش  ، أَهمله الجوَهِريُّ ، وقال األَْزَهِريُّ : هو ، كِزْبِرجٍ  الّضِ ، هكذا في النَُّسخ ، وفي نَُسخِ التَّْهِذيِب بخّطِ  الضَّ

ِعيُف البَْطِن   السَِّريُع االْنِكَساِر. ، وكأَنَّهُ َغلٌَط ،األُْرَمِوّيِ الضَّ

ْنبِسُ  قال ابُن ِسيَده :و ْخُو اللَّئيمُ  : الّضِ ْرَساَمِة. الّرِ  ، كالّضِ

ْنِفسُ  : [ضنفس] ْنبِس ِزنَةً وَمْعنًى الّضِ ْخُو اللَّئيم ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، ونقلَه ابُن ِسيَده والّصاغانِيُّ ع ، كالّضِ ن اللَّْيِث ، وزاَد األَِخيُر ، أَي الّرِ

ْنِفس : ْفِدعِ  الّضِ  .(5)كالّضِ

ْوسُ  : [ضوس] كما في العُبَاب ، وفي التَّْكِملة : هو األَْكُل.  أَْكُل الطَّعَامِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هو الضَّ

 ولم يَِزد.

 َمْعُدوَمةٌ ُجْملةً ، كما سيأْتي.« ض وس»أَنَّ ماّدةَ « ض ي س»وفي الُمْحَكم في 
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، وقال ابُن  (6)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ واألَْزَهِريُّ وابُن ِسيَده ، وقد ُوِجَد في بَْعِض نَُسخ الّصحاح. ُمْلَحقاً بالَهاِمِش  ، كَمنَعَهُ  َضَهَسه : [ضهس]

ً  ال أَْطعََمهُ هللا إِالَّ  في كالم بعضِهم :و قال : بُِمقدَِّم فِيهَعّضهُ  : َضَهَسهُ  : (7)ُدَرْيٍد   ، وال َضاِهسا

__________________ 
 ( الثرملة : األنث  من الثعالب.1)
اللسان وردت ضعوس ابلعا املهملة والواو. ويف « الضع  فعر ممات اشت  منه رجٌر َضعحُوٌس إذا كان حريصاً هنماً : » 24/  3( يف اجلمهرة 2)

كذا ابلعا املهملة تبعاً للتهذيب ا واســـتصـــوبه الســـيد مرتضـــ  خالفاً للمجد »ابلعا املهملة والراء. وهبامشـــه « ضـــعرس»وردت يف مادة مســـتقلة 
 ابلغا والواو.« الضغوس»حيث ضبطه ابلغا املعجمة تبعاً للتكملة والعباب. والذي يف التكملة 

 .24/  3( اجلمهرة 3)
 .24/  3( اجلمهرة 4)
 والّضنحِف  : الضفدع.« : ضف »( يف التكملة 5)
 ء ضهساً : عّضه مبقدم فيه.( ورد يف الصحاح املطبوع ا يف متنه ا يف مادة مستقلة : ضه  الشي6)
 .4/  3( اجلمهرة 7)
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قاه ِإال قارِســـاً  اغاينِّ : ال أَيحُكر ِإالّ  ســـَ اِهســـاً  ا وَنص  الصـــّ ُر ممّا قالُه  ضـــَ صـــَ َرُب ِإالّ قَارِســـاً ا وال َلحَف  َأن هذا َأخح ا وال َيشـــح
نِّف ا قا  : وهو ُصــــَ

ِم ِفيهِ  امل َغها وال يـََتَكل   (1) دعاٌء عليه ا َأي َأطحَعَمه الن زحَر الَقِليَر من الن َباِت ا فهو أيحكُله مبَُقد   ُف َمضــــح
ـــــــــــــــ  ا وَنص  الّصاغاينِّ  ـــــــــــــــ  «ُدَعاءٌ عليه»بعد قوله ـ َغُه ا َأي أَيحُكُر الن زحَر من نـََباِت ـ : يُرِيُدون أَنّه ال أَيحُكُر ما يـََتَكل ُف َمضح

قاُه املاَء الَقرَاَح ِبال َلَ ٍ  اأَلرحِض. َيٌة ا وهذا قدح يُذحَكُر يف َ َلِّه  والقاِرُس البارُِد ا َأي ســــــــــــــَ رُه ُهنا تكراٌر وزاَيَدٌة ُمفحضــــــــــــــِ ا فذِكح
 للت طحِويِر ا فـََتَبم رح.

الماَء القََراَح ويَْحلَب الغَنََم ويَْعَدَم  قال الّصاغانِيُّ في التَّْكِملِة : وُدَعاٌء لُهم أَيضاً : َشِرْبَت قاِرساً ، وَحلَْبَت جاِلساً : يَْدُعوَن عليه أَْن يَْشَربَ 

 اإِلبَِل.

ً  النَّْبتُ  ضاسَ  : [ضيس] ةً عن  هللارحمه، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ِسيَده ، عن أَبِي َحنِيفةَ ،  يَِضيُس َضْيسا تَعَالَى : أَي هاَج ، وقال َمرَّ

ْطبُ  أَْدبَرَ  األَْعَراِب القُُدِم : إِذا ُل الَهْيجِ ، وأَراَد أَن يَِهيج الرُّ وهو ِمن كالِم ُسْفلَى ُمَضَر ، وهذا القْوُل األَِخيُر نَقَلَه  قِيل : آَذَن ، وهو أَوَّ

 الّصاغانِيُّ عن أَِبي َحنِيفةَ ، رِحَمهُ هللا تعَالى ، وعن ابِن َعبّاٍد أَْيضاً ، قال الّراِعي :

تح و  ــــــــــــَ اَ  وآَذن مــــــــــــَ ــــــــــــُح الشــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــرِّي ِت ال ــــــــــــَ اَرب  حــــــــــــَ

ا     هــــــــَ نــــــــح ُب مــــــــِ َذانــــــــِ يــــــــح ُ مــــــــَ ّوُِح  الضــــــــــــــــــــــ  َتصــــــــــــــــــــــَ
ُ
(2)واملــــــــ

 

  
حُ »ْرَوى ويُ  ، واألَِخيُر لُغَةُ نَْجٍد. ونَقََل الّصاَغانِيُّ عن أَبي َحنِيفَةَ ،  َضائِسٌ و ، كَكيٍِّس ، َضيِّسٌ و ، بالفَتْحِ ، َضْيسٌ  وهو «اللَّْدُن والُمتََصّوِ

ُل الَهْيجِ . قلُت : ونقََل ابُن ِسيضائِسٌ  فهو َضاَس يَِضيسُ  رِحَمه هللا : وأَّما أَْهُل نَْجٍد فيَقُولوَن : ْيَس أَوَّ َده ، عن أَبِي َحنِيفَةَ أَنَّ لُغَةَ نَْجٍد أَنَّ الضَّ

 ، وما نَقَلَه الصاَغانِيُّ فيه نَوُع ُمَخالَفٍَة ، فتأَمْل.

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 : َجبٌَل. َضاسٌ 

، وَعَدمنَا هذه المادَّةَ من الواو  يَضيسُ  والعَْيُن ، َواوا أَكثُر منها ياًء ، لُوُجوِدنَا :قاَل ابُن سيَده : وقد قََضْينَا أَنَّ أَِلفَه ياٌء وإِن كانَْت َعْيناً ، 

 ُجْملَةً ، وأَنشد :

اِف  نــــــــــَ َن مــــــــــنح َأكــــــــــح طــــــــــح بــــــــــ  ٍة  ضــــــــــــــــــــــــاسٍ هتــــــــــََ لــــــــــَ ــــــــــح  وأَيـ

ُب     لــــــــــِّ كــــــــــَ
ُ

ن  املــــــــــ َر  هبــــــــــِِ وح َأغــــــــــح ا ولــــــــــَ هــــــــــَ يــــــــــح (3)ِإلــــــــــَ
 

  

 فصر الطاءِ 
 مض السا

ْبرسُ  : [طبرس]  ، وقال الباُء بَدٌل من الميم ، وأَنشد : الَكذَّابُ  ، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وقال الليَُّث : هو ، كزْبِرجٍ وَجْعفَرٍ  الّطِ

دًا و  بـــــــــــــــــح دح َألين َأن  عـــــــــــــــــَ اقـــــــــــــــــَ َســـــــــــــــــــــــــــــــَ ربح   طـــــــــــــــــَ
ا    رحَطســـــــــــــــــــــــــــــــــَ وعـــــــــــــــــــُدين ولـــــــــــــــــــو َرآين عـــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــُ

  
 هكذا َضبََطه بالَوْجَهْيِن.

 .ُطبَِرِسيٌّ  النِّْسبَة إِليه :: َعلٌَم ، و ُطبَْيِرسٌ و

 ٍء.هو األَْسَوُد ِمْن كّلِ شي ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابّيِ : الطَّْبسُ  : [طبس]

ْبسُ و ئُْب. ، الّطِ  بالَكْسِر : الذِّ

كةً : ُكوَرتانِ  الطَّبَسانُ و بالتَّْحِريِك ، ، الطَّبَسُ و ُل فُتُوحِ ُخَراَساَن ، فتََحُهَما عبُد هللا  بُخَراسانَ  (4) ، ُمَحرَّ ، قالَهُ اللّْيُث ، قاَل الَمدائنيُّ : وهما أَوَّ

ْيِب بُن بَُدْيِل بِن َوْرقَاَء ، في أَيّاِم ُعثَْماَن بِن عفَّاَن ، رِضَي هللا تَعَالى عنه ، وأَْنَشَد ابُن ِسيَده لَماِلِك ب  الماِزنِّيِ : (5)ِن الرَّ
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ِر َأوَد  ن َأهــــــــح َو  مــــــــِ اين اهلــــــــَ جِي  (6)َدعــــــــَ بــــــــَ حــــــــح  وصــــــــــــــــــــــُ

ِذي     ِ بــــــــــِ اح َبســــــــــــــــــــــــَ ا الــــــــــطــــــــــ  يــــــــــَ ت  َورائــــــــــِ فــــــــــَ تــــــــــَ  فــــــــــالــــــــــح

  
ٌب  (7) أَْعَجِميَّة ْعر ، وأَنشد البن أَْحَمَر : (8)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : فاِرسيٌّ معرَّ  ، وقد جاَء في الّشِ

َت  نـــــــــــــح ِ لـــــــــــــو كـــــــــــــُ اح َبســـــــــــــــــــــــــــَ ٍة  ابلـــــــــــــطـــــــــــــ   َأو أِباَُللـــــــــــــَ

َودِ     اِن اأَلســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ن ـــــــــــَص مـــــــــــض اجلـــــــــــَ ي عـــــــــــِ ـــــــــــَ رحب ـــــــــــَ  َأو بـ

  
__________________ 

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : فمه.1)
 يف بد  وحاربت الريح ا واللدن بد  الضي  ا فال شاهد فيه.وانظر ختر ه فيه ا ويف الديوان : وحاربت اهل 37( ديوانه ص 2)
 ( نسبه حبواشي املطبوعة الكويتية لكثري.3)
« و ا بلدلن كر واحدة منهما يقا  هلا طب  إحدا ا طب  الُعّناب واألخر  طب  التمر .. الطبســــــــــــــان تثنية طب »( يف معجم البلدان : 4)

 والفرس ال يتكلمون هبا إال مفردة والعرب يثنوهنا.
قوله ابن الربيب »ولســـان العرب دار املعارف. وهبامش املطبوعة املصـــرية : « الطبســـان»وما أثبت عن معجم البلدان « ابن الربيب»( ابألصـــر 5)

 .«كذا يف النسخ ا والذي يف اللسان ابن الرس فحرره
 .«من أهر ودي»( عن معجم البلدان واللسان وابألصر 6)
 .«أعجمي»( عن القاموس وابألصر 7)
 .284/  1( اجلمهرة 8)
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 الَجنَاُن : كثرةُ الناِس.

. تَّْطبِيسُ ال ، هكذا نَقَلَه اللَّْيُث ، وفي الُمْحَكم : (1) : التَّْطيِينُ  التَّْطبِيسُ و حه األُْرَمِويُّ  : التْطبيُق ، هكذا صحَّ

 ٍء ، وما ذُِكَر فيه ُكلُّه َمْحُموٌل على كالِم العََرِب ما ليَس منه.وقال ابُن فاِرٍس : الطاُء والباُء والسين ليَس بَشيْ 

 ، كالِخْضِرم ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ عنه. ، كأَِمير : كثيُر الماءِ  َطبِيسٌ  بَْحرٌ  قال ابُن ِجنِّي :و

ثُون ، إِلى الطَّبَِسيُّونَ و ُد بُن أَْحَمَد بِن أَبِي َجْعفَرٍ  (2): َمِدينٍَة بُخراساَن  َطبَس : ُمحّدِ ِد بِن أَبِي  الطَّبَِسيُّ  ، منُهم ُمَحمَّ ، وَعْبُد الّرّزاق ابُن محمَّ

أَبو َر ، وبِْنتُه ُزبَْيدة ، أَْسَمعََها أَبُوَها من َعْبِد الُمْنِعم القَُشْيِرّي ، وعاَشْت إِلى ثماِن َعْشَرةَ وِستِِّمائَة ، و، شيٌخ البِن َعَساكِ  الطَّبَِسيُّ  نَْصرٍ 

دٍ   ، من كباِر أَئّمة الشَّاِفِعيَّة ، أََخَذ عنه الحاِكُم. الطَّبَِسيُّ  الُحَسْيِن أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ

ا َعْبُد هللِا بنُ  دة ، قاله الحافظ. الطَّبَسيُّ   ِمْهَرانَ وأَمَّ  الذي َسِمَع القَْعنَبِيَّ فقيل هكذا ، وَضبََطه أَبو َسعد الماِلينِيُّ بسين مشدَّدة ، بغير موحَّ

الَجاِريَةَ ، كَمنََع :  والطَّْحُز يُْكنَى بِهَما عن الِجَماعِ ، يُقَال : َطَحسَ  الطَّْحسُ  : (3)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  طَحس : [طحس]

 ، وأَورده ابُن القَطَّاع كابِن ُدَرْيٍد. الطَّْحسَ  ، وكذلك َطَخَز ، وأَْنَكَر األَْزَهِريُّ  جاَمعَها

ْخسُ  : [طخس]  َشّرٍ ، أَي نَِهايَةٌ فيه. طْخسُ  هو ، قاَل ابُن األَْعَرابِّي : يُقَال : ، والنِّجاُر ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ  بالَكْسر : األَْصلُ  الّطِ

ْرسُ  : [طرس] ِحيفَةُ  الّطِ ْلِس ، قاله َشِمٌر. ، بالَكْسِر : الصَّ ْرسُ  ، وقال اللَّْيُث : الَّتِي ُمِحيَْت ثّم ُكتِبَتْ  ِهيَ  أَو إِذا ُكتِبَْت ، كالّطِ : الِكتَاُب  الّطِ

وأَْفَسَده. وضبَطه األَُمِويُّ  ، كَضَربه : َمَحاهُ  َطَرَسهُ و ، والَصاد لغةٌ. ُطُروسٌ و أَْطَراسٌ  ج ي يُْستََطاع أَْن يُعاَد َعلَْبه الِكتَابَةُ ،الَمْمُحوُّ الذ

 بالتّْشِديد.

 نقله ابُن َعبّاٍد. : تَْسويُد البابِ  التَّْطريسُ و

سُ و الَمْمُحّوِ ، قالَهُ اللَّْيُث. الَمْكتُوبِ ِإَعاَدةُ الِكتَابَِة على  : التَّْطِريسُ و ً  التََّطرُّ ؛ وهو التَّنَطُُّس ، قالَهُ ابُن فاِرٍس.  : أاَلّ تَْطعََم وال تَْشَرَب إِال َطيِّبا

اُر الفَْقعَِسيُّ يَِصُف جاَريَةً.  قال الَمرَّ

ا  هـــــــــَ لـــــــــُ ـــــــــح ث ِة مـــــــــِ الحـــــــــَ َ
ُة املـــــــــ مـــــــــَ عـــــــــَ طـــــــــح اُء مـــــــــُ يحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ  بـ

يــــــــــــ    يــــــــــــِ  ونــــــــــــِ لــــــــــــِ ُو اجلــــــــــــَ ُة هلــــــــــــَح رِّسِ قــــــــــــَ طــــــــــــَ تــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــ

  
سُ و ُم عنهعن الشَّيْ  التََّطرُّ م عنه وَرفََع نْفَسه عن اإِلْلَماِم به ، نَقَلَهُ  والتَّجنُّبُ  ، عن ابِن عبّاٍد ، ِء : التَّكرُّ َس عن كذا ، إِذا تَكرَّ ، يقال : تَطرَّ

 الّصاَغانِّي.

سُ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ :و سُ  الُمتََطّرِ ُق الُمْختَار ، وهذا بعَْينه َمْعنَى الُمتَأَنُِّق الُمْختَارُ  : والُمتَنَّطِ س ، وفي نُْسَخِة التَّْهِذيِب : الُمتَنَّوِ الَِّذي  التََّطرُّ

 َسبََق ِذكُره ، فاعإَِدتُه تَكراٌر ال يَْخفَى.

يُن فيه كالٌم لعلَهُ يكوُن َصِحيحاً  ْرسَ  َذَكرَ و (4)وقال ابُن فاِرس : الّطاُء والّراُء والّسِ سَ و الّطِ  .التََّطرُّ

ّم ، كعُْصفُوٍر ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : وال يَُخفَّف  كَحلَُزونِ  َطَرُسوسُ و ْعِر ؛ ألَّن فَْعلُوالً  (5)، قاَل شيُخنَا : واْختَار األَْصَمِعيُّ فيه الضَّ إِالَّ في الّشِ

، ولم يََزْل إِلى اآلَن كذلك. ومنه  ُمْخصٌب ، كاَن لألَْرَمِن ثم أُِعيَد لإِلْسالِم في َعْصِرنَا بساِحِل بحِر الّشامِ  د ، إِسالميٌّ  ليَس من أَْبنيَتِهم :

د بن الُحسْيِن   ، روى عن يُونَُس بِن عْبِد األَْعلَى. الطََّرُسوِسيُّ  (7)الَخّواُص الِمْصِرّي  (6)محمَّ

 * وِمّما يُْستَْدرُك عليه :

ُجُل ، كفَِرح ؛ إِذا َخلََق  َطِرسَ  . (8)الرَّ  ِجْسُمه واْدَرَهّم ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ً  الِكتَاب َطَرسو  : كتَبَه ، كَسَطَرهُ. َطْرسا
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فَاِء : الَمْشُهوُر فيها ، أَْهملَه الَجْوَهِريُّ ، وَضبَُطوه أَيضاً بسكوِن الاّلِم ، وفي شرح ال ، بفتح الّطاِء وضّمِ الباِء والاّلم َطرابُلُسُ  : [طربلس] ّشِ

 ، بالتاِء الُمثَنّاةِ الفَْوقِيَّة ، تَرابُلُس :

__________________ 
 ابلباء والياء ا وما أثبت بياءين يواف  التهذيب.« التطبا»( يف القاموس 1)
 ( يف معجم البلدان : با نيسابور وأصبهان وكرمان.2)
 .152/  2( اجلمهرة 3)
 .«صحح ذكر»لكويتية وابألصر : ( عن املطبوعة ا4)
 وال  وز سكون الراء إال يف ضرورة الشعر.« : طرسوس»( األصر والصحاح ا ويف معجم البلدان 5)
 ا سا بن  مد بن ا سا.« : طرطوس»( يف اللباب ومعجم البلدان 6)
 .«املقرئ الطرطوسي« : »طرطوس»( يف اللباب ومعجم البلدان 7)
 ا وادرهّم : أي كربت سنه.« أخل »التكملة : ( يف 8)
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زِ  َأطحرابـُُل ُ  َأو الّشاِمي ةُ  ا قا  : د ا ابملغحِربِ  د ا ابلش بحم ا و: : َطرَابـُُلسانِ  ونـََقَلُه َشيحُخَنا. قا  ايُقوت : ُ ا والَغرحبِي ُة  ابهلمح
َُتَنيّبَ خاَلَف هذا ا وقا َ 

 َيذحُكُر الشاِمي َة : بغريِها ا مثّ قا  : ِإال َأن  امل
ٍر عنح و   (1) َطرابـُُل ِ َقص َرتح ُكر  ِمصح

ثون وُعلَماُء في ُكّلِ فَّنٍ ، ساقَُهم ياقُوٌت في المعجم. ُروِميَّةٌ معناها : ثالُث ُمُدنٍ  َطرابُلُسُ  أَو  ، نقله الّصاَغانِّي ، وقد نُِسب إِلى ُكّلٍ منهما ُمحّدِ

 ، كَكْرَدَسهُ ، نقله الصاَغانِّي عنه في كتابَْيِه. أَْوثَقَه : إِذا َطْرَدَسه: الَجْوَهِريُّ ، وقال الُمفَّضل ، أَهمله  َطْرَدَسه : [طردس]

،  العَُجوُز الُمْستَْرِخيَةُ  أَيضاً : الطَّْرَطبِيسُ و الماُء الَكثِيرُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الّصاَغانِيُّ : هو ، كَزْنَجبِيلٍ  الّطْرَطبِيسُ  : [طرطبس]

ارةُ عند الحْلبِ  هو أَْيضاً :و كالدَّْرَدبِيِس ، اَرةٌ في الحْلِب ، وهو نَصُّ الُمْحَكِم والعُباِب. َطْرَطبِيسٌ  ، وفي التَّْكِملَة : ناقَةٌ  النّاقةُ الَخوَّ  : َخوَّ

ْرفاسُ  : [طرفس] ْرفِسانُ و الّطِ ْملِ ، بَكْسرِهما : الِقْطعةُ من  الّطِ ، األُولى نَقَلَها الّصاَغانِيُّ ، والثانِيةُ الَجْوَهِريُّ وَجَمعَُهما في العُباِب ،  الرَّ

 وأَنَشَد ابُن سيَده والَجْوَهِريُّ البِن ُمْقبٍل :

ٍر  ـــــــــــِ وٍج َذواب ر تح فـــــــــــوَ  عـــــــــــُ تح فـــــــــــخـــــــــــَ يـــــــــــخـــــــــــَ  أُنـــــــــــِ

ي و     ُت رأحســـــــــــــــــــــِ دح اانً َوســـــــــــــــــــــ  رحِفســـــــــــــــــــــَ اَل  طـــــــِ خـــــــ  نـــــــَ (2)مـــــــُ
 

  
ْملُ  أَو  الَِّذي صاَر إِلى َجْنِب الشَّجرةِ. الرَّ

ْرفَِساءُ و قال ابُن ُشَمْيٍل :  ٍء ، وال تَُكوُن َظْلماَء إِالّ بِغَْيٍم.، لَْيَس من الغَْيِم في َشيْ  الظَّْلماءُ  ، بالَمّدِ : الّطِ

ْرِفسانُ و ْرِفساءِ  ، عن ابِن فاِرٍس ، : الظُّْلَمةُ  الّطِ  ، وقد يُوَصُف بها. كالّطِ

يِن الُمْعَجَمة. نََظَر وَكَسَر َعْينَْيهِ  : َطْرفَسَ  َحدََّد النََّظَر ، أَو الرُجُل : َطْرفَسَ  قاَل اللَّْيُث :و لَبَِس  : َطْرفَسَ و ، عن أَبي َعْمٍرو ، وَضبََطه بالّشِ

 بِن األَْعرابِّيِ.وُمَطْنِفٌس ، عن ا ُمَطْرفِسٌ  ، كَطْنفََس ، فهو الثِّياَب الَكثيرةَ 

 ، كَطْرَمَس ، عن ابِن َعبّاٍد. اللَّْيُل : أَْظلَمَ  َطْرفَسَ و

اُده َطْرفَسَ و من َكثَْرةِ الواِرَدةِ. الَمْوِرُد : تََكدَّرَ  َطْرفَسَ و  ، وِكالُهَما َواِحٌد ، فإِن الَمْوِرَد هو الماُء ، وال يَتَكدَّر إِالّ من َكثَْرةِ  الَماُء : َكثَُر ُورَّ

. َدُهَما الّصاَغانِيُّ اِد ، وِلَذا َوحَّ  الُورَّ

 الَكثِيِر ، عن ابِن األَْعَرابِّي. ُمْستَْغِمَدةٌ في السََّحابِ  ، أَي وُمَطْنِفَسةٌ  ُمَطْرِفَسةٌ  السََّماءُ  يُقَال :و

ا يُْستَْدَرُك َعليه :  * وِممَّ

ْرفَِسانُ  ْنِفَسةُ ، قالَهُ ابُن ا الّطِ  ألَْعَرابِّيِ ، وبه فَسَّر قوَل ابِن ُمْقبٍِل السابَِق.، بالَكْسر : الّطِ

ْرِمَساءُ  : [طرمس]  ، نَقَلَهُ اللّْيُث عن ابن ُدَرْيٍد ، وقد يُوَصُف بها ، فيُقَال لَيلَةٌ  أَو تََراُكبَُها ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، الظُّْلَمةُ  َمْمُدوٌد : ، بالَكْسرِ  الّطِ

ْلَمِة ، قال : ِطْرِمساءُ  . ولَْيلةٌ ِطْرِمَساءُ  ، ولَيَالٍ  ِطْرِمَساءُ   َشِديَدةُ الظُّ

هح و  ـــــــــــــــــَ اي ـــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ِ  ال لـــــــــــــــــَ ٍد كـــــــــــــــــخـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  بـ

هح     ايـــــــــــــــَ ٍ  َمشـــــــــــــــــــــــــــــ  رحمـــــــــــــــِ عـــــــــــــــِ ه بـــــــــــــــِ تـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح طـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

  

َياَء  َلٍة َطخح  ايَهح ِطرحِمسَ يف لَيـح

ْرِمَساءُ  :ـ  ونََسبَه الّصاَغانِيُّ ألَبِي َخْيَرةـ  قاَل أَبو َحنِيفَةَ ، رِحَمه هللا تَعالَىو قِيقُ  : الّطِ  ال يَُواِري السَماَء. السَّحاُب الرَّ

يَ و ْرِمَساءَ  ُسّمِ  من ذِلَك ، عن ابِن ُدَرْيٍد. الغُبَارُ  الّطِ

ّمِ ُخْبُز الَملَِّة. الُطْرُموسُ و  ، بالضَّ

 .، والَهَربُ  من فََزعٍ ، : االْنِقبَاُض والنُُّكوصُ  الطَّْرَمَسةَ و

 وَسْرَطَم. َطْرَمسَ و ويُقَال للرُجِل إِذا نََكَص هاِرباً : َطْرَسمَ 
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 الِكتَاَب ، إِذا َمحاه ، كَطْلَمَس. َطْرَمسَ  ، وقد َمْحُو الِكتَابَةِ  : الطَّْرَمَسةُ و

 الرُجُل ، إِذا قَطَّب َوْجَهه ، وكذا َطْلَمس وَطْلَسم وَطْرَسَم. َطْرَمسَ  ، يُقَال : القُُطوُب والتَّعَبُّسُ  : الطَّْرَمَسةُ و

 الليُل : أَْظلََم. اْطَرمَّسَ و

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

ْرِمسُ  ْرَماسُ و ةُ ،، كِزْبِرجٍ : الظُّْلمَ  الّطِ ْلَمةُ الشَِّديَدةُ. الّطِ  : الظُّ

__________________ 
 وصدره :« طرابل »( معجم البلدان 1)

 أكارم حسَد األرَض السماُء هبم
 ( عوج يريد قوائمها ا والذوابر : القليلة اللحم الصلبة.2)
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ُجُل : َسَكَت من فََزعٍ. َطْرَمسَ و  الرَّ

ُجُل : َكرِ  َطْرَمسَ و  َء.هَ الشَّيْ ، الرَّ

 : * وِمّما يُْستَْدَرك عليه : [طرنس]

 : قَْريَتَاِن بِمْصَر في الشَّْرِقيَّة والدَّقَْهِليَّة. َطَرانِيسُ 

ْفِر ، معروٌف. الطَّْستُ  : الطَّسُّ  : [طسس]  من آنِيَِة الصُّ

والطَّاِجُن ، وهي فاِرِسيَّةٌ كلَُّها. وقاَل  (1)وقد تقدَّم ِذْكر الطْسِت في َمَحلِّه. قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : وِمّما َدَخَل في َكالِم العََرِب : الطَّْسُت والتَّْوُر 

، بالفتح  كالطَّسَّةِ  ولُُصوٌت ، عندهم ، ُطُسوتٌ  ، وَجْمعُه ، وهم الذين يقولون : ِلْصٌت ، ِللِِّص  َطسٌّ  ، وغيُرُهم : َطْستٌ  الفَّراُء : َطيٌِّئ تقول :

سَّةِ و ،  ، بل هو قِيَاُسه ، ُطُسٍس  ، وال يُْمنَع َجْمعُه على الطَّسَِّة ِطَساسٌ  َجْمعو ، أَْطساسٌ و ُطُسوسٌ  ج ، بالَكْسِر ، وهذه َعْن أَبِي َعْمٍرو ، الّطِ

  وَضئِيٍن ، قال ُرْؤبَةُ :، كَضأْنٍ  الطَّّسِ  * كأَِميٍر ، جمعَطِسيسٌ و

ًا  ا ــــــــــــِ ا  (2) ــــــــــــََ يســـــــــــــــــــــــــَ رحَن َأوح َرســـــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــِ  ُيســـــــــــــــــــــــــح

ِة     ابــــــــــــَ عــــــــــــَ ِد الــــــــــــلــــــــــــ  رحَع يــــــــــــَ ــــــــــــَ اقـ يســــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــط ســــــــــــــــــــــــــِ

  
َساَسةُ و : صانِعُه ، الطَّسَّاسُ و  ، ِكالُهَما على الِقيَاِس. ِحْرفَتُه الّطِ

فَّفُوا وَسَكنَْت فَظَهَرت التّاُء التي في َمْوِضع َهاِء التأْنِيِث لُسُكوِن َما  َطسَّةٌ  في األَْصِل : الطَّْستُ  وقاَل اللَّْيُث : يِن فخَّ ، ولكنَُّهم َحَذفُوا تَثِْقيَل الّسِ

 .ِطَساسٌ  قَْبلََها ، وكذا تَْظَهُر في ُكّلِ موِضعٍ َسَكَن ما قَْبلََها غيَر أَِلِف الفَتْحِ. والَجْمعُ 

 ، كأَنَّهُ َغطَّهُ في الَماِء. ْبَكَمهَخَصَمه وأَ  : َطسَّه َطسًّاو

 َغطَّه. ، عن ابن َعبّاٍد ، وفي التَّْكِملَِة : في الماِء : َغطََّسهُ  َطسَّهُ و

ً كَطسََّس تَ  ، كذا في النّواِدِر ، َذَهبَ  وَدسَّ وَطَسَم وَطَمَس وَسَكَع ، ومعناه كلُّه : أَْينَ  َطسَّ  ما أَْدِري أَينَ  قال األَْزَهِريُّ :و  .ْطِسيسا

. : جائفَةُ الَجْوفِ  طاسَّةٌ  َطْعنَةٌ و ٍء ، كذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وفي ويَُواِري كلَّ َشيْ  العََجاُج ِحيَن يَثُورُ  ، كَكتَّاٍن : الطَّسَّانُ و ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ُمْعتََرُك الَحْرِب. : الطَّّسانُ  الُمْحَكم :

ا   يُْستَْدَرك عليه :* وِممَّ

ر بعُض قوِل ُرْؤبَةَ السابِق. الطَِّسيسُ   ، كأَِميٍر : لُْعبَةٌ لُهم ، وبه فُّسِ

 القَْوُم إِلى الَمَكاِن : أَْبعَُدوا في السَّْيِر. َطسَّ و

َساسُ و  : األََظافِر. (3) الّطِ

يُّ  وَعْبُد هللا بُن ِمْهَرانَ  ُث. الطَّّسِ  : محّدِ

 اَمعََها. لُغيَّةٌ.: جَ  َطسَّها َطسًّاو

، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وأَْوَرَده الّصاغانِيُّ وابُن القَطَّاعِ ، كأَنَّهُ لُغةٌ في َطَحَس ، بالَحاِء ، وأَْوَرَدهُ  الجاِريَةَ ، كَمنََع : جاَمعََها َطعَسَ  : [طعس]

 األَْزَهِريُّ أَيضاً كما نَقَلَه عنه األُْرَمِوّي. وقال ابُن ُدَرْيٍد : وأَْحَسُب الخِليل قد َذَكَره.

يُن زاياً ، فيُقاُل :وتُْقلَُب فيقال : الطَّْسُع ، ورُ   الطَّْعُز ، قال الّصاغانيُّ في العُباِب : ولم يَْذُكْره الَخِليُل في ِكتابِه. بََّما قُِلبَت الّسِ

مِّ  الطُّْغُموس : [طغمس] ، ولَْيَس  الِغيالنِ  أَيالقََطاِرِب ،  الماِرُد من الشَّياِطيِن ، والَخبِيُث من ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو ، بالضَّ

 ، نقله الّصاَغانِيُّ في ِكتابَْيه. (4): الِذي أَْعيَا ُخْبثاً  الطُّْغُموسُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : وغيِرَها. في نَّصِ اللَّْيِث :

ْفِرسُ  : [طفرس]  ، نَقَله الّصاَغانيُّ ، في كتابَْيه. اللَّيُِّن السَّْهلُ  : هو (5)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  ، بالَكْسر الّطِ
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ل ونَِكاح وَرْفٍس ، أَي أَكْ  َطْفٍس  ، عن ُكَراع ، نقله ابن ِسيَده ، يقال : ما زال فالٌن في َجاَمعَها ، بالَكْسر : يَْطِفُسها الَجاِريَةَ  َطفَسَ  : [طفس]

 لغةٌ فيه. (6)، والشيُن 

ً  فالنٌ  َطفَسَ  عن َشِمٍر :و  ، كفََطَس فُُطوساً ، يقال ذلك في اإِلْنَسان وغيِره. ماتَ  ، من َحّدِ َضَرَب : ُطفُوسا

__________________ 
 ن دريد.قوله : وهي فارسية كلها ا وقير إن التور عريب صحيح كما نقله اجلوهري عن اب»( هبامش اللسان : 1)
 بعدها يف القاموس : وَطس اٌت. (*)
 (  ا ا مجض  همة.2)
 ( اللسان : األطاس : األ افري.3)
 .379/  3( اجلمهرة 4)
 .368/  2( اجلمهرة 5)
 .«وأكرٍ وقد ذكره يف األساس يف الشا املعجمة ونصه : ما زا  فالن يف طفش ورفش ا يف نكاح »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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كةً  الطَّفَسُ و ، بالفَتْح ، الطَّفَاَسةُ و ، كذا في الُمْحَكم ،  َطِفَسةٌ  واألُْنثَى َطِفسٌ  ، َرُجلٌ  قََذُر اإِلْنَسانِ  ، وكذلك الطَّنَاَسةُ ، كما في العُباِب : ، ُمَحرَّ

ْد نَْفَسه وزاد األَْزَهِريُّ : َمخْ  إِذا لم يَتَعَهَّ ، وقال األَْزَهِرّي : أََراه يَتْبَع  ، كَكتٍِف : قَِذٌر نَِجسٌ  َطِفسٌ  وهو َشِريُّ : وثَْوبَه ،بالتَّْنِظيِف ، وزاَد الزَّ

 ، يهذا الَمْعنَى عن األَْزَهِرّي ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : التَّْطِفيس ، أَي قَِذٌر ، وزاَد الّصاَغانِيُّ : َطِفسٌ  النَِّجَس ، فيُقَال : فالٌن نَِجسٌ 

بـــــــــــــًا عِ و  هـــــــــــــَ ذح ا مـــــــــــــُ ُروســـــــــــــــــــــــــــَ ا بـــــــــــــه حـــــــــــــُ نـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــح

ٍض     بــــــــــَ ن طــــــــــَ رَتِي مــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــَ اال يـ يســــــــــــــــــــــــَ فــــــــــِ طــــــــــح  (1) تــــــــــَ
  

 .تَْطِفيسٌ  يقول ال يَْعتَِري َشبابِي

ً  ، بالَكْسر ، يَْطِلُسه الِكتَابَ  َطلَسَ  : [طلس] ليُْفِسَد َخطَّه ، فإِذا أَْنعَم َمْحَوه وَصيَّرهُ من الفُُضوِل الُمْستَْغنَى عنها وَصيَّره ِطْرساً  َمَحاهُ  : َطْلسا

سه ، كذا في األََساِس والتَّْهِذيِب ، ً  فقد َطرَّ  ، وهذه عن ابِن ُدَرْيٍد. كَطلََّسه تَْطِليسا

ْلسُ و ِحيفَةُ  الّطِ ْرس ، لُغَةٌ فيه  ، بالَكْسر : الصَّ ةُ  ،، كالّطِ ق األَْزَهِريُّ بينَهما. أَو الَمْمُحوَّ  ولم يُْنعَْم َمْحُوَها ، وبه فَرَّ

 ، وأَْنَشَد ابُن ِسيَده : ُطلُوسٌ  والَجْمعُ 

َتِسي و   الط ُلوَساَجوحِن َخرحٍ  َيكح
 يقول : كأَنََّما ُكِسَي ُصُحفاً قد ُمِحيَْت ِلُدُروِس آثاِرَها.

ْلسُ و  في لونَِها ُغْبَرةٌ. ابِ الَوِسُخ من الثِّيَ  : الّطِ

ْلسُ و  ولم يُقَيِِّد ابُن ِسيَده. .(2)، وفي التَّْهِذيِب : لتََساقُِط َشعَِره  فَِخِذ البَِعيِر إِذا تََساقََط َشعَُره ، وفي الُمْحَكم : ِجْلَدةُ  ِجْلدُ  : الّطِ

ْلسُ و ئُب األَْمعَطُ  : الّطِ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الذِّ

، منهما ، هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في ِكتابَْيه ، وقد َوقَع منه  الطَّْلسُ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ أَيضاً ، والَجْمُع : األَْسودُ  الطَّْيلََسانُ  بالفَتْح : ، الطَّْلسُ و

ه : تَْحِريٌف ، والصواُب على ما نَقَلَه األَْزَهِرّي ، عن ابنِ  ْلسُ و األَْسَوُد ،:  الطَّْيلََسانُ و الطَّْلسُ و األَْعَرابِّي ما نَصُّ ئُْب األَْمعَُط ،  الّطِ : الذِّ

ٍل فيه وال ُمَراَجعَ  ُطْلسُ  والَجْمعُ  ةً وقَلََّده الُمَصنُِّف من غير تَأَمُّ ه ، فَجعََل الّصاَغانِيُّ الواَو العاِطفَةَ َضمَّ ِحيَحِة ٍة لألُصُ ، منهما. هذا نَصُّ وِل الصَّ

اآلِتي ِذْكُرهما ،  الطَّْيلَِس و الطَّْيلََسانِ  األَْسوِد لَوَجَب ِذْكُره عند ِذْكرِ  الطَّْيلََسانِ  على ما َذَكَره بمعنَى الطَّْلسُ  ، وهذا منه غريٌب ، ولو كانَ 

ْل.  فتأَمَّ

.الَمْكتُ  ، مشدَّدةً : ِخْرقَةٌ يُْمَسُح بها اللَّْوحُ  الطَّالََّسةُ و َمْخَشِريُّ والّصاغانِيُّ  وُب ويُْمَحى بها ، نَقَلَه الزَّ

ً  ، نَقَلَه ابُن ِسيَده ، قال ابُن القَطَّاع : وقد : الثَّْوُب الَخلَقُ  األَْطلَسُ و  : أَْخلََق. َطِلَس َطلَسا

ئُْب األَْمعَطُ  : األَْطلَسُ و . وقال ابُن ِسيَده : هو الذي الذي تََساقََط َشعُره ، وهو أَْخبَُث ما يَُكون ، قاله الذِّ ،  فِي لَْونِِه ُغْبَرةٌ إِلى السَّوادِ  األَْزَهِريُّ

ً و َطلَُس ُطْلَسةً  ، وقد َطْلَساءُ  واألُْنثَى  ، كَكُرَم وفَِرَح ، نَقَلَهُ ابُن القَطَّاعِ. َطِلَس َطلَسا

 .أَْطلَسُ  من الثِّيَاِب وَغْيِرها : ُكلُّ ما َعلَى لونِهو

ُجُل إِذا ُرِمي بقَبِيحٍ  : األَْطلَسُ و  : (3)، عن َشِمٍر ، وأَْنَشَد األَْزَهريُّ  الرَّ

ُت و  لــــــــــــَ ِ َلســــــــــــــــــــــــــح يب  أَبطــــــــــــح ِ ُيصــــــــــــــــــــــــــح اح بــــــــــــَ وح  الــــــــــــثــــــــــــ 

امُ     يـــــــــــــــَ َدَأ الـــــــــــــــنـــــــــــــــِّ ه ِإَذا هـــــــــــــــَ يـــــــــــــــلـــــــــــــــتـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ  حـــــــــــــــَ

  
 .(4)أَراَد بالَحِليلَِة الَجاَرةَ 

.قلُت : البَْيُت ألَْوِس بِن َحَجٍر ،   واإِلنَشاُد لَشِمٍر ، كما قَالَهُ الّصاَغانِيُّ

ئِْب. كالَحبَِشّيِ ونحِوه الَِّذي األَْسَودُ  : األَْطلَسُ و  ، على التَّْشبِيه بلَْوِن الذِّ

ئِْب في ُغْبرةِ ثِيَابِه ، نقله ابُن ِسيَده. الَوِسخُ  : األَْطلَسُ و  الدَّنُِس الثِّيَاِب ، ُمَشبَّهٌ بالذِّ
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ئِْب في ُخْبثِه ، قال البَِعيُث : َكْلبٌ  : األَْطلَسُ و  ُشبِّه بالذِّ

ًة  َديــــــــــــ  ُروِ  غــــــــــــُ َد الشــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــح ُه عــــــــــــِ حــــــــــــَ بــــــــــــ   فصــــــــــــــــــــــــــَ

اٌف و     طـــــــــــَ اٍر عـــــــــــِ مـــــــــــّ اَلُب ابـــــــــــِن عـــــــــــَ لـــــــــــَ ُ كـــــــــــِ  َأطـــــــــــح

  
__________________ 

 وما أثبت عن التكملة.« .. . ال يعرتي من طبعي.. ومذنباً عشنا»( ابألصر : 1)
 لتساقرت شعره ووبره.( يف التهذيب : 2)
 ويف التكملة : وأنشد ِشر ألوس بن حجر.« وأنشد أبو عبيد»( يف التهذيب واللسان : 3)
 ( يف التهذيب : مل يرد حبليلته امرأته ا ولكنه أراد جارته الجي حتاله يف حلته.4)
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ئب. الّساِرقُ  : األَْطلَسُ و  ِلُخْبثِه ، ُشبِّه بالذِّ

 كما َسِمعَه. جاَء به ، بالَكْسر : يَْطِلسُ  ِء على َوْجِههبالشيْ  َطلَس من الَمَجاز :و

 بََصَره وَطَمَسه : َذَهَب به. َطلَسَ  ، عن ابِن عبّاٍد ، وفي األََساِس : بََصُره : َذَهبَ  َطلَسَ  من الَمَجاز :و

ً  بَِها َطلَسَ  من الَمَجاِز :و . َحبَقَ  : َطْلسا  وَضَرَط ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

لِّيسُ و يتٍ  ، الّطِ َواُب ، فإِنَّهُ  الطَِّليسُ  ، والَِّذي في التّْكِملَة : األَْعَمى ، كما في العُبَاب : كِسّكِ : الَمْطُموُس العَْيِن ، وقد َضبََطهُ كأَِميٍر ، وهو الصَّ

يٌل بالتَّْشِديِد فإِنَّه من ِصيَغِ الُمبَالَغَة وال يُنَا ْل.فسََّره بالَمْطُموس ، فهو فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، وأَّما ِفعِّ  ِسُب هنا ، فتأَمَّ

ْجِن  ُطِلسَ  يُقَال :و  فيه ، نَقَله الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. ، كعُنَِي : ُرِمَي بِهِ به في الّسِ

اُر الفَْقعَِسيُّ :الطَّْيلََسانُ  ، كَحْيَدٍر : الطَّْيلَسُ و  . قاَل الَمرَّ

ا أََر   مـــــــــَ ـــــــــَ اِ  ف ـــــــــَ ي ـــــــــخـــــــــَ ـــــــــل ي ل ُت رَأحســـــــــــــــــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــَرفـ  ف

لـــــــــــَ ِ     يـــــــــــح ٍة كـــــــــــالـــــــــــطـــــــــــ  مـــــــــــَ لـــــــــــح يِّ و ـــــــــــُ طـــــــــــِ
َ

 غـــــــــــرَي املـــــــــــ

  
، كاللَّْيث ، ولم يَْذُكِر الَكَسر إِال اللَّْيُث. قاَل األَْزَهِريُّ : قلت  وغيِره في الَمَشاِرقِ  ِعيَاٍض  القاِضي أَبِي الفَْضلِ  لَّالِم ، عن، مثلَّثَةَ ا الطَّْيلَسانُ و

انَصُّ : ولم أَْسَمْعه بَكْسِر الاّلِم لغيِر اللَّْيِث ، ونقل ابُن ِسيَده عن ابِن ِجنِّي أَنَّ األَْصَمِعيَّ أَْنَكَر الكَ  ِة ، وأَمَّ سَر ، ونََسبه الجْوَهِري إِلى العَامَّ

بكسِر العَْيِن ، إِنَّما يكوُن َمْضُموماً كالَخْيُزَراِن والَحْيُسماِن ، ولكن لّما  (1)تُْفتح الُمه وتُْكَسر ، ولم أَْسَمْع فَْيِعالن  الطَّْيلسانُ  اللَّْيِث فإِنّه قاَل :

ةُ  مَّ ّمِة. (2) [عليها]أَْختَْيِن واْشتََرَكتَا في َمواِضَع كثيرةٍ َدَخلَت الَكْسَرةُ صاَرت الَكْسرةُ والضَّ  انتهى. َمْدَخَل الضَّ

لم يَُطالعِ العَْيَن ٍض وغيِره َعِجيٌب ، وكأَنَّه فعُِلَم ِمْن هذا أَنَّ التَّثِْليَث إِنََّما َحكاهُ اللَّْيُث ، وغيُره تابٌع له في ذِلَك ، فعَْزُو المصنِِّف إِيّاه إِلى ِعيا

بٌ  لغةٌ فيه ، قيل : هو الطَّاِلَسانُ و ، فقيل : هو َضْرٌب من األَْكِسيَة ، الطَّْيلَِس و الطَّْيلََسانِ  وال التَّْهِذيب. واختُِلف في ، وُحِكَي عن  ُمعَرَّ

ْيلََسانَ  األَْصَمِعّيِ أَنَّ  يِن  تاِلَسانُ  فاِرِسيٌّ ، ِإنََّما هو وأَْصلُه ليَس بعََربِّيٍ  الطَّ يِن الُمْهَملة ، وفي بَْعِض نسخِ التَّْهِذيب بالّشِ ، فأَْعِرَب ، هكذا بالّسِ

. (3)الُمْعَجمة   ، وهكذا َضبََطه األُْرَمِويُّ

. يَتََطْيلَُسون ، ألَنَّ العََجَم هم الذين ، أَي إِنََّك أَْعَجِميٌّ  الطَّْيلََسانِ  يُقَال في الشَّتِْم : يا ْبنَ  من الَمَجازِ و َمْخَشِريُّ والّصاَغانِيُّ  ، نَقَله الزَّ

يَاِلَسةُ  جو .الطَّْيلَسانُ  وَرَوى أَبو ُعبَْيٍد عن األَْصَمِعّيِ ، قاَل : السُُّدوُس :  ، قال : وَجْمع والهاُء في الَجْمعِ للعُْجَمةِ  ، قال ابُن ِسيَده : الطَّ

 َجْمعاً. للطَّاِلسانِ  ولم أَْعِرف ، قال : الطَّيَاِلسُ الطَّْيلَِس 

ْيلَمِ  كثيُر البُْلدانِ  إِْقِليٌم َواِسعٌ  ، بفتح الاّلِم : َطْيلََسانُ و . من نََواِحي الدَّ  والَخَزِر ، نقله الّصاَغانِيُّ

واُب : أَثَُرهُ ، بالثاِء ، ففي التَّْكِملَة : يُقَال : أَْمُره : َخِفيَ  اْنَطلَسَ و أَثَُر الدَّابَِّة ، أَي َخِفَي ، وهو في  اْنَطلَس ، هكذا في سائِر النَُّسخِ ، والصَّ

 الُمِحيط عن ابِن َعبّاٍد هكذا.

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

َمْخشريُّ : تََطْيلَسو هب تََطلَّسَ  ، وقد الطَّْيلََسان : لغةٌ في الطَّاِلَسانُ   .(4) تََطلَّسَ و ، َذَكرُهَما ابن ِسيَده ، زاد الزَّ

 : ثَْوٌب من َحِريٍر منسوٍج ليس بعربِّيٍ. األَْطلَسُ و

 ، بالّضّم : َوِسَخةٌ. ُطْلسٌ  وثِيَابٌ 

 : األَْسوُد ، عن ابن األَْعَرابِّي. الطَّْيلََسانُ و

، إِذا بَِقَي من الِعَشاِء ساَعةٌ  أَْطِلَسةٌ و أَْطلَسُ  . وفي النََّواِدِر : َعِشيٌّ ُطلَسٌ و ُطْلَسةٌ  ، كُصَرٍد : ما َرقَّ من السََّحاِب ، يُقَال : في السََّماءِ  الطُّلَسُ و

 ُل هذا القَْول.أَْمَسْيُت ، وقائٌل يَقُول : ال ، والِّذي يَقُوُل ال يَقُو ُمْختَلٌَف فِيَها ، فقاِئٌل. يقوُل :

 ، صاِحُب الُمْسنَِد ، مشهوٌر ، َرَوى عن ُشْعبَةَ وغيِره ، وعنه بُْنَدار. الطَّياِلِسيُّ  وأَبُو داووَد ُسلَْيَماُن بُن داووَد بِن الَجاُرودِ 
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__________________ 
 .«فعيالن»( عن التهذيب واللسان وابألصر 1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 ومثله يف اللسان.« للشان»طبوع : ( يف التهذيب امل3)
 ( مل ترد يف األساس.4)
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ث عبُد الحميِد بُن ُموَسى بِن بايَِزيَد بِن ُموَسى َطالُسُ و ْروانِيُّ الّشاِفِعيُّ ثم الَحنَِفيُّ ،  الّطاِلِسيُّ  ، كَكابَُل : قَْريةٌ بِشْرَواَن ، منها الفَِقيهُ المحّدِ الّشِ

ْيُن َزَكِريَّا إِماُم الشَّْيُخونِي أََخَذ عن َشْيخ اإِلْساَلم ْحنَِة والزَّ  ة.َزَكِريّا ، والَجالِل السُّيُوِطّيِ والكافِيِجّيِ ، وأَجاَزه الشمُس بن الّشِ

 ، أَو ُهو الَكْوَسُج ، يَمانِيَةٌ. ُطْلسٌ  : الَخِفيُف العَاِرِض ، وُهم األَْطلَسُ و

ِد بِن أَْحَمَد بِن ُمَحّمِد بِن َسْلَماَن األَْوِسّي القُْرُطبِّي ، له القاسِ  (1): هو الَحافُِظ  الطَّْيلَسان وابنُ  الَجَواِهر الُمفَصَّالت في »ُم بُن محمَّ

ه أَبِي القَاِسِم بِن أَبِي غاِلٍب الشَّّراِط ، وأََجاَز لَه أَبُو القَاِسِم بُن َسْمُجو 575ُوِلَد سنة « الُمَسْلَسالتِ  ه ألُّمِ ن ، ونََزل بقُْرُطبَةَ ، ، وَرَوى عن َجّدِ

 .643وتُوفَِّي بها سنة 

ِلْمَساءُ  : [طلمس]  ، وقاَل الَمّراُر : ليَس بَِها َمنَاٌر وال َعلَمٌ  التي األَْرضُ  والَمّد ، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُشَمْيٍل : هي ، بالَكْسرِ  الّطِ

اَلَة  ُت الـــــــــفـــــــــَ فـــــــــح َعســــــــــــــــــــــ  دح تــــــــــَ قـــــــــَ الـــــــــَ ِمســــــــــــــــــــــَ لـــــــــح   الـــــــــطـــــــــِّ
ا    َلســـــــــــــــــــــــَ وحُم مِخحســـــــــــــــــــــــًا أَمـــــــــح ا الـــــــــقـــــــــَ يـــــــــهـــــــــَ رُي فـــــــــِ  َيســـــــــــــــــــــــِ

  
ْلِمَساءُ  قال اللَّْيُث :و ْرِمَساِء. الظُّْلَمةُ  : الّطِ  ِمثُْل الّطِ

، وقلَّده المصنِّف ، والصواُب بالتَّْحتِيَّة فيِهَما بدل النُّون  : ال َماَء بها ِطْلِمَسانَةٌ  أَْرضٌ  كذاو ، هكذا نقلَه الّصاَغانِيُّ ، : ُمْظِلَمةٌ  ِطْلِمَسانَةٌ  لَْيلَةٌ وَ 

 .ِطْلِمَسايَةٌ و ِطْلِمساَءةٌ  ، وكذِلك أَْرضٌ  ِطْلِمَسايَةٌ و ِطْلِمَساَءةٌ  ، يقال : لَْيلَةٌ 

 وَطْرَسم.، كَطْرَمَس وَطْلَسم  : قَطََّب َوْجَهه َطْلَمسَ  قال األَْزَهِريُّ :و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعليه :

ْلِمساءُ  قال ابُن ُشَمْيٍل : قِيُق ، وَرَواه أَبُو َخْيَرةَ بالراِء ، وقد تَقَدَّم. الّطِ  : السََّحاُب الرَّ

سَ و  اللَّْيُل كاْطَرفَّس. اْطلَمَّ

 الِكتَاَب : َمَحاه ، نقله ابُن القَطَّاع. َطْلَمسو ، كِطْرِمساَء ، نَقَلَه ابُن ِسيَده. ِطْلِمَساءُ  وليلةٌ 

دة بدل التحتية ، ثّم َوْزنُه كَسفَرَجٍل هو الِّذي في  كَسفَْرَجلٍ  ، بالتَّْحتِيَّة ، الطَّلَْهيَسُ  [طلهس] ، هكذا في النَُّسخِ ، وفي التَّْكِملَة والعُبَاِب بالُمَوحَّ

ا بعُد َعْزُوه إِلى اللَّْيُث ، وقال : تَّْكِملَة ، والصواُب بالَكْسِر كِقْنِديٍل. وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وأَورَده الّصاَغانِيُّ من غير َعْزٍو ، وسيأْتِي فيمال

ْلِهيِس  العَْسَكُر الَكثِيرُ  هو ْسِر ، والالُم والهاُء زائدتاِن ، والطَّْيُس : العدُد الكثيُر من ، الصواب كِطْهِليٍس ، بتقديم الهاِء وبالكَ  ، كِقْنِديلٍ  كالّطِ

 ٍء ، كما سيأْتي.ُكّلِ شيْ 

ْلِهيسُ و  ، َكأَنَّهُ من الطَّْلِس ، وهو األَْسَوُد. ُظْلَمةُ اللَّْيلِ  أَيضاً : الّطِ

كةً ، العََرقُ  اْطلَْنَسى : [طلنس] ، أَهمله الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان ، وأَوَرَده الّصاَغانِيُّ في َماَدة  ه: ساَل على الَجَسِد كلِّ  اْطِلْنساءً  ، ُمَحرَّ

 ، وَضبَط العََرَق بكسِر العَْيِن ، وَكأَنَّهُ َخَطأٌ ، وأَْوَرَده في العُبَاب عن اللَّْيِث كما للُمَصنِّف ، وأَنشد :« سال»ولم يَِزْد على  .«طلس»

ــــــــهــــــــ ــــــــي ل نحســــــــــــــــــــــَ  عــــــــَ ــــــــَ ل َرُ  اطــــــــح ــــــــعــــــــَ ُه ِإذا ال ــــــــَ ت دح  ا َوجــــــــَ

رَبُ     نــــــــح ِك عــــــــَ ٍك ِديــــــــَف يف املِســــــــــــــــــــــح  لــــــــه رِيــــــــُح ِمســــــــــــــــــــــح

  
ْمِرسُ  : [طمرس] . الطُّْمُروسُ  ، وفي الُمْحَكم : هو ، بالَكْسر : الَكذَّابُ  الّطِ  ، بالّضم ، وَجمع بينَُهَما الَجْوَهِريُّ

ْمِرسُ  قال اللَّْيُث :و  ُء.اللَّئِيُم الدَّنِي : الّطِ

 ، كالطُّْرُموِس. بالّضّمِ : ُخْبُز الَملَّةِ  الطُّْمُروسُ  الُمْحَكم :في و

ْمِرسُ و  ، نقلَه ابُن ِسيَده. الَخُروفُ   :(2) الّطِ

ْمِرَساءُ و ْرِمَساِء : الَهْبَوةُ بالنََّهارِ  ، بالَكْسِر والَمّدِ ، الّطِ قِيَق ، فإِنَّه الَِّذي في الُمْحَكم وغيِره. كالّطِ  ، وكأَنَّهُ يَْعِني به السََّحاَب الرَّ

ْمِرَسةُ و ْرِمَسِة. : االْنِقبَاُض والنُُّكوصُ  الّطِ  ، كالّطِ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ
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ْلَمة ، كالطُّْرُموَسِة ، نقله ابُن ِسيَده. الطُّْمُروَسةُ   : الظُّ

ّمِ : سُ الطُُّمو : [طمس] َحاءُ  ، بالضَّ  ، الدُُّروُس واالّمِ

__________________ 
 وما أثبت عن غاية النهاية يف طبقات القراء البن األثري.« ا افة بن  مد القاسم»( ابألصر 1)
 ويف التكملة : الط مرحوس.« والط رحموس»( يف اللسان : 2)
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ِر ا وكذِلك الط ُسوُم. َيطحِم ُ و  ا ابلّضّم ا َيطحُم ُ  يُقا  :  ا ابلَكسح
ً  الطَِّريُق والِكتَاُب : َدَرَس ، وفي الُمْحَكم : َطَمسَ  وفي التَّْهِذيب : َحى أَثَُره. َطَمَس يَْطُمُس ُطُموسا  : َدَرَس وامَّ

ً و  وأََزْلُت أَثََره ، يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى. : َمَحْوتُه َطَمْستُه َطْمسا

ً  ءَ الْشي َطَمْستُ و  َطَمسَ  وفي الُمْحَكم : (1) ُطِمَستْ  فَإَِذا النُُّجومُ  قولُه تعالى : ومنه وقال ابن القَطَّاع : أَْهلَْكتُه ، قيل : استأْصْلُت أَثََره. : َطْمسا

أَي َذَهَب  ُطِمَستْ   : َذَهاُب َضْوئَها ، ففي اآليَةِ الَكَواِكبِ  ُطُموسُ  َذَهَب َضْوُءه ، وكذا الْبِن القَطَّاعِ. وفي التَّْهِذيِب :: النَّْجُم والقََمُر والبََصُر 

 أَي ألَْعميناُهم. (2) (َعلى َأْعُيِنِهمْ ) لََطَمْسنا (َوَلْو َنشاءُ )َضْوُءها ونُوُرَها ، وكذا قوله تعالى : 

 : قَالُوا : صاَرْت ِحَجاَرةً ، وقيل : (4) َعلى أَْمواِلِهمْ  اْطِمسْ  (رَب ََّنا)بَمْعنَى الَمْسخِ ، ومنه قولُه تَعَالَى :  (3) الطَّْمسُ  قاَل األَْزَهِريُّ : ويكونُ و

ّجاُج : فيه ثاَلثةُ أَقواٍل : فَقَال ال (5) (ُوُجوهاً فَ نَ ُردَّها َعلى َأْدابرِها) نَْطِمسَ  (ِمْن قَ ْبِل َأنْ ) ، عن ابِن َعَرفَةَ. وأَما قولُه تَعَالى : أَْهلََكَها زَّ

ين. الَمْعنَى : ِمْن قَْبِل أَْن نُِضلَُّهم ُمَجازاةً لما ُهْم بَِجْعِل ُوُجوِهِهم كأَْقفائهم ، أَو بَجْعِلَها َمنَابَِت الشَّعِر كأَْقفَائِِهم ، أَو الُوُجوهُ ُهنَا تَْمثِيٌل بأَْمِر الدِّ 

 ِء : إِْذَهابُه عن ُصورتِه.الشَّي َطْمِس  عليه من الِعنَاِد. قال : وتَأِْويلُ 

 وَذَكَر الُمَصنُِّف في البََصائِر ما يَْقُرب من ذِلَك.

 ، من ُسُهوِلَها. د ، بَِطبَِرْستَانَ  ، َذَكَره الصاَغانِيُّ في األَّوِل والثّاِلِث : ، كُجَهْينَةَ وَسِفينَةٍ  ُطَمْيَسة أَو ، كأَِميٍر ، َطِميسٌ و

 ِء من بَِعيٍد ، وأَْنَشَد :: النََّظُر إِلَى الشَّيْ  الطَّْمسُ  : (6)، نَقَلَه ابُن ِسيَده ، وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد  ْينِه : نََظَر نََظراً بَِعيداً بعَ  َطَمسَ و

ِ  َورَاَء   الط مح ِ يـَرحَفُض لِلط مح
 ، نقله األَْزَهِريُّ ، وأَنشد البِن َميَّاَدةَ : : البَِعيدُ  الطاِمسُ و هذا نَصُّ األَزهرّيِ ، وفي الُمْحَكم : بَعَُد. الرُجُل : تَباَعَد. َطَمسَ و

يـــــــــــــــهـــــــــــــــا و  رحُف فـــــــــــــــِ ـــــــــــــــطـــــــــــــــ  اُر ال اٍة حيـــــــــــــــََ وحمـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

ِر     يــــــــــح وِت الــــــــــلــــــــــ  مــــــــــُ ةِ صــــــــــــــــــــــــَ ا ِ  طــــــــــاِمســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ  اجلــــــــــِ

  
 : بَِعيٌد ال َمْسلََك فيه. طاِمسٌ  َخْرقٌ  ، وفي الُمْحَكم : َطَواِمسُ  ج أَي بَِعيَدةٍ ال تَتَبَيَُّن ِمن بُْعٍد ،

َمْخَشِريُّ ، وقال ابُن القَطَّاع : أَي فاِسُده. القَْلِب : َميِّتُهُ  طاِمسٌ  َرُجلٌ  من الَمَجاز :و  ال يَِعي َشْيئاً ، قاله الزَّ

اجِ : ، : ذاِهُب البََصرِ  َمْطُموسٌ و ، كأَِميٍر ، َطِميسٌ  رُجلٌ و جَّ له َحْرُف َجْفِن  (7): األَْعَمى الِذي ال يَبيُن  الَمْطُموسُ  ونَقََل ابُن ِسيَده عن الزَّ

عينِه ، فال يَُرى ُشْفُر َعْينِه. ونَصُّ األَْزَهِرّي : الِذي ال يَتَبَيَُّن له َحْرُف َجْفِن عينِه 
َمْخَشِرّي : الذي ال  .(8)ال يَُرى ُشْفُر َعْينِه  (8) وقاَل الزَّ

 َشقَّ بين َجْفنَْيه.

َن ، وهو ِكنَايَةٌ ؛ ألَن الَحْزَر ال يَُكوُن َغاِلباً إِالّ بَوْضعِ الَجْفِن على   يَْطِمسُ َطَمسَ  وقد والتقديرُ  الَحْزرُ  ، بالفتح : الطََّماسةُ و بالَكْسر ، إِذا َخمَّ

 عليه. َطَمسَ  الَجْفِن ، كأَنَّه

ْسُم والِكتَابُ  اْنَطَمسَ و َحى واْنَدَرَس. تََطمَّسَ و الرَّ  : امَّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

َسه ً تَ  هللا َطمَّ  ، كذا في الُمْحَكم. َطَمَسه : ْطِميسا

 .(9)آِخُر اآلياِت التِّْسعِ ونَصُّ األَْزَهِريَّ : إِْحَدى اآلياِت  الطَّْمسُ و

 : داِرَسةٌ. ِطَماسٌ  وأَْربُعٌ 

سَ و  .َطَمَسه عليه : مثْلُ  َطمَّ
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 : التي َغطَّاَها السََّراُب فال تَُرى. الطََّوامسُ  يُّ :: التي تَْخفَى وتَِغيُب ، وهو َمجاٌز ، وقال األَْزَهرِ  الطَّواِمسُ  والنُُّجومُ 

 : َدَواِرُس. َطَواِمسُ  وِريَاحٌ 

 : الفََساُد. الطَّْمسُ و

__________________ 
 وابألصر والقاموس : وإذا حتريف. 8( سورة املرسالت اآية 1)
 .66( سورة ي  اآية 2)
 ( التهذيب : الطموس.3)
 .88اآية ( سورة يون  4)
 .47( سورة النساء اآية 5)
 .28/  3( اجلمهرة 6)
كذا وردت العبارة والصـــــواب « قوله ؛ ال يبا له ا عبارة اللســـــان : ال يبا حرف ا  ســـــقاط ال ا وهو الظاهر»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 7)

 .«له» سقاط 
 يف املوضعا.« عينيه»( يف التهذيب : 8)
 حا ُطم  عل  ما  فرعون بدعوته. السالمعليهوزيد يف اللسان : الجي أوتيها موس  « الجي أوتيت موس »ه : ( يف التهذيب زيد في9)
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اح : الطَّاِمِسيَّةُ و ِرمَّ  : َمْوِضٌع ، قاله ابُن ِسيَده ، وأَنشد الّطِ

مح و  عــــــــــاهنــــــــــَُ َر  َأ ــــــــــح رح تـــــــــــَ َك هــــــــــَ نــــــــــِ يــــــــــح عــــــــــَ رح بــــــــــِ ظــــــــــُ  انــــــــــح

ةُ     اِمســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــ  دُ  فــــــــــــــالــــــــــــــطــــــــــــــّ رحمــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ن  فــــــــــــــثـ  ُدوهنــــــــــــــَُ

  
 الغَْيُم النُُّجوَم ، وهو َمَجاز. َطَمسَ و

، ونَقََل الَجْوَهِريُّ عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، قال قُلت للعُقَْيِلّي :  أَو َخِفيٌف َرقِيقٌ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ، كعََملٍَّس : جافٌّ  َطَملَّسٌ  َرِغيفٌ  : [طملس]

 ً  .َطَملََّستَْينِ  قُْرَصتَْينِ  قَال : ؟هي أََكْلَت َشيئا

 نِّيِ عن ابِن عبّاٍد.هكذا في النَُّسخِ بالعين ، والصَّواُب في السَّْقيِ ، بالقَاف ، كما هو بخّطِ الّصاَغا : الدُُّؤوُب في السَّْعيِ  الطَّْملََسةُ و

. الِغلُّ  : الطَّْملََسةُ  قِيَل :و ءِ التَّلَطُُّف والتََّدسُُّس في الشَّيْ  : الطَّْملََسةُ و  ، نقله الّصاغانِيُّ

كةً  الطَّنَسُ  : [طنس] قالَهُ األَْزَهِريُّ ونونه كنُوِن نَْسٍط ُمْبَدلَةٌ من ميم ،  الظُّْلَمةُ الشَِّديَدةُ. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هو ، محرَّ

 وأَصلُه : الطَّْمُس أَو الطَّْلس.

ْنِفسةَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ هنا وَذَكرَ  َطْنفَسَ  : [طنفس] ياَدةِ ، وخالَفه النّاُس ، « ط ف س»ِعيف تركيب في تَضا الّطِ ، قضاًء على نونه بالّزِ

ةٍ َحتّى يَْكتُبَه الُمَصنُِّف باألَحْ  . قلت : وهذا ال يَْلَزم منه أَنَّ الَجْوَهِريَّ تََرَكه بَِمرَّ َمر ، ويُِريَهُ كأَنَّهُ ُمْستَْدِرٌك عليه ، وفيه كذا قالَهُ الّصاَغانِيُّ

 ْستَْعِمل هكذا كثيراً فَْليُتَنَبَّْه لذلك.نَظٌر وقد يَ 

ُجُل ، إِذا َطْنفَسَ  قال ابُن األَْعَرابِّي : يُقَال :  وُمَطْرفٌِس. ُمَطْنِفسٌ  ، كَطْرفََس ، فهو لَبِس الثِّيَاَب الكثيرةَ  كذا إِذاو َساَء ُخلُقُه بعَد ُحْسٍن. الرَّ

ِهما عن ُكَراعٍ ، ، ُمثَلَّثةَ الّطاِء والفاءِ  الّطْنفسةو ، وهي النُّْمُرقَةُ فوق  الطَّنَافِِس  بكسِر الطاِء وفتحِ الفاِء وبالعَْكِس : َواِحَدةُ  يُْرَوىو ، وبضّمِ

ْحِل. قيل :   النَُّسخِ : والُحُصر من َسعٍَف ، إِلى آخره.، وفي بَْعِض  من َسعٍَف َعْرُضه ِذَراعٌ  (1) ِللبُُسِط والثِّيَاِب وِلَحِصيرٍ  : الطَّنافِسُ  الرَّ

ْنِفُس بالَكْسرِ  ِدي والّطِ . ُء السَِّمُج القَبِيحُ : الرَّ  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

 َطْرِفَسةٌ ، عن ابن األَْعَرابِّيِ.ومُ  ُمَطْنِفَسةٌ  الّسَماُء ، إِذا اْستَْغَمَدْت في السََّحاِب الَكثِيِر ، كَطْرفََسْت ، فهي َطْنفََست

 .أَْطَواسٌ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، وفي الُمْحَكم : الِهاَلُل ، وجمعُه : القََمرُ  ، بالفتح : الطَّْوسُ  : [طوس]

ً  ءَ الْشي طاسَ  والَكْسُر ، يقال : الَوْطءُ  : الطَّْوسُ و  ، إِذا َوِطئَه وَكَسَره ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وكذلك الَوْطُس. َطْوسا

ً  ، يُقَال : ُحْسُن الَوْجِه ونََضاَرتُه : الطَّْوسُ و : القََمِر ، كذا في  الطَّْوِس  ، مأُْخوذٌ ِمن بَْعَد ِعلَّةٍ  ، إِذا َحُسَن َوْجُهه ونَُضر ، طاَس يَُطوُس َطْوسا

اغَ   انيُّ ألَبِي َعْمٍرو.التَّْهِذيب ، ونََسبَه الصَّ

ّم : َدَواُم الشَّيْ  ، الطُّوسُ و ، هكذا في سائِر النَُّسخ ، وفي بَعِضَها : َدَواُم الَمْشيِ ، وهو َغلٌَط فَاِحٌش ال أَْدِري كيَف اْرتََكبَه الُمصنُِّف  ءِ بالضَّ

الَمِشّيِ ، كما هو مضبوٌط بخّطِ أَبي السَّناِء األُْرَمِوّي في نُسخة التهذيب ،  مع َجاللِة قَْدِره ، ولعلَّه من تَْحِريف النُّسَّاخِ ، والصواُب : َدَواءُ 

كما َضبََطه األُْرَمِويُّ ، ومعناه  ونَسبه الّصاَغانِيُّ إِلى ابِن األَْعَرابِّي ، إِالَّ أَنّه َضبَط الَمْشَي ، بفتح فسكون ، وهو بكسِر الّشيِن وتشِديِد الياِء ،

َر قوُل ُرْؤبةَ : (2)ي البَْطَن ، وهو اإِلْذِريُطوس الذي تقدَّم للمصنِّف في الَهْمز َدَواٌء يَُمشِّ   ، وهو من أَْعَظم األَْدِويَةَ ، وبه فُّسِ

َ  الشــــــــــــــــــــــارِبــــــــَا  عــــــــح ــــــــَ الــــــــو كــــــــنــــــــُت بـ وســــــــــــــــــــــَ   الــــــــطــــــــ 
وســـــــــــــــــــــــــــا    ه َمســـــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــَ ثـــــــــــــح اَن ِإاّل مـــــــــــــِ  مـــــــــــــا كـــــــــــــَ

  
 ، وأَنَشَد ابُن ُدَرْيد : َدَواٌء يُْشَرب للِحْفظِ  ِل ُرْؤبَة :قيل : هو في قوو فاْقتََصر على بَْعِض ُحُروِف الَكِلَمة ،

 ابرِ ح َله يف ُشرحِب أَذحرِيطُوَسا
 ، أَي اإِلْذِريُطوَس ، وقد تَقَدَّم. الطُّوسَ  وقد تَقَدَّم ، وفي األََساِس : َشِرَب فاُلنٌ 

َي باسم َمِلِك  وميّة : ثِيَاذريطوس ، ُسّمِ  يُونَاَن ،وفي الرُّ
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__________________ 
 «.وكحصري» وعل  هامشه عن نسخة أخر  :« وا صريُ »( يف القاموس : 1)
 .«ذرط »( كذا ا وقد ورد يف 2)
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َيان ا وتـَرحِكيُبه من  ق ة ا وأَنه يـَنحَفُض من النِّســــــح ٌر من َغريحِ َمشــــــَ هِّ ٍة وعشــــــريَن رُكَِّب له ا وكاَن قبَر جالِيُنوس ا وأَنه ُمســــــَ مَخحســــــَ
 ُجزحًءا.

ثين ، مثل محّمِد بِن أَْسلَمَ  د ، م : ُطوسُ و  ، وغيِره. الطُّوِسّيِ  ، أَي بلٌد معروٌف بُخراساَن ، وقد نُِسَب إِليه َخْلٌق كثيٌر من قَُدَماِء المحّدِ

ِهما ،  َواسُ طُ و ُطوسُ  ، وفي الُمْحَكم : (1)، وضبطه ابُن ُدَرْيٍد بالضّمِ  كَسحاٍب : ع ، َطَواسٌ و : َمْوِضعَان ، وَضبََطه األُْرَمِوّي بَضّمِ

 وضبطه الّصاَغاِنيُّ أَيضاً بالّضّم ، فَظَهر من َجِميعِ هذه األَْقَواِل أَنَّ َضْبَط الُمَصنِِّف َخَطأٌ.

، بالّضّم ، على  ُطَواسٌ  ُمَصنِّف ، والصواُب ما في الُمْحَكم :، هكذا َضبََطه الّصاَغانِيُّ بالفَتْحِ ، فاْغتَرَّ به ال لَْيلَةٌ من لياِلي المَحاقِ  : َطَواسٌ و

 هو من لَيَاِلي آِخِر الشَّْهِر. ما َضبََطه األُْرَمِوّي ، وقَال :

ةُ  ، وفي الُمْحَكِم : به ، قال : : اإِلناُء يُْشَرُب فيه الطاسُ و  .(2)وقال أَبُو َحنِيفَةَ : وهو القَاقُزَّ

ياداِت ، ج : ُطَوْيسٌ  تَْصِغيُره َطَواِويسُ  ، َهمزته بََدٌل من واو ، لقْوِلهم : م َحَسٌن ، : طائرٌ  الّطاُووسُ و باْعتِقَاِد حذِف  أَْطَواسٌ  ، بعد َحْذِف الّزِ

يَاَدةِ ، قال ُرْؤبَةُ :  الّزِ

ــــــــ   ــــــــن ُ  ال ــــــــح ي ــــــــَ َو  بـ ــــــــَ ت مــــــــا اســــــــــــــــــــــح السح كــــــــَ اِم اأَلمــــــــح  عــــــــَ

ن      ِويــــــــــــُرهــــــــــــُ مــــــــــــَ  َتصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــد  ُر ال ثــــــــــــح َواسح مــــــــــــِ  َأطــــــــــــح

  
 ، وهِذه أَْعَرُف. َطَواِويسُ و

ُج :و جالِ   :(3) الطَّاُووسُ  قال الُمَؤّرِ  ، بلُغَِة الّشاِم ، وأَنشد : الَجِميُل من الّرِ

َت  نــــــــح وح كــــــــُ كــــــــاً  طــــــــاُووســــــــــــــــــــــاً فــــــــلــــــــَ لــــــــ  َت ممــــــــَُ نــــــــح كــــــــُ ــــــــَ  ل

ُ ولـــــــــــــكـــــــــــــنح     اح ضُ ُرعـــــــــــــَ قـــــــــــــَ نـــــــــــــح بـــــــــــــَ َت ألحٌم هـــــــــــــَ ـــــــــــــح  أَن

  
ً »هكذا أَْوَرَده الّصاَغانِيُّ ، وفي التَّْهِذيِب :   اللَّئِيُم ، وُرَعْين : اسُم رُجٍل. والَّألُْم :« ُمَملَّقا

ةُ  : الّطاُووسُ و قال : َمْخَشِرّي أَيضاً. الِفضَّ ةُ  : الّطاُووسُ و بلُغَِة اليََمِن ، ونقلَه الزَّ ، ونَصُّ األَْزَهِرّيِ والّصاَغانِّيِ :  فيَها التي األَْرُض الُمْخَضرَّ

 ، وفي التّهِذيِب : من الَوْرِد أَيَّاَم الّربِيعِ. ُكلُّ َضْرٍب من النَّْبتِ  َعلَْيَها ،

ٍد عبُد هللا ، من أَتْبَاعِ التّابِ  انِيُّ تَابِِعيٌّ بن َكْيَساَن اليَمَ  طاُووسُ و ِعين ، ، َهْمَدانِيٌّ ، من بَنِي ِحْميََر ، ُكْنيَتُه أَبو َعْبِد الْرْحمِن ، وَولَُده أَبُو محمَّ

َمْخَشِرّي : كان ُخلُقُ   .الّطاُووس يَْحِكي َخْلقَ  طاُووسَ  وفيه يَقُوُل الزَّ

 َعلَماً بواو واحدة ، كداُوَد. الطَّاُوسُ  اُر أَْن يُْكتَبَ قال الّصاَغانِيُّ : واالْختِيَ 

 .(4) : ة ببَُخاراءَ  َطَواِويسُ و

ى ُطَوْيسٌ و ً  كُزبَْيٍر : ُمَخنٌَّث ، كان يَُسمَّ ى بُِطَوْيٍس ويَُكنَّى طاُووسا ى بعَبْ  بأَبِي َعْبِد النَِّعيمِ  (5) ، فلّما تََخنََّث تََسمَّ ِد النِعيم ، وفي الّصحاحِ : تََسمَّ

 ، وقاَل في نَْفِسه :

يـــــــــــــــــــــــِم  عـــــــــــــــــــــــِ ُد الـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــح يِن عـــــــــــــــــــــــَ  ِإنـــــــــــــــــــــــ 

اُووسُ َأان     يـــــــــــــــــــــــــــــــمِ  طـــــــــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــــــــــــــِ  اجلـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

نح مَيح و  َبُم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأان َأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــــــمِ     طـــــــــــــــِ ِر ا ـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح ي عـــــــــــــــلـــــــــــــــ   ـــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ُل من َغنَّى في اإِلْسالمِ  وهو يُْضَرب بالَمِدينَِة ، ونَقَر بالدُّّفِ الُمَربَّعِ ، وكاَن أََخَذه من َسْبيِ فاِرَس ، وكان َخِليعاً يُْضِحُك الثَّْكلَى الَحْزنَى. و أَوَّ

ماً. طاُووس ، قال ابُن ِسيَده : وأَُراه تَْصِغيرَ  ُطَوْيٍس  أَْشأَُم ِمنْ  ويُقَال : به الَمثَُل في الشُّْؤِم ،  ُمَرخَّ

ي كانَْت تَْمِشي  ُروا ما أَقُوُل ،: يا أَْهَل الَمِدينَِة تََوقَّعُوا ُخُروَج الدَّّجاِل ما ُدْمُت بَْيَن ظْهَرانِْيُكْم ، فإِذا ُمتُّ فقد أَِمْنتُم ، فتََدبَّ   يَقُولَكانَ و إِن أُّمِ

، رِضَي هللا  ، وفََطَمتْنِي يوَم ماَت أَبو بَْكرٍ  وسلمعليههللاصلىَت فِيَها َرُسوُل هللا َولََدتْنِي في اللَّْيلَِة التي ما ، ثمّ  بالنَّمائِِم بيَن نَِساِء األَْنَصارِ 
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، رضي هللا تعالى عنه ، فكان ُعْمُره إِْذ ذاك ثالَث  وبَلَْغُت الُحلَُم يوَم َمات ُعَمرُ  تَعَالى عنه ، فكان ُعْمُره إِذا َذاك َسنَتَْيِن وأَْربَعَةَ أَشهر ،

جُت يوَم قُتَِل ُعثَْمانُ  سنةً َكَواِمَل ،َعْشَرةَ   ، رِضَي هللا عنه ، فكاَن ُعْمره إِذ ذاك أَْربَِعيَن سنةً ، وُوِلد لي يوَم قُتَِل عِليٌّ  ، عنههللارضي،  وتَزوَّ

 : اللُهمَّ أَِعْذنا من باَلئَِك. ؟!في الشُّْؤمِ  فَمْن ِمثِْلي

ِريوَحِديثُه هذا كما أَْوَرَده  َمْخَشِرّي ، وَشْرحِ الَمقَاَماِت للّشِ  ِشّي.الُمَصنِّف ُمْستَْوفًى في َمْجَمعِ األَْمثَاِل للَمْيَدانِّي ، والُمْستَْقَصى للزَّ

__________________ 
 .29/  3( اجلمهرة 1)
 ( اللسان : القاقوزة.2)
 ما ابألصر يواف  التكملة.( يف التهذيب واللسان ورد ا هنا ويف الشاهد ا الطاءوس ابهلمز. و 3)
 ( يف القاموس : ببخار .4)
 ( عن القاموس وابألصر وتكىن.5)
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سُ و  ، قال ُرْؤبَةُ : ُء الَحَسنُ ، كُمعَظٍَّم : الشَّيْ  الُمَطوَّ

َُطو سِ أَزحَماَن ذاِت الَغبحَغِب 
 امل

سٌ  ويُقَال : َوْجهٌ   ، أَي َحَسٌن ، قاَل أَبو َصْخٍر الُهَذِليُّ : ُمَطوَّ

َذٍر  ِذي عـــــــــــــــُ يب بـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح يب قــــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  ِإذح َتســـــــــــــــــــــــــــــح

رحمِ     َك كـــــــــــــــالـــــــــــــــكـــــــــــــــَ ج  املِســـــــــــــــــــــــــــــح اٍف ميـــــــــــــــَُ  ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

و سٍ و  طــــــــــــــــــَ ُه  مــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــُ َدامــــــــــــــــــِ ٍر مــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

مِ     هـــــــــــــــــح ٍب عـــــــــــــــــاٍر وال جـــــــــــــــــَ  ال شـــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــِ

  
سُ و ن الُمَهْنِدس ما ، لم أَِجْد له ِذْكراً في َمعَاِجِم الصَّحابَِة وال في التَّْبِصيِر للحافظ ، فْليُْنَظْر ، ثُمَّ رأَيُُت في كتاِب الُكنَى الب َصَحابِيٌّ  : الُمَطوَّ

ه : أَبُو ِس  نَصُّ س ، ويُقَال : ابنُ  الُمَطوَّ ِس  نَّ اسَمه عبُد هللا بنُ ، عن أَبِيِه ، ُرِوي عن َحبِيِب بِن أَبِي ثَابٍت ، قال : إِ  الُمَطوَّ ، أُراه ُكوفِيّاً  الُمَطوَّ

ِس  ثِقَةً ، قال البَُخاِرّي : اسمه عبُد هللا بنُ  ى ، وقال أَبو داوود : اْختَلَف على ُسْفيَاَن وُشْعبَةَ أَبُو الُمَطوَّ س ، وقال أَبو حاتم : ال يَُسمَّ  الُمَطوَّ

س وابنُ  ه : أَبُوالُمَطوَّ يوان للذََّهبِّيِ ما نَصُّ  الَمّكّي ، عن أَبيه ، قال ابُن ِحبَّان : ال يَُجوز أَن يُْحتَجَّ به. الُمَطّوس . ورأَْيُت في الّدِ

سَ  ما أَْدِري أَينَ  ال :يُقَ و  أَي أَين َذَهَب به. قال : وكذِلك : أَيَن َطَمَس ،« به»، وليَس في التَّْهِذيِب لفُظ  به َطوَّ

َستِ  قال األَْصَمِعيُّ :و ُ  تََطوَّ . تََزيَّنتْ  ، إِذا الَمْرأَة  ، نقلَه ابُن ِسيَده والّصاَغانِيُّ

 ْريَةُ التي تقدَّم ِذْكُرَها قَِريباً ، فإِعاَدتَُها تَْكَراٌر ُمِخلٌّ ال يَْخفَى.، وهي القَ  : د ، ببَُخاَرى الطََّواِويسُ و

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

س سُ و َحْوَل الَحَماَمةِ  (1) [بذنبه]: التَّنَفُُّش ، يُقَال : الَحَماُم يَْكَسُح  التََّطوُّ  لها ، أَي يَتَنَفَُّش. يَتََطوَّ

َهاُب العََجِميُّ في ذيل اللُّّب ، نقالً عن ابِن َخلِّكاَن ، في ترجمِة أَبِي الفَْضِل الِعَراقِّيِ : لم أَعلم نِْسبَةَ  ، قال الطاُووِسيُّ و إِلى أَّيِ  الّطاُووِسّيِ  الّشِ

 التَّابِِعّي ، فلعله منهم. انتهى.بِن َكْيَساَن  طاُووس ٍء ، وسِمْعت َجَماَعةً من فُقهائَهم ينتَِسبُون هكذا ، ويزُعُمون أَنهم من نَْسلِ َشيْ 

لَقَّبَه بذِلَك ،  وسلمعليههللاصلى الَحَرَمْيِن : لَقُب قُْطِب الشَِّريعِة أَبِي الَخْيِر إِْقبَاٍل الَكْلبِّيِ ، مقاُمه بأَبَْرقُوه ، يزُعُموَن أَنَّ النَّبِيَّ  طاُووسُ و قلت :

يَرَوانِّيِ  بفَاِرَس ، أَكبُرهم  الطاُووِسيَّةُ  اآلِخِذ عن ُجنَْيٍد البَْغَداِدّيِ ، َرِضَي هللا تعالى عنه ، وإِليه اْنتَسبَت الطائفةُ وهو تلميذُ أَبِي الَحَسِن الّسِ

يِن أَحمُد الصافِيُّ  ُد بُن  الطاُووِسيُّ  شيُخ الشُّيُوخِ َصِفيُّ الّدِ يِن أَبو الفَْضِل محمَّ عبِد القَاِدِر بِن عبِد الَحّقِ بِن األَبَْرقُوِهيُّ ، ومن ولِده ِغياُث الّدِ

، وأَجاز له ابُن أَُمْيلَةَ ،  عبِد القَاِدر بِن عبِد الّسالِم بِن أَْحَمَد بِن أَبي الَخْيِر بِن محّمد بِن أَبي بكر ، ابن الشيخ أَحمد الصاحب ، سمع عن أَبيه

 .812ة والّصالُح ، والِعزُّ بُن َجماَعةَ والياِفِعّي ، مات بِشيَراَز سن

ْدِر أَبي إِسحاَق إِْبَراِهيَم ، وأَجازَ  ه الصَّ  له ابُن أَُمْيلَةَ والصَّالُح ابُن أَبِي وأَخوه الَجالُل أَبو الكرم عبُد هللا بُن عبِد القادر ، قََرأَ على أَبِيِه وعّمِ

 .833َعْمٍرو ، والُمِحبُّ ، وابُن راِفعٍ ، وابُن َكثِيٍر ، تُوفِّي سنة 

يِن أَبو نَْصٍر عبُد الّرْحمِن بُن عبِد القاِدِر ، حدََّث عن أَبيِه. وأَخوُهَما  الثاِلُث َظِهيُر الّدِ

ْيه ، والسيِِّد الشَّ  يِن أَبُو العَبّاِس أَْحَمُد بُن عبِد هللا ، حدَّث عن أَبِيه وَعمَّ الَجَزِرّيِ ِريف الُجْرَجانِّيِ ، وأَجازه ابُن وَولَُد الثانِي الحافُِظ ِشَهاُب الّدِ

 وآخُرون. وبالجملَِة فهم بيُت َجاللٍة وِريَاَسٍة وَحِديٍث.

 لُحْسِن َوْجِهه وَجَماِله.: لَقَُب أَبِي عبِد هللا محّمِد بِن إِْسَحاَق بِن الَحَسِن بِن ُمَحّمِد بِن ُسلَْيَماَن بِن داووَد بِن الَحَسِن الُمثَنَّى ؛  الطَّاُووسُ و

ين أَبو المظفَّر عبُد الكريم بن أَحمد بن موسى بن الحسن ، عُ  ، له أَقواٌل في الفّنِ  طاُووس ِرف بابنِ ومن َولَِده اإِلماُم النَّّسابة ِغياُث الّدِ

 ُمْختَارةٌ.

يِن أَبو القَاِسِم عليُّ بُن ُموَسى بنِ  ه اإِلمام صاِحُب الَكَراماِت َرِضيُّ الّدِ ، نَِقيُب النُّقَبَاِء بالِعَراِق ، وهو الَِّذي كاتَبه الَمِلُك األَْمَجُد  طاُووس وعمُّ

.الحسُن بُن داووَد بِن ِعيَسى األَيُّ   وبِيُّ

ُد بُن الَحَسِن بِن ُموَسى بنِ  ين ُمَحمَّ النَِّقيب ، وهو الذي َخلَّص الِحلَّةَ والنِّيَل والَمْشَهَدْيِن من يَِد ُهالُكو ، فلم تُْنَهْب  طاُووس وابُن أَِخيِه َمْجُد الّدِ

 ولم تُبَْح كسائِِر البِالد. وفيِهم َكثَْرةٌ ليس هذا َمَحلَّ ِذْكِرهم.
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ِد بن أَْحَمَد بِن َطْوقٍ  ُد بُن محمَّ الحافَِظ ابَن  (2)من أَصحاب الفَْخِر بن البَُخاِرّيِ ، وأَجاَز  (1)الَكاتُب ، َسِمَع الَكثِيَر  الطََّواِويِسيُّ  والشَّْمُس محمَّ

 .797َحَجٍر في سنة 

 إِلى العَْلقَِمّي ، وإِلى الدَّغُّوم ، وإِلى أَبِي َعْمرٍو. : فََرٌس نَِجيٌب ويُْنَسب الطَُّوْيسُ و

األَْنَدلُِسيُّ الكاتُِب ، هكذا َضبََطه أَبو َحيّان تُوفِّي  الطَّْوسيُّ  ، بالفَتْح : قريةٌ من أَعماِل َغْرناَطةَ ، منها ِإسحاق بن إِْبَراِهيَم بِن عاِمرٍ  َطْوَسةُ و

 .650سنة 

ِد بِن إِْبَراِهيَم بِن عاِمرٍ  وقَريبُه أَْحَمُد بِنُ   .660، ذَكَره ابُن َعْبِد الَمِلك ، تُوفِّي سنة  الطَّْوِسيُّ  عبِد هللا بِن ُمَحمَّ

 بُن طاِلٍب البََجِليُّ ، رَوى عن أَبِيه. ُطوِسيُّ  وفي األَسماِء كالنََّسِب :

يِن المُ  ُطوَسى وفَْرَوةُ بِن ُزبَْيد بنِ  .الَمَدنِّي ، بفتحِ الّسِ  ْهَملَة ، عن عاِئَشةَ بنِت َسْعٍد ، وعنه الَواقِِديُّ

 ، بالّضّم : قريةٌ بِمْصَر من أَْعَمال الِجيزة. الطُّوسُ و

والِميم ، وقِيَل : بكسِر الِميِم ، كما هو الَمْشُهوُر اآلن. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللساِن  ، بضّمِ الطاِء والهاءِ  ُطُهْرُمسُ  : [طهرمس]

في  ، عن ابِن َوْهٍب. قال الّداَرقُْطنِيُّ : َكذَّاٌب ، كذا الطُُّهْرُمِسيُّ  منها إِْسَحاُق بُن َوْهبٍ  من أَْعَمال الِجيَزةِ ، ة بِمْصرَ  والّصاَغانِيُّ ، وهي :

 ِديَواِن الذََّهبِّيِ.

حمِن بِن عبِد الَكِريمِ  لَِفّي. الطُُّهْرُمِسيّ  وعبُد القَِوّيِ بُن عبِد الرَّ  ، وغيُرهما ، األَِخيُر َسِمَع على ِسْبط الّسِ

 ويُقَال : َراِسخاً أَْو َواِغالً. إِّما َدَخَل فِيَها إِذا، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، ونقل الّصاَغانِيُّ عن أَبِي تَُراٍب قال :  في األَْرِض ، كمنَعَ  َطَهسَ  : [طهس]

 ، كذا في العُبَاب والتَّْكِملَة. َذَهَب وذُِهَب به ، أَي أَْينَ  به ُطِهسَ  أَْينَ و َطَهسَ  ما أَْدِري أَْينَ 

ْهِلسُ  : [طهلس] ْهِلسُ  ، ونَصُّ اللَّْيِث : الَكثِيُف. ثّم قولُه :  الَكثِيرُ العَْسَكرُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو ، بالَكْسرِ  الّطِ ، هكذا هو  الّطِ

ْهِليسُ : في سائِِر النَُّسخ ، وصوابُه  في نَّصِ اللَّْيِث ، كما نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، ولما تقّدم أَّن الَهاَء والاّلَم زائَِدتَاِن ،  (3)، بزيادةِ الياِء ، وقال  الّطِ

ْلِهيس ، بتقديِم الاّلم لَه الطَّْيُس ،فإِنَّ أَصْ   ، كما تقدَّم ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : كالّطِ

َفاًل ِطلحِهيَسا   (4)َجحح
نَُسخ العَْيِن في هذه وقد حصل للمصنِّف في طلهس َخْبٌط في التَّْحِريِر قد نبَّْهنَا عليه ُهناك ، فَْليُتَنَبَّْه لذلك ، وأَْصُل االْختِالِف حصَل من 

ْلِهيُس ، بتقديِم الاّلِم ، وفي بَْعِضَها الطَّلَْهبَُس ، كَشَمْرَدٍل ، بتقديم الالِّم أَيضاً  َدة.الَكِلَمة ، ففي بعِضَها : الّطِ  وبالُموحَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

. تََطْهلَسَ   وتََهْطلََس : َهَرْوَل واْختَاَل ، نقله الّصاَغانِيُّ

 الكثيُر من الطَّعَاِم والشََّراِب والعََدِد ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ لُرْؤبَةَ : الطَّْيسُ  ، كذا في التَّْهِذيِب ، وفي الُمْحَكم : : العََدُد الَكثِيرُ  الطَّْيسُ  : [طيس]

ــــــــــــِد  ِدي ي كــــــــــــعــــــــــــَ وحمــــــــــــِ ــــــــــــَ َددحُت قـ ــــــــــــح ِ عــــــــــــَ ي ــــــــــــطــــــــــــ    ال
ي    يحســـــــــــــــــــــــــــِ راُم لـــــــــــــَ وحُم الـــــــــــــكـــــــــــــِ َب الـــــــــــــقـــــــــــــَ  ِإذح َذهـــــــــــــَ

  
 أَراد بها : َغْيِري.

: ما  الطَّْيسُ  ، وفي الُمْحَكم : الطَّْيِس  األَنام ، فهو من َوْجِه األَْرِض من (5)وفي التهذيب : َعلى  ُكلُّ ما فِي ، فقيلَ  الطَّْيِس  اْختُِلَف في تفسيرِ و

، وليس في نَّصِ األَْزَهِرّي  (6) أَو هو َخْلٌق َكثِيُر النَّْسِل كالذُّبَاِب والسََّمِك والنَّْمِل والَهَوامِّ  وفي التَّْهِذيِب : التَُّراِب والقَُمامِ  َعلَى األَْرِض من

 ِميعِ األَنَام.وعبارةُ الُمْحَكم : وقِيَل : ما َعلَْيَها من النَّْمِل والذُّباِب وجَ « السََّمك»ِذْكُر 

 من الَمعَانِي التي ذُِكَرْت. في الُكلِّ  بزياَدةِ الالم ، وسيُْذَكُر في َمَحلِّه إِْن شاَء هللا تَعَالى ، البَْحُر ، كالطَّْيَسلِ  : الطَّْيسُ  أَو

__________________ 
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 ( عن املطبوعة الكويتية وابألصر الكنز.1)
 .«وأجازه»وابألصر ( عن املطبوعة الكويتية 2)
لي  : العســكر الكثيف « وهو قوله : وقا  ا كذا ابلنســخ ولعر الظاهر :»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3) ا ونص التكملة : وقا  الليث : الطِّهح

 وأنشد :
 .... حجفال طهليسا

 ومثله يف اللسان عن التهذيب يف الرابعي نقاًل عن الليث.

 ( يف اللسان : طهليسا.4)
 .. يف التهذيب : كر من عل  وجه( 5)
والعبارة واردة يف القاموس « يف نســــــــــخة املو املطبوعة املصــــــــــرية واهلندية ا بعد قوله : واهلوام ا أو دقا  الرتابِ »( هبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 6)

 املطبوع الذي بيدي.
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ْمِل والَماِء  ٍء ،، وسيأْتي أَنَّ الطَّْيَسَل هو الماُء الَكثِيُر واللَّبَُن الكثيُر ، وقيل : الَكثِيُر من كّلِ شيْ  ءٍ َكثَْرةُ ُكّلِ شيْ  والطَّْيَسُل : الطَّْيسُ  أَو من الرَّ

 ، كالطَّْيَسل. وغيِرهما

 : كثيرةٌ. أَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لألَْخَطل. َطْيسٌ  وِحْنَطةٌ 

ا  زَارِعــــــــــــــــــــَ
َ

ا رَاَذاَن واملــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــَ وا لــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــ   خــــــــــــــــــــَ

ًة و     طـــــــــــــَ نـــــــــــــح يحســـــــــــــــــــــــــــاً حـــــــــــــِ ا طـــــــــــــَ عـــــــــــــَ رحمـــــــــــــًا اينـــــــــــــِ  وكـــــــــــــَ

  
 ، من أَْعَماِل إِْشبِيليَةَ. د ، باألَْنَدلُِس  كما َضبََطهُ الّصاَغانِيُّ : (1)بالَكْسِر  ِطيَسانِيَّةُ  ، هكذا في النَُّسخ ، والّصواب : َطْيَسمانِيَّةُ و

ً  ءُ الّشيْ  طاسَ و  ، كذا في التَّْهِذيِب. َكثُرَ  : يَِطيُس َطْيسا

 ر العافص
 مض السا

وأَْنَكَره الّصاَغانِّي  ويُْفتَح ، أَي بالّضّم ، ِلعََوِز البِنَاِء على فَْعلُوٍل ، وَصْعفُوٌق ناِدٌر ، والَخْرنُوُب ُمْستَْرَذٌل ، ، كُحْرقُوٍص  ُعْبُدوسٌ  : [عبدس]

َب الّضمَّ ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهرّي ، وهو بُن  ُعْبُدوسُ  بُن َخالٍّد ، وأَبُو الفتح ُعْبُدوسُ  ، كِمْنبٍَر ، منهم ِعْبَدسٌ  ك، وكذل من األَْعاَلمِ  ، وصوَّ

ِد بنِ  الَهَمَذانِّي  ُعْبُدوٍس  ُمَحمَّ
ُث. ُعْبُدوٍس  وغيُرهما. وعبُد هللِا بُن محّمِد بِن إِْبَراِهيَم بنِ  (3)، شيُخ أَبِي علّيٍ الُموِسياباِذّي ،  (2) :  ويقال الَمحّدِ

ين زائَدةٌ  إِنَّ َوْزنَه فُْعلُوٌس ، وهو قَْوُل َمن فَتَح العين ، قاَل الّصاَغانِيُّ : وال يُْلتَفَت إِلى « ع ب د»، وقد تَقَدَّم ذلك أَيضاً للمصنِّف في  والّسِ

 هذا القَْوِل.

د : ، كَجْوَهٍر : اسم ناقٍَة َغِزيرةٍ  َعْوبَسٌ  : [عبس]  ، قال الُمَزّرِ

َرًة  قــــــــــــح ــــــــــــَ ِن نـ غــــــــــــح ــــــــــــُ ا ذاَ  مل يـ نــــــــــــَ ــــــــــــح ا رأَيـ مــــــــــــ   فــــــــــــلــــــــــــَ

ِب     ا لـــــــــه ذا َوطـــــــــح نـــــــــَ بـــــــــح بـــــــــَ بـــــــــَ َ صـــــــــــــــــــــــَ وح ا عـــــــــَ عـــــــــَ  َأمجـــــــــحَ

  
ً  َوْجُهه َعبَسَ و ً و يَْعِبُس َعْبسا ً كعَبََّس  َكلََح ، ، من َحّدِ َضَرَب : ُعبُوسا ً  َوْجُهه َعبَسَ  . وقِيَل :تَْعبِيسا  قَطََّب ما بَْيَن َعْينَْيِه. ورُجلٌ  : َعبَّسو َعْبسا

ً و .عابِسٌ  د للُمبَالَغَِة ، ومنه قَِراَءةُ َزْيِد بِن َعِلّيٍ  َعبّاسٌ و ُمعَبِّسٌ  فهو َعبَّس تَْعبِيسا هَ َوْجَهه. ُشّدِ فإِْن َكَشَر عن أَْسنَاِنه  (4) (َوتَ َوىّل ) َعبَسَ  ، إِذا َكرَّ

 فهو كاِلٌح.

 : الَكِريهُ الَمْلقَى والَجْهُم الُمَحيَّا. العَبَّاسُ  وقيل :

ْحمِن بن ُسلَْيٍم الكَ  العابِسُ و ِحيِم ، وقال يَْمَدُحه : ، نَقَلَه الّصاَغانيُّ عن ابِن الكلبّيِ ، وفي ِشعر الفََرْزَدِق : ْلبِيّ : َسْيُف عبِد الرَّ  عبد الرَّ

َرد    ـــــــــَ ُه  عـــــــــاِبســـــــــــــــــــــــاً ِإذا مـــــــــا تـ فـــــــــُ يـــــــــح  فـــــــــاَض ســـــــــــــــــــــــَ

ا     مـــــــــَ َبســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ ه ِإن تـ ـــــــــَ ي مـــــــــال طـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــُ اًء ويـ (5)ِدمـــــــــَ
 

  
َي الرُجلُ  العَبّاِس و كالعَبُوِس  الِذي تَْهُرُب منه األُسود ، وقال ابن األَْعرابّي : األََسدُ  : العَابِسُ و ً  ، قال ابُن األَْعَرابِّي : وبه ُسّمِ  .َعبَّاسا

َء أَراَد أَن يَْجعََل الرجَل هو الشيْ  ، فإِنَّما العَبّاسُ  ، فهو يُْجِريه ُمْجَرى َزْيٍد ، وَمن قَال : َعبّاسٌ  : اسُم َعلٍَم ، فَمن قال : العَبّاسو َعبّاسٌ  قلت :

ت الالُم فيها بعَد النَّْقِل ، العَبّاسُ  بعَْينِه ، قال ابن ِجنِّي : فَْت بالَوْضعِ ُدوَن الالِم ، وإِنما أُِقرَّ وكونَِها  وما أَشبهه من األَْوَصاِف الغاِلبَِة إِنَّما تَعرَّ

 [.َل النَّْقلِ قب]أَعالماً ُمَراعاةً لمذهِب الَوْصِف فيها 

ى َعابِسٌ و َب في هللا تَعَالَى. : َمْولَى ُحَوْيِطِب بِن َعْبِد العُزَّ ن ُعذِّ  ، قيَل : إِنّه من السابِقيَن وِممَّ

ح به أَبُو الوفاِء الِحلِّيُّ في التَّذْ  بُن َربِيعَةَ  عابِسُ و ِرين ، قيل : إِنه ُمَخْضَرٌم ، كما َصرَّ . روى عنه الغَُطْيِفّي : من الُمعَمَّ ِكَرة ، وقيل : َصَحابِيٌّ

 ابنُه عبد الرحمن.

، َرِضَي هللا  صحابِيُّونَ  ، واألَّوُل أَكثُر ، عابٍِس  بنُ  َعْبسُ  أَْو هو الِغفَاِريُّ ، نََزَل الُكوفَة ، روى عنه أَبو َعْمرو َزاَذانُ  َعْبٍس  بنُ  عابِسُ و

 عنهم.

.، وف : ة بنَْهِر الَمِلكِ  العَبَّاِسيَّةُ و  ي خاِلِص بَْغَداَد أُْخَرى ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ
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يَْت بعَبَّاَسةَ بنِت أَْحَمَد بِن ُطولُونَ  َشْرِقَها ، على َخْمَسةَ عشَر فَْرَسخاً من القاِهَرة ، د ، بِمْصَر في : العَبّاِسيَّةو  ، والَمْعُروُف اآلن : ُسّمِ

 ، من غيِر ياٍء ، كما َضبَطه العَبّاسةُ 

__________________ 
 ( ويف معجم البلدان طيسانية ابلكسر وبدون ميم بعد السا.1)
 .«اهلمداين»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 ويف اللباب : هذه النسبة إىل موسياابذ وهي إحد  قر   ذان.« املرسيباذي»( عن اللباب وابألصر 3)
 ( اآية األوىل من سورة عب .4)
 وما أثبت عن الديوان.« إن تتبعا»ابألصر ( 5)
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ؤّرِِخا. ومنها اأَلِمرُي  ّمُد بُن  م د بِن َأمححََد بِن عبِد الوه ابِ 
ُ
َخاِوي  وغريُه من امل ي   الســـ  ا  838ا ُوِلَد هبا ســـنة  الَعّباســـِ

َض الُبخارِي  وحَتَو َ  هو وَأُخوه الِعَماُد عبُد الر ز اِ  مض َأِخيِهَما التاِج عِبد ا َر ا فَبَخذ عن الَعَلِم البُلحِقييِنّ ا ولَِ لوه اِب ِإىل ِمصح
 .887يف الظّاِهرِي ة الَقِدميِة ا ماَت سنة 

 ة قُْرَب الطائِف. : العَبّاِسيَّةو

ً  قولُه تَعالَى :و ً  يَْوما ً  ، (َقْمَطرِيراً ) (1) َعبُوسا  : َشِديٌد ، ومنه َحِديُث قُّسٍ : َعبُوسٌ و عابِسٌ  ُل : يومٌ ، ويُقَا منه الُوُجوهُ  تَْعبِسُ  أَي َكِريها

 َعُبوسِ يـَبحَتِغي َدفحَض أَبحِس َيوٍم 
 فيه ، فأَْجَراهُ صفةً على اليَْوِم ، كقوِلِهم : ليٌل نائٌِم ، أَي يُنَاُم فيه. يُعَبَّسُ  هو ِصفَةٌ ألَْصحاِب اليَْوِم ، أَي يومٍ 

َكةً : ما تَعَلََّق بأَْذنَاِب اإِلبِِل ِمْن أَْبواِلَها وأَْبعَاِرها العَبَسُ و  من وعلى أَْفَخاِذَها ، وذلك إِنَّما يَُكونُ  يَِجفَّ عليها ، قاَل أَبو ُعبَْيٍد : يَْعنِي أَنْ  ، محرَّ

 الشَّْحم ، قال أَبُو النَّْجم :

و ِ   ن  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــــــَبن  يف أَذحانهبــــــــــــــــــــــــــِِ

نح     بــــــــــــَ ِ مــــــــــــِ رِ  عــــــــــــَ ــــــــــــ  ُروَن األُي ــــــــــــُ ِف قـ يــــــــــــح  الصــــــــــــــــــــــــــ 

  
ِل ، على إِْبداِل الجيِم من اليَاِء الُمَشدَّدة.  وأَْنَشَدهُ بعُضهم : األُجَّ

ً و اإِلبِلُ  أَْعبََست قدو  : َعاَلَها ذلَك ، األَخيُر عن أَبِي ُعبَْيٍد ، ومنه َعبِسْت َعبَسا

َمن فتَقَنَّع بثَْوبِه وقََرأَ ؛  َعبَِستْ  أَنَّه نَظَر إِلى نَعَِم بَنِي الُمْصَطِلق. وقد»الحديث :  نَ ْيَك ِإىل ما )في أَْبواِلَها وأَْبعَاِرها من الّسِ َوال ََتُدَّنَّ َعي ْ
هُ   (مْ َمت َّْعنا ِبِه َأْزواجاً ِمن ْ

 قال : وإِنَّما َعدَّاه بِفي ألَنَّه في َمْعنَى : اْنغََمَسْت. (2)

 وٌر.وَذَكَر اللُّغَتَْيِن َجِميعاً ابُن القَطَّاع في األَْبنِيَة ، فاْقتَِصاُر المصنِِّف َرِحَمه هللا تعالَى على إِْحَداُهَما قُصُ 

ً  وعلى يَِده الَوَسُخ في يَِده َعبِسَ و  : يَبَِس. كفَِرحَ  ، َعبَسا

تَِّة الَِّذيَن َولَّْوا ُعثمانَ  َعبٍَس  َعْلقََمةُ بنُ و َكةً : أََحُد الّسِ ، رِضَي هللا تعالَى عنه. هكذا في َسائِِر النَُّسخِ ، ومثلُه في التَّْكِملَة والعُبَاِب ، وهو  ، ُمَحرَّ

تَِّة الذَّين َدفَنُوا ُعثَْماَن. قال « َواَرْوا ُعثَْمانَ »َغلٌَط نَشأَ عن تَْحِريٍف تَبِع فيه الّصاَغانِيَّ ، وصوابه  : ويَْشَهُد له ما في التَّْبِصير : أَحُد الّسِ

 وَذَكَره ابُن قُتَْيبَةَ في َغريبِه.

 مشهوٌر سابٌِق ، نََزَل ِدَمْشَق. َصحابِيٌّ  بِن عاِمٍر السُّلَِميُّ : َعبََسةَ  َعْمُرو بنُ و

ُهو البُْرنُوُف ،  يُقَال :و يَسْنبَر ،أَو سِ  ، وقال َمّرةً : (4) فَاِرِسيَّتُه : شابابَك ، وقال أَبو حاتٍِم ، (3)، ذَكَره ابُن ُدَرْيٍد  بالفَتْح : نَبَاتٌ  العَْبسُ و

 ، كما سيأْتي في َمَحلِّه. بالِمْصِريَّةِ 

 ماٌء بِنَْجٍد بِديَاِر بَنِي أََسٍد. قِيَل :و : َجبٌَل ، َعْبسٌ و

َوابِِط أَنَّ  العَْبِسيُّون ، ومنها َعْبٍس  نََزلَها بنُو َمَحلَّةٌ بالُكوفَةِ  : َعْبسٌ و ثُوَن. ومن الضَّ دةِ ، َمنسوب الُمَحّدِ  َمن كاَن من أَْهِل الُكوفَِة فهو بالُمَوحَّ

يِن المعجمة ، نقله الحا  فُِظ.إِلى هذه الَمَحلَّة ، ومن كاَن من أَْهِل الّشاِم فهو بالنون ، ومن كاَن من أَْهِل البَْصَرةِ فهو بالّشِ

فَةُ ، وهو َعْبسٌ و مشهورة. وَعِقبُه المشهور  أَبو قَبِيلَةٍ  بن َغَطفاَن بِن َسْعِد بِن قَْيِس بِن َعْيالَن : بُن بَِغيِض بِن َرْيث َعْبسُ  : اسٌم أَصلُه الّصِ

 من قَُطْيعَةَ ، وَوَرقَةَ ، وهو إِحدى الَحَجرات ، وقد َمرَّ لها ِذْكٌر في م ر ر.

َي به ، منهم عابٍِس و َعبّاٍس  ، وقد يكوُن تَْصِغيرَ  َعبٍَس و َعْبٍس  ، تصغيرُ  كُزبَْيرٍ  ، ُعبَْيسٌ و  بُن بَْيَهٍس ، ُعبَْيسُ  ، على التَّْرِخيِم ، وقد ُسّمِ

ثانِ ـ :  َضعَّفُوهـ  بُن َمْيُمونٍ  ُعبَْيسُ و يعَةِ  الناِشِريُّ ، بن ِهَشامٍ  ُعبَْيسُ و ، بل األَِخيُر من أَتْبَاعِ التابِِعيَن. ُمَحّدِ  َف في َمْذَهبِهم.، أَلَّ  شيٌخ للّشِ



7848 

 

. كتَنُّوٍر : ع ، َعبُّوسٌ و  ، نقله الّصاَغانِيُّ

 قال ُكثَيٌِّر يَِصُف الظُّعَُن :

نح  يــــــــــــِ  مــــــــــــِ مــــــــــــِ اِت الــــــــــــغــــــــــــَ عــــــــــــَ وسٍ طــــــــــــالــــــــــــِ بــــــــــــ    عــــــــــــَ
اَل ِ     ن أَمــــــــــــــــح ِويِّ مــــــــــــــــِ اِت اخلــــــــــــــــَ كــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــِ

  
. كَجْرَوٍل : الَجْمُع الَكثِيرُ  ، العَْبَوسُ  : (5)قال ابُن ُدَرْيٍد و  هكذا َضبََطه الّصاَغانِيُّ

مَ  الرجُل ، ِإذا تَعبَّسَ و  وتَقَطََّب. تََجهَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

كةً : الَوَذُح. العَبَسُ   ، محرَّ

__________________ 
 .10( سورة اإلنسان اآية 1)
 .131( سورة طه اآية 2)
 .286/  1( اجلمهرة 3)
 .«شاابنك»( عن القاموس وابألصر 4)
 .364/  2( اجلمهرة 5)
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ُجُل : َعبِسَ و  اتََّسَخ. الثَّْوُب ، كفَِرح : يَبَِس عليه الَوَسُخ. والرَّ

َده وباَن أَثَُره على بََدنِه وفَِراِشه ، على التَّْشِبيه ، ومنه العَبَسُ و  كاَن يَُردُّ ِمنأَنَّه » حديُث ُشَرْيح : أَيضاً : بَْوُل العَْبِد في الِفَراِش إِذا تَعَوَّ

 .«العَبَِس 

يت ، وأَْنَشَد بيَت الُهَذِلّي : العََوابِسُ و ّكِ ئاُب العاقَِدةُ أَْذنابَها ، قالَه ابُن الّسِ  : الذِّ

ه و  َربح بــــــــــِ ُت املــــــــــاَء مل َيشــــــــــــــــــــــــح دح هــــــــــِ  لــــــــــقــــــــــد شــــــــــــــــــــــــَ

فِ     ــــــــــِّ ي وِر الصــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــُ ــــــــــض ِإىل شــــــــــــــــــــــــُ ي ــــــــــِ ــــــــــر ب َن ال  َزمــــــــــَ

  

ــــــــــــــــِ ُ ِإاّل  َواب ــــــــــــــــَدٌة   عــــــــــــــــَ ي عــــــــــــــــِ رَاِط مــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــاملــــــــــــــــِ

ِف     َغضـــــــــــــــــــــــــــِّ تـــــــــــــَ وحرَِد َأميٍِّ مـــــــــــــُ ِر مـــــــــــــَ يـــــــــــــح (1)ابلـــــــــــــلـــــــــــــ 
 

  
ئُْب ، وقال أَبو تُراٍب : هو ِجْبسٌ  أَْعبَسَ  وقد  ِلْبٌس ، إِتْبَاٌع. ِعْبسٌ  الذِّ

 : اسُم أَرٍض ، قال الراِعي : العَْبَسانِ و

َك  ـــــــــح ت ـــــــــَ ِ َأشـــــــــــــــــــــــاقـ اح بحســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــعـــــــــَ َرتح  ابل كـــــــــ  ـــــــــَ ن ـــــــــَ  َداٌر تـ

هـــــــــــا إِ     عـــــــــــارِفـــــــــــُ ا مـــــــــــَ عـــــــــــَ القـــــــــــِ اَلَد الـــــــــــبـــــــــــَ (2)ال  الـــــــــــبـــــــــــِ
 

  
 ، قاِضي ِسْنجاَر ، َرَوى عن أَبِيه ، عن أَنٍَس ، بَخبٍَر باطٍل ، وعنه أَْسعَُد بُن يَْحيَى. َعْبُسونٍ  وأَبُو الفََرج عبُد القاهِر بُن نَْصِر بِن أََسِد بنِ 

ُد بُن أَحمَد بِن َعْبُسوٍن البَْغَداِديُّ ، عن الَهْيثَم بن  َخلٍَف الدُّوِرّيِ. ومحمَّ

 : قَريةٌ بخاِلِص بَْغَداَد ، غيُر الّتِي في نَْهِر الَمِلك. العَبّاِسيَّةُ و

 .َعبّاس بِن محّمد بن علّي بن عبد هللا بن العَبّاس وَمَحلَّةٌ كانَْت ببغداَد قُْرَب باِب البَْصَرة ، وقد َخِربَت اآلَن ، تُْنَسب إِلى

 نَقَلَها الصاَغانّي. (4)ٍء ، الثالثَةُ بَين َجبَلَْي َطيِّى (3)لعَُرْيَمة : ماَءةٌ با العَْبِسيَّةُ و

، مات سنة قَْريَةٌ بغَْربِيَِّة ِمْصر ، منها الِعزُّ بن عبد العزيز بن محّمد بن محّمد بن محّمد القاِهِريُّ ، ناِظر ِديَواِن األَْحبَاِس  العَْبِسيّ  وُمْنيَةُ 

898. 

. َعْبسُ و  بُن َعاِمر بِن َعِدّي الُسلَِمّي : َصَحابِيٌّ َعقَبيٌّ بَْدِريٌّ

 ، يُْذَكُر بعُضها في مواِضعها.بُن ُسَماَرةَ بِن غاِلِب بِن َعْبِد هللا بِن َعّكِ بِن ُعْدثاَن : قَبِيلةٌ عظيمةٌ باليََمِن تَْحتَِوي على ُشعُوٍب وأَْفَخاٍذ  َعْبسُ و

ا يُْستَْدَرك عليه  [عبفس]  ، كَسفَْرَجٍل ، بالفَاِء : َمن َجدَّتاه َعَجِميَّتَان ، كالعَبَْنقَِس ، بالقاف ، كذا في اللَِّسان. العَبَْنفَسُ : : * وِممَّ

، وكذلك العَْبقَُص والعُْبقُوُص ،  وٍر : ُدَوْيبَةٌ كَجْعفٍَر وُعْصفُ  العُْبقُوسُ و العَْبقَسُ :  (5)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  َعْبقَسٌ  : [عبقس]

 بالصاد.

يُِّئ الُخلُِق. العَبَْنقَسُ و قال : جالِ : أَْيضاً و ، كَسفَْرَجٍل : السَّ  ، قال ُرْؤبَة : الناِعُم الطَِّويُل من الّرِ

 الَعَبنحَقَساَشوحَ  الَعَذاَر  الَعارَِم 
يت : هو الذي َجدَّتاه ِمْن قِبَل  بَِل أَبََوْيِه أَْعَجِميَّتانالذي َجدَّتَاه ِمْن قِ  : العَبَْنقَسُ و ّكِ ، كالعَقَْنبَِس ، وقد قِيَل : إِنّه بالفاِء ، كما تَقَدََّم. وقال ابُن الّسِ

ه   ، وَجدَّتاه ِمْن قِبَِل أَبَوْيِه أََمتَاِن ، وامرأَتُه َعربيَّة. (7) أَعَجِميَّتَاِن ، واْمَرأَتُه أَْعَجِميَّةٌ. والفَلَْنقَُس : الذي هو َعربيٌّ لعََربِيَّتْينِ  (6) [وأَبيه]أُّمِ

 القَبِيلَِة الَمْشُهوَرةِ ، كالعَْبَدِرّيِ : إِلى عبِد الّداِر ، ويُقَال أَيضاً : العَْبِديُّ ، وقد تَقدَّم ذلك في ع ب د. : نِْسبَةٌ إِلى َعْبِد القَْيِس  العَْبقَِسيُّ و

ُجلُ  العَبَْنقَساءُ و  ، فِيَما يُقَال ، كما فِي العُبَاِب. النَِّشيطُ  : الرَّ

يَُجوُز أَْن تَُكوَن السيُن بََدالً  وقال غيُره :« عقبس»، نقلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد ، وَسيَأْتِي في  : بَقَايَا َعِقِب األَْشيَاِء ، كالعَقَابِيلِ  العَبَاقِيسُ و

 من الاّلِم.
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__________________ 
 ( املراط : السهام الجي قد مترط ريشها.1)
 وانظر ختر ه فيه. وفيه : وشاقتك بد  اشاقتك. 174( ديوانه ص 2)
 وما أثبت عن معجم البلدان.« ماءان ابلعرمي»( ابألصر 3)
 ( يعين ابلثالثة مواضض ذكرها الصاغاين يف التكملة وهي : عب  والعبسية وعّبوس.4)
 .350/  3جلمهرة ( ا5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 ( يف اللسان : لعربيا.7)
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ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 : من أَْسَماِء الّداِهيَِة ، نقلَه صاحُب اللَّسان. َعْبقَسٌ 

ِث. َجدُّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وقال الّصاَغانِيُّ : هو ، كَشدَّادٍ  َعتَّاسٌ  : [عتس] قلُت :  َوالِد إِْسَماعيَل بِن الَحَسن بِن َعِلّيٍ الُمَحّدِ

ْيَرفِيُّ ، َرَوى عن الُحَسْيِن بِن يَْحيَى بِن َعيّاٍش القَطَّاِن.  هو الصَّ

رٍ  العترس : [عترس] ْخُم الَمَحاِزمِ  ِمنّا ، كالعَْرَدِس ، : الحاِدُر الَخْلِق العَِظيُم الَجِسيُم العَْبُل الَمفَاِصلِ  (1) ، كَجْعفٍَر وَعَذوَّ  ِمَن الدََّوابِّ  (2) والضَّ

.  ، نقله الّصاَغانِيُّ

 .كالعَتِْريس ، األََسدُ  ، كَجْعفٍَر : العَتَْرسُ و

يك ، : العَتَْرسُ و  ، ِكالهما عن أَبي َعْمرو. ، بالّضمّ  كالعُتُْرَسانِ  الّدِ

التاُء فيه زائدةٌ ، : ، قال ابُن فاِرٍس  الّداِهيَةُ  : الِعتِْريسُ  قيل :و الغُوُل الذََّكُر ، قال اللَّْيُث : هوو ، بالَكْسر : الَجبَّاُر الغَْضباُن ، الِعتِْريسُ و

 ، والنُّوُن زائَِدةٌ. كالْعْنتَِريِس  َء ، إِذا لَِزَمه ،وإِنما هو من َعِرَس الشيْ 

دَّةِ وبالَجفَاِء والعُْنِف والِغْلَظِة.: األَخْ  العَتَْرَسةُ و  ذُ بالّشِ

 مالَه ، ُمتَعَّدٍ إِلى َمْفعُوليِن ، أَي َغَصبَه إِيَّاه وقََهَره. َعتَْرَسهُ و َعتَْرَسةً  وقيل : هو األَْخذُ َغْصباً ، يُقَال : أََخَذ مالَه

 : أَْلَزقَه باألَْرِض ، وقِيَل : َجَذبَه إِليَها وَضغََطه َضْغطاً َشِديداً. َعتَْرَسهو

ْلبَةُ الَوثِيقَةُ  العَْنتَِريسُ و ً  : النّاقَةُ الغَِليَظةُ الصُّ  : الشَِّديَدةُ الَكثِيَرةُ اللَّْحِم الَجَواُد الَجِريئَةُ ، وقد يُوَصُف به الفََرُس ، قال أَبُو ُدَواٍد يَِصُف فَرسا

  ٍ َوثـــــــــــــــــ  رحٍف مـــــــــــــــــُ ّر طـــــــــــــــــِ رَتِيــــــــــــــــ ٍ كـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــح   عـــــــــــــــــَ
وِم     عـــــــــــُ لـــــــــــح رَاِب والـــــــــــبـــــــــــُ ـــــــــــح يـــــــــــِر األَقـ طـــــــــــِ تـــــــــــَ (3)ُمســـــــــــــــــــــــــح

 

  
دَّةُ ، لم يَْحِك ذِلَك غيُره. قاَل الَجْوَهِريُّ : النُّوُن زائَِدةٌ ؛ ألَنّه ُمْشتَقٌّ من العَتَْرَسةِ  قال ِسيبََوْيِه : هو ِمن  .العَتَْرَسةِ  الَّتِي هي الّشِ

ا يُ   :ْستَْدَرك عليه * وِممَّ

سُ و العَتَْرسُ   الشَِّديُد. (4): الضابُِط  الِعتِْريسُ و العَتَرَّ

 : الشَُّجاع. العَْنتَِريسُ و : اسٌم للشَّيطان. ِعتِْريسٌ و

،  كالَمْعِجِس  ِم منها ، وكذلك ُعْجُزها ،الِذي يَْقبُِضه الّراِمي منها ، وقِيَل : هو َمْوِضُع السَّهْ  ، ُمثَلَّثةَ العَْيِن : َمْقبُِض القَْوِس  العْجسُ  : [عجس]

 قوُل الّراِجِز :و القَْوِس : أََجلُّ َمْوِضعٍ فيها وأَْغلَُظه ، َعْجسُ  ، وقاَل أَبو َحنِيفَةَ ، رِحَمه هللا : كَمْجِلٍس 

ُتُهم و   ابلعجح ِ ِفتحيٍة نـَب هح
أَو  ِء : َسواُد اللَّْيِل أَو غيِرهالّشيْ  َعْجسُ  من اللَّْيِل. أَو َعْجسٌ  القَْوِس ، يُقَال : َمَضى َعْجِس  ، كأَنَّه مأُْخوذٌ من طائِفَةٌ ِمْن وَسِط اللَّْيلِ  قِيَل :

 ، عن اللَّْيث. آِخُره

ً  (5) يَْعِجُسه عن حاَجِته َعَجَسهو َسه ، وكذلك َحبََسه عنها : َعْجسا  .تَعَجَّ

 ، كذا في العُبَاب. قَبََضه أَيضاً : َعَجَسهو

 الذي ال يَْبَرُح. السََّحاُب الثَِّقيلُ  ، كَصبُوٍر : العَُجوسُ و

 فال يُْقِلُع ، قال ُرْؤبَةُ : الَمَطُر الُمْنَهِمرُ  : العَُجوسُ و

ِباًل  ِدي مسح  َعُجوَساَأوحَطَف يـَهح
ً  به الناقَةُ  َعَجَستْ و َستْ  ، وكذلك الطَِّريِق ِمن نََشاِطَهانََكبَْت بِِه عن  : تَْعِجُس َعْجسا ة : تَعَجَّ مَّ  ، قال ذو الرُّ



7852 

 

ا َأاَي  ــــــــــَ ــــــــــن ــــــــــاَ  حــــــــــاِدي تح ِإَذا ق َجســــــــــــــــــــــــَ ا  عــــــــــَ ــــــــــَ ن ــــــــــِ  ب

ِف     َوالــــــــِ وُج الســــــــــــــــــــــ  راِف عــــــــُ ُة اأَلعــــــــح يــــــــ  ابــــــــِ هــــــــَ (6)صــــــــــــــــــــــُ
 

  
َستْ  ويُْروى : اَغاِنيُّ منها َواِحَدةً وقلََّده المصنِّف ، وأُْغِفَل عن بِنَا ، بالتَّْشِديد ، كما َضبََطه األَُمِوّي ، فهي لغاٌت ثالٌث ، ذكَر الصّ  َعجَّ

 االثنتين.

. ، أَي الَوَسِط. العَْجِس  : الشَِّديدُ  األَْعَجسُ و  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

__________________ 
 كاألصر.« وَعَذوحر»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « وَعَزو ر»( يف القاموس : 1)
زِم.( عل  هامش القاموس 2) َحح

 عن نسخة أخر  : امل
 .«عىن ابلبلعوم جحفلته ا أراد بياضاً سائاًل عل  حجفلته ا كذا يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«الضاغرت»( عن اللسان وابألصر 4)
 ( ابألصر : مل يعج  ا ومل يعتربها من القاموس ا وما أثبت من القاموس ا وهي من متنه.5)
 صهابية األعراف أي يف أعرافها صهبة ا والصهبة محرة أو شقرة يف الشعر.( 6)
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 يَصف إِبِالً : (1)قال الراِعي  الِقْطعَةُ العَِظيَمةُ من اإِلبلِ  ، ممُدوداً : العََجاَساءُ و

ا  هـــــــــَ فـــــــــَ لـــــــــح زٍِ  اَنَم خـــــــــَ ـــــــــح ن ن مـــــــــَ تح مـــــــــِ َرحـــــــــَ  ِإذا ســـــــــــــــــــــــَ

ريحَ     حـــــــــَ  غـــــــــَ اُن الضـــــــــــــــــــــــ  طـــــــــَ بـــــــــح اَء مـــــــــِ ثـــــــــَ يـــــــــح امبـــــــــَِ  أَرحَوعـــــــــَ

  

ا و  هـــــــــَ نـــــــــح ت مـــــــــِ رَكـــــــــح اســـــــــــــــــــــــاءُ ِإن بــــــــــَ جـــــــــَ ٌة  عـــــــــَ لـــــــــ   جـــــــــِ

ا     رحَوعــــــــَ اَس وبـــــــــَ فــــــــَ لــــــــَ  الــــــــعــــــــِ ٍة َأشــــــــــــــــــــــح يــــــــَ نــــــــِ حــــــــح (2)مبــــــــَِ
 

  
 الِعفَاُس وبَْرَوع : اسُم ناقَتَْيِن.

ّي : وهو في ِشْعره :َدَعا هاتَْيِن الناقَتَْيِن فتَبِعَُهَما اإِلبُِل. قال ابُن بَ  َعَجاَساءُ  يقول : إِذا اْستَأَْخر من هِذه اإِلبِلِ   أَي تَخلَّفْت. (3)« خذلت» ّرِ

. العََجاَساءُ و  ، قال : ويُْقَصر : اإِلبُل الِعَظاُم الَمَسانُّ

ِض و   ُحُوسُ  َعَجاَساطاَف اب َوح
ّي : وال تَقُل : َجَملٌ   .َعَجاَساءُ  وأَْنَكر أَبُو الَهْيثِم القَْصَر ، قال ابُن بَّرِ

 ِمن اللَّيِل. أَيضاً : الِقْطعةُ  العَجاَساءُ و

ْلَمةُ  : العَجاَساءُ و ً  ، بالَمدِّ  َعجاساءُ  ج الُمتَراِكَمةُ ، الظُّ فالُمْفَرُد والجمُع َسواٌء ، هكذا ُمْقتََضى َصنِيِعه ، والذي في كتاب األُْرَمِوّي أَنَّ  أَيضا

ْل.  الَجمَع بالَمّدِ الُمْفَرَد بالقَْصِر ، فْليُتَأَمَّ

 ك.األُُموِر َعنْ  َعَجَستْنِي َعَجاَساءُ  ، يُقَال : الَمَوانُِع من األُُمورِ  : العََجاَساءُ  قال أَبو ُعبَْيَدةَ :و

. : َرْملَةٌ َعِظيَمةٌ بعَْينَِها َعَجاَساءُ و  ، نقله الّصاَغانيُّ

 ، كأَْعَجاٍز ، قالَهُ أَبو َحنِيفَةَ ، وأَنشَد ِلُرْؤبَةَ : أَْعَجاسٌ  ، كنَُدٍس : العَُجُز ، ج : العَُجسُ و

رَاسح و  هــــــــــــــــــــــح وحٌز مــــــــــــــــــــــِ ٌ  مَت  وجــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــُ  عــــــــــــــــــــــُ

ا و و     ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــَ زٍّ ل ا عــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ب كــــــــــــــِ ــــــــــــــح ن اسمــــــــــــــَ جــــــــــــــَ  َأعــــــــــــــح

  
، ُمْقتََضى ِسيَاقِه الفَتُْح ، ونَقَلَه في التَّْكِملَة ،  العُُجوسُ و ، وهي الُهتَْكةُ والطَّبِيُق ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ، بالّضّمِ : الّساَعةُ من اللَّْيلِ  ةُ العُْجسَ و

ُر عن النُّوِق ِلثِقِل قَتَاِلَها ، وقَتَالَُها : َشْحُمها  ، عن ثَْعلٍَب ، وهي النّاقَةُ  من اإِلبِلِ  العَجاَساءِ  َمْشي والصواُب بالّضّمِ ، وهو إِْبطاءُ  السَِّمينَةُ تَتَأَخَّ

 ولَْحُمها.

ْوسُ و ْولُ  ، الِعجَّ  َوْزناً ومْعنًى ، عن ابِن َعبّاٍد. (4) كِعلَّْوٍص : الِعجَّ

َراب ، وهو الذي َعَجاَساءُ و َعِجيَساءُ و ، ، كَخِسيٍس  َعِجيسٌ  فَْحلٌ و  ال يُْلِقُح. : عاِجٌز عن الّضِ

يَسىو يفَى الِعّجِ  مثُْل قَِريثَاَء. َعِجيَساءُ  ، وقال أَبو بَْكِر بُن السَّّراجِ : ِمْشيَة بَِطيئَة : اسمُ  ، كِخلِّ

ً  واُب أَن، كالهما كأَِميٍر ، كما َضبََطه الصاَغانيُّ ، والص َعِجيٍس  َسِجيسَ  ال آتِيكَ »في األَْمثَال : و ، أَي ُطول الدَّْهِر ،  (5)ُمصغٌَّر  ُعَجْيسا

سُ  ألَنَّه  .«س ج س»في  ، أَي يُْبِطُئ فال يَْنفَذُ أَبداً ، وقد تقّدم يَتَعَجَّ

ُسُكم»: َحِديُث األَْحنَِف  ، ومنه أَْمَره : تَتَبَّعَه وتَعَقَّبه تعَجَّسو  .(6)أَي يَتَتَبَّعُُكم  ، «في قُريٍش  فيتعَجَّ

َستِ  يُقَال :و  فتَثَاقَل عليها. أَصابَها َغْيٌث بَْعَد َغْيثٍ  ، ِإذا األَْرَض ُغيوثٌ  تَعَجَّ

سَ و  ، وكأَنَّه أََخَذه من قَْوِل ُزَهيٍر. من اللَّْيِل ، أَي بُسْحَرةٍ  بِعُْجَسةٍ  الرُجُل : َخرجَ  تَعَجَّ

َتَعن   سةٍ َبَكرحَن ُبُكوراً واسح  (7) ِبُعجح
 على ما َرواهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، ِليَُطابِقَه
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َوايَِة المشهورة وهي :   .«واْستََحْرن بِْسْحرةٍ »بالّرِ

َب ؛ فإِنَّ الَمْعنَى َواحٌد ، فال يُنَاِسُب عن حاَجتِه ، كان أَصا َعَجَسه ، عن َشِمٍر ؛ وال يَْخفَى أَنَّ هذا لو َذَكَره عند بِهم : َحبََسُهمْ  تعَجَّسَ و

 تَْفِريقُهما.

سَ و رَ  بهم إِذا تعَجَّ َستْ  ، يُقَال : أَْبَطأَ بِهم وتَأَخَّ  بي الّراِحلَةُ. تعَجَّ

__________________ 
 ( عن اللسان وابألصر قا  الراجز ا ويف التهذيب : وأنشد قو  الراعي.1)
ـــــــــــــــ 169( البيتان يف ديوانه ص 2) األرض الســهلة. وميطان الضــح  يعين راعياً يبادر الصــبحوح فيشــرب حىت  وانظر ختر هما فيه وامليثاء : 170 ـ

 ميتلئ بطنه من الل .
 .«خزلت»( عن اللسان وابألصر 3)
 ء الكف من التمر يستعجر أكله.( العجو  : مر4)
 ( وهو ضبرت التهذيب ا ضبرت قلم.5)
 كاللسان.« يتبعكم»( عن النهاية وابألصر 6)
 ( ديوانه وعجزه :7)

 فهّن ووادي الرسِّ كاليِد يف الفمِ 
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 أََمَره به. فاُلناً : َعيََّرهُ على أَْمرٍ  تَعَجَّسو

َسهو َر به عن الَمَكاِرمِ  وتَعَقَّلَه وتَثَقَّلَه ، إِذا ِعْرُق َسْوءٍ  تَعَجَّ ُسُكم»الَحِديُث :  ، عن َشِمٍر ، ومنه قَصَّ ُف َرأْيَُكم  «ِعْنَد أَْهِل َمكَّةَ  يَتَعَجَّ أَي يَُضعِّ

 ِعْنَدهم.

سُ و  ، وقد ذُِكر في َمْوِضعه. : اْلُمتََشْمرِ  الُمتَعَّجِ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 ِء.: ِشدَّةُ القَْبِض َعلَى الّشيْ  العَْجسُ 

 السَّْهِم ، بالَكْسِر : ما ُدوَن ِريِشه. ِعْجسُ و

 : ُظْلَمتُه الُمتَراِكَمةُ. اللَّْيلِ  َعِجيَساءُ و

ً  الّدابَّةُ  َعَجَستو  : َظلَعَْت. تَْعِجُس َعَجَسانا

 : النّاقَةُ العَِظيَمةُ الثَِّقيلةُ الَحْوَساُء ، أَي الَكثِيَرةُ األَْكِل. العَْجَساءْ و

 : ِمْشيَةٌ فيها ثِقٌَل. العَِجيساءُ و

سَ و  : أَْبَطأَ. تَعَجَّسو َعجَّ

 الدَّْهِر ، أَي آِخَره. ُعَجْيسَ  وال آتِيكَ 

 ، بالقَْصر : التَّقَاُعُس. العََجاَسىو

 : َمْوِضٌع. َعْجَساءُ و

 : َسَمٌك ِصغَاُر يَُملَُّح. العَْيُجوسُ و

َسهو  ، إِذا َضعََّف َرأْيَه. تَعَجَّ

واْستََحْرَن »َرواه :  ، بالّضّمِ : َسَواُد الليِل ، وبه فسََّر قَول ُزَهْيٍر َحسبََما رواه ، قاَل : وهذا يَُدلُّ على أَنَّ َمن العُْجَسة وقال ابُن األَْعَراِبّي :

 لم يُِرْد تَْقِديم البُكوِر على االْستِحار. (1) «بُِسْحَرةٍ 

ر. تَعَجَّسو  : تَأَخَّ

ِد بِن أَ ، كأَِميٍر : قَبِيلَةٌ من البَ  العَِجيِس  وبنو ِد بِن ُمَحمَّ ِد بِن ُمَحمَّ ُد بُن أَحمَد بِن ُمَحمَّ بِي بَْكِر ْربَِر بالَمْغِرب ، ومنهم عاِلُم الدنيا أَبو َعْبِد هللا ُمَحمَّ

، وأََخَذ عن ابن َعَرفَةَ ، والبُْلِقينّيِ ،  766 التِِّلْمَسانِيُّ ، يُعََرُف بَحِفيِد ابِن َمْرُزوٍق ، وباْبِن َمْرُزوٍق ، ُوِلد سنة العَِجيِسيُّ  بن محّمد بن َمْرُزوقٍ 

 .842وابن الملَقِّن ، والِعَراقّيِ ، ومات بتِِلْمَساَن سنة 

يرافيُّ : هو ، كعََملٍَّس  العََجنَّسُ  : [عجنس] ْخمُ  ، أَهَملَه الَجْوهريُّ ، وقال الّسِ ،  ْلُب الشَّديدُ الصُّ  الشَّديُد مع ثِقٍَل وبُْطٍء ، وقِيَل : هو الَجَمُل الضَّ

 بناًء على أَنَّ النُّوَن زائدةٌ ، وأَْنَشَد للعَّجاج :« ع ج س»وقد أَْوَرَد الَجْوَهريُّ هذا الَحْرَف في 

ٍد  َداهـــــــــــــِ َن ذا هـــــــــــــَ عـــــــــــــح بـــــــــــــَ تـــــــــــــح ايــــــــــــــَ ن ســـــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــَ   عـــــــــــــَ
ا    ر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رَاابن بــــــــــــــــــــــه متــــــــــــــــــــــََ  ِإَذا الــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــُ

  
اّج ، وهو لُجَرّي الكاهلّي ، وقال الّصاَغانيُّ : وللعَّجاج أُْرجوَزةٌ  ّي : ليَس البَْيُت للعَجَّ  .(2) [أََولها]قاَل ابُن بَّرِ

رَِسا اً ُمكح  اي صاِح هرح تـَعحرُف َرلح
ةَ الِكالبّيِ.وليَس ما َذَكَره الَجْوَهريُّ منها ، وإِنَّما هو ِلعْلقَةَ التَّْيمّي ، وأَنشَده أَبو   ِزيَاٍد الِكالبيُّ في نََوادِره لِسراجِ بن قُوَّ

 قلت : وأَْنَشَد األَْزَهريُّ للعَّجاج :
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ُدابً  باً َعَفرحَ. ُجخح  (3) َعَجن َساَعصح
ه ، فكتَابَة المَصنِّف إِيّاه بالُحْمَرة َمَحلُّ نََظٍر ، فَظَهَر بَمْجموع ما َذَكْرنا أَنَّ الَجْوَهريَّ لم يَتُْرْكه ، وإِنما َذَكَره في َمْوِضِعه ؛ لزياَدة نُونه عندَ 

حة أَنَّه مما اْستُْدِرَك به عليه ول الَع له على األُصول المَصحَّ ْل.وقد يَْختَاُر في كتَابه مثَْل هذا كثيراً فيَُظنُّ َمن ال اّطِ  يَس كما َظنَّ ، فتأَمَّ

ح ا  ، بحذف الثَّقيلَة ؛ ألَنََّها زائدة. َعَجاِنسُ  ألَْزَهريُّ أَنَّ جْمعَهوقد أُْغِفَل عن ِذْكر الَجْمع ، وقْد َصرَّ

 ، عن ابن َعبّاٍد ، وقد َسبَق ِذْكره. الَجعَانس (4) : الِجْعالُن ، َمْقلُوبَةُ  العََجانسو

 * ومّما يْستَْدَرك عليه :

. العََجنَّس ْخُم من الغَنَِم ، أَْوَرَده األَْزَهريُّ  : الضَّ

. سالعََجنَّ و  : األََسد ، أَْوَرَده الّصاَغانيُّ

د بن ٌث ، َرَوى عن َسِعيد بن َعْبد الّرْحمن بن َحّساَن. العََجنَّس العََجنَّسيُّ  وأَْحَمد بُن مَحمَّ  النََّسفيُّ ، مَحّدِ

 ، وكَجْعفَر أَيضاً ، كما في ، كعََملٍَّس  العََدبَّسٌ  : [عدبس]

__________________ 
 ( وهي رواية الديوان.1)
 .«عج »( زايدة عن التكملة 2)
 وما أثبت عن اللسان.« عجرنسا»( ابألصر 3)
 .«مقلوب»( عن القاموس وابألصر 4)
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َُوث ُ  اخلَلح ِ  امحَكم :
َها ا ج الَعظيمُ  الش ديد امل  ا قا  الُكَميحُت َيصُف صائداً : َعَداب  من اإِلبر وَغريح

رحَدٍة  ُه ُذو بــــــــــــــــــُ َدا لـــــــــــــــــَ َدا وغـــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــىت  غـــــــــــــــــَ

اِن     نـــــــــــَ ُن الـــــــــــبـــــــــــَ ثـــــــــــح َدبـــــــــــ  ُ شـــــــــــــــــــــــــَ ا ِ  عـــــــــــَ  اأَلوحصـــــــــــــــــــــــــَ

  
ْخُم العَِظيمُ  قِيَل : هوو من اإِلبِِل ، عن ابِن ُدَرْيٍد. الشَِّرُس الُخلُقِ  ، كَجْعفٍَر وَعَملٍَّس : العدبسو َي الرجُل َعَدبَّساً.الضَّ  * منها ، وبه ُسّمِ

 ِمن أَْعَراب ِكنَانةَ. َرُجٌل ِكنَانِيٌّ  : العََدبَّسُ و

، يَْرِوي عن ُعَمَر بِن الَخّطاِب ، رِضَي هللا عنه ، وعنه عاِصٌم  تابِِعيٌ  األََسِديُّ ، ويُقَال : األَْشعَِريُّ ، َمنِيُع بُن ُسلَْيَمانَ  األَْكبَُر : العََدبَّسَ  أَبوو

ى. َرَوى عن أَبي َمْرُزوق ،  (1)األَْصغَُر ، قال أَبو حاتم : اسُمه تُبَْيُع  ِس العََدبَّ  األَْحَوُل. وأَما أَبُو بُن ُسلَْيَمان ، وقال في َموضعٍ آَخَر : ال يَُسمَّ

 .«ت ب ع»وسيأْتي في  .(2)وعنه أَبو العَْنبَس 

اٍم. َعَدبٍَّس  وفاتَه َجْعفَُر بُن محّمد الِكْنِديُّ ابُن بِْنتِ   ، شيُخ تَمَّ

 ّما يُْستَْدَرك عليه :* ومِ 

 : َطِويٌل ، وقَِصيٌر ، عن ابِن َعبّاٍد ، ِضدٌّ. َعَدبَّسٌ 

 من التَّْمِر ، نَقَلَه ابُن األَْعَرابِّيِ. (3): الُكتْلَةُ  العََدبََّسةُ و

َمْشِقيُّ ، ويُْعَرُف بابنِ  العََدبَِّسيُّ  وعبُد هللا بُن أَْحَمدَ  . ماَت بعَد ، َرَوى عن إِبرا َعَدبٍَّس  الّدِ ِهيَم بِن يَْعقُوَب الُجوزجانِّيِ ، وعنهُ الّداَرقُْطنِيُّ

.  الِعْشِريَن والثاّلثِِمائَة. َذَكره السَّْمعَانِيُّ

ً  : [عدس] ً  في األَْرِض  َعَدسَ و ، عن أَبِي َعْمٍرو ، ونقلَه ابُن القَطَّاع أَيضاً. َخَدمَ  ِمن َحّدِ َضَرَب : َعَدَس يَْعِدُس َعْدسا  ، بالفَتْحِ ، يَْعِدُس َعْدسا

ً و كةً ، َعَدَسانا ً و ، ُمَحرَّ ً و ، كِكتَاٍب ، وهذاِن عن ابِن َعبّاٍد ، ِعَداسا  به الَمنِيَّةُ ، قاَل الُكَمْيت : َعَدَستْ  ، يُقَال : َذَهبَ  ، كقُعُوٍد : ُعُدوسا

الِم وملَح أََز ح  ــــــــــــــظــــــــــــــ  وحَ  ال ا هــــــــــــــَ هــــــــــــــَ فــــــــــــــُ ــــــــــــــِّ ل  ُأكــــــــــــــَ

ِر     يـــــــــح ا الـــــــــلـــــــــ  ُدوســـــــــــــــــــــــاً مـــــــــَ َأخـــــــــَ اِإد  و  عـــــــــح اِدســـــــــــــــــــــــَ  عـــــــــَ

  
 أَي يَُساُر إِليَّ باللَّْيِل.

ً  المالَ  َعَدسَ و  ، عن ابِن عبّاد. : َرَعاهُ  َعْدسا

 ، َوْزناً وَمْعنًى ، وهو الذَّهاب في األَرض كما تقدَّم. الَحْدسُ  ، بالفتح : العَْدسُ و

 على األَْرِض. ِشدَّةُ الَوْطءِ  والَحْدُس : العَْدسُ و

 الَكْدُح. والَحْدُس : العَْدسُ و

 ، ُعُدسٌ  صوابُه أَو ، ُعَدسَ  ِمثُْل قُثََم : اسُم رُجٍل ، وهو ُزَرارةُ بنُ  ُعَدسُ و ، قال الجْوهِريُّ : كُزفَر وُحَدُس ، ُعَدسُ  من أَْسماِء العربِ و

تَْينِ  يناِرّي  رُجلٍ  ، اسمُ  بِضمَّ ّي ، وقال : رواه ابن الّدِ  من تَِميم ، بُن َزْيِد بِن عبِد هللا بِن َداِرمٍ  ُعُدسُ  أَو عن ُشيوِخه. (4)، كما قالَهُ ابُن بّرِ

تَْينِ  ةً ، بَضمَّ ّي : وكذلك يَْنبَِغي في ُزَرارةَ بنِ  ومْن ِسواهُ كُزفَرَ  خاصَّ  ٍد أَيضاً.، فإِنّه من َولَد َزيْ  ُعُدس ، قال ابُن بَّرِ

َح بها ابُن َحبِيب في ِكتاب  ّي قد َصرَّ  أَيضاً هكذا.« ُمْختَِلف القَبَائِل»قْلت : وهذه الضابَطةُ الَّتِي نقَلها ابُن بَّرِ

يَّتِه َصحابَةٌ وأَْشَراٌف. ُعُدسٌ و  المذكور من تَِميٍم من ذُّرِ

وكالُم الُمَصنِِّف ،  .(5)ن ، نعم قاَل أَحَمُد بُن َحْنبٍَل : إِنَّ الصواَب أَنَّه بالحاِء الُمْهَملَة ، بضمتي ُعُدٍس  قاَل الحافُِظ لكن في الصَّحابَِة َوِكيُع بنُ 

ّيٍ وإِيراِده ، ولو اقتصَر على ِذْكِر الّضابَِطةِ  هللارحمه ٍر ، فإِنّه َخلََط كالَم الَجْوَهِرّيِ مع كالِم ابِن بَّرِ صاَب ، الَمْشُهوَرةِ ألَ  ، هنا غيُر ُمَحرَّ

ْل.  فتَأَمَّ

 القَِويَّةُ ، َعلَى السَّْيِر ، عن ابِن َعبَّاٍد. الَجِريئَةُ  ، كَصبُوٍر : العَُدوسُ و
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ْنثَى اللَّْيِل ، أَي قَِويٌّ َعلَى السَُّرى. هكذا نَصُّ ِعبارتِهم ، وكذلك األُ  َعُدوسُ  َرُجلٌ  ، والذي نَصُّوا عليه : السَُّرى : قَِويٌّ عليه َعُدوسُ  َرُجلٌ و

 بغيِر هاٍء ، يكوُن في النّاِس واإِلبِِل ، وقال َجِرير :

َو   َة الشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ ث ــــــــــِ اُن َ ل َدتح َغســــــــــــــــــــــــّ ــــــــــَ دح َول قــــــــــَ ــــــــــَ  ل

ُدوسَ     ا عـــــــَ يـــــــُدهـــــــَ رحَم جــــــِ ُر الــــــكــــــَ بـــــــَ قــــــح َر  ال يـــــــَ  الســــــــــــــــــــ 

  
__________________ 

ُم الَغِليُة. (*)  يف القاموس : الض خح
 .551/  4( ضبرت عن ميزان االعتدا  1)
 .«أبو العدب  األصغر»عن ميزان االعتدا  وابألصر ( 2)
 .«الكيلة»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( يف اللسان : ابن األنباري.4)
 ة.( يف تقريب التهذيب : ُعُدس مبهمالت وضم أوله و نيه وقد يفتح  نيه ا ويقا  اب اء بد  العا أبو مصعب العقيلي ا مقبو  من الرابع5)
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 .(1)لشََّوى يَْعنِي َضبُعاً. وثاِلثَةُ الشََّوى : يَْعنِي أَنََّها َعْرَجاُء ، فكأَنَّها على ثاَلِث قََوائَم ، كأَنَّه قال : َمثْلُوثَة ا

كةً : العََدسُ و َع عليه ما ، وإِ  َواِحَدتُه ، بهاٍء : العََدَسةُ و العَلَُس والبَلَُس ، ، معروٌف ، ويُقَال له : َحبٌّ ، م ، ُمَحرَّ نَّما خالََف ُهنَا قاِعَدتَه ِليُفَّرِ

 يأْتِي بَْعَده من الَمْعنَى ، وقد يَْفعَُل ذِلك أَْحيَاناً من باِب التَّفَنُِّن.

قةً كالّطاُعونِ  تَْخُرُج بالبََدنِ  بالعََدَسة َصِغيَرةٌ َشبِيَهةٌ  بَثَْرةٌ  : العََدَسةُ  قاَل اللَّْيُث :و  ، كعُنَِي ، فهو ُعِدسَ  وقد غاِلباً ، وقَلَّما يْسلَم منها ، فَتَْقتُلُ  ُمفَرَّ

 : َخَرَج به ذِلَك. َمْعُدوسٌ 

َح به َغْيُر َواِحٍد ، وكانَ  «بالعََدَسةِ  أَنَّ أَبا لََهٍب َرماهُ هللا»في َحِديِث أَبِي رافع : و  العََدسةَ  ْت قَُرْيٌش تَتَِّقيوهي من ِجْنِس الّطاُعوِن ، كما َصرَّ

 وتََخاُف َعْدَواها.

ةُ تقول : َعْد ، قاَل بَْيَهُس بُن ُصَرْيٍم الَجْرِميُّ : َزْجٌر للبِغالِ  وَحَدْس : َعَدسْ و ةً ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، والعَّامَّ  خاصَّ

جِي  لــــــــَ غــــــــح بــــــــَ نح لــــــــِ ولــــــــَ ــــــــُ رح أَق رِي هــــــــَ عــــــــح َت شــــــــــــــــــــــِ يــــــــح  َأاَل لــــــــَ

َدسح     َدمـــــــــا طـــــــــاَ   عـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ تِ بـ ـــــــــ  ل اُر وكـــــــــَ فـــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــِّ

  
ْعر   .(2)وقد يُْعَرُب في َضَروَرةِ الّشِ

ً  : َعَدسْ و ْجِر وَسبَبِه ، ال أَنَّه اسٌم له ؛ ألَنَّ أَْصلَ  اسٌم للبَْغِل أَيضا ونه بتَْسِميَِة الزَّ ْجر ، فلما َكثَُر في َكالِمهم وفُِهَم أَنَّه  َعَدسْ  ، يَُسمُّ في الزَّ

َي به ، كم غٍ يَُخاِطُب بَْغلَتَه :: ا قِيَل للِحَماِر َزْجٌر ُسّمِ َي به ، وله نََظائُِر َغْيُره ، قاَل يَِزيُد بن ُمفَّرِ  َسأَْسأْ ، وهو َزْجٌر له فُسّمِ

َدسح  ك ِإمــــــــــــارٌَة  عــــــــــــَ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ل اٍد عــــــــــــَ ــــــــــــ  ب ــــــــــــعــــــــــــَ  مــــــــــــا ل

لـــــــــــــــيـــــــــــــــ ُ     لـــــــــــــــَا طـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ وحِت وهـــــــــــــــذا حتـــــــــــــــَح  جنـــــــــــــــََ

  

ين  ِإنــــــــــــــ  ي ابَب اأَلمــــــــــــــرِي فــــــــــــــَ رُقــــــــــــــِ طــــــــــــــح ِإنح تــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

ُرو ُ     طـــــــــــــــــَ ٍد لـــــــــــــــــَ رمٍي مـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــِ رِّ كـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ

  

ٍة  مـــــــَ عـــح ن نـــِ يـــــــُت مـــنح ُحســـــــــــــــــح ر مـــــــا أُولـــِ كـــُ  ســـــــــــــــــــــَبشـــــــــــــــــح

ـــــــــ ُ وَ     لـــــــــي مـــــــــَا خـــــــــَ عـــــــــِ ـــــــــح ن ُ
ِر املـــــــــ كـــــــــح لـــــــــي بشـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــح ث  مـــــــــِ

  
اَن ، وأَْصَحَب معَه يَِزيَد الَمْذُكوَر ، فَحبََسه َخْوفاً من ِهَجائه ، َعبَّاٌد هذا : هو َعبَّاد بُن ِزيَاد بن أَبي ُسْفيَاَن ، وكاَن قد َوالَّه معَاويَةُ ِسِجْستَ و

ّي   .(3)فاْفتَكَّه معَاويَةُ ، والقّصةُ َطويلةٌ فاْنُظْرَها في َحَواِشي ابن بَّرِ

وهَذا  ، ، اْنزَعَجتْ  َعَدسْ  ، كانَْت إِذا قيَل لها : عليه اسم َرُجٍل كان َعنِيفاً بالبِغاِل أَيّام ُسلَْيماَن ، َصلََواُت هللا وَسالمه : َعَدسْ  قاَل الَخليُل :و

 غير َمْعروٍف في اللُّغَة.

 في َموضعه. تقدَّم قدو ، َرواه األَْزهريُّ عن ابن أَْرقََم ، أَو هو بالحاءِ 

ً  الدَّابَّةَ : َزَجرَها لتَْنَهَض ، َعَدسَ  :أَيضاً ، وقال ابُن القَطَّاع  َعدَّْستُهو ، وزاد الّصاَغانيُّ : َعَدسْ  به : قلُت له : َعَدْستُ و  .ُعُدوسا

ْحمن ابناو ، نََزل عبد هللا ِمْصَر ، ويقَال : إِنّه بَايََع تَْحَت الشََّجَرة.  كُزبَْيٍر : َصحابيَّان بن َعْمرو بن ُعبَْيٍد البَلَوّي ، ُعَدْيس عبد هللا وَعْبد الرَّ

ْن بَايََع تحَت الشَّجرة ، وكاَن أَميَر الَجْيش القاِدِميَن من ِمْصَر لِحَصار عثَْماَن ، رضَي هللا عنه ، رَ  ْحمن ممَّ َوى عنه َجَماَعة في وعبد الرَّ

 ِدَمْشَق.

َحابَة ، وإِليه نُِسَب البُْستَاُن  َعدَّاسٌ  ومنهم،  كَشدَّاٍد : اسمٌ  ، َعدَّاسٌ و : َمْولَى َشْيبَةَ بن َربيعَةَ ، من أَْهل نِينََوى ، الَمْوصليُّ ، له ِذْكٌر في الصَّ

ْوض ، وقَال : هو ُغالُم ُعتْبَةَ بِن َربيعَةَ وَشْيبةَ ابِن رَ وفي الّطائف ، وقد َدَخْلتُه.  ً  أَنَّ »بيعَةَ ، وفيه َذَكَره السَُّهْيليُّ في الرَّ حين َسِمَع  َعدَّاسا

ُُ قاَل : وهللا لقَْد َخَرْجُت منها ، يَْعنِي نِينََوى وما فيَها َعَشَرةٌ يَْعِرفُوَن َما َمتَّى ، السالمعليهيَْذُكر يُونَُس بَن َمتَّى  وسلمعليههللاصلىَرسوَل هللا 

يٌّ ، وف يّةٍ فِمن أَيَن َعَرْفَت َمتَّى وأَنَت أُّمِ ٍة أُّمِ  .(4)« : هو أَخي ، كاَن نَبِيًّا وأَنا نَبِيٌّ  وسلمعليههللاصلىفقاَل  ؟ي أُمَّ

 ، بالتَّْحريك : من أَْسَماِء النَِّساِء. َعَدَسةُ و

ً  َعَدَسةَ  بَنُوو  .َعَدَسةَ  بَنُو : في َطيٍِّئ ، وفي َكْلٍب أَْيضا
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__________________ 
ا أراد أهنا  كر شــــو  القتل  ا من الثلب وهو  (وهي رواية التهذيب)قا  يف اللســــان : ومن رواه  لبة الشــــو  »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)

 .«العيب ا وهو أيضاً يف معىن مثلوبة
 الراسيب : قا  يف اللسان : وأعربه الشاعر يف الضرورة فقا  وهو بشر بن سفيان»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 فــــــــــــــــــــــــــاهلل بــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــين وبــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــر أخ 

َدســـــــــــــــــــــــــــــــا     يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــو  : أجــــــــــــــــــذم وقــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــَ

  

 ابلدا  املهملة. عن امكم.« اجدم»كذا وردت أجذم ابلذا  املعجمة والصواب « زجر للفرس»أجذم : 

 .«عدس»( وانظر اللسان أيضاً 3)
 .290ـ  289/  3( انظر أسد الغابة ترمجة عداس 4)
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ا   يُْستَْدَرك عليه :* وممَّ

جلُ  َعَدسَ  ً  الرَّ  ، إِذا قَِوَي على الشَّّرِ ، نَقَلَه ابُن القَطَّاع. َعْدسا

 ابنةُ أُْهبَاَن بن َصْيفّيِ ، لَها ِذْكٌر في التِّْرِمذّيِ. ُعَدْيَسةُ و

 لَكْلبي ، شاعٌر ، ُمْختَلٌَف في داله.أُبِّي بن ُعَرين ا ُعَدس الُكوفيُّ ، عن يُونَُس بن أَْرقََم ، وأَبو ُعَدْيٍس  ومَحّمد بنُ 

د بُن َعْبد هللا بن َعْبَدك   ، عن القَاسم بن أَبي َحكيٍم. العََدسيّ  الُجْرَجانيُّ  (1)وأَبو الحَسْين مَحمَّ

د بُن يوسفَ   ، ُجْرجانيٌّ أَيضاً ، تَفَقَّه وَحدََّث عن أَبي القَاسم البَقَّالّي. العََدِسيُّ  وأَبو بَْكٍر مَحمَّ

 بُن عاِصم بن قََطٍن ، َذَكر ابُن قانعٍ أَنَّ له ِوفَادةً. ُعَدسُ و

 في الصَّحابَة. (2)بُن َهْوَذةَ البَكَّائّي ، َذَكَره الداَرقُْطنّي  ُعَدسو

اج يُوسُف بُن َعْبد العَزيز بن َعْبد الّرحمن بن  .(3)، كُزبَْيٍر ، َحدََّث عن أَبي الَوليد الَرقشّي  ُعَدْيٍس  وأَبو الَحجَّ

د بن . ُعَدْيٍس  وأَبو َحْفٍص ُعَمر بُن مَحمَّ  : إَِماٌم لُغَويُّ

ا يْستَْدَرك عليه : [عدرس]  : * وممَّ

، بفَتْح العْين ، ويقَال : إِّن الّداَل  العَْيَدُروس ، إِذا َصَرَعه ، كعَْرَدَسه ، ومنه َعْدَرَسهُ َعْدَرَسةً  ، بتقديم الّدال َعلَى الّراِء ، يُقَال : َعْدَرس

 مقلوبةٌ عن التَّاِء.

حَ  العَْدَرسةُ و ًي األََسُد َعْيَدُروساً. ألَْخذه فَِريَستَه ُعْنفاً ، َصرَّ دَّة ، وبه ُسّمِ د بهذا ال ، مثُْل العَتَْرسة : األَْخذُ بالَجفَاِء والّشِ قَْلِب عالَّمةُ اليََمن مَحمَّ

ٍد َعْبد هللا بنُ  يِن أَبو مَحمَّ ين بُن ُعَمَر بن الُمبَاَرك الَحْضَرميُّ الشهير ببَْحَرق ، وبه لُقَِّب قُْطُب اليََمن مْحيى الّدِ  القُْطب أَبي بَْكر بن ِعَماد الّدِ

ٍد ،  أَبي الغَْوث َعْبد الّرْحمن ابن الفَقيه َمْولَى الدَُّوْيلَة محّمد بن َشيخ الشُّيوخ َعلّيِ بن القُْطِب بِن َعْبِد هللا َعلَِوّيِ بِن الغَْوِث أَبِي َعْبِد هللا ُمَحمَّ

ِة سنة   العَْيَدُروِس  آلِ  . وهو َجدُّ الساَدةِ 865وتُوفِّي سنة  811ُمقَّدم التُّْربَة بتَِريَم ، الُحَسْينِيُّ الَجْعفَِريُّ ، ُوِلَد َرِضَي هللا عنه في ِذي الِحجَّ

العَصِر واألََوان ، َعْنَدِليُب الفََصاَحِة  باليََمِن. أَْعقََب من أَْربَعٍَة ، أَبِي بَْكٍر والُحَسْيِن والعَلَِوّيِ وَشْيخ ، ومن َولَِد األَِخيِر َشْيُخنَا أُْعُجوبَةُ 

يَ  ادة ، السُّاللةُ النَّبَِويَّةُ ِرَداُؤه ، واألََصالَةُ العَلَِويَّةُ اْنتَِهاُؤه ، َمن اْجتََمع فيه مَن الَمَحاِسِن واإِلتْقَان ، َربِيُب َمْهِد السَّعاَدةِ ، نَِسيُب األَْصِل والّسِ

ِغير ، سيِّدنا وَموالنا ، َمن بلََطائِف ُعلُوِمه َغذانَا وأَْرَوانا ، الّسيِّ  ين ُد األَْنوَ الَكثِيُر ، واْرتَفَع ِذْكُره بيَن الَكبِير والصَّ هُ األََجلُّ ، قُْطب الِملَّة والّدِ

ِر القُْطب َشْيخ بن القُْطب السيِّد ِث الُمعَمَّ مْصَطفَى بن قُْطب األَْقَطاب  والَوِجيهُ عبُد الّرحمِن بُن الشَِّريف العاَلّمِة ُمْصَطفى بن اإِلماِم المحّدِ

ابن القُْطب َسيِّدي عبد هللا ـ  «أَْحمد أباد»هو صاحب ـ  قُْطب األَْقَطاب السيِّد َشْيخ ،علّيٍ َزْين العابديَن بن قُْطب األَْقَطاب السيّد عْبد هللا بن 

، أََطاَل هللا تَعالَى في بقَائه ، في نْعِمٍة سابغٍَة علَْيه ،  العَْيدُروس بن َوِحيد َعْصره َسيِّدي َشْيخِ البانِي بن القُْطب األَْعَظم السَّيِّد عبِد هللا

َج ، وَولَُده السيُِّد 918ربِّنا إِليه ، فَجدُّه األَْعلَى السَّيِّد َشْيٌخ تُوفِّي سنة  وإِْحساٍن من ه القُْطب َعلّيِ بن أَبي بْكٍر ، وبه تََخرَّ . أََخذَ عن أَبيه َوعّمِ

ه القُْطب أَبي بَْكر بن َعْبد هللا 994، وتُوفِّي سنة  881عبد هللا ُوِلَد سنة  هاب أَْحمد بن عْبد ، لبِس عن َوالده وَعّمِ  ، وأََخَذ الحديَث عن الّشِ

د الَحّطاب وإِْسحاَق بن َجْمعان ، والُمِحّبِ بن َظهيرةَ  ّي ومحمَّ كاً بمكَّةَ.  (4)الغَفَّار الَمّكِ ين المالكّي ، والُكلُّ لَبِسوا منه تَبرُّ ، والقَاضي تاجِ الّدِ

ين أَْحمُد ،  999بأَْحمد أَباد سنة وتُوفِّي  919وولَُده السَّيِّد َشْيٌخ ُوِلد سنة  د بن محّمد الحّطاب ، وأَوالُده : ِشهاب الّدِ ، أَخذ عن الجمال محمَّ

يِن أَبُو بَْكٍر عبُد القاِدِر صاحُب  1024تُوفِّي ببَْرَوَج سنة  ْهِر الباِسمِ »، وُمْحيى الّدِ ٍد عبُد هللِا تُو« الزَّ يِن أَبو ُمحمَّ فَِّي سنة وغيِره ، وَعِفيُف الّدِ

ُر حسُن بُن علّيٍ العََجِميُّ وغيُره 1019 ن أَجاَزه الشَّْيُخ الُمعمَّ يُِّد َشْيُخ بُن ُمْصَطفَى ، ِممَّ ، وهو الَجدُّ األَْدنَى لَشيِخنا . وَحِفيُده القُْطُب السَّ

ُهم َشِهيرة ، ولو أََعْرُت َطَرَف القَلِم إِلى اْستِْقَصائِها لََطاَل ، وَحْسبِي أَن الُمَشاِر إِليِه ، نََظَر هللا بعيِن الِعنايَِة إِليه. وَمنافِبُُهم كثيرةٌ ، وأَوصاف

 أَُعدَّ ِمن َخَدِمهم في الَمَجال ، كما قاَل القائُِل وأَْحَسَن في الَمقَال :

__________________ 
 .«عبو »ومنه ضبرت وابألصر « العدسي»و « العبدكي»( عن اللباب 1)
 خطب.« ه القطينذكر »( ابألصر 2)
 .«الَوقحشيّ »( يف املطبوعة الكويتية 3)
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 .« هرة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
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جِي  الـــــــــــــَ قـــــــــــــَ دًا مبـــــــــــــَ ُت  ـــــــــــــمـــــــــــــ  َدحـــــــــــــح  مـــــــــــــا ِإنح مـــــــــــــَ

دِ     مــــــــــــ  حــــــــــــَ جِي مبــــــــــــُ الــــــــــــَ قــــــــــــَ ُت مــــــــــــَ َدحــــــــــــح نح مــــــــــــَ  لــــــــــــكــــــــــــِ

  
 ويقَال : َكأَلٌ  وتََراَكَب. َما َكثَُر ِمن يَبِيِس الَكإِل بالَمَكانِ  . هوهللارحمه، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َحنِيفَةَ ،  ، كعاُلِبطٍ  العَُداِمس : [عدمس]

تعالى ، وهكذا نَقَلَه  هللارحمهُمصنِِّف ، ، أَي ُمتََراِكٌب ، وال يُْحتَاج إِلى ِذْكر الواو ، فإِن الَمْعنَى يَتِمُّ بُِدونَِها ، واالْقتَِصاُر مطلوُب ال ُعَداِمسٌ 

ْل.الّصاَغانِيُّ بالواو ؛ ِليُِرَي الُمغَايََرةَ بيَن القَْولَْيِن ، فكأَنّه قاَل : وقد يُوَصُف به فيُقَاُل : َكألٌ ُعَداِمٌس ،   فتأَمَّ

، نقلَه األَْزَهِرّي ، وقال :  أَو هَو َوَهمٌ  ، بالِعْربِِس  اْعتِبَاراً  وقد تُْكَسرُ  لَّْيُث ،، نَقَلَه ال ، بفتحِ العَْينِ  العَْربَِسيسُ و ، بالَكْسر ، الِعْرِبسُ  : [عربس]

ْرَدبِيس ، وَخْمَجريٍر ، وما ألَنَّه ليس في َكالِمِهم على ِمثَال فِْعلَِليل ، بكسر الفاِء اسٌم ، وأَّما فَْعلَِليل ، بالفتح فَكثِيٌر ، نحو َمْرَمِريس ، ودَ 

ِس  الَمتُْن الُمْستَِوي من األَْرِض  َها :أَْشبَهَ  ا زيَدْت فيه الباُء ، وإِنما هو من الُمعَرَّ  أَي أَنَّه الُمْستَِوي (1)، قَالَهُ اللَّْيُث. وقال ابُن فاِرس : وهذا ممَّ

 ، وأَْنَشَد للطَِّرّماح : السَّْهُل للتَّْعِريس فيهِ 

ُر  رَاكـــــــــــــــِ يـــــــــــــــ َ تــــــــــــــــُ رحَبســـــــــــــــــــــــــــــِ رحلً  عـــــــــــــــَ ِ مـــــــــــــــَ وح َ
 املـــــــــــــــ

ونِ     ــــــــــــُ ت ُ
رَِد املــــــــــــ طــــــــــــ  ِح مــــــــــــُ ــــــــــــح ي ِر الســــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــح  كــــــــــــظــــــــــــَ

  
 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 : الّداِهيَةُ ، عن ثَْعلٍَب ، نقله ابُن ِسيَده. العَْربَِسيسُ 

 : ُصْلبَةٌ َشديدةٌ ، عن ابِن ُدَرْيٍد. (2) َعْربَِسيسٌ  وأَْرضٌ 

 وأَْنَشَد ثَْعلٌَب :

يـــــــــــــــــِ   ـــــــــــــــــِ ن األَن ٍر مـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ اًل قـ  َأوحيف فـــــــــــــــــَ

ابَء     دح ٍة حـــــــــــــــــــَ ِدبـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــ ِ جمـــــــــــــــــــُح رحَبســـــــــــــــــــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــــَ

  
. َعْربَُسوسُ و يَصِة ، نقله الصاغانِيُّ  : بلٌد قُْرَب الَمّصِ

يُن زائَِدتَاِن ، وأَْصلُه ، قال ابُن فاِرٍس :  َعَرْنَدسٌ  العَِظيُم ، يُقَال : بَِعيرٌ  ، كَسْفرَجٍل ، من اإِلبِِل : الشَِّديدُ  العََرْنَدسُ  : [عردس] والنون والّسِ

اُج : َعَرْنَدَسةٌ و ، عن أَبِي َعْمٍرو ، َعَرْنَدسٌ  ونَاقَةٌ  ُعُردُّ ، وهو الَشِديُد.  ، قاَل العجَّ

 الَعَرنحَدَساالر أحَس ِمن ُخَزميَة و 
ْيُل الَكثِيرُ  : العََرْنَدسُ و  ، على التَّْشبِيه بالَجمِل العِظيِم ، عن ابِن فاِرٍس. السَّ

 الشَِّديُد ، عنه أَْيضاً. األََسدُ  : العََرْندسُ و

 نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن عبّاٍد. : ُمْجتََمٌع ُكّلِ َعْظَمْيِن ِمن اإِلْنساِن وَغْيِره. العََراِديسُ و

 وأَّما َكْرَدَسه فأَْوثَقَهُ. َصَرعهُ  فمْعنَاه َعْرَدَسه ثّم َكْرَدَسه ، فأَّما فَعَْرَدَسه قَاَل األَْزَهِريُّ : يقال : أََخَذهو

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 : أَي قَِويَّةٌ َطويلةُ القاَمِة ، قال الُكَمْيُت : َعَرْنَدَسةٌ  ناقَةٌ 

ثــــــــــاً  َدلــــــــــِ نــــــــــح وَب اأَلرحِض مــــــــــُ هــــــــــُ ن  ســــــــــــــــــــــــُ ِوي هبــــــــــِِ  َأطــــــــــح

دَ عــــــــلــــــــَ      َرنــــــــح ةٍ عــــــــَ بــــــــاِر  ســــــــــــــــــــــَ رحِ  ِمســــــــــــــــــــــح خــــــــَ لــــــــح (3)لــــــــِ
 

  
 : ثابٌِت. َعَرْنَدسٌ  وِعزٌّ 

 ، ِإذا ُوِصفُوا بالِعّزِ والَمنَعَِة. َعَرْنَدسٌ  وَحيٌّ 

ُ  : نَْعٌت يَْستَِوي فِيه العَُروسُ  : [عرس] ُهَما عنَد ، وقال ابُن األَثِيِر : وهو اْسٌم لَ  إِْعَراِسِهما ما َداَما في ، وفي الّصحاح : الرُجُل والَمْرأَة

ً  فَأَْصبَحَ » في الَحِديِث :وُدُخوِل أََحِدهما باآلَخِر ،  للَمْرأَةِ قوُل أَبِي  العَُروِس  ومن .«يَُكوُن أَِميراً  (4) العَُروسُ  كاد»وفي الَمثَِل :  «َعُروسا

 ُزبْيٍد الطائّي :
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ِه  يـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح رِِه ومبـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــَبّن بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــَ

ُؤه     بـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ ريًا ابت تـ بـــــــــــــــــــِ ُروسُ عـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــَ

  
تَْيِن ، ُعُرسٌ  ُهمو  .َعَرائسُ  وُهنَّ  ، أَْعَراسٌ و ، بضمَّ

 .(5)من ُحُصوِن النَِّجاِد  ِحْصٌن باليََمنِ  : العَُروسُ و

ها  أَسماُء بنُت عبِد هللا العُْذِريَّة ، واسم َزْوِجَها أَّوُل َمن قاَل ذِلَك اْمَرأَةٌ اْسُمَها« َعُروس ال ِعْطَر بَْعدَ »في الَمثَل :  قَولُهمو ، وكان ِمن بَنِي َعّمِ

َجها رجلٌ  َعُروسٌ  ، فلّما أَراَد أَْن يَْظعََن بها قالَْت : لو أَِذْنَت لي  ، يقال له : نَْوفَل ، أَْعَسُر أَْبَخُر بَِخيٌل َدِميمٌ  من قَْوِمَها ، وماَت َعْنَها فَتََزوَّ

ي َرثَْيتُ   فقاَل : اْفعَلي ، فقالَْت : أَْبكيَك يا وبََكْيُت عْنَد َرْمسه. ابَن َعّمِ

__________________ 
 .«العرس»وابألصر  367/  4( عن مقايي  اللغة 1)
 .«عربسيسة»وابألصر  401/  3( عن اجلمهرة 2)
 ( اخلر  : األرض الواسعة.3)
 واملثبت عن الصحاح.« كالعروس»( ابألصر 4)
 .«البحار»ويف معجم البلدان : « التجار»ن التكملة وابألصر ( ع5)
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وابه ابلَواو  اأَلعحرَاس (1) عرس خ ا وصـــَ مِّ الرّاِء يف الن ســـَ داً عنحَد الّناس (2)ا هكذا بضـــَ له وَأســـَ ا هكذا ابلنون  اي ثـَعحَلباً يف َأهح
َياَء لي  يـَعحَلمَها ال يف الن َسخ ا وصوابه ابملَوح دة ا  ّناس.مض َأشح

ة غيَر نَعَّاس ، ويُْعِمُل السَّْيَف َصبِيحاِت أَْنبَاس دة ،  (3) فقاَل : وما تْلَك األَْشيَاُء : فقالت : كاَن عن الِهمَّ ، هكذا في النَُّسخ ، بالنون والمَوحَّ

دة على النون ، وفي التَّْكملَة : صبِيحاِت أنباس ، ولعلّه الصواُب ، أَو صبِيحات اْمبَاس ، بالميِم بدَل النُّوِن ، على  وفي بعضها بتَْقديم المَوحَّ

ما و األََغرُّ األَْزهُر ، الّطيُِّب الِخيِم الَكِريُم الَمْحَضر ، مع أَْشياَء ال تُْذَكر. فقاَل : َعُروسُ  ثم قالت : يا لُغَِة ِحْمير ، كما يَْنِطُق بها أَهُل اليمن ،

ْوُج أَنَّها تُعرِّ  ؟تِْلَك األَْشياءُ  ُض به ، فلّما َرَحَل بِها قالت : كان َعيُوفاً ِللَخنَا والُمْنَكر ، َطيِّب النَّْكهِة َغْير أَْبَخر ، أَْيسر َغير أَْعسر. فعرف الزَّ

ي إِليِك ِعْطَرك ، وقد نََظر إِلى قَْشوةِ  ، فَذَهبَْت مثاَلً ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ  «َعُروٍس  ال ِعْطَر بْعدَ »ِعْطِرها مْطُروحةً ، فقَالَْت :  (4) قال : ُضّمِ

 هكذا.

ج َرجلٌ  قال الُمفَضَّل :« َعُروٍس  ال َمْخبأَ ِلِعْطٍر بْعد»المثَُل :  أَو ِل  (5) اْمرأَةً فُهِديْت إِليه فوجدها تَِفلَةً  َعُروسٌ  يقال له : تََزوَّ ، ونَصُّ المفضَّ

، وقيل : إِنّها قالتْهُ بعد َمْوتِه ،  َعُروٍس  ال َمْخبَأَ ِلِعْطٍر بْعد لها : فقالت : َخبَأْتُه ، فقال ؟أَيَن ِعْطُركِ  لها : فقال  ،: فلّما ُهِديْت له َوَجدها نَِغلَةً 

 فَذَهبَْت َمثاَلً.

رُ  قال الّصاَغانِيُّ :  نَِفيٌس. عنه ، هكذا في النَُّسخِ بالَواو ، وصوابه : ال يُدََّخرُ  يُْضَرُب ِلَمن ال يَُؤخَّ

 ، كذا يقال بالياِء. : ِحْصٌن باليََمنِ  العَُروَسْينِ و

فَِة ، على طريِق الحاّجِ إِلى الِعراِق. : ع ، قُْرَب الَمِدينةِ  العَُروِس  َواِديو  الُمشرَّ

 في كّلِ َوْقٍت ، قال الشاعر : ، بالكسر : امرأَةُ الرُجلِ  الِعْرسُ و

نح و  ُه مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ر ب ــــــــــــــــَ ٍر قـ ــــــــــــــــَ ق وح هِ حــــــــــــــــَ رحســــــــــــــــــــــــــــــِ   عــــــــــــــــِ
هِ     تـــــــِ اُ  يف اســـــــــــــــــــح ظـــــــَ دح غـــــــاَب الشـــــــــــــــــــِّ ي وقـــــــَ قـــــِ وح  ســـــــــــــــــــَ

  
 ، ألَنَّهما اْشتَرَكا في االْسِم ؛ لُمَواَصلَِة ُكّلٍ منهما صاِحبَه وإِلفِه إِيّاه. َرُجلُها أَيضاً : ِعْرُسهاو

 قال العَّجاج :

  ِ ِم حنــــــــــــــــَح جــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ دح بــــــــــــــــِ ولــــــــــــــــَ ُر مل يــــــــــــــــُ  أَزحهــــــــــــــــَ

ُب     رحسٍ َأجنـــــــــــــــــــــحَ اَل و  عـــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــِ رحسِ جـــــــــــــــــــــُ  عـــــــــــــــــــــِ

  
ُجبِاَل ، وهذا يَُدلُّ على أَنَّ ما ُعِطَف بالواو بمنزلِة ما َجاَء في لْفٍظ َواِحٍد ، فكأَنَّه قال :  ِعْرٍس و ِعْرٍس  أَي أَْنَجُب بَْعٍل وامرأَةٍ ، وأَراَد أَْنَجب

فَِة على الَمْوُصوف. ُجِباَل ، لو ال إِراَدةُ ذِلَك لم يَُجْز هذا ؛ ألَنَّ  ِعْرَسْينِ  أَْنَجبُ   ُجبِاَل َوْصٌف لهما َجِميعاً ، وُمَحاٌل تقديُم الّصِ

ُجُل : الِعْرِس  وَجْمعُ   ، قال َعْلقََمةُ يَِصُف َظِليماً : ِعْرَسانِ  ، والذََّكُر واألُْنثَى أَْعَراسٌ  الِّتي هي الَمْرأَةُ ، والِّذي هو الرَّ

فــــــــــِ  رحتــــــــــَ ِ  مــــــــــُ مــــــــــح رحُن الشــــــــــــــــــــــــ  الىَف وقـــــــــــَ  ٌض حــــــــــىت  تــــــــــَ

ي      ِ أُدححـــــــــِ اح رحســـــــــــــــــــــــَ ومُ  عـــــــــِ رحكـــــــــُ ُ  مـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــبـــــــــَ  فـــــــــيـــــــــه ال

  
ّي : تاَلفَى : تََداَرَك. واألُْدِحيُّ : َموضع بَْيِض النَّعاَمِة وأَرادَ   لصاِحبِه. ِعْرسٌ  الذََّكَر واألُْنثَى ؛ ألَنَّ كلَّ َواِحٍد منهما بالِعْرَسْينِ  قال ابن بَّرِ

 ، وقد اْستَعَاَره الُهَذِليُّ لألََسِد ، فقال : أَْعَراسٌ  ج ، ِعْرُسه : لَبَُؤةُ األََسدِ و

ِه  ــــــــــــِ ت ــــــــــــَ اب وحَ  غــــــــــــَ ِد يف حــــــــــــَ ٌر مــــــــــــُ ــــــــــــح َزيـ ٌث هــــــــــــِ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  ل

ٍر و     ِ لــــــــــــــه َأجــــــــــــــح اح تــــــــــــــَ مــــــــــــــَ رَاسُ ابلــــــــــــــر قــــــــــــــح  (6) َأعــــــــــــــح
  

 الُخنَاِعّيِ. (7)أَْجٍر : َجْمع َجْرٍو. والبيُت لماِلِك بِن خويلد 

نَّْوِر ، ُدَوْيبَةٌ  ، بالَكْسر : ِعْرٍس  ابنُ و ى بالفَاِرسيّة : أَْشتَُر أَْصلَُم أََسكُّ  معروفةٌ ُدوَن الّسِ  ج بَنَاتُ  راُسو ، ، لها نَاٌب. وقال الَجْوَهِريُّ : تَُسمَّ

ْفُع  ْرٍس عِ  ُمْقبِالً ، وهذا ابنُ  ِعْرٍس  الَمْعِرفةُ والنَِّكرة ، تقول : هذا ابنُ  ، هكذا يُْجَمع الذََّكُر واألُْنثَى ِعْرٍس  آَخُر ُمْقبٌِل. ويجوُز في الَمْعِرفَة الرَّ

. وقال الَجْوَهِريُّ بعد ِذْكِر الَجْمع ، وكذلك ابُن آَوى وابُن َمخا  ٍض وبَناُت لَبُوٍن ،، ويجوز في النكرة النَّصُب ، قاله الُمفَضَّل والِكَسائيُّ
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__________________ 
 ه يف التكملة.ومثل« اي عروس األعراس»( يف القاموس 1)
 .«قوله : وصوابه ابلواو ا أي بعد الراء كما يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف القاموس : ابناس.3)
 ( قشوة العطر : وعا ه.4)
 ( تفلة : متغرية الرائحة.5)
ونسب أيضاً أليب ذ يب. ويف الصحاح عند خيسته يد  « خالد»( قا  ابن بري : البيت ملالك بن خويلد اخلناعي. يف شرح أشعار اهلذليا 6)

 حو  غايته. ورقمة الوادي : حيث  تمض املاء.
 ( كذا ابألصر ا وانظر ا اشية السابقة.7)
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َفُش : بَناتُ   ا وبـََناُت نـَعحٍش وبـَُنو نـَعحٍش. ِعرحسٍ  وبـَُنو ِعرحسٍ  وبَناُت ماٍء. وَحَك  اأَلخح
َي به لَكْونِه كأَنَّهُ يُْشبِه لَْوَن ابنِ  غٌ ِصبْ  ، بالَكْسر : الِعْرِسيُّ و  ، الّدابَِّة. ِعْرٍس  من األَْصبَاغِ ، ُسّمِ

ً و يَْعِرُسه البَِعيرَ  َعَرسَ و  ، يقال : ، كِكتَابٍ  ِعَراسٌ  ذِلك الَحْبُل :و وهو باِرٌك ، َشدَّ ُعنُقَه إِلى ِذَراِعه ، ِمن َحّدِ َضَرب وَكتَب : يَْعُرُسه َعْرسا

 وَسيَأْتِي في َمْوِضِعه.: إِيثاُق ُعنُِق البَِعيِر مع يََدْيِه َجِميعاً ، فإِْن كاَن إِلى إِْحَدى يََدْيِه فهو العَْكُس ، واسُم الَحْبِل الِعَكاُس ،  سُ العَرْ 

َر. َعنِّي : َعَدلَ  َعَرسَ و  وتَأَخَّ

 اإِلقَاَمةُ في الفََرح. والَحْبُل. أَيضاً : العَْرسُ و َوَسِط الفُْسَطاِط.َعُموٌد في  ، بالفَتْح : العَْرسُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

ِغيُر ، ويَُضمُّ  أَيضاً :و اسٌ  ، وبائِعَُها أَْعَراسٌ  ج في هِذه ، الفَِصيُل الصَّ سٌ و َعرَّ ً  ُمعَّرِ ٍث ، ويُْرَوى أَيضا ، كِمْنبٍَر ، قاَل  ِمْعَرسٌ  ، كَشدَّاٍد وُمَحّدِ

 أَْي أَوالُدَها. : أَْعَراُسَهاو يٌّ : بَِكم البَْلَهاءُ : وقاَل أَْعَرابِ 

الداِخِل إِلى أَْقَصى البَْيِت  (1)، ثّم يُوَضُع الَجائُِز ِمن َطَرف ذِلَك الحائِِط  بيَن حائَِطيِ البَْيِت الشَّتَِوّيِ ال يُْبلَُغ به أَْقصاهُ  يُْجعَلُ  َحائٌِط. : العَْرسُ و

ْذَكُر في َمْوِضِعه. زاَد البَْيُت كلُّهُ ، فما كاَن بَْيَن الحائَِطْيِن فهو َسْهَوةٌ ، وما كاَن تحَت الَجائِز فهو الُمْخَدع ، والصاُد فيه لُغَةٌ ، وسيُ  ويَُسقَّفُ  ،

ى بالفاِرِسيَّة : بِيَجْه ، ذِلَك بالبِالِد الباِرَدةِ ، ، ونَصُّ الَجْوَهِرّيِ وإِنَّما يُْفعَلُ  نُ أَْدفَأَ ، وإِنََّما يَُكو البيتُ  ِليَُكونَ  الَجْوَهِريُّ :  وذلَك البَْيتُ  ويَُسمَّ

سٌ  ً  ، وقد َعْرسٌ  ، كُمعَظٍَّم ، أَي ُعِمل له ُمعَرَّ َس تَْعِريسا ه َشْيئاً غيَر هذا لم يَْرتَِضه أَبُو في تَْفِسيرِ  (2). قاَل الَجْوَهِريُّ : وَذَكَر أَبُو ُعبَْيَدةَ ُعرَّ

 الغَْوِث.

كةً : الدََّهشُ  العََرسُ و ً  ، كفَِرح ، بالسين والشين ، َعِرسَ  ، يقال : ، محرَّ  كَكتٍِف. َعِرسٌ  فهو َعَرسا

تَين ، العُْرسُ  «أَو إِْعَذار ُعْرٍس  أَنّه كاَن إِذا ُدِعَي إِلى َطعاٍم قال : أَفِي ُخْرٍس أَو»في َحِديِث َحّسان بِن ثابٍِت : و ّمِ وبَضمَّ : ِمْهنَةُ  بالضَّ

ةً ، وقال أَبو عبيد ، في قوله  ،  العُرسُ  (3)، وهو الِّذي يُْعَمُل منه  َطعَام الَوِليَمةِ  يَْعنِي« : ُعرس»اإِلْماَلِك والبِنَاِء ، وقِيَل : َطعَاُمه خاصَّ

ى ً  يَُسمَّ ى الَوِليَمةُ  (4) أَْعَرسَ  : اسٌم من العُرسُ  األَْزَهِريُّ : باسِم َسبَبِه ، قالَ  ُعرسا ُجُل بأَْهِله ، إِذا بَنَى عليها وَدَخَل بَِها ، ثم تَُسمَّ ً  الرَّ ،  ُعرسا

 : (5)وهو أُْنثَى تَُؤنِّثَُها العََرُب ، وقد تَُذكَّر ، قال الّرِجُز 

اَن  دح ُرسَ ِإاّن َوجــــــــــــــــــــــــَ اِط  عــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــــــّ  ا ــــــــــــــــــــــــَ

مــــــــــــــــــُ     ذح ئــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمــــــــــــــــــًة مــــــــــــــــــَ و اطِ لــــــــــــــــــَ َة ا ــــــــــــــــــُ  ومــــــــــــــــــَ

  

َع  مض الن س اِج واخلَي اطِ   نُدح
تَْيِن. ُعُرَساتٌ و أَْعَراسٌ  ج  ، بَضمَّ

 .اإِلْعراِس  ، ألَنَّهُ الَمْقُصوُد بالذَّاِت من النَِّكاحُ  أَيضاً : العُرسُ و

َجاِل ، أَو ِللُُزوِمِه َعِرينَه. كَكتٍِف : األََسدُ  العَِرسُ و  ِللُُزوِمه اْفتِراَس الّرِ

، وَذَكَره الّصاَغانِيُّ  (6)، كما َذَكَره ابُن ُدَرْيٍد  العَُرْيَساءُ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وَضبََطه ، وإِنََّما هو : ع في َجْمع َشِهيٍد : كالشَُّهداءِ  ، العَُرَساءُ و

 أَيضاً.

ً  ، كفَِرحَ  ، الرُجلُ  َعِرسَ و يِن َجِميعاً. َعِرسٌ  ، فهو بَِطرَ  : َعَرسا يِن والّشِ  ، يُرَوى بالّسِ

ً  به َعِرسَ و ه َعِرسَ و ، لَِزَمهُ  : َعَرسا بِيُّ بأُّمِ ً  الصَّ  .كأَْعَرسه لَِزَمها وأَِلفَها ، : َعَرسا

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ما ِعْنَده : اْمتَنَعَ  (7) َعلَيَّ  َعِرسَ و

يَاِق ، إِذا نَِشُطوا َساَر بِِهم ، وِإَذا َكِسلُوا الِمْعَرسُ و س ، كِمْنبٍَر : الّسائُِق الحاِذُق الّسِ  ، أَي نََزَل بهم. بِهم َعرَّ

يسُ و يٍت ، وبَِهاءٍ  الِعّرِ  ةُ :في خيِسه ، قال ُرْؤبَ  َمأَْوى األََسدِ  : الشََّجُر الُملتَفُّ ، ، كِسّكِ
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 الِعرِّيَساَأغحَياَلُه واأَلَجَم 
 َوَصَف به ، كأَنَّه قاَل : واألََجَم الُمْلتَفَّ ، أَو أَْبَدلَه ألَنَّه اسٌم.

__________________ 
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : ذلك العرس.1)
 ( األصر واللسان ويف الصحاح : أبو عبيد.2)
 ( اللسان : عند.3)
 التهذيب واللسان : إعراِس الرجِر.( 4)
 .99( األرجاز لدكا ا انظر شرح شواهد الشافية 5)
 ويف معجم البلدان : ُعريشاء بلفة التصغري. 332/  2( اجلمهرة 6)
 وضبطت عن التكملة.« عل »( يف القاموس 7)
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 وفي الَمثَِل :

 اأَلَسدِ  ِعرِّيسةِ كُمبحَتِغي الص يحِد يف 
 َطَرفَةُ :وقال 

رَت   (1)اأَلَجمح  ِعرِّي ِ كلُُيوٍث َوسح
 ، قال َغّساُن بُن ذَُهْيٍل السُِّليِطيُّ : : ع العَرائِِس  ذاتُ و

  ٍ وُ  ابـــــــــُن َديحســـــــــــــــــــــــَ قـــــــــُ ـــــــــَ اَن عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا مـــــــــا يـ  هلـــــــــَ

َو  و     تح بــــــــــَا الــــــــــلــــــــــِّ رَائــــــــــِ ِ ِإذا مــــــــــاَرغــــــــــَ  (2) الــــــــــعــــــــــَ
  

ً  اتََّخذَ  الرُجُل : أَْعَرسَ و  ، أَي َوِليَمةً. ُعْرسا

سَ  ، وفي التَّْهِذيِب : بَنَى بها ، وكذا بأَْهِله : بَنَى عليها أَْعَرسَ و ة. َعرَّ  بها ، وأَْنَكره ابُن األَثِير ، ونَسبَه الَجْوَهِريُّ للعامَّ

ْبح ساِئِرين ،، ثّم أَناُخوا ونامُ  نََزلُوا في آِخِر اللَّْيِل لالْستِراَحةِ  في السَّفَِر : القَْومُ  أَْعَرسَ و ُسوا وا نَْومةً َخِفيفةً ، ثّم ساُروا مع اْنِفَجاِر الصُّ  كعَرَّ

 ً  لُغةٌ قَِليلةٌ ، قال لَبِيٌد : أَْعَرُسواو ، وهذا أَْكثَرُ  ، تَْعِريسا

ا  مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ ر سَ قـ ه  عــــــــــــــــَ تــــــــــــــــُ جــــــــــــــــح  حــــــــــــــــىت  هــــــــــــــــِ

ِح اأُلَو ح     بـــــــــــــح رِي مـــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــ  اشـــــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــَ  ابلـــــــــــــتـــــــــــــ 

  
 (3)وأَْنَشَدت أَْعَرابِيَّةٌ من بَنِي نَُمْيٍر 

يـــــــــــــُ   لـــــــــــــِ طـــــــــــــَ نـــــــــــــح رَاُء فــــــــــــــَ تح محـــــــــــــَح عـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  قـــــــــــــد طـــــــــــــَ

َدهــــــــــــا     عــــــــــــح ٍب بـــــــــــــَ رِيــــــــــــ ُ لــــــــــــيــــــــــــَ  لــــــــــــرَكــــــــــــح عــــــــــــح  تـــــــــــــَ

  
 أَو نهاٍر ، وقال ُزَهْيٌر : : أَن يَسيَر النهاَر كلَّه ويَْنِزَل أَّوَل اللَّْيِل ، وقيل : هو النُُّزوُل في الَمْعَهد ، أَيَّ ِحيٍن كان من ليلٍ  التَّْعِريسُ  وقيل :

واو  ر ســــــــــــــــــــــُ ٍة  عــــــــَ مــــــــَ ــــــــُ ن ِب َأســــــــــــــــــــــح ــــــــح ث ًة يف كــــــــُ  ســــــــــــــــــــــاعــــــــَ

رَتَُ  و     عـــــــــــح اِت مـــــــــــُ يـــــــــــّ ومـــــــــــِ ُم ابلـــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــُ نـــــــــــح (4)مـــــــــــِ
 

  
سٌ و كُمْكَرٍم ، ُمْعَرسٌ  الَمْوِضُع :و يَ و، كُمعَظٍَّم ،  ُمعَرَّ سُ  منه ُسّمِ س ِذي الُحلَْيفَِة ، ُمعَرَّ ْبَح ثّم  وسلمعليههللاصلىفيه  َعرَّ ، وصلَّى فيه الصُّ

 َرَحَل.

قوا ، إِذا عنه اْعتََرُسوا قاَل اللَّْيُث :و  هذا َحْرٌف ُمْنَكر ، ال أَْدِري ما ُهو. ، وقال األَْزَهِريُّ : تَفَرَّ

سو َمْخَشِريُّ ، ونَقَلَه ابُن عبَّاٍد أَيضاً. الْمَرأَتِه : تََحبَّب إِليها تَعَرَّ  وأَِلفََها ، قالَه الزَّ

يَِر والَحِديِث. ، وسلمعليههللاصلىاللَّْيلَةُ الّتِي ناَم فِيَها َرُسوُل هللا  ، هي التَّْعِريِس  لَْيلَةُ و  والِقّصة َمْشُهورةٌ في ُكتُِب الّسِ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

جُ  َعِرسَ  ً  لٌ الرَّ  ، كفَِرَح : أَْعيَا ، وقيل : أَْعيَا عن الِجَماعِ ، نقَلَه ابُن القَطَّاعِ. َعَرسا

َر ، قاَل أَبو ذَُؤيب : َعِرسَ و  عنه : َجبَُن وتأَخَّ

دح  ي َوقـــــــــــَ ىت  ِإذا أَدحَرَ  الـــــــــــر امـــــــــــِ تح حـــــــــــَ رِســـــــــــــــــــــــــَ   عـــــــــــَ
ُد     عــــــــِ ِذي يــــــــَ ا الــــــــ  اهــــــــَ طــــــــَ َبعــــــــح اَلُب فــــــــَ ُه الــــــــكــــــــِ نــــــــح (5)عــــــــَ

 

  
يُن لُغَ   ةٌ فيه ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، كما سيأْتي.والّشِ

ً  ءُ الشَّيْ  َعِرسَ و  : اْشتَدَّ. َعَرسا

 : َشبَّ َوَدام. (6)الشَّرُّ بينَهم  َعِرسَ و

 ، كَكِتٍف : الِذي ال يَْبَرُح َمْوِضَع الِقتَاِل َشَجاَعةً. العَِرسُ و
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 ، بالفَتْحِ ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. العَُروِس  ، بالّضّمِ : لُغَةٌ في العُُروسُ و

 .«َمعََّط َشعَُرَهاقد تَ  ُعَريِّسٌ  إِنَّ اْبنَتِي»أَنَّ اْمَرأَةً قالَْت له : »َحِديُث ابِن ُعَمر :  ، ومنه ُعَريِّسٌ  وتَْصِغيُره :

بالّضّم ، بغيِر َهاٍء ، وهو ناِدٌر ؛ ألَنَّ َحقَّه الهاُء ؛  العُْرِس  وإِنََّما لم تُْلِحقه تاَء التَّأْنِيِث وإِْن كاَن ُمَؤنَّثاً ؛ ِلِقيَاِم الَحْرِف الّرابِعِ َمقَاَمه ، وتَْصِغيرُ 

 إِذ هو ُمَؤنٌَّث على ثاَلثِة أَْحُرٍف.

__________________ 
 ( ديوانه وصدره :1)

 بشباٍب وكهوٍ  هُنُدٍ 
 ونسب فيها لألسلض بن قصاف الط َهوي.« إذا نزلت .. وهان عليها»( يف معجم البلدان : 2)
 .«من بين متيم»( عن التهذيب وابألصر 3)
 ( ويرو  : ضحوا قلياًل قفا كثبان أسنمٍة.4)
عداه بفي ألن فيه معىن جبنت و خرت وقوله : فبعطاها ا أي  : وقد عرســــــــت عنه ا قا  يف اللســــــــان : قوله»( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 5)

 «.أعط  الثور الكالب ما وعدها من الطعن. ووعده إايها أنه كان يتهيب ويتحرف إليها ليطعنها اه
 .«هبم»( عن اللسان وابألصر 6)
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ة  أَْعَرسَ و س : (1) [تقول]بها ، إِذا َغِشيََها ، والعامَّ  بَِها ، قال الراِجز يَِصف ِحماراً : َعرَّ

ِرسُ  عــــــــــــــــح ا  يـــــــــــــــــُ ن ســــــــــــــــــــــــــــــَ  أَبــــــــــــــــكــــــــــــــــارًا هبــــــــــــــــا وعــــــــــــــــُ

َرُم     رحسٍ َأكـــــــــــــــــــح ااَبَءًة ِإذح  عـــــــــــــــــــِ َرســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــــــــح

  
 َكِرْهُت أَن يََظلُّوا (2)ولكْن فَعَلَه  وسلمعليههللاصلىأَنه نََهى عن ُمتْعَة الَحّجِ ، وقال : قد َعِلْمُت أَنَّ النّبِيَّ » عنههللارضيفي َحِديِث ُعَمَر و

ى «بِهنَّ تَْحَت األَراكِ  ُمْعِرِسينَ  ُجِل بأَْهِله يَُسمَّ يَن بالنَِّساِء ، وهذا يَُدلُّ على أَنَّ إِلماَم الرَّ ً  أَي ُمِلّمِ أَيّاَم بِنَائِه عليها ، وبعَد ذلك ؛ ألَنَّ  إِْعَراسا

، إِذا  ُمْعِرسٌ  فهو أَْعَرس قاَل ابُن األَثِير : «نَعَم قال : ؟اللَّْيلَةَ  أَْعَرْستُم»في َحِديٍث آَخر : وبِنائِه َعلَْيَها. تَمتَُّع الحاّجِ باْمرأَِته يكوُن من بَْعِد 

ً  َدَخَل باْمرأَتِه عنَد بِنَائَِها ، وأَراَد بِه هنا الَوْطَء ، فَسّماه س اُل فيه :، قاَل : وال يُقَ  اإِلْعَراِس  ؛ ألَنّه من تَوابعِ  إِْعَراسا  .َعرَّ

جِ ، وقِيل : هو الَكثِيُر النَِّكاح. الِمْعَرسُ و  ، كِمْنبٍَر : الِذي يَْغَشى اْمَرأَتَه ، وقيل : هو الَكثِيُر التََّزوُّ

ً  البَعيرَ  َعَرسَ و  ، وهو الَحْبُل ، قالَه ابُن القَّطاع. بالِعَراِس  : أَْوثَقه َعْرسا

يسُ و يت : َمْنبُِت أَْصِل اإِلْنساِن في قَْومه ، قاَل َجِريٌر : الِعّرِ  ، كِسّكِ

ِصٌد َأمجَِي ِفيِهمح و  َتحح  (3) ِعرِّيِسيُمسح
 ، وهي الِحبَاُل. األَْعَراِس  ، كَشّداٍد : بائِعُ  العَّراسُ و

َراِب ، وفي التَّْكملَة : الفَْحُل النّاقَةَ : (4) أَْعَرسَ و  أَْكَرَهَها للبُُروِك. أَْبَرَكها للّضِ

ّمة : اإِلْعَراسُ و َحى َعلَى األُْخَرى ، قال ذُو الرُّ  : َوْضُع الرَّ

لــــــــــــــَ   هكــــــــــــــَبن  عــــــــــــــَ رَاســــــــــــــــــــــــــــِ ائــــــــــــــه  ِإعــــــــــــــح نــــــــــــــَ  وبــــــــــــــِ

َا    ربح رَبَتح ضـــــــــــــــــــــــــَ ر ٍح ضـــــــــــــــــــــــــَ اٍد قـــــــــــــُ يــــــــــــَ يــــــــــــَد جــــــــــــِ  َوئــــــــــــِ

  
 : َضْرٌب من النَّْخِل ، حكاهُ أَبو َحنِيفَةَ ، َرِحَمه هللا. سُ العَُروو .إِْعَراِسه أَراَد : على َمْوِضع

َمْخَشِرّي. عرائسُ  وهذه  اإِلبل ، لِكَراِمَها ، حكاه الزَّ

 : َمْوِضٌع ، عن ابن ُدَرْيِد. العَُرْيَساءُ و

 : أَْرٌض ، قال األَْخَطل : الَمْعَرَسانِيَّاتُ و

اتو  يـــــــــــــــ  انـــــــــــــــِ َرســـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــح
َ

تح  ابملـــــــــــــــ ر  وأَرحَزمـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

رُ     فـــــــــ  يـــــــــُر حـــــــــُ افـــــــــِ طـــــــــَ ا مـــــــــنـــــــــه مـــــــــَ طـــــــــَ ِض الـــــــــقـــــــــَ  بـــــــــَروح

  
 ، ولم أَْسَمْع لها بَواِحٍد. العََرائِسُ  ِمْن نِْقيَاِن ِرَماِلَها يُقَاُل لها : (5)قال األَْزَهرّي : َورأَْيُت بالدَّْهنَاِء ِجبَاالً 

ّم : َمْوِضٌع ببالِد ُهَذْيل. ُعْرسٌ و  ، بالضَّ

 : َمْوِضٌع بالَمْغِرب. العَُروِس  وُسوُق بني

 : قَْريَة من أَعمال ِمْصر. العَُروِس  وُمْنيَةُ 

ة. العَُروسو  : بَْلَدةٌ باليَمن من أَعمال الَحجَّ

ّم وتشديد التحتيّة المكسورة ، َسِمع أَ  العَُريِّسة ومحّمد بن أَحمد بن ه.، بالضَّ  با الَوْقت ، وهو لَقَُب َجّدِ

. ُعْرسُ  بُن َعِميَرةَ الِكْنِديُّ ، بالّضّم ، وكذا ُعْرسُ و  بن قَْيِس بِن َسِعيٍد الِكْنَديُّ : صحابِيُّون. ُعْرسُ و بُن عاِمِر بِن َربِيعَةَ العاِمِريُّ

ثون. ُعْرس ومحّمُد بُن ِهبَِة هللا بنِ  ُعْرٍس  َمَد بنبُن فَْهٍد الَمْوِصِليُّ ، وأَبُو الغَنَائم َعْبُد هللا بُن أَحْ  ُعْرسُ و  : ُمَحّدِ
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ُد بُن عبِد هللا بن ْنَجانِيُّ ، يُلَقَُّب بابنِ  ِعْرٍس  وأَبُو عبِد هللا محمَّ  الِمْصِرّي ، بالَكْسِر : من ُشيُوخِ الطَّبَرانِّي ، والقاِضي َمْحُموُد بُن أَْحَمَد الزَّ

 لديِن هللا باإِلجاَزة ، ضبَطه ابن نُْقطةَ بالَكسر. ، َرَوى عن الناِصرِ  ِعْرٍس 

ى عن القَْومِ  الرُجُل : َعْرَطسَ  : [عرطس] . تَنَحَّ َذلَّ عن  ، إِذا َعْرَطسَ  زاد األَْزَهِريُّ : وابُن القَّطاعِ :و ، مثل َعْرَطَز ، قاله الَجْوَهِريُّ

 ، وأَنشد األَزهريُّ : ُمنَاَواتِِهم وُمنَاَزَعِتهم

ا و  رِســـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــح دًا طـــــــــــــــِ بـــــــــــــــح  قـــــــــــــــد َألين َأن  عـــــــــــــــَ

وح َرآين     ُدين ولـــــــــــــــــــَ وعـــــــــــــــــــِ ايـــــــــــــــــــُ رحَطســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــَ

  
 ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ، بالَكْسرِ  الِعْرفَاسُ  : [عرفس]

__________________ 
 اللسان.( زايدة مقتبسة عن 1)
 ( التهذيب واللسان : ولكين.2)
 ( ديوانه وصدره :3)

 إين امر  من نزاٍر يف أرومتهم
 ( يف اللسان : واعرتس الفحُر.4)
 ( يف التهذيب : ورأيت ابلدهىن حبااًل.5)
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ريحِ  ابُن اأَلعحرَايبِّ : هي ُبوُر عل  الســ  رحداح ا قا   الّناَقُة الصــ  اِ  بســِ َا فيه زاِئَدٌة لإِل ح ا ونـََقر شــيُخنا عن َأيب َحّياَن َأن  الســِّ
 والِعرحُف ا ابلكسر : الص ربحُ. :
 ، وسيأْتي في موضِعه قريباً. أَو الّصواُب في هذا الِعْفراُس ، ُمقَدَّمةَ الفاءِ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، األََسدُ  : الِعْرفَاسُ و

ْخُم الشَِّديُد من اإِلبِل والنَِّساءِ  ، كَزْنَجبِيل : سُ العَْرفَِسيو ٌ  َعْرفَِسيسٌ  ، يقال : ناقَةٌ  الضَّ  .َعْرفَِسيسٌ  ، واْمَرأَة

 َء : َجَمع بَْعَضهُ على بَْعٍض.الشيْ  َعْرَكسَ  : [عركس]

 قاَل العَّجاُج : وتََراَكَب واْجتََمع بعُضه على بعٍض ، نقله الَخِليُل ، ، أَي اْرتََكمَ  اْعَرْنَكسَ و

َوالُه و  اعحَرنحَكستح و   اعحَرنحَكَساَأهح
 : َكثِيٌر ُمتَراِكٌب كثِيٌف أَْسَوُد ، وكذلك ُمْعلَْنِكٌس وُمْعلَْنِكٌك. ُمْعَرْنِكسٌ و َعَرْنَكسٌ  ويقال : َشعرٌ  الشَّعُر : اْشتَدَّ َسَواُده اْعَرْنَكسَ و

 : ُمْظِلمةٌ. ُمْعَرْنِكَسةٌ  ولَْيلةٌ 

بَعُضه بَعضاً ،  (2)ويَتَراَجُع ويُعَاِرُك  [على بعض]بعُضه  (1)ٌء يَتَرادُّ وقال ابُن فاِرٍس : وهو َمْنُحوٌت من َعَكس وَعَرك ، وذِلك أَنَّه شي

 كأَنَّه يَلتَفُّ به.

ْخرةُ. الِعْرِمسُ  : [عرمس]  ، بالَكسر : الصَّ

ْلبَةُ  : الِعْرِمسُ و ْخرةِ ، قاَل ابُن ِسيَده ، وقولُه ، أَْنَشَده ثَْعلٌَب : النّاقَةُ الصُّ  الشَِّديَدةُ ، وهو منه ، ُشبِّهْت بالصَّ

 َزبُونِ  ِعرحِم ٍ ُرب  َعُجوٍز 
 ال أَْدِري ، أَُهَو من ِصفاِت الشَِّديَدةِ ، أَم ُهَو ُمْستَعاٌر فيها.

ْلبَةُ الشَِّديدةُ. من اإِلبِِل : األَِديبةُ الطَّيِّعةُ  الِعْرِمسُ  وقيَل :  الِقيَاِد ، واألَّوُل أَْقَرُب إِلى االْشتِقَاق ، أَْعنِي أَنََّها الصُّ

سُ و ٍس ، كما َسيَأْتِي. كعََملٍَّس : الماِضي الظَِّريُف ِمنّا ، العََرمَّ  ، عن أَِبي َعْمٍرو ، يُقَال : هو َمْقلُوُب َعْمرَّ

. ْعَد استِْرَخاءٍ َصلَُب بََدنُه بَ  الرُجُل ، إِذا َعْرَمسو  ، وهذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

فيُْفِزَعك ،  طائٌر كالَحماَمِة ال تَْشعُُر به َحتّى يَطيَر ِمن تَْحِت قََدِمك ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الليُث : هو ، كِقْرطاٍس  الِعْرناسُ  : [عرنس]

 كالعُْرنُوِس ، بالّضّم ، وأَْنَشَد :

زُعه  ُت َكَمنح يـُفح  الِعرحاَنسُ َلسح
 عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، مثل القُْرنَاِس. أَْنُف الَجبَلِ  : الِعْرنَاسُ و

 السُُّرِر : معروفةٌ : ال أَْدِري ما واِحُدها. َعَرانِيسُ  ، وهذا نَقَلَه الّصاَغانّي ، وقال ابُن عبّاٍد : َمْوِضُع َسبَائخِ قُْطِن الَمْرأَةِ  : الِعْرنَاسُ و

ً و َعسَّ يَعُسُّ َعسًّا : [عسس] ، وفي األُُصوِل  (3) نَْفُض اللَّْيِل من : العَسُّ  أَي وهو لِحَراَسِة الناس ، َطاف باللَّْيلِ  اعتَِساساً : اْعتَسَّ و َعَسسا

حة : عن يبةِ  الُمَصحَّ َكةً ، َعَسسٌ  ج ، عن الواِحِد والَجِميعِ ، وقِيَل : بل (4) عاسٌّ  وهو ، والَكْشُف عن آرائِهم. أَْهِل الّرِ ،  َعِسيسٌ و ، ُمَحرَّ

كةً : اسٌم للَجمع ، كَرائحٍ وَرَوحٍ وَخاِدٍم وَخَدٍم ، وليس ، محرَّ  العََسسُ  ، كَكافٍِر وُكفَّاٍر وَكفََرةٍ ، وقيل : َعَسَسةٌ و ُعسَّاسٌ : كأَِميٍر. وفاتَه 

الَحِديُث :  : اسٌم للجْمعِ أَيضاً ، ومنه العاسَّ  يَُدلُّ على أَنَّ  كَحاّجٍ وَحِجيجٍ  بتَْكِسيٍر ، ألَنَّ فَعَالً ليَس مما يَُكسَُّر عليه فَاِعٌل ، وقوُل الُمَصنِِّف :

 ونَِظيُره من غير الُمْدَغم : كالبَاقِِر والَجاِمل. «لَحاّجِ هؤالِء الّداجُّ وليُسوا با»

َف « أَو َرابٍِض  َخْيٌر من َكْلب َربَض اْعتَسَّ  ، ويُْرَوى َعاسٌّ  أَوْ  َعسَّ ـ  َكْلبٌ »في الَمثَل : و يُْضَرب للَحّثِ على الَكْسِب ، يَعنِي أَنَّ من تََصرَّ

ْن َعَجَز ،  َف في الَكْسِب على  «خيٌر من أََسٍد اْنَدسَّ  َعسَّ  َكْلبٌ »يُْرَوى : وَخْيٌر ِممَّ ِعيِف إِذا تصرَّ قاَل الّصاَغانِيُّ : يُْضَرُب في تَْفِضيِل الضَّ

وفِيَّة في بَعِض رسائِِلهم : والقَِوّيِ إِذا تقاَعس ،  اٌل خيٌر من أََسٍد رابٍِض »أَورَده بَعُض الصُّ  .«َكْلٌب َجوَّ
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 أَْبَطأَ. :  َعسًّايَعُسُّ  َخبَُره عليَّ  َعسَّ و

. أَْطعََمُهم َشْيئاً قِليالً  : َعسًّا القَْومَ  َعسَّ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 من اإِلبِل. العَُسوسُ  قلُت : هو قوُل أَبِي َزْيٍد ، قال : ومنه أُِخذَ 

__________________ 
 والزايدة عنها. 361/  1( عن املقايي  1)
 .«ويعاذ »وابألصر ( عن مقايي  اللغة 2)
 ( يف القاموس والتهذيب : عن.3)
 ( مكاهنا يف التهذيب : قا  : والعاّس اسم يقض عل  الواحد واجلمض.4)
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 ، وكذلك القَُسوُس. َعُسوسٌ  َرَعْت َوْحَدها ، وهي ، إِذا تَعُسُّ َعسًّا الناقَةُ  َعسَّتو

ئْبُ  (1) العَُسوسُ و ْيِد ، وأَْنَشَد قوَل الراِجز :، وزاَد الَجْوَهِريُّ : الطالِ  الذِّ  ُب للصَّ

َتِبُر و  ُهح
 الَعُسوسُ الل عحَلُض امل

ْيِد باللَّْيِل ، وقد العَْسعَاِس و العَْسعَِس و كالعَسَّاِس  ئِْب الطَّلُوِب للصَّ باعِ  َعْسعَسَ  ، ُكّل ذِلَك للذِّ ئُْب ، إِذا طاَف باللَّْيِل ، وقِيَل : يَقَع على ُكّلِ الّسِ الذِّ

 ذا َطلَْبته لَْيالً.إِ 

، مأْخوذٌ  َعسَّت تَعُسُّ  وإِن كانَْت ُمِفيقاً ، أَي قد اْجتََمَع فَُواقُها في َضْرِعها ، وهو ما بَيَن الَحْلبتَْيِن ، وقد الناقةُ القَِليلَةُ الدَّرِّ  أَيضاً : العَُسوسُ و

، وفي بَْعض األُصوِل  الَّتِي ال تَِدرُّ حتّى تَبَاَعَد ِمن هي أَو ، إِذا أَْطعَْمتَهم َشْيئاً قَليالً ، نَقالً عن أَبِي َزْيٍد. أَُعسُّهم القَْوَم. َعَسْستُ  من

َحِة : عن ْت ، للَحْلِب ، َمَشْت ساعةً ثمَّ  الَّتِي إِذا أُثِيَرتْ  : هي النّاِس ، وقِيلَ  الُمَصحَّ فَْت ثمَّ َدرَّ يِّئَةُ الُخلُق هيقِيَل : و َطوَّ التي تَْضَجُر  السَّ

ى عن اإِلبِلِ   َضُروٌس َشُموٌس نَُهوٌس. لَعَُسوسٌ  أَو فِي الَمْبَرِك ، وَوَصَف أَْعَرابِيٌّ ناقَةً ، فقاَل : إِنََّها عند الَحْلب وتَتَنَحَّ

َها تَْعتَسُّ  التي قِيَل : هيو  ، عن ابِن َعبّاٍد. الِعَظاَم وتَْرتَمُّ

وقد اْعتَسَّها الُمِدرُّ ، وسيَأْتِي  ؟بِها لَبٌَن أَْم الأَ  ، ويُْمَسُح ، وفي اللسان : يُْلَمُس َضْرُعَها ، تَُرازُ  ، أَي تُْعتَسُّ  التي سان والتَّْكِملَة : هيفي اللِّ و

 قريباً.« اْعتَسَّ »هذا للُمَصنِِّف في ِذْكر َمعنى 

َجالِ اْمَرأَةٌ ال تُبَاِلي أَْن تَْدنُ  : العَُسوسُ و يبَِة  َو من الّرِ  .(2)، وقال الّراِغُب في الُمْفَرَداِت : هي الُمتَعاِطيَةُ للّرِ

ُجُل القَِليُل الَخْيرِ  : العَُسوسُ و  عليَّ بَِخْيِره ، قاله أَبو َعْمٍرو. َعسَّ  ، وقد الرَّ

ْيدِ  : العَُسوسُ و ْيِد في أَ  الطالُب للصَّ ه بالصَّ هُ ، فقاَل : هو الّطاِلُب ُمْطلَقاً ، ومنهم من َخصَّ بَاعِ ُمْطلَقاً ، ومنُهم َمن َعمَّ ّيِ َوقٍت باللَّْيِل ، من الّسِ

ئَاِب. ه بالذِّ  كان ، ومنهم َمن َخصَّ

، وقِيَل : هو أَْكبَُر من الغَُمِر ،  ، بالّضمِّ  ُعسٌّ  الَواِحد : وثالثةٌ وِعدَّةٌ ،منها ، يَعُبُّ فيها اثْنَاِن  الِعَظامُ  ، وقيل : ، كِكتَاٍب : األَْقَداحُ  الِعَساسُ و

ْفُد   ، أَيضاً ، فهما ُمْستَْدَركاِن على المصنِّف. أَْعَساسو : زاد ابُن األَثِير : ِعَسَسةٍ  أَْكبَُر منه ، ويُْجَمُع أَيضاً على : (3)وهو إِلى الطُّوِل ، والّرِ

 ، نقله ابُن ُدَرْيد. : بَْطٌن ِمْنُهم ِعَساٍس  بَنُوو

ت يُقَال :و ً  النّاقَةُ  َدرَّ ً  ، أَي ِعَساسا ً  النّاقةُ  َعسَّت ، وهو مصدر : ُكْرها  ، إِذا َضِجَرْت عنَد الَحْلِب. تَعُسُّ ِعَساسا

 ، أَْنَشَد أَبو الَواِزعِ : ، بالّضّمِ : الذََّكرُ  العُسُّ و

المـــــــــــًا قـــــــــــد َتشـــــــــــــــــــــــــَ  تح غـــــــــــُ هُ ظـــــــــــ   القـــــــــــَ   ُعســـــــــــــــــــــــــ 
هُ     ُه فـــــــــــــــــَدســـــــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان ِإاّل َمســـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
اُر والُحَرصاءُ  العُُسسُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و  .(4)، هكذا في سائِِر النَُسخ ، والّصواُب إِْسقَاُط واو العَْطِف  ، بضّمتَْين : التُّجَّ

 اآلنِيَةُ الِكبَاُر. : العُُسسُ  قال أَيضاً :و

، هكذا في سائِِر النَُّسخ ، فَكأَنَّه ذُِهَل عن ضابَِطتِه في االْكتِفَاِء بالعَْين عن الموضعِ ، فَجلَّ من ال  َمْوِضعٌ  ، بالفَتْح غيَر َمْصُروف : َعْسعَسُ و

 قِيَل : وإِيّاه َعنَى اْمُرُؤ القَْيِس : بالبَاِديَةِ  يَْسُهو ،

ِدمِي  ِض الــــــــقــــــــَ لــــــــَ  الــــــــر بــــــــح ا عــــــــَ مــــــــ  اأَلــــــــِ َعســــــــــــــــــــــَ َعســــــــــــــــــــــح   بــــــــِ
ا     َرســـــــــــــــــــــــــــَ ُم َأخـــــــــــــح لـــــــــــــِّ (5)كـــــــــــــَبيّنِ أاَُنِدي َأوح ُأكـــــــــــــَ

 

  
ِلبَنِي عاِمر  َجبٌَل طِويلٌ  : َعْسعَسو

 ، في بالد بَنِي َجْعفَِر بِن ِكاَلٍب ، وبِأَْسفَِله ماُء الناِصفَِة. وراَء َضِريَّةَ  (6)

اِجز :، أَي َمْعُروف ، بالبَْصَرة في َصْدر اإِلسْ  بُن َسالمةَ : فَتًى م َعْسعَسُ و  اَلم ، وفيه يَقُوُل الرَّ



7876 

 

اهح  ــــــــــــــــ  ي و  ــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــٌد وأَب ي ــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــَ ا ل ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــن ي ــــــــــــــــِ  ف

عـــــــــــــَ ٌ و     اهح  َعســـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــ  بـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ىَت تـ َم الـــــــــــــفـــــــــــــَ عـــــــــــــح  نـــــــــــــِ

  
__________________ 

والعســــــــوس »ويف اللســــــــان : «. العســــــــي  : الذئب الكثري ا ركة» ويف التهذيب :« والعســــــــي »( عل  هامش القاموس عن نســــــــخة أخر  1)
 .«... الذئبوالعسي  : 

 ( يف املفردات : املتعاطية للريبة ابللير.2)
 .«والرقعة»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( كما يف التهذيب واللسان والتكملة.4)
 قوله : أملا اخل هبامش اللسان نقاًل عن ايقوت :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
ـــــــــــــعســــــــــــــــــــــــــعســــــــــــــــــــــــــا أ ـــــــــــــقـــــــــــــدمي ب ـــــــــــــض ال ـــــــــــــرب  مل تســــــــــــــــــــــــــب  ال

ـــــــــــــــــــــم أخـــــــــــــــــــــر      ســــــــــــــــــــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــــــبين أاندي أو أكـــــــــــــــــــــل

  

 فــــــــــــــــلــــــــــــــــو أن أهــــــــــــــــر الــــــــــــــــدار ابلــــــــــــــــدار عــــــــــــــــّرجــــــــــــــــوا 

 «وجــــــــــــدت مــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــال عــــــــــــنــــــــــــدهــــــــــــم ومــــــــــــعــــــــــــكــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــا   
  

 .«لبين وبر»وابألصر « عسع »( عن معجم البلدان 6)
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 أَي تَْعتَِمُده.

 لبَنِي َجْعفٍَر ، وقد تقدَّم. : َغْربِيَّ الِحَمى َعْسعٍَس  داَرةُ و

 ، قال ُرْؤبة : السََّرابُ  ، بالفَتْح : العَْسعاسُ و

ِه و  ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ل رِي عــــــــــــَ ٍد  ــــــــــــَح ــــــــــــَ ــــــــــــل اسح ب عــــــــــــَ ــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــح   ال
اسح     مــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح

َ
اِم امل تــــــــــــَ رَاِب والــــــــــــقــــــــــــَ ن الســــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــِ

  
قيل : هو  (1) (َوالصُّْبِح ِإذا تَ نَ فَّسَ ) َعْسعَسَ  (َواللَّْيِل ِإذا)، وفي التَّْنِزيِل العَِزيز :  اللَّْيُل : أَْقبََل َظالُمه أَْو أَْدبَرَ  َعْسعَسَ  قال ابُن َعرفَة :و

ُرون َعلَى أَنَّ معنَى  اُء : أَْجَمَع المفّسِ : أَْدبََر ، وكان أَبو حاتِم وقُْطُرب يَْذَهبَاِن إِلى أَنَّ  َعْسعَسَ إِْقبَالُه بَظالِمه ، وقيل : هو إِدباُره ، وقال الفَرَّ

 : أَْدبَر. وأَْنَشد : َعْسعَسَ و يُل : أَْقبََل ،الل َعْسعَسَ  هذا الَحْرَف من األَْضَداِد ، وكاَن أَبُو ُعبَْيَدةَ يَقُول :

َعَساُمد رَِعاِت الل يحِر َلم ا   َعسح
ْبِرقاُن :  أَي أَْقبََل ، وقاَل الّزِ

ٍة  يــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح اٍ  وفــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ رَاٍس عــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح  َوَردحُت أبَفـ

ٍر     يـــــــــح ـــــــــَ اِز ل جـــــــــَ َواِرَط يف َأعـــــــــح ـــــــــَ عـــــــــِ ِ فـ َعســـــــــــــــــــــــح  (2) مـــــــــُ
  

.  أَي ُمْدبٍِر ُمَوّلٍ

ٍء َواحٍد ، وهو اْبتَِداُء الظَّالِم في ، إِذا أَْدبَر ، والَمعنيَان يَْرِجعَاِن إِلى شيْ  َعْسعَسَ و اللَّْيُل ، إِذا أَْقبََل ، َعْسعَسَ  إِْسَحاَق بُن السَِّرّيِ :وقال أَبو 

لِه وإِْدبَاُره في آِخره.  أَوَّ

 ه ، ويقال : إِدباُره وإِْقبالُه.: ُظْلمةُ اللَّيِل كلِّ  العَْسعََسة وقال ابُن األَْعَراِبّيِ :

ئُْب : طاَف باللَّْيلِ  َعْسعَسَ و  وكذا ُكلُّ َسبُعٍ. الذِّ

 لَْيالً ، ال يقال ذِلَك إِالّ باللَّْيِل ، إِذا كاَن في ُظْلَمٍة وبَْرٍق ، وأَْنَشَد أَبُو البِالِد النَّْحِوّي : السََّحاُب : َدنَا من األَْرِض  َعْسعَسَ و

عـــــــــــــــَ َ   ىت  لـــــــــــــــو َيشـــــــــــــــــــــــــــــاُء ِإد اَن حـــــــــــــــ َعســـــــــــــــــــــــــــــح

     ُ ـــــــــــِ ب قـــــــــــح ه مـــــــــــَ ـــــــــــِ ئ وح ن ضـــــــــــــــــــــــــَ ُه مـــــــــــِ ـــــــــــَ (3)كـــــــــــان ل
 

  
ْعنِي َسحاباً فيه بَْرٌق ، وقد َدنا من هكذا أَْنَشَده األَْزَهِريُّ ، وقال : إِدَّنا : أَصله إِْذ َدنا ، فأَْدغم ، وأَْنَشَده ابُن ِسيَده من غيِر إِْدغام ، وقال : يَ 

 األَْرِض.

اهُ األَمْ  َعْسعَسَ و  اللَّْيِل : وهي ُظْلَمتُه. َعْسعَسةِ  ، وأَصلُه من َر : لَبَّسهُ وَعمَّ

َكهالشيْ  َعْسعَسَ و . َء : َحرَّ  ، نقله الّصاَغانِيُّ

ك ِجْئ بالماِل من يقاُل :و كِ  َعّسِ َك ، لغةٌ في َحّسِ في  ذُِكرَ  قدو ، وَحّسك َوبَّسك اتْباٌع ، ال يَْنفَِصالِن ، أَي من َحْيُث كاَن ولم يَُكْن ، وبَّسِ

 َمْوِضِعه.

 وَطلَب ، كاْعتََسَم ، عن أَبي َعْمرو. : اْكتَسبَ  اْعتَسَّ و

 ر الباِهِلّي :، وأَنَشَد أَبو ُعبَْيٍد البِن أَْحمَ  َدَخَل في اإِلبِِل وَمَسَح َضْرَعها ِلتَُدرَّ  : اْعتَسَّ و

هـــــــــــــــــــا و  ـــــــــــــــــــُ ب وحُ  ومل حيـــــــــــــــــــَح ِت الشـــــــــــــــــــــــــــــــــ   راحـــــــــــــــــــَ

ٌر ومل     حـــــــــــــح تـــــــــــــَ   فـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ِدرّ  يـ  فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــُ

  
 قاله أَبو َعْمٍرو ، وأَنشد : : الشَّمُّ  التَّعَْسعُسُ و

َعَساكَمنحِخِر الذِّئحِب ِإذا   تـََعسح
ْيدِ  : التَّعَْسعُسُ و ئُْب. تَعَْسعَسَ  باللَّْيِل ، وقد َطلَُب الصَّ  الذِّ
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 ، نقله ابُن ِسيَده ، وأَْنَشَد لألَْخَطل : : الَمْطلَبُ  الَمعَسُّ و

هــــــــا  طــــــــَ ُف َوســــــــــــــــــــــح يــــــــح ُر الســــــــــــــــــــــ  كــــــــِ نــــــــح رٍة ال يـــــــــُ قــــــــ  عــــــــَ  مــــــــُ

ا     يــــــــــهــــــــــَ ُن فــــــــــِ كــــــــــح عــــــــــَ يف ِإَذا مل يــــــــــَ ِب  مــــــــــَ الــــــــــِ (4) ــــــــــَ
 

  
 لَكثْرةِ تَردُِّدَها باللَّْيِل. ، يُقَال ذلك لَها : القَنَافِذُ  العََساِعسُ و

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 َء : َطلَبَه باللَّْيِل ، أَو قََصده.الشيْ  اْعتَسَّ 

ً  اإِلبَِل فما َوَجْدنا اْعتََسْسنا ويقال :  وال قََساساً ، أَي أَثَراً. َعَساسا

__________________ 
 .18و  17( سورة التكوير اآيتان 1)
 روايته يف املقايي  :( 2)

ـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــا  وفـــــــــــــــــــــت  جنـــــــــــــــــــــوت أبفـــــــــــــــــــــراس عـــــــــــــــــــــت

 مــــــــــــــغــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــ  يف أدابر لــــــــــــــيــــــــــــــر مــــــــــــــعســـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــ    

  

 ( ورد يف املقايي  برواية خمتلفة.3)
 ( روايته ابألصر :4)

 مـــــــــــعـــــــــــفـــــــــــرة ال يـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــف وســـــــــــــــــــــــــطـــــــــــهـــــــــــا 

 إذا مل يــــــــــــــكــــــــــــــن فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا مــــــــــــــعــــــــــــــّ  وطــــــــــــــالــــــــــــــب   

  

 واية اللسان لعجز البيت.وما أثبتناه عن التهذيب واللسان ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل ر 
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 : الطاِلُب. العاسُّ و

ئُْب الَكثِيُر الَحركِة ، وقيل : هو الذي ال يَتَقَاّر. العَِسيسُ و  ، كأَِميٍر : الذِّ

 ٍء ، كالعَْسعَِس.: الَخِفيُف من كّلِ شي العَسَّاسُ و

 ٌء.: أَي بَِطي العََسِس  بَيِّنُ  لَعَُسوسٌ  : َطلُوٌب لَما يأُْكُل ، وإِنه َعُسوسٌ  وَكْلبٌ 

 ، بضمتين : أَي بُْطٌء وقِلَّةُ َخْيٍر. ُعُسسٌ  وفيه

 : الناقَةُ التي تَْضِرُب الحاِلَب بِرجِلَها وتَُصبُّ اللبَن. العَُسوسُ و

 الناقَةَ : َطلَب لَبنََها. اْعتَسّ و

ه] (1)بَلَد كذا : َوِطئَه فعََرف َخبََره ، كاْقتَسَّه واْحتَشَّه  اْعتَسّ و ه واْختَشَّه. [واْشتَمَّ  واْهتَمَّ

 ْعَرابِّيِ :، كعاُلِبط : َجبٌَل ، أَنَشَد ابُن األَ  ُعَساِعسُ و

ا  هـــــــَ لــــــِ يــــــح نح لــــــَ تح مــــــِ حـــــــَ بــــــ  اقـــــــد صـــــــــــــــــــَ اِعســـــــــــــــــــــَ   ُعســـــــــــــــــــــَ
اِعســـــــــــــــــــــــاً     ا ُعســـــــــــــــــــــــَ َم الـــــــــطـــــــــاِمســــــــــــــــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ  ذاَ  الـــــــــعـــــــــُ

  

ُُ  يـَرحبُوَع الَفالِة فَاِطَسا  َيرتح

 الفُُجوَر ، أَي يَتْبَعُه. يَْعتَسُّ و اآلثاَر ، أَي يَقُصُّها ، يَْعتَسُّ  وفاُلنٌ 

حْ  َعسَّاٍس  وُمْنيَةُ  يِن عبُد الرَّ تَْيِن ، ومنها الشيُخ تَِقيُّ الّدِ مِن ابُن يَْحيَى بِن ، كَكتّاٍن : قَريةٌ بِمْصَر من أَعمال الغَْربِيّة ، وقد اْجتَْزُت بها َمرَّ

ٍد العَّساِسيُّ ، َوِلَد سنة  ، وَولُده الشَّْمُس  895َسْلَسَل ، ومات بها سنة ، ولِقيَهُ السَّخاِويُّ ببَلَده ، وَسمع عليه بجامِعها المُ  811ُموَسى بِن ُمَحمَّ

ْحمِن ، ُوِلَد سنة  ُد بُن عبِد الرَّ يَمِ  845ُمَحمَّ يَّ ، بَِسَمنُّود ، وأََخَذ عن خاِله الَجالِل السََّمنُّوِدّي ، ثّم قَِدم القاِهَرة والَزَم عبَد الحّقِ السُّْنباِطيَّ ، والّدِ

 وغيَرهما.

، وقِيَل : هو الَخْيُزراُن ، كما قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، وقِيَل  َشَجرةٌ كالَخْيُزرانِ  عن ُكراع : ، كَحلَُزوٍن ، أَو تَُشدَُّد ِسينُه العََسُطوسُ  : [عسطس]

ة : تكوُن بالَجِزيرةِ  : هي َشَجَرةٌ  مَّ  ، لَيِّنةُ األَْغصاِن ، وأَْنَشَد ُكَراع ِلذي الرُّ

نـــــــــــح  ِر مـــــــــــُ ـــــــــــح لـــــــــــَ  أَم ُه عـــــــــــَ ـــــــــــ  اِء كـــــــــــبَن فـــــــــــَ دِّ الـــــــــــعـــــــــــِ  قـــــــــــَ

ا     وسٍ َعصـــــــــــــــــــــَ طـــــــُ ا  َعســـــــــــــــــــــ  داهلـــــــَُ تـــــــِ هـــــــا واعـــــــح ـــــــُ ـــــــن ي ـــــــِ (2)ل
 

  
يُس ، والقُوُس : َصْوَمعَتُه. قلُت : وهكذا أَْنَشَده األَْصَمِعيُّ أَْيضاً. والقَسُّ : .«َعَصا قَّسِ قُوٍس »قال ابُن بَّرّي : والَمْشُهور في ِشْعره :   الِقّسِ

وِميّةرأُْس ال : العََسُطوسُ و يِن فيه أَيضاً. نَّصاَرى بالرُّ  ، وُرِوي تَْشِديُد الّسِ

 ، عن ابِن َعبّاٍد. ، كَجْعفٍَر : ِحَمار الَوْحِش  العَْضَرسُ  : [عضرس]

 ، بفتحٍ فُسُكون ، عمه أَيضاً. البَْردُ  : العَْضَرسُ و

ّي : : البََردُ و  ، بالتحريِك ، وهو َحبُّ الغََماِم ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ٌة  يــــــــــــ  بــــــــــــِ ٌة َرجــــــــــــَ لــــــــــــَ يــــــــــــح ِه لــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــَ تح عــــــــــــَ  فــــــــــــبــــــــــــاتــــــــــــَ

اِن و     مــــــــــــَ ٍر كــــــــــــاجلــــــــــــُ طــــــــــــح قــــــــــــَ َرسِ حتــــــــــــَُ ِّ بــــــــــــِ  َعضــــــــــــــــــــــــــح

  
 .«َعْضَرٍس  أَْبَرُد ِمن»وفي الَمثَل : 

  الشَّاِعُر :كالعَُضاِرس ، قالَ  الماُء الباِرُد العَْذبُ  : العَْضَرسُ  في الُمْحَكم :و

 ُعَضاِرسِ َتضحَحُك عن ِذي َأُشٍر 
 أَراَد عن ثَْغٍر َعْذٍب ، ويُْرَوى بالُمْعَجَمة أَيضاً.
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 ، وقيل : هو الَجِليُد. الثَّْلجُ  : العَْضَرسُ و

 ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ أَيضاً. الالِزقَةُ بالِحجاَرةِ الناقِعَِة في الماءِ  هي الُخْضَرةُ  أَو ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، يُْصبُِح عليه النََّدى الذي الَوَرقُ  : العَْضَرسُ و

 العَْضَرِس  ، ونَْوُره قانِى الُحْمرةِ ، ولَْونُ  َشِديداً  اْحتَِماالً  الُخْضَرةِ ، يَْحتَِمُل النََّدى إِلى ُعْشٌب أَْشَهبُ  : العَْضَرسُ  وقال أَبو َحنِيفَةَ وأَبُو ِزيَاٍد :

 :ابُن ُمْقبٍِل ، يَِصُف العَْيرَ إِلى السََّواِد ، قال 

ريُه  يـــــــــف َمصـــــــــــــــــــــــِ طـــــــــِ اٍج لـــــــــَ حـــــــــ  ِر شـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــلـــــــــ  ِإثـــــــــح

اَع     عـــــــَ ج  لـــــــُ َرسِ ميـــــــَُ هح  الـــــــَعضـــــــــــــــــــــح لـــــــُ اعـــــــِ وحِن ســـــــــــــــــــــَ (3)اجلـــــــَ
 

  
__________________ 

 األصر كاللسان. والزايدة مقتبسة عن التهذيب واللسان.( يف التهذيب ابجليم والسا املهملة ا و 1)
أي وردت ا مر عل  أمر محار منقّد عفا ه أي متطاير ا والعفاء مجض عفو وهو الوبر الذي عل  ا مار ا كذا »( هبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 2)

 .«يف اللسان
 ( ويرو  : عل  إثر عجاج.3)
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من الذُُّكوِر ، وهو أََشدُّ البَْقِل  العَْضَرسُ  َرَخاَوةٌ تَْسَودُّ منه َجَحافُِل الدََّواّبِ إِذا أََكلَتْه ، وقال أَبُو َعْمٍرو : في هذه ، وقيل : نَبَاٌت فيه يُْكَسرُ و

 كلِّه ُرُطوبةً.

ّمِ في الُكلِّ  كالعَُضاِرِس  أَيضاً ، كما أََشْرنَا لذِلَك ، وقد أَْهَملَه الُمَصنُِّف ،  إِالّ في َمْعنَى البَاِرِد العَْذِب فإِنَّه ُرِوَي بالغيِن الُمْعَجَمةِ  ، بالضَّ

 وَجْمعُه بالفَتْحِ ، كالُجَواِلِق والَجَواِلِق. وسيأْتِي إِن شاَء هللا تَعَالى ،

واةِ ، وليس بمعروٍف ، قاله أَبو َحنِيفَةَ  كِزْبِرجٍ : َشَجُر الِخْطِمّيِ  ، الِعْضِرسُ  أَو ، وقيَل : َشَجرةٌ لها َزْهرةٌ  هللارحمه، هكذا َزَعَمه بعُض الرُّ

 َحْمَراُء.

يُق الَخِصُر. وفي العُبَاِب تَْحِقيٌق لهذا الَمقَام نَِفيٌس ، فراِجْعه. (1) العََضاِرسُ و وزاَد الّصاَغانِيُّ هنا :  : الّرِ

تُماِضَر اْبنَِة َعْمَرو بِن الشَِّريِد السُّلَِميَِّة  في ِشْعِر الَخْنَساءِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللساِن ، وقد جاءَ  ، كعُْصفُورٍ  ُعْطُروسٌ  : [عطرس]

بضّم الطاِء « ُطْهرَ »، هكذا في النَُّسخ. بالّظاِء الُمَشالَِة الَمْفتُوَحة ، وفي التكملة  َظْهرَ  (2) في قَْوِلَها* إِذا تََخالَفَ  ها ، وهوَرِضَي هللا عن

 .ُعْطُروسُ  البِيِض  المهملة ،

، كذا نَصُّ التَّْكِملَة ، ونَصُّ العَبَاب : لم أَِجْد للَخْنَساِء  واِن ِشْعِرَهالم نَِجْده في ِدي: و، في الُمِحيِط ، قال الّصاَغاِنيُّ  لم يُفَسَّْر. قالَه ابُن َعبّادٍ و

َها. وَعِجيٌب من الُمَصنِِّف كيَف لم قَِصيَدةً وال قِْطعَةً على قَافِيَِة السين الَمْضُموَمِة من بحِر البَسيِط ، مع كثرةِ ما َطالَعَتْهُ من نَُسخِ ِديَواِن ِشْعرِ 

 الّصاَغانِّيِ ، وهو كالُمه ، ومنه أََخَذ ، ويفعُل مثَل هذا َكثِيراً في كتابِه ، وهو َمِعيٌب. يَْعُزه إِلى

ً  ، بالّضّمِ ، يَْعُطسُ و ، بالَكْسِر ، وهي اللُّغَةُ الَجيِّدةُ ، ولذا َوقََع عليها االْقتِصاُر في بعِض النَُّسخ ، َعَطَس يَْعِطسُ  : [عطس] ً و َعْطسا  ُعَطاسا

ة ، نقله شيُخنَا ، وقيل : االسمُ  العَْطَسةُ  أَتَتْه ٍب :، كغُرا في و،  العَُطاسُ  ، قاَل في االْقتِراح : وهو خاصٌّ باإِلْنَساِن ، فال يُقَال لغيِره ولو للِهرَّ

إِنما يكوُن مع ِخفَِّة البََدِن ، واْنِفتاح الَمَساّمِ ، وتَْيِسيِر  العَُطاسَ  قال ابُن األَثِيِر : ألَنَّ  «ويَكَرهُ التَّثاُؤبَ  العَُطاسَ  كان يُِحبُّ »الحِديث : 

 الَحَرَكاِت ، والتَّثَاُؤب بِخالفِه ، وَسبَُب هِذه األَْوصاِف تَْخِفيُف الِغَذاِء واإِلْقالُل من الطَّعَاِم والشََّراِب.

ً  غيُره َعطََّسهو  .تَْعِطيسا

ْبحُ  َعَطسَ  من الَمَجاز :و ً  الصُّ  ، وفي األََساس : تَنَفَّس. اْنفَلَق ، إِذا َعْطسا

 فاُلٌن : ماَت. َعَطسَ و

. منه يُْعَطسُ  : ما العَاُطوسُ و يَرافِيُّ  ، َمثَّل به ِسيبََوْيِه ، وفَسَّره الّسِ

 ، وأَنشد غيُره ِلَطَرفَةَ بِن العَْبِد : َدابَّةٌ يُتََشاَءُم بِها : العَاُطوسُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

ــــــــــَ  ر تح ل قــــــــــد مــــــــــَ ــــــــــَ رِي ل مــــــــــح ــــــــــ ُ عــــــــــَ ي َواطــــــــــِ ٌة  عــــــــــَ  مجــــــــــَ 

ضُ و     مـــــــــ  يبحٌ ُمصـــــــــــــــــــــــَ ح  ـــــــــَ بـــــــــح ر الصـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــح بـــــــــَ ر  قــــــــــُ  مـــــــــَ

  
 وأَْنَشَد ابُن خالََوْيِه لُرْؤبةَ :

 الَعاطُوساال لَجَم  (3)ال ُأِحب  و 
 قال : وهي َسَمَكةٌ في البَْحر ، والعََرُب تَتَشاَءُم منها.

، بكسر الطاِء ال َغْيُر ، وهذا  الَمْعِطسُ  منه يَْخُرُج ، قال األَْزهِريُّ : العَُطاسَ  ، ألَنَّ  األَْنفُ  األَِخيَرةُ عن اللَّْيث : ، كَمْجِلٍس وَمْقعَدٍ  الَمْعِطسُ و

ُل بن َسلََمةَ قوَل اللَّ « يَْعِطسُ »يَُدلُّ على أَنَّ اللُّغَةَ الَجيَِّدةَ   .الَمعَاِطسُ  ْيِث : إِنَّهُ بفتحِ الّطاِء ، كذا في العُبَاِب ، والَجْمع :بالَكْسِر ، وَرّد الُمفَضَّ

ْبُح ، العاِطسُ  من الَمَجاز :و َمْخَشِريُّ كذلك ،  ، كغَُرابِ  كالعَُطاِس  : الصُّ ، األَِخيَرةُ عن الَّلْيِث ، كذا نَقَلَه األَزهِرّي ، والصاغانّي وَذَكَره الزَّ

ْبحُ  َعَطسَ و فقاَل : ْبح :الصُّ  العُطَّاِس  ، وقيل : قَْبَل ُهبُوبِ  العَُطاِس  (4)، تقوُل : جاَء فاُلٌن قبَل ُطلُوع  العَُطاسُ   : تَنَفََّس ، ومنه قيل للصُّ

ُل حين فسَّر قوَل الشاعِر :  وتََوقَّف األَوَّ

 (5)َبساِبٍح  الُعطَاسِ قد َأغحَتِدي قـَبحَر و 
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__________________ 
 التكملة.( ضبطت ابلفتح عن 1)
 ( يف التكملة : إذا ُلالف.2)
 .«وال ختاف»ويف اللسان « وال لاف»ويف التهذيب : « أال ختاف»( يف الديوان : 3)
 .«طلوس العطاس»( عن األساس وابألصر 4)
 وعجزه : 25/  3( البيت المرئ القي  وقد ورد يف اجلمهرة 5)

 أقّب كيعفور الفالة  ن بِ 
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 : وما قَالَهُ اللَّْيُث لم أَسمْعه لثِقٍَة يُْرَجع إِلى قَولِه. (1)فأَتََطيََّر منه ، قال  ُعَطاَس عاِطٍس  األَْصَمِعّيِ أَنَّ الُمَراَد : قَْبَل أَن أَْسَمعَ  [عن]ونُِقَل 

بَاءِ  : العاِطسُ و  ، وهو الناِطُح ، لَكونِه يُتََطيَُّر منه. وما اْستَْقبَلََك من أَماِمك من الّظِ

 ، عن ابِن َعبّاٍد ، يقال : َرَدْدتُه ُمعَطَّساً ، أَي ُمْرَغماً. كُمعَظٍَّم : الُمْرَغُم األَْنفِ  ، الُمعَطَّسُ و

ها ، وأَصُل اللَُّجم : جمع لُْجَمٍة وِلَجاٌم ، وهي ال العَاِطسُ  ، وكذِلَك اللُّجمُ  الَمْوتُ  ، كُصَرٍد : العَُطوسُ  اللَُّجمُ و يََرةُ ؛ ألَنََّها ، بفتح الجيم وَضّمِ ّطِ

تَطيَّر وَمنَعَتْه عن الُمِضّيِ ، ثّم استُْعِمل  َعْطَسةً  (2)، فإِذا سافََر رجٌل فَسِمع  العَُطاِس  تُْلِجُم عن الَحاَجِة ، أَي تَْمنَع ، وذِلك أَنَُّهم يَتََطيَُّرون من

. َمْخَشِريُّ  َواِحداً ، قاله الزَّ

َمْخَشِرّي : أَي أَصابَتْه بالشُّْؤِم وقال ُرْؤبَةُ : به اللَُّجُم ، أَي ماتَ  َعَطَستْ  : قال أَبو َزْيٍد : تقول العََربُ و  ، وقال الزَّ

ا  ُدوســـــــــــــــــــــــــــَ َز ح حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ مـــــــــــــاٍض مل يـ تح لـــــــــــــِ  قـــــــــــــالـــــــــــــَ

ا    عــــــــوســــــــــــــــــــــَ ر الــــــــد  فــــــــَ َر  والســــــــــــــــــــــ  و الســــــــــــــــــــــ   يــــــــنحضــــــــــــــــــــــُ

  

 (3) الَعطُوَساَأاَل خَتَاُف الل َجَم 

ً  َعْطَسةُ  هو يقال :و نَّْوُر ِمن َعْطَسةٌ  ، ويقُولون : كأَنَّه فاُلٍن ، أَي يُْشبُِهه َخْلقاً وُخلُقا  األَسِد. َعْطَسةِ  من أَْنِفه ، ويقولون : ُخِلَق الّسِ

 * ومما يستدرك عليه :

 الَمَداِن ، قال : (4) [عبد]، كَكتَّاٍن : اسُم فََرٍس لبْعِض بنِي  العَطَّاس

 راِفَض رَأِسهِ  الَعط اسُ َلُب  يبَ 
 وقال الّصاَغانِيُّ : هو يَِزيد بُن عبِد الَمَداِن الحاِرثِيُّ ، وفي العباِب : فيه يقُوُل :

وُع بـــــــــــــه  بـــــــــــــُ اسيــــــــــــــَ ِه  الـــــــــــــعـــــــــــــطـــــــــــــّ فـــــــــــــِ َض أَنـــــــــــــح  رافـــــــــــــِ

َرمِ     َرمــــــــــــــح ــــــــــــــعــــــــــــــَ يــــــــــــــِ  ال مــــــــــــــِ رَاٌت ابخلــــــــــــــَ ه َذمــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ل

  
 : بَُطْيٌن من اليََمِن ، من العَلَِويِّين. العَطَّاس وبَنُو

 ، كَصبوٍر ، إِذا كان يَْستَْقِدُم في الُحروِب والغََمَراِت ، كالدَّعوِس. َعُطوسٌ  وَرجلٌ 

 : قَْريَةٌ من الُكفُوِر الشَّاِسعة. العَطَّاسةُ و

 الطَِّويُل. ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن دَرْيٍد : هو ، كعََملٍَّس  العََطلَّس : [عطلس]

 * ومما يستدرك عليه :

. العَْطلََسةُ   : َعْدٌو في تَعَسٍُّف ، كالعَْلَطسة ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ

. العَْطلََسةُ و  أَيضاً : كالٌم غير ِذي نَِظاٍم ، كالعَْسَطلَِة ، نقله األَزهريُّ

ةُ الَخْلِق ، من اإِلبِل والنَِّساءِ  سالعَْيَطُمو : [عطمس] ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : يقَال للنّاقَِة إِذا كانَت فَتِيَّةً شابَّةً : هي  : التامَّ

يباُج ، ةُ  ، عن أَبِي ُعبَْيد ، وقيل : لطَِّويلَةُ الَحَسنَةُ ا هي أَو ، عن َشِمٍر. الَمْرأَةُ الَجِميلَةُ  قِيَل :و .العَْيَطُموسو الِقْرَطاس ، والّدِ ذاُت أَْلَواحٍ  التارَّ

، ونَصُّ األَْزَهِرّي عن الَّلْيِث :  العاِقرُ  ةُ وقََواٍم من النَِّساِء ، عن اللَّْيِث ، ومن النُّوِق أَيضاً : الفَتِيَّةُ العَِظيمةُ الَحْسنَاُء ، وقاَل اللَّْيُث : هي المرأَ 

 ، في تلك الحاِل إِذا كانَت عاقِراً. ْيَطموسٌ عَ  ويقَال لَها :

 في ُكّلِ ما ذُِكر. ، بالضمِّ  كالعُْطموِس 

 ، فإِْطالقُه َعلَْيَها وعلى الفَتِيَِّة ، كما تَقَدَّم ، من األَْضداِد ، ولم يُنَبِّْه عليه المصنِّف. الناقَةُ الَهِرَمةُ  : العَْيَطموس قال ابُن األَعرابّيِ :و

ْعِر :و ، َعَطاِميسُ  ج  قال الراِجُز : ناِدرٌ  ، وهو َعَطاِمسُ  قد َجاَء في َضُروَرِة الّشِ
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اَء مـــــــــــــن  يحضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ امـــــــــــــِ اي ُرب  بـ طـــــــــــــَ   الـــــــــــــعـــــــــــــَ
ٍر ُعضـــــــــــــــــــــــــَ     ن ِذي ُأشـــــــــــــــــــــــــُ ُك عـــــــــــَ حـــــــــــَ  اِرسِ َتضـــــــــــــــــــــــــح

  
ْعِر ، وتماُمه  َعطاِميس وكان َحقُّه أَن يقوَل :  في الّصحاح والعُبَاِب. (5)، فَحَذَف الياَء لَضُروَرةِ الّشِ

__________________ 
 ( القائر هو األزهري ا كما يف التهذيب.1)
 ( األساس : فسمض بعاط  يعط  تطري ومنعه ذلك من املضي.2)
 .«قوله : حدوساً : هو الذي يرمي بنفسه املرامي ا كذا يف التكملة»املصرية : ( هبامش املطبوعة 3)
 ( زايدة عن التكملة ا واألصر كاللسان.4)
قوله : ومتامه اخل عبارة الصـــــــحاح : وكان حقه أن يقو  : عطامي  ا ألنك ملا حذفت الياء من الواحدة بقيت »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 5)

 ـ س ا فلزمه التعوي  ؛ ألن حرف اللا رابعة ا كما لزم يف التحقري ومل حتذف الواو ا ألنك لو حذفتها الحتجت أيضاً إىلعطموس ا مثا  كردو 
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 على العَْيِن والياِء والّطاِء فهو زائٌِد ، وأَصله : العَْيَطاُء ، وهي الطَِّويلةُ العُنُِق. العَْيَطُموِس  وقال ابُن فاِرس : كلُّ ما زاد في

. قلت : بالَكْسر ، ِعْفِرسٌ  (1): أَهمله الَجْوهرّي ، وقال ابن ُدَريد :  الِعْفِرسُ  : [عفرس]  وهو أَبو َحّيٍ باليمن ، وهو : اسٌم. نقله الّصاَغانِيُّ

 ، وهو َخثْعم بن أَْنمار. (3)بِن أَْقبل  (2)بُن ُحْلف  ِعْفِرسُ 

،  العَفَْرنَسو ، بالّضّمِ ، العُْفُروسو «عرفس»، وقد أَشار له المصنُِّف في  الِعْفَراسو ، ، كِعْفريتٍ  الِعْفِريسُ و الِعْفِرسُ  وقال غيُره :

 الشَّديد العُنُِق الغليظةُ ، وما ِسَوى العين والّراِء والفاِء فهو زيادةٌ. كَسفَْرَجٍل : األَسد

ي األَسدُ  َصَرَعه وَغلَبَه ، إِذا َعْفَرسه َعْفَرسةً و ً  ، قِيَل : وبه ُسّمِ  .ِعْفِريسا

ح به  من اإِلبل الشَّديدةُ  الغَليَظةُ العُنُقِ  ، إِنما غاير في الَوْزنين تَفنُّناً : (4) ، كَخَدْرنَقٍ  العَفَْرنَسُ و ومن األَُسود والِكالب والعُلُوج ، كذا َصرَّ

  فقط ، ولم يُراِجع األُّمهاِت ، مع قُُصوِره عن ِذْكِر الِعْرفاِس هنا ، معاألَْزهريُّ وغيُره ، وإِنّما اْقتََصر المصنُِّف على اإِلبِل تَْقِليداً للّصاَغانِّيِ 

 كَجْعفٍَر : السابِق السَِّريع. العَْفَرِس  بالمْعنَى الذي َذَكَره ، وعن ِذْكر العَفَْرنَِس 

 : النَّعَاُم. العَفَاِريسُ و

 : الُمْعِيي ُخْبثاً. العَْفَرِسيُّ و

 ، كِزْبِرجٍ : َحيٌّ باليمن ، والمصنِّف أَورَده بالقاف ، وهو تَصحيٌف ، وقيل : لُغَة. ِعْفِرسٌ و

ُوَزنِيُّ الّشافِِعيُّ  الِعْفِريِس  ابنُ و ٍد الزَّ  ، الِكتَاب الذي صاِحُب َجْمِع الَجَوامع اإِلمام الفَِقيهُ المتكلِّم ، كِقْنِديٍل : هو أَبُو َسْهل أَْحمُد بُن ُمحمَّ

 .«َجْمع الَجَواِمعِ »، رضي هللا تعالى عنه ، ومنه أََخَذ التّاُج السُّْبِكيُّ اسَم كتابه  َره من ُكتُِب الشافِعّيِ اْختَصَ 

ْرِب : الَحْبسُ  العَْفسُ  : [عفس] ً  الدَّابَّةَ والماِشيَةَ  َعفَسَ  ، يقال : ، كالضَّ  : َحبََسَها على غير َمْرًعى وال َعلٍَف. َعْفسا

 كعُنَِي. ُعِفسَ  الَمْحبُوس ، وقد : الَمْعفُوسو

 ثَْوبِي ، أَي اْبتََذْلتُه. َعفَْستُ  ِء واالْمتَِهاُن ، يقال :للشيْ  االْبتِذالُ  : العَْفسُ و

ً  الّراعي َعفََسها ، وقد ِشدَّةُ َسْوِق اإِلبلِ  : العَْفسو  : ساقَها َسْوقاً شديداً ، قال : َعْفسا

 َمعحَف ِ الس ّواُ  ُكر   يـَعحِفُسها
بَاغِ. َدْلُك األَِديمِ  : العَْفسو  بيَِده في الّدِ

ْجِل. : العَْفسو ْجِل ، وقد الضَّْرب على العَُجِز بالّرِ جُل الَمرأَةَ بِرجِله ، َعفَس وقال ابُن القَطاع : بَظْهِر الّرِ : َضَربَها على  يَْعِفسها الرَّ

 .فِسهتُعاو يُعَاِفسها َعِجيَزتِها ،

ً  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وقد الَجْذب إِلى األَْرِض في َضْغٍط َشِديدٍ  : العَْفسو فَضَرب به ،  (5): َجذبه إِلى األَْرِض ، وَضغََطه  َعفَسه َعْفسا

 .(7)ف ، قال األَْزهِريُّ : وأَجاَز ابُن األَْعَرابّيِ ، السيَن والصاد في هذه الحرو (6)وكذِلك َعَكَسه وَعَرَسه 

 من الَمفَاِصل ، قاَل الّصاَغانِيُّ : وفي هِذه الكلمِة نََظٌر. ، كَمْجِلٍس : الَمْفِصلُ  الَمْعِفسو

ِة ، ، كِحيَْفٍس  الِعيَْفسو  ، وهو َوْزٌن بالمْجهول ، فإِنَّ ظاِهَرهما أَنهما كَحْيَدٍر ، والصواب فيهما كِقَمْطٍر ، كما َضبَطه غيُر َواحٍد من األَئمَّ

. القَِصير وهو  ، نقله الّصاَغانِيُّ

 ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ أَيضاً. في التُّراِب : اْنعَفَر اْنعَفَسو

َراعِ  تَعَافَسواو  ، إِذا َصَرعه. َعفَسه ونَحِوه ، وقد : تَعَالَجوا في الّصِ

__________________ 
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 .«أن حتذف الياء يف اجلمض والتصغري. وإلا حتذف من الزايدتا ما إذا حذفتها استغنيت عن حذف األخر  اه
 .338/  3( اجلمهرة 1)
 ويف الناس من يقو  : حلف اب اء املفتوحة والم مكسورة. وعنها الضبرت ا« خلف»وابألصر  390( عن مجهرة ابن حزم ص 2)
 ( كذا ابألصر ويف مجهرة ابن حزم : أقير. وابألصر : وهو ختم ا واملثبت عن ابن حزم : خثعم.3)
 .«كخذرن »( عن القاموس وابألصر 4)
 ( يف اللسان : وضغطه ضغطاً شديداً فضرب به.5)
عرتسه ا فإنه قا  ؛ عفسته وعكسته وعرتسته ا وقد تقدم يف ع ت  وعرسه ا عبارة اللسان تقتضي أنه :قوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 وهي عبارة التهذيب.« ر س أيضاً 
 ( التهذيب واللسان : ا رف.7)
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 األُموَر. يُعَافِس باَت فاُلنٌ  باألُموِر والُمَمارسة بها ، يقَال : : الُمعالَجةُ  الُمعَافَسةُ و

ر قوُل جِريٍر ، يْهجو الراِعَي النُّمْيِريَّ : ، كِكتَاب : الفََساد الِعفَاسو  ، هكذا في سائِِر النُّسخ المْوجودةِ وبه فُّسِ

ريحٍ  يِن لــــــــــــــــــُ اِس بــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ ضح ابلــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــِ َبوح  فــــــــــــــــــَ

َت     عـــــــــــــح لـــــــــــــَ ا َأوح مـــــــــــــَ راابَ  (1)كـــــــــــــَ ِر الـــــــــــــغـــــــــــــُ بـــــــــــــَ  اِبلـــــــــــــد 

  
اةَ يَْدُعو عليهم ، أَراد : بالفَساِد ، كما َرواه   ، بَدِليِل البَْيِت الذي قبَل هذا : بالِعفَاِس  ُعَمارةُ هكذا أَيضاً ، وقيل : بل أَراد ناقَتَه الُمسمَّ

ـــــــــــــــه  ن  ل اسحتـــــــــــــــَِ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــعـــــــــــــــِ تح  ال ـــــــــــــــاقـــــــــــــــَ  ِإَذا أَف

ااَب و     اُ  ِإذا َأهــــــــــــــَ ــــــــــــــِفصــــــــــــــــــــــــــــَ ه ال ــــــــــــــُ رِف عــــــــــــــح ــــــــــــــَ (2)تـ
 

  
 يهما :للراِعي النُّمْيِرّي ، وكذِلك بَْرَوُع ، قال فِ  اسُم ناقةٍ  : الِعفَاسو

ٌة  لــــــــــ  اُء جــــــــــِ اســــــــــــــــــــــــَ جــــــــــَ نــــــــــهــــــــــا عــــــــــَ تح مــــــــــِ رَكــــــــــَ ــــــــــَ  ِإَذا بـ

لــــــــَ      ٍة َأشــــــــــــــــــــــح يــــــــَ نــــــــِ حــــــــح اسَ مبــــــــَِ فــــــــَ ا  الــــــــعــــــــِ رحَوعــــــــَ (3)وبـــــــــَ
 

  
 ، هكذا في سائِر النُّسخِ ، وصوابه : اْصَطَرعُوا ، وهو نصُّ ابِن فاِرٍس في الُمْجَمل. القَْوُم : اْضَطربُوا اْعتَفَسو

ا يُْستَْدرَك علَْيه :  * وِممَّ

َد الّراِعي َغنََمه العَْفس َراع ، والدَّْوس ، وأَن يَُرّدِ بَاَطة في الّصِ دُّ والَكدُّ واإِلتْعاب واإِلذالةُ واالستِعمال والّضِ يَثْنِيها وال يََدُعها تَْمِضي  : الرَّ

 على ِجهاتَِها.

 : أَْلَزقَه بالتُّراِب وَوِطئَه. َعفََسهو

 لى الدَّْعِك.، كُمعَظٍَّم : َصبوٌر ع ُمعَفَّسٌ  وثَْوبٌ 

 .«ع ف ز»: الُمَداَعبَةُ مع األَْهِل ، وقد تَقدَّمت اإِلشارةُ إِليه في  الِعفَاسو

 : الِعاَلُج والُمَماَرسةُ. الِعفَاسو

 في الماِء : اْنغَمَس. اْنعَفَسَ و

 في الماِء. يَْنعَِفس ، كِكتَاٍب : طائرٌ  الِعفَاسو

ا يُْستَْدرك علَْيه : [عفرقس]  ، كسفَْرجٍل ، وقيل : بضّمِ القَاِف : اسُم واٍد ، َذَكره أَبو تَّماٍم في قَوِلْه : (4) َعفَْرقَس : * وِممَّ

  ٌ ا هنــــــــــــــُر آلــــــــــــــِ يــــــــــــــن رانــــــــــــــِ ُك َنصــــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــِإنح يــــــــــــــَ

دوا واِدي     دح َوجــــــــَ قــــــــَ ــــــــَ رحقــــــــَ فـ فــــــــَ ا عــــــــَ مــــــــَ لــــــــِ (5)ُمســــــــــــــــــــــح
 

  
يِّئُها ، وقد ُر األَْخاَلقِ ؛ كَسَمْندٍل : العَسِ  العَفَْنقَس : [عفقس]  ُء النََّسِب ، كالفَلَْنقَِس.الدَّنِي اللَّئِيمُ  قال الِكسائيُّ : هوو الرُجُل. اْفعَْنقَسَ  السَّ

، ولو قال : بَْعد ُحْسنِه ، ألَصاَب في االْختِصار ، وقد اْستَْعملَه  ٍء أَساَء ُخلُقَه بعد أَْن كاَن َحَسنَهأَْي أَيُّ شي َعْفقََسه الذي ما يَقَال : ما أَْدِريو

 ما سيأْتي. ، ولِكنَّه ، قلََّد الّصاَغانِيَّ في ِسيَاق ِعباراته. وتقديُم القَاِف على الفاِء لُغَةٌ في الُكّلِ ، على« طلنفس»هو بنَْفسه أَيضاً في 

ا يُْستَْدرك عليه :  * وِممَّ

ِه ، وامرأَتُه َعجِميّاٌت. العَفَْنقَس  : هو الُمتََطاِوُل على النّاس ، والِذي َجدَّتاه ألَبِيه وأُّمِ

يُِّئ الُخلُقِ  ، أَْهملَه الجْوهِريُّ ، وقال ابُن عبّاٍد : ، كَسَمْنَدلِ  العَقَْنبَسُ  : [عقبس]  ، وقد تقدَّم َوْزنُه هناَك بَسفَْرجٍل. ، كالعَبَْنقَِس  السَّ

 ، وقَاَل اللِّْحيانِيُّ : هي الشَّدائُد من األُموِر ، وقَد تقدَّم العَبَاقِيس. : الدََّواِهي العَقَابِيسو

ا يُْستَْدرك عليه :  * وِممَّ

 .«عبقس»ٍد ، وأَْوَرَده المصنُِّف في : بَقَايَا الَمرِض والِعْشِق ، كالعقَابِيِل. هنا َذَكره غيُر َواح (6) العَقَابِيسُ 
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، وقد أَْهملَه الجْوهِريُّ ، وأَْورده  َحيٌّ باليمنِ  ، هكذا َضبطه اللَّْيُث : ِوْزبِِرجٍ  ، هكذا َضبَطه ابُن عبّاٍد ، ، كَجْعفَرٍ  عْقرسٌ  : [عقرس]

 ما َواِحٌد.األَْزهِريُّ وابُن ِسيده ، وهو غير َعْفَرس ، بالفَاِء الذي تَقَدَّم ، أَو ه

__________________ 
 .«كما ولعت»( عن الديوان وابألصر 1)
 وما أثبت عن الديوان.« إذا أانفت وتعرفه الفعا »( ابألصر : 2)
 .«إذا»بد  « وإن»وانظر ختر ه فيه ا ويف الديوان :  170( ديوانه ص 3)
 الروم.( يف معجم البلدان عقرق  ا بقافا ا اسم واٍد يف بالد 4)
 بقافا ا انظر ا اشية السابقة.« عقرق »وقد ورد عند ايقوت هنا أيضاً « آل »واملثبت عن معجم البلدان « نصرانينا»( ابألصر 5)
 .«العباقي »( عن اللسان وابألصر 6)
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ُء ِزنَةً وَمْعنًى ، كالَجْذِب والَجْبِذ ، وهو السَّيِّى العَفَْنقَِس ك على الفاِء ، أَْهملَه الجْوهِريُّ ، وقال اللَّْيُث ؛ ، بتَْقِديم القَافِ  العَقَْنفَس : [عقفس]

 الُخلُِق المتَطاِوُل على الناِس.

 ، وقد تَقَدَّم قريباً. ما َعْفقََسه ، بِمْعنَى َعْقفََسه الَِّذي ما يقَاُل : ما أَْدريو

 : * وِمّما يْستَْدرُك علَْيه : [عقس]

ِل القَاموِس الَّتِي بأَْيِدينا ، وكذا في العُباِب ، وقد أَْورَده األَْزهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَة ، وَذكره صاِحب ، َسقََط من سائر أُصو العَقس

ْكِر بقَلَِم الُحْمرةِ ؛ ألَنَّه أَْهملَه الجْوهِريُّ ، قاَل ابُن األَْعرابِّي : جال : الشَِّديُد الّشكَّة في ِشَرائه من  األَْعقَسُ  اللِّساِن أَيضاً ، وهو َواِجُب الذِّ الّرِ

بْيِر َرِضَي هللا عنُهما  وليس هذا مْذُموماً ؛ ألَنه يََخاُف الغَْبَن ، ومنه وبَْيِعه ، قال :  .«لَِقسٌ  َعِقسٌ »؛  (1)قَْوُل ُعمَر للزُّ

 ، بالتَّْحِريِك ، أَي اْلتِواٌء. َعقَسٌ  : في ُخلُِقه (2)وقاَل اللَّْيُث 

 : َشجرةٌ تَْنبُُت في الثَُّماِم والَمْرخ واألََراِك ، تَْلتَِوي. (3): نَْبٌت ، قاله أَبو َزْيٍد ، وقال ابُن ُدرْيٍد : هو العََشُق ، والعََشق  العَْوقَسُ و

، وهذا قوُل أَبي  الَكثِيرةُ من اإِلبِِل ، أَو الَّتِي تُقَاِرُب األَْلفَ  قال اللِّْحيانِيُّ : هي، أَهملَه الجْوهِريُّ ، و ، كعُلَِبٍط وُعاَلبِطٍ  العَُكِبسُ  : [عكبس]

 حاتِم ، وهو لُغَةٌ في العَُكِمِس والعَُكاِمِس ، باُؤها بدٌل من الميم ، حكاه يْعقُوب.

ً و : تََراَكمَ  ءُ الشَّيْ  تَعَْكبَسَ و  .ُعَكِبسٌ و ُعَكابِسٌ  ٍد ، فهو، عن ابِن ُدريْ  َرِكَب بَْعُضه بَْعضا

 * وِمّما يُْستَْدرك عليه :

 البَِعيَر : َشدَّ ُعنُقَه إِلى إِْحَدى يََدْيِه وهو بَاِرٌك. َعْكبَسَ 

 .: إِنََّما هو العَِكيُس ، باليَاءِ  (4). وقاَل أَبو ُعبْيَدةَ ُعَكبِسٌ  وقال ُكراع : إِذا ُصبَّ لَبٌَن على َمَرٍق كائناً ما كاَن فهو

ْرِب : قَْلُب الَكالمِ  العَْكسُ  : [عكس] ِل فهو الُمْستَِوي ، كقَْوِلهم : بَاٌب وَخْوٌخ وَدْعٌد ، وهو مشهور عند البَيَانِيِّيَن ،  ، كالضَّ ، فإِْن َجاَء كاألَوَّ

 أَن يُْؤتَى في اإِليراِد من َغْير تَْرتِيٍب. ونَْحِوه وقِيَل : يَُراُد بقَْلِب الَكالم

ِله (6) ِء علىَردُّ آِخِر الشيْ   :(5) سُ العَكْ و  ، من َحّدِ َضَرب. َعَكَسه يَْعِكُسه ، وقد أَوَّ

، وقاَل الَجْعِديُّ : هو أَن تَْجعََل في َرأِْسه ِخَطاماً ثّم تَْعِقَده على ُرْكبَتِه لئالّ  يََدْيِه ِليَِذلَّ  ُرْسغِ  أَْن تَُشدَّ َحْبالً في َخْطِم البَِعيِر إِلى : العَْكسُ و

 ، كِكتَاٍب. ِعَكاسٌ  وذِلك الَحْبُل : ، إِذا َجَذْبَت ِمن َجِريِره ولَِزْمَت من َرأِْسه فَهْملََج ، َعَكْستُهو يَُصوَل. وقال أَْعرابِيٌّ : َشنَْقُت البَِعيَر ،

ً  البَِعيرَ  َعَكس الدَّابَّةَ ، إِذا َجَذب َرأَْسها إِليه ، لتَْرِجَع إِلى َوَرائها القَْهقََرى ، وقال ابن القَطَّاع : َعَكسَ  : وقيل ً و يَْعِكُسه َعْكسا : َشدَّ  ِعَكاسا

 ُعنُقَه إِلى إِْحَدى يََدْيه وهو بَاِرٌك.

 كائناً ما كان. لَبٌَن يَُصبُّ على َمَرقٍ  العَِكيسُ  أَي وفي الطَّعاِم ، وه العَِكيسَ  أَن تَُصبَّ  : العَْكسُ و

والقَِضيُب من الَحبَلَِة ، إِلى آِخِره ،  ، نقلَه الَجْوهرّي ، ولو قال : تَْحَت األَْرِض إِلى َمْوِضعٍ آَخرَ  يُْعَكسُ  أَيضاً : القَِضيُب ِمن الَحبَلَةِ  العَِكيسُ و

 ألََصاَب.

عليه ثّم يُْشَرُب ، وهذا  (7)، عن األَْصَمِعّي ، وقيل : هو الدَّقِيق يَُصبُّ  فيُْشَربُ  والَمَرقُ  اللَّبَِن : الَحِليُب تَُصبُّ عليه اإِلَهالَةُ  من العَِكيسُ و

 عن أَبي ُعبَْيد ، قال َمْنُظوٌر األََسِدّي :

ا  اهـــــــَ نـــــــَ ـــــــح ي قـــــــَ ا ســـــــــــــــــــــَ ـــــــمـــــــّ ـــــــل ـــــــ َ ف ي كـــــــِ ـــــــعـــــــَ تح  ال د حـــــــَ  متـــــــََ

ا    ـــــــــــُدهـــــــــــَ حـــــــــــًا َورِي ُرهـــــــــــا وازحداَد َرشـــــــــــــــــــــــــح َواصـــــــــــــــــــــــــِ  خـــــــــــَ

  
. قلُت : وهو من أَْبيَاِت الَحَماَسِة ، في قصيدةٍ للّراِعي النَُّمْيِرّيِ ، يَُخاطب فيها ابَن عمِّ  َْت هكذا أَْنَشَده األَْزَهِريُّ ه الَخْنَزَر ، وفيها : تََمألَّ

 .(8)َمذاِكُرها 
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__________________ 
 ويف حديث عمر ا وذكر الزبري ا فقا  : وعقٌة لقٌ .« : ع و »( يف النهاية 1)
 ( كذا ابألصر والتكملة ا ويف اللسان : وقا  ابن دريد.2)
 ( يف اللسان : والَعَقُ .3)
 ( اللسان : وقا  أبو عبيد.4)
 وما أثبت مقتب  عن الصحاح.« القلب»( ابألصر 5)
 ( الصحاح : إىل أوله.6)
 وهي عبارة التهذيب.« قوله : يصب عليه ا عبارة اللسان : ُيصب عليه املاء مث يشرب»ة : ( هبامش املطبوعة املصري7)
 ـ وفيه 93( البيت يف ديوان الراعي من أبيات  يب خنزر بن أرقم ص 8)
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. الَكثِيُر من اإِلبِلِ  : العَِكيسةُ و بهاٍء ، من الليالي : الظَّْلماُء. العَِكيسةُ و  ، نقلها الصاغانِيُّ

 ، كأَنَّه يَبَِسْت ُعُروقُه ، وُربََّما َمَشى السَّْكَراُن كذِلك. في ِمْشيَتِه : َمَشى َمْشَي األَْفعَى الرُجلُ  تَعَكَّسَ و

 هو أَْن تَأَُخَذ بنَاِصيَتِه ويَأُْخَذ بنَاِصيَتِك ، أَو هو إِتْبَاٌع. قِيَل :و ، أَي ُمَرادَّةٌ وُمَراَجعةٌ. وِمَكاٌس ، بَكْسِرِهَما ِعَكاسٌ  ُدوَن هذا األَمِر ، يُقَال :و

 .َعَكَسه ُمطاِوعُ  ءُ الشيْ  اْنعََكسَ و

 ، أَْنَشد اللَّْيث : اْنعََكسَ  ، مثْل اْعتََكسَ و

ـــــــــــه  وا ب ـــــــــــُ اف اطـــــــــــَ ِكســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ت عـــــــــــح ا  مـــــــــــُ ك ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ  ن

لــــــــح     ــــــــَ وِس يـ جــــــــُ َ
َف املــــــــ كــــــــح اعــــــــَ َكســــــــــــــــــــــَ عــــــــح ــــــــد  وَن ال بــــــــُ  عــــــــَ

  
ا يُْستَدرك عليه :  * وممَّ

س : يَْعِكسه رأَْس البَعير َعَكسَ   : َعَطفَه ، قال الَمتَلَّمِ

ٍة  مـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح وٍن ذات مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ا أبَم اوزحهتـــــــــــــــُ  جـــــــــــــــَ

هــــــــا والــــــــرأحُس     لــــــــِ كــــــــَ لــــــــح و بــــــــكــــــــَ جــــــــُ نــــــــح وسَ تـــــــــَ كــــــــُ عــــــــح  مــــــــَ

  
بِيع بن َخْيثَم و  أَي اْقَدُعوها وُكفُّوها وُردُّوها. «الَخْيِل باللُُّجم َعْكسَ  أَْنفُسكم اْعِكُسوا: » (1)في حديِث الرَّ

 َء : َجَذبَه إِلى األَْرض فَضغََطه َشديداً ثّم َضَرب به األَْرَض ، وكذلك َعتَْرَسه.الشيْ  َعَكسَ و

 .َعَكس اللَّبََن ، مثل اْعتََكسو

 : َحْبُس الّدابَِّة على َغْيِر َعلٍَف. العَْكسو

اٍن ، كما سيأْتي. عَُكاسالو  ، كغُراٍب : َذَكُر العَْنَكبوِت ، عن ُكراع ، ورواه غيره بالشين ، وَضبََطه كُرمَّ

 به ، مثْل َعَسَك به ، نَقَلَه الّصاَغانيُّ ، أَي لَِزَمه ولَصَق به. َعَكسَ و

سٌ  وَرجلٌ   : ُمتَثَّنٍ ُغُضون القَفَا ، وأَنشد ابن األَْعرابّي : ُمتَعَّكِ

ا و  فــــــــــَ ُد الــــــــــقــــــــــَ عــــــــــح رٌ  جــــــــــَ َت امــــــــــح كـــــــــِّ ٌ أَنــــــــــح عــــــــــَ تــــــــــَ   مــــــــــُ
بُ     انـــــــــــِ اُن كـــــــــــَ عـــــــــــَ بـــــــــــح وحِدِّ شـــــــــــــــــــــــــَ رت ا ـــــــــــَ  مـــــــــــَن األَقـــــــــــِ

  
 .يْنعَِكسوَ  ويقَال : الَحدُّ يَطَّرد

 كذا في األَساس. .(2) تُعَِكسّ  ويقَاُل لَمن تكلَّم بغَيِر صواٍب : ال

 الرُجُل ، كفَِرَح : ضاَق ُخلُقُه. َعِكسَ و

 : بَِخَل. َعِكسَ و

يِن أَيضاً ، كما قالَه ابُن القَطَّاعِ ، وسيأْتِي في َموِضِعه. َعِكسَ و  الشَّعُر : تَلَبََّد ، ويُْروى بالّشِ

 في الَكالِم ونَْحِوه ، كالعَْكِس. الُمعَاَكسةُ و

 البُه.الحاِل : اْنقِ  انِعكاسو

 .ُعُكوٍس  : الَمْقُت ، ويُْجَمع على العَْكسو

 .كتَعَْكمس ، اللَّْيُل : أَْظلَمَ  َعْكَمسَ  : [عكمس]

ّمِ : العُْكُموسو  ، ويُْذَكر في محلِّه. (3)، ِحْميَِريَّةٌ ، وهو َمْقلُوب الُكْسعُوِم والعُْكُسوِم  الِحَمار ، بالضَّ
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 ، وكذلك ُعَكبٌِس وُعَكاِبٌس ، وقد تَقَدَّم عن اللِّْحيانِّيِ وأَبِي حاتٍِم.  وُعاَلبٍِط : َكثِيرةٌ ، أَو قَاَربَت األَْلفَ كعُلَِبطٍ  ُعَكاِمسٌ و ُعَكِمسٌ  إِبِلٌ و

يِن ، والسيُن أَْعلَى. العَُكاِمسو العَُكِمس وقال غيرهما : ْخُم من اإِلبل ، وكذِلك الُكعَِمس والُكعَاِمس ، ويُْرَوى بالّشِ  : القَِطيُع الضَّ

 ُعَكِمسٌ  . ولَْيلٌ ُعَكِمسٌ و ُعَكاِمسٌ  ٍء تََراَكَب وتََراَكَم وكثَُر َحتّى يْظِلَم من َكثْرتِه فهوُمتَراِكُب الظُّْلمِة َشِديُدها ، وكلُّ َشيْ  : ُمْظِلمٌ  ُعَكاِمسٌ  لَْيلٌ و

. ُعَكاِمسٌ  مثْل  ، وهذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

  في َعمس معنًى من معاني اإِلْخفَاِء ، والظُّْلمةُ تُْخِفي.: َمنحوٌت من َعَكَس وَعمس ؛ ألَنَّ  ُعَكاِمسٌ  وقال ابُن فاِرس : لَيلٌ 

 ، هكذا بالَكاِف في سائِِر أُُصوِل القَاُموِس وهو غلٌط ، والّصوابُ  ، كَسَمْندلٍ  العََكْنَدس : [علندس]،  [عكندس]

__________________ 
قوله : متدحت ا يرو  ابلدا  والذا  مجيعاً ا أي اتســــــــــــعت ا مثر »ة : وانظر ختر ه يف الديوان. وهبامش املطبوعة املصــــــــــــري .«متألت مذاخرها»

 .«تندحت ا أفاده يف اللسان يف مادة م د ح
 ( يف التهذيب واللسان : ُخثَيم.1)
 ( ضبطت عن األساس.2)
ُعوم.3) ُكوس والُكعحُسوم والُكسح ُموس ا مار ا وكذلك الُعمح  ( يف التكملة : الُعكح
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َله اجلوحهرِي . قاَ  ابُن ُدريحٍد : هوا كما هو  (1)ابلالم  هرِة والُعباِب ا وقد َأ ح وهي  من اإِلِبِر ا الص لحُب الش ِديدُ  َنص  اجلمح
 ا ِمثحر : َعَرنحَدٍس وَعَرنحَدَسٍة. هباءٍ 

ْلُب الشَِّديُد من األُُسد واإِلبِِل  : العَلَْنَدسُ  ، كالعََرْنَدِس وقد تَقَدََّم في َموِضِعِه ، ولو قاَل : األََسُد الشَِّديدُ  أَْيضاً : العَلَْنَدسُ و قاَل أَبو الطَّيِِّب :و الصُّ

 : األََسُد ، الشَِّديُد ، وكذا الَجَمُل ، وهي بَهاٍء. العَلَْنَدسُ  ، وهي بَهاٍء ، ألَصاَب في االْختَِصار ، أَو قال :

َي الرُجُل. أَْعالسٌ  ، َجْمعه كةً : القَُرادُ ، ُمَحرَّ  العَلَسُ  : [علس] ْخُم منه ، وبه ُسّمِ  ، وقِيَل : هو الضَّ

 أَهلِ  هو َطعامُ  قِيَل :و ، وفي ِكتَاِب النَّباِت : في ِكَماٍم ، يكون بناِحيَِة اليمِن ، في قِْشرٍ  منه تَُكوُن َحبَّتانِ  َجيِّدُ  َضْرٌب من البرِّ  : العَلَسُ و

 َعِسيُر االستِْنقَاِء. (2)تَعالَى : غير أَنه  هللارحمهأَبو حنِيفَةَ ،  ، قال صْنعاءَ 

 .العَلَسُ  يقال له : العََدسُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

 ، أَو هي الَحلَمةُ ، عن أَِبي ُعبَْيدةَ. َضْرٌب من النَّْملِ  : العَلَسُ و

بن َعْمِرو بِن َزْيِد بِن ثَْعلَبَةَ بن َعِدّيِ بِن َربِيعَةَ بِن ماِلِك بِن ُجَشَم بِن بِاَلِل بِن ُجَماَعة  (3)بِن ماِلِك بن َعْمِرو بِن قَُماَمة  َعلَس الُمَسيَُّب بنُ و

 َمْعُروٌف. شاِعرٌ  بن ُجلَّيِ بِن أَْحمس بِن ُضبَيعَةَ بِن َربِيعَةَ بن نَِزار (4)

ُجُل  العَلَِسيُّ و اُر : الشَِّديدُ : الرَّ  ، قاَل الَمرَّ

ا  ي  ِإَذا َرآهــــــــــــــــَ َلســــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ ا  ال َلســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  أَبـ

او     ب ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ وحُم أََداَو  يـ ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ َ  ال ـــــــــــــــــ  ل  عـــــــــــــــــَ

  
بِر ، قال أَبو َعْمٍرو : وهو َشَجَرةُ الَمْقِر ، قال أَبو َوْجزةَ السَّْعِدّي : نَبَاٌت نَْوُره كالسَّْوَسنِ  : العَلَِسيُّ و  األَْخَضِر ، وهو نَباُت الصَّ

َد و  قـــــــــــــح ي  كـــــــــــــَبن  الـــــــــــــنـــــــــــــ  َلســـــــــــــــــــــــــــِ ىَن  الـــــــــــــعـــــــــــــَ  َأجـــــــــــــح

ريُ و     طـــــــــــــــــــِ ه َواٍد مـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ َم نـ عـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــَ  نـ

  
 : أَصابَْت ما تَأُْكلُه. تَْعِلسُ  اإِلبِلُ  َعلََست ، عن أَبِي لَْيلَى ، وقد ما يُْؤَكُل ويُْشَربُ  ، بالفتحِ : العَْلسُ و

 ، ِمن َحّدِ َضَرب ، إِذا َشِرَب ، وقيل : أَكل. َعلََس يَْعِلسُ  الشُّْرُب ، وقد : العَْلسُ و

ً  ِعْنَده َعلَْسنَا ما ، بمْعنَى األَْكِل ، قَلََّما يُتََكلَُّم به بغيِر َحْرِف النَّْفيِ ، يُقال : العَْلسُ و  ، بالفَتْحِ ، أَي َذَواقاً. َعلُوسا

ً  ما ذُْقنَاو ً  وال أَلُوساً ، وفي الّصحاحِ : وال لَُووساً ، أَي َعلُوسا . َشْيئا  ، قاله أَبو َصاِعٍد الِكالبِيُّ

ً  اليومَ  ما أََكْلتُ  قال ابُن هانئٍ و ً  ، أَي ، كغَُرابٍ  ُعاَلسا  ، هكذا فسَّروه. َطعَاما

. كتَنُّور : قَْلعَةٌ ِلألَْكرادِ  ، َعلُّوسُ و اَغانِيُّ  ، نَقَلَه الصُّ

 كُزبَْيٍر : اسٌم. ، ُعلَْيسٌ و

ْيفُ و ً  ءٍ بشيْ  َعلَُّسوه ماو يقال : أَتاُهُم الضَّ  ما أَْطعَموه شيئاً. ، أَي تَْعِليسا

ً  الّداءُ  َعلَّسَ و َح. : تَْعِليسا ً  الرُجلُ  َعلَّسَ و اْشتَدَّ وبَرَّ ً  ، عن ابِن َعبّاد ، وكذِلكَ  َصِخبَ  : تَْعِليسا  ، بل َحَكى ابُن القَطَّاعِ في َعلََس يَْعِلُس َعْلسا

 أَيضاً التخفيَف. َعلَّس

ث ، كما َضبَطه األُْرَموّي بَخطِّ  ، كُمعَظَّمٍ  الُمعَلَّسُ و يِت ، ويُْرَوى : كُمَحّدِ ّكِ ب ه :، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ س  الُمَجرَّ ، وكذلك الُمَجرَّ

 والُمقَلَُّح. (5)والُمنَقَّح 

 ، كأَنَّها لُطول تَْجربتها بالمفاوز صارْت ال تُبالي كالذُُّكور. : ُمَذكَّرةٌ  ُمعَلَّسةٌ  نَاقَةٌ و

 * ومّما يْستَْدرك عليه :
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 : َسواُد اللَّْيِل. العَلَس

واُء َمع الِجْلِد ، وهكذا للجْوهرّيِ ، وق العَِليسو ً  د: ِشَواٌء َمْسُموٌن ، وهو أَْيضاً : ِشَواٌء ُمْنَضٌج ، وقال ابُن القَّطاع : هو الّشِ  ، َعلَْسُت َعْلسا

 أُِكَل بَسْمٍن. : َمْعلُوسٌ  : َشَوْيُت ، وِشواءٌ  اْعتَلَْستُ و

َواُء السَِّمين ، هكذا َحكاه  العَِليسُ و  وُمَخذٌَّع. ُمعَلَّسٌ  ِشواءٌ « خذع»ُكراع ، وَذَكر األَْزَهريُّ في باب : الّشِ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : الَعَلنحَدُس.1)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية ا فاختر املعىن.2)
 محامة. 292( يف مجهرة األنساب ص 3)
 .«محاسة»( عن مجهرة األنساب وابألصر 4)
 .«املنقلح»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
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 : القَالَةُ. التَّْعِليسو

َكة : بْطٌن من بني سْعٍد ، واإِلبلُ  َعلٍَس  وبنو  : منسوبةٌ إِليهم ، أَْنَشد ابُن األَْعَرابّيِ : العَلَسيَّةُ  ، ُمحرَّ

 ِطَواِ  اأَلعحَنا ح  َعَلِسي اتٍ يف 
 بن النُّْعَمان ، الكْنديّان. لَسعَ و بن األَْسود ، َعلَسُ و

 بُن َعدّيٍ البَلَويُّ : صحابيُّون. َعلََسةُ و

اقُ  ، كَزْنَجبيٍل : العَْلَطبِيس : [علطبس]  ، هكذا رواه الجْوَهريُّ ، وأَنَشد قوَل الراجز : األَْملَس البَرَّ

ا رََأ   ملـــــــــــّ
ا  (1) يســـــــــــــــــــــــــَ َذاِد عـــــــــــِ َب قـــــــــــَ يـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــَ

ت و     ــــــــــط ســــــــــــــــــــــــح جِي كــــــــــال اهــــــــــامــــــــــَ يســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ ب طــــــــــَ ــــــــــح ل  عــــــــــَ

  

ُر هبا تـَعحريسا ُد الَقمح  ال  َِ

 قريباً.« علطميس»ٌء مْن ذلَك في وسيأْتي شي

يرافّي. ، ِكفْرَدْوٍس : الِخيَاُر الفَاِرَهةُ ِمن النُّوق الِعْلَطْوس : [علطس]  ، وقيَل : هي المْرأَةُ الَحْسنَاُء. َمثَّل به سيبويه ، وفسَّره الّسِ

. الرجُل الطَّويلُ  : الِعْلَطْوسو  نَقَلَه الّصاَغانيُّ

 ، كالعَْطلَسة. : َعْدٌو في تَعَسُّفٍ  العَْلَطَسةُ و

 * ومّما يْستَْدرك عليه :

 ُمعَْسلٍَط.: غير ذي نَِظام ، كُمعَْسَطٍل و ُمعَْلَطسٌ  َكالمٌ 

ْخمةُ ذاُت أَْقَطاٍر وَسنَاٍم. وقوله من النُّوِق : الشَِّديدةُ  ، أَْهملَه الجْوهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هي ، كَزْنجبِيلٍ  العَْلَطِميسُ  : [علطمس]  الغاِليَةُ  الضَّ

ها في الثََّمن ، أَو   أَنَّه بالعيِن الُمْهملَة ، وهو ترجمةُ : ذات أَْقَطاٍر وَسنَاٍم.ليس مْوُجوداً في نَّصِ اللّْيِث ، وَكأَنَّهُ َعنَى به ُغلُوَّ

ْلعاءُ  : العْلَطِميسُ  الهاَمةُ و ْخمةُ الصَّ  ، وقِيَل : هي الَواِسعةُ الَكبِيرةُ ، وكأَنَّه يُِشيُر إِلى بيان قوِل الّراِجِز الَِّذي تقدََّم في َعْلَطبِيس. الضَّ

ةُ الَحسنَةُ القََوامِ  : العَْلَطِميسُ و  (2) [دُل منالياِء ، والياُء ب]، عن ابِن فاِرس ، واألَْصل في هذا : َعْيَطُموٌس ، والالُم بََدٌل من  الجاِريةُ التارَّ

 الواو ، وُكلُّ ما زاد على العْيِن والطاِء والياِء في هذا فهو زائٌد ، وأَصلُه العْيَطاُء ، أَي الطَِّويلة.

دة. الَكثير األَْكِل الشَِّديد البْلعِ  من ِصفَة العَْلطِميسُ و  أَْورده الّصاَغانِيُّ في العَْلَطبِيِس ، بالباِء الموحَّ

ا   يُْستَْدرك عليه :* وِممَّ

ْخُم الشديُد ُمطلَقاً ، عن َشِمٍر ، وأَنشَد قوَل الّراِجز : العَْلَطِميسُ   : الضَّ

ِت و   َعلحَطِميَساهامجِي كالط سح
 ، قالَه اللَّْيث. ، كَجْعفٍَر : رُجٌل ِمن اليَمنِ  َعْلَكسٌ  : [علكس]

ْمِل.وكذِلك م من اليبِيس : ما َكثَُر واْجتَمعَ  الُمْعلَْنِكسُ و  ن الرَّ

ْمِل ، كالُمْعَرْنِكِس. (3) الُمتََراِكُم ِمن اللَّْيلِ  : الُمْعلَْنِكسُ و  ، وفي العُباب : ِمن الرَّ

الشَّعُر ؛ إِذا اشتَدَّ  اْعلَْنَكس الُمتَراِكُب الُمْجتَِمع ، كالُمْعلَْنِكك ، قاله الفّراُء ، وقال األَزهرّي : الشَِّديُد السَّواِد من الشَّعِر ، الَكثِيفُ  : الُمْعلَْنِكسُ و

 َسواُده وَكثَُر ، قال العّجاج :

 اعحَلنحَكساِبفاِحٍم ُدوِوَي حىت  
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دُ  : الُمْعلَْنكسُ و  ، وقال ابن فارس : الالُم بََدّل من الراِء. ، في الُكلِّ  كاْلُمعَْلِكِس  ُء ، إِذا تَردَّد ،الشي اْعلَْنَكس ، يُقَال : الُمتَرّدِ

 * وِمّما يُْستَْدرك عليه :

 : كثيٌر ُمتراِكٌب. َعلَْنَكسٌ و ، كِجْرَدْحٍل ، ِعلَّْكسٌ  َشعرٌ 

 اإِلبُِل في المْوِضعِ : اْجتَمعَْت. اْعلَْنَكَستو

 : اجتَمَع. اْعلَْنَكسَ و البَْيضُ  َعْلَكسَ و

اَغانِيُّ هكذا في التَّْكِملَة ، وَعَزاه في العُباِب البِن  َء : َماَرَسه بِشدَّةٍ الشيْ  َعْلَهسَ  : [علهس] ، أَْهملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وأَْوردهُ الصَّ

 عبّاٍد.

سُ  : [عمرس]  على السَّْيرِ  ، كعََملٍَّس : القَِويُّ  العََمرَّ

__________________ 
 ملا رأت.« : علطم »( اللسان 1)
 .372/  4( زايدة عن مقايي  اللغة 2)
 .«الرمر»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
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رِيضُ  ِديُد من الّرِجا ِ  الســــــ  يح  الشــــــ  ُ ا وِإّلَا هو من الشــــــ  ِرِس ا و ا قا  ابُن فاِرٍس : هذا ممّا زِيَدتح فيه الَعاح
َ
ِديُد ِء امل هو الشــــــ 

 الَفتحِر. انَتَه .
سُ و ئِْب. العََمرَّ  والعََملَُّس في الَمْعنَى َواحٌد ، إِالّ أَنَّ العََملََّس يُقَال للذِّ

سُ و سٌ  ، يُقال : ِوْردٌ  السَّريُع من الِوْردِ  : العََمرَّ . َعَمرَّ  ، أَي َسِريٌع ، نقله الّصاَغانِيُّ

سُ و سٌ  ، يقال : َسْيرٌ  ْيِر واألَيّامِ الشَِّديُد من السَّ  : العََمرَّ سٌ  ، ويومٌ  َعَمرَّ سٌ  ، وَشرٌّ  َعَمرَّ ٌد. َعَمرَّ  ، وكذلك َعَمرَّ

سُ و  الشَِّديُد. الشَِّرُس الُخلُِق القَِويُّ  : العََمرَّ

، كالطُّْمُروِس ، قالَهُ األَْزَهِريُّ ، وقيل : هو إِذا بَلََغ العَْدَو ، وكذِلَك الَجْدُي ، لغَةٌ شاِميَّة ، ويقال للَجَمِل  ، كعُْصفوٍر : الَخُروف العُْمُروسُ و

 إِذا أََكَل وَشِرب واْجتَرَّ وبَلَغ النَّْزَو :

ْعِر ، ك ، ناِدرٌ  َعَماِرسُ و ، َعَماِريسُ  ج ، ُعْمُروسٌ و فُْرفُورٌ   قول ُحَمْيِد بِن ثَْوٍر ، يَصف نَِساًء نََشأَْن بالبَاِديَِة :لَضُروَرةِ الّشِ

َر   ُك الـــــــــــقـــــــــــُ رِيـــــــــــَن مـــــــــــا لـــــــــــََ دح  أُولـــــــــــئـــــــــــك ملَح يـــــــــــَ

ٌب فــــــــــيــــــــــهــــــــــا راَِئُت و     اِرسِ ال ُعصـــــــــــــــــــــــُ مــــــــــَ  (1) الــــــــــعــــــــــَ
  

َ  ُعْمُروسٌ  ُربما قيَل له : الغاُلُم الحاِدرُ و  نَّه على التَّْشبِيه.، عن أَبِي َعْمٍرو ، وقاَل غيُره : هو الغاُلُم الشائُل ، وكأ

ُد بُن ُعبَْيِد هللا بِن أَْحَمدَ  أَبُو الفَْضلِ و دِ  ُمَحمَّ ثُ  ُعْمُروٍس  بنِ  بِن ُمَحمَّ بَْغَداِديٌّ ، رَوى عنه أَبو بَْكٍر الَخِطيُب وغيُره ، تُوفِّي سنة  الماِلكيُّ ، ُمحّدِ

ثِينَ  453 .، وتَْحِريِفهم ، ِلعَوَ  وفَتُْحه من لَْحِن الُمَحّدِ  ِز بناِء فَْعلُول ، ِسوى َصْعفُوٍق ، وهو ناِدٌر ، قاله الّصاَغاِنيُّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 .(2): الغاُلُم الحاِدُر ، عن أَبِي َعْمٍرو  العُْمُروس

سُ و  .(3)من الِجبَاِل : الشاِمُخ الذي يَْمتَنُِع أَْن يُْصعََد عليه  العََمرَّ

 كأَِميٍر. كالعَِميس ، عن اللَّْيِث ، ، كَسَحاٍب : الَحْرُب الشَِّديدةَ  العََماسُ  : [عمس]

 ، كَصبُوٍر. العَُموِس و ، بالفَتْح. كالعَْمِس  ، َعَماسٌ  ال يُْهتََدى ِلَوْجِهه كلُّ ماو أَْمٌر ال يُقَاُم له ، : العََماسُ و

، كُمعَظٍَّم. وقال أَبو  ُمعَمَّسٌ  ، أَي َشِديٌد ، وقيل : ُمْظِلٌم ال يُْدَرى من أَْيَن يُْؤتَى له ، وكذلك َعُموسٌ و َعَماسٌ  ، كأَِميٍر. يقال : أَْمرٌ  العَِميِس و

 : األَمُر الُمغَطَّى. العَِميسُ  َعْمٍرو :

 ، بالّضّم. ُعْمسٌ و ، بضّمتين ، ُعُمسٌ  ج ابُن القَطَّاع ،، كفَِرح وكُرَم ، نقله  َعُمسَ و َعِمسَ  الظُّْلَمِة ، وقد من اللَّيَاِلي : الُمْظِلُم الشَِّديدُ  العََماسُ و

 : (4)، وأَنشد َشِمٌر لثابِِت قُْطنَةَ  َعَماسٌ  ، يقال : أََسدٌ  األََسُد الشَِّديدُ  : العََماسُ و

د    نـــــــــــــــَ
ُ

َذِف املـــــــــــــــ اِن كـــــــــــــــا ـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ يـــــــــــــــِّ بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  قـ

ٍد     بــــــــــــــَ ّن ُذو لــــــــــــــِ اسُ َأطــــــــــــــاَف هبــــــــــــــِِ مــــــــــــــَ  (5) عــــــــــــــَ
  

 كَصبُوٍر. كالعَُموِس 

اللَّْيُل ،  َعمسَ  ، األَِخيَرةُ عن ابِن ُدَرْيٍد ، وفي كتاب ابِن القَطَّاعِ : كضَرب وفَِرَح ، أَّما كفَِرح وَكُرم فَجعَله في يَْوُمنَا ، كَكُرَم وفَِرحَ  َعُمسَ و

ً و ، بالفَتْح ، َعَماسةً  كما تقدََّم ، ً و ، كقُعُوٍد ، ُعُموسا ً َعمَ و ، بالفتح ، َعْمسا كة ، فاألَّوُل من َمَصاِدرِ  سا ، كَكُرم ، واآلَخر من  َعُمسَ  ، محرَّ

ً  ، فقد َذَكَره ابن ِسيَده وغيُره ، وزاد ابن القَطَّاع : ُعُموَسة: ، كفَِرح ، هذا هو الِقيَاس ، وفَاتَه من الَمَصاِدِر  َعِمس َمَصاِدرِ  ، كَسَحاٍب  َعَماسا

األَْمُر  َعُمسَ  ، فاألَّول عامٌّ في األَْمِر واليوِم ، ويُقَال : اْشتَدَّ واْسَودَّ وأَْظلَم ، كفَِرح : َعِمسَ  ، من مصادر العََمسو كالعُُموس ، َوأَْوَرَده

 ِلُث ففي اللَّْيِل والنََّهاِر ، يقال :، وأَما الثّانِي والثّا َعُمَسا ، وكذِلك الَحْرُب واألََسُد ، وقد َعَماسٌ  ويَومٌ  َعَماسٌ  واليَوم ، إِذا اْشتَدَّ ، ومنه أَْمرٌ 

 النََّهاُر ، إِذا أَْظلََما. َعِمسَ و اللَّْيلُ  َعِمسَ 
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 ، كفَِرَح ، نقله ابُن القَّطاعِ. َعِمسَ  ، وقد َمن يَتَعَسَُّف األَْشيَاَء ، كالَجاِهلِ  ، كَصبُوٍر : العَُموسُ و

__________________ 
 ( ويرو  أيضاً للصمة القشريي.1)
 ( ورد هذا املعىن يف القاموس.2)
 ( يف التهذيب : من أن يصعد إليه.3)
 عن التكملة.« بن»واملثبت ابسقاط «  بت بن قطنة»( ابألصر 4)
 ويف اللسان والتكملة بفتح فكسر.« قوله : قبيلتان ا بضم القاف وفتح الباء وتشديد الياء املكسورة»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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 .(1) إِلى بَْدرٍ  حين مِسيِره وسلمعليههللاصلىأََحَد َمنَاِزلِه  بيَن َملَل وفَْرٍش ، كان َوادٍ  ، كأَِميٍر : َحَمائِمِ ال َعِميسُ و

بِن الحاِرث بن تَْيِم بِن َكْعِب بِن ماِلك بِن قَُحافَةَ بن عاِمِر بِن َربِيعَةَ بِن َزْيِد بِن مالِك  ابُن َمعَدّ  وساَلَمة ولَْيلَى ، كُزبَْيٍر : أَبُو أَْسَماءَ  ُعَمْيسٌ و

أََر أَحداً  ، فيه نََظٌر ، فإِنِّي لم َصَحابِيٌّ : بِن أَْقبََل ، وهو َخثْعَم بن أَْنَمار ، وقوله  (3)بن َوْهب هللا بِن َشْهراَن بِن ِعْفِرِس بن ُحْلِف  (2)بِن نَْسر 

ها ِهْنَد بنِت َعْوِف بن ُزَهْير بن ا ْحبَةُ الْبنَتِه أَسماَء المذكورةِ ، وأُّمِ َحابة ، وإِنّما الصُّ لحاِرِث بن ِكنَانَةَ ، وهي أُْخُت َذَكَره في ُمْعَجم الصَّ

 اِحدةٌ.، أُمُهما وَ  وسلمعليههللاصلىَمْيمونةَ بنِت الحاِرِث الِهالِليّة َزْوجِ النَّبِّيِ 

َكانَْت أَسماُء فاِضلةً َجليلةً ، هاجرْت مع َجْعفٍَر إِلى الحبَشِة ، وَولَدْت له و أََخواٍت ، (4)وأُْخُت لُبَابَةَ أُّمِ الفَْضِل امرأَةِ العبّاِس ، وُكنَّ تِْسَع 

لَدْت له أََمةَ هللا ، ثُّم كانت ِعْند َشدَّاِد بِن الهاِد ، فولَدْت له عبد هللا ، وكانَْت قبَل جْعفٍَر عند َحْمَزةَ بِن عْبِد الُمطَِّلِب ، فوَ  (5)َعْوناً وعبد هللا 

ْحمِن ، وقيل : ي وعبد الرَّ ّدِ جها بعد جْعفٍَر أَبُو بكٍر الّصِ ُق رِضي هللا إِنَّ الَّتِي كانَْت ِعند َحْمَزةَ وعند َشّداد هي أُْختَُها َسْلَمى ال أَسماُء ، وتََزوَّ

م هللا َوجهه ، فولَدْت له يَْحيَى وَعْوناً ، َذكَر ذِلك كلَّهعنه ، فَولَ  جها بعده عليُّ بُن أَبِي طاِلٍب ، كرَّ أَبُو القَاِسِم السُّهْيليُّ  دْت له ُمحّمداً ، وتََزوَّ

ْوِض   اِت ، كما ساَق السُّهْيِليُّ ، مع بعِض اْخِتالٍف فيه.واْستَْوفَْيتُه هنا ألَْجِل تَماِم الفائِدةِ ، وقد ساَق ابُن سْعٍد نَسبَها في الطَّبقَ  ، في الرَّ

 ، ظاهُره أَنه من َحّدِ نََصر ، وكذا َضْبُطه في األُصوِل ، إِالّ ابن القَّطاعِ ، فقد جعلَه من حّدِ فَِرَح ، وأَنَّ مْصَدَره الِكتَاُب َدَرسَ  َعمسو

كةً. العََمسُ   ، ُمَحرَّ

سه ، وفي التَّْهِذيِب : كأَْعَمَسه ، (6)َخلََطه ولم يُبَيِّنه  ، وفي التَّْهِذيِب : أَْخفَاهُ  يَْعُمسه ءَ الّشيْ  عليه َعَمسَ و  .َعمَّ

ر أَيضاً : أَن تُِرَي أَنََّك ال تَْعِرُف األَْمَر وأَْنَت تَْعِرفُه العَْمسُ و ةً ِمن الغَُواةِ وإِنَّ ُمعاِويَة قادَ »قوُل علّيٍ رضي هللا تَعَالى عنه :  ، وبه فُّسِ   لُمَّ

 ويُْرَوى بالغيِن الُمْعَجَمة. «َعليِهُم الَخبَرَ  َعَمسَ و

بزياَدةِ ياِء النِّْسبَة ، هكذا في سائر أُُصوِل القاُموِس ،  العَِميِسيَّة في النَُّسخِ من النّواِدِر :و ، كَسِفينٍَة ، العَِميَسةِ  على فاُلنٌ  َحلَفَ  في النّواِدر :و

ّم. وفي التَّْكِملَة على (7)والغَُمْيَسِة  العَُمْيَسةِ  والذي في اللَِّساِن : على والغَُمْيِسيَّة ، بالتَّصغيِر  العَُمْيِسيَّة ، بالعين والغين ، كالهما بالضَّ

ِه هكذا ، وهو منقوٌل من ِكتاِب النواِدر ، والتشديِد فيهما ، وبالعَْيِن والغين ، أَي َعلَى  ويوافِقه نَصُّ األُْرَمِوّي في ِكتابِه ، وقد َضبََطه بخّطِ

 ، وفي ِكتَاِب األُْرَمِوّي : على يَِميٍن ُمْبَطٍل. يَِميٍن غيِر َحقٍّ 

تَغَاَمس ، بالغين  وهو به عالٌم ، كتَغاَمس وتَعاَمش ، قال األَْزهريُّ : وَمن قال :عنه  تَغَافَلَ  عن األَْمِر : أََرى أَنَّه ال يَْعلَُمه ، وقِيل : تَعَاَمسَ و

 ، فهو ُمْخِطٌئ.

 على األَْمر ، وتَعَاَمْشت وتَعاَمْيَت ، بمعنًى َواحٍد ، وال يَْخفَى تَعاَمْستَ  ، ويُقَال : تَعاَمى علَيَّ وتَرَكني في ُشْبهٍة ِمن أَْمره ، أَي علَيَّ  تَعاَمسو

ر ، فلو حَذفه ألَصاب ، ألَنَّ المعنى يَنمُّ بُدونه.« علَيَّ »أَن قَولَه   مكرَّ

هُ  عاَمسَ و َساتََره ولم يُجاِهْره بالعََداَوةِ  : َعاَمسهُ ُمعَاَمسةً و  .الُمعاَمسةُ  ، وهي فاُلناً : سارَّ

 عي :، قال الّرا : تَتََستَّر في َشبِيبَتها وال تَتَهتَّكُ  ُمعَاِمسةٌ  امَرأَةٌ و

ا  مــــــــــــــــــَ دهتــــــــــــــــــحُ َزرًا َولــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح اَلَ  وخــــــــــــــــــَ  ِإن  ا ــــــــــــــــــَ

اِمســـــــــــــــــــــــــــةٌ أُميف     عـــــــــــــَ هـــــــــــــاِر  مـــــــــــــُ لـــــــــــــَ  اأَلطـــــــــــــح (8)عـــــــــــــَ
 

  
الُمقَاِرفَةُ : هي وهي أَْشهُر. وقال ابُن َجبَلةَ : « أُمٌّ ُمقَاِرفَةٌ »أَي تَأَتِي ما ال َخْير فيه غير ُمعَاِلنَة به ، هذه روايةُ األَْزهرّيِ ، وروايةُ غيره : 

 الُمَدانِيَةُ الُمعاِرَضةُ من أَْن تُصيَب الفاحَشةَ ، وهي التي تُلقَح لغيِر فَْحِلها.

: ال  َماسٌ عَ  ، قيَل : هو مأُْخوذٌ من قولهم : أَْمرٌ  ، بفَتْح الميم الُمَشدَّدة وكْسرها ، أَي ُمْظلمٍة َمْلِويَّة عن َوْجهها ُمعَّمَساتٍ  جاَءنَا بأُُمورٍ  يُقال :و

 يُْدَرى من أَْين يُْؤتَى له ، كما في التَّْهذيب.

__________________ 
 ( قا  ابن موس  : ويقا  له : عمي  ا مام.1)
 .«بشر»( يف مجهرة ابن حزم وأسد الغابة 2)
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 ا مبا يتعل  بنسبه.« عفرس»انظر ما ال حظناه يف مادة « خلف»( ابألصر 3)
 أخوات ألٍم وقير تسض أخوات.( أسد الغابة : كن عشر 4)
 ( زيد يف أسد الغابة : و مداً.5)
 ( كذا ا وعبارة التهذيب : ويقا  : عم ست علّي األمر أي لَبسته.6)
 نية.( يف التهذيب : عل  الُعَميحسي ة وعل  الُغَميحسي ة والذي ورد ابلعا املهملة يف اللفظتا وبفتح العا يف األوىل وبضمها يف الثا7)
 وانظر ختر ه هنا . 120( ديوانه ص 8)
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 ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، بالفَتْح : الّداهيَةُ. العََماسُ 

دَّة ، حكاه ابُن األَْعَرابّي ، وأَنشد : العََمسُ و كةً : الَحَمُس ، وهو الّشِ  ، ُمحرَّ

رح  قــــــــــــــِ يــــــــــــــعــــــــــــــًا مــــــــــــــنح شــــــــــــــــــــــــــــَ واِد مجــــــــــــــَ  ِإّن َأخــــــــــــــح

وا د     ِبســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ َمســــــــــــــــــــــــاً ل رح  عــــــــــَ مــــــــــِ ــــــــــ  ــــــــــن َد ال ــــــــــح ل  جــــــــــِ

  
ً و  ، أَي أَتى ما ال َخْير فيه غير ُمعَالٍن به. َعمَّس تَْعِميسا

 كُمعظٍَّم : َشديٌد. ُمعمَّسٌ  وأَْمرٌ 

 لِحَمارُ والعُْكُموُس والُكْعُسوم والُكْسعُوم : ا ، وقال ابُن فارٍس : هو (1)، بالضّمِ ، أَْهَمله الجْوهريُّ وصاحُب العُباب  العُْمُكوسُ  : [عمكس]

« ك س ع»الُكْسعَة ، والواو والِميم زائَِدتَاِن ، وهو الِحَماُر ألَنَّه يُْكَسع بالعََصا ، أَي يُساق بها ، وفيه كالٌم يأْتِي في  ِحْميَِريّة ، قيل : أَْصلهُ :

 إِْن شاَء هللا تَعالَى.

ٍس ، بالراِء ، عن أَبِي َعْمٍرو ، قاله الَجْوَهِريُّ  دة : القَِويُّ على السَّْيِر السَِّريع، بفتحِ العَْيِن والميِم ، والالَّم الُمَشدَّ  العََملَّسُ  : [عملس] ، كعََمرَّ

 ، وأَْنَشَد :

لــــــــ   مــــــــَ ه  عــــــــَ تح لــــــــَ لــــــــَ ــــــــَ قــــــــبـ تــــــــَ اٍر ِإذا اســــــــــــــــــــــح فــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــح

ِم     لــــــــــــثــــــــــــ  تــــــــــــَ ــــــــــــَ اِر مل يـ رِّ الــــــــــــنــــــــــــ  وٌم كــــــــــــحــــــــــــَ (2)لــــــــــــَُ
 

  
 السَّفَِر ، السَِّريع ؛ والعََملَّط ِمثْله.وفي التَّْهِذيِب : القَِويُّ الشَِّديُد على 

ئُْب الَخبِيثُ  : العََملَّسُ و  ، عن اللَّْيِث ، وكذلك َسَملٌَّع ، َمْقلوبه. الذِّ

ْيدِ  أَيضاً : العََملَّسُ و ْيِد : َكْلُب الصَّ اح يَِصف ِكالَب الصَّ رمَّ  الَخبِيُث ، قال الّطِ

ر   راِس كــــــــــــــــــ  َوزِّع ابأَلمــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــَ   عــــــــــــــــــَ
ِن     واحــــِ َد غــــري الشــــــــــــــــــ  يـــــــح اِت الصــــــــــــــــــ  مـــــــَ عــــِ ُطــــح

ن املــــ (3)مــــِ
 

  
 وهو َعلَى التَّْشبِيِه.

ه ، : اسم العََملَّسُ و  .«العََملَِّس  أَبَرُّ ِمن هو»الَمثَل :  ْهِره ، ومنهيَُحجُّ بها علَى ظَ  يُقَال : إِنَّه كانَ و رُجٍل كان بَّراً بأُّمِ

مِّ  العُْملُوَسةو  ، عن ابِن َعبّاٍد ، نقله الّصاَغانّي ، وإِن َصحَّ ما قَالَهُ فإِنَّ قَْولَُهم : قَْوسٌ  القَْوس الشَِّديدة السَِّريعَة السَّْهمِ  ، من نْعتِ  ، بالضَّ

 : َمحموٌل على الَمَجاِز. َعَملَّسةٌ 

ئِْب : : السُّْرَعةُ  العَْملََسةُ و  .َعَملَّسٌ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، قيل : ومنه للذِّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 : الَجِميُل. العََملَّسُ 

 : الناِقُص ، قالَهُ األَْزَهِريُّ وغيُره. العََملَّسُ و

، وقال : « ع م س»، هكذا قَيََّدهُ غيُر َواِحٍد ، وهو بُسكوِن الِميِم ، وأَْوَرَده الَجْوَهِريُّ في  َعَمَواسُ  : * وِمّما يُْستَْدَرك عليه هنا : [عموس]

 أَّوُل طاُعوٍن كاَن في اإِلْسالِم بالشَّأِْم ، ولم يَِزْد على ذِلك. َعْمَواسَ  طاُعونُ 

ُكوَن الميم  َعْمَواسُ  وفي العُبَاِب :  ، وإِليه يُْنَسُب الّطاُعوُن ، ويَُضاف ، فيُقَاُل : طاُعونُ  (4): ُكوَرةٌ من فِلَْسِطيَن ، وأَصحاُب الَحِديِث يَُحّرِ

حابَِة ، ذَكرتُهم في ، وكاَن هذا الّطاُعوُن في ِخالفَِة سيِِّدنا ُعَمر رِضَي هللا َعْنه ، سنةَ ثَمانَِي َعشرةَ ، وماَت فيه َجماعةٌ من الصَّ  َعْمواسَ 

 قال :« الصحابَة (5)َدرُّ السََّحابَة في َوفيَاِت »كتابي : 
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ا  يحضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ الِ  وبـ ِر اهلــــــــــــــِ ثــــــــــــــح رحٍ  مــــــــــــــِ  ُرب  خــــــــــــــِ

زحِع يف     اٍن ابجلــــــــــــــــــِ واسِ َء َحصــــــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــح  عــــــــــــــــــَ

  
 ُشون فيه وال يَِجُدونَه ،وطالََما تَردََّد ُسؤاُل بعِض العُلََماِء لي فأُِحيلُه على القَاُموِس ، ِلعْلِمي بإِحاَطته ، فيفتِّ 

__________________ 
 ( كذا ا وقد وردت يف التكملة ا لعله يريد : وصاحب اللسان ا فاملادة مل ترد فيه.1)
 ( قا  ابن بري : الشعر لعدي بن الرقاع ميدح عمر بن عبد العزيز ا وذكر أبيالً ا وقبله :2)

 مجـــــــــــــــــعـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوايت حيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد   عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــده 

 فـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــنـــــــــــب لـــــــــــك اخلـــــــــــري واســــــــــــــــــــــــلـــــــــــمِ عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــن    

  

 قوله : يوزع أي يُكف ا يقا  : يغري كذا يف التكملة وكذا أنشده صاحب اللسان هنا ا وأنشده يف مادة ودع :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 التهذيب : الشواجن ابجليم.ويف « يودع ابألمراس كر عمل   شاهداً عل  وذع مضاعفاً مبعىن وضض الودع يف عن  الكلب ففيه روايتان

 وقا  : رواه الزخمشري بكسر أوله وسكون الثاين ا ورواه غريه بفتح أوله و نيه.« ِعَمَواس»( قيدها ايقوت 4)
 .«وفاة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
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َحاَ  َأن  ُمعَ و فَيزِيُد َتعج ُبهم.  َهيحِلّي عن َأيب ِإســـــــح ِض للســـــــ   اَذ بَن َجَبٍر رضـــــــي   َتعاىَل عنه ماَت يف طاُعونِ قـََرأحُت يف الر وح
واس ُعحَجم : من َألاِء الِبقاع : ا َعمح

رِي  يف ِكَتاِب امل َخة بســــكوِن امليِم ا وقا  الَبكح ا  َعَمواسُ  قا  : هكذا ُمَقي ٌد يف الن ســــح
ام ا ُعِرَف الطّاُعوُن هبا ا ألَنّه منها َبدَ  َي طاُعونَ  ر كة ا وهي قريٌة ابلشــــ   (1)ا ألَنّه َعم  وآســــَ   َعَمواس أَ ا وقير : ِإّلَا لُِّ

َوَة بعٍ . انته .  : َأي َجَعَر بعَ  الناِس ُأسح
ْل.  قلت : فهذا الَِّذي َحَملَنِي على أَْن أَْفَرْدتُه في ترجمٍة ُمْستَِقلَّة ، فتأَمَّ

، أَْهَملَه  َصنٌم لَخْوالَن ، كانُوا يَْقِسموَن له من أَْنعَامهم وُحُروثِهم وسين : ْحُت بَعََدها أَِلٌف ونُونٌ ، بالّضّمِ والياِء الُمثَنّاة تَ  ُعْميَانِسُ  : [عمينس]

 وَضبََطهُ هكذا ، وَعَزاه في العُبَاِب ألَبي الُمْنذر.« ع م س»الَجْوَهريُّ والَجَماَعة ، وأَْوَرَده الّصاَغانيُّ استِْطراداً في 

وَساِعَدةُ. وقال  ، غيَر ُمْجًرى ، كما تقوُل : أَُساَمةُ  َعْنبَسةُ  وإِذا َخَصْصتَه باْسٍم قلَت : إِذا نَعَتَّه ، ، كَجْعفَر وُعالبٍط : األََسدُ  العَْنبَسُ  : [عنبس]

َي األََسدُ  (2)أَبو ُعبَْيَد  كما فعله « ع ب س»عٌَل ، من العُبُوس ، فاألَْولَى ِذْكُره في ، ألَنّه َعبُوٌس ، أَي يُشير إِلى أَنَّه فَنْ  العَْنبَسَ  : وإِنَّما ُسّمِ

.  الّصاَغانيُّ

بيع  صحابيّان َدخَل مْصَر ، وابنُه خالدٌ  البَلَويُّ ، َشِهَد فَتَْح مْصَر ، وَذَكَرهُ ابُن يُونَُس. بُن ثَْعلَبَةَ  َعْنبَسُ و ُد ابُن الرَّ ، األَخيُر : نقلَه ُمَحمَّ

 الِجيزّي.

. ، أَوَرَده الُمْستَْغِفرّي ، بُن َربيعَةَ الُجَهنيُّ : َصحابِيٌّ  َعْنبَسةُ و  أَو تابِِعيٌّ

 بَايََع تحَت الشََّجرةِ ، وَشِهَد فَتَْح ِمْصَر. بُن َعِدّيٍ أَبُو الَوِليِد البَلَِويُّ ، قال ابُن يونَُس : َعْنبََسةُ  وفاتَه

تّةُ  األَْكبَِر ، ِن َعْبِد َشْمٍس من قَُرْيٍش : أَْوالُد أَُميَّةَ ب العَنَابِسُ و  َحْرٌب ، وأَبُو َحْرٍب ، وُسْفياُن وأَبو ُسْفيَاَن ، وَعمٌرو ، وأَبو َعْمٍرو. : وهم الّسِ

وا باألََسِد ، والباقُون يُقال لهم : أَْعيَاٌص ، كذا نَقَلَه الَجْوَهِرّي في  ح به ابُن الَكْلبِّيِ أَنَّ األَ « ع ب س»ُسمُّ  عياَص أَْربَعَةٌ ،والذي َصرَّ

ا األَْعياُص فهم : العاِص وأَبُو العاص ، والِعيُص وأَبو الِعيِص  العَنَابِسَ و فهم : َحْرٌب وأَبو َحْرٍب ، وُسْفيَاُن  العَنَابِسُ  ، وأَما (3)أَْربَعَةٌ ، فأَمَّ

، وَكأَنَُّهَما  العَنَابِس ، لكنّه ما عدَُّهَما من (4)، وكلُّهم من َولَِد أُميَّةَ األَْكبَِر بِن َعْبِد َشْمٍس ، وَذَكَر َعْمراً وأَبا َعْمٍرو  َعْنبََسة وأَبُو ُسفياَن واسُمه

ه عاتَِكةُ بنُت أَْزَهَر الدَّ  َعْنبََسةُ  أُْلِحقا بِِهم. قال : ومن بَنِي َحْرِب بِن أَُميَّةَ  ْوِسّيِ ، وكاَن َوالَّهُ ُمعاِويَةُ الطائَف ثّم َعَزله ، وَوالّها بُن َحْرٍب ، أُمُّ

 ُعتْبَةَ.

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 الرُجُل : إِذا َخَرَج. هكذا في اللَِّساِن وتَْهِذيِب األُْرَمِوّي ، قاَل األَِخيُر : كذا َوَجْدتُه. َعْنبَسَ 

 العَْنبَِس  ابِن َحْرٍب وأَبو (7)بُن إِْسَماِعيَل ، َجدُّ َواِلِد ابِن َشْمعُون ، َرَوى عن ُشعَْيب  َعْنبَسُ و َمْسعُوٍد. (6)بُن ُعْقبَةَ ، عن ابن  (5) َعْنبَسُ و

. وخَ  َعْنبَِس  : َشْيٌخ ألَبِي نُعْيٍم ، وبِشيُر بن العَْنبَس ، عن علّيٍ. وأَبُو َعْنبَس ُحْجُر بنُ   ، ويُوُسُف بنُ  َعْنبَس لَُف بنُ بِن َزْيٍد األَْنَصاِرّيِ : أُُحِديُّ

ُد بنُ  َعْنبٍَس  ثُون. َعْنبٍَس  البَْصِريُّ ، وُمحمَّ اُز : ُمَحّدِ  القَزَّ

 بُن ُعيَْينةَ بِن ِحْصٍن الفََزاِريُّ ، من َولَِده َجماَعةٌ. َعْنبََسةُ و

ٌث. العَْنبَِسيُّ  وإِْبَراِهيُم بُن عْبِد هللا  : ُمَحّدِ

 : قَريةٌ من أَعمال نَابُلَُس.، كَحلَُزون  َعنَبُوسُ و

ْعنَاُء ، عن أَبي َعْمٍرو. العَْنبَس وأَْوَرَد صاحُب اللَِّساِن هنا :  : األََمةُ الرَّ

 الرُجُل ، إِذا َذلَّ بِخْدَمٍة أَو َغْيِرَها. تَعَْنبَس وكذا :

َدة ، وقد  ذُِكَر في َمَحلِّه ، فْليَتنَبَّه لذلك. قلت : والصواُب أَنَّهما : البَْعنَس ، وبَْعنََس ، بتَْقِديِم الموحَّ
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ْخَرةِ ، وهي : الناقَةُ  العَْنس : [عنس] ْلبَةُ  الباِزلُ  العَْنس ، لَصالبَتِها ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : العَْنسُ  القَِويَّةُ ، ُشبِّهت بالصَّ من النُّوِق ، ال  الصُّ

ى ً  يقَاُل لغَْيِرَها ، وقاَل اللَّْيُث : تَُسمَّ تُها ، وَوفَُر ِعَظاُمها وأَْعَضاُؤَها ، َعْنسا ْت ِسنُّها ، واْشتَدَّْت قُوَّ  إِذا تَمَّ

__________________ 
 .«وآس»وابألصر « عمواس»( عن معجم ما استعجم 1)
 ( يف اللسان : أبو عبيد.2)
 والعويص وأبو عمرو. 78مجهرة ابن حزم ص ( زيد يف 3)
 ( مل يذكره ابن حزم يف العناب  ا انظر ا اشية السابقة.4)
 .«عنسبة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 .«أيب»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
 .«شبيب»( عن تقريب التهذيب وابألصر 7)



7905 

 

 نـَُبها ا َأي َوفـَُر ا قا  الرّاِجُز :ذَ  اعحَنوحَن َ  وقا  اجلَوحَهرِي  : هي الجي
اَلٍة  نح عـــــــــــَ رحان مـــــــــــِ دح َحســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــح ِ كـــــــــــم ق ن   عـــــــــــَ

لـــــــــــــح ِ     َر  جـــــــــــــَ ِس وُأخـــــــــــــح وح داَء كـــــــــــــالـــــــــــــقـــــــــــــَ بـــــــــــــح  كـــــــــــــَ

  
 ، قاله ابُن األَْعَرابَّيِ وابُن ِسيَده. ُعنُوسٌ و ِعنَاسٌ  والَجْمع :

 : العُقَاب ، لَصالبَتِه. العَْنسو

، وفي نَّصِ ابِن ُدَرْيٍد : أَو قَْلبُه ، قاَل : وهو لغةٌ في العَْنِش ، بالشين المعجمة ، وزاد األُْرَمِويُّ : والشيُن  وقَْلبُهَعْطُف العُوِد  : العَْنسو

 أَْفَصُح.

، من َمْذِحجٍ ،  أَبو قَبيلٍَة من اليََمن  ،بِن َزْيِد بن يَْشُجَب بن َعِريِب بن َزيد بن َكْهالَن. ومالٌك لَقبُه َمْذحجٌ  : لَقَُب َزْيِد بِن ماِلِك بن أَُدد َعْنسٌ و

 َحكاها ِسيبََوْيه ، وأَْنَشَد :

ي  قـــــــــــِ حـــــــــــَ ـــــــــــح ل ـــــــــــَ ىت  تـ َر حـــــــــــَ هـــــــــــح نـــــــــــح ِ ال مـــــــــــَ ـــــــــــعـــــــــــَ   ب
نـــــــــــــح ِ     لـــــــــــــَ يـــــــــــــِ  والـــــــــــــقـــــــــــــَ ِر الـــــــــــــّراَِيط الـــــــــــــبـــــــــــــِ  َأهـــــــــــــح

  
، ومْنُهم َجماَعةٌ نََزلُوا بالّشام بَداَريَّا ، ومن الصَّحابَة : َعّمار بُن ياسٍر َرضَي هللا عنه ، واألَْسَود الَكذّاُب  : بها ، مَضاٌف إِليه َعْنٍس  ِمْخالفُ و

 المتَنَبِّئ ، لعَنَه هللا ، منُهم.

ً  ، نقله الّصاَغانِيُّ ، الجاريَةُ ، كَسِمَع ونََصر وَضَربَ  َعنَستو ً و ، بالّضّمِ ، ُعنُوسا أَْهِلَها بعَد إِْدَراِكها  َمْنزل طاَل ُمْكثَُها في بالَكْسر : ، ِعنَاسا

ْج قَطُّ  ةً فال يقَال : َحتَّى َخَرَجْت من ِعَداد األَْبَكاِر ولم تَتَزوَّ َجت َمرَّ ْج ، فإِن تََزوَّ ، قال األَْعَشى  َعنَستْ  ، وعبَاَرةُ الَجْوَهرّيِ : هذا ما لَْم تَتَزوَّ

: 

دح و  يـــــــــِ  قـــــــــَ َنســـــــــــــــــــــــَ الـــــــــبـــــــــِ ا  تح عـــــــــَ رَاُ هـــــــــَ اَ  جـــــــــِ  وطـــــــــَ

ٍن ويف أَذحواِد و     نــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ بحَن يف فـ (1)َنشــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
، على ما لم يَسمَّ  ُعنَِّستْ  ، ولكن يقَال : َعنََّستْ  وال َعنََستْ  ، وقال األَْصَمعّي : ال يقَال : ُعنَِّستْ و ، وهذه عن أَبي َزْيٍد ، َعنَّستْ و كأَْعنََستْ 

. قال ابن بَّرّي : الذي ذكَره األَْصَمعّي في َخْلق َعنََّستْ  ، وال يقَال : ُعنَِّستْ و ، بالتَّخفيف ، َعنََستْ  ، وقيل : يقَال : ُمعَنََّسةٌ  فاعلُه ، فهي

 لتخفيف ، بخالف ما َحَكاه الَجْوَهِرّي.، با َعنََستْ و المرأَةُ ، بالفَتح من التَّْشديد ، َعنََّست اإِلْنَسان ، أَنّه يقَال :

ً  أَْهلَُها َعنََّسَهاو ا تَْعُجْز ، فَهي (2): َحبَُسوَها عن األَْزواجِ حتَّى َجاَوَزت  تَْعنِيسا ّنِ ولَمَّ  .معَنََّساتو َمعَانِس ، وتُْجَمع : ُمعَنَّسةُ  فَتَاَء الّسِ

ْج ، قاله اللَّْيُث ، وقال الفَّراُء : امرأَةٌ  عانِسٌ  هي الَمْرأَةُ ، َعنََستْ و ْج وهي  : عانِسٌ  ، إِذا صاَرت نََصفاً ، وهي البِْكُر لم تَتََزوَّ التي لم تَتََزوَّ

ة : َعَوانِس جو : فَْوَق الُمْعصِر. العانِس ، وقال الِكَسائيُّ : الُمعَنَّسة تَْرقُب ذلَك ، وهي مَّ  ، وأَْنَشَد لذي الرُّ

يــــــــــطــــــــــاً و  تح   عــــــــــِ و فــــــــــَ ُروج َتشــــــــــــــــــــــــَ رَاِب اخلــــــــــُ  كــــــــــَبســــــــــــــــــــــــح

اُت     قــــــــَ ــــــــِ ات ــــــــعــــــــَ ا وال ريهــــــــَ اصــــــــــــــــــــــِ عــــــــَ ــــــــِ ُ مــــــــَ َوان ــــــــعــــــــَ  (3) ال
  

اجُز : ُعنَّسو ، بالّضّمِ ، ُعْنس يُْجَمع أَيضاً علىو يَصُف إِبالً ِطَواَل األَْعنَاِق. ٍل ، قال الرَّ  ، بضّمٍ فتَْشِديٍد ، مثْل باِزٍل وبُْزٍل وبُزَّ

 ُعن َساو يـُعحِرس أَبحَكاراً هبَا 
 ، بالفتح ، للنّاقَة القَِويّة ، كما َحقَّقه ابُن ِسيَده. َعْنٍس  ، بالّضّم ، كقَاِعٍد وقُعُوٍد ، وهو أَيضاً َجْمعُ  ُعنُوٍس و

ً  عانِسٌ  الرُجلُ و ْج ، ومنه أَيضا ّنِ ولم يَتََزوَّ هكذا روى ، أَو  «(4)وال ُمفَنٌِّد  عانِسٌ  ال: » وسلمعليههللاصلىفي ِصفَته  إِذا َطعََن في الّسِ

َدة. وأكثر ما يُْستَْعَمل  في النَِّساِء. العانِسُ  الصواب بالُمَوحَّ

 ، قال أَبو قَْيس بُن ِرفَاَعةَ : عانِسون والَجْمع :

ه  ر  شــــــــــــــــــــــــاربــــــــــُ ذي هــــــــــو مــــــــــا ِإنح طــــــــــَ ــــــــــ  ا ال ــــــــــّ  مــــــــــن

اِنســـــــــــــــــــــــــونَ و     يـــــــــــبُ  الـــــــــــعـــــــــــَ رحُد والشـــــــــــــــــــــــــِّ ُ
ا املـــــــــــ نـــــــــــّ  ومـــــــــــِ

  
طاُت التي لَْسَن أَْبَكاراً ،  العُْنسُ  ، ويُقَال : وهي بَهاءٍ  الِخْلقَِة ،  السَِّميُن التّامُّ : الَجَملُ  العَانِسُ و غاُر الُمتَوّسِ من اإِلبل : فوق البِكاَرة ، أَي الّصِ

 قال أَبُو َوْجزةَ السَّْعديُّ :
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اتٍ  اِنســــــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ ِر  بــــــــــــــــــِ اِت اأَلزحمــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ رِم  هــــــــــــــــــَ

رِ     ــــــــــِ ي خــــــــــح
ُ
اِب املــــــــــ حــــــــــَ رِيِّ الســــــــــــــــــــــــ  حــــــــــح ــــــــــَ شٍّ كــــــــــب  جــــــــــُ

  
__________________ 

يدة ( ويرو  : والبيُ . يقو  : أرّجر ملجي للشرب وللجواري ا سان اللوايت نشبن يف فنن ا أي يف نعمة وأصلها أغصان الشجر ا ورواه أبو عب1)
 : يف ِقّن ابلقاف ا أي يف عبيد وخدم.

 واألصر كالتهذيب.« جازت»( اللسان : 2)
 والعات  : الجي يف بيت أبويها ا ومل يقض عليها اسم الزوج.( املعصر الجي دان حيضها ا 3)
 ( ضبطت عن اللسان ا وضبطت يف النهاية بفتح النون املشددة. قا  اهلروي : ويرو  : وال عابٌ  وال ُمعحَتٍد.4)
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تَْين ، عن أَبي َعْمٍرو ، وأَنَشَد األَْصَمعّي : العُنُسُ  ، والَجْمعُ  كِكتَاِب : الِمْرآةُ  ، الِعنَاسُ و  ، بَضمَّ

َة يف  ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــح ي اسِ حـــــــــــــىت  رََأ  الشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــعـــــــــــــِ   ال
و اسِ و     ِب الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــَ اَلحـــــــــــــــــــــــِ اِدَم اجلـــــــــــــــــــــــُ  عـــــــــــــــــــــــَ

  
كةً : النََّظُر فيَها ُكلَّ ساَعةٍ  العَنَسُ و . ، ُمَحرَّ  ، نقَله الصاغانيُّ

 َرُجٍل. كَشدَّاٍد : َعلَم ، َعنَّاسٌ و

َمْعُروف ، هكذا في سائر النَُّسخ ، ومثلُه في العُباب ، وهو َغلٌَط ، وصوابُه : اسُم  َرْمل ، م ، اسم : ِعنَاٍس  ، كأَنَّه تَْصغيرُ  ، كقَُصيِّرٍ  ُعنَيِّسٌ و

 َرُجٍل َمْعُروف ، ومثلُه في األُُصول الصَّحيَحة ، قاَل الراعي :

ٌر مـــــــــــن و  َرَض َرمـــــــــــح ـــــــــــِّ َ َأعـــــــــــح ي ـــــــــــَ ن ي  عـــــــــــُ عـــــــــــِ ـــــــــــَ رحت ـــــــــــَ  تـ

اجُ     عــــــــــــَ ــــــــــــِ ا ن ــــــــــــَ ــــــــــــي ال ــــــــــــَ ت ــــــــــــه ومــــــــــــَ وذًا ب اَلعــــــــــــُ
َ

(1) املــــــــــــ
 

  
ْمل ، ويْرَوى :« مْن يُتَيِّم»هكذا أَنشَده األَْزَهرّي ، ورواه ابُن األَْعَرابِّي :   من عتين. وقال : اليَتَائُم : بأَْسفَل الدَّْهنَاِء مْنقَطعَةٌ من الرَّ

، هكذا في سائِر أُصوِل القَاموس ، ومثْله في التكملة والعباب ، وهو َغلٌَط من الّصاَغانِّيِ قَلَّده المصنُِّف فيه ،  بُن َسْلَماَن : شاعرٌ  األَْعنَسو

في ه الَمْرُزبانّي وصوابه على ما َحقَّقه الحافُظ ابُن َحَجٍر وغيره أَن الشاعر هو األَْعنَس بُن ُعثَْماَن الَهْمدانيُّ ، من أَْهل ِدَمْشق ، َذَكر

ْحمن بُن َسْلَماَن الِحْمصيُّ ، وسيأْتي للمصَ  كذلك ، ونُنَبِّه « ع ى س»نِّف في الّشعراِء. وأَّما ابُن َسْلَمان فإِنّه أَبو األَْعيَس ، بالتَّْحتيَّة ، عبد الرَّ

 عليه هنالك.

نُّ َوْجَهه ، أَي لم تُغَيِّ  تُْعنِس ، يقال : فاُلٌن لم : َغيََّره أَْعنََسهو  ْره إِلى الِكبَر. قال ُسَوْيٌد الَحارثيُّ :الّسِ

ٌر مل  بــــــــــَ ــــــــــَ ىًت قـ نــــــــــِ ِ فــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــُ ه  تـ هــــــــــَ ن  َوجــــــــــح  الســــــــــــــــــــــــِّ

ٍة يف الر أحِس كــــــالرَبحِ  يف الــــــد َج      َو  ُخلحســــــــــــــــــــَ (2)ســــــــــــــِ
 

  
 قال أَبو َضّبٍ الُهَذلّي : خالََطه وفي التهذيب : َرأَْسه ، إِذا الشَّْيُب َوْجَهه أَْعنَسو هكذا أَْنَشَده أَبو تَّماٍم في الَحَماسة.

ٌر ملَح  بـــــــــَ ىًت قــــــــــَ نـــــــــُ فـــــــــَ ه  يـــــــــعـــــــــح ُب رأحســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــ 

َن يف الـــــــد جـــــَ     َرقـــــح ور َأشـــــــــــــــــــح رٍت يف الـــــنـــــ  يـــــُ  ســـــــــــــــــــَو  خـــــُ

  
د :  (3)« قُباُلً »وفي بعض النَُّسخ :   يُّ : وهو أَْجَود.قال األَْزَهر« السَّنُّ َوْجَهه تَْعنُس لم»، ورواه المبَّرِ

رّماح يَصُف ثَْوراً َوْحشيَّا : اْعنَْونَس ، وقد َذنَِب النّاقَِة. ُوفُوُر ُهْلبِه وُطولُه اْعنينَاسُ و  الذَّنَب ، قال الّطِ

ُح اأَلرحَض  ــــــــــــــــــــــِ ٍ مَيحســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ن وح ــــــــــــــــــــــَ ن عــــــــــــــــــــــح   مبــــــــــــــــــــــُ
ئــــــــــــاِم     اِح الــــــــــــفــــــــــــِ يــــــــــــَ الِة الــــــــــــنــــــــــــِّ ئــــــــــــح ر مــــــــــــِ ثــــــــــــح (4)مــــــــــــِ

 

  
 أَي بَذنٍَب سابغٍ.

 يُْستَْدَرك عليه :* وِمّما 

يَت النّاقَةُ. العَْنسُ  ْخَرةُ ، وبها ُسّمِ  ، بالفَتْح : الصَّ

 ، إِذا اتََّجر في الَمَرائِي. أَْعنَسَ و

 ، إِذا َربَّى عانِساً. أَْعنَسَ و

مِد بِن عبِد الواِرِث. َعنَّاسو  أَبو خليِفَةَ : َشيٌخ لعَْبِد الصَّ

فه ابُن َعساكر. العَْنِسيُّ  وعبُد الّرحمِن بُن ُمَحّمِد بِن َسِعيدِ   ، َرَحَل إِلى بَْغَداَد ثُّم إِلى ُخَراساَن ، قال ابُن نُْقَطةَ : وقد َصحَّ

 ِرّي ، َرَوى عنه َعْمُرو بِن الحاِرِث.، ِمصْ  العَْنِسيُّ  وُعَمُر بُن عبِد هللا بِن ُشَرْحبِيل

، وأَْوَرَده الّصاغانِيُّ في التَّْكِملَة ولم يَْعُزه ، وإِنَّما َعزاهُ  اللَّئيُِم القَِصيرُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ُكَراع : هو ، كِزْبِرجِ  الِعْنِفسُ  : [عنفس]

 ٍد.األَْزَهِريُّ ، وفي العُبَاِب : عن ابِن َعبَّا
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َجاِل. الّداِهي الَخبِيثُ  : هو (5)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  ، بالفتحِ  العَْنقَسُ  : [عنقس]  من الّرِ

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه. 292( ديوانه ص 1)
 ا ارثي.( نسبه املربد يف الكامر ألعرايب ا ويف رغبة اآمر كاألصر نسبه لسويد 2)
 ( وهي رواية التهذيب.3)
واملثبت عن « القيام»وما أثبت عن التهذيب ا وابألصــــر « قوله : مثناة كذا ابللســــان وحرره»وهبامش املطبوعة املصــــرية : « مثناة»( ابألصــــر 4)

 والفئام : اجلماعات. 104الديوان ص 
 .343/  3( اجلمهرة 5)
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 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 من النَِّساِء : الطَِّويلة الُمْعِرقَةُ ، ومنه قَوُل الراِجز : ، العَْنقَسُ 

زَاٍ   يـــــــــــــــــُت مبـــــــــــــــــِِ قـــــــــــــــــَ ِ حـــــــــــــــــىت  ُرمـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح   عـــــــــــــــــَ
بــــــــــــــــ  ِ     لــــــــــــــــَ دِّ ملَح تـــــــــــــــــَ

ُ
َف املــــــــــــــــ ُر ِنصــــــــــــــــــــــــــــــح  َ حكــــــــــــــــُ

  
 .(1)نقله األَزهرّي هكذا 

فيما يقال ، وَعَزاه في العباب البن  نَهر ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والَجَماَعة ، وقال الّصاَغانِّي في التَّْكملَة : هو اسمُ  ، كَجْعفَرِ  َعْنَكسٌ  : [عنكس]

 َعبّاٍد.

ً  ، محّركةً ، كالعََوَسانِ  : الطََّوفاُن باللَّْيل ، العَْوس : [عوس] ً و عاَس يَعوس َعْوسا ئب َعَوَسانا كذلك : و : يَطلُب َشْيئاً يَأُْكلُه ، يَعُوس ، والذِّ

.  يَْعتَسُّ

ّمِ : َضْرٌب من الغَنَم ، ، العُوسُ و  الِكبَاش البِيُض. : العُوسُ  ، كذا في الّصحاح ، وفي التَّهذيب : ُعوِسيٌّ  هو َكْبشٌ  يقَال :و بالضَّ

ْدقَْين ، العََوسو ، قالَه ابُن دَرْيٍد ، وليَس عنَده :  عْنَد الضَِّحك وغيرهِ  ْين ، يكون ذلكحتّى يكوَن فيهما كالَهْزَمتَ  بالتَْحريك : ُدُخوُل الّشِ

 والنَّْعتُ  : دُخوُل الَخدَّْين حتَّى يكوَن فيهما كالَهْزَمتَْين ، وأَْكثَر ما يَُكوُن ذلَك عند الّضحِك. العََوس: ونَصُّ األَزهرّيِ وابن سيَده  .«وغيره»

 كانَا كذلك. ، إِذا َعْوساءُ  هيو ، أَْعَوسُ 

َحة من  أََكدَّ عليهم وَكَدحَ  عليهم ، إِذا يَعُوس علَى ِعيَاِله عاسَ و ، هكذا في النَُّسخ : أََكدَّ ، ربَاعيّا ، وَصَوابه َكدَّ ، كما في األُصول المَصحَّ

هات   .(2)األُمَّ

 كعَالَهْم ، قال الّشاعر : ِعيَالَه : قَاتَُهمْ  عاسَ  قال َشِمٌر :و

ُن  امــــــــَ  كــــــــان حُيحســــــــــــــــــــــِ تــــــــَ ــــــــَ لــــــــ   يـ مح خــــــــَ هــــــــُ وحســــــــــــــــــــــَ   عــــــــَ
رِّ عـــــــــــــــاٍم جـــــــــــــــاحـــــــــــــــدِ و     مح يف كـــــــــــــــُ وهتـــــــــــــــُُ قـــــــــــــــُ  يــــــــــــــــَ

  
ً  مالَه عاسَ و  األَْزَهريُّ ماٍل ، بَمْعنًى َواحٍد. وقالَ  عائسُ و ، ويقَال : إِنه لََسائُس ماٍل ، أَْحَسَن الِقيَاَم عليه ، كَساَسه ِسيَاَسةً ، إِذا ِعيَاَسةً و َعْوسا

ً  َمعَاَشَك وُعْك َمعَاَشَك ، ُعسْ  : (3)« عوس»في ترجمة   فاُلٌن َمعَاَشه وَرقََّحه بَمْعنًى َواحٍد. عاسَ و وَمعَاكاً : أَي أَْصِلْحهُ. َمعَاسا

ئْبُ  عاسَ و ً  الذِّ . َطلََب َشيئاً يأُْكلُه : يَعُوس َعْوسا  ، كاْعتَسَّ

 ، حكاه أَبو ُعبَْيٍد عن القَنَانّيِ ، قال : وأَْنَشَد : اِمُل من الَخنَافِس، كبََراكاَء : الحَ  العََواَساءُ و

راً   تـََفاَس  ُمقحرابَ  َعَواَساءَ ِبكح
 أَي َدنا أَْن تََضَع ، وأَْنَشَد غيُره :

ا  بــــــــــَ ظــــــــــُ ــــــــــح ن طــــــــــاُد ِإال  عــــــــــُ ُت ال َأصــــــــــــــــــــــــح مــــــــــح  أَقحســــــــــــــــــــــــَ

اءَ ِإاّل     َواســــــــــــــــــــــــــــَ رابَ  عــــــــــــــَ قــــــــــــــح اســــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ فــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  تـ

  
 الَمْقصور والَممدود ألَبي علّيٍ القَالّي.ومثْلُه في 

 ، عن ابن األَعرابّي. ، بالّضّمِ : الشَّْربَةُ من اللَّبَن وغيِره العَُواَسةُ و

ْيقَلُ  األَْعَوسُ  قال اللَّْيُث :و اٌف ، قال َجرير ، يَصف السيوَف : أَْعَوسُ  ءِ والَوّصاُف للشَّيْ  ، قال : : الصَّ  َوصَّ

ــــــــوفَ  ي و الســــــــــــــــــــــ  ــــــــُ ل ا   ــــــــَح عحصــــــــــــــــــــــَ  هبــــــــَ ــــــــَ مح يـ ريحكــــــــُ  وغــــــــَ

ُر     عــــــــــــح وِن وذاَ  فــــــــــــِ يــــــــــــُ َن الــــــــــــقــــــــــــُ َوسِ اي ابــــــــــــح  اأَلعــــــــــــح

  
َوايَةُ : األَْعَوس قال األَزَهريُّ : رابَني ما قَالَه في  ، وتَفسيره ، وإِْبَدالُه قافيَةَ هذا البَْيت بغَيرَها ، والّرِ

 ذاِ  ِفعحُر الص يحَقرِ و 
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ْيقَلُ  : األَْعَوس»وقوله :  والقَصيَدةُ لَجريٍر َمْعروفة ، قال :  ليَس بصحيحٍ عندي. انتهى.« الصَّ

 وهذا الذي َذكَره فقد َذكره ابُن ِسيَده في المْحَكم.

 : الَواِصُف. العائسُ و : َوَصفَه ، يَعوسه ءَ الْشي عاسَ  وقد

اُف للشيْ  األَْعَوس وقال ابُن فارٍس : يقولُون : ْيقَُل ، والَوصَّ ته.: الصَّ  ِء ، وقال : ُكلُّ ذلَك مّما ال يََكاد القَْلب يَْسُكن إِلى ِصحَّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وممَّ

 ال يَْعَدمُ »إِصالُح الَمعَاِش ، وفي الَمثَل :  الَمعَاسُ 

__________________ 
 القاف.( ورد يف التهذيب : عنس  بتقدمي السا عل  1)
 ( كما يف التهذيب واللسان.2)
 .«عو »( كذا العبارة التالية مل ترد يف مادة عوس ا إلا وردت يف التهذيب يف مادة 3)
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لَ ُيضحَرب للر ُجر يـُرحِمُر من املا  والز اِد فَيلحَق  الر ُجَر فَيناُ  منه الش يح « َوصحاَلتٍ  (1) عائ ٌ   ه.َء مثّ اآَخَر حىّت يـَبحُلَغ َأهح
. ُعوسٌ و ّمِ : َمْوضٌع ، وهَذا نَقَلَه الصاغانيُّ  ، بالضَّ

 ، وهو يَْقتُل ؛ ألَنَّه أَْخبَُث السَّّم ، وأَنشد المفَضَّل لَطَرفَةَ بن العَْبد : ماُء الفَْحلِ  ، بالفَتْح : العَْيس : [عيس]

ب  لـــــــُ َبحــح يحســـــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــــَ تــَغــِي  عــَ َن ســــــــــــــــمٍّ فـــــــبَبـــح حــح  صــــــــــــــــَ

ـــــــــــو َد     رَييت حـــــــــــىت حيـــــــــــل ـــــــــــه جـــــــــــِ رح ب مـــــــــــَ (2)اخلـــــــــــَ
 

  
ً »ورواه غير المفَّضل :   إِن لَْم تَُجلُّوا لَي الَخبَْر ، وإِنَّما يَتهدَّدهم بشْعره.»بالنون ، « َعْنسا

 : ِضَراُب الفَْحِل ، نقله الَخليُل. العَْيس وقيل :

ً  النّاقَةَ  الفَْحلُ  عاسَ  يقال :  َضَربَها. : يَِعيُسها َعْيسا

وهذا نَصُّ الجوهرّيِ. وقاَل  (3) العَيَِس  بَيِّنَا َعْيساءُ  ، وهي أَْعيَسُ  ُشْقرة ، وهو ٌء منشيْ  بالَكْسر : اإِلبُل البِيُض يَُخاِلُط بَيَاَضها ، الِعيسُ و

ْهبَة والُكْمتَة ، ألَنَّهُ ليَس في األَْلَوان فِْعلَة ، : لَْوٌن أَْبيَُض ُمْشَرٌب َصفَاًء بُظْلَمٍة َخفيٍَّة ، وهي فُْعلَةٌ ، على قِياس الصُّ  الِعيَسةُ و الِعيسُ  غيره :

 وإِنما ُكِسَرت لتَِصحَّ الياُء ، كبِيٍض.

ْفَرة ، رواه ابُن األَْعَرابّيِ َوْحَده ، وقيَل : هي َكَرائُم اإِلبِل. الِعيس وقيل :  : اإِلبُل تَْضِرُب إِلى الصُّ

ٌ  َعْيَساءُ و  السَِّليطّيِ ، قال َجريٌر : ، وهي َجدَّةُ َغّسانَ  : اْمَرأَة

ٌة أَ  يــــــــــَ اعــــــــــِ اءُ ســـــــــــــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــَ ٌر  عــــــــــَ فـــــــــ  بحُن حــــــــــُ  والضـــــــــــــــــــــــ 

تح     ــــــــَ اَول مــــــــا حــــــــَ ــــــــَ اءُ ف يحســــــــــــــــــــــَ ا عــــــــَ ــــــــُرهــــــــَ ِذي ا عــــــــَ  أمح مــــــــَ

  
،  ِعْبَرانيُّ أَو ُسْريانيُّ  الَمسيحِ ، َصلََواُت هللا على نَبيِّنَا وعليه وسلَّم. قاَل الَجْوَهريُّ : ، بالَكْسر : اسمْ  ِعيَسىو األُْنثَى من الَجَراد. : العَْيَساءُ و

ّجاج ، وقال ِسيبََوْيه : (4)وقال اللَّْيُث : وهو َمْعدوٌل عن أَيُشوَع  ْت أَِلفُه ، فِْعلَى ، وليسَ  ِعيَسى ، كذا يَقُوُل أَهُل السُّريانيَّة. قْلُت : وهو قوُل الزَّ

أَْخبََرني بذلك َمن أَثُِق به ، يَعني بَصْرفه  للتّأْنِيث ، إِنَّما هو أَْعَجميُّ ، ولو كانَْت ِللتَّأْنيث لم يَْنَصرُف في النَّكرة ، وهو يَْنصرْف فيها ، قال :

اج ، فإِنَّه قال : جَّ ن لَْفِظ األَْعَجِميَّة إِلى هذا البِنَاِء ، وهو غيُر َمصروٍف في الَمْعِرفة : اسٌم أَْعَجميُّ ُعِدَل ع ِعيَسى في النَّكرة. ومثلُه قَوُل الزَّ

يَاَسة ، فاْنقَلَبَت الواُو ياًء  العَْوسُ  ، واآلَخرُ  العَيَسُ  ، ويقال : اْشتِقاقُه من َشْيئَين : أََحُدهما (5)، الْجتَِماع العُْجَمة والتَّْعريف فيه  ، وهو الّسِ

. وقال غيُرهُ : ِعيَسْونَ  ج ، الْنِكسار ما قبلَها . قال الَجْوَهِريُّ : .. ، ألَنَّ الياَء زائَِدةٌ ، فسقَطت وتَُضمُّ ِسينُه ، بفتِح السين. قالَه الَجْوَهِريُّ

َهِرّي : وأََجاَز الُكوفِيُّوَن َضمَّ السيِن قَْبَل الواو ، قال الَجوْ  وتُْكَسُر ِسينُهُما ، ُكوفِيَّةٌ  ، بفتح ِسينِهما بالِعيَسْينَ  ، وَمَرْرتُ  الِعيَسْينَ  رأَْيتُ  وتَقُوُل :

يُن َمْفتُوحةً على ما  (6)، وَكْسَرها قبَل الياِء ، ولم يُِجْزه البَْصِريُّون ، وقالُوا : ألَنَّ األَِلَف لّما  َسقََطْت الْحتَِماع الساِكنَْين َوَجَب أَْن تَْبقَى الّسِ

ُضّم في ألَِلُف أَْصِليّةً أَو َغْيَر أَْصِليٍّة. وكاَن الِكَسائِيُّ يَْفِرق بينَهما ويَْفتَُح في األَصليّة ، فيقول : ُمْعَطْوَن ، ويَ كانَْت عليه ، َسَواٌء كانَْت ا

 ، وكذا القَوُل في ُموَسى. ِعيُسونَ  غيرها ، فيقول :

وُموَسِوّي ، بقلب الواو ياًء ، كَمْرَمِوّيٍ  ِعيَسويّ و وُموِسيٌّ ، بكسِر الّسيِن وَحْذِف الياِء ، كما تَقُوُل في َمْرِمّيٍ وَمْلِهّيٍ ، ِعيِسيٌّ  إِليِهما النِّْسبَةُ و

عاَس  ، أَو َعيَِس يَْعيَسُ  ت :قل (7) َعيس ، وقاَل الليُث : إِذا استعملَت الِفْعَل ِمن العَيَِس  ، في َمْرًمى ، قال األَزهرّي : كأَنَّ أَصَل الَحْرِف من

 .يَِعيسُ 

ْرعُ  أَْعيَسَ و ً  الزَّ  ، وأَْخلََس ؛ إِذا كاَن فيه َرْطٌب ويابٌِس ، قالَهُ أَبو ُعبَْيدةَ. إِذا لم يَُكْن فيه َرْطبٌ  ؛ إِْعيَاسا

 ّراُر الفَْقعَِسيُّ :، وهذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، قال المَ  اإِلبُِل : صاَرْت بَياضاً في َسَوادٍ  تَعَيََّستِ و

__________________ 
قوله : ويف املثر اخل أورده امليداين : ال يعدم عائش وصـالت ابلشـا املعجمة ا وقا  يف تفسـريه أي ما دام للمرء »( هبامش املطبوعة املصـرية : 1)

 ضاً.ووردت العبارة هبامش اللسان أي« أجر فهو ال يعدم ما يتوصر به يضرب للرجر اخل ما هنا
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وورد « قوله : به جرييت اخل كذا يف النســخ وهو غري مســتقيم وكذا عل  رواية املفضــر فحرر ا فإين مل أقف عليهما»( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)
 بتمامه حبواشي التهذيب ورواية عجزه فيه :

 به جرييت حىت  لوا د اخلمر
 وانظر ما الحظه اب اشية.وهو ما أثبته أيضاً  ق  املطبوعة الكويتية ا 

 ( ضبطت عن الصحاح.3)
 .«أيشوع»ويف بع  نسخه « أيسوع»ويف التهذيب : « إيسوع»( يف اللسان : 4)
 ( زيد يف التهذيب : ومثا  اشتقاقه من كالم العرب أن عيس  ِفعحل  ا فاأللف تصلح أن تكون للتبنيث فال تنصرف يف معرفة وال نكرة.5)
 ت.( الصحاح : إذا سقط6)
 ( كذا ا ويف التهذيب واللسان : إذا استعملت الفعر منه ا قلت.7)
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ُه  رٍت رَأحســـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح رِّ مـــــــــــُ كـــــــــــُ وَم بـــــــــــِ مـــــــــــُ رِّ اهلـــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــَ

ٍة     بـــــــــــــَ هـــــــــــــح رِت صـــــــــــــــــــــــــــُ الـــــــــــــِ يـــــــــــــ  ِ انٍج خمـــــــــــــَُ عـــــــــــــَ  بـــــــــــــتـــــــــــــَ

  
 .«ع ن س»، هكذا في النَُّسخ ، وصوابه : ابن َسْلَماَن ، وقد تقّدمت اإِلشارةُ إِليه في  عبُد الرحمن بُن ُسلَْيَماَن الِحْمِصيُّ  األَْعيَس أَبُوو

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، وتَقَدَّم تَْعِليلُه. العَيَِس  ، بالكسر : لَْونُ  الِعيَسةُ 

 : فيه أُْدَمةٌ ، وكذلك الثَّْوُر ، قال : أَْعيَسُ  وَظْبيٌ 

 اأَلعحَي ُ َعاَنَ  الظِّر  الش ُبوُب و 
 : أَْبيَُض. أَْعيسُ  الشَّعِر : أَْبيَُضه. وَرْسمٌ  أَْعيَسُ  وَرجلٌ 

ْوا ً  وَسمَّ يِن الَمَطِرّيِ الَمَدنِّيِ ،  َعيَّاسا َده.، كَشدَّاٍد ، وَوقَع هكذا في نََسِب المَحّدِث عِفيِف الّدِ  وهو َضبََطه وَجوَّ

 ، عن َسعيِد بِن الُمَسيِِّب ، وعنه أَنَُس بُن ِعياٍض. العَيّاِس  وأَبو

 األَْنَدلُِسيُّ ، عن َرُجٍل ، عن إِسماِعيَل القَاِضي. َعْيُسون وَعْمُرو بنُ 

  بُن َسِعيد.، َسمَع منه عبُد الغَنّيِ  عْيُسونَ  ، يُْعَرف باْبن عيَسى وعبُد الَحِميِد بُن أَْحَمَد بنِ 

 األَْنَماِطّي ، عن الَحسَن بُن ُملَيح. َعْيُسونَ  ومحّمد بن

 ، رَوى عنه أَبو علّي الَهَجِرّي ِشْعراً في نََواِدره. ِعيَسى ، بالَكْسر : نِْسبة ِإلى الِعيِسيّ  وأَبو بَْدرٍ 

 : َمعروٌف. ِعيَسى ونَْهرُ 

 ، له ُجزآِن َسِمْعنَاُهَما. ِعيَسى ، إِلى العَيّاِس َجّدٍ له اسُمه الِعيَسويُّ  إِْبَراِهيمَ وعليُّ بُن عبِد هللا بِن 

 الهاِشِميُّ ، َحدَّثَا. الِعيَسِويُّ  وأَبو َمْنُصوٍر يَْحيَى بُن الَحَسِن بن الُحَسْينِ  ِعيَسى الِعيَسِويُّ  وَواثُِق بُن تَّماِم بِن أَبِي

 فصر الغا
 مض السا

َكةً  الغَبَسُ  : [غبس]  ، لُغَةٌ في الغَبَِش ، ِلوْقِت الغَلَِس ، قاله اللِّْحيَانِّي ، وأَْنَشَد ِلُرْؤبَةَ : ، ُمَحرَّ

اسح  مــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح
َ
اِم امل تــــــــــــَ رَاِب والــــــــــــقــــــــــــَ َن الســــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــِ

ِه     يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ َرِ  اآِ  عـــــــــــــــَ نح خـــــــــــــــِ اسح مـــــــــــــــِ بـــــــــــــــَ  َأغـــــــــــــــح

  
 وَحكاُهَما يَْعقُوُب في الُمْبَدِل ، وأَنشد :

مح و  زهلـــــــــــــُُ نـــــــــــــح قـــــــــــــَ  الـــــــــــــّرِجـــــــــــــاِ  مـــــــــــــَ لـــــــــــــح َم مـــــــــــــَ عـــــــــــــح  نـــــــــــــِ

رِيـــــــــــِك يف و     بحَو  الضـــــــــــــــــــــــــ  َم مـــــــــــَ عـــــــــــح بـــــــــــَ ِ نـــــــــــِ  الـــــــــــغـــــــــــَ

  
ِله ، َغبَسُ  وقِيل : والغَلَُس في  الغَبَسُ  : ِمن آِخِره ، ونَقََل شيُخنَا عن الَخطَّابِّي ما يُخالف هذا ، فإِنه قال عنه : َغبَُشهو اللَّْيِل : َظاَلُمه ِمن أَوَّ

ْل.آِخِر اللَّ  ِل الليِل ، فتأَمَّ  ْيِل ، ويكون الغَبَُش في أَوَّ

ّمِ : الظُّْلَمةُ  الغُْبَسةُ و ماِد ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَو هما بَيَاٌض فيه ُكدَرةٌ  ، كالغَبَِس ، ، بالضَّ  : لَْوٌن بَْيَن الطُّْلَسِة والغُْبَرةِ ، الغُْبَسةُ  ، وهو لَوُن الّرِ

 ، وهي َغْبَساُء ، قاَل األَْعَشى : ُغْبٍس  ، ِذئابٍ  ِمنْ  أَْغبَسُ  إِذا كاَن ذلك كْونَه ، وقيل : كلُّ ِذئْبٍ  أَْغبَسُ  وِذئْبٌ  أَْغبَسُ  (1) َرَمادٌ و

 يف ِ رِّ الس َربح  الَغبحَساءِ كالذِّئـحَبِة 
 ما بَِقَي الدَّْهُر ، وأَْنَشَد األَُمِويُّ : ، كُزبَْيٍر ، أَي أَبَداً  ُغبَْيسٌ  َغبَاال آتِيَك ما  قولُهم :و
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ُ  وَ  يـــــــــــــــــــــــح ريحٍ كـــــــــــــــــــــــَ يِن أُمِّ زُبـــــــــــــــــــــــَ  يف بـــــــــــــــــــــــَ

ا     بـــــــــــَ اِم مـــــــــــا غـــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــطـــــــــــ  لـــــــــــَ  ال يـــــــــــح ُ عـــــــــــَ بـــــــــــَ  غـــــــــــُ

  
ي في التَّْهِذيِب عن ابِن األَْعَرابِّي ، أَي َما بَِقَي الدَّْهُر. قلت : ، كما قالَه الَجْوَهريُّ ، والذ ما أَْصلُه ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : ال أَْدِري ال يُْعَرفُ 

ل ، الً ثّم فَسََّره بما َذَكر ، فتأَمَّ رَ  وَكأَنَّهُ لم يَْعِرْفهُ أَوَّ ئْب ، ُصغِّ ً  أَْغبَسُ  أَو أَْصلُه الذِّ ما ، وَغبَا أَْصلُه : َغبَّ ، فأَْبدل ِمن أَحِد َحْرفَيِ  ، ُمَرخَّ

ً  ال آتِيكَ  أَي يف األَِلف ، مثْل تَقَضَّى الباِزي وأَصله : تَقَضََّض ،التضع ئُْب يأْتِي الغَنََم ِغبّا َمْخَشِريُّ : وتقول : لن يَْبلَُغ  ما دام الذِّ ، وقال الزَّ

َي ِلَخفائه.ُغبَْيس ُدبَْيس ، ما َغبا َماِد. وغَ  الغُْبَسةو . وهو َعلٌَم للَجْديِ ، ُسّمِ  بَا : بَمْعنَى َغبَِي ، أَي َخِفَي ، طائِيَّةٌ.كلَْوِن الرَّ

 ، ويَْرَغبون فيه. السََّمْند : هو الّذي تَْدعوه األََعاجُم : الَخْيل (2) من األَْغبَسُ  الَوْردُ و

كةً : الغَبَسُ و  أَبي ُزبَْيد ناقَةٌ لَحْرَملَةَ بِن المْنذر الّطائّيِ  مَحرَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : كدرُة رماٍد.1)
 واألصر كاللسان.« ومن»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
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ُتوَ  : َقح
َر  الَها اجلَُماُن ا قا  فيهما أَبو زُبـَيحٍد املذكور ا يذكر ُغالَمه امل  الشاعر ا وله انَقٌة ُأخح

ِض  مـــــــــــَ ـــــــــــَ ت ٍر وُمســـــــــــــــــــــــــح ظـــــــــــَ ـــــــــــح ن َت يف مـــــــــــَ ـــــــــــح ن ـــــــــــد كـــــــــــُ  ق

َرِس عــــــــــــنح     ــــــــــــَ رَاَء غــــــــــــرِي ِذي فـ ِر هبــــــــــــَح (1) َنصــــــــــــــــــــــــــح
 

  

ضح  تــــــــــَ ِم واســــــــــــــــــــــــح ِة اأَلراقــــــــــِ يــــــــــَ تــــــــــح عــــــــــَ  ِإىل فــــــــــِ  َتســــــــــــــــــــــــح

ان و     مـــــــــــَ ت قـــــــــــبـــــــــــَر اجلـــــــــــُ لـــــــــــح بـــــــــــَ جـــــــــــَ  (2) الـــــــــــغـــــــــــَ
  

ً  اللَّْيلُ  َغبَسَ و ل أَْغبَسَ وَ  َغبسا ، كاْحمارَّ ، وهذه عن  اْغبَاسَّ و ، مثل َغبََش وأَْغبََش ، وفي بعض النَُّسخ : اْغبَشَّ ، كاْحَمرَّ ، والصواب األَوَّ

 أَْظلََم. األَْصَمعّي :

دٍ  أَحَمد بُن بِْشر أَبو عمروو ُث ، يُْعَرُف بابن بن محمَّ  ٍء.، وقد َحدَّث بْشي 323، مات باألَْنَدلُس سنة  األَْغبَس التُِّجيبيُّ الُمَحّدِ

 * ومّما يْستَْدرك عليه :

ئْب اْغبَسَّ  ً  الذِّ  .اْغبَِساسا

ئاب : الَخفيُف الَحريص. األَْغبَس وقيَل :  من الذِّ

ْفَرة. الغُْبَسةُ و  ، بالّضّمِ : لَْوٌن بَْيَن السَّواد والصُّ

 ؛ إِذا َكان أَْدلََم. أَْغبَسُ  وِحَمارٌ 

ده. َغبَسَ و  َوْجَهه : َسوَّ

ً  اللَّْيلُ  َغبِسَ و  ، كفَِرَح ، لغةٌ في َغبَِش َغبَشاً ، نقله ابُن القطَّاع. ُغْبَسةً و َغبَسا

 األَْوَجِس ، أَي أَبََد الدَّْهِر. ُغبَْيِس  وال أَْفعَلُه َسِجيسَ 

ٌث ، روى عن ابن بُرْيَدةَ  َغبَسٌ و كةً ، محّدِ  .(3)مَحرَّ

ُكْنيَةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ وصاحب اللَِّسان والّصاَغانيُّ في التَّْكملَة ، وَعَزاه في العبَاب إِلى الخاْرَزْنجّيِ ، قال : هي الغَْيَداس أَبو : [غدس]

مِّ  ُغَداِمسُ  : [غذمس]،  [غدمس] ، الذََّكر. ْوَهريُّ وصاحب اللََّسان ، ، وقد أَْهملَه الجَ  ويْفتَُح ، وبإِعجام الذَّال ، وهو المشهور ، بالضَّ

 منَها الُجلُودُ  بَْعَد بالد َزافُون ، د ، بالَمْغرب ضاِربَةٌ في بِالِد السُّودانِ  : (4)وأَْورَده الّصاَغانيُّ ، ولكنه َضبَطه في ِكتابَْيه بإِْهَمال الّدال 

ن تاََل  الغَُداِمسيُّ  يها نُِسب اإِلماُم الُمْقرُئ الَجَماُل أَبو َعْبد هللا محّمد بُن عبد هللا، كأَنََّها ثِيَاُب الَخّزِ ، في النُّعوَمة. قْلُت : وإِل الغَُذاِمسيَّةُ  ، ِممَّ

ب ، ْضَرِمّي الشَِّهير ببا ُشعَيْ على الِعّزِ عبِد العَِزيِز بِن الَحَسِن بِن ِعيَسى التواتّي ، نِزيِل الطَّائِف ، وعنه عبُد هللا بُن أَبي بَْكر بِن أَحمد الحَ 

 وغيُره.

ً  الشََّجرَ  َغَرسَ  : [غرس] اج. كأَْغَرَسه أَثْبَتَه في األَْرِض ، : يَْغِرُسه َغْرسا جَّ  ، ج الَمْغروس الشََّجر بالفتحِ : (5) الغَْرسُ و وهِذه عن الزَّ

 ، بالَكْسر. ِغَراسٌ و أَْغَراسٌ 

بَه السيُّد السَّْمهوِديُّ  : بالَمِدينَة َغْرٍس  بِئْرُ و ،  ، وهو بالفَتْحِ ، على ما يَقتِضي ِسياُق المصنِِّف ، وهو الذي َجَزم به ابُن األَثِيِر وغيره ، وَصوَّ

 على األَْلِسنَة. يوحَكى األَِخيُر في تَواِريِخه عن َخّطِ الَمَراِغّيِ َضمَّ الغَْيِن ، وكذِلك ضبَطه الحافُِظ الذََّهبِيُّ ، وهو الَمْشهور الجارِ 

ب الفَتَْح ، حديُث ابن ُعَمَر  َرَواهُ ابُن عبّاٍس َمْرفُوعاً ، ويَْعُضُده« من ُعيُون الَجنَّة َغْرسٌ »ومنه الحديث  وقد تَعَقَّبَه الحافُظ ابُن َحَجٍر ، وَصوَّ

يَْعنِي هِذه  «يُت اللَّْيلَةَ أَنِّي جاِلٌس على َعْيٍن من ُعيُوِن الَجنَّةِ : رأَ  َغْرٍس  وهو جالٌس على َشِفيِر بِئْرِ  وسلمعليههللاصلىقاَل َرُسوُل هللا : »

َل  .«، ِهَي ِمْن ُعيُوِن الَجنَّةِ  َغْرٍس  نِْعَم البِئُْر بِئْرُ : » وسلمعليههللاصلىقاَل رسوُل هللا  عن ُعَمر بِن الَحَكِم ُمْرَسالً :والبِئَْر ،  وُغّسِ

يَِر. اِمْنه وسلمعليههللاصلى  ، كما نقلَه أَْربَاُب الّسِ

 .الغَْرِس  ، بينَها وبيَن َمْعدِن النَّْقَرةِ ، وقال الواقِِديُّ رِحَمه هللا : كانَت َمناِزُل بَنِي النَِّضيِر بنَاِحيَةِ  قُْرَب فََدكَ  الغَْرِس  َواِديو

ِجْلَدةٌ َرقِيقَةٌ تَْخُرج مع الَولَِد  : الِغْرسُ  قِيَل : ما يَْخُرج على الَوْجِه ، وقال األَْزهِريُّ :، و بالَكْسِر : ما يَْخُرُج َمَع الَولَِد كأَنَّه ُمَخاطٌ  ، الِغْرسُ و

ِه. وقاَل ابُن األَْعَرابِّي :  َرقِيقَةٌ  ُجلَْيَدةٌ  : الِغْرسُ  أَو : الَمِشيَمةُ ، الِغْرسُ  إِذا َخَرج من بَْطِن أُّمِ
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__________________ 
 انظر ختر ه هنا .« قد»وهر  يت مبعىن « هر كنت: » 636( يف شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 1)
 .220/  1وما أثبت والغب  عن الشعر والشعراء « والغل »وابألصر « اجلمان والقب »( شعراء إسالميون : 2)
 .«ابن دريد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 قيدها ايقوت : غدام  بفتح أوله ويضم ا وهي عجمية بربرية فيما أحسب. (4)
 ( ضبطت يف القاموس ابلتحريك ا وما أثبت عن اللسان.5)
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ِه الَفِصيِر ساَعَة يُوَلُد ا فِإن تُرَِكتح عليه قـََتَلتحه خَتحرُج  ا قاَ  الراِجز : َعَل  َوجح
  ِ اٍخ أَبـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ رِّ مـــــــــــــــــُ َن يف كـــــــــــــــــُ رتحُكـــــــــــــــــح  يـــــــــــــــــَ

ٍر يف     عـــــــــــــَ ٍا ُمشـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــِ ر  جـــــــــــــَ رحسِ كـــــــــــــُ  (1) غـــــــــــــِ
  

 .أَْغَراسٌ  ج

ِغير ، وَضبَطه بالفتح أَيضاً. الغَُراُب األَْسَودُ  ، بالَكسِر : الِغْرس قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  ، وزاَد غيُره : الصَّ

 ْصَمِعّي.، كالخاّمِ ، َعن األَ  كَسَحاٍب : ما يَْخُرُج من شاِرِب َدواِء الَمِشّيِ  ، الغََراسُ و

 .الغَْرِس  بالَكْسِر : َوْقتُ  ، الِغَراسُ و

 ِمن الشََّجِر. يُْغَرسُ  َما هو أَيضاً :و

 ، عن ابِن َعبّاٍد. اْختِالطٍ  ، أَي وَمْرُغوَسةٍ  من األَْمرِ  َمْغُروَسةٍ  ُهْم فِي يُقَاُل :و

َل ما تَْنبُتُ  الغَِريَسةُ و بِيَِّة الَحِديثَِة العَْهِد بالِوالَدةِ ، : النَّْخلَةُ أَوَّ ، عن ابِن ُدَرْيٍد ،  حتَّى تَْعلَقَ  في األَْرِض  أَو الفَِسيلَةُ ساَعةَ تُوَضعُ  ، كالَوِليَدةِ للصَّ

 ، األَِخيَرةُ ناِدَرةٌ. ِغَراسٌ و َغَرائِسُ  والَجْمُع :

. بِغَِريْس َغِريسْ  النَّْعَجةُ ، وتُْدَعى ِلْلَحْلبِ  ، كأَِميٍر : يسُ الغَرِ  عن ابِن َعبّاٍد :و  ، نقَلَه الّصاَغانِيُّ

 : َعلٌَم ِلإِلماِء. َغِريَسةُ و

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 .الَمغَاِرسُ  ، والَجْمع : الغَْرِس  : َمْوِضعُ  الَمْغِرسُ 

 .يُْغَرسُ  َحبَِّة ثُمّ : القَِضيُب الَِّذي يُْنَزُع ِمن ال الغَْرسُ و

َل ما الغَِريَسةُ و  .يُْغَرسُ  : َشَجُر الِعنَِب أَوَّ

 : النََّواةُ الَّتِي تُْزَرُع ، عن أَبي الُمِجيِب والَحاِرِث بن ُدَكْيٍن. الغَِريَسةُ و

 : فَِسيُل النَّْخِل. الِغَراَسةُ و

 فاُلٌن ِعْنِدي نِْعَمةً : أَثْبَتََها ، وهو َمجاٌز. َغَرسَ و

 : ما َكثَُر ِمن العُْرفُِط ، عن ُكَراع. الِغَراسُ و الَمْعُروَف ، إِذا َصنَعه ، نقله ابُن القَطَّاع. َغَرسَ  وكذا

 نِْعَمتِه. َغْرسُ  يَِدَك ، وفاُلنٌ  َغْرسُ  وِمن الَمَجاِز : أَنَا

 ، وَمَكاُن ِغراِسه. وتقول : هذا َمْسِقُط راِسه

 ، وفيه يَقُوُل السيُِّد صالُح بُن أَْحَمَد الَوِزيِرّي ، من شعراء اليََمِن : (2)، بالَكْسِر : ِحْصٌن باليَمِن من أَعماِل ذي َمْرَمٍر  الِغَراسُ و

ٍر  رحمــــــــــــــــــــــــــَ ِذي مــــــــــــــــــــــــــَ  هلل َأوقــــــــــــــــــــــــــايت بــــــــــــــــــــــــــِ

ِض و     َربــــــــــــــــح ايت بــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ يــــــــــــــــُب َأوح رَاسِ طــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــغــــــــــــــــِ

  
 وهي طويلةٌ سائرةٌ.

. (3): من أَعالم اإِلماِء  َغِريَسةُ و  ، نقله الصاَغانِيُّ

ُجلُ  َغسَّ  : [غسس]  قُُدماً ، وهي لغةُ تَِميٍم ، وقَسَّ : ِمثْلُه. في البِالِد : َدَخَل وَمَضى الرَّ

 عابَها. ، أَي ُخْطبَةَ الَخِطيِب : الُخْطبَةَ  فاُلنٌ  َغسَّ  يُقَال :و
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 فيه : اْنغَطَّ. قاَل أَبُو َوْجَزةَ : فاْنغَسَّ  ، وكذِلَك : َغتَّهُ ، فاُلناً في الماِء : َغطَّهُ فِيهِ  َغسَّ و

غـــــــــــَ   و  ـــــــــــح ٌص  انـ امـــــــــــِ اِ  َدعـــــــــــَ مـــــــــــَ ـــــــــــطـــــــــــِّ ِدِر ال  يف كـــــــــــَ

ا    اُرهـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ريٌَة َأعـــــــــــــح وِن َقصـــــــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــُ ُر الـــــــــــــبـــــــــــــُ  محـــــــــــــُح

  
، ويقال : إِّن  كغَْسغَسْ  اللَّْيُث ، ونَقََل شيُخنَا عن ابِن ُدَرْيٍد إِْنكاَره عن َجماعٍة ، ولم يَثْبُت ،. قالَهُ ِغسْ  ِغسْ  : َزَجَر الِقطَّ فقال : َغسَّ َغسَّاو

 إِذا بالَغ في َزْجِره.« َغْسغَسْ »

ةُ  وهي أَيضاً : : نَْخلَةٌ تُْرِطُب وال َحالَوةَ لََها. الَمْغُسوَسةُ و  .وَسةُ الَمْغسُ و ، يُقَال لها : الخاِزبَاِز ، الِهرَّ

 ، وكذِلك الشََّراُب. أَي َطعَاُم ِصْدقٍ  ، وَغلُوُل ِصْدٍق ، ِكالُهَما كَصبُوٍر ، ِصْدقٍ  َغُسوسُ  هذا الطَّعَامُ  قال أَبو ِمْحَجٍن األَْعَرابِيُّ : يُقَال :و

. أُْطعَمُ  ، أَي أَنَا أَُغسُّ وأُْسقَىو اَغانِيُّ  ، نقَلَه الصَّ

 ، أَي أَصابَه ذلك. نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عِن ابِن َعبّاٍد. َمْغُسوسٌ  بَِعيرٌ  يُقَال منه :و كغَُراٍب : داٌء في اإِلبِِل ، الغَُساُس ،و

 ، وهو ماِزُن بُن األَْزِد بنِ  : أَبو قَبِيلٍَة باليََمنِ  َغسَّانُ و

__________________ 
 .«أب »( ملنظور بن مرثد األسدي كما يف اللسان 1)
 ( يف معجم البلدان َمرحَمر خمالف ابليمن.2)
 ( تقدم هذا املعىن يف القاموس.3)
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انَ  منُهم ُمُلو ُ  الَغوحِث ا رَبُ ا  َغســــــــــــــــّ اُء ا وا ــارُث اأَلكح َُحّرُِ  ا وثـَعحَلبــُة الَعنحقــَ
ُة بُن َعمرٍو ا وا ــارُث امل نــَ هبــا ا منهم َجفح

ُنـحِذر ا وَجبلَـُة ا وأَبو ِِشحٍر ا مُلوٌ  ُكل هم. فِمن َوَلِد َجَبلَـَة هذا : َجَبلَـُة بن املعروُف اببن َمارَيَة ا وَأوحالده : الن عحمَـ 
اُن ا وامل

 األَيـحَهم ا وِمن َوَلِد َأيب ِِشحٍر ا اِرُث اأَلعحرَُج بُن َأيب ِِشحٍر ا وغريُهم.
َمْن نََزَل  الَمْسعُوديُّ وابُن الَكْلبّيِ. وقيل : بَسّدِ َمأِْرٍب وقيل : بالُمَشلَّل قُْرَب الُجْحفَة ،، لَواِديَْيِن باليََمِن ، َحَكاه  ماٌء بَْيَن ِرَمَع وَزبيدَ  : َغسَّانُ و

ْطريق منهم بعُض بَنِي اْمرِئ القَْيِس البِ  َغّسانَ  ، قال ابُن الَجّوانّيِ : والذي نََزل علَى ، وَمْن لم يَْشَرْب فَاَل  َغسَّانَ  من األَْزِد فَشِرَب منه ُسّميَ 

 ثَْعلبَةَ البُْهلُول بن َماِزِن بن األَزد.بن ثَْعلَبَةَ البُْهلُول بن ماِزن ، وَماِويَّةُ وَربيعَةُ واْمرؤ القَْيس ، بَنُو َعْمَرو بن األَْزد ، وُكْرٌز وَعاِمٌر ابنَا 

 .َغسَّانُ  ، فليَس يُقَال لهم : َغسَّانَ  منْ  انتهى. وقال ابُن الَكْلبّي : ولم يَْشَرْب أَبو حاِرثَةَ وال ِعْمراُن وال َوائٌل ،

َي الَماُء بَها ، وقَ   ال َحّساٌن :قْلت : وهم بَنُو َعْمِرو بن عامٍر ماِء السََّماِء. وقيَل : هو اسُم دابٍَّة َوقَعَْت في هذا الَماِء فُسّمِ

ٌة  بـــــــــَ غحضـــــــــــــــــــــــَ ًة وا ـــــــــَ   مـــــــــَ ِت ســـــــــــــــــــــــائـــــــــلـــــــــَ نـــــــــح  ِإنح كـــــــــُ

ا واملـــــــــــــاُء     ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــاأَلزحُد ِنســـــــــــــــــــــــــــح انُ ف  َغســـــــــــــــــــــــــــ 

  
ْوض  له السَُّهْيليُّ في الرَّ ْرُف والَمْنُع ، على أَصالِة النُّون وِزيَاَدتَِها ، وقد فَصَّ  تفصيالً جيّداً.قال شيُخنَا : وقد ُحِكَي فيه الصَّ

، وليس عْنَد األَْزَهرّيِ وابن ِسيَده الواُو بَْينَهما ، وزاَد الجْوَهريُّ : من  اللَّئيمُ  هو قال غيره :و ، عن ابن دَرْيٍد. ، بالّضّمِ : الضَّعيفُ  الغُسُّ و

َجال. والَجْمُع :  .ُغُسوسٌ و ِغَساسٌ و أَْغَساسٌ  الّرِ

َطُب الفاِسدُ  ، كأَِميٍر : الغِسيسو  ابّيِ.، عن ابن األَْعرَ  الرُّ

تَْين ، ُغُسسٌ  والَجْمُع : ِس و كالَمْغسوِس  ، بَضمَّ هو الَّذي ال َحالَوةَ له ،  ، كمعَظٍَّم ، وهو البُْسر الَّذي يُْرِطب ثّم يَتَغَيَُّر َطْعُمه ، وقيل : الُمغَّسِ

 َحْوِل ثُْفُروقِِه. : البُْسُر يُْرِطُب من الُمغَسَّسُ و الَمْغسوسُ و الغَِسيسُ  وهو أَْخبَُث البُْسِر. وقيل :

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

ّمِ : البَِخيُل ، عن الفَّراِء ، وقال ابُن األَعَرابِّي : الغُسُّ  عَفَاُء في آرائِهْم وُعقُوِلِهم. الغُسُّ  ، بالضَّ  : الضُّ

. الَمْغُسوسُ و الغَِسيسُ و  ، كالغُّسِ

 : النَّْخلَةُ تُْرِطُب ويَتَغَيَُّر َطْعُمها. الغَِسيَسةُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي ، في النّواِدر :

َجاِل ، والجْمع : الغُسُّ و  .أَْغساسٌ  : الفَْسُل ِمن الّرِ

 ، أَي َضْربِِه ، عن ُكراع. َغسَّانِهِ  ولْسَت ِمن

. َغّسِ  وقِيل في َزْجِر الِقّطِ أَيضاً :  ، َمْبنِيّاً على الكسِر ، ِمثْل : َحّسِ وبَّسِ

ِدِف ، ويُقَاُل فيه بالُمْهَملة أَيضاً. انُ ُغسّ و  بُن ُجَذاٍم ، بالّضّمِ : بَْطٌن من الصَّ

كةً  الغََضسُ  : [غضس] ى نَْبٌت ، أَو هو : هو (1)، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  ، ُمَحرَّ الَكَرْويَا ،  الحبَّةُ التي تَُسمَّ

.،  يََمنِيَّةٌ   قالَه أَبو ماِلٍك ، وليس بِثَبٍت ، ويُقَال : هي التِّْقِرد ، نَقَلَه الّصاَغاِنيُّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 ، أَي باردٌ  ُغَضاِرسٌ و ، أَْهَمله الَجْوَهريُّ والّصاَغانّي ، وقال ابُن جنَّي : هو لُغَةٌ في العين ، يقال : ثَْغٌر ُعَضاِرسٌ  ُغَضاِرسٌ  : [غضرس]

 َغْذٌب ، قال :

  ِ الـــــــــِ اح الشـــــــــــــــــــــــ  رحثـــــــــَ  الـــــــــوشـــــــــــــــــــــــَ وَرة غـــــــــَ كـــــــــُ   (2)ممـــــــــَح
ٍر     نح ذي ُأشـــــــــــــــــــــــــُ ُك عـــــــــــَ حـــــــــــَ اِرسِ َتضـــــــــــــــــــــــــح  ُغضـــــــــــــــــــــــــَ

  
 كذا نَقَلَه صاحب اللَِّسان.
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، قال الُكَمْيُت  المتَغَْطِرسُ  ، وكذِلك َغطاِريسُ و َغَطاِرسُ  ج الُمْعَجب ، ، بَكْسِرِهَما : الظَّاِلُم المتََكبِّرُ  الِغْطِريسو الِغْطِرسُ  : [غطرس]

 يَخاِطب بَنِي َمْرَواَن :

تح و  َرســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــح َي أَم ُم هـــــــــِ كـــــــــُ ـــــــــح ن اٌ  مـــــــــِ ـــــــــَ ب وح اَل حـــــــــِ ـــــــــَ  ل

ا اأُلاَبَة     ــــــــــ  ن ا كــــــــــُ ــــــــــَ ن ــــــــــَ ب ــــــــــِ ــــــــــائ ن اجــــــــــَ ارِســــــــــــــــــــــــَ طــــــــــَ ــــــــــغــــــــــَ  ال

  
ِء ، ومثلُه في التَّكِملَة واللَِّسان اإِلْعجاب بالشَّيْ  ، كما في العبَاب ، ونََسبهُ للَّْيِث ، والِذي في كتاب العَْيِن : اإِلْعَجاُب بالنَّْفِس  : هي الغَْطَرَسةُ و

 .التَّغَْطُرس ، وكذِلكَ  والتََّطاوُل َعلَى األَْقَرانِ  ،

__________________ 
 .24/  3( اجلمهرة 1)
 ( يف اللسان : الشاك .2)
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 والظُّْلُم. التََّكبُّر : الغَْطَرَسةُ و

 : أَْغَضبَه. َغْطَرَسهو

 وتََطاَوَل ، قال : : تَغَضَّبَ  تَغَْطَرسَ و

نح فـــــــــــاِرٍس  ُم مـــــــــــِ مح فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــِ ِرسٍ كـــــــــــَ طـــــــــــح غـــــــــــَ   مـــــــــــتـــــــــــَ
روبِ     كـــــــــح نح مـــــــــَ ُذب  عـــــــــَ الِح يـــــــــَ ي الســـــــــــــــــــــــِّ  شـــــــــــــــــــــــاكـــــــــِ

  
ُج :و  تَبَْختََر. ، إِذا فِي ِمْشيَتِهِ  تَغَْطَرسَ  قال المَؤّرِ

 تَعَسََّف الطَِّريَق. ، إِذا تَغَْطَرسَ و

 : بَِخيٌل. متَغَْطِرسٌ  ، وَرجلٌ  بَِخلَ  ، إِذا تَغَْطَرسَ  في َكالِم ُهَذْيٍل :و

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 .«ما َغَسْلُت يَِدي التَّغَْطُرسُ  لَْوالَ »قوُل ُعَمَر َرضَي هللا عنه :  : الِكْبر ، ومنه التَّغَْطُرس

وقََمَسه وَمقَلَه : َغَمَسه  َغطََّسهو في الَماءِ  َغَطَسه ، يقَال : َغَمَس واْنغََمَس ، الِزٌم ُمتَعدٍّ : ، ِمن َحّدِ َضَرَب  يَْغِطس في الماءِ  َغَطسَ  : [غطس]

 فيه.

 فيه ، عن ابِن َعبّاٍد. في اإِلناِء : َكَرعَ  َغَطسَ و

.، لُغَ  َذَهبَْت به الَمنِيَّةُ  ؛ أَي بِِه اللَُّجمُ  َغَطَستْ  من الَمَجاز :و  ةٌ في َعَطَسْت ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

، كما في العبَاِب ، أَو الصَّواب فيه : العَُطوس بالعين المْهْملَة ، كما َضبََطه  كَصبوٍر : الِمْقَداُم في الغََمَراِت والُحروب ، الغَُطوسو

فَه المصنُِّف والّصاَغاِنيُّ ، وقد نَبَّْهنا ع  .«ع ط س»ليه في األَْزَهريُّ وغيُره ، وقد َصحَّ

ِريِر. : تَغافَلَ  تَغَاَطسَ و يُن لُغَةٌ فِيه ، ِكالهَما عن أَبي َسِعيٍد الضَّ  ، نقلَه الّصاَغانِيُّ ، والّشِ

ُجالِن في الَماءِ  تَغَاَطسَ و  : تَغاطُّوا في الماِء ، قال َمْعُن بُن أَْوس : تَغَاَطسواو فِيه ، تََماقاََل  وتَقَاَمَسا ، إِذا الرَّ

ا كـــــــــبَ  رَاهتـــــــــَِ جـــــــــَ رَت يف حـــــــــَ مـــــــــح وَ  الشـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــُ  ن  الـــــــــكـــــــــُ

اطــــــــــــَ ُ     غــــــــــــَ رُ  تـــــــــــــَ فــــــــــــِ َا حتــــــــــــَح ا حــــــــــــِ ارِهــــــــــــَ يــــــــــــ   يف تـــــــــــــَ

  
ٍة فيه ، يَْجِذب الَحِديدَ  مْعروفٌ  : َحَجرٌ  الِمْغنَاِطيسو الَمْغنِيِطيسو بفتحٍ فسُكوٍن فَكْسِر النُّوِن والطاءِ  (1) الَمْغنِِطيسو بٌ  ، ِلَخاصَّ ، هنا  ُمعَرَّ

ْل.« م غ ط س»نقلَه الَجْوَهِريُّ وصاِحب اللَِّساِن ، وكان الُمنَاِسب أَْن يَْذُكَره في ترجمٍة مْستَِقلّة في   ، فإِن الحروَف هِذه ليست بزائَِدة ، فتأَمَّ

ا يْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 ً  ، كغََطَسه. َغطََّسه تَْغِطيسا

 .(2)، عِن ابِن ُدَرْيٍد : ُمْظِلٌم ، كغَاِطٍش  غاِطسٌ  ولَْيلٌ 

 ، كأَِميٍر : األَْسَوُد ، ويُْذَكُر غاِلباً تأِْكيداً له. الغَِطيسُ و

ّمِ : الغَْفلَةُ. الغُُطوسُ و  ، بالضَّ

 .الغَْطِس  : َمْوِضعُ  الَمْغِطسُ و

 : َمْن يَْنغَِمُس في قَْعِر الماِء ِليُْخِرَج أَْصدافاً وغيَرها. الغَطَّاسُ و

ِد بِن علّيٍ األَْنَصاِريُّ األَْنَدلُِسيُّ البَلَْنسييُّ الناِسُخ ، يْعَرف بابنوأَبُو َعْبِد هللا ، كتَنُّور ، كتََب أَْلَف ُمْصَحف  َغطُّوس  محّمُد بُن عبِد هللا بِن محمَّ

 قاله ابُن األَبَّار ، رحَمه هللا تَعالى. 610: تُُوفِّي سنة 
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اَغانيُّ : هو ، كعََملَّس الغََطلَّس : [غطلس] ئْب ، أَْهَملَه الجْوَهريُّ وصاحب اللِّسان ، وقاَل الصَّ ً  الغََطلَّس يْكنَى أَبَاو ، قال : الذِّ ، كذا في  أَيضا

 التَّْكملَة والعبَاب.

كةً : ُظْلَمةُ آخر اللَّْيل الغَلَس : [غلس] بَاح ، ومنه ، ُمَحرَّ ْبحَ »َحديُث : ال إِذا اْختَلَطْت بَضْوِء الصَّ وقد تَقدَّم ذلك عن  «بغَلَس كان يصلِّي الصُّ

ْبح َحتَّى يَْنتَشَر في اآلفاق ، وكذلك الغَبَس ، وهما َسَواٌد ُمْختَلٌط ببَيَاٍض  الغَلَس وقاَل األَْزَهريُّ :« غ ب س»الَخطَّابّي في  ُل الصُّ : أَوَّ

بح َسَواًء. وقال األَْخَطُل.  وُحْمرة مثْل الصُّ

ذَ  رٍت كــــــــــَ َت بــــــــــَواســــــــــــــــــــــــِ َك أَمح رأَيــــــــــح نــــــــــُ يــــــــــح َك عــــــــــَ  بــــــــــتــــــــــح

لــــــــــــَ َ     اال غــــــــــــَ يــــــــــــَ الِم مــــــــــــَن الــــــــــــر اَبِب خــــــــــــَ  الــــــــــــظــــــــــــ 

  
 ، أَي الظُّْلمة. : َدَخلُوا فيها أَْغلَسواو

ً و  ْقَت.، أَي نَِسير إِليها ذلك الوَ « مْن َجْمعٍ إِلى ِمنًى نُغَلِّس ُكنّا» ، ومنه حديُث اإِلفَاَضِة : بغَلَس ساروا َغلَُّسوا تَْغليسا

__________________ 
 ابلكسر فسكون ففتح ا ضبرت قلم.« واملغنطي »( يف القاموس 1)
 .26/  3( اجلمهرة 2)



7923 

 

ْبُح ، وكذلك القََطا والُحُمُر ، أَنشد ثَْعلٌَب : بغَلٍَس  الماءَ  َوَرُدوا : َغلَُّسواو َل ما يَْنفَِجر الصُّ  ، وذلك أَوَّ

قـــــــــــــاً  ِة َواثـــــــــــــِ اثـــــــــــــَ بـــــــــــــَ كـــــــــــــَ ّرُِ  رَأحســـــــــــــــــــــــــــًا كـــــــــــــالـــــــــــــح  حيـــــــــــــَُ

اٍة     طــــــــــــَ تح بــــــــــــِورحِد قــــــــــــَ ل ســــــــــــــــــــــــــَ رِ  غــــــــــــَ هــــــــــــَ نــــــــــــح  ِورحَد مــــــــــــَ

  
. كأَميٍر : من أَْعالِم الُحُمرِ  ، َغِليسٌ و  ، نَقَلَه الّصاغانيُّ

 َغْيَر َمْصروٍف ، كتُُخيَِّب وتُُهلَِّك ، أَي في َداهيٍة ُمْنَكَرةٍ. ، بَضّم الغين وفَتْحَها ، تُغلِّسَ  في َواِدي فاُلنٌ  َوقَعَ  : يقولون :قال أَبو َزْيٍد و

ً  األَْصُل فيه : أَنَّ الغَاَراِت كانَْت تَقَعُ و ، غيَر َمْصروٍف ،  تُغلِّسَ  ٍة ، وفي َواِمئٍَة وفي، وقال أَبو َزْيٍد : َوقََع فاُلٌن في أَْغِويَّ  بغَلٍَس  بُْكَرةً  غالبا

 وهي َجميعاً الدَّاِهيَةُ والباطُل.

ثٌ  الُمغَلِّس ُجبَاَرةُ بنُ و ٍث : ُكوفيٌّ ُمَحّدِ د بن  ، كُمَحّدِ ، قال الذََّهبيُّ : قال ابُن نَُمْيٍر : كان يُوَضُع له الَحديُث. وقال في الميزان : أَْحَمد بُن مَحمَّ

اٌع ، تُُوفِّي سنة  المغَلِّس ْلت بنالصَّ  انيُّ ، يَْرِوي عن بِْشر بن الَوليد ، عن أَبي يُوسَف ، َكذَّاٌب َوضَّ ، ومثْلُه قوُل ابن قانعٍ وابن  308الِحمَّ

 َعدّيٍ ، وَغْيرهما.

 * ومّما يْستَْدَرك عليه :

 : الباطل ، عن أَبي َزْيٍد. تُغُلِّسَ  َوقَعوا في

ةُ   اَن َمن ال يَْسُهو.، كَكتَّاٍن : إِْحَدى ِحَراِر العََرِب ، وقد تَقَدَّم له في ِعَداد ِذْكر الِحَرار ، وهنا أَْغفَلَه ، وهذا منه َعجيٌب ، وُسْبحَ  َغالٍَّس  وَحرَّ

في ماٍء أَو ِصْبغٍ حتى اللُّْقَمة  (1)ِء السَّيَّاِل أَو النََّدى ِء في الشيْ : إِْرَساُب الشَّيْ  ْمِس الغَ  فيه ، وأَْصلُ  : َمقَلَه يَْغِمسهُ  في الماءِ  َغَمَسه : [غمس]

 .(2)في الَحنَك 

. النَّْجُم : غابَ  َغَمسَ و اَغانيُّ َمْخَشريُّ والصَّ  ، نقلَه الزَّ

، وقيَل : هي  صاِحبَها في اإِلثْم ثّم في النّار تَْغِمسُ  الَّتي وهي «الغَُموس اليَمينُ  الَكبَائِرأَْعَظُم »في الَحديث عن ابن َمْسعوٍد :  من الَمجاز ،و

رَ  الَّتي تَْقتَِطُع بَها ماَل غْيرَك ، وهي الكاذبَةُ  هي أَو الَّتي ال اْستثْنَاَء فيَها ،  الغَُموس اليَِمينُ »الَحديُث :  الفَاجَرةُ ، وفَعُوٌل للمبَالَغَِة ، وبه فُّسِ

يَاَر باََلقِعَ  دَها صاِحبَها عالماً بأَنَّ األَْمَر بِخالفِه هي وقيَل : «تََذُر الّدِ َمْخَشرّي : هو َمأُْخوذٌ من قَولهم :و ليَْقتَِطَع بها الُحقُوَق. الَّتي يَتَعَمَّ  قاَل الزَّ

دَّةِ  الغَاِمسُ  : األَْمُر الشَّديدُ  الغَُموسُ  ، َغُموٍس  َوقَعُوا في أَْمرٍ   والباََلِء. في الّشِ

َها : أَِريٌر أَم قَِصيٌد. هي قيَل :و َحتَّى تُْقِربَ  الناقَةُ ال يُْستَبَاُن َحْملَُها : الغَُموسُ و الَّتي  من اإِلبل : الغَُموسُ  قال النَّْضُر :و الَّتي يَُشكُّ في ُمّخِ

 .ُغُمسٌ  ، والَجْمُع : ال تَُشوُل فيَبِين لَّتيا في بَْطنَِها َولٌَد ، وهيَ 

في اللَّْحم ، وقد َعبََّر عنها بالَواِسعَة النّافَذةِ ، قال  اْنغََمَستْ  الَواِسعَةُ ، والنَّْجالُء مثْلَُها ، وقال ابُن سيَده : هي الَّتي الطَّْعنَةُ النّافَِذةُ  : الغَُموسُ و

 أَبو ُزبَْيٍد :

ه و  ــــــــــــــَ ت َقضــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــح ُه مث  أَنـ ــــــــــــــح ن ُت عــــــــــــــَ ف ســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــَ  نـ

وسٍ     مـــــــــــــــــُ ُدودِ  بـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ ٍة ُأخـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح  َأو طـــــــــــــــــَ

  
َمْخَشرّي : وهو َمجاٌز ، ُوِصفَْت بِصفَة طاِعنِها  نَاَن َحتَّى يَْنفَُذ ، وهي الَّتي تَُشقُّ اللَّْحَم. يَْغِمسُ  ؛ ألَنَّه (3)وقال الزَّ  الّسِ

 ، تَْحَت اليَبِيِس. مَن النَّبَات : الغَِميرُ  ، كأَميٍر : الغَِميسُ و

 قال أَبو ُزبَْيد الطائِيُّ يَِصُف أََسداً : اللَّْيُل الُمْظلمُ  : الغَِميسُ و

راً  فــــــــــــــح ًا وســــــــــــــــــــــــــــَ ريح َو  عــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ُمســــــــــــــــــــــــــــح  رََأ  ابلــــــــــــــح

ه     تــــــــــــُ بــــــــــــ  اَلاًل وجــــــــــــُ يــــــــــــح يــــــــــــ ُ َأصــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــِ  (4) الــــــــــــغــــــــــــَ
  

ْلَمةُ. : الغَِميسو  الظُّ

 .َغِميسٌ  قَصيَدةٌ  قولُهم : لم يُْعَرْف بَْعد ، ومنهالَّذي لَْم يَْظَهْر لْلنَاس و الغَميس : ءُ الشَّيْ و
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، وأَنشد  َغِميسٌ  فيه ، فهو يُْستَْخفَى ، هكذا في سائِر النَُّسخِ ، وفي التَّْهذيب والعُبَاب : أَي فيه ؛ أَوْ  يُْغتََمس األََجَمةُ ، وُكلُّ ُمْلتَفٍّ  : الغَِميسو

 قوَل أَبي ُزبَْيٍد السابَِق.

 ، وفي اللَِّسان : يَْجَمُع الشََّجَر والبَْقَل. َصغيٌر بَْيَن البَْقِل والنَّبَات ، وقيَل : َمسيلٌ  َمسيُل َماءٍ  : الغَِميسُ و

__________________ 
 .. ماءٍ ء الندي يف ء يف الشي( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : إرساب الشي1)
 وهي عبارة التهذيب واألساس.« ا الذي يف اللسان : يف اخلر ا ولعله الصواب« قوله يف ا نك»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«صاحبها»( عن األساس وابألصر 3)
 يب والديوان.وهي رواية التهذ« قوله : وجبته ا كذا يف التكملة والذي يف اللسان : وجّنته»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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 ، َمْعُروٌف. يَْوُمَها ، مو اآلَن ، ، كُزبَْير : بِْرَكةٌ َعلَى تِْسعَة أَْمياٍل من الثَّْعلَبِيَّة ، عنَدها قَْصٌر َخَرابٌ  الغَُمْيسُ و

ّمِ ، الغَُمْيَسةِ  َواِديو  : ، قال الشاعرُ  (1) الغَُميِّسةُ  ، وقاَل الّصاَغانيُّ : هي من أَْوِديَتهم ، بالضَّ

رححـــــــجَيح َواِدي  يِّســـــــــــــــــــــةَأاَي ســـــــــــــــــــــَ مـــــــَ ـــــــغـــــــُ ا  ال مـــــــَ لـــــــَ  اســـــــــــــــــــــح

وِن و     نـــــــــــُ ـــــــــــُ ا وفـ مـــــــــــَ كـــــــــــُ رٍّ مـــــــــــنـــــــــــح َف بـــــــــــظـــــــــــِ يـــــــــــح (2)كـــــــــــَ
 

  
اَسةُ و اسٌ  ج : كثيراً ، يَْغتَِمسُ  ، َغطَّاطٌ  ، مَشدَّدةً : مْن َطْير الماءِ  الغَمَّ  .َغمَّ

 هو أَن يْسِقي الرُجُل إِبلَه ثُّم يَْذَهَب. التَّْغِميس ، نقله الّصاَغانيُّ ، والذي نُقَل عن ُكَراع : أَنّ  : تَْقليُل الشُّْرب التَّْغِميسُ و

ُ  اْغتََمَستو ً  المرأَة ُ  َغْمسا ً  ، هكذا في سائر النَُّسخ ، وفي التهذيب والتَّْكملَة : ويقَال : اْختََضبَت الَمْرأَة ي األُصول ، وف يَدَها َغَمَستْ  ، إِذا َغْمسا

حة ؛ يَدْيَها هكذا في سائِر األُصول ، « تَْصوير»، وفي األََساس : من غير نَْقٍش ، ثُّم إِنَّ قولَه  ِخَضاباً ُمْستَوياً من َغْير تَْصِويرٍ  المصحَّ

 .(3)براَءين « من غير تصرير»وَضبََطه الّصاَغانيُّ : 

ث الُمغَّمسو ، بالقُرب  ع بَطريق الطائف هور عن أَْهل َمّكةَ ، والثاني نَقَلَه الّصاَغانيُّ ، وقاَل : لُغَةٌ فيه :، األَّوُل هو المش ، كمعَظَّم وُمَحّدِ

ْلِت : ويُْرَجمُ  الَحبَشّي إِلى َمكَّةَ ، فيه قَْبُر أَبي ِرَغال دليِل أَْبَرَهةَ  من َمّكةَ ،  إِلى اآلن ، قال أَُميّةُ بُن أَبي الصَّ

ـــــــــــــُر  ي ـــــــــــــفـــــــــــــِ َ  ال ـــــــــــــِ ب مـــــــــــــّ حـــــــــــــُ ىت   ابملـــــــــــــغـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

وُر     قـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح ه مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  بَن ر  فـــــــــــــــيـــــــــــــــه كـــــــــــــــَ (4) ـــــــــــــــَ
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : الُمَماقَلَةُ ، وكذلَك إِذا َرَمى الّرجُل نَْفَسه في ِسَطِة الَحْرِب أَو الَخْطِب. الُمغَاَمسةُ 

 : أَن يُِطيَل الُمْكَث في الماِء ، قالَه عليُّ بن َحَجر. االْغتماسو

ً « ِحْلفاً في آِل العاِص  َغَمس وقَدْ »، وفي َحديث الِهْجَرة :  الَمْغموسُ  : الغَْمسُ و ِمن َعْقدهم وِحْلفهم يَأَْمُن به ، وكاَن عاَدتُهم  أَي أََخَذ نَِصيبا

 ٍء َواحٍد.اْشتِراِكهم في ْشيأَْن يُْحِضروا في َجْفنَة ِطيباً أَو َدماً أَو َرَماداً فيُْدخلُون فيه أَْيِديَهْم عْنَد التََّحالُِف ليَتمَّ َعْقُدهم عليه ب

 .الغَِميس  : ما في بَْطِن الناقَِة ، والثّاني : َحبَُل الَحبَلَِة ، والثالث :األَثَْرُم عن أَبي ُعبَْيَدةَ : الَمْجرُ  (5)وَرَوى 

ُس لَْيالً َحتَّى يُْصبَِح. َغُموسٌ  ورُجلٌ   : ال يُعَّرِ

 .غاَمَسهم : الُمَداَخلَةُ في الِقتَال ، وقد الُمغَاَمَسةُ و

َجاِل الشَُّجاُع ، وكذلك الغَُموسو  في الِقتَاِل ، وغاَمَز فيه ، وهو َمَجاٌز. َغاَمسَ  ، وقد ُمغَاِمسٌ  ، يقال : أََسدٌ  سُ الُمغَامِ  : الشَّديُد من الّرِ

 عليهم الَخبََر : أَْخفاه. َغَمسو

 ، أَي على يَميٍن ُمْبَطٍل. الغَِميسة وَحلَف على

 : أََجَمةُ القََصِب ، قال : الغَِميَسةُ و

ُه  جٍّ َأخـــــــــــــــافـــــــــــــــُ رِّ فـــــــــــــــَ مح مـــــــــــــــنح كـــــــــــــــُ  َأَلاَن هبـــــــــــــــِ

ان     رحـــــــِ حيف ِكســــــــــــــــــــح ةِمســــــــــــــــــــَ يســـــــــــــــــــــَ مــــــِ ــــــغــــــَ رُ  ال امــــــِ  ضـــــــــــــــــــــَ

  
ئْبُ  قاَل األَْزَهريُّ : هو العََملَُّس ، وقدو ُء.الَخبيُث الَجري ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو ، كعََملٍَّس  الغََملَّسُ  : [غملس]  يُوَصُف به الذِّ

 ، كما يُوَصُف بعََملٍَّس ، وأَْنَكر األَْزهريُّ اإِلعجاَم.

 ، نَقَله الّصاَغانيُّ ، عن ابن األَْعَرابّيِ. ، بالَكْسر : َضْخَمةٌ  ِغْماَلسٌ  ِشْقِشقَةٌ و

 نَا أََشاؤُ  يُقَال :و ، قال : فيه َهِزيمةٌ وتَْشِليحٌ  َرابّي ، أَي، أَهمله الَجْوهريُّ ، ونقل األَزهريُّ عن ابن األَعْ  ، كَسَحابٍ  َغَواسٌ  يَْومٌ  : [غوس]

سٌ  َب َعْنهُ ُسالَُّؤهُ  ، إِذا كُمعَظَّمٍ  ، وُمَشنٌَّخ ، ُمغَوَّ  والتَّْشنِيُخ. التَّْغِويسُ  ، وهو ُشّذِ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وممَّ
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 وأَغفلَه هنا.« غ وز»: َجدُّ ُحَذْيفَة الصَّحابّيِ ، وقد نَقَلَه الّصاَغانيُّ في  األَْغَوسُ 

__________________ 
 ( قيدها ايقوت الغميسة بفتح فكسر ا ضبرت قلم ا موضض.1)
 ( يف معجم البلدان ونسبه لبع  األعراب.2)
 ( يف التهذيب : تصوير.3)
 .«كبنه مقبور»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
قوله : ورو  اخل هذه العبارة ذكرها يف اللســــان بعد قوله : ابن ِشير الغموس ومجعها ُغُم  ا الغدوّي وهي الجي »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 5)

 .«اخل»يف صلب الفحر من الغنم كانوا يتبايعون هبا. األثرم 
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 واْعتداِله ، قالَه ابُن َعبّاٍد. كأَنَّه ُغْصٌن في ُحْسِن قَاَمتِه مصنُِّف :، نَقَلَه الصاغانيُّ ، وزاد ال : الَجميلُ  الغَْيَسانيُّ  : [غيس]

لُه وِحدَّتُه ونَْعَمتُه ، كما قالَهُ أَبو َعْمٍرو ، أَي ، بالُمثَنّاة فَْوقُ  َغْيَساتُهو (1)، بالنُّون ، كما قاله أَبو ُعبيدةَ  الشَّبَاب َغْيسانُ و ، قاَل األَْزَهريُّ :  أَوَّ

، فهي نوُن فَْعاَلن ، وأَْنَشَد أَبو عْمٍرو  َغْيَسان ، فهي تاٌء فَْعالت ، وَمن قال : َغْيَسات وُن والتاُء فيهما لَْيستَا من أَْصِل الَحْرف ، َمن قال :النّ 

 لُحَمْيٍد األَْرقَِط :

رُت يف  بـــــــــــِ ىَت لـــــــــــَح فـــــــــــَ ا الـــــــــــح نـــــــــــَ يـــــــــــح هِ بــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــــاتـــــــــــِ   غـــــــــــَ
ن     وحكـــــــــــــــاَء مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ َوَ  يف نـ ـــــــــــــــح هِ أَنـ ـــــــــــــــِ ات وحكـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  نـ

  

ِه  رَاتـــــــــــــِ فـــــــــــــح ُر ِإىل عـــــــــــــِ هـــــــــــــح ـــــــــــــد  مـــــــــــــَ  ال ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــح  ِإذا انـ

ِه     َاتــــــــــــِ ربح َريَتح مــــــــــــِ فــــــــــــح ا بشــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ تــــــــــــاحــــــــــــَ (2)فــــــــــــاجــــــــــــح
 

  
 .«غسن»كما سيأْتي في « في َغْسناته»قلت : ويُْرَوى 

ةٌ  : أَثِيثَةٌ َوافَِرةٌ ناعَمةٌ  ِغيسٌ  ِلَممٌ و  ُرْؤبَةُ :: َوافَِرةُ الشَّعَِر َكثيَرتُه ، قال  َغْيَساءُ  ، وِلمَّ

َن  ــــــــــــــــــح ودًا ورَأَي َن ســــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح ارَأَي   غــــــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــــــَ
اَم     مــــــــَ و الــــــــلــــــــِّ ســــــــــــــــــــــُ كح ٍغ يــــــــَ ابــــــــِ ايف ســــــــــــــــــــــَ يســــــــــــــــــــــَ  الــــــــغــــــــِ

  
 ، فراجْعه.« ليس من َغّسانه»عن ُكراع أَنّه : « غ س س»، هكذا نَقَلَه الّصاغانيُّ هنا ، وقد سبق في  ، أَْي ِمْن َضْربِه َغْيَسانِه لَْيَس منْ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ٌ  ، ويقال : أَْغيَسُ  من النَِّساِء : الناِعَمةُ ، والذََّكرُ  الغَْيَساءُ   ، أَي َحَسٌن. َغْيِسيٌّ  ، ورُجلٌ  َغْيِسيَّةٌ  امرأَة

ٍد العُثْمانّي. َغْيَسانَ  وعليُّ بُن عبد هللا بن ٌث ، َكتََب عنه أَبو ُمَحمَّ  ، ُمَحّدِ

 (فصر الفاءِ )
 مض السا

 ، وقيل : يُْجَمع فُْؤساً ، على فُْعٍل. فُُؤوسٌ و أَْفُؤسٌ  مَؤنَّثَةٌ ، ج َمْعُروفَةٌ ، وهي آلةٌ من آالِت الَحديِد ، يُْحفَُر بها ويُْقَطُع ، م الفَأْسُ  : [فأس]

: هي الَحديَدةُ القائَمةُ في الشَِّكيَمة ، قاله ابُن  ، وقيل : هي الُمْعتَِرَضةُ فيه ، وفي التَّْهذيب من اللَِّجام : الَحديَدةُ القائَمةُ في الَحنَكِ  الفَأْسُ و

ل اْقتََصر ابُن ُدَرْيد في كِ   تاب السَّْرج واللَِّجام ، وأَْنَشد :ُشَمْيٍل. وقيَل : هي الّتي في َوَسط الشَّكيَمِة بَْيَن الِمْسَحلَْين. قلُت : وعلى القَْول األَوَّ

عـــــــــــَ   عـــــــــــلـــــــــــَ   ـــــــــــَ بحسِ يـ هُ  فـــــــــــَ ـــــــــــ  اِم كـــــــــــبَن جـــــــــــَ   الـــــــــــلـــــــــــِّ
َوائـــــــــرُ     ٍن مـــــــــُ رححـــــــــاُن َدجـــــــــح حـــــــــَ  ســــــــــــــــــــــِ تـــــــــَ ا انــــــــــح  ِإَذا مـــــــــَ

  
بالَحديَدة  الفأْسَ  َحديَدةٌ ُمْعتَِرَضةٌ في الفَِم ، وهذا ِخالُف ما تقدَّم عن بعضهم ، فإِنَّه فَسَّرَ  قال : والِمْسَحُل : َحديَدةٌ تَْحَت الَحنَِك ، والشَِّكيَمةُ :

اللَِّجام  الُمْعتَِرضة ، وفيه نََظٌر ، وهذه صورةُ 
رَها ابُن ُدَرْيٍد في الِكتاب الَمْذُكور ، لتَْعِرفَ  (3)  من الِمْسَحل. الفَأْسَ  ، كما َصوَّ

أْس : َحْرُف القََمْحُدَوة الُمْشِرُف َعلَى القَفَا الفَأْسُ و ر  فَأْسُ  ، وقيَل : من الرَّ َمْخَشرّي : َصلَقَهُ علَى ُمَؤخَّ ُر القََمْحُدَوةِ ، ومنه قوُل الزَّ القَفَا : ُمَؤخَّ

 .فَأَْسه بفَأِْسه َرأِْسه ، حتى فَلَقَ 

 : فَلَقَه. فَأََسهُ  ، وقال األَْزَهريُّ : بالفَأْس الَخَشبَةَ ، أَي َشقََّها فَأَسَ  ، يقال : الشَّقُّ  : الفَأْسُ و

 قََطعَها بها. ، وقال غيُره : بالفَأْس : َضَربََها يَْفأَُسَها الشََّجَرةَ  فَأَسَ  تَعَالَى : هللارحمه، قال أَبو َحنيفَةَ ،  بالفَأْس ْربُ الضَّ  : الفَأْسُ و

أِْس  فَأْس إِصابَةُ  : الفَأْسُ و ً  ، وقد الرَّ  .فَأََسهُ فَأْسا

 .: أََكلَهُ  فَأََسهُ  ، وقد أَْكُل الطَّعَامِ  : الفَأْسُ و

 فِْعلُُهنَّ كَمنََع.

__________________ 
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 ( يف اللسان : أبو عبيد.1)
 اخل أنشد ا يف اللسان هكذا : .. قوله : بينا»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 بــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا الــــــــــــــفــــــــــــــىت لــــــــــــــبــــــــــــــرت يف غــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــه 

 تـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــب ا ـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة يف قـــــــــــــــــــــــالتـــــــــــــــــــــــه   

  

 أصــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــر إىل عـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــراتـــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــريت مــــــــــــــــــربات ــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــت  ف

  

 .«قوله : وهذه صورة اخل كذا ابلنسخ بدون وضض الصورة املذكورة ا فلعر الشارح سها عن وضض الصورة»هبامش املطبوعة املصرية : ( 3) 
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 ، بل قاعَدتُه وأَْعَظُم أَْمَصاره وأَْجَمعُه ، قال شيُخنَا : وهي َمْسقَُط راِسي وَمَحلُّ أُناِسي : : د ، َعظيٌم بالَمْغربِ  فاسُ و

اَلٌد هبـــــــــــَ  ـــــــــــِ مـــــــــــي ب ـــــــــــِ ائ ي  متـــــــــــََ ـــــــــــَ ل تح عـــــــــــَ ـــــــــــطـــــــــــَ ي ـــــــــــِ  ا ن

ا و     رَاهبــــــــــــــَُ دي تـــــــــــــــُ لــــــــــــــح (1)َأو ُ  أَرحٍض مــــــــــــــَ   جــــــــــــــِ
 

  
لَُها :  وفيَها يَقُوُل الشاعُر في قَصيَدةِ أَوَّ

رً   فـــــــــــاسُ اي  ِك مـــــــــــنح ثـــــــــــَ ا   أَرحضـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــ   حـــــــــــَ

رِ و     بـــــــِ ســـــــــــــــــــــح
ُ
اِم امل مـــــــَ وحب الـــــــغـــــــَ اِ  مـــــــنح صـــــــــــــــــــــَ قـــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ

  

تح عـــــــــــلـــــــــــَ   ـــــــــــَ جي أَرحب ـــــــــــ  ا ال ـــــــــــَ ي ـــــــــــح نـ ـــــــــــد  َة ال ـــــــــــ  ن  اي جـــــــــــَ

رِ     يِّ اأَلمجــــــــــــحَ هــــــــــــِ ا الــــــــــــبــــــــــــَ رهــــــــــــَ ظــــــــــــَ نــــــــــــح ٍر مبــــــــــــَ  ِمصــــــــــــــــــــــــــح

  
ِكه ، فهي بيَِد أَْواَلده إِلى نَْحو قيَل : بَنَاها َمواَلَي إِْدريُس بُن عبد هللا بن الَحَسن حيَن اْستَْفَحَل أَْمُره بَطْنَجةَ ، وقيل : بل اتََّخَذها َداَر ُملْ 

يَاسةُ لم تَْخُرْج منُهم إِلى اآلن.  الثاّلثِمائِة سنة ، حتَّى تَغَلََّب عليَها الُمتَغَلِّبُون ، ومع ذلك فالّرِ

نَّ الصَواَب فيه ، وقال الّصاَغانيُّ : وهم ال يَْهِمُزونََها. ولَذا َذَكَره المصنُِّف ثانياً في الُمْعتَّل ، وفي الناُموس : أَ  تُِرَك َهْمُزَها لكثرِة االْستْعَمال

خيَها ظ فَاِء الَهْمَز فيه ، وهو َغريٌب ، بل َكاَلُم ُمَؤّرِ اِهٌر فيه ؛ ألَنَّهم قالُوا : اإِلبداُل ، وهو لغةٌ جائزةُ االْستعمال ، وأَنكَر بعُض ُشّراح الّشِ

يَتْ  يَْت بها. وقيل : الفاس ، َودُّوا الفاس أَساسَها : َهاتُواكانَْت تُْحفَُر بها ، وقيَل : َكثَُر َكالُمهم عند َحْفِر  بفَأٍْس  إِنَّها ُسّمِ ألَّن َمْوالَي  ، فُسّمِ

اها: إِْدريَس سأََل عن اْسم ذلَك الَواِدي ، فقالُوا له  ْوض  فاس ساف فَسمَّ ، بالقَْلب ، تَفاُؤالً. وقيل : غيُر ذلك ، كما بََسَطه صاحُب الرَّ

 َسْبِعمائٍة وَخمٍس وعشرين.بالِقْرطاس ، وكأَنَّهُ في أَثْنَاِء 

ً  ، كالفَْجز ، بالّزاي ، وقد : التََّكبُُّر والتَّعَظُّمُ  الفَْجسُ  : [فجس] اُج  كالتَّفَجُّس ، فََجَس يَْفُجس فَْجسا ، وهو العََظَمةُ والتَّطاُوُل والفَْخر ، قال العَجَّ

: 

ا  َقســــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــًا عـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــُ  ِإذا أَراَد خـــــــــــــــــُ

اُس وِإن     ر ه الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ اتـــــــــــــــــــَ أَقـــــــــــــــــــَ ج ســــــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَ

  
 القَْهر. : الفَْجس قاَل ابُن َعبّاٍد :و

جُل ، إِذا أَْفَجسَ  قال ابُن األَْعَرابّيِ :و وال يكوُن إِالَّ َشّراً. لم يُْسبَْق إِليه ، قال : اْبتَِداُع فِْعلٍ  هو أَيضاً :و  اْفتََخَر بالباِطل. الرَّ

 * ومّما يْستَْدَرك عليه :

سَ   السََّحاُب بالَمَطر : تَفَتََّح ، قال الّشاعر يَصُف َسَحاباً : تَفَجَّ

ا  اهتـــــــــــَِ مـــــــــــَ نـــــــــــَ ٌم ســــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــِّ جـــــــــــِّ ٌ مـــــــــــَتســــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــَ   مـــــــــــتـــــــــــَ
وانًَ     يـــــــــــــــــَ ُفســـــــــــــــــــــــــــــــًا وعـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح أُل أَنـ ِر ميـــــــــــــــــَح دح  ابهلـــــــــــــــــَ

  
دة. َس ، بالمَوحَّ  هكذا نَقَلَه صاحب اللَِّسان ، وكأَنّه لُغَةٌ في تَبَجَّ

، وقال ابُن  يَِدَك بِلسانَك وفَِمَك من الَماِء وغيِره ، كذا نَصُّ الّصاَغانّيِ ، وفي التَّْهذيب : منْ  َء َعنالشَّيْ ، كالَمْنع : أَْخذَُك  الفَْحس : [فحس]

 َء بِلَسانَك َعْن يَِدك.: لَْحُسَك الشَّيْ  الفَْحسُ  فارٍس :

. عنه السَّفَا رَ وتَُطايِ  حتى تَْقلَعَ  ، لنَْوعٍ خاَص من الشَِّعير ، َدْلُك السُّْلتِ  : الفَْحسو  ، نقلَه الّصاَغانيُّ

 ، وكذلك تَفَْيَسَح. تَبَْختَر ، إِذا في ِمْشيَتِه تَفَْيَحسَ و

ا يْستَْدَرك عليه :  * وممَّ

 ٍء.الرَجُل ، إِذا َسَحَج شيئاً بَْعَد شيْ  أَْفَحس

، عن ابن  ، كِقَرَدةٍ  فَِدَسةٌ  ج ، وهي أَيضاً : الَهبُوُر والتُّْطأَةُ ، العَْنَكبُوتُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقال أَبو َعْمِرو : هو ، بالّضمّ  الفُْدس : [فدس]

 أُْنثَى العَْنَكبوت ، هكذا أَْوَرَده بالّشين ، وَسيَأْتي. األَْعَرابّيِ ، وقال ُكراع : الفُْدُش :

كةً ، ال يُْعَرُف إِلى ماذا نُِسبَ ،  الفََدسيُّ  فاُلنٌ و هكذا في سائر نَُسخ القَاموس : وهو َغلٌَط نََشأَ َعن تَْصحيٍف َوقَع فيه الّصاَغانيُّ ، فإِنَّهُ  مَحرَّ

ِ  بالفََدسيّ  نَقََل عن األَْزَهرّيِ : رأَْيُت بالَخْلَصاِء َرُجالً يُْعَرف ٍء نُِسَب. فجاَء المَصنُِّف وقَلََّده ،  شيْ ، يعني بالتَّْحريك ، قال : وال أَْدِري إِلى أَّي
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ه نقْلت : ورأَيُت بالَخْلَصاِء َدْحالً  الفََدسيّ  وَغيََّر رُجالً بفاُلنٍ   (2)، ولم يَراجع األُصوَل الصَّحيَحةَ ، وصوابه على ما في التَّْهذيب ، ومن نَّصِ

ِ  (3) بالِفَدِسّيِ  يُْعَرفُ  ه ، بالّدال والَحاِء ، ولم يُعَيِّن فيه َضْبَطه بالتَّْحريك ، وِإنََّما أَتَى به شيْ  ، قَال : وال أَْدِري إِلى أَّي ٍء يْنَسُب ، هذا نَصُّ

 الّصاَغاني من عْنده ، ولو كاَن أَْصلُه

__________________ 
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية لرقاع بن قي  اأَلسدي.1)
 وهبامشه عن نسخة أخر  : رجاًل.( كذا ابلتهذيب املطبوع 2)
 ( ضبطت عن التهذيب بكسر ففتح ا ضبرت قلم.3)
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رَ  بحطه يف هذا ا َرحف ا فنُقوُ  : لعر  هذا الد حح اًل بَرُجٍر ا فكذلك مل نَِث ح بضـــــَ ح َدحح حيحاً مل يـَُغريِّ كاَن   الذي نـََقَر منه صـــــَ
ُجوراً ال َترُِد عليه  مِّيَكثرَي الَعناِكب َمهح ســـــيّ  الّرعاُة ِإالّ قلياًل ا فســـــُ مِّ ِنســـــبًة ِإىل املفرد ا َأو ابلُفدح ا  الِفَدســـــيّ  ا ِإما ابلضـــــّ

ض ا وَعجيٌب تـََوق ُف اأَلزهريِّ فيه ا وَكبَن ُه مل يـََتَبم رح ا َأو مَل يـَثحُبتح عنحَده ما يَ  طحَمئن  ِإليه قَلُبه بكســـر ففتح ا نســـبًة ِإىل اجَلمح
.ا فتَبم رح و   أَنحِصفح

ةُ الَكبيَرةُ  ، كَحْيَدٍر : الفَْيَدسُ و ةِ ، الَجرَّ ، قاله  مْصريَّةٌ  ، أَي ُمساِفُروه ، وهي لُغةٌ  يَْستَْصِحبُها َسْفُر البَْحرِ  ، وهي ُدوَن الدَّّنِ وفَْوَق الَجرَّ

.  الّصاغانيُّ

هكذا في سائر النَُّسخ ، وفي التكملة والعُباب ، وهو خطأٌ ، قلََّد المصنُِّف فيه ،  صاَر في إِنَائه الرُجُل ، إِذا أَْفَدسَ  قال ابُن األَْعَرابّيِ :و

ل ذلك ، وهللا تعالَى  العَنَاِكبُ  ، وهي الِفَدَسةُ  (1)الّصاَغانيَّ ، والذي في نَّصِ النَوادر ، على ما نَقَلَه األَْزَهريُّ وغيُره : صاَر في بَابه  ، فتأَمَّ

 أَْعلَُم.

 ، كالدَّْوَكس. : األََسدُ  َدْوَكسْ الفَ  : [فدكس]

جُل الشَّديدُ  : الفََدْوَكسو  الرُجُل الَجافِي. ، عن ابن َعبّاٍد ، وقيل : الرَّ

يرافّيِ ، وهو فََدْوَكسٌ و  ، وفي الّصَحاح : َرْهُط األَْخَطل الشاعر ، واسُمه َجدٌّ لألَْخَطل : َحيٌّ مْن تَْغِلَب ، التَّْمثيُل لسيبََوْيه ، والتَّْفسير للّسِ

، وهم من بَني ُجَشَم بن بَْكر بن ُحبَيب بن َعْمرو بن َغْنم بن تَْغلب ، هَكَذا َذَكروا ، ونَقَلَه في العبَاب عن ابن الَكْلبّي  ِغيَاث بن َغْوٍث التَّْغلبيُّ 

هو ابُن مالك بن ُجَشَم. وساق نََسَب األَْخَطل ، فقال : ِغيَاُث بُن َغْوث بن  الفََدْوَكسَ  ابَةُ أَنّ في َجْمَهرة نََسب تَْغلَب ، وذكر الناِشريُّ النَّسّ 

ْلت  ، وفي المْؤتَلف  فََدْوَكس ، وفي العبَاب : طاِرقَةُ بن َسْيحاَن بن َعْمرو بن الفََدْوَكس بن َعْمرو بن سحبل بن (3)بن طاِرقَةَ  (2)الصَّ

 ، مثْل َهيَّبَاَن. (5): طاِرقة بن التَيََّحان  (4) والمْختَلف لآلمدّيِ 

، وِعبَارةُ المْحَكم : هو الَواِدي  األَْوِديَةُ الَّتي تُْنبُِت ُضُروباً من النَّْبت ، وأَْطلَق في َضْبط ما بَِقَي لُشْهَرته : ، بالَكْسر الِفْرَدْوس : [فردس]

ّجاج : َحقيقَةُ قو الَخِصيُب ، عْنَد العََرب ، كالبُْستَان. ، قال : وكذلك هو  يَْجَمُع ُكلَّ ما يَُكوُن في البََساتِينِ  الذي البُْستَانُ  أَنّه الِفْرَدْوس ال الزَّ

 عْنَد ُكّلِ أَهِل لُغٍَة.

 الِفْرَدْوس . وقال أَهُل اللُّغَة :الفََراِديس ، وأَْهُل الشام يقولون للبََساتيِن والُكروِم : تكوُن فيه الُكُرومُ  عْنَد العَرب : الَمْوِضعُ  الِفْرَدُوس وقيل :

وإِنََّما أَنََّث ؛ ألَنَّه َعنَى به الَجنَّةَ ، وهو قَليٌل ،  (6) (ُهْم ِفيها خاِلُدونَ ) اْلِفْرَدْوسَ  (الَِّذيَن َيرِثُونَ ): ، ومنه قولُه تعالَى  وقد يَُؤنَّثُ  مَذكٌَّر ،

 .«قَد»ولذا أَتَى بلفظ 

ّجاُج وابُن سيَده ، أَو ُروميَّةٌ نُِقلَتْ  ، وهو قوُل الفَّراِء ، َعَربيَّةٌ  ، فقيل : الِفْرَدْوس واختُِلَف في لَْفَظةِ  قلَه ، ن أَو ُسْريانيَّةٌ  إِلى العََربيَّة ، نقلَه الزَّ

اُج أَيضاً  جَّ  .(7)الزَّ

 بن َحْنَظلةَ بن مالك بن َزْيد َمنَاةَ بن تَِميٍم ، وفيه يَقُوُل الّشاعر : اسُم َرْوضة دوَن اليََماَمة ، لبَنِي يَْربُوع : فِْرَدْوسُ و

ن  ِإىل  سِ حتـــــــــــــَِ رحَدوح ا  الـــــــــــــفـــــــــــــِ ُر ُدوهنـــــــــــــََ  والـــــــــــــِبشـــــــــــــــــــــــــــح

تِ و     لـــــــــــ  وحُث حـــــــــــَ ا حـــــــــــَ اَت مـــــــــــنح َأوحطـــــــــــاهنـــــــــــَِ هـــــــــــَ ـــــــــــح  أَيـ

  
ى ُكلُّ َواحٍد منها ماٌء لبَني تَِميٍم قُْرَب الُكوفَة : فِْرَدْوسٌ و ْوَضةُ الّتي لبَني يَْربُوعٍ منهم ، الُمْشتَِملَةُ على ميَاٍه يَُسمَّ ،  بالِفْرَدْوس ، وهو بعَْينه الرَّ

رهما وُهَما َواحٌد ، وأَْحيَاناً يَْفعَل ذلك في ِكتَابه.  وهذا من المصنِّف غريٌب ، كيف يُكّرِ

ابَن عبد هللا  (9)، أَجاَز الَخطيَب عبَد القاهر  الِفْرَدْوسيُّ  (8)ا نُِسَب أَبو الفَتح نَْصُر بُن ِرْضَواَن بن بَروان ، وإِليه بقَْزِوينَ  فِْرَدْوٍس  قَْلعَةُ و

ين647الطُّوسيَّ ، والتَّقيَّ سلَْيَماَن بَن َحمَزةَ. مات سنة  ،  الِفْرَدْوسيَّة قة، صاحب الطَّري الِفْرَدْوسيُّ  . وكذا الَوليُّ المْشهور الشَّْيُخ نَجيب الّدِ

 والمدفوُن بالَحْوض الشَّْمسّيِ من َحْضرة دْهلى ، َحَرَسها هللا تعالَى وسائَر بالد اإِلسالم.

 ، نقلَه ابُن دَرْيٍد عن قَْوٍم من أَْهل البَْحَرْين. كعُْصفُوٍر : النُُّزُل يكوُن في الطَّعَام ، الفُْرُدوسو
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__________________ 
 .«يف إانئه»هذيب : ( كذا ويف الت1)
 .«الصعب»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 2)
 وفيه : طار  بن السيحان بن عمرو بن السيحان بن فدوك .« طار »( يف مجهرة ابن حزم : 3)
 ( ابألصر : لألموي حتريف.4)
 وابألصر : سيحان.« طارقة بن عمرو بن التيحان»وفيه :  21( عن املؤتلف ل مدي ص 5)
 .11اآية « ؤمنونامل»( سورة 6)
 ( نقر األزهري عن الســـدي قا  : الفردوس أصـــله ابلنبطية فرداســـا. وذهب ابن األنباري إىل التبكيد بكونه عربياً مســـتداًل بقو  حســـان : وإن7)

 ثواب  . البيت ا سريد قريباً.
 .«ثروان»( صوهبا يف املطبوعة الكويتية 8)
 أثبت عن املطبوعة الكويتية.وما « اخلطيب بن عبد القاهر»( ابألصر 9)
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وَن َمَواِضَع الُكُروم ع قُْرَب ِدَمْشقَ  ، بلفظ الَجْمع : الفََراِديسو  وإِليهُ يَضاُف باٌب مْن أَْبوابَها ، فََراِديسَ  ، وقد تَقدَّم أَنَّ أَْهَل الشام يَُسمُّ

 الَمْشهورة.

يَّة ُخَساَف وحاِضِر َطيٍِّئ.ع قُْرَب َحلََب ، بَْيَن  أَْيضاً : الفََراِديسو  بَّرِ

 ، نقلَه ابُن َعبّاٍد. ، كعاَُلبٍِط : َضْخُم الِعَظامِ  فَُراِدسٌ  َرجلٌ و

َن َعَربيًّا ، ويَدلُّ ، كما نَقَلَه ابُن القَّطاع ، وهذا يَؤيِّد أَْن يكو الِفْرَدْوس اشتقَاقُ  َواِسٌع ، أَو وِمْنه ، أَي ُمفَْرَدسٌ  َصْدرٌ  منهو : السَّعَةُ ، الفَْرَدَسةُ و

 له أَيضاً قَْوُل َحّساٍن :

ٍد و  َوحـــــــــــــــــــــِّ ر  مـــــــــــــــــــــُ َواَب   كـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــَ  ِإّن ثـ

اٌن مـــــــــــن     نـــــــــــَ سجـــــــــــِ رحَدوح دُ  الـــــــــــفـــــــــــِ لـــــــــــ  ا لـــــــــــُ  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــَ

  
ْرُع القَبِيُح ، يقَال : أََخَذه الفَْرَدَسةُ  ، وقال ُكراع : : َصَرَعه فَْرَدَسهو ، ونَقَلَه الصاَغانيُّ فنََسبَه إِلى  َضَرب به األَْرضَ  ؛ إِذا ففَْرَدَسه : الصَّ

 اللَّْيث.

 ، عن أَبي َعْمٍرو. فُْرِدَستْ  ، وقد الُجلَّةَ : َحَشاها ُمْكتَِنزاً  فَْرَدسَ و

 * ومّما يْستَْدَرك عليه :

ْوَضةُ ،  الِفْرَدْوس يرافّيِ.: الرَّ  عن الّسِ

 : ُخْضَرةُ األَْعَشاِب. الِفْرَدْوسو

 األَْعلَى الَّتي جاَء ِذُكَرها في الَحديث. الِفْرَدْوسُ  : َحِديقَةٌ في الَجنَّة ، وهي الِفْرَدْوسُ و

ٌش. ُمفَْرَدسٌ  وقاَل اللَّْيُث : َكْرمٌ   أَي ُمعَرَّ

اُج :  وقال العَجَّ

 ُمَفرحَدَساَكلحَكاًل وَمنحِكباً و 
ا ُمْكتَنزاً.  قاَل أَبو َعْمٍرو : أَي َمْحُشوًّ

ْدِر. الُمفَْرَدسُ و  : العَِريُض الصَّ

. فِْرَدْوسٌ و  األَْشعَريُّ ، ويقال : ابُن األَْشعَرّيِ ، فَْرٌد َسِمَع الثَّْوريَّ

.: أََحُد أَبواِب داِر الِخالفَة ، نقلَه ا فِْرَدْوٍس  وباب  لصاَغانيُّ

د بن علّيٍ الُخَوارْزِميُّ  ة عبد السَّالم بُن محمَّ األَْعلَى ، عن ُمؤلِّفه َشْهَرَداَر بِن  الِفْرَدْوِس  ، اشتَهر بذلك لروايته كتَابَ  الِفْرَدْوسيُّ  وَزْيُن األَئمَّ

.  ِشيُرَوْيه ، رَوى عنه صاِعُد بُن يوسَف الُخواَرْزميُّ

َي به لَدقِّه األَْرَض بَحَوافِِره ، وأَْصلُ  الفََرس : [فرس] َمْخَشرّي ، وأَشاَر له ابنَ  (1): الدَّقُّ  الفَْرِس  : َواِحُد الَخْيل ، ُسّمِ  فارٍس  ، كما قاله الزَّ

، إِذا أََرْدَت الُمَذكََّر ،  أَْفَراٍس  ، قال ابُن ِسيَده : وأَصلُه التَّأْنيُث ، فلذلَك قاَل ِسيبََوْيه : وتقوُل : ثالثَةُ  فََرَسةٌ  ، وال يقَال لألُْنثَى : للذََّكر واألُْنثَى

تى صاَر بمنِزلَة القََدِم ، قال : وتَْصغيرها : ،  فََرَسةٌ  أَو هي ، نادٌر. فَُرْيسٌ  أَْلَزُموه التَّأْنيَث ، وصاَر في كالِمهم للمَؤنَّث أَكثَر منه للُمَذكَّر ، حَّ

ةً ، لم تَقُْل إِالّ  لفََرِس ا كما َحَكاه ابُن ِجنِّي ، وفي الّصحاح : وإِن أََرْدَت تَْصغيرَ  اج. فَُرْيَسةً  األُْنثَى خاصَّ  ج ، بالَهاِء ، عن أَبي بَْكر بن السَّرَّ

وتَاِمٍر ، قال ابُن  كاَلبِنٍ  ، على إِرادة النََّسب ، فََرٍس  ، أَي صاِحبُ  فاِرسٌ  وراِكبُه ، وَعلَى األَّول اْقتََصر الَجْوَهريُّ ، فُروسٌ و أَْفراسٌ 

يت ّكِ ً  : إِذا َكاَن الرُجُل َعلَى حاِفر ، بِْرَذْوناً كان أَو الّسِ على  فارسٌ  على بَْغٍل ، وَمرَّ بنَا فَاِرسٌ  َمرَّ بنَا»أَو بَْغالً أَو ِحَماراً ، قلَت :  فََرسا

 ِحَماٍر ، قال الشاعر :

ٌة و  زِيــــــــــــ  دي مــــــــــــَ نــــــــــــح ر عــــــــــــِ يــــــــــــح خــــــــــــَ رٌ  لــــــــــــلــــــــــــح  ِإيّن امــــــــــــح

لــــــــــَ      ِن َأو  فــــــــــاِرسِ عــــــــــَ ــــــــــربحَذوح اِرسِ ال رِ  فــــــــــَ غــــــــــح ــــــــــبــــــــــَ  ال
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، ال  َشاذُّ  : وهو فََواِرسَ  ، وهو أََحُد ما َشذَّ في هذا النَّْوع ، فجاَء في المَذكَّر على فََواِعَل ، قال الَجْوَهِريُّ في َجْمعه على فََواِرسُ و فُْرسانٌ  ج

فاِعٍل إِذا كاَن ِصفَةً للمؤنَّث ، مثْل حائٍض وَحَوائَض ،  (2)و َجْمُع يُقَاس عليه ؛ ألَنَّ فََواِعَل إِنََّما هو َجْمُع فاِعلٍَة ، مثل ضاربٍَة وَضَواِرَب أَ 

 يَْعِقُل فلم يُْجَمْع عليه إِال أَو ما كان لغير اآلَدميِّين ، مثل َجَمٍل بازٍل وِجَماٍل بََوازَل ، وعاضٍه وَعَواِضهَ ، وحائٍط وَحَوائَط ، فأَّما مَذكَُّر َما

اوَهَواِلُك ونََوا فَواِرسُ  ٌء ال يكوُن في المَؤنَّث ، فلم يَُخْف فيه اللَّْبس ، وأَّما َهَواِلُك فإِنََّما جاَء في الَمثَل : شيْ  (3)، فألَنه  فََوارسُ  ِكُس ، فَأَمَّ

 فجَرى« هالٌك في الَهَوالك»

__________________ 
 وزيد يف التهذيب : مث جعر كر قتر فـَرحساً.« دّ  العن »( يف األساس والتهذيب : 1)
 .«ضومج»( عن الصحاح ؛ وابألصر 2)
 .«فإنه»( عن الصحاح وابألصر 3)
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يعل  اأَلصر ؛ ألَنه قد َ ي عحر ُء يف اأَلمثا  ما مل  َِ  .(1)ءح يف غريَها ا وأَّما نـََواِكُ  فقد جاَء يف ضرورة الشِّ
له الّصاَغانيُّ ، وخاِلٌف وَخَواِلف ، قْلت : وقد جاَء أَيضاً : غائٌب وَغَوائُب ، وشاهٌد وَشَواِهُد ، وسيأْتي في ف ر ط : فارٌط وفََواِرُط ، نق

 .فَارسةً  ولم نَْسَمع امرأَةً  وسيأْتي في خ ل ف. قال ابُن سيَده :

ّحاك ، في َرُجٍل آلَى من اْمَرأَته ثُّم َطلَّقَها ، قال : و إِلى  يُْضَرب الثنْين يَْستَبِقَان «، أَيُّهما َسبََق أُِخَذ به ِرَهانٍ  كفََرَسيْ  هَما»في َحديث الضَّ

ا تفسير الَحديث : فإِّن الِعدَّةَ وهي ثالُث ِحيٍَض أَو ثالثةُ أَْطَهاٍر ، إِن انقََضْت قَْبَل اْنقَضاِء َوْقت إِيالئه غايٍَة فيَْستَويَان ، وهو أَْربَعَةُ  ، وأَمَّ

تَْنقَضي ، وليسْت له بَزْوجٍ ، وإن َمَضْت  (2)نَّ األَْربَعَةَ األَْشُهِر َء عليه من اإِليالِء ؛ ألَ أَْشهٍر فقد بانَْت منه الَمْرأَةُ بتلك التَّْطليقَة ، وال شي

وهذا  ِرَهاٍن يَتََسابَقَاِن إِلى َغايٍَة ، كفََرَسيْ  مع تَلَك التَّْطِليقَِة ، فكانَت اثْنَتَْيِن ، فَجعَلَهما (3)األَْربَعَةَ األَْشُهِر وهي في الِعدَّةِ بانَْت منه باإِليالِء 

 ْشبِيهُ في االْبتَِداِء ؛ ألَنَّ النَِّهايةَ تَُجلِّي عِن السابِق ال َمَحالَةَ.التَّ 

ِة : َرْمٍل بالدَّْهنَاءِ  (4) : ِحبَالُ  الفََواِرسُ و مَّ  ، قال األَزهريُّ : وقد َرأَْيتُها. وأَْنَشَد الصاَغانِيُّ ِلِذي الرُّ

ِرٍف  َواَز ُمشــــــــــــــــــــــــح َن َأجــــــــــح ِرضــــــــــــــــــــــــح قــــــــــح ــــــــــَ ٍن يـ عــــــــــُ  ِإىل  ــــــــــُ

ن      اهنـــــــــــــــــِِ نح أميـــــــــــــــــحَ ااًل وعـــــــــــــــــَ َ َواِرسُ ِشـــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ

  
 : اسُم َمْوضعٍ ، كما سيأْتي ، فَحَذف. الفَواِرس وفسَّره بما تقدَّم ، ولكن قال األَزهريُّ : يَجوز أَن يكوَن أَراَد : ذو

يِت ، علَى بَْغٍل ، وكذا َعلى ُكّلِ ِذي حافِرٍ  فاِرسٌ  يُقَاُل : َمرَّ و ّكِ ، وهو قَوُل ُعَمارةَ بن َعِقيِل بن بِالل بِن  أَو ال يُقال ، كما تَقدَّم عن ابِن الّسِ

 وَربِيعَةُ  ، ولكن أَقوُل : َحّماٌر. فاِرسٌ  ، ولكن أَقول : بَغّاٌل ، وال أَقول لصاِحب الِحَمار : فاِرسٌ  َجِريٍر ، فإِنَّه قال : ال أَقُوُل لَصاِحب البَْغِل :

 ، وهو َربيعةُ بُن نِزاِر بِن َمعَّدِ بِن َعْدنَاَن ، أَُخو ُمَضَر وأَْنَماٍر. في ح م ر ، تَقدَّم َسبَُب تَْلِقيبِه به الفََرِس 

كةً : َجِزيَرةٌ َمأُْهولَةٌ ببَْحِر اليََمنِ  فََرَسانُ و . ، قال الّصاَغانيُّ في العُبَ  ، ُمَحرَّ اب : أَْرَسْيُت به أَيّاماً سنة َخمٍس وِستَّمائٍة ، وِعْنَدهم َمغَاُص الدُّّرِ

يَْت ببَنِي   .فََرَسانَ  (5)قلُت : وهي ُمَحاذيَةٌ للِمْخالف السُّلَْيمانِّي ، من َطَرٍف ، ُسّمِ

، قالَه ابُن دَرْيٍد.  َما ُهم أَْخالٌط من تَْغلَب ، اْصَطلَُحوا َعلَى هذا االْسموإِنّ  ، نحو تَنُوخ ، ليس بأٍَب وال أُمٍّ  من العرِب ، لَقَُب قَبِيلَةٍ  : فََرَسانُ و

بن َعْمرو بن قلت : هو لَقَب ِعْمَراَن بن َعْمرو بن َعْوف بن ِعْمراَن بن َسْيَحاَن بن َعْمرو بن الحارث بن َعْوف بن ُجَشَم بن بكر بن ُحبْيب 

َدبَْت ، لَجبٍَل بالشام اجتاَز فيه وَسكَن َولَُده به ، ثمَّ اْرتََحلوا باليََمن ، ونََزلوا هذه الَجزيَرةَ ، فعُِرفَْت بهم فلّما أَجْ َغْنم بن تَْغلَب ، قيل : لُقَِّب به 

ْبَع اليَمانيَّ ِمن َزبيَد ، كذا نََزلُوا إِلى َواِدي َمْوَزعٍ ، فَغَلَبوا عليهْم وَسَكنُوا هنالك ، ومن الفََرَسانِيِّيَن َجماعةٌ يقَال لهم : التَّغاِلُب ، يَ  ْسُكنون الرُّ

 ، أَوَرَده ابُن الَكْلبّيِ. فََرَسانَ  ، له ِذْكٌر في بَنِي : من ِرجاِلهم الفََرَسانيُّ  وَعْبِديدٌ  َحقَّقَهُ النّاشريُّ ، نَسَّابةُ اليََمن ، رحَمه هللا تَعالَى.

اسو ، كَصبوٍر ، الفَُروسو الفَاِرسو ، وهو َدقُّ العُنُق ، واألَخيُر للمبَالَغة ، ويُوَصُف به  الفَْرس ، ُكلُّ ذلك مأْخوذٌ من األََسدُ  ، كَكتَّاٍن : الفَرَّ

 .االْفتَراِس  ، أَي َكثيرُ  فَّراسٌ  فيُقَال : أََسدٌ 

، واألَْصُل فيه َدُق العُنُِق وَكْسُرها  فَْرسٌ  وُكلُّ قَتْلٍ  : الَكْسر ، الفَْرس  :، وقال أَبو ُعبَْيدٍ  َدقَّ ُعنُقَها ، من َحّدِ َضَرَب : فََرَس فَريَستَه يَْفِرُسَهاو

ئُب الشاةَ  فََرس ، وقد ً  الذِّ  : أََخَذها فَدقَّ عنُقََها. فَْرسا

أَي  ، «فَْرَسى فيُْصبِحونَ »ُث يَأْجوَج وَمأْجوَج َحدي ، ومنه كقَتْلَى ، فَْرَسى ج ، فَِريسٌ  وبَقَرةٌ  فَِريسٌ  يقَال : ثَْورٌ  القَتِيلُ  ، كأَميٍر : الفَِريسو

 قَتْلَى.

 ، قال الشاعر : في َطَرِف الَحْبلِ  َمْعُطوفَةٌ تَُشدُّ  َحْلقَةٌ من َخَشبٍ  : الفَِريسو

اح اَبعــــــــــــاً  تــــــــــــَ ائـــــــــــــَ امــــــــــــِ اَن الــــــــــــّرِشــــــــــــــــــــــــــَ وح كــــــــــــَ لــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

ر  ذلـــــــــــــــَك يف     كـــــــــــــــاَن ممـــــــــــــــََ ـــــــــــــــ ِ لـــــــــــــــَ رِي  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( ومنه قو  الفرزد  :1)
 إذا الـــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــا  رأوا يـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــد رأيـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم و 

 خضـــــــــــــــــــــــــــــــض الــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــاب نــــــــــــــــــواكــــــــــــــــــ  األبصـــــــــــــــــــــــــــــــار   

  

 ( عن النهاية واللسان دار املعارف ا وابألصر : أشهر.2) 
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 .«يف اإليالء»( عن النهاية واللسان والتكملة وابألصر 3)
 ( يف التهذيب : جبا  ابجليم من الرمر.4)
 .«بين»ابألصر ( 5)
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 .الفَارسيَّة ، كعَْنبَر ، بالجيم َچنبَر فاِرسيَّتُه . وهي الَحْلقَةُ من العُود في َرأْسه ، وقال الَجْوَهريُّ :فَِريس وفي األَساس : وال بدَّ لَحْبلَك منْ 

بُن َصْعَصعةَ ، كما في التَّْبصير والتَّْكملَة  فَِريس لٌَط َصَوابه :، هكذا في َسائر النَُّسخ ، وِمثْلُه في العبَاب ، وهو غَ  بُن ثَْعلَبَةَ : تابعيٌّ  فَِريسُ و

 ، َرَوى عن ابن ُعَمَر.

د بن ُسْفيَاَن بن ُمجاشع بن داِرٍم ، الشاعر  ، كِكتَاٍب : ُكْنيَة الفََرْزَدق فَِراٍس  أَبوو بن غاِلب بن َصْعَصعَة بن ناجيَةَ بن ِعقَال بن محمَّ

 الَمْشهور.

اٍس  ، وكذلك أَبو األََسد : ُكْنيَةُ  اسفِرَ  أَبوو  في العبَاب. (1)، كَكتَّاٍن ، نقله القَاضي  فَرَّ

َحابيّ  بن َمالك األَْسلَميُّ  َربيعَةُ بُن َكْعب فَِراٍس  أَبوو ، روى عنه أَبو َسلََمةَ ، وَحْنَظلَةُ بُن َعْمٍرو األَْسلَميُّ ،  63ِحَجازيٌّ ، تُُوفِّي سنة  الصَّ

.  وأَبو ِعمراَن الَجْونيُّ

ثٌ  ُمَكتِّبٌ  ُكِوفيٌّ  صاِحُب الشَّْعبِّي ، (2) بُن يَْحيَى الَهْمدانيّ  فَِراسو ٌب ، يَْرِوي عن الشَّْعبِّي. ُمَحّدِ  ُمَؤّدِ

ومُ  فاِرسُ  وَخَدَمتْهم»في الَحِديث : و،  الفُْرسُ  : هم فَاِرسُ و ً »الَحِديث :  ، ومنه أَو بِالُدُهم،  «والرُّ ، فُكْنُت أََصلِّي قاِعداً ،  بفاِرسَ  ُكْنُت شاِكيا

 .فاِرسَ  يُِريد بذلك بِاَلدَ  (3) «فَسأَْلُت عن ذِلَك عائَِشةَ 

 ، وقاَل ابُن األَعرابِّيِ : ِريُح الَحَدبِ  ، وفي روايِة غيِره : بكسر الفاِء : ، بالفَتْحِ ، هكذا حكاه أَبُو ُعبَْيدٍ  الفَْرَسةُ و

يُح الَّتِي يكوُن ِمْنَها الَحَدُب فهي  فَْرَسةٌ  : الَحَدُب ، وقال األَْصَمِعيُّ : أَصابَتْه الفَْرَسةُ  ، إِذا زالْت فَْقَرةٌ ِمن فَقَاِر َظْهِره ، قال : وأَّما الّرِ

يَتْ  ُعْنقَه ،  فََرْستُ  : قَْرَحةٌ تكوُن في العُنُِق ، ومنه : الفَْرَسةُ  ، أَي تَُدقُّه ، وقاَل أَبُو زيٍد : الظَّْهرَ  تَْفِرسُ  ألَنَّها الفَْرَصةُ ، بالصاِد ، وإِنَّما ُسّمِ

قَْرَحةٌ تكوُن في الَحَدِب. وقال الَكاَزُرونِيُّ في َشرحِ الُموَجِز  الفَْرَسةُ  . وقال غيُره :فتَْفِرُسها : ِريٌح تَأُْخذُ في العُنُقِ  الفَْرَسةُ  وفي الّصحاحِ :

ّبِ :  في الّطِ

، وَجْمعه  فََرَساتٍ  ، وإِنَّما تُْجَمع على أَْفِرَسةٍ  ال تُْجَمع على الفَْرَسةُ  . وقال صاحُب التَّنقيح :فتَْفِرُسه ، تَأُْخذُ في العُنقِ  فَْرَسةٍ  : َجْمع األَْفِرَسةُ 

 على الشُّذوِذ ، فتَنَبَّْه لذلك. أَْفِرَسةٍ  على

 و بُثَْينةَ :، قد جاَء ِذْكُره في أَشعاِرهم ، قال أَب ِمْن بِالِدِهم (4) ع لُهَذْيٍل ، أَو بَلَدٌ  ، بالفتح : فَْرسٌ و

رحابً  ِف ضـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح ِر الســـــــــــــــــــــــ  َنصـــــــــــــــــــــــح مح بـــــــــِ وهـــــــــُ لـــــــــُ َبعـــــــــح  فـــــــــَ

اُب و     حــــــــــَ مح َأصــــــــــــــــــــــــح هــــــــــُ لــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــَ ُت : ل لــــــــــح ــــــــــُ رحسِ قـ ــــــــــَ  فـ

  
وقال  أَو البَْرَوُق أَو الَحبَُن. قالَه أَبو حاِزم. أَو هو القَْضقَاُض. ، (5)، واْختَلَفَْت األَْعَراُب فيه ، فِقيَل : هو الشََّرُس  ، بالَكْسِر : نَْبتٌ  الِفْرسُ و

 أَبُو َحنِيفَةَ رِحَمهُ هللا : لم يَْبلُْغنِي تَْحِليَتُه.

 ، وأَْنَشد : كَسَحاٍب : تَْمٌر أَْسَوُد ، وليَس بالشَّْهِريز .الفََراسُ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ :و

وا  لـــــــــــــُ رَاسَ ِإذا َأكـــــــــــــَ َت شـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــاً  الـــــــــــــفـــــــــــــَ  رَأَيـــــــــــــح

ثــــــــــا      لــــــــــَ  األَنــــــــــح وبِ مــــــــــِ  (6)عــــــــــَ يــــــــــُ مح والــــــــــغــــــــــُ هــــــــــُ  نــــــــــح

  
 .الفََراِس  ، أَي ، كَسِمَع : دام على أَكِله فَِرسَ و : التِّالُل. (6)قال : األَْنثال 

 : النَّْبَت الَمْذُكوَر آنِفاً. الِفْرسَ  َرَعى أَيضاً ، إِذا فَِرسَ و

ِس  ، بالَكْسِر : اسٌم ِمن الِفَراَسةُ و بالعَْيِن : إِْدَراُك  الِفَراَسةُ  َء ، إِذا تََوسََّمه ، وقال ابُن القَّطاعِ :فيه الشيْ  سَ تَفَرَّ  ، وهو التََّوسُّم ، يُقال التَّفَرُّ

رَ  يْيِن ، وقاَل الصاغانِيُّ : لم يَثْبُْت. قاَل ابُن األَثير : يُقَال بَمْعنَ  «الُمؤِمِن ، فإِنَّهُ ينُظر بنُوِر هللا فَِراَسةَ  الَحِديُث : اتَّقُوا الباِطِن ، وبه فُّسِ

ِس بنَوعٍ من الَكَراماِت وإِصابِة أََحدهما : ما َدلَّ ظاِهُر الَحِديِث عليِه ، وهو ما يُوقِعُه هللا تعالَى في قُلوِب أَْوِليَائِه فيَْعلَُمون أَحواَل بعِض النا

 بالدَّالئِِل والتََّجاِرب والَخْلِق واألَْخاَلق ، فتُْعَرُف به أَحواُل النّاِس وللنّاِس فيه تآِليُف قديمةٌ وحديثةٌ. (7)الظَّّنِ والَحْدِس ، والثاني : نَْوٌع يُْعلَُم 
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__________________ 
 ( كذا ا ولعله الصاغاين.1)
القاموس اللتا با يدي اهلمداين ابلدا  املهملة ا كذا ويف نســـــــــــــخجي « ابلذا  املعجمة»اهلمذاين « يف القاموس»( هبامش املطبوعة الكويتية 2)

 فلعله وقعت با يدي  ق  الكويتية نسخة أخر   لثة وردت فيها اللفظة ابلذا .
 ( ورواه بعضهم ابلنون والقاف مجض نقرس وهو األمل املعروس يف األقدام ا قا  ابن األثري : واألو  الصحيح.3)
 .«د»( يف القاموس 4)
 ذيب : الش رحِشر.( يف الته5)
 األنبا .« : دار املعارف»( يف التهذيب واللسان 6)
 ( النهاية واللسان : يُتعلم.7)
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رَ  بُرُكوِب الَخْيِل وأَْمِرَها (1) بالفَتْحِ : الِحْذقُ  ، الفََراَسةُ و  «فََراَسةَ الو َعلُِّموا أَْوالَدُكْم العَْومَ »الَحِديُث :  وَرْكِضها والثَّبَات عليها ، وبه فُّسِ

هما ، وقال األَْصَمِعيُّ : يُقَال : الفُُروِسيَّةِ و كالفُُروَسةِ  ً  ، وإِذا كانَ  الفُُروِسيَّةِ و الفََراَسةِ و الفُُروَسةِ  بَيِّنُ  فاِرسٌ  ، بضّمِ بعَْينِه ونََظِره فهو  فاِرسا

لُغةٌ فيه ،  الفُُروَسةو ، الفُُروِسيَّةِ  ، وعلَى الدَّابَِّة : بَيِّنُ  الفََراَسةِ و الِفَراَسةِ  في النَّاِس بيِّنُ  فاِرسٌ  ، بالَكْسر. وقال ابُن األَْعَرابِّي : الِفَراَسةِ  بَيِّنُ 

َع فيه فِقيل لكّلِ حاذٍق بما يَُماِرُس من األَ  ه الَمْنقُول في اللَِّسان ، وهو ِخالُف ما عليه الُجْمُهور ، ثّم تُُوّسِ ، وبه  فاِرسٌ  : شياِء كلَِّهاهكذا نَصُّ

ُجُل. َي الرَّ ، إِذا  فَُرسَ و فََرسَ  ال فِْعَل له ، وَحَكى اللِّْحيَانِيُّ َوْحَده : الفُُروَسةَ و الفََراَسةَ  ، وقيل : إِن فََراَسةً و فُُروَسةً  ، ، كَكُرمَ  فَُرسَ  وقَدْ  ُسّمِ

ً  صار  ، وهذا شاذٌّ. فاِرسا

أَْيضاً كذِلك ، فاْقتِصاُر الُمَصنِِّف على ِذْكِر باٍب َواحٍد قُُصوٌر ال  فَُرسَ و : أَْحَكَم ُرُكوبََها ، فُُروِسيَّةً و ُروَسةً فُ  الَخْيلَ  فََرسَ و وقاَل ابُن القَطَّاع :

 يَْخفَى.

، َحَكاه ِسيبَوْيِه في الثُّالثّي ،  َمؤنَّثَةٌ  بَِعيِر ،: َطَرُف ُخّفِ ال الِفْرِسنُ  ، وقاَل ابُن ِسيَده : للفََرِس  ِلْلبَِعيِر : كالحاِفرِ  ، بالنّون ، كِزْبِرجٍ ، الِفْرِسنُ و

اجِ ، َخنَاِصر ، وال يَقُولُون : ِخْنِصَرات ، وقد  ، كما قَالُوا : فِْرِسنَاتٌ  ، وال يقَال : فََراِسنُ  ، والَجْمعُ  والنُّوُن زائَِدةٌ  وهو فِْعِلٌن ، عن ابِن السَّرَّ

ْلُف. نُ فِْرسِ  يُْستَعَار للشاةِ ، فيقَال :  َشاةٍ ، والذي للشَّاةِ هو الّظِ

 .فََراِنَسةٌ  ج ،« ليس»والقَُرى ، عن ابِن خالََوْيه في  َرئِيُس الدَّهاقِينِ  ، كالِفْرصاِد : الِفْرنَاسو

َي األََسد األََسد أَيضاً : الِفْرنَاسو قَبَِة ، وقاَل ابُن خالََوْيِه : ُسّمِ اِري ، وقِيَل : الغَِليُظ الرَّ ً  الضَّ باعِ ، نُونُه زائدةٌ ِعْنَد  فِْرناسا ؛ ألَنَّه َرئيُس الّسِ

. كالفَُراِنِس  ِسيبََوْيِه ، ّمِ  ، بالضَّ

َجال ، ُشبِّه باألَسَ  الشَِّديُد الشُّجاعُ  أَيضاً : الِفْرناسو  ِد ، قاله النَّْضر ، في كتاِب الُجود والَكَرم.من الّرِ

 بن الحارث بن يَْربوعٍ التَِّميمّي. : رجٌل ِمن بَنِي َسِليط فِْرنَاسٌ و

يِت :و ، عن أَبِي َعْمٍرو. َعْن بَِقيَِّة ماٍل : أََخَذه وتََرَك منه بَِقيَّةً  الرُجلُ  أَْفَرسَ و ّكِ ئُْب شاةً ِمن َغنَِمهالّراِعي : َغفَ  أَْفَرسَ  قاَل ابُن الّسِ  َل فأََخَذ الذِّ
(2). 

ً  ، وكذِلك ويَْنُجَو هو ِليَْفتَِرَسه تََرَكه له ، إِذا الرُجُل األََسَد ِحَماَره أَْفَرسَ و َسه تَْفِريسا َضه له فَرَّ ، واْستَْعَمَل العَّجاُج ذِلَك في  ِليَْفتَِرَسه ، ِإذا َعرَّ

 ، فقاَل : (3)النُّعَر 

رحاًب ِإَذا رح  ضـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ تـــــــــَ يـــــــــَخ احـــــــــح ذفـــــــــِ ـــــــــيـــــــــَ اَب ال  صـــــــــــــــــــــــَ

الاًن     نَ يف اهلــــــــــــاِم ُدخــــــــــــح ّرســــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــَ رح  يـــــــــــــُ عــــــــــــَ  الــــــــــــنــــــــــــ 

  
ُن النُّعََر ِمّما تُِريده منها ، واْستَْعملَه بعُض الشُّعََراِء في اإِلْنَسا  ِن فقاَل ، وأَْنَشده ابُن األَْعَرابِّيِ :أَي أَنَّ هِذه الِجَراحاِت َواِسعَةٌ فهي تَُمّكِ

يـــــــــــاً  ِب راعـــــــــــِ واعـــــــــــِ وين يف الـــــــــــكـــــــــــَ لـــــــــــُ دح أَرحســـــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــَ

ي َأنح و     هــــــــــِ تــــــــــَ ن  ِذائاًب َتشــــــــــــــــــــــــح اكــــــــــُ ر ســــــــــــــــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــُ  (4) تـ
  

يَات س ، فَجعلهنَّ كالسواِم ، ألَنَّ السَّواَم ال تَْشتَِهي أَن للتَّْفِريِس  أَي كانَْت هِذه النَِّساُء ُمتََشّهِ تَِهيَن ذِلك ِلَما ، إِذ في ذِلَك َحتْفَُها ، والنَِّساُء يَشْ  تُفَرَّ

ئاب. فَْرسُ  فيه من لَذَّتِِهنَّ ، إِذْ  ناةَ ُخبَثَاُء كالذِّ َجال ؛ ألَنَّ الزُّ ئاب عن الّرِ َجاِل النَِّساَء هنا إِنََّما ُمَواَصلَتُُهّن ، وَكنَى بالذِّ  الّرِ

سَ وَ  َل الشيْ  تَثَبَّتَ  الرُجُل ، ِإذا تَفَرَّ  النََّظِر ، إِذا كان عاِلماً به. فاِرسُ  رُجلٌ  ، تَقُوُل منه : ونََظرَ  ءَ وتَأَمَّ

سو  على الَخْيِل. فاِرسٌ  أََرى النَّاَس أَنّه أَيضاً : تَفَرَّ

ئُْب : اْفتََرَسهو ئُْب الشاةَ ، وال يقال : فَِريَسةُ  ، وقيل : قَتَله ، ومنه اْصطاَده الذِّ  .اْفتَرسها األََسِد. وقال النَّْضر بُن ُشمْيٍل : يقَال : أََكَل الذِّ

ٌ  الَمْرأَةِ : ُحْسُن تَْدبِيِرها أِلُموِر بَْيتَِها فَْرنَسةُ و  ، قاله اللَّْيث. ُمفَْرنَِسةٌ  والنّوُن زائدةٌ ، ويقَال : إِنَّها اْمَرأَة

__________________ 
 .«العلمُ »( التهذيب واللسان : 1)
 الذئُب شاًة من غنمه.( العبارة يف اللسان : وأفرس الراعي ا أي فرس 2)



7940 

 

 .«الشعر»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( ورد يف اللسان :4)

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــكـــــــــــــــواعـــــــــــــــب راعـــــــــــــــي ـــــــــــــــوين يف ال ـــــــــــــــد أرســــــــــــــــــــــــــــل  ق

 فـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد وأب راعـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــواعـــــــــــــــــب أفـــــــــــــــــرسُ    

  

 أتــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــه ذائب ال يــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــا راعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاً 

 كــــــــــــــــن ذائاًب تشــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــي أن تــــــــــــــــفــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــاو    

  

 كذا ابألصر ا فإن صحت الرواية ففيه عيب اإلصراف.وهبامشه : قوله : أفرس مض قوله يف البيت بعده : أن تفرسا ا  
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ْغَرى والُكْبَرى قريتاِن بِِمْصرَ  فَْرِسيسو  ، األُولَى من الشَّْرقِيَّة ، والثَّانِيَةُ من َجِزيرةِ قَُوْيِسنَا. الصُّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 .في ُصوَرتِه الفََرسَ  : نَْجٌم َمْعروٌف ؛ لُمشاَكلَتِه الفََرس

ً و فَاَرَسهُ ُمفَاَرسةً و  ِمْنَك ، أَي أَْبَصُر وأَْعَرُف. أَْفَرسُ  ، ويُقَال : أَنا فَِراسا

ّجاُج : ، قال ابُن ِسيَده : ال أَْدِري أَُهو على الِفْعِل ، أَْو ُهَو من باِب  فَِراَسةً  النَّاِس فاُلٌن وفاُلٌن ، أَي أَْجَوُدُهْم وأَْصدقُُهم أَْفَرسُ  وقال الزَّ

 .«أَْحنَك الّشاتَْينِ »

ً  الذَّبِيَحةَ  فََرسَ و : النَّْخُع ، وذِلك أَن يَْنتَِهَي بالذَّْبحِ إِلى النَّخاعِ ، وهو الَخْيُط  الفَْرسُ  : قََطع نَخاَعها ، أَو فََصَل ُعنُقََها ، وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : فَْرسا

ْلِب ، ُمتَِّصٌل بالفَقَاِر   .(2)، وقد نُِهَي عن ذِلك  (1)الِّذي في فَقَاِر الصُّ

 : أََخَذه فَدقَّ ُعنُقَه. فَرسهو ءَ السَّبُُع الشَّيْ  اْفتََرسَ و

سَ و ً  الغَنَم فَرَّ ُسَها َظلَّ  ثََر فِيها ِمن ذِلَك ، قال ِسيبََويه :: أَكْ  تَْفِريسا لَُها ، أَي يُْكثُِر ذلك فيها. يُفَّرِ  ويَُؤّكِ

 ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : يَْفِرُسه : ما الفَِريسُ و الفَِريَسةُ و

 الَفرِي ِ خاُفوه َخوحَف الل يحِث ِذي 
 .يَْفِرُسه إِيَّاه : أَْلقَاه له أَْفَرَسهوَ 

تُه. أَْفَرَسهُ فَْرَسةً و  قَبِيَحةً : َضَربَه فَدَخَل ما بَْيَن َوِرَكْيِه وَخَرَجْت ُسرَّ

 : الَمْكسور الظَّْهر ، كالَمْفُزور ، وهو األَْحَدب أَيضاً ، كالفَِريس. الَمْفُروسو

ّم : الفُْرَصةُ ، وهي النُّْهَزةُ ، عن ابن األَْعَرابّيِ ، والصا الفُْرَسةُ و  د فيها أَْعرُف.، بالضَّ

قَبة. الِفْرناسو  : َغليُظ الرَّ

ا َشذَّ من  كِفْرناٍس  ، فَُرانِسٌ  ، كِفْرَدْوٍس : من أَْسَماِء األََسِد ، َحَكاه ابُن جنِّي ، وهو بنَاٌء لم يَْحِكه سيبََويه. وأََسدٌ  الِفْرنَْوسو ، فُعَانِل ، وهو ممَّ

 أَْبنِيَِة الِكتَاِب.

ة : الفََواِرِس  وذو مَّ  : َمْوضٌع ، قال ذو الرُّ

ه  تـــــــــــِ طـــــــــــيـــــــــــ  ازًا لـــــــــــِ تـــــــــــَ بـــــــــــَا جمـــــــــــح  أَمحســـــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــَوهـــــــــــح

َواِرسِ مـــــــــن ذي     بُ  الـــــــــفـــــــــَ ه الـــــــــرِّيـــــــــَ فـــــــــَ و أَنــــــــــح عـــــــــُ دح  تـــــــــَ

  
 : َمْوضٌع آَخُر. الفََواِرس وتَلُّ 

 بُن عاِمٍر : قَبيلتان. ِفَراسو ، بُن َغْنمٍ  فَِراسُ  وكِكتَاٍب :

 : األََسد. الُمْفتَِرسو

 بُن َوائل بن عامر بن َعْمرو بن َكْعب بن الحارث الِغْطِريف. فَّراس بُن َوائٍل ، في األَْزد. قْلت : هو فَّراس وكَكتَّاٍن :

د بُن الَحَسن بن ُغاَلمِ  لَفّي وغيِره.، َشْيُخ الشَّْيخِ الشَّ  الفََرِس  وبالتَّْحريك : مَحمَّ  اطبّيِ ، ُمْقِرٌئ مشُهوٌر ، َسِمع من الّسِ

 .الفََرس : اسم رجٍل من تُّجار َدانِيَةَ ، اسُمه ُموَسى ، كاَن َسِعيٌد جدُّ هذا الُمْقِرِئ يَتََوالّه فقيَل له : ُغالمُ  الفََرسو

ن بُن عبد الُمْنعم ، من أَْهِل بَيٍت بغَْرناَطةَ ، وَولَُده عبُد الُمْنعم قاضيها ، وحِفيده َعْبد الّرحمْ  الفََرس الَخْزَرجّي بن (3)ومَحّمُد بُن عبد الرحيم 

لَفّي.  َحدَّث عن الّسِ
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ز الّصاغانيُّ فيه الفَتَْح أَْيضاً  فِْرسانُ و  ، ومنها أَبو الَحّجاج يُوسُف بُن إِْبَراهيَم األََسديُّ ، َموالهم (4)، بالَكْسر : من قَُرى أَْصبهاَن ، وَجوَّ

 ، َسمَع ُعبَْيَد هللا بَن موَسى وطائفَةً. الِفْرسانيُّ 

ين ، كما قَيََّده ال سانُ فُرْ و ّم ، وقيل بتَثْليث الفاِء ، من قَُرى إِْفِريقيَّةَ ، هكذا نقلَه الّصاغانيُّ ، وهو بإِْعَجام الّشِ َشاطيُّ ، وتََردََّد ابُن ، بالضَّ رُّ

 السَّْمعَانّي في َضْبطه.

د بن ثُون. فَُرْيِس  وأَبو بَْكٍر أَْحَمُد بُن محمَّ ٌد الحافُظ ، ُمَحّدِ  بن َسْهٍل البَّزاُز ، كُزبَْيٍر ، واْبناه عليٌّ وأَبو الفَتْح محمَّ

د بن أَْحَمَد بن عبد هللا القاضي ّمِ وكسر فُوِرس ، ويْعَرف بابن الفُوِرسيُّ  وأَبو الطَّيِّب عبُد هللا بُن محمَّ  ، بالضَّ

__________________ 
 هذيب : متصر ابلقفا.( األصر واللسان وابلت1)
واألصر فاللسان ويف النهاية : ويف حديث عمر ا يف رواية : هن  عن الفرس « متصر ابلقفا فهي أن ينتهي ابلذبح إىل ذلك»( يف التهذيب : 2)

 يف الذبيحة.
 انظر حاشية املطبوعة الكويتية.« عبد الرمحن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 سان ا ابلضم شكاًل ا وقير : ِفرحسان وقيدها ايقوت ابلكسر ا ونقر عن السلفي الضم.( يف التكملة : فـُرح 4)
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 .356الث َقفّي ا مات سنة  (1)الراِء ا َوِدَ َقَضاَء طُوَس ا وَحد ث عن َأيب يـَعحَل  
ث. حيم الفََرسّي ، مَحّدِ  ومحّمد بُن عبد الرَّ

 سابٍق له ، وَولَُده ُموَسى بُن عبد الَمِلك له رَوايَةٌ. لفََرٍس  ، نِْسبَة الفََرسيُّ  وعبُد الَملك بُن ُعَمْيٍر التابعيُّ يقَال له :

ّم عبُد هللا بُن َمْنصور بن إِْبَراهيَم بن علّيٍ   ، من فُقهاِء اليَمن في المائة الّسابعة. الفُريسيّ  وبالضَّ

 يٍِّئ ، على َطريق َخْيبَر.، بالّضّم ، ويْكَسر : َواٍد بَْيَن الَمدينَة وِدياِر طَ  الفُْرسو

ةَ بن َعْوف بن َكْعٍب.  وبالَكْسر فقط : َجبٌَل على ناحيَِة َعَدَن ، على يَْوٍم من النَّْقَرة ، لبَني ُمرَّ

 : قَْريةٌ بمْصَر. فاِرس وُمْنيَةُ 

 .الفاِرسيُّ  وَشْيُخ العَربيَّة أَبو علّيٍ 

 .فَاِرسَ  ةُ َصحيحِ ُمْسلٍم ، َمْشُهوراِن ، إِلى إِْقليمِ ، َراِويَ  الفاِرسيُّ  وأَبو الُحسْين عبُد الغَافر

 ، ذكَره الحافُظ. الفارسيُّ  الَحَسن بن ُمْسِلٍم الّزاهدُ  (2): من قَُرى السََّواِد ، منها أَبو  الفاِرسيَّةُ و

 اُم الَوِلّيِ الصالحِ أَْحَمَد بن ُعْلَواَن ، نَفَعَنا هللا به آميَن.، كيَْنُصر : َمدينةٌ باليََمن على ِستَّة َمَراِحَل من َزبِيَد ، مشهورةٌ ، وبها َمقَ  يَْفُرسو

ُل عن الَجْوَهرّيِ ، والثاني عن أَبي َسعيٍد ، كالِفْنِطيَسة. أَْنفُه:  فِْرِطيَستُهو ، بَضّمِ الفاِء ، الِخْنِزيرِ  فُْرُطوَسةُ  : [فرطس]  ، األَوَّ

 ، عن ابن َعبّاٍد. قَِضيبُه : فِْرِطيَستُهو فُْرُطوَستُه أَو

 : الفَْيَشلَةُ. الِفْرِطيَسةُ  قال الَجْوَهرّي :و

 ، أَي فَْيَشلَتَه. فِْرِطيَستَه َمدَّ  ، إِذا فَْرَطَس فَْرَطَسةً  : َمدُّه إِيّاه ، يقَال : الفَْرَطَسةُ و

قاَل و ، وتَبعَه المَصنُِّف ، والصَّواب عنه : األَْنُف العَريُض. (3)، هكذا نَقَلَه الّصاَغانيُّ عن ابن دَرْيٍد  ، بالَكْسر : العَِريضُ  الِفْرَطاسو

 : األَْرنَبَةُ. الِفْرِطيَسةُ  األَْصَمعيُّ :

 َحِميُّ األَْنِف. َمنِيُع الَحْوزةَ  هو أَي والِفْنِطيَسة واألَْرنَبَة ، ِفْرِطيَسةال َمنِيعُ  يقَاُل : إِنّهو

 ، عن ابن َعبّاٍد ، َجْمُع فُْرُطوٍس. : الَكَمُر الِغاَلظُ  الفََراِطيسو

 ، كَجْعفَر : ة ، ببَْغَداَد ، منها أَْحَمد بُن أَبي الفَْضل المْقرُئ. فَْرَطسُ و

َواب فيها بالقَاف  بهاٍء : قَْريَةٌ بمْصَر. ، فَْرَطَسةُ و  كما سيأْتي أَْيضاً ، والفاُء تصحيف. (4)قلُت الصَّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وممَّ

 ، إِذا َمدَُّهَما. فَْرَطسَ  ْرُطوُمه ، وقد، بالّضّمِ : قَِضيُب الِفيِل. وقيَل : خُ  الفُْرُطوس

 * ومما يستدرك عليه :

 : اسُم َجزيرةٍ بالصَّعيد ، وقد أَهمله الَجَماعةُ. فََراِقسُ  : [فرقس]

 * ومما يستدرك عليه :

ّم ، فُْرقُوسْ   ، بالكسر : ُدعاُء الَكْلِب ، لُغَةٌ في القاف ، كما َسيَأْتِي. فِْرِقسْ و ، بالضَّ

 األَْحَمُق النَِّهايَةُ  ، بالفَتْح ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، ونَقَل الّصاَغانيُّ عن أَبي َعْمٍرو ، وفي اللَِّسان عنه ، وَعن الفَّراِء قاال : هو الفَْسفَاس : [فسس]

هما لفظة  فيه. ، وليس في نَّصِ
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  ، وَسيَأْتي أَيضاً في القاف مع السين والقاف مع الشين.، نقلَه الّصاَغانيُّ  من السُّيوف : الَكَهامُ  الفَْسفاسُ  قاَل غيُرهما :و

يح ، وقال ابُن َعبّاٍد : قيل : أَْخَضرُ  نَْبتٌ  : الفَْسفَاسُ و  ، له َزْهَرةٌ بَْيَضاُء يَْنبُُت في َمَسايِِل الماِء. َخبيُث الّرِ

تَْيِن. فُُسسٌ  ج ، وهو قَوُل أَبي َعْمٍرو ، البََدنِ  الضعيفُ  الضَّعيُف العَْقل أَو ، كأَميٍر : الفَِسيس قال ابُن األَْعَرابّيِ :و  ، بضمَّ

 يُؤلَُّف بَْعُضها : أَْلَواٌن من الَخَرز الفَُسْيِفَساءُ  قال اللَّْيُث :و

__________________ 
 ( يف اللباب : أيب علي الثقفي.1)
 مسلم بن ا سن بن أيب اجلود.« : الفارسية»( يف معجم البلدان 2)
 .386/  3( اجلمهرة 3)
 ابلفاء والقاف يف ترمجتا مستقلتا.« قرطسا»و « فرطسا»( ورد يف معجم البلدان 4)
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َثُر َمن يـَت خذه َأهر الشــام. وقا  اأَلزحَهرِي  : تـُرَك ب يف ِحيطان البُيوِت منح داِخرٍ  ِإىل بـَعحٍ  مثُّ  و ٌر ا وَأكح  ا كبَن ه نـَقحٌش ُمصــَ
 َأو رومي ٌة. لي  بَعَريبٍّ ا الُفَسيحِفَساءُ 

ْطبَة ، بالصاد ، الِفْصِفَصة ، بالَكْسر ، لغةٌ في الِفْسِفَسةُ و بتان ، فارِسيَّتُهما إِْسبْست  للرَّ  .(1)، والّصاد أَْعَرب ، وهما معَرَّ

 ، عن الفَّراِء. لُْعبَةٌ لَُهم ، بالفتح : الفَْسفَسىو

 * ومما يستدرك عليه :

رُ  الِفْسِفسُ   ، قاله اللَّْيث ، وأَْنَشد : بالفَُسْيِفَساءِ  ، كِزْبِرٍج : البْيُت الُمَصوَّ

ِف ِ كَصوحِت الرَيَاَعة يف   الحِفسح
 ، بالتَّْشديد : بَلٌَد ، قال : فَسَّىو

ر   (2)وَدرَاَب َجلحٍد  َفس  منح َأهح
، وإِنََّما َشدَّده الشاعُر َضرورةً ، فَمَحلُّ ِذْكره الُمْعتَّل ، وإِنََّما َذَكْرتُه هنا ألَْجِل التَّْنبيه هكذا نَقَلَه صاحب الِّلسان ، وهو َمْشُهوٌر بالتَّْخفيف 

 عليه.

د بن إِبراهيَم الُجْرجانّيِ   .(3)لى تعا هللارحمه، وأَبو المَظفّر َسْهِل بُن الَمْرُزبان بن فُسَّةَ ، بالّضّم ، األَْسوارّي ، عن أَبي عبد هللا محمَّ

 تعالى. هللارحمه، كعاَُلبٍط : البَقُّ ، نقله شيُخنَا  الفَُسافِسُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 : لُغَةٌ في الفُْسَطاط ، نقله شيُخنَا عن التَّوشيح. الفُْسَطاس : (4) [فسطس]

مِّ  فُْطُرسٌ  : [فطرس] ، هكذا أَْوَرَده أَبو تَّماٍم في أَْشعَاره ،  فُْطُرٍس  َرُجل ، ومنه نَهرُ  ، أَهمله الَجْوَهريُّ وصاحب اللَِّسان ، وهو اْسمُ  ، بالضَّ

 وكذا أَبو نَُواٍس ، حيث قاَل :

ُرٍس و  طـــــــــح ر فـــــــــُ نح هنـــــــــَح و زحَن مـــــــــِ د فــــــــــَ َن قـــــــــَ حـــــــــح بـــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــح

د س ُزورُ و     ت املـــــــــــــقـــــــــــــَ يـــــــــــــح  هـــــــــــــن  عـــــــــــــلـــــــــــــ  الـــــــــــــبـــــــــــــَ

  

ز َة هـــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــٍم  ان غـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ـــــــــــــر كـــــــــــــح َب ابل ـــــــــــــِ َوال  طـــــــــــــَ

ورُ و     قــــــــــــُ نِّ شــــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــِ ا مــــــــــــنح حــــــــــــاجــــــــــــِ َرمــــــــــــَ  ابلــــــــــــفــــــــــــَ

  
ْملَة ، وهذا هو المشهور ، وهذا النَّْهرُ  فُْطُرٍس  أَبي : نَهرُ  يقالو ، ويَُصبُّ في  مْخَرُجه من َجبٍَل قُْرَب نابُلُسَ  من أَْرِض فِلَْسطيَن ، قُْرَب الرَّ

، وَرثَاُهم  132نة ِدينَتَْي أَْرُسوف ويَافَا ، به كانَْت َوْقعَةُ عبد هللا بن علّيِ بن عبد هللا بِن َعبّاٍس ببَنِي أَُميَّةَ ، فقَتَلَُهم في سالبَْحر اْلِمْلح بَْيَن مَ 

 العَْبِلّي َموالُهْم في قََصائَِد منها : (5)َعْبُد هللا 

ِ و  اح يــــــــــــــــَ َوتح  (6)ابلــــــــــــــــز ابــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ وٌس ثـ نــــــــــــــــفــــــــــــــــُ  نــــــــــــــــُ

هـــــــــــــــــــح و     نـــــــــــــــــــَ َر  بـــــــــــــــــــِ ُرسِ ِر َأيب ُأخـــــــــــــــــــح طـــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــــُ

  

مح  تح هبــــــــــــــــــــــِِ وحٌم َأانخــــــــــــــــــــــَ  َأولــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــَ

عــــــــــــــــــِ ِ     تــــــــــــــــــح ٍن مــــــــــــــــــُ نح َزمــــــــــــــــــَ ُب مــــــــــــــــــِ وائــــــــــــــــــِ  نــــــــــــــــــَ

  
 وقال الُمَهلَّبِيُّ : ويُقَاُل : إِنّه ما اْلتَقَى عليه َعْسَكراِن ِإال ُهِزَم الَمْغِربِيُّ ِمْنَها.

 ، عن ابن َعبّاٍد. ِجْلُد َغْيِر الذَِّكيّ  : الفَْطَسةُ و ، قاله اللَّْيُث. : َواِحَدتُه الفَْطَسةُ و : َحبُّ اآلس ، الفَْطسُ  : [فطس]

ْذتُه يقُْلَن : ، كما تَْزُعم العََربُ  َخَرَزةٌ لهم للتَّأِْخيذ : الفَْطَسةو  * بالثَُّؤبَا والعَْطَسة.بالفَْطَسة (7) أَخَّ
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 وك ، قال الّشاعُر :بقَْصر الثَُّؤبَا ، ُمَراَعاةً لَوْزِن الَمْنهُ 

ن  و  ٍر هلــــــــــــَُ بــــــــــــَ َن مــــــــــــنح قـــــــــــــَ عــــــــــــح ةٍ مجــــــــــــَ  طحســــــــــــــــــــــــــَ   فــــــــــــَ
مِ و     ظـــــــــــــَ نـــــــــــــح

َ
اًل يف املـــــــــــــ ابـــــــــــــَ قـــــــــــــَ يـــــــــــــِ  مـــــــــــــُ  الـــــــــــــد رحَدبـــــــــــــِ

  
،  فَِطسَ  واْنخفَاُضها. وقد األَْنِف في الَوْجهِ  قَصبةِ  اْنِفراشُ  : الفََطسُ  واْنتَشاُرَها. أَو واْنخفاُضها بالتَّْحريك : تَطاُمُن قََصبَِة األَْنفِ  ، الفََطسُ و

كةً  الفََطَسةُ  واالْسمُ  ، الفْطسُ  ، والَجْمع فَْطساءُ  هيو ، أَْفَطسُ  كفَِرَح ، والنَّْعتُ   ، ألَنََّها كالعَاَهة. ، ُمَحرَّ

ً و  كَطفَس ، ماتَ  ، من َحّدِ َضَرب : فََطَس يَْفِطُس فُُطوسا

__________________ 
 ت الباء يف اللسان ابلفتح ويف التكملة ابلكسر وكال ا ضبرت قلم.( ضبط1)
 ( يف اللسان : ودرا ِبرد.2)
 ابلفتح والقصر. قا  : وعندهم بسا ابلباء. قا  االصطخري : وأما كورة درا ِبرد فإن أكرب مدهنا َفَسا.« َفَسا»( قيدها ايقوت 3)
 ضمن مادة فس  فجعلناها مادة مستقلة وأخرانها إىل موضعها..« .. والفاف  كعالبرت»( جاءت املادة قبر قوله : 4)
 .«إبراهيم»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 .«وابلرابيا»وابألصر « الزابيا»( عن معجم البلدان 6)
 ( ضبطت ابلتشديد عن اللسان وضبطها يف القاموس ابلتخفيف وكال ا ابلقلم.7)
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 وطاِفٌ  ا وقير : ماَت من غرِي داٍء  اِهٍر ا وأَنشد ابُن اأَلعرايّب : فَاِط ٌ  فهو
ُُ  يـَرحبُوَع الَفاَلِة   فَاِطَساَترتح

يسُ و يٍت : الِمْطَرقَةُ العَظيَمةُ  ، الِفّطِ يس. كِسّكِ  ، وقد َطَرَق الَحدَّاُد الَحِديَد بالِفّطِ

 ، قاله ابُن ُدَرْيٍد. أَو ُروميَّة أَو ُسْريانيَّةٌ  أَْيضاً ليس بعربّيٍ َمْحٍض ، فَْطَسةو

يسُ  وقيَل :  : الفَأُْس العَظيمةُ. الِفّطِ

يسةُ و يَستُه أَو ، والنُّوُن زائدة ، كالِفْنِطيَسة بالَهاِء : أَْنُف الِخْنِزير ، ، الِفّطِ  أَْنفُه وما َوااله. : ِفّطِ

يَسةُ و بَاع : الِفّطِ ، هكذا في سائر أُُصوِل القاموس ، والِعبَارةَ َمأُْخوَذةٌ من نَّصِ أَْحَمَد بن  َشفَةُ اإِلْنساِن وِمْشفٌَر َذواِت الُخّفِ وَخَراطيُم الّسِ

ه : باع : الَخْظُم والُخْرُطوُم ،  الِمْشفَر ، وهي الشَّفَةُ من اإِلْنَسان ، ومن َذوات الُخّفِ : الفََطَسةُ  يَْحيَى ، وفيه مَخالَفةٌ ، فإِن نَصَّ ، ومن الّسِ

يَسة . فليَس فيه ما يَدلُّ على إِْطالقِ الِفْنِطيَسة ومن الِخْنِزير : على الِمْشفَر والَخَراِطيم ، وإِنََّما أَتَى بما بَْعَد َشفَِة اإِلْنَسان اْستْطراداً ،  الِفّطِ

ْل.  وإِيضاحاً للُمْبَهم ، فتَأَمَّ

ً  كفَطََّسه ، عن ابن َعبّاٍد ، : قالَها في َوْجِهه يَْفِطُسه بالَكلَمة فََطَسهو  .تَْفِطيسا

ً  الَحِديدَ  فََطسَ و يس َضهَعرَّ  : يَْفِطُسه فَْطسا  ، أَو َطَرقه. بالِفّطِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

كةً : َمْوِضعُ  الفََطسُ   من األَْنِف. الفََطِس  ، ُمَحرَّ

 : َصِغيَرةُ الَحّبِ الِطئَةُ األَْقَماعِ. فَْطساءُ  وتَْمَرةٌ 

 : ِشدَّةُ الَوْطِء. الفَْطسُ و

ْوا ً  وقد َسمَّ  ، ُمَصغَّراً. فَُطْيسا

 : قَبِيلَةٌ بالَمْغِرب. الفُْطيِسيّ  وبَنُو

 ، َسِمع أَبا َعِلّيِ بن الَمْجبُوب. الَمْفُطوِس  وَصَدقَهُ بن أَبي بَْكِر بِن أَبي غاِلِب بن

 عن كذا : أَْوقَْمتُه ، وكذلك ِإذا َضَرْبتَه ، قاله ابُن َعبّاد. فََطْستُهو

األَْفعَى ، وأَْنَشَد ابُن  ، كما نَقَلَهُ عنه الّصاغانِيُّ ، وفِي الّلساِن : الَحيَّةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : الفاُعوسُ  : [فعس]

 األَْعَرابِّيِ :

يــــــــــــــــُ   مــــــــــــــــِ ري حِت ايلــــــــــــــــَ وحِت مــــــــــــــــا عــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــح

ُم و     ُك اأَلرقــــــــــــــَ لــــــــــــــِ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ وسُ قــــــــــــــد يـ اعــــــــــــــُ ــــــــــــــفــــــــــــــَ  ال

  
 .الفُْعسُ  َعبّاٍد : جْمعُهوقاَل ابُن 

ى فَاُعوساً. الَكَمُر. والدَّاهيَةُ  : الفَاُعوسُ و جال يَُسمَّ . الَوِعلُ  : الفَاُعوسُ و من الّرِ  ، نقَلَه الّصاغانيُّ

ازُ  : الفَاُعوسو من  اموس ، وفي التَّْكملَة : الفَْدُم الَمتينُ ، هكذا في سائر أُصوِل الق الفَْدُم الثَّقيُل الُمِسنُّ  : الفَاُعوسو الَّذي يُْشَرب فيه. (1) الُكرَّ

.من ُكّلِ َشيْ  الفَاُعوس وال يْحتَاُج إِليه ، ثّم َرأَْيُت ابَن َعبّاٍد قال :« ُكلِّ »، وليَس فيَها لفظ  ُكّلِ الدَّوابِّ   ٍء من الّدواّبِ : الفَْدُم الثَّقيُل الُمِسنُّ

ى به أََحُد الُماَلعبيَن بالُمَواَغَدة ، وهي لُْعبَةٌ لَُهم ، يَجتمُع نَفٌَر فيَتَ  لُْعبَةٌ لَُهْم. : الفَاُعوسو ح به الّصاَغانيُّ أَنَّه يَُسمَّ ْوَن بأَْسَماَء.والذي َصرَّ  َسمَّ

 ، قاَل ُحَمْيُد بن األَْرقَط : بَهاٍء : الفَْرُج ؛ ألَنََّها تَْنفَِعُس ، أَي تَْنفَِرجُ  ، الفَاُعوَسةُ و

رحَدُ  كــــــــــــــــــــبَ  ه اخلــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــَ ا ُذر  عــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــ َ

بـــــــــــــــيـــــــــــــــُت     اتـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ وســـــــــــــــــــــــــــــَ رُ  فـــــــــــــــاعـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ   َ َل
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 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : نَاٌر أَو َجْمٌر ال ُدخاَن له. الفَاُعوَسةُ 

. فاُعوسٌ  وَداِهيَةٌ   : َشديَدةٌ ، قال ِريَاٌح الَجِديسيُّ

ِديـــــــــــــــــــــــِ   نح جـــــــــــــــــــــــَ َك مـــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــــــُ ئـــــــــــــــــــــــح  جـــــــــــــــــــــــِ

ِد     يـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ؤح ُ
وسِ ابملـــــــــــــــــــــــــــــــــ اعــــــــــــــــــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

َد  بـََناِت ا ُوسِ   ِإحح

 : اسم َرُجٍل نُِسَب إِليه الَمْسِجُد ببَْغَداَد. فَاُعوسٌ و

ُجُل وَغيُره فَقَسَ  : [فقس] ً  الرَّ  ، وقيل : ماَت فَْجأَةً. َماتَ  ، ِمن َحّدِ َضَرب : يَْفِقُس فُقُوسا

ً  الطَّائُِر بَْيَضه فَقَسَ و  وأَْخَرَج ما وفََضَخَها َكَسَرَها : فَْقسا

__________________ 
 ( الكراز : القاروة ا وضبطت يف التكملة ابلفتح والتشديد.1)
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ا أَيضاً. ِفيها ا َأوح أَفحَسَدَها  ا والصاد لَُغٌة فيه ا وهو َأعحَل  ا وسيبحيت له ابلشِّ
 ، عن ابِن َعبّاٍد. الَحيََواَن : قَتَلَه فَقَسَ و

 قََمه.َعِن األَْمِر : وَ  فَقََسهو

أَو الصَّواُب في الثَّالِث  بُشعُوِرِهما وُرُؤوِسهما ، أَي يَتََجاَذباِن ، ِكالُهما عن اللِّْحيَانِّيِ  يَتَفَاقَسانِ  فاُلناً : َجَذبَه بَِشعَِره ُسْفالً ، وُهما فاُلنٌ  فَقَسَ و

ّدِ على الَجْوَهِرّي ،  األَِخيَرة تَْقديُم القَاف. تَبَعاً للّصاغانِّيِ حيُث قال : وقد اْنقَلَبَْت هذه اللُّغةُ على الَجْوَهِرّيِ. قلُت : وسيَأْتِي فيه إِيماٌء إِلى الرَّ

ْل.« ق ف س»في   أَّن اللِّْحيَانِيَّ َرَوى هَذا الَحْرَف بالَوْجَهْيِن ، فال انِقالَب وال َخطأَ ، فتأَمَّ

 ، وُوِجَد في بَْعض نَُسخِ الَجْمَهَرةِ بتقديم القاِف. (1)تََّشنُّجِ ، قالَه ابُن ُدَرْيٍد َشبِيهٌ بال كغَُراٍب : داٌء في الَمفَاِصلِ  ، الفُقَاسُ و

يُخ الشَّاميُّ ، أَي ، الفَقُّوسُ و ونَه الَّذي يقَال له : كتَنُّوٍر : البِّطِ يُخ الِهْنديُّ ، لغةٌ مْصريّة ، وأَْهُل اليََمن يَُسمُّ ، هكذا نقلَه  الَحْبَحب البِّطِ

. ولم يَْذُكر أَنَّها لُغَةٌ ِمْصريَّة الصّ   وأَْشبَاهه.« فيدس»هنا مع ِذْكرَها في  (2)اَغانيُّ

ِد بن يُوسَف  كقَابوس : د ، بمْصرَ  ، فَاقُوسُ و ُد بُن البَْدِر َحَسِن بن َسْعِد بن مَحمَّ يِن مَحمَّ َشْرقيَّها ، على أَْربَعٍَة وخمسين ميالً ، منها ناِصر الّدِ

بَْيريُّ القَُرشيُّ  ْحنَة و الفاقُوسيُّ  بن َحَسٍن الزُّ ْحمن ، َحَضَر على التَّنُوخّيِ ، وابن الّشِ الِعَراقّيِ والَهْيتَمّيِ ، وتُُوفَِّي سنةَ ، وَولََداه : التَِّقيُّ عبد الرَّ

ٌد اْبنا عبد  863، والُمِحبُّ محّمد ، َسِمَع على الِعَراقّيِ والَهْيتَمّي وابن أَبي الَمْجد ، والتَّنُوخّيِ ، وتُُوفَِّي سنة  864 ٌد ومَحمَّ ، وَحِفيداه : مَحمَّ

ن َسِمعَا َختَْم البَُخارّيِ في الّظاه  ريَّة.الّرْحمن ، ممَّ

 كُزبَْيٍر : َعلٌَم. ، فُقَْيسٌ و

الفَخُّ ،  فَقََسه ، وقد (3)فيَْفَسُخ ُعنُقَه ويَْعِقُره  يَْنفَِقس علَى الطَّْير ، أَي يَْنقَِلب الَّذي العُوُد الُمْنَحنِي في الفَّخِ  كِمْحَراٍب ؛ الِمْفقَاس قاَل النَّْضر :و

 .فَقََستْ  ءٌ  َطَرفاُهَما في الفَّخِ ، وتُوَضُع الشََّرَكةُ فَوقَُهَما ، فإِذا أَصابَُهَما شيْ : ُعوَدان يَُشدُّ  اْلِمفَقَاس وقال غيُره :

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، إِذا َوثَب. فَقَسَ 

ً  ءَ الشَّيْ  فَقَسَ و  : أََخَذه أَْخَذ اْنتَزاعٍ وَغْصٍب. فَْقسا

َعلٌَم ُمْرتََجٌل  بن ُخَزْيَمةَ بن ُمْدرَكةَ ، أَبُو َحّيٍ من أََسد بن َعْمرو بن قُعَْين بن الحارث بن ثَْعلَبَةَ بن ُدوَداَن : بُن َطِريف فَْقعَسُ  : [فقعس]

 وُمْنِقذ وَحْذلَم ، وِلُكّلٍ َعِقٌب. (5)وِدثَار ونَْوفَل  (4)، قال األَْزَهِريُّ : وال أَْدِري ما أَْصلُه في العََربِيَِّة. قلُت : وهو أَبُو َحْجَواَن  قِياِسيٌّ 

ُت بُكّلِ  : هو (6)، أَْهَملَه الَجَماعةُ ، قال الدَِّميِريُّ في َحيَاةِ الَحيَواِن  ، كعََملٍَّس  الفَقَنَّسُ  : [فقنس] طائٌِر َعِظيٌم ، بِمْنقَاِره أَْربَعُون ثَْقباً يَُصّوِ

عالَُم يَأْتِي إِلى رأِْس َجبٍَل فيَْجَمُع ِمن الَحَطب ما َشاَء ويَْقعُد يَنُوُح على نَْفِسه أَْربَِعيَن يَْوماً ويَْجتَِمع إِليه ال األَْنغَام واألَْلحاِن العَجيبة الُمْطِربَة ،

ناٌر ، ويَْحتَرُق الَحَطُب والطَّائُِر ، ويَْبقَى ثُمَّ يَْصعَُد َعلَى الَحَطب ، ويَُصفُِّق بَجناَحْيِه ، فتَْنقَِدُح ِمْنه  بُحْسن َصْوته يَْستَمعُوَن إِليه ويَتَلَذَّذُونَ 

فاءِ  ُن منه طائٌِر ِمثْلُه ، َذَكَره ابُن سينا في الّشِ  : (7)، فالعُْهَدةُ َعلَْيه ، وقد َذَكُروه في َشْرحِ قوِله  َرَماداً فيَتََكوَّ

 ال ِذي حاَرِت الرَبِي ُة ِفيهو 
ِل وَحَواِشيه ، وكأَنَّه َسقََط من نُْسَخِة َشيِخنَا فنََسب الُمَصنَِّف إِلى القُُصور ، وهو كما تََرى ثابُِت في سائر بيُت التَّْلِخيِص ، وَشْرُحه في الُمَطوَّ 

 النَُّسخ.

تَه بِمثِْل ما َذَكرها الدَِّميريُّ ، وزاَد : فإِذا َسقَط الَمَطُر َعلَى ذلِ  (8)وقال القَْزِوينيُّ : هو قِْرقِيس  َمادِ ، ثّم َذكر قِصَّ  ك الرَّ

__________________ 
 .37/  3( اجلمهرة 1)
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 ولعله يعين أن صاحب القاموس مل يذكر ذلك.« لغة مصرية»( ورد يف التكملة أهنا 2)
 .«يعتفره»( يف اللسان والتكملة : 3)
 جحوان بتقدمي اجليم عل  ا اء. « :جحو»ويف القاموس  195( كذا ابألصر ومجهرة ابن حزم ص 4)
 .«نوفر»ن املطبوعة الكويتية وابألصر ( ع5)
 ( عند الدمريي : قوقي .6)
 .287/  2ابختالف العبارة. وعجائب املخلوقات للقزويين عل  هامش حياة ا يوان  267/  2( انظر حياة ا يوان للدمريي 7)
 ( يف عجائب املخلوقات املطبوع : قوقي .8)
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رتَاِ .تول َد ِمنحُه ُدوٌد مثّ تـَنحُبُت له  َعُر كِفعحِر اأَلو   من اَ كِّ واالحح اً ا فَيفح ِنَحٌة ا فَيِصري َطريح  َأجح
جاِل ، وعن اللَّْيِث : هي الَحريصُ  ، كَجْعفٍَر : الفَْلَحسُ  : [فلحس]  .فَْلَحَسةُ  ِمن الّرِ

 .فَْلَحسٌ  أَيضاً : الَكلبُ و

.الدُّبُّ المُ  : الفَْلَحسُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و  ِسنُّ

 ، نقلَه ابُن ِسيَده. َمْن يَتََحيَُّن َطعَاَم النَّاِس  في الَمثَِل : الفَْلَحسُ  عن أَبي ُعبَْيٍد :و

ونَصُّ الَجْوَهرّيِ :  قَتِِه.كاَن إِذا أَْعِطَي َسْهَمه ِمن الغَنِيَمِة سأََل َسْهماً الْمَرأَتِه ثُّم لنا ، َزَعُموا أَنَّه َشْيبَانَ  بَنِي َرُجٌل َرئِيٌس من : الفَْلَحسُ  قيل :و

ه وُسْؤَدِده ، فإِذا أُْعِطيَه َسأََل الْمرأَتِه ، فإِذا أُعْ   أَْسأَُل منْ »فقَالُوا :  ِطيَه سأََل لبَعيِره ،كان يَْسأَُل َسْهماً في الَجْيِش وهو في بَْيتِه ، فيُْعَطى ِلعّزِ

 أَي ال يَُكوُن ابنُ  (1)« العََصا من العَُصيَّةِ »وفي ابنِه زاهٍر قِيل  .«فَْلَحٍس  أَْعَظُم في نَْفسه ِمنْ »قَولُهم : ، وُضِرَب به الَمثَُل ، وكذا « فَْلَحٍس 

 إِالَّ ِمثْلَه. فَْلَحٍس 

ْسحاءُ  ، الفْلَحَسةُ و اُء : بَهاٍء : الَمْرأَة الرَّ غيَرةُ العَُجِز. : فَْلَحسٌ  ، قاله اللَّْيُث ، وزاَد الفَرَّ  الصَّ

. ، بالَكْسِر : القَبيُح السَِّمجُ  الِفْلَحاسُ و  ، نقله الّصاَغانيُّ

جُل : مثْلُ  تَفَْلَحسَ و  تََطفََّل. الرَّ

ا يْستَْدَرك عليه :  وممَّ

. الفَْلَحس  : الّسائُل الُمِلحُّ

ً  كَسفَْرَجٍل : أَُكوٌل ، َحكاه ُكراع ، قال ابُن سيَده : وأَُراه،  فَلَْنَحسٌ  وَرجلٌ   .فَْلَحسا

 : العَريُض ، كما في العبَاب. الفَْلَحس وقال أَبو عبَْيَدةَ :

 ، كَكتَّاِن. فاَلَّسٌ  ، وبائعه فُلُوسٌ  في الَكثير :و ، أَْفلُسٌ  في القلَّة ج َمْعروٌف ، م ، بالفَتْح : الفَْلس : [فلس]

 (2)قال ابُن دَرْيٍد ووفي بَْعض النَُّسخ : الِجْزَمة ، بَدل الِجْزيَة ، وهو َغلٌَط.  .«في العنُق» ، ونَصُّ التَّْكملَة : َخاتَُم الِجْزيَة في الَحْلق : الفَْلسو

عليَّ بَن أَبي طالٍب َرضَي هللا تَعَالَى عنه ، فَهَدمه وأََخَذ  وسلمعليههللاصلىفي الجاهليَّة ، فبَعََث النبيُّ  لَطيِّئٍ  كان بالَكْسر : َصنَمٌ  ، الِفْلس :

 .(4)أَْهَداهَما إِليه ، وهما ِمْخَذٌم وَرَسوٌب  (3)السَّْيفَْين اللََّذْين كان الحارُث بُن أَبي َشِمر 

 : (5)اَلبةَ الّطابخّيِ ، وبه فَسَّر أَبو َعْمٍرو قوَل أَبي قِ  بالتَّْحريك : َعَدُم النَّْيل ، الفَلَسو

هـــــــــــا  بـــــــــــ  وِ  وحـــــــــــُ تـــــــــــُ ب  الـــــــــــقـــــــــــَ ب  مـــــــــــا حـــــــــــُ  اي حـــــــــــُ

ـــــــــَ ٌ     ل ـــــــــَ ب   فـ َك حـــــــــُ ـــــــــح ب نحصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــُ اَل يـ ـــــــــَ ـــــــــِ ُ ف ل فـــــــــح  مـــــــــُ

  
 أَْفلَسَ  «فهو أََحقُّ به أَْفلَسَ  َمْن أَْدَرَك مالَه عْنَد َرُجٍل قد»في الحديث : وبَْعَد أَْن كاَن ذا َدَراِهَم ،  فُلُوٍس  ، أَي صاَر ذا أَْفلَسَ  من مأُْخوذٌ 

جُل ، ً  إِذا لَم يَْبَق له ماٌل ، كأَنََّما صارْت َدَراِهُمه الرَّ جُل ، إِذا صار أَْصَحابهُ ُخبَثَاَء ، وأَْقَطَف : صاَرْت  فُلُوسا وُزيُوفاً ، كما يقَال : أَْخبََث الرَّ

جُل : صاَر إِلى حاٍل يُْقَهر َعلَْيَها  فَْلسٌ  ليَس َمعه فيها ؛ بَحْيُث يقَالُ  إِلى حالٍ  صار يَُراد بالَحديث : أَنَّه أَو دابَّتُه قَُطوفاً. ، كما يقَال : أَْقَهَر الرَّ

 ، وأََذّل الرُجُل : صاَر إِلى حاٍل يَُذلُّ فيها.

ً  ، وفي التَّْهذيب : الَحاِكُم ، القاِضي فَلََّسهو  .أَْفلَسَ  اس : نَادى عليه أَنّه، وفي التْهذيب واألَسَ  بإِْفالسهِ  َحَكمَ  : تَْفليسا

 ، نقَلَه الّصاَغانيُّ ، وقال في العبَاب : وقد َوَرْدتُه. قْلُت : هو في َطِريق َعَدَن. د ، باليََمن ، هكذا بصيغة الَجْمع : َمفَاِليسُ و

ة ، وَمن فَتح ، فيكوُن على َوْزن ِفْعِليل ، وتُْجعَُل التَّاُء أَْصليَّةً ؛ ألَنَّ الَكلَمةَ ُجْرِجيَّةٌ وإِن َوافَقَْت أَْوَزاَن العََربيَّ  وقد تُْكَسر (6)، بالفَتْح  تَْفِليسو

ة : هللارحمهالتاَء َجعل الَكلمةَ َعربيَّةً ، ويكون عْنَده على َوْزن تَْفِعيل ، نَقلَه الّصاَغانيُّ ، وقد َذَكره المَصنُِّف  الً ، ونََسب الَكسَر إِلى العامَّ  أَوَّ

 ، وَسبََق له أَنَّهُ  د
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__________________ 
 .«الفضة من الفضة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .38/  3( اجلمهرة 2)
 ( ضبطت عن مجهرة ابن حزم بفتح فكسر ا ضبرت قلم.3)
 ( ذكر ا علقمة بن عبدة بقوله :4)

ــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــا  ــــــــــــي ــــــــــــد عــــــــــــل  مــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــر ابد حــــــــــــدي

وبُ      عـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــوٍف  ـــــــــــــــــذٌم ورســـــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ونســـب يف شـــرح ديوان « قا  املعطر اهلذد ا ويرو  أليب قالبة أيضـــاً  قوله : قو  أيب قالبة ا قا  يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 5)
  قالبة.اهلذليا أليب قالبة. ويف اللسان نسب للمعطر اهلذد وهبامشه أنه أليب

 ( قيدها ايقوت نصاً بفتح أوله ويكسر.6)
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تاَن ا بـَيحَنه وبَا قَالِيَقاَل ثالثُوَن فـَرحَسخاً ا ا وَسَبَ   عثحَماَن رِضَي   تـََعاىَل عنه أَمري املؤحمِناَ  افتُِتَح يف ِخاَلَفة َقَصَبُة ُكرحُجسح
وَريحن ا ومَح اَماهُتَا تـَنحبُ  نِّف َأن  عليها ســـــُ ِليســـــي   ومنه ُعَمَر بُن بـُنحدارٍ  ُض ماًء حارنا بغرِي انٍر اللمصـــــَ َأمححَد  (1)ا وأَبو  الَققيهُ  الت فح

َحدُِّث.
ُ
 حامُد بُن َيوسَف بن اُ َساح الت غحليب امل

 َعلَى ِجْلِده لَُمٌع كالفُلُوِس. ، إِذا كان اللَّوِن ، كُمعَظَّمٍ  ُمفَلَّسُ  ءٌ َشيْ  يقال :و

ا يْستَْدَرك عليه :  وِممَّ

جَل ، إِذا َطلَْبتَه فأَْخَطأَْت َمْوضعَه ، وهو أَْفلَْستُ   ، قاله أَبو َعْمٍرو. اإِلْفالسو الفَلَس الرَّ

. ولَقَد أَْبَدَع الَحريريُّ حيُث قال : َصلَّْيُت  ِمْفالٍس  َجْمع ُمْفِطر ، أَو َجْمع (2)، كَمفَاطيَر  ُمْفِلٍس  : اسُم َجْمع َمفَاِليسُ  وقَومٌ  َمْخَشريُّ ، قاله الزَّ

 .َمفَاِليس ، مع ُزْمَرةٍ  تَْفليس الَمْغرَب في

 من ُكّلِ َخْيٍر. فَِلسٌ  وفاُلنٌ 

 َشديٍد. فَلٍَس  وَوقَع في

 .أُفَْيِلس ، مالَه إِالّ  ُمفَْيِلس وهو

ْيَرفيُّ الحافُظ ، روى عنهُ البَُخاريُّ وُمْسِلٌم. (3)، كَشدَّاٍد ، اشتهَر به أَبو َحْفٍص َعْمرو  سُ الفاَلَّ و  بُن علّي الصَّ

،  ، كِقْرطاٍس وِجْرَدْحٍل وِزْنبِيٍل : الَكَمَرةُ الغَليَظةُ  الِفْلِطيسو اْلِفْلَطْوسو الِفْلَطاس ، أَهملَه الَجْوَهريُّ ، وقال أَبو َعْمٍرو : اْلِفْلطاس : [فلطس]

ً  وقيل العَريَضةُ   ، وأَنَشَد للّراجز يَذُكر إِبالً : أَْو َرأُْسها إِذا كان َعريضا

َدرح  ااًن َذا غـــــــــــــَ كـــــــــــــَ ِدي مـــــــــــــَ ـــــــــــــح َن ابألَي طـــــــــــــح بـــــــــــــِ  لـــــــــــــَح

اِت     ـــــــــَ ـــــــــب ي غـــــــــِ
ُ
رَت املـــــــــ ـــــــــح ب ـــــــــ خـــــــــَ ي اَلطـــــــــِ ـــــــــَ رح  ف مـــــــــَ ـــــــــكـــــــــَ  ال

  
 َكَمِر الُمغيبَاِت.ال فاََلِطيِس  أَي َخْبطَ 

 ، وهو َرْوثَةُ أَْنِفه. َخْطُم الِخْنِزيرِ  ، بالَكْسر : الِفْلِطيَسةُ و

. اتََّسَع. ، إِذا أَْنُف اإِلْنَسانِ  تَفَْلَطسَ  : (4)قال ابُن دَرْيد و  نَقَلَه الّصاَغانيُّ

ه َعَربيَّةٌ. الفَلَْنقَس : [فلقس]  هذا قوُل َشِمٍر وأَبي ُعبَْيٍد واللَّْيِث ، وأَْنَشَد َشِمٌر : ، كَسَمْنَدٍل : َمْن أَبوه َمْولًى وأُمُّ

ُا و  جــــــــــــــِ ُد واهلــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ُ الــــــــــــــعــــــــــــــبــــــــــــــح نــــــــــــــح لــــــــــــــَ   الــــــــــــــفــــــــــــــَ
     ُ مـــــــــــــّ لـــــــــــــَ ٌة مـــــــــــــا فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــُم تــــــــــــــَ الثـــــــــــــَ (5)ثـــــــــــــَ

 

  
ه  أََمتَانِ  من قِبَل أَبَوْيه أَو أَبَواه َعربيّان وَجدَّتاه يت ، قاَل : والعَبَْنقَس : الذي َجدَّتاه مْن قِبَل أُّمِ ّكِ عَجِميَّتَان واْمَرأَتُه ،  (6)، وهذا قَوُل ابن الّسِ

ه َعَربيَّةٌ ال أَبوه كما تقدَّم ، ي الغَْوث ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ ، وهو قوُل أَب أَو ِكالهَما َمْولًى ، وهو بعَْينه قَوُل اللَّْيث وَشِمٍر الذي َصدَّر به ، أَو أُمُّ

ه لَْيَسْت كذلك ، وقال ثَْعلَ  ه َمْوالةٌ ، والُمْقِرُف : الَّذي أَبوه َمْولًى وأُمُّ  الفَلَْنقَسو ٌب : الُحرُّ : ابُن َعَربِيَّتْين ،قال : والَهِجين الَّذي أَبوه َعتيٌق وأُمُّ

ه َعربيَّة. وأَْنَكر أَبو الَهْيثَم ما قَالَه َشِمٌر ، والقَوُل ما قاله أَبو َزْيٍد ، وهو قَوُل ابن : ابُن َعَربِيَّْين ألَمتَْين وَجدَّتاه من قِبَ  ل أَبَوْيه أَمتاِن وأُمُّ

كَّيت الذي تَقَدَّم ، وقد خالَفَهم أَبو الغَوث.  الّسِ

دي : الفَلَْنقَسو  يضاً ، كما في المْحَكم والتَّْكملَة.، كَجْعفٍَر ، وهو اللَّئيُم أَ  ُء ، كالفَْلقَسالبَخيُل الرَّ

 كالفَْنَطِليس ، كما َسيَأْتي أَيضاً. الَكَمَرةُ العََظيَمةُ  : هو (7)، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقال ابُن دَرْيٍد  ، كَخْنَدريٍس  الفَْنَجِليس : [فنجلس]

 ، أَي َعظيَمةٌ ، أَي يُوصُف به أَيضاً. فَنَْجليسٌ  يقَاُل أَْيضاً : َكَمَرةٌ و

جلُ  فَْنَدسَ  : [فندس] ين لغةٌ فيه. بالفاِء ، إِذا َعَدا ، فَْنَدسَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابّي : الرَّ  ، وسيأْتي أَنَّ الّشِ
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هنا في غير َمَحله ، فإِنّه يَأْتي له بعَد ذلَك ، وليس ِذْكُر األَْشباِه « قَْندس» ِذْكَر ، وال يَْخفَى أَنَّ  (8) تاَب بَْعد َمْعِصيَةٍ  ، إِذا قَْنَدَس ، بالقَافو

ْل.  والنََّظائر في َمَحّلٍ َواحٍد من َشْرطه في ِكتَابه ، فتأَمَّ

 ، كقُْنفٍُذ : َعلٌَم. فُْنُدسٌ و

__________________ 
 .«وأبوه»وابألصر « تفلي »( عن معجم البلدان 1)
 .«كمعاطري مجض معطر»األساس وابألصر  ( عن2)
 .«عمر»( عن تقريب التهذيب وابألصر 3)
 .342/  3( اجلمهرة 4)
 .«قوله : ما فيهم تلم  ا الذي يف الصحاح واللسان : فبيهم تلم »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( يف اللسان : من قبر أبيه وأمه وامرأته عجمية.6)
 .401/  3( اجلمهرة 7)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : معصيته.8)
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كةً  الفَنَس : [فنس] الفَلَس ، من اإِلْفالس ،  ، قال األَْزَهريُّ : األَْصُل فيه : الفَْقر الُمْدقِعُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابّيِ : هو ، مَحرَّ

 فأُْبِدلَت الاّلُم نُوناً ، كما تَرى.

امُ  الفَانُوسو ، وهو أَحد « الُمْعلم»في كتابه  الَماَزِرّيِ  اإِلمام أَبي عبد هللا محّمد بن علّيِ بن ُعَمَر التَّميمّيِ  َعن ، وقد فَنََس ، إِذا نَمَّ ، : النَّمَّ

 الشََّمع ِمْنهُ. فانُوسَ  وكأَنَّ  ، (1)، وقد تقدَّم ِذْكره  536ُشيوخ القاضي ِعيَاٍض ، مات سنة 

ه  الذََّكر ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وهو لغةٌ في الِفْرِطيس ، بالّراِء : من أَسماءِ  ، بالَكْسر ْنِطيسالفِ  : [فنطس] ، أَي القَِضيب ، ومنهم َمن َخصَّ

 بالِخْنزيِر.

ً و  مْن قِبَل ِواَلَدته. ، هكذا أَْطلَقَه الّصاَغانِيُّ ، وقال بَْعُضهم : هو الذي لُْؤمه اللَّئيمُ  هو أَْيضا

جُل العَِريُض األَْنِف. : الِفْنِطيسو  ، نقلَه ابُن عبّاٍد. فَناِطيسُ  أَْنٌف اتََّسَع ِمْنَخُره واْنبََطَحْت أَْرنَبَتُه ، ج هو أَْيضاً :و الرَّ

 ، وهي الِفْرِطيَسةُ أَيضاً. بَهاٍء : َخْطُم الِخْنِزير ، الِفْنِطيَسةُ و

ئِْب. : َخْطمُ  الِفْنِطيَسةُ و  الذِّ

 فِْنِطيَستُه ، كذا رِوَي عن األَْصَمِعّيِ ، قال أَبو َسعيٍد : َمنيُع الَحْوَزةِ َحِميُّ األَْنفِ  والِفْرِطيَسِة واألَْرنَبَِة ، أَي هو الِفْنِطيَسةِ  هو َمنِيعُ  يقَال :و

 وفِْرِطيَستُه : أَْنفُه.

َحة : فيه (2) يَْجتَِمُع إِلَْيه الَّذي ، بالَكْسر : َحْوُض السَِّفينةِ  الِفْنَطاسو  الَجْمُع :و ، قالَهُ أَبو عْمرو ، نَُشافَةُ مائَها ، وفي األُصول المَصحَّ

ْوا فَنَاِطيس قاَل ابُن و للشُّْرب.يُْحَمُل فيها الماُء العَْذُب و تُقَيَّر من األَْلَواح ، أَي السَّفينَة تَُؤلَّفُ  ِسقَايَة لََها ، هذا هو األَْصُل ثّم َكثُر حتَّى َسمَّ

ْفَرة والُحْمَرة والخْضَرة قََدحٌ  : الِفْنَطاس األَْعرابّي : وفي نَّصِ ابن األَْعَرابّيِ :  يُْقَسُم به الماُء العَْذُب فيها من َخَشب يَُكوُن ظاهُره ُمنَقَّشاً بالصُّ

 بَْيَن أَْهل الَمْرَكِب.

 * ومّما يْستَْدَرك عليه :

، إِذا كاَن َعريضاً ، عن ابن دَرْيٍد  فِْنَطاسٌ  أَْنفٌ 
(3). 

كالفَْنَجِليس ، وقد تقدَّم ، وقيل : هو َذَكُر  الَكَمَرةُ العَظيَمةُ  : هو (4)، كَخْنَدِريٍس ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  الفَْنَطِليس : [فنطلس]

ةً ، يقَال : َكَمَرةٌ  جِل عامَّ تُْنِشد وهي تَْنُظر إِلى  (5) [نَُمْيريّة]وفَْنَجِليٌس ، أَي َضْخَمةٌ. وقال األَْزَهريُّ : وَسمعُت جاِريَةً فَصيَحةً  ِليسٌ فَْنطَ  الرَّ

ْبح طالعَةً :  َكْوَكبَِة الصُّ

رَاُء  تح محـــــــــــــَح عـــــــــــــَ لـــــــــــــَ دح طـــــــــــــَ لـــــــــــــيـــــــــــــ ُ قـــــــــــــَ طـــــــــــــَ نـــــــــــــح   فــــــــــــــَ
رِيــــــــــــ ُ     عــــــــــــح َدهــــــــــــا تـــــــــــــَ عــــــــــــح ٍب بـــــــــــــَ َ  لــــــــــــرَكــــــــــــح يــــــــــــح  لــــــــــــَ

  
 ْهل الشام ، يُْطَرُق به النَُّحاس ، وهذا مْستَْدَرٌك على المَصنِّف ، رحَمه هللا تَعَالَى.: َحَجٌر ألَ  الفَْنَطِليسو

 ، وتكلَّْمنَا هناك بما يَتَعَلَُّق به ، فراِجْعه.« ف أ س»وذُِكَر في  ، بالَمْغرب ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهريُّ وصاحب اللَِّسان : د فَاس : [فوس]

 : * ومّما يْستَْدَرك عليه

، من قَُرى َمْرَو ، وكأَنَّه يَجوُز  (6) فاسانَ  : من ُشيوخ شيخ اإِلْسالم الَهَروّي ، يقال الحافظ : نْسبَة إِلى الفاسانيُّ  أَبو عاِصٍم أَْحَمُد بُن الُحَسْين

 في ِسينها الَوْجَهان ، كما جاَز في فائَها.

 ، قال : وليَس بعَربّيٍ َمْحٍض ، ولكنّه الِكتَاب الَّذي تُْجَمُع فيه الُكتُب ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو ، بالَكْسر الِفْهِرِس  : [فهرس]

بٌ  بُ  ُمعَرَّ  .ِفْهِرْست ، وقاَل غيُره : هو معَرَّ

 .َرَسِة فََهاِرسُ الفَهْ  ، وَجْمعُ  فَْهَرَسةً  ِكتَابَهُ  فَْهَرسَ  اْشتَقُّوا منه الِفْعَل فقالوا : قَدو

 من األَْعالم. َعلَمٌ  ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ وصاحب اللَِّسان ، وقاَل الّصاَغانيُّ : هو ، كعََملٍَّس  الفََهنَّس : [فهنس]
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__________________ 
 .«مزر»( ورد يف مادة 1)
 ومثلها يف التكملة.« إليه»بد  « فيه»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 .486/  3( اجلمهرة 3)
 .401/  3( اجلمهرة 4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
قا  يف اللباب : ويقا  هلا ابشــــان ابلباء املوحدة. ونبه الشــــارح إىل جواز هذا الوجه يف الســــا ا كما « فاشــــان»( يف معجم البلدان واللباب : 6)

 .«ابشان»جاز يف الفاء أن يقا  
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 فصر القاف
 املهملةمض السا 

مِّ  القُْبُرس : [قبرس] ، هكذا في التَّْكملَة وفي بَْعض نَُسخ التَّْهذيب ، وفي أُْخَرى  أَْجَود النَُّحاِس  ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو ، بالضَّ

 عنِي من ثُغُوِر الّشام.هذه ، يَ  قُْبُرسَ  أَْجَوُده ، وأُراه َمْنسوباً إِلى: من النَُّحاس  القُْبُرسيُّ و منها :

وم : َمْوِضٌع ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وال أَحَسبه َعَربيًّا ، وقال غيره : قُْبرسُ و ، وفي التَّْهذيب : هو من ثُغُور الّشام ، وفي  َجزيَرةٌ َعظيَمةٌ للرُّ

اُج ، وم ، يُْنَسب إِليه الزَّ بن خالد بن َزْيد بن َحَرام األَْنَصاريَّةُ ،  ُوفِّيَْت أُمُّ َحَراٍم بْنُت ِمْلَحانَ بها تُ  التكملة : ثَْغٌر من الثُّغُور بساحِل بَْحر الرُّ

هي إِلى بَْيت خالةُ أَنٍَس ، وَزْوَجةُ ُعبَاَدةَ رضَي هللا تعالَى عنهم. قلُت : ولها َمقَاٌم َعظيٌم بظاهر الَجزيرةِ ، اْجتَْزُت بها في البَحْ  ر عْنَد تََوجُّ

ةُ َشهاَدتَِها َمْذكورةٌ في ُكتُبالَمْقدس ، وأُخْ  يَر ، رضَي هللا عنها. بْرُت أَنَّ علَى َمقَاِمها أَْوقَافاً هائلَةً وَخَدماً ، ويَْنقُلُون لها َكَراماٍت ، وِقصَّ  الّسِ

كةً  القَبَس : [قبس] ، ومن ذلَك  مْن مْعَظم النارِ  ، أَي تُْؤَخذُ  تُْقتَبَس رٍ نا من ُشْعلَةٌ  : النّاُر ، وقيل : الشُّْعلَةُ من النّار ، وفي التَّْهذيب : ، ُمَحرَّ

قَبَساً  َحتَّى أَْوَرى»في َحديث علّيٍ رضَي هللا تعالَى عنه : وأَي َجْذَوةٍ من ناٍر تَأُْخذَُها في َطَرِف ُعوٍد.  (1) قَبٍَس  (ِبِشهاب  )قولُه تعالى : 

 .كاْلِمْقباس أَي أَْظَهر نُوراً من الَحّقِ لَطاِلبه ، ، «لقَابٍس 

 أََخَذَها.:  اْقتَبََسَهاوَ  ، من َحّدِ َضَرَب ، منه ناراً  قَبََس يَْقبِسو

أَيضاً ، فيهما.  قَبَْستُ و واٌء ، قال :منه ِعْلماً وناراً ؛ سَ  اْقتَبَْستُ  منه ناراً. وقال الكَسائيُّ : اْقتَبَس ، كذلكَ  اْستَفاَده ومن الِعْلٍم : الِعْلمَ  اْقتَبَسَ و

ْحر اْقتَبَسَ  ِعْلماً من النُُّجوم اْقتَبَسَ  َمن»في الحديث : و أَي طالبيَن  ، «مْقتَبسينَ و أَتَْينَاَك زائِرينَ » في َحديث الِعْرباض :و ، «ُشْعبَةً من الّسِ

 الِعْلَم.

ِص ،  القابِِسيُّ  ، منه أَبو الَحَسن عليُّ بُن مَحّمٍد الَمعَاِفريُّ  وَسفَاقُسَ  ْربالغَ  ، كناصر : د ، بالَمْغرب بَْيَن َطَرابُلُس قابِسُ و ، صاِحب الملَخَّ

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. : الرُجُل الَجِميُل الَوْجِه الَحَسُن اللَّْونِ  القَابُوسو وغيُره.

، للضَّروَرةِ ،  قُبَْيٍس  ، وَجعَلَه النابِغَةُ أَبا َمِلك العََربِ  بن اْمِرِئ القَْيِس بِن َعْمِرو بن َعِدّيٍ اللّْخِمّيِ  النُّْعَمان بن الُمْنِذرِ  : ُكْنيَةُ  قَابُوسَ  أَبوو

ِعِق :  فَصغََّره تَْصِغيَر التّْرِخيِم ، فقال يُخاِطب يَِزيد بَن الصَّ

َك أَبــــــــــــو  يــــــــــــح لــــــــــــَ ِدرح عــــــــــــَ قــــــــــــح ِإنح يـــــــــــــَ يــــــــــــح ٍ فــــــــــــَ بــــــــــــَ   قـــــــــــــُ
َوانِ     ُة يف هـــــــــــــــَ يشـــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــِ

َ
َك املـــــــــــــــ رت  بـــــــــــــــِ  حتـــــــــــــــَُ

  
 .«أَنا ُجَذْيلَُها الُمَحكَُّك وُعَذْيقَُها الُمَرجَّب» وإِنََّما َصغََّره وهو يِريد تَْعِظيَمه ، كقوِل ُحبَاِب بن المْنِذِر :

 ، قاَل النّابِغَةُ : : ممنوٌع ِللعُْجمِة والَمْعِرفَةِ  قَابُوسُ و

ُت َأن  َأاب  ئــــــــــــــــح بــــــــــــــــِّ وسَ نـــــــــــــــــُ ابــــــــــــــــُ َدين  قــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ  َأوح

دِ و     َن اأَلســــــــــــــــــــــــــــَ رَاَر عـــــــــــــــلـــــــــــــــَ  زَأحٍر مـــــــــــــــِ  ال قــــــــــــــــَ

  
ُب َكاُووس وهو اسٌم أَْعَجِميٌّ   ، وبه لُقَِّب الُملُوُك الِكيَانِيَّةُ. ُمعَرَّ

َي بَِرُجٍل ِمْن َمْذِحجٍ ،  ، (2)َحاحِ ، وفي التَّْهِذيِب : َجبَُل ُمْشِرٌف على َمْسِجِد َمكَّةَ ، وهذه ِعبَاَرة الصّ  َجبٌَل بَِمكَّةَ  ، ُمَصغَّراً : قُبَْيٍس  أَبُوو ُسّمِ

ُل َمن بَنَى فيه ْوِض ِللسَُّهْيِلّي : ُعِرَف أَبو َحدَّاٍد ؛ ألَنَّه أَوَّ ، رُجٍل من ُجْرُهم ، كان قد َوَشى بَْيَن َعْمِرو  (3)بِن شالَخ  قُبَْيٍس بقُبَْيِس  ، وفي الرَّ

ه َميَّةَ ، فنََذَرْت أاَلّ تَُكلَِّمه ، وكان َشِديَد الَكلَِف بها فَحلَف لَيَْقتُلَنَّ  ً  بِن ُمَضاٍض وبيَن اْبنَِة َعّمِ ، فَهَرب منه في الَجبَِل الَمْعُروِف به ،  قُبَْيسا

َي الَجبَُل أَبَاواْنقََطع َخبَُره ، فإِّما ماَت ، و  أَبو وكانَ  ، قال : وله َخبٌَر َطويٌل َذكَره ابُن ِهَشاٍم في َغْيِر هذا الِكتَاب. قُبَْيٍس  إِّما تََردَّى ِمنه ، فُسّمِ

ْكنَ  الَجبَُل هذا قُبَْيٍس  ى األَِميَن ، ألَنَّ الرُّ يَِر والتَّواِريخ.، كما َذكَ  كان ُمْستَْوَدعاً فيه ، أَي الَحَجَر األَْسَوَد ، يَُسمَّ  َره أَهُل الّسِ

 ، نقلَه الّصاغانِيُّ ، وقال ياقُوت : ُمقَابِل َشْيَزر ، معروٌف. ِحْصٌن ِمن أَْعَمال َحلَب : قُبْيٍس  أَبوو

ثٌ  قُبْيٍس  يِزيُد بنُ و  ، وفَاتَه : أَبُو شاِميٌّ  ، كُزبَْيٍر : ُمَحّدِ

__________________ 
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 .7( سورة النحر اآية 1)
 ( األصر واللسان نقاًل عن التهذيب ا ويف التهذيب املطبوع : وأبو قـَُبي  جبر مبكة معروف.2)
 أبيب قبي  بن شامخ.« : أبو قبي »( يف معجم البلدان 3)
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 ا شيٌخ البِن َعساِكر ا َأكَثَر عنه يف لرِِله. قُبيح ٍ  ا سِن علي  بنُ 
دٍ  كِزيَرٍك : َجدُّ  بُن أَبِي ِهَشامٍ  قِيبَسُ و ثِ  السَّْهِمّيِ  عبِد هللا ابِن قْيٍس  أَبي ُمَحمَّ  (1)ذكَره عبُد الغنِّيِ بُن سِعيٍد ، قال وكان يَْكتُُب َمعَنَا  الُمَحّدِ

 الَحِديَث.

. قلَت : وسيأْتي في  لُ ، بالكسِر : األَصْ  الِقْبسُ و أَنَّ أَبا ُعبَْيٍد « ق ن س»، قالهُ ابُن فاِرٍس ، وليس بتَْصِحيِف قِْنس ؛ بالنُّون ، قاله الّصاَغانِيُّ

فَه بالباِء ، وهو في قول العّجاج   .(2)َصحَّ

، كفَِرَح وَكُرَم  قَبسَ  وقد ، ال تَْرِجُع عنه أُْنثى ، وقيل : هو الذي يُْنِجُب ِمن َضْربٍَة َواِحَدة ، ، كأَِميٍر وَكتِف : الفَْحُل السَِّريُع اإِلْلقَاحِ  القَبِيسُ و

،  ً كةً ، قَبَسا  الُمَرتَّب.، كَكَراَمٍة ، وهِذه عِن ابِن َعبّاد ، وفيه اللَّفُّ والنَّْشُر  قَبَاَسةً و ، ُمَحرَّ

ً  لَْقَوةٌ َصاَدفَتْ »ِمن أَْمثَاِلهم و  ، قال الشاعر :« قَبِيسٌ  لَْقَوةٌ وأَبٌ »أَو « قَبِيسا

ا  ِت متــــــــــــــِن عــــــــــــــح ًة فــــــــــــــَوضــــــــــــــــــــــــــــَ الثــــــــــــــَ ِت ثــــــــــــــَ لــــــــــــــح  محــــــــــــــََ

َوٌة وَأٌب     قـــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــــ ُ فـــــــــــــــــــــبُميف لـــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــــــــــــَ

  
َمْخَشِريُّ : يُْضَرُب في ُسْرَعةِ  يُْضَرب للُمتَِّفقَْيِن يْجتَِمعَان السَِّريعَةُ التَّلَقِّي  ، بالفَتْح : واللَّْقَوةُ   اتِّفَاِق األََخَوْين ، وقال : هو َمَجاٌز.، وقال الزَّ

 ، يقال : اْمَرأَةٌ لَْقَوةٌ ، إِذا كانَْت َسِريعَةَ الَحْمِل ، كما سيُْذكر في َمْوِضِعه. ِلَماِء الفَْحلِ 

أَي أَْعلَْمناه  «وسلمعليههللاصلىَما َسِمْعنَا من َرُسوِل هللا  أَقبَْسنَاهُ  فإِذا َراحَ »َعاِمٍر ، رِضَي هللا عنه : َحِديُث ُعْقبَةَ بِن  ، ومنه : أَْعلََمهُ  أَْقبََسهُ و

 ، أَي َعلَّْمناه ، وهو َمجاٌز. فأَْقبَْسناه الِعْلمَ  يَْقتَبِسُ  إِيّاه ، ويُقَال : أَتَانَا فاُلنٌ 

ً  أَْعَطاه : أَْقبََسهو  ، إِذا قاَل : أَْعِطنِي ناراً. اْقتَبََسنِي أَي يُْعِطيَنَا ناراً ، وقد يَْقبَِسنا فاُلناً فأَبَى أَنْ  اْقتَبَْسنَا ِمن ناٍر ، يقال : قَبَسا

ناراً أَو ِعْلماً ، سَواٌء ، قاَل ؛ وقد يَُجوُز  ْقبْستُهأَ  ، وكذِلَك الَخْيُر ، وقَاَل الِكسائيُّ : قَبَْستُه ، فإِذا ِجئْتَهُ بها قِيَل : فاَُلناً ناراً : َطلَبََها له أَْقبَسَ و

 ِعْلماً ، وقد يُقَاُل بغيِر األَِلِف. أَْقبََسنِيو ناراً وماالً ، قَبََسنِي َطْرُح األَِلِف ِمنهما. وقال ابُن األَْعَرابِّي :

 وقد أَْغفَل عن ذِلك الُمَصنُِّف.

  زائَِدةٌ ، وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف ِذْكُره ثانياً.، والنُّونُ  ، كعَْنبٍَر : اسمٌ  قَْنبَسٌ و

 ، عن أَبي َعْمٍرو. : َمْن تَْبُدو َحَشفَتُه قَْبَل أَْن يُْختَنَ  األَْقبَسُ و

فإِعاَدتُه ثانِياً تَكراٌر ، كما ال « : أََخذَها اْقتبََسَها»، وهذا قد تَقدَّم في َكالِمه في أَّوِل الَمادَّة ، وهو قَولُه :  : أََخَذ ِمن ُمْعَظِم النّارِ  اْقتبَسَ و

 يَْخفَى.

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وِممَّ

 ، ال يَُكسَُّر َعلَى غيِر ذِلك. أَْقبَاسٌ  : طاِلُب النَّاِر ، َجْمعُه القَابِسُ 

 الناَس الَخْيَر ، يعني يُعَلُِّموَن. يُْقبُِسون : الَِّذين القََوابِسُ و

. كقَبِيٍس  ، (3)، بالفَتْح  قَْبسٌ  به النّاُر. وفَْحلٌ  قُبَِستْ  : ما اْلِمْقبَاسُ و الِمْقبَسُ و  ، نَقَلَه الّصاَغاِنيُّ

 الفَْحُل النُّوَق : أَْلقَحها َسِريعاً ، نَقَلَه ابُن القَطَّاعِ. أَْقبَسَ و

 ٌ ْوا قَابِساً. : تَْحِمُل َسِريعاً ، نقلَه األَزهريُّ َسَماعاً عن اْمرأَة من العَرِب. ِمْقبَاسٌ  واْمَرأَة  وَسمَّ

 في ُهَذْيٍل ، قال أَبو ذَُؤْيب : قُبَْيٍس  واْبنا

يَنح و  يــــــــــــــــح ٍ ايبــــــــــــــــح بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ  قـ كــــــــــــــــح ا ومل يــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــَ

ي    رح ِإىل َأنح ُيضــــــــــــــــــــــــــــِ حــــــــــــــَ وُد الســــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــُ  َء عــــــــــــــَ

  
. قلُت : أَي في الَجْمَهَرةِ ، ، بالتَّْحِريك : هو ابُن َخَمِر بِن َعْمرو ، أَخو قَْيٍس باليَاِء َوَعِزيٍز ، ذكَره ابُن الَكْلبِّيِ ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ  قَبَسٌ و

َدة ، وَعمٌرو المذك .وَضبََطه هكذا بالُمَوحَّ  ور هو ابُن َوْهٍب الِكْنِديُّ
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 : الَجْذَوةُ ِمن النّاِر. الُمْقتَبَسُ و

 العَْجالِن. كقَْبَسةِ  وتَقُوُل : ما َزْوَرتُك إِالَّ 

__________________ 
 .«معىن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ( يعين قوله :2)

 يف قـَنح  جمٍد فات كر قنح ِ 
 .«قـََب وفحر »( يف اللسان : 3)
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 من نَارَك. قَْبَسةٌ  : ما أَنا إِالّ  (1)وتقول 

َمْخشرّي. أَْقبَْستُه ، وقيل : أَْقبَْستُهُ و ِعْلماً وَخْيراً ، قَبَْستُهو  فقط ، قالَه الزَّ

ى ى َعَرٍض ، أَي قَبَس ويقاُل : هذه ُحمَّ ى َعَرٍض ، وخالفه الَزَمخشرّي فقال : أَي ال ُحمَّ من غْيِره ولم  اْقتبََسها ، فَسََّره الصاغانّي فقال : ُحمَّ

 تَْعِرْض له من نَْفِسه ، وهو َمَجاٌز.

 النّاَر : أَْوقَدَها ، نقله ابُن القطَّاع. قَبَسَ و

َدة و قَبِسَّةٌ و ين الَمْفتُوَحة : من أَْعَمال بَلَْنِسيَة ، منها أَْحَمد بُن عبد العَزيز بن الفَْضل البَلْنسيُّ ، بفتح القاف وكْسر الُمَوحَّ يُّ  تشديد الّسِ ،  القَبِّسِ

َخ َمْوتَه سنة  (2)قال الحافُظ : َذكَره ابُن   .573عبد الَملك في التَّْكملة ، وضبَطه ، وأَرَّ

 .ِمْقبَاٍس  ِل بِن َسلََمة الُخَزاعّيِ الصَّحابّيِ ، وهو بَُدْيُل بُن َسلََمة بن َخلَِف بن َعْمِرو بن، كِمْحَراٍب : في نََسِب بَُديْ  ِمْقبَاسٌ و

 .(3): من قَُرى نَْهِر َمِلِك  قَابوسُ و

 ُء.، كعاَُلِبٍط : الشَُّجاُع الَجِري القَُداِحس : [قدحس]

 ، وهذه عن ابن ُدَرْيٍد. ٌء الُخلُقِ السَّيِّي قيل :و

 ، وهذه عن الّصاغانّيِ. األََسد :قيل و

َماِحسُ   ِء الشَُّجاعِ ، قال : وهي ُكلُّها َصحيَحةٌ.: ُكلُّ ذلك مْن نَْعت الَجِري القَُداِحسُ و وقال أَبو َعْمٍرو : الُحَماِرُس والرُّ

 .القُُدسُ  ، ومنه قيل لْلَجنَّة : َحِظيَرةُ  بالّضّم وبَضمتْين : الطُّْهر ، اسٌم وَمْصَدرٌ  القُْدسُ  : [قدس]

 قال أَبو ذُؤيٍب : َجبٌَل َعِظيٌم بنجدٍ  ، بالضّم : قُْدسٌ و

  ٍ اشــــــــــــــــــــــــــِ َرِة عــــــــــــَ ــــــــــــظــــــــــــح ا َأي  ن قــــــــــــن ك حــــــــــــَ ــــــــــــّ ــــــــــــِإن  ف

رحَت و     ظــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ سٌ ن دح ــــــــــــــــــــُ ريُ  ق ــــــــــــــــــــِ ا وَوق  ُدوهنــــــــــــــــــــَ

  
رَ « دُونَهاوقُفٌّ »ويُْرَوى  ْرع منْ »َحديُث بِاَلِل بن الَحارِث :  قاله السُّكَّرّي ، وبه فُّسِ ، ولم يُْعِطه َحقَّ  قُْدس أَنَّه أَْقطعَه َحْيُث يَْصلُُح للزَّ

ْرع من قَِريٍس  أَنَّه أَْقطعَهُ َمعَاِدَن القَبَليَّة َغْوِريََّها»في َحديث بِالٍل هذا :  قلُت : هكذا َذكَروه ، والذي .«ُمْسِلمٍ   «وَجْلِسيََّها وَحْيُث يَْصلُُح للزَّ

 ، كما َسيَأْتِي. (4)بالّراِء 

 ، ألَنَّه يُتََطهَّر فيه من الذُّنُوب ، أَو للبََرَكِة الَّتي فيه ، قال الّشاعر : الُمقَدَّسَ  البَْيتُ  : القُْدسُ و

ُدسح  ي أَرحَض الــــــــــــعــــــــــــُ طــــــــــــِ بــــــــــــِ ىت  هتــــــــــــَح وحَم حــــــــــــَ  ال نـــــــــــــَ

ريحِ مــــــــــــــاٍء و     َريب مــــــــــــــنح خــــــــــــــَ ُدسح َتشــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــقــــــــــــــُ  ب

  
 .الُمقَدََّسة أَراَد األَْرضَ 

يَعنيِ ِجْبريَل َعلْيِه السَّالُم ؛ ألَنَّهُ  «نَفََث في ُروِعي القُُدِس  إِنَّ ُروحَ »في الَحديث : و،  سُ القُدْ  كُروحِ  ُُ ،السالمعليه ِجْبريلُ  : َسيِّدنا القُْدسُ و

.السالمعليهَمعنَاه : ُروُح الطََّهاَرةِ ، وهو ِجْبِريُل  (5) اْلقُُدِس  (َوأَيَّْدانُه ِبُروحِ )ُُ : السالمعليهُخِلَق من َطَهاَرةٍ ، وفي ِصفَِة ِعيَسى  ُُ 

بالحجاز ِعْند العَرج البَيضاُء ، في ِديَاِر ُمَزينة ، وقُْرَب األَْبيَِض ثَنِيَّةُ َرُكوبةَ ، ويُقابُِل األَْسَوَد َجبَُل  األَبيَُض َجباَلنِ  قُْدسٌ و األَسَوُد ، قُْدسٌ و

 ً  أَُواَرة ، بتقديِم الَهَمزة على الواو. قُْدسُ  ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : (6)آَرةَ  بقُْدِس  آَرةَ ، ويُْعَرفاِن أَيضا

 ، قال الّشاعُر يَِصُف الدُّموع : ٌء يُْعَمُل كالُجَماِن من الِفضَّةكغَُراٍب : شيْ  ، القَُداسو

ه  تــــــــــُ لــــــــــح هــــــــــا فــــــــــخــــــــــِ ِ مــــــــــنــــــــــح اح ُض الــــــــــعــــــــــَ َر َدمــــــــــح د   حتــــــــــََ

ِم     ظــــــــــح ــــــــــَ َداسٍ كــــــــــن ضُ  قــــــــــُ طــــــــــِّ قــــــــــَ ــــــــــَ ت ه مــــــــــُ كــــــــــُ لــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــِ
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 إِذا اْنقََطع ِسْلُكهُ. قَُداِس ال َشبَّهَ تََحدَُّر َدْمِعه بنَْظمِ 

وقد  وغيِره ، وقيل : يُْنَصُب في َوَسِط الَحْوِض ، إِذا َغَمَره الماُء َرِويَت اإِلبُل ، الَحَجُر يُْنَصُب على َمَصّبِ الماِء في الَحْوض : القَُداسُ و

 ب وَكتَّاٍن ، َسِلَم من هذا التَّْطويل ، أَْنَشَد أَبو َعْمٍرو :، ولو قال : كغَُرا (7)، أَي كَكتَّاٍن ، عن ابن ُدَرْيد  يُْفتَُح ُمَشدَّداً 

َواَر   تــــــــــــــــــــــــَ ىت  يـــــــــــــــــــــــــَ د اسح الرِي  حــــــــــــــــــــــــَ   قــــــــــــــــــــــــَ
اسح     ــــــــــــــــــــــّ ن ريحُ ابإِلزاِء اخلــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــــــَ  ذاَ  ا ــــــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 «.انر  وقبصة من آ ر  ا وهي من سجعاتهما أان إال قبسة من  قوله : وتقو  اخل عبارة األساس وتقو  :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية ا انظر ما ذكره  ققها اب اشية.« أبو»( ابألصر 2)
 ( يف معجم البلدان : هنر امللك أبلف والم.3)
 ( قا  ابن األثري : واملشهور املروّي يف ا ديث األو .4)
 .87( سورة البقرة اآية 5)
 .«ُقدحس»لبلدان ( انظر معجم ا6)
 واقتصر يف التهذيب عل  الفتح والتشديد. 263/  2( اجلمهرة 7)
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ّيِ لإِلبل ،  أَو حَجٌر يُْطَرُح في َحْوض اإِلبِل يُقَدَُّر عليه الماُء يَْقتَِسُمونَه بَْينَُهم وهذا قَوُل ابن ُدَرْيٍد. وقيل : هي َحَصاةٌ تُوَضُع في الماِء قَْدَر الّرِ

 لَمْقلَِة لإِلْنَسان. وقيَل : وهي َحَصاةٌ يُْقَسُم بها الماُء في الَمفَاِوِز ، اسٌم كالَحبّاِن.وهي نَْحُو ا

ْخُم ِمَن الشََّرفِ  : القَُداسُ و  ، أَي َمنِيٌع َضْخٌم. قُداسٌ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، يقال : َشَرفٌ  الَمنِيُع الضَّ

ُر بَها. كُصَرٍد وُكتٍُب : قََدٌح نَْحُو الغَُمرِ  القُدسُ و  ، يُتََطهَّ

 ، يََمانِيَةٌ قَِديمةٌ ، َزَعُموا ، قاله ابُن ُدَرْيٍد. كأَِميٍر : الدُّرُّ  ، القَِديسُ و

ُر فِيه وبِه. كَجبٍَل : السَّْطلُ  ، القََدسُ و  ، ِحَجاِزيَّةٌ ؛ ألَنَّهُ يُتََطهَّ

، كما  قََدسَ  ، هكذا في النَُّسخِ ، والصواب : بَُحْيرةُ  (1) قََدسَ  وإِليه تُضاُف َجِزيَرةُ  ، ِمن فُتُوحِ ُشَرْحبِيِل بِن َحَسنَةَ ، د ، قُْرَب ِحْمص : قََدسُ و

 في العُبَاِب.

: لَْوٌح ِمن أَْلواِحَها ، وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو ألَُميَّة ، قاله أَبو عْمٍرو ، وقِيَل : هو ِصْنٌف من أَْصناِف الَمَراِكِب ، وقِيَل  : السَِّفينَةُ العَِظيَمةُ  القاِدسُ و

 بِن أَبي عائٍِذ الُهَذِلّي ، هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، ولم أَِجْده في ِشْعِره :

ٍض و  ـــــــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــــــح ي ا مـــــــــــــــــــَ اٍد هلـــــــــــــــــــََ و هبـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــُ  هتـــــــــــــــــــَح

َرَد     ا اطـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــَ اِدسَ كـــــــــــــــــَ وانَ  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ  اأَلرحَدمـــــــــــــــــُ

  
ُك هكذا ك» وفي الُمْحَكم :« القَاِدسَ  كما أَْقَحمَ »وهكذا. واألَْرَدُم : الَمالَُّح الَحاِذُق ، وفي اللَِّسان :  الَمْيلَُع : الِذي يَتََحرَّ « القاِدسَ  كما َحرَّ

 .القََواِدسُ  والَجْمع :

 465، ماَت بإِْشبِيِليَةَ سنة  القاِدِسيُّ  َغْربِيََّها قُْرَب البَّرِ ، على ِنْصِف يَْوٍم ِمْنَها ، منها كاِمُل بُن أَْحَمَد بِن يُوُسفَ  َجِزيَرةٌ باألَْنَدلُِس  : قاِدسُ و

(2). 

. قََصبَةٌ بَِهَراة : قاِدسُ و  ُخَراَساَن ، أَْعَجِميٌّ

َمرَّ بَِها إِبراِهيُم عليِه السَّالُم فَوَجَد بَها َعُجوزاً فغََسلَْت َرأَْسه  يُقال : ، (3)بينََها وبَْيَن ُعَذيب  ، على َمْرَحلٍَة منها ، : ة قُْرَب الُكوفَةِ  القاِدِسيَّةُ و

ْستِ  ، فقاَل : يَتْ  قُّدِ يَتْ  ، وقِيل : َدَعا لََها وأَْن تَُكون َمَحلّةَ الَحاّجِ  قيل :و ، بالقاِدِسيَّةِ  ِمْن أَْرٍض ، فُسّمِ بذِلك ؛ ألَنَّه نََزل بها قَْوٌم ِمْن  إِنَّما ُسّمِ

ْوِض. قاِدِس  أَْهلِ   ُخَراَساَن ، نقله السَُّهْيِليُّ في الرَّ

ّمِ والتّْشِديِد : اْلقُدُّوسُ و وقَاَل يَْعقُوُب :  (4) القَدُّوسُ  المِلكُ  ، عن ِسيبََوْيِه ، وبه قَرأَ َزْيُد بُن علّيٍ : ويُْفتحُ  الُحْسنَى ، ِمن أَْسَماِء هللا تَعَالى ، بالضَّ

َز الفَتَْح  قُدُّوٍس  بالفَتح وَحَكى اللِّحيَانيُّ اإِلْجَماَع علَى َضمِّ  القَدُّوس عند الِكسائّيِ يُْكنى أَبَا الدُّْنيَا يَْقَرأُ  (5)َسِمعُت أََعرابيَّا يقوُل  وُسبُّوحٍ ، وَجوَّ

هُ عِن العُيُوِب والنَّقائِص  أَي الطَّاهرُ  فيهَما ،  ، هكذا جاَء في التَّْفِسيِر ، عن ابِن الَكْلبِّيِ. أَو الُمبَاَركُ  الُمنَزَّ

لِ  َمْفتُوحُ  فهو فَعُّولٍ  اسٍم علَى ُكلُّ  قال ثَْعلٌَب :و وحٍ  قُدُّوٍس  َغْير األَوَّ  زاد الُمصنِّف :و ، هؤالِء الثاّلثَةُ هكذا اْستَثْنَاَها ثَْعلٌَب. وُسبُّوٍح وذُرُّ

وج ه : فُرُّ ّمِ ويُْفتَْحنَ  ، وليس في نَّصِ  ، وقد أَْنَكَر األَْزهريُّ ما َحكاه اللِّْحيانِيُّ من اإِلْجَماعِ. فبالضَّ

. قَُدوٌم بِه ، أَي بالسَّْيِف ، كَصبُورٍ  قُدوسٌ  ُهوَ  يُقَال :و  ، نقلَه الّصاغانِيُّ

ْواو ً  َسمَّ ة تَْقِلبُ  قَْيَداسا ً و الداَل َطاًء ، والعامَّ ُد بُن أَْحَمَد بنِ  ِمْقَداسا ِل : أَبو َطاِهٍر ُمَحمَّ البُونِيُّ ، عن أَبِي علّيِ بِن  قَْيَداٍس  ، بالَكْسِر ، ومن األَوَّ

 شاَذاَن.

ُر أَْنفَُسنا لَك ،  (6) (َلكَ ) نُقَّدِسُ  (َوََنُْن ُنَسبُِّح ِبَْمِدَك وَ ) ، وقولُه تعالَى : عزوجلوتَْنِزيهُ هللا  : التَّْطِهيرُ  التَّْقِديسُ و ّجاُج : أَي نَُطّهِ قاَل الزَّ

ُسه وكذلَك نَْفعَُل بَِمْن أَطاَعك ، ُره. نُقّدِ  : أَي نَُطّهِ

وهي ِدَمْشُق وفِلَْسِطيُن وبَْعُض : الّطاِهَرةُ ،  الُمقَدََّسةُ  ، أَي الُمَطهَّرةُ وهي أَْرُض الشاِم ، وقال الفَّراُء : األَْرضُ  الُمقَدََّسةُ  ِمْنه األَْرضُ و

.  األُْرُدّنِ
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__________________ 
 «.ما أان إال قبسة من انر  وقبصة من آ ر  ا وهي من سجعاته قوله : وتقو  اخل عبارة األساس وتقو  :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
  ققها اب اشية.وما أثبت عن املطبوعة الكويتية ا انظر ما ذكره « أبو»( ابألصر 2)
 ( يف معجم البلدان : هنر امللك أبلف والم.3)
 ( يف معجم البلدان : بينها وبا الكوفة مخسة عشر فرسخاً وبينها وبا العذيب أربعة أميا .3)
 .23( سورة ا شر اآية 4)
 .«قوله : يقو  ا لعر الصواب إسقاطها»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .30ية ( سورة البقرة اآ6)
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ا أَْن تكوَن علَى حذِف الّزائِد ، وإِّما أَْن تكوَن اْسماً ليَس على الِفْعِل ، كما َذَهَب إِليه ِسيبََوْيه في  ، كَمْجِلٍس  الَمْقِدِس  بَْيتُ  منه أَيضاً :و ، فإِمَّ

 .ُمقَدَِّسيٌّ و َمْقِدِسيٌّ  ، أَي الُمَطهَّر ، والنِّْسبة إِليه : كُمعَظَّمٍ  ، المقَدَِّس  الَمْنِكِب. وقد يُثَقَُّل فيقاُل : بَْيتُ 

سُ الُمقَ و ثٍ  ، ّدِ اِهبُ  : الَحْبُر ، وقِيَل : كُمَحّدِ  ، قاَل اْمُرُؤ القَْيِس يَِصُف الِكالَب والثَّْوَر : الرَّ

ا  ـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ اِ  وال َن ابلســـــــــــــــــــــــــ  ذح ه أَيحخـــــــــــُ ـــــــــــَ ن  فـــــــــــَبدحرَكـــــــــــح

وحَب     ــــــــــَ داُن ثـ ََ  الــــــــــِولــــــــــح ربح ا شــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ د سِ كــــــــــَ  املــــــــــقــــــــــَ

  
َها : هكذا بَخّطِ أَبِي َسْهل ، والَمْوُجوُد في نَُسخِ الّصحا ِسي ثَْوبَ »ح ُكلِّ باليَاِء ، أَي الِكالُب أَدركِت الثَّْوَر فَأََخَذْت بساقِه ونََساهُ ، « الُمقَّدِ

ِس  وَشْبرقَْت ِجْلَده كما َشْبَرقَْت ِوْلداُن النََّصاَرى ثَْوَب الّراِهبِ  ك الَمْقِدِس  ، وهو الذي جاَء ِمن بَْيت الُمقَّدِ  اً بها.، فقَطَّعُوا ثِيابَه تَبَرُّ

ه. : تََطهَّرَ  تَقَدَّسَ و  وتَنَزَّ

بِيعِ  قَُدْيَسةُ و ْحمن بِن َعْوفِ  ، وهي ، كُجَهْينَةَ : بِْنُت الرَّ بَْيِر بِن ُسَهْيِل بِن َعْبِد الرَّ ْحمن بِن إِبراِهيَم بن الزُّ بن َعْبد َعْوِف بن  أُمُّ عبِد الرَّ

هْ  ْحمن بن إِبراهيَم العَْوِفّيِ القَُرشّيِ ، كاَن أَْخَضَر.الحاِرث بن ُزْهَرةَ بن كاَلٍب القَُرشّيِ الزُّ  رّيِ ، ولو اْقتََصَر َعلَى قَوِله : أُمُّ عبِد الرَّ

ثٌ  قَُداٍس  الُحَسْيُن بنُ و ٌد ، رَوى عنه البَاَغْنديُّ  ، كغَُراب : ُمَحّدِ اُق ، وابنُهُ ُمَحمَّ  .(1)، َرَوى عنه عبُد هللا بُن أَبي َسْعٍد الَورَّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وممَّ

 : تَْنزيهُ هللا تَعَالَى. القُْدسُ 

 .(2)، نَقَلَهُ األَْزَهريُّ  الُمتَقَّدِسُ  وهو

م. القُْدسُ و َر بْعُض َحديِث بِالِل بن الحارث الُمتَقَّدِ َراَعة ، وبه فُّسِ ّم : الَمْوضُع الُمْرتَِفُع الذي يَْصلُُح للّزِ  ، بالضَّ

 هللا : أَي ال باَرَك عليه. قاَل : قَدََّسهُ  : البََرَكةُ ، وَحَكى ابُن األَْعَرابّيِ : ال القُْدسُ و : التَّْبِريُك ، التَّْقديسُ و

 : ُمبَاَرَكةٌ ، وإِليه َذَهَب ابُن األَْعَرابّي. ُمقَدَّسةٌ  : الُمبَاَرُك ، وقال قَتَاَدةُ : أَْرضٌ  قَدَّسُ المُ و

 .القَدَّاسُ  : القَاِدسُ و

ة يُْخَرج به الماُء من السََّواِقي ، والَجْمعُ  القَاُدوسُ و  .قََواديسُ  : إِنَاٌء من َخَزٍف أَْصغَُر ِمن الَجرَّ

َسةُ و ، قاِدسُ  البَْيُت الَحَراُم ، وقال يَْعقُوب : من أَسماِء َمكَّةَ ::  القَاِدسُ و ُر. تُقَّدِسُ  ألَنها الُمقَّدِ  من الذُّنوِب ، أَي تَُطّهِ

 : من قَُرى الِجيَزة بمْصَر. قَاُدوس وُمْنيَةُ 

ْعر ، كما جاَء في القَُدْيسُ و  .(3)ِشْعر بِْشر بن َربيعَةَ الَخثْعَمّيِ  ، كُزبَْيٍر : اسٌم لْلقادسيَّة ، أَو لَضُروَرة الّشِ

ا  نــــــــــــَ وفــــــــــــِ يــــــــــــُ َض ســــــــــــــــــــــــــُ َداَ    َوقــــــــــــح رح هــــــــــــَ ذَكــــــــــــ   تــــــــــــَ

رِيـــــــــــُر     ر  ضـــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــَ
َ

ٍ  واملـــــــــــ َديـــــــــــح اِب قـــــــــــُ (4)بـــــــــــبـــــــــــَ
 

  
ً  كما َجعَلها الُكَمْيتُ   حيُث يَقُوُل : قاِدسا

ه  لـــــــــــِ ِب وَأهـــــــــــح ـــــــــــح َوي ـــــــــــُ ـــــــــــب بِّ ال لـــــــــــَ  حـــــــــــُ َبيّنِ عـــــــــــَ  كـــــــــــَ

ا    اِدســــــــــــــــــــــــــَ َب وقــــــــــــَ َذيــــــــــــح ِ الــــــــــــعــــــــــــُ اح ــــــــــــ  رِي  أََر  ابلــــــــــــقــــــــــــَ

  
 أَيضاً : قَريَةٌ قُْرَب ُسرَّ َمن َرأَى. القَاِدسيَّةُ و

 : قُْدُموسٌ  : أَي قَديٌم ، وكذلك : ِعزُّ  قُْدُموسٌ  يُقَال : َحَسبٌ  عن أَبي ُعبَْيٍد : كالعُْصفُوِر : القَِديمُ  القُْدُموسُ  : [قدمس]

ا مــــــــــــــــــَن ا ح و  اهــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ا َداٌر َورِثـ نــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــَ

َدِم     وسِ أَقــــــــــــح مــــــــــــُ دح اِ   الــــــــــــقــــــــــــُ مٍّ َوخــــــــــــَ (5)مــــــــــــنح عــــــــــــَ
 

  
ْخمُ  : القُْدُموسُ و  ، قالَهُ اللَّْيُث. الَمِلُك الضَّ
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 ، نقَلَه الّصاَغانيُّ ، عن العَظيُم من اإِلبل : القُْدُموسُ و

__________________ 
 .«الباقندي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
تقدس ( عبارة التهذيب : وقا  الليث : القدس تنزيه   وهو القدوس املقدس املتقدس. قلت : مل  ئ يف صفة   غري القدوس ا وال أعرف امل2)

 يف صفاته.
والبيت وذكر البيت من ضـــمن « القادســـية»ومعجم البلدان  391وما أثبت عن مجهرة ابن حزم ص «  ربيعة اخلثميبشـــر بن أيب»( ابألصـــر 3)

 عدة أبيات.
 « :قدي »و « القادسية»( وقبله يف معجم البلدان 4)
 محـــــــــــــــلـــــــــــــــت بـــــــــــــــبـــــــــــــــاب الـــــــــــــــقـــــــــــــــادســـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــة انقـــــــــــــــجي و 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــاص عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــّي أمــــــــــــــــــريُ و    

  

 (.انظر مجهرة ابن حزم)وكان بشر ممن شهد القادسية 

قوله : ولنا داٌر اخل هو بيت شعر عزاه يف اللسان لعبيد بن األبرص ا وهو مسو  يف نسخ الشارح عل  غري هيئة »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«الشعر بال عزو
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رَ  َقَداِمي ُ  ج ابن َعّباٍد ا بيه ابلص خح  ة الَعظيَمة.ا وهو َعَل  الت شح
ْخَمةُ العَظيَمةُ  القُْدُموَسةُ و ، وأَْنَشد اللَّْيُث في  القََداِميسُ  ، وهي في النَِّساِء على التَّْشبيه. والَجْمعُ  كالقُْدُموس ، من الصُُّخور والنَِّساِء : الضَّ

 الصُُّخور لَجريِر :

ٍة و  زلــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح ال ين مبــــــــــــــــــَ زَاٍر َأحــــــــــــــــــَ ا نــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــَ  ابـــــــــــــــــــح

َن عــــــــــــــاِديِّ     ــــــــــــــ ِ يف رَأحِس أَرحعــــــــــــــَ ي َدامــــــــــــــِ ــــــــــــــقــــــــــــــَ  ال

  
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : َعظيٌم. قُْدُموسٌ  َجْيشٌ 

يُِّد ، القُْدُموسُ و  .(1)، األَخيُر عن ابن ُدَرْيٍد  كالقَُداِمِس  : الّسِ

 : قَِديٌم. قَُداِمسٌ  وِعزٌّ 

ُم. القُْدُموسُ و  : الُمتَقَّدِ

ُمه ، قال الّشاعر : قُْدُموسُ و  العَْسَكِر : ُمتَقَّدِ

 هُلَاٍم َلوحَدَسرح  َقَداِمي َ بذي 
 : الشَِّديُد. القُْدَموسو القَُداِمسُ و

ْعرِ  ، للسَّْرج ، ، كَحلَُزونٍ  القََربَوس : [قربس] ْعر  وال يَُسكَُّن إِالّ في َضرَوَرةِ الّشِ ، هذه ِعبَاَرةُ الّصحاح ، إِالّ أَنَّه قاَل : وال يَُخفَُّف إِالّ في الّشِ

ليَس من أَْبنيَتهم ، وَظنَّ شيُخنَا أَنَّ هذا جاَء به المَصنُِّف ِمن عْنِده ، فلَذا َحَملَهُ أَْن قاَل : هو َغلٌَط ظاهٌر ، « فَْعلُول»، مثل َطَرُسوَس ، ألَّن 

َهاب فيه قُصوٌر ، فإِنّه بل تَْسِكيُن الّراءِ  ة وغيره ، وكالُم الّشِ يَدلُّ على أَّن  مع َضّمِ القاف لُغَةٌ َمْشُهوَرةٌ فيه ، كما أََشْرُت إِليه في َشْرح الدُّرَّ

ِله ، وال قائل به. اْنتََهى. وهذا الَّذي َغلََّط فيه المصنَِّف ونََسَب القُصوَر فيه للشِّ  هاب فقد أَباَن الَجْوَهريُّ عن َحقيقَتِه فيما ُسُكونَه لُغَةٌ مع فتح أَوَّ

ْعر خ ةً ، ومثَّله بَطَرُسوَس ، نَّصهُ ، على ما تَقَدَّم ، َحَكاَها أَبو َزْيٍد ، فهي لُغَةٌ َصحيَحةٌ عند أَبي َزْيد وعنَد الَجْوَهرّيِ في َضروَرة الّشِ اصَّ

ْل. وقال ابُن ُدَرْيٍد ، في كتَاب فإِنَّه كَحلَُزون ، وقد تَُخفَّف في الضَّروَرة ، فما  َهاب ، فتأَمَّ َذَهَب إِليه شيُخنَا َغلٌَط ، وال قُصوَر في َكاَلم الّشِ

ره ،  قََربُوَسانِ  ِحْنُو السَّْرجِ ، وهما : القََربوسَ  ونَقَْلتُه منه من غير َواِسطٍة : إِنَّ « السَّْرج واللَِّجام» ُم السَّْرج وُمَؤخَّ ويقَاُل لهما : ، وهما ُمتَقَدَّ

ْحل ، العَُضَدان ، وهما ِرْجاَله اللَّتَان تَقَعَان  القََربُوس ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وفي قََرابِيسُ  وج ِحْنَواه ، وُهَما ِمن السَّْرج بَمْنزلَة الشَّْرَخْين من الرَّ

اِن وِذئْبَتَان ثُّم الدَّفَّتَاِن ، وهما اللَّتَان يَقَُع َعلَْيهما بادُّ الفََرِس ، وفي الدَّفَّتَْين َعُضدَ  قََربُوٍس  َعلَى الدَّفَّتَْين ، وهما بَاِطنَتَا العَُضَدْين ، ففي كلِّ 

ِره ، إِلى آخِر ما َذَكَره ، ليس هذا َمَحلَّه ، وفي العُ  لُه ،  باب : وبعُض أَْهل الشَّامالِعَراقان ، وهما َحْرفَا الدَّفَّتَْين من ُمقَدَّم السَّْرجِ وُمَؤخَّ يُثَقِّ

 ، وهو أََشدُّ َخطأً. قَربَابيسَ  علَى (2)وهو َخَطأٌ ويَْجَمعونه 

 قُْرُدوسُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو اسُم أَبي َحّيٍ في العََرب ، وُهْم من اليَمن ، وقال غيُره : هو ، كعُْصفُورٍ  قُْرُدوسٌ  : [قردس]

بن  (3)َغْنُم بُن َدْوس بن ُعْدثاَن بن َزْهَراَن  ، هكذا في سائر النَُّسخ ، وهو َغلٌَط وَصَوابُه : قُْرُدوٍس  م بن َغْنم بنبُن الحارث بن مالك بن فَهْ 

َواُب ،، كما في العُبَاِب ، واألَ  أَبو َحّيٍ ِمن األَْزِد أَو ِمن قَْيٍس  َكْعب بِن الحاِرِث بن َكْعِب بِن َعْبِد هللا بن نَْصِر بِن األَْزِد : ُل الصَّ  قُْرُدوسٌ و وَّ

َجدُّ العُقَاةِ  (4)وأَُخوهما ُمْنِقذٌ  القََراِديسُ و هذا أَُخو ُجْرُموٍز ، وهم الَجَراِميزُ 
ِم ِذْكُره ، (5) ِمْنُهم  ولَِقيٌط َجدُّ قاِضي البَْصَرةِ َكْعِب بِن ُسوٍر الُمتَقَّدِ

ُث ، القُْرُدوِسيُّ  ِهَشاُم بُن َحّسانٍ  قاتُِل  القُرُدوِسيُّ  بُن نَْجدٍ  أَو َمْولًى لهم. وَسعدُ  ، وهو صاحُب ابن سيريَن ، ِمن أَْخياِر أَتْبَاع التَّابِعينَ  الُمَحّدِ

 الباِهِلّيِ. قُتَْيبَةَ بِن ُمْسِلمٍ 

 وفاتَه :

ُد بُن الُحَسْينِ   ، الَِّذي َرَوى عن َجِريِر بِن حاِزٍم. القُْرُدوِسيُّ  ُمَحمَّ

ِل قال و . أَْوثَقَه وَكْرَدَسه ، إِذا قَْرَدَسهُ : ُحِكَي عن الُمفَضَّ  نقلَه الّصاَغانِيُّ

. ِجْرَو الَكْلِب : َدعاهُ  قَْرَدسَ و  ، نقله الّصاَغانِيُّ
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دَّةُ القَْرَدَسةُ و اَلبَةُ : والّشِ  .قُْرُدوسٌ  يَ ، عن ابِن َعبّاٍد ، ومنه ُسمِّ  . الصَّ

__________________ 
 .392/  3( اجلمهرة 1)
 .«و مض»( عن اللسان وابألصر 2)
 عد ن بن عبد   بن زهران. ويف اجلمهرة :« زهر»وابألصر  379( عن مجهرة األنساب ص 3)
 ( عند ابن حزم : منقد ا ابلدا  املهملة.4)
 .«العفاة»( عن ابن حزم وابألصر 5)
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 .القُْرُدوسُ  ، ِلنُُزوِل هَذا الَحّيِ بها ، قاَل الّصاَغانيُّ : ويُقَال لتِْلَك الِخطَِّة : بالبَْصَرةِ  َراِديِس القَ  َدْربُ و

 ، وقاَل أَْوُس بُن َحَجٍر : قَْرٍس  البَْرُد ، إِذا اْشتَدَّ ، ويُقَال : لَْيلَةٌ ذاتَ  قََرسَ  ، يُقَال : القَِريِس و كالقَاِرِس  : البَْرُد الشَِّديُد ، القَْرسُ  : [قرس]

َر   قــــــــِ لــــــــح يــــــــُم لــــــــِ اعــــــــِ طــــــــَ ا مــــــــَ جــــــــَ يــــــــح ُا يف اهلــــــــَ اعــــــــِ طــــــــَ  مــــــــَ

َن     اِء مــــــِ مـــــــَ اُ  الســــــــــــــــــــ  ر  آفـــــــَ فــــــَ رحسِ ِإذا اصــــــــــــــــــــح قــــــَ  (1) الــــــح
  

 .قاِرسٌ  ، يقَال : يَْومٌ  القَِريسو كالقَاِرس الباِردُ  : القَْرسو

قيع وأَْبَرُده : القَْرسو ِقيع وأَْكثَُره. الِقْرسُ و القَْرسُ و ، هكذا في سائر النَُّسخ ، وهو عن اللَّْيث ، والّذي في المْحَكم : أَْكثَُف الصَّ  : أَْبَرُد الصَّ

يت ، ولم يَْعِرْفه أَبو الغَْيث  بالتَّْحريك : الجاِمد ، القََرسو ّكِ ٍء ، ويقَال : الجاِمُد من ُكّلِ شيْ :  القََرس ، وقاَل ابُن األَْعَرابّي : (2)، قالَهُ ابُن الّسِ

ً  أَْصبََح الماُء اليَْومَ  ً و قَِريسا  ، أَي جامداً. قاِرسا

ةُ : الِجْرِجس.، كِزْبِرجٍ  بالَكْسر : ِصغاُر البَعُوِض ، كالِقْرقِِس  ، الِقْرسُ و يت : هو الِقْرقِس الِّذي تَقولُه العامَّ  ، وقاَل ابُن السَّّكِ

ً  الماءُ  قََرسَ و  .قَِريسٌ  ، فهو َجَمدَ  : يَْقِرس قِْرسا

ً  البَردُ  قََرسَ و ً  ، اْشتَدَّ ، كقَِرَس ، كفَِرحَ  : يَْقِرُس قَْرسا كةً ، قال أَبو ُزبَْيٍد الّطائِيُّ : قََرسا  ، ُمَحرَّ

دح و  ُم قــــــــــــــــَ رحهبــــــــــــــــِِ ر  حــــــــــــــــَ ت حــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح لــــــــــــــــ    َتصــــــــــــــــــــــــــــــَ

نح     ُروُر مــــــــــــِ قــــــــــــح
َ

لــــــــــــ   املــــــــــــ َرسِ كــــــــــــمــــــــــــا َتصــــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

  
 ، نقَلَه ابُن َعبّاٍد. : القَِديمُ  القَِريسُ و القَاِرسُ و

. بُن ساِلٍم الغَنَِويُّ الشاِعرُ  قَِراسُ  : كِكتَابٍ و  ، ذكَره الَحافُِظ والّصاَغانِيُّ

ْخمُ  القَُراِسيَةُ و ّمِ وتَْخِفيِف الياِء : الضَّ وغيِرها ، الذَكر واألُْنثَى بَضّم القاِف في ذِلَك سواٌء ، والياُء زائدةٌ كما  الشَِّديُد ِمن اإِلبِلِ  الَهامِ  ، بالضَّ

ّمِ وكسر الراِء : ُكوَرةٌ بنََواحِ  قُوِرسُ و ِزيَدْت في َربَاِعيَة وثََمانِيَة ، قاله أَبو َزْيٍد.  َخَراٌب. ، قال الّصاَغانيُّ : وهي اآلنَ  ي َحلَبَ ، بالضَّ

ً  الّرجلُ  قََرسَ و  ، قيل : المَراُد بالبَْرِد هنَا : النَّْوُم ، كما قَيََّده بعُضُهم. البَْردُ  أَْقَرَسهُ و : بََرَد. قَْرسا

ً و َسه تَْقِريسا َده قَرَّ ُسوا»الَحِديُث :  ، ومنه : بَرَّ نَانِ  قَّرِ ُدوه في األَْسِقيَِة.  « وُصبُّوه َعلَْيِهْم فِيَما بَْيَن األََذانَْينِ الماَء فِي الّشِ قال أَبو ُعبَْيٍد : يَْعني بَّرِ

 قال أَبُو ذَُؤْيٍب يَِصُف َعَسالً :

ُه  لــــــــــــَ ثــــــــــــح اُس مــــــــــــِ َر الــــــــــــنــــــــــــ  ــــــــــــَ زحٍج ملَح يـ اَء مبــــــــــــِ  فــــــــــــجــــــــــــَ

رِ     حـــــــــح ُر الـــــــــنـــــــــ  مـــــــــَ ـــــــــه عـــــــــَ ُك ِإاّل أَن حـــــــــح  هـــــــــو الضـــــــــــــــــــــــ 

  

ٍد  ائــــــــــــــِ ة  مــــــــــــــَ ا مــــــــــــــَ ا هلــــــــــــــََ يــــــــــــــَ ٍة َأحــــــــــــــح يــــــــــــــَ انــــــــــــــِ  ميــــــــــــــََ

رَاسٍ  آ َ و     ـــــــــَ ِر  قـ حـــــــــح ٍة كـــــــــُ يـــــــــَ قـــــــــِ وحُب َأســـــــــــــــــــــــح (3)صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
، ورواه أَبو َحنيفة :  كَسَحابٍ  ، قََراس ، كذا َرَواه أَبو َسِعيٍد ، وهما بَمْعنًى َواِحٍد ، قال األَْزَهرّي : َرَواه أَبو حاتم :« أَْرِميٍَة ُكْحلِ »ويُْرَوى 

، وهو قوُل األَْصَمعّيِ ، قال :  السََّراةِ  أَْزدِ  بناِحيَة شِديَدةُ البَْردِ  ِهَضابٌ  هي أَْجبٌُل بَاِرَدةٌ ، أَو : قَُراس كغَُراٍب ، وقال أَبو َسِعيٍد الضَّرير : آل

ين آل : َجبٌَل باِرٌد ، وآلُه : ما َحْولَه من  قََراس قال األَْصَمعيُّ : آل ح ديَوان هَذْيل :لبَْرِدَها ، كذا في اللَِّسان ، وفي شرْ  قََراٍس  كأَنَُّهّن ُسّمِ

 : الباِرد. القاِرسو األَْرض.

ي به ؛ ألَنَّهُ يْجُمد فيَِصير ليَس بالجاِمِس وال ا َحتَّى َجَمدَ  فيه ُطبَخ وُعِمَل فيه ِصبَاٌغ ، وتُِركَ  ، كأَمير : قَِريسٌ  َسَمكُ و اد ، ُسّمِ لذَّائب ، والصَّ

ين لغةُ قْيس.  لُغةٌ فيه ، والّسِ

 .القَُراِسيَةُ  وفي العبَاب : والتَّْركيب يَدلُّ على البَْرد ، وقد شذَّ َعْنه

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  الماَء في الشَّنِّ  قََرْستُ  ْدته ، لغةٌ في قَْرسا َسهو أَْقَرسه ، إِذا بَرَّ ً  الَمْقرورُ  قََرسَ  ْيٍد. ولَيلةٌ قاِرَسةٌ ، وقال الفارسيُّ :، َحكاها أَبو ُعبَ  قَرَّ ،  قَْرسا

إِذا لم يَْستِطْع أَْن يَْعَمل بيَِده ِمْن شدَّةِ البَْرِد ، وفي اللَِّسان : من ِشدَّةِ الَخصر ، وفي األَساس 
(4) : 
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__________________ 
 مطعام للكثري اإلطعام.( املطاعا مجض مطعان للكثري الطعن ا ومطاعيم مجض 1)
 ( يف الصحاح : أبو الغوث.2)
قوله : مائد ا كذا يف الصـــحاح ا قا  يف اللســـان يف مادة م     قا  ابن بري صـــوابه مببد ابلباء من  زه فقد »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

 صحفه.
 أثبتناه.خطب فالعبارة التالية وردت يف األساس ا وهو ما « ويف اللسان»( ابألصر 4)
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ً  البَْرُد أَصاِبعَهُ : يَبََّسها ِمن الَخَضر ، فال يَْستطيُع العََمَل. ويقَال : أَْقَرسَ  َس قَِريسا  ، إِذا اتََّخذه. قَرَّ

 العُوُد ، إِذا َجَمَس ماُؤه فيه. وفي المْحَكم : إِذا ُحبَِس فيه َماُؤه. أَْقَرسَ و

 .القَُراِسيَة ، كغَُراٍب : القُراسو

 : َشَجٌر. سالقَرْ و

 : اسٌم ، َحكاه سيبََوْيِه في الكتَاب. قَُرْيَساتو

 ، أَي َعظيٌم ، وهو َمجاٌز. قَُراِسيَةٌ  وُمْلكٌ 

اٍس  وكَكتّاٍن : ُمْدِرُك بُن عبد الَملك بن  شاعٌر ، َذَكره أَبو علّيٍ الَهَجريُّ في نََواِدره. الدُّْهَمانيُّ : قَرَّ

.، َكعثَْماَن : َجَزا قُْرسانُ و  ئُر َمْعروفَةٌ ، جاَء ذْكره في بعض األَْخبَار ، نقلَه أَبو عبَْيٍد البَْكِريُّ

 : قَريةٌ بالمنُوفيّة ، وقد َوَرْدتُها. ويقال أَيضاً بالّصاد. قُورسُ و

 : َجباَلِن قُْرَب الَمِدينة. قَُرْيسٌ و قَْرسٌ و

. قَِراسٌ و  ، كِكتاٍب : َجبٌَل تِهاِميٌّ

الّضّم قَِراَءةُ أَبي َمْعداَن الُكوفّيِ ، قال َشيُخنا : أَْطلق في التَّثْليث فاْقتَضى أَنََّها كلَّها فَِصيَحةٌ َوارَدةٌ ،  ، مثلّثه القاف القْرَطاسُ  : [قرطس]

ِعيُف ما في ثُبُوتِِه كالٌم ، َكْسر القاف أَْشَهُر ، وقال الَجاْربَْرِديُّ في َشْرح الشَّافِيَة : وليَس كذلك ، وقد قال في اْلِمْصبَاح : ،  كقُْرطاٍس  الضَّ

ا الفَتُْح فلم يَْذُكْره  ّمِ ، فَدلَّ على َضْعِفه ، بخاِلِف عبَارة الِمْصبَاح فإِنَّها تُوِهُم أَنّه َمْشُهوٌر ، وأَمَّ أَكثُر أَْهل اللُّغِة ، وقَضيَّةُ قَوِلهم فَْعالل في بالضَّ

منه إِالّ َخْزعاٌل ، يَْنِفيه ، ولكن أَْوَرَده ابُن ِسيَده على َضْعِفه ، وقلَّده المصنُِّف ، وفيه نَظٌر ظاهٌر. انتهى. قْلت :  غير التَّْضعيف قَليٌل لم يَِردْ 

 بالفتْح. (1)وهذا الَّذي أَْنكَره على الُمَصنِّف وابِن ِسيَده ، ونَظَر فيه ، فقد َحكاه اللِّْحيَانيُّ هذا 

، كذا نقله الَجْوَهريُّ عن ابن ُدرْيٍد في نوادره ، وقال أَبو سْهٍل : هكذا َوجْدتُه في الِكتاب المذكوِر ، وهو  َجْعفرٍ ك ، القَْرَطسَ  كذا َحكىو

ٍد لِمَخّشٍ العُقَْيلّي ، يُتَّخذُ من بَْرِدّيِ يكوُن بِمْصر ، وأَْنشد أَبو َزيْ  الكاِغدُ  ، هكذا قَيَّداه ، وهو ِدْرَهمٍ  حَكى الفارابيُّ وأَبو علّياَء مثلو الصَّحيح.

ياِر وآثاَرها كأَنها َخطُّ َزبوٍر ُكتَِب في  : قِْرطاٍس  يَصف ُرسوَم الّدِ

ا  هــــــــــَ لــــــــــُ وحدََع الــــــــــَداَر َأهــــــــــح تــــــــــَ ُث اســــــــــــــــــــــــح يــــــــــح  كــــــــــَبن  حبــــــــــَ

وٍر مــــــــــــــــــن َدَواٍة و     رت  َزبــــــــــــــــــُ رحطــــــــــــــــــَ ِ خمــــــــــــــــــََ  قـــــــــــــــــــَ

  
. بالكْسر : الَجَمُل اآلَدمُ  ، الِقْرطاسو اَغانيُّ  ، نَقَلُه الصَّ

 الَجاِريَةُ البَْيضاُء الَمِديَدةُ القَاَمِة. : الِقْرطاس عن ابن األَْعَرابّيِ :و

 .(2) قِْرطاٍس  (َوَلْو نَ زَّْلنا َعَلْيَك ِكتاابً يف )قَْولُه تَعَالَى : و

 أَي ُصُحفاً. (3) قَراِطيسَ  (ََتَْعُلونَهُ )ومنه قولُه تَعَالَى :  .، قََراِطيسُ  ، يُْكتَب فيها ، والَجْمع : ٍء كانَتْ الصَّحيفَةُ من أَّيِ َشيْ  وهو

 .قِْرَطاسٌ  فهو ُكلُّ أَِديٍم يُْنَصب للنِّضالِ و

ْعبُِل والعَْيَطُموس الشابَّةُ ، عن ابن األَْعَراب النّاقَةُ الفَتِيَّةُ  : الِقْرطاسو يبَاُج والّدِ  .(4)ّيِ ، قال : وهي أَْيضاً الّدِ

 ، أَي نَْوٌع من بُُروِد مْصَر. بُْرٌد ِمْصريٌّ  : الِقْرَطاسو

ْفَرة فهي نَْرِجِسيَّةٌ. ال يَُخاِلُط بياضها ِشيَةٌ  ، إِذا كانت بَْيَضاءَ  قِْرَطاِسيَّةٌ  دابَّةٌ و  فإِذا َضَرَب بَياُضها إِلى الصُّ

ْميَةُ الَّتي تُِصيب : الِقْرَطاسَ  أَصابَ  ، إِذا فقَْرَطسَ  َرَمى يقَال :و  .مقَْرِطَسةٌ  ، أَي الغََرَض الَمْنصوَب ، والرَّ

. : َهلَكَ  تَقَْرَطسَ و  ، نَقَلَه الّصاَغانيُّ
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اغانيُّ : من قَُرى ِمْصَر القَِديَمة. قلت : والتي هي من قَُرى مْصرَ  ، ، كَجعفَر : ة بمْصرَ  قَْرَطسُ و ، وهي  (5)، بهاٍء  قَْرَطَسةُ  وِعبَاَرةُ الصَّ

 من قَُرى البَُحْيَرة.

ا أَْهَملَه المصنُِّف تَْقصيراً ، كالّصاَغانّيِ في العُبَاب ، وهو موجوٌد في ُكتب اللُّغَِة : [قرطبس] ، وهي بفتح القاف : اسٌم  القَْرَطبُوسُ  : وممَّ

 للدَّاِهيَِة ، كما في الّشافِيَِة وُشُروِحها ، وبالَكْسِر : النّاقَةُ العَِظيَمةُ الشَِّديَدةُ ، َحَكاهُ الشيُخ أَبُو َحيّانَ 

__________________ 
 ( كذا ا ولعلها : هكذا.1)
 .7( سورة األنعام اآية 2)
 .« علونه»وابألصر  91( سورة األنعام اآية 3)
 .«وزاد يف اللسان : الذعلبة»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف معجم البلدان : قرطسا ابلفتح مث السكون وفتح الطاء.5)
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ريايف  ا كما قد منا. يعاً ا وَفس رُ ا السِّ ُرَبِِّد ا وَمّثر هبما ِسيَبَويحِه مجَِ
 عن امل

،  (1) الَجَمُل الَِّذي له َسنَامانِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في العُباِب ، وقال أَبُو َعْمٍرو : هو ، كِفْرَدْوٍس وُزْنبُورِ  القْرعوس : [قرعس]

ْبط في  شالِقْرَعوْ و الِقْرَعْوس ويُْرَوى بالّشيِن أَْيضاً ، وكأَنَّ الُمَصنَِّف لّما َرأَى األَْزَهِريَّ قَاَل في ِكتَابه : ره الْختالف الضَّ ، َظّن أَنّه كرَّ

ح به « وُزْنبُورٍ »القاف ، ولذا قال :  ين ، وأَّما القاُف فَمْكسوَرةٌ فيهما ، كما َصرَّ ين والّشِ ره لبَيان أَنَّهُ رِوَي بالّسِ وليس كما َظنَّ ، بل إِنما َكرَّ

، بالسين والشين ، فأَزال اإِلْشكال وأَما بضّمِ القاِف فلم يَضبْطهُ أََحٌد من  (2)ل فِرَعون ، مثا الِقرَعوسُ و الّصاَغانيُّ أَْيضاً في التَّكملة فقال :

ٍل َشِديٍد ، فاْنُظْره. ِة ، وهذا قد أَْدَرْكتُه بعَد تأَمُّ  األَئمَّ

 * ومّما يْستَْدَرُك عليه :

.، كَجْعفٍَر ، إِذا كاَن َعِظيماً ، عن أَبي َعْمٍرو ، ك قَْرَعسٌ  َكْبشٌ   ما نَقَلَه الّصاَغانِيُّ واألَْزَهِريُّ

ْلبُ  القََرقُوس : [قرقس] الَواسُع الُمْستَِوي ال نَْبَت فيه ، وقال ابُن ُشَمْيٍل  األَْملَسُ  ، عن اللَّْيِث ، وقاَل الفَّراُء : هو القَاعُ  ، كَحلَُزوٍن : القَاُع الصُّ

ً  ولِكنَّه وُربََّما نَبََع فيه ماءٌ  ءٌ ليَس عليه َشيْ الذي  الغَِليُظ األَْجَردُ  : هو القَاُع األَْملَس ،  ُمْحتَِرٌق َخبِيٌث كأَنَّهُ قِْطعَةُ ناٍر ، ويَُكوُن ُمْرتَِفعاً وُمْطمئِنا

 ، أَي أَْملَُس. (3) قََرقُوسٌ و وهي أَْرٌض َمْسُحوَرةٌ َخبِيثَةٌ ، وِمْن ِسْحِرَها أَْيبََس هللا نَْبتََها وَمنَعَه ، وقال بعُضهم : َواٍد قَِرقٌ 

 ، ِشْبه البَّقِ ، ويُقَال : هو البَْعوُض ، وأَنشَد : الِجْرِجسُ  : الذي يُقَاُل له : ، بالَكْسرِ  الِقْرِقسُ و

ا فــــــــــــ نــــــــــــَ نــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــح عحضـــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ َي يـ َت األَفــــــــــــاعــــــــــــِ يــــــــــــح  لــــــــــــَ

ــــــــــــــــِث و     ي ــــــــــــــــرَبَاغــــــــــــــــِ اَن ال كــــــــــــــــَ رحقــــــــــــــــِ ِ مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــقــــــــــــــــِ  ال

  
ٌب ، يُقَال له : الِجْرِجْشْت  الِقْرقِسُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : والَمّدِ ،  ، بالكْسر قِْرقِيَساءُ و وقال ابُن َعبّاٍد ِمثْل ذلك. .(4): ِطيٌن يُْختَُم به ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

يَ  ماِلٍك ، قيل : (6)قُْرَب َرْحبَِة  : د ، على الفَُراِت. (5) ويُْقَصرُ  الّ بِْربِيَطاء : اسُم نبَاٍت كَما نَبَّهوا عليهوال نظيَر له إِ  بِن  بِِقْرقِيَساءَ  ُسّمِ

 الَمِلك. َطْهُموَرثَ 

 ، آَخُر. : د قِْرقَِسانُ و

اسُم ذلك الدُّعاِء. وقال  : قُْرقُوسْ و قَْرقَسْ و الِجْرَو ، إِذا َدَعاهُ به ، قَْرقَسَ  كذلك ، وكذا قَْرقََسةو ، قُْرقُوسْ  بالَكْلب : َدَعاهُ فقال له : قَْرقَسَ و

 ، نقله الّصاغانيُّ عن الفّراِء. قُْرقُوسْ :  (7) ويقال أَيضاً للَجْدي إِذا أُْشِليَ  بالكْلب ، إِذا َدَعْوت به. قَْرقَْستُ و أَبو زْيٍد : أَْشلَْيُت بالَكْلب

 * ومّما يُستَدرك عليه :

 ، بالفتْح : قَريةٌ بِمْصَر ، من أَعمال البَُحْيَرة ، وقد َدخْلتُها. قَراقسُ 

جُل ، إِذا َطَرح نَْفَسه وتََماَوت  تَقَْرقَسَ و . (8)الرَّ  ، نقله الّصاغانيُّ

. د ، باألَْنَدلُس ، أَْهَمله الَجْوَهريُّ وصاحب اللَِّسان ، وهو : اسمُ  ، كَجْعفر قَْرَمسُ  : [قرمس]  ، من أَْعَمال َماِرَدة ، نقله الّصاغانيُّ

ينََور قِْرِميِسينُ و ب ِكْرماْنشاَهان ، على ثالث َمَراحَل منها ، وهو ، بالكْسر : د ، قُْرَب الّدِ  ، نقلهُ الّصاغانيُّ هكذا. ُمعَرَّ

ّمِ والكْسر القُْرنَاس : [قرنس] ّم ، وقال : هو ، بالضَّ ، وفي  ِشْبهُ األَْنِف يَتَقدَُّم من ، األَخير البن األَْعَرابّيِ ، واْقتَصر الَجْوَهريُّ على الضَّ

 ، وفي الّصحاح : مالك بن ُخَوْيلٍد الُخناعّيِ ، يَصُف الَوعل : ، وأَْنشَد ابُن األَْعَرابّيِ لَماِلك بن خالٍد الُهذليّ  الَجبَل الّصحاح : في

ٍد  يــــــــــــَ لــــــــــــ  اأَلاّيم ُذو حــــــــــــِ قــــــــــــَ  عــــــــــــَ بــــــــــــح  لهلل يـــــــــــــَ

اُن واآسُ     يـــــــــــــــ  خـــــــــــــــرٍّ بـــــــــــــــه الـــــــــــــــظـــــــــــــــ  مـــــــــــــــَ  مبُشـــــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 واملثبت عن القاموس.« سنامات»( ابألصر 1)
 لسا والشا.( نص التكملة : والِقرحَعوس والِقرحَعوش مثا  فرعون اب2)



7974 

 

 .«قوله : واٍد قر  ا وقرقوس ا زاد يف اللسان : قرقرا»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 348/  3كذا ويف اجلمهرة « قوله اجلرجشــــــت كذا يف التكملة أيضــــــاً والذي يف اللســــــان : اجلرجشــــــب فحرره»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 4)

 جرجشت ابلتاء.
 ابلفتح مث السكون وقاف أخر  وايء ساكنة وسا مكسورة وايء أخر  وألف ممدودة ا ويقا  بياء واحدة.« اءقرقيسي»( يف معجم البلدان 5)
 .«ابن مالك»( عن معجم البلدان ا وفيه : قرب رحبة مالك بن طوف. وابألصر 6)
 ( يقا  أشل  دابته إذا أراها املخالة لتبتيه.7)
 .«ومتاد »( عن التكملة وابألصر 8)
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ٌر  ا َخضـــــــــــــــــــــــــِ وهبـــــــــــُ ـــــــــــُ ب ـــــــــــح قـــــــــــٍة أَنـ  يف رَأحِس شـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــِ

وِّ     ـــــــــــُه يف اجلـــــــــــَ اِء ل مـــــــــــَ رحانسُ دوَن الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــُ  (1) قـ
  

، كِزْبرجٍ ، نقلَه  كالِقْرنِِس  كأَنَّه َحْرُف َجبٍَل ، من النُّوِق : الُمْشِرفةُ األَْقطارِ  ، بالّضّم والكْسر معاً ، كما ضبَطه الّصاغانيُّ : القُْرناسو

 الّصاغانيُّ عن ابن األَْعَرابّيِ.

 ، قال األَْزَهريُّ : هو ِصنّاَرتُه ، ويقال ألَْنِف الَجبَِل : ِعْرناٌس أَيضاً. ِعْرنَاُس اْلِمْغَزلِ  : القُْرناسو

ي القََرانَِس.وربّما أَصاَب السَّْيُل َحجَ  : َعثَانِيُن السَّْيِل وأََوائلُه مع الغُثَاِء. القََرانِيسو  راً فتََرشََّش الماُء فُسّمِ

 : ُعِمَل على َهْيئَة السُّلَِّم. ُمقَْرنَسٌ  ، هكذا في سائر النَُّسخ ، وَصَوابه كما في التَّْكملة : َسْقفٌ  َسْيفٌ و

زَ  قَْرنَسَ و زَ  (2) له الِزٌم البازيُّ ، فِْعلٌ  قَْرنَس ، أَي َسقَط ِريشهُ ، وقال اللَّْيُث : البَاِزيُّ ، إِذا ُكّرِ وِخيَطْت  ، وفي اللَِّسان : فِْعلُه الِزٌم ، إِذا ُكّرِ

َل ما يَُصادُ  مِّ  كقُْرنِسَ  ، هكذا َرَواه بالسين ، َعْيناه أَوَّ ، أَي َمْبنيًّا للَمْجهول ، عن الَجْوَهرّي ، والّصاد لُغةٌ فيه ، هكذا نقله الّصاغانيُّ ،  ، بالضَّ

ّم ، وإِنََّما فيه بَْعَد قَوله  قُْرنِسَ  َرة اللَّْيِث هذه ولم يَذُكر فيه :ونقَل األَزهريُّ ِعبَا ل ما يَُصاد»، بالضَّ ين على فَْعلَل ، وغيره « : أَوَّ رواه بالّسِ

. هذا هو نَصُّ اللَّْيث. يَقُول :  قَْرنََص الباِزيُّ

يكُ  قَْرنَسَ و ة. (3) وقَْنَزعَ  ِمن ِديٍك آَخرَ  فَرَّ  ، إِذا الّدِ  ، والصاد لغةٌ فيه ، وأَباه ابُن األَْعَرابّيِ ، ونََسبه ابُن ُدَرْيٍد للعامَّ

ا يُْستَْدَرُك َعليه :  * وممَّ

 : الَخَرَزةُ في أَْعلَى الُخّفِ ، والصاد لُغَةٌ فيه. القُْرنُوس

 .كالتَّقَسُِّس  لغةٌ فيه، والصاد  ِء وَطلَبُه، ُمثلَّثةً : تَتَبُُّع الشَّيْ  القسّ  : [قسس]

 وقَتّاٌت وَهّماٌز وَغّماٌز وَدّراٌج. قَّساسٌ  ، ونَْشُر الَحِديث ، وِذْكُر النّاِس بالِغيبَِة ، قال اللِّْحيَانيُّ : يقَاُل للنَّّمام : النَِّميَمةُ  : القسُّ و

و َعْمٍرو ؛ ، أَي َعاِلٌم بَها ، قال أَبو َحنِيفَةَ رحَمه هللا تَعَالَى : هو الِّذي يَِلي اإِلبَل ال يفَاِرقَُها. وقال أَبو ُعبَْيٍد وأَب بالفَتْح إِبٍل ، قَسُّ  يقَال : فاُلنٌ و

ٍد الفَْقعَسّي  صاِحُب اإِلبل الِّذي ال يُفارقُها هو  : (4)، وأَنَشَد ألَبي مَحمَّ

ٌة  ـــــــــــــــ  ي رحعـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ ا ت هـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــح ت ـــــــــــــــَ  َورَعح  قـــــــــــــــَ يف يـ

ضح     لـــــــــــَ وقـــــــــــًا يف كـــــــــــَ قـــــــــــُ ه شـــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــح لـــــــــــَ َر  بـــــــــــرِجـــــــــــح  تــــــــــــَ

  

ُش ِإىل أَيحِدي الذ رَعح   مل تـَرحمتَِي الَوحح

ين : َرئيُس النََّصاَرى في القَسُّ و  ، وقيَل : هو الَكبيُر العاِلُم ، قاَل الراجُز : الِعْلمو الّدِ

بــــــــــــــــلــــــــــــــــيٍّ  ــــــــــــــــح تح أِلَي َرضــــــــــــــــــــــــــــــَ وح عــــــــــــــــَ   قــــــــــــــــَ ِّ لــــــــــــــــَ
ِه     لــــــــــــــِ كــــــــــــــَ يــــــــــــــح َث يف هــــــــــــــَ عــــــــــــــَ َدسِّ َأشــــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــح  مــــــــــــــُ

  

َها كَحِنِا الط  ِّ   َحن  ِإلَيـح

يس يٍت ، كالِقّسِ يَسةُ و ، بالّضّمِ ، القُُسوَسةُ  وَمْصَدره ، كِسّكِ يِسيَّة بالكسر ، هكذا في سائر النَُّسخ والصَّواب : (5) الِقّسِ ، وهو هكذا في  (6) الِقّسِ

. القَّسِ قُُسوسٌ  ج نَّصِ اللَّْيث. ّمِ  ، بالضَّ

يُسونَ  َجْمعو يس قِّسِ  ، على غير قِياٍس ، قََساِوَسة أَيضاً على القِِّسيسُ  ، قال : يُْجَمع (7)« الَجْمع والتَّْفريق»نَقَلَه الفَّراُء في كتاب و ، الِقّسِ

 في َجْمع الُمَهلَّب. كَمَهاِلبَةٍ 

يناُت فأَْبَدلُوا َمن إِحداهنَّ َواواً  َد  قََساِوَسةٌ  فقالُوا : َكثَُرت الّسِ  (8)، كما هو. هكذا في بَْعض النَُّسخ ، وِمثْلُه في التَّْكملَة ، قال الفَّراُء : وربّما ُشّدِ

ْلت :  الَجْمُع ولم يَُشدَّد َواحُده ، وقد َجَمعَت العََرُب األَتُّوَن أَتَاتِيَن ، وأَْنَشَد ألَُميَّةَ بن أَبي الصَّ
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تح  ــــــــَ ان ٌت كــــــــَ ــــــــِ ل فــــــــَ ــــــــح ن اَن مــــــــُ وح كــــــــَ ــــــــَ ةً قَ ل اِقســــــــــــــــــــــَ   ســــــــــــــــــــــَ
رُ     ِديـــــــــــــهـــــــــــــُم الـــــــــــــز بــــــــــــــُ يـــــــــــــهـــــــــــــُم   يف أَيـــــــــــــح يـــــــــــــِ  حيـــــــــــــُح

  
 .(9) «قََساِوَسة»هكذا َرَواه األَْزَهريُّ ، ورواه الّصاَغانيُّ : 

ِقيعُ  : القَسُّ و يَّةُ  ، قيل : وإِليه نُِسبَت الثِّيَابُ  الصَّ  ، لبَياِضه. القَّسِ

__________________ 
 .«أنبوهبا خضر»بد  « أشرافها شعف»( ويرو  1)
 ( هذه عبارة التكملة.2)
 ( يقا  إذا اقتتر الديكان فهرب أحد ا ا تنزع الديك ا قاموس.3)
 ( زيد يف التكملة : ويقا  لعكاشة بن أيب مسعدة السعدي.4)
 .«والَقِسيَسةُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  5)
 املكسورة ا وضبطت بتخفيفها يف التهذيب ا كال ا ضبرت قلم.( ضبطت يف التكملة بتشديد السا األوىل 6)
 ويف احد  نسخه كاألصر.« اجلمض والتثنية»( يف التهذيب : 7)
 .«قوله : ورمبا شدد اجلمض اخل لعر الصواب العك  بدلير ما قبله وما بعده فتبمر»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 ( يف التهذيب أيضاً : قساوسة.9)
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ْحمن بن َعْبد هللا. : القَسُّ و ّيِ العابِد التّابِعّيِ الَِّذي عبد هللا بُن َعْبد الّرْحمن بن أَبي َعّمارٍ  ويقَال : لَقَب َعْبد الرَّ  َهِوَي َسالََّمةَ الُمغَنِّيَةَ  كانَ  الَمّكِ

 ثم أَناَب ، ولُقَِّب به لِعبَاَدتِه.

 بَها ، للعَاِلم بها ، كما تَقدَّم. قَسٌّ  ، ويقَاُل هو كالتَّْقِسيس إِْحَساُن َرْعيِ اإِلبِل ، : القَسُّ و

 : َساقََها ، وقيَل : هَما ِلِشدَّةِ السَّوِق. قَْسقََسَهاو ، يَقُسُّها قَسًّا اإِلبلَ  قَسَّ  ، يقَال : كالقَْسقََسة ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، السَّْوقُ  : القَسُّ و

دوَن ثالثِيَن ِميالً ،  بينََها وبَْيَن الفَرماِء ِستَّةُ بُُرٍد في البَّرِ تَْقِريباً ، وقاَل بَْعُضُهم : والفََرماِء ، ِمن أَْرِض ِمْصرَ ع ، بَْيَن العَِريِش  ؛ القَسُّ و

يَْوِم ، وهناك تَلٌّ َعِظيٌم من َرْمٍل خاِرجٍ وهَو على ساِحِل بحِر اْلِمْلحِ ، فيما بين السََّواَدةِ والَواِرَدةِ ، وقد َخِرَب ِمن زَماٍن ، وآثاُره باقِيَةٌ إِلى ال

ْملَِة ، و ةَ والرَّ بَاخِ آباٌر تَْزَرع ِعْنَدها في البَْحر الشاِمّي ، وبالقُْرب ِمن التَّّلِ ِسبَاٌخ يَْنبُُت فيه اْلِملُح تَْحِمله العُْربَاُن إِلى َغزَّ بِقُْرِب هذا الّسِ

 كذا في تاريخِ ِدْميَاَط.العُرباُن َمقَاثِئ تِْلَك البََواِدي. 

يَّةُ  منه الثِّيَابُ و القَاُف ، وهكذا  وقد يُكَسرُ  ، وهي ثِيَاٌب ِمن َكتَّاٍن َمْخلوٍط من َحِريٍر كانَْت تُْجلَب ِمن ُهناَك ، وقد َوَرَد النَّْهُي عن لُْبِسَها ، القَّسِ

ثون  يُّ   ، وقال أَبو ُعبَْيٍد : هو، وأَهُل ِمْصَر يَقُولُونه بالفَتْحِ  (1)يَْنِطق به الُمَحّدِ ، قال : وقد َرأَْيتَُها ،  القَسُّ  ، َمنسوٌب إِلى بالٍد يُقَال لها : القَّسِ

. يَّةُ  ولم يَْعِرْفها األَْصَمِعيُّ عَةُ بُن َمْقُروم ِسينا ، عن َشِمٍر ، قال ِربي فأُْبِدلت الّزايُ  ، َمنسوٌب إِلى القَّزِ ، وهو َضْرٌب ِمن اإِلْبِريَسم أَو هي القَّزِ

: 

ُدوراً  اٍط خـــــــــــــــُ يـــــــــــــــَ  أَلـــــــــــــــحَ تـــــــــــــــِ َن عـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــَ

وانَ و     هـــــــــــــــــُ رَاِدَي والـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ رحَن الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــَ  َأ ـــــــــــــــــح

  

طــــــــــاً  رحَن َريــــــــــح عــــــــــَ َتشــــــــــــــــــــــــح َداِج واســــــــــــــــــــــــح لــــــــــَ  اأَلحــــــــــح  عــــــــــَ

ا و     يــــــــــــــــن رَاقــــــــــــــــِ اعــــــــــــــــِ يــــــــــــــــن واَن  َقســــــــــــــــــــــــــــــِّ (2)َمصــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ِقيُع ، ِلنُُصوعِ بَيَاِضه ، وقد تَقَدَّم. القَّسِ  وقِيَل : هو َمْنُسوٌب إِلى ُب َكّش ، أَو قَّص ، كما  َساِحٌل بأَْرِض الِهْندِ  : القَسُّ و ، وهو الصَّ ، وهو ُمعَرَّ

 يأْتِي في الّصاِد.

 : بِِدَمْشَق. القَّسِ  َدْيرُ و

يٌّ  ِدْرَهمٌ و . ءٌ َرِدي ، أَي ، وتَُخفَُّف ِسينُه قَّسِ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ِغيَرةُ  القَسَّةُ و دة. : القَْريَةُ الصَّ  ، وفي بعِض النَُّسخِ : الِقْربَةُ ، بكسر القاِف وبالُمَوحَّ

 ، كأَنَّهُ تَتَبََّع أََذاُهم وتَبَغَّاه. : آَذاُهم بَِكالٍم قَبِيحٍ  قَسَُّهمو

 ، وهِذه لغةٌ يَمانِيَةٌ. كقَْسقََسه ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، ْحَمه واْمتََخَخهُ أََكَل لَ  : يَقُّسه قَسًّا ما َعلَى العَْظمِ  قَسَّ و

 .(3) القُسُّ  : َرَعْت َوْحَدَها ، والَجْمع : قَسَّْت تَقُسُّ قسًّا وقد ، ِمثُْل العَُسوِس ، ناقَةٌ تَْرَعى َوْحَدها ، كَصبُوٍر : القَُسوسُ و

يت. (4)عْنَد الَحلِب  َء ُخلُقُهاالَّتي َضِجَرْت وَسا أَيضاً : القَُسوسُ و ّكِ  كالعَُسوس والضَُّروِس ، وهذا عن ابن الّسِ

 فال تَُدرُّ َحتَّى تَْنتَبَِذ. َولَّى لَبَنَُها : الَّتي القَُسوسُ  أَو

ّمِ : بن الطََّمثان (6)َعْمرو بِن َعدّيِ بن مالك بن أَيدعان بن النِّمر بن َوائلة  (5)بِن  بُن َساِعَدةَ  قُسُّ و  َحِكيم َمْشُهوٌر ، وهو بَِليغٌ  اإِليَاديُّ ، بالضَّ

، إِنِّي ألَْرجو يَْوَم الِقيَاَمة أَْن  قُسًّا يَْرَحُم هللا» الَحديُث : ومنه العَرِب ، وهو أَْسقُفُّ نَْجَراَن ، كما في اللَِّسان ، وإِياٌد : هو ابُن نِزار بن َمعَّد.

ةً َوْحَده قالُوا : ُكلُّنا نَْعرفُه ، قال :  ؟قُسًّا قال : أَيُُّكم يَْعِرفُ  وسلمعليههللاصلىلَما قَِدم َوْفُد إِياٍد َعلى َرسول هللا »نصُّ الَحديث : و .« يُْبعَث أُمَّ

ةً َوْحَده قُسًّا ُم هللاقالُوا : ماَت ، قال : يَْرحَ  ؟فما فَعَل  .«، إِنِّي ألَْرجو أَْن يَأْتَِي يَْوَم الِقيَاَمِة أُمَّ

، على شاطِئ الفَُرات ، كانْت ِعْنَده َوْقعَةٌ بَْين الفُْرس وبين الُمْسلمين ، وذلك في ِخالفَة سيِِّدنا ُعَمَر ،  النَّاِطِف : ع ، قُْرَب الُكوفة قُسُّ و

 رضي هللا تعَالى عنه ، قُتِل فيه أَبو عبَْيِد بُن َمْسعوٍد الثَّقفّي.

__________________ 
 ا ديث يكسرها.( يف النهاية : القّ  بفتح القاف ا وبع  أهر 1)
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والذي يف « قوله : الكرادي ا نقر هبامش اللسان أن الذي يف معجم البلدان لياقوت : الكراري ابلراء بد  الدا »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 معجم البلدان املطبوع : الكداري.

 ( اللسان : القس .3)
 .«عند الغضب»( عن التهذيب وابألصر 4)
 .«أي»وابألصر  327ص ( عن مجهرة األنساب 5)
 .«واثلة»( عن مجهرة األنساب وابألصر 6)
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 ، قال اْمرُؤ القْيس : كُزبَْيٍر : ع ، قَُسْيسٌ و

يحســـــــــــــــــــــاً َأجـــــــاَد  حـــــــاً  ُقســـــــــــــــــَ طـــَ اَء فـــِمســـــــــــــــــح هـــــــَ  فـــــــالصـــــــــــــــــ 

رَاو     ِ  بــــــــــــــِن ِشــــــــــــــَ  يــــــــــــــح ر قـــــــــــــــَ ونا وَرو   َنــــــــــــــَح  جــــــــــــــَ

  
ث بن عبِد هللا َجدُّ عبد هللا بن ياقُوت : قَُسيسٌ و  ويُْعَرف بالقَُسْيس ، َسمع ابن األَْخضر. ، المَحّدِ

 بُن أَبي ِشْمر بن َمْعِدي َكِرَب ، شاِعٌر. قََساسُ  كَسَحابٍ و

: َضْرٌب من الّسيوِف ، وقال  القَُساِسيُّ  وفي المْحكم : .القَُساسيَّةُ  السُّيوفُ  *، منه (1) َمْعِدُن الَحديد بإِْرِمينِيَّة : اسُم َجبٍَل فيه قَُساسٌ  : كغَُرابٍ و

 ٍء نُِسَب ، وقال الّشاعر :األَْصَمعّي : ال أَْدِري إِلى أَّيِ شيْ 

ي  ِإّن  اســــــــــــــــــــــــِ عحصــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــه  الــــــــــُقســــــــــــــــــــــــَ ذي يـــــــــــَ  الــــــــــ 

َوابــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــح ُم الــــــــــــــــــــد ارَِع يف أَثـ َتصــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــــــَح

  
وض.قلُت : وقال أَبو ُعبَْيدة مثَْل قَوِل األَْصَمعّي ، كما نَقَله   السَُّهْيليُّ : في الرَّ

ْوض ، قال : َجبٌَل بِديَار بَني نَُمْيرٍ  : قَُساسٌ و  قَُساٍس  ويقاُل فيه أَيضاً : ذو ، وقيل : بَني أََسٍد ، فيه َمْعِدُن َحديٍد ، األَخيُر نقله الّسَهْيليُّ في الرَّ

 ، كما يقال : ذو َزْيٍد ، وأَنشَد قوَل الّراجز يَصف فَأْساً.

ضـــــــــــــــــــــــــــَ  ِدِن ذي َأخح عـــــــــــــح اسِ ُر مـــــــــــــنح مـــــــــــــَ   ُقســـــــــــــــــــــــــــَ
د     يـــــــــــــح ُه يف ا ـــــــــــــَ بَنـــــــــــــ  راسِ  (2)كـــــــــــــَ  ِذي اأَلضـــــــــــــــــــــــــــح

  

 تـَرحِمي به يف البَـَلِد الد َهاسِ 

: َسِريٌع َشديٌد ليَس  قَْسقاسٌ  ، أَي سِريٌع ال فُتُوَر فيه ، وقََربٌ  قَْسقَاسٌ  ، يقال : ِخْمسٌ  قِْسِقيسٌ  ، ويقَال : َصَوابُه : السَّريعُ  ، بالفَتْح : القَْسقَاسو

 ، قُصوٌر. هللارحمهفيه فُتُوٌر وال َوتِيَرةٌ ، قالَه األَْصَمعيُّ : وقيل : َصْعٌب بَعيٌد. وفي كالم المصنِّف ، 

 ، قال أَبو ُجَهْيَمةَ الذُّْهلّي : ِشدَّةُ البَْرِد والُجوعِ  : القَْسقَاسو و تَلَفُّتاً وتَنَظُّراً.الُمتَفَقِّد الذي ال يَْغفُُل ، إِنََّما ه الدَّليُل الَهاِدي : القَْسقَاسو

قـــــــــــــاسُ َأَلاَن بـــــــــــــه  ه  الـــــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــــح اًل وُدونـــــــــــــَ يـــــــــــــح  لـــــــــــــَ

اُف     فـــــــــــَ ن  قـــــــــــِ هـــــــــــُ نـــــــــــَ يـــــــــــح ـــــــــــَ ٍر بـ يـــــــــــُم َرمـــــــــــح رَاثـــــــــــِ (3)جـــــــــــَ
 

  

ه  ــــــــــــــ  بَن َدا وكــــــــــــــَ ىت  غــــــــــــــَ ه حــــــــــــــَ تــــــــــــــُ مــــــــــــــح عــــــــــــــَ  فــــــــــــــَبطــــــــــــــح

يـــــــــــــح     بـــــــــــــَ كـــــــــــــِ نـــــــــــــح َداين مـــــــــــــَ رٌي يـــــــــــــُ افُ َأســــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــَ  ِه كـــــــــــــِ

  
حتّى إِنّه إِذا َمَشى تَُظنُّ أَنّه في َمْنِكبَْيِه َوَصَف طاِرقاً أَتاهُ به البَْرُد والُجوُع بَْعَد أَْن قََطَع قبَل ُوُصوِله إِليه َجَراثِيَم َرْمٍل ، فأَْطعَمه وأَْشبَعَه ، 

جِل إِلى َخْلِفه.  ِكتَاٌف ، وهو َحْبٌل تَُشدُّ فيه يَُد الرَّ

شاِء. : ْسقَاسالقَ و  الَجيُِّد ِمَن الّرِ

ِة ، كالّصاَغانِّيِ ، وقد تَقدَّم للمَصنِّف في  الَكَهاُم ِمَن السُّيُوفِ  : القَْسقَاسو أَيضاً ، ولم « ف س ف س»، هنا َذَكره األَْزَهِريُّ وغيُره من األَئِمَّ

 يَْذُكْره هناك أََحٌد إِالَّ الّصاَغانِّي ، وَكأَنَّه تََصحَّف عليه.

 يَدةُ الظُّْلَمِة. قال رْؤبَةُ :: َشدِ  قَْسقَاَسةُ  ولَْيلَةٌ  الُمْظِلُم ِمن اللَّيَاِلي. : القَْسقَاسو

َ ِمنح بِيٍد ولَيحٍر  َقاسح َكمح ُج ح  َقسح
.إِلى الماِء ، ولَْيَسْت ِمن الظُّْلَمِة في شيْ  ما اْشتَدَّ السَّْيُر فِيه ِمن اللَّيَاِلي : القَْسقَاس أَو  ٍء. قالَه األَْزَهِريَّ

،  كالَكَرْفِس  َذَكُروا أَنََّها بَْقلَةٌ  يَْنبُُت في َمِسيِل الماِء ، له َزْهَرةٌ بَْيَضاُء ، قاَل أَبُو َحنِيفَةَ َرِحَمه هللا : أَْخَضُر َخبِيُث الّرائَحِة ، نَْبتٌ  : القَْسقَاسو

 قال ُرْؤبَةُ :

الِس و  َك ذا أَقــــــــــــــــــح ن َدائــــــــــــــــــِ َت مــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــُ

ِر     مـــــــــــَ نح بـــــــــــثـــــــــــَ ئـــــــــــَ قـــــــــــِ تـــــــــــَ اسِ فـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــح قـــــــــــَ  الـــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــح

  
اغانِيُّ : وليس لُرْؤبةَ على َوّيِ شيْ  قاَل الصَّ  ٌء.هَذا الرَّ
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. القَُساقِِس و كالقَْسقَِس  األََسُد ، : القَْسقَاسُ و  ، األَِخيُر بالّضّمِ ، نقله الّصاَغانِيُّ

 ِء.: بمعنَى اإِلْسراع والَحَركِة في الشيْ  القَْسقََسةُ و

ا »ِلفَاِطَمةَ بنِت قَْيٍس ، ِحيَن َخَطبََها أَبو َجْهٍم وُمعَاِويَةُ :  وسلمعليههللاصلىقَولَه  ، ومنه العََصا : (4)والنَّْسنَاَسةُ  القَْسقَاَسةُ  قال أَبو َزْيد :و أَمَّ

 أَي العََصا. «قَْسقَاَستَه أَبُو َجْهٍم فأََخاُف َعلَْيكِ 

 إِيّاها ، فعَلَى هذا ، : تَْحِريُكه قَْسقََستُهو العََصا ، قَْسقَاَسةُ  أَو

__________________ 
 ( ضبطت يف معجم البلدان بتخفيف الياء الثانية.1)
 .«منه»بد  « ومنه»يف القاموس :  (*)
 .«يف ا ري»وابألصر « قساس»( عن معجم البلدان 2)
 .«قفاف»( ويرو  : بينهن كفاف وصّوب ابن بري 3)
ويف التهذيب عن أيب زيد : يقا  للعصـــــا هي « عليهقوله : والنســـــناســـــة ا كذا ابلنســـــخ ا وحرره ا فإين مل أقف »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 4)

 القسقاسة والنسناسة والقصيدة والقرية والقفير والش طبة.
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َفاِر ا يـَُقا  : َرَفض َعَصاُه عل  عاتِقِ  ُعوٌ  بِه ا وعل  اأَلو ِ  َبَدٌ . وِقيَر : أَراَد بذِلَك َكثحَرَة اأَلسح  ِه ا ِإذا سافـََر.الَعَصا َمفح
 بُن األَثِير.وأَلقَى َعَصاهُ ِمن عاتِِقه ، إِذا أَقاَم ، أَي ال َحظَّ لِك في ُصْحبَتِه ؛ ألَنَّه كثيُر السَّفَِر قَِليُل الُمقَاِم. قاله ا

تْين : العُقاَلُء. القُُسسُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  ، بَضمَّ

 السَّاقَةُ الُحذَّاُق. : القُُسسُ و

عَه. باللَّْيِل : الصَّْوتَ  قَسَ تَقَسْ  قاَل غيُره :و  تََسمَّ

ْيِر : قَْسقَسَ و  فيه. أَْسَرعَ  في السَّ

 قُوْس قُوْس. له : بالَكْلِب : صاَح بِه فقالَ  قَْسقَسَ و

َكهالشَّيْ  قَْسقَسَ و َكَها ، عن ابِن ُدَرْيٍد. قَْسقَسَ  ، ومنه َء : َحرَّ  العََصا ، إِذا َحرَّ

 فيِه ولم يَنَْم. أَْدأََب السَّْيرَ   :اللَّْيَل أَْجَمعَ  قَْسقَسَ و

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 األََسُد : َطلَب ما يَأُْكُل. اْقتَسَّ 

 يَسأَُل عن أُُموِر النّاِس. : قَْسقَاسٌ  : السَُّؤاُل عن أَْمر النّاِس. وَرُجلٌ  القَْسقََسةُ و

 ٍء.: الَخفيُف من ُكّلِ َشيْ  القَْسقَاسُ و

 َما َعلَى المائَدةِ : أََكلَه. قَْسقَسَ و

 النَّاقَةُ : َرَعْت َوْحَدَها ، كقَسَّْت. اْقتَسَّتِ و

 من قوِله : األَْقساِس  ُسئِل الُمَهاِصُر بُن الُمِحّلِ عن لَْيلَةِ  الّراِعي : أَْفَردها من القَِطيعِ ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : قَسَّهاو

لــــــــــــــ   ويب كــــــــــــــُ َددحُت ُذنــــــــــــــُ ا عــــــــــــــَ هتــــــــــــــُ دح  هــــــــــــــا فــــــــــــــَوجــــــــــــــَ

ِة     لــــــــــَ يــــــــــح َو  لــــــــــَ اسِ ســــــــــــــــــــــــِ ريِ  األَقحســــــــــــــــــــــــَ عــــــــــِ َر بــــــــــَ ح  محــــــــــِ

  
 قال : لَْيلَةٌ َزنَْيُت فيها وَشِرْبُت الَخْمَر وسَرْقُت. ؟األَْقَساِس  فِقيَل ؛ وَما لَْيلَةُ 

 ُغثَاُء السَّْيِل ، وأَْنشَدنا عنه : القَُساسَ  إِنَّ وقاَل لَنَا أَبو الُمَحيَّا األَْعَرابِيُّ يَْحِكيِه عن أَْعَرابِّيٍ ِحَجاِزّيٍ فَِصيحٍ : 

ٍر و  اِديـــــــــــِد عـــــــــــامـــــــــــِ نـــــــــــَ ن صـــــــــــــــــــــــــَ ييف مـــــــــــِ َت نـــــــــــفـــــــــــِ  أَنـــــــــــح

ُر     يـــــــح فـــَ  الســـــــــــــــــ  اسَ كـــمـــــــا قـــــــدح نــــَ ا الـــُقســـــــــــــــــــــَ ر حـــــــَ ُطـــَ
 املـــ

  
ْوا قَُساساً.  وَسمَّ

ُد الَِّذي ال يَْغفُل ، القَْسقَسُ و  .كالقَْسقَاِس  : الُمتَفَقِّ

يُّ  والقََربُ  .: البَعِ  القَّسِ  يُد والشَِّديُد ، قاله أَبو َعمرو ، وقاَل األَْزَهِريُّ : أَحَسبُه الِقْسيَنُّ

 ، وأَنشد : قِْسِقيسٌ  وقال أَبُو َعْمُرٍو أَيضاً : قََربٌ 

ِقي ح ِإذا َحَداُهن  الن َجاُء   الِقسح
 فيه.أَْسَرَع  : قسًّا السَّْيرَ  قَسَّ  : يُسوُق اإِلبَِل ، وقد قَْسقاسٌ  ورُجلٌ 

 أَي دائٌِب. : (1) قِْسقيس : َدلَُج اللَّْيِل الدَّائُب ، يقال : َسْيرٌ  القَْسقََسةُ و

 : الِقْربةُ ، بلُغَِة السََّواد ، نقلَه اللَّْيُث َرِحَمهُ هللا تعالى. القَسَّةُ و
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قَرأَ الُكوفِيُّون غيَر أَِبي بَْكٍر  (2) (اْلُمْسَتِقيمِ ) بِاْلِقْسطاِس  (واَوزِنُ )، قاَل هللا تَعَالَى :  ، بالّضّم والَكْسِر : الِميَزانُ  القُْسَطاسُ  : [قسطس]

. ّمِ ّجاُج : أَْقَوُم الَمَواِزينِ  قِيَل : هوو بالَكْسِر ، والبَاقُوَن بالضَّ ُره بالشَّاِهيِن ، وقِيَل :  الِقْسَطاسُ  وأَْعَدلَُها ، وقاَل الزَّ القََرْسُطون ، وبعُضُهم يفَّسِ

بٌ  هو أَو ، بالصاد ، كالِقْصطاس ِمن َمَواِزيِن الدَّراِهِم وغيِرَها ، هو ِميَزاُن العَْدِل أَيَّ ِميَزاٍن كانَ  قِيَل : أَو هو القَبَّاُن ، ، قاله  ُروِميٌّ ُمعَرَّ

وقاَل اللَّْيُث في قَْول  .«قسط» ، وبه يَْسقُُط قوُل َمن قاَل إِنَّه َمأُْخوذٌ من الِقْسِط ، كما نَبَّه عليه شيُخنَا في تَْرِكيِب ابُن ُدَرْيد وِمثْلُه في البَُخاِريّ 

 َعِدّيٍ :

ِديــــــــــِد  اسِ يف حــــــــــَ طــــــــــَ ا  الــــــــــِقســــــــــــــــــــــــح يِن ا ــــــــــح بــــــــــُ رحقـــــــــــُ  يـــــــــــَ

ر  شــــــــــــــــــــــــــــــيح     رحُء كــــــــــــــــُ َ
يِرُث واملــــــــــــــــ القــــــــــــــــِ  ٍء يــــــــــــــــُ

  
 .(3)أَُراه َحِديَد القَبّان 

. وفتحِ الطَّاِء والنُّونِ  القُْسَطنَاسُ  : [قسطنس] ّمِ يب (4) َصاَليَةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : هو ، بالضَّ ةً أُْخَرى : َصاَليَةُ  الّطِ وقاَل َمرَّ

 العَطَّاِر ، وأَنشد لُمَهْلِهل :

َت الـــــــــلـــــــــ   يـــــــــح مـــــــــَ لـــــــــَ  كـــــــــُ ًة ُردِّي عـــــــــَ يـــــــــَ افـــــــــِ  وحِن صـــــــــــــــــــــــَ

اسِ     نــــــــَ طــــــــَ دُ  كــــــــالــــــــُقســـــــــــــــــــــح ا الــــــــَورحُس واجَلســـــــــــــــــــــَ اَلهـــــــَ  عــــــــَ

  
__________________ 

 .«ققسق »( عن اللسان وابألصر 1)
 .35( سورة اإلسراء اآية 2)
 ..«.. قوله أراه حديد القبان ال معىن له ا وإلا نراه أراد العد »( هبامش اللسان ط دار املعارف : 3)
 القاموس : صالبة ابلباء املوحدة.( يف 4)
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بأَِلٍف كما ُمدَّ َعْضَرفُوط بواٍو ، واألَْصل َعْضَرفُط ، وفي التَّْهِذيِب ، في  ، فُمدَّ  قُْسَطنَسُ  َشَجٌر ، واألَْصُل : : قُْسَطنَاسُ  قاَل ِسيبََوْيِه :و

باِعّيِ ، عن الَخِليِل :  ، وقال ابُن األَْعَرابِّي ِمثْلَه. قُْسَطنَس ، فأَْصلَه : (1)َماِسّي ، الُمَزاِد : اسُم َحَجٍر ، وهو من الخُ  قُْسَطنَاس الرُّ

 : * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه : [قسنطس]

يِب ، َروِميَّة ، أَهمله الَجَماَعةُ ، وأَوْ  قُْسنََطاس َرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن ، وهو ، ِمثُْل األَّوِل ، غيَر أَّن النُّوَن مقدَّمةٌ على الّطاِء ، وهو َصاَليَةُ الّطِ

 لغة في قُْسَطنَاس ، عن اللَّْيِث ، وأَْنَكَره ثَْعلَب ، وقال : إِنَّما هو قُْسَطنَاس.

ّم والكسرِ  الِقْصطاسُ و ْصطاسُ القُ  : [قصطس] ين والِقْسَطاِس  لُغَتَاِن في القُْسَطاِس  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وهما ، بالضَّ ، كما تقدََّمت  بالّسِ

 اإِلَشاَرةُ إِلَْيه.

 الشَّديدةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهرّي ، كما أَْهَمَل هو القَْرَطبُوس ، فهذه بتلك. وقال اللَّْيُث : هي ، بفتح القَاف وقد تُْكَسر القَْطَربُوس : [قطربس]

 ، وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد : من العَقَاِرب ، وفي التَّْهذيب : اللَّْسعِ  الضَّْربِ 

وا د  ر بـــــــــــــُ قـــــــــــــَ وســـــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــَ َربـــــــــــــُ طـــــــــــــح اراَِب  قـــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

قـــــــــــــــــارابَ     ُز الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــِ ًة تـــــــــــــــــُ َربـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــَ

  
من النُّوق ، عن ابن َعبّاد ، وكأَنَّهُ أُِخَذ من  أَو الشَّديَدةُ  في السَّْير ، النَّاقَةُ السَّريعَةُ  : القَْطَربُوس قال المازنيُّ :و ذا في ُخَماسّيِ التَّْهذيب ،ك

يَرافّي وأَبي َحيّاَن أَنّها الشَّديَدةُ.  َمْقلُوبه : القَْرَطبُوس ، فقد َمرَّ عن الّسِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه : [قطس]  : * وممَّ

ين الّشاِطبيُّ األَْند القَطُّوس  لسيُّ لبعض اللُّغَويِّين :، كتَنُّوٍر : الِقطُّ ، بلُغِة األَْنَدلُس ، وقال أَبو الَحَسن اليُونينِيُّ : أَْنَشَدنَا َرِضيُّ الّدِ

ا  اُط هبــــــــــَ ىت  ال حيــــــــــُ ِر شــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح ائــــــــــُب الــــــــــد  جــــــــــَ  عــــــــــَ

اٌع     ا لــــــــــََ هــــــــــَ يــــــــــ ِ مــــــــــنــــــــــح رَاطــــــــــِ ا يف الــــــــــقــــــــــَ هــــــــــَ  ومــــــــــنــــــــــح

  

اَء الـــــــــــــز مـــــــــــــاُن بـــــــــــــه و  َب مـــــــــــــا جـــــــــــــَ جـــــــــــــَ  ِإن  َأعـــــــــــــح

اِء     صــــــــــــــــــــــــَ َص إِلخح بحٌر حبــــــــــمــــــــــح يــــــــــ فــــــــــَ اطــــــــــِ طــــــــــَ  الــــــــــقــــــــــَ

  
فُه ين الُمْعَجمة.العََوامُّ  وِحْمُص هذه : ِحْمُص األَْنَدلُِس. واإِلْخَصاُء بَمْعنَى الِخَصاِء ، كذا قََرأْتُه في تاريخ الذََّهبّيِ. قلت : وقد يَُصّحِ  بالّشِ

قال و قال الّصاَغانيُّ : وفيه نََظٌر. الفَأَْرةُ. ، وقال ابُن َعبّاٍد : هو (2)، كَزْنَجبِيل ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ وصاحُب اللَِّسان  القَْنَطِريسُ  : [قنطرس]

ْخَمةُ  اللَّْيُث : هي  الحرَف بعَد القاف مع الاّلم.، وأَوَرَد الّصاَغانيُّ هذا  النّاقَةُ الشَّديَدةُ الضَّ

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [قطرس]

ْحمن بن َخلَف بن الُمْسلم قُْطُرس ين أَبي العَبّاس أَْحَمَد بن عبد الغَنّي بن أَحمَد بن عبد الرَّ اللَّْخمّيِ ، نَزيل  القُْطُرسّيِ  : لَقَُب َجّدِ نَِفيس الّدِ

 ، وهو فقيةٌ أَديٌب ُمتََكلٌِّم ، وله ديَواُن ِشْعٍر ، وكاَن يُْنبَُز بهذه النِّْسبَِة. 603مْصَر ، والُمتََوفَّى بقُوَص سنة 

ْدِر وُدُخوُل الظَّْهرِ  القَعَسُ  : [قعس] َكةً : ُخُروُج الصَّ أَْنَكُد ونَِكٌد ، وأَْجَرُب  ، كقَْوِلهم : قَِعسٌ و أَْقعَسُ  ِضدُّ الَحَدِب ، وهو ، وهو ، ُمَحرَّ

ْرُب يَْعتَِقُب عليه هذان الِمثاالن َكثيراً ، والَمْرأَةُ ،وَجِرٌب.   .قُْعسٌ  ، والَجْمُع : قَْعَساءُ  وهذا الضَّ

ْلِب من من الَخْيل : الُمْطَمئنُّ  األَْقعَسُ و ْهَوة الُمْرتَفُع القََطاةِ  الصُّ  .أَْقعَسُ  ، يقال : فََرسٌ  الصَّ

أِْس و  ، هكذا في َسائِر النَُّسخ ، وَصوابُه : نَْحَو الظَّْهِر. والعُنُق والظَّْهرِ من اإِلبل : المائُل الرَّ

 ، كأَنََّها ال تَْبَرُح. ِمن اللَّيَاِلي : الطَِّويلَةُ  األَْقعَسُ  ِمن الَمَجاِز :و

 ذا الَهَضبَاِت. :، أَي يُْدعى ويُلَقَّب ويُقَال  يَُكنَّى بِن ُعقَْيٍل ، َجبٌَل بِِدياِر َربِيعَةَ  : األَْقعَسُ و

ُجُل الَمنِيعُ  : األَْقعَسُ و  العَِزيُز. الرَّ

__________________ 
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 ( يف اللسان : املرتادف.1)
 وفيها : القنطري  الناقة الضخمة الشديدة. وستبيت يف كتابنا ووردت هنا عل  أن النون زائدة.« قنطرس»( كذا ا ورد يف اللسان يف مادة 2)
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ً  ، وقد زِّ الثَّابُِت ِمن العِ و ةٌ  قَِعَس قَعَسا  : ثَابِتَةٌ ، قال : قَْعَساءُ  ، وِعزَّ

ََعزِّ  الَقعحَساءُ الِعز ُة و   ِلألح
 لبَنِي األَْحنَف. نَْخٌل وأَْرٌض باليََماَمة األَْقعَسُ و

. وُهبَْيَرةُ اْبنَا َضْمَضمٍ  األَْقعَسُ  : هَما األَْقعََسانِ و  ، كما نَقَلَه الَجْوَهريُّ

 ، من بَني ُمَجاِشعٍ ، قالَهُ أَبو ُعبَْيَدةَ. اْبنا ضْمرة بن َضْمَرةَ  ُمقَاِعسٌ و األَْقعَسُ  : هما األَْقعََسانِ  وقال األَْزَهريُّ :

افِعَةُ َصْدَرهَ  وهي ِضدُّ الَحْدباِء. .األَْقعَِس  : تَأْنيثُ  القَْعَساءُ و فَِة. قَْعَساَواتٌ و قُْعسٌ  ، والَجْمع : ا وَذنَبََهاومَن النَّْمل : الرَّ  ، على َغلَبَة الّصِ

. فََرُس ُمعَاٍذ النَّْهدّيِ  : القَْعَساءُ و  ، نقلَه الّصاَغانيُّ

 الَهِرُم. ، كَجْرَوٍل : الشَّْيُخ الَكبيرُ  القَْعَوسو

قَْيبَة ُمِطلٌّ َعلَى َخيْ  كِكتَاٍب : َجبَلٌ  ، قِعَاسٌ و  بََر.من ِذي الرُّ

والذي في التّْهذيب والتَّْكملَة : اْلتَواٌء يَأُْخذُ في العُنُق من ِريحٍ كأَنََّها  من َكثَْرةِ األَْكِل تَموُت منه. يَْحُدث كغَُراب : داٌء في الغنَمِ  ، القُعَاسو

ْل.  تَْهِصُره إِلى ما َوَراَءه. وليس فيه تَْخِصيُص الغَنَِم ، فتأَمَّ

 ، ذكَره الّصاَغانيُّ ، وَضبَطه في العبَاب كعُثْماَن. كَسْلَماَن : ع ، القَْعَسانُ و

 ٍء.الغَِليُظ العُنُق الشَّديُد الظَّْهِر من ُكّل َشيْ  ، كَجْوَهرٍ  القَْوَعسو

.، عن ابن ُدَريٍّد ، وَذَكَره أَيضاً أَبو مالٍك وأَبو َزْيٍد ، كما نَ  التَُّراب الُمْنتِنُ  ، بالفَتْح : القَْعسو  قَلَه الَجْوَهريُّ

 ، من غير الٍم. قَْعُسوسٌ  ، وفي التَّْكملَة هو ، كعُْصفُوٍر : لَقٌَب للَمْرأَةِ الدَِّميَمةِ  القُْعُسوسُ و

 اسٌم. ، على القيَاس : ُمْقعِسٍس  ، تصغير قُْعيِسيسٌ و

جُل ، إِذا اْستَْغنى. نَقَ  أَْقعَسَ  ، وقد : الِغنَى واإِلْكثار اإِلْقعاسو  لَه ابُن القَّطاع.الرَّ

جُل عن األَْمر : تَقَاَعسَ و رَ  الرَّ  ، ومنه قَوُل الُكَمْيت : الفََرس : لم يَْنقَْد لقَائِده تَقاَعسَ و ، كقَعََس ، (1)ولم يُْقِدْم فيه  تَأَخَّ

 (2)الَفَرُس اجلَُروُر  يـََتَقاَع ُ كما 
َر وَرَجع إِلى َخْلفٍ  اْقعَْنَسسَ و  ز :، قال الّراج : تَأَخَّ

ِرِس  ِرسح أَمـــــــــــح ِخ أَمـــــــــــح يـــــــــــح اُم الشـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــَ َ  مـــــــــــَ ئـــــــــــح  بـــــــــــِ

ــــــــــــــ  ِ     ب ــــــــــــــُ اٍت يـ ــــــــــــــَ ب ي َخشــــــــــــــــــــــــــــَ َوامــــــــــــــِ َ حــــــــــــــَ اح ــــــــــــــَ  ب

  

 اقـحَعنحِس ِ ِإّما َعَل  قـَعحٍو وِإم ا 
وإِنََّما لم يُْدَغْم هذا ألَنَّه ُمْلَحٌق باْحَرْنَجَم ، يقول : إِنَّ اْستَقَى ببََكَرةٍ ، َوقَع َحْبلُها في غير َمْوِضعه 
أَْمِرْس ، وِإن اْستَقَى بغَْير  ، فيقال له : (3)

ْلَو. قال أَ  اْقعَْنِسسْ  بََكٍرة وَمتََح أَْوَجعَه َظْهُره فيُقَال له : بو َعلّي : نون اْفعَْنلل بابَها إِذا َوقَعَْت في َذَواِت األَْربَعَة أَْن تَُكوَن بين واْجِذِب الدَّ

مْلَحٌق بذلَك ، فيَجب أَْن يُْحتَذَى به َطريق ما أُْلِحَق بِمثَاِله ، فْلتَُكن الّسيُن األُولَى أَْصالً ، كما  اْقعَْنَسسَ و اْخَرْنَطم ، واْحَرْنَجم. أَْصلَْين ، نحو :

ائَدةَ بال اْرتِيَاٍب وال ُشْبَهة. اْقعَْنَسس نَّ الّطاَء الُمقَابِلَةَ لها من اْخَرْنَطم أَصٌل ، وإِذا كانت الّسيُن األُولَى منأَ   أَْصالً كانَت الثانيةُ الزَّ

ُد : : الشَّديدُ  الُمْقعَْنِسسُ و ر. قال الُمبَّرِ وليَس الِقيَاُس ما قَاَل  ، قال : ُمقَْيِعيسٌ  (4) أَو ُمقَْيِعسٌ  ره :تَْصغي وكان سيبََوْيه يقوُل في ، وقيل : الُمتَأَّخِ

، في  قُعَْيسٌ  أَو وقُعَْيِسيٌس حتّى تكوَن مثَْل ُجَرْيِجم وُحَرْيِجيم : في تَحقيِر ُمْحَرْنِجٍم ، فقوُل الُمَصنِّف : قُعَْيِسسٌ  ؛ ألَنَّ الّسيَن ُملحقَة ، والِقياسُ 

ين األَخيَرةِ ، كما هو بَخّطِ أَبي َسْهٍل في هاِمش الّصحاح. أَوسائر النَُّسخِ هو اختيَ  ، كما  قُعَْيِسسٌ  اُر الُمبَّرد ، على قَوٍل بحْذِف الميم والّسِ

ين ُدوَن الِميم ، وبهَما جاَء في نَُسخِ الّصحاح   .(5)يَْقتَِضيه كالُم الَجْوَهِرّي في اْختيَار الُمبَّرِد ، أَي بَحْذِف الّسِ
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ين األَِخيَرة ، وإِنَّما لم تُْحَذف الميُم وإِن كانَتْ  َمقَاِعسُ  : الُمْقعَْنِسِس  جو  ، بالفَتح ، بعَد َحذف الّزيادات والنُّوِن والّسِ

__________________ 
 ( نص اللسان : وتقعوس الرجر عن األمر أي  خر ومل يتقدم فيه.1)
 .«ا رون»( عن الصحاح واللسان وابألصر 2)
 األصر واللسان ا ويف الصحاح : موضعها.( 3)
 ( اللسان : وُمَقيحِعي .4)
( نص الصـــحاح : واملقعن  : الشـــديد ا وتصـــغريه ُمَقيحعي  وإن شـــئت عوضـــت من النون وقلت ُمَقيحع  وكان املربد لتار يف التصـــغري حذف 5)

 امليم دون السا األخرية فيقو  قـَُعيحس . واألو  قو  سيبويه.
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َ زائَدًة ا  ِخَر ايًء ســـــــــاِكَنًة َباح َعحىَن اســـــــــِم الفاِعر ا وأَنحَت يف الت عحِوي  ابخلَِيار ا والت عحِويُ  : َأنح ُتدح
َا َدَخَلتح مل  ا َرحَفا أَلهن 

َا َيكوُن الت عحويُ  اَلزِماً ِإذا ك َمَقاِعي ُ  ِإن شــــــئحتَ و  ا َمَقاِع ُ  الل َذيحن بعَد األَِلِف ا تـَُقو  : اَنت الّزاَيَدُة راِبَعة ا حنو ا وِإل 
 ِقنحِديٍر وقـََناديَر ا فِق ح عليه.

ألَنَّه  ، وهو لَقٌَب ، واسُمه الحاِرُث بُن َعْمِرو بن َكْعِب بِن َسْعِد بِن َزْيِد َمنَاةَ بن تَميٍم ، وإِنََّما لُقِّب به ، بالّضّم : أَبو َحّيٍ من تَِميمٍ  ُمقَاِعسٌ و

َر عن ِحْلٍف كا يَ  َن بَْيَن قَْومهتَأَخَّ ً  ، وقيل : إِنَّما ُسّمِ ا اْلتَقَْوا هم وبنو الحارِث بِن َكْعٍب ، تَنَادى أَولئَك : يا  ُمقَاِعسا يَْوَم الُكاَلِب ، ألَنّهم لمَّ

عَاراِن ، فقالوا : يا  .لَُمقَاِعٍس  لَْلَحاِرِث ، وتَنَاَدى هؤالِء : يا لَْلَحاِرِث ، فاْشتَبَه الّشِ

ْيُخ : َكبِرَ  سَ تَقَْوعَ و يُن لُغَةٌ فيه. الشَّ  ، والّشِ

 وَسقَطْت أَْركانُه. البَْيُت : تََهدَّمَ  تَقَْوَعسَ و

 * ومما يستدرك عليه :

 .األَْقعَس : هو الُمتَقَاِعس

 .األَْقعَِس  : تَْصغيرُ  األُقَْيِعسو

 ، قال أَبو النَّْجم َوَصَف صائداً. قَْعَساءُ  في القَْوِس : نُتُوُّ باِطنَِها في َوَسِطَها وُدُخوُل ظاِهِرها ، وهي قَْوٌس ، القَعَسُ و

ىَن و  مــــــــح ِد الــــــــيــــــــُ ا  (1)يف الــــــــيــــــــَ ــــــــَ ورِه يحســــــــــــــــــــــُ لــــــــَ  مــــــــَ  عــــــــَ

وتـــــــــــريِهـــــــــــا    نح تـــــــــــَ د  مـــــــــــِ ٌة قـــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــ  عـــــــــــِ بـــــــــــح  نــــــــــــَ

  

 َعَل  َ حِطريَِها قـَعحساءُ َكبحداُء 

 : ثَبََت ولم يَُطأِْطْئ َرأَْسه ، قال العَّجاج : فاْقعَْنَسسَ  الِعزُّ ، أَي ثَبََت واْمتَنَع ، َعسَ تَقَاو

اعـــــــــَ َ  قـــــــــَ ـــــــــَ ا  تـ ز  بـــــــــنـــــــــَ االـــــــــعـــــــــِ ســـــــــــــــــــــــَ نحســــــــــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــح   فـــــــــاقـ
ا    خ ســـــــــــــــــــــــــَ ا الـــــــــــبـــــــــــُ يـــــــــــَ اَس وَأعـــــــــــح َ  الـــــــــــنـــــــــــ  خـــــــــــَ  فـــــــــــبـــــــــــَ

  
 أَي بََخَسهم العزَّ ، أَي َظلََمُهم ُحقُوقَُهم.

 الدَّابَّةُ : ثَبَتَْت فلم تَْبَرْح َمَكانََها. تَقَعََّستو

َر ولم يُْقِدْم  تَقَْعَوسَ و جُل عن األَْمر : تَأَخَّ ح عليه.« تَقَاَعسَ »فيه ، هكذا ثَبَت في بعِض أُصوِل الّصحاح ، بََدَل ،  (2)الرَّ  وُصّحِ

نُونَ   قَال الشَّاعر :: الثّابِتَةُ ، وَمعنَى ثَبَاتَِها : ُطولَُها :  القُْعسُ  والّسِ

ا  َد مـــــــَ عـــــــح َا بــــــَ يـــــِّ عـــــِ جـــــَ ِم اأَلشـــــــــــــــــــح َرســـــــــــــــــــح ِديـــــٌ  لـــــِ  صـــــــــــــــــــــَ

وَن     نـــُ يِن الســـــــــــــــــِّ تـــح عـــح ُ َكســـــــــــــــــَ ارِ ِ  الـــقـــُ َفـــــــَ
َب املـــ يـــــــح  شـــــــــــــــــَ

  
ً و َر ، وكذلك تَقَْعنَس. قَعََس قَْعسا  : تأَخَّ

 .ُمْقعَْنِسسٌ  : يَْمتَنِع أَن يُقَاَد ، وُكلُّ ُمْمتَنِعٍ  ُمْقعَْنِسسٌ  وَجَملٌ 

 : َعزَّ أَْن يَُضاَم. مْقعَْنِسسٌ  وِعزُّ 

 .ُمْقعَْنِسسٌ  ِء :وُكلُّ ُمْدِخٍل َرأَْسه في ُعنُِقه كالُمْمتَنِع من الشي

 لَْوَن من الشَّْهر إِلى أَْن يَغيَب ُمْكُث هذه الَحَوامِل في َعَشائَها.أَي ُمْكُث الِهالِل لَخْمٍس خَ « : قُْعٍس  ابُن َخْمٍس َعَشاُء َخِلفَاتٍ »ويقولون : 

ً  ءَ الشَّيْ  قَعَسو  : َعَطفَه ، كقَعََّسه. قَْعسا

 ، كَجْرَوٍل : الَخفيُف. القَْعَوسو
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تِه قُعَْيٍس  هو أَْهَوُن منْ »وفي أَْمثَاِلهم :  تِه فَأََصابَُهْم َمَطٌر وقُرَّ ، وكاَن بَيتَُها  .«علَى َعمَّ قال بَْعُضُهم : إِنَّه رُجٌل من أَْهِل الُكوفَة َدَخَل داَر َعمَّ

ً  َضيِّقاً ، فأَْدَخلَْت َكْلبَها البَْيَت ، وأَْبَرَزتْ   إِلى الَمَطر ، فماَت من البَْرد. قُعَْيسا

تُه إِلى صاحب بُّرٍ ، فََرَهنَتْه على صاعٍ  َمقَاِعِس  بنُ  ْيسُ قُعَ  وقاَل الشَّْرقيُّ القَُطاميُّ : إِنَّه بن َعْمٍرو ، من بَني تَِميٍم ، مات أَبوه ، فَحَملَتْه َعمَّ

 ، فاْستَْعبََده الَحنَّاُط ، فَخَرَج َعْبداً. (3)ِمن بُّرٍ فَغَِلَق َرْهنُه ، ألَنََّها لم تَْفتَكَّه 

تَه اْستَعارْت َعْنزاً من اْمَرأَةٍ ، فَرَهنَتَْها قُعَْيسٌ  : وقاَل أَبو ُحَضْيٍر التَّميِميُّ  ً  كان ُغالماً يَتيماً من بَني تَميٍم ، وإِنَّ َعمَّ ، ثّم َذبََحت العَْنَز  قُعَْيسا

 وَهَربَْت ، فُضِرب الَمثَُل به في الَهَوان.

 : في ِرْجلَْيه قََصٌر ، وفي حاِركِه اْنِصباٌب. أَْقعَسُ  وبَِعيرٌ 

 بن َعْبِد يَْغوَث الُمَراديُّ ، شاعٌر. قِعَاِس  ِكتَاٍب : َعْمُرو بنُ وك

__________________ 
 ( اللسان : اليسر .1)
 ( الصحاح واللسان : ومل يتقدم فيه.2)
 .«مل تفكه»( عن التكملة وابألصر 3)
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 ، وهو َمجاٌز. (1)الَّلْيُل : ِمثْل بََرَك  تَقَاَعسَ و

 : * ومما يستدرك عليه : [قعمس]

ّم : الُجْعموس. القُْعموس  ، بالضَّ

ة. أَهملَه الجماعةُ ، وأَْوَرَده صاحُب اللَِّسان هكذا ، والّصاد لغةٌ فيه. قَْعَمسَ و ةٍ ، وَوَضَع بَمرَّ جُل : أَْبَدى بَمرَّ  الرَّ

 : * ومّما يْستَْدَرك عليه : [قعنس]

اَغانيُّ ، وقال أَبو َعْمٍرو :، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ  القَْعنََسةُ  جُل َرأََسه وَصْدَره ، قاَل الَجْعِديُّ :  والصَّ  هو أَْن يَْرفََع الرَّ

م  هــــــــُ اح مــــــــنــــــــح رحجــــــــَ اَء ُذو خــــــــُ ِنســــــــــــــــــــــاً ِإَذا جــــــــَ عــــــــح قــــــــَ   مــــــــُ
رِ     ريحُ قــــــــــافــــــــــِ ُه غــــــــــَ ــــــــــ  مح أَن لــــــــــَ اعــــــــــح ام فــــــــــَ  مــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــ 

  
 : الشََّدائُد من األُمور ، كذا في اللَِّسان. القَعَانِيس وقال اللِّْحيَانيُّ :

جلُ  قَفَسَ  : [قفس] ً  الرَّ ً و قَْفسا  ، وكذلك فَقَس ، وهما لُغَتَان ، وكذلَك َطفََس وفََطس. : ماتَ  قُفُوسا

ً  الظَّْبيَ  قَفَسو  ، نَقَلَه ابُن القَّطاع ، والّصاد لُغَةٌ فيه. َربََط يََدْيه وِرْجلَْيه : قَْفسا

 وَجَذبَه به ُسْفالً ، عن اللِّْحيَانّي. فاُلناً : أََخَذ بَشْعره قَفَسو

ً  ءَ الشَّيْ  قَفَسو  ، بالغين والّصاد ، وفي بعض النَُّسخ بتحريك الّضاد ، وكالهما َصحيَحان. أََخَذه أَْخَذ اْنتَزاعٍ وَغْصبٍ  : قَْفسا

 كفَِرَح : َعُظَمْت َرْوثَةُ أَْنِفه. ، قَِفسَ و

جال : األَْقفَس قاَل الَّلْيُث :و  ابُن األََمة. الُمْقرفُ  من الّرِ

 ، وأَْنَشد : : الَمِعَدةُ  القَْفَساءُ و ، عن ابن عبّاٍد ، َكأَنَّهُ مقلوُب األَْسقَِف ، عن ابن األَْعَرابّي. ُكلُّ ما طاَل واْنَحنَى : األَْقفَسو

َسائهَقيحت يف أَلح   ما َشَغَلهح  قـَفح
 قال ثَْعلٌَب : معناه أَْطعََمه حتَّى َشبَع.

 البَْطُن. هنا : القَْفَساءُ  قيل :و

ِديئَةُ  : األَمةُ  القَْفَساءُ و ةُ ، قَْفَساءُ  ، يقَاُل : أََمةٌ  الَّلئيَمةُ الرَّ  ، قالَهُ النَّْضر. َكقَفَاس ، كقَطام ، وال تُْنعَُت بَها الُحرَّ

 ، وأَنشد : كاألَْكَراد ، في ِجبالها ، ، بالّضّم طائِفَةٌ بِكْرمانَ  القُْفسو

رحس و  دوٍّ شــــــــــــــــــــــــــُ ا مــــــــــــنح عــــــــــــَ نــــــــــــَ عــــــــــــح طــــــــــــَ مح قــــــــــــَ  كــــــــــــَ

رَاٍد وَ     فـــــــــــــــــــــح ِ ُزطٍّ وَأكـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــــح ِ  قـ ـــــــــــــــــــــُ  قـ

  
 صاِحبه. (2)، أَي يأُْخذُ ُكلُّ َواحٍد منهما بشعِر  يَتََواثَبَان ، أَي بُشعُوِرهما يَتَقَافََسانِ  : وثََب ، وهَما تَقَفَّس: وويْرَوى بالّصاد أَيضاً 

ً  مّما َذَكَر الَجْوَهِريُّ في هذا الَحْرفوَ  أََخَذه داٌء في الَمفَاِصل كالتََّشنُّجِ ، وَذَكَره ابُن القَّطاع أَيضاً في هذا الَحْرف ، وقال  : (3) قُِفَس قُفَاسا

على أَنَّ هذا التَّْركيَب غيُر َمْوجوٍد في أَْكثَِر نَُسخِ  الّصاغانيُّ : وقد اْنقَلََب على الَجْوَهِرّيِ هذا الحرُف ، والصواب بتَْقديم الفاِء ، ثُّم قال :

 الّصحاح.

 : لَئيٌم ، عن النَّْضر. أَْقفَسُ  وَعْبدٌ 

 : * ومما يستدرك عليه : [قفهس]

يِن َخليلٌ : قَْريةٌ  أَْقفَْهسُ  ُث َصالُح الّدِ  ، والعَّاَمةُ تقوُل : أَْقَواص. األَْقفَْهسيُّ  بمْصَر من أَعمال البَْهنََساِوية ، وقد اْجتَْزُت بها ومنها اإِلَماُم المَحّدِ
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قال في آِخِر المادَّة : ولم يَْذُكْر أَحٌد من وصاحُب اللَِّسان هنا ، و« ق س س»، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وأَْوَرَده الّصاَغانيُّ في  الُمقَْوِقس : [ققس]

وهو َمْضبوٌط في أَْكثَر النَُّسخ  .«ق ق س»وقاَل : وَحقُّه أَْن يُْفَرَد له تَرِكيب « ق وس»أَهِل اللُّغَِة هذه الَكلََمةَ فيما انتَهى إِلينا ، ثّم أَعاَده في 

 األَْلسنَة ، على ِصيغَة اسم الَمْفعول ، وهو الَمْشُهور الّدائر على

__________________ 
 ( يف األساس : وقد تقاع  اللير ا كقولك : بر  اللير ا قا  النابغة :1)

 تـــــــــــــقـــــــــــــاعـــــــــــــ  حـــــــــــــىت قـــــــــــــلـــــــــــــت لـــــــــــــيـــــــــــــ  مبـــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــٍ  

 لـــــــــــــــيـــــــــــــــ  الـــــــــــــــذي يـــــــــــــــرعـــــــــــــــ  الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــوم  يـــــــــــــــبو    

  

 ( التكملة : شعر صاحبه ا بدون الباء.2)
 .«قفساً »( عن الصحاح وابألصر 3)
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واب أَنّه  اَغاين  وشـــــيُخَنا. وهو اســـــمُ والصـــــّ َبطَه الصـــــّ يَغة اســـــِم الفاِعر ا كما ضـــــَ َواُده يف بـََياٍض  بصـــــِ طائر ُمَطو   َطوحقاً ســـــَ
رٍو. وقا  الس َهيحلي  يف الر وحض : كاَ َمام  معناه : املَطوُِّ  للِبَناِء. وقا  غريه : هو َعَلٌم ُرومييف لَرجٍر. ا عن َأيب َعمح

َحابَة هوو َصاِحُب ِمْصَر ـ  قال الّداَرقُْطنّي : وهو َغلٌَط ، وكذا قوُل ابن َمْنَدْه وأَبي نُعَْيمٍ ـ  ُجَرْيُج بُن ِمينَى الِقْبِطيُّ ، وقَد ُعدَّ في الصَّ

، هو َمِلُك الِقْبِط وصاِحُب اإِلْسَكْنَدريَّة ، أَْرَسَل إِليه آَخَر َصحابيّاً ، جاَء ِذْكره في ُمْعَجم ابِن قانعٍ  ُمقَْوِقسَ  يقَال : إِنَّ لُهمو،  واإِلْسَكْندريَّةِ 

 وقاَل الذََّهبيُّ : لعلَّه األَّوُل. ، ِكتَاباً يَْدُعوه إِلى اإِلْسالم فأََجابَ  وسلمعليههللاصلىَرُسوُل هللا 

 لَتَه الشَّْهبَاَء ، واسُمها ُدْلُدُل ، وقال ابُن َسْعٍد : بَِقيْت إِلى َزَمِن ُمعَاويَةَ.بَغْ  وسلمعليههللاصلىهو الذي أَهَدى لَرُسول هللا  الُمقَْوِقسَ  قالُوا : إِنّ 

 ْصَرانِيّاً.قيل : وأَْهَدى أَْيضاً َماِريَةَ وأُختََها ِسيِريَن وقََدَح قََواِريَر ، وَغْيَر ذِلَك ، وِمن يَدِه أُِخَذْت ِمْصُر ، وماَت نَ 

  ليَس هذا َمَحلَّ اْستِْقَصائِه.وفي ُشُروحِ الَمواِهب كالمٌ 

 أَنَّ العَِزيَز لقٌب لُكّلِ َمن َملََك ِمْصَر واإِلْسَكْنَدِريَّةَ.« ع ز ز»وقد تَقَدَّم للُمَصنِِّف في  لَقٌَب لُكّلِ َمن َملََكُهما. : الُمقَْوقسُ و

 ، لم يُتابِْعه عليِه أََحٌد. وكأَنَّه َغلَطٌ  في الُمِحيط ، بّادٍ عِن ابِن عَ  ، نُِقل ذِلك الُمقَْوقِسُ  أَيضاً : ِلعَِظيِم الِهْندِ  يُقَالو

ثٌ  قَاقِيسُ و َواةِ قالُوا : عن ُعَمَر  بُن َصْعَصعَةَ بِن أَبِي الَخِريِف ، ُمَحّدِ ، َرَوى عن أَبِيِه ، قاَل الحافُِظ : واختُِلَف في إِْسنَاِد َحِديثِه ، َوأَْكثَُر الرُّ

ه : ابُن أَبي الَخريف ، عن أَ بِن قَْيٍس ، عن أَبي ا ِه. قلُت : هو في الُمْعَجم الَكبِيِر ، عن الطَّبَرانّيِ ، ونَصُّ بيه ، لَخِريِف ، عن أَبِيِه ، عن َجّدِ

ه ، وَرَوى من َحديث َصْعَصعَةَ بن أَبي الَخريف ، عن أَبيه : ْل. وسيَأْتي ِذْكُره أَيضاً في  عن َجّدِ ي. فتأَمَّ  .«خ ر ف»َحدَّثَنِي َجّدِ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وممَّ

 : َضْرٌب من َعْدِو الَخْيِل. القَْوقََسةُ 

في ِجنَاَزةِ أَبي  وسلمعليههللاصلىَرأَْيُت رسوَل هللا » جاَء في ُمَصنِّف ابِن أَبِي َشْيبَةَ ، عن جابِِر بِن َسُمَرةَ رِضَي هللا تَعالَى عنه ، قال :

ُجُل ، إِذا أَْشلَى الَكْلَب. قَْوقَسَ و. «به ، ونحن َحْولَه يَتَقَْوقَسُ  ى فََرٍس وهوالدَّْحَداحِ وهو َراكٌب عل  الرَّ

. وقد َذَكَره في  قَْوقِيسُ و  .(1)« قَْفنَس»: اسٌم َطائٍر ، نقلَه القَْزِوينيُّ

َجال ، أَهمله الَجْوَهريُّ ، وقال اللَّْيث : هو ، بالَكْسر الِقْلَحاس : [قلحس] بالفَاِء. َذَكره هناك « فلحس»، وقد تقدَّم في  السَِّمُج القَبِيُح من الّرِ

 .«قلس»تَْقِليداً للصاَغانِّيِ ، وصوابه بالقَاف ، وَذَكَره ابُن َمْنُظوٍر بعد تَركيب 

ّمِ وزيَاَدة الَواو أُوْقِليِدسُ  : [قلدس] ، أَي الَهْيئَِة  اسُم َرجٍل َوَضَع ِكتَاباً في هذا الِعْلِم الَمْعُروفِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وابُن َمْنُظوٍر ، وهو ، بالضَّ

ا : الَمأُْمونِّي ، ونَقَلَه أَيضاً ُحنَْيُن الَهاُرونِّي ، وثانِيِهمَ  والَهْنَدَسِة والِحَساِب ، وقد نَقَلَه إِلى العََربِيَِّة الَحّجاُج بن يُوُسَف الُكوفّي نَْقلَْين ، أَحدهما :

فى سنة  260بُن إِْسَحاَق الِعبَاديُّ الُمتَوفَّى سنة  ةَ الَحّرانيُّ المتوَّ ن َشَرَحه اليَِزيديُّ  288، وثابُت بُن قُرَّ . وِممَّ َمْشقيُّ ، وأَبو ُعثَْماَن الّدِ

ٍد الَكَرابيسيُّ ، وأَبو والَجْوَهِريُّ ، والَهاَمانيُّ فسَّر المقالةَ فقط ، و ةَ َشَرَح على العلَّة ، وأَبو َحْفٍص الُخَراَسانيُّ ، وأَحَمد بُن محمَّ ثَابُت بُن قُرَّ

ٍد البَْغَداديُّ قاِضي الماِرْستَان ، وأَبو القَاسم األَنَطاِكيُّ ، وأَبو يوسَف الّرازيُّ  ، َشَرح المقَالَةَ  ، وابُن العَميِد الَوفَاِء الُجوْزجانّي ، وأَبو مَحمَّ

اَدرات ، وبلبس اليونانيُّ العاشَرةَ فقط ، واألَْبَزارّي ، وأَْبَزُن َحلَّ الشُُّكوَك فقط ، والَحَسُن بُن الُحَسْين البَْصريُّ نَزيُل مْصَر َشَرَح الُمصَ 

ن اْختََصَره النَّْجُم اللّبُودّي ، شرَح الَمقَالَةَ الرابعةَ ، وَسْلَماُن بُن ُعْقبَةَ شرَح الُمْنفَِصالت ، وأَبو َجْعفَ  ٍر الخاِزُن َشَرح الَمقَالةَ الرابعَةَ. وممَّ

ٍد الفارسّي ، َسّماه تَْهذيَب ا ُد بُن محمَّ ٌد الطُّوسّي ، والتَِّقيُّ أَبو الَخْيِر محمَّ ين محمَّ ره نَِصيُر الّدِ ن َحرَّ ن َحشَّى على تَْحريِر وممَّ ألُصوِل ، وممَّ

. هذا نَهايَةُ ما وقفُت عليه ، وهللا تَعَالالنَِّصير السَّ  وميُّ د الشَّهير بقاضي زاَده الرُّ  ى أَْعلَُم.يُِّد الشَّريُف الُجْرَجانّي ، وموَسى بُن محمَّ

، بزيادةِ الواو ،  أُوْقِليِدس أَنَّه  ، والثّاني :من َوْجَهْين : أََحدهما : َصوابُه أَنَّه اُسم مَؤلِِّف الِكتَابِ  اْسُم ِكتَاٍب ، َغلَطٌ  إِْقليِدسُ  قَْوُل ابن َعبّاٍد :و

َح به الصاَغانيُّ ، قال شيُخنا : ال َغلََط ، فإِّن إِطالَق اسم الُمَؤلِِّف على كتَابِه من األَْمر المْشُهور ، بل قَ  لَّ أَْن تَِجَد مْن يَُميُِّز بْيَن وكذا َصرَّ

ِفه ، فيَقُولُوَن : قَ   َرأُْت البَُخاِريَّ ، وقََرأُْت أَبا داوود ، وكذااسِم الِكتَاب وُمَؤلِّ

__________________ 
 وانظر ما الحظناه هنا .« فقن »( كذا ا وقد تقدم يف مادة 1)
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 وكذا ا وُمرَاُدهم بذلك ُكتُُبهم ا ولعر  ابَن َعّباٍد أَراد ِمثحَر هذا ا فال َحرََج. انـحَتَه .
اْسُم كتَاٍب ، لم يُْحِسْن  وِظيفَةُ اللُّغَوّي إِذا سئَِل َمثاََل عن لَْفَظة البَُخارّي ، فإِْن قال : َشْيُخنا ظاِهٌر ال كاَلم فيه ، ولكن يُقاُل :وهذا الذي ذَكَره 

جاً على  في الَجَواب ، والذي يَْحُسُن أَْن يَقُوَل : إِنَّ بَُخارا : اسُم بَلٍَد ، واليَاَء للنِّْسبَة ، وقْس على ذلكَ  أَْمثَالَه ، فقول ابن َعبّاٍد ولو كان ُمَخرَّ

ِة اللُّغَة ، ولكن يَْقبُح على ِمثْله عَدُم التَّْمييِز بيَن اسِم الُمَصنِّف وِكتابِه ، فَتَْغليُط  في ـ  تَبَعاً للّصاَغانيـ  المصنِّف إِيّاهالَمْشُهور ، وهو من أَئمَّ

 َمَحلِّه.

اَغانيَّ  ، وتَبعَه الُمَصنُِّف ، وهذا يَُدلُّ على أَنَّ الَكلَمةَ َعَربيّةٌ ، وفيها َزوائُد ، وليس كذلك ، بل هي كلمةٌ « قلدس» َذَكَره في وبَقَي أَنَّ الصَّ

ْل.  يونانية ، وُحُروفُها كلَُّها أَصليّة ، فكاَن الصَّواُب ِذْكَرها في األَلف مع السين ، فتأَمَّ

تُه.  من ِليٍف أَو ُخوٍص : َحْبٌل َضْخمٌ  القَْلسُ  : [قلس] ُسفُن  قُلُوِس  َغْيِرهما ، من هو َحْبٌل َغليٌظ من أَو ، قال ابُن ُدَرْيٍد : ال أَْدِري ما ِصحَّ

، بالَكْسر ،  الِقْلسُ  اً :السُّفُن ، كاَن أَصاَب في ُحْسن االْختَصار ، فإِنَّ السُّفَُن ال تكوُن إِالّ في البَْحر ، ويُْروى أَيض قُلُوِس  ولَْو قَاَل : من البَْحرِ 

 وهكذا َضبََطه ابُن القَّطاع.

 ءٌ فهو قَيْ  ، كما في الّصحاح ، ونَصُّ اللَّْيث : فإِذا َغلَب ٍء ، فإِن عادَ َء الفَِم أَو ُدونَه ، وليس بقَيْ ما َخَرَج من الَحْلق ِملْ  : القَْلسُ  قال اللَّْيُث :و

ُجلُ  قَلَسَ  ، وقد أَْقالسٌ  ، والَجْمُع : ً  الرَّ  ، وهو ما َخَرَج من البَْطن من الطَّعَام أَو الشََّراب إِلى الفَم ، أَعاَدهُ صاحبُه أَو أَْلقاهُ وهو يَْقِلُس قَْلسا

 ، بالتَّْحريك فيهَما. القَلََسانُ و القَلَسُ  ، قالَه أَبو َزْيٍد ، وقاَل غيُره : هو قاِلسٌ 

ْقُص في غنَاٍء. : القَْلسُ و  الرَّ

 الِغنَاُء الَجيُِّد. قيَل : هوو

نَْفُسه ، أَي  قَلََستْ  نَْفُسه ، إِذا َغثَْت ، يقال : قَلََستْ  ، وقد َغثَيَاُن النَّْفِس  : القَْلسُ و .(1)من النَّبيذ  الشُّْرُب الَكثيرُ  : القَْلسُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

 َغثَْت فقَاَءْت.

 بالشََّراب. الَكأِْس قَْذُف  : القَْلسُ و

 ، أَي ِلشدَّة اْمتالئهما ، قاَل أَبو الَجّراح في أَبي الَحَسن الِكسائّي : اْمتاَلءً  بالَماءِ  البَْحر أَْيضاً : قَْذفُ  القَْلسُ و

ٍة  ــــــــَ ب ــــــــح ن ُذ ســــــــــــــــــــــَ ــــــــح ن مح مــــــــُ كــــــــُ ــــــــُ ٍن مــــــــاُزرحت   (2)َأاب َحســــــــــــــــــــــَ
ُة     اجـــــــــــَ ـــــــــــز جـــــــــــَ ر ِإاّل وال هـــــــــــح ـــــــــــد  ن ال لـــــــــــِ ُ مـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

  

ِرمٌي ِإىل  َوان وَزوحرُُه كـــــــــــــــــــَ ِب اخلـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــح ن  جـــــــــــــــــــَ

لــــــــــــــِ ُ     بــــــــــــــًا مُث   ــــــــــــــَح رححــــــــــــــَ اًل مــــــــــــــَ ا أَبهــــــــــــــح يــــــــــــــ   حيــــــــــــــَُ

  
 .بالقَْلس السَّفينَةَ يَْقِلُسَها ، إِذا َربََطها قَلَسَ  ، يُقَال : الِفْعُل كَضَربَ و

 : قاَء وَغثَْت نَْفُسه ، وَغنَّى وَرقَص وَشِرَب الَكثيَر. قَلََس يَْقِلسُ و

 والَكأُْس والبَْحُر : قََذفَا.

ارٌ  قاَلَّسٌ  بَْحرٌ و بَد. : َزخَّ  يَْقِذُف بالزَّ

 له ِذْكٌر في َحديث َعْمرو بن َحْزٍم. ، بن َزيد الَّالتِ  مْن ُعْذَرةَ  ، قَبيلَة بَني األََحبِّ  وسلمعليههللاصلىع أَْقَطعَه النَّبيُّ  ، كصاِحٍب : قَاِلسٌ و

ّيِ  ، قَلُوسُ و  ، على َعشرة فََراسَخ منها. كَصبُور : ة ، قُْرَب الرَّ

 .(3) القُلَّْيَسةُ  اليََمِن ، بَنَاها أَْبَرَهة ، وَهَدَمتَْها ِحْميَُر ، وفي التهذيب : هي بَصْنعَاء للَحبَش كانَت كقُبَّْيٍط : بِيعَةٌ  ، قُلَّْيسٌ و

 ، هكذا في َسائر النَُّسخ ، وهو َغلٌَط ، وصوابُه : النَّْحُل ، وهو قوُل ابن ُدَرْيٍد ، وأَْنَشَد لألَْفَوه األَْودّي : كأَميٍر : البَخيلُ  ، القَِليسُ و

ا  هــــــــــــــَ قــــــــــــــِ وح ريحُ ومــــــــــــــنح فـــــــــــــــَ ا الــــــــــــــطــــــــــــــ   مــــــــــــــنح ُدوهنــــــــــــــَ

ثِّ     ُف الــــــــــرِّيــــــــــِح كــــــــــجــــــــــُ اهــــــــــِ فــــــــــَ يــــــــــ ح هــــــــــَ لــــــــــِ  الــــــــــقــــــــــَ

  
 الشُّْهَدةُ التّي ال نَْحَل فيها.الُجثُّ : 
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__________________ 
 يف نسخة القاموس املطبوع.« من النبيذ»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : الشرب الكثري من النبيذ ا ومل ترد 1)
 ( عن اللسان وابألصر : سنية.2)
 البلدان : الُقَليح  تصغري قل .( يف التهذيب : الُقَليح  بدون هاء ا نقاًل عن ابن دريد ا ويف معجم 3)
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لَّْوَر وال»في َحديث َعّماٍر َرضَي هللا تعالى عنه : و  .«األَْنقَليس ال تَأُْكلُوا الّصِ

يُّ ؛ وقد تَقَدَّم ، لَّْوُر : الِجّرِ ، وقال  َسَمَكةٌ كالَحيَّة ُث : وهيقاَل اللَّيْ  بَكْسرِهَما قيلو ، وهكذا َضبََطه اللَّْيثُ  بفَتْح الَهْمَزة والَّالم األَْنقَليسُ و الّصِ

بَتَْين. يُث ، كاألَْنَكليس. قلُت : وهو قَْوُل ابن األَْعَرابّيِ ، وقاَل األَْزَهريُّ : أَُراهما ُمعَرَّ  غيُره : هي الِجّرِ

يَن ، وإِذا القَافَ  إِذا فَتَْحتَ  ، وقد ُحدَّ فقيل : القُلَْنِسيَةُ و القَلَْنُسَوةُ و ين ، وقَلَْبَت الَواَو ياًء ، وكذلك َكَسْرتَها القَافَ  َضَمْمتَ  َضَمْمَت الّسِ  ، أَي الّسِ

أْس ، القُْلنِيَسةُ و القَْلَساةُ و القَْلُسَوةُ  ا اإِلْلَحاُق فليَس في  قَلَْنُسَوة ، َمْعُروٌف ، والَواُو في تُْلبَُس في الرَّ ياَدة غير اإِلْلَحاق ، وغير الَمْعنَى ، أَمَّ للّزِ

 .قَْلَساة أَْكثَُر مّما في قَلَْنُسَوة األَْسَماِء مثُْل فَعَلُّلَة ، وأَّما الَمْعنَى فليَس في

إِْن و ، قاََلنِسُ  ج ْين ، الواو والنون ، فإِن ِشئَْت َحَذفَت الواَو فقلَت :: فإِذا َجَمْعَت أَو َصغَّرَت فأَْنَت بالِخيَار ؛ ألَّن فيه ِزياَدتَ  (1)وفي التَّْهذيب 

ْضَت فقُْلت :  .(2) قاََلنِيسُ  شئَْت َعوَّ

 ، قاَل الشاعُر ، وقد أَْنَشَده سيبََوْيه : قَلَْنٍس  ، بَحْذف الواو ، قلت : القَلَْنُسَوة إِْن َجَمْعتَ و

  ِ نـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــَ ي ب قـــــــــــِ حـــــــــــَ ـــــــــــح ل ـــــــــــَ ىت تـ َر حـــــــــــَ هـــــــــــح  ال مـــــــــــَ

ـــــــــــِ  و     ي ـــــــــــِ ـــــــــــب ـــــــــــّراَِبِط ال ِر ال يَأهـــــــــــح نحســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ل ـــــــــــقـــــــــــَ  ال

  
ه :  ورأَيُت في هاِمِش الجمهرة ، على َغْيِر الَوْجِه الذي أَْنَشَده سيبويه ما نَصُّ

  ِ بــــــــــــــح عــــــــــــــَ ي بــــــــــــــِ قــــــــــــــِ حــــــــــــــَ لــــــــــــــح ىت  تـــــــــــــــَ  ال رِيِّ حــــــــــــــَ

يــــــــــــــِ  و     ــــــــــــــبــــــــــــــِ الِء ال نــــــــــــــح ِ َذِوي املــــــــــــــِ لــــــــــــــَ ــــــــــــــقــــــــــــــَ  ال

  
 وأَْنَشَد يُونُُس :

 الَقنح ِ بِيٌ  هبَالِيُر ِطَواُ  
ةٌ  (3) اسٌم آِخُره َحْرُف ِعلّة وقَْبلََها في األَسماءِ  ، إِالّ أَنَُّهم َرفَُضوا الواَو ألَنَّه لَْيسَ  قَلَْنُسوٌ  وأَصلهُ  .القَْلِس  ويُْروى ، فإِذا أَدَّى إِلى ذلك قِيَاٌس  َضمَّ

ِة َكْسَرةٌ  مَّ كذِلَك و وَغاٍز ، في التَّْنوين َكقاٍض  ذِلَك ُموِجباً َكْونَه فصاَر آِخَره ياٌء َمكسوٌر ما قَْبلََها ، فكانَ  َوَجَب أَن يُْرفََض ويُْبَدَل ِمن الضَّ

ضت فقُْلَت : القَْوُل في أَْحٍق وأَْدٍل ، َجْمعِ َحقٍو وَدْلٍو ، وأَْشبَاه  قاََلٍس  إِْن ِشئَْت َحَذْفَت النُّوَن فقُْلت :و ، قاََلِسيُّ  ذلك ، فِقْس عليه ، إِْن ِشئَْت َعوَّ

 ، وقاَل ابُن َهْرَمة :

يِإذا مـــــــا  اَلســـــــــــــــــــــِ ـــــــقـــــــَ تح  ال ِنســـــــــــــــــــــَ ُم ُأخـــــــح ـــــــِ ائ مـــــــَ ـــــــعـــــــَ  وال

ورُ     اِ  ُحســــــــــــــــــــــُ ض الــــــــّرِجــــــــَ لــــــــح نح صــــــــــــــــــــــُ ن  عــــــــَ يــــــــهــــــــِ فــــــــِ  فــــــــَ

  
 الَجمهرة ، وأَنشد ثَْعلٌَب فنََسبه للعَُجْيِر السَّلُوِلّي ، فقال :هكذا رأَْيتُه في َهاِمش نُسخِة 

نحســــــــــــــــــــــَ ِإَذا مــــــــا  لــــــــَ تح  الــــــــقــــــــَ هــــــــَ لــــــــِ ُم ُأجــــــــح ائــــــــِ مــــــــَ  والــــــــعــــــــَ

ورُ     اِ  ُحســــــــــــــــــــــُ ِض الــــــــّرِجــــــــَ لــــــــح ن صــــــــــــــــــــــُ ن  عــــــــَ  فــــــــفــــــــيــــــــهــــــــِ

  
َجاِل فَبَدا َصلَعُهم فِفي النَِّساِء َعْنُهم ُحُسوٌر. أَي فُتُوٌر. القاَلِسيَّ  يقول : إِنَّ   والعََمائَِم إِذا نُِزَعْت َعن ُرُؤوِس الّرِ

ضَت ِمن  قُلَْيِسيَةٌ  : (4)ُوُجوهٌ أَْربَعَةٌ : إِْن ِشئَْت َحَذْفَت الواَو واليَاَء األَِخيَرتَْيِن ، وقلت  تَْصِغيِره لََك فيو بتخفيِف الياِء الثانِيَة ، وإِْن ِشئَْت َعوَّ

ُر العَرُب َشيئاً على  قُلَْينِِسيَّةٌ  ، بتَْشِديِد الياِء األَِخيَرةِ ، ومن َصغََّر على تََماِمَها وقال : قُلَْيِسيَّةٌ  قلت :و َحْذِف النونِ  فقد أَْخَطأَ ، إِْذ ال تَُصغِّ

،  قُلَْيِسيَةٌ  ، وقالُوا : القُلَْنِسيَةُ و إِالَّ أَْن يكوَن رابِعهُ حرَف ِليٍن. وفي الَجْمَهَرة في باب فُعَْلنِيَة ، ذكر في آخره : َخْمَسِة أَْحَرٍف على تَماِمه ،

ا قُلَْنِسيَةٌ و ، قَلَْنُسَوةٌ  وهي أَعلَى. انتََهى. كذا قال ، وهو َغلٌَط ، فإِنَّهُ إِنما يُقال فهو تَْصِغيٌر في قوِل َمن يََرى  قُلَْيِسيةٌ  ، لغَة في تكبيِرَها ، فأَمَّ

ْل.  َحْذَف النوِن ، كما تقدَّم ، فتأَمَّ

يَراِفّيِ ، قَْلَسْيتُه أُقَْلسيِه قِْلساءً و وا  تَقَْلنَسَ و فتَقَْلَسى ، قَْلنَْستُهو ، عن الّسِ وا  (5)، أَقرُّ ى قَلَبُوها أَيضاً الَواَو حتّ  (5)النوَن وإِْن كانَْت زائَِدةً ، وأَقَرُّ

، ففيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب ،  قَْلنَسَ  : ُمَطاِوعُ  تَقَْلنَسَ و ، قَْلَسى : ُمَطاوعُ  (6) فتَقَْلَسى ، فلَبِسَ  القَلَْنُسَوةَ  ، أَي أَْلبَْستُه إِيَّاَها ياًء ، والمعنَى :

 ، ال َغْير ، قَْلَسى ُمَطاِوع تَقَْلنَسو (7) تَقَْلَسى والَمْفُهوم من ِعبارةِ األَْزَهِرّي وغيِره أَنَّ ُكالًّ ِمن
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__________________ 
 ( كذا والعبارة التالية ليست يف التهذيب وهي واردة يف الصحاح واللسان.1)
جاء عل  وقالس مجض  ويف موضــض آخر جاء فيه : ومجض القلنســوة والقلنســية والقلنســاة قالن  وقالٍس وقلن .« وقالســيّ »( زيد يف اللســان : 2)

 حذف النون ا وحذفت أيضاً الواو الجتماع الساكنا يف لفة القلنسوة.
  سقاط الواو.« قبلها»( يف القاموس 3)
 «.قـَُليحنسة وقـَُليحِنيسة سقرت قبله من نسخ الشارح من املو :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«. وأفرد أيضاً .. أفرد»( عن اللسان وابألصر 5)
 .«فتقل »ح واللسان وابألصر ( عن الصحا 6)
 .«تقل »( ابألصر 7)
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َصنِّف. قـَلحَس  : ُمطَاوِع تـََقل  َ  وكذِلكَ 
ُ
َرٌ  عل  امل َتدح  ا وهو ُمسح

ْملَِة. : ِحْصٌن بِِفلَْسِطينَ  قَلَْنُسَوةُ و  ْقْرَب الرَّ

ْرُب بالدُّّفِ والِغنَاُء ، التَّْقِليسُ و ، قاَل الُكَمْيُت يَصُف ثَْوراً  بأَْصنَاِف اللْهوِ  اْلِمْصرَ  اْستِْقبَاُل الُوالةِ ِعْنَد قُُدوِمِهم هو قال أَبُو الَجّراحِ :و الضَّ

 َطعََن في الِكاَلِب ، فتَبِعه الذُّبَاُب ، ِلَما في قَْرنِه ِمن الدَِّم :

مــــــــــا  ــــــــــذ اَبُب كــــــــــَ ــــــــــُه ال ي ــــــــــِّ ن غــــــــــَ ــــــــــُ ر  تـ ــــــــــمــــــــــَ ت  مُث  اســــــــــــــــــــــــح

ىن      قـــــــــــلـــــــــــِّ ُ غـــــــــــَ
ُ

زحمـــــــــــاِر  املـــــــــــ ـــــــــــقـــــــــــًا مبـــــــــــِ رِي طـــــــــــح (1)بـــــــــــِ
 

  
ا قَِدَم الّشاَم لِقيَه»َحِديُث ُعمر رِضي هللا تَعَالَى عنه :  ومنه ْيحانِ  الُمقَلُِّسون لَمَّ  .«بالسُّيُوِف والرَّ

ُجُل يَدْيِه على َصْدِره ويْخَضع : التَّْقِليسُ  قال اللَّْيُث :و ، أَي قْبل أَْن  (2)تَفعل النَّصاَرى قبل أَْن يَُكفُِّروا ويَْستَِكيَن ويَْنَحنَِي ، كما  أَْن يَضَع الرَّ

ا َرأَْوهُ »في األَحاِديِث الَّتِي ال ُطُرق لََها : ويَْسُجُدوا ،   أَي َسجُدوا. «لهُ ثمَّ َكفَُّروا قلَُّسوا لَمَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

كةً : َمْوِضٌع بِالَجِزيَرةِ. قَلسٌ   ، ُمحرَّ

 النَّدى ، إِذا رَمْت بِه من غْيِر َمَطٍر َشِديد ، وهو َمجاٌز قاَل الّشاعر : تَْقِلسُ  والسََّحابَةُ 

ِر جَم تحُه الِعَهاُد   (3) الَقَواِل ُ َنَد  الر مح
 الطَّْعنَةُ بالدَِّم ، وَطْعنةٌ قَاِلسةٌ وقاَلََّسةٌ ، وهو َمجاٌز. قَلََستِ و

ْرُب بالدُّّفِ ، القَْلسُ و ْوِت بالدُّعاِء ، والِقَراَءةِ  التَّْقِليسُ  : السُُّجوُد ، وهو التَّْكِفيُر ، وقاَل أَْحَمُد بن الحِريش : التَّقِليسُ و : الضَّ : َرْفُع الصَّ

 والِغناِء.

ِد بِن َحْمد بِن أَبِي الَحَرم: صانِعَُها. وأَ  القَالَّسُ و ، القَلَْنُسَوةِ  أَيضاً : لُْبسُ  التَّْقِليسُ و .تَقْلنَس ، الرُجُل ، ِمثل تَقَلَّسَ و ُد بُن ُمحمَّ  بُو الحَرم ُمحمَّ

ٌث مشهوٌر. القاََلنِِسيُّ   ، ُمحّدِ

ثِيَن ، كأَبِي  القاَلَّسُ و محّمِد بِن يَْعقُوب البْغَداِدّيِ ، وأَبِي نَْصٍر محمِد بن ُكْرِدّي ، وَجْعفَِر بِن هاِشٍم ،  (4) [بكر]: لَقُب جماعٍة من الُمَحّدِ

ِد بِن الُمباَركِ وإِسْ  بِيعِ ، وُشَجاعِ بِن َمْخلٍَد ، وُمحّمِد بِن ُخَزْيَمة ، وأَبِي َعْبِد هللا محمَّ   ، وغْيِرهم.حاَق بِن عبِد هللا بن الرَّ

 .493 سنة ، بالفتح والتخفيِف ، النََّسِفيُّ الفِقيهُ ، مات بسمْرقَْندَ  القاََلِسيُّ  وأَبُو نَْصٍر أَْحمُد بُن ُمحّمِد بِن نَْصرٍ 

ْبط قُُصوٌر. القُْلقَاسُ  : [قلقس]  ، بالّضّمِ ، وإِهمالُه في الضَّ

ً  وقد أَْهملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال أَبو َحنِيفةَ َرِحَمه هللا تَعالَى : هو  يَِزيُد في الباهِ  ويُتََداوى به ، وَمَرقُه أَْصُل نَباٍت يُْؤَكُل َمْطبُوخا

ُن ، عن تَْجِربَةٍ  ُد السَّْوداءَ  لكنو ويُسّمِ  ، كذا َذكَره األَِطبّاُء. إِْدمانُه يُولِّ

سُ  : [قلمس] َكايا ، أَْهَملَه الَجْوهِريُّ ، وقال َشِمٌر : هو ، كعََملَّس القَلَمَّ َسةُ  ، يُقَال : إِنََّها الَكثِيُر الماِء ِمن الرَّ الماِء ، أَي كثيَرةُ الماِء ، ال  لَقَلَمَّ

 تُْنزُح ، كالقَلَْنبَِس.

 ، عن الفّراِء ، وقال الشَّاِعُر : البَْحرُ  : القَلَمَّسُ و

 َ ُوَما قَلم ساً فصب َحتح 
 الرُجُل الَخيُِّر الِمْعطاُء. : القلَمَّسُ و

ً و يُِّد العَِظيمُ  هو أَيضا  الرُجُل الّداِهيَةُ الُمْنَكُر البَِعيُد الغَْوِر. هو: قال اللَّْيُث و ، عن ابِن ُدَرْيٍد. السَّ
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على َمعَّدٍ ، في الَجاِهِليَِّة ، وهو أَبُو ثَُماَمةَ ُجنَاَدةُ بُن أَُميَّةَ ، من بَنِي الُمطَِّلِب بن حدثان بِن ماِلك بِن  َرُجٌل ِكنَانِيٌّ ِمن نََسأَةِ الشُُّهورِ  : القَلمَّسُ و

، اللُهمَّ إِنّي قْد أَْحلَْلُت  (5) َجابُ كان يَِقُف ِعْنَد َجْمَرةِ العَقَبَة ، ويَقُوُل : اللُهّم إِنّي ناِسُئ الشُُّهوِر وَواِضعُها َمَواِضعَها ، وال أَُعاُب وال أُ  نَةَ ،ِكنَا

َجبَْيِن ، يَْعنِ  َر ، وكذلك في الرَّ مُت صفََر الُمَؤخَّ فَرْين ، وَحرَّ ً أََحَد الصَّ  ي َرَجبا

__________________ 
 ( اللسان وفيه رواية أخر  للبيت :1)

 فـــــــــــــــــرٌد تـــــــــــــــــغـــــــــــــــــنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه داين الـــــــــــــــــرايض كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا 

 غــــــــــــــــىّن الــــــــــــــــقــــــــــــــــلــــــــــــــــّ  بــــــــــــــــطــــــــــــــــريــــــــــــــــقــــــــــــــــًا أبســــــــــــــــــــــــــــــوار   

  

 ( ضبطت ابلتشديد عن التهذيب.2)
 ( األساس ونسبه لذي الرمة وصدره فيه :3)

 تبّسمن عن غّر كبن رضاهبا
 ( عن املطبوعة الكويتية.4)
 ابألصر والقاموس وصححها  ق  املطبوعة الكويتية وأحاب اب اء املهملة. وانظر ما ورد يف حاشيتها.( كذا 5)
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ِم   َتعاىَل. ا مثّ يـَُقو  : َشعحَبانَ و   وِفيِه يـَُقوُ  قائُلُهم : انحِفُروا عَل  اسح
دٍّ أَ  عـــــــــــَ لـــــــــــَ  مـــــــــــَ ئـــــــــــَا عـــــــــــَ اســـــــــــــــــــــــــِ ا الـــــــــــنـــــــــــّ نـــــــــــَ  َلســـــــــــــــــــــــــح

رَامـــــــــــــَ     ا حـــــــــــــَ هـــــــــــــَ لـــــــــــــُ عـــــــــــــَ رِّ جنـــــــــــــَح وَر ا ـــــــــــــِ هـــــــــــــُ  اشـــــــــــــــــــــــــــُ
  

 .(1) ُء ِزياَدةٌ فِي اْلُكْفرِ وذِلَك قولُه تَعَالَى : إِنََّما النَِّسي َء ،فأَْبَطَل هللا ذِلَك النَِّسي

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

 .(2): َواِسُع الحْلِق  قَلَمَّسٌ  َرُجلٌ 

 ائَِدةٌ.، أَي زاِخٌر ، عن ابن ُدَرْيٍد ، ويُقَاُل : الَّالُم زَ  قَلَمَّسٌ  وبَْحرٌ 

 : * وِمّما يُْستَْدَرك عليه : [قلنس]

 َء : َغطَّاه وَستََره.الشَّيْ  قَْلنَس

 : أَْن يَْجَمَع الرُجُل يََدْيه في َصْدِره ويَقُوَم كالُمتََذلِِّل. القَْلنََسةُ و

 أَْهَملَه الجْوَهِريُّ ، وأَْوَرده الّصاَغاِنيُّ وصاِحُب اللِّسان.

ا يُْستْدَرُك عليه : [قلنبس]  : * وِممَّ

 ، كَسفَْرجٍل : كثيرةُ الماِء ، عن ُكَراع ، وقد أَْهَملَه الَجَماَعةُ إِالّ صاِحَب اللِّسان. قَلَْنبسٌ  بِئْرٌ 

يِت : هو ، كَشمْرَدل القَلَْهبَسُ  : [قلهبس] ّكِ  ْحِش ، وهي بهاٍء.الُمِسنُّ ِمن ُحُمِر الوَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن الّسِ

 ، هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وفي العُبَاِب عن ابِن ُدَرْيٍد : قيل : هو مْقلُوُب قَْهبَِلس. َحَشفَةُ َذَكِر اإِلْنَسانِ  : القَلَْهبََسةُ و

َرةٌ  قَلْهبََسةٌ  هاَمةٌ و  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. : ُمَدوَّ

 ُ  ، أَي َعِظيَمةٌ. قَلَْهبََسةٌ  وكذا الَمْرأَة

، ولم يْعِزيَاه ألَحٍد ، وفي  الُمْجتَمع الَخْلقِ  زاد الّصاَغانِيُّ : القَِصيُر. ، كَسفَْرَجٍل ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وفي اللِّسان : هو القَلَْهَمسُ  : [قلهمس]

 وقال : َزَعُموا.: العُبَاِب ، عن ابِن ُدَرْيد 

ً  فيه قَمسَ  ، بالّضّمِ ، وقد القُُموسُ  ، بالّضّمِ والَكْسِر ، وكذِلكَ  يَْقِمسُ و يَْقُمسُ  في الماِء ، : الغَْوصُ  القْمسُ  : [قمس] : اْنغَطَّ ثّم اْرتَفَع ،  قَْمسا

 .قََمسَ  ٍء يَْنغَطُّ في الماِء ثّم يَْرتَِفُع فقدوُكلُّ َشيْ 

. .قََمسه ، وهي لُغَةٌ في كاإِلْقماِس  َغَمسه فيه فاْنغََمس ، ، أَي فاْنقََمسَ  هو ، قََمَسهُ  ، يقال : الغَْمسُ  : القَْمسُ و  الِزٌم ُمتَعَّدٍ

 .قَاَمْستُه فقََمْستُه ، يُقال : الغَلَبَةُ بالغَْوِص  : القَْمسُ و

 ، قال ُرْؤبَةُ : البَْطنِ  ُسْخِد السَّلَى من اْضِطراُب الَولَِد في : القَْمسُ و

ِن  قــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــِ ٍ و  فــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــَ ِه مــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــِ  يف آل

نِ     َا الـــــــــــــــز فـــــــــــــــ  بـــــــــــــــِ زحَو الـــــــــــــــال عـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ُزون نـ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  يـ

  
الُء ِمن َكثْرةِ مائَِها ، كَصبُور : القَُموسُ و َمْخَشِريُّ  بِئٌْر تَِغيُب فِيها الّدِ ْلُو في الماِء ، إِذا َغابَْت فيه ، وهي  قََمَستو وابُن عبّاٍد. (3)، نقلَه الزَّ الدَّ

 ، بالَكسر. الِقَماِس  بَيِّنَةُ  بِئْرٌ 

يُس و الِقّمِ
يٍن : البَْحرُ  (4)  .قََماِميسُ  ج ، نقله الصاَغانِيُّ ، عن ابِن َعبّاٍد ، كِسّكِ

لفَْضِل بِن يُّ ل، بالنَّبَِطيَّة ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن عبّاٍد ، وقاَل األَْزَهِريُّ : هو الَمِلُك الشَِّريُف ، وأَْنَشَد الّصاَغانِ  األَِميرُ  ، كَجْوَهٍر : القَْوَمسُ و

 « :خ م ش»العَبّاِس اللَهبِّي في 
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َداين و  ا ولــــــــــــــــــــــــَ ٌم  ــــــــــــــــــــــــَُ  َأيب هــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

وحمـــــــــــَ ٌ     ـــــــــــَ ا قـ يشـــــــــــــــــــــــــَ ُك خـــــــــــِ ـــــــــــَ يب ومل ي نحصـــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــَ

  
وِميَِّة.  وقيل : هو األَِميُر ، بالرُّ

ِديِث ابِن َعبّاس رِضَي هللا تَعَالى عنهما ، وقد ُسئَِل في حَ و،  ُمْعَظُم ماِء البَْحِر ، كالقَاُموِس  : البَْحُر ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وقِيَل : هو القَْوَمسُ و

 .«البَْحِر ، ُكلََّما َوَضَع ِرْجلَهُ فيه فاَض ، فإِذا َرفَعََها غاض بقَاُموِس  َملٌَك ُمَوكَّلٌ »عن الَمّدِ والَجْزِر : 

__________________ 
 .37( سورة التوبة اآية 1)
 ( يف اللسان : اخلُُل .2)
 ومل يرد هذا املعىن يف األساس. ( كذا ا3)
 ( يف التكملة : القمي  بفتح فكسر ا ضبرت قلم.4)
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اَغانِيُّ ، وهو قوُل ابِن األَْعَرابِّي ، وأَْنَشَد : كُسكَّر : الرُجُل الشَِّريفُ  ، القُمَّسُ و  ، كذا نَقَلَه الصَّ

ٍر و  طــــــــــَ ــــــــــح ئ ــــــــــِ ن ــــــــــِ ــــــــــُت ب ي ــــــــــِ ن دح مــــــــــُ ــــــــــَ ُت َأيّنِ ق مــــــــــح ــــــــــِ ل  عــــــــــَ

َن     ــــــــــَ ف َن آِ  َدوح ــــــــــَر : كــــــــــاَن مــــــــــِ ي ــــــــــِ مــــــــــ  ُ ِإذح ق ــــــــــُ  ق

  
 ، أَْدَخلوا الهاَء لتَأْنِيِث الَجْمعِ. قََماِمَسةٌ و ، قََماِمسُ  وفسَّره بالسَّيِّد. والَجْمُع :

ٍس  ، نقله الصاغانّي عن ابن عبَّاٍد ولم يَْذُكْر َواِحده ، وكأَنَّه َجْمع : البَطاِرقَةُ  القََماِمَسةُ و  كٍَّر.، كسُ  قُمَّ

يَْت ألَنََّها قَاِمَسةٍ  ، ولم يَذُكْر له َواِحداً ، وكأَنَّه َجْمعُ  : الدََّواِهي القََواِمسُ و  في اإِلْنَساِن ، أَي تَغُوُص به فال يَْنُجو. تَْقِمسُ  ، ُسّمِ

ّم وفَتْحِ الِميمِ  قُوَمسُ و ، قال  ُصْقٌع َكبِيٌر بَْيَن ُخَراساَن وِبالِد الَجبَلِ  ، وهو الَمْشهوُر على أَْلِسنتِهم : (1)وضبََطه الّصاَغانِيُّ بكسر الميِم  ، بالضَّ

 أََحُد الَخَواِرج :

يِن و  ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح َذفـ ـــــــــــــَ ىت  ق َداُر حـــــــــــــَ ـــــــــــــح ِت األَق ـــــــــــــَ ا زَال  مـــــــــــــَ

ومـــــــــــَ َ     قـــــــــــُ وِ   بـــــــــــِ اِن وصــــــــــــــــــــــــُ ر جـــــــــــَ َ الـــــــــــفـــــــــــَ اح (2)بـــــــــــَ
 

  
َي باسِم هذا البَلِد ، ِلنُزوِل أَْهِله به.، ِمن نواِحي قَْبرَ  إِْقِليٌم باألَْنَدلُِس  : قُوَمسُ و  ةَ ، ُسّمِ

 بهاٍء : ة ، بأَْصفََهاِن. ، قُوَمَسةُ و

 : ة بَهَمذاَن. قُوَمَسانُ و

 ، أَي َغلَبَهُ. فقََمَسهُ  ، أَي الغَْوِص ، بالقَْمِس  فَاَخَرهُ  ، إِذا قَاَمَسهُ ُمقَاَمَسةً  يقال :و

ً  يُقَاِمسُ  َماإِنَّ  ُهو ِمن الَمَجاِز : يُقَال :و  ، إِذا ناَظَر أَو َخاَصَم ِقْرناً ، وقال ماِلُك بُن الُمتَنََخِل الُهَذِليُّ : ُحوتا

ىَن و   أُقَاِم ُ لِكّنما ُحولً ِبَدجح
ِة يَذُكُر َمَطراً عند  النَّْجُم : َغَربَ  اْنقََمسَ و أَي يُنَاِظُر َمن ُهو أَْعلَُم ِمْنه. وَدْجنَى : َمْوِضٌع. وقِيَل : َمْعنَاه مَّ ، أَي اْنَحطَّ في الَمْغِرب ، قال ذُو الرُّ

 ُسقُوِط الثَُّريّا :

مـــــــــــــَ َ َأصـــــــــــــــــــــــــــاَب اأَلرحَض  قـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن َراي   مـــــــــــــُ ـــــــــــــ  ـــــــــــــث  ال

اَلال    ا طــــــــــــــــِ هــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ ٍة وأَتـــــــــــــــــح يــــــــــــــــَ احــــــــــــــــِ  بســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 من األَْنَواِء أَْغَزَر ِمْن نَْوِء الثَُّريَّا. أَراد أَنَّ الَمَطَر كان ِعْنَد نَْوِء الثَُّريَّا ، وهو (3)ٌء وإِنَّما َخصَّ الثَُّريَّا ألَنَّه ُزِعَم أَنَّ العََرَب تقوُل : ليس شي

 .(4)ِلغَزاَرةِ ذِلك الَمَطِر  ُمْنقََمُسَها

ى الُمصنُِّف ، ، عن  : البَْحرُ  القاُموسُ و مة الِكتاب. هللارحمهابِن ُدَرْيد ، وبه َسمَّ أَْو أَْبعَُد  تعالى ، ِكتابَه هذا ، وقد تقدَّم بياُن ذِلك في مقّدِ

ِم. َمْوِضعٍ فيِه َغْوراً   ، قاله أَبُو ُعبَْيٍد في تَْفِسيِر الَحِديِث الُمتَقّدِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وِممَّ

 ُم في السََّراِب ، إِذا اْرتَفَعَْت فََرأَْيتََها كأَنََّها تَْطفُو ، قال ابُن ُمْقبٍِل :األََكا قََمَستِ 

ُت  نـــــــح بــــــَ تــــــَ ىت  اســــــــــــــــــــح ٌة  (5)حــــــَ َ يـــــــُد هـــــــامجـــــــِ َد  والــــــبــــــِ  اهلـــــــُ

نَ     ُمســــــــــــــــــــــح قــــــــح ا يـــــــــَ يــــــــنــــــــَ لــــــــِّ فــــــــًا َأو ُيصــــــــــــــــــــــَ لــــــــح  يف اآِ  غــــــــُ

  
ُجُل في الماِء ، إِذا غاَب فيه. قََمسَ  وقاَل َشِمٌر :  الرَّ

ِكيَِّة ، إِذا َوثََب فيها. اْنقََمسَ و  في الرَّ

 به في البئِْر : إِذا َرَمْيت. قََمْستُ و

ً  في َمفاَزٍة تُْضِحي أَْعالُمَها»في َحِديث َوْفِد َمْذِحجٍ : و ً  قَاِمسا أَي تَْبُدو ِجبالُها ِلْلعَْين ثّم تَِغيُب ، وأَراَد كلَّ َعلٍَم من  «، ويُْمِسي َسَرابُها طاِمسا

َمْخَشِريُّ : ذكَر ِسيبََوْيه أَّن أَْفعَاالً يكوُن للَواِحِد وأَ  أَنَّ بعَض العََرِب يَقُول : هو األَْنعَاُم ، ْعالِمَها ، فلذِلَك أَْفَرد الَوْصَف ولم يَْجَمْعه. قال الزَّ
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ً  تُْضِحي أَْعالُمَها»وعليه جاَء قولُه :  (6) ( بُُطونِهِ َوِإنَّ َلُكْم يف اْْلَْنعاِم َلِعْْبًَة ُنْسِقيُكْم ممّا يف )واستشهد بقوِله تعالى :  وهو هنا « قَاِمسا

 فاِعٌل بَمْعنَى َمْفعُول.

ةً. (7) يَْقِمسُ  وفاُلنٌ  ةً ويَْظَهُر َمرَّ  في سربِه ، إِذا كان يَْختَِفي َمرَّ

__________________ 
 ( وضبطه ايقوت ابلنص ابلكسر أيضاً.1)
قوله : با الفرجان كذا ابلتشديد يف اللسان ليستقيم الوزن ا وهو ابسكان الراء يف معجم ايقوت والقاموس وكذا »املطبوعة املصرية : ( هبامش 2)

وانظر « .. با الفرجا»واجلمض الفروج فعل  هذا الضبرت يقتضي القو   .. تثنية الفرج« الَفرحجان»ويف معجم البلدان  .«اللسان يف مادة ف ر ج
 .«الفّرجان»جم ما استعجم مع
 .«ءبشي»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : النوء.4)
 .«حىت استتبت»( عن الديوان وابألصر 5)
 .66( سورة النحر اآية 6)
 الشارح.ونبه هبامشه إىل رواية « ( عبارة اللسان : وفالن يقام  يف سره إذا كان حين  مرة ويظهر مرة7)
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اُص وكذِلكَ  القَاِمسُ و  ، قال أَبو ذَُؤْيب : القَّماسُ  : الغَوَّ

يِّ ُدر ُة  مـــــــــــِ هـــــــــــح َة الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ ن ـــــــــــح امـــــــــــِ ٍ كـــــــــــَبن  ابـ ـــــــــــَ   ق
يـــــــــُج     وِح َوهـــــــــِ بـــــــــُ يـــــــــِض الـــــــــنـــــــــ  طـــــــــِ قـــــــــح َد تــــــــــَ عـــــــــح (1)هلـــــــــا بــــــــــَ

 

  
ّيِ  التَّْقِميسُ و  ، وقد تقدَّم.: أَْن يُْرِوَي الرُجُل إِبِلَه ، وبالغين : أَْن يَْسِقيَها ُدوَن الّرِ

 الَكْوَكُب : اْنَحطَّ في الَمْغِرب. أَْقَمسَ و

 : لغةٌ في قَاِسٍم ، كذا في اللَِّسان. قاِمسٌ و

 ، كأَِمير : البَْحُر ، كذا في العُبَاب. القَِميسُ و

 : * وِمّما يُْستَْدَرك عليه : [قملس]

ِس ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وأَْوَرَده صاِحُب اللَِّساِن. القََملَّسُ   : الّداِهيَةُ ، كالقَلَمَّ

اَغانِيُّ  قَْنبَسٌ  : [قنبس]  وفي اللَِّسان : َعلٌَم. ِمن أَْعالِم النَِّساِء. ، وهو (2)، كَجْعفٍَر ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

ْل.« ق ب س»ولم يَِزْد على ذِلك ، وقد َمرَّ للمصنِِّف َرحمه هللا في   َوْزنُه بقَْنبٍَر ، على أَّن النُّوَن َزائَِدةٌ ، وماَل إِليه ابُن ُدَرْيٍد. فَتَأَمَّ

ُجُل ، إِذا سَ قَْندَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : قَْنَدسَ  : [قندس] َد َمْعِصيَةً  قَْنَدسَ  ، وقيل : تَاَب بَْعَد َمْعِصيَةٍ  الرَّ ، إِذا تَعَمَّ

 بالفاِء ، اْستِْطراداً.« فندس»، وقد َمرَّ ِذْكُره في 

ً  ، إِذا قَْنَدَسةً  في األَْرِض  فاُلنٌ  قَْنَدسَ  قال أَبو َعْمٍرو :و لنَُّسخِ ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، وفي بعضَها : ، هكذا في سائِِر ا َذَهَب على َوْجِهه ضاِربا

 ً  ، وأَْنَشَد أَبو َعمرو : (3)، كما هو نَصُّ النََّواِدر والتَّْكِملَِة  فِيَها ساِربا

تَ و  َدســـــــــــــــــــــح نـــــــح ي  قـــــــَ غــــــِ تــــــَ بــــــح ِة تـــــــَ رِيضـــــــــــــــــــــَ  يف اأَلرحِض الــــــعــــــَ

ر      َت شـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــح َلســـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــكـــــــــُ ا مـــــــــَ ِدسِ هبـــــــــَِ نـــــــــح قـــــــــَ  مـــــــــُ

  
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه  : * وِممَّ

 ، كقُنفٍُذ : ِمن األَعالِم. قُْنُدسٌ 

ِد بِن ُعثَْماَن البَْعِليُّ الشافِِعيُّ ، ُعِرَف بابنِ  ِد بِن ُعثَْماَن بِن ُمَحمَّ ُد بُن ُمَحمَّ . قُْنُدٍس  والبَْدُر محمَّ  ، لَِقيَه السََّخاِويُّ ببَْعلَبَكَّ

 : َكْلُب الماِء ، نقلَه ابُن دْحيَةَ. القُْنُدسُ و

ا يُْستَْدَرك عليه. [قنرس]  : * وِممَّ

ه هللا أَْن يَُكوَن في الَكالِم : الطُّفَْيِليُّ ، أَهملَه الجوَهريُّ والّصاَغانيُّ ، ونَقَلَه صاِحُب اللَِّسان عن ُكَراع ، قاَل : وقد نَفَى سيبَْوْيِه َرحمَ  الِقْنَراسُ 

 وَعْنٍل.مثُْل قْنر 

وفي األَساِس : ومن الَمجاِز :  الِقْنس الكسُر هي اللُّغةُ الفصيَحة ، ويقال إِنه لكِريم األَْصُل.: ويُْكَسُر  ، بالفَتْحِ ، عن اللَّْيث ، القَْنسُ  : [قنس]

اُج :قِْنِسك تقوُل : فاُلٌن َواِحٌد ِمن ِجْنِسك ، وُشْعبَةٌ في  . وقال العَجَّ

 (4) ِقنح ِ جَمحٍد فاَت ُكر   ِقنح ِ يف 
فَه أَبو ُعبَْيٍد ، فقال  َغانيُّ في الباِء ، وأَْنَكَر أَن يُكوَن تَْصِحيفاً ، القَْبُس ، بالباِء. قْلت : وقد َذَكَره الّصا: قال ابُن ِسيَده ؛ وهذا أََحُد ما َصحَّ

 وقَلَّده الُمَصنُِّف على عاَدته فيما يَقُول.

أِْس ، القْنسُ و  ، عن ابن َعبّاد ، قال األَْفَوه األَْودّي : قُنُوسٌ  ج ، كَجْوَهٍر ، كالقَْونَس بالَكْسِر : أَْعلَى الرَّ

نــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــَ دح َأحح قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ٍد فـ يِن َأوح غح بــــــــــــــَ لــــــــــــــِ ــــــــــــــح  وا أَب

َت     اِم حتـــــــــــَح رحِب اهلـــــــــــَ ِ  ِبضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح وسح أَم ـــــــــــُ ن ـــــــــــقـــــــــــُ  ال
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 .(5) قََوانِسُ  : القَْونَِس  َجْمعُ وَ 

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ُء القَِليلُ بالتَّْحريِك : الطُّلَعَاُء ، أَي القَي ، القَنَسُ و

ائَِحةِ  : القَنَسُ و اِم ، وأَْنفَ  نَبَاٌت َطيُِّب الرَّ عُه أَْصلُه ، ، منه بُْستَانِيٌّ ، ومنه نَْوٌع ُكلُّ َوَرقٍَة منه ِمن ِشْبٍر إِلى ِذَراع ، يَْنفَِرُش على األَْرِض ، كالنَّمَّ

 وأَْجَوُده األَْخَضُر الغَضُّ ، وهو حارٌّ 

__________________ 
 .«سان هنا ويف مادة وه ج منه الثبوج فليحررقوله : النبوح كذا يف الل»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«.. . وقنبساً بزايدة النون.. وقد ّلوا قبيساً »( ورد يف التكملة ضمن مادة قب  وفيهما : 2)
 ابملثناة التحتية.« سارايً »( يف التكملة املطبوع واللسان : 3)
 ( ويرو  : فو  كر قن .4)
 .«قواني »( ابألصر 5)



8004 

 

ِلَيٌة اايِبٌ  يف  يِض اآالم واأَلوحَجاع البارَِدةِ  الثانَيِة ا وقير : يف الث الَثِة ا وفيه ُرطُوبٌَة َفضـــــــــــــح ائر  يـَنحَفُض من مجَِ ا هكذا يف ســـــــــــــَ
خ ا والذي يف املِنحَهاج : اأَلوحرام ا بدَ  اآالم. ُه. ويـَنحَفض من املالَيحُخولَِيا يـَنحَفُض ِمنو  الن ســــــــــَ  ا وكذا الَفَلج ِإذا اســــــــــُتعحمر ُمَراب 

ر َفاصــــِ
َ
ر وامل ٍن وطُلَي به ا وهو َوَجض الظ هح ا ا ِإذا طُبَخ ِبُدهح ٌ  ءٌ للَقلحب ا جُمَشــــِّ  ُمَفرِّحٌ  َجال ٌء ا ا وكذا ِعرح  الن ســــَ يُِدر   ُمَلاِّ
عَدة ا َيحَ  والَبوحَ  ا

َ
كٌِّن للّرايح ا وهو ُمَقوٍّ للَقلحب وامل ر ُمســَ ب  َعَليحه  ابلَعســَ َر وصــُ ِإذا أُغحِلَي فيه َيســرياً حىّت يَِلَا مثّ ُغســِ

ر الن َف  من الَعَسر ما يـَغحُمرُه وأُغحِلَي حىت  يـََتَهر أَ طَبحُخه َعاِ  وُعسح هُب الَغيحةَ  ا والن فِث ا وهو َلُعوٌ  َجيٌِّد للس  ا َاِدَث  يُذح
ُر ما يـُؤحَخُذ منه ِدرحَ اِن ا وقير ِإن ه يـَُقلُِّر  ويـُبحِعُد ِمن اآفَاتِ  ِمن الس وحَداءِ  ا بر يـَنحَفُض هَنحَش اهلََوامِّ وُخُصوصاً الحِمصحرِّي ا وَقدح
َم ا وهو ُيَصدُِّع ا ولِكن ه ُيَسكِّنُ الَبوح  ويَزِ  َيِن  والد 

َوَة الباه ا واأَلَصح  أَنه يـَُقلُِّر امل َيِنِّ ويـَُقوِّي َشهح
 الش ِقيَقَة الَبلحَغِمي َة ا يُد يف امل

ُطَكا واَ َماما  ُصح
ِلُحه اخَلر  ا وقير : امل يه الُفرحُس :  الَقَن ُ : ا  الل يحُث ا كَهاَجر. وق (2) فَاِرِسي ُته الرّاَسنُ  ا (1)وُيصح ا ُتَسمِّ
 الرّاَسَن ا ُ حَعر يف الز َماَورحِد.

 ، بضّم النُّوِن وِزيَادةِ الواو ، وِبه ُرِوَي قوُل العَّجاج : القَْونُوسُ و القَْونَسُ و

ا  َراًب ُوُروســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــــَبّن َورحدًا ُمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ه  (3)كـــــــــــاَن     َديح رَأحســـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــح ا ـــــــــــَِ وســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــُ وح ـــــــــــَ  قـ

  
ِم َرأِْسه ، وقال النَّْضر ؛ قَْونَسُ  : ُمقَدَُّم البَْيَضِة ، قال ؛ وإِنما قالوا : القَْونَسُ  ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : لَى بَْيَضِة الَحِديدِ أَعْ   القَْونَسُ  الفََرِس ، ِلُمقَدَّ

َظْهُر البَْيَضِة ، والبَْيَضةُ التي ال ُجْمُجَمةَ لَها  في البَْيَضِة : ُسْنبُُكها الِذي فَْوَق ُجْمُجَمتَِها ، وهي الَحِديَدةُ الطَِّويلَةُ في أَْعاَلَها ، والُجْمُجَمةُ :

بِّيُّ : (5)، قال ُحَسْيُل بُن ُسَجيُحٍ  (4) القََواِنسُ  الُمَوأَمةُ ، والَجْمع : يُقَال لها :  الضَّ

ُه  وبــــــــــــــُ عــــــــــــــُ اٍح كــــــــــــــُ حــــــــــــــَ ٍن صــــــــــــــــــــــــــــِ دح رٍِد لــــــــــــــَ طــــــــــــــ   مبــــــــــــــُ

د  و     قــــــــــُ ــــــــــَ ٍب يـ ٍ  َعضــــــــــــــــــــــــح نــــــــــَ اِذي َروح َواِنســــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــقــــــــــَ

  
 ، وقِيَل : ُمقَدَُّم رأِْسه ، قاَل الشاِعُر : بَْيَن أَذُنَيِ الفََرِس  ما َعْظٌم ناتئٌ  الفََرِس : ما بَْيَن أُذُنَْيه ، وقيل : قَْونَسُ و

َك ا نـــــــــــــح ِرَب عـــــــــــــَ ا اضـــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــَ وَم طـــــــــــــارِقــــــــــــــَ مـــــــــــــُ  هلـــــــــــــُ

وحِط     َك ابلســـــــــــــــــــــــــ  رحبـــــــــــَ نـــــــــــَ َ ضـــــــــــــــــــــــــَ وح َرسِ  قــــــــــــَ  الـــــــــــفـــــــــــَ

  
ُروَرة. (6)أَراد : اضِربَْن   ، فحَذف النُّوَن للضَّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، عن ابِن َعبّاٍد وهو َمجاٌز. جادَّةُ الطَِّريقِ  : القَْونَسُ و

 .القَْينَِس  ، عن ابِن َعبّاٍد ويُقَاُل : األَْرُض على َمتْنِ  الثَّْورُ  ، كَحْيَدٍر : القَْينَسُ و

 ، بالصاِد. قَانَِصتِه ، لغَةٌ في الطَّْيرِ  قَانَِسةُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

. َشِريٍف وهو َخِسيسٌ  قِْنٍس  ادََّعى إِلى الرُجُل : أَْقنَسَ و اَغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، أَْي ِمْن َحْيُث كاَن. قَْنِسكَ  ِجْئ بِه ِمنْ 

 الَمْرأَةِ : ُمقَدَُّم َرأِْسَها. قَْونَسُ و

ِله ، وهو َمجاٌز. قَْونَِس  وَضَربُوا في  اللَّْيِل : َسَرْوا في أَوَّ

 أَن النُّوَن زائدةٌ. في : ق ط ر س ، وقد تقدَّم هي الناقة الشَّديدةُ الّضْخَمةُ : ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الليث  القَْنَطِريسُ  : [قنطرس]

 : الفَأَْرةُ ، قال : وال أَُحقُه. القَْنَطِريسُ  وقال ابُن َعبّاٍد :
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ِمَن اإِلبِل :  ووكذِلك الّصاَغانِيُّ ، وقال : ه .«ق ع س»، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ُهنَا ، ولِكنَّه َذَكَره اْسِتْطَراداً في  ، بالَكْسرِ  الِقْنعَاسُ  : [قنعس]

ْخُم ، يُقَال : ناقَةٌ  العَِظيمُ   وكَذِلَك الَجَمُل ، وهو من ِصفاِت الذُُّكوِر ، عند أَبِي ُعبَيد. (7)َطِويلَةٌ َعِظيَمةٌ َسنِمةٌ :  قِْنعَاسٌ  الضَّ

 ، قاَل َجِرير : قَناِعيسُ  الرُجُل الشَِّديُد الَمنيُع ، ج : الِقْنعاسُ و

َرٍن و  ز  يف قــــــــــــــَ وِن ِإذا مـــــــــــــا لـــــــــــــُ بـــــــــــــُ ُن الـــــــــــــلـــــــــــــ   ابـــــــــــــح

زحِ      َة الـــــــبـــــــُ لـــــــَ وح ضح صـــــــــــــــــــــَ طـــــــِ تـــــــَ يـــــــ ِ ملَح َيســـــــــــــــــــــح اعـــــــِ نـــــــَ  الـــــــقـــــــَ

  
__________________ 

 ( يف تذكرة اإلنطاكي : ويصلحه اخلر واملصطك  والربوب ا امضة.1)
 .«راسن»( انظر تذكرة داود 2)
 .«كبن»( عن التكملة وابألصر 3)
 .«القواني »( ابألصر 4)
 وهبامشه عل  مصححه : كذا ابألصر.« ابن سحيح»( اللسان : 5)
 .«اضراب»( عن اللسان وابألصر 6)
 .«سنيمة»( عن اللسان وابألصر 7)
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ُجلُ  ، كعاُلِبطٍ  القُنَاِعسُ و  ، كما في اللَِّسان. (1) بالفَتْح ، كُجَواِلٍق وَجَواِلقَ  ، القَنَاِعسُ  العَِظيُم الَخْلق ، ج : الرَّ

، كما في العُبَاِب ، والصَّحيُح أَنَّ النُّوَن َزائَدةٌ ، وَمَحلُّ ِذْكره  كاألَْحَدب ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، عن ابِن َعبّاٍد ، : ِشدَّةُ العُنُِق في قَِصِرَها القَْنعََسةُ و

 كما فَعَلَه صاحُب اللَِّسان وغيُره.« ق ع س»في 

، كذا  قَُوْيسٌ  ، وَمن َذكََّر قاَل : قَُوْيَسةٌ  تَصغيرها : ، فَمْن أَنََث قاَل في وقَْد تَُذكَّرُ  ، معروفَةٌ ، َعَجميّةٌ وَعربيَّةٌ ، مؤنَّثَة ، : م سُ القَوْ  : [قوس]

، ولََها نََظائُر ، قد حَكاَها  الِقيَاس هاًء ، َشذَّت عن، بغير  قَُوْيسٌ  الَّتي يُْرَمى َعْنَها : أُنثَى ، وتَْصغيُرها : القَْوسُ  في الّصَحاح ، وفي الُمْحَكم :

ّمِ ، وهذه عن الفَّراِء ، نَقَله الّصاَغانيُّ ، وكالُهَما على القَْلب عن قُِسيٌّ و ، بالَكْسر ، قِِسيٌّ  جو سيبََوْيه. لم  قُُووسٌ  ، وإِن كانَ  قُُووٍس  ، بالضَّ

 ، على الُمعَاقَبَة ، َحكاُهَما يَْعقُوُب. أَْقيَاسٌ و ، أَْقَواسٌ و ، فلم يَأِْت إِالّ َمْقلُوباً ،عنه  بِقُِسّيٍ  يُْستَْعَمْل ، واْستَْغنَْوا

 ، بالَكْسر ، وهذه عن أَبي ُعبَْيٍد وأَْنَشَد لْلقاُلخِ بن َحْزٍن : قِيَاسٌ و

اِوُر و  َر اأَلســـــــــــــــــــــــــــــــــَ اَوتــــــــــــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــَ   الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــِ
ا    فـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح زُع األَن ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ ًة تـ ـــــــــــــ  ِدي غـــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــُ

  
لَت  قَْوسٌ  ؛ ألَّن أَْصلَها : قُِسيٌّ  ِمن قَْول َمن يقول : أَْقيَسُ  ، الِقيَاسُ  : القَْوس َغْيُره : وقَولُُهم في َجْمعقاَل  ين ، وإِنَّما ُحّوِ ، فالواو ِمْنها قَْبَل الّسِ

ْرَت الوَ  قِِسيٌّ  : القَْوس الواُو ياًء لكْسرةِ ما قَْبلََها ، فإِذا قُْلَت في َجْمع  الفَّجاُء. الِقيَاِس  اَو بَْعَد الّسين. وقال األَْصَمعيُّ : من، أَخَّ

 ، بَكسٍر فُسُكوٍن ، نقله ابُن ِجنِّي. قِْسيٌ  : القَْوس وفَاتَه في َجْمع

واو َراعَ  في الّصحاح : وُربََّما َسمَّ ً  الّذِ ً  به الَمْذُروعُ  يُقَاسُ  ألَنَّه ، قَْوسا  ، أَي يُقَدَُّر. قَْوسا

يَِة ، ولُكلَّ  َعَربِيَّتَْين قَْوَسْين أَي قَْدرَ  (2) (َأْو َأْدىن) قَْوَسْينِ  فَكاَن قابَ  ى :وقولُه تعال قابَاِن ،  قَْوٍس  ، وقيَل : القَاُب : ما بَْين الَمْقبِض والّسِ

 ، والُمَراُد قَُرُب الَمْنِزلَِة ، وتَْفِصيلُه في ُكتُِب التَّْفِسير. أَْو قَْدَر ِذَراَعْين ، فقَلَبَه ، قَْوٍس  والُمَراُد في اآلية قَابَا

،  ِمَن التَّْمر ، كما في األََساِس ، مؤنٌّث أَْيضاً. وقيل : الُكتْلَةُ  القَْوِس  وَجَوانِبِها ِشْبهَ  فِي أَْسفَِل الُجلَّةِ  ِمن التَّْمرِ  َما يَْبقَى : القَْوسُ  ِمن الَمَجاِز :و

َر ُكلٌّ من الثَّوِر « وَكْعبٍ  قَْوٍس و ، فأَتْونِي بِثَْورٍ  (3)تََضيَّْفُت بَنِي فاُلن »كالَجْمعِ. ويُْرَوى عن َعْمرو بِن َمْعِديَكِرَب أَنّه قال :  والَجمعُ  وقد فُّسِ

أَْطِعْمنَا ِمن : قَالُوا ِلَرُجٍل ِمْنُهم : » القَْيِس   َوْفِد َعْبدفي َحِديثِ و: هو ما بَِقَي ِمن التَّْمِر في أَْسفَِل الُجلَّةُ.  القَْوس. و(4)والَكْعِب في َموضعهما 

 .«الَِّذي فِي نَْوطكَ  القَْوِس  بَِقيَّةِ 

 ، وهو تاِسُع البُُروجِ. بُْرٌج في السََّماءِ  : القَْوسُ و

ً  ، يُقَاُل : السَّْبقُ  : القَْوسُ و ْحيَانِّيِ ، ولم يَِزْد  قَاَوَسنِي فَقُْستُه ، نَقَلَه ابُن فَاِرٍس ، عن بَْعِضِهم. قال ابُن ِسيَده : َسبَقَُهمْ  ، إِذا قَاَسُهْم قَْوسا ، عن اللِّ

ً  فُكْنُت أَْحَسنَ  بِقَْوِسه على ذِلَك ، قال : وأُراهُ أَراَد : َحاَسنَنِي ه ، وفاَخَرنِي كاَرَمِني فَكَرْمتُه ، وشاَعَرنِي فَشعَْرتُ  منه ، كما تَقُوُل : قَْوسا

ونَْحِوَها قَِليٌل ، قال : وقْد َعِمَل ِسيبَويِه  كالقَْوِس  ففََخْرتُه ، إِالّ أَنَّ ِمثَْل هذا إِنََّما هو في األَْعَراِض ، نحو الَكَرِم والفَْخِر ، وهو في الَجَواِهِر ،

 في هذا باباً ، فلم يَْذُكر فيه شيئاً ِمن الَجَواِهِر.

مّ  القُوسُ و ة :  : َصْوَمعَةُ الّراِهبِ بالضَّ مَّ ّي ِلذي الرُّ ْوَمعَة ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  ، وقِيَل : َرأُْس الصَّ

ُه  ـــــــــــ  بَن اِء كـــــــــــَ فـــــــــــَ دِّ الـــــــــــعـــــــــــِ قـــــــــــَ نـــــــــــح ِر مـــــــــــُ ـــــــــــح لـــــــــــَ  أَم  عـــــــــــَ

ا قـــــــــَ ِّ     وسٍ َعصـــــــــــــــــــــــَ ا قـــــــــُ تـــــــــَداهلـــــــــُ ا واعـــــــــح هـــــــــَ يـــــــــنـــــــــُ  لـــــــــِ

  
اوقيَل : هو الّراِهُب بعَْينِه ، والّصواُب األَّوُل ، فإِنَّ الَِّذي  اِهُب هو القَسُّ ، كما تَقَدَّم ، وأَمَّ فَمْوِضعُه ، قاَل َجِريٌر ، وذكر  القُوسُ  َمْعنَاهُ الرَّ

 اْمَرأَةً :

تح  فـــــــَ ـــــــَ ٌد ولـــــــو َوقـ نـــــــح تح هـــــــِ َرفـــــــَ َر ِإذح صـــــــــــــــــــــَ  ال َوصـــــــــــــــــــــح

ِ يف     اح حـــــــَ ين وَذا املِســـــــــــــــــــــح تـــــــح نـــــــَ تـــــــَ فـــــــح تـــــــَ وسِ الســـــــــــــــــــــح  الـــــــقـــــــُ

  
ائِد. : القُوسُ  قَاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و ً  بَْيُت الصَّ  وهو أَْيضا

__________________ 
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 ( ضبطت يف القاموس : وَجَوالٍ  ابلتنوين.1)
 .9( سورة النجم اآية 2)
 ..«.. تضيفت خالد بن الوليد ا ويف رواية : تضيفت بين فالن»( يف اللسان : 3)
 يبق  يف النحي. عن التهذيب.ء اجملموع من السمن ( الثور : القطعة من األقرت ا والكعب : الشي4)
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ُر الَكلحبِ  . ُقوسح ُقوس ِإَذا َخَسبحَته قلَت له : َزجح  ا قاَ  : وِإذا َدَعوحَته قلَت له : ُق ح ُق ح
اَغانيُّ ، وقال أَبو َصْخٍر الُهَذليُّ ، يصُف َسحاباً : َوادٍ  : قُوسٌ و  من أَْوِديَِة الِحَجاِز ، نقَلَه الصَّ

ــــــــِف  ي ــــــــَ  ســــــــــــــــــــــِ ل َر عــــــــَ جــــــــ  ــــــــَ ه ف رحشــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ــــــــعــــــــرَاِ  وفـ  ال

الِم ذي     وسٍ فــــــــــَبعــــــــــح ِب  قــــــــــُ اكــــــــــِ َم ســــــــــــــــــــــــَ (1)أبَدحهــــــــــَ
 

  
 : ُمْنَحنِي الظَّْهِر. أَْقَوسُ  ، كفَِرَح ، فُهوَ  قَِوسَ  وقد بالتَّْحِريك : االْنحنَاُء في الظَّْهر ، القََوسو

، وصوابه : ابن الُخْرُشب األَْنَماِرّيِ وقد ذُِكَر في َمْوضعه ، وهو ، هكذا في سائر النَُسخ  ، كُزبَْيٍر : فََرُس َسلََمةَ بِن الَحْوَشبِ  القَُوْيسو

 القائُل :

َر  دح مح صـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــُم هلـــــــــــَُ َويـــــــــــح ِ أُقـــــــــــِ ي  الـــــــــــقـــــــــــُ قـــــــــــِ  وأَتـــــــــــ 

َودِ     ذح َر مــــــــــــــــِ ر اِن َألــــــــــــــــحَ ُ
ٍن مــــــــــــــــن املــــــــــــــــ دح ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــل  ب

  
 بِن ُحَذْيفَةَ بن بَْدٍر الفَزاَرّيِ. : َسْيُف َحّساَن بِن ِحْصن القَْوَسْين ذُوو

بَدْعَوة النَّبّيِ  ، أَي قَْحٍط ، في َجْدٍب أَصابَُهمْ  أَنُوِشْرَوانَ  أَتَى ِكْسَرى بن ُعَدَس التَِّميمّيِ ، يقَال : إِنّهُ  َحاِجب بن ُزَراَرةَ  : لَقَب القَْوس ذُوو

، أَي أَْهُل  ُغُدٌر ُحُرصٌ  قَْومَ  يروا في ناحيٍَة من بِالده حتى يَْحيَْوا ، فقال : إِنَُّكْم َمعَاِشَر العََرب، يَْستَأِْذنُه في قَوِمه أَن يَِص  وسلمعليههللاصلى

يف فإِن أَِذْنُت لَُكمْ  َغْدٍر وِخيَانٍَة وَطَمعٍ في أَْمَواِل الناس ، ا الغَْدر فَفي ، َكَذَب  أَْفَسدتُم البالَد ، وأََغْرتُْم على العبَاد بالنُُّزول في الّرِ وهللا أَمَّ

ا َشنُّ الغارات فلَْم يََزْل مْن َدأْبِهم قَديماً وَحديثاً ، ال يُعَابون بهِ  قاَل حاجٌب : إِنِّي ضاِمٌن للَمِلك أاَلّ يَْفعَلُوا. قَاَل : فََمْن لي  َمعَاِشِر العََجم ، وأَمَّ

 هذه. قَْوِسي قال : أَْرَهنُك ؟بأَْن تَِفيَ 

يف. فقَاَل ِكْسَرى : ما َكاَن ليَُسلَِّمها أَبداً. فقَبِلََها منه وأَِذَن لَُهمْ  (2)الْستْحقاِرهْم الَمْرهوَن عليه  َحْولَه فََضِحَك َمنْ   (3) ثُمَّ أُْحيِيَ  بالنُُّزول في الّرِ

أَبيه ،  قَْوسَ  يْطلب *َطاِرٌد ابنُه َرضَي هللا َعْنه لِكْسَرىفاْرتََحَل عُ  أَثْنَاِء ذلك ، ، وقد ماَت حاِجٌب في وسلمعليههللاصلىالنّاُس بَدْعَوة النبّيِ 

ا َرَجع أَْهَداَها للنَّبّيِ  ، فَردَّها َعلَْيه وَكَساه ُحلَّة ِديبَاجٍ  ْبِرقان ، وسلمعليههللاصلى (4) فَلَمَّ فبَاَعها  منه ، فلم يَْقبَْلَها حيَن َوفََد عليه مع األَْقَرع والّزِ

 ، وفيه يَقُوُل القَائُل : يَُهودّيٍ بأَْربَعَِة آالِف ِدْرَهمٍ من 

ا  نـــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ تح عـــــــــــَ وحسِ لهـــــــــــَ ا  بـــــــــــقـــــــــــَ هـــــــــــَ بـــــــــــِ اجـــــــــــِ  حـــــــــــَ

يـــــــــــــٍم     يـــــــــــــَه متـــــــــــــَِ سِ تـــــــــــــِ وح ا بـــــــــــــقـــــــــــــَ هـــــــــــــَ بـــــــــــــِ اجـــــــــــــِ  حـــــــــــــَ

  
يَرة الشَّاِميّة ، والمَضاف والَمْنسوب للثَّعَالبّي ، والَمعَارف ، البن قُتَيْ  ةُ بتَماِمَها مذكوَرةٌ في الّسِ  بَةَ وغيِرَها.والِقصَّ

َعلَى أَْلِف بَِعيٍر ، في الَحاِرِث بن ظالٍم ،  قَْوَسه ألَنَّه َرَهن بن جاِبر بن ُعقَْيل بن ُسَمّي الفََزارّي ، لَقَُب ِسنَان بن َعامر أَيضاً : القَْوس ذُوو

 ظاِلٍم النُّْعَماَن األَْكبَر ، كما في التَّْكِملَة والعبَاِب وَغْيِرهما. ، هكذا في سائِر النَُّسخ ، وصوابه : في قَتْل الحارِث بن عْنَد النُّْعَماِن األَْكبَر

ْملِ  األَْقَوسُ و  كاإِلطاِر ، قال الّراِجز : : الُمْشِرُف ِمن الرَّ

ِدِس  حــــــــــــح
َ

يــــــــــــِد املــــــــــــ عــــــــــــِ نح بــــــــــــَ اًء مــــــــــــِ نــــــــــــَ يِن ثـــــــــــــَ  أُثــــــــــــح

وحَز     اُز جـــــــــــــَ تـــــــــــــَ وَرًة  ـــــــــــــَح هـــــــــــــُ َوسِ َمشـــــــــــــــــــــــــــح  (5) األَقــــــــــــــح
  

ْمِل.أَي تَْقَطُع   َوَسَط الرَّ

ْعُب ِمن األَْزِمنَِة ، : األَْقَوسُ و مّ  القُوِسّيِ و ، كَكتٍِف ، كالقَِوِس  الصَّ  ، بالفَتْح. القَْوِس و ، ، بالضَّ

 ِمن البِالِد : البَِعيُد. األْقَوسُ و

ّجاِز : ِمن األَيّاِم : الطَِّويلُ  األَْقَوسُ و  ، وهو َمَجاٌز ، قال بعُض الرُّ

ا  ك ســــــــــــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــِب نــــــــــــــَ ُه الشــــــــــــــــــــــــــــ   ِإيّن ِإَذا َوجــــــــــــــح

ا و     ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــِورحِد َأجــــــــــــــح وحُم ال ــــــــــــــَ اآَض يـ َوســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَقـ

  

 أُوِصي أبَوىَل ِإبِلي َأنح حُتحَبَسا
 .القَْوِس  ، كِمْنبٍَر : ِوَعاءُ  اْلِمْقَوسُ و
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 .، عن ابِن َعبّادٍ  الَمْيَدانُ  أَيضاً : الِمْقَوسُ و

 أَيضاً. ِمْقَوسٌ  للسَّْبِق : الَمْوِضُع الَِّذي تَْجِري ِمْنه الَخْيلُ و

بَاق فِي الَمَحّلِ الِذي تَْجِري منه َحْبٌل تَُصفُّ َعلَْيِه الَخْيلُ  : هو الِمْقَوِس  ِمن الَمَجاِز : ُعِرَض فاُلٌن علَىو  ، ِعْنَد الّسِ

__________________ 
 ..«.. . ففرشه وأعالم ذي.. فخرّ » البلدان قوس :( روايته يف معجم 1)
 .«قوله : عليه ا الظاهر إسقاطها»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : أحيا.3)
 .«لكسر »بد  « اىل كسر »يف القاموس :  (*)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : إىل النيّب.4)
 ء وسطه.شي( جوز كر 5)
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َقاِوسُ  يـَُقا  ذِلَك للُمَجر ب ا ومَجحُعه
َ
َبُص أَيحضاً ا قا  أَبو الِعَيا  اهلَُذد  : امل  ا ويـَُقا  له : الحِمقح

رٌِج  اِوِس خمـــــــــــــــُح قـــــــــــــــَ
َ

َد  املـــــــــــــــ ـــــــــــــــَ اَلَء ل ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــب  ِإن  ال

ونِ     نــــــــــــُ ِم  ــــــــــــُ ٍب َوَرجــــــــــــح يــــــــــــح  مــــــــــــا كــــــــــــاَن مــــــــــــنح غــــــــــــَ

  
 َجَرى بِجّدِ صاِحبِه. الِمْقوس ي بعتْقه وِعْرقِه ، فإِذا ُوِضَع فيوقَاَل ابُن األَْعَرابّيِ : الفََرُس يَْجرِ 

ً  َء بغَْيره وعلَى َغيرهالشَّيْ  قاسَ و ً و يَقُوُس قَْوسا ً  إِذا قَدََّره علَى ِمثَاله ، قِياسا ً و كيَقيُس قَْيسا  .أَقَْستُه ، وال تَقُْل : قِيَاسا

َب باْستيالِء  : د ، بما َوَراَء النَّْهر قاَسانُ و ، َخْلَف َسْيُحوَن ، والغاِلُب على أَْلِسنَة النّاس : َكاَساُن ، بالكاف ، وكاَن من َمَحاِسِن الدُّنيا فُخّرِ

ة الَحنَفيَّة التُّْرك ، ومنه قاِضي القُضاةِ أَبو نَْصٍر أَْحَمُد بُن َسْلَماَن بن نَْصٍر الَكاسانيُّ ، والعاَلَّمةُ َعال ين ِرْزُق هللا الَكاَسانيُّ ، من أَئمَّ ُء الّدِ

 بِدَمْشَق أَيّاَم الملك نُور الديّن ، وغيُرهما.

َوافُِض ، كما َجَرى ألَْستَ  ناِحيَةٌ بأَْصبََهانَ  : قَاَسانُ و  راباَذ ، وهو غيرُ ، على ثاَلثيَن فَْرَسخاً منها ، وأَْهلَُها كانَْت أَْهَل ُسنٍَّة ، فغَلَب عليها الرَّ

ين ، قاشانَ   ، وسيأْتي ِذْكُره في َمَحلِّه. الَمْذُكوِر مع قُمَّ  ، بالّشِ

سَ و ً  الشَّْيخُ  قَوَّ سَ  َظْهُره ، : اْنَحنَى تَْقِويسا  ، وهو َمَجاٌز ، قال اْمُرُؤ القَْيس : كتَقَوَّ

ُه  ر  مــــــــــــــالــــــــــــــُ نح قــــــــــــــَ َ مــــــــــــــَ بــــــــــــــِ ح ن  ال حيــــــــــــــُح  أَرَاهــــــــــــــُ

نح و     َب فـــــــــيـــــــــه و ال مـــــــــَ يـــــــــح َن الشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــح ارَأَي و ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ  قـ

  
 به. يَقيسُ  أَي َء بغَْيره ،الشَّيْ  يَْقتَاسُ  يُقال : هوو

ً  فاُلٌن بأَبيه يَْقتَاسُ و ُس قَْوَسهو يَْسلُُك َسبِيلَه ويَْقتَِدي به ، أَي اْقتِياسا يت. قَْوسٌ  َمْن َمعَه : الُمتَقَّوِ ّكِ  ، عن ابن الّسِ

سُ و سُ  ، على االْستعارة ، وهو بالقَْوس الَحاِجُب المَشبَّهُ  ، أَيضاً : الُمتَقَّوِ ،  ُمْستَْقِوسٌ  ، ونُْؤيٌ  ُمْستَْقِوسٌ  ، يُقَال : حاجبٌ  كالُمْستَْقِوس ، الُمقَوَّ

 لِهاَلُل ، وهو َمجاٌز.ا اْستَْقَوسَ  ، وكذلك القَْوِس  ، ونَْحو ذلك مّما يَْنعَِطف اْنعَطافَ  القَْوِس  إِذا َصاَر مثْلَ 

بَاق ، عن ابن َعبّاٍد ، الَّذي يُْرِسُل الَخْيلَ  الُمقَاوسُ و  ، وهو الَّذي يَْبِري القَّواس ، كَكتَّاٍن ، وهذا األَخيُر إِنََّما هو َعلَى الُمعَاقَبَة َمع كالقَيَّاس للّسِ

 : الَّذي يَْبِري القَيّاسُ و الَّذي يُْرِسل الَخْيَل ، : الُمقاِوسُ و العبَارة ، وَحقَُّها أَن يُقَال :، فَجْعلُه كالُمقَاِوس َمنظوٌر فيه ، ولعلَّه نَقص في  الِقيَاسَ 

 ، كالقَّواس. الِقيَاسَ 

َجال. األَْقَوسُ  ومن الَمَجاز : األَْجنَى اِهيَةُ من الّرِ َجال ، وبعُضُهم  َداِهيَةب أَي« أَْقَوسَ  َرَماهُ هللا بأَْجنَى»منه الَمثَُل : و : الُمَماِرُس الدَّ من الّرِ

 يُريُدون باألَْحَوى : األَْلَوى ، وَحَوْيُت ولََوْيُت َواِحٌد. وأَنَشَد :« أَْقَوس أَْحَوى»يقول : 

ىَن وَ  َو َأجـــــــــــــــــــــح زَاُ  وهـــــــــــــــــــــُ َوسُ اَل يــــــــــــــــــــــَ   أَقــــــــــــــــــــــح
حــــــــــــــَ ُ     لــــــــــــــح ــــــــــــــَ و َدمــــــــــــــًا ويـ ُر َأوح حَيحســــــــــــــــــــــــــــُ  أيحكــــــــــــــُ

  
 بأَْمٍر َصْعٍب ، وهو الدَّْهُر ؛ ألَنَّهُ شابٌّ أَبَداً.وفي األََساس ، في معنَى الَمثَل : أَي 

أَي ال  .(1)، الَّذي يَْبُدُرني وال ييأَُس  األَْقَوسُ  َرَوى الُمْنذريُّ ، عن أَبي الَهْيثَم أَنه قال : يُقَال : إِنَّ األَْرنََب قالت : ال يَدَِّرينِي إِالّ األَْجنَىوَ 

ُب.يَْختِلُني إِالّ الُمَماِرُس ا  لُمَجّرِ

 ، معروٌف قال أَبو ِخَراٍش الُهَذليُّ : له يَوٌم ، م من الِحجاز ، ، كَسْكَرى : ع ببالِد السََّراةِ  قَْوَسىو

ُه  تـــــــــــــُ تـــــــــــــيـــــــــــــاًل ُرزئــــــــــــــح َو   ال أَنحســـــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

ِب     انـــــــِ وحســــــــــــــــــَ ِبـــــــِ ــــَ لــــَ  اأَلرحضِ  قـ ُت عــــَ يـــــــح  مـــــــا َمشــــــــــــــــــَ

  
مِّ  قُوسانُ و ، بينَها  ناِحيَةٌ من أَْعَمال َواِسطَ  :ـ  (2)، كما ضبََطه الّصاَغانيُّ والحافُظ ـ  ، ظاهُره يَْقتَضي أَْن يكوَن بالفتح ، والصَّواب أَنَّه بالضَّ

ينِ  ومْنَها وبيَن بَْغَداَد ، وقيَل : نَهٌر َكبيٌر بَْيَن َواِسَط والنُّْعَمانِيَّة ،  ، ماَت في ُحدوِد سبعين وِستِّمائة. القُوسانيُّ  ُن صالحٍ الَحَسُن ب ِعزُّ الّدِ

ق ، من أَْعمالها ، بقُْرِب َواِسطَ  أُْخَرى بالتَّْحريك : ة ، قََوسانُ و  ، كان َخطيبََها. القََوَسانيُّ  منها المْنتََخب بُن مَصّدِ

ً  قَُوْيٍس  هو مْن َخْيرِ »في الَمثَِل : و ً  قَُوْيٍس  (3) صاَر َخْيرَ »أَو  أَْوَرَده صاحُب اللَِّسان ،، هكذا « َسْهما  ، وهكذا «َسْهما
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__________________ 
 ا« يببس»( عن التهذيب واللسان وابألصر 1)
 ( ويف معجم البلدان ابلضم مث السكون أيضاً.2)
 ( ضبطت يف األساس ابلضم.3)
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اس ا َرب لل ذي ُلَالُفك مُثّ يـَرحجِ  يف اأَلســــــَ َرب ِإىل من َعز  بـَعحد َمَهانَة ا  ُض َعن ذلك ويَعود ِإىل ما حتُِب  ُيضــــــح ا َأو هو ُيضــــــح
َهاِن ذََكَرُ ا الز خَمحَشري    .(1)والَوجح

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وممَّ

ُجِل : ما اْنَحنَى من َظْهِره ، عن ابن األَْعَرابّي  قَْوسُ   وأُراه على التَّْشبيه. (2) [قال]الرَّ

 ، وال يُْفَصُل من اإِلَضافَة. القَْوِس  : الَخطُّ الُمْنعَِطُف في السََّماِء على َشْكلِ  (3)قَُزَح  قَْوسُ و

َس قَْوَسهو  : اْحتََملَها. تَقَوَّ

سَ و  : اْنعََطف. اْستَْقَوسَ و ءُ الشيْ  تَقَوَّ

سٌ  ورُجلٌ  سٌ و ُمتَقَّوِ  : ُمْنعَِطٌف. قال الّراجُز : ُمقَّوِ

 َقدح َذرَِئتح جَمَالِيحه ُمَقوِّساً 
س. اْستَْقَوسو  الشَّْيُخ ، كتَقَوَّ

اسُ و  .الِقيَاِس  : باِري القَوَّ

 ، بالَكْسر : الِحفَاُظ ، قاله اللَّْيث. اْلِمْقَوسُ و

 َرابّيِ :: َشديُد الظُّْلَمِة ، عن ثَْعلَب ، وأَنشَد ابُن األَعْ  أَْقَوسُ  ولَْيلٌ 

  ِ مــــــــــَ هــــــــــح ِر كــــــــــَ ــــــــــح ي ــــــــــَ ي ول ــــــــــِ ل ــــــــــح ي ــــــــــَ وُن مــــــــــن ل كــــــــــُ ــــــــــَ  ي

يِّ و     اَن الـــــــــــَغســـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــَ لـــــــــــح ِر ســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح َوسِ لـــــــــــَ ـــــــــــح  األَقـ

  

 الال مَعاِت ابلن ُشوِع النـ و سِ و 
َستو َرْت عنها األَْمَطاُر ، قال : قَوَّ  السَّحابَةُ : تَفَجَّ

ا  رِهـــــــــَ جـــــــــح اَدتح لـــــــــنـــــــــَ اهـــــــــا فـــــــــعـــــــــَ يـــــــــّ ُت محـــــــــَُ بـــــــــح لـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

زحٍن و     تح كـــــــــــــمـــــــــــــُ تح آلـــــــــــــَ و ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ونِ  قـ يـــــــــــــُ  بـــــــــــــعـــــــــــــُ

  
رْت بعُيُوٍن من الَمَطر.  أَي تَفجَّ

ماُت. األَْقَواسُ و  ، من أَْضالعِ البَعيِر : هي الُمقَّدِ

 أََحٌد ، أَي ال يُعَاَرُض. قَْوَسه َواِحدة. وفاُلٌن ال يَُمدُّ  قَْوٍس  ومن الَمَجاز أَيضاً : َرَمْونَا َعن

 ، بالّضّم : قَْريَةٌ بمْصَر. القُوِسيَّةُ و

يُره : هي ، نقلَه ابُن َعبّاد ، وليس بثَبٍت وقال غ األَتَاُن الغَليَظةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقال الّصاَغانيُّ وابُن َمْنُظوٍر : هو القَْهبََسةُ  : [قهبس]

ْل. .(4)القَْهَمَسةُ   قلَت : فإِذا ال يُْستَْدَرك به علَى الَجْوَهرّيِ ؛ ألَنَّه لم يَِصحَّ عْنَده ، فتأَمَّ

بُّ  القَْهبَِلسُ  : [قهبلس]  ، وقد يُوَصُف به ، قاَل : أَو العَظيُم الغليُظ منه ، أَي َذَكُر اإِلْنَسان ، ، كَجْحَمِرٍش : الزُّ

 ُكَباس  َبِل قـَهح فـَيحَشَلة 
غيَرةُ  : القَْهبَِلسُ  قال ابُن األَْعرابّيِ و  ، وهي أَيضاً : الُهْنبُُغ والُهْنبُوُغ. القَْملَةُ الصَّ

ْخَمةُ. (5)العَظيَمةُ  الَمْرأَةُ  : القَْهبَِلسُ و  الضَّ
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 ، كذا في اللَِّسان والتَّْكملَة. تَْعلُوه ُكْدَرةٌ  الَّذي األَْبيَضُ  : القَْهبَِلسُ  قال أَبو تَُراٍب :و

 : َعظيَمةٌ. قَْهبَِلسٌ  ، بَمْعنَى الَكَمَرةِ ، وقاَل ابُن ُدَرْيد : َكَمَرةٌ  القَْهبَِلسُ  وفاتَه :

ْخَمةُ. القَْهبَِلسُ  وقال ابُن َعبّاٍد :  : العَِفيفَةُ من النَِّساِء الّضِ

هو اسُم َرُجٍل ، وفي :  (6)قال ابُن ُدَرْيٍد و اسُم فَْحٍل من اإِلبل ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقال الّصاَغانيُّ : هو ، ، كَجْرَولٍ  قَْهَوسٌ  : [قهوس]

 ، وله ِذْكٌر في كتَاب النَّقائض ، وفيه تَقُوُل َدْختَنُوُس بنُت لَقيِط بن ُزَراَرةَ : َواِلُد النُّْعَماِن التَّْيمّيِ  العُباب : هو

ر   َوسٍ ابــــــــــــــــــُن  فـــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــح ا  قـــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ر      تــــــــــــــــــــــَ ٌح مــــــــــــــــــــــِ ه ُرمــــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــــــِّ  ُع بــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــَ

  

ي الــــــــــــــــَبضــــــــــــــــــــــــــــــي  ا ــــــــــــــــِ ُدو بــــــــــــــــه خــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  يـ

ٌض أََز       ح ُه لــــــــــــــــــــــــــــــــــِ بَنــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ِع كــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْعِر َحتَّى لَِحَق بعَُماَن ، فال يُْدَرى َولَُده فيَم ُهْم ، نَقَلَه   الّصاَغانيُّ ، إِالّ أَنه لمْ قالته لَهُ تََهكُّماً ، ففَرَّ من عاِر هذا الّشِ

__________________ 
 ( مل يرد يف األساس إال الوجه األخري ا ولعله ذكر الوجها يف كتاب آخر.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
للشـــارح يف   ز  قوله : قوس قزح ا قا  يف اللســـان : وقير إلا هو قوس   ألن قزح اســـم شـــيطان اه وقد تقدم»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)
 .«ح
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية.« القهبة»( ابألصر 4)
 ( مل ترد يف اللسان.5)
 .44/  2( اجلمهرة 6)
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َا قا  : قالَتحه البن َوسٍ  َيذُكر اسَم َوَلِده هذا ا وِإل   .(1)ا رُجٍر من َبين تـَيحٍم  قـَهح
ُجلُ  القَْهَوسُ  قال الفَّراُء :و َخم ،  الطَِّويلُ  : كَجْرَوٍل : الرَّ ، كالّسْهَوق والسَّْوَهق. قال َشِمٌر : األَْلفَاُظ الثَّالثَةُ بَمْعنًى َواحٍد في الطُّول والّضِ

َرْت ، كما قَالُوا : ُعقَاٌب َعقَْنبَاةٌ ، وَعبَْنقَاةٌ  مْت وأُّخِ  .(2)والَكلَمةُ َواحَدةٌ ، إِال أَنَّها قُّدِ

ْمليُّ الطَّويُل والّضْخُم القَْرنَْين : هو القَْهَوسُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  ، هكذا بواو العْطف في سائر النَُّسخ ، وفي التَّْكملَة إِسقاُطَها. التَّْيُس الرَّ

ُجُل الطَّويلُ  القَْهَوسُ و قالهُ ابُن َعبّاٍد. وهو قوُل الفَّراِء بعَْينه ،  إَِذا َجاَء ُمْنَحنِياً يَْضَطِرُب ، يَتَقَْهَوسُ  ، ألَنَّه يْنَحنِي ويْحَدْوِدُب ، وقيَل : ألَنَّه الرَّ

 وِذْكُره ثانياً تَْكَراٌر ال يَْخفَى.

ُس. كالقَْهَوَسة في العَْدِو ، : السُّْرَعةُ  التَّقَْهُوسُ و  ، وقاَل ابُن فارٍس : هذا ُمْمكٌن أَْن تَُكوَن هاُؤه زائَدةً ، كأَنَّه يَتَقَوَّ

ً  هو أَْيضاً :و  .يَتَقَْهَوسُ  ، يقال : جاءَ  أَْن يَْمِشَي ُمْنَحنِياً ُمْضَطِربا

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

َي الرُجُل ، قالَهُ ابُن ُدرْيٍد. القَْهَوَسةُ   : َعْدٌو من فََزعٍ ، وبه ُسّمِ

ُجُل : اْحَدْوَدَب. تَقَْهَوسَ و  الرَّ

ً  ، أَي على غيِره ، بغَيِره وعليه قَاَسه : [قيس] ً و يَِقيُسه قَْيسا يَقُوُسه و ، قَدََّره علَى ِمثَاِله ، إِذا قَيََّسه ، وكذا اْقتاَسهو ، األَخير بالَكْسر ، قِيَاسا

 ً ً و قَْوسا نه َمْعنَى ـ  كما في َحَواِشي العَُضدـ  ، وقال َشْيُخنَا : َذكَر األَْبَهريُّ  فاْنقَاسَ  ، وقد تَقَدَّم ، يَِقيسه : لغَةٌ في قِيَاسا َي بعَلَى لتََضمُّ أَنه ُعّدِ

 ، كغَْيره من األَْفعَال الَّتي تَتَعدَّى بها ، على أَنَّ تَْعِديةَ البنَاِء بعَلى كالٌم البنَاِء ، وكالُم المَصنِِّف ظاهٌر من ِخالفِه ، وأَنَّ تَْعِديَتَه بعلَى أَْصلٌ 

ا تَْعديتُه بإِلَى في قَْول المتَنَبِّي :  ألَْهل العََربيَّة ، وأَمَّ

نح  اَ  أَمح مـــــــــَ ـــــــــَ ث ِرب اأَلمـــــــــح نح َأضـــــــــــــــــــــــح يســـــــــــــــــــــــهمبـــــــــَ ـــــــــِ   أَق
َك     ـــــــــــَ ِر ُدون هـــــــــــح ـــــــــــد  ُر ال َك وَأهـــــــــــح ـــــــــــح ي ـــــــــــَ رُ ِإل هـــــــــــح ـــــــــــد   وال

  
ّمِ والَجْمع ، كما قالَه الَواِحديُّ وغيُره من ُشّراح ِديوانه. نه َمْعنَى الضَّ  فلتََضمُّ

دَّاد عبُد هللا بُن عبد السَّالم ِمْقيَاسُ  ، ومنه يُقَاسو ءُ ، ألَنَّهُ يُقَدَّر به الشَّيْ  ِمْقيَاسٌ  الِمْقَدارو  ، وبَنُوه. ْقيَاسيُّ المِ  النِّيِل ، وقد نُِسب إِليه أَبو الرَّ

أُْصبٍُع ، أَي قَْدُر  قِيسُ  ، كما يُقَاُل : قِيُد ُرْمحٍ ، ويُقَال : هذه الَخَشبَةُ  قَْدُره ، أَي قَاُسهو ُرْمحٍ ، بالكْسر ، قِيسُ  من الَمَجاز : يقَال : بَْينَُهَماو

 أُْصبُعٍ.

يِن  ٍة ، واسُمه النَّاُس بُن ُمَضرَ أَبو قَبيلَ  ، هكذا باإِلضافَة : َعْيالَن ، بالفَتْح قَْيسُ و أَخو اْليَاِس ، وكاَن الَوزيُر الَمْغِربّي يقول : النّاسُّ ُمَشدَُّد الّسِ

ً  ُمَضافاً إِلى َعْيالَن هو أَحُد أَقواِل النَّساّبيَن ، واْختُِلف فيه ، فيُقَال : إِنَّ َعْيالَن حاِضٌن َحَضنَ  قَْيٍس  الُمْهَملَة ، وَكْونُ  ، وإِنّه ُغالٌم ألَبيه ،  قَْيسا

ُكبَّةَ ، لفََرٍس ، يقال له  قَْيسُ  سابََق عليه ، وكاَن َرجٌل من بَجيلَةَ يُقَاُل له : قَْيسٌ  مشهوٌر في َخْيل العََرب ، وكان لقَْيٍس  فََرسٌ : وقيَل : َعْيالُن 

ُجُل إَِذا سأََل عن : ُكبَّةُ ، مشهوٌر ، وكانَا ُمتََجاِوَرْين في َداٍر َواحَدةٍ قَْبَل أَن َعْيالَن  قَْيسَ أَ  ، قيل له : قَْيٍس  تَْلَحَق بَِجيلَةُ بأَْرِض اليََمن ، فَكاَن الرَّ

َي بَكْلٍب كاَن له يُقَاُل له : َعْيالُن. وقاَل آَخُروَن : باسم قَْوٍس له ، ويكونُ  ؟ُكبَّةَ  قَْيسَ  تُريُد أَم اً لُمَضَر ، على هذا َولَد قَْيسٌ  وقيَل : إِنَّه ُسّمِ

ً  والذي اتَّفََق عليه َمشايُخنَا من النَّساّبيَن أَنَّ  َولٌَد لعَْياَلَن ، وأَنَّ َعْيالَن اْسُمه النّاس ، وهو أَخو الياس الَّذي هو ِخْنِدٌف ، وِكالهما َولَُد  قَْيسا

َح به َذوو اإِلتْقَان   ، واْعتََمُدوا عليه ، ويَُدلُّ لذلك قوُل ُزَهْير بن أَبي ُسْلَمى : (3)ُمَضَر لُصْلبه ، وهذا الَّذي َصرَّ

َدَرتح  تــــــــــَ ــــــــــح يــــــــــح ُ ِإذا ابـ ــــــــــَ ًة  قـ ايــــــــــَ اَلَن غــــــــــَ يــــــــــح  بــــــــــُن عــــــــــَ

و ِد     ا ُيســــــــــــــــــــَ هـــــــَ يــــــح بــــــِ ح ِإلــــــَ ِد مــــــنح َيســــــــــــــــــــح جـــــــح َ
(4)مــــــِن املــــــ

 

  
َمة الفاِضليّة.وأُمُّ َعْياَلَن وأَخيه هي الَخْنفَاُء ابنة إِياٍد الَمعَّديَّةُ ، كما حقَّقه ابُن ال  جّوانّيِ النَّسَّابَةُ في الُمقَّدِ

ُجلُ  تَقَيَّسو  ، قال َجريُر : تََشبَّهَ بهم أَو تََمسَّك منهم بَسبٍَب ، كِحْلٍف أَو ِجواٍر أَو َواَلءٍ  ، ِإذا الرَّ

__________________ 
 .«متيم»( عن التكملة وابألصر 1)
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 ( زيد يف التكملة : وبعنقاة.2)
 .245انظر مجهرة ابن حزم ص ( 3)
 .«يسب »( عن الديوان فالقصيدة دالية وابألصر 4)
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ا و  يــــــــــــــــٍم أَرحُ ســــــــــــــــــــــــــــــَ وحُت مــــــــــــــــنح متــــــــــــــــَ  ِإنح دعــــــــــــــــَ

يــــــــــــــح َ و     الَن ومــــــــــــــنح  قـــــــــــــــَ يــــــــــــــح اعــــــــــــــَ ي ســـــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

  

 (1)تـََقاَع  الِعز  بَِنا فاقـحَعنحَسَسا 
 الرُجُل ، إِذا اْنتََسب إِليَها. تَقَيَّس وَحَكى ِسيبََويِه :

ً  َخْيُر نَِسائُكْم َمْن تَْدُخلُ »ُروي عن أَبي الدَّْرَداِء رضي هللا َعْنهُ  ومْنهُ ما : التَّبَْختُرُ  القَْيسُ و ، وتَْخُرُج َمْيساً ، وتَْمألُ بَْيتََها أَقِطاً وَحْيساً  قَْيسا
بْعَض ُخَطاَها ببَْعٍض ، فلم تَْعَجْل فِْعَل الَخْرقاِء ، ولكنََّها تَْمِشي َمْشياً َوَسطاً ُمْعتَِدالً ، فَكأَنَّ  قَاستْ  ذا َمَشتْ وقال ابُن األَثير : يُِريُد أَنََّها إِ  «(2)

 ُخَطاَها ُمتََساِويَةٌ.

 قلُت : وَهَذا غيُر الَمْعنَى الذّي أَراده المصنِّف.

دَّةُ  : القَْيسُ و دَّةِ. القَْيس ، ومنه اْمُرؤُ  الّشِ  ، أَي َرُجُل الّشِ

. الُجوعُ  : القَْيسُ و  ، نقلَه الصاَغانيُّ

 ، عن ُكراع ، قال ابُن ِسيَده : وأُراه تْغلَب ، وأَْنَشَد : الذََّكرُ  : القَْيسُ و

اَ   يــــــــــــــح ٍ   مــــــــــــــنح  (3)َدعــــــــــــــَ ــــــــــــــَ عــــــــــــــَ   قـ ــــــــــــــح  أبَفـ

ا    كــــــــــــَ ــــــــــــح ي لــــــــــــَ َرتح عــــــــــــَ وُن ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ ي ــــــــــــعــــــــــــُ  ِإذا اَنَم ال

  
يَْت بُمْفتَتِِحَها ، وهي اآلَن خَراٌب ، وهي بالصَّعيد األَْدنَى وقد َدخلتَُها ، قيل : : ُكوَرةٌ بمْصرَ  قَْيسُ و ، وقد نُِسب إِليها  بِن الحاِرثِ  قَْيِس  ُسّمِ

ثين.  جماَعةٌ من الُمَحّدِ

بةُ َكْيشَ  ، وهي َجزيَرةٌ ببَْحِر ُعَمانَ  : قَْيسُ و  ْسَماعيُل بُن ُمْسِلٍم الَكْيِشيُّ ، من ِرَجال ُمْسلم.، وِإليها نُِسَب إِ  ُمعرَّ

 بُن َهَذَمةَ بن َعنّابٍ  قَْيسُ  ابُن أَِخيهو ابن أَبي حاِرثَة بن ُجَدّيِ بن تَُدوَل بن بُْحتَر بن َعتُوٍد ، بُن َعنّاب ، بالنون قَْيسُ  ُهَما ءٍ مْن َطيِّى القَْيسانِ و

 الَمْذُكور.

 َعْبِدّي ، وقد تَقَدَّم. وقد: ، وإِْن ِشئَْت  َعْبقَِسيّ  بن َربيعَةَ ، والنِّْسبَةُ إِليهم : أَبُو قَبيلٍَة من أََسد بن ُدْعِمّيِ بن َجِديلَةَ : ْفَصىبُن أَ  القَْيِس  َعْبدُ و

 ، وقد تَقَدَّم أَيضاً. تَقَيَّسو الرُجُل ، كما يُقَاُل : تَعَْبَشمَ  تَعَْبقَس

ْمطِ  بن عابِس القَْيِس  اْمُرؤُ و  وسلمعليههللاصلىبن َعْمرو بن ُمعَاويَةَ ، وقد َوفََد َعلى النَّبّيِ  القَْيس ، من َولَِد اْمرئِ  الِكْنديُّ  بن الُمْنِذر بن الّسِ

 .(4)غيره  القْيس وليس في الصحابَة َمن اْسُمه امُرؤُ  ، ولم يْرتَدَّ ، وكان شاعراً جاِهليًّا وأَْدَرك اإِلْسالمَ 

 من َولَِد ُجَشَم ابن َكْعب بن عامر بن َعْوف. الَكْلبيُّ  بن ذُؤالَةَ  بُن األَْصبَغ القَْيس اْمُرؤُ و

اِح َصَحابِيُّون. القَْيِس  امرؤُ و  بن الفاِخِر بن الطَّحَّ

لِّيُل الشاعرُ  القَْيس امرؤو الَحارث الَملك بن َعْمٍرو الَمْقُصوِر بن ُحْجٍر آكِل الُمَراِر  بن ُسلَْيَماُن بُن ُحْجر الَمْشُهوُر ، فَْحُل الشُّعََراءِ  الَمِلُك الّضِ

 ، كما َوَرَد ذلك في َحديٍث. َرافُع ِلَواِء الشُّعََراِء إِلى النّار ابن َعْمرو بن ُمعَاويَةَ األَْكَرميَن بن الَحارِث األَْصغَر بن ُمعَاويةَ الِكْندّيِ 

هْيريُّ ، بُن بَْحرٍ  القَْيس امُرؤو  من َولَد ُزَهْير بن جناٍب الَكْلبّيِ. الزُّ

 بن الحارث ابن ُمعاويةَ بن الَحارث بن ُمعَاويةَ بن ثَْوٍر الكْندّي ، جاهليُّ ، ولَقبُه الذَّائُد. القَْيس (5) [امرئ]بن  بُن بَْكر القَْيس اْمُرؤو

مّ  القَْيس امُرؤُ و  وهو الذي أَغاَر مع ُزَهْير بن َجنَاٍب على بَني جاهليٌّ أَيضاً. (7) [ُهبََل الَكلبّيبن مالك بن ُعبَيدة بن ] (6) بُن ُحَمام بالضَّ

 .(8)بُن َعِدّيٍ الَكْلِبيُّ  القَْيس بن ِمْلَحاَن الطائيُّ ، َجدُّه حاتٌِم ، أَو هو اْمُرؤُ  بُن َعدّيِ  القَْيس امرؤُ و

مِّ  القَْيس اْمُرؤُ و .بن ِرَزاٍم العُ  بُن ُكالٍب ، بالضَّ  قَْيليُّ ثّم الُخَوْيِلديُّ
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. بُن َمالكٍ  القَْيس اْمُرؤو  ، ُكلُُّهم ُشعََراءُ  الِحْميَريُّ

__________________ 
 وتقاع  : ثبت وانتصب وكذلك اقعنس . ( ضبطت وقيَ  ابلنصب كما صوهبا ابن بري ا ونسب األرجاز للعجاج.1)
 .«اللسان : أي تدبر يف صالح بيتها ال خترف يف مهنتها مث ذكر عبارة ابن األثريقا  يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«رعا   »( عن اللسان وابألصر 3)
 ( كذا ا وانظر ما سيبيت وراجض أسد الغابة.4)
 .10( عن املؤتلف واملختلف 5)
وهو امر  « ا وهو  بت يف املو املطبوع املصـــــري واهلندي( هبامش املطبوعة املصـــــرية : ســـــقرت من مو الشـــــارح بعد قوله ابلضـــــم ا وابن ربيعة 6)

 .11القي  بن ربيعة بن ا ارث بن زهري بن جشم بن بكر بن حبيب بن تغلب ا وهو مهلهر الشاعر املشهور ا انظر املؤتلف واملختلف ص 
. وهو خطب ا .. بن ا ارث بن معاوية بن مالك ( العبارة ما با معقوفتا وردت ابألصــــــــــــــر بعد قوله : وامر  القي  بن بكر بن امرئ القي 7)

 .10فنقلناها إىل هنا يف عامود نسب ابن محام تبعاً للمؤتلف واملختلف ل مدي ص 
 .11( أنظر املؤتلف واملختلف ص 8)
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َبُة ِإىل الُكرِّ : َمرحئييف و  رٍ  بَوزحن َمرحِعيٍّ  النِّسح رٌت ا والص واب : ِإالّ ابَن ا َارِث ا هكذا يف سائر الن َسخ ا وهو غلَ  ِإالّ ابَن ُحجح
َا َمرحَقســــــــــــييف  ابن ُمَعاويَةَ  َقدِّمة ا وهذا الذي  فِإهن 

ُ
ُه ا كما حّققه ابُن اجلَّوايّنِ يف امل ا مســــــــــــُموٌع عن الَعَرب يف ِكنحَدَة ا ال َغريح

ُر ُ  َرمَا ا اجَلدِّ الرّا الَقيح  اســتُثحيِنَ به هو امح َعحُروُف اببن مَتحِلَك  الَقيح  بِض المحرئِ ا َأُخو ُمَعاِويََة اأَلكح
َعرَاِء ا وهو امل ِر الشــ  َفحح

ن ه نَِفيٌ  ا وَقر   رح هذا ا فِإ ِحٍج ا وهبا يـُعحَرُف بـَُنوه ا فتَبم  رو بن َزيحد بن َمذح ه ا وهي مَتحلُك بنُت َعمح ب ه  ا وهي ُأم  َمنح نـَ
 َعَليحه.

اد والواو : َمْنُسوبَةٌ إِلى قُوُصوَن األَميِر ، صاحِب الَجامع ، والعَّا، نقَلَه الّصاَغانيُّ  : ع قَْيُسونُ و َمة وأَما الِخطَّةُ الَمْشُهوَرةُ بمْصَر فإِنََّها بالصَّ

ين ، وهو َغلٌَط.  يَقُولُونَه باليَاِء والّسِ

ْنُهم النَّبيُّ  (1) ، كِمْنبٍَر : ابُن ُحبَابَةَ  ِمْقيَسٌ و يل ، وهو أََحُد األَْربَعَِة الَّذيَن لم يَُؤّمِ  وسلمعليههللاصلىبالّضّمِ ، من بَني َكْلِب بن َعْوٍف ، من الّدِ

ين ،  ، قالَْت أُْختُه في قَتْله : ِمهمن قَوْ  ، َرُجلٌ  قَتَلَه نَُمْيلَةُ بُن عبد هللا يوَم فَتْحِ َمكَّةَ ، وذكَره الَجْوَهريُّ : ِمْقيَص ، بالّصاد ، وهو بالّسِ

ُه  طــــــــــَ ُة َرهــــــــــح لــــــــــَ يــــــــــح َز  لــــــــــَُ دح َأخــــــــــح قــــــــــَ ــــــــــَ ري ل مــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ  ل

اِء و     تــــــــــَ اَف الشــــــــــــــــــــــــِّ يــــــــــَ َض َأضــــــــــــــــــــــــح جــــــــــ  يــــــــــَ ِ فــــــــــَ قــــــــــح  مبــــــــــِ

  

َر  ـــــــــح ث نح رََأ  مـــــــــِ ـــــــــا مـــــــــَ ن ـــــــــح ي ه عـــــــــَ لـــــــــّ يـــــــــَ ٍ فـــــــــلـــــــــِ قـــــــــح   مـــــــــِ
ر سِ     تح ملَح ختـــــــــــَُ حـــــــــــَ بـــــــــــَ اُء َأصـــــــــــــــــــــــــح َفســـــــــــــــــــــــــَ  ِإذا الـــــــــــنـــــــــــ 

  
 بَْينَُهَما ، إِذا قاَدْرَت بَْينَُهَما. فَعَلَى هذا ال إِْشَكاَل. قَايَْستُ  ، هكذا في النَُّسخ ، وفي اللَّسان : الِقيَاس : جاَرْيتُه في قَايَْستُهو

 .الِقيَاس فَاَعلَةٌ من: مُ  الُمقَايََسةُ  ، لم يُعَبِّْر فيه بَمْعنَى الُمفَاَعلَة ، قاَل اللّْيُث : بَْيَن األَْمَرْين : قَدَّْرتَ  قَايَْستو

 ، وقد تقدَّم ِذْكُره قريباً. َواِويٌّ ويائيٌّ  أَي يَْقتَِدي به ، بأَبِيه يَْقتَاسُ  هوو

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ً  الطَّبيُب قَْعَر الِجَراَحة قاس : من قَُرى مْصَر ، من أَْعَمال  قَْيِس  : وهو الِميُل الَّذي يُْختَبَُر به. وَمَحلَّةُ  ِمْقيَاسٌ  : قَدََّر َغْوَرَها. واآللَةُ  قَْيسا

 البَُحْيَرة.

 .القَّواسُ  : القَيَّاسُ و

ةَ. يَِقيسُ  : الذي القَائسُ و  الشَّجَّ

 .اْلِمْقيَاس َمقَاييسُ  وَجْمعُ 

 عليه. َمِقيسٌ  ، وهو الِقيَاِس  : َكثيرُ  قَيَّاسٌ  ورُجلٌ 

ُدونكوتقول : ق  بَرأَيك. يُقايُسونَ و بََّح هللا قوماً يَُسّوِ

 .تَْنقَاسُ  وهذه مسأَلة ال

 القَْوُم : َذَكُروا مآِربَُهم. تَقايَسَ و

 به ، قال : قايََسُهم إِليه : (2) قَايََسُهمْ و

ُن  اِإذا حنــــــــــَح ــــــــــَ ن اَيســــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ اَل  ق ــــــــــعــــــــــُ وَ  ِإىل ال ــــــــــُ ل ُ
 املــــــــــ

ا و     نــــــــــَ عــــــــــح طــــــــــِ تــــــــــَ وا ملَح َيســــــــــــــــــــــــح ُرمــــــــــُ ايــــــــــِ ُ ِإن كــــــــــَ قــــــــــَ ُ
 املــــــــــ

  
 ، التي هي ُمعَالََجةُ األَْمر الشَّديِد وُمَكابََدتُه ، وهو مقلوٌب ِحينئذ. الُمقَاساة : تَْجِري َمْجَرى الُمقَايََسةُ  وفي التَّْهذيب :

 ، أَي ِمثَالُك عن ِمثَالي. ِمْقيَاسي عن ِمْقيَاُسكَ  ويُقال : قَُصرَ 
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 ، أَْنَشد ِسيبََويه : قَْيٍس  : َجْمع األَْقيَاسُ و

ِغ  ــــــــــِ ل ــــــــــح اسَ َأاَل أَب ــــــــــَ ي ــــــــــح ــــــــــح َ  األَقـ ي ــــــــــَ ٍر  قـ ــــــــــَ ف وح ــــــــــَ ــــــــــَن نـ  ب

ـــــــــح َ و     ي ـــــــــَ اٍن و  قـ ـــــــــَ ب ـــــــــَن َأهـــــــــح ـــــــــح َ ب ي ـــــــــَ دِ  قـ ـــــــــِ ـــــــــَن خـــــــــال  ب

  
َخَمِة. قَْيٍس  وأُمُّ   : ُكْنيَةُ الرَّ

ً  قَولُهم : فاُلٌن يَأْتِي بما يَأْتِيلكذا : َسبَقَهُ ، وهذا َمجاٌز ، وكذا  قاَسهُ و  .قَْيسا

بيع ُسلَْيَماُن بُن إِبراهيمَ  قِيَسانَةُ و  .634، من ِكبَار الماِلكيَّة ، ماَت بمْصَر سنَةَ  الِقيَسانيُّ  ، بالَكْسر : من أَْعَمال َغْرنَاَطةَ ، منها أَبو الرَّ

ْمط ، من بَني اْمرئِ  القَْيس واْمُرؤُ   بن ُمعَاويَةَ. سالقَيْ  بن الّسِ

 بُن َعْمرو بن األَْزد ، َدَخلُوا في غسَّاَن. القَْيِس  وامُرؤُ 

 بُن َزْيد بن عبد األَْشَهل بَْطٌن. القَْيِس  واْمُرؤُ 

__________________ 
 صبابة ا وهي أمه. 467( يف معجم املرزابين ص 1)
 ..«.. األساس ا وقايسه إىل كذا سابقه ا قا  : إذا حنن قايسنا أانساً إىل العالقوله : وقايسهم إليه عبارة »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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هم ، من بَْهَراَء.: بُن َعْوف بن عامر بن عوف بن عامٍر  القَْيِس  واْمُرؤُ   بَْطٌن من َكْلب ، يُْعَرفُون ببَني ماِويّةَ ، وهي أُمُّ

ة ، ومْن بَني امرئَ بُن َزْيِد َمنَاةَ بن تَميٍم ، ومنه القَْيِس  وامرؤُ  مَّ  هذا ثاَلُث َعَشائَر. القَْيس م الَمَرئيُّ الذي كان يَُهاجيه ذُو الرُّ

ْبِرقان بن بَْدٍر. القَْيس وامُرؤُ   بُن َخلَف بن بَْهَدلَةَ ، َجدُّ الّزِ

 بُن َعْبِد َمنَاةَ بن تَميٍم ، َجدُّ َعدّيِ بن زْيٍد الِعبَادّيِ الشَّاعر. القَيس وامُرؤُ 

 بن عابٍِس ، شاعٌر ، له ِوفَاَدةُ ، وقد ذُِكَر. القَْيس بُن ُمعَاوية : بَْطٌن من ِكْنَدةَ ، من َولَِده اْمُرؤُ  القَْيس ْمُرؤُ وا

ْمط. القَْيس وكذلك اْمُرؤُ   بن الّسِ

 فصر الكاف
 مض السا

ى، فإِ  : اإِلناُء يُْشَرُب فيه ، أَو ما داَم الشََّراُب فيه الَكأْسُ  : [كأس] ً  ذا لم يُكْن فيه فهو قََدٌح ، وقال ابُن األَْعرابّيِ : ال تَُسمَّ إِالّ  الَكأُْس َكأْسا

 وفيَها الشََّراُب ، وقيل : هو اسٌم لُهَما على االْنفَراد واالْجتَماع ، وقد َوَرد ِذْكُرَها في الَحديث.

يت : هي َمْهُموَزةٌ  (1) (ِمْن َمِعني  بَ ْيضاءَ ) بَِكأٍْس  قال هللا تعالى : ُمؤنَّثَةٌ  وهي ّكِ أُْس والفَأُْس ، مهموزاٌت ، وقاَل  الَكأْسُ  قال ابُن الّسِ والرَّ

بعَْينه ، وهو قَْوُل األَْصَمعّيِ ، ولذلك كاَن األَْصَمعيُّ يُْنِكُر  الّشَرابُ  : الَكأْسُ  قاَل أَبو َحاتٍم وابُن َعبّاٍد :و غيُره : وقد يُتَْرك الَهْمُز تَْخفيفاً.

ْلت :رِ   َوايَةَ َمن َرَوى بيَت أَُميَّةَ بن أَبي الصَّ

تح هـــــــــــــَرمـــــــــــــاً  ًة ميـــــــــــــَُ طـــــــــــــَ بـــــــــــــح تح عـــــــــــــَ نح ملح ميـــــــــــــَُ  مـــــــــــــَ

وحِت      مـــــــــــــَ ا  كـــــــــــــبحسٌ لـــــــــــــلـــــــــــــح هـــــــــــــَ رحُء ذائـــــــــــــقـــــــــــــُ َ
(2)واملـــــــــــــ

 

  
جائٌز. وكان أَبُو علّي الفارسيُّ يقول : ويَْقَطع أَلَف الَوْصل ؛ ألَنََّها في أَول النِّْصف الثاني من البَْيت ، وذلك « كأْسٌ  اْلَمْوتُ »وكان يَْرويه 

 إِلى المْوت ببَْيِت ُمَهْلهٍل ، وهو : الَكأْس هذا الّذي أَْنَكَره األَْصَمعيُّ غيُر ُمْنَكٍر ، واْستْشَهد على إِضافَة

َدامــــــــــــَ   د نــــــــــــَ عــــــــــــح ش بـــــــــــــَ يــــــــــــح ي ابلــــــــــــعــــــــــــَ  مــــــــــــا أَُرجــــــــــــِّ

وا     قــــــــــــُ مح ســــــــــــــــــــــــــُ دح أُرَاهــــــــــــُ بحسِ قــــــــــــَ اَل ِ  بــــــــــــكــــــــــــَ  حــــــــــــَ

  
إِليها ، ومثْل هذا البَْيِت الذي اْستَْشَهد به أَبو علّي قوُل الَجْعدّي يَصف صائداً أَْرَسَل كاَلبَه على  الَكأْسَ  لَمِنيَّة ، وقد أَضافَ وَحاَلِق : اسٌم ل

 بَقََرةِ َوْحٍش :

  ٍ ن  ذا َرمــــــــــــَ هــــــــــــُ دَعح َواحــــــــــــدًا مــــــــــــنــــــــــــح مح تــــــــــــَ لــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

ُه     تـــــــــح قـــــــــَ ىت  ســـــــــــــــــــــــَ َداَل  بـــــــــكـــــــــبحسِ حـــــــــَ وحِت فـــــــــاجنـــــــــحَ َ
 املـــــــــ

  
وأَْنَشَد أَبو َحنيفَةَ َرحَمه هللا  (3) (ِمْن َمِعني  ) بَِكأٍْس  (يُطاُف َعَلْيِهمْ ): الَخْمُر نَْفُسَها ، اسٌم لَها ، ومنه قولُه تعالَى :  الَكأْسُ  الُمْحَكم :وفي 

 تَعَالى لألَْعَشى :

بحسٍ و  َوهـــــــــــا   كـــــــــــَ رحُت حنـــــــــــَح ِ الـــــــــــدِّيـــــــــــك اَبكـــــــــــَ اح  كـــــــــــعـــــــــــَ

ــــــــِ     َواق ــــــــ  ــــــــن ٍ  وال دح اِن صــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ي ــــــــح ت ــــــــفــــــــِ َربُ ب ــــــــُ  ُتضــــــــــــــــــــــح  ي

  
 وأَْنَشَد أَْيضاً لعَْلقَمة :

ا  كــــــــــبحسٌ  هــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــ  تـ اب عــــــــــَ نــــــــــَ زيــــــــــٌز مــــــــــن اأَلعــــــــــح  عــــــــــَ

ومُ     ٌة حـــــــــــــــُ يـــــــــــــــ  انـــــــــــــــِ ا حـــــــــــــــَ ِ  أَرحاَبهبـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــبـــــــــــــــَ  ل

  
فَة ، يعني أَنََّها َخْمٌر تَِعزُّ فيُْنفَُس بها إِالّ علَى الُملُوِك واألَْربَاِب ،  (4)قال  َعزيٍز ،  كأْسُ  والُمتَعَاَرُف :: كذا أَْنَشَده أَبُو َحنيفَةَ على الّصِ

 ِكئاسٌ و ، األَخيُر من غير َهْمٍز ، كاَساتٌ و ُكُؤوسٌ و أَْكُؤسٌ  ج مالٍك َعزيز ، أَو ُمْستَِحّقٍ َعزيٍز. َكأْسُ  باإِلضافَة ، وكذلك أَْنَشَده سيبََويه ، أَي

 ، مهموٌز ، قال األَْخَطل :
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ِر  اسِ َخضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ئ ــــــــــكــــــــــِ نح  ال كــــــــــُ ــــــــــَ ىن  مل ت ــــــــــَ ث ــــــــــَ  ِإَذا تـ

بِ     لــــــــــــــ  ُده كــــــــــــــرَبحِ  اخلــــــــــــــُ َواعــــــــــــــِ فــــــــــــــًا مــــــــــــــَ لــــــــــــــح  خــــــــــــــُ

  
،  كاسٌ  أَلفاً في نيَّة الواو ، فقال : كأْس ، بغير َهْمٍز ، فإِْن َصحَّ ذلَك فُهَو على البََدل ، قَلَب الَهْمَزةَ في ِكيَاسٌ  : هللارحمهوَحَكى أَبو َحنيفَةَ 

ً  كنَاٍر ، ثَم َجَمع  ، فقُلبت الواُو ياًء لْلَكْسرة الّتي قَْبلََها. ِكَواسٌ  ، واألَْصُل : ِكيَاٍس  على كاسا

 ْسُمه ُهبَْيَرةُ بُن عبد َمنَافٍ ، وا بِْنُت الَكْلَحبَةِ  َكأْسُ و

__________________ 
 .46و  45( سورة الصافات من اآيتا 1)
( قا  ابن بري : عبطة أي شاابً يف طراءته وانتصب عل  املصدر أي موت عبطة وموت هرم فحذف املضاف قا  : وإن شئت نصبتهما عل  2)

 .. ا ا 
 من سورة الصافات. 45( اآية 3)
 يعين ابن سيده ا كما يف اللسان.( 4)
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 ا وفيَها يـَُقوُ  : (1)ا منح َبين ُعَريحن بن ثـَعحَلَبَة بن يـَرحبُوع  الُعَرينِّ 
ُت و  ــــــــــــح ل ــــــــــــُ بحسٍ قـ ــــــــــــكــــــــــــَ ا  ل ــــــــــــِإلــــــــــــ  ا ف ــــــــــــهــــــــــــَ ي مــــــــــــِ  َأجلــــــــــــِح

ا     َزعــــــــَ فــــــــح يــــــــَب مــــــــنح َزُروَد لــــــــنــــــــَ ثــــــــَ ا الــــــــكــــــــَ نــــــــَ َزلــــــــح (2)نـــــــــَ
 

  
 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

 األََمرَّ : هو الَمْوُت. الَكأْسَ  َسقاه

ً  َسقَاه في َجميع ُضُروِب الَمَكاِرِه ، كقولهم : الَكأْسُ  ويُْستَعَارُ  ً و من الذُّّلِ ، كأْسا  من الُحّبِ ، والفُْرقَِة ، والَمْوِت. َكأْسا

تيَن ، أَي َصبُوراً باقِياً على  (3)ْدُت فاُلناً ُكُؤصاً وقاَل ابُن بُُزْرج : كاَص فاُلٌن من الطَّعَام والشََّراب ، إِذا أَْكثََر منه ، وتَقُوُل : َوجَ  ، بضمَّ

ين يَتعاقَباِن في ُحُروٍف َكثِيرةٍ لقُْرِب َمْخَرَجْيِهما. الَكأْسَ  ُشْربِه وأَْكلِه ، قاَل األَْزَهِريُّ : وأَْحَسب  مأُْخوذاً منه ، ألَنَّ الصاَد والّسِ

ً  البِئَْر والنَّْهرَ  َكبَسَ  : [كبس] ُهما : يَْكبُِسُهَما َكْبسا ، وهو من  ، بالَكْسرِ  ِكْبسٌ  وذِلك التُّرابُ  ، وكذِلك الُحْفَرةَ. بالتُّرابِ  وَرَدَمُهَما وَطَواُهما َطمَّ

 األَْرِض ما يَُسدُّ ِمن الَهَواِء َمَسدًّا.

ً  َرأَْسه في ثَْوبِه َكبَسو  فيه.أَْخفاهُ وأَْدَخلَه  : ُكبُوسا

 قِيَل : تَقَنَّع ثُمَّ تَغَطَّى بطائِفَتِه.و

إِنَّ قَُرْيشاً أَتَْت أَبا طاِلب فقالت له : إِّن اْبَن أَخيَك قد آَذانَا ، فاْنَههُ عنّا ، فقاَل : يَا »ُرِوَي عن عقيِل بِن أَبِي طاِلٍب رِضَي هللا عنه أَنّه قال : 

ٍد ،  ، ويُْرَوى بالنُّوِن ، من الِكنَاِس ،  َغار في أَْصِل الَجبَلِ  قيل : َمْعنَاه ِمن .«ِكْبٍس  فاْنَطلَْقُت إِليه فاْستَْخَرْجتُه منْ َعِقيُل اْنَطِلْق فائْتِنِي بُمَحمَّ

 وهو بَْيُت الظَّْبيِ.

 ، واْقتَصَر ابُن القَطَّاعِ على الُهُجوم. َداَره : َهَجَم عليِه واْحتَاَط بِه َكبَسَ  ِمن الَمَجاِز :و

َمْخَشِريُّ :وزا ً و د الزَّ  ، ِمثْلُه ، أَي اْقتََحَم عليِه. َكبََّس تْكبِيسا

أُْس الَكبِيرُ  الِكْبسُ و ُجلَ  ِمْن ِطينٍ  َصِغيرٌ  بَْيتٌ  : الِكْبسُ و ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وهو على التَّْشبِيه بما بَْعَده. ، بالَكْسِر : الرَّ َي ِبه ألَنَّ الرَّ  ، ُسّمِ

ً  ه َرأَْسه ، قاَل َشِمٌر : ويَجوز أَن يُْجعََل البَْيتُ في يَْكبِسُ  ر  يَْكبِسُ  فيه ، أَي يُْدَخُل ، كما يُْكبَسُ  ، ِلَما ِكْبسا ُجُل ثْوبَه في َرأِْسِه ، وبه فُّسِ الرَّ

 َحِديُث َعِقيٍل السَّابُِق ، والَجْمع : أَْكبَاٌس.

 ، حكاه أَبُو َزْيٍد. في أَْصِلهِ  وِكْرِس ِغنًى ، أَي ِغنًى ِكْبِس  هو فِي يقال :و األَْصُل ، : الِكْبسُ و

 ، ِلَضَخاَمته. ءُ : الفَْرُج النّاتِى األَْكبَسُ و

أِْس ، وفي التَّْهِذيِب : الَكبَِس  : بَيِّنُ  أَْكبَسُ  وَرُجلٌ  ً  زاَد ابُن القَطَّاعِ : وقد َمْن أَْقبَلَْت َهاَمتُه وأَْدبََرْت َجْبَهتُهُ. ، َضْخُم الرَّ  ، كفَرَح. َكبَِس َكبَسا

ْخمُ ]كغَُراٍب : الذََّكُر  ، الُكبَاسُ و ِرّماح :[الضَّ  * ، عن َشِمر ، وأَْنَشَد للّطِ

ا و  قـــــــــَ َة الـــــــــنـــــــــ  لـــــــــَ يـــــــــح تح لـــــــــَ بـــــــــِ رنا ملح تـــــــــَ نـــــــــَت حـــــــــُ  لـــــــــو كـــــــــُ

َّب و     ُن هتــــــــــــُح ــــــــــــِ ث عــــــــــــح اسِ جــــــــــــِ ــــــــــــَ ب ــــــــــــكــــــــــــُ رحدِ  ابل ــــــــــــعــــــــــــَ  وابل

  
 .ُكبَاسٌ  ا الغُبَاُر ؛ لِشدَّةِ العََمِل بها ، وقِيَل : هو الذََّكُر العَِظيُم ، وقد يُوَصُف به فيُقَاُل : َذَكرٌ تُْهبَى ، أَي يُثَاُر ِمنه

أِْس  : الُكبَاسُ و  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. العَِظيُم الرَّ

بَرأِْسه في َجْيِب قَِميِصه ، قال  َكبَسَ  َغْيُر ُخبَاٍس ، وهو الذي إِذا سأَلتَه حاَجةً  ُكبَاسٌ  ، رُجلٌ  َرأَْسه في ثِيَابِه ويَنَامُ  يَْكِبسُ  َمنْ  : الُكبَاسُ و

 الشاعر يَْمَدح رُجالً :

ُ ال   اِّ بــــــــــــــــــَ
ُ

و الــــــــــــــــــر زحُء املــــــــــــــــــ اسٌ هــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــَ   كــــــــــــــــــُ
اِ     ــــــــــــِ ئ ُ  ابلضــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــِ ــــــــــــح ن ــــــــــــَ ــــــــــــر أحِس يـ ــــــــــــُر ال ي قــــــــــــِ ــــــــــــَ  ث

  
 بن يَْربُوعِ بِن َحْنظلَة. فَِر بِن ثَْعلَبَةبُن َجعْ  ُكبَاسُ و
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ثٌ  الِمْصِرّي : ُكبَاٍس  ابنِ  ، كُزبَْير ، قَُسْيم َحَسن بن عليُّ بنُ  أَبُو الَحَسنِ و  ، وعنه ابُن ماُكواَل. (4)، عن أَبِي الفَتْحِ بِن ِسيبُْخَت  ُمَحّدِ

، واستعار أَبو  الَكبَائسُ  اِريخه وبُْسِره ، وهو من التَّْمِر بَمْنِزلَِة العُْنقُوِد ِمن الِعنَب ، والَجْمع :التامُّ بَشمَ  ، بالَكْسر : الِعْذُق الَكبِيرُ  الِكبَاَسةُ و

 فيها الفُوفَل. ِمثْل التَّْمِر. َكبَائِسَ  تَْحِمل ِلَشَجِر الفُوفَِل ، فقال : الِكبَاسَ  حنيفةَ 

 ، وهو ثََمُر النَّْخلَةِ  َضْرٌب من التَّْمر ، كأَِميٍر : الَكبِيسُ و

__________________ 
والكلحبــة أمــه ا وهي من جرم  3/  1الكــامــر للمربد  189/  1خزانــة األدب  224( يف الــه خالف انظر مجهرة أنســـــــــــــــاب العرب ص 1)

 قضاعة.
 جارية.. ألفزعا قا  : وكبس : اسم .. . حللت الكثيب.. فقلت 4/  1( روايته يف الكامر للمربد 2)
 ( يف اللسان كبصاً بزنة كعصاً.3)
 با معكوفتا سقرت ابملصرية والكويتية. (*)
 .«شيخت»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
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 ِإذا َجف  ا فِإَذا كان َرطحباً فهو أُّم ِجرحَذاَن. الَكِبي ُ  الجي يُقا  هلا : أُم  ِجرحذاَن ا وِإلا يقا  له :
ً  ، هو َكبِيٍس  نيُقَال : قِاَلَدةٌ مو ٌف َمْحُشوٌّ ِطيبا  ، قال َعْلقََمةُ : َحْلٌي ُمَجوَّ

ٌؤ  لــــــــــــــــــُ ؤح رَاِد ولــــــــــــــــــُ واِز اجلــــــــــــــــــَ اٌ  كــــــــــــــــــَبجــــــــــــــــــح   ــــــــــــــــــََ

يِّ و     قـــــــــــِ لـــــــــــَ بـــــــــــيـــــــــــ ِ مـــــــــــَن الـــــــــــقـــــــــــَ و بِ  الـــــــــــكـــــــــــَ لـــــــــــَ ُ
 املـــــــــــ

  
، كذا نَصُّ الَجْوَهِرّيِ ، وفي القَْوِل الَمأْنُوس : األَْولَى  أَْربَعِ ِسنِينَ يوٌم ، وذِلَك في ُكّلِ  (1) : الَّتِي يُْستََرُق ِمْنَها الَكبِيَسةُ  السَّنَةُ  في الّصحاح :و

في ِحَسابِهم في ُكّلِ أَْربَع ِسنيَن ، يَِزيُدون في َشْهِر َشبَاَط  الَكبِيسَ  ألَنَّ اليَْوَم ِزيَاَدةٌ عليها ، كذا نَقَلَه شيُخنَا وَسلََّمه ، وهو ظاِهٌر ، فإِنَّ « لََها»

 ً ون  (2) ، فيَْجعَلُونَه تِْسعَةً وعْشِريَن يوماً وفي ثاَلث سنين يَعُدُّونه ثََمانيَةً وعْشريَن يوماً ، يُقيُمون يوما بذلَك ُكُسوَر ِحَساب السَّنَة ، ويَُسمُّ

 .الَكبِيس العاَم الَّذي يَزيُدون فيه : عامَ 

. قُْلُت : وه كُزبَْيٍر : ع ُكبَْيسٌ و اعي :، نَقَلَه الّصاَغانيُّ  و في قَْول الرَّ

تح  ــــــــــَ ب كــــــــــ  ــــــــــَ ا ون مــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــي ا ابل ــــــــــن ي ــــــــــَ ب َن حــــــــــُ لــــــــــح عــــــــــَ  جــــــــــَ

يحســــــــــــــــــــــاً     ــــــــَ بـ ِر  كــــــــُ يــــــــَدَة اَبكــــــــِ ئــــــــِ ــــــــِورحٍد مــــــــنح ضــــــــــــــــــــــَ (3)ل
 

  
يَِّة السَّماَوةِ ، قُْرَب ِهيتَ  ، ُكبَْيَسةُ و ، من ُشيُوخ  الُكبَْيسيُّ  ، على أَْربَعَِة أَْميَاٍل منها ، وإِليه نُِسَب ُمْسِلُم بُن خالدٍ  كُجَهْينَةَ : َعْيٌن في َطَرِف بَّرِ

 أَبي َسْعٍد السَّْمعَانّيِ.

كَ  ، األَْولَى : على النائم ، : ما يَقَُع على اإِلْنَسان الَكابُوسُ و ، قال بعُض  للصَّْرع (4) َمةٌ ُمقَدِّ  ، ويُقَال : هو باللَّْيل ، ال يَْقِدُر َمعَهُ أَْن يَتََحرَّ

 اللُّغَويّين : وال أَْحَسبه َعَربيًّا إِنََّما هو النِّيِدالُن ، وهو البَاُروُك والَجاثُوُم.

ةً  ، ِإذا َكبََسَها يَْكبُِسَها وقد ، بَْل هي َكلَمةٌ يُْكنَى بَها عن البُْضع ، َضْرٌب من الِجَماع : كابُوسٌ و ، كأَنَّهُ ُشبِّهُ بالكابُوس الَّذي يَقَُع  جاَمعََها َمرَّ

ةً َواحَدةً ال يَْقِدُر علَى الَحَرَكة َمعَه.  على النَّائم َمرَّ

 َجْبَهتَه النّاِصيَةُ. بََستْ كَ  : الُمْقبِلَةُ على الَجْبَهة ، وقد الَكابَِسةُ  ، وكذا النّاِصيَةُ  الُمْقبِلَةُ على الشَّفَِة العُْليَا ، هي الَكابَِسةُ  األَْرنَبَةُ  من الَمَجازو

ً  جاءَ  في نََوادِر األَْعراب :و ً و َكابِسا  ، وكذلك جاَء ُمَكاِبساً ، أَي حاِمالً ، يُقَال : َشدَّ ، إِذا َحَمَل. أَي شادًّا ، ُمَكبِّسا

 له. ، إِتْبَاعٌ  كاِبسٌ  َعاِبسٌ  رُجلٌ و

َدادُ  الُكبَّسُ  الِجبَالُ و اَلُب الّشِ  ، قال الفَّراُء : ، كُركَّعٍ : الّصِ

 ، قاَل العَّجاُج : (5) ُكْبسٌ  ، بالضّمِ يُقَال : قِفَافٌ  الُكْبسُ  ويُْرَوى أَيضاً :

 ُكبَساُوعحثاً ُوُعوراً وِقَفافاً  
ٍث : الُمْطِرقُ  الُمَكبِّسُ و  بَرأْسه في ثَْوبه. ، كُمَحّدِ

 ، ومنه فيَْكبُِسهم أَو َمْن يَْقتَِحُم النّاسَ 

 أَي َهديٌر وَغِطيٌط. «له َكتِيتٌ  ُمَكبِّسٌ  وهوـ  أَي َحْمزةَ ـ  فَكَمْنُت له»قال َوْحشيُّ :  عنههللارضيِل َحْمَزة حديُث َمْقتَ 

ً  فََرُس ُعتَْيبَةَ بن الَحاِرثِ  : الُمَكبِّسُ و اح. فََرُس َعْمِرو بن ُصَحار بن ِشَهاٍب ، وأَْيضا  بن الطَّمَّ

تابعيٌّ ، وكاَن يَُشبَّهُ بَرُسول هللا : بن مالِك بن َعدّيِ بن األَْسَود بن ُجَشم بن ربيعة بن الحارث بن ساِعَدةَ بن لُؤّيٍ السَّاميُّ  بُن َربيعَةَ  َكابِسُ و

ْن أَْنتَ ، وكان ُمعَاويَةُ يُْكِرُمه لذلك ، قيل : إِنَّه لّما رآه قاَم وقَبل ما بَْيَن َعْينَْيه و وسلمعليههللاصلى فَقَال : من بَنِي َساَمةَ بن لَُؤّيٍ ،  ؟َسأَلَه : ممَّ

وقد  ، ، فقَاَل : وهللا يا أَميَر الُمْؤمنيَن ، ما َولََدتْني ، وإِنَّ الناَس ليَْنُسبُونَنَا إِليها فأَْقَطعَه الَمْرَغابَ  (6)فقاَل : َكْيَف ُكتَِب إِليَّ أَنََّك مْن بَنِي نَاِجيَةَ 

َدة.تَقَدَّ   َم ِذْكُره في الُمَوحَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 : أَْن يُوَضَع الِجْلُد في َحفيَرةٍ َحتَّى يَْستَْرِخَي َشعُره أَو ُصوفُه. قالَه أَبُو َحنيفَةَ ، رحَمه هللا. الَكْبسُ 

أْنُ  الَكْبسُ  وقال الّصاغانيُّ : َي الضَّ أِْن ، ثّم ُسّمِ ً  : َضْرٌب من َزْجِر الضَّ َي البَْغُل َعَدساً ، بَزْجره. َكْبسا  ، كما ُسّمِ

 ُجُل : أَْدَخَل َرأَْسه في َجْيِب قَِميِصه.الر تََكبَّسَ و

ي به َجسَده ، وهو الُمْقتَِحُم أَيضاً. الكابِسُ و جال : الدَّاخُل في ثَْوبِه الُمغَّطِ  من الّرِ

__________________ 
 .«هلا»( األصر والصحاح ا ويف اللسان نقاًل عن اجلوهري : 1)
 ( يف التهذيب : يقوِّمون.2)
 وانظر فيه ختر ه. 136( ديوانه ص 3)
 .«مقدمُة الص رَعِ »( يف اللسان : 4)
 ( يف التهذيب واللسان : قفاف ُكبحٌ  ِإذا كانت ضعافاً.5)
 .«انجية»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 6)
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 غير قَْدَر ما يُْدِخُل الرُجُل رأَْسه.، بالَكْسر وباِء النِّْسبَة : الَمْحِمُل ، بلُغَِة اليََمِن ، َشبَُّهوه بالبَْيت الصَّ  الِكْبسيُّ و

 الَجَسِد : تَْليِينُه باألَْيدي ، وهو َمَجاٌز. تَْكبِيسُ و

َواِسّي  الُكبَاسُ و ّمِ : الرُّ  ، كاألَْكبَِس. (1)، بالضَّ

 ، إِذا كان ُمْستَِديراً َضْخماً. أَْكبَسُ  ورأْسٌ 

 .ُكبَاسٌ و َكْبَساءُ  ، وكذلك َكَمَرةٌ  : َضْخَمةٌ ُمْستَديَرةٌ  َكبَاسٌ  أَوْ  ُكْبساءُ  وهاَمةٌ 

 ، بالَكْسِر : الَكْنُز ، عن ابن األَْعَرابِّي. الِكْبسُ و

 .الَكبَسُ  ، واالسُم : ُكبَاسٌ و َكْبَساءُ  ونَاقَةٌ 

 : َكثيَرةُ اللَّْحِم َغِليَظةٌ ُمْحَدْوِدبَةٌ. َكْبَساءُ  : الُمْمتَِلُئ باللَّْحم ، وقََدمٌ  الُكبَاسُ و

 ِء.: االْقتَِحاُم على الشَّيْ  التََّكبُّسُ و بيسُ التَّكْ و

 عليه ، وهو َمجاٌز. تكبَّسوا وقد

 : َحْملَُها في َسعَِفها. َكبُوسٌ  ونْخلَةٌ 

 : أَي قََهره وأَذلَّه ، وهو َمجاٌز. الِكْبس وأَْدَخلَه هللا في

 ، كَكتَّاٍن ، العُقَْيليُّ ، َسمع أَبا َجْعفَر بن الُمْسِلَمة. َكبَّاٍس  وَكاِمُل بُن َعلّيِ بن َظفَر بن

 على القَْوم : َحَمل عليهم ، نقلَه ابُن القَطاع. َكبَسَ و

 والكبيستاِن : َشبَكتاِن لبَني َعْبس ، نقلَه نَْصٌر.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  : [كحس]  : َرَجَع على اْسته ، أَهمله الَجَماَعةُ ، ونقَلَه ابُن القَطَّاع ، وكأَنَّ مقلوُب َكَسَح. َكَحَس َكْحسا

ً  اإِلبلُ  َكَدَست فيه ، َوَمآلُهما َواحٌد. وقد (2)، أَو هو إِْسَراُع الُمثْقَل  ، كالضَّْرب : إِْسَراُع الُمثْقَل في السَّْير الَكْدسُ  : [كدس] ، أَي  َكْدسا

 الَخْيُل ، قال الّشاعُر : َكَدَست : إِْسَراُع اإِلبل في َسْيِرَها ، وقد الَكْدسُ  في ثِقٍَل ، وَرِكَب بَْعضَها بَْعضاً في َسْيرَها ، وقال الفَّراُء :أَْسَرعْت 

َدتح  ُر عــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح اِإاّن ِإذا اخلــــــــــــــــَ َداســــــــــــــــــــــــــــــَ   َأكــــــــــــــــح
ا    رَاســــــــــــــــــــــــــَ ي اهلــــــــــــَ قــــــــــــِ ــــــــــــ  ت ــــــــــــَ ــــــــــــكــــــــــــاَلِب تـ َر ال ــــــــــــح ث  مــــــــــــِ

  
 ، قال الّراجُز : : َعْطَسةُ البََهائمِ  الَكْدَسةُ و

ااَي  طـــــــــــــَ
َ

ٌض واملـــــــــــــ فـــــــــــــح ريحُ شـــــــــــــــــــــــــــَ ِدسُ الـــــــــــــطـــــــــــــ  كـــــــــــــح   تـــــــــــــَ
     ُ ســـــــــــــــــــــــــــــــِ َرين أُلحح نحصـــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ (3)ِإيّنِ أَبنح تـ

 

  
أْن : مثُْل العَُطاس لإِلْنَسان ، الُكَداسُ  وقيل : فليَْبُصْق عن يََساره أَو إِذا بََصَق أََحُدُكم في الصَّالة »، ومنه الَحديُث :  وقد تُْستَْعَمُل فِينَا للضَّ

 .«أَو َسْعلَةٌ ففي ثَْوبهِ  َكْدَسةٌ  تَْحَت ِرْجله ، فإِْن َغلَبَتْهُ 

ً  قدو ً و َكَدَس يَْكِدُس َكْدسا  ، إِذا َعَطَس. ُكَداسا

 وأَْلَصقَه بها. َصَرَعهُ  األَْرَض ، أَي به فَكَدسَ  يُقَاُل : أََخَذهو

َكَدَس  ، وقد َكاِدسٌ  ، ومنه قيَل للظَّبي وغيِره إِذا نََزل من الَجبَل : الُكُدوسُ  ، والَجْمُع : أْل والعَُطاِس وَغْيِرهَما: ما يُتََطيَُّر به من الفَ  الَكاِدسُ و

 ً  ، إِذا تََطيَّر. َكْدسا

باِء ، وهو الَّذي يَجي : الَكاِدسُ  قيل :و  ، قالَهُ الَخليُل ، قال أَبُو ذَُؤْيٍب : ُء مْن َخْلِفكَ القَِعيُد من الّظِ
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ين  ـــــــــَ ت دح عـــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــَم ل ـــــــــي ل ُت الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــح ن ين كـــــــــُ ـــــــــ  وح أَن ـــــــــَ ل ـــــــــَ  فـ

ينِّ     َك عـــــــــَ ِبســـــــــــــــــــــــح ريـــــــــعـــــــــًا ومل حتـــــــــَح َواِدسُ ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــكـــــــــَ  ال

  
ً  كما يُتََشاَءُم بالباِرحِ ، وقد يُتََشاَءُم بهو  .َكَدَس َكْدسا

انٍ  الُكْدسُ و ّمِ ، وكُرمَّ ، وهو العََرَمةُ من الطَّعَام والتَّْمِر  الَحبُّ الَمْحُصوُد الَمْجُموعُ  ، األَخيُر نَقَلَه الّصاَغانيُّ ، عن ابن َعبّاٍد : ، بالضَّ

 .أَْكَداسٌ  والدََّراهم ، ونْحو ذلك ، وجْمعُه

 .َكَدَسهُ َكْدساً فتََكدَّسَ و

 مَن الثَّْلجِ. سَ ُكدِ  كغَُراٍب : ما ، الُكَداسُ و

 بَْعُضهُ فَْوَق بَْعٍض. يُْكَدسُ  ما ، بهاٍء : الُكَداَسةُ و

ٌء ُمْسهٌل َجالٌَّء لْلبََهق ، وإِذا ُسِحَق ونُِفَخ في األَْنِف َعطََّس ، وأَناَر البَصَر ، ُعُروُق نَبَاٍت َداخلُهُ أَْصفَُر ، وَخارُجهُ أَْسَوُد ، ُمقَيِّى الُكْنُدسُ و

 ، قال الّصاَغانيُّ : ، وأََزاَل العََشاالَكليَل 

__________________ 
 ( يف اللسان : والكباس ا ابلضم ا العظيم الرأس.1)
 قوله : أو هو إسراع اخل هو عا ما قبله ا فالصواب : أو هو إثقا  املسرع كما هي عبارة اللسان.»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 تعط  بنصر  إايي ا والطري متر شفعاً ا ألنه يتطري ابلوتر منها.( يقو  : هذه اإِلبر 3)
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تقا . ُعحَجمة ا وهو َتصححيٌف ال َريحَب فيه ا بدلير االشح
ا امل  وقد ذََكَرُه اجلَوحَهري  يف الشِّ

 (1)مْشيَةٌ من ِمَشاِء  : التََّكدُّسُ  الفََرُس ، إِذا َمَشى كأَنَّهُ ُمثْقٌَل ، وقيَل : تََكدَّسَ  ، عن ابن األَْعَرابّيِ ، وقد : السُّْرَعةُ في الَمْشيِ  التََّكدُّسُ و

 : (2)الِقَصار الِغاَلظ ، قال ُمَهْلِهٌل 

ٌر و  يــــــــــــــــــــح د سُ خــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــَ ارِعــــــــــــــــــــَا  تــــــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــــــد 

رَه    اهـــــــــــِ لـــــــــــَ  الـــــــــــظـــــــــــ  وِ  عـــــــــــَ ِي الـــــــــــُوعـــــــــــُ  كـــــــــــَمشـــــــــــــــــــــــــح

  
َك َمْنِكبْيه ويَْنِصبَ  : التََّكدُّسُ و ، وَكأَنَّه يَرَكُب  إِذا َمَشى : ويَْنِصَب إِلَى ما بَْيَن يََدْيه (3)، هكذا في النَُّسخ ، وفي بعٍض  َما بَْيَن ثَْديَْيه أَْن يَُحّرِ

 َرأَْسه ، وكذلك الُوُعوُل إِذا َمَشْت ، قالَه ابُن األَْعَرابّيِ.

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ْمل :  أَْكَداسُ  قال النَّْصُر :  ال يَُزايُل بَْعُضه بَْعضاً. (4) [الذي]، وهو الُمتََراِكُب الَكثيُر ،  ُكْدسٌ  َواحُدهاالرَّ

 الَخْيُل ، إِذا اْزَدَحَمْت وَرِكَب بَْعُضها بَْعضاً. تََكدََّست ، أَي ُمْلتَّف ُمْجتَِمع ، هو من (5) ُمتَكاِدٍس  وقال قَتَاَدةُ : شَجرٍ 

 الطَّعَام. ُكْدسُ  ، بالفَتْح : الَجْمُع ، ومنه الَكْدسُ و

َكَها ، عن ابن القَطَّاع. َكَدسَ و  الّسائُق والراِكُب اإِلبَل ، أَْي َحرَّ

 : الَمْدفُوُع. الَمْكُدوسُ و

 .(6)ائه فَسقَط اإِلْنَساُن ، إِذا ُدفَِع من َورَ  تََكدَّسَ و

 : الطَّْرُد والَجْرُح ، والّشين لغةٌ فيه. الَكْدسُ و

 ُمَكدَّسةٌ وهو َمَجاٌز. أَْكَداسٌ و ، ُكْدٌس ُمَكدَّسٌ  ويقَال : عْنَده من َدَراهَم وثِيَابٍ 

 : ُمْلتَفٌّ ُمتََراِكٌب ، هكذا يُْرَوى بالدال. ُمتََكاِدسٌ  ونَْخلٌ 

ٌب ، فارسيَّتُه ، الِكْربَاَسةُ  ، وكذا : ثَْوٌب من القُْطن األَْبيَض، بالكسر  الِكْرباسُ  : [كربس] ةِ فَْعاللٍ  وإِنََّما بالفَتْح ، َكْرباسُ  ُمعَرَّ  َغيَُّروه لِعزَّ

ر القاف. عْنَده في َغْير الُمَضاَعف ِسَوى َخْزَعاٍل وقَْسَطاٍل ، وزاد ثَْعلٌَب : قَْهقَار. وقد خالَفَه النَّاُس ، قالُوا : هو قَْهقَرٌ   ، وقيل : فَْعفَاٌل ، لتَكرُّ

ي َحديث عبد الّرْحمن بن َعْوف َرضَي هللا عنه : فو «َكَرابِيسَ  وَعلَْيه قَميٌص منْ » في َحديث ُعَمَر رضَي هللا عنه :و،  الَكَرابِيسُ  والَجْمع

قَالَهُ اللَّْيث  ِكْربَاسيٌّ  وِإالَّ فالقيَاسُ  واألَْنَمارّيِ واألَْنَماطّيِ  ، كأَنَّهُ ُشبِّه باألَْنَصاريّ  َكَرابِيسيٌّ  والنِّْسبَةُ  (7) «َكَرابِيسَ  فَأَْصبََح وقد اْعتَمَّ بِعَماَمةٍ »

د بُن ُمَحّمد بن الُحَسْين، وقد نُِسب بهذه النِّ  المْعُروُف بالعََجمّي ، نَزيُل  الَكَرابِيسيُّ  ْسبَة أَبُو ُعْبد هللا الُحَسْيُن بُن عبد هللا بن طاِهر بن ُمحمَّ

 َحلََب ، وَولُده بها َمْشُهورون.

أِْس  ُمَكْربَسُ  ، أَي الظَِّربَاُن ، هو يُقَال :و  ، نقلَه الّصاَغانيُّ عن أَبي الَهْيثَم. ُمْجتَِمعُه ، أَي الرَّ

 ، عن ابن َعبّاٍد ، كالَكْرَدَسة. : َمْشُي الُمقَيَّدِ  الَكْربََسةُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : راووق الَخْمِر ، نقله صاحُب اللَِّسان. الِكْربَاسُ 

 من َظْهِر فََرِسه : َسقَط منه. تَكْربَسَ و

د بن ُموَسى بن َخلَف بن فََضالَةَ العَامريُّ ، بالكْسر :  ِكْربِيسُ و ُد بُن ُمَحمَّ  ، َضبَطها الَمْقريزيُّ هكذا. الِكْربِيسيُّ  إِْحَدى قُرى الفَيّوم ، منها ُمَحمَّ

ّمِ : قِْطعَةٌ َعظيَمةٌ من الَخْيل الُكْرُدوَسةُ  : [كردس]  ، وهي َكتَائُب الَخْيِل ، ُشبَِّهْت بُرُؤوس الِعَظام الَكثيَرة. الَكَراِديسُ  ، والَجْمعُ  ، بالضَّ
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كبَتَْين والَوِرَكْين. ُكْرُدوسٌ  فهو ُكلُّ َعْظَمْين اْلتَقَيَا في َمْفِصلو ،  ُكْرُدوسٌ  : َعُظَمْت نَْحَضتُه َكثيِر اللَّْحمِ  ُكلُّ َعْظمٍ  قيل :و ، نَْحو الَمْنِكبَْين والرُّ

ع. والَكْرُد : الطَّْرُد ، ثّم اْشتُقَّ من  (8): َمْنُحوٌت من َكِلٍم ثاَلٍث ، من َكَرَد وَكَرَس وَكَدس  الُكْرُدوسْ : وقاَل ابُن فارٍس  وكلَُّها تَدلُّ على التََّجمُّ

 قَْوُل َعلّيٍ رضَي هللا تَعَالَى عنه في ذلك ، ومنه

__________________ 
 ( اللسان : من مشي.1)
 وذكر البيت ومثله يف اللسان.« قا  عبيد أو مهلهر» ( يف التهذيب :2)
 ( كما يف التهذيب واللسان.3)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
 ( كذا وردت العبارة ابألصر ا ونص النهاية : ويف حديث قتادة : كان أصحاب األيكة أصحاب شجٍر متكادس.5)
 ا قاله يف اللسان. ( ويرو  ابلشا املعجمة ا من الكدش وهو السو  الشديد6)
 ( يف النهاية : بعمامة كرابي  سوداء.7)
 .«كب »وابألصر  194/  5( عن مقايي  اللغة 8)
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مُ »ِصَفة الن يبِّ َصل     َعَليحه وَسّلم :   .«الَكرَاِدي ِ  َضخح
 األَْعَضاِء.قال أَبو ُعبَْيَدةَ وغيُره : أَراَد أَنّه َصلَّى هللا عليه وَسلَّم َضْخُم 

بن مالِك بن َزيد َمنَاةَ بن تَميٍم ، وُهَما في بَني  قَْيٌس وُمعَاويَةُ اْبنَا مالِك بن َحْنَظلَةَ  : بَْطنَان من العََرب ، قال ابُن الَكْلبّي : هما الُكْرُدوَسانِ و

ه : فََولد مالُك بُن زيٍد َمناةَ : َحْنَظلَةَ بن فُقَْيم بن َجرير بن َداِرٍم. هكذا نقَلَه عنه األَْزَهريُّ ، والذي َرأَْيُت في أَ  مالٍك ،  (1)ْنَسابه ما نَصُّ

َمة مثُْل ِسيَاق األَْزَهرّيِ  الُكْرُدوَسان وَربيعَةَ بَن مالٍك ، وُهَما انّيِ في الُمقَّدِ ، غير أَنّه قاَل : اْبنَا مالِك بن زيِد َمنَاةَ بن  (2)، وسياُق ابن الَجوَّ

 َ ْل.تَميٍم ، فتأ  مَّ

 الَخْيَل : َجعَلََها َكتِيبَةً َكتِيبةً. القائدُ  َكْرَدسَ  يُقَال :و

 ، إِذا أَْوثَقَه ، وأَْنَشد الْمرِئ القَْيس : َكْرَدَسهو ، ُحِكَي عن الُمفَضَّل : يُقَال : فَْرَدَسه : الَوثَاقُ  الَكْرَدَسةُ و

ٍب  كـــــــــــِ نـــــــــــح م  ومـــــــــــِ دٍّ َأحـــــــــــَ اَت عـــــــــــلـــــــــــَ  خـــــــــــَ بـــــــــــَ  فــــــــــــَ

رِي و     ُر اأَلســـــــــــــــــــــــِ ثـــــــــح ه مـــــــــِ تـــــــــُ عـــــــــَ جـــــــــح رحَدسِ ضـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــَ ُ
 املـــــــــ

  
 أَراَد : مثْل ضْجعَة األَسير.

ا َعْرَدسه : فَصَرَعهُ ، وأَّما َكْرَدَسه وقاَل األَْزَهريُّ : يقال : أََخَذه فعَْرَدَسه ثُمَّ   : فأَْوثَقَهُ. َكْرَدَسه ، فأَمَّ

 ، عن ابن َعبّاٍد. َمْشٌي في تَقَاُرِب َخْطٍو كالُمقَيَّد : الَكْرَدَسةُ و

 والطَّْرُد الشَّديُد. السَّْوُق العَنيفُ  : الَكْرَدَسةُ و

ُجُل ، ُكْرِدسَ و مِّ  الرَّ  ُجِمعَْت يََداهُ وِرْجاَلهُ فُشدَّْت. ، َمْبنيًّا للَمْجُهول : بالضَّ

ُز الَخْلقِ المُ  ، على ِصيغَة الَمْفعُول : الُمَكْرَدسُ و  ، قال ِهْميَاُن بن قُحافَةَ السَّْعديُّ : لَزَّ

َون ٌة   بـََلنحَدحُ  ُمَكرحَدسٌ ِدحح
ْحَونَّةُ والبَلَْنَدُح : القَصيُر السَّميُن.  بَْعُضه إِلى بَْعٍض. اْنقَبََض واْجتََمعَ  الَوْحُش في ِوَجاِره : تََكْرَدسَ و الّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : بالّضّم : فِْقَرةٌ من فِقَِر الكاِهِل ، وقال النَّْضُر : وسُ الُكْردُ 

 : َدأَيَاُت الظَّْهِر ، وقال غيُره : هي عَظاُم َمَحاِل البَعيِر. الَكَراِديِسُ 

 الَكْسَر األَْعلَى ، ِلعَظِمه. الُكْرُدوسَ  : َكْسَرا الفَخَذْين ، وبعُضُهم يَْجعَلُ  الُكْرُدوَسانو

 : ُرُؤوُس األَْنقَاِء ، وهي القََصُب َذَواُت الُمّخِ. يسُ الَكَرادِ  وقيل :

ْرُع القَبيُح ، وَرُجلٌ  الَكْرَدَسةُ و  : ُشدَّت يََداه ورْجاله وُصرَع. ُمَكْرَدسٌ  : الصَّ

في َحديث أَبي َسعيد َرضَي هللا تَعَالَى ومن بَْرٍد أَو ُجوعٍ.  َكَراديِسه أَن يَْجَمع بَْينَ  : التََّكْرُدس ، إِذا اْستوثَق. وقال ابُن األَْعَرابّي : تََكْرَدسَ و

 أَراَد الُموثََق الُمْلقَى فيها ، وهو الذي ُجِمعَْت يََداه وِرْجاَله وأُْلِقَي إِلى َمْوضعٍ. «في ناِر َجَهنَّمَ  ُمَكْرَدسٌ  ومْنُهم»عنه ، في ِصفَة الِقياَمة : 

 يَةٌ بجيَزة مْصر.، بالَكْسر : قَرْ  (3) ِكْرَداَسةُ و

. (5) تَُكْرِدسُ  : ما يُتشاَءُم به ، كالسُّعَال ، والعَُطاس ونَْحوهما ؛ ألَنّها (4) الَكَراِديسُ و َمْخَشريُّ  عْنَدهم ، أَي تَْصَرُع بُشْؤمَها ، نَقَلَه الزَّ

ٌث. ُكْرُدسٌ و  الَواِسطيُّ : ُمَحّدِ
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 أََكاِرسُ  ، َجْمع الَجْمع : ، وجج أَْكَراسٌ  ج ، ٍء كان ،، وقيَل : هو الَجَماَعةُ ، أَيَّ شيْ  اس ُمْجتَِمعَةٌ ، بالَكْسر : أَْبيَاٌت من النّ  الِكْرسُ  : [كرس]

 ، ثمّ  أَْكَراسٌ و َكْرسٌ  : األَْصَراُم من النّاس ، َواحُدها أََكاِريسُ و ، قال أَبو َعْمٍرو : أََكاِريسُ و

__________________ 
 .222وما أثبت يواف  مجهرة ابن حزم ص « حنظلة بن مالكزيد بن »( ابألصر : 1)
وربيعة دخلوا يف بين هنشــر ا وقي  ومعاوية و ا الكردوســان و ا  .. حنظلة ( ومثله ورد يف مجهرة ابن حزم وعبارته : ولد مالك بن زيد مناة :2)

 يف بين فُقيم بن جرير بن دارم.
 .«وكرادسة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
قوله : والكرادي  اخل اســـتدرا  هذا ســـب  قلم والصـــواب الكوادس فإن صـــاحب األســـاس إلا ذكره يف مادة   د »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)

 س مستشهداً عليه ببيت أيب ذ يب وهو :
 فـــــــــــــلـــــــــــــو أنـــــــــــــين كـــــــــــــنـــــــــــــت الســــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــم لـــــــــــــعـــــــــــــدتـــــــــــــين 

 ســـــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــعـــــــــــــًا ومل حتـــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــين الـــــــــــــكـــــــــــــوادسِ    

  

 .«وقد ذكره الشارح هنا 

 يف األساس : تكدس.( 5)
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اس : رَأَيحُت َأكاِرَس من َبين   (1): مُجُوٌع  َأكاِرسُ  ا وقا  ابُن ُدَريحٍد : َأكاري ُ  كثريٌَة ال َواحَد هلَا من َلفحظَها ا ويف اأَلســـــــــــــــَ
 ُفالن.

 ْت ياُؤه للضَّرورة ، كما في قول َربيعَةَ بن َجْحَدر :فإِنَّما ُحِذفَ  أَكاِرسُ  ، وأَّما أَكاِريسُ  قلُت : الّذي في نَّصِ أَبي َعْمٍرو أَّن َجْمَع الَجْمع

َدًة  اًل وجنــــــــــــــَح اس رِســــــــــــــــــــــــــــح ريحَ الــــــــــــــنــــــــــــــّ  َأاَل ِإن  خــــــــــــــَ

ه     َديــــــــــح تح لــــــــــَ فــــــــــ  دح خــــــــــَ اَلن قــــــــــَ جــــــــــح اِرسُ بــــــــــعــــــــــَ  اأَلكــــــــــَ

  
ُروَرة ، وِمثلُه كثيٌر. األََكاِريسَ  فإِنَّه أَرادَ   فَحَذف للضَّ

ين الُمتَلَبِّد ، والَجْمع : اْلِمْعَزى ، مثَْل بَْيِت الَحَمامِ ما يُْبنَى ِلُطْليَان  : الِكْرسُ و  .أَْكراسٌ  ، من الّطِ

 لتَْدفَأَ. : أَْدَخلَها فيه أَْكَرَسهاو

اُروجُ  لُغَةٌ في الِكْلس ، وهو الِكْرسُ و َواُب بالاّلم ، وليَس بالَجيِّد ، الصَّ  ، وُهَو في اللَِّسان بالراِء. والصَّ

.  لبَني َعِدّيٍ نَْخلٌ  : ِكْرسٌ و  ، نقلَه الّصاَغانيُّ

َمن. الُمتَلَبُِّد بَْعُضه على بَْعٍض  من اإِلبِل والغَنَمِ  البَعُر والبَْولُ  : الِكْرسُ و  في الّدار والّدِ

بَْعَضها إِلى  (2) إِذا َضَمْمتَ  ثاََلثٍَة ، أَْكَراٍس  وذاتُ  ِكْرَسْين ِقاَلَدةٌ ذاتُ  ، يُقَاُل : القاَلئد والُوُشح ونَْحوَها أَْكَراِس  َواِحدُ  : الِكْرسُ  قاَل اللَّْيُث :و

 ، وأَنشد : بَْعٍض 

ِد  اســــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــــَ
َ

ٍف زَاَرين يف املــــــــــــ يــــــــــــح ُت لــــــــــــطــــــــــــَ  أَرِقــــــــــــح

رَاسِ و     ـــــــــــــــدِ  َأكـــــــــــــــح رَائ ـــــــــــــــفـــــــــــــــَ تح ابل ـــــــــــــــَ ل  ُدرٍّ ُفصـــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
سُ و ْخُم من ُكّلِ شيْ  ، كعََملٍَّس ، وقد تَُضّم الواوُ  الَكَروَّ أِْس من النّاس ٍء ، وقيَل : هو: الضَّ أِْس والكاِهِل َمَع  العَظيُم الرَّ وقيَل : هو العَظيُم الرَّ

 َصاَلبَة.

سُ و أِْس ، عن ِهَشاٍم ، َكَما في ا األَْسَودُ  : الَكَروَّ  لعُبَاب.، هكذا في سائر النَُّسخ ، وهو َغلٌَط ، وَصَوابُه : األََسُد العَظيُم الرَّ

سُ و أِْس والَكاِهِل في ِجْسٍم ،  الَجَمُل العَِظيُم الفََراِسِن الغَِليُظ القََوائم : الَكَروَّ ُجُل الشَِّديُد الرَّ الشَِّديُدها ، عن أَبِي َعْمٍرو ، وفي التَّْهِذيِب : هو الرَّ

سُ : وقال ابُن ُشَمْيل   األَْرُض إِذا تََدانَْت أُُصوُل َشَجِرَها. َكَرَستِ  ، ِمن ْيَن َجبَلَْي ِسْنَجارَ ، كَسْكَرى : ع بَ  َكْرَسىو : الشَِّديُد. الَكَروَّ

مِّ  الُكْرِسيُّ و ّي. وقاَل بَْعُضُهم : ـ  ، بالَكْسر ، ِكْرِسيٌّ  ُربََّما قالُوا :و وتَْشِديِد الياِء ، ، بالضَّ إِنَّهُ وهي لُغَةٌ في َجْمِع هذا الَوْزِن ، نَْحو نُْحرّي وُدّرِ

 عن ثَْعلٍَب ، بالَوْجَهْيِن. (3)، هكَذا َرواهُ أَبُو عْمْرو  السَِّريرُ  :ـ  الُمْلِك ، أَي أَْصِله ، كقولهم : ُدْهِريّ  ِكْرِس  َمْنُسوٌب إِلى

، وهو  الِعْلمُ  : الُكْرِسيُّ  قال : (4) (َواْْلَْرضَ السَّماواِت ) ُكْرِسيُّهُ  (َوِسعَ )قاَل ابُن َعبّاٍس رِضَي هللا َعْنُهَما ، في تَْفِسيِر قوِله عّز وَجّل : و

. وقال قوٌم : َمْخَشِريُّ ، قالُوا : وهَذا  (مُيِْسُك السَّماواِت َواْْلَْرضَ ): قُْدَرتُه الّتِي بَِها  ُكْرِسيُّه َمَجاٌز ، وقِيَل : الُمَراُد بِه الُمْلُك ، نقلَه الزَّ

ً ُكرْ  كقَْوِلك : اْجعَْل لهَذا الحائطِ  وهذا قَِريٌب من قَْوِل ابِن َعبّاٍس َرِضَي هللا تَعالَى عنهما ؛ ألَّن  .. ويُْمِسُكه (5)، أَي اْجعَْل له ما يَْعِمُده  ِسيّا

ِحيُح عن ابِن َعبّاس ما ِعْلَمه الِّذي َوِسَع السَّمواِت واألَْرَض ال يَْخُرُج َعْن هذا. قال األَْزَهِريُّ : ارٌ  والصَّ ، عن ُمْسِلٍم  (6) الدُّْهنِيُّ َرَواه َعمَّ

 : َمْوِضُع القََدَمْيِن ، وأَّما العَْرُش فإِنَّه ال يُْقَدُر قَْدُره. الُكْرسيُّ  ، أَنَّهُ قاَل : عنهماهللارضيالبَِطيِن ، عن َسِعيِد بِن ُجبَْيٍر ، عن ابِن عبّاٍس ، 

تَِها ، قاَل : وَمن   .َكَرِسيُّ  ج أَنَّه الِعْلُم ، فقد أَْبَطَل. الُكْرِسيّ  َرَوى عنه في (7)قاَل : وهذه ِروايةٌ اتَّفََق أَْهُل الِعْلِم على ِصحَّ

 ، وفيها َمْوِضعُ  ، وأَْنفََذُهْم إِلَى النََّواِحي (8) َجَمَع ِعيَسى َعلَْيه الصالةُ والّسالُم الَحَواِريِّيَن فيها يُقَال : إِنّه ، ة بَطبَِريَّةَ  ، بالّضّمِ : ُكْرِسيُّ و

 َزَعُموا أَنَّهُ َصلََواُت هلل عليِه َجلََس عليه. ُكْرِسّيٍ 
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اَسةُ  في الّصحاحِ :و ّمِ ، الُكرَّ اِس  َواِحَدةُ  ، بالضَّ  قال الُكمْيُت : الَكَراِريِس و الُكرَّ

__________________ 
 .348/  2وانظر اجلمهرة « مجض كثرة»( عن التكملة وابألصر 1)
 ( التهذيب : ِإذا ُضم ت بعضها.2)
 واألصر كاللسان.« أبو عمر»( يف التهذيب : 3)
 .255( سورة البقرة اآية 4)
 يعتمده.( األصر واللسان ويف التهذيب : 5)
 حتريف.« الذهيب»( عن التهذيب وابألصر 6)
ويف اللســـــــــان نقاًل عنه كاملثبت « والذي رو  عن ابن عباس يف الكرســـــــــي أنه العلم ا فلي  مما يثبته أهر املعرفة ابألخبار»( عبارة التهذيب : 7)

 ابألصر.
 .«هبا»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  8)
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ٌة  ـــــــــــــــــَ ار أَرحِدي ـــــــــــــــــد  رَاَص ال ىت  كـــــــــــــــــَبن  عـــــــــــــــــِ  حـــــــــــــــــَ

اِويــــــــــــِز َأو      جــــــــــــَ َن الــــــــــــتــــــــــــ  ر اسُ مــــــــــــِ ارِ  كــــــــــــُ فــــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــــح

  
اِس  قاَل َشْيُخنَا : إِْن أَراَد بقَْوله : َواِحَدةُ  كذلَك.  َجْمٌع أَو اسُم ِجْنٍس َجْمعّيٍ ، فليسَ  الُكّراسُ و : أَْنثَاه ، فظاهٌر ، وِإْن أَراَد : أَنَّها َواحَدةٌ ، الُكرَّ

ْل وهو ِعبَاَرةُ الّصحاح. الَكَراريس انتهى. ولكّن َعْطفَ   عليه ال يَُساعُد ما َحقَّقه شيُخنَا ، فتأَمَّ

اَسةو اَسةً  ، يُقَال : قََرأْتُ  الُجْزُء من الصَّحيفَة : الُكرَّ ْجُده في ِكيِسه ، ، وتَقُوُل : التّاجُر مَ  َكَراريسَ  من كتاب سيبََوْيه ، وهذا الِكتَاُب ِعدَّةُ  ُكرَّ

 .َكَراِريسه والعاِلُم َمْجُده في

ُجُل ، إِذا اْزَدَحم ِعْلُمه على قَْلبه ، َكِرسَ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ  اَسةُ و الرَّ يَْت بذلك الُكرَّ ِسَها من الُكتُب ُسّمِ  .لتََكرُّ

من َحديث أَبي أَيُّوَب و« إِلى األَْرض»، وفي بَْعض األُُصول :  في أَْعلَى السَّْطحِ بقَنَاةٍ من األَْرض الُمْشِرُف الُمعَلَّقُ  : الَكنِيفُ  الِكْريَاسُ و

 «ْو بَْولٍ أَْن تُْستَْقبََل الِقْبلَةُ بغائٍط أَ  وسلمعليههللاصلى، وقد نََهى َرُسوُل هللا  الَكَرايِيس ما أَْدِري ما أَْصنَُع بهذه»رضَي هللا عنه ، أَنّه قاَل : 

، قال األَْزَهريُّ  للبَْول والبَعَِر الُمتَلَبِّدِ  الِكْرس فِْعيَاٌل من ، بِكْريَاٍس  ، وفَسَّره أَبو ُعبَْيٍد بما تَقَدَّم ، وزاَد : فإِذا كاَن أَْسفََل فليس (1)يَْعني الُكنَُف 

يَ  ً  : وُسّمِ ً ، فيَْركَ  (2)لَما يَْعلَُق به مَن األَْقَذار  ِكْريَاسا سُ و ُب بَْعُضَها بَْعضا ْمن. وبهذا َظَهَر أَنَّ َما نَقَلَه شيُخنَا َعن َشْرح  ِكْرِس  مثْلَ  يَتََكرَّ الّدِ

دة ، َغلٌَط ظاهٌر ، َونَقََل عن الشَّْيخ ساِلٍم في َشرح الُمْختََصر الُمَوطَّإِ أَنَّ َمَراِحيَض الغَُرف هي الَكَرابيس ، واحُدَها :  : أَنَّ  ِكْرباٌس ، بالموحَّ

َدة فثِيَاٌب ، قاَل : قلت : الصَّواُب أَنَّه َوَرد الِكْريَاسَ  ا بالُمَوحَّ بهما ، والّظاهُر أَنَّه ليَس  ، بالتَّْحتيَّة : الَكنِيُف ، وإِْن َكاَن َعلَى َسْطحٍ ، وأَمَّ

دة ، وهو تَصحيٌف منه ، وكونُه ليَس بعََربِّي وإِن َكثَُر نَاقِلُوه ، وتََرَكه المصنُِّف تَْقِصيراً. انتََهى. وهذا غَ  ُب ُوُروَده بالُمَوحَّ ِريٌب ، كيَف يَُصّوِ

 .الِكْرِس  بعََربِّي أَيضاً غيُر ظاِهٍر ، فقد تقدَّم عن األَْزَهِرّيِ أَنَّه فِْعيَاٌل ِمن

َمْخَشِريُّ : يُقَال : َوقَْفُت على سَ  الدَّاِر ، وهو ما (3) [أَكراِس ]من  ِكْرٍس  وقاَل الزَّ الدَّاُر ، ومنه قَولَُك :  أَْكَرَستو ِمن ِدْمنَتَِها : أَي تَلَبَّد ، تََكرَّ

ْل. ِكْريَاسٌ  ِلَداِره  ُمعَلٌَّق ، فََهَذا يؤيُِّد َكْوَن اللَّْفظ َعَربيّاً ، فتَأَمَّ

 ْذنَابَِها.، وهو ما تَلَبََّد من البَعِر والبَْوِل في أَ  ِكْرٍس  الّدابَّةُ : صاَرْت َذاتَ  أَْكَرَستو

َسةُ و الُمْكَرَسةُ  الِقاَلَدةُ و ، هكذا في سائر النَُّسخ ، والصَّواُب : في َخْيَطْين ، كما  أَْن يُْنَظَم اللُّْؤلُُؤ والَخَرُز في َخْيطٍ  ، كُمْكَرَمٍة وُمعَظََّمٍة : الُمَكرَّ

ا ُهَو في نَّصِ التَّْكملَة ، َواُب : ثّم يَُضّمان ، ثمَّ يَُضمَّ . بفُُصوٍل بَخَرٍز ِكبَارٍ  ، هكذا في سائر النَُّسخ ، والصَّ  ، نقَلَه الّصاَغانيُّ

سُ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. ُر اللَّْحمِ كُمعَظٍَّم : التّارُّ القَصيُر الَكثي ، الُمَكرَّ

َسه ، وقد : تَأِْسيُس البِنَاءِ  التَّْكِريسُ و  .َكرَّ

. اْنَكَرسَ و  عليه : اْنَكبَّ

ة ، يصُف الثَّْوَر : ُمْنَكبًّا واْستَتَر َدَخَل فيه ، إِذا ءِ في الشَّيْ  اْنَكَرسو مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

كـــــــــــــرَاســـــــــــــــــــــــــــاً ِإَذا أَرَاَد  ُه  انـــــــــــــح ن  لـــــــــــــَ  فـــــــــــــيـــــــــــــه عـــــــــــــَ

بُ     ـــــــــــــُ ن ا طـــــــــــــُ اهبـــــــــــــَِ ـــــــــــــَ ن ة مـــــــــــــنح َأطـــــــــــــح  ُدوَن اأَلُرومـــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

سَ   : تََراَكَم وتاَلَزَب. تََكاَرسَ و ُء ،الشَّيْ  تََكرَّ

سَ و  أُسُّ البِنَاِء : َصلَُب واْشتَدَّ. تََكرَّ

ْمنَة إِذا تَلَبََّدْت فلَِزقَْت في األَْرض. ِكْرسُ  الَحْوض َحْيُث تَِقُف النَّعَُم فيَتَلَبَُّد ، وكذلكَ  ِكْرسُ و البِنَاءِ  ِكْرسُ  ، الِكْرسُ و  الّدِ

 الّداُر. أَْكَرَست ويُقَاُل :

لَْت ، فَرِكَب بَْعُضهُ بَْعضاً ، قيل  َكِرسٌ  : ُمْكِرسٌ و ، كُمْكَرٍم ، ُمْكَرسٌ  وَرْسمٌ  يَتبعََرْت فيه اإِلبُل وبَوَّ اَسةُ  : ومنه ُسّمِ  ، قال العَّجاُج : الُكرَّ

ًا  رُف َرلـــــــــح عـــــــــح ـــــــــَ رح تـ ااي صـــــــــــــــــــــــاح هـــــــــَ َرســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــح   مـــــــــُ
ا    َلســــــــــــــــــــــــــــَ ه وأَبــــــــــــــــح رِفـــــــــــــــُ مح َأعـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــاَ  : نــــــــــــــــَ
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َناُه منح فـَرحِط اأَلَس و   احنحََلَبتح َعيـح
ٍد الَحْذلَميُّ : ِكْرسٌ  الَمَكاُن : صار ، فيه أَْكَرسَ و  ، قال أَبُو ُمَحمَّ

َرسَ يف َعَطٍن  رَاِمَها َأكح  ِمن َأصح
__________________ 

 .«الكنيف»( عن النهاية وابألصر 1)
 ( التهذيب : من األقذار والعذرة.2)
 ( زايدة عن األساس.3)
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يُن الُمتَلَبُِّد ، والَجْمع : الِكْرسُ و  .أَْكَراسٌ  : الّطِ

 : قِْطعَةٌ من األَْرض ، فيها َشَجٌر تََدانَْت أُُصولَُها والتَفَّْت فُُروُعها ، قاله أَبو بَْكر. الَكْرَساءُ و

سٌ  ونَْظمٌ  سٌ و ُمَكرَّ سَ  : بَْعُضه فَْوَق بَْعٍض ، وكلُّ ما ُجِعَل بَْعُضه فَْوَق بَْعٍض فقد ُمتََكّرِ سَ و ُكّرِ  ُهو. تََكرَّ

ُجُل : اْزدَ  َكِرسَ و  حَم ِعْلُمه على قَْلبه ، عن ابن األَْعَرابّي.الرَّ

 : الُمَكْرَدُس. (1) الَمْكُروسُ و

 ِء بَْعِضه إِلى بَْعٍض.: َضمُّ الشي التَّْكريسُ و

ِغنًى ، أَي أَْصِله ،  ِكْرِس  لَفيوَكريُم الِقْنس ، وهما األَْصُل ، وهو َمجاٌز ، ويقال ، إِنَّهُ  الِكْرس ٍء : أَْصلُه ، يقال : إِنه لََكريمُ ُكّلِ َشيْ  ِكْرسُ و

اُج :  وقال العَجَّ

ُلحِك الَقدمِي 
 الِكرحسِ مبَعحِدِن امل

 أَي األَْصل.

سو  الُهَجْيمّي : من ُشعَرائهم. (2) الَكَروَّ

س وأَبُو ٌث ، َرَوى َعْنه  الَكَروَّ ُد بُن َعْمرو بن تَّماٍم الَكْلبيُّ الَواسطيُّ ، ُمَحّدِ  .(4)َمْكُحوٌل ، وآَخُرون  (3): ُمَحمَّ

َمْخَشرّي َعن قُْطُرٍب ، تقول : َخْيُر هذا الَحيََوان األَنَاسّي ، وَخْيُر األَناسيّ  الَكَراِسيُّ  : (5)ويُقَال للعُلََماِء   .اسيّ الَكرَ  ، نقلَه الزَّ

سُ و ة إِلى أَْهل  (6)أَخي ثَْعلَبَةَ بن َجْدَعاَء  (6)بُن َزْيٍد الطائيُّ ، من بَني ثَُماَمةَ بن مالك بن َجْدعاَء  الَكَروَّ ، وهو الذي جاَء بقَتْل أَهل الَحرَّ

بيِر األََسدّي :  الُكوفَة ، فقال عبُد هللا بُن الزَّ

اَء  دح جـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَ رِي ل مـــــــــح عـــــــــَ ـــــــــَ َرو سُ ل ـــــــــكـــــــــَ مـــــــــاً   ال  كـــــــــا ـــــــــِ

ـــــــــــــضِ     ي ا ـــــــــــــَا َوجـــــــــــــِ ـــــــــــــلصـــــــــــــــــــــــــــ  رَبٍ ل ـــــــــــــَ  خـــــــــــــَ ل  عـــــــــــــَ

  
فَاَء علَى النَّ  ُد بُن ُمَحّمد بن َعْبِد الغَنِّيِ البَّزاُر ، ُعِرف باْبِن َكْرُسون ، بالفَتْح ، َسمع الّشِ  َشاِدرّي ، والفَْخِر القَايَاِتّيِ.والشَّْمُس ُمَحمَّ

اءِ  َكَرْفسُ ال : [كرفس] البُقُول ، وقيل : هو َدخيٌل ، قالَهُ اللَّْيُث ، وفي  (7)َمْعُروٌف ، وهو من أََحّرِ  بَْقٌل م وُسُكون الفَاِء : ، بفَتْح الَكاِف والرَّ

ٌب ، وهو بلُغَة أَْهل َغْزنَةَ : ياحِ والنُّفَخ ُمنَّقٍ للُكلَى والَكبِد َعظيُم ال ، (8)َكَرْنْج َسمْعتَُها من أَهل َغْزنَةَ بَها  العُبَاِب : ُمعَرَّ َمنَافِع ُمِدرٌّ ُمَحلٌِّل للّرِ

يِق َمع اْجتِنَاِب ما يَُضرُّ ، ال ِسيَّما بَْزُرهُ َمْدقُوقاً بالسُّكَّر والسَّْمن ، َعِجيٌب إِذا ُشِرَب ثاََلثَةَ أَيّامٍ  (9) والَمثَانَة ُمفَتٌِّح ُسَدَدها ، ُمقَّوٍ للبَاه  على الّرِ

 ويَُضرُّ باألَِجنَِّة والَحبَالَى والَمْصُروِعيَن.

ّمِ : القُْطنُ  الُكْرفُسُ و  ، َمْقلُوُب الُكْرُسِف ، عن ابن َعبّاٍد. ، بالضَّ

 ، عن اللَّْيث ، كالَكْرَدَسِة. : ِمْشيَةُ الُمقَيَّدِ  الَكْرفََسةُ و

ِك ، عن ابِن َعبّاٍد. فتَُضيَِّق َعلَْيهأَْن تُقَيَِّد البَِعيَر  : الَكْرفََسةُ و  فال يَْقِدَر َعلَى التََّحرُّ

ُجلُ  تََكْرفَسَ و  عن ابِن القَطَّاع. (10)، كذا في اللََساِن والتْكِملَة والعُباِب ، وِمثْلُه تََكْرسَف  انَضمَّ وَدَخَل بَْعُضه في بَْعٍض  ، إِذا الرَّ

 ، وهو أَْيضاً التَّردُُّد. ءِ يْ : تَْرِديُد الشَّ  الَكْرَكَسةُ  : [كركس]

ِه ، وأُمُّ أُّمِ أَبِيِه إِماءٌ  الَِّذي أََمتَاِن أَو ثاََلٌث ، أَو هو الَِّذي َولََدتْه : َمْن َولََدتْه اإِلَماُء ، أَو الُمَكْرَكسُ و ه ، وأُمُّ أُّمِ أُّمِ ، كأَنَّه الُمَردَُّد  أُمُّ أَبِيِه ، وأُمُّ أُّمِ

 ِء ، وهذا قوُل أَبي الَهْيثَِم.في الُهَجنَا
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 ، وأَْنَشد : الُمقَيَّدُ  : الُمَكْرَكسُ  قاَل اللَّْيُث :و

ٍة  يــــــــــــ  عــــــــــــِ و َنــــــــــــََ نــــــــــــُ نح مــــــــــــاِد بـــــــــــــَ لــــــــــــَ رح أَيحكــــــــــــُ هــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

وحَت     َرمــــــــــَ ٌب يف َحضــــــــــــــــــــــــح ا َنســــــــــــــــــــــــَ رحكــــــــــَ ُ هلــــــــــََ كــــــــــَ  مــــــــــُ

  
 ، إِذا قَيََّده ، نقلَه ابُن القَطَّاعِ. قد َكْرَكَسهو

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : ِمْشيَةُ الُمقَيَِّد. الَكْرَكَسةُ 

__________________ 
بد  مكردس ا وهو مبعناه. وضـــــبطت يف املطبوعة « ومنهم مكروس يف النار»( ضـــــبطت عن النهاية ا وذكرت يف حديث الصـــــراط يف رواية : 1)

َُكرحَوُس.الكويتية : و 
 امل

 .«الكروسي»( عن اللسان وابألصر 2)
 .«عن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .«أبو الكروس»قوله : وآخرون ا كذا ابلنسخ ابلرفض ولعله معطوف عل  : »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«العلماء»( عن األساس وابألصر 5)
 .«عانجد»( عن مجهرة األنساب البن حزم وابألصر 6)
 ( اللسان : من أحرار البقو .7)
 .«هبما»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 8)
 ( يف القاموس : للباءة.9)
 .«وتكرف »( عن األفعا  البن القطاع وابألصر 10)
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 ، نقلَه ابُن القَطَّاع وابُن ُدَرْيٍد. تََكْرَكسَ  : تََدْحَرُج اإِلْنَسان من ُعْلٍو إِلى ُسْفٍل ، وقد الَكْرَكَسةُ و

 : الّسكوت فِيما فيه اإِلْنَساُن. التََّكْرُكسُ  وقال الّصاَغانيُّ :

رةً ، ويَُكوُن َوْزنُه ع الُمَكْرَكسَ  وذكَر ابُن فارٍس   .(1)ْنَدهُ : ُمفَْعفاَلً في َكَرَس ، وَجعََل الكاَف مكرَّ

باعّيِ ، ، بالنُّون الِكْرنَاسُ  : [كرنس] َمْخَشريُّ أَنَّه في ِكتاب العَْين في الرُّ ، هكذا في  لُغَةٌ في الِكْرباس ، بالباءِ  ، أَهمله الَجْوَهريُّ ، وذكر الزَّ

 سائر النَُّسخ ، وصوابُه : باليَاِء ، أَي التَّْحتيَّة.

قلُت  .(2): أَْرَدبَّةٌ تُْنَصُب على رأِْس بَالُوَعٍة ، والَجْمع : َكَرانِيُس. قال الّصاَغانيُّ : وهو تَْصحيُف كْرياٍس ، بالياِء  الِكْرناسُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :

ْل ، والعََجُب منه أَنّهُ نَقَلَه عن اللَّْيِث في : وهي لُغَةٌ َصحيَحةٌ َذَكَره العُبَاِب ، ا اللَّْيُث في العَْين ، وليس بتَْصحيٍف كما َزَعَمه الّصاَغانِيُّ ، فتأَمَّ

 وأَثْبَتَه ولم يَقُْل إِنَّه تصحيٌف.

 .(3)، وهذه عن ابن ُدَرْيٍد  كالَكْسَكَسةِ  قًّا َشِديداً ،: َدقَّه دَ  يَُكسُّه َكسًّا ءَ الشَّيْ  َكسَّ  ، : الدَّقُّ الشَّديدُ  الَكسُّ  : [كسس]

ا التي هي  ، بالكسر وبالفَتْح : د ، قُْرَب َسَمْرقَْنَد ، وال تَقُْل بالّشين الُمْعَجَمة ، فإِنََّها َكِسسُّ و تصحيٌف ، والصَّواب الَكْسُر مع اإِلْهَمال ، وأَمَّ

 في موضعها إِْن شاَء هللا تعالَى. َستُْذَكر ى ثاَلثَِة فََراسَخ من ُجْرَجاَن ، َعلَى الَجبَل ،بالفَتْح مع اإِلْعَجام ، فهي قَريةٌ عل

ب ِكج ، وتُْذَكُر مع َمْكَراَن غالباً. د ، بأَْرِض َمْكَرانَ  ، بالكسر : ِكسُّ و  ، ُمعَرَّ

زيُّ :  إِنََّما ُهَو ُمَولَّدٌ  القَديم ، مهموليس من َكال ، أَي الفَْرج من الَمْرأَة ، لْلِحرِ  : اسمٌ  ، بالّضمّ  الُكسُّ و ، كما حقَّقَه ابُن األَْنبَارّيِ ، وقال الُمَطّرِ

ُب كوز. وفي ِشفاِء الغَليل للَخفاجّي : قاَل الّصاَغانِيُّ في َخْلِق اإِلْنَساِن : لم أَْسَمْعه في كالٍم فَِصيحٍ وال ِشْعٍر َصِحيحٍ إِالّ  هو فارسي ، ُمعَرَّ

 في قِوله :

ن عــــــــــــــِ  ِذُرين مــــــــــــــِ عــــــــــــــح نح يـــــــــــــــَ وحِم مــــــــــــــَ  رحِس اي قـــــــــــــــَ

مــــــــــــــح ِ     رحُن الشــــــــــــــــــــــــــــ  ُدو ومــــــــــــــا أََذر  قـــــــــــــــَ غــــــــــــــح  تـــــــــــــــَ

  

ي  ىت  مُتحســـــــــــــــــــــــــــــِ اِب حـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ي  ابلـــــــــــــــعـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

ريحَ      ح غــــــــــــــَ كــــــــــــــِ نــــــــــــــح ــــــــــــــَ وُ  ال تـ قــــــــــــــُ ــــــــــــــَ يتـ  ُكســــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 وقال بَْعُضهم : إِنّه عربيٌّ ، وإِليه َذَهَب أَبو َحيّاَن ، وأَْنَشَد قوَل الشاعر :

ات الــــــــــــد رحس  قــــــــــــَ احــــــــــــِ بــــــــــــًا لــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــــَ  اي عــــــــــــَ

وحَ  الــــــــــــــكــــــــــــــُ ِّ و     اعــــــــــــــالِت الــــــــــــــكــــــــــــــُ   فـــــــــــــــَ  اجلــــــــــــــَ

  
ى بالبَْحر ، عند قوله تعالى.  قال : الُمَراُد بها السَّْحق ، وهو  .(4) (َوالاّلِت َيَِْتنَي اْلفاِحَشةَ )قال شيُخنَا : أَي ذََكَره في تَْفسيره الَكبير الُمَسمَّ

 ها بفَْرجِ ِمثِْلَها ، ثمَّ أَْنَشَد البيَت نقالً عن النّّحاس أَنَّه َسِمعَه من كالِم العََرب.َحكُّ الَمْرأَةِ فَْرجَ 

 قلُت : ويَْقُرب مّما أَْنَشَده أَبُو َحيّاَن قوُل أَبي نَُواس :

َواحــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــد رحِس  َح اإِللــــــــــــــــُه ســــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــَ

رَائـــــــــــــَر اإِلنـــــــــــــح ِ     َن حـــــــــــــَ حـــــــــــــح دح َفضـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــَ  فـــــــــــــلـــــــــــــَ

  

رحاًب ال َن حـــــــــــــــَ جـــــــــــــــح ـــــــــــــــ  ي ا  هـــــــــــــــَ الَح هبـــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــِ

رَاَع الــــــــــــــــــــــــــــــرت حِس ابلــــــــــــــــــــــــــــــرت حسِ      ِإاّل قــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 وقد تََولَّع الُمَولَُّدوَن بِذْكره في أَْشعَارهم كثيراً ، فمن ذلَك قوُل بَْعضهم :

ي  ســــــــــــــــــــــــــِ فح هــــــــــــيــــــــــــه نـــــــــــــَ تــــــــــــَ ُة مــــــــــــا َتشــــــــــــــــــــــــــح  غــــــــــــايــــــــــــَ

اُء      اين لـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــُ ِّ مـــــــــــــــــــــــَن اأَلمـــــــــــــــــــــــَ

  

ا  نـــــــــــَ يـــــــــــح رتــــــــــــَ عـــــــــــح ُر شـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــح قـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــَ  ِإذا الـــــــــــح

ــــــــــــــح ِ     ِ  أَم ــــــــــــــح ل ٍ  وحــــــــــــــَ ِف مخــــــــــــــَح ــــــــــــــح ت ــــــــــــــَ نح نـ  مــــــــــــــِ
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ا  اح مــــــــــــــــنــــــــــــــــ  َرتــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  َحســــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــت ابلشــــــــــــــــــــــــــــــِّ

ُد جمـــــــــــــــــِ ِّ     ُه يـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ وصـــــــــــــــــــــــــــــــًا عـــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــُ

  
 وقال آَخُر :

ُر  هــــــــَ هــــــــَ  وَأطــــــــح ُك الــــــــكــــــــُ ِّ َأشــــــــــــــــــــــح يــــــــح ون نـــــــــَ ولــــــــُ  يــــــــقــــــــُ

ن     رِي عــــــــَ ــــــــح م أَي ُت هلــــــــَُ لــــــــح ــــــــكــــــــُ ِّ فــــــــقــــــــُ رُ  ال غــــــــُ  َيصــــــــــــــــــــــح

  
 وقاَل آَخُر :

تح  ِدبـــــــــــــَ ٌة نـــــــــــــُ رحبـــــــــــــَ ر حـــــــــــــَ جـــــــــــــح حـــــــــــــِ ُر لـــــــــــــلـــــــــــــح  األَيــــــــــــــح

وح كــــــــــــاَن     ــــــــــــَ كــــــــــــَ ِّ ل ــــــــــــلــــــــــــح فــــــــــــاسِ   ل ــــــــــــح  كــــــــــــاَن كــــــــــــال

  
__________________ 

 .«مفعال»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
الزخمشــري يف اللســان يف . وهو تصــحيف كرايس ابلياء ا وورد قو  .. إردبة ( ورد يف التكملة يف مادة كرف  : الكرفاس ا ابلفاء عن ابن عباد.2)

 آخر مادة كرس.
 .59/  1( اجلمهرة 3)
 .15( سورة النساء اآية 4)
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َدو َرًة  تح هــــــــــــــــــــذه مــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــُ

ــــــــــــــــــــــر اسِ     ِم ال رحعــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــــَ
ُ

 ِإاّل هلــــــــــــــــــــــذا املــــــــــــــــــــــ

  
وإِنّما استطردُت به ُهنَا بَيَاناً لُوُروده في كالِم الُمَولَّديَن ، وإِن إِلى آخر ما قالُوه ، مّما يُْستَْهَجُن إِيراُده هنا. وأَنا أَْستَْغفُر هللا تَعَالَى من ذلك ، 

افَقه. على أَنَّا إِذا نََظْرنا من لم يُْسَمْع في الكالم القديم ، ِخالفاً لما َذَهَب إِليه شيُخنَا من تَْصويب َعَربِيَّته ، وَرّدِ كالم ابن األَْنبَارّي وَمن وَ 

ْل. الَكّسِ  ا له اْشتقَاقاً َصحيحاً ، منحيُث اللُّغَةُ َوَجْدن َي به ألَنَّهُ يَُدقُّ َدقًّا َشديداً ، فْليَتأَمَّ  الذي هو الدَّقُّ الشَّديُد ، ُسّمِ

 ، قاَل العَبّاُس بُن ِمْرَداٍس : نَبيذُ التَّْمر ، كأَميٍر : الَكِسيسُ و

ا  نـــــــــــَ اِب َوجٍّ فـــــــــــِإنــــــــــــ  نـــــــــــَ َ  مـــــــــــنح َأعـــــــــــح  فـــــــــــِإنح ُتســــــــــــــــــــــــح

    ُ اح ا الـــــــعـــــــَ نـــــــَ رِي مـــــــنح  لـــــــَ يـــــــ ٍ   ـــــــَح رِ  َكســـــــــــــــــــــِ  ومـــــــنح مخـــــــَح

  
 : َشَراٌب يُتََّخذُ من الذَُّرةِ والشَّعير. الَكِسيسُ  وقال أَبو َحنيفَةَ رحَمهُ هللا تَعَالَى :

 ُف على الِحَجاَرة ثّم يَُدقُّ كالسَِّويق ،وأَْخَضُر منه لو قال : لْحٌم يَُجفَّ  لَْحٌم يَُجفَُّف على الِحَجاَرة ، فإَِذا يَبَِس ُدقَّ فيَصيُر كالسَّويق. : الَكِسيسُ و

ُد في األَْسفَار َي به ، ألَنَّهُ  يُتََزوَّ . يَُكسُّ  ، عن ابن ُدَرْيٍد ، ُسّمِ  ، أَي يَُدقُّ

 .الُمَكْسَكِس و كالَمْكُسوس الُخْبُز الَمْكُسوُر ، : الَكِسيسُ و

كةً : قَِصُر األَْسنَاِن أَو ِصغَُرَها  الَكَسسُ و وقيَل : هو ُخُروُج األَْسنَاِن السُّْفلَى مع الَحنَِك األَْسفَِل ، وتَقَاُعُس الَحنَِك  أَو لُُصوقَُها بُسنُوِخَها.، ُمَحرَّ

ً  األَْعلَى. ٌ  أََكسُّ  ، وهو َكسَّ يََكسُّ َكّسا  ، قال الّشاِعُر : َكسَّاءُ  واْمَرأَة

 الَقوحِم ُروقاً  ُك   ِإَذا ما َحاَ   
َل.حال :   بَمْعنَى تََحوَّ

الفَِم ، قاَل : وليَس مْن : أَْن يَُكوَن الَحنَُك األَْعلَى أَْقَصَر من األَْسفَل ، فتكوَن الثَّبِيَّتان العُْليَيَاِن َوَراَء السُّْفلَيَْين من داخِل  الَكَسسُ  : (1)وقيل 

 قِْصِر األَْسنَاِن.

ُجلُ  الَكْسَكاسُ و  قالَهُ أَبو مالك ، وأَنشد :* الغَليُظ القَِصيرُ  : الرَّ

َب  ــــــــَ ت ــــــــح ي فــــــــَ َر  ا ــــــــَ ــــــــَ ُث تـ ــــــــح ي احــــــــَ اســــــــــــــــــــــَ كــــــــَ ــــــــَكســــــــــــــــــــــح   ال
ا    ــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــِ ت ــــــــــــح ــــــــــــه ال وحُت ب َ

ُ  املــــــــــــ ــــــــــــِ ب ــــــــــــَ ت ــــــــــــح ل ــــــــــــَ  يـ

  
 مْن َغْيِر ِخْلقٍَة. (2) الَكَسِس  في : التََّكلُّفُ  التََّكسُّسُ و

ين. هوكما َزَعَمه ابُن َعبّاٍد ، وإِنَّما لَهُ  لُغَةٌ ِلتَِميٍم ال ِلبَْكرٍ  الَكْسَكَسةُ و ُدوَن  إِْلَحاقُهم بِكاِف الُمَؤنَِّث ِسيناً ِعْنَد الَوْقفِ  م الَكْشَكَشةُ ، بإِْعَجام الّشِ

َس ، ، أَي أَْكَرْمتُِك وَمَرْرُت بِِك ، ومنهم من يُْبِدُل الّسيَن من كاِف الِخَطاِب ، فيَقُوُل : أَبُوَس وأُمُّ  بِِكسْ  مرْرتُ و يقال : أَْكَرْمتُِكْس ، الَوْصِل ،

ر َك ، وبه فُّسِ ِلَهَواِزَن ، وفيه كالٌم أَوَدْعنَاهُ في  الَكْسَكَسةُ  وقيل : «بَْكرٍ  َكْسَكَسةِ  تَياَسُروا َعنْ »َحِديُث ُمعَاِويَةَ َرِضَي هللا عنه :  أَي أَبُوَك وأُمُّ

مِة.  الُمقَّدِ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 : من أَْسَماِء الَخْمِر ، وهي الِقْنِديُد. الَكسيسُ 

 : السُّكَُّر ، قال أَبو اْلِهْنِدّي : الَكِسيسُ و

ا  نـــــــــــَ اِب َوجٍّ فـــــــــــِإنــــــــــــ  نـــــــــــَ نح َأعـــــــــــح َ  مـــــــــــِ  فـــــــــــِإنح ُتســــــــــــــــــــــــح

نح      رِي مـــــِ ُ  ـــــَح اح ا الـــــعـــــَ نـــــــَ يـــــ ٍ لـــــَ ٍر  َكســـــــــــــــــــِ نح مخـــــَح (3)ومـــــِ
 

  
 من الَخْمَرةِ. (4): السكر  الَكْسَكَسةُ  وقال الّصاَغانِيُّ :

ونه :ويُْلَحُق بهذا الباِب شيْ  َِّخذُه الَمغَاِربَةُ من الدَّقِيِق ، ويَُسمُّ يه : الُكْسُكُسو ٌء يَت ، وقد َذَكَره الَحِكيُم داووُد في  الَكْسَكاسَ  ، وبَْعُضهم يَُسّمِ

ه ، وله َوْجهٌ في العََربِيَّة ، بأَْن يَُكونَ  ، على قَوِل ابِن ُدَرْيٍد ،  الَكْسَكَسةِ   ُمْشتَقًّا ِمن الَكّسِ ، وهو الدَّقُّ الشَِّديُد ، أَو ِمنالتَّْذِكَرةِ ، وذَكر َخواصَّ

ْل. والعََجُب ِمن َشْيخنَا ، كيَف لم يَْستَْدِرْك هذا مع أَنَّه أَْعَرُف النّاِس به.  فتأَمَّ
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األََصابعِ ، وَكَذا هي ِمن الشَّاِء والبَقَِر  ، وفي بَْعِض األُُصوِل : من ِعَظاُم البََراِجِم فِي قيل : ِهيو : ِعَظاُم السُّاَلَمى. الَكْعسُ  : [كعس]

ْجلَْينِ  قيل : هيو وَغْيِرها. ة :  الِعَظاُم الَّتِي تَْلتَِقي في َمفَاِصِل اليََدْيِن والّرِ ً »، ومنه الَمثَُل للعامَّ ،  ِكعَاسٌ  ج نَقَلَه اللَّْيُث. .«َما يَُساِوي َكْعسا

 بالَكْسِر.

ّم : الُكْعُسومُ  قال اللَّْيُث :و ين ، والميم زائدةٌ  ، بالِحْميَريّة ، الِحَمارُ  بالضَّ  ، وقال غيُره : هو الُكْسعُوم ، بتقديم الّسِ

__________________ 
 ( يف التهذيب : وقا  ابن ِشير.1)
 القاموس : القصري الغلية. (*)
 وسقطت اللقطة من التهذيب.« الك »ر ( عن اللسان ا وابألص2)
 ( تقدم يف املادة قريباً منسوابً للعباس بن مرداس.3)
رُة.4)  ( يف التكملة : الَشكح
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ض من  وسيبحيت للُمَصنِّف أَيضاً هنا  ا ويف امليم.«   س ع»ا وقد ذكره اجلوهري  يف  الَكسح
 : * وِمّما يْستدرك عليه : [كعبس]

 .َكْعبَسَ  ُء ، وقدلَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وقال صاحُب اللَِّسان : هي ِمْشيَةٌ في ُسْرعٍة ، وقيَل : هي العَْدُو البَطي: أَْهمَ  الَكْعبََسةُ 

 ، كُزْنبُوٍر : الِحَمار ، بالِحْميريَّة ، مقلوب الُكْعسوم. الُكْعُموس : * ومّما يْستَْدَرك عليه : [كعمس]

 ، وقد َكْفَساءُ  هيو ، أَْكفَسُ  والنَّْعتُ  في بَْعض اللغات ، الَحنَف : هو (1)، أَْهمله الَجْوَهريُّ ، وقال ابن ُدَرْيٍد  ، ُمَحّركةً  الَكفَسُ  : [كفس]

 .ِرْجلُه ، ونقله ابن القّطاع أَيضاً هكذا َكِفَست

ثَار ، الِكفَاسو  ، وهو ما يُتََدثَُّر به. كِكتاٍب : الّدِ

ِبّيِ. أَْيضاً : الِكفَاسُ و  ِقَماُط َمعَاِوِز الصَّ

ُجلُ  اْنكفسَ  يُقال :و ى. ، إِذا الرَّ  تَلَوَّ

اُروجُ  الِكْلسُ  : [كلس] اِطُن قَْصٍر ، ِشْبه الِجّصِ من َغْير آُجّرٍ ، ومنه أَو ِمثْله ، يُْبنَى به ، وقيَل : هو ما ُطِلَي به حائٌط أَو ب ، بالكْسر : الصَّ

 :ـ  َمدينٍة بَْيَن ِدْجلَةَ والفُراتِ ـ  قَول َعِدّيِ بن زْيٍد الِعبَاِدّي ، في َوْصِف الَحْضر

ُه كـــــــــــــــــرح  لـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ  رًا وجـــــــــــــــــَ رحمـــــــــــــــــَ اَدُه مـــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ريح يف ُذرَاُه ُو     لــــــــــــــــطــــــــــــــــ  ورُ ســــــــــــــــــــــــــــــًا فــــــــــــــــلــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــُ

  
. واَرَواه األَْصَمِعيُّ : وَ  لَمْعنَى : أَْدَخَل وَخلَّلَه ، بالَخاِء ، ويَْضَحك ِمن الَِّذي يَْرِويه بالجيِم ، ويَقُوُل : َمتَى َرأَْوا ِحْصناً ُمَصْهَرجاً ِشْبه الِجّصِ

اُروَج في َخلَِل الِحَجاَرةِ.  الصَّ

ّم : لَْوٌن كالطُّْلَسة ، ومنه الُكْلَسةُ و ً  ، كما يَقُولُون : أَْطلَُس ، وقد أَْكلَسُ  ِذئبٌ  قَولُُهم : ، بالضَّ ِد بِن  َكِلس َكلَسا ، وَوَجْدُت بخّطِ أَبِي َسْهٍل ُمَحمَّ

َ  (2)علّيٍ الَهَرِوّيِ  ِحيُح ِمن األَْلواِن : الطَّْلَسةُ ، بالطاِء ، وال أَْحفَُظه بالَكاِف ، ومثْلُه قوُل أَبي َزَكريَّا ، فتأ ل.النَّْحِوّيِ : الصَّ  مَّ

 ، عن ابِن َعبّاٍد. : القَطَّاعُ  سُ الَكالَّ و

يُث ، وقد ذُِكر ُمْشبَعاً في القَاف. واإِلْنقَِليسُ  اإِلْنَكِليسُ و  : الَجّرِ

ً  عليه َكلَّسَ  قال األَْصَمعيُّ :و َز  تَْكِليسا َم ، إِذا (3)، وكذِلك َكلََّل وَكرَّ  ، قاَل رُجٌل ِمن قَُضاَعةَ : َحَمَل وَجدَّ  وَصمَّ

يَب   احـــــــــــــــِ ا اي صـــــــــــــــــــــــــــــَ ُلســـــــــــــــــــــــــــــَ اَل مُثّ امـــــــــــــــح   ارححتـــــــــــــــَِ

ا    َبســــــــــــــــــــــــَ ا  ــــــــــَح َد  اُ صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ا ل َبســــــــــــــــــــــــَ  َأن حتــــــــــُح

  

ا  اِن أَبحســـــــــــــــــــــــــــــًا َأأبحَســـــــــــــــــــــــــــــَ َد  اأَلرحكـــــــــــــــَ  أََر  لـــــــــــــــَ

او     ُفســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح َن األَنـ ِلســــــــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــــــَ ات لــــــــــــــــَح ــــــــــــــــَ  ابرِق

  

 َكل َساِإَذا الَفىَت ُحكَِّم يـَوحماً  
َحه على ما قَالَه  ضدُّ  عنه ، َجبَُن وفَرَّ  َوَهلََّل ، إِذا قِْرنِهِ  (4) َعنْ  فاُلنٌ  َكلَّس قال أَبُو الَهْيثَم :و َب األَزهريُّ ما قَالَهُ أَبُو الَهْيثَم ورجَّ ، وَصوَّ

.  األَْصَمِعيُّ

يُّ  التَّْكِليسُ و التََّكلُّسُ  قاَل الشَّْيبَانِيُّ :و  ، وأَنشد : : الّرِ

ِبُح َقدح َتَكل َسا َلٍة ُيصح  ُذو َصوح
 ، عن ابِن َعبّاٍد. : الشَِّديُد العَْدوِ  َكلِّسُ الُمتَ و

ا يُْستَْدَرك َعلَْيه :  * وِممَّ

ً  البُْنيَانَ  َكلَسَ  ً و ، َكْلسا  .بالِكْلِس  ، إِذا َطاَله َكلَّسه تَْكِليسا
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 : التَّْمليُس : فإِذا ُطِلَي ثَِخيناً فهو الُمقَْرَمُد. التَّْكِليسُ و

 َراِر ، إَِذابَةُ األَْجَساِد َحتَّى تَِصيَر كالِكْلِس.ِعنَد أَهِل األَسْ  التَّْكِليسُ و

ُس : الِكْلِس  ، بتَْشِديِد الالِّم الَمْكُسوَرةِ : لُغَةٌ في ِكلِّسٌ و  ، قاَل الُمتَلَّمِ

 (5) ِبِكلِّ ِ ُتشاُد ِ ُجرٍّ هَلَا و 
__________________ 

 .38/  3( اجلمهرة 1)
 .«القروي»وابألصر ( عن املطبوعة الكويتية 2)
 ( مل ترد يف اللسان وال يف التكملة.3)
 والتكملة فكالقاموس.« عل »( يف اللسان : 4)
 ( ديوانه وروايته فيه :5)

عــــــــــــــًا أايم أهــــــــــــــلــــــــــــــكــــــــــــــت الــــــــــــــقــــــــــــــر   بــــــــــــــ  ــــــــــــــُ  عصـــــــــــــــــــــــــــ  تـ

لــــــــــَ ُ     كــــــــــلــــــــــح  يــــــــــطــــــــــان عــــــــــلــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــّم الصـــــــــــــــــــــــفــــــــــيــــــــــح ويــــــــــُ

  

 من قصيدة مرفوعة القافية.
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 .(1)على اإِلْقواِء « تَُكلَّسُ و»اَل : وِمثْلُه كثيٌر ، ورَواهُ بَْعُضهم : قال ابُن ِجنِّي : َشدَّده للضَُّرورة ، ق

 ، بالتَّْشِديِد : َمْوِضٌع بِدَمْشَق. الَكالََّسةُ و

دِ  ِكلِّسُ و ْحمِن بُن ُمَحمَّ الَحلَبِيُّ  الِكلِِّسيُّ   بِن يُوُسفَ : قَريَةٌ من أَْعَماِل َحلََب ، وهي ِكلُِّز ، بالزاي ، وقد تَقَدَّمت ، ومنها أَبُو الفََرجِ عبُد الرَّ

ْن َسِمَع على السََّخاِوّيِ بَمكَّةَ. ومّيِ ، ممَّ  الَحنَِفيُّ ، ِسْبُط الفَْخر الرُّ

 : هو الَكْيُموُس ، وَسيَأْتي قَِريباً. الَكْيلُوسُ و

، َوِزيُر الُمعّزِ بِن نَِزاِر بِن الُمِعّزِ الفَاِطِمّيِ ، تَْرَجمه المْقِريِزيُّ  لٍِّس كِ  ويَْعقُوُب بُن يُوُسَف بِن داووَد بن ِإبَراِهيَم بِن داووَد ، الَمْعُروُف بابنِ 

. فَِديُّ  والصَّ

ا يُْستَْدَرك َعلَْيه : (2) [كلكس]  : * وِممَّ

 ، قِيَل : إِنَّهُ ابُن ِعْرٍس ، َذَكَره الّسيُوِطيُّ في ِديَواِن الَحيََواِن. الَكْلَكَسةُ 

ُجُل وَكْلَسمَ  َكْلَمسَ  ، أَهملَه الَجوهِريُّ ، وقاَل الفَّراُء : َكْلَمسَ  : [كلمس] ، هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب  َذَهبَ  وَكْلَسَمةً ، إَِذا َكْلَمَسةً  ، الرَّ

 وَسيأْتِي له في الميم : ذََهَب في ُسْرَعٍة.ـ  اللَِّساِن ، وهو َمْقلُوُب َكْلَسم

فَِرَق منه  ، إِذا ءَ الشَّيْ  الرُجلُ  َكْلَهسَ  : الَخْوُف ، يُقَال : الَكْلَهَسةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال الّصاَغانِيُّ : َكْلَهسَ  : [كلهس]

 وخافَهُ.

 وَدأََب. وَجدَّ فِيهَ  عليه َعلَى العََمِل : أََكبَّ  َكْلَهسَ و

 َواَجهَ الِقتَاَل. : َكْلَهسَ و

 وَشدَّ َعلَْيِه ، والَهاُء زائدةٌ ، وهذاِن عن أَبِي َعْمٍرو. َحَمَل علَى العَُدوِّ  : َكْلَهسَ و

. في الَمْشيِ. ، وال يَُكوُن ذِلَك إِالّ  : ُرُكوبَُك َصْدَرَك وَخْفُضَك رأَْسَك وتَْقِريبَُك بَْيَن َمْنِكبَْيكَ  الَكْلَهَسةُ و  نقلَه الّصاَغانِيُّ

مِّ  الُكُموسُ  : [كمس]  كالِم العََرِب وَصريحه شيئاً. (3)ِريُّ ، وقَاَل األَْزَهِريُّ : لم أَجْد فيه ِمن ، أَهملَه الَجْوهَ  ، بالضَّ

 العُبُوُس. وقاَل الّصاَغانِيُّ : هو

. : َمْن ال يََكاُد يُْبِصرُ  األَْكَمسُ و  ، نقلَه الّصاَغانِيُّ

من لُغَاِت العََرِب ،  (5)الطَّبَائُِع األَْربَُع ، ليست  (4)في قَْوِل األَطبَّاِء فإِنَها  وَساتُ الَكْيمُ  ، قاَل األَْزَهريُّ : وأَّما : الِخْلُط ، ُسْريَانيَّةٌ  الَكْيُموسُ و

 ولكنَّها يُونانيَّةٌ.

ةٌ عن الَحاَجِة إِلى الطَّعَام والِغَذاِء : عبَارَ  الَكْيُموسيَّةُ  :ـ  «َكْيُمُوِسيَّةٌ  لَْيَس لَه َكْيفيَّةٌ وال» في َحديِث قُّسٍ في تَْمِجيِد هللا تعالَى :ـ  قاَل ابُن ِسيَدهو

ونه  الَكْيُموسُ و ، َف عنها ويَصيَر َدماً ، ويَُسمُّ  أَيضاً الَكْيلُوَس.في عبَاَرةِ األَطبّاِء ، هو الطَّعَاُم إِذا اْنَهَضَم في الَمِعَدةِ قَْبَل أَْن يَتََصرَّ

 كاَلُهما َمْوِضعان ، قاَل الشَّاعر : ، هكذا في سائر النَُّسخِ ، والصَّواُب : : ع كاِمَسةُ و : ة َكاِمسُ و

قـــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــَ ي  حبـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــٍر فــــــــــــــــــــَ  دح أَرَااَن ايلـــــــــــــــــــَُ

ر       رحعـــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ اِمســـــــــــــــــــــــاً نــــــــــَ رَا فـــــــــكـــــــــَ فـــــــــَ  فـــــــــاأَلصـــــــــــــــــــــــح

  
ا يُْستَْدَرك عليه :  * وممَّ

 ، بالفَتْحِ : قريَةٌ من قَُرى َمْرَو. َكْمَسانُ 

ٌس ، الُكْنُدسُ  : [كندس]  ، وَذَكَره الَجْوَهِريُّ في الّشيِن الُمْعَجمة ، وَغلََّطه الّصاَغانِيُّ ، وقد تقدَّم. تَقَدَّم في ك د س ، بالّضّم : َدَواٌء ُمعَّطِ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وممَّ
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 العَْقعَُق ، عن ثَْعلٍَب. الُكْنُدس

يِن الُمْعَجمة :َذَكَره صاحُب اللَّساِن هنا ؛ ألَنَّ النُّوَن ثانِي الَكلَمِة ، ال تَُزاُد إِالّ بثَبٍت ، وأَنشَد في َحرْ   ِف الّشِ

ا  رحَدٍة كــــــــــــــــالــــــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــــــَ زِمــــــــــــــــ  يــــــــــــــــُت بــــــــــــــــِ نــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــُ

ُدِش     نــــــــــــــــح نح كــــــــــــــــُ َث مــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ ص  وَأخــــــــــــــــح (6)أَلــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( انظر ا اشية السابقة ا فال إقواء عل  رواية الديوان فاإلقواء يف الرواية املثبتة بكسر السا.1)
 فقد مناها القتضاء سيا  الرتتيب.( وردت هذه املادة بعد مادة     م س 2)
 ( عبارة التهذيب : من    كالم العرب.3)
 ( يف التهذيب والتكملة : إهنا.4)
 ويف اللسان : فكبهنا من لغات اليواننيا.« فليست»( التهذيب والتكملة : 5)
 بها أليب الغطمش.بقافية بشا معجمة بيتا آخرين. ونس« كندش»ويف مادة « كندس»( ذكره صاحب اللسان هنا 6)
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ْرَدةُ : الَّتِي بَْيَن الرُجِل والَمْرأَةِ ، فاِرسيَّةٌ ، وقد َذَكَره الَجْوَهِريُّ في الّشين الُمْعَجَمة ، وسيأْتي. مَّ  الّزِ

 ، قال لَبِيٌد : اْكتَنَسَ و كتََكنّسَ  ، ِكناِسهِ  َدَخل في ، ِمن َحِد َضَرَب : يَْكنِسُ  البَقَرُ  الظَّْبيُ  َكنَسَ  : [كنس]

وا  لـــــــــُ مـــــــــ  وحَم حتـــــــــََ يِّ يــــــــــَ ُن ا ـــــــــَ عـــــــــح َك  ـــــــــُ تـــــــــح  شـــــــــــــــــــــــاقــــــــــَ

وا    ن ســـــــــــــــــــــــُ كـــــــــَ ا فـــــــــتـــــــــَ هـــــــــَ امـــــــــُ يـــــــــَ ر  خـــــــــِ نـــــــــًا َتصـــــــــــــــــــــــِ طـــــــــُ  قـــــــــُ

  
 أَي َدَخلُوا َهَواِدَج ُجلِّلْت بثِيَاِب قُْطٍن.

َي به ُمْستَتَُره في الشََّجرِ  : الِكنَاسُ  ، أَي ُهوَ و ْمِل َحتَّى يَِصلَ  يَْكنِسُ  ألَنَّه وُمْكتَنُّه ، ُسّمِ تين ، ُكنُسٌ  ج إِلى الثََّرى. في الرَّ ،  ُكنَّسٌ و ، بَضمَّ

 كُركَّع.

 ِمن بِالِد َغنِّيٍ ، كذا في ُمْختََصِر الُمْعَجِم. ع : الِكنَاسُ و

 وقال الصاغانيُّ : قال أَبو َحيَّةَ النَُّمْيِرّي :

ا  هـــــــــــَ نـــــــــــَ يـــــــــــح يِن وبــــــــــــَ يـــــــــــح رتحُ   بــــــــــــَ يِن وســـــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــح  َرمـــــــــــَ

يــــــــــــــــ      اسِ َة آرَاِم َعشــــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ يــــــــــــــــمُ  الــــــــــــــــكــــــــــــــــِ  َرمــــــــــــــــِ

  
ْمِل ، وأَنَّ هذا  الِكنَاِس  وَرميُم : اسُم امرأَةٍ ، وزاد في اللَِّسان : قال : أَراَد َعشيَّةَ َرْملِ  ، فلم يَْستَِقْم له الوزُن ، فوَضَع األَْحَجاَر َمْوِضَع الرَّ

، أَيضاً ، حكاه ابُن األَعرابّي ، وأَنشد  الِكناسُ  ، قال : ويُقَال له : (1)بِد هللا بِن ِكالٍب َمْوضٌع في بِالد ع:  الِكنَاِس  الَمْوِضَع يُقَاُل له : َرْملُ 

 وقال َجريٌر : البيَت. قلت :

ِر  لــــــــــــــــَ ا ملَح حتــــــــــــــــُح ِن الــــــــــــــــدِّاَيُر كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ  مــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــِ

    َ اح اسِ بــــــــــــَ نــــــــــــَ َز ِ  الــــــــــــكــــــــــــِ ِح اأَلعــــــــــــح لــــــــــــح َ طــــــــــــَ اح  وبــــــــــــَ

  
َهَرةُ والُمْشتَِري (2) اْلُكنَِّس  اْلَجوارِ  قَاَل الفَّراُء :و  ِهَي الُخنَُّس ؛ ألَنََّها : السَّيَّاَرةُ ، وهي النُُّجوُم الَخْمَسةُ : بَْهَراُم ، وُزَحُل ، وُعَطاِرٌد ، والزُّ

باِء في ، أَي تَْستَتِرُ  في الَمِغيبِ  تَْكنِسُ  ،  أَو ِهَي ُكلُّ النُُّجوِم ، ألَنََّها تَْبُدو لَْيالً وتَْخفَى نَهاراً  .، أَي الَمغَاِر ، ومثلُه قوُل أَبي ُعبَْيَدةَ  الُكنُس كالّظِ

ّجاُج : ً  : أَْن تَغيَب في َمغاِربَِها الّتي تَِغيُب فِيَها ، وقد ُكنُوُسهاو : النُُّجوُم تَْطلُُع جاريَةً ، الُكنَّسُ  قال الزَّ ْت في  : َكنََسْت تَْكنُِس ُكنُوسا استََمرَّ

ى لُكّلِ نَْجِم َحِويٌّ  تَْكنِسُ و في َمَجاِريها فتَْجرى (3)هي النُُّجوُم الّتِي تَْستَتِر  ّم اْنَصَرفَْت راجعَةً ، وقال الليّث :َمجاِريها ث في َمحاِويَها ، فيَتََحوَّ

:  الُكنَّسُ  ْخنَِس في النََّهاِر فال يَُرى. وفي الّصَحاحِ :: ُمقَاُمه في َحويِّه ، وُخنُوُسه : أَن يَ  فُكنُوُسه يَِقُف فيه ويَْستَِديُر ثّم يَْنَصِرُف راِجعاً ،

 في الَمغيِب : أَي تَْستَتُِر ، وقيل : هي الُخنَُّس السَّيّاَرةُ. تَْكنِسُ  الَكَواِكُب ، ألَنََّها

 ، َذَكَره بعُض أَْهِل الغَريِب. الَماَلئَكةُ  : الُكنَّسُ  أَو

ّجاج ، قاَل : ُكنُِسها ، أَي تَْدُخل في تَْكنِسُ  وِظبَاُؤهأَو بَقَُر الَوْحِش ،   .كانَِسةٍ و كانٍِس  : َجْمعُ  الُكنَّسُ و إِذا اْشتَدَّ الَحرُّ ، قالَهُ الزَّ

ّم : القَُماَمةُ  الُكنَاَسةُ و يَْكنُُسه  الَمْوِضعَ  َكنَسَ  ُضه على بْعٍض ، وقدالبَْيِت : ما ُكِسَح منه من التُّراِب فأُْلِقَي بَعْ  ُكنَاَسةُ  ، قال اللِّْحيَانِيُّ : ، بالضَّ

 ً  : َكَسَح القَُماَمةَ عنه. َكْنسا

 ، وهي َمَحلَّةٌ بها. ع بالُكوفَةِ  : الُكنَاَسةُ و

 .ُكنَاسةَ  َسّمْوا قدو

بةٌ ، أَْصلُها :  الَكنَائسُ  ، والَجْمع ُمتَعَبَُّد اليَُهودِ  ، كَسِفينٍَة : الَكنِيَسةُ و  كنشت.، وهي ُمعَرَّ

 ى.، كما هو قوُل الَجْوَهِرّيِ ، وَخطَّأَه الّصاَغانِيُّ ، فقال : هو َسْهٌو منه ، إِنََّما ِهَي لليَُهوِد ، والبِيعَةُ للنََّصارَ  النََّصاَرى هي ُمتَعَبَّدُ  أَو

 ُمْطلَقاً. الُكفّارِ  هي ُمتَعَبَّدُ  أَو

ا يَِلي : الَكنيَسةُ و  .605َحَرسها هللا تَعَالَى ، قاَل الّصاَغانِيُّ : أَْرَسْيُت بها سنة  َزبيدَ  َمْرًسى ببْحِر اليََمِن ِممَّ

 عن أَبِي َعْمٍرو ، كما في العُباب. الَمْرأَةُ الَحْسنَاءُ  : الَكنيَسةُ و

وُم قَديماً. السَّْوَداُء : د ، بِثَْغِر الَمِصيَصةِ  الَكنيَسةُ و  ، نقلَه الّصاَغانِيُّ ، وقال ياقُوٌت : ألَنََّها بُنيَْت بِحَجاَرةٍ ُسوٍد ، بناها الرُّ
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، واثْنَاِن في  الُكنَيَِّسةِ  َسَرُدوَس ، وكومُ  ُكنَيَِّسةُ  : اثْنَان بالغَْربِيَة ، وهما ستَّةٌ بمْصرَ  ، مْنَها : َسْبعَةُ َمَواِضعَ  الَكنيَسةِ  : تَْصغيرُ  الُكنَيَِّسةُ و

 ُكنَيَِّسةُ  ُمبَاَرٍك ، وَواحٌد في األَْسيُوِطيَّة ، وهو ُكنَيَِّسةُ  الغَْيط ، وواحٌد في َحْوف َرْمسيَس ، وهو ُكنَيِّسةُ و عبد الَمِلِك ، ُكنَيِّسةُ  البَُحْيَرة ، وهما :

 طاهٍر.

يِن يُوُسَف بِن أَيُّوَب ، رحَمهُ هللا تَعَالى.فُتوحاِت الَمِلك النّاص قُْرَب َعكَّاَء من *[د]والموِضُع الّسابعُ   ِر َصالحِ الّدِ

__________________ 
 .«الكالب»( عن اللسان وابألصر 1)
 .16( سورة التكوير اآية 2)
(3.  ( يف التهذيب واللسان : تستسر 
 ساقطة من املصرية والكويتية. (*)
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، وهو  َجْرَداُء الشَّعرِ  هي أَو ، يَُشبُِّهها العَرُب بالَمرايَا لَمالَستِها ، قالَه األَْزَهريُّ ، ، أَي َمْلَساُء الباِطن َمْكنُوَسةٌ  ، َمْكنُوَسةٌ  (1) فِْرِسنٌ  يقال :و

ِل.  قريٌب من القَْوِل األَوَّ

ْيتُوِن ، بالكسر : د ِمْكنَاَسةُ و اُكَش أَْربَعَ  بالَمْغِربِ  َعظيمٌ  الزَّ  َعْشَرةَ َمْرَحلَةً نحَو الَمْشِرق ، ومنه إِلى فاَس َمْرَحلَةٌ َواحدةٌ. ، بينَه وبيَن َمرَّ

. : ِحْصٌن باألَْنَدلُِس  ِمْكنَاَسةُ و  ، من أَْعَماِل ماِرَدةَ ، نَقَلَه أَبُو األَْصبَغِ األَْنَدلُسيُّ

ُجُل : اْكتَنَّ واْستَتَر ، تََكنَّسَ و  َدَخَل الَخْيَمةَ.و الرَّ

 ، وهو َمجاٌز ، كأَنَّه أُِخَذ من قوِل لَبيٍد اآلتي ذْكُره قريباً. ْرأَةُ : َدَخلِت الَهْوَدجَ المَ  تَكنََّستِ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .َمَكانِسُ  به ، والَجْمع : ُكنِسَ  : ما اْلِمْكنََسةُ 

 ، وأَْيضاً ُمْلقَى القَُماِم. ُكنِسَ  : ما الُكنَاَسةُ و

. (2) الَمْكنِسُ و بَاِء والبَقَِر تَْستَِكنُّ فيه من الَحّرِ  : َمْوِلُج الَوْحِش ِمن الّظِ

 ، كُطُرقاٍت ، قال : كالُكنَُساتِ  ، ِكنَاٍس  : َجْمعُ  األَْكنَِسةُ و

يَب   اتِ ِإذا  ـــــــــــــــــُ ُنســـــــــــــــــــــــــــــــَ ال   الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ غـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح  انـ

اّل     ُه الـــــــــــــظـــــــــــــِّ تـــــــــــــح بـــــــــــــَ لـــــــــــــَ َت اإِلرَاِن ســـــــــــــــــــــــــــَ (3)حتـــــــــــــَح
 

  
بَاُء والبَقَرُ  تََكنََّستِ و  ، قال لَبِيد : الِكناِس  : َدَخلَْت في اْكتَنََستْ و الّظِ

وا  لـــــــــُ مـــــــــ  وحَم حتـــــــــَ يِّ يــــــــــَ ُن ا ـــــــــَ عـــــــــح َك  ـــــــــُ تـــــــــح  شـــــــــــــــــــــــاقــــــــــَ

وا    ن ســـــــــــــــــــــــُ كـــــــــَ ا فـــــــــتـــــــــَ هـــــــــَ امـــــــــُ يـــــــــَ ر  خـــــــــِ نـــــــــًا َتصـــــــــــــــــــــــِ طـــــــــُ  قـــــــــُ

  
لَْت بِثيَ   اب قُْطٍن.أَي َدَخلُوا َهَواِدَج ُجلِّ

ّم ، أَْنَشد ابُن األَْعَرابّيِ : ُكنُوسٌ  ، وِظبَاءٌ  ِكنَاِسه : الظَّْبُي يَْدُخُل في الكانِسُ و  ، بالضَّ

ًة و  فـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح ا خـــــــــــــــــــِ امـــــــــــــــــــًا هبـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  ِإال  نـ

اًء  و     ــــــــــــــــَ ب وســــــــــــــــــــــــــــــاً ِإال   ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ ن ا كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــب  وِذي

  
 وكذِلَك البَقَُر ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب :

ـــــــــــــــٌ   ي ـــــــــــــــِ ب ـــــــــــــــَ ٌ  ل ـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــَ  خـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــل  داٌر ل

ـــــــــــــ ُ     ـــــــــــــي ا أَن هـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ل ا مـــــــــــــنح َأهـــــــــــــح َ  هبـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ  ل

  

افــــــــــــــــــرُي وِإال  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــُ   عــــــــــــــــــَ  ِإاّل الــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَ

ٌض  وَ     مـــــــــــــــــــــّ لـــــــــــــــــــــَ ٌر مـــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــــَ وسُ بــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــُ

  
يَِب : َمواِضُع التَُّهِم. َمكانِسُ و  الّرِ

َكه ُمْستهِزئاً. َكنَسَ و  أَْنفَه وَكنََص ، إِذا َحرَّ

 في َوْجِه فاُلٍن ، إِذا اْستَْهَزأَ به ، كَكنََص. َكنَسَ و

 : َمْوضٌع ، أَنَشَد سيبََوْيه : الكانِسيَّةٌ و

ُم  هـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــي وَأهـــــــــــــــــح رحَوَة ِإذح َأهـــــــــــــــــح َ
 داٌر ملـــــــــــــــــ

ة    يـــــــــ  اِنســـــــــــــــــــــــِ َزاَل  ابلـــــــــكـــــــــَ َو والـــــــــغـــــــــَ رحعـــــــــَ  الـــــــــلـــــــــهـــــــــح  تــــــــــَ

  
وا بهِ   ، أَي َكَسُحوُهْم ، وهو َمجاٌز. فَكنَُسوُهم مويقال : َمرُّ

 الُحُشوَش. يَْكنُسُ  : َمنْ  الَكنَّاسُ و
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ُد بُن عبد هللا بِن عبد األَْعلَى أَبُو يْحيَى ٌث. ُكنَاَسةَ  ، بالّضّم ، الَمْعُروُف بابن الُكنَاسيُّ  وُمحمَّ  ، ُمَحّدِ

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [كنكس]

ْيُخ َمَشايِخنَا أَْفَضُل ، بكسر الكاِف األُولَى وُسُكوِن الثانيَِة وبَْينَُهَما نوٌن مفتوحةٌ : قبيلَةٌ من البَْربَر ، أَو َمدينَةٌ في بالِدهم ، منها شَ  ِكنَْكسُ 

ُد بُن عبِد  ريَن العاَلَّمةُ أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ ، َحدَّث عن أَبي العَبّاِس أَحمَد بن َعْبِد هللا التِّلْمَسانّيِ وغيِره ، وعنه  الِكنَْكِسيُّ  هللا القَْصِريُّ الُمتَأَّخِ

 أَحَمُد بُن عبد الفَتَّاحِ ، وأَْحَمُد بُن الَحَسن ، وأَحمُد بُن عبد الُمْنِعِم الِمْصِريُّوَن. الشُُّهُب الثَّالثةُ :

ً يَُكو البَعيرُ  كاسَ  : [كوس] ا في َغْيِرها َمَشى َعلَى ثاَلِث قََوائَِم ، وهو ُمعَْرقَبٌ  ، إِذا ُس َكْوسا : هو  فالَكْوسُ  ، هذا في َذواِت األَْربَع ، وأَمَّ

ها الَمْشُي َعلَى رْجٍل َواحَدةٍ ، وقيَل : هو أَْن يَْرفََع البَعيُر إِْحَدى قََوائِمِه َويَْنُزو َعلَى ما بَِقَي ، قالَْت َعْمرَ  ةُ أُخُت العبّاِس بن مْرَداٍس ، وأُمُّ

 الَخْنساُء ، تَْرثِي أَخاَها وتَْذُكُر أَنَّه كاَن يُعَْرقُِب اإِلبَل :

تح  لـــــــــــــــ  ظـــــــــــــــَ وسُ تـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ رٍُع  كـــــــــــــــُ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــَ  َأكـــــــــــــــح

ا    ــــــــــــــَ ــــــــــــــب َر  َخضــــــــــــــــــــــــــــي اَدرحَت ُأخــــــــــــــح اَلٍث وغــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ث

  
__________________ 

 .«فرس»( عن القاموس والتهذيب وابألصر 1)
 ( ضبطت عن اللسان بكسر النون وفتح امليم ا وانظر التعلي  هبامش اللسان.2)
 ( يف اللسان : الطالّ ا ابلطاء املهملة.3)
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بةٌ بالدَِّم  (1)تي َعْرقَبها تَْعنِي القائَمةَ الَّ   .(2)فهي ُمَخضَّ

ً  الَحيَّةُ  كاَستِ و ْت في : تَُكوُس َكْوسا  .(4)، وفي بْعِض نَُسخِ التَّْهذيِب : في َمَساِكَها ، وفي أُْخَرى : في َمكانَِها  (3) َمَكاِسَها تََحوَّ

ً  كاسَ و  ، قاَل الّصاَغانِيُّ : وهذا أَْفَصُح مْن كاَسهُ قاَل أَبو ِحَزاٍم العُْكِليُّ : كأََكاَسهُ إِكاَسةً  ، وقيَل : َكبَّه على َرأِْسه ، َصَرَعهُ  ، إِذا يَُكوُسه فاُلنا

اُء فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا و  ٌة وَجشـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــغـــــــــــَ  مـــــــــــَ

ًر  َأنح     ا حــــــــَ ُرهــــــــَ ٌة َحشــــــــــــــــــــــح رحعــــــــَ اشــــــــــــــــــــــِ يســــــــــــــــــــــَ كــــــــِ  يــــــــُ

  
 الَمْحُشوُر أَي الَمْبِرّي. والَحْشُر : .(5)صيغَةٌ ، أَي ِسَهاٌم. والَجشَّاُء : القَْوُس 

 ، نقلَه الّصاَغانِيُّ ، عن ابِن َعبّاٍد. فاُلنةَ : َطعَنََها في الِجَماعِ  كاسَ و

 في البَْيعِ  الَكْوسُ  في الثََّمِن ، وقيَل : يا فاُلنُ  تَُكْسنِي الَ  ، ومنه قولُُهم : الَوْكُس فيه هوو ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، في البَْيعِ : اتَِّضاُع الثََّمنِ  الَكْوسُ و

 مثْل الَوْكِس ، وهو على َوْزن : ال تَقُْسنِي.

 التَّْهِويِد. : مثْلُ  في السَّْيرِ  الَكْوسُ و

يَاحِ  : الَكْوسُ و وقَوُل   إِذا أَْيَمنُوا فِريحهم األَْزيَُب ، وإِذا َرَجعُوا واْحتََجُزوا فالَكْوُس ، قال :، وفي العُبَاب : َسْفُر الِهْندِ  نَيَِّحةُ األَْزيَِب مَن الّرِ

ه  َكلَمةٌ تُقَاُل عْنَد َخْوِف الغََرِق ، َرْجٌم بالغَْيب الَكْوسَ  إِنّ  اللَّْيثِ  :  الَكْوسُ و : (6)، وَحْدٌس من الَكالِم ، وقوَل ابن ُدَرْيٍد مثُْل قوِل اللَّْيِث ، ونَصُّ

 ُن سيَده :. وقاَل ابالَكْوسَ  يه ، قِيَل : خافُواَكأَنََّها أَْعَجميَّةٌ ، والعََرُب تَكلََّمْت بَها ، وذلَك أَنهُ إِذا أَصاَب النَّاَس َخبٌّ في البَْحِر ، فخافُوا الغََرَق ف

مِّ  الُكوسُ و : َهْيُج البَْحِر وَخبُّهُ وُمقَاَربَةُ الغََرِق ، وقيَل : هو الغََرُق ، وهو َدخيٌل. الَكْوسُ  ٌب. ، ويُقَاُل : ُهوَ  الطَّْبلُ  َغْير ُمْشبَعٍ : بالضَّ  ُمعَرَّ

َي الفَْرَسخُ  ً  قلُت : وبه ُسّمِ  .الُكوس ؛ ألَنَّه غايَةُ ما يُْسَمُع فيه َدقُّ  ُكوسا

 ، وهي فارسيَّةٌ. مع النَّّجاِر يَقيُس بها تَْربيَع الَخَشبِ  تَُكونُ  َخَشبةٌ ُمثَلَّثَةٌ   :(7) الُكوسُ  قال اللَّْيُث :و

 اليََدْيِن. ، وقيل : هو القَصيرُ  ُكوسيَّةٌ  ، فال تََراه إِالّ ُمنَْكساً إِذا َجَرى ، واألُْنثَى من الَخْيِل : القَصيُر الدَّواِرج الُكوِسيُّ و

 : ة. ُكوِسينُ و

سٌ و ْل. حَمار ، وَوِهَم الَجْوَهِريُّ فَضبََطه بقَلَِمه على َمْفعَلٍ  : اسمُ  ، كُمعَظَّمٍ  ُمَكوَّ  ، وإِذا كاَن لُغَةَ ، كما نَقَلَه بعُضهم ، فال يكون َوَهٌم ، فتَأَمَّ

ِة ، ومنه ، وهو قاَساُن الَّذي بِما وراَء النَّْهرِ  ، َكبِيرٌ  : د كاسانُ و صاِحُب البََدائِعِ ، من  الكاسانِيُّ  تقدَّم ِذْكُره ، وَسبََق هناَك أَّن الكاَف لغةُ العَامَّ

ة الَحنَفيَِّة.  أَئمَّ

، وذلك إِذا تَدانَْت أُُصولَُها والتَفّْت فُُروُعها ، وقال  َكْوَساءَ  َجْمع ُكوسٌ  ُمْلتَفَّةٌ كثيَرةُ النَّْبِت ، وِلَماعٌ  : ُمتََراِكَمةٌ  َكْوَساءُ  لُْمعَةٌ  عن ابِن عبّاٍد :و

اِء ، بهذا الَمْعنى ، وقد تَقَدَّم.  وَق بَْعٍض.، بعُضها ف ُمتََراِكَمة ، إِذا كانَتْ  ُكوسٌ  وكذلك ِرَمالٌ  أَبُو بكٍر : لُْمعَةٌ َكْرَساُء ، بالرَّ

 ، قال أَبو ذَُؤْيب : : ع َكْوساءُ و

لـــــــَ   تـــــــح َرتح قــــــــَ اءَ ِإذا ذَكـــــــَ وحســـــــــــــــــــــَ تح  بـــــــكـــــــَ لـــــــَ عـــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــح

هـــــــــــا    وعـــــــــــُ نـــــــــــُ رَاِت َرثٍّ صـــــــــــــــــــــــــُ ِة اأَلخـــــــــــح َواهـــــــــــيـــــــــــَ  كـــــــــــَ

  
 يُريُد بواهيَِة األَْخرات : الَمَزاَدةَ ، َجْمع َخْرٍت ، وهو الثَّْقُب.

 بعَْرقَبتِه. يَُكوسَ  َحَمله على أَن : إِكاسةً  البَعيرَ  أََكاسَ و

َسهُ وَ  ً  هللا َكوَّ  وَجعََل أَْعاَلهُ أَْسفَلَه. قَلَبَهُ  : َكبَّه على َرأْسِه ، وقيَل : تَْكويسا

 وتََراَكم وتََزاحم. لَْحُم الغاُلم : تََراَكبَ  تََكاَوسَ و

 ، هكذا العُْشُب : َكثُر وَكثُفَ و النَّْخُل والشََّجرُ  تََكاَوسَ و
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__________________ 
 .«خضبها»( عن التهذيب واللسان وابألصر 1)
 ( يف التهذيب : ابلدماء.2)
 كاألصر.« مكاسها»وعل  هامشه عن نسخة أخر  « مكاهنا»( يف القاموس : 3)
 كاألصر.« مكاسها»( الذي يف التهذيب املطبوع : 4)
 ا نانة اهلتوف.قوله : القوس ا عبارة التكملة : القوس »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .48/  3( اجلمهرة 6)
 ( ضبطت يف اللسان بفتح الكاف ا ويف التهذيب والتكملة ضبطت ابلضم كما يقتضي سيا  القاموس.7)
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 قا  ُعطَارُد بُن قـُرّاَن : .(1)الحَتف  : يف الّنَسِخ ا ومثحُله يف الُعَباِب ا ويف بع  الن َسِخ 
ر ٌد و  مــــــــــــــــــَ ٌن عــــــــــــــــــَ رَاَن رُكــــــــــــــــــح  ُدويَن مــــــــــــــــــنح جنــــــــــــــــــَح

ِه و     لــــــــــــِ نح َنــــــــــــَح ٌج مــــــــــــِ لــــــــــــِ تــــــــــــَ عــــــــــــح اِوسُ مــــــــــــُ كــــــــــــَ تــــــــــــَ  مــــــــــــُ

  
أَي ُمْلتَّفٍ ُمتََراِكٍب.  «ُمتََكاِوٍس  أَْصَحاَب َشَجرٍ  (2)وكانُوا »في َحِديِث أَْصَحاِب األَْيَكِة : والنَّْبُت : اْلتَفَّ وَسقََط بَْعُضه على بَْعٍض.  تََكاوسَ و

 بالّداِل ، وهو بَمْعنَاه.« ُمتََكاِدٍس »: ويُْرَوى 

ى الفاِضلةَ ، بالضاد  في العَُروِض : أَن تَتَوالَى أَْربَُع َحرَكاٍت بتََركُِّب السَّبَبَْيِن ، كَضَربَني الُمتََكاِوسُ و وَسَمَكٍة ، على مثال : فَعَلَتُْن ، وتَُسمَّ

يها   .(3)، لكثرةِ الَحرَكاِت فيه ، كأَنََّها التَفَّْت  الُمتَكاِوِس  الفَاِصلَةَ الُكْبَرى ُمَشبَّهٌ بالشََّجرِ : الُمْعَجمة ، وبعُضُهم يَُسّمِ

 حبََسهُ. واْرتََكَسهُ ، أَي َعْن حاَجتِهِ  اْكتَاَسهُ  النَّواِدِر : فيو

سَ و ُجُل : تََكوَّ  تَنَكََّس. الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ً  العَقيرُ  كاسَ  إِذا اْنقَلََب ، ومنه : وسُ يَكُ  الرُجلُ  كاسَ   ، إِذا َسقَط على َرأِْسِه. َكْوسا

 ، كَصبُوٍر : األََسُد. الَكُووسُ و

ِد بن الحَسِن بنِ   ، من ُشيُوخِ الطَّبََرانِّيِ. الكاِسيُّ  النََّخِعيُّ  كاٍس  وعليُّ بُن ُمَحمَّ

 اللَّْيُث. ، قالهُ  األََسدِ  : من أَْسَماءِ  الَكْهَمسُ  : [كهمس]

 ، عن ابِن خالََوْيِه. القَبِيُح الَوْجهِ  : الرُجلُ  الَكْهَمسُ و

 ، عِن ابِن َعبّاٍد. العَِظيَمةُ السَّنامِ  الَكْوَماُء ، وهي النّاقَةُ  : الَكْهَمسُ و

َد به َحّماُد بُن يزيدٍ  الِهالِليُّ : َصَحابِيٌّ  َكْهَمسٌ و ْوم ، تَفَرَّ ةَ ، وله ِوفَاَدةٌ ، وَحِديٌث في الصَّ  (4) ، نََزَل البَْصَرةَ ، َرَوى عنه ُمعَاويَةُ بُن قُرَّ

 الِمْنقَريُّ ، عن ُمعَاويَةَ ، عنه ، وَحّماٌد َمْقبُوٌل مشهوٌر.

ْنيَا. بُن الَحَسن التَّميميُّ : من تابعي التّابعينَ  َكْهَمسُ و  ، ويُْعَرُف بالعَابد ، وله ِذْكٌر في كتَاب القَنَاَعة ، البن أَبي الدُّ

  ، وبه تُْعَرُف أَْواَلُده.بِن مالٍك ، ِمن بَنِي تَِميٍم ، فيِهم ِشدَّةٌ ، ويُقَال لَهذا : َربِيعَةُ الُجوعِ  أَبُو َحّيٍ من َربيعَةَ بِن َحْنَظلَةَ  : َكْهَمسٌ و

ْجلَْيِن وَحثَيَانُُهَما. في الَمْشيِ ، كالَحفََداِن ، وهو الَكْهَمَسةُ  َعِن ابِن َعبّاٍد :و  وفي التَّْكملَة : وَحثْيُهما التَُّراَب. تَقَاُرُب ما بَْيَن الّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

َجاِل. الَكْهَمسُ   : القَِصيُر من الّرِ

ئُْب ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. َكْهمسُ الو  : الذِّ

ْدُق. َكْهَمسُ و  بُن الِمْنَهاِل ، عن َسِعيِد بِن أَبِي َعُروبَةَ ، قاَل أَبُو حاتٍم الّراِزيُّ : َمَحلُّه الّصِ

ِريِميُّ ، كاَن مْن ُجْملَِة الَخَواِرجِ مع بِالِل بن ِمْرداٍس ، وكانَت ا َكْهَمسُ و لَخَوارُج َوقَعْت بأَْسلََم بن ُزْرَعةَ الِكاَلبِّيِ ، وهم في بُن َطْلٍق الصَّ

  :أَْربَِعيَن رُجالً ، وهو في أَْلفَْي َرُجٍل ، فاْنَهَزَم إِلى البَْصرةِ ، وفي ذلك أَْنَشَد ِسيبََوْيه ِلَمْوُدوٍد العَْنبَِريّ 

َواِرَس  و  ــــــــــَ مح فـ نــــــــــاهــــــــــُ بــــــــــح ا َحســــــــــــــــــــــــِ نــــــــــ  مــــــــــَ ٍ كــــــــــُ هــــــــــح   كــــــــــَ
ــــــُ     َد مـــــــا مـــــــات عـــــــح ــــــَ وا بـ ــــــُ ي رَاحــــــَ ِر َأعحصــــــــــــــــــــُ هــــــح َن الـــــــد   وا مــــــِ

  
 قلُت : ويُقَاُل : هو للَوِليِد بِن َحنِيفَةَ.

ً  ، وقد ِخالُف الُحْمقِ  : الِخفَّةُ والتََّوقُُّد ، وهو الَكْيسُ  : [كيس]  .َكيِّسٌ و َكْيسٌ  فُهو كاَس كْيسا
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 كما يَأْتِي قَريباً في َكالِم الُمَصنِِّف.« فاْلَكْيَس الَكْيسَ » ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ ، ومنه الَحِديُث : الجَماعُ  : الَكْيسُ و

يبُ  عْنَد قَْومٍ  الَكْيسُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و بُّ ، وهو َغلٌَط. (5) الّطِ  ، وفي بعض النَُّسخِ : الّطِ

__________________ 
 التهذيب واللسان.( وهي عبارة 1)
ومثله يف « . اخل.. . عبارة اللســـــان : ويف حديث قتادة ا ذكر أصـــــحاب األيكة ا فقا  : كانوا.. قوله : وكانوا»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 2)

 النهاية.
 ركات فيه كبهنا التّفت.وهو تواىل فيه أربض متحركات با ساكنا ا شبه بذلك لكثرة ا  .. ( عبارة اللسان : واملتكاوس يف القوايف3)
 «.زيد»ويف املطبوعة الكويتية  ( كذا ابألصر وأسد الغابة. وفيه : محاد بن يزيد بن مسلم املنقري.4)
 الكي  يف وزن الطيب. ونصها : 49/  3واألصر يواف  اجلمهرة « والِطب  »( يف القاموس : 5)
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 ، وأَنشد : (1)عن األَُمِوّيِ  الُجودُ  : الَكْيسُ و

ريحِ  و  ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــز ب ين أُمِّ ال ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح ُ يف ب ي   كــــــــــــــــــــَ
يـــــــــــح ُ     بـــــــــــَ ا غـــــــــــُ بـــــــــــَ اِم مـــــــــــا غـــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــطـــــــــــ  لـــــــــــَ  ال  عـــــــــــَ

  
 أَي من فِْقِهه وفِْطنَته ، ال من رَوايَتِه. «أَبِي ُهرْيرة (2) َكْيِس  هذا منْ »الَحِديُث :  والِفْطنَةُ والِفْقهُ ، ومنه العَْقلُ  : الَكْيسُ و

ً  وقد ، أَي َغلَْبتُه ، َكاَسني فِكْستُه يُقَال : بالِكيَاَسةِ  الغَلَبَةُ  : الَكْيسُ و  .الَكْيِس  : َغلَبَه في كاَسه يَِكيُسه َكْيسا

 ِكْستُكَ  إِنََّما انيتُرأَ »قال له :  وسلمعليههللاصلىالَمْرِوّيِ عن جابِِر بن َعْبِد هللا األَْنَصارّيِ رضَي هللا تَعالَى عنهما ، أَنَّ النبيَّ  في الَحديثِ و

 .بالَكْيِس  وفي النَّهايَِة : بالِكيَاَسةِ  أَي َغلْبتُكَ  «ُخْذ َجَملَك ومالَكَ »ويُْرَوى : « ، لََك الثََّمُن ولََك الَجَملُ  آلُخذ َجَملَكَ 

 من الِمَكاس.« إِنََّما َماَكْستُكَ »ويُْرَوى : 

أَْمٌر  وهو «فإِذا قَِدْمتُم َعلَى أَهاِليُكم»وفي رَوايٍَة أُْخرى :  .«فالَكْيَس الَكْيسَ  فإِذا قَِدْمتَ »ِلجابٍر :  وسلمعليههللاصلىقاَل النَّبيُّ  أَْيضاً : فيهو

والفَْحِص  العَْقِل في اْستْبَرائَِها ، أَي الَكْيِس  أَو نَْهٌي عن الُمبَاَدرةِ إِليه باْستْعَمالِ  ، أَي جاِمعُوُهنَّ َطلَباً للَولَِد ، فَجعََل طلََب الَولِد َعْقالً. بالِجَماعِ 

ً  عن حاِلَها ؛  ، وفي ُمقَابَلَِة النَّْهيِ باألَْمِر ُمنَاَسبَةٌ حَسنةٌ ال تَْخفَى. لئالَّ يَْحِملَه الشَّبُق علَى غْشيَانَِها حائضا

ْهِن ، ، كَجيٍِّد : الظَّريفُ  الَكيِّسُ و  ، قاَل الُحَطْيئَةُ : أَْكيَاسٌ  ج الَخِفيُف الُمتََوقُِّد الذِّ

بــــــــــاً و نــــــــــُ َرًءا جــــــــــُ وا امــــــــــح ٌر المــــــــــُ عحشــــــــــــــــــــــــَ    مــــــــــا مــــــــــَ

اٍس     اسِ يف آِ  ألحِي بـــــــــــــــــِن ِشـــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــَ  أَبكـــــــــــــــــح

  
ً  قال ِسيبََوْيه : َكسَُّروا ولُه ، أَْنَشَده على أَْفعَاٍل ، تَْشبيهاً بفاعٍل ، ويَُدلَُّك على أَنَّه فَْيِعٌل أَنَُّهم قد سلَُّموه ، فلو كاَن فَْعالً لم يَُسلُِّموه ، وق َكيِّسا

 ثَْعلٌَب :

نح  يــــــَ َ فــــــكــــــُ يحســــــــــــــــــــَ  َأكــــــح يــــــهــــــُم  الــــــكــــــَ َت فــــــِ نـــــــح  ِإذا كــــــُ

او     قـــــــَ َت َأمحـــــــحَ نح أَنـــــــح قـــــــَ  فـــــــكـــــــُ مـــــــح َت يف ا ـــــــَ نـــــــح  ِإن كـــــــُ

  
ه. َكْيَسى َما َكسََّره ُهنَا علىإِنَّ  ّدِ َمَكاَن ِضّدِ  لَمَكاِن الَحْمقَى ، أَْجرى الّضِ

 .َكيََسةٌ  : الَكيِِّس  وقاَل اللَّْيُث : َجْمعُ 

هذا  الَكيِِّس  ي أَْنَساِب ابِن الَكْلبِّيِ : أَنَّ ابنَ َمْشُهورةٌ ، هكذا َذَكَره الَحافُِظ ابُن َحَجٍر ، وغيره ، والِّذي قََرأُْت ف النََّمِريُّ ، نَسَّابَةٌ  الَكيِّس َزْيُد بنُ و

زيٌد ، وهو ِمن َولَِد َعْوِف بِن َسْعد بن الَخْزَرجِ ابِن تَْيِم هللا النَِّمِر بِن قاِسٍط ،  الَكيِِّس  ، واْسمُ  الَكيِِّس  هو ُعبَْيُد بُن ماِلِك بِن َشَراِحيَل ابنِ 

 .(3)ْسبَة للتَّْخفيِف والنََّمِريُّ هو بفتح الميِم في النِّ 

ثٌ  َحّساَن بِن َعْبِد هللا اللَّْخِميُّ ، الَكيِِّس  بُن أَبي الَكيِّسُ و . قلُت : َرَوى عن أَبِيِه ، وعنه أَْصبُغ ابُن الفََرجِ. ُمَحّدِ  ، هكذا َسّماه الصاغانِيُّ

 تابعيَّةٌ. بِن َمْسُروحٍ الثَّقَفيَّةُ  بَْكَرةَ نُفَْيعِ  (4) بْنُت أَبِي َكيَِّسةُ و

َها عبُد هللا بِن  ثُمَّ أَْسلَمتْ  ، كانَت تَْحتَه ةَ الَكذَّابِ ُمَسْيِلمَ  َزْوج ، األَْولَى : َزْوَجةُ  بِن ُكرْيٍز العَْبَشميَّةُ  بنُت الحاِرثِ  َكيَِّسةُ و َجَها ابُن َعّمِ فتزوَّ

 عامِر بِن ُكَزْيٍر.

دةٍ  ، َرَوى عنه إِيَاُد بُن لَِقيٍط ، البَّراُء بُن قَْيٍس  َكيَِّسةَ  أَبُوو . أَو هو بالُمْعَجَمِة وُمَوحَّ  ، كما َضبََطه ُمْسِلٌم والدَّاَرقُْطنيُّ

 ، شيٌخ ليُونَُس بِن عبِد األَعلَى ، وَضبََطه الصُّوِريُّ بالفَتْحِ. الُمْقرُئ فبالَكْسِر والسُُّكونِ  ِكيَسةَ  ّما َعِليُّ بنُ أَ و

يبِ  بنُت أَبي َكثيٍر التّابعيَّةُ  َكْيَسةُ و َها ، عن عائشةَ ، في الّطِ هذا :  َكْيَسة ، َعليُّ ابنُ  لسُُّكونِ كالُهَما بالفَتْحِ وا َكْيَسةَ  وَعلَيُّ بنُ  ، َرَوْت عن أُّمِ

ح بالضَّ  ْبَطْيِن الّصاَغاِنيُّ والَحافُِظ هو الُمْقِرُئ الَّذي تَقَدَّم ِذْكُره ، ُضبِط بكسر الكاف وفَتِْحَها ، األَخيُر عن الصُّوِرّيِ ، كما َمرَّ قريباً وَصرَّ

ْل.في التَّْبِصير ، والرُجُل َواحٌد ، فإَِعاَدتُه ثانياً َوهَ   ٌم َمْحٌض ، فتأَمَّ

ً  الَولَدُ  كاسَ  ، بالفَتْح ، وقد الَكْيسُ و ، بالَكْسِر ، الِكيَاَسةُ  الَمْصَدُر :و  .ِكيَاَسةً و يَِكيُس َكْيسا
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ةً : ال يُوَجُد  األَْكَوِس  تَأْنِيثَا (5)، عن ُكَراع ، قاَل ابُن ِسيَده : وِعْنِدي أَنَّهما  الَكيَِّسةِ  بالّضّم : َجَماَعةُ  الُكوَسىو ، بالَكْسر ، الِكيسىو ، وقال َمرَّ

 إِالَّ ِضيقَى وُضوقَى : َجْمع (5)على ِمثَاِلهما 

__________________ 
 .«اآمدي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
ذا من كي  اخل ويف رواية أخر  بكســر الكاف ا ذكرها يف اللســان : هذا من كي  أيب هريرة : أي مما قوله : ه»( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

 .«عنده من العلم املقتىن يف قلبه ا كما يقتىن املا  يف الكي  اه
 .580( انظر مجهرة ابن الكليب : نسب النمر بن قاسرت ص 3)
 وما أثبت عن القاموس.« نبت ابن بكرة»( ابألصر 4)
 .«. مثاهلا.. أهنا»يف اللسان : ( 5)
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يَِّقٍة ا وطُوَب : مَجحض طَيَِّبٍة ا ومل يـَُقوُلوا : ِطيَّب ا قاَ  :  وِعنحِدي َأن  ذِلَك  حنيُث األَفـحَعِر. وقا  الل يحُث : ويـَُقاُ  : هذا ضــــــــــَ
َي ُ   ًة.النَِّساُء خاص  :  الُكوِسي اتُ و  ا الُكوسُ  ا وُهن   الُكوَس  ا وهيَ  اأَلكح

اءِ  ِكيَسةَ  عليُّ بنُ و تَْيِن ، وهذا من الُمَصنِّف َغِريٌب ، وَوْهٌم على َوَهٍم. ، بالَكْسِر : ِمن القُرَّ  ، هذا ُهَو الُمْقِرُئ الَِّذي َذكره َمرَّ

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد لَضْمرةَ بِن َضْمَرةَ بِن جابِر بِن قََطن : اسٌم للغَْدرِ  ، بالفَتْحِ : َكْيَسانُ  من الَمَجاِز :و

ُم  هـــــــــــُ نـــــــــــح َك مـــــــــــِ ٍد وأُمـــــــــــ  عـــــــــــح َت يف ســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــح  ِإذا كـــــــــــُ

دِ     عــــــــح َك مــــــــنح ســــــــــــــــــــــَ ُررحَ  خــــــــالــــــــُ غــــــــح ــــــــَ ــــــــبــــــــًا فــــــــاَل يـ رِي  غــــــــَ

  

وحا   انَ ِإذا مـــــــــا َدعـــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــَ مح   كـــــــــَ وهلـــــــــُُ هـــــــــُ تح كـــــــــُ  كـــــــــانـــــــــَ

عــــــــَ  مــــــــنح     ِر َأســــــــــــــــــــــح دح رحدِ ِإىل الــــــــغــــــــَ ُ
م املــــــــ اهبــــــــِِ بــــــــَ  شــــــــــــــــــــــَ

  
 .َكْيَسانَ  يُْكنَى أَباوَذَكَر ابُن ُدَرْيٍد أَنَّ هذا ِللنَِّمر بن تَْولٍَب ، في بَني َسْعٍد ، وهم أَْخَوالُه وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : الغَْدُر 

 .الَكْيِس  وقال ُكَراع : هي َطائيَّةٌ قال : وكلُّ هذا من

ْختِيَانِيّ  أَبُو تَِميَمةَ  َكْيَسانَ  ، وُكْنيَةُ  َواِلُد أَيُّوبَ  : َكْيَسانُ و ُث المْشُهوُر ، وأَبوه تَابِِعيُّ ، وقد تقدَّم ِذْكُره في  الّسِ  .«سخت»الُمَحّدِ

افَِضِة. ِمن الّطائِفَةُ الَمْشُهوَرةُ  الَكْيَسانِيَّةُ  الَمْنُسوِب إِليه الثَّقَفّيِ  لَقَُب الُمْختَاِر بِن أَبي ُعبْيدٍ  : َكْيَسانُ و  الرَّ

ْكبَةِ  َكْيَسانَ  أُمُّ و ُد في الَكاِمِل. : لَقٌَب للرُّ  ، بلُغَِة األَْزِد ، الُمبَّرِ

ر اإِلْنَساِن بَظْهِر القََدمِ  : اسمٌ  َكْيَسانَ  أُمُّ و ْرِب علَى ُمَؤخَّ  ، وهو من ذلَك. للضَّ

 والدَّنَانِيِر والدُّّرِ والياقُوِت ، قال الّشاِعُر : للدَّراِهمِ  ، من األَْوِعيَِة : ِوَعاٌء َمْعُروٌف ، يكونُ  ، بالَكْسرِ  الِكيسُ و

ٌة  ــــــــــــــــــــــــَ وت ــــــــــــــــــــــــُ اُء ايق فــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــــــــــذ  ا ال  ِإلــــــــــــــــــــــــ َ

نح      تح مــــــــــــــــِ رِجــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ ِ ُأخــــــــــــــــح قــــــــــــــــانِ  كــــــــــــــــِ  ِدهــــــــــــــــح

  
ها ، ألَنَّهُ يَْجَمعَُها  نَبٍَة.، َعلَى مثَاِل عِ  ِكيََسةٌ و أَْكيَاسٌ  ج َويُضمُّ

 .بالِكيس ، ِلَما يَُكوُن فيه الَولَُد ، على التَّْشبِيه المِشيَمةُ  : الِكيسُ  من الَمَجاِز :و

ً  اإِلْنَساُن : َولََد َولَداً  أَكاسَ  القَطَّاعِ : (1)، وقال نَْصُر بُن  َكْيَسى : ُوِلَدْت له أَوالدٌ  أَكاسَ و الرُجلُ  أَْكيَسَ و  . وفي األَساِس :أَْكيَسَ  ، وكذلكَ  َكيِّسا

 .ُمِكيَسةٌ  ، زاَد غيُره : فهي أَْكيَاٍس  : جاَءْت بأَْوالدٍ  (2) أَكاَستْ 

ً و ً  َجعَلَه : َكيََّسهُ تَْكيِيسا باً. كيِّسا  ُمؤّدِ

ُجُل : تََكيَّسَ و فَ  الرَّ  .الَكْيسَ  وأَْظَهر تََظرَّ

 : َغلَبَهُ. فََكاَسهُ  ، الَكْيِس  َغالَبَهُ في : َكايََسهُ ُمَكايََسةً و

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

ٌ  َكيِّسُ  رُجلٌ   : َحَسنَةُ األَدِب. َكيَِّسةٌ  الِفْعِل ، أَي َحَسنُهُ ، وامرأَة

ّمِ : الُكوَسىو يَرافِّيِ ، أَدخلُوا الواَو على الياِء ، كما أَْدَخلُوا اليَاَء كثيراً على الواو ، (3) الَكْيسُ  ، بالضَّ  قال الّشاعر : ، عن الّسِ

رِي  نــــــــــــــًا كــــــــــــــان َدهــــــــــــــح بــــــــــــــح ا أَدحرِي َأجــــــــــــــُ مــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

وســـــــــــــــــــــــــــَ أَم     ِرمُي  الـــــــــــــكـــــــــــــُ د  الـــــــــــــغـــــــــــــَ (4)ِإذا جـــــــــــــَ
 

  
 في ِرواية : عنههللارضي، أَي معروٌف بالعَْقِل ، ومنه قوُل سيِِّدنا علّيٍ  َكيِّسٌ  ، كُمعَظٍَّم : ُمَكيَّسٌ  ورُجٌل :
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راين   ـــــــــــــــا تـــــــــــــــَ يِّســـــــــــــــــــــــــــــاً أَم ا كـــــــــــــــَ ي ســـــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ   مـــــــــــــــُ
ا    ي ســـــــــــــــــــــــــــــَ ٍض خمـــــــــــــــَُ َد انفـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ُت بـ يـــــــــــــــح نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  بـ

  
 ٌ  ، وهي ضدُّ الِمْحماِق. األَْكيَاسَ  : تَِلدُ  ِمْكيَاسٌ  واْمَرأَة

احُب اللَِّساِن الرُجُل الرُجَل ، إِذا أََخَذ بناِصيَتِه ، هنا َذَكَره ص أََكاسَ  ، أَي أَْعقَُل وقال ابُن بُُزْرج :« أَْكيَسُ  وأَيُّ الُمْؤِمنِين»: العَاقُِل.  الَكيِّسُ و

 ، وهو بالواِوّيِ أَْشبَهُ.

 : َطلَُب الَولَِد. الَكْيسُ و

 : ُجلُوٌد ُحْمٌر لْيَسْت بقََرِظيٍَّة. الَكْيَسانِيَّةُ و

ْفِق فيها ، وقد الَكْيسُ و  .ِكيَاسٌ  (5)ونِْسَوةٌ  .. تَكايَسَ و تََكيَّسو ، يَكيسُ  فيه كاسَ  في األُُمور : يَْجِري َمْجَرى الّرِ

__________________ 
 ( كذا ابألصر.1)
(2.  ( يف األساس : وأكيستح وأكاستح
 .«الكيس »( عن اللسان وابألصر 3)
 ( يف التهذيب : العزمي ا ابلزاي.4)
 ( يف األساس : وامرأة كّيسة ا ونساء كياس.5)
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. كايَْستُهو َمْخَشريُّ  في البَْيعِ ألَْغبِنَه ، نقلَه الزَّ

 ، أَي َظِريفَةً ، وهو َمجاٌز. َكيََّسةً  اً وبَنَى دار

 .«ِمْن قِشَّةَ  أَْكيَسُ »وفي الَمثَِل : 

 .. ، كما في األَساِس « التُّقَى ، وأَْحَمق الُحْمِق الفُُجورُ  الَكْيِس  (1) أَْكيَس وِمن الَمَجاز :

ً و  ه ابُن القَّطاعِ.، بَمْعنَى َغلََب ، نَقَلَ  َكاسَ  ، من َحّد فَِرَح ، لغةٌ في َكيَِس َكيَسا

د بِن عبِد الّرْحمِن بن يَِزيَد النََّخِعّي ؛ لعبَاَدتِه وإِْقبَالِه على أُُموِر اآلخَرةِ. الَكيِّسُ و  : لَقَُب ُمَحمَّ

 .، لَجْوَدةِ ِشْعِره الَكيِّسَ  والنَِّمُر بُن تَْولَب : كاَن أَبُو َعْمِرو بُن العاَلِء َرِحَمهُ هللا تَعَالَى يُلَقِّبُه

 بنُت عبد الَحِميِد بِن عامِر بِن ُكَرْيٍز ، لها ِذْكٌر. َكيَِّسةُ و

ون فيَها بأَْسَماٍء ، يَقُولُون :  في ِكْسفٍَة. ِكيسٌ  وقال الّصاَغانِيُّ : لُْعبَةٌ للعََرِب يَُسمُّ

 فصر الالم
 مض السا

 : * ِمّما يُْستَْدَرك عليه : [ألس]

 : َوَسُخ األَْظفَاِر. اللَُّؤوسُ 

ً  وقالُوا : لو َسأَلتُه  َء ، عن ُكَراع ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ وأَْوَرَده صاِحُب اللَّساِن.ما أَْعَطانِي ، وهو ال شي لَُؤوسا

ً  ، الثَّْوَب ، كَسِمعَ  لَبِسَ  : [لبس]  ْيَك ثَْوبََك.َعلَ  اْلبَسْ  إِيّاه ، ويُقَال : أَْلبََسهو ، ، بالّضمّ  يَْلبََسه لُْبسا

 تََمتََّع بها َزماناً. إِذا اْمَرأَةً  لَبِسَ  مَن الَمجاز :و

ً  لَبِسَ  من الَمَجاز :و  ، قال النّابِغَةُ الَجْعِديُّ : تََملَّى بِِهْم َدْهراً  ، إِذا قَْوما

تُ  ِبســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــَ مح  ل هـــــــــــــُ ـــــــــــــُ تـ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ نـ ـــــــــــــح  أاَنســـــــــــــــــــــــــــًا فـــــــــــــبَفـ

او     َد أانٍس أانســـــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ُت بـ يـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح  أَفـ

  

مح  هـــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح َا أَفـ لـــــــــــــــــِ َة َأهـــــــــــــــــح اَلثـــــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــــَ

او     ذســــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
َو امل  كــــــــــــــــاَن اإِللــــــــــــــــُه هــــــــــــــــُ

  
 كانَْت َمعَهُ َشبَابَهُ ُكلَّه. ، إِذا فاُلنَةَ ُعُمَرهُ  لَبِس ِمن الَمَجاز :و

،  يُْلبَسُ  ِمْنبٍَر ما ، ِمثالُ  (2) الِمْلبَسُ و كَمْقعَدٍ  الَمْلبَسُ و ، ، بالَكْسر اللِّْبسُ و ، كَصبُوٍر ، اللَّبُوسُ و ، بالَكْسِر ، وإِنََّما أَْطلَقه لُشْهرتِه ، اللِّبَاسُ و

يِت علَى ّكِ ُق : اللَّبُوِس  األَخيُر ، كما يُقال : ِمئَْزٌر وِإزاٌر ، وِمْلَحٌف وِلَحاٌف. وأَْنَشَد ابُن الّسِ  ِلبَْيَهٍس الفَزاِرّيِ وكاَن يَُحمَّ

بــــــــــــَ ح  ٍة  الــــــــــــح رِّ حــــــــــــالــــــــــــَ كــــــــــــُ الــــــــــــِ هــــــــــــَ وســــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــُ   لــــــــــــَ
ا    هـــــــــــَ وســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ ا ا ب هـــــــــــا وِإمـــــــــــ  ـــــــــــمـــــــــــَ ي عـــــــــــِ ـــــــــــَ ا ن  ِإمـــــــــــ 

  
ْمحاقُ  اللِّْبسُ  ِمن الَمَجاِز :و ْمحاقُ  ، بالكسِر : الّسِ ، بالّضّم ، هكذا  اللُّْبسُ  العَْظِم. وفي كتاِب الّصاَغانِّيِ : ِلْبسُ  ، عن ابن َعبّاٍد ، يقَال : الّسِ

 َضبََطه بالقَلَِم.

ْمَحاُق :يوَجُد في بَْعِض النَُّسخِ و ، فَظنَّهُ النّاِسُخ من أَْصِل الِكتَاِب ،  هَو ُجلَْيَدةٌ َرقِيقَةٌ تكوُن بَْيَن الِجْلِد واللَّْحمِ  بَخّطِ الُمَصنِّف ِعْنَد قوِله الّسِ

 اإِلحالَةُ واالكتفاُء بالغَِريب.فأَْلَحقَه به ، والّصواُب إِْسقَاُطه ، لَكْونِه تَْطِويالً ، وليَس من عاَدتِه في ِمثِْل هذه الَمَواضِع إِالّ 

، قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر ، يِصُف فََرساً  ِلْبَسه الَهْوَدجِ ، يُقَال : َكَشْفُت عن الَهْوَدجِ  ِلْبسُ  ، وكذا اللِّبَاِس  ، وهو ما َعلَْيها من الَكْعبَِة : ِكْسوتَُها ِلْبسُ و

 َخَدَمتْه َجواِري الَحّيِ :
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ن  فــــــح ا َكشــــــــــــــــــــَ مـــــــ  ــــــَ ــــــح فــــــل ب ــــــِّ ــــــل ُه   َ ال نـــــــَ حــــــح ه َمســــــــــــــــــــَ نـــــــح  عــــــَ

ا    َوِشــــــــــــــ َ اًل مــــــــــــــُ يــــــــــــــح ٍر زاَن غــــــــــــــَ فــــــــــــــح راِف طــــــــــــــَ  أَبطــــــــــــــح

  
ْبَسةُ و ْبَستَْينِ  نََهى َعن»الَحديُث :  ومنه اللُّْبِس  حالَةٌ من حاالتِ  ، بالَكْسِر : اللِّ ّم على الَمْصَدِر ، قال  «اللِّ أَي الحالتَْين والَهْيئَتَْيِن ، ويُْرَوى بالضَّ

 األَثيِر : واألَّوُل الَوْجهُ.ابُن 

ْبَسةُ و  .كاللَّْبِس  َضْرٌب مَن الثِّيَاِب ، : اللِّ

 ، أَي ُشْبَهةٌ ، ليس بَواِضحِ. لُْبَسةٌ  ويقَال : في َحِديثهِ  بالضّمِ : الشُّْبَهةُ  اللُّْبَسةُ  عن ابن َعبّاٍد :و

__________________ 
 «.يف ا ديث : إن أكي  الكي  اخل أكي  الكي  اخل عبارة األساس :قوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( من قا  امللب  بفتح امليم أراد ثوب اللب  ا كما قا  امر  القي  :2)

ـــــــــــــــوة  ـــــــــــــــمـــــــــــــــرء قـــــــــــــــن ـــــــــــــــل ـــــــــــــــعـــــــــــــــدم ل ـــــــــــــــعـــــــــــــــد ال  أال إن ب

 بــــــــــــعــــــــــــد املشـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــب طــــــــــــو  عــــــــــــمــــــــــــر ومــــــــــــلــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــاو    

  

 ومن قا  امللب  بكسر امليم أراد اللباس بعينه.
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ْوَجةُ  ، اللِّبَاسُ  الَمَجاز :من و ْوُج والزَّ أَي  (1) (هَلُنَّ ) ِلباسٌ  (َلُكْم َوأَنْ ُتمْ ) ِلباسٌ  (ُهنَّ )لآلَخِر ، قال هللا تَعَالَى :  ِلبَاسٌ  ، ُكلٌّ منهما كِكتَاب : الزَّ

اُج : ويقَال : إِن الَمْعنَى : تُعَانِقُونَُهنَّ ويعَانِْقنَُكْم. وقِيَل : ُكلُّ فَريٍق منكم يَْسُكن إِلى صاحِ  اللِّبَاِس  ِمثْلُ  جَّ ، كما قال تعالى  ياَُلبُِسهو بهِ ، وقاَل الزَّ

ي الَمْرأَةَ  (2) (َوَجَعَل ِمْنها َزْوَجها لَِيْسُكَن ِإَلْيها):  ً  والعرُب تَُسّمِ   ، قال الَجْعِديُّ يِصُف امرأَةً :وإِزاراً  ِلبَاسا

ُه  فـــــــــــــَ طـــــــــــــح ىَن عـــــــــــــِ يـــــــــــــُض ثـــــــــــــَ جـــــــــــــِ  ِإَذا مـــــــــــــا الضـــــــــــــــــــــــــــ 

ِه     ــــــــــح ي لــــــــــَ تح عــــــــــَ ــــــــــَ تح فــــــــــكــــــــــان ــــــــــ  ن ــــــــــَ ث ــــــــــَ اتـ اســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ب ــــــــــِ  ل

  
 االْختِالُط واالْجتَِماُع. ، أَي الُماَلبََسةِ  ، من اللِّبَاسُ  قاَل ابُن َعَرفَةَ :و

يُّ ، اإِليمانُ  قيل : هو (3) (ْْي  ذِلَك خَ ) التَّْقوى ِلباسُ وَ  من الَمَجاِز قولُه تعالَى :و ً  الحيَاءَ  لبِسَ  ، وقد أَو الَحيَاءُ  ، قالَه السُّّدِ ، إِذا  (4) ِلبَاسا

 (أَنْ َزْلنا َعَلْيُكمْ )، وهو َستُْر الُمتَِّقين ، وإِليه يُْلِمُح قولُه تَعالَى :  أَو َستُْر العَْوَرةِ  هو العََمُل الصالُح ،: اْستَتَر به ، نقلَه ابُن القَطاع ، وقيل 

 ً فَتَأَمْل.  َستُْر العَْوَرةِ ، وما زاَد فتََحسٌُّن وتََزيٌُّن ، إِالّ َما َكاَن ِلَدْفع َحّرٍ وبَْردٍ  اللِّبَاِس  فيَُدلُّ َعلَى أَّن ُجلَّ الَمْقِصِد منِ  (يُواِري َسْوآِتُكمْ ) ِلباسا

 وقِيَل : هو الغَِليُظ الَخِشُن القَِصيُر.

، أَي  ولَّما بَلَغ بِِهُم الُجوُع الغَايَةَ  أَي جاُعوا حتَّى أََكلُوا الَوبََر بالدَّم ، وهو الِعْلِهُز ، (5) (َواخْلَْوفِ ) اْلُجوعِ  ِلباسَ  فَأَذاقََها هللاُ  قولُه تَعالَى :و

 على اَلبِِسه. َمثاَلً الْشتَِماِله ، أَي ِلَما نالَُهم من ذلك ، اللِّباسَ  َضَرب لَه ْعَدهاالحالةَ الّتِي ال َغايَةَ بَ 

الُح. ُمَذكٌَّر فإِْن َذَهْبَت به إِلى اللَّبُوسُ و ْرع ، كَصبُوٍر : الثِّيَاُب والّسِ َعةَ )أَنَّثَْت ، وقاَل هللا تَعَالى :  الّدِ قالوا :  (6) (َلُكمْ ) لَبُوٍس  (َوَعلَّْمناُه َصن ْ

ْرعُ  ُكوب ِلما يُْرَكُب. تُْلبَسُ  هي الّدِ . لَبِيسٌ  ، وُمالَءةٌ  لَبِيسٌ  ثَْوبٌ : ، يقال  فأَْخلَقَ  لُْبُسهُ  الثَّْوُب قد أُْكثِرَ  ، كأَِميٍر : اللَّبيسُ و في الُحُروِب ، كالرَّ

 بغير هاء.

 وِمثٌْل. وقاَل أَبو ماِلٍك : هو من الُمالبََسِة ، وهي الُمَخالََطةُ. ، أَي نَِظيرٌ  لَبِيسٌ  (7) ليَس لَه يُقَال : اْلِمثلُ  : اللَّبِيسُ و

 ، وكذلَك َرْبَساُء ، وقد تقدَّم. : ُمْنَكَرةٌ  (8) لَْبَساءُ  َداِهيَةٌ و

كةً : بَْقلَةٌ  اللَّبََسةُ و  البُقُوِل ، ولم أَْسَمْع بها لغَْيِر اللَّْيِث.في  اللَّبََسةَ  ، قاله اللَّْيُث ، وقال األَزهريُّ : ال أَْعِرفُ  ، ُمَحرَّ

ً  إِنَّ فِيه يُقَال :و َدةِ ، ويقال : ِكبٌَر ، بكسٍر ففتح. ما بِه ِكْبرٌ  ُمْستَْمتَعاً ، وقاَل أَبُو َزْيٍد : أَي ، كَمْقعٍَد ، أَي لََمْلبَسا  ، بكسر الكاف وسكون الُمَوحَّ

، نُِقَل الثَّالثَةُ عِن ابِن  كَمْقعٍَد وِمْنبٍَر وُمْفِلٍس  ، المْلبِس  إِذا َسأَْلتَه عن أَمٍر فلم يُبَيِّْنهُ لك ، ويُْرَوى : ثَْوبُ  بَِس الَملْ  أَْعرَض ثَْوبُ  من أَْمثَاِلهم :و

َِّهُمه اتََّسعَْت قِْرفَتُه. أَي َمثٌَل يُْضَرُب ِلَمن األَْعَرابّيِ ، وقال : هو  فيما َسَرقه ، هذا نَصُّ األَْزَهِرّي ، ونَصُّ التَّْكِملة : فيما قال. َكثَُر َمْن يَت

ً  ، من َحّدِ َضَربَ  يَْلبُِسهُ  عليِه األَْمرَ  لَبَسَ و  (َعَلْيِهْم ما) لَلَبَْسنا (وَ ): ، أَي َخلََط بَْعُضه ببْعٍض ، ومنه قولُه تعالَى  َخلََطهُ  ، بالفَتْحِ ، أَي لَْبسا

أَي ال  (10) (احْلَقَّ اِبْلباِطلِ ) تَْلبُِسوا (َوال)أَي َشبَّْهنَا عليِهم ، وأَْضلَْلنَاهم كما َضلُّوا ، وقال ابُن عرفَةَ في تَْفسير قَولِه تَعالَى :  (9) يَْلبُِسونَ 

 يَْلبُِسوا (َوَلَْ )وقوله جّل ِذْكُره  .(12)ال َخْلَط اتَّفَاٍق أَي يَْخِلَط أَْمَرُكم َخْلَط اْضِطراٍب  (11) (ِشَيعاً ) يَْلبَِسُكمْ  (َأوْ )تَْخِلُطوه به ، وقوله تعالى : 

ً  علَى نَْفِسه لَبَسَ  َمنْ »وفيه أَْيضاً : « َعلَْيِه َصالتَه فَلَبسَ » في الحديث :وأَي لم يَْخِلُطوه بِشْرٍك ،  (13) (ِإمياََّنُْم ِبظُْلم  )  .«لَْبسا

األَْمَر معناه َخلََطه أَو  لَبَسَ  األَْمَر ، كَضَرَب ، فقال : لَّما كانَ  لَبَسَ و الثْوَب ، كَسِمَع ، لَبِسَ  الرْوِض منَاسبَةَ ونَقَل شيُخنَا عن السَُّهْيلّيِ في 

ا كان  لَبِس َستََره ، جاء بَوْزِنه ، ولَمَّ

__________________ 
 .187( سورة البقرة اآية 1)



8061 

 

 .189( سورة األعراف اآية 2)
 .26األعراف اآية ( سورة 3)
 .. «لبيساً »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .112( سورة النحر اآية 5)
 .80( سورة األنبياء اآية 6)
 ( يف التهذيب والتكملة : لي  لفالٍن لبيٌ .7)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : لبساء أي منكرة.8)
 .9( سورة األنعام اآية 9)
 .42اآية ( سورة البقرة 10)
 .65( سورة األنعام اآية 11)
 .«نفا »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 12)
 .85( سورة األنعام اآية 13)
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 الثِّياَب يـَرحِجُض ِإىل معحىَن كِسيُت ويف ُمَقابلة َعرِيُت ا جاَء بَوزحنِه ا وهي َلِطيَفٌة.
ةُ : األَْرُض التي أَْلبسَ  ، يُقَال : : َغطَّاه أَْلبََسهو ِحَجاَرةٌ ُسوٌد ، قال أَبو َعْمٍرو : يُقَال  (1) أَْلبََستَْها السَّماَء السَّحاُب ، إِذا َغّطاها ، ويُقَال : الَحرَّ

 السَماَء السَحاُب. لَبِسَ  اللْيُل ، وال لَبَِسنا السَّماَء السَّحاُب ، وال يُكوُن : أَْلبَسَ و اللَّْيُل ، أَْلبََسنَا ، كقولهم : أَْلبََسه ِء إِذا َغّطاه ُكلَّهُ :للشيْ 

 .أَْلبَسَ و أَْمُره اْلتَبَسَ  ، وقد ُمْشتَبِهٌ  ، أَي ُمْلتَِبسٌ و كُمْحِسٍن ، ُمْلبسٌ  أَْمرٌ و

 الُجْعِفّي : (2)، ُمَشدٌَّد للمبَالَغَِة ، قال األَْسعَُر  : التَّْخِليطُ  التْلبِيسُ و

ـــــــــــٍة و  ـــــــــــب ي ـــــــــــِ ت اكـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــُ ت ب ســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــ ل ت كـــــــــــَ ـــــــــــِ ٍة ب ـــــــــــَ ـــــــــــب  ي

ا    نـــــــــــَ ُر والـــــــــــقـــــــــــَ افـــــــــــِ غـــــــــــَ َ
و ُر واملـــــــــــ نـــــــــــَ ا الســـــــــــــــــــــــــ   فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــَ

  
 التَّْدِليِس. : ِشْبهُ  التَّْلبِيسُ و

َي به. اللُّْبِس  كثِيرُ  ، أَو اللِّباِس  ، كَشدَّاٍد : َكثِيرُ  لَبَّاسٌ  رجلٌ  يُقَال :و ِة. ُملَبِّسٌ  وال تَقُْل : ، وقد ُسّمِ ٍث ، فإِنهُ لُغَةٌ العَامَّ  ، كمَحّدِ

ْنيَا. «ءٍ مْنَها بَِشيْ  يَتَلَبَّسْ  َذَهَب ولم»في الحديث : و،  : اْختَلَطَ  (3) باألَْمِر والثْوبِ  تَلَبَّسو  يَْعنِي ِمن الدُّ

 في األَْمِر : اْختَلَط وتَعَلََّق ، وأَنَشَد أَبو َحنيفةَ : تَلَبَّسَ  ويُقَال أَيضاً :

بــــــــــــ  َ تـــــــــــــَ  ي  لــــــــــــَ مــــــــــــِ ي و ــــــــــــَح َدمــــــــــــِ هــــــــــــا بــــــــــــِ بــــــــــــ   حــــــــــــُ

بـــــــــــــ  َ     لـــــــــــــَ ا ِ  تــــــــــــــَ روِع ضـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــُ ٍة بـــــــــــــِ فـــــــــــــَ طـــــــــــــح  عـــــــــــــِ

  
 أَي ال يَْلَزُق به ؛ ِلنَظافَِة أَْكِله. «بيَِده َطعَامٌ  يَتَلَبَّسُ  فيأُْكُل فَما»الحديث :  ، ومنه الطعَاُم باليَِد : التََزقَ  تَلَبَّسَ و

 َخالََطهُ. ، أَي األَْمَر ، إِذا البََسهو

ً  البَسَ و  باِطنَهَ. ِدْخلَتَه : َعَرفَ  َحتَّى فاُلنا

من قَْوِلك  في َعْقِلي ، أَي ُخولْطتُ ،  «بِي التُبِس فَِخْفُت أَن يَُكوَن قد فََجاَء الَملَُك فَشقَّ َعْن قَْلبه ، قاَل :»في الَمْولِد ، والَمْبعَِث :  في الَحِديثِ و

 ، ويقَاُل للَمْجنُون ُمَخالٌَط. أَي اْختِالطٌ  لَْبسٌ  َرأْيه: في 

 عليه األَْمُر ، أَي اْختَلَط واْشتَبَه. التَبَسَ و

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

ً و َحَسٍن ، تَلَبََّس بِِلباٍس   بَِهيَّةٌ. َماَلبِسُ  َحَسناً وعليه ِلبَاسا

تَْيِن : َجْمعُ  اللُّبُسُ و  قال الُكَمْيُت يَِصُف الثَّْوَر والِكالَب : لَبَائِسُ  ، وَجْمعُها لَبِيسٌ  ، وَمَزاَدةٌ  لَبِيسٌ  اُل : ِمْلَحفَةٌ ، يُقَ  لَبِيس ، بضمَّ

ا  ىت  كــــــــــــَبلــــــــــــ  ِن حــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــطــــــــــــ  َدهــــــــــــا ابل هــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

زَاَد    
َ
ِه املــــــــــ يــــــــــح قـــــــــــَ اَيشــــــــــــــــــــــــُ   بــــــــــَروح اِئســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ  (4) الــــــــــلــــــــــ 

  
 أَْطَوُع للشَّّقِ والَخْرِق.يعني الّتي استُْعِملَْت حتَّى أَْخلَقَْت ، فهو 

 الَخلَِق ، قال : الَمْلبُوِس  : َخلٌَق ، على التْشبِيِه بالثَّْوبِ  لَبِيسٌ  ودارٌ 

  ٌ ـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــَ  خـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــ ٌ داٌر ل ي ـــــــــــــــِ ب ـــــــــــــــَ   ل
ـــــــــــــ ُ     ي ـــــــــــــِ ا أَن هـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ل نح َأهـــــــــــــح ا مـــــــــــــِ َ  هبـــــــــــــَِ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ  ل

  
 : مْستَْعَمٌل ، عن أَبِي َحنيفَةَ. لبِيس وَحْبلٌ 

 ، حكاه سيبويَه. اٍس ِلبَ  : ذو لَبِيسٌ  َرُجلٌ وَ 

 .اللِّبَاِس  : َكثيرُ  لَبُوسٌ  ورُجلٌ 

 َواحَدةً. لَْبَسةً  الثْوبَ  لَبِْستُ و
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تُهُ. ِلبَاسُ و  النَّْوِر : أَِكمَّ

 ٍء : غَشاُؤه.ُكّلِ شيْ  ِلبَاسُ و

 .تَلَبَّسَ و بهِ  اْلتَبَسَ و واَلبََس َعَمله

 .(5)، بالّضّمِ ، أَي ُشْبَهةٌ  لُْبسٌ  وفي أَْمِره

 ، أَي ُمْستَْمتٌَع ، وهو َمَجاٌز. َمْلبَسٌ  وفي فاُلنٍ 

 ، بكسرهما ، أَي لَئِيٌم. ِلْبسٌ  وفاُلٌن ِجْبسٌ 

__________________ 
 ( التهذيب واللسان : لبستها.1)
 ابلشا خطب.« األشعر»( ابألصر 2)
 ومثله يف اللسان.« وابلثوب»( يف القاموس : 3)
 أنشده يف األساس :»املصرية : ( هبامش املطبوعة 4)

عـــــــــــــــهـــــــــــــــا ابلـــــــــــــــطـــــــــــــــعـــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــزرًا كـــــــــــــــبلــــــــــــــا   تـــــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــّ

ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــبــــــــــــــــــائســـــــــــــــــــــــــــــــا      ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــّ  روقــــــــــــــــــاه املــــــــــــــــــزاد ال

  

 ( يف األساس : ويف أمره لُب  ولُبسة ابلضم إذا مل يكن واضحاً.5)
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يَهُ  لَبسَ وِ  أَباه : ُملِّ
 ، وهو َمَجاٌز ، قال َعْمُرو بُن أَْحَمَر الباِهِليُّ : (1)

تُ  ِبســــــــــــــــــــــــــح َرُه َأيب حــــــــــــَ  لــــــــــــَ مــــــــــــح ُت عــــــــــــُ يــــــــــــح لــــــــــــ   ىت  متــــــــــــََ

او     يــــــــــَ يــــــــــُت خــــــــــالــــــــــِ لــــــــــِّ ي ومــــــــــُ مــــــــــامــــــــــِ يــــــــــُت َأعــــــــــح لــــــــــِّ  مــــــــــُ

  
 النّاَس على قَْدِر أَْخالقِهِم ، أَي عاِشْرهم ، وهو َمَجاٌز. اْلبَِس  ويقال :

 عليها ؛ من ِشدَّةٍ َوَرَخاٍء. يُْلبَسُ  ، أَي حالَةٌ  ِلْبَسةٌ  ولُكّلِ َزَمانٍ 

 األَْمَر عليه ، ِإذا َشبََّههُ عليه وَجعَلَه ُمْشِكالً. لَبَسَ و في أَْمِره. أَْلتَبِسُ  أَبي َجعَلَنِي« فلَبََسنِي»وفي َحِديِث ابن َصيّاٍد : 

 : اْختِاَلُط الظاَلِم. اللَّْبسُ و

 فاُلناً على ما فيه : اْحتََمْلتُه وقَبِْلتُه ، وهو َمَجاٌز. لَبِْستُ و

ْحيَانِّي. ُمْلتَبِسٌ  ، أَي أَنه لُبُوَسةٌ و لَبُوَسةٌ  وفي كالِمه  ، عن اللِّ

 ، وهو من باب : اْلتَبَسَ  ُء :الّشي لَبَّسَ و

 ِ َ الص بحُح ِلِذي َعيحَناح  َقدح َبا 
ً  وجاءَ   له أُذُنَه ، عن ابِن األَْعَرابّي ، وأَْنَشَد : لَبِسَ  غَافِالً ، وقدأُذُنَْيه ، أَي ُمتَ  اَلبِسا

تُ  ِبســـــــــــــــــــــــــــــــح ىت   لـــــــــــــــــَ ٍب أُُذيَن  حـــــــــــــــــَ الـــــــــــــــــِ غـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــِ

وين     لــــــــــــــــــــــُ ه َأنح أَيحكــــــــــــــــــــــُ وحمــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــَ  أَرَاَد ل

  
.  يَقُوُل : تَغَافَْلُت له َحتَّى أَْطَمَع قَْوَمه ِفيَّ

  عليه ولم تَتََكلَّْم وتََصاَمْمَت عنه ، وهو َمَجاٌز.َعلَى كذا أُذُنَيَّ : َسَكتَّ  لَبِْستُ  وفي األَساِس :

 ، بالَكْسِر : أَي أَْحَمُق. لبيسٌ  ورُجلٌ 

ً  (َوَجَعْلَنا اللَّْيلَ )به الَخْيُل ، إِذا لَِحقَتْه ، وهو َمجاٌز. وقولُه تَعالَى :  التَبََستْ  ويُقَاُل :  أَي يَْستُُرُكم بُظْلَمتِه. (2) ِلباسا

ً  القَْصعَةَ ، كَسِمَع ، لَِحس ، يُقَال : باللِّسانِ  اللَّْحسُ  : [لحس] ً و ، لَْحسا يِت ، أَي  لُْحَسةً و ، لَْحَسةً و ، َمْلَحسا ّكِ ، األَِخيُر بالضم ، عن ابن الّسِ

 ، إِذا أََخَذه بلَسانِه. يَْلَحُسه ءَ الشيْ  ِحسَ لَ و. «الَكْلِب أَْنفَه لَْحِس  أَْسَرُع من»لَِعقََها ، وفي الَمثَِل : 

بالَمكان القَْفِر ، أَي ال يُْدَرى أَيَن ُهَو. وقاَل ابُن  أَي أَْوالَدها ، هو مثُْل قولهم : بَمبَاِحِث البَقَِر : البَقَرِ  بَماَلِحِس  تََرْكتُه من الَمَجاِز : قولُهم :و

من السَّابِيَاِء واألَْغَراِس ، وذلك  أَْوالِدَها ما َعلَى البَقَُر فيها ، أَي تَْلعَقُ  تَْلَحسُ  بَمَواضعَ  وَمْعنَاهُ عْنِدي : سيَده : أَي بفاَلة من األَْرض ، قال :

َمِة :  ألَنَّ البَقََر الَوْحِشيَّةَ ال تَِلُد إِالّ بالَمفَاِوِز ، قال ذُو الرُّ

ٍة  قـــــــــــَ ـــــــــــح َويـ ا َأو بســـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــِ َن مـــــــــــنح َوهـــــــــــح عـــــــــــح ـــــــــــ  َربـ ـــــــــــَ  تـ

ذِذرِ َمشـــــــــــــــــــــــــــَ     نح ُرُ وِس اجلـــــــــــــَ َوايب عـــــــــــــَ     الســـــــــــــــــــــــــــ 

  
، ألَن الَمْفعَل إِذا َكان َمْصَدراً لم  البَقَِر أَْواَلَدها َمْلَحِس  البَقَِر أَْوالَدها ، أَي بَمْوِضعِ  بَمْلَحِس  ويُْرَوى : البَقَر فَقَط. بَِمالِحِس  قال : وِعْنِدي أَنه

، الذي هو الَمْصَدُر ، أَو الذي هو الَمَكاُن ، فال يَُجوُز أَْن يَُكوَن  َمْلَحٍس  هاهنا من أَْن تَُكوَن َجْمعَ « َمالِحس»يُْجَمع ، قال ابُن ِجنِّي : ال تَْخلُو 

ا ، والمكاُن ال يَْعَمل في الَمْفعُوِل به ، َكَما أَنَّ الزماَن ال يَْعَمل فيه ، وإَِذا َكاَن األَْمُر على ما ُهنَا َمَكاناً ؛ ألَنه قد َعِمَل في األَْواَلِد فَنََصبه

 َذَكْرنَاه كاَن الُمَضاُف هنا َمْحذُوفاً مقدَّراً ، كما أَنَّ قَولَه :

ٍة و  قـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح َي ِإال يف ِإزاٍر وعـــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــِ

ثــــــــح     يِّ خــــــــَ اٍم عــــــــلــــــــَ  حــــــــَ اَر ابــــــــِن  ــــــــَ  غــــــــَ ا مــــــــُ مــــــــَ (3)عــــــــَ
 

  
 اَل تََراه قد َعدَّاه إِلى قوِله : َعلَى َحّيِ َخثْعَما.أَ  َمْحذُوُف الُمَضاِف ، أَي َوْقَت إِغاَرِة ابن َهّماٍم على َحّيِ َخثْعَم ،

 البَقَِر إِذاً َمْصَدٌر َمْجموٌع ُمْعَمٌل في الَمْفعول به ، كما أَن قولَهُ : َمالِحسُ و
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 اه بَيثحِربِ َمواِعيَد ُعرحُقوٍب َأخ
ب منه. (4)مْورد الطِريِف « مواعيد عْرقُوبٍ »كذلَك ، وهو َغِريٌب ، قال ابُن ِجنِّي : وكاَن أَبو علّيٍ َرحَمه هللا يُوِرُد   المتَعجَّ

 قَْوَمه ، كقَْوِلِهْم : قاُشوٌر ، وكذِلَك الحاُسوُس. يْلَحسُ  الَمْشُؤوم الالُحوسُ  من الَمجاز :و

__________________ 
 .«مله»( عن األساس وابألصر 1)
 .10( سورة النبب اآية 2)
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية للطماح بن عامر العقيلي.3)
 .«الظريف»( عن اللسان وابألصر 4)
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 وأَْمَكنَه ، من ِحْرِصه. الِذي يأُْخذُ ُكلَّ ما قََدَر علَْيه قيل : هوو كِمْنبٍَر : الَحِريص ، الِمْلَحسُ  من الَمجاِز :و

ْيُكْم فاُلناً فإِنهُ َعلَ »في َحِديِث أَبِي األَْسَوِد : و، أَْحَوُس أَْهيَُس.  ِمْلحسٌ  ٍء اْرتفَع له ، ويقَاُل : فاُلٌن أَلدُّ ، كأَنّهُ يَأُْكُل ُكلَّ شيْ  الشَُّجاعُ  : اْلِمْلَحسُ و

 ٌء إِالّ أََخَذه. وهو َمَجاز.هو الِّذي ال يَْظَهُر له شي «ِمْلَحسُ  أَْهيُس أَْليَُس أَلَدُّ 

اَسةُ و  المْنذر الطائّي. [ُزبْيد َحْرملة بن]، قال أَبو  : اللَّبَُؤةُ  اللَّحَّ

تح  هـــــــــــَ ـــــــــــَ ب ـــــــــــَ ت ـــــــــــح رحزَاَ  وانـ ـــــــــــعـــــــــــِ ىت  ِإذا واَزَن ال   (1)حـــــــــــَ
ٌة أَ     اســـــــــــــــــــــــــــَ ُدن ـــــــــــــَ  ٍة شـــــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــ  ٍر ســـــــــــــــــــــــــــِ  م  َأجـــــــــــــح

  
 ، أَي ِسنُوَن ِشَداُد ، قال الُكمْيت : لَواِحسُ  ٍء من النبَاِت ، وأََخَذتُْهمُكلَّ َشيْ  تَْلَحسُ  َشديدةٌ  ، أَي الِحسةٌ  َسنَةٌ  من الَمَجاِز :و

مح و  هـــــــــــِ يـــــــــــعـــــــــــِ ُن َربـــــــــــِ اِس وابـــــــــــح َت َربـــــــــــيـــــــــــُض الـــــــــــنـــــــــــّ  أَنـــــــــــح

وَن     نـــــــُ ا الســـــــــــــــــــــِّ تح فـــــــيـــــــهـــــــَ بـــــــَ قـــــــِّ اِإَذا لـــــــُ َواِحســـــــــــــــــــــَ  الـــــــلـــــــ 

  
 ، يَجوُس في الَمائَدةِ ويَُحوس. لَُحوس ، ويقال : فاُلنٌ  َمْن يَتَتَبَُّع الَحاَلَوةَ كالذُّباب ، من النّاِس : كَصبُورٍ  ، اللَُّحوسُ  ِمن الَمجاِز :و

 األَُكوُل ِمن النّاِس. كَجْرَوٍل : الَحِريصُ  اللَّْحَوسُ و

يَت العُثّةُ  ، كالَمْنعِ : أَْكُل الدُّوِد الصُّوفَ  اللَّْحسُ و  والشَجَر. أَْكُل الَجَراِد الَخِضرَ  كذاو ، باللّّحاَسةِ  ، ومْن ذلَك ُسّمِ

أَّوَل العُْشِب. أَي فَيَراه الماُل فيَْطَمُع فيه وأَْخَصُر من هذه العبارةِ أَْن يقُوَل : أَْنبَْت  األَْرُض أَْنبَتْت أَوَل ما تُْنبُِت البْقل. أَْلَحَستِ  من الَمَجاز :و

. تَْلَحُسه فيَْلحُسه إِذا لَْم يَْقِدْر أَن يأُْكَل منه شيئاً. وفي األََساس : أَْنبَتَْت ما ، نقلَه  الدَّوابُّ نَْبتََها (2) لَِحَستِ  األَْرُض : أَْلَحست أَو الدََّوابُّ

.  الّصاَغانِيُّ

 ، من ذلك. الماشيَةَ : َرَعاَها أَْدنَى َرْعيٍ  أَْلَحسَ و

 أََخَذه. ، إِذا مْنه َحقَّه اْلتََحسَ  من المَجاز :و

 قَليُل اللَّْحِم. ، أَي َمْلحوسٌ  ِحرٌ  يقَال :و

 * ومّما يْستَْدَرك عليه :

 يَِصُل إِليه.ِلَما  اللَّْحِس  ، كَشدَّاٍد : َكثيرٌ  لَّحاسٌ  رُجلٌ 

 ، كُمْحِسٍن. كالُمْلِحِس  : الَحريُص ، الالَُّحوسُ و

 تَْرَعى ذلك. : اَلِحَسةٌ  : ما يَْظَهُر من ُرُؤوِس البَْقِل ، وَغنَمٌ  اللَّْحسُ و

 ٌء.، بالّضّم ، أَي شي لُْحَسةٌ  وما لََك ِعْنِدي

ْميُ  : [لدس] َي الرجلُ  لََدَسه ، يقال : اللَّْدُس : الرَّ ً  بَحَجٍر ، أَي َرماه به ، وقيل : َضَربَه به ، وبه ُسّمِ  .ُماَلِدسا

 اللَّْحُس. : اللَّْدسُ و

ْرُب باليَّدِ  : اللَّْدسُ و ً  بيَِده لََدَسه ، يقَال : الضَّ  َضَربَه بَِها. : لَْدسا

اُر الفاتِرُ  ، اللِّْدسُ و  ، كِمْنبٍَر ، وكأَنهُ َغلٌَط. اْلِمْلَدسُ  ِملَة هكذا ، وفي العباب :، نقلَه الّصاَغانِّي في التكْ  بالَكْسِر : الَخوَّ

َي بهو ، لغةٌ في الِمْلَطِس  ، كِمْنبٍَر : َحَجٌر َضْخٌم يَُدقُّ به النََّوى اْلِمْلدسو ُجلُ  ُربََّما سّمِ الشِديُد  : الفَْحلُ  (3)، هكذا في النَُّسخِ ، وفي بَْعِضها  الرَّ

 .الَماَلِدسُ : ، والَجْمع  تَْشبيهٌ  ، وهو الَوْطءِ 

النّاقَةُ المْكتَنَِزةُ اللَّْحِم ، مثُْل  : اللَِّديسُ  : الَكثيُر اللَّْحِم ، وفي الّصحاح : اللِّديسُ  عن ابِن َعبّاٍد ، وقاَل غيُره : ، كَشِريٍف : السَِّميُن. اللَِّديسُ و

 ، كَشريٍف وأَْشَراٍف. ج أَْلَداسٌ  والدَِّخيِس.اللَِّكيِك 

ً  األَْرضُ  أَْلَدَستِ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، قال ابُن ِسيَده : أَُراه َمْقلُوباً عن أَْدلََسْت. َطلََع فيها النَبَاتُ  : إِْلَداسا
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ً  بَِعيَره لَدَّسَ و  أَْنعََل فِْرِسنَه. ، إِذا تَْلِديسا

 ، كما يُقَال : ثَْوٌب ُملَدٌَّم وُمَردٌَّم وقال الّراِجُز : ُملَدَّسٌ  ثَقَّله بها ، يُقَال : ُخفُّ  لََحه بِرقَاعالُخفَّ أَصْ  لَدَّسَ و

رحَدِس  فٍّ مــــــــــــــــــِ اَلة ذات خــــــــــــــــــُ رحف عــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــَ

ٍر     عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ن رِّ مــــــــــــــــُ ي اأَل ــــــــــــــــَ د سِ دامــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ل  مــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ايدة عنها ا وانظر ما ورد حباشيتها.والز « وانتهبت»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 1)
 ( ضبطت عن التكملة بكسر ا اء ا وضبطت ابلقاموس ابلفتح وما أثبت يواف  ما جاء يف التهذيب واللسان.2)
 ( وهو ما ورد يف اللسان.3)
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 * ومّما يْستَْدَرك عليه :

 .(1): الفَْحُل الشَِّديُد الَوْطِء ، وقيل : الُمْغتَِلُم  اْلِمْلَدسُ 

 ِمن العَرِب. (2): َحيٌّ  ُماَلِدٍس  وبَنُو

 َرِديٌس : ُرِميَْت باللَّْحِم َرْمياً ، قال الشاِعر : لَِديسٌ  ونَاقَةٌ 

ِديــــــــــٌ   ِديــــــــــ ٌ ســــــــــــــــــــــــَ ٌة  لــــــــــَ لــــــــــ  وٌس ِشــــــــــِِ مــــــــــُ طــــــــــَ يــــــــــح  عــــــــــَ

ائــــــــبُ     جــــــــَ نــــــــاُت الــــــــنــــــــ  صــــــــــــــــــــــَ حح ُ
اُر ِإلــــــــيــــــــهــــــــا املــــــــ بــــــــَ  تـــــــــُ

  
 ، إِذا أََكَل. لَسَّ يَلُسَّ لَسًّا ، قال أَبُو ُعبَْيٍد : : األَْكلُ  اللَّسُّ  : [لسس]

 ، عن ابِن فاِرٍس. اللَّْحسُ  : اللَّسُّ و

 * ، قال ُزَهْيٌر يِصُف َوْحَشاً :الَكألَ بُمقَدَّم فِيَها وتَنَاُولُها نَتُْف الّدابَّةِ  : اللَّسُّ و

رٌت  رَاِء وانشــــــــــــــــــــــــــــِ َواس الســــــــــــــــــــــــــــ  الٌث كــــــــــــــبَقـــــــــــــــح  ثــــــــــــــَ

ر  مـــــــنح     ضـــــــــــــــــــــَ د اخح ـــــــَ ِّ قـــــــَ هح  ل لـــــــُ ـــــــِ حـــــــاف رِي جـــــــَ مـــــــِ ـــــــغـــــــَ  ال

  
َي به ألَّن المالَ  كغَُرابٍ  ، اللَُّساسُ و اعيَةُ وهو ِصغَارٌ  ، وقيل : هو يَلُسُّه : أَوُل البَْقِل ، وإِنَّما ُسّمِ ، وهذا يُخاِلُف  من البْقِل ما اْستَْمَكنَْت منه الرَّ

اِعيَةُ ، وذِلَك ألَنَها اللَّساسُ : قوَل أَبي َحنيفَةَ ، فإِنه قال  ، قال الّراِجُز ، وهو َزْيُد  لَسًّا بأَْلِسنَتَِها تَلُسُّه : البَْقُل ما داَم َصغيراً ال تَْستَْمِكُن منه الرَّ

 بُن تُْرِكّي :

اِس  َ  يف اإِل ـــــــــــــــَ وجـــــــــــــــِ ُك َأنح تـــــــــــــــُ وشــــــــــــــــــــــــــــِ  يـــــــــــــــُ

ِث ويف     ر الــــــــــــــــّرِمــــــــــــــــح اسِ يف اَبقــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــَ

  

َها َهدمُي َضَبٍض َهو اِس   (3)ِمنـح
ِل ، وقال : ، كتُبَّاٍن ، أَو اللَُّساُن ، كغَُرابٍ  اللُّسَّانُ و ٌش ، ُعْشبَةٌ  ، واقتصر أَبُو حنيفَةَ على األَوَّ ، كأَنََّها  (4) َخِشنَةٌ  من الَجْنبَة ، لَها َوَرٌق ُمتْفَّرِ

راعِ ُطوالً ، في َرأْسه نَْوَرةٌ َكْحالُء ، وهي به (5) كِلَسان الثَّْور ولَْيَستْ  الَمَساِحُل ، َدَواٌء من أَْوَجاعِ أَْلسنَِة  ، يَْسُمو من وَسِطَها قَِضيٌب كالّذِ

ّماِن ، النّاس واإِلبِل ى الحاِرَش ، وهي بُثُوٌر تَْظَهر باألَْلِسنَِة ، مثُْل َحّبِ الرُّ ةِ الَمِعَدةِ ، والقاَُلعِ ، وتَْنفَُع ِمن الَخفَقاِن ، وَحَرارَ  مْن داٍء يَُسمَّ

ح به األَطبّاُء. وأَْدَواِء الفَمِ   ، على ما َصرَّ

 : ع. لَْسلََسىو

 ، لبَنِي ُزبَْيٍد. ، كأَميٍر ، ِحْصٌن باليََمنِ  لَِسيسٌ و

، قال : ويُقَاُل : ِسْلِسلَةٌ أَيضاً ، ومثُْل قوِل األَْصَمِعّي  السَّنَاُم الَمْقُطوعُ  ، الثاني عن األَْصَمِعّي ، قال : هو ، بَكْسِرِهَما اللِّْسِلَسةُ و اللِّْسالسُ و

 عَة الطَّويلَِة ِمن السَّنَاِم.بالِقطْ قوُل أَبِي َعْمرو ، وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : هي السَّْلَسلَةُ. وَسْلَسَل الرُجُل ، ِإذا أََكَل السَّْلَسلَةَ ، وفَسَّرَها 

تَْين : الَحّمالُوَن الُحذّاقٌ  اللُُّسسُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  السَّْوُق ، فقُِلبَت النوُن الماً. ، قال األَْزَهِريُّ : واألَْصُل : النُُّسُس. والنَّسُّ : ، بضمَّ

 .اللَّساسُ  َها واسُم ذلك النبَاِت :، أَي َطلع أَّوُل نبَاتِ  األَْرُض : أَْلَدَستْ  أَلَسَّتِ و

 ، وزعم يَْعقُوُب أَنّه بََدٌل. ُمتَلَْسِلسٌ  ، أَي ُمَسْلَسٌل ، وكذا ُملَْسلَسٌ  ، يُقَال : ثَْوبٌ  : الُمسْلَسلُ  الُملَْسلَسُ و

. من الثِّيَاِب : الَمْوِشيُّ الُمَخطَّطُ  هوو  ، وقاَل أَبُو قِالبَةَ الطابِِخيُّ

َاح  نحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــُ رح يـ ارٌِد  هــــــــــَ طــــــــــَ وِ  مــــــــــَ تــــــــــُ ب  الــــــــــقــــــــــَ  حــــــــــُ

اَر و     قــــــــــَ ــــــــــفــــــــــَ ُم ال َتضــــــــــــــــــــــــِ ر  لــــــــــَح ــــــــــَ ــــــــــَ ُ أَف ل َلســــــــــــــــــــــــح  مــــــــــُ

  
 قال السُّكَِّرّي : أَراَد ُمَسْلَسل ، كأَن فيه السالسَل ، لْلِفِرْنِد ، فقَلََب.

 * ومما يْستَْدَرُك عليه :
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 َطعَاماً : ما أََكْلتُه. لَْسلَْستُ  ما

: َخَرَج َزْهُره ، وقاَل  أَلَسَّ  َغِميُرها. وقِيل : أَلَسَّ  َوَجْدنَا أَْرضاً َمْمُطوراً ما َحْولَها ، قد ، قال بعُض العََرِب : يُلَسَّ  الغَِميُر : أَْمَكَن أَنْ  أَلَسَّ و

ْعيِ. اللَّسُّ : تَعالَى  هللارحمهأَبو َحنِيفَةَ  ُل الرَّ  : أَوَّ

 ، كَسْلَسٍل ، األَخيَرةُ عن ابِن ِجنِّي. َساِلسٌ لُ و لَْساَلسٌ و لَْسلَسٌ  وماءٌ 

__________________ 
الِدس : الشديد الوطء ا وقير املقتلم.1)

ُ
 ( يف التكملة : امل

 ( األصر واللسان ويف التكملة : بطن.2)
 .«فيها»بد  « فِمها»يف القاموس :  (*)
 للسان أيضاً هنا وذكره فيه يف مادة هوس هكذا :قوله : يوشك اخل هكذا يف ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 يـــــــــــــــــــوشــــــــــــــــــــــــــــــــك أن يـــــــــــــــــــؤنـــــــــــــــــــ  يف اإليـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاس 

ــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــاس    ــــــــــــــــقــــــــــــــــر ويف ال ــــــــــــــــب ــــــــــــــــت ال  يف مــــــــــــــــنــــــــــــــــب

  

 «. اخل.. منها

 ( يف التكملة : متفرش أخشُن.4)
 وعل  هامشه عن نسخة أخر  : وليست.« ولي »( يف القاموس : 5)
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وحِ النَِّشيِط :وقال ابُن األَْعَراِبّيِ : يقَال للغاُلم   وُسْلُسٌل. لُْسلُسٌ  الَخِفيِف الرُّ

 ِلي األََذى ، أَي يَُدسُّه ، وهو َمجاٌز. يَلُسُّ  وهو

ً  ، ِء العَِريِض ِء بالْشي؛ َضْرُب الشيْ  اللَّْطسُ  : [لطس]  .لََطَسه يَْلُطُسه لَْطسا

ْمُي بالَحَجِر ونَْحِوه : اللَّْطسُ و  بِه ، إِذا َرَماه أَو َضَربه به. لََطسَ  ، كاللَّْدِس ، وقد الرَّ

 اللَّْطُم. : اللَّْطسُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

 لَيُْكَسَر. َضْرُب الَحَجِر بالَحَجرِ  : اللَّْطسُ و

 .(1) ، كِمْنبٍَر : الِمْعَوُل الغَِليُظ ِلَكْسِر الِحجارةِ  اْلِمْلَطسُ و

 .الَماَلِطيسُ و الَماَلِطسُ  ، والَجْمع : فيهَما كالِمْلَطاِس  ، ِمثُْل اْلِمْلَدِم والِمْلداِم ، يَُدقُّ به النََّوى َضْخمٌ  َحَجرٌ  أَْيضاً :و

َزةٌ ، وَعنََزتُه َحدَّهُ الطَِّويُل ، : ذُو الَخْلفَْين الطَِّويُل الَِّذي له َعنَ  اْلِملَطاسُ و : الَمنَاِقيُر من َحديٍد تُْنقَر بها الِحَجاَرةُ. الَماَلِطيسُ  وقال ابُن ُشَمْيٍل :

 : ما نَقَْرَت به األَْرَحاَء ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : اْلِمْلَطسُ  وقال أَبو َخْيرةَ :

الٍب و  مٍّ صـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــُ رحِدي عـــــــــَ ـــــــــَ اَلطـــــــــِ ٍ يـ   مـــــــــَ
انِ     تــــــــــــَ ات مــــــــــــِ نــــــــــــَ يــــــــــــِّ ٍد لــــــــــــَ قــــــــــــح ِديــــــــــــداِت عــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

  
 َرةُ العَِظيَمةُ ، وقال غيُره : هَو َحَجٌر َعِريٌض فيه ُطوٌل.، وهي الصَّخْ  بِِمْلَطاٍس  وقاَل الفَّراُء : َضَربه

 *. [وُخفُّ البَِعير]

ً  : الِمْلطاسُ و الِمْلَطسُ و  ، وهو َمَجاٌز ، قال الشَّّماُخ : الَماَلِطسُ  ، أَي َشِديَد الَوْطِء ، والَجْمُع : َحافُِر الفََرس إِذا كان َوقَاحا

اتح  ـــــــــــــ  ي ـــــــــــــِ ل ٍض عـــــــــــــَ رَاجـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ ل ِوي عـــــــــــــَ  هتـــــــــــــَح

اتح     يـــــــــــــــ  لـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح فـــــــــــــــاِف افـ ِ  اأَلخـــــــــــــــح اَلطـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــَ

  
َمْخَشِريُّ  ُمتاَلِطمٌ  ، أَي ُمتاََلِطسٌ  َمْوجٌ  ِمن الَمجاز :و  والّصاَغانِيُّ ، عِن ابِن َعبّاٍد. (2)، نقلَه الزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 البَِعيُر بُِخفِّه ، إِذا َوِطئَه. لََطَسهو : الدَّقُّ والَوْطُء الشَِّديُد. لَّْطسُ ال

 وقال حاتٌم :

رِي وملَح و  مــــــــــــــــِ اِء الــــــــــــــــنــــــــــــــــ 
َ

يــــــــــــــــُت ابملــــــــــــــــ قــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــُ

رِ     فـــــــــــــــــــــح َبَة ا ـــــــــــــــــــــَ ُ  محـــــــــــــــــــــُح َر ح ُأاَلطـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــح  أُتـ

  
 : أَتَلَطَُّخ بِها. أاَُلِطسُ  قال أَبو ُعبَْيَدةَ : َمْعنَى

ً  ، يقال : كالَمْنع : العَضُّ  ، اللَّْعسُ  : [لعس] ئْبُ  لَعََسنِي لَْعسا َي الذِّ نِي ، ومنه ُسّمِ ً  ، أَي َعضَّ  ، كما َسيَأْتِي. لَْعَوسا

ثَِة ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، وقال الَجْوَهِريُّ : بالتَّْحِريِك : َسواٌد ُمْستَْحَسٌن في الشَّفَةِ  ، اللَّعَسُ و : لَْوُن الشَّفَِة إِذا كانَْت تَْضِرُب إِلى السََّواِد  اللّعَسُ  واللِّ

ة : اللَّعَسُ  . انتهى. وقيل :لَْعَساءُ  َشفَةٌ : قَِليالً ، وذلك ِمّما يُْستَْملَُح ، يقال  مَّ  : َسَواٌد في ُحْمرةٍ ، قال ذُو الرُّ

مــــــــــح  و ٌة لــــــــــَ هــــــــــا حــــــــــُ يــــــــــح فــــــــــتــــــــــَ اُء يف شــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ ٌ يــــــــــَ   لــــــــــَ
بُ و     نــــــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــــــَ اهبــــــــــــَِ يــــــــــــَ اِت ويف أَنـــــــــــــح ثــــــــــــَ  يف الــــــــــــلــــــــــــِّ

  
 من الُحّوة. (3) اللَّعَسَ  أَْبَدلَ 

ً  ، ، كفَِرحَ  لَِعسَ  اجُ  لُْعِس  فِتْيٍَة ونِْسَوةٍ  ، من لَْعَساءُ  هيو ، أَْلعَسُ  والنَّْعتُ  ، لَعَسا في الَجَسِد ُكلِّه ،  اللُّْعَسةَ  ، في ِشفَاِههم َسواٌد ، وَجعَل العَجَّ

 فقال :
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 أَلحَعَساَمَض الَبياِض  (4)َبَشٍر و 
بَْيِر :  ، وَجعَلَه مع البَيَاِض ، ِلَما فيه من ُشْربِة الُحْمَرةِ ، ومنه أَْلعَسَ  فَجعََل البََشرَ  ً  أَنَّه َرأَى فِتْيَةً »َحِديُث الزُّ ُهم  لُْعسا ، فََسأََل عنهم فِقيل : أُمُّ

 َموالةٌ ِلْلُحَرقَِة ، وأَبُوُهم َمْملُوٌك.

ةً ، إِنََّما أَرادَ قال األَْزهَ  «فاْشتََرى أَباُهْم وأَْعتَقه ، فَجرَّ َوالَءهم  أَْلَوانِهم أَي َسواَدها. لَعَسَ  ِريُّ : لم يُِرْد به َسَواَد الشَّفَِة خاصَّ

فَِة ، فُهو َعلَى ما الشَّ  لَْعَساءُ  لْيَسْت بالنّاِصعَِة ، فإَِذا قِيَل : (5) في لَْونَها أَْدنَى َسَواٍد ُمْشَربَةٌ بالُحمْرةِ  ، إِذا كان لَْعَساءُ  جاِريَةٌ  العََرُب تَقُوُل :و

.  قَاَل األَْصَمِعيُّ

__________________ 
 ( يف اللسان : معو  يكسر به الصخر.1)
 ساقطة من املصرية والكويتية. (*)
 وهي عبارة التكملة.« أي متالطم»( نص األساس : موٌج متالطٌ  ا ومل يرد فيه 2)
 .وما أبد  عن اللسان« أبد  ا وة من اللع »( ابألصر : 3)
 وما أثبت عن التهذيب.« وبشراً »( ابألصر 4)
 .«من ا مرة»( يف القاموس : 5)
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 ، ألَنه ِحينَئٍذ يَْضِرُب إِلى السَّواِد. َكثِيٌر َكثيفٌ  ، أَي أَْلعَسُ  نَبَاتٌ  في الصَّحاح : وُربََّما قالُوا :و

ً  َما ذُْقتُ وَ  ً  لَعُوسا  ، وِمثْلُه : ما ذُْقُت لَعُوقاً. ، أَي َشْيئا

 فِفي قَْوِل اْمِرئ القَْيس : أَْلعَسُ  ، أَّما َمواِضع : أَسماءُ  ، بالَكْسرِ  ِلْعَسانُ و ، بالفَتْح ، لَْعسٌ و أَْلعَسُ و

مح  ين َأان جـــــــــــــــارُكــــــــــــــُ ُروين ِإنـــــــــــــــ  كـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح ال تــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــَ

وحاًل     ي  غــــــــــَ ر  ا ــــــــــَ َة حــــــــــَ ــــــــــ  ي اَعشــــــــــــــــــــــــِ َعســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــبَل  ف

  
سُ و َجاِل ، قاله اللَّْيُث. : الشَِّديُد األَْكلِ  الُمتَلَعِّ  ِمن الّرِ

ئْبُ  اللَّْعَوسُ و َي ِمن ، كَجْرَوٍل : الذِّ ة : اللَّْعِس  ، ُسّمِ مَّ  بَمْعنَى العَّضِ ، كما تَقَدََّمت اإِلَشاَرةُ إِليَه ، قاَل ذُو الرُّ

رِدح و  ــــــــــَ ُه وملَح ت ــــــــــح ن َر عــــــــــَ ــــــــــح ي ــــــــــلــــــــــ  ُت ال كــــــــــح ــــــــــَ ت  مــــــــــاِء هــــــــــَ

رَ     عــــــــــــــــاِوسُ اِخ والــــــــــــــــذِّائُب َرَوااَي الــــــــــــــــفــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــلــــــــــــــــ 

  
 ويُْرَوى بالغَيِن الُمْعَجَمة.

ُجُل الَخِفيُف في األَْكلِ  : اللَّْعَوسُ و ئْب الَحريصُ  وغيِره ، كأَنَّهُ الشَِّرهُ  الرَّ َي الذِّ ً  ، قيل : ومنه ُسّمِ  .لْعَوسا

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : أَْحَمُر لم يَْنَضْج ، والغَْيُن الُمْعَجَمةُ لغةٌ فيه. َمْلعُوسٌ  لَْحمٌ 

اُء : اللَّْغَوسُ  : [لغس] ئُْب الَحِريُص الشَِّرهُ السَِّريُع األَْكِل ،  اللَّْعَوسُ  ، كَجْرَوٍل ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الفَرَّ ، بالعَْين ، لغةٌ فيه ، وهو الذِّ

ّمِة السابَِق.، وأَنشد ال لَغَاِوسُ  وِذئابٌ   لَّْيُث قوَل ِذي الرُّ

ئُْب أَيضاً. اللِّصُّ الَختُوُل الَخبِيثُ  : اللَّْغَوسُ و  ، ويُوَصُف به الذِّ

قِيُق من  أَيضاً : اللَّْغَوسُ و ُعْشبَةٌ من الَمْرَعى ، قال :: ، والَّذي في نَّصِ أَبي َحنيفَةَ  ُعْشبَةٌ تُْرَعى : اللَّْغَوسُ و النّاِعُم  النَّبَات الَخِفيفُ الرَّ

يَّاُن. وقيل : هو ُعْشٌب لَيٌِّن َرْطٌب يُْؤَكُل َسِريعاً.  ، هذا مأْخوذٌ من قول ابِن أَْحَمَر يِصُف ثَْوراً : والُمتََرئُِّد : الِّذي يَْهتَزُّ من نَْعَمتِه الرَّ

ِه  رحفـــــــــــــــِ طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــًا وجلَ  ب ن ـــــــــــــــح ي ه عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ َدرحت ـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــب

ُة     اعــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ينِّ لــــــــــــــُ وَ عــــــــــــــَ غــــــــــــــُ ِد  سٍ لــــــــــــــَ رَتَيــــــــــــــِّ (1)مــــــــــــــُ
 

  
 ومعناه : أَنِّي نََظْرُت إِليه وَشغَلَتْه َعنِّي.« ُمتََزيِّد»ويُْرَوى : 

كالِم ابِن أَْحَمَر ، فال ، وهو نَْبٌت ناِعٌم َريّاُن. والُمتََرئُِّد : نَْعٌت له ، وهو الذي يَْهتَزُّ من نَْعَمتِه ؛ وال يَْخفَى بُْعُد هذا من تفسيِر  لَْغَوس لُعَاَعةُ 

ْل.  َمْدَخَل له هنا ، وقد َوِهَم فيه ، فانُظْره وتأَمَّ

يِت ، وقاَل غيُره : لَْحمٌ  الذّي لم يَْنَضجْ  ءُ النِّي : الطَّعامُ  ، كُمَطْربَلٍ  الُملَْغَوسُ و ّكِ  : أَْحَمُر لم يَْنَضْج. (2) ُملَْغَوسٌ  ، وهو الُملَْهَوُج. قاله ابُن الّسِ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، عن ابن َعبّاٍد. ٌء ِمْنهِمن َخبٍَر ، إِذا لم يُثََحقَّْق شي لَْغَوَسةٌ  ُهوَ  يقال :و

 ليه :* وِمّما يُْستَْدَرك ع

 : ُسْرَعةُ األَْكِل ونَْحِوه. اللَّْغَوَسةُ 

 بِن َعِطيَّةَ. لَْغَوِس  األَْكِل ، ومنه اْشتِقَاقُ  (3)، بالَكْسر : الَكثيُر  اللِّْغَواسُ و

، وقد  إِتْبَاٌع ِلِحيَْفٍس ، أَي ُشَجاعٌ  اَعةُ ، وهوالتَّْحتيَّة ، ولو قَاَل : كِهَزْبٍر ، ألََصاَب. وقد أَْهَملَه الَجمَ  ، يكسِر الاّلِم وفتحِ الياءِ  ِليَْفسٌ  : [لفس]

ْخُم ، واألَْكَوُل البَِطيُن ، والَِّذي يَْغَضُب ويَْرَضى من َغْيِر َشيْ « ح ف س»تقدَّم له في  ٍء ، ولم يَْذُكْر ُهنَاَك أَنَّ الِحيَْفس هو الغَِليَظ ، والضَّ

ْل ، وَذكر الّصاغَ   ، إِتْبَاٌع. ِليَْفسٌ  عن ابِن ُدَرْيٍد : ويُقَاُل : رُجٌل ِحيَْفسٌ « حيفس»انِيُّ في العُبَاِب في َمْعنَى الشجاعِ ، فْليُتأَمَّ

ً  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ونََصَر ، : َعابَهُ  يَْلقُُسهو لَقََسهُ يَْلِقُسه : [لقس]  ، األُولَى عِن ابِن َعبّاٍد. لَْقسا
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، ونَقَْستُهم أَْنقُسُهم : وهو اإِلْفَساُد  أَْلقُُسهم النَّاسَ  لَقَْستُ  ويُْفسُد بَْينَُهم ، قال أَبو َزْيٍد : ويَْسَخُر ِمْنُهم ويَِعيبُُهم يُلَقُِّب النَّاسَ كَكتٍِف : َمْن  ، اللَِّقسُ و

 بَْينَُهم ، وأَْن تَْسَخَر منهم.

 ٍه.ال يَستَِقيُم علَى َوجْ  *الَّذي : اللَِّقسُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

. لَِقسَ  ، عن ابن َعبّاٍد ، وقَد ءِ الفَِطُن بالشَّيْ  أَيضاً : اللَِّقسُ و  به ، أَي فَِطَن به ، نقلَه الّصاَغانِيُّ

 ناَزَعتْه إِليه ، إِذا ِء ، كفَِرحَ نَْفُسه إِلى الشَّيْ  لَِقَستْ و

__________________ 
 وسيشري الشارح إىل هذه الرواية.« متزيد»ويف اللسان : « مرتبد»وهبامشها عن نسخة أخر  : « مرتئد»( يف التكملة : 1)
 ( يف اللسان : و م ُمَلغحوس وَملحُغوس.2)
 ( التكملة : السريض األكر اخلفيف.3)
 .«الذي»بد  « من»يف القاموس :  (*)
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ِسي ا ولِكنح لَِيُقرح :ال يـَُقوَلن  َأَحدُُكمح »اَ ِديُث :  ومنه ا َلِقَسةٌ  وَحَرَصتح عليه ا فهي ِسي َلِقَستح  َخبَُثتح نـَفح  َأي ا «نـَفح
َا َكرَِه النيب   : الَغثـََياُن ا الل َق ُ و  ا َغَثتح وَخبـَُثتح  َة َخبـَُثتح  وسلللللللمعليههللاصلللللللىوِإل  اخلُبحِث  (1)ا َهَرابً من لفظَِة  َلفح

ِلُم اخلُبح  واخلَِبيِث ا ُسح
ِسهِ لُقبحِحه ولَِئالّ يـَنحُسَب امل ُه. َث ِإىل نـَفح  ا كذا حق َقه ابُن األَثري وَغريح

 ، عن ابِن َعبّاٍد. : الَجَربُ  الالَِّقسُ و اللَّْقسُ و

ً  الُماَلقََسةِ  ، بالَكْسِر : االْسُم من اللِّقَاسُ و ديئَِة. : وهو أَْن يُلَقَِّب بَْعُضهم بَْعضا  باألَْلقَاب الرَّ

 الُكَمْيت يَْذُكُر قَيساً وِخْنِدفاً :، قاَل  : الُمَصابِرُ  الُماَلقِسُ و

يِن و  َة َ حتــــــــــــــِ يــــــــــــــعــــــــــــــَ يح ربــــــــــــــِ يــــــــــــــ   ِإنح أَدحُع يف حــــــــــــــَ

د      َا األَلــــــــــــَ جــــــــــــِ ُا ُيشــــــــــــــــــــــــــح رَانــــــــــــِ اعــــــــــــَ اَلِقســــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــ

  
 والتَّشاتُُم. : التََّسابُّ  التَّالقُسُ و

ا يُْستَْدَرك عليه.  * وِممَّ

 ٍء ، قالَهُ اللَّْيُث.، كَكِتف : الشَِّرهُ النَّْفِس ، الَحِريُص على كّلِ شيْ  اللَِّقسُ 

الِحْرَص والشََّرهَ ، وَجعَلَه غيُره  اللَّقَسَ  ِء ، وتََمقََّسْت : بَِخلَْت وَضاقَْت ، قال األَْزَهِريُّ : َجعل اللَّْيثُ نَْفُسه من الشَّيْ  تَلَقََّستْ  وقال غيُره :

  وُخْبَث النَّْفِس ، قال : وهو الّصواُب.الغَثَيَانَ 

اٌش. لَِقسٌ  وقال ابُن ُشَمْيٍل : َرُجلٌ   : َسيٌِّئ الُخلُِق َخبِيُث النَّْفِس فَحَّ

 ، أَي َشِكٌس َعِسٌر. لَِقسٌ  ويُقَال : فاُلنٌ 

 واَلقٌِس : اسُم َرُجٍل.

 ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وحكاه ثَْعلٌَب ، مع أَشياَء إِتْبَاعيٍَّة. قال ابُن ِسيَده : فال أَْدِري دِ ، كَكِتٍف ، أَي عِسٌر ، قَليُل االْنِقيَا لَِكسٌ  َشِكسٌ  : [لكس]

 يَاِد.، أَي َعِسٌر قَِليُل االْنقِ  لَِكسٌ  كذا في اللَِّسان. وفي الُمِحيِط البِن َعبّاٍد : وهو َعِكسٌ  ؟إِتْبَاٌع ، أَم هي لَْفَظةٌ علَى ِحَدتِها كَشِكٍس  لَِكسٌ أَ 

ا يُْستَْدرك عليه :  * وِممَّ

د بِن َعْبِد الّرْحمِن بن عب لُكَّسٌ   ِد القَاِدِر ، وأَجاز لُشيُوِخنَا.، كُسكٍَّر : لَقَُب َشْيخِ َمشايِخنَا ُعَمَر بِن َعْبِد السَّالِم الَمْغربِّي ، َحدَّث عن ُمَحمَّ

باليَِد :  اللَّْمسُ  ، هكذا َوقَع التَّْقييُد به لغَْيِر َواِحٍد ، وفَسَّره اللَّْيُث ، فقاَل : َمسَّه بيَِده: ، من َحّدِ َضَرَب ونََصَر  يَْلُمُسهو لََمَسهُ يَْلِمُسه : [لمس]

 أَن يَْطلَُب شيئاً هاُهنَا وهاُهنَا ، ومنه قوُل لَبِيد :

مــــــــــــــــِ ُ  ــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــَ ِه  يـ ــــــــــــــــِ زِل ــــــــــــــــح ن الَس يف مــــــــــــــــَ  اأَلحــــــــــــــــح

وديِّ     هــــــــــــــــُ يــــــــــــــــَ ِه كــــــــــــــــالــــــــــــــــح َديــــــــــــــــح رّ  بــــــــــــــــيــــــــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 امل

  
 .كاللَّْمِس  : إِدراٌك بظاِهِر البََشَرةِ  (2): الَجسُّ ، وقِيَل : الَمسُّ ُمْطلَقاً ، ويَُدلُّ له قوُل الراِغِب : الَمسُّ  اللَّْمسُ  وقيل :

 .لََمَسه : ِمثْلُ  الَمَسهُ و والَمسُّ ُمتَقَاِرباِن ، اللَّْمسُ  وقيل :

ً  الَجاِريَةَ  لََمسَ  ِمن الَمَجاِز :و  ، كاَلَمَسَها. َجاَمعَها : لَْمسا

َعالَْجنَا َغْيبََها فَُرْمنَا  أَي (3) (فَ َوَجْدانها ُمِلَئْت َحَرساً َشِديدًا َوُشُهباً ) السَّماءَ  لََمْسنَا (َوَأانّ )من الَمَجاز قولُه تَعَالَى ِحَكايَةً عن الِجّنِ : و

 ٍء ، قاله أَبُو َعِلّي.بالَجاِرَحِة في َشيْ  اللَّْمِس  لنُْلِقيَه إِلى الَكَهنَِة ، ليَس من اْستَراقَهُ 

 (4) نُِحَت ما َكاَن فِيهو باألَْيِدي َحتَّى تَْستَِوَي ، وفي التَّْهِذيِب : هو الَِّذي قد أُِمرَّ عليه اليَدُ  لُِمَستْ  ، إِذا األَْحنَاءِ  َمْلُموسُ  إَِكافٌ  من الَمَجاِز :و

 ونُتُوٍء ، قالَه اللَّْيُث. من أََوٍد واْرتِفَاعٍ 
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 وسلمعليههللاصلىجاَء َرُجٌل إِلى النَّبّي »جاَء في الَحِديِث :  ثلُهوالَمْشُهوُر : ال تَُردُّ يََد اَلِمٍس ، وم .اَلِمٍس  اْمَرأَةٌ ال تَْمنَُع يَدَ  من الَمَجاِز :و

 ، وال تَُردُّ َعن نَْفِسَها ُكلَّ َمن أَراَد ُمَراَوَدتَها عن نَْفِسها. تَْزنِي وتَْفُجرُ  أَي : «اَلِمٍس  فقَاَل له : إِنَّ اْمَرأَتِي ال تَُردُّ يَدَ 

َوايَات في ِسياِق الحديِث :  أَي ال تُْمِسْكَها إِالّ بقَْدِر ما تَْقِضي ُمتْعَةَ النَّْفس مْنَها ومن « فاْستَْمتِْع بَِها»فأََمَره بتَْطِليِقها. وجاَء في بَْعِض الّرِ

أَنَها « ال تَُردُّ يََد اَلِمٍس »َمْعنَى  ْفُسه إِلَْيَها فيَقََع في الَحَراِم. وقِيَل :إِْن أَْوَجَب عليه َطاَلقَها أَن تَتُوَق نَ  وسلمعليههللاصلىَوَطِرَها ، وخاَف النَّبيُّ 

 يُْطلَُب ِمْنَها ، وهذا أَْشبَهُ ، قَاَل أَحمُد : لم يُكْن ليَأُْمَره بإِْمَساِكَها وهي (5)تُْعِطي من ماله ما 

__________________ 
 .«لفة»( النهاية واللسان : 1)
 . كالحمّ ... ملفردات : الّلم ُ ( يف ا2)
 .8( سورة اجلن اآية 3)
 .«فيه فر  ارتفاٍع وأودٍ »( يف التهذيب : 4)
 .«من»( يف النهاية : 5)
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ُجرُ  َرحأَةِ و  تـَفح
ها : هَي ال تـَُرد  يَد الم ٍ  تـَُزن  بِِلِا اجلاِنبِ  ِمثحُله جاَء يف قـَوحِ  الَعَرِب يف امل ســــــــــــــِ ا فَقوحُ   ِلَمن رَاَوَدَها عن نـَفح

َصنِّف 
ُ
 خُمَاَلَفٌة للن ُصوِص.« ال مَتحَنضُ »امل
ُجلِ  من الَمَجاِز أَيضاً : يُقَاُل :و  وال َحِميَّةٌ. أَي لَْيَسْت فيه َمنَعَةٌ  : ال يَُردُّ يََد اَلمٍس ، في الرَّ

: ُشكَّ  لَُموسٌ  لُه في التَّْكِملَِة والعُبَاِب ، عن ابِن َعبّاٍد ، وفي اللَّساِن : ناقَةٌ ، هكذا في النَُّسخِ ، وِمثْ  كَصبُوٍر : نَاقَةٌ يَُشكُّ فِي ِسَمنَِها ، اللَُّموسُ و

بُوُث ، فلُِمسَ  في َسناِمها ، أَبَِها ِطْرٌق أَم ال ،  ، بَضّمٍ فُسُكوٍن. لُْمسٌ  ج ، وقال الزَمْخَشِريُّ : هي الشَُّكوُك والضَّ

يِت : الدَِّعيُّ  : اللَُّموسُ و ّكِ  ، وأَْنَشد ابُن الّسِ

تح  َواٍم ِإذا أََزمــــــــــــــــــــَ ا كـــــــــــــــــــــبَقــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــــَ  َلســــــــــــــــــــــــــــــــــح

رَِح     وسُ فـــــــــــــَ مـــــــــــــُ رِ  الـــــــــــــلـــــــــــــ  قـــــــــــــح ِت الـــــــــــــفـــــــــــــَ ابـــــــــــــِ  بـــــــــــــثـــــــــــــَ

  
َجه ، وإِن كاَن ذا ماٍل َكثِيرٍ  ْت فال يَْطَمُع الدِعيُّ فِينَا أَْن نَُزّوِ  .يقول : نَْحُن وإِْن أََزَمِت السَّنَةُ ، أَي َعضَّ

ٌ  ؛ اللَُّموسُ  أَو  ، أَي َعْيٌب وهو َمجاٌز. (1)، كَهْمَزةٍ  َمْن ِفي َحَسبِه قَْضأَة

َي به بَِهاٍء : الطَِّريقُ  ، اللَُّموَسةُ و الَّ  ُسّمِ  نَى َمْفعُولَةٍ فيَْعِرُف الطَِّريَق ، فَعُولَةٌ بَمعْ  ، أَي الُمَسافِِرينَ  ليَِجَد أَثََر السَّفَرِ  ، أَي يَْطلُبُه يَْلِمُسهُ  ألَنَّ الضَّ

 ، وهو َمَجاٌز.

 .الَمْلَمِس  كأَِميٍر : الَمْرأَةُ اللَّيِّنَةُ  ، اللَِّميسُ و

 ، ومنه قوُل الشَّاِعر : َعلٌَم للنَِّساءِ  : لَِميسُ و

ا و  يســـــــــــــــــــــــــــــــَ ا  ـــــــــــــــــَِ نـــــــــــــــــَ َا بـــــــــــــــــِ ن  مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــــِ  هـــــــــــــــــُ

ا    يســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــِ كح لــــــــــَ نــــــــــِ ريحُ نــــــــــَ ُدِ  الــــــــــطــــــــــ   ِإنح َيصــــــــــــــــــــــــح

  
َجالِ كُزبَْيٍر :  ، لَُمْيسٌ و اسٌ  ، وكذا : َعلٌَم للّرِ اٍد. لَمَّ  ، كَشدَّ

َسةَ  َكَواهُ و ، كقََطاِم ، لََماٍس  َكَواهُ  يُقَاُل :و َدةِ في النَُّسخِ ، وفي التَّْكِملَةَ بفَتِْحَها ، الُمتَلَّمِ ،  أَْي أَصاَب َمْوضَع َدائه ، هكذا بكسر الِميِم الُمَشدَّ

َسةُ : لَِة والَّذي في التَّْهِذيِب والتَّْكمِ  َسةَ  ، يُقَال : َكَواهُ  (2): مْن ِسَماِت اإِلبِِل  الُمتَلَّمِ َمةَ  الُمتَلَّمِ ، إِذا أَصاَب َمَكاَن دائه  لََماِس  ، وَكَواهُ  (3)والُمتَلَّوِ

ُجِل أَو ما كاَن يْكتُُم. ِس فَوقَع على داِء الّرِ  بالتلَمُّ

ً »الحديث :  ه، ومن َطلَبَ  ، أَي اْلتََمسَ  ِمن الَمَجاِز :و ً  يَْلتَِمسُ  َمْن َسلََك َطِريقا َحديُث عائَشةَ و،  اللَّْمسَ  أَي يَْطلُبه ، فاْستَعَاَر له «به ِعْلما

 .«ِعْقِدي فاْلتََمْستُ »رِضَي هللا تعالَى َعْنَها : 

سَ  ِمن الَمَجازِ و ةً بَْعَد أُْخَرى َء ، إِذاالشَّيْ  تَلَمَّ  ، ومنهم َمن َجعَلَه كاالْلتَِماِس. تََطلََّب َمرَّ

سُ و بن ُضبَْيعَةَ بن َربِيعَةَ بن نَِزاِر بٍن  (4)بِن َحْرب بِن َوْهِب بن ُجلَّيِ  (4)بِن عبِد هللا بِن َزْيِد بِن َدْوفَن  : لَقَُب َجِريِر بِن عبِد الَمِسيحِ  الُمتَلَّمِ

ي بهَمعَّدِ بن َعْدنَ   لقَْولِه : اَن ، الشاِعِر ، ُسّمِ

ُه و  ن  ُذاَببـــــــــــــــــــُ رحِض طـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــِ  َذاَ  َأَواُن ال

ريُُه واأَلزحَرُ      مــــــــــــــــــــــــِّ ُ زاَنبــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــــــــــــ

  
يأْتي ِذْكُره في َمَحلِّه ، إِن شاَء هللا  َواٍد باليََماَمةِ  ، بالَكْسر : والِعْرضُ  ويُْروى : فهذا ، بَدَل : وذاك ، وُجنَّ ، بدل : َطنَّ ، ومعناه َكثَُر ونَِشَط.

لُها : (5)تعالَى ، والُمَراد بالذُّبَاِب : األَْخَضُر ، وهذا البَْيُت من ُجْملَِة أَبياٍت قَْدُرها ثالثةٌ وِعْشُرون   ، أَْوَرَدَها أَبو تَّماٍم في الَحَماَسة ، وأَوَّ

ٍة  يــــــــــــــ  نــــــــــــــِ ُن مــــــــــــــَ َر َأن الــــــــــــــدهــــــــــــــَر َرهــــــــــــــح  أملَح تـــــــــــــــَ

رِ     ُ  صــــــــــــــــــَ رحمــــَ وحَف يـــــُ ريحَ َأو ســــــــــــــــــَ اين الــــطــــ  عـــــــَ (6)يــــعـــــــًا يـــــُ
 

  
 وآخرها :
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ٌر و  اقـــــــــــُ ثـــــــــــَ ـــــــــــَ ٍب تـ يـــــــــــح بـــــــــــَ ا يف حـــــــــــُ نـــــــــــ  ُك عـــــــــــَ  ِإن يـــــــــــَ

رُِّس     عـــــــــَ ٌب مـــــــــا يــــــــــُ نـــــــــَ قـــــــــح ا مـــــــــِ نـــــــــ  دح كـــــــــاَن مـــــــــِ (7)فـــــــــقـــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( ضبطت يف القاموس ابلضم. ومثله يف األساس.1)
 .«اإِلبر»ومل ترد فيهما لفظة « السماتمن »( الذي يف التهذيب والتكملة : 2)
ويف التهذيب ابلتاء « قوله : واملتلومة ا هكذا ابلتاء يف النســـــــــــخ ا ويف اللســـــــــــان : واملثلومة ابلثاء املثلثة فحرره»( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : 3)

 كاألصر.
 وعند اآمدي : جل  بن أمح  بن ضبيعة. «. بل .. دوقن»ومجهرة األنساب ا وابألصر  71( عن املؤتلف واملختلف ل مدي ص 4)
 ثالثة عشر بيتاً. 102/  2( ورد يف ديوان ا ماسة شرح التربيزي 5)
 .102/  2( روايته يف شرح ا ماسة للتربيزي 6)
 مل تـــــــــــــــــــــر أن املـــــــــــــــــــــرء رهـــــــــــــــــــــُن مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة أ

رمـــــــــــ ُ     ـــــــــــُ ـــــــــــطـــــــــــري أو ســــــــــــــــــــــــوف ي ـــــــــــعـــــــــــايف ال ـــــــــــٌض ل  صــــــــــــــــــــــــري

  

 و وز أن تنصب صريعاً عل  ا ا .

 وما أثبت عن شرح ديوان ا ماسة. واملقنب زهاء ثلثمائة من اخلير.« . اي مقرس.. وإن يك عيشاً »ابألصر : ( 7)
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ُق بينَُهما ، فيُقَال : كاللَّْمِس  باليَِد ، : الُمَماسَّةُ  الُمالَمَسةُ  ، ويكون َمْعِرفَةَ ِء ِء بالشَّيْ قد يكوُن َمسَّ الشَّيْ  اللَّْمسُ  ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : ويُفَرَّ

 أَْكثَُر ما جاَءت من اثْنَْين. الُمالَمَسةُ و ِء ، وإِْن لَْم يَُكْن ثَمَّ َمسٌّ لَجْوَهٍر َعلى َجْوَهٍر ،الشَّيْ 

 لََمْستُمُ  وقُِرَئ أَو (النِّساءَ ) الَمْستُمُ  (َأوْ )، واَلَمَسَها ، وفي التَّْنزيِل العَزيِز :  لََمَسَها يَْلِمُسَها ، الُمجاَمعَةُ  : الُماَلَمَسةُ و اللَّْمسُ  من الَمَجاِز :و

ُرِوَي عن عبِد هللا بن ُعَمَر ، وابِن َمْسعُوٍد ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنهم : أَنهما قاال : ووهي قراَءةٌ عن َحْمَزةَ والِكَسائّيِ وَخلٍَف ،  (1)النَِّساَء 

 «: ِكنَايَةٌ عن الِجَماع الُماَلَمَسةُ و اللَِّماسُ و اللَّْمسُ »كان ابُن َعبّاٍس رضَي هللا تَعَالَى عنهما يقول : و «، وفِيها الُوُضوءُ  اللَّْمِس  إِن القُْبلَةَ من»

ِة قوِله قوُل العَرِب في الَمْرأَةِ تَُزنُّ بالفُُجوِر : هَي ال تَُردُّ يََد اَلِمٍس.  ومّما يُْستََدُل به على ِصحَّ

 بَْينَنَا فَقَْد َوَجَب البَْيعُ  الَمبِيعَ  لََمْست أَو إِذا ثَْوبِي لََمْستَ  ثَْوبَك أَو لََمْستُ  : إِذا أَْن يَقُولَ  : (2)، قال أَبُو ُعبَْيٍد  في البَْيعِ  عنهاالَمْنِهيُّ  الُماَلَمَسةُ و

 يُوقَِع البَْيَع عليه ، وهذا كلُّه َغَرٌر ، وقد نُِهَي عنه ؛ وألَنّه تَْعِليٌق أَْو ، ثمَّ  الَمتَاَع من َوَراِء الثَّْوِب وال يَْنُظَر إِليه يَْلِمسَ  أَْو ُهَو أَنْ  وَكَذا. بَكَذا

يغَة الشَّْرِعيِِّة. وقِيَل : َمْعنَاهُ أَْن يَْجعَلَ   باليَِد قَاِطعاً للِخيَاِر. ويَْرِجُع ذلك إِلى تَْعِليِق اللُُّزوِم ، وهو غيُر نافٍذ. اللَّْمسَ  ُعُدوٌل عن الّصِ

 ا يُْستَْدَرُك عليه :وِممَّ 

. قلت : ومنه يَْلِمسُ  قولُهم : لَهُ ُشعَاٌع يََكادُ  َمْخَشِريُّ اْقتُلوا َذا الُطْفيَتَْين واألَْبتََر »الحديث :  البََصَر ، أَي يَْذَهُب به ، وُهَو َمَجاٌز ، نقله الزَّ

َعْينَه وَسَمَل ، بَمْعنًى َواحٍد ، وقيل : أَراد أَنَُّهَما  لََمسَ  أَي يَْخِطفاِن ويَْطِمَساِن. وقيل : «يَْلتَِمَسانِ »وفي روايٍة « البََصرَ  يَْلِمَسان فإِنَُّهَما

ى الناِظَر ، َمتَى َوقََع َعْينُه َعلَى َعْيِن إِْنسَ  اٍن ماَت ِمن ساَعتِه ، ونوٌع آَخُر إِذا َسِمَع إِنساٌن يَْقِصَداِن البََصَر باللَّْسعِ ، وفي الَحيّاِت نَْوٌع يَُسمَّ

 َصْوتَه ماَت.

ً  ءَ الشَّيْ  لََمسَ و  ِلي فاُلناً ، وهو َمَجاٌز. اْلِمسْ  ، ومنه قولُُهم : كاْلتََمَسه : لَْمسا

 ْعَرابِّيِ ، وزاَد في اللَِّسان : الَحاَجةُ الُمقَاِربَةُ ، ومثلُه العُبَاب.، بالّضّمِ ، نقلَه الّصاَغانِيُّ عن ابن األَ  كاللَُّماَسةِ  ، بالفَتْح : الَحاَجةُ  اللََّماَسةُ و

 .لَْمِسها ويقال : أَْلِمْسنِي الجاِريَةَ ، أَي ائَْذْن لي في

ْجنِيَها ، وهذا َمجاٌز. أَْلِمْسنِي ويقال :  امرأَةً : أَي َزّوِ

 األَْقَطعِ. (4)الزاِهُد ، بضّمِ الِميِم ، هو من أَْقَراِن أَبِي الحسين  (3) الَّالُمسيُّ  وأَبُو َسلَماَن الَمْغربيُّ 

 ، َحدَّث. (5) الالَّمِسيُّ  والُحَسْيُن بُن علّيِ بِن أَبِي القاِسمِ 

ً  ، يُقَال : : تَتَبُُّع اإِلْنَساِن الَحالَوات وَغْيَرَها ليَأُْكلََها اللَّْوسُ  : [لوس] اسٌ و ، على فَعُوٍل ، لَُؤوسٌ و الئسٌ  فهو الَس يَلُوُس لَْوسا  ، كَشّداٍد ، لَوَّ

 : لُوٌس ، كبَاِزٍل وبُْزٍل. الالَّئس ، وَجْمعُ  أَْلَوسُ و

 الذَّْوُق. : اللَّْوسُ  قِيلَ و

ً  ، وقد لُْستُه ِء في الفَِم باللَِّسانِ إَِداَرةُ الشَّيْ  : اللَّْوسُ  : (6) قاَل ابُن ُدَرْيدٍ و  .لَْوسا

ّمِ : الطَّعَامُ  ، اللُّوسُ و  القَِليُل. بالضَّ

 ، عن ابِن فاِرٍس ، أَو أَقَلُّ ِمْنَها. ، بالّضّم : اللُّْقَمةُ  اللََّواَسةُ و

ً  ِعْنَده ما ذُْقتُ  يقال :و ً  وال كَصبُورٍ  لَُؤوسا ً  ، كَسَحاٍب ، أَي لََواسا ً  ، وقال أَبو صاِعٍد الِكالبِيُّ : ما َذاق َعلُوساً وال َذَواقا  لُْسنَا ، وَما لَُؤوسا

ً  ِعْنَدُهمْ   .لََواسا

ُد بُن األَْسَودِ  اَلٍس  أَبُوو . بن َخلٍَف الُخَزاِعيُّ بُن ثَْوبَاَن ، ُمَحمَّ  َصَحابِيٌّ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 .أَْلَوسُ  : األَْكُل القَِليُل ، وَرُجلٌ  ْوسُ اللَّ 
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 كذا ، أَي ال يَنَالُه. يَلُوسُ  وال

__________________ 
 .43( سورة النساء اآية 1)
 ( عن التهذيب واللسان وابألصر : أبو عبيدة.2)
ملغرب وضبطت الم  يف معجم البلدان بكسر ( يف اللباب : أبو سليمان ا وضبطت فيه الالمسي بضم امليم كاألصر نسبة إىل الُم  قرية اب3)

 امليم.
 ( يف اللباب : أيب اخلري.4)
 ( يف اللباب : الالمشي ابلشا املعجمة نسبة إىل المش من قرس فرغانة من بالد ما وراء النهر.5)
 .151/  3( اجلمهرة 6)
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ّم : األَِشّداُء ، هنا َذَكَره صاِحُب اللَّسان ، وهو  اللُّوسُ و  ، وَمَحلُّ ِذْكِره الياُء. أَْليَسَ  َجْمع، بالضَّ

 ، وبَْعُضُهم يقول : ِلْسُت ، بالَكْسِر ، كما َسيَأْتِي. (1)، بَمْعنَى الفَتْحِ  لُْسنَاو لُْستُ  وبَنُو َضبَّةَ يَقُولُون :

 ، أَي بَمْعنَاه. ، كالَمْنعِ : اللَّْحسُ  اللْهسُ  : [لهس]

بِّيِ الثَّْدَي بال َمّصٍ لَْطُع  : اللْهسُ و ً  ، وقد الصَّ  .لََهَسه لَْهسا

 : (2)، قَال أَبُو الغَِريِب النَّْصِرّي  كالُمالَهَسةِ  الُمَزاَحَمةُ علَى الطَّعَاِم حْرصاً ، : للْهسُ و

اَلهـــــــــــــِ ُ  اِم  مـــــــــــــُ عـــــــــــــَ ـــــــــــــطـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  ال ل وحِم عـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــَ  ال

َدامِ و    
ُ

ِف املــــــــــــــــــــــ رحقــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ ائــــــــــــــــــــــٌذ يف قـ  جــــــــــــــــــــــَ

  
 العَبَّاُب في الشُّْرِب.الَجائِذُ : 

. ءٌ شيْ  : أَي ، بالّضمّ  لُْهَسةٌ  َما لَك ِعْنِدي يُقَال :و  ، مثُْل لُْحَسٍة ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

راعُ  اللََّواِهسُ و  ، عن ابِن عبّاٍد. : الِخفَاُف الّسِ

هما : القَِليُل مْن الطعَامِ  اللَُّهاَسةُ و اللَُّهاسُ و  ، كاللَُّواَسِة. ، بَضّمِ

 بَِني فاُلٍن ، إِذا كاَن يَْغَشى َطعَاَمُهْم. ياَُلِهسُ  ، ِحْرصاً وطَمعاً ، عن ابِن َعبّاٍد ، ومنه : ُهو ِء واالْزِدحاُم َعلَْيه: الُمبَاَدَرةُ إِلى الشَّيْ  الُماَلَهَسةُ و

 وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

  ، وهو مقلوُب لَْهَسَم.ما َعلَى المائَدة ، ولَْهَسَم ، إِذا أَكلَه أَْجَمَع ؛ أَهملَه الَجَماَعةُ إِال الّصاَغانِيَّ ، فإِنّه نقلَه هكذا ولم يَْعُزهُ  لَْهَمسَ  : [همسل]

ً  لَيِسَ  ا ، ومثْلُه في الُمْحَكم :وفي بعِض األُُصوِل : أَْصلُهَ ـ  فِْعٌل ماٍض ، أَْصلُه ، وهي : َكلَمةُ نَْفيٍ  لَْيسَ  : [ليس] نَْت تَْخِفيفا ،  ، كفَِرَح ، فُسّكِ

ُف ، من حيُث اْستُْعِملَت بلَْفِظ الماِضي للَحاِل ، والذي يَُدلُّ على أَنََّها فِ  وفي الُمْحَكم : اْستثْقَاالً ، قاَل : ْعٌل وإِن ولم تُْقلَْب أَلفاً ؛ ألَنََّها ال تَتََصرَّ

َف األَْفعَال قَْولُُهم : لم تَتََصرفْ  ، كقولهم : َضَرْبُت وَضَرْبتَُما وَضَرْبتُم ، وُجِعلَت من َعَوامِل األَْفعَاِل ، نحو كاَن  لَْستُمو لَْستَُماو لَْستُ  تََصرُّ

َزْيٌد بُمْنَطِلق ، فالباُء لتَْعِديَِة  ليس َدها ُدوَن أََخواتها ، تَقُوُل :وأََخواتِها التي تَْرفَُع األَْسَماَء وتَْنِصُب األَْخبَاَر ، إِالّ أَن البَاَء تَْدُخُل في َخبَِرها َوحْ 

َد يُْستَْغنَى عنه ، قاَل : وقد يُْستَثْنَى بَها ، تَقُو بَْعُضُهم زيداً ، ولك أَْن  ليسَ  جاَءني القَْومُ  (3)ل الِفْعِل وتَأِْكيِد النَّْفيِ ، ولك أاَلّ تُْدِخلَها ؛ ألَن الُمَؤّكِ

 ، إِالّ أَن الُمْضَمَر الُمْنفَِصَل هنا أَْحَسُن ، كما قاَل الشاِعر : لَْيَسكَ  جاَءني القَْومُ : تَقُوَل 

ٌر  هــــــــــــــــح َر شــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح َت هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــلــــــــــــــــ  يــــــــــــــــح  لــــــــــــــــَ

ا    ريـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــَ َر  فـــــــــــــــــــــــِ  ال نــــــــــــــــــــــــَ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح َ  ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َي وِإاي   ل  ِإاي 

ا    يــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــَ  ِ  وال ََنحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َرقــــــــــــــــــــــــــِ

  
ما ُوِصَف ِلي أََحٌد في الَجاِهِليَِّة فََرأَْيتُه »في الَحِديِث : أَنّهُ قاَل ِلَزْيِد الَخْيِل : و، وهو جائٌز ، إِالّ أَن الُمْنفَِصَل أَْجَوُد.  لَْيَسكِ و لْيَسنِي ولم يقل :

فَةِ  وأَخواتَها إِذا كانَْت َضمائَِر « َكانَ »َغَرابَةٌ فإِن أَْخبَاَر « لَْيَسكَ »أَي إِالّ أَْنَت. قال ابُن األَثير : وفي  «لَْيَسكَ  في اإِلْسالِم إِالّ َرأَْيتُه ُدوَن الّصِ

 إِيّاَي وإِيَّاَك. ليسَ  فإِنَما يُْستَْعَمُل فيَها كثيراً الُمْنفَِصُل ُدوَن الُمتَِّصِل ، تقول :

م يَْجعَلُوا اْعتِاللَها إِالّ لُُزوَم اإِلسكاِن ، إِْذ َكثَُرْت في كالِمهم ولم ُمَسكَّنَةٌ ، ول (4): كلمةٌ يُْنفَى بها ما في الحاِل ، فَكأَنَّها  لَْيسَ و وقال ِسيبََوْيِه :

 يُغَيِّروا َحَرَكةَ الفاِء ، وإِنما ذلك ألَنه ال ُمْستَْقبَل ِمنها وال اْسَم فَاِعٍل وال َمْصَدَر وال اْشتقَاَق.

َف أَْخَواتها ُجِعلَْت ، بَمْنِزلِة ما  من الِفْعل ، نحو لَْيَت ، وأَّما قوُل بَْعِض الشُّعََراِء : ليسَ  فلّما لم تتََصرْف تََصرُّ

  ِ يــــــــــــــح
َ

ُروَج املــــــــــــــ نح زَاَن ســــــــــــــــــــــــــــُ ريحَ مــــــــــــــَ  اي خــــــــــــــَ

يـــــــــــح ِ     ـــــــــــَ َد قـ نـــــــــــح ِت ا ـــــــــــاجـــــــــــاُت عـــــــــــِ دح ُرســـــــــــــــــــــــــ   قـــــــــــَ

  

 بَِليح ِ ِإذح ال يـَزَاُ  ُموَلعاً 
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 فإِنَّه َجعَلَها اْسماً وأَْعَربَها.

__________________ 
 عن التكملة.« مبعىن الفتح»وما أثبت « ابلفتح»( ابألصر : 1)
 .«النضري»( عن التكملة وابألصر 2)
قوله : اخل وقض هنا ســقرت ا وعبارة اللســان بعد قوله يســتثىن هبا تقو  : جاءين القوم لي  زيداً ا كما تقو  : إال »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

كبنك قلت : لي  اجلائي زيداً ا وتقديره : جاءين القوم اخل كما يف الشــــــارح ا وهو يف الصــــــحاح زيداً ا تضــــــمر الها فيها وتنصــــــب خربها هبا ا  
 .«أيضاً 

 .«قوله : وكبهنا اخل ابلوقوف عل  عبارة اللسان يظهر لك ما يف عبارة الشارح»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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، وهو قوُل الَخليِل والفَّراِء ، قال  ال أَْيَس ، ُطرَحِت الَهْمَزةُ وأَْلِزقَِت الالُم باليَاءِ  ا :، هكذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : أَْصلُهَ  (1) أَو أَْصلُه

 ، وكذلك قولُُهم : جْئ به ِمن أَْيسَ  أَي مْن َحْيُث ُهَو وال ُهوَ  لَْيسَ و ائْتِنِي به من حْيُث أَْيسَ  ، أَي العَرِب : قَْولُهم على ذلك والدَِّليلُ  األَِخيُر :

جْئ به  ، وَحكى أَبُو علّيٍ أَنَُّهم يقولون : ال َمْوُجوٌد ، فََخفَّفُوا ، أَي ال ُوِجَد ، أَو أَْيَس ، أَي َمْوُجوٌد ، وال أَْيسَ  : من حْيثُ  أَو َمْعنَاه ، لَْيسَ و

ين ِلبياِن  لَْيسَ و ، يريدون : لَْيَساو من َحْيثُ   الَوْقِف. الَحَركِة في (2)، فيُْشبِعُون فتحةَ الّسِ

الّتِي يُْنَسُق بها « ال»وُربََّما َجاَءْت بَمْعنَى  بمْعنَى : ال التَّْبِرئَةِ ـ  لَْيسَ  وُربََّما َجاَءتْ  هكذا في َسائر النَُّسخِ ، والّصواب :ـ  جاَءتْ  (3) إِنَماو

 وتَْفِصيلُه في الُمْغنِي وُشُروِحه.

دَّةُ ، ، ُمَحَركةً : الشََّجاَعةُ  اللَّيَسُ و  يَسُ أَلْ  ، ويقال للشُّجاعِ : هو أَْهيسُ  لُوسٌ  ، ويقال : ِليٍس  قَْومٍ  ِمن ، اللَّيَِس  ، أَي ُشَجاٌع بَيِّنُ  أَْليَسُ  وُهو والّشِ

ُل في الذَّّم أَيضاً ، فيُريُدون باألَْهيَِس : ، وكاَن في األَْصِل : أَْهَوَس أَْلَوَس ، فلّما اْزَدَوَج الَكالُم قَلَبُوا الَواَو ياًء ، فقالُوا : أَْهيَُس ، وقد يُْستَْعمَ 

ه به.يَ  فاللَّيَسُ  : الّذي ال يَْبَرُح بَْيتَه ، باألَْليَِس و الَكثِيَر األَْكِل ،  ْدُخُل في الَمْعنَيين ، في الَمْدحِ والذَّّمِ ، وُكلٌّ ال يَْخفَى على الُمتَفَّوِ

 .أَْليَسُ  ، وهو الغَْفلَةُ  : اللَّيَسُ  قال أَبُو َزْيٍد :و

لَ  ُكلَّ  : البَعيُر يَْحِملُ  األَْليَسُ و  عليه. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن الفَّراِء. َما ُحّمِ

 ، قاله األَْصَمِعيُّ ، وهو َذمٌّ. ال يَْبَرُح َمْنِزلَهَمن  : األَْليَسُ و

 ، ِلِشدَّتِه. األََسدُ  : األَْليَسُ و

أُ  الدَّيُّوثِيُّ الذي : األَْليَسُ  ، هكذا في سائر النَُّسخِ ، وِمثْلُه في اللَِّسان. وفي التْكِملَة : قال بعُض األَْعَراب : الدَّيُّوثُ  : األَْليَسُ و ال يَغَاُر ويُتََهزَّ

. أَْليَسُ  ، فيُقَال : هو بِه  دْهثٌَم ، أَي َحَسُن الُخلُِق. أَْليَسُ  ، يُقَاُل : هو الَحَسُن الُخلُقِ  : األَْليَسُ و بُورَك فِيه ، وهو َذمٌّ

 وكان َحُموالً. َحُسَن ُخلُقُه الرُجُل ، إِذا تاََليَسَ  يُقَال :و

 .َعْنه : أَْغَمضَ  تاَليَسَ و

 الثَِّقيُل ، عن أَبِي َعْمٍرو ، ال يَْبَرُح. ءُ : البَِطي الُماَليِسُ و

بُونُ  كِكتَاٍب : الدَّيُّوثُ  ، اللِّيَاسُ و  .(4)، كما نقلَه الّصاَغانِيُّ ، وَضبََطهُ  ال يَْبَرُح َمْنزلَه ، هكذا في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط والَصواب : الزَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

اَلبةُ. اللَّيَسُ  دَّة والصَّ كةً : الّشِ  ، ُمَحرَّ

 : َمن ال يُبَالي الَحْرَب وال يَُروُعه. األَْليَسُ و

 : األَِشدَّاُء. قاَل الّشاِعُر : اللُّوسُ و اللِّيسُ و

اًء  يــــــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ مح مــــــــــــــَ هــــــــــــــُ ِديـــــــــــــــ  اُ  نــــــــــــــَ  ختــــــــــــــَ

َداَة الــــــــــــــر وحِع و     مح غــــــــــــــَ اهــــــــــــــُ قــــــــــــــَ لــــــــــــــح اتـــــــــــــــَ يســــــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــِ

  
 .تَلَيَّسَ  وقد

 عليه فَلَْم تَْبَرْحه ، قال َعْبَدةُ بن الطَّبِيب : (5)على الَحْوِض ، إِذا أَقَاَمْت  ِليسٌ  وإِبِلٌ 

تح  ثـــــــــــ  حـــــــــــَ تـــــــــــَ يـــــــــــهـــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــح اَم راعـــــــــــِ  ِإذا مـــــــــــا حـــــــــــَ

َواِء     هــــــــــــَ  اأَلهــــــــــــح تــــــــــــَ نــــــــــــح َدَة مــــــــــــُ بــــــــــــح يــــــــــــ ُ لــــــــــــعــــــــــــَ  لــــــــــــِ

  
 َعْبَدةَ ، أَي أَنََّها تَْنِزُع إِليه إِذا حاَم َراِعيها.: ال تُفَاِرُق ُمْنتََهى أَْهَوائَها ، وأَراَد : ِلعََطِن  ِليسٌ 

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وقد تَقَدَّم. لَْستُ  بَمْعنَى ِلْستُ  وبَْعُض بَنِي َضبَّةَ يَقُوُل :
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كةً : الغَْفلَةُ ، عن أَبي َزْيٍد ، كما في العُبَاب. اللَّيَسُ و  ، ُمَحرَّ

 فصر امليم
 مض السا

ً  ، عليه ، كَمنَعَ  َمأَسَ  : [مأس]  َغِضَب. : َمأْسا

ً  بَْينَُهم َمأَسَ و َث ، قالَه أَبو َزْيٍد. أَْفَسدَ  : يَْمأَُس َمأْسا َش بَْينَهم وأَرَّ  ، كأَرَّ

__________________ 
 .«معناه»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 كما  قت بينا يف الوصر.( يف اللسان : إما لبيان ا ركة يف الوقف ا وإما  2)
 وسيشر هلا الشارح.« ورمبا»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 ( يف التكلمة : الد ثُون.4)
 ( عن التهذيب واللسان ا وابألصر : قامت.5)
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 ، عن ابن َعبّاٍد. الِجْلَد : َعَرَكه َمأَسَ و

ً  النَّاقَةُ  (1) َمأَسَ و  ن أَبي َعْمٍرو.، ع اْشتَدَّ َحْفلَُها : َمأْسا

 كفَِرَح ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ وابُن َعبّاٍد. الُجْرُح : اتََّسع ، كَمئِسَ  َمأَسَ و

 الطَّيَّاُش ، عن ابِن َعبّاٍد. ، كِمْنبٍَر : السَِّريعُ  الِمْمأَسُ و

امُ  ، أَْيضاً : الِمْمأَسُ و ، كناِصٍر وَصبُوٍر ، قال  الَمُؤوِس و كالمائِِس  ويُقَال : هو الذي يَْسعَى بَْيَن النّاِس بالفََساِد ، عن ابن األَْعَرابّيِ ، النَّمَّ

 الُكَمْيت :

ا  هــــــــَ كــــــــَ فــــــــح وحُم ســــــــــــــــــــــَ وحَت ِدمــــــــاًء حــــــــاَوَ  الــــــــقــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــَ

وَن يف و     َدُم اآســــــــــــــــــــــُ عــــــــح يِّ  (2)ال يـــــــــَ االــــــــغــــــــَ  مــــــــاِئســــــــــــــــــــــَ

  
 كِمْحَراٍب ، بهذا الَمْعنى.،  ِمْمآسُ  وفَاتَه : رُجلٌ 

 ، كَمْنُصور ، قال ُرْؤبَةُ : (3) الَمأُْووسُ و ، كَشدَّاٍد ، عن ُكَراع ، الَمآّسُ و

بحُووَسا
َ
 ما ِإن أابِد َمبحَسَك امل
 هكذا ُوِجَد في نُْسَخٍة مغردة من أَراِجيِز ُرْؤبَةَ ، عن ابن ُدَرْيٍد ، كما في العُباِب.

ْمُي بالَجْعِس  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللْيُث : هو لُغَةٌ في الَمْطِس ، وُهوَ  الَمتْسُ  : [متس]  .(4) الرَّ

ً و  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، قال : وليس بثَبٍت. إِذا أََراَغه ِليَْنتَِزَعه ، نَْبتاً كان أَو َغْيَره ، َمتََسهُ يَْمتُِسه َمتْسا

ً  ، كاَن في ساِبِق العُُصوِر ، أَّوُل َمن ، كَصبُوٍر : َرُجٌل َصِغيُر األَذُنَْينِ  َمُجوسٌ  : [مجس] ، قالَهُ األَْزَهِريُّ ،  وَدَعا إِليه ِللَمُجوِس  َوَضَع ِدينا

ديٌن قَديٌم ، وإِنَما َزَراُدْشت َجَدَده :  الَمُجوِسيَّةُ و ُُ ،السالمعليهنَّه كاَن بَْعَد إِْبراِهيَم وليَس ُهو َزَراُدْشت الفاِرِسّي ، كما قالَهُ بعٌض ، ألَ 

بٌ  وأَْظَهره وزاَد فيه ، قالَهُ َشْيُخنا ، قال : هو ب ِمْنج ُكوشْ  أَْصلُه ُمعَرَّ ، وُكوْش ، بالّضّم :  (5)، كما تََرى ، ونََزل القُرآُن به  َمُجوس فعُّرِ

َف على  الَمُجوسُ  ، قال أَبو علّي النْحويُّ : ، كيَُهودّي ويَُهودٍ  َمُجوسٌ  ، ج َمُجوسيٌّ  رُجلٌ  ألُذُُن ، ومْنْج ، بَمْعنَى القَصير.ا واليَُهوُد إِنَّما ُعّرِ

ألَنَّهما َمْعِرفَتَاِن ُمَؤنَّثاِن ، فَجَريَا في كالِمهم  ، ولو ال ذلك لم يَُجْز ُدُخوُل األَلِف والالِم عليهما ، َمُجوِس و َمُجوسيّ و َحّدِ يَُهوِدّي ويَُهوٍد ،

ْرِف وأَنشد :  َمْجَرى القَبِيلتين ، ولم يُْجعاَل كالَحيَّْيِن في باب الصَّ

ـــــــــــــاً  ن ب  َوهـــــــــــــح ـــــــــــــًا هـــــــــــــَ رحق ـــــــــــــَ ـــــــــــــَك بـ  َأصـــــــــــــــــــــــــــاِح أُرِي

اِر     نـــــــــَ وسَ كـــــــــَ ارَا  جمـــــــــَُ عـــــــــَ تـــــــــَ ُر اســـــــــــــــــــــــح عـــــــــِ تـــــــــَ (6)َتســـــــــــــــــــــــح
 

  
ً و َسه تَْمِجيسا سَ  : َصيَّره َمجَّ َسانِه ُكلُّ َمْولُوٍد يُولَُد علَى الِفْطَرةِ َحتَّى يُكوَن أَبََواه»الَحِديُث :  هو ، ومنه َمُجوِسيًّا فَتََمجَّ  أَي يُعَلَِّمانه ِدينَ  «يَُمّجِ

ةِ  َمُجوسُ  القََدريّةُ »:  قولُه صلَّى هللا َعلَْيه وسلم ، وأَّما الَمُجوِسيَّةُ : النِّْحلَِة  اْسُم ِتْلكو .الَمُجوِسيَّة ً  قيل : إِنََّما َجعَلهم «هذه األُمَّ لُمَضاَهاِة  َمُجوسا

 ، ن ِفْعِل الظُّْلَمةِ ، في قَْولِهم باألَْصلَْيِن ، وهما النُّوُر والظُّْلَمةُ ، ويِْزَعُمون أَنَّ الَخْيَر ِمن فِْعِل النُّوِر ، وأَنَّ الشَّرَّ م الَمُجوِس  َمْذَهبِهم مْذَهبَ 

ٌء ِمنهما إِالّ بمَشيئَتِه تَعَالَى ،  يَُكوُن شيْ وكذا القََدِريَّةُ ، يُِضيفُون الَخْيَر إِلى هللا تَعالَى ، والشَّرَّ إِلى اإِلْنَسان والشَّْيطاِن ، وهللا َخاِلقُهما َمعاً ال

 يَن لهما َعَماٍل واْكتِساباً.فهما ُمَضافَاِن إِليه ُسْبَحانَه وتعالَى َخْلقاً وإِيجاداً ، وإِلى الفَاِعلِ 

 ، قال : وأَْصلُه الَمْعُس ، أُْبدلَِت العَْيُن حاًء. َدلََكهُ وَدبَغَهُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقال األَْزَهريُّ : أَي الِجْلَد ، كَمنَعَ  َمَحسَ  : [محس]

 ، هكذا نقلَه صاحبَا اللَِّساِن والتَّْكملَة. : الدَّبّاُغ الحاِذقُ  األَْمَحسُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

سُ  : [مخس] ين ، كما قَالَهُ ابُن ُدَرْيد ، وهي لغةٌ  .. ، أَهمله الَجَماَعةُ ُكلُُّهم : َكثْرةُ الَحَرَكةِ  التََّمخُّ َواُب فيه بالّشِ قُْلت : وهو تَْحريٌف والصَّ

ْل.يَمانِيَةٌ ، يأْتي ِذْكُرَها إِْن شاَء هللا تعالَى   في الّشين ، فتَأَمَّ

ً  األَديمَ  مَدسَ  ، يقال : َدْلُك األَِديِم ونَْحِوه ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وفي اللَّساِن والتَّْكِملَة وتَْهِذيِب ابِن القَّطاعِ : هو الَمْدسُ  : [مدس] ،  يَْمُدُسه َمْدسا

 َعبّاٍد.وَعَزاهُ في العُبَاِب البِن : إِذا َدلََكهُ ، قال شيُخنَا 
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__________________ 
 وانظر حاشيتها.« ومبستِ »( كذا ابألصر وصوهبا يف املطبوعة الكويتية 1)
 واملثبت عن اللسان.« يف ا ي»( ابألصر 2)
 وقد صوبت هنا ويف الشاهد عن املطبوعة الكويتية.« مو س كمنصور»( األصر : 3)
 ( اجلع  : الرجيض.4)
 .17سورة ا ج اآية  (... ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن هاُدوا َوالّصابِِئنَي َوالنَّصارى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا)( يف قوله تعاىل : 5)
 ويرو  : أحاِر. ( قا  ابن بري : صدر البيت المرئ القي  وعجزه للتوءم اليشكري.6)
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ْل. الَمَداسَ  النَّاُموِس أَنَّ وَزَعم صاِحُب   مأْخوذٌ منه ، فتأَمَّ

ُل الصاِدُق أَنَّه ِمن مادَّة  ، كِمْنبٍَر ، ثُّم لّما قُِلبَْت الواُو أَِلفاً فُتَِحْت الِميُم للِخفَّة وَكثَْرةِ  ِمْدَوسٌ  واألَْصُل فيه :« دوس»قْلت : والذي يَْقتَِضيه التأَمُّ

 ، وقد تقدَّم أَّن الَكسَر لُغَةٌ فيه.الدََّوراِن على اللَِّسان 

َمْقِس ، وقد َذَكَره صاِحُب اللَِّساِن ُهنَا ،  اإِلْبَرْيَسمُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَة. وهو ، كِسبَْطرِ  الِمَدْقسُ  : [مدقس] ، َمْقلُوُب الّدِ

َمْقِس ، وفي العُ   بَاِب هكذا ، وَعزاهُ ألَبِي ُعبَْيَدةَ.وغيُره اْستِْطَراداً في الّدِ

َكةً : الَحْبلُ  الَمَرَسةُ  : [مرس] ِس  ، ، ُمَحرَّ  ، قال : أَْمَراسٌ  ، أَي َجْمُع الَجْمعِ  ججو ، بغير هاءٍ  َمَرسٌ  ج قَُواه بَْعِضها على بَْعٍض ، لتََمرُّ

َودُِّع  راسِ يــــــــــــــــــُ ٍ    ابأَلمـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ  ل مـــــــــــــــــَ ر  عـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــُ

نِ مـــــــَن     َواحـــــــِ ريحِ الشـــــــــــــــــــــ  ِم غـــــــَ حـــــــح ات الـــــــلـــــــ  مـــــــَ عـــــــِ  املـــــــطـــــــح

  
ً  البََكَرةُ ، كفَِرحَ  َمِرَستِ و  ، قال : يَْنَشَب َحْبلُها بَينََها وبَْيَن القَْعوِ  ، أَي يَْمُرسَ  من عاَدتَِها أَنْ  إِذا كانَ  ، كَصبُوٍر ، َمُروسٌ  فِهي تَْمَرُس َمَرسا

يــــــــــــــــــــُ   َرٌة ختــــــــــــــــــــَِ كــــــــــــــــــــح   (1)ُدرحاَن وَداَرتح بــــــــــــــــــــَ
َر  وال     جــــــــــــــح

َ
ُة املــــــــــــــ قــــــــــــــَ يــــــــــــــح ُروسُ اَل ضــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

  
ً  ، الَحْبُل ، كنََصر َمَرسَ و . َوقَع في أََحد جانِبَْيَها : يَْمُرُس َمْرسا  بَْينَها وبَْيَن الُخطَّاِف ، هكذا قيََّده أَبو ِزياٍد األَْعَرابيُّ

بيُّ إِْصبَعَهُ  َمَرسَ و ً  الصَّ  ِء الُمثَلَّثَِة ، أَو لُثْغَةٌ.، بالثا َمَرثَها ، لُغَةٌ في يَْمُرُس َمْرسا

 يََده بالِمْنِديِل : َمَسَحَها. َمَرسَ و

كَّيت. وَمَرثَه باليَِد. وَدلَكه في الماءِ  نَقَعَهُ  يَْمُرُسه التْمَر في الماءِ  َمَرسَ و  قاله ابُن الّسِ

اسٌ  فَْحلٌ و  َشِديٍد. ِمَراٍس  الِعالجِ وقال الصاَغانيُّ : أَي ذُو أَْي ِشدَّة ، بالَكْسِر : ِمَراٍس  ، كَشدَّاٍد : ذُو َمرَّ

اَسةٌ  لَْيلَةٌ  ِمن الَمَجاِز : بَْينَنَا وبَْيَن الماءِ و  السَّْيِر ، ُجْزنَاَها ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ. بَِعيَدةٌ َدائِبَة ال َوتِيَرةَ فِيَها ، أَي َمرَّ

، هكذا هو في النَُّسخِ ،  (2) أَو اللَّبَنِ  في الماءِ  الَمْمُروسُ  التَّْمرُ  : الَمِريسُ و فيه حتَّى يَْنماَث. يُْمَرسُ   الُخْبزَ ، ألَنَّ  الثَِّريدُ  ، كأَِميٍر : الَمِريسُ و

 كما في األََساِس والعُبَاِب.« في الماءِ »فإِْن َصحَّ فال بُدَّ ِمْن ِذْكِر 

اِهيَةُ  الَمْرَمِريسُ و د بُن السَِّرّيِ : هو  َمْرَمِريسٌ  فَِعيٌل ، بتكرير الفاِء والعَين ، ويُقَاُل : َداِهيَةٌ والدَّْرَدبِيُس وهو فَعْ  : الدَّ ، أَي َشِديَدةٌ ، وقال ُمَحمَّ

 .الَمَراَسةِ  من

جاِل ، وتَْحقيُره : الَمْرَمريسُ و ً  ، قال ِسيبََوْيه : كأَنَُّهم َحقَّروا ُمَرْيِريسٌ  : الدَّاِهي من الّرِ اسا َمْرَمِريٌت ، فال : ابُن ِسيَده : وقالوا ، قال  َمرَّ

ين ، كما أُْبِدلْت منها في  ِسّت ونََظائِِره. أَْدري أَلُفَةٌ أَم لُثْغَةٌ. وقال ابُن ِجنِّي : ليس من البَِعيد أَْن تكوَن التاُء بََدالً من الّسِ

 ، قال األَْزَهِرّي : أُِخذَ  الَمْرَمِريس في باب فَْعلَِليل ، ومنه قولُهم في ِصفَة فََرس : والَكفَلُ  (3)، ذكره أَبو ُعبَْيَدةَ  األَْملَسُ  : الَمْرَمِريسُ و

يِن تَأْكيداً. الَمْرَمريسُ  َخاَم األَْملَُس ، وَكَسعَهُ بالّسِ  من الَمْرَمِر : وهو الرُّ

 الطَِّويُل من األَْعنَاِق. : الَمْرَمِريسُ و

لْ  : الَمْرَمِريسُ و  ، قال ُرؤبَةُ : بُ الصُّ

َلَ    َمرحَمرِيَساَكّد الِعَدا َأخح
ً  : هي الَمْرَمِريسُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  ِلَصاَلبَتَِها. أَْرٌض ال تُْنبُِت َشْيئا

يَسةُ و ينَة : ة ِمّرِ ِعيد يُْنَسُب إِلَْيَها ، الَخْمُر ، ، كِسّكِ يِسيُّ  ِمْنَها بِْشُر بُن ِغيَاثٍ و بالصَّ الُمتََكلِِّميَن ، هكذا ضبََطه الّصاَغانِيُّ ، من  الِمّرِ
(4)  ،

ِعيد ، وقال أَبو َحنِيفَةَ  َمِريسُ  وَضبََطه غيُره فقال : ، أَْدنَى بِالِد النُّوبَِة التي تَِلي أَْرَض  َمِريسٌ  تعالَى : هللارحمه، كأَميٍر : ِمن بُْلَداِن الصَّ
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قِيُق  الَمِريَسةُ  الّصاَغانِيُّ ، فقال : أُْسَواَن ، هكذا حكاه َمْصُروفاً ، وَخالَفَه والصَّواُب ما قَالَهُ أَبو  .(5): َجِزيَرةٌ ببالِد النُّوبَِة يُْجلَُب ِمنها الرَّ

 حنيفةَ ،

__________________ 
 ( يف اللسان والصحاح : حتي .1)
 ونصها : ومتر مري  : مرَس يف املاء أو الل .ابلرفض ا واملثبت ضبطه عن سيا  األساس « أو الل ُ »( ضبطت يف القاموس 2)
 ( يف التهذيب : أبو عبيد يف ابب فعفعير.3)
 ( ضبطت يف التكملة ابلقلم بفتح امليم. وعند ذكره مرّيسة قرية ابلصعيد ا ضبرت املريسي بكسر امليم.4)
لكسر والتشديد الجي هي قرية مبصر ووالية من انحية الصعيد قا  ( ومثلها يف معجم البلدان هنا يف ترمجة مستقلة ووردت فه َمرِّيسة ابلفتح مث ا5)

 : وهي الجي ينسب إليها بشر بن غياث.
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ُر بُن ِغياٍث ا عل  الص ِحيح ا فتَبم رح.  وهي اّلجي ِمنها ِبشح
 ، عن ابن َعبّاٍد. ، بالَكْسر : الَكْرَكدُ  الِمْرِميسُ و

بٌ  ، وهو ى، بفتح الراِء : داُر الَمْرضَ  الَماَرْستانُ و َدة  .(1)، نَقَلَه الَجْوَهريُّ عن يَْعقُوَب  ُمعَرَّ قلت : وأَصلُه بِيَماِرْستَاُن ، بكسر الموحَّ

َوى ْستان بالّضّم : الَمأْ وسكون اليَاِء بعَدَها وكسر الراِء ، ومعناه : داُر الَمْرَضى ، كما قَالَهُ يَْعقُوُب ، قال : بِيَمار ، عندهم هو الَمِريُض ، وأُ 

لتَّْعريب ، وقد نُِسَب إِليه َجَماَعةٌ من كما َحقَّقَه ُموبَذ السَِّرّي ، ثّم ُخفِّف فُحِذفَِت الَهْمَزةُ ، ولَّما َحَصَل التَّْرِكيُب أَْسقَُطوا الباَء واليَاَء عند ا

ثيَن.  الُمَحّدِ

ً  الَحبلَ  أَْمَرسَ و  َحْبلََك ، أَي أَِعْده إِلى َمْجَراهُ ، قال الّراجُز : سْ أَْمرِ  ، يقال : أََعاَدهُ إِلى َمْجَراه : إِْمَراسا

ِخ  يـــــــــــح اُم الشـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــَ َ  مـــــــــــَ ئـــــــــــح ِرسح بـــــــــــِ ِرس أَمـــــــــــح   أَمـــــــــــح
ــــــــــــــ  ِ     ب ــــــــــــــُ ات يـ ــــــــــــــَ ب ي َخشــــــــــــــــــــــــــــَ َوامــــــــــــــِ َ حــــــــــــــَ اح ــــــــــــــَ  ب

  

 ِإّما َعَل  قـَعحٍو وِإم ا اقـحَعنحِس ِ 
 .«ق ع س»، وقد تقدَّم في  أَْمِرسْ  أََراد َمقَاماً يُقَاُل فيه :

فيكوُن بَمْعنَيَْيِن ُمتَضادَّْين ، وقد أَْغفََل عنه الُمَصنُِّف ، والعََجُب منه وقد  أَْنَشبَه بَْيَن البََكرةِ والقَْعوِ  : أََزالَه َعن َمْجراه ، وذلَك إِنْ  أَْمَرَسه أَو

يَّة ، حيث قال : وإِذ ّدِ َح بالّضِ ، وهو من األَْضداد ، عن يَْعقُوب ، قال  أَْمَرْستُه ا أَْنَشْبَت الَحْبَل بَْيَن البََكرةِ والقَْعِو قْلت :َذَكره الجْوَهريُّ وَصرَّ

 الُكَمْيت :

ٍة  رتَعـــــــــــــَ مح مبـــــــــــــُ بحتـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــُ تـــــــــــــَ افـــــــــــــاً  (2)ســـــــــــــــــــــــــــَ  ُذعـــــــــــــَ

جي ال     ُم الــــــــــــــــ  كــــــــــــــــُ الــــــــــــــــُ بــــــــــــــــَ وانَ حــــــــــــــــِ رِســــــــــــــــــــــــــــــُ  متــــــــــــــــُح

  
 أَي الَّتي ال تُْنِشبُونها إِلى البََكَرة والقَْعو.

ً و َسهُ ُمَماَرَسةً َمارَ و  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. ُمَماِرسٌ  ، فهو َعالََجهُ وَزاَولَهُ  : ِمَراسا

 ، قاله ابُن ُدَرْيد. : بَْطٌن من العََربِ  ُمَماِرٍس  بَنُوو

سَ و سَ  يُقَال : : اْحتَكَّ به. اْمتََرسَ و ءِ بالشَّيْ  تََمرَّ سُ  ْن َجَرٍب أَو أَُكاٍل. وقيلالبَِعيُر بالشََّجَرةِ إِذا اْحتَكَّ بَها م تََمرَّ : ِشدَّةُ االْلتواِء والعُلُوِق  التََّمرُّ

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ.

سُ و َحاِريُّ ، الُمتََمّرِ ْحمن الصُّ سُ و بُن عبِد الرَّ  ، كذا في العُبَاب. العُْكِلّي : شاِعَرانِ  بِن نَِهيكٍ  (3) بُن ثاِلخ الُمتََمّرِ

َمْخَشِريُّ والّصاَغانِيُّ ، عن ابن ُدَرْيٍد ، وهو يَْرِجُع إِلى َمْعنَى تََضاَربُوا في الَحْرِب : تََماَرُسواو  ، وهو ِشدَّةُ الِعالج. الُمَماَرَسةِ  ، نَقَلَه ، الزَّ

دَّةُ  الَمَراَسةُ و  .الَمَراَسةِ و الَمَرِس  : بَيِّنُ  َمِرسٌ  ، ويُقَال : َرُجلٌ  : الّشِ

ّم ُمَخفَّفَةً : د ، إِْساَلِميٌّ بالَمْغِربِ ، بال ُمْرِسيَةُ و ْحمِن بُن الَحَكِم األَُمِويُّ ، ضَّ  ، َشْرقِيَّ األَْنَدلُِس ، وقيل : ِمن أَْعَماِل تُْدِميَر ، بَنَاه األَِميُر عبُد الرَّ

ّمِ الِذي َذَكَره الُمَصنُّف ، « نزه»في  ، قال َشْيُخنَا : استَْعَمَل الَمنَاِزهَ هنَا وأَنكره َكثِيَر الَمنَاِزِه والبََساتِينِ  ، هو الِّذي َذَكَره  هللارحمهثّم الضَّ

ا َف في ُم بُن َغاِلِب بِن التَّيّانِّيِ اللُّغَِويُّ ، صنِّ األَِميُر وغيُره ، وقاَل ابُن السَّْمعَانِّي : كنُت أَْسَمُع الَمغَاِربَةَ يَْفتَحونَها. ومن هذا البَلَِد أَبو َغاِلٍب تَمَّ

أَرسل ِإليِه أَْلَف ِدينَاٍر على أَْن يَْكتَُب اْسَمه عليه ، فَأَبَى وقاَل : لو بََذْلَت لي  ُمْرِسيَةَ  ِعْلِم اللُّغَِة ِكتَابَاً نَِفيساً ُمِفيداً ، ولّما تَغَلَّب أَبُو إِْسَحاَق على

ْنيَا ما َوَضْعُت ، إِنَّما كتبتُه لُكّلِ طاِلِب ِعْلٍم.  الدُّ

 وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :* 

َكةً ، الَمَرسُ  ً  ، وقد الُمماَرَسةُ  ، بالكسِر : الِمَراسُ و ، ُمَحرَّ ُب الُحُروِب. لََمِرسٌ  ، كفَِرَح. ويقال : إِنّه َمِرَس َمَرسا  َحِذٌر. أَي َشِديٌد ُمَجّرِ

 َواِحٍد ، كَكِتٍف ، وذلك إِذا استََوْت أَْخالقُُهْم. َمِرٍس  ويقال : ُهم علَى

بُوا األُُمورَ  أَْمَراسٌ  : الَمِرِس  وَجْمعُ  ،  الَمْرسُ و. «أَْمَراسٌ  أَما بَنُو فاُلٍن فَحَسكٌ »الَحِديُث :  ، وِمْنَها َماَرُسوَهاو ، وهم األَِشدَّاُء الِذين َجرَّ

 بالفَتْحِ : الدَّْلُك واإِلدافَةُ.



8089 

 

سو ُجُل بِدينِه ، إَِذا لَِعب بِه وتَعَبََّث به ، كما في الَحِديِث  تََمرَّ الِفتَِن وُمثَاَوَرتَُها والُخُروُج على  ُمَماَرَسةُ  ، وهو َمَجاٌز وقِيَل : هو (4)الرَّ

 اإِلماِم.

__________________ 
 .«عقوبابن ي»( عن الصحاح وابألصر 1)
 .«بسرعة»( عن اللسان وابألصر 2)
 فاحل. 180( يف املؤتلف ل مدي ص 3)
 ( ونصه كما يف النهاية واللسان : إن من اقرتاب الساعة أن يتمرس الرجُر بدينه كما يتمرس البعري ابلشجرة.4)
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سٌ  ويُقَال : ما بِفاُلنٍ  دَّةِ ، حتَّى ال  ُمتََمرَّ النََّوائَِب والُخُصوَماِت ، وهو َمَجاٌز ، ويُقَاُل  َماَرسَ  . ألَنَّه قدَماَرَسه يُقَاِوَمه َمن، إِذا نُِعَت بالَجلَِد والّشِ

ٍس به.  ذلك أَيضاً للشَِّحيحِ الَِّذي ال يَنَاُل منه ُمْحتَاٌج ، وهو َمَجاٌز أَيضاً ، وذلك ِلتََمرُّ

 َجاٌز.ِمن َمَرِحه ، أَي الِحبَاَل ، وهو مَ  األَْمَراسَ  وهو يَْقِضبُ 

سُ  والبَِعيرُ   بالشََّجَرةِ : يَأُْكلَُها َوْقتاً بَْعَد َوْقٍت ، وهو َمَجاٌز. يَتََمرَّ

سُ  وفاُلنٌ   بالشََّجَرةِ : يَأُْكلَُها َوْقتاً بَْعَد َوْقٍت ، وهو َمَجاٌز. يَتََمرَّ

سُ  وفاُلنٌ  ُض ِلي بالشَّّرِ ، وهو َمَجاٌز. يَتَمرَّ  بِي ، أَي يَتَعَرَّ

 .(1)، كُزبَْيٍر : بَْطٌن ِمن العََرِب ، عن ابِن ُدَرْيٍد  َرْيٍس مُ  وبَنُو

ُجِل الَّلئيم الَِّذي ال يَْنُظر إِلى صاِحبِه وال يُْعِطي َخْيراً : إِنّه لَيَْنُظُر إِلى َوْجهٍ   أَْملََس ، أَي ال َخْيَر فيه ، وال أَْمَرسَ  وقال أَبو زيد : يُقَاُل للرَّ

سُ   ٌء.ألَنّه ُصْلٌب ال يُْستَغَلُّ منه شي (2)به أَحٌد  يَتََمرَّ

سَ و  بِه : َضَربَهُ ، قال : تََمرَّ

ِلِه وَأان الر ِقمح  مَتَر سَ   (3)يب ِمنح َجهح
ْت وأََخَذ بَْعُضها بَعْ  اْمتََرَستِ و ضاً ، وهو َمجاٌز ، قال أَبو ذَُؤْيٍب يَِصُف صائِداً ، وأَنَّ ُحُمَر الَوْحِش قَُربَْت منه األَْلُسُن في الُخُصوَماِت : تاََلجَّ

 ِء :بَمْنِزلَِة َمن يَْحتَكُّ بالشيْ 

رحَن و  فـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــن ه ف ـــــــــــَ رحن كـــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــن تح ف ـــــــــــــــــــــــــَ رَتَس ِه  امـــــــــــح ـــــــــــِ  ب

ضُ     رحشــــــــــــــــــــــــــــُ اٍد جــــــــــــــُ ٌة وهــــــــــــــَ اِديــــــــــــــَ اُء هــــــــــــــَ وحجــــــــــــــَ  هــــــــــــــَ

  
 بها : نَِشَب َسْهُمه فيها. امتََرسَ  وتُعَاِلُجه. ويقال : (4)به : َجعَلَْت تَُكاِدُمه  اْمتََرَستْ و األَتَاُن ،قال السُّكَِّرّي : الَهْوَجاُء : 

كةً : َحْبُل الَكْلِب ، والَجْمُع كالَجْمعِ ، هكذا ذكَره َطَرفَةُ في ِشْعِره  الَمَرَسةُ و سَ . و(5)، ُمَحرَّ  به : تََمسََّح. تََمرَّ

 أَي أاُلِعُب النَِّساَء. «أَُماِرسُ و َزَعَم أَنِّي ُكْنُت أَُعافِسُ »َحِديُث علّي رضي هللا َعْنه :  : الُمالَعبَةُ ، وهو َمَجاٌز ، ومنه الُمَماَرَسةُ و

 ، بالفَتْح : السَّْيُر الّدائُِم. الَمْرسُ و

 أَْملَُس ، فبَالَغُوا فيه ، كما قالُوا : َشِحيٌح بَِحيٌح ، رواه ابُن األَْعَرابِّيِ. أَْمَرسُ  وقالُوا :

سَ و يِب : تَلَطََّخ به ، وهو َمجاٌز. تََمرَّ  بالّطِ

يُح الَجنُوُب الَّتِي تأْتِي ِمن قِبَِل الَجنُوِب  الَمِريِسيَّةُ و  .(6): الّرِ

 أَْهَوُن أَْدوائَِها ، وال يَُكوُن فِي َغْيِرَها ، عِن الَهَجِرّيِ.: داٌء يَأُْخذُ اإِلبَِل ، وهو  الِمَراسُ و

يِسيّ  وَدْربُ   : ببَْغَداَد ، منسوٌب الى بِْشر بن غياٍث ، نقلَه الصاغانّي. الَمّرِ

ضا َزْيُد بُن َجْعفَِر بِن إِبَراِهيَم الِخيَِميُّ  .، ُمَصغَّراً ُمَشدَّداً ، َحكَ  الُمَريِِّسيُّ  وأَبُو الّرِ لَِفيُّ  ى عنه الّسِ

َكةً : َمْوِضٌع ، هكذا ضبََطه الّصاَغانِيُّ وقال ابُن السَّْمعَاِنّي : َمَرسُ و ، بفتح الِميِم : قَْريَة ِمن أَْعَماِل الَمِدينَِة ، ونُِسب إِليَها أَبُو  َمْرسُ  ، ُمَحرَّ

ُد بُن إِسماِعيَل بِن القاسِم بِن إِسماِعيَل ال عَلَِويُّ ، َروى عن أَبِيه عن َجّده ، هكذا نَقََل عنه الحافُِظ. قلُت : وهو تَْحِريٌف قَبِيٌح ، َعْبِد هللا ُمَحمَّ

ين الُمَشدَّدة ؛ ألَنَّ َجدَّه القاسِ  يُّ ، بالّراِء والّسِ ّسِ ّسِ بالمَ فإِنَّ أَبَا َعْبِد هللا الَمْذُكوَر إِنََّما يُقَاُل له : الرَّ ِدينَِة ، فيقَاُل ألَْواَلِده : َم كان يَْنِزُل َجبََل الرَّ

يُّون ، وقد تقدَّم ذِلَك ، والعََجُب من الحافِِظ ، كيَف َسَكَت على هذا  ّسِ ، بالفَتح وكسر الّسين : َشَجرةُ اآلِس ، وهو َرْيَحاُن  َمْرِسينُ : والرَّ

 القُبُوِر ، ِمْصِريَّةٌ ، أَو َمَحلُّها النُّوُن.

 ، والّشين لغةٌ فيه. قالهُ ابُن ُشَمْيٍل. أَْمراسٌ  ِل وَحِضيُضه يَِسيُل فيه الَماُء فيَِدبُّ َدبِيباً وال يَْحِفُر ، وَجْمعه: أَْسفَُل الَجبَ  الَمْرسُ و
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__________________ 
 .«بطن»بد  : « بطا»وفيها  237/  2( اجلمهرة 1)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.2)
 ة عرض :( اللسان وهبامشه ا صدره كما يف ماد3)

 أمحُ  عريٌ  عليه غضاضةٌ و 
 .«تكار»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 ( يعين يف قوله :5)

دد   لــــــــــــو كــــــــــــنــــــــــــَت كــــــــــــلــــــــــــب قــــــــــــنــــــــــــص كــــــــــــنــــــــــــت ذا جــــــــــــُ

َرسِ    
َ

 تـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــون أربـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــه يف آخـــــــــــــــــــــر املـــــــــــــــــــــ

  

 ( يف اللسان : من قبر َمرِي . قا  أبو حنيفة : ومري  أد. بالد النوب الجي تلي أرض السودان.6)
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 ، كُزبَْير : قَْريَةٌ. ُمَرْيسُ و

 : * ومّما يْستَْدَرُك َعلَْيه : [مرجس]

،  (1)اِن عن أَبِي الفََرجِ ، بالَكْسر : َحَجٌر يُْرَمى به في البئر ليَطيَِب ماُؤَها ، وتُْفتََح ُعيُونَُها. أَْهَملَه الَجَماَعةٌ ، ونقله صاِحُب اللِّسَ  الِمْرَجاسُ 

 وأَْنَشَد :

وَن يب ِإذا رَأَ  رحمــــــــــــــــــــُ ًة يـــــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــَ  وحا كــــــــــــــــــــَ

َك     يــــــــــــَ رحجــــــــــــاسِ َرمــــــــــــح ِوي ابملــــــــــــِ ِر الــــــــــــطــــــــــــ  عــــــــــــح ــــــــــــَ  يف قـ

  
ُج هكذا بالبَاءِ  ْعر لَسْعِد بِن الُمْنتَِخِر البَاِرقِّيِ ، رواه الُمَؤّرِ   ، وقد تَقَدَّم في موضِعه.وهو بلُغَِة األَْزِد : البِْرجاُس ، بالبَاِء. والّشِ

لَقَُب  َوْزنُه كَمْقعٍَد ، وقال الّصاَغانِيُّ ُهنَاَك : إِنه« ر ق س»في  هللارحمه، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وقد تَقَدََّم للُمَصنِّف  ، كَجْعفَرٍ  َمْرقَسٌ  : [مرقس]

ْحمِن الّطائّيِ الشاِعرِ  ِل ؛ ألَنَّه َوَزنَه ُهنَاَك بَمْقعٍَد ، كما تَقَدَّم وهو يَُردُّ  َوْزنُه فَْعلٌَل ال َمْفعَلٌ  أََحِد بَنِي َمْعِن بِن َعتُوٍد. َعْبِد الرَّ ـ  َكالَمه في األَوَّ

فيه ، قالَه وإِيراُد الُمَصنِِّف ُهنَاَك يدلُّ علَى َعَدِم َعوزِه ، وهو َغِريٌب ، ومع َغَرابَتِه وُمَصاَدَمِة بَْعِضه بَْعضاً فقد َغِلَط  ر ق س مادَّةِ  ِلعََوزِ 

حمِن بنُ وقَلََّد فيه الّصاغانِ  واَب فيه : عبُد الرَّ ح به  َمْرقٍَس  يَّ في َغلَِطه ، كما قلََّد هو أَبا القَاِسِم الَحَسَن بَن بِْشٍر اآلِمِديَّ ، فإِنَّ الصَّ ، كما َصرَّ

 ُمْرِقس نه أَيضاً ، فضبََطه الحافُِظ :اآلِمِديُّ صاِحُب الُمَواَزنِة ، وحقَّقَه الحافُِظ ابُن َحَجٍر ، َرِحَمه هللا تَعَالَى ، في التَّْبِصير ، واْختَلَفُوا في وزِ 

ْل. (2)، كُمْحِسٍن ، وضبَطه اآلِمِديُّ كَجْعفٍَر  ْل َحقَّ التأَمُّ  ، فتأَمَّ

باِعّي. يُقَاُل لَُهم : بَنُو اْمرئ القَْيِس  (3)ٍء ِمْن َطّيِ  : َمْنُسوٌب إِلى َحيّ  الَمْرقَِسيُّ و  ، كذا أَورده ابُن َعبّاِد في الُمِحيِط ، في الرُّ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

ْهبَاِن ، جاَء ِذْكُره في ، بالفَتْح : قَْريَةٌ بالبَُحْيَرةِ من أَْعَماِل ِمْصَر ، وقد َدَخْلتُ  َمْرقَسُ  يَْت باسِم رُجٍل من الرُّ َها ، وقيل : هي بالصاد ، وُسّمِ

 الِخَطِط للَمْقِريِزّي.

ً و أََمسُّه َمسًّا ، بالكسر ، َمِسْستُه : [مسس] يَسىو ، كأَِميٍر ، َمِسيسا  ، ِمن َحّدِ َعِلَم ، هِذه اللُّغَةُ الفَِصيَحةُ. كِخلِّيفَى ِمّسِ

األُولَى وإِلقاِء الَحَرَكِة على الفاِء ، كما قالوا : ِخْفُت ،  ، بحذِف ِسينٍ  ِمْستُه وُربََّما قيل : ، لغة ، حكاه أَبو ُعبَْيَدةَ ، َمسًّا ، ، كنََصْرتُه َمَسْستُهو

ِء وإِن لم يُوَجْد ، يُقَال ِلَطلَِب الشَّيْ  الَمسَّ  ْمِس ، ولكنكاللَّ  الَمسُّ  بِيَِدي. قال الّراِغُب في الُمْفَرَدات : أَي لََمْستُه نقلَه ِسيبََوْيِه ، وهو شاذٌّ :

 واللَّْمُس يُقَاُل فيما يكوُن معه إِْدَراٌك بحاسَِّة اللَّْمِس.

ُل َكسَرة الّسين إِلى الِميِم ، بل يَتُْرُك الِميَم على حاِلَها مفتوحةً ، وهو مثُل قو َفظَْلُتْم )ه تعالََى : لِ قال الَجْوَهِريُّ : ومنهم َمن ال يَُحّوِ
 التَّْخِفيِف ، وأَنشد األَْخفَُش البن َمْغراَء : (5)يُْكَسُر ويُْفتَح ، وأَصله َظِلْلتُم ، وهو من َشَواِهِد  (4) (تَ َفكَُّهونَ 

نــــــــا مح  ِمســــــــــــــــــــــح اَء هلــــــــَُ ا َوطــــــــَ اهــــــــَ نــــــــَ لــــــــح اَء فــــــــنــــــــِ مــــــــَ  الســــــــــــــــــــــ 

اَلانَ     هـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ِوي وثـ هـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ دًا يـ ىت  رَأوحا ُأحـــــــــــــــُ  حـــــــــــــــَ

  
 ُرِوَي بالَوْجَهْيِن.

مِّ  بِه ُمسَّ  وقَد (6) اْلَمّسِ  (الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطاُن ِمنَ )، كاألَْلس واللََّمم ، قاَل هللا َعزَّ وَجلَّ :  : الُجنُونُ  الَمسُّ  من الَمَجاز :و أَي  بالضَّ

: ُكلُّه  (7)والَمأْلُوُس  الَمْمُسوسُ و ، وقال أَبو َعْمٍرو : الَمأُْسوسُ  َمسَّتْه الِجنَّ  من الُجنُوِن ، كأَنَّ  َمسٌّ  : به َمْمسوسٌ  فهو َمْبنِيًّا للَمْفعُولِ 

 الَمْجنُوُن.

لَ  (8) َسقَرَ  َمسَّ  ذُوقُوا من الَمَجاِز : قولُه تَعالَى :و َمَذاقاً ، كما يُقَال : كيَف َوَجْدَت َطْعَم  الَمسُّ  ، قال األَْخفَُش : َجعلَ  ما يَنَالُُكْم ِمْنَها أَي أَوَّ

ى َمسَّ  فاَُلنٌ  كقَْوِلَك : َوَجدَ ؟ والضَّْربِ  َل ما نَالَهُ ِمْنَها. وفي اللَِّسان : أَي َرسََّها وبَْدأََها قبَل أَْن تَأُْخَذه وتَْظَهَر. الُحمَّ  ، أَْي أَوَّ

 ، أَي قَُربَْت. بَِك َرِحُم فاَُلنٍ  َمسَّتْ  وقد ، وهو َمَجاٌز. َمسَّاَسةٌ  ، وكذِلكَ  ةٌ أَي قََرابَةٌ قَريبَ  ماسَّةٌ  َرِحمٌ  *بَْينَُهَماوَ 



8093 

 

__________________ 
 ( يف اللسان : ابن الفرج.1)
 مرق  بفتح امليم والقاف وابلسا غري معجمة. 184( يف املؤتلف واملختلف ل مدي ص 2)
 .«حلةمن »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .65( سورة الواقعة اآية 4)
 ( اللسان : شواذ.5)
 .275( سورة البقرة اآية 6)
 ( يف التهذيب واللسان : واملدّل .7)
 .48( سورة القمر اآية 8)
نَـُهمح »يف القاموس :  (*)  .«بينهما»بد  « بـَيـح



8094 

 

ةٌ. وقد ، أَي ماسَّةٌ  َحاَجةٌ و  الحاَجة. َمِسيسُ  ، ويَقُولُوَن : إِليه الَحاَجةُ  َمسَّتْ  ُمِهمَّ

هكذا في النَُّسخِ ،  الَماُء نالَتْهُ  : الَمُسوسُ  قيل :و قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو َمَجاٌز ، بَْيَن العَْذِب واْلِمْلح : الِذي الَماءِ  ، من ، كَصبُورٍ  الَمُسوسُ و

َواب : تَنَاَولَتْهُ  الغُلَّةَ َذَهَب  َمسَّ  إِذا الَِّذي ءُ قيل : هو الَمِريو ِحيَن تُنُوِول باليَِد ، ُمسَّ  لى هذا في معنى َمْفعُول ، كأَنَّهُ ، فهو ع األَْيِدي والصَّ

 بَها ، قاَل ذُو اإِلْصبَعِ العَْدَوانِيُّ :

َت اَل  نـــــــــــــــــــح َت مـــــــــــــــــــاًء كـــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــح وح كـــــــــــــــــــُ  لـــــــــــــــــــَ

َذاِ  واَل    
َ

َب املـــــــــــــــــــ ذح اعـــــــــــــــــــَ وســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َمســـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

دح  ِر قـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح يـــــــــــــــَد الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ عـــــــــــــــِ حـــــــــــــــًا بـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  مـــــــــــــــِ

ا    ُؤوســــــــــــــــــــــــــــــَ ُه الــــــــــــــــفــــــــــــــــِ اَرتــــــــــــــــُ جــــــــــــــــَ تح حــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــَ  فـ

  
فَاءُ  قال ابُن و ، فهو على ذلك فَعُوٌل بَمْعنَى فاِعٍل. الغُلَّةَ فيَْشِفيها يََمسُّ  . الذيالَمُسوسُ  قال َشِمٌر : ُسئَِل أَْعَرابيٌّ َعن َرِكيٍَّة ، فقال : ماُؤَها الّشِ

 .َمُسوسٌ  فهو َشفَى الغَِليلَ كل ما  األَْعرابّي :

افي : الَماءُ  الَمُسوسُ  قيل :و َعاُق يُْحِرُق ُكلَّ َشيْ  العَْذُب الصَّ ديّة إِالّ  ِضدٌّ  ٍء بُملُوَحتِه ،، عن األَْصَمِعّي. وقِيَل : هو الزُّ ، وال يَْظَهُر َوْجهُ الّضِ

 بما ذَكْرنا ، وكالُم المصنِِّف َمْنُظوٌر فيه.

 ، وهو التِّْريَاُق ، قال ُكثَيِّر : الفَاَدَزْهرُ  : الَمُسوسُ و

ا  ُم هبـــــــــَ تـــــــــُ وَن ِإذح أَنــــــــــح َح الـــــــــراضـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــَ دح َأصـــــــــــــــــــــــح قـــــــــَ  فــــــــــَ

وسَ     ا َمســــــــــــــــــــــــــُ ون َواَبهلــــــــــــََ كــــــــــــُ تــــــــــــَ اَلِد َيشــــــــــــــــــــــــــح  الــــــــــــبــــــــــــِ

  
. َمْروَ ة ، ب : َمُسوسُ و اَغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 ، قال ُرْؤبَةُ : َمْسَماسٌ  ، يُقَال : قَتَامٌ  الَخِفيفُ  ، بالفَتْحِ : الَمْسَماسُ و

اسح وَ  عــــــــــــَ ــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــح ِه ال ــــــــــــح لــــــــــــي رِي عــــــــــــَ ٍد  ــــــــــــَح لــــــــــــَ ــــــــــــَ  بـ

اِم     تــــــــــــَ رَاِب والــــــــــــقــــــــــــَ اسح مــــــــــــَن الســــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

  
.  نقله الصاغانِيُّ

الفاتِنيُّ  ، ِكأَميرٍ  َمِسيٍس  بُْشَرى بنُ  أَبُو الَحسنِ و
ثٌ  ، (1) األَْزِديَّة ، تابِِعيَّةٌ. قلُت :  ُمسَّةُ  ، ومنهّن : ، بالّضّمِ : َعلٌَم للنَِّساءِ  ُمسَّةُ و مْشُهوٌر. ُمَحّدِ

 َرَوى عنها أَبُو َسْهٍل البُْرَسانيُّ ، شيٌخ البِن َعْبِد األَْعلَى.

، وبه  َمسُّ تَ  اْي ال ، الَمسُّ  ، فإِنََّما بُنَِي على الَكْسِر ؛ ألَنَّهُ َمْعُدوٌل عن الَمْصَدِر ، وهو ، كقََطامِ  َمَساِس  ال في الّصَحاحِ : أَّما قَْوُل العََربِ و

 في الشواذِّ ، وهو قَِراَءةُ أَبي َحْيَوةَ وأَبي َعْمٍرو. قُرئَ 

بالَكْسر ، أَي َوفَتْحِ السيّن  (2) ِمساسَ  ال (فَِإنَّ َلَك يف احْلَياِة َأْن تَ ُقولَ ):  ، في األَْمِر ، كَدَراِك ونََزاِل ، وقولُه تعالى َمَساِس  قَد يُقَال :و

م مَخالََطةَ السَّاِمِرّيِ ُعقُوبَةً له ، فال أََمسُّ  وال أََمسُّ  أَي ال ْنِزيِه :َمْنُصوباً على التَّ  ، وقد قُِرئ  ُمَماسَّةَ  ، أَو ال تََمسَّنِي ، معناهُ ال ِمَساسَ  ، َحرَّ

ْل. ُمَماسَّةَ  أَو ال تََمسَّنِي كقََطاِم وِكتَاٍب ، أَي ال ِمساسَ  (ال)بهَما ، فلَْو قاَل : وقَْولُه   ، أَي َكَما أَنَّ  وكذلكَ  ، ألََصاَب في االْختَِصاِر ، فَتَأَمَّ

 الُمَماسَّةُ و وهو ِكنَايةٌ َعِن الُمبَاَضعَِة ، وِعبَاَرةُ التّْهِذيِب : (3) يَتََماّسا ِمْن قَْبِل أَنْ : قولُه تَعَالَى  ، ومنه التَّماسُّ  يكوُن ِمَن الَجانِبَْين كذا الِمَساسَ 

ْل. التََّماسُّ  عن الُمبَاَضعَِة ، وكذلك : كنَايَةٌ   ، وهذا أَْحَسُن مْن قوِل الُمَصنِِّف ، فتأَمَّ

 واْشتبَاُهه ، قال ُرؤبَةُ : : اختِالُط األَْمِر واْلتِبَاُسه الَمْسَمَسةُ و ، بالَكْسر ، اْلِمْسَماسُ و

رَِ  يف  ــــــــــــح َت مــــــــــــنح أَم ــــــــــــح ن اسِ ِإنح كــــــــــــُ مــــــــــــَ   ِمســــــــــــــــــــــــــح
َك ســــــــــــــــــــــَ     لــــــــَ  أُمــــــــِّ رُت عــــــــَ اســــــــــــــــــــــح يفــــــــَ اســــــــــــــــــــــِ

َ
َو املــــــــ  طــــــــح

  
َخفَّف ِسيَن الَماِسي ، كما : انِه. قِيَل هكَذا أَْنَشَده الَجْوَهريُّ واللَّْيُث واألَْزَهريُّ لُرْؤبَةَ ، قاَل الّصاَغانيُّ : وليَس له ، َكأَنَّهُ لم يَِجْده في ِديوَ 

: الَِّذي يُْدِخل يَده في َحيَاِء األُْنثَى الْستْخَراجِ  الماِسي طه األَْزَهريُّ ، وقال : إِنََّما. وَغلَّ َمِسْستُهُ  َء ، أَيالشَّيْ  َمْستُ  يَُخفِّفُونَها في قَْوِلهْم :

 ٍء.في َشيْ  الَمّسِ  الَجنِيِن إِذا نَِشَب ، يُقَال : َمَسْيتُها َمْسياً. َرَوى ذِلك أَبُو ُعبَْيٍد عِن األَْصَمِعّي. وليس الَمْسُي ِمن

ا يُْستَْدركُ   َعلَْيه : * وِممَّ
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 َمسًّا ولم يَِجدْ »الَحِديُث :  . ومنهفَمسَّهُ  ءَ الشَّيْ  أَْمَسْستُه

__________________ 
 .«النايين»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .97( سورة طه اآية 2)
 .3( سورة اجملادلة اآية 3)
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بِ  اَن ِمن أًَذ  ا كقوله تعاىل :  «ِمن الن صــــَ َنا (َلنْ )هو َأو ُ  ما حيُِ   به من الت َعِب ا ويُطحَل  يف ُكّر َما يـََناُ  اإِلنحســــَ  مَتَســــ 
تحُهمُ و  (1) (الّنارُ ) يِنَ و  (2) (اْلَبْأس  اءُ ) َمســـ  رُّ ) َمســـ  يِنَ و  (3) (الض  ُّ ْيطانُ ) َمســـ  لِه تـَعَ   (4) (الش  َّ  (ُذوُقوا)اىَل : كر  ذلك َنظَائُِر لَقوح

 .(5) (َسَقرَ ) َم   
 وقُِرَئ : َما لَمْ  (7) تََمسُّوُهنَّ  (ما َلَْ ) و (6) تََمسُّوُهنَّ  (ِمْن قَ ْبِل َأنْ )، وقولُه تَعَالَى :  َماسََّهاو ، َمسََّها : ُكنَِّي به عن النِّكاح ، فقيل : الَمسُّ و

. وقال : ألَنَّا َوَجْدنَا هذا تََمسُّوُهنَّ  (ما َلَْ ). وقَال أَحمُد بُن يحيى : اْختَار بعُضُهم : الَمَساسُ و الَمِسيسُ  وكذِلكَ . والَمْعنَى َواِحٌد ، تََماسُّوُهنَّ 

 ٍء من هذا الباِب فهو فِْعُل الرُجِل في بَاِب الِغْشيَاِن.َمْوِضعٍ ِمَن الِكتَاب بغَْيِر أَِلٍف ، فُكّل شي (8)الَحْرَف في غير 

ُؤوا. «ِمْنَها َمسُّوا فأَتَْيتُه بها فَقَاَل :»في َحديِث أَبِي قَتَاَدةَ والِميَضأَة : وأَي عاقَبَهُ  «بِعََذابٍ  فَمسَّهُ »الَحِديِث :  فيو  أَي ُخذُوا منَها الَماَء وتََوضَّ

 .َمسَّتْه باليَِد ، ثّم استُِعير لألَْخذ والضَّْرب ، ألَنَُّهَما باليَِد. ولْلِجَماعِ ؛ ألَنّه لَْمٌس ، وللُجنُوِن ؛ كأَنَّ الِجنَّ  الَمّسِ  وأَْصلُ 

ً و ُمماسَّةً  ءِ َء بالشَّيْ الشَّيْ  ماسَّ و  : لَِقيَه بذاتِه. ِمَساسا

 ُمَمسٌّ  إِيّاهُ. فعَّداه إِلى مفعولَْين ، كما تََرى ، وَخصَّ بعُض أَهِل اللُّغَة : فََرسٌ  فأََمسَّه ُن ِجنِّي :أَحُدهما اآلَخَر وَحَكى اب َمسَّ  الِجْرماِن : تََماسَّ و

ُبُت اِبلدُّْهنِ )تَْحِجيالً ، واْعتقَد زيادةَ الباِء ، كزيَاَدتَِها في قَْوله  ُمَمسٌّ  بتَْحِجيٍل ، أَراد : من تَْذِكَرةِ أَبِي  .(10) (َيْذَهُب اِبْْلَْبصارِ ) و (9) (تَ ن ْ

 َعِلّي الَهَجِرّي.

 الَخْيِر والشَّّرِ : َعَرَضْت له. َمسَّتْه َمَواسُّ  الفََرُس : صاَر في يََدْيه وِرْجلَْيه بَيَاٌض ، ال يَْبلُغُه التَّْحِجيُل. وقد أََمسَّ  وقال ابُن القَّطاع :

ُجُل ، إِذا تََخبََّط. َمْسَمسَ و  الرَّ

 ، عن ابن األَْعَرابِّيِ : تَْذَهُب بالعََطِش ، وأَْنَشَد : وسٌ َمسُ  وِريقَةٌ 

ِك  ـــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ َذا رِي ـــــــــــــــــ  ب وسُ اي حـــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
  امل

وسُ     وحٌد ابِدٌن ِشــــــــــــــــــــــــَُ ِت خــــــــــــــــــــــــَ  ِإذح أَنــــــــــــــــــــــــح

  
اِعيَِة ناِجٌع فيها. َمُسوسٌ  وقال أَبو َحنِيفَةَ رِحَمهُ هللا تَعَالَى : َكألٌ   : نَاٍم في الرَّ

 َشْكَوى ، أَي َشَكا إِليه ، وهو َمَجاٌز. أََمّسهُ و

ْبَطةُ. الَمسَّةُ و  : لُْعبَةٌ للعََرِب ، وهي الضَّ

ينُ أَ  ، بالَكْسِر : النُّحاُس. قال ابُن ُدَرْيٍد : ال أَْدِري الِمسُّ و   مخفَّفَة.عربيٌّ هو أَم ال. قْلت : هي فاِرِسيَّةٌ ، والّسِ

 في ماِله ، أَي أَثَراً َحَسناً ، كما يُقَال : أُْصبُعاً ، وهو َمَجاٌز. َمسًّا في ماله ، ورأَيُت له الَمّسِ  ويُقَال : هو َحَسنُ 

ً  العَِذَرةَ  الُمْعِذرُ  َمَطسَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللْيُث : َمَطسَ  : [مطس] ةٍ. : يَْمِطُسَها َمْطسا  َرَماَها بَمرَّ

 َضَربَهُ. ، وبِيَِده : َوْجَهه : لََطَمهُ  َمَطسَ  : (11)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

ً  ، أَي األَِديَم ، َمعََسهُ  : [معس] باغِ  َدلََكهُ  ، إِذا كَمنَعَه ، َمْعسا َمرَّ  وسلمعليههللاصلىأَن النّبيَّ »في الَحديث : وحتَّى لَيَّنَه ،  َدْلكاً َشِديداً  في الّدِ

باغِ. الَمْعِس  أَي تَْدبغُه. وأَْصلُ  «إَِهاباً لََها تَْمعَسُ  على أَْسَماَء بْنِت ُعَمْيٍس وِهي ْلُك للِجْلد بَْعَد إِْدَخاِله في الّدِ  : الَمْعُك والدَّ

 .. هو ِمن ذِلكَ ، و َجاِريَتَه : َجاَمعََها َمعَسَ  من الِكنَايَِة :و

ً و  وَدَعَكهُ. أَهانَهُ  : َمعََسهُ َمْعسا

ً  في الَحْربِ  َمعََسهو ْمحِ و : َحَمَل عليه ، َمْعسا  ، وهذه عن ابِن ُدَرْيٍد. َطعَنَه بالرُّ

 لَبٌَن. ، بالفَتْح ، أَي َمْعسٌ  ما في النَّاقَةِ  يُقَاُل :و
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 يْحِمل ويَْطعُُن. ِمْقَدامٌ  أَي كَشدَّادٍ  في الَحْرِب ، َمعَّاسٌ  َرُجلٌ  يُقَال :و

__________________ 
 .80( سورة البقرة اآية 1)
 .214( سورة البقرة اآية 2)
 .83( سورة األنبياء اآية 3)
 .41( سورة ص اآية 4)
 .48( سورة القمر اآية 5)
 .237( سورة البقرة اآية 6)
 .236( سورة البقرة اآية 7)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.8)
 .20اآية « املؤمنون»( سورة 9)
 .43( سورة النور اآية 10)
 .28/  3( اجلمهرة 11)
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 في قوِل الراجِز : االْمتِعَاسُ و

ٍب و  عــــــــــــِ ُ صــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ تــــــــــــَ ا ميــــــــــــَح اســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــَ تــــــــــــِ   امــــــــــــح
ا     اَلســـــــــــــــــــــــــَ ه َأخـــــــــــح تـــــــــــِ اِ  اســـــــــــــــــــــــــح (1)كـــــــــــَبن  يف جـــــــــــَ

 

  
. األَِديمُ  يُْمعَسُ  وتَْحريُكها َعلَْيَها ، كماتَْمِكيُن االْسِت من األَْرِض   ، هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 : الَحْمُل في الَحْرِب. الَمْعسُ 

سُ و  : اْلِمْقَداُم فيَها. الُمتََمعِّ

باغِ ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَنشد : َمعُوسٌ  وَمنِيئَةٌ  َكْت في الّدِ  : ُحّرِ

ُروِس لــــــــــــــــــُح  اِب والضــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ اح  رُِج بــــــــــــــــــَ

ِة     يــــــــــــــــــئــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــِ
َ

املــــــــــــــــــ رَاَء كــــــــــــــــــَ وسِ محــــــــــــــــــَح عــــــــــــــــــُ
َ

 املــــــــــــــــــ

  
باغِ. َكِة في الّدِ ْقِشقَةَ ، َشبَّهها بالَمنِيئَِة الُمَحرَّ  يَْعنِي بالَحْمَراِء الّشِ

َك. اْمتَعَسو : الَحَركةُ. الَمْعسُ و  : تَحرَّ

 .(2)ُحَجنِه َحتَّى ال تَْسَودَّ  العَْرفََج : اْمتأَلَْت أَْجَوافُه منْ  اْمتَعَسو

ْمحِ  َمغََسه ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن القَّطاعِ : ، كَمنَعَه َمغََسه : [مغس] ً  بالرُّ  به ، لُغَةً في الُمْهلَة. َطعَنَه : َمْغسا

 ، قال ُرْؤبَةُ : َجسَّهُ  الطَّبِيُب : َمغََسهو

ا و  وســـــــــــــــــــــــَ جـــــــــُ هـــــــــح ي هـــــــــاِجســـــــــــــــــــــــًا مـــــــــَ يـــــــــِ ُن حيـــــــــُح يـــــــــح  الـــــــــد 

َة     نــــــــَ عــــــــح بــــــــيــــــــِب الــــــــطــــــــ  َ  الــــــــطــــــــ  غــــــــح امــــــــَ وســــــــــــــــــــــَ غــــــــح َ
 املــــــــ

  
ْيُن يُْحيِي الهم الُمِهمَّ ، أَي يَِهيُجه.  أَي الدَّ

ً  كعُنَِي وفَِرح ، الرُجُل ، ُمِغسَ  قدو ً و َمْغسا ، أَي اْلتَِواٌء ، وأَْنَكَر  َمغَسٌ و َمْغسٌ  اللِّْحيَانِيُّ : في بَْطنِهفيهما اللَّفُّ والنَّْشُر الُمَرتَُّب ، قال ـ  َمغَسا

يِت التَّْحِريكَ  ّكِ  : تَْقِطيٌع يَأُْخذُ في البَْطِن. الَمْغسُ  ، وقال اللَّْيُث : لغةٌ في الّصادِ ـ  ابُن الّسِ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

ً  الَمْرأَةَ  َمغَسَ   .َمغوسٌ  ه ابُن القَّطاع. وبَْطنٌ : نََكَحَها. نَقَلَ  َمْغسا

غَسَ و  رأُْسه بنِْصفَْين من بَياٍض وَسواٍد : اْختَلَط. (3) امَّ

 ، هذا الَحْرُف أَْهَملَه الَجّوَهِريُّ والّصاغانِيُّ في التَّْكِملَة. نَْفِسي وتََمقََّسْت : َغثَْت َولِقَستْ  تََمْقَحَستْ  : [مقحس]

 وصاِحُب اللَّسان. وفي العُبَاِب عن أَبِي ُعَمَر الزاِهِد : أَي َغثَْت ، وأَْنَشَد :

 (4)من ُلَاَ. اأَلقحرُبِ  مَتَقحَح ُ نـَفحِسي 
 تََّحْمقُُس : التََّخبُُّث ، وِمثْلُه في العُبَاِب.ال قال :« حمقس»قلت : وقد تَقَدَّم للُمصنِِّف أَيضاً في 

ُد بُن علّيِ بِن عبِد الغَنِّي السُّعُوِديُّ القَاِهِريُّ ، َسِمع على السَّخَ  : ع علَى نِيِل ِمْصرَ  َمْقسٌ  : [مقس] اِوّيِ بَْيَن يََدِى القَاِهَرةِ ، ومنه البَْدُر ُمَحمَّ

 وغيره.

ً  َمقََسه في الماءِ  يُر :قاَل أَبُو َسِعيٍد الضَّرِ و  فيه َغطًّا ، وهو على القَْلِب. َغطَّهُ  ، وقََمَسهُ قَْمساً : َمْقسا

 ، فاْنقََمَسْت. الِقْربَةَ : َمألََها َمقَسَ و
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 أَو َخَرقَه. َء : كَسَرهالشَّيْ  َمقَسَ و

 في األَْرض. الَماُء : َجَرى َمقَسَ و

بِن َعْمِرو بِن َربِيعَةَ بِن تَْيم بِن الَحاِرِث بِن مالك بِن ُعبَْيد بِن ُخَزْيَمةَ بِن  بن النُّْعَمان (5) لَقَُب ُمْسِهرِ  َمقَّاسٌ و ، كَكتَّاٍن : َجبٌَل بالَخابُورِ  َمقَّاسٌ و

هم ، وقيل له : (6)نِْسبَةً إِلى َعائَِذةَ بنِت الِخْمس بن قُحافَةَ  العَائِِذّيِ الشاِعر لَُؤّيِ بِن غاِلب عْ  يَْمقُسُ  هو: ألَنَّ رُجالً قال  َمقَّاسٌ  ، وهي أُمُّ َر الّشِ

 ِمن األَْكِل َما َشاَء. وُكْنيَتُه أَبُو ِجْلَدةَ. َمقَسَ  ، يقال كيَف شاَء ، أَي يَقُولُه

ً  ، نَْفُسه ، كفَِرحَ  َمِقَستْ و َزْت وَكِرَهْت ، ونحو ذلك ، وقال أَبو َعمرو : َغثَتْ  : َمقَسا  نَْفسي ِمن َمِقَستْ  ، وقيل : تَقَزَّ

__________________ 
 ة : أحالسها ا اب اء املهملة.( يف التكمل1)
 «.حىت تسودّ  قوله حىت ال تسوّد ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 وما أثبت عن اللسان.« وأمغ »( ابألصر 3)
 وفيه : نفسي متق ُ .« مق »( اللسان مادة : 4)
 االشتقا  البن دريد : اله مسهر.ويف « يعمر»( نقر املرزابين عن ابن دريد أن اله 5)
 .79( قير : عائذة بنت خزمية ا قا  اآمدي : وأ نها امرأة خزمية ا املؤتلف واملختلف ص 6)
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ِر كذا ا ةٌ  ا فهي مَتحَق ُ  أَمح تح ا: ا ِإذا أَنَِفتح ا وقا  َمر ًة  َماِقســـــــَ تح   َخبَُثتح ا وهي مبَعحىَن َلِقســـــــَ ا قا  أَبو زيد :  كَتَمق ســـــــَ
ُسه فقا  : ؟َد َأعرَايبيف هاَمًة فَبَكلها ا فقا  : َما هذاصا  فقير : ُلَاَ. ا فَغَثتح نـَفح

 ِمنح ُلَاَ. األَقحرُبِ  مَتَق  ُ نـَفحِسي 
 ويُرَوى : تََمْقَحُس ، كما تقدَّم.

 ، عِن ابن َعبّاٍد. في الماِء : اإِلْكثَاُر ِمن صبِّهِ  التَّْمِقيسُ و

ْحمن بُن زيٍد وعاِصُم بُن ُعَمرَ »في الَحديث : و. التَّماقُسُ  ، وكذلك غَاطَّةُ في الماءِ : المُ  الُمَماقََسةُ و أَي  «في البَْحر يَتََماقََسانِ  َخَرَج عبُد الرَّ

 يَتَغَاَوَصاِن.

ً  يَُماقِسُ  ُهو ِمن الَمَجاِز :و  ، وقد تقدَّم. يُقَاِمسُ  ، أَي ُحوتا

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : الَجْوُب والَخْرُق. الَمْقسُ 

ً  في األَْرِض  َمقَسَ و  : َذَهب فيها. َمْقسا

 ٌ افَةٌ. َمقَّاَسةٌ  واْمَرأَة  : َطوَّ

ً  في البَْيعِ  َمَكسَ  : [مكس]  .الَمْكِس  ، هذا أَْصُل َمْعنَى إِذا َجبَى ماالً  ، يَْمِكُس َمْكسا

َر قوُل جابِر بِن ُحنَّيٍ التَّْغلبّي  : النَّْقصُ  الَمْكسُ و  : (1)، عن َشِمٍر ، وبه فُّسِ

رَاِ  ِإَلَوٌة أَ  ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ َواِ  ال رِّ َأســــــــــــــــــــــــــــــــح  يف كــــــــــــــــــُ

ُرُ  و     رِّ مــــــــــــا اَبَع امــــــــــــح كــــــــــــح ُ يف كــــــــــــُ م مــــــــــــَ  ِدرحهــــــــــــَ

  
 : اْنتِقاُص الثََّمِن في البِيَاَعة. الَمْكسُ  وقيل :

 وهو العَشَّاُر. «الَجنَّةَ  َمْكٍس  ال يَْدُخُل صاِحبُ »في الَحديث : و. َمَكاسٌ و ماِكسٌ  ، وهو َما يَأُْخذُه العَشَّاُر ، وهو الظُّْلمُ  : الَمْكسُ و

لَعِ في األَْسَواِق في الجاِهِليّةِ  (2) َدَراِهُم كانَْت تُؤخذُ  : الَمْكسُ و ُق بَْعَد فََراغه  هو أَو ، عن ابِن ُدَرْيد. ِمن بائِِعي الّسِ ِدْرَهٌم كان يَأُْخذُه الُمَصّدِ

َدقَةِ  ا ، إِذا في البَْيع تََماَكَسا يُقال :و .. ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ  من الصَّ ةُ. : ُمماَكَسةً  الرُجلُ  َماَكَسهو ، عن ابِن ُدَرْيدٍ  تََشاحَّ هكذا في النَُّسخ ،  َشاحَّ

وهو اْنتِقَاُص الثََّمن واْنِحطاُطه ، والُمنابََذةُ بَْيَن الُمتَبَايعَْين ،  «في البَْيع بالُمَماَكَسةِ  ال بَأْسَ : » (4)ِديث ُعَمَر في حَ و،  (3)وفي بعٍض َشاَكَسهُ 

رَ   .«آِلُخَذ َجملَكَ  ماَكْستُكَ  أَتَُرى أَنََّما»َحِديُث جابٍِر :  وبه فُّسِ

 ، وهو اْستِْنقَاُص الثََّمِن في البِيَاَعِة ؛ ألَن الَمْكِس  أُْخَذ بناِصيتَِه ويَأُْخَذ بناِصيَتِك ، أُِخَذ ِمن، وهو أَْن ت وِعَكاسٌ  ِمَكاسٌ  ُدوِن ذِلكَ  ِمنو

 َطَرٌف ِمن ذِلَك. في ع ك س يْستَْنِقُصه ، وقد َمرَّ  الُمَماِكسَ 

 * ومما يْستَْدَرك عليه :

 الرُجُل ، كعُنَِي : نُِقص في بَْيعٍ ونَْحِوه. ُمِكسَ 

َرائُِب الّتِي كانَت تَأُْخذُها العَشَّاُروَن. الُمُكوسُ و  : هي الضَّ

 .(5) ماِكِسينَ  : َمْوِضٌع ، وهي قريةٌ على شاطِئ الفَُراِت ، وفي النَّْصب والَخْفض : َماِكُسونَ و ماِكِسينُ و

 كانَْت تُْضَرُب فيَها. الَمْكِس  وهي َشْبَرى الخْيَمِة ؛ ألَن َخْيمةَ « ش ب ر»قِيَّ القاِهَرةِ ، وقد ذُِكَرت في : قَْريَةٌ َشرْ  الِمَكاِس  وَشْبَرى

اِجُز : : السَّْوُق الشَّديدُ  الَمْلسُ  : [ملس]  ، قاَل الرَّ
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ِدي أبَِ حعاِن الَكُتوِم   مُتحَل ُ َعهح
ً َمْلس بَِها أَْملُسُ  باإِلبِلِ  َملَْستُ  ويقَال :  ، إِذا ُسْقتََها َسْوقاً فِي ُخْفيَة ، قال الّراِجُز : ا

ِد ا ََلِسيِّ  ملحساً   ملحسابَذوح
الظَّالِم ، وَمْلَث الظَّالِم وذلك حيَن يْختَِلُط الليُل باألَْرِض ،  َمْلسَ  ، يُقَاُل : أَتَْيتُه كاإِلْمالس ، وقيل : هو بَْعَد الَمْلث ، اْختِالُط الظَّالمِ  : الَمْلسُ و

ُل َسَواِد المْغِرِب ، فإِذا اْشتَدَّ  الَمْلسُ  ويختلُط الظالُم ، يُْستَْعمُل َظْرفاً وغيَر َظْرٍف ، وُرِوَي عن ابن األَْعَرابّي : اختلَطَ  بالمْلِث ، والَمْلُث أَوَّ

 حتَّى يأْتِيَ 

__________________ 
 ( اللسان : الثعليب.1)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.2)
 ( وهي رواية اللسان.3)
 ( يف النهاية واللسان : ابن عمر.4)
 .«قوله : وماكسا وماكسون األوىل اإِلقتصار عل  ماكسون بدلير قوله ويف النصب اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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َلح  هوَوقحُت الِعَشاء اآِخَرة ف
َلحُث يف امل

َلحِث ا وال يتمي ُز هذا ِمن هذا ا ألَن ه قد َدَخر امل
َلح ِ  ابمل

 .امل
 .َمْملوسٌ  ، ويُقَاُل أَْيضاً : َصبِي َمْملُوسٌ  ُخْصيٌ  ، قال اللَّْيُث : َسلُّ ُخْصيَيِ الَكْبِش بِعُُروقِِهما : الَمْلسُ و

َل اإِلبِلِ  ْعنَاُق الّسابقُ ، كَصبُوٍر ، من اإِلبِِل : المِ  (1) الَملُوسُ و  قاله أَبُو َزْيٍد. وُكّلِ َمِسيٍر. الَمْرَعى والَمْوِردِ  في التي تََراَها أَوَّ

َمْخَشِريُّ  نَِهايَةٌ فِي السُّْرَعة ، أَي ، كَجَمَزى َملََسى ناقَةٌ  ِمن المَجاز :و ا َسِريعاً ، وكذِلَك  (2)، كذا قالَه الزَّ ، وقال غيُره : أَي َسريعةٌ تَُمرُّ َمرًّ

 ، كَصبُوٍر ، قاَل ابُن أَْحَمَر : َملُوسٌ  ناقَةٌ 

ٌة  مـــــــــــــَلســـــــــــــــــــــــــــَ  ٌخ  ـــــــــــــِ  ـــــــــــــح ي ٌة وشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ان  ميـــــــــــــََ

دِ     عــــــــــــِ صــــــــــــــــــــــــــح
ُ
اين امل مــــــــــــَ ٌض دوَن الــــــــــــيــــــــــــَ طــــــــــــِّ قــــــــــــَ تــــــــــــَ  مــــــــــــُ

  
 ٌء من ُسْرَعتَها.وتَْمِضي ، ال يَْعلَُق بها َشيْ  تَْملُسُ  أَي

ال ُعْهَدةَ ، أَي  َملََسى ، وقَاَل األَْزَهِريُّ : ويُقال في البَْيع : وتَتَفَلَُّت وال تَْرِجُع إِليَّ  تَتََملَّسُ  ال ُعْهَدةَ ، أَي الَملََسى أَبِيعُكَ  ِمن الَمَجاز : يُقَال :و

ُجُل الشَّيْ  الملََسى ال لَه وال علَْيه. وقيَل :من األَْمِر ،  اْنملَسَ  قد  َء وال يَْضَمَن ُعْهدتَه ، قال الّراِجُز :: أَْن يَبِيَع الرَّ

ا  بســـــــــــــــــــــــــَ اَم عـــــــــــامـــــــــــًا َأعـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــَ ُت ال ـــــــــــح ا رَأَي مـــــــــــ  ـــــــــــَ  ل

ا و     ـــــــــــَ ن ـــــــــــِ ال ُض مـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ َلســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــاَر بـ مـــــــــــَ ـــــــــــح  (3) اِبل
  

مْخَشريُّ :  علَُّق بها تَبِعَةٌ وال ُعْهدةٌ.: هي البَْيعَةُ التي ال يَتَ  الَملََسى وقال الزَّ

َكةً ، الملَسُ  ، كذلك ضدُّ الُخُشونَةِ  ، األَّوُل بالفَتْح ، والثاني بالّضّمِ : الُملُوَسةُ و الَماَلَسةُ و ً وُ  َماَلَسةً  ، كَكُرَم ونََصرَ  َملسَ  وقَدْ  ، محرَّ  ملُوسا

ً و  ، قال َعبِيد بُن األَْبَرِص : َمِليسٌ و أَْملَس ، فهو َمْلسا

ًة  نـــــــــــ  َ  جـــــــــــُ بـــــــــــِ ديِّ أُلـــــــــــح نـــــــــــح َن اهلـــــــــــِ ٍ  مـــــــــــِ دح  صـــــــــــــــــــــــــَ

َواِة     ٍب كـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــ  عـــــــــــح كـــــــــــَ تح بـــــــــــِ قـــــــــــَ يـــــــــــ ِ  ـــــــــــَِ  مـــــــــــلـــــــــــِ

  
ِحيُح الظَّْهرِ  (4) األَْملَسُ و  : الَمثَلُ  منهو بغْير َجَرٍب. : الصَّ

ِبرح  اأَلمحَل ِ  هاَن َعَل   ما اَلَق  الد 
 ، وهو َمَجاٌز. يُْضَرُب في ُسوِء اْهتَِماِم الرُجِل بَشأِْن صاِحبِه ْهُره.والدَّبُِر : الذي قد َدبَِر ظَ 

 ، قال الَمّراُر : ُمتِْعٌب َشديدٌ  ، أَيْ  أَْملَسُ  ِخْمسٌ  يُقَال :و

َلَساَيِسري ِفيها الَقوحُم مِخحساً   أَمح
ِلَسةُ  المْلَساءُ  من الَمجاز :و  ، كما قِيل للماِء : ُزاَلٌل وسْلَساٌل ، قال أَبو النَّْجم : في الَحْلقِ  الَجْرعِ  : الَخْمُر السَّ

َوِة  َلحَساءِ اِبلحَقهح
 ِمنح ِجرحايهِلَا امل

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. كالُملَْيَساءِ  لَبٌَن حاِمٌض يَُشجُّ بِه الَمْحُض ، : الَمْلَساءُ و

 ، كُزبَْيٍر : اْسٌم. ُملَْيسٌ و

قَال : ألَنَّه  ؟، قال : ِلمَ  الُملَْيَساءِ  وقاَل رجٌل ِمَن العََرِب ِلَرُجٍل : أَْكَرهُ أَْن تَُزوَرني في ، قاَل : : نِْصُف النََّهارِ  الُملَْيَساءُ   :قال ابُن األَْنبَاِريّ و

 يَُهيَّإِ العََشاُء. (5)يَفُوُت الغََداُء ولم 

.نقلَه الصّ  بَْيَن الَمْغِرِب والعَتََمةِ  : الُملَْيَساءُ و  اَغانِيُّ

تاءِ  : الُملَْيَساءُ  قال األَْصَمِعيُّ :و َشْهُر َصفَر ، : الُملَْيَساءُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و فَريَّة والّشِ ، وهو َوْقٌت تَْنقَِطُع فيِه الِميَرةُ. وقاَل ابُن  َشْهٌر بَْيَن الصَّ

 : الشَّْهُر الِّذي تَْنقَِطُع فيه الِميَرةُ ، قال : الُملَْيَساءُ و ِسيَده :
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ا  َدمــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ َة بـ ــــــــــ  رِي اهــــــــــِ وُم الســــــــــــــــــــــــ  ا َتســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــيــــــــــنــــــــــَ  أَف

ِر     هــــح نح شــــــــــــــــــَ َك مــــِ دا لـــــــَ اءِ بـــــــَ يحســـــــــــــــــــــَ ــــَ ل ُ
وحكـــــــُب   املــــ (6)كــــَ

 

  
 ؟يَب في هذا الَوْقِت وال ِميَرةَ يقُوُل : أَتَْعِرُض علينا الطِّ 

 يُْرَمى به. ٌء ِمن قَُماِش الطَّعَامِ شيْ  : الُملَْيَساءُ و

د بِن عبِد هللا بِن َسعيِد بِن عاِمِر بن جابٍر الَمذْ  ِحْصٌن بالطَّائِفِ  : الُملَْيساءُ و  يُّ ِحجِ ، وإِلْيِه نُِسب الِعزُّ عبُد الِعزيُز بُن أَْحَمَد بِن عيسى بِن ُمَحمَّ

د إِلى الَحَرَمْين ، لَِقيَه (7)، وأَمَّ  815، ُوِلد به سنة  الُملَْيَسائِيُّ   بْعَد أَبيه بجاِمِعه ، وتََزوَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : امللموس.1)
 ( مل يرد هذا املعىن يف األساس.2)
 ( يف التهذيب : أغبسا ا وصار بيض مالنا.3)
 وسيورد الشارح يف املستدر .« يف نسخة املو بعد قوله ونصر ا وملسين بلسانه»املطبوعة املصرية : ( هبامش 4)
 .«ومل يتهيب العشاء»ويف التهذيب : « وال يهيب»( عن اللسان وابألصر 5)
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية إىل زيد بن كثوة.6)
 .«ودام»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 7)
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ديِد. 849اِعي  ُهَنا  سنة الِبقَ   ا فكَتب عنه ِشعحراً ا ولكن ه َضبطَه ابلت شح
، ُحِذفَت ياُؤه لضرورة  شاذٌّ  أََماِلسُ و ، أََماِليسُ  الفاََلةُ ليس بَها نَبَاٌت ، ج ، ، وهذه عن ابن َعبّاد : بهاءٍ  ، اإِلْمِليَسةُ و ، بالَكْسر ، اإِلْمِليسُ و

ْعر في قول ذي الرُّ  ة :الّشِ  مَّ

  ٍ َ ميٍَّ وَداحــــــــــــــِ اح لــــــــــــــَ  بــــــــــــــَ جــــــــــــــح عــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــوُ  لــــــــــــــِ

ِك     يــــــــــح لــــــــــَ َوتح عــــــــــَ دح أَقـــــــــــح قــــــــــَ دِّي فـــــــــــَ الــــــــــِ ُ َأجــــــــــِ  اأَلمــــــــــَ

  
 إِْفِعيٌل ، وكأَنَّهُ  إِْمِليسٌ  : األَْرُض الَّتِي لَْيَس بها َشَجٌر وال يَبِيٌس وال َكألٌ وال نَبَاٌت ، ال يَُكوُن فيها َوْحٌش ، والواِحُد : األََماِليسُ  وقال َشِمٌر :

اهاال َشيْ  َمْلَساءُ  ِمن الَماَلَمَسِة ، أَي أَنَّ األَْرضَ  ً  َء بها ، وقال أَبُو ُزبَْيٍد ، فَسمَّ  : َمِليسا

وا  رحَ  والــــــــــــــــــحُ مح وهــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــِإاّيكــــــــــــــــــُ

ا     ُذهــــــــــــــــَ ذخــــــــــــــــِ اٍة مــــــــــــــــَ وحمــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ ُ لــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــَ

  
َكةً ، وهو المكاُن المْستَِوي ال نَبَاَت به ، قال الُحَطْيئَةُ. َملٍَس  : َجْمع أَْمالسٌ و ، أَْماَلس : َجْمعُ  األََماِليسُ  وقيل :  ، محرَّ

نح ِإاّل و  كـــــــــُ يـــــــــ ُ ِإنح ملح يـــــــــَ تح  اأَلمـــــــــالـــــــــِ حـــــــــَ بـــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــح

رَاِت     كــــــــــــِ ا شــــــــــــــــــــــــــَ ر اهتــــــــــــَُ ٌ  ضــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــ  ا حــــــــــــُ (1)هلــــــــــــََ
 

  
 ، على َغْير قياٍس َجْدبَةٌ. أَماِليسُ و أََماِلسُ  والَجْمعُ  (2) [َمْلَساءُ  وَسنَةٌ ]ْنبُِت ، ال تُ  : إِْمِليسٌ و َمْلَساءُ و َملََسىو َملَسٌ  ، وأَْرضٌ  ُملُوسٌ  والَكثِيُر :

ّمانُ و ، بَمْعنَى الفالةِ ، بَِحَسِب الَمْعنَى  اإِلْمِليِس  أَي إِلى ، كأَنه َمْنُسوٌب إِليهِ  اإِلْمِليِسيُّ  : الُحْلُو الطَّيُِّب الِّذي ال َعَجَم له ، وكذا اإِلْمِليسُ  الرُّ

اَن بِال نََواةٍ ، كالفاََلةِ بال نَباٍت ، َحقَّقَه َشْيُخنَا. مَّ  التَْشبِيِهّيِ ، من َحْيُث إِّن الرُّ

انٌ   كأَنَّهُ َمْنُسوٌب إِليه. : ُحْلٌو َطيٌِّب ال َعَجَم فيه ، إِْمِليِسيُّ و إِْمِليسٌ  قلُت : وأَْصُل الِعبَاَرةِ فِي التَّْهِذيِب : وُرمَّ

ِميُر راِجٌع إِلى اُن ، وهو إِْفِعيٌل ِمن الَماَلَسِة ، بَمْعنَى النُّعُوَمِة ، ال بَمْعنى الفاََلة ، كما  إِْمِليس فالضَّ مَّ نَقَلَه شيُخنَا ، بهذا الَمْعنَى ، ُوِصَف به الرُّ

انٌ ، ولكنَّ الُمَصنِّف لَّما قَصَّر في النَّْقل أَوقَع الشُّ  اَح في َحْيرةٍ ، مع أَنه فاتَه أَيضاً ما نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن اللَّْيث : ُرمَّ : أَْطيَبُه  إِْمِليسٌ و َمِليسٌ  رَّ

ْل.  وأَْحاَله ، وهو الذي ال َعَجَم له ، فتأَمَّ

ى بَِها األَْرضُ  : الَخَشبَةُ  ، كَجبَّانَةٍ  الَمالََّسةُ و ً  األَْرضَ  ْستُ َملَّ  ، يُقَال : الّتِي تَُسوَّ  ، ِإذا أَْجَرْيَت عليها الِمْملقَةَ بَْعَد إِثارتَِها. تَْمِليسا

 ، عن ابِن َعبّاِد. َسقََط ُصوفَُها يا فاُلُن ، أَي َشاتُكَ  أَْملََستْ  يقال :و

لَسَ و ً  غيُره َملََسهو ، أَْفلَتَ  بَمْعنَى : ، كلُّ ذِلك اْنَملَسَ و ، كاْحمارَّ ، اْماَلسَّ و تََملَّسَ و َعلَى اْفتَعَلَ  من األَْمر ، امَّ  .تَْمِليسا

َمْخَشِريُّ :و  .(3)، وكذا اْختُِلس  اْختُطفَ  ، أَي بََصُره ، َمْبنِيًّا للمْفعُولِ  اْمتُِلس قاَل ابُن ُدرْيٍد والزَّ

ٍد  اٍء ، وأاَلّ يْعلََق به َشيْ َشيْ  [في]وفي العُباب : التَّْرِكيُب يَُدلُّ على تََجرُّ  الظَّاَلِم فِمْن باِب اإِلْبداِل ، وأَصلُه الثاُء. َملَسُ  ٌء. وأَمَّ

 * وِمّما يُْستَْدرُك علَْيه :

 .َمْلَساءُ  : ال َشقَّ فِيها ؛ ألَنَّها ِإذا لَْم يَُكْن فِيها َشقٌّ فهي َمْلساءُ  قَْوسٌ 

يُْضَرب للَِّذي ال يُوثَُق بَوفائه وأَمانَتِه ، قيَل : « ال ُعْهَدةَ له الَملََسى»، وفي الَمثَل  األَْملَسُ  : ال يَثْبُُت على العَْهِد ، كما ال يَثْبُت َملََسى وَرُجلٌ 

من فَْوره فيَْستَْخِفي ، فإِْن َجاَء الُمْستَحقُّ  (4) يَتََملَّسُ و منِه، وهو ِمثُْل السَّالِّل والَخاِرِب يَْسِرُق الَمتَاَع فيَبِيعُه بُدوِن ثَ  الَملََسى الِذي أَراَد به : ذو

ِمْن أَمثَاِلِهم في كراَهِة  ه عليِه ، وقال األَْحَمُر :وَوجَد مالَه في يِد الَِّذي اْشتََراه أََخَذه وبََطل الثََّمُن الَِّذي فاَز به اللِّصُّ ، واَل يَتََهيَّأُ له أَْن يَْرِجَع بِ 

 أَي أَنَّه َخَرَج من األَْمِر ساِلماً واْنقََضى عنه ، ال لَهُ وال َعلَْيه ، واألَْصُل فِيه ما تَقَدَّم.« ال ُعْهَدةَ له الَملََسى»َمعَايِِب : ال

 ، أَي َحْيُث اْستََوى وتََزلََّق. ُملَْيَسائِهو َمتْنِه َمْلَساءِ  ويُقَال : َضَربَه َعلَى

__________________ 
 .  لقة ضراهتا شكراُت ضبطت القافية فيه ابلرفض... إذا مل تكن روايته يف التهذيب :( 1)
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 ( زايدة اقتضاها السيا  عن اللسان.2)
 ا وعبارة األساس : واختُِل  بصرُُه وامتُل . 51/  3( اجلمهرة 3)
 ( اللسان : ومُيل  .4)
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 .َمْلَساءُ  ، وَصْخرةٌ  ُمْلسٌ  ، وثِيابٌ  أَْملَسُ  وثَْوبٌ 

 ، بالكسر : هي الَمالََّسةُ. الِمْملََسةُ و

 : السَّْيُر السَّْهُل والشَِّديُد ، فهو من األَضداد. الَمْلسُ و

فِيِق. الَمْلسُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :  : َضْرٌب من السَّْيِر الرَّ

 الَمْلُموِس.: ِليُن  الَماَلَسةُ و ٍء.: اللِّيُن من كّلِ َشيْ  الَمْلسُ و

ً  الرُجلُ  َملَسَ و  : َذَهب َذَهاباً َسريعاً قال : يَْملُُس َمْلسا

 مَمحَل ِ ِفيه الرِّيُح ُكر   مَتحُل ُ 
ً »: الِخفَّةُ واإِلْسَراُع ، وفي الَحِديِث :  الَمْلسُ و ً  ِسْر ثاَلثا ً  ، أَو ِسْر ثاَلثاً َسْيراً  َمْلٍس  أَي ثاََلَث لَيَاٍل ذاتَ « َمْلسا ْيِر  َمْلسا ، أَو أَنَّه َضْرٌب من السَّ

 ، فنُِصَب على الَمْصَدِر.

 ، وهو َمجاٌز. (1) [منه]من األَْمر : تََخلََّص  تََملَّسَ و

لَسَ و  : اْنَخنََس َسريعاً. امَّ

َداَحِة ، وهو بَْيٌت يُْبنَى ِلألََسِد تُْجعَُل لَْحَمه في ُمَؤخَّ  الِمْلسُ و  ِره ، فإِذا دَخلها فأََخَذَها َوقََع هذا الَحَجُر فََسدَّ البَاَب.: َحَجٌر يُْجعَُل على باب الرَّ

 : بال نَْبٍت ، وهو َمَجاٌز. َمْلَساءُ  وَسنَةٌ 

 ، إِذا لم يَتَعَلَّْق به َذمٌّ. وهو َمَجاٌز. أَْملَسُ  وِجْلُده

 من الشََّراِب : َصَحا ، عن أَبِي َحنِيفَةَ َرِحَمهُ هللا. تََملَّسَ و

 : من قَُرى البَْهنََسا. َمْلَسايَةُ و

 ، كُمْدُهن : ِحْصٌن من أَْعَماِل ُطلَْيُطلَةَ. ُمولُسُ و

 .يَْملُُسنِي الرُجُل بِلَسانِه َملََسني وقال ابُن عبَّاٍد :

 ، عن ابن َعبّاٍد أَيضاً. (2) الملَس وبات فاُلٌن في لَْيلَِة ابن

 : * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه : [ملبس]

ِس ، ُعْكليّةٌ ، أَْوَرَده  الَملَْنبَسُ   صاِحُب اللَِّسان هكذا.، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وقال ُكَراع : هي البِئُر الَكثِيَرةُ الماِء ، كالقَلَْنبَِس ، والقَلَمَّ

 ليه :: * ومّما يُْستَْدَرُك ع [ملقس]

ِعيد ، قاله ياقُوت. (3) َملَّقَسُ   ، بالفَتِح وتَْشِديد ثانيه مع فَتِْحه : قَْريَةٌ على َغْرِب النِّيِل من نَاِحيَِة الصَّ

، ِضدُّ  الَحْمقَاُء الَخْرقَاءُ  ةُ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَة ، وقاَل في العُبَاِب ، عن ابِن َعبّاٍد : هي الَمْرأَ  الَماُموَسةُ  : [ممس]

نَاعِ ، هكذا ذكره في تركيب   .«م س س»الصَّ

، ولم يُْسَمع إِالّ في ِشْعِر ابِن أَْحَمَر ، وَكاَن فَِصيحاً ، قاَل « م م س»، ُروميَّةٌ ، نقلَه األَْزَهِريُّ في تركيب  النَّارِ  : ِمن أَْسَماءِ  الماُموَسةُ و

 يَِصُف َمَهاةً :

طــــــــــَ  ــــــــــَ داً ت عــــــــــُ ا صــــــــــــــــــــــــُ نح أَرحَداهنــــــــــَِ ر  عــــــــــَ ــــــــــطــــــــــ  َح ال ــــــــــَ  اي

نح     َح عــــــــَ ــــــــَ اي طــــــــَ ــــــــَ ا ت مــــــــَ ةَ كــــــــَ وســــــــــــــــــــــَ امــــــــُ َررُ  مــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــ 

  
فَمْوِضُع فإِن كانَت غيَر َمْهموَزةٍ « الَماُموَسة ِفي»و  .«َعن أَْعَطافَِها»َجعَلََها َمْعِرفَةً غيَر ُمْنَصِرفٍَة ، قاَل الّصاَغانِيُّ : والِذي في ِشْعِره : 

 .«أَ م س»ِذْكِرها هنا ، وِإن كانَْت َمْهموزةً ، فتركيبه 
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 وقال ابُن األَْعَراِبّي : المانُوَسةُ : النَّار ، وهكذا رواه بَْعُضُهم.

 ، فيِهَما. كالَماُموِس  ، : عِن ابِن َعبّاٍد ، َمْوِضعُها الماُموَسةُ  قيل :و

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 تْح َمْقصوراً : قريةٌ بالَمْغِرب ، نقله ياقُوت.، بالفَ  مْمَسا

ْستَن  (4) الِميَماسو  ، وهو العاِصي بعَْينِه. (5)، بالَكْسِر : اسم نَْهِر الرَّ

 : الفَالةُ ، كما في العُبَاِب. الماُموَسةُ و

كةً  الَمنَسُ  : [منس]  النََّشاُط. ، أَهمله الَجْوَهِريُّ وقال ابُن األَْعَرابّي : هو ، ُمَحرَّ

__________________ 
 ( زايدة عن األساس.1)
 .«ابن أمل »ويف املطبوعة الكويتية : « ابن املل »( كذا ابألصر : 2)
 وما أثبت عن معجم البلدان.« بلق »( ابألصر 3)
 البلدان.واملثبت عن معجم « مسيماس»( ابألصر 4)
 واملثبت عن معجم البلدان.« السرسو»( ابألصر 5)
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 وهو َخَطأٌ.« الُمسنّة»، وفي بَْعِض النَُّسخِ :  ءٍ ِمن ُكّلِ شيْ  (1) ، بالفَتْح : الَمسَّةُ  الَمْنَسةُ و

ا يُْستَْدرُك عليه :  * وممَّ

ْسعَنّيِ.، كَسَحاٍب ، القَْيَرَوانِيُّ ، َروَ  َمنَاٍس  ُمَحّمُد بُن ِعيَسى بنِ   ى عن رُجٍل ، عن القاِسِم بِن اللَّْيث الرَّ

أَِس ، قال : وقيَل : في صّحته نََظٌر ، وقال ابُن فاِرٍس : ال أَْدِري ما  َحْلُق الشَّعرِ  ، بالفَتْح : الَمْوسُ  : [موس] ، وقال الّصاَغانِّي : َحْلُق الرَّ

تُه.  ِصحَّ

َمَكِة ، يَْمُسط ماَء الفَْحل من   ، أَي تَْنِقيَة َرِحِم النّاقَةِ لغَةٌ في الَمْسيِ  الَمْوسُ  قال اللَّْيث :و ، وهو أَن يُْدِخَل الّراِعي يََده في َرِحِم النّاقَة أَو الرَّ

 ْير اللَّْيِث.بَمْعنَى الَمْسيِ ِلغَ  الَمْوسَ  أَْن تَْحمَل له ، قال األَْزَهرّي : لم أَْسَمع (2)َرِحِمها اْستِآْلماً لِلفَْحِل ، وَكَراِهيةَ 

، ونَصُّ ِعبَاَرةِ اللَّْيِث : الِذي يُْحلَق به ، وفيه اختِالٌف ، منهم  الّتِي يُْحلَُق بها ، وهي آلَةٌ الَحِديدِ  تَأِْسيُس الُموَسى : الَمْوسُ  قاَل اللَّْيُث أَيضاً :و

ر ، ومنهم من يَُؤنِّث ، فقال األَُموّي : هو ُمَذكٌَّر ال َغْيُر ، تَقول : هذا يت : هي مؤنَّثَة ، تَقول  (3)، كما تََرى  ُموَسى َمن يَُذّكِ ّكِ ، وقاَل ابن الّسِ

اُء في تأْنِيثِ : هذه ُموَسى َجيَِّدةٌ ، قا  : الُموَسى ل : وأَْنَشَد الفَرَّ

ِن  كـــــــُ وســـــــــــــــــــــَ فـــــــِإنح تـــــــَ
ُ
ا  املـــــــ هـــــــَ نـــــــِ طـــــــح وحَ  بـــــــَ ـــــــَ َرتح فـ  جـــــــَ

ُد     اعـــــــــِ اُن قـــــــــَ تح ِإاّل َوَمصـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــَ ا ُوضـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــَ (4)فـــــــــَ
 

  
 قاَل األَْزَهِريُّ : وال يجوز تَْنِويُن ُموَسى في قِيَاِس قوِل اللَّْيِث.

ُن ُموَسىو نُ  ، هذا قوُل اللَّْيِث ، ، فالميُم أَْصِليَّةٌ  الَمْوِس  أَو هو فُْعلَى من ، وهذا علَى رأْي غيِر اللَّْيثِ  بَْعُضُهم يُنَّوِ * ، أَي َعلَى قياس فال يُنَوَّ

ياُء أَْصِليَّةٌ ، وهو قوُل األَُمِوّيِ واليَِزيِدّيِ ، بالُموَسى ، فال َحلَْقتَه ، إِذا ُمْفعٌَل ِمْن أَْوَسْيُت َرأَْسه هو أَو قولِه ، وهي أَْيضاً ِعْنَد الِكَسائّي فُعَلَى.

قاَل بعَد قوله يُْحلَُق بها : فُْعلَى وإِليه ماَل أَبو َعْمرو بُن العاَلِء ، وعلى هذا يَُجوُز تنوينُه ، وفي ِسياِق ِعبَاَرةِ الُمَصنِّف َمَحلُّ نََظٍر ، فإِنّه لو 

ْل. ، فالِميُم أَصِليَّةٌ فال الَمْوِس  من ن ، كان أَصاَب ، فتَأَمَّ ُن ، أَو ُمْفعٌَل ِمن أَْوَسْيُت ، فاليَاُء أَصليَّةٌ ويُنَوَّ  يُنَوَّ

يِت : تَْصغيرُ  ّكِ ُموَسى ، وهي تَُذكَّر وتؤنَُّث ،  (5): وُمَوْيٍس فيَمن قاَل : هذه  ُموًسى ، فيَمن قاَل : هذه ُمَوْيِسيَةٌ  الَحِديِد : ُموَسى وقال ابُن الّسِ

: ُمْفعٌَل ، ألَنَّهُ أَْكثَُر ِمن فُْعلَى ، وألَنَّه يَْنَصِرُف نَِكَرةً ، وفُْعلَى ال تَْنَصِرُف  ُموَسى وهي من الِفْعل ُمْفعٌَل ، والياُء أَْصليَّة ، وقال ابُن السَّراجِ :

 . وقال فيه : ألَنَّ ُمْفعاَلً أَكثُر ِمن فُْعلَى ، ألَنَّه يُْبنَى من ُكّل أَْفعَْلُت.نَْحَوه [بن العاَلءِ ]نَِكَرةً وال َمْعِرفةً ، ونَقَل في الّصَحاحِ عن أَبِي َعْمرو 

مة الفاِضِليّة. َمْشقّي ، في حَواِشي الُمقَّدِ  كذا َوَجْدتُه بَخّطِ عبد القاِدِر النُّعَْيِمّيِ الّدِ

وَصْرفِه ، فقال : إِْن َجعَْلتَه فُْعلَى لم تَْصرفُه ،  ُموَسى سأََل َمْبرَماُن أَبَا العَبّاِس عن قلُت : وقَْوُل أَبي َعْمٍرو الِّذي أَشاَر إِلَْيه : هو أَنّه قاَل :

 ، صَرفتَه. أَْوَسْيتُه وإِن جعلتَه ُمْفعاَلً من

د أَْزَكى الصَّالة وأَتمُّ وعلى نَبِيِّ  َعلَْيه بِن قاِهث ، من َولَِد الِوي بِن يَْعقُوب ، َكِليُم هللا وَرُسولُه ، بُن ِعْمَرانَ  ُموَسىو ، ُوِلَد  السَّالم نا ُمَحمَّ

ةَ سنةً وبيَن وفاته وبيَن الِهْجَرةِ أَْلفَان بِمْصَر َزَمَن ِفْرَعْوَن َمِلِك العََماِلقَِة ، وبينَه وبيَن آَدَم َعلَْيه الّسالُم ثالثَةُ آالٍف وَسْبعُِمائٍة وثَمان َعْشر

ٌب. قاَل اللَّْيُث :وثالثمائٍة وَسْبٌع وأَْربَعُونَ  ، ونَصُّ اللَّْيِث :  اْشتِقاُق اسِمه ِمن الماِء والشََّجرِ و  سنةً ، قال ابُن الَجَواِليِقّي : هو أَْعَجميٌّ ُمعَرَّ

، هكذا في  وَسا من تَوافُق اللُّغات ، ، وهو بالفَاِرِسيَّة أَيضاً هكذا ، فكأَنَّه الماءُ  : هو فَُمو والسَّاج ، بدَل الشََّجِر ، وهو بالِعْبَرانِيَّة : ُموَشا

َي به ِلَحال التّابُوِت والَماءِ  سائر النُّسخ ، وقال ابُن الَجواِليِقّيِ. هو بالّشيِن الُمْعَجَمة : هو ، ونَصُّ اللَّْيِث : في الماِء ، أَي ألَنَّ  الشََّجُر ، ُسّمِ

يتيُهو : الَجْذُب ؛ ألَنَّه ُجِذَب من الماِء ، ُموَسى وقيَل : َمْعنَىالتّابُوَت الّذي كاَن فيه ُوجَد في الماِء والشََّجِر.  بفتح  أَو هو في التَّْوَراة : َمّشِ

ين الُمْعَجمة   وسكوِن الياِء التَّْحتِيَِّة وكسِر التاِء الفَْوقيَّة وسكون تَْحتيٍَّة أُخَرى ، ثم هاٍء مضمومة ، (6)الميم وكسر الّشِ

__________________ 
سّنة»( يف القاموس : 1)

ُ
 .«املس ة»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « امل

 .«.. للفحر كراهية»( يف التهذيب : 2)
َعٌر من أوسيت رأسه إذا حلقته ابملوس .3)  ( زيد يف التهذيب : وهو ُمفح
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 .«فو  بطنها»بد  « فو  بظرها»لزايد األعجم ا ويف التهذيب « مصص»( نسب يف اللسان 4)
 يف القاموس : ويـَُؤّنُث أو ال.بعدها  (*)
 .«هذا»( عن التكملة وابألصر 5)
 ( ضبطت بتشديد الشا عن القاموس.6)
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اءِ  وواو ســـــــــاكَنة ا
َ
َجر. قا  أَبو الَعالِء : مل َأعحَلمح َأن  يف  َأي ُوِجَد يف امل اِء والشـــــــــ 

َ
ا وقا  ابُن اجلََوالِيِقيِّ : َأي وِجَد ِعنحَد امل

ِلُموَن أَبناَءهم أَبلحَ  ُموســـــَ  الَعَرِب َمن لُِّيَ  ُســـــح
الم َلم ا نـََزَ  الُقرحآُن ا وَل   امل اِء َزماَن اجلاِهِلي ِة ا وِإّلَا َحَدث هذا يف اإِلســـــح

َم اأَلعحَجِمي  ا ال مبُوَس  ُِ ا عل  َسبير الت رَب ِ  ا فِإذا َل وحاالسالمعليهماألَنحبَياِء ا  َا يـَعحُنون به االسح اَ ِديِد  ُموَس  ا فِإل 
رحِف كائِناً َمنح كان َمنح لُِّ : ا وهو عنَدهم كِعيســـــــــَ . انته . قا  الن َعيحِمي   َتضـــــــــاه َمنحُض الصـــــــــ  قولُه يف َحِديِث و َي ِبه. وُمقح

َا ُهو مبُوَس  لَيح َ »اخَلِضِر :  رَائِيَر ِإل  ََشارِِ  : الت نحِويُن يف «آَخرُ  موًس  َبيِن ِإسح
آَخر ا ألَن ُه َنِكَرٌة ا وقا   ُموًس  قاَ  يف امل

َعٌر َأو فـُعحَل  ا واألَلف ق« ُموســـــــ  آخرَ »أَبو علّي يف  د َ ُوز َأن تكوَن لغرِي التبحنيث ا وكذلك أَِلُف حَيحَتِمُر َأن َيُكوَن ُمفح
َاِ . انته .  ِعيَس  ا يـَنحَبِغي َأن تكوَن لإِل ح

ْل. ُموًسى قْلت : فَعَلَى هذا يُْصَرفُ  ن ، فتأَمَّ  آَخُر. على قَوِل الِكَسائِّي أَيضاً فيُنَوَّ

ال يَْلتَِفُت إِلى َمْوِعَظِة أََحٍد ، وال يَْقبَُل قَْولَه. كذلك َحَكى أَبو ُعبَْيٍد ، ومنهم َمن  كَماٍل : ال يَْنفَع فيه الِعتَاُب ، أَو َخِفيٌف َطيَّاشٌ  ماسٌ  رُجلٌ و

نَّ َحْرَف الِعلَّة فيه َعْيٌن ، وفي قولهم : ما أَْمساهُ ، الٌم ؛ : وما أَْمَساهُ. قال األَْزَهِريُّ : وهذا ال يَُوافُِق ماساً ؛ ألَ  (1)َهَمَزه ، وقوُل أَبِي ُعبَْيدة 

ِحيُح أَنَّهُ   ، كماِش ، وعلى هذا يَِصّح : ما أَْمَساهُ. ماٍس  والصَّ

مٌ  الَماسُ و ُمرِد والياقوِت ، : َحَجٌر ُمتَقَّوِ ال يُوَجُد  ناِدراً  أَو بَْيَضِة الَحمامِ  كاْلَجْوَزةِ أَْعَظُم ما يَكوُن  ، أَي ذُو قِيَمٍة ، وهو يُعَدُّ مع الَجَواِهِر ، كالزُّ

يَّ الُمعَلَِّق بيَن يَدْيِه  ، والَّذي أَْهَداهُ بعُض الُملوك ، فإِنَُّهْم قد َحَكْوا أَنَّه قَْدر بَْيَضِة اليََماِم ، وهللا  وسلمعليههللاصلىإِالّ ما َكاَن من الَكْوَكِب الدُّّرِ

ف :  فيوتعالَى أَْعلَُم.  َجاَجِة فَفَلَّها بالَماس جاء الُهْدُهدُ »َحِديِث ُمَطّرِ ه أَنَّه «فأَْلقاهُ علَى الزُّ يَْكِسُر جِميَع األَْجَساِد  يُْرَوى بالَهْمَزة ، ومن َخواّصِ

صاُص ويَْسَحقُه ، فيُْؤَخذُ على الَمثَاقِِب  (2) الَحَجِريَِّة ، وإِْمَساكهُ في الفَِم يَْكِسُر األَْسنَاَن ، وال تَْعَمُل فيه النّاُر وال الَحديُد ، وإِنَّما يَْكِسُره الرَّ

 ِهِر والَمعَادن للتِّيفاِشّي وتَْذِكَرةِ داُووَد الَحكيِم ، وغيِرهما.وتفصيله في ِكتَاب الَجَوا ويُثْقَُب به الدُّرُّ وغيُره

ح بِه الّصاغانِيُّ وغيُره ، وقال ابُن األَثِير : فإِنَّه من لَْحنِ  ، أَي بقَْطع الَهْمَزةِ  ال تَقُْل : أَْلَماسُ و ِة ، كما صرَّ وأَُظنُّ الَهْمَزةَ والالَّم فيه  العامَّ

األَْلَماُس ، قاَل وإِن كانَتَا للتَّْعِريف فهذا  ولَْيَسْت بعََربيٍَّة ، فإِْن َكاَن كذلك فبابُه الَهْمَزةُ ، ِلقَْولِهم فيه :: لُهما في إِلياس ، قاَل أَصِليَّتَْين ، مثْ 

 َمْوِضعُه.

 َخّطِ الَمليح الصَّحيحِ.، بَْغَداِديٌّ صاحب ال بِن أَبِي َمّواٍس ، كَكتَّاٍن : كاتٌب متِْقنٌ  بُن أَْحَمدَ  العَبَّاسُ و

يت  ابُن ِعْمَراَن ، ُمتًكلِّمٌ  ، َكأَنَّه تَْصِغيُر َمْوس ، هو ، كأَُوْيٍس  ُمَوْيسٌ و ّكِ  ، وفي النَِّكَرةِ : هذا ُموْيِسي : ُموَسى : تَصغيرُ  (3)، وقال ابُن الّسِ

َل ؛ ألَنّه أَعجميٌّ مع ُمَوْيٍس و ُمَوْيِسي  رفةٌ ، وصرْفَت الثَّاني ألَنَّه نَِكَرةٌ.آَخُر ، فلم تَْصرِف األَوَّ

ا يُْستَْدَرك َعلَْيه :  * وِممَّ

يَاِشيُّ في تَْرَجمة األَمين  الُمَوْيسيُّ  أَبو َحبيبٍ   في تاريخ أَبي َجْعفَر الطَّبَرّي. قالَه الحافُِظ. (4): نِْسبَةً إِلى ُمَوْيٍس ، كُزبَْيٍر ، َحَكى عنه الّرِ

.: قر ُمَوْيسُ و قلت :  يةٌ بشْرقّي ِمْصَر ، فال أَْدِري أَنَّ أَبا َحبيٍب الَمْذكوَر منسوٌب إِليها أَو إِلى الَجّدِ

 وأَبُو القَاِسم َمّواُس بن َسْهٍل الَمعَافِِريُّ الِمْصِريُّ ، من أَصحاب َوْرِش.

ٍث ، ثاََلثَة أَْقَواٍل ، حكاها األَميُر. الشاِميُّ ، قيَل هكذا كُزبَْيٍر ، وقيَل : ُمَوْيٍس  بنُ  (5)وَعيّاش   ابن ُمونس ، كُمْحِسٍن. وقِيَل : كُمَحّدِ

لعَبّاِس أَْحَمُد بَن محّمِد بِن َعطيَّةَ : قَْريةٌ بمْصَر ، من أَْعَماِل الُمنوفيَِّة ، وقد َوَرْدتَُها ، ومنها شيُخ َمشايِخنا اإِلمام العاَلََّمةُ أَبُو ا ُموَسى وُمْنيَةُ 

 الُموَساِويُّ  بِن أَبِي الَخْيِر الّشافِِعّيِ 

__________________ 
 .«يقا  : رجر ماٌس وما أمساه»ويف التهذيب : « أيب عبيد»( يفهم من عبارة اللسان أنه 1)
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 .«ال»ابسقاط لفظة « النار وا ديد»( يف القاموس : 2)
قوله : وقا  ابن السكيت اخل عبارة التكملة : وقا  ابن السكيت : تصغري موس  ا اسم مكان ا مويس  ا كبن »بوعة املصرية : ( هبامش املط3)

موس  فُعل  ا وإن شئت قلت : مويسي بكسر السا واسكان الياء غري منونة ا وتقو  يف النكرة هذا مويسي وموي  آخر ؛ فلم تصرف األو  
 .«اخل ه

 .«األمري»عة الكويتية وابألصر ( عن املطبو 4)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« العباس»( ابألصر 5)
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َهاِب َأمححََد بِن َحَسٍن ا وأَ  مححََد بن عبِد الشهرُي ابخلَِليِفيِّ ا وآُ  بيِته ا َحد ث عن َمنحُصور بِن عبِد الّرزّا  الط وِخيِّ ا والشِّ
م ُ َم ِد بن  سامٍل الَقاِهرِيِّا. الَفت اِح ا والن جح

 : قَْريَةٌ أُْخَرى من البَُحيَرة. ُموَسى وُمْنيَةُ 

 .. : من الغَْربيَّة ُموَسى وَمَحلَّةُ 

ْرعِ والنَِّخيِل. (1): َحفَُر  ُموَسىو  بني َربيعَِة الُجوعِ : َكثِيُر الزَّ

ْيتوِن ، نُِسَب إِلى: قيَل : هو بَْيُت الَمْقَدِس ، بينَه وبيَن أَرِض الحِ  ُموَسى َواِديوَ  .السالمعليه ُموَسى َجاِز ، كثيُر الزَّ ُُ 

ً  ، يُقَال : : التَّبَْختُرُ  التََّميُّسُ و ، مَحرَكةً ، الَميََسانُ و ، بالفتح ، الَمْيسُ  : [ميس] ً و ماَس يَِميُس َمْيسا  مائِسٌ  فهو : تَبَْختََر واْختاَل ، َميََسانا

 العَُروُس ، والَجَمُل ، وُربما تَِميسُ  ، في تبَْختٍُر وتََهاٍد ، كما الَميََسانِ  : َضْرٌب ِمن الَمْيسُ  كَشدَّاٍد ، قال اللَّْيُث : َميَّاسٌ و ، كَصبُوٍر ، َميُوسٌ و

 بَهْوَدِجه في َمْشيِِه. ماسَ 

 تَْدُخُل قَْيساً وتَْخُرجُ » في حِديِث أَبِي الدَّْرَداء َرِضَي هللا تَعَالَى عنه :ويَتِهما. ، إِذا كانا يَتَبَْختََراِن في ِمشْ  َميَّاَسةٌ  ، وجاِريةٌ  َميَّاسٌ  ورُجلٌ 

 ً  أَي تَتَبَْختَُر في ِمْشيَتِها وتَتَثَنَّى. «َمْيسا

ً  ماسَ و ً  أَيضا  ، عن ابِن األَْعَرابِّي. َمَجنَ  ، إِذا يَِميُس َمْيسا

 َمْسأً ، إِذا َمَجَن ، كما نَقَلَه ابُن القَطَّاع.قلت : وكأَنّه َمْقلُوُب َمَسأَ 

. َكثََّرهُ. : يَِميُسه هللا الَمَرَض فِيه ماسَ و  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 قلُت : وهو من النَّوادر ، وكذلك بَسَّهُ وبَثَّهُ.

 ، وهو الُمْختَاُل ِلِقلَّة اْكتَِراثِه بَِمْن يَْلقاه ، وهو نَْعٌت له. الُمتَبَْختِر ، وعلى هذا اْقتََصر الّصاَغانِيُّ ، وزاد المصنِّف : : األََسدُ  الَميَّاسُ و

ئْبُ  الَميَّاسُ  قِيَل :و  في ِمْشيَتِه. يَِميسُ  عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ ألَنَّه الذِّ

 ، أََحِد بَنِي قُتَْيبَةَ. لقُتَبِّيِ فََرُس َشِقيِق بِن َجْزٍء ا : َميَّاسٌ و

 ، وفيِه يَقُوُل َعْمُرو بُن أَْحَمَر الباِهِليُّ : (2)وفي اللَِّسان : ابن جزى « ابن َجْزء»كذا في التَّْكِملَِة 

ىَن  كَ ]مــــــــَ ــــــــَ ٌة  [ل ــــــــ  ي ــــــــِ ن ٍد مــــــــَ ــــــــح ن ــــــــَن هــــــــِ قــــــــَ  اب ــــــــح ل ــــــــَ  َأن تـ

ــــــــــــــاِرَس و     اسٍ ف ــــــــــــــ  ي ا مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــ  ب ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــَ  ِإذا مــــــــــــــا تـ

  
 ، وقيل : فَْيعُوٌل ، من َمَسَن ، فَمَحلُّ ِذْكِره النُّوُن. ماَس يَِميسُ  ، فَْعلُوٌن ِمنْ  الغاُلُم الَحَسُن القَّدِ والَوْجهِ  الفَتِْح :، ب الَمْيُسونُ و

بَّاِء الَمِلَكةِ  َمْيُسونُ و  قال الَحاِرُث بُن ِحلَِّزةَ : .«ز ب ب»، هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وقد تَقَدَّم ِذْكُرَها في  : اْسُم الزَّ

و  يحســــــــــــــــــــــــــــُ َة مــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ب ــــــــــــــُ اَلَة قـ ــــــــــــــعــــــــــــــَ ر  ال  ِإذح َأحــــــــــــــَ

اءُ     وحصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ ا ال َبدحَ. ِداَيرِهـــــــــــــــــــَ  َن فـــــــــــــــــــَ

  
اُء ِمن النَِّساِء ، وهي الُمْختَالَةُ ، وهو في الَمثَِل الذي لم يَْحِكه ِسيبََوْيه ، كَزْيتُوٍن ، قال األَْزَهِرّي : وهذا البِنَ  الَميَّاَسةُ  ، في اللُّغَِة : الَمْيُسونُ و

 َك.وال أَْدِري َكْيَف ذلِ  على هَذا االْشتِقَاِق غيُر معلُوٍم ، وَحَكاهُ ُكَراع في باب فَْيعُوٍل ، واْشتَقَّه ِمن الَمْيسن ، قاَل :

بن أَبِي ُسْفيَاَن ، رِضَي هللا عن  أُمُّ يَِزيَد بِن ُمعاِويَةَ  ، ِمن بَنِي َكْلٍب : (3)بِن أُنَْيٍف ، من بَنِي حاِرثَةَ بِن َجنَاِب بِن ُهبََل  بِْنُت بَْحَدلِ  َمْيُسونُ و

ن التَّابِِعيَّاِت. قلُت : وابُن أَِخيَها َحّساُن بُن ماِلِك بِن بَْحَدٍل ، هو الِّذي َشدَّ أَبِيه ، َوَعلَْيه ِمن هللا تَعَالَى ما يَْستَِحقُّ ، قال الّصاَغاِنيُّ : وهي مِ 

 لها ِذْكٌر. َمْيُسونُ  الِخالفَةَ ِلَمْرَواَن. وبِْنتُه

ٌ  َمْيَسانٌ و َميَّاسٌ  في ِمْشيَتِه ، عن ابِن عبّاٍد ، رُجلٌ  : الُمتَبَْختِرُ  الَمْيَسانُ و  وَمْيَسانَةٌ. َميَّاَسةٌ  ، وامرأَة
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ة. وقال األَْزَهِريُّ : نَْجٌم من الَجْوزاءِ  : الَمْيَسانُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ةِ والَمَجرَّ ا وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هو َكْوَكٌب بَْيَن الَمعَرَّ ، اسُم  الَمْيَسانُ  أَمَّ

 ، إِذا تَبَْختََر. َماَس يَِميسُ  الَكْوَكِب ، فهو فَْعالُن ِمن

 ، وهذا قَْوُل أَبِي َعْمٍرو. َميَاِسينُ  ُكلُّ نَْجٍم َزاِهٍر ، ج ، : الَمْيَسانُ  أَو

 ، وقوُل العَْبِد. بَْيَن البَْصَرةِ وَواِسطَ  ، معروفَةٌ من ُكَوِر ِدْجلَةَ بَِسَواِد الِعَراِق ، ُكوَرةٌ ، م : َمْيَسانُ و

ا وَ  ـــــــــــــَ ن يحســـــــــــــــــــــــــــَ َر  مـــــــــــــَ نح قــــــــــــــُ ٌة مـــــــــــــِ رحيـــــــــــــَ ا قــــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

ا    افـــــــــــــــَ رًا واتِّصـــــــــــــــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــَ ٌة نـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ جـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح  َن مـــــــــــــــُ

  
__________________ 

 .«جفر»وابألصر « حفر»( عن معجم البلد 1)
 كاألصر والقاموس.« َجزحء»( يف اللسان : 2)
 .«حبر»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 3)



8114 

 

 بِزيَاَدة النُّوِن ناِدَرةٌ ، قال العَّجاج : َمْيَسنَاِنيٌّ و ، على الِقيَاِس ، َمْيَسانِيٌّ  إِليها : والنِّْسبَةُ  لنُّوَن.، فاْضُطرَّ فزاد ا َمْيَسانَ  وإِنََّما أَرادَ 

ا  َمســـــــــــــــــــــــــــَ َدقـــــــــــــح
ُ

ا املـــــــــــــ هـــــــــــــَ طـــــــــــــَ اُ  َريـــــــــــــح وٌد ختـــــــــــــََ  خـــــــــــــَ

او     يــــــــــــــن انــــــــــــــِ نــــــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــــــَ ا  (1) مــــــــــــــَ اهلــــــــــــــََ ي ســــــــــــــــــــــــــــَ  ممــــــــــــــَُ

  
 ، عِن ابِن َعبّاٍد ، وهي ليلةُ أَْربََع َعْشَرةَ. اْسُم لَْيلَِة البَْدرِ  : َمْيَسانُ و

ةِ وهو الذي تَقدَّم ِذْكُره ، وهو أََحُد نُُجوِم الَجْوَزاِء ، فِذْكُره ثانِياً تَكَراٌر. أََحُد َكْوَكبَيِ الَهْقعَةِ  : َمْيَسانُ و ةِ والَمَجرَّ  ، بَْيَن الَمعَرَّ

، يَُشبَّهُ في نَباتِه وَوَرقِه بالغََرِب ، وإِذا َكاَن شابًّا فهو أَْبيَُض الَجْوِف ، فإِذا تَقَاَدَم اْسَودَّ  : َشَجٌر ِعَظامٌ  سُ الَميْ  قاَل أَبو َحنِيفَةَ َرِحَمهُ هللا :و

َحاُل ، قال العَّجاُج ، ووَصف ََّخَذ منه الّرِ ََّخَذ منه الَمَوائُِد الَواِسعَةُ وتُت  الَمَطايَا : فصاَر كاآلبَنُوِس ، ويَْغلُُظ حتَّى تُت

ِر  َزعـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــت وحِم مـــــــــــــَن ال ـــــــــــــقـــــــــــــَ َن ابل قـــــــــــــح ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ  يـ

ـــــــــــــح َ     ي رِ  مـــــــــــــَ حـــــــــــــِ اَ  اإِلســـــــــــــــــــــــــــح اَن ورِحـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  عـــــــــــــُ

  
بِيِب. : الَمْيسُ و ْع ُكلُّه ، عن أَبي َحنِيفَةَ ، قال :  َضْرٌب ِمن الُكُروِم يَْنَهُض على َساقٍ  أَيضاً : الَمْيسُ و نَْوٌع من الزَّ بَْعض النُُّهوِض ، لم يَتَفَرَّ

بِيُب الِّذي يَُسمَّ  (2)وَمْعِدنُه أَْرُض َسُروَع   الَمْيسَ  ىمن أَْرِض الَجُزيَرةِ ، نقََل عن بعِض أَْهِل الَمْعِرفَِة أَنَّه قد رآه بالّطائِف ، وإِليه يُْنَسُب الزَّ

(3). 

 ، ومنه قَوُل العَّجاجِ الّسابُِق : : التَّْذيِيلُ  التَّْميِيسو

 مُمَي َساهَلَا  (4) َميحَسَناينيف و 
 .بَِمْيَسانَ  أَي ُمَذيَّالً ، له َذْيٌل ، يَْعنِي ثِيَاباً تُْنَسجُ 

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 : مائٌِل. َميَّاسٌ  ُغْصنٌ 

 : َمْوضٌع ، وقال ياقُوت : بَلٌَد. َمْيُسونُ و

 : الَخَشبةُ الطَِّويلَةُ الّتي بَْيَن الثَّْوَرْين. عن أَبي َحنِيفَةَ. الَمْيسو

ْحِل منه ، قالَِت العََرُب : الَمْيسُ و ْحُل ، وأَصلُه في الشََّجِر ، فلّما َكثَُر اتَِّخاذُ الرَّ ْحُل. الَمْيسُ  : الرَّ  : الرَّ

 في النّواِدِر. ، كذا ماَسهُ  هللا الَمَرَض فيهم : َكثََّره ، مثْل أََماسَ و

ُد بُن َحَسِن بِن ُمَحّمِد بنِ   الَخّزاُز ، عن القَاِضي الِخلَِعّي. َمْيٍس  وأَبُو َطاهٍر ُمَحمَّ

 .(5): فََرُس ُظَهْيِر بِن رافِعٍ ، َشِهَد عليه يَْوَم السَّْرحِ  الَمْيُسونُ و

 : َضْرٌب ِمن البُُروِد ، قالَهُ ابُن ِسيَده. الَمْيَسنَانِيُّ و

__________________ 
 .«وميسناين»( عن التهذيب وابألصر 1)
 ابجليم قا  ايقوت : وهي بلدة قريبة من حران من داير مضر.« سروج»( كذا ابألصر ويف املطبوعة الكويتية 2)
 .«امليسي»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( يف التهذيب : وميسنانياً.4)
 املطبوعة الكويتية ا انظر التعلي  يف حاشيتها.وما أثبت عن « السرج»( ابألصر 5)
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 فصر النون مض السا
 : [نأ مس]

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .«ن م س»في ، يُْهَمز وال يُْهَمز : قُتَْرةُ الّصائِد. ُهنَا أَْوَرَده صاِحُب اللَِّساِن ، وأَْهَملَه الَجماَعةُ ، وَسيَأْتِي للُمَصنِّف  النَّأُْموسُ 

، كما في الّصحاح ، والنُّوُن أَْصِليَّة ، وقاَل ابُن ِجنِّي : هو نِْفعَاٌل ، ِمن البِْرِس ، وهو القُْطُن ،  ، بالَكْسِر : اْلِمْصباحُ  النِّْبَراسُ  : [نبرس]

 والنُّون زائَِدةٌ ، قاَل شيُخنَا : وَردَّه ابُن ُعْصفُوٍر بأَنَّه اْشتِقَاٌق َضِعيٌف.

نَانُ  : النِّْبراسُ و  العَِريُض. الّسِ

 ، قاله السُّكَِّريُّ ، وأَْنَشَد قوَل َجِريٍر : وهي اآلباُر الُمتَقَاِربَةُ  (1) : ِشبَاٌك ِلبَنِي ، ُكلَْيب النَّبَاِريسُ و

َوٌة مـــــن  رح َدعـــــح ٌة  (2)هـــــــَ عـــــــَ مـــــِ ِج ُمســـــــــــــــــــح لـــــح اِ  الـــــثـــــ  بـــــــَ  جـــــِ

ا     يــــــــــــــــن َر اإِلاَيِد وحــــــــــــــــَ بــــــــــــــــارِيــــــــــــــــ ِ َأهــــــــــــــــح  ابلــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

  
ا يُْستَْدَرُك عليه :*   وِممَّ

 : األََسُد ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في التَّْكملَة. النِّْبراسُ 

 : اسُم َرُجٍل ، عن ابِن االْعَرابِّي ، وأَنشد : نِْبَراٍس  وابنُ 

رٌِ   ــــــــــــــــــَ يِن ف ــــــــــــــــــ  وحاَل أَن ــــــــــــــــــَ ُم ل ــــــــــــــــــَ ل عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  ُ  يـ

َن     ُت ابـــــــــــــح بـــــــــــــح اتــــــــــــــَ عـــــــــــــَ وِر لـــــــــــــَ َن األُمـــــــــــــُ َاسِ مـــــــــــــِ ربح  نـــــــــــــِ

  
ُر. النَّْبِريسُ و  ، بالفَتِْح : الحاِذُق الُمتَبَّصِ

ً  : [نبس] مِّ  ، األَِخيرُ  نُْبَسةً و نَبََس يَْنبُِس نَْبسا كْت َشفَتَاه بَشيْ  تََكلَّمَ  ، أَي بالضَّ وال َرتََم. وقال أَبو ُعَمَر  نَبَسَ  ٍء ، وهو أَقَلُّ الَكالِم يقال : ماوتََحرَّ

يُن في أَّولِ  اِهُد : الّسِ يَن تَُزاد أَّوالً مع التاِء  نَبَسَ  زائدةٌ ، يقال : ٍس ِسْنبِ  الزَّ ين ِمن زوائِد الَكالم. قلُت : وهذا َغِريٌب ، فَإِنَّ الّسِ ، إِذا أَْسَرَع والّسِ

 ، كما في استفعل ، وأَّما بغيِرها فناِدٌر.

ُجُل ، إِذا تََكلَّم نَبَسَ و قال :  فَأَْسَرَع. الرَّ

كَ  ، إِذا نَبَسَ  قِيَل :و  ، عن ابِن َعبّاٍد. تََحرَّ

إِشاَرةً إِلى ما َسبق في قول أَبي ُعَمَر « ولم يُْستَْعمل إِالّ في النَّْفي»، إِنّما قال باألَْكثَِريَِّة وَعَدل عن قوِل َغْيِره  أَْكثَُر ما يُْستَْعمُل في النَّْفيِ و

اِهِد حيُث َذَكَره في اإِلثْبَات ُدوَن الَجْحدِ   .الزَّ

 َكريُههُ ، قاَل ابُن فاِرٍس : فيه نََظٌر. عابُِسهُ  ، أي الَوْجهِ  أَْنبَسُ  هو يُقَال :و

تَْين : النّاِطقُون. النُبُسُ  قال ابُن األْعراِبّي :و  ، بضمَّ

 في َحَوائِجِهم. الُمْسِرُعونَ  أَْيضاً :و

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، بالتَّْشديِد ، َذَكَره الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد قوَل الّراِجِز : نَبَّسَ  بَكِلَمٍة ، وما نَبَسَ  لَّم يقال : ماالرُجُل تَْنبِيساً ، إِذا تَك نَبَّسَ 

 فَنبِّ ِ ِإنح ُكنحَت َغريحَ صاِئِدي 
 اللِّْحيَانيُّ : بَنَّس وبَنََّش ، إِذا قَعََد ، وأَْنَشَد :قال « ب ن س»وإِنَّما تََرَكه الُمَصنُِّف اْعتَِماداً على ما نَقَلَه األَْزَهِريُّ في 

 ِإن ُكنحَت َغريحَ صاِئِدي فَبنِّشِ 
 .«بنش»، ويأْتي أَيضاً في « بنس»ٌء من ذلَك في أَي اْقعُْد ، قال األَْزَهِريُّ : وِذْكُر الَجْوَهِرّيِ له في النُّوِن تَْصِحيٌف ، وقد تقدَّم شيْ 
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 في الَمنَام : ِسْنبٍِس  ُل : أَْسَرَع ، ومنه قوُل القَائِل ألُمِّ الّرجُ  أَْنبَسَ و

ِت   فبَنحِبِسي ِسنحِبساً ِإَذا َوَلدح
 .(3)أَي أَْسِرِعي ، كما َرواهُ ابُن األَْعَراِبّيِ وأَبو عمرو 

. أَْنبَسَ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ أَْيضاً :  ، إِذا َسَكَت ذاُلًّ

اَغانِيُّ وياقُوٌت.وَمْنبََسةُ ،  ْنجِ ، نَقَلَه الصَّ  بالفَتْحِ : َمدينةٌ كبيرةٌ بأَْرِض الزَّ

اِق والغَُراِب ، يُْشبِه َصْوتُه َصْوَت الَحَمِل ، وقَْرقَ  (4)واألَْنبََسةُ  ِقرَّ ْوِت ، يَتََولَُّد من الّشِ  َرتُه كالقُْمِرّيِ.: طائٌر حادٌّ البََصِر َحَسُن الصَّ

ا يُسْ   تَْدَرُك َعلَْيه :* وِممَّ

: بلٌد َمْشُهوٌر بأَْرض فِلَْسِطيَن ، بَْيَن َجبَلَْيِن ، مستطيٌل ال َعْرَض له ، كثيُر  (5)، هكذا يُْكتَُب متَِّصالً ، وأَْصلُه : ناُب لُس  نابُلُسُ  [نبلس]

بظاِهِره َجبٌَل يَْعتَِقُد اليَُهوُد أَن الذَّْبَح َكاَن عليه ، وِعْنَدُهم أَنَّ الذَّبيَح الماِء ، بينَه وبيَن بيِت الَمْقِدِس َعْشَرةُ فََراسَخ ، وله ُكوَرةٌ َواسعَةٌ ، و

 إِْسَحاُق ، ولَُهْم في هذا الَجبَِل اْعتِقاٌد َعِظيٌم ، وهَو َمْذُكوٌر في التَّوراةِ ، والسَّاِمَرةُ ، تَُصلِّي

__________________ 
 وما أثبتناه عن الديوان.« وجبا »( ابألصر 2) .«كلب»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 .«أبو عمر»( يف اللسان : 3)
 ( يف حياة ا يوان للدمريي : األني  وتسمية الرماة األنيسة.4)
هذا انب  ( انُب ُل  أي انب ا ية ا وُل  اســـم حية عظيمة بلغتهم امتنعت بواد هلم قتلوها وانتزعوا انهبا وعلقوها عل  ابب هذه املدينة فقير5)

 (.انبل )ل  عن معجم البلدان 
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َحدِّثا ا والَعَجُب من املصــــــــنِّف كيف تـََر َ 
ُ
َب ِإليه مَجَاَعٌة من امل ٍف يـَُزوُرونَه ا وَقدح ُنســــــــِ ٌ حَتحَت َكهح َره ا  إليه ا وبه َعاح ِذكح

ِتطحرَاداً يف َمَواِضَض من كتاِبه.  مض أَنّه يُورُِده اسح
  َعلَْيه :: وِمّما يُْستَْدَركُ  [نتس]

 ً ين والّشين. : نَتَفَه : أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وأَْوَرَده صاِحُب اللَِّساِن هكذا. قلُت : ونقلَه أَيضاً ابُن القَّطاعِ ، وقال : نَتََسهُ يَْنتُِسه نَتْسا  بالّسِ

اُء  بالكسر ، النِّْجسُ  هيو ، وبه قََرأَ بَْعُضُهم. إِنّما قَيََّده ِلَجْمعِ اللُّغَاِت الَّتِي يَْذُكرها بَْعدُ  ، بالفتح النَّْجسُ  : [نجس] ، قاَل أبو ُعبَْيٍد : زعم الفَرَّ

ُجَس ، فَتَُحوا النُّوَن والِجيَم ، وإِذا بَدُءوا بالرِّ  بالنََّجِس  أَنَُّهم إَِذا بََدُءوا ، َكَسُروا النوَن ، فُهْم إِذا قالُوه مع  بالنّجس ْجِس ثُمَّ أَتْبَعُوهولم يَْذُكُروا الّرِ

ْجِس أَتْبَعُوه إِيّاه ، وقالُوا : ِرْجسٌ  ّمِ  نِْجسٌ  الّرِ ّمِ ، فإِذا أَْفَرُدوا قالُوا : بالطَّ ّمِ والّرِ ، َكَسُروا لَمكاِن ِرْجس ، وثَنَّْوا وَجَمعُوا ، كما قالُوا : جاَء بالّطِ

 ِرْجٌس ، فيَقُولُونها بالكسِر ، لَمكاِن ِرْجٍس ، الذي بَْعَده ، فإِذا أَْفَرُدوه قالُوا : نِْجسٌ  تَُحوا. قَاَل ابُن ِسيَده : وكذِلَك يَْعِكُسوَن فيَقُولُوَن :، ففَ 

اِص أَنه ال يَِجي، وأَّما ِرْجٌس ُمْفَرداً ، فَمْكُسوٌر على ُكّلِ حاٍل ، هذا على َمْذَهِب الفَّراِء. قال شَ  نََجسٌ  ةِ الغَوَّ ُء ْيُخنا : واْعتََمَد الَحِريِريُّ في ُدرَّ

قلُت : وهو أَْيضاً قراَءةُ الَحسِن بِن ِعْمَراَن  .(1) (نِْجسٌ  إِنََّما الُمْشرُكونَ ) إِالّ إِتْبَاعاً ِلِرْجٍس ، والَحقُّ أَنَّه أَْكثَريُّ ، لقَراَءةِ ابِن َحْيَوةَ به في :

ح به الّصاغانِيُّ في التَّْكِملَة والعُبَاِب ، والُمَصنِّف في البََصائِر.ونُبَْيحٍ   وأَبِي َواقٍِد والَجّراحِ وابِن قَُطْيٍب ، كما َصرَّ

َحاُك ، قِيَل : كَكِتفٍ  ، النَِّجسُ و بالتَّْحِريك. النََّجسُ و الَجْمعِ والمؤنَِّث ، بلُغٍة َواحَدةٍ ، بالتَّْحِريِك يكوُن للواِحِد واالثْنين و النََّجسُ  ، وبه قََرأَ الضَّ

َا اْلُمْشرُِكونَ ). قال هللا تعالى : نََجسٌ  ، وقَْومٌ  نََجسٌ  ، ورُجالنِ  نََجسٌ  رُجلٌ   أَْنَجاسٌ  فإِذا َكَسُروا ثَنَّْوا وَجَمعُوا وأَنَّثُوا فقالُوا : نََجسٌ  (ِإَّنَّ

َا اْلُمْشرُِكونَ )، ال يُْجَمع وال يَُؤنَّث. وقال أَبو الَهْيثَِم في قَْوِله تَعالَى :  نََجسٌ  . وقال الفَّراُء :نَِجَسةٌ و  النَُّجسُ و أَْخبَاُث. أَْنَجاسٌ  ، أَي نََجسٌ  (ِإَّنَّ

ه ، بَْعَد ما َساَق ِعبَاَرةَ الُمَصنِّف هذه ، أَقول : َعُضدٍ  مثْلُ  َهاُب الَخفَاجيُّ ، كما ُوِجَد بَخّطِ بَيََّن أَنَّ نُونَه تُْفتَح وتُْكَسر مع ُسُكوِن الِجيم  ، قال الّشِ

اء ، واْستَْغنَى عن « وبالتَّْحِريك»، بقَِرينَِة قوِله  التَّْصِريحِ أَي تَْحِريِك الجيِم بفَتْحٍ ، ألَّن التَّْحِريك الُمْطلََق ينصرُف للفَتِْح عْنَد اللُّغَويِّيَن والقُرَّ

َرَكات الثَّالث ْفُهوِم التَّْحِريك ، مع أَنّه األَْصُل ، فحاِصلُه أَنَّ فيه َخْمَس لُغَاِت : فَتْح النُّون وَكْسرَها مع ُسُكوِن الجيم ، والحَ بالسُُّكون ، ِلَداَللَة مَ 

 النَّْجسُ و ، بفتحٍ فَضّمٍ ، النَُّجسُ و ، ، بفتحٍ فكسرٍ  النَِّجسُ و ، بفتحتين ، النََّجسُ  في الِجيم مع فَتْحِ النُّون. وتَْوِضيُحه ما في العُبَاب ، وعبارته :

ً  ، كَسِمَع وَكُرمَ  ثَْوِبه ، نَُجسَ  ِضدُّ الطاِهِر ، وقد بكسٍر فُسُكون : النِّْجسُ و ، بفتحٍ فُسكوٍن ،  .نََجاَسةً و نَْجسا

َضْرٌب يُْدَرُك بالَحاسَِّة ، وَضْرٌب يُْدَرك بالبَِصيَرةِ ، :  (2)َضْربَاِن  النَّجاَسةُ  وقال الّراغُب في الُمْفَردات ، وتَبِعَه المصنِّف في البََصائِر :

َمْخَشِريُّ أَنَّه َمَجاٌز. مة. قْلُت : وذكَر الزَّ  وعلى الثّانِي َوَصَف هللا به الُمْشِرِكيَن في اآليَة الُمتَقَّدِ

َسهو َغْيُره أَْنَجَسهُ و ً  نَجَّ سَ  تَْنِجيسا قُون بَْينَ  نجَّ ِس و النَِّجِس  ، والفُقََهاُء يُفَّرِ ٌح به في َمَحلِّه. الُمتنَّجِ  ، كما هو ُمَصرَّ

َجَها ، فقال : و ، وكذا داٌء  ، كَكِريم نَِجيسٌ و نَاِجسٌ  وَداءٌ  .«وهو أََحقُّ بَها أَْنَجَسَها ُهو»في الَحِديِث ، عن الَحَسِن ، في َرُجٍل َزنَى باْمَرأَةٍ تََزوَّ

ِسين. قال الشاِعر : إِذا كان ال يُْبَرأُ منه. ُعقَاُم ، َمْخَشِريُّ : أَْعيَا الُمنَّجِ  وقال الزَّ

 (3) انِج ُ داٌء َقَد َأعحَيا ابأَلطَباِء و 
 وقال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ :

ُب َداٌء و  يــــــــــح يــــــــــ ٌ الشــــــــــــــــــــــــ  ُه  جنــــــــــَِ اَء لــــــــــَ فــــــــــَ  ال شــــــــــــــــــــــــِ

ِم     حـــَ َب الـــقـــُ يـــحـــــــًا صـــــــــــــــــــــائـــــــِ حـــِ اَن صـــــــــــــــــَ رحِء كـــــــَ مـــَ (4)لـــلـــح
 

  
َج وتََحنََّث ، إِذا فَعَل فِْعالً يَْخُرُج به عن اإِلثِْم والَحَرجِ والِحْنِث. ، كما قيل : النََّجاَسةِ  به َعنِ  (5) : فَعََل فِْعالً يَْخُرجُ  تَنَجَّسَ و ََّم وتََحرَّ  تَأَث

من القََذِر أَْو ِعَظام المْوتَى أَو ِخْرقَة الحائِض ، كان يُعَلَُّق علَى َمن يَُخاُف َعلَْيه  ءٍ كانَت العََرُب تَْفعَلُه : وهو تَْعِليُق شيْ  ءٍ : اسُم َشيْ  التَّْنِجيسُ و

ْبيَان وغيِرهم ، ويَقُولُون : الِجنُّ ال تَْقَربَُها. وِعبَاَرة الّصحاحِ : من َولُوعِ الِجّنِ بِه  ، كالّصِ

__________________ 
 .28( سورة التوبة اآية 1)
 ( نص املفردات : النجاسة : القذارة ا وذلك ضرابن.2)
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 ( عجز بيت أليب ذ يب كما يف األساس وصدره فيها :3)
 لشانئه طو  الضراعة منُهمُ 

 وقد نبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.

 ء.الصحيح اجللد الذي إذا تقحم يف الشدائد صاب فيها ومل لط ( بعده يف األساس : أي هو داء عياء للرجر 4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : حترّج.5)
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 ٌء كانَت العرُب تفعلُه ، كالعُوَذةِ تَْدفَُع بها العَْيَن ، ومنه قَْوُل الشاعر :: شيْ  التَّْنِجيسُ و

َنجِّ ُ عَلي   َأجنحَاساً َعل َ  و 
ُ
 امل

 ُره :قْلُت : وَصدْ 

 لو كاَن ِعنحِدي كاِهَناِن وَحاِرسٌ و 
ذُ  يقال :و .الُمنَّجَسةو وقال ابُن األَْعَرابّي : من الَمعَاَذاِت : التَّميَمةُ والُجْلبَةُ  سٌ  الُمعَوَّ ِذ : (1) ُمنَجَّ سٌ  ، قال ثَْعلٌَب : قلت له : ِلَم قِيَل للُمعَوَّ ،  ُمنَجَّ

 ؟النََّجاَسة وهو مأُْخوذٌ من

سُ  فقاَل : ألَنَّ للعََرِب أَْفعَاالً تَُخاِلُف َمعانِيَها أَْلفَاَظَها ، يُقَال ؛ فاُلنٌ   ، وَساَق الِعبَاَرةَ الَّتي ُسْقنَاَها آنِفاً. النََّجاَسة إِذا فَعل فِْعالً يَْخُرج به ِمن يَتَنَجَّ

 « :م س ح»قلُت : وَسبََق أَيضاً إِْنَشاُد قوِل العَّجاج في 

ا وَ  ًة أَلمححَســــــــــــــــــــــــــــــــــَ َ مُححســــــــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــَ ح  ملَح يــــــــــــــــــــــَ

ٍد وال و     قــــــــــــــــَ ا عــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــــاً اَل َأخــــــــــــــــَ جِّ نــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــُ

  
ُم وال سُ  ومن َسَجعَاِت األََساس : إِذا جاَء القََدُر لَم يُْغِن الُمنَّجِ قاَل وهو الَِّذي يُعَلُِّق على الَِّذي  .(2)، وال الفَْيلَُسوُف وال الُمَهْنِدس  (2) الُمنَّجِ

 ، ِمن ِعَظاِم الَمْوتَى ونَْحِوَها ، ِليَْطُرَد الِجنَّ : لنُْفَرتَِها من األَْقَذاِر. األَْنَجاسَ  يُخاُف عليه

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، بالفَتْحِ ، وكَكتٍِف : الدَّنُِس القَِذُر ِمن النّاِس. النَّْجسُ 

 ، كَكِتٍف : َعِقيٌم ، وقد يُوَصُف به صاِحُب الداِء ، وكذِلَك في أََخواتِه الّتِي ذََكَرَها المصنِّف. سٌ نَجِ  وَداءٌ 

بِّيِ ، وقد النَّْجسُ و سهو له نََجسَ  ، بالفَتْح : اتَِّخاذُ ُعوَذةِ الصَّ َذه. نَجَّ  : َعوَّ

 كأَنَّهُ االْسُم من ذِلَك.  ، قاَل :، بالَكْسِر : التَّْعِويذُ ، عن ابِن األَْعرابِّيِ  النَِّجاسُ و

ذُون ، وفي بعض النَُّسخِ : الُمعَقُِّدون ، والَمْعنَى َواِحٌد : وهم الِّذين يَْربُِطون على األَْطفَ  النُُّجسُ و قاَل : تَْيِن : الُمعَّوِ اِل ما يَْمنَع العَْيَن : بَضمَّ

.  والِجنَّ

َستْه وِمن المجاِز :  الذُّنُوُب. نَجَّ

 من الكاِفر ، وال أَْنَحَس من الفَاِجر ، كما في األَساس. أَْنَجسَ  . وتقول : ال تََرىأَْنَجاس والنَّاُس أَْجنَاٌس ، وأَكثَُرهم

 : ُجلَْيَدةٌ تُوَضُع على َحّزِ الَوتَِر. الَمْنَجسُ و

 اٍد.، عن ابِن َعبّ  األَْمُر الُمْظِلمُ  ، بالفَتْحِ : النَّْحسُ  : [نحس]

يو يح الباِرَدة إَِذا قاَل األَْزَهِريُّ : والعََرُب تَُسّمِ ً  أَْدبََرتْ  (3) الّرِ يُح ذاُت الغُبَاِر.نَْحسا  . وقِيَل : هو الّرِ

 إِذا َعَطف الَمْحُل ، قال الّشاِعُر ؛ الغُبَاُر في أَْقَطاِر السََّماءِ  النَّْحسُ  : (4)قال ابُن ُدَرْيٍد و

اَج  تح  حنـــــــــــَح ٌ ِإذا هـــــــــــَ قـــــــــــَ تـــــــــــَ َا والـــــــــــح انـــــــــــِ ثـــــــــــَ  ُذو عـــــــــــَ

حُ     ا اآُ  مَيحصــــــــــــــــــــــــَ اٌ  هبــــــــــَ فــــــــــَ ارِيــــــــــُت َأغــــــــــح بــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

  
 .نُُحوسٌ و أَْنُحسٌ  من النُُّجوِم وغيِرَها ، والَجْمع : ِضدُّ السَّْعدِ  : النَّْحسُ و

ً  ، كفَِرَح وَكُرمَ  نَِحسَ  قدو  ، بالَكْسر ، ومنه قِراَءةُ عبد الرحمن بن أَبي بَْكَرةَ : نَِحسَ  ، الثاني لُغَةٌ في نُُحوَسةً و نََحسا



8122 

 

 ، وأَيّامٌ  نَِحسٌ  ، كأَِميٍر ، ويومٌ  نَِحيسٌ و ، بالفَتْح ، وكَكتٍِف ، نَِحسٌ  فهو يَْوُمُهْم أو حالُهم نَُحسَ  على أَنه فِْعٌل ماٍض : أَي (5) (نَُحسَ و ِمْن نَارٍ )

 (6) (نَْحَساتٍ  فَاْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريحاً َصْرَصراً فِي أَيّامٍ )، بسكون الحاِء وكسرها ، وقرأ أبو عمرو  نَِحساتٌ و َسةٌ نَحِ و وهي أَيَّاٌم نَِحيَسةٌ  ، نَْحسٌ 

 : َجْمُع الَجْمع. نَْحَسات ، ثُمَّ  (7) نَْحَسةٍ  هي َجمع أَيّامٍ  قال األَْزَهِريُّ :

 وَن بُسُكونها.وهي الَمْشؤوماُت عليِهم ، في الَوْجَهْيِن ، بكسِر الحاِء ، وقََرأَ به قََرأَ به قُّراُء الُكوفَِة والّشاِم ويَِزيُد ، والبَاقُ  نَِحساتٍ  ءَ وقُِرى

فَِة. واإِلَضافَةُ أَْكثَُر وأَْجَوُد ، و (8) (نَْحٍس  فِي يَْومٍ )َء قولُه تَعالى : وفي الّصحاحِ : وقُِرى  نَِحسٌ  ُء. بالَكْسِر ، فهوالشي نَِحسَ  قدعلى الّصِ

 أَيضاً ، قاَل الشاِعُر :

مح  َوهتـــــــــــــَُ مـــــــــــــًا َأن ِإخـــــــــــــح َذامـــــــــــــًا وخلـــــــــــــَح غح جـــــــــــــُ لـــــــــــــِ  أَبـــــــــــــح

م     ُرهـــــــــــــُ وحٌم َنصـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــَ رَاَء قـ ا وهبـــــــــــــَح يـــــــــــــن  حنـــــــــــــَِ ُ طـــــــــــــَ

  
__________________ 

 : ويقا  للمعو ذ : منج  .( يف القاموس ضبرت املعّوذ منج  ابلكسر فيهما وضبطت عن التهذيب واللسان وفيهما 1)
 .«ال»ابسقاط « . واملهندس.. واملنج »( يف األساس : 2)
 ( يف التهذيب واللسان : إذا دبرت.3)
 .157/  3( مجهرة 4)
 وحِناس. ء :ا وقر  (ِمْن انر  َوَُناس  )وقراءة اجلمهور :  35( سورة الرمحن اآية 5)
 .16( سورة فصلت اآية 6)
 .«حنيسة»التهذيب وابألصر ( عن 7)
 .19( سورة القمر اآية 8)
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يخُ  ِمن الَكَواِكِب : النَّْحَسانِ و َهَرةُ والُمْشتَِري ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد. (1)َكَما أَنَّ السَّْعدان  ُزَحُل والِمّرِ  الزُّ

 غيُر َخِصيٍب ، نقلَه ابُن ُدَرْيٍد وقال : َزَعُموا. ُمْجِدبٌ  أَي نَِحيسٌ و ناِحسٌ  َعامٌ  ِمن الَمَجاِز :و

 على غيِر قِيَاس ، كالَمَشائِِم ، َجْمع ُشْؤٍم كذلك. نَْحٍس  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وهو َجْمعُ  : الَمَشائِمُ  الَمنَاِحسُ و

ر : عن أَبي العَبّاس الَكواِشيّ  ين. والفَتْحُ الَكْسُر عِن الفَّراِء ، وبه قََرأَ ُمَجاِهٌد مع َرْفعِ السِّ  ، ُمثلَّثَةً  النَّحاسُ و قال و َعربِيٌّ فَِصيحٌ  الِقْطرُ  الُمفَّسِ

 قال البَِعيُث : النّارُ  : النَُّحاسُ  ابُن فاِرٍس :

جي  افــــــــَ هــــــــَ  خمــــــــََ ــــــــح ن ــــــــَ وحَف تـ اَس ِإيّنِ ســــــــــــــــــــــَ ــــــــ  ــــــــن وا ال  َدعــــــــُ

رحمــــــــَ      ــــــــُ َا يـ اطــــــــِ يــــــــَ اسِ شــــــــــــــــــــــَ حــــــــَ ا ابلــــــــنــــــــ  هــــــــَ يــــــــمــــــــُ  َرجــــــــِ

  
ْفِر ، أَو : النَُّحاسُ  ُعبَْيَدةَ :قال أَبو و  ، أَي ُضِرَب بالِمْطَرقَِة. الَحِديِد إِذا ُطِرقَ  (2)من ِشَراِر  َما َسقََط ِمن ِشَراِر الصُّ

 وَل الَجْعِدّي :فِقيَل : هو الدَُّخاُن ، قالَهُ الفَّراُء ، وأَْنَشَد ق نُحاسٌ  (يُ ْرَسُل َعَلْيُكما ُشواظ  ِمْن انر  وَ )وأَّما قولُه تعالَى : 

ي ي ُيضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــِ ل رَاِج الســــــــــــــــــــــــــ  وحِء ســــــــــــــــــــــــــِ  ُء كضــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــِه     ِر   فـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ اِط ملَح  ـــــــــــــــَح اســـــــــــــــــــــــــــــَ  حنـــــــــــــــَُ

  
ِريَن ، وقِيَل : هو الدَُّخاُن الِّذي ال لََهَب فيه ، وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ  ، الدَُّخاُن الَِّذي يَْعلُو  النَُّحاس : هللارحمهقال األَْزَهِريُّ : وهو قوُل َجِميعِ المفَّسِ

ْفُر نَْفُسه ، وبالَكْسِر : ُدَخانُه. وغيُره يقول للدَُّخاِن : النَُّحاسُ  وتَْضعُُف َحَراَرتُه ويَْخلُص ِمن اللَهب. وقاَل ابُن بُُزْرج : يَقُولُوَن :  : الصُّ

َرْت به اآليَةُ. وَحَكى الَجْوَهِريُّ ذلك ، وأَنَشَد قَوَل الَجْعِدّي ، وَحَكى . والعََجُب ِمن الُمَصنِّف كيَف أَْسقََط َمْعنَى الدَُّخاِن الَّ نَُحاسٌ  ِذي فُّسِ

ريَن عليه ، فإِْن لم يَُكْن َسقََط من النُّسَّاخ ، فهو قُُصوٌر َعِظيٌم.  األَْزَهِريُّ اتِّفاَق الُمفَّسِ

 ، أَي َكِريُم النَِّجاِر ، قال لَبِيٌد : النُّحاِس  السَِّجيَّةُ ، يُقَال : فالٌن َكِريمُ واألَْصُل والَخِليقَةُ  الطَّبِيعَةُ  : النَِّحاسُ و النَُّحاسُ و

َد  و  ـــــــــــح ُر أَب حـــــــــــح مـــــــــــَ ـــــــــــح ا ال ا ِإَذا مـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــن ي ـــــــــــِ مح ف  كـــــــــــَ

اسَ     ومِ  حنــــــــــــــَُ ٍح َهضــــــــــــــــــــــــــــُ نح لــــــــــــــَح وحِم مــــــــــــــِ ــــــــــــــقــــــــــــــَ  ال

  
 عن ابِن األَْعَرابِّيِ :و

 ِء.َمْبلَُغ أَْصِل الشَّيْ  : النَُّحاس

ً  ، ، َكَمنَعَه نََحَسهو  كما في العُبَاِب ، عن أَبي َعْمٍرو. َجفَاهُ  : نَْحسا

 ، أَي أَْوقَعَتْه في الَمَشقَِّة ، عن أَبِي َعْمٍرو أَيضاً. وأَْشقَتْه ، أَي أَتْعَبَتْه ، اإِلبُل فاُلناً : َعنَّتْهُ  نََحَستو

سَ  نقل الَجْوَهِريُّ عن أَبِي َزْيٍد قال : يُقَال :و سَ و ، األَْخبَارَ  تَنَحَّ ا وَعالنِيَةً ، ، يكو تََخبََّر عنها وتَتَبَّعَها باالْستِْخبَارِ  ، أَي َعْنَها تَنَحَّ ُن ذلك سرًّ

سُ  فََجعَل» َحِديُث بَْدٍر : ومنه ً « األَْخبَارَ  يَتَنَحَّ يِت أَْيضا ّكِ َسَها وتََجسََّس عنها. سَ اْستَْنحَ و كاْستَْنَحَسَها أَي يَتَبَُّع. وهو قوُل ابِن الّسِ  عنها ، أَي تَفَرَّ

سَ  هو من قَْوِلهم :و جاَع ، الرُجُل ، ِإذا تَنَحَّسَ و ع ، إِذا ِلُشْرِب الدََّواءِ  تَنَحَّ  له. تََجوَّ

سَ  قال ابُن ُدَرْيدٍ و  النََّصاَرى : تََرُكوا أَْكَل اللَّْحٍم. تَنَحَّ

، َواِن. قاَل : وهو َعربيٌّ صحيٌح ، وال أَْدِري ما أَْصلُه ولكنَّ ِعبَاَرةَ الّصاَغانِّي َصِريَحةٌ في بيان ِعلَّة التَّْسِميَة الَحيَ  (3)ونَصُّ ابِن ُدَرْيٍد : لَْحَم 

ه : سَ  فإِنّه نَقََل عنه ما نَصُّ  ن لَْحِن العامِة ، فتأَمْل.النَصاَرى ، كالٌم عربيٌّ فصيٌح ؛ لتَْرِكهم أَْكَل الَحيََواِن ، وتَنَهََّس ، في هَذا ، مِ  تَنَحَّ

ً  النَُّحسُ و  قالَه ابُن َعبّاٍد. ، كُصَرٍد ، ثاَلُث لَيَاٍل بْعَد الدُّْرع ، وهي الظُّلَُم أَيضا

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

. والَجْمع النَّْحسُ و  .أَْنُحسٌ  : الَجْهُد والضُّرُّ

 فالتَّْخِفيُف ال غيُر. النَّْحِس  ، َمن َجعَلَه نَْعتاً ثَقَّلَه ، وَمن أَضاَف اليوَم إِلى نَْحَساتٍ و نَِحَساتٍ و سَ نََواحِ  ، من أَيَّامٍ  نَِحيسٌ و نَُحوسٌ و نَْحسٌ  ويومٌ 
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 : ِشدَّةُ البَْرِد ، َحَكاه الفاِرِسيُّ ، وأَنَشَد البن أَْحَمَر : النَّْحسُ و

__________________ 
 ابلرفض.« السعدان»( كذا وردت ابألصر 1)
 ( ضبطت يف املطبوعة الكويتية بفتح الشا.2)
 .«أكر ا يوان»والتكملة  157/  2( يف اجلمهرة 3)
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تح  ِرضـــــــــــــــــــــــــــَ ًة عـــــــــــــُ َدامـــــــــــــَ حـــــــــــــح ٍ كـــــــــــــَبن  مـــــــــــــُ   لـــــــــــــنـــــــــــــَ
اَء الـــــــــــــز اَلال   

َ
ا املـــــــــــــ هـــــــــــــَ يـــــــــــــفـــــــــــــُ فـــــــــــــِ يـــــــــــــُر شـــــــــــــــــــــــــــَ  حيـــــــــــــُِ

  
. يقول :فَبَْرُدَها يَُصبُّ الماَء في  لنَْحٍس  وفَسََّره األَْصَمعيُّ فقال : ، أَي ُوِضعَْت في ِريحٍ فبََرَدْت. وَشِفيفُها : بَْرُدَها وَمْعنَى يُِحيُل : يَُصبُّ

  بَْرُدَها لم يُْشَرِب الماُء.الَحْلِق ، ولو الَ 

ْفُر نَْفُسه كما تقدَّم. النَُّحاسُ و ْفر َشِديُد الُحْمَرة ، وقال ابُن يُْزُرج : الصُّ  : َضْرٌب من الصُّ

 .َمنَاِحيسَ  ، من َمْنُحوسٌ  ورُجلٌ  َمْنُحوسٌ  ويومٌ 

سُ و  ، َكُمعَظٍَّم : الَحِزيُن. الُمنَحَّ

 .(1)َجدُّه  أَْنَحسَ و ْنتََكَس ،: ا اْنتََحسو فاُلنٌ  تَنَاَحسَ و

 ، أَي ُدَخانَُها. نَقَلَه ابُن القَّطاعِ. نَُحاُسَها النَّاُر : َكثُر أَْنَحَستِ و

 وهو َصاِحُب التََّصانِيِف الَكثِيَرةِ. 338، كَشدَّاٍد ، مات سنةَ  النَّّحاسُ  أَبُو َجْعفٍَر أَْحَمُد بُن ُمَحّمِد بِن إِْسَماِعيَل الِمْصِريُّ النَّْحِويُّ وَ 

اِسيُّ ، بياِء النِّْسبَِة ، عن الُحَسْيِن بِن الفَْضِل البََجِلّيِ وعنه أَبُو . وأَبُو الُحَسْيِن الَحَسُن بُن َعِلّيٍ النَّحَّ  الَحَسن العَلَِويُّ

ُد بُن ُمحَ  يُّ ، قاِضيها ، ُعِرف بابنِ والشَّْمُس أَبُو الوفاِء ُمَحمَّ ، قََرأَ على َزَكِريّا والسَّخاِوّي ،  النَّّحاِس  ْمِد بِن أَْحَمَد بِن ُمَحّمِد بِن موسى الغَّزِ

 والَجْوَهِرّي.

ً  ، األَِخيَرةُ عِن اللِّْحيَانِّي ، الدَّابَّةَ ، كنََصر وَجعَلَ  نََخسَ  : [نخس] َرَها أَو َجنْ  : نَْخسا  .(2)وفي األَساِس : بنَْحِو ُعوٍد  بَها بِعُوٍد ونَْحِوهَغَرَز ُمَؤخَّ

َي بذِلك بَيَّاُع الدََّوابِّ  ، كَشدَّاٍد : النَّّخاسُ و إِيّاَها حتَّى تَْنَشَط  ِلنَْخِسه ، ُسّمِ
ى بائِعُ و (3) قِيقِ  قد يَُسمَّ ً  الرَّ ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وهو َعَربِيٌّ  نَّخاسا

 وهي ِحْرفَتُه. ، بالَكْسِر والفَتْح النََّخاَسةُ واالْسُم :  ألَْصُل.َصِحيٌح. واألّوُل هو ا

ُجِل :  نََخسَ  َدابَّتَه وَطَرُدوه. وفي اللَِّسان : نََخُسوا بِفاَُلٍن : نََخُسوا وِعبَاَرةُ األََساس : َطَرُدوه ناِخِسيَن بِه بَِعيَره. ، أَي نََخُسوه يقال :و بالرَّ

 َدابَّتَه وَطَرُدوه ، قاَل الّشاِعُر : نََخُسوا َهيََّجه وأَْزَعَجه ، وكذِلك إِذا

اَ  اِخســـــــــــــــــــــــــــِ ٍب  الـــــــــــــنـــــــــــــ  ِذي ُخشــــــــــــــــــــــــــُ رحَواٍن بـــــــــــــِ  مبـــــــــــــَِ

اِر و     اٍن عـــــــــلـــــــــَ  الـــــــــد  مـــــــــَ ثـــــــــح عـــــــــُ َا بـــــــــِ مـــــــــِ حـــــــــِ قـــــــــح ُ
(4)املـــــــــ

 

  
 به ِمن َخْلِفه َحتَّى َسيَُّروه من البِالد َمْطُروداً. نََخُسوا أَي

 .(5)، قاله ابُن ُدَرْيٍد  : ضاِغٌط في إِْبِط البَِعيرِ  النَّاِخسُ و

ً  ، وقد َمْنُخوسٌ  ِعْنِد َذنَبِه ، وهو يكونُ  َجَربٌ  أَيضاً : النّاِخسُ و  ، واستعار ساِعَدةُ ذِلَك للَمْرأَةِ ، فقال : نُِخَس نَْخسا

ا  اهنــــــــََ جــــــــَ تح عــــــــِ كــــــــ  اِر حــــــــَ ــــــــد  تح يف ال َلســــــــــــــــــــــَ  ِإذا جــــــــَ

وهبـــــــــــــَِ     رحقـــــــــــــُ عـــــــــــــُ نح بـــــــــــــِ وِّبِ  اَنخـــــــــــــِ ٍ ا مـــــــــــــِ قـــــــــــــَ تـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

  
 ، الناِخِس  قَْرنَاهُ َذنَبَه من ُطولِهَما ، وال ِسنَّ فوقَ  نََخسَ  ، إِذا نَاِخسٌ  ُء َشبَاباً ، وقال أَبو َزْيٍد : هو َوِعٌل ثُمَّ الُمْمتلى الَوِعُل الشابُّ  : الناِخسُ و

 ، كَصبُوٍر ، قاَل : وإِنََّما يكوُن ذِلَك في الذُُّكوِر ، وأَْنَشَد : كالنَُّخوِس 

 ََنُوسِ اي ُرب  شاٍة فارٍِد 
 وهو َمَجاٌز.
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،  وتُْكَرهُ  ، (6)كذا نَصُّ الّصَحاح ، وفي التَّْهِذيب :على جاِعَرتَيِ الفََرِس  تَْحَت جاِعَرتَيِ الفََرِس إِلى الفَائِلَْينِ  : هي الّتِي تُكونُ  النّاِخِس  َدائَِرةُ و

 (7)أَي يُْكَره ذِلك عند العََرِب ، وفي التَّْهِذيب : َدائِرتاِن يَُكوناِن في دائَِرةِ « يُْكره»و هكذا في النَُّسخِ ، أي الّدائَِرةُ ، وفي بعض النَُّسخِ : 

 : يُتََطيَُّر ِمْنَها. (8) َمْنُخوَسةٌ  َرةِ َكتِِف اإِلْنَسان ، والّدابَّةُ الفَِخَذْيِن ، كدائِ 

. َمْوِضُع البَِطانِ  كأَِميٍر : النَِّخيسُ و  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 الذي يَْجِري فيه الِمْحَورُ  البََكَرةُ يَتَِّسع ثُْقبُها : النَِّخيسُ و

__________________ 
 الن وانتك  ا وانتح  جّده.( نص األساس : وانتح  ف1)
 ( كذا ابألصر ا ومل يرد هذا املعىن يف األساس.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : تنبسرت.3)
 ( عجزه يف التهذيب :4)

 املقحما عل  عثمان يف الدارو 
 أمري املدينة وعجزه.وورد البيت ىف العمدة البن رشي  منسوابً لألحوص لاطب الوليد بن عبد امللك ويغريه اببن حزم 

 الداخلا عل  عثمان يف الدارو 
 .222/  2( اجلمهرة 5)
 ( يف التهذيب : الناخ  وهي الجي تكون عل  اجلاعرتا إىل القائلا.6)
 .«دائر»( عن التهذيب وابألصر 7)
 .«منخوس»( عن التهذيب وابألصر 8)
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ِطَها وتُـ  َبٌة يف وســـَ يـح َوِر فتـُثـحَقُب ُخشـــَ ر املِحح َبةُ  ذلك لحَقمُ من َأكح َض ا وتلك اخَلشـــَ ُت ســـِ
ٌة ا بكســـرِ ا َِنَاسٌ  الثـ قحَب امل كذا   وَِنَاســـَ

 ا وِإّلَا ذَكرها الل يحُث ا وأَنحشد اجلوهرّي للراجز : النِّخاَسةَ  هو َنص  الّصحاح ا مض تـَغحِيرٍي يسرٍي ا ومل َيذُكرِ 
َرٌة   َنَِي ُ ُدرحاَن وَداَرتح َبكح

 وآِخُره :

َر  وال َمُروسُ ال َضيح  َجح
 َقُه امل

َف  ؟فقُْلُت : َما هَذا النَِّخاِس  ، فوَضْعُت إِْصبَِعي على نَِخيسٌ  قاَل : وَسأَلُت أَعرابيًّا ِمن بَنِي تَِميٍم ، بنَْجٍد ، وهو يَْستَِقي وبََكَرتُه وأََرْدُت أَْن أَتَعَرَّ

 .نَِخاسٌ  منه الخاَء والَحاَء ، فقال :

 بالُمْعَجمة ، فقُْلُت : أَلَْيس قال الشاِعر :

َرٍة حِنَاُسَها حُنَاسُ وَ   بكح
ْعنا ِِبذا يف آابئَِنا اْْلَوَِّلنيَ )فقال :   .(ما ْسَِ

ً و يَْنِخُسَها وَضَرَب ، وعلى األَّوِل اْقتَصر الَجْوَهِريُّ  البََكَرةَ ، كَجعَلَ  نََخسَ  قدو  .نَِخيسٌ و َمْنُخوَسةٌ  ، فهي يَْنَخُسَها نَْخسا

ً  (1)وقال أَبُو َزْيٍد : إِذا اتََّسعَِت البََكرةُ واتََّسع  ً  َخْرقَُها عنها ، قيل : أََخقَّْت إِْخقاقا ، وهو أَْن يَُسدَّ ما اتََّسع منها بَخَشبٍة أَو َحَجٍر  فاْنِخُسوَها نَْخسا

 .(2)غيِره 

 ، عن أَبِي َزْيِد ، حكاهُ عنه يَْعقُوُب ، هكذا فِي الّصَحاحِ. يُْخلَُط بَْينَُهَماالنَِّخَسةُ : لَبَُن العَْنِز والنَّْعَجِة و

أِْن يُْخلَُط بَْينَهما ، وهو أَْيضاً لَبَُن النّاقَِة يُْخلَُط بلَبَِن الّشاةِ ، و  إِذا ُصبَّ لَبَُن الَضأِْن على لَبَنِ »في الَحِديِث : وقاَل غيُره : لَبَُن الَمْعِز والضَّ

 ، قالَهُ أَبو َعْمٍرو. النَِّخيَسةُ  إِذا ُخِلَط بَْينَُهما فهو كَذا الُحْلُو والحاِمضُ و «النَِّخيَسةُ  الماِعِز فهو

. لَْحُمه ، كعُنَِي : قَلَّ  نُِخسَ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

سَ  ويقال :« : ب خ س»قْلت : وفي الّصحاح في  َس ، أَي نَقََص ولم يَْبَق إِالّ في السُّالَمى والعَْيِن ، يُْرَوى الُمخُّ تَْنِخيساً : بَمْعنَى بَخَّ  نَخَّ

 بالباِء والنُّوِن ومثلُه بَخّطِ أَبي َسْهل.

اُخ : (3)وفي التَّْكِملَة مضبوٌط بالفَتْح  ِزْنيَةٍ  أَي ابنُ  بالَكْسرِ  نِْخَسةٍ  ُهو اْبنُ  من المجاِز : يُقَال :و  ، قال الشَّمَّ

يــــــــــــــح  َأيب  اٌخ ولــــــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــــي  ِشــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ  َأاَن اجلــــــــــــــِ

ســـــــــــــــــــــــــــةٍ     خح ودِ  بـــــــــــــنـــــــــــــِ وحجـــــــــــــُ ريحِ مـــــــــــــَ يٍّ غـــــــــــــَ  لـــــــــــــَدعـــــــــــــِ

  
أَنَّ »الَحِديُث :  ، ومنه اآلَخَر ويَْدفَعُه يَْنُخسُ  َكأَنَّ الَواِحدَ  ، قالَه أَبو َسِعيد : يَُصبُّ بَْعُضَها في بَْعٍض  ، أَي تَنَاَخسُ  الغُْدَرانُ  ِمن المجاز :و

: الدَّْفُع والَحَرَكةُ ،  النَّْخِس  وأَْصلُ « تَنَاَخسٌ  ِدَم فَسأََل عن ِخْصب البِالِد ، فَحدَّثه أَنَّ َسَحابَةً َوقَعَْت فاْخَضرَّ لَها األَْرُض ، وفيَها ُغُدرٌ قاِدماً قَ 

 .الغَنَِم إِذا أََصابََها البَْرُد ، فاْستَْدفأَ بَْعُضها ببَْعٍض  كتَنَاُخسونَصُّ األَْزَهرّي :

َمْخَشِريُّ : كقوِلهم : األَْمواُج تَنَاَطُح.  وِمثْلُه للّصاَغانِّي ، وزاد الزَّ

 عن هذا التَّْركيب. النَِّخيَسةُ  ِء ، وقد َشذَّتِ وفي العُباِب : والتَّْركيُب يَُدلُّ على تَْرِك َشىْ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 الّدابَّةَ ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، عن اللِّْحيَانِّيِ. نََخسَ 

 .النَّاِخِس  : به دائَِرةٌ  َمْنُخوسٌ  وفََرسٌ 
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َواِق من َجانِبَيِ األَْعِمَدة ، والَجْمع : نَِخاَساو  .نُُخسٌ  البَْيِت : َعُموَداهُ ، وُهَما في الرُّ

ْبَدةُ. النَِّخيَسةُ و  : الزُّ

 به ، َمَجاٌز أَيضاً. فنََخُسوا و َمَجاٌز. وتَكلَّمبه : أَْبعََده ، وه أَْنَخسَ و

اسُ و ثِيَن ، أَْوَرَدُهم الحافِظ في التَّْبِصيِر. النَّخَّ  ، َكشدَّاٍد : َعلَُم َجَماَعٍة من الُمَحّدِ

 ، بَضّم فُسُكون : قَريَةٌ من ُرْستَاِق بَُخاَرى. نُوَخسُ و

. وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لَجِريٍر : : الطَّْعنُ  النَّْدس : [ندس]  ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ

نــــــــا َدســــــــــــــــــــــح ةَ َأاب  نــــــــَ ُدوســــــــــــــــــــــَ نــــــــح ا  مــــــــَ نــــــــَ َ اِبلــــــــقــــــــَ اح  الــــــــقــــــــَ

ُض و     َة انقــــــــــــِ بــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ نح جــــــــــــاِر بـ (4)مــــــــــــاَر َدٌم مــــــــــــِ
 

  
ً  وقيل : ْجلِ  الطَّْعنَ  النَّْدسُ  وقد يكونُ  َطعَنه َطْعناً َخِفيفاً ، : نََدَسهُ نَْدسا أَنَّه َدَخل »حديُث أَبِي ُهَرْيرةَ رِضَي هللا تَعالَى عنه :  ، ومنه بالّرِ

 أَي يَْضِرُب بِها.« األَْرَض بِرْجِله يَْنُدسُ  الَمْسِجَد وهو

__________________ 
 ( يف التهذيب : أو اتسض.1)
 التهذيب : أو حبجٍر أو بغريه.( 2)
 ( وضبطت أيضاً اللفظتان ابلفتح يف التهذيب واللسان.3)
 .«انفض»( عن الديوان والصحاح ا وابألصر 4)
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ْوِت الَخِفّيِ   :(1) النَّْدسُ و ُجُل السَِّريُع االْسِتماعِ للصَّ  قالَهُ اللَّْيُث. الرَّ

، األَِخيَران َذَكَرُهما الَجْوَهِريُّ ، والثَّالثةُ عن الفَّراِء ، قال يَْعقُوُب : هو العاِلُم باألُُموِر  ، َكعَُضٍد وَكِتفٍ  كالنَُّدِس  الفَِطُن الَكبِيرُ  الفَِهمُ  النَّْدسُ و

ً  ، ، كفَِرحَ  نَِدسَ  وقد واألَْخبَاِر ،  .يَْنَدُس نََدسا

يرافِيُّ : ، وال يَُكسَّر ، ِلِقلة هذا البِناِء في  نَُدُسونَ  الذي يَُخاِلُط النّاَس ويَِخفُّ عليهم ، قال ِسيبََوْيه : والَجْمع : ، َكعُُضٍد : النَُّدسُ  وقال الّسِ

 وه بالواو والنُّون.ِسيَر وَجمعُ األَْسماِء ، وألَنَّه لم يَتمكَّْن فيها للتَّْكِسير ، كفَِعٍل ، فلّما كاَن كذِلك وسُهلَْت فيه الواُو والنُّوُن تَرُكوا التَّكْ 

 ، وهي الفاِسيَاُء أَيضاً ، عن ابِن األَْعرابِّي. : الُخْنفََساءُ  الَمْنُدوَسةُ و

 ، كما في العُباب. تَْرَضى بأَْدنَى َمْرتَعٍ  الّتِي َكَصبُوٍر : النّاقَةُ  ، النَُّدوسُ و

ً  تَنَدَّسَ  َمْصُروعاً. وقِيَل : َوقَعَ  ، أَي فَتَنَدَّسَ  وَصَرَعه ، بِرْجِله به األَْرَض : َضَربَه نََدسَ و ، كما نَقَلَه  فَوَضع يََده علَى فَِمه ، إِذا َصَرَع إِْنَسانا

 الّصاَغانِيُّ ، عن ابِن َعبّاٍد.

اه. ءَ الْشي نََدسو  َعِن الطِريِق : نَحَّ

ً  َعلَْيه الظَّنَّ  نََدسَ و  ولم يُْبَحْث عنه. َظنَّ به َظنَّا لم يُِحقَّهُ  ، إِذا نَْدسا

. الَمْرأَةُ الَخِفيفَةُ  ، كِمْحَراٍب : اْلِمْنَداسُ و  ، نقلَه الَجْوَهِريُّ

ْمحِ. َطاَعنَهُ  : نَاِدَسهُ ُمنَاَدَسةً و  بالرُّ

 في الطَّاَعِة. َسايََره نَاَدَسهُ و

. نَابََزهُ  : نَاَدَسهُ و  ، وهذا نقَلَه الّصاَغانِيُّ

َسها تَنَدَّسَ و ، إِذا تََخبَّْرَت عنها ِمن  (2)األَْخبَاَر ، وعن األَْخبَاِر  تَنَدَّْستُ  ، أَي تََجسََّسَها ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. وقاَل أَبُو َزْيٍد : األَْخبَاَر : تَنَحَّ

َث عنها ِليَْعلََم  تَنَدَّسَ  . وفي األََساِس :تََحدَّْسَت وتَنَطَّْسَت. قالَهُ الَجْوَهِريُّ  (3)َحْيُث ال يُْعلَُم بك ، ِمثْل  ما ُهَو َخِفيٌّ  (4) [منها]َعِن األَْخبَاِر : تَبَحَّ

 فاَض ِمن َحَوالَْيَها. ، وفي التَّْكِملَة : ماُء البِئِْر : فاَض ِمن َجَوانِبَِها تَنَدَّسَ و على َغْيِره.

 ، نقلَه الّصاَغانِيُّ ، عِن ابِن َعبّاٍد. : التَّنَابُُز باألَْلقَابِ  التَّنَاُدسُ و

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وممَّ

. النَّْدسُ  ْوُت الَخِفيُّ  ، بالفَتْحِ : الصَّ

 بَكِلَمٍة : أَصابَهُ ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وهو َمَجاٌز. نََدَسهُ و

 ، قال الُكَمْيُت : نََواِدسٌ  وِرَماحٌ 

رَاَن غـــــــــــــارًَة حنـــــــــــــَح و  ا آَ  جنـــــــــــــَح نـــــــــــــَ حـــــــــــــح بـــــــــــــَ  ُن صـــــــــــــــــــــــــــَ

اَح     رٍّ والــــــــــّرِمــــــــــَ َن مــــــــــُ يــــــــــَم بــــــــــح امتــــــــــَِ َواِدســــــــــــــــــــــــَ  (5) الــــــــــنــــــــــ 
  

ِعيِد في َغربِّيِ النِّيِل. َمْنَدسُ و  قاله ياقُوت. ، بالفَتْح : ِمن قَُرى الصَّ

باِعّي ، وَذَكَره في الثُّالثِّي بالفَتْحِ أَْهَملَه  النَّْرِجسُ  : [نرجس] ياِحيِن ، معروٌف ، هكذا َذَكَره ابُن ِسيَده في الرُّ الَجْوَهِريُّ ، بالكسِر ، من الرَّ

، وقد ذكره النَّْحِويُّوَن في  نِْرِجسٌ  منه إِالَّ  ءْ : أَّما فِْعِلٌل فلم يَِجى (6)هنا ، ويُقَال : بالفَتْحِ ، وكسر النُّون إِذا أَْعِرَب أَْحَسُن. قال ابُن ُدَرْيٍد 

 ، وإِْن بَنَى ُمَولٌِّد هذا البِنَاَء واْستَْعَملَه في األَْبنِيَِة ، وليس له نَِظيٌر في الَكاَلِم ، فَإِْن َجاَء بِنَاٌء على فِْعِلٍل في ِشْعٍر قَِديٍم فاْرُدْده ، فإِنّه َمْصنُوعٌ 

 ر ج س. دُّ أَْولَى به. وقد َمرَّ ِذْكُره فيِشْعٍر أَو كالٍم فالرَّ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه به :  * وممَّ

 ناً وتَُزيََّن بالفُْستُِق واللَّْوِز.النَّْرِجِسيَّةُ ِمن األَْطِعَمة ، معُروفَةٌ : وهي أَْن تَُدبََّر َكتَْدبِيِر الُمَدقَّقَِة ثُّم يُْجعَل عليها البَْيُض ُعيُو
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 تعالَى. هللارحمهنقلَه الّصاَغانِيُّ ، 

ّحاُك بيوراسف ، وهذا النَّْهُر  ة ، بالِعَراقِ  ، بالفَتْح ، أَْهَملَهُ الَجْوَهريُّ ، وهي : نَْرسُ  : [نرس] ، قِيَل : كاَن يَْنِزلَُها الضَّ
(7) 

__________________ 
 ح والسكون كاللسان.( ضبطت يف التكملة بضم فكسر ا ومقتض  السيا  أهنا ابلفت1)
 ( األصر والصحاح ا ويف اللسان : وتندس عن األخبار.2)
 .«مث حتدست»( عن الصحاح وابألصر 3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 قوله متيم بن مر ا هو منصوب عل  اإلختصاص لقوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 .. حنن صبحنا
 كقو  اآخر :

 حنن بين ضبة أصحاب اجلمر
 .«عن اللسان ابختصارهـ  . ا..  وز أن يكون متيم بدال من آ  جنران ا ألن متيما الجي غزت آ  جنران وال

 .«لي  يف كالمهم نون بعدها راء بغري حاجز ا فبما نرج  فبعجمي معرب»وفيها :  89/  1( اجلمهرة 6)
 .«الشهر»وابألصر « نرس»( عن معجم البلدان 7)
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. الن رحِسي ةُ  ِمنحَها الثَِّيابُ  منسوٌب ِإليه ا  ا نَقَله اأَلزحَهرِي  وقَا  : هو لي  بَعَريبٍّ
ْوا نَاِرَسةَ  : َمْوِضٌع وال أَْحَسبُه َعَربِيًّا ، وال أَعرُف له في اللُّغَِة أَْصالً ، إِالَّ أَنَّ العََربَ  نَْرٍس . و(1)قال ابُن ُدَرْيٍد و ه ولم أَْسَمْع في ، قاَل : َسمَّ

ْت نَْرَزةَ ونَاِرَزةَ ، وتقدَّم أَيضاً أَنَّه ليس في الكالِم نُوٌن فَراٌء بال فاِصٍل ، « نرز»شيئاً ِمْن ُعلََمائِنَا. قْلت : وقد َسبَق له في  أَنَّ العََرَب َسمَّ

 وُن بينَهما َدِخيٌل.وقال ابُن فاِرٍس : النُّوُن والّراُء ال تَأْتَِلفَان ، وقد يك .«هنر»وتقدَّم البَْحُث فيه في 

قال األَْزَهِريُّ : وقد َجعَلَه ابُن قُتَْيبَةَ ِصفَةً أَو بََدالً ،  الَواِحَدةُ بِهاءٍ  بالُكوفَِة ، وليَس بعََربِّي َمْحٍض ، ، بالَكْسِر : ِمن أَْجَوِد التَّْمرِ  النِّْرِسيَانُ و

ْبدَ ، بالَكْسِر ، وأَْهُل العِ  نِْرِسيَانَةٌ  فقال : تَْمَرةٌ  َمثاَلً ِلَما يُْستََطاُب ، قاَل األَْزَهِريُّ وابُن ُدَرْيٍد : وليَس بِعََربِّي ، وقد  بالنِّْرِسيَانِ  َراِق يَْضِربُوَن الزُّ

َدة ، ولعَلَّه ِمن النُّّساِخ َسْبُق قَلٍَم ، فاْنُظْره.« برس»تَقَدَّم في  َمْخَشِريَّ َضبََطه بالُمَوحَّ  أَنَّ الزَّ

 يُْستَْدَرك عليه :* وِمّما 

هم نَْصٍر ، وكانَْت الفُْرُس يقولُونه : النَّْرِسيُّ  عبُد األَْعلَى بُن َحّمادٍ  وال يُْفِصُحون به ، فغَلَب عليِه  نَْرس ، بالفتح ، وآَخُرون ، يُْنَسبُون إِلى َجّدِ

 ، وُهْم بَْيُت َحِديٍث.

بن بَْهَراَم بِن بَْهَراَم بن بَهراَم ، َمأَْخذُه من الفُرات  (2)نَْهٌر َحفََرهُ نَْرسى  (2)َن الِحلَِّة والُكوفَِة وهو ، الِّذي ذكره الُمَصنِّف : اْسُم نَْهٍر بَيْ  نَْرسُ و

ُد بُن علّي بِن َمْيُمونٍ  النَّْرِسيُّ  ، عليه ِعدَّةُ قُرًى منه عبُد هللا ابُن إِْدِريس ، من ُشيُوخِ  النَّْرِسيُّ  ، شيٌخ أِلَبِي العَبّاِس السَّّراجِ ، وأَبُو الغَنَائِِم ُمَحمَّ

أَبِي الفَتْحِ نَْصِر بِن إِْبَراِهيَم الَمْقدسّي 
(3). 

 ُر بُن َعْمٍرو :أَْيضاً : اسُم ناِحيٍَة بالِعَراِق ، لها ِذْكٌر في الفُتُوح ، قاَل عامِ  نِْرِسيَانُ و

اَة  مـــــــَ ا عــــــُ نـــــــَ ــــــح َربـ انِ ضــــــــــــــــــــَ يـــــــَ رحســــــــــــــــــــِ ــــــِّ ــــــن ٍر  ال كــــــَ ــــــَكســــــــــــــــــــح  ب

رِ     َواتــــــــــــِ يــــــــــــٍ  بـــــــــــــَ بــــــــــــِ مح بــــــــــــِ يــــــــــــنــــــــــــاهــــــــــــُ قــــــــــــِ َداَة لــــــــــــَ  غــــــــــــَ

  
ُج ، َجْمعُه النَّْوَرسُ و مَّ  .النََّواِرسُ  : َطْيُر الماِء األَْبيَِض ، وهو الزُّ

ً  النَّاقَةَ  نََسْستُ  ، يُقَال : : السَّْوقُ  النَّسُّ  : [نسس] السَّْوُق الشَّديُد ، وقَاَل  : النَّسُّ  ي ُسْقتَُها. وقال َشِمٌر : َسِمْعُت ابَن األَْعَرابِّيِ يقول :، أَ  نَّسا

ر النَّسُّ  غيُره : فِيُق ، وبه فُّسِ أَي يَْمِشي َخْلفَهَم ، كما في « أَْصَحابَه يَنُسُّ  كانَ : » وسلمعليههللاصلىالَحِديُث ، في ِصفَتِه  : هو السَّْوُق الرَّ

 النَِّهايَِة.

ْجرُ  : النَّسُّ  في الّصحاح :و ، مثْل نَْشنََش ونَشَّ ، وذلك إِذا  نَسَّ و نَْسنَسَ  فيهما ، وقال َشِمٌر : كالنَّْسنََسةِ  . قالَه الجْوهريُّ ،نَسََّها نَسَّا ، وقد الزَّ

 ، إِذا َزَجْرتَها فقُْلَت لها : ِإْس إِْس ، وقال غيُره : أََسْسُت ، وقد ذُِكر في َمَحلِّه. أَنُسَُّها نَسًّا النَّاقَةَ والشَّاةَ  نََسْستُ  ساَق وَطَرد ، وقال الِكسائِيُّ :

 ، من َحّدِ نََصَر وَضَرَب ، يَنِسُّ و يَنُسُّ  اللَّْحُم والُخْبزُ  نَسَّ  ، كأَِمير ، يُقَال : النَِّسيِس و ، بالّضّم ، كالنُُّسوِس  ، عن األَْصَمِعّي ، اليُْبسُ  : النَسُّ و

 : يَابَِسةٌ وقال الّراِجز : نَاسَّةٌ  وهي ُخْبَزةٌ 

 بـََلٍد مُتحِسي َقطَاُه ُنس َساو 
 أَي يَابَِسةً من العََطِش ، وهو َمجاٌز.

ةً ، ، ونَصُّ اللْيث : ِلُوُروِد الماءِ  ُسْرَعةُ الذَّهاِب وُوُروُد الماءَ  هو َضاِء في ُكّلِ أَْمٍر ، أَولُُزوُم المَ  : النَّسُّ  قال اللَّْيُث :و ،  كالتَْنساِس  خاصَّ

 بالفَتْح ، قال الُحَطْيئَةُ :

اِدرٍَة و  اَء صــــــــــــــــــــــــــــَ مح ِإيــــــــــــــنــــــــــــــَ كــــــــــــــُ رحتــــــــــــــُ ظــــــــــــــَ دح نــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

وحزِي و     ا حــــَ اَ  هبـــــــَِ ِ  طـــــــَ مــــح خــــِ لــــح يلــــِ اســــــــــــــــــِ نحســـــــــــــــــــــَ  (4) تـــــَ
  

ْجِر ، فإِّن َهَمْزَت كان من نََسأْتَُها ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال غيُره :  النَّّسِ  بَِها ، ِمْفعَلَةٌ ِمن تَنُسُّها التي ، بالَكْسِر : العََصا الِمنَسَّةُ و ، بمعنَى الزَّ

 ، بَمْعنَى السَّْوِق. النَّّسِ  من

 ، َحَرسها هللا تعالى ، قيل : َمكَّةَ  ، وهذه عن ثَْعلٍَب : من أَْسماءِ  النَّسَّاسَّةَ و ، ناسَّةُ  وفي الُمْحَكم :، هكذا بالم التْعريِف في الّصحاح ،  النَّاسَّةُ و

يَْت ِلِقلَِّة الماِء بها إذ ذاك َمْخَشِريُّ : ِلجْدبِها ويُْبِسَها ُسّمِ  ، أَي أَّما اآلَن فاََل ، وقال الزَّ
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__________________ 
 والتكملة وانظر نصهما. 338 / 2( اجلمهرة 1)
 .«نرس»وما أثبت عن معجم البلدان .« .. يعرف بنهر صفر بن موس  بن هبرام»( ابألصر : 2)
 .«القوس »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 ( روايته يف الديوان :4)
ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــم عشـــــــــــــــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــــــــــــــــادرة و  ــــــــــــــــــظــــــــــــــــــرت  قــــــــــــــــــد ن

 لــــــــــلــــــــــخــــــــــمــــــــــ  طــــــــــا  هبــــــــــا حــــــــــبســــــــــــــــــــــــي وتــــــــــنــــــــــاســــــــــــــــــــــــي   

  

 .«إيناء ا هو اإلنتظار كما يف اللسان« : قوله»املصرية : وهبامش املطبوعة 
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َدَث ِفيَها َحَد ً  َأو أَلن  َمن بـََغ  ِفيَها وِقل ِة املاِء هبا ا اقـَتحُه وَدفـََعتحه َأو َأحح رَِج عنها َعنحها ا ســــــــــــــَ ا وهو جَماٌز ا وقا   َأي َأخح
َا َتُسوُ  الن اَس ِإىل اجلَن ِة ا و  ِدَث هِبَا ِإىل َجَهن َم.ايقوت : َكَبهن  ُحح

 امل
ةُ  نَسَّتِ  ِمن الَمجاز :و  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. تََشعَّثَتْ  ، إِذا الُجمَّ

يتِ  الُجوُع الشَِّديدُ  ، كأَِميٍر : النَِّسيسُ و ّكِ  ، وأَْنَشَد : َغايَةُ ُجْهِد اإِلْنَسانِ  قال اللَّْيُث : هوو ، عن ابِن الّسِ

ِرفٌ  الن ِسي ِ ابِقي  نِ ُمشح   كالل دح
 ٍء.: الُجْهُد وأَْقَصى كّلِ َشيْ  النَِّسيسُ  وقال غيُره :

 .كالنَِّسيَسةِ  والطَّبيعَةُ ، الَخِليقَةُ  : النَِّسيسُ و

 ألَبِي ُزبَْيٍد الّطائِّي يَِصف أَسداً : (1)النَّْفِس ، ثُم اْستُْعِمل في ِسَواه ، وأَْنَشَد أَبُو عبيَدةَ  بَِقيَّةُ  : النَِّسيَسةُ  : النَِّسيسُ و

رحٍن  قــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ ُه ب ــــــــــــــــُ ب ــــــــــــــــِ ال تح خمــــــــــــــــََ قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ل  ِإذا عــــــــــــــــَ

َغ     لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ دح َأوحَد  ِإَذا بـ قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــ ُ فـ ي ـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــِ  ال

  

ِه  يـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح رِه ومبـــــــــــــــــَِ حـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبن  بـــــــــــــــــِ

ريًا بـــــــــــــــــدت     بـــــــــــــــــِ ُروسُ عـــــــــــــــــَ ُؤه عـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  تـ

  
وحِ  قال : أَراد به بَقيَّةَ  يَ  الرُّ ً  الَِّذي به الحياةُ ، ُسّمِ يَاِق ، وقد ساق يَُسوُق ، إِذا َحَضر ُروَحه الَمْوُت. نَِسيسا  ، ألَنَّهُ يَُساُق َسْوقاً ، وفاُلن في الّسِ

عَايَةُ ، وقال الِكالبِيُّ : هو ةُ النَِّسيسَ و ِعْرقَاِن في اللَّْحم يَْسِقيَاِن الُمخَّ  : النَِّسيسُ و ، وهي النََّمائُِم ، عن  النَّسائِسُ  والَجْمُع : اإِليكاُل بَْيَن النَّاِس  الّسِ

يِت ، كما نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، يُقال : آَكَل بَْيَن النّاِس ، إِذا َسعَى بَْينَُهْم بالنَِّميَمِة. ّكِ  ابِن الّسِ

يت ، وقد البَلَُل يكوُن برأِْس العوِد إِذا أُْوقِدَ  : النَِّسيَسةُ و ّكِ ً  الَحَطبُ  نَسَّ  ، عن ابِن الّسِ :  نَِسيُسهو : أَْخرَجِت النَّاُر َزبََده على رأِْسه ، يَنِسُّ نُُسوسا

 ِمنه. نَسَّ  َزبَُده وما

 والَخِليقَةُ. الطَّبِيعَةُ  : النَِّسيَسةُ و

 ، أَي ماتَْت. نَِسيُسها ، ويُقَال أَْيضاً : َسَكن (2)وأَْشَرَف على َذَهاٍب  ، أَي كاَد يَُموتُ  نَِسيَستَهو نَِسيَسه الّرُجلِ  ، أَْي من بَلََغ ِمْنه يُقَاُل :و

ِديئَةُ  النُُّسسُ  عِن ابِن األَْعَرابِّيِ :و تَْين : األُُصوُل الرَّ َواُب ، وقد َغِلَط الّصاَغانِيُّ حيُث ذكر ، بضمَّ في « ت س س»ه في ، هذا هو الصَّ

 كتابَْيه العُبَاِب والتَّْكِملَة ، وقد نَبَّْهنَا ُهنَاَك على تَْصِحيِفه ، فاْنُظْره.

َعَصْوا في الَحِديِث : أَنَّ َحيًّا من عاٍد و ، كذا في الّصَحاح. ويُْكَسُر : ِجْنٌس من الَخْلِق ، يَثُِب أََحُدهم على ِرْجل َواِحَدةٍ  ، بالفَتِْح ، النَّْسنَاسُ و

ً  َرُسولَُهم فَمَسَخُهم هللا ويُوَجُد في  ، لكّلِ ِإْنَساٍن ِمْنهم يٌَد وِرْجٌل من ِشّقٍ َواِحٍد يَْنقُُزوَن كما يَْنقُُز الطَّائُِر ويَْرَعْوَن كما تَْرَعى البَهائِمُ  نَْسنَاسا

يِن ، والَمْوجوُد علَى تِْلك الِخْلقَِة َخْلٌق  يَِعيُش أَكثََر من ثاَلثَِة أَيّاِم ، كما َحقَّقه العُلََماُء. ، ألنَّ الَمْمُسوَخ ال وقيل : أُولئَِك اْنقََرُضوا َجَزائِِر الّصِ

 ، وأَْنشد ِلْلُكِمْيِت. (3)، قالَه الجاِحُظ  نََساِنسو نَْسنَاسٌ و َعلَى ِحَدةٍ ، أَو هم ثاََلثَةُ أَْجنَاٍس : ناسٌ 

بح  َت خــــــــــَ اُس ِإال  حتــــــــــَح مح فــــــــــمــــــــــا الــــــــــنــــــــــ  عــــــــــاهلــــــــــِِ  ِء فــــــــــِ

وا و     عــــــُ و مجــــــََ مح لــــــَ هــــــُ اســــــــــــــــــــَ نـــــــَ ا َنســــــــــــــــــــح اِنســـــــــــــــــــــَ  والــــــن ســـــــــــــــــــــَ

  
ِريُر. : اإِلنَاُث ِمْنُهمْ  النََّسانِسُ  أَو : السَِّفلَةُ واألَْرَذالُ  النَّْسنَاسُ  وقيَل : ، كما في  نَاسالنَّسْ  أَو ُهْم أَْرفَُع قَْدراً من ، كما قَالَهن أَبو َسِعيٍد الضَّ

 ٍء ،، أَْشبَُهوهم في َشيْ  أَْو ُهْم قَْوٌم ِمن بَنِي آَدَم ، أَْو َخْلُق علَى ُصوَرةَ النَّاِس  ، في قوِل ابِن األَْعرابِيّ  أَو ُهْم يَأُْجوُج وَمأُْجوجُ  العُبَاب

 ، كما في التَّْهِذيِب. ، ولَْيُسوا مْنُهمْ  (4) وَخالَفُوهم فِي أَْشيَاءَ 

َكلَّم مثَْل فيما يُقَال : دابَّةٌ في ِعَداِد الَوْحِش ، تَُصاُد وتُْؤَكُل ، وهي علَى َشْكِل اإِلنسان ، بعَْيٍن َواحَدةٍ وِرْجٍل ويٍَد تَتَ  النَّْسنَاسُ  وقال ُكراع :

 اإِلْنَساِن.

 َدةٌ ، يَْخُرُج ِمن الماِء َويَتََكلَُّم ، وإِذا َظِفَر باإِلْنَساِن قَتَلَه.: َحيََواٌن كاإِلْنَسان ، له َعْيٌن ، َواحِ  النّْسنَاِس  وقَال الَمْسعُوِديُّ في
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 وفي الُمَجالََسة ، عن ابِن إِْسَحاق : أَنَُّهْم َخْلٌق باليََمِن.

 وقال أَبو الدُّقَْيِش : يُقَال : إِنَُّهْم من َولَِد ساِم بن سامِ 

__________________ 
 .( يف التهذيب : أبو عبيد1)
 ( يف التهذيب واللسان : أشرف عل  ذهاب نكيسته.2)
 .«ا افة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 ء.( يف التهذيب واللسان : شي4)
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اط  ون يف اآَجاِم عل  شـــــــَ َوة عاٍد ومَثُوَد ا ولَيحَ  هلُم ُعُقوٌ  ا يَعيشـــــــُ طَاُدوهَنحمح وُيَكلُِّموهَنُمح ا ِء حبِر اهلِنحِد ا والَعَرُب ِإخح َيصـــــــح
َاِء الَعرِب. َعاَر ويـََتَسم وحن أَبلح  وهم يَتكل ُمون ابلَعَربي ِة ويـََتَناَسُلون َويـَُقوُلون اأَلشح

قال : الَّذين يَتَشبَّهون بالنّاِس ولَْيُسوا ِمن  ؟النِّْسنَاسُ  . قيل : فماالنِّْسنَاسُ  َذَهَب النّاُس َوبَِقيَ »في َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ رِضَي هللا تَعالى عنه : و

 وأَْخَرَجه أَبو نُعَْيٍم في الِحْليَِة ، عن ابِن َعبّاٍس.« النَّاِس 

ةُ  يه العَامَّ ً  قال السُّيُوطّي في ِديَوان الَحيَواِن : أَّما الَحيََواُن الَّذي تَُسمَّ ا فهو نَْوٌع من الِقَرَدةِ ، ال يَعيُش في ا نِْسنَاسا لماِء ، ويَْحُرم أَْكلُهُ ، وأَمَّ

. وقال الشيُخ أَبو حاِمٍد : ال يَِحلُّ أَْكلُ  ويَانِيُّ وغيُره الِحلَّ  ، ألَنَّه على ِخْلقِة بَنِي آَدَم. النِّْسنَاِس  الَحيََواُن البَْحِريُّ ففيه َوْجَهاِن ، واْختَاَر الرُّ

ر ما أَْنَشَده ابُن األَْعَرابِّيِ : َسْيٍر باقٍ  ذاتُ  ، أَي نَْسنَاٍس  ناقَةٌ ذاتُ  قال الغَنَِويُّ :و  ، هكذا نَقَلَه عنه أَبُو تَُراٍب ، وبه فُّسِ

ا ح و  بـــــــــــــــــَ اٍم َأطـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــَ ٍة ذاِت جـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــَ

ا ح     اِء الـــــــــــطـــــــــــ  نـــــــــــَ ـــــــــــح بَثـ ا كـــــــــــَ يـــــــــــهـــــــــــَ َواحـــــــــــِ ـــــــــــَ وٍد نـ  ســـــــــــــــــــــــــُ

  

َناسٍ َقَطعحتـَُها بَذاِت   اَب ح  َنسح
 هنا َصْبُرها وَجْهُدها. النَّْسنَاسُ  وقِيَل :

 ، نقلَه ابُن َعبّاٍد في الُمِحيِط. : َسِريعٌ  نَْسنَاسٌ  قََربٌ و

 األَْرض. [من] َسْيَره وأَثََره ، أَي نَْسنَاَسهُ  قََطع هللا تَعَالَى يَقُولوَن في الدَُّعاِء :و

بِيَّ  نَسَّسَ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و ً  الصَّ طَ  تَْنِسيسا ِط  : قاَل له : إِْس إِْس ، ِليَبُوَل أَو يَتَغَوَّ ، ونَصُّ ابِن ُشَمْيٍل : أَو يَْخَرأَ ، وكأَنهُ َعَدَل عنه إِلى التَّغَوُّ

 ِليَْكنَِي.

 فَقاَل لَها : إِْس إِْس. البَِهيَمةَ : َمثَّاها. (1) نَسَّسَ و

 . لَضْعِف َخْلِقِهْم.النِّْسنَاس اْشتِقَاقُ ، ِعن ابِن ُدَرْيٍد ، قِيَل : ومنه  : َضعُفَ  نَْسنَسَ و

يُح : َهبَّْت ُهبُوباً باِرداً  نَْسنََستِ و ، قالَه اللَّْيث. (2) النَِّسيَسةُ : في َطيََرانِِه ، كنَْصنََص ، واالْسُم  الّطائُِر : أَْسَرع نَْسنَسَ و  ، وكذا َسْنَسنَْت. الّرِ

 ةٌ ، كذا في النَّواِدِر.وَسْنَسانَةٌ : باِردَ  نَْسنَاَسةٌ  وِريحٌ 

 منه َخْيراً : تَنَسََّمه. تَنَسَّسَ و

 * وِمما يُْستَْدَرك عليه :

 اإِلبَِل : أَْطلَقََها وَحلََّها. نَسَّ  قاَل أَبُو َزْيٍد :

 الدَّابَّةَ : أَْعَطْشتُها. أَْنَسْستُ و

 َدابَّتَُك : يَبَِسْت ِمن الظََّمإِ ، وهو َمَجاٌز. نَسَّتْ و

 .أَنَسََّها للفَْحِل إِذا َضَرَب النّاقَةَ َعلَى َغْيِر َضبَعَة : قد ويُقَال

 : الَمْسوُق. النَِّسيسُ و : الَمْطُروُد والَمُسوُق. الَمْنُسوسُ و

 : َمْجُهوُده وَصْبُره. نَْسنَاُسهو اإِلْنَسانِ  نَِسيسُ وَ 

 : ِمن الدُّخاِن ، وَسْنَساٌن : يريد ُدَخاَن ناِر. نَْسنَاسٌ  وقيل :

يت ، وأَّما ابُن األَْعَرابِّي فََجعَله َوْصفاً ، وقال : ُجوعٌ  النِّْسنَاسُ و ّكِ ، قال : ويَْعنِي به الشِديَد ،  نِْسناسٌ  ، بالَكْسر : الُجوُع الشَِّديُد ، عن ابِن الّسِ

 وأَْنَشَد :
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َرَجها  َناسُ َأخح ِلها  النِّسح  (3)من بـَيحِت َأهح
 وأَْنَشد ُكراع :

ا  ر  هبـــــــــِ اسُ َأضـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ هـــــــــا  الـــــــــنِّســـــــــــــــــــــــح لـــــــــ  ىت  َأحـــــــــَ  حـــــــــَ

دُ     لــــــــــح ٌم جــــــــــَ ا طــــــــــاعــــــــــِ هــــــــــَ نــــــــــُ ــــــــــح يــــــــــٍر وابـ قــــــــــِ  بــــــــــَداِر عــــــــــَ

  
رٌ  ٌز وُمَمْشِمٌس : بَمْعنًى َواِحٍد. نِْسنَاسٌ و وعْن أَبِي َعْمٍرو : ُجوٌع ُملَْعِلٌع وُمَضّوِ  وُمقَّحِ

 ٌن لفاُلٍن ، إِذا تََخبَّر.فاُل نَسَّ و

 الّرجل : اْشتَدَّ َعَطُشه. نَسَّ و

 : طاِئٌر ُربَِّي بالَجبَِل ، له هاَمةٌ َكبيَرةٌ. النَُّسوسُ و

 َعلٌَم. ، أَْهملَه الجْوَهريُّ : وهو ، بالَكْسر نِْسَطاسٌ  : [نسطس]

بِّ  نِْسَطاسٌ و وِميَِّة : العاِلُم بالّطِ . بالرُّ  ، نقلَه الّصاَغانِيُّ

ٌث. الُكوفِيُّ : البَكَّائِيُّ  العاِمِريُّ  نِْسَطاٍس  ُعبَْيُد بنُ و  محّدِ

__________________ 
 وسيا  القاموس يقتضي ما أثبتناه.« ونسن »( ابألصر 1)
 النسنسة يف سرعة الطريان ا يقا  : نسن  ونصنص.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الليث : 2)
 .«قوله : أخرجها ا كذا يف اللسان أيضاً ا وكان ح  الوزن ا وأخرجها إال أن يكون دخله اخلرم ا فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيِه :

َر بِه َحدِ  النِّْسَطاسُ   ، وال تُْعَرُف َحقيقَتُه ، كذا في اللَِّساِن. (1)يُث قُّسٍ : ِريُش السَّْهِم. هَكذا فُّسِ

 * ومّما يْستَْدَرك عليه :

ةَ ، وتُْعَرف نَْسَطِويسُ  ْيُن الفَنَاِري بُن أَبِي بَْكِر بِن محَ  بِنَْسَطِويِس  ، بالفَتْح : قَْريَتَاِن بِمْصَر ، إِْحَداُهَما بالقُْرب ِمن فُوَّ اِن ، ومنها الزَّ مَّ ّمِد بِن الرُّ

يَِمّيِ والسَّخاِوّيِ وَزَكِريّا والّشاِدي والَمْشَهِدّيِ. ومنها أَيْ  ِريُر ، َسِمَع على الّدِ ضاً عبد الَوّهاب بُن علّيِ بِن َحَسٍن الَماِلِكيُّ َعْبِد هللِا الشَّافِِعيُّ الضَّ

 والثانية ِمن قُرى الغَربيَّة ، تُْعَرف 868اِريَّ على َمَشايخِ الظَّاِهريَّة ، مات سنة ، نَِزيُل الّظاِهِريِّة ، قرأَ على الحاِفظ ابِن َحَجٍر ، وَسِمع البُخَ 

 البََصِل. بِنَْسَطِويِس 

 : (2) [نشس]

 * وِمّما يْستَْدَرك عليه :

ْبَوةُ من األَْرِض.لغةٌ في النَّْشِز : وهي  ، وقال : (3)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْوَرَده ابُن ُدَرْيٍد  النَّْشسُ   الرَّ

 ٌ  : نَاِشٌز ، وهي قَِليلَةٌ. كذا في الُمْحَكم. نَاِشسٌ  واْمَرأَة

وميّة : ، بالفَتْحِ ، وكَكتٍِف وَعُضٍد : العاِلمُ  النَّْطسُ  : [نطس] يِت ، وهو بالرُّ ّكِ ،  نَِطسَ  وقد ، نِْسَطاسٌ  باألُموِر والَحاِذُق بها ، عن ابِن الّسِ

ً نََطس ، كفَِرحَ   .ا

ةً أَو ِجَراَحةً : العَاِلمُ  أَْيضاً : الفَتْحَ  ، وَحَكى أَبُو ُعبَْيدٍ  ، بالَكْسرِ  النَِّطاِسيُّ و ّبِ ، قاَل البَِعيُث بُن بِْشٍر ، يصُف َشجَّ  بالّطِ

هـــــــا اآســــــــــــــــــــِ   ي  ِإذا قـــــــاســــــــــــــــــــَ طـــــــاســــــــــــــــــــِ َرتح  الــــــنــــــِّ بـــــــَ  أَدح

هـــــــــــا    ُزومـــــــــــُ ـــــــــــًا هـــــــــــُ ي ا وازحداَد َوهـــــــــــح هـــــــــــَ ـــــــــــُ ت ـــــــــــَ ـــــــــــث ي ـــــــــــِ ث  غـــــــــــَ

  
يسُ و يٍت : الُمتََطبِّبُ  ، النِّّطِ ّبِ. كِسّكِ  الدَّقِيُق نََظُره في الّطِ

 عِن األَْخبَاِر وبَْحثِه. ِلتَنَطُِّسه ، : الَجاُسوسُ  النّاِطسُ و

رُ  ، النَِّطسُ و ُز الُمتَقَّذِ تْيِن :  ، النُُّطسُ و ، الُمتَأَنُِّق في األُُموِر. كَكتٍِف : الُمتَقَّزِ  الُمَدفِّقُوَن. األَِطبَّاُء الُحذَّاقُ بَضمَّ

ُزون أَْيضاً : النُُّطسُ و  عن الفُْحِش. الُمتَقَّزِ

ُجلُ  كُهَمَزٍة : ، النَُّطَسةُ و بالفَصاَحِة ، وال ، فال يَتكلَّم إِالّ  ، وهو التَّقَذُُّر والتَّأَنُُّق في الطََّهاَرةِ وفي الَكالِم والَمْطعَِم والَمْلبَِس  التَّنَطُّس الَكثِيرُ  الرَّ

أَنَّه َخَرَج من الَخالِء فََدَعا بََطعاٍم »في َحِديِث ُعَمَر َرضَي هللا تَعَالَى عنه : و فِي َجِميعِ األُُموِر. كذاو يَْلبَس إِالّ َطيِّباً ، وال يَأُْكُل إِالّ نَظيفاً ،

أُ ، فقال : لو الَ  فِقيَل له :  قال األَْصَمِعيُّ : وهو الُمبَالَغةُ في الطُُّهوِر والتَّأَنُّق فيه.« ْيُت أاَلَّ أَْغِسَل يَِديما بَالَ  التَّنَطُّسُ  أاََل تَتَوضَّ

سٌ و نَِطسٌ  وكلُّ َمن تَأَنَّق في األُُموِر وَدقََّق النََّظَر فيها فهو سٌ ُمتَ  ، وكذلك كلُّ َمن أَْمعََن النََّظَر في األُموِر واْستَْقَصى َعلَْيَها فهو ُمتَنَّطِ  .نَّطِ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، كأَِميٍر أَي حاِذٌق ، قال ُرْؤبَةُ : نِطيسٌ  َرَجلٌ 

ر ًة و  وُن مـــــــــــــــَ دح َأكـــــــــــــــُ اقـــــــــــــــَ يســـــــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــِ   (4) ن
ا    رِيســــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــح ا نــــــــــــــِ بــــــــــــــَ بــــــــــــــا أِبَدحواِء الصــــــــــــــــــــــــــــِّ  طــــــــــــــَ

  
يِس  والنِّْقِريُس : قَِريُب الَمْعنَى ِمن  .أَْنَطَسهُ  ، وهو الفَِطُن لألُُموِر العاِلُم بها ، ويُقَال : ما النِّّطِ

سٌ  ٍء :عن األَْخبَاِر : بََحث ، وُكلُّ ُمبَاِلغ في َشيْ  تَنَطَّسَ و  األَْخبَاَر : تََجسَّْستَُها. تَنَطَّْستُ و .ُمتَنَّطِ

 ٌ ُز. طَّسُ تَنَ  ، على فَِعلَة ، إِذا كانَتْ  نَِطَسةٌ  وقال أَبُو َعْمرو : امرأَة  ِمن الفُْحِش ، أَي تَقَزَّ

سُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : ُق الُمْختَاُر. الُمتَنَّطِ ُس : الُمتَنَّوِ  والُمتََطّرِ
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 : الَحِريُق ، وهِذه عن الّصاَغانِّيِ. (5) النَّْطسُ و

ّمِ : الَوَسنُ  النُّعَاسُ  : [نعس] ً  (َمَنةً أَ )، كما في الّصَحاحِ ، قال هللا تَعَالَى :  بالضَّ نَةُ من غيِر  النُّعَاِس  وقاَل األَْزَهِرّي : َحِقيقَةُ  (6) نُعاسا : الّسِ

قاعِ :  نَْوٍم ، كما قَاَل َعِديُّ بُن الّرِ

__________________ 
 ويف رواية : كحّد النسطاس.« كحذو النسطاس»( نصه يف النهاية : 1)
 قوله : كذا يف اللسان ا فبخرت إىل هنا حفظا للرتتيب.( كان موقعها ابألصر ضمن مادة نسط  ا بعد 2)
 .24/  3( اجلمهرة 3)
 ( ضبطت عن اللسان عل  وزن ِسكِّيت ا وقد تقدم قريباً هبذا التنظري ا وهو لالف ما ورد عند الشارح أنه كبمري.4)
 ( ضبطت بفتح فسكون عن التكملة.5)
 .154( سورة آ  عمران اآية 6)
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اُن أَقحصــــــــــــــــــــــــَ  نــــــــــَ اسُ َدُه َوســــــــــــــــــــــــح عــــــــــَ تح  الــــــــــنــــــــــ  قــــــــــَ َرنـــــــــــ   فـــــــــــَ

مِ     ائـــــــــــِ نـــــــــــَ َ  بـــــــــــِ يـــــــــــح ٌة َولـــــــــــَ نـــــــــــَ نـــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــح  يف عـــــــــــَ

  
ً  ، كَمنَعَ  نَعَسَ  تَْحُصُل ِمن ثِقَِل النَّوِم ، فَتَْرةٌ في الَحواّسِ  هو أَوْ  ً  ، وللُمَصنِّف في البََصائِِر : وقد يَْنعَُس نُعَاسا ، بالّضّم ،  نَعَْسُت أَْنعُُس نُعَاسا

، قاله  قَِليلَةٌ  ، وهي نَْعَسانُ  ، وقِيَل : ال يُقَاُل : نَْعَسىو نَعَّاَسةٌ و ناِعَسةٌ  ، وهي نَْعَسانُ وَ  ناِعسٌ  فُهوَ  بُوٌط في نُْسَخِة الّصحاحِ ،وهكذا هو َمضْ 

ٌ  نَْعَسانُ  وقال اللَّْيُث : رُجلٌ « نَْعَسان»ثَْعلٌَب ، وقال الفَّراُء : ال أَْشتَِهيَها ، يَْعنِي هِذه اللُّغَةَ  ، َحَملُوا ذلك على َوْسنَاَن وَوْسنَى ،  نَْعَسى وامرأَة

ْعر.َء على نََظائِِره ، وأَْحَسُن ما يَُكوَن ذِلَك في الوُربَّما َحَملُوا الشَّيْ   ّشِ

 إِذا ُحِلبَْت. تَْنعَسُ  ، كما في الّصحاحِ. وفي الُمْحَكِم : أَي َغِزيَرةٌ  َسُموٌح بالدَّرِّ  ، َكَصبُوٍر : نَعُوسٌ  ناقَةٌ و

اِعي يَِصُف ناقَةً بالسََّماَحِة بالدَّّرِ ، وأَنََّها إِ  تْ ذوقاَل األَْزَهِريُّ : تُْغِمُض َعْينََها ِعْنَد الَحْلِب ، قال الرَّ  : نَعََستْ  ا َدرَّ

وسٌ  عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ َدتح  نـ ُزوٌز ِإذا غـــــــــــــــَ  ِإذا َدر تح جـــــــــــــــَ

ازِِ      بـــــــــــَ ديـــــــــــٌ  كـــــــــــَ زُِ  عـــــــــــاٍم َأو ســـــــــــــــــــــــــَ َويـــــــــــح ـــــــــــُ (1)بـ
 

  
 : ِلْيُن الرأْي واْلِجْسِم وَضْعفُُهما. النَّْعسُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

 َكَساُد السُّوِق. : النَّْعسُ  قاَل غيُره :و

ُجُل : تنَاَعسو  ، أَي أََراه من نَْفِسه َكاِذباً. تَنَاَومَ  الرَّ

 : جاَء بَبنِيَن ُكَسالَى. أَْنعَسَ  قال أَبُو َعْمٍرو :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : الَخْفقةُ. النَّْعَسةُ 

 البَْرُق : فتَر. تَنَاَعسَ و

 ، وهو َمجاٌز. ناِعسٌ  وَجدُّه

، كما في الّصحاحِ ، وزاد الُمَصنُِّف في البََصائِِر :  النُّعَاِس  أَي ُمتَِّصٌل دائٌِم ، والَكْلُب يُوَصُف بَكثَْرةِ « : الَكْلبِ  كنُعَاِس  َمْطلٌ »وفي الَمثَل : 

قاَل  .«البَْحر نَاُعوسَ  إّن َكِلَماتِه بَلَغَتْ »: في الَحِديث وِمن َشأِْن الَكْلِب أَن يَْفتََح ِمن َعْينَْيه بِقَْدِر ما يَْكِفيِه للِحَراَسِة ، وذلك ساعةً فَساعةً. و

وايات :  (2)ابُن األَثِيِر : قال أَبُو ُموَسى : َكَذا َوقََع في َصِحيح ُمْسِلٍم   ولعلّه تصحيٌف ، فَْليُتَنَبَّه لذلك. .«قاُموَس البَْحر»، وفي سائِِر الّرِ

 ا ، كما في العُباِب.، كصبُوٍر : َعلٌَم على ناقٍَة بِعَْينِه النَّعُوسُ و

ْحمِن بُن أَبِي  .(3)، عن َعْبِد هللا بِن عبِد الَجبّاِر ، عن الَحَكِم ابِن ُخّطاٍف  النَّعَّاِس  وعبُد الرَّ

وحُ  النَّْفسُ  : [نفس]  ، وَسيَأْتِي الكالُم عليها قَِريباً. : الرُّ

ْرُب الثانِي : َمْعنَى نَْفُسه َخَرَجتْ  ْربَْين : أََحُدهما قولُك :في كالم العََرِب يَْجِري على ضَ  النَّْفسُ  قال أَبو إِْسَحاَق :و  ، أَي ُروُحه ، والضَّ

ِل قاَل أَبو ِخراٍش :فيه ُجملةُ الَشيْ  النَّْفِس   ِء وَحِقيقتُه ، كما َسيَأْتِي في َكاَلِم المصنِّف ، وعلى األَوَّ

ا ســــــــــــــــــــــــاملٌ و  ِه  الــــــــــنــــــــــفــــــــــح ُ جنــــــــــََ قــــــــــِ دح ُه بشــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــح  مــــــــــِ

َزرَاو     ئـــــــــــح ٍف ومـــــــــــِ يـــــــــــح َن ســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــح ُج ِإال  جـــــــــــَ نـــــــــــح  مل يــــــــــــَ

  
ّي : اْعتَبَْرتُه في أَْشعَاِر ُهَذْيٍل أَي بَِجْفِن َسْيٍف وِمئَْزٍر ، كذا في الّصحاحِ ، قال الّصاَغانِيُّ : ولم أَِجْده في ِشْعِر أَبي ِخراٍش. قلُت : قال ابُن بَرِّ 

إِالّ بَِجْفِن َسْيفه وِمئَْزِره ، واْنتَِصاُب الَجْفِن على االْستِثْنَاِء المْنقَِطع ، : لم يَْنُج ساِلٌم  (4)فَوَجْدتُه لُحَذْيفَةَ بِن أَنٍَس وليَس ألَبِي ِخراٍش ، والَمْعنَى 

 أَي لم يَْنُج سالٌم إاِلّ َجْفَن َسْيٍف ، وَجْفُن السَّْيِف ُمْنقَِطٌع منه.

 ، أَي َدَمه. نَْفَسه َدفَق، كم في الّصحاحِ ، وفي األََساس :  نَْفُسه ، يقال : سالَتْ  الدَّمُ  : النَّْفسُ  ِمن المجاز :و

 َوقَع في أُُصول لَهُ  نَْفسَ  ما ال في الَحِديِث :و



8140 

 

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه ا واجلروز : الشديدة األكر ا وبويز  عام أي بزلت حديثا ا والباز  من اإلبر الذي له تسض سنا. 208( ديوانه ص 1)
ابلقاف والعا. قا  : ووقض عند أيب  مد بن ســــعيد « قاموس»: أكثر نســــخ صــــحيح مســــلم وقض فيه  قا  القاضــــي عياض»( قا  النووي : 2)

قا  وذكره أبو مســــــعود الدمشــــــقي يف أطراف الصــــــحيحا ا  157/  6قا  ورواه بعضــــــهم انعوس ابلنون والعا شــــــرح النووي  .. لعوس ابلتاء
 وامليم. وا ميدي يف اجلمض با رجا  الصحيحا : قاموس ا ابلقاف

 .«خطاب»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
اخل  .. واملعىن ومل ينج كقوهلم : أفلت فالن ومل يفلت : إذا مل تُعّد ســالمته ســالمة. .. قا  يف اللســان : جنا ســامل»( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)

 .«ما يف الشارح
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حاِح : ما َلُه  اءَ  فِإن ه ســــــائَِلةٌ  نـَفح ٌ  (1)الصــــــّ
َ
ُ  امل حاِح خُمَاِلٌف ِلَما يف  .«ِإذا َماَت فيه ال يـَُنجِّ قلت : وهذا اّلِذي يف الصــــــّ

َر  : ُكُتِب اَ ِديِث ا و  نـَفح ٌ  ٍء لهُكر  َشيح »الن َخِعّي أَن ه قا  :  (2) [عن]ُرِوَي و« سائَِلةٌ  نـَفح ٌ  َما لَيحَ  َلهُ »يف رَِوايَِة ُأخح
هســــــائَِلٌة فماتَ  ســــــُ يح »ويف النَِّهايَِة عنه : «  يف اإِلاَنِء فِإنّه يـَُنجِّ تح َلهُ ُكر  شــــــَ ُ  املاَء ِإذا  نـَفح ٌ  ٍء لَيحســــــَ ائَِلٌة فِإنه ال يـَُنجِّ ســــــَ
َقرَت فيه ّحاِح : هذا اَ ِديُث مل يـَثحُبتح ا قاَ  ابُن بـَّرِّي :« ســـــــَ َا  َأي َدٌم ســـــــاِئٌر ا ولَذا قاَ  بعُ  َمن َكَتَب عل  الصـــــــِّ وِإل 

 شاِهُده قوُ  الس َموحأِ  :
اِة  بــــــــَ دِّ الــــــــظــــــــ  لــــــــ  حــــــــَ يــــــــُر عــــــــَ اَتســـــــــــــــــــــِ نـــــــَ وســـــــــــــــــــــُ فــــــــُ   نـــــــــُ

يــــــــرُ و     بــــــــاِة َتســــــــــــــــــــــِ ريحِ الــــــــظــــــــ  لــــــــَ  غــــــــَ تح عــــــــَ يحســــــــــــــــــــــَ  لــــــــَ

  
َي الدَّمُ  ً  قال وإِنََّما ُسّمِ  تَْخُرج بُِخُروِجه. النَّْفسَ  ، ألَنّ  نَْفسا

ُض َعْمرو بَن ِهْنٍد َعلى بَنِي َحنِيفَة ، وهم قَتَلَهُ أَبيه الُمْنِذر بِن ما الَجَسدُ  : النَّْفسُ و ِء السماِء ، يوَم ، وهو َمَجاٌز ، قال أَْوُس بُن َحَجٍر ، يَُحّرِ

 الَحنَِفّي قَتَله : (3)َعْيِن أَبَاغٍ ، ويْزُعم أَن َعْمرَو بن َشِمَر 

وا لـــــــــــُ ٍم أَدحخـــــــــــَ يـــــــــــح حـــــــــــَ يِن ســـــــــــــــــــــــــُ ُت َأن  بـــــــــــَ ئـــــــــــح بـــــــــــِّ ـــــــــــُ   نـ
وَر     مح لمـــــــــــــــُ اهتـــــــــــــــَُ يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح فـــــــــــــــح ِ أَبـ ـــــــــــــــَ ِذرِ  نـ نـــــــــــــــح

ُ
 املـــــــــــــــ

  

ُه  طــــــــَ رٍو َرهــــــــح مــــــــح َب ابــــــــُن عــــــــَ َ  مــــــــا َكســــــــــــــــــــــَ ئــــــــح بــــــــِ لــــــــَ  فـــــــــَ

رِ     ظـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ٍض َومبـــــــــــــــَِ مـــــــــــــــَ ٌر وكـــــــــــــــان مبَســـــــــــــــــــــــــــــح  ِشـــــــــــــــَِ

  
 والتاُموُر : الّدُم ، أَي َحَملُوا َدَمه إِلى أَْبيَاتِِهم.

ً  أََصْبتُه بِعَْينٍ  ، أَي نَفَْستُه بِنَْفٍس قَال :التي تُِصيُب الَمِعيَن ، وهو َمَجاٌز. يُ  العَْينُ  : النَّْفسُ و في الَحِديث ، ، أَي َعْيٌن. و نَْفسٌ  ، وأَصابَْت فاُلنا

ْقيَِة إِالّ فِي النَّْملَِة والُحَمةِ »عن أَنٍَس َرفَعَهُ :  أَنه َمَسح بَْطَن رافِعٍ »الحديث :  ، ومنه أَْنفُسٌ أَي العَْيِن ، والَجْمُع :« النَّْفِس و أَنَّه نََهى َعِن الرُّ

 يريِد ُعيُونَُهْم. «أَْنفٍُس  فأَْلقَى َشْحَمةً َخْضَراَء ، فقال : إِنه كاَن فِيَها َسْبعَةُ 

 : َمْعيُوُن. َمْنفُوسٌ  ، وهو : عائِنٌ  نافِسٌ  َرُجلٌ و

ٍد أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالِم : الِعْندُ  : النَّْفسُ و  َوال أَْعلَُم ما فِي نَْفِسي تَْعلَُم ما فِي ، وَشاِهُده قولُه تعالَى ، ِحَكايَةً َعن ِعيَسى َعليه وعلى نِبِيِّنا ُمَحمَّ

، قال  أَو َحِقيقَتِي وَحِقيقَتِكَ  ْرفِيَّةُ ِحينَئٍِذ ظرفِيَّةَ َمَكانٍَة ال َمَكاٍن ،، ولكن يَتَعَيَّن أَْن تَُكوَن الظَّ  ما ِعْنَدكَ  ال أَْعلَمُ و ما ِعْنِدي ، تَْعلَمُ  أَي (4) نَْفِسكَ 

 األَْنبَاِرّي : إِنَّ  ا تَْعلَُم ، واألَْجَوُد في ذِلَك قوُل ابنِ ابُن ِسْيَده : أَي ال أَْعلَُم ما َحِقيقَتَُك وال ما ِعْنَدَك ِعْلُمه ، فالتَّأِْويُل : تَْعلَُم ما أَْعلَُم ، وال أَْعلَُم م

تِه قولُه في آخِر اآليَة  النَّْفسَ  هنا الغَْيُب ، أَي تَْعلَُم َغْيبِي ، ألَنَّ  النَّْفسَ  ِإنََّك أَْنَت َعاّلُم )لّما كانْت َغائِبَةً أَوقِعَْت على الغْيِب ، ويَْشَهُد بِصحَّ
 وِب.كأَنَّه قال : تَْعلُم َغْيبِي يا َعالَّم الغُيُ  (اْلغُُيوبِ 

: أَي أَْوقََع الَهاَلَك بَذاتِِه ُكلَِّها وَحِقيقَتِه.  نَْفَسه ، وأَْهلَكَ  نَْفَسه ِء وَحِقيقتُه ، يُقال : قَتََل فاُلنٌ وقال أَبو إِْسَحاق : وقْد يُْطلَُق ويَُراُد به ُجْملَةُ الشَّيْ 

 الَجبَِل ُمقَابِِلي. نَْفسُ و الَجبَِل ، بِنَْفِس  قُلُت : ومنه أَيضاً ما حكاهُ ِسيبَوْيه ، من قَوِلِهْم : نََزْلتُ 

ً  بِنَْفِسه الَمِلكُ  َجاَءنِي وُكْنُهه وَجْوَهُره ، يَُؤكَُّد به ، يُقَاُل : ءِ َعْيُن الشَّيْ  : النَّْفسُ و  .نَْفَسه ، وَرأَْيُت فاَلنا

: إِْحَداُهَما  نَْفَسانٍ  ُرِوَي عِن ابِن َعبّاِس رِضَي هللا تَعَالَى َعْنُهَما أَنَّهُ قاَل : لُكّلِ إِْنَسانٍ  (5) (َمْوهِتاِحنَي ) اأْلَْنفُسَ  (هللاُ يَ تَ َوّفَّ )وقَْوله تَعَالى : 

وحِ الَِّذي به  نَْفسُ  العَْقِل الذي يكوُن به التَّْمييُز ، واألُْخرى نَْفسُ  (6)  الَحيَاةُ. (6)الرُّ

ى بَْينَ وقال ابن األَنبارّي : من  وحِ ، َوقَاَل : هما َشيْ  النَّْفِس  اللُّغويِّيَن َمْن َسوَّ وَح ُمذكََّرةٌ  النَْفسَ  ٌء َواِحٌد ، إِالّ أَنْ والرُّ وقال  .(7)مؤنثَةٌ والرُّ

وُح الَّذي به الَحيَاةُ ، وُح إِالَّ ِعْنَد  هنَْفسَ  : التي بها العَْقُل ، فإِذا ناَم النائُم قَبََض هللا النَّْفسُ و غيُرهُ : الرُّ ، ولم يَْقبِْض ُروَحه ، وال تُْقبَُض الرُّ

يَت الَمْوت ، قال : ً  وُسّمِ ْوَح َموُجوٌد  (8)منها واتَّصاله  النَّْفس لتََولُّد النَّْفُس نَْفسا وَح ُروحاً ، ألَنَّ الرَّ ُوا الرُّ  به. (9)بها ، كما َسمَّ
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__________________ 
 له نف . ( يف الصحاح : ما لي 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 .«قوله : عمرو بن ِشر ا  مله مض قوله يف البيت الثاين : ما كسب ابن عمرو اخل فإنه يقتضي العك »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .116( سورة املائدة اآية 4)
 .42( سورة الزمر اآية 5)
 الجي هبا ا ياة ا واألصر كاللسان. .. الجي يكون هبا .. ( التهذيب : أحد ا :6)
 ( التهذيب واللسان : مذكر.7)
 واملثبت عن التهذيب.« واتصاهلا به»( ابألصر 8)
 .«موجودة»( عن التهذيب وابألصر 9)
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اُج : لُكّلِ إِْنَساٍن : جَّ  نَْفسُ  فَاِرقُه إِذا ناَم ، فال يَْعِقُل بَها ، يَتََوفَّاَها هللا تَعَالَى ، واألُْخَرى :التَّْمييز ، وهي الّتِي تُ  نَْفسُ  : إِْحَداُهَما نَْفَسانِ  وقاَل الزَّ

 نَْفسُ و : الَحّيِ. قال نَْفِس  النائم في النَّْوم ، وتََوفِّي نَْفِس  ، قال : وهذا الفَْرُق بيَن تَوفِّي يَتَنَفَّسُ  ، والنَّائمَ  النَّْفسُ  الَحيَاة ، وإَِذا َزالَت زاَل َمعََها

ه  وُح وَحَرَكةُ اإِلْنَسان ونُُموُّ  .(1) [يكون به]الَحيَاة هي الرُّ

ْوض : َكثُرت األَقَاويُل في وح ، هل ُهَما َواحدٌ  النَّْفس وقال السَُّهْيِليُّ في الرَّ وح النَّْفسُ  أَو ؟والرُّ وتَعَلََّق قوٌم بَظَواَهر من األَحاديِث ،  ؟غيُر الرُّ

وَح هيتُدلُّ على أَنَّ  هللاُ )وقوِله تعالَى : « إِّن هللا قَبََض أَْرَواَحنا: » وسلمعليههللاصلىقوِله  مع« بِنَْفِسك أََخذَ »كقول بالٍل :  ، النَّْفسُ   الرُّ
قُوا بَْيَن القَْبِض والتََّوفِّي ، وأَْلفَاُظ الَحِديِث ُمْحتَملَةُ التَّأِْويِل ، َومَ  اأْلَْنفُسَ  (يَ تَ َوّفَّ  وُح ، ولم يُفَّرِ َجاَزاُت العََرِب واتَِّساعاتُها والَمْقبُوُض هو الرُّ

 واألََسِد ، لََصحَّ ُوقُوُع ُكّلِ َواِحٍد ِمْنهما مكاَن صاِحبِه ، كقوله تعالى : َكثِيَرةٌ ، والَحقُّ أَنَّ بَْينَهَما فَْرقاً ، ولو كانا اْسَمْيِن بَِمْعنًى َواِحٍد ، كاللَّْيثِ 

ولم يَقُْل : ما فِي ُروِحي. وال يَْحُسُن هذا القَوُل أَْيضاً  نَْفِسي (تَ ْعَلُم ما يف ). وقوله : نَْفِسي ، ولم يَقُْل : ِمن (2) (َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي)

. السالمعليهِمن غيِر ِعيَسى  ولم  (4) نَْفسٌ  (َأْن تَ ُقولَ )يَقُولُون في أَْرَواحهم. وقال :  واَل يَْحَسن في الكالم : (3) أَْنفُِسِهمْ  (َويَ ُقوُلوَن يف )ُُ

وُح بََمْعنًى النَّْفسُ  أَْن تَقُوَل ُروٌح ، وال يَقُولُه أَْيضاً َعَربِيٌّ ، فَأَْيَن الفَْرُق إِذا َكانَ  يَقل : وإِنََّما الفَْرُق بَْينَُهَما باالْعتبَاَرات ، ويَُدلُّ  ؟َواِحدٍ  والرُّ

ً  إِنَّ هللا تَعَالَى َخلََق آَدَم وَجعََل فِيه»َرَواهُ ابُن َعْبد البَّرِ في التَّْمهيِد ، الَحِديث :  لذلك ما وحِ َعفَافُه وفَْهُمه وِحْلُمه  نَْفسا وُروحاً ، فمن الرُّ

وُح َعلى اإِلْطالق َحتَّى يُقَيََّد ، وال يُقَال في  النَّْفِس  فال يُقَاُل في« َشْهَوتُه وَطْيُشه وَسفَُهه وَغَضبُهُ  النَّْفِس  ، وِمنوَسَخاُؤه وَوفَاُؤه  هي الرُّ

وحِ هي ي ِلْلَكرْ  النَّْفسُ  الرُّ َمِة هو الَخْمُر ، أَْو الَخلُّ ، على معنَى أَنه َسْيَضاُف إِالَّ كما يُقَاُل في الَمنِّيِ هو اإِلْنَساُن ، أَو كما يُقَاُل للَماِء الُمغَذِّ

ى بها َخالًّ أَو َخْمراً ، فَتَقَيُُّد األَْلفَاِظ هو َمْعنَى الكالِم ، وتَْنِزيُل ُكّلِ لَْفٍظ في َموْ  ِضعه هو َمْعنَى الباَلغِة ، إِلى آِخر ما َذكَره. إِليه أَْوَصاٌف يَُسمَّ

 جدًّا ، وقد نَقَْلتُه باالْختَصار في هذا الَمْوضع ، ألَّن التَّْطويَل َكلَّْت منه الِهَمْم ، ال سيََّما في َزماننا هذا. نَِفيسٌ  وهو

ا يُ  ، وَعلَْيه اقتصر الَجْوَهِريُّ ، وزاد َغيُره : أَو َدْبغَتَْين. والَِّدْبغَةُ ، بكسر الدال وفتحها قَْدُر َدْبغَةٍ  : النَّْفسُ و  ْدبَُغ به األَديُم من قََرٍظ وغيرهممَّ

ً  ، يُقَال : َهْب لي  ِمن ِدبَاغٍ ، قال الشَّاِعُر : نَْفسا

ُر  عــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح َ َأ ــــــــــــــــَح ِديــــــــــــــــُر  الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  جِي تــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــ 

ريُ     ِد شـــــــــــــــــــــــــــــــاٍة مُث  ال َتســـــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــح  يف جـــــــــــــــــِ

  
ي : أَْعِطينِيقال الَجْوَهِريُّ : قال األَْصَمِعيُّ : بَعَثت امرأَةٌ ِمن العرِب بِْنتاً لها إِلى  ً  جاَرتَِها ، فقالت لها : تقوُل لك أُّمِ أَْمعَُس بِه  نَْفَسْينِ  أَو نَْفسا

باغِ ِمن السُّْرَعِة. انتََهى. أََراَدْت : قَدْ  ُغ التِّخاِذ الّدِ ي يُْدبَُغ به. الَمنِيئَةُ َر َدْبغَة أَو َدْبغَتَْين من القََرظ الّذِ َمنِيئَتِي فإِنِّي أَفَِدةٌ. أَي ُمْستَْعِجلَةٌ ، ال أَتفرَّ

باغ. وقيل : (5)الَمْدبَغَةُ  : باغِ : ِملْ  النَّْفسُ  ، وهي الُجلُوُد الّتِي تُْجعَُل في الّدِ  ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : أَْنفُسٌ  ُء الَكّفِ ، والَجْمُع :ِمن الّدِ

فـــــــــــُ ٍ ِذي و  ِه  أَنــــــــــــح تح بـــــــــــِ الٍث َرمـــــــــــَ ىت  ثـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــَ

َد  الــــــــيــــــــَ     اِء ِإحــــــــح َ
لــــــــَ  املــــــــ رامــــــــِ ِ عــــــــَ الِت الــــــــعــــــــَ مــــــــَ  عــــــــح

  
بَاغِ.  يَْعنِي الَوْطَب ِمن اللبَِن الِذي ُطبَِخ بهذا القَْدِر ِمن الّدِ

ةُ. : النَّْفسُ و والِكْبُر ، العََظَمةُ  : النَّْفسُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و ، هكذا في النُّسخِ بالعَْيِن الُمْهَملَة ،  العَْيبُ  : النَّْفسُ و األَْنفَسةُ. : النَّْفسُ و الِعزَّ

 : النَّْفسُ و اإِلراَدةُ. : النَّْفسُ و اآليَةَ ، وَسبََق الكالُم عليه. نَْفِسي (تَ ْعَلُم ما يف )وَصَوابُه بالغَْيِن الُمْعَجَمة ، وبه فَسَّر اْبُن األَْنبَاِرّي قوله تعالَى 

ُرُكُم هللاُ  قولُه تَعَالَى منهو العُقُوبَةُ ، قيل : ُرُكم إِيّاه. (6) نَْفَسهُ  َويَُحذِّ  أَي ُعقُوبَتَه ، وقال غيُره : أَي يَُحذِّ

وح  للنَّْفِس  وقد تََحصَّل ِمن كالِم المصنِّف ، رحَمه هللا تعالى ، َخْمَسةَ َعَشَر َمْعنًى ُم 1)، وهي : الرُّ  ( ،2)( ، والدَّ

__________________ 
 التهذيب.( زايدة عن 1)
 .29( سورة ا جر اآية 2)
 .8( سورة اجملادلة اآية 3)
 .56( سورة الزمر اآية 4)
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 .«قوله : املدبغة ا بفتح امليم هي بد  من املنيئة»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .28( سورة آ  عمران اآية 6)
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ُد  ُ 3)واجَلســـــــَ يح 6)( ا وا َِقيَقُة 5)( ا والِعنحُد 4)( ا والَعاح ُ الشـــــــ  ُر َدبـحَغٍة 7)ِء ( ا وَعاح ( ا 9)( ا والَعَظَمُة 8)( ا وَقدح
ذَكر منها اجلَوحَهرِي   .(15)( ا والُعُقوبَةُ 14)( ا واإِلراَدُة 13)( ا والَغيحُب 12)( ا واألَنـََفُة 11)( ا واهِلم ةُ 10)والِعز ُة 

رُه فيما اأَلو َ  ا والثّاينَ ا والثا:  نِّف ا رمِحَه   ا فســـــــيبحيت ِذكح ُصـــــــَ
لَث ا والرّابَض ا والســـــــابَض ا والثاَمن ا وما زدحانه عل  امل

رِ  عليه. ومَجحُض الُكرِّ : ُتدح  .نـُُفوسٌ و  أَنـحُف ٌ  اسح
يحِ من األَْنِف والفَِم. األَْنفَاِس  بالتَّْحِريك : َواِحدُ  ، النَّفَسٌ و ِمن أَْمِرك ، أَي َسعٍَة ،  نَفٍَس  ، يُقَال : أَْنَت فِي السَّعَةُ   بهيَُرادُ و ، وهو ُخُروُج الّرِ

ً  قاله الَجْوَهِريُّ ، وهو َمجاٌز ، وقال اللَّْحيَانِيُّ : إِنَّ في الماءِ   ، أَي ُمتََّسٌع. نَفَسٌ  ِلي ولََك ، أَي ُمتََّسعاً َوفَْضالً. ويُقَال : بَْيَن الفَِريقَْينِ  نَفَسا

 ، أَي فُْسَحٍة وَسعٍَة ، قَْبَل الَهَرِم واألَْمَراِض والَحَواِدِث واآلفاِت. نَْفٍس  ، يقال : اْعَمْل وأَْنَت في الفُْسَحةُ فِي األَْمرِ  أَيضاً : النَّفَسُ و

ً  ، يُقَال : اْكَرْع من اإِلناءِ  الَجْرَعةُ  : النَّفسُ  صَّحاح :في الو  ، أَي ُجْرَعةً أَو ُجْرَعتَْيِن وال تَِزْد عليه. نَفََسْينِ  أَو نَفَسا

 ، َكَسبٍب وأَْسبَاٍب ، قال َجِريٌر : أَْنفَاسٌ  والَجْمع :

ا  يـــــــــــهـــــــــــَ نـــــــــــِ ٌة بـــــــــــَ بـــــــــــَ َي ســـــــــــــــــــــــــاغـــــــــــِ ُر َوهـــــــــــح لـــــــــــِّ عـــــــــــَ  تــــــــــــُ

اسٍ     فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح مِ  أبَنـ ـــــــــــــــِ ب َن الشـــــــــــــــــــــــــــــ  رَاحِ  مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  ال

  
 انتََهى. قال ُمَحمُد بن الُمَكّرم : وفي هذا القَْول نََظٌر.

الّشارب وِقَصره ، حتًّى إِنّا نََرى اإِلْنَساَن  نَفَِس  الَواحَد يَْجَرع فيه اإِلْنَسان ِعدَّةَ ُجَرعٍ ، يَزيُد ويَْنقُص علَى مْقَدار ُطولِ  النَّفَسَ  وذلك ألَن

 َواحٍد. وهللا تَعَالَى أَْعلَم. نَفٍَس  َواِحٍد على ِعدَّةِ ُجَرعٍ. ويُقَال : فاُلٌن َشِرَب اإِلنَاَء ُكلَّه َعلَى نَفٍَس  يَر فييَشرُب اإِلنَاَء الَكبِ 

يّ  النَّفَسُ  عن ابن األَْعَرابّيِ :و  ، وسيأْتي أَْيضاً قريباً. الّرِ

اٍر :  ومنه. تَنَفَّسَ  ، وقد الطَّويِل من الَكالم : النَّفَسُ و ، أَي أََطْلت. وأَْصله : أَنَّ الُمتََكلَِّم « تَنَفَّْستَ  لقد أَْبلَْغَت وأَْوَجْزَت ، فلَْو ُكْنتَ »حديث َعمَّ

ً  (1) َكتَْبت استأْنََف القَْول وَسُهلَت عليه اإِلطالَة. وقال أَبُو َزْيٍد : تَنَفَّسَ  إِذا ً  ِكتَابا  ِطويالً. ، أَي نَفَسا

يحو: » وسلمعليههللاصلى في قَْولهو قوله  كذاو .«الرْحمن نَفَِس  فإِنََّها منْ »، والَواو زائدة ، وليست في لَْفظ الَحديث ، « ال تَُسبُّوا الّرِ

ْحمن نَفَسَ »، وفي ِرواية :  َربُِّكمْ  نَفَسَ  أَِجدُ  : وسلمعليههللاصلى في  النَّفَسُ  قَال األَْزَهريُّ :« نمْن قِبَل اليَمَ  إِنّي ألَجدُ »وفي أُْخَرى : « الرَّ

ً  اْسٌم ُوِضَع َمْوِضَع الَمْصَدِر الَحقيقّيِ ِمن هذين الَحديثَْين : ً و نَفََّس يُنَفَُّس تَْنفيسا جَ  نفَسا ً  عنه الَهمَّ  ، أَي فَرَّ َربِّكم من  تَْنفيسَ  ، كأَنَّه قال : تَْفريجا

يَح ِمن ْحمِن بها عن الَمْكُروبِيَن  تنِفيِس  قِبَل اليََمِن. وإِنَّ الّرِ  ، فالتَّْفِريج : َمْصَدٌر حقيقيٌّ ، والفََرُج ، اسٌم يُوَضُع َمْوِضَع المصدِر ، (2)الرَّ

يحُ  والَمْعنَى : أَنََّها ُج الَكْربَ  ، أَي الّرِ : َهَجْمُت على َواٍد َخِصيٍب  (3)، قال القُتَْيبِيُّ  ْنُشُر الغَْيَث ، وتُْذِهُب الَجْدبَ وتَ  ُء السَّحاَب ،، وتُْنِش  تُفَّرِ

ةٌ أَْلَوانُُهم ، فسأَْلتُُهم عن ذلك ، فقال شيٌخ منهم : ليَس لناِريٌح. سَّر َما تَيَ  وهللا أَْعلَُم : لُمَرادُ  «ِمن قِبَل اليََمن»في الَحِديِث :  وقولُه وأَْهلُه ُمْصفَرَّ

فَة وسلم مْن أَْهل الَمدينَةِ عليههللاله صلى له ،  من النُّْصَرةِ واإِليواءِ  يَْعني األَْنَصاَر ، وهم من األَْزد ، واألَْزُد من اليََمن ، وُهم يََمانُونَ  الُمَشرَّ

ُده  نَفَس والتَّأْييد له بِرَجالهم وهو ُمْستَعَاٌر من لُها ، أَو من تَنَفِّسُ المُ  (4)الَهَواِء الَّذي يَُرّدِ ُد من َحَرارِته ويُعَّدِ يح  نَفَسَ  إِلى الَجْوف ، فيُبَّرِ الّرِ

ْوضة ، وهو ِطيُب َروائحها فيَْنفَرُج به عنه. نَفَس الّذي يَتَنَسَُّمه فيَْستَْروُح إِليه ، أَو من  الرَّ

ّيِ ، فلو َذَكَر هذا القوَل هناك كاَن ، قالَه ابُن األَْعرَ  : فيه َسعَةٌ وِريٌّ  نَفٍَس  َشَراٌب ذُو يقال :و ابّي ، وقد تقدَّم للمصنِّف ِذْكُر َمْعنَى السَّعَِة والّرِ

 آِجنٌ  الطَّْعمِ  َكِريه أَي نَفٍَس  َغْيُر ِذي َشَرابٌ  من الَمجاِز : يقال :و أَصاَب ، ولعلَّه أَعاَده ليَُطابَق مع الَكالم الّذي يَْذُكُره بَْعُد ، وهو قوله :

اِعي ويُْرَوى ألبِي َوْجَزةَ  فِيه يَتَنَفَّسْ  إِذا ذاقَه ذائق لم ُمتَغَيٌِّر ، ، وإِنََّما هي الشَّْربَة األولَى قَْدَر َما يُْمِسك َرَمقَه ، ثُمَّ ال يَعُوُد له ، قال الرَّ

 السَّْعِدّي :

ريحِ ِذي و  رَاٍب غـــــــــَ نح شـــــــــــــــــــــــَ ة مـــــــــِ رحبـــــــــَ فـــــــــَ ٍ شـــــــــــــــــــــــَ   نــــــــــَ
ن     ٍب مـــــــــــِ وحكـــــــــــَ اجيف كـــــــــــَ ِة وهـــــــــــ  يـــــــــــح وِم الـــــــــــقـــــــــــَ  جنـــــــــــُُ

  
__________________ 

 وما ابألصر يواف  التهذيب.« كتب»( يف القاموس : 1)
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 ( يف التهذيب زيد : وتفر ه عن امللهوفا.2)
 ( يف النهاية واللسان : العتيب.3)
 ( يف النهاية واللسان : يرّده التنف .4)
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عــــــــُه  وي َمســــــــــــــــــــــامــــــــِ اداَي هتــــــــَ ا صــــــــــــــــــــــَ هــــــــَ ــــــــُ ت ــــــــح ي قــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

دح     ي  قـــــــَ ِه اَنجـــــِ ابـــــــِ حـــــــَ ن َأصـــــــــــــــــــح َ  مـــــِ يـــــح ن  َأنح لـــــَ (1) ـــــَ
 

  
ةٍ »أَي في َوْقِت َكْوَكٍب ، ويُْرَوى :   .«في َصرَّ

خْمَسِة أَْنِصبَاَء إِْن وفيه َخْمَسةُ فُُروض ، وله ُغْنُم َخْمَسِة أَْنِصبَاَء إِن فاَز ، وَعلَْيه ُغْرُم  ، قال اللْحيَاِنيُّ : : الَخاِمُس ِمن ِسَهام الَمْيِسرِ  النَّافِسُ و

 لم يَفُز ، ويقَاُل : ُهو الرابُع ، وهذا القَْوُل َمْذُكوٌر في الّصحاح ، والعََجُب من الُمَصنِف في تَْرِكه.

 ِلَخَطِره ، قاَل َجريٌر : فيه ويُْرَغُب ِإليه يُتَنَافَس ، إِذا كانَ  كُمْخرجٍ  ُمْنفسٌ و َمْنفوسٌ و نَِفيسٌ  ءٌ َشيْ و

َرٍف  طـــــــــــ  نـــــــــــا جـــــــــــاَدتح مبـــــــــــُِ لـــــــــــَ تـــــــــــح ـــــــــــَ رِدح قـ وح ملَح تـــــــــــُ ـــــــــــَ  ل

ِب     لــــــــــح ب  الــــــــــقــــــــــَ رُت حــــــــــَ الــــــــــِ ا لــــــــــَُ فــــــــــوسِ ممــــــــــِ  نــــــــــح  مــــــــــَ

  
 الُمطََّرف : الُمْستَْطَرف. وقال النَِّمُر بُن تَْولٍَب ، رضي هللا تعالَى عنه :

ي ِإنح  َزعـــــــــــِ ِفســـــــــــــــــــــــــاً ال  ـــــــــــَح نـــــــــــح ُه  مـــــــــــُ تـــــــــــُ كـــــــــــح لـــــــــــَ  َأهـــــــــــح

لـــــــــَ     َزعـــــــــيفـــــــــِإَذا هـــــــــَ ك فـــــــــاجـــــــــح ـــــــــِ َد ذل ـــــــــح ن ُت فـــــــــعـــــــــِ  كـــــــــح

  
ً و ، بالَكْسِر ، نِفَاساو ، بالفَتْحِ ، نَفَاَسةً  ، كَكُرَم ، نَفُسَ  قدو ً و ، بالتَّْحِريك ، نَفَسا  ، بالّضّم. نُفُوسا

، أَي ماٌل َكثيٌر. وفي بعض  ُمْنِفسٌ  ، قالَه اللِّْحيَانِيُّ ، وفي الّصحاحِ : يُقَال : لفاُلنٍ  كالُمْنِفس الِّذي له قَْدٌر وَخَطٌر ، : الماُل الَكثيرُ  النَِّفيسُ و

 ، بغير واو. ُمْنِفسٌ  النَُّسخ :

ا يَ ْبَخُل َعنْ )َعلَْيه وبه ، ومنه قَْولَه تَعَالَى  َضنَّ  ، َعن فاُلٍن : به ، كفَِرحَ  نَِفسَ و والنَّفَاِسيَةُ  النَّفَاَسةُ  والَمْصَدُر : (2) نَْفِسهِ  (َوَمْن يَ ْبَخْل فَِإَّنَّ

 ، األَِخيَرةُ نادَرةٌ.

 .«َعلَْيكَ  نَِفْسنَاهُ  فما وسلمعليههللاصلىلَقَْد نِْلَت ِصْهَر َرُسوِل هللا »الَحديُث :  ، ومنه َحَسدَ  قَليٍل : َعلَْيه بَِخْيرٍ  نَِفسَ و

 أَْن يَِصَل إِليه. نَْفُسه ، ولم تَِطبْ  أَْهالً لَهُ  يَْستَأِْهلُه ، أَي لم يََرهُ و : َضنَّ به ، نَفَاَسةً  ءَ َعلَْيِه الشَّي نَِفسَ و

،  (3) نُفََساءُ  فَهيفإِذا َوَضعَْت  ، بَِمْعنَى الدَِّم ، النَّْفِس  وفي الّصحاحِ ِواَلُد الَمْرأَةِ ، َمأُْخوذٌ ِمن ، بالَكْسر : ِواَلَدةُ الَمْرأَةِ  النِّفَاسُ  ِمْن الَمَجاِز :و

كُ  ، ِمثَاُل َحْسنَاَء ، ، بالفَتْح نَْفَساءُ و كالثَُّؤبَاِء ، ، كِجيَاٍد  *نُفُسٌ و نِفَاسٌ  جو : الَواِلَدةُ والَحاِمُل والَحائُِض ، النُّفَساءُ  ، وقَال ثَْعلٌَب : ويَُحرَّ

تَْيِن ، ُكتُبٍ  ِمثْلو ، أَي بالّضّم ، وُرَخاٍل نَاِدراً   ، واْمَرأَتَانِ  نُفََساَواتٍ و (4) نُفََساءَ  يُْجَمُع أَْيضاً علىو ، بضّمٍ فُسُكون. ُكتْبٍ  ِمثْلو ، بَضمَّ

انتهى.  وُعَشَراَء. نُفََساءَ  ْيرَ غَ  ، بالَكْسِر ، فُعاَلُء يُْجَمع على فِعَالٍ  في الَكالمِ  لَْيسَ و ، أَْبَدلُوا من َهْمَزة التّأْنِيِث َواواً ، قال الَجْوهريُّ : نُفََساَوانِ 

مّ  َعلى فُعَالٍ  وليس لهم فُعاَلُء يُْجَمع  ، ولذا ُحِكَم عليه بالنَّْدَرة. النُّفََساءِ  ، أَي غيرَ  َغْيَرَها ، أَي بالضَّ

ً  كَسِمَع وُعنِيَ  الَمْرأَهُ  نُِفَستِ  قدو ً و نَفَاَسةً و نَفَسا  ، على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه. وَحَكى ثَْعلٌَب : نُِفَستْ   : ويُقَال :، أَي َولََدْت ، وقال أَبو َحاتِمٍ  نِفَاسا

ال »في َحِديث ابِن الُمَسيِِّب : أَي َمْولُودةٍ ، و« نَْفٍس َمْنفُوَسةٍ  َما ِمنْ »الَحِديث :  ، ومنه َمْنفُوسٌ  والَولَدُ  َولَداً ، على فِْعل الَمْفعُول ، نُِفَستْ 

ً  الَمْنفُوسُ  يَرثُ   فاُلٌن ، أَي قبَل أَن يُولََد. يُْنفَسَ  أَي َحتّى يُْسَمَع له َصْوٌت ، ومنه قَْولُهم : َوِرَث فاُلٌن هذا قبل أَن« َحتَّى يَْستَِهلَّ صاِرخا

، بالفَتْح  نَِفَستْ   األَْزَهِرّي : فأَّما الَحْيُض فال يُقَال فيه إِالّ ، وأَّما قولُ  الَكْسِر فيه أَْكثَرُ  لِكنو ، ُرِوَي بالَوْجَهْيِن ، َحاَضتْ  الَمْرأَةَ ، ِإذا نُِفَستِ و

 : فالُمَراد به فَتُْح النُّوِن ال فَتُْح العَْيِن في الماِضي.

ِد ، ِمْن َمَواِلي األَْنَصاِر ، وقَْصُره علَى ِميلَْيِن ِمن الَمِدينَةِ  نَِفيسُ و فَِة ، على ساِكنها بُن ُمَحمَّ أَْفَضُل الّصالةِ والسالِم ، وقد قدَّْمنا ِذْكَره  الُمَشرَّ

 في القُُصور.

 وُمتََّسٌع. ُمْهلَةٌ  ، أَي ، بالّضمّ  نُْفَسةٌ  يقال : لََك في هذا األَْمرِ و

، أَْهلَُها إِباِضيَّةٌ ، وُطوُل هذا الَجبَِل َمِسيرةُ ِستَِّة أَياٍم بَْعَد إِفريِقيَّةَ ، عاليةٌ نَْحَو ثاَلثَِة أَْميَاٍل في أَقلَّ من ذِلك  ِجبَاٌل بالَمْغِربٍ  ، بالفَتْح : نَفُوَسةُ و

 الشَّْرِق إِلى الغَْرِب ، وبينَه (5)من 

__________________ 
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 بيتاً أوهلا : 32من قصيدة من  31( البيتان يف ديوان الراعي ص 1)
 أال اســـــــــــــــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــي الــــــــــــيــــــــــــوم ذات الــــــــــــطــــــــــــو  والــــــــــــعـــــــــــاج 

 املســــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــبنـــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــيالـــــــــــــدّ  والـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــر و    

  

 .38( سورة  مد اآية 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : النـ َفَساء.3)
 بعدها يف القاموس : نـُفحٌ . (*)
 .«نواف »( يف القاموس : 4)
 .«يف»( عن معجم البلدان ا وابألصر 5)
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ت ُة َأاّيمٍ  َواِن ســــــــــــــِ ُرو بن العاِص ا وبَا َطرَابـُُلَ  ثالَثُة َأاّيٍم ا وِإىل الَقريح  ا ويف هذا اجلبِر ََنحٌر وَزيـحُتوٌن وَفواِكُه ا وافـحَتَتح َعمح
 رضي   تعاىل عنه ا نـَُفوَسَة ا وكانُوا َنَصاَر .

 نَقَلَه ياقُوت.

ً  ، وَرغَّبَه فيها ، وقال ابُن القَّطاعِ : صار بنَْفِسه أَْعَجبَهُ  ُء :الشَّيْ  أَْنفََسهُ و أَنَّهُ تَعَلَّم »ُُ : السالمعليهَحِديُث إِسماِعيَل  منهِعْنَده ، و نَِفيسا

، وقيَل  نَِفيسٌ  ، كُمْحِسٍن وُمْكَرٍم ، األَِخيُر عن الفَّراِء : أَي ُمْنفَسٌ و ُمْنِفسٌ  مالٌ  يُقَاُل منه :و فيه األَْمِر : َرغَّبَهُ  في أَْنفََسهو .«أَْنفَُسُهمو العََربِيَّةَ 

ه اللَّْحيَانِيُّ ، فقال : ُكلُّ شيْ  َكثِيرٌ  :  .ُمْنِفسٌ و نَِفيسٌ  ٍء له َخَطٌر فهو، وقيل : َخطيٌر ، وَعمَّ

ْبُح أَي تَبَلَّجَ  تَنَفَّسَ  ِمن الَمَجاِز :و قال : إِذا  (2) تَنَفَّسَ  (َوالصُّْبِح ِإذا)، وقال الفَّراُء في قوِله تعالَى  (1)وامتدَّ حتى يَِصيَر نََهاراً بَيِّناً  الصُّ

 اْرتَفَع النََّهاُر حتَّى يَِصيَر نََهاراً بَيِّناً.

 .(3)، وقال األَْخفَُش : إِذا أَضاَء ، وقال غيُره : إِذا اْنَشقَّ الفَْجُر َواْنفَلَق حتَّى يَتَبَيََّن منه  ، إِذا َطلَع تَنَفَّسَ  (ِإذا)قال ُمَجاِهٌد : و

ِمْنَها الِعيَداُن الّتِي لم تُْغلَْق ، وهو َخْيُر الِقِسّيِ ،  يَتَنَفَّسُ  َصدََّعها ، عن ُكَراع ، وإِنََّما ُهو : نَفََّسهاو ، ُس : تََصدََّعتْ القَوْ  تَنَفََّستِ  ِمن الَمَجاز :و

 وهو َمَجاٌز. نََضَح الماءَ  إِذا الَمْوجُ  كذلكو تَنَفَّسَ  . يُقَاُل للنََّهاِر إِذا زاد :تَنَفَّسُ  وأَّما الِفْلقَةُ فال

 ، وهو َمكُروهٌ. في اإِلناِء : َشِرب ِمن غيِر أَْن يُبِينَه عن فِيهِ  تَنَفَّسو

 وسلم كانيهعلهللاأَنَّه صلى» في الَحِديثو ، ِضدٌّ  ، فهو ، نَفٍَس  عن فِيِه في ُكلِّ  (4) ، فأَبَانَهُ  أَْنفَاس َشِرَب من اإِلنَاِء بثاَلثَةِ  أَْيضاً : تَنَفَّسَ و

ً  في اإِلناءِ  يَتَنَفَّسُ   التَّنفُّسُ و ، قاَل األَْزَهِرّي : قال بعُضُهم : الَحِديثَاِن َصِحيَحاِن ، في اإِلناءِ  التَّنَفُِّس  نََهى َعنِ  أَنه»في َحِديٍث آَخَر : و« ثاَلثا

ً و نَافََسةٌ مُ  فيه نَافَسَ و له َمْعنَيَاِن ، فََذَكرهما ِمثَْل ما َذَكَر المصنُِّف.  الُمنَافََسةُ و ، َكتَتَنافَسَ  َرِغَب فيه على َوْجِه الُمباراةِ في الَكَرم ، ، إِذا نِفَاسا

ْغبَة فِي الشَّيْ  التَّنَافُسُ و  فَْليَتَنافَِس اْلُمتَنافُِسونَ  (َويف ذِلكَ )الَجيِِّد في نَوعه ، وقولُه َعّز وجّل :  النَِّفيس ءِ ِء واالْنفَراُد به ، وهو مَن الشَّيْ : الرَّ

 أَي فْليَتَراَغب الُمتََراغبُوَن. (5)

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وممَّ

قلُت : ويَْقُرُب من  (6) أَْنفُِسُكمْ  (فَِإذا َدَخْلُتْم بُ ُيواتً َفَسلُِّموا َعلى): األَُخ ، قال ابُن بَّرّي : وشاهُده قولُه تَعَالَى :  النَّْفسُ  قال ابُن خالََوْيه :

 أَي بأَْهل اإِليمان وأَْهل َشِريعَتهم. (7) (َخْْياً ) بِأَْنفُِسِهمْ  (َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمناتُ ) ذلَك ما فَسَّر به ابُن َعَرفَةَ قولَه تعالَى :

اي َحْسَرتى َعلى ما فَ رَّْطُت ) نَْفسٌ  (َأْن تَ ُقولَ )، وكقوله تَعَالَى :  فُسأَنْ  عْندي ثاََلثَةُ  : اإِلْنَساُن َجميعُه ، ُروُحه وَجَسُده ، كقولهم : النَّْفسُ و
ْوض : وإِنََّما اتُِّسَع في (8) (يف َجْنِب هللاِ  وح َحتَّى صاَر  النَّْفِس  قَاَل السَُّهْيليُّ في الرَّ وُعبَِّر بَها عن الُجْملَة ، لغَلَبَِة أَْوصاِف الَجَسد على الرُّ

ى ً نَ  يَُسمَّ ر ، من ُحْلٍو ، وَطَرأَ عليه هذا االْسُم بَسبَِب الَجَسد ، كما يَْطَرأُ على الَماِء في الشََّجر أَْسَماٌء على َحَسب اْختِالِف أَنواع الشَّجَ  ْفسا

يٍف ، وغير ذلك. انتهى.  وحامٍض وُمّرٍ وِحّرِ

ً  وقال اللِّْحيَانِيُّ : الغََرُب تقوُل : َرأَْيتُ  ، َذكَُّروا ،  أَْنفٍُس  وأَربَعَةَ  أَْنفٍُس  ، فإِذا قالوا : رأَْيُت ثاَلثَةَ  نَْفَسْين ، فَتُؤنَُّث ، وكذلك رأَيتُ  َواِحَدةً  نَْفسا

ذِلك عن الِكَسائِّي. وقال  وكذلك جميُع العََدد ، قال : وقد يكوُن التَّْذِكيُر في الواِحِد واالثْنَْيِن ، والتَّأْنِيُث في الَجْمعِ ، قال : وُحِكَي جميعُ 

ُرونَه ، ألَنّ  أَْنفٍُس  ِسيبََوْيه : وقالُوا ثاَلثَةُ  َواِحٌد ، فال يُدِخلون الهاَء ،  نَْفسٌ  ون به اإِلْنَساَن ، أاََل تََرى أَنَُّهم يَقُولُوَن :ِعْنَدُهْم يُِريدُ  النَّْفسَ  ، يُذّكِ

ُث ، كما تَقُول : ثالُث أَْعيٍُن ، للعَْيِن ِمن النّاِس ، وكما قالُوا : ثاَل النَّْفِس  ، على تَأْنِيثِ  أَْنفٍُس  قاَل : وَزَعم يُونُُس عن ُرْؤيَةَ أَنَّه قال : ثاَلثُ 

 أَْشُخٍص في النِّساِء ، وقال الُحَطْيئَةُ :

__________________ 
 .(َوالصُّْبِح ِإذا تَ نَ فَّسَ )( هذا قو  الزجاج يف تفسري قوله تعاىل : 1)
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 .18( سورة التكوير اآية 2)
 ... تنفست القوسحىت يتبّا ا ومنه يقا  :  أقحمت يف العبارة كما يتضح من عبارة التهذيب ا وفيه :« منه»( لفظة 3)
 .«با فاه عن اإلانء»ويف التهذيب : « يفصر فيها فاه عن اإلانء»( يف النهاية : 4)
 .26( سورة املطففا اآية 5)
 .61( سورة النور اآية 6)
 .12( سورة النور اآية 7)
 .56( سورة الزمر اآية 8)
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ُة  اَلثـــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــُ ِ ثـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح ٍد  أَنـ اَلُث َذوح  وثـــــــــــــــــــــَ

دح جــــــــــــاَر     قــــــــــــَ ــــــــــــَ اِد ل ــــــــــــَ ي ــــــــــــَ  عــــــــــــِ اُن عــــــــــــل ــــــــــــز مــــــــــــَ  ال

  
اَء ، عليِهَما السالم ويقال : ما رأَْيُت ثُمَّ  (2) [يعني (َزْوَجها)و ]يَْعنِي آَدم ،  (1) (واِحَدة  ) نَْفٍس  (الَِّذي َخَلَقُكْم ِمنْ )وقَولُه تعالَى :   َحوَّ

 ً  ، أَي أََحداً. نَْفسا

َماِن ، عن ُكراع. نَفَسُ و  السَّاَعِة ، بالتَّْحِريك ، آِخُر الزَّ

 ، أَي ُخلٍُق. نَفس ، وَرُجٌل ذو النَّفَسُ  : ذو الُمتَنَفِّسُ و

ةٍ. نَفٍس  وثَْوٌب ذو  ، أَي َجلٍَد وقُوَّ

، أَي ما أََشدَّ َعْينَه ، هِذه عن  أَْنفََسهُ  ليُِصيبَها ، وهو َمَجاٌز ، وما: العَيُوُن الَحُسوُد الُمتَعَيُِّن ألَمواِل النَّاِس  النَّْفَسانِيُّ و ، كَصبُوٍر ، النَّفُوسُ و

 أَي الَحَسُد ، وهو َمَجاٌز. ؟النَّْفسُ  اللِّْحيَانِّي ، وما هذا

حٍ بَْيَن َشْربَتَْين : نَفَّسَ و : الفََرُج ِمن الَكْرِب ، النَّْفسُ و ج عنه ، وَوسَّع عليه ، وَرفَّه له ، وُكلُّ تََروُّ  .نَفَسٌ  عنه : فَرَّ

عََداَء. وُكلُّ ِذي ِرئَةٍ  تَنَفَّسَ و الرُجُل ، تَنَفَّسَ  ، وقد النَّْفِس  : استِْمدادُ  التَّنَفُّسُ و  وَدَوابُّ الماِء ال ِرئَاِت لََها. ُمتَنَفِّسٌ  الصُّ

 ِمن هذا ، أَي أَْبعَُد وأَوَسُع. أَْنفَسُ  ِمن هذا ، أَي أَْعَرُض وأَْطَوُل وأَْمثَُل. وهذا المكانُ  أَْنفَسُ  ِمْن َداِري أَي أَْوَسُع ، وهذا الثَّوبُ  أَْنفَسُ  وَداُركَ 

 ِدْجلَةُ : زاَد ماُؤها. تَنَفََّستْ و في الكالِم : أَطاَل. تَنَفَّسو

ً  وِزْدنِي ِل األََجَل. عن اللِّْحيَانِّي ، وعنه أَيضاً :في أََجِلي أَ  نَفَسا  أَيضاً : بَعَُد. تَنَفَّسو النََّهاُر : انتَصَف ، تَنَفَّسَ  ي َطوَّ

 العُْمُر ، ِمْنه ، إِّما تََراَخى وتَبَاَعَد ، وإِّما اتََّسع. تَنَفَّسَ و

ً  عينُه َعْبَرةً  (3)وَجاَدْت   ، أَي ساعةً بَْعَد ساعٍة. أَْنفَاسا

 .نِفَاس ، والَجْمع : نَِفيسو نافِسٌ  : َرفَُع وصاَر َمْرُغوباً فيه وكذِلَك رُجلٌ  نافِسٌ  ءٌ وشي

ً  ُء : صارالشَّيْ  أَْنفَسَ و ً  المالُ  أَْنفَسَ  ماِلي ، أَي أََحبُّه وأَْكَرُمه ِعْنِدي ، وقد أَْنفَسُ  . وهذانَِفيسا فيه : َرغَّبَنِي ، عن ابِن  نَفََّسنِيو .أَْنفَاسا

 األَْعَرابِّي وأَْنَشَد :

َح غـــــــــــاِدايً  بـــــــــــَ وحَم َأصـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ه يـ نـــــــــــح َن مـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــَ  أَبحح

يِن وَ     ف ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ رُ  نـ جــــــــــــ  عــــــــــــَ
ُ

اُم املــــــــــــ مــــــــــــَ يــــــــــــه ا ــــــــــــِ  فــــــــــــِ

  
 .«هبرز»ألَُحْيَحةَ بِن الَجالحِ ، يَْرثِي اْبنَا له ، أَو أََخاً له ، وقد َمرَّ َذْكُره في )قلت : هو 

 : َمْضنُوٌن بِه. نَِفيسٌ  ومالٌ 

 .ُمتَنَفَّسٌ و تَنَفُّسٌ  األَْعَماِر. وفي ُعُمِره أَْنفَسَ  بَلَّغََك هللاوَ 

 : بَِعيٌد ، وهو َمَجاٌز. ُمتَنَفَّسٌ  وغائِطٌ 

 ، كُرّماٍن وُسكٍَّر ، األَِخيَرةُ عِن اللِّْحيَانِّي. نُفٍَّس و نُفَّاٍس  أَْيضاً علَى النُّفََساءُ  ويُْجَمعُ 

 الرُجُل : َخَرَج ِمن تَْحتِه ِريٌح ، وهو على الِكنَايَِة. نَفَّسَ تَ و

 الِقْدُح ، كالقَْوِس ، وهو َمجاٌز. تَنَفَّسَ و قَْوَسه ، إِذا َحطَّ َوتََرَها ، نَفَّسَ  وقال ابُن ُشَمْيٍل :

 : أَْفَطُس ، وهو َمجاٌز. ُمتَنَفِّسٌ  (4)وأَْنٌف 

. قلُت : وبَيَانُه أَنَّ العََرَب قد تَجعَلُ : إِ  نَْفَسْيهِ  وفاُلٌن يُؤاِمرُ  َمْخَشِريُّ  الّتِي يكوُن بها التَّْميِيزُ  النَّْفسَ  ذا اتََّجه له َرأْيَاِن ، وهو َمجاٌز ، قالَه الزَّ

ً   َمْكُروه ، فَجعَلُوا الّتي تَأُْمرهِء أَو تَْنَهاه عنه ، وذِلَك عنَد اإِلْقداِم على أَْمرٍ قد تَأُْمره بالشَّيْ  النَّْفسَ  ، وذِلَك أَنَّ  نَْفَسْين ، وَجعَلُوا الّتي تَْنَهاه  نَْفسا

 أُْخَرى ، وعلى ذلك قوُل الشاِعِر : نَْفسٌ  كأَنََّها
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ُر  ؤامــــــــِ ــــــــُ هي ــــــــح ي ســــــــــــــــــــــَ فح ــــــــَ ٌة  نـ حــــــــَ ِش ُفســــــــــــــــــــــح ــــــــح ي ــــــــعــــــــَ  ويف ال

وُرهـــــــــــا     طـــــــــــُ ُض الـــــــــــذ  حابَن أَمح اَل يـــــــــــَ رَتحجـــــــــــِ (5)أََيســـــــــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 ( سورة النساء اآية االوىل.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 وقو  الشاعر : . اخل عبارة اللسان :.. قوله : وجادت»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 عيين جودا عربة أنفاسا
 .«أي ساعة بعد ساعة

 .«وأنت»األساس وابألصر ( عن 4)
 وأنشد الطوسي :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 مل تـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــا ال ولســــــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــائـــــــــــــــــلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا 

 عـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــــــــــــــــت آخـــــــــــــــــــر األبـــــــــــــــــــد   

  

 مل تـــــــــــــــــــــــوامـــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــك ممـــــــــــــــــــــــرتايً و 

 فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا ويف أخـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا ومل تـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــد   

  

 وقا  آخر :

 فــــــــــنــــــــــفســـــــــــــــــــــــاي نــــــــــفــــــــــ  قــــــــــالــــــــــت : انــــــــــت ابــــــــــن حبــــــــــد  

  ــــــــــــــد فــــــــــــــرجــــــــــــــًا مــــــــــــــن كــــــــــــــر غــــــــــــــمــــــــــــــّ  هتــــــــــــــا هبــــــــــــــا   

  

 نــــــــــــفــــــــــــ  تــــــــــــقــــــــــــو  : أجــــــــــــهــــــــــــد جنــــــــــــاء  ال تــــــــــــكــــــــــــن و 

ـــــــــــهـــــــــــا خضــــــــــــــــــــــــاهبـــــــــــا    ـــــــــــغـــــــــــن عـــــــــــن ـــــــــــة مل ي  كـــــــــــخـــــــــــاضــــــــــــــــــــــــب

  

 «كذا يف اللسان
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 الَمِصيِصيُّ ، كُزبَْيٍر ، كتََب عنه أَبو بَْكٍر األَْبَهِريُّ بَحلََب. نُفَْيٍس  وأَبُو ُزْرَعةَ محّمُد بنُ 

 معروفةٌ ، وإِليها نُِسبَت الِخطَّةُ. الَحَسنِيَّةُ ، صاِحبهُ الَمْشَهِد بِِمْصَر ، نَِفيَسةُ  وأُّم القاِسمِ 

 ، كأَِميٍر : بَْطٌن من العَلَويِّيَن بالَمْشَهِد. النَِّفيِس  وبَنُو

اِق بنِ  ُد بُن عبِد الّرزَّ ْيِن الِعراقّي. نَفيٍس  وُمَحمَّ َمْشِقىُّ ، َسِمع علَى الزَّ  الّدِ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 بَشْرقِيَّةَ ِمْصَر.، بالّضّم : قَْريَةٌ  نُْفيَاسُ 

 : أُْخَرى ِمن السََّمنُّوِديَِّة. نُْفيُوسُ و

ْجلَْينِ  النِّْقِرسُ  : [نقرس] ، اقتصر األَْزَهِريُّ على الَمفَاِصِل ، كما اْقتََصَر غيُره على  ، بالَكْسِر : َوَرٌم وَوَجٌع في َمفَاِصِل الَكْعبَْيِن وأََصابِعِ الّرِ

ْجِل ، وَجَمَع بينَه ُس يَُخاِطُب َطرفَةَ.الّرِ ّبِ ، قال الُمتَلَّمِ  ما الُمَصنُِّف. وتَْفِصيلُه في ُكتُب الّطِ

 (1) النِّقحِرسُ ُلحَش  َعَليحَك ِمَن ا َِباِء 
يتُ :  النِّْقِرسُ و الَهالُك والدَّاِهيَةُ العَِظيَمةُ. هوو .النِّْقِرسُ  يقول : إِنَّه يُْخَشى عليِه ِمن الِحبَاِء الِّذي ُكتَِب لَه به ِليُل الحاِذُق الِخّرِ  ، يُقَال : َدِليلٌ  الدَّ

 : الدُّاِهيَةُ من األَِدالِّء. النِّْقِرسُ  ، وفِي التَّْهذيب : نِْقِرسٌ 

 ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : ، فيهَما كالنِّْقِريس ، أَي حاِذٌق ، نِْقِرسٌ  َطبيبٌ : الفَِطُن ، يقَال  الطَّبيُب الماهُر النَّظَّاُر الُمَدقِّقُ  : النِّْقرسُ و

ا و  يســـــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــِّ ر ًة نــــــــــــــــِ وُن مــــــــــــــــَ   (2)قــــــــــــــــد َأكــــــــــــــــُ
ا     بــــــــــــــَ ًا أبَدحواِء الصــــــــــــــــــــــــــــِّ بــــــــــــــّ اطــــــــــــــَ رِيســــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــح  نــــــــــــــِ

  

َعِة اخَلِميَسا  حَيحَسُب يـَوحَم اجلُمح

 َمْعنَاه أَنَّه ال يَْلتَِفُت إِلى األَيّام ، وقد َذَهب َعْقلُه.

 ، قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : نَقَاِرسُ  ، والَجْمُع : الَوْرِد تَْغِرُزه الَمْرأَةُ في َرأَْسها (3) ٌء يُتََّخذُ علَى َصْنعَةِ َشيْ  : النِّْقِرسُ و

ٍز  رحمــــــــــــِ زٍّ وقــــــــــــِ زٍّ وقـــــــــــــَ يــــــــــــِت مــــــــــــنح خــــــــــــَ لــــــــــــِّ حــــــــــــُ  فــــــــــــَ

ِك و     يـــــــح لـــــــَ ا عـــــــَ يـــــــَ ـــــــح نـ ِة الـــــــد  عـــــــَ نـــــــح قـــــــاِرسُ مـــــــنح صـــــــــــــــــــــَ  الـــــــنـــــــ 

  
بَْرَجِد والَحْلىِ  نَقَاِرسُ  َعلَْيه»في الَحديث : و  : من ِزينَِة النَِّساِء ، عن أَبي ُموَسى الَمدينّيِ. النَّقَاِرسُ  قال ابُن األَثير : .«الزَّ

 ، قاَل َجريٌر : َخَشيَةٌ َكبيرةٌ َطويلَةٌ وأُْخَرى قَصيرةٌ ، واسُمَها الَوبِيلُ  ، وهي َصاَلتِهم: الَِّذي يَْضِربُه النََّصاَرى األْوقَاِت  النَّاقُوسُ  : [نقس]

ين  ن أَر قــــــــــــــَ َريـــــــــــــــح يــــــــــــــــح رحُت ابلـــــــــــــــد  ذَكـــــــــــــــ  ا تـــــــــــــــَ مـــــــــــــــ   لـــــــــــــــَ

رحٌع     اِج وقــــــــــَ وحُت الـــــــــد جـــــــــَ واقـــــــــيـــــــــ ِ صـــــــــــــــــــــــَ  (4) ابلـــــــــنـــــــــ 
  

ً  بالَوبِيلِ  نَقَسَ  قدو ، َحتَّى َرأْى عبُد هللا بُن َزْيٍد  يَْنقُُسونَ  أَو كاُدوا نَقَُسوا َحتَّى»َحديُث بَْدِء األََذان :  ، أَي َضَرَب ، ومنه النَّاقُوَس نَْقسا

ْسَخَر منهم ، ويُلَقِّبَُهم األَْلقَاَب. وقال والنَّْقُز والقَْذُل ، قاله الفَّراُء : وهو أَْن يَعيَب القَْوَم ويَ  اللَّْقسُ  كذلكو : العَْيُب والسُّْخِريَةُ ، النَّْقسُ و .«األَذانَ 

 اإِلْنَساَن : َطعَِن عليه. نَقَسَ  ابُن القَطَّاع :

 ، كالَوْقِس. الَجَربُ  : النَّْقسُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و

 قال الَمّراُر : ج أَْنفَاٌس وأَْنفُسٌ  الَِّذي يُْكتَب به ، بِالَكْسر : الِمَدادُ  النَّْفُس ،و

  ِ فـــــــــــُ ـــــــــــح ِر األَنـ ـــــــــــح ريحَ مـــــــــــث ازُِ  غـــــــــــَ ـــــــــــَ ن َ
ِت املـــــــــــ فـــــــــــَ  عـــــــــــَ

رحطــــــــــــَ     ه ابلــــــــــــقــــــــــــَ تــــــــــــُ ــــــــــــح َرفـ اِن عــــــــــــَ َد الــــــــــــز مــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  بـ

  
 أَي في الِقْرطاِس.

ً  نَفََّس َدَواتَه تقوٌل منه :و  َجعَلَه فيها. ، أَي تَْنِقيسا
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ً و  ، بالَكْسِر. النِّقَاَسةُ  واالْسمُ  ، وكذِلَك نَقََّزه ، لَقَّبَه : نَقََّسه تَْنِقيسا

ً و ، إِذا َحُمَض. ناقِسٌ  ، قالَهُ اللَّْيث ، يُقَاُل : َشَرابٌ  : الَحاِمضُ  النّاقِسَ و  : َحُمَض ، قال الَجْعِدّي : نَقََس يَْنقُُس نُقُوسا

ر َدُه ا ح  اِر جـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ وحِن ا ـــــــــــــــِ جـــــــــــــــَ وحٍن كـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــَ

ر اُس ال     ــــــــــــــــــــِ ٍ خــــــــــــــــــــَ زِِم  اَنق (5)وال هــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( ديوانه وصدره :1)
 أل  الصحيفة ال أاب لك إنه

 ( ضبطت ابلكسر مث طاء مشددة ومكسورة عن اللسان.2)
 ويف اللسان : صيغة ا ويف التكملة كالقاموس.« صفة»( عن القاموس ا وابألصر 3)
 ( ويرو  : ونق  ابلنواقي .4)
 عن الديوان والتكملة.« ابجلر»اللسان ابلرفض ا وما أثبت ( ديوانه وفيه : كجوز ا مار ا وضبطت قافيته يف 5)
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 ، بالقَاف. ناقِِس  بالفَاِء ، َحَكى ذِلك أَبُو َحنِيفَةَ ، وقال : ال أَْعرفُه إِنما الَمْعُروُف :« ال نافٍِس »ورواه قَوٌم : 

 ، ِلَما بِِه ِمن الَجَرِب. : ابُن األََمةِ  األَْنقَسُ و

 يه :* وِمّما يُْستَْدَرك عل

 .نَاقََسُهم ، َكَكِتٍف : يَِعيُب النَّاَس ويُلَقِّبُهم ، وقد نَِقسٌ  َرُجلٌ 

 .النَّاقُوسَ  واْنتَقَُسوا : قََرُعوا

تَْيِن : َجْمع النُّقُسُ و ر قوُل األَْسَوِد بِن يَْعفَُر : نَاقُوٍس  ، بضمَّ  ، على تََوهُِّم َحْذِف األَلف ، وبه فُّسِ

َرٍم و  اٍن َذوي كــــــــــــَ يــــــــــــَ تــــــــــــح فــــــــــــِ بحُت لــــــــــــِ بــــــــــــَ دح ســــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــَ

رَِع     قـــــــــح ـــــــــُ ا تـ مـــــــــ  بـــــــــاِح ولـــــــــَ َر الصـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــح ـــــــــَ قـــــــــُ ُ قـ  الـــــــــنـــــــــ 

  
َت. نَقََس النَّاقُوسُ و  : َصوَّ

 بَْيَن القَْوِم : أَْفَسَد. نَقَسَ و

 الَمْرأَةَ : بَاَضعََها ، نَقَلَه ابُن القَطَّاع. نَقَسَ و

 : [نقنس]

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

أَيّاَم تَِجاَرتِه ، ثّم كانَْت لَولَِده ، كانَْت لُسْفيَاَن بِن َحْرٍب  (2)، بكسر النُّونَْين وتَشديد القاف المكسورة : قريةٌ بِالبَْلقَاِء ، وقَريَةٌ بالشاِم  (1) نِقِّنِسُ 

 بَْعَده.

وِم لَّما نَقَُضوا. نَْقيوسُ و : [نقيس]  : قَْريَةٌ بَْيَن الفُْسَطاِط واإِلْسَكْنَدِريَّة ، كانت بها َوْقعَةٌ لعَْمرو بن العَاِص والرُّ

ً  : [نكس] ه وَجْعِل أَْعاله أَْسفَلَه ، وُمقَدَِّمه : يَْرِجُع إِلى قَْلِب الشيْ  النَّْكسُ  ، وقال َشِمٌر : فاْنتََكسَ  ، قَلَبَه علَى َرأِْسه : نََكَسهُ يَْنُكُسه نَْكسا ِء وَرّدِ

َره ، وقاَل الفَّراُء   اِهيَم َعليه الّسالُم.يقوُل : َرَجعُوا َعّما َعَرفُوا ِمن الُحّجِة إِلبر (3) (َعلى ُرُؤِسِهمْ ) نُِكُسوا (ُثَّ ):  [في قَْوِله تعالى]ُمَؤخَّ

ً  َرأَْسه : أَمالَهُ  نََكسو ْرهُ )، والتَشديُد للُمبَالَغِة ، وبه قََرأَ عاِصٌم وحمزةُ :  كنَكََّسهُ تَْنِكيسا ْسهُ  (َوَمْن نُ َعمِّ وقرأَ غيُرهما بفتحِ النُّوِن وَضّمِ  (4) نُنَّكِ

ْعُف ، وبعَد الشَّبَاِب الَهَرُم. (5) َخْلقَه فصارَ  نَكَّْسنَا الكاف ، أَي َمن أََطْلنا ُعُمَره ة الضَّ  بعد القُوَّ

ً  يَْقَرأُ القُْرآنَ  فاُلنٌ و َذتَين ثُمَّ يَرتَِفُع إِلى البَقَرةِ ، ُء ِمن آِخِره، أَي يَْبتَِدى َمْنُكوسا  يبدأُ  أَو ، والسُّنَّةُ ِخالُف ذِلَك. ويَْختُِم بالفَاتَِحةِ  ، أَي ِمن الُمعَّوِ

 ً َل به بَْعضٌ  .«َمْنُكوَسة»، وفي نُْسَخٍة  ِمن آِخِر السُّورةِ فيقرأَُها إِلى أَّوِلَها َمْقلُوبا أَنَّه »الَحِديَث  وهذا الَوْجهُ األِخيُر نقلَه أَبو ُعبَْيٍد ، قال : وتأَوَّ

ً  إِّن فاُلناً يَْقَرأُ القُْرآنَ  قِيَل البِن َمْسعُوٍد ، َرِضَي هللاُ عنه ، ٌء ما أَْحَسُب أَحداً قال أَبو ُعبَْيٍد : وهذا شي «القَْلبِ  َمْنُكوسُ  ، قاَل ، ذِلك َمْنُكوسا

ذتيِن ثُّم يَرتفَع إِلى وال أَْعِرفُه ، قال : ولكن َوْجهه ِعْنِدي أَن يَْبَدأَ من آِخِر القُْرآِن م يُِطيقُه ، وال كاَن هذا في َزَمِن عبِد هللِا ، قال : ن الُمعَّوِ

ْبيَاُن في الُكتّاب ، ْبيَة البقرة كنَْحِو ما يَتَعَلَُّم الّصِ ُل في تَْعِليم الّصِ َل  وِكالُهَما َمْكُروهٌ ، ال األَوَّ ْخَصةُ لهم  (6)، والعََجمّيِ الُمفَضَّ وإِنما جاَءت الرُّ

ا ِواِل عليهم ، فَأَمَّ ِله ، فهَذا هو لُصعُوبِة السُّوِر الّطِ د أَْن يَْقَرأَه من آِخِره إِلى أَوَّ الَمْنهيُّ عنه ، وإذا َكِرْهنَا  النَّْكسُ  َمن قََرأَ القُْرآَن وَحِفَظه ثّم تَعَمَّ

ِلها أََشد َكَراَهةً إِن كاَن ذلَك يكون. للنَّْكس هذا فَنَْحنُ   من آِخِر السُّورةِ إِلى أَوَّ

ْملِ فِي أَْشَكاِل ا الَمْنُكوسُ و يه لرَّ  ِمثَال إِْزِميٍل. (7) اإِلْنِكيس ثاََلثَةُ أَْزَواجٍ ُمتََواِليٍَة يتلُوَها فَْرٌد هَكذا وبعُضهم يَُسّمِ

 ، هو اليَتُْن ، كما َسيَأْتِي. قَْبَل َرأِْسه ، أَي الَمْولودِ  : أَْن تَْخُرَج ِرْجالهُ  الَمْنُكوسُ  الِواَلدُ و

، وقال َشمٌر : بَْعَد إِْفَراقِه  بَْعَد النَّقَهِ  في َمَرضه (8) َعْوُد الَمِريِض  ، بالفَتْح : النَّْكسُ  ، األَخيُر عن َشِمٍر ، وكذلك هما، بَضمِّ  النَُّكاسُ و النُّْكسُ و

 ، وهو َمَجاٌز ، قال أَُميَّةُ بُن أَبي عائٍذ الُهَذِليُّ : (9)
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َب قــــــــــــــــدح هــــــــــــــــاَج د  نــــــــــــــــَ َزيـــــــــــــــــح يــــــــــــــــاٌ  لــــــــــــــــِ  خــــــــــــــــَ

اســــــــــــــــــــــــاً     كــــــــــَ ا ِ  نــــــــــُ ِدمــــــــــَ َد انــــــــــح عــــــــــح بِّ بـــــــــــَ َن ا ــــــــــُ  مــــــــــِ

  
__________________ 

 ( ضبطت نصاً يف معجم البلدان : بكسر أوله و نيه ا ونونه مشددة.1)
 البلقاء من أرض الشام.( يف معجم البلدان : من قر  2)
 والزايدة عن التهذيب. 65( سورة األنبياء اآية 3)
 .68( سورة ي  اآية 4)
 .«. وبد  الشباب.. فصار بد »( التهذيب : 5)
 ( يف التهذيب : من املفّصر.6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  ا صورة اإلنكي  ا هكذا :7)
 .«املرضِ »( يف القاموس : 8)
 للسان : بعد مثالثه ا يعين مثوله للشفاء وحتسن صحته.( يف ا9)
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ً  ، ُكعنِيَ  في َمَرضه ، نُِكسَ  وقد  .َمْنُكوسٌ  فهو : عاَوَدتْه الِعلَّةُ ، نَْكسا

ً  يقال :و ً و تَْعسا ً  هنا وقد يُْفتَح ، بَضّم النُّوِن ، نُْكسا  ، أَو ألَنَّه لُغَةٌ. اْزِدواجا

ُروَرةِ ، وهو نََواِكسُ  ج : ِمن ذُلٍّ  ُء َرأْسهُ : الُمتََطأِْطى النَّاِكسُ و ْعر للضَّ  كما ذكرناه في فََواِرَس ، قال الفََرْزَدُق : شاذٌّ  ، هكذا ُجِمع في الّشِ

مح و  هــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح ــــــــــــــَد رَأَيـ زِي ــــــــــــــَ اُ  رََأوحا ي ــــــــــــــّرِجــــــــــــــَ  ِإذا ال

اِب     ــــــــــــَ ــــــــــــّرِق َض ال َواكــــــــــــِ َ ُخضــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ ارِ  نـ  األَبحصــــــــــــــــــــــــــَ

  
اِو والنُّوِن في االسِم إِذا َكاَن الِفْعِل ِلغَْيِر اآلَدِميِّين ُجِمَع علَى فََواِعَل ، ألَنّه ال يَُجوز فيه ما يَُجوُز فيه في اآلدِميِّين ، من الو قال سيَبََوْيه :

 .«األَْبَصارِ  نََواِكسَ »والِفْعل ، يُقَال : ِجَماٌل بََواِزُل وَعَواضهُ ، وقد اْضُطرَّ الفََرْزَدُق فَقَال : 

ا :   نََواِكِس : على لفظ األَْبَصاِر ، وقال األَْخفَُش : يجوُز « نََواِكسَ »قاَل األَْزَهِريُّ : وقد َرَوى الفَّراُء والكسائِيُّ هذا البيَت هكذا ، وأَقَرَّ

، وقد َمرَّ  (1)بإِْدَخال الياِء « األَْبَصارِ  نََواِكِسي»األَْبَصاِر ، بالَجّرِ ، ال باليَاِء ، كما قالوا : ُجْحُر َضّبٍ َخِرٍب ، وَرَوى أَحمُد بُن يَْحيَى : 

 .«ف ر س»البَْحُث في ذلك في 

 .فنُِكسَ  إِلى َمَرِضِه ، ويُقَال : أََكَل َكذا اَدهُ أَعَ  ، إِذا الطَّعَاُم وغيُره َداَء الَمِريِض  نََكسَ  ِمن الَمَجاز ،و

وَن من الشُّيُوخ بَْعَد الَهَرِم. النُُكسُ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ :و تَْيِن : الُمْدَرِهمُّ  ، بضمَّ

 ، قال األَْزَهِريُّ : أَْنَشَدنِي الُمْنِذِريُّ ِلْلُحَطْيئِة. بالَكْسر : السَّْهُم يَْنَكِسُر فُوقُه فيُْجعَُل أَْعالهُ أَْسفَله ، النَّْكسُ و

مح  هــــــــِ تــــــــِ انــــــــَ نــــــــَ ن كــــــــِ وا مــــــــِ لــــــــ  واَن فســــــــــــــــــــــَ لــــــــُ دح انضــــــــــــــــــــــَ  قــــــــَ

ريحَ     زًّا غــــــــــــَ يــــــــــــدًا وعــــــــــــِ لــــــــــــِ دًا تــــــــــــَ اسِ جمــــــــــــَح كــــــــــــَ  (2) أَنــــــــــــح
  

ُجلُ  النِّْكسُ و كالَمْنُكوَسِة ، وهو َعْيٌب. ، القَْوُس ُجِعَل ِرْجلَُها َرأَْس الغُْصنِ  : النَّْكسُ و ِعيُف والَجْمع : : الرَّ  .أَْنكاسٌ  الضَّ

ً  : النَّْكسُ  قيل :و  .أَْنَكاسٌ  فال يَْرِجُع كما َكاَن ، وال يَُكوُن فيه َخْيٌر. والَجْمع : النَّْصُل يَْنَكِسُر ِسْنُخه فتُْجعَُل ُظبَتُه ِسْنخا

 الَِّذي َسبََق قَريباً ، نقلَه ابُن ُدَرْيٍد عن بعِضهم ، قال : وليس بثَْبٍت. الَمْنكوسُ  ، وهو اليَتُْن من األَْواَلدِ  : النَّْكسُ و

َجال : النِّْكسُ  من الَمَجاز :و ُر َعن َغايَةِ  ِمن الّرِ  ، وأَْنَشد إبراهيُم الَحْربِيُّ : أَْنكاسٌ  والَكَرِم. ج : النَّْجَدةِ  الُمقَّصِ

َوام الـــــــــــــــــــــدِّيـــــــــــــــــــــِن وابـــــــــــــــــــــُن رَأحِس   رَأحُس قـــــــــــــــــــــِ

ريحُ خَ و     ِ غــــــــــــــَ اح فــــــــــــــ  ُر الــــــــــــــكــــــــــــــَ كــــــــــــــح ِ ضــــــــــــــــــــــــــــِ  نــــــــــــــَ

  
َحابَةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم :  وقال َكْعُب بن ُزَهْيٍر ، يَْمَدُح الصَّ

ا زَاَ   مــــــــــــَ وا فــــــــــــَ اسٌ زَالــــــــــــُ كــــــــــــَ ٌف  أَنــــــــــــح  َواَل ُكشــــــــــــــــــــــــــُ

ازِيــــــــــــرُ     عــــــــــــَ يــــــــــــٌر مــــــــــــَ قــــــــــــاِء َوال مــــــــــــِ َد الــــــــــــلــــــــــــِّ نــــــــــــح  عــــــــــــِ

  
سُ و ٍث : الفََرُس ال يَْسُموا بَرأْسه الُمنَّكِ ً  ، وقاَل ابُن فاِرٍس : هو الَِّذي ال يَْسُموا برأِْسه كُمَحّدِ  وُردَّ ، نُِكسَ  ، فكأَنَّه وال بَِهاِديِه إِذا َجَرى ، َضْعفا

 أَْيضاً. سُ النَّكْ  في َشأِْوِهم ، عن اللَّْيِث ، أَي لَضْعِفه وَعْجِزه ، وهو أَو الَِّذي لَم يَْلَحق الَخْيلَ 

ً  ، وهو ُمَطاِوعُ  : َوقََع َعلَى َرأِْسهِ  اْنتََكسَ و ينَار»في َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةِ َرِضَى هللا تَعَالَى عنه : ، و نََكَسه نَْكسا أَي « اْنتََكسَ و تَِعَس َعْبُد الّدِ

 : االْنتِكاِس  في أَْمِره فقَْد خاَب وَخِسر ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي في اْنتَكسَ  اْنقَلََب على َرأِْسه ، وهو ُدَعاٌء عليه بالَخْيبَِة ، ألَنَّ َمن

كـــــــــِ ح ملَح و  تـــــــــَ نـــــــــح ُه  يــــــــــَ هـــــــــُ َم َوجـــــــــح لـــــــــِ ظـــــــــح وحمـــــــــًا فـــــــــيـــــــــُ  يــــــــــَ

ا    َبمثـــــــــــََ ارَِع مـــــــــــَ زًا َأو ُيضـــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــح َرَض عـــــــــــَ مـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــي  ل

  
سْ  أَي ، لم  َرأَْسه ألَْمٍر يَأْنَُف منه. يُنَّكِ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

ُجُل ، إِذا َضعَُف وَعَجَز. نُِكسَ  َشِمٌر :قال   الرَّ

 : القَِصيُر. النَّْكسُ  وقال أَبو َحنِيفَةَ ، َرِحَمه هللا تعالَى :
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 وأَْنشد ثَْعلٌَب :

ُه الش رِيِب   َنك َساِإيّنِ ِإذا َوجح
__________________ 

وإذا الرجا  رأيتهم نواك  أبصارهم فكان النواك  لألبصار فنقلت إىل الرجا  ا ( زيد يف التهذيب : ألنه رد النواك  إىل الرجا  وإلا كان : 1)
 فلذلك دخلت الياء.

كنائنهم ا ونبال بد  عزّاً. واألنكاس مجض النك  من الســـــهام وهو أضـــــعفها. ومعىن البيت : أن العرب   .. قد انضـــــلو  55/  3( يف األغاين 2)
ة وجز الناصية أو األسر. فإن اختار جز الناصية جزوها وخلوا سبيله مث جعلوا ذلك الشعر يف كنانتهم فإذا كانوا إذا أسروا أسرياً خريوه با النخلي

 افتخروا أخرجوه وأروه مفاخرهم.
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ْره ، وأُراه َعنَى : بََسَر َوَعبََس.  قال ابُن ِسيَده : ولم يُفَّسِ

ةٍ ، قال :الِخَضاَب ، إِذا أََعْدَت عليه َمرَّ  نََكْستُ  ومن الَمجاِز :  ةً بَْعَد َمرَّ

َض يف الَيِد  ِم ُرجِّ َنحُكوسِ كالَوشح
 امل

 فاُلناً في ذِلَك األَْمِر ، أَي َرَدْدتُه فيه بَْعَد ما َخَرَج منه. نََكْستُ  وقال ابن ُشَمْيٍل :

ْذِل ، وهو مجاٌز. األَْنكاِس  من لَنِْكسٌ  وإِنَّه  : ِللرَّ

ُجُل ، كعُنَِي ، عن ْنظَ  نُِكسَ و َر.الرَّ  رائِه ، قَصَّ

 السَّْهُم في الِكنانَة : قُِلَب. نُِكسَ و

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 : نَْوٌع من السَمك َعظيٌم ِجدًّا. أَْنَكس

رِّ  النَّاُموسُ  : [نمس] ه ابُن ِسيَده ، وقال أَبو ُعبَْيٍد : هو الرُجلُ  : صاحب الّسِ ، الَمْخُصوُص  الُمطَّلُع َعلَى باِطِن أَْمِركَ  ، أَي ِسّرِ الَملك ، وَعمَّ

 بما تَْستُُره ِمن غيِره.

. صاِحُب ِسّرِ الَخْيرِ  هو أَو  ، كما أَّن الَجاُسوَس صاحُب ِسّرِ الشَّّرِ

ونو ه  (1)األَْكبََر وهو الُمراُد في َحِديِث الَمْبعَِث ، في قوِل َوَرقَةَ  النّاُموس وسلمعليههللا صلىِجْبِريلَ  أَْهُل الِكتاِب يَُسمُّ ، ألَنَّ هللا تَعَالَى َخصَّ

 ال يَطَِّلع عليِهَما غيُره. (2)بالَوْحيِ والغَْيِب الَّذي 

 الفَِطُن. الَحاِذقُ  : النّاُموسُ و

. لُهَمْن يَْلُطُف َمْدخَ  : النّاُموسُ و  في األُُموِر بِلُْطِف اْحتِيَاٍل ، قَالَهُ ، األَْصَمِعيُّ

ائِدِ  : النّاُموسُ و ْيِد ، قال أَْوُس بُن َحجٍر : قُتْرةُ الصَّ  الِّذي يَْكُمن فيها للصَّ

راً  َدمـــــــــِّ اَح مـــــــــُ بـــــــــَ ن صـــــــــــــــــــــــُ ا مـــــــــِ هـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ  فـــــــــاَلقـــــــــَ  عـــــــــَ

ه    وســـــــــــــــــــــِ نـــــــامـــــــُ فُ  لـــــــِ ائـــــــِ قـــــــَ يـــــــح ســـــــــــــــــــــَ فـــــــِ َن الصـــــــــــــــــــــ   مـــــــِ

  
 .ُمنَاِمسٌ  ، وهو إِذا َدَخلََها الّصائُِد ، نَاَمسَ  ِسيَِده : وقد يُْهَمُز ، قال : وال أَْدِري َما َوْجهُ ذلك. وقدقال ابُن 

اِجُز يَِصُف ِركاَب اإِلبِِل  الشََّركُ  : النَّاُموسُ و  : (3)ألَنَّه يَُواَرى تَْحَت األَْرِض ، قال الرَّ

  ِ بـــــــــــــ  لـــــــــــــَ ٍ  مـــــــــــــُ بـــــــــــــِ تـــــــــــــَ لـــــــــــــح نح مـــــــــــــُ َن مـــــــــــــِ ُرجـــــــــــــح  لـــــــــــــَح

يـــــــــــ َ     مـــــــــــِ نـــــــــــح وسِ  تــــــــــــَ ا  انمـــــــــــُ طـــــــــــَ مـــــــــــِّ ِ الـــــــــــقـــــــــــَ نـــــــــــَ ُ
 املـــــــــــ

  
 الَِّذي يُْنَصُب له.أَي يَْخُرْجَن ِمن بَلٍَد ُمْشتَبِِه األَْعالِم ، يََشتَبِه على َمْن يَْسلُُكه ، كما يَْشتَبِه علَى القََطا أَْمُر الشََّرِك 

اُم ، : النّاُموسُ و اِس  النَّمَّ اٍد ، وقد كالنَّمَّ  ، ِإذا نَمَّ. نََمسَ  ، َكشدَّ

سَ  َما : النَّاُموسُ و سُ  وِعبَاَرةُ الّصحاح : ما بِه تُنُّمِ ُجُل ِمن يُنَّمِ  االْحتِيَاِل. به الرَّ

يَسةُ األََسدِ  : النَّاُموسُ و  ، ُشبِّه بَمْكَمِن الّصائِِد ، وقد جاءَ  ِعّرِ

 كالنَّاُموَسِة.« ناُموِسه أََسٌد في»في َحِديِث َسْعٍد : 

بَاعِ ، قال ابُن قُتَْيبَةَ : بِِمْصرَ  َعِريَضةٌ َكأَنََّها قِْطعَةُ قَِديٍد ، تكون ، بالَكْسر : ُدَوْيبَةٌ  النَّْمسُ و ،  تَْقتُل الثَّْعبَانَ  ونََواِحيها ، وهي ِمن أَْخبَث الّسِ

ُض لَها ، تَتََضاَءُل وتَْستَِدقُّ حتَّى كأَنََّها قِْطعَةُ َحْبٍل ، فاذا اْنَطوى َعلَْيَها َزفَرْت وأَخَ يَتَِّخذُها النَّاِظُر إِذا اْشتَدَّ َخْوفُه ِمن الثَّعَابِيِن  َذْت ، ألَنَّها تَتَعَرَّ

ُل بُن  النِّْمسُ  قُتَْيبَةَ : فِي النَّاِس أَْنَماٌس وقال ابنُ : ، ويُقَال  أَْنَماسٌ  بِنَْفِسَها ، فانتَفَخِ َجوفُها فَيَتَقَطَُّع الثُّْعبَاُن. والَجْمُع : : ابُن ِعْرٍس وقال الُمفَضَّ
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افِِعيُّ أَْيضاً في الحّجِ ، فبهذا يُْجَمُع  النَّْمسَ  َسلََمةَ : هو الظَِّرباُن ، والَِّذي يَْظَهُر من َمْجُموعِ هِذه األَْقَواِل أَنَّ  أَْنواٌع ، وهكذا َذَكَره اإِلماُم الرَّ

 بايِنَِة.بيَن األَْقواِل الُمتَ 

، قال بعُض  نَِمسٌ  ، فهو ، كفَِرحَ  نَِمسَ  والغَاِليَِة ، وُكّلِ ِطيٍب أَو ُدْهٍن إِذا تَغَيَّر وفََسد فََساداً لَِزجاً. وقد بِالتَّْحريك : فَساُد السَّْمنِ  النَّْمسُ و

 األَْغفَال :

 ُمَريحرِ  لَِ ٍ ِبزُيـَيحٍت و 
مِّ  نُْمسٌ  لْلقََطا :: األَْكَدُر ، ومنه يُقَال  األَْنَمسُ و  ، ِللَْونَِها ، وقد َرَوى أَبو َسِعيٍد قوَل ُحَمْيِد بِن ثَْوٍر : ، بالضَّ

ٍة  رَاِء يف َداِويـــــــــــــــ  حـــــــــــــــح ائـــــــــــــــِم الصـــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــنـــــــــــــــَ

     ِ َواهـــــــــــِ هـــــــــــا كـــــــــــنـــــــــــَ نـــــــــــَ َحصـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــح ِ  (4)ميـــــــــــَح  الـــــــــــنـــــــــــ 

  
__________________ 

لورقة بن نوفر ا وكان قد قرأ الكتب ا  وسللللمعليههللاصللللىويف حديث املبعث أن خد ة وصـــــفت أمر النيب »( نصـــــه كما يف التهذيب : 1)
ويف رواية : إنه ليبتيه الناموس األكرب ا انظر النهاية  .«السلللللالمعليهفقا  : إن كان ما تقولا حقاً فإنه ليبتيه الناموس الذي كان أييت موســـــــــ  

 اللسان.و 
 ( يف اللسان والنهاية : اللذين.2)
 ( اللسان : يصف الركاب ا يعين اإلبر.3)
 ( يف التكملة : كتواه .4)
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.  بَضّمِ النُّوِن ، وفَسَّرها بالقََطا ، نقله الّصاَغانِيُّ

سَ  ، وقد : التَّْلبِيسُ  التَّْنِميسُ و  ، للّدابَّة. النِّْمس قُ عليه األَْمَر ، إِذا لَبََّسه ، قيل : ومنه اشتقَا نَمَّ

ً و ُمنَاَمَسةً  نَاَمَسهُ و هُ  : نَِماسا  ، يقال : ما أَْشَوقَنِي إِلى ُمنَاَسَمتَِك وُمنَاَمَستَِك ، وأَنشَد الَجْوَهِريُّ ِلْلُكَمْيِت : َسارَّ

ِذراً  ــــــــــح ن َت ومــــــــــُ َرضــــــــــــــــــــــــح ــــــــــدًا ِإنح عــــــــــَ زي ــــــــــَ غح ي ــــــــــِ ل ــــــــــح بَب ــــــــــَ  ف

ر  و     َتســـــــــــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــح
ُ
ا وامل مـــــــــَ هـــــــــِ يـــــــــح مـــــــــ  اعـــــــــَ اِمســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ ُ

 املـــــــــ

  
ْيِهَما»هكذا وقع  ُهَما ، على التَّْوحيد. ويَِزيُد : هو ابُن ظاِلِم بِن عبِد هللا وُمْنِذٌر : هو ابُن أَسَ « وَعمَّ ِد بِن عبِد على التَّثْنِيَة ، والصَّواُب : وَعمَّ

هما : هو إِسماِعيُل بُن عبِد هللا.  هللا ، وَعمُّ

 .(1)والُمْستَِسرُّ : هو خاِلُد بُن عبِد هللا. قاله الَجْوَهِريُّ 

 .النّاُموِس  : هو الّداِخُل في النَّاِمسُ  وقيل :

ً  بَْينَُهم أَْنَمسَ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و شَ  : إِْنماسا  وآَكَل ، وأَنشد : أَرَّ

ُم و  يــــــــــــــــهــــــــــــــــِ ريحٍَب فــــــــــــــــِ ُت ذا نــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  مــــــــــــــــا كــــــــــــــــُ

ِمســـــــــــــــــــــــــــــاً ال و     ـــــــــــــــح ن مح  مـــــــــــــــُ هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ رُ  بـ ـــــــــــــــِح  أَل

  

بــــــــــــــــــــــــاً  مح َدائــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــح  أُ رُِّش بـــــــــــــــــــــــــَ

رُ     غـــــــــــــــــــِ دح ُ
ِة املـــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــح  أَِدب  وُذو الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ 

  

مح و  هــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــَ دح ٌب صــــــــــــــــــــــــــــــــَ يِن رَائــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــِ

ؤٌء     رُ  (2)َرفــــــــــــُ مــــــــــــِ مح ُمســــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــُ نــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ ا بـ مــــــــــــَ  لــــــــــــِ

  
ُجُل ، انََّمسَ و وإِنََّما َوَزنَه المصنُِّف باْفتَعَل ِليُِريَنا تَشديَد النُّوِن ، ال أَنَّه ِمن باِب وهو اْنفَعَل ،  ، قال الجوهريُّ : اْستَتَرَ  ، أَي كاْفتَعَل الرَّ

ْل. وقاَل غيُره : ُجُل في الشَّيْ  انََّمسَ  االْفتِعَال ، فتأَمَّ ً و ِء ، إِذا َدَخَل فيه ،الرَّ اْنَدَمَج : اْنغَلَّ في ُستَْرةٍ ، وقال ابُن القَّطاعِ : يُقَال :  انََّمَس انَِّماسا

جَ   ِء واْستَتَر.واْنَكَرَس واْنَزبََق واْنَزقَب ، إِذا َدَخل في الشَّيْ  انََّمسَ و الرُجُل وادََّمَج واْدَرمَّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

سَ و الشَّْعُر تَْنِميساً : أََصابَهُ ُدْهٌن فتَوسََّخ. نَمَّسَ  سٌ  األَقُِط فهو نَمَّ ِرّماُح : : أَْنتََن ، قال ُمنَّمِ  الّطِ

 (3)ِثرياِن الَكرِيِص الضوائِن  ُمَنمِّ ُ 
 والَكِريُص : األَقُِط. وثِيَراٌن : َجْمُع ثَْوٍر ، وهي الِقْطعَةُ منه.

كةً : ِريُح اللَّبَِن والدََّسِم ، كالنََّسِم. النََّمسُ و  ، ُمَحرَّ

 الُحَكَماِء. نَواِميسُ  ومنه نََواِميسَ و ناُموٍس  : الَمْكُر والِخداُع ، يُقَال : فاُلٌن صاِحبُ  النّاُموسُ و

ةِ تَْلَكُع النّاَس ، قال الَجاِحُظ : تَتولَُّد في الَماِء الّراِكد. النَّاُموسُ و النَّاِمسُ و  : ُدَوْيبَّةٌ َغْبَراُء كَهْيئَِة الذَّرَّ

 اِهِب.: بَْيُت الرّ  النّاُموسُ و

 : ِوَعاُء الِعْلِم. النَّاُموسُ و

. النّاُموسُ و يَرافِيُّ رُّ ، َمثَّل به ِسيبََوْيه وفَسَّره الّسِ  : الّسِ

 ونََمْستُه : ساَرْرتُه.

رَّ  نََمْستُ و ً  الّسِ  : َكتَْمتُه. أَْنِمُسه نَْمسا

 : الَكذَّاُب. النّاُموسُ و

ً  بَْينَُهم نََمسَ و َش ، عن ابِن األَْعَرابِّي. نَْمسا  : أَرَّ



8162 

 

 : لَقَُب َجَماَعٍة. النّاِمسُ و

ّم : لَقَُب علّيِ بِن الُحَسْيِن بِن الَحَسن ، أََحِد األَْوِليَاِء الَمْشُهوِريَن ببُواَلق ، ألَنَّه  ، وأَتْبَاُعه  األَْنَماسُ  كان إِذا َمَشى تَبِعَتْهوالنُُّموِسيُّ ، بالضَّ

 ذِلك ، نَفَعنا هللا به.يُْعَرفُوَن ب

ً  ءُ الشَّيْ  ناسَ  ، وقد التََّذْبذُبُ  ، بالتَّْحِريِك : والنََّوَسانُ  ، بالفَتْحِ ، النَّْوسُ  : [نوس] ً و (4) يَنُوُس نَْوسا ياً. نََوَسانا ك وتََذْبَذَب ُمتََدلِّ  : تََحرَّ

َي بِذِلك ِمن أَْذَواِء اليََمنِ  ٍر تُبَّع الْحِميَريُّ ، وهو ذُو ُمعَاهِ  ، بالّضّم : ُزْرَعةُ بُن َحّسانٍ  نَُواٍس  ذُوو ، ونَصُّ  تَنُوسُ  ِلذُؤابٍَة كانَتْ  وُملُوِكَها ، ُسّمِ

 ، وفي غيِره : على عاتِقَْيه. َعلَى َظْهِره تَنُوَسانِ  الّصحاح : ِلذُؤابَتَْين كانَتَا

 ، معروٌف. م ، ِء الشاِعرُ الَحَسُن بُن هانِى نَُواٍس  أَبُوو

__________________ 
قوله : قاله اجلوهري ا مل أجد هذه العبارة يف الصـــحاح ا وإلا هي عبارة التكملة ا ويف التكملة : ويزيد هو يزيد »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)

 بن خالد بن عبد  .
 ا رقبت ورفبت : أصلحت. ( يف التهذيب واللسان : رقوء ابلقاف. ورقوء ابلقاف وابلفاء مبعىن مصلح2)
 وما أثبت عن الديوان ا وصدره فيه :« الكربص»( ابألصر 3)

 شاخ  فاه الدهر حىت كبنهو 
 .«انسا»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 4)
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بِيبِ  َعظيُم العَنَاقيد ُمَدْحَرُج الَحّبِ كثيُر الماِء ُحْلوٌ  ِعنٌَب أَْبيَضُ  ، بالّضّمِ : النَُّواِسيُّ و ، وقد يَْنبُت بغيِرَها. قالَه أَبو َحنِيفَة  بالسََّراةِ  يَْنبُتُ  َجيُِّد الزَّ

اِرّي ، وِإن لم يُْسَمعٍء نُِسَب ، إِالَّ أَْن يكوَن من النََّسِب إِلى نَفْ ، وقَاَل األَْزَهِريُّ : وال أَْدِري إِلَى أَيَّ َشي هللارحمه اٍر وَدوَّ  النَُّواسُ  ِسه ، كَدوَّ

 هنا.

اسُ و َجال. كَكتّاٍن : الُمْضَطِرُب الُمْستَْرِخي ، النَّوَّ  من الّرِ

اسُ وو  ُر َواحٍد.َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، روى عنه غي الصَّحابِيُّ  بن خالٍد العاِمِريُّ الِكالبِيُّ الّشاِميُّ  (1) بُن َسْمعَانَ  النَّوَّ

، قال شيخنَا : وكوُن  َجْمٌع َعِزيٌز أُْدِخَل عليِه أَلْ  ، وهو أُنَاسٌ  يكوُن من اإِلْنِس وِمن الِجّنِ ، َجْمُع إِْنِس ، أَْصلُه قد النَّاسُ  في الّصحاحِ :و

ْل. وقال الَجْوَهِريُّ : ولم يجعلُوا األلَف والاّلَم ِعَوضاً عن الَهمِزة الَمْحذُوفِة ، ألَنَّه لو كاَن كذلك  نََوسَ  ينافِيه َجْعلُه من أُنَاسٌ  أَْصِله ، فتَأَمَّ

ِض منه في قول الّشاعر :  اَلْجتََمَع مع الُمعَوَّ

عح  لــــــــــــــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــــــــــااَي يــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

  ـِإن  املــــــــــــــــــــــــــــــ
لـــــــــــــــَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ا اأُلاَنسِ َن عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــنـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ  اآمـــــــــــــــِ

  
 آِخُره :

مح  هــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــَ َدعــــــــــــــــــــح دح  فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــَ ىت  وقــــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ا    ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــن رِي ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــًا َوافـــــــــــــــــــِ ي وا مجـــــــــــــــــــَِ ـــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــان

  
بُن ُمَضَربِن نَِزاٍر ،  إِْلنَاسُ  يُْرَوى بالَوْصِل والقَْطعِ ، كما في حاِشيَِة الّصحاحِ ، وْوِجد بَخّطِ أَبِي َزَكِريّا : هو اْسُم قَْيِس َعْيالنَ  : النَّاسُ و

، كما للُمصنِّف وغيِره ،  النَّاسُ  سِر الَهْمَزةِ وسكون الالِّم وفتحِ النّوِن ، وهو َخَطأُ ، والصَّواِب :وأَُخوه إِْلياُس بُن ُمَضَر ، باليَاء ، هكذا بك

 .«أَ ن س»وفي « ق ي س»وتقدَّم البحُث فيه في 

 كغَُراٍب ، ونقَلَه في العُبَاب عن ابِن َعبّاٍد. النَُّواسُ  ومن الدُّخاِن وغيِره ، وفي التَّْهِذيِب واألََساِس : ه من السَّْقفِ  َويَتََدلَّى َما يَتَعَلَّقُ  : النَّاسُ و

ً  يَنُوُسَها اإِلبِلَ  نَاسَ و  ، كنَسَّها نَسًّا. ساقَها : نَْوسا

َكه أَنَاَسهُ و ً « ِمْن َحْلي أُذُنَيَّ  أَناسَ و»وَدالَّه ، ومنه َحِديُث أُّمِ َزْرعٍ :  : َحرَّ سَ و بأُذُنَْيَها. تَنُوسُ  أَراَدْت أَنّه َحلَّى أُذُنَْيَها قَِرَطةً وُشنُوفا بالَمَكان  نَوَّ

. تَْنِويساً : أَقامَ   ، نقلَه الّصاَغانِيُّ

سُ و ٍث : من التَّْمرِ  الُمنَّوِ . ما اْسَودَّ َطَرفُه ، كُمَحّدِ  ، نقلَه الّصاَغانِيُّ

ا يُْستَْدَرك عليه :*   وِممَّ

سَ  ع ، إِذا َهبَّت  تَنَوَّ تْه فََكثُر (2)الغُْصُن وتَنَوَّ يُح فَهزَّ  .نََوَسانُه به الرَّ

َكةٌ. نَائِسةٌ  والُخيُوطُ  يَةٌ ُمتََحّرِ  على َكْعبَْيه ، أَي ُمتََدلِّ

ُك كثيراً. النََّوَساتُ و َكةً : الذََّوائُب ، ألَنََّها تَتََحرَّ  ، محرَّ

 .(3)لُعَابُه : َساَل واْضَطرب  نَاسَ و

 العَْنَكبُوِت : نَْسُجه ، الْضِطَرابه. نَُواسُ و

 .نََواِويسُ  : َمقَاِبُر النََّصاَرى ، إِن كان َعَربِيًّا فهو فاُعوٌل منه ، والَجْمع النَّاُووسُ و

 الظَّْبيَِة : َمْوِضٌع قُْرَب َهَمَذاَن. نَاُووسُ و

 ، نقله ياقُوت. (4)َرى ِهيَت ، لَها ِذْكٌر في الفُتُوح مع أَلُوس : من قُ  النَّاُووَسةٌ و

اٍس  وُخَضْيُر بنُ  ُل. نَوَّ  ، كَكتّاٍن عن أَبي ُسَحْيلة ذكره ابُن نُْقَطةَ ، وقَال : يُتَأَمَّ

ه. النَّاِس  وابُن أَبي  : شاِعٌر ُمِجيٌد ، َعْسقاَلنِيٌّ ، َذَكَره األَميُر ولم يَُسّمِ
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 ، كُزبَْير : من قَُرى مْصَر ، بالغَْربيَّة. نَُوْيسُ و

يُْجَمعَاِن بما َمعهما من الُكفُوِر ، ، بالتَّْحريِك : قَْريَتَاِن بِمْصَر من الُمْرتَاِحيَِّة ، إِحداهما : نََوَسةُ البَْحِر ، والثانية : نََوَسةُ الغَْيِط ، وقد  نََوَسةُ و

 .(5)النََّوَسانِيُّ  ولَى ، وهي بالقُرِب من الَمْنصورة ، والنِّْسبَةُ إِليها :، وقد َدخْلُت األُ  النََّوَساتُ  فيقال :

 : قريةٌ كبيرةُ ِمن نََواِحي ُخَراَساَن. ناسُ و

 األَِخيَرةُ عن الفَّراءِ  اللَّْحَم ، كَمنَع وَسِمعَ  نََهسَ  : [نهس]

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلكسر.1)
 واملثبت عن اللسان.« هبّ »صر ( ابأل2)
 ( اللسان : سا  فاضطرب.3)
 .«مض الرمسة»وابألصر « الناووسة»( عن معجم البلدان 4)
 قوله : والنسبة إليها : نوساين ا قياس النسبة : نوسي.»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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َنانِه ونـََتَفهُ  يف نـََواِدرِه : ِم َأســــــــــــح َناِن ا ا وقير : قَـ  َأَخَذُه مبَُقد  ِم اأَلســــــــــــح ِذ مبَُقد  َبَ  عليه وَنرَتَُه. واقتصــــــــــــر اجلَوحَهري  عل  اأَلخح
َيبحيت. و ُذ َِبِميِعَها ا كما ســــــَ ُعحَجَمة : اأَلخح

ِا امل مِ  فـََنِه َ  َأَخَذ َعظحماً »يف اَ ديث : وابلشــــــِّ َأي َأَخَذه « َما َعَليحه ِمن الل حح
مَ  هنَِ َ  اَ  غريُه :ِبِفيه ا قاَلُه ابُن األَِثرِي ا وقَ  ر. هَنَساً و  هَنحساً  الل حح  : انـحَتَزعه ابلث نااَي لأَلكح

َجال الَمْنُهوسُ و  الَخِفيُف. : القَليُل اللَّْحِم من الّرِ

قُهَما أَي: « القََدَمْين َمْنُهوس»ويُْرَوى : « الَكْعبَْينِ  َمْنُهوس َكانَ »في ِصفَتِه َصلَّى هللا َعلَْيه وَسلَّم : و ، أَي لَْحُمُهَما قَليٌل ، ويُْرَوى  ُمعَرَّ

 .(1)بالّشيِن الُمْعَجمة أَيضاً 

 . نقلَه ابن َعبّاٍد.الَمنَاِهس ، يُقَاُل : أَْرٌض َكثيَرةُ  َمنَاِهسُ  ، والَجْمُع : يُْؤَكلُ و يُْؤَخذُ بالفَمِ  ُء ، أَيمنه الشَّيْ  يُْنَهسُ  كَمْقعٍَد : الَمَكانُ  ، الَمْنَهسُ و

 ، كَصبُوٍر. كالنَُّهوِس  األََسُد ، ، كَكتَّاٍن : النَّهَّاسُ و

هُ ، وقال ُرْؤبَةُ : نََهَسهُ  ءِ قاَل ابُن َخالََوْيه : األََسُد الِّذي إِذا قََدَر على الشَّي ، كِمْنبٍَر. الِمْنَهسو  ، أَي َعضَّ

  خَتَاُف اأَلَسَد الن ُهوَساَأاَل 
ثٌ  ، هكذا بالفَاِء في سائِر النَُّسخِ ، وصوابُه بالقاف كما َضبََطه الّصاَغانيُّ والَحافُظ : بُن فَْهمٍ  النَّهَّاسُ و بَْصِريٌّ ، َرَوى عن قَتاَدةَ ، وعنه  ُمَحّدِ

الِعْشرين  (3)، َرَوى عنه عبُد الَمِلك بُن ُشعَْيٍب ، مات في ُحُدود  النَّهَّاس  ِهالٍل بنِ قَْهُم بنُ  (2)وَحفيُده أَبو َرَجاٍء  يَِزيُد بُن ُزَرْيعٍ. قُلُت :

 .(4)« مهـ  ف»والمائتين ، وسيأْتي في 

َردِ  النَُّهسُ و ، وفي الّصحاح : طائرٌ  ، قال أَبو حاتٍم : كُصَردٍ  ، النَُّهسُ و  ، بالفَتْح : َضْرٌب من الطَّْيِر ، وفي التّْهِذيب : َضْرٌب من الصُّ

 ، بالَكْسِر. نِْهَسانٌ  ج ، ويَأِْوي إِلى الَمقَابِر ، ويُِديُم تَْحِريَك رأِْسه وَذنَبِه ، يَْصَطاُد العََصافِيرَ 

ً  رأَى ُشَرْحبِيَل وقد صادَ »في حديِث زيٍد بِن ثابٍت : و : طائٌر ، واألَْسَواُف :  النَُّهس قال أَبو ُعبَْيٍد : .«َواِف فأََخَذه زيٌد منه فأَْرَسلَهباألَسْ  نَُهسا

  َعلَْيه وَسلَّم.موضٌع بالمدينِة ، وإِنَّما فَعََل ذلك زيٌد ألَنّه َكِرهَ َصْيَد الَمِدينِة ، ألَنّها َحَرُم َسيِِّدنا َرُسوِل هللا َصلَّى هللا

ث ، هكذا َضبََطه الحافُِظ.  : َجدُّ نُعَْيِم بِن راشدٍ كُزبَْيرٍ  ، نَُهْيسٌ و  الُمَحّدِ

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

. نََهسَ  قَه بُمقَدَِّم أَْسنَانِه ، ذََكَره الَجْوَهِريُّ واللِّْحيَانِيُّ  اللَّْحَم : تَعَرَّ

َمْخَشِريُّ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ قوَل الراِجز : الَحيَّةُ : نََهَشتْه ، َذَكَره الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ  نََهَستْهو  والزَّ

رحِس و  وِن الضـــــــــــــــــــــــــــــــِّ حـــــــــــــــــح ِ طـــــــــــــــــَ اح رحنـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  َذاِت قـ

هــــــــــــَ ُ     نـــــــــــــح نح  تـــــــــــــَ تح مــــــــــــِ نــــــــــــَ كــــــــــــ  وح متــــــــــــََ  هنــــــــــــَح ِ لــــــــــــَ

  

 ُتِديُر َعيحناً كِشَهاِب الَقبح ِ 

 .نَُهوسٌ  (5): َعُضوٌض ، ومنه قوُل األَْعَرابِّيِ في َوْصِف النَّاقَِة : إِنََّها لعَُسوٌس َضُروٌس  نَُهوسٌ  وناقَةٌ 

 .كَمْنُهوٍس  ، كأَميٍر ، نَِهيسٌ  وُرجلٌ 

 : َخِفيُف اللَّْحِم ، قاَل األَْفَوهُ األَْوِديُّ يِصُف فََرساً : (6) نَِهسٌ  وَوِظيفٌ 

ا  اهلـــــــــــــــَِ ثـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَد أبَمـــــــــــــــح المـــــــــــــــِ غحشـــــــــــــــــــــــــــــَ  اجلـــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــٍف     اٍت يف َو ـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ رَكـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــ ح مـــــــــــــــــُ  هنـــــــــــــــــَِ

  
ئُْب. النَّهَّاسُ و  : الذِّ
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. (7)وأَْرٌض َكثِيَرةٌ الَمنَاِهِس والَمعَاِلِق ، أَي المآِكِل والَمَراِتعِ تَْعلَُق بالجثّة  َمْخَشِريُّ  نقلَه الزَّ

 بُن َخلٍَف : بَْطٌن ِمن َخثْعٍَم. ناِهسُ و

 .«لع ب د »: لَقَُب َعْبَدٍل الِعْجِلّي كان َشِريفاً في قَْوِمِه ، َذَكَره الُمَصنُِّف في  النََّهاسُ و

 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيِه.

 َعلٌَم أُِضيفَْت إِليها َشْبَرا : قريةٌ بِمْصَر ، وهللا أَْعلَم. ، بالكسر : نِْهِرٍس  ، كَمَساِجَد : َجْمعُ  نََهاِرسُ  : [نهرس]

__________________ 
 ابلسا غري معجمة ا أي قلير  مها.« العقبامنهوس »ا قا  : وروي « منهوش القدما« : »هنش»( أخرجه اهلروي يف 1)
 .«فهم»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«عدد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 والصواب ابلقاف ا انظر ما تقدم.« فهم»( كذا ابألصر 4)
 ( يف اللسان : ضروس ِشوس هنوس.5)
 ورد البيت يف اللسان شاهداً عل  رجر منهوس وهني . ( كذا ولعله و يف هني  ودليله الشاهد اآيت ا وقد6)
 ( يف األساس : يف اجلنة.7)
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األَْمَر ، إِذا  نَْهَمسَ  ، كذا َرواهُ عنه أَبُو تَُراٍب ، وهو ِمن َمْستُورٌ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والَجَماَعةُ ، وقال َشبَابَةُ : أَي (1) ُمْنَهِمسٌ  أَْمرٌ  : [نهمس]

.َستََره ، ف  النُّوُن أَصِليَّةٌ ، كذا نقَلَه الّصاَغانِيُّ

 في كالِم العرِب من غيِر وقال شيُخنَا : الّظاِهُر أَنَّ نُونَهُ زائدةٌ ، كالميم ، ِمن الَهْمِس ، فهو كُمْنَطِلٍق ، فَمْوِضعُه الهاُء. قْلت : وهو َحْدسٌ 

ْل.َدِليل ، ثم قاَل : وقول بَْعٍض : إِالّ أَن يكوَن بوزِن اس  ِم الَمْفعُوِل ، كُمَدْحَرجٍ ، والفَْرُق بينَهما ظاِهٌر ، ألَنَّ نُونَه حينئٍذ تكوُن أَصليّةً ، فتأَمَّ

وِميَّة ، بالفَتْحِ : نَْيسانُ  : [نيس] ح به ، ومن َخواّصِ ماِء َمَطِره أَنَّه إِذا ُعِجَن منه العَِجيُن اْختََمَر من غيِر ِعالجٍ ،  سابُِع األَْشُهِر الرُّ كما َصرَّ

 أَْهُل االختياراِت.

، بالفَتْح : َمْوضعٍ باليََمن. وَحفيُده عبُد هللا بُن عبِد هللا بن الُمَهالَّ ، ُوِلَد في بَلَِد  نَْيساءَ  الَخْزَرِجّي ، إلى النَّيَسائِيُّ  والُمَهالَّ بُن َسِعيِد بِن َعِلّيٍ 

ْحمِن بِن الُحَسيِن بِن أَبِي بَْكِر بِن إِبراِهيَم بِن َداُووَد النَِّزيِلّي  950األَْعلَى سنة  (2)الَوْعِليَّه ، من الشََّرف  ِث عبِد الرَّ ، َرَوى عن الفَِقيِه الُمَحّدِ

. َولَُده العاَلََّمة عبُد الَحِفيِظ ، 1063ة سن (4)، وَحدَّث في األَْهَجِر من بِالِد َكْوَكبَاَن ، توفِّي في الّشجعة  (3)الشاِمّي في الغَْرِبّيِ من َجبَِل تَْيس 

تَّةَ  يق َسِمَع األََساَس على مؤلِّفه اإِلَماِم القاسم ، بِحْصن َشَهاَرةَ ، وأَجاَزه به وبَمْرِويَّاتِه ، وأََخَذ الُكتَُب الّسِ ّدِ ِد بِن الّصِ ث ُمَحمَّ عن اإِلَمام الُمَحّدِ

ّيِ الَحنَِفّي سنة  ِث علّيِ بِن أَْحَمَد الحشبرّي ، وأَْحَمَد بِن عبِد الرحمِن بن ُمَطْيٍر الَحَكِمّي ، ، وَسمِ  1049الخاّصِ ع البَُخاِريَّ على اإِلَمام الُمَحّدِ

ة شُ  ِد بِن ُعَمر حشبر ، وأَجاَزه عامَّ بِيِدّي ، والعَالَّمِة الحافِِظ ُمَحمَّ ّي الزَّ يِق الَخاّصِ ّدِ تُوفَِّي باألَْشعَاِف ، من يُوِخه ، وعبِد الَوّهاِب بِن الّصِ

ٌد ، من الُمْعتَنِين في العْلم ، وبالُجْملَِة فهم بَْيُت ُسْؤَدٍد في اليََمِن ، أَْكثََر هللا تَعَا 1077أَْعَماِل الشجعة سنة   لَى منهم ، آِميَن.، وأَُخوه البَْدُر ُمَحمَّ

 (مض السا فصر الواو)
َكةً. كالَوَجَسانِ  ، قالَهُ اللَّْيُث ، السَّْمعِ من َصْوٍت ، أَو َغْيِره في ُع يَقَُع في القَْلِب ، أَو، كالَوْعِد : الفَزَ  الُوْجسُ  : [وجس]  ، ُمَحرَّ

ْوُت الَخِفيُّ  : الَوْجسُ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد :و ً  َدَخْلُت الَجنَّةَ فَسِمْعُت في َجانِبَِها.»الَحِديُث :  ، ومنه الصَّ  .«بِاللٌ ، فَِقيَل : هذا  َوْجسا

 واألُْخَرى تَْسَمُع ِحسَّهُ. أَو اْمَرأَتِه جاِريَتهِ  (5) أَْن يَُكوَن مع ، ُهَو : الَوْجِس  في الَحِديِث : أَنَّه نََهى عن منه أَْيضاً ما جاءَ و

، عن يَْعقُوَب ،  الدَّْهُر ، وقد تَُضمُّ الِجيمُ  ، كأَْحَمَد : األَْوَجسُ و .«الَوْجسَ  َكانُوا يَْكَرُهونَ »قد ُسئَِل عنه الَحَسُن فقاَل : و« ِحسَُّهما»األَْولَى 

 ، وقد ُرِوَي بالَوْجَهْيِن. األَْوَجِس  نقله الَجْوَهِريُّ ، والفَتُْح أَْفَصُح ، ومنه قولُهم اآلتي : ال أَْفعَلُه َسِجيسَ 

، أَي قَْطَرةٌ ،  أَْوَجسُ  ، أَي : َطعَاماً ، عن األََمِوّي ، وما فِي ِسقَائِه أَْوَجسَ  : ما ذُْقُت ِعْنَده ، يَقُولُون القَِليُل من الطَّعَام والشََّرابِ  : األَْوَجسُ و

 هكذا َذَكُروه ، ولم يَْذُكُروا الشََّراَب ، قالوا : وال يُْستَْعَمُل إِالّ في النَّْفي.

 ، وهو الَخاِطُر ، كما َسيَأْتِي. : الَهاِجسُ  الَواِجسُ و

. َعلَمٌ  ، كِمْحَراب : ِميَجاسٌ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ُهْم ِخيَفةً ) فَأَْوَجسَ  : قَْولُه تَعالَىو ، وقال أَبو إِْسَحاَق : َمْعنَاهُ  أَْي أََحسَّ وأَْضَمرَ  (7) (ِخيَفةً ) ِفي نَْفِسهِ  فَأَْوَجسَ  وكذا قَْولُه تَعالَى : (6) (ِمن ْ

 : َوقََع في نَْفِسه الَخْوُف. أَْوَجسَ  فأَْضَمَر منهم َخْوفاً ، وقاَل في َمْوِضعٍ آَخَر : معنَى

سَ و ُجُل : تََوجَّ َع إِلى الرَّ ة ، يَِصُف صائِداً : الصَّْوت الَخِفيّ  ، هو الَوْجِس  تََسمَّ مَّ  ، قال ذُو الرُّ

َوجـــــــــــ  َ ِإذا  ـــــــــــَ ا ِر  تـ هـــــــــــَ كـــــــــــِ ابـــــــــــِ نـــــــــــَ زًا مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــح

ومُ    
ُ

ِه املــــــــــــ َب أَرحٍض َأو بــــــــــــِ اَن صـــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ  َأوح كــــــــــــَ

  
 وقِيَل : إِذا أََحسَّ بِه فَسِمعَهُ ، وهو خائٌِف ، ومنه قَْولُه :

ساً فَغَدا َصِبيَحَة َصوحهِتَا   ُمَتَوجِّ
قَه قَِليالً قَِليالً. ، إِذا الطَّعَاَم والشََّرابَ  تََوجَّسَ و  تََذوَّ

 ، يُْرَوى بفَتْحِ  األَْوَجِس  ال أَْفعَلُه َسِجيسَ  ُهم :قَْولُ و
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__________________ 
َمٌ .1)  ( هكذا ضبرت يف القاموس ا وضبرت يف التكملة : أمر ُمنـُهح
 .«الشر »( عن معجم البلدان وابألصر 2)
تي  بن حدي  بن عبد   بن قام بن زيد بن وجبر تي  يعرف اآن ببين حبش ا ولي ابســـــــــــم « ني »( عن املطبوعة الكويتية وابألصـــــــــــر 3)

 جشم بن حاشد.
 ويف معجم البلدان : شجع  بوزن سكر  : موضض. 310 و 168انظر طبقات فقهاء اليمن ص « الثجة»( كذا ا ولعلها 4)
 .. ( النهاية واللسان : هو أن  امض الرجر امرأته أو جاريته5)
 .28( سورة الذارايت اآية 6)
 .67طه اآية ( سورة 7)
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ها ا َأي مِّ ِجيَ  ُعجي ِ  أََبداً  اجلِيِم وضــــــــَ ي  : ســــــــَ كِّيِت ا وَحَك  الفارِســــــــِ ا َأي ال أَفـحَعُله طُوَ   اأَلوحَج ِ  ا عن ابِن الســــــــِّ
ِر.  الد هح

ع له. وِمّما َشذَّ عن هذا التَّ قاَل الّصاَغانِيُّ : والتَّْرِكيُب يَُدّل على إِْحَساٍس بَشيْ   ، وما ذُْقُت ِعْنَدكَ  األَْوَجسُ  ْرِكيِب : ال أَْفعَلُه َسِجيسَ ٍء وتََسمُّ

 .أَْوَجسَ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : إِْضماُر الَخْوِف. الَوْجسُ 

َستو األُذُُن ، (1) أَْوَجَستِ و  : َسِمعَْت ِحّساً. تََوجَّ

 في قَْوِل أَبِي ذَُؤْيٍب : الَوّجاسُ و

وحمـــــــــــــًا مبـــــــــــــُ  ـــــــــــــَ يـــــــــــــَح لـــــــــــــه يـ ـــــــــــــِ ىّت أُت ٍة حـــــــــــــَ َدلـــــــــــــَ  حـــــــــــــح

ِد     يـــــــــــــح ر ٍة بـــــــــــــِدواِر الصـــــــــــــــــــــــــــ  اسُ ُذو مـــــــــــــِ  (2) َوجـــــــــــــّ
  

سُ  ، أَي َوّجاسٌ  قاَل ابُن ِسيَده : إِنّه ِعْنِدي على النََّسِب ، إِْذ نَْعِرُف له فِْعالً ، وقاَل السُّكَِّريُّ :  .يَتََوجَّ

ً  ءُ الشيْ  َوَجسَ  وقاَل ابُن القَّطاعِ :  ، أَي َخِفَي. َوْجسا

 ، أَي قَْطَرةُ ماٍء. أَْوَجسُ  وقاَل الّصاَغانِيُّ : ما فِي ِسقَائِهِ 

 َراُن بُن ِحّطاَن :وِميجاٌس ، كِمْحَراٍب : َمْوِضٌع باألَْهَواِز ، وكاَن بِه َوْقعَةٌ للَخَواِرجِ ، وأَِميُرُهم أَبو بِالٍل ِمْرداٌس ، قاَل ِعمْ 

ًد  و ٍض هلــــــــــــُِ ــــــــــــَ ب ــــــــــــح ت ن مــــــــــــَ وا مــــــــــــِ رَكــــــــــــُ ــــــــــــَ    مــــــــــــا تـ

اِس و     ــــــــــجــــــــــَ ي وحَم مــــــــــِ ــــــــــَ ىَن يـ ــــــــــح َوي وا ابهلــــــــــُ (3)ال َرضــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ً  ، كَوَعدَ  ُء ،َعلَيَّ الشَّيْ  َوَدسَ  : [ودس]  تَْوِديساً ، عن ابن فَاِرس. كَودَّسَ  ، نقلَه الَجْوَهِرّي ، َخِفيَ  : َوْدسا

 بِه ، أَي أَْيَن َخبَأْتَه. َوَدْستَ  أَْينَ يُقَال : و به : َخبَأَه ، َوَدسَ و

 َذَهَب. ، أَْي أَْينَ  َوَدسَ  وما أَْدِري أَْينَ 

ً  األَْرضُ  َوَدَستو  وكثَُر َحتَّى تَغَطَّْت به. َظَهَر نَْبتَُها : َوْدسا

ً  بن ُدَرْيد ، كما في النَّهاية والّصحاح ،نَبَاتَُها ، إِنََّما ذلك في أَّول إِْنبَاتِها ، عن ا لَْم يَْكثُرْ  ، إَِذا َوَدَست قِيل :و  ، قاله كَودََّست تَْوِديسا

. قال : وهي أَْرضٌ  َل ما يَْظَهُر نَباتَُها ، ُمَودََّسة األَْصَمِعيُّ  .َمْوُدوَسةٌ  واألَْرضُ  ، وهو الِّذي َغطَّى َوْجهَ األَْرِض ، َواِدسٌ  والنَْبتُ  : أَوَّ

 بَكاَلٍم : َطَرَحه ولم يَْستَْكِمْله. ؟إِليه َوَدسَ  : (4)قال ابُن ُدَرْيد و

ي لألَْرِض ، ويَُدّل ِلذِلَك َحِديُث  النَّبَاُت الجافُّ  ، كأَِميٍر : الَوِديسُ و ، هكذا بالجيم في سائر النَُّسخِ ، ويَِصّح بالَحاِء الُمْهَملة ، ومعناه الُمغَّطِ

 .«الَوِديسَ  وأَْيبََست»ُخَزْيَمةَ ، وَذَكَر السَّنَةَ ، فقال 

 من النَّبَاِت. (5) الَواِدِس  : رْعيُ  التَّْوِديسُ  ، عن اللَّْيِث. وقالوا : ْجهَ األَْرِض كِكتَاٍب : وهو ما َغطَّى وَ  من النَّبَاِت ، الِوَداِس  : َرْعيُ  التََّودُّسُ و

ا تَتََشعّْب  بمعنًى َواِحٍد ، وهو : ما أَْخرَجت األَْرُض من النَّبَاتِ  الِوَداسَ و ، الَواِدسَ و ، الَوِديسَ و ، الَودسَ  وَظَهَر من مجموع َكالِمهم أَنَّ  ولَمَّ

ي َوْجهَ األَْرِض. ُد ، إِالّ أَنّه فِي ذِلَك َكثِيٌر ُمْلتَفٌّ ُشعَبُه بَعْ   ، يُغَّطِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 بَمْعنَى : أَْنبَتَْت ما َغطَّى َوْجَهها ، قالَه أَبُو ُعبَْيٍد. أَْوَدَستو األَْرُض ، تََودََّست

َسةٌ  : َوِدَسةٌ  وأَرضٌ   على النََّسب. ، ليس على الِفْعِل ، ولِكنْ  ُمتوّدِ
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 .ُمَوّدِسٌ  وُدَخانٌ 

ً  األَرضُ  َوِدَستو  ، نقله ابُن القَّطاع. َوَدَست ، كفَِرح ، لغةٌ في َوَدسا

 األَرُض : َوَضعَت الماِشيَةُ ُرُؤَسها تَْرَعى النَّْبَت. أَْوَدَست الماِشيَةُ : َرَعْت ، وقال ابُن ِزيَاٍد : أَْوَدَستو

قِيُق من العََسل. الَوِديسُ و  : الرَّ

ا ، عن ابِن فاِرس ، وكذا : م َودسَ  به تَْوِديساً : لغة في َودَّْستُ  ، أَي َعْيٌب. وإِنّي َوَدسٌ  : العَْيُب ، يُقَاُل : إِنَّما يأُْخذُ السُّْلَطاُن مْن به الَوَدسُ و

 ، أَْي أَْيَن َذَهَب ، بالتشديد أَيضاً. َودَّسَ  أَْدِري أَْينَ 

، في نََواِحي الَجنُوِب من بالِد البَْربَِر ، على ُشْعبٍَة من النِّيِل ، بْينََها وبَْيَن ُكوُكو من  َوْرتَنِيُس ، كَخْنَدِريٍس : د ، بنَواِحي أَْفِريِقيَّةَ  : [تنيس]

ةٌ من صْنَهاَجةَ ، بْعُضُهم ُمْسلمون ، وبعُضهم ُكفّار ، وأَكثُرهمَعْشُر َمر (6)السُّوداِن   اِحَل ، ومنها أُمَّ

__________________ 
 .«ووجست»( عن اللسان وابألصر 1)
 ادة دور :ويف م« له يوماً »بد  « هلا رام»قوله : حىت اخل هكذا يف اللســــــان هنا وأنشــــــده فيه يف مادة ح د  : »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 2)
 وانظر هامش اللسان.« مبحدلة»بد  : « مبرقبة»
 ( عجزه ابألصر :3)

 ال رض ابهلويىن ذات ميجاسو 
 .158وما أثبت عن شعر اخلوارج ص 

 .267/  2( اجلمهرة 4)
 حتريف ا وما أثبت يواف  اللسان.« الوداس»( يف املطبوعة الكويتية : 5)
 عن معجم البلدان. واملثبت« وبا كولون ولوذان»( ابألصر : 6)
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 ا وقا  : ِإنّه ِحصحٌن ببالد الر وِم ا وِقيَر : هو من َحرّاَن. (1)َ ٌَج ا نَقَله ايُقوت ا وذََكره الّصاَغاينّ يف ال جِي َ حيت بـَعحَدها 
 فَِراٍس :قلُت : وقيَل : من ُسَمْيَساَط ، كانت به َوْقعَةٌ لَسْيِف الدَّْولَِة بن َحْمَداَن ، قال أَبو 

ه و  ولــــــــــــَ يـــــــــــــُ يـــــــــــــَ  خـــــــــــــُ نـــــــــــــِ ن َورحتـــــــــــــَ َب ِحصــــــــــــــــــــــــــح  َأوحطـــــــــــــَ

رُ و     َم حـــــــــافـــــــــِ جـــــــــح رَِع الـــــــــنـــــــــ  قـــــــــح ـــــــــَ هـــــــــا مل يـ لـــــــــَ بـــــــــح ـــــــــَ  مـــــــــن قـ

  
 فهذا ُمْستَْدَرٌك علَى الُمَصنِّف ، َرِحَمه هللا تَعَالَى. آمين.

ْمِسمِ  الَوْرسُ  : [ورس] لَْيَس إِالّ  ، يُْصبَُغ به ، فإِذا َجفَّ عند إِْدراِكه تفَتَّقَت َخَرائُِطه فيُْنفَُض منه ، قاله أَبو َحنِيفةَ ، َرِحَمه هللا ، : نَبَاٌت ، كالّسِ

ّىٍ ، الَوْرسُ  ، تُتََّخذُ منه الغُْمَرةُ ِلْلَوْجِه ، َكَذا في الّصحاح ، وقال أَبو َحنِيفَةَ : باليََمنِ  ، ونَصُّ أَبِي َحنِيفَةَ ، َرِحَمه  فَيَْبقَى ةً سن يُْزَرعُ  ليس بَبّرِ

ِس  نَافٌِع للَكلَِف ِطالًء ، وللبََهِق ُشْرباً ، ولُْبُس الثَّْوبِ  ، أَي يُِقيُم في األَْرِض وال يَتَعَطَُّل ، (2) ِعْشِريَن َسنَةً  هللا ، فيَْجِلسُ  ،  ُمقَّوٍ َعلَى الباهِ  الُمَورَّ

 َعن تَْجِربٍَة.

ثَه ،َشيْ  ْرسُ الوَ  وقيل : تَاِء ، إِذا أَصاَب الثَّْوَب لَوَّ ْيِف وأَّوِل الّشِ ْمِث بين آِخِر الصَّ وقد يكوُن للعَْرَعِر  ٌء أَْصفَُر مثُل اللَّْطخِ ، يَْخُرج على الّرِ

ْمِث وغيِرهما من األَْشَجاِر ، ال ِسيَّما بالَحبََشةِ  يّة والتَّْفِريحِ. وأَّما العَْرَعُر فيُوَجد بين ِلَحائِه  ، لِكنَّه ُدوَن األَّولِ  *والّرِ ة والخاّصِ في القُوَّ

ِميِم إِذا َجفَّ ، فإِذا فُِرَك اْنفََرَك ، وال َخْيَر فيه ، ولِكْن يُغَشُّ به ْيف واْنتََهى ُمْنتََهاهُ اْصفَرَّ الَوْرسُ  والصَّ ْمُث فإِذا كان آِخَر الصَّ . وأَّما الّرِ

 َشديدةً حتَّى يَْصفَرَّ ما اَلبََسهُ ، ويُغَشُّ به أَْيضاً ، قالَهُ أَبو َحنِيفَةَ ، َرِحَمهُ هللا.ُصْفَرةً 

ً و َسه تَْوِريسا  : َصبَغَه بِه. َورَّ

َسةٌ  ، أَي َوْرِسيَّة ، هكَذا في النُّسخ ، وِمثْلُه في الصَّحاح ، وفي بعض النَُّسخ : ِمْلَحفَةٌ َوِريَسةٌ و الحديث  ، ومنه بالَوْرِس  غَت: ُصبِ  ُمَورَّ

 معروفَة ، وأَنَشَد َشِمٌر : َغِزيَرة ، م كانَت (3)، وفي التكملة : ُعنَْيز  : اسُم َعْنزٍ  َوْرسُ و «.َوْرِسيَّةٌ  وَعلَْيِه ِمْلَحفَةٌ »

 (4)ذاَت اجلُدِّ وا َِفير  َورحسُ اَي 
يُّ  الَوْرِس  أَبِي إِْبَراِهيَم بنِ  إِسحاُق بنُ و  ، َرَوى عن ُمَحّمِد بِن أَبي السَِّرّي ، وعنه الطَّبَراِنّي. ُمَحّدثٌ  : ، الغَّزِ

 ، أَْو َما َكاَن أَْحَمَر إِلى ُصْفَرةٍ. : َضْرٌب من الَحَمام ، إِلى ُحْمَرةٍ وُصْفَرةٍ  الَوْرِسيُّ و

 َوْرِسيُّ  أَنّه اْستَْسقَى فأُْخِرَج إِلَْيِه قََدحٌ »الُحَسْيِن ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، حديُث  ، ومنه من أَْجَوِد أَْقَداحِ النَُّضارِ  : الَوْرِسيُّ  قال اللَّْيث :و

 ، وهو الَمْعُمول من َخَشِب النَُّضاِر األَْصفَر ، فُشبِّه به لُصْفَرتِه.« ُمفَضَّضٌ 

ْخَرةُ في الماِء ، كوِجَل : َرِكبَها الطُّ  َوِرَست : (5)قال ابُن ُدَرْيد و  ء القَْيِس :، وأَنشد الْمِرى ْحلُُب َحتَّى تَْخَضارَّ وتَْمالسَّ الصَّ

ا و  اَلٍب كــــــــــَبهنــــــــــ َ مٍّ صــــــــــــــــــــــــِ و عــــــــــلــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــُ طــــــــــُ  لــــــــــَح

ٍر     يــــــــــح اَرٌة غــــــــــَ جــــــــــَ اتٌ حــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــَ بِ  َوارِس لــــــــــُ حــــــــــح  بــــــــــطــــــــــُ

  
ْمُث ، وهو أَْوَرسَ وَ   ، وقد جاَء في ِشْعِر ابن َهْرَمةَ : قليٌل ِجّداً  ُموِرسٌ و ، َواِرسٌ  الرَّ

ا و  ٍ  كـــــــــــــَبلـــــــــــــ َ مـــــــــــــح تح حبـــــــــــــَ بـــــــــــــَ وِرسٍ ُخضـــــــــــــــــــــــــــِ   مـــــــــــــُ
رِ     ُروِن َأاَييــــــــــــــــــِ نح ِذي قـــــــــــــــــــُ ا مــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــَ  آاَبطــــــــــــــــــُ

  
واةِ الثِّقَاِت ، وهذا َغْيُر َمْعُروٍف ، ه : فُهوَ  وإِن كاَن الِقيَاَس ، وَوِهَم الَجْوَهِريُّ  َكَذا َزَعَمهُ بعُض الرُّ ، وُهَو  ُموِرس ، وال تَقُل َواِرسٌ  ، ونَصُّ

ٍء ، وهو ، فكأَّن الَوَهَم إِنكاُره ُمْوِرساً ، والِقيَاُس يَْقتَِضيه ، وأَنَّه ال يُقَاُل مثْل هذا في َشيْ  ُموِرسٌ  من النّواِدِر ، وفي بعِض نَُسِخه : وال يُقَال

ْفِر.فصاَر َعلَْيِه ِمثُْل الُماَل  بَْعَد اإِلْدَراكِ  اْصفَرَّ َوَرقُه ُمَخاِلٌف للِقياس :  ِء الصُّ

ينََوِرّي  َواِرسٌ  الَمَكاُن ، فهو أَْوَرسَ  وَكذا ْمُث ، فهو حانٌِط وُمْحِنٌط : اْبيَضَّ ، قال الّدِ  أَنّه ذو بَواِرٍس  كأَنَّ الُمَرادَ : وقال شِمٌر : يُقَال :أَْحنََط الّرِ

 ، كتَاِمٍر في ِذي التَّْمِر. َوْرٍس 

، ولَْم يُْعَرف غيُرهما ، وُروي ذِلَك عن الثِّقَِة. وقَاَل  أَْوَرقَ  ، إِذا َواِرسٌ  فهو الّشَجرُ  أَْوَرسَ و أَْبقََل الَمْوِضُع ، فهو باقٌِل ،وقال األَْصَمِعّي : 

عََل ، هَكَذا تََكلََّمت به العرُب ، كما في أَبو ُعبَْيَدةَ : بَلٌَد عاِشٌب ال يقولون إِالّ أَْعَشَب ، فيقولوَن في النْعِت على فَاِعٍل ، وفي الِفْعِل علَى أَفْ 

 العُباب.
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 * ومّما يُْستَْدَرك عليه.

ً  النَّْبتُ  َوَرسَ   : اْخَضرَّ ، حكاه أَبو َحنِيفَةَ ، رحمهُ هللا تعالَى ، عن أَبي َعْمرٍو ، وأَنشد : ُوُرسا

 من الن ِخيِر قد َذِفرح  َواِرسٍ يف 
__________________ 

 .«ورس»ملة يف مادة ( وردت يف التك1)
 ( يف اللسان : عشر سنا.2)
 .«َوَرسٌ »بعدها يف القاموس :  (*)
 ( يف التكملة املطبوع : عنز ا كاألصر.3)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« اجلدد ا فير»( ابألصر 4)
 .339/  2( اجلمهرة 5)
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 .هللارحمهَذفَِر ، أَي َكثُر ، قال ابُن ِسيَدة : لْم أَْسَمْعه إِالّ هاهنا ، قال : وال فَسَّره َغيُر أَبِي َحنِيفَة ، 

 ، نقله ابُن القَّطاع. أَْوَرسَ  الشََّجُر : أَْوَرَق ، لغةٌ في َوِرسَ و

 .بالَوْرِس  َمْصبُوغ : َوِريسٌ و ، ُموِرسٌ و ، َواِرسٌ و ، كَكتٍِف ، َوِرسٌ  وثَْوبٌ 

ْفَرة ، بالَغُوا فيه ، كما قالوا : أَْصفَُر فاقٌع. َواِرسٌ  وأَْصفَرُ   ، أَّي َشِديُد الصُّ

 الُحْمَرةِ ، أَي َشِديُدَها ، وهِذِه عن الّصاَغانِّي. َواِرسُ  (1)وَجَمٌل 

 ، قال عبُد هللا بُن ُسلَْيم : َوْرٍس  : ذُو َوِريسٌ  ورْمسٌ 

اٍت رَ  رحتـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ٍة يف مـــــــــــــــُ رِيـــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ تح صـــــــــــــــــــــــــــــَ  و حـــــــــــــــَ

ريحَ     رحَن غـــــــــــَ طـــــــــــُ فـــــــــــح ـــــــــــَ ٍح يـ َواصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــن ـــــــــــ ِ ب  (2) َورِي
  

 ، نَقَلَه الّصاَغانّي ، وكأَّن الواَو ُمْنقَلبةُ عن الَهمزة ، وقد تَقَّدم عن ابن األَْعَرابِّي أَّن األَِسيَس ، كأَِميٍر ، هو الَوسُّ : الِعَوضُ  : [وسس]

ْضنِي ، ِمن األَْوِس وهو التَّْعِويُض ، فراِجْعه.« َرّبِ أُْسنِي ِلَما أَْمَضْيت»الَحِديُث  الِعَوُض ، وكذلكَ   ، أَْي َعّوِ

ر قولُه تعالَى :  الشَّْيَطان : اْسمُ  الَوْسَواسُ و هو ، و الَوْسواِس  وقِيَل : أَراَد ذا (3) (اخْلَّناسِ ) اْلَوْسواِس  (ِمْن َشرِّ )، َكذا في الّصحاح ، وفُّسِ

وقِيَل في التَّْفِسير ، إِنَّ له َرأْساً كَرأِْس الَحيَِّة يَْجثُِم على القَْلِب ، فإِذا َذَكَر العَْبُد هللا َخنََس  (4) (يف ُصُدوِر الّناسِ ) يَُوْسِوسُ  (الَِّذي)الشَّْيَطاُن 

 .يَُوْسِوسُ  ، وإِذا تََرَك ِذْكَر هللِا َرَجَع إِلى القَْلبِ 

ّمة : ْمُس الصائِد والِكالبِ هَ  : الَوْسواسُ و ْوُت الَخِفّي ، قال ذُو الرُّ  ، وُهَو الصَّ

رُه  هــــــــــــــــِ زُه ََثحٌد وُيســــــــــــــــــــــــــــــح ئــــــــــــــــِ اَت ُيشــــــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــبــــــــــــــــَ

ـــــــــــِح و     ـــــــــــرِّي َذّ ُب ال ـــــــــــَ َواسُ ت ـــــــــــَوســـــــــــــــــــــــــح بُ  ال  واهِلضـــــــــــــــــــــــــَ

  
يَ و َهْمَس الصائِِد وَكالَمه الَخِفّي ، بالَوْسَواِس  يعني ً  والقََصب (5) َصْوت الَحْليِ  من ذِلَك ُسّمِ  ، وهو َمَجاٌز ، قاَل األَْعَشى : َوْسَواسا

ِي  لـــح ُض لـــلـــحـــَ مـــَ َواســـــــــــــــــــــاً َتســـــــــــــــــح تح  َوســـــــــــــــــح َرفـــــــَ  ِإذا انحصـــــــــــــــــَ

رُ     رٌِ  َزجـــــــــِ عـــــــــاَن بـــــــــرِيـــــــــٍح ِعشـــــــــــــــــــــــح تـــــــــَ  كـــــــــمـــــــــا اســـــــــــــــــــــــح

  
 الشَّْيَطاِن بما ال نَْفَع فيه وال َخْيَر ، يثُ َحدِ و واألَْفَكاُر ، َحِديُث النَّْفِس  ، هي :الَوْسَوَسة الَحْمُد هلل الَِّذي َردَّ َكْيَده إِلى»في الحديث : و

ْلزاِل. واالْسُم بالفَتْحِ  َمْصدٌر ، بالَكْسرِ  ُهوَ  ، قال الفَّراُء : كالِوْسَواِس  لزال والزَّ  ، مثل الّزِ

يريُد إِلَْيِهَما ، قال الَجْوَهِرّي : ولِكّن  (6) (َما الشَّْيطانُ هلَُ ) فََوْسَوسَ  وفيه : َحدَّثاهُ ، وقولُه تَعالَى : لَهُ وإِلَْيهِ  الشَّْيَطاُن والنَّْفسُ  َوْسَوسَ  قدو

َها للِفْعِل.  العرَب تُوِصُل بهذه الُحُروف ُكلِّ

َمْخَشِرّي  َواٍد بالقَبَِليَّةِ  ، كَجْعفٍَر : َوْسَوسٌ و  .(7)، نقلَهَ الزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه.

يِن ، كما سيَأْتِي. الَوْسَوَسةُ  َخِليفَةَ يقوُل :قال أَبُو تَُراٍب : َسِمْعُت  به ، بالّضّمِ : اْختَلََط  ُوْسِوسَ و : الَكالُم الَخِفيُّ فِي اْختِالٍط ، ويُْرَوى بالّشِ

 َكاَلُمه وُدِهَش.

 .ُمَوْسَوس وال يُقَال ، قال ابُن األَْعَرابِّي : الَوَساِوسُ  : الِذي تَْعتَِريهِ  الُمَوْسِوسُ و

يّاَد : َوسَ َوسْ و  ، إِذا تََكلَم بَكالٍم لم يُبَيّْنه ، قال ُرْؤيَةُ يَصف الصَّ

َوسَ  ُعو خُمحِلصاً َرب  الَفَل ح  َوسح  (8)َيدح
 : َكلََّمه َكاَلماً َخِفيّاً. َوْسَوَسهو
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 ، بالفَتْح ، َمْوِضٌع ، أَو َجبٌَل ، نقله الصاَغانّي ، َرِحَمه هللا تَعالَى. َوْسَواسٌ و

 وغْيِره. ، قاله األَْصَمِعيُّ ، وَكذِلك الَوْطُث ، والَوْهُس ، وقال أَبُو الغَْوِث : هو بالُخفِّ  ، كالَوْعِد : الّضْرُب الّشِديُد بالُخفِّ  الَوْطسُ  : [وطس]

__________________ 
 ( يف التكملة : وجبٌر.1)
 ( عجزه ابألصر :2)

 «نواضح يفطرن غري درس»
 املطبوعة الكويتية ا وانظر ما ورد حباشيتها.وما أثبت عن 

 .4( سورة الناس اآية 3)
 .5( سورة الناس اآية 4)
 .«يف نسخة املو ا بعد قوله : ا لي ا وَجَبرٌ »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .20( سورة األعراف اآية 6)
 ( كذا ا ومل يرد يف األساس ا وهي عبارة التكملة.7)
 .«يقو  : ملا أح  ابلصيد وأراد رميه وسوس نفسه ابلدعاء حذر اخليبة كذا يف اللسان»بوعة املصرية : ( هبامش املط8)
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كاُب اليَْرَمَع ، إِذا َكَسَرتْه ، وقاَل َعْنتََرةُ : الَكْسرُ و : الدَّقُّ  الَوْطسُ و  ، يُقَال : َوَطَسِت الّرِ

و ارٌَة  َر  مـــــــــــــــــــَ ب  الســــــــــــــــــــــــــــــــ  اَرٌة غـــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــّ  خـــــــــــــــــــَ

طــــــــــِ ُ     ِم اإلِ  تــــــــــَ يــــــــــثــــــــــَ فٍّ مــــــــــِ ِض خــــــــــُ اَم بــــــــــَوقــــــــــح (1)كــــــــــَ
 

  
 في َوْطأَِة الَخْيِل ، ثّم استُْعِمَل في اإِلبِِل َكَما ُهنَا. الَوْطِس  بَِذاِت ُخّفٍ ، أَي تَْكِسُر ما تََطُؤه ، وأَْصلُ »ويُْرَوى : 

ِريُر ، وقيل : هو تَنُّوٌر من َحِديد ، وقِيَل : هو شيْ  : التَّنُّورُ  الَوِطيسُ و  ٌء يُتَخذُ ِمثَْل التَّنُّور يُْختَبَُز فيه.، قالَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنكَره أَبو َسِعيٍد الضَّ

َرةٌ ، فإِذا َحِميَْت لم يُْمِكْن أََحداً الَوْطُء عليهَ  الَوِطيسُ  وقال األْصَمِعّي :  ا.: ِحجاَرةٌ ُمَدوَّ

اللَّْحُم  يُْحتَفَُر في األَْرِض ويَُصغَُّر َرأُْسهُ ويُْخَرُق فيه َخْرٌق للدُّخاِن ثُّم يُوقَُد فيه َحتَّى يَْحَمى ، ثُمَّ يُوَضُع فيه الَوِطيسُ  وقال َزْيُد بن َكثَْوةَ :

 َعن األَْخفَِش نَْحُوه.لم يَْحتَِرْق ، وُرِوَي  (2) [غابٍ ]ويَُسدُّ ، ثُمَّ يُْؤتَى من الغَِد واللَّْحُم 

يُْرَوى ، وهي َكِلَمةٌ لْم تُْسَمع إِالّ منه ، وهو من فَِصيحِ الَكالِم ، و« الَوِطيسُ  اآلَن َحِميَ »في ُحنَْين  وسلمعليههللاصلىقوُل النّبِّي  من الَمَجازِ و

َم هللا تَعَالَى َوْجَههأَنّه قالَه ِحيَن ُرفِعَْت له يَْوم ُمْؤتَةَ ، فَرأى ُمْعتََرَك القَْومِ  وَجدَّْت ،  أَي اْشتَدِت الَحْربُ  : . ونََسبَه أَبو َسِعيٍد إِلى َعِلّيٍ كرَّ

َراُب ، َعبَّر به عن اْشتِبَاِك الَحْرِب ، وقِيَاِمَها على ساٍق ، وقال األَْصَمِعّي :  يُْضَرب َمثاَلً ِلألَْمِر إَِذا اْشتَدَّ. َوَحِمَي الّضِ

. بَِهاٍء : ِشدَّةُ األَْمرِ  ، الَوِطيَسةُ و  نقله الصاغانِيُّ

 ، قال بِّشُر بُن أَبِي َخاِزٍم : : َواٍد بِدياِر َهَواِزنَ  أَْوَطاسٌ و

ٌة  رحقـــــــــــَ ِة فـــــــــــِ امـــــــــــَ مـــــــــــَ ُم فـــــــــــبـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــَ اهـــــــــــُ نـــــــــــَ عـــــــــــح طـــــــــــَ  قـــــــــــَ

َر  و     اسُأخـــــــــــــح ا أبَوحطـــــــــــــَ هـــــــــــــَ يـــــــــــــبـــــــــــــُ لـــــــــــــِ ر  كـــــــــــــَ هـــــــــــــِ  يـــــــــــــَ

  
 علَْيَها ويَْعُدو. يَِطسُ  ، كَكتّاٍن : الّراِعي ، الَوّطاسُ و

، نَقَلَه الّزَمْخَشِريُّ  تاَلَطمَ  ، إِذا الَمْوجُ  تََواَطسَ  من الَمَجازِ و ، نَقَلَه الصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاد. (3) تََواَطُحوا ، أَي َعلَيَّ  تََواَطُسوا يُقَال :و

.  والّصاَغانِيُّ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه.

 بَحَوافِرَها. تَِطُسَها ّن الَخْيلَ : الَمْعَركة ، ألَ  الَوِطيسُ 

 َء ، أَْي أَْحِم الِحَجارةَ ، وَضْعَها عليه.الشَّيْ  ِطِس  األَْرَض : َهَزْمُت فِيَها ، ويُقَال : َوَطْستُ و

 أَْوِطَسةٌ  : الَوِطيِس  يس ذِلَك بقَوّي ، وَجْمعُ الناَس ويَُدقُُّهم ويَْقتُلُهم ، قال ابُن ِسيَده : ول يَِطسُ  : الباَلُء الِذي الَوِطيسُ  وقال ابُن األَْعراِبّي :

 .ُوُطسٌ و

 ، بالتْشِديد : َوِزيُر صاِحِب فاَس بالَمْغِرِب. الَوّطاِسيّ  وُمَحّمُد بُن علّي بِن يُوُسَف بِن َزبّان

 ، الَِّتي يُْضَرُب بها ، قال ابُن ُمْقبِل : ـ كالَوْعد ـ : َشَجٌر تُْعَمُل منه البََرابُِط واألَْعَوادُ  الَوْعسُ  : [وعس]

ا  هــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــ  زٌَع َدفـ ــــــــــــــــــــــــح ن ٌة مــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــ  اِوي  َرهــــــــــــــــــــــــَ

وِد     ُض يف عـــــــــــــــــــُ َرجـــــــــــــــــــِّ َرنح  َوعـــــــــــــــــــح ٍ تــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــــَ

  
 األََشُر ، بالّشين ، وهو َغلَط. ، نقلَهُ الّصاَغانِّي ، وفي بعِض النَُّسِخ : األَثَرُ  : الَوْعسُ و

 كاْلَمْدُعوس. الَمْوُعوسو على األَْرِض ، عن ابِن َعبّاد ، الَوْطء : ِشدَّةُ  الَوْعسُ و

ْمُل السَّْهلُ  : الَوْعسُ  قال ابُن ُدَرْيد :و ْمُل تَِغيُب فيه األَرُجُل. وفي العَْيِن : تَُسوُخ فيه القََوائُِم ،  يَْصعُُب فيه الَمْشيُ  اللّيِّنُ  الرَّ ، وقيل : هو الرَّ

 .الَوْعَساءِ و ، األَْوَعِس و كالَوْعَسِة ،

ْمِل. الَوْعسَ  ، أَي َرِكبَه الرُجُل : أَْوَعسَ و  من الرَّ

 ةٌ تُْنبُِت أَْحَراَر البُقُوِل.: َرابِيَةٌ من َرْمل لَيِّنَ  الَوْعَساءُ  قِيل :و
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ْمِل ، َوْعَساءُ  وقيل :  : ما اْنَدكَّ منه وَسُهَل. أَْوَعُسهو الرَّ

ّمة : بَْيَن الثَّْعلَبِيَِّة والُخَزْيِميَّةِ  َمعُروفٌ  َمْوِضُع م : الَوْعَساءُ و  ، على َجادَّةِ الحاّجِ ، وهي َشقَائُِق َرْمٍل ُمتَِّصلةٌ ، وقال ذو الرُّ

َة هـــــــــَ  ـــــــــَ ي ـــــــــح ب ا  ـــــــــَ ـــــــــَ اءِ ي ـــــــــَوعحســـــــــــــــــــــــَ ٍر  ال اَلحـــــــــِ َ حـــــــــُ اح ـــــــــَ  ب

ِت أَمح أُم  ســــــــــــــــــــــــــــاملِِ و     اآ أَنــــــــــــــح قــــــــــــــَ َ الــــــــــــــنــــــــــــــ  اح  بــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( قوله : موارة : سريعة دوران اليدين والرجلا ا وقوله : ذات خف ميثم أي تكسر ما تطؤه ا يقا  : ومثه يثمه إذا كسره.1)
 والغاب : اللحم البائت.( زايدة عن التهذيب ا 2)
 ( يقا  تواطحوا أي تداولوا الشر بينهم أو تقاتلوا.3)
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 األَِخيَرةُ َجْم الَجْمعِ. أََواِعسُ و ، بالّضم ُوْعسٌ و أَْوُعسٌ  وأَْمِكنَةٌ  : َسْهٌل لَيِّنٌ  أَْوَعسُ  َمَكانٌ و

 قال : الَوْعَساءِ  : أَْعَظُم من األَْوَعسُ  وقِيَل :

َريح  َ َ هح َن ِدعحصاً َباح  أَوحَعَساأُلِبسح
ْمِل. األََواِعسُ  وقِيل :  : ما تَنَكََّب عن الِغلَِظ ، وهو اللَّيُِّن عن الرَّ

ْمِل ، ما ، كِمْحَراب : الِميعَاسُ و  تَنَكََّب عن الِغلَِظ.و َسُهَل من الرَّ

 ْمرو.قاله أَبو عَ  لم تُوَطأْ  الَّتي األَْرضُ  : الِميعَاسُ  قيل :و

ْمُل اللَّيِّنُ  قيل : هوو  ، قاله اللّْيُث. كالَوْعِس  تَِغيُب فيه األَْرُجُل ، الرَّ

 ، وأَْنَشَد : الطَِّريقُ  : الِميعاسُ  قال ابُن بُُزْرج :و

نَ  اســــــــــــــــــــــــــــاً  َواَعســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــعــــــــــــــَ ي ورَاِت  مــــــــــــــِ هــــــــــــــُ  ومجــــــــــــــُح

رِّضــــــــــــــــــــــــــــاتِ     عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــِب مــــــــــــــُ ي ــــــــــــــِ ث ــــــــــــــكــــــــــــــَ  مــــــــــــــن ال

  
 فإِّن ِمن َشأِْن الطَِّريِق أَْن يكوَن َمْوُطوءاً. كأَنه ِضدٌّ 

 قال َجِريٌر : : ع الَمَواِعيِس  َذاتُ و

َة مــــــــــــن ذاِت  لــــــــــــَ َدمــــــــــــح يِّ اهلــــــــــــِ يــــــــــــ ِ حــــــــــــَ َواعــــــــــــِ
َ

  املــــــــــــ
وسِ     بحنــــــــــُ ريحَ مــــــــــَ رًا غــــــــــَ فــــــــــح َح قـــــــــــَ بــــــــــَ و َأصــــــــــــــــــــــــح نــــــــــح  فــــــــــا ــــــــــِ

  
 في َمّدِ أَعناٍق وَسعَِة ُخطاً في ُسْرَعٍة. : َضْرٌب من َسْيِر اإِلبِلِ  الُمَواَعَسةُ و

ُ  : الُمَواَعَسةُ  قيل :و  ، وهو ِشّدةُ َوْطئَِها على األَْرِض. الَوْعِس  ُمَواَطأَة

 إِالّ لَْيالً. الُمَواَعَسة أَو ال تَكونُ  ، وهو الُمَواَضَخة ، الُمبَاراةُ في السْيرِ  : الُمَواَعَسةُ و

 يُْستَْدَرُك عليه :* وِمّما 

 كالَوْعِس ، وأَنشد ابُن األَعَرابِّي : الَمْوِعسُ 

ي  عـــــــــــــِ رحتـــــــــــــَ ـــــــــــــَ وحعـــــــــــــِ َ ال تـ َ
ا  املـــــــــــــ َداهبـــــــــــــَِ  مـــــــــــــن عـــــــــــــَ

او     اهبــــــــــــــَِ ــــــــــــــَ ن َب مــــــــــــــن جــــــــــــــَ دح اِد اجلــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــُ  ال تـ

  
 الُحْوَماِن : َمْوِضع ، أَنشد ابُن األَْعَرابِّي : َوْعَسةُ و

 ا َوحمانِ  ِبَوعحَسةِ أَلحَقت َطاًل 
 ، في َسْيِر اإِلبِل ، كالُمَواَعَسةُ ، قال : اإِليعاسُ و الدَّْهُر : َحنََّكه وأَْحَكَمه. َوَعَسهُ و

َك و  ــــــــح ي ــــــــَ ٍر ِإل ــــــــح ي ــــــــَ َ مــــــــن ل ــــــــَ ح ت م اجــــــــح تح كــــــــَ   َأوَعســــــــــــــــــــــَ
ِض     اشـــــــــــــــــِ عـــــــَ هـــــــارَِي الشـــــــــــــــــ 

َ
اُ  املـــ نـــــــَ يـــــــَد َأعـــح ـــبـــِ ا ال نـــــــَ (1)بـــِ

 

  
 باألَْعنَاِق ، إِذا َمَدْدنَها في َسعَِة الَخْطِو. أَْوَعْسنَ و لسَّعَِة.البِيَد َمْنُصوٌب على الّظْرِف ، أَو على ا

 : أَْدلَْجنَا. أَْوَعْسنَاو

ْمِل. األَْوَعاسُ و  : األَراِضي ذاُت الرَّ

ً  ، ، َكَوَعده َوقَسه : [وقس] ً  قََرفَه ، وإِنَّ بالبَِعير ، أَي َوْقسا وأَْنَشَد األَْصَمِعّي  َمْوقُوسٌ  بَِعيرٌ  ٌء من الَجَرِب ، وهو، إِذا قَاَرفَهُ َشي لَوْقسا

 للعَّجاجِ :
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ِ  و  لـــــــــــح اٍت مـــــــــــُ نـــــــــــَ نح حـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ ن مـــــــــــِ  حـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ

رَاِف     نح قـــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــَوقـــــــــــــــــح ِ مـــــــــــــــــن األَذ  ومـــــــــــــــــِ

  
 هِذِه ِعبَارة الّصحاح.

ْكُر لََها الَوْقسُ  قال اللَّْيث :و  العَْين : وِذْكُرها. ، وِعبَاَرةُ  : الفَاِحَشةُ والّذِ

 : الَجَرُب ، ومن أَمثاِلِهْم : الَوْقسُ و

د   الــــــــــــَوقــــــــــــح ُ  عــــــــــــَ تـــــــــــــَ ِدي فـــــــــــــَ عــــــــــــح ايـــــــــــــُ   الــــــــــــَوقحســــــــــــــــــــــــــَ
ُن     دح نح يــــــــــَ ا  لــــــــــلــــــــــَوقــــــــــح ِ مــــــــــَ الِ  الــــــــــعســــــــــــــــــــــــ  (2)يــــــــــُ

 

  
 يُْضَرب لتََجنُِّب َمْن تُْكَره ُصْحبَتُه.

لُه (3) البََدنِ اْنتَِشار الَجَرِب في  : الَوْقسُ  وقال ابُن ُدَرْيد :  قَْبَل اْستِْحكامه. وقيل : هو أَوَّ

،  أو قَِليلُون ُمتَفَّرقُونَ  ، عن ُكَراع ، أَو ُسقاٌط وَعبِيدٌ  وِفْرقَةٌ ، نَقَلَه الّصاغانيُّ عن ابِن عبّاٍد ، َجَماَعةٌ  ، أَي من بَنِي فاُلن أَْوقَاسٌ  أَتانَا يُقَال :و

 .الَوْقسُ  ، وقال ُكَراع : َواِحُدَها ال َواِحَد لها وُهُم األَْخالُط ،

، أَي ُجْرٌب ، قال األَْزَهِرّي : َسِمْعُت أَْعَراِبيّةً من بَنِي نَُمْيٍر كانَت اْستُْرِعيَْت  إِبٌِل ُمَوقََّسةٌ  ، ومنه قَْولُهم : َوقََّسه ، وقَدْ  : اإِلْجَرابُ  التَّْوقِيسُ و

 ؟.الُمَوقََّسةَ  ْت صاِحَب النَّعَِم ، فقالَْت : أَْيَن آِوي هِذهإِبالً ُجْرباً ، فلَما أَراَحتَْها َسأَلَ 

__________________ 
 ( نسب يف األساس لذي الرمة. وفيها : وواعست بد  وأوعست.1)
 والتع  : اهلال .« يال  تعسا»( يف اللسان : 2)
 وما أثبت عن القاموس.« ابلبدن»( يف األصر 3)
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 ، عن ابن ُدَرْيد. : ع ، بنَْجدٍ  (1) َواقِيسُ و

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 .األَْوقَاس من النّاِس : الُمتََّهُمون الُمَشبَّهون بالَجْربَى ، تقول العََرُب : ال ِمَساَس ال ِمَساَس ، وال َخْيَر في األَْوقَاسُ 

ً  وَصاَر القَْومُ   .(2): أَي أَْخالطاً ، وقال الّصاَغانِّي : أَي ِشاَلالً  أَْوقَاسا

 وقال ابُن القَّطاع : َوقَْسُت اإِلْنَساَن بالَمْكُروه ، إِذا قََذْفتَهُ به.

، أَي ال « وال َشَططَ  َوْكسَ  ِمثِْلها اللََها َمْهُر »َحِديُث ابِن َمْسعُوٍد َرِضَى هللا تَعَالَى َعْنه :  ، ومنه ـ كالَوْعد ـ : النُّْقَصانُ  الَوْكسُ  : [وكس]

 نُْقَصاَن وال ِزيَاَدةَ.

. فاُلناً ، أَْي نَقَّْصته ، وقال ابُن القَّطاع : أَْي َغبَْنتُه ، َوَكْستُ  ، يُقَال : التْنِقيصُ  أَْيضاً : الَوْكسُ و  الزٌم ُمتَعَّدٍ

 وأَْنَشد : نَْجٍم يُْكَرهُدُخوُل القََمِر في  : الَوْكسُ  : (3)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

 الوَكح ِ َهي َجَها قـَبحَر لََياِد 
َمْخَشِرّي : في نَْجٍم َمْنُحوس ، وقال َغْيُره : هو ُدُخولُه فيه ُغْدَوةً.  وقال الزَّ

 َمْنِزُل القََمِر الذي يُْكَسُف فيه. : الَوْكسُ  قال أَبو َعْمرو :و

 ، عن ابن َعبّاد. أُّمِ الَرأِْس َدٌم أَو َعْظمٌ أَْن يَقَع في  أَْيضاً : الَوْكسُ و

ُل في تَجاَرتِه ، ُوِكسَ  : اتَّضاُع الثََّمن في الَمبِيع ، يُقَال : الَوْكسُ و ،  كَوَكسَ  ، نحو ُوِضَع وأُوِضع ، أَي َخِسر ، ، َمْجُهولَْينِ  أُوِكسَ و الَرجَّ

ً  ، كَوَعدَ  ً و ، َوْكسا  ، قال : إِيكاسا

ٍن مـــــــــــــــــن ذا َ  مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ث ـــــــــــــــــِ ريحِ ب   وَكـــــــــــــــــح ِ  غـــــــــــــــــَ
ِص     َ  الـــــــــــــــر خـــــــــــــــح َويـــــــــــــــح اَلِء وفــــــــــــــــُ (4)ُدوَن الـــــــــــــــغـــــــــــــــَ

 

  
 .َوْكٍس  . أَْي َغْيِر ِذي

 البَْيعَتْين : أَْنقَُصُهَما. أَْوَكسُ وَ 

 ، َمْجُهواَل ، إِذا َذَهَب مالُه. أُوِكسَ  ، ويُقَال : الِزمٌ  ، عن ابِن عبّاِد ، مالُه : َذَهبَ  أَْوَكسَ و

 ، عن أَبِي َعْمرو. : التَّْوبِيخُ  التَّْوِكيسُ و

 ، قال ُرْؤبَةُ : النَّْقصُ  : التَّْوِكيسُ و

اِ. وَ  ا شــــــــــــــــــــــــــــــَ يســــــــــــــــــــــــــــــَ وحكــــــــــــــــِ ه الــــــــــــــــتــــــــــــــــ  تــــــــــــــــُ  ٍء أَرحأَمــــــــــــــــح

ا     يســـــــــــــــــــــــَ طـــــــــِ نـــــــــح دَُع الـــــــــفـــــــــِ ه َأوح َأجـــــــــح تـــــــــُ مـــــــــح لـــــــــَ (5)صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَْرأَْمتُه : أَْلَزْمتُه.

 ، نقله ابُن عبّاد. : َخِسيسٌ  أَْوَكسُ  رُجلٌ و

. أَْوَكسُ  وقال الّزَمْخَشِرّي : َرُجلٌ   : قَليُل الَحّظِ

ةُ على يُقَال :و ي فأَْخِرْجه ، كذا ف َوْكسٌ  ويُقَال للطَّبِيِب : اْنُظْر إِْن كاَن فيها .(6) [في جوفها]من الِمدَّةِ  ، أَْي فِيها بَِقيَّةٌ  َوْكِس  بََرأَت الشَّجَّ

 األََساس.

ً  تَِلسُ  النّاقَةُ  ، كَصبُور : الَولُوسُ  : [ولس] ً وَ  ، بالفتح ، في َسْيِرَها ، أَي تُْعنِق ، َوْلسا  ، بالتحريك. َولََسانا
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 : َسْيٌر فَْوَق العَنَِق. الَولَسانُ  وقِيلَ 

 : السَِّريعَةُ من اإِلبِل. الَولُوسُ  وقِيل :

 وال َدْلٌس. َوْلسٌ  ، ومنه قولُهم : ما ِلي في هذا األَْمرِ  : الِخيَانَةُ ، والَخِديعَةُ  الَوْلسُ و

ئْبُ  الَوالَُّس ،و ماِء ، أَْي يَِلُغ فيها.ـ  بمْعنَى السُّْرَعِة ، أَو بمعنَى الَخِديعَِة ، الَوْلِس  ، من كَكتّاٍن : الذِّ  أَْو ألَنّه يَِلُس في الّدِ

َض به ، إِذا به َوالَسَ و بِِه ، أَْولَسَ و ،الَحِديَث  َولَسَ و حْ  ولم َعرَّ . يَُصّرِ  ، نقله الصاَغانيُّ

 .يَُواِلس ، قاله ابُن ُشَمْيل : يُقَال : فاُلٌن ال يَُداِلُس وال : الِخَداعُ  الُمَوالََسةُ و

 في األَْمِر. الُمَداَهنَةِ  : ِشْبهُ  الُمَوالَسةُ و

 في ِخّبٍ وَخِديعَة. عليه تَنَاصُروا عليه ، وتََراقَُدوا ، أَي تََوالَُسوا يُقَال :و

__________________ 
 .44/  3ومثله يف اجلمهرة « واق »( يف معجم البلدان : 1)
 ( الشال  : املتفرقون.2)
 .148/  3( اجلمهرة 3)
 ( مجض با السا والصاد ا وهو ما يسم  اإلكفاء.4)
 وفيه : وأجدع.( ديوانه 5)
 ( زايدة عن الصحاح واألساس.6)



8181 

 

 وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 بَْعُضَها بعضاً في السَّْيِر. كذا في التّْهِذيب. (1) تَُواِلس : َسْيٌر فَْوَق العَنَق ، يُقَال : اإِلبِلُ  الُمَوالََسةُ 

 : السُّْرَعة. الَوْلسو

 : الَوْلغ. اْلَوْلسو

 أَعماِل أَْصبََهاَن ، منها أَبو العَبَّاس محّمُد بُن القاِسم بِن محّمد الثّعَاِلبِّي الَواِلسّي. : قَْريَةٌ من َواِلسُ و

 ، وأَْنَشَد : (2)، قاله ابُن ُدَرْيِد  ِء حتّى يَْنَجِردَ ِء بالّشيْ ، ـ كالَوْعِد ـ : اْحِتَكاُك الشَّيْ  الَوْمسُ  : [ومس]

ا  هــــــــَ ُروضــــــــــــــــــــــَ ي غــــــــُ رحُب مَيحســــــــــــــــــــــِ رَاُح الــــــــغــــــــَ اُد املــــــــِ كــــــــَ  يــــــــَ

اَف و     تـــــــــــــَ ر َد اأَلكـــــــــــــح دح جـــــــــــــَ َوارِ ِ  َومـــــــــــــح ُ قـــــــــــــَ  ا ـــــــــــــَ

  
َوايَةُ  ة ، وقد أَنَشَد َعُجَز البِْيت ، والّرِ مَّ ، وهكذا قالَه األَْزَهِرّي ،  (3)« َمْوُر الَمَواركِ »يَْمِسي ، أَي يُِسيل ، قال الّصاَغانِي : وُهَو ِلِذي الرُّ

 ِلغَْيِره. الَوْمسَ  وزاد : ولَْم أَْسَمعِ 

عِ ، وُهَو اللِّيُن  كالُموِمِس  يَة الَّتِي تَِليُن ِلُمِريِدَها ،، أَي الّزانِ  : الفَاِجَرةُ  الُموِمَسةُ  في الّصحاح :و يَت بها كما تَُسّمى َخِريعاً ، من التََّخرُّ ، ُسّمِ

ْعُف ،  َميَاِمسَ  َمع أَْيضاً علىأَي الفََواِجر ُمَجاَهَرةً ، ويُجْ « الُموِمَساتِ  َحتَّى يَْنُظَر في ُوُجوهِ »َحِديُث ُجَرْيجٍ :  ، ومنه الُموِمَساتُ  والَجْمعُ  والضَّ

 وفي رواية :« الَميَاِمِس  أَْواَلدُ »أَْكثَُر أَتْبَاعِ الدَّّجاِل »في َحِديٍث : ، بإِْشبَاعِ الَكْسَرة ِلتَِصير ياًء ، َكُمْطِفٍل َوَمَطافَِل وَمَطافِيَل ، و الَمَواِميسُ و ،

في أَْصِل هذه اللَّْفَظة ، فبعضهم يجعَلُه من الَهْمَزة ، وبعُضُهم يَْجعَلُه من الواو ، وُكلٌّ منهما قال ابُن األَثير : وقد اختُِلف  «أَْوالُد الَمَواِميِس »

 تََكلَّف لهُ اشتِقَاقاً فيه بُْعٌد ، وَذَكَرها هو في َحْرف الِميم ، ِلَظاِهِر لْفِظَها ، والْختِالفهم في لفِظَها.

وَخالَْفُت ترتِيَب اللُّغَويِّيَن في ذِلك ، ألَنّها ِصفَةُ ـ  «باليَاءِ ـ  «ميس»ال : وإِنَّما اْختَْرُت َوْضعَه في قلُت : وَذَكَرهُ ابُن ِسيَده في م ي س ، وق
ا ، كما قالُوا فيها : َخِريٌع ، َسْت ِجْلَدهَ فاِعل ، قال : ولم أَِجْد لََها فِْعالً اْلبَتَّةَ يجوُز أَْن يكوَن هذا االْسُم عليه ، إِالّ أَْن يَُكوَن من قَْوِلهْم : أََما (4)

عِ ، وهو التّثَنِّي ، قال : فََكاَن يجب على هذا ُمِميٌس وُمِميَسةٌ ، لَِكنَُّهْم قَلَبُوا العَْيَن إِلى الفاِء ، فكان أَْيَمَسْت ، ثّم ِصيَغ اسم الفَاِعل  من التََّخرُّ

 الِعنَُب ، إِذا الَن. اْنتََهى. أَْوَمس (5) [قولهم]على هذا ، وقد يَُكوُن ُمْفِعالً من 

َمْخَشِرّي في األَساس. االْحتَِكاك ، وهو الَوْمِس  ِمن نَْفَسها ، أَْمَكنَتْ  الَمْرأَةُ : أَْوَمَستو  ، هكذا نقله الزَّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي عن ابِن َعبّاد. كُمعَظٍَّم : الَِّذي لم يَُرْض من اإِلبِلِ  ، الُمَومَّسُ و

 وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :* 

 ، كما تَقَدَّم عن ابِن ِسيَده. الُموِمسُ  الِعنَُب ، إِذا الَن للنُّْضجِ ، قِيل : ومنه أَْوَمسَ 

 : اإِلَماُء الاّلتِي للِخْدَمة. الُموِمَساتُ  قال ابُن ِجنِّي :

 ِشدَّةُ السَّْيِر. : السَّْيُر ، وقيل :ـ  ـ كالَوْعدِ  الَوْهسُ  : [وهس]

 .الُمَواَهَسةو ، التََّواُهِس و ، كالتََّوهُِّس  ، َوْهسٌ  ويُوَصف به فيُقال : َسْيرٌ  اإِلْسَراُع فيِه. : الَوْهسُ و

ين الُمْهَملَة ، كما في الّصحاح  الشَّرُّ  : الَوْهسُ و ّر ، بَكْسِر الّسِ ْيِن الُمْعَجَمة ، وَصَوابُه : الّسِ  .(6)، هكذا في النَُّسخِ بالّشِ

 التََّطاُوُل على العَِشيَرةِ. : الَوْهسُ و

ر قَوُل ُحَمْيِد بن  (7)ال الحاء ، هو بالَخاِء الُمْعَجمة على الصَّواِب ، ويُوَجد في سائر النُّسخ بإِْهمَ  االْختِيَالُ  : الَوْهسُ و ، وبِهَذْيِن األَخيَرْين فُّسِ

 ثَْور :
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ا  عـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ريَِة أُول ـــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــِ ِن مـــــــــــــن ال ـــــــــــــح َرأَي  ِإّن امـــــــــــــح

رَاِض و     ِص اأَلعـــــــــــــــــح قـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــَوهـــــــــــــــــح ِ بـــــــــــــــــِ

  
 النَِّميَمةُ. : الَوْهسُ و

 .َوِهيسٌ و َمْوُهوسٌ  وهو َوَهَسه ، الدَّقُّ  : الَوْهسُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : يوال .1)
 .53/  3( اجلمهرة 2)
 ا واملوركة : املخدة الجي يثين عليها الراكب رجله يف مقدم الرحر. ومور املوار  : حركتها. 424( وهي رواية الديوان ص 3)
 صيغة فاعر.« : مي »( يف اللسان 4)
 .«مي »( زايدة عن اللسان 5)
ويف نســــخ القاموس « وكذا هو ابملهملة يف القاموس املطبوع»املطبوع ابلشــــا املعجمة ا وجاء هبامش املطبوعة الكويتية  ( كذا ا ويف الصــــحاح6)

 !ابلشا املعجمة ا فلعلها نسخة أخر  وقعت بيد  ققها« الشر»الجي بيدي 
 ( يف القاموس : االحتيا  اب اء املهملة.7)
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 ء وبَْينَه وبيَن األَْرِض ِوقَايَةٌ ، لئالّ تُبَاِشَر به األَْرَض.هو َكْسُرَك الّشيْ  عاّمةً ، وقيل : الَكْسرُ  : الَوْهسُ و

ً  ، الَوْطءُ  : الَوْهسُ و  : َوِطئَه َوْطأً َشِديداً. َوَهَسه َوْهسا

 ، قال ُرْؤبَة : كَكتّاٍن : األََسدُ  الَوّهاسُ و

ـــــــــــــــــــن ِدرحاَبسح  رِي ُث عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــح ُه ل ـــــــــــــــــــ  بَن  كـــــــــــــــــــَ

ييف     مــــــــــــــِ غــــــــــــــَ يــــــــــــــح ِن ضــــــــــــــــــــــــــــَ َريــــــــــــــح ثــــــــــــــ  اسح ابلــــــــــــــعــــــــــــــَ  َوهــــــــــــــّ

  
 : بَْطٌن من العَلَِويِّين بالِحَجاز واليََمِن. َوّهاٍس  ، منهم بَنُو َعلمٌ  : َوّهاسٌ و

يت :و ّكِ  ، هذا نّص الَجْوَهِرّي. يُْخلََط بَدَسمٍ  يُْقَمح أَو يُْبَكَل ، أَيو : أَْن يُْطبَخ الَجَراُد ويَُجفََّف ويَُدقَّ  الَوِهيَسةُ  قال ابن الّسِ

 ، وكذِلك يَتََوهَُّز ، قالَه َشِمٌر. يَْغِمُزَها َغْمزاً َشِديداً  ، أَي األَْرَض في ِمْشيَتِه يَتََوهَّسُ  َمرّ و

 ، وهو من ذِلك. اإِلبُِل : َجعَلَت تَْمِشي أَْحَسَن ِمْشيَةٍ  تََوهََّستِ و

 في األَْرِض ، عن أَبي ُعبَْيد ، كالتََّوهُِّز. : َمْشُي الُمثْقَلِ  سُ التََّوهُّ  في الّصحاح : (1) و

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 : ِشدَّةُ الغَْمِز. الَوْهسُ 

 : َمْوُطوٌء َذِليٌل. َوْهسٌ  وَرُجلٌ 

ً  القَْوُم : ساُروا َسْيراً  تََواَهسَ و  .َوْهَسا

ً  ، وقد : ِشدَّةُ األَْكِل وِشّدةُ البَِضاعِ  الَوْهسُ و ً و َوَهَس َوْهسا  : اْشتَّد أَْكلُه وبَْضعُه. َوِهيسا

 من الطُُّرِق : الَمْملُوكةُ الَمْوُطوَءةُ. الَوْهَسةو

 : الُمَساّرةُ. الُمَواَهَسةَ و

بِيّ  َوْيسُ  : [ويس]  ، ما أَْملََحه. َوْيَسهُ  ، تقوُل له : : َكِلَمةٌ تُْستَْعَمل في َمْوِضع َرأْفٍَة واْسِتْمالحٍ للصَّ

،  الَوْيِس  ْعل منعن اْستِْعَماِل الفِ  (2)تَْصِغيٌر وتَْحِقيٌر ، اْستَْغنَْوا  َوْيسٌ  له ، أَي َوْيٌل ، وقيل : َوْيسٌ و والَوْيُح ، بَمْنِزلَِة الَوْيِل ، الَوْيسُ  وقيل :

 ألَّن الِقيَاَس نَفَاهُ ، وَمنَع منه ، نَقَلَه ابُن ِجنِّي.

ْبيَاِن ، وأَّما َوْيلََك فَكالٌم فيه ِغلٌَظ وَشتٌْم ، وأَّما َوْيح فَكالٌم لَيٌِّن َحَسٌن. َوْيَسكَ  وقال أَبو حاتٍِم في ِكتَابه : أَّما ْحُث البَ  وذُِكرَ  فإِنَّه ال يُقَال إِالّ ِللّصِ

 ، فراِجْعه. في وي ح فيه

يت ، في األَْلفَاظ إِْن َصحَّ و ّكِ  ، يقال : أَْسهُ أَْوساً : أَْي ُسدَّ فَْقَره. : الفَْقرُ  الَوْيسُ و له : فَْقٌر لَهُ. َوْيسٌ : يُقَاُل  (3) [له]قاَل ابُن الّسِ

 ، وأَْنَشد ابُن األَْعَرابِّي : ما يُِريُده اإِلْنسانُ  : الَوْيسُ و

ا  يحســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ًا وقـ ثـــــــــَ بـــــــــَ اِح شـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــَ  َعصـــــــــــــــــــــــَ

اِح و     كــــــــــــــَ َن الــــــــــــــنــــــــــــــِّ تح مــــــــــــــِ يــــــــــــــَ قــــــــــــــِ الــــــــــــــَ  َويحســــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ِضدٌّ. قاَل األَْزَهِرّي : معناهُ أَنَّها لَِقيَت منه ما َشاَءْت ،

يّة ، وكأَّن في الِعبَاَرةِ َسْقطاً ، ّدِ ً  فاُلنٌ  قَْد لَِقيَ  ّن األَْزَهِريَّ َرَوى ،ذِلَك ألَ و أَقوُل : ال يَْظَهُر َوْجهُ الّضِ ةً : لَِقَى  ، أَي لَِقَي َما يُِريُد. َوْيسا وقال َمرَّ

ً  فاُلنٌ   : أَي ما ال يُِريُد ، وفَسَّر به ما أَْنَشده ابُن األَْعَرابِّي أَْيضاً ، فعَلَى هذا تَِصحُّ الّضّديّة ، فَتَأَّمل. َوْيسا

 : إِنَّها بَمْعنًى َواِحِد.ـ  ووْيح وَوْيل َوْيس فيـ  ْعُت أَبا السََّمْيَدعِ يقولُ وقال أَبو تُراٍب : َسمِ 
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 (مض السا فصر اهلاء)
 عن ابِن َعبّاٍد. التَّبَْختُرُ  ، أَهملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان ، وقال الّصاَغانِّي : ُهوَ  التََّهْبُرسُ  : [هبرس]

َدة على الَهاِء ، كما تَقَدََّم ِذْكُره في َمْوِضعه ، ومثْله : يَتَبَْيَهُس ، ويَتَفَيْ  يَتََهْبَرسُ  قد َمرَّ و  ويَتَفَيَُّح. َحُس ،، ويَتَبَْهَرُس ، بتَْقِديِم الُمَوحَّ

 ، أَيضاً. ويُقَال له : الَمْنثُوُر والنَّّمامُ  ، فيما يُقَال ، الِخيِريّ  ، أَهملَهُ الَجْوَهِرّي ، وهو اسم ، ُمَحّرَكةً  الَهبَسُ  : [هبس]

 نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب.

 ْستَأْنَُس به ، وقد أَهَملَه الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَِّسان ، وأَْوَرَدهيُ  أََحدٌ  ، أَيّ  ، بكسِرِهَما ِهبَِليسٌ و ، ِهْبِلسٌ  ما بِها : [هبلس]

__________________ 
 ( يف القاموس : أو التوه .1)
 ( اللسان : امتنعوا.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
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اَغاينّ عن ابِن عّباد ا وهو مقلوُب َهلحَبٌ  وَهلحِبيٌ  ا بفتحهما ا الذي ذكره  اجلَوحَهرِّي ا وســــــــــيبحيت الكالٌم عليه ِإن الصــــــــــّ
 شاَء   تـََعاىَل.

ُجُل األَْهَوُج الجافِي أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال أَبو َعْمرٍو ُهوَ ـ  ـ كَحْيَزبُون الَهْيَجبُوس : [هجبس]  وأَْنَشَد : الرَّ

رحَ.  ُن تــــــــــــــــُ يِن ابـــــــــــــــح غـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِّ بـــــــــــــــَ  َأحـــــــــــــــَ يف مـــــــــــــــا يــــــــــــــــُ

َوُج     َواِم َأهــــــــــــــــح وسُ مــــــــــــــــن األَقـــــــــــــــــح بــــــــــــــــُ جــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  هــــــــــــــــَ

  
 كذا في التَّْهِذيب ، ونَقَله هكذا الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّسان.

ونقله  الثَّْعلَب وبَنُو تَِميم يَْجعَلُونَه َزْيد ، قال : في العُبَاب : أَبوو ، بلُغَِة أَهل الِحَجاز ، قالَه أَبو مالك. ـ بالَكْسِر ـ : الِقْردُ  اْلِهْجِرسُ  : [هجرس]

 ، نَقَلَه اللَّْيث. أَْو َولَُده الَجْوَهِريُّ عن أَبي َعْمرٍو ،

 اللَّئِيُم. يُوَصُف بهو قال :

بَاعِ : الِهْجِرس أَو ، ومنه الَمثَُل اآلتي. الدُّبُّ  : الِهْجِرسو  ، والَجْمع باللَّْيل ِمّما كاَن ُدوَن الثَّْعلَب وفَْوَق اليَْربُوعِ  (1) ُكلُّ ما يُعَْسِعسُ  من الّسِ

 ، نقله الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد قوَل الشَّاِعر ، قيل : هو ُحَمْيُد بُن ثَْور ، ولم يُوَجْد في ِشْعِرِه : َهَجارسُ 

ٍب  ـــــــــــَ رحق ـــــــــــوَ  مـــــــــــَ ا ف يٍّ لـــــــــــََ امـــــــــــِ ـــــــــــطـــــــــــُ يَن ق ـــــــــــح ي ـــــــــــعـــــــــــَ  ب

قـــــــــ   فـــــــــوَ      نـــــــــح ـــــــــَ مـــــــــًا يـ بـــــــــِ َدا شـــــــــــــــــــــــَ اِرسِ اهلـــــــــَ غـــــــــَ  جـــــــــَ

  
 الَهَجاِرسُ و خاّصةً ، أَي الِقْردِ « ِهْجرٍس  أَْغلَُم منو»، وكالُهَما َمْشُهوران بذلك ،  أَي الدُّّبِ ، أَو الِقْردِ « ِهْجِرٍس  أَْزنَى من»في الَمثَل : و

 لَما ذُِكَر. الَجْمعُ 

 ، نقله اللّْيث. َهَجاِرِسَها ، يُقَال : َرَمتْنِي األَيّاُم عن َشَداِئُد األَيّامِ  : الَهَجاِرسُ و

ِقيعِ  : الَهَجاِرسُ و َذاِذ ، عن ابن َعبّاد. الِقْطِقُط الَِّذي في البَْرِد مثُْل الصَّ  والرَّ

بَن ُكلَْيِب بِن  ِهْجِرسَ  ، كما هو ظاهر ، وكأَنّه يَْعنِي بِذلك، ولو قال : وَعلٌَم ، ألََصاب ، ألَّن تَْقيِيَده بِزْبِرجٍ غيُر ُمْحتَاجٍ إِليه  َكِزْبِرج ، َعلَمٌ و

ئِْب أَْن يَأُْكلَه ، ذكَره « ِهْجِرٍس  أَْجبَُن من»َوائٍِل. وِمْن أَْمثَاِلِهم :  ّي ، أَي َولَد الثَّْعلَِب ، أَو الِقْرِد ، ألَنّه ال يَنَاُم إاِلّ وفي يَِده َحَجٌر َمَخافَةَ الذِّ القُّمِ

 ْمثَاله.في أَ 

ً  ، ِمْن َحّد َضَرب ، يَْهِجسُ  ُء في َصْدِرهالشَّيْ  َهَجسَ  : [هجس]  ءٌ وما ُهَو إالّ َشيْ »َحِديث قَبَاٍث :  وَوقَع في َخلَِده ، ومنه َخَطَر ببَاِله : َهْجسا

َث نَْفَسه في َصْدِره ،  : الَهْجسُ  ، أَي أَو ُهوَ  ،« فِي نَْفِسي َهَجسَ  َمائِرِ  يَْهِجسُ  وَما»الَحِديث :  ، ومنه ِمثَْل الَوْسَواِس أَْن يَُحّدِ ، أَي « في الضَّ

 يَخِطُر بها ، ويَُدوُر فيها من األََحاِديِث واألَْفَكاِر.

 ، أَي َحَدَس. يَْهِجسُ  ءٌ في َصْدِري َشي َهَجسَ و

ُ  ، بالفَتْح : الَهْجسُ و  ، نَقَلَه الجوَهِرّي. تَْسَمعَُها وال تَْفَهُمَها من َصْوتٍ  النَّْبأَة

 ، عن اللَّْيِث. الَهْجسُ  فهو ُكلُّ َما َوقََع في َخلَِدكو

ْكِب. ، كنَُمْيِرّي : فََرٌس لبَنِي تَْغِلبَ  الُهَجْيِسيّ و  ، قاَل ُعبَْيَدةَ : هو ابُن َزاِد الرَّ

ْكِب : فََرُس األَْزِد ، الَِّذي دفَعَه إِليهم ُسلَْيَماُن و قلت : يناِرّي ، وَجدُّ ِذي العُقَّاِل. وسلمعليههللاصلىالنّبِيُّ َزاُد الرَّ  ، وهو أَبُو الّدِ

عُ  ، نقله الّصاَغانِّي ، وزاد الُمَؤلِّف كَكتّاٍن : األََسدُ  الَهّجاسُ و  ، ِصفَة. الُمتََسّمِ

 فارتَدَّ. فاْنَهَجسَ  ، وقيل : عاقَه ، : َردَّه عن األَْمرِ  َهَجَسهُ  في النَّواِدر :و

، وقال َغْيُره :  َمْهُجوَسةٍ  وَعَماٍء منه ، والِّذي في نّصِ ابِن األَْعَرابِّي : في اْرتِبَاٍك واْختِالطٍ  ، أَي في من األَْمرِ  َمْهُجوٍس  َوقَعُوا في يُقَال :و

 في َمْرُجوَسٍة ، وهو األَْعَرُف ، وقد ذُِكر في َموضعه.

قَاءِ  غَِريُض ، وهو: الـ  كَسِفينَةـ  الَهِجيَسةُ و والَخاِمُط والّساِمُط ِمثْلُه ، وهو أَّوُل تَغَيُِّره ، قال األَْزَهِرّي : والِّذي َعَرْفتُه  اللَّبَُن الُمتَغَيُِّر في الّسِ

َحِديُث ُعَمَر ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه  وِل أَبِي َزْيدٍ تَْصِحيفاً ، قال الّصاَغانِيُّ : والَِّذي يَُدلُّ على ِصّحِة ق الَهِجيَسةَ  بهذا الَمْعنَى الَهِجيَمةُ ، وأَُظنّ 
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س وُخْبز أَّن السائَِب بَن األَْقَرعِ قال : َحَضْرُت َطعَاَمه فَدعا بلَْحٍم َعبِيٍط ،: » ، ثّم  الَهِجيَسةِ  ، أَْصلُه من فَِطير لَْم يَْختَِمْر َعِجينُه ، أَي« ُمتََهّجِ

ش ، بالشين المعجمة. قال ابُن األَثير : وهو َغلٌَط.اْستُْعَمَل في َغْيره ، ورَ   َواه بعضهم ُمتََهّجِ

__________________ 
 ... ( يف الصحاح واللسان : اهلجارس مجيض ما تعّس  من السباع ما دون الثعلب1)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .الَهَواِجسُ  : الَخاِطُر ، ِصفَةٌ َغاِلبَةٌ َغلَبَةَ األَسماِء ، والَجْمعُ  الَهاِجسُ 

، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللَِّساِن ، وأَورَدهُ الّصاَغانيُّ ، وهو هكذا في سائر النَُّسخِ ، بالنُّون بعد الجيم ،  ، َكِهَزْبرٍ  الِهَجْنسُ  : [هجنس]

داً َمْضبُوطاً. قال : وهو  الثَِّقيُل. ومثلُه في العُباب ، والصَّواُب الِهَجْفُس ، بالفَاِء بعد الِجيِم ، كما في التَّْكِملَِة ُمَجوَّ

 ، وأَنشَد الُمبّرد : البَْبُر الذََّكُر ، أَو َولَُده ، أهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : هو ، كعََملٍَّس  الَهَدبَّسُ  : [دبسه]

ُت و  دح رَأَيـــــــــــــــــح َدب ســــــــــــــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ زَارًَة  هـــــــــــــــــَ  وفــــــــــــــــــَ

زحَره و     ُض فـــــــــــِ بـــــــــــَ تـــــــــــح زحُر يــــــــــــَ َونِ   (1)الـــــــــــفـــــــــــِ يـــــــــــح  كـــــــــــالضـــــــــــــــــــــــــ 

  
والّشَدائُِد ، وتَقَّدم عن ابن  الدَّواِهي ، والدََّراِهيُس : الَهَداِريسُ و الدَّهاِريسُ  قال ابُن األَْعَرابِّي :و لَه الَجْوَهِريّ ، أهمَ  الَهَداِريسُ  : [هدرس]

 ِسيَده أَّن َواِحَد الدَّهاِريِس ِدْهِرٌس ، ودْهرٌس ، فلَْم أَْدِر ِلَم ثَبَتَت الياُء في الدَّهاِريِس.

 لُغَِة أَْهِل اليََمن قاِطبَةً. ، قال الّصاغانِّي : في اآلس أهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال األَْزَهِرّي : هو َشَجر ، ُمَحّرَكةً  الَهَدسُ  : [هدس]

ً و  : َطَرَده وَزَجَره ، يََمانِيَة ُمماتَة. َهَدَسه يَْهدُسه َهْدسا

وإِنَّما  ، يَْعنِي به ابَن فاِرٍس ، وقد اْنقَلََب عليهما ، َغلٌَط للَجْوَهِرّي وَغْيِره َغانيُّ ، وهو، قال الّصا ، بالَكْسر : للَجِسيمِ  الِهْرَجاسُ  : [هرجس]

ة. (2)على الراء ، وقد ذَكَره في َمْوِضِعه ، وقد َذَكره ابن ُدَرْيد  ُهو الِجْرهاُس ، بِتَْقِديِم الجيم حَّ  واللَّْيُث واألَْزَهِرّي على الّصِ

 ، عن ابِن ُدَرْيد. : األَْكُل الشَِّديدُ  سُ الَهرْ  : [هرس]

ً  والَكْسُر ، يُقَال : َهَرَسه الدَّقُّ العَنِيفُ  ، أَيضاً : الَهْرسُ و َء وبَْينَه وبَْيَن األَرض ِوقَايَةٌ. ، إِذا َدقَّه وَكَسَره. وقِيَل : هو َدقَُّك الشي يَْهُرُسه َهْرسا

 قَْبَل أَْن يُْطبََخ ، فإِذا ُطبَخ فهو الَمْهُروسُ  : هو الَحبُّ  الَهِريسُ  وقِيَل : .الَهِريَسةُ و الَهِريسُ  ومنه عَِريِض ،ِء الوقيل : هو َدقَُّك إِيّاه بالشَّي

يَت الَهِريَسةُ   ألَّن البُرَّ الَّذي هي منه يَُدقُّ ثّم يُْطبَخ. الَهِريسةُ َهِريَسةً  ، وُسّمِ

 ، وصانِعُه. ُمتَِّخذُه ، كَكتّاٍن : الَهّراسُ و

 به وفيه الَحّب. يُْهَرسُ  الَهاُوونُ  ، وهو الَهْرِس  : آلَةُ  اْلِمْهَراسُ و

أُ ِمْنه ُمْستَِطيلٌ  َحَجرٌ  : الِمْهراسُ  ومن الَمَجاز : ُكونه ِلثِقَِله ، يََسُع ماًء كَ  َمْنقُوٌر يُتََوضَّ َجاُل وال يَُحّرِ  ثِيراً ، ُشبِّه، وهو َحَجٌر َضْخٌم ال يُِقلُّه الّرِ

إِذا أَراَد أََحُدُكم الُوُضوَء فَْليُْفِرْغ على يََدْيِه من إِنائِه ثاَلثاً. »الَحِديُث عن أَبي ُهَرْيَرة ، رضي هللا تَعَالى عنه ، َرفَعَه :  الَحّبِ ، ومنه بِمْهراِس 

بأَْسفَِله حتّى  (4)لنا فَضَرْبتَُها  ِمْهراٍس  فقُْمُت إِلى»في حديث أَنَس : و« ؟ْصنَعكيَف نَ  ِمْهَراِسُكم (3)فقال له قَْيٌن األَْشَجِعّي : فإِذا ِجئْنَا إِلى 

ْخَرةَ الَمْنقُوَرةَ « تََكسََّرتْ  رَ  ماٌء بأُُحدٍ  : الِمْهَراسُ و «َعنَى به الصَّ ه أَنَّهُ َعِطَش يوَم أُُحٍد فَجاَءه َعِليٌّ ، رضي هللا تعالَى عن»الَحديُث :  ، وبه فُّسِ

 ، وقال ُسَدْيُف بُن إِْسَماِعيَل بن َمْيُموٍن :« فَعافَه وَغَسَل به الدََّم عن َوْجِهه الِمْهَراس ، في َدَرقٍَة بماٍء من

ٍد  ــــــــــــــــــح ِ وَزي اح رََع اُ ســــــــــــــــــــــــــــــــَ ُروا َمصــــــــــــــــــــــــــــــــح  اذحكــــــــــــــــــُ

ِب و     انـــــــــــــــــِ َ يـــــــــــــــــاًل ِبـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــِ رَاسِ قـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــح  (5) املـــــــــــــــــِ
  

لَه : .«.. واْذُكَرْن َمْصَرَع الُحَسْين» هكذا أَْنَشَده الّصاَغانِّي ، والّرواية  ، وأَوَّ

اراً  ثـــــــــــــَ ٍ  عـــــــــــــِ َد ِشـــــــــــــَح بـــــــــــــح ن  عـــــــــــــَ يـــــــــــــلـــــــــــــَ قـــــــــــــِ  ال تـــــــــــــُ

رَاٍس و     ٍة وغــــــــــــــِ لــــــــــــــَ ــــــــــــــح ر  َرقـ نح كــــــــــــــُ عــــــــــــــَ طــــــــــــــَ (6)اقــــــــــــــح
 

  

مح  ســــــــــــــــــــــــِ ُة واحح يــــــــــفــــــــــَ لــــــــــِ ا اخلــــــــــَ هــــــــــَ م أَيـــــــــــ  هــــــــــِ  أَقحصــــــــــــــــــــــــِ

اسِ     َة اأَلرحجــــــــــــَ بحفــــــــــــَ ِر شــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــح َك يف الــــــــــــد  نــــــــــــح  عــــــــــــَ

  

 ... اذحُكَرنح و 
 إِلى آِخره.

__________________ 
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 ( يف التكملة : فزرًة.1)
 .323/  3( اجلمهرة 2)
 ..«.. جئنا مهراسكم هذا»( يف النهاية : 3)
 ( يف النهاية : فضربته أبسفله.4)
 ونسبه لشبر بن عبد   موىل بين هاشم. وانظر ما ورد حباشيته.« واذكروا» 1367/  3( يف الكامر للمربد 5)
 وجعر البيت  لثا وأو  األبيات فيه :« وأواسي»ويف الكامر للمربد : « وعراس»وابألصر « املهراس» ( عن معجم البلدان6)

 أصـــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــح املــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــك  بــــــــــــــــــــت األســـــــــــــــــــــــــــــــــاس 

 ابلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــالـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاس   
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 وقد َعنَى به َحْمَزةَ بَن َعْبد الُمطَِّلب ، رِضَي هللا تَعَالَى عنه.

 وقال فيه : باليََماَمِة ، نََزله األَْعَشىع  : ِمْهَراسٌ و

ُن  رَاسٍ فـــــــــــــــــــــــرُكـــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــــــح ارٍِد  مـــــــــــــــــــــــِ  إىل مـــــــــــــــــــــــَ

َة     وحـــــــــــــَ فـــــــــــــُ ـــــــــــــح ن اُع مـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــَ رِ  (1)ف ـــــــــــــِ  ِذي ا ـــــــــــــائ

  
له :  وأَوَّ

َة  ــــــــــــَ ل ــــــــــــح ت ــــــــــــَ نح قـ َك مــــــــــــِ ــــــــــــَ اق ا  (2)شــــــــــــــــــــــــــَ الهلــــــــــــَُ  َأطــــــــــــح

رِ     ِر ِإىل حـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــِ رتِّ فـــــــــــــــــالـــــــــــــــــُوتـــــــــــــــــح  ابلشـــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
من اإِلبِِل : الَّتي  الَمَهاِريسُ : ، وقال أَبو ُعبَْيٍد  الَمَهاِريسُ  ما تَأُْكلُه بِشدَّة ، والَجْمع تَْهُرس إِلبِلِ الشَِّديُد األَْكِل من ا : الِمْهَراسُ  من الَمَجاز :و

ً  بأَْفَواِهها تَْهُرُسها تَْقَضُم الِعيداَن إِذا قَلَّ الَكألُ وأَْجَدبَت البِالُد ، فَتَبَلُّغ بها كأَنَّها  الُحَطْيئَة ، يصُف إِبلَه :، أَي تَُدقُّها ، قال  َهْرسا

ـــــ ُ  ارِي هـــــــَ ا  مـــــَ هـــــــَ لـــــِ َف َأهـــــح يـــــح ا ضـــــــــــــــــــَ هـــــــَ لـــــُ رحِوي رِســـــــــــــــــــح ـــــُ  يـ

رَاتِ     فـــــــــــــــِ َه اخلـــــــــــــــَ َدتح َأوحجـــــــــــــــُ اُر أَبـــــــــــــــح  ِإذا الـــــــــــــــنـــــــــــــــّ

  
يَت ألَنَّها الثِّقيُل منَها الّشِديدُ  الَجِسيمُ  : الِمْهَراسُ  قِيَل :و  األَْرَض بِشدَّةِ َوْطِئَها. تَْهُرسُ  ، وهو َمَجاٌز أَْيضاً ، ُسّمِ

ُجُل ال يَتََهيَّبُهُ  : الِمْهَراسُ  وِمَن الَمَجاز : َمْخَشِريُّ عن ابن َعبّاٍد. لَْيٌل وال ُسرىً  (3) الرَّ  ، نقَلَه الزَّ

 واألَْكِل. (4) الَكْسرِ  وفي بعض النَُّسخ الّشِديدُ  لشَِّديُد ، الَكثِيُر األَْكِل.كغَُراٍب ، وَكتَّاٍن ، وَكتٍِف : األََسُد ا ، الهراسُ و

 ، أَْي َشِديٌد ، وهو من الدَّّقِ ، قال الشاعر : َهِريسٌ  ٍء ، وأََسدٌ كلَّ َشيْ  يَْهُرس : َهّراسٌ  ويُقَال : أََسدٌ 

ا ِوَ ٍب  ِن َأخــــــــــــــَ َديــــــــــــــح اعــــــــــــــِ ِديــــــــــــــَد الســــــــــــــــــــــــــــّ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

رُه     ديـــــــــــدًا َأســـــــــــــــــــــــــح رِســـــــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــــــَ ا هـــــــــــَ وســـــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــَُ

  
 قال النابِغَةُ : ثََمُره كالنَّبق ، الواِحَدةُ بهاءٍ  ، َشْوُكه كأَنَّهُ َحَسٌك ، كَسَحاٍب : َشَجٌر َشائِكٌ  : الَهَراسُ و

َداِت  ت  كــــــــــَبن  الــــــــــعــــــــــائــــــــــِ يِن  (5)فــــــــــبــــــــــِ نــــــــــَ َرشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ  فـ

رَاســـــــــــــــــــــاً     بُ  هـــــــَ قحشـــــــــــــــــــــَ ـــــــُ ي ويـ رَاشـــــــــــــــــــــِ لـــــــَ  فـــــــِ عـــــــح ـــــــُ  بـــــــِه يـ

  
 : (6) [الجعدي]وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للنَّابِغَِة 

َا و  ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــّدارِع َن ابل قــــــــــــــــح ــــــــــــــــِ اب طــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ر ي ــــــــــــــــح ي  خــــــــــــــــَ

بحَن     طــــــــــــَ اَلِب يــــــــــــَ اَ  الــــــــــــكــــــــــــِ بــــــــــــَ اطــــــــــــِ رَاســــــــــــــــــــــــــَ  اهلــــــــــــَ

  
 ومثلُه قوُل قُعَْين :

ا  َداســــــــــــــــــــــــــــــَ َدتح َأكــــــــــــــــح ُر غــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  ِإاّن ِإذا اخلــــــــــــــــَ

ي     قــــــــــــِ ــــــــــــ  ت ــــــــــــَ اَلِب تـ ــــــــــــكــــــــــــِ ُر ال ــــــــــــح ث امــــــــــــِ رَاســــــــــــــــــــــــــَ  اهلــــــــــــَ

  
ْوا ، َهَراَسةٌ  : من أَْحَراِر البُقُوِل ، َواِحَدتُه الَهَراسُ  ، وقال أَبو َحنيفَةَ ، َرِحَمه هللا ، أَْرٌض َهِرَسةٌ : أَْنبَتَتَْهاو في َحديث رُجالً ، و وبه َسمَّ

 قال ابُن األَثِير : وهو َشَجٌر ، أَو بَْقُل ، أَو َشْوٌك ، من أَْحَراِر البُقُوِل. .«الَهَراِس  كأَّن في َجْوفِي َشْوَكةَ »َعْمرو بِن العَاِص : 

يَواِن : تََكلََّم فيه   الَحديثِ وهو َمتُْروكُ  الشَّْيبَانِّي الُكوفِّي ، َرَوى عن الثَّْوِرّي ، َهَراَسةَ  منه إِبراِهيُم بنُ و ، تََرَكه الَجَماَعةُ ، قال الذََّهبِّي في الّدِ

 أَبو ُعبَْيدةَ وغيُره.

 ، قال ساعدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : بالفَتْحِ  َضبََطه بعُضُهمو كَكِتٍف : الثَّْوُب الَخلَُق. ، الَهِرسُ و

اَءِة ِذي  بــــــــَ َ
ِر املــــــــ فــــــــح ِ صـــــــــــــــــــــِ اح رحســـــــــــــــــــــَ ٍف  هــــــــَ جـــــــِ عـــــــَ نــــــــح  مــــــــُ

ا ِإذا    َرجــــــــــَ ــــــــــَ دح فـ َت : قــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــُ ــــــــــيــــــــــِه قـ رحَت ِإل ظــــــــــَ  نــــــــــَ

  
ْرِس ، فهو ُمْستَْدَرٌك على الُمَصنِّف. الِهْرسُ  وَرَوى الّصاَغانِيُّ عن الُجَمِحّي : الثَّْوُب الَخلَُق هو  ، بالَكْسر ، كالّدِ
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نَّْورُ  الَهِرسُ و ،  الَهْرس وأَْغلَُم منها ، وُرِوَي عن ابِن َعبّاٍد :« الَهِرٍس  أَْزنَى من»:  ، نَقَلَهُ الّصاغانِيُّ عن ابن َعبّاٍد ، ومنه الَمثَلُ  كَكتٍِف : الّسِ

 ، وقد تَقَدَّم.« أَْزنَى ِمن الِهْجِرس»بالفَتح ، والَمثَُل الَمْذُكور كأَنّه ُمَصحَّف من : 

 ، عن ابن األَْعَرابِّي. الّرُجُل ، كفَِرَح : اْشتَدَّ أَْكلُه َهِرسَ و

ً  وقيل :  : أَْخفَى أَْكلَه ، وقيل : بَالََغ فيه ، فكأَنّه ِضدٌّ ، وهو ُمْستَْدَرٌك على المصنِّف. َهِرَس يَْهَرُس َهَرسا

__________________ 
 .«منفوخة»( عن اللسان وابألصر 1)
 .«قيلة»وابألصر « املهراس»( عن معجم البلدان 2)
 مصححه.ـ  القاموس : قوله : ال يتهيبه لير أي ال ليفه ا قا  اجملد يف مادة هيب : وهتيبين وهتيبته : خفته اه( هبامش 3)
 ( وهي عبارة القاموس ا وعل  هامشه عن نسخة أخر  : هذان اللفظان مضروب عليهما خبرت املؤلف وبدهلما وابهلامش : الكثري األكر.4)
 .«العائذات»ر : ( عن الديوان والتهذيب ا وابألص5)
 ( زايدة عن اللسان ا ويف الصحاح : وخير تكدس.6)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كِمْنبٍَر : الشَِّديُد األَْكِل. ِمْهَرسٌ  َرُجلٌ 

 ٍء.، للّذي يَُدقُّ ُكلَّ شيْ  َهِرٌس أَْهَرسُ  : الشَّديُد الثَِّقيُل ، يُقَال : هو األَْهَرسُ و

 لِقْرَن بَكْلَكِله ، وهو َمَجاز.ا يَْهُرس والفَْحلُ 

 : األََسُد الشَِّديُد الِمَراِس. األَْهَرسُ و

 ، أَي ِعزٌّ وقَْهٌر يَْهُرسون به أَعداَءهم ، وهو َمَجاز ، نَقَلَه الزمخشرّي. َهَراَسةٌ  وِلبَنِي فاُلنٍ 

 والِكيَا الَهّراِسّي : من أَئّمة الّشافعيّة.

 ٌء.: ُمْقِرى الَهّراِس  اِسِطّي ، المعروف بغاُلمِ وأَبو الَحَسن بن القاِسِم الوَ 

َكة : من ُشيوخ ا ْحمِن بُن محّمِد بِن أَبِي بَْكِر بن ِعيَسى القَاِهِرّي ، ُعِرَف بالَهَرسانِّي ، ُمَحرَّ ْيُن عبُد الرَّ لحافِِظ ابِن َحجر ، وَولَُده الّشْمُس والزَّ

ه والَحافَِظْين :  الِعَراقِّي والَهْيتَِمّي. محّمٌد ، َسِمَع على َجّدِ

 ، كَكتّاٍن : لَقَُب خاِلِد بن َسِعيِد بن ماِلِك بن مجدٍل الِّذي كان َعلَى ُشْرَطة ِهَشام. الَهّراسُ و

ُهم. َهَراَسةُ و ، كَسَحاٍب : الَخِشن من األََماِكِن ، قالَه ابُن َعبّاد ، قال : الَهَراسُ و  القوِم : ِعزُّ

 : [هردس]

 يُْستَْدَرك عليه :* ومّما 

 ، بالَكْسر : اسُم ِذي القَْرنَْيِن ، نقله السَُّهْيلّي عن ابن ِهشام. ِهْرِديس

ِصُل ، تَْستَأْ  نَْعٌت لُكّل جائَِحٍة ُمْهِلَكٍة ُمْستَأَِصلَةٍ  ، كغََضْنفٍَر ، أَهملَه الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَِّسان ، وقال الّصاَغانِّي : هو الَهَرْنَكسُ  : [هركس]

 َء وتُْهِلُكه ، عن ابِن َعبّاٍد.الشي

 قُْلُت : وكأَنَّهُ َمأَُخوذٌ من َهَرَس ونََكَس.

ْرفِيِّين ، وهو َعلَى َمْذَهب الَخِليل : فِْعَماٌل من الَهْرس ، فالِميُم  األََسد ، من أَْسَماءِ  ، بالَكْسرِ  الِهْرماسُ  : [هرمس] ، كما َحقَّقَه بعُض الصَّ

يَاَدة ، وِزيَاَدتَُها كذا نُِقَل عن األَْصَمِعّي ، وقاَل : هو ِصفَةُ األَِسد ، واختار ابُن ُعْصفُور أَصالَةَ الِميِم ، إِذ ال َدِليَل قاِطٌع على الزائدةٌ ، وه ّزِ

بَاعِ ، وقال الِكَسائِّي : هو الَجِري الشَِّديدُ  َغْيَر أُولَى قَِليلَةٌ ، وقِيَل : هو ،  كالِهْرِميِس  العَاِدي َعلَى النّاِس ، يد ، وقِيَل : هو األََسدُ ُء الشَّدِ من الّسِ

ّمِ ، األَِخيُر عن الِكَسائِّي ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : الُهَراِمِس و بالَكْسر ،  ، بالضَّ

َباٍ  أَبُوها   اهلِرحَماسح يـَعحُدو أَبشح
 النَِّمِر.َولَُد  : الِهْرَماسُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّي :و

َحابِيّ  بِن ماِلٍك الباِهِليّ  بُن ِزيَاد ِهْرماسُ و  له ُرْؤيَةٌ وِرَوايَةٌ.:  واْسُمه ُشَرْيحٌ  له ، لَقَبٌ  ، الهْرماس ، أي أَو هو ، (1)أَبو ُحَدْير  الصَّ

 ، عن ابن األَْعَرابِّي. الَكْرَكدَّنُ  ، بالَكْسر : الِهْرِميسُ و

 ، قال الّشاِعُر : (2)وهو أَْكبَُر من الِفيِل 

 اهلِرحِمي ُ الِفيُر ال يـَبحَق  وال و 
 ، عن ابن َعبّاد. : العُبُوسُ  الَهْرَمَسةُ و

 وَكاَلُمهم ، نَقَلَه الّصاَغانِّي عن الفّراِء. َضِجيُج النّاِس وَصَخبُهم : الَهْرَمَسةُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :
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يُّ :: َموْ  ِهْرَماسٌ  ةِ ، أَو نَهٌر ، قال ابُن أَبي َحِصينَةَ الَمعَّرِ  ِضٌع بالَمعَرَّ

ٍ  و  ونــــــــــــــــــــِ ر ِة مــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــَ
َ

ٍو ابملــــــــــــــــــــ اِن هلــــــــــــــــــــَح  َزمــــــــــــــــــــَ

يَبح     ـــــــــِ ان هـــــــــا وِبـــــــــَ اســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ ي هـــــــــامســـــــــــــــــــــــِ اســـــــــــــــــــــــِ رحمـــــــــَ  هـــــــــِ

  
ُب ، الّداِهيَة ، كما في العُبَاب. الِهْرَمْوسُ و ْلُب الَرأْيِ ، الُمَجرَّ  ، كِفْرَدْوٍس : الصُّ

 ، كِزْبِرجٍ : اسُم َعلٍَم ُسْريانّي. ِهْرِمسو

 ُُ ، وهو النَّبِيُّ الُمثَلّث.السالمعليه، يَعنُوَن به ِسيَِّدنا إِْدِريَس  ِهْرِمُس الَهَراِمَسةِ و

َم فيه. ِهْرماسُ و ٌث تُُكلِّ  بُن َحبِيٍب : ُمَحّدِ

 ، قال ابُن َعْبِد الَحَكم ، َرِحَمهُ هللا ، : لّما مات ببِِهْرِمس : قَْريَةٌ بالِجيَزة ، وهي المعروفةُ اآلن ِهْرِميس وأَبو

__________________ 
 وقير اله شريح. (وردت ابجليم)يكىن أاب جدير  .. ( يف أسد الغابة : هرماس1)
 طئه.( زيد يف اللسان : له قرن وهو يكون يف البحر أو عل  شا2)
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رَبٍَة ُقربَ فيها أبَرحِض مصَر ا قاله ايقوت. ِهرحِمي  بـَيحَصُر بُن حام ُدِفن يف َموحِضض َأيب  ا قا  فِهي َأّو  َمقح
َرى ، والثانية في من القَُرى بأَْرِض ِمْصَر ثالثةٌ غيرَها : منها َواِحَدةٌ في الدَّقَْهِليّة ، وتُْعَرُف بُمْنيَِة النََّصا ببِِهْرِمس قلُت : والمعروفَةُ 

 ، فِلَذا َذَكْرتُْها ُهنَا. ِهْرِميس األَْبوانِيّة ، والثاِلثَة في الغَْربِيّة ، وأَصُل كّلِ ذلك أَبو

َهْيِلّي. ُهْرُمسُ و ْوِض للسُّ ّمِ : اسُم ِذي القَْرنَْيِن ، على أََحِد األَْقَوال الَّتي نَقَلََها ابُن ِهَشام ، كذا في الرَّ  ، بالضَّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاد. (1): األُْنثَى من الَحْيقَُطاِن  ِهْرِميَسةالْ و

ً  َهسَّه : [هسس]  للَمْدقُوِق. الَهِسيسُ  ، ومنه (2) َدقَّه وَكَسَره : َهّسا

 : َزْجُر الغَنَِم. الَهسُّ  قال ابُن األَْعَرابِّي :

ّمِ : َزْجٌر ِلْلغَنَم ُهسْ  : (3)قال ابُن ُدَرْيد و َزه غيُره ، ففي التَّْهديِب : وال يُْكَسرُ  ، قال : ، بالضَّ : َزْجٌر للّشاِة. وقال ابُن  ِهسْ و ُهسْ و ، وَجوَّ

 .ِهْس ِهسْ  عبّاد : إِذا َزَجْرَت الشاةَ قلَت :

 َي.ٍء ، عن ابن األَْعَرابِ الَمْدقُوق من كّلِ شيْ  الفَتِيتُ  ، كأَِمير : الَهِسيسُ و

 الَِّذي ال يُْفَهم ، وهو الَهْمُس. الَكالُم الَخِفيُّ  : الَهِسيسُ و

ً  الَكاَلمَ  َهسَّ  قدْ وَ   : أَْخفَاه. َهِسيسا

 ، وهو ُدُؤوُب السَّْيِر. الَهْسَهَسةِ  ، وهو من َهْسَهاسٌ  ، نقله الَجْوَهِرّي ، يُقَال : َراعٍ  الّراِعي يَْرَع الغَنََم لَْيلَه ُكلَّه ، بالفَتْح : الَهْسَهاسُ و

 واْجتَِهاداً. َعَمالً  كلَّه الَِّذي ال يَنَاُم لَْيلهُ  : الَهْسَهاسُ  أَو

 ، وهو الدَّقُّ والَكْسر. الَهّسِ  ، من القَّصابُ  : الَهْسَهاسُ  عن ابن األَْعَرابِّي :و

 ، كَحثْحاٍث. : َسريعٌ  َهْسَهاسٌ  قََربٌ و

. ءِ : تََسْلُسُل الما الَهْسَهَسةُ و ْرعِ والَحْليِ  : الَهْسَهَسةُ و ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ  .التََّهْسُهس ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. وقال أَبو َعْمرو : هو َصْوُت َحَرَكِة الذِّ

ْجلِ  : َصْوتُ  الَهْسَهَسةُ و َع َمْضبوطاً في نَُسخِ الّصحاح ، ، بكسر الراِء وُسُكوِن الِجيم ، وبفتحِ الّراِء وضّم الجيِم معاً ، هكذا َوقَ  َحَرَكة الّرِ

يَن ،  ، أَْي كَهْسَهَسِة اإِلبِِل في َسْيِرها ، وأَنشد الَجْوَهِريُّ : باللَّْيِل ونَْحِوه واألَِخيُر بَخّط الَجْوَهِرّيِ ، كما َزَعَمه بعُض الُمَحّشِ

ريٌَة و غـــــــــــــــــِ ٌر مـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح ي اٌن وخـــــــــــــــــَ رحســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ  لِلِّ فـ

ِديــــــــــــِد     اِ  ا ــــــــــــَ بــــــــــــّ ن  بشــــــــــــــــــــــــــُ اهــــــــــــِ ُ هلــــــــــــَُ  َهســــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وأَنشد أَبو َعْمرٍو : كالتََّهْسُهِس  ُكّل ما لَهُ َصْوٌت َخِفيٌّ ، عامٌّ في الَهْسَهَسة قِيَل :و

ا  َبســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ل اِب مـــــــــَ ـــــــــَ ي ـــــــــّ ـــــــــث رِّ ال نح حـــــــــُ َن مـــــــــِ ِبســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ  ل

ِي ِإَذا و     لــــــــــــــح ِب ا ــــــــــــــَ هــــــــــــــَ ذح امــــــــــــــُ َهســــــــــــــــــــــــــــَ  هَتَســــــــــــــــــــــــــــح

  
 َعِزيفُُهم. في القَْفِر ، ونَصُّ الَجْوَهِرّيِ : الِجّنِ : َعِزيفَُها َهَساِهسُ و

 من نَِجّيٍ لم أَْفَهْمها ، وكذِلَك : َوَساِوَس من قَْوٍل. َهَساِهسَ  ، تقول : َسِمْعُت من القَْومِ  من النّاِس : الَكالُم الَخِفيُّ الُمَجْمَجمُ  الَهَساِهسُ و

 َحتَّى أَْصبَْحنَا. نَُهْسِهسُ  ، يُقَال : بِتْنَا الَمْشُي باللَّْيلِ  : الَهَساِهسُ  في النّواِدِر :و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 الَحِديَث : أَْخفَاه. َهْسَهسَ 

 : الَكالُم ال يُْفَهم. الَهْسَهاسُ و

 : الَوَساِوس ، قال األَْخَطل : الَهَساِهسُ و
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ه و  تــــــــــَ ِبســــــــــــــــــــــــح ٍة أُلــــــــــح اشــــــــــــــــــــــــَ وحَب َبشــــــــــــــــــــــــَ َت ثـــــــــــَ َويــــــــــح  طــــــــــَ

َك فـــــــــــــلـــــــــــــَ     نـــــــــــــح ّن مـــــــــــــِ اهـــــــــــــِ ٌ هـــــــــــــُ ومُ  َهســـــــــــــــــــــــــــَ  و ـــــــــــــُُ

  
 : َصْوُت أَْخفَاِف اإِلبل ، قال : الَهَساِهسُ و

ِم  اضــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــَ َر َذا الضــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــح ــــــــــظــــــــــ  وحَن ال لــــــــــَ  ِإذا عــــــــــَ

اً     اِهســــــــــــــــــــــــــــَ مِ   َهســــــــــــــــــــــــــــَ اجــــــــــــــِ مــــــــــــــَ دِّ ابجلــــــــــــــَ  كــــــــــــــاهلــــــــــــــَ

  
 الِجّنِ : َعِزيفَُها. َهِسيسُ و

 : َضْرٌب من الَمْشيِ ، كالَهْسَهَسِة ، قال : الَهِسيسُ و

َهَستح ِإنح  َهَسالَيحَر الت َماِم  َهسح  َهسح
__________________ 

 ( ا يُقطان ويقا  ا يُقرت : الدراج أو الذكر منه.1)
وقد ورد هذا املعىن يف اللسان واجلمهرة « هوكسره. والرجُر َيِه   : حّدث نفس يف نسخة املو املطبوع ا بعد قوله :»( هبامش املطبوعة املصرية 2)
 . م196/  1
 .96/  1( اجلمهرة 3)
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 لْيلَتَه ُكلََّها ، وقَْسقََس ، إِذا أَْدأََب السَّْيَر. َهْسَهسَ و

ّمِ : َحِديُث النَّْفِس. (1) الُهَساِهسُ و  بالضَّ

 : الحاِذقَةُ بَسْوِق الغَنَِم ، وهذاِن عن الّصاَغانِّي. الُمَهْسِهَسةُ و

 ، عن ابِن َعبّاد. التََّمايُُل في الَمْشيِ ، والتَّبَْختُُر فيه ، أَهملَه الَجْوَهِرّي والَجَماَعةُ ، وقال الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَة : هو التََّهْطُرسُ  : [هطرس]

 : [هطس]

 يُْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما 

ً  ءَ الشيْ  َهَطسَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيد : الَهْطسُ  : َكَسَره ، قال : ولَْيَس بثَبٍت ، نقله هكذا الصاَغانّي وصاحُب  يَْهِطُسه َهْطسا

 اللَّسان ، والعََجب من المصنِّف َكْيف أَْغفَلَه.

ُكلَّ َما َوَجَده ، أَي يَأُْخذُه ، هكذا  يَُهْطِلسُ  اللِّصُّ القاِطعُ  ، األَِخيُر عن ابِن ُدَرْيد ، وقال األَْزَهِريُّ : وَعملٍَّس ، كَجْعفٍَر  الَهطلسُ  : [هطلس]

 ه في هلطس.نَقَلَه عنه الصاَغانِّي ، وهو في الَجْمَهرة البن ُدَرْيٍد ، ولم يَْذُكر صاِحُب اللَِّساِن هذا الَمْعنَى ُهنَا ، وإِنَّما ذكرَ 

ئْبُ  أَيضاً : الَهطلسُ و ْيِد ، أَْي يَُهْرِوِل. يَُهْطِلس ، ِلَكْونه الذِّ  في َطلَِب الصَّ

 : َهْرَوَل ، واْحتَاَل في َطلَِب اللِّّص. تََهْطلَسَ »، عن ابن َعبّاٍد ، ونَّص التَّْكِملَة :  اللِّصُّ : اْحتَاَل في الطَّلَبِ  تَهْطلَسَ و

جلُ  تََهْطلَسَ  اِبّي :قَال ابُن األَْعرَ و ، وفي بعِض النَُّسخ : فأَبَلَّ ، ولَْيَس في نَّص ابِن األَْعَرابِّي إِالّ أَفاَق ، وزاَد  أَفاَق وأَبَلَّ  ، إِذا ِمْن ِعلَّتِه الرَّ

 في العُبَاِب : وأَْقبََل. وَكأَنَّه تَْصِحيف.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

.: األَْخذُ ، وب الَهْطلََسةُ  َي اللِّصُّ  ه ُسّمِ

ئُْب. الَهْطلََسةُ و َي الذِّ  ، : العَْسَكُر الكبيُر ، كذا في اللَِّسان. الَهَطلَّسُ و ، الَهْطلَسُ و : الَهْرَولَة ، وبه ُسّمِ

 : الُخْلقَاُن ، وهذه عن ابِن َعبَّاد ، َرِحَمه هللا تَعَالَى. الَهَطاِليسُ و

في العُبَاب و (2)، نقله الّصاغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد ، ولكن ضبََطه كِزْبِرجٍ ُمَجّوداً ، ومثلُه اللَِّسان  ُء الُخلُقِ ، كعََملٍَّس : السَّيِّى الَهقَلَّسُ  : [هقلس]

ئْبُ  ، كعََملٍَّس : الَهقَلَّسُ  :  ، وأَنَشَد للُكَمْيِت : (3)، في ضر  الذِّ

ه و  ــــــــــَ ل وح ِر حــــــــــَ رَاعــــــــــِ ــــــــــفــــــــــَ َواَت ال ُض َأصــــــــــــــــــــــــح مــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــــح

اِويـــــــــــــَن َأوحاَلَد الـــــــــــــذِّائِب     عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ايـ اِلســـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــَ  اهلـــــــــــــَ

  
 يعني َحْوَل الماِء الَِّذي َوَرَده.

ئاُب الَّتي في لَْونَِها ُغْبَرة ، َواِحُدها الَهقاِلسُ  وقال ابُن َعبّاد :  ، بالَكْسر. ِهْقِلسٌ  : الذِّ

 ، وكذِلك الَهَجاِرس ، عن الُمفَّضل. َهقَاِلسُ  الثَّْعلَُب ، ج : الَهقَلَّسُ و

فَاِدعُ  الَهَكاِرسُ  : [هكرس]  ، أَهمله الَجْوَهِريُّ والجماعةُ ، واْستَْدَرَكه الصاَغانِّي هكذا في التَّْكِملَة ، وهو في العُبَاب عن ابِن َعبّاد. : الضَّ

 ، وفي الَمِحيِط ، هكذا نقله عنه الّصاَغانِيُّ وصاحُب اللَِّسانِ  الشَِّديدُ  ، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َعْمرٍو : هو ، كعََملٍَّس  الَهَكلَّسُ  : [هكلس]

نِى: ، كِزْبِرجٍ  الِهْكِلسُ  البِن َعبّاد :  ُء األَْخاَلِق.الدَّ

 .(4)، وَضبََطه الّصاَغانِيُّ بَكْسِرهما  أََحٌد يُْستَأْنَُس بِه ، بفَتِْحهما ، أَيْ  َهْلبَِسيسٌ و َهْلبَسٌ  ما في الّدارِ  : [هلبس]

 ، أَي ثَْوٌب. ْلبَِسيَسةٌ هَ و َهْلبَِسيسٌ  ما َعلَْيهِ و يُقَال : َجاءَ و

 ٌء من الَحْليِ ، قال : وال يُتََكلَُّم به إِالّ بالنَّْفيِ.وال َخْربَِصيَصةٌ ، أَْي شيْ  َهْلبَِسيَسةٌ  وِعبَاَرةُ الَجْوَهِرّي : يُقَال : ما َعلَْيَها
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ً  ُء اليَِسيُر ، يُقَال :: الشَّيْ  الَهْلبَِسيسُ و  َشْيئاً يَسيراً. ي، أَ  ما أََصْبُت َهْلبَِسيسا

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بفتحة فو  اهلاء األوىل. أما التكملة فنصت عل  الضم كاألصر.1)
 بكسر فسكون ففتح.« دار املعارف»( ضبرت ابلقلم يف اللسان 2)
ٍر.3)  ( األصر واللسان ا ويف الصحاح : يف ُضمح
 أما األوىل : ِهلحِب .« َهلحَبي »ابلقلم : ( ضبطت يف التكملة املطبوع 4)
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 ٌء.، إِذا لم يَُكن عنَده شي َهْلبَِسيَسةٌ  وما ِعنَده

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ٌء من َسَحاٍب ، عن ابِن األَْعَرابِّي.، أَْي شيْ  َهْلبَِسيَسةٌ  ما فِي السََّماءِ 

 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي عن ابن فاِرٍس. الَخْيُر الَكثِيرُ  ، بالفَتْح : الَهْلسُ  : [هلس]

ُمورُ  : الَهْلسُ و قَّةُ والضُّ  في الِجْسم. الّدِ

. : الَهْلسُ  قال ابُن ُدَرْيد :و ّمِ ّلِ ، كالُهاَلِس ، بالضَّ  َمَرُض الّسِ

 والُهاَلُس : ِشّدةُ السُّاَلِل من الُهَزاِل. الَهْلسُ  وفي التَّْهِذيب :

ً  ، كعُنِيَ  ُهِلسَ  َجاِل : الَِّذي يَأُْكُل وال يَُرى أَثَُر ذِلك في ِجْسمه. الَمْهلُوسُ  : َمْسلُوٌل ، وقِيَل : َمْهلُوسٌ  فهو  : ُسلَّ ،، ُهاَلسا  َهلََسه قدو من الّرِ

ً  الَمَرضُ  َرهُ ، وقال ابُن القَّطاع : أََذابَه ، و َهَزلَه وُهاَلساً : يَْهِلُسه َهْلسا  الَهَواِلسُ و .«اللَّْحمَ  تَْهِلسُ و نََواِزُع تَْقَرُع العَْظَم ،»في الحديث : وَضمَّ

 من الُهَزاِل ، قال الُكَمْيُت : : الِخفَاُف األَْجَسامِ 

ا  َداح كـــــــــــــَبلـــــــــــــ َ ا  الـــــــــــــقـــــــــــــِ ثـــــــــــــَ ر أَمـــــــــــــح َوامـــــــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

اَلِ      َن أَدحَواَء الســـــــــــــــــــــــــــ  اجلـــــــــــــِح عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ايـ َواِلســـــــــــــــــــــــــــَ  اهلـــــــــــــَ

  
ً  َجْفالً ، وذِلَك إِذا قَلَّ لَْحُمه ولَِزَق على العَْظِم ويَبَِس ، وقد ، كأَنَّما ُجِفَل لَْحُمه َمْهلُوٍس  ، أَي ِحٍر ، : ذاُت َرَكبٍ  َمْهلُوَسةٌ  اْمَرأَةٌ و  .ُهِلَس َهْلسا

تَْين : النُّقَّهُ  ، الُهلُسُ  عن ابن األَْعَرابِّي :و جاِل ، بضمَّ ً و من الّرِ ْعفَى ، وإِْن لَْم يَُكونُوا نُقَّهاً. أَيضا  الضَّ

 فُتُور. ، ونّص الجوَهِرّي : فِيه ، اإِلْهاَلُس : َضِحٌك فيو

ِحِك : أَْخفَاهُ ، وعبارةُ ابِن القَّطاع : أَْهلَسَ و ِحَك : أَْخفَاهُ قال الّراِجز أَْهلَسَ  في الضَّ  : الضَّ

الَسا  َتضحَحُك ميّن َضِحكاً ِإهح
 أَراَد َذا إِْهالٍس ، وإِْن ِشئَْت َجعَْلتَه بََدالً من َضِحٍك.

 إِليه : إِذا أََسرَّ إِليه َحِديثاً ، قاله الَجْوَهِريُّ ، وابُن القَّطاعِ. أَْهلَسَ  ، يُقَال : إِْسَراُر الَحِديِث وإِْخفَاُؤه اإِلْهالُس أَْيضاً :و

 ، قال الَمّرار : الُهَزالُ  التََّهلُّسُ و ، هَكذا في سائر النَُّسخِ ، وفي بْعٍض ، التَّْهِليسُ و

ه  لـــــــــــــــ  يـــــــــــــــعـــــــــــــــًا كـــــــــــــــُ هـــــــــــــــا َربـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ َربــــــــــــــــ  رٍِد تــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

فِّ غــــــــري و     وَد َذا  الصــــــــــــــــــــــ  هــــــــُ لــــــــ  ِ شــــــــــــــــــــــُ هــــــــَ  (1) مــــــــُ
  

 ، إِذا ُهزَل. تََهلَّسَ  وقد

 َذاِهبُه. وقِيَل : َمْسلُوبُه : َمْهلُوُسهو ، العَْقلِ  ُمْهتَلَسُ  َرُجلٌ و

 في البََدِن. الُهاَلسُ و َعْقلُه ، وقال الَجْوَهِريُّ : ويُقَال : السُّاَلُس في العَْقِل ، ُهِلسَ  وقد

هُ  : َهالََسه ُمَهالََسةً و  ، نقله الجوِهِريُّ ، قال ُحَمْيُد بُن ثَْور : َسارَّ

ة اَلســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ ه  مـــــــــــُ ـــــــــــَ ن ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ يِن وبـ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ رتحُ بـ  والســـــــــــــــــــــــــِّ

رِ     حـــــــح ا جـــــــاَز ابلضــــــــــــــــــــ  طـــــــَ يـــــــِر الــــــقــــــَ حــــــِ كــــــح َدارًا كــــــتــــــَ  بـــــــِ

  
 ر.: الَخْيُر الَكثِي الَهْلسُ  ٍء من َكالٍم وغيِره ، وقد شذَّ عنهقاَل الّصاَغانّي : والتَّْرِكيُب يدلُّ على إِْخفَاِء شيْ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  الدَّاءُ  َهلََسه  : َخاَمَره. يَْهِلُسه َهْلسا

ً  الشَّيخُ  ُهِلسُ و النّاقَةُ : فََحلَت اْنَهلََستِ و  ، يَبَِس من الِكبَِر. َهْلسا
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اُر بن َسِعيد : ُمْهِلسٌ  ومن الَمَجاز : َظالمٌ   ، أَي َضِعيٌف ، قال الَمرَّ

يِن  اجـــــــــَ يـــــــــاُ  فـــــــــهـــــــــَ َرَ  اخلـــــــــَ ي طـــــــــَ عـــــــــِ جـــــــــَ هـــــــــح   مـــــــــن مـــــــــَ

الِم     ِة يف الــــــــــظــــــــــ  يــــــــــ  حــــــــــِ ُض الــــــــــتــــــــــ  لــــــــــِ ِ َرجــــــــــح هــــــــــح
ُ

 املــــــــــ

  
 .الُمْهِلِس  ويُْرَوى : كالَحِديثِ 

 الَمَرُض : أََذابَه ، عن ابِن القَّطاع. أَْهلََسهو

وَم ، نَقله الّصاَغانِيُّ ، وزاد ياقوت : وأَْهلَُها أَْرَمن. (2) ُهلَّسُ و  ، كُسكَّر : َمِدينَةٌ في َطَرف الَجزيرةِ ، مّما يَِلي الرُّ

__________________ 
 ( يف املطبوعة الكويتية : وشهور ذا  الصيف.1)
 ( ضبطت يف معجم البلدان بكسر أوله و نيه ا والسا مهملة.2)
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 من الَكالِم : الُخَرافَاُت ، هكذا يَْستَْعِملُونَه ، وكأَنّه َمْهُزوُل الَكالِم ، بَضْرٍب من الَمَجاِز.ـ  بالفَتْحـ  اْلَهْلسُ و

 ، بالَكْسِر ، َكتَب عنه ابُن فَْهٍد والبِقَاِعيُّ  الِهليس وُمَحّمُد بُن علّي بِن أَْحَمَد بِن إِبراهيَم الّسْلِسيِلّي ، ُعِرَف بابن

ئابِ  (1) الَخِفيُّ الشَّْخِص  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال َشِمٌر : هو ، كِفْرَدْوٍس  الِهْلَطْوسُ  : [هلطس]  ، قال الراِجُز : مَن الذِّ

ِة  لـــــــــــَ وح ِديـــــــــــَد الـــــــــــعـــــــــــَ َب شـــــــــــــــــــــــــَ َرَ  الـــــــــــذِّئـــــــــــح ـــــــــــَ  قـــــــــــد تـ

     َ لــــــــــَ وحســــــــــــــــــــــــاً َأطــــــــــح طــــــــــَ لــــــــــح ةِ   هــــــــــِ رَي الــــــــــَعســــــــــــــــــــــــ  ثــــــــــِ  كــــــــــَ

  
 وهو َغلَط.« صَّْوتِ الَخِفّي ال»وفي بَْعض النُّسخ : 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : قَّطاع كّل ما َوَجده. َهَطلَّسٌ و ، َهْطلَسٌ  ِلصٌّ :  (2): األَْخذُ ، عن ابِن القَّطاع ، وقال األَزَهِرّي  الَهْلَطَسة

 ِهلَّْقسٌ و قال أَبو َعْمٍرو : ُجوٌع ُهْنبٌُغ وِهْنبَاغٌ  الشَِّديُد من الُجوعِ. ، ُمْلَحٌق به ، كما نَّص عليه الَجْوَهِريُّ : ، كِجْرَدْحلٍ  الِهلَّْقسُ  : [هلقس]

 ، أَي شِديٌد. ِهلَّْقسٌ  أَْيضاً : يُقَاُل : بَِعيرٌ  َغْيِره قِيَل : هو الشَِّديُد منو وِهلَّْقٌت ، أَْي َشِديٌد.

ُجلُ ال : الِهلَّْقسُ و  ، وهذه عن ابن َعبّاد ، وأَنشد الَجْوَهِرّي : الَكثِيُر اللَّْحمِ  الشَِّديُد ، والّرُجلُ  رَّ

ا  فــــــــــــــَ دِّ الــــــــــــــقــــــــــــــَ ِ يف حــــــــــــــَ اح ُب األُذحنــــــــــــــَ  أَنحصــــــــــــــــــــــــــــَ

    ِ اح عـــــــــــَ بـــــــــــح ُر الضـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــح ٌ مـــــــــــائـــــــــــِ لـــــــــــ  نـــــــــــِ ح  هـــــــــــِ  حـــــــــــَ

  
 : مدينة ببالِد اليُونان ، نقله ياقُوت. ِهيالقُوسو

 : البَِعيُر الّشِديُد ، وأَنشد : الِهلَّْكسُ و الِهلَّْقُس. َدْحٍل ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال اللَّْيُث :، كِجرْ  الِهلّْكسُ  : [هلكس]

َساالِبازَِ  و   اهلِل كح
ِديالدَّني : الِهلَّْكسُ  عن ابِن ُدَرْيد :و  ُء األَْخاَلِق.ُء الرَّ

 وَوقَع في الُمِحيط : الَهَكلَُّس ، بِتَْقِديم الكاف ، وقد أََشْرنَا إِليه آنِفاً. ، كِزْبِرجٍ. كالِهْلِكِس  وقال َغْيُره :

 : [هلورس]

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : َمْوِضٌع عند َمْخَرجِ ِدْجلَةَ ، بَْينَه وبين آِمَد يَْوماِن ونِْصف ، نَقَلَهُ ياقُوت. َهلُوَرس

ر قولُه عّز وَجّل :  : الصَّوُت الَخِفيُّ  الَهْمسُ  : [همس] ً  (َفال َتْسَمُع ِإالّ )، وبِِه فُّسِ ، أَي َصْوتاً َخِفيّا ، من نَْقِل أَْقَداِمِهم إِلَى  (3) َهْمسا

 َخْفَق األَْقَداِم على األَْرض.ـ  وهللا أَعلمـ  الَمْحَشر ، وقال األَزهرّي : يَْعنِي به

ً  الَكالمَ  َهَمسَ  ، وقد َهْمسٌ  ِمْن َكالٍم ونَْحِوه فهو ُكلُّ َخِفّيٍ و  : أَْخفَاه. َهْمسا

 كان إِذا َصلَّى العَْصرَ »في حديث آَخر : و «إِلَى بَْعٍض  يَْهِمسُ  فَجعَل بَْعُضنَا»الَحِديث :  ِفيُّ ال يََكاُد يُْفَهم ، ومنه: الَكالُم الخَ  الَهْمسُ  وقيل :

 ، رواه ُصَهْيٌب ، َرِضَي هللا تعالَى عنه.« َهُمهٍء ال نَفْ بَشيْ  َهَمسَ 

 من الَكالِم. الَهْمسُ  وقَال أَبو الَهْيثَِم : إِذا أََسرَّ الَكالَم أَو أَْخفَاه فذِلك

وَصْه ، أَي اْمِش َخِفيًّا  اْهِمسْ  على األَْرِض ، وُرِوَي عن ابِن األَْعَرابِّي قال : ويُقَال : أَْخفَى ما يَُكوُن من َصْوِت َوْطِء القََدمِ  : الَهْمسُ  أَو

 واْسُكْت.
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ً  ويُقَال :  وبه فسََّر الَجْوَهِريُّ قوَل هللا تعالَى السابَِق ِذْكُره ، وهو (4) [اْمِش خفياً واسُكت]وَصْه ، قال : وهذا ساِرٌق يقول ِلَصاِحبِه  َهْمسا

 .(5)قَِريٌب من قَْوِل األَْزَهِرّي ، والفَّراِء 

ً  أََخَذه أَْخذاً : ، إِذا َعَصَره ، ويقال  َهَمَسه ، وقد العَْصرُ  : الَهْمسُ و  ، إِذا َعَصَره. َهْمسا

. الَهْمسُ و ً  ، وبه ُسّمَي األََسدُ  والَكْسرُ  : الدَّقُّ  وَهّماساً في قَْوٍل. َهُموسا

__________________ 
 كاألصر واللسان والتكملة.« الشخص»وعل  هامشه عن نسخة أخر  « الصوت»( يف القاموس 1)
ـــــــــــــــــ  قوله : وقا  األزهري اخل ا كذا يف اللســــان ا وحقه أن يذكر يف مادة»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2) ط   س وهو مقتضــــ  قو  الشــــارح هـ

 .«اخل الساب  فيها ا ومل يذكر صاحب اللسان
 .108( سورة طه اآية 3)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
 ( يريد قوله يف تفسري اآية السابقة قا  : يقا  : إنه نقر األقدام إىل امشر.5)
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ُجلِ  َمْضغُ  : الَهْمسُ و  ، عن أَبي َزْيٍد ، وأَْنَشد في نََواِدِره : الطَّعَاَم والفَُم ُمْنَضمٌّ  الرَّ

ِلِهن  أَيحُكلحَن ما يف   َ حَسا َرحح
يَ  ً  ومنه أَْكُل العَُجوِز الدَّْرَداِء ُسّمِ  : الَمْضُغ الَِّذي ال يُفغَر به الفَُم. الَهْمسُ  ، عن أَبِي الَهْيثَم ، وقيل : َهْمسا

 بال فُتُوٍر. ، أَي السَّْيُر باللَّْيلِ  : الَهْمسُ  قال أَبو عْمٍرو :و

 ، قالَهُ أَبو السََّمْيَدعِ. باللَّْيِل والنََّهارِ أَو هو قِلَّةُ الفُتُوِر 

ْدِر وال َجَهاَرةَ في الَمْنِطق : الَهْمسُ  وقِيَل : ّرِ ،  َمْهُموسٌ  ، ولِكنَّه َكالمٌ  ِحسُّ الصَّوِت في الفَِم ، ِمّما ال إِْشَراَب لهُ من َصْوِت الصَّ في الفَِم كالّسِ

 قالَه اللَّْيُث.

َي الَحْرفُ  َحثّه َشْخٌص فَسَكتَ  َعْشرة ، يَْجَمعَُها قولَُك : َسةُ الَمْهُمو الُحُروفُ و ً  وإِنما ُسّمِ ألَنه أُْضِعَف االعتماُد في َمْوِضِعِه حتّى  َمْهُموسا

 َجَرى معه النَّفَُس ، نقله الَجْوَهِرّي.

ا ُحُروفُ  الَصْوَت الّذي يَْخُرُج معه نَفٌَس ، ولَْيَس من َصْوِت ، إِنّما  (1)فإِنَّ  الَهْمِس  قلُت : وهكذا علَّلَه به ِسيبََوْيه ، وقال ابُن ِجنِّي : فأَمَّ

.  يَخُرُج ُمْنَسالًّ

 قُْلُت : وقد َجَمعَه بعُض القُّراء في هِذه األَْبيَات :

زحين خـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــجِي  وُد حـــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

اَديت     وين ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رحمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــُُ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

م  كـــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــوين كـــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــــــــــُ رَكـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــَ  تـ

م     تـــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــح َت خـــــــــــــــــــُ جِي مثـــــــــــــــــــُ  بـــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 ، عن ِهشاٍم ، وأَنشَد قَول أَبِي ُزبَْيٍد : السَّيّاُر باللَّْيلِ  ، كَصبُور : الَهُموسُ و

 َ ُوسُ َبِصرٌي ابلد َج  هاِد 
 لَْيلَهُ أَْجَمَع. َهَمسَ  يُقَاُل :

اِس  ، وقيل : الشَِّديُد الغَْمِز بِضْرِسه ، األََسُد الَكّساُر لفَِريَستِه : الَهُموسُ و ً  ، كَكتّاٍن ، وقِيَل : ُسّمَى األََسدُ  كالَهمَّ في  يَْهِمسُ  ، ألَنَّه َهُموسا

 هو َمْعنَى قَوِل الَجْوَهِرّي : األََسدُ : يَْمِشي قَِليالً ، و َهُموسٌ  الظُّْلَمِة ، وقال أَبو الَهْيثَم : ألَنّه يَْمِشي َمْشياً بُخْفيٍَة فال يُْسَمع َصْوُت َوْطئه. وأََسدٌ 

دَّةِ : الَهُموسُ   : الَخِفيُّ الَوْطِء ، قال رْؤبَةُ يَِصف نَْفَسه بالّشِ

َد  ُد   اأَلســـــــــــــــــــــــــــَ ٌث يـــــــــــــَ يـــــــــــــح الـــــــــــــَ وســـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــُ   اهلـــــــــــــَ
او     وســـــــــــــــــــــــــــَ امـــــــــــــُ يـــــــــــــَر واجلـــــــــــــَ ِ الـــــــــــــفـــــــــــــِ اح بـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح  األَقـ

  
ر ما، وبه فُ  َصْوُت نَْقِل أَْخفاِف اإِلبِلِ  ، كأَِمير : الَهِميسُ و  ُرِوي عن ابِن عبّاٍس ، َرِضَي هللا تَعالَى عنهما ، أَنّه تََمثََّل فَأَْنَشد : ّسِ

ا و  نـــــــــــــــــَ َا بـــــــــــــــــِ ن  مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــــِ اهـــــــــــــــــُ يســـــــــــــــــــــــــــــــَ    ـــــــــــــــــَِ
ا    يســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــِ كح لــــــــــَ نــــــــــِ ريحُ نــــــــــَ ُدِ  الــــــــــطــــــــــ   ِإنح َيصــــــــــــــــــــــــح

  
 َجِميعاً كالَهْمِس في َجِميعِ ما ذُِكر من الَمعَانِي. الَهِميسَ و الَهُموسَ  وفي اللَّسان ، أَنَّ 

ةُ ، الُمَهاَمَسةُ و  ، قال الّشاِعر : كالتََّهاُمِس  : الُمَسارَّ

وا اَمســــــــــــــــــــــُ هـــــــــَ وا  فـــــــــتــــــــــَ ّرِســــــــــــــــــــــُ وا : عـــــــــَ ر ًا وقـــــــــالـــــــــُ  ســــــــــــــــــــــِ

ر سِ     عـــــــــــــــَ ٍة بـــــــــــــــغـــــــــــــــرِي مـــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ ئـــــــــــــــِ ريحِ متـــــــــــــــَح  يف غـــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

دَّة ، وأََخَذه أَْخذاً  الَهْمسُ  ً  : الّشِ . َهْمسا  ، أَي َشِديداً ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

ْدِر : َوْسَوَس ، ومنه َهَمسَ و ذُ من َهْمِز الشَّْيَطاِن ولَْمِزهِ » الَحِديُث : الشَّْيَطاُن في الصَّ  .َهْمِسهو أَنَّه كاَن يَتَعَوَّ
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. الَهِميسُ و  النّاقَةُ ، قال الُكَمْيُت : ، كَصبُوٍر : لَهُموسُ او : الَمْشُي الَخِفيُّ الِحّسِ

ًة  ـــــــــــ  ي مـــــــــــِ ـــــــــــَ ق دح اِب َأو شـــــــــــــــــــــــــَ َة األَنحســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــ  رِي ـــــــــــح َري  غـــــــــــُ

وســــــــــــــــــــــاً     اَلِت   ــــــــَُ مــــــــَ عــــــــح ــــــــَ ارِي الــــــــيـ بــــــــَ ــــــــُ اتـ َواِمســــــــــــــــــــــَ  اهلــــــــَ

  
 : َشِديٌد. َهاِمسٌ  وِذئْبٌ 

 ، قال ُرْؤبَة : َهّماسٌ  ويقال : َعضٌّ 

السح  ّن َأحـــــــــــــــــــــح ُدهـــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــح رَاٍت لـــــــــــــــــــــِ  يف لـــــــــــــــــــــَِ

     ٌ رٌت وعـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح ا خـــــــــــــــَ اَدهتـــــــــــــــَُ اسح عـــــــــــــــَ  (2)  ـــــــــــــــَّ
  

 : القَْبُر ، عن ابِن عبّاد. الَهْمسُ و

 : َمَضغَه. َهَمَسهُ و

__________________ 
 .«فإنه»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( جعر زبرته الرتفاعها كا ل  عل  كتفيه.2)
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ة. الُمهاَمَسةُ و  : الُمَضارَّ

ْوا ً  وقد َسمَّ اسا ً و ، َهمَّ  ، كَكتَّاٍن وُزبَْيٍر. ُهَمْيسا

 القَويُّ الّساقَْيِن ، الشَِّديُد الَمْشيِ. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيث : هو ، كعََملٍَّس  الَهَملَّسُ  [هملس]

معُروف في الُمَصنِّف وَغْيِره : العََملَُّس ، ولعَّل الَهاَء بََدٌل من العَْيِن ، ال تَِصحُّ إِالّ على قال األَزهرّي : ولَْم يُْلَف إِالّ في ِكتَاب العَْين ، وال

 ذِلَك.

 الَمِدينَِة ، وِكاَلُهَما بأَْهنَاِس  ، واألُولَى تُْعَرفُ  بَْلَدتاِن ، ُكْبَرى وُصْغَرى ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والجماعة ، وُهَما : ، كأَْجنَاس أَْهنَاسُ  : [هنس]

ِعيِد من بِالِد ِمْصر ، بُكوَرةِ البَْهنََسا د إِْبَراِهيمُ بالصَّ ٌء ، من أَصحاب َوْرش ، الُمْقِرى األَْهنَاِسيّ  * ، وقد نُِسَب إِليهما َجماعةٌ ، منهم : ابو ُمَحمَّ

 َرِحَمهم هللا.

 .تََهْنبَس ، وقد َعن األَْخبَارِ  (1) التََّحسُّسُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن القَّطاع : ُهوَ  التََّهْنبُسُ و ةُ الَهْنبَسَ  : [هنبس]

 هكذا بالحاء في األُُصول ، ويُْرَوى التََّجسُّس ، بالجيم.

 أَخباَر الناِس ، وأَْوَرَده الّصاَغاِنيُّ وصاحُب اللَِّسان ، ولَْم يَْعِزياه ، وهو في الَجْمَهَرةِ اِلْبِن ُدَرْيد. يَتََهْنبَسُ  ويُقَال : َمرَّ 

 : [هنجبس]

 * ومّما يُْستَْدَرك علَْيه :

 الُمَصنّف أَّوالً ُمَصّحفاً من هذا. ، كعَْضَر فُوط : الَخِسيُس ، هكذا أَْوَرَده صاحُب اللَِّساِن إِْن لم يَُكْن ما َذَكَره الَهْنَجبُوسُ 

 ، قالَه ابُن األَعرابّي ، قال َجْنَدُل بن الُمثَنَّى الطَُّهِوّي : ء من األُُسودِ ، بالَكْسِر : الَجِري الِهْنِدسُ  : [هندس]

  ُ حــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ و َدمــــــــــــــًا ويـ ُر َأوح حَيحســــــــــــــــــــــــــــُ  أَيحكــــــــــــــُ

ٌر     ـــــــــــــح َزبـ ّواٌس هـــــــــــــِ ِه هـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ قـ دح ِدسُ شـــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــح  هـــــــــــــِ

  
ُب الَجيُِّد النََّظرِ م الِهْنِدسُ و َجاِل : الُمَجرَّ مِّ  هذا ُهْنُدوسُ  يُقَال : َرُجلٌ و ، كِفْرَدْوس. الِهْنَدْوسُ  ، وقال الّصاَغانّي : هو ن الّرِ  ، أَي األَْمِر ، بالضَّ

 هذا األَْمِر ، أَي العُلََماُء بِه. َهنَاِدَسةُ  ، ويُقَال : ُهمْ  َهنَاِدَسةٌ  ج ، وَضبَطه الّصاَغانِّي كِفْرَدْوس ، العَاِلُم بِه

ُر َمَجاِري الُمَهْنِدسُ و آب أَْنداْز ،  (2) ُمعَّرب ، فارِسيّة ُمْشتَقٌّ من الِهْنَدازِ  ، وهو الَهْنَدَسةُ  َحْيُث تُْحفَر ، واالْسمُ  واْحتِفاِرَها والقُِنّيِ  الماءِ  ُمقَّدِ

 التَّْقِدير ، وآب : ُهو الماء. وهو َحاِصُل كالِم الَجْوَهِرّي ، وأَْنداز : هُ ليَس لهم داٌل بَْعَده َزايٌ الزاُي ِسيناً ، ألَنّ  (3) فأُْبِدلَت

 : قَبِيلَة باليََمِن فيهم ُعلََماُء. الهندس وأَبو

. الَهْوسُ  : [هوس] ً  َء أَُهوُسهالّشي ُهْستُ  ، يُقَال : الَهَوِسيو كالَهْيِس  : الدَّقُّ  اه أَبو ُعبَْيٍد عن األَْصَمعّي.، َحكَ  َهْوسا

َي األََسُد َهّواساً ، لَكْسِره فَِريَستَه. الَكْسرُ  : الَهْوسُ و  وِمْنه ُسّمِ

لَُب بَِجراَءةٍ ، باللَّْيلِ  (4) الطَّْوفُ  : الَهْوسُ و ً  ، والطَّ َي األََسُد َهّواساً. هاَس يَُهوُس َهْوسا  : طاَف باللَّْيِل في َجراَءةٍ ، وبه ُسّمِ

 ، أَو األَْكُل الشَِّديُد. ِشدَّةُ األَْكلِ  : الَهْوسُ و

 األََسِد. بَهَوسانِ  النّاقةِ  َهَوَسانُ  ، أَْي تَْرَعى وتَِسير ، وإِنَّما ُشبِّه فهاَستْ  اإِلبِلَ  ُهْستُ  ، يُقَال : السَّْوُق اللَّيِّنُ  : الَهْوسُ و

 أِلَنَّها تَْمِشي ُخْطَوةً ُخْطَوةً وهي تَْرَعى ، قاله الَجْوَهِرّي.

َي األََسُد َهّواساً.الَمْشُي الَِّذي يَْعتَِمُد فيه صاحبُه على األَْرِض اْعتَِماداً َشِديداً. قاله الَجْوَهِرّي ،  : الَهْوسُ و  قِيل : وبِه ُسّمِ

ً  ، الذّئُب في الغَنَمِ  َهاسَ  ، تقوُل : اإِلْفَسادُ  الَهْوسُ و ، إِذا أَْفَسَد فِيها. نقَلَه ابُن ُدَرْيد  يَُهوُس َهْوسا
(5). 
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 ، أَي يَُدور ، نَقَلَه الّصاَغانّي. يَُهوسُ  ، يُقَال : هو الدََّوَرانُ  : الَهْوسُ و

َمْخَشِرّي : وبَرأِْسه بالتَّْحِريك : َطَرٌف من الُجنُونِ  ، الَهَوسُ و  ، أَْي َدَوَراٌن ، َهَوسٌ  ، قالَه الَجْوَهِرّي ، وقال الزَّ

__________________ 
َنَس . (*)  يف القاموس : البَـهح
 اب اء املهملة كاألصر.« التحس »سخة أخر  : وعل  هامشه عن ن« التجس »( يف القاموس : 1)
(2.  ( يف اللسان : آوح أنحدازح
 ( يف الصحاح واللسان : فصرّيت.3)
 ( الصحاح واللسان : الطوفان.4)
 .85/  3( اجلمهرة 5)
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اِوُس ا وَعَل  من ا عن ابِن َعبـّـاد. وقــد يُطحَل  عَل  الــ ِذي بــه املــالِيُخو  : كُمَعظ مٍ  ُمَهو سٌ  وهو ا (1)َأو َدِوييف  لحيــا والَوســــــــــــــــَ
َتعحمر َتِغُر بِعلحِم الِكيمياِء ا والعاّمة َتسح  مبعىَن اأَلَمر ا وهو من ذِلَك. اهلََوسَ  َيشح

اَسةُ و  الَكاِسُر ، قال ُرْؤبَة : ـ مَشدََّدة ـ : األََسُد الَهُصورُ  الَهوَّ

ةً ِإّن لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا  ّواســـــــــــــــــــــــــــــــَ ا  هـــــــــــــــــَ َربحضـــــــــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــِ

ه     و بــــــــــــــِ لــــــــــــــُ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ انـ َهضــــــــــــــــــــــــــــ  طــــــــــــــا مــــــــــــــِ بــــــــــــــِ  وخمــــــــــــــَح

  
 ، كَشّداٍد ، وأَنشد الَجْوَهِرّي للُكَمْيِت : كالَهّواِس  الِعَرْبُض ، كِسبَْحٍل : الفَْحُل العَِريُض الَمْبَرك ،

رُت  بــــــَ َو اأَلضــــــــــــــــــــح ّواسُ  (2)هــــــُ ًة  اهلــــــَ اعـــــــَ جـــــــَ ا شــــــــــــــــــــَ يــــــنـــــــَ  فــــــِ

رُ و     قـــــــــــ  ثـــــــــــَ ُ
ف  املـــــــــــ جـــــــــــَ اِديـــــــــــِه اهلـــــــــــِ عـــــــــــَ ـــــــــــُ نح يـ  فـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــَ

  
 ال ِللتّأْنِيِث. للُمبَالَغَةِ  ، الَهّواَسةِ  ، في الَهاءُ و

ُب ، الشَُّجاعُ  : الَهّواَسةُ و اِس  الُمَجرَّ  .كالَهوَّ

 تقوُل العََرب :و

َوسُ  الّزَمانُ و  َهوحَس  الّناسُ   َأهح
ماُن يأُْكلُُهْم بالَمْوِت. النّاسُ  أَي  هكذا فسره ابُن األَْعَرابِّي. يَأُْكلُوَن َطيِّباِت الّزمان والزَّ

 ، قال ُرْؤبَة : والِفْكرُ  ، كأَِميٍر : النََّظرُ  الَهِويسُ و

ا  وســــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــُ َر اخلــــــــــــــَ يــــــــــــــُر آمــــــــــــــَ خــــــــــــــِ  ِإَذا الــــــــــــــبــــــــــــــَ

ا    ِويســـــــــــــــــــــــــــــَ َر اهلـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــَ ه وَأكـــــــــــــــح انـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
،  ، كَكتّان كالَهّواِس  الَهائُِج ، ، كَكِتٍف : الفَْحُل الُمْغتَِلمُ  سُ الَهوِ و ، والعَاّمة يَقُولُون بالتَّْحِريك : َما تُْخِفيِه في َصْدِركَ  قال الّصاَغانِيُّ : هوو

 قال زيُد بن تُْرِكّي :

 َهّواسِ ِمنحَها َهِدمُي َضَبٍض 
بِعَةُ  ، الَهِوَسةُ  قال الفَّراُء :و ً  ، وقد بَِهاٍء : النّاقَةُ الضَّ بَعَِة ، َهِوَست َهَوسا  كِكتَابٍ  ، الِهَواسُ  واالسمُ  ، إِذا اشتَّدت َضبَعَتَُها ، وقيل : تَردََّدت للضَّ

َوايَة ، وَسيَأْتِي تَْفِصيل ذِلك في   .«د م ـه»، ويُْرَوى قوُل َزْيِد بن تُْرِكّي أَيضاً على أََحِد األَْوُجه في الّرِ

 * ومما يستدرك عليه :

 للَّْيِل.: يَُدوُر با َهّواسٌ  نَِمرٌ 

 : َشِديٌد. َهّواسٌ  َضبَعٌ وَ 

ً  النّاسُ  َهِوسَ و  : َوقَعُوا في اْختِالٍط وفََساٍد. َهَوسا

سُ و  : الَمْشُي الثَِّقيُل في األَرِض اللَّيِّنَة. التََّهوَّ

 : األَُكوُل. الَهّواسُ و

ً  ءِ من الّشيْ  َهاسَ  ، وقد (3)، هكذا في َسائِر النَُّسخ ، والّصواُب بَكثَْرةٍ  َء بُِكْرهٍ : أَْخذَُك الّشيْ  الَهْيسُ  : [هيس]  .َهْيسا

 األَِخيُر نقله الَجْوَهِريُّ ، وقال غيره : ُعَمانِيَّة ، وفي العُبَاب : يََمانِية. الفَدَّاُن ، أَو أََداتُه ُكلَُّها. : الَهْيسُ و

 ، وأَْنَشد الَجْوَهِريُّ ، لألَْسَوِد بِن ِعفَار : ، أَيَّ َضْرٍب كانَ  السَّْيرُ  : الَهْيسُ  قال األََمِوّي :و

يـــــــــِك  يـــــــــالـــــــــِ َد  لـــــــــَ يِإحـــــــــح يســـــــــــــــــــــــِ هـــــــــِ ي فـــــــــَ يســـــــــــــــــــــــِ   هـــــــــِ
ـــــــــــ ِ     رِي عـــــــــــح ـــــــــــتـــــــــــ  َة ابل لـــــــــــَ لـــــــــــيـــــــــــح ـــــــــــ  مـــــــــــي ال عـــــــــــَ نـــــــــــح ـــــــــــَ  ال تـ
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ً  ورواه أَبو ُعبَْيٍد أَْيضاً ، وقال :  لَْيلَتَنَا ، أَي نَْسِري. نَِهيسُ  : ساَر أَيَّ َسْيٍر كان ، ويُقَال : ما ِزْلنَا هاَس يَهيُس َهْيسا

ُجلِ  َكِلَمةٌ تُقَالُ  ، َمْكُسور اآلِخرِ  َهْيِس َهْيِس و ةٌ ، عن ابِن ُدَرْيد ، وقيل : تُقَاُل في الغَاَرة إِذا استُبِيَحْت قَْريَ  عنَد إِْمَكاِن األَْمِر ، واإِلْغراِء بهِ  للرَّ

ً  القَْومُ  ِهيسَ  ، وقد (4) َهْيِس َهْيِس  أَْو قَبِيلَةٌ فاْستَْؤِصلَْت ، أَي لم يَْبَق منهم أَحٌد ، فيقولون :  .َهْيسا

 ، مثْل َحاَسُهم. َداَسُهم ، أَي فهاَسُهم قال األَْصَمِعّي : يُقَال : َحَمَل فالٌن على العَْسَكرِ و

، أَي يَُدور في َطلَب َما يَأُْكلُه ، فإِذا  يَُهوسُ  : الذي األَْهيَسُ  أَْليَُس ، أَْهيَسُ  ، مثِْل األَْحَوِس ، قاله الَجْوَهِرّي ، يُقال : فالنٌ  : الشَُّجاعُ  األَْهيَسُ و

لَه َجلَس فلم يَْبَرْح ، واألَصُل فيه الواو ، وإِنَّما قيل بالياِء ليَُزاِوَج أَْليََس.  َحصَّ

__________________ 
 ( نص األساس : ويف رأسه هوس : دوران ودوّي.1)
 ( عن اللسان وابألصر : هو األخبرت.2)
 ( وهي رواية اللسان.3)
 .«هيس  هيس »( عن اللسان وابألصر 4)
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 ، عن ابن َعبّاد. ءٍ ال يَْنقَبُِض عن َشي الذي ءُ ِمَن اإِلِبِل : الَجِري األَْهيَسُ و

 ، نقله ياقُوت ، ومنها أَبو علّي الَحَسُن بُن محّمِد بِن َحْمَزة الَهْيَسانِّي ، عن يَْحيَى بِن أَْكثََم القاِضي. (1) بأَْصفََهانَ َهْيَساُن : قرية و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه.

 من الَكْيِل : الُجَزاُف. الَهْيسُ 

 : أُمُّ ُحبَْيٍن ، عن ُكَراع. الَهْيَسةُ و

ً  (2) [ِهْستُهو ]ٍء ، قال األَْصَمِعّي : ُهْستُه َهْوساً ، ُدقُّ ُكلَّ َشيْ : الذي يَ  األَْهيَسُ و . َهْيسا  ، وهو الَكْسُر والدَّقُّ

 .َهْيِس َهْيِس  إِذا َسِخر منه ، فقال : َهاَساهُ  وعن أَبي َعمرو :

ً  لَْت َمْيساً ، وأَْدبََرتْ أَْقبَ ـ  في ِصفَة النَّْملِ ـ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : إِّن لُْقَماَن بَن عاد قال ً  األَْرضَ  تَهيسُ  . قال :َهْيسا  : تَُدقَُّها. َهْيسا

 : الَكثِيُر األَْكِل. األَْهيَسُ و

 وَهاَسى : مدينَةٌ بالِهْنِد ، فيها قَْلعَة َصْعبَةُ الُمْستَْفتَح.

: بَْطن من اليََمن ، منهم الَجَماُل محّمُد ابُن الَحَسن ، وِعيَسى  َهْيٍس  لعُلَْيِف بنُ بُن ُسلَيماَن بِن َعْمِرو بِن نافِعٍ الّشراِحِلّي الَحَكِمّي أَبو ا َهْيسُ و

 العُلَْيِفّي ، َسِمع على الِعّزِ بِن َجَماَعة ، ومات بمّكة.

 فصر الياءِ 
 مض السا

جاِء. ، وهو القُنُوطُ  ، ُمَحّركة : اليَأْسُ و ، وهذا عن ابِن َعبّاٍد ، اليَآَسةُ و اليَأْسُ  : [يأس]  ِضدٌّ الرَّ

َح به الُمَصنُِّف في البََصائِر.عن الشَّيْ  قَْطُع األََملِ  هو أَو  ِء ، وهِذه عن ابِن فاِرٍس ، كما َصرَّ

،  يَْيأَسُ  ءِ من الشَّيْ  يَئِسَ   إِالّ هِذه. يُقَال :قلُت. وقالَه ابُن القَّطاعِ هكذا ، قال : ولَْيس في َكالِم العََرِب ياٌء في َصْدِر الكالِم بعَدَها َهْمَزةٌ 

ِفيه تََساُمٌح ، ألَنّه ِحينئٍذ يكوُن بفَتْحِ العَْيِن في الماِضي والُمَضاِرعِ ،  كيَْمنَعُ  بالَكْسِر في الماضي ، والفَتْحِ في الُمَضاِرعِ ، وقوُل المصنِّف ،

 فلو قاَل كيَْعلَُم ألََصاَب.

ٍل أَْيضاً ، واألَِخيرُ  ويَْضِربُ  ، فِيهما ، فقوُل الُمَصنِّفِ  يَئُِس يَْيئِسُ  ّي : فيه لُغَةٌ أُْخَرى :وقال الَجْوَهرِ  ، قال  (3)، قالَه ِسيبََوْيه  شاذٌّ  َمَحلُّ تأَمُّ

.، وَحِسَب يَْحِسُب ، ونَِعَم يَْنِعُم ، بال يَئَِس يَْيئِسُ  الَجْوَهِرّي : قال األَْصَمِعّي : يُقَال :  َكْسِر فيِهنَّ

ُء على ، بالَكْسر ، وُسْفالَها بالفَتْحِ ، وقال سيبََوْيه : وهذا عنَد أَْصَحابِنَا إِنَّما يَِجي يَْيئِسو وقال أَبو َزْيٍد : َعْلياُء ُمَضَر يَقُولُون : يَْحِسُب ويَْنِعمُ 

َب منهما لُغَةٌ ، وأَما َوِمَق يَِمُق ، وَوفُِق يَِفُق ، وَوِرَم يَِرُم ، وَوِلَي يَ  يَأََس يَْيئِسُ و ، يَئَِس يَْيأَسُ  لُغَتَْيِن ، يعني ِلي ، وَوثَِق يَثُِق ، ، لُغَتَان ، ثّم ُرّكِ

 وَوِرَث يَِرُث ، فال يَُجوز فِيِهّن إِالّ الَكْسُر ، لُغة َواِحَدة.

 قَنَِط ، ، أَي كنَُدٍس وَصبُورٍ  ، يَُؤوسٌ و يَُؤسٌ  وهو ويَاَءُس ، يَئِسَ  وقال الُمبَّرُد : ومنهم من يُْبِدُل في الُمْستَْقبَل من الياِء الثانِيَة أَِلفاً ، فيقول :

 ، وهو اْفتَعَل ، فأُْدِغَم. اتَّأَسَ و كاْستَْيأَسَ 

، في لُغَِة النََّخعِ ، كما في الّصحاح ، وهكذا قاله ابُن عبّاٍس ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنهما ، في تفسيِر اآليَة ، وقَال ابُن  أَْيضاً : َعِلمَ  يَئِسَ و

 يَْيأَِس  فَلَمْ أَ  قولُه عّزَوَجّل : وِمْنه نََّخعِ ، وهم َرْهُط َشِريٍك ، وقال القَاِسُم بُن َمْعٍن : هي لُغَة َهَواِزَن ،الَكْلبِّي : هي لُغَةُ َوْهبِيَل : َحّي من ال

يعاً ) الَِّذيَن آَمنُوا ً  أَي أَفَلَم يَْعلَم ، وقاَل أَهُل اللُّغَة : َمعناهُ أَفَلَمْ  (4) (َأْن َلْو َيشاُء هللاُ هَلََدى الّناَس مجَِ معه أَن  يَئُِسوا يَْعلَِم الَِّذيَن آَمنُوا ِعْلما

كاَن َعِليُّ وابُن عبّاٍس ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنُهم ، الَِّذين َوَصفَُهْم هللا تَعَالى بأَنَُّهْم ال يُْؤِمنُون. و يَْيأَِس  فلمَعِلُموه ، وقِيَل : َمْعناه أَ  يَُكوَن َغْيَر ما

، فقال :  يَْيأَس ، قيل البِن َعبّاس : إِنَّها« أَفَلَْم يَتَبَيَِّن الَِّذيَن آَمنُوا»فَر ، والَجَدِرّي ، وابُن َكثِيٍر وابُن عاِمٍر ، يَْقَرُءون : وُمَجاِهٌد ، وأَبو َجعْ 

ياِحيُّ : أَُظّن الكاتَِب َكتَبََها وهو ناِعسٌ   ، وقال ُسَحْيم بُن َوثِيٍل اليَْربُوِعيُّ الّرِ
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__________________ 
 .«ة»ورد رمز القرية « ة أبصبهان»( عن القاموس وابألصر 1)
 .«هوس»( زايدة عن اللسان 2)
 ( قا  سيبويه وإلا حذفوا كراهية الكسرة مض الياء يف قوهلم : يئ  ييبس.3)
 .31( سورة الرعد اآية 4)
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يِن :  ـــــــــَ ُرون يحســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ ب ِإذح يـ عـــــــــح مح ابلشـــــــــــــــــــــــِّ وُ  هلـــــــــَُ ـــــــــُ  أَق

واأملَح     َبســـــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــح َدمِ  تــــــــــــــَ  َأيّنِ ابـــــــــــــُن فـــــــــــــاِرِس َزهـــــــــــــح

  
سُم فََرِس بِْشِر ي ، من األَْسِر ، وَزْهَدم : ايَقُول : أَلَْم تَْعلَُموا ، وقولُه : يَْيِسُرونَِني ، َمن أَْيَساِر الَجُزور ، أَْي يَْقتَِسُمونَنِي ، ويُْرَوى يَأِْسُرونَنِ 

وهو َرُجٌل من «. أَنّي ابُن قاتِِل َزْهَدمِ » بن َعْمٍرو أَِخي َعْوِف بن َعْمٍرو ، وَعْوٌف َجدُّ ُسَحْيم بن َوثِيٍل ، قالَه أَبو محّمد األَْعَرابِّي ، ويُْرَوى :

ِوّيِ :َعْبٍس ، فعلَى هذا يَِصّح أَن يكوَن الّشْعُر ِلُسَحْيٍم ، ويُْرَوى هذا البيُت   أَيضاً في قصيَدةٍ أُْخَرى علَى هذا الرَّ

يِن  ُرونــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ِب ِإذح يـ عــــــــــح ِر الشــــــــــــــــــــــــِّ وُ  أَلهــــــــــح  أَقــــــــــُ

واأملَح     َبســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ــــــــــــــاِرِس الزِمِ  تـ ــــــــــــــُن ف  َأيّنِ اب

  

ا و  يــــــــِف كــــــــَبلــــــــَّ نــــــــِ اِب الــــــــكــــــــَ حــــــــَ ِب َأصــــــــــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــاحــــــــِ

مِ     اَم اأَلرَاقــــــــــــِ َ ِه لــــــــــــِ يــــــــــــح فــــــــــــ  مح بــــــــــــكــــــــــــَ اهــــــــــــُ قــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
ْعُر له ُدوَن َولَِده ، ِلعََدِم ِذْكِر َزْهَدم في البَْيت.وَعلَى هِذه   الّرَوايَِة أَْيضاً يكوُن الّشِ

أَي قَاَمتُه ال تُْؤيُِس « ِمْن ُطولٍ  (1) يَأْسٌ  ال» : وسلمعليههللافي ِصفَِة النَّبِّيِ ، صلى في َحِديث أُّمِ َمْعبٍَد الُخَزاِعيَّة ، رضي هللا تعالَى عنها ،و

َجاِء ، وهو في الَحِديِث اسٌم نَِكَرةٌ مفتوٌح بال النّافِيِة ، اليَأْسُ و منه إِلى الِقَصِر ، ْن ُطوِلِه ، أِلَنّه كاَن إِلى الطُّوِل أَْقَربَ مِ  ويُْرَوى :  : ِضدُّ الرَّ

ُمَطاِولُهُ ِمْنهُ ، إِلْفَراِط  يَْيأَسُ  منه ، أَْي ِمْن أَْجِل ُطوِله ، أَي ال َمْيُؤوسٌ  ال ، ، هكذا َرَواه ابُن األَْنبَاِرّي في ِكتَابِه ، وقال : ِمْن ُطولٍ  يَائِسٌ  ال

 ، كماٍء دافٍِق ، بَمْعنَى َمْدفُوٍق. َمْيُؤوٍس  ُهنَا بَمْعنَى فيائِسٌ  ، ُطوِلهِ 

َهْمَزةِ ، وقد أَُخو اْلنَّاِس ، والالُّم فيِهَما َكِهَي في الفَْضِل والعَبّاِس ، وَحَكى السَُّهْيِلّي عن ابِن األَْنبَارّي أَنّه بَكْسِر ال َزارٍ بُن ُمَضَر بِن نِ  اليَأْسُ و

ُل َمْن أَصابَهُ  تَقَدَّم البَْحُث فيه ، يُقَال : . اليَأَسُ  أَوَّ لُّ َكةً ، أَي الّسِ لُّ داءَ وقال السَُّهْيلِ  ، ُمَحرَّ َي الّسِ  ، أَو داءَ  يَأٍَس  ّي في الّرْوِض : ويُقَال : إِنَّما ُسّمِ

 بَن ُمَضَر ماَت ِمْنه ، وبه فَسََّر ثَْعلٌَب قوَل أَبي العَاِصيَِة السُّلَِمّي : اْليَأْسَ  ألَنّ  اليَأِْس 

وح َأن  داَء  لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اسِ فـ ـــــــــــــيـــــــــــــَ يِن  ال انـــــــــــــَ  يب فـــــــــــــَبعـــــــــــــَ

يــــــــــ ِ     قــــــــــِ يــــــــــٌب أبَرحَواِح الــــــــــعــــــــــَ بــــــــــِ ا طــــــــــَ يــــــــــَ فــــــــــانــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، والَمْصَدُر اإِليئاُس ، على ِمثال اإِليعاِس ، قال ُرْؤبَةُ : قَنَّْطتُه ، األَِخيُر بالَمّد : ، وآيَْستُه أَْيأَْستُهو

السح  ات َأطـــــــــــــــــــــــــح ّن َدارِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َبهنـــــــــــــــــــــــــ ُ  كـــــــــــــــــــــــــَ

رَاسح     اُت َأطـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــي ٍف َأو ابل حـــــــــــــُ  مـــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــُ

  

اسح  قـــــــــَ ـــــــــح ي أَنـ جـــــــــِّ هـــــــــَ ـــــــــتـــــــــ  ِد ال هـــــــــح ّن مـــــــــن عـــــــــَ يـــــــــهـــــــــِ  فـــــــــِ

ــــــــــــــــاسح     ــــــــــــــــئ ٌض وِإي مــــــــــــــــَ َواين طــــــــــــــــَ ــــــــــــــــغــــــــــــــــَ  ِإذح يف ال

  
 وقال َطَرفَة بُن العَْبِد :

ه و  ــــــــــــُ ت ــــــــــــح ب ــــــــــــَ ل ريحٍ طــــــــــــَ رِّ خــــــــــــَ يِن مــــــــــــن كــــــــــــُ  َأأيحَســــــــــــــــــــــــــَ

دِ     حـــــــــــَ لـــــــــــح ِ  مـــــــــــُ اُه ِإىل َرمـــــــــــح ـــــــــــَ ن عـــــــــــح  كـــــــــــَباّن وضـــــــــــــــــــــــــَ

  
، وهي لُغَةُ تَِميٍم  على لُغَِة من يَْكِسُر أَّوَل الُمْستَْقبَِل إِالَّ ما كاَن باليَاءِ  (2) ِمْن َرْوحِ هللا يِْيأَسُ  ال ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنهما : قََرأَ ابُن َعبّاٍس وَ 

ْحيَانِّي في نواِدِره ، عن الِكَسائِّي ، وقاَل ِسيبََويْ  ه : وإِنَّما اْستَثْنَْوا الياَء ، ألَّن الَكْسَر في الياِء ثَِقيٌل ، وحَكى وُهَذْيٍل وقَْيٍس وأََسٍد ، كذا َذَكَره اللِّ

ويِْيَجُل  يِْيأَسُ  وإِنَّما َكَسُروا في ْبِلّي ،الفَّراُء أَّن بَْعَض بَنِي َكْلٍب يَْكِسُرون الياء أَْيضاً ، قال : وهي شاذَّةٌ ، كما في بُْغيَة اآلَماِل أِلَبِي َجْعفَر اللَّ 

ي إِْحَدى الياَءْيِن باألُْخَرىِلتَ   ، وسيأْتي البَْحُث فيه في : وجل ، إِن شاَء هللا تَعَالَى. قَّوِ

َمْخَشِريَّ لَّما َصّرَح في األََساِس أَنَّ  ُت ، ألَنَّ َمع أَنَّك َرُجُل ِصْدٍق ، بمْعنَى َعِلمْ  يَئِْستُ  بمْعنَى َعِلَم َمَجاٌز فإِنّه قال : يُقَال : قد يَئِسَ  بَِقَي أَّن الزَّ

 .«إِْحَدى الّراَحتَْينِ  اليَأْسُ »الطََّمعِ القَلََق ، ومع اْنِقَطاِعه السُُّكوَن والطَُّمأْنِينَةَ ، وِلذلك قِيَل : 

،  شاذٌّ  ، أَي بالَكْسِر فيهما ، وهذا كيَْضِربُ  ، يَْيبِسُ و ، بقَْلِب اليَاِء أَِلفاً ، يَابَسُ و ، أَي من َحّدِ َعِلَم ، ، بالفَتْحِ  يَْيبَسُ  ، بالَكْسِر ، يَبِسَ  : [يبس]

ْرِف ، َح به الَجْوَهِرّي وغيرهُ من أَئّمة الصَّ ً  فهو كيَئَِس يَْيئُِس الَِّذي تَقَدَّم في الشُّذُوِذ ، َصرَّ ً و ، بالفَتْح ، يَْبسا  ، يَابِسٌ  فهو ، بالّضّم ، يُْبسا

اج : هو ُمَطاِوع كاَن َرْطباً فَجفَّ ، كاتَّبَسَ  ، بفتحٍ فُسُكون : يَْبسٌ و ، كأَِميٍر ، يَبِيسٌ و ، كَكتٍِف ، يَبِسٌ و  ، على اْفتَعَل فأُْدِغَم ، قال ابُن السَّرَّ

 .ُمتَّبِسٌ  ، وهو يَبَّْستُه فاتَّبَسَ 

__________________ 
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ً  اليُبُوَسةُ  ما أَْصلُه قِيَل :و ، بالسُُّكون ،  يَبَِس فيَْبسٌ  ، فإِْن كان ُعِهَد َرْطباً ثمّ  يَبَسٌ  ءٌ ، يُقَال : هذا َشيْ  ، بالتَّْحِريكِ  فيَبَسٌ  قطُّ  ولَْم يُْعَهْد َرْطبا

ً  كأَنّه ُخِلقَ : ْعلٌَب قال ثَ  يَْبسٌ  يُقَال : هذا َحَطبٌ   هكذا تَقُولُه العرُب. يَبَِسا ، أَي كانَا َرْطبَْيِن ثمّ  يَْبسٌ  ، وَمْوِضعٌ  يَْبسا

ً  في البَْحِر فإِنَّه لم يُْعَهد قَطُّ َطِريقاً ال َرْطباً وال ، الَِّذي َضَربَه هللا له وألَْصَحابِه السالمعليه،  أَما َطِريُق ُموَسىو ، إِنََّما أَْظَهَره هللا  يَابِسا

ً  ِلتَْعِظيِم اآليَِة وإِيضاِحَها ، تعالَى لَُهْم حينَئٍذ َمْخلُوقاً َعلَى ذِلكَ  وإِْن لَْم يَُكْن  َذَهاباً إِلَى أَنّه في قَِراَءةِ الَحَسن البَْصِرّي ، وتُْسكَُّن الباُء أَْيضا

ً  وقََرأَ األَْعَمُش : .فيَبِسَ  َطِريقاً فإِنَّه َمْوِضٌع قد كاَن فيِه ماءٌ   ، بَكْسِر الباِء. يَبِسا

 في قَْوِل َعْلقََمةَ : اليَْبسُ  ويُقَاُل :

هـــــــــــُم  يـــــــــــح لـــــــــــَ ِديـــــــــــِد عـــــــــــَ َداُن ا ـــــــــــَ ُش أَبـــــــــــح خـــــــــــَ  خَتَشـــــــــــــــــــــــــح

تح     َخشـــــــــــــــــــــَ ا َخشــــــــــــــــح بــح َ كــمـــــــَ نــُوبُ  يـــَ اِد جــَ  اَ صـــــــــــــــــــــَ

  
َك العَّجاُج الباَء للّضُروَرةِ فِي قَْوِله : يَابٍِس  َجْمعُ  يت ، وَحرَّ ّكِ  ، كَراِكٍب وَرْكٍب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

ا  َوســـــــــــــــــــــــَ ِي ِإَذا مـــــــــا َوســـــــــــــــــــــــح لـــــــــح حـــــــــَ لـــــــــح ُض لـــــــــِ مـــــــــَ  َتســـــــــــــــــــــــح

او     َرســــــــــــــــــــــــــــَ ا وَأجـــــــــــــــح اِدهـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ ج  يف َأجـــــــــــــــح تـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــح

  

 االرِّيِح اَ َصاَد اليَـَبسَ  (1)َزفـحَزَفَة 
َكةً : ال َخْيَر فِيَها يَبَسٌ  اْمَرأَةٌ و ٌ  ، ُمَحرَّ َمْخَشِريُّ ، ونَّص الّصحاح : ال تُنِيُل َخْيراً  (2) يَبِيسٌ و يَابَِسةٌ  ، وهو َمجاٌز ، وَكذلك اْمَرأَة ، كما نَقَلَه الزَّ

 ، وأَْنَشَد ِللّراِجِز :

 (3) يـََب ح ِإىل َعُجوٍز َشن ِة الر أحِس 
 ّي ، والفَتُْح عن ثَْعلٍَب ، حكاهما أَبو ُعبَْيَدة.، عن ابن األَْعَرابِ  وتَُسكَّنُ  َضْرُعَها ، فَيبِسَ  ، أَي اْنقََطع لبَنَُها : بِال لَبَنٍ  يَبَسٌ  َشاةٌ  يُقَاُل أَيضاً :و

 .اليَابِسُ  : األَْيبَسُ و .األَْيبَاسُ و (4) اليِبَاسُ و وفي الُمِحيط : اليَبََسة ، التي ال لَبََن لَها من الّشاِء ، والَجْمع اليَبََساتُ 

، وإِذا ُكِسَر فقد َذَهَب الّساُق ، قاله أَبو الَهْيثَِم ، قاَل : وهو اسٌم لْيَس  إَِذا َغَمْزتَه آلََمكَ  الَِّذي الّساقِ  َوَسطِ  ُظْنبوٌب في : األَْيبَسُ  من الَمَجاِز :و

 : الَجْمُع. األَيَابِسُ : بنَْعٍت ، وكذِلَك قِيَل 

ْجِل ، وقيل : ما َظَهر منهم (5) األَْيبََسانِ  وقيل :  .ِليُْبِسِهَما ا ، وذِلك: َعْظَما الَوِظيفَْيِن من اليَِد والّرِ

 : ما َكاَن مثل ُعْرقُوٍب وَساٍق ، وفي الّصَحاح : األَيَابِسُ و

 عليه اللّْحُم من السَّاقَْيِن ، وقال الّراِعي : يَبِسَ  ، وُهَما ما أَْيبَسانِ  : ما ال لَْحَم َعلَْيِه من الّساقَْيِن ، وقال أَبو ُعبَْيَدة : في ساِق الفََرِس  األَْيبََسانِ 

ُت لـــــــــه أَلحصـــــــــــــــــــــــِ ح  لـــــــــح بـــــــــَ ِ فـــــــــقـــــــــُ ا  أبَيــــــــــح هـــــــــَ اقـــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــَ

ا     رُبِ الـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ وَب ال  ـــــــــَح رحقـــــــــُ رُبِ الـــــــــعـــــــــُ (6)فـــــــــِإنح  ـــــــــَح
 

  
ُب عليِه السُّيُوُف وهي ُصْلبَةٌ. : األَيَابِسُ و  َما تَُجرَّ

 ، وهو َمَجاز ، وقيل : العََرُق إَِذا َجفَّ ، قال بِْشُر بُن أَبي خاِزم يَِصُف الَخْيَل : العََرقُ  كأَِميٍر : الماءِ  يَبِيسُ  عن أَبي َعْمٍرو :و

ا مـــــــــــن  رَاهـــــــــــَ ـــــــــــَ يـــــــــــ ِ تـ بـــــــــــِ بـــــــــــاً  يـــــــــــَ هـــــــــــح  املـــــــــــاِء شـــــــــــــــــــــــــُ

رَت     الـــــــــــــــــِ رَارُ  (7)خمـــــــــــــــــَُ ا غـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح  ِدر ٍة مـــــــــــــــــِ

  
ةِ ، يقول : تُْعِطي أَْحيَاناً وتَْمنَع أَْحيَاناً ، وإِنََّما قاَل ُشْهباً ، ألَّن العََرق يَجِ  رَّ  فُّ َعلَْيَها فيَْبيَضُّ ، كذا في الّصحاح.الِغَراُر : انِقَطاُع الّدِ

 (8)البُْهَمى فهو العُْرقُوُب  يَبِيسُ  ُكوِرَها ، كالَجِفيف والقَِفيِف ، قاله األَْصَمِعيُّ ، قال وأَّماوذُ  من أَْحَراِرَها اليَابَِسةُ  ِمَن البُقُوِل : اليَبِيسُ و

فَاُر.  والصُّ

يَاِن والَحلََمةِ  يَبِسَ  ال يُقَاُل ِلَما أَو لِّ ، كاليُْبِس ، قاله  يَبَِستْ  من العُْشِب والبُقُوِل التي تَتَناثَُر إَِذا يَبِسَ  َما : اليَبِيسُ  ، وإِنَّما يَبِيسٌ  ِمن الَحِلّي والّصِ

ّمِة :  الَجْوَهِرّي ، وأَنَشد قوَل ِذي الرُّ
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__________________ 
 .«زفرة»وابألصر « جرس»( عن اللسان 1)
 ( يف األساس : وامرأة ايبسٌة ويـََبٌ .2)
 .«الرأس ا الذي يف الصحاح واللسان : الوجهقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية.« واليباس»لعله  .. وهبامش املطبوعة املصرية« والياب »( ابألصر 4)
 .«اليبسان»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
 وانظر ختر ه فيه. وروايته : 4( ديوانه ص 6)
 . .. قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 

ـــــــــــــوب ال     ـــــــــــــعـــــــــــــرق ـــــــــــــإن  ـــــــــــــرب ال ـــــــــــــنســــــــــــــــــــــــــاف ـــــــــــــب ال ـــــــــــــرق  ي

  

 .«ختالرت»( عن التهذيب واللسان وابألصر 7)
 ويف اللسان العرقوب كاألصر.« العرب»( يف التهذيب : 8)
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تح بـــــــــــِه و  نـــــــــــَ ا عـــــــــــَ اِء ممـــــــــــِّ لحصـــــــــــــــــــــــــَ َ  ابخلـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــَ  ملَح يـ

ِب ِإاّل     امــــــــــن الــــــــــر طــــــــــح هــــــــــَ بحســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــُ ا يـ ريُهــــــــــَ جــــــــــِ  وهــــــــــَ

  
 ، كذا في الّصَحاحِ. ، كَسِلَم فهو َسِليمٌ  يَبِيسٌ  فهو يَبِسَ  ، يقال : يَابٍِس  عامٌّ في ُكّلِ نَبَاتٍ  هو أو ، بالفَتْح ، وُهَما لُغَتَان ، يَْبُسَها ويُْرَوى

 ، أَي االْسُت. السَّْوأَةُ أَو الفُْنُدوَرةُ  هي : كقََطامِ  ، يَبَاِس  عن ابِن األَْعَرابِيّ و

مُّ ، كما قَيَّده الّصاَغانِيُّ ، أَو َسقََط م بُور، بالّضّمِ ، كصَ  يَبُوسُ و ن ، هكذا في النَُّسخ ، ولَعَّل قولَه كَصبُوٍر َغلٌَط ، والّصَواب في َضْبِطه الضَّ

مُّ والفَتْح ، وعلَى األَِخير اقتَصَر ياقوت : بَْينِهما واو العَْطِف ، ففيه الَوْجِهان  َصنِّف من الّضم َمْبنَيّاً على ، أَو الُمَراد من قَْول المُ  (1)الضَّ

ّدةِ : ّم ، وأَّما ما َضبََطه الّصاَغانِيُّ بَضّمِ الياِء َغلَطاً فهو يَْفعُل من بَأََس بُْؤساً ، بمعنى الّشِ ،  (2)* ، بَواِدي التَّْيِم ع ، من أَْرِض َشنُوَءةَ  الضَّ

 الغَاِمِديُّ : (3)قاَل عبُد هللا بن َسِليَمةَ 

ــــــــــــــدِّايَ  نح ال مــــــــــــــَ ــــــــــــــِ وِس ل بــــــــــــــُ ٍض فــــــــــــــيــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ل وح تــــــــــــــَ  ُر بــــــــــــــِ

يـــــــــــــ ِ     ريحَ َذاِت أَنـــــــــــــِ َة غـــــــــــــَ طـــــــــــــَ اِض َريـــــــــــــح يـــــــــــــَ  فـــــــــــــبـــــــــــــَ

  
 ، وفيه يَقُوُل يوَم الَجَمِل ، وكاَن مَع علّيٍ َرِضي هللا تعالى عنه : : َسْيُف َحِكيِم بِن َجبَلَةَ العَْبِديّ  اليابِسُ  :و

ُم  رهبـــــــــــــــــــــــــــــــحُ ابـــــــــــــــــــــــــــــــِ َأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   ابلـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــَ
الٍم عـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــِ     رحَب غـــــــــــــــــــــــــــــُ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

اِة أَيــــــــــــــــــــــــــــِ   يــــــــــــــــــــــــــــَ ن ا ــــــــــــــــــــــــــــَح   (4)مــــــــــــــــــــــــــــِ
اِت انعــــــــــــــــــــــــــــــــِ     رُفــــــــــــــــــــــــــــــــَ  يف الــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ومِ  يَابَِسة (5) َجِزيَِرةٌ و   من َجزائِر األَْنَدلُِس.: َجِزيَرةٌ  يابَِسةُ  ، وقال الَحافظ : ، في بَْحِر الرُّ

بِيِب ، وفيها تُْنَشأُ  وبََها بَْلَدةٌ َحَسنَةٌ  ِميالً. ثاَلثُوَن ِميالً في ِعْشِرينَ  قلُت : في طريق من يَْبلُُغ من َدانِيَةَ يُِريُد َميُوْرقَةَ ، فيَْلقاها قبلَها ، كثيَرةٌ الزَّ

 لُس.ب أَبو َعِلّيٍ إِْدِريُس بن اليََماِن اليابِِسّي الشاِعُر الُمْفِلق ، في ُحُدوِد األَْربَِعين وأَْربَِعِمائٍَة كاَن باألَْندَ الَمَراِكُب ، ِلَجْوَدةِ َخَشبَِها ، وإِليَها نُسِ 

 كأَْكِرْم ، أَي اْسُكْت. يا َرُجُل ، أَْيبِسْ  من الَمَجاز :و

 ، نقله الَجْوَهِرّي عن يَْعقُوب. ُموبَِسةٌ  ، فهي بَْقلَُها يَبِسَ  األَْرُض : أَْيبََستِ و

 ، األَِخيُر عن ابِن السَّّراجِ ، وشاِهُد األَّول في قوِل َجِرير : (6) كيَبََّسهُ فاْيتَبَس َء : َجفَّفَه ،الشَّيْ  أَْيبَسَ و

َر   ـــــــــثـــــــــ  ُم ال كـــــــــُ نـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــَ يِن وبـ يـــــــــح ـــــــــَ وا بـ وِبســـــــــــــــــــــــُ  فـــــــــال تـــــــــُ

رِي    ثـــــــــــح ُم مـــــــــــُ كـــــــــــُ نـــــــــــَ يـــــــــــح ـــــــــــَ ِذي بـــــــــــيـــــــــــيِن وبـ  فـــــــــــِإّن الـــــــــــ 

  
ح به الّزَمْخَشِرّي.وهو َمجَ   از ، كما َصرَّ

، كما يُقَال : أَْجَرُزوا : إِذا َساُروا في األَْرِض الُجُرِز ، كما في  اليَابَِسة في األَْرِض  ، وفي بعض النَُّسخ ساُروا ، القَْوُم : َصاُروا أَْيبَسَ و

 الّصحاحِ.

 ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، قال َعبِيُد بُن األَْبَرِص : يَابِسٌ  ، كَصبُوٍر : أَي يَبُوسٌ  ءٌ َشيْ 

ا  َبهنـــــــــــ َ كـــــــــــَ ـــــــــــَ ا ف هـــــــــــَ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح ل ـــــــــــَ ب قـــــــــــح ـــــــــــَ ت ا ِإذا اســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــّ  أَم

ريحَ     ِدّي غـــــــــــــَ نـــــــــــــح َن اهلـــــــــــــِ تح مـــــــــــــِ لـــــــــــــَ وسِ َذبــــــــــــــُ بـــــــــــــُ  يــــــــــــــَ

  
 ، فَحَذَف الَمْوُصوف. (7)أَراَد قَنَاةً َذبُلَت 

ٍة تَقَّدم ِذْكرها.« يَبَاسٌ  أََرْطٌب أَمْ »، ومنه قَْولُُهم :  يَابِسٌ  ، أَي يَبَاسٌ  ءٌ وكذِلك َشيْ   في قِصَّ

 ، قال : اليابِس يُبَّس وَجْمع



8214 

 

ا  ِمســــــــــــــــــــــــــــَ ٌد عــــــــــــــلــــــــــــــي  خمــــــــــــــُح عــــــــــــــح  َأوحَرَدهــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــَ

ئــــــــرًا     ااًن  (8)بــــــــِ نــــــــَ وضــــــــــــــــــــــًا وشــــــــــــــــــــــِ اَعضــــــــــــــــــــــُ ب ســــــــــــــــــــــَ ــــــــُ  يـ

  
 .اتَّبَسو كيَبِسَ  وأْتَبََس يَأْتَبِسُ 

 ، بالتَّْحِريك : ُصْلبَةٌ َشِديدة. يَبَسٌ و َماُؤَها وَكلَُؤَها ، يَبِسَ  ، بالفتح : يَْبسٌ  ويقال : أَْرضٌ 

ةَ ف يَبَسٌ  وَطِريقٌ   يه وال بَلَل ، ومنه :: ال نُُدوَّ

 الَيَب ِ ِإّن الس ِفيَنَة ال َ حرِي عل  
 : أَْرَدُؤهُ ، ال يَُؤثِّر فيه ُدْهٌن وال َماٌء ، وهو َمَجاز. (9) اليَابِسُ  والشَّعرُ 

__________________ 
 .«من أرض شنوءة»بد  « أبرض شنوءة»يف القاموس :  (*)
 ( يف معجم البلدان : يـَُبوس يفعر من ابس يبوس.1)
 ويف املعجم : اسم جبر.« أنيم»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 وما ابألصر كالتكملة.« سليم»( يف معجم البلدان : 3)
 .«ألي »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 جزيرة حنو األندل .« ايبسةُ »ويف معجم البلدان : « وجزيرٌة ايبسةٌ »القاموس : ( يف 5)
 .«فاتـ َب »( يف الصحاح : 6)
 ( وقير : أراد عصا ذبلت.7)
 .«بريا»( عن اللسان وابألصر 8)
لدهن. ونص اللسان : والشعر الياب  ايب  ال يؤثر فيه البّر ابملاء وال اب ( خلرت با عباريت األساس واللسان ا فعبارة األساس : وشعر جعد :9)

 : أرد ه وال ير  فيه سحٌج وال دهٌن.
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 : قَِليُل الَخْيِر ، وهو َمجاز. يَابِسٌ  وَوْجهٌ 

 َضاِمَرة. يَابَِسةٌ  : يَبََسةٌ و يَْبَسةٌ  وأَتَانٌ 

 .يَابِسٌ  وَكأَلٌ 

 بِِس الثََّرى بَْينِي وبَْينََك.ال تُو ما بَْينَهما : تَقَاَطعَا ، وهو َمجاٌز ، ومنه قَولُُهم : يَبِسَ و

 َرِحماً َمْبلُولَةً. تُيَبِّسَ  وأُِعيذَُك باهلِل أَن

 ، أَي تَقَاُطٌع. أَْيبَسُ  (1)وبَْينَهما ثَْدٌي 

 : الذََّكُر ، حكاه اللِّْحيَانِّي. (2) اليَبِسُ  والِعْرق

 األَْرُض : َذَهب ماُؤَها ونََداَها. يَبَِستْ و

 .يَبَُسَها : َكثُرَ  أَْيبََستْ و

 ، أَي ُصْلٌب. يابِسٌ  َحَجرٌ 

 : قَليُل الَخْيِر ، وهو َمجاز. يَبِيسٌ و يَابِسٌ  وَرُجلٌ 

من السُّْكر. قال  يَابِسٌ  رُجلٌ  : ال يَتََكلّم من ِشّدةِ السُّْكر ، كأَنَّ الَخْمَر أَْسَكتَتْه لَحراَرتَِها ، وَحَكى أَبو حنيفةَ ، َرِحَمه هللا : يَابِسٌ  ويقال : َسْكرانُ 

.  ابُن ِسيَده : وعندي أَنَّهُ َسِكَر ِجّداً حتَّى كأْنَّه ماَت فَجفَّ

ٌث مشهوٌر. اليَابِس حمن العُثَْمانِّي اإِلْسِكنَدَرانِّي ، يُْعَرُف بابن أَبِيوأَبُو ُمَحّمٍد عبُد هللا بُن َعْبِد الرّ   : ُمَحّدِ

َماِن. اليَابِس وَواِدي  : َموضٌع ، قيل إِن منه يَْخُرج السُّْفيَانِّي في آِخِر الزَّ

 : [يرس]

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

 لَمأْثُورةِ ، السابِقَة في أَرس ، نَقَلَه شيُخنَا هكذا.، كأَِمير : لغة في أَِريَس ، الِبئِْر ا يَِريس

 : [يدس]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَشّداد : ُكْنيَة ِجّدِ البِْرَزاِلّي الحافِِظ الَمْشُهور ، َضبََطه الحاِفُظ ابُن َحَجر هكذا. يَّداس أَبو

 :  [يرنس]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِحيم بُن إِبَراِهيمَ  ، بالفتح يَْرنَاسُ  ْوِء  اليَْرناِسيّ  : قَبِيلَةٌ من البَْربَِر في الَمْغِرب ، منهم عبُد الرَّ ، قاِضي فاس ، تَْرَجَمه السََّخاِوّي في الضَّ

 الاّلمع.

 : [يطس]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كصاِحب : قَْريَة بِِمْصَر ، من أَْعَمال البَُحْيرة ، وقد َدَخْلتَُها. يَاِطسُ 

 : [ينجلس]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :



8216 

 

 فيه ، نَقَلَه ياقُوت. (3): اسُم الَجبَل الِذي كاَن فيه أَصحاُب الَكْهِف ، أَْو ُهم  يَْنَجلُوس

 : [يوس]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ّلِ ، وقد َذَكَره الُمَصنّف في  اْليَاسَ  يه صاِحُب اللَِّسانِ يوس : َذَكَر ف  فإِّن َصَوابَه بالَهْمِز.« : ي أَس»، وهو داُء الّسِ

 ، نَقَلَه ياقُوت. يَْوَسانَ  ، بالفَتْح : من قَُرى َصْنعَاِء اليََمِن ، ويُضاُف إِليه ذو ، فيُقَال : ذُو (4) يَْوسانُ و

ّم : قَبِي يُوسُ و ْنيَا ، أَبُو الوفاِء الَحَسُن بن َمْسعُوٍد اليُوِسيُّ ، تُُوفَِّي سنة ، بالضَّ َحدََّث عن َعْبِد  1111لَةٌ من البَْربَِر بالَمْغِرب ، منهم َعالّمة الدُّ

 القَاِدر الفَاِسّي وغيِره ، وَعْنه ُشيُوُخنَا َرِحَمهم هللا تَعَالى.

ً  : [يسس]  ، هكذا ، نَقَلَه الّصاَغانيُّ عن ابِن األَْعَرابِّي ، وقد أَْهَملَه الَجوَهِرّي والَجَماَعة.، إِذا َساَر  يَسَّ يَيِسُّ يَسَّا

 قلُت : وَسيَأْتِي له أَيضاً َذشَّ ، وَذشَّ ، إِذا ساَر.

الحاُت ، وَصلَّى هللا ع يِن الُمْهَملة ، والَحْمُد هلل الَِّذي بنِْعَمتِه تَتِّم الصَّ لى َسيِّدنا محّمٍد وآِلِه ما َهبَّْت نََسَمات ، وتُِليَت وبه ُختِم َحْرُف الّسِ

ر يا َكِريُم.  الّصلَواُت الطَّيِّبات ، اللُهمَّ أَِعنِّي ويَّسِ

__________________ 
 .«ثر »( عن األساس وابألصر 1)
 .«اليب »( عن اللسان وابألصر 2)
 .«وَهَم فيه»( يف معجم البلدان : 3)
 معجم البلدان بضمة عل  الياء.( ضبطت ابلقلم يف 4)
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 (اَبُب الشا)
َحْرٌف اَلَن في َمْخَرِجه ، ُدوَن الَمْجُهوِر ، وَجَرى مع النَّفَِس ، فكان ُدون الَمْجُهوِر ـ :  كما تَقَدَّمـ  وهو من الُحُروف الَمْهُموَسة ، والَمْهُموس

ْوِت ، وهو من الُحُروف الشَّْجِريَِّة أَْيض  اً ، قال َشْيُخنا : وقَْد أُْبِدَل من كاِف الُمَؤنَّث ، كَرأَْيتُِش ، أَْي َرأَْيتُِك ، وأَْنَشد :في َرْفعِ الصَّ

ا  يـــــــــُدهـــــــــَ يـــــــــُدِش جـــــــــِ ا وجـــــــــِ نـــــــــاهـــــــــَ يـــــــــح اِش عـــــــــَ نـــــــــَ يـــــــــح  فـــــــــعـــــــــَ

يــــــــــ ُ و     ِش َدقــــــــــِ نــــــــــح اِ  مــــــــــِ َم الســــــــــــــــــــــــّ ظــــــــــح ن  عــــــــــَ ــــــــــكــــــــــِ  ل

  
يك الَمْكُسورة ، قالُوا  ين أَْي َعْيناِك ، وِجيُدِك ، وِمْنِك. ومن كاف الّدِ ْعِر ، ومن الِجيم في ُمْدَمج قالوا : ُمْدَمش ، وِمن الّسِ ِديش كما في الّشِ

، وإِبدالُه من كاف الِخطاِب لُغَةُ بني َعْمٍرو وتَِميم ، وهذا اإِلْبداُل ُمْطلٌق ، ومن قَيَّده بالَوْقِف فَقَد َوِهَم ، كما  (1)قالوا في ُجْعُسوٍس ُجْعُشوش 

 تهى.يَُدّل له البَْيُت ، انْ 

 قلُت : وأَنشَد األَْزَهِرّي :

رِتشح  يِن َأحـــــــــــــــح ينِّ َأنح رَأَتـــــــــــــــح ُك مـــــــــــــــِ حـــــــــــــــَ  َتضـــــــــــــــــــــــــــــح

ِرشح و     نح حـــــــِ ُت عـــــــَ فـــــــح ـــــــَكشـــــــــــــــــــــَ ُت ل َرشـــــــــــــــــــــح ـــــــوح حـــــــَ (2)ل
 

  
 قال : أَراَد عن ِحِرِك ، يَْقِلبَُون كاَف الُمَخاَطبَة للتّأْنِيِث ِشيناً.

 فصر اهلمزة
 مض الشا

،  كالتَّأْبِيش وَهبَْشتُه ، إِذا َجَمْعتَه ، أَبَْشتُه ، يُقَال : الَجْمع هو ِمثُْل الَهْبِش ، بمعنَى:  (3)، أَهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  األَْبشُ  : [أبش]

اَغانِّي. د للَكثَْرة ، قاله الصَّ  ُشّدِ

  واألُشاَشِة ، يُقَال : ما ِعْنَده إِالّ أُبَاَشةٌ ، أَي أَْخالٌط ، نقله الّزَمْخَشِرّي عن ابِن عبّاد.، كالُهبَاَشةِ  ، كثَُماَمة : الَجَماَعةُ من النّاِس  األُبَاَشةُ و

ً و  ، كَهيَّْشت. أَبَّْشُت َكالماً تَأْبِيشاً : أََخْذتُه أَْخالطا

ُجِل وباَب َداِره بَِطعَاِمه وَشَرابِهِ و  الّصاَغانِّي. قْلت : وهو األَْحبَش ، كما َسيَأْتي.، نقله  اآلبُِش : الِذي يَُزيُِّن فِنَاَء الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 َرُجٌل أَيّاٌش ، كَشّداٍد : ُمْكتَِسٌب.

ً  ألَْهِله أَبَشَ  وقد  : َكَسَب. يَأْبُِش أَْبشا

عُوا ، كذا في اللِّسَ  تَأَبَّشَ  ويُقَال :  .(4)ان والتَّْكملَة القَْوُم ، وتََهبَُّشوا ، إِذا تََجيَُّشوا وتََجمَّ

ِعيِد األَْدنَى.ـ  بالفَتْحـ  (5)والبشايا   : من قَُرى الصَّ

 : من قَُرى ِمْصَر من ناِحيَة السََّمنُّوِديّة. أَْبِشيشُ و

َكةً  أَتَشٌ  : [أتش] ٍد وَعِلّيٍ ابنَْي الَحَسنِ  ، أَهمله الَجوَهِرّي ، وصاحُب اللَِّسان ، وهو ، ، ُمَحرَّ ، هكذا في النَُّسخ ،  الّصغَانِّيِ  أَتٍَش  بنِ  َجدُّ ُمَحمَّ

ْنعَانِّي بالنُّون والعَْين الُمْهَملَة ، من  ، (6)العُبَاِب وَصَوابُه األَْبنَاِوّي ، هكذا في النُّسخ ، ومثلُه في  األَْنبَاِريّ  ومثلُه في العُباب ، وَصَوابُه الصَّ

ثِينَ  د بن أَنَس ، الَِّذي َعلََّق له البَُخارِ  الُمَحّدِ ّي عن األَْعَمِش ، أَنَّه بالتّاء ، فُمَحّمد من أَْقَراِن َعْبِد الّرّزاِق ، وَوقَع في ِرَواية القابِِسّي ، في ُمَحمَّ

ين الُمْعَجمة ، وليس ب ين المهملة ، َحقَّقَه الحافِظ.َشيْ الُمثَنّاة والّشِ  ٍء ، والصَّواب أَنَّه بالنُّون والّسِ

__________________ 
 .«جعوس جعوش»وابألصر « حب »( عن اللسان 1)
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 .182/  4« حرش»والشطر املثبت عن التهذيب « ولو حرشت كشفت د عن حرش»( ابألصر 2)
 .205/  3( اجلمهرة 3)
 .« يشوا»بد   «حتبسوا»( يف التكملة : 4)
(5.  ( يف معجم البلدان : أَبحَشايح
 وانظر التعلي  حباشيا املطبوعة الكويتية. وانظر التكملة.« األنباوي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
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ِعيِف : في نََواِدِر األَْعَراب :و وت »الّصاَغانِّي ، َرِحَمهُ هللا ، وَسيَأْتِي له أَْيضاً في  ، هكذا نَقَلَه ، كُجَهْينَة أُتَْيَشةٌ  يُقَاُل ِللحاِرِض من القَْوِم الضَّ

 أَنّهُ يُقَال له َوتََشةٌ أَْيضاً.« ش

يَ  : الدَّيَةُ  األَْرشُ  : [أرش] ً  ، أَي ِديَةُ الِجَراَحاِت ، ُسّمِ ومنه ، ألَنَّه من أَْسبَاِب النَِّزاعِ ، وقيل : إِن أَْصلَه الَهْرُش ، نقله ابُن فارٍس ،  أَْرشا

 إِالّ األَِسنَّة ، أَي ال نَْقتُُل إِْنَساناً فنَِديَه أَبَداً. أَْرشٌ  َحتّى تَْعِقل ، فليَس لَك ِعْنَدنا (1)قوُل ابِن األَْعَرابِّي : يقوُل انتظرني 

ونَه النَّْذر ، وقد أَْرشٌ  ، ثّم يُقاُل لما يُْؤَخذُ ِديَةً لها : الَخْدشُ  األَْرِش  قال أَبو َمْنُصور : أَْصلُ و ً  ، وأَْهُل الِحجاز يَُسمُّ : َخَدْشتُه ،  أََرْشتُه أَْرشا

 قال ُرْؤبَةُ :

وِش  ــــــــــــــُ ن حــــــــــــــح
َ

ِج املــــــــــــــ زحعــــــــــــــَ ُ
ذاَ  املــــــــــــــ رح لــــــــــــــِ قــــــــــــــُ  فـــــــــــــــَ

حح     بــــــــــِ ٍر  (2)َأصــــــــــــــــــــــــح نح َبشــــــــــــــــــــــــَ بحُروشِ فــــــــــمــــــــــا مــــــــــِ  مــــــــــَ

  
ِسك فإِّن ِعْرِضي َصِحيٌح ال الَمْلُدوُغ ، أَي فَقُْل ِلذاَك الَِّذي أَْزَعَجهُ الَحَسُد ، وبِِه ِمثُْل ما باللَِّديغِ. وقوله : أَْصبِح ، أَي اْرفُْق بنَفْ الَمْحنُوُش : 

 : الَمْخُدوُش. الَمأُْروشُ و َعْيَب فيه ، وال َخْدَش ،

. بأَْرِش  (3)ُطِلَب  ُل ، كعُنَِي :الّرجُ  أُِرشَ  ، وقد األَْرِش  َطلَبُ  : األَْرشُ و  الِجَراَحِة. قاله الّصاغانِيُّ

ْشَوةُ  : األَْرشُ  عن أَبي نَْهَشل :و  الِجَراَحاِت. أَْرِش  ، َرَواه عنه َشِمر ، ولْم يَْعِرْفه في الّرِ

َر ِذْكرو يَ  َما نَقََص العَْيُب ِمن الثَّْوب الَمْشُروعِ في الُحُكوَمات ، وهو األَْرِش  قد تََكرَّ  والنِّزاعِ ، يُقال : والُخُصوَمةِ  لألَْرِش  ألَنَّه َسبَبٌ  ، ُسّمِ

 ، أَي اْختِالٌف وُخُصوَمةٌ. أَْرشٌ  بَْينُهَما

ْلعَةِ ما يُْدفَُع بيَن السَّالَمِة والعَْيِب في ال : األَْرشُ  قال القُتَْيبِّي :و ، ألَّن الُمْبتَاع للثَّْوِب على أَنَّه َصِحيٌح إِذا َوقََف فيه على َخْرٍق أَو َعْيٍب َوقَع  ّسِ

ْشتُ  ، تقول : اإِلْغَراء بَمْعنَى األَْرِش  هو منو ، أَْي ُخُصوَمةٌ واْختِالف ، أَْرشٌ  بْينه وبين البائعِ  ُجلَْين ، إِذا أَْغَرْيَت أََحَدهما أَرَّ  بين الرَّ

َي ما نَقََص العَْيُب من الثّْوبِ  ً  باآلَخر وأَْوقَْعَت بينَهما الشَّرَّ ، فُسّمِ ً  أَْرشا ً  ، وقد اإِلْعَطاءُ  : األَْرشُ و .لألَْرِش  ، إِْذ كان َسبَبَا  : أَْعطاه أََرَشه أَْرشا

 الِجَراَحِة. أَْرشَ 

 : الَمْخلُوق. الَمأُْروشُ  منهو ، أَي الَخْلق. ُهوَ  األَْرِش  ما أَْدِري أَيّ  ، يقال : (4)، بَمْنِزلة الطَّْمِش  الَخْلقُ  : األَْرشُ  قال ابُن عبّاٍد :و

 ، نَقله الّصاغانّي في العُبَاب. آِرٌش ، كصاِحٍب : َجبَلٌ و

 الَحْرِب ، نقله الَجْوَهِرّي. تأِْريشُ  ، وكذلك (5) النّاِر ، تأِْريثُها تَأِْريشُ و

 للُخَماَشِة ، كاْستَْسلََم للِقَصاِص. ائْتََرشَ  ، وقد أَْرَشها ُخذْ  يا فاُلُن ، أَيْ  منه ُخَماَشتَكَ  ائْتَِرشْ  قال ابُن ُشَمْيل : يُقال ،و

 ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : التَّْحِريُش واإِلْفَساُد. التّأِْريشُ 

ً و  اُعوا أَْلبَاَن إِبِِلِهْم بماِء قَِليبِِه ، نقله الّصاغانّي.: بَ  أَرُشوه أَْرشا

 ، بالَكْسِر : أَبو قَبِيلٍَة من بَِلّي ، وهو ِإراشةُ بُن عاِمِر بِن َعبِيلَة بن قِْسِميِل بن قّران بِن َعْمِرو بِن بَِلّي. إَِراَشةُ و

 بِن إِراٍش ، بالكْسر ، وإِراٌش هو ابُن ِلْحيَان بِن الغَْوِث ، وقيل أَُرْيِش  لَْخٍم َجَدُس بنُ  (6)، كُزبَْيٍر : بَْطٌن ، وقال ابُن َحبِيَب : من  أَُرْيشٌ و

 : هو ابُن َعْمِرو بِن الغَْوِث ، وهو َواِلُد أَْنَماٍر ، أَبُو بَِجيلَةَ من َخثْعٍَم. إَِراشٌ 

 : بَْطٌن من َخثْعَم. إَِراَشةُ و

 : أَْيضاً : من العََماِليِق َمذكور في نسب فِْرَعْوَن صاِحِب ِمْصر ، َذَكَرهُ السَُّهْيِلّي. إَِراَشةُ و

ِط بِن َغْنِم بن دٍ  ، كأَِميٍر ، هكذا ضبطه الحافُِظ : أَِريٍش  قلُت : وأَبُو الَحَراِم بُن العَمرَّ ، بالَكسر : راجٌز حَكى عنه  اإِلَراِشيُّ  قال : وأَبو ُمَحمَّ

 أَبو علّيٍ القاِلّي في أَماِليه ، وبالّضّمِ في أَْزٍد ، وفي قُضاَعةَ.
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 : (7)* ومّما يُستَْدَرك عليه 

 ، كأَِمير ، بلٌد ، عن الَخارزنجّي. أَِريش

__________________ 
 ( يف التهذيب : انتظر.1)
 هنا ويف الشرح.« أصح»( عن التهذيب وابألصر 2)
 .«طالب»( عن التكملة وابألصر 3)
 ( الطمش : الناس.4)
 .« ريتها»( عن القاموس والصحاح وابألصر 5)
 ( التكملة : يف.6)
 إىل هنا حسب اقتضاء سيا  الرتتيب.« أرش»ابألصر فقد مناها الرتباطها مبادة « أقش»( وردت العبارة بعد مادة 7)
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  ، عن ابن األَعَرابِّي.، الَهشُّ  : الُخْبُز اليابِسُ  األَشّ  [أشش]

. : األَشُّ  عن ابِن ُدَرْيٍد :و ُك للشَّّرِ  الِقيَاُم والتََّحرُّ

 ِء بنََشاط ، ومنه قولُُهم :، وهو النَّشاُط واالرتِيَاُح ، وقِيل : هو اإِلْقبَاُل على الّشيْ  : الَهَشاُش والَهَشاَشةُ  األََشاَشةُ و ، األََشاشُ و

 يـَُؤش هُ َكيحَف يـَُؤاتِيِه وال 
 ، أَْي إِْقبَاالً بِنََشاٍط.« َوَعَظُهمْ  األََشاِش  أَّن َعْلقََمةَ بَن قَيٍس كان إِذا َرأَى من أَْصَحابِه بَْعضَ »في الَحِديث : و

ً  على َغنَِمه أَشَّ ]أَْحَسبُهم قالوا :  ، قال ابُن ُدَريٍد : يَأَشُّ ، كيََهشُّ  َعلَى َغنَِمه ، أَشَّ  قَدو قاَل : وال أَقُِف على  (1) [مثل َهش هشًّا يَُؤشُّ أَّشا

 َحِقيقَتِه.

ينِ  ِء ،َء بالشَّيْ ، أَي الشَّي أَْلِحِق الِحشَّ باإِلّشِ  قاَل ابُن َعبّاد : قَولُُهم :و  في َموِضِعه. ذُِكرَ  قدو الُمْهَملَة ، لُغَةٌ في الّسِ

 * ومّما يُستَْدَرك َعلَْيه :

. األَشُّ   : الطَّالقَةُ مثُل الَهّشِ

 ْت.، إِذا أََخَذت تََحلَُّب ، ونَشَّْت إِذا قََطرَ  أَشَّتْ  الشَّحَمةُ ونَشَّْت ، قال : أَشَّت وقال َشِمٌر ، عن بعِض الِكالبِيِّيَن :

يِن : من قَُرى أَْرِض أَْرَزن  إِشّ و  .(2)، بالَكْسِر وتَْشِديد الّشِ

 : قَْوٌم من العََرِب. أُقَْيٍش  ، وقال ثَْعلٌَب : بَنُو« وق ش»، أَهمله الَجْوَهِرّي ُهنَا ، وأَْوَرَده في  ، كُزبَيرٍ  أُقَْيشٌ  : [أقش]

ُمْنتََهى الطَّلَِب في »وسلّم ِكتَاباً ، وفي  وسلمعليههللاصلى، َكتََب لهم َرسوُل هللا  أَبُو َحّيٍ من ُعْكلٍ  : أُقَْيِش  وقال الّصاَغانِيُّ : بَنُو ُزَهْيِر بنِ 

 بِن ُعبَْيِد بن َوائِِل بن َكْعِب بِن الحاِرِث بِن َعْوٍف ، كما نَقَلَه شيُخنَا. أُقَْيِش  هم بَنُو« : أَْنَساِب العََرب

والحاِرُث  ، كما َذَكره ابُن الَكْلبِّي. أُقَْيٍش  بِن َعْبِد بِن َكْعِب بِن َعْوِف بِن الحاِرِث ، ومنهم النَِّمُر بُن تَْولَب بنِ  أُقَْيِش  واُب أَنَّهم بَنُوقلُت : والصَّ 

 قَْيٍس. ، َحِليُف األَْنَصاِر ، َرَوى عنه عبُد هللا بنُ  َصَحابِيٌّ  العُْكِلّي : ، أَو ُوقَْيٍش  أُقَْيٍش  بنُ 

 ، وأَْنَشَد ِسيبََوْيه : أُقَْيش ، َمْنُسوبَةٌ إِلى َحّيٍ من الِجّنِ ، يُقَاُل لَُهم : بَنُو ءٍ َغْيُر ِعتَاٍق ، تَْنِفُر ِمْن ُكّل َشي أُقَْيٍش  ِجَماُل بَنِيو

يِن  اِ  بـــــــــــــــَ َ نح مجـــــــــــــــِ َك مـــــــــــــــِ شٍ كـــــــــــــــبَنـــــــــــــــ  يـــــــــــــــح   أُقــــــــــــــــَ
نِّ     ِه ِبشـــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ َ رِجــــــــــــــح اح ُض بــــــــــــــَ قــــــــــــــَ عــــــــــــــح قــــــــــــــَ  يـــــــــــــــُ

  
يَُخاطُب ُعيَْينَةَ بَن ِحْصٍن الفََزاِرّي ، في قَْطع ِحْلِف بني أََسٍد ، وُزِعَم أَّن الِقْطعَةَ الَِّذي منها هذا البَْيت  (3): وهو قَْوُل النّابِغَِة الجعدي  قُْلتُ 

 َمْصنُوَعةٌ.

ْوِض : وقد َوقَع ِذْكُر بني يَرةِ في َحِديث البَْيعَة ، وُهْم ُحلَفَاُء األَْنَصاِر ، من الِجّن ، وَسيَأْتِي في  أُقَْيٍش  وقال السَُّهْيلّي في الرَّ وق »في الّسِ

 .«ش

 بُن ذُْهٍل : من ُشعََرائِهم ، َذَكَره اللِّْحيَانِّي. أُقَْيشُ و

 : [ألش]

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 س ، بَْينَها وبين بَطْليَْوَس يوٌم َواِحٌد. نقَلَه ياقُوت.، بالَمّد وَكْسِر الالّم : َمِدينَة باألَْنَدلُ  (4) آِلشُ 

 : ومّما يُْستَْدرُك عليه : [أنش]

، ومعناه الّصاِدُق ، ويُقَال يَانُِش ، « ق ي ن»، وهو أَبو قَْينَاَن ، وقد َذَكره المصنّف في  السالمعليه، َكَصبُور ، ابُن شيِِث بِن آَدَم  أَنُوش

 ال إِنُوش ، بِكسر الَهْمَزة ، بمعنى إِْنسان.كصاِحب وآَدم ، ويق
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ٍة غيِر ُمْشبَعَةٍ  أُوشُ  : [أوش] ثُوَن : َمْسعُوُد ابُن َمْنُصورٍ  بتُْرِكْستَاَن ، د ، بفَْرَغانَةَ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وهو : اسمُ  ، بَضمَّ الفَِقيه ،  منها الُمحّدِ

ِد بِن علّي  ْمعّانِّي. 519الّسْمنَانّي ، ومات سنة َحدَّث عن أَبِي َجْعفٍَر ُمَحمَّ  ، ذكره ابُن الّسِ

بَْيثِّي  ُمَحّمُد بُن أَْحَمَد بِن َعليّ و َرْنَجِرّي ، وعنه ابُن الدُّ ٍد الزَّ ، ومات سنة  (5)بن خاِلٍد الَحنَِفّي الفَِقيه ببَْلَدةِ َكّج ، َحدََّث عن َعْمِرو بِن ُمَحمَّ

ينِسَراُج و (6) 513  عليُّ بُن ُعثَْمانَ  الّدِ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان وقد نبه إليها هبامش املطبوعة املصرية.1)
 ( معجم البلدان : من قر  خوارزم.2)
 ( كذا ا وصوبه  ق  املطبوعة الكويتية : الذبياين.3)
 ( قيدها ايقوت : آليش بكسر الالم وايء ساكنة.4)
 .«ابن الدبيشي»املطبوعة الكويتية وابألصر ( عن 5)
 .«613سنة »( يف معجم البلدان : 6)
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َوةُ   الَواِعة ا نَزِيُر ُخَجنحَد. َعِلي  بُن ُ َّمِد بِن َعِليٍّ  َشَرُف الدِّينِ  الش ِهيِدّي. والُقدح
 ، ذكَرهم أَبو َعِلّي الفََرِضّي. األُوِشيُّونَ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، بالَمّد : َواٍد باألَْنَدلُس ، من ُكوَرة أَْلبِيَرةَ ، وبَْينََها وبين َغْرنَاَطةَ أَْربَعُون فَْرَسخاً. آش ِديَوا

 : َمْوِضٌع آَخُر بَِها. آش وقَْصرُ 

ُد بُن جابٍر األَْنَدلُِسّي الَواِدي آش وإِلى َواِدي  لُمَحّدثِيَن.، من ا آِشيّ  يُْنَسب العالّمةُ أَبو َعْبِد هللا ُمَحمَّ

 : [أيش]

 ستدَرك عليه :* ومّما ي

وِض في َحِديِث أَبي َجْعفٍَر العُقَْيِلّي من الصَحابَِة ، َرِضي هللا تعَالَى َعْنُهم ، من َحِديِث خَ ، بالكسر ، و إِيش َطِر بِن ماِلٍك ذكر السَُّهْيِلّي في الرَّ

ن هو»الكاِهن ،   ل : والَحيَاةِ والعَْيِش ، إِنّه ِمْن قَُرْيش ، يكوُن في َجْيٍش وأَّي َجْيِش ، من آل قَْحطاَن وآلِ فقا ؟فقُْلنا له : يا َخَطُر ، وِممَّ

بَنِي أُقَْيش ، وُهْم ُحلفَاُء األَْنَصاِر من  أَْيش ، وأَْحَسبُه أَراَد بآلِ  أَْيش : يُْحتَمل أَْن تُكوَن قَبِيلةً من الُمْؤِمنِين يُْنَسبُون إِلى أَْيش قال :آل« أَْيش

 الِجّن ، فَحذَف ِمن االْسِم َحرفاً ، وقد تَْفعَُل العََرُب هذا. انتهى.

 ، بالَكسر. إِيشا وفي األَنساِب أَُدُد بن

 فصر الباءِ 
 مض الشا

 َصَرَعه َغْفلَةً. الّصاَغانِّي : ، أَْهملَه الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللِّساِن ، وقال ، كَمنَعَه بَأََشه : [بأش]

بِّيُّ :و  : أَْن تَأُْخَذ َصاِحبََك فتَْصَرَعه ، وال يَْصنَُع ُهَو َشْيئاً. الُمبَاَءَشةُ  قاَل الضَّ

 ٍء.، َعنِّي بَشيْ  ٍء : ما َدفَْعتُهبَشيْ  بَأَْشتُه ما يُقاُل :و قُْلت : وهذا ال يَُكوُن إِالّ إَِذا أََخَذه َغْفلَةً ، قال :

 ، قالَه الّطائِّي. ما اْمتَنَعَ  ، أَي ِمنّي بَأَشَ  ما يُقاُل :و

وِزئْنَةُ َمْهموزتان ، وُهما أَْرضاِن ، وسيأْتِي ِذْكره في  بِئْشةُ  ، ونقَلَه الجْوهِرّي عن القاِسم بن َمْعٍن : بالَهْمِز وتَْرِكه : ُمأَْسَدةٌ باليََمنِ  بِئَْشةُ و

 .(1)« ب ي ش»

 : [ببش]

 ْستْدرك عليه :* ومّما ي

 ، كصاِحب. بابِش

 .البابِِشيّ  البُخاِرّي ، َحدَّث عن أََحَمد بِن إِْسحاق السُّْرماِرّي ، قال الحافِظ : وكان ابُن مسدس الحافُِظ يُْعَرف بابنِ  البَابِِشيّ  وإِْبَراِهيم بن ُمَحّمدٍ 

 .303من قَُرى بُخاَرى ، في ظّنِ أَبِي سْعٍد ، وإِْبراِهيُم الَِّذي يُْنَسب إِلَْيه مات سنة  بابِشَ  قلُت : والَِّذي َذكَره ياقوت أَنَّ 

.، الُمْقِري بابِش وأَبو القاِسم يُوسُف بُن محّمِد بن أَْحمَد بنِ   ُء ، عن أَبي بَْكٍر األََصّمِ

 * ومّما يُْستَْدرك علْيه :

 ، مقصور ممال ، بَلٌد في ُكوَرةِ األَْسيُوِطيّة نقله ياقوت : (2)ببشى 

 [ببغش]
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 : ومّما يُْستْدرك َعلَْيه :

 .(3)ة : ناِحيةٌ بين أَْذربِيجان وأَْرَدبِيل ، والغَْين ُمْعَجم بَابَِغيش

 ، فَْيعُول : قْريَةٌ قُْرَب ِخاَلَط. بَْيتُوش ، بالَمثنّاة الفَْوقِيَّة ، ومنه بتش : ومّما يُْستْدرك عليه : [بتش]

. ، كَمنَعُوا : اْجتََمعُوا بََحُشوا : [بحش] ه : بََهُشوا قاله اللَّْيثُ  ، أَهمله الجْوهِريُّ ى ، َجِميعاً : اْجتََمعُوا ، بََحُشواو في العَْيِن ، ونَصُّ َء ، أَو وُخّطِ

وتََهبَُّشوا  تََحبَُّشوا الصَّواُب :
 ، كما َسيَأْتِي قَِريباً ، قالهُ األَْزَهِرّي ، قال : وال (4)

__________________ 
 .«بيشة»( انظر معجم البلدان 1)
فقدمناه إىل هنا حســــــب « ببغش»فتح مث الســــــكون والشــــــا مفتوحة ا مقصــــــور مما . وقد جاء هذا االســــــتدرا  بعد مادة ( قيدها ايقوت ابل2)

 مقتض  السيا .
 .«أرير»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 .«وهتيغوا»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
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اَغاينّ وصـــاِحُب ال ـــــــــــــــــ  ب»لِّســـاِن يف َأعحِرُف حَبََش يف الكالِم ا وَأوحرده الصـــّ اســـِتطّراداً ا وال َلحَف  َأّن ِمثحَر هذا ال « شهـ
رَكاً به عل  اجلَوهرِّي. َتدح  يكوُن ُمسح

دُ  ُهو أَبُو َعْبِد هللاو ، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، والّصاغانِيُّ وصاِحُب اللِّساِن ، ، كصاِحب ، والذّاُل ُمْعَجَمةٌ  البَاِذشُ  : [بذش] ، من  شالبَاذِ  بنُ  ُمَحمَّ

ُد بُن َعِلّيِ بِن َخلَِف بن الباِذِش األَْنصاِريُّ الغَْرناِطيُّ ، مؤلّف اإِلْقناع في الِقراَءاِت ، تو نَُحاةِ المْغِرِب.  .540فِّي سنة وأَبو َجْعفٍَر ُمَحمَّ

 : [بذخش]

 ْستْدرك عليه :* ومّما ي

ونها بَلَْخشاَن ، بينها وبيَن بَْلخ ثاَلَث عشرةَ َمْرَحْلةً ، وم بََذْخشُ  ، ويقال : بََذْخَشانُ  ة يَُسمُّ ثلُها ، وهي : بَْلَدةٌ في أَْعلَى ُطَخاِرْستاَن ، والعامَّ

َزَوْرِد وَحَجر الفَتِيلَة وَغْيرها ، وقد بينها وبيَن تِْرِمَذ ، وبها ِحْصٌن َعِجيٌب وِرباٌط بَنَتْه ُزبَْيَدةُ العَبّاِسيّة ، وفي ِجباِلها َمعاِدُن البَلَْخِش والاّل

ثِين.  نُِسَب إِليها َخْلق من الُمَحّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك علَْيه :

 .(1)بََذُش ، بالتَّْحِريك والذال معجمة : قَْريةٌ على فَْرَسَخْيِن من بِْسَطاَم من أَْرض قُوَمس 

 : ومّما يُْستَْدَرك عليه : [بدرش]

دِ  بَْدَرِشين ، كَجْعفَر ، ويُقَال : بَْدَرش ُد بُن علّي بِن محمَّ  البَْدَرِشيّ   بِن علّيِ بِن ُعثَْمانَ : قَْريَةٌ بِمْصَر ، من أَعمال الِجيَزةِ ، منها الشَّمُس محمَّ

ْيِن الِعَراقِّي توفِّي سنة  788، ُوِلد سنة   .843، َرَوى عن الِعّزِ بِن َجَماَعة ، والزَّ

 ، أَي بِْرَخاٍش و ي ِخْربَاٍش ِمْن قَْوِلِهْم : َوقَعُوا ف ، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللَِّسان ، وقال الّصاَغانِيُّ : هو ، بالكسرِ  البِْرخاشُ  : [برخش]

 * ، عن ابن َعبّاد ، وسيأْتي ِخْرباٌش ، وهذا َمْقلُوبه.اْختِالٍط وَصَخبٍ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، قاله ياقوت. ببَْرُخَشانَ  دَ ، الَمْرِغينانِّي ، ُولِ  البَْرُخَشانِيّ  ، بَضّمِ الخاء : من قَُرى ما َوَراَء النَّْهِر ، منها عبُد هللِا بُن َعِلّيٍ  بَْرُخَشانُ 

َكةً ، البَرشُ  : [برش] ّمِ ، في َشعِر الفََرِس : نَُكٌت ِصغَاٌر تَُخاِلُف َسائَر لَْونِه البُْرَشةُ و ، مَحرَّ ، كما في الّصَحاح ، وقِيَل : هو من  ، بالضَّ

 ، كأَِميٍر ، قال ُرْؤبَةُ : بَِريشٌ و ، أَْبَرشُ  الفََرسُ و ِلَك ،اللَّْون نُْقَطةٌ َحْمَراُء وأُْخَرى َسْوَداُء أَْو غبراُء ، أَو نَْحُو ذ

ي و  رِيشـــــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ جِي تـ ـــــــــــــَ ب تح صـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــِ رَكـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  تـ

ٍَم و     ربح نح مـــــــــــــُ ت مـــــــــــــِ طـــــــــــــَ قـــــــــــــَ رِيـــــــــــــشِ  (2)َأســـــــــــــــــــــــــــح  بـــــــــــــَ

  
 وَخّص اللِّْحيَانيُّ به البِْرَذْوَن.

 ، عن إِْبَراِهيَم الَحْربِّيِ ، وهو من ذِلك. بَيَاٌض يَْظَهُر على األَْظفَارِ  : البََرشُ و

، فَكنَْوا  األَْبَرشُ  فَقَالَت : األَْبَرص ، وكاَن أَْبَرَص ، فهابَت العََرُب أَْن تَقُوَل لَه العََرِب ، : َمِلكُ  األَْبَرش بُن ماِلِك بِن فَْهٍم ، األَْزِدّي ، َجِذيَمةُ و

َي بذِلك ألَنّه أَصابَه َحْرٌق فبَِقَي فيه من أَثَِر الَحْرِق نُقٌَط ُسوٌد  األَْبَرشَ  ْهِذيب : فلَقَّبَتْه العََربُ به َعْنهُ ، كما في الّصَحاح ، وفي التَّ  ، وقيل : ُسّمِ

ِرّماح : َرأَْيُت َجِذيَمةَ   وٍب ، يَِسيُر بَْيَن الَخَوْرنِق والسَِّديرِ على فََرٍس أَْحَوى َذنُ  أُبَْيرشَ  قَِصيراً  األَْبَرشَ  أَو ُحْمٌر ، وهذا عن الَخِليِل ، وقال الّطِ

َك أَنّه َسِمَع هذا منَك ولَك ُحْمُر النَّعَم، فِقيل له : أَ   قال : ال وهللا وال ُسوُدَها. ؟يَُسرُّ

 َكذِلك. بَْرَشاءُ  : ُمْختَِلُف األَْلَواِن ، َكثِيُر النَّبَاِت ، واألَْرضُ  أَْبَرشُ  َمَكانٌ و

 ُمْختَِلٌف أَْلَواُن نَبتَِها ، عن الِكَسائّي ، وأَْرٌض َرْمَشاُء َرْبشاٌء َكذلك. َكثِيَرةُ العُْشبِ  ، وَرْبَشاُء ، وَرْمَشاُء : بَْرَشاءُ  َسنَةٌ و

يِت : ما أَْدِري أَيُّ  : النّاسُ  البَْرشاءُ و ّكِ  ، أَْي أَيُّ النّاِس ُهَو. ؟ُهوَ  البَْرَشاءِ  ، قال ابُن الّسِ

. البَْرَشاءِ  ، ومنه قولهم : َدَخْلنَا في َجَماَعتُُهم البَْرَشاءُ  أَو  ، أَي في َجماَعِة النّاِس ، قاله الَجْوَهِريُّ

 بِن َصْعِب بن َعِلّي بن (3)، ويعرف باْلِحْصِن ، وهو ابُن ُعَكابَةَ  لَقَُب أُّمِ ذُْهٍل وَشْيبَاَن وقَْيٍس بَنِي ثَْعلَبَةَ  : البَْرَشاءُ و
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__________________ 
 يف القاموس : يف اختالط وصخب. (*)
 .«قون »( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 ( ضبطت يف التهذيب بكسر الراء ا وما أثبت بفتحها عن اللسان والتكملة.2)
 .«عكانة»وابألصر  314( عن مجهرة ابن حزم ص 3)
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ُر ا اِرث َبَدَ  ذُ  َواب ِذكح ِر بِن َواِئِر ا والصــــــــــ  يحَباَن ا كما َحق قه ابن َبكح ٌر فِإنّه َوَلُد شــــــــــَ َوة ا وأَّما ُذهح ٍر ا فِإنّه  ِلُث اإِلخح هح
الَكلحيبّ 
اهَبَا لرَبَشٍ  ا لُقَِّبت (1) ر هِتَا ا وُهمح بـَُنو ا قاَله ابُن ُدَريحٍد ا َأصــــــَ َ ضــــــَ اءِ  َأوح ِلَما َجَر  بـَيحَنها وَباح ا واُلَها َرقَاِش  الرَبحشــــــَ
بـحَياينّ : (2)اِرِث بن ُعَبيحِد بنُت ا   بن َغنحِم بِن تـَغحِلَب ا وقا  الناِبَغُة الذ 

يِن و  اءِ َربِّ بــــــــــَ هــــــــــا  الــــــــــرَبحشــــــــــــــــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــِ ٍر وقـــــــــــَ  ُذهــــــــــح

رُ و     اهـــــــِ نـــــــَ َ
ا املـــــ هـــــــَ تـــــح لـــــَ هـــــَ بـــــح تـــــَ ُث اســـــــــــــــــــح يـــــــح اَن حـــــَ بـــــــَ يـــــح  شـــــــــــــــــــَ

  
 ويروى :

ُر َبيِن »  .«.. الرَبحَشاءِ فـََعمح
 «.الّسواِحل (3)َحْيُث اْستَْبَهلَتَْها » و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  الفََرسُ  اْبَرشَّ   ، َذَكَره الَجْوَهِرّي. اْبِرَشاشا

 ، أَْي َرْقطاُء. بَْرشاءُ  : في لَْونَِها نُقٌَط مختَِلفة. وَحيَّةٌ  بَْرشاءُ  وَشاةٌ 

 : اْسُم. بُْرَشانُ و

 أَنَشَد ابُن األَْعَرابِّي :: َمْوِضٌع ،  األَْبَرِشيَّةُ و

ِر  َقصــــــــــــــــــــــــح رحُت بـــــــــــِ ظـــــــــــَ ةِ نـــــــــــَ يـــــــــــ  َرشــــــــــــــــــــــــِ رًة  األَبــــــــــــح ظــــــــــح  نـــــــــــَ

ريُ و     ــــــــــــــــَن َقصــــــــــــــــــــــــــــــِ رِي ــــــــــــــــا ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــن رحيف َورَاَء ال  طــــــــــــــــَ

  
 .األَْبَرِش  قُْلت : وهو قَْول األَُحْيِمِر السَّْعِدّي ، والَمْوِضع َمنسوب إِلى

 ، كَسَحاب وُزبَْير : ِحْصنَان من ُحُصون َصْنعَاِء اليََمِن ، نقله الّصاَغانِّي. بَُرْيشو ، (4) بََراشو

 .(6)أَْيضاً : ِحْصٌن آَخُر من نََواِحي أَْبيََن البن العَُكْيم  بَراشو ُمِطلٌّ على َصْنعَاء ، (5)قلُت : وبََراٌش هذا على َجبَِل نُقُم 

ه ، ، بالفَتْح : من قَُرى إِْشبِ  بَْرشانَةُ و ِد بِن ِهَشاِم بن َجْهَور البَْرَشانِّي ، روى عن أَبِيه وَعّمِ يِليَةَ ، باألَْندلُس ، منها أَبو َعْمرو أَْحمُد بُن محمَّ

ُد بُن عبِد هللا الَخْوالنِّي.  َجبَلَةَ ، الَِّذي َوفََد على النّبّي : لَقَُب َسِعيِد بِن الَوِليِد الَكْلبِّي ، صاِحب ِهَشام ، وهو َولَد َعْمِرو بنِ  األَْبَرشُ و وعنه محمَّ

 َصلَّى هللا تَعَالَى عليه وسلَّم.

ِد بنِ   ، كُزبَْيٍر ، البَْعِلّي الُخْضِرّي ، َحّدث. بَُرْيٍش  والشَّْمُس محّمُد بُن محمَّ

ُشو ، بالفَتْح ثُمَّ الَكْسر والتّشديد ، اسُم نَْهٍر بين الَمْوِصل وإِْربِل.  وبَّرِ

 بالّضّم : بلد أَو قَبِيلَة ، وسيأْتي للمَصنِّف في النون. ، بُْرشانُ و

َوَرَد في الدَّالُّل ، أَو الّساِعي بيَن البائِعِ والُمْشتَِري ، و ، أَهمله الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وهو : الُمبَْرِطشُ  : [برطش]

ً  عنه في الَجاِهِليَّةِ كاَن ُعَمُر َرْضَي هللا تَعالَى »الَحِديث :  أَْو ُهَو  أَْي كان يَْكتَِري للنّاِس اإِلبَِل والَحِميَر ، َويَأُْخذُ عليه ُجْعالً ،« ُمبَْرِطشا

يِن الُمْهَملَةِ   ، كما َذَهب إِلَْيه ابُن ُدَرْيٍد ، وقد تَقَدَّم. بالّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، بالّضّمِ : اْسُم النَّْعِل ، هكذا يَْستْعِملَه العََوامُّ ، وال أَْدِري كيَف ذِلك ، فليُْنَظر. البُْرُطوشُ 

 : [برذش]

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي



8228 

 

 . بالفَتْح وَكْسِر الذال الُمْعَجَمة ، من ُمُدن قَْرُمونَة باألَْندلُس.بَْرِذيش

 : [برعش]

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي

لَْيِطِلّي ، لَهُ ، كَجْعفٍَر ، والعْيُن مهملة : قَْريَة قُْرَب ُطلَْيِطلَةَ باألَْنَدلُس ، قاَل ابُن بَْشُكَوال : َسَكنََها صاِدُق بُن َخلٍَف  بْرَعش األَنصاِرّي الطُّ

 .470ِرْحلَةٌ إِلَى الَمْشِرق ، وَسِمَع ، وَرَوى ، ومات بعد سنة 

َعْينِّي ، وفي نََسِب عاِصِم بِن ُكلَْيٍب الِقتْبانِّي.أَْيضاً في نَسَ  بَْرَعشُ و  ب َحّساَن بِن ُكَرْيٍب الرُّ

 ، كَجْعفٍَر ، والغَْيُن معجمةٌ ، أَهمله البَْرَغشُ  : [برغش]

__________________ 
 وا ارث ا وليسوا ثالثة. فهؤالء أربعة فيهم ذهر« فولد ثعلبة بن عكابة : شيبان وذهر وقي  وا ارث»( يف مجهرة ابن حزم : 1)
 ( مجهرة ابن حزم : بن العتيك.2)
 .«استهبلتها»وابألصر « هبر»( عن اللسان 3)
 ( قيدها ايقوت بكسر الباء ا ضبرت قلم.4)
 .«براش»( ضبطت بضمتا عن معجم البلدان 5)
 ( معجم البلدان : البن الُعَليحم.6)
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 يـَلحَكُض الناَس ا وأَنشد : الَبُعوضُ  اجلَوحَهرِّي ا قاَ  ابُن فاِرٍس : هو
رّا  اَلِد شــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ــــــــــــــب ا ابل ــــــــــــــَ ــــــــــــــن ي قــــــــــــــِ ــــــــــــــَ دح ل قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ل

رحَغشـــــــــــــــــــــــــــاً و     ـــــــــــــَ ر ا بـ عـــــــــــــًا مـــــــــــــُ ُض َلســـــــــــــــــــــــــــح لحســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ  يـ

  
 ومنه قَْوُل بعِضِهم :

ا  ا هبــــــــــــــــــــَِ يــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــِ الُث ابَءاٍت بــــــــــــــــــــُ  ثــــــــــــــــــــَ

وُث و     شُ الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــَ   والـــــــــــــــــــــرُبحغـــــــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــــــرَبحغـــــــــــــــــــــَ

  
 وَكذلك اْطَرغشَّ ، قالَهُ األَْزهِرّي ، َرِحَمه هللا تَعَالَى. الّرُجُل ِمْن َمَرِضِه ، إِذا بََرأَ واْنَدَمَل ، وقَاَم وَمَشى اْبرَغشَّ  قال أَبو َزْيٍد :و

يٌّ كالقُْنفُِذ ، أَْعلَى ِريِشِه أَْغبَرُ  بََراقِشَ  أَبُو : [برقش] أَْسَوُد ، فإِذا ِهيَج اْنتَفََش ، فتَغيََّر لَْونُه ، وأَْوَسُطه أَْحَمُر ، وأَْسفَلُه  (1) : طائٌِر صِغيٌر بَّرِ

 ، قالَهُ اللَّْيُث ، وأَنشد الَجْوَهِرّي لألََسِدّي : أَْلواناً َشتَّى

َبيب  شَ كــــــــــــــــــــــــَ راقــــــــــــــــــــــــِ وح   بــــــــــــــــــــــــَ ّر لــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــــُ

رُ     ــــــــــــــــــــــــــ  ي خــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــــــــــــَ ُه يـ ــــــــــــــــــــــــــُ ن وح ــــــــــــــــــــــــــَ  ٍن ل

  
ّي : .«ُكّل يَْومٍ »وفي ِرَوايٍَة  : طائٌِر يكون في الِعَضاِه ، ولَْونُه بين السََّواِد والبَيَاِض ، وله ِستُّ  بَراقِشَ  َخالََوْيه : أَبووقال ابُن  قال ابُن بَرَّ

ُن أَْلواناً.  قََوائَم ، ثاَلٌث من َجانٍِب ، وثاََلٌث من جانٍِب ، وهو يَتَلَوَّ

ِر ، مثُل العُْصفُور ، ، بالَكْسِر : طائٌِر آَخرُ  البِْرقِشُ و ٌن ، من الُحمَّ ى الشُّْرُشورُ  َصِغيٌر ُمتَلَّوِ ، بلُغَة الِحَجاز ، نقله الَجْوَهِريُّ ، قال  يَُسمَّ

ونَه أَبا  .بََراقِشَ  األَْزَهِرّي : وَسِمعُت ِصْبيَاَن األَْعَراِب يَُسمُّ

 العَبّاِسيّة ، نَقَلَه الّصاَغانِّي.، من ُشعََراِء الدَّْولَة  (2) شاِعٌر تَْيِميٌّ  : بِْرقِشٌ و

قُ  البَْرقََشةُ و  ، عن ابِن األَْعَرابِي. : التَّفَرُّ

 .بََراقِشَ  ، َمأُْخوذ من أَبي َخْلُط الَكاَلمِ  : البَْرقََشةُ و

 اإِلْقبَاُل َعلَى األَْكِل. : البَْرقََشةُ و

ألَنََّها َسِمعَْت َوْقَع َحَواِفِر َدَوابَّ ، فنَبََحْت ، فاْستََدلَّوا بِنُبَاِحَها  «بََراقِشُ  علَى أَْهِلَها َدلَّتْ »:  ، ولََها َحِديٌث ، وفي الَمثَلِ  َكْلبَةٍ  : اْسمُ  بََراقِشُ و

 َذَكَره الَجْوَهِرّي. ، فَذَهَب َمثاَلً ، هكذا نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وَحَكاه أَبو ُعبَْيٍد عن إِبِي ُعبَْيَدةَ مثل ما َعلَى القَبِيلَِة ، فاْستَبَاُحوُهم

 فصاَرْت َمثاَلً ، وعليه قوُل َحْمَزةَ بِن بِيض :« بَراقِشُ  على أَْهِلها تَْجنِي»ء : َزَعَم يُونُس عن أَبِي عْمٍرو أَنَّه قال :هذا الَمثَُل وقال ابُن هانِى

يِن  ـــــــــــــح ت قـــــــــــــَ ٍة  ـــــــــــــَِ ـــــــــــــَ اي ـــــــــــــَ ن نح عـــــــــــــن جـــــــــــــِ كـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  ملَح ي

يِن     ـــــــــــــــح ت ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــيِن جـــــــــــــــَ ي ارِي وال ميـــــــــــــــَِ  ال َيســـــــــــــــــــــــــــــَ

  

ِرمٌي  ي  كــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ ا َأٌخ عــــــــــــــــَ اهــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ رح جــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــَ

ا و     هـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  َأهـــــــــــــــح شُ عـــــــــــــــَ رَاقـــــــــــــــِ يِن  بــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــَح

  
أَّما الِّذي ، هذا نصُّ قَْوِل الشَّْرقِّيِ بِن القَُطاِمّي ، وتََماُمه هو القَْوُل الَِّذي يَأْتِي فيما بَْعُد ، كما َسيُنَبِّهُ عليه ، و أَو اْسُم اْمَرأَةِ لُْقَماَن بِن عادٍ 

ه :  َمِلٍك قَِديٍم َخَرَج إِلَى بَْعِض َمغَاِزيه ، : اسُم اْمَرأَةٍ ، وهي اْبنَةُ  بََراقِشُ  َسيَْذُكُره المصنِّف اآلن فهَو من ِسيَاِق قَْوِل أَبي ُعبَْيَدةَ ، ونَصُّ

ا قَِدَم أَبُوَها قال : بَراِقشُ  على ُمْلِكه ، فأََشاَر َعلَْيَها بعُض ُوَزَرائَها أَْن تَْبنَِي بِنَاًء تُْذَكُر به ، فبنَْت موضعيَن : واْستَْخلَفَها َزْوُجَها  وَمِعيٌن ، فلَمَّ

ْكرُ  نَّاَع الَِّذين بَنَْوُهَما أَْن يَْهِدموهما ، فقالت العََرُب أََرْدِت أَْن يَُكوَن الذِّ  .«بََراقِشُ  على أَْهِلها تَْجنِي» لَِك ُدونِي ، فأََمَر الصُّ

نُوا فِيِه ، فيَْجتَِمُع الُجْندُ وَكاَن لَُهْم َمْوِضٌع إِذا فَ  كانَْت امرأَةً ِلبَْعِض الُملُوِك ، فسافََر الَمِلُك واْستَْخلَفََها ، بََراقِشُ  وقال أَبو َعْمٍرو : إِذا  ِزُعوا َدخَّ

نَّ ، فاْجتََمعُوا ، فِقيَل لََها ، إِْن َرَدْدتِيهم أَْبَصُروه ، ْنتم ءٍ ، ولم تَْستَْعِمِليِهم في َشيْ  (3) وإِنَّ َجَواِريََها َعبِثَْن لَْيلَةً ، فَدخَّ لْم يأْتِِك أََحٌد َمّرةً  فَدخَّ

 ، فصاَرْت َمثاَلً  بََراقِشُ  فقاَل : على أَْهِلها تَْجنِي بالِقّصة ، َسأََل عن البِنَاِء ، فأُْخبِرَ  الِملكُ  فلّما جاءَ  ُدوَن َداِرَها ، ُهم فبَنَْوا بِناءً أُْخَرى ، فأََمرتَ 

 ، هكذا نَقَلَه الّصاَغانِّي. يُْضَرُب ِلَمْن يَْعَمُل َعَمالً يَْرِجُع َضَرُره َعلَْيه

ُغاَلماً ،  بَِراِقشَ  اإِلبِِل ، فأَصاَب لُْقَماُن ِمنْ  لُُحومَ  كاَن قْوُمُهم ال يَأُْكلُونَ و : امرأَةُ لُْقَماَن بِن عاٍد ، وكان لُْقماُن من بَِني ُصَداٍء ، بََراقِشُ  أَو

 ، فأَْولََموا ، فَنَزل مع لُْقَماَن في بَنِي أَبِيَها
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__________________ 
 وما ابألصر يواف  اللسان.« أغر  »( يف القاموس : 1)
 ( يف التكملة : برقش التميمي.2)
 ( يف التهذيب : َرَددحهتم.3)
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ِبَعرحٍ  من اجلَُزوِر  بَراِقشُ  ونص ابن الُقطاِمّي : فرَاحتح  ِإىل أَِبيِه ِبعرحٍ  منح َجُزورٍ  بـَرَاِقشَ  َفراَح ابنُ  وحَنَُروا َجُزوراً ِإكراماً له ا
ماُن ا فقاَ  : ما هَذا ا َفما تـََعر قحُت طَيِّبًا ِمثحَله ِجها اا فَدفعتحُه لزو  واِد ؟ َقرت   فَبَكَر لُقح ا ونص   فقاَ  : َجُزوٌر حَنََرها َأخح

 قــالــت : نـََعم ا ؟: هــذا من  حم َجُزوٍر ا قــا  : َأَو ُ ُوُم اإِلبـِـِر ُكلِّهــا هكــذا يف الطِّيــبِ  بـَرَاِقشُ  ابِن الُقطـَـاِمّي : فقــالــت
ُلوا َواُب  َفقاَلتح : مجَِّ خ ا والصــــ  لحَنا» (1)ا هكذا يف الن ســــَ َتِمرح  مجَِّ َنا اجَلَمَر واطحعمح أَنحَت  ا فَبرحســــلحَتَها َمَثاًل ا« واجح َأي َأطحِعمح
َماُن عل  ِإبِِلَها بـَرَاِقشُ  ِمنحُه ا وَكاَنتح  َبَر لُقح ثـََر قـَوحِمَها بَِعرياً ا فبَقـح ِلهَ  َأكح رََع ِفيَها ا وفـََعَر ذِلَك بُنو أَِبيِه ملّا  ا اوِإِبِر َأهح َفَبشــــــــــــــح

ِلَها َ حيِن »فِقيَر :  ا هكذا يف الن سخ ا والص َواُب ُ ُوَم اجلَُزوِر ا َأَكُلوا  َحَم اجلَُزورِ   ا فصاَرتح َمَثاًل. «بَراِقشُ  َعَل  َأهح
، وهذا األَِخيُر ُهو قَْوُل أَبِي  أَو مِدينَتَاِن عاِديَّتَاِن باليَمِن َخِربَتَا ، عن األَْصَمِعّي ، يَانِ أَو َوادِ  ، عن أَبِي َعْمٍرو ، وَهْيالُن : جباَلنِ  بَراقِشُ و

ينََوِرّي ، قال : َزَعُموا. وقال النّابِغَةُ الجْعِدّي يَذكر اْمرأَةً :  َحنِيفَة الّدِ

رحِو مـــــــــــــــن  ن  ابلضــــــــــــــــــــــــــــِّ شَ ُيســــــــــــــــــــــــــــَ رَاقـــــــــــــــِ  َأو  بــــــــــــــــَ

الَن َأو     يـــــــــــــح مِ هـــــــــــــَ تـــــــــــــُ ٍر مـــــــــــــن الـــــــــــــعـــــــــــــُ امـــــــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُك ، ويُْرَوى  ْرُو : (2)كذا في التّْكِملَِة ، وفي الُمْعَجم : يَْستَّن « نَاِضر»أَْي يَُسوَّ َشَجٌر يُْستَاُك به ، والعُتُْم :  ، وقال : يَِصُف بَقَراً ، قال : والّضِ

اغانّي  ْيتُوِن ، قال الصَّ  وَرَواه الجاِحُظ :: َشَجُر الزَّ

رحَو ِمنح يـَرحَتعِ و   ... بـَرَاِقشَ ي الضِّ
 ٍء.وليسْت ِرَوايَتُه بَشيْ : إِلى آخره ، قال 

 : َخلََّطهُ. َعليَّ في الَكاَلمِ  بَْرقَشَ و

 *.َخلَّطه أو ، وهذاِن قد َذَكَر َمْصَدَرْيِهَما آنِفاً ، وتفريُق الَمَصاِدِر من األَْفعَاِل غيُر ُمناِسب. في األَْكِل : أَْقبََل َعلَْيه بَْرقَشَ و

ُق ، قد تقَدََّم بِعَْينِه قريباً ، فهو تَْكراٌر َمْحٌض. : البَْرقََشةُ  ، أَو (3)، وفي بَْعِض النَُّسخ  البَْرقََشةُ  َكذا قولُهو اْختِالُف لَْوِن  : البَْرقََشةُ و التَّفَرُّ

 األَْرقَِش.

 ِمْن ُكّل لوٍن. تََزيََّن بأَْلَواٍن ُمْختَِلفَةٍ  ، أَي لَنَا تَبَْرقَشَ  يُقَال :و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : َولَّى هاِرباً. بَْرقََشةً  الّرُجلُ  بَْرقَشَ 

 : نَقََشه. بَْرقََشهُ و : ِشْبهُ تَْنِقيٍش بأَْلَواٍن َشتَّى ، البَْرقََشةُ و

َن ، تَبَْرقَشَ و نَْت ، وأَصلُه من أَبِيالبِاَل  تَبَْرقََشتِ و النَّْبُت : تَلَوَّ  .بََراقِشَ  ُد : تََزيَّنَت ، وتَلَوَّ

 ، أَي ممتَِلئَةً َزْهراً ُمْختَِلفَة ِمْن كّل لَْوٍن ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وأَنَشَد لْلَخْنَساِء تَْرثِي أََخاَها : بََراقِشَ  ويُقَال : تََرْكُت البِالدَ 

الُد  وحِد والـــــــــــــبـــــــــــــِ ري َ حـــــــــــــَ طـــــــــــــَ رَاقـــــــــــــِ تـــــــــــــَ   (4) شٌ بــــــــــــــَ
بِ     لـــــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــــَ َاِت مـــــــــــــــــــُ اّلِب الـــــــــــــــــــرتِّ  أبَرحوََع طـــــــــــــــــــَ

  
 ويُْرَوى : تَُطيُِّر ، أَي تُْسِرع وتَْعُدو.

 : أَْي ُمْجِدبَةٌ َخالٌء ، كباََلقَِع : َسَواٌء ، فإِْن َكاَن كذِلَك فُهَو من األَْضداد. بََراقِشُ  وقِيل : بالدٌ 

 : الفَِرُح الَمْسروُر كالُمْبَرْنستِِق. الُمْبَرْنِقشُ و

 الِعَضاهُ : َحُسنَت. اْبَرْنقََشتو

ْت. ابَرْنقََشتو  األَْرُض : اْخَضرَّ
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 ْيِره.الَمَكاُن : اْنقََطَع عن غَ  اْبَرْنقَشَ و

وَمِعيَن َمِدينَتان بُنِيَتَا في َسْبِعيَن أَو ثََمانِيَن َسنَةً ، وقد فَسََّرهما  بََراقِشَ  وَحَكى أَبُو حاتٍِم عن األَْصَمِعّي ، عن أَبِي َعْمِرو بن العاََلِء أَنّ 

 األَْصَمِعيُّ في ِشْعِر َعْمِرو بِن َمْعِديَكِرب ، وُهَما َمْوِضعَان ، وهو :

شَ َدعـــــــــــــــــااَن مـــــــــــــــــن  راقـــــــــــــــــِ ٍا  بـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــِ  َأوح مـــــــــــــــــَ

ــــــــــــُض     ي ــــــــــــِ ل ا مــــــــــــَ ــــــــــــَ ن ــــــــــــِ أَلب  ب ــــــــــــح رََع وات ــــــــــــَبســــــــــــــــــــــــــح (5)ف
 

  
__________________ 

 ( ابألصر : والصوب.1)
 تسو.« : براقش»( يف معجم البلدان 2)
 .. ساقطة من املصرية والكويتية (*)
 ( وهي عبارة القاموس املطبوع.3)
 ( صدره يف التهذيب :4)

 َتطرُي حواّد البالد براقشاً 
 يف الشاهد ويف الشرح اآيت.« تطري»ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل ضبرت 

 قوله : دعاان هكذا يف اللسان والذي يف املعجم لياقوت : ينادي بد  دعاان ا وألض بد  أسرع.»هبامش املطبوعة املصرية : ( 5)
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َي في ثََمانِيَن عاماً ، ِء َسْلِحيَن فبُنوفّسَر أَتأْلَبَّ باْستَقَاَم ، والَمِليَع بالُمْستَِوي من األَْرض ، وزاد في المعَجِم : كان بعُض التَّبَابِعَِة أََمَر ببِنَا

 وَمِعيُن بغَُسالَِة أَْيِدي ُصنّاعِ َسْلِحيَن ، وال تََرى ِلَسْلِحيَن أثَراً ، وَهاتَاِن قائَِمتَاِن. بََراقِشُ  وبُني

ْل.  قلُت : والّظاِهُر أَنَّهما َغْيُر اللَّتَْيِن َذَكَرُهَما الُمَصنِّف ، من ُوُجوٍه ، فتَأَمَّ

َمْخَشرِ  ِن : أَبُوقال الزَّ  .بََراقِشَ  ّي : ويُقَاُل للُمتَلَّوِ

 ، بالّضّمِ : من القَُرى الِمْصريّة. بُْرقَاشُ و

 : * ومما يستدرك عليه : [برقلش]

 ، بالّضّمِ وَكْسر الاّلم : ِحْصٌن من أَْعَماِل َسَرقُْسَطةَ باألَْنَدلُِس. بُْرقُوِلشُ 

 * ومما يستدرك عليه :

 من أَْعَماِل بََطْليَْوَس ، من نََواِحي األَْنَدلُس ، نَقَلَه ياقُوٌت ، َرِحَمه هللا تَعَالى. ، بالفَتْح وتَْشِديِد النُّون الَمْكُسورة : بَْرِمنِّش : [برمنش]

أَْي أَيُّ  ؟ُهوَ  البََرْنَشاءِ  ما أَْدِري أَيُّ  وقال أَبو َزْيٍد والِكَسائيُّ  النَّاُس. ، َمْمُدوٌد ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِرّي : أَي البََرْنَشاءُ  : [برنش]

ين الُمْهَملَة ، وقد تَقَدَّ  النّاِس   َم.، وَكذِلَك أَيُّ البََرْنَساِء ُهَو ، بالّسِ

 : [بزغش]

 ْستَدرك عليه :* ومّما ي

اي والغَْين الُمْعَجَمة : اسٌم ، ِمْنهُ في الَمَواِلي : بُْزَغش  َعتِيُق أَْحَمَد بِن شافِعٍ ، عن أَِبي الَوْقِت. بُْزَغشُ  ، كُجْنَدب ، بالزَّ

وِمّي عن ابِن الطَّالّبَِة مات سنة  بُْزَغشُ و  .615الرُّ

 : َطاَلقَةُ الَوْجِه. اَشةُ البَشَ و البَشُّ  : [بشش]

 : َطْلُق الَوْجِه َطيٌِّب. بَشَّاشٌ و ، بَشٌّ  وَرُجٌل َهشٌّ 

ِة : أَبَشُّ  ، بالَكْسِر ، بَِشْشتُ  وقد مَّ  ، بالفَتْح ، وأَّما بيُت ِذي الرُّ

 ِإذا َدَنتح  نَِبش  أملَح تـَعحَلَما َأاّن 
 َمقُولَةً ، وإِّما أَْن يكوَن ِمّما جاَء على فَِعل يَْفِعُل. بََشْشتُ  ُرِوَي هكذا بكسر الباء ، فإِّما أَْن تكونَ ألَْهِلِك ِمنّا ِطيَّةٌ وُحلُوُل فإِنّه 

 اإِلْقبَاُل َعلَى أَِخيَك. : البَشُّ و اللُّْطُف في الَمْسأَلَةِ  : البَشُّ  قاَل ابُن األَْعَراِبّي :و

ِحُك  قال ابُن ُدَرْيد :و ِهَما إِذا اْجتََمَع الُمْسِلَماِن فتََذاَكرا َغفََر هللا تَعَالَى»في َحِديِث َعِلّي َرِضَي هللا عنه : واالْنبَِساُط ، و إِلَْيهِ الضَّ  أِلَبَّشِ

ِديقِ  : البَشُّ و .«بَصاِحبِه ِديِق بالصَّ  ِعْنَد اللِّقَاِء ، عن اللَّْيِث. فََرُح الصَّ

ُجِل وبَاَب دارِه بَطعَاِمِه وَشَرابِه ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي وقد ، ِكاَلهُ  األَبَشُّ : اآلبِشُ و  تَقَدَّم.َما عن ابِن َعبّاٍد ، وهو الَِّذي يَُزيُِّن فِنَاَء الرَّ

 ، عن ابِن َعبّاٍد ، قال ُرْؤبَةُ : البَِشيِش  ءُ ، يُقَال : فاُلٌن ُمِضي الَوْجهُ  ، كأَِميٍر : البَِشيشُ و

ر مــــــــــــــًا واهلــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ يــــــــــــــِش تــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــــِ هح  ش  لــــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــ 

ُر     فــــــــــــــِ ــــــــــــــّزانِد ُمســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــشِ َوارِي ال ي ــــــــــــــَبشــــــــــــــــــــــــــــِ  ال

  

رِيشِ  َرَش ُذو الت كح َتكح  طَلحٌ  ِإذا اسح
 ، عن ابِن عبَاٍد. : أَْي ِمْلَك يَِدي (1) أَْخرْجُت له بَِشيِشي يُقَال :و

َل نَبَاتَِها ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، اْلتَفَّ نَْبتَُها وأََجشَّت : أَبشَِّت األَْرضُ و  ، وهو َمَجاٌز. أَو أَْنبَتَْت أَوَّ

 آنََسهُ َوَواَصلَه. ، أَيْ  بِهِ  تَبَْشبَشَ  عن يَْعقُوَب :و
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يَن الُوْسَطى باًء ، كما قالُوا : تََجْفَجَف  تبَشَّشَ  قال : وأَْصلُه   ِشينَاٍت ُمْستَثْقَل.، ألَنَّ الَجْمَع بَْيَن ثاَلثِ  (2)، فأَْبَدلُوا الّشِ

َضا واإِلْكَرامُ  ، التَّبَْشبُشُ  ، أَي ُهوَ و رَ  من هللا تَعَالَى : الّرِ الَحِديُث :  وتَلَقِّيه بالبِّرِ ، وتَْقِريبه إِيّاه ، عن ابِن األَْنبَاِرّي ، وهو َمَجاٌز ، وبه فُّسِ

ْكِر إِالّ ال يُوِطُن الّرُجُل المَساِجَد للصَّالةِ » جاُل  يَتَبَْشبَشُ  هللا به ، كما تَبَْشبَشَ  والذِّ  .«بغائِبِهم إِذا قَِدَم علَْيهم (3)الّرِ

__________________ 
 .«َبِشيَشجي»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  1)
 واأَلصر كالصحاح.«  ّفف»( يف اللسان : 2)
 .«الرجا  ا الذي يف النهاية واللسان : كما يتبشبش أهر البيت اخلقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 .البََشاَشةُ  ، كأَِميٍر : البَِشيشُ 

ه هِ و وقال أَبو َزْيٍد : يُقَال : جاَء بالماِل ِمْن َعّشِ ه : أَي من حْيُث َشاَء ، وقِيَل : من َجْهِده وطاقَتِ  بَّشِ ه وبَّسِ  ه.، وَعّسِ

 له بَخْيٍر : أَْعَطاهُ ، وهو َمَجاز. بَشَّ و

 : بْطٌن من بَْلعَْنبَر ، َكما في العُبَاب. بَشَّةَ  وبنُو

ُد بُن ُعبَْيِد بِن َسْلَماَن بِن أَْحَمَد البِْشبِيشّي ، الّشافِعّي ، نَزِ  ، بالَكْسر : قَْريَةٌ بالقُْرب من الَمَحلَّة ، منها : بِْشبِيشو يُل مّكةَ ، ولد الّشْمُس محمَّ

 ، وأََخَذ الِعْلم عن البُْلِقينِّيِ وغيِره ، وسافََر اليََمَن والَحبََشةَ ، وَحدََّث. 837سنة 

َهاُب أَحَمد بن َعْبِد اللَِّطيِف البِْشبِيِشّي ، أََحُد الُمكْ  ِرين : َشْيُخ َمَشايِخِ بَْعِض ُشيُوِخنَا الّشِ ، َحدَّث عن الشَّْمِس  ثِِريَن من الَحِديثِ ومن الُمتَأَّخِ

 البَابِِلّيِ ، وغيِره ، َرِحَمهم هللا تَعَالَى.

بالّضّمِ ، وبه قََرأَ الَحَسُن البَْصِرّي ، وأَبو َجْعفٍَر الَمَدنِّي  يَْبُطشُ و (1) نَْبِطشُ  (يَ ْومَ ) ، وبِِه قََرأَ السَّْبعةُ قَْولَه تَعَالى : يَْبِطشُ  ِبهِ  بََطشَ  : [بطش]

ْولَة ، أََخَذهُ بالعُْنِف والسَّْطَوةِ  :  نُْبِطُش البْطَشةَ  ، وِهَي لُغَةٌ قَِليلَةٌ ، ومنه قَِراَءةُ الَحسن وابِن َرَجاٍء. يَْومَ  كأَْبَطَشهُ  ، تَنَاَولَه بِشدَّةٍ ِعْنَد الصَّ

 بِهم. يَْبِطشُ  َمعناه نَُسلُِّط َعلَْيهم من ى قال أَبو َحاتٍِم :الُكْبرَ 

 أَْي ُمتَعَلٌِّق به بقُّوةٍ.« بجانِِب العَْرِش  بَاِطشٌ  فإِذا ُموَسى»الَحِديث :  ، عن اللَّْيِث. وِمْنهُ  ءٍ في ُكّل َشيْ  القِويّ  : األَْخذُ الشَِّديدُ  البَْطشُ  *و

 ْخذُ.واألَ  البَأْسُ  : البَْطشُ و

ُجلُ  البَِطيشُ و  ، كالبَّطاِش. البَْطِش  الشَِّديدُ  : الرَّ

ى بََطشَ  من الَمَجاز :و  ، قاله أَبو ماِلٍك. أَفَاَق ِمْنَها وُهو َضِعيفٌ  ، إِذا ِمَن الُحمَّ

 : اْسماِن. ُمبَاِطشٌ و ، كِكتَاٍب ، بَِطاشٌ و

َضا ، َسِعيد بِن ِهبَِة هللا بِن محّمد ، الُمْوِصلّي الشَِّهير ب ِهبَة هللا أَبِي البََركاتِ  إِْسَماِعيُل بنُ  الِعَماُد أَبو الَجْهمِ و :  بَاِطيش ابنِ  بن أَبِي الّرِ

 .655وتُُوفَِّي سنة  570، ُوِلَد سنة  فَِقيهٌ شافِِعيٌّ  ُمَؤلِّف َغِريِب الُمَهذَّب ،

 وبَِطاشاً. بَاَطَشه ُمبَاَطَشةً  ، وقد الُمبَاَطَشةُ : الُمعَالََجةُ و

 بِِه. ِليَْبِطشَ  أَْن يَُمدَّ ُكلٌّ ِمْنُهَما يََدهُ إِلَى صاِحبِه الُمبَاَطَشةُ :و

 َعلَْيِه : َسَطا بُسْرَعٍة. بََطشَ و

َكابُ  من الَمَجاِز :و ً  بأَْحَماِلِهَما تَبَطَّشُ  الّرِ كُ بَِها ال تََكادُ  (2) تَْزَحفُ  ، أَي تَبَطُّشا َمْخَشِرّيِ.  تَتََحرَّ  ، نقله الصاغانِيُّ عن ابِن عبّاٍد والزَّ

 * ومّما يُْستَْدرك َعلَْيه :

 في الِعْلِم بباعٍ بَِسيٍط ، وُهَو َمَجاٌز ، قَال : يَْبِطشُ  فاُلنٌ 

شُ و  طـــــــِ ـــــــح ب ـــــــَ اِويِّ  يـ مـــــــَ ِم الســـــــــــــــــــــ  ـــــــح ل ـــــــعـــــــِ ةً يف ال طحشـــــــــــــــــــــَ ـــــــَ   ب
ِج     بـــــــــَ ـــــــــَ و عـــــــــلـــــــــ  ثـ طـــــــــُ ا َيســـــــــــــــــــــــح رِ أَراَد هبـــــــــَ حـــــــــح  الـــــــــبـــــــــَ

  
ْنيَا. (3)ويُقَال : بََطَشتُْهم   أَْهواُل الدُّ

َمْخَشِرّي.وَسلَُكوا أَْرضاً بِعيَدةَ الَمَساِلِك ، قَريبَةَ الَمهاِلِك ، ُوقِذُوا بَمبَاِطِشها ، وما أُْنِقذُوا من َمعَاِطِشها. وهو َمجَ   از ، نَقَلَه الزَّ

ِعيفَ  البَْغَشةُ  : [بغش] ً  السََّماءُ  بَغََشت وقد ، وهي فَْوَق الطَّشَِّة ، قاله الَجْوَهِرّي ، ةُ : الَمَطَرةُ الضَّ :  البَْغَشةُ و البَْغشُ  ، وقِيَل : َكَمنَعَ  ، بَْغشا

ِغيُر القَْطِر ، وِقيَل : ُهَما السََّحابَةُ الَّتِي يَْدفَُع  ِعيُف الصَّ  .ِغشٌ با وَمَطرٌ  َمَطُرها َدْفعَةً َواِحَدة ، (4)الَمَطُر الضَّ
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َذاذُ ، ثمّ   ، بالتصِغير. بُغَْيشٌ  ويُْرَوى :« بَْغشٌ  فأََصابَنا»الَحِديث :  ، ومنه البَْغشُ  وقال األَْصَمِعيُّ : أََخفُّ الَمَطِر وأَْضعَفُه الطَّلُّ ، ثّم الرَّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. إِذا أَْجَهَش إِلَْيكَ  (5) [وذِلكَ ]يَْبغَشُ  الّصبِيُّ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ً  قال أَْيضاً :و ةِ ِمن الَهبَاِء يَْبغَُش أَْيضا  ما يَْدُخُل في الُكوَّ

__________________ 
 .16( سورة الدخان اآية 1)
 .«و»بد  « أو»يف القاموس :  (*)
 ( األصر والقاموس والتكملة ا ويف األساس : ترجف هبا.2)
 ا .( يف األساس : بطشت هبم األهو 3)
 ( اللسان : تدفُض مطَرها.4)
 ( زايدة عن القاموس.5)
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 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 من الَمَطر. بَْغشٌ  : أََصابََها َمْبغُوَشةٌ  األَْرُض ، كعُنَِي ، فِهيَ  بُِغَشتِ 

 : السََّحابَةُ. البَْغَشةو

ةٌ من األَُمِم ، من َولَِد برناِطل أَِخي سام. البُغَاشُ و  ، كغَُراٍب : أُمَّ

، ومنها أَبُو العَبّاِس أَحمُد بُن ُموَسى بن باغيش الُجْرَجانٌِي عن أَبِي نُعَْيٍم  (1)، كصاِحٍب من قَُرى ُجْرَجاَن ، نَقَلَه أَبو َسِعيد  باِغشو

 األَْستَراباِذي.

اَغانِّي : وهو، أَهملَه ال البَْقشُ  : [بقش] ّلِ ، وقد  َشَجٌر يُقَاُل له بالفَاِرِسيّة ُخوْشسايْ  َجْوَهِرّي ، وصاِحُب اللَِّسان ، وقال الصَّ يُِّب الّظِ ، أَي الطَّ

 ّصِحيحِ بَْل ُهَو ُمَولٌَّد.ليَس من َكالِم العََرِب ال البَْقشُ  تقّدم أَيضاً في السين الُمْهَملة ، ويُْحتََمل أَْن يكوَن ُهَو هذا ، وقال ابُن ُدَرْيٍد :

 : [بقبش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

َدة الثانِيَِة  بَْقبِش دة األُولَى ، وَكْسِر الُمَوحَّ ْميَاطِ : ، بفَتْحِ الُمَوحَّ ِد بِن َعْبِد الَكِريِم السََّمنُّوِدّي األَْصِل ، الّدِ ِد بِن ُمَحمَّ ُد بُن ُمَحمَّ يِن ُمَحمَّ ّي أَِصيُل الّدِ

 ، رِحَمه هللا تَعَالَى. 883: َشْيٌخ ُمْعتَقٌَد ، صاحُب َكَراَماٍت ، ماَت بْدَمْياط سنة  بَْقبِيش ، ُعِرَف بَابنِ 

ً  ِعقَاَل بَِعيِره بََكشَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، ونَقََل الّصاَغانِيُّ عن الفَّراِء ، قال : يُقال : بََكشَ  : [بكش] ،  َحلَّه ، إَِذا يَْبُكُشه بَْكشا

 .(2)َكَما في العُبَاِب 

د ، َصِغيٌر بالشَّاِم له ِحْصٌن وأَْشَجاٌر  ، أَهمله الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللساِن ، وهو : ، بفَتْحِ البَاِء وَضّم الطاِء والنّونِ  باََلُطنُشُ  : [بلطش]

ُد بُن عبِد هللا بن َخِليِل بِن أَْحَمَد بِن  (3)لسين المهملة وَضبََطه السََّخاِويُّ با وأَْنُهٌر وأَْعيٌُن. في كتابِه الّضوء الالَِّمعِ ، ونُِسَب ِإلَْيه الّشْمُس ُمَحمَّ

اِريَّ ، وَسِمَع الَحِديَث منه ومن َغْيِره. 898، ُوِلد بها سنة  الباََلُطنُِشيّ  عليّ   ، والَزَم العاَلَء النَّجَّ

 : [بلش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

 .«ب ل ص»في ، بفَتَْحتَْين وَضّمٍ : طائٌر َمعُروٌف ، وقد أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وأَُظنُّه البَلَُصوُص ، الَِّذي ذكَره المصنّف  البَلَُشونُ 

 .ببَلَُشونَ  وقَْريَةٌ بِمْصَر أَيضاً ، تُْعَرف

يِن أَبو َحيّاَن َشْيئاً من ِشْعِره ،  (4)، كبَقَّم : ِحْصٌن بالَمْغِرب  بَلَّشُ و ْعتَر ، الشاعر ، نَقََل عنه أَثِيُر الّدِ ُد بُن الصَّ ، إِليه يُْنَسب قَاِضيه ُمَحمَّ

فَِدّي ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى. بالَمْوِضع الَمْذُكور ، َكَذا في  َوفَياِت الصَّ

، وَكذلَك فَنََّش  تَْبنِيشاً ـ وهِذه أَْكثَُر ـ : اْستَْرَخى فيه بَنَّشَ  كذاو في األَْمرِ  بَنَشَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو تَُراب : في األَْمرِ  بَنَشَ  : [بنش]

 فيه ، واْنَشَد اللِّْحيَانِّي :

 فَبنِّشِ ُكنحَت َغريح َصاِئِدي ِإنح  
يُن لُغَةٌ فيه ، وقد تَقَدَّم ما فِيه من الكَ   اَلِم ُهنَاك.وْيْرَوى : فبَنِِّس ، أَي اْقعُْد ، وهكذا َحَكاه ُكَراع باألَْمِر ، قال : والّسِ

رٌ  (5) َعْبُد الُمْنِعمو  ، َحدََّث عنه الَحافُِظ الذَّهبِّي ، َرِحَمهما هللا تَعَالَى. البُنَِّشيُّ ، كُسكَِّرّي : شاِميٌّ ُمتَأَّخِ

، ويُقَاُل : َجاَء من  ال يَُكونُوَن إِالّ ِمْن قَبَائَل َشتَّى أَو الَكثَْرةُ من النّاِس  َجَماَعةُ القَْوِم ، أَوْ  ِمَن النّاِس ، : الَجَماَعةُ الُمْختَِلَطةُ  البَْوشُ  : [بوش]

، قال  بَْوٌش بَائِشٌ  قَْولُُهم : ويَُضمُّ فِيِهنَّ ، ومنه ، أَّي الَكثَْرةُ ، عن أَبِي َزْيد ، أَو الَجَماَعةُ والِعيَاُل ، نَقَلَهُ ابُن ِسيَده ، البَْوشُ و النّاِس الَهْوشُ 

 لَْيَس ُهَو ِعْنَدنَا من َصِميِم َكالِم العََرب. ابُن فاِرٍس :
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 كما في الّصحاح.: جمٌع َمْقلُوٌب منه ،  األَْوبَاشُ و

 ، وهذا القَْوُل َمَع ما تَقَدَّم أَنَُّهم ال يَُكونون إِالَّ من قَبَائَل َشتَّى يُْشبِهُ أَْن يَُكونَ  بَنُو األَِب إِذا اْجتََمعُوا : البَْوشُ و

__________________ 
 .«أبو سعد»( يف معجم البلدان : 1)
 ( وهي عبارة التكملة أيضاً.2)
 ابلسا املهملة ا قا  : حصن منيض بسواحر الشام مقابر الالذقية من أعما  حلب.« بال طن »معجم البلدان ( ومثله يف 3)
 ( يف معجم البلدان : بلد ابألندل .4)
 وقد نبه إىل عبارته هبامش املطبوعة املصرية. .«عبد الكرمي»( عن القاموس وابألصر 5)



8239 

 

دِّيِّة ا وِلَذا قاَ  يف  َتَمُعوا :ابلضِّ  ا فَتَبم رح. بـَوحشٌ  الُعَباِب : وال يـَُقاُ  لَِبيِن اأَلِب ِإذا اجح
ةٍ ، ويَُطيَُّن ، ويُْجعَل في التَّنُّ  : البَْوشُ و َي به  ورِ َطعَاٌم بِمْصَر من ِحْنَطٍة وَعَدٍس ، يُْجَمُع ويُْغَسُل في ِزْنبِيل ، ويُْجعَُل في َجرَّ ويُْؤَكل ، َكأَنَّه ُسّمِ

 ْختِالِطه.اِل 

ً  وقَْد بَاُشوا ، وُهُم الغَْوَغاءُ  َضِجيُج األَْخالِط من النّاِس  : البَْوشُ و  .بَْوشا

ً  يُقَاُل :و ً  تََرْكتُُهم َهْوشا  في بَْعِضِهم. ُمْختَِلِطينَ  ، أَيْ  بَْوشا

ه :، نِْسبَة إِل بَْوٍش البَْوِشيُّ  ْبنِ  بِن يَْحيَى يَْحيَى بُن أَْسعَدَ  أَبُو القَاِسمو ٌث. ى َجّدِ  ُمَحّدِ

 : الَكثِيُر الِعيَاِل. : الفَِقيُر الُمِعيلُ  البَْوِشيُّ و

 ، وأَْنَشد الَجْوَهِريُّ ألَبي ذَُؤْيٍب : البَْوِش  : كثيرُ  بَْوِشيٌّ  وَرُجلٌ 

َث و  عــــــــَ يٍّ َأشــــــــــــــــــــــح وحشــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ُه  بـ احــــــــَ ا ُأحــــــــَ نــــــــَ يــــــــح فــــــــَ  شــــــــــــــــــــــَ

رِ     احــــــــــــــِ مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت رحَدٍة مــــــــــــــُ ٍذ ذي جــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ئ ــــــــــــــَ َدات  غــــــــــــــَ

  
 وِعيَاٍل. بَْوٍش  : ذُو بَْوِشيٌّ  َسِعيد :قَاَل أَبو 

 ، وهكذا رَواه بْعُضُهم في قَْوِل أَبي ذَُؤْيٍب. ويَُضمُّ  ، َكأَنَّهُ لَكثْرةِ بَْوِشِهم ، أَي َصَخبِِهم ، َمْن ُهَو ِمْن ُخّماِن النّاِس وِدْهمائِهم : البْوِشيُّ و

ً  بَاشَ و  ، عن ابِن َعبّاٍد ، وَكذِلك تَبَاَهَش ، َكَما َسيَأْتِي. ءٍ أَْهوى لَهُ بَِشيْ  ، هكذا في سائِر النَُّسخِ ، والَِّذي في التَّْكِملَة : بَاَوَشهُ ، إِذا فاُلنا

 .(1)، بَِمْعنًى  تَبَاَوَشا تَنَاَوَشاو

 ّي.، نَقَلَه الّصاَغانِ  ال يَْنحاشُ  ٍء ، أَيِمْن َشيْ  ال يَْنباشُ و

 ٍء.ِمْن َشيْ  ال يَْنقَبِضُ  قيل :و

ُشواو ُشوا تَْبِويشاً ، وتَبَوَّ  .(2)، نَقَله ابن ُدَرْيٍد  اْختَلَُطواو : َكثُُروا ، بَوَّ

 َماِلَها.بُوِشيَّةٌ تُْجلَب إِلَى ِمْصَر وأَعْ  يُْنَسُب إِلَْيَها ثِيَابٌ  ، (3)من أَْعَماِل البَْهنََسا  ، بالّضّم : ة ، بِِمْصرَ  بُوشُ و

ثُ  ، البُوِشيُّ  َعِليُّ بُن إِْبَراِهيمَ و ِد بِن عبِد الّرْحمِن الَحْضَرِمّي ، وَعْنهُ ابُن نُْقَطةَ. الُمحّدِ  ، عن ُمَحمَّ

ُروا  البُوِشيّ  ، َذَكَره ابُن نُْقَطة ، وحمودى بن َوْشَواٍش  البُوشيّ  وفَاتَه : َعَوُض بُن َمْحُمودٍ  َسِمَع منه الُمْنِذِرّي ، ونُِسب إِليها أَيضاً َجَماَعةٌ تَأَخَّ

 ، من أَْهِل ِمْصر.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ً  ، إِذا َخلََط ، قاله الفَّراُء. باَش يَبُوُش بَْوشا

ً و  ، وُهم الغَْوَغاُء ، عن ابِن األَْعَرابِّي. البَْوشَ  ِحبَ ، إِذا صَ  بَاَش يَبُوُش بَْوشا

 البَائِش : الكثير. بالبَْوِش  وجاءَ 

 .البَْوِشيّ  ، بالفَتْح ، أَبُو القَاِسم ، الَخبّازُ  بَْوش ويَْحيَى بُن أَْسعََد بِن َمّماتِّي بن

، هكذا نقله الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل أَبِي َزْيٍد ، وزاَد : والُمْلُج نََواه ، والحتِيُّ سِويقُه.  لٌ : الُمْقُل َما َداَم َرْطباً ، فإِذا يَبَِس فَخشْ  البَْهشُ  : [بهش]

يُن الُمْهَملَة لُغَةٌ فيه. وقال اللَّْيُث   ا قالَهُ أَبو زْيد.، قال األَْزَهِرّي : والقَْول م (5)ُء الُمْقِل ويُقَال : ما قَْد أُِكَل قِْرفُهُ : َرِدي البَْهشُ  : (4)والّسِ

 ، قاله اللّْيُث. َهشٌّ بَشٌّ  ، أَيْ  بَْهشٌ  رُجلٌ و
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َحِديث ُعَمَر ، َرِضَي هللا تعالَى عنه ، وقد بَلَغَه أَّن أَبا ُموَسى ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ،  ، ومنه يَْنبُُت بها البَْهشَ  : الِحَجاُز ، ألَنّ  البَْهِش  بِالدُ و

 ، يقوُل : لَْيَس ُهَو من أَْهِل الِحَجاز.« البَْهِش  إِّن أَبا ُموَسى لم يَُكْن من أَْهلِ »بلُغَتِه ، قاَل :  (6)يَْقرأُ َحْرفاً 

 ، نقَلَه الّصاَغانِّي عن ابِن َعبّاٍد. َعْنهُ ، كَمنََع : بََحثَ  بََهشَ و

ً  إِلْيهِ  بََهشَ و  إِلَْيه. باْرتِيَاحٍ وَخفَّ  لَهُ ، اْرتَاحَ  ، إِذا يَْبَهُش بَْهشا

__________________ 
 ( يف التكملة : وتباوشا وتكاوشا مبعىن.1)
 .294/  1( اجلمهرة 2)
 ء.( يف معجم البلدان : كورة ومدينة مبصر من نواحي الصعيد األد. يف غريب النير بعيدة عن الشاط 3)
 .«وقا  أبو زيد»( عن اللسان وابألصر 4)
 .«قرقه»( عن اللسان وابألصر 5)
 حتريف.« قاله»( ابألصر 6)
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ُجُل إِلى َشيْ  بََهشَ و ً  ءٍ الرَّ  ولَْم يَأُْخْذه. ِليَأُْخَذه ءَ تَنَاوَل الشَّيْ  : بَْهشا

ُجُل ، إِذا بََهشَ و  قالَه أَبو َعْمٍرو. تََهيَّأَ للبَُكاِء َوْحَده الرَّ

 إِلَيَّ : تََهيَّأُْت ِلْلبَُكاِء ، وتََهيَّأَ لَهُ. بََهشَ و إِلى الّرُجِل ، بََهْشتُ و

َ  بََهشَ  *و ً  ، إَِذا تََهيَّأ ِحِك ، أَْيضا  ِء.اإِلْقبَاُل َعلى الشَّيْ  : البَْهِش  ، فأَْصلُ  للضَّ

ً  بِيَِده إِليَه بََهشَ و  ، نالَتْهُ أَو قَُصَرْت عنه. َمدََّها ِليَتَنَاَولَه بَِها : بََهَشهو ، يَْبَهُش بَْهشا

ُشوا اْجتَمعُوا ، وبََحُشوا : القَْومُ  بََهشَ  قاَل اللَّْيث :و َواُب : تََهبَُّشوا وتََحبَُّشوا ، إِذا اْجتََمعُوا ، وال  كتَبَهَّ ، قاَل األَزهرّي : وهذا وَهٌم ، والصَّ

 أَْعِرُف بََحَش في َكاَلم العََرب. وقد تَقَدَّم.

ةِ  بَُهْيشٌ و مَّ  ، الشاعر ، وهو َغْيالُن بُن ُعْقبَةَ بن بَُهْيٍش العََدِوّي ، ويُقَاُل فيه : نَْهَشٌل. ، كُزبَْيٍر : َجدُّ ِذي الرُّ

ثٌ  الُكوفِّي : َعِليُّ بُن بَُهْيٍش و  ، عن ُمْصعَِب بن َسالم ، َوَعْنهُ يَْحيَى بُن َزَكريّا بِن َشْيبَاَن. ُمَحّدِ

ْواو ً  َسمَّ ه ِمْن بَني َحنِيفَةَ ، قالَه ابُن الَكْلبِّي. بَْهوشُ  ، ومنه ، كجْرَولٍ  بَْهَوشا  بُن َجِذيمةَ بِن َسْعِد بن ِعْجِل بن لَُجْيٍم ، وأُمُّ

 َسِريٌع. ، كُمعَظٍَّم ، أَيْ  ُمبَهَّشٌ  َسْيرٌ و

 ، عن ابن َعبّاِد. ءٍ ِمْنهما إِلَى اآلَخِر بَشيْ  َواِحدٍ  أَْهَوى ُكلّ  :ٍء ، هكذا في سائر النَُّسخ ، وفي التَّْكِملة بَشيْ  ءَ بَينُهَما الشَّيْ  تَباهَشاو

 ، إِذا تَنَاَصيَا بُرُءوِسِهَما. تَبَاَهَشا وفي الُمْحَكم :

ُجَل نَْصواً ، إِذا أََخْذتَ  بََهشَ  وقد  بَرأِْسِه ، وِلفاَُلٍن َرأٌْس َطِويٌل ، أَْي َشعٌر الّرُجَل ، كأَنَّهُ يَتَنَاَولَهُ ليَْنُصَوه ، عن ابن عبّاٍد ، يُقَال : نََصْوُت الرَّ

 َطِويٌل.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعليه :

 .بَُهوشٌ و بَاِهشٌ  ِء ، وَرُجلٌ : الُمَساَرَعةُ إِلَى أَْخِذ الشيْ  البَْهشُ 

إِلَْيِه. وقَاَل الُمِغيَرةُ بُن َحْبنَاَء  بََهشَ  واْشتََهاه ، فتَنَاولَه وأَْسَرع نَْحَوهُ وفَِرَح به :ٍء فأَْعَجبَه وقال أَبو ُعبَْيد : يُقَال لإِلْنَسان إِذا نََظر إِلَى شيْ 

 التَِّميِميُّ :

اَ   َت الــــــّرِجـــــــَ قـــــــح بــــــَ اَ ســــــــــــــــــــَ اِهشــــــــــــــــــــِ َد   الــــــبـــــــَ  ِإىل الــــــنـــــــ 

ا ُ     ـــــــــــــَ ب اُ  ســـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــَ ـــــــــــــفـــــــــــــَ دًا وال ااًل وجمـــــــــــــَح عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

  
ً  القَْوُم إِلَى بَْعٍض  بََهشَ و  ، وُهو ِمْن أَْدنَى الِقتَال. بَْهشا

ْيَد : تَفَلُّتُه عليه. بَْهشُ و ْقِر الصَّ  الصَّ

إِلَْيَك الَحيَّةُ : أَْقبَلَْت إِلَْيَك تُِريُدَك  بََهَشتْ و ، بََهَشتْهو
(1). 

ً و  : اْبتََهَج وفَِرَح. اْبتَهَش اْبتَِهاشا

 َحنُوٌن. ، كَكتٍِف : بَِهشٌ  وَرُجلٌ 

 بِه : فَِرَح ، عن ثَْعلَب. بََهشَ و

 . انتهى.البَْهِش  ُوُجوهُ  وفي الّصحاح : ويُقال : إِذا كانُوا ُسوَد الُوجوِه قِبَاحاً :

 : بمصر ، قَْريَةٌ من أَْعَماِل الُمنُوفِيّة. بَْهَواشُ و. «لُُحوُمنَا اْنبََهَشتو اْجتََوْينَا الَمِدينَةَ ،»َحِديُث العَُرنِيِّين  قُْلُت : ومنه

 .(2)، وُهَو ِمْخالف من َمَخاِليِف اليََمِن  فيه ِعدَّةُ َمعَاِدنَ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وقاَل َغْيُره : ع ، بالفَتْح : بَْيشٌ  : [بيش]
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، كما تَقَدَّم عن القَاِسِم بِن َمْعٍن ، وَوَجْدُت في َهاِمِش الّصَحاح ما  وتُْهَمُز الثّاِنيَةُ ، بَكْسِرِهَما ـ : َواٍد بَطِريِق اليََماَمِة َمأَْسَدةٌ ،  بِيَشةُ و ، بِيشٌ و

ه : َوَجْدُت بَخّطِ ابِن القَّصار علَى حاِشيَِة ديواِن ُحَمْيِد بِن ثَْوٍر : ةَ نَْحَو َمْطلعِ وتَُربَ  (3)وَرْنبَةَ  ِبيَشةَ  : َواٍد من أَْوِديَِة اليََمن ، وَمْدفَعُ  بِيَشةُ  نَصُّ

 الشَّْمِس ، أَْهلَُها َخثْعَُم وَكْلٌب. اْنتََهى. وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي :

رَاُض  َدً  َأعـــــــــــح قـــــــــــَ  جـــــــــــَ ةَ ســـــــــــــــــــــــــَ يشـــــــــــــــــــــــــَ ه  بـــــــــــِ  ُدونـــــــــــَ

هح و     لـــــــــــــــُ يـــــــــــــــِض وَوابـــــــــــــــِ ي  الـــــــــــــــر بـــــــــــــــِ َرَة َولـــــــــــــــِح مـــــــــــــــح  غـــــــــــــــَ

  
َسْهٌل وَدْكَداك ، وَسلٌَم وأَراك ، وُحُموٌض وَعالك ، بين »َجِريَر بَن عبِد هللا البََجِلّي َعْن َمْنِزِله ببِيَشةَ ، فقَال :  وسلمعليههللاصلىَسأََل النَّبِيُّ و

 وفي« يا َجِريُر ، إِيّاَك وَسْجَع الُكَهانِ »قال له : « نَْخلٍَة ونَْحلَة ، َماُؤَها يَْنبُوع ، وَجنَابَُها َمِريع ، وِشتَاُؤَها َربِيع

__________________ 
 .«و»بد  « أو»يف القاموس :  (*)
 ( عبارة األساس : وهبش إليه الذئب وا ية إذا أقبر عليه يقصده.1)
 .«مكة»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 .«زينة»ووردت عند ايقوت أيضاً « زئنة»( يف الصحاح ومعجم البلدان 3)
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و     َلم ا » وسلللمعليههللاصلللىرَِوايَة : قا  ِلَرســـُ َرحَع  اأَلراُ  والســـ 
ِبم ا وَخريحَ املاِ  الَغَنم ا وخرَي امل ِإن  َخريحَ املاِء الشـــ 

َلف كاَن جَلِينا ا وِإذا َسَقرت كان َدرِيَنا ا وِإذا ُأِكَر كان لَِبينا  .(1)« ِإذا َأخح
ً  ببالِد الِهنِد ، ، بالَكسر : نَبَاتٌ  البِيشُ و ْنَجبِيِل َرْطباً ويَابِسا واْصلَُحه العََربِّي ، وهَو في َغايَِة الَحَراَرةِ واليُْبِس والِحدة ، يُْذِهُب البَرص  كالزَّ

، وقَال  (2)ره وقَدَّره ِإْسحاُق إِلَى قَْدِر َدانٍِق وِطاَلًء ، ويَْنفُع من الُجَذاِم ، مع أَْدِويٍة أَُخر ، وأَْكثَُر ما يُْستَْعَمل منه َمع أَْدويٍة أَُخَر علَى ما َذكَ 

ماغ ، ويَْعِرُض عنه َوَرُم الشَّفَتَْين  وُربَّما نَبََت فِيه َسمٌّ قَتّاٌل لُكّلِ َحيَوانٍ  وأَُظّن أَنَّ هَذا القَْدَر َخطٌر ِجّداً.: صاِحُب المْنَهاج  تِه بالّدِ ، وأََشدُّ َمَضرَّ

ع ، وإِذا ُسِقَي عِصيَره النُّشَّاُب قَتَل مْن يُِصيبُه في الحاِل ، واللَِّساِن ، وُجُحوظُ   وتِْرياقُه فَأَْرةُ  العَْينَْين ، وُدواٌر وَغْشٌي ، وِريُحهُ قَْد يَُصّدِ

، والسَُّمانَى تَتغَذَّى به  *نََّها تَتغَذَّى بهإِ  ، وُهَو ِتْرياٌق ، يُقَال : البِيش يُوس ، وهو َحيوان كالفَأِْر ، يْسُكُن في أَْصلِ  بِيش ، ويُقَال لَها : البِيِش 

، ِمْن بَْيِن  ودَواُء الِمْسِك يُقَاِوُمه .«، تَتَغذى بالسَُّموم وتَِعيشُ  البِيشْ  أُْعجُب مْن فَأَْرةِ »، ومنه الَمثَُل :  وال تموتُ  على ما يُقَالُ  أَْيضاً.

ِء بَسْمِن البَقَِر ، وبْزِر السَّْلَجِم ، ثُمَّ البادَزْهر ، أَو اْلِمَسك مع الَمْعُجونَات ، يُْؤخذ ِمْنه مع قِيراِط ِمْسٍك ، ويَُداَوى بِِه َمْن ُسِقَي منه أَْيضاً بالقيْ 

 البَادَزْهر.

جه ، بال هللا َوْجَههُ  بَيَّشَ  قال أَبو َزْيٍد :و  ، وأَنشد : بَيََّضهُ وَحسَّنَهُ  ِجيم ، أَيْ وَسرَّ

ا  ِ أَر شــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اح ُت اأَلزحَرقــــــــــــــــــــَ ا رأَيــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــّ  لــــــــــــــــــــَ

ِه وال     َن الــــــــــــــوجــــــــــــــح اال َحســــــــــــــــــــــــــــَ ي شــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

  
 * ومّما يُْستْدَرك عليه :

 ، بالَكْسر : بَلٌَد باليََمِن قُْرَب َدْهلََك. بِيش

قَتْل ُعَمْيِر بِن الُحباِب ، وهو قُتِل بالَجِزيرة ، فيَْقتَِضي أَْن يكوَن أَْيضاً َمْوِضعاً بالَجِزيرة ، وَجاَء أَْيضاً في ِشْعِر َعْمِرو بن األَْيَهِم ، في 

 فتأَّمْل.

والُجَذاِم ، وهو في البََرِص  البِيِش  ، مع أَنَّ له جميَع َمنَافعِ  البِيِش  ، وهو أَْعَظُم تِْريَاقِ  البِيِش  ، أَيضاً : َحِشيَشةٌ تَْنبُُت مع (3)ُموَسى  بِيشو

 تِْريَاٌق ِلُكّلِ ُسّمِ ، وِلألَفَاِعي ، ذكَره صاحُب الِمْنَهاج.

ْيِن الِعَراقِّي ، مات سنة  ِد بن أَْحَمَد بن ُعَمَر البِيِشّي ، َسِمَع على الزَّ  .854والّشْمُس محّمُد بُن محمَّ

 فصر التاء
 مض الشا

تِه ساقٌِط من الّصَحاح ، ال  ِلَكْوِن َما َذَكَرهُ الُمَصنُّف ُمْستَْدِركاً بِه علَْيه لم يَثْبُْت ِعْنَد الَجْوَهِرّي ، وُهَو قَْد َشَرَط في ِكتَابِه أَن هذا الفَْصُل بُرمَّ

 يَْذُكَر إِالَّ ما َصّح ِعْنَده.

 ، هكذا نَقَلَه األَْزَهِريُّ عنه ، وقال : هذا ُمْنَكٌر. بالتَّْحِريِك. ِخفَّةٌ ونََزقٌ  : (4)قال ابُن ُدَرْيٍد و ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، ، بالفَتْحِ  التََّرشُ  : [ترش]

ً  ، ، كفَِرحَ  تَِرشَ  ، أَي بُْخٌل ، وقَدْ  ُسوُء ُخلٍُق وِضنَّةٌ  : التَرشُ  (5) أَو ، وقد تَقَدَّم أَنَّ  ، ونَقَلَه ابُن فاِرٍس  تَاِرشٌ و ، تَِرشٌ  فَُهو ، يَتَْرُش تََرشا

 األَْزَهِريَّ أَْنَكَره.

في الَهْمِز ، إِذ َوْزنُه تُْفعَال ، وقد ذُِكَر في َمْوضعه ،  «رشأَ »موِضعُه  ، ذكَرهُ ابُن عبّاٍد في الُمِحيط في هذا التَّْرِكيب ، التَّْرشاُء ، لْلَحْبلِ و

ْذتُه بُدبَّاء »ويُقَاُل في ُرْقيٍَة لَُهْم :   .«ٍء من ماء ، ُمعَلٍَّق بتِْرشاء، ُمْمتَِلي (6)أَخَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ، بالَكْسر : ِحْصٌن باألَْنَدلُس. إِتِْريش
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، وهكذا َضبََطه  ُكوَرة من أَْعَماِل ِجيالنَ  ، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، والّصاَغانِّي ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وهو اسمُ  ، كصاِحبٍ  (7) تَاِلش : [تلش]

 الَحافُِظ في التّْبِصير ، وقال : ما َعِلْمُت منها أََحداً.

ً  ءَ الّشيْ  تَمشَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : تََمَشه : [تمش]  وقاَل األَْزَهِرّي : هذا ُمْنَكرٌ  َجَمعَه. : تَْمشا

__________________ 
 .«ليناً »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ( يف تذكرة داود : فإن أُكر فنصف قرياط ويف الرتاكيب دان .2)
 .«إهنا تتغّذ  به»بد  « وهي فبرة تتغذ  به»يف القاموس :  (*)
 ( تذكرة داود : بيش موش ا أو بيش ميش ويقا  : بوحانيت.3)
 .10/  3( اجلمهرة 4)
 .«وسوء خل »( عن القاموس وابألصر 5)
 .«بوابء»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
 ( يف معجم البلدان : للشان ابلالم املفتوحة.7)
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َهَرِة البِن ُدَريحٍد.جِ  ُه يف ِكَتاِب اجَلمح ا ا وقا  الّصاَغاين  : مل َأِجدح  دن
 فصر الثاء
 مض الشا

 َسقََط هذا الفَْصُل أَيضاً من الّصحاح.

، وَضبََطه الصاَغانِيُّ  من األَْعالِم وَكأَنَّه َمْقلُوُب ُشبَاثٍ  ، بالَكْسر : ثِبَاش ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : ، بالّضمِّ  ثُبَاشٌ  : [ثبش]

 أَيضاً بالَكْسر.

يحَ ِسقَاَءهُ  ثَشَّ  : (1)، أَْهملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال أَبو عْمٍرو  ثَشَّ  : [ثشش] ، ِكذا نَقَلَه عنه  ، وفَشَّه أَْي أَْخَرَج ِمْنهُ الّرِ

 الّصاَغانِيُّ ، وَكأَنَّ الثاَء بََدٌل من الفاِء.

 فصر اجليم
 مض الشا

، فإِذا ثَبََت  الَجأِْش  إِنَّهُ لََواِهي ، كما في الّصَحاح ، وهو قَْوُل اللَّْيِث ، قاِل : يُقَاُل : : ُرَواُع القَْلِب إِذا اْضَطَرب ِعْنَد الفََزعِ  الَجأْشُ  : [جأش]

 .الَجأِْش  قِيَل : إِنَّه لَرابِطُ 

 ، أَْي يَْربُِط نَْفَسه عن الِفَراِر ، ِلَشَجاَعتِِه ، وفي العَْيِن : ِلَشنَاَعتِه. الَجأِْش  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، قيَل : وِمْنهُ ، َرابِطُ  نَْفُس اإِلْنَسانِ  : الَجأْشُ و

يت : ربَْطُت  وقد ال يَُهمُز. ِء يَْسَمعُه ال يَْدِري ما ُهَو ،ِشدَّتُه عند الشَّيْ  : قَْلُب اإِلْنَساِن ، وقِيَل : ِربَاُطه ، وقِيَل : الَجأْشُ  وقِيَل : ّكِ قال ابُن الّسِ

ً  ِلذلك األَْمرِ   .ُجُؤوشٌ  (2) ج : ال َغْير. َجأْشا

 ، قاَل السُّلَْيُك بُن السُّلََكة : ع : َجأْشٌ و

وِن وملَح أَرُعح  ـــــــــــــُ ن
َ

ُب املـــــــــــــ ـــــــــــــح ي َري ـــــــــــــِ ل قـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ت عـــــــــــــح ـــــــــــــُ  أَم

رَي َواٍد بــــــــــــــَا     افــــــــــــــِ بحشٍ َعصــــــــــــــــــــــــــــَ بحِربِ  جــــــــــــــَ  ومــــــــــــــَ

  
 ، َكَذا في نََواِدِر األَْعَراب. إِلَْيه ، كَمنَع : أَْقبَلَ  َجأَشَ و

ّمِ : الُجْؤُشوشُ و ، قالَه األَْصَمِعيُّ ، وُهَو لُغَةٌ في َجاَشْت تَِجيُش ، كما َسيَأْتِي. نَْفُسه : اْرتَفَعَْت ِمْن ُحْزٍن ، أَْو فََزعٍ  َجأََشتْ و ْدرُ  ، بالضَّ ،  الصَّ

 ، عن ابن عبّاٍد. أَو َحْيُزوُمهُ  ، كالَجأْش كما في الّصحاح ، وزاَد الّزمْخَشِرّي :

 ُجْؤُشوشُ  ، أَْي َصْدٌر ، أَْو قِْطعَةٌ ِمْنه ، قاله اللِّْحيَانِّي ، وقِيَل : ُجْؤُشوشٌ  َمَضى ِمَن اللّْيلِ  ، يُقَال : والنّاِس قِْطعَةٌ مْنُهَما ِمَن اللَّْيلِ  الُجْؤُشوشُ و

ِله إِلى ثُلُثِه ، وقِ  ِل يَُكوُن من الَمَجاِز.اللَّْيِل : ما بَْيَن أَوَّ  يَل : ُهَو ساعةٌ منه ، وَعلَى األَوَّ

ِل : َجبَشَ  : [جبش] َكُب الَمْحلُوقُ  ، كأَميٍر : الَجبِيشُ  منهو : َحلَقَةُ ، يَْجبُِشه الشَّْعرَ  َجبَشَ  ، أَْهَملَه الَجوَهِريُّ ، وقاَل ابُن الُمفَضَّ ، كالجِميِش  الرَّ

 بالِميِم.

ُد بُن و ثٌ  البِيَكْنِدّي ، ثُّم البْلِخّي : ، كَكتَّانٍ  َجبّاٍش  بنِ  بِن َعْبِد هللا َعِلّيِ بِن َطْرخانَ ُمَحمَّ َرَوى عنه  ،« جيش»، بَْل حافٌِظ َكَما َوَصفَه في  ُمَحّدِ

 بِن ُمَحّمد. ابنُه الحافُِظ َعْبُد هللا

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ّم : قَبِيلَةٌ  ُجْبَشانُ   ، هكذا َضبََطه الحافُِظ.، بالضَّ

،  َغِليٌظ ُمْجتَِمُع الَخْلقِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وهو َمْقلُوُب َجْحشٍر ، قال ابُن ُدَرْيٍد : أَيْ  ، كَجْعفَرٍ  َجْحَرشٌ  فََرسٌ  : [جحرش]

 .«جحشر»الَمفَاِصِل ، وَكذِلَك الُجَحاِشُر ، وقد ذُِكَر في ترَجَمة  (3)الَحاِدُر العَِظيُم الِجْسِم ، العَِظيُم 
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، كما في الّصَحاحِ ،  َجْحشٌ  َوْجَهه ، وبه فَجَحشَ  ءٌ ، يُقَال : أََصابَه شيْ  ٍء يُِصيبُه، كالَمْنعِ : َسْحُج الِجْلِد وقَْشُرهُ من َشيْ  الَجْحشُ  : [جحش]

، قاله الِكَسائّي  أَو فَْوقَه ، عن اللَّْيِث ، أَو ُدونَه عِن الكسائي ، أَو كالَخْدِش  َوْجِه ، وال في البََدِن ، كما سيأْتِي ،في ال الَجْحشُ  وقِيَل : ال يَُكونُ 

ً  أَيضاً ، وقد َخَدَش ِجْلُده ، وقاَل أَي انْ « ِشقُّه فُجِحشَ  َسقََط من فََرٍس  وسلمعليههللاصلىأَنَّه »في الَحِديث : ، إِذا َخَدَشه ، و جَحَشه َجْحشا

 ٌء فيَْنَسِحَج منه ِجْلُده ، وهو كالَخْدِش ، أَو أَْكبَُر من ذِلك.: هو أَن يُِصيبَه شيْ  َجَحش الِكَسائِيُّ في

 الَوْحِشّي واألَْهلّي ، وقِيَل : إِنََّما َولَُد الِحَمارِ  : الَجْحشُ و

__________________ 
 .«أبو عمر»( يف التكملة : 1)
 .«مجعه جؤوش»يف القاموس :  (2)
 ( اللسان : العبر املفاصر.3)
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َطم ا انٌ و  ِجَحاشٌ  ج : ذِلَك قبَر َأنح يـُفح شـــَ رِ ا ا ِجحح َمِعي  : وهي هباءٍ  ا ِبَكســـح ِمنح َأوحالِد اَ ِمرِي ا  اجَلححشُ  ا وقاَ  اأَلصـــح
َمَر ا َوحَ  فهو تـَوحَلٌب. وزاَد يف اجلُُموِع : َتكح َطَم من الر ضاِع ا فِإَذا اسح  .ِجَحَشة ِحَا َتَضُعه أُم ه ِإىل َأن يـُفح

يَ و ً  ُمْهُر الفََرِس  وُربَما ُسّمِ  : تَْشبِيهاً بَِولَِد الِحَماِر. َجْحشا

 ُظ.الَجفَاُء والِغلَ  : الَجْحشُ و

ين ِسيناً وأَنشَد : الِجَهادُ  : الَجْحشُ و ل الّشِ  ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، قاَل : وقد تَُحوَّ

  ِ حــــــــــــــــح رَاِ  اجلــــــــــــــــَ رَااَن يف عــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ وحمــــــــــــــــًا تـ ــــــــــــــــَ  يـ

وِر الــــــــــــــــر بــــــــــــــــح ِ     ــــــــــــــــُ الِد األُم و أَبجــــــــــــــــح بــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  تـ

  
 وقد تَقَدَّم.

 ، في لُغَة ُهَذْيٍل ، عن ابِن عبّاٍد. الظَّْبيُ  : الَجْحشُ و

ِحيح َمِجيئُه عن ابِن َعْبِد هللِا بن أُنَْيس عن أَبِيه ،  (1)، َمْجُهوٌل ، بل َمْعُدوٌم ، َرَوى ابنُه َعْبُد هللا عنه ، وَحِديُث  َصَحابِيٌّ ُجَهنِيٌّ  : ْحشٌ جَ و الصَّ

 كما في ُمْعَجم ابن فَْهٍد.

، األََسِديُّون ِمْن بَنِي َغْنم بِن ُدوَدان بِن أََسد ،  بن ِرئَاب َجْحِش  بَنُو َحْمنَةُ وأُمُّ َحبِيبَةَ ، ، وأُْختاَها : َزْينَُب أُمُّ الُمْؤِمنِيَن وأََخواها َعْبُد هللا وَعْبدٌ و

ةُ النَّبِّي  ه وأُمُّ أُْختِه َزْينََب أَُمْيَمةُ َعمَّ ّسابِِقيَن ، َهاَجَر الِهجَرتَْيِن ، وشِهَد بَْدراً ، ، من ال وسلمعليههللاصلىأَّما َعبُد هللِا فُكْنيَتُه أَبو ُمَحّمٍد ، وأُمُّ

َر بأَْرِض  َجْحٍش  وأَّما أَُخوُهْم ُعبَْيُد هللا بنُ  َعْنُهْم. تَعَالَى َرِضَي هللا وأَُخوهُ َعْبٌد يُْكنَى أَبا أَْحَمَد ، َحِليُف بَنِي أُميَّةَ ، فَْقد كان أَْسلَم ثُمَّ تَنَصَّ

ّم ، فقالت َزْينَُب ِلَرُسوِل هللا  َجْحِش  الُمْؤتَِلف والُمْختَِلِف للّداَرقُْطنِّي : وكان اسمُ  في ِكتابالَحبََشة ، و  وسلمعليههللاصلىابن ِرئاٍب بَُرة ، بالضَّ

يتُه باسم من قا وسلمعليههللاصلى: يا َرُسوَل هللا لو َغيَّْرَت اْسَمه ، فإِّن البَُرةَ َصِغيَرةٌ ، فِقيل : إِنَّ َرُسوَل هللا  ل لها : لْو كاَن أَبوِك ُمْسِلماً لسمَّ

ْيتُه ً  أَسماِء أَْهِل البَْيِت ، ولِكْن قد َسمَّ ، كذا في العُبَاب ،  بالخابُورِ  : ة ، الَجْحشُ و أَْكبَُر من البَُرةِ. كذا في الّرْوِض للسَُّهْيِلّي. الَجْحشُ و ، َجْحشا

َده أَنّها الَجْحشيَّةُ والَِّذي َضبََطه في التَّْكملَِة وجَ  وَّ
(2). 

، عن ابن ُدَريٍد وِعبَاَرةُ الّصحاح : ُصوفةٌ يَلُفُّها الّراِعي على يَِده  : ُصوٌف يُْجعَُل كَحْلقٍَة ، يَْجعَلُه الّراِعي في ِذَراِعه ، ويَْغِزلُه الَجْحَشةُ و

 يَْغِزلُها ، وقال َغيُره : َحْلقَةٌ من ُصوٍف أَو َوبٍَر.

بِيُّ قَْبَل أَْن يَْشتَدَّ  شُ الَجْحوَ و  ، كما في الّصحاح ، وأَْنشَد للُمْعتَِرِض السُّلَِمّيِ : ، كَجْرَوٍل : الصَّ

رَاٍ   يَنح حــــــــــــــــُ دًا وابــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ نــــــــــــــــا خمــــــــــــــــَح لــــــــــــــــح تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  قـ

َر و     َوشــــــــــــــــــــــــــاً آخــــــــــــَ حــــــــــــح يــــــــــــمِ  جــــــــــــَ طــــــــــــِ وحَ  الــــــــــــفــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

  
ى: الغاُلُم السَِّميُن ، وقِيَل : ُهَو فَوَق الَجْفِر ، والَجْفُر : فَْوَق الفَِطيِم وقال ابُن فاِرٍس : وإِنَّما ِزيَد في بِنا الَجْحَوشُ  وقال غيره :  ئه ِلئاَلّ يَُسمَّ

 ، وإِالّ فالَمعنَى َواِحٌد. بالَجْحِش 

قُّ والنّاِحيَة ، كأَِميٍر : الَجِحيشُ و الَمَحّلِ ، إِذا نََزَل ناِحيَةً عن النّاِس ، ولْم  َجِحيشُ  وَرُجلٌ  .الَجِحيشَ  فالنٌ  نََزل ، عن َشِمر ، ويُقال : الّشِ

 بِِهْم ، عن ابِن ُدَريٍد ، وقال األَْعَشى يَِصُف َرُجالً َغيُوراً َعلَى امرأَتِه : يَْختَِلطْ 

ر   ي  حــــــــــــــــَ َزَ  ا ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ يــــــــــــــــشَ ِإذا نـ حــــــــــــــــِ   اجلــــــــــــــــَ
ورَا     يـــــــــــــــُ ِوايًّ غـــــــــــــــَ رِّ غـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ

َ
رِيـــــــــــــــَد املـــــــــــــــ (3)حـــــــــــــــَ

 

  

رَاَف  ا مـــــــــــــالـــــــــــــٌك كـــــــــــــاَن َلحشـــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــقـــــــــــــِ  هلـــــــــــــَ

ريَا    مــــــــــــِ ه الضــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــح ن  مــــــــــــِ رَت الــــــــــــظــــــــــــ  الــــــــــــَ  ِإَذا خــــــــــــَ

  
ّي : َمْن َرَواه : ناِحيَةً ُمْنفَِرَدةً ، وقال  ، وَمْن َرَواه َمْنصوباً نَصبَه على الظَّْرِف ، كأَنَّه قاَل : (4)، بالّرْفعِ ، َرفَعَه بَحلَّ  الَجِحيشُ  قال ابُن بَّرِ

ً  : الفَِريُد الَِّذي ال يُزاِحُمه في َداِره ُمزاِحٌم ، يُقال : نََزل فاُلنٌ  الَجِحيشُ  أَْبو َحنِيفَة :  ، إذا نزل َحِريداً فَِريداً. َجِحيشا

 في الَوْجِه ، وال في البََدِن ، أَنشد َشِمر : الَجْحشُ  ، وال يَُكون ِشقُّهُ  َجِحيُشه ، أَي : َمْن أُِصيبَ  الَمْجُحوشُ و

__________________ 
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ولعر الصــــواب : وا ديث الصــــحيح ا فقد ورد يف أســــد « قوله : وحديث الصــــحيح اخل كذا يف النســــخ وحرره»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)
 ضمرة بن عبد   بن أني  عن أبيه ا وهو الصحيح. أخرجه مسلم يف صحيحه ا وقا  : ورواه الزهري عن (انظره فيه)الغابة حديثاً 

 ( ويف معجم البلدان : جحشية بدون ألف والم ا قرية كبرية كاملدينة من قر  اخلابور.2)
 ( عجزه يف التهذيب :3)

 شفّياً مبيناً غواّيً غيورا
مضمر من ابب مررت به املسكا ا أي هو املسكا أو املسكا وقا  يف اللسان : و وز أن يكون خرب مبتدأ »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 .«هو
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ُب  نـــــــــــح نـــــــــــا اجلـــــــــــَ اَرتـــــــــــِ يـــــــــــشُ جلـــــــــــَ حـــــــــــِ َر   اجلـــــــــــَ  وال يــــــــــــُ

ــــــــــــــــ ُ     ِدي ا َأٌخ وصــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــّ ن ــــــــــــــــا مــــــــــــــــِ ن ــــــــــــــــِ اَرت  جلــــــــــــــــَِ

  
ِن َرْيِث بِن َغَطفاَن ، قال الَجْوَهِرّي : وُهْم قَْوُم ، وهو ابُن ثَْعلَبَةَ بِن ذُْبيَاَن بِن بَِغيِض ب كِكتَاب : ابُن ثَْعلَبَةَ ، أَبُو َحّيٍ ِمْن َغَطفَانَ  ، ِجَحاشٌ و

اخِ بن ِضَرار ، قال الشاِعر :  الشَّمَّ

اَءتح و  اشٌ جـــــــَ حـــــــَ هـــــــا  جــــــِ يضــــــــــــــــــــِ هـــــــا بــــــَقضــــــــــــــــــــِ  َقضــــــــــــــــــــّ

او     َمـــــــــــــــــــــَ َواٍ  مـــــــــــــــــــــا أََد   وَأألح ُض عـــــــــــــــــــــُ  مجـــــــــــــــــــــَح

  
، وكذِلك ُعيَْيُر َوْحِده. وُهَو َمَجاٌز ،  ال يُشاِوُر النّاَس وال يُخاِلُطُهمْ  (1)، مستَأْثٌِر بَكْيسه  ُمْستَبدٌّ بَرأْيهِ  ، أَي َوْحِده ، كُزبَْير ُجَحْيشُ  ُهوَ  يُقال :و

. بالَجْحِش  يُشبُِّهونه في ذِلك  والعَْيِر ، وُهَو َذمٌّ

ً و والِجَحاُس ،  الِجَحاشُ  هو َء عن نْفِسه ، وعن َغْيِره ، وقال َغْيُره :ْنَساِن الّشيْ ُمَدافعَةُ اإلِ  : الِجَحاشُ  ، قال اللَّْيث : َدافَعَهُ  : َجاَحَشه ِجَحاشا

اِمي أَي أُح« أَُجاِحشُ  بُْعداً لَُكنَّ وُسْحقاً ، فعَْنُكنَّ ُكْنتُ »َحِديُث َشهاَدةِ األَعضاِء يَْوَم الِقيَاَمِة :  وَجاَحَسهُ : دافَعَهُ وقَاتَلَهُ ، وِمْنهُ  َجاَحَشهُ  وقد

 وأُدافُِع.

بِّي : َعُظمَ  اْجَحْنَششَ وَ  بِيُّ : َعُظَم بَْطنُه ، وقِيَل : قَاَرَب االحتِالَم ، كَما في  اْجَحْنَششَ و ، عن ابِن َعبّاِد ، واألَْولَى أَْن يَقُول : بَْطُن الصَّ الصَّ

 التَّْكِملَة ، وقِيل : إِذا اْحتَلََم ، وقيل : إِذا شّك فيه.

 ليه :* يُْستدَرك ع

ْبيَِة ، ُهَذِليّة ، وهو َمَجاز ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : الَجْحشُ   : َولَُد الظَّ

رَِد  ـــــــــح ِر أُف يـــــــــح ِر َذاِت الـــــــــد  فـــــــــَ هـــــــــاأَبســـــــــــــــــــــــح شـــــــــــــــــــــــُ حح   جـــــــــَ
وجُ     لــــــــــــُ َي خــــــــــــَ هــــــــــــح ِ فـــــــــــــَ اح وحمــــــــــــَ تح يـــــــــــــَ  فــــــــــــقــــــــــــد َوهلــــــــــــَِ

  
 قلُت : ويُْرَوى : ِخْشفُها.

 : الُمَزاَولَة في األَمِر ، والُمزاَحَمة. الُمَجاَحَشةو الِجَحاشُ و : ُمْنفِرٌد عن الَحّي. َجاِحشٌ  وبَيتٌ 

 : الِقتَاُل. الِجَحاشُ و

ْوا ً  وقَد َسمَّ ً و ُمَجاِحشا  .ُجَحْيشا

 عن َخْيِط َرقبَتِه ، أَي عن نَْفِسه. وِمْن أَْمثالهم : َجاَحشَ  ومن الَمَجاِز :

 (2)عحَياُر َلّما َبذ َ  األَ  اجَلححشَ 
 . يُْضَرُب ِلَمْن يَْطلُُب األَْمَر الَكثِيَر فيَفُوتُه ، فيُقاُل له ، اْطلُْب دوَن ذِلَك.بالَجْحِش  أَي َسبَقَك األَعيَاُر فعَلَْيكَ 

 الغَِليَظة.: وزاَد غيُره ، قاله الَجْوَهِريُّ :  العَُجوُز الَكبِيَرةُ  ، بفَتْحٍ ، فُسُكوٍن ، ففَتْحٍ فَكْسٍر : الَجْحَمِرشُ  : [جحمرش]

 ، الثَِّقيلَة. الَمْرأَةُ السَِّمَجةُ  : الَجْحَمِرشُ و

ْخَمةُ ، وهي أَيضاً األَْرنَبُ  األَْرنَبُ  : الَجْحَمِرشُ و  الُمْرِضُع. الضَّ

،  َجَحاِمرُ  ج الغَِليَظةُ ، وال نَِظيَر لَها إِالّ اْمَرأَةٌ َصْهَصِلٌق ، وِهَي الّشِديدةُ الّصْوِت ، كلُّ ذِلَك عن اللّيِث ، ِمن األَفاِعي : الَخْشنَاءُ  الَجْحَمِرشُ و

ا ، وكذِلك إِذا أََرْدَت َجْمَع اْسٍم على َخْمَسِة أَْحُرٍف كلّها من األَ  (3)، تَْحِذُف ِمْنهُ آِخَر الَحْرف  ُجَحْيِمرٌ  والتّصِغيرُ  ْصِل ، وليس فيها زائٌد ، فأَمَّ

أَي َعُجوٍز  «ُجَحيِمرٍ  أَيَُّما امَرأَةٍ »في َحِديث ُعَمَر ، َرِضَي هللا تَعالى َعْنه : إِذا كاَن فِيها زائٌد فالّزائُِد أَْولَى بالَحْذِف ، قالَهُ الَجوَهِرّي. و

 َكبِيَرة.

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

.من اإلِ  الَجْحَمِرشُ  ّنِ  بِِل : الَكبِيَرةُ الّسِ

 : العُنُُق ، نَقَلَه الّصاَغاِنّي. الَجْحَمِرشُ و
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ْلُب  الَجْحَمشُ  وقاَل َغْيُره : العَُجوُز الَكبِيَرةُ. : هي (4)، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  ، كَجْعفَر ، وُعْصفُورٍ  الَجْحَمشُ  : [جحمش] : الصُّ

 الّشِديُد.

ْلُب الّشِديُد. الغَِليظُ  ، أَهَمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ُهوَ  ، كَجْعفَرٍ  الَجْحنَشُ  : [جحنش]  ، وقال غيُره : هو الصُّ

 *.: اسم جحنشو

 ، وهذا قد : َعُظمَ  اْجَحْنَششَ و بَْطُن الّصبِّي ، َجْحنَشَ و

__________________ 
 ( يف األساس : بكسبه.1)
 األساس واللسان نثراً.( ورد يف 2)
 .«قوله ا رف ا كذا يف الصحاح واللسان ولعر املراد اب رف الكلمة أو املراد اب رف ا روف»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .320/  3( اجلمهرة 4)
 ساقطة من املصرية والكويتية. (*)
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َرُه يف  َحنحَشَش ا « ج ح ش»تـََقد م ِذكح  أَلَصاَب ا فتَبم رح.ا ولو قا  كاجح
 ليَأُْخَذه. ءَ إِذا أَراَد الّشيْ  ِمْن َحّد َضَرَب ، َجَدَش يَْجِدشُ  : [جدش]

َكةً : األَرُض الغَِليَظةُ ، ج الَجَدشُ و  ، ، كَسبٍَب وأَْسبَاٍب ، وهذا الَحْرُف أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، والّصاَغانِيُّ ، وصاِحُب اللَِّسانِ  أَْجَداشٌ  ، ُمَحرَّ

 علَيُّ بُن َجْعفَِر بِن علّيٍ السَّعِدّي ، في تَْهِذيِب األَْبنِيَِة واألَْفعَاِل. وَحكاهُ ابُن القَّطاعِ 

َزاٍم ، ويُقَاُل : ابُن حِ  بُن َحَرامٍ  َجْرَدشُ و ، كَجْعفٍَر ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، والّصاَغانِّي في التَّْكِملة ، وصاِحُب اللَِّساِن. َجْرَدشٌ  : [جردش]

يعَةَ ، من العََرب ، ونَقَلَه في العُبَاِب عن ابِن الَكْلبِّي ، قال : وُهْم من بَنِي ُعْذَرةَ بِن َسْعِد بِن َزْيٍد ، وُهَو أَُخو َربِ  أَبُو بَْطنٍ  بالّزاي ، كِكتَاٍب :

ُهم ُجَهْينَةُ ، وِهَي اْبنَةُ ُحبَْيِش بِن عامِر بن َمْوُزوَعة.  وِهْنٍد ، وُجْلُهَمةَ ، وِزْقِزقَةَ وُجلََح ، وأُمُّ

ً  ، بالّضّم ، يَْجُرُشهو ، بالَكْسِر ، َجَرَشهُ يَْجِرُشه : [جرش] إِذا اْحتَكَّْت أَْطَواُؤَها ، تَْسَمُع لذِلَك  (1)األَْفعَى أَْنيَابََها  تَْجِرشُ  كما َحكَّهُ  : َجْرشا

 ً ً و َصْوتا  .َجْرشا

 الِجْلَد : َجَرشَ و .َمْجُروشٌ  ، فهو َء : قََشَرهالّشيْ  َجَرشَ و

 ، قال ُرؤبَةُ : يَْماَلسَّ َدلََكه لِ 

َرِ   ُروشِ ال يـَت ِقي ابلد  َجح
 امل

 أَي الَمْدلُوِك ليَْماَلسَّ َوْيِليَن.

 ، لَْم يَُطيَّب ، كما في الّصحاح. َجِريشٌ  َء : لم يُْنِعْم َدقَّه ، فهوالّشيْ  َجَرشَ و

َشهو ، َرأَْسه َجَرشَ و ى ِهْبريَتَهُ.َحكَّه بالُمْشِط حتّى أَثاَر  : َجرَّ  ، كالُمَشاطِة والنَُّحاتَِة. ُجَراَشةً  وما َسقََط من الرأِْس يَُسمَّ

ً و  َعَدا َعْدواً بَِطيئاً. ، ِإذا َجَرَش َجْرشا

 َجْرٍش  أَتَْيتُهُ بَْعدَ  يُقَاُل :و ْي َحكَّْت.، أَ  َجَرَشتْ  ، وكذا َصْوُت أَْنيَابَِها إِذا األَْفعَى : َصْوُت ُخُروِجَها من الِجْلِد إِذا َحكَّْت بَْعَضَها ببَْعٍض  َجْرشُ و

ّمِ وبالَكْسرِ  ألََصاَب في االْقتصار ، التّْحِريُك عن ثَْعلَب ، قَاَل ابُن ِسيده :  وبالتَّْحِريِك ، وكُصَردٍ  ، ولو قَال : ُمثلَّثَة ِمن اللَّْيِل ، بالفَتْحِ وبالضَّ

ِلِه إِلَى ثُلُثِهِ أَْي َما بَْيَن أَ  ولَْسُت منه على ثِقٍَة : لُغَةٌ ، حكاَها  َجْرش ، والسين المهملة في ُجُروشٌ و أَْجراشٌ  ، وقِيَل : هو ساَعةٌ منه ، والَجْمع وَّ

. َجْرشٌ  َمَضى يَْعقُوُب في البََدِل ، وقاَل أَبو َزْيٍد والفَّراُء :  من اللَّْيِل : أَْي َهِويٌّ من اللَّْيِل ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 بآِخٍر منه. ، أَي ِمْنه ، بالفَتْح بَِجْرٍش  أَتَاهُ  قَاُل :يُ و

 بالفَتْح : ع. ، َجْرشٌ و

 .َجَرشَ  ، من فُتُوحِ ُشَرْحِبيَل بِن َحَسنَةَ ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، وِمْنهُ ِحَمى بالتَّْحِريِك : د ، باألَْرُدنِّ  ، َجَرشُ و

، يُقَال : أَِديٌم  ِمْنه األَِديُم واإِلبِلُ  ، وهو لَقَُب ُمنَبِِّه بِن أَْسلََم بِن َزْيِد بِن الغَْوث بن ِحْميَر ، ُجَرشَ  ، نُِسب إِلى باليََمنِ ُكزفََر : ِمْخالٌف  ، ُجَرشُ و
 ، قال لَبِيد : ُجَرِشيَّةٌ  ، وناقَةٌ  ُجَرِشيٌّ  (2)

 (3)َمقحطُوَرٌة  ُجَرِشي ةٌ َبَكَرتح بِه 
يّ  ِإْن َجعَْلتَهُ اسَم بُْقعٍَة لَْم  ُجَرشُ و : أَي َمْطِليَّة بالقَِطران ، قال : (4) [وَمْقُطورة]، وهو َمْوِضٌع باليََمن  ُجَرشَ  : أَراَد َمْنُسوبَةً إِلى قاَل ابُن بَّرِ

ْرِف ، ِلْلعَْدل والتَّْعِريِف ، ويحتمل أَن  تَْصِرْفه ، للتَّأْنِيث والتَّْعِريف ، وإِْن َجعَْلتَه اسَم َمْوِضٍع فيْحتََمل أَْن يَُكوَن َمْعُدوالً  فيَْمتَنِع أَْيضاً من الصَّ

ْرِف أَْسلَُم من ا  لّصْرِف.ال يَُكوَن َمْعُدوالً فيَْنَصِرف ، المتِنَاعِ ُوُجوِد الِعلَّتَْيِن ، قاَل : وَعلَى ُكّلِ حاٍل تَْرُك الصَّ

ثُونو ، يُقَال :  الُجَرِشيّ  َو الَجّد الَِّذي نُِسَب إِلَْيه الِمْخالف ، باليََمن ، فِمْنُهم : َربِيعَةُ بُن َعْمِرو بِن َعْوفٍ ، وهُ  الُجَرِش  نُِسبُوا إِلى َجَماَعةٌ ُمَحّدِ

 لَهُ ُصْحبَةٌ ، وابنُه الغَاُز بُن َربِيعَةَ ، وَحِفيُده ِهَشاُم بُن الغَاِز ، َمْشُهوٌر ، وقد تقَدم ِذْكُرُهْم في

__________________ 
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 ويف التهذيب : أثناءها.« أنثاها»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 واألصر كالصحاح.« أدم»( يف معجم البلدان : 2)
 ( ديوانه وعجزه :3)

 تروي اماجر ابزٌ  علكومُ 
 ( زايدة عن اللسان.4)
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يّ  الزاي ا وانِفُض بنُ  انَ  اجلَُرشــــــِ رٍو ا وأَي وُب بُن َحســــــّ َوِد عن َأيب َعمح يّ  ا ويَزِيُد بن اأَلســــــح عن الوضــــــا بن َعطَاٍء ا  اجلَُرشــــــِ
َيانَ  اجلَُرِشيّ  وُسَليحَمان بن َأمححَد رِ  اجلَُرِشيّ  ا وأَبُو ُسفح هم مم نح ُهمح َمذحُكوُرون  اجلَُرِشيّ  ا وقَتاَدُة بُن الَفضح ا نَزِير َحرّاَن. وَغريح

 يف َ َلِِّهم.
هما ُسْعَدى ، وبها يُْعرفاِن. اْبنا َعْبِد هللا بن ُعلَْيِم بن َجنَابٍ  بالِجيِم والحاِء والشين فيهما : وَحَرِشيٌّ ، ُمَحّركتانِ  َجَرِشيٌّ و  ، في قَُضاَعةَ ، وأُمُّ

ِمكَّى ، الِجِرشَّىو  ، نقله الَجْوَهِريُّ ، قال الّشاعُر : : النَّْفسُ  كالّزِ

تح  َهشــــــــــــــــــــــَ وَت وَأجـــــــــح نح َأنح ميـــــــــَُ َزعـــــــــًا مـــــــــِ كـــــــــَ  جـــــــــَ  بـــــــــَ

ِه     ــــــــــح ي ــــــــــَ رِشــــــــــــــــــــــــ  ِإل ا اجلــــــــــِ هــــــــــَ ــــــــــُ ــــــــــن ي ــــــــــِ ن ن  خــــــــــَ عــــــــــَ  وارحمــــــــــَ

  
ُجُل الّصاِرُم النّافِذُ  ، الَجِريشُ و  عن اللَّْيِث. (1)َجِشٌن  ، كما تَقُول : كأَِميٍر : الرَّ

ُِّت ، كأَنَّهُ قد َحكَّ بْعُضه بعضاً. ْلحِ : ما لَْم يَُطيَّبْ من المِ  الَجِريشُ و  وهو الُمتَفَت

 اسُم َعْنز. : َجِريشو

ةَ من َعْمِرو بن َحْنَظلَةَ التَِّميِمّي ، َجِريش َعْبُد قَْيِس بُن ُخفَاِف بِن َعْبدِ و  بن َعْبِد قْيس ، له ِذْكر. (2)وابنُه ُجبِْيلة  َشاِعرٌ  بن ُمرَّ

َواُب أَنّه كأَِميٍر ، كما َضبََطه الّصاَغاِنيُّ والَحافُِظ ،  ، كُزبَْيٍر : َصنٌَم كاَن في الجاِهِليَّةِ  ُجَرْيشو ، هكذا في سائر النَُّسخ ، وهو َغلَط ، والصَّ

ْل.الَمْذُكور ، َواِلُد َعْبدِ  َجِريش وزاد األَِخير : وإِليه نُِسَب َعْبدُ    قَْيٍس ، فتَأَمَّ

ّم : ُجَراَشةَ  تَِميُم ْبنُ و  ، له ِوفَاَدةٌ مع ثَِقيٍف ، قاله ابُن َماُكواَل. َصَحابِيٌّ  ، الثَّقَِفّي ، بالضَّ

ِد بن َعْبِد الّرْحمنِ  أََسُد بُن َعْبِد الَمِلكِ و ِد بن َمْرَواَن بِن ُمَحمَّ قِّيُّ : ُجَراَشةَ  بن بِن ُمَحمَّ ٌث. ، أَبو ُمَحّمد الَخِطيب الرَّ  ُمَحّدِ

:  اْجَرأَشَّ  : (3)ُهَذْيِل قال أَبو الو ، وهو الجانِي ، عن ابِن َعبّاٍد ، وَكأَنَّه لُغَةَ في السين المهملة. َجاِرٍش  ، كُرّماٍن : الُجنَاةُ ، َجْمعُ  الُجّراشُ و

شَ  ، وقال أَبو الدُّقَْيش : هو الَِّذي ُهِزَل وَظَهَرْت ِعَظاُمه ، ثَاَب ِجْسُمه بَْعَد ُهَزالٍ   ، وهِذه عن ابِن عبّاٍد. كاْجَروَّ

فهو ]، والفَُج ،  شاذٌّ ، كأَْحَصَن فهو ُمْحَصنٌ  الَهْمَزة ، وهو ، أَي بفَتْح ، بالفَتْح ُمْجَرأَشَّة اإِلبُِل : اْمتأَلَْت بُُطونَُها وَسِمنَْت ، فهي اْجَرأَشَّتِ و

بعَد َسْبِعيَن َسنةً ، والحمد ـ  يعني فهي ُمْجَرأَشَّةـ  قال : َوَجْدُت هِذه اللَّْفَظة« كتاِب لَْيس»، وأَْسَهَب فهو ُمْسَهٌب ، قاله ابُن َخالََوْيه في  [ُمْلفَجٌ 

لني هللا تََردُِّد اآلثاِر ، وُمَصاَحبَة األَْخيَاِر ، وُمَجانَبَِة األَْشراِر ، واإِلكثاِر من االْزِديار ، والَحّج واالْعتَِمار ، َجعَ هلِل على ُطوِل األَْعماِر ، و

َس بَصَواٍب في إِْطالقِه ، ِلَما فِيه من اإِليهام تَعَالَى من أَوليائه األَْبَرار ، فإِذا َعَرْفَت ذِلَك فقوُل َشْيِخنَا : ُمَراُده بالفَتْح ِصيغَةُ اْسِم الَمْفعُول. ولَيْ 

ل ، وكأَنَّه َظّن من أَْجَرَشت اإِلبُِل ، كأَْكَرم ، ولَْيَس كَ   ذِلَك.، ولو قال : كُمْكَرمة ، لََكاَن أَْظَهر ، اْنتََهى. فيه تَأَمَّ

الَوَسِط  (4)هُ األَْصمِعيُّ ، وقيل : ُمْجتَِمعُه. قاله ابُن األَْعَرابِّي ، وقيل : ُمْنتَِفُخ الجافِي ، قالَ  الغَِليُظ الَجْنب ، على ِصيغَِة الفَاِعِل : الُمْجَرئِشُّ و

 من ظاِهٍر وباِطٍن ، قالَه اللَّْيُث ، وأَنشد ابُن األَْعَرابِّي :

ِب  لـــــــــــح ي الـــــــــــقـــــــــــَ اهـــــــــــِ ُم مـــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــَ هح َك اي جـــــــــــَ  ِإنـــــــــــّ

ـــــــــــــــٌ      رِي ش  جـــــــــــــــاٍف عـــــــــــــــَ َرئـــــــــــــــِ بِ  جمـــــــــــــــُح نـــــــــــــــح  اجلـــــــــــــــَ

  
يِت : فََرٌس ُمْجفَُر الَجْنبَْيِن ،وقال ابُن  ّكِ  الَجْنبَْيِن ، وَحْوَشٌب ، كلُّ ذلك اْنتِفَاُخ الَجْنبَْيِن. ُمْجَرِئشُّ و الّسِ

ين لُغَةٌ فيه ، قاله أَبو َسِعيٍد. ِلِعيَاِله : َكَسبَ  اْجتََرشَ و  ، والّسِ

 ، نقله ابُن َعبّاٍد. َء : اْختَلََسهالشَّيْ  اْجتََرشَ و

شُ الُمجْ و  أَْوَسطُ  ، هكذا بتَْشِديِد الواو الَمْفتُوَحة : َروَّ

__________________ 
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 .«جش»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ( يف معجم املرزابين : جبير.2)
 ويف التهذيب : وقا  النضر : قا  ابو اهلذير.« وقا  ابن ِشير»( يف التكملة : 3)
منتفخ « ابجليم ا والذي يف التكملة املطبوع الذي بيدي« يف التكملة : املنتفج»واللسان ا وهبامش املطبوعة الكويتية ( كذا ابألصر والتهذيب 4)

 ابخلاء كاألصر.
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ُم. اجلُرَاِئشُ و  ا عن ابِن َعّباٍد. اجلَنحبِ   ا كُعالِبرٍت : الض خح
 : النَّْفُس. الِجِرشَّىو من اللّْيِل ، َجْرٍش  ، وقد َشذّ عنه َمْعنَىقال الّصاَغانِيُّ : والتّْرِكيُب يَُدّل على ما يَِدّق وال يَُضّم 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ً  ِء : َما َسقََط منهالّشىْ  ُجَراَشةُ   إِذا أُِخَذ ما َدقَّ منه. َجِريشا

ِل. الَجِريشُ و  : َدقِيٌق فِيه ِغلٌَظ ، يَْصلُح للَخبِيِص الُمَرمَّ

يِن الُمْهَملة.: َصْوٌت يَْحُصُل من أَْكِل الشَّيْ  الَجْرشُ و  ِء الَخِشِن ، وقيل : هو بالّسِ

 : الُجوُع والُهزاُل ، عن ُكَراع. التَّْجِريشُ و

 ، أَْي ما أَصاَب. ْجتََرشا منه َشيئاً ، وما َجَرشَ  : اإِلَصابَةُ ، يقال : ما الَجْرشُ و

: بِئٌْر  ُجَرِشيَّةو
 معروفَةٌ ، قال بِْشُر بُن أَبِي خاِزٍم : (1)

َر  د  نح  (2)حتــــــــــََ ِر عــــــــــَ ئــــــــــح ةٍ مــــــــــاِء الــــــــــبــــــــــِ يــــــــــ  َرشــــــــــــــــــــــــِ   جــــــــــُ
ا    ُروهبـــــــــــَُ و الـــــــــــدِّابَر غـــــــــــُ لـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ ٍة تـ رحبـــــــــــَ لـــــــــــَ  جـــــــــــِ  عـــــــــــَ

  
، أِلَنَّ  ُجَرِشيَّة يقوُل : ُدُموعي تَتََحدَُّر كتََحدُِّر ماِء البِئِر عن َدْلٍو تَْستَِقي بها ناقَةٌ  : ، وقال الَجْوَهِريّ  ُجَرشَ  وقِيَل : هي ُهنَا َدْلٌو َمْنُسوبَةٌ إِلى

 يَْستَقُون َعلَى اإِلبِِل. ُجَرشَ  أَْهلَ 

 ، أَي َحْمَراُء. ُجَرِشيَّةٌ  ونَاقَةٌ 

َحنِيفَةَ أَّن َعناقِيَده ِطَواٌل : َضْرٌب من الِعنَِب ، أَْبيَُض إِلى الُخْضَرة ، َرقِيٌق صِغيُر الَحبَِّة ، وُهَو أَْسَرُع الِعنَِب إِْدراكاً ، وَزَعَم أَبو  الُجَرِشيُّ و

ٌق ، قال : وَزَعُموا أَّن العُْنفُوَد منه يكوُن ِذَراعاً ، يُْنَسُب إِلى  .. ُجَرشَ  ، وَحبّه ُمتَفَّرِ

 : األَْكُل ، قال األَْزَهِرّي : والّصواُب بالسيِّن. الَجْرشُ و

 : َضْرٌب من الشَِّعيِر أَو البُّر. الُجَرِشيَّةُ و

 األَْرِض : أَعاِليَها. ُمْجَرِئشُّ و

 : اْرتَفََع. اْجَرأَشَّ و

َش فاُلٌن : كاَن َمْهُزوالً ثّم َسِمَن. ، نقله الّصاَغانِّي عن ابِن َعبّاٍد ، قال : وُهَو  (3)الَجبَِل : مثُْل َحِريَستِه  َجِريَشةُ و وقال ابُن َعبّاٍد : اْجَروَّ

 تَْصِحيٌف.

ٌث ، َرَوى عنه الَهْيثَم بُن َسْهل. ُجَرشُ و  بُن َعْبَدةَ ، كُزفََر : ُمَحّدِ

 ْخالف.بُن أَْسلََم ، واسمهُ ُمنَبِّه الَِّذي نُِسَب إِلَْيه المِ  ُجَرشُ  وفي ِحْميَر

َمْشِقّي ، ُعِرَف بابنِ   .860، بالفَتْحِ ، َسِمَع من الُمِحّبِ الّصاِمِت ، مات سنة  َجَواِرشَ  وُمَحّمد بُن أَْحَمَد بِن أَقوش الّدِ

 : َرَحى اليَِد. الَجاُروَشةُ و

جالِ  الَجَرْنفَشُ  : [جرفش]  اِسّي ، عن أَبِي َعْمٍرو ، وفي بَْعِض النَُّسخ ، العَِظيُم البَْطِن ،، نقلَه األَْزَهِرّي في الُخمَ  ، كَسَمْنَدل : العَِظيُم من الّرِ

. كالُجَراِفِش  .، كما نَقَلَه األَْزَهِرّي ، العَِظيُم الَجْنبَْينِ  هو أَو ّمِ ّي : فِيِهَما. ، بالضَّ هذاِن الَحْرفان َذَكَرُهَما ِسيبََوْيه وَمْن تَبِعَه من  قال ابُن بَّرِ

يَرافِيُّ : ُهَما لُغَتَان.البَْصِريِّين  ين الُمْهَملَِة ، وقال أَبو َسِعيٍد الّسِ  بالّسِ

ْحيَةِ  لََجَرْنفَشُ  إِنَّهُ و  ، عن ابِن عبّاد ، ويُْرَوى بالّسيِن. َضْخُمها ، أَيْ  اللِّ

ً  : [جشش]  ، وهِذه عن أَبِي َزْيٍد. كأََجشَّهُ  ، وقِيَل : َطَحنَه َطْحناً َغِليظاً َجِريشاً ، َدقَّهُ وَكَسَرهُ  : َجشَّهُ يَُجشُّه َجّشا
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 ، وكذلك َجثَّه َجثّاً ، قالَهُ ابُن ُشَمْيل. بالعََصا : َضَربَه بَِها أََجشَّهُ و

 ، ونَظَّفَه. الَمَكاَن : َكنََسه َجشَّ و

 من الَوَحِل. البِئَْر : نَقَّاَها َجشَّ و

 ، عن ابِن َعبّاٍد. اِكي َدْمعَهُ : اْمتَراهُ واْستَْخَرَجهالب َجشَّ و

  ، قاله الَجْوَهِريُّ ، وأَنشد ألَبِي ذُؤْيٍب : البِئَْر : َكنََسَها ونَقَّاها َجشَّ و

ا  مـــــــــّ وَن لـــــــــَ ولـــــــــُ قـــــــــُ ـــــــــَ تِ يـ ُر : َأوحرُِدوا  ُجشـــــــــــــــــــــــ  ئـــــــــح  الـــــــــبـــــــــِ

َوارِِد و     اٍف لـــــــــــــــِ ا أَدحَ. ِذفـــــــــــــــَ َ  هبـــــــــــــــَِ يـــــــــــــــح (4)لـــــــــــــــَ
 

  
 يَْعنِي به القَْبَر ، وال يَْخفَى أَّن ذْكَر البِئِْر ثانِياً تَْكَرار ،قال : 

__________________ 
قوله : وجرشــية بئر ا عبارة الصــحاح وايقوت : وانقة ُجَرشــية قا  بشــر اخل ويد  له عبارة الشــارح الجي نقلها عن »( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 اجلوهري.
 ( ضبطت عن الصحاح.2)
 ( ا ريسة جدار من حجر يعمر للغنم.3)
 ( الذفاف : املاء القلير اخلفيف.4)
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ها  وَلوح قَاَ  بعد قـَوحله : والبئحَر نـَّقاَها َجشــَ رَاُجَك ما يف الِبئحِر من  (1)أَلصــاَب ا قا  ابُن ُدَريحٍد  كَجشــح ِتخح ُة : اســح َجشــَ : اجَلشــح
 .اجَلشِّ  تـُرَاٍب وغريِه ا مثر

َماِدّي  وإِْبَراِهيُم بُن الَوِليِد الَجّشاشُ  ، يَْرِوي عنه َجْعفَُر بُن محّمِد بِن شاِكٍر. الُكوفِيّ  الَجّشاشُ  الواِحدِ هاِشُم بُن َعْبِد و ، يَْرِوي عن أَِبي بَْكٍر الرَّ

ثاِن. :  ُمَحّدِ

. قال ابُن ِسيَده َجِشيَشةٌ  يَن يَُدقُّ قَْبَل أَْن يُْطبَخ ، فإِذا ُطبَخ فُهوَ : الَحبُّ ، ح الَجِشيشُ  ، كالَجِشيِش ، وقِيَل : من بُّرٍ ونَْحِوه ُجشَّ  : ما الَجِشيَشةُ و

 .«بجِشيَشةٍ  أَْولََم َعلَى بَْعِض أَْزَواِجه»في الَحِديِث : وهذا فَْرٌق لَْيَس بقَِوّي ، و

َحى الِمَجشَّةُ و الِمَجشُّ و  .الَجِشيشُ  الَّتِي يُْطَحُن بها : الرَّ

ولِكْن  َجِشيَشةٌ  ، كالسَِّويقَِة َواِحَدةُ السَِّويِق ، وقاَل َغْيُره : وال يُقَاُل للسَِّويقِ  الَجِشيِش  : َواِحدُ  الَجِشيَشةُ  ، وقال الفَاِرسّي : : السَِّويقُ  الَجِشيشُ و

 يُقَال َجِذيَذة.

ً  ِحْنَطةٌ تُْطَحنُ  : الَجِشيشُ  قال َشِمٌر ، َرِحَمه هللا :و ، ويُقَاُل لََها  الَجِشيشُ  ، فهذا ِليالً ، فتُْجعَُل في قِْدٍر ، ويُْلقَى ِفيَها لَْحٌم أَو تَْمٌر فيُْطبَخُ جَ  َطْحنا

 : َدِشيَشةٌ ، بالدال.

 ، وال يَْخفَى أَنَّهُ ال يَْحتَاُج إِلى َضْبِطه كأَِمير ، ِلعََدم ُمَخالَفَِته مع الّسابِِق. كأَِميٍر : اسمٌ و

ْيلَِمّي : ْيشُ ُجشَ  كُزبَْيرٍ و  ، وكان باليََمِن ، قاله ابُن ماُكواَل. ِمّمْن أََعاَن على قَتِْل األَْسَوِد العَْنِسّيِ  َصَحابِيٌّ  بُن الدَّ

ه ُحطَّى بنُت َربِيعَةَ بِن م بُن ماِلٍك ، في تَِميم ُجَشيشُ و الك بن َزْيِد َمناةَ ، إِليها ، وهو ابُن ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ بِن ماِلِك بِن َزْيِد َمنَاةَ ، وأُمُّ

 يُْنَسبُون.

 ، وُمرٌّ ُهَو ابُن ُصَداٍء. بُن ُمّرٍ ، في َمْذِحجٍ  ُجَشْيشُ و

 ، هكذا نَقَلَُهم الحافُِظ في التّْبِصير. ِكنَانَةَ  بن َحْيَوة بِن لَْيِث بِن بَْكٍر ، في بُن َعْوف ُجَشْيشُ و

 : ما اْرتَفََع من األَِرض ، ولَْم يَْبلُغ أَْن يَُكوَن َجبَالً. الَجشَّ  ، عن ابِن األَْعَراِبّي ، وقال غيُره : : الَمْوِضُع الَخِشُن الِحَجاَرةِ  الَجشُّ و

. الَجشُّ و ّمِ : الَجبَُل ، والَجْمعُ  الُجشُّ  قال ابُن فاِرس :و من الدَّابَِّة والقَْفِر : َوَسُطُهَما ، كالُجشَّاِن ، بالّضّمِ بالكسر ، وقد َخالَف  ِجَشاشٌ  بالضَّ

 قاِعَدته ُهنَا ، حيث لَْم يُِشْر ِلْلَجْمع بالِجيِم ، وُسْبَحاَن من ال يَْسُهو.

ِله إِلى ثُلُثه. ، وقيل : َساَعةٌ ِمْنه ، أَيْ  ِمَن اللّْيلِ  ُجشٌّ  يُقَال : َمَضىو  هو ما بَْيَن أَوَّ

 فيه ِغلٌَظ واْرتِفَاٌع.ـ  وفي بعض النّسخ : ِشْبهُ نَْسفَةٍ ـ  ِشْبهُ َشفَةٍ  (2)نََّجعَةٌ : ال الُجشُّ و

 ، على َسْمِت البَْحِر. د ، بَْيَن ُصوَر وَطبَِريَّةَ   :(3) ُجشّ و

 بِن بَْكٍر. َجبٌَل َصِغيٌر بالِحَجاِز لُجَشمَ  : ُجشٌّ و

َ  إَِرَم : ُجشُّ و  وَعَجائِبُ  وِإَرَم ، َمَساِكُن عادٍ  ، أَي أَْعاَله ، بِذْرَوتِه اإِلبِل والَحِميُر ، َكثِير الَكإِل ، (4)ْعلَى ، َسْهٌل تَْرَعاه أَْملَُس األَ  َجبٌَل عنَد أََجأ

ُخوِر.  من ُصَوٍر َمْنُحوتة في الصُّ

 : (5)، قال بَْدٌر الماِزِنّي  أَْعيَاٍر : ع ُجشُّ و

َرٍد  لــــــــَ  ِإىل بـــــــــَ يــــــــح رحُز مــــــــن لــــــــَ ر َ  ا ــــــــِ طــــــــَ  مــــــــا اضــــــــــــــــــــــح

اًل عــــــــــــن     قــــــــــــِ عــــــــــــح ارُه مــــــــــــَ تــــــــــــَ شِّ ختــــــــــــَح ارِ  جــــــــــــُ يــــــــــــَ  َأعــــــــــــح

  
 ، بعََدنَةَ ، لبَنِي فََزاَرةَ. ماٌء ِمْلٌح ، بأَْكنَاِف َشَربَّةَ  هو أَو

ً  ، بالفَتْحِ : الَجشَّةُ و  ِمن النّاس. َجشَّةٌ  ، يُقاُل : َدَخلَتْ  ويَُضمُّ  له اللَّْيُث ،في نَْهَضٍة أَو ثَْوَرةٍ ، قا َجَماَعةُ النّاِس يُْقبِلُوَن معا
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 ، أَْي نَْهَضتَهم. َجشَّتَُهم ، يُقَال : َشِهْدتُ  نَْهَضةُ القَْومِ  : الَجشَّةُ  قال أَبو ماِلٍك :و

ثَةٌ  بِن َوائٍِل : بْنُت َعْبِد الَجبّارِ  َجشَّةُ  أُّم يَْحيَىو  ونَةُ بِْنُت ُحْجر.، َرَوْت َعْنَها َمْيمُ  ُمَحّدِ

كةً. بالّضّم : ِشدَّةُ الصَّْوتِ  ، الُجشَّةُ و  ، كالَجَشِش ، ُمَحرَّ

ةٌ  ، يَْخُرج َصْوٌت َغِليظٌ  : الَجَششُ و ، الُجشَّةُ و  وِغلٌَظ. من الَخيَاِشيِم ، فيه بُحَّ

__________________ 
 .134/  1( اجلمهرة 1)
 معجم البلدان عن األزهري.ومثله يف « النجفة»( يف اللسان : 2)
 ( ضبطت ابلنص يف معجم البلدان : ابلفتح والضم مث التشديد. يف كر املواضض التالية.3)
 .«يرعاه»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
 ( يف معجم البلدان : بدر بن حزان الفزاري لاطب النابغة ا ويف اللسان : قا  النابغة.5)
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 أََجشُّ  ، يُقَال : فََرسٌ  ومَن الَخْيلِ  .«الّصْوتِ  أََجّشِ  َرُجلٍ  (1)أَنّه َسِمَع تْكبِيَر » الَحِديث : ، ومنه ْوِت من اإِلْنَسانِ : الغَِليُظ الصَّ  األََجشُّ و

ْوِت : في َصِهيِلِه َجَشٌش ، قاَل لَبِيٌد :  الصَّ

شِّ  وٍب ِإذا  أَبجــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــح وحِت يـــــــــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رح     هـــــــــــــَ زحِو صـــــــــــــــــــــــــــَ َن الـــــــــــــغـــــــــــــَ ي  مـــــــــــــِ َرَ  ا ـــــــــــــَ  طـــــــــــــَ

  
ا يُْحَمد في الَخْيِل ، قال النََّجاِشيُّ :  قال ابُن ُدَرْيد : وُهَو ِممَّ

ٍة و  اَللــــــــــَ ٌح ُذو عــــــــــُ ابــــــــــِ رحٍب ســــــــــــــــــــــــَ  جنــــــــــَ   ابــــــــــَن حــــــــــَ

ش      اُح َدَواين  َأجـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــّرِم ِزمٌي وال  هـــــــــــــــــــــــَ

  
ْعِد وغيِره.و ْعِد ، ويُقَال : َرْعدٌ  األََجشُّ : قال األَْصَمِعيُّ : من السّحاِب  ِمَن الرَّ ْوِت ، َصْوِت الرَّ ْوِت ، قاَل  أََجشُّ  : الشَِّديُد الصَّ : َشِديُد الصَّ

 َصْخُر الغَّيِ :

ش   َدٌب  َأجــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــح ُه هــــــــــــــــــــــَ اًل لــــــــــــــــــــــَ  رحبــــــــــــــــــــــَح

ا    يــــــــــفــــــــــَ ثــــــــــِ طــــــــــًا كــــــــــَ اِ  َريــــــــــح حــــــــــَ لــــــــــح ُف لــــــــــِ َكشــــــــــــــــــــــــِّ  يــــــــــُ

  
ِحيَحة َعلَْيَها ، وفي بَْعِض  أََحُد األَْصواِت الَّتِي تُصاُغ ِمْنَها : األََجشُّ و األَْصواُت الَّتِي تُصاُغ بها  ، وكاَن الَخِليُل يَقُول : األَْلَحانُ  األُُصول الصَّ

أِْس  األََجشُّ  األَْلَحاُن ثاَلثَةٌ : ِمْنَها ةٌ  ، وهو : َصْوٌت ِمَن الرَّ وعٍ َعلَى ذِلك َمْوضُ  (2)، فيُتْبَُع بَِخِدٍر  يَْخُرُج ِمَن الَخيَاِشيِم ، فِيِه ِغْلَظةٌ وبُحَّ

ِل ، فَِهَي ِصيَاَغتُه ، فهذا الصَّْوت ْوِت بِعَْينِه ، ثمَّ يُتْبَُع بَِوْشيٍ ِمثِْل األَوَّ  .األََجشُّ  الصَّ

ْمي ، قال أَبو ذُ  ُجشَّةٌ  هي التِي في َصْوتَِها قال أَبو َحنِيفَةَ : : الغَِليَظةُ اإِلْرنَاِن ِمَن الِقِسّيِ. الَجّشاءُ و  َؤْيٍب.ِعْنَد الرَّ

ٍب و  بـــــــــــــِّ لـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ٍص مـــــــــــــُ نح قـــــــــــــانـــــــــــــِ ٍة مـــــــــــــِ يـــــــــــــمـــــــــــــَ  لـــــــــــــَِ

شح     ه جــــــــــــــــَ فــــــــــــــــِّ ش  ٌء يف كــــــــــــــــَ ضُ  َأجــــــــــــــــَ طــــــــــــــــُ  وأَقــــــــــــــــح

  
ُء : قَِضيٌب ِء ، وُهَو ُمَؤنّث ، ألَنَّهُ أََراَد العُوَد ، وقال السُّكَِّرّي : النَِّميَمةُ : َصْوُت الَوتَر ، والَجشْ ، فَذكََّر وإِْن َكاَن ِصفَةً للَجشْ  أََجشّ  قال :

ْوِت. األََجشُّ و َخِفيٌف ،  : الغَلُيُظ الصَّ

 ، قال : اِضي الّصاِلَحِة للنَّْخلِ السَّْهلَةُ ذاُت الَحْصبَاِء ِمَن األَرَ  : الَجّشاءُ و

ا  هـــــــــَ ـــــــــِ ت مـــــــــ  تح ِبـــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــَ ٍة جـــــــــَ ـــــــــَ ي ـــــــــَ ن نح مـــــــــاِء  ـــــــــَح  مـــــــــِ

اءُ     اَل  َجشـــــــــــــــــــــــّ بـــــــــَ اَء واجلـــــــــَ حـــــــــَ طـــــــــَ ـــــــــبـــــــــَ ِت ال طـــــــــَ ـــــــــَ ال  خـــــــــَ

  
اْلتَفَّ نَْبتَُها  وأَبَشَّت ، إِذا األَْرضُ  أََجشَّت قال األَْصَمِعّي :و ولَْو قَال : الّسْهلَةُ ذاُت َحْصبَاَء تُْستَْصلَُح للنَّْخِل ، لََكاَن أََصاَب في االْختَِصارِ 

َل نَبَاتَِها. وَحِشيُشَها  ، ولَْيَس في نَّصِ األَْصَمِعي هِذه الَّلْفَظةُ ، وقِيل : أَْنبَتَت أَوَّ

 * ومّما يُْستَْدرك َعلَْيه :

 القَْوُم : نَفَُروا واْجتََمعُوا ، قال العَّجاج : َجشَّ 

 ن نـََفرح هِبَا مم   َجش وا َِبش ةٍ 
 ، كُزبَْيٍر : لَقَُب الَوازعِ بِن َعْبِد هللا بن ُمّرٍ الشاِعر ، نقله الَحافُِظ. ُجَشْيشٌ و

 وُحَصْيُن بُن تَِميٍم الُجَشْيِشّي ، كاَن َعلَى ُشْرَطِة ابِن ِزيَاد.

 : أُُطٌم ِمن آطاِم الَمِدينَِة. أََجشُّ و

ّمِ : الطَِّويلُ  الُجْعُشوشُ  : [جعش] يُن لُغَةٌ فيه. (3)، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي عن األَْصَمِعّي  ، بالضَّ  ، قاَل : والّسِ

يُن لُغَةٌ فيه ،ُء القَِميالذَِّري القَِصيرُ  قِيَل : ُهوَ و الَحِقيُر  ِميمُ الدَّ  قيَل : هوو ِضدٌّ ، ُء ، َمْنُسوٌب إِلى قَْمأَةٍ وِصعٍر وقِلٍَّة ، عن يعقوب ، قاَل : والّسِ

ين ، وقاَل ابُن األَْعَرابِيَّ : ُهَو النَِّحيفُ  الدَّقِيُق النَِّحيفُ  قال َشِمٌر : ُهوَ و ،  ، وأَنشد : الّضاِمرُ  ، وَكذِلك بالّسِ
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رِت  نـــــــــــــــَ طـــــــــــــــح نـــــــــــــــَ ِرٍس عـــــــــــــــَ رحٍم ســـــــــــــــــــــــــــــَ  اي ُرب  قــــــــــــــــَ

     َ يـــــــــــــــــــــح وشٍ لـــــــــــــــــــــَ عحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  وال أبَذحَوطِ  ِبـــــــــــــــــــــُ

  
َزةَ :والَجْمُع الَجعَاِشيُش ، قَاَل ابُن حِ   لِّ

 ُمَضر َجَعاِشيشُ بـَُنو جُلَيحٍم و 
فاً ، وذِلَك ِلُدُخوِلَها في الَواِحِد والَجْمع َجِميعاً ، فِضيقُ  يَن أََعمَّ تََصرُّ ين ، ألَنَّ الّسِ يِن يُْؤِذن بأَّن ُكّل ذِلَك يُقَاُل بالّسِ يِن مع َسعَِة الّسِ يَن  (4) الّشِ الّشِ

ين.  بََدٌل من الّسِ

__________________ 
 ( النهاية واللسان : تكبرية.1)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : حبدر ا حباء مهملة وبسكون الدا .2)
 ( يف الصحاح : قا  األصمعي : رجٌر ُجعُشوش وُجعُسوس أي قصري دميم.3)
 .«عل  أن»( عن اللسان وابألصر 4)
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 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : اللَّئِيُم. الُجْعُشوش

ةً ، وِمْنهُ  الِجعُشو يَاِن َخاصَّ لِّ  .«الِجْعشُ  ويَبِسَ »َحِديُث َطْهفَة :  : أَْصُل النَّبَاِت ، وقِيَل : أَْصُل الّصِ

 : الَجْمُع ، يََمانِيَةٌ. الَجْفشُ  : (1)، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  َجفََشه يَْجِفُشه : [جفش]

ً  وقيل : َجفََشه  َعَصَره يَِسيراً. : َجْفشا

 ، عن ابِن َعبّاٍد ، وإِنَّما يُقَاُل : هو الَجْمُش. ُهَو الَحْلُب بأَْطَراِف األََصابِعِ  : ُسْرَعةُ الَحْلِب ، نَقَلَه الّصاَغانِّي ، الَجْفشُ  أَو

ّم ، وُهَو بالحاء والَخاء والجيم ، َذَكَره ابُن عَ  الَجْفِشيشُ و ْبد البَّر بالحاِء الُمْهَملَة ، ِإْطالقُه يُوِهُم أَْن يَُكوَن بالفَتْح ، وقد َضبََطه الّصاَغانِّي بالضَّ

.  ، قال الّصاَغانِّي وهو بالِجيم أََصحُّ

 وُكلُّ َحْرٍف بالَحَرَكاِت الثاّلث ، ففي َضْبط الّصاَغانِّي وإِْطالِق المصنّف نَظٌر ظاِهٌر :قُْلُت : وهكذا أَْوَرَده ابُن شاِهيَن ، وقال ابُن فَْهٍد : 

 ، مذكوٌر في الَمعَاِجم. الصَّحابِيّ  الِكْنِديّ  لَقَُب أَبِي الَخْيِر َمْعَداَن بِن األَْسَوِد بِن َمْعِديَكِربَ 

تَْين ، ثّم قاَل َرُسوُل هللا  وسلمعليههللاصلىالََّدةِ ، وهو القائُِل لَرُسوِل هللا ُهَو من بَِني الشَّْيَطان بِن الحاِرِث الوَ و قلُت : : أَلَْسَت ِمنّا ، مرَّ

نَا ، وال نَْنتَِفي ِمن أَبِينَا: » وسلمعليههللاصلى  .«نَْحُن من النَّْضِر بِن ِكنَانَة ال نَْقفُو أُمَّ

ً يَْجمُ و يَْجِشمهُ  َرأَْسه َجَمشَ  : [جمش] ً  النُّوَرةُ الشَّعرَ  َجَمَشتِ و ، َحلَقَه : ُشه َجْمشا  : َحلَقَتْه. َجْمشا

َكبُ  : كأَِميٍر : الَجِميشُ  ِمْنهُ و َكةً ، أَي الفَْرجُ  الرَّ ً  بالنُّوَرةِ ، وقَدْ  الَمْحلُوقُ  ، ُمَحرَّ  ، قال : َجَمَشه َجْمشا

تح َذاُت  مــــــــــــــَ لــــــــــــــِ يــــــــــــــشٍ قــــــــــــــد عــــــــــــــَ َرُدهح  مجــــــــــــــَِ ــــــــــــــح  أَبـ

ُدهح َأمحـــــــــــــحَ  مـــــــــــــن     وقـــــــــــــِ وِر َأمحـــــــــــــحَ  مـــــــــــــُ نـــــــــــــ   الـــــــــــــتـــــــــــــ 

  
 وقاَل أَبو النّْجِم :

َو   تح َأحـــــــــــــح ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــح يشـــــــــــــــــــــــــــاً ِإذا مـــــــــــــا أَقـ   مجـــــــــــــَِ
ا    نــــــــــَ يــــــــــح نــــــــــَ ثــــــــــَ ــــــــــح ِك فــــــــــانـ الــــــــــِ يــــــــــَ ُت عــــــــــلــــــــــ  حــــــــــِ يــــــــــح ــــــــــَ  أَتـ

  
 نَْبتُه ، أَي ُحِلَق. ُجِمشَ  ، َكأَنَّهُ  الَمَكاُن ال نَْبَت فيهِ  : الَجِميشُ و

فَها هللا تعالى ، والَخْبُت : الَمفَاَزةُ ، وإِنما ِقيل له : َمكَّةَ  (2) بناِحيَةِ َصْحَراُء  : الَجِميِش  َخْبتُ و ، ألَنَّه ال نَبَاَت فيه ، كأَنّه َحِليٌق ،  َجِميشٌ  ، َشرَّ

 وقد جاَء ِذْكُره في الَحِديث.

 ، قال : الَجْمشُ  ، وِفْعلَُها َجِميشٌ و ، َجُموشٌ  : نُوَرةٌ  ، كأَِميٍر ، يُقَالُ  كالَجِميِش  من النُّوَرةِ : الحاِلقَةُ ، ، كَصبُوِر ، الَجُموشُ و

 اجَلِميشِ  (3) [الن وَرةِ ]َحلحقاً َكَحلحِ  
 وقاَل ُرْؤبَة :

ِتالِ  الن وَرِة   اجلَُموشِ َأو كاحح
 نَقَلَه الّصاَغانِّي عن ابِن َعبّاٍد. ِمَن اآلبَاِر : ما يَْخُرج َماُؤَما من نََواِحيَها. الَجُموشُ و

نِيَن : الُمْحِرقَةُ للنَّبَاتِ  الَجُموشُ و  ، ِإذا اْحتَلَقَت النَّبَاَت. َجُموشٌ  ، وفي الّصَحاح َسنَةٌ  من الّسِ

 ، عن أَِبي ُعبَْيَدة. : الّصوُت الَخِفيُّ  الَجْمشُ و

 الَحْلب بأَْطَراِف األَصابِعِ. : َضْرٌب من لَجْمشُ او

، أَْي  يَْجُمُشَها ، عن ثَْعلٍَب ، وقد َجَمَشتْه وُهوَ  كالتَّْجِميِش  ، وُهَو َضْرٌب منها بقَْرٍص ولَِعٍب ، الُمغَاَزلَةُ والُماَلَعبَةُ  : الَجْمش عن الليثو

 ، وُهَو الَكالُم الَخِفّي ، وُهَو أَْن يَقُول ِلَهواهُ : َهْي َهْي. الَجْمِش  ، من تَْجِميشٌ  يَل ِللُمغَاَزلَِة :يَْقُرُصَها وياُلِعبَُها ، وقال أَبو العَبّاس : قِ 
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َكبَ  ، كَشّداٍد ، أَي َجّماشٌ  َرُجلٌ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و ٌض للنَِّساِء ، كأَنَّهُ يَْطلُُب الرَّ  ، أَي الَمْحلُوَق. الَجِميشَ  ُمتَعَّرِ

َكبِ او  ، أَي الفَْرجِ. لَجْمَشاُء ، العَِظيَمةُ الرَّ

ّمِ : كِكتَابٍ  ، الِجَماشُ  َعْن أَبِي َعْمٍرو :و ، وفي  ما يُْجعَُل بَْيَن الطَّّيِ والَجاِل في القَِليِب إِذا ُطِوَي بالِحَجاَرةِ  ، وَضبَطه الّصاَغانِّي ، بالضَّ

 وقَْد َجَمَشها التَّْكِملَة : إَِذا ُطِويَْت ،

__________________ 
 .96/  2( اجلمهرة 1)
 با مكة واملدينة.« : خبت»( يف معجم البلدان 2)
 ( سقطت من األصر وإثباهتا ضروري وقد وردت يف رجز ر بة التاىل.3)
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ُه : ُهوَ  َ حُمُشها   النَِّخاُس واأَلعحَقاُب.ا قاَلُه اأَلزحَهرِّي ا وقا  َغريح
َكبَ  كَكتّاٍن : اْسمٌ  ، َجّماشٌ و  ، َكذا في العُباب. الَجِميشَ  ، قِيل كاَن يَْطلُُب الرَّ

ً  قاَل أَبُو ُعبَْيدة :و ً  ال يَْسَمُع فاُلٌن أُذُنا ً  ، بالفَتْح ، َجْمشا  اهُ ُمتََصامٌّ َعْنَك وعّما ال يَْلَزُمهأَْو َمْعنَ  وال ُرْشداً ، أَي أَْدنَى َصْوٍت ، أَي ال يَْقبَُل نُْصحا

ً  َعْنَك وَعّما يْلَزُمه ، قاَل : وقاَل الِكالبِّي : ال تَْسَمع أُذُنٌ  (1)، هكذا في التّْهِذيب ، ويُقَال للُمتَغابِي الُمتَعَاِمي  هم ، أَْي ُهْم في َشيْ  َجْمشا ٍء يُِصمُّ

ْوُت الَخِفيُّ ، قال الّصاَغانِي : والتَّْرِكيُب يَُدّل علَى َشيْ  الَجْمِش  ، ُمْشتَِغلون عن االْستماعِ إِلَْيَك ، وهو من ٍء من الَحْلِق ، وقَْد َشذّ ، وُهَو الصَّ

ْوُت.:  الَجْمشُ و : الَحْلُب بأَْطَراِف األََصابِعِ ، الَجْمشُ  َعْنه  الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

يٌل ، واْمَرأَةٌ َجّماَشةٌ َكذِلك. َجّماشٌ  َرُجلٌ   : ِغّزِ

 نَْزُح البِئِْر. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن األَْعَرابِّي : هو الَجْنشُ  : [جنش]

لَُهْم ، أَي أَْقبَلوا إِلَْيِهم ، وأَْنَشَد ألَِخي  (2)ُشوا القَْوُم للقَْوِم ، وَجهَ  َجنَشَ  ، يُقَاُل : إِْقبَاُل القَْوِم إِلى القَْومِ  : الَجْنش قاَل أَبو الفََرجِ السُّلَِمّي :و

 العَبّاِس بِن ِمْرَداٍس السُّلَِمّي :

دح  اٍس وقـــــــــــَ بـــــــــــّ عـــــــــــَ وُ  لـــــــــــِ تح أَقـــــــــــُ َنشـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــا  جـــــــــــَ  لـــــــــــَ

َت     َويـــــــــــح ا فــــــــــــُ نـــــــــــَ تـــــــــــح لـــــــــــَ يَبيف وأَفــــــــــــح رِ  (3)حـــــــــــُ  اأَل ـــــــــــافـــــــــــِ

  
 الِغلَُظ. : الَجْنشُ  في النّوادر :و

 ، عن ابِن َعبّاِد. التََّوقَانُ  : الَجْنشُ  قِيَل :و

 ، وَضبََطهُ ، بالتَّْحِريك ، عن ابِن عبّاٍد. الفََزعُ  : الَجْنشُ  قال الّصاَغانِّي :و

ْبحِ  : الَجْنشو .َجانِشٌ و ، (4) َجنِشٌ  ، يُقَال : َمَكانٌ  كالَجاِنِش  ، وَضبََطه الّصاَغانِّي ، كَكتٍِف ، القَِريُب ِمَن األَْمِكنَةِ  : الَجْنشُ و ،  قَْبَل الصُّ

 ، وَضبََطه الّصاَغانِّي أَْيضاً بالتّْحِريك. آِخُر السََّحر : الَجْنش *و وَضبََطهُ الّصاَغاِنّي بالتَّْحِريك

 اُت َحصًى ، ألََصاَب في التَْعبِيِر.، ولَْو قاَل : ذ فِيَها َحْصبَاءُ  ، إِْطالقُه يُوِهُم أَنّه بالفَتْح ، وَضبََطه الّصاَغانِّي بَكْسِر النُّون : بِئٌْر َجنََشةٌ و

 ، وَضبََطهُ الّصاَغانِّي من َحّدِ فِرَح. أَْجَدبَ  ، من َحّدِ َضَرَب : الَمَكاُن يَْجِنشُ  َجنَشَ و

 ، واْرتَفَعَت ، ِمن الَخْوِف. نَْفُسه للَمْوِت : َجاَشتْ  َجنََشتْ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 للَجنشَ يـَوحماً  (5)يـَوحماً ُمَؤاَمرَات 
 بالتّْحِريِك ، قال األَْزَهِرّي : وُهَو ِعيٌد لهم.

ْدرُ  الَجْوشُ  : [جوش]  ، َكَذا في الّصحاح. الَجْوَشنِ و ، كالُجْوشوِش ، : الصَّ

اللَّْيِل :  َجْوشُ  ، وفي التّْهِذيب : من آِخِرهِ  الِقْطعَةُ  أَوْ  من اللَّْيِل ، قالَه ابُن ُدَرْيٍد ، َجْوشٌ  ، يُقَال : َمَضى الِقْطعَةُ العَِظيَمةُ ِمَن اللَّْيلِ  : الَجْوشُ و

 من لَُدْن ُربِعه إِلى ثُلُثِه.

 ، كَجْوِزه ، عن أَبي َعْمٍرو. اللَّْيلِ  َوَسطَ و َوَسَط اإِلْنَساِن ، : الَجْوشُ و

ً  ، وقد َسْيُر اللَّْيِل ُكلِّهِ  : الَجْوشُ و  ، قالَهُ ابُن األَْعَراِبّي. َجاَش يَُجوُش َجْوشا

 ، وأَْنَشد الَجْوَهِريُّ ألَبِي الطََّمَحاِن القَْينِّي : َجبٌَل بِبِالِد بَْلِقْيِن ابِن َجْسرٍ  : َجْوشٌ و
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زَاِء  عـــــــــــح ُرض  َحصـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــَ شٍ تــــــــــــَ وح ُه  جـــــــــــَ مـــــــــــَ  وُأكـــــــــــح

َو      ا َرض  الــــــــــــنــــــــــــ  هــــــــــــَ افــــــــــــِ فــــــــــــَ حِ أَبخــــــــــــح رَاضــــــــــــــــــــــــــِ
َ

 ابملــــــــــــ

  
 من الّصْرِف ، وهكذا ُهَو َمْضبُوٌط في الّصحاح بالَوْجَهْين. قَْد يُْمنَعو

 آَخُر ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. ع : َجْوشو

__________________ 
 ( اللسان : املتصاّم عنك.1)
 .. ( يف اللسان : جنش القوُم القوَم ومجشوا هلم2)
 فات عن أ فاران. أي« فليت»( عن اللسان وابألصر 3)
 .«جنيش»( عن التكملة ا وابألصر 4)
 .«و»بد  « أو»يف القاموس :  (*)
 .«قوله يوماً اخل كذا يف اللسان والتاء من مؤمرات بال تنوين للوزن»وهبامش املطبوعة املصرية : « مرا مرات»( التكملة : 5)
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ّمِ : َصْدُر اإِلْنَسانِ  ، الُجوشُ و من اللَّْيِل : أَي َصْدٌر منه ، ِمثْل َجْرٍش ، وأَنشد الَجْوَهِريُّ ِلَربِيعَةَ  ُجُوشٌ  ، يُقَال ، َمَضى ويُْفتَح واللّْيِل ، بالضَّ

بِّّيِ :  بِن َمْقُروٍم الضَّ

ًة و  اَلفـــــــَ ُت ســـــــــــــــــــُ حـــــــح بـــــَ دح صـــــــــــــــــــَ ٍ  قـــــــَ دح اِن صـــــــــــــــــــــِ يـــــــَ تـــــح  فـــــِ

شٍ ِإَذا الــــــــــدِّيــــــــــُك يف     وح ر ابَ  جــــــــــَ ِر طــــــــــَ يــــــــــح  مــــــــــن الــــــــــلــــــــــ 

  
 ع. هو : قَبِيلَةٌ ، أَو : ُجوشٌ و

 ة ، بُِطوَس. : ُجوشُ و

 ، نقله الّصاَغانِّي. كُزفَر : ة ، بِأَْسِفَرايِنَ  ُجَوشُ و

شَ و  قِْطعَةٌ. ، أَي َجْوشٌ  اللَّْيُل : َمَضى منه تََجوَّ

شَ و  َخشَّ فيها ، بالَخاِء الُمْعَجمة. ، وفي التّْكِملَة : َجشَّ فِيَها ، إِذا في األَْرض تََجوَّ

شُ و ُش ، بالَخاِء. : الَمْهُزوُل ال َشِديداً  الُمتََجّوِ  ، وَكذلك الُمتََخّوِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : العَِظيم الَجْنبَْيِن. (1) الجوشىو ، بغَْيِر َهْمٍز : بَلٌَد ، نقَلَه الّصاَغانِّي : جاشٌ 

ً  والَكسُر أَْكثَُر ، ، قال ابُن ُدَرْيٍد : ِإلَْيه ، كَسِمَع وَمنَعَ  َجهشَ  : [جهش] ً و ، بالفَتْح ، َجْهشا ً و ، بالّضّم ، ُجُهوشا فَِزَع إِلَيِه  ، بالتّْحِريك : َجَهَشانا

هِ  مع ذلك ، وهو بِّيِ يَْفَزُع إِلى أُّمِ  فَجِهْشنَا أَصابَنَا َعَطشٌ »في حديث الُحَدْيبِيَِة : اله األَصمعّي ، ووأَبِيه وقد تََهيَّأَ للبَُكاِء. ق يُِريُد البَُكاَء ، كالصَّ

ً  كأَْجَهشَ  ،« وسلمعليههللاصلىإِلى َرسوِل هللا   ، وهِذه عن أَبي ُعبَْيد ، قاَل : ومن ذِلك قَْوُل لَبِيٍد : إِْجَهاشا

  ُ فـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــن كـــــــــ   ِإّد ال تح َتشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ةً ابت ِهشـــــــــــــــــــــــَ   جمـــــــــُح
ِك و     تـــــــُ لــــــح دح محــــــََ اقـــــــَ يــــــنـــــــَ عــــــِ بــــــح َد ســــــــــــــــــــَ عـــــــح عـــــــًا بـــــــَ بــــــح  ســــــــــــــــــــَ

  
ً  ءِ ِمَن الشَّيْ  َجَهشَ و ِء ، إِذا فَِرَق منه من الشَّيْ  َجَهشَ  ، األَخيُر نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، ونَصُّ أَبِي َعْمرٍو : َهَربَ  ، بالتَّْحِريك : َخاَف أَوْ  َجَهَشانا

 ، ويُقَال : ما َكانَْت بَْهَشةٌ إِالَّ وبَْعَدَها َجْهَشةٌ. الَجْهِش  تَتَساقَُط ِعْندَ  العَْبَرةُ  ، بالفَتْح : الَجْهَشةُ و َجَهَشاناً. يَْجَهشُ  وَخاَف ،

 فِْرقَةً وَكثَْرةً.، َكَذا في الُمِحيط ، قال : يُقَال : َرأَْيُت من النّاس َجاِهَشةً ، أَْي  كالَجاِهَشةِ  ، َكذا في النّوادر ، الَجَماَعةُ من النّاِس  : الَجْهَشةُ و

 ، قال ُرْؤبة : ويُْسِرعُ  (2) من أَْرٍض إِلى أَْرٍض ، أَي يَتَقَلَّعُ  يَْجَهشُ  كَصبُوٍر : السَِّريُع الَِّذي ، الَجُهوشُ و

وِش  هــــــــــــــــــــُ َرِب اجلــــــــــــــــــــَ رَاَر اهلــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــــاُءوا فــــــــــــــــــــِ

ُدوشِ     كــــــــــــــح
َ

َرِد املــــــــــــــ ــــــــــــــطــــــــــــــ  رِّ ال الن كشــــــــــــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
  َعبّاد.، عن ابنِ  فاُلناً : أَْعَجلَه أَْجَهشَ و

 ، أَي َحنَقَنِي فتََهيَّأُْت ِلْلبَُكاِء.« بالبَُكاءِ  فأَْجَهْشتُ  فَسابَّنِي»َحِديُث الَمْوِلد :  ، وِمْنهُ  بالبُكاِء : تََهيَّأَ لَهُ  أَْجَهشَ  قال األَُمِوّي :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  إِلَْيِه نَْفُسه َجَهَشت  : نََهَضْت وفاَظْت. أَْجَهَشتْ و ، ُجُهوشا

 ِللشَّوِق والُحْزِن َجميعاً : تََهيَّأَ ، عن ابِن ُدَرْيد. َجَهشَ و

 إِلَى القَْوِم : أَتَاُهم. َجَهشَ و

ْوُت ، عن ُكَراع ، والَِّذي َرَواهُ أَبو ُعبَْيٍد : الَجْهشُ و  الَجْمُش ، بالِميِم. : الصَّ

يِن المهملة. بُن يَِزيَد النََّخِعيّ  ُجَهْيشُ و  ، كُزبَْيٍر : َصَحابِّي ، وقد تَقَّدم البحُث فيه في الّسِ
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ً  الِقْدُر وَغْيُرهما جاشَ و باألَْمَواجِ ، فلَْم يُْستََطْع ُرُكوبُه ، وهو َمَجاٌز ، البَْحرُ  جاشَ  : [جيش] ً و ، يَِجيُش َجْيشا ً و ، ُجيُوشا َكةً : َجيَشانا  ، ُمَحرَّ

ّيٍ : وَذَكَر  يَِجيشُ  ٍء يَْغِلي فُهوَ الِقْدِر ، وكلُّ َشيْ  َجيََشانُ   :(3) الَجيََشانُ ووفي التَّْهِذيب : َغلَى ْدِر ، قال ابُن بَّرِ ةُ في الصَّ ، َحتَّى الَهمُّ والغُصَّ

 أَن تَْغِلَي ولم تَْغِل بَْعُد. (4)الِقْدُر ، إِذا بََدأَْت  َجاَشتِ  َغْيُر الَجْوَهِرّي أَّن الّصِحيحَ 

__________________ 
 يف بيت ملرة بن عبد   وروايته :« اجلوشىن»( كذا ابألصر ا وقد وردت اللفظة يف اللسان : 1)

 تـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــف جـــــــــــــــــــوشــــــــــــــــــــــــــــــــىن 

ــــــــــــــفــــــــــــــخ الصـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــا     ــــــــــــــت ــــــــــــــم اجلــــــــــــــوش مــــــــــــــن  عــــــــــــــظــــــــــــــي

  

 . واجلوشىن : العظيم اجلنبا والبطن... قا  :

 ( التكملة : ينقلض.2)
 واألصر كاللسان نقاًل عن التهذيب.« واجليش»( يف التهذيب : 3)
قوله إذا بدأت أن تغلي ابثبات أنح قبر تغل  كذا يف ســـــائر الطبعات ا »ســـــان ط دار املعارف : وهبامش الل« بدت»( عن اللســـــان وابألصـــــر 4)

 هنا معناها أخذت تغلي ا فهي من أفعا  الشروع الجي ميتنض ذكر أنح يف خربها.« بدأت»والصواب حذفها ألن 
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 بالدُُّموعِ. العَْيُن : فَاَضتْ  َجاَشتِ و

ً  الَواِدي َجاشَ و  وامتَدَّ ِجدًّا. َزَخرَ  : يَِجيُش َجْيشا

أَْي َغثَْت ، « أَْنفُُس أَْصَحابِه فتََجيََّشتْ  جاُءوا بِلَْحمٍ »في الَحِديث : ، و كتََجيََّشتْ  النّْفُس : َغثَْث ، أو َداَرْت للغَثَيَاِن ، َجاَشتِ  من الَمَجاز :و

قال الَجْوَهِرّي : و ُحلُوقِِهم ، فَحَصَل الغَثُْي ، ويُْرَوى بالحاِء أَْيضاً : أَي فَِزَعْت ونَفََرْت ،وُهَو من االْرتِفَاع ، َكأَّن ما في بُُطونِهم اْرتَفَع إِلَى 

 قلَت : َجَشأَْت. اْرتَفَعَْت من ُحْزٍن أَو فََزعٍ  فإِْن أََرْدَت أَنَّها

 ، وِمْنُهْم َمْن َذَكَرهَ في الَهْمز. : النَّْفسُ  الَجائَِشةُ و

 ، كما في التَّْهِذيب. أَو الّسائُِروَن ِلَحْرٍب أَْو َغْيِرها وقيل : َجماعةُ الناِس في الَحْربِ  الُجْند. : الُجيُوِش  دُ ، َواحِ  الَجْيشُ و

 .َجْيٍش  : ماِجُد بُن َعلّيٍ ، ومحّمُد بنُ  الَجْيِش  أَبُوو

ثانِ   ، األَِخيُر َسِمَع أَبا َجْعفٍَر الطَحاِوي. ُمَحّدِ

َمِد ْبنُ و  ، سمع أَبُوه أَحَمُد من ابِن ُكلَْيٍب. ُء الِعراقِ : ُمْقِرى الَجْيِش  أَبِي أَْحَمَد بنِ  عبُد الصَّ

ٍد : ُمْقِرى َجْيشُ و  أَْقَرا بِمْصَر. ، َمْنُسوٌب إِلى قَِراَءةِ نافِعٍ ، قال الحاِفُظ : وقَدْ  ٌء نافِِعيٌّ بُن ُمَحمَّ

، في  وفِيه اْنقََطع ِعْقُد عائَِشةَ ، َرِضَي هللا َعْنَها ، على َساِكنَِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالِم ، : َواٍد قُْرَب الَمِدينَةِ  الَجْيِش  ، أَْو أُواَلتُ  الَجْيِش  ذاتُ و

 َذِليُّ :َحِديٍث َطِويٍل ، أَْخَرَجه الشَّْيَخاِن ، وقال أَبو َصْخٍر الهُ 

ا  هــــــــــَ ــــــــــُ ت ــــــــــح َرفـ ِ داٌر عــــــــــَ اح ــــــــــَ ــــــــــب ــــــــــَذاِت ال لــــــــــَ  ب ــــــــــح ي لــــــــــَ ــــــــــِ  ل

َذاِت و     َر  بـــــــــــِ شِ ُأخـــــــــــح يـــــــــــح رُ  اجلـــــــــــَ فـــــــــــح ا ســـــــــــــــــــــــــَ  آاَيهتـــــــــــَُ

  
َواُل ،  ِطَواٌل َمْملُوَءةٌ َحبًّا َكثِيَرةٌ  ِسنَفَةٌ  قُْضبَاٌن ُخْضٌر ِطَواٌل ، ولَهُ  بالَكْسِر : نَبَاٌت َطِويٌل ، لَهُ  : الِجيشُ و نَفَة ِهَي الَخَرائُِط الّطِ ِصغَاراً ، والّسِ

ينََوِريُّ : أَرانيه بَْعُض األَْعَراِب ، فإِذا ُهَو النَّْبُت الَِّذي يُقَالُ  ، قاَل : وهو  (1)، بَكْسٍر فتَْشِديِد الٍم َمْكُسوَرةٍ  فاِرِسيَّتُهُ : ِشلَِّمْيز قال أَبو َحنِيفَةَ الّدِ

 من األَْعَشاِب.

، من  َجْيَشانَ  ، نُِسَب إِلى بَنِي (2) ِمْخالٌف باليََمنِ  : َجْيَشانُ و ُعِرفَْت بالَجْيشانِيِّيَن من ِحْميَر ، وهي اآلَن َخراٌب. : ِخطَّةٌ بالفُْسَطاطِ  َجْيَشانُ و

  َخْواَلَن اسٌم ِلَرُجٍل ، ثّم َغلََب على َمْرَحلٍَة من اليََمن.آِل ذي ُرَعْين ، وقاَل ابُن الَكْلبِّي : هو َرُجٌل من ِحْميَر ، لَْيَس بُِمْمتَنِعٍ ، كما أَنَّ 

 باليََمِن وبَزبِيد ، منهم بَِقيَّةٌ إِلَى اآلَن. ابِن َحْجِر بِن ِذي ُرَعْيٍن ، وإِليه يُْنَسُب الَجْيَشانِيُّونَ  ، بالباِء ، (3) لَقَُب َعْبدانَ  : َجْيَشانو

، هاَجَر من اليََمن َزَمَن ُعَمَر ، وَسِمَع منه ، وِمْن َعِلّيٍ ، وتاََل على ُمعَاٍذ ،  من أَْهِل اليََمنِ  َكبِيرٌ  : تابِِعيٌّ  الَجْيَشانِيّ  كٍ عبُد هللا بُن مالِ  أَبُو تَِميمٍ و

، قالَه الذََّهبِيُّ  77وكاَن من العَابِِديَن ، مات سنة  َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنهم ، وَعْنه بَْكُر بُن َسَواَدةَ ، وَكْعُب بُن َعْلقََمةَ ، وعبُد هللا بُن ُهبَْيَرةَ ،

 في الكاِشِف.

: تابِِعيٌّ ، َرَوى عن أَبِي َذّرٍ ، وُعْقبَةَ بِن َعْمٍرو ، وَعْنهُ ابنُه ساِلٌم ، ماَت باإِلْسَكْنَدِريَّة ، وابنُه  الَجْيَشانِيّ  ءٍ وفَاتَه : أَبو ساِلم ُسْفيَاُن بُن هانِي

 ماَت بَدَمْنُهوَر ، وقَد أَلَّْفُت في تَْحِقيِق َحاِله ِرَسالَةً صِغيرةً.

ْكتَهُ بِعَقِ  ، كَكتّاٍن : الَجيّاشُ و  ، أَي اْرتَفَع وَهاَج ، قاَل امُرُؤ القَْيِس يَِصُف فََرساً : َجاشَ  بِكَ الفََرُس الَِّذي إِذا َحرَّ

ِر  بــــــــــح لــــــــــَ  الــــــــــذ  اشٌ عــــــــــَ يــــــــــّ ُه   جــــــــــَ زَامــــــــــَ تــــــــــِ َبن  اهــــــــــح  كــــــــــَ

اشَ ِإذا     رِ  جـــــــــــَ رحجـــــــــــَ ُي مـــــــــــِ لـــــــــــح ه غـــــــــــَ يـــــــــــُ يـــــــــــِه محـــــــــــَح  فـــــــــــِ

  
البَْلِخّي ، وهذا تَْصِحيٌف من الُمَصنِّف ، والصواُب أَنّه  الحافِِظ البِيَكْنِديّ  بِن َعْبِد هللا ، أَبي ُمَحّمدٍ  َجدٌّ لُمَحّمِد بِن َعلّيِ بِن َطْرَخانَ  َجيّاٌش :و

ث ، وُهنَا بالَحافِِظ ، وَسيَأْتِي له أَْيضاً ِمثْلُ   ، فليُتَنبّْه لذِلَك. «ح ب ش» ذلك في بالِجيم والُمَوّحدة ، كما َسبِق والعََجُب أَنّه َوَصفَه أَّوالً بالُمَحّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 الِميَزاُب : تََدفََّق وَجَرى بالماِء. جاشَ و أَْن تَْغِلَي ، وهو َمَجاز (4)الَحْرُب بَْينَُهم إِذا بََدأَْت  َجاَشت
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 إِذا اْرتَفع. َجاشَ  ، وهي الَمّرةُ ِمنْ  َجْيَشةٍ  األَباِطيل : َجْمعُ  َجْيَشاتُ و

__________________ 
ز»( يف التكملة : 1)  .«ِشّلمح
 ( وهي مدينة وكورة ينسب إليها ا َُمر السود ا وهبا تعمر األقداح اجليشانية.2)
 ( يف معجم البلدان : غيدان.3)
 .«أنح »وانظر ما ال حظناه قريباً بشبن إثبات « بدت»( عن اللسان وابألصر 4)
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 َصْدُرهُ ، إِذا َغلَى َغْيظاً. َجاشَ و الَهمُّ في َصْدِره ، َجاشَ و

 : إِذا َهّمت بالِفَراِر ، وقِيَل : اْرتاَعْت. َجأََشتو نَْفُس الَجبَاِن ، َجاَشتْ و

 .الُجيُوشَ  فاُلٌن : َجَمعَ  َجيَّشَ و

ً  : َطلََب منه اْستََجاَشهو  .َجْيشا

 وقد أَنَشَد ابُن األَْعَرابِّي :

 َجيحَشاهِنَاَبد   َلَك يف قاَمتح تَـ 
ُرورةِ ، قالَهُ ابُن ِسيَده. تَِها وَشبَابَِها ، سّكَن للضَّ  أَْي قُوَّ

 أَْيضاً : َمالَّحةٌ باليََمن ، َذَكَره الّصاَغانِّي بَْعد ِذْكِر الِمْخالف. َجْيَشانُ و

 فصر ا اءِ 
 مض الشا

 الَحقُوُد. َهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، واوَرَده الّصاَغانِيُّ ، ولِكنَّه َضبََطه كعََملٍَّس ، وقال : هو، أَْهَمله الَجوْ  ، بالَكْسرِ  الِحْبِرشُ  : [حبرش]

ْل.قلُت : ولَعَلَّه َمْقلُوُب ِحْربٍِش ، كما َسيَأْتِي ، فقد َضبَُطوه بالَكْسِر ، وكعََملٍَّس أَْيضاً ، وُهَو قَِريٌب منه في المَ   ْعنَى ، فتَأَمَّ

ِغيرُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللَِّسان ، وُهو : ، كَسفَْرَجلٍ  الَحبَْرقَشُ  : [حبرقش] وُهَو الَحبَْرقَُص ،  ، وقال الّصاَغانِيُّ : الَجَمُل الصَّ

 بالصاد ، كما َسيَأِْتي.

َكتَْيِن ، الَحبََشةُ و ، الَحبَشُ  : [حبش] الَِّذي َذَكَرهُ الُمَصنّف  األَْحبُشَ  قاَل َشْيَخنَا : وفِيِه أَنّ  : ِجْنٌس من السُّوداِن. ، بضّمِ البناءِ  األَْحبُشُ و ، ُمَحرَّ

ّم ، وظاِهُره أَّن الثاَلثَةَ بَمْعنًى ، وأَنََّها ُمْفَردات ، وفيه نََظر ، وقَال جماعةٌ : إِنََّها ُجُموٌع على َغْيرِ  ُحْبٍش  إِنَّما هو َجْمع  قِيَاٍس ، ، بالضَّ

 ْوَرَدها ابُن ُدَرْيٍد وَغْيُره.وأَ 

ً  قُْلُت : والَِّذي قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد : وقَْد َجَمعُوا  ، وأَنشد : الَحبَِش  ، في َمْعنَى األَْحبُشَ  ، وقالُوا الَحبََش ُحْبَشانا

ُبشاً ُسوداً تـََعاَد    َأو َزجنحَا َأحح
ّم ، الُحْبشُ  ، وفَاتَه من الُجُموعِ  أَْحبٍُش  ، َكأَنَّه َجْمعُ  أََحابِشُ و ، مثُل أَْحُمٍل وُحْمالِن ، ُحْبَشانٌ  ج ، كأَِميٍر ، قاَل ابُن ِسيَده :  الَحبِيشُ و ، بالضَّ

فَعَلَة وقال  ، على بِنَاِء َسفََرةٍ ، ولَْيَس بَِصِحيٍح في الِقيَاس ، ألَنّه ال َواِحَد لَهُ على ِمثَال فَاِعٍل ، فيَُكون ُمَكسَّراً َعلَى الَحبََشةُ  وقَْد قالُوا :

ا تُُكلَِّم به ساَر في اللُّغَاِت ، وُهَو في ، ِمثْل فاِسٍق وفََسقٍَة ، و َحابِشٌ  َخَطأٌ في الِقيَاِس ، ألَنََّك ال تَقُوُل ِلْلَواِحدِ  الَحبََشةُ  األَْزَهِرّي : لِكْن لَمَّ

ْعِر جائٌز.  اْضِطراِر الّشِ

 .َحبٍَش  َواِلِده َعنْ و ، القاِضي ، عن َسِعيِد بن يَْحيَى األَُمِوّي ، َحبٍَش  ُمَحّمُد بنُ  أَبو بَْكٍر ،و

ينََوِرّي أَبو َعِلّيٍ ُمْقِريو ِد بنِ  ُء الّدِ ثُون. ، وله ُجْزٌء َمْرِويٌّ ، َحبٍَش  الُحَسْيُن بُن ُمَحمَّ  ُمَحّدِ

 بُن ُموَسى ، عن الَهْيثَِم بن َعِدّي. َحبَشُ  وفَاتَهُ :

ّهاِد. َحبَشُ و  بُن أَبي الَوْرِد ، يُعَدُّ في الزُّ

ِدِف. َحبَشُ و  بُن َسِعيٍد ، َمْولَى الصَّ

ُد بنُ   ، الَمأْمونِّي ، عن َسالٍّم الَمدائِنّي. َحبٍَش  وُمَحمَّ

ُد بنُ   بِن َمْسعُوٍد ، عن لَُوْيٍن. َحبَِش  وُمَحمَّ

 بِن صاِلحٍ ، أَبو بكٍر الَوّراُق ، عن ُموَسى بن الَحَسن النََّسائِّي. َحبَِش  وُمَحّمُد بنُ 

 الفَّراُء ، عن أَبي أَيّوَب أَْحَمَد بِن بِْشٍر الطَّيَاِلِسّي. َحبٍَش  وِهبَةُ هللا بُن محّمِد بنِ 
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 ، َرَوى عنه أَبو ُزْرَعةَ ، أَْحَمُد بُن ِعْمَراَن. َحبٍَش  وعبُد هللا بنُ 

 بُن الّسبَّاِق النََّخِعّي الشاِعُر ، َذَكَره القُْطب في تاِريخ ِمْصر. َحبَشُ و

 بُن محّمِد بِن إِْبَراِهيَم بِن أَبِي يَْعلَى ، ذكَره الُمْنِذِرّي. َحبَشُ و

 لُهَذِليِّيَن.بن َعاِديَةَ بِن َصْعَصعَةَ ، في ا حبَشُ و

ه. َحبٍَش  والَحاِرُث بنُ   السُّلَِمّي : َشاِعٌر جاهِلّي ، وهو أَُخو َهاِشِم بِن عبِد َمنَاِف ألُّمِ

 من بَنِي ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ ، وقيل ُهَو بالنُّون. (1)بُن َعْوِف بن ذُْهٍل  َحبَشُ و

__________________ 
 .«هنشر»وابألصر  174( عن مجهرة ابن حزم ص 1)
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 َظٌر.أَوَرَدهم الحاِفُظ هكذا في التّْبِصير ، واْقتصاُر المَصنّف ، َرِحَمه هللا تَعالَى ، على الثاّلثَِة الِّذيَن َذَكَرهم فِيِه نَ 

َكةً : الَحبََشةُ و  .الَحبََشةِ  ، َعلٌَم عليها ، ومنه فاُلٌن ِمْن ُمَهاِجَرةِ  الُحْبَشانِ  بِالدُ  ، ُمَحرَّ

، هذا قوُل أَبي َحنِيفَةَ ، وإِنََّما قِيَاُسه أَْن تَُكوَن  َحبَِشيَّةٌ  ، وُهَو الَِّذي صاَر كأَنَّه النَّْمُل َسَواداً ، الَواَحَدةُ  ، بالّضّمِ : َضْرٌب من الَجَرادِ  الُحْبَشانُ و

ا يَْصلُح أَْن يَُكوَن فُعْ  ُحْبشٌ  ، أَو (1) ُحْبَشانَةٌ  َواِحَدته  الٌن َجْمعَه.، أَو غيُر ذِلَك ِممَّ

ّمِ ، والَجْمعُ  كاألُْحبُوَشةِ  وُهبَاَشاتٌ  ُحبَاَشاتٌ  َواِحَدةٍ ، كالُهبَاَشِة ، والَجْمعُ  كثَُماَمٍة : الَجَماَعةُ ِمَن النّاِس لَْيُسوا من قَبِيلَةٍ  ، الُحبَاَشةُ و  ، بالضَّ

 .األََحابِيشُ 

 ة. : ُحبَاَشةُ و

ْهِرّي أَنّه  ، ومنه الَحِديُث ، القَِديَمةُ ُسوُق ِتَهاَمةَ  : ُحبَاَشةُ و ا بَلََغ رسوُل هللا ، »رَوى الزُّ ، أَُشدَّهُ ، ولَْيَس له َكثِيُر ماٍل  وسلموآلهعليههللاصلىلَمَّ

 ، في الَجاِهِليّة. ، كانَْت ِلبَنِي قَْينُقَاعَ  ُسوٌق أُْخَرى أَْيضاً : ُحبَاَشةُ و «ُحبَاَشةَ  اْستَأَْجَرتْهُ َخِديَجةُ ، َرِضي هللا تَعَالَى عنها ، إِلَى ُسوقِ 

ابِِه كان َسبَُب تَأْليِف ياقُوٍت ، َرِحمهُ هللا ، ِكتَابَهُ الُمْعَجَم في أَسماِء البُلداِن والبِقَاع ، فقد قََرأُْت في أَّوِل كتَ  ُحبَاَشةَ  قُْلُت : وعلى لَْفظِ 
ما  (2)

ِل البَوَ  (3) [من]نَّصهُ : وكاَن  في َمْجِلس َشْيِخنَا ـ  اِعِث ِلَجْمعِ هذا الِكتَاِب أَنّنِي ُسئْلُت بَمْرِو الّشاِهَجان ، في َسنَِة َخْمَس َعْشَرةَ وِستََّمائةٍ أَوَّ

يِن بِن  ِحيِم ابِن اإِلَماِم الَحافِِظ تاجِ اإِلْسالِم  (4)اإِلَماِم الّسِعيِد الّشِهيِد فَْخِر الّدِ َسْعِد بن َعْبِد الَكِريم بن أَبِي بَْكٍر  (5)بن الُمَظفَِّر ، َعْبِد الرَّ

َدُهم هللا تَعَالَى بَرْحَمتِه وِرْضَوانِه ، وقد فعل إِْن َشاَء هللا تَعَالَى : اْسم َمْوِضعٍ َجاَء في الَحِديِث النَّبَِوّي ، وهو  ُحبَاَشةَ  عنـ  السَّْمعانِي ، تغَمَّ

: الَجَماَعةُ من النّاِس  الُحبَاَشةَ  ، بضم الحاِء قِياساً على أَْصِل هِذه اللُّغَِة ، ألَنّ  ُحبَاَشةُ  يّة ، فقْلت : أََرى أَنَّهُسوٌق من أَْسَواِق العََرِب في الَجاِهلِ 

 ، أَي َجَمْعُت لَهُ َشْيئاً. ُحبَاَشةً  لَهُ  َحبَْشتُ و من قَبَائَل َشتَّى ،

ثِيَن ، وقاَل : إِنّ  م علَى ذِلك ، وكابََر ، وَجاَهم  َحبَاَشة َما هوفاْنبََرى ِلي َرُجٌل من الُمَحّدِ بالِعنَاِد ، من َغْيِر ُحّجة ، ونَاَظر ،  (6)، بالفَتْح ، وَصمَّ

ل في ِمثْل هذا على اْشتِقَاٍق وال َعْقل ، فاستَْقَصْيُت َكْشفَه فِي ألََحاِديِث ، وَدَواِويِن ُكتُِب َغَرائِب ا فأََرْدُت قَْطَع االْحِتَجاجِ بالنَّْقِل ، إِْذ ال ُمعَوَّ

ْم أَْظفَْر بِه إِالَّ بَْعَد اْنِقَضاِء ذِلك الشَّْغِب اللُّغَاِت ، َمَع َسعَِة الُكتُِب كانَْت بَمْرَو يَْوَمئٍذ ، وَكثَْرةِ ُوُجوِدَها في الُوقُوِف ، وُسُهولَِة تَنَاُوِلَها ، فلَ 

ً  (7)اٍء والِمَراِء ، ويَأٍْس َمَع ُوُجوِد بَْحٍث واْقتَر ِلَما قُْلتُه ، َومِكيالً بالّصاعِ الَِّذي ِكْلتُه ، فأُْلِقَي ِحينَئٍذ في ُروِعي ـ  والحمُد هللـ  ، فكاَن ُمَوافِقا

ِليَُكوَن في ِمثِْل هِذه الظُّْلَمِة َهاِدياً ، ،  (9)في هذا الّشأِْن َمْضبُوطاً ، وباإِلتْقَاِن وتَْصِحيحِ األَْلفَاِظ ، بالتّْقيِيد َمُحوطاً  (8)اْفتِقَاُر العَالَم إِلَى كتاٍب 

  لََها الغابُِرون. إِلَى آِخر ما قَاَل.وإِلَى َضْوِء الصَّواِب َداِعياً ، وَشَرَح َصْدِري ِلنَْيِل هِذه الَمْنقَبَِة الَّتِي َغفََل عنها األَّولُوَن ، ولَْم يَْهتَدِ 

َواُب َجاِريَةُ  َجدُّ َحاِرثَةَ  : ُحبَاَشةُ و بُن  (10)، َشِهَد فَتَْح ِمْصَر ، وأَُخوهُ قَْيَسبَةُ  بِن ُكْلثُوٍم التُِّجيبِيّ  ، هكذا في النَُّسخ ، بالَحاِء والُمثَلّثة ، والصَّ

 ِمْصَر كأَِخيه ، ِعَداُده في ِكْنَدةَ ، وكان َشِريفاً. ، وكاَن أَْكبََر منه ، َذَكَره ابن يُونَُس. قُْلُت : ولَهُ ِوفَاَدةٌ ، وَشِهَد فتْحَ  ُحبَاَشةَ  ُكْلثُوِم بنِ 

صاِحُب َخبَِر أُّم  ، (11)بِن َسلُول الُخزاِعّي  ُحْبِشيّةَ  بن َحَراِم بنِ  ُحبَْيِش  األَْشعَِرّي بِن ُخلَْيِف بِن ُمْنِقِذ بِن أَْصَرَم بنِ  بُن َخاِلدٍ  ُحبَْيشُ  : كُزبَْيرٍ و

ُد بُن ُجبَْيٍر ، وُعبَْيُد بُن ُعَمْيٍر. ُحبَْيٍش  وعبُد هللا بنُ  َوى عنه ابنُهُ ِهَشاٌم.الُخَزاِعيَّة ، رَ  َمْعبَدٍ   الَحنَِفّي ، نزيُل مّكة ، َرَوى عنه ُمَحمَّ

 بِن أََسد ، األََسِديّةُ ، التي سأَلَْت عن االْستَِحاَضِة. ُحبَْيش فَاِطَمةُ بنُت أَبِيو

 َرِضَي هللا تَعَالى عنهم. صَحابِيُّونَ  فُسُكون ، واليَاُء ُمَشدََّدة ، بُن ُجناَدةَ ، بالّضمِّ  ُحْبِشيُّ و

__________________ 
 ( هكذا ضبطت يف اللسان بنصب واحدته ورفض حبشانة.1)
 .10( انظر معجم البلدان اجلزء األو  املقدمة ص 2)
 ( زايدة عن معجم البلدان ا املقدمة.3)
 ر.( يف معجم البلدان : أيب املظف4)
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 ( يف معجم البلدان : لج اإلسالم أيب سعد عبد الكرمي السمعاين.5)
 ( يف معجم البلدان : وجاهر.6)
 .«وامرتاء»( عن معجم البلدان وابألصر 7)
 .«الكتاب»( عن معجم البلدان وابألصر 8)
 ( معجم البلدان : خمطوطا.9)
 .«قبسة»( عن أسد الغابة وابألصر 10)
 نسبه يف أسد الغابة.( انظر عامود 11)
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 ، له ِوفَاَدةٌ ، ذكَره أَبو ُموَسى. ُحبَْيٍش  وفاتَه : َسلََمةُ بنُ 

 يَْرِوي عن علّيٍ رضي هللا تعالى عنه. غيُر َمْنُسوبٍ  ُحبَْيشٌ و

 عن ُعبَاَدةَ بن الّصاِمت. ُحبَْيٌش الَحبَِشيّ و

يُّ في التّْهِذيِب.  (1)َرَوى عن ُعبَاَدةَ بِن الّصاِمِت ، وعنه الشاِمّي أَبو َحْفَصةَ ،  الَحبَِشيّ  بُن ُسَرْيجٍ  ُحبَْيشُ و إِبراِهيُم بِن أَبي َعْبلَةَ ، ذَكَره الِمّزِ

 قلت : وُهَو مع ما قَْبلَه تَْكَراٌر ، فإِنّهما َواحٌد ، فتأَّمل.

يوان :وقال الذََّهبِيُّ  تَابِِعيُّوَن. ، عن َزْيِد بن أَْرقََم ، بُن ِدينَارٍ  ُحبَْيشُ و بُن ِدينَاٍر ، عن َزْيِد بِن أَْسلََم ، قال األَْزِدّي : َمتُْروٌك.  ُحبَْيشُ  في الّدِ

 قُْلت : وكأَنَّه غيُر الَِّذي يَْرِوي عن َزْيِد بِن أَْرقََم.

 .245الِمْصِريُّ : َحدََّث عن يَْحيَى بن ُعثَْماَن بِن صاِلحٍ ، ماَت سنة  بُن ُسلَْيَمانَ  ُحبَْيشُ و

 .208الَخْوالنِّي ، عن اللّْيِث مات سنة  َسِعيدٍ  بنُ  ُحبَْيشُ و

رٍ  ُحبَْيشُ و  ، من ُشيُوخِ ابِن صاِعٍد. بُن ُمبَّشِ

ِد بِن َحْرٍب النََّشائِّي  بُن َعْبِد هللا ُحبَْيشُ و َراِزّي ، عن ُمَحمَّ  .(2)الّطِ

 : َشْيٌخ للَخَرائِطّي. بُن ُموَسى ُحبَْيشُ و

القَْينِّي الذي قَتَلَه الَحْنتَف  بُن ُدْلَجةَ  ُحبَْيشُ و
ْجِف التِّميِمّي. (3)  بُن الّسِ

 أَّمل.ِمْن ُرَواةِ الَحِديِث ، فتَ  [ليس]قْلُت : وإِْيَراُده بين ُرواةِ الَحِديث غير ُمنَاسب ، فإِنّه يَْظَهُر بأَْدنَى بَِديَهٍة للنَّاِظِر فيه أَنَّه 

ِد بنِ  ُحبَْيشُ و  ، والَمْوِصِلّي : َشْيٌخ البِن طاِهٍر. ُحبَْيٍش  بُن ُمَحمَّ

األََسِدّي ، هذا َغلٌَط ، والصواُب أَّن أَخا  ُحبَْيٍش  وَراِشٌد وِزرٌّ : اْبنَا ، عن َعِطيّة العَْوِفّي. ُحبَْيٍش  ُمعَاِويَةُ بُن أَبي هو أَو ، ُمعَاِويَةُ ، ُحبَْيٍش  أَبوو

َكَره الُمَصنُِّف فإِنّه يَْرَوي عن ُعبَاَدةَ ِزّرٍ ُهَو الحاِرُث ، َرَوى الحاِرُث هذا عن َعِلّيٍ ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنهُ ، كما َسيَأْتِي ، وأَّما َراِشٌد الَِّذي ذَ 

 َب.بِن الّصاِمِت ، وِكالُهَما تابِِعيّان ، فَلَْو َذَكَرُهَما في التَّابِِعيَن كاَن أَصا

ن أَلََّب على ُعثَْماَن ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنهُ ، بِمْصَر ، وَحِفيُده خاِلُد بُن َسِعيِد بِن َربِيعَةَ ، َحّدَث  ُحبَْيٍش  َربِيعَةُ بنُ و عن يَْحيَى بن أَيُّوب ، ، ِممَّ

 وابنه ِعْمراُن بُن َربِيعَةَ َحّدَث عنه ابُن لَِهيعَةَ.

ْحمِن ، عن أَبِي َغّساَن ماِلِك بن يَْحيَى ، مات سنة  ُحبَْيٍش  القَاِسُم بنُ و  .325التُِّجيبِّي ، عن َهاروَن األَْيِلّي ، وابنُه عبد الرَّ

ُد بُن جاِمعِ بنِ و  الَمْوِصِلّي ، َشْيٌخ للبَاَغْنِدّي. ُحبَْيٍش  ُمَحمَّ

ُد بُن إِْبراِهيَم بنِ و ف. ُحبَْيٍش  محمَّ  ، عن َعبّاس الدُّوِرّي ، ُضعِّ

 ، عن إِبراِهيَم الَحْربِّي. ُحبَْيٍش  إِْبَراِهيُم بنُ و

ُد بُن َعِلّيِ بنِ و  ، َشْيٌخ ألَبِي علّيِ بِن َشاَذاَن. ُحبَْيٍش  مَحمَّ

، َعلَى الصواب ، وقد َوِهَم الُمَصنّف فَجعَل َراِشداً أَخاهُ ، كما تَقَّدم ، يَْرِوي َعْن َعلّيٍ ، َرِضَي هللا  ُحبَْيٍش  ، أَُخو ِزّرِ بنِ  ُحبَْيٍش  الحاِرُث بنُ و

 تَعَالَى عنه.

فَه ابن َمْهِدّي فقال : ابن َحنٍَش. ُحبَْيٍش  السَّائُِب بنُ و  الَكاَلِعّي ، عن َمْعَداَن ، وعنه َزائَِدةُ ، وقد َصحَّ

 : شيٌخ للُجوِرّي. ُحبَْيٍش   ُعَمَر بنالُحَسْيُن بنُ و

 .525الفَاِرقّيِ مات سنة  ُحبَْيٍش  َعْبُد الّرْحمِن بُن يَْحيَى بنِ  أَبو البََركاتو

 الّدالّل ، َعْن َعِلّيِ بِن البْشِرّي. ُحبَْيٍش  الُمبَاَرُك بُن كاِمِل بنِ و
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 من ُرَواةِ الَحِديِث. ِمَع منه الذََّهبِيُّ ،الَحَمِوّي ، سَ  ُحبَْيٍش  َخِطيُب ِدَمْشَق الُمَوفَُّق بنُ و

 الَمْفتُوَحة بغَْيِر ياٍء ، َرَوْت َعْن أُّمِ َسلََمةَ. قيل : ِهَي بنُت َحنٍَش بالنُّونِ و ، فِقيَل : هكذا ، ُحبَْيٍش  ُمعَاَذةَ بِْنتِ  اْختُِلَف فيو

__________________ 
 .«وعن»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 1)
 الواسطي النشائي وضبطت بفتح النون والشا. ويف اللباب :« النسائي»( عن اللباب ا وهذه النسبة إىل النشا ا وابألصر 2)
 وقد بعث مروان حبيش إىل ا جاز ا فبعث إليه ابن الزبري ا نتف فقتله. 228وما أثبت عن مجهرة ابن حزم ص « ا تيف»( ابألصر 3)
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 منهم. وقد فاتَه ِذْكُر َجَماَعة

 األََسِدّي إِماٌم َشِهيٌر أَْدَرَك الَجاِهِليَّةَ ، وَرَوى عن ُعَمَر ، َرِضَي هللا عنُهَما. ُحبَاَشةَ  بنِ  ُحبَْيِش  ِزرُّ بنُ 

 بُن ُعَمَر : َطبّاُخ الَمْهِدّي ، َرَوى عن األَْوَزاِعّي. ُحبَْيشُ و

 ، عن أَبي ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي هللا عنه ، وَعْنهُ َعَطاُء بن الّسائِِب. ُحبَْيش وأَبو

 ، َعْن َعِدّي بن حاِتٍم. ُحبَْيٍش  وَعبّاُد بن

 .ُحبَْيٍش  والقَاِسُم بنُ 

بِّّي ، فارِ  ُحبَْيشُ و  ٌس.بُن ُمَرقٍِّش الضَّ

 بُن أَبِي الُمَحاِضر الغاِفِقّي. ُحبَْيشُ و

بِيعِ األَْنَدلُِسّي. ُحبَْيشُ و ُد بن الرَّ  بُن ُسلَْيَماَن : َمْولَى ابِن لَِهيعَةَ ، روى عنه ُمَحمَّ

بِّيُّ : فاِرٌس. ُحبَْيشُ و  بُن ُدلََف الضَّ

يِد بِن ماِلِك بِن َضبَّةَ.قُْلُت : وهذا الَِّذي اْفتََخر بِه الفََرْزَدُق ، وُهَو من بَني ا  لّسِ

 وَجَماَعةٌ آَخُروَن ، َذَكَرُهم ابُن نُْقَطة.

، ابِن َعْمِرو بِن َشبِيِب بِن َعْمِرو بِن  ، اْبنَا الحاِرِث بِن أََسِد بن َعْمِرو بِن َربِيعَةَ بن الَحْضَرِميَّ األَْصغَرِ  أَْحبَشَ  كأَِميٍر ، هو أَخو ، َحبِيشٌ و

 .اِرِث بن َزْيِد بن َحْضَرَمْوَت ، َذَكَره ابُن َحبِيب ، وَذَكر ابُن الَكْلبِّي أَْحبََش هذا ، وأََخَوْيه َربِيعَةَ وَخاِلداً َسبُعِ بِن الحَ 

وكان ُمتِْقناً في  615، ُولد سنة  نُ التُّونِسيُّ الّشاِعُر الُمْحسِ  ، اللَّْخِميُّ  َحبِيٍش  بن أَبو بَْكٍر ُمَحّمُد بُن الَحَسِن بِن يُوُسَف بِن الَحَسِن بِن يُونُسَ و

ماً في النَّْظِم والنَّثِْر والِحْفِظ ، وأَْكثََر عنه أَبو َعْبِد هللا بُن ُرَشْيٍد في رحلته ، ونَِظيُره أَبو الُحَسْيِن يُوُسُف بُن الَحَسِن بِن يُوُسَف  العُلُوِم ، ُمتَقَّدِ

  قُْطرال وغيَره ، وكاَن في َوسط المائِة الّسابِعَة ، ذكَره الحافُظ.، سمع أَبا الَحَسِن بنَ  َحبِيٍش  اللَّْخِمّي بن

 أَنَّهُ ماتَ »َحِديُث َعْبِد الّرْحمِن بن أَبِي بَْكٍر  ومنه ، َعلَى ِستَِّة أَمياٍل منها ، َجبٌَل بأْْسفَِل َمكَّةَ  ، وتَْشِديد الياِء التَّْحتِيَّة : ، بالّضمّ  ُحْبِشيٌّ و

ً  أِلَنَُّهم ، وذلك قَُرْيٍش  أََحابِيشُ  يُقَال : منه« بالُحْبِشّيِ  تََحالَفُوا و أَي بَنِي الُمْصَطِلق ، وبَنِي الُهوِن بِن ُخَزْيَمةَ اْجتََمعُوا ِعْنَده ، فَحالَفُوا قَُرْيشا

وا ُحْبِشيٌّ  باهلل إِنّهم لَيٌَد َعلَى َغْيِرهم ما َسَجا لَْيٌل ، وَوَضَح نََهاٌر ، وما َرَسا  أََحابِيشَ  َمَكانَهُ ، وفي بعض نَُسخِ الّصحاح : وما أَْرَسى ، فُسمُّ

وا إِلَى بَنِي لَْيٍث في الَحرْ « األََحابِيشَ  إِّن قَُرْيشاً َجَمعُوا لَكَ »في َحديِث الُحَدْيبِيَة : قَُرْيٍش ، باْسِم الَجبَِل ، و ب يقال : ُهْم أَْحيَاٌء من القَاَرةِ انَضمُّ

َدماً. ُسّموا بِذِلَك اِلْسِوَداِدِهْم ، قال  (1)، فَواقَعُوا الَّتِي َوقَعَْت بَْينَهم وبَْيَن قَُرْيٍش قَْبَل اإِلْسالِم ، فقاَل إِْبِليُس لقَُرْيٍش : إِنّي جاٌر لَُكْم من بَنِي لَْيٍث 

 الّشاعر :

َبَرتح  ٌب والــــــــــــذي  ــــــــــــَ عــــــــــــح ٌث وِديــــــــــــٌر وكــــــــــــَ يــــــــــــح  لــــــــــــَ

ُض     ــــــــــــِ مجــــــــــــَح اب ــــــــــــشِ اأَلحــــــــــــَ َد ُ  ي ر ِت ا ــــــــــــَ ا امحــــــــــــحَ  ملــــــــــــّ

  
يَْت تِْلَك األَْحيَاءُ  ِعَها صارَ  باألََحابِيِش  فلَّما ُسّمِ ُهْم بَنُو الُهوِن وبَنُو  األََحابِيشَ  في الَكاَلٍم كالتَّْجِميع. وقال ابُن إِْسَحاق : إِنَّ  التَّْحبِيشُ  من قِبَل تََجمُّ

ْوِض. تََحبَُّشوا الحاِرِث من ِكنَانَةَ ، وبَنُو الُمْصَطِلِق من ُخَزاَعةَ ، وا بذِلَك. نَقَلَه السَُّهْيِليُّ في الرَّ عُوا ، فُسمُّ  : أَْي تََجمَّ

ل المادَّةِ ، وهذا َمَحلُّ ِذْكِره ، وُهَو تَْكَراٌر ُمِخّل.َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، وهذا قَْد تَقَدَّم ذِ  بن ُجنَاَدةَ الّصحابِيُّ  ُحْبِشيُّ و  ْكُره في أَوَّ

بِيعِ و ّم ، بِن طاِرق ، هكذا في سائِِر النَُّسخ ، والصَّواُب وأَبُو َعْمِرو بُن الّربِيعِ  َعمُرو بُن الرَّ أَْو ُهَو  الِمْصِرّي هكذا قَيََّده الّدارقُْطنِّي ، بالضَّ

 بِن عْبِد الّرْحمِن بِن َوْرَداَن َمْولَى َعْبِد هلل بِن َسْعِد بِن َسْرحٍ ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َمْريَم. بَِشّي بِن إِْسَماِعيلَ بفَتَْحتَْيِن كحَ 

د َحْبِشيُّ  أَّماو ِد بنِ وعَ  بِن ُشعَْيٍب ، أَبُو الغَنَائم الشَّْيبَانِيُّ الّضِريُر ، تِلِميذُ ابِن الَجَواِليِقّيِ ، بُن ُمَحمَّ األََزِجّي من ُشيوخِ  َحْبِشّيٍ  ِليُّ بُن محمَّ

ِد بِن َعّطاِف بنِ  أَبو الفَْضلِ و يُوُسَف بِن َخِليٍل ، َسِمَع من أَبِي َسْعٍد البَْغَداِدّي ، ِد بِن ُمَحمَّ ُد بُن ُمَحمَّ الَمْوِصِلّي ، عن ماِلٍك  َحْبِشّيٍ  ُمَحمَّ

ُد بُن  دةِ ، أَي َمَع تَْشِديِد  فبالفَتْحِ  ِهبَة هللا بِن كاِمٍل وابنُه َسِعيُد بُن محّمٍد ، َسِمع من قاِضي الماِرْستَان ،البَانِيَاِسّي ، وَعْنهُ محمَّ فُسُكوِن الموحَّ

 التَْحتِيَّة.

__________________ 
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 .«فواقعوا  مداً » وما أثبت عن اللسان. ويف التهذيب :« فواقعوا وما لوا»( ابألصر 1)
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 ، ذََكَره الحافُِظ. 567الَمْوِصِلّي ، عن أَبِي الُحَسْيِن بِن الطُّيُوِرّي ، مات سنة  َحْبِشيّ  قُْلُت : ويُْلَحق بِِهم َعْبُد هللِا بن َمْنُصوِر بِن َعْبِد هللِا بن

الّصحابّيِ  َجدُّ لِعْمراَن ابِن الُحَصْينِ  ِمِر بن َربِيعَةَ ، وُهَو لَُحيٌّ :بِن َكْعِب بِن َعْمِرو بِن َربيعَةَ بِن حاِرثَةَ بِن َعْمِرو بن عا بُن َسلُولَ  ُحْبِشيَّةُ و

َدة ، نَقَلَه الَحافُِظ. بالّضمِّ  ، ُحْبِشيّةَ  ، َرِضَي هللا تعَالَى عنه ، وُهَو من بَنِي غاِضَرةَ بنِ   ، وَضبََطه بَْعُضُهم بِفَتْح الحاِء وُسُكون الُمَوحَّ

 َجبٌَل َشْرقِيَّ َسِميَراَء. ، أَْي مع تَْشِديِد التَّْحتِيَّة : لتَّْحِريكِ ، با (1) الَحبَِشيُّ و

 ، يُقَال : هو بعَُماَن ، أَو ُهَو َجبٌَل آَخُر. بِبِالِد بَنِي أََسدٍ  آَخرُ  َجبَلٌ و

ّطاِب ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنه ، البَْصَرةَ ، يَِلي هذا الدَّْرَب أَْسَكنَهم ُعَمُر بُن الخ َحبٍَش  في ِخطَّة ُهَذْيٍل ، نُِسَب إِلَى بالبَْصَرةِ  الَحبَِش  َدْربُ و

، َخْلَف القََرافِِة ،  وِبْرَكتُه بِمْصرَ  ، َمْوِضٌع بالقُْرِب منه ، فِيِه َمَزاِرُع ، ُشْربَُها من اإِلْسَحاقِّي ، وقَْصُرهُ بتَْكريتَ  َمْسِجُد أَبِي بَْكٍر الُهَذِلّي ،

،  بالَحبَش ِعْنَدها بََساتِيُن تُْعَرفُ النِّيِل ، ولَْيَست ببِْرَكة ِلْلَماِء ، وإِنَّما ُشبَِّهت بها ، وَكانَْت تُْعَرف ببِْرَكِة الَمعَافِر. وبِْرَكِة ِحْميَر ، وُمْشِرفَةٌ على 

هاِت  (2)َرة والبِْرَكةُ منسوبةٌ إِليها ، وهي اآلَن َوْقٌف على األَْشَراِف ، تُْزَرع فتكوُن نَِزَهةً َخِض  ، ِلَزكاء أَْرِضها وِريِّها ، وِهَي ِمْن أََجّلِ ُمتَنَزَّ

قَُها : ْلِت الَمْغِربِّي يَِصفَُها َويتََشوَّ  ِمْصَر كانَْت ، وفيها يَقُوُل أُميّةُ بُن أَبي الصَّ

ِة  ي بــــــــــــــــــــربحكــــــــــــــــــــَ وحمــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ شِ هلل يـ بــــــــــــــــــــَ   ا ــــــــــــــــــــَ
شِ و     بــــــــــــــَ اِء والــــــــــــــغــــــــــــــَ يــــــــــــــَ َ الضــــــــــــــــــــــــــــِّ اح ُ  بــــــــــــــَ  األُفــــــــــــــح

  

ِرٌب و  طـــــــــــــَ َت الـــــــــــــّراَِيِض ُمضـــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــُر حتـــــــــــــَح  الـــــــــــــنـــــــــــــِّ

شِ     عــــــــــــــــــــِ رحتــــــــــــــــــــَ ِا مــــــــــــــــــــُ ارٍِم يف ميــــــــــــــــــــَِ  كصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ٍة و  و فـــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــَ ٍة مـــــــــــــــــــــُ ُن يف َروحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  حنـــــــــــــــــــــَح

ي    ا وُوشـــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــَ فــــــــــــــُ طــــــــــــــح وحِر عــــــــــــــِ َج ابلــــــــــــــنــــــــــــــ   ُدبــــــــــــــِّ

  

ا  نــــــــــَ اِم لــــــــــَ مــــــــــَ ُد الــــــــــغــــــــــَ ا يــــــــــَ هــــــــــَ تــــــــــح جــــــــــَ  قــــــــــدح َنســــــــــــــــــــــــَ

ُرِش     ا عــــــــلــــــــ  الــــــــفــــــــُ هــــــــَ جــــــــِ ُن مــــــــن َنســــــــــــــــــــــح حــــــــح (3)فــــــــنــــــــَ
 

  

هـــــــــــــــــــا  يِن الـــــــــــــــــــرّاَح ِإن  لرِكـــــــــــــــــــَ اطـــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ

شِ     عـــــــــــــِ تـــــــــــــَ نـــــــــــــح ريحُ مـــــــــــــُ مِّ غـــــــــــــَ وحَرِة اهلـــــــــــــَ  مـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــَ

  

ٌر و  مح َرجـــــــــــــــُ هــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِّ اِس كــــــــــــــــُ ُر الــــــــــــــــنــــــــــــــــّ قــــــــــــــــَ  أَثـــــــــــــــــح

شِ     طــــــــــــــِ مح يــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َو  فـ ي اهلــــــــــــــَ اُه َداعــــــــــــــِ  َدعــــــــــــــَ

  
 وتَُضّم. ، الَحبَِش  ، َكأَنََّها نُِسبَت إِلى من اإِلبِِل : الشَِّديَدةُ الّسَوادِ  الَحبَِشيَّةُ و

 ، َكأَنََّها تَْضِرب إِلَى الّسَواِد ، قال اْمُرؤ القَْيِس يَِصف ُحُمراً : البُْهَمى إِذا َكثَُرْت واْلتَفَّتْ  : الَحبَِشيَّةُ و

ًة و مـــــــــــَ  َغصـــــــــــــــــــــــــ  َن هبـــــــــــُح ـــــــــــح ل ةً أَيحكـــــــــــُ ـــــــــــ  ي َبشـــــــــــــــــــــــــِ   حـــــــــــَ
رَباتِ و     رحَد املــــــــــــــاِء يف الســــــــــــــــــــــــــــ  َن بـــــــــــــــَ َربــــــــــــــح  َيشــــــــــــــــــــــــــــح

  
ّمِ : َضْرٌب من النَّّمل ُسوٌد ِعَظامٌ  ، الُحْبِشيَّةُ و  ِم ، فاالْسمُ ، قال اللَّْيث : لَّما ُجِعَل ذِلَك اْسماً لََها َغيَُّروا اللَّْفَظ ِليَُكون فَْرقاً بين النِّْسبَِة واالسْ  بالضَّ

 .َحبَِشيَّة ، والنَّْسبَة ُحْبِشيّة

ّمِ : العُقَابُ  الُحبَاِشيَّةو  ، عن ابِن األَْعَرابِّي. (4)، وكذِلَك النَُّساِريَّة  ، بالضَّ

ثٌ  ُمَحّمد الِمْصِرّي : ، كتَنُّوٍر ، ابُن ِرْزِق هللا َحبُّوشٌ و  .ثِقَةٌ ، وُهَو ِمْن ُشيوخِ الّطبََراِنيّ  ُمَحّدِ

 كغَُراٍب : اسٌم. ، ُحبَاشٌ و

ثِ  بِن يَْعلَى َحبََشانَ  بِن القَاِسِم بن كَرَمَضاَن : َجدٌّ ِلُمَحّمِد بِن علّيِ بِن َجْعفَر َحبََشانُ و ِد  الَواِسِطّيِ الفَِقيِه الُمَحّدِ الّداُووِدّي ، يَْرِوي عن أَبِي ُمَحمَّ

 بِن السَّقَّاِء.

ً  لَهُ  َحبَْشتُ  يُقَاُل :و ّم ، ُحبَاَشةً و ، بالفَتْحِ ، َحْبشا ً  َكذاو ، بالضَّ  َجَمْعَت لَهُ َشْيئاً. ، إِذا َحبَّْشُت تَْحبِيشا

 والَهبَاَشةُ. الُحبَاَشةُ  ِلِعيَاِلي ، وَهبَْشُت ، أَْي َكَسْبُت وَجَمْعُت ، وهي َحبَْشتُ و
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ِد بِن َعِلّيِ بنِ  ، َحبَّاشٌ و َواُب أَنَّهُ   َطْرَخاَن البيَكْنِدّيِ كَكتّاٍن : َجدُّ َواِلِد ُمَحمَّ فَه الُمَصنّف ، والصَّ تَْيِن ، وقد َصحَّ البَْلِخّيِ ، وقد تَقَدََّم ِذْكُره مرَّ

َدةِ.  بالجيِم والُمَوحَّ

 ِمْن تَميٍم ، َذَكَره ابُن الَكْلبِّي. أَْحبَُش بُن قَْلعٍ ، شاِعرٌ و

 ُن بُن َرِشيٍق ، عن الَحَسِن بِن آَدَم ، عنه.، َرَوى الَحسَ  الصُّوِريُّ  ُحبَاشٌ  كغَُرابِ و

__________________ 
 ( يف معجم البلدان بدون ألف والم. وأ ر ضبرت الياء ا مما يشري إىل ختفيفها.1)
 .«خضراء»وابألصر « بركة ا بش»( عن معجم البلدان 2)
 ( معجم البلدان : عل  فرش.3)
 ابلنسر. عن التهذيب.( قوله النسارية ا تشبيها هلا 4)
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ثاِن. : َشْيٌخ البِن نافِعٍ : الُكوفِيُّ  ُحبَاٍش  الَحَسُن بنُ و  ُمَحّدِ

 وفاتَه : إِبراِهيُم بُن ُمَحّمِد بِن َخلَِف بِن َخِضِر بِن ُحبَاِشّي البَُخاِريُّ ، َذَكره ابُن َماُكواَل.

 .323لٍَف الَخيّاِم ، مات سنة الَكَرابِيِسّي : َشْيٌخ لخَ  ُحبَاٍش  ومحّمُد بُن هاُروَن بنِ 

 ، واسُمه أَْحَمُد بُن نَْصٍر ، يَْرِوي عَن ُموَسى القَّطاِن. ، بالفَتْح ، البََصالنِيّ  َحْبُشونُ و

. بُن يُوُسَف النَِّصيبِيُّ  َحْبُشونُ و ُد بن يُوُسَف الَهَرِويُّ  ، عن خاِلِد بِن يَِزيَد العَُمِرّي ، وعنه ُمَحمَّ

. بُن ُموَسى الَخالّلُ  َحْبُشونُ و  ، عن الَحَسِن بن َعَرفَةَ ، وعنهما الدَّاَرقُْطِنيُّ

ْلِحّي ، عن أَْحَمَد بِن ُعبَْيِد بِن ناصحٍ : َحْبُشونَ  َعِليُّ بنُ و ثُوَن. الّصِ  ُمَحّدِ

ْيَرِفيّ  يَى بُن أَبي َمْنُصوريَحْ و هاِوّي. الُحبَْيِشيُّ ، كُزبَْيِرّيِ : إِمامٌ  بن الصَّ  َروى عن ابِن َطبَْرَزد ، والرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، قال العَّجاُج : (1) الَحبَِش  ، بالضّم : َجَماَعةُ  األَْحبُوشُ 

الِط  ا اأَلخــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــَ
َ

ريَاَن املــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــَبن  صــــــــــــــــــــــــــــــــِ

رِ     وشٌ  ابلــــــــــــــــر مــــــــــــــــح بــــــــــــــــُ بــــــــــــــــاطِ  ُأحــــــــــــــــح  مــــــــــــــــن األَنــــــــــــــــح

  
عُوا اْسَودُّوا.  وقِيَل : ُهْم الَجَماَعةُ أَيًّا كانُوا ، ألَنّهم إَِذا تََجمَّ

 اللَّْوِن. َحبَِشيَّ  الَمْرأَةُ بَولَِدَها ، إِذا جاَءت به أَْحبََشتِ و

ُع. التََّحبُّشُ و  : التََّجمُّ

 : َجَمعَه. اْحتَبََشهُ و ، تََحبََّشهو

 : الَكْسُب. االْحتِبَاشُ و الَحْبشُ و

 َعلَْيِه ، وتََهبَُّشوا : اْجتََمعُوا. تََحبَُّشواو

ً  وَحبََّشهم  : َجَمعَهم. تَْحبِيشا

ُجِل ويَْجِلُس علَى مائَِدتِه ويَُزيِّنُه. األَْحبَشُ و  : َضْرٌب من الِعنَِب ، قال أَبو َحنِيفَةَ : لَْم يُْنعَْت لنا. الَحبَِشيُّ و : الَِّذي يَأَُكُل َطعَاَم الرَّ

 يَْصلُح للعَلَِف.: َضْرٌب من الشَِّعير ، ُسْنبُلُه حرفاِن ، وهو َحِرٌش ال يُؤَكُل ، ِلُخُشونَتِه ، ولِكنَّه  الَحبَِشيُّ و

 : اْسُم اْمَرأَةٍ كاَن يَِزيُد بُن الطَّثَِريَِّة يَتََحدَُّث إِلَْيَها. َحبَِشيَّةُ و

 َف أَْغفَلَه.، كُزبَْيٍر : طائٌر معروٌف جاَء ُمَصغَّراً ، ِمثْل الُكَمْيِت ، والُكعَْيِت ، كَذا في الّصحاح ، والعََجُب من الُمَصنِِّف َكيْ  ُحبَْيشٌ و

 وآُل بَْيتِه فإِلَى بَْطٍن ِمْن ِحْميَر. الَحبَِشيّ  ، وأَّما أَبو َسالٍّم َمْمُطورٌ  الَحبََشةِ  : الَمْنُسوُب إِلَى َحبَِشيُّ الو

ّمِ ، في ُمَزْينَةَ ، َذَكَره ابُن َحبيب. ُحْبشةُ و  بن َكْعٍب ، بالضَّ

 ِن ُعْقبَةَ الّزاِهُد البَُخاِريُّ ، َرَوى عن أَِبي نُعَْيٍم وَطبَقَتِه ، نقله الحافُِظ.وأَْحبَُش ، من أَْجَداِد أَبي الفَْضِل ُمَحّمِد بِن ُمَحّمِد ب

 ، كُزبَْيٍر ، من قَُرى مصر ، بالَمنُوفِيّة ، وقد َدَخْلتَُها. ُحبَْيٍش  وُمْنيَةُ 

 : َمْوِضٌع آَخُر. الُحبَْيشُ و

 من بَنِي أََسٍد ، ثُمَّ من بَنِي َغاِضَرةَ منهم.، ابُن أَِخي ِزّرٍ ،  ُحبَْيٍش  وَشِقيُق بُن ُسلَْيِك بنِ 

ّمِ ، الُحتُْروشُ  : [حترش] ِغيُر الِجْسِم. ، بالضَّ  كعُْصفُوٍر : الصَّ
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 .(2)، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد  ، بالَكْسِر فِيهما كالِحتْرِش  ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، القَِصيرُ  : الُحتُْروشُ  قِيَل :و

ْلُب الشَِّديدُ  ُهوَ  أَوْ  الَخِفيُف َمَع َصاَلبٍَة ، النَِّزقُ  : الُحتُْروشُ  قاَل َغْيُره :و : الغاُلُم الَخِفيُف النَِّشيطُ  الُحتُْروشُ  األَْعَرابِّي :قاَل ابُن  ، قاله  الصُّ

 َمَع ِصغَِر الِجْسِم ، قالَه ابُن ُشَمْيٍل. القَِليُل اللَّْحمِ  ُهوَ  أَوْ  الَخِليُل ،

بِّيِ ، أَْي َحَرَكاتِه َحتَاِرشَ  َما أَْحَسنَ  قَْولُُهم :و . الصَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : كا بش.1)
 .314/  3( اجلمهرة 2)
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 ، عن أَبي َسِعيٍد. الَجَراِد : َصْوُت أَْكِله َحتَْرَشةُ و

 وَعَدْوا َسعَْوا َعلَْيه ، أَيْ  َعلَْيِه ، فلَْم يُْدِرُكوه فتََحتَْرُشوا يُقَاُل : َسعَى بَْيَن القَْومو ، ِمثُْل َحَشُدوا وَحَشُكوا ، اْجتََمعُوا يْ ، أَ  تََحتَْرُشوا يُقَال :و

 ، قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل. وَجدُّوا ِليَأُْخذُوه

ٍس منهم ، ، بالَكْسِر : بَْطٌن من بَِني ُعقَْيلٍ  ِحتِْرٍش  بَنُوو  وُهم الَحتَاِرَشةُ. ِمْن بَنِي ُمَضّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

. (1)قال الفَّراُء : َرأَْيتُه ُمتََحتِْرشاً لِزياَرتِكم ، يُِريُد ُمْحتَِلطاً   ، هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ث.: ُكْنيَةُ َشْملَ  ُحتُْروٍش  وأَبو  ةَ بِن َهّزاٍل الُمَحّدِ

 .(2) اْحتََشُدوا وتََحتَْرُشوا : القَْومُ  َحتَشَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال األَْزَهِريُّ : َحتَشَ  : [حتش]

 أََداَمه. ، إِذا النََّظَر إِلَْيه َحتَشَ  يَْنُظُر فيه ، وقاَل َغْيُره : َحتَشَ  قال اللَّْيُث في ِكتابه :و

ِد بن َعْبِد الَجِليل الَحتَِشيّ  ، َحتِشٌ و اِط ، وَعْنه أَبو َسْعٍد السَّْمعانِّي. كَكِتٍف : ع ، بَسَمْرقَْنَد ، منه : أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ  ، عن علّي بِن ُعثَْماَن الَخرَّ

ُجُل ، ُحتِشَ و  ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. كعُنَِي : ُهيَِّج بالنََّشاطِ  الرَّ

شَ  ْحتِيشاً فاْحتَتَشَ تَ  ، بالّضّمِ ، ُحتِّشَ و ً  : ُحّرِ بَاعِ ، كُهتَِّش تَْهتِيشاً ، وَسيَأْتِي. فاْحتََرشَ  تَْحِريشا  ، عن اللَّْيِث ، قاَل : وال يُقَاُل إِالَّ للّسِ

 لَه الّصاَغانِّي ، َرِحَمه هللا.، نَقَ  اسمٌ  ، (3)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّسان ، وقال ابُن ُدَرْيد  ، كَجْعفَرٍ  َحْدَرشٌ  : [حدرش]

:  ِحِربَِّشةٌ و ِحِربِّشٌ  وقَْد تَُشدَُّد باُؤهما ، فيُقَاُل : ، قال : بَِكْسِرِهَما الِحْربَِشةُ و الِحْربِشُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقَال الفَّراء : الِحْربَشُ  : [حربش]

،  الَخْشنَاُء في َصْوِت َمْشيَِها ِهيَ  أَو ونصُّ أَبي َعْمٍرو : الَكثِيَرةُ السُّّم منها ، أَو الَكِبيرةُ منها.  ،، وهكذا نَقَلَهُ األَْزَهِرّي والصاَغانيُّ  األَْفعَى

 ، قال : ومن ثَمَّ قالوا : الِحْرِبشُ  ، وقال أَبو َخْيَرة : ِمَن األَفَاِعي الِحْرفُِش والُحَراِفُش ، وقَْد يَقُوُل بعُض العََربِ  (4)َعْن أَبِي َعْمٍرو 

 ِحرحِبَشاِإالّ  اِ رحِبشُ َهرح تَِلُد 
 وُهَو كقَْوِلِهم :

 َهرح تَِلُد ا َي ُة ِإالّ َحي هح 
ْبِط ، فإِّن الَكْسِر َمْفُهوم من ِسيَاِق ـ  بالَكْسِر. ةَ بِن الحاِرِث بِن ثَْعلَبَةَ بِن ُدوَدان ،بِن َواِلبَ  بُن نَُمْير ِحْربِشُ و قُْلُت : ال يُْحتَاج إِلَى هذا الضَّ

 بِن ُمْدِرَكةَ بِن الياِس بِن ُمَضَر ، قالَه ابُن َحبِيب. في بَنِي أََسِد بِن ُخَزْيَمةَ ـ  الِعبَاَرةِ 

 من بَنِي تَميٍم. آَخُر في بَنِي العَْنبَرِ  : رجلٌ  ِحْربِشٌ و

. : َخِشنَة ِحْرِبشٌ  َعُجوزٌ و  الَمّسِ

 ، قال ُرْؤيَةُ يخاطب َعاِذلَتَه. ِحْربِيشٌ  ، يقال : أَْفعَى ، كِقْنِديٍل : الَخِشنُ  الِحْربِيشُ  : (5)قال ابُن ُدَرْيٍد و

ــــــــِش  بحرِي ــــــــ  ــــــــت ــــــــ  ال رحٍص عــــــــل ِت مــــــــن حــــــــِ حــــــــح ــــــــَ ب  َأصــــــــــــــــــــــح

ِة     عـــــــــــَ  الـــــــــــّرمثـــــــــــحَ َّب كـــــــــــبَفــــــــــــح يـــــــــــشِ َغضـــــــــــــــــــــــــح رحبـــــــــــِ  ا ـــــــــــِ

  
َشةً ، وقيل : ِحْربِيشٌ و ، ِحْربِشٌ  وقال غيره : أَْفعَى : َحيّةٌ  الِحْربِيشُ  : كثيرةُ الّسّمِ ، َشِديدةُ َصْوِت الَجَسِد إِذا َحّكْت بَْعَضها ببعٍض ُمتََحّرِ

ر قوُل ُرْؤبَةَ.  كاألَْفعَى ذاُت قَْرنَْيِن ، وبه فُّسِ

ً  ، من َحّدِ َضَرب ، يَْحِرُشه الضَّبَّ  َحَرشَ  : [حرش] ً و ، َحْرشا بَاِب. قاَل ابن َهْرَمةَ  حاِرشُ  ، فُهوَ  كاْحتَرَشه صاَده ، ، بفتحهما : تَْحراشا الّضِ

: 
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جِي  نــــــــــــَ اجــــــــــــِ وحىَل بشــــــــــــــــــــــــــَ َ
 ِإيّن أُرِيــــــــــــُح عــــــــــــلــــــــــــ  املــــــــــــ

ي    رَاشــــــــــــــــــــــِ ب  حتــــــــَح زُِع مــــــــنــــــــه الضــــــــــــــــــــــّ نــــــــح ي ويـــــــــَ مــــــــِ لــــــــح  حــــــــِ

  
َك يََده ، ولو قال : وهو أَنْ  ذلك بأَنْ و ي نّص الّصحاح ِذْكُر الباِب ، وُهَو يُْستَْغنَى ، ولَْيَس ف على باِب ُجْحِره ، ألََصاَب في االختصار ، يَُحّرِ

 َكَما في الّصَحاح. ِليَُظنَّه َحيَّةً ، فيُْخِرَج َذنَبَهُ ِليَْضِربََها ، فيَأُْخَذه. عنه ،

َشهو ، اْحتََرَشهو الضَّبَّ ، َحَرشَ  وقِيَل : شَ و ، تََحرَّ  ْيه ، وأَتْلََج َطَرفََها فيبِِه ، أَْي قَفَا ُجْحَره ، فقَْعقََع بعََصاه َعلَ  تََحرَّ

__________________ 
 (  تلطا أي مسرحعا.1)
 واألصر كالتكملة.« حشدوا»( اللسان : 2)
 .327/  3( اجلمهرة 3)
 ( اللسان والتكملة : ابن االعرايب.4)
 .374/  3( اجلمهرة 5)
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َض الص وحَت َحِسَبه َدابًّة ا تُرِيُد َأن  رِه ا فِإذا لَِ ِرُب ِبَذنَِبه ُجحح زِه ُمَقاِتاًل ا وَيضح َليحه وَعجح ُخَر عليه ا فجاَء يـَزحَحُر عل  رِجح َتدح
ِدرح َأنح يَِفيَصه ِلَت منه ا ا فناَهَزُه الر ُجُر ا َأيح اَبَدَره ا فَبَخذ ِبَذنَِبِه فَضب  َعَليحِه ا َأي َشد  الَقبحَ  ا فَلمح يـَقح وِمنحه  ا َأيح يـُفح

َثُر 
َ
ب   ِمنح َأكاِذيِبهم أَن ه ِإذا َوَلدَ  ا ابلَفتحح ا« ا َرحشِ  َأَجر  ِمنَ هذا »امل َره الضــــــــــــ  ُن من ذِلَك َأنح  .ا َرحشَ  َوَلداً َحذ  ســــــــــــَ َأحح

ـــــــــــ  يـَُقو  َكمـ ُحح
ـــــــــــ  بعد َأكاِذيِبهم ا َكَما ُهو َنّص امل َذرـ و وَوَلُده يف هُ  (1) فـََبيحَنَما ا ا َرحشَ  : قا  الض ب  لَوَلِده : اي ُبىَنّ احح

ِر ا فقا  : اي َأَبتِ  َض َوقحَض ِ حَفاٍر َعَل  َفِم اجُلحح َرحشُ  تـَلحَعٍة لَِ ِمض يوماً َوقحَض ِ حَفاٍر عل  َفمِ  ؟هذا ا ح َكم : فســــــــــــــَ ُحح
 ونص  امل

ِر : فقا  : اي أََبِت أَ  يحئاً فَذَهب مثالً « ا َرحشِ  من هذا َأَجر  »فقا  : اي ُبيَنّ ؟ ا َرحشُ  هذااجُلحح رب ِلَمنح َلَاُف شــــــَ  ا ُيضــــــح
 فـََيَقُض يف َأَشد  منه.

ً  َحَرشَ و  ، نقله الَجْوَهِرّي. َخَدَشه وَخَرَشه ، بالَحاء والَخاء : فاُلنا

 .(2)على قَفَاَها ، عن ابِن ُدَرْيٍد  َجاِريَتَه : َجاَمعََها ُمْستَْلِقيَةً  َحَرشَ و

 ، وَخّص بَْعُضهم به األَثََر في الظَّْهِر. : األَثَرُ  الَحْرشُ و

ْرِب في البَِعيِر يَْبَرأُ فال يَْنبُت له َشعٌر وال َوبٌَر. الِحَراشُ  وقِيَل :  : أَثَُر الضَّ

ِل ، وَكِرٌش ، أَْي َجَماَعةٌ ، من الِعيَا َحِرشٌ  ، كَكتٍِف ، قال الّصاَغانِّي : يُقَال : الَحِرشُ : من النّاس ، والّصَواُب فيه  الَجَماَعةُ  : الَحْرشُ و

داً ، ُجلُ  ِحَراشُ  ج هكذا َضبََطه ُمَجوَّ ي ، الرَّ ً  ، بالَكْسر ، وبه ُسّمِ  ، قال الَجْوَهِريُّ ، وال تَقُْل : ِخَراش. ِحَراشا

بِيُع ، وَمْسعُوٌد : بَنُوو َمْسعُوٌد ، وهو األَْكبَر ، عن ُحَذْيفَةَ ، وأَُخوه َرِبيٌع ، وُهَو ، َرَوى  تابِِعيُّونَ  الغََطفَانِّي : ، كِكتَابٍ  ِحَراٍش  ِرْبِعيُّ والرَّ

 األَْوسُط ، هو الَِّذي تََكلََّم بعَد الَمْوت.

 بِن الَحّجاجِ العَتَِكّي. بُن ماِلٍك : َعاَصَر ُشْعبَةَ  ِحَراشَ و

ى ِهيَ  (3) عِ ، بِأَْرُجٍل َكثِيَرةٍ. أَوقَْدر اإِلْصبَ  أَْكبَُر من الدُّوَدةِ علَى ُدَوْيبَةٌ  ، كأَِميٍر : الَحِريشُ و ال األُذُنِ  الَّتِي تَُسمَّ ، قالَه أَبو َحاتٍِم ، وتُْعَرُف  َدخَّ

 عند العاّمِة بأُّمِ أَْربَعٍَة وأَْربَِعين.

 الّشاِعُر. التَِّميميّ  بُن ِهاَلٍل القَُرْيِعيّ  َحِريشُ و

،  الَحِريش بُن َكْعِب بِن َربِيعَةَ بِن عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ ، منهم َربِيعَةُ بُن َشَكِل بِن َكْعِب بنِ  الَحِريشُ  ، وهو بُن َكْعٍب ، في قَْيٍس  َحِريشُ و

ة  ُف  (4)الَِّذي َعقَد الِحْلَف بَْيَن بَنِي عاِمٍر وبين بَنِي َعْبٍس ، وذُو الغُصَّ يِر  (5) [بن]بُن عبِد هللا عاِمُر بن َماِلك ، وُمَطّرِ ّخِ ، بالفَتْح ،  (5)الّشِ

 وَسِعيُد بُن َعْمٍرو ، وَغْيُرهم.

 في األَْزِد. بِن َزْهَراَن بن الَحْجِر بِن ِعْمَراَن ، بُن َجِذيَمةَ  َحِريشُ و

 في َكْلٍب. ، بالِجيم ، (6)بِن ُعلَْيِم بِن َجنَاٍب ، وأَُخوه َجِريش  بُن عْبِد هللا َحِريشُ و

، هذا قْوُل األَمير  في األَْنَصاِر ، وليَس فيِهْم بالُمْعَجَمِة غيُره ، وَمْن ِسَواهُ بالُمْهَملَة بِن َعْوفٍ  (8)بِن َعْمِرو  بِن ُكْلفَةَ  (7) بُن َجْحَجبِيّ  َحِريشُ و

ه : كلُّ َمْن في األَْنَصاِر حَ  بَْيِر بن بَّكار ، ونَصُّ بَن َجْحَجبى فإِنّهُ بالَحاِء والشين  َحِريشَ  ِريٌس ، بِالمهملتين ، إِالّ ابِن ماُكواَل ، نَْقالً عن الزُّ

َحابِّي الَمْشُهور ، َرِضَي هللا تعالَى عنه. وُهَو َجدُّ أَنَِس بِن ماِلكٍ  الُمْعَجَمة ،  الصَّ

 اَحْيَحةَ ، َشِهَد بَْدراً ، وقُتِل يوَم بِئِْر َمعُونَة ، وعبُد الّرحمن بُن أُبَّيِ ، من َولَده الُمْنِذُر بُن محّمِد بِن َعْقبَةَ بنِ  الَحِريِش  بنِ  أَُحْيَحةُ بُن الُجاَلحِ و

ل في َضْبِط األَنْ  وَوِهَم الذََّهبِيُّ في تَْقييِده باإِلْهَمالِ  بِن بِاَلِل بن أَُحْيَحةَ وَغْيرهما ، بَْيُر بُن بَّكار ، وعليه الُمعَوَّ َساب ، فإِنَّه َعْكُس ما قَالَه الزُّ
(9). 
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 ، وكذِلَك بالِجيم. األَْكوُل ِمن الِجَمالِ  : الَحِريشُ و

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : فبينا.1)
 .133/  3( اجلمهرة 2)
 .«وهي»( يف اللسان : 3)
 .«ذو الغضة»( ابألصر 4)
ري بكسر  288( زايدة عن مجهرة ابن حزم ص 5) خِّ  الشا واخلاء املشددتا ا وهو ما أثبت.وضبطت الشِّ
 ( مّر يف جرش : وجرشي وحرشي  ركتان.6)
َجَبا. 335( يف مجهرة ابن حزم ص 7)  : َجحح
 ( مجهرة ابن حزم : كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف.8)
 ( يف مجهرة ابن حزم : عبد الرمحن بن أيب ليل  بال  بن بلير بن أحيحة.9)



8285 

 

تَْين. ُحُرشٌ  ج ، نقلهما الّصاَغانِيّ  الُمتََدلُِّع الشَّفَتَْيِن من َخْرِط الشَّْوكِ  أَيضاً : الَحِريشُ و  ، بَضمَّ

يها الناساَمتَِها ، تُسَ : َدابَّةٌ لَها َمَخاِلُب كَمَخاِلِب األََسِد ، قاله إِبراِهيُم الَحْربِّي ، وقال اللَّْيُث : ولها قَْرٌن َواِحٌد في َوَسِط هَ  الَحِريشُ و  الَكْرَكدَّن ّمِ

الِهْرِميُس : الَكْرَكدَُّن أَْعَظُم من الِفيِل ، لَهُ قَْرٌن ، يكوُن في  ، وَرَوى األَْزَهِرّي عن أَْشيَاِخه : َدابّةٌ بَْحِريَّةٌ  قِيَل : هيو ، كما في الّصحاح ،

ٌء َواِحٌد ، فَظَهر ِمْن هَذا أَّن القَْولَْيِن َواِحٌد ، فقَْوُل الُمَصنِّف : وَدابَّةٌ بَْحِريّة ، َشيْ  والِهْرِميسَ  الَحِريشَ  البَْحِر ، أَو َعلَى َشاِطئِه ، قال : وكأَنَّ 

ل.  يَْقتَِضي أَنّه َغْيُر الَكْرَكدَِّن ، فتَأَمَّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي عن اْبِن عبّاٍد. أَْخَرْجُت لَهُ َحِريَشتِي ، أَي ِمْلَك يَِدي يُقَال :و

مِّ  الُحْرَشةُ و الَحِديث :  ، ومنه ُحْرشٌ  ، والَجْمعُ  َخِشٌن ، لِجدَّتِه ، أَيْ  أَْحَرشُ  ِدينارٌ  ِمْنهُ و ، كالَحْرِش ، الُخُشونَةُ  : ِشْبهُ الَحَماَطِة ، وهي بالضَّ

ً  أَّن َرُجالً أََخَذ من َرُجٍل آَخَر َدنَانِيرَ » كَّة ، الَّتِي عليها ُخُشونَةُ النَّْقِش.وِهَي الِجيَاُد الُخْشُن ، الَحِديثَ « ُحْرشا ،  أَْحَرشُ  وَكَذا َضبٌّ  ةُ العَْهد بالّسِ

 .(1)أَي َخِشُن الِجْلِد ، كأَنّه ُمَحّزٌز 

 نّي لَْم أَْسَمْع له فِْعالً.، األَِخيَرةُ عن أَبي َحنِيفَةَ ، قال األَْزَهِرّي : وأَُراَها َعلَى النََّسب ، ألَ  َحِرشٌ و ، أَْحَرشُ  ٍء َخِشنٍ وقِيَل : ُكلُّ شيْ 

بَابَ  الَحّراشُ و  ، ويُِريُد أَْن يَْدُخَل في ُجْحَرها. ، كَكتّاٍن : األَْسَوُد الّساِلُخ ألَنّهُ يَْحِرُش الّضِ

ث ، بُن ماِلكٍ  الَحّراشُ و أَو بالُمْهَملَة  ؟كذا كما َضبََطه الُمَصنِّف، وَحَكى ابُن َماُكواَل فيه الِخالَف : َهْل ُهَو ه َسِمَع يَْحيَى بَن ُعبَْيدٍ  ، ُمَحّدِ

اشَ  قال الحافُِظ : فَصحَّ أَنّ  ؟أَو بالُمْهَملَة والتَّْشِديد ، كَكتّانٍ  ؟والتَّْخِفيِف ، أَْي كِكتَابٍ   بَن ماِلٍك َواِحٌد ال اثْنَان. َحرَّ

اِش  على َوَهِم الذَّهبِّي ، وتَِبعَه في ِريِش الحَ  قُْلُت والعََجُب من الُمَصنِّف ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى ، نَبَّه في ُمقَلِّداً له من َغْيِر تَْنبِيٍه َعلَْيه ، أَْي  الَحرَّ

َما َواِحٌد ، وإِنََّما َهبِّي ، وهُ بن مالٍك الَِّذي عاَصَر ُشْعبَةَ أَّوالً ، ثم َذَكَره ثانياً ، وقال فيه : إِنَّهُ َسِمَع يَْحيَى بن ُعبَْيٍد ، تَْقِليداً للذَّ  ِحَراشَ  َذَكرَ 

ْل. وهللا تعَالَى أَْعلَم.  اِلْختِالف في الّضْبِط ، فتَأَمَّ

َكةً : َخِشنَة الَحَرِش  بَيِّنَةُ  َحْرَشاءُ  َحيَّةٌ و  الِجْلِد ، قال الّشاِعر : ، ُمَحرَّ

اءَ  رحشـــــــــــــــــــــــَ ا  حبـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــحـــــــــَ ي حـــــــــِ ـــــــــَ اٍن كـــــــــَبن  ف حـــــــــَ طـــــــــح  مـــــــــِ

رِيــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــَ      تح مــــــــــاٌء هــــــــــُ زِعــــــــــَ رِ ِإذا فــــــــــَ مــــــــــح  اجلــــــــــَ

  
: نَوٌع من الَحيّاِت أَْرقَُط ، وقال الّصاَغانِّي : وهو تَصحيٌف ، والصواب : ِحْربٌِش  الَحِريشُ و وقال الَجْوَهِرّي بعد إِْنشاد هذا البيت :

 كِهْجِرٍس.

ْمه ، والعََجُب من الُمَصنِِّف قلت : وقد َسبَقه إِلى ذلك أَبو َزَكِريّا ، وقال : الَمْحفُوظ ِحْربٌِش ، وكأَنَّ  الّصاغانِيَّ قلََّده ، مع أَنَّ أَبا زكِريّا لْم يَُوّهِ

 كْيف أَْغفَل عن هذا التَّْوِهيِم للَجْوَهِرّي ، مع أَنّه غايَة ُمناه.

ُزوا َوْصَف ـ  أَْرقطَ  الَِّذي يَُكونُ ـ  وأَنا أَقُوُل : إِّن الّصَواَب مع الَجْوَهِرّي ، فإِّن هذا النَّْوَع من الَحيّاتِ  من َشأْنِه ُخُشونَةُ الِجْلِد دائماً ، وقْد َجوَّ

: َخِشٌن ، فجاَز َوْصفَُها بالَحِريِش كالِحْربِيِش ، هذا َما يَْقتَِضيهُ االْشتِقاُق ،  ِحْربِيشٌ  الَحيَّة بالَحْرشاء اتفاقاً ، وتقدم عن ابِن ُدَرْيٍد قَوله : أَْفعَى

ْل.وأَما الِحْفُظ وال  نّْقُل فنَاِهيَك بالَجْوَهِرّيِ ، وَشْرُطهُ في ِكتَابِِه أَن ال يَْذُكَر فيه إِالّ ما َصحَّ وُسِمع من الثَّقَاِت ، فتأَمَّ

فراِء والغَْبَراِء ، وهي أَْعَشاٌب معروفةٌ تَْستَِطيبَُها الّراِعيةُ ، قاله األَزهرّي : وقيلَ  : نَْبتٌ  الَحْرشاءُ و :َضْرٌب من  الَحْرَشاءُ  : ُسْهِليٌّ كالصَّ

حاً على َوْجِه األَْرِض ، وفيه ُخُشونَةٌ ، قال أَبو النَّْجِم :  السُّّطاحِ ، أَْخَضُر ، يَْنبُُت ُمتََسّطِ

 (2) َحرحشائِهِ اخَلِضُر الس طّاُح من و 
 ِم :، قالَهُ أَبو نَْصٍر ، وأَنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَبِي النَّجُ  َخْرَدُل البَرِّ  ُهوَ  أَو

نح و  ت  مـــــــــــِ اءِ احنـــــــــــحَ رحشـــــــــــــــــــــــــَ هح  حـــــــــــَ رحَدلـــــــــــُ ج خـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ  فـ

هح و     ــــــــــــُ ل قــــــــــــُ ــــــــــــح ن ــــــــــــَ ارًا تـ طــــــــــــَ ــــــــــــِ ُر ق مــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــن َر ال ــــــــــــَ ب ــــــــــــح  أَقـ

  
__________________ 

 .«خمّرز»( عن اللسان وابألصر 1)
 .«قوله : السطاح ا قا  اجملد : السطاح ا كالرمان : نبت»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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 .«واْختَلََف النَّْملُ »، والّرَوايَة :  (1)قاَل الّصاَغانِيُّ : وقد َسقََط بَْين الَمْشُطوَرْيِن َمْشُطوراِن 

الَّتِي لم تُْطَل ، قالَه  الَجْرباُء ِمَن النُّوقِ  : الَحْرشاءُ و
يَت  (2)  ها.لُخُشونِة ِجْلدِ  (3) [َحْرَشاءَ ]أَبو َعْمٍرو ، وقاَل األَْزَهِريُّ : ُسّمِ

داً : (4)، ورأَْيتُه في نُْسَخِة الّصحاح َمْضبُوطاً بالْضّمِ  الَحَرُشوُن كَحلَُزونو ، قال الّشاعر  َحَسَكةٌ َصِغيرةٌ ُصْلبَةٌ ، تَتَعَلَُّق بُصوِف الشاءِ  ُمَجوَّ

: 

 كَما َتطايـََر َمنحُدوُف ا َرَاِشاِ 
 تَْدَمغُه الَمَطاِرُق ، وال يكوُن ذِلَك إِالَّ لُخُشونٍَة فيه.ٌء من القُْطِن ال ويُقَال : إِنّه َشيْ 

ً  ، قالَهُ األَُمِوّي ، َمْن ال يَنَامُ  ، بالحاِء والخاء : كَكِتفٍ  ، الَحِرشُ و  ، ونَقَلَه األَزهريُّ وقال : أَُظّن. وقِيَل : ُجوعا

 : ِإغراُؤك اإِلنساَن واألََسَد ِليَقََع بِقْرنه. التَّْحِريشُ و الَحْرشُ  ، وقِيَل : اَلبِ : اإِلْغَراُء بيَن القَْوِم ، أَو الكِ  التَّْحِريشُ و ، الَحْرشو

شَ و ، ُهَو اإِلْغَراُء وتَْهيِيُج بَْعِضَها على « بَْيَن البََهائمِ  التَّْحِريِش  أَنَّهُ نََهى عن»في الَحِديث : بَْينَُهم : أَْفَسَد وأَْغَرى بَْعَضُهْم ببَْعٍض ، و َحرَّ

 بَْعٍض ، كما يُْفعَل بيَن الِجَماِل ، والِكبَاِش ، والدُّيُوِك ، وَغْيِرَها.

 ، وأَْنَشد : اْكتََسبَ و : َجَمع لَُهم ، اِلهِلِعيَ  اْحتََرشَ و

يـــــــــــــُش بـــــــــــــِه  عـــــــــــــِ بٍّ تـــــــــــــَ َت َذا لـــــــــــــُ نـــــــــــــح وح كـــــــــــــُ  لـــــــــــــَ

بِّ     رحِء ِذي الــــــــــــلــــــــــــ  َ
َر املــــــــــــ عــــــــــــح َت فــــــــــــِ لــــــــــــح عــــــــــــَ  لــــــــــــفــــــــــــَ

  

َح مـــــــــا  الـــــــــِ َت صـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــح عـــــــــَ تَ جلـــــــــََ رَتَشـــــــــــــــــــــــح ا  احـــــــــح  ومـــــــــَ

بِ     ٍب ِإىَل هنـــــــــــــــــــَح َت مـــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــَح عـــــــــــــــــــح  مجـــــــــــــــــــَ 

  
، وَخَرَشه ، بالَحاء والَخاء ، إِذا َحكَّه َحتَّى يُقَشََّر الِجْلُد األَْعلَى ،  َحَرَشهو َرهُ وأَْدَماه ، عن ابِن َعبّاٍد.، أَي قَشَ  الِهنَاُء البَِعيَر : بَثََرهُ  أَْحَرشَ وَ 

 فيَْدَمى ، فيُْطلَى ِحينَئٍِذ بالِهنَاِء.

ثٌ  الَحَرِشيُّ  محّمُد بُن ُموَسىو َكةً : ُمَحّدِ  َشِهيٌر ، وآَخُروَن بنَْيَسابُوَر. ُمَحرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : الِخَداُع. االْحتَِراشُ 

شَ و : ِذْكُر ما يُوِجُب الِعتَاَب. التَّْحريشُ و شَ و الّضبَّ ، تََحرَّ  .اْحتََرَشه به : تََحرَّ

 الضَّبَّ ُربََّما اْستَْرَوَح فَخَدَع فَلَْم يُْقَدْر َعلَْيه.. وذلك أَّن َحَرْشتَه وقَال الفّاِرِسيُّ : قال أَبو َزْيٍد : يُقَاُل : لَُهَو أَْخبَُث ِمْن َضبٍّ 

: ونَْحٌو منه قولُهم :  ؟َحَرْشتُه أَتُْعِلُمنِي بَضّبٍ أَنا»ِء َمْن يُِريُد تَْعِليَمه : وقال األَْزَهِرّي : قال أَبو ُعبَْيٍد : ومن أَْمثَاِلِهم في ُمَخاَطبَِة العاِلم بالشَّيْ 

َها الِبَضاعَ كُمعَلَِّمٍة »  .«أُمَّ

 َضبَّ العََداوِة ، ومنه قَْول ُكثَيٍِّر ، أَنشده الفاِرِسّي : اْحتََرش ومن الَمجاِز :

رَتِشو  ُم   ــــــــــــــُح هــــــــــــــُ نــــــــــــــح داَوِة مــــــــــــــِ ــــــــــــــعــــــــــــــَ ب  ال  ضــــــــــــــــــــــــــــَ

لـــــــــَ      ِو اخلـــــــــَ لـــــــــح رحشَ حبـــــــــُ وادِعِ  حـــــــــَ اِب اخلـــــــــَ بـــــــــَ  الضـــــــــــــــــــــــِّ

  
 ، ويُقَاُل : إِنّه لُحْلُو الَخلَى ، أَي ُحْلُو الَكالِم. َحَرَشه فقَدْ  هاْحتََرشَ  َمْوِضَع االْحتِراِش ، ألَنّه إَِذا الَحْرشَ  َوَضعَ 

يَْعنِي « ِمثْلَه الَحْرِش  َما َرأَْيُت َرُجالً يَْنِفُر من»في َحِديِث الِمْسَوِر : كعَِلَم ، إِذا َخَدَع ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، و َحِرشَ و : الَخِديعَة ، الَحْرشُ و

 الَخِديعَةَ. بالَحْرِش  ، يُِريدُ ُمعَاِويَةَ 

 الضَّبُّ األَْفعَى ، إِذا أَراَدْت أَْن تَْدُخَل َعلَْيِه ، فقَاتَلََها. َحاَرشَ و

 البَِعيَر بالعََصا : َحكَّ في َغاِربِه ليَْمِشَي. َحَرشَ و
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 ، قال الشاِعُر : َحَرشٌ  ، وبِهِ  أَْحَرشُ  ْجلَب َدبَُرهُ في َظْهِره : هذا بَِعيرٌ قال األَْزَهِريُّ : َسِمْعُت َغْيَر َواِحٍد من األَْعَراِب يقوُل ِلْلبَِعير الِذي أَ 

ي ُذو  فـــــــــــِّ كـــــــــــَ ـــــــــــِ طـــــــــــاَر ب رَاشٍ فـــــــــــَ ٌر  حـــــــــــِ مـــــــــــِّ  ُمشـــــــــــــــــــــــــَ

ريُ     يــــــــــــــِب َقصــــــــــــــــــــــــــــِ ذ  َذاَلِذيــــــــــــــِر الــــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــــِ  َأحــــــــــــــَ

  
 أَراَد به َجَمالً به آثاُر الدَّبَِر.

__________________ 
 كما يف التكلمة :ـ   ( و ا1)
 انشــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــن قـــــــــــــطـــــــــــــح ســــــــــــــــــــــــــواء عـــــــــــــنصــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــه و 

ــــــــــــــــربو  ســـــــــــــــــــــــــــــودًا فــــــــــــــــلــــــــــــــــفــــــــــــــــلــــــــــــــــهو      انــــــــــــــــتــــــــــــــــغــــــــــــــــ  ال

  
 

 والصواب ما أثبت وهو ما يواف  عبارة التهذيب واللسان.« قا »( ابألصر 2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 عل  الضم.« حرشن»( اقتصر يف الصحاح عل  الفتح ا واقتصر يف اللسان 4)
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 ، وأَنشد الَجْوَهِرّي : (1): وهي البَاثَِرةُ ، الَّتي لْم تُْطَل  َحْرَشاءُ  ونُْقبَةٌ 

ي و  قــــــــــــِ تــــــــــــ  ــــــــــــَ َبيّنِ يـ ىّت كــــــــــــَ ٌد  (2)حــــــــــــَ بــــــــــــ  عــــــــــــَ  يب مــــــــــــُ

ٌة     بـــــــــَ قـــــــــح اءُ بـــــــــِه نــــــــــُ رحشـــــــــــــــــــــــَ ا حـــــــــَ يـــــــــَ َ  طـــــــــالـــــــــِ لـــــــــح  مل تــــــــــَ

  
 : بُثُوٌر تَْخُرُج في أَْلِسنَِة النّاِس واإِلبِِل ، ِصفَةٌ َغاِلبَةٌ. الَحاِرشُ و

 ُم : اْحتََشُدوا.القَوْ  اْحتََرشَ و

 ، كأَِميٍر : قَبِيلَةٌ من بَنِي َعاِمٍر. َحِريشٌ و

ً و ، بالَمّدِ ، َحْرَشاءَ  وقد َسّمْوا شا ث ، وِمْنهُ  ُمَحّرِ شٌ  ، كُمَحّدِ يِن الُمْهَملَِة ، وقال  ُمَحّرِ الَكْعبِّي ، هكذا َضبََطهُ ابُن َماُكواَل ، وَضبََطهُ َغْيُره بالّسِ

َمْخَشِرّي  َواُب أَنّه بالَخاء المعجمة ، َكَما َسيَأْتي ، وُهَو َصَحابِيُّ ، له َحِديث في التِّْرِمِذّي.الزَّ  : الصَّ

ُث أَبو الَحَسِن َعِليُّ بُن أَْحَمَد  ُحَرْيشٌ و ُر الُمَحّدِ ،  الُحَرْيِشيّ  بِن َعْبِد هللِا الَخيّاط الفاِسيّ ، كُزبَْير : قَبِيلَةٌ بالَمْغِرب من البَْربَر وِمْنُهم اإِلَماُم الُمعَمَّ

اِعيُل بُن عبِد هللا ، وُعَمُر بن يَْحيَى بِن ُمْصَطفَى ، وُمَحّمُد بُن الّطالِب بن َحّدث َعن اإِلَمام َعبِد القَاِدِر بِن علّيٍ وغيره ، وَعْنهُ ُشيُوُخنَا : إِْسمَ 

فَاَء والمُ  ِد بِن َمْسعُوٍد الَورانّي ، َشَرَح الّشِ ُد بُن ُمَحمَّ فة َوطَّأَ والشَّمائَِل ، وماَت ، بالَمِدينَِة المسوَدةَ ، وُمَحّمُد ابُن َعْبِد هللِا بِن أَيُّوب ، وُمَحمَّ َشرَّ

 ، َعْن ِسّنٍ َعاِليٍَة.

ّم : َجباَلِن بِأَْعيَانِهما ، نَقَلَهُ الّصاَغاِنّي.  والُحْرَشاِن ، بالضَّ

ين الُمْهَملَة ، وقد تَقَّدم.  قُْلُت : وُهَو تَْصِحيٌف ، والَصواُب بالّسِ

  أَْيضاً.، كأَِميٍر : قَْريَةٌ من أَعماِل الَمْوِصِل ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ  الَحِريشُ و

 : الِمْحَجُن. الِمْحَراشُ و

.، عن ابِن َعبّاد. وقِيَل : ُهَو الشَِّديُد القَِويُّ المتََهّيِ  أَو العَِظيمُ  ، عن ابن ُدَرْيٍد ، ، كغََضْنفَر : الَجافِي الغَِليظُ  الَحَرْنفَشُ  : [حرفش]  ُء ِللشَّّرِ

 ، عن ابِن َعبّاٍد. : الُمْنتِفخُ  الُمْحَرْنِفشُ و

بُ  وقيل : هو  ، عن أَبِي ُعبَْيٍد. الغُْضبَانُ  (3)هو الُمْنقَبُِض  ، هكذا في سائِر النَُّسخ ، وقيل : الُمتَغَّضِ

، إِذا تََهيَّأَ ِلْلغََضب والشَّّرِ ، َحكاهُ عنه أَبو ُعبَْيٍد ، وُربَما جاَء  اْحَرْنفَشَ  للشَّّرِ ، وقال الَجْوَهِريُّ : قال األَْصَمِعّي : ءُ الُمتََهّيِ  : الُمْحَرْنِفشُ و

 بالخاِء اْنتََهى.

يُك ، إِذا تََهيَّأَ ِلْلِقتاِل ، وأَقاَم ِريشَ  اْحَرْنفَشَ  وفي الُمْحَكم : ُجُل إِذا تََهيَّأَ ِلْلِقتَاِل والغََضِب والشَّّرِ ، ويُْرَوى بالَخاِء. الّدِ  ُعنُِقه ، وكذِلَك الرَّ

العَْنُز ألُْختَِها ، أَي اْزبَأَّرت ونََصبَْت َشعَرها ، وَزْيفانُها  اْحَرْنفََشتِ و وقاَل َهِرُم بن َزْيٍد الَكْلبِّي إِذا أَْخَصَب النّاُس قُْلنَا : قَْد أَْكألَِت األَْرُض ،

 في أََحِد ِشقَّْيَها ِلتَْنَطَح صاِحبَتَها ، وإِنََّما ذِلَك من األََشِر ، ِحيَن اْزَدَهت ، وأَْعَجبَتَْها نَْفُسَها.

َجاُل : َصَرَع بَْعُضُهم بَْعضاً. اْحَرْنفََشتِ و  الّرِ

 ، نقله األَزهِريُّ ، والصاغانّي. كِزْبِرجٍ ، وُعالبٍِط : األَْفعَى ، الُحَرافِشُ و ، الِحْرفِشُ  َرةَ :عن أَبِي َخيْ و

ً  النّارَ  َحشَّ  : [حشش] َق من الَحَطِب ، وقال األَزهرّي : أَْوقََدها : يَُحشُّها َحّشا  تُ َحَششْ  ، َكذا نَصُّ الّصَحاح ، وقال غيره : َجَمع إِلَْيَها ما تَفَرَّ

َمْخَشِرّي : ابَّةُ. وقال : ُهَو َمجاز. تَُحشُّ  وأَْطعََمها الَحَطَب كما (4)النّاَر : أََشبََّها  َحشَّ  النّاَر بالَحَطِب. فَزاَد : بالَحَطب ، وقال الزَّ  الدَّ

في ، بَِضّمِ الحاِء ، و ُحشَّ  وقال أَبو ُعبَْيٍد : وبَْعُضُهم يَقُول : : ُجوِوز بِه َوْقت الِواَلَدةِ فيَبَِس في البَْطِن ، يَِحشُّ َحشًّا الَولَُد في البَْطنِ  َحشَّ و

ا ماتَ »الَحِديث :   يَبَِس. َولَُدَها في بَْطنَِها ، أَيْ  (5) َحشَّ  قال أَبو ُعبَْيٍد :« َولَُدَها في بَْطنَِها َحشَّ  فلَمَّ

 ، بَضّمِ الحاِء ، ُحشَّتْ  ويَبَِسْت ، كما قاله الَجْوَهِريُّ ، وهو األَْكثَر ، وقيَل : َدقَّت وَصغَُرت ، وُحِكَي عن يُونَُس : اليَُد : َشلَّتْ  َحشَّتِ و

 ِمثْلُه ، األَِخيَرةُ عن يُونُس. اْستََحشَّتْ و ، ُمِحشٌّ  فِهيَ  كأََحشَّتْ 
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 أَنَّ »يُث : الَحدِ  ، ومنه الَوِديُّ ِمَن النَّْخِل : يَبِسَ  َحشَّ و

__________________ 
 ( أي مل تطر ابهلناء.1)
 ( ضبطت ابلبناء للمعلوم عن التهذيب ا وضبطت يف الصحاح واللسان ابلبناء للمجهو .2)
 ( اللسان : املتقب .3)
 ( يف األساس : أثقبها.4)
 .«أحشّ »( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
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ه ا َأو امرأَتــُه :َرُجاًل أَراَد اخلُُروَج ِإىَل تـَبُ  الـَـتح لـَـُه أُمــ  ُه  ؟َكيحَف ابلَوِديّ   وَ  ا فقــَ َ  لِلحَوِدّي ا فمــا مــاتــَتح ِمنــح فقــا  : الَغزحُو أَلح
.« َحش تح  َوِدي ٌة وال  ا َأيح يَِبَستح

 ، قاَل أَبو ُدَواٍد اإِليَاِدّي : ، وِمثْلُه أَْلَهَب ، كأَنَّه يَتََوقَّد في َعْدِوه أَْسَرعَ  ، إِذا يَُحشُّ َحشًّا الفََرسُ  َحشَّ و

ٌب  هـــــــــــــِ لـــــــــــــح هُ مـــــــــــــُ شِّ   َحشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــٍ   كـــــــــــــحـــــــــــــَ رِي  حـــــــــــــَ

ارُ     ه ِحضـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــح رَت غـــــــــــــاٍب وذاَ  مـــــــــــــِ  َوســـــــــــــــــــــــــــح

  
 َجَمعَه ، كاْحتَشَّهُ.و قََطعَهُ  : َحشَّ الَحِشيَش يَُحشُّه َحشًّاو

ً  َحشَّ  من الَمَجاِز :و  ، وفي العُبَاِب : ِمْن ماِله. أَْصلََح ِمْن حاِله : يَُحشُّه َحشًّا فاُلنا

 به ، وهو َمجاز أَْيضاً ، قال َصْخَر الغَّيِ الُهَذِليُّ : َكثََّره ، إِذا (1)بَِماِل َغْيِره  الَمالَ  َحشَّ و

ِذي  َزينّ الـــــــــــــّ ُ
تُ يف املـــــــــــــ شـــــــــــــــــــــــــــح   (2)لـــــــــــــه  َحشــــــــــــــــــــَ

دُ     كــــــــــــــــــِ الُده نــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــــــٍك تــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــاَ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْيتُه به. َحَشْشتُ  ه في ماله ، وقاَل الباِهِلّي :لَهُ : َجعَْلتُ  َحَشْشتُ  قال السُّكَِّريُّ :  له : قَوَّ

 يَْرَكبهُ ، األَِخيُر عن ابِن َحبِيِب. بِبَِعيٍر : أَْعَطاهُ إِيَّاهُ  َحشَّهُ و َزْيداً بَِعيراً ، َحشَّ و

هُ من جانِبَْيه َحشَّ و ْيَد : َضمَّ ْيَد ، جاَء به في باِب الُمَضاَعف ، قال األَْزَهِرّي : َكالُم العََرِب  ُحشَّ  ، وقال اللّيُث : يُقَال : الصَّ َعلَيَّ الصَّ

ْيَد ، بالتَّْخِفيِف ، من حاَش يَُحوُش ، وَمْن قَال : ِحيُح : ُحْش َعلَيَّ الصَّ ُحْشتُه ، فإِنّي لَْم أَْسَمْعه ِلغَْيِر اللَّْيِث ،  (3)الّصْيَد ، يَْعنِي  َحَشْشتُ  الصَّ

ْيَد من َجانِبَْيه ، كَما يُقَال :و هذا البَِعيُر بَِجْنبَْيِن َواِسعَين ، أَي ُضمَّ ، غير أَّن  ُحشَّ  لَْسُت أُْبِعُده مع ذِلك من الَجَواِز ، ومعناه : ُضمَّ الصَّ

ْيِد الَحْوُش.  المعروَف في الصَّ

ً  أَْلقَى له : يَُحشُّه َحشًّا الفََرسَ  َحشَّ و  أَْحشُّكَ »وِمْنهُ الَمثَُل.  فََرَسك ، ُحشَّ  به ، قال األَْزَهِرّي : وَسِمْعُت العََرَب تقُوُل للرُجل :وَعلَفَه  َحِشيشا

 إِلى َمْن أَْحَسَن يُْضَرُب ِلَمْن أَسماءَ  ، قال الَجْوَهِرّي : ولَْو قِيَل بالّسيِن لم يَْبعُد ، الَحِشيشَ  : أَْعِلفُكَ  أَُحشُّكَ  ، يَْعنِي فََرَسه ، وَمْعنِي« وتَُروثُنِي

ه وال نَفَعَه ، ثّم إِّن لَْفَظ الَمثِل هكذا ، َكذا قالَهُ األَْزَهِرّي ، وقال َغْيُره : يُْضَرُب ِلُكّلِ َمْن اْصَطنَع عنَده َمْعُروفاً فكافَأَه بِضّده أَْو لَْم يَْشُكرْ  إِليهِ 

ه : والذي قََرأْتُه بَخّط عبِد الّسالِم البَْصِرّي في كتاِب هو في الّصحاح والتّْهِذيب واألََساِس والُمْحَكْم ، وَرأَيْ  ُت في هاِمش الّصحاحِ ما نَصُّ

ح عليه. أَُحشُّكِ  األَمثاِل ألَبِي َزْيٍد :  وتَُروثِينِي ، وقد ُصّحِ

ُك ، كالِمَحشَّةِ  (4) تَُحشُّ  َحِديَدةٌ  ، بالَكْسِر : الِمَحشُّ و ُجلِ و ْسر أَْيضاً ،، بالكَ  بَِها الناُر ، أَْي تَُحرَّ الَكتِيبَِة ،  ِمَحشُّ  : نِْعمَ  الشُّجاع منه قِيل للرَّ

 وهو َمَجاٌز.

 أَْفَصُح. ، وفي بَْعِض النَُّسخِ ، ِميِمهما ، (5) ، كالِمَحشَِّة ، وفتُح ِميِمه الَحِشيشُ  ما يُْجعَُل فيه : الِمَحشُّ و

 ، وقد تُْكَسُر ِميُمه أَْيضاً. الَحِشيشُ  : الذي يُْجعَل فيه الَمَحشُّ و به ، ُحشَّ  : ما الِمَحشّ  وقال أَبو ُعبَْيد :

 ، وفي اللَّسان : والفَتُْح أَجوُد. وَكْسُره أَْفَصحُ  ، الَحِشيشُ  به يَُحشُّ  ِمْنَجٌل َساَذجٌ  : الِمَحشُّ و

 .الَحِشيش فِيه (6)ْدٍق : ِلْلبَلَِد الَِّذي يَْكثُُر ِص  ِمَحشُّ  ، يقال : هذا ، كالِمَحشَّةِ  الَحِشيش األَْرُض الَكثِيَرةُ  : الِمَحشّ و

 ُمْجتََمُع العَِذَرةِ ، ويُْكَسر. ، كأَنَّهُ  الُحشُّ  : الَمَحشُّ و

ثَُها ُموقٌِد لََها ، أَي َحْرٍب ، بالَكْسرِ  ِمَحشُّ  هو ومن الَمَجاِز : يُقَال :  ، كَكِتٍف ، وُهَو العَاِرُف بِأُُموِرَها. َطِبٌن بها ، أَي ِلنَاِرَها وُمَؤّرِ

مُّ نَقَلَُهما الَجوَهِرّي : ، ُمثَلَّثَةً  الَحشُّ  الَمَجاِز : ِمنَ و َي به ، الَمْخَرجُ  ، الفَتُْح والضَّ أَ ، ُسّمِ ، أَي يَْذَهبُوَن  ألَنَّهم كانُوا يَْقُضون َحَوائَِجُهم والُمتََوضَّ

ُطوَن فِيَها ، على نَْحِو تَْسِميَتِِهم ِلْلِفنَاء َعِذَرةً ، َساتِينفي البَ  ِعْنَد قََضاِء الحاَجةِ   ، ومنه ُحُشوشٌ  ج : ، وقِيَل : إِلى النَّْخِل الُمْجتَِمع ، يتَغَوَّ

 ٍد.، عن ابِن عبّا وُحشُّونَ  يعني الُكنَُف وَمَواِضَع قََضاِء الَحاَجِة ،« ُمْحتََضَرةٌ  الُحُشوشَ  إِّن َهِذه»الَحِديث : 
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__________________ 
 ( عبارة التهذيب والتكملة واللسان : وحششت ماله مبا  فالن أي كّثرته به.1)
 ( يف التكملة والتهذيب : به.2)
 ( يف التهذيب : مبعىن.3)
(4.  ( يف القاموس : حُتش 
 وعل  هامشه عن نسخة أخر  : ميمه.« ميمهما»( يف القاموس : 5)
 .«عر »( عن اللسان وابألصر 6)
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، وقِيَل :  لَْيَس بَمْسِقّي وال َمْعُمورٍ  الَِّذي القَِصيرُ  ، هكذا في النَُّسخ ، وفي بَْعِضَها النّافُِض ، بالفَاِء والضاد ، بِالفَتْحِ : النّْخُل الناقِصُ  ، الَحشُّ و

ّمِ : النَّْخُل الُمْجتَِمع ، الُحشُّ  هو َجَماعةُ النَّْخِل ، وقال ابُن ُدَرْيد : ، هكذا َمثَّلَه به  ، بالَكْسِر ، كَضْيٍف وِضيفَانٍ  َحّشانٌ  ج ، بالفَتْحِ والضَّ

ّمِ أَ  ُحّشانٌ  الَجْوَهِرّي ، وقولُه : بالَكْسِر ، ُمْستَْدَرٌك ، َوفَاتَهُ   َجْمع الَجْمع ، ِكالُهَما عن ِسيبََوْيِه. َحَشاِشينُ و ْيضاً ،، بالضَّ

هِ  ، الُحشُّ و ّم : بالَولَُد الَهاِلُك في بَْطِن أُّمِ ، وُهَو الَولَُد الَهاِلُك  لَُحشَّا ، ونَصُّ ابِن ُشَمْيل : في بَْطِن الحاِملَِة ، قال : يُقَال إِّن في بَْطنَِها بالضَّ

 وتَُهراُق َدماً عليه ، أَْي يَْبقَى فال يَْخُرج ، قال ابُن ُمْقبِل :تَْنَطِوي َعلَْيه ، 

َرٍة و  اِر ِِبَســـــــــــــــــــــــح جـــــــــَ َدوحُت عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــتـــــــــِّ دح غـــــــــَ  لـــــــــقـــــــــَ

     ٍ لــــــــــِ وشُ قــــــــــَ ائــــــــــرِ  ُحشــــــــــــــــــــــــُ ا َأو حــــــــــَ هــــــــــَ يــــــــــنــــــــــِ نــــــــــِ  جــــــــــَ

  
لصواب أَنَّهما بالفتح ، كما َضبَطه الصاغانِّي وأَبو ، ظاِهُر َضْبِطهما أَنّهما بالّضّمِ ، وا َطْلَحةَ : َمْوِضعَاِن بالَمِدينَةِ  ُحشُّ و َكْوَكٍب ، ُحشُّ و

زاَدهُ في َكْوَكٍب فإِنّه بُْستاٌن بظاِهِر الَمِدينَِة ، خاِرَج البَِقيعِ ، اْشتََراه َسيُّدنَا ُعثَْمان ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، و َحشُّ  أَما ، (1)ُعبَْيٍد البَْكِرّي 

 البَِقيعِ ، وبه ُدفَِن.

ّمِ : تابِِعيٌّ  ُحشَّةَ  ابنُ و  الَحّشاشُ  بن القاِسمِ  وُمَحّمُد بُن َعْبِد هللا ، عن أَبِي ُهَرْيَرة ، َرِضَي هللاُ تَعَالى عنه ، وَعْنهُ ابُن أَبِي ذَُؤْيبٍ  الُجَهنِّي : بالضَّ

ثٌ  ، كَكتّاٍن :  يَْرِوي عن َعْبِد الرّزاِق. ُمَحّدِ

بَنُو ماِلِك بِن َعْمِرو بِن تَِميٍم ، وَكْعُب بُن َعْمرو بِن تَِميٍم ،  واْسُمه الحاِرُث : ، والِحْرمازُ  ِحّشانُ و بِن ماِلِك ، وَعْبُد هللا ، بُن ماِزنِ  ُزبَْينَةُ و

النَُسِب أَنّه يُقَاُل ِلبَنِي َربِيعَةَ وَداِرٍم وَكْعِب بِن ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ ، والَّذي َذَكَره أَبو ُعبَْيٍد وغيُره عن أَئِّمِة  يُقَال ِلهِذِه القَبَائِِل : الِحّشاُن ، بالَكْسرِ 

ل. :  الِحّشاُن ، وِلبَنِي ُطَهيَّةَ وبَنِي العََدِويَِّة : الُجَمان ، فَتَأَمَّ

ابُن األَثِيِر ، وقال الّصاَغانِّي : وُهَو من آطاِم اليَُهوِد. وَضبََطه ، َعلَى َطِريِق قُبُوِر الشَُّهَداِء ، نقله  بالّضّمِ : أُُطٌم بالَمِدينَةِ  ، (2)الُحشَّاُن و

 بالَكْسِر.

 أَنَّه َصلّى هللا َعلَيه وآِله وسلّم نََهى عن ِإتْيَاِن النَِّساِء في»في الَحِديث : ، و ُحُشوشٌ و ، َمَحاشُّ  ج ، كالُحّشِ ، : الدُّبُرُ  الَمَحشَّةُ  من الَمَجاِز :و

هِ   َمحاشُّ »في َحِديِث ابِن َمْسعُوٍد ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه : ، أَْي أَْدبَاِرِهّن ، و ُحُشوِشِهنّ  في ِرَوايٍَة فيوقد ُرِوي بالّسيِن أَْيضاً ، و« نّ َمَحاّشِ

 عن الَمَواِضعِ الغَاِئِط. ُحُشوِش بال ، كما يُْكنَى بالَمَحاّشِ  قال األَْزَهِريُّ : َكنَى َعن األَْدبَارِ « النّساِء َعلَْيُكْم َحَرامٌ 

ي إِلَى الَمْذَهِب. (3) الَمَحشَّاةُ و  : أَْسفَُل َمَواِضعِ الّطعاِم الُمَؤّدِ

َمَحاِشي النَساِء َعلَْيُكم  يُْرَوى :وأَْوَرَدَها الّصاَغانِّي ، ولِكنّه بَْعَد أَْن َذَكَر : ـ  والَمَحّشاة من قَْوِله :ـ  ، هِذِه الِعبَارة ِمَن الّدواّبِ : الَمْبعَرُ  ِهيَ و

َوايَة ، وَمْوِضُع ِذْكِره في الُمعْ  !، ثم قال والَمْحَشاة إِلَى آِخرة ، َحرامٌ  تَّلِ وَظنَّ الُمَصنّف ، َرِحَمهُ هللا ، أَنََّها في هِذه المادَّة ، وإِنَّما ُهَو بَياٌن ِللّرِ

ل.  ، كما ال يَْخفَى ، فَتَأَمَّ

،  َحِشيَشةٌ  والّطاقَةُ ِمْنهُ  ، زاَدهُ الَجْوَهِرّي ، واألَْزَهِرّي ، وزاَد األَِخيُر : َحِشيشٌ  ، وال يُقَاُل ، وُهَو َرْطٌب : الَكأَلُ اليابِسُ  ، كأَِميٍر : الَحِشيشُ و

ْطَب واليَابَِس ، وقَاَل ابُن ِسيَده : وهذا قَْوُل ُجْمُهوِر أَْهِل اللُّغَ   ة ، وقال بَْعُضهم :والعُْشُب يَعُّم الرَّ

 ، وقاَل األَْزَهِرّي : العََرُب : أَْخَضُر الَكإِل ويابُِسه ، قال : وهذا لَْيَس بَصِحيحٍ ، أِلَنَّ َموُضوَع هِذه الَكِلَمِة في اللُّغَة اليُْبُس والتَّقَبُّضُ  الَحِشيشُ 

ةً ، وُهوَ  الَحِشيِش  إِذا أَْطلَقُوا اْسمَ   أَْجَوُد َعلٍَف تَْصلُح الَخْيُل َعلَْيِه ، وُهَو من َخْيِر َمَراِعي النَّعَِم ، وُهَو ُعْرَوةٌ في الَجْدِب َعنَْوا بِه الَخلَى خاصَّ

 وَعلٌَف وَخلًى. َحِشيشٌ  ، وُعْقَدةٌ في األََزَماِت ، وقال ابُن ُشَمْيٍل : البَْقُل أَْجَمُع ، َرْطباً ويَابِساً ،

 في َطبَقَِة فَتْحٍ الَمْوَصِلّي ، وساِلٍم الَحّداِد الَمْوِصِلّي.  الَكبِيرُ الّزاِهُد الَمْوِصِليُّ  : َحِشيشٌ و

ينِ و  َحدََّث. بالّشاِم ، َكاَن بََطَرابُلَُس ، ناِظُر الُجيُوِش  َحِشيٍش  ِهبَةُ هللا بنُ  ُمِعيُن الّدِ

__________________ 
 يضم أوله أيضاً.( وعند ايقوت ضبرت حش كوكب نصا بفتح أوله وتشديد  نيه ا و 1)
 ( وضبرت نصاً يف معجم البلدان بكسر أوله وتشديد  نيه ا وورد فيه بدون ألف والم.2)
َشاةُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  ضبطت 3) َحح

 .«وامل
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َواِب : بن نِْمَران بن َسْيِف بِن ُعَمْيِر بِن ِريَاحِ بِن يَْربُوع. َكُزبَْيٍر : ابُن ِعْمَراَن ، في تَِميمٍ  ، ُحَشْيشٌ و  ، هَكذا في النَُّسخِ ، والصَّ

 ، وهو الحاِرُث بن ِريَاح. بُن ِهاَلٍل في بَِحيلَةَ  ُحَشْيشُ و

 في ِكنَانَةَ. بِن َعِدّي بِن عاِمِر بِن ثَْعلَبَةَ بِن الحاِرِث بن ماِلٍك ، بُن َعِديّ  ُحَشْيشُ و

ً  ُحَشْيشُ و ، وُهَو ابُن ُحْرقُوِص بِن ماِزِن بِن ماِلِك بِن َعْمِرو بِن تِميم ، وِمْنُهْم قََطِريُّ بُن الفُجاَءةِ ، واْختُِلَف  بُن ُحْرقُوٍص ، في تِميٍم ، أَْيضا

 ى َعْنُهَما ، فِقيَل هكذا ، وقِيَل : كأَِميٍر ، َحَكى ذِلَك األَِميُر.في َجّدِ َماِلِك بِن الحاِرِث ، وماِلِك بِن الُحَوْيِرث الّصحابِيِّْيِن ، َرِضَي هللا تَعَالَ 

، َكَذا في نَُسخِ  الَحِشيِش  ِصْدٍق فال تَْبَرْحه ، أَي بَمْوِضعٍ َكثِيرِ  بَِمَحشُّ  إِنّكَ  ، وِمْنهُ قَْولُُهم : (1) : الَمَكاُن الَكثِيُر الَكإِل والَخْيرِ  الَمَحشُّ و

ح عليه ، وفي األَِخيِر َمَجاٌز.الّصَحاح ، وفي بَ   ْعِضَها : َكثِير الَخْيِر ، وُصّحِ

وحِ  الُحَشاَشةُ و ، الُحَشاشُ و هما : بَِقيَّةُ الرُّ َمقُ  بَِضّمِ  ، قال الّشاِعُر : في الَمِريِض والَجِريحِ  في القَْلِب ، وهو الرَّ

تح و  رحُء مـــــــا َدامـــــــَ َ
ةُ مـــــــا املــــــ اشـــــــــــــــــــــَ ه  ُحشـــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــِ فح ــــــَ  نـ

رَ     رِِ  َأطــــــــــــــــــح دح وِب وال آ ِ مبــــــــــــــــــُِ طــــــــــــــــــُ  اِف اخلــــــــــــــــــُ

  
 ، وقال الفََرْزَدُق : ُحَشاَشةٌ  وِكلُّ بَِقيٍَّة :

تح  ف ســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــَ اِب تـ َء الـــــــــــرِّكـــــــــــَ تح َوطح عـــــــــــَ  ِإذا لـــــــــــَِ

ا    هـــــــــــَ تــــــــــــُ اشـــــــــــــــــــــــــَ ٍم وال َدمِ  ُحشـــــــــــــــــــــــــَ ريحِ  ـــــــــــَح  يف غـــــــــــَ

  
مِّ  ُحَشاَشاكَ و  ، وقال اللِّْحيَانِّي : أَْي َمْبلَُغ ُجْهِدك. قَُصاَراكَ  ، وَكذا ُغنَاَماَك وُحَماَداَك ، أَي أَْن تَْفعََل َكَذا ، بالضَّ

 .الُحَشاَشةِ  كأَنَّه ُمْشتَقٌّ ِمنَ 

 ، قال ُعَمْيُر بُن الَجْعِد. من أَيّاِمِهم ُحَشاٍش  يَْومُ و

ٍب أَ  ــــــــــَن َأنح ُرَب صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ رِي دح ــــــــــَ رح ت م هــــــــــَ ــــــــــح ي ــــــــــَ  أُم

وَم     ُت يـــــــــَ اَرقـــــــــح يـــــــــفِ  اشَ ُحشـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ عـــــــــِ ريحِ ضـــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــَ

  

ٍم  عـــــــــــِ طــــــــــــح اُء ومــــــــــــُ تــــــــــــَ ب  الشـــــــــــــــــــــــــِّ ٍر ِإذا هــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــَ

وِف     فــــــــــــُ لــــــــــــح ٍة عــــــــــــُ نــــــــــــ  بــــــــــــُ ِم غــــــــــــرِي كــــــــــــُ حــــــــــــح لــــــــــــ  (2)لــــــــــــِ
 

  
 ، قال الّشاِعُر : الَحِشيشُ  بالَكْسِر : الُجواِلُق فيه ، الِحَشاشُ و

رِّ  اَط اجلـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ اُه مـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ طـــــــــــــــح نـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ا فـ يـــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــــح

    َ اح يح بــــــــــــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َورِّ  َحشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  اَبزٍِ  جــــــــــــــــــــِ

  
 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. ٍء : جانِبَاهِ ِحشاَشا ُكل َشيْ و

ّمِ ، القُبَّةُ العَِظيَمةُ و َدة ، والصَّواُب القُنَّة بالنُّوِن ، كما ضبَطه الّصاَغانِّي ، عن ابِن َعبّاد  الُحشَّةُ ، بالضَّ ، هكذا في سائر النُّسخ : القُبَّةُ بالُمَوحَّ

 ، بَضّمٍ ففَتْحٍ. ُحَششٌ  ج ،

 بالعَْيِن.، نَقَلَه الّصاغانّي ، كأَنَّه لُغَةٌ في أَْعَشْشتُه ،  أَْحَشْشتُه َعْن َحاَجتِه : أَْعَجْلتُه َعْنهاو

 .الَحّشِ  ، أَْي َجَمْعتُه وقََطْعتُه ، فََكأَنَّهُ أَعانَه في الَحِشيشَ  َمعَهُ  َحَشْشتُ  فاُلناً : أَْحَشْشتُ و

، وذِلَك إِذا  تَُحشَّ  ْي أَْمَكنَْت أِلَن، أَ  أََحشَّتْ  أََجزَّ ، وقال ابُن ُشَمْيل : يُقَال : هذه لُْمعَةٌ قد ويُْجَمع ، وال يُقَال : يَُحشَّ  الكألُ : أََمَكَن أِلَنْ  أََحشَّ و

.يَبَِسْت ، واللُّْمعَةُ من الَحِلّي ُهَو الَمْوِضعِ الِذي يَْكثُُر فِيِه الَحِلّي ، وال يُقَاُل لَه لُْمعَة َحتّى يَْصفَرَّ أَ   و يَْبيَضَّ

ُ  أََحشَّتْ و  .َحشًّا ، وقد أَْلقَتْهُ  ُمِحشٌّ  َها ، وهييَبَِس الَولَُد في بَْطنِ  ، أَي تُِحشُّ  ، والنّاقَةُ ، الَمْرأَة

 : َطلَبَه ، وَجَمعَه. اْحتَشَّ الَحِشيشَ و

 فبَِمْعنِى قََطعَه. َحّشه وأَّما

قُوا ،و ً و تََحْشَحُشوا : تَفَرَّ ُكوا أَْيضا  َرَكةُ ، عن ابِن ُدَرْيٍد.، بالَحاء والَخاِء ، أَْي حَ  َحْشَحَشةً  ، يُقاُل : َسِمْعُت له كَحْشَحُشوا للنُُّهوِض ، تََحرَّ
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ل ، و الَحْشَحَشة ويُقَال : في َحِديِث َعِلّيٍ وفَاِطَمة ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنهما ، : ُدُخوُل القَْوِم بَْعِضِهم في بَْعٍض ، فيكوُن ِضدَّ التَّفَّرق ، فَتَأَمَّ

ْكنَا.« ، فَقَال : َمَكانَُكما تََحْشَحْشنَا ، وَعلَْينَا قَِطيفَةٌ ، فلّما َرأَْينَاهُ  وسلموآلهعليههللاصلىَدَخَل َعلَْينَا َرُسوُل هللا »  أَي تََحرَّ

 ، وَحُمَشْت َسِفلَتَُها في َرأْيِ العَْين. (3) من النُّوِق : الَّتِي َدقَّْت أَْو ِظفَتَُها من ِعَظِمَها وَكثَْرةِ َشْحِمَها الُمْستَِحشَّةُ و

__________________ 
 .«واخلبز»( عن القاموس وابألصر 1)
اجلايف  قوله ا كبنة ا قا  اجملد ورجر كّ  كعتّر ا وكبنة : كز لئيم ا وال يرفض طرفة خبال ا والعلفوف : كعصفور :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 .«املسّن ا اخل ما فيه
 ( األصر والقاموس والتهذيب ا ويف اللسان :  مها.3)
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. عن ابِن األَْعَرابِّي ، وأَنشد : أََحشَّها فاْستََحشَّ و الشَّْحُم ، اْستََحشََّها قَدْ و  ، أَْي أََدقَّ َعْظَمها فاْستََدقَّ

تح  نـــــــــــــَ ش  لـــــــــــــَِ حـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ا  فـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــَ ُرعـــــــــــــُ  َأكـــــــــــــح

امُ     نــــــــــــــَ اُم ســــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــَ  ال الــــــــــــــينِّ  ينيف وال الســــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ْحِم ، ولِكْن إِذا َسِمنَْت َدقَّْت ِعْنَد ذِلَك فيما يَُرى.وقِيَل : لَْيَس ذِلك ، أِلَّن الِعَظام تَِدقُّ بالشَّ 

 الغُْصُن : َطاَل. اْستََحشَّ و ، يُقَاُل : جاَءِت الَخْيُل ُمْستَِحشَّةً ، أَي ِعَطاشاً ، عن ابِن َعبّاٍد. : َعِطشَ  اْستََحشَّ و

 ، أَْي َصغَُر معه. فاْستََحشَّه ، وُهَو َمأُْخوذٌ ِمْن قَْوِلِهْم : قَاَم فاُلٌن إِلى فاَُلنٍ  َعُظَم َحتَّى َصغَُرِت الَكفُّ ِعْنَده ، إِذا َساِعُدها َكفََّها اْستََحشّ و

اُء : َسِمْعُت بَْعَض بَنِي أََسٍد يَقُول :و ٌء ِمْن ناِحيٍَة ِء أَْي إِذا جاَءَك َشيْ َء بالشيْ يْ ، قَال : َكأَنَّه يَقُول : أَْلِحق الشَّ  باإِلّشِ  الِحشَّ  أَْلِحق قاَل الفَرَّ

ينِ  بابِ  فِي ذََكَرهُ أَبو تَُرابٍ  (1)فَاْفعَْل ِمثْلَهُ  يِن ، وتَعَاقُبِهما ، وقد تَقَدَّم ِذْكُره ُهنَاَك ، قاَل الّصاَغانِّي : والتَّْرِكيُب يَُدلُّ على مناسبة  الّسِ والّشِ

 : بَِقيَّةُ النَّْفِس. الُحَشاَشة يُْستَعاُر هذا. وقد َشذَّ َعْن هذا التَّْرِكيِب : ء ثمّ ء مع َغْيِره يَجيشي

 أَْن تَْفعََل كذا. ُحشاشاكَ  قلت : وكذا

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 َصا ، وقِيَل : القَِضيب.للعَ  المَحشَّةُ  َعلَى َغنَِمه ، كَهشَّ ، أَْي َضَرَب أَْغَصاَن الشجرةِ َحتَّى نَثََر َوَرقَها ، ومنه َحشَّ 

 .الَحِشيشَ  َعلَى َدابَّتِه : قََطَع لََها َحشَّ و

ان : الَِّذين الُحشَّاشُ و  .يَْحتَشُّوَن الَحِشيشَ  ، كُرمَّ

 .(2) أَِحشَّة ، وَجْمعُه الَحِشيشُ  ، كغَُراٍب ، خاّصةً : ما يُوَضُع فيه الُحَشاشُ و

 ، نقَلَهُ ابُن األَثِير. الَحِشيشُ  ، بالَكْسِر والفَتْح : ِكَساٌء من ُصوف يُوَضُع فِيهِ  الِمَحشُّ و

 هللا يََده : ُدَعاٌء للعََرِب. أََحشَّ و

ِحِم : يَبَِس. اْستََحشَّ و ه ، وقال ابُن األَْعَرابِّي  ، وهو الَولَُد الَِّذي يَبَِس في الُحشُّ  : األُْحُشوشُ و ، الَمْحُشوشُ و ، الَحِشيشُ و الَولَُد في الرَّ بَْطِن أُّمِ

ً  (3) [يَِحشُّ ]َولَُد النَّاقَِة  َحشَّ  : ه. أََحشَّتْهو ، ُحُشوشا  أُمُّ

ا الَحْربَ  (4) أََحشَّ و  : أَْسعََرها وَهيََّجَها ، وهو َمَجاٌز تَْشبِيهاً باْستِعَاِر النّار ، قال ُزَهْيٌر : يَُحشُّها َحّشٍ

ا وهنــــــــــــــََ   حَيُشــــــــــــــــــــــــــــ 
َ
ا ابمل نــــــــــــــَ ــــــــــــــقــــــــــــــَ ِة وال يــــــــــــــ  َرفــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــــح

رِ و     كـــــــــح اٍف وال نـــــــــُ عـــــــــَ ٍ  الضـــــــــــــــــــــــِ دح اِن صـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــَ تـــــــــح  فـــــــــِ

  
 ، إِذا َراَشه ، َكَما في العُبَاِب ، وأَْلَزَق بِِه القَُذَذ من نََواِحيه ، كما في الّصحاُح ، أَْو َركَّبََها َعلَْيه. قال : يَُحشُّه َحشًّا النَابُِل َسْهَمه َحشَّ و

رح  ــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــٍخ عــــــــــــــــل رِّي مــــــــــــــــِ ٍة َأو كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  اَين

هُ     رح  َحشـــــــــــــــــــــــــــ  رَاٍن ُحشـــــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــح ي بـــــــــــــظـــــــــــــُ  الـــــــــــــرّامـــــــــــــِ

  
 .َمْحُشوشٌ  َظْهُره بَِجْنبَْيِن َواِسعَْين ، فُهوَ  ُحشَّ  وهو َمجاٌز ، وقال األَْزَهِريُّ : إِذا كان البَِعيُر والفََرُس ُمْجفََر الَجْنبَْين يُقَال :

 : َحَملََها في السَّْيِر ، قال : يَُحشَُّها َحشًّا الّدابَّةَ  َحشَّ و

دح  اقــــــــــــَ هــــــــــــَ يبِّ  َحشــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــَ ُر بــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــح  الــــــــــــلــــــــــــ 

رَايبِّ     َ  أَبعـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــــــح ٍر لـــــــــــــــــــــــَ اجـــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــُ

  
َي بَِشيْ  َحشَّها قال األَْزَهِرّي : قَدْ  َها ، وُكلُّ ما قُّوِ الحِ للحَ  ُحشَّ  ٍء أَو أُِعيَن به فَقَدْ ، أَْي َضمَّ ْرِب ، والَحَطِب للناِر ، به ، كالَحاِدي لإِلبِِل ، والّسِ

 قال الّراِعي :
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رحُف ملَح  ـــــــــطـــــــــِّ َو ال شح هـــــــــُ ِه  حُتحشـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــِ ـــــــــح ث ييف مبـــــــــِ طـــــــــِ  مـــــــــَ

ُف و     ُد الــــــــــّداِر خــــــــــائــــــــــِ بــــــــــِ وح تــــــــــَ ٌ  ُمســــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ (5)ال أَن
 

  
 أَْي لَم تُْرَم َمِطي بِِمثِْله ، وال أَِعيَن بِِمثِْله قَْوٌم عند االْحتِياجِ إِلَى الَمعُونَة.

 نٍَة : القُنَّةُ العَِظيَمة ، عن ابِن َعبّاد.، كُرّما الُحّشاَشةُ و

 الناُر : أَْحَرقَتْه. َحْشَحَشتْهو

.ويُقَال : أَْنبَُطوا بِئَْرْهم في َحشَّاَء ، أَي ِحَجاَرةٍ ِرْخَوةٍ وَحْصبَاَء ، ويُقَال : َخّشاِء ، بالخاء ُمْعَجَمة ، نقَلَ   ه الّصاَغانِيُّ

 ْحر اليََمِن.: من أَْغبَاِب بَ  الَحِشيِش  وِغبُّ 

__________________ 
 .«فافعر به»( األصر والتهذيب ا ويف اللسان 1)
 .«أحش»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( يف اللسان : وحّش.4)
 .307( ملحقات ديوانه ص 5)
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 : َخْضَخْضتُه. َحْشَحْشتُهو

 واْستََحشُّوا : قَلُّوا.

َمْخَشِرّي ،  ُحَشاَشةُ  تَتََردَُّد في أَْحَشاِء ُمْحتََضٍر. وِجئُْت وَما بَِقَي من الشَّْمِس إِال ُحَشاَشةٌ  بَِقَي من الُمُروَءةِ ِإالَّ ومن الَمَجاِز : ما  ناِزعٍ ، نَقَلَه الزَّ

 َرِحَمهُ هللاُ تَعَالَى.

 .(1)ِلأْلُْنثَى ، وكانَْت ال تَُجاَرى ، وَكانَْت َضبُوباً والَحشَّاُء : فََرُس َعْمِرو بِن َعْمٍرو ، كاَن لََها ما ِلْلفَْحِل وما 

 بَلَُد َكَذا : لْم يُْعَرْف َخبَُره. اْحتَشَّ و

 الَوِديُّ : يَبَِس. َحشَّ و

ُد بُن َعِليَّ بِن أَبِي أَُميَّةَ. الطُّ  َحِشيَشةَ [ أَبوو ]. الَحِشيشُ  ، كُرّماٍن : الَِّذي يُْقَطُع به الُحشَّاشُ و ْنبُوِرّىِ ، كاَن نَِديَم الُخلَفَاء ، ولَه ِكتَاٌب في : ُمَحمَّ

 أَْخبَاِر الطُّْنبُوِريِّين ، أََجاَد فِيه.

ْرِب : القَْشرُ  الَحْفشُ  : [حفش] ر قَْوُل الُكَمْيِت يَِصُف َغْيثاً : ، كالضَّ  ، وبه فُّسِ

ثٍّ  ــــــــــــِّ ل رِّ مــــــــــــُ كــــــــــــُ ــــــــــــِ شُ ب فــــــــــــِ ه  حيــــــــــــَح ــــــــــــُ ق َم َودح  اأُلكــــــــــــح

اكـــــــَبن      اِلســـــــــــــــــــــَ يـــــــَ ُه الــــطــــ  تـــــــح عــــَ بحضــــــــــــــــــَ تــــَ اَر اســــــــــــــــــح جـــــــَ  الــــتــــِّ

  
 ، وأَنشد ابُن ُدَرْيٍد : االْستِْخَراجُ  : الَحْفشُ و

ِض  َدامــــــــــــــــــِ
َ

ر ِة املــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــَ ٍ ثـ اح عــــــــــــــــــَ نح لــــــــــــــــــِ  اَي مــــــــــــــــــَ

ا    هــــــــــــــَ ِفشــــــــــــــــــــــــــــُ ضِ  حيــــــــــــــَح امــــــــــــــِ ُد مبــــــــــــــاٍء هــــــــــــــَ  الــــــــــــــَوجــــــــــــــح

  
 ثّم فَّسَره فقال : أَي يَْستَْخِرُج ُكلَّ ما فِيها.

 الَمْرأَةُ ِلَزْوِجَها الُودَّ ، إِذا اْجتََهَدت فيه. َحفََشت ، يُقَاُل : الِجدُّ  : الَحْفشُ و

ً  السَّْيلُ  َحفَشَ  ، يُقَال : الَجْمُع ، وَجَريَاُن السَّْيلِ  : الَحْفشُ و األَْوِديَةُ : سالَْت  َحفََشتِ و ، إِلى َمْستَْنقَع َواِحدٍ  ، إِذا َجَمَع الماَء ِمْن ُكّل جانِبٍ  َحْفشا

 َها.ُكلُّ 

 ، فلم يَْزَدْد ِإالَّ َجْوَدةً. َجْرُي الفََرِس َجْرياً بَعَد َجْريٍ  : الَحْفشُ و

 َعلَْيَك ، أَي يَْجتَِمعُوَن َويَتَأَلَّبُوَن. يَْحِفُشونَ  ، يُقَال : ُهمْ  اْجتَِماُع القَْومِ  : الَحْفشُ و

 يَُكوُن فِيه البَُخور. السَّفَطُ  قِيَل : هوو الَمغَاِزِل ،باْلَكْسِر : ِوَعاُء  ، الِحفُشُ و الطَّْرُد. : الَحْفشُ و

ِغيُر ِجّداً  : الِحْفشُ و َي به ِلِضيِقه ، ويُْرَوى أَْيضاً بالفَتِْح والتَّْحِريك ، ومنه َحِديُث المُ  البَْيُت الصَّ ْعتَدَّةِ : ، وُهَو القَِريُب السَّْمِك ِمَن األَْرِض ، ُسّمِ

ً  َدَخلَت»  الَِّذي في الَحِديث ، قَالَهُ الَجْوَهِرّي. الِحْفشَ  ، وبه فَسَّر أَبو ُعبَْيدٍ « بَِسْت َشرَّ ثِيَابَِها، ولَ  ِحْفشا

ا َكذا وَكَذا فُهَو من أَنَّ النَّبِيَّ ، َصلّى هللا علَيه وآِله وَسلَّم ، بَعََث َرُجالً من أَْصَحابِه ساعياً فقَِدَم بِماٍل فقاَل : أَمَّ » قُْلُت : والَحِديُث الَمْذُكورُ 

. فقال النبيُّ ، َصلّى هللا َعلَيه وسلّم : َهالّ َجلََس في ا أَْهِدَي إِلَيَّ ا َكذا وَكَذا فإِنَّهُ ِممَّ َدقَاِت ، وأَمَّ ه فَيَْنُظَر  ِحْفِش  الصَّ أُّمِ
وَذَكَر « َهْل يُْهَدى لَه (2)

 .(3)ابُن األَثِير أَّن هذا هو ابُن اللُّتْبِيَّة 

 ِمْن بُيُوِت األَْعَراِب ، َصِغيٌر ِجّداً ، قَالَه الَخِليُل. ِمْن َشعرٍ  ُهَو البَْيتُ  وأَ 

 : السَّنَاُم. الِحْفشُ و

ه. ِحْفِش  ، وبِه فَسََّر بَْعُضُهم َحِديَث ابُن اللَّتْبِيَّة ، والَمْعنَى : َهالَّ قَعََد ِعْندَ  الفَْرجُ  : الِحْفشُ و  أُّمِ

 ، وبِه فُّسَر البيُت الّصِغيُر ، عن ابِن األَثِير. الدُّْرجُ  : الِحْفشُ و

 الَِّذي ال يُْنتَفَُع به. ُء الباِليالشَّيْ  : الِحْفشُ و
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 كالقََواِريِر وَغْيِرَها. تَُكوُن أَْوِعيَةً في البَْيِت ِللطيِِّب ونَْحِوه َما َكاَن من أَْسقَاِط اآلنِيَةِ  : الِحْفشُ  قاَل اللَّْيُث :و

 .ِحفَاشٌ و ، أَْحفَاشٌ  ، أَي َجْمُع الُكلِّ  ج ، يَُكوُن الّشْعر ، الُجَواِلُق العَِظيُم الباِلي أَْيضاً : الِحْفشُ و

 بو ِسنَاٍن.، قاله أَ  البَْيِت : قَُماُشهُ ، وُرَذاُل َمتَاِعه أَْحفَاشُ  أَو

 ويََرابِيعَُها ، ولَْيَست باألَْحنَاِش ، قالَه أَبو ِزياٍد. من األَْرض : ِضبَابُها وقَنَافِذَُها األَْحفَاشُ  قِيَل :و

ً  ، السَّنَاُم ، كفَِرحَ  َحِفشَ و  أََخَذتْهُ  ، بالتَّْحِريك : َحفَشا

__________________ 
 .«جنوابً »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ( النهاية : فينظر أيهد  إليه أم ال.2)
 ( قير اله عبد   ا وهو من األزد ا أسد الغابة. وضبطت اللفظة عن النهاية.3)
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َفِلِه ِإىل َأعحاَله ا وبَِقَي ُمَؤخ رُهُ  ِمِه فَبَكَلتحُه من َأســــــــــــح بـََرُة يف ُمَقد  ِحيحاً  مم ا يَِلي َعُجَزه الد  ُمه ممّا يَِلي  صــــــــــــَ قاِئماً ا وَذَهب ُمَقد 
 َغارِبَه.

 ، قالهُ ابُن ُشَميل. َحِفَشةٌ و ، َحْفَشاءُ  ، ونَاقَةٌ  أَْحفَشُ  السَّنَاِم ، وَجَملٌ  َحِفشُ  بَِعيرٌ و

 الَمْرأَةُ ِلَزْوِجَها الُودَّ : اْجتََهَدْت فيِه. َحفََشتِ و

ً  السََّماءَ  َحفََشتِ  ثُمَّ أَْقلَعَْت ، وقاَل أَبو َزْيٍد : َجاَدْت بَمَطٍر َشِديٍد َساَعةً  السََّماُء : َحفََشت عن ابن األَْعَرابِّي :و ، وَحَشَكْت َحْشكاً ، وأَْغبَْت  َحْفشا

 ، والَحْشَكةُ ِمَن الَمَطِر ، بَمْعنًى َواِحٍد. الَحْفَشةُ و إِْغبَاًء ، فهي ُمْغبِيَةٌ ، وهي الغَْيبَةُ ،

 ، عن ابِن َعبّاٍد. قُْلُت : وُهَو لُغَةٌ في اإِلْحفاِز. ْعَجالُ : اإلِ  اإِلْحفاشُ و

ِغير ، أَي الِحْفِش  ولُُزومُ  : االْجتَِماُع واالْنِضَمام ، التََّحفُّشُ و ، التَْحِفيشُ و  ، أَنشد ابُن ُدَرْيٍد لُرؤبَةَ : البَْيِت الصَّ

ِفيشِ ُكنحُت ال أُوَبُن و   (1) ابلت حح
 بالخاء ، أَْي َضْعف األَْمِر.ويُْرَوى : 

 الَمْرأةُ في بَْيتَِها : لَِزَمتْه فلَْم تَْبَرْحه. وَعلَى َزْوِجَها أَو َولَِدها : أَقاَمْت. تََحفََّشتو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 السَّْيُل الَواِدَي : َمألَه. َحفَشَ 

 ْلعَة أَو الشُّْعبَِة ، هي أَْرٌض ُمْستَِويَةٌ ، لََها كَهْيئَِة البَْطِن ، يَْستَْجِمُع ماؤها يسيُل إِلى الَواِدي.: الَمِسيُل ، وأُنَِّث َعلَى إِراَدةِ التَّ  الَحافَِشةُ و

 األَْرُض الماَء من ُكّلِ جانٍِب : أَسالَتْه. َحفََشتِ و

 السَّْيُل األََكَمةَ : أَسالََها. َحفَشَ و

 : هي الَمَسايُِل الَّتِي تَْنَصبُّ إِلَى مِسيِل األَْعَظِم. الَحَوافِشُ  وقِيَل :

 اإِلَداَوةِ : َسياََلنَُها ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. َحْفشُ و

 : أَْخَرَجهُ. يَْحِفُشه ءَ الشَّيْ  َحفَشَ و

 اتََها.الَمَطُر األَْرَض : أَْظَهَر نَبَ  َحفَشَ و لََك الُودَّ : أَْخرَج لََك كلَّ ما ِعْنَده. َحفَشَ و

 ّدِ البُعُولَِة والتََّحفِّي بِِهْم.، كَصبُوٍر : الُمتََحفِّي ، وقِيَل : الُمبَاِلُغ في التََّحفِّي والُوّدِ ، وَخصَّ بَْعُضهم بِِه النَِّساَء إِذا بالَْغَن في وُ  الَحفُوشُ و

َكاَب ،  ، إِذا َصبُّوَها َعلَْيِهم. َحفَُشوهاو وقاَل ُشَجاٌع األَْعَرابِّي : َحفَُزوا َعلَْينَا الَخْيَل والّرِ

 الَمْرأَةُ َعلَى َزْوِجَها : أََكبَّْت عليِه. تََحفََّشتِ و

 : التَّْحبِيُش. التَّْحِفيشُ و

 ، كغَُراٍب : َجبٌَل عِظيٌم باليََمِن ، ويُْنَسُب إِليه الِمْخالِف. ُحفَاشٌ و

 الَجْمُع والتَّقَبُُّض. : ُهوَ  (2)، أَهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  الَحْكشُ  : [حكش]

 َعِكٌش ، كَكتٍِف : ُمْلتٍَو َعلَى َخْصِمه. َحِكشٌ  َرُجلٌ  ويُقَال :

 والَواُو َزائَِدةٌ. ، قال : الَحْوَكِشيَّةُ  َرُجل ِمْن َمْهَرةَ ، تُْنَسُب إِلَْيِه اإِلبِلُ  ، كَجْوَهٍر : اسمُ  َحْوَكشٌ  ِمْنهُ و

 َزائَِدةٌ. اْسٌم ، والنُّونُ  ، كَجْعفٍَر : َحْنَكشٌ و
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 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : َظاِلٌم ، وقاَل ابُن ِسيَده : أُراهُ َعلَى النََّسب. َحاِكشٌ  : الظُّْلم ، وَرُجلٌ  الَحْكشُ 

 للَُّجوُج ، ومثلُه البَن ُدَرْيد، َمثُْل َحِكٍر ، وُهَو ا َحِكشٌ  وقَاَل األَْزَهِريُّ : َرُجلٌ 

 : [حكنش]

 ْستَدرك عليه :* ومّما ي

 ِغي إِْلَحاقَُها بالَّتِي فْوقََها.، كَجْعفٍَر : اسم ، أَهمله الَجْوهِرّي ، والّصاَغاِنّي ، وأَْوَرَده صاحُب اللَِّساِن هكذا ، وكأَنَّ النُّوَن زائَدةٌ ، فيَْنبَ  َحْكنَشٌ 

َشهُ جَ  َحَمَشهُ  : [حمش]  تَْحِميشاً ، أَنشد ابُن ُدَرْيٍد َرَجَز ُرْؤبَة : َمعَهُ ، كَحمَّ

__________________ 
 ( ال أوين : ال أهتم.1)
 .159/  2( اجلمهرة 2)
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تُ أُواَلَ   مح  مَح شــــــــــــــــــــــــــــــح يهلــــــــــــــــَُ مــــــــــــــــيشــــــــــــــــــــــــــــــِ   حتــــــــــــــــَح
ي    ُروشـــــــــــــــــــــــِ ُت مــــــــــن خــــــــــُ عــــــــــح ي ومــــــــــا مجــــــــــَ  رحضـــــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــَ

  
 تَْحبِيِشي ، وتَْحِفيِشي.أَْي َكْسبِي ، ويَْرَوى 

ً و ّجاجِ ، أَْغَضبَه : َحَمَشهُ َحْمشا  التَّْحِميشُ  ِمثُْل الَحْشَمِة ، َمْقلُوٌب منه ، وَكذلكَ  (1) الَحْمَشة : َغِضَب ، واالْسمُ  فاْستَْحَمشَ  ، كأَْحَمَشهُ  ، عن الزَّ

 ، قاله الَجْوَهرّي ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى ، وهو َمَجاٌز.

 القَْوَم : ساقَُهم بغََضٍب. شَ َحمَ و

ُجُل ، َحِمشَ و ً  كفَِرَح ، الرَّ َش. ، بالفَتْح : َحْمَشةً و بالتَّْحِريِك ، َحَمشا  َغِضَب ، كتََحمَّ

ُجِل إِذا اْشتَدَّ َغَضبُه : قدو ُجُل ، ِإذا اتَّقََد َغَضباً ، وَكذِلكَ  اْستَْحَمشَ  َغَضباً ، وقاَل ابُن فَاِرٍس : اْستَْحَمشَ  قاَل اللّْيُث : يُقَاُل للرَّ  .اْحتََمشَ  الرَّ

 أَنَا. أَْحَمْشتُهو ، الشَّرُّ : اْشتَدَّ  َحِمشَ و

ُجلُ  َحِمشَ و ً  الرَّ ً و ، بالفَتْح ، َحْمشا  ، وَحْمُشُهَما ، بالفَتْح ، وكَذا الذَّراَعْيِن ، اقَْينِ السّ  أَْحَمشُ  صاَر َدقِيَق الّساقَْيِن ، فهو: بالتَّْحِريك  َحَمشا

وقال الشاِعُر يَِصُف  .«الّساقَْين فُهَو لَشِريكٍ  َحْمشَ  إِن جاَءْت بهِ »في َحِديِث الُماَلَعنَة : ، و ُحْمشٌ و ، ِحَماشٌ  وُسوقٌ  : َدقِيقُُهَما ، َحِميُشُهَماو

 بَراِغيَث :

شِ و  ِب  محـــــــــــــُح دح ِم حـــــــــــــُ ـــــــــــــِ َوائ ـــــــــــــقـــــــــــــَ هـــــــــــــوِر ال ـــــــــــــظـــــــــــــ   ال

يِن     نـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح ٍر فـــــــــــــــــــَبر قـ يـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــَ َن بـــــــــــــــــــِ َرقـــــــــــــــــــح  طـــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل َغْيره :

ـــــــــذ ابَب اأَلزحَرَ   َبن  ال شَ كـــــــــَ مـــــــــح هـــــــــا  ا ـــــــــَ طـــــــــَ  َوســـــــــــــــــــــــح

اِربُ     ات شـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــّ ىن  ابلـــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــِ غـــــــــــَ ـــــــــــَ ا تـ  ِإذا مـــــــــــَ

  
ّمِ ، وَحَماَشةً ، بالفَتْحِ ، أَْي َدقَّت ، وقَْد اْستُِعيَر  ُحُموَشةً  ، األَخيُر عن اللِّْحيَانّي ، كَضَرَب ، َكُرمَ  ، وَكَذا القََوائُم ، الّساقُ  َحمَشتِ  قَدْ و ، بالضَّ

نَا :  ن الساِق لْلبََدِن كلِّه ، ومنهم  أَْي َدقِيقَُها.« الِخْلقَةِ  َحْمشُ  فإَِذا َرُجلٌ »َحِديُث َحّدِ الّزِ

بَْيُر بُن بَّكار ، في كتاِب النَّسب. ِش الِكالبِّي ، الُمْقعَُد : شاِعرٌ ، كِكتَاِب : ابُن األَْبرَ  ِحَماشٌ و ،  ، كَزنَِخٍة : قَليلَةُ اللَّْحمِ  َحِمَشةٌ  وِلثَةٌ  ، ذكَره الزُّ

 وقِيَل : َدقِيقَةٌ َحَسنَةٌ.

 والَجْمع وُمْستَْحِمَشةٌ  َحْمَشةٌ و ، َحِمَشةٌ  وأَْوتَارٌ  براِهيَم الَحْرِبي ،َرقِيق ، األَِخيُر عن إِ  : ُمْستَْحِمشٌ و ، بالفَتْحِ ، َحْمشٌ و ، كَكِتٍف ، َحِمشٌ  َوتَرٌ و

ِة : ُحْمشٌ و ، ِحَماشٌ  مَّ  ، واالْستِْحَماَش في الَوتَِر أَحَسُن ، قال ذُو الرُّ

ا  هـــــــــــــَ نـــــــــــــِ يـــــــــــــُ ّداَم َأعـــــــــــــح تح قـــــــــــــُ رِبـــــــــــــَ ا ضـــــــــــــــــــــــــــُ َبلـــــــــــــ َ  كـــــــــــــَ

ِش     مــــــــِ حــــــــح تــــــــَ ُمســــــــــــــــــــــح ٌن لــــــــِ طــــــــح وجِ  (2)قــــــــُ لــــــــُ َلِر  ــــــــَح  اأَلوح

  
 الُمَذاُب. الشَّْحمُ  ، كأَِميٍر : الَحِميشُ و .«... قُْطناً بُمْستَْحِصدِ » وَرواهُ الفَّراُء :

، قاَل  أَْشبََع َوقُوَدها : أَْحَماَها بُدقَاِق الَحَطِب َحتَّى َغلَْت َشِديداً ، هذا أَْصلُه ، ثّم َكثَُر َحتَّى اْستُْعِمَل في َمْعنَى بَها أَْحَمشَ و ، الِقْدرَ  أَْحَمشَ  قدو

ة : مَّ  ذُو الرُّ

  ٍ بــــــــــ  غــــــــــَ ــــــــــَ َد تـ عــــــــــح ــــــــــَ وحِن بـ وحَن اجلــــــــــَ ن  لــــــــــَ اهــــــــــُ  َكســــــــــــــــــــــــَ

َا     بــــــــــِ َوهــــــــــح اشَ لــــــــــِ ِر  ِإمحــــــــــحَ دح يــــــــــَدِة ابلــــــــــقــــــــــِ (3)الــــــــــَولــــــــــِ
 

  
اَها بالَحَطبِ  ْحَمشَ أَ و ِة هذا ، وقاَل َغْيُرهُ : أَْلَهبََها. النّاَر : قَوَّ مَّ  ، كَحشََّها ، نقَلَه أَبو ُعبَْيٍد ، وأَْنَشَد قول ِذي الرُّ

َضُهمْ  أَْحَمشَ و  يُْحِمشُ  رأَْيُت َعِليًّا يَْوَم ِصفِّيَن وهو»: َحِديُث ابِن عبّاس ، َرِضَي هللا تَعالَى عنهما  علَى الِقتَال ، وأَْغَضبُهْم ، ومنه القَْوَم : َحرَّ

 ، وانظْر بَِقيَّتَه في العُبَاِب فإِنَّهُ نَِفيٌس جدًّا.« أَْصَحابَه

يَكاِن : اْقتَتاََل  اْحتََمشَ و ين ، قالَهُ يْعقُوب ، وُهَو َمجاز. الّدِ  وهاَجا ، كاْحتََمَسا ، بالّسِ

 * ومّما يُْستُْدرك َعلَْيه :
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 ، وَكذلَك الّساُق والقََوائُِم. َحْمَشاءُ و َحِميَشةٌ و ، َحْمَشةٌ  ِذراعٌ 

 الِقْرنَاِن : اْقتَتاََل. اْحتََمشَ و

 : اْلتََهَب َغَضباً. اْحتََمشَ و

__________________ 
 ( ضبطت يف الصحاح ابلكسر ا وما أثبت ضبطه عن اللسان وزيد فيه ا مشة ابلضم.1)
 .«مبستحمش»ويف اللسان : « كمستحمش»وابألصر ( عن التهذيب : 2)
 .«قوله : تغب  ا كذا يف النسخ والذي يف اللسان : تعب  ا فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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ين لُغَة فيه. الَحِميشُ و  ، كأَِميٍر : التَّنُّوُر ، نَقَلَهُ ابُن فاِرٍس : والّسِ

َشهو الشَّْحمَ  أَْحَمشَ و  َحتّى كاَد يُْحِرقُه ، قال : (1): أَذابَه  َحمَّ

اُ ُه  قــــــــــــــــــَ ُه حــــــــــــــــــَا َوهــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــِ بَنــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــَ

اٍء مـــــــــــــــــــاُ هُ و     رِّ لـــــــــــــــــــََ ر  مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــُ  احنـــــــــــــــــــحَ

  

 َقال ُ هُ  َأمححََشهُ َحميف ِإَذا 
َشه َكَذا َرَواه ابُن األَْعَرابّي ، ويُْرَوى :  .َحمَّ

ياِديُّ الفَِقيهُ النَّْيَسابُوِريُّ وَمْحِمٌش ، كَمْجِلٍس : لَقَُب َجَماَعٍة من أَْهَل  ِد بِن َمْحِمٍش الّزِ  ، نَْيَسابُور ، أَْشَهُرهم : اإِلَماُم أَبو َطاِهٍر ، محّمُد بُن ُمَحمَّ

ْحَمة عن أَبي حامٍد البَّزاِز وغيِره. 410َرَوى َعن أَبي بَْكٍر القَطَّاِن وَغْيِره ، تُُوفَِّي سنة   ، وهو َراِوي َحِديِث الرَّ

ِد بِن أَحَمَد بن َعبد هللا ، شاِرحِ الَحاِوي ، مات سنة  َحِميٍش  وأَبُو يِن محمَّ  .661، كأَِميٍر : ُكْنيَةُ قَاِضي َعَدَن ، َجَماِل الّدِ

 .(2)بَنُو فاَُلٍن ِلفاُلٍن ، إِذا َغِضبُوا لَهُ أَْجَمع  تََحمَّشَ و

 : األَْغَضُب. األَْحَمشُ و

 .(3) َصفََّق ونََزا وَمَشى ولَِعبَ  ، وقِيَل : َرقََص وَوثَبَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهرّي ، وقال ابُن األَْعَرابّي : أَيْ  َحْنبَشَ  : [حنبش]

 : لَِعُب الَجَواِري بالبَاِديَِة. الَحْنبََشةُ  ، وفي النّوادر : الَجَواِري : لَِعْبنَ  َحْنبَشَ و

 ُهَو : َحدََّث وَضِحَك ، قالَهُ الّصاَغانِّي. َحْنبَشَ و َحْنبِْشنَا بَحِديثَِك يا فاُلن ، أَي آنِْسنَا ، ابِن َعبّاد ، يُقَال : ، عن فاُلناً : آنََسه بالَحِديثِ  َحْنبَشَ و

 ، رجٍل ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وأَحسُب النُّون زائَِدةً ، قال لَبِيٌد : : اْسم َحْنبَشٌ و

ا و  نــــــــــَ يــــــــــح ُن أَتــــــــــِ َبشــــــــــــــــــــــــاً حنــــــــــَح نــــــــــح مــــــــــِّ  حــــــــــَ ِن عــــــــــَ  ِه اِببــــــــــح

ا    مــــــــَ رَاَب وأَقحســــــــــــــــــــــَ ِن ِإذح عــــــــاَف الشــــــــــــــــــــــ   َأيب اِ صــــــــــــــــــــــح

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجُل ، إِذا َحدََّث وَضِحك ، عن ابِن َعبّاد. َحْنبَشَ   الرَّ

ِد بِن َخلٍَف البَْنَدنِيِجّيِ ، مات سنة  ُحْنبَشٌ و ِد بِن محمَّ ، قال ابُن َشافِعٍ : لُقَِّب به ألَنّه كان َحْنبَِليّاً ، ثّم صاَر َحنِفيّاً ،  538، كُجْنَدٍب : لَقَُب ُمَحمَّ

 ثم َصاَر َشافِِعيّاً ، ذكَره الحافُِظ في التَّْبِصيِر.

َكةً : الذُّ  الَحنَشُ  : [حنش]  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. بَابُ ، ُمَحرَّ

ُجلُ  الَحيَّةُ  : الَحنَشُ  في الّصحاح قيل :و َي الرَّ ً  ، وقيل : األَْفعَى ، وبَِها ُسّمِ : َحيَّةٌ أَبيُض َغِليٌظ مثُل الثُّْعبَاِن أَو  الَحنَشُ  ، وقال غيُره : َحنَشا

 أَْعَظْم ، وقِيَل : هو األَْسَوُد منها.

. : الَحنَشُ  ل الَجْوَهِرّي :قاو  ٍء من الدَّواّبِ والطَّيِر ، وقال الَكَمْيُت :وقال ُكراع : ُهَو كلُّ شيْ  ُكلُّ َما يَُصاُد ِمَن الطَّْيِر والَهَواّمِ

اُن  يــــــــــــتــــــــــــَ رحأَُم ا ــــــــــــِ ــــــــــــَ اشَ فــــــــــــال تـ نــــــــــــَ َرٍة  َأحــــــــــــح فــــــــــــح ــــــــــــَ  قـ

او     اهلــــــــََ اَش ِفصــــــــــــــــــــــَ حــــــــَ ــــــــُب اجلــــــــِ ي ــــــــِّ ــــــــن ُب ال  ال حَتحســــــــــــــــــــــَ

  
ّبِ ، والَوَرِل ، واليَْربُوعِ ، والُجْرذاِن ، والفَأِْر  َحَشراُت األَْرِض  ِهَي ،و َدَوابَّ األَْرِض من الَحيّاِت وَغْيرها ، الَحنَشَ  فََجعَلَ  ، كالقُْنفُِذ والضَّ

 ، والَحيَِّة.

 أَْبَرَص ونَْحوها ، قالَهُ اللّْيُث ، وأَْنَشد : (4)من الَحَرابِّيِ وَسواّمِ  ما أَْشبَهَ َرأُْسه َرأَْس الَحيّات : الَحنَشُ  أَو
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عــــــــــــًا مــــــــــــن  طــــــــــــَ َر  قــــــــــــِ ــــــــــــَ اشِ تـ ــــــــــــَ ن ــــــــــــه  اأَلحــــــــــــح  فــــــــــــي

زِيـــــــــــــِض     ِر الـــــــــــــنـــــــــــــ  ن  كـــــــــــــاخَلشـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــُ ُ امجـــــــــــــِ (5)مجـــــــــــــََ
 

  
 .أَْحنَاشٌ  ج

ياِشّي ، َمْعَشُر بُن مْنُصورٍ  أَبو الحسنِ و بَِعّي ، أََخَذ عن الّرِ َكةً : شاِعَراِن. الرَّ  وعَطاُء بُن َعْبٍس ، الَحنَِشيّاِن ، ُمَحرَّ

 ، قال ُرْؤبَةُ : الَحنَِش  : َمْلُدوغُ  الَمْحنُوشُ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ :و

__________________ 
 ( اللسان : أذابه ابلنار.1)
 سقطت من التكملة.« أمجض»( لفظه 2)
 .«يف نسخة املو املطبوع زايدة : وحد ث وضحك ا وقد استدركهما الشارح بعد»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«وسام أبرص»( عن اللسان وابألصر 4)
 ويرو  فيها بد  فيه. 61للشماخ ا ديوانه ( البيت 5)
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ِج  زحعــــــــــــــــَ ُ
ذاَ  املــــــــــــــــ ــــــــــــــــِ رح ل قــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ وشِ فـ ــــــــــــــــُ ن   امــــــــــــــــح

بحُروشِ     ٍر مــــــــــــَ نح َبشــــــــــــــــــــــــــَ ا مــــــــــــِ مــــــــــــَ حح فــــــــــــَ بــــــــــــِ  َأصــــــــــــــــــــــــــح

  
 أَي قُْل ِلذاَك الذي أَْزَعَجه الَحَسُد وبه مثُل ما باللَِّديغ.

ً  : الَمْحنُوشُ  عنه أَيضاً :و  ي تَُسوقُه ُمْكَرهاً.، أَ  تَْحنُِشه ، ِجئَت بهِ  الَمُسوُق َكْرها

 ، إِذا ُغِمَز في َحَسبِه. ُحنِشَ  ، وقد الَمْغُموُز الَحَسبِ  : الَمْحنُوشُ  قال أَبو َعْمرو :و

 ، إِذا أَْغَراه ، نقلَه الّصاَغانّي. َحنََشه ، وقد : ُمْغًرى َمْحنُوشٌ  َرُجلٌ و

 ونَّحاه من مَكاٍن إِلى آَخَر ، كعَنََجه ، فأَبدلت العيُن حاًء ، والجيُم ِشيناً. َطَرَدهُ  ، من َحّدِ َضَرَب : َحنََشه يَْحنُِشهو

 كأَْحنََشهُ. ، لغة في َعنََشه ، : َعَطفَهُ  *عن األَْمرِ  َحنََشهو

ْيدَ  َحنَشَ و  ، كأَْحنََشهُ. َصاَدهُ  : يَْحنُِشهُ  الصَّ

 ، عن ابن َعبّاد. أَْعجلهُ  عن األَْمِر : أَْحنََشهُ و ، نقَله الّصاَغانّي. َكُسوبٌ  (1) َرُجٌل ِمْحنٌَش ، كِمْنبٍَر : ُمْعتَِملٌ و

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

بَاِب واليَرابِيعِ قد  في الظَّلَِم ، أَي اطََّرَدْت وَذهبَْت بِه ، قاله َشِمٌر. أَْحنََشت يقال للّضِ

 : أَْغَضبَهُ ، كعَنََشه. َحنََشهُ و

 ْوِضٌع ، نقلَه الّصاَغانّي.: مَ  الَحنَشُ و

 : ُكْنيَة ُعْصِم بِن النُّْعَماِن ، وفيه يقول َغْلفَاُء بُن الحاِرِث : َحنٍَش  وأَبو

غح َأاب  لــــــــــــــــــِ شٍ َأاَل أَبــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــَ والً  حــــــــــــــــــَ  َرســــــــــــــــــــــــــــــــُ

َك ال  ـــــــــــــــَِ     ا لـــــــــــــــَ وابِ فـــــــــــــــمـــــــــــــــَ  ُء ِإىل الـــــــــــــــثـــــــــــــــ 

  
ة ، وبَِقيَّتُه ذُِكر في   .«ج ع س»وله قِصَّ

 آخُر ، َذَكَره ابُن أَْحَمَر في شعره : : َرجلٌ  َحنٍَش  وأَبُو

و  ـــــــــــــُ شٍ أَب ـــــــــــــَ ن ٌ   حـــــــــــــَ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــا وطـــــــــــــَ ن مـــــــــــــُ عـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــُ  يـ

ًة أَُ ال و     اٌر وآِونــــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــــــــــّ (2)عــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : بْطن. حنٍَش  ويَنُو

دة ، وقد تَقَّدم. َحنَشُ و  بُن َعْوِف بِن ذُْهٍل ، من بَنِي ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ ، وقيل : هو بالُموحَّ

ً ـ  الَحنَشُ  ويُْجَمعُ   على ِحْنَشاٍن.ـ  أَْيضا

 ويُقَال : َحنََشتْهُ الَحيَّةُ : َضَربَتْه.

 .َحنَافِيشُ  ، والَجْمُع : ، بَكْسِرِهَما األَْفعَى الِحْنِفيشُ  و َخْيَرةَ :أَبُ  (3) [قال]، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال َشِمٌر :  الِحْنِفشُ  : [حنفش]

أِْس ، َرْقَشاُء ، َكْدَراءُ  ْبتَها ، إِذا َحَوْيتَها (4) أَو َحيَّةٌ َعِظيَمةٌ ، َضْخَمةُ الرَّ ، قالَهُ َشِمٌر  اْنتَفََخ َوِريُدَها ، هكذا في النُّسخ ، وفي بَْعِضها : إِذا َحرَّ

 ، قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل ، َرِحَمه هللا. أَْو الُحفّاُث بعَْينِه َعّم ُكَراع به الَحيَّة ، ،

ْيدَ  حاشَ  : [حوش] ً  ، يُحوُشهُ  الصَّ ً و َحْوشا  وإِْحواشاً ، ويُقَاُل : أَْحَوَشهُ إَِحاَشةً و ، كأََحاَشهُ  جاَءهُ ِمْن َحَوالَْيِه ، ِليَْصِرفَهُ إِلى الِحبَالَِة ، : ِحيَاشا

ْيد ، حاشَ   ، إَِذا نَفََّرهُ نَْحَوه ، وساقَهُ إِلَْيِه ، وَجَمعَه َعلَْيه. أََحاَشهو َعلَْيه الصَّ

 ، نقلَه الَجْوَهِرّي. اإِلبَِل : َجَمعََها وَساقَها حاشَ و
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 ِلقُه أَْهُل ِمْصَر على فِنَاِء الّداِر.، نقلَهُ الّصاَغانِيُّ ، ويُطْ  : ِشْبهُ الَحِظيَرةِ ، عراقِيَّةٌ  الَحْوشُ و

. ة ، بإِْسفََرايِنَ  : الَحْوشُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانيُّ

َ « ج وِش »قلُت : وقد تَقَدَّم له أَْيضاً في  ل.أَنَّها كُصَرَد : قَْريَةٌ بإِْسفَرايَِن ، تَْقِليداً للّصاَغانِّي ُهنَاك ، وإِْحَداهما تَْصِحيٌف عن األُْخَرى ، فتَأ  مَّ

 ، نَقَلَهُ ابُن فاِرٍس. أَْن يَأُْكَل من َجَوانِِب الطَّعَاِم حتّى يَْنَهَكه : الَحْوشُ و

 ، كَما في الّصَحاح. ، بالّضّمِ : ما يُْستَْحيَا ِمْنه الُحَواَشةُ و

ِحُم. : الُحَواَشةُ  قيل :و  القََرابَةُ والرَّ

ين. الَحاَجةُ  : الُحَواَشةُ و ين والّشِ  ، بالّسِ

 ، عن يَُكوُن فيِه اإِلثُْم والقَِطيعَةِ  الَِّذي : األَْمرُ  : الُحَواَشةُ و

__________________ 
 .«عن األمر»بد  « ءعن الشي»يف القاموس :  (*)
 ( املعتمر : الذي يعمر بنفسه.1)
 .«اللسان أيضاً ا ويرو  يف شواهد النحو : يؤرقينقوله : ينعمنا ا كذا يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( زايدة منا ا اقتضاها السيا .3)
 ( يف القاموس : ركداُء.4)
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 ا وقا  الشاعُر : ا َُواَشةَ  ابِن فَارٍس ا ويـَُقا  : ال تـَغحشَ 
يــــــــــَت  ةً َغشــــــــــــــــــــــــِ َواشــــــــــــــــــــــــَ اً  حــــــــــُ قــــــــــّ َت حــــــــــَ لــــــــــح هــــــــــِ  وجــــــــــَ

يو     ريحَ رَاضـــــــــــــــــــــــــــــــِ َة غـــــــــــــــــَ َوايـــــــــــــــــَ رحَت الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــِ  آثــــــــــــــــــَ

  
 ، كما قالُوا ِلَجَماَعِة البَقَِر : َرْبَرٌب ، قَاَل األَْخَطُل : : َجَماَعةُ النَّْخِل ، ال َواِحَد لَهُ  الَحائِشُ و

يِّ و  َن ا ـــــــــــــَ عـــــــــــــح َبن   ـــــــــــــُ شُ كـــــــــــــَ ٍة  حـــــــــــــائـــــــــــــِ رحيـــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

ارِ     ُب اأَلمثــــــــــــــــــــــحَ يــــــــــــــــــــــِّ اُه طــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــَ  َداٍن جــــــــــــــــــــــَ

  
: َجَماَعةُ  الحائِشُ  الطَّْرفاِء ، وقال َشِمٌر : َحائِشُ  : الُمْجتَِمع من الشََّجِر ، نْخالً كاَن أَو َغْيَره ، يقال الَحائِش  نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، قاَل : وأَْصلُ 

 ُكّلِ َشَجٍر من الطَّْرفَاِء والنَّْخِل وَغْيِرهما.

يَ   بَْعُضه إِلى بْعٍض. يَُحوشُ  ه اِلْلتِفافِهَجَماَعةُ النَّْخِل الُمْلتَّفِ الُمْجتَِمعِ ، َكأَنَّ  الحائِشَ  قُلُت : وإِنَّما ُسّمِ

 .(1) الَحْوِش  : اْسٌم ال ِصفَةٌ وال هو َجاٍر َعلَى فِْعٍل ، فأََعلُّوا َعْينَه ، وِهَي في األَْصل َواٌو من الحائشُ  وقال ابُن ِجنِّي :

ا يُْستَْحيَا  الِحيَشةُ ، بالَكْسِر : الُحْرَمةُ والِحْشَمةُ و  ِمْنَها ، وأَْصلَُها ِحْوشةٌ ، قُِلبت الواُو ياًء الْنِكساِر ما قَْبلَها.، ألَنَّه ِممَّ

 ، َكما في الّصحاح. لَكَ  حاَشىو ، َحاَشاك يُقَال : بَلْ  ، قِياساً َعلَْيه ، لَك حاشَ  هلل ، أَْي تَْنزيهاً هلل ، وال تَقُل : حاشَ  يُقَال :و

ّمِ : الغَا الُحوِشيُّ  من الَمَجازِ و الَكالِم ، وُعْقِميَّ الكالِم. بَمْعنًى  ُحوِشيَّ  ، وَغِريبُه وَوْحِشيُّهُ ، ويُقَاُل : فالٌن يَتَبَّعُ  من الَكالمِ  الُمْشِكلُ  ِمضُ ، بالضَّ

 الَكالِم. ُحوِشيَّ  َواِحٍد ، وكاَن ُزَهْيٌر ال يَتَتَبَّعُ 

 ، قاَل العَّجاُج : من اللَّياِلي الَهائِلُ  الُمْظِلمُ  : الُحوِشيُّ  من الَمجاِز :و

ي   ر الــــــــــــــــعشــــــــــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــىّت ِإذا مــــــــــــــــا َقصــــــــــــــــــــــــــــــ 

ُه     ُه وقـــــــــــــــد قـــــــــــــــابـــــــــــــــلـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ي  عـــــــــــــــَ وشـــــــــــــــــــــــــــــِ  حـــــــــــــــُ

  
 هائٌل. (2)، أَي عظيٌم  ُحوِشيٌّ  أَْي لَْيلٌ 

، مْن وراِء رْمل يَْبِريَن ، ال  و بِالُد الِجنِّ وهُ  ، بالّضّم ، الُحوِش  َمْنُسوٌب إِلى يُقَال : إِنَّه الَوْحِشيُّ من اإِلبِِل وَغْيِرها : الُحوِشيّ  من الَمجاِز :و

 ُهْم من بَنِي الِجّنِ ، قال ُرْؤبَةُ :: يُمرُّ بها أََحٌد من الناِس ، وقِيَل 

 ا ُوشِ ِإلَيحَك َساَرتح من ِباَلِد 
. الُحوِشيَّةُ  وقيل :  : إِبُِل الِجّنِ

َشةُ  وقيل : هي اإِلبِلُ   .الُمتََوّحِ

بن َحْيَداَن ، فنَتََجت النّجائُب  َمْهَرةَ  ، بَنِي َضَربَْت في نَعَم ، تَْزُعم العََرُب أَنَّها (3) فُُحوُل ِجنَّ  وهي الُحوِش  : منسوبةٌ إِلى الُحوِشيَّةُ  أَو

الَهْيثَِم ، قاَل : وَذَكَر أَبو َعْمٍرو الشَّْيبانِّي :  (4)ب ، ومثلُه قَْوُل أَبي ، فهَي ال تكاُد يُْدِرُكَها التَّعَ  فنُِسبَْت إِلَْيَها الَمْهِريَّةُ من تِْلك الفُُحوِل الَوْحِشيَّةِ 

 أَنّهُ َرأَى أَْربََع فِقٍَر عن َمْهِريَّة َعْظماً َواِحداً.

ةِ  ُحوِشيَّةٌ  وقِيَل : إِبِلٌ  ماٌت ، بِعزَّ  نُفُوِسَها. (5): ُمَحرَّ

 وَذِكيُّهُ ، قال أَبو َكبِيٍر الُهَذِلّي : َحِديُده ، أَيْ  الفُؤادِ  ُحوشُ  َرُجلٌ  من الَمَجاز :و

ـــــــــــِه  تح ب ـــــــــــَ وشَ فـــــــــــبَت نـــــــــــاً  حـــــــــــُ طـــــــــــِّ ـــــــــــَ ب َؤاِد مـــــــــــُ ـــــــــــفـــــــــــُ  ال

رِ     وحجــــــــــــَ ُر اهلــــــــــــَ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ دًا ِإذا مــــــــــــا اَنَم ل هــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــُ

  
 َكذا في الّصحاح.

ه.. وُهَو َجْمُع الشَّيْ الَحْوشُ  ، وأَْصلُه : أَثاُث البَْيتِ  الَمَحاشُ و  ِء وَضمَّ
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 ، وأَنشد بيَت النّابِغَِة : القَْوُم اللَِّفيُف األَُشابَةُ  ، وهم الَحْوِش  كأَنَّه َمْفعٌَل من الَمَحاشُ  قال اللَّْيُث :و

ضح  كَ مجــــــــــــــَِّ اشــــــــــــــــــــــــــــَ يِن   ــــــــــــــََ زيــــــــــــــُد فــــــــــــــِإنــــــــــــــ   اي يــــــــــــــَ

ا    ـــــــــــــمـــــــــــــَ ي مح ومتـــــــــــــَِ ـــــــــــــكـــــــــــــُ وعـــــــــــــًا ل ـــــــــــــُ رحب ـــــــــــــَ ددحُت يـ  َأعـــــــــــــح

  
 أَنّهم يَتََحالَفُوَن عندَ « محش»، وسيأتي في  الَحْوِش  ، أَي أَْحَرقَتهُ ، ال ِمن النّارُ  َمَحَشتْهُ  أَو ُهَو بَكْسِر الِميم ، من

__________________ 
قا  : فإن قلت : فلعله جار عل  حاش جراين قائم عل  قام : قير : مل ترهم أجروه صـــــفة ا وال. أعملوه عمر »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 1)

 .«البستان مبنزلة الصور ا وهي اجلماعة من النخر ا ومبنزلة ا ديقة انظر بقيته يف اللسانالفعر ا وإلا ا ائش 
 ( يف التهذيب واللسان : مظلم ا هائر.2)
 .«فحو  اجلنِّ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ابن اهليثم.4)
 ( التهذيب : لعزّة.5)
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َحاشِ  اأَلزحَهرِّي ا وَصو بَه ا وقاَ  : َغِلرَت الل يحُث ا يفالّناِر ا قاَله 
َ
َعاًل  امل َهاح : َأحُد ا فـَتحُح امليم ا وَجعحُله ِإاّيه َمفح ا من َوجح

ريِه ا وِإّلَا ا َوحشِ  من ُه الثّاين : ما قا  يف تـَفحســِ َحاشُ  ا والَوجح
َ
ا والّرَِوايَُة ا  َ َاشٌ  َأ ُث الَبيحِت ا وال يـَُقا  لَلِفيِف الّناسِ  امل

 .يف قوِ  الّناِبَغِة ا بكسِر املِيِم ا كذا أَنشَده أَبو ُعَبيحَدَة َعَل  الص َواِب ا وَرواه عنه أَبو ُعَبيحٍد وابن اأَلعحرَايبّ 
شَ  ، وقد : التَّْجِميعُ  التَّْحِويشُ و ع. َحوَّ  ، إِذا َجمَّ

ْيدَ  اْحتََوشَ و قال األَْزَهِريُّ :  ، وإِنَّما َظَهَرت فِيِه الواُو كما َظَهَرْت في اْجتََوُروا. أَْنفََرهُ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض  ، إِذا القَْوُم الصَّ

 بَْينَُهم ، وَكذلك اْحتََوُشوا فاُلناً. َعلَى فاُلٍن : َجعَلُوه َوَسَطُهم ، كتََحاَوُشوهُ  اْحتََوُشواو

شَ و ى.تَنَ  َعِن القَْوِم : تََحوَّ  حَّ

شَ و  ، وهِذه في النّواِدِر ألَبِي َعْمٍرو. اْستَْحيَا : تََحوَّ

َشتِ   نَقَلَه الّصاَغانِّي. تَأَيََّمْت. ، إَِذا الَمْرأَةُ من َزْوِجَها تََحوَّ

ابُن األَثير : وذََكَرهُ الَهَرويُّ في الياِء ، وإِنَّما ُهو  : النِّفَار ، قالَ  الَحْوِش  ، وفَِزَع له ، واْكتََرَث ، وُهَو ُمَطاِوعُ  َعْنهُ : نَفََر وتَقَبَّضَ  اْنَحاشَ و

ئَب وَغْيَره فَما ِة ، يَِصُف بَْيَضةَ نَعَاَمٍة : اْنَحاشَ  من الواِو ، ويُقَال : َزَجَر الذِّ مَّ  لَزْجِره ، قال ذُو الرُّ

اَء ال و  يحضـــــــــــــــــــــــــَ اشُ بــــــــــــَ حـــــــــــَ نـــــــــــح ا  تــــــــــــَ هـــــــــــَ ا وأُمـــــــــــ  نـــــــــــّ  مـــــــــــِ

هـــــــــــَ     ـــــــــــَر مـــــــــــنـــــــــــح ا زِي نـــــــــــَ ـــــــــــح اِإَذا مـــــــــــا رَأَتـ هـــــــــــَ  ا َزِويـــــــــــلـــــــــــُ

  
ْضتُهُ  َحاَوْشتُهو  ، نقله الّصاَغانّي عِن ابن َعبّاٍد. َعلَْيِه : َحرَّ

، عن ابن عبّاٍد ، ومْنهُ الُمَحاَوَشةُ ، لُمَداَوَرةِ النّاِس في الَحْرِب  َمْوقِعِ َمَطِرِه َحْيثَُما َدارَ  *اْنَحَرْفُت عن : َداَوْرتُه ، وذِلك أَنِّي البَْرقَ  َحاَوْشتُ و

 والُخُصوَمِة.

 ، له َزْهٌر أَبيُض إِلى الُحْمَرةِ ، ُمْستَِديٌر ، وقُُضٌب ِدقَاٌق ، وَوَرقُه ِصغَاٌر ِرقاٌق. : نَبَاٌت تَْجُرُسه النَّْحلُ  الَحاَشاو

 َعلَْيه :* ومّما يُْستَْدَرك 

ْيَد ، ُحْشتُ   : الَجْمُع والنَّفَاُر. الَحْوشُ و : أََعْنتُه َعلَى َصْيِده.ـ  عن ثَْعلَبِ ـ  إِياه أَْحوْشتُهو َعلَْيه ، أَْحَوْشتُهو َعلَيه ، أََحْشتُهو عليه الصَّ

فُه في األُُموِر. اْنِحيَاُشه وقَلَّ   ، أَْي َحَرَكتُه وتََصرُّ

 ويُل.: التَّحْ  التَّْحِويشُ و

ئُْب الغَنََم : َساقََها. حاشَ و  الذِّ

شُ و ُع. (1) التََّحوُّ  : التَّأَهُُّب والتََّشجُّ

 : ِشقٌّ ِعْنَد ُمْنقََطعِ َصْدِر القََدِم مّما يَِلي األَْخَمَص. الحائِشُ و

 .(3)ما يَْكتَِرُث منه من فاَُلٍن ، أَْي  (3) يَتََحاَشى ٍء : ما يَْكتَِرُث. وفالٌن مالَشيْ  (2) يَتََحاَشى وَما

ِد بنِ  ٌث ، َذكره أَبو منصور في الذَّْيِل. : الَحْوِش الَحْوِشيُّ  وُمَحّمُد بُن ُعَمَر بِن ُمَحمَّ  محّدِ

 األَِميِر ِعيَسى : موضٌع ببَُحْيَرةِ ِمْصر. َحْوشُ و

 .617َمقَاَماِت من ابِن الَحِريِرّيِ عن أَبِيِه ، َرحَمهما هللاُ تَعَالَى ، مات سنَةَ وأَبو َمْنُصوٍر سعيُد بُن ُعَمَر بِن أَحَمَد بِن َمَحاِوش بالفَتْح ، َسِمَع ال

ً  : (4)، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  حاشَ  : [حيش] ِل الُهَذِلّي : فَِزعَ  ، إِذا حاَش يَِحيُش َحْيشا  ، وأَنشد للُمتَنَّخِ
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مح ِإذا  ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــِ ي ــــــــــــــــــِ ل ّزِي وســــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ َك بـ ــــــــــــــــــِ  ذل

َت     فــــــــــــــَ شُ مــــــــــــــا كــــــــــــــَ يــــــــــــــح رِ  ا ــــــــــــــَ  عــــــــــــــن اأَلرحجــــــــــــــُ

  
دَّةِ فتَثَاقََل : في حديِث ُعَمَر ، َرِضَي هللا عنه ، أَنَّهُ قَاَل ألَِخيِه َزْيٍد ، حيَن نُِدَب لِقتاِل أَْهِل قْلُت : وهو قَْوُل ابِن األَْعَرابِّي أَيضاً ، و  َما هذا»الّرِ

ْعَدةُ والنُّفُوُر.« والِقلُّ ، الَحْيشُ  ْعَدةُ ، أَي ما هذا الفََزُع والّرِ  والِقلُّ : الّرِ

. حاشَ و  فاُلناً : أَْفَزَعه ، اَلِزٌم ُمتَعَّدٍ

ُجُل : َحاشَ و  من الفََزعِ ، عن ابِن َعبّاٍد. اْنَكَمشَ  الرَّ

 اَع الَمْذُعوِر ، عن ابِن عبّاٍد.إِْسرَ  أَْسَرعَ  : حاشَ و

 ، مثل َجاَش. الَواِدي : اْمتَدَّ  َحاشَ و

__________________ 
 .«من»القاموس :  (*)
 .«والتحويش»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( يف األساس واللسان : ينحاش.2)
 .«. يكرتث له.. ينحاش»( يف اللسان : 3)
 .161/  2( اجلمهرة 4)
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 فَتََحيََّشتْ  ، فقَدُموا بلَْحم إِلَى الَمِدينَة ، وسلموآلهعليههللاصلىأَّن قَْوماً أَْسلَُموا َعلَى َعْهِده ، »الَحِديُث  ، ومنه نَْفُسه : نَفََرْت وفَِزَعتْ  تََحيََّشتْ و

وا ، فَسأَلُوه فقاَل : سَ  وا أَْنتُْم وُكلُواأَْنفُُس أَْصَحابِه ، وقَالُوا : لَعَلَُّهْم لَْم يَُسمُّ ، بالِجيِم ، أَي جاَشْت وداَرْت لْلغَيَثَاِن ، وقد  ، ويُْرَوى ، تََجيََّشتْ « مُّ

 ذُِكَر في َمْوِضِعه.

َجاِل ، : الَكثِيُر الفََزعِ  الَحْيَشانُ و يبَِة ، وهيَ  ِمَن الّرِ  بهاٍء. َحْيَشانَةٌ ، أَو الَمْذُعوُر من الّرِ

 بِن غاِلٍب. جاِهِلّي ، من بَنِي َساَمةَ بِن لَُؤيّ  بِن َسْعِد بِن َشَطن : َوْهب كَكتّاٍن : َحيّاُش بنُ و

 الَمْشُهورةَ. ُخْطبَتَه تِْلكَ  ، َرِضَي هللا عنه ، ، َرَوى َعْن ُعتْبَةَ بن َغْزَوانَ  (1) ُشَوْيُش بُن َحيّاٍش  (1) أَبُو ُرقَادٍ و

 الغَنَِوّي : شاعٌر ، كان بُخراَساَن مع قُتَْيبَةَ بن ُمْسِلٍم ، َذَكَره الحاِفُظ.وفَاتَهُ : َحبِيُب بُن َحيّاٍش 

 َحيُّوٌش ، كتَنُّوٍر ، ابُن ِرْزِق هللا : َشْيُخ الطَّبََرانِّي.و

َدةِ ، وقد تقَدَّم للُمَصنِِّف ، َرِحَمةُ هللا تَعالَى ف  .«حبش»ي قُْلت : وهذا تَْصِحيٌف ، والصَّواُب أَنّه بالُمَوحَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

ِرْجلُهُ يَْوَمئٍذ فلم يَْشعُْر بها َحتَّى َرَجَع إِلَى ِحيَاش ، كِكتَاٍب ، ابُن قَْيِس بِن األَْعَوِر بِن قَُشْيٍر : َشِهَد اليَْرُموَك ، وقَتََل بِيَِده أَْلَف َرُجٍل ، وقُِطعَْت 

، َب نَاِشد ِرْجِله ، َذَكَرهُ ابُن الَكْلبِّي ، َضبََطه أَبو ُعثَْماَن بُن ِجنِّى ، هَكذا وقال : هو َمْصَدُر حاَشهُ يَُحوُشهُ َمْنزلِه ، فَرَجَع يَْنُشُدها ، فلُقِّ 

يَن عنَده ُمْهَملَةٌ ، وقد أََشْرنَا إِلَْيِه في َمْوِضِعِه ، وَمحَ  ِضيُّ الّشاِطبِيُّ َكذلك ، ِإالَّ أَّن الّشِ  ِذْكِره في الَواِو ، أَي في الَّتي قَْبلََها. لُّ وَضبََطهُ الرَّ

 : الَجَماَعةُ ، عن ابِن َعبّاٍد. الَحْيشُ و

 (مض الشا فصر اخلاء)
، وهِذه عن  َشَهاكتََخبَّ  ، ِمثْل َحبََش ، األَْشيَاَء من هاهنا وهاهنا : َجَمعََها وتَنَاَولََها َخبَشَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وفي اللَِّساِن : َخبَشَ  : [خبش]

 َء : َجَمعَه.الشَّيْ  َخبَش اللّْيِث. وقال ابُن فاِرٍس : ُربّما قالُوا :

 ٍء.ولَْيَس بَشيْ 

 َء.ِمثُْل الَهْبِش َسَواء ، وهو َجْمُع الشَّيْ  الَخْبشُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

َكةً : بَْطنٌ  َخبَشٌ و  الَمعَافِِريّاِن ، َرَوى َعْنُهما أَبو قَبِيٍل. َشْهٍر ، وخاِلُد بُن نُعَْيٍم ، الَخبَِشيّانِ  بنُ  َعْبُد هللاِمْنُهْم :  في الَمعَاِفر ، ، ُمَحرَّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانّي. نَْخٌل لبَنِي يَْشُكَر ، باليََماَمةِ  : (2)، وَضبََطهُ الّصاَغانّي مثل قََطاِم  كَسَحابٍ و

َدة :، بالفَتْح وَضّمِ المُ  َخبُوَشانُ و ُد بُن الُمَوفَِّق الَخبُوشاِنّي ، نزيُل مصر ، ُولَد سنة  د ، بنَْيَسابُور َوحَّ ، وتَفَقَّه َعلَى  510، وِمْنهُ النَّْجُم ُمَحمَّ

ِد بِن يحيى  ِلِعماَرِتَها ، ولَهُ تَصانِيُف ، منها : تَْحِقيُق  ، فأَقَام بُسوقَِة اإِلَمام الّشافِِعّي ، وتََصّدى 565تْلِميِذ الغََزاِلّي ، وقَِدَم ِمْصَر َسنَة  (3)ُمَحمَّ

ر ، أَزاَل ُخْطبَةَ العَبَْيِديّيَن من ِمْصَر الُمِحيط ، في ستَّةَ َعَشَر مَجلَّداً ، وَحدََّث بالقَاِهَرة عن القَُشْيِرّي ، وكاَن أَّماراً بالَمْعُروف نَاِهياً عن الُمْنكَ 

َس فِيَها ، تُُوفّي سنة ، وبَنَى له السُّْلَطاُن َصالُح  ، وُدفِن في ِكَسائِه ، تَْحَت ِرْجل اإِلمام ،  587الديِن الَمْدَرَسةَ بِجَواِر اإِلَماِم الّشافِِعّي ، وَدرَّ

 وقَْبره معُروٌف.

ّمِ ، كما َضبَطهُ الّصاَغانِيُّ ، وظاِهُر ِسيَاقِه يُوِهُم أَنَّه بالفَتْح : العَْيِش  ُخبَاَشاتُ و يَُخبَُّش ِمْن هاهنا وهاهنا ،  ما يُتَنَاَوُل من َطعَاٍم ونَْحِوه ، بالضَّ

 عن اللَّْيِث.

 ِء.ِمثُْل الَهْبِش ، َسَواء ، وُهَو َجْمُع الشَّيْ  الَخْبشُ و

  : ُهَو بالَحاء الُمْهَملَة.، كالَهبَاَشاِت ، عن اللِّْحيَانِّي ، وقال األَْزَهِريُّ  ِمَن النّاِس : الَجَماَعةُ من قَبَائَِل َشتَّى الُخبَاَشاتُ و

 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. قَاُع األَْخبَاِش : ع ، باليََمنِ و

 األََسِدّيِ. كثَُماَمةَ : َجدُّ ِزّرِ بِن ُحبَْيٍش  ، ُخبَاَشةو
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ثِ  : ُخبَاَشةُ و ينِ  ، أَْي هذا األَِخيرُ  أَو هو الَِّذي َرَوى عنه إِْبَراِهيُم بُن أَبِي َعْبلَةَ ، َواِلُد َشِريٍك الُمَحّدِ  الُمْهَملَة. بالّسِ

__________________ 
 ( يف تقريب التهذيب : أبو الر َقاد ا قا  : اله شوي  آخره مهملة مصغراً ا جياش ِبيم أو مهملة.1)
 ومعجم البلدان.( أ ر ضبرت الشا املعجمة يف التكملة 2)
 .«ل »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
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 .الَخْبِش  من (1)، كَجْعفٍَر ، فَسيَأْتي ِذْكُره في النُّون ، وُهنَا َذَكَره األَْزَهِريُّ وَغْيُره ، ألَنَّهُ فَْنعٌَل  َخْنبَشٌ  وأَّما

 أَْيضاً.، ويُْرَوى بالحاء ،  صوُت أَْكِلهِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن ، وقال أَبو َسِعيٍد : ُهوَ  الَجَرادِ  َختَْرَشةُ  : [خترش]

بِّيِ  َختَاِرشَ  يُقَال : ما أَْحَسنَ و  ، وقد ذُِكَر في الحاِء أَْيضاً. َحَرَكاته وَختَاِرَشه ، أَيْ  الصَّ

َدةِ  ُختَّشُ  : [ختش] ه الحافُِظ ، أَهمله الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن ، ولو قَال : كُسّكٍر ألََصاَب ، وهكذا َضبَطَ  ، بضّم الخاِء ، وفتْح التاء الُمَشدَّ

تَْيِن مَشدََّدة التاِء : عن ُمَحّمد بن غاِلٍب األَْنَطاِكّي ،  ُرْستَُم بِن َعْبِد هللا األَْشُروَسنِّيِ  أَبِي الفَْضل َجدُّ  ، وَخالَفَُهَما الّصاَغانِيُّ ، فقاَل : ُهَو بَضمَّ

ّراُب ، واألُْشُروَسنِيُّ هكذا بِزيَاَدة النُّوِن قَْبَل ياِء النِّْسبَة ، وِمثْلُه في التَّْكمِ  األُْشُروِسيُّ من َغْيِر : لَِة ، وفي التَّْبِصير َسِمَع منه أَبو ُمَحّمد الضَّ

ل.نُون ، وقاَل : ُهَو منسوٌب إِلى أُْشُروَسانَ  وِم ، فتَأَمَّ ْنَد ، وأَّما بالنُّوِن فِمْن بِالِد الرُّ   ، فُْرَضِة َمن جاَء ِمن ُخراساُن يريُد الّسِ

ثِينَ و الَِّذي في ، قال الحافُِظ هكَذا َضبََطه الذََّهبِيُّ وهَو تَْصِحيٌف ، و أَبُو نَْصٍر أَْحَمُد بُن َعِلّيِ بِن َختّاش ، كَكتّاٍن ، البَُخاِرّي ، من الُمَحّدِ

ْل.  اإِلْكَماِل بالنُّوِن ال بالُمثَنّاةِ ، فْليُتَأَمَّ

الَمْرأَةُ َوْجَهها ِعْنَد الُمِصيبَِة ، وَخَمَشِت : إِذا  َخَدَشت والَخْمُش باألََظافِر ، يُقَال : الَخْدشُ  ، قاَل األَْزَهِرّي : : َخَمَشه َخَدَشه يَْخِدُشه : [خدش]

ّرِ َوْجِهَها ، أَْدَمتْه أَْو َظفََّرْت في أَعاِلي حُ 
 لَْم تُْدِمه. (2)

قَهُ قَلَّ أَو َكثَُر ، أَوْ  َخَدشَ و  الَخاِدَشةُ  ، من ُسْنبُِل البُّرِ أَو الشَِّعيِر أَو البُْهَمى : قََشَرهُ بعُوٍد ونَْحِوه ، وِمْنه قِيَل أِلَْطراِف السَّفَا : َخَدَشه الِجْلَد : َمزَّ

ً  من َسأََل وُهَو َغنِيٌّ جاَءْت َمْسأَلتُه يوَم الِقيَاَمةِ »الَحِديُث :  ، ومنه ُخُدوشٌ  : اسٌم ِلذلك األَثَِر أَيضاً ، ج الَخْدشُ و .الَخْدِش  ، ُهَو من أَو  ُخُدوشا

َي به األَثَُر وإِنْ  الَخْدِش  : اآلثَاُر والُكُدوُح ، وِهَي َجْمعُ  الُخُدوشُ و. «ُخُموشاً في َوْجه  الَخُدوشُ و َكاَن َمْصَدراً ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ، ألَنّه ُسّمِ

 الذُّبَاُب. ، كَصبُوٍر :

 البُْرُغوُث. : الَخُدوشُ و

.  والَخُموُش : البَقُّ

ُجَل ، إِذا َخاَدْشتُ  : اسُم َرُجٍل ، وُهَو ِمْن قولهم : كِكتَابٍ  ، ِخَداشٌ و ،  بُن َساَلَمةَ  ِخَداشُ  هو َوْجَهَك ، ِمْنُهم : َخَدشَ و َوْجَهه ، َخَدْشتَ  الرَّ

َح به ابُن  ِخَداٍش  سلَِمّي ، والصَّواب أَنَّ أَبا َصَحابِيٌّ  ، هكذا في النَُّسخ أَبي َساَلَمةَ  ُهَو ابنُ  أَو السَّاَلِميُّ ، ُكْنيَةُ َسالَمةَ بنَْفِسه ، َكَذا َصرَّ

 ٍد في ُمْعَجِمه ، قَاَل : وله َحِديٌث.الُمَهْنِدس في ِكتَاب الُكنَى ، وابُن فَهْ 

هِ » قُْلت : وهو :  الَحِديث ، وقَْد َرفَعَه ، َرَوى َعْن َعْبِد هللا بِن َعِلّيٍ.« أُوِصي اْمرأً بأُّمِ

 بِن بَْكِر بِن َهَواِزَن. بِن َربِيعَةَ بِن َعْمِرو بِن عاِمِر بِن َربِيعَةَ ابن عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ بِن ُمعَاِويَةَ  بُن ُزَهْيرِ  ِخَداشُ و

 بِن بَْكٍر ، أَحُد بنِي بَْكر بِن َوائٍِل. بُن ُحَمْيد ِخَداشُ و

 ُشعََراُء. البَِعيُث بُن ماِلٍك : ِخَداٍش  بن قُْرِط بِن ُسْفيَاَن ابن ُمَجاِشع بن َداِرٍم ، ولَقَبُ  (3)بِن خاِلد بِن بَْيبَةَ  بُن بِْشر ِخَداشُ و

ٍث : َكاِهُل البَِعيرِ  ، الُمَخّدِشُ و ، الِمْخَدشُ و يه أَْهُل الَجاِهليّة ، أِلَنّه كِمْنبٍَر ، وُمَحّدِ الفََم إِذا أُِكَل ِلِقلَِّة لَْحِمِه ، قالَهُ  يَْخِدشُ  ، هكذا كان يَُسّمِ

ْحَل علىويُْرَوى بالفَتْح أَْيضاً ، كُمعَظٍَّم ، و األَْزَهرّي ، وزاَد الّزَمْخَشريُّ : بَِعيِره ،  ُمَخّدِش  َعلَّلَه بقَْوله : لقلَِّة لَْحِمه ، ويُقَال : َشدَّ فاُلٌن الرَّ

 يُْرَوى بالَوْجَهْيِن ، قالَه ابُن ُشَمْيل.

ٍث : الِهرُّ  الُمَخّدِشُ و ، الُمَخاِدشُ و  .الَخْدِش  ، َمأُْخوذٌ من كُمَحّدِ

ْواو ً  َسمَّ ً و ُمَخاِدشا شا  .ِخَداٍش   تَْعِليلُه في، وقد َسبَقَ  ُمَخّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ُجَل ُمَخاَدَشةً ، إِذا َخاَدْشتُ   هو َوْجَهَك. َخَدشَ و َوْجَههُ ، َخَدْشتَ  الرَّ

__________________ 
 .«مفعر»( عن اللسان وابألصر 1)
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 ( التهذيب : أو قشرته ومل تدمه.2)
  هذا بشر بن خالد وقير ابن أيب خالد.ا وقير يف أيب« بثينة»( عن اآمدي وابألصر 3)
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د للُمبَالَغَِة ، أَْو لْلَكثَْرةِ ، كما في الّصحاحِ. َخدََّشهُ و  تَْخِديشاً ، ُشّدِ

 َطَرفَا الَكتِفَْيِن من البَِعيِر. (1) ُمَخّدِش وقال ابُن ُدَرْيٍد : واْبنَا

 : من َمَسايِِل الِميَاِه ، اسٌم كالعَافِية والعَاقِبَِة. الَخاِدَشةُ و

 ومن الَمَجاز : َوقََع في األَْرِض تَْخِديٌش ، أَْي قَِليُل َمَطٍر.

 ُء من األََذى.: وهو الشي َخْدَشةٌ  وبقَْلبِهِ 

ّي.الشَّْرَعبِيُّ اْسُمه ِحبّاُن بُن َزْيٍد ، َرَوى عن َعْبِد هللِا بن َعْمِرو بن العاِص ، وَعْنهُ َجِريُر بِن ُعثَْمان ، َكذا ف ِخَداٍش  وأَبو  ي تَْهِذيِب الِمّزِ

 اللَّْخِمّي الشاِمّي ، له ُصْحبَةٌ. ِخَداٍش  وأَبُو

 ، في نََسب َعِلّي بن َحَجٍر السَّْعِدّي. ُمَخاِدشٌ و

 َرَوى عن َحّماِد بن َسلََمةَ ، َرِحَمُهُم هللا تَعالَى. ُمَخاِدٍش  ِغيَرةُ بنُ والمُ 

إِفساُدهُ ، وِمْنهُ يُقَال : َكتََب  ، وَكذِلَك َخْربََشةُ العََمِل : أَْفَسَدهُ  َخْربََشةً : الِكتَابَ  َخْربَشَ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللّْيُث : َخْربَشَ  : [خربش]

ً ِكتَ  ً  ابا  ، أَي فاِسداً ، وَكذِلَك الَخْرَمَشةُ. ُمَخْربَشا

 ، أَي اْختِالٍط. (2)وبِْرخاٍش  ِخْرباٍش  يُقَال : َوقََع في في برخش بالَكْسرِ  الِخْرباشُ و

ينََوِريُّ :و مِّ  الُخَرْنبَاشُ  قال الّدِ هما : ، بالضَّ ، وُهَو نَبَاٌت مثُْل الَمْرِو  الَمْرماُحوزُ  ، أَي مع فَتْحِ الراِء ، وظاِهُر ِسيَاقِه يَْقتَِضي أَْن يَُكوَن بَضّمِ

قاِق الَوَرِق ، وَوْرُده أَْبيَُض ، داعِ البَاِرِد ُمِزيٌل فََساَد الِمَزاج ، مُ  ويُعَدُّ من ريَاِحيِن البَّرِ ، وهو أَْجَوُد أَْصناِف الَمْروِ  الّدِ ياح ِجّداً وِللصُّ ْذِهٌب ِللّرِ

يحِ   ، يُوَضُع في أَْضعاِف الثِّيَاِب ِلِطيِب ِريِحه ، وأَنشد أَبو َحنِيفَة : ، ُمْصِلٌح للَمِعَدةِ ، ُمفَتٌِّح للسَُّدِد البَاِرَدةِ ، َعِظيُم الَمنَافِعِ ، َطيُِّب الّرِ

ــــــــِب أَرح  ي وحِر مــــــــن طــــــــِ ــــــــغــــــــَ ا راَِيُح ال ــــــــَ ن ــــــــح ت ــــــــَ ا أَتـ هــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــِ

رِ     قـــــــــــح
ُ

ِم واملـــــــــــ ـــــــــــِ رائ اِش الصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ ب ـــــــــــح َرنـ ـــــــــــِح خـــــــــــُ ـــــــــــرِي  ب

  
 ، كِشْرباخٍ. َعِظيَمةٌ  ، أَيْ  ، بالَكْسرِ  ِخْربَاشٌ  فَْقعَةٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، أَو ُخْربُوٍش. ِخْربَاٍش  َخَرابِيُش الَخّطِ : ما أُْفِسَد منه ، كأَنَّهُ َجْمعُ 

 ، كَجْعفٍَر : اْسٌم. َخْربَشٌ و

 باألَْظفَاِر في الَجَسِد ُكلِّه. الَخْرشُ  ، قال اللّْيُث : : َخَدَشه َخَرَشهُ يَْخِرُشهُ  : [خرش]

ً  لِعيَاِلهِ  َخَرشَ و ْزَق ، كاْختََرَش فيِهَما ، وَجَمَع واْحتَاَل ، َكَسَب لَُهم : َخْرشا  اْختََرَشه ، أَي في َمْعنَى الَخْدِش والَكْسِب ، يُقَال : وَطلََب لهم الّرِ

 لِعياِله : َكَسَب لُهم. اْختََرشَ و بُظْفِره ، إِذا َخَدَشه ،

 ، قال ُرْؤبةُ : الَخْرِش ُخُروشٌ  وَجْمعُ 

 ُخُروِشيقـَرحِضي وما مَج عحُت من 
ً  البَِعيرَ  َخَرشَ و إِلَْيه ، يُِريُد بِذِلك تَْحِريَكه لإِلْسَراعِ ، وُهَو َشبِيهٌ بالَخْدِش والنَّْخِس ، قالَهُ  بالِمْخَراِش  اْجتََذبَه : َضَربَه ، ثُمَّ  يَْخِرُشه َخْرشا

بَه بطَرفِِه في َعْرِض َرقَبَتِه ، أَو في َضرَ : البَِعيَر بالِمْحَجِن  َخَرشَ  ، وُربََّما جاَء بالَحاء ، يُقَالُ  الِمْحَجنُ :  الِمْخراشُ  أَي وُهوَ  األَْصَمِعّي ،

 ِجْلِده َحتَّى يَُحتَّ َعْنهُ َوبَُره.

به بَْعٌض بإِْسنَاِده إِلى  ، هكذا في سائر النَُّسخِ ، من الِخيَاَطِة ، قال َشْيُخنا ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى : (3) َخَشبَةٌ يَِخيُط بها الَخّرازُ  : الِمْخراشُ و وَصوَّ

 : أَو يُْنقَُش بَِها الِجْلُد ، (4) ، والَِّذي في النَِّهايَة والصحاح وَغْيِرهما : يَُخطُّ بها ، من الَخّطِ ، وهو الِكتَابَةُ أَو النَّْقُش ، زاَد في النَِّهايَة الَخّرازِ 

ى الِمَخطَّ أَْيضاً ، وَكذِلك كالِمْخَرِش   ، بَِهاٍء. الِمْخَرَشة ، كِمْنبٍَر ، ويَُسمَّ
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 .أَْخِرَشةٌ  ، كاللَّْدَغِة الَخِفيَِّة ، تكوُن في َجْوِف البَِعيِر ، والَجْمعُ  ُمْستَِطيلَةٌ  ِسَمة ، كِكتَاِب ، وهي الِخَراِش  : ُوِسَم ِسَمةَ  َمْخُروشٌ  رٌ بَِعيو

ةَ  ِخَراٍش  أَبُوو ةُ هذا يُْعَرف بالِقْرِدّي ، وقِْرٌد ُهوَ  : ُخَوْيِلُد بُن ُمرَّ  ، هكذا في سائر النَُّسخ ، وِمثْلُه في العُبَاب ، قال وُمرَّ

__________________ 
 .200/  2( اجلمهرة 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التكملة : وبرابش.2)
 ( اللسان : اإلسكاف.3)
 ( يف النهاية : أي.4)
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ُرو بُن ُمَعاِويََة بنِ  رٍت : أَبُو ُجنحَدب ا وأَبُو (1) َعمح َرُة َرهح عحِد بِن ُهَذيحٍر ا قا  : وبـَُنو ُمر َة َعشــــــَ َوُد ا وأَبُو  ِخرَاشٍ  ســــــَ ا واأَلســــــح
َياُن ا وُعرحَوُة ا وكانُوا ُدَهاًة ُشَعرَاَء يـَعحُدوَن عَ  ٌرو ا وُزَهريحٌ ا وُجَناَدُة ا واألََبح  ا وُسفح َوِد ا وَعمح واً َشِدياأَلسح  داً.دح

ِث بِن ُزبَْيِد بِن َمْخُزوِم بِن صاِهلَة  َواُب أَنَّهُ ُخَوْيِلُد بُن خاِلِد بن ُمَحّرِ أَُخو بَنِي ماِزِن بِن ُمعَاِويَةَ بِن تَِميِم بِن  الُهَذِليّ  بِن كاِهلٍ  (2)قلُت : والصَّ

يواِن :َسْعِد بِن ُهَذْيِل بِن ُمْدِرَكةَ بِن اْليَاِس بِن ُمَضَر ، كما ساقَهُ أَ   معروف. شاِعرٌ  بو َسِعيٍد السُّكَِّرّي في َشْرحِ الّدِ

 وَسيَأْتِي في الهاِء ، وقاَل ابُن فاِرٍس : ُهَو ِعْنَدنَا من باِب اإِلْبَداِل ، وإِنََّما ُهَو ِهَراٌش. ، ُمضافاً ، كِهَراٍش  ِخَراٍش  َكْلبُ و

بُن  ِخَراشُ  ، ال يَُجوُز ِكتَابَةُ َحِديثِه ، وَما َرَوى عنه إِالّ أَبو َسعيٍد العََدِويُّ وَحِفيُده َكّذابٌ  ، َرِضَي هللا عنه َعْن أَنٍَس  بُن َعْبِد هللا ، ِخَراشو

ِد بنِ   ، قاَل األَْزِديُّ : َمتُْروٌك أَْيضاً ، َكذا في ِديوان الذََّهبِّي. ِخَراٍش  ُمَحمَّ

ِد بنِ و ْحمِن بُن محمَّ  ، كان قَْبل الثاّلثمائة. : حافِظٌ  ِخَراٍش  عبُد الرَّ

، ُخَراسانِّي ، نََزَل بَْغَداَد ، َوَرَوى عن ابِن َمْهِدّيٍ والعَقدّي ، َوَعْنهُ ابُن الُمَجذَّر السَّّراج مات ،  : َشْيُخ ُمْسِلمٍ  ِخَراٍش  أَْحَمُد بُن الَحَسِن بنِ و

 .، َكذا في الكاِشف ِللذََّهبِّي ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى 244سنة 

 يقوُل ذِلَك. (3)، قال أَبُو تُراٍب : َسِمْعُت َواقِداً  َحقٌّ َصِغيرٌ  ، أَيْ  بالّضم وُخَماَشةٌ ، .ُخَراَشةٌ  ِلي ِعْنَدهُ  يقال :و

 تَِة.، على الِقيَاِس كالنَُّجاَرةِ والنَُّحا ِء إِذا َخَرْشتَه بَحِديَدة ونَْحِوهاما َسقََط من الّشيْ  ، كقَُماَمٍة : الُخَراَشةُ و

أََحُد فُرساِن قَْيٍس وُشعََرائَها ، َشِهد الفَتَح ، رضي هللا تعالى َعْنه ،  السُّلَِميّ  بِن الحاِرِث بن َعْمِرو بِن الشَِّريدِ  : ُخفَاُف بُن ُعَمْير ُخَراَشةَ  أَبُووَ 

لَِميُّ ، رضي هللا تعالى عنه :  وله يَقُوُل العَبّاُس بُن ِمْرَداٍس السُّ

ةَ َأاب  رَاشـــــــــــــــــــــــــــَ ٍر  خـــــــــــــُ فـــــــــــــَ َت َذا نــــــــــــــَ نـــــــــــــح ا كـــــــــــــُ  أَمـــــــــــــ 

ُض     ــــــــــُ ب ُم الضــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــُ ــــــــــح ل َي ملَح َ حكــــــــــُ وحمــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــِإن  قـ (4)ف
 

  
 يبَوْيه : أَّما أَْنَت ذا نَفٍَر.أَْي إِْن كنَت ذا َعَدٍد قَِليِل فإِّن قَْوِمَي َعَدٌد َكثِيٌر لَْم تَأُْكْلُهم السَّنةُ الُمْجِدبَةُ ، وَرَوى هذا البَْيَت سِ 

 .ُخُروشٌ  ، ُمَحّرَكةً : َسقَُط َمتَاعِ البَْيِت ، ج شُ الَخرَ و

 وَسْعٌف. َخْرشٌ  البَْيِت : ُسعُوفُه من ُجَواِلٍق َخلٍَق وغيِره ، الَواحد ُخُروشُ  وقاَل اللّْيُث :

تََها ، ورأَْيُت في هاِمِش الّصحاحِ : قال أَبو حاتٍِم : ال يُقَ  بَِهاٍء الذُّبَابَةُ  ، الَخَرَشةُ و ال ذُبَابَةٌ ، قاله ابُن ُدَرْيٍد ، هكذا َزَعَمهُ قَْوٌم وال أَْعِرُف ِصحَّ

 ، بالَهاِء ، وإِنَّما يُقَال ذُبَاٌب.

 .َخَرَشةَ  وقِيل : هو ِسَماُك بُن أَْوِس بنِ  َصَحابِيُّ  الَخْزَرِجيُّ الّساِعِدّي : بِن لَْوَذانَ  َخَرَشةَ  ِسَماُك بنُ  أَبو ُدَجانَةَ و

ٍء أَْيضاً فيه اْنتِفَاٌخ وتَفَتٌُّق ، ويَقُولُوَن : َرأَْيُت َعلَْيه بِقْشِرَها ، وهو َسْلُخها ، زاُد أَبو َزْيد : وَكذِلَك ُكلُّ َشيْ  بِالَكْسِر : ِجْلُد الَحيَّةِ  الِخْرشاءُ و

 يَِّة ِرقَّةً وَصفَاًء.قَِميصاً كِخْرشاِء الحَ 

 اليابَِسِة ، وإِنَّما يُقَال لهُ ذِلَك بعَد ما يُْنقَُف فيُْخَرج ما فِيِه من البَلَل. قِْشُر البَْيَضِة العُْليَا ، أَْيضاً : الِخْرشاءُ و

 ُء ، وِمثْلُه في األََساِس.و الِغْرقِى، وه َخَراِشيُّ  ، وَجْمعُه (5): ِجْلَدةُ البَْيَضِة الّداِخلَةُ  الِخْرَشاءُ  وفي التَّْهِذيب :

قِيقَةُ تَْرَكُب اللَّبَنَ  الثَُّمالَِة : ِخْرَشاءُ و ٌد : الِجْلَدةُ الرَّ  ، فإِذا أَراَد الشاِرُب ُشْربَهُ ثَنَى ِمْشفََره َحتَّى يَْخلَُص لَهُ اللَّبَُن ، وفيه يقوُل ُمَزّرِ

اءَ ِإذا مـــــــــــَ    رحشـــــــــــــــــــــــــَ ه  خـــــــــــِ فـــــــــــُ ـــــــــــح ِة أَنـ الـــــــــــَ مـــــــــــَ  الـــــــــــثـــــــــــ 

ا    عـــــــــَ نـــــــــَ بَقــــــــــح رِيـــــــــِح فـــــــــَ ِه لـــــــــلصـــــــــــــــــــــــ  َريـــــــــح فـــــــــَ ىَن ِمشـــــــــــــــــــــــح  ثـــــــــَ

  
__________________ 

 معاوية بن متيم بن سعد. 198( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
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ابهلة ا وهذا أبو ذ يب اهلذد ولي  أبيب خراش انظر ترمجة أيب  119ويف املؤتلف واملختلف ل مدي ص  197( عن مجهرة ابن حزم ص 2)
 .«ذأب»ل مدي. وعند ابن حزم أن أاب خراش من ولد قرد بن معاوية. وانظر ما مّر يف مادة ذ يب 

 ( يف التهذيب واللسان : رافعاً.3)
 وبعد البيت :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
ــــــــــــــــقــــــــــــــــة و  ــــــــــــــــه ابئ  كــــــــــــــــر قــــــــــــــــومــــــــــــــــك لشـــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــن

 فـــــــــــــارعـــــــــــــد قـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــال وابصـــــــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــا مبـــــــــــــن تـــــــــــــقـــــــــــــض   

  

 إن تــــــــــــــــك جــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــود بصـــــــــــــــــــــــــــــر ال أُ بســـــــــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــيـــــــــــــــ    ـــــــــــــــد عـــــــــــــــل  ه فـــــــــــــــبمحـــــــــــــــيـــــــــــــــه فـــــــــــــــيـــــــــــــــنصـــــــــــــــــــــــــــــدعأوق

  

 .«كذا يف اللسان

 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب املطبوع : جلد البيضة الداخر.5)
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ْغَوةَ فِيَها اْنتِفاٌخ وتَفَتٌُّق وُخُروٌق.  يَْعنِي الرَّ

ْدِر ، والنَُّخاَمةُ. البَْلغَمُ  الِخْرَشاءُ  من الَمَجاز :و  اللَِّزُج في الصَّ

 ، أَي في َغبََرةٍ. ِخْرشاءَ  ، يقال : َطلَعَت الّشْمُس في الغَبََرةُ  : الِخْرشاءُ  من الَمَجاِز :و

،  كَكتِفٍ  َخِرشٌ و ، بالفَتْحِ ، َخْرشٌ  وَرُجلٌ  َمةَ.وقَال األَْزَهِريُّ : أَراَد النَُّخا ، كَزَرابِيَّ ، أَْي بَُصاقاً َخاثِراً. َخَراِشيَّ  أَْلقَى من َصْدِره يُقَاُل :و

ولَْم يَْعِرْفه َشِمٌر ، وقاَل األَْزَهِرّي : أَُظنّهُ َمَع الُجوعِ ،  ال يَنَاُم. ، بالحاء والَخاء ، وُهَو الَِّذي َخِرشٌ و والَِّذي في نَّص األََمِوّي : َرُجٌل َحِرش

ةُ ُكلُّهم َضبَُطوه كَكتٍِف ، وقد اْشتَبَه َعلَى الُمَصنِِّف ، َرِحَمةُ هللا ، فَضبََطه بالفَتْحِ ، وُهَو تَْصِحيٌف   ، قال أَبو ِحزاٍم العُْكِليُّ :فاألَئمَّ

ُش ِإن أَرادَ  مـــــــــــــح ُه الـــــــــــــطـــــــــــــ  وســـــــــــــــــــــــــــُ اجـــــــــــــاً  لـــــــــــــُ  ِشـــــــــــــََ

ِرشَ     ا خــــــــــــَ وســــــــــــــــــــــــــَ َدرايٍّ  ــــــــــــَُ نــــــــــــح ِ  ســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــح  الــــــــــــد 

  
ُد بُن ِعيَسى العَّطاُر : ، كنَْفَوِعٍل ، وُهَو من أَْبنِيٍَة أَْغفَلََها ِسيبََوْيه نَْخَوِرشٌ  َكْلبٌ و أَي الَخْدِش ، ويُقَاُل :  الَخْرِش  َكثِيرُ  ، كما قالَهُ أَبو الفَتْحِ ُمَحمَّ

كَ  : نَْخَوِرشٌ  َجْروٌ   ، وقاَل ابن ِسيَده : ولَْيس في الَكالم نَْفَوِعٌل غيره. َخَرشَ و قَْد تََحرَّ

ً و ْوا ُمَخاِرشاً ، وُمْختَِرشا ً و ، َسمَّ  .َخَرَشةً و ، ِخَراشا

شَ و ُل َطَرفِِه من السُّْنبُلِ  َخرَّ ْرُع تَْخِريشاً : َخَرَج أَوَّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي عن ابِن َعبّاٍد. الزَّ

ى بِن ُمعَاِويَةَ بِن الُمْختَِرِش  بُو ُشَرْيحٍ وأَ  ، هكذا في سائر النَُّسخ ، والصَّواب  َصَحابِيُّ  ، الُخَزاِعيَّ الَكْعِبيُّ : (1) ُخَوْيِلُد بُن َصخِر بِن َعْبِد العُزَّ

ى ، وُهَو أََصحُّ ما َجاَء في اْسمِ  ْحمِن بُن َعْمٍرو ، ويُقَاُل : هانِى: ه ، وقِيَل : ُخَوْيِلُد بُن َعْمِرو بِن َصْخِر بِن َعْبِد العُزَّ ُء بُن َعْمٍرو هو عبُد الرَّ

نََزَل الَمِدينَةَ ، َرَوى عنه َسِعيُد بُن ، وقِيَل : َعْمُرو بُن ُخَوْيِلد ، وقيل : َكْعُب بُن َعْمٍرو ، َحَمَل ِلَواَء قَْومِه يَْوَم الفَتْحِ ، وكاَن من العُقاَلء ، 

بِن َسلُول بِن َكْعِب بِن َعْمِرو بِن َربِيعَة بِن َعْمِرو ، وهو  (3)بِن ُحْبِشيَّةَ  (2)ٍد الَمْقبُِرّي. قُْلُت : والُمْختَِرش هذا هو ابُن ُحلَْيِل أَبي َسِعي

 ُخَزاَعةُ.

 الُمْختَِرِش ، لهم نَْجَدةٌ وَشَرٌف وَعَدٌد.بَنُو السَّفّاحِ َسلََمةَ بِن خاِلِد بِن ُعبَْيِد بِن ُعبَْيِد هللا بِن يَْعُمَر بِن و

َق بَْعُضَها بَْعضاً ، وَكذِلَك السَّنَانِيُر. الِكاَلُب : تََهاَرَشتْ  تََخاَرَشتِ و  وَمزَّ

 * يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ً و َخاَرَشهُ ُمَخاَرَشةً  َشهُ و ، ِخَراشا  تَْخِريشاً. َخرَّ

ْولََجاِن.: َعصاً ُمْعَوجَّ  الِمْخَراشُ و الِمْخَرشُ و  ةُ الّرأِْس ، كالصَّ

َشهُ و الذُّبَاُب ، َخَرَشهو هُ. َخرَّ  : َعضَّ

لُه ، وهو َمجاز ، وَكَذا : مامن فاُلٍن الشَّيْ  يَْختَِرشُ  وفاُلنٌ   شْيئاً ، أَْي ما أََخَذه. َخَرشَ  َء ، أَي يَأُْخذُه ويَُحّصِ

 : األَْخذُ َعلَى ُكْرٍه. الُمَخاَرَشةُ و

ُك. الَخِرشُ و  ، كَكِتٍف : الَِّذي يُِهيُج ويَُحّرِ

 العََسِل : َشْمعُهُ وما فِيه من َميِِّت نَْحِله. ِخْرشاءُ و

 َصْدِره ، أَْي ما أَْضَمَره ِمْن إَِحٍن وبَّثِ ، وُهَو َمَجاٌز ، أَْيضاً. َخراِشيَّ  وأَْلقَى فاُلنٌ 

 للَحَشَراِت ُكلِّها. الَخَراِشيَّ  يفَةَ واْستَعاَر أَبُو َحنِ 

 وَخْرَشاُن ، بالفَتِْح : َمْوِضٌع ، عن الّصاَغانِّي.

 .وسلموآلهعليههللاصلىبُن أَُميَّةَ الُخَزاِعيُّ : َحِليُف بني َمْخُزوٍم ، وهو الَِّذي َحَجَم النَّبِيَّ  ِخَراشُ و

. ُخَراَشةُ و  بُن َعْمٍرو العَْبِسيُّ : شاِعٌر َجاِهِليٌّ
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ُد بنُ  . ِخَراَشةَ  وبالَكْسر ُمَحمَّ  : شاِميٌّ ، عن ُعْرَوةَ السَّْعِدّيِ ، وعنه األَْوَزاِعيُّ

َعْينِّي ، َرَوى عنه أَبو َوْهب الُحْبشانِّي ، وأَبو الَخْيِر َمْرثَدٌ  ِخَراٍش  وأَبُو ْيلَِمّي ، : َصَحابِيّان ، أَحُدهما : الرُّ  ، وقد َرَوى ُهَو أَْيضاً عن الدَّ

 والثاني : األَْسلَِمّي ، اسُمه َحْدَرُد بُن أَبي َحْدَرٍد ، َرَوى عنه ِعْمراُن بن أَبِي أَنٍَس.

__________________ 
امرتش أيضــــــــــــاً اب اء  236ن حزم ص واألكثر خويلد. ويف مجهرة اب وانظر فيه خمتلف األقوا  يف اله ا قا  :« امرتش»( يف أســــــــــــد الغابة 1)

 املهملة.
 والضبرت عنها وابألصر خلير. 236( عن مجهرة ابن حزم ص 2)
 .«حبيشة»( عن ابن حزم والضبرت عنها أيضاً وابألصر 3)
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ِرين َشْيُخ َمشايِِخنا أَ  َخَراٍش  وأَبو  الَخَراِشيُّ  بُو َعْبِد هللِا ُمَحّمُد بُن عبِد هللاِ ، كَسَحاٍب : قَريةٌ بالبَُحْيرة من أَْعَماِل ِمْصَر ، ومنها من المتأَّخِ

اَز الَهْيتَنُوِكيَّ وصاِحَب الِمنَحِ ، وُهَما اإِلَمام ، شارُح ُمْختََصِر الشَّْيخِ َخِليٍل ، َرِحَمُهما هللا تَعالَى ، أََخَذ عن َواِلِده وعن البُْرهاِن اللّقانِّي ، وأَج

 وهو من ُشيُوِخنَا. 1110محّمد بن عاِمٍر القاِهِرّي ، أَجاَزه سنةَ َوفَاته ، وهي سنة  (1)هللِا من ُشيُوخِ َمشايِخنَا ، وعبد 

 ، نقله ابُن عبّاٍد. الُمَخلَّطُ  ، أَي بفتْح الفاِء ، أَهمله اِلجْوَهِرّي ، وقال الّصاَغانِّي : هو الُمَخْرفَشُ  : [خرفش]

 : َخلََّطهُ. َخْرفََشهُ َخْرفََشةً  وقد

 ، بالَكْسر : َموضع ، كذا في اللَّسان. ْرفَاشٌ خِ و

 والُخَرْنِفُش كقَُذْعِمٍل : ِخطَّةٌ بِمْصر.

َشه ، وَكذِلَك الَخْربَشةُ ، والباُء والِميُم يَتَعَاقَبَان. أَْفَسَدهُ  والعََمل : الِكتَابَ  َخْرَمشَ : ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال اللّْيُث  َخْرَمش : [خرمش]  وَشوَّ

 الِكتَاَب. َكاَلٌم َعَربِيُّ معروٌف. َخْرَمشَ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

 وإِْن كاَن ُمْبتََذالً.

َماُم ، ليَُكوَن ذا إِْسَراعٍ في اْنِقيَاِده. يَُشدُّ به ِمْن َخَشبٍ  وهو ، بالَكْسر : ما يُْدَخُل في َعْظِم أَْنِف البَِعيرِ  الِخَشاشُ  : [خشش]  الّزِ

ٍة.  والبَُرةُ من ُصْفٍر أَو فِضَّ

 ، َكَذا في الّصحاح. ِخَشاَشةٌ  والِخَزاَمةُ من َشعٍر ، والواِحَدةُ 

ا ما ُوِضَع في اللَّْحِم فهي البَُرةُ. الِخَشاشُ  وقال اللِّْحيَانِّي :  : ما ُوِضع في األَْنِف ، وأَمَّ

 : ما كان في العَْظِم إَِذا َكاَن ُعوداً ، والِعَراُن ما َكاَن في اللَّْحِم فوَق األَْنِف. الِخَشاشُ  وقال األَْصَمِعّي :

 ، قال : الُجَواِلقُ  : الِخَشاشُ و

 َ اح اشِ بـــــــــــــــــــــــــــَ َورِّ  ِخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ابزٍِ  جـــــــــــــــــــــــــــِ

رِّ     ُه مبـــــــــــــــــــــَِ ـــــــــــــــــــــَ ق وح ـــــــــــــــــــــَ َددحاَن فـ (2)مّث شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 َجْنبَاهُ. ٍء :ُكّلِ شيْ  ِخَشاَشاو قال :« ِخَشاَشيْ  بينَ »ورواه أَبو مالك 

كَ  الغََضبُ  : الِخَشاشُ  عن ابِن األَْعَرابِّي :و  ، إِذا أَْغَضبَه. ِخَشاَشةُ  ، يُقَاُل : قد َحرَّ

 ه.، والصَّواُب أَنّه بِهَذا الَمْعنَى بالَحاِء الُمْهَملَة ، كما تَقَدَّم في َمْوِضعِ  الَجاِنبُ  : الِخَشاشُ و

جالِ  : الِخَشاشُ و مُّ فقد نَقَلَُهَما  ويُثَلَّثُ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبِي َعْمٍرو ، الَماِضي ِمَن الّرِ ، الَكْسُر نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن اللَّْيِث ، وأَّما الفَتُْح والضَّ

في َحِديِث ، بالَكْسر ، و ِخَشاشٌ  الّرأِْس ، فإِذا لَْم تَْذُكِر الّرأَْس فقُل َرُجلٌ  َخَشاشُ  الَجْوَهِريُّ وابُن ِسيَده ، وَغْيُرهما ، وِعبَاَرةُ اللَّْيِث : َرُجلٌ 

 ، تُِريُد أَنَّه لَِطيُف الجْسِم. والَمْعنَى ، يُقَال : َرُجلٌ « الَمْرآة والَمْخبَرِ  َخَشاشُ »عائَِشةَ ، وَوَصفَْت أَباَها ، َرِضَي هللا تَعالَى عنهما ، فقالَت : 

أِْس ، لَِطيفاً َماِضياً ، لَِطيَف الَمْدَخِل ، وقال ابُن ِسيَده : َرُجلٌ  َخَشاشٌ و ِخَشاشٌ  :لَِطيُف الّرأِْس ، َضْرُب  َخَشاشٌ و ِخَشاشٌ  ، إِذا كاَن حادَّ الرَّ

 الِجْسم ، َخِفيٌف َوقّاٌد ، وأَْنَشد هو والَجْوَهِريُّ لَطَرفَةَ :

ذِ  رحُب الــــــــــ  ُر الضــــــــــــــــــــــــ  ونــــــــــُه َأان الــــــــــر جــــــــــُ رِفــــــــــُ عــــــــــح  ي تـــــــــــَ

اشٌ     دِ   َخشــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــِّ َوق ــــــــــــــَ تـ
ُ

ِة املــــــــــــــ ــــــــــــــ  ي  كــــــــــــــَرأحِس ا ــــــــــــــَ

  
وحِ والذَِّكّي  الَخَشاشُ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّي : َي به (3)الَخِفيُف الرُّ أِْس مَن الِعَظاِم ، وهو ما َرقَّ  َخَشاشُ  ، رواه َشِمٌر عنه ، قاَل : وإِنَّما ُسّمِ الرَّ

 ، وأَْفَصُح هِذه اللُّغَاِت الثاّلثَِة الفَتُْح. َخَشاشٌ  ٍء رقَّ ولَُطَف فهوِمْنه ، وكلُّ َشيْ 

ه :، وُهَو َمأُْخوذٌ من قَْوِل الفَْقعَ  ال تُْطنِيَانِ  ، وُهَما َحيَّةُ الَجبَِل ، واألَْفعَى َحيَّةُ السَّْهلِ  : الِخَشاشُ و : َحيَّةُ الجبَِل ال تُْطنِي  الِخَشاشُ  ِسّي ، ونَصُّ

 ، قال : واألَْفعَى : َحيَّةُ السَّْهِل ، وأَْنَشد :
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 اخِلَشاشِ َقدح َسامَلَ األَفـحَع  َمَض 
أِْس  : الثُّْعبَاُن العَِظيُم الُمْنَكُر ، وقيل : الِخَشاشُ  وقال َغْيُره : هو َحيَّةٌ مثْل األَْرقَم ، أَْصغَُر منه ، وقيل : ِهي ِمَن الَحيّاِت الَخِفيفَةُ الّصِغيَرةُ الرَّ

 ، وقِيَل : الَحيَّةُ ، ولَْم يُقَيَّْد ، وقِيَل :

__________________ 
 .«عبد    مد كذا يف النسخ ا ولعر الصواب : وأاب عبد    مد أو عبد   بن  مد فحررهقوله ا و »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يقا  : بعري جوّر : أي ضخم ا عن اللسان.2)
 ومثله يف اللسان وقد نبه هبامش املطبوعة املصرية إىل عبارته.« اخلفيف الروح الذكي»( يف التهذيب : 3)
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ا تُْؤِذي ، وِهَي من  الِخَشاشُ  ، وقال أَبو َخْيَرةَ : (1)هي َحيَّةٌ َصِغيَرةٌ َسْمَراُء ، أَْصغَُر من األَْرقِم  الُحفّاِث واألَْرقَِم ،  (2): َحيّةٌ بَْيَضاُء قَلَمَّ

 .(3) الِخشَّاءُ  والَجْمعُ 

ِه ، والَحيَِّة. ْرِض ، ومن الطَّْيرِ َدَواّبِ األَ  َجِميعِ  َما اَل ِدَماَغ له ِمنْ  : الِخَشاشُ  قيل :و  ، كالنَّعَاَمِة ، والُحبَارى ، والَكَرَواِن ، وُمالِعِب ِظلِّ

أِْس ، اللَِّطيُف ، قال : والِحَدأَةُ وُمالِعُب ِظلِّهِ  الِخَشاشُ  وقال أَبو ُمْسِلٍم :  .ِخَشاشٌ  من الّدَواّبِ : الّصِغيُر الرَّ

وقد جليت ـ  ، قالت أَْعَرابِيَّةٌ من أَْهِل الِخَشاَشْينِ  وُهَما الِخَشاَشانِ  من نَاِحيَِة الفُْرعِ قَِريبَاِن مَن العَْمِق ، َب الَمِدينَةِ َجباَلِن قُرْ   :(4) الِخَشاشُ و

 إِلى ِدياِر ُمَضر : (5)

َدا  َراّي وقــــــــــــــدح بــــــــــــــَ وِ  الــــــــــــــثــــــــــــــ  يــــــــــــــ  عــــــــــــــَ وُ  لــــــــــــــِ ــــــــــــــُ  أَق

َوًة     دح ـــــــَ ا ب ـــــــَ رح  (6)لَن ِب الشــــــــــــــ  ـــــــِ اِم من جـــــــان  ِ  :ابلشـــــــــــــــــــــ 

  

ِذي  َت ابلـــــــــِّ َا أَمح َلســـــــــــــــــــــــح الـــــــــِ وحَت مـــــــــض اجلـــــــــَ لـــــــــَ  جـــــــــَ

     ِ مــــح ِ مــــن عــــَ اح اشــــــــــــــــــَ َ اخِلشـــــــــــــــــــــَ اح نـــــــا بــــَ د   لــــَ بـــــــَ ــــَ (7)تـ
 

  
، هو بالَكْسِر ، وقَد يُْفتَح ، َكما في الّصحاح ، وُهَو يَُدّل َعلى أَّن الَكْسَر أَْفَصُح اللُّغاِت فيه ، وفي َشْرحِ  ُمثَلَّثَةً : َحَشراُت األَْرِض  ، الخَشاشُ و

، باْلَكْسِر  الِخَشاشُ  ْعَرابِّي : ُهوَ ه عن ابِن األَ َشْيِخنَا أَّن الفَتَْح أَْفَصُح ، قال : َكَما َصّرَح به َغْيُر َواِحٍد ِمْن أَئمِة اللُّغَِة والغَِريِب ، ونَقََل ابُن ِسيدَ 

َي به الْنِخَشاِشه في األَْرِض واْستِتَاِره ، قال : ولَْيَس بِ  أَّن اْمَرأَةً »في الَحِديث : قَِوّيٍ ، و، قال فَخالََف َجَماَعةَ اللُّغَُويِّين ، وقِيَل : إِنَّما ُسّمِ

ةً فلَْم تُْطِعْمَها ، ولَْم تَدَ   َدَوابِّها ، ِمثْلو ، قال أَبو ُعبَْيٍد : يَْعنِي من َهواّمِ األَْرِض وَحَشراتَِها ،« األَْرِض  َخَشاِش  ْعَها تَأُْكل منَربََطْت ِهرَّ

 وُهَو َوَهٌم ، وقِيَل : إِنََّما ُهوَ وُهَو بَمْعنَاه ، ويُْرَوى بالَحاِء الُمَهَملَة ، وُهَو يابُِس النَّبَاِت ، « ، َخِشيِشها ِمنْ »في َرَوايٍَة ، و العََصافِير ونَْحوها

ّمِ ، تَْصِغير ُخَشْيشٌ   ِمْن َغْيِر َحْذٍف. ُخَشيِّشَ  َعلَى الَحْذِف ، أَو َخَشاٍش  ، بالضَّ

ِدى ، الُخَشاشُ و  ٍء ، عن ابِن عبّاٍد.ِمْن ُكّلِ َشيْ  ءُ بالّضّمِ : الرَّ

 .، عن ابِن َعبّادٍ  الُمْغتَِلُم من اإِلبِلِ  : الُخَشاشُ و

 ، نقله الَجْوَهِريُّ ، وقال األَْصَمِعيُّ : قال ُزَهْيٌر : َدَخْلتُ  : َخشًّا أَُخشُّ  فيهِ  َخَشْشتُ و

َب   َفِد  َفَخش  َ مح  (8)هِبَا ِخاَلَ  الَفدح
 أَْي َدَخَل.« فِيِهم َخشَّ  فََخَرَج َرُجٌل يَْمِشي َحتَّى» َحِديُث َعْبد هللِا بِن أْنَْيٍس ، َرِضَى هللا تَعالَى عنه : وِمْنهُ 

، وُهَو « الَمْخُشوِش  فاْنقَاَدْت َمعَْه الشََّجَرةُ كالبَِعيرِ »َحِديُث جابِِر :  ، وِمْنه َمْخُشوشٌ  ، فَُهَو بَِعيرٌ  الِخَشاشَ  البَِعيَر : َجعَْلُت في أَْنِفهِ  َخَشْشتُ و

،  َخَشْشتُ  : لَغَةٌ في َكأَْخَشْشتُ  ، أَْي أَْدِخلُوا.« بَْيَن َكالِمُكْم ال إِله إِالَّ هللا ُخشُّوا»الَحِديث :  هُ ِء إِذا َدَخَل فيه ، وِمنْ في الشَّيْ  َخشَّ  ُمْشتَقٌّ من

اِج. جَّ  وهِذِه عن الزَّ

فَهُ الَمّصنُف. في َخفاءِ  ْلتُهفاُلناً َشْيئاً : نَاوَ  َخَشْشتُ  ، والَِّذي في التَّْكِملَِة والعُبَاِب : فاُلناً : َشنَأْتُهُ ، ولُْمتُه َخَشْشتُ و  ، فََصحَّ

، هكذا في النَُّسخِ ، وفي بَْعِضَها : وَحْصبَاُء ، والحاُء لُغَةٌ فيه ، وقد أَْغفَلَه المَصنُِّف  أَْرٌض َغِليَظةٌ فِيَها ِطيٌن وَحًصى ، بالفَتْح : الَخّشاءُ و

تِي فِيَها َرْمٌل ، وقِيَل ِطيٌن ، وقَاَل ثَْعلٌَب : ِهَي األَْرُض الَخِشنَةُ ُهنَاك ، وأََشْرنَا إِلَْيه ، وقِيَل : ِهَي األَْرُض الَّ 
 َخّشاَواتٌ  ، والَجْمعُ  (9)

 .َخَشاِشيّ و

 ، قال ذُو اإِلْصبَعِ العَْدَوانِي يَِصُف نَْبالً : َمْوِضُع النَّْحِل والدَّْبرِ  ، أَيضاً : الَخّشاءُ و

ا  هـــــــــــــــــــَ ر صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ا وتـ هـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ َواقـ ـــــــــــــــــــح و َم أَفـ ـــــــــــــــــــَ  قـ

ا    عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ن ا صـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــِّ ل َواَن كـــــــــــــُ دح ُر عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــح  أَنـ

  

ش   َرُم خــــــــــــَ َخشــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ ُه ف ــــــــــــَ ل ــــــــــــح ب ــــــــــــَ َر  نـ ــــــــــــَ ا تـ  ِإمــــــــــــّ

ا    عـــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــَ رُه لـــــــــــــــــــــَ  اَء ِإذا مـــــــــــــــــــــُ   َدبــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 
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 ( هذا قو  ابن ِشير ا كما يف اللسان.1)
ومثله « اللســـان : وهي با ا فاث واألرقم ا وهو  اهرقوله ا وهي من ا فاث اخل كذا يف النســـخ ا والذي يف »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 2)

 يف التهذيب.
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : واجلمض اخِلّشان.3)
 ( ضبرت نصاً يف معجم البلدان بفتح أوله ا وبدون ألف والم.4)
 ( يف معجم البلدان : جلت.5)
 .«لنا سدرة»وابألصر « عم »( عن معجم البلدان 6)
 .«عن »لبلدان وابألصر ( عن معجم ا7)
 ( ديوانه والصحاح وصدره :8)

 رأ  العيون وقد و. تقريبهاو 
 ( يف اللسان : اخلشنة الصلبة.9)
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 قال ابُن بَّرّي : ويُْرَوى :

َرِم   ... َخش اءَ فَنبحُله ِصيَغٌة كَخشح
 بالَكْسِر : التَّْخِويُف. ، الِخّشاءُ و

، على فُعاَلَء ،  الُخَشَشاءُ  ، وفي الّصجاح : وأَْصلُه ُء َخْلَف األُذُِن ، وأَْصلَُهاالناتِى الدَّقِيُق العاِري ِمَن الشَّعَر ، العَْظمُ بالّضّمِ :  ، الُخشَّاءُ و

نَت اْست ُخَشَشاَوانِ  وُهَما فأُْدِغم ، ثْقاالً ِلْلَحَرَكة على الواِو ، ألَّن فُْعالَء ، ونَِظيُره من الَكالِم القُوباُء ، وأَْصله القَُوبَاُء ، بالتَّْحِريك ، فُسّكِ

 بالتَّْسِكيِن لَْيَس من أَْبنِيَتِِهم ، كما في الّصحاح ، وُهو َوْزٌن قَِليٌل في العََربيّة.

 ْرجِ.ٍء ، قالَهُ ابُن عبّاٍد ، وقِيَل : لُمِضيِّه في الفَ الَِّذي يَْهتُِك ُكلَّ َشيْ ـ  ، بالَكْسِر : الذََّكرُ  الِمَخشُّ و

 َخشَّ  اللَّْيِل ، واْشتَقَّهُ ابُن ُدَرْيٍد من قولك : (1)ٌء َعلَى َهْوِل ، أَْي ماٍض َجِرى ِمَخشٌّ  رُجلٌ  ، يُقَال : ُء على العََمِل في اللَّْيلِ الَجِرى : الِمَخشُّ و

 ه.لَْيٍل : َدّخاٌل في ُظْلَمتِ  مَخشُّ  ِء : َدَخَل فيه ، وفي األََساس : هوفِي الشَّيْ 

 ، وُهَو من ذِلَك. الفََرُس الَجُسورُ  : الِمَخشُّ و

 ، عن أَبي ُعبَْيٍد. ُء األَْخَشنُ الّشيْ  ، بالفَتْحِ : الَخشُّ و

 األَْسَوُد. ءُ قِيَل : هو الشَّيْ و

ّجالَةُ  : الَخشُّ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و  .خاشٌّ  الَواِحدُ  ، وَكذِلَك الَحشُّ ، والّصفُّ والبَّث ، الرَّ

 .الِخَشاشُ  ، عن ابِن َعبّاد ، وُهَو الَِّذي ُجِعَل في أَْنِفه (2) الَمْخُشوشُ  البَِعيرُ  : الَخشُّ و

  ، عن أَبي َعمٍرو ، وأَنشد : القَِليُل من الَمَطرِ  : الَخشُّ و

الِدهِ  نح بـــــــــــــِ ىَن عـــــــــــــَ حـــــــــــــَ نـــــــــــــح
ُ

يِن ابملـــــــــــــ لـــــــــــــُ   ُيســـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــِ
اَس     ــــــنـــــــّ ُت َأصـــــــــــــــــــــاَب ال لـــــــح شيف فــــــقــــــُ رِ  خــــــَ طــــــح ــــــقــــــَ  مــــــن ال

  
. السَّحاُب : جاَء بِهِ  َخشَّ و  ، أَي بالَخّشِ

بِن َشْمخِ بِن فََزاَرةَ ، بفَتْحِ الخاء ، في قَْيِس  وَخّشاُن بُن ألْي بِن ُعْصم ، عن ابِن األَْعَرابِّي. ُخَشْيشٌ  ، وتَْصِغيُره بالّضّمِ : التَّلُّ  ، الُخشُّ و

بَِعّيِ ، القَُضاِعّيِ الَمْذحِجّي  َجدُّ َجدَّ َعْبِد العَِزيِز بِن بَْدِر بِن َزْيِد بِن ُمعَاِويِةَ  ِمْنُهمْ و َعْيالن ، وفي َمْذِحجٍ َخّشاُن بُن َعْمِرو بِن ُصَداء ، الرَّ

ْبعَِة  (3)الَخّشانِّي الصَّحابِّي ، وهو َخّشاُن بُن أَْسَوَد بِن َربِيعَةَ  ، وَضبََطه الحافُِظ بالَكْسر ، وقال  (4)بِن َمْبذُوِل بِن َمْهدّي بن َعثِْم بِن الرَّ

ى فغَيََّره النّبِيُّ صلى َكْسر ،في َمْذِجحٍ ِخّشاُن بُن َعْمرٍو ، بالالّصاَغانِّي ، و ، وَسّماه َعْبَد العَِزيِز ، ولَهُ  وسلموآلهعليههللاوكاَن اْسُمهُ َعْبَد العُزَّ

 ِوفَاَدة ، قَالَهُ ابُن الَكْلبِّي.

ِغيرُ  الُخَشْيشُ و َكةً  ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، ، كُزبَْيٍر : الغََزاُل الصَّ  َطهُ الّصاَغانِّي ، كأَُدد ، وُهَو َعن أَبِي َعْمٍرو.، وَضبَ  كالَخَشِش ، ُمَحرَّ

ُد بنُ  أَبُو بَْكرٍ و ِهَما ُخَشْيِش  ُمَحمَّ ،  272، يَْرِوي عن يَْحيَى بن َمِعين ، مات سنة  ُخشَّة ، هكذا في النَُّسخ ، والصَّواُب ابُن أَبِي بِن ُخَشيَّةَ بَِضّمِ

 وَعْنهُ ابُن مخلد.

َواةِ  بِْنتُ  ُخشَّةُ  َكَذاو  ، َرَوْت َعن َغاِلٍب القَّطاِن. َمْرُزوٍق ، من الرُّ

 ، َوفََد علَى َسيِّدنا ُعثَْماَن ، َرِضَي هللا َعْنه. الِغفَاِرّي : تَابِِعيٌّ  ُخشَّةَ  أَبُوو

ّمِ ، ويُقَال : الُخوِشيُّ و يُّ ، بالضَّ ُد بُن أََسٍد الُخّشِ ث ، وهو األََصّح : ُمَحمَّ َر ، عن ابِن ُعيَْينَةَ وَغْيِره ، ولَهُ ُمْسنٌَد ، وابنُه بََدُل بن نَْيسابُو ُمَحّدِ

 ُمَحّمد عن أَبيِه وَغْيِره ، وعنه أَبو َعَوانَةَ األَْسفََرايِنّي.
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نٌ  أَْربَعَةٌ : أَْصنَافٌ  ، َمْعُروف ، وهو م ، بالفَتْحِ ، الَخْشَخاشُ و ُن هو الذي  وَزبَِديٌّ  (5) بُْستَانِيٌّ وَمْنثُوٌر ، وُمقَرَّ ، واألَِخير ببَْلبَس ، والُمقَرَّ

يُّ  الَخْشَخاِش  كقَْرِن الثّْوِر ، والبُْستَانِّي هو األَْبيَُض ، وهو أَْصلَحُ  (6)ثََمَرتُه مقعفة  ِزيُن ، والَمْنثُور هو البَّرِ لألَْكِل ، وأَْجَوُده الَحِديُث الرَّ

ٌم  الِمْصِرّي ، دٌ والُكلُّ ُمنَّوِ ٌر ُمبَّرِ مُ  ُمَخّدِ  أََشدُّ تَْنِويماً ِمْن بَْزِره ، وقِْشُره ، يُْحتََمُل في فَتِيلٍَة فَيُنَّوِ

__________________ 
 ويف اللسان هنا : هو  اللير.« خشف»( األصر والتهذيب واللسان مادة 1)
 .«ء الشييف نسخة املو بعد قوله املخشوش ا والش  يف»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف أسد الغابة ا يف ترمجة عبد العزيز ا أسعد بن وديعة. وضبرت خشان نصاً بكسر اخلاء املعجمة.3)
 .«الربعية»( عن أسد الغابة وابألصر 4)
 .«ومقر»( عن القاموس وابألصر 5)
 ( كذا ابألصر.6)
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رِه من وِإذا ُأِخذَ  َوًة ا وِمثحُله ِعنحَد ال ِقشــــــــح ف ِدرحَهٍم َغدح َهاِ  اخلِلحِطّي ِنصــــــــح ياً مباٍء ابرٍِد ا َعِجيٌب ِجّداً ِلَقطحض اإِلســــــــح قح ن وحِم ا ســــــــَ
َُقر ِن منه ابملاِء حىت  والد َموّي ِإذا كاَن مَض َحرَاَرٍة والحِتَهابٍ 

ا والَعَجُب َأن  ِجرحَمُه حَيحِبُ  ا وماَءُه يُطحِل  ا وِإذا ُأِخَذ َأصــــــُر امل
 ِعَلِر الَكِبِد من ِخلحرٍت غليٍة ا قاَلُه صاِحُب املِنحَهاج.يـَنحَتِصف املاُء نـََفض من 

، وفي الّصحاح  ِفي ، وَعلَْيِه اْقتََصَر ابُن ِسيَده ، وزاَد األَْزَهِريُّ : الَكثِيَرةُ من النّاِس ، وقال َغْيُره : الَجَماَعةُ  الَجَماَعةُ  ، أَْيضاً : الَخْشَخاشُ و

 نشَد ِلْلُكَمْيِت يَْمَدُح خاِلداً القَْسِريَّ :، وأَ  ِسالح وُدُروع : َعلَْيِهم

تح  بــــــــــَ بحَواِء ِإذح رَكــــــــــِ ِ  اجلــــــــــَ لــــــــــَ يــــــــــح ِة الــــــــــفــــــــــَ وحمــــــــــَ  يف حــــــــــَ

هـــــــا     لـــــــُ يحضـــــــــــــــــــــَ ٌ  وهـــــــَ يـــــــح ـــــــَ خـــــــاشُ قـ وا اخَلشـــــــــــــــــــــح َزلـــــــُ ـــــــَ  ِإذ نـ

  
 ، وقد ُرّد َعلَْيهما. (1)وهكذا أَنشده األَْزَهِرّي أَْيضاً  .«إِْذ نََزلَْت قَْيسٌ »هكذا أَْنَشَده الَجْوَهِرّي ، وفي َغِريِب الُمَصنِّف أِلَبِي ُعبَْيٍد 

بِن ِمْجلَِز بِن َكْعِب بِن العَْنبَِر بِن  (3)بِن َخلَِف  بِن الحاِرثِ  (2) ابُن ماِلِك بِن الحاِرِث ، أَْو ُهَو ابُن َجنابِ  هو بُن الحاِرِث ، أَو الَخْشخاشٌ و

َدةِ الُمَشّدَدة ،  ، كاَن  َصَحابِيٌّ  التَِّميِمّي العَْنبَِرّي ،َعْمِرو بِن تَِميٍم ، هكذا بالِجيِم والنُّون ، وفي الُمْعَجم : ابن َخبّاب ، بالخاِء الُمْعَجَمة والُمَوحَّ

 ٌك ، ولَهُ ِرَوايَةٌ.َكثِيَر الماِل ، َوفََد ُهَو واْبنُه مالِ 

. الَخْشَخاشُ  قْلُت : وَكَذا اْبنَاه األَِخيَران ، ُعبَْيٌد وقَْيٌس لَُهَما ِوفَاَدةٌ أَيضاً ، وِمْن َولَِده  بُن َجناٍب الَخْشَخاِشيُّ الّذي َرَوى َعْنهُ األَْصَمِعيُّ

 من بني تَغِلب. : شاِعرٌ  الَخْشَخاِش  أَبُوو

َدة ،  : أَْعَظُم َجبَلٍ ، بالّضمِّ  (4) ُخَشاِخشٌ و ل َحْبٍل  بالدَّْهناءِ  ، هكذا في النَُّسخ ، وَصَوابُه : َحْبٌل ، بفَتْحِ الحاِء وُسُكوِن الُمَوحَّ ، وفي التَّْكِملَة : أَوَّ

 من الدَّْهناِء ، وفي التَّْهِذيب : َرْمٌل بالدَّْهنَاِء ، قال َجِريٌر :

زح  بحَت حبــــــــــــــَ َتضــــــــــــــــــــــــــــَ َت انَرَ  واســــــــــــــــــــــــــــح دح قــــــــــــــَ ٍة َأوح ــــــــــــــَ  ن

وِد و     هـــــــــــُ َن الشـــــــــــــــــــــــــ  شٌ مـــــــــــِ اخـــــــــــِ رَعُ  َخشـــــــــــــــــــــــــَ  واأَلجـــــــــــح

  
 هكذا يُْرَوى بفَتْحِ الخاء ، وَضبََطه الّصاَغانِّي أَْيضاً هكذا.

تَ  تََخْشَخشَ و  .َخْشَخْشته ، ُمطاِوع : َصوَّ

 ِء ، إِذا َدَخَل فيه َحتَّى يَِغيَب ، وَكذِلكَ في الّشي تََخْشَخشَ  : (5)، ونَصُّ ابِن ُدَرْيٍد  َدَخَل وغابَ  ، وَكذِلَك في القَْوِم : في الشََّجرِ  تََخْشَخشَ و

 .َخْشَخشَ 

الحِ  الَخْشَخَشةُ و َك : َشْخَشَخة ، وفي لغٍَة َضِعيفٍَة : : َصْوُت الّسِ  ْشَخَشةُ الخَ  ، وقاَل ابُن األَعرابِّي : يُقَال ِلَصْوِت الثَّْوِب الَجِديِد إِذا ُحّرِ

: َحَرَكةٌ لَها  الَخْشَخَشةُ « فقالوا : بِاللٌ  ؟َمْن هَذا ، فقُْلُت : َخْشَخَشةً  ما َدَخْلُت الَجنَّةَ إِالَّ وَسِمْعتُ »في الَحِديِث أَنَّه قال لباِلٍل : والنَّْشنََشةُ ، و

الحِ ، وقال َعْلقََمةُ :  َصْوٌت كَصْوِت الّسِ

شُ  خـــــــــــَ ِديـــــــــــ خَتَشـــــــــــــــــــــــــح َداُن ا ـــــــــــَ ُم أَبـــــــــــح هـــــــــــِ يـــــــــــح لـــــــــــَ  ِد عـــــــــــَ

ا     مـــــــَ تح كــَ َخشـــــــــــــــــــــَ نـــُوبُ  َخشــــــــــــــــح اِد جــَ َ  اَ صـــــــــــــــــــــَ بـــح  يـــَ

  
 ، عن ابِن ُدَرْيد. َخْشَخاشٌ  فَُهوَ  ٍء يَابٍِس إِذا ُحكَّ بَْعُضه بِبَْعٍض ُكلُّ َشيْ و

 : َدَخل. َخْشَخشَ و ، اْنَخشَّ و ءِ في الشَّيْ  َخشَّ  ، يُقَال : كاالْنِخشاِش  ، كالشََّجِر والقَْوِم ، ءِ الدُُّخوُل فِي الشَّيْ  : الَخْشَخَشةُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : َطعَنَه. َخشَّه يَُخشُّه َخشًّا

ُجُل : َمَضى ونَفََذ. َخشَّ و  الرَّ

 : اسُم َرُجٍل ، ُمْشتَقٌّ منه. َخشُّ و
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 : أَْدَخلَه ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل : َخْشَخَشهُ و

تُ و  َخشــــــــــــــــــــــــــح رَ  َخشــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــح ــــــــــــَ يــــــــــــِ  يف قـ  ٍة ابلــــــــــــعــــــــــــِ

ُرنح     ِرمِي ا ـــــــــــــــُ اِء الصـــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــَ يـــــــــــــــِر  ـــــــــــــــِ قـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــَ

  
 أَْي أَْدَخْلُت.

__________________ 
ٌر.1)  ( عن التهذيب : إذ نزلت َقسح
 ويف آخر الرتمجة فيه : جناب ابجليم والنون ا وقير ُحباب.« خباب» ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ُحَباِب ويف أسد الغابة :2)
 .«خلف»وقير « ُأخيف»الغابة : ( يف أسد 3)
 ( ضبرت ابلقلم يف معجم البلدان بفتح أوله.4)
 .139/  3( اجلمهرة 5)
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 : ِشَراُر الطَّْيِر ، قال : هذا َوْحَده بالفَتْحِ. الَخَشاشُّ  وقال األَْصَمِعيُّ :

 .َخَشاُشَها األَْرِض ، كأَِميٍر : َخِشيشُ و

 .َشاِشهاخَ  من األَْرِض : أََكَل ِمنْ  اْختَشَّ و

 ، بالفَتْحِ : األَْرُض الغَِليَظةُ. الَخشُّ و

ّمِ : الشَُّجاُع ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الُخَشاشُ و  ، بالضَّ

 ، َكَسَحاٍب : البُْرَدةُ الَخِفيفَةُ اللَِّطيفَةُ. الَخَشاشُ و

 وكَكتَّاٍن : الَجِديَدةُ الَمْصقُولَة.

رَ ، بالَكْسِر : الَِّذي يَُخا الِمَخشُّ و َكاَن صلّى هللا عليه وآِله »قوُل َعلّيِ ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه :  ِلُط النّاَس ، ويَأُْكُل َمعَُهْم ، ويَتََحدَُّث ، وبِِه فُّسِ

 ، ونَقَلَه ابُن األَثِيِر.« ِمَخشَّا وسلّم

ُد بُن أََسٍد ،  ُخشُّ و ّمِ : قَْريَةٌ بأَْسفََرايَِن ، منها : ُمَحمَّ  الَِّذي َذَكَرهُ الُمَصنُِّف ، وتُْعَرُف أَْيضاً بُخوَش ، كما َسيَأْتِي له.، بالضَّ

بَتَْها العََرُب. يُِّب ، فاِرِسيَّةٌ عرَّ ين ، َمْعنَاهُ : الطَّ  وُخْش ، بإِْسَكان الّشِ

ابُن ِسيَدْه : وأَْنَشَدني بَْعُض من لَِقيتُه لُمِطيعِ بِن إِياٍس يَْهُجو كأَنَّه اْسٌم لََها ، قال  (1) ُخشَّةٌ  ، وقَالُوا في الَمْرأَةِ « خ وش»وَسيَأْتي للُمَصنّف في 

 َحّماداً الّراِويَةَ :

وحآ  وحأََة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ّح الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

اُد مــــــــــــــــــــــــــن     هح َء اي محــــــــــــــــــــــــــَّ  ُخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

را  فـــــــــــــــــــح ِة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــ  احـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــت ِن ال  عـــــــــــــــــــَ

هح     ِة اهلَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُرجــــــــــــــــــــــــــــ  (2)ِء واألُتـــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ، بالفَتْحِ : َمْوِضٌع ، عن الّصاَغانِّيِ. الَخَشاَشةُ و

ْحمِن بنُ  الَخْشَخاشُ و فَه  الَخْشَخاِش  : َصحابِيٌّ يَْرِوي َعْنهُ يُونُُس بُن َزْهَراَن ، وَعْبُد الرَّ ، يَْرِوي عن فََضالَةَ بِن ُعبَْيد ، قاَل الحافُِظ : وقد َصحَّ

ْحمِن بُن الحَ   سحاِس ، بُمْهَملَتَْيِن ، َحكاه األَِميُر.الَحْضَرِميُّ ، فقَاَل : عبد الرَّ

ْيَحاِني الُمْقِرى ِد بِن ُخّشان الرَّ ِد الّراِزّي ، وعنه أَبو خاِزٍم ويُوُسُف بُن ُمَحمَّ ّم : َحدََّث عن أَبي َسْهٍل أَحمَد بِن محمَّ أَحمُد  (3)ُء الَوّراُق ، بالضَّ

ِد بِن علّيٍ الطَِّريفّي.  بُن ُمَحمَّ

 بنُت عبِد هللا ، بالّضّم : َرَوْت عن َسِعيِد بِن ُجبَْيٍر. ُخشَّةُ و

ّمِ ، عن ابِن األَْشعَِث ، وَعْنهُ الدَّاَرقُْطنِّي. ُخَشْيٍش  وعبُد هللا بُن َجْعفَِر بِن أََحَمَد بنِ   ، بالضَّ

 في أَْنِفه ، وقاَدهُ إِلى الطَّاَعِة بعُْنِفِه. الِخَشاشَ  وِمَن الَمَجاِز : َجعَلَ 

 .(4)بَلََد َكَذا : َوِطئَه فَعََرَف َخبََره ، لُغَة في الحاء  تَشَّ اخْ و

يَ  ، الَِّذي يَِطيُر باللَّْيِل ، ، كُرّماٍن : الَوْطواطُ  الُخفّاشُ  : [خفش]  من الَخواّص أَنّ و بالنَّهاِر ، وَضْعِف بََصِرهِ  ِخْلقَةً  لِصغَِر َعْينَْيهِ  بِِه ، ُسّمِ

وَدُمه إِْن ُطِلَي بِه  ، وأََحدَّ البََصَر ، وإِْن أُْحِرَق واْكتُِحَل بِه قَلََع البَيَاَض من العَْينِ  أَي َشبََق النَِّكاحِ ، (5) ِدَماَغه إِْن ُمِسَح باألَْخَمَصْيِن َهيََّج الباهَ 

، وهي الَّتِي  وَمَراَرتُه إِْن ُمِسَح بَِها فَْرُج الُمْنَهكَّةِ  جِ : فِيَما قيَل ، ولَْيَس بَِصِحيح ،، وفي الِمْنَها (6) الشَّعر نَبَاتَ  َعلَى َعاناِت الُمَراِهِقيَن َمنَعَ 

 .َخفَافِيشُ  َولََدْت في َساَعتَِها ، ج : َعُسر ِوالُدَها ،

َكةً : ِصغَُر العَْينِ  الَخفَشُ و  ، وقِيَل : ِضيُق العَْيِن ِخْلقَةً. ْعٌف في البََصِر ِخْلقَةً وضَ  ، وفي بَْعض نَُسخ الّصحاح : ِصغٌَر في العَْيِن ، ، ُمَحرَّ

 وال قُْرحٍ ، قالَه الَخِليل. بال َوَجعٍ  واْحِمراٌر تَِضيُق له العُيُوُن ، فََساٌد في الُجفُوِن. : الَخفَشُ  أَو
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 ، قاله الَجْوَهِرّي. يَْوِم َغْيٍم ُدوَن َصْحوٍ  أَْن يُْبِصَر باللَّْيِل ُدوَن النََّهاِر ، وفي يَُكوُن ِعلَّةً ، وُهو الَخفَشُ  أَو

ً  ، وقد َخْفَشاءُ  ، وهي أَْخفَشُ  أَْن يَْصغَُر ُمقَدَُّم َسنَاِم البَِعيِر ويَْنَضمَّ فال يَُطول ، وهو : الَخفَشُ  قال النَّْضُر :و  .َخِفَش َخفَشا

__________________ 
 وبضمها يف الشاهد ونبه هبامشه إىل هذا الضبرت.( ضبطت يف اللسان ابلقلم بفتح اخلاء هنا 1)
 .«قوله : نح ا كذا ابلنسخ وقد دخله اخلرم وهو هنا حذف امليم من مفاعيلن»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 اب اء املهملة.« أبو حازم»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
لذي تقدم له يف اب اء : واحتش بلد كذا ومل يعرف خربه ولعر ما هنا هو الصــــــــــــــواب قوله : لغة يف ا اء ا ا»( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 4)

 .«فليحرر
 ( يف القاموس : الباءة.5)
 ( العبارة يف عجائب املخلوقات للقزويين : دمه يطل  به اإلبرت والعانة بعد النتف فإنه ال يرجض ينبت الشعر بعد ذلك.6)
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 فِيِه وبِِه ، َكَذا في النّواِدِر. َرَمى ، وُخِشَف ، كعُنِي ، أَيْ  بهِ  َخفَشَ و

 كفَِرَح : َضعَُف. الرُجُل في أَْمِره َخِفشَ و

ً  البِنَاءَ  َخفَْشتُ و عن ابِن َعبّاٍد ، والَِّذي في التَّْكِملَة : َخفََّشهُ تَْخِفيشاً : َهَدَمهو  : َهَدْمتُه. َخْفشا

 اٍد ، ونَقَلَه الّصاَغانِّي أَْيضاً ، بالتَّْخِفيف.، عن ابِن َعبّ  فاُلناً : َصَرعهُ وَوَطئَهُ  َخفَّشَ و

ً  البََدنُ  َخفَّشَ و ر قوُل ُرْؤبَةَ : ، وقيل : التَّْخِفيُش : َضعُفَ  تَْخِفيشا ْعُف في األَْمِر ، وبِه فُّسِ  الضَّ

ِفيشِ ُكنحُت ال أُوَبُن و   ابلت خح
 ، عن أَبِي َعْمٍرو. لَبَدَ  تَْخِفيشاً : باألَْرِض  َخفَّشَ و

 ُمَحمَّضُّ تَْخِميراً ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. نَْوٌع من ُخْبِز الذَُّرةِ  ، ِعْنَد أَْهِل اليمن : كَصبُورٍ  الَخفُوُش ،و

اثْنَا َعَشر ، كما في َطبَقَاِت النَُّحاةِ ، : َشْيُخ ِسيبََوْيِه ، وتِْلِميذُه ، وأَبُو الَحَسِن ، وَكأَنَّه أَراَد الَمَشاِهيَر ، فاألََخافَِشةُ  األَخافُِش في النُّحاةِ ثاَلثَةٌ و

 نقلَه َشْيُخنَا.

ْيَدةَ وِسيبََوْيه. األَْكبَر ، فُهَو أَبو الَخطَّاِب ، عبُد الَحِميِد بُن َعْبِد الَمِجيِد ، من أَْهِل َهَجَر وَمَواِليهم ، أََخَذ عنه أَبو ُعبَ  األَْخفَشُ  قُْلُت : وأَّما

 وغيُرهما.

ةِ ، وهو صاِحُب ِسيبََوْيه ، وكاَن أَْكبََر ُهَو : أَبُو الَحَسِن ، َسِعيُد بُن َمْسعََدةَ ، الُمَجاِشِعيُّ بالَواَلِء ، النَّْحِوّي البَْلِخّي ، أََحُد نَُحاةِ البَْصرَ واألَْوَسُط 

 منه ، وهو الَِّذي زاَد في العَُروِض بَْحَر الَخبَِب.

ِد وثَْعلَب وَغْيرهما ، تُُوفَِّي سنة واألَْصغَُر ُهَو َعِليُّ بُن ُسلَيْ  ، هاُروُن  (1)ببَْغَداَد. وأَبُو عبِد هللِا  353َماَن بن الفَْضِل النَّْحِوّي ، َرَوى عن الُمبَّرِ

َمْشِقّي الَمْعُروُف باألَْخفَِش : ثِقَةٌ نَْحِويٌّ ُمْقِرى  .93عن  292ن ، تُُوفَِّي بِدَمْشَق سنة ُء إِماٌم في قَِراَءةِ ابِن َذْكوابُن ُموَسى. وُشَريك الّدِ

ُض إِذا نََظَر ، وقال أَبو َزْيد : رجلٌ  األَْخفَشُ و إِذا كاَن في َعْينَْيِه َغَمٌص  (2) َخِفشٌ  : الَِّذي يُغَّمِ
كأَنَُّهْم ِمْعَزى »، أَي قَذًى. ومن األَْمثَال :  (2)

وَحْيَرةٍ أَو ُظْلَمِة لَيٍل ، وأَصله قول الّسيدةِ عائِشةَ ، َرِضَي هللا عنها ، وَضَربَت الِمْعَزى  ، يُْضَرب ِلَمْن َوقََع في َعًمى« َخْفش َمِطيَرةٌ في

 َمثاَلً ، ألَنّها من أَْضعَِف الغَنَم في الَمَطِر والبَْرِد.

مَ  األَْخفَشُ  والُحَسْيُن بُن الَحَسنِ  ة ، بَكْوَكباَن ، أُْعُجوبَةُ الزَّ  .1103ِن ، تُُوفَّي بها سنة ، من أَْوالِد األَئِمَّ

:  الُخُموشُ و في َوْجِهه ، وقد يُْستَْعَمُل في سائِِر الَجَسد ، َخَدَشهُ  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ونََصَر : يَْخُمُشهُ و يَْخِمُشهُ  َوْجَههُ ، َخَمشَ  : [خمش]

 الُخُدوُش ، قاله الَجْوَهِريُّ ، وأَنَشَد :

َّب  ِت َغضـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــح اَن فـــــــــــِإنح كـــــــــــُ د  ٌم جـــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــِ  هـــــــــــَ

يــــــــَر     مــــــــِ ِك اجلــــــــَ هــــــــَ ي َوجــــــــح ئــــــــِ لــــــــَ افــــــــامــــــــح وشــــــــــــــــــــــَ  (3) مخــــــــُُ
  

وايَةُ :  قاَل الّصاَغانّي : والبَْيُت للفَْضِل بِن العَبّاِس بِن ُعتْبَةَ بِن أَبِي لََهٍب ، والّرِ

َّب  ِت َغضـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــح ٍ  َأيب فـــــــــــِإنح كـــــــــــُ ُد ِشـــــــــــَح بـــــــــــح  عـــــــــــَ

ا    ُدوشـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــَر خـــــــــُ مـــــــــِ ِك اجلـــــــــَ هـــــــــَ ي َوجـــــــــح ئـــــــــِ لـــــــــَ  فـــــــــامـــــــــح

  

َداين و  ا َولــــــــــــــــــــــــَ ٌم  ــــــــــــــــــــــــَُ  َأيب هــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ا    يحشـــــــــــــــــــــــــَ ُك خـــــــــــَ ـــــــــــَ يب وملَح ي نحصـــــــــــــــــــــــــِ ٌ  مـــــــــــَ وحمـــــــــــَ ـــــــــــَ  قـ

  
جال : وِم ، والَخْيُش من الّرِ  ُء.الدَّنِى القَْوَمُس : األَِميُر ، بلُغَِة الرُّ

 قََطَع ُعْضواً منه. قِيَل :و بعَصاً ، َضَربَهُ  قيل :و لََطَمه ، : َشهُ َخمَ  قِيَل :و

ِغيُر ، ج َخَواِمشُ  الَخاِمَشةُ  قال اللَّْيُث :و ، وِهَي ِصغَاُر الَمَسايِِل والدََّوافع ، قال األَْزَهرّي : والِّذي أَْعِرفُه بِهذا الَمْعنَى الَخافَِشةُ  : الَمِسيُل الصَّ

 األَْرَض بَسْيِلها. تَْخِمشُ  جائزةٌ ، ألَنَّها الخاِمَشةَ  ، ولَعَلَّ والَخَوافُِش 

  ، وفِيِه يَقُوُل ُرْؤبةُ : مْن بَْلعَْنبَرِ  يُقَالُ  : رُجلٌ  الَخاُموِش  أَبُوو
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يِن جــــــــــــــــــاُر َأيب  مــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــَ وشِ أَقــــــــــــــــــح   اخلــــــــــــــــــامــــــــــــــــــُ
وشِ     يـــــــــــُ ٍش مـــــــــــن اجلـــــــــــُ يـــــــــــح ِر يف جـــــــــــَ ـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــال

  
ماُن من الباِديَِة جاراً ألَبِيأَْي أَْقَحَمنِي ذِلَك   الزَّ

__________________ 
 .«قوله : وأبو عبد   اخل هكذا ابلنسخ وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«. غم .. رجر أخفش»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( يف اللسان : خدوشا.3)
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ٌر يف اخلاُموشِ  ِر ا َأيح كَبيّنِ َنسح  َجيحٍش ا َأي يف ِعياٍ  َكِثريٍة. ا وقـَوحلُه : كالن سح
ُل الُهَذِليُّ : َخُموَشةٌ  ، في لُغَة ُهَذْيٍل ، َواِحدتُه كَصبُوٍر : البَعُوضُ  ، الَخُموشُ و  ، وقيل : ال َواِحَد له ، قال الُمتَنَّخِ

وشِ كــــــــــــــَبن  َوغــــــــــــــَ   مــــــــــــــُ ِه  اخلــــــــــــــَ يــــــــــــــح بــــــــــــــَ انــــــــــــــِ َ  ِبــــــــــــــِ

اِط     ـــــــــــــَ ي َم َذِوي هـــــــــــــِ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ٍب أُم ـــــــــــــح (1)َوغـــــــــــــَ  رَك
 

  
 وقد أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ُهنَا وفي َوَغى ُمغَيِّراً َعُجَز البَْيِت ، وهو :

َن عل  قَِتيرِ   َمذمِتُ يـَلحَتِدمح
 وكذا في التّهِذيِب ، والصواُب ما قَدَّْمنا ، ألَنَّ القَافِيَةَ طائِيّةٌ.

يَِة ، كقَْطعِ يٍَد أَو أُذٍُن أَو نَْحِوه ، نقله الَجْوَهِريُّ ، ، بالّضّم : ما لَْيَس لهُ أَْرٌش َمْعلُوٌم من الِجَراَحاتِ  الُخَماَشةُ و ، أَي ُجْرح  أَو ما ُهَو ُدوَن الّدِ

في َحِديِث قَْيِس بِن عاِصٍم : منه ، و (2)من فاُلٍن ، أَي اْقتََصصت  ُخَماَشتِي أَو َضْرب أَو نَْهب أَو نَْحِو ذِلَك من أَْنَواعِ األََذى ، وقد أََخْذتُ 

أَي ِجَراَحاٌت وِجنَاياٌت. وِهَي ُكلُّ ما َكاَن ُدوَن القَتِْل : « في الجاِهِليَّةِ  ُخَماَشاتٌ  أَنه َجَمَع بَنِيِه ِعنَد َمْوتِه ، وقال : كاَن بَْينِي وبيَن فاُلنٍ »

يَِة ، وقال الَجْوَهِريُّ أَْيضاً : ِة يَِصُف َعْيراً وأْتُنَه وِسفاَدُهّن : : بَقَايَا الذَّْحِل :قُْلُت : ومنه الُخَماَشاتُ و والّدِ مَّ  قُوُل ِذي الرُّ

َده  نــــــــــــــح وُد عــــــــــــــِ ذح َأوحَرَ  الــــــــــــــعــــــــــــــُ ا مــــــــــــــُ  َراَبٌع هلــــــــــــــََ

اتُ     اشـــــــــــــــــــــــَ ا  مخـــــــــَُ ثـــــــــاهلـــــــــَُ تـــــــــِ رَاُد امـــــــــح ٍر مـــــــــا يــــــــــُ (3)َذحـــــــــح
 

  
 واالْمتِثَاُل : االْقتِصاُص.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 َوْجَههُ تَْخِميشاً : َخَدَشه. َخمَّشَ 

كَ  كَ  َخْمَشى وَحَكى اللِّْحيَانِيُّ : ال تَْفعَْل ذِلَك أُمُّ ً  َعلَْيَك َوْجَهها ، قاَل : وكذِلَك في الَجِميعِ. وقولُُهم : فَخَمَشتْ  ، قاَل ابُن ِسيَده : ثَِكلَتَْك أُمُّ ،  َخْمشا

 في الّدعاِء ، َكما يُقَال : َجْدعاً ، وقَْطعاً.

 ، كالُخُدوِش ، يَُكوُن َمْصَدراً وَجْمعاً. ْمٍش خَ  أَْيضاً ، َجْمعُ  الُخُموشُ و

 .ُخْمشانٌ  : َولَُد الَوْبِر الذََّكُر ، والَجْمع الَخَمشُ و

 القَْوُم : َكثَُرت َحَرَكتُُهم. تََخمَّشَ و

 وخاُموش ، بالفاِرِسيَّة : الّساِكت ، واْسُكْت أَْيضاً ، نَقَلَه الّصاَغانّي.

 : لَقَُب أَبِي حاتٍِم ، أَحَمَد بِن الَحَسِن الّراِزّي الحافِِظ ، بَِقَي إِلَى بَْعد األَْربَِعيَن وأَْربَِعِمائٍة. الخاُموشُ و

ُجلُ  (4)، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  ويُْكَسر ، َكَجْعفٍَر ، الَخْنبَشُ  : [خنبش] ٌ  َخْنبَشٌ  لٌ ، َرجُ  الَكثِيُر الَحَرَكةِ  : ُهَو الرَّ  ، وَكذِلَك اْمَرأْة

ونَه َخْنبَشاً. َخْنبَشٌ  ْوا َخْنبََشاً ، قاَل األَْزَهِريُّ : وقد َرأَْيُت بالبَاِديَة ُغالماً أَْسَوَد يَُسمُّ  ، وقَْد َسمَّ

فَه داووُد األَوِدّي ، فقالَ  الّطائِيُّ  َخْنبٍَش  َوْهُب بنُ و  .َخْنبَِش  : َهِرُم بنُ  ، َرَوى عنه الشَّْعبِيُّ ، وقَْد َصحَّ

ْحمِن بنُ و  ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعنُُهَما. َصَحابِيّانِ  ، طاَل ُعْمُرهُ ، وَحِديثُه في ُمْسنَد أَْحَمَد : ، التَِّميِميُّ  َخْنبٍَش  َعْبُد الرَّ

 : َشْيٌخ ألَبِي الُمغَيَرةِ الَكاَلِعّي. بُن يَِزيَد الِحْمِصيُّ  َخْنبِشُ و

ُد بو  .(5)قاِضيها  البَْعِليّ  َخْنبٍَش  ُن أَحَمَد بِن أَبِيُمَحمَّ

َمدِ و  حٍ.الَخْوالنِّي أَبو القاِسم ، قَِدم بَْغَداد ، وَحدََّث عن َخْيثََمةَ بِن ُسلَْيَماَن وغيِره ، وآِخُر من َحدََّث عنه ابُن ِوَشا َخْنبَش بن بُن أَْحَمدَ  َعْبُد الصَّ

ثُوَن. بِن القاِسِم الِحْمِصيّ  َخْنبَش هللا بُن أَْحَمَد بنِ  (6) َعْبدُ و  الَخْنبَِشيُّ : ُمَحّدِ
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 ْحيَى بُن عبِد هللا بِن أَبِي فَْرَوةَ.وفَاتَهُ : أَبو الَخْنبَِش ، يَ 

ِد بِن عبِد العَِزيِز. ه ُمَحمَّ  وأَبُو ُرحى أَْحَمُد بُن َحْنبٍَش عن َعّمِ

__________________ 
 .«الصياح واجللبة ا كذا يف التكملة ويرو  : زايط ا ابلزاي. والزايط :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( ابألصر : اقتصيت.2)
 أراد بقوله رابع ا عرياً قد طلعت رابعيتاه.( 3)
 .235/  1( اجلمهرة 4)
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية.« قاضيهما»( ابألصر 5)
 عبد الصمد ا أبو القاسم.« : اخلنبشي»( يف اللباب 6)
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 ، َذَكَره أَبو ُعَمَر الِكْنِدّي في الَمَواِلي. َخْنبَش وِزيَاُد بنُ 

َر قولُُهم : بَِقَي لَُهمْ  ، كعُْصفُوٍر : بَِقيَّةُ الَماِل ، والِقْطعَةُ من اإِلبِلِ  الُخْنُشوشُ  : [خنش]  ِمْن ماٍل. ُخْنُشوشٌ  ، وبِهما فُّسِ

ىو  ، َرَوى َعْنهُ ابنُه مْسعُوٌد. َصَحابِيٌّ  بِن َساَلَمةَ الُخَزاِعّي : أَبُو ُخنَاٍش ، كغَُراٍب : خاِلُد بُن َعْبِد العُزَّ

ٌ  ْيُث :قاَل اللَّ و  ، وُمتََخنَِّشاٌت. ُمَخنََّشاتٌ  نَِساءٌ  َكذلكو ، كُمعَظََّمٍة ، وُمتََخنَِّشةٌ : فِيَها بَِقيَّةٌ من َشبَابَِها ، ُمَخنََّشةٌ  اْمَرأَة

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ٌء.، أَي مالَهُ َشيْ  ُخْنُشوشٌ  يُقَاُل : مالَهُ 

 وقوُل ُرْؤبَةَ :

رَاُهم عل    ُخنحُشوشِ جاُءوا أُبخح
 كقَْوِلِهم : جاُءوا َعْن آِخِرهم.

 : اْسُم َمْوِضع. ُخْنُشوشٌ و

 ، يَقُول له خاِلُد بُن َعْلقََمةَ الّداِرِمّي : (1)بُن ُمّدِ  ُخْنُشوشُ  : اْسُم َرُجٍل من بَنِي داِرٍم ، يُقَال له ُخْنُشوشٌ و

َز     وشَ جــــــــــَ نحشــــــــــــــــــــــــُ اَل  خــــــــــُ دِّ مــــــــــَ ًة بــــــــــَن مــــــــــُ  مــــــــــَ

هـــــــــا    وقـــــــــُ ِ  مـــــــــُ فـــــــــح اَء لـــــــــلـــــــــنـــــــــ  شـــــــــــــــــــــــَ حح ن الـــــــــفـــــــــَ  ِإَذا َزيـــــــــ 

  
، ولغَْيِر اإِلْنَساِن أَْيضاً ، كما  ولإِلْنَساِن َخْوَشانِ  َرواه أَبو العَبّاِس عن ابِن األَْعَرابِّي ، وَعْن َعْمٍرو َعْن أَبِيِه ، : الخاِصَرةُ  الَخْوشُ  : [خوش]

واُب ما ُرِوَي عن الفَّراِء.  :نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وُهَو قَْوُل الفَّراِء ، وقاَل أَبو الَهْيثَِم : أَْحَسبَُها : الَحْوشاِن ، بالحاِء ، قال األَْزَهِريُّ   والصَّ

 .(2) الطَّْعن : ِمثْلُ  الَخْوشُ و

 جاِريَتَه بأَْيِرِه. خاشَ  ، وقد النَِّكاحُ  : الَخْوشُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و

 ، يُقَال : ُخْشُت منه َكذا ، أَْي أََخْذُت ، عن ابِن َعبّاٍد. األَْخذُ  : الَخْوشُ و

َء الشَّيْ  خاشَ  ، والَِّذي في اللَِّساِن : (3)لَِة فِيِه ، إِذا َحثَا فِيِه. َكَذا في َسائِِر النَُّسخ ، وِمثْلُه في التَّْكمِ  خاشَ  ، وقد الَحثُْي في الِوعاءِ  : الَخْوشُ و

 َخْوشاً : َحَشاهُ في الوَعاِء.

ى القََطَف ، وُهوَ  الَخْوَشانُ و ، قالَهُ أَبو َحنِيفَةَ ، وأَنَشَد  كالسَّْرَمِق ، إِالّ أَنَّه أَْلَطُف َوَرقاً ، وفِيِه ُحُموَضةٌ ، ويُْؤَكلُ  : نَْبٌت ِمثُْل البَْقلَِة الَّتِي تَُسمَّ

 ِلَرُجٍل من الفََزاريِّيَن :

ُر و  انَ ال َ حكـــــــــــــُ وحشـــــــــــــــــــــــــــَ ٌة  اخلـــــــــــــَ رميـــــــــــــَ وحٌد كـــــــــــــَ  خـــــــــــــَ

زح ُ و     ِه اهلــــــــــَ ر  بــــــــــِ َض ِإال  مــــــــــن َأضـــــــــــــــــــــــَ جــــــــــح  ال الضـــــــــــــــــــــــ 

  
البِنَاُء على الَكْسِر َحكاه ثَْعلٌَب عن َسلََمةَ عن الفَّراِء  البَْيِت ، وَسقََط في َمتَاِعه. النّاِس ، وقِيلَ  ماَش ، بفَتْحِ ِشينِهما ، وَكْسِرها : قَُماشُ  خاشَ و

 ، وأَْنَشَد أَبو زيٍد ألَبِي الُمَهاِصر الدَّاِرمّي :

اِش  قــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن يِن مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ اَر ب ــــــــــــــحَ َن أَل حــــــــــــــح ــــــــــــــَ ب  صــــــــــــــــــــــــــــَ

وصَ     اشِ خــــــــــــــُ شــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
َ  امل بــــــــــــــ  وِن يـــــــــــــــُ يــــــــــــــُ   الــــــــــــــعــــــــــــــُ

  

اِش  َ ُدوَن الــــــــــــــــّرِيِّ ابلــــــــــــــــِغشـــــــــــــــــــــــــــــَ اح رحضــــــــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــَ

يـــــــــــــااًن و     بـــــــــــــح َن صـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــح مـــــــــــــِ اشِ حيـــــــــــــَح اشِ  خـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
 قاَل : َسِمَع فاِرِسيَّتَه فأَْعَربَها.
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ٍد الُخوِشيُّ ، ويُقَال : أَنَّ اْسَمَها خُ  ، بالضّمِ : ة ، بأَْسِفَرايِنَ  ُخوشُ و ، كما تَقَدَّم ، وقد َذَكَر المصنُّف ، َرِحَمهُ هللا  (4)ّش ، منها أََسُد بُن ُمَحمَّ

واألَْوالن تَْصِحيٌف قَلََّد فيه الّصاَغانِّي ، والصَّواُب « ش خ و»وفي « ش ح و»وفي « س ج و»تَعَالَى ، هِذه القَْريَةَ في ثاَلِث َمَواِضَع في 

ْل ذِلَك. ين ، فَتَأَمَّ  أَنََّها بالَخاِء والّشِ

 ، كغُراب : د ، بِسِجْستان. (5) شُ ُخَواو

 ، يَِصف الَخْمَر : ُخْش ـ في قَْوِل األَْعَشىو

ا  هــــــــــــــــَ َرتح رحيــــــــــــــــُ طــــــــــــــــَ تح خــــــــــــــــَ حــــــــــــــــَ تــــــــــــــــِ  ِإذا فــــــــــــــــُ

شح و     ا قــــــــــــاَ  : خــــــــــــُ هــــــــــــَ عــــــــــــُ يــــــــــــَر ابئــــــــــــِ  ِإنح ســــــــــــــــــــــــــِ

  
ين ، ُخوشْ  ُمعَّربُ  : ـ  ، فاِرِسيَّة ، هكذا َسِمَع العََجَم يقولوَن ، فَغَيَّر بناَءه ، وأَْسقََط الَواَو لحاَجتِه. أَي الطَّيِّبُ  بإِْسكان الواِو والّشِ

__________________ 
 .«قوله : ُمدِّ هو يف األصر هبذا الضبرت»( ضبطت عن اللسان ا وهبامشه : 1)
 واألصر كاللسان.« والط عحمُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 يف التكملة الذي بيدي : وخاش يف الوعاء أي حشا فيه.( الذي 3)
 ( ضبطت ابلضم وشا مشددة عن معجم البلدان.4)
 ( وأهلها يقولون : خاش ا قاله ايقوت.5)
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 بمعنى الَخاِصَرةِ ، وقال ُرْؤبَةُ : الَخْوشُ  ومنه أُِخذ ، وفي التّْهِذيب : التَّْنِقيُص ، قاَل : : النَّْقصُ  التَّْخِويشُ و

ُر ُذو اي هــــــــــــــح بــــــــــــــًا والــــــــــــــد  جــــــــــــــَ ِويــــــــــــــشِ  عــــــــــــــَ   ختــــــــــــــَح
ُروِش     خـــــــــــــــح

َ
َرِ  املـــــــــــــــ ـــــــــــــــد  قـــــــــــــــَ  ابل تـــــــــــــــ  ـــــــــــــــُ (1)ال يـ

 

  
شَ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. َء : نَقََصهالشَّيْ  تََخوَّ

شَ و شٌ  بَْعَد ِسَمٍن ، فَُهوَ  فاُلٌن : ُهِزلَ  تََخوَّ  .ُمتََخّوِ

 عن ُعُروِق األَْرَطى : (2)عنه ، قاَل الّراِعي يَِصُف ثَْوراً يَْحِفُر ِكنَاساً ، ويَُجافِي َصْدَرهُ  َجْنبَهُ عن الِفَراِش : َجافَاهُ  َخاَوشَ و

اِوشُ  ِه  لــــــــــــَُ ــــــــــــِ ر  ب رحٍ  َأضــــــــــــــــــــــــــَ نح عــــــــــــِ ــــــــــــرَبحَ  عــــــــــــَ  ال

َرِر     رحِم ِذي الســـــــــــــــــــــــ  ايف الـــــــــقـــــــــَ جـــــــــَ يـــــــــًا كـــــــــتـــــــــَ افـــــــــِ (3) ـــــــــَ
 

  
 أَْي يَْرفَع َصْدَرهُ عن ُعُروِق األَْرَطى.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .التَّْخِويشُ  : ِصغَُر البَْطِن ، وكذِلكَ  الَخَوشُ 

شُ و ُد اللّْحِم. (4) الُمتََخاِوشُ و ، الُمتََخّوِ  : الّضاِمُر البَْطِن الُمتََخّدِ

 الّرُجُل : َدَخَل فَي ُغَماِر الناِس. اشَ خَ و

 : َرَجَع. أَنَشد ثَْعلَب : خاشَ و

َ الوَخاَءيحِن و  َقَر  َخاشَ َباح  الَقهح
 والُمَخاَوَشةُ : ُمَداَوَمةُ السَّْيِر ، عن الّصاَغانِّي.

ََّخذُ  : ثِيَاٌب في نَْسِجَها ِرقَّةٌ ، وُخيُوُطَها ِغالظٌ  الَخْيشُ  : [خيش]  ، قالَه اللَّْيُث ، أَْو ِمْن أَْغلَِظ العَْصبِ  ، وِمْن أَْرَدئِه ، ِمْن ُمَشاقَِة الَكتّانِ  ، تُت

ِد بِن َدالَّنَ   شيُخ َحْمَزة الِكنَانِّي. (5) وإِلَْيِه يُْنَسُب أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ

ِد بِن ِعيَسى النَّْحِويّ  أَبو الَحَسنِ و ُد بُن ُمَحمَّ ، قال  ، وُخيُوشٌ  أَْخيَاشٌ  الَخْيِشيّاِن ج أََخَذ عن َعْبِد هللا النَُّمْيِريّ  438أََحُد األَُدبَاء مات سنة  ُمَحمَّ

 الشاِعر ، وأَنشَدهُ اللَّْيُث :

ٍر و  رَاجــــــــــِ رحَديح مــــــــــَ ــــــــــُ َ بـ اح ــــــــــَ ــــــــــَ  ب ل ــــــــــح ي ــــــــــَ رحُت ل  أَبحصــــــــــــــــــــــــَ

اشِ و     يـــــــَ بٍ  َأخـــــــح نح َعصـــــــــــــــــــــح مـــــــَ ِة الـــــــيـــــــَ لـــــــَ هـــــــَ لـــــــح هـــــــَ نح مـــــــُ   مـــــــِ

  
ُجُل الدَّنِي : الَخْيشُ و  ، قال الفَْضُل بُن العَبّاِس اللَهبِّي : ءُ الرَّ

َداين و  ا َولــــــــــــــــــــــــَ ٌم  ــــــــــــــــــــــــَُ  َأيب هــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ا    يحشـــــــــــــــــــــــــَ ُك خـــــــــــَ ـــــــــــَ يب وملَح ي َنصـــــــــــــــــــــــــِ ٌ  مـــــــــــَ وحمـــــــــــَ ـــــــــــَ  قـ

  
 َجبٌَل. : َخْيشٌ و

الترمِذّي َعْن أَبِي بَْكٍر ، أَْحَمَد بِن إِْسَماِعيَل بِن عاِمٍر  (6)السََّمْرقَْنِدّي ، َرَوى جاِمَع  الَحَسِن الَخْيشانِيّ َخْيَشاُن : ة ، بُِخراساَن ، منها أَبُو و

ِحيُح. أَو َمْنُسوٌب إِلى َجّدٍ لَهُ  السََّمْرقَْنِدّي ،  اْسُمه َخْيَشاُن ، وهو الصَّ

لََواِت  ُمقَتَِصراً على إِزاٍر يَْستُُر َعْوَرتَهُ  ، َشّرفها هللا تعالى ، كاَن بَمكَّةَ : َزاِهٌد  الَخْيَشةِ  ذُو قال الّصاَغانِّي :و وال يَْرتِدي ، وكاَن يَُصلِّي الصَّ

ِلذلك ، وقَبُره  ِشٌن ، فلُقَِّب بهِ خَ  َخْيشٌ  َساِكناً بالَحُجوِن إِلى أَْن مات ، كان أَْشعََث أَْغبََر ، َخُشَن ِجْلُده حتّى صاَر كأَنَّهُ  الَخْمَس بَحَرِم هللا تَعالَى

 بالَحُجون ، َرِحَمنَا هللا تَعَالَى وإِيّاهُ.

ِد بِن َسلََمةَ  أَبو العَبّاِس و ثٌ  الَخيّاشُ  أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ  عن الشُّيُوخِ. َرَوْينَاهُ  في الَحِديثِ  له ُجْزءٌ  ، عن الَمْنَجنِيِقّي وغيِره ، ، كَكتَّاٍن : ُمَحّدِ
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 وَخفَيفُه. العََمِل : َسِريعُه َخْيشُ  َرُجلٌ و

 ، هكذا بالداِل في سائِر النَُّسخِ ، وفي اللَِّسان والتَّْكِملَة : ِرقَّةٌ ، بالراِء. : ِدقَّةٌ  ُخيُوَشةٌ  فِيهِ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً  ما فِي الِوَعاءِ  َخاشَ   ، كُمعَظٍَّم : ُمغَطًّى بالذََّهِب وَحْشُوه ِغشٌّ ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. ُمَخيَّشٌ  (7)ودينَاٌر : : أَْخَرَجهُ  َخْيشا

 وأَبُو بَْكٍر أَْحَمُد بُن َجْعفَر بِن أَْحَمَد الَخْيِشيُّ عن النّسائيّ 

__________________ 
 .«املخروش» بد « اجملروش» واملثبت عن التكملة والديوان ا ويف الديوان :« ابلور »( ابألصر : 1)
 وسرتد بعد الشاهد صواابً.« صوره»( عن اللسان وابألصر 2)
 وانظر ختر ه فيه. 126( ديوانه ص 3)
 .«واملتخامش»( عن اللسان وابألصر 4)
 .«َداَل ٍ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
 .«اخليشاين»اللباب عن « رو  جامض الرتمذي»وما أثبت « رو  عن صاحل الزند »( ابألصر : 6)
 وما أثبت عن التكملة.« ويقا »( ابألصر : 7)
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 أَيضاً ا نقَله ا اِفُة. اخلَّياشُ  وغريِه ا ويقا  فيه :
ِد بِن أَيُّوب ، َمِلِك ِدَمْشق. الِخيِش  وأَبُو  : ُكْنيَةُ الَمِلِك الصاِلحِ ِعَماِد الّديِن إِْسَماِعيل بن الَمِلك العاِدِل ُمَحمَّ

 دا فصر ال
 مض الشا

ً  الَجَراُد في األَْرِض  َدبَشَ  ، قالَهُ اللَّْيُث ، يُقَاُل : القَْشُر ، واألَْكلُ  ، بالفَتْحِ : الدَّْبشُ  : [دبش]  : أََكَل َكألََها ، قال ُرْؤبَةُ : َدْبشا

وِش  نحشـــــــــــــــــــــــــــُ م عـــــــــــــلـــــــــــــ  خـــــــــــــُ رَاهـــــــــــــُ اُءوا أُبخـــــــــــــح  جـــــــــــــَ

نٍّ ابلــــــــــــــــد َب     َوئــــــــــــــــِ هــــــــــــــــح نح مــــــــــــــــُ وشِ مــــــــــــــــِ بــــــــــــــــُ دح  مــــــــــــــــَ

  
 : الَمأُْكوُل نبته. الَمْدبُوشو الُمْهَوئنُّ : ما اتََّسَع من األَْرِض ،

 ، َجْمعُه أَْدباٌش. بالتَّْحِريِك : أَثَاُث البَْيِت ، وَسقَُط الَمتاعِ  ، الدَّبَشُ و

 : أََكَل الَجَراُد نَْبتََها. َمْدبُوَشةٌ  أَْرضٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ّم : َعِظيٌم ، يَْجُرُف كلَّ شي ُدبَاشٌ  َسْيلٌ   ٍء.، بالضَّ

،  أَبُو قَبِيلٍَة مَن الِجنِّ  ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى : َزَعُموا أَنَّهُ  (1)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّسان ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  ، كَجْعفَرٍ  َدْحَرشٌ  : [دحرش]

 وَكذِلَك َدْهَرٌش.

ا ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، َكمَ  َعِظيُم البَْطنِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن أَيْ  ، كَجْعفٍَر ، وُعالبِطٍ  َدْخبَشٌ  َرُجلٌ  : [دخبش]

 في العُبَاِب.

ولَعَلّه تَْصِحيُف  ، (2)، قال : وأَْحُسبُه ِمَن الغَلَط  اسمٌ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ، كَجْعفَرٍ  َدْخَرشٌ  : [دخرش]

 ، بالحاء. َدْحَرٍش 

ً  الدََّخُش ، فِْعٌل ُمَماٌت ، يُقَال ::  (3)ْيٍد ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدرَ  َدِخشَ  : [دخش] ً  ، إِذا كفَِرحَ  ، َدِخَش َدَخشا وَكأَنَّه  ، قاَل : اْمتأَلَ لَْحما

،  الدَّْخَشنُ   ، ِلْلغَِليِظ ، وَكذِلكَ كَجْعفٍَر وُعْصفُرٍ  ، الدَّْخَشمُ  ، والِميُم زائدةٌ ، كِزيَاَدتَِها في َشْدقٍَم وَزْرقٍَم ، وقَاَل األَْزَهِريُّ : الدَّْخَشمُ  أُِخَذ ِمْنهُ 

 ، كِزيَاَدتِهما في َضْيفٍَن وَرْعَشٍن. والِميُم والنُّوُن زاِئَدتَانِ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ْخُم األَْسَوُد ، والِميُم زائدةٌ ، وقاَل يُونُُس : الدَّْخَشمُ   : َغِليٌظ َخِشٌن ، وأَْنشد : َدْخَشنٌ  َرُجلٌ  : الضَّ

نِّ  ِر الشـــــــــــــــــــــــ  ثـــــــــح مـــــــــِ ُرو كـــــــــَ مـــــــــح ُت اي عـــــــــَ حـــــــــح بـــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــح

نِّ     شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــد خح ا ال ُروســـــــــــــــــــــــــًا كـــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــَ رحًأ خـــــــــــَ  مـــــــــــَ

  
 نَقَلَه الّصاَغانِّي.

 : [دخفش]

 ْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما ي

 ، كَجْعفٍَر : الغَِليُظ ، أَْوَرَده الّصاَغانِّي ، وأَْهَملَه الَجَماَعة. الدَّْخفَشُ 

 : [دخنش]

 ْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما ي
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 ً  ، كَجْعفٍَر ، وُعالبٍِط : العَِظيُم البَْطِن ، أَْوَرَده الّصاَغانِّي ، وأَْهَملَه الَجَماعة. الدَُّخانِشُ و ، الدَّْخنَشُ  أَْيضا

ّمِ : اللََّجاَجةُ  الدُّْرَشةُ  : [درش]  ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. (4) : بالضَّ

ِخيراً ، وغاِلُب ، فَْعِليل ، منهُ إِْن كان َعَربِيًّا ، بَمْعنَى الفَِقيِر الشَّّحاِذ السائِِل ، وقَْد تاََلَعبَْت باْستِْعَماِله العََرُب أَ  الدَّْرِويِش  قُْلُت : ومنه اْشتِقَاقُ 

 نِّي أَنَّها فارَسيَّة ، وقد َسبََق ِلي فيها تأْليُف ِرَسالة ُمْستَِقلَّة ، إِْذ ُسئِْلُت عنها.ظَ 

، وهو َظنُّ ابِن ُدَرْيٍد  َكأَنَّهُ فاِرِسيُّ األَْصلِ  ، قاَل الُمَصنِّف : أَْسَودُ  ، مْعُروف ، كما في الّصحاح ، وزاَد في اللََّسانِ  : ِجْلٌد ، م الدَّاِرشُ و

 أَْيضاً.

 : [درعش]

 ْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما ي

 ، والعَْيُن ُمْهَملة كِفْرَدْوس ، أَْي َشِديٌد ، نقله صاحُب اللَّساِن ، وأَْهَملَه الَجَماَعة. ِدْرَعْوشٌ  بَِعيرٌ 

__________________ 
 .327/  3( اجلمهرة 1)
 وأحسبه من الِغَلة. وفيها : 330/  3( اجلمهرة 2)
 .200/  3( اجلمهرة 3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ا اجة.4)
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يِن ، فقَْد تقَدََّم عن األَْزَهِرّي َعْن ابِن األَْعَرابِّي : بَِعيٌر ِدْرَعْوٌس : َغِليظٌ  يُن لُغَةٌ فيه ، وقال الّصاقُْلُت : وَكأَنَّهُ لُغَةٌ في الّسِ َغانِّي  َشِديٌد ، والّشِ

ْل.  ُهنَاَك : أَْي َحَسُن الَخْلِق : فتَأَمَّ

. اْنَدَمَل وبََرأَ  ، والغَْيُن ُمْعَجَمةٌ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وفي اللَِّساِن والتَّْكِملَة : أَي ِمْن َمَرِضه (1) اْدَرَغشَّ  : [درغش]  كاْطَرَغشَّ

 الدَّّوار من ُكَوِر ِسِجْستَاَن.، كَجْعفٍَر : د ، بُكوَرةِ  (2) َدْرَغشٌ و

 السَّْيُر. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّي : هو الدَّشُّ  : [دشش]

ََّخذُ ِمْن بُّرٍ َمْرُضوٍض  (3) ، وُهوَ  الدَِّشيَشةِ  اتَِّخاذُ  : الدَّشُّ  قاَل اللَّْيُث :و ِديث عائَِشةَ ، َرِضَي هللا تَعَالى ، لُغَةٌ في الَجِشيشِة ، كَما في حَ  َحْسٌو يُت

 ، وقَاَل األَْزَهِرّي : ليست بِلُغٍَة ، ولِكنّها لُْكنَةٌ. (4)عنها 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : َكثَْرةُ الَكالِم ، يُقَاُل : فالٌن يَدشُّ ، وهو ِكنايةٌ. الدَّشُّ 

 .ْدُشوشٌ مَ  : من يَُرضُّ الُحبُوَب ، ويُقَاُل : َحبٌّ  الدَّّشاشُ و

 : ومّما يُْستَْدَرك علْيه : [دردش]

 : وهو اْختِاَلُط الَكالِم وَكثْرتُه ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وهو ُمْستَْعَمل في َكالِمِهم َكثِيراً ، فَْليُْنَظر. الدَّْرَدَشةُ 

 : ومّما يُْستَْدَرك عليه : [درفش]

َرْفشُ و الدَّْرفَشُ  اِك َمِلِك العََجم ، وهي فاِرسيّة ، ويُْطِلقُونَهُ على العَلَمِ  الّدِ حَّ  الَكبِيِر ، فيكون ، كَجْعفٍَر وِحَضْجر : اللَّْمعَاُن ، َجاَء في ِحكايَة الصَّ

 لغةً في السين المهملة ، فانظره.

َعلَْيِهم ، كَمنََع ، بالُمْعَجمِة ، إِذا َهَجَم ، نَقَلَهُ ابُن فاِرٍس في الُمْجَمل ، وقاَل في  َدَغشَ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وفي لُغَة اليََمِن : َدَغشَ  : [دغش]

يُن ، لَْيَس بَشيْ   ٍء.الَمقَاييس : الّداُل والغَْيُن والّشِ

 ، عن اْبِن َعبّاٍد. كأَْدَغشَ  فِي الظَّالِم : َدَخَل ، َدَغشَ و

َكةً : الظُّْلَمةُ  الدََّغشُ و ّم ، الدُّْغَشةُ  ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وهي ، ُمَحرَّ  .الدَِّغيَشةُ و ، بالضَّ

 نِيَةُ عن ابِن َعبّاٍد.، وَما أَْشبَهَ ذِلَك ، األُولَى عن ابِن األَْعَرابِّي ، والثّا : اْختَلَُطوا في َحْرٍب أَْو َصَخبٍ  تََداَغُشواو ، َدْغَوُشواو

يِت : ُهوَ و ِء ،َعلَى الشَّيْ  : الُمَزاَحَمةُ  الُمَداَغَشةُ و ّكِ ً  قال ابُن الّسِ  ، وأَْنشد : الَحَوَماُن َحْوَل الماِء َعَطشا

إل   حــــــــــــــَ مــــــــــــــُ ــــــــــــــِ اًل ل ــــــــــــــ  ب قــــــــــــــَ ــــــــــــــَك مــــــــــــــُ ن ذ  مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  أِبَل

اَن     طحشـــــــــــــــــــــــــــَ شَ عـــــــــــــَ وبُ  َداغـــــــــــــَ لـــــــــــــُ  مُث  عـــــــــــــاَد يــــــــــــــَ

  
 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. اإِلَراَغةُ في ِحْرٍص وَمْنعٍ  : َداَغَشةُ المُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

حام ، الشُّْرُب َعلَى َعَجلَةٍ  : الُمَداَغَشةُ و  ، وُهَو ِمْن ذِلَك. الشُّْرُب القَِليلُ  قِيَل : هوو من الّزِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

تْه (5): اسُم َرُجٍل ، قال ابُن ُدَرْيٍد  َدْغشٌ  ً  : وأَْحسُب العََرَب َسمَّ بَاُب بنُ ، وقال ابُن َحبِيَب : في َطيّى َدْغَوشا بِن َعْمِرو بِن ِسْلِسلَة  َدْغِش  ٍء الضَّ

 بِن َعْمِرو.

 : التََّدافُُع. التََّداُغشُ و

 بال فُتُوٍر ، قال الراِجُز : ُظْلَمةَ اللّْيِل ، أَي يَْخبُِطَها يَُداِغشُ  وفاُلنٌ 
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ن   رَاهــــــــــــُ َف تـــــــــــــَ يــــــــــــح نَ كــــــــــــَ َداِغشــــــــــــــــــــــــــح َر   يــــــــــــُ  الســــــــــــــــــــــــــ 

ّن مـــــــــا َمضـــــــــــــــــــــــَ و     لـــــــــهـــــــــِ يـــــــــح دح َمضـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــن لـــــــــَ  قـــــــــَ

  
ُد بُن ناِصِر بِن ُدَغْيٍش الغشمّي ، تولّى القََضاَء باليََمن.  وُمَحمَّ

 ، ولِكنَّه َضبََطه الّصاَغانِيُّ بالعَْيِن الُمْهَملَة. اْسمٌ  ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وقال ابُن َعبّاٍد : هو ، كَجْعفَرٍ  َدْغفَشٌ  : [دغفش]

__________________ 
 ( يف القاموس : ادرعش ابلعا ا وما ابألصر يواف  عبارة اللسان والتكملة.1)
 السابقة.( يف القاموس : درعش ابلعا ا انظر ا اشية 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وهي.3)
 .«قوله : كما يف حديث عائشة هو مذكور يف اللسان بطوله فراجعه»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .268/  2( اجلمهرة 5)
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 ، وَكذِلَك َدْهَمَق ، وَدْمَشَق ، وَدْهتم. : أَْسَرعَ في الَمْشيِ  َدْغَمشَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وفي نََواِدِر األَْعَراِب : َدْغَمشَ  : [دغمش]

 ، الدَّْقَشةُ  تٍِم :، هَكذا في النَُّسخ بالُحْمَرة ، وُهَو َمْوُجوٌد في نَُسخِ الّصحاح ُكلّها ، فالصَّواب ِكتَابَتُه باألَْسَوِد ، قاَل أَبُو َحا الدَّْقَشةُ  : [دقش]

، هَكذا في النَُّسخ ، وفي اللَّساِن والتّْكِملَة أَْصغَُر من العَظاَءة ، وِقيَل : ِهَي ُدَوْيبَّةٌ َرْقَشاُء. وِذْكُر  ْصغَُر من القَطاةِ بالفَتْحِ : ُدَوْيبَّةٌ َرْقَطاُء أَ 

 الفَتْحِ ُمْستَْدَرٌك.

 :ـ  أَْنَشَده يُونُسـ  ابُن ُدَرْيٍد ، قاَل ُغالٌم من العََربِ أَْغبَُر أَُرْيِقُط ، وتَْصِغيُرهُ ، الدَُّغْيُش ، وبِِه َكنَّْوا ، قالَهُ  أَو َطائٌِر أَْرقَشُ 

هح  يــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــــــِ يب ال صــــــــــــــــــــــــــــــِ اُه َأخح تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ   اي أُم

ُت     دح دح صــــــــــــــــــــــــــِ هح  َدقحشــــــــــــــــــــــــــاً قــــــــــــَ َدرِيــــــــــــ  نــــــــــــح  مُث  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
َغلٌَط ؛ أِلَنَّ العََرَب  ، عن أَبِي حاتِم ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وَردَّ قَوٌم من أَْهِل اللُّغَِة هذا الَحْرَف ، فَقَالُوا : لَْيَس بَِمْعُروف ، وُهوَ  ، كالنَّْقِش  الدَّْقشُ و

ْت َدْنقَشاً ، فإِْن كاَن من  ؟الدُّقَْيشُ  ما األَْعَرابِيَّ : الدُّقَْيِش  وَسأََل يُونُُس أَبَا الّ ولَهُ أَْصٌل.فالنُّوُن َزائَِدةٌ ، ولم يَْبنُوا ِمْنهُ هذا البِنَاَء إِ  الّدْقَشةِ  َسمَّ

ى بَِها  ؟الدَّْقشُ  : ما الدُّقَْيِش  : كذا نَصُّ الَجْوَهِرّي ، وفي التّْهِذيِب : قاَل يُونَُس : َسأَْلت أَبَا فقال : ال أَْدِري ، إِنََّما هي أَْسَماٌء نَْسَمعَُها فنَتََسمَّ

قاَل : إِنََّما الُكنَى واألَْسَماُء َعاَلَماٌت. اْنتََهى. قال  ؟فاْكتَنَْيَت بما ال تَْعِرُف ما ُهوَ  قال : وال هذا : قُْلُت : ؟الدُّقَْيشُ  فقاَل : ال أَْدِري ، قُْلُت : وما

ْدِق.  ابُن فاِرٍس : وما أَْقَرَب هذا الكالَم من الّصِ

اِجيُّ : إِّن ابَن ُدَريٍد ُسئَِل عنقلت : وقد تَقَدَّم عن ابِن  جَّ ، فقال : قد  (1) الدُّقَْيِش  ُدَرْيٍد أَنّه ُكنَِّي بالطَّائِر ، قال ابُن بَّرّي : قال أَبو القاِسم الزَّ

ت العََرب ً  َسمَّ  .َدْنقَش فَْنعاَلً ، فقالُوا (2)، وَصيََّرْت من فَعَِل  ُدقَْيش ، فَصغَُّروه ، وقالُوا : َدقشا

قال : أَِجُد ما ال أَْشتَِهي وأَْشتَِهي ما ال  ؟الدُّقَْيِش  األَْعَرابِّي وهو مِريٌض فقلت له : كيف تَِجُدَك يا أَبا الدُّقَْيِش  قال أَبُو َزْيد : َدَخْلُت على أَبِيو

 أَِجُد ، وأَنَا في َزَماِن َسْوٍء ، َزَمان َمْن َوَجَد لم يَُجْد ، َوَمْن جاَد لم يَِجْد.

 فَْلنَْسأَِل هللا العَِظيَم أَْن يَْعفَُو عنّا ، ويَُساِمَحنا بفَْضِله وَكَرِمه. آمين. ؟!َزَمانَنا هذا الدُّقَْيِش  قلُت : كيف لو أَْدرَك أَبو

َكةً  الدََّمشُ  : [دمش]  ثاَر إِلَى َرأِْسه ، يُقَاُل : ْن َحَراَرةٍ أَْو ُشْرٍب َدَواءٍ الَهْيَجاُن والثََّوَراُن ، مِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل اللَّْيُث : ُهوَ  ، ُمَحرَّ

ً  ، ، كفَِرحَ  َدِمشَ   وهذا ِعْنِدي َدِخيٌل أَْعِرَب. ، قَاَل األَْزَهِريُّ : َدَمشا

جُ  الُمَدمَّشُ و . وَضبََطُهَما  : الُمْدَمشُ  والعُبَاِب : ، عن ابِن َعبّاٍد ، هكذا في سائِر النَُّسخِ ، والَِّذي في التَّْكِملَة ، كُمعَظٍَّم : الُمَدمَّ الُمْدَمُج الُمَمرُّ

 كُمْكَرٍم.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َكةً : َضْعُف البََصِر ، عن ابِن ُدَرْيٍد  الدََّمشُ   وأَحسبه َمْقلُوباً من َمِدَش. ، قال : (3)، ُمَحرَّ

يَة الَمْشُهوَرة ، عن الّصاَغانِّي. الَمْكُسوَرة : ، بَكْسِر الّداِل والِميِم الُمَشّدَدة (4) ِدِمنِّشو  من ُمُدِن ِصِقلِّ

ّم : قَْريَتَان بِمْصَر ، إِحداُهَما بالغَْربِيَِّة ، والثانِيَةُ بالفَيُّوِميّة. الدُُّموِشيّةو  ، بالضَّ

 هاِشٍم. بِدْمَشادِ  ، بالَكْسِر : قَْريَتان باألَْشُموِنيَن إِْحَداُهما تُْعَرفُ  ِدْمشادو

 : [دندش]

 ْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما ي

 ، كَجْعفٍَر : من األَعالِم. َدْنَدشٌ 

 َكَسَر َعْينَْيِه.نََظَر و ، بالفَاِء ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وَرَواه َشِمٌر هكذا ، وقاَل : أَيْ  َدْنفَشَ  : [دنفش]

 قُْلُت : وَرواه أَبو َعْمٍرو بالقاف ، كما َسيَأْتِي ، وَرَواه َسلََمةُ عن الفَّراِء بالفَاِء.

َخْفُض البََصِر ، ِمثُْل :  قََشةُ الدَّنْ  ، بالفَاِء ، وذِلَك إَِذا نََظَر فَكَسر َعْينَْيِه ، وقاَل أَبو َعْمٍرو الشَّْيبَانِّي : َدْنفَشَ  ، بالقَاِف ، ِمثْلُ  َدْنقَشَ  : [دنقش]

 الطَّْرفََشِة ، وأَْنَشَد أِلَبَّاٍق الدُّبَْيِرّيِ :
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شُ  قــــــــــــــِ ــــــــــــــح َدن ــــــــــــــُ رَا  ي ظــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َ ِإذا مــــــــــــــا ن اح ــــــــــــــعــــــــــــــَ  ال

َورَا    يــــــــــــــٌح َأعــــــــــــــح حــــــــــــــِ َو صــــــــــــــــــــــــــــَ ه َوهــــــــــــــُ بــــــــــــــُ  حَتحســــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف اللسان : الدقش.1)
 ( ضبطت بفتح الفاء والعا عن اللسان.2)
 .269/  2اجلمهرة ( 3)
 ( ضبطت بكسر النون املشددة عن التكملة ا وضبطت يف معجم البلدان : َدُمن ش ا ونصا بتشديد النون.4)
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يِن ، َحَكاهُ أَبُو ُعبَْيٍد. أَْفَسدَ  : َدْنقََشةً  بَْينَُهم َدْنقَشُ و  ، قال الَجْوَهِريُّ : وُربما جاَء بالّسِ

 ِوّي وأَبُو الَهْيثَِم وَشِمٌر في إِْحَدى َرَوايَتَْيه.قُْلُت : وَكذِلَك َحَكاهُ األُمَ 

 َرُجٍل ؛ نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن ُدَرْيٍد ، قَاَل : والنُّوُن زائَِدةُ. كَجْعفٍَر : َعلَم ، َدْنقَشٌ و

َكةً  الدََّوشُ  : [دوش] وِضيُق  ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : ُهو َضْعُف البََصِر ، ْلَمةُ البََصرِ ظُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هو ، ُمَحرَّ

 .(1) َحْولها ِضيُق ما العَْيِن أَو

ً  َعْينُه ، كفَِرحَ  َدِوَشتْ و  .الدََّوِش  ، بَيِّنَةُ  َدْوَشاءُ  ، وهي أَْدَوشُ  وهو ، (2)، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  فََسَدْت من َداٍء أَصابََها : َدَوشا

ا يُْستَْدَرك َعلَْيه :  * وِممَّ

ُجلُ  َداشَ  ً  الرَّ  ، قالَهُ الفَّراُء. (3): أََخَذتُه الشَّْبَكَرةُ  َدْوشا

 : ُمتََحيٌِّر. َمُدوشٌ  وَرُجلٌ 

َكةً : َحَوُل إِْحَدى العَْينَْيِن : عن ابِن َعبّاٍد. الدََّوشُ و  ، ُمَحرَّ

. (4)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانّي ، وقال صاِحُب اللَِّساِن : ُهَو  ، كَجْعفَرٍ  َدْهَرشٌ  : [دهرش] وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُهَو  اسُم أَبِي قَبِيلٍَة من الِجّنِ

 تَقَدََّم.َدْحَرٌش ، بالحاء ، وقَْد 

ً  ، ، كفَِرحَ  َدِهشَ  : [دهش]  ، وقِيَل : ِمَن الفََزع ونَْحِوه. : تََحيََّر ، أَو َذَهَب َعْقلُهُ ِمْن َذَهٍل أَْو َولَهٍ  َدِهشٌ  فُهو ، َدَهشا

ً  ُدِهشَ و ، كفَِرَح ،  َدِهشَ   األَْزَهِريُّ ، قاَل : واللُّغَةُ العاِليَةُ :، كُشِدهَ فهو َمْشُدوهٌ ، وقِيَل : هو َمْقلُوٌب ِمْنهُ ، وأَبَاهُ  َمْدُهوشٌ  كعُِنَي ، فهو أَْيضا

ً و ، بُِسُكوِن الّداِل. أَْدَهَشه ، وما (5) َدِهشٌ  فُهوَ  ً  : ِمثْلُ  َدهََّش تَْدِهيشا  قال ُرْؤبَةُ : َدِهَش َدَهشا

يــــــــــــــِش  حــــــــــــــِ فــــــــــــــح زَِ  الــــــــــــــتــــــــــــــ  يِن نــــــــــــــَ ا رَأَتــــــــــــــح مــــــــــــــ   لــــــــــــــَ

اٍت     يــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ شَ ذا َرثـ يــــــــــــــــشِ  َدهــــــــــــــــِ هــــــــــــــــِ دح ــــــــــــــــتــــــــــــــــ   ال

  
 يُِريُد أَنَّهُ َكبَِر فساَء ُخلُقُه.

 .َدْهَشانُ  ، وهو الدَّْهَشةُ  األَْمُر ، والَحيَاُء ، ويُقَاُل : أَصابَتْهُ  أَْدَهَشهُ و هللا ، أَْدَهَشهُ  ، يُقَاُل : َغْيُرهُ  أَْدَهَشهُ و

ُجِل الَمْرأَةَ  ُد بُن َعْبِد العَِزيِز : ُهوَ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ُمَحمَّ  الدَّْهفََشةُ  : [دهفش] ، وُهَو التَّْجِميُش ، وقَْد  بالفَاِء : الَخِديعَةُ ، وُمغَاَزلَةُ الرَّ

َشها ، قالَهُ ثَْعلٌَب ، وكذِلَك ُرِوَي عن الفَّراِء ، وقاَل ابُن أَبِي َعتِيٍق ِلعَُمَر بِن أَبِي رَ   ا أَْنَشَده :بِيعَة لَمَّ َدْهفََشَها ، إِذا َجمَّ

يــــــــــبــــــــــاً  ِدي َنصــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــح اِء عــــــــــِ ِنســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــِ دَعح ل  ملح تــــــــــَ

اين     ِلســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ ازِحــــــــــــًا ب ُت مــــــــــــَ ــــــــــــح ل ــــــــــــُ ريحَ مــــــــــــا قـ  غــــــــــــَ

  
 .الدَّْهفََشةَ  : َرِضيُت لََك الَمَودَّةَ وللنِّساءِ 

 : [دهقش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

 ، بالقَاِف : لُغَةٌ في الفَاِء ، أَْوَرَده صاِحُب اللَِّسان ، وأَْهَملَه الَجَماَعةُ. الدَّْهقََشة

 َرُجٍل. َعلَم ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِّي : ُهوَ  ، كَجْعفَرٍ  َدْهَمشٌ  : [دهمش]

 الَحّماِم. بَِدْهَمَشا ِمْصَر ، ويُعََرفُ ، بالفَتْح : َمْوِضٌع َشْرقِيَّ  َدْهَمَشاو قُْلُت :

يشُ  : [ديش] يك الّدِ  ، لُغَةٌ فيه ، ِعْنَد َمْن يَْقِلُب الَكاَف ِشيناً ، َشبَّه كافه بكاِف المؤنّث ِلَكْسَرِتَها ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : ، بالَكْسِر : الّدِ
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يـــــــــــــِش و  تح يف فـــــــــــــِ ثـــــــــــــَ ِت حـــــــــــــَ مـــــــــــــح لـــــــــــــ  كـــــــــــــَ  ِإنح تـــــــــــــَ

قـــــــــــــِ     ي كـــــــــــــنـــــــــــــَ قـــــــــــــِّ نـــــــــــــِ ىت  تـــــــــــــَ  الـــــــــــــدِّيـــــــــــــشِ يـــــــــــــِ  حـــــــــــــَ

  
يشُ و «كشكش»وَسيَأْتِي بَِقيَّةُ ذِلَك في  ، واآلَخُر : َعَضُل بُن الُهوِن ، يُقَاُل  وقَْد يُْفتَحُ  بِن ُمْدِرَكةَ وُهَو أََحد القَاَرةِ ، ابُن اْلُهوِن بِن ُخَزْيَمةَ  الّدِ

 لَُهَما َجِميعاً : القَاَرةُ ، كَما في الّصحاح.

 قُْلُت : والَِّذي في أَْنَساِب ابِن الَكْلبِّي : َولََد الُهوُن ْبنُ 

__________________ 
املو : أو حوهلا بفتح ا اء وضــــم الالم معطوفا عل  ضــــي  ا ولعله قوله : أو ضــــي  ما حوهلا ا الذي يف نســــخ »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)

 .«الصواب
 .270/  2( اجلمهرة 2)
 ( الشبكرة : العشا ا معرب ا بنوا فعلله من شب كور وهو األعش  ا قاموس.3)
 .«م ا وقير : قبيلة من اجلنقوله : وقا  صاحب اللسان اخل حكاه فيه بلفة قير ا وعبارته : دهرش اس»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف اللسان : وهو الدهش ا بفتح اهلاء.5)
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ََة ُمَليحَح بَن اهلُوِن ا ِمنح َوَلِده ُحلحمةُ  ََة : األَبـحَناء ا وبَنو (1)َأوحالُد ُ َلِّم ابن غاِلِب بِن عاِئَذَة  الدِّيشُ و  ُخَزميح  ا فـَُيَقاُ  لَِبيِن ُخَزميح
 .الدِّيشِ  واألَيحَسَر بنَ  الدِّيش بن ُ َّلم َعَضَر بنَ  الدِّيشُ  َقاَرة ا وَوَلدُ يـَُقاُ  هلم : ال الدِّيشِ 

 ، وقال الّصاَغانِّي : َعلٌَم ، واْقتََصَر َعلَْيه. َدائٌِش : من أَْعالِم النَّصاَرىو

 فصر الذا 
 املعجمة مض الشا

ُجلُ  َذشَّ  : [ذشش] ، بالّداِل ، وقد َمرَّ عنه  َساَر ، لُغَةٌ في َدشَّ  ةُ ، ونَقََل الّصاَغانِّي عن ابِن األْعَراِبّي ، أَي، أَهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والَجَماعَ  الرَّ

يِن بَمْعنَاه ، وهللا تَعَالى أَْعلَُم.  أَْيضاً يَّس ، بالّسِ

 فصر الراء
 مض الشا

 : [رأش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

 : َكثِيُر َشعِر األُذُِن ، أَْوَرَده صاِحُب اللِّساِن ، وأَْهَمله الَجَماَعة. ُرْؤشوشٌ 

بَشُ  : [ربش] َكةً  الرَّ َمِش والَوبَِش. بَيَاٌض يَْبُدو في أَْظفَاِر األَْحداثِ  ، وُهوَ  (2)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الّصاَغانِيُّ : هو الفُوفَةُ  ، ُمَحرَّ  ، كالرَّ

 ُمْختَِلٌف أَْلَوانَُها ، وَكذِلَك أَْرَض َرْمَشاُء. َكثِيَرةُ العُْشبِ  : بَْرَشاءُ و ، َرْبَشاءُ  أَْرضٌ  لِكَسائِّي :قاَل او

 ، نُْقَطةٌ َحْمَراُء ، وأُْخَرى َسْوداُء أَو َغْبَراُء ، أَْو نَْحُو ذِلك. ، وأَْرَمُش : ُمْختَِلُف اللَّْونِ  أَْربَشُ  َرُجلٌ و

ْحيَانِيُّ بِه البِْرَذْوَن. بََرِش  : ذُو أَْبَرشُ  وفََرسٌ   ، ُمْختَِلُف اللَّْوِن ، وَخصَّ اللِّ

ٌص  الشََّجُر : أَْوَرقَ  أَْربَشَ و ، وأَْنقََد ، إِذا أَْوَرَق  أَْربَشَ  ابِن األَْعَرابِّي ، وَعْنهُ أَْيضاً : أَْرَمَش الشََّجُر : عن .(3)، وقِيَل : أَْخَرَج ثََمَرهُ َكأَنَّه ِحمَّ

 وتَفَطََّر. ،

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : َكثِيَرةُ العُْشِب. بَْرَشاءُ و ، َرْبَشاءُ  َسنَةٌ 

 : [رجش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

ُد بُن  بَمْرُجوش لّةٌ بِِمْصَر ، وُهَو في األَْصِل ُسَوْيقَةُ أَِميِر الُجيُوش ، واْشتََهرَ : َمحَ  َمْرُجوش ُسَوْيقَةُ  اْختَِصاراً ، وقد نُِسَب إِلَْيَها الَجالُل ُمَحمَّ

 .862 سنة ُء ، تاََل للسَّْبع ، وَحّدَث ، ماتَ ، الشافِِعّي ، الُمْقِرى الَمْرُجوِشيّ  َعْبِد الَرّزاِق بِن َعْبِد الَوّهابِ 

ِد بِن َمْنُصوِر بِن َداُوودوأَْرِجيُش ، بالفَتِْح : َمِدينَةٌ قَِديَمةٌ ِمْن نََواِحي إِْرِمينِيَةَ الُكْبَرى ، وِمْنَها : أَبُو الَحَسِن َعِليُّ بُن مُ  ، لَِقيَه  األَْرِجيِشيُّ  َحمَّ

 ياقُوٌت بَِحلََب ، وأَثْنَى َعلَْيه.

ِعيِد ، من ُكَوِر البَْهنَسا. (4)، بالَكْسِر وفَتْحِ الِجيِم وتَْشِديد النّون  إِْرَجنُّوشُ و ِهَي بَُحْيَرةُ ِخاَلطَ :  أَْرِجيشَ  وبَُحْيَرةُ   الَمْضُمومة : قَْريَةٌ بالصَّ

ٌث. ، بالفَتْح ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والَجَماَعة ، وقال الّصاَغانِّي : هو َرْخٍش  إِْسَماِعيُل بنُ  : [رخش]  ُمَحّدِ

ُد بُن أَحَمَد بِن َخُروف ، َكَذا نَقَلَه الحافُِظ.  قُْلُت : وقَْد َرَوى َعْنهُ ُمَحمَّ
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كَ  تََرخَّشَ و ْخَشةُ  واالْسمُ  ، َعن ابِن َعبّاٍد ، قالَ  : تََحرَّ َرَكةُ ، ُهَو بفَتْحِ الّراِء ، كما َضبََطهُ الّصاَغانِّي ، ويُوَجد في بَْعِض النَُّسخِ ، وِهَي الحَ  الرَّ

ها  بَِضّمِ
(5). 

َك. : اْضَطَربَ  اْرتََخشَ و  ، عن أَبِي َعْمٍرو ، وتََحرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ُد بُن  َرْخٍش  خانُ  ، بِنَْيَسابُوَر : ِسكَّة. وأَبو بَْكٍر ُمَحمَّ
ِخِشيُّ  أَحَمَد بِن َعْمَرَوْيه (6) ، َذَكَره ابُن الّسْمعَانِّي ، َرَوى َعْن أَبِي بَْكر بِن ُخَزْيَمة  الرَّ

 .358ومات سنة 

__________________ 
 .166( وهو عائذة بن ييثض بن مليخ بن اهلون بن خزمية عن أنساب ابن الكليب ص 1)
 ( الفوقة : موضض الوتر من السهم.2)
 طت يف اللسان بكسر امليم املشددة وبفتحها قا  : وهو رواية.( ضب3)
 ( قيدها ايقوت بتشديد النون وفتحها وسكون الواو وسا مهملة.4)
 ( يف القاموس املطبوع ضبطت ابلضم.5)
 .«الرخشي»( زايدة عن اللباب 6)
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شُّ  : [رشش]  .َرّشا الَمَكانَ  َرَشْشتُ  ، وقَدْ  : نَْفُض الماِء والدَِّم والدَّْمعِ  الرَّ

 ، بالفَتْح ، قاَل ابُن َهْرَمةَ : كالتَّْرشاِش  بالماِء : نََضَحهُ ، َرشَّهو

ٍف  ِذي أُنـــــــــــــُ رًا بـــــــــــــِ م َقصـــــــــــــــــــــــــــح ىّت َأانَخ هبـــــــــــــِِ  حـــــــــــــَ

اشِ     رحشــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ اٌء ذاُت تـ ِه لــــــــــــََ ــــــــــــح ي لــــــــــــَ تح عــــــــــــَ ــــــــــــَ  اَبت

  
شُّ و شُّ  من َمَطٍر ، أَْي قَِليٌل ِمْنهُ ، وقال ابُن األَْعَرابِيُّ : َرشُّ  ، يقال : أَصابَنَا لقَِليلُ الَمَطُر ا : الرَّ ُل الَمَطِر ، الرَّ  ، بالَكْسِر. ِرشاش ج : أَوَّ

شُ و ْرُب الُموِجعُ  : الرَّ  ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. الضَّ

َشاشُ و  عِ ونَْحِوه.من الدَِّم والدَّمْ  تََرشَّش كَسَحاٍب : ما ، الرَّ

َشاشَ  منك إالّ  (1)وِمن الَمَجاِز : َمْن لَْم يَْدُخُل في الشَّّرِ أَصابَهُ ِمْن َرَشاِشه ، وَكَذا قَْولُهم : ما نِْلنَا   .الرَّ

ْشَراشُ و ْخُو ِمَن الِعَظامِ  ، بالفَتْح : الرَّ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. الرَّ

ْشَراُش :و َواءِ السَِّميُن من  الرَّ  ، أَْي َخَضٌل نٍَد ، يَْقُطر ماُؤه ، وقِيل : يَْقُطُر َدَسُمهُ ، عن أَبي َسِعيٍد. َرْشَراشٌ  ، يُقَاُل : ِشَواءٌ  الّشِ

ْشراُش :و ْشَرِش  الرَّ ْخُو ِمَن الُخْبِز ، كالرَّ : ِرْخَوةٌ يَابَِسةٌ ، عن ابن  اَشةٌ َرْشرَ و ، َرْشَرَشةٌ  ُخْبَزةٌ  يُقَال :و ، كَجْعفٍَر ، عن ابِن ُدَرْيد. اليابُِس الّرِ

 ُدَرْيد.

ّشِ  ، َجاَءتْ  السََّماُء ، كَرشَّتْ  أََرشَّتِ و  .(2)، كما في الّصحاح ، أَْو أَْمَطَرْت ، كَما في األََساِس  بالرَّ

َق َدُمَها : ُمِرشَّةٌ  فهي الطَّْعنَةُ  أََرشَّتِ و  الدََّم : تُِرشُّ  نَةً ، قال أَبو َكبِيٍر يَِصُف َطعْ  اتََّسعَْت فتَفَرَّ

وِّ  لـــــــــُ َن الـــــــــفـــــــــُ نـــــــــَ ٍة ســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــ  تـــــــــَ ةٍ  (3)ُمســـــــــــــــــــــــح رِشــــــــــــــــــــــ    مـــــــــُ
َروحِرفِ     عــــــــــــح ٍز مــــــــــــُ احــــــــــــِ قــــــــــــَ َاَب بــــــــــــِ ي الــــــــــــرت  فــــــــــــِ نــــــــــــح  تـــــــــــــَ

  
ْكِض  أََرشَّ و قَهُ بالرَّ  ، قال أَبو ُدَواِد يَِصُف فََرساً : الفََرَس : َعرَّ

َداُ ُه  عـــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــُص وتــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــِ َواُه الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ  طـــــــــــــــــــَ

اشُ و     بح  ِإرحشــــــــــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــَ ِه حــــــــــىت شـــــــــــــــــَ ــــــــــح ي فــــــــــَ طــــــــــح  عــــــــــِ

  
 أَراَد تَْعِريقَه إِيّاه َحتَّى َضُمَر ، ِلَما َساَل من َعَرقِه بالِحنَاِذ ، واْشتَّد لَْحُمه بَْعَد َرَهِله.

ً  الفَِصيلَ  أََرشَّ  عن ابِن َعبّاٍد :و َضاعِ ، أَْي َمدَّ  : إْرَشاشا هِ َحكَّ َذنَبَهُ ِليَْرتَِضَع ، فاْستََرشَّ ُهَو للرَّ ، وفي التَّْكِملَة : أَْرَشْشُت  ُعنُقَهُ بَْيَن فَِخَذْي أُّمِ

 البَِعيَر ِمثُْل أَْرَشْيتُه.

َخاَوةُ  عن ابِن ُدَرْيٍد :و ْشَرَشةُ : الرَّ ْشَرَشةُ :و : (4) الرَّ ْحَزَحِة. اإِلَطافَةُ بَمْن تََخافُهُ  قال َغْيُره : الرَّ  ، كالزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

شُّ  : أََصابََها َمْرُشوَشةٌ  أَْرضٌ   .الرَّ

 : ساَل. تََرْشَرشَ و

 .تََرْشَرشَ  ، كَرْشَراٍش. وقَدْ  ُمِرشُّ  وِشَواءٌ 

 بِها ، عن ابِن َعبّاٍد. يَُرشُّ  الحائُك النَّْسَج بالِمَرشَِّة ، وِهَي ما َرشَّ و

 بَصْدِره في األَْرِض ليَتََمكََّن. (5)البَِعيُر : بََرَك ثُمَّ فََحَص  َرْشَرشَ و

 : َغَسلَه ، نَقَلَه َشْيُخنَا َعْن ُشُروحِ الُمَوطَّإِ. َرشَّهُ و
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ةُ اللُّغَة ،و ، كفَِرَح ، وَمنََع ، َرَعشَ  : [رعش] ً  َعلَى األَّول اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ وأَئمَّ َكةً ، َرَعشا ً و ، ُمَحرَّ ْعَدةُ. ، بالفَتْح : َرْعشا  أََخَذتْهُ الّرِ

 هللا تَعالَى. أَْرَعَشهُ و

ين. يَْرُجُف رأُْسَها ِكبَراً  ، ِللَّتِي كَصبُورٍ  ، ِمثُْل َرُعوٍس ، َرُعوشٌ  نَاقَةٌ  يُقَال :و  ، كما في الّصحاحِ ، أَو نَشاطاً ، َكَما َمرَّ له في الّسِ

ِعشُ و ْعِشيشُ و تٍِف ،، ككَ  الرَّ  ، وُهوَ  ، بالَكْسِر : الَجبَانُ  الّرِ

__________________ 
 .«قد أحل بنا العطاش وما لنا اخل وهي من سجعاته قوله : وكذا اخل عبارة األساس : ونقو  :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 وأصابنا رش من مطر. وأرّشت.( كذا واملعىن مل يرد يف األساس ا وعبارته : ورشت السماء 2)
والفلو بفاء مفتوحة أو مضــــــمومة ا وهو اجلحش واملهر فطما أو بلغا « دار املعارف»خطب وما أثبت عن هامش اللســــــان « الغلو»( ابألصــــــر 3)

 السنة.
 .191/  3( اجلمهرة 4)
 .«هن »( عن اللسان وابألصر 5)
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 الر ّمِة ا َيِصُف ثـَوحراً َطَعَن الِكالَب :يف ا َرحِب ُجبحناً ا قَاَ  ُذو  يـَرحَعشُ  ال ِذي
اٍش وال  يـــــــــــــّ ريحَ طـــــــــــــَ ِه غـــــــــــــَ تح بـــــــــــــِ لـــــــــــــ  ـــــــــــــَ شٍ بـ   َرعـــــــــــــِ

بُ     طــــــــَ ِه الــــــــعــــــــَ َرٍ  ُلحشــــــــــــــــــــــَ  بــــــــِ عــــــــح َن يف مــــــــَ لــــــــح  ِإذح جــــــــُ

  
 وقاَل آَخُر :

ُه و  امــــــــُ هــــــــَ يــــــــُش ســــــــــــــــــــــِ طــــــــِ يــــــــٍش تــــــــَ َ  بــــــــرِعحشــــــــــــــــــــــِ يــــــــح  لــــــــَ

ٍش و     شِ ال طــــــــــائــــــــــِ دِ  َرعــــــــــح اِن واَل الــــــــــيــــــــــَ نــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــِّ

  
ِعشُ  الَمَجاِز :ِمَن و إِلَى الِقتَاِل والَمْعُروِف ، أَْي َسِريٌع إِلَْيه ، قالَهُ النَّْضُر ،  لََرِعشٌ  ، يُقَال : إِنَّه السَِّريُع إِلَى الِقتَاِل وإِلَى الَمْعُروفِ  : ُهوَ  الرَّ

 ، وفِيِه نََظٌر. ِضدٌّ  وُهوَ 

ِعشُ و َواُب فِيهِ  ، هَكذا في كَكتٍِف : فََرٌس ِلُجْعِفّيٍ  ، الرَّ ْعَشنُ  العُبَاب وُهَو تَْصِحيٌف ، والصَّ ، كَجْعفٍَر ، كما َضبََطه َغْيُر َواِحٍد ِمَن  (1) الرَّ

ِة ، وُهَو فََرٌس لَسلََمةَ بِن يَِزيَد بِن ماِلِك بِن عبِد هللا بِن الذَُّؤْيِب بِن ُسلَْيَمةَ الُجْعِفّي ، وُهَو ا ،  (2)ّمه ، قَْيُس بُن َسلََمةَ لَِّذي َوفََد أَُخوهُ أِلُ األَئِمَّ

ُهم ِمْن بَنِي ُخَرْيِم بن ُجْعِفّي أَْيضاً ، واْبنُه ُكَرْيُب بُن َسلََمةَ   بِن يَِزيَد ، َكاَن َشِريفاً. َعلَى النَّبِّي َصلَّى هللا َعلَيه وَسلّم ، وأُمُّ

ْعَشاءُ و  ، قالَهُ الَخِليل. ةُ السَِّريعَ  : الطَِّويلَةُ ، وقِيَل : ِمَن النَّعَامِ  الرَّ

ْعَشاءُ و من النُّوِق : الطَِّويَلةُ العُنُِق ،  الَرْعَشاءُ  ، وقِيل َرْعَشنَةُ  . وناقَةٌ َرْعَشنٌ  ، وَكذِلَك َجَملٌ  من النُّوِق : ما لَها اْهتِزاٌز في السَّْيِر ُسْرَعةً  الرَّ

 قال الشاِعُر :

 َرعحَشنِ واَنٍح  َرعحشاءَ ِمنح ُكرِّ 
ْعشَ و  بِن َربِيعَةَ ، قال لَبيٌد : فََرُس ماِلِك بِن َجْعفٍَر ، َجّدِ لَبِيد : اءُ الرَّ

دَِّي فــــــــــــــاِرُس و  اءِ جــــــــــــــَ م  الــــــــــــــر عحشــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــُ نــــــــــــــح  مــــــــــــــِ

ــــــــــــــــدُ     ي ــــــــــــــــِ ن ف  وال ســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــٌ  ال أَل ي ــــــــــــــــِ  َرئ

  
ْعَشاءُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. د ، بالشَّامِ  : الرَّ

، وفي الّصحاحِ : بَلٌَد في الثُّغُوِر ، من ُكَوِر الَجِزيَرةِ ، هكذا ذكره ، والصَّواب أَنّه من الّشاِم ال  ، كَمْقعٍَد : د ، بالّشاِم قُْرَب أَْنَطاِكيَةَ  َمْرَعشٌ و

وَم.  ِمَن الَجِزيَرةِ ، ُمتَاِخٌم الرُّ

َي بِذِلَك ، يُقَال : إِنَّهُ  اْرتِعَاشٌ  الِحَمْيِريُّ : من األَْقيَاِل ، كاَن به َمْرَعٍش  ذُوو بَلََغ بَْيَت الَمْقِدِس فَكتََب َعلَْيه : باْسِمَك اللُهمَّ إِلهَ ِحْميََر ، أَنا  ، فُسّمِ

 .يَْبلُغُه أََحٌد بَْعِدي الَمِلُك ، بَلَْغُت هذا الَمْوِضَع ولم يَْبلُْغه أََحٌد قَْبِلي ، وال َمْرَعٍش  ذُو

 ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. يَُحلُِّق في الَهَواءِ  ، ُهَو الَِّذي كُمْكَرٍم وَمْقعٍَد : ِجْنٌس من الَحَمامِ  ، المْرَعشُ و

ُجُل : اْرتَعَشَ و  يَُده وأَنَاِملُه وَمفَاِصلُه. اْرتَعََشتْ  ، وَكذِلكَ  اْرتَعَدَ  الرَّ

ْعَشنُ و َذَكْرتَُها َعلَى اللَّْفِظ ،  *ولِكنّي كِزيَاَدتَِها في َضْيفَن وَخْلبَن وَصْيَدن ، وإِْن كانَت النُّوُن زائَِدةً  ، يَأْتِي ِذْكُره ُهنَاَك ، ، في النُّونِ  الرَّ

ياَدةَ   ع أَّن بَْعَضهم َذَهَب إِلَى أنه بِنَاٌء ُربَاِعيٌّ على ِحَدةٍ.، فُربََّما يَُراِجُع َمْن ال َمْعِرفَةَ لَهُ بِزياَدتَِها فال يَِجُد الَمْطلُوَب ، هذا م وبَيَّْنُت الّزِ

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

َعاشُ  ْعَدةُ تَْعتَِري اإِلْنساَن من َداٍء يُِصيبُه ال يَْسُكن َعْنهُ. الرُّ ّمِ : الّرِ  ، بالضَّ

ّجاج : َرِعَشت يَُده ، ِمثْلُ   .أَْرَعَشتْ  وقال الزَّ

 َرأُْس الشَّْيخِ : َرَجَف من الِكبَِر. اْرتَعَشَ و

 : ُمْرتَِعٌش ، قال أَبو َكبِيٍر : َرِعشٌ  وَرُجلٌ 
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جِي  يـــــــــــبـــــــــــَ ِك حـــــــــــِ ثـــــــــــ  ـــــــــــِ ُت وال أُب َرفـــــــــــح   (3)مُثّ انحصـــــــــــــــــــــــــَ
شَ     َورِ  َرعـــــــــِ َي اأَلصــــــــــــــــــــــح يـــــــــُش َمشــــــــــــــــــــــح نـــــــــاِن َأطـــــــــِ  الـــــــــبـــــــــَ

  
 : ُمْرتَِعٌش. َرِعيشٌ  وَرُجلٌ 

ْعَشةُ و  ، بالَكْسر : العََجلَةُ. الّرِ

 : أَْعَجَزهُ ، وهو َمَجاٌز قال : َشهُ أَْرعَ و

ُرحَعِشاَ و 
َُقو مِ  امل

 ابلَقَنا امل
ْعَشنُ و  .الُمْرتَِعشُ  : الرَّ

 ، كَكتٍِف : َسِريٌع. عن الَخِليِل. َرِعشٌ  وَظِليمٌ 

ْعشُ و  ، كالَمْنِع : َهزُّ الرأِْس في السَّْيِر والنَّْوِم. الرَّ

__________________ 
 ويف اللسان : وَرِعٌش فرس لسلمة بن يزيد اجلعفي.« والر عحَشُن : فرس من خير اجلُعفي»( وهو ما ورد يف التكملة وفيها : 1)
 .409( انظر مجهرة ابن حزم ص 2)
 .«ولكين»بد  « لكين»يف القاموس :  (*)
 .«عيبجي»( عن اللسان وابألصر 3)
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 اليََدْيِن ، أَي َجبَان ، وهو َمَجاز. َرِعشُ و

ْعَشةُ و  : َرِكيَّةٌ. (1) الرَّ

 ، كَجْعفٍَر : فََرٌس لُمَراد ، وفيه يقول َسلََمةُ بُن يَِزيَد الُجْعِفّي : َرْعَشنٌ وَ 

يِنٍّ و  َرعحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ ُت بـــــــــــــــــِ دح وَزعـــــــــــــــــح ر قـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  خـــــــــــــــــَ

ا    زَامـــــــــــَ وحيف ا ـــــــــــِ تـــــــــــَ ِر َيســـــــــــــــــــــــــح ِديـــــــــــِد اأَلســـــــــــــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
َعْينِّي ، وفي نََسِب عاِصم بِن ُكلَْيٍب  يَْرِعشُ و الِقتْبَانِّي ، كيَْضِرُب ، في نََسب َحّساَن بِن ُكَرْيب الرُّ

 ضبطه الحافُِظ هكذا. .(2)

َي َمْرَعشاً ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  اْرتِعَاشٌ  ، َملٌك من ُملُوك ِحْميََر ، كاَن بهِ  َمْرَعٍش  قُْلُت : هو ِشْمُر بنُ   .(3)فُسّمِ

ْعَشنَةُ و  ماٌء لبني َعْمِرو بِن قَُريظ وَسِعيِد بِن قَُرْيظ بن أَبِي بَْكِر بِن ِكالب ، وسيأِْتي في النون إِْن شاَء هللاُ تَعالى. (4) الرَّ

شُ  : [رغش] َدةِ  الُمَرّغِ ٍث ، ألََصاَب ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب : ، ولَْو قَاَل  ، بَكْسِر الغَْيِن الُمَشدَّ َمْن  اللَِّساِن ، وقَاَل الّصاَغانِّي : ُهوَ كُمَحّدِ

ينِ  ُم نَْفَسه ، لُغَةٌ في الّسِ بََق المهملة ، عن ابِن َعبّاٍد ، وقد تَقَدَّم له ُهنَاَك َضْبُطه كُمْحِسٍن ، وأَْصُل الّرْغَسِة : السَّعَةُ في النِّْعَمِة ، كما سَ  يُنَعِّ

 ذِلَك.

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. ال تَْشغَبْ  ، أَي كاَل تَْمنَعْ َعلَْينَا ،  تَْرَغشْ  ال يُقَال :و

مِّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وقَاَل اللَّْيُث : هو الّرْفشُ  : [رفش] ً  بها البُرُّ  يُْرفَشُ  الِمْجَرفَةُ  ، لُغَتَان ، َسَواِديّة ، وهي بالفَتْحِ ، والضَّ ،  كالِمْرفََشةِ  ، َرْفشا

 يها بَْعُضهم هكذا.يَُسمِّ 

ُجِل يَْشُرُف بَْعَد ُخُموِله أَْو يَِعزُّ بَْعَد ِذلٍَّة : قَْولُُهمو ْفِش  ِمنَ  للرَّ ْفِش  قَعََد َعلَى العَْرِش بَْعَد َضْربِه إِلى العَْرِش. أَيْ  الرَّ ، َكنّاساً أَو َمالّحاً ،  بالرَّ

ْفشُ و ، وهذا من أَْمثَاِل أَْهِل الِعَراِق. (5) بَْعَد ما َكاَن يَْعَمُل بالِمْجَرفَةِ َجلََس َعلَى َسِريِر الُمْلِك  وفي التَّْهِذيب : أَي يِن  : الدَّقُّ  الرَّ ، لُغَةٌ في الّسِ

ْفشُ و الُمْهَملِة ، ين ، كما قَيََّده الَهْرشُ :  الرَّ َواُب : الَهْرُس بالّسِ يِن الُمْعَجَمة في سائِر النَُّسخِ ، والصَّ ه ، ، هكذا بالّشِ األَْكُل  هوو الصاَغانِيُّ بَخّطِ

ً  الطَّعَامَ  ليَْرفُشُ  ، يُقَاُل للَِّذي يُِجيُد األَْكُل : إِنَّهُ  الَجيِّدُ   ، ويَْهُرُسهُ َهْرساً ، قال ُرْؤبَةُ : َرْفشا

ِم  ا كـــــــــــــــــَد ِّ الـــــــــــــــــَوضـــــــــــــــــــــــــــــــَ وشِ َدقـــــــــــــــــن رحفـــــــــــــــــُ َ
  املـــــــــــــــــ

وشِ     مـــــــــــــــُ وَرِة اجلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــن الِ  ال ـــــــــــــــِ ت  َأو كـــــــــــــــاحـــــــــــــــح

  
ْفشُ  قِيَل :و  واألَْمِن. الشُّْرُب في النَّْعَمةِ و : األَْكلُ  الرَّ

فّاشُ و  َهائُِل الطَّعَاِم بالِمْجَرفَِة إِلى يَِد الَكيّاِل. ، كَكتّاٍن : الرَّ

 ِء ُرفُوشاً : اتََّسَع.في الشيْ  َرفَشَ و

ً  ، كفَِرحَ  َرفِشَ و ْفِش  ، ُشبِّه َعُظَمْت أُذُنُهُ وَكبَُرتْ  : َرفَشا  كاَن َسْلَمانُ » الَحِديُث : ِمْنهُ و وِهَي الِمْجَرفَةُ من الَخَشِب يُْجَرُف بَِها الطَّعَاُم ،،  بالرَّ

 ، قاَل َشِمٌر : أَْي َعِريَضُهَما.« األُذُنَينِ  أَْرفَشَ  َرِضَي هللا تَعَالَى عنه

ْفِش  َوقََع في األَْهيَغَْيِن ، أَي فاُلٌن ، إِذا أَْرفَشَ  يُقَال :و  والنََّكاُح. والشُّْرُب في نْعَمٍة ، ْفِش ، وُهَما : األَْكلُ والقَ  الرَّ

 ، َكأَنَّهُ َوقََع في النَّْعَمِة. بِالبَلَِد : أَلَحَّ فال يَْبَرُح وال يَِريُمهُ  أَْرفَشَ و

 ، أَي ِمْجَرفَةٌ. َرْفشٌ  تَْرفِيُش اللِّْحيَِة : تَْسِريُحَها َحتَّى تَِصيَر َكأَنََّهاو

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ْفشُ   : ِمْجَراُف السَِّفينَِة : الرَّ

 : الَمْدقُوُق َجيِّداً ، أَو الَمأُْكوُل الُمْستَأَْصُل. الَمْرفُوشُ و
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 البُرَّ : َجَرفَهُ. َرفَشَ و

 ، كُزبَْيٍر ، الَحَمِويُّ ، من ُشيُوخِ يُوُسَف بِن َخِليٍل. ُرفَْيٍش  وُعَمُر بُن يُوُسَف بنِ 

ْقشُ  : [رقش]  كالنَّْقِش. الرَّ

قَاشُ و ْقَشةِ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي ، وكأَنَّهُ ِلَما َعلَى َظْهِره من كَسَحاٍب : الَحيَّةُ  ، الرَّ  .الرُّ

 ، قالَ  ءِ َعلٌَم للنِّسا ، وَحَذاِم ، وَغاَلِب : كقََطامِ  ، َرقَاِش و

__________________ 
 ( يف التكملة : الر عشنة.1)
 .«العتباين»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«يرعش»وفيها  342/  2( انظر اجلمهرة 3)
 .«الرعشة»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
 ( اللسان : ابلرفش.5)
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ُر اِ َجاِز يـَبحُنونَه َعَل   م َعَل  فـََعاِ  ا بَفتحٍح ا َمعحُدوٍ  َعنح فَاِعَلٍة ا اجلَوحَهرِي  : َأهح ِر يف ُكرِّ حاٍ  ا وَكذِلَك ُكر  اســــــح الَكســــــح
ُخُله األَلُف والالُم ا وال ُ حَمض ا قاَ  امرُ  الَقيحِ  :  واَل َتدح

تح  اشِ قـــــــــامـــــــــَ ٍر  َرقـــــــــَ جـــــــــَ لـــــــــَ  عـــــــــَ ايب عـــــــــَ حـــــــــَ  وَأصـــــــــــــــــــــــح

يـــــــــَدا    اِت واجلـــــــــِ بـــــــــّ َر والـــــــــلـــــــــ  حـــــــــح َك الـــــــــنـــــــــ  ِدي لـــــــــَ بـــــــــح ـــــــــُ  تـ

  
ْفعِ ، وهو الِقيَاُس ، أِلَنَّه اْسٌم َعلٌَم ، ولَْيَس  َرقاشُ  ُمْجَرى ما ال يَْنَصِرف ، نَْحو ُعَمَر ، وإِلَْيه َماَل أَْهُل نَْجٍد ، يَقُولُون : هِذه قَْد يُْجَرىو بالرَّ

بُعِ ، وَحَضاِر ، اْسم فِيه إِالَّ العَْدُل والتَأْنِيُث َغيَر أَنَّ األَْشعَاَر َجاَءْت على لُغَِة أَهِل الِحَجاِز ، إِالَّ أَْن تَُكوَن في آِخِره  راٌء ِمثْل َجعَاِر : اْسم للضَّ

 .فَاِر ؛ اْسم بِئٍْر ، وَوبَاِر : اْسم أَرٍض ، فيَُوافِقُوَن أَْهَل الِحَجاِز في البِنَاِء َعلَى الَكْسر ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ لَكْوَكٍب ، وسَ 

َمْنُسوبُوَن  ، وهؤالءِ  َرقَاِش   لَُهْم بنوبَْطناً يُقَالُ  في ِكْنَدةَ  أَْحسُب أَنّ و ، قاَل : َرقَاِش  وفي َكْلبٍ  ، قال ابُن ُدَرْيٍد : : في بَْكِر بِن وائِلٍ  َرقَاِش  بَنُوو

هاتِِهْم.  إِلَى أُمَّ

هم قُْلُت : أَما في بَْكِر بِن َوائٍل فِمْنُهْم أَْوالُد َشْيبَاَن ، وذُْهٍل ، والحاِرِث بِن ثَْعلَبَةَ بِن ُعَكابَةَ بِن َصْعبِ   َرقَاِش  بِن َعِلّيِ بِن بَْكِر بِن َوائٍِل ، وأُمُّ

 .«ب ر ش»ِث بِن ُعبَْيِد بن َغْنِم بِن تَْغِلَب ، وهي البَْرَشاِء ، وقد تَقَدَّم ذِلك في بنُت الحارِ 

ُهما َرقَاِش  وفي بَنِي َربِيعَةَ قَبِيلَةٌ أُْخَرى يُْعَرفُون ببَنِي عَةَ بِن قَْيِس بِْنُت ُضبَيْ  َرقَاِش  أَْيضاً ، وُهْم بَنُو ماِلك وزيِد َمنَاةَ اْبنَْي َشْيبَاَن بِن ذُْهٍل ، أُمُّ

 بِن ثَْعلَبَةَ ، بها يُْعَرفُون ، َذَكَرهُ الَكْلبِّي.

، وأَْهَملََها  (1)« ر ك ب»في بنُت ُرْكبَةَ ، هي أُمُّ َعِدّي بِن َكْعِب بِن لَُؤّيِ بِن غاِلٍب ، َذَكرها الُمَصنّف ، َرِحَمهُ هللاُ تَعَالَى اْستِْطراداً  َرقَاِش و

 ُهنَا.

 .«ن ق م»بِْنُت عاِمٍر ، هي النّاقِِميَّةُ ، َذَكرها الُمَصنِّف في  َرقَاِش و

قَاَشانِ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانّي. َجباَلن بأَْعلَى الشَُّرْيفِ  ، بالفَتْح : الرَّ

ْقَشاءُ و لَْو َذكَّْرتُِك قَْوالً تَْعِرفِينَه نََهْشتِني »قوُل أُّمِ َسلََمةَ ِلعَائَِشةَ ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنها :  ، وِمْنهُ  ِمَن الَحيَّاِت : الُمْنقََّطةُ بَِسَواٍد وبَيَاٍض  الرَّ

ْقَشاءِ  نَْهشَ  ْقَشاءُ  قال ابُن األَثِير : .«الُمْطِرق الرَّ يَُت بِذِلكَ  الرَّ ، وإِنََّما قالَت : في َظْهِرها ، وِهَي ُخُطوط ونُقٌَط  ِلتَْرقِيٍش  : األَْفعَى ، ُسّمِ

 الُمْطِرق ؛ ألَنَّ الَحيَّةَ تَقَُع على الذََّكِر واألُْنثَى.

 ، ِلَما فِيَها من اْختِالِط األَلَواِن ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. َرْقشاءَ  ِشْقِشقَةُ البَِعيرِ  ربما كانَتْ و

ْقَشاءُ و َف  (2)، فيها نُقٌَط ُحْمٌر وُصْفر ، قَالَهُ  كالُحْمُطوطِ  وَشةٌ َمِليَحة ،تَُكوُن في العُْشِب ، وهي ُدوَدةٌ َمْنقُ  ُدَوْيبَّةٌ  : الرَّ ابُن ُدَرْيٍد ، وَصحَّ

 الّصاَغانِيُّ الُحْمُطوَط بالُخُطوِط ، وكأَنَّهُ ِمَن النَّاِسخِ.

ِمثُْل أَْبلَق  أَْرقَشَ  تَْصِغيَرا أَُرْيِقشٌ  يَُجوزُ و ، ُرقَْيشٌ  بو حاتٍِم :، وُهَو تَْنِقيُط الُخطوِط والِكتَاِب ، قاله األَْصَمِعّي ، قال أَ  َرقٍَش  : تَصِغيرُ  ُرقَْيشٌ و

 وبُلَْيق.

ْقَشةُ و  ، قالَه األَْزَهِرّي. َرْقَشاءُ  ، وَحيَّةٌ  أَْرقَشُ  : لَْوٌن فِيِه ُكْدَرةٌ وَسَواٌد ونَْحُوهما ؛ ُجْنَدبٌ  الرُّ

ً  كالَمه َرقَّشَ و َرهُ وَزْخَرفَهُ  تَْرقِيشا  ، قال ُرْؤبَةُ :  : َزوَّ

ِت  عــــــــــــــــح دح أُولــــــــــــــــِ يــــــــــــــــشِ عــــــــــــــــاِذَ  قــــــــــــــــَ   ابلــــــــــــــــرت حقــــــــــــــــِ
ي    يشــــــــــــــــــــــــــــــِ ي ومــــــــــــــــِ رُقــــــــــــــــِ ر ا فــــــــــــــــاطــــــــــــــــح  ِإد  ســــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 : تَْحِسيُن الَكالِم وتَْزِويقُه. التَّْرقِيشُ  َكَما في الّصحاحِ ، وقِيَل :

بِّي ، بِن ماِلِك بِن ُضبَْيعَةَ بن قَْيِس بِن ثَْعلَبَةَ بِن ُعَكابَةَ بِن َصْعِب بِن َعِلّيِ بِن َوائٍِل. َكَذا قالَهُ ابُن الَكلْ  األَْكبَُر : َعْمُرو بُن َسْعد الُمَرقِّشُ و

َي ُمَرقِّشاً لقوِله :وخالَفَهُ الَجْوَهِريُّ ، فقاَل : إِنَّه من بَنِي َسُدوِس بِن َشْيبَاَن بِن ذُْهٍل ، قال : و  ُسّمِ

اُر  ا  (3)الــــــــــــــد  مــــــــــــــَ وُم كــــــــــــــَ ٌر والــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــح  قـــــــــــــــَ

شَ     مح  َرقـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ِر اأَلِدمي قـ هـــــــــــــــــــح  يف  ـــــــــــــــــــَ

  
 وقبله :
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مح  مــــــــــــــَ يــــــــــــــَب صــــــــــــــــــــــــــــَ  هــــــــــــــر ابلــــــــــــــدِّايِر َأنح  ــــــــــــــُِ

مح     لـــــــــــــَ كـــــــــــــِ ـــــــــــــِ قـــــــــــــًا ب ٌم انطـــــــــــــِ اَن َرســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــو كـــــــــــــَ  ل

  
 من بني َسْعِد بِن ماِلٍك ، عن أَبي األَْصغَرُ  الُمَرقِّشُ و

__________________ 
 رقاش أم كعب بن لؤي.« : ركب»( يف القاموس 1)
 .345/  2والصواب ما أثبت انظر اجلمهرة « قا »( ابألصر 2)
 : فالدار وحش والرسوم. 201( يف معجم الشعراء للمرزابين ص 3)
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حاِح ا والُه عحِد بِن ماِلٍك. قاله األَُمِوي  ا وقا  ابُن الَكلحيبّ :هو  َربِيَعُة بُن َحرحَمَلةَ  ُعَبيحَدَة ا كما يف الصـــّ َياَن بِن ســـَ فح بِن ســـُ
َبيحَعة  عحِد بِن ماِلِك بن ضــــــــُ َياَن بِن ســــــــَ فح َرقِّشُ  وهو َعم  َطَرَفَة بِن الَعبحِد ا قا  : وكان .(1)َربِيَعُة بُن ســــــــُ

ُ
رَبُ َعم   امل َرقِّشِ  اأَلكح

ُ
 امل

َغِر : ا وِإذا َعَرفحَت ما ذَكرحاَن َ َهَر َلَك َأن ال خُمَاَلَفَة بَا َكالِم اجلَوحَهرِيِّ عن َأيب ُعَبيحَدَة ا وبا كالِم ابِن  شــــــــــاِعرَان اأَلصــــــــــح
حاح ا ِإال  يف َجعحِله َا عل  الصـــــــّ َحشـــــــِّ

ُ
َرقِّشَ  الَكلحيبّ كما َزَعَمُه بعُ  امل

ُ
دُ  امل رَبَ من َبيِن ســـــــَ عحٌد اأَلكح ُدوٌس وســـــــَ وٍس ا وســـــــَ

 َ حَتِمَعاِن يف ثـَعحَلَبَة بِن ُعَكابََة ا فُهَما ابـحَنا َعمٍّ ا فَتَبم رح.
 ، قال الَجْعِديُّ : : تََزيَّنَ  تََرقَّشَ و

اِد  يـــــــــــَ رحَي اجلـــــــــــِ يب جـــــــــــَ اَل حَتحســـــــــــــــــــــــــَ َرق شـــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــَ ـــــــــــَ   تـ
اَل و     لــــــــــــــ  ِا جمــــــــــــــَُ قــــــــــــــِ اَء ا ــــــــــــــَ طــــــــــــــَ طــــــــــــــًا وِإعــــــــــــــح ــــــــــــــح  َري

  
بَاِب  ُطوا في الِقتَالِ اْرتَقَُشوا : اْختَلَ و  ، عن أَبي َعْمٍرو. (2)عن الّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

. أَْرقَشُ  َجْديٌ   األُذُنَْيِن ، أَْي أَْذَرأُ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ْقَشاءُ و  ِمَن الَمْعِز : الَّتِي فيها نُقٌَط ِمْن َسواٍد وبَيَاٍض ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الرَّ

ْقشُ و  : الَخطُّ الَحَسُن. الرَّ

 : اسُم اْمَرأَةٍ ، ِمْنه. َرقَاِش و

ْقشُ و يَ  التَّْرقِيشُ و الرَّ  .الُمَرقِّشُ  : الِكتَابَةُ والتَّْنِقيُط ، وبه ُسّمِ

 أَْيضاً : الِكتَابَةُ في الصُُّحِف. التَّْرقِيشُ و

ْخِرفُه ، وُهَو َمْذُكوٌر في َمهُ ويُزَ : الُمعَاتَبَةُ ، والنَّمُّ ، والقَتُّ ، والتَّْحِريُش ، وتَْبِليُغ النَِّميَمِة. وهو َمَجاٌز ، ألَّن النَّماَم يَُزيَُّن َكال التَّْرقِيشُ و

 الّصحاحِ ، والعََجُب من المَصنِِّف َكْيَف أَْغفَلَه.

ُحِف  التَّْرقِيشُ  وقال األَْزَهِريُّ : : أَي  ؟، والُمعَاتَبَةُ ، وأَْنَشَد َرَجَز ُرْؤبَةَ. وفي األََساِس : واْنُظْر إِلَْيِه َكْيَف يَْرتَِقشُ  (3): التَّْسِطيُر في الصُّ

 .(4)ِهُر ُحْسنَه يُظْ 

ْمشُ  : [رمش] ْيَحاُن ، ونَْحُوه. الَحماِحم ، وُهوَ  الّطاقَةُ ِمنَ  هو: أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّي  الرَّ  الرَّ

ْمشُ  قاَل اللَّْيُث :و ْمُي بالَحَجِر ، وَغْيِره : الرَّ  ، وأَنَشَد : الرَّ

 شِ قاَلتح نـََعمح وأُغحرَِبتح ابلر مح 
ْمشُ  : (5)قال ابُن ُدَرْيٍد و  قال : َشْيئاً يَِسيراً. (6) أَْن تَْرَعى اإِلبِلُ  : الرَّ

 َشيحئاً َيِسرياً فاعحَجرِ  َرَمَشتح قد 
ْمشُ  : (5)َعنه أَيضاً و  اللَّْمُس باليَِد. : الرَّ

ْمشُ  قِيَل :و مِّ  يَْرُمشُ و ، يَْرِمشُ  ، كالَمْرِش ، التَّنَاُوُل بأَْطَراِف األَصابِعِ  : الرَّ . ، بالَكْسِر والضَّ  في الُكّلِ

َمشُ و بَشُ  ، الرَّ مشُ  ، أَي البَيَاُض في أَْظفَاِر األَْحَداِث ، وَكذِلك بالتَّْحِريِك : الرَّ ّم ، قالَهُ اللَّْيُث. الرُّ  ، بالضَّ
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َمشُ  َعْنهُ أَْيضاً :و ٌُّل فِي الشَّعرِ  : الرَّ  وُحْمَرةٌ في الُجفُوِن مع ماٍء يَِسيُل ، وهو هَكذا في النَُّسخ بالعَْيِن ، وَصَوابُه في الشُّْفِر ، بالفاء ، تَفَت

 .َرْمَشاءُ  ، وَعْينٌ  َرْمَشاءُ  وهي أَْرَمشُ 

أْراُء ، ، عن ابِن األَْعَرابِّي : الِمْرماشُ و ُك َعْينَْيِه ِعنَد النََّظرِ  ُهوَ و الرَّ ً تَ  َمْن يَُحّرِ  ، وأَْنَشد ابُن الفََرجِ : َمَراِمشُ  ، والَجْمع َكثِيراً  ْحِريكا

يِن  زِيـــــــــــــلـــــــــــــُ اُد يـــــــــــــُ كـــــــــــــَ ِوي يـــــــــــــَ ٌر حنـــــــــــــَح ظـــــــــــــَ مح نـــــــــــــَ  هلـــــــــــــَُ

ُدوِّ و     اُرهــــــــــــــم حنــــــــــــــَو الــــــــــــــعــــــــــــــَ شُ أَبحصــــــــــــــــــــــــــــَ رَامــــــــــــــِ  مــــــــــــــَ

  
 أَي َغِضيَضةٌ ، ِمَن العََداَوةِ.

 ، َكثِيَرةُ العُْشِب ، ُمْختَِلٌف أَلوانَُها ، عن الِكَسائّي. َرْبَشاءُ  ، كَمْرشاَء : َرْمَشاءُ  أَْرضٌ و

 َكأَنَّهُ ِضدٌّ. ، نقله ابُن فارٍس ، َجْدبَةٌ  : َرْمشاءُ  أَرضٌ و

 ، أَْي ُمْختَِلُف اللَّْوِن. : أَْربَشُ  أَْرَمشُ  َرُجلٌ و

__________________ 
وشـــــــرح  319ومجهرة ابن حزم ص  184واملؤتلف واملختلف ل مدي ص  201 ( انظر االختالف يف اليهما معجم الشـــــــعراء للمرزابين ص1)

 .45املفضلية ص 
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 من الّداِء. كُمعَظٍَّم : الفاِسُد العَْينَْيِن ال يَْبَرأُ َجْفنُه ، الُمَرمَّشُ و

 أَْوَرَق وتَفَطَّر. وأَْربََش : الشََّجرُ  أَْرَمشَ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

ُجلُ  أَْرَمشَ  قال ابُن َعبّاٍد :و  : فَاِسُد العَْينَْيِن ال يَْبَرأُ َجْفنُه. ُمَرمَّشٌ  وَرُجلٌ  ثِيراً بَضْعٍف.َطَرَف كَ  بِعَْينِه ؛ إِذا الرَّ

 في الدَّْمِع : أََرشَّ قَِليالً. أَْرَمشَ و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، أَي بََرٌش. َرَمشٌ  ، كأَْربََش ، وبِهِ  أَْرَمشُ  بِْرَذْونٌ 

ِص ، عن ابِن األَْعَرابِّي. (1)الشََّجُر ، وأَْرَشَم  أَْرَمشَ و  : أَْخَرَج ثََمَره كالِحمَّ

 : اْختَلَفَْت أَْلَواُن ُعْشبَها ، عن اللِّْحيَانِّي عن ابن األَْعَراِبّي. َرْمَشاءُ  وأَْرضٌ 

 العَْيِن : َجْفنَُها. ِرْمشُ و

 : َكثِيَرةُ العُْشِب. َرْمَشاءُ  وقاَل الِكَسائِّي : َسنَةٌ 

 كصاِحٍب : َعلٌَم. َراِمشٌ و

 : الَحَسُن الَخْلِق. األَْرَمشُ و

 : وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه : [رنش]

ّم وَكْسِر النُّون : ناِحيَةٌ من أَْعَماِل ُطلَْيِطلَةَ باألَْنَدلُِس. أُْرنِيشُ   ، بالضَّ

ْوشُ  : [روش]  األَْكُل الَكثِيُر. وقال ابُن األَْعَرابِّي : ُهوَ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ،  الرَّ

ْوشُ و  األَْكُل القَِليُل. ِضدٌّ. أَيضاً : الرَّ

ْوشَ  قُْلُت : هذا َخَطأٌ َعِظيٌم َوقََع فيه الُمَصنُِّف ، فإِّن الَِّذي نَقَلَهُ ثَْعلٌَب عن ابِن األَْعَرابِّيِ أَنّ  األَْكُل القَِليُل ، فُهَو : األَْكُل الَكِثيُر ، والَوْرَش :  الرَّ

ْوشَ  َذَكرَ  يِن َعن ابِن األَْعَرابِّيِ أَْيضاً : َراَس َرْوساً : أََكَل َكثِ  الرَّ َد ، فإِّما أَنُّهَما لُغَتَاِن ، أَو َوَمْقلُوبَه ؛ فَْليُتَنَبَّه ِلذِلَك ، وقد تَقَدَّم في الّسِ يراً وَجوَّ

بَِب ، وُهَو َكثَْرةُ  ٌل َراٌش : َكثِيرُ وَجمَ  أََحَدُهما تَْصِحيٌف عن اآلَخر.  عن ابِن َعبّاد. .(2) الشَّعِر في األُذُنِ  الزَّ

ْلِب ، وَكَذا ُرْمحٌ  : َراشٌ  َجَملٌ  (3) و  .َراَشةٌ  ، نَاقَةٌ  وِهَي بَِهاءٍ  : َضِعيٌف. َراشٌ  ؛ أَي َخّواٌر َضِعيٌف ، وَرجلٌ  َرائِشٌ و َراشٌ  َضِعيُف الصُّ

َره. الَمَرُض : َضعَّفَهُ  َراَشهُ و  وَخوَّ

وَجَمٌل إِلَى آِخِره ، َحقُّه  ، أَي في َمْعنَيْيِه : َكثِيُر َشعِر األُذُِن ، أَْو َضِعيٌف ، ثُمَّ إِّن قْولَه : َراٍش  كَجَملٍ  ، أَْريَشُ و ، ، كَصبُورٍ  َرُؤوشٌ  َرُجلٌ و

ة ُهنَاَك كالَجْوَهِرّي ، وصاِحِب اللَِّساِن ، فالَِّذي يُْستَْدَرُك ؛ أِلَّن أَِلفَه ُمْنقَِلبَةٌ عَ « ر ي ش»أَْن يُْذَكر في  ن ياٍء ، كما َذَكَره َغْيُر َواِحٍد من األَئِمَّ

ْوِش  به َعلَى الَجْوَهِرّي ُهنَا ُهَو الَِّذي َذَكَره عن ابِن األَْعَراِبّيِ من  بَمْعنَى األَْكِل الَكثِيِر. الرَّ

ّمِ : اْسُم َعْيٍن. ُروَشانُ   ُهنَا :واْستَْدَرك الّصاَغانِيُّ   بالضَّ

 وَظنِّي الغالُب أَنََّها فاِرسيَّة.

َوشُ و قُْلُت : َكةً : ِخفَّةٌ في العَْقِل ، وُهوَ  الرَّ  .َرْوشاءٌ  ، وِهيَ  أَْرَوشُ  ، ُمَحرَّ

ِهيشُ  : [رهش] َواُب َكَما في العَ  الرَّ َهشُ  ْين :، كأَِميٍر ، َكذا في َسائِر النَُّسخِ ، والصَّ َكةً : الرَّ يَُكوُن في الّدابَِّة  ، أَي اْضِطَرابٌ  اْرتَِهاشٌ  ، ُمَحرَّ

 ، وهي َعَصُب يََدْيَها ، قالَهُ اللَّْيُث ، وهو نَّص العَْيِن هكذا. َرَواِهُشَها ، وُهَو اْصِطكاُك يََدْيَها في َمْشيَِها ، فتُْعقَرُ 

 يَِدَها. : أَْن تَُصكَّ الّدابَّةُ بعَْرِض حافَِرَها َعْرَض ُعَجايَتَِها ِمَن اليَِد األُْخَرى ، فُربََّما أَْدَماَها ، وذِلَك لَضْعفِ  االْرتَِهاشُ  وقَاَل الَجْوَهِريُّ :
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َواِهشُ  : ِعْرقاِن في باِطِن الذّراَعْيِن ، أَوْ  الّراِهَشانِ و راعِ ، قالَهُ أَبُو َعْمٍرو ، و : ُعُروق الرَّ  َراِهَشةٌ  نَقَلَه عنه الَجْوَهِريُّ ، َواحدتهاباِطِن الذِّ

 ، بغير هاء ، قال : َراِهشٌ و

ًة و  اضـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــَ رحِب َفضـــــــــــــــــــــــــــح َددحُت لـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــَ  َأعـــــــــــــح

لـــــــــــــــَ      ىن  عـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ شِ ِداَلصـــــــــــــــــــــــــــــًا تـ ـــــــــــــــرّاهـــــــــــــــِ  ال

  
__________________ 

 .«. كبربش.. وأرمش»( يف اللسان : 1)
 .«كثرُي شعِر األُذنِ »( يف القاموس : 2)
 .«و»بد  « أو ضعيفُ »القاموس : ( يف 3)
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َواِهشُ  وقِيَل : َراعِ ، والنََّواِشُر : ُعُروٌق في الرَّ . : َعَصٌب وُعُروٌق في بَاِطِن الذِّ  َظاِهِر الَكّفِ

َراعِ ، َواِهشو وقِيَل : النَّواِشُر : ُعَروُق َظاِهر الذِّ اِهيُم الَحْربِّي : أَْخبََرني أَبو نَْصٍر عن َعَصُب بَاِطِن يََديِ الّدابَِّة ، وقَاَل إِْبرَ :  (1) الرَّ

َراعِ. ونَقََل األَْزَهِرّي عن أَبِي َعْمٍرو : النََّواِشرُ  الّراِهشُ  األَْصَمِعّي ، قال : َواِهشُ و : َعَصٌب في بَاِطِن الذِّ َراعِ ،  الرَّ : ُعُروُق بَاِطِن الذِّ

َواِهِش  واألََشاجُع : ُعُروُق َظاِهِر الَكّف ، فقَْوُل الُمَصنِِّف في تَْفِسير ٍل ظاِهٍر ، ثُمَّ رأَْيُت الّصاَغانِيَّ في  الرَّ ُعُروُق َظاِهِر الَكّف ، َمَحلُّ تَأَمُّ

ه : َواِهشُ  العُبَاِب نَقََل عن ابِن فارٍس ما نَصُّ ُعُروُق ظاِهر الَكّفِ وبَاِطنَِها ، ثّم قاَل : وفي الَحِديِث : أَّن قُْزَماَن الُمنَافَِق َخَرَج يوَم أُُحٍد  : الرَّ

 .«يََدْيِه فقَتََل نَْفَسه َرَواِهشَ  فأََخَذ َسْهماً فقََطَع به

ْهُشوَشةِ  ُرْهُشوشٌ  َرُجلٌ و ْهُشوشِ  ، َكذا في النَُّسخ ، وَصوابُه بَيِّن الرُّ ْهَشةِ و ، يَّةِ الرُّ ِهنَّ  الرُّ ، كِريٌم َرقِيُق الَوْجِه ، قَالَهُ  َسِخيٌّ َحيِىٌّ  ، أَي ، بَِضّمِ

 اللَّْيُث ، وقِيل : َعُطوٌف َرِحيٌم ال يَْمنَُع َشْيئاً ، قال ُرْؤبَةُ :

َة  واُد رِقــــــــــــــــــ  َت اجلــــــــــــــــــَ وشِ أَنــــــــــــــــــح شــــــــــــــــــــــــــــــــُ   الــــــــــــــــــر هح
ِديـــــــــــــشِ     خـــــــــــــح َن الـــــــــــــتـــــــــــــ  رحَض مـــــــــــــِ ُض الـــــــــــــعـــــــــــــِ  املـــــــــــــانـــــــــــــِ

  
ِهيو  ، قَالَهُ أَبُو َعْمٍرو ، َوأَْنشَد : كأَِميٍر : النّاقَةُ الغَِزيَرةُ  ، شُ الرَّ

ا و  هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ن ّواَرة مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــشٌ خـــــــــــــــَ ي ا   َرهـــــــــــــــِ َبلـــــــــــــــ َ  كـــــــــــــــَ

بُ     ِب اَلحـــــــِ لـــــــح ا عـــــــن الصـــــــــــــــــــــ  هـــــــَ يـــــــح نـــــــَ تـــــــح َم مـــــــَ َر   ـــــــَح  بــــــــَ

  
ِهيَشِة ، ّم ، يُقَاُل : نَاقَةٌ  الرْهُشوِش و كالرَّ ْهَشةُ  : َغِزيَرةُ اللَّبَِن ، واالْسمُ  ُرْهُشوشٌ  ، بالضَّ  ، قاَل ابُن ِسيَده : وال أَُحقَُّها. تََرْهَشَشتْ  ، وقد الرُّ

ِهيشُ  أَو ِعيفَةُ  القَِليلَةُ لَْحِم الظَّْهرِ  من اإِلبِِل : الرَّ  ، قال ُرْؤبَةُ :، َعْن أَبِي ُعبَْيٍد ؛ نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقِيَل : الَمْهُزولَةُ ، وقِيَل : الضَّ

 َرِهيشِ نـَتحَف ا َُباَر  َعنح َقراً 
 وقَال أَبُو َسِعيٍد السُّكَِّرّي : إِذا َكانَت الناقَةُ َغِزيَرةً َكانَْت َخِفيفَةَ لَْحِم الَمتِْن ، وأَْنَشد :

ا و  هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ن ّواَرة مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــشٌ خـــــــــــــــَ ي ا   َرهـــــــــــــــِ َبلـــــــــــــــ َ  كـــــــــــــــَ

ِب     لـــــــح هـــــــا عـــــــن الصـــــــــــــــــــــ  يـــــــح نـــــــَ تـــــــح َم مـــــــَ َر   ـــــــَح بُ بــــــــَ  الحـــــــِ

  
ِهيشُ و  ، وهو االْضِطراُب. االْرتَِهاِش  ، ِمنَ  من التَُّراِب الَِّذي ال يَتَماَسكُ  (2) الُمْنَهالُ  : الرَّ

ِهيشُ و ِعيُف. : الرَّ  الضَّ

 ، الَمْهُزوُل ، وقِيَل : هو الدَّقِيُق ِمْن ُكّلِ األَْشياِء. الدَّقِيُق القَِليُل اللَّْحمِ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

ِهيشُ  َعِن األَْصَمِعّي :و قِيقُ  : الرَّ ، وَصَوابُه : الدَّقِيُق ،  (3)، هكذا بالّراء في سائِِر النَُّسخِ ، وِمثْلُه في بَْعِض نَُسخِ الّصحاح  النَّْصُل الرَّ

 بالّدال.

ِهيشُ و  ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : السَّْهُم الّضاِمُر الَخِفيُف الَِّذي َسَحَجتْهُ األَْرضُ  : الرَّ

هــــــــــــــــــــــا  رَاِئصــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــَ ا يف فـ اهــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــَرمــــــــــــــــــــــَ

رِهح     قــــــــــــــــــــــــــــــُ ِض َأو عــــــــــــــــــــــــــــــُ وح  ِ زاِء ا ــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

يــــــــــــــــــــشٍ  َرهــــــــــــــــــــِ ه  بــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــِ انــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــَ نح كــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــــِ

َررِه    ِر يف شــــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح ظــــــــــــــــ   اجلــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــتــــــــــــــــَ

  
ِهيشُ و يَِة ، وقِيَل :  يُِصيُب َوتَُرَها َطائِفَها ، عن ابِن َعبّاٍد ، قال األَْصَمِعيُّ : ِهَي الَّتِي القَْوُس الدَّقِيقَةُ  : الرَّ ، والّطائُِف : َما بَْيَن األَْبَهِر والّسِ

يَةُ ما اْعَوجَّ ِمْن َرأِْسَها. يَِة فيَُؤثُِّر فِيَها ، والّسِ  ُهو ما ُدوَن الّسِ

َواُب طائِفَها ، كما قالَهُ الَجْوَهِريُّ  ُمْرتَِهَشةٌ  ، فِهيَ  القَْوسُ  اْرتََهَشتِ  قَدْ و ْت فَضَرَب َوتَُرَها أَْبَهَرَها ، والصَّ  ، ، وِهَي الَّتِي إِذا ُرِمَي َعلَْيَها اهتَزَّ

 وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : ذِلَك إِذا بُِريَْت بَْرياً َسِخيفاً ، فجاَءْت َضِعيفَةً ، ولَْيَس ذِلَك بِقَِوّي.

 واالْضِطَراُب ، قَالَهُ ابُن ُشَمْيٍل. : االْرتِعَاشُ  تَِهاشُ االرْ و
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واُب االْصِطداُم ، وُهَو أَْن يَُصَك الفََرُس بعَْرِض حافِِره َعْرَض ُعَجايَتِه ِمَن اليَِد األُخْ  االْصِطالمُ  االْرتِهاُش :و َرى ، ، هكذا في النَُّسخِ ، والصَّ

، أَْي تَْصَطكُّ  (4)« تَْرتَِهشُ  وَجَراثِيُم العََربِ » َحِديُث ُعبَاَدةَ بِن الّصاِمِت ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه : ِف يَِده ، وِمْنهُ فُربَّما أَْدَماها ، وذِلَك ِلَضعْ 

 قَبَائِلُُهم بالِفتَِن ، قَالَهُ ابن األَثِير.

__________________ 
 .«والنواشر»( عن اللسان وابألصر 1)
 النهاية واللسان : املنثا .( يف 2)
 ومثلها يف التهذيب.« الرقي »( يف الصحاح املطبوع : 3)
 ( يف التكملة : وترهشش.4)
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 ، وأَنشد : َضْرٌب من الطَّْعِن في َغْرٍض  قاَل اللَّْيُث : االْرتَِهاُش :و

مح  رَكـــــــــــُ ارَِي َنصـــــــــــــــــــــــــح ظـــــــــــَ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح وحال انـ ـــــــــــَ ٍد ل ـــــــــــِ ال  َأاب خـــــــــــَ

اين     نـــــــَ ُت ســـــــــــــــــــــِ ذح تُ َأخـــــــَ ا فـــــــارحهَتَشـــــــــــــــــــــح رحضـــــــــــــــــــــَ ِه عـــــــَ  بـــــــِ

  
، وبِه فَسَّر ابُن  واْرتََهُشوا : َوقَعَِت الَحْرُب بَْينَُهم َحتّى يَِسيَل ِمْنَها الدَُّم وال يَْرقَأُ ، فأَُموت. َرَواِهشي قاَل األَْزَهِرّي : َمْعنَاهُ : أَْي قَْطْعُت به

َم ، قَاَل : وُهَما ُمتَقَاِرباِن في الَمْعنَى ، ويُْرَوى بالسَّيِن ، وفي أُْخَرى تَْرتَِكُس ، وقَْد تَقَدَّمَ األَثِيِر أَْيضاً َحِديَث ُعبَاَدةَ   ذِلَك في َمْوِضِعه.  ، الُمتَقَّدِ

 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 الَجَراُد : َرِكَب بَْعُضه بَْعضاً. لُغَةٌ في الّسيِن. اْرتََهشَ 

يِن ، عن أَبِي ُشَجاعٍ.القَ  اْرتََهشَ و  ْوُم : اْزَدَحُموا. لغَةٌ في الّسِ

 ٌ  : َماِجَدةٌ. ُرْهُشوَشةٌ  واْمَرأَة

َم. تََرهَّشَ و ى وتََكرَّ ُجُل : تََسخَّ  الرَّ

 والناقَةُ : َغُزَر لبَنُها.

يش [ريش] اِش  الّرِ عر ، قاَل ابُن َهْرَمةَ : ، بالَكْسِر ، ِللّطائِِر كالرَّ  ، قاَل القُتَْيبِّي : ُهَو ما َستََره هللا تَعَالَى بِه ، وقد جاَء في الّشِ

ٌر  اٍد لـــــــــــــه َزجـــــــــــــَ مح حـــــــــــــَ اهلـــــــــــــَُ ث  َأمجـــــــــــــحَ تـــــــــــــَ  فـــــــــــــاحـــــــــــــح

دحِح ِذي     ٌر كـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــِ ٌر َأشــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــِّ  الـــــــــــرّاشِ ُمشــــــــــــــــــــــــَ

  
 َء به.ٍب وِلَهاٍب ، قالَهُ ابُن ِجنِّي ، وقد قُِرىكِلهْ  ِريَاشٌ و ، كِحْلٍس وأَْحاَلٍس ، ونَاٍب وأَْنيَاٍب ، أَْرياشٌ  ج

ّي ، وعاِصٍم في رواية الُمفَضَّل : يُ  ً و َواِري َسْوآتُِكمْ قلُت : وُهَو قراَءةُ ُعثَْماَن ، َرِضَي هللا عنه ، وابِن َعبّاٍس ، والَحَسِن ، والسُّّدِ  .(1) ِريَاشا

يشُ  من الَمَجاِز :و يَاِش   ،اللِّبَاُس الفاِخرُ  : الّرِ باغ والِحّلِ والِحالل والِحْرِم والِحَرام ، ُمْستَعَاٌر من ، كاللِّْبِس واللِّبَاِس  كالرَّ ْبغ والّدِ يش والّدِ  الّرِ

يشُ و الَِّذي ُهَو ُكْسَوةٌ وِزينَةٌ ِللطائِر. يَاشُ و الّرِ  ، والماُل الُمْستَفَاُد ، واألَثَاُث. الُخْصُب والَمعَاشُ  : الّرِ

يشُ  القُتَْيبِيُّ :وقال  يَاشُ و الّرِ  َواِحٌد ، وُهَما ما َظَهَر من اللِّباِس. الّرِ

يِت : قالَْت بَنُو ِكاَلٍب : ّكِ يَاشُ  وقَاَل ابُن الّسِ يشُ و : هو األَثَاُث من الَمتَاعِ ما َكاَن ِمْن ِلبَاٍس أَْو َحْشٍو ِمْن ِفَراٍش أَو ِدثَاٍر ، الّرِ : الَمتَاُع  الّرِ

يِش  ، وإِنَّهُ لََحَسنُ  (2)واألَْمَواُل ، وقَْد يَُكوُن في الثِّيَاِب ُدوَن األَْمَواِل   ، أَي الثِّيَاِب. وهو َمَجاٌز. الّرِ

يشُ  ُكونُ وفي البََصائِر : ويَ  ً  (لِباساً يُواِري َسْوآِتُكْم وَ )للّطاِئِر كالثِّيَاِب لإِلْنَساِن ، اْستُِعير للثِّيَاِب ، قاَل تَعالى :  الّرِ  .ِريشا

يِش ،،  ، أَْي بِِلبَاِسَها وأَْحالِسَها بِِريِشَها ِمْن َعَصافِيِره مائِةً  ، أَي النُّْعَماُن النابِغَةَ  أَْعَطاهُ  من الَمَجاِز :و َحاَل لَها كالّرِ أَْو ألَنَّ  وذِلَك أِلَنَّ الّرِ

ً  ، َجعَلُوا في أَْسنَِمِة اإِلبِلِ  (3) الُملُوَك كانَْت إِذا َحبَْت ِحبَاءً   ِحبِاِء الَمِلِك. ِمنْ  النَّعَاَمِة لتُْعَرَف أَنّهُ  ِريش ، وقِيَل : ِريشا

يِش  ذُوو  ، وفيه يَقُول : النِيّ : فََرُس السَّْمحِ بِن ِهْنٍد الَخوْ  الّرِ

ِذي  تح لـــــــِ قـــــــَ ـــــــح دح أَبـ قـــــــَ رِي لـــــــَ مـــــــح عـــــــَ ـــــــشِ لـــــــَ َدا  الـــــــرِّي  ابلـــــــعـــــــِ

رِ     هــــــــح لــــــــَ  مــــــــض الــــــــد  بــــــــح َ  تـــــــــَ يــــــــح زحٍي لــــــــَ َم خــــــــِ َواســــــــــــــــــــــِ  مــــــــَ

  

َرٍم  َرمـــــــــــح ـــــــــــٍ  عـــــــــــَ ي م يف مخـــــــــــَِ هـــــــــــِ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل ر  عـــــــــــَ كـــــــــــُ ـــــــــــَ  ي

ربحِ     ٍة غـــــــــُ مـــــــــَ رَاغـــــــــِ وٍر مـــــــــن ضـــــــــــــــــــــــَ ٍث َهصـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــح ي لـــــــــَ ـــــــــِ  ب

  
يِش  َذاتُ و َوَرقاً وَوْرداً ، يَْنبُُت ِخيطاناً من أَْصٍل واحٍد ، وُهَو َكثِيُر الماِء ِجّداً ، يَِسيُل من أَْفَواِه اإِلبِِل َسْيالً  كالقَْيُصومِ  من الَحْمِض  : نَبَاتٌ  الّرِ

 ، والناُس أَْيضاً يَأُْكلُونَه ، قالَهُ أَبو َحنِيفَةَ.

أُّم َماِلٍك  بِن عاِمِر بِن َعْوٍف ، بِْنُت ُمعَاِويَةَ ْبِن بَْكر ِريَشةُ  أَْو ِهيَ  م بَِقيَّةٌ بالِحَجاِز ، أَْهُل ِصْدٍق وأََمانٍَة.، ِمَن العََرِب ، ِمْنهُ  : أَبُو قَبِيلَةٍ  ِريَشةُ و

 ، وُهوَ  بِن َعْبِد هللا بِن ِكنَانَةَ بِن بَْكِر بِن َعْوِف بِن ُعْذَرةَ بن َزْيِد الالَّتِ  الَوِحيِد بِن َعْبِد هللا بِن ُهبَلَ 
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__________________ 
 .26( سورة األعراف اآية 1)
 ( التهذيب واللسان : دون املا .2)
 ( يف القاموس : كانوا إذا َحبَـوحا ِحَباًء.3)
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ُ  الطَِّعان  َم ا فَوَلَدتح ِفيِهم. (1)ال ِذي َأَسَرُه ِجذح ِته ا ُرهح  ا فافـحَتَدتحُه ِمنحُه أُم ه أُبخح
ً  السَّْهمَ  َراشَ و يشَ  أَْلَزَق َعلَْيهِ  ، بالفَتْح : يَِريُشه َرْيشا  ، قال لَبِيٌد يَِصُف السَّْهَم : ُمَريَّشٌ و َمِريشٌ  َسْهمٌ  فُهوَ  تَْريِيشاً ، كَريََّشهُ  ، وَركَّبَه َعلَْيه ، الّرِ

يِن و  رحُت كــــــــــــبَنــــــــــــ  مــــــــــــِ دح عــــــــــــَ قــــــــــــَ ربحُت لــــــــــــَ نح كــــــــــــَ ئــــــــــــِ  لــــــــــــَ

يـــــــــــــبُ     ئـــــــــــــُه الـــــــــــــّراَِيُح َرطـــــــــــــِ يـــــــــــــِّ فـــــــــــــَ ٌن تــــــــــــــُ  ُغصـــــــــــــــــــــــــــح

  

ِه و  لــــــــــــِ بــــــــــــح رح يـــــــــــــُ مــــــــــــ  عــــــــــــَ نح يـــــــــــــُ ًا مــــــــــــَ قــــــــــــّ ذاَ  حــــــــــــَ  كــــــــــــَ

يــــــــــــبُ     لــــــــــــِ قــــــــــــح ِه والــــــــــــتــــــــــــ  يــــــــــــح لــــــــــــَ اِن عــــــــــــَ ر  الــــــــــــز مــــــــــــَ  كــــــــــــَ

  

ُه  ــــــــــــــ  بَن الِء كــــــــــــــَ وَد مــــــــــــــن الــــــــــــــبــــــــــــــَ عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ىت  يـ  حــــــــــــــَ

فِّ     وبُ يف الـــــــــــكـــــــــــَ عحصـــــــــــــــــــــــــُ ٌر مـــــــــــَ َوُ  اَنصـــــــــــــــــــــــــِ   أَفــــــــــــح

  

ٌض  نــــــــــَ َ  فــــــــــيــــــــــِه َمصــــــــــــــــــــــــح يــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــَ َذاِذ فـ ُرُط الــــــــــقــــــــــِ  مــــــــــُ

يـــــــــــبُ  الــــــــــرِّيــــــــــشُ ال     قــــــــــِ عــــــــــح ُه وال الــــــــــتــــــــــ  عــــــــــُ فــــــــــَ نــــــــــح  يـــــــــــَ

  
ّي : لَْم أَِجْده في ِديَوانِه وإِنََّما  ِلنافِعِ بن لَِقيٍط األََسِدّي ، وقاَل الّصاَغانِّي : ُهو هكذا أَنَشَد الَجْوَهِريُّ البَْيَت األَِخيَر ، ونََسبَه للَبِيٍد ، وقاَل ابُن بَّرِ

يشُ  نَُوْيِفُع بُن لَِقيٍط ، يَِصُف الَهَرَم والشَّْيَب. وُمُرُط الِقذاِذ : لَْم يَُكْن َعليه َشدُّ األَْوتَاِر َعلَْيِه ، واألَْفَوُق : السَّْهُم الَمْكُسوُر : ، والتَّْعِقيُب  (2) الّرِ

 اْنِكساِره. ُق : َمْوِضُع الَوتَِر ِمَن السَّْهِم ، والنّاِصُل : الَِّذي ال نَْصَل فِيه ، والَمْعُصوُب : الَِّذي ُعِصَب بِعَصابٍَة بَْعدَ الفُوِق ، والفُو

ً و يشَ  َجَمعَ  : راَش يَِريُش َرْيشا  الَمال واألَثَاث. ، وُهوَ  الّرِ

ِديقَ  َراشَ و ً  الصَّ  يَِريشٌ و يَفُكُّ َعانِيََها»َحِديُث عائَِشةَ ، تَِصُف أَباَها ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنه :  وِمْنهُ  أَْطعََمه وَسقَاهُ ، وَكَساهُ  : يَِريُشه َرْيشا

يِش  ، أَي يَْكُسوه ويُِعينُه ، وأَْصلُه من« ُمْمِلقَها   الَجنَاح ، وُكلُّ َمْن أَْولَْيتَهُ َخْيراً فَقَدْ ، كأَنَّ الفَِقيَر الُمْمِلَق ال نُُهوَض لَهُ كالمقُصوِص ِمْنهُ  الّرِ

 ، أَْي أَْعَطاه ، وفي َحِديِث أَبِي بَْكٍر والنّّسابَِة :« هللا ماالً  َراَشهُ  أَنَّ َرُجالً :»الَحِديُث  ، وِمْنهُ  ِرْشتَه

َرُف  عــــــــــــــح َ  يـــــــــــــــُ يــــــــــــــح شٌ الــــــــــــــرّاِئشــــــــــــــــــــــــــــَا ولــــــــــــــَ   رائــــــــــــــِ
اِف و     يــــــــــَ م  لــــــــــأَلضــــــــــــــــــــــــح لــــــــــُ ا : هــــــــــَ لــــــــــِ ائــــــــــِ (3)الــــــــــقــــــــــَ

 

  
 : (4)، قال ُسَوْيٌد األَْنَصاِرّي  وأَْصلََح حالَه ونَفَعَه فاُلناً ، إِذا قَّواهُ وأَعانَه َعلَى َمعَاِشه ، راشَ  وِمَن الَمَجاز :

يِن  ــــــــــــــــــــــــح ــــــــــرِش يِن  ف تــــــــــَ ــــــــــح َريـ ــــــــــَ دح بـ ــــــــــَ مــــــــــا ق ــــــــــَ ال ريحٍ طــــــــــَ  خبــــــــــَ

نح و     َواِد مـــــــــــــَ
َ

ريحُ املـــــــــــــ ـــــــــــــشُ خـــــــــــــَ رِي ـــــــــــــَ ربحِي ي ـــــــــــــَ  وال ي

  
 الِمْصراُع األَِخيُر أَْيضاً في قَْول الَخِطيِم بِن ُمْحِرٍز ، أََحِد اللُُّصوص.وقَد ُوِجَد هذا 

 ِليَْقِضيَ  الُمْرتَِشيو الّراِشي السَِّفير بَْينَ  :« الّرائِشَ و الُمْرتَِشيَ و الّراِشيَ  لَعََن هللا» قَْوِل النَّبِّي َصلَّى هللا تَعالَى َعلَْيهُ وَسلََّم : ، في الّرائِشُ و

 هذا من َماِل هذا. يَِريشُ  بَْينَُهَما ، وُهَو َمجاٌز ، َكأَنَّهُ 

يِِش  السَّْهُم ذُو : الّرائِشُ و أَْخبِْرنِي َعِن »َحِديُث ُعَمَر قاَل ِلَجِرير بِن َعْبِد هللا ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنهما ، وقَْد جاَء ِمَن الُكوفَِة :  ، وِمْنهُ  الّرِ

يِش  أَْي ذُو« الّرائِشُ  ْم كِسَهاِم الَجْعبَِة ، ِمْنَها القَائِمُ فقاَل : هُ  ؟النّاِس  ِإشاَرةً إِلى َكماِله واْستَقاَمتِه ، أَْي فُهَو كالماِء الّدافِِق ، والِعيَشِة  الّرِ

 الّراِضيَِة.

َواُب : إِذا َكثَُر الَوَرُق ، وَكذِلَك َكأَلٌ لهَكَذا في النَُّسخ ،  ، كَهيٍِّن وَهْيٍن : َكثِيُر الَوَرقِ  َريِّشٌ  َكأَلُ  من الَمَجاِز :و ، َكَما في التَّْكِملَِة  ِريشٌ  والصَّ
ل. ِريشٌ  ، ولَهُ  َرْيشٌ و َريِّشُ  ، والَِّذي في اللَِّساِن : فاُلنٌ  (5)  ، وذِلَك إِذا َكبَُر وَرفَّ ، فتَأَمَّ

 ، باليََمِن أَْيضاً. ُمِطلُّ على الَمْهَجمِ  آَخرُ  أَْبيََن ، وَجبَلٌ من َعِمِل  باليََمِن ، ِحْصنٌ  بالفَتْح : َرْيشانُ و

ْيشُ  قال نَُصْيٌر :و َكةً  الرَّ بَُب ، ُمَحرَّ ةً ، وُهَو َكثَْرةُ الشَّعَِر في األُذُنَْينِ  : الزَّ ، قاَل :  ، كَسَحابٍ  َريَاشٌ  ونَاقَةٌ  َكذِلَك ، الَوْجهِ  قِيَل :و خاصَّ

 ويَْعتَِري األََزبَّ النِّفَاُر وأَْنَشد :

و اَرٍة  ُد مـــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــَ   َراَيشِ أَنحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
ي    َواشــــــــــــــــــــــــــِ ِة الــــــــــــغــــــــــــَ لــــــــــــَ ا يف الــــــــــــر عــــــــــــح َبهــــــــــــَ طــــــــــــَ  َأخــــــــــــح

  

 (6)ُذو َِشحَلٍة تـَعحثـُُر ابإِلنحفاِش 
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 ُمَصنُّف أَْيضاً ، في روش.: َكثِيُر َشعِر الَوْجِه ، ُهنَا َمَحلُّ ِذْكِره ، وقد َذَكَره ال ذُوَراٍش و َراشٌ  َجَملٌ و

__________________ 
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية.« جز »( ابألصر 1)
 ( يقا  : سهم مرط إذا مل يكن عليه قذذ ا والقذاذ : ريش السهم ا الواحدة قذة ا عن اللسان.2)
 .«النهاية واللسان : الرائشونقوله : الرائشا ا كذا ابلنسخ والذي يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف اللسان : قا  الشاعر : عمري بن َحّباب.4)
 ( الذي يف التكملة والتهذيب : إذا كثُر ورٌ .5)
تعثر ا الذي فيها »وقوله : الغواشــي ا كذا يف اللســان ا والذي يف التكملة : العواشــي ا ابلعا املهملة. وقوله : »( هبامش املطبوعة املصــرية : 6)
 .«يضاً : تغرّت ا فحررهأ
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شَ أَْريَشُ  َرُجلٌ و  .َراشٌ  ، كذا في النَُّسخ ، والصواب َرُؤوٌش ، كما هو نصَّ ابُن عبّاٍد : أَي كثيُر َشعِر األُذُِن ، وَكذِلك . وأَراَش وَروَّ

يِش  ُشبِّه َضِعيٌف عن ابِن فاِرٍس ، وهو َمَجاٌز ، َخّوارٌ  : َراِئشٌ و َراشٌ  ُرْمحٌ و ً  بالّرِ َمْخَشِري : فَْعٌل  َضْعفا أَو فاِعل ،  (1)، أَو ِلِخفَّتِِه ، قال الزَّ

 كَشاٍك.

 ، أَْي َكثِيُر َشعِر األُذُِن. ، كُمعَظَّم : البَِعيُر األََزبُّ  الُمَريَّشُ و

يَشةِ  الَخِفيفُه من الُهزاِل ، ِمْن قَْوِلِهْم : أََخفُّ من القَِليُل اللَّْحمِ  الُمْرَهُف السَّنَاِم ، : وهو ُمَريَّشٌ  ِمَن الَمَجاِز : بَِعيرٌ و َمْخَشِرّي :  الّرِ ، قاَل الزَّ

 وُهَو من الَمجاِز اللَِّطيِف الَمْسلَِك.

يِش  ، عن اللِّْحيَانِّي : ُخُطوُط َوْشيِِه على أَْشَكالِ  البُْرُد الُمَوشَّى : الُمَريَّشُ و ٌم ، وُهَو َمَجاٌز. الّرِ َمْخَشِرّي : وهذا كقَْوِلِهم : بُْرٌد ُمَسهَّ  ، قاَل الزَّ

ْلبِ  : الُمَريَّشُ  من الَمجاز :و ِعيُف الصُّ ُجُل الضَّ  السُّْقُم : أَْضعَفَه. َراَشهُ  ، وقد الرَّ

ً  الُمَريَّشُ و َس أَْمَره ،  الَهْوَدُج الُمْصلَُح بالِقدِّ  : أَْيضا ، وهو الِجْلُد اليابُِس ، وهو َمَجاٌز أَْيضاً ، وقد َريَّْشُت َهْوَدِجي ، وذِلَك أَْن تُلَطََّف وتَُحّسِ

 قالَهُ أَبو َعْمرو.

 تقَدََّم قَِريباً.ِمن الُهَزال ، وهو َمَجاٌز أَْيضاً ، كما  نَاقَةٌ ُمَريََّشةُ اللَّْحِم : قَِليلَتُهو

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 .ِريُشه : نَبَتَ  َراشٌ  طائِرٌ 

 السَّْهَم ، كَراَشهُ ، وأَْنَشَد ِسيبََويه اِلْبِن َميّاَدةَ : اْرتَاشَ و

ا و  نـــــــــــــَ يـــــــــــــنـــــــــــــَ رحمـــــــــــــِ َا أََردحَن َأنح يــــــــــــــَ َن حـــــــــــــِ  ارحَتشــــــــــــــــــــــــــح

اَل     ـــــــــــــــــِ اًل ب ـــــــــــــــــح ب ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــشٍ نـ َداح رِي ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ  وال ب

  
.« وال يَْبِري يَِريشُ  الٌن الفُ »وِمْن أَْمثَاِلِهم :   ، أَْي ال يَْنفَُع وال يَُضرُّ

ً  هللاُ  َراَشهُ و ٌء ، وهِذه عن الَجْوَهِرّيِ.أَْي لَْيَس لَهُ َشيْ  .«َمِريشٌ  َما لَهُ أَقَذُّ وال»و   : نَعََشهُ. َرْيشا

ُجُل ، تََريَّشَ و  : أَصاَب َخْيراً فُرئَِي َعلَْيه أَثَُر ذِلَك. اْرتاشَ و الرَّ

 فاُلٌن : َحُسنَْت حالُه. اْرتاشَ و

يشُ و ينَةُ ، قالَهُ أَبو ُمْنِذٍر القاِرى الّرِ  ُء ، وهو َمجاٌز.: الّزِ

يشُ و  : الحاُل وُهَو َمجاٌز أَْيضاً. الّرِ

يَاشُ و  : ُحْسُن الحاِل ، وهو َمجاٌز أَْيضاً. الّرِ

 : ذو َماٍل وُكْسَوةٍ. َراشٌ و أَْريَشُ  وَرُجلٌ 

يَاشُ و  : الِقْشر. الّرِ

 .(2)الّطائُِر : َكثَُر نَُسالُه  َراشَ و

ُجُل : اْستَْغنَى. راشَ  وقال الفّراُء :  الرَّ

ِة : : َضِعيفَةٌ  َراَشةٌ  الظَّْهِر : َضِعيٌف ، وناقَةٌ  َراشُ  وَجَملٌ  مَّ  ، وفي قَْوِل ِذي الرُّ

 (3)الُغُصوَن َشِكريَُها  راشَ 
ُل أَْعَرُف.  قِيَل : َكَسا ، وقِيَل : َطاَل ، األَِخيَرةُ عن أَبِي َعْمٍرو ، واألَوَّ

 ِمْن ُملُوِك اليََمِن.:  الّرائِشُ  لّصحاح ، والَحاِرثُ أَْهَل بَْيتِه ، وفي ا َراشَ و الِحْميَِريُّ : َمِلٌك كان َغَزا قَْوماً فغَنَِم َغنَائَِم َكثِيرةً ، الّرائِشُ و
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 اللُّغَِويُّ كِكتَاٍب : َمْشُهوٌر. ِريَاٍش  وأَبُو

يَاشُ  وأَبُو الطَّيِِّب ُمَحّمد بُن الَحَسنِ   ، بالتَّْشِديد. (4) الرَّ

 بُن الحاِرِث بِن ُمعَاِويَةَ بِن ثَْوِر بِن ُمرتِعٍ : بَْطٌن من ِكْنَدةَ. الّرائِشُ و

ائِشُ و  .(5)بُن قَْيِس بِن َصْيِفّي ذي األَْذَعاِر ، بِن أَْبَرَهةَ ذي الَمنَار  الرَّ

__________________ 
 .«فعير»( عن األساس وابألصر 1)
 من زفٍّ ا وتلك الزغبة يقا  هلا الن َسا . ( عبارة اللسان : راش الطائر إذا كان عليه زغبة2)
 ( ديوانه واللسان واألساس ومتامه :3)

 أال تــــــــــــــــــــــر  أ ــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــّي كــــــــــــــــــــــبهنــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــغصــــــــــــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــريهـــــــــــــــــا     ذر  أَثب راش ال

  

 .«الرايشي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .438( انظر مجهرة ابن حزم ص 5)



8369 

 

 ، بالَكْسِر : لَقَُب أَبي القَاِسِم عبِد الّرحمِن بِن نمى التَّاَهْرتِّي ، حكى َعْنهُ السَّلَِفّي. ِريَشةُ و

يِش  وأَبو ِرين. الّرِ  ، بالَكْسِر : ُكْنيَةُ بَْعِض المتأَّخِ

 فصر الزاي
 مض الشا

ْوشُ  : [زوش] ةُ تَُضمُّ الّزاَي. هو ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الِكَسائّي : الزَّ  العَْبُد اللَّئِيُم ، والعامَّ

 ، ِمثُْل األَْشَوِس ، وقِيَل : هو الرافُِع َرأَسه تَكبُّراً. : الُمتََكبِّرُ  األَْزَوشُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

 : [زغلش]

 ْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما ي

مْ  َزْغلَشٌ  ّي الزَّ د البِيغَاِوّي الَمّكِ ْن أَجاَز الَجَماَل محّمَد بَن ُمَحمَّ ثِين ِممَّ  َزِمّي.، كَجْعفٍَر : َعلٌَم ، وبه ُعِرف بعض الُمَحّدِ

 : * واْستَْدَرَك شيُخنا في هذا الفَْصل. [زركش]

ْرَكِشيُّونَ  ، كَجْعفٍَر : الَِّذي يُْنَسب إِلَْيه َرْزَكش اء ونََسبَه إِلى اإِلْغفَاِل والتَّْقِصيِر ، ولم يَْدِر أَنَّ اللّْفَظةَ َعَجِميّة ، ولِكْن َحْيُث إِنَّ من العُلَمَ  الزَّ

ٍد إِلى َصْنعَتِه الَجالُل ع المصنَّف يُوِرُد األَْلفَاَظ العََجِميّة َغاِلباً ، َعلَى عاَدتِه ، كاَن يَْنبَِغي اإِلَشاَرةُ إِلَْيِه. فِمَن الَِّذي نُِسبَ  بُد هللِا بُن الّشْمِس ُمَحمَّ

ْرَكِشيُّ  الِمْصِريُّ الَحْنبَِليُّ  ٍد ، ُوِلَد سنة  الزَّ ، وأَْسَمَع على الشَّْمِس ُمَحّمِد ابن إِبراِهيَم البَيانِّي  758، وَحِفيُده أَبُو َذّرٍ عبُد الّرحمِن ابُن ُمَحمَّ

 .846ُوفَّي سنة الَخْزَرِجّي ، وأَْلَحق األَْحفَاَد باألَْجَداِد وتُ 

ْرَدكاشُ  : قُْلُت : ومن هذا الفَْصل أَْيضاً : [زردكش] يِن أَبو البَقَاِء  الزَّ ْرَكِش ، فِي الَمْعنَى ، وقد اْشتََهر به َصالُح الّدِ ، وُهَو قَِريٌب من الزَّ

ُد بُن َخِليِل بِن إِبراِهيَم بِن عبِد هللِا ، الّصاِلِحيُّ ، الَحنَِفيُّ ، ا ْرَدَكاِش  لناِسُخ ، وُعِرَف قَِديماً باْبنِ ُمَحمَّ ، َسِمَع على الَحافِِظ ابِن َحَجٍر في  الزَّ

باَق ، وَضبََط األَْسَماَء ِعْنَد العَلَم البُْلِقينِّي ، والَمنَاِوّي وَغْيرِ   هما.األََماِلي ، وداَر َعلَى الّشيوخِ ، وَكتَب الّطِ

َرْخِشيُّ  (1)َسْهِل بِن َظفٍَر  : وأَبُو داُوود ُسلَْيَماُن بنُ  [زرخش]  .328البَُخاِريُّ ، بفَتْحِ الزاي وُسُكوِن الخاء : ُمَحّدٌث ، مات سنة  الزَّ

 : [سدرش]

 ْستَْدرك َعلَْيه من فَصل السين مع الشين.* ومّما ي

ُد بُن محّمِد بِن أَ  ِسْدِرشُ  يُِّد ُمَحمَّ بِي بْكر بِن خالٍد ، القَاِهِريُّ ، ، كِزْبِرج ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وهي : قَْريَةٌ بِمْصَر ، من البَُحْيَرةِ ، ِمْنَها السَّ

 الَحْنبَليُّ السَّْعِديُّ ، َرَوى عن الَحافِِظ ابِن َحَجٍر ، والعَلَِم البُْلِقينِّيِ.

 شافصر ال
 مض الشا

، وراَجْعُت في تَْهِذيب األَْبنِيَة لَهُ فلَْم أِجْده فِيه ، ولَعَلَّه في  فُتاُت اليَْرَمعِ ، عن ابِن القَّطاعِ  ، أَْهَملَه الَجَماَعة ، وُهَو : الشَّْخشُ  : [شخش]

 ِكتَاٍب آَخَر له.

 : [شرش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

ُخو األَنَدلُس : ِهَي بِْنُت إِْشبِيِليَةَ ، وَواِديَها ابُن َواِديها ، ِمْنَها شاِرُح الَمقَاَماِت  ، َمْشُهورةٌ ، قال : (2)ُدِن األَْنَدلُِس ، كأَِمير ، من مُ  َشِريش مؤّرِ

 نا.، وَغْيُره ، قاله َشْيخُ  الشَِّريِشيُّ  : الشُُّروح الثاّلثَة ، أَبو العَبّاِس أَْحَمُد ابُن عبِد الُمْؤِمنِ 

ِد بِن َعْبِد هللِا بِن سجمان بِن أَبِي بَْكٍر الشَِّريِشّي األَندَ  يِن ، ُمَحّمُد بُن أَحَمَد بِن محمَّ ، وَسِمع بَِها  601لُِسّي ، ُوِلَد بَها سنة قُْلت : وَجَماُل الّدِ

 .688سنة  وبالَمْشِرق ، وَدَخَل ِمْصَر ، وأَجاَز الحافَِظ الذََّهبِيَّ َمْرِويّاته ، تُُوفِّي
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، وقَْد َذَكَره ابُن ِدْحيَةَ أَْيضاً  ُمَولَّدٌ  ، َشَرابِيشُ  ، َجْمعُه ُهْدُب الثَّْوبِ  ، كَجْعفٍَر ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي والَجَماَعةُ ، وُهَو : الشَّْربَشُ  : [شربش]

 اْستِْطَراداً في تَْفِسيِر َحِديٍث.

ُد بُن ُعَمَر بِن أَبي بَْكرِ  ين أَبو الفَتْحِ محمَّ  وتَاُج الّدِ

__________________ 
ىل َزَرخحش وهي قرية من قر  ويف اللباب : الزرخشـــــي بفتح الزاي والراء وســـــكون اخلاء نســـــبة إ« زفر»وابألصـــــر « الزرخشـــــي»و ( عن اللباب 1)

 خبار .
 واليوم يسموهنا َشَرش. .. ( يف معجم البلدان مدينة كبرية من كورة شذونة2)
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يّ  ابِن  م ِد بِن عليٍّ  رابِيشــــــِ َثر عل  الز يحِن الِعرَاِقّي ا وهو من ِكباِر  755ا ُوِلَد ســــــنة  الشــــــ  َُلقِِّن وَأكح
رَاَج ابن امل ا اَلَزَم الســــــِّ

ثِ  ُكح
ُموعاً ا مات سنة امل  .893رِيَن ُشُيوخاً وَمسح
 : [شرقش]

 ْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما ي

ِد بِن َحْمُدود  شاِرْنقَاش ِد بِن محمَّ ِد بِن أَحَمَد بِن محمَّ ُد بُن علّيِ بِن محمَّ يُّ األَْصِل ، الشافِعّي ، : بْلَدة بغَْربِيَِّة ِمْصَر ، منها الشَّْمُس محمَّ ، الغَّزِ

 .897ٍء ، الُهوِرينِيّة ، مات سنة ، وَحدَّث عن الّشاِدي ، والّديِمّي ، والَجالل القمصّي وهاَجر ، وأُّمِ هانِي 850د سنة ول

الالِّت بِن ُرفَْيَدةَ بِن  َشْعشُ : ، بالفَتْحِ ، والعيُن ُمْهَملَةٌ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن الَكْلبِّيِ. في أَنسابِه  َشْعش : [شعش]

 بِن ُرفَْيَدةَ. أَُخو تَْيِم الالّتِ  ، ُهَو : ثَْوِر بِن ِكاَلبٍ 

 ، كاَن يَُكوُن بالبَْصَرةِ ، قاَل : وُهَو فاِرِسيٌّ  ءٌ بُرٌّ ذُو َشْيلٍَم ، َرِدي ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال األَْصَمِعّي ، ُهوَ  ، كَصبُورٍ  الشَّغُوشُ  : [شغش]

ب ، ينُ  كالشَّغُوِشّيِ  ُمعَرَّ  منه ، قال ُرْؤبَةُ : َمْنُسوباً ، وقد تَُضمُّ الّشِ

مح عــــــــــن  يــــــــــهــــــــــِ نــــــــــِ غــــــــــح ــــــــــُ دح كــــــــــاَن يـ وشِ قــــــــــَ غــــــــــُ   الشــــــــــــــــــــــــ 
ِر و     ُروِش  (1)اخَلشـــــــــــــــــــــــح رِت الـــــــــقـــــــــُ نح َتســـــــــــــــــــــــاقـــــــــُ (2)مـــــــــِ

 

  

َغحُشوشِ 
ٌم وَ حٌ  لَيحَ  ابمل  َشحح

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِد بِن الَحَسِن بن حامٍد ، أَْشِكيَشانُ  : [شكش] ٍد َمْحُموُد بُن محمَّ  (3)، َحدََّث عن ابِن  االْشِكيشانِيُّ  ، بالفَتْحِ : قَْريَةٌ بأَْصبََهاَن ، ومنَها أَبُو ُمَحمَّ

 ُرْبَذة ، ذكره ياقوٌت.

 : [شنش]

 ْستَْدَرُك عليه :* ومّما ي

ِد بِن ُموَسى ، القاِهِريُّ ، الَحنَفيُّ ، ُوِلَد سنة ، بالَكْسِر وُسُكوِن النون : قَْريَ  ِشْنش ُد بُن ُعَمَر بِن ُمَحمَّ ،  819ةٌ بِمْصَر ، منها أَبُو الُجوِد ُمَحمَّ

 .(4) ...... من ُشيُوِخه أَبو العَبّاِس السَّرِسّي ، واألَِميُن األَْقُصِرّي ، َرِحَمُهَما هللا تَعَالَى ، مات سنة

 ، مدينة باألَندلس ، من ُكوَرةِ لَْبلَةَ. (6)شليطش  (5)ك عليه : * ومّما يُْستَْدرَ 

كَماه ، وُجور ، وِمْنهُ أَبُو َسِعيٍد  وقَْد يُْمنَعُ  ، َمْصُروٌف ، د ، بَِما َوَراَء النَّْهرِ  ُهَو :: ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل الّصاَغانِيُّ  شاشٌ  : [شوش]

، صاِحُب الُمْسنَِد الَكبِيِر ، قَال الّصاَغانِيُّ : ُمْسنَُده ِعْنِدي ، وُهَو َسَماِعي ، ولَْم أَِجْد ببَْغَداَد  الّشاِشيُّ  الَهْيثَُم بُن ُكلَْيب بِن ُشَرْيحِ بِن َمْعِقٍل ،

 نُْسَخةً ِسَوى ما ِعْنِدي.

ُد بُن َعِلّي بِن إِْسَماِعيَل ، الشَّاِشيُّ ، صاِحُب التَّصانِِف الَمْشُهوَرةِ.وأَبُو بَْكٍر   ، ُمَحمَّ

 يفَةٌ َخفِ  ، وقَْصر األَِلِف ، أَيْ  ، بالهاءِ  َشْوَشاةٌ  قاَل األَْزَهِريُّ : وَسَماِعي ِمَن العََربِ و ، نَقَلَه اللَّْيُث ، وُهَو َخَطأٌ ، وقِيَل فَْعاللٌ  َشْوَشاءُ  نَاقَةٌ و

 ، وأَْنَشد اللَّْيُث ِلُحَمْيٍد : َوْشَواَشةٌ  وَكذِلك

يــــــــِ   َن الــــــــعــــــــِ اءٌ مــــــــِ وحشــــــــــــــــــــــَ ا  شــــــــــــــــــــــَ َر  هبــــــــَِ ــــــــَ زَاٌ  تـ  مــــــــِ

ا    وحأَمــــــــــــــَ ا وتـــــــــــــــَ ذن ن األَنحســــــــــــــــــــــــــــاِع فــــــــــــــَ ُدواًب مــــــــــــــِ  نــــــــــــــُ

  
واية :  قال الّصاَغانِّي : هَكذا أَْنَشَده ، والّرِ

 ِمزَا ٍ  بَشوحَشاةٍ فجاَء 
 َعْمٍرو :وأَْنَشَد أَبُو 
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وِب و  غــــــــــــــُ ح لــــــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــــــِ ا بــــــــــــــنــــــــــــــَ رح هلــــــــــــــََ جــــــــــــــَ  اعــــــــــــــح

َواشـــــــــــــــــــــــــِ     وِب شـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــُ ُف الـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــِ تـــــــــــَ (7)ُء خمـــــــــــُح
 

  
ُروَرةِ ، وأَْصلُه منقاَل أَبو َعْمٍرو : فَهَمَز َشَواِشى ٌ  الشَّْوشاةِ  َء للضَّ ،  َشْوَشاةٌ  ، وِهَي الناقَةُ الَخِفيفَةُ ، قاَل : والَمْرأَةُ تُعَاُب بذِلَك ، فيُقَاُل : اْمَرأَة

 : النّاقَةُ السَِّريعَةُ. الشَّْوَشاةُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد :

__________________ 
 واخلشر ما تكسر من ا لي.« واخلثر»( عن اللسان وابألصر 1)
 وفيها أن القروش مجض قرش وهو ما مجعوه من هاهنا وهاهنا.« والعروش»التكملة وابألصر ( عن 2)
 ( يف معجم البلدان : أيب بكر بن َرنحَدة.3)
 .«هكذا بياض أبصله»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ويتية.وأخرانه إىل هنا وهو ما يواف  املطبوعة الك« شربش»( هذا االستدرا  وقض ابألصر قبر مادة 5)
 بلدة ابألندل  صغرية يف غريب إشبلية من البحر. .. ( قيدها ايقوت : شلطيش بفتح أوله وسكون  نيه وكسر الطاء وآخره شا6)
 ء.( رواية التكملة : نعوب بد  لغوب وشواش  بد  شواش 7)
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ّمِ : ع ، قُْرَب َجِزيَرِة ابِن ُعَمَر. ُشوشُ و  ، بالضَّ

 ، قُْرَب باِب الطَّاِق. ةٌ بُجْرجانَ َمَحلَّ  ، أَْيضاً : ُشوشُ و

ّماِن ، والَحْبَحُب الَمْشُهوَراِن ، عاِليَةٌ  قَْلعَةٌ  ، أَْيضاً : ُشوشُ و ً و َشْرقِيَّ ِدْجلَِة الَمْوِصِل ، منها َحبُّ الرُّ ِد  ِمْنَها أَيضا أَبُو العاَلِء إِْدِريُس بُن ُمَحمَّ

ثُ  الشُّوِشيُّ   الّديِن العاِمِريُّ َعِفيفُ  بِن محّمِد بِن عريب بِن ُعثَْمانَ  ، َسِمَع من الحافِِظ َعْبِد الّرّزاِق  إِمام النَِّظاِميّة ببَْغَدادَ  ، العاِلُم العاِمُل ، الُمَحّدِ

ْسعَنِّي.  الرَّ

بَْت بقَْلِب الُمْعَجَمِة ُمْهَملَةً  : الشُّوشُ و ل. اسُم السُّوِس الَّتِي بُخوِزْستَاَن ، ُعّرِ ين أَنَّها ُكوَرةٌ باألَْهَواِز ، فتَأَمَّ  ، وقَْد تَقَدَّم في الّسِ

ِة  بأَْرِض بَابِلَ  ، وفي التكِملَة قَْريَةٌ  : ع ُشوَشةُ و  بقُْربَِها قَْبُر ِذي الِكْفِل ، َعلَْيه الّسالُم. ، (1)، أَْسفََل من الِحلِّ

ُك به.قُْلُت : وبهذه القَْريَِة قَْبُر القَاِسِم بِن ُمو  َسى بِن َجْعفٍَر الّصاِدِق بِن ُموَسى ، َرِضَي هللا تَعالَى َعْنُهم ، ِمْن آِل البَْيِت ، ويُتَبَرَّ

ين ، بَمْعنَاه. ُشوشٌ  ، أَي ُشوشٌ  أَْبَطالٌ  يُقَاُل :و  ، بالّسِ

 ، َكَما في العُبَاِب. ْشِويشُ التَّ  والعاّمة تَقُوُل : اْختِالفٌ  ، أَيْ  َشَواشٌ  بَْينَُهم قال ابُن َعبّاِد : ويُقَال :

شُ و التَّْشِويشُ و شُ و الُمَشوَّ ُش. التََّشوُّ ُش والتََّهوُّ  ، ُكلَُّها لَْحٌن ، وَوِهَم الَجْوَهِريُّ ، والّصواُب التَّْهِويُش والُمَهوَّ

شَ  التَّْخِليُط ، وقَدْ  : التَّْشِويشُ  «ش ي ش»قُْلت : ِعبَاَرةُ الَجْوَهِرّي في   َعلَْيِه األَْمُر. تََشوَّ

ا  فإِنّه ال أَْصَل له ، وإِنّهُ ِمْن َكالِم الُمَولَِّديَن ، وأَْصلَه التَّْهِويُش ، وُهَو التَّْخِليُط. التّْشِويش وقَاَل األَْزَهِريُّ : أَمَّ

شُ و ، التَّْشِويشُ  وقاَل الّصاَغانِيُّ :  ْو كانَ ، وهذا التَّْرِكيُب َمْوِضُع َذْكِره إِيّاُهَما فيه ، وقاَل في الَّتِي بَْعَدها : ولَ « ش ي ش»في تركيب  التََّشوُّ

ةِ ، قاَل َشْيُخنَا : وتَعَقَّبُوه  .«ش وش»ِمْن َكالِم العََرِب لََكاَن َمْوِضعُه تَْرِكيب  التَّْشِويشُ  َعلَى أَّن الُمَصنَِّف َسبَقَه في التّْوِهيِم الَحِريِريُّ في الدُّرَّ

ْوَزنِيُّ   في َمَصاِدِرِه ، وَغْيره.، وَردُّوا َعلَْيه ذِلَك ، وأَثْبَتَه العاَلَّمة ُحَسْيٌن الزَّ

 : التَّهاُوُش. التََّشاُوشُ و

ُشوا. تَشاَوشَ  وقال الّصاَغانِيُّ :  القَْوُم مثل تََشوَّ

يِن ، كما تقدم. يَُرى بُْعداً ، أَْو قِلَّةً  يََكادُ  ال ، بَضّمِ الِميِم : ُمَشاِوشٌ  ماءٌ و  ، لُغَةٌ في الّسِ

يشُ  : [شيش] يشاءُ و ، الّشِ  ، قالَه الفَّراُء ، وأَْنَشَد : نًَوى ، أَْي ال يَْشتَدُّ  ال يَْعِقدُ  الَِّذي ِرِهَما : التَّْمرُ ، بَكسْ  الّشِ

نح  ٍر ومـــــــــــــِ َك مـــــــــــــن متـــــــــــــَح يشـــــــــــــــــــــــــــاءِ اَي لـــــــــــــَ   شـــــــــــــــــــــــــــَ
اِء     ـــــــــــهـــــــــــَ ـــــــــــل ِر وال عـــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــح

َ
ُب يف امل نحشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ (2)يـ

 

  
يصاِء ، وزاَد غيُر  يِص والّشِ يشاءُ  وإِْن أَْنَوى الفَّراء :وقَال الَجْوَهِريُّ : ُهَو لُغَةٌ في الّشِ ً  الّشِ ،  َغْيَر ُحْلوٍ  (3) لَْم يَْشتَدَّ ، وإِذا َجفَّ كاَن َحَشفا

 وقَال أَبو َحنِيفَةَ : وأَْصلُه فاِرِسيٌّ ، وهو الِكيكاُء.

ً  : َصاَر َحْملَُها النَّْخلَةُ  أََشاَشتِ  قَدْ و  ، قَالَهُ الّصاَغاِنّي. ِشيشا

ثٌ  الَحْربِّي : ِشيَشَوْيه لَجبّاِر بنِ النَِّفيُس بُن عبِد او  .592، َعْن َعْبِد هللا بن أَْحَمَد بِن يُوُسَف ، مات سنة  ُمَحّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ِف بِن صاِلحِ بن ِجْبِريَل بِن عبِد هللا ، الُكوم : قَْريَةٌ بالغَْربِيّة بالقُْرِب من الَمَحلَِّة الُكْبَرى ، ِمْنَها الَجَماُل محّمُد بُن َوِجيِه بِن َمْخلُو ِشيِشين

راُج ُعَمُر ، َحدََّث عن التَِّقّيِ السُّْبِكّيِ ، وَحِفيُده ُد بُن ُعَمَر  القاِهِريُّ الشافِعيُّ ، َحدََّث عن أَبي َحيَّان ، وَولَُده الّسِ ، القُْطُب أَبو البََرَكاِت ، ُمَحمَّ

ٍد ، ُوِلَد سنة  ، الَحافِظ ابَن َحَجٍر في َسفَِره إِلى اليََمِن ، واْجتََمع َمعَهُ بالَمْجِد ُمَصنِِّف هذا الِكتَاِب ، َحدََّث عن السََّخاِوّي  ، رافقَ  723بِن محمَّ

 .855ماَت سنة 

ِد بِن َعْبِد القَ  ِد بِن ُمَحمَّ ُد بُن قاِسِم بِن َعْبِد هللا بِن عبِد الّرحمِن بِن ُمَحمَّ يِشينيُّ  اِدرِ وأَبُو اليُْمِن ُمَحمَّ  الّشِ
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__________________ 
 ( يف معجم البلدان : أسفر من حلة بين َمزحيد.1)
 عن الصحاح واللسان. .«مجض أضاة»( ويرو  اللهاء بكسر الالم مجض هلا مثر أّض  وإضاء 2)
 .«حفشاً »( عن القاموس وابألصر 3)
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َحلِّّي َحد َث مبصر سنة 
َ
ِف الن وِن.ا وقد  853امل َبة حَبذح  ُلحَتَصر يف النِّسح

 فصر الطاء
 املهملة مض الشا

يُقَال :  ، بالِميِم ، لُغَةٌ فيه ، النّاُس ، كالطَّْمِش  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل َصاِحُب اللَِّساِن ، والّصاَغاِنيُّ عن ابِن ُدَرْيد : وُهمُ  الطَّْبشُ  : [طبش]

 ُهَو. الطَّْبِش  ، ويُقَال أَْيضاً : ما أَْدِري أَيّ  ِمثْلُهُ  الطَّْبِش  ما فِي

 ه :* ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيْ 

يِب ، ونَقَلَهُ َشْيُخنا ، َرِحَمهُ هللاُ ت َطْبِريشُ  : [طبرش]  عَالَى.، بالفَتْحِ : ِمْن أَْوِديَِة األَْنَدلُِس ، ذََكَرهُ الَمقَِّريُّ في نَْفحِ الّطِ

ً  َعْينُه َطِخَشتْ  ِة واللَِّساِن : يُقَاُل :، والَخاُء ُمْعَجَمة ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وفي التَّْكِملَ  َعْينُهُ ، كفَِرحَ  َطِخَشتْ  : [طخش]  ، بالفَتْحِ ، َطْخشا

ً و  ، َكَذا في بَْعِض اللُّغَاِت. أَْظلََمتْ  ، بالتَّْحِريِك : َطَخشا

 ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

َدة وُسُكوِن النُّوِن : َمِدينَةٌ على ساِحِل َجِزيَرةِ ِصِقلّيَةَ إِلَى إِْفِريِقيَّةَ ، ِمْنَها يُْقلَُع  أَْطرابِْنشُ  : [طربش]  ، نَقَلَهُ ياقُوٌت.، بَكْسِر الُمَوحَّ

كةً : الطََّرشُ  : [طرش] َممِ  ، ُمَحرَّ َمُم ، أَْهَوُن الصَّ .، قالَهُ ا أَْو ُهَو ُمَولَّدٌ  ، وقِيَل : ُهَو الصَّ  لَجْوَهِريُّ

فُوا لَهُ فِْعالً ، فقالُوا ً  ، ، كفَِرحَ  َطِرشَ  واْبُن ُدَرْيٍد قال : وقَاَل أَبو َحاتٍِم : لَْم يَْرَضْوا باللُّْكنَِة َحتَّى َصرَّ  .َطَرشا

ّم ، وقَْومٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد :  .ُطْرشٌ  وبِِه ُطْرَشةٌ ، بالضَّ

مِّ  األُْطُروشُ  قاَل َغْيُره :و  األََصمُّ.  :، بالضَّ

 : تَصامَّ. تََطاَرشَ  قاَل الصاَغانِيُّ :و

شَ و . الناقِهُ من الَمِرِض ، إِذا قاَم وقَعََد ، ِمثْلُ  تََطرَّ  اْبَرَغشَّ

شَ و  بالبَْهِم : اْختَلََف بَِها. تََطرَّ

يُّ في  قال َشْيُخنَا : أَْنَكَر أَبو حاتٍِم هِذه المادَّة ، وَوافَقَه َجماَعةٌ ، وقالُوا : ال أَْصَل ِلألُْطُروِش ، وال ِللطََّرِش في َكاَلِم العََرِب ، وقَال الَمعَّرِ

فُ  األُْطُروشُ  َعبَِث الَوِليِد : ِة ِجدَّا ، وَصرَّ  ، فقالُوا وا ِمْنهُ الِفْعلَ يَقُوُل بَْعُض أَْهِل اللُّغَِة : ال أَْصَل لَهُ في العََربِيَِّة ، قَاَل : وقَْد َكثَُر في َكالِم العامَّ

 ابِن ُدُرْستََوْيه : : َكِلَمةٌ َعَربِيَّة ، ويُْمِكُن أَنَّ َمْن أَنَكَره لَْم تَقَْع إِلَْيِه هِذِه اللُّغَةُ ، وأَطاَل في ذِلَك ، ونَقََل َكالمَ  أُْطُروشٌ و إلخ ، ثُمَّ قال : َطِرشَ  :

. قَاَل َشْيُخنَا :  قُْلُت والصَّواُب ثُبُوتُها في الَكالِم ، وما نََسبَه اِلبِن ُدُرْستََوْيه قَْد قَالَهُ أَنَّ ، َكاَلَم العََرِب َواِسٌع ، وأَنَّ العََربِيَّةَ ال يُِحيُط بَِها إاِلَّ نَبِيٌّ

 اإِلَماُم الشافِِعيُّ ، ونَقَلَهُ ابُن فاِرٍس وَغْيرهُ.

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وممَّ

ّمِ : األََصمُّ ، هكذا َوقََع في بَْعِض نَُسخِ يَْعقُوَب. األُْطُرشُ   بالضَّ

 ، كُزبَْير : َعلٌَم نُِسب إِلَْيِه بَْعُض العَْصِريِّيَن. ْيشٌ ُطرَ و

َمْخَشِريُّ : َرُجلٌ   : َدقِيُق الحاِجبَْيِن. (1) أَْطَرش وقَاَل الزَّ

 ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

َدة وُسُكوِن النُّوِن ، بَْلَدةٌ َعلَى ساحِ  أَْطرابِْنشُ  ، ومنه طربش : [طربش] يَةَ ، بَِكْسر الُمَوحَّ إِلى إِْفِريِقيَّةَ ، وقد تقدم  [ومنها يُْقلع]ِل َجِزيَرة ِصِقلِّ

(2). 
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،  الطُّْرُطوِشيُّ  ، منه اإِلماُم أَبُو بَْكر د ، باألَْنَدلُِس  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وُهَو : (3) ، بالّضّم ، ويُْفتح ُطْرُطوَشة : [طرطش]

 لُوِك ، وُهَو نَِزيُل إِْسَكْنَدِريّة.مؤلِّف ِسَراجِ المُ 

. د ، من أَعماِل بَاَجةَ  وَضّمِ الطاء الثانِيَة : ، بالفَتْحِ  َطْرُطَواِنشُ و  باألَْنَدلُِس ، نَقَلَهُ الّصاَغاِنيُّ

ً  الَمريضُ  اْطَرَغشَّ  : [طرغش]  : اْنَدَمَل ، َكَما اْطِرْغشاشا

__________________ 
قوله : وقا  الزخمشــري اخل ســب  قلم من الشــارح ا فإن الذي ذكره الزخمشــري هو : أطرط : رقي  ا اجبا ا ويف »املطبوعة املصــرية : ( هبامش 1)

 .«القاموس طرط كفرح فهو أطرط ا اجبا ا وطرط ا اجبا ا فقد تصحف عل  الشارح
 والزايدة مما تقدم.« طه فيما تقدم واالقتصار عليه هناقوله وقد تقدم ا كان األوىل إسقا»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 [.ويف القاموس : وقد يفتح]( اقتصر ايقوت عل  ضبطها نصاً ابلفتح. 3)
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َواُب مَتَاَثَر  مَتَاَيرَ  يف الّصحاح ا َأيح بـََرأَ ا وقا  ابُن ُدَريحٍد : َأي ِتي ة ا والص  ثَل َثةِ ا اب (1)ا هكذا يف الن َسِخ مَتَاَير ابلت حح
ُ
ِمنح  مل

 وحَتَر َ  وقَاَم وَمَش  كَطرحَغَش. وأَفَاَ  ا َمَرِضه
 والُهَزاِل ، عن أَبِي َزْيٍد. وأَْخَصبُوا بَْعَد الَجْهدِ  (2) القَْوُم ِغيثُوا اْطَرَغشَّ  في التَّْكِملَة :و

َك في الَوْكرِ  اطَرَغشَّ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. الفَْرُخ : تََحرَّ

 باليََماَمِة. ، ِمْن تَِميٍم ، ةُ : ماٌء لبَنِي العَْنبَرِ الطَّْرَغشَ و

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه.

 : َضِعيٌف تَْضَطِرُب قََوائُِمه. ُمْطَرِغشٌّ  ُمْهرٌ 

 : الناقِهُ من الَمَرِض ، َغْيَر أَنَّ َكالَمه وفُؤاَده َضِعيٌف. الُمْطَرِغشُّ و

 ، بالغَْيِن. َطْرَغشَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وهو ِمثْلُ  ، بالفَاءِ  َطْرفَشَ  : [طرفش]

يُن زائَِدةٌ ، وأَْصلُه َطَرفَْت ؛ إِذا أَصابََها َطَرُف  ، كِمثِْل َطْغَمَشْت ، وقال ابُن فاِرٍس : َعْينُه : أَْظلََمْت وَضعُفَتْ  قاَل النَّْضُر : َطْرفََشتْ و الّشِ

 ٍء فاْغَرْوَرقَت ، فِعْنَد ذِلَك أَْظلََمْت.َشيْ 

 ُء الُخلُق.يِّى، كعاَُلبٍِط : السَّ  الطَُّراِفشُ  : (3)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و نََظَر وَكَسَر َعْينَْيهِ  ؛ إِذا َطْرفََش َطْرفََشةً  * قاَل أَبو َعْمٍرو :[َزْيدٌ و ]

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 َعْينُه ، ِإذا َعَشْت. تََطْرفََشتْ 

يُن أَْعلَى. اللَّْيُل : أَْظلَمَ  َطْرَمشَ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وفي اللَِّساِن والتَّْكِملَة : َطْرَمشَ  : [طرمش]  ، وَطْرَشَم ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، والّسِ

َذاذِ  الطَِّشيشُ و ، الطَّشُّ  : [طشش] ِعيُف ، وُهَو فَْوَق الرَّ  ، قال ُرْؤبَةُ : : الَمَطُر الضَّ

 ابلط ِشيشِ اَل َجَدا َوبحِلَك و 
ُل الَمَطِر  الطَّشُّ  وَكَما في الّصحاِح ، وقِيَل : ّكِ وُدوَن الِقْطِقِط ، وقِيَل : ُهَو أَوَّ  .(4)من الَمَطِر : فَْوَق الرَّ

ّمِ ، تَُطشُّ  َماءُ السّ  َطشَّتِ  ، وَمْطلُولَةٌ  َمْطُشوَشة ، كَرشَّْت وأََرشَّْت ، وأَْرضٌ  أََطشَّتْ و ، بالَكْسِر ، وهِذه عن إِبَراِهيَم الَحْربِّي ، تَِطشُّ و ، بالضَّ

ذاِذ َمْرذُوَذة ، وقاَل األَْصَمِعّي   اُل : ُمَرذٌّ َعلَْيَها.ال يُقَاُل ُمَرذَّةٌ وال َمْرذُوَذةٌ ، ولِكْن يُقَ : ، وِمَن الرَّ

َشاِش. ِمَن الَمَطرِ  الطََّشاشُ و  كالرَّ

ّم : داءٌ  ، الطَُّشاشو َكامِ  من األَْدواِء ، بالضَّ يَْت أِلَنَّه إِذا اْستَْنثََر صاِحبَُها كالطُّشَّةِ  ، يُِصيُب الناَس ، كالزُّ ّمِ ، قال القُتَبِّي : ُسّمِ  َكما َطشَّ  ، بالضَّ

ِعيٌف القَِليُل منه ،الَمَطرُ  يَِطشُّ  مِّ  ُطشَّ  وقد  ، وُهَو الضَّ  َء.، أَنَّهُ ُزِكَم ، قال األَْزَهِرّي : والَمْعُروف ُطِشى َمْطُشوشٌ  ، فُهوَ  الّرُجُل ، بالضَّ

شَّةُ و ْبيَانِ  الّطِ ِغيُر من الّصِ ه : الَحَزاة  ، بالَكْسِر : الصَّ ْبيَانِ  (5)، جاَء ذِلَك في َحِديِث بعضِهم ، ونَصُّ شَّةِ  يَْشَربَُها أَكايُِس الّصِ ، قاَل ابُن  للّطِ

،  ِمْن هذا الّداِء ، قال : وَحَكاهُ الَهَرِويُّ في الغَِريبَْيِن عن ابِن قُتَْيبَةَ ، والَمْعُروُف الطََّشاَءة مثْل الَجَراَءةِ  تَِطشُّ  ِسيَده : أَُرى ذِلَك أِلَنَّ أُنُوفَُهم

شَّةَ  َرِحَمهُ هللاُ تَعالَى ، فَِهَم من قَْوِل ابِن ِسيَده هذا أَنَّ  وَكأَنَّ الُمَصنَِّف ، ْبيَاِن ، ويَُردُّه ما فِي ِرَوايٍَة أُْخَرى : الَحزاةُ  الّطِ اسٌم أِلََكايِِس الّصِ

شَّة (6)يَْشَربَُها أَكايُِس النَِّساِء  ْل. للّطِ  ، فتَأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .«وال العََمى الطََّشاشُ »، بالفَتْح : َضْعُف البََصِر ، وَكأَنَّهُ َمَجاٌز ، َمأَْخوذٌ من َطَشاِش الَمَطر إِذا كاَن َضِعيفاً ، وِمْنهُ الَمثَُل  الطََّشاشُ 
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 َمْن يَْنُظُر إِلَْيَك نََظراً َخِفيًّا : ُهوَ  الُمَطْغِمشُ  منهو َشِة ،، كالطَّْرفَ  َضْعُف البََصرِ  ُهوَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال النَّْضُر : الطَّْغَمَشةُ  : [طغمش]

ْعِف ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد َرِحَمهُ. هللا تَعَالَى. ِلفََساِد َعْينَْيهِ  ، بَكْسِر الَجْفن ،  ، من الضَّ

__________________ 
 .339/  3رة ( ومثلها عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  والتكملة وانظر اجلمه1)
 وما ابألصر يواف  عبارة اللسان.« إذا أصاهبم املطر فانتعشوا»( نص التكملة : 2)
 ساقطة من املصرية والكويتية. (*)
 .394/  3( اجلمهرة 3)
 ( كذا ابألصر ا وعبارة اللسان : أو  املطر الرّش مث الطّش.4)
نبت ا الواحدة حزاة وحزاءة. ويف النهاية : ا زاة نبت ابلبادية يشبه الكرف  إال أنه أعرض ويف القاموس : وا زا وميد « ا زاءة»( يف النهاية : 5)

 ورقاً منه.
 ( األصر والنهاية ويف اللسان : الناس.6)
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ٍء قَِليٍل ِمْن الَِّذي يَْنُظر إِلَْيَك بَشيْ  الُمَطْغِمشُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وُهَو َمْقلُوُب الُمَطْرِغُش ، وهو (1) الُمَطْغِرشُ  : [طغرش]

 بََصِره ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد.

، يُقَاُل : َما َزاَل فاُلٌن في َرْفٍش وَطْفٍش ، أَْي أَْكٍل ونَِكاحٍ ، وِمثْلُه  النََّكاحُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِري ، وقال اللَّْيُث : ُهوَ  الطَّْفشُ  : [طفش]

َمْخَشِرّي ، قال أَبُو ُزْرَعةَ التَِّميِمّي :  للزَّ

ِش  مـــــــــــــــح تح ابلـــــــــــــــنـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ ا وأُولـــــــــــــــِ ُت هلـــــــــــــــََ لـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ  قـ

   
جِي يف  (2) يــــــــــلــــــــــَ لــــــــــِ ِك اي حــــــــــَ رح لــــــــــَ شِ هــــــــــَ فــــــــــح  الــــــــــطــــــــــ 

  
يَن لُغَةً عن ُكَراع.  قاَل ابُن ِسيَده : وأَُرى الّسِ

ين ، وقَْد تَقَدَّم أَنَّهُ بالتَّْحِريك ، كالتََّطفُِّش  القََذُر ، : الطَّْفشُ و ين أَْشبَهُ ِمْنهُ بالّشِ  .كالتَّْطِفيش ، وهذا بالّسِ

، َكَما في التَّْهِذيِب  الطَّفَاَشاتُ  ِمَن الغَنَِم وَغْيِرَها ، والَجْمعُ  الَمْهُزولَة  :(3) الطَّفَاَشاةُ  ، هكذا في النَُّسخ وِمثْلُه في العُبَاب ، وقِيل : الطَّفَاَشاءُ و

 والتَّْكِملَة.

 : الَمْهزولة من الغَنَم. الطَّْفشاءُ  وفي الُمْحَكمِ 

ُ و : الُهَزالُ  الطَّْفشُ و وقال الّصاَغانِيُّ : ِعيُف البََدِن ، فِيَمْن َجعََل النُّوَن والَهْمزَ  الطَّفَْنَشأ البَْحُث في ذِلَك  في الَهْمزِ  ةَ زائَِدتَْيِن ، وقد ذُِكرَ الضَّ

ُ  وفي بَْعِض النَُّسخِ   .الطَّفَْيَشأ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً  ما ُهَو الَمْشُهور َعلَى أَْلسنَِة العاّمة :  ، إِذا َخَرج هائِماً َعلَى َوْجِهه ، فاْنُظْرهُ. َطفََش َطفَشا

الواسُع ُصُدوِر  ؛ ُهو ِمثُْل َعَملٍَّس ، وِمثْلُه في ِكتَاب السَّْبعَة أَْبُحٍر : (4)، كَجْعفٍَر ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  الطَّْفنَشُ  : [طفنش]

 القََدَمْيِن.

ُ و ِعيفُ  ، كَسفَْرَجٍل : الطَّفَْنَشأ جاِل ، عن أَبِي ُعبَْيٍد. الضَّ  ِمَن الّرِ

 ، وقَْد ذُِكَر في الَهْمِز. الَجبَانُ  فاِرٍس : ُهوَ قاَل ابُن و

ينُ  ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، في العُبَاِب : ُهوَ  الطَّْلشُ  : [طلش] ّكِ  ، كما َسيَأْتِي ، لُغَةٌ يََمانِيَةٌ. قَْلُب الشَّْلطِ  ، كأَنَّهُ  الّسِ

 : [طمش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

َها ، وأََشاَر إِلَْيه الُمَصنِّف أَْيضاً في ، بالِميِم ، وهُ  الطَّْمشُ  قَِريباً ، فإِْغفَالُه لَْيَس إِالَّ ِمْن قَلَِم النّاِسخِ « ط ب ش»َو َمْوُجوٌد في نَُسخِ الّصَحاحِ ُكلِّ

قاَل األَْزَهِرّي : وقد اْستُْعِمَل َغْيَر َمْنِفّيِ األَّول ، قال  ، ُطُموشٌ  ُهَو ، أَْي أَيُّ الناِس ، وَجْمعُهُ  الطَّْمِش  ، وَمْعنَاهُ النّاُس ، تَقُوُل : ما أَْدِري أَيّ 

 ُرْؤبَةُ :

وِش و  شـــــــــــــــــــــــــُ حح َ
ا املـــــــــــ رِهـــــــــــَ نح َحشـــــــــــــــــــــــــح ا مـــــــــــِ ا جنـــــــــــََ  مـــــــــــَ

ٌش وال     شٌ َوحـــــــــــــح مـــــــــــــح وشِ مـــــــــــــن  طـــــــــــــَ مـــــــــــــُ  الـــــــــــــطـــــــــــــ 

  
ّي : أَْي لَْم يَْسلَْم ِمْن هِذِه السَّنَِة َوْحِشيُّ وال إِْنِسيٌّ ، وزاَد  ، بالفَتْحِ ، عِن  الطَّْمِش  ، بالتَّْحِريك : لُغَة في الطََّمِش  الّصاَغانِيُّ : أَيّ قاَل ابُن بَّرِ

 ابِن َعبّاٍد ، وأَْنَشَد لألَْعَشى :

هــــــــــــــا  لــــــــــــــَ ثــــــــــــــح َر  مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ٌة ال تـ فــــــــــــــَ هــــــــــــــَ فــــــــــــــح هــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

ثـــــــــــــَ  وال يف     نِّ أُنــــــــــــــح شح مـــــــــــــن اجلـــــــــــــِ مـــــــــــــَ  الـــــــــــــطـــــــــــــ 

  
َك الِميَم َضُروَرةً.  وقِيَل : إِنَّه َحرَّ

يَّة. ُطُموشُ  ويُقَال :قُْلُت :   النّاِس : األَْسقَاُط األَْرذاُل ، عاّمِ
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 : [طمبش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

ثِين ، وِهَي َمنَاِزُل بني لَْيَها بَْعض المُ ، ويُقَاُل أَْيضاً بالنُّوِن بََدل الِميِم : قَْريَتَاِن بِمْصَر ، إِحداُهَما بالغَْربِيَِّة وقَْد َدَخْلتَُها ، وقد نُِسَب إِ  َطْمبََشا َحّدِ

بَْيِب من ُجَذام ، والثانِيَةُ من أَْعَماِل أَْسيُوط.  الضُّ

ِعيفُ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وُهوَ  الطَّْنفَِشيُّ و ، الطَّْنفَشُ  : [طنفش] ُجُل الضَّ  البََصِر. الرَّ

 ِعْنَد النََّظر. َصغََّرَها ، إِذا َعْينَهُ  َطْنفَشَ  ، وقَدْ  : تَْحِميُج النََّظرِ  الطَّْنفََشةُ  : (5)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

 ِخفَّةُ العَْقلِ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَال ابُن األَْعَرابِّي : ُهوَ  الطَّْوشُ  : [طوش]

__________________ 
عجمة حيث قا  : وهو مقلوب املطرغش ا والذي يف نســخ قوله املطغرش ا مقتضــ  صــنيض الشــارح أنه ابلغا امل»( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 املو املطفرش ابلفاء ا فليحرر.
 ( عن اللسان وابألصر : يف النمش. والنمش هنا : الكالم املزخرف.2)
 ( ومثلها يف التكملة والتهذيب ويف اللسان فكاألصر الطفاشاه.3)
 .454/  3( اجلمهرة 4)
 .344/  3( اجلمهرة 5)
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 َمَطَر َغرميَُه. : ِإَذا َتطحِويشاً  َطو شَ  الَفرّاء : يقا  :قا  و 
 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ة : ٌش. التَّْطِويشُ  ما ُهَو الَمْشُهوُر عند العَامَّ  : َجبُّ الذََّكِر ، وُهَو ُمَطوَّ

وإِنََّما َذَكْرتُهُ ُهنَا للتَّْنبِيِه ، وقَْد لُقَِّب به أََحُد أَوِليَاِء اليََمِن أَبُو الَحَسِن َعِليُّ بُن  : الَخِصيُّ ، وُهَو ُمَولٌَّد لَْم يُوَجْد في َكالِم العََرب ، الطََّواِشيُّ و

ٍد الطََّواِشّي ِلَصاِحِب َحْليٍ ، وُهَو أََحُد العَْشَرة الَمْشُهوِريَن.  ُمَحمَّ

 إِْفَساُد العََمِل. ل ابُن فاِرٍس : يُقَاُل : ُهوَ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقا ، كالَمْنعِ  الطَّْهشُ  : [طهش]

ُجِل فِيَما أََخَذ فِيِه من َعَمٍل ، وإِْفَساُده إِيّاهُ بِيَِده : الطَّْهِش  فِْعٌل ُمماٌت ، وأَْصلُ  الطَّْهشُ  : (1)قال ابُن ُدَرْيٍد و  ، أَو نَْحُو ذِلك قاَل : اْختِاَلُط الرَّ

 رجل. اْسمُ  كَجْرَولٍ  َطْهَوش منه بِنَاءو

ً  ، َكَما في الّصحاح ، وقِيَل : ِخفَّةُ العَْقِل ، وقد : النََّزُق والِخفَّةُ  الطَّْيشُ  : [طيش] : َخفَّ بَْعَد َرَزانَتِه ،  َطيّاشٌ و َطائِشٌ  فُهوَ  َطاَش يَِطيُش َطْيشا

 .َطيَّاَشةٍ و َطاَشةٍ  من قْومٍ 

 َحتَّى يَْجَهل صاِحبُه ما يَُحاِوُل. عَْقلِ َذَهاُب ال : الطَّْيشُ  قاَل َشِمٌر :و

ِميَّةَ. طاشَ  ، وقد َجَواُز السَّْهِم الَهَدفَ  : الطَّْيشُ و  َعْنهُ ، إِذا َعَدل ولَْم يَْقِصد الرَّ

 .*أَمالَهُ َعْنهُ  الّراِمي : أَطاَشهُ و

 ِطرابِه.وَكأَنَّهُ ِلِخفَّتِِه وَكثَْرةِ اضْ  : طاِئرٌ  األَْطيَشُ  قاَل أَبُو ماِلكٍ و

 ، أَي لِخفَِّة َعْقِله. : من ال يَْقِصُد َوْجهاً َواِحداً  الطَّيّاشُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ْفَحِة : َخفَّت وتَنَاَولَْت من كّلِ جانٍب. َطاَشتْ   يَدهُ في الصَّ

 ، وكانَت ِرْجلُه قد قُِطعَْت. (2)عن األُّم رجله : زاَعْت وَعَدلَت ، وهو في قوِل أَبي َسْهٍم الُهَذِلّي  طاَشتْ و ِرْجالهُ : اضَطَربَْت. طاَشتْ و

 .الطَّْيش والطَّيََشاُن ، محركةً :

. بالفَتْح : َطْيَشةَ  ويَْزداُد بُن ُموَسى بِن َجِميِل بنِ  ه.محّدٌث مشهور ، ذكره ابُن السَّْمعَانِى ، وهو  الطَّْيِشيُّ  منسوٌب إِلى َجّدِ

 فصر الظاء
 مض الشا

، هكذا نَقَلَه َعْنهُ  الَمْوِضُع الَخِشُن ، ِمثُْل الشََّظفِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللَِّساِن ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : هو الظَّشُّ  : [ظشش]

 الّصاَغانِيُّ ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى في ِكتَابَْيه.

 عافصر ال
 مض الشا

قاَل  ءٍ الصَّالُح فِي ُكّلِ َشيْ  ، بالِميِم : العَْمشُ  ، وَذَكره في َمْوِضعٍ آَخَر ، العَْبشُ  قاَل ابُن األَْعَرابِّي :و ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، العَْبشُ  : [عبش]

بِّيِ  َعْبشٌ  يُقَال : الِختَانُ  : بِّيِ ، *ويَقُولُون ، أَي َصالٌح ، ِللصَّ  قاَل اللَّْيُث : وِكْلتَا اللُّغَتَْيِن َصِحيَحتاِن. واْعُمُشوهُ  فاْعبُُشوهُ  : الِختَاُن َصاَلٌح ِللصَّ

كُ  : العَْبشُ و ، وبَخّطِ أَبي َسْهٍل  ، قال الّصاَغانّي : وهو بَخّطِ األََرْزِنّيِ في الَجْمَهَرةِ بُِسُكوِن البَاءِ  (3)، هِذِه عن ابِن ُدَرْيٍد  الغَبَاَوةُ ، ويَُحرَّ

 الَهَرِوّيِ بتَْحِريِكَها.
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داً ، قَاَل : وُهَو َعَرِبيٌّ َصِحيٌح. ُعْبَشةٌ  ، والَِّذي في الَجْمَهَرةِ : َرُجٌل به َغْفلَةٌ  ، أَيْ  َعبََشةٌ و َعْبَشةٌ  بِهِ  َرُجلٌ و ّمِ ، هكذا َضبََطهُ ُمَجوَّ  ، بالضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 بَِدْعَوى بَاِطٍل : ادَّعاَها َعلَيَّ ، عن األَْصَمِعّيِ ، قاَل : والغَْيُن لُغَةٌ فيه. َشنِيتَعَبَّ 

__________________ 
 ابختالف العبارة. 59/  3( اجلمهرة 1)
 .«أماله عنه»بد  « أماله عن اهلدف»يف القاموس :  (*)
 اهلذد ا وهو : قوله : وهو يف قو  أيب سهم»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 خــــــــــــــالــــــــــــــد قــــــــــــــد طــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــن األم رجــــــــــــــلــــــــــــــه أ

 ؟فــــــــــــــكــــــــــــــيــــــــــــــف إذا مل يــــــــــــــهــــــــــــــد ابخلــــــــــــــف مــــــــــــــنســـــــــــــــــــــــــــمُ    
  

 القاموس : ويقا  : اخلتان. (*)
 .392/  3( اجلمهرة 3)
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 : [عبدش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

، فنُِسَب إِلَْيه ، َسِمَع ِإْسَحاَق  (1) َعْبِدُشَويه النَّْيَسابُوِرّي ، وكاَن يُْعَرُف بابن العَْبَدِشيّ  ، وإِلَْيه نُِسَب ُمَحّمُد بُن عبِد الَمِلِك بِن َسلََمةَ  (1) َعبدُشَويه

 بَن َراَهَوْيِه ، نَقَلَه الحافُِظ ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى.

، قاَل : ولَْيَس بثَبٍت. قُْلُت : وَكأَنَّهُ تَْصِحيٌف ِمْن َعنََشه ، بالنُّوِن  َعَطفَهُ  : أَيْ  (2)ْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد ، أَ  َعتََشه يَْعتُِشه : [عتش]

 ، كما َسيَأْتِي.

، َذَكَره الّصاَغانِيُّ ُهنَا ، وصاِحُب اللَِّسان  لُغَةٌ َمْصنُوَعةٌ  قال : وهي ُدَوْيبَّةٌ. : (3)، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  العَْيَدُشونُ  : [عدش]

 .«ع ي ش»بَْعد تَْرِكيب 

، وفي  ُر قَْدُرهال يُْقدَ  العَْرشُ و ُرِوَي َعِن ابِن َعبّاٍس أَنَّهُ قاَل : الُكْرِسيُّ َمْوِضُع القََدَمْيِن ،، و هللا تَعالَى ، وال يَُحدُّ  َعْرشُ  : العَْرشُ  : [عرش]

، علَى الَحِقيقَة ، ولَْيَس َكَما تَْذَهُب إِلَْيه أَْوهاُم العاّمة ؛ فإِنّه لَْو كاَن َكذِلَك  (4)هللا ِمّما ال يَْعلَُمه البََشُر إِالّ باالْسِم  َعْرشُ و الُمْفردات للّراِغِب :

ِإنَّ هللَا مُيِْسُك السَّماواِت َواْْلَْرَض َأْن تَ ُزوال َوَلِئْن زالَتا ِإْن َأْمَسَكُهما ِمْن )الَى : لََكان حاِمالً لَهُ تَعَالَى ال َمْحُموالً ، وقاَل هللا تَعَ 
وَما » ه وَسلَّم :ُرِوَي عنه َصلَّى هللا َعلَيْ  وقال قَْوٌم : ُهَو الفَلَُك األَْعلَى ، والُكْرِسيُّ : فَلَُك الَكَواكِب ، َواْستََدلُّوا بَما (5) (َأَحد  ِمْن بَ ْعِدهِ 

 َكذِلَك. العَْرِش  والُكْرِسّي ِعْندَ  .«السَّمَواُت السَّْبُع واألَرُضوَن السَّْبُع في َجْنِب الُكْرِسّيِ إِالَّ كَحْلقٍَة ُمْلقَاةٍ في أَْرٍض فاَلةٍ 

 ، ولم يَْرتَِضه. قُْلُت : وقد نَقََل الُمَصنُِّف ، َرِحَمه هللا تَعَالَى هذا القَْوَل في البََصائِِر هَكذا

 َسِريُر الَمِلِك. : العَْرشُ  في الّصحاحِ :و ، َكَما َوَرَد في بَْعِض اآلثَاِر. ياقُوٌت أَْحَمُر يَتأَلأْلُ من نُوِر الَجبّاِر تَعالَى : العَْرشُ  أَو

َر قَْولُه تَعَالَى :  « في الَهَواءِ  َعْرٍش  فََرفَْعُت َرأِْسي فإِذا ُهَو قاِعٌد َعلَى»فِي َحِديِث بَْدِء الَوْحيِ : و (6) (َعِظيم  ) َعْرشٌ  (َوهَلا)قُْلُت : وبِِه فُّسِ

َي َمْجِلُس السُّْلَطانِ « بَْيَن السََّماِء واألَْرِض »وفي ِرَوايٍَة  ً  يَْعنِي ِجْبِريَل ، َعلَْيه السَّالُم ، علَى َسِريٍر ، وقاَل الراِغُب : وُسّمِ تِبَاراً اعْ  َعْرشا

ه ، وقاَل َعزَّ وجلَّ :  .(9) َعْرُشكِ  (هَكذاأَ )وقَاَل :  (8) َعْرَشها (َنكُِّروا هَلا)وقال  (7) بِعَْرِشها (أَيُُّكْم َيَْتِيِ  ) بِْعلُّوِ

، أَي ُعِدَم َما ُهَو َعلَْيِه من ِقَواِم أَْمِرِه ، وقِيَل : َوَهى أَْمُرهُ ،  َعْرُشهُ  ثُلَّ  قَْولُهم : وقَِواُم األَْمر ، وِمْنهُ  والسُّْلَطاِن والَمْملََكِة. الِعزّ  ُكنَِي به عنو

ه ، وِمْنهُ   اَرَكنِي لثُلَّ قاَل : لَْو اَل أَْن تَدَ  ؟أَنه ُرئَِى في الَمنَاِم فِقيَل لَهُ : َما فَعََل بَِك َربُّكَ »َحِديُث ُعَمَر َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنهُ  وقِيَل : َذَهَب ِعزُّ

 وقَال ُزَهْيٌر :« َعْرِشي

ر   دح ثــــــــُ اَلَف قــــــــَ ا اأَلحــــــــح مــــــــَ تــــــــُ َدارَكــــــــح اتــــــــَ هــــــــَ رحشــــــــــــــــــــــُ   عــــــــَ
رُ و     عـــــــــــح ا الـــــــــــنـــــــــــ  هـــــــــــَ المـــــــــــِ تح أَبحـــــــــــح اَن ِإذح َزلـــــــــــ  يـــــــــــَ ـــــــــــح  ُذبـ

  
ّجاُج والِكَسائِيُّ ، وبه فُسَّر قَْولُه تَعالَى :  ءِ ُرْكُن الشَّيْ  : العَْرشُ و أَْي َخلَْت وَخِربَْت َعلَى  (10) ُعُروِشها ( َعلىَوِهَي خاِويَة  )، قَالَهُ الزَّ

 أَْرَكانَِها.

ُكْنُت أَْسَمُع قراَءةَ َرُسول »في َحِديٍث آَخَر : ، يَْعنِي السَّْقَف ، و« بالعَْرِش  أَو كالِقْنِديِل الُمعَلَّقِ »الَحِديُث :  ، ومنه ِمَن البَْيِت : َسْقفُهُ  العَْرشُ و

َر قَْولُه تَعَالَى « َعْرِشي هللا َعلَْيه وَسلََّم َعلَىهللا َصلَّى  أَْي صاَرْت على ُسقُوفَِها ، كَما قاَل  ُعُروِشها (خاِويَة  َعلى)أَْي َسْقِف بَْيتِي ، وبِِه فُّسِ

َمْت ُسقُوفَُها ، فصاَرْت في قََراِرَها ، واْنقَعََرت الِحيطاُن من أَراَد أَنَّ ِحيَطانََها قائَِمةٌ ، وقَْد تََهدَّ  (11) (َفَجَعْلنا عالَِيها ساِفَلها)َعزَّ ِمْن قائٍل 

َمِة قَْبلََها ، وَمْعنَى الخاِويَة والُمْنقَِعَرة َواِحٌد ، وهي الُمْنقَ  « َعلَى»ِلعَةُ ِمْن أُُصوِلَها ، وَجعََل بَْعُضُهم قََواِعِدها ، فتَساقََطْت على السُّقُوِف الُمتََهّدِ

 ، وقاَل : أَي« نْ عَ »بَمْعنَى 

__________________ 
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ِمها ا ُعُروِشَها خاِويَة َعنح  ُقرَت الس قحُف  ُعُروُشهاو  ؛ لَِتَهد  ُر ذِلَك َأنح َيسح : ُسُقوفـَُها ا يـَعحيِن َسَقرَت بـَعحُضَها َعَل  بـَعحٍ  وَأصح
ُقرَت ا ِيطَاُن َعَليحَها.  ا مث  َتسح

 ِمْن َخَشٍب وثَُماٍم. الَخْيَمةُ  : العَْرشُ و

ً  قِيَل ِلَرُسوِل هللا َصلَّى هللا َعلَيه وسلَّم يَْوَم بَْدٍر : أاََل نَْبنِي لَكَ »الَحِديُث :  ، وِمْنهُ  يِش البَْيُت الَِّذي يُْستََظلُّ به ، كالعَرِ  : العَْرشُ و تَْستَِظلُّ  َعِريشا

تَْيِن ، ُعُرشٌ و ُعُروشٌ  أَي َجْمُع الُكلِّ  ج ،« كعَْرِش ُمَوَسى َعْرشٌ  بِه ، فقَاَل : بَلْ  بَِكْسٍر ففَتْحٍ ، وقاَل ابُن ِسيَده : ،  ِعَرَشةٌ و أَْعَراشٌ و ، بَضمَّ

ً  وِعْنِدي أَنّ  ً و ، َعْرٍش  َجْمعُ  ُعُروشا َِّسُع. َعْرٍش  ، ولَْيَس َجْمعَ  َعِريٍش  َجْمعُ  ُعُرشا  ؛ ألَنَّ باَب فَْعٍل كَرْهٍن وُرُهٍن ، وَسْحٍل وُسُحٍل ال يَت

 البَْيِت ، وبِِه فُسَّر قَْوُل الَخْنَساء : بِعَْرِش  ، َعلَى التَّْشبِيهِ  ِمَن القَْوِم : َرئِيُسُهم الُمَدبُِّر ألَْمِرِهم العَْرشُ و

اَن  و َحســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــُ رحشــــــــــــــــــــــــاً كــــــــــاَن أَب َو   عــــــــــَ   (1)خــــــــــَ
نــــــــــــــ    ا بــــــــــــــَ يــــــــــــــرح ممــــــــــــــِ  لــــــــــــــِ ُر َداٍن  ــــــــــــــَ هــــــــــــــح  اُه الــــــــــــــد 

  
 أَْي كاَن يُِظلُّنَا بتَْدبِيِره في أُموِره.

 ، وقَاَل ُكراع : ُهَو البَْيُت والَمْنِزُل. القَْصرُ  : العَْرشُ و

َماِك األَْعَزِل ، وقال الَجْوَهِريُّ : ِهيَ  العرشُ و َماِك ،  َعْرشُ  أَْربَعَةُ َكَواِكَب ِصغَاٌر ، أَْسفََل ِمَن العَّواِء ، ويُقَاُل لََها : : َكَواِكُب قُّداَم الّسِ الّسِ

 وَعُجُز األََسِد.

 الثَُّريّا : َكواِكُب قَِريبَةٌ منها. َعْرشُ  وفي التَّْهِذيِب :

بَِحْمِل َسْعِد َعلَْيه إِلَى  اْهتَِزاُزه : فََرُحهُ و «ِلَمْوِت َسْعِد بن ُمعَاذٍ  العَْرشُ  اهتَزَّ »الَحِديُث :  قِيَل : ومنه ، وُهَو َسِريُر الَميِِّت ، الَجنَاَزةُ  : العَْرشُ و

، وُهَو ِكنَايَةٌ َعن اْرتِيَاِحه بُروِحِه  «الّرْحمِن ِلَمْوِت َسْعدٍ  َعْرشُ  اْهتَزَّ »في ِرَوايٍَة أُْخَرى :  هللا تَعَالَى ؛ اِلنَّه قد َجاءَ  َعْرشُ  َمْدفَنِه ، وقِيَل : إِنَّه

 ، فراِجْعهُ.« ه ز ز»ي ذِلَك َمْبُسوطاً في ، وقد تَقَدَّم البَْحُث ف (2)ِحيَن ُصِعَد به ؛ لَكراَمتِِه َعلَى َربِِّه ، وقِيَل : ُهَو َعلَى َحْذِف ُمَضاٍف 

،  الَخَشُب تُْطَوى بِه البِئُْر بَْعَد أَْن تُْطَوى : العَْرشُ و بَضّمِ الِميم ، وُهَو ِكنَايَةٌ ، كما تَقَدََّم ، عن الّراِغِب. الُمْلكُ  : العَْرشُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّي :و

ةً ، وإِذا كانَْت ُكلَُّها  َعَرَشها ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقد قَْدَر قاَمةِ  بِالِحجاَرةِ  أَي يُْطَوى أَْسفَلَُها ، ا الطَّيُّ فبالِحجاَرةِ خاصَّ يَْعِرُشَها ، ويَْعُرُشَها ، فَأَمَّ

 .(3) َمْعُروشةً  بالِحَجاَرةِ فَِهي ِمْطِويَّةٌ ولَْيَستْ 

 .ِعَرَشةٌ و أَْعَراشٌ  ، وفِيِه األََصابُع ؛ ويَُضمُّ ، والَجْمعُ  مِ ِمَن القََدِم : ما نَتَأَ ِمْن َظْهِر القَدَ  العَْرشُ و

ى ِمْن َجِريِد النَّْخِل ، ويُْطَرُح فَْوقََها الثُّماُم ، كَما نَقَلَه األَْزَهِريُّ َعِن العََرِب. الِمَظلَّةُ ، وأَْكثَُر ما يَُكوُن ِمْن قََصبٍ  : العَْرشُ و  ، وقَْد تَُسوَّ

 العُُروشُ  ، وُهَو بِنَاٌء يُْبنَى ِمْن َخَشٍب َعلَى َرأِْس البِئِْر يَُكوُن ِظاَلالً ، فإِذا نُِزَعت القََوائُم َسقََطتِ  َخَشُب الَِّذي يَقُوُم َعلَْيه الُمْستَِقيال : العَْرشُ و

ّي ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ :  ، قالَه ابُن بَّرِ

اابِت و  ثــــــــــــــَ مــــــــــــــَ ُروشِ مــــــــــــــا لــــــــــــــِ ٌة  الــــــــــــــعــــــــــــــُ يــــــــــــــ  قــــــــــــــِ  بــــــــــــــَ

ِت     نح حتــــــــَح ر  مــــــــِ ــــــــُ ت ُروشِ ِإذا اســــــــــــــــــــــح ــــــــعــــــــُ مُ  ال ائــــــــِ ــــــــّدعــــــــَ  ال

  
 يَقُوُم الّساقِي ، وقَاَل آَخُر :قُْلُت : وُهَو قَْوُل القُطاِمّي ُعَمْيِر بِن ُشيَْيٍم ، قاَل الَجْوَهِريُّ : والَمثَابَةُ أَْعلَى البِئِْر َحْيُث 

 َمِقيِلي َعرحُشَهاُكر  يـَوحٍم أَ 
 الَِّذي يَأِْوى إِلَْيه. للطائِِر : ُعشُّهُ  العَْرشُ و

ّمِ : لَْحَمتَاِن ُمْستَِطيلَتاِن في ناِحيَتَي العُنُقِ  ، العُْرَشانِ و  قاَل العَّجاُج : (4)، وبَْينَُهَما الفَقَاُر  بالضَّ

َتّد و  َمِتهُ  ُعرحَشاامح  ُعنحِقه لُِلقح
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 َمْوِضعَا الِمْحَجَمتَْينِ  ُهَما األَْخَدَعاِن ، وْهما أَوْ  ، أَيِ العُنُِق ، قالَهُ أَبو العَبّاس : وفي بَْعِض النَُّسخِ : أَْصِلِهَما ، وُهَو َغلٌَط ، في أَْصِلَها ُهَما أَوْ 

ّمِة فِيما أَْنَشَدهُ األَْصَمِعّي :، قالَه ابُن َعبّاٍد ،   قاَل ذُو الرُّ

ه و  ــــــــــَ ل وح ريحُ حــــــــــَ ــــــــــطــــــــــ  ُر ال جــــــــــِ وَث حيــــــــــَح غــــــــــُ ــــــــــَ ُد يـ ــــــــــح ب  عــــــــــَ

ز      ـــــــــَ ت هِ قـــــــــد احـــــــــح ـــــــــح ي رحشـــــــــــــــــــــــَ رُ  عـــــــــُ ذَكـــــــــ 
ُ
اُم املـــــــــ  اُ ســـــــــــــــــــــــَ

  
 َك اليَْوَم ، وإِنَّما أُِسَر وقُتِل بَْعَد ذِلَك.يَْعنِي َعْبَد يَغُوَث بَن َوقّاِص الُمَحاِربّي ، وكاَن َرئِيَس َمْذِحَج يَْوَم الُكاَلِب ، ولَْم يُْقتَْل ذلِ 

__________________ 
 .«حو »( عن اللسان وابألصر 1)
 ( زيد يف النهاية : تقديره : اهتز أهر العرش بقدومه عل    ا ملا رأوا من منزلته وكرامته عنده.2)
 ( التهذيب : وليست مبعروشة.3)
 القفا.( يف التهذيب واللسان : 4)
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َحِديُث َمْقتَِل أَبي َجْهٍل ، لَعَنَه هللا تَعَالَى ، قاَل الْبِن َمْسعُوٍد ، َرِضَي هللا  ، وِمْنهُ  َعْظماِن في اللَهاةِ يُِقيماِن اللَِّسانِ  : العُْرشانِ و قال ابُن َعبّاٍد :و

فَْوَق  ُعْرَشانِ  ، وُهَما آِخُر َشعَِر العُْرِف من الفََرِس  : العُْرشُ و .(1) «ُعْرِشي أِْسي ِمنْ َسْيفَُك َكَهاٌم ، فَُخْذ َسْيِفي فاْحتَزَّ بِِه رَ »تَعَالَى َعْنهُ : 

 الِعْلبَاَوْيِن ، قاله ابُن ُدَرْيٍد.

يَا العُْرَشانِ  ، وقَاَل األَْصَمِعيُّ : األُذُنُ  : العُّرشُ و العُنُِق ، ويُقَاُل : أَراَد فاُلٌن اإِلْقَراَر بَحقِّي  (2) ُعْرشَ  ِلُمَجاَوَرتِهما ُعْرَشْينِ  : األُذُناِن ، ُسّمِ

هُ في أُذُنَْيه فقَْد َدنَا من ُعْرَشْيهِ  فنَفََث فالٌن في ه ، وإِذا َسارَّ . ُعْرَشْيهِ  ، إِذا َسارَّ  نَقَله الّزَمْخَشِرٌي والصاغانيُّ

ْخَمةُ من النُّوِق َكأَنََّها : العُْرشُ و ْورِ  َمْعروَشةُ  الضَّ  ، قَاَل َعْبَدةُ بُن الطَّبِيِب : الزَّ

رحش َرتح  عــــــــــــــُ َواٍن ِإذا ُزجــــــــــــــِ نـــــــــــــــح رُي بــــــــــــــقــــــــــــــِ  ُتشـــــــــــــــــــــــــــِ

يـــــــــرُ     الـــــــــِ تح مـــــــــنـــــــــهـــــــــا ِشـــــــــََ يـــــــــَ قـــــــــِ ٍة بـــــــــَ بـــــــــَ  مـــــــــن َخصــــــــــــــــــــــح

  
فَةُ ، نَْفُسَها َمكَّةُ  : العُْرشُ و ّمِ ، نَقَ  أَْو بُيُوتَُها القَِديَمةُ ، ويُْفتَحُ  الُمْشرَّ  لَهُ المَصنُِّف في البََصائِر ، وقِيَل : ُهو َجْمٌع ، َواِحُده، كالعُُروِش ، بالضَّ

 ، وَعْن أَبِي ُعبَْيٍد : َعِريشٌ و َعْرشٌ 

 َمكَّةَ : بُيُوتَُها ؛ ألَنَّها كانَت ِعيَداناً تُْنَصُب ، ويَُظلَُّل َعلَْيَها. ُعُروشُ 

فَها هللا تَعَالَى ، بالفَتْح ، َمكَّةُ  ، العَْرشُ  أَو ّمِ : بُيُوتَُها ، كالعُُروِش  ، نَقَلَه األَْزَهِرّي ، العَِريشك ، َشرَّ  َعْرٍش  َجْمعُ  العُُروشَ  ، ويُقَال : إِنَّ  وبالضَّ

فََها هللا تَعَالى َخْمَسةً ، كقَِليٍب وقُلٍُب ، فالعُُروُش ِحينَئٍِذ َجْمُع الَجْمعِ ، فصاَر الَمْجُموُع ِمّما َذَكَرهُ من أَسماِء َمكَّة َشرَّ  َعِريٍش  : َجْمعُ  العُُرشُ و ،

ِهَما ، العُُروشو ، العُْرشُ  : ل. العُُرشو ، كأَِميٍر ، العَِريشُ و بالفَتْحِ ، العَْرشُ و ، بَضّمِ تَْين ، فتَأَمَّ  ، بَضمَّ

، وبَاِطنُه :  العُْرشُ  ِمْن َظاِهٍر ، عن ابِن َعبّاد ، وقال ابُن األَْعَرابّي : َظْهُر القََدِم : َما بَْيَن العَْيِر واألََصابِعِ ِمْن َظْهِر القََدمِ  : العُْرشُ و

ُمتْعَِة الَحّجِ ،  ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنهُ ، حيَن بَلَغَهُ أَنَّ ُمعاِويَةَ يَْنَهى َعنْ  قَْوُل َسْعدٍ و أَْعراشٌ و ، بَكْسٍر ففَتْحٍ ، ِعَرَشةٌ  ويُْفتَُح ، ج : األَْخَمُص ،

بُيُوت َمكَّةَ ،  بالعُُرِش  َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، وأَرادَ  . يَْعنِي ُمعَاِويَةَ بالعُُرِش  وفاُلٌن كافِرٌ  فقاَل : تََمتَّْعنَا َمَع َرُسوِل هللا َصلَّى هللا َعلَيه وَسلَّم

 فَواِحُدها ُعُرشٌ  ِره قَْبَل إِْسالِمه ، وقِيَل : أَراَد بِِه أَنَّهُ كاَن ُمْختَِفياً في بُيُوِت َمكَّةَ ، فََمْن قالَ ، أَي ببُيُوتَِها في حاِل ُكفْ  ُمِقيٌم بَِمكَّةَ  يَْعنِي وُهوَ 

 ، ِمثُْل فَْلٍس وفُلُوٍس. َعْرشٌ  فَواحُدَها ُعُروشٌ  ، مثُل قُلُب وقَِليٍب ، وَمْن قالَ  َعِريشٌ 

 البِئُْر إِذا ُطِويَت. تُْعَرشُ  ، كما ِظيُمُهَماعَ  ، أَيْ  الَجْنبَْينِ  َمْعُروشُ  بَِعيرٌ و

ً و الَوقُوُد ، ُعِرشَ و َش تَْعِريشا  ، عن ابِن َعبّاٍد. أُوقَِد وأُِديمَ  ، إِذا َمْجُهولَْينِ  ُعّرِ

 الَكْرِم. بعَْرِش  الّراِغُب : تَْشبِيهاً في الَهْيئَةِ تَْقعُُد الَمْرأَةُ فِيِه على بَِعيٍر ، ولَْيَس به ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل  ، كالَهْوَدجِ  العَِريشُ و

شَ  ما : العَِريشُ و  ِمْن ِعيَداٍن تُْجعَُل كَهْيئَِة السَّْقِف ، فتُْجعَُل َعلَْيَها قُْضبَاُن الَكْرِم. ِلْلَكْرمِ  ُعّرِ

ى ِمْن َجِريِد النَّْخِل ، ويُْطَرح فَْوقَها الثَُّماُم ، َخْيَمةٌ من َخَشٍب وثَُمامٍ  : العَِريشُ و َمّكة ؛  ُعُرشُ  ، كقَْلٍب وقُلٍُب ، ومنه ُعُرشٌ  ج ، وأَْحيَاناً تَُسوَّ

 .(3)نََّها تَُكوُن ِعيَداناً تُْنَصب ويَُظلَُّل َعلَْيَها ، قالَه أَبو ُعبَْيَدة ألَ 

لِ د ، في : العَِريشُ و ، َكَذا في النَُّسخِ ، وَكاَن األَْولَى أَْن يَقُوَل : َخِرَب ، وأَّما الّصاَغانِيُّ فَقَاَل :  َخِربَتْ  في نَاِحيَِة الشَّامِ  أَْعَماِل ِمْصرَ  * أَوَّ

 َمِدينَةٌ ، وِهَي اآلَن َخَراٌب.

ةَ َمسافَةٌ قَِريبَةٌ.قُْلُت : ولََها قَْلعَةٌ َمتِينَةٌ وقَْد َعِمَرت بَْعَد َزَمِن الُمَصنِّف ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى ، وِهَي اآلَن آِهلَةٌ ، بَ   ْينََها وبَْيَن َغزَّ

، وهكذا في التّْكِملَِة أَْيضاً ، َوقَْد قلََّدهُ الُمَصنُِّف ، َرِحَمهُ هللا ، والَِّذي في  ُع نََخالٍت أَْو َخْمسٌ أَْن يَُكوَن في األَْصِل الَواِحِد أَْربَ  : العَُريشُ و

 : األَْصُل يَُكوُن فِيِه أَْربَُع نََخالٍت أَْو َخْمٌس ، َحَكاه العَْرشُ و التَّْهِذيِب يَُخاِلفُهُ ، فإِنَّهُ قاَل :

__________________ 
 ( ضبطت عن النهاية واللسان ا وزيد فيهما : العرش عر  يف أصر العن .1)
(2.  ( يف التكملة : ُعرحَشيح
 ( يف اللسان : أبو عبيد.3)
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 .«يف»بد  « من»يف القاموس :  (*)
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رٍو ا وِإَذا نـََبَتتح َرَواِكيُب أَرحَبٌض َأو  َلِة فهوأَبو َحِنيَفَة عن َأيب َعمح  .الَعرِيشَ  مَخحٌ  َعَل  ِجذحِع الن خح
ُجلُ  َعَرشَ و ّم : يَْعُرشُ و ، بالَكْسِر ، يَْعِرشُ  الرَّ ً  بَنَى ، بالضَّ ّمِ  (1) يَْعِرُشونَ  ، قََرأَ ابُن عاِمٍر وأَبُو بَْكٍر في األَْعَراِف وفي النَّْحِل : َعِريشا بالضَّ

ّجاجِ ،، ع كأَْعَرشَ  ، والباقُوَن بالَكْسِر ، ً و ن الزَّ َش تِْعِريشا  .َعرَّ

ْيِد. ، ِإذا الَكْلبُ  َعَرشَ و  َخِرَق ولَْم يَْدُن ِللصَّ

ُجُل : بَِطَر وبُِهَت ، كعَِرَش ، بالَكْسِر ، َعَرشَ و ً  الرَّ َكةً ، َعَرشا ً و ، ُمَحرَّ  ، بالفَتْحِ. َعْرشا

ٍر ؛ فإِنَّ  ه : يُقَاُل ِلْلَكْلِب إِذا َخِرق  قُْلَت : َكاَلُم المَصنَِّف ُهنَا َغْيُر ُمَحرَّ ْيِد :  (2)الَِّذي نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن األَْعَرابِّيِ ما نَصُّ ولَْم يَْدُن ِلْلصَّ

ين ، وِكالُهَما من باِب فَِرَح ، وقَاَل َشِمٌر : َعِرشَ و َعِرسَ  يِن والّشِ ً  فاُلٌن وَعِرس َعِرشَ و بالَكْسر ، أَْي بالّسِ وَعَرساً : بَِطَر وبُِهَت ،  َعَرشا

يِن ، وَجعََل االْختِاَلَف في األَْبَواِب ، وتَقَ  َف الُمَصنُِّف أََحَدُهَما ، وَظنَّ أَنَُّهَما بالّشِ يِن أَْيضاً أَنَّ العََرَس ، ُكلُّ بَمْعنًى ، فَصحَّ دََّم لَهُ في الّسِ

َكةٌ : الدََّهُش ، وقَْد  ين : َعِرَس ، كفَِرَح : بَِطَر ، فَظَهَر ُمَحرَّ  َعِرشَ  بِذِلَك أَنْ َعِرَس كفَِرَح ، ولَْم يَْذُكْر ُهنَاَك البَاَب الثَّانَِي ، وقَاَل أَْيضاً في الّسِ

ل. وراِجْع في مس يِن ِكاَلُهَما كفَِرَح ، بَمْعنَى َخَرِق الَكْلب والبُْهتَِة ، فتَأَمَّ يِن والّسِ ين ؛ فَقَْد اْستَْدلَْلنَا ُهنَاَك بقَْوِل وَعِرَس بالّشِ تَْدَرَكاِت َحْرِف الّسِ

 أَبِي ذَُؤْيٍب وَغْيِره.

ً  البَْيتَ  َعَرشَ و ً و يَْعِرُشهُ َعْرشا ه َعْنهُ أَْي يَْبنُوَن ، َكما نَقَلَ  (3) يَْعِرُشونَ  (َوما كانُوا)، وبِِه فَسََّر أَبُو ُعبَْيَدةَ قَْولَهُ تَعالَى :  بَناهُ  : ُعُروشا

 الراِغُب.

ً  الَكْرمَ  َعَرشَ و ً و يَْعِرُشهُ َعْرشا ً  : َعِمَل لَهُ  ُعُروشا َشهُ وَ  ، َعْرشا ً  َرفََع َدَواِليَهُ َعلَى الَخَشِب ، كعَرَّ ً  ، وقِيَل : تْعِريشا َشه تَْعِريشا ، إِذا َعَطَف  َعرَّ

 الِعيداَن الَّتِي تُْرَسُل َعلَْيَها قُضبَاُن الَكْرِم.

ً و (4) يَْعِرُشه البِئْرَ  َعَرشَ و  .َمْعُروَشةٌ  ، فَِهيَ  َساِئَرَها بالَخَشبِ  َطَوىو قَْدِر قاَمٍة من أَْسفَِلَها ، َعلَى َطَواَها بالحَجاَرة : يَْعُرُشه َعْرشا

ً  َعَرشَ و ً  فاُلنا  ؛ أَْي أَْصِلَها. َرقَبَتِه ُعْرِش  َضَربَه في : يَْعِرُشه َعْرشا

ً  بالَمَكانِ  َعَرشَ و  أَقاَم. : يَْعِرش ُعُروشا

ً  ، بغَِريِمه ، كَسِمعَ  َعِرشَ و  بغَِريِمِه ، ِمْن َحّدِ َضَرَب. َعَرشَ  ونَقََل ابُن القَّطاع عن ابِن األْعَرابِّي : لَِزَمهُ. : َعْرشا

ين ، وَجعَلَهُ ُهنَاَك من ب َعنِّي : َعَدلَ  َعِرشَ و ْل.، وتَقَدَّم أَنَّ ذِلَك في الّسِ  اِب َضَرَب ، فتَأَمَّ

 ، وهذا عن ابِن األَْعَرابِّيِ بالسَّين الُمْهَملَة. َعلَيَّ ما ِعْنَد فالن : اْمتَنَعَ  َعِرشَ و

شَ و ً  ، هكذا في النَُّسخِ ، وُهَو َغلٌَط ، والّصواُب بعَانَتِِه ، َكما في الّصحاحِ ، الِحَماُر بَرأِْسهِ  َعرَّ َواُب َعلَْيَها : ُحِمَل َعلَْيهِ  تَْعِريشا فَرفََع  ، والصَّ

 الَكْرِف ، ونَقَلَهُ ابُن القَّطاعِ هَكَذا ، وَجعَلَهُ من َحّدِ َضَرَب. َشَحا فَاهُ بَْعدَ  قيل : إِذاو ، وقِيَل : َصْوتَه ، وفَتَح فََمه ، َرأَْسهُ 

شَ و ً  البَْيتَ  َعرَّ  َوَرفَع بِناَءهُ. َسقَفَهُ  : تَْعِريشا

شَ و ً  األَْمرُ  َعنِّي َعرَّ  ال َحاَجةَ إِلَْيه ، وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد بَْيَت الشَّّماخِ : بِهِ  هذا ُهَو الّصواُب ، كما هو نَصُّ أَبِي َزْيٍد ، فقَْولهُ : أَْبَطأَ. : تَْعِريشا

َر و  ُت اأَلمــــــــــــــح ــــــــــــــح ا رَأَي مــــــــــــــّ ــــــــــــــَ ر شَ ل ه  عــــــــــــــَ نــــــــــــــُ وح  هــــــــــــــَ

ؤاِد     اِت الـــــــــفـــــــــُ ُت حـــــــــاجـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــ  رَاَتســـــــــــــــــــــــَ مـــــــــ   ِبشـــــــــــــــــــــــَ

  
شَ  يَِصُف فَْوَت األَْمِر وُصعُوبَتَه بقَْوله :  اْلبِئَْر. َعَرشَ  َهِويٍَّة ، ِمنْ  َعْرشَ  َهْونُه ، ويُْرَوى َعرَّ

شَ و  ، عن أَبِي َزْيٍد. بالبَلَِد : ثَبَتَ  تَعَرَّ

شَ و  ، عن الّصاَغاِنّي. كتَعَْرَوشَ  بِِه ، باألَْمِر : تَعَلَّقَ  تَعَرَّ

ً  الِعنَبُ  اْعتََرشَ  : (6)، وفي الُمْفردات  (5) َعِريَشه وفي الُمْفرداِت : َرِكبَ  .العَِريِش  َعاَل َعلَى ، إِذا الِعنَبُ  شَ اْعتَرَ و : َعاَلهُ  العَِريَش اْعتِراشا

 َعلَى الِعَراِش.



8390 

 

__________________ 
 .68( سورة النحر اآية 1)
 ( خرِ  أقام فلم يربح.2)
 .137األعراف اآية ( سورة 3)
 .«قوله : يعرشه ويعرشه ا اأَلوىل  نيث الضمري ا كما يف املو»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف املفردات : رّكب َعرحشه.5)
 ردات املطبوع.ومل ترد العبارة اآتية يف املف« قوله : ويف املفردات ا كان مقتض  الظاهر أن يقو  : وفيها»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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 ، كَرفََع واْرتَفَع. َعَرش َعلَْت واْستَْرَسلَت ، وُهَو ُمَطاِوعُ  : العَِريِش  وفي األََساِس : اْعتََرَشِت القُْضبَاُن َعلَى

ً  فاَُلٌن : اتََّخذَ  اْعتََرشَ و  .َعِريشا

ةُ اللُّغَةِ  الدَّابَّةَ : َرِكبََها ، كاْعتََرَسها اْعتََرشَ و َح بِه أَئمَّ يِن الُمْهَملَِة ، َوقَْد أَْهَملَه ُهنَاَك ، واْستَْدَرْكنَاهُ َعلَْيه ، ولِكّن الِّذي َصرَّ  : اْعتََرَس ، بالّسِ

َراِب ، وقِيَل أَْكَرَهها للبُرُ  َكَها ِللّضِ ْل ، وَكَذا قَاَل األَْزَهِريُّ وابُن ِسيَده الفَْحُل النَّاقَةَ ؛ إَِذا بَرَّ ُكوِب ، فتَأَمَّ وِك ، ولَْم يَْذُكُروا االْعتَِراَس بَمْعنَى الرُّ

َشها وتَعَْرَوَشها الّدابَّةَ ، (1)وغيُرُهَما : اْعتََرَس   الُمَصنَِّف ، وأَحاَل بِهذا الَمْعنَى أَْصالً ، فقَد خالَفَ  اْعتََرشَ  ، أَي َرِكبَها ، ولَْم يَْذُكر واْعَروَّ

 ٌ يِن الُمْعَجَمة ، هكذا ُهَو في غاِلِب النَُّسخِ ، وُهَو َخَطأ   ظاِهٌر.على ما لَْم يُْذكر ، وفي بَْعِض النَُّسِخ كاْعتََرَشَها ، بالّشِ

َوابُ  الُمعَْرِوشُ و ، وقَْد تَعَْروَش بَِها ، َكَما في اللَِّساِن وفي  بَشَجَرةٍ ونَْحِوهاالُمْستَِظلُّ  : الُمتَعَْرِوشُ  ، أَْي كُمَدْحرجٍ ، هكذا في النَُّسخِ ، والصَّ

 التَّْكِملَة.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 .ُعُروشٌ  : البَْيُت ، عن ُكَراع ، والَجْمعُ  العَْرشُ 

شَ و ً  الطاِئرُ  َعرَّ  : اْرتَفََع وَظلََّل بَجنَاَحْيِه َمْن تَْحتَه. تَْعِريشا

 : َعِملَه. َعَرَش العَْرشَ و

 الَكْرِم : َما يُْدَعُم به من الَخَشِب. َعْرشُ و

ّجاجِ. َعَرَشه الَكْرَم ، لُغَةٌ في أَْعَرشَ و  ، عن الزَّ

 : الُكُروم. (2)والعُُروَشاُت 

ً و  : بَنَى بَنَاًء ِمن َخَشٍب. َعَرَش َعْرشا

ى ِلْلَماِشيَِة تَُكنُّها من البَْرِد. العَِريشُ و  : الَحِظيَرةُ تَُسوَّ

 والعََرائُِش : الَهَواِدُج ، عن ابِن ُشَمْيٍل.

 : أَْن تَْمنََع الغَنََم أَْن تَْرتََع قاَل : اإِلْعَراشُ و

ُر و  َحح
 الّرَِممح  ِإعحرَاشُ مُيحَح  بِه امل

ْحَمَر الباِهِلّيِ يَِصُف َطِر ، َكأَنََّها نُِسبَْت إِلى نَْوِء الثَُّريَّا ، ويَُحّرُك ، أَي َغْيُر ُمْطَمئِنّة ، وبِهَما ُرِوَي قَْوُل َعْمِرو بِن أَ : َكثِيَرةُ المَ  َعْرِشيَّةٌ  ولَْيلَةٌ 

 ثَْوراً :

ٌة  لـــــــــــــَ يـــــــــــــح ِه لـــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ تح عـــــــــــــَ ةٌ اَبتـــــــــــــَ يـــــــــــــ  رحشـــــــــــــــــــــــــــِ   عـــــــــــــَ
ِد     بـــــــــِّ لـــــــــَ تـــــــــَ قـــــــــًا مـــــــــُ تح واَبَت عـــــــــلـــــــــ  نـــــــــَ رِيـــــــــَ (3)شـــــــــــــــــــــــَ

 

  
ّمِ : اْسُم َرُجٍل  ُعْرَشانُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :  .(4)، بالضَّ

 ، بالفَتِْح : بَلٌَد تَْحَت َجبَِل التَّْعَكِر ، باليََمِن ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. َعْرَشانُ و

يِن بُن أَْحَمَد بِن َعلّيِ بِن أَبي بَْكٍر   العَْرشاِنّي ، وِلَي القَضاَء باليََمن :قُْلُت : ومنه القاِضي َصِفيُّ الّدِ

َّاُل الِكالبِيُّ : العَُرْيَشانو  : َمْوِضٌع ، قال القَت

ُد بـَعحِدي   فالُبرتحُ  فالُعَريحشانَعَفا الن جح
 وَعْوَرٌش ، كَجْوَهٍر : َمْوِضٌع ، نَقَلَه الّصاَغانِّي.

 ، إَِذا َملََك. َعْرِشه واْستََوى َعلَى
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تَْيِن ، بضَ  العُُرشُ و مَّ
 : على ساِحِل اليََمِن. (5)

 ةٌ.: َمِدينَةٌ باليََمِن ِمْن َعَمِل َحَرَض ، وَحَرُض ، آِخُر بِالِد اليََمِن ِمْن ِجَهِة الِحَجاِز بَْينََها َوبَْيَن حل َمفَازَ  َعِريش وأَبُو

ِد بِن َعْبِد هللا األَْشعَِريّ  (6)وابُن َعْبِد الّرْحمِن   : ُمَحّدٌث. يِشيّ العَرِ  بِن ُمَحمَّ

ِد بن َصاَلحٍ ، ولَهُ  َعِريش : من أَُدباِء الدَّْهِر ، نََشأَ بِأَبِي العَِريِشيّ  وأَبُو القاِسِم بُن الَمْهِدّي الَحَكِميّ  ، واْختَصَّ بالسيِِّد َجَماِل اإِلسالِم ، ُمَحمَّ

 ِشْعٌر رائٌق.

ُد بنُ   ، َرَوى عن ُمَحّمِد بِن َجْعفٍر البَْغَداِدّي ، نَقَلَه ابُن الطَّّحاِن. الَواِسِطيّ  َعْرٍش  وأَبُو َجْعفٍَر ، ُمَحمَّ

 ُمَصغَّراً ، َرَوى عن الشَّاْذُكونِّي. َذَكَره الماِلينِّي. العَُرْيِشيّ  وُمَحّمُد بُن ِحْصنٍ 

ْشنَا : تََخيَّْمنَا.  وتَعَرَّ

 والعََرائُِش : َمِدينَةٌ بالَمْغِرب.

__________________ 
 ويف اللسان : اعتوش.« اعرتش»( الذي يف التهذيب : 1)
 ( يف اللسان : املعروشات.2)
 وما أثبت عن اللسان والتكملة.« شربت»( ابألصر 3)
 .344/  2( اجلمهرة 4)
 ( ضبطت ابلقلم يف معجم البلدان بضم فسكون.5)
 .«ابألصر وحررهقوله : وابن عبد الرمحن اخل كذا »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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 ، كَجْوَهر : َمْوِضٌع ، قال عمرو ذُو الَكْلِب : (1) َعْرَوشُ و

َروحين و  ٌة ِإنح ملَح تـــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــح ي قـــــــــــــــــــــَ  أُمــــــــــــــــــــِّ

َوا ِ     ــــــــــــطــــــــــــِّ ا ال رِهــــــــــــَ رحعــــــــــــَ رَت عــــــــــــَ رحَوَش َوســــــــــــــــــــــــــح  بــــــــــــعــــــــــــَ

  
 بِن َخْواَلنَ  بِن َسْعدِ  بُن َسْعدِ  ِعْرنِشُ  َو اْسُم َرُجٍل يُقَاُل له :، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وهُ  ، بالَكْسرِ  ِعْرنِشٌ  : [عرنش]

نُو وِإْخَوتُه : َربِيعَةُ ، وعبُد هللا ، وَغْيالُن ، وُهْم بَنُو َسْعٍد األَْصغَِر ، وإِْخَوتُه : َعْمُرو ، وبَْكٌر ، وَحبِيٌب بَ  الَخْوالنِيّ  بِن َعْمِرو بِن حاٍف ،

  بِن َخْواَلَن. قَالَهُ ابُن الَكْلبِّي.َسْعٍد األَْكبَرِ 

 ، وَصغُر َرأُْسَها. : النَّْخلَةُ إِذا قَلَّ َسعَفَُها ، وَدقَّ أَْسفَلَُها العَشَّةُ  : [عشش]

 ، إِذا كانَْت َكذِلَك. َعشََّشتْ و ، َعشَّتْ  وقد

وقِيَل ِلَرُجٍل : َما فَعََل نَْخُل 
 أَْعاَلهُ ، وَصْنبََر أَْسفَلُه. َعشَّشَ  فَقَال : ؟بَنِي فالنٍ  (2)

 .العََششُ  واالْسمُ 

 ، قال َجِريٌر : الشََّجَرةُ اللَّئيَمةُ الَمْنبِِت ، الدَّقِيقَةُ القُْضبَانِ  : العَشَّةُ و

ٍش  َريـــــــــح َك يف قــــــــــُ يصـــــــــــــــــــــــِ رَاُت عـــــــــِ جـــــــــَ ا شـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــَ  فـــــــــَ

اتِ     َعشــــــــــــــــــــــــــــّ ي بــــــــــــــِ َواحــــــــــــــِ ُروِع وال ضــــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــفــــــــــــــُ

  
ُجل ، وأَْطلََق بَْعُضُهم الَمْرأَةُ الطَِّويلَةُ القَِليلَةُ اللَّْحمِ  : العَشَّةُ و أَو الدَّقِيقَةُ ِعَظاِم اليَِد  ِمَن النِّساِء فقال ؛ ِهَي القَِليلَةُ اللَّْحِم ، العَشَّةَ  ، وَكذِلَك الرَّ

ْجلِ  جُ  والّرِ راَعْيِن والّساقَْيِن ، وَكذِلَك الرَّ  ل ، قال :، وقِيَل : ِعَظاُم الذِّ

ص  فـــــــــِ ـــــــــح ن اَء عـــــــــِ َورحهـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــَ  بـ ل ـــــــــح ي ـــــــــَ ُرَ  مـــــــــا ل مـــــــــح عـــــــــَ ـــــــــَ  ل

ةٍ ال و     ضُ  َعشـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــَ عـــــــــــح قـــــــــــَ تـــــــــــَ ا يــــــــــــَ اهلـــــــــــَُ خـــــــــــَ لـــــــــــح  خـــــــــــَ

  
 : َمْهُزوٌل َضئِيُل الَخْلِق ، أَنشد ابُن األَْعَرابّي : َعشٌّ  ُهوَ و

يِن  ينِّ َأنح رَأَتـــــــــــــــح ُك مـــــــــــــــِ حـــــــــــــــَ اَتضــــــــــــــــــــــــــــح   َعشــــــــــــــــــــــــــــ 
ا    َتشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــامـــــــــح ٍر ف َريح ُعصـــــــــــــــــــــــُ ُت َعصـــــــــــــــــــــــح ِبســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ  ل

  
ّم ، وُعُشوَشةً  ، بالفَتْحِ ، َعَشاَشةً  ، أَي اإِلْنَساِن ، بََدنُه َعشَّ و ً  ، بالضَّ الفَْحُل يُْبِصُر  ، بالفَتْحِ : العَشُّ و نَِحَل وَضُمَر. ، بالتَّْحِريك : وَعَششا

 ، عن أَبِي َعْمٍرو ، وأَنشد : َضْبعَةَ النّاقَِة ، وال يَْظِلُمها

شٍّ  ريحِ  عـــــــــــــــَ وحِ  غـــــــــــــــَ ال مح بـــــــــــــــرِيـــــــــــــــِح الـــــــــــــــبــــــــــــــــَ    ـــــــــــــــَ

ذمح  (3)بــــــــــــــرِزِّ     نــــــــــــــح رِي الــــــــــــــتــــــــــــــ  ثــــــــــــــِ اَء كــــــــــــــَ طــــــــــــــَ  َرقــــــــــــــح

  
ين. الطَّلَبُ  : العَشُّ و  ، لُغَةٌ في الّسِ

 الَجْمُع والَكْسُب. : العَشُّ و

ً  بالقَِضيبِ  َعشَّهُ  ، يُقَال : الضَّْربُ  : العَشُّ و  ، إِذا َضَربَهُ به َضَرباٍت. َعّشا

 .َعشَّهُ فاْنعَشَّ  ، وقَدْ  القَِميِص تَْرقِيُع  : العَشُّ و

 ، إِذا قَلَّلَه ، قاَل ُرْؤبَةُ : يَْعشُّهُ َعشَّا الَمْعُروفَ  َعشَّ  ، يقال : إِْقالُل العََطاءِ  : العَشُّ و

ُلَك  َعحُشوشِ َحّجاُج َما َسجح
 ابمل

ً  ، يُقَال : َسقَى َسْجالً  العََطاُء القَِليلُ  أَيضاً : العَشُّ و  ليالً نَْزراً ، وقال :، أَي قَ  َعّشا

َ ال  َقاح  وال ُمَصر َدا َعّشاً ُيسح
 .ُعشَّهُ  لُُزوُم الّطائرِ  : العَشُّ و
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ّمِ : َمْوِضُع الّطاِئر ُهوَ و ْو فيَبيُض فيه ، فإِذا كاَن في َجبٍَل أَْو ِجَداٍر أَ  في أَْفنَاِن الشََّجرِ  وَغْيِرها ، يَْجَمعُهُ من ِدقاِق الَحَطب ، الَِّذي بالضَّ

 ويُْفتَُح. نَْحِوِهَما ، فهو َوْكٌر ، وَوْكٌن ، وإِذا كاَن في األَْرِض فُهَو أُْفُحوٌص وأُْدِحيُّ ، َكَذا في الّصحاح ،

 ، لْلغَُراِب وَغْيِره على الشََّجِر إِذا َكثَُف وَضُخَم. العُشُّ  وفي التَّْهِذيب :

كِ  هذا ليسَ »في الَمثَِل في ُخْطبَِة الَحّجاج : و ، يُْضَرُب لَمْن يَْرفَُع نَْفَسه  أَي لَْيَس لَِك فيِه َحقٌّ فاْمِضى ، أَراَد بعُّشِ الّطائِِر ،« فاْدُرِجي بِعُّشِ

ٍء لَْيَس منه ، وللُمْطَمئّنِ في َغْيِر َوْقتِه ، فيُْؤَمُر بالِجّدِ والَحَرَكة ، وفي األََساس : يُْضَرُب ِلَمْن يَْنِزُل ُض إِلَى شيْ فَْوَق قَْدِره ، وِلَمْن يَتَعَرَّ 

 َمْنِزالً ال يَْصلُُح له.

وَسْعُد بُن قَُضاِعّيِ ، ِمْن َولَده  شاِعٌر. بِن ِضنَّةَ بِن َسْعِد ُهَذْيمٍ  (4)بِن لبِيِد بِن َعْبِد هللا بِن ِرَزاح بِن َربِيعَةَ بِن َحَرام  بُن لَبِيِد بِن َعّداء ُعشُّ و

ّي الشاِعُر.  أَبو العَبّاِس العُّشِ

__________________ 
 هنا ويف الشاهد.« عورش»( قيدها ايقوت 1)
 .«بنخر»( عن اللسان وابألصر 2)
 .«يرز»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .«حزام بن ضبة»وابألصر  448مجهرة أنساب العرب ص ( عن 4)
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ةَ. العُّشِ  ذُوو  : ع ، ببِالِد بَنِي ُمرَّ

،  ، هكذا في النَُّسخِ ، وقاَل ياقُوت : هو َمْوِضٌع في بِالِد بَنِي تَِميٍم لبَنِي يَْربُوع بِن َحْنَظلَةَ  ع ، ِببالِد بَنِي َسْعدِ  : ُعّشٍ  ، َكأَنَّهُ َجْمعُ  أَْعَشاشٌ و

 قاَل الفََرْزَدُق :

َت  َزفــــــــــح ِزُف  أَبعحشــــــــــــــــــــــــاشٍ عــــــــــَ عــــــــــح َت تـــــــــــَ دح  ومــــــــــا كــــــــــِ

ِرفُ و     عـــــــــح ـــــــــَ َت تـ نـــــــــح رَاَء مـــــــــا كـــــــــُ دح نح حـــــــــَ رحَت مـــــــــِ كـــــــــَ ـــــــــح  أَن

  

ا و  َبلــــــــــــــــَّ ىت  كــــــــــــــــَ رَاُن حــــــــــــــــَ جــــــــــــــــح ــــــــــــــــَك اهلــــــــــــــــِ  جلَ  ب

فُ     َت َ حلــــــــَ نــــــــح ِذي كــــــــُ ِت الــــــــ  يــــــــح وحَت يف الــــــــبــــــــَ َ
َر  املــــــــ  تـــــــــَ

  
بِّيُّ : (1)وقال ابُن بعََجاَء   الضَّ

يح  َرقـــــــــــــَ اشَ َأاي أَبــــــــــــــح ٌن  َأعحشـــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــِ دح  ال زَاَ  مـــــــــــــُ

ا    مـــــــــــــَ رَاكـــــــــــــُ ـــــــــــــَ َرو   ثـ ـــــــــــــُ ىّت يـ ا حـــــــــــــَ مـــــــــــــَ وُد كـــــــــــــُ   ـــــــــــــَُ

  

جِي  ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــت ي ُر مــــــــــــــــِ َا حَتحضــــــــــــــــــــــــــــــُ  أَراينَ َريبِّ حــــــــــــــــِ

او     مـــــــــَ دح أَرَاكـــــــــُ ا كـــــــــمـــــــــا قـــــــــَ يـــــــــَ نــــــــــح ِة الـــــــــد  يشـــــــــــــــــــــــَ  يف عـــــــــِ

  
فَها هللا تَعَالَى ، قال الّصاَغانِّي : وقَْد َوَرْدتُه. قُْرَب َطِميَّةَ  وقِيَل : ُهَو َمْوِضٌع بالبَاِديَة  ، مقابٌِل لها ، بالقُْرِب من َمكَّةَ ، َشرَّ

: الِكبَُر  اإِلْعَشاشُ  قِيَل :، بالَكْسِر ، أَي َعَزْفَت بُكْرٍه ، يَقُول : َعَزْفَت بُكْرِهَك عّمن ُكنَت تُِحبُّ ، و« بإِْعَشاٍش »قُْلُت : وُرِوَي قَْوُل الفََرْزَدِق 

ْن تُِحّب وهذه عن الّصاَغانِّي.  ، أَي َعَزْفَت بِكبَِرَك َعمَّ

كِ  لَْيسَ »وَذِويَك ، وهو قَريٌب من قَْوِلِهم :  ، أَْي تَلَمَّس الِعلََل والتََّجنَِّي في أَْهِلكَ « أَْعَشاَشكَ  تَلَمَّسْ »من أَمثالِهْم : و  .«فاْدُرِجي بِعُّشِ

، وَحَكاه عن ابن األَْعَرابِّي كالعَْصعَِص والعُْصعُِص ، قاَل  (2)، َكَما َضبََطهُ الَجْوَهِريُّ  ويَُضمُّ  ، بالفَتِْح ، كما َضبََطه الّصاَغانِّي ، ْشعَشُ العَ و

 أَْي َعلَى بَْعٍض. الُمتََراِكُب بَْعُضه فِي بَْعٍض  العُشُّ  : ُهوَ 

ين ، وقد تَقَدَّم. الَمعَشُّ  ، قالَهُ الَخِليُل ، وقَاَل ابُن ِسيَده نَْقالً عن َغْيِر الَخِليِل : ُهوَ  : الَمْطلَبُ  الَمعَشُّ و ،  وبَِهاٍء : األَْرُض الغَِليَظةُ  ، بالّسِ

 كالعَشَِّة ، عن األَْزَهِرّي.

هِ  من أَْي بالمالِ  َجاَء بهِ  قال أَبو َزْيٍد :و هِ  ِعّشِ ِه ، أَْي ِمْن َحْيُث َشاَء ،، وع وبِّشِ ِه وبِّسِ ينِ  ّسِ  الُمْهَملِة ، وقَْد تَقَدَّم. لُغَةٌ فِي الّسِ

ُجُل : أََعشَّ و  ، أَْي َغِليَظٍة ، قالَهُ أَبُو َخْيَرةَ. َعشَّةٍ  َوقََع في أَْرٍض  الرَّ

 به. أََعشَّ  قِيَل : أَْعَجلَه ، كأََحشَّه ، وَكَذا، و (3)وَمنَعَهُ ، عن ابِن ُدَرْيٍد  فاُلناً َعْن حاَجتِه : َصدَّهُ  أََعشَّ و

 ، عن ابِن َعبّاٍد. أَْزَعَجهُ  ِمْن ِكنَاِسه : الظَّْبيَ  أََعشَّ و

لُوا ِمْن قَْبِلِه على ُكْرهٍ  القَْوَم : نََزَل َمْنِزالً قَْد نََزلُوهُ  أََعشَّ و  ْزَدُق يَِصُف قََطاةً :* من أَْجِلِه وأَِذيَّتِه ، قال الفرَ فآذاُهْم َحتَّى تََحوَّ

هــــــــــا و  تــــــــــُ ثــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ دح بـ رب َتح قــــــــــَ ة مــــــــــا خــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــاِدقــــــــــَ

ِدفُ     ِر يف اأَلرحِض ُمســــــــــــــــــــــح يــــــــح ي الــــــــلــــــــ   طــــــــُروقــــــــًا وابقــــــــِ

  

نح وَ  تح ولـــــــــــكـــــــــــِ ُت انمـــــــــــَ رِكـــــــــــَ وح تـــــــــــُ الـــــــــــَ هـــــــــــَ   َأَعشـــــــــــــــــــــــــ 
ِف     طـــــــــــ  عـــــــــــَ ُ

يِنِّ املـــــــــــ الص كـــــــــــا ـــــــــــَ ن قـــــــــــِ (4)أًَذ  مـــــــــــِ
 

  
 واْستَْدَرَك َعلَْيه تَْوبَةُ وأَبُو الَهْيثَِم ، وقاال : ُهَو بالغَْيِن الُمْعَجَمة.َكَذا رواهُ اللَّْيُث بالعَْين ، 

 ، ُدَعاٌء َعلَْيه. هللا تَعَالَى بََدنَه : أَْنَحلَهُ  أََعشَّ و

ً  الّطائِرُ  َعشَّشَ و  يَِصُف ناقَةً : (5)اْعتَِشاشاً ، قاَل أَبو ُمَحّمٍد الفَْقعَِسّي  كاْعتَشَّ  ، ُعشًّا : اتََّخذَ  تَْعِشيشا

 الُغرَاُب الَباِئ ُ  يـَعحَتش  حِبَيحث 
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 .َعشَّةٌ  ، وأَْرضٌ  َعشٌّ  ، ويُقَاُل : َكأَلٌ  الَكألُ واألَْرُض : يَبَِسا َعشَّشَ و

جَ و يَبِسَ  الُخْبزُ  َعشَّشَ و شٌ  فُهوَ  تََكرَّ ِة أُّمِ َزْرعِ : الَِّذي أَْخَرَجهُ التِّْرِمِذّي وَغْيُره ، في قِ  وفي الَحِديثِ  ، ُمعَّشِ ً  ال تَْمأَلُ بَْيتَنَاو»صَّ أَْي ال « تَْعِشيشا

 في ُكّلِ َزاِويَةٍ  ِمْنهُ  تَُخوُن في َطعَاِمنَا فتَْخبَأ

__________________ 
 ابن نعجاء.« : أعشاش»( يف معجم البلدان 1)
 الَعَشُش.( ضبرت ابلقلم يف الصحاح ابلفتح. وورد يف التكملة املطبوع الذي بيدي : 2)
 .194/  3( أنظر اجلمهرة 3)
هم ا ساقطة من املصرية والكويتية. (*)  بعدها يف القاموس : كَبَعشِّ
ذا نكرانه ( يف البيتا إقواء ا وليسا يف ديوانه ا وهبامش اللسان دار املعارف ميكن استدرا  االقواء إذا رفعنا املعطف عل  أنه نعت مقطوع أو إ4)

 ألذ .وجعلناه نعتاً 
 .«الفقيه»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
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َمِعي  : َعش َشتح  ِإذا َشيحئاً ا فَيِصرُي كُمَعش ِش الط يوِر.  يف َمَواِضَض َشىت  ا وأَنحَشَد اأَلصح
ِر و  اغــــــــــــــِ ِت اأَلصــــــــــــــــــــــــــــَ ابــــــــــــــِ اِء الــــــــــــــنــــــــــــــّ  يف اأَلشــــــــــــــــــــــــــــَ

شُ     َعشـــــــــــــــــــــــــــــ  رِ  مـــــــــــــــُ امـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ ِر والـــــــــــــــتـــــــــــــــ   الـــــــــــــــد خـــــــــــــــ 

  
 طائٍِر ، وهِذِه َرَواَها ابُن األَْنبَاِرّي عن ابِن أَريٍس َعْن أَبِيِه ، ويُْرَوى بالغَْيِن الُمْعَجَمة. ُعشُّ  ْمأَلُ بَْيتَنَا بالَمَزابِِل ، كأَنَّهُ وقِيَل : أَراَدْت : ال تَ 

 ابِّي.لَْيَسْت بالَكثِيَرةِ ، رَواه الَجْوَهِريُّ عن ابِن األَْعرَ  اْعتَشُّوا : اْمتَاُروا ِميَرةً قَِليلَةً و

 ، وُهَو ُمَطاِوُع َعَشْشتُه ، َكَما تَقَدَّم. اْنعَشَّ القَِميُص : تََرقَّعَ و

 َم.القَوْ  أَْعَشْشتُ : بِقيَاٍس َصِحيحٍ ، وقَْد َشذَّ ِمْن هذا التّْرِكيِب  (1)قال الّصاَغانِّي : والتَّْرِكيُب يَُدلُّ َعلَى قِلٍَّة وِدقٍَّة ثّم تَْرِجُع إِلَْيِه فُُروُعه 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 :ـ  العُُشوش فيـ  ، قَال ُرْؤبَةُ  ِعَشَشةو ، ُعُشوٍش و ، ِعَشاٍش و ، أَْعَشاٍش  الّطائِِر على ُعشُّ  يُْجَمع

يــــــــــِش  بــــــــــِ حــــــــــح اٍت مــــــــــن الــــــــــتــــــــــ  اشــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ وح ال حــــــــــُ  لــــــــــَ

رُِخ     ــــــــــــــــح ٍة كــــــــــــــــبَفـ يــــــــــــــــَ بــــــــــــــــح ِوشِلصــــــــــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــُعشــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 .ِعَشاشٌ  من األَْشَجاِر : الُمْفتَِرقَةُ من األَْغَصاِن التي ال تَُواِري ما َوَراَءَها ، والَجْمعُ  العَشَّةُ و

 : قَِليلَةُ الشََّجِر في َجلٍَد َعَزاٍز ، ولَْيَسْت بَجبٍَل وال َرْمٍل ، وهي ليِّنَة في ذِلك. َعشَّةٌ  وأَْرضٌ 

 القََوائِِم : َدقِيٌق. َعشُّ  ، وفََرسٌ  العُُشوَشةِ و ةِ العََشاشَ و العََشِش  بَيِّنَةُ  َعشَّةٌ  ونَاقَةٌ 

 ، األَُخيَرةُ عن اللَّْيِث : نََزَل بِِهْم َعلَى ُكْرٍه. (2)بِهم  َعشَّ و بالقَْوِم ، أََعشَّ و

 : الِكبَُر. اإِلْعَشاشُ و

ينَ  وَجاُؤا ْبَح ، أَْي ُمبَاِدِريَن. ُمعَاّشِ  فيِه. (3)األَْمُر : أَْعَجل  أََعشَّنِيو الصُّ

َراِب أَو السَّْيِر. َعُشوشٌ  وبَِعيرٌ   : َضِعيٌف من الّضِ

 وأَْنَصاٌب : ماَءان لبَنِي يَْربُوعِ بِن َحْنَظلَةَ. أَْعَشاشٌ و

 الَى ، وبَْيَن ُكتْنَةَ.: َمْوِضٌع بَْيَن َصْنعَاَء وَمكَّةَ َعلَى النَّْجِد ُدوَن َطِريِق تَِهاَمةَ بَْيَن قُبُوِر الشَُّهَداِء ، َرِحَمُهم هللا تَعَ  العُّشِ  وذاتُ 

َكةً  العََطشُ  : [عطش] ّيِ ، ، ُمَحرَّ  ، َمْعروٌف. م : ِخالُف الّرِ

ُجُل ، َعِطشَ  ً يَْعَطُش عَ  ، كفَِرحَ  الرَّ  هوو ، يُِريُد الَحاَل ، اآلنَ  َعْطَشانٌ  قال اللِّْحيَانِّي : ُهوَ و ، كنَُدٍس. َعُطشٌ و ، َعاِطشٌ و ، َعِطشٌ  فُهوَ  َطشا

ّمِ ، ُعَطاشٌ و ، َعَطاَشىو ، َعْطَشى وُهم بعَد هذا اليَْوِم ، بِعَاِطش ، وما ُهوَ  َغداً  َعاِطشٌ   ُشونَ َعطِ و ، وهِذه بالَكْسِر ، ِعَطاشٌ و ، بالضَّ

 ، بالَكْسر ، ِعَطاشٌ و وُهنَّ َعِطَشاٌت وَعُطَشاٌت ، ، األَِخيَرةُ َعِن اللَّْيِث ، َعْطَشانَةٌ و ، َعْطَشىو ، َعُطَشةٌ و ، َعِطَشةٌ  وهي ، َعُطُشونو

 وَعْطَشانَاٌت.

يِت ، في ِكتَاِب التَّْصِغيِر من تَأَِليِفه :  ّكِ ُرونَ وقال ابُن الّسِ ، ويَُصغُّرونَه أَْيضاً على لَْفِظه ،  َعْطَشان ُعَطْيشان ، يَْذَهبُوَن بِِه إِلى العَِطشَ  ويَُصغِّ

اج : أَْصل ُعَطْيشٌ  فَيقُولُون : ُد بُن السَّرّيِ السَّرَّ لنُّوُن بََدٌل َعْطَشاُء ، مثْل َصْحَراَء ، وا َعْطَشان ، واألَّوُل أَْجَوُد ، قَاَل الَجْوَهريُّ : قاَل محمَّ

 ، مثُْل َصَحاَرى. َعطاَشى من أَلف التّانِيث ، يَُدلُّ َعلَى ذلَك أَنّه يُْجَمُع َعلَى

 إِنِّي إِلَْيكَ  ، َوقَاَل ابُن األَْعَرابِّي : (4)َء ، قَالَهُ ابن ُدَرْيٍد إِلى ِلقَائه ، َكَما يَقُولُوَن : َظمى َعِطشَ  ، وهو َمَجاٌز ، وقَدْ  : الُمْشتَاقُ  العَْطَشانُ و

 ، وإِنِّي إِلَْيك ألُجاُد ، وإِنِّي لََجائِع إِلَْيَك ، وإِنِّي لُمْلتاٌح إِلَْيك ، َمْعنَاه ُكلِّه : ُمْشتاٌق ، وأَْنَشد : لعَْطَشانُ 

ال و  مــــــــــــ  ا  ــــــــــــََ هــــــــــــَ نــــــــــــح م  عــــــــــــَ  ِإيّن ألُمحضــــــــــــــــــــــــــي اهلــــــــــــَ

اَء و     انُ ِإيّنِ ِإىل َألـــــــــــــــحَ طحشـــــــــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــائـــــــــــــــضُ  عـــــــــــــــَ
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 إِنِّي ألَْصَوُر إِلَْيَك.وَكذلك 

 بن َعْبد َمنَاٍف ، نَقَله ابُن الَكْلبّي قاَل : وفيه يَقُول : َسْيُف َعْبِد الُمطَّلُب بن هاِشم : العَْطَشانُ و

__________________ 
 ونبه إىل قل  العبارة هبامش األصر.« عل  قلة وقته مث ترفض إليه فروع بقياس صحيح»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر جاءت العبارة : 1)
 ( يف اللسان : وأعّش القوم وأعّش هبم.2)
 .«وأعشين األمر : أعجلين قوله : وأعشين اخل عبارة التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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ٍة  مـــــــــَ حـــــــــَ لـــــــــح وِم مـــــــــَ ه يف يـــــــــَ فـــــــــُ يـــــــــح ُه ســـــــــــــــــــــــَ نح خـــــــــانـــــــــَ  مـــــــــَ

انَ فــــــــــــِإن      طحشــــــــــــــــــــــــــَ رح  عــــــــــــَ كــــــــــــُ نــــــــــــح نِ ملَح يـــــــــــــَ   وملَح لــــــــــــَُ

  
 ، بَمْعنَى السْيِف. َعْطَشانُ  ، َكأَنَّك َعْطَشانُ  وفي َسَجعَات األََساس : إِنّك إِلى الدَّمِ 

بيَّ فال يَْرَوى ، وقِيَل : يُصيُب اإِلْنساَن يَْشربُ  كغَُراٍب : داءٌ  ، العَُطاشُ و َص »الَحديث :  ، وِمْنهُ  ال يَْرَوى صاِحبُهو يُصيب الصَّ إِنّه َرخَّ

: ذُو  ِمْعَطاشٌ  وَرُجلٌ  .«أَْفَطر العَُطاشُ  من أَصابَه» ، وِمْنهُ  العََطِش  : ِشدَّةُ  العَُطاشُ  وقِيَل :« واللَهِث أَْن يُْفِطَرا ويُْطِعَما العَُطاش ِلَصاِحبِ 

 ، واألُْنثَى َكذلَك. ِعَطاٍش  إبلِ 

مْ ، وفي الصّ  : َمَواقيُت األَْظَماءِ  الَمعَاِطشُ و  ، وقد يَُكونُ  كَمْقعَد ، َمْعَطشٌ  الَواِحدُ  ، الَمعَاِطشُ  َء ، ويقَال : تََطاَولَْت َعلَْينَاحاح : َمَواقيُت الّظِ

 .لعَِطَش يَْعَطشُ  َمْصَدراً  الَمْعَطشُ 

 (1) َمْعَطَشةٍ  ، ويَقُولُوَن : ِإذا كانَِت اإِلبَُل بأَْرٍض  َمْعَطَشةٍ  ، ويُقَاُل : نََزْلنَا بأَْرٍض  َمْعَطَشةُ  األَراِضي الَّتي ال َماَء بَِها ، الَواِحَدةُ  : الَمعَاِطشٌ و

 ، كَما في األََساس. العََطِش  كانَْت أَْصبََر على

ً و ْوا َمْعُطوشا الَحِريِمّي ، َعْن أَبِي َعِلّيِ بِن الَمْهِدّي ، وَعْنهُ  الَمْعُطوِش  ، ِعَراقِْية ، وِمْنهُ : أَبُو َطاِهِر الُمبَاَرُك بُن الُمبَارِك بن ِهبَِة هللا بنِ  َسمَّ

 َجَماَعةٌ آِخُرُهم بالسَّماع النَِّجيُب الَحّرانِّي.

من باِب الُمغَالَبِة  أو : ُمْشتَاٌق إِلَْيه ، كما يُقَال اَلِزٌم ، كأَنَُّهْم نََوْوا فِيه الَحْرَف الُمعَدَّى ، وهو إِلى ، أَي َمْعُطوٌش إِلَْيهِ  َعِطشَ  قاَل الّصاَغانِيُّ :و
 َعلَى تَْقِديِر عاَطْشتُه فعََطْشتُه ، فُهَو َمْعُطوٌش. ، (2)

ُجُل : أَْعَطشَ و  ، َكَذا في الّصَحاح والتَّْهِذيب والُمْحَكم ، وأَْنَشَد قَوَل الُحَطْيئَِة : لُمْعِطشٌ  ، وإِنَّه َمَواِشيهِ  َعِطَشتْ  الرَّ

يــــــــــــــِه و  نــــــــــــــِ يِن بــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ًة لــــــــــــــِ فــــــــــــــَ لــــــــــــــح ُف حــــــــــــــِ لــــــــــــــِ  حيــــــــــــــَح

م     تـــــــــــــــــُ ونألَنــــــــــــــــــح ِطشـــــــــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــح مح رَِواءُ  مـــــــــــــــــُ  وهـــــــــــــــــُ

  
 .العََطِش  ، أَْي َحَملَه َعلَى فاُلناً : أَْظَمأَهُ  أَْعَطشَ و

ً  َعطََّشَها الُوُرود ، فإِْن بالََغ فيه فقُل الَماِء يَْومَ  وَحبََسَها َعنِ اإِلبَِل : زاَد في أَْظمائِها  أَْعَطشَ و ، وذلَك أَنّه كاَن نَْوبَتَُها في اليوِم الثّاِلِث  تَْعِطيشا

 أَو الّرابِعِ فَسقَاَها فَْوَق ذِلَك بيَْوٍم ، قال :

ح  َأعحَطَشَها  ألَقـحَرِب الَوقـحَتاح
 يِش ، قال ُرْؤبَةُ يَْمَدُح الحاِرَث بن ُسلَْيٍم الُهَجْيِميَّ :أَقلُّ من التَّْعطِ  فاإِلْعَطاشُ 

 َحاِرُث َما َوبـحُلَك ابلت عحِطيشِ 
 ويُْرَوى : بالتَّْغِطيِش ، بالغين الُمْعَجَمة ، كما َسيأْتِي في َموضعه.

 عن الماِء َعْمداً. كُمعَظٍَّم : الَمْحبُوسُ  ، الُمعَطَّشُ و

 .العََطشَ  : تََكلَّفَ  تَعَطَّشَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك علْيه :

ٌ العََطِش  : َكثِيرُ  ِمْعَطاشٌ  َرُجلٌ   َكذِلَك. ِمْعطاشٌ  . عن اللِّْحيَانِّي ، واْمَرأَة

 : لَْم يُْسَق. ُمعَطَّشٌ  وَرُجلٌ 

 : قَِليُل الماِء. َعُطشٌ و ، َعِطشٌ  وَمَكانٌ 

 الِوَشاحِ ، وُهَو َمَجاٌز. َعْطَشى وفاُلنَةُ 

يِت. ، كَكتٍِف ، ويُقَاُل أَْيضاً : العَِطِش  والعَُطْيَشاُن : تَْصِغيرُ  ّكِ  ُعَطْيٌش ، واألَّوُل أَْجَوُد ، قالَهُ ابُن الّسِ

 نَْطَشاُن ، إِتْبَاٌع لَهُ ال يُْفَرد. َعْطَشانُ و
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 ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى. الَجافِي َهِريُّ ، وفي اللَِّساِن والتَّْكِملَِة : ُهوَ ، أَْهَملَهُ الَجوْ  ، كَسَمْنَدلٍ  العَفَْنَجشُ  : [عفجش]

ً  ، ِمْن َحّدِ َضَرب ، َعفََشهُ يَْعِفُشهُ  : (3): أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  [عفش]  ، َزَعُموا. َجَمعَهُ  : َعْفشا

 ، وَكذِلَك نَُخاَعةٌ ، ولُفَاَظةٌ. من النّاِس ، بالّضّمِ ، وُهْم َمْن ال َخْيَر فِيِهمْ  ُعفَاَشةٌ  هؤالءِ  األَْعَراِب :في نََواِدِر و

__________________ 
 ( يف األساس : َعِطشة.1)
 ( يف التكملة : وإما أن يكون من ابب فاعلته ففعلته فهو مفعو .2)
 .61/  3( اجلمهرة 3)



8401 

 

 : األَْعَمُش. األَْعفَشُ و

ْوا ى بذِلَك. ُعفَاَشةَ  وَسمَّ  ، وقَْد َرأَْيُت َرُجالً بَصِعيِد ِمْصَر يَُسمَّ

 النَّفِش ، لُرذاِل الَمتَاعِ. العَفِش  ويَقُولُوَن : ُهَو من

 الشَّْيُخ الَكبِيُر. ، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال الّصاَغانِيُّ : هو ، كعََملٍَّس  العَفَنَّشُ  : [عفنش]

 ، عن ابِن َعبّاٍد ، وكأَنَّهُ َمْقلُوُب ُعنَافٍِش ، وَسيَأْتِي. َضْخُمَها َواِفُرَها ، أَي ، بالّضمِّ  ُعفَانُِشَهاو اللِّْحيَِة ، لعَفَنَّشُ  إِنَّه يُقَاُل :و

 َضْخَم الَحاِجبَْيِن. ، إِذا كانَ  العَْينَْينِ  َعفَنَّشُ  َرُجلٌ و

َطالَْت ، وَسيَأْتِي َعْيُن هِذه المادَّةِ في  ، وقِيَل : َضُخَمتْ  ، بِتَْقِديم النُّوِن على الفاِء : َعْنفََشتْ و ، بِتَْقِديم الفاِء على النُّون ، ِلْحيَتُه َعْفنََشتْ  يُقَالُ و

 قَِريباً.« ع ن ف ش»تَْرِكيِب 

ً  العُودَ  َعقَشَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، ونَقََل الّصاَغانِيُّ َعْن بَْعِضِهم :، بالقَاِف  َعقَشَ  : [عقش]  وأََمالَه. َعَطفَه : َعْقشا

ً  المالَ  َعقَشَ  : الَجْمُع ، يُقَال : العَْقشُ  في اللَِّساِن :و  ، وَكذِلك قَعََشه ، عن ابِن ُدَرْيٍد. َجَمعَه ، إِذا َعْقشا

كُ  ، بالفَتْحِ  العَْقشُ و ى  بَْقلَةٌ  ، ِكالُهَما عن ابِن فاِرٍس : ويَُحّرِ كالعَْصبَِة على فَْرع الثَُّمام ، ولََها ثََمَرةٌ َخْمِريَّة  (1)تَْنبُُت في الثَُّمام والَمْرخِ تَتَلَوَّ

 إِلَى الُحْمَرة.

 .(2) أَْطَراُف قُْضبَاِن الَكْرمِ  : العَْقشُ و القَْعشُ و

 ، وُهَو الَحثَُر ، والَجَهاُض والَجَهاُد ، والعثلة والَكبَاُث. ثََمُر األََراكِ  : (3)، بالتَّْحِريِك  العَقَشُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

بَاِء : ما يَْطلُُع قَْرنُه أَوّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد : ُهوَ  ، بالَكْسرِ  الِعْكبَاشُ  : [عكبش] ، أَْو  الً قَْبَل أَْن يَُطولَ ِمَن الّظِ

 .العََكابِيشُ  يَتَعَقَّف ، والَجْمعُ 

ِء وَرْبُطه والَكْربََشةُ : أَْخذُ الشَّيْ  العَْكبََشةُ  ، وَعْكَشبَه : َشدَّهُ َوثَاقاً ، وفي اللَِّسان : َعْكبََشهُ  ، وقاَل يُونُس : : الشَّدُّ الَوثِيقُ  العَْكبََشةُ  قاَل الفَّراُء :و

 ، يُقَاُل : َكْعبََشهُ وَكْربََشه ، إِذا فَعََل به ذِلَك.

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد ، َرِحَمُهَما هللا تَعَالَى ، آِمين. نَِشَب فيه بَشْوِكهِ  إِذا فيه الغُْصنُ  تَعَْكبَشَ  يُقَال :و

آفَةٌ  ، يُْشبِهُ الثِّيَل ، ولِكنَّهُ أََشدُّ ُخُشونَةً ، قاَل أَبُو نَْصر : وأَْخبَِرنِي بَْعُض البَْصِريِّين أَنّه ، بالَكْسِر : نَبَاٌت ِمَن الَحْمِض  الِعْكِرشُ  : [عكرش]

ى نَْجَمةً ، بَاِرٌد يَابٌِس ، وقِيَل : ُمْعتَِدٌل ، ، كما نَقَلَهُ أَ  للنَّْخِل ، يَْنبُُت في أَْصِلِه فَيُْهِلُكه ، أَْو ُهَو الثِّيُل بعَْينِهِ  بو َحنِيفَةَ عن بَْعِض األَْعَراِب ، ويَُسمَّ

البَْلَسَكى ، أَْو  ُهوَ  العُْشبَةُ الُمقَدََّسةُ ، أَو ِهيَ  أَو هو نَْوٌع من الَحْرَشِف ، أَوْ  َء ، وَطبِيُخه يَْمنَُع من قُُروحِ الَمثَانَِة ،وأَْصلُه وبَْزُره يَْقَطعَاِن القَيْ 

َمْنبِتُه نُُزوُز األََرِضيَن  الِعْكِرشُ  ، قال األَزهريُّ : األَْرِض ، لَهُ َزْهٌر َدقِيٌق ، وبَْزٌر كالَجاَوْرِس ، وَطْعٌم كالبَْقلِ  َوْجهِ  نَبَاٌت ُمْنبَِسٌط َعلَى

قِيقة ، في   ْنَساُن بقََدَمْيِه َشاَكُهما َحتَّى أَْدَماُهَما ، وأَْنَشد أَْعَرابِيٌّ من بَنِي َسْعٍد ، يُْكنَى أَبا َصبَِرةَ :أَْطَراِف َوَرقَِه َشْوٌك إِذا تََوطَّأَه اإلِ  (4)الرَّ

اَرَ   َ فح محــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــِ ل ااعــــــــــــــــــــح رِشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــح   عــــــــــــــــــــِ
ا    ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــَ د  وي ىّت  ـــــــــــــــــــــــــَِ  حـــــــــــــــــــــــــَ

  
ْخَمةُ  ، الِعْكِرَشةُ و يَت بِذِلَك ألَنََّها تَأُْكُل هِذه البَْقلَةَ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : هذا َغلٌَط ؛  ، والذََّكُر ِمْنَها ُخَزٌز ، بَِهاٍء : األَْرنَبَةُ الضَّ قاَل ابُن ِسيَده : ُسّمِ

يِف والماِء ، وال تَْشَرُب الماَء ، وَمَراِعيَها الَحلََمةُ والنَِّصيُّ وقَ  َطِب إِذا األَرانُِب تَْسُكُن البِاَلَد النائِيَةَ ِمَن الّرِ َواُب أَنَّها ِميُم الرُّ َهاَج ، والصَّ

يَت  الْلتِفَافِه في َمنَابِتِه. بِاْلِعْكِرِش  ِلَكثَْرةِ َوبَِرَها واْلتِفَافه ، ُشبَِّهتْ  (5) ِعْكَرَشةً  ُسّمِ

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. باليََماَمةِ  بِن َعْبِد َمناةَ  َماٌء ِلبَني َعِديّ  : الِعْكِرَشةُ و

 ِمْن َسواِد الِعَراِق. بالِحلَِّة الَمْزيَِديَّةِ ة ،  : الِعْكِرَشةُ و

 وِعْجِرَمةٌ ، أَْي لَئِيَمة قَِصيَرة. ِعْكِرَشةٌ  ، وقال األَْزَهِريُّ : َعُجوزٌ  العَُجوُز الُمتََشنَِّجةُ  : الِعْكِرَشةُ و
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 القَْيِسيَّةُ ، واسُم َعْدَواَن الَحاِرُث ، بِْنُت َعْدَوانَ  ِعْكِرَشةُ و

__________________ 
 .«تتلون»( عن اللسان وابألصر 1)
 ومثلها يف التكملة.« الكروم»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بفتح فسكون.3)
 .«ويف»( يف التهذيب : 4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
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رِو بِن قـَيحِ  َعيحالَن ا وقَا  ابُن  َواَن ا وَلَقُبَهاوُهَو ابُن َعمح ةُ  األَِثرِي : ِهَي عاِتَكُة بِنحُت َعدح رِشـــَ ا  أُم  َماِلٍك وخَمحَلدٍ  ا وِهيَ  ِعكح
ر َواُب َلحُلد ؛ كَينحصــــُ خ ا وَكذا يف الُعَباب ا والصــــ  ِر بِن ِكَنانَةَ  هكذا يف الن ســــَ ُر الُه قـَيحٌ  ا وُهَو اجَلد   ابحينَِ الن ضــــح ا والّنضــــح

رٌ الثاِلَث َعشَــ  ىَن َأاب ا اِرِث ا وُهَو َجد  قـَُريحٍش ا وال َفِخَذ َلُه ِإال  ِفهح وِ    ص ا وَوَلُده َماِلٌك وُيكح يِّدان َرســُ  ال َغريحُ ؛ َر ِلســَ
ُر ابُن ا َاِرِث بِن َلحلُ  َه ا وَأم ا َلحُلُد فَليحَ  َلُه َوَلٌد ابٍ  ا وَكاَن ِمنحُه َبدح ٌر به ا وملَح يـُعحِقبح ا ِإذح ملَح يَِلدح َغريح َيتح َبدح َد ال ِذي لُِّ
ِر ِإال  من ماِلك ال َغريحُ ا َكَما َحق َقُه الش رِيُف بُن اجلَو اينّ الن س ابَة   .(1)وال َعِقَب للن ضح

ْهبَاءِ و الِ  بُن ذَُؤْيب ِعْكراشُ  أَبُو الصَّ ةَ بِن ُعبَْيِد بن ُمقَاِعٍس ، التَِّميِميُّ ، الِمْنقَِريُّ  بِن ُحْرقُوِص بِن َجْعَدةَ بِن َعْمِرو بِن النَّزَّ  ، (2)بِن ُمرَّ

ةَ ، الصَّحابِيُّ  ، صاِحَب فِقَاٍر  وَكاَن أَْرَمى أَْهِل َزَمانِهِ  ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنه ، أَتَى النَّبِيَّ ، َصلى هللا عليه وسلّم ، بَِصدقَاِت قَْوِمِه بَنِي ُمرَّ

 ّي :، َرَوى َعْنهُ اْبنُه ُعبَْيُد هللا ، ولَهُ يَقُوُل نَْهَشُل بُن َعْبِد هللا العَْنبَرِ  وقِفَافٍ 

رَاشٌ ِإذح كــــــــــــــــــاَن  كــــــــــــــــــح راي   عــــــــــــــــــِ دح ىَتً حــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــَ

ا    يــــــــــــــــــــ  اب فــــــــــــــــــــالة قــــــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــــــح وأحســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .تَعَكَّش ٍء لَِزم بَْعُضه بَْعضاً فَقَدْ ، وُكلُّ َشيْ  الشَّعَُر ، كفَِرَح : اْلتََوى وتَلَبََّد ، َكتَعَكَّشَ  َعِكشَ  : [عكش]

 ْيضاً.، كتَعَكََّش أَ  واْلتَفَّ  (3) النَّْبُت : َكثُرَ  َعِكشَ و

ِش. الَجْعدُ  ، كَكِتٍف : من الشَّعَرِ  العَِكشُ و  الُمتَلَبُِّد األَْطَراِف ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، كالُمتَعَّكِ

ُجُل ال يُْخِرُج ِمْن نَْفِسه َخْيراً  : العَِكشُ  من الَمَجاِز :و  ، إِذا قَلَّ َخْيُرهُ. َعِكشَ  ، وقَدْ  الرَّ

 األَْغَصاِن ُمتََشنَِّجةٌ. : َكثِيَرةُ الفُُروعِ ُمْلتَفَّة َعِكَشةٌ  َشَجَرةٌ و

 َعَطَف أَْو َحَمَل. ، ِمْن َحّدِ َضَرَب ، َعْكشاً : َعلَْيِهْم يَْعِكشُ  َعَكشَ و

، َكَكِتِف ، والِقيَاُس يَْقتَِضي أَْن يَُكوَن  َعِكشٌ  والَجاِمعُ  ، (4)، عن ابِن ُدَرْيِد  َجَمعَهُ  َعْكشاً : ءَ الشَّيْ  َعَكشَ و العَْنَكبُوُت : نََسَجْت. َعَكَشتو

 َمْعُكوٌش. الَمْجُموعُ  وذاكَ  َعاِكشاً ،

 الِكالُب بالثَّْور : أََحاَطْت بِه. َعَكَشتِ و

َدة ، َكَما تَقَدَّم. فاُلناً : َشدَّ وثَاقَهُ  َعَكشَ و  ، والَمْعُروُف فيه َعْكبََش ، بِزيَاَدةِ الُمَوحَّ

اٍن وُرّمانٍَة : العَْنَكبُوتُ  ، العُّكاَشةُ و ، العُكَّاشُ و ُجُل ، كُرمَّ َي الرَّ  أَْو بَْيتَُها نَْسُجَها ، ، عن ابِن َعبّاد ، وَعْكُشَها : ُعكَّاَشةٌ  أَو ذُُكوُرَها ، وبها ُسّمِ

 ، عن أَبِي َعْمٍرو. ُعكَّاَشةٌ 

فََها هللا تَعَالَى ، قاَل الّصاَغانِّي : كُرّماٍن : َجبٌَل يُنَاِوُح َطِميَّةَ  ، ُعّكاشٌ و ، قال  َزْوُج َطِميَّةَ  ُعكَّاشٌ  وِمْن ُخَرافَاِتِهْم : ، بالقُْرِب من َمكَّةَ ، َشرَّ

 الّراِعي :

ٍة و  ابــــــــــــَ نــــــــــــَ اَريح جــــــــــــَ اٍش كــــــــــــجــــــــــــَ كــــــــــــ  عــــــــــــُ ا بــــــــــــِ نــــــــــــّ  كــــــــــــُ

ا     يــــــــــَ ائــــــــــِ نــــــــــَ ــــــــــَ رحٍب تـ ــــــــــُ َد قـ عــــــــــح ــــــــــَ ا بـ ِ محــــــــــُ  اح رميــــــــــَ (5)كــــــــــَ
 

  
وفي الُمْحَكم والتَّْكِملَة :  الِّذي يَْلتَوي على الشََّجِر ويَْنتَِشرُ  ، هكذا بَكْسِر الالَِّم في َسائِِر النَُّسخِ ، والّصواُب اللَّّواُء ، كَكتّاٍن : اللَِّواءُ  : العُّكاشُ و

 الشََّجِر ، ويَْلتَِوي َعلَْيه.الَِّذي يَتَفَشَُّغ على 

، أَْوَرَده ابُن شاِهيَن في الّصحابَِة من َطِريِق َحْفِص بِن َمْيَسَرةَ ، عن َزْيِد بِن أَْسلََم عنه  الغَنَِويُّ  ُعكَّاَشةُ  ، وهِذه َعْن ثَْعلٍَب ، كُرّمانَة ويَُخفَّفُ و

 ، وَحِديثُهُ في ُسنَِن النَِّسائِّي.

ثِّي ، بالغَْيِن بِن أَْصغََر ، كاَن عاِمَل النَّبِّي ، َصلى هللا عليه وسلّم ، َعلَى السََّكاِسِك ، ِفيَما قِيَل ، وقَاَل الَحافُِظ ُهَو الغَوْ  ْوربُن ثَ  ُعكَّاَشةُ و

 والُمثَلَّثَِة.
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ةَ األََسِديُّ : أََحُد السَّ  بُن ُمْحَصنِ  (6) ُعكَّاَشةُ و جاِل وأَْشَجِعِهم :بِن ُحْرثَاَن بِن قَْيِس بِن ُمرَّ ، َرِضَي هللا  الّصحابِيُّونَ  ابِِقيَن ، كاَن من أَْجَمِل الّرِ

 تَعَالَى َعْنُهم.

ً  َعكَّشَ و جَ و : يَبِسَ  الُخْبُز تَْعِكيشا  ، عن ابِن َعبّاٍد ، ِمثُْل َعشََّش تَْعِشيشاً. تََكرَّ

__________________ 
 .22ـ  21( انظر مجهرة ابن الكليب ص 1)
( كذا ا وهذه النســــــــــــــبة إىل منقر بن عبيد وهو أخو مرة بن عبيد بن مقاع . وإقحامها يف عامود نســــــــــــــبه فيه نظر. انظر مجهرة ابن حزم ص 2)

217. 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : َكربَ.3)
 .61/  3( اجلمهرة 4)
 .«كرميا محا»بد  « زاداكفيئا »وانظر ختر ه فيه ا ويف الديوان :  289( ديوانه ص 5)
 قا  ابن األثري : وعكاشة بتخفيف الكاف وتشديدها.« عكاش»( عن أسد الغابة وابألصر 6)
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 تَعَسََّر. األَْمُر : تَعَكَّشَ و

 .ُعّكاَشة ، قَال ابُن ُدَرْيٍد : وِمْنهُ اْشتِقَاقُ  تَْنسجُ  َكأَنَّها العَْنَكبُوُت : قَبََضْت قََوائَِمَها تَعَكََّشتو

 بَْعُضه في بَْعٍض. ُء : تَقَبََّض وتََداَخلَ الشَّيْ  تَعَكَّشَ و

ى بِها األَْكَداسُ  العَْوَكَشةُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و  الَمُدوَسة ، وِهَي الِحْفَراةُ أَْيضاً. : أََداةٌ للَحّراثِيَن تَُذرَّ

 كَكتّاٍن ، وُزبَْيٍر : اْسَماِن.و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 َرأُْسه ، أَْي لَِزم بَْعُضه بَْعضاً. َعِكشَ  اُل : َشّد مايُقَ 

ى بالشََّجِر ، وِهَي َطيِّبَةٌ تُباع بَمكَّةَ وُجدَّةَ ، َدقِيقَةٌ ال َوَرَق لها. العَِكشةُ و  : َشَجَرةٌ تَلَوَّ

 ، بَضّم الكاِف : َمْوِضٌع قُرَب الُكوفَِة فِي قَْوِل الُمتَنَبِّي : أَْعُكشو

ٍش  كـــــــــــــُ لـــــــــــــَ  َأعـــــــــــــح ٌر عـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ َك ل ـــــــــــــَ ا ل يـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

ّي     فــــــــــــــِ ّم الــــــــــــــبــــــــــــــالِد خــــــــــــــَ َو  (1)َأحــــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــــــ 

  

وحزِه  َة يف حــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــح  َوَردحَن الــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــَ

ا َمضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ و     ُر ممـــــــــــــــــــّ ثـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــِه َأكـــــــــــــــــــح  ابقـــــــــــــــــــِ

  
 نقله ياقوت.

 الَهمَدانّي ، روى عنه أَبو لَْيلَى الُخَراسانِّي. ُعّكاَشةَ  ، كَسَحاٍب : موضع ، وكُرّمان أَبو َعَكاشو

 بُن أَبي َمْسعََدة : شاعر. ُعَكاَشةُ و

 واسُم ماٍء لبني نَُمْيٍر ، كما في الّصحاح.

 كما في األََساس.« ُعّكاَشة َسبَقََك بَِها»َحِديث  وَعَكْشتُك : َسبَْقتُك ، َمأُْخوذٌ من

 : [عكمش]

 ه :ْستَْدَرك َعلَيْ * ومّما ي

ْخُم من اإِلِبِل ، (2)بالضّم : لغة في العَُكاِمِس  (2) العَُكاِمشُ  ،  كالعَُكِمِش  بالسين ، هكذا نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن : وُهَو القَِطيُع الضَّ

يُن أَْعلَى ، وأَْهَملَه في العُبَاِب.  والّسِ

 ابُن آَوى. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : هو ، كِسنَّْورٍ  الِعلَّْوشُ  : [علش]

ئْبُ  : الِعلَّوشُ  قال اللَّْيُث :و  ، ِحْميَِريّة. الذِّ

بَاعِ. قِيَل :و ُدَوْيبَّةٌ ،: ، وهو  الِعلَّْوش منه اْشتِقَاقُ  العَْلشُ  : (3)قال ابُن ُدَرْيِد و  َضْرٌب من الّسِ

 .(4) [العَلَِش  ُمْشتَقٌّ من]الَخِفيُف الَحِريُص.  : الِعلَّْوشُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

يُن لَْيَس بَِشي يِن ال  الِعلَّْوشُ  ٍء ، َعلَى أَنَُّهْم يَقُولُوَن :وقال ابُن فاِرٍس : العَْيُن والاّلُم والّشِ ئُْب ، قال : ولَْيَس قياُسه َصِحيحاً ؛ ألَّن الّشِ : الذِّ

 قاَل ابُن األَْعَرابِّي : وَغْيرُ و َغْيُرَها ؛ ، ولِكْن ُكلَُّها قَْبَل الالَّم ، قاَل األَْزَهِريُّ : لَْيَس في َكالِمِهْم ِشيٌن بَْعَد المٍ : قاَل الَخِليُل و تَُكوُن بَْعَد الم ،

 ، وهِذه عن ابِن األَْعَراِبّي أَْيضاً ، وَسيُْذَكُر فيَما بَْعد. واللَّْشالِش  ، وهِذه عن اللَّْيِث ، واللَّْشلََشةِ  ، بَمْعنَى الطَّْرِد ، اللَّّشِ 

ْوا ً  قُْلت : وقَْد َسمَّ  ، كتَنُّوٍر. َعلُّوشا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :
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 ، واألَلَْنَكُش : الَكثيُر ولِكْن أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، َرِحَمُهُم هللا تَعَالَى. العَلَْنَكشُ  ، قال الّصاَغاِنّي في التّْكِملَة : العَلَْنَكشُ  : [علكش]

َكةً : َضْعُف البََصرِ  العََمشُ  : [عمش] ْؤيَةِ  ، ُمَحرَّ ، وِمثْلُه في الّصحاحِ ،  َمَع َسياَلِن الدَّْمعِ في أَْكثَِر األَْوقَاتِ  ، وفي بَْعِض النَُّسخِ : َضْعُف الرُّ

ً  ، وقَدْ  العََمِش  ، بَْينَا َعْمَشاءُ  ، وِهيَ  أَْعَمشُ  لٌ وَرجُ  الفاِسُد العَْيِن الَِّذي تَْغَسُق َعْينَاه ، وِمثْلُهُ األَْرَمُص  : األَْعَمشُ  ، ويُقَاُل : َعِمَش يَْعَمُش َعَمشا

 ، واْستَْعَملَه قَْيُس بُن َذِريح في اإِلبِِل فقاَل :

ا  ُم مــــــــَ شُ فــــــــبُقحســــــــــــــــــــــِ مــــــــح و  عــــــــُ يــــــــُ َواِرٌف الــــــــعــــــــُ  ِن شــــــــــــــــــــــَ

بِ     قــــــــــح اٌت عــــــــــلــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــَ انــــــــــِ وٍّ حــــــــــَ ُم بـــــــــــَ  َرَوائــــــــــِ

  
 ؛ ألَنَّهُ يَُرى فيه بَْعَد ذِلَك ِزيَاَدة. َعْمشٌ  ، عن الَخِليِل ، أَي الصَّالُح للبََدِن ، يُقَاُل : الِختَانُ  : العَْبشُ  العَْمشُ و

__________________ 
 .«خفيف»وابألصر « إعكش»( عن معجم البلدان 1)
 وقا  أبو حامت : إذا قاربت اإلبر األلف فهي ُعكام . 304/  3وانظر التهذيب « . العكاس.. العكاش»( عن اللسان وابألصر 2)
 .61/  3( اجلمهرة 3)
 ( زايدة عن القاموس.4)
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ُروه ، عن اللَّْيِث. فاْعُمُشوه  واْعبُُشوه ، وكلتَا اللُّغَتَْيِن صحيحةٌ ، أَي َطّهِ

ٍد. بالعََصا في اْستِْعَراٍض  الضَّْربُ  : العَْمشُ   َعبّاٍد :عن ابنِ و  بِال تَعَمُّ

 لََك ، أَْي ُمَوافٌِق ، عن اللَّْيث. َعْمشٌ  ، يقال : َطعَامٌ  ُء الُمَوافِقُ الشَّيْ  : العَْمشُ و

َمْخَشِريُّ : وهذا من فَِصيحِ الَكالِم ، ألَّن الَمْوِعَظةَ فيِه الَمْوِعَظةُ : أَي  تَْعَمشُ  ، وفاُلٌن ال فيه الَكالُم ، كفَِرَح : نََجعَ  َعِمشَ و ال تَْنَجُع. قاَل الزَّ

 .َعْمَشاءُ  لَّما َعِملَت فيه بَِقيَْت ال تُْبِصُر فيه ُمْستَْدَركاً ، فكأَنََّها

 ِجْسُم الَمِريِض : ثَاَب إِلَْيِه. َعِمشَ و

َشهُ  قَدْ و ً  هللا َعمَّ  ، أَْي أَثَاَب إِلَْيِه ِجْسَمه. تَْعِميشا

ّمِ : العُْمُشوشُ  َعن ابِن األَْعَرابِّي :و  ويُتَْرُك بَْعٌض ، وُهَو العُْمُشوُق أَْيضاً. العُْنقُوُد يُْؤَكُل بَْعُض ما َعلَْيهِ  ، بالضَّ

أَْمَر َكَذا ، وتَعَاَمْستُه ، وتَعاَمْصتُه ، وتَعَاَطْستُه ، وتَغَاَطْشتُه ،  تَعَاَمْشتُ  ، يُقَال : كالتَّعَاُمِش  قالَهُ ابُن ُدَرْيدٍ  ءِ : التَّغافُُل َعن الشَّي (1) التَّْعِميشُ و

 َل هو التَّعَاُمُس ، وهو بالسيِن المهملة.وتَغَاَشْيتُه ، كله بمعنى تَغَابَْيتُه ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وقَال أَبو أَُساَمة : الَمْعُروُف الصحيح أَّن التَّغافُ 

 .العََمِش  إِزالَةُ  : التَّْعِميشُ و

 وهي كلمة مولََّدة. ، وفي التكملة : استَْجَهلَه ، قال : اْستَْعَمَشه : اْستَْحَمقَهو

 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : َخْبُط الَوَرِق ، عن ابِن َعبّاٍد. العَْمشُ 

 : ال يُْهتََدى ِلَوْجِهه. (2) َعَماشٌ  وأَْمرٌ 

ِد بن مْهراَن ، الكاِهِلّي ، الُكوفِّي ، َمْشُهوٌر. األَْعَمشُ و  : لَقَُب ُسلَْيَماَن بِن ُمَحمَّ

الُمْنقَبُِض  ُهوَ  أَوْ  ، كما نَقَلَه األَْزهِريُّ والصاغانِيُّ ، الشَّْيُخ الفَانِي : هو (3)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  ، بالّضمِّ  العُْنُجشُ  : [عنجش]

 ، وُهَو قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد أَيضاً ، وأَْنَشَد : الِجْلدِ 

 (4) ُعنحُجشُ َشيحٌخ َكِبرٌي يـَرحَقُض الش ن  و 
؛ ألَّن  ُعْنُجش َسْعٍد ، قال : وال أَْعِرُف ِزيَاَدةَ النُّون في (5)َذ ُرَمْيَح أَبِي قال : ويُقَاُل ِللشَّْيخِ إِذا اْنَحنَى : قَْد َرقََع الشَّنَّ ، وساَق العَْنَز وأَخَ 

 .(6)االْشتِقاَق ال يُوِجبُه ، وال أَْعِرُف في كالمهم َعَجش 

ً  ، أَي العُوَد أَو القَِضيَب ، َعنََشهُ  : [عنش]  َعَطفَه. : يَْعنُِشه َعْنشا

هُ ، وساقَه وَطَرَدهفاُلناً : أَْزَعَجهُ ، و َعنَشَ و  ، وهِذه عن ابِن َعبّاٍد ، وَرَوى ابُن األَْعَرابّيِ قوَل ُرْؤبَةَ : اْستَفَزَّ

ُزحَعِج 
َعحُنوشِ فـَُقرح ِلذاَ  امل

 امل
 أَي الُمْستَفَّزِ الَمُسوِق. ويُْرَوى : الَمْحنُوش ، وقد تقّدَم.

ّمِ : العُْنُشوشُ و  .«ح ن ش»، وقَْد َذَكَرهُ األَْزَهِريُّ في ترجمة  ءٌ َشيْ  ما لَهُ  ، أَي ُعْنُشوشٌ  َما لَهُ  اللِّْحيَانِيُّ :قاَل و بَِقيَّةُ الماِل ، ، بالضَّ

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانّي. : َمْن لَه ِستُّ أَصابِعَ  األَْعنَش يقال إِنّ و

، يُقَاُل :  ِمنّا وِمَن الَخْيِل. وِهي بَِهاءٍ  في َشبَابِه الَخِفيُف السَِّريعُ   ُدَرْيٍد : ُهوَ قاَل ابنُ و ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، الطَِّويلُ  ، كَسفَْرَجٍل : العَنَْشنَشُ و

 ، أَي َسِريعَةٌ ، قال : َعنَْشنََشةٌ  فََرسّ 
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شٌ  ـــــــــَ ن َنشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــِه  عـــــــــَ ُدو ب عـــــــــح ـــــــــَ هح تـ َنشـــــــــــــــــــــــَ َنشـــــــــــــــــــــــح   عـــــــــَ
هح     َخشـــــــــــــــــــــــَ ه َخشـــــــــــــــــــــــح َديـــــــــح  لـــــــــلـــــــــدِّرحِع فـــــــــوَ  ســـــــــــــــــــــــاعـــــــــِ

  
 ، نَقَلَه الصاغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. الطَِّويلَةُ في السََّماِء من النُّوقِ  ، وِهيَ  الِعْنَواِش ، بالَكْسرِ  ِمْنهُ اْشِتقَاقُ و َطِويلَةٌ ،ُعنٌُق َمْعنُوَشةٌ : و

__________________ 
 .60/  3وانظر اجلمهرة « والتعمش»( عن القاموس وابألصر 1)
 وكر ما ال يهتد  له : عماس. ففي اللسان :« عم »مادة ( كذا ابألصر وورد يف اللسان واألساس يف 2)
 .325/  3( اجلمهرة 3)
 .«وهّم ا وكذا يف التكملة»قوله : وشيخ ا يف بع  النسخ : »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«ابن سعد»( عن اجلمهرة وابألصر 5)
 .«عفجش»( عن التكملة وابألصر : 6)
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 ، َكما يُقَال : ِلَزاٌز َخْصٍم ، قالَهُ ابُن َحبِيب ، وقال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : َمْن يُقَاتُِل َخْصَمهُ كِكتَاٍب :  ، الِعنَاشُ و

اشُ  نـــــــــــــــَ راً  عـــــــــــــــِ مـــــــــــــــِّ زَاُ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــــَ ُدوٍّ ال يــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

ا    ريُهــــــــَ عــــــــِ ب  ســــــــــــــــــــــَ رحُب شــــــــــــــــــــــُ ٍر ِإذا مــــــــا ا ــــــــَ  بــــــــَرجــــــــح

  
ً و ، َعانََشه ُمعَانََشةً و ، أَي الِعنَاِق  الِعنَاِش  : الُمعَانَقَةُ في الَحْرِب ، وقِيَل : فاُلٌن َصِديقُ  الُمعَانََشةُ  ، وقِيَل : (1)بَْيَدةَ ، قالَهُ أَبو عُ  َعانَقَه : ِعنَاشا

ً  ُكونُوا أُْسداً »الَحِديُث :  ، َوْصٌف بالَمْصَدِر ، ومنه ُمعَانِشٌ  : ِعنَاشٌ  في الَحْرِب ، وأََسدٌ  ، والَمْصَدُر يُوَصُف به  ِعنَاٍش  ، أَي ذاتَ « ِعنَاشا

 الواِحُد والَجْمُع.

ُهَو ،  وقاَل ابُن فاِرٍس : هَذا إِذا لَْم يَُكْن من باِب اإِلْبَداِل ، وأَْن تَُكوَن الشيُن بََدالً ِمَن القاف ، فَما أَْدِري َكْيفَ  : اْعتَنَقَهُ في الِقتَاِل. اْعتَنََشهو

 اَء هللا تَعالَى.ونَْرُجو أَْن يَُكوَن َصِحيحاً إِْن شَ 

 وَدايَنَه في َغْيِر َحّقٍ ، لُغَةٌ نَْجِديَّة ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد ، وأَْنَشَد لَرُجٍل من بَنِي أََسد : فاُلناً : َظلََمه اْعتَنَشَ و

ٌر هـــــــــــــو ََثحُراَن و  ٍ  : َوائـــــــــــــِ بـــــــــــــح وحُ  عـــــــــــــَ ا قــــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

ا ِإال  و     نـــــــــــــَ لـــــــــــــُ اتـــــــــــــِ اشٌ قـــــــــــــَ نـــــــــــــَ تـــــــــــــِ رِ  اعـــــــــــــح اطـــــــــــــِ بـــــــــــــَ  بـــــــــــــِ

  
 أَْي ُظْلٌم بباِطٍل.

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

َماِم ، كعَنََجها.ا َعنَشَ   لنّاقَةَ ، إِذا َجَذبَها إِلَْيه بِالزَّ

 : َدَخل. َعنَشَ و

ً و  : أَْغَضبَه. َعنََشه َعْنشا

 : الُمفاَخَرةُ ، عن ابِن األَْعَرابِّي. الُمعَانََشةُ و

 وتَعَنََّش الماَل : َجَمعَه ِمْن ُكّلِ َوْجٍه.

 اِن.اْسمَ  ، كُزبَْيٍر وَحبِيٍب : َعنِيشٌ و ، ُعنَْيشٌ و

 والعَْنُش : الشَّلُّ ، عن ابِن َعبّاٍد.

ّمِ ، ُعنَافُِشَهاو اللِّْحيَِة ، بالفَتْحِ ، َعْنفَشُ  َرُجلٌ  : [عنفش] . والِّذي في النُّواِدر : َعْنفَِشيُشهاو ، بالضَّ اللِّْحيَِة  ِعْنفاشُ  َرُجلٌ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ً  ، ولَْيَس هذا في النَُّواِدر ، ويُقَال : أَتانَا فاُلنٌ  َكثُّها قِيَل :و وَكذِلَك قِْسباُرَها ، َطِويلها وَعْنفَِشيُشَها ، إِذا كانَ  بِلْحيَتِه وُمقَْنِفشاً ، نَقَلَه  ُمعَْنِفشا

ْل. ، وُعنَافٌِش. َعْنفَِشيٌّ و ، ِعْنفاشٌ  وَكَذا قَْولُه َعْنفَش ، بالفَتْحِ ، وإِنََّما اللُّغَةُ الَجيَِّدةُ  األَْزَهِريُّ ، فقوُل المَصنِِّف وَعْنفَِشيُشها َمَحلُّ نََظٍر ،  فتَأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : اللَّئِيُم القَِصيُر. الِعْنِفشُ 

 ، قاَل أَبو نَُخْيلَةَ : اللَّئِيُم الَوْغدُ  ٍرو : ُهوَ ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َعمْ  ، بالَكْسر الِعْنقَاشُ  : [عنقش]

وحُم  اين الــــــــــــقــــــــــــَ ا َرمــــــــــــَ مــــــــــــّ ي  (2)لــــــــــــَ مـــــــــــِّ يَنح عــــــــــــَ  اببــــــــــــح

رحِد     ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــاشٍ ابل ـــــــــــــــــــح ن مِّ  عـــــــــــــــــــِ  وابأَلصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 قـُلحُت هَلَا : اي نـَفحُ  ال هَتحَتمِّي
 ، نَقَلَه ابُن فَاِرٍس. الَِّذي يَُطوُف في القَُرى يَبِيُع األَْشيَاءَ  : الِعْنقَاشُ و

 ِء.العَْنقََشةُ : التَّعَلُُّق بالشَّيْ و

. بال هاِء : الُهَزالُ  العَْنقَُش ،و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

ى وتََشدََّد.و  تَعَْنقََش : تَلَوَّ
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 ْيٍد.، والنُّون فِيِه زائَدةٌ ، عن ابِن ُدرَ  كَجْعفَِر : اْسمٌ  : َعْنقٌَش ، (3)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

ُجلُ ـ  عن ابِن َعبّادٍ ـ  ، كَجْعفٍَر ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الّصاَغانِيُّ  العَْنَكشُ  : [عنكش]  الَِّذي ال يُبَاِلي أَْن ال يَدَِّهَن وال يَتََزيََّن. : ُهَو الرَّ

 ، وَكثَُر واْلتَفَّ ، والنُّوُن زائَدةٌ. العُْشُب : َهاجَ  َعْنَكشَ  قاَل ابُن فارٍس :و

ع وتَقَبََّض ، َعن ابِن َعبّاٍد. تَعَكَّشَ  ُء :الشَّيْ  تَعَْنَكشَ و  ، أَْي تََجمَّ

ُع ، َكَما في اللَِّسان. العَْنَكَشةُ و  : التََّجمُّ

 (4) [: اْسمٌ  َعْنَكشٌ ]و

__________________ 
 ( يف اللسان : أبو عبيد.1)
 اللسان : الناس.( 2)
 .344/  3( اجلمهرة 3)
 ( زايدة عن القاموس ا وقد نبه إليها هبامش املطبوعة املصرية.4)
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ُخ  الَمعُوَشةُ  : [عوش]  : (1)، وأَْنَشَد ِلَحاِجِز بِن الُجعَْيِد  لُغَةٌ في الَمِعيَشِة ، أَْزِديَّةٌ  ِهيَ : ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الُمَؤّرِ

ا  َذاهـــــــــــــــَ ٌم غـــــــــــــــَ تـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ رَاِت ال يـ فـــــــــــــــِ َن اخلـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

د  و     ةِ الكـــــــــــــــــــَ وشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــُ
َ

الجِ  املـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــِ  وال

  
 هَكَذا نَقَلَهُ الّصاَغانِّي ، وَذَكَرهُ صاِحُب اللَِّساِن في الَّتِي بَْعَده.

ُجلُ  عاشَ  ، وقد : الَحيَاةُ  العَْيشُ  : [عيش] ً  الرَّ ً و ، يَِعيُش َعْيشا ً و ، َمعَاشا ، وفَاتَهُ ِمَن  َعْيُشوَشةً و بالَكْسِر ، ِعيَشةً و ، َمِعيَشةً و ، َمِعيشا

يَْصلُُح أَْن يَُكوَن َمْصَدراً ، وأَْن  الَمِعيِش و الَمعَاِش  الَمَصاِدِر : الَمعُوَشةٌ ، بلُغَِة األَْزِد ، وقَْد أَْفَرَد لََها تَْرَجَمة ، وقال الَجْوَهِرّي : كلُّ َواِحٍد من

 ٍب وَمِعيٍب ، وَمَماٍل وَمِميٍل ، وقاَل ُرْؤبَةُ :يكوَن اْسماً ، ِمثُْل َمعَا

َة  د  َك شــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ و ِإل كــــــــــــُ ــــــــــــشِ َأشــــــــــــــــــــــــــح ي عــــــــــــِ
َ

  املــــــــــــ
ي    َن رِيشـــــــــــــــــــــــــــــــِ َريـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ َواٍم بـ َد َأعـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــح  وجـــــــــــــــــَ

  
 فأََجابَه : ؟بَْعِدي أَعاَشكَ  ، وقد َسأَلَهُ أَبُوه : ما الَِّذي (2)راِضيَةً ، قاَل أَبو ُدَواٍد  ِعيَشةً  هللا أَعاَشهُ و

ُر  قـــــــــــــــِ بـــــــــــــــح َدَ  َواٍد مـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح يِن بــــــــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــــــَ  آعـــــــــــــــَ

رُ     ه وأَنحســـــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــِ وحذان ُر مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــَ  آكـــــــــــــــــــُ

  
 تَْعِييشاً. َعيََّشهُ  وَكذِلكَ و

 ، يََمانِيَةٌ. الطَّعَامُ  : العَْيشُ  : (3)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

واو التَّْمُر ، َعْيُشُهم ، يُقَال : آُل فاُلنٍ  بِهِ  يُعَاشُ  ما : العَْيشُ و ً  الُخْبز ُربََّما َسمَّ  ، وِهَي ُمَضِريّة. َعْيشا

 ، قالَهُ اللَّْيُث. بَِها من الَمْطعَم والَمْشَرب تَِعيشُ  : التي الَمِعيَشةُ و

 َما تَُكوُن بِِه الَحيَاةُ. : الَمِعيَشةُ و ، العَْيشُ و

 الَمِعيَشة أَي َجْمعُ  ج .َمعَايَِشُهمْ  للَخْلِق يَْلتَِمسوَن فيها َمعَاشٌ  ، واألَْرضُ  َمعَاشٌ  ، فالنَّهارُ  بِِه ، أَو فِيه يُعَاشُ  ما : الَمِعيَشةُ و الَمِعيشُ و الَمعَاشُ و

َكة ، فال تُْقلَُب في الَجْمعِ همَزةً ، ، َوتَقَِديُرَها َمْفعَلَة ، واليَاُء أَْصِليَّة متَحَ  َمْعيََشةٌ  ، بال َهْمٍز إِذا َجَمْعتََها على األَْصِل ، وأَْصلَُها َمعَايِشُ  : ّرِ

ِمَزت الَمَصائُِب ؛ ألَنَّ الياَء ساِكنَةٌ ، وَكذِلَك : َمَكايُل ، وَمبَايُع ، ونحُوَها ، وإِن َجَمْعتَها على الفَْرعِ َهَمْزَت ، وَشبَّْهَت َمْفعَلَةً بفَِعيلٍَة ، كما هُ 

وأَكثَُر القُّراِء  (4) َمعايِشَ  (َوَجَعْلنا َلُكْم ِفيها): َء بِِهَما قولُه تَعَالَى ْحناً ، َكما قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقد قُِرىومن النَّْحِويِّين َمْن يََرى الَهْمَز لَ 

 ا َخَطأٌ.على تَْرك الَهْمِز ، إِالّ ما ُرِوَي عن نافِعٍ فإِنّه َهَمَزها ، وَجِميُع النّْحويِّين البَْصِريِّين يَْزُعُمون أَّن َهْمَزهَ 

بِه  (5) اآليَِة فَيَْحتَِمُل أَْن يَُكوَن ما يَتَعَيَُّشوَن قُْلُت : والَِّذي قرأَ بالَهْمِز َزْيُد بن َعِلّي واألَْعَرُج وُحَمْيُد بن ُعَمْيٍر َعْن نافِعٍ ، وأَّما تَْفِسيُرَها في هِذهِ 

قاَل  (7) (َضْنكاً ) َمِعيَشةً  (فَِإنَّ َلهُ )قَْولُهُ تَعَالَى : و ، وأُْسنَِد هذا القَْول إِلى أَبِي إِْسَحاَق ، (6) به ، ويَْحتَِمُل أَن يَُكوَن الُوْصلَةَ إِلى ما يَتَعَيَُّشونَ 

ريَن أَنّ وَ  : ْنك : َعَذاُب القَْبرِ  الَمِعيَشة أَْكثَُر الُمفَّسِ ْنَك في ناِر َجَهنَّم. الَمِعيَشةَ  إِنَّ هِذه: ، وقِيَل  الضَّ  الضَّ

 : لَهُ حالَةٌ َحَسنَةٌ. عايشٌ  َرُجلٌ و

ْحمِن بنُ و ، جاَء ِمْن  وسلمعليههللاصلى، شاِميٌّ ُمْختَلٌَف في ُصْحبَتِه ، لَهُ َحِديٌث لَْم يَقُْل فِيِه َسِمْعُت َرُسوَل هللا ،  ، الَحْضَرِميّ  عايٍِش  َعْبُد الرَّ

 َعْن ماِلِك بن يَُحاِمر. عائٍِش  ي َكثِير ، َعْن َزْيِد بِن َسالٍّم ، عن أَبِي سالّم عن َعْبِد الّرْحمِن ابنِ َطِريِق يَْحيَى بن أَبِ 

 صحابِيُّون. بن أَبِي َربِيعَةَ ، وابُن أَبي ثَْوٍر : َعيّاشُ و : َزْيُد بُن الّصاِمِت أَو ابُن النُّْعَماِن ، َعيّاٍش  الُمَزنِيُّ ، وأَبُو عايٍِش  بن (8) زْيدُ و

، وابُن أَبي ِسنَاٍن ، وابُن َعْبِد هللا اليَْشُكِريُّ ، وابُن َعْبِد هللا بِن أَبيِ ُمعَلَّى ، وابُن  (9) بُن أَبي ُمْسِلم ، وابُن َعْبِد هللا ، وابُن ُمَونٍِّس  َعيّاشُ و

 َعيّاٍش  ، واْسَماِعيُل بنُ  َعيّاٍش  الفَْضِل ، وابُن َعْمرٍو ، وأَبُو بَْكٍر وَحَسٌن وُعَمُر أَْبنَاءُ ُعْقبَةَ ، وابُن َعبّاٍس الِقتْبانِيُّ ، وابُن الَوِليِد ، وابُن 

ُد بنُ   وُمَحمَّ
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__________________ 
 ( االصر والتكملة والتهذيب ا ويف اللسان :  اجر بن اجلعد.1)
 ( يف امكم : ابن أيب داود.2)
 .63/  3( اجلمهرة 3)
 .10سورة األعراف اآية ( 4)
 ( يف التهذيب : ما يعيشون به.5)
 ( يف التهذيب واللسان : ما يعيشون به.6)
 .124( سورة طه اآية 7)
 .«وعيشان : ة ببخارا ساقرت من نسخ الشارح الجي أبيدينا قوله : وزيد بن عايش إىل قوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 .«ُموِن ٍ »ة أخر  : ( عل  هامش القاموس عن نسخ9)
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ُعوِد بنِ  َعّياشِ  الد اّبُس ا وُ َم ُد بُن عليِّ بنِ  َعي اش عليٍّ بنِ   : ُ َدِّثُوَن. َعّياشٍ  بِن َِش اٍم ا وِإبـحرَاِهيُم بن َمسح
 بُن أَنٍَس : َحدََّث عن َعَطاٍء. َعايِشُ و

ْعُق بُن َحْزنٍ  عايِِش  بَنُوو  ، وغيُره من العَاِيِشيِّيَن. العَايِشيّ  بِن ماِلِك بِن تَْيِم هللا ، إِليه يُْنَسُب الصَّ

ْينَةَ ، وابُن بِن ثَْوٍر في ُمزَ  ، بالَكْسِر ، ابُن َحراٍم وابُن أَِسيٍد ، ِكالُهَما في قُضاَعةَ ، وابُن ثَْعلَبَةَ في بَني الحاِرِث بِن َسْعِد ، وابُن َعْبدِ  ِعيشُ و

 َخالَوةَ في َغَطفاَن.

َجاِل وللنَِّساِء ، منهم : ابُن نَُمْيِر بِن َواقٍِف ، وله بِئْرُ  عائَِشةُ و  أَْضبَُط من»بقُْرِب الَمِدينَِة ، وابُن َعثٍْم ، وِمْنهُ الَمثَُل :  عائَِشةَ  : َعلٌَم للّرِ

يِن ، من العُبُ « عائَِشةَ   وِس.وَسيَأْتِي ، أَو هو بالّسِ

. َعْيَشاُن : ة ، بِبَُخاَرىو  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 .الَمِعيَشةِ  : الُمتََكلُِّف أِلَْسبَابِ  الُمتَعَيِّشُ  ، وقِيَل : لَيَتَعَيَُّشونَ  ، قاله اللَّْيُث ، ويُقَال : إِنُّهمْ  العَْيِش  : َمْن لَهُ بُْلغَةٌ ِمنَ  الُمتَعَيِّشُ و

 ه :* ومّما يُْستَْدَرك َعلَيْ 

 َمعَهُ ، كقَْوِلِهْم َعاَشَرهُ ، قاَل قَْعنَُب بُن أُّمِ صاِحٍب : َعاشَ  : َعايََشهُ ُمعَايََشةً 

ُت عــــــــــلــــــــــ  َأيّنِ و  مــــــــــح لــــــــــِ مح قــــــــــد عــــــــــَ هــــــــــُ اِيشــــــــــــــــــــــــُ   أُعــــــــــَ
نُ     نــــــــــــا ِإحــــــــــــَ نــــــــــــَ يــــــــــــح َر ِإاّل بـــــــــــــَ هــــــــــــح َُح الــــــــــــد  ربح  ال تــــــــــــَ

  
 : َمِظنَّةُ  الَمعَاشُ و الَخْلِق ، َمعَاشُ  ُسوٍء ، ويَقُولُون : األَْرضُ  ِعيَشةَ و ِصْدٍق ، ِعيَشةَ َعاَش  ، يُقَال : العَْيِش  ، بالَكْسِر : َضْرٌب من الِعيَشةُ و

ً  (َوَجَعْلَنا النَّهارَ ). وقولُه تَعالَى : الَمِعيَشةِ  ً  (1) َمعاشا ةً ». وفي َمثٍَل : للعَْيِش  أَي ُمْلتََمسا ةً َجْيشٌ  َعْيشٌ  أَْنَت َمرَّ ةً وتَُضرُّ « ، وَمرَّ أَْي تَْنفَُع َمرَّ

ةً في ةً في َجْيٍش َغِزّي ، وقَاَل ابُن األَْعَرابِّي ِلَرُجٍل : َكْيَف فاُلنٌ  َعْيِش  أُْخَرى ، وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : َمْعنَاهُ أَْنَت َمرَّ  َعْيشٌ  قاَل : ؟َرِخّيٍ ، وَمرَّ

.وَجْيٌش ، أَْي َمّرةً َمِعي وَمرَّ   ةً َعلَيَّ

 ، قالَهُ اللّْيُث ، وأَنَشد : العَْيِشيّ  ، وال تَقُل : العَائِِشيُّ  : بَْطٌن ، والنِّْسبَةُ إِلَْيِهم َعائَِشةَ  وبَنُو

 اهلاَُلِبَعا عاِئَشةَ َبيِن  (2)َعبحَد 
ْواوَ  ً  َسمَّ ً و ، بالفَتْحِ ، َعْيشا ٍث. ُمعَيِّشا  ، كُمَحّدِ

ْرُع ، بلُ  العَْيشُ و .: الزَّ َمْخَشِريُّ  غَِة الِحَجاِز ، نقله الزَّ

 وتَعَايَُشوا بأُْلفٍَة وَمَودَّةٍ.

 هي أُمُّ أَوالِد َكْعِب بِن َضْمَرةَ بِن بَْكِر بِن َعْبِد َمناةَ بِن ِكنَانَةَ. (4)بُن الظَِّرِب بِن الحاِرِث بِن فِْهٍر ، جاِهِليٌّ ، وبِْنتُه َمْجُد  (3) َعايِشُ و

 : َجدُّ ُعَويِمِر بِن ساِعَدةَ البَْدِرّي. َعايِشٌ و

 وَعْيُشون ، َعلَُم َجَماَعٍة.

ِه ، عن ابِن المنَاِويّ  َعيّاٍش العَيّاِشيُّ  وأَْحَمُد بُن َعِلّيِ بِن ُمَحّمِد بنِ    ، ذكره أَبو َسْعد المالينِّي.، عن َجّدِ

 ، َسِمَع َحّماَد بَن َسلََمةَ. عائَِشةَ  نسبة إِلى َجدَّتِه العَْيِشيُّ  وُعبَْيُد هللا بُن محّمِد بِن َحْفٍص 

 .382األَْستََرابَاِذّي ، كتََب عنه أَبُو القاِسِم ، مات سنة  العَْيِشيُّ  وأَبُو ُزْرَعةَ أَْحَمُد بُن ُمْنِذرٍ 

 ُد بُن نَِسيٍم العَْيُشونِّي ، َحدََّث عن العَالِّف وَغْيِره.ومحمَّ 

ُث الّرْحلَةُ  َعيّاٍش  وآيَةُ  ِريَن اإِلَماُم الُمَحّدِ  أَبُو ساِلٍم عبُد هللِا بُن محّمِد بِن أَبي : َمِدينَةٌ بالَمْغِرِب ، وقد نُِسب إِلَْيَها أَِجلَّةُ أَْهِل الِعْلِم ، من الُمتَأَّخِ

َعلَى الحافِِظ البَابِِلّي  ، قرأَ بالَمْغِرب على اإِلَماِم عبِد القاِدِر بِن َعِلّيٍ الفاِسّي ، وأَْحَمَد بِن ُموَسى األَبّاِر وَغْيِرِهَما ، وبالمشِرقِ  العَيّاِشيّ  بَْكرٍ 

 وُخ َمَشايِِخنَا.والشَّْبَراَملِسّي. والَخفَاِجّي والَمّزاِحّي والثَّعَاِلبِّي والُكْرِدّي ، َحّدَث عنه ُشيُ 
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ِد بِن القَاِسِم بن إِْدِريس الَحَسِنّيِ ، بالَمْغِرِب. العَْيِش  وأَبو  : ُكْنيَةُ أَحَمَد بِن القَاِسِم بِن ُمَحمَّ

َراَق ، وَمَدَح الظَّاِهَر غاِزَي بَن َصاَلح الّدين ، قَِدَم العِ  َمِعيَشة وأَبو العََرِب إِسماِعيُل بُن َمْفُروحِ بِن عبِد الَمِلِك الِكنَانِيُّ السَّْبتِيُّ ، يُْعَرُف باْبنِ 

 .587فأَْكَرَمهُ وأَجاَزهُ ، ومات بمصر سنة 

__________________ 
 .11( سورة النبب اآية 1)
 .«عند»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( يف مجهرة ابن حزم : عائش.3)
 جمد بنت تيم بن غالب بن فهر. 486( يف مجهرة ابن حزم ص 4)
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 (فصر الغا)
 املعجمة مض الشا

َكةً  الغَبَشُ  : [غبش] ْبَح ، وقِيَل : ُهَو ِحيَن يُْصبح ، قال : بَِقيَّةُ اللَّْيِل ، أَو ُظْلَمةُ آِخِره : ِشدَّةُ الظُّْلَمِة ، وقِيَل : ُهوَ  ، ُمَحرَّ  ، قِيَل : مّما يَِلي الصُّ

 الص بحِح َأو الت َجلِّي َغَبشِ يف 
لفَْجَر بغَلٍَس ، وقاَل ابُن ّصالةِ ، فقاَل : َصّلِ افي الَحِديِث عن َرافِعٍ ، َمْولَى أُّمِ َسلََمةَ ، أَنَّهُ َسأََل أَبا ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللاُ تَعَالَى َعْنهُ َعْن َوْقِت الو

 .«بغَبٍَش »بَُكْيٍر : في َحِديثِه 

 (2)يَُخاِلُطَها بَياُض الفَْجِر ، فيَبِيُن  (1)وَغلٌَس وَغبٌَس َواِحٌد. قاَل األَْزَهِرّي : وَمْعنَاَها : بَِقيَّةُ الظُّْلَمِة  َغبَشٌ  فَقَاَل ابُن بَُكْيِر : قَاَل ماِلٌك :

يِن الُمْهَملَة. (َيُض ِمَن اخْلَْيِط اْْلَْسَودِ اخْلَْيُط اْْلَب ْ ) مِّ  ، قاَل : وَرَواه َجَماَعةٌ ، فِي الُمَوطَّإِ ، بالّسِ ، وِهَي َظاَلُم آِخِر اللَّْيِل ،  كالغُْبَشِة ، بالضَّ

 ، إِذا أَْظلََم ، أَْي ِمْن َحّدِ َضَرَب ، َكَذا َضبََطه الّصاَغانِّي. أَْغبَشَ و َغبِشَ  أَْظلََم ، وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : اللَّْيُل : أَْغبَشَ و ، كفِرَح ، َغبِشَ  وقَدْ 

ِة : أَْغبَاشٌ  ج مَّ  ، كَسبٍَب وأَْسبَاٍب ، قاَل ذُو الرُّ

بــــــــــــــاشَ  ُه  َأغــــــــــــــح اَن طــــــــــــــاَرقــــــــــــــَ اٍم كــــــــــــــَ ٍر متــــــــــــــَِ يــــــــــــــح  لــــــــــــــَ

َوبُ     ُه جـــــــــُ ىّت مـــــــــالـــــــــَ ِم حـــــــــَ يـــــــــح ُخ الـــــــــغـــــــــَ طـــــــــُ خـــــــــح طـــــــــَ  تـــــــــَ

  
ين ، وهِ  أَْغبَاشُ و ين والّسِ يُن لُغَةٌ فيه : عن يَْعقُوَب ، وَذَكَر َشِمٌر الَكِلَماِت الَّتِي جاَءْت بالّشِ َي تِْسعَةٌ ، وزاَد الّصاَغانّي اللَّْيِل : بَقَاياهُ. والّسِ

 ثماني كلمات أُْخَرى ، فْليَُراَجْع في العُبَاِب في هِذِه المادَّةِ.

 عن َحاَجتِِه َخَدَعهُ َعْنها ، َكَما نَقَلَه اللِّْحيَانِّي. َغبََشهو ، ِمْن َحّدِ َضَرب : َخَدَعنِي. َغبََشنِي يَْغبُِشنِي ُع ، يُقَالوالَخادِ  الغَابُِش : الغَاشُّ و

َواُب : الغَاِمشُ  الغَابُِش :و ِهْم. وقال أَبو النّاِس ، أَ  بِغَابِِش  الغَاِشُم. قاَل أَبو َزْيٍد : ما أَنا ، هكذا في النَُّسخِ ، والصَّ ّي ما أَنَا بغاِشِمِهْم ، أَو غاّشِ

قَال « الظُّْلُم ُظلُماٌت يَْوَم الِقيَاَمةِ »في الَحِديِث : ، أَْو َرِكبَهُ بالظُّْلِم ؛ ألَّن الظُّْلَم ُظْلَمةٌ ، و وتَغَبََّشه : َظلََمه وَغَشَمهُ بَمْعنًى َواِحِد. َغبََشهُ  ماِلٍك :

 الّراِجُز :

بــــــــــــَ  ٍي وَذا َأصــــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــح ــــــــــــَ َت ذا بـ شِ حــــــــــــح بــــــــــــ  غــــــــــــَ ــــــــــــَ   تـ
يـــــــــــــــــــــــــــَر وذا َ َر شِ و      ذا َأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ، قالَهُ األَْصَمِعّي ، والعَْيُن لُغَةٌ فيه. ادََّعى قِبَلَه َدْعَوى بَاِطلَةً  تَغَبََّشهُ ، إِذا أَوْ 

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. ُمْظِلمٌ  ، كَكِتٍف : أَيْ  َغِبشٌ و ، أَْغبَشُ  لَْيلٌ و

ّمِ : اْسمٌ  ُغْبَشانُ و  ، ُهَو ِمْن ذِلك. ، بالضَّ

َكان يَِلي  ، وُهَو الُمْحتَِرُش بن ُحلَْيِل بن ُحْبِشيَّةَ بِن َسلُول بن َكْعِب بن َعْمٍرو ، ُخَزاِعيٌّ  ، وُهَو الَمْشُهوُر : ويَُضمُّ  ، بالفَتْحِ ، َغْبَشانَ  أَبُوو

بالّطائِِف ، فأَْسَكَرهُ قَُصيٌّ ، ثُمَّ اْشتََرى الَمفَاتِيَح منهُ  ، أَْي َمْجِلِس ُشْربٍ  في ُشْربٍ  بِن ِكاَلبٍ  قَْبَل قَُرْيٍش ، فاْجتََمَع َمَع قَُصيّ  ِسَدانَةَ الَكْعبَةِ 

ا  أَْنَدَم من الُكَسِعّيِ  من َسْكَرتهِ  َغْبَشانَ  يََّر بِه إِلَى َمكَّةَ ، فأَفَاَق أَبووطَ  ، َجّدِ بَنِي َشْيبَةَ ، بِزّقِ َخْمٍر ، وأَْشَهَد َعلَْيِه ، وَدفَعََها اِلْبنِِه َعْبِد الّدارِ  ، لَمَّ

ْفقَةِ  *فُضِربَْت بِِه األَْمثَاُل في الُحْمِق ، والنََّداَمةِ  اْستَبَاَن النَّهاَر ،  ْن أَبِيوأَْنَدُم مِ »، « َغْبَشانَ  أَْحَمُق من أَبِي»، فِقيَل :  ، وَخَساَرةِ الصَّ

 .«َغْبَشانَ  أَْخَسُر من أَبِي»و ، « َغْبَشانَ 

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

ْلَمِة في أَْلَواِن الدََّواّبِ ، وُهوَ  الغُْبَشةُ  ِل اللَّْيل  الغَبَشُ  ، وِهَي َغْبشاُء ، ويَُكونُ  أَْغبَشُ  : ِمثُْل الدُّ َكةً ، في أَوَّ ّم : والغُبَاِشيُّوَن ، ب : (3)، ُمَحرَّ الضَّ

 بَْطٌن ِمْن بَنِي الَحَسِن.

ٍث ، ِمْنُهم َشْيُخنَا الّصاِلُح الصُّوفِيُّ العمالِجّي بن الُمغَبِِّش.  وبَنُو الُمغَبِِّش ، كُمَحّدِ

 ، يََمانِيَة ، قال : وال أَُحقُّهُ ، ونَقَله في العُبَاِب ، عن العَِزيِزّيِ. ثََمُر َشَجرٍ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ُهوَ  الغَْرشُ  [غرش]
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 ، (5) لَْم يَْمَحْضهُ النُّْصح  :(4) َغشَّهُ يَغُشُّه ِغشًّا : [غشش]

__________________ 
 بقية الظلمة يف آخر اللير.( يف التهذيب : 1)
 ( التهذيب : فيتبا.2)
 يف القاموس : والن َدِم. (*)
وز ( العبارة يف التهذيب : والغبشـــــــــة والدملة يف لون الدابة ســـــــــيان. والغبش ا قير : الغب  والغل  ا بعد الغب  وهي كلها يف آخر اللير ا و 3)

 الغبش يف أو  اللير.
 اللسان.( ضبطت ابلكسر عن التهذيب و 4)
 ( يف اللسان : النصيحة.5)
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َمَرهُ  *و يَحِة ا فال حاَجَة ِإىَل ِإيرَاِدِه ا َأ حَهَر َلُه ِخاَلَف ما َأضـــح اِض يف الن صـــِ هُ   ا وُهَو بَعيحِنه َعَدُم اإِل ح شـــَ يشـــاً  كَغشـــ  ا  تغحشـــِ
شِ  ا َمبحُخوٌذ من الِغشِّ  وهو ُمَباَلَغٌة يف َرُب الَكِدرُ  الَغشـــَ َشـــح

َنا لَيحَ  ِمّنا َمنح »اَ ِديُث :   ا وِمنحهُ ا وُهَو امل ا َأيح لَيحَ  « َغشـــ 
ن ِتَنا ا ويف َحِديِث أُمِّ َزرحٍع :  الِقَنا وال َعَل  ســــــُ يشــــــاً  وال مَتحأَلُ بـَيحَتنا»ِمنح َأخح قَا  ابُن األَِثرِي : هكذا جاَء يف رَِوايٍَة ا « تـَغحشــــــِ

ِعه ا وُهوَ  (1) [هو]ا وقير :  الِغشِّ  ُهَو من وِقير : َملِة ا وقد ذُِكَر يف َموحضــــــِ ُهح
ي غاشيف  من الن ِميَمِة ا والّرَِوايَُة ابمل  ءٌ ا وشــــــَ

 .َمغحُشوشٌ 
 : بالَكْسِر : اْسٌم ِمْنهُ. الِغشُّ و

. يَِغشُّ  َصْدُره َغشَّ  وقد الِغلُّ والِحْقدُ  ، أَْيضاً : الِغشُّ و  ِإذا َغلَّ

ةِ ، ب َغشٌّ  َرُجلٌ و ين الُمْعَجَمِة ، وِكالُهَما  الفَتْحِ : َعِظيُم السُّرَّ ين الُمْهَملَة وتَْشِديد الراِء ، وفي بَْعِضها بَكْسِر الّشِ ، هكذا في النَُّسخِ ، بَضّمِ الّسِ

َكةً ، قاَل الراجُز : َواُب : الشََّرِه ، ُمَحرَّ  َغلٌَط ، والصَّ

 َ  ُه ِفيَما َأَكرح  ِبَغشٍّ لَيحَ  
 َو يَُجوُز أَْن يَُكوَن فَْعالً ، وأَْن يَُكوَن كما َذَهَب إِلَْيِه ِسيبََوْيه في َطّبٍ وبَّرٍ ، ِمْن أَنَّهما فَِعٌل.وهُ 

ّمِ : ، الغُشُّ و  ، قال أَْوُس ابُن َحَجر : ُغشُّونَ  ، ج : الغاشُّ  بالضَّ

ُم  َرهـــــــــــُ ـــــــــــح اُس أَم ـــــــــــّ ـــــــــــن ي ال قحضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ وَن ويـ فـــــــــــُ لـــــــــــ   خمـــــــــــَُ

و    ورُ  ُغشـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــُ ـــــــــح نـ وٌر لصـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــُ ـــــــــح نـ ِة صـــــــــــــــــــــــُ انـــــــــَ  اأَلمـــــــــَ

  
وايَةُ الَمْشُهوَرةُ  يِن الُمْهَملَة. وقَْد تَقَّدم.« ُغسُّو األََمانَةِ »قال األَْزَهِريُّ : وال أَْعِرُف لَهُ َجْمعاً ُمَكسَّراً ، والّرِ  بالّسِ

 ، ِمن الغَْيُر الَخاِلِص  ، أَي الَمْغُشوشُ  ءُ الّشيْ و ، أَْي َمْوِضٌع معروٌف ، ولَْم أََرهُ في ِكتَاٍب إِْن لَْم يَُكْن تَْصِحيفاً ، فانُظْرهُ. ع ، م : الغُشُّ و

 .الِغّشِ 

َكةً : الَكِدُر الَمُشوبُ  الغََششُ و  نصُّ ابِن األَْنبَاِرّي ، ونَقَلَه هكذا األَْزَهِريُّ ، هكذا في النَُّسخ ، أَو هو الَمْشَرُب الَكِدُر ، كما َهوَ  ، ُمَحرَّ

 نَِقيض النُّْصحِ ، وأَنشد ابُن األَْعَرابِّيِ : الِغشُّ  والّصاَغانِيُّ ، قِيَل : ومنه أُِخذَ 

 َغَششح َمنحَهٍر تـَرحَو  بِه َغريحِ و 
 أَْي َغْيِر َكِدٍر وال قَليٍل.

ً  لَِقيتُهو  ، َحكاَها قُْطُرب ، وِهَي ِكنَانِيّة ، وأَْنَشَدت َمْحُموَدةُ الِكالبِيَّةُ : ِغَشاٍش  ، وَكذا لِقيتُه على َعلَى َعَجلَةٍ  ، أَيْ  حِ ، بالَكْسِر ، والفَتْ  ِغَشاشا

ا و  هــــــــــَ تــــــــــَ الــــــــــَ قــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــا أَنحســــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــَ   ِغشــــــــــــــــــــــــَ
ارَا    هــــــــــــَ َرَد الــــــــــــنــــــــــــ  دح طــــــــــــَ ُر قــــــــــــَ يــــــــــــح ا والــــــــــــلــــــــــــ  نــــــــــــَ  لــــــــــــَ

  

ا  ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح ـــــــــــــد رَأَيـ وِد وق هـــــــــــــُ ـــــــــــــعـــــــــــــُ َك ابل ـــــــــــــَ ات  َوصـــــــــــــــــــــــــــَ

رَ     ارَاغــــــــــــــــــُ َب مُث  طــــــــــــــــــَ ِ َأوحكــــــــــــــــــَ اح ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــب  اَب ال

  
، إِذا  (3): هذا بَاِطٌل ، وإِنََّما يُقَاُل : لَِقيتُه َعَشاشاً وَعلى ِعَشاش  (2)، َحكاهُ اللّْيُث ، وقد أَْنَكَره األَْزَهِريُّ ، وقاَل  أَْو ِعْنَد ُمغَْيِربَاِن الشَّْمِس 

ً  لَِقيَه أَوْ  لَِقيتَه َعلَى َعَجلٍَة ،  ، وُهَو قَِريٌب من قَْوِل اللَّْيِث. لَْيالً  ، أَيْ  َغَشاشا

ُل الظُّْلَمِة وآِخُرَها. الِغَشاشُ و  ، بالَكْسِر َوْحَدهُ : أَوَّ

،  ءٍ َغْيُر َمِرى : ِغَشاشٌ  ُشْربٌ  َعِجٌل ، أَو : ِغَشاشٌ  ُشْربٌ  أَو ، ِغشاشٌ  ، لَكَدِره ، وكذِلك يَْومٌ  قَِليلٌ  ، أَي ، بالَكْسرِ  ِغَشاشٌ  (4) ِشْربٌ  يُقَاُل :و

 .وال يَْستَْمِرئُه شاِربُه ، وهذا عن األَْزَهِريّ  (5) [وال َعْذبٍ ]أِلَنَّ الَماَء لَْيَس بَِصاٍف 

 ، نَقَلَه ابُن القَّطاعِ. أَْغَشْشتُه عن َحاَجتِِه : أَْعَجْلتُهو
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ْبحِ : ُمبَاِدِرينَ و الُمْهَملَِة ،  ، ُهنَا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد ، وقَلََّدهُ الُمَصنُِّف ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى ، والصَّواُب أَنَّه بالعَْينِ  َجاُءوا ُمغَاشَّيَن ِللصُّ

َمْخَشِريَّ َذَكَره ُهنَا ، وَكأَنَّهُ لُغَةٌ في العَْيِن.  وقَْد أََشْرنَا إِلَْيه ، ثُمَّ َرأَْيُت الزَّ

ةَ : َغاشًّا ، أَْو َعدَّه الِغشَّ  : ِضدُّ اْنتََصَحه واْستَْنَصَحه ، أَو َظنَّ بِهِ  اْستَغَشَّهُ و اْغتَشَّهُ و  ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ

يِن  تــــــــــَ يــــــــــح َة لــــــــــَ َدامــــــــــَ َررحُت الــــــــــنــــــــــ  ُت وَأســــــــــــــــــــــــح لــــــــــح قــــــــــُ  فـــــــــــَ

َرًأ و     ُت امــــــــــــــح نــــــــــــــح ش  كــــــــــــــُ تــــــــــــــَ ُذو ِ   َأغــــــــــــــح ر  عــــــــــــــَ  كــــــــــــــُ

  
__________________ 

 .«و»بد  « أو»يف القاموس  (*)
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 ( يف التهذيب : قلت : هذا التفسري غري صحيح ا وصوابه.2)
 وقد وردت اللفظتان يف التهذيب ابلغا املعجمة. ( كذا ابألصر3)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان بضمة عل  الشا عن الليث ا وضبطها األزهري بضمة وكسرة عل  الشا فيما يلي.4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
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 وقال غيُره :

نح  هَأاي ُرب  مـــــــــــَ َتشـــــــــــــــــــــــــ  غـــــــــــح ـــــــــــَ ٌح  تـ َك انصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ  ل

ِب و     يـــــــــــــح ـــــــــــــغـــــــــــــَ ٍح ابل َتصـــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــح اِ مـــــــــــــُ ـــــــــــــِ ريحُ أَم  غـــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 .الِغّشِ  إِْغَشاشاً : أَْوقَعه في أََغشَّهُ 

 َغَشَشةٌ وَغّشاَشةٌ. الغاّشِ  وَجْمعُ 

 : َمْخلُوَطةٌ بالنَُّحاِس. َمْغُشوَشةٌ  وفِّضةٌ 

:  فغَْطَرَش بََصُره وقال األَْزَهِريُّ : اللَّْيُل بََصَرهُ ، أَْي أَْظلََم َعلَْيِه. َغْطَرشَ  : (1)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  َغْطَرشَ  : [غطرش]

ي عن اْبِن ُدَرْيٍد ، والَّالِزُم عن األَْزَهِرّي. الِزٌم ُمتَعَدٍّ  أَْظلَمَ   ، فالُمتَعَّدِ

 ، عن ابِن َعبّاِد ، وَكذِلَك الغَْطَرَشةُ. ءِ التّعاِمي َعِن الشَّيْ  التَّغَْطُرُش :و

.  وفاُلٌن آَذانُه عن الَحّقِ ُمغَْطِرَشةٌ ، ِمْن ذِلَك ، ال تُْذِعُن ِلْلَحّقِ

ّجاِج ، اللَّْيُل يَْغِطُش ، أَْظلَمَ  َغَطشَ  : [غطش]  : ُمْظِلٌم. اِطشٌ غَ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ولَْيلٌ  كأَْغَطشَ  ، عن الزَّ

ً  : السََّدُف : يقاُل : أَتَْيتُه الغَْطشُ  وقال األَْصَمِعيُّ :  اللَّْيُل. أَْغَطشَ  ، وقَدْ  َغْطشا

 ُمعَاقِباً ِلْلغَبَِش. الغَْطشَ  (2)وَجعََل أَبُو َزْيٍد 

. هللا تَعَالَى أَْغَطَشهو  : أَْظلََمه ، قالَهُ الفَّراُء ، الِزٌم ُمتَعَّدٍ

ً  يَْغِطُش ، ِمْن َحّدِ َضَرَب ، فاُلنٌ  َغَطشَ و ً  ، بالفَتْحِ ، َغْطشا ، عن ابِن  أَو ِكبَرٍ  بعَْينِه ، َمَشى ُرَوْيداً ِمْن َمَرٍض  ، بالتَّْحِريِك ، إِذا وَغَطَشانا

 َعبّاٍد.

َكةً  في العَْيِن ، الغََطشُ و ً  ، وقَد (3) الغََمِش  : ِشْبهُ  ُمَحرَّ ٌ  َغِطشٌ و ، أَْغَطشُ  ، وهو َغِطَش َغَطشا  .الغََطِش  ، بَيِّنَا َغْطَشى ، واْمَرأَة

ا قَْد  َغْطَشى ، والَِّذي َحكاه ُكَراع : فاَلةٌ  : ال يُْهتََدى لََها َغْطشاءُ  فاََلةٌ و ، َمْقُصوٌر ، أَي ُمْظِلَمةٌ ، َحكاَها مع َظْمأَى ، وَغْرثَى ، ونَْحِوهما ِممَّ

 ثْلُه في الّصحاح ، وأَْنَشَد لألَْعَشى :ُعِرَف أَنَّه َمْقُصوٌر ، ومِ 

ِر و  يـــــــــــح اء ابلـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــَ هـــــــــــح طحشـــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــَ ال  غـــــــــــَ  الـــــــــــفـــــــــــَ

ا    اِدهــــــــــــــــَ يــــــــــــــــّ وحُت فـــــــــــــــــَ يِن صــــــــــــــــــــــــــــــَ ؤحِنســــــــــــــــــــــــــــــُ  ِة يـــــــــــــــــُ

  
ةُ الَمَساِلك ، ال يُْهتََدى فِيَها ، وقال األَْصَمِعيُّ في باب الفَلََواِت : األَْرُض اليَْهماُء : الَّتي  َغْطَشى وَحَكى أَبُو ُعبَْيٍد عن األَْصَمِعّي : فاَلةٌ  : َغمَّ

 من الغَْطَشى إِْن أََخْذتَ  ِمثْلُه ، فاْقتِصاُر الُمَصنِِّف َرِحَمهُ هللاُ تَعَالَى َعلَى الَمْمُدوِد قُصوٌر ، وفي العُبَاِب : الغَْطَشىو ال يُْهتََدى فِيَها لَطِريٍق ،

ُروَرةِ ، ولَْو كاَن قَْد جاَء َغْطشاُن ِلْلُمْظِلِم كانَت أَِلَف تَأْنِيٍث وُكتِبَْت  (4)كعَْميَاَء فُصِرف  َغْطَشاءُ  اللَّْيِل َكتَْبتَه باألَِلِف ، واألَْصلُ  َغْطَشاءِ  للضَّ

 بالياِء.

شْ و ً  َغّطِ شْ  ، وقَاَل اللِّْحيَانِّي : اْفتَْح ِلي َحتَّى أَْذُكَر ، أَي ِلي َشْيئا ْش ِلي َشْيئاً ، أَي اْفتَْح ِلي َغّطِ ً َشْيئاً وَوجه ِلي َشْيئاً ، وَوّطِ ، واْسِمْت ِلي  ا

 َسْمتاً.

شْ و ْش ِلي ، أَيْ و ِلي َغّطِ أْيِ والَكالمِ َهّيِ  َوّطِ  ، من لُغَِة أَبِي ثَرَواَن. ْء ِلي َوْجهَ العََمِل والرَّ

ِريُر. تَغافَلَ  َعِن األَْمِر : تَغَاَطشَ و  َعْنهُ ، وَكذِلَك تَغاَطَس ، نَقَلَه أَبُو َسِعيد الضَّ

 .(5)وَضعَُف بََصُرَها ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  وتَغَطََّشْت َعْينُه : أَْظلََمتْ  ءِ : التَّعَاِمي َعن الشَّيْ  التَّغاُطشُ  :وقَاَل الَجْوَهريُّ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :
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 .َغِطشَ  البََصُر ، كاْحمارَّ : ِمثْلُ  اْغطاشَّ 

 ْؤبَةُ يَِصُف ِكبََرهُ :: الُمْظِلُم ، َوْصٌف بالَمْصَدِر قاَل رُ  التَّْغِطيشُ و

ُم  ـــــــــــهـــــــــــِ ي ِر  (6)أَرحمـــــــــــِ ظـــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــن ـــــــــــشِ ابل ي طـــــــــــِ غـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــت   ال
يـــــــــــــــشِ و     َة الـــــــــــــــرت حعـــــــــــــــِ ي َرعحشــــــــــــــــــــــــــــَ ز  رَأحســــــــــــــــــــــــــــِ  هـــــــــــــــَ

  
ّمِ : ُظْلَمةُ اللَّْيِل واْختِالُطه. الغَُطاشُ و  ، بالضَّ

__________________ 
 ( يف التكملة : وقا  األزهري.1)
 ونص التهذيب : وقا  أبو تراب : الَغَطُش والَغَبُش واحٌد.« أبو زيد ا الذي يف اللسان : أبو ترابقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ابلعا املهملة.« العمش»( يف التهذيب والصحاح واللسان : 3)
 .«قوله : فصرف ا لعر الصواب : فقصر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .57/  3( اجلمهرة 5)
 .«أريهم» ( عن التهذيب وابألصر6)
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 : ُمْظِلٌم ، قال األَْعَشى : أَْغَطشُ و ، َغِطشٌ  ولَْيلٌ 

جِي  نــــــــــــــــــــًا اَنقــــــــــــــــــــَ وحهــــــــــــــــــــِ مح مــــــــــــــــــــَ رحُت هلــــــــــــــــــــَُ  حنــــــــــــــــــــََ

ٌم و     وهـــــــــــــــــــِ م مـــــــــــــــــــُ َرهـــــــــــــــــــُ امـــــــــــــــــــَ شُ غـــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــَ  َأغـــــــــــــــــــح

  
تَْصِغيَر التَّْرِخيِم ، وذِلَك ألَّن ِشّدةَ  ْغَطِش األَ  ، كُزبَْيٍر : من أَْسَماِء السََّراِب ، عن ابِن األَْعَرابِّي قاَل أَبو َعِلّيٍ : وهو تَْصِغيرُ  ُغَطْيٍش  وِميَاهُ 

 ْقِويَِة ذِلَك :الَحّرِ تَْسَمِدرُّ فِيِه األَْبَصاُر ، فتَُكوُن كالظُّْلَمِة ، ونَِظيُره َصكَّةُ ُعَمّيٍ ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي في تَ 

راً  هـــــــــــح مـــــــــــاَء  ـــــــــــُ لـــــــــــح رُت الـــــــــــظـــــــــــ  بـــــــــــِ ا َنـــــــــــَح نـــــــــــَ لـــــــــــح لـــــــــــِ   ـــــــــــَ

ي      طــــــــــــــــــــــــِ
َ

ِه واملــــــــــــــــــــــــ َديــــــــــــــــــــــــح ُه أُوارُ لــــــــــــــــــــــــَ   لــــــــــــــــــــــــَ

  
 وأَْغَطُشوا : َدَخلُوا في الظَّالِم.

ٍث : شاِعٌر ، َكذا َضبََطهُ ابُن ِجنِّي. ِش الَحنَِفّي ، كُمَحّدِ  وأَبُو الُمغَّطِ

شُ  : [غطمش]  من الِرَجاِل. ، كعََملَّس : الَكِليُل البََصرِ  الغََطمَّ

شٌ  وَعْينٌ  ِت األُولَى نُوناً ألُْظِهَرْت : َكِليلَةُ النََّظِر ، قال األَْخفَُش : وُهو من بَناِت األَْربَعَِة ِمثُْل َعَدبٍَّس ، ولَْو كاَن من بَنَاِت الَخْمَسِة وكانَ  َغَطمَّ

.  ، لئالّ يَْلتَبَِس بِمثِْل َعَدبَّس ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

شُ و ً  علَْينَا تَغَْطَمشَ  ذا في التَّْكِملَة ، وفي اللَِّسان : الّظاِلُم الجائُِر ، وقاَل أَبو سعيد :، كَ  الظَّلُوُم الجافِي : الغََطمَّ بِِه و ، أَْي َظلََمنَا ، تَغَْطُمشا

يَ  ً  األََسدُ  ُسّمِ شا ي يَْكِسُر ُكلَّ ما أََصابَته ، يََداه ، واألَّوُل قَْوُل أَبي وقَاَل ابُن َعبّاٍد : ألَنَّه يَتَغَْطَمُش ، أَ  ألَنَّه يَْظِلُم ويَُجوُر ويَْكِسُر ما نَالَه ، َغَطمَّ
ُجلُ  (1) َي الرَّ ً  َسْهٍل الَهَرِوّي ، قِيَل : وبِِه ُسّمِ شا  .َغَطمَّ

ِش  أَبُوو . الغََطمَّ  : شاِعٌر أََسِديٌّ

ا زيَِدْت فيه الِميُم ، واألَْصُل الغََطُش ، وُهَو الظُّْلَمةُ.  الغَْطَمشُ   :وقَاَل ابُن فاِرٍس  أََخَذه قَْهراً. َغْطَمَشةً ، َغْطَمَشهُ  : (2)قَاَل ابُن ُدَرْيٍد و ِممَّ

 والجائُِر يَتَغَاَطُش َعِن الظُّْلِم ، أَْي يَتَعَاَمى.

بِّيُّ ، وُهوَ  الغََطمَّشُ  وفَاتهُ :  بِن َكْعِب بِن َضبَّةَ ، وقال ابُن الَكْلبِّيِ : هو من بُن َعْمِرو بِن َعِطيَّةَ ، وُهَو ِمْن بَنِي َشِقَرةَ  الغََطمَّشُ  الّشاِعُر الضَّ

 بَنِي ُمعَاِويَةَ بِن عاِمِر بِن َربِيعَةَ بِن َكْعِب بِن َضبَّةَ.

 ، وُهَو في آِخر الَحَماَسة. (3)بن َزْنِمْرَدةَ الَحنَِفيُّ : آَخُر َمّر ِذْكُره في َكْنَدَش  الغََطمَّش وأَبو

َكةً  الغَفَشُ  : [غفش]  ، عن ابن َعبّاٍد. فِي العَْين (4) َغَمضٌ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال الّصاَغانِّي : ُهوَ  ، ُمَحرَّ

، والعَْيُن لُغَةٌ فيه ،  َغِمشٌ  ، فهو أَْظلََم بََصُرهُ من ُجوعٍ أَو َعَطٍش  : أَي (5)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  كفَِرحَ ،  َغِمشَ  : [غمش]

 وَزَعم يَْعقُوب أَنَّها بََدٌل.

  ثُمَّ يَْذَهُب.بالُمْعَجَمِة : عاِرضٌ  الغََمشُ و بالُمْهَملَة : ُسوُء بََصٍر أَْصِلّي ، العََمشُ  أَو

َش بَدْعَوى باِطٍل : ادََّعاَها ، لُغَةٌ في العَْيِن.  وتَغَمَّ

جاِهِلّي ، قاَل الّصاَغانِيُّ :  شاِعر ، بالنُّوِن ، أَْهُملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : ُهَو اْسمُ  ، كُزبَْيرٍ  ُغنَْيٍش  أَبو : [غنش]

 بِن عاِمِر بِن ُعلَْيِم بِن ُدْهماَن. بَنِي َمْبذُول بن لَُؤيّ أََحُد  ُهوَ 

ّم ، أَي ُغْنُشوشٌ  ما بَِقَي من إِبِِله يُقَال :و  بَِقيَّةُ. ، بالضَّ

الُمْهَملَِة ، وقَْد أَْخَطأَ الخاْرَزْنجيُّ في إِيراِده في  أَو الصَّواُب بالعَْينِ  ، هَكذا نَقَلَه الخاْرَزْنِجيُّ ، عن ابِن َعبّاٍد ، ءٌ َشيْ  ، أَيْ  ُغْنُشوشٌ  َما لَهُ و

ِة في العَْيِن. حَّ  الغَْيِن الُمْعَجَمة ، عن ابِن َعبّاٍد ، وقد َذَكَرهُ ُهَو َعلَى الّصِ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :



8422 

 

 ، كتَنُّوٍر : اْسٌم. َغنُّوشٌ 

__________________ 
 .«ابن أيب سهر»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .37/  3( انظر اجلمهرة 2)
 أبو الغطمش ا نفي وذكر له أبيالً مطلعها : 184/  4ويف ا ماسة شرح التربيزي « ( كذا ابألصر ا والصواب : سريد ذكره يف كندش3)

 مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــزلـــــــــــــــــــــردٍة كـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 ألــــــــــــــــــــــــّص وأخــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــدشِ    

  

 .«عمص»( عن القاموس ا وابألصر 4)
 .64/  3( اجلمهرة 5)
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 : [غنبش]

 ْستَْدَرُك علَْيه :* ومّما ي

. َغْنبَشٌ   ، كَجْعفٍَر : اْسٌم ، أَْوَرَده صاِحُب اللَِّساِن ، وأَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ

 فصر الفاء
 مض الشا

ْرِب ، الفَتْشُ  : [فتش]  َحْث وال تَْستَْرخِ.، أَي ابْ  تُفَتِّشْ  وال فَتِّشْ  ، قالَهُ اللَّْيُث وابُن فاِرٍس ، ويُقَاُل : : َطلٌَب في بَْحثٍ  التَّْفِتيشُ و ، كالضَّ

يُن َمَع الفاِء ، أُْهِملَْت ، وَكذِلَك حالُهما مع القاِف والكاِف والالِّم.  وقَاَل اْبُن ُدَرْيٍد : التاُء والّشِ

 َء بيَِدي.الشَّيْ  فََجْشتُ و يََمانِيَة ، َشَدَخهُ  أَيْ  : (1)، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقَاَل ابُن ُدْرْيِد  فََجَشهُ  : [فجش]

بَاِعّي ، َكما َسيَأْتِي إِْن َشاَء هللا تَعَالَى في  َء : َوسَّعَهُ الشَّيْ  فََجشَ و  .«فنجش»، نَقَلَه األَْزَهِريُّ في الرُّ

نَا الفَاِحَشةُ  : [فحش] َر قَْولُه تَعَالى  : الّزِ . وابُن األَثِيِر ، وبه فُّسِ قالُوا :ُهَو أَْن تَْزنَِي  (2) (ُمبَ يَِّنة  ) بِفاِحَشةٍ  (ِإالّ َأْن َيَِْتنيَ )، نَقَلَهُ الَجْوَهريُّ

، َرِحَمهُ هللا تَعالَى : ُهَو أَْن تَْبذَُو َعلَى أَْحَمائَها بَذَرابَِة ِلَسانَِها فَتُْخَرَج لْلَحّدِ ، وقيَل : ُهَو ُخُروُجها من بَْيتَِها بغَْيِر إِْذِن َزْوِجَها ، وقَاَل الّشافِِعيُّ 

َر ِذْكرُ و فتُْؤِذيَُهم.  والَمعَاِصي. ما يَْشتَدُّ قُْبُحه ِمَن الذُّنُوبِ  في الَحِديِث ، وُهَو ُكلُّ  الفاِحشو الفاِحَشةِ و الفُْحِش  قَْد تََكرَّ

ِمَن األَْقَواِل واألَْفعَاِل ، وقِيَل : ُكلُّ أَْمِر ال يَُكوُن ُمَوافِقاً  فَاِحَشةٌ  ، وقيَل : ُكلُّ َخْصلٍَة قَبيِحٍة فهيَ  فَاِحَشةٌ   َعزَّ وَجلَّ َعْنهُ ُكلُّ ما نََهى هللا قِيَل :و

ا قوُل هللا تَعالَى :  فَاِحشٌ  لْلَحّقِ والقَْدِر ، فهو ُرون : أَْي يَأُْمُرُكم بأَن ال  (3) بِاْلفَْحشاءِ  (َيَُْمرُُكمْ الشَّْيطاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر وَ )، وأَمَّ قال الُمفَّسِ

َكاةِ ، هاهنا الفَْحَشاءُ  تَتََصدَّقُوا ، وقِيَل :  ، وقاَل َطَرفَةُ : : البَخيلُ  الفَاِحشُ  ِمْنهُ و البُْخُل في أَداِء الزَّ

ي  فـــــــــِ طـــــــــَ رَاَم وَيصـــــــــــــــــــــــح اُم الـــــــــكـــــــــِ تـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ وحَت يـ َ
 أََر  املـــــــــ

َة مـــــــــــاِ      يـــــــــــلـــــــــــَ قـــــــــــِ شِ عـــــــــــَ احـــــــــــِ دِّدِ  الـــــــــــفـــــــــــَ َتشــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــ

  
 ِجّداً. : هو البَِخيلُ  الفَاِحشُ  وقيَل :

ً  ، ومنه َحِديُث بَْعِضهم ، وقَْد ُسِئل عن َدم البََراِغيِث ، فقاَل : إِْن لَْم يَُكنْ  الَكثِير الغَاِلب بَِمْعنَى الفَاِحشُ  قَْد يَُكونُ و فاََل بَأَْس بِه ، وُكلُّ  فاِحشا

ً  كَكُرَم ، األَمُر ، فَُحشَ  وقَدْ  ، فَاِحشٌ  ٍء َجاَوَز قَْدَره وَحدَّهُ فَُهوَ يْ شَ  ّم ، فُْحشا  .تَفَاَحشَ و ، بالضَّ

ي فيه ، وفي القَْوِل ، ُعْدَوان الَجَوابِ  بَمْعنَى الفُْحشُ  قَْد يَُكونُ و ال تَقُوِلي ذِلَك »:  وفي ِرَواية «فَاِحَشةً  ال تَُكونِي» الَحِديُث : ومنه ، أَي التّعَّدِ

: تَفاُعٌل  التَّفاُحشُ و ُهنَا ِمْن قََذعِ الَكاَلِم وَرِديئِِه ، الفُْحشُ  ، فلَْيسَ  ِلعَائَِشةَ ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنها قَالَهُ « التَّفَاُحشَ  وال الفُْحشَ  فإِنَّ هللا ال يُِحبُّ 

 منه.

 وَخناً ِمن قَْوٍل وفِْعٍل. فُْحٍش  ذُو فَاِحشٌ  رُجلٌ و

 .الفُْحِش  ، كَشّداٍد : َكثِيرُ  فَّحاشٌ و

ُجلُ  أَْفَحشَ و ً  الرَّ ً و إِْفَحاشا ِحيُح أَنَّ  .الفُْحشَ  قَالَ  ، َعن ُكراع واللِّْحيَاِنّي : فُْحشا شَ  االْسُم ، وَكَذا الفُْحشَ  والصَّ َعلَْيِه فِي الَمْنِطق : إِذا قَاَل  فَحَّ

ً  قَْوالً   .فاِحشا

 .«التَّفاُحشَ  وال الفُْحشَ  إِنَّ هللا ال يُِحبُّ » ، وِمْنه : وأَْظَهَره ِمَن القَْولِ  بالفُْحِش  ، أَيْ  : أَتَى بهِ  تَْفاَحشَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 .أَْفَحشَ و ِله ، وَذَكَرهُ ُشّراُح الفَِصيح ،، كمنََع ، َكما في ُخالَصِة الُمْحَكم تَبَعاً أِلَصْ  فََحشَ  ، وقد الفاِحَشةِ  : اْسمُ  الفَْحَشاءُ و

شُ و ُده ، والَِّذي يَأْتِي الُمتَفَّحِ  الَمْنِهّيِ َعْنَها. بالفَاِحَشةِ  : الَِّذي يَتََكلَُّف َسبَّ الناِس ويَتَعَمَّ

 كَكُرَم. فَُحشَ  : َمْصَدرُ  الفََحاَشةُ و
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 .فَُحشَ  األَْمُر : ِمثْلُ  تَفاَحشَ و

شَ و  َعلَْيِهم بِلسانِه ، إِذا بََذا. تَفَحَّشَ و في َكالِمه ، تَفَحَّ

شاً : َشنََّع بالشَّيْ  تَفَحَّشو  .(4)ِء تَفَحُّ

__________________ 
 .326/  3( اجلمهرة 1)
 .19( سورة النساء اآية 2)
 .268( سورة البقرة اآية 3)
 ء : شّنض.( يف اللسان : وفّحش ابلشي4)
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ّي :وقاَل ابنُ  ُد بالبَِخيِل.: الّسيِّى الفَاِحشُ   بَرَّ َر الُمتََشّدِ َر قَْوُل َطَرفَةَ ، وفُّسِ  ٌء الُخلُِق ، وبِِه فُّسِ

أَْنَشَد األَْصَمِعي َضْرباً من ُضُروِب الَجْهِل ، ونَِقيضاً للِحْلِم ، و الفُْحشُ  ، كجاِهٍل وُجهاَلَء ، ِحيَن كانَ  فَُحَشاءُ و فَاِحشٌ  وقَاَل ابُن ِجنِّي : وقالُوا

: 

ِت و   َجَهَلهح  ُفَحَشاءَ َهرح َعِلمح
 الَمْرأَةُ : قَبَُحْت ، وَكبَِرْت ، َحكاهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد : فَُحَشتِ و

َد مـــــــــا و  عـــــــــح وَزَ  بــــــــــَ جـــــــــُ مح عـــــــــَ رِيـــــــــهـــــــــِ َت  ـــــــــُح قـــــــــح لـــــــــِ  عـــــــــَ

تح     ُحشــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ابِ  ف طــــــــّ ــــــــَ  اخلــــــــُ ل ا عــــــــَ هــــــــَ ــــــــُ نـ اســــــــــــــــــــــِ   ــــــــََ

  
 ، عن ابِن َعبّاٍد. َضيَّعَه ، بالخاء ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : أَيْ  األَمَر ، كَمنَعَ  فََخشَ  : [فخش]

 قُْلُت : وَكأَنَّهُ َمْقلُوُب فََشَخه.

ً  بِالَحَجرِ  َرأَْسهُ  فََدشَ  : [فدش]  َشَدَخهُ. : أَيْ  (1)ٍد ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَريْ  فَْدشا

 ، أَي بالفَتْحِ ِفيِهَما ، َكما يَْقتَِضيه ِسياقُهُ ، وَضبََطه الّصاَغانِيُّ كَكتٍِف فِيهما ، وُهَو الصَّواُب ، أَي َمْدشٌ  فَْدشٌ  َرُجلٌ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

 أَْخَرُق.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ٌ  اَء : ال لَْحَم َعلَى بََدنَِها.، كَمْدش فَْدَشاءُ  اْمَرأَة

يِن ، وقَْد ذُِكَر. الفَْدشُ و  : أُْنثَى العَنَاِكِب َعْن ُكراع ، وَكأَنَّه لُغَةٌ في الّسِ

مِّ  يَْفُرُشهُ  ءَ الشَّيْ  (2) فََرشَ  : [فرش] ً  ، بالضَّ ً و فَْرشا  : بََسَطه. ِفَراشا

قَْوَل  وبََسَطهُ لَهُ ُكلَّهُ ، وُهَو َمَجاٌز ، وبه فَّسر ابُن أَبِي الَحِديِد في َشْرح نَْهجِ الباَلَغةِ  أَْوَسعَهُ إِيّاهُ  ، إِذا أَْمراً  فََرَشه قال الَجْوَهِريُّ : يُقَال :و

 هَو َكِريمُ  من الَمَجاِز :و تُه إِيّاه واْستَْقَربَه َشْيُخنَا.َكَذا ، أَْي أَْوَسعْ  فََرْشتُه يُقَال :« الَمْعُروفَ  فََرْشتُُكمو»َسيِِّدنَا َعِلّيٍ ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه 

ُج الَكَرائَِم من النَِّساِء. ، إِذا كانَ  الَمفَاِرِش   يَتََزوَّ

 ِمْن َمتَاعِ البَْيِت. الَمْفُروشُ  : الفَْرشُ و

ْرُع إِذا : الفَْرشُ و َواُب إِذاَعلَى األَْرِض ، هَكذا في النَُّسخ كعُنَِي ، وال فُِرِش  الزَّ شَ  صَّ ، بالتَّْشِديِد ، َكَما ُهَو َمْضبُوٌط في نَُسخِ الّصحاحِ ،  فَرَّ

ْرُع إِذا صاَرْت لَهُ ثاََلُث َوَرقَاٍت وأَْربٌَع. : الفَْرشُ  وُهَو مجاٌز. وقِيَل :  الزَّ

 وتَْنفَِسُح َعْنَها الِجبَاُل. ِمَن األَْرِض. وقِيَل : ِهي أَْرٌض تَْستَِوي وتَِلينُ  الفََضاُء الَواِسعُ  : الفَْرشُ و

 : الغَْمُض ِمَن األَْرِض ِفيِه العُْرفُُط والسَّلَُم. الفَْرشُ  وقال ابُن األَْعراِبّي :

 يَْكثُُر فِيه النَّبَاُت. الَِّذي الَمْوِضعْ  : الفَْرشُ و

ً  (َوِمَن اْْلَْنعاِم َْحُوَلًة وَ ) قَْولُهُ تَعَالَى : ِصغَاُر اإِلبِِل ، وِمْنهُ  : الفَْرشُ  من الَمَجاِز :و ، قاَل الفَّراُء : الَحُمولَةُ : ما أَطاَق العََمَل  (3) فَْرشا

 فَْرشٌ  في الظُّْفرِ »َحِديُث أَُذْينَةَ :  : ِصغَاُر اإِلبِِل ، وِمْنهُ  الفَْرشَ  : ِصغَاُرَها ، وقَاَل أَبُو إِْسَحاَق : أَْجَمَع أَْهُل اللُّغَِة َعلَى أَنَّ  الفَْرشُ و والَحْمَل ،

غارُ  : الفَْرشُ  وقاَل اللَّْيُث :« من اإِلبِلِ  قُّ والّصِ  من الشََّجِر ، وهو َمجاز. فَْرشٌ  ويقال : ما بَِها إِالَّ  من الشََّجِر والَحَطبِ  (4) الّدِ

 ى ، وأَْيَكةٌ من أَثٍْب ، وغالٌّ من َسلٍَم ، وَسِليٌل من َسُمٍر ، وأَنشد :من ُعْرفٍُط ، وقَِصيَمةٌ من َغضً  فَْرشٌ  وقال ابُن األَْعَراِبّيِ :

َفِر الّناِب تـَُلوُ    الَفرحَشاكِمشح
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، أَي الواِحُد والَجِميُع في ذِلَك َسواٌء ، وبِه يُْجَمُع  ُكّل ذِلَك ال َواِحَد لَهُ  ثّم فَْسَره فقال : إِنَّ اإِلبَِل إِذا أََكلَت العُْرفَُط والسَّلَم اْستَْرَخْت أَْفَواُهَها ،

ه ، وقال : قَِضيَّة قوِل المصنِّف أَنَّه َجْمٌع لَْيَس لَهُ بَْينَهُ وبَْيَن قَْوِل الفَّراِء الَِّذي نَقَلَه الَجْوَهِريُّ : لْم أَْسَمْع لَهُ بَِجْمعٍ. فإِّن َشْيَخنَا كاَن اْستَْشَكلَ 

ل.ُمْفَرٌد ،   وقَِضيَّةُ قَْوِل الفَْراِء إِنَّهُ ُمْفَرٌد لَْيَس لَهُ َجْمٌع ، فتَأَمَّ

 ، قَاَل الَجْوَهِريُّ : ويُْحتَمل أَْن يَُكونَ  البَثُّ  : الفَْرشُ و

__________________ 
 .268/  2( اجلمهرة 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : فـََرَشه.2)
 .142اآية ( سورة األنعام 3)
 واألصر كالتهذيب.« الد  الصغار»( يف القاموس : 4)
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َي بِه ا ِمنح قـَوحهلِِمح : الَفرحشُ  َدراً ا لُِّ  ا َأيح بـَث ها بـَثنا. فـَرحشاً    فـََرَشَها يف اآيَِة َمصح
ِريَن : إِنَّ و ا  (1) (َْثانَِيَة َأْزواج  ِمَن الضَّْأِن اثْ َننْيِ َوِمَن اْلَمْعِز اثْ َننْيِ )تَعالَى :  ، واْستََدلَّ بقوِله الفَْرِش  من البَقََر والغَنَم قاَل بَْعُض الُمفَّسِ فلَمَّ

ً  (َْحُوَلًة وَ )جاَء هذا بََدالً ِمْن قَْوِله   يِر :َجعَلَهُ للبَقَِر والغَنَِم َمَع اإِلبِِل ، قَاَل أَبو َمْنُصوٍر ، وأَْنَشَد َعْن بَْعِضهْم ما يَُحقُِّق قَْوَل أَهِل التّْفسِ  فَْرشا

رح و  ُة والــــــــــــــفــــــــــــــَ ولــــــــــــــَ مــــــــــــــُ ُر ا ــــــــــــــَ ا ا ــــــــــــــامــــــــــــــِ نــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

وفُ     يــــــــــُ وُن الشــــــــــــــــــــــــ  بحِن واُ صــــــــــــــــــــــــُ َن الضــــــــــــــــــــــــ   ُش مــــــــــِ

  
 الَّتِي ال تَْصلُُح إِالَّ ِللذَّْبحِ. نَمِ قِيَل : ُهَو من اإِلبِِل والبَقَِر والغَ و

َوُح َحتَّى اْصَطكَّ العُْرقُوباِن فُهَو العَقَُل ، وُهَو َمْذُموٌم. اتَِّساٌع قَِليٌل في ِرْجِل البَِعيِر ، وُهَو َمْحُمودٌ  : الفَْرشُ و  ، وإِذا َكثَُر وأَْفَرَط الرَّ

ْجِل ، إِذا كاَن فِ  َمْفُروَشةُ  ونَاقَةٌ   يها اْنِحنَاٌء ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشد الَجْعِديُّ :الّرِ

َرة  ِر َدوحســــــــــــــــــــــــــَ ئــــــــــــح ي  الــــــــــــبــــــــــــِ ة الــــــــــــز وحرِطــــــــــــَ ِويــــــــــــ  طــــــــــــح  مــــــــــــَ

ة    ُروشـــــــــــــــــــــَ فــــــح ِر  مــــــَ رحشـــــــــــــــــــــاً الــــــّرِجـــــــح ــــــَ اَل  فـ قــــــَ نح عــــــَ كــــــُ  مل يــــــَ

  
ْجِل : ُهَو أَن ال يَُكوَن فِيَها اْنتَِصاٌب وال إِْقعَاٌد ، قَالَهُ الَجْوَهِريُّ ، أَْيضاً. الفَْرشُ  ويُقَاُل :  في الّرِ

، أَي َكْم تَْكِذُب ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، وهو ِمْن َحّدِ نََصَر ، عن ابِن  تَْفُرشُ  ، إِذا َكَذَب ، ويُقَال : َكمْ  فََرشَ  الَكِذُب. وقد : الفَْرشُ  ِمَن الَمَجاِز :و

 األَْعَرابِّيِ.

هكذا نَقَلَه ، هكذا بالياء في سائر النَُّسخِ ، والصَّواُب الثَُّماَمة بَضّمِ الثاء الُمثَلَّثَِة ،  الَحَمائِِم وُصَخْيَراِت اليََماَمةِ  (2) َواٍد بَْيَن َعِميِس  : الفَْرشُ و

 الّصاَغانِّي.

 ً َملٍَل ، هَكَذا في َكالِم الُمَصنِِّف ،  فَْرشُ  : قُْلُت : وُهَو بالقُْرِب من َملٍَل ، قُْرَب الَمِدينَِة ، َعلَى ساِكنَِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالِم ، ويُقَاُل له أَْيضا

ِحيَن َمِسيِرِه إِلى بَْدٍر ، وقَْد َذَكَرهُ أَْهُل  وسلمعليههللانََزلَه َرُسوُل هللا ، صلى ي بَْيَن الَحَرَمْيِن ،َرِحَمهُ هللا ِحيَن تَْعِريِفه بَْعَض الَمواِضعِ الَّتِ 

فُوه بَِما َذَكْرنا ، وَكذِلَك َعِميُس الَحَمائِِم : أََحُد َمناِزِله ،  يَِر وَعرَّ  قَْد تَقَدََّم ذِلَك.، ِحيَن َساَر إِلَى بَْدٍر ، و وسلمعليههللاصلىالّسِ

ةَ : الَحيَا : ع (3) فَْرشُ و  ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ

ُب  ِر َواصــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح َر الــــــــــلــــــــــ  رحٌ  آخــــــــــِ َك بـــــــــــَ  َأهــــــــــاجــــــــــَ

ه     ـــــــــــَ ن مـــــــــــ  رحشُ َتضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ اِربُ  فـ ســـــــــــــــــــــــــَ
َ
ا فـــــــــــامل ـــــــــــَ ي  ا ـــــــــــَ

  
راجِ و تَِطيُر ، الَّتِي ، بالفَتْحِ : الفََراَشةُ و  ، قاَل هللا تعالَى : فََراشٌ ج :  «فَراَشةٍ  أَْطيَُش ِمنْ » الَمثَُل إِلْحَراِق نَْفِسَها ، وِمْنهُ  تَهافَُت فِي الّسِ

ُثوثِ ) َكاْلفَراِش  اُج : ُهَو َما تََراهُ كِصغَاِر البَّقِ يَتََهافَُت في النّاِر ، وقَاَل الفَّراُء : يُِريُد كالغَْوغاء ِمَن الجَ  (4) (اْلَمب ْ جَّ َراِد يَْرَكُب بَْعُضه قاَل الزَّ

 : الفََراِش  بَْعضاً ، َكذِلَك الناُس يَُجوُل يَْوَمئِِذ بَْعُضهم في بَْعٍض ، وأَْنَشَد اللّْيُث في

مح أَرحَد   هـــــــــُ مـــــــــُ لـــــــــح اُش فـــــــــحـــــــــِ يـــــــــَ ُم الـــــــــفـــــــــِ هـــــــــِ مـــــــــِ لـــــــــح  حبـــــــــِ

ُم     ـــــــح ل رَاشِ حـــــــِ ـــــــفـــــــَ ي  ال ـــــــِ ل طـــــــَ صـــــــــــــــــــــح
ُ
َا اَنَر امل (5)َغشـــــــــــــــــــــِ

 

  
ا أبو ، َحَكاهَ  فََراَشةٌ  القُْفِل : َمناِشبُه ، َواِحَدتَُها فََراشُ  ، َكَذا في الّصحاح ، وقِيَل : فَأَْفَرشَ  ، يُقَال : أَْقفَلَ  من القُْفِل : ما يَْنَشُب فيهِ  الفََراَشةُ و

 ُعبَْيٍد ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال أَْحَسبَُها َعَربِيّةً.

: َعْظُم الَحاِجِب ، وقِيَل : ُهَو ما َرقَّ ِمْن َعْظِم الَهاَمِة ،  الفََراشُ  وقِيَل : .(6)الّرأِْس : ِعَظاٌم ِرقَاٌق تَِلي القَْحَف ، كما قالَهُ الَجْوَهِريُّ  فََراشُ و

: وقِيَل : ُكلُّ قُُشوٍر تَُكوُن على العَْظِم دوَن اللَّْحِم ، وقِيَل : هي الِعَظاُم الَّتِي  الفََراشُ  وقِيَل : ُكلُّ َعْظٍم ُضِرَب فَطاَرْت ِمْنهُ ِعَظاٌم ِرقَاٌق فهي

يَتْ  فََراَشةٌ  ُكلُّ َعْظٍم َرقِيقٍ  قِيَل :و تَْخُرُج من َرأِْس اإِلْنَساِن إِذا ُشجَّ وُكِسر.  فََراَشةَ  فأَطارَ القُْفِل ؛ لِرقَّتَِها ، ويُقَاُل : َضَربَه  فََراَشةُ  ، وبِِه ُسّمِ
 َرأِْسِه ، وذِلَك إِذا َطاَرت الِعَظاُم ِرقَاقاً ِمنْ  (7)

__________________ 
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 .143( سورة األنعام اآية 1)
 .«العمي »غمي . وورد صواابً يف ترمجة مستقلة « : الفرش»( يف معجم البلدان 2)
 قا  : وهو موضض يف ا جاز.« فرش اجلبا»( كذا ابألصر والقاموس هنا ويف الشاهد ا ويف معجم البلدان 3)
 .4( سورة القارعة اآية 4)
 ( البيت جلرير ا وروايته يف ديوانه :5)

 أزر  حبــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــكــــــــــــــــم الــــــــــــــــفــــــــــــــــيــــــــــــــــاش فــــــــــــــــبنــــــــــــــــتــــــــــــــــم 

 مـــــــــــــثـــــــــــــر الـــــــــــــفـــــــــــــراش غشـــــــــــــــــــــــــــا انر املصـــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــي   

  

 ( يف التهذيب : وِفراش الرأس : طرائ  رقا  من القحف ا وضبطت فراش ابلكسر.6)
 ن : فراش.( يف التهذيب واللسا7)
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 .«اهلَامِ  فـَرَاشُ  َضرحٌب َيِطرُي ِمنحهُ »يف َحِديِث َعِليٍّ ا َرِضَي   تـََعاىَل عنه ا رَأحِسه ا و
،  فََراَشةٌ  ْبَق في اإِلناِء إِالّ يَْبقَى في الغُْدَراِن ، تَُرى أَرُض الَحْوِض ِمْن َوَرائِه ، ِمْن َصفَائِه ، يُقَاُل : لَْم يَ  الَماُء القَِليلُ  : الفََراَشةُ  ِمَن الَمَجاِز :و

فَاةِ. الفََراَشةُ  وقِيَل :  : َمْنقَُع الماِء في الصَّ

ُجُل الَخِفيفُ  : الفََراَشةُ  ِمَن الَمَجاِز :و أِْس الَطيّاَشةُ ، يَُشبَّه الرَّ َراجِ في الِخفَِّة والَحقَاَرةِ. بفََراَشةِ  الرَّ  الّسِ

 ، َعلَى َعَشَرةِ فََراِسَخ ِمْن بَْغَداَد. ة ، بَْيَن بَْغداَد والِحلَّةِ  : فََراَشةُ و

 ، وُهَو َغْيُر األُولَى ، قال األَْخَطُل : ع ، بالبَاِديَةِ  : فََراَشةُ و

َرِت و  فــــــــــــــــَ ةُ أَقـــــــــــــــــح رَاشــــــــــــــــــــــــــــــَ ا  الــــــــــــــــفــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  بــــــــــــــــَ  وا ــــــــــــــــُ

َد و     عـــــــــــح ـــــــــــَ َر بـ فـــــــــــَ ـــــــــــح رُي أَقـ قـــــــــــِ َة الشـــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــَ اطـــــــــــِ (1)فـــــــــــَ
 

  
 َعلٌَم. : فََراَشةُ و

 : َمَحلَّةٌ ببَْغَداَد. فََراَشةَ  َدْربُ و

 فََراشاُء : ع.و

يِن َعلَى الفََراشُ و ِة يَِصُف الُحُمَر  األَْرِض  َوْجهِ  ، كَسَحاٍب : ما يَبَِس بَْعَد الماِء ِمَن الّطِ مَّ قَالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وُهَو أَقَلُّ ِمَن الضَّْحضاحِ قال ذُو الرُّ

: 

ُه و  افـــــــــُ طـــــــــَ َض صـــــــــــــــــــــــاَرتح نـــــــــِ نـــــــــح رحَن َأن  الـــــــــقـــــــــِ  أَبحصـــــــــــــــــــــــَ

رَاشــــــــــــــــــــــــــــاً     ــــــــــــــَ َر َذاٍو واَيبــــــــــــــِ ُ  فـ قــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــبـ  وَأن  ال

  
ه : إِّن المُ  ِة القَِليُل ِمَن الماِء يَْبقَى في الغُْدَراِن ، َواِحَدتُه بالفََراِش  َرادَ هكذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، وَوَجْدُت في هاِمِشه ما نَصُّ مَّ  في قَْوِل ِذي الرُّ

ل. فََراشُ  ، أَي ال فََراَشةٌ  يِن ، َكما استَْشَهَد بِِه الَجْوَهِريُّ ، فتأَمَّ  القاعِ والّطِ

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبي َعْمٍرو ، قال : وَكذِلَك من العََرِق ، وأَْنَشَد للَبِيد :،  ِمَن النَّبِيِذ : الَحبَُب الَِّذي يَْبقَى َعليه الفََراشُ و

مح  ورِهــــــــــِ وحَ  حنــــــــــُُ َك والــــــــــدِّيــــــــــبــــــــــاُج فـــــــــــَ اَل املِســــــــــــــــــــــــح  عــــــــــَ

رَاشُ     بِ  فـــــــــــَ بــــــــــ  حــــــــــَ
ُ

مــــــــــاِن املــــــــــ يــــــــــِح كــــــــــاجلــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــِ
َ
 امل

  
يباَج َعلَى أَّن الواَو واُو الحاِل ، ومن نََصبَ  الفََراشَ  قاَل : َمْن َرفَعَ   َرفَعَُهَما. قُْلُت : الفََراشَ  ونََصَب الِمْسَك َرفََع الّدِ

 وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي :

َِسيِح فـَوحَقه يـََتَصب بُ  فـَرَاشُ 
 امل

قَِليُل من العََرِق ، وأَْنَكَره ابُن ِسيَده ، وقاَل : ال أَْعِرُف هَذا البَْيت ، وإِنَّما ُهَو ال: : َحبَُب الماِء ِمَن العََرِق ، وقِيَل  الفََراشُ  وفَسََّره فقاَل :

هَذا البَْيَت فأََحاَل قَاَل : وأَُرى ابَن األَْعَراِبّي إِنََّما أََراَد « كالُجَماِن الُمثَقَّبِ »الَمْعُروُف بَْيُت لَبِيٍد ، وأَْنَشَده َكما أَْنَشَد الَجْوَهِريُّ إِالَّ أَنَّهُ قال : 

لَُها : َوايَةَ ، إِالّ أَْن يَُكوَن لَبِيٌد قَْد أَْقَوى ؛ ألَنَّ َرِويَّ هِذِه القَِصيَدةِ َمْجُروٌر ، وأَوَّ  الّرِ

ذ ِب  كـــــــــــَ اٍء مـــــــــــُ تح يف َرجـــــــــــَ َ  جلـــــــــــَ  فـــــــــــح  أََر  الـــــــــــنـــــــــــ 

ر بِ و     جـــــــــــَ
ُ

ِدي ابملـــــــــــ تـــــــــــَ قـــــــــــح تح لـــــــــــو تــــــــــــَ ر بـــــــــــَ دح جـــــــــــَ  قـــــــــــَ

  
 ، وأَْنَشَد يَِصُف فََرساً : ِعْرقاِن أَْخَضراِن تَْحَت اللَِّسانِ  : َراَشانِ الفَ  قاَل النَّْضُر :و

ٍة  عـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي ِة ُذو مـــــــــــــَ امـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــن ـــــــــــــُف ال ي فـــــــــــــِ  خـــــــــــــَ

يـــــــــــــُف     ثـــــــــــــِ ةِ كـــــــــــــَ رَاشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــفـــــــــــــَ َردح  ال  اَنيت الصـــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ، والِعَذاَراِن : السَّْيراِن اللََّذاِن يُْجَمعاِن ِعْنَد القَفَا. يُْربَُط بِهما الِعَذاراِن في اللَِّجامِ  اللَّتَانِ  الَحِديَدتانِ  : الفََراَشانِ  قاَل أَْيضاً :و

ً  (الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرضَ )األَنَاِم ، وقَاَل هللا َعزَّ وَجلَّ :  فَراشُ  ، ويُقَال : األَْرضُ  يُْفَرشُ  بالكسر : ما ، الِفَراشُ و أَْي ِوَطاًء ،  (2) فِراشا

تَْين ، وقاَل ِسيبََوْيه : وإِْن ِشئَْت َخفَّْفَت ، في لُغَِة بَنِي تَِميٍم. فُُرشٌ و ، أَْفِرَشةٌ  : ج لَْم يَْجعَْلها َحْزنَةً َغِليَظةً ال يُْمِكُن االْستِْقَراُر عليها ،  ، بَضمَّ
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ُجلِ َزْوَجةُ  : الِفَراشُ  ومن الَمَجاِز : ُجلَ  فَِراُشهُ  ، ويُقَاُل الْمَرأَةِ الّرُجِل : ِهيَ  الرَّ يَْت بِذِلك ألَنَّ الرَّ قيل  ، يَْفتَِرُشها وإَِزاُره ، وِلَحافُه ، وإِنَما ُسّمِ

، أَْي ُرفِْعَن بالَجَماِل َعْن نَِساِء  (َمْرُفوَعة  )وقولُه : ،  (4) الفُُرِش  أَراَد بَِها نَِساَء أَْهِل الَجنَِّة َذَواتِ  (3) َمْرفُوَعةٍ  فُُرٍش وَ  قَْولُه تَعالَى : : وِمْنه

ْنيَا ،  أَْهِل الدُّ

__________________ 
 الشفرُي ابلفاء.« : الشفري»و « الفراشة»( يف معجم البلدان 1)
 .22( سورة البقرة اآية 2)
 .34( سورة الواقعة اآية 3)
الفرش ا مقتضـــاه أنه عل  تقدير مضـــاف وال حاجة إليه كما ســـينبه الشـــارح عليه يف عبارة الراغب قوله : ذوات »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)

 .«اآتية
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ٍر َرِفيٌض ا وِمنح ذِلك  الِفرَاشِ  َمعحَناه : أَن ُه ِلَماِلكِ « ولِلحعاِهِر اَ َجرُ  لِلحِفرَاشِ  الَوَلدُ : » وسلمعليههللاصلىقـَوحلُه  وُكر  فاضــِ
َوحىَل ألَن هُ 

رَتُِشَها ا وُهَو الز وحُج ا وامل َر الَقرحيَِة. (1) (َوْسَئِل اْلَقْريَةَ )ا وهذا ِمنح خُمحَتَصِر الَكالِم ا كَقوحلِه َعز  وَجّر  يـَفح  يُرِيُد َأهح
ْوَجْيِن. بالِفَراِش  ويُْكنَى الُمْفرداِت َوْجهاً آَخَر ، فقَاَل :قُْلُت : وَذَكَر الّراِغُب في   َعْن كّلِ َواِحٍد من الزَّ

جَ  (2): ما يَناماِن َعلَْيِه  الِفَراشُ و : الّزوَجةُ ، الِفَراشُ و : الّزْوُج ، الِفَراشُ  قُْلُت : وُهَو قَْوُل أَبِي َعْمٍرو ، فإِنّه قاَل : ه قَْولُ  ، وَعلَْيه ُخّرِ

 فعَلَى هذا ال يَُكوُن َعلَى َحْذِف ُمضاٍف فتَأَّمل.« للِفَراِش  الَولَدُ » وسلمعليههللاصلى

 ، أَْي َوْكُره ، قاَل أَبو َكبِيٍر الُهَذِليُّ : ُعشُّ الّطائِرِ  : الِفَراشُ و

ُت ِإىل  يـــــــــــــح هـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح ىت  انـ رَاشِ حـــــــــــــَ زِيـــــــــــــَزٍة  فـــــــــــــِ  عـــــــــــــَ

ُة     ثـــــــــــَ َداَء َروح وح فِ ســـــــــــــــــــــــــَ صـــــــــــــــــــــــــَ خح ا كـــــــــــاملـــــــــــِ هـــــــــــَ فـــــــــــِ  أَنـــــــــــح

  
نِيعَةٌ كالعُقَاِب ، وقَاَل أَبو نَْصٍر : إِنّما أَراَد : يَْعنِي : َوْكَر ُعقَاٍب ، َكأَّن أَْنفََها َطَرُف ِمْخَصٍف ، فاللَّْفُظ ِلْلعُقاِب ، والَمْعنَى ِلْلَجاِريَِة ، أَْي ِهَي مَ 

 .«ع ز ز»أَي اْرتَفَْعُت ، وقد تَقَدَّم البَْحُث فيه في  .«.. َحتّى اْنتََمْيتُ » الّطاِئِر في الَجبَِل ويُْرَوىلَْم أََزْل أَْعلُو َحتَّى بَلَْغُت َوْكَر 

 الَخْشنَاُء الَّتِي تَُكوُن اللَِّساِن : الِجْلَدةُ  فَِراشُ  ، وقِيَل في أَْسفَِل الَحنَِك ، وقِيَل : َمْوِقُع اللَِّساِن في قَْعِر الفَم  :(3) الِفَراشُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و

 أُُصوالً ِلألَْسنَاِن العُْليَا.

، وُهَو قَْوُل األَْصَمِعّي ، وُهَو َمَجاٌز ، وقَال الَجْوَهِريُّ : وَكَذا  فَِريشٌ  ، يُقَال : فََرسٌ  (4) الفََرُس بَْعَد نَتَاِجها بَسْبعَِة أَيّامٍ  ، كأَِميٍر : الفَِريشُ و

ً  قاَل القُتَْيبِيُّ : ِهيَ و وُهَو َخْيُر أَْوقَاِت الَحْمِل َعلَْيَها ، ُكلُّ َذاِت َحافِرٍ  كالنَّفَساِء من النَّساِء إِذا َطُهَرْت ، وقاَل َغْيُره :  الَّتِي َوَضعَْت َحِديثا

 ، قاَل الشَّّماُخ : فََرائِشُ ج :  .«الفَِريشُ و لَُكُم العاِرضُ »َحِديُث َطْهفَةَ النَّْهِدّيِ  وِمْنهُ  ، قاَل : (5)وكالعُوِذ من النُّوِق 

تح  قـــــــــَ ٍر َوســـــــــــــــــــــــَ ا ُذو أَزحمـــــــــَ هـــــــــَ مـــــــــُ حـــــــــِّ قـــــــــَ ـــــــــُ تح يـ  راحـــــــــَ

ُه     شُ لــــــــــَ رائــــــــــِ اِديــــــــــدُ  الــــــــــفــــــــــَ يــــــــــَ ُب الــــــــــقــــــــــَ لــــــــــح  والســــــــــــــــــــــــ 

  
 ، ِلغَْيِره. فَِريشٌ  فَِعيٌل َجاَء ِمن اْفتَعََل ، يُقَاُل : جاِريةٌ  الّرُجلُ  اْفتََرَشها قَدِ  الجاِريَةُ الَّتِي : الفَِريشُ  قاَل اللَّْيُث :و

قالُوا : كاَن ـ  َرِضَي هللا تَعَالَى عنهـ  علّيٍ  شاَرَك ابَن ُمْلَجٍم في َدِم أَِميِر الُمْؤِمنِينَ  ، التّْيِميُّ ، كأَِميٍر ، الفَِريِش  َوْرَداُن بُن ُمَجاِلِد بِن ُعلَّفَةَ بنِ و

َم هللا ه الُمْستَْوِرُد بن ُعلَّفَةَ بنِ َمعَهُ لَْيلَةَ قُتَِل سيُِّدنَا َعِليٌّ ، َكرَّ ، كاَن خاِرِجيًّا أَْيضاً ، قَتَلَه َمْعِقُل بُن قَْيٍس  الفَِريِش   َوْجَههُ ، وكاَن خاِرِجيًّا ، وَعمُّ

 صاِحُب َعِلّيٍ ، َرِضَي هللا تَعالَى َعْنه.

يشُ و يٍت : د ، قُْرَب قُْرُطبَةَ  الِفّرِ .، وِمْنهُ َخلَُف بُن بَِسيلٍ  كِسّكِ يِشيُّ القُْرُطبِيُّ   الِفّرِ

 كَشّداد : ة ، قُْرَب الّطائِِف. ، فَّراشو

فَِّة. (6) كالّشاَذُكونَةِ  يَُكونُ  ءٌ ، كِمْنبٍَر : َشيْ  الِمْفَرشُ و  ، وُهَو الِوَطاُء الِّذي يُْجعَُل فوَق الصُّ

ْحِل ، يَْقعُدُ  الِمْفَرَشةُ و ُجُل ، ويَقُولون : اجعَْل على َرْحِلكَ  (7) : أَْصغَُر ِمْنهُ ، تكوُن على الرَّ  ، أَْي ِوَطاًء. ِمفَرَشةً  َعلَْيَها الرَّ

 ، بالَكْسِر ، أَي الَهْيئَِة. الِفْرَشةِ  ُهَو َحَسنُ و

 َعْنهُ. ما أَْقلَعَ  يْ َحتَّى قَتَلَه ، أَ  َعْنهُ  أَْفَرشَ  َما ِمَن الَمَجاِز : َضَربَه فو

 في ِعْرِضي. أَْفَرْشتَ  ، ويَقُولُوَن : أَساَء القَْوَل فِيِه واْغتَابَهُ  ، إِذا أَْفَرَشهُ  ِمَن الَمَجاِز :و

ً  أَْعَطاهُ  ، ِإذا أَْفَرَشهُ  يُقَاُل :و  ِصغَاراً أَو ِكبَاراً. ِمَن اإِلبِلِ  فَْرشا

ِعِق : َهفَهَرقَّقَهُ ، وأَرْ  السَّْيَف : أَْفَرشَ و  ، قال يَِزيُد بُن َعْمِرو بن الصَّ

__________________ 
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 .82( سورة يوسف اآية 1)
 .347/  11( انظر التهذيب 2)
 ( ضبطت ابلكسر عل  أهنا معطوفة عل  ما قبلها ا أما يف التهذيب واللسان فضبطت فيهما ابلفتح.3)
 ( يف القاموس : بسبض لياٍ .4)
 التهذيب : ومبنزلة العائذ من اإلبر.( يف 5)
 ( الشاذ كونة : ثياب مضرية تعمر ابليمن ا عن القاموس.6)
 ابلبناء للمجهو .« يـُقحعُد عليها»( ضبطت يف القاموس : 7)



8433 

 

ْقلَْه  أَْفَرشَ  نَْعلُوُهُم بقُُضٍب ُمْنتََخلَْه لَْم تَْعُد أَنْ  ْقِل ، وَمْعنَى ُمْنتََخلَة :  (1)َعْنَها الصَّ قاَل الَجْوهِريُّ : أَْي أَنََّها ُجُدٌد ، أَْي قَِريبَةُ العَْهِد بالصَّ

 ُمتََخيََّرة.

ً  كفََرَشه في ِضيَافَتِه ، فاُلناً بَِساطاً : بََسَطهُ لَهُ  أَْفَرشَ و ً  بَِساطا َشهو ، فَْرشا ً  فَرَّ ً  بَِساطا  األَْعَرابِّي.، ُكّل ذِلَك عن ابِن  تَْفِريشا

 ، أَْي َزْرُعهُ. فَِراُشه الَمَكاُن : َكثُرَ  أَْفَرشَ و

ِفيَح فقَدْ : قالَهُ اللَّْيُث ، وقاَل األَْزَهِرّي  الّداِر : تَْبِليُطَها. تَْفِريشُ و  .(2) فََرَشها وَكذِلَك إِذا بََسَط فِيَها اآلُجرَّ والصَّ

َشةُ و َدةً  الُمفَّرِ ةُ  ثٍَة :، أَي كُمَحدِّ  ، ُمَشدَّ  تَْصَدُع العَْظَم وال تَْهِشُم. ، وقِيَل : ِهَي الَّتِي الفََراشَ  الَّتِي تَْبلُغُ  الشَّجَّ

شُ و ٍث : الُمفَّرِ ْرُع إِذا ، كُمَحّدِ ً  َعلَى َوْجِه األَْرِض ، وقَدْ  اْنبََسطَ  ، أَيْ  فرشَ  الزَّ َش تَْفِريشا  .فَرَّ

شٌ  َجَملٌ  من الَمَجاِز :و  األَْرِض ، وفي األََساِس : ُمْفتَِرشُ  ، كما نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، والَِّذي في التَّهِذيِب : َجَملٌ  ال َسناَم لَهُ  ، أَيْ  ، كُمعَظَّمٍ  ُمفَرَّ

 الظَّْهِر : ال َسناَم لَهُ. (3) ُمْفتَرشُ 

شَ و ً  الّطائِرُ  فَرَّ ْفَرفَةُ ، وِمْنهُ  بَجناَحْيه ءِ : َرْفَرَف على الشَّيْ  تَْفِريشا الَحِديُث :  وبََسَطُهَما ولَْم يَقَْع. وُهَو َمجاٌز ، وِهَي الشَّْرَشَرةُ ، والرَّ

َرةُ فجعَلَتْ » شُ  فََجاَءِت الُحمَّ شَ  َجناَحْيَها وتَُرْفِرُف ، تَْفُرشُ و أَي تَْقُرُب من األَْرِض « تَفَرَّ ُدَواد يَِصُف  ، وهِذِه عِن ابِن َعبّاٍد ، قاَل أَبو كتَفَرَّ

 َربِيئَةً :

عـــــــــــــــــَ   ر شَ فـــــــــــــــــَبَلاَن َيســـــــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  أُمِّ ا   تـ

ارُ     هـــــــــــَ عـــــــــــاىَل الـــــــــــنـــــــــــ  دح تـــــــــــَ ا وقـــــــــــَ دن ِ  شـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح ـــــــــــَ  بـ

  
 .الِفَراِش و الفَْرِش  ، اْفتَعاٌل من َوِطئَهُ  ، إِذا اْفتََرَشهُ  ومن الَمجاز :

وهو أَن يَْبُسَط ِذَراَعْيِه في السُُّجوِد وال « السَّبُعِ  اْفتِراِش  نََهى في الصَّالةِ عن»في الَحِديث : ، و ِذَراَعْيِه : بََسَطُهما َعلَى األَْرِض  اْفتََرشَ و

األََسُد ِذَراَعْيه : إِذا َربََض َعلَْيِهَما وَمدَُّهَما ،  اْفتََرشَ الذّئُْب والَكْلُب ِذَراَعْيه ويَْبُسُطُهَما. ويُقَاُل : يَْفتَِرشُ  عن األَْرِض إِذا َسَجَد َكما (4)يُِقلَُّهَما 

 وَكذِلَك الذّئُْب ، قال :

اَن  رححــــــــــــَ َر  الســــــــــــــــــــــــــِّ رَتِشــــــــــــــــــــــــــاً تـــــــــــــَ فــــــــــــح ِه  مــــــــــــُ َديــــــــــــح  يــــــــــــَ

ِديــــــــــــــضُ     ه الصــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــِ بــــــــــــــ  اَض لــــــــــــــَ يــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َبن  بـ  كــــــــــــــَ

  
 ، وَرِكبَه. فاُلناً ، إِذا َغلَبَه وَصَرَعهُ  تََرشَ افْ  ِمَن الَمَجاِز :و

ً  ، وَحِقيقَتُه َجعله ِلنَْفِسه اْستَبَاَحهُ بالَوقِيعَِة فيهِ  ، إِذا ِعْرَضهُ  اْفتََرشَ  من الَمَجاِز أَْيضاً :و  يََطُؤه. فَِراشا

، وتَبِعَه ، َعِن  أَثََره : قَفَاه اْفتََرشَ  من الَمَجاز :و الظَّْهِر ، إِذا كانَْت َدّكاءَ  ِرَشةُ مْفتَ  أََكَمةٌ  ، كما في الّصحاح ، يُقَال : ُء : اْنبََسطَ الّشيْ  اْفتََرشَ و

 ابِن َعبّاد.

 ، أَي بََسَطه. ِلَسانَهُ : تََكلََّم َكْيَف َشاءَ  اْفتََرشَ  من الَمَجاِز :و

َحِديُث ُعَمَر بِن عبِد العَزيِز ، َرِضَي هللا تَعالَى  ، أَْي ُمْغتََصٌب ُمْستَْولًى َعلَْيه ، وِمْنهُ  ُمْفتََرشٌ  ، ومالٌ  الَماَل : اْغتََصبَهُ  اْفتََرشَ  ِمَن الَمَجاِز :و

ِد بِن َمْرَواَن ِلبَنِيه :  ً ُمْفتَ  أَْن تَُحاَز لَُهم إِالَّ أَْن يَُكوَن ماالً »عنه ، َكتََب في َعطايَا ُمَحمَّ ، قال  (5)أَْي َمْغُصوباً قَد اْنبََسَطْت فيه األَْيِدي « َرشا

 : الفَرُس بَْعَد نَتَاِجَها بَسْبعِ لَيَاٍل. الفَِريشُ  ِء ، وبَْسِطِه ، وقَْد َشذَّ َعْن هَذا التَّْرِكيبِ والتّْرِكيُب يَُدلُّ على تَْمِهيِد الشَّيّ  الّصاَغانِّي :

 ه :* وِمّما يُْستَْدَرك َعلَيْ 

ً  الثَّْوبَ  فَّرشَ   .اْفتََرَشه فاْنفََرشَ و ، تَْفِريشا

ْمَل  أَْفتَِرشُ  تَُراباً أَْو ثَْوباً تَْحتَه ، وتَقُوُل : ُكْنتُ  اْفتََرشَ و  وأَتََوسَُّد الَحَجَر. (6)الرَّ

__________________ 
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 قوله : نعلوهم اخل قبله يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوم ب  حنـــــــــــــــــــن ر وس ال

 يــــــــــــــــــوم أتــــــــــــــــــتــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــــــــــد وحــــــــــــــــــنــــــــــــــــــظــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه   

  

 والذي يف ايقوت وأمثا  امليداين :

 مل أر يــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــه 

 ملــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــتــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــــــــــد وحــــــــــــــــــنــــــــــــــــــظــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه   

  

 غـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــان واملـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــو  أزفـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــه و 

 ... نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   
  

 «اخل

 ( عبارة التهذيب : يقا  : فرش فالن داره ا إذا بلطها  جٍر أو صفيٍح.2)
 األساس : مجر ُمَفر ش.( يف 3)
 ( يف النهاية : وال يقلهما ويرفعهما عن األرض.4)
 ( زيد يف النهاية واللسان : بغري حٍ .5)
 ( يف األساس : أفرتُش الرتاَب.6)
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 الفََرُس ، إِذا اْستَأْتَْت ، أَْي َطلَبَْت أَن تُْؤتَى. أَْفَرَشتِ و

 َعِن الَمْرأَةِ ، َكذا في الّصحاحِ. بالفَْرِش  وقَد ُكنِيَ 

 .الفَْرِش  األَرِض ، َكذِلَك ، وهو َمَجاٌز ، وُكلُّه ِمنَ  ُمْفتَِرَشةٌ  األَْرِض : ال َسنَاَم له ، وأََكَمةٌ  ُمْفتَِرشُ  وفي اللَّساِن : وَجَملٌ 

 ، كأَِميٍر : الثّْوُر العََربِيُّ الَِّذي ال َسنَاَم لَهُ ، قال ُطَرْيٌح : الفَِريشُ  وِمْن ذِلَك أَْيضاً :

د ٌر  ن  ُمصــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــُ لــــــــــــ  ُ  كــــــــــــُ ابــــــــــــِ نــــــــــــَ ٌ  خــــــــــــَ بــــــــــــح  غــــــــــــُ

ِة      نـــــــــــ  ـــــــــــُ ُد الـــــــــــز بـ ـــــــــــشِ هنـــــــــــَح رِي يـــــــــــمُ  كـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــَ تـــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
ً و  لَهُ. فََرْشتُ  فاُلناً ، أَيْ  فََرْشتُ  لَهُ ، وقال اللَّْيُث : فََرَشهُ  : أَْفَرَشهو ، فََرَشه ِفَراشا

 : النَِّساُء ؛ ألَنُّهنَّ يُْفتََرْشَن ، قاَل أَبو َكبِيٍر الُهَذِليُّ : الَمفَاِرشُ و

ٍة  ابـــــــــَ ِض ُأشـــــــــــــــــــــــَ ريحَ مجـــــــــَح ي غـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــِ فح رَاَء نــــــــــَ جـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــُ

دًا     لـــــــــــِك  (1)ُحشـــــــــــــــــــــــــُ اِرشِ وال هـــــــــــُ فـــــــــــَ
َ

ز  ِ  املـــــــــــ  عـــــــــــُ

  
، وال  فُُرِشِهم : الَِّذيَن ال يَُموتُوَن َعلَى الَمفَاِرش لَْيَسْت نَِساُؤُهم الالّتِي يَأُْووَن ِإلَْيِهّن نَِساَء َسْوٍء ، ولِكنُّهّن َعفَاِئُف ، ويُقَاُل : أَراَد بُهلكِ يُِريُد : 

ُجِل إِذا لَْم يَتََزّوْج َدْهَره  ، أَْي َذَهَب ُعْمُره َضاَلالً. الَمْفِرشَ  : إِنَّهُ لََهاِلكُ  يَُموتُون إِالَّ قَتاْلً ، وأَْيضاً يُقَاُل للرَّ

ُجُل الَمْرأَةَ : جاَمعََها. اْفتََرشَ و  الرَّ

 : العَْيُب ، عن أَبِي َعْمٍرو. الِفَراشُ و

 القَْوُم الّطِريَق ، إِذا َسلَُكوه ، وُهَو َمجاٌز. اْفتََرشَ و

 َزّوَجها.َكِريَمةَ بَنِي فاُلٍن ، إِذا تَ  اْفتََرشَ و

شٌ  وفاُلٌن َكِريمٌ   نَْفَسه لَُهْم ، وُهَو َمجاٌز. يَْفُرشُ  ألَْصَحابِِه : إِذا َكانَ  ُمتَفَّرِ

شَ و ْرعُ  فَرَّ ً  الزَّ َخ ، وُهَو َمجاٌز. تَْفِريشا  ، ِمثُْل فَرَّ

 : ُغْرُضوفَاِن ِعْنَد اللَهاِة. الفََراَشتَانِ و

َجاج : التي تَْبلُغ الُمْفتَِرَشةُ و  : َما َشَخَص ِمْن فُُروعِ الَكتِفَْيِن ، قَالَه أَبو ُعبَْيَدة. الفََراَشةُ و .الفََراشَ  ِمَن الّشِ

 : َطَرفَا الَوِرَكْيِن في النُّْقَرةِ. الفََراَشانِ و

لُوعِ فيه. فََراشُ و  الظَّْهر : َمَشكُّ أَعاِلي الضُّ

 ن ثَْعلَب ، وأَنشد :اإِلبِِل ، ِكبَاُرها ، ع فَْرشُ و

ٌر  رحشٌ لــــــــــــــــــُه ِإبــــــــــــــــــِ ٍة  فـــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــ   وَذاُت َأســــــــــــــــــــــــــــــــِ

ا    هــــــــَ وقـــــــــُ قــــــــُ ِه حــــــــُ يــــــــح لــــــــَ تح عــــــــَ انــــــــَ ٌة حــــــــَ يــــــــ  ابــــــــِ هــــــــَ  صــــــــــــــــــــــُ

  
رَ  الفَِريشُ و ً  الفَِريشَ  وتََرَكتِ »َحِديُث ُخَزْيَمةَ يَْذُكُر السَّنَةَ :  ، كأَِميٍر : ِصغَاُر اإِلبِِل ، وبِِه فُّسِ سََّواِد ِمَن االْحتَِراِق ، أَي َشِديَد ال (2)« ُمْسَحْنِككا

غاَر من اإِلبِِل ال يُقَاُل لََها إاِلّ   .الفَْرشُ  وقاَل أَبُو بَْكٍر : هذا َغْيُر َصِحيحٍ ؛ ألَّن الّصِ

 الِعَضاِه : َجَماَعتُها. فَْرشُ و

 : الدَّاَرةُ من الطَّْلحِ. الفَْرشُ و

وقال  .«الفَِريشُ و لَُكْم العَاِرضُ »َحِديَث َطْهفَةَ :  ِمَن النّبَاِت : ما اْنبََسَط َعلَى َوْجِه األَْرِض ، ولَْم يَقُْم َعلَى ساٍق ، وبِِه فَسَّر بَْعُضُهم الفَِريشُ و

للَّْيلَةَ ، ونَْحَو ذِلَك ، قاَل : وال يَُكوُن إِالَّ فِيَما اتََّسع من األَْرِض : الطَِّريقَةُ الُمْطَمئِنَّة من األَْرِض َشْيئاً يَقُوُد اليَْوَم وا الفَْرَشةُ  أَبو َحنِيفَة :

 .فُُروشٌ  واْستََوى وأَْصَحَر ، والَجْمُع :

ِكيُب ، وُهَو حائُِط النَّْخِل. الفََراَشةُ و  : ِحَجاَرةٌ ِعَظاٌم أَْمثَاُل األَْرحاِء ، تُوَضُع أَّوالً ، ثُمَّ يُْبنَى َعلَْيَها الرَّ
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 َعْنُهم الَمْوُت : أَي اْرتَفَع ، عن ابِن األَْعَرابِّي. أَْفَرشَ و

 : أَراَد وتََهيَّأَ ، عنه. فََرشَ و

 الشََّجُر : أَْغَصَن. أَْفَرشَ و

 وافتََرَشتْنَا السََّماُء بالَمَطِر : أََخَذتْنَا ، وُهَو َمَجاٌز.

ُجُل : َصاَر لَهُ  أَْفَرشَ و  ، نقَلَه ابُن القَّطاعِ. فَْرشٌ  الرَّ

ً و  ، إِذا اْبتَنَى ِعْنَدك ، َعْنهُ أَيضاً. فََرْشتُه فَْرشا

ِد بِن أَحَمَد بِن مَحّمِد بنِ   بن فََراَشةَ  وأَْحَمُد بُن محمَّ

__________________ 
 .«منهم»ويف اللسان : « ُحُسدٍ »( يف األساس : 1)
 .«قوله : مسحنككاً كذا يف اللسان أيضاً والذي يف النهاية : مستحلكاً ا و ا مبعىن»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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ِلٍم  َرحَوزِي   (1)ُمسح
 .(2)مَححَدَويحِه ا وعنه أَبو اَ َسن بُن رِزحقـََويحه ا ابلَفتح ا عن َأيب َرَجاء ُ َم ِد بِن  الَفرَاِشيّ  امل

 ء.وأَبُو بَْكٍر َعتِيُق بُن علّي الفُْرشانِّي بالّضّمِ ، َسِمَع أَبا الّطاِهِر إِْسَماِعيَل بَن َخلٍَف الُمْقِرى

َشاِطي هكذا. 263سنة  (4)فََرجِ ، ماَت بأَْعمال َسْرَمَق ، عن أَْصبََغ بِن ال (3)وأَبُو الَحَسن عليُّ بُن إِسماِعيَل ، الِكْنِدّي ، الفُْرشانِّي   ضبطه الرُّ

 ، قاله ابُن األَْنَماِطّي. الفُْرِش  وأَبو طاِهٍر بََرَكاُت بُن إِبراهيم الُخُشوِعّي الفُْرِشّي نُِسَب إِلى بَْيع

 ، ذكره األَِميُر. (5)ِء ، وعنه سعُد بُن علّيٍ الزكتيانِّي بِن الَحَسن الُمْقِرىوأَبُو ُمَحّمٍد الَحَسُن بُن الُحَسْبِن بِن َعتِيٍق الفُْرِشيُّ ، عن أَحمَد 

 : (6)[فرخش]

 ْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما ي

 ، بفَتْحٍ فُسُكوٍن ، ثّم فَتْحِ وُسُكون : قَْريَةٌ من أَْعَماِل بَُخاَرى ، نَقَلَه ياقُوت ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى. أَْفَرْخشُ  ، وِمْنه فرخش

 : [فرطش]

 ْستَْدَرُك عليه :* ومّما ي

َواُب : فَْطَرَشْت ، إِالَّ أَْن يَُكوَن َمْقلُوباً ، وقَْد النّاقَةُ ِلْلبْوِل ، إِذا تَفَّحَجت ، نَقَلَهُ اللَّْيُث ، قاَل األَْزَهِريُّ : هَكذا قََرأْ  فَْرَطَشت تُه في ِكتَابِه ، والصَّ

 .(7)أَْهَملَه الَجَماَعهُ 

يحِ  : يَفُشُّه فَشَّا الَوْطبَ  فَشَّ  : [فشش] ُجلُ  فَشَّ  ُربََّما قالُوا :و ، وذِلَك إِذا َحلَّ ِوَكاَءه. فاْنفَشَّ  ، أَْخَرَج ما فِيِه من الّرِ َ  ، إِذا الرَّ ، َكَما في  تََجشَّأ

 الّصحاحِ.

 َحلَبَها بُسْرَعٍة. : يَفُشُّها فَشًّا النّاقَةَ  فَشَّ و

ْرعَ  فَشَّ و  : َحلََب َجِميَع ما فِيِه. فَشًّا الّضِ

 ، ولَْم يَذُكْرهُ أَبو َحنِيفَةَ ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى في ِكتَاِب النّبَاِت. فَِشاشٌ  ، والَجْمعُ  فَشَّةٌ  ، َواِحَدتُه : َحْمُل اليَْنبُوتِ  الفَشُّ و

. النَِّميَمةُ  : الفَشُّ و  ، عن ابن األَْعَراِبّي ، هَكذا قالَهُ بالفَاء ، كما نقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ، وأَنَشَد : تَتَبُُّع السَِّرقَِة الدُّونِ  : الفَشُّ  قاَل اللَّْيُث :و

نُ  اُه فـــــــــــــــــال حنـــــــــــــــــَح يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ هُ  َول ُفشـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ   نـ
هُ و     ٌم مَيُشــــــــــــــــــــــــــــــــ  اٍض قــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــَ  ابــــــــــــــــــُن مــــــــــــــــــُ

  

ه  ُقشــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ُه يـ ــــــــــــــَ َد  ل هــــــــــــــح ــــــــــــــُ ُذ مــــــــــــــا يـ  أَيحخــــــــــــــُ

هُ     ُؤشــــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــِه وال يــــــــــــــــــَ ؤاتـــــــــــــــــِ َف يـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــَ

  
 ، عن ابِن األَْعَرابّي. األَْحَمقُ  : الفَشُّ و

وبُ  : الفَشُّ و ً  الَخرُّ . الفَْشفََشةِ ـ و كَصبُورٍ ـ  كالفَُشوِش  ، َعْنهُ أَيضا  ، األَِخيَرةُ نَقَلََها الّصاَغاِنيُّ

 : لَْيَس بِعَِميٍق ِجّداً وال ُمتَطاِمٍن. فَشَّ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : َهْجلٌ  َمنَاقُِع الماِء وقََراَرتُه : الفَشُّ و

ِقيُق الغَْزِل ، كال النَّْسجِ ، الِكساُء الغَِليظُ  : الفَشُّ و ، بالفَتْح ، كما يَْقتَِضيه ِسياقُه ، وضبَطهُ الّصاَغانِيُّ  الفَْشفَاِش و ، كَصبُوٍر ، فَُشوِش الرَّ

ةُ فِّشاشاً ، أَي بَكْسٍر فتَْشِديٍد ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَصلُه يه العامَّ  .(8) فِْشفَاشٌ  بالَكْسِر ، قاَل : وُهَو الَِّذي تَُسّمِ

 : الِكَساُء السَِّخيُف. الفَُشوشُ و : الِكَساُء الغَِليُظ ، الِفّشاشُ  وقِيل :
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لبَنَُها ِمْن َغْيِر َحْلٍب ، أَْي يَْجِري ، ِلَسعَِة اإِلْحِليِل ، وِمثْلُه  يَْنفَشُّ  ، وِهَي الَّتِي الُمْنتَِشَرةُ الشَّْخبِ  ، كَصبُوٍر : النّاقَةُ الَواِسعَةُ اإِلْحِليلَ  الفَُشوشُ و

يَْطلُع ، أَْي يَتَفَّرُق َشْخبَُها فِي اإِلناِء فاَل ، والثَُّروُر ، وقِيَل : َمْعنَى ُمْنتَِشَرةِ الشَّْخِب ، أَْي يَتََشعَُّب إِْحِليلُها ِمثَْل ُشعَاعِ قَْرِن الشَّْمِس ِحيَن الفَتُوُح 

ي ، بَيِّنَة  .فَُشوشٌ  ، وَكذِلَك شاةٌ  الفََشاِش  يَُرّغِ

__________________ 
 سلم.« : الفراشي»يف اللباب  (1)
 ( يف اللباب : أبو ا سن بن رز  البزاز.2)
 ( يف اللباب : الفرساين نسبة إىل فرسان وهي قرية ابفريقية من بالد الغرب.3)
 ( يف اللباب : تويف أبعما  برقة.4)
 ( يف اللباب : الزجناين.5)
 فقدمناها إىل هنا كما يقتضيه ترتيب املواد.( كان موقعها ابألصر بعد مادة ف ر ط ش 6)
 ( كذا ابألصر وقد وردت املادة يف اللسان يف ترمجة مستقلة.7)
 وضبطت اللفظة فيها ابلفتح. 153/  1( انظر اجلمهرة 8)
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قَاءُ  : الفَُشوشُ و  يَتََحلَُّب. الَِّذي الّسِ

 ْعِضَها بالِجيِم ، والصَّواُب بالخاِء الُمْعَجَمِة ، َكما في التَّْكِملَِة.، هكذا بالحاِء ، وفي بَ  الَمْرأَةُ الَحالّبَةُ  : الفَُشوشُ و

، أَْي ِعْند الِجَماعِ ، وهِذه عن ابن ُدَرْيٍد ، وأَّما الَمْعنَى  يَْخُرُج ِمْنَها ِريٌح ِعْنَدهُ  الَّتِي الَّتِي يُْسَمُع َخِقيُق فَْرِجَها ِعْنَد الِجَماعِ ، أَو : الفَُشوشُ و

ْل ، وِهَي  ِلْلفَُشوِش  ّوُل الَِّذي َذَكَرهُ فإِنّه تَْفسير للنَّّجاَخِة الَ األ ، وِإنَّما َغيَّره ، والّصاَغانِيُّ َذَكَرهُ اْستِْطراداً في َمْعنَى َرَجِز ُرْؤبَةَ ، فتَأَمَّ

ْخَوةُ الَمتَاع ، قال ُرْؤبَةُ : ُروُط ، وقِيَل : ِهَي الّرِ  الضَّ

ــــــــــــ  و  ــــــــــــن يِن ال ــــــــــــَ رح ب ِة ازحجــــــــــــُ اخــــــــــــَ وشِ جــــــــــــَ ــــــــــــَفشــــــــــــــــــــــــــُ   ال
وشِ     يــــــــــــُ َ  ابلــــــــــــفــــــــــــَ رٍّ لــــــــــــيــــــــــــح هــــــــــــِ مــــــــــــَ  عــــــــــــن ُمســــــــــــــــــــــــــح

  
ُجُل يَْفتَِخُر بالبَاِطِل. : الفَُشوشُ و  الرَّ

الّصاَغاِنّي هكذا ، فإِنّه  ، كما فَسََّره قُْلُت : وهذا َغلٌَط أَْيضاً من الُمَصنّف ، َرِحَمهُ هللاُ تَعالَى ، فإِنَّ هذا تَْفِسيُر الفَيُوِش الَِّذي في َرَجِز ُرْؤبَةَ 

َجَز قاَل : النَّّجاَخةُ : ولَْيَس التي تَْنَجُخ ببَْوِلها ، وقِيَل : الَّتِي يُْسَمع َخِقيُق فَْرِجَها ِعْنَد الِجَماع ، والفَيُوُش : َمْن يَْفَخُر بالباِطِل.  بَْعَد ما أَْنَشَد الرَّ

ْل.« ف ي ش»َرِحَمهُ هللاُ تَعَالَى ، أَنّه َمْعنًى آَخُر ِلْلفَُشوِش ، فأَْوَرَدهُ ، وُهَو َغِريٌب ، وَسيَأْتِي في ِعْنَده طائٌِل ، فَظنَّ الُمَصنُّف ،   ذِلَك ، فتَأَمَّ

ُروُط ِعْنَد الِجَماع ، كقََطاِم : الَمْرأَةُ الفَاشَّةُ  فََشاِش و ُجِل إِذا لم يَْقِدْر على التّْغيِ و ، أَي الضَّ يه يِر :يُقَاُل للرَّ ، ِمن اْستِِه إِلى فِيه ، أَي  فََشاِش فُّشِ

 وال قُْدَرةٌ على تَْغيِيره. اْفعَِلي به ما ِشئِْت فَما بِِه اْنتَِصارٌ 

 .فَشّ  وأَْصلُه ، عن الفَّراِء ، قال ابُن ُدَرْيٍد : : َضعَُف َرأْيُه فَْشفَشَ و

 .(1)ابن ُدَرْيٍد  ، عن أَْفَرَط في الَكِذبِ  فِي قَْوِلِه ِإذا فَْشفَشَ و

واُب : ببَْولِه : أَْنَضَحه فَْشفَشَ و  بِن أَبي ُمْحِرٍز ، فُشّ  يُوُسُف بنُ  أَبُو يَْعقُوبَ و ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. (2)نََضَحه ، كَشْفَشفَهُ  هكذا في النَّسخ ، والصَّ

ٌث بَُخاِريٌّ  ّمِ : ُمَحّدِ  ، َحدََّث عن َخلٍَف الَخيّام. بالضَّ

 قَتَلَه ُهالُكو ، في تِْلَك الَوْقعَِة. : زاِهٌد بَْغَداِديٌّ  الفُّشِ  ابنُ و

ثِيَن َضبَ  يِن. ولم أََر أَحداً من الُمَحّدِ اِهَد كالُهَما بالقاِف والّشِ َث والزَّ ح الحافُظ وغيُره أَنَّ الُمَحّدِ َطُهَما بالفَاِء ، فهو تَصِحيٌف ُمْنَكر قلت : وَصرَّ

 َ ل.تُنُبِّه له ، فليُتَأ  مَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ّقِ ونَْحِوه. اْنفَشَّتِ  ياُح : َخَرَجت عن الّزِ  الّرِ

ُجُل عن األَْمِر : فَتََر وَكِسَل. اْنفَشَّ و  الرَّ

يِت. ُكلُّ ذِلَك في الّصحاحِ ، وأَْغفَلَه الُمَصنُِّف ، َرِحَمهُ  اْنفَشَّ و ّكِ  هللا تَعَالَى قُُصوراً.الُجْرُح : َسَكَن َوَرُمه ، عن ابِن الّسِ

 : الطَّْحَربَةُ ، عن ابِن األَْعرابِّيِ. الفَشُّ و

ً  الَوْطبَ  فَشَّ و  : أَْخَرَج ُزْبَدهُ. فَّشا

وحاً ، ، أَي ألُِزيلَنَّ نَْفَخَك. وقاَل ُكَراع : أَْي ألَْحلُبَنََّك ، وذِلَك أَْن يُْنفََخ ثُمَّ يَُحلَّ ِوَكاُؤه ويُتَْرَك َمْفتُ « الَوْطبِ  ألَفُشَّنََّك فَشَّ »وفي بعِض األَْمثاِل : 

 ِمْن َرأِْسَك. وُهو يُقَال للغَْضباِن.ألَْذَهبَنَّ بِكْبِرَك وتِيِهَك ، وفي التَّْهِذيِب : ألُْخِرَجنَّ َغَضبَك  ثمَّ يُْمأَلَ لَبَناً. وقاَل ثَْعلَب :

ِعيُف ، ومنه الفَشُّ و :  فَِشيُشهو : الفَْسُو ، الفَشُّ و. «بيَن أَْليَتَْي أََحِدُكْم َحتَّى يَُخيَِّل إِليِه أَنّه قد أَْحَدثَ  يَفُشُّ  إِنَّ الشَّْيَطانَ »الحديُث  : النَّْفُخ الضَّ

 َصْوتُه.

 ِجْلِدَها إِذا َمَشْت في اليَبَِس. األَْفعَى : َصْوتُ  فَِشيشُ و

عَِة ، عن ابِن األَْعَرابِّي. الفَّشاءُ  : األََمةُ  الفَُشوشُ و  ، كالُمَطْحِربَِة والُمقَّصِ
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 هم.، وُهَو من ِصفاِت الّزْنجِ في أُنُوفِ  (3)الَمْنِخَرْيِن ، أَْي ُمْنتَِفُخهما ، َمَع قُصوِر الماِرِن واْنِطباقِه  ُمْنفَشُّ  وَرُجلٌ 

 : المرأَةُ تَْقعُُد َعلَى الُجْرداِن. الفَُشوشُ و

ً  وفَشََّها  : نََكَحَها ، نَقَلَه ابُن القَّطاع. يَفُشُّها فَّشا

ً  القُْفلَ  فَشَّ و  : فَتََحه بِغَْيِر ِمْفتَاحٍ ، َكما في اللَِّساِن ، فَّشا

__________________ 
 .153/  1( اجلمهرة 1)
 .«كفشفشه»وابألصر ( عن التكملة 2)
 ( اللسان : وانبطاحه.3)
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ُر ا قا  َجرِيٌر : الَفش  و  (8): الَفَشُر  االنحِفَشاشُ و  ونـََقَلُه ابُن الَقطّاع ا أَيحضاً.  : اأَلكح
م  تـــــــــــ  ونَ فـــــــــــبـــــــــــِ ُفشـــــــــــــــــــــــــ  مح  تــــــــــــَ كـــــــــــُ بَنـــــــــــ  زِيـــــــــــَر كـــــــــــَ  اخلـــــــــــَ

ضُ     رَاجـــــــــــــَ ـــــــــــــُ وحمـــــــــــــًا تـ ـــــــــــــَ وحمـــــــــــــًا ويـ ـــــــــــــَ ٌة يـ قـــــــــــــَ لـــــــــــــ  طـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

  
ً  القَْومُ  فَشَّ و  : أَْحيَْوا بَْعَد ُهَزاٍل ، ُهنَا َذَكَرهُ صاِحُب اللَِّساِن ، وَسيَأْتِي في القاِف. فُُشوشا

 : اْنَطلَقُوا فَجفَلُوا ، والقاُف لُغَةٌ فِيه. أَفَشُّواو

ّزيادات ، قال ابُن األَْعَرابِّي : ُهَو لَقٌَب ِلبَنِي تميم ، بالفَتْح : بِئٌْر ِلبَْعِض العََرِب ، وقَْد ُوِجَدت هذه في بَْعِض َهواِمش الّصحاح ِمَن ال فَِشيَشةُ و
 وأَنشد : (1)

تح  بــــــــــَ ةُ َذهــــــــــَ يشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــا  َفشــــــــــــــــــــــــِ ن ــــــــــَ ل وح ِر حــــــــــَ  ابأَلاَبعــــــــــِ

لــــــــَ      ب  عــــــــَ َرقــــــــًا فصــــــــــــــــــــــُ ةَ ســــــــــــــــــــــَ يشــــــــــــــــــــــَ رُ  َفشــــــــــــــــــــــِ  َأِبــــــــحَ

  
ٍش األََسِدّي ، وأَْبَجُر ُهَو ابُن حابٍِس  ْعُر ألَبِي ُمَهّوِ  الِعْجِلّي.قُْلُت : والّشِ

 : يَتَنَفَُّج بالَكِذِب ويَْنتَِحُل ما ِلغَْيِره. فَْشفاشٌ  وَرُجلٌ 

يُن لُغَةٌ فِيِه. فَْشفَاشٌ  وَسْيفٌ   : لَْم يُْحَكْم َعَملُه ، والّسِ

يِن الُمْهَملَِة.، نَقَلَهُ صاِحُب اللَِّساِن ، وتَقَدَّم في ا فَْشفَاَشةٌ  : ُعْشبَة نَْحو البَْسباِس ، َواِحَدتُه الفَْشفاشُ و  لّسِ

ً  (2) اْنفََضخَ  ، إِذا العُودُ  اْنفََطشَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : اْنفََطشَ  : [فطش] ، هكذا نَقَلَه  ، وال يَُكوُن إِالَّ َرْطبا

 الّصاَغانِّي ، وفِي بَْعِض النَُّسخ : اْنفََسَخ ، بََدَل اْنفََضخ.

 : [فطرش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

َجت ، هكَذا نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ ، وأَْوَرَده صاحُب اللَِّسان ، وأَْغفَلَه الَجْوَهِريّ  فَْطَرَشتِ  . النّاقَةُ ِلْلبَْوِل ، إِذا تَفَحَّ  والّصاَغانِيُّ

 .«ف ر ط ش»قُْلُت وقَْد َسبَق فِي 

ً  البَْيَضةَ  فَقَشَ  : [فقش] ،  فََضَخها ، وَكَسَرها بيَِدهِ  ، أَْهمله الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِّي ، عن ابن ُدَرْيد : أَيْ  يَفِقُشَها فَْقشا

ين.  لُغَةٌ في فَقََسَها ، بالّسِ

 وتَقَدَّم أَنَّ الصاَد أَْعلَى اللُّغَاِت.قُْلُت : 

بَاِعّي ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، أَي ، كَجْنَدلٍ  الفَْنَجشُ  : [فنجش] ، وأَْحسُب اْشتِقَاقَه من فََجْشُت  الَواِسعُ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، ونَقَلَهُ األَْزَهِريُّ ، في الرُّ

 بِنَاًء على أَّن النُّوَن زائَِدة.« ف ج ش»الّصاَغانِيُّ في  َء ، إِذا َوسَّْعتَه. وأَْوَرَدهالشَّيْ 

 ، وأَْنَشَد ِلبَْعِض بني نَُمْيٍر : َغلَبَهُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : فَْنَدَشهُ  : [فندش]

ِن  رَاُء اِببـــــــــــــح تح َزهـــــــــــــح دح َدَمصـــــــــــــــــــــــــــَ َدشِ قـــــــــــــَ نـــــــــــــح   فــــــــــــــَ
ِدشُ     نـــــــــــــــح فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ َدشِ الـــــــــــــــنـــــــــــــــاَس وملَح  يـ نـــــــــــــــح فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  يـ

  
 َدَمَصت : أَي َرَمتْهُ بَزْحَرةٍ واحدة.

 .«ف د ش»، وأَْوَرَدهُ الّصاَغانِيُّ في  ضابِطٌ  ، أَيْ  فَْنَدشٌ  ُغالمٌ  في التَّْهِذيِب :و

، وُهو الَِّذي قَتَلَه ابُن  (4)مالِك بن ُجَشَم بِن حاِشٍد ابِن ماِلِك بن ِذي باِرِق بِن  (3)ِمْن بَنِي الجندع  الَهْمدانِيُّ  بِن َوْهبٍ  بُن َحيّانَ  فَْنَدشُ و

ْحمِن بُن الحاِرِث ، من بَنِي ماِلِك بِن ُجَشَم بِن حاِشٍد ـ  وَرثَاهُ أَْعَشى َهْمدانَ  األَْشعَِث ،  فقال :ـ  (5)واْسُمه عبُد الرَّ
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ربحِ و  لـــــــــــَ  قـــــــــــَ ي عـــــــــــَ كـــــــــــِ بـــــــــــح ٍة تــــــــــــَ يـــــــــــَ َدشِ اَبكـــــــــــِ نـــــــــــح   فــــــــــــَ
ا : أَذح     ا هلـــــــــََ نـــــــــَ لـــــــــح يفـــــــــقـــــــــُ شـــــــــــــــــــــــِ ِك وامخِح وعـــــــــَ  رِي ُدمـــــــــُ

  

هـــــــــا  مـــــــــُ لـــــــــح َم كـــــــــَ دح وِد ملَح يـــــــــَ ـــــــــعـــــــــُ ٍة ابل رحبـــــــــَ نح ضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــِ  أَم

اَلَوَة     وٍ  عــــــــــــُ قــــــــــــُ َت مبَصـــــــــــــــــــــــــح َربــــــــــــح َدشِ ضـــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــح  فـــــــــــــَ

  
 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ين أَْيضاً. الفَْنَدَشةُ   : الذََّهاُب في األَْرِض ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وقَْد تَقَّدم في الّسِ

 .733أَْيضاً : من أَتْبَاعِ لُْؤلُؤ ، شاّدِ َحلَب ، ماَت سنة  فَْنَدشٌ و

__________________ 
 ( يف التكملة : لقب حي من العرب.1)
 الشارح إىل أهنا عبارة بع  النسخ.وسيشري « انـحَفَسخَ »( يف القاموس : 2)
 .«اجلدع»وابألصر  293( عن اجلمهرة ابن حزم ص 3)
 ( انظر مجهرة ابن حزم.4)
 ( يفهم من عبارة ابن حزم أنه من بين شبام بن أسعد بن ُجَشم بن حاشد بن ُجَشم.5)
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ً  فَنَّشَ  : [فنش] فِيِه ، وَكذِلَك بَنََّش فِيِه ، قَاَل : هَكَذا َسِمْعُت السُّلَِميَّ يَقُوُل  اْستَرَخى بُو تُراٍب : أَي، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَ  في األَْمِر تَْفنِيشا

 ، َكَذا في التَّْهِذيِب.

 َعْنهُ.الّرُجُل َعِن األَْمِر ، وفَيََّش ، إِذا خاَم  فَنَّشَ  يَقُولُون : (1)وقَاَل أَبو تَُراٍب ، أَْيضاً : َسِمْعُت القَْيِسيِّيَن 

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ّمِد بِن ُموَسى ، اإِلْفنِيِشيُّ ، العَبّاِديُّ ، الشافِِعّي إِْفنِيش بالَكْسِر : قَْريَةٌ بِمْصَر من نََواِحي ُمْنيَِة َعبّاٍد ، بالغَْربِيَّة ، ِمْنها ُمَحّمُد بُن َعْبِد هللا بِن ُمحَ 

 ّيِ وَغْيِره.، َعِن أَبِي القاِسِم النَُّوْيرِ 

ً  الِحَماُر األَتاَن ، يَِفيُشها فاشَ  : [فيش]  ، أَي الذََّكِر. الفَْيَشةِ  َكأَنَّهُ ِمنَ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، قاَل يُونُس : فَاَشَها َعاَلَها : فَْيشا

ُجلُ  فاشَ و ً  الرَّ ، كَشّداٍد ، أَْي  فَيّاشٌ  وُهوَ  ، كفَّش يَفُشُّ ، َكَما يُقَاُل : َذاَم يَِذيُم ، وذَمَّ يَذُّم ، ما لَْيَس ِعْنَده (2) اْفتََخَر وتََكبَّر وأََرى : يَِفيُش فَْيشا

ُجُل أَّن ِعْنَده َشْيئاً ولَْيَس على ما يُِري. الفَْيشُ و نَفّاٌج بالبَاِطِل ولَْيَس ِعْنَدهُ طائٌِل ،  : النَّْفُج ، يُِري الرَّ

ةَ بِن َعِريِب بن َمْرثَِد بِن بَِريَم بِن يَْحُصَب  ، َساَلَمةُ بُن يَِزيَد بنِ  فَائٍِش  كاَن يَْحِميِه ذُو باليََمِن ، : َوادٍ  فَائِشٌ و ، ِمْن بَنِي  اليَْحُصبِيُّ  (3)ُمرَّ

ً  يَْحُصَب بِن ماِلٍك أَِخي ِذي أَْصبََح ، ةً ُمبَْرقَعا  لُوِك اليََمِن ، َمَدَحه األَْعَشى فقال :، وُهَو أََحُد مُ  وكاَن يَْظَهُر ِلقَْوِمِه في العاِم َمرَّ

َة َذا  اَلمـــــــــــــــــــــَ ُؤم  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ائـــــــــــــــــــــشٍ تــــــــــــــــــــــَ   فـــــــــــــــــــــَ
ا    اِدهــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ميف ملـــــــــــــــــِ وحَم جـــــــــــــــــَ َو الـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــُ

  
ٍد الَكْلبِيُّ : األَْعَشى َمَدَح َساَلَمةَ األَْصغََر ، وُهَو ساَلَمةُ بُن يَِزيَد بِن َساَلَمةَ ذِ  ، منَها :  َشاُن : ة ، بَمْروَ وفَا .(4) فائٍِش  يوقَاَل ِهَشاُم بُن ُمَحمَّ

ِد بِن يُوُسَف الَمْرَوِزيُّ الفاَشانِيُّ الفَِقيهُ الُمْفتِي ، سمع منه السَّْمعَانِّي ، مات سنة  يِن ، 529أَبو نَْصٍر محّمُد بُن محمَّ . وِمْن َولَِده اإِلَماُم فَْخُر الّدِ

ُث ، َخطِ  . وأَبُو َطاِهٍر ُعَمُر بُن عبِد العَِزيِز بِن أَْحَمَد 599يُب َمْرَو ، َسِمَع أَبَاهُ ، مات سنة أَبو الفَتْحِ إِْسَماِعيُل بُن محّمٍد ، الفاَشانِيُّ ، الُمَحّدِ

ْمنانِّي ، وَسِمع بالبَْصَرةِ مالفاَشانِيُّ الَمْرَوِزيُّ ، تَفَقَّه ببَْغَداَد على أَبي َحاِمٍد األْسفَراينِّي ، َوأََخَذ ِعلَم الكالِم عن أَبي َجْعفٍَر ال ن أَبي ُعَمر ّسِ

وروى عنه ُمْحيى الّسنُِّة. وموَسى بُن حاتٍم الفَاَشانِّي ، عن أَبِي عبِد الّرْحمِن الُمْقِرئ ، وابنُه محّمُد بُن ُموَسى ،  464الَهاِشِمّي ، مات سنة 

ٍد الفاشاِنيُّ ، َشْيُخ ُمْحيِى السُّنَِّة ا  ، وآَخُرون. 456لبَغَِوّيِ ، َمات سنة عن َعبدان ، َواٍه ، وُعثَْماُن بُن محّمِد بِن محمَّ

 ِلبَنِي َحنِيفَةَ. فَْيشان : ة ، باليََماَمةِ و

. (5) فَاُشوُن : ع ، ببُخاَرىو  نَقَلَه الّصاَغانيُّ

ً و والُمفَاِخُر ، عن ابِن عبّادٍ  كَكتّاٍن : الّسيُّد الِمْفَضالُ  الفَيّاشُ و  الُمكاثُِر بما لَْيَس عنَده ، ِضدٌّ. أَْيضا

 قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقِيَل : : َرأُْس الذََّكرِ  الفَْيَشةُ و الفَْيشُ و

 الذََّكُر ، الُمْنتَِفُخ ، وقال الّشاِعر :

 الَفيحشِ لَيحَستح كهِذي  فـَيحَشةو 
 فَحَذف الهاَء. يَُجوُز أَْن يَُكوَن أَراَد الَجْمَع وأَْن يَُكوَن أَراَد الَواِحَدةَ 

خاَوةُ  الفَْيُشوَشةُ و ْعُف والرَّ ى الَجالُل الحافُِظ الّسيُوِطيُّ  : الضَّ تَعالى إِْحَدى رسائِِله بالفَاُشوِش وال أَدِري  هللارحمه، وِمْنهُ َرُجٌل فَاُشوٌش ، وَسمَّ

 ٍء.ألَّيِ َشيْ 

ً فا ، بالَكْسِر ، وقد الُمفايََشةُ الُمفاَخَرةُ ، كالِفيَاِش و  ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ قوَل َجِريٍر : ُمفَايََشةٍ و فِيَاٍش  ، ويُقَال : ُهَو صاِحبُ  ُمفَايََشةً و يََشهُ فِيَاشا

م  هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ اثـ فـــــــــــــ  دح رََأوحا حـــــــــــــُ وَن وقـــــــــــــَ فـــــــــــــاِيشـــــــــــــــــــــــــــُ  أَيـــــــــــــُ

ضُ     جــــــــَ ِه اأَلشــــــــــــــــــــــح يــــــــح لــــــــَ ه فــــــــَقضــــــــــــــــــــــَ  عــــــــَ دح َعضــــــــــــــــــــــ   قــــــــَ

  
__________________ 
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 واألصر كاللسان.« العبسيا»( يف التهذيب : 1)
 .«رأ »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 فثمة اختالف يف عامود نسبه. 436ومجهرة ابن حزم ص « فائش»( انظر معجم البلدان 3)
 يقو  فيها : 155( ومثله يف مجهرة ابن حزم. مدحه بقصيدة يف ديوانه ص 4)

ـــــــــــــــــش ســــــــــــــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــة ذوا   ـــــــــــــــــائ ـــــــــــــــــح ذو ف  أصــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــفضـــــــــــــــــــــــــــا  والشـــــــــــــــــــــــــــي    ــــــــــــــمــــــــــــــا ت ــــــــــــــث  جــــــــــــــعــــــــــــــالء حــــــــــــــي

  

ويف معجم البلدان : فيشون بوزن « يف نسخة املو بعد قوله : ببخار  ا وفيشون هنر ا وقد استدركه الشارح بعد»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
ُون اسم هنر.  َجريح
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بُ  الُمفَايََشةُ :و  َك.، عن ابِن َعبّاٍد ، وُهَو ِمْن ذلِ  َكثَْرةُ الَوِعيِد في الِقتَاِل ، ثّم يَُكذِّ

عاُء الشَّيْ  التَّفَيُّشُ و  ِمْن َغْيِر طائٍل ، عن ابِن َعبّاٍد. ِء باِطالً : اّدِ

 َضْعفاً وَعْجزاً ، عن ابِن َعبّاٍد ، كاالْنِفشاِش. ءِ االْنِقالُب َعِن الشَّيْ  : التَّفَيُّشُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : أَْعلَى الَهاَمِة. الفَْيَشةُ 

نِّف ، َرِحَمهُ هللا تَعالَى ، في لفَْيَشِة ، الالُّم فيها ِعْنَد بَْعِضهم زائدةٌ كِزيَاَدتَِها في َعْبَدٍل وَزْيَدٍل ، وقِيَل : أَْصِليّةٌ ، وَسيَأْتِي للُمصَ كا الفَْيَشلَةُ و

 الالَِّم.

ِعيفَةُ. الفَْيَشلَةُ  : الفَْيشُ  وقال اللَّْيُث :  الضَّ

ْعُف ، قاَل َجِريٌر : الِفيَاشُ و َخاَوةُ والضَّ  ، بالَكْسِر : الرَّ

ُم  هـــــــــِ مـــــــــِ لـــــــــح اشُ َأوحَد  حبـــــــــِ يـــــــــَ مح  الـــــــــفـــــــــِ هـــــــــُ مـــــــــُ لـــــــــح  فـــــــــحـــــــــِ

ي     ـــــــِ ل طـــــــَ صـــــــــــــــــــــح
ُ
َا اَنَر امل رَاِش َغشـــــــــــــــــــــِ ـــــــفـــــــَ ُم ال ـــــــح ل (1)حـــــــِ

 

  
 ، كَصبُوٍر : َجباٌن َضِعيٌف ، قال ُرْؤبَةُ : فَيُوشٌ  ورجلٌ 

َمِهرٍّ ليَ    ابلَفُيوشِ َعن ُمسح
 : يُِري أَنَّ ِعْنَده َشْيئاً ولَْيَس على ما يُِرى. فَيُوشٌ  َرُجلٌ وقِيَل : 

 والفَيُوُش : الُمَطْرِمذُ.

 ْيُره.الَهَرويُّ صاِحُب الغَِريبَْيِن ، وغَ وفَاَشاُن : ِمْن قَُرى َهَراةَ ، وفَاُؤَها بَْين الفاِء والباِء ، وِلَهَذا يُقَال : باَشاُن أَْيضاً ، ِمْنَها أَبُو ُعبَْيٍد 

 .(2)وفَْيُشوُن : نَْهٌر 

. فِيَشةُ و  ، بالَكْسر : بُلَْيَدةٌ بِمْصر ، من ُكَوِر الغَْربِيَّة ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ْغَرى ، إِْحداُهَما تُْعَرُف  الُكْبرَ قُْلُت : وهي الَمْشُهوَرة بالَمنَاَرة ، وتُْعَرف أَْيضاً بِِفيَشِة َسِليم ، وقَْد َدَخْلتُها ، ولَُهْم فِيَشتاِن بالُمنُوفيّةِ  ى والصُّ

ْؤِمِن ، الِفيِشيُّ الشَّافِِعيُّ ، نزيُل َطْنتََدا ، َسِمَع بالنّصاَرى ، وقَد َدَخْلتَُها ، والثانِيَةُ بالَحْمَراِء وِمْنَها َعْبُد الُمْؤِمِن بُن ُعثَْماَن بِن ُمَحّمِد بِن َعْبِد المُ 

ْهُد بآِخِر ُعْمِرِه فاْنقََطَع ِلْلِعباَدةِ.الحديَث َعلَى الحافِِظ السََّخا  ِوّيِ ، ثم َغلََب عليه الزُّ

 بَْلَخا. فِيَشةُ  وفي الشَّْرقِيَِّة قَْريَةٌ تُْعَرُف بِِفيَشِة بِنّا ، وفي البَُحْيَرةِ 

 فصل القاف

 مع الشين

، نَقَلَه العَُزيِزيُّ ، قال الّصاَغانِّي :  ، لُغَةٌ ِعَراقِيَّةٌ  (3) القَْلشُ  اَغانِيُّ : هو، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّسان ، وقال الصّ  اْلقَأْشُ  : [قأش]

 ولْسُت منه على ثِقٍَة.

، ولِكنَّهُ َضبََطهُ كعََملٍَّس ، نقلَه  اْسُم الَكَمَرةِ  ، كَجْعفٍَر ، أَْهَملَه الجوهِريُّ ، وصاحُب اللَِّسان ، وقال الّصاَغانِيُّ : هو القَْبلَشُ  : [قبلش]

 العَُزْيِزّي ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : لست منه على ثِقٍَة.

 قَُماُش البَْيِت. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانيُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وُهوَ  القَْربَُشوشُ  : [قربش]

هُ ـ  االْقتِحاشُ  : [قحش] ، هكذا في النَُّسخِ  ألَْقتَِحَشنَّهُ  التَّْفتِيُش ، يُقَاُل : : هوـ  االْنِقحاشُ  أْهَملَه الَجْوَهريُّ وصاحُب اللَّسان ، قال الفَّراء : ونَصُّ

ياً ، وهو  ، هكذا في النُّسخِ  َسِخيُّ هو أَم ال ، وهذا أََحُد ما َجاَء على االْفتِعَالِ فأَلَْنُظَرنَّ أَ  ، كما ُهَو نَصُّ الفَّراء ألَْنقَِحَشنه َواُب :والصَّ  ُمتَعَّدِ

 ناِدٌر.
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َواُب أَ  َف ِعبَاَرتَه ، والصَّ ّن هذه المادةَ أَْصلَُها نَْقَحَش النُّوُن تكوُن أَْصِليَّةً ، مثْل : نْهَمَس ، وأَْمٌر * قُْلُت : قَلََّد الُمَصنُِّف فيه الّصاَغانِيَّ وَصحَّ

ياً فَيُقَاُل ِحينَئٍذ : ألُنَْقِحَشنَّهُ كأَْدْحِرَجنّهُ  ْل.فِحينَئٍذ يَُكوُن النَُدَرةَ فِيِه ، فَْليُ ُمْنَهِمٌس ، وقد َسبََق له ذِلَك ، وباُب فَْعلََل يَأْتِي ُمتَعَّدِ  تَأَمَّ

ً  : [قرش]  قََطعَه. ، أَْيضاً ، من َحّدِ نََصر : يَْقُرُشهُ و ، من َحّدِ َضَرب ، قََرَشه يَْقِرُشه قَْرشا

 القَبِيلَةُ ، وأَبُوُهُم النَّْضُر بنُ  قَُرْيشٌ  ومنه ، قال الفَّراُء : َجَمعَه من هاهنا وهاهنا ، وَضمَّ بَْعَضهُ إِلى بَْعٍض  : قََرَشهُ و

__________________ 
 ( انظر ما الحظناه ا يف مادة فرش.1)
 ( تقدم أهنا وردت يف القاموس.2)
 ( يف التكملة : الِقلح  ا ابلكسر.3)
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َر ا فُكر  َمنح كاَن ِمنح َوَلدِ  رَِكَة بِن الحَياِس بِن ُمضـــــَ ََة بِن ُمدح ِر فُهوَ  ِكَنانََة بِن ُخَزميح ييف  الن ضـــــح ُدوَن َوَلِد ِكَنانََة َوَمنح فـَوحَقه ا  قـَُرشـــــِ
 َكذا يف الّصحاح.

ِة النََّسِب ُكلُّ َمْن لَْم يَِلْدهُ فِْهٌر فلَْيسَ  عِ  ، وهو الَمْرُجوُع إِلَْيِه في هَذا الّشأِْن ، (1)، قالهُ ابُن الَكْلبِّيِ  بقَُرِشّيٍ  قُْلُت : وِعْنَد أَئِمَّ  ِهْم في الَحَرمِ لتََجمُّ

 ِمْن َحَوالَْي َمكَّةَ بَْعَد تَفَُرقِِهم في البِاَلِد ، حيَن َغلََب عليها قَُصيُّ بُن ِكاَلٍب.

شَ  ويُقَال : عاً. تَقَرَّ َي قَُصيٌّ ُمَجّمِ  القَْوُم ، إِذا اْجتََمعُوا ، قالُوا : وبِه ُسّمِ

ْحلَتَْيِن ، وِلَكْونِه أَّوَل َمْن َجّمَع يوَم الُجُمعَِة فَخَطب ، وفِيه يَقُوُل َمْطُرود  قَُرْيٍش  (2) [قبائل]عاً ِلَجْمِعه قُْلُت : وقِيَل : إِنََّما لُقَِّب قَُصيٌّ ُمَجمِّ  بالّرِ

 بُن َكْعٍب الُخزاِعيُّ :

عــــــــــاً  مــــــــــِّ عــــــــــَ  جمــــــــــَُ دح اَن يــــــــــُ ييف كــــــــــَ مح ُقصــــــــــــــــــــــــَ وكــــــــــُ  أَبــــــــــُ

ِر     هــــــــــح نح فــــــــــِ َر مــــــــــِ ائــــــــــِ بــــــــــَ َض   الــــــــــقــــــــــَ ِه مجــــــــــَ  (3)بــــــــــِ
 

  
ُشونَ  أَو ألَنَُّهْم َكانُوا شَ  البِيَاَعاِت فيَْشتَُرونََها ، أَْو ألَنَّ النَّْضَر بَن ِكنَانَةَ اْجتََمَع في ثَْوبِه يَْوماً ، فقالوا يَتَقَرَّ أَو ألَنّه  ، فغَلََب عليه اللَّقَُب ، تَقَرَّ

، وُهَو الِّذي َسّماهم بهذا االْسِم ،  القَُرِشيُّ  أَْو ألَنَّ قَُصيَّا كان يُقَاُل له : فلُقَِّب به ، ، أَْي َشِديدٌ  قَِريشُ  جاَء إِلى قَْوِمه يَْوماً فقالُوا : كأَنَّهُ َجَملٌ 

ُد ونَقَلَهُ السَُّهْيِليُّ في ُمْبهِم القُْرآِن ، ، فَمْن كان ُمْحتَاجاً  فيَُسدُّوَن َخلَّتَها حاجةٍ ، بالتَّْخِفيِف ، َجْمُع :  أَْو ألَنَُّهْم َكانُوا يُفَتُِّشوَن الحاجَ  قالَهُ الُمبَّرِ

، وَمْن كان ضاالًّ َهَدْوهُ ، وهذا قَْوُل أَْغنَْوهُ ، وَمْن كان عاِرياً َكَسْوه ، وَمْن كان ُمْعِدماً َواَسْوهُ وَمْن كاَن َطريداً آَوْوه ، وَمْن كان خائِفاً َحَمْوه 

بُوَذ ، يَ  َمْعُروِف ابِن َخرَّ ، وقِيَل : إِنَّها َسيِّدةُ الّدواّبِ ، إِذا َدنَْت َوقَفَت  ، وِهَي َدابَّةٌ بَْحِريَّةٌ تََخافَُها َدَوابُّ البَْحِر ُكلُّها الِقْرِش  ْت بُمَصغَّرِ أَو ُسّمِ

بَْيُر بُن بَّكاٍر بَسنَِده عن ابِن َعبّاٍس ، وأَْنَشَد ساداُت النّاِس جاِهِليَّةً وإِْساَلماً ، وهذا القَْولُ  قَُرْيشٌ  الدَّوابُّ ، وإِذا َمَشْت َمَشْت ، وَكذِلكَ   نَقَلَه الزُّ

 قَْوَل الُمَشْمِرجِ الِحْميَِرّي :

شٌ و  َريــــــــــــح حح  قـــــــــــــُ ُن الــــــــــــبــــــــــــَ كــــــــــــُ جِي َتســــــــــــــــــــــــــح َي الــــــــــــ   هــــــــــــِ

تح     يــــــــــــــَ ا لــــــــــــــُِّ شٌ َر هبــــــــــــــَِ َريــــــــــــــح ــــــــــــــُ ا قـ َريحشــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  قـ

  
يَتْ  ،  قَُرْيٍش  ، وَخَرَجْت ِعيرُ  قَُرْيٍش  كاَن صاِحَب ِعيِرهم ، فكانُوا يَقُولُون : قَِدَمْت ِعيرُ بِن غاِلِب بِن فِْهٍر ، و (4) بِن َمْخلَدِ  بقَُرْيِش  أَو ُسّمِ

بُوا بِذِلَك.  فَلُقِّ

بِن الَحاِرِث بن يَْخلَُد  قَُرْيِش  نُ : ُهَو أَبُو بَْدٍر ، وُهَو ابـ  في ُمْبَهِم القُْرآِن ، في آل ِعْمران ، ِعْنَد ِذْكِر بَْدرٍ ـ  وقال السَُّهْيِليُّ ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى

، يُِضيفُونََها  قَُرْيٍش  أَبُوهُ َدِليالً بَيَن فِْهِر بِن مالٍك في الجاهلية ، فكانت ِعيُرهم إِذا َوَرَدْت بَْدراً يقال : قد جاَءت ِعيرُ  قَُرْيشٌ  بِن النَّْضِر ، وَكانَ 

ً  ِه ثَمانِيَةُ أَْوُجٍه َذَكرها في َسبَِب تَْلِقيِب النّْضرِ إِلى الّرُجِل ، َحتَّى ماَت وبَِقَي االْسُم ، فهذِ  ، َسْبعَةٌ ِمْنَها نَقَلَها إِبراِهيُم الَحْربِيُّ في َغِريِب  قَُرْيشا

ِرَها وتََكسُّبَِها وَضْربِ  يَْت بِذِلَك ِلتَبَحُّ ْزَق ، وقِيَل : ألَنُّهم كانُوا الَحِديِث ِمْن تَأِْليِفه ، وفاتَهُ ما نَقَلَه األَْزَهِريُّ وغيُره : ُسّمِ َها في الباََلِد تَْبتَِغي الّرِ

شُ  أَْهَل تَِجاَرةٍ ولَْم يَُكونوا أَْصَحاَب َضْرعٍ وَزْرعٍ ، من قَْولهم : فالنٌ  الماَل ، أَْي يَْجَمعُه ، فَهِذه َعَشَرةُ أَْوُجه ، والَمْشُهوُر من ذِلَك  يَتَقَرَّ

بَْيُر بُن بَّكاٍر ، نَّسابَةُ العََرِب ، وُحِكَي ِلبَْعِضِهم في تَ الَوْجهُ األَّوُل الَِّذي نَ  ِعْشُروَن  بقَُرْيٍش  ْسِميَتِهمقَلَه الَجْوَهِريُّ َعِن الفّراء ، ثُمَّ َما َذَكَره الزُّ

 قَْوالً.

 ، فراِجْعهُ.« رهـ  ظ»البَِطاحِ ، وقد ذُِكَر في  قَُرْيشُ و الظََّواِهِر ، قَُرْيشُ  وُهم اثْنَاِن :

ْرِف : بقَُرْيٍش  قال الَجْوَهِريُّ : فإِْن أََرْدتَ   الَحيَّ َصَرْفتَه ، وأَْن أََرْدَت بِِه القَبيلَةَ لَْم تَْصِرْفه ، قاَل الشاعُر في تَْرِك الصَّ

ًة  احــــــــــَ يــــــــــُد لــــــــــََ يــــــــــَح الــــــــــَولــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــامــــــــــِ
َ
َب امل لــــــــــَ  غــــــــــَ

فــــــــــَ  و     شَ كــــــــــَ َريــــــــــح ا قـــــــــــُ اَدهـــــــــَ الِت وســــــــــــــــــــــــَ عحضــــــــــــــــــــــــِ ُ
 املــــــــــ

  
__________________ 

 وهم قريش ال قريش غريهم ا وال يكون قُريشي إال منهم ا وال من ولد فهر أحد إال قُريشي. .. ولد ِفهر 12( ويف مجهرة ابن حزم ص 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 375أليب هلب. وضبطت فيه مجض بدون تشديد. ويف نسب قريش ص ونسبه إىل حذافة بن غامن قاله  25( البيت يف مجهرة ابن الكليب ص 3)
: 
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ـــــــــــــــــة املـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــي إد حـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــب  أبـــــــــــــــــو عـــــــــــــــــت

 أغــــــــــــــّر هــــــــــــــجــــــــــــــان الــــــــــــــلــــــــــــــون مــــــــــــــن نــــــــــــــفــــــــــــــر زهــــــــــــــرِ    

  

ــــــــــــــدعــــــــــــــ  جمــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــاً  ــــــــــــــوهــــــــــــــم قصـــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــان ي  أب

 بـــــــــــــــه مجـــــــــــــــض   الـــــــــــــــقـــــــــــــــبـــــــــــــــائـــــــــــــــر مـــــــــــــــن فـــــــــــــــهـــــــــــــــر   

  

ويف مجهرة ابن الكليب « بدر بن للد بن النضـــــرقريش بن » 11ويف مجهرة ابن حزم ص « للد»( عل  هامش القاموس عن نســـــخة أخر  : 4)
 للد من ولد النضر. 21ص 
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قاعِ ، يَْمَدُح الَوِليَد بَن َعْبِد الَمِلِك وبعَدهُ :  قُْلُت : ُهَو ِلعَِدّيِ بِن الّرِ

ه و  تـــــــــــــَ دح اَء َوجـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ـــــــــــــثـــــــــــــ  ُه ال ـــــــــــــَ رحَت ل  ِإذا َنشـــــــــــــــــــــــــــَ

ا     اَلَدهـــــــــــــَ ا وتـــــــــــــِ هـــــــــــــَ رحفــــــــــــــَ ارَِم طـــــــــــــُ كـــــــــــــَ
َ

(1)َوِرَث املـــــــــــــ
 

  
ي : وِمَن الُمْستَْحَسِن لَهُ في هِذه القَِصيَدةِ ، ولَْم يُْسبَْق إِلَْيِه في صفَِة َولَِد الظَّْبيَِة :  قاَل ابُن بَّرِ

ه  قـــــــــــــــــِ َرَة َروح َبّن ِإبــــــــــــــــــح ن  كـــــــــــــــــَ ي َأغـــــــــــــــــَ زحجـــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــــُ

ا    َداَدهــــــــــــَ َواِة مــــــــــــِ ــــــــــــد  ٌم َأصــــــــــــــــــــــــــاَب مــــــــــــن ال لــــــــــــَ ــــــــــــَ  قـ

  
 ناِدٌر ، عن الَخِليِل ، قَاَل الّشاعر : يٌّ قَُرْيشِ و ، قَُرِشيٌّ  : قَُرْيش إِلى النِّْسبَةُ و

ر  كــــــــــــُ يٍّ بــــــــــــِ َريحشــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــُ ٌة  قـ ابــــــــــــَ هــــــــــــَ ه مــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

ر مِ     كـــــــــــَ َد  والـــــــــــتـــــــــــ  ي الـــــــــــنـــــــــــ  ـــــــــــض ِإىَل َداعـــــــــــِ رِي  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 ِسيبََوْيه من ُجْملَِة ثاَلثَِة أَبياٍت وهي :هكذا أَْنَشَده الَجْوَهِرّي والَخِليُل ، ونَقَلَه ابُن ِدْحيَةَ في التَّْنِوير ، والبيُت من َشَواهِد كتَاِب 

ٌة و  اِويٍّ عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه َدمـــــــــــــامـــــــــــــَ ُت ِبشـــــــــــــــــــــــــــَ  َلســـــــــــــــــــــــــــح

مِ     هــــــــــُ ٍس وَأســــــــــــــــــــــــح وح قــــــــــَ ــــــــــِ ُدو ب غــــــــــح ــــــــــَ َدا يـ  ِإذا مــــــــــا غــــــــــَ

  

ٌة و  فـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــَ ي  مـــــــــــُ لـــــــــــَ ُدو عـــــــــــَ مـــــــــــا َأغـــــــــــح ـــــــــــ  ن ـــــــــــكـــــــــــِ  ل

مِ     ظـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ ن
ُ

رَاِد املـــــــــــــــ اِن اجلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ي  ِداَلٌص كـــــــــــــــَبعـــــــــــــــح

  

 ... قـَُريحِشيّ بكر 

 إِلى آخره.

 لثّاِلِث شاِهٌد َعلَى قَْوِلِهماألَّول شاهٌد في قَْوِلهم : شاِويٌّ في النََّسب إِلى الشَّاِء. وفي الثّانِي شاِهٌد َعلَى َجْمعِ َعْيٍن َعلَى أَْعيَان ، وفي اففي 

ّي. قَُرْيٍش  ، بإِثْبَاِت الياِء في النََّسِب إِلَى قَُرْيِشيٌّ   ، قالَه ابُن بَّرِ

ُل ، يَْعنِي َحْذَف الياء في النََّسِب. قُْلُت : وُهَو الَمْشُهوُر الُمْستَعْ وقال   َمُل.َشْيُخنَا : وقاَل قَْوٌم : الِقيَاُس ُهَو األَوَّ

. ْيِشيٌّ قُرَ  ، بَحْذِف الّزياَدةِ ، قاَل : وللّشاِعِر أَْن يَقُولَ  قَُرِشيٌّ  قالُوا : قَُرْيٍش  وفي التَّْهِديِب : إِذا نََسبُوا إِلى  إِذا اْضُطرَّ

َوابُ  القَْرَوُش ، كُجْرَوٍل : ما يُْجَمُع من هاهنَا وهاُهنَاو ،  قَْرٍش  ، بالّضّمِ ، َجْمع القُُروشُ  ، هَكذا في سائر النَُّسخِ ، وُهَو َغلٌَط َشِنيٌع ، والصَّ

َر قوُل ُرْؤبَةَ :  بالفَتْحِ : ما يُْجَمع من ها ُهنَا وهاُهنَا ، وبه فُّسِ

وِش قــــــــــَ  غــــــــــُ مح عــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــهــــــــــِ نــــــــــِ غــــــــــح ــــــــــُ  دح كــــــــــاَن يـ

ُروشِ و     رِت الـــــــــــــقـــــــــــــُ اقـــــــــــــُ نح َتســـــــــــــــــــــــــــَ ِر مـــــــــــــِ  اخَلشـــــــــــــــــــــــــــح

  

َغحُشوشِ 
 َلحٌن وَ حٌ  لَيحَ  ابمل

ْل.  فتأَمَّ

. والطُّفَْيِليُّ  ، والَحِضُر ، ، بالَكْسرِ  الِقْرواشُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و  وهو الَواِغُل ، والشَّْولَِقيُّ

أِْس  : الِقْرَواشُ و  ، َعِن ابِن خالََوْيه. العَِظيُم الرَّ

بِّيُّ ، وُشَرْيُح بنُ  قِْرواشُ و  العَْبِسيُّ ، شاِعَراِن. قِْرواٍش  بُن َحْوٍط الضَّ

َجاجِ : ِشْبهُ البَاِضعَةِ و  ِمْنَها. القَاِرَشةُ ِمن الّشِ

 ة ، بَجِزيَرةِ ابِن ُعَمَر ، منَها التُّفّاُح الَجيُِّد. : (2) القَُرْيِشيَّةُ و

 ، على فَْرَسخٍ ِمْنَها. : ة ، بَِها قَُرْيٍش  : بَواِسَط ، وأَبُو قَُرْيٍش  نَْهرُ و

ً  *بِهِ  أَْقَرشَ و  َحَكاه يَْعقُوُب. (3) َسعَى بِه وَوقَع فِيهِ  : إِْقَراشا
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ةُ  أَْقَرَشتو َشةُ  ، وَكذِلكَ  ِت العَْظَم ولَْم تَْهِشْمهُ َصَدعَ  ُمْقِرَشةٌ  فهي الشَّجَّ ثٍَة ، لُغَةٌ في الفاء ، وقَْد تَقَّدَم. الُمقَّرِ  ، كُمَحّدِ

. التَّْحِريِش  : ِمثْلُ  التَّْقِريشُ و  ، عن أَبِي ُعبَْيٍد ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

شَ  واإِلْفَساُد ، يُقَاَل : اإِلْغَراءُ  ، أَيضاً : التّْقِريشُ و َش وأَْفَسَد ، وُهَو َمَجاٌز ، قاَل الحاِرُث بُن ِحلَِّزةَ : قَرَّ  بِِه ، إِذا َوَشى وَحرَّ

  ُ اطـــــــــــــــِ ا الـــــــــــــــنـــــــــــــــّ هـــــــــــــــَ رِّشُ أَيــــــــــــــــ  قـــــــــــــــَ
ُ

ا  املـــــــــــــــ نـــــــــــــــّ  عـــــــــــــــَ

اءُ     قــــــــــــــَ ذاَ  بـــــــــــــــَ رح لــــــــــــــِ رٍو وهــــــــــــــَ مــــــــــــــح َد عــــــــــــــَ نــــــــــــــح  عــــــــــــــِ

  
 ِبِه ، إِذا َسعَى. أَْقَرشَ  َعّداه بِعَْن : ألَنَّ فيه َمْعنَى الناقِِل َعنّا ، وَكذِلكَ 

__________________ 
 من املا .( ويرو  : مجض املكارم. وقوله طُرحفاً أراد طُرُفها بضم الراء ا فبسكن الراء ختفيفاً وإقامة للوزن. وهو مجض طريف. وهو ما استحدثه 1)
 ( األصر ومعجم البلدان. ويف التكملة : الُقَرِشّية.2)
 ليست من القاموس. [به] (*)
 سع  به وبغاه سوءا.( يف التهذيب : 3)
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شُ  وَوقََع في بَْعِض نَُسخِ الّصحاح : االْكِتَساُب. : التَّْقِريشُ و  .التَّْقِريِش  ، بََدلَ  التَّقَرُّ

َشةُ و ثٍَة : السَّنَةُ  الُمقَّرِ فتَْنَضمُّ  لنّاَس تَْجتَِمُع عاَم الَمْحلِ ألَنَّ ا الشَّديَدةُ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وُهَو َمَجاٌز ، وَكذِلَك َمْقُروَشة ، الَمْحلُ  ، كُمَحّدِ

 َحَواِشيهم وقََواِصيهم ، قاَل :

ُذورِ  َحح
 ُمَقّرَِشات الز َمِن امل

ُشواو عُوا تَقَرَّ يَت : تََجمَّ  ، َكما تقَدَّم. قَُرْيشٌ  ، وِمْنهُ ُسّمِ

شَ  : (1)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و ه عن َمَدانِِس األُ  ، إِذا َزْيدٌ  تَقَرَّ  ُموِر.تَنَزَّ

الً فأَّوالً  ، إِذا ءَ الشَّيْ  فاُلنٌ  تَقَّرشَ و ْحيَانِّي. أََخَذهُ أَوَّ  ، َعِن اللِّ

َماُح : تََداَخلَْت في الَحْربِ  تَقَاَرَشتو شت ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وَكذِلكَ  الّرِ  ، قاَل القَُطاِمّي : قََواِرشُ  وِرماحٌ  ، إِذا تََشاَجَرْت وتََداَخلَْت ، تَقَرَّ

َواِرشُ  ا  قــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــَ اِح كـــــــــــــــــَبن  فـــــــــــــــــِ  ابلـــــــــــــــــّرِمـــــــــــــــــَ

ا    زاعــــــــــــَ تــــــــــــِ ا انــــــــــــح َن هبــــــــــــَِ زِعــــــــــــح تــــــــــــَ نــــــــــــح َن يـــــــــــــَ َواطــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــَ

  
َماحِ و َماح. القَْرشُ و ، إِذا َطعَنُوا بَِها ، قَْد قََرُشوا بالّرِ  : الطَّْعُن بالّرِ

َشتْ و  : تَطاَعنُوا بََها فََصكَّ بَْعُضها بَْعضاً. تَقَاَرَشتْ و تَقَرَّ

 ، فَسِمْعَت لََها َصْوتاً. : َوقََع بَْعُضَها َعلَى بَْعٍض  اْقتََرَشتْ و

 : اسٌم. ُمقَاِرشٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : الَكْسُب ، كاالْقتِراِش. القَْرشُ 

 لَه الّصاَغانِّي :، كَضَرَب ، نَقَ  قََرشَ  ، كعَِلَم : لُغَةٌ في قَِرشَ و

 ، قاَل ُرْؤبَةُ : القُُروشُ  : القَْرِش  وَجْمعُ 

 قـُُروِشيقـَرحِضي وَما مَج عحُت من 
شَ  وقِيَل : إِنََّما يُقَال : شَ و أِلَْهِله قََرشَ  أِلَْهِله ، يُقَال : اْقتََرشَ و تَقَرَّ شُ  (2)، وُهَو  اْقتََرشَ و تَقَرَّ  قََرشَ و ، أَْي يَْكتَِسُب ، يَْقتَْرشُ و أِلَْهِلِه ، يُقَّرِ

شَ و ِمْن َحّد َضَربَ  (3) [مخفف]في َمِعيَشتِه   : َدبَِق ولَِزَق. تَقَرَّ

ً و  : أََخَذ َشْيئاً. قََرَش يَْقُرَش قَْرشا

 ِمَن الطَّعَاِم : أَصاَب ِمْنهُ قِليالً. قََرشَ و

ُجِل : أَْخبََره بِعُيُوبِه. أَْقَرشَ و  بِالرَّ

َش. أَْقَرشَ و  بِِه : َحرَّ

 بَك ، أَْي ما َوَشْيُت بَِك. اْقتََرْشتُ  فاُلٌن بِفاُلٍن : َسعَى بِِه وبَغَاهُ ُسوًءا ، ويُقَاُل : وهللا ما اْقتََرشَ و

 الَجْوِز والشَّّنِ إِذا َحْرْكتَُهَما.، أَْي َوقََع َحَوافِِر الَخْيِل ، وُهَو أَْيضاً َصْوٌت نَْحو َصْوِت  قَْرَشةً  ِء : َصْوتُه ، وَسِمْعتُ الشَّيْ  قَْرشُ و

ً و ً  : َسَكَت ، نَقَلَه ابُن القَّطاع ، وكعَِلمَ  قََرَش قَْرشا  : تََسلََّخ َوْجُهه ِمْن ِشدَّةِ ُشْقَرتِه. نَقَلَهُ ابُن القَّطاعِ ، أَيضاً. قُْرَشةً و قََرشا

 القَْوُم : تَطاَعنُوا. تَقَاَرشَ و

 ، كأَِميٍر ، أَي يَابٌِس َشِديٌد. قَِريشٌ  وُجْبنٌ 
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ا يَِلي َحلََب وأَْنَطاِكيَةَ. القَُرِشيَّةُ و  ، بَضّمٍ وفَتْح : قَْريَةٌ بساِحِل ِحْمَص ، وِهَي آِخُر أَْعَماِلها ِممَّ

ّمِ : قَْريَةٌ بالغَْربِيَِّة ِمْنَها ُعبَْيُد بُن ُعَمَر بِن ُمَحّمدٍ  القَُرِشيَّةُ و ْن أََخَذ َعْن أَبِي العَبّاِس الّزاِهد ، وابن  يُّ القَُرشِ  ، بالضَّ ، َواِلُد َعْبِد الّرْحمِن ، ِممَّ

 .867النَّقّاِش ، مات سنة 

ِفيُده عبُد الُمْغنِي بُن أَبي ، وحَ أَيضاً : قَْريَةٌ باليََمِن من أَْعَمال َزبِيد ، ِمْنَها القُْطُب أَبو الَحَسِن َعِليُّ بُن ُعَمَر الّشاِذِليُّ ، صاِحب مَخا  القَُرِشيَّةُ و

ّديُق  ْحمِن ، وعّماه : عبُد الّرْحمِن ، وَعْبُد الُمْحِسن ، بيُت ِعْلٍم وَصالحٍ ، رضي هللا تَعَالَى  (4)و[ ]الفَتْحِ ، وإِخوتُه : الّصِ ُعَمُر ، وَعْبُد الرَّ

 .889عنهم ، مات عبُد الُمْغنِي هذا بُِجدَّةَ سنة 

__________________ 
 .347/  2( اجلمهرة 1)
 .«ويقرتش»بد  « ويتقرش»( يف اللسان : وهو يقِرش ويقُرش لعياله ويقرتش. ومثله يف التهذيب ا ويف املطبوعة الكويتية : 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( زايدة منا اقتضاها السيا .4)



8453 

 

 بُن أَنٍَس ثِقَةٌ. قَُرْيشُ و

ُد بُن ُجُمعَةَ الحافُِظ. قَُرْيٍش  وأَبُو  ُمَحمَّ

ُد بُن عبِد الّرْحمنِ  ث. القَُرْيِشيُّ  وأَبو نَْصٍر ُمَحمَّ  : ُمَحّدِ

 هكذا نُِسَب َعلَى األَْصِل.

دٍ  قَُرْيشُ و ّي ، بُن َسبُعِ بِن الُمَهنَّا بِن َسبُعٍ الُمَهنَّا ، الُحَسْينِيُّ الشَِّريُف ، العَاِلُم النَّّسابَةُ ، أَبُو ُمَحمَّ  الَمَدنِيُّ ، َسِمَع ببَْغَداَد ِمْن أَبِي الفَتْحِ بن البَّطِ

ِة اإِلْكَماِل ، وقد أَجاَزه. 460وابِن النّقُوِر وَغْيِرهما ، وتُُوفَِّي بالَمْشَهِد سنة   ذَكَره أَبو حاِمد العابِِدّي في تَتِمَّ

 الُحَسْيِنّي ، وُهَو َجدُّ القََراِوَشِة بالَمَحلَّة الُكْبَرى.: لَقَُب إِْسَماِعيَل بِن َعِلّي بِن الَحَسِن  الِقْرواشُ و

ِش  َوْجهُ »وِمْن أَْمثَاِلِهم :   أَي الُمْفِسد.« أَْقبَحُ  الُمقَّرِ

وقِيَل ِلبَْعِضِهم ، وهَو ُكْرُدوُس 
ُشه أَْفعَالُه. قَُرِشيًّا بُن ُمَزْينَةَ : فاُلٌن َكِريٌم لَْو كانَ  (1)  وهو َمَجاٌز. ، فقَاَل : تُقَّرِ

 من القُُروِش ، ِلْلغَاِلِب القاِهِر ، وهو َمَجاٌز أَْيضاً. قِْرشٌ  ويُقَاُل : ُهوَ 

 بُن َعْوٍف اليَْربُوِعيُّ : فاِرُس َجْلَوى الُكْبَرى. قِْرواشُ و

، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، والّصاَغانِيُّ  وَكْسِر الّراِء والّطاءِ  ويُْكَسُر أَْيضاً ، كما نقَلَه ياقُوٌت ، ، بفَتْحِ أَّولهِ  أَْقِريِطشُ  : [قرطش]

ومِ  ، وقال ياقُوت : اْسمُ  ، يُقَابِلُها ِمْن بّرِ إِْفِريِقيَّةَ بُونَةُ  ، أَي ببَْحِر الَمْغِرِب ، كما قالَهُ ياقُوت ، فِيها ُمُدٌن وقًُرى َجِزيَرة َمْشُهوَرة ببَْحِر الرُّ
(2) 

،  ً فإِْن أَراَد بِلَياِليَها فِهَي َسْبعُِمائٍَة وِعْشُروَن ِميالً ، وإِْن أَراَد : ، قاَل َشْيُخنَا  َدْوُرَها ثالثُِمائٍَة وَخْمُسوَن ِميالً ، أَو َمِسيَرةُ َخْمَسةَ َعَشَر يَْوما

َل ، قال الباَلذُِريُّ : أَّوُل َمْن َغَزااألَيّاَم فَقَط ، كما هُ  أَُميَّةَ األَْزِديُّ  (3)ها ُجنَاَدةُ بُن َو الّظاِهُر ، فَثاَلثُِمائٍَة وِستُّوَن ِميالً ، فُهَو يُقَاِرُب القَْوَل األَوَّ

ِشيِد ، َرِحَمهُ هللا ، في َسنَِة أَْربَعٍ وَخْمِسيَن في َزَمِن ُمعَاِويَةَ ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنه ، ثمَّ   َغزاَها ُحَمْيُد بُن َمْعيُوٍف الَهمدانِيُّ ، في ِخالفَِة الرَّ

، إِلَى أَْن ُمِلَكْت  212ا ، وذلَك في سنة تَعَالَى ، ثُّم َغَزاَها في ِخالفَِة الَمأُْموِن أَبُو َحْفٍص ُعَمُر بُن ِعيَسى األَْنَدلُِسيُّ ، فَملََكها وَخّرَب ُحُصونَهَ 

 ، قال : وِهَي اآلَن بِيَِد اإِلْفِرْنجِ ، لَعَنَُهم هللا تَعَالَى. 349ي ِخاَلفَِة الُمِطيعِ ، تََملََّكَها أَْرمانُوُس بُن قُْسَطْنِطيَن في سنة ف

َمِن األَِخيِر ِلُملوِك آِل ُعثَْماَن ، أَيََّد هللا تَعَالَى َدوْ  لَتَُهم العَِظيَمةَ الشَّاِن ، فأََزالُوا َعْنَها َدْولَةَ الُكْفِر ، وَعَمُروا قُْلُت : وقَْد يَسََّر هللا فَتَْحها فِي الزَّ

يِن.  ُحُصونََها ، وَشيَُّدوا أَْرَكانَها ، فهي اآلَن بِيَِد الُمْسِلِميَن ، ال زالَْت َكذِلَك إِلَى يَْوِم الّدِ

قُْلُت : وَكاُلمه هذا يَْقتَِضي أَنَّ إِْقِريِطَشةَ َغْيُر إِْقِريَطَش ، ولَْيَس َكذِلَك ، بَْل ُهَما  لى ِمْصرَ بهاٍء : د ، يُْجلَُب منه الُجْبُن والعََسُل إِ  ، إِْقِريِطَشةُ و

ةُ ، وِهَي َمقَرُّ داِر وأَْشَهُرَها حانِيَ َواِحٌد ، وتُْعَرُف اآلَن بِكِريد ، وِهَي الَجزيَرةُ بِعْينَِها ، وهذا االْسُم يُْطلَُق َعلَى َجِميِعَها ، وأَْعَظُم قَُراها 

َر وأَْطَراِفَها ، وَغْيُرُهَما من الفََواِكه ، كَما اإِلَماَرةِ فِيَها ، وِمْن هِذه الَجِزيَرةِ يُْجلَُب الُجْبُن الفائُق ، والعََسُل الَجيُِّد األَْحَمُر واألَْبيَُض إِلَى ِمصْ 

ِرة فاتُِحَها ُشعَْيُب ابُن ُعَمَر بِن ِعيَسى اإِلْقِريِطِشّي : َسِمَع من يُونَُس بِن َعْبِد األَْعلَى وغيِره ُهو َمْعلُوٌم ُمَشاَهٌد ، وقد نُِسَب إِلى هِذه الَجُزي

ِد بِن القاِسِم الماِلِكّي ، وعنه َعْبُد هللا بُن مَحّمدٍ  اإِلْقِريِطِشيّ  بمصر ، وأَبُو بَْكٍر ُمَحّمُد بُن ِعيَسى النََّسائِّي ، قالهُ أَبو  : َحدََّث بِِدَمْشق َعْن ُمَحمَّ

 القاِسم ابُن َعَساِكر فِي التاِريخ.

والّسيُن لُغَةٌ فِيِه ، ونَصُّ أَبي  الَجَمُل لَهُ َسناَماِن. ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقَاَل أَبُو َعْمٍرو : ُهوَ  ، كُزْنبُوٍر ، وفِْرَدْوٍس  القْرعوشُ  : [قرعش]

يِن واوالِقْرعَ  الِقْرَعْوشُ  َعْمٍرو : يِن ، فعُِلَم من ذِلَك أَنَّ االْختِالَف إِنََّما ُهَو ِلبَيَاِن الّشِ يِن والّسِ ْبُط ْوس ، أَْي ِمثَاُل فِْرَدْوٍس ، بالّشِ يِن ، والضَّ لّسِ

ين ِمثُْل ذِلَك ، ونَبَّْهنَا َعلَْيِه ُهنَاك ، فراِجعه.  َواِحٌد ، وقد تَقَدَّم لَهُ في الّسِ

 ، نقله الّصاَغانِيُّ وَضبََطه. َولَُد األََسدِ  ْرَدْوس :كفِ  الِقْرَعْوشُ و

ْخُم. ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقَاَل الّصاَغانِيُّ في ِكتَابَتِْه : ُهوَ  ، كَسَمْنَدل القََرْنفَشُ  : [قرفش]  الضَّ

 أَْفَسَده. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد : أَيْ  قَْرَمَشهُ قَْرَمَشةً  : [قرمش]

__________________ 
 ( يف األساس : َكرحَدس.1)
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 لوبيا.« : إقريطش»( يف معجم البلدان 2)
 ( معجم البلدان : ابن أيب أمية.3)
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 ، وَكذِلك قَْرَشَمهُ ، نَقَلَهُ ابُن القَّطاعِ. عَهُ َجمَ  ، إِذا ءَ الشَّيْ  قَْرَمشَ  : (1)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

، األُولَى َعْن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، والثانِيَةُ َعِن الفَراِء وزاَد  ِمَن النّاِس ، كَجْعِفٍر ، وِزْبِرجٍ  قْرمشٌ  فِي الّدارِ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ والفَّراُء : يُقَاُل :و

 ُمْنُهم. ، أَْي أَْخاَلطٌ  قِْنِديلٍ  َغْيُرهما ِمثْلَ 

 ، وأَْنَشد : ءٍ كعََملٍَّس : الَِّذي يَأُْكُل ُكلَّ َشيْ  ، القََرمَّشُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و

هح  ــــــــــــــــ  ي طــــــــــــــــِ نح عــــــــــــــــَ َك مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــٌر ل ِذي ــــــــــــــــَ  ِإيّنِ ن

شٌ     َرمــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــَ هح  قـ يــــــــــــــــــــــــــــ  زاِده َوعــــــــــــــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 .(2)زاَده َحتَّى يُْنتَِن  قاَل ابُن ِسيَده : لَْم يُفَّسر الَوِعيَّةَ ، وِعْنِدي أَنَّه ِمْن َوَعي الُجْرُح ، إِذا أََمدَّ وأَْنتََن ، َكأَنَّه يُْبِقي

شُ و   عبّاٍد.، وُهُم األَْوخاُش ، قالَهُ الفَّراُء ، ونَقَلَه ابنُ  الَِّذيَن ال َخْيَر فِيِهمْ  أَْيضاً : القََرمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : َمْوِضٌع ما بَْيَن القُْدِس والَكثِيِب األَْحَمِر. القرمشانِ  َعقَبَة

ً و يَقُشُّونَ  القَْومُ  قَشَّ  : [قشش] مُّ أَْعلَى : يَِقشُّوَن قُُشوشا ،  بَْعَد الُهزالِ  ، وفي بَْعِض نَُسِخه : أْحيَْوا (3)، وفي الّصحاح : َحيُوا  َصلَُحوا ، والضَّ

 وفي بَْعِضَها : َحيُوا في أَْنفُِسهم ، وأَْحيَْوا في َمَواِشيِهم. والفاء لُغَةٌ فيه.

ُجُل : أََكَل ِمْن هاهنا وها ُهنَا ، قَشَّ و ً  الرَّ ْبَداِل ، والسَّيُن ، قاَل ابُن فاِرٍس : وهذا إِْن َصّح فلَعَلَّه ِمْن بَاب اإلِ  تَقَشَّشَ و ، اْقتَشَّ و ، كقَشََّش تَْقِشيشا

 لُغَةٌ فيه.

، كأَِميٍر  القَُشاشُ و القَِشيشُ : ، واالْسُم ِمْن ذِلَك ُكلِّه  تَقَْشقَشو ، واْستَْوَعبَه ، كقَشََّش ، لَفَّ َما قََدَر َعلَْيه ِمّما َعلَى الِخَوانِ  أَْيضاً ، إِذا قَشَّ و

 األَْمَواَل ، أَْي يَْجَمعَُها. يَقُشُّ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وُهوَ  َجَمعَهُ  : يَقُشُّه ءَ الّشيْ  قَشَّ و ، َكَذا في العَْيِن. قَُشوشٌ و قَّشاشٌ  وُغَراٍب ، والنَّْعتُ 

 .، ويُقَاُل : ُهَو بالفَاِء ، وقَْد تَقَدَّمَ  النّاقَةَ : أَْسَرَع َحْلبَها قَشَّ و

 ، نَقَلَهُ ابُن القَّطاعِ وابُن َعبّاٍد. َحكَّهُ بيَِدِه َحتَّى يَتَحاتَّ  ، إِذا قَشًّا ءَ الشَّيْ  قَشَّ و

ُجُل ، إِذا قَشَّ و  .(4) َمَشى َمْشَي الَمْهُزولِ  الرَّ

َدقَِة.  ِمنَ السُّّؤالِ  أََكَل ِكَسرَ  : قَشَّ  أََكَل ِمّما يُْلِقيِه النّاُس على الَمَزابِِل ، أَو : قَشَّ و  الصَّ

 النَّبَاُت : يَبَِس. قَشَّ و

، ال يُقَاُل ذِلَك إِالّ  ُمِقشُّونَ  ، فُهم أَقَشُّواو ، وزاَد الَجْوَهِرّي : َكاْنقَشُّوا (5)، وفي بَْعِض نَُسخِ الّصحاح : وَجفَلُوا  القَْوُم : اْنَطلَقُوا فَجفَلُوا قَشَّ و

قُوا. اْنقَشُّوا لْلَجِميعِ فَقَْط ، قاَل ابُن ِسيَده : الفاُء لُغَةٌ فِيه ، وقَْد تَقَدََّم ، وقِيَل :  : تَفَرَّ

 (7)، وقاَل ابُن األَْعَرابِّي : هو الدََّماُل  قُُشوشٌ  ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وهي ُعَمانِيّة ، والَجْمعُ  ، كالدَّقَِل ونَْحِوه (6) ُء التَّْمرِ َرِدي ، بالفَتْح : القَشُّ و

 من التَّْمِر.

ْخمُ  : القَشُّ  الذَّنُوبُ و ْلُو الضَّ ْخَمةُ ، كما في التَّْكِملَِة وغيِرَها. الدَّ  ، َكَذا في األُصوِل ، والصواب : الضَّ

، وقِيَل : هي كلُّ  (8)، عن ابن ُدَرْيٍد  أَْو َولَُدَها األُْنثَى ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وزاد الّصاَغانِيُّ : الَّتِي ال تََكاُد تَثْبُُت ، ، بالَكْسِر : الِقْرَدةُ  الِقشَّةُ و

ً  ُكونُوا»في َحِديِث َجْعفٍَر الّصاِدِق ، َرِضَي هللا تَعالَى عنه : ، و قَِششٌ  أُْنثَى ِمْنَها ، يََمانِيَة ، والذََّكُر ُربَّاٌح ، والَجْمعُ   .«قَِششا

ِغيَرةُ الُجثَّةِ  : الِقشَّةُ  في الّصحاحِ :و بِيَّةُ الصَّ  وال تَنَِمي. (10)ثْبُُت ، وزاَد َغْيُره : الَّتِي ال تَكاُد تَ  (9) الصَّ
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__________________ 
 .339/  3( اجلمهرة 1)
زاد يف اللســــــان : فوعية عل  هذا اســــــم و وز أن يكون فعيلة من وعيت أي حفظت كبنه حافة لزاده ا واهلاء »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 2)

 .«للمبالغة فوعية حينئذ صفة
 ( يف الصحاح املطبوع : أحيوا.3)
 عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : املَهرحِوِ .( 4)
 ( الذي يف الصحاح املطبوع : وجفلوا.5)
 .98/  2ومثله يف اجلمهرة « ء النخرردي»( يف القاموس : 6)
 ( الدما  : التمر العتي  األسود القدمي.7)
 .98/  2( اجلمهرة 8)
 ( يف التهذيب : الصغرية اجلُبة.9)
 ( يف التهذيب : تنبُت.10)
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ر َحِديُث َجْعفٍَر الّصاِدِق. ُدَوْيبَّةٌ كالُخْنفَساءِ  : الِقشَّةُ و  ، أَْو كالُجعَِل ، وبِِه فُّسِ

نَاِء إِذا َعِلَق بَِها ، وِعبَارةُ العَْيِن : ويُقَاُل ِلُصوفَِة الهِ  الُمْستَْعَملَة الُمْلقاة ، هكذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب ُصوفَةُ الِهنَاءِ  ُصوفَةٌ كالِهنَاءِ  : القَشَّةُ و

 ، بالَكْسر. قِشَّةٌ  هي الِهنَاُء وُدِلَك بَِها البَِعيُر وأُْلِقيَْت :

مِّ  القَِشيشُ و  .تَقَْشقَشَ و قَشَّشَ و قَشَّ  ، قاَل اللَّْيُث : ُهَما اْسَماِن ِمنْ  اْقتََشْشتَه ، وُهَو ما ، كأَميٍر : اللُّقَاَطةُ ، كالقَُشاِش ، بالضَّ

. عن ابِن َعبّاٍد ، والفَاُء لُغَةٌ فيه. َصْوُت ِجْلِد الَحيَِّة تَُحكُّ بَْعَضَها ببِْعٍض  : القَِشيشُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانيَّ

ِد بن أَبِي الَحَسن َجدُّ َواِلدِ  وقَِشيٌش : يَن األُولَى ابُن  435سنة ، مات  الماِلِكّيِ  الَحَسِن بِن قَِشيٍش ، الَحْربِيُّ  َعِلّيٍ  أَبِي َعِلّيِ بِن ُمَحمَّ ، َوثَقّل الّشِ

َواُب التّْخِفيُف.: ناِصٍر ، قاَل ابُن نْقَطةَ   الصَّ

ُجلُ  أَقَشَّ و َف وِلْلَجَربِ  بََرأَ ِمْنهُ ، كتَقَْشقَشَ  ، إِذا َمَن الُجَدِرّيِ  الرَّ يِت : يُقَاُل للقَْرحِ والُجَدِرّيِ إِذا يَبَِس وتَقَرَّ ّكِ في اإِلبِِل إِذا قَفََل :  ، قَاَل ابُن الّسِ

. تَقَْشقَشَ و قَْد تََوسََّف ِجْلُده ، وتَقَشََّر ِجْلُده ،  ِجْلُده ، نقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 ، هكذا في النََّسخِ والصَّواُب يَبِيُسها. َكثَُر يُْبُسها ، إِذا البالدُ  أَقَشَّتِ و

ْركِ « واإِلْخالصُ »،  (ُقْل اي أَي َُّها اْلكاِفُرونَ ) : الُمقَْشِقَشتانِ و ئَتَاِن من النِّفَاِق والّشِ ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، أَْي كإِْبراِء الَمِريِض من  ، أَي الُمبَّرِ

ُقْل َأُعوُذ ) و (2) (هللاُ َأَحد   ُقْل ُهوَ )، وفي بَْعِض الّروايَاِت : ُهَما  (1)فيُْبِرثُه ، قاله أَبو ُعبَْيَدةَ  الِهنَاُء الَجَربَ  يُقَْشِقشُ  أَو تُْبِرئان َكما ِعلَّتِه ،
 أِلَنّهما كانا يُْبَرأُ بِِهَما ِمَن النِّفَاِق. (3) (ِبَربِّ الّناسِ 

 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : ما يُْكنَُس من الَمنَاِزِل أَو َغْيِرها. القَشُّ 

 .ِمقَشٌّ و قَُشوشٌ و قَّشاشٌ و قَّشانُ  : الِمْكنََسةُ. وَرُجلٌ  الِمقَشَّةُ و

ً  الماءُ  قَشَّ و َت. قَِشيشا  : َصوَّ

 بَِكالِمه : َسبَعَُهْم وآَذاُهم. قَشََّشُهمو

 : تََهيٌُّؤ للبُْرِء. القَْشقََشةُ و

 : الَكْشَكَشةَ ، ونَِشيُش اللَّْحِم في النّاِر. (4) القَْشقََشةُ و

 .قِْشِقشٌ  ، بالَكْسِر : ثََمَرةُ أُّمِ َغْياَلَن ، والَجْمعُ  الِقْشِقَشةُ و

 ، أَْي قَُرْيَدةٍ َصِغيَرة. قِشَّةٍ  ويُقَال : أَْكيَُس ِمنْ 

قُوا. اْنقَشَّ و  القَْوُم : تَفَرَّ

 أَي يَطْرده ُمْرِهقاً لَهُ. يَقّشهِ  وقَاَل ابُن َعبّاٍد : جاءَ 

 ، كَصبُوِر : اللَّقَّاُط. القَُشوشُ  وقَاَل َغْيُره :

ثِين بتُونسَ  القَشَّاشُ  والشَّْيُخ أَبو الغَْيثِ  وفِيَِّة والُمَحّدِ ، أَْدَرَكُهَما بَْعُض  ، كَشّداٍد ، العُثَْمانِّي التُّونُِسيُّ ، وأَُخوهُ أَبُو الَحَسن َعِليٌّ ، من أََكابِِر الصُّ

 ُشيُوخِ َمَشايِِخنا.

ِفّي أَحْ  جانِّي القُْدِسّي األَْصِل ، الَمَدنِّي الّداِر والَوفَاةِ ، الشَّهيُر بالقُشاشِ والقُْطُب الصَّ ّمِ ، يَْرِوي باإِلَجاَزةِ َمُد بُن ُمَحّمِد بِن َعْبِد النَّبِّي الّدِ ّيِ بالضَّ

ْمِلّي ، وقد َحدََّث َعْن ُشيوخِ َمشايِِخنَا ، كالبُْرَهاِن ِإبراهِ  ِة عن الشَّمِس الرَّ َج ، وأَبي العامَّ البَقَاِء َحَسن بن  (5)يَم بن َحَسن الُكورانِّي ، وبه تََخرَّ

ّي وغيرهما ، وتُُوفِّي بالَمِدينَة سنة   ... (6)َعِلّيِ بِن يَْحيَى الَمّكِ
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 : [قطش]

 ْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما ي

 األَْعَرابِّيِ : هو ُغثَاُء السَّْيِل ، َكَذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَّساِن ، وقَاَل ، كغَُراٍب ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والُمَصنُِّف ، وقَاَل ابنُ  القَُطاشُ 

 لغيِره. القَُطاشَ  األَْزَهِريُّ : ال أَعِرفُ 

 بِيَّة أَْم ال ، فْليُْنَظر.قُْلُت : واألَْقَطُش بَمْعنَى الَمْقُطوعِ األُذُنَْين ، هكذا تَْستَْعِملُه العَوامُّ والَجواصُّ ، وال أَْدِري أَعرَ 

__________________ 
 ويف التهذيب : قا  أبو عبيد عن أيب عبيدة.« أبو عبيد»( يف اللسان : 1)
 ( اآية األوىل من سورة األخالص.2)
 ( اآية األوىل من سورة الناس.3)
 فهو الكشـكشـة ا ونقلها عنه اللسـان ا وزاد فيه : والقشـقشـة : ( العبارة يف التهذيب : والذي قاله الليث يف القشـقشـة أنه الصـوت قبر اهلدير4)

 نشيش اللحم يف النار.
 .«وأبو البقاء»( ابألصر 5)
 هكذا بياض ابألصر.»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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 ، كالعَْقِش ، بتقديم العَْيِن. الَجْمعُ  : هو (1)أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  ، كالَمْنعِ  القَْعشُ  : [قعش]

 َعْطفَُك َرأَْس الَخَشبَِة إِلَْيَك. ، أَْيضاً : القَْعشُ و قال :

 وَخصَّ بَْعُضُهم بِِه الغََضى ِمَن الشََّجِر.

 ، قال ُرْؤبَةُ يَِصُف السَّنَةَ الُمْجِدبَةَ : قُعُوشٌ  كالَهْوَدجِ ، ج ِمْن َمَراِكِب النَِّساِء ، َمْرَكبٌ  : القَْعشُ و

رِ  مح ســــــــــــــــــــــــاَ  مــــــــــن داِر امــــــــــح يــــــــــِش كــــــــــَ حــــــــــِ  ٍء جــــــــــَ

ُؤوشِ     َدِر الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــَ َك أَنحُش الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح  ِإلــــــــــــــــــَ

  

وِش و  حــــــــــــــــُ
َ

ِة املــــــــــــــــ نــــــــــــــــَ ِش الســــــــــــــــــــــــــــــ  وُ   ــــــــــــــــَح  طــــــــــــــــُ

َر     تح ُأســــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــ  اَبَء فــــــــــــَ دح وشِ حــــــــــــَ عــــــــــــُ  (2) الــــــــــــقــــــــــــُ
  

 ِد.َذَهبَت بإِبِِلِهْم فَلَْم يَُكْن لَُهْم ما يَْحتَِملُوَن عليِه ، ففَكُّوا الَهَواِدَج واْستَْوقَُدوا بَحَطبَِها ، ِمَن الَجهْ يُِريُد أَْنَها 

 ، وقد قَعََشهُ ، عن ابِن َعبّاٍد. َهْدُم البِنَاِء وَغْيِره : القَْعشُ و

 كَجْرَوٍل : الَخِفيُف. القَْعَوشُ و

، هكذا ُهَو بَخّطِ أَبي َسْهٍل الَهَرِوّي ، وبَخّط  (3): القَْوَعُش : البَِعيُر الغَِليُظ ـ  باب فَْوَعلـ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد في يُر الغَِليُظ.البَعِ  : القَْعَوشُ و

يُن لُغَةُ فيه. يِن ، والّشِ  األَْرَزنِّي بالّسِ

 القَْعَشاُء : الرافِعَةُ َرأَْسها.و

 َعهُ.َصرَ  قَْعَوَشةً : قَْعَوَشهُ و

َضه.  والبِنَاَء : قَوَّ

 تََهّدَم. البَْيُت والبِنَاُء : تَقَْعَوشَ و

 ، واْنَحنَى َظْهُره. الشَّْيُخ : َكبِرَ  تَقَْعَوشَ و

 اِب : تَقَلَّعُوا.، وفي العُبَ  فََذَهبُوا ، هكذا ُهَو نَصُّ التَْكِملَِة ، وفي اللَِّسان : إِذا اْنقََطعُوا ، اْنقَلَعُوا ، إِذا القَْومُ  اْنقَعَشَ و

 الحائُِط : اْنَهَدَم. اْنقَعَشَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

َضه. قَْعَوشَ   الِجْذُع : اْنَحنَى. تَقَْعَوشَ و البِنَاَء : قَوَّ

 َضْرٌب ِمَن األَْكِل َشِديٌد. ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقاَل اللَّْيُث : ُهوَ  القَْفشُ  : [قفش]

ْفِش ، وقَْد تَقَدَّم بَياُن ذلك. القَْفِش  ، وِمْنهُ يُقَال : وقََع فاُلٌن في َكثَْرةُ النَِّكاحِ  : القَْفشُ  قال َغْيُره :و  والرَّ

أَنّه لَْم »قَْوُل ثَابٍِت البُنَانّي ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنه ، في َخبَِر ِعيَسى َعلَْيه السَّالُم :  ، ومنه قَِصيرُ الُخفُّ ال : القَْفشُ  عن ابن األَْعَرابِّي :و

 وِمْخَذفَةً. قَْفَشْينِ و يَُخلِّْف إِالَّ ِمْدَرَعةَ ُصوفٍ 

ب أَْي ُخفَّْين قَِصيَرْيِن ، قاَل األَْزَهِريُّ : ُهَو َدِخيلٌ   .(4) َكْفش َو الَمْقُطوع الَِّذي لَْم يُْحَكْم َعَملُه ، وأَْصلُهُ بالفَاِرِسيّةِ ، وهُ  ُمعَرَّ

ْرعِ  في الَحْلِب : القَْفشُ  قاَل أَبُو حاتٍِم :و ْرعِ أَْجَمَع ،  قَفَشَ  ، وَكذِلَك الَهْمُر ، يُقَاُل : ُسْرَعةُ الَحْلِب ، وُسْرَعةُ نَْفِض ما ِفي الضَّ ما فِي الضَّ

 وَهمر.

 ، وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف في تَْرَجَمٍة ُمْستَِقلَّة. (5)، وَكذِلَك القَْنفََشةُ ، عن ابِن ُدَرْيٍد  ِء وَجْمعُهأَْخذُ الّشي : القَْفشُ و
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 في األَْكِل والنَِّكاحِ. النََّشاطُ  : القَْفشُ و

ْرُب بالعََصا والسَّ  : القَْفشُ و  ، نَقَلَه الصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. ْيفِ الضَّ

 .(6) بالتَّْحِريِك : اللُُّصوُص الدَّّعاُرونَ  ، القَفَشُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

 وأَنشد : ، وقََوائَِمه (7) َجَراِميَزه إِلَْيهِ  اْنَجَحَر ، وَضمَّ  ِمْن َساِئِر الَخلق ، العَْنَكبُوُت ، وَغْيُره اْنقَفَشَ  قال اللَّْيُث :و

رِ   كالَعنحَكُبوِت انـحَقَفَشتح يف اجُلحح
 .«اْقفَْنَشَشت»ويُْرَوى 

ة ، وفي التَّْكِملَة : إِالّ في اْنِفعَال. القَْفشُ و قال :  ال يُْستَْعَمُل إِالَّ في اْفتِعَاِل خاصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 الّدابّةَ : َكَسعََها. قَفَشَ 

__________________ 
 .60/  3( اجلمهرة 1)
 ( ا دابء هنا ا ا  الشديدة الجي ال يُطمبن فيها ا التكملة.2)
 وقوعش مثر بوجش وكوذب : موضض ا والبوجش : البعري الغلية. 363/  3مهرة ( نص اجل3)
 مقالع ا قاله ابن األثري. وقوله : خمذفة :« َكفحج»( األصر والنهاية والتكملة ا ويف اللسان : 4)
 .344/  3( اجلمهرة 5)
 ( يف اللسان والتكملة : الدغارون ابلغا املعجمة.6)
 قوائم الوحشي وجسده ا يقا  : أخذ ِبراميزه أي أمجض.( اجلراميز : 7)
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ً و  وقُفُوشاً : ماَت ، كفَقََش ، وهِذه عن ابِن القَّطاعِ. قَفََش قَْفشا

ِغيُر الُمْنقَبِضُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقاَل الّصاَغانِيُّ عِن ابِن َعبّاٍد : ُهوَ  القاََلُش ، كَسَحابٍ  : [قلش]  ِء.شيْ ِمْن ُكّلِ  الصَّ

غَُر والِقَصرُ  ، ولَْو قال بهاٍء كاَن أَْخَصر : القاََلَشةُ ، كَسَحابَةو  ، عن ابِن َعبّاٍد أَيضاً. الّصِ

 أَبُو العَبّاس منه ، ِهَي اليَْوَم للِفِرْنجِ ، وقاَل الَحَمْيِدّي : ِهَي ِمْن أَْعَماِل ُطلَْيِطلَةَ ، (1)، من أَْعَمال َشْنتََمِريّةَ  ، بالّضّمِ : د ، باألَْنَدلُِس  أُْقِليشُ و

لَِفّي في ُمْعَجم السَّفَر : كاَن من  بِن ِعيَسى (2) أَحَمُد بُن َمعَدِّ  أَْهِل الَمْعِرفَِة باللُّغاِت بِن َوِكيٍل التُِّجيبِيُّ األُْقِليِشيُّ األَْنَدلُِسّي. قاَل أَبو طاِهٍر الّسِ

الّدانِّي ، ولَهُ ِشْعٌر َجيٌِّد ، قَِدم َعلَْينَا  (3)واألَْنَحاِء والعُلُوِم الّشْرِعيّة ، وِمْن َمَشايخه أَبو ُمَحّمِد بُن السيِد البََطْليَْوِسّي ، وأَبُو الَحَسن بن بسيطة 

ه للِحَجاِز ، وبَلَغَنا أَنَّهُ تُوفَِّي بمكَّةَ. انتهى. قال الّصاَغانِيُّ : وهو َشْيٌخ َشْيِخنا.، وقََرأَ َعلَّي كثيراً  546اإِلْسَكْنَدِريَّة سنة    ، وتََوجَّ

.قُلت : ومنه أَيضاً أَبو العَبّاِس ، أَْحَمُد بُن القَاِسِم الُمْقِرى  ُء األُْقِليِشيُّ

ٍد ، يُْعَرُف باْبِن الَوْحِشّي ، َسِمَع الَحِديَث بُطلَْيِطلَةَ ، تُوفِّي سنة وَعْبُد هللا بُن يَْحيَى التُِّجيبِيُّ األُْقِليِشيُّ ، أَ   .(4) 503بو ُمَحمَّ

لَِفيُّ ، وِمْنهُ أَْحَمُد بُن القاِسِم بِن ِعيَسى األُْقلُوِشيُّ ، أَبو ال ، كأُْسلُوب : د ، من أَْعَماِل َغْرنَاَطةَ  أُْقلُوشو ُء ، عَبّاِس الُمْقِرى، باألَْنَدلُِس ، قالَهُ الّسِ

َمْشِقّي ، َرَوى َعْنه ُمَحّمُد بُن عبِد هللاِ  (5)َدَخَل  بِن َعْبِد الّرْحمِن الَخْوالنِيُّ ،  إِلى الَمْشِرِق ، وَحدََّث َعْن َعْبِد الَوّهاِب بِن الَحَسِن الِكالبِّيِ الّدِ

 وَوَصفَه بالّصالِح. نَقَلَه ياقُوت.

 أَو ما يُقَاِربَُها ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. د ، بإِْفِريقيَّةَ  ، بالفَتْح : وقَْلَشانَةُ  ، وفي العُبَاب : قَْيلُوَشةُ. ْنَدلُِس قَْليُوَشةُ : د ، باألَ و

دِ  ُد بُن ُعَمَر بِن ُمَحمَّ يِن ، ومنه أَبو َعْبِد هللا ُمَحمَّ ٍد ،  قُْلُت : ويُقَاُل أَْيضاً بالتَّْحِريِك ، وبِالِجيم بََدَل الّشِ بِن عبِد هللا بِن محّمِد بِن عبِد هللا بِن ُمَحمَّ

ه ، وأَبِي القَاِسِم البِْرزاِلّي. 818القَْلَشانِيُّ التُّونِسّي ، قاِضي الَجَماَعة بتُونَس ، ُوِلَد سنة   ، وأََخَذ عن أَبِيه وَعّمِ

يناُت ُكلَّها في ، وُهَو َدِخيٌل ؛ ألَ  : اْسٌم أَْعَجِميٌّ  األَْقلَشُ  قَاَل اللّْيُث :و نَّه لَْيَس في كالِم العََرِب ِشيٌن بَْعَد الٍم في َكِلَمٍة َعَربِيٍَّة َمْحَضة ، والّشِ

 لَْيَس بعََربّيٍ أَْيضاً. وَكذِلَك القَالّشُ  َكاَلِم العََرِب قَْبَل الاّلماتِ 

 ٍء َواِحِد. ال يَثْبُُت َعلَى َشيْ قُْلُت : ويَْعنُوَن بِِه الُمالِعب ، والَِّذي ال يَْمِلُك َشْيئاً ، أَوْ 

 وقَِليَشاُن : قَْريَةٌ من أَْعَمال ِمْصر ، ِمْن ُكوَرةِ َحْوِف َرْمِسيَس.

ً  ، وقَدْ  َعلَى وْجِه األَْرِض ِمْن فُتَاِت األَْشيَاءِ  : ما كانَ  وهو ِمْن هاهنا وَهاُهنَا القَُماِش  : َجْمعُ  القَْمشُ  : [قمش]  قَْمشُ  ، وِمْنهُ  قََمَشه يَْقِمُشه قَْمشا

يحِ التَُّراَب ،  ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. قَُماشٌ  َحتَّى يُقَاَل ِلُرذالَِة النّاِس  الّرِ

 : فُتَاتُه ، وكذِلَك القَُشاَمةُ ، نَقَلَه ابُن القَّطاعِ. قَُماَشتُه ٍء أَوُكّلِ شيْ  قَُماشُ و

ً قَُماش ما أَْعَطانِي إِالَّ و  ، أَْي أَْرَدأَ ما َوَجْدتُه. ا

بَاُب : قَاِمَشةُ بُن َوائِلَةَ و وُهَو ابُن َجْرَعِب بِن  َجدٌّ لُجْخَدٍب النََّسابَةِ  بِن َعْمِرو بِن َعْبِد هللا بِن لَُؤّيِ بِن الحاِرِث بِن تَْيِم بِن َعْبِد َمنَاةَ ، وُهَو الّرِ

 ِر بِن َواِهِب بن قَاِمَشةَ.أُبَّيِ بِن قِْرفَةَ بِن َزاِهِر بِن عامِ 

 ، نقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن. : َطعَاٌم من اللَّبَِن وَحّبِ الَحْنَظِل ونَْحِوه القَِميَشةُ  قاَل اللَّْيُث :و

َش القَُماشَ و ً  ِمْن هاُهنَا وها ُهنَا أََكَل ما َوَجدَ  : اْقتََمَشهو ، تَقَمَّ  ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما يُ وإِْن كاَن ُدونا

.: َجْمُع الشَّيْ  التَّْقِميشُ   ِء ِمن هاُهنَا وَهاُهنَا. نقَله الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 ( قيدها ايقوت : شنت برية.1)
 ( يف معجم البلدان : معروف.2)
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 ( معجم البلدان : بن سبيطة.3)
 .502( معجم البلدان : سنة 4)
 وهي مناسبة أكثر.« رحر»البلدان ( كذا ا ويف معجم 5)
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. قََماشُ و  البَْيِت : َمتَاُعه ، نَقَله الَجْوَهِريُّ

ِدى القَْمشُ و يِت. قَُماشٌ  ٍء ، والَجْمعُء من ُكّلِ شيْ : الرَّ ّكِ  ، ونَِظيُره َعْرٌق وُعَراٌق ، نَقَلَه ابُن الّسِ

 كالقَْمِش. القَُماشُ و والقَُماَشةُ ِمثْلُه ،

 : َمْن يَبِيُع األَْمتِعَةَ. القَّماشُ و

ٌش : البٌِس من فاِخرِ   إِالَّ ما ذُِكَر. القَُماشُ  ، هكذا يُْطِلقُونَه ، ولَْيسَ  القَُماِش  وُهَو ُمتَقَّمِ

ُث ، عن َسِعيِد بِن يَْحيَى بن األَْرَجم قَُماش وُمَحّمُد بُن ِعيَسى بِن السكتّي الَمْعُروُف بابِن أَبِي  .: مَحّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : قَْريَةٌ بِمْصَر ، من أَْعَماِل البَْهنََسا. قَْمَشا

َدةِ  يُقَنَّشْ  لم : [قنش] بِن ، عن ا أَْي لَْم يُقَتَّْر ولم يُْنقَصْ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال الّصاَغانِيُّ : ، بفَتْحِ القاِف والنُّون الُمَشدَّ

 عبّاٍد ، واْستَْشَهد بقَْوِل األَْسَوِد بِن يَْعفَُر :

 َعِديُدانَ  يـَُقن شح ِإَذا آَب أُبـحَنا ملَح 
ً  انِّي :َكذِلَك ، فَقَْد قال الّصاغَ  قال ابُن َعبّاٍد : والّرَوايَةُ الَمْشُهورةُ لم يُفَتَّْش ، وظاِهُره أَنَّهُ ال يُْستَْعَمُل إاِلّ هكَذا َمْنِفيًّا ، ولَْيسَ  ، إِذا  قَنََّشهُ تَْقنِيشا

ْل.  نَقََصه. فليُتَأَمَّ

 : [قنعش]

 ْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما ي

 : إِذا َرفََع َصْدَره وَرأََسه ، هَكذا أَْوَرَده الّصاَغانِيُّ ، وأَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والَجماَعةُ. (1) قَْنعَشَ 

ل. وقد ذُِكَر فيها أَنَّ القَْنعََسةَ :قُْلُت : وكأَنّهُ لُغَةٌ في الّسين ،   ِشدَّةُ العُنُِق فِي قَِصِرَها ، كاألَْحَدِب ، فتَأَمَّ

 هي:  (2)، قالَه األَْصَمِعيُّ ، وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد  العَُجوُز الَكبِيَرةُ  ، كَجْحَمِرٍش ِزنَةً وَمْعنًى ، ولَْو قاَل هكذا ألََصاَب ، وِهيَ  القَْنفَِرشُ  : [قنفرش]

 وأَْنَشد : الُمتََشنَِّجةُ 

 قـَنحَفِرشح قانَِيِة الّناِب َكُزوٍم 
ْخَمةُ ِمَن الَكَمرِ  : القَْنفَِرشُ  وقاَل َشِمٌر :  ، وأَْنَشَد قوَل ُرْؤبَةَ : الضَّ

َهُب فيه   الَقنحَفِرشح َعنح َواسٍض َيذح
 ولَْيَس ُهَو له. : هكذا أَْنَشَدهُ األَْزَهِرّي لَهُ ، قال الّصاَغانِيُّ ، َرِحَمه هللا

 ُدَوْيبَّةٌ من أَْحنَاِش األَْرِض. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَال ابُن ُدَرْيٍد : بالَكْسرِ  الِقْنِفَشةُ  : [قنفش]

 بالفَتْحِ : التَّقَبُُّض. ، القَْنفََشةُ و .قِْنِفَشةٌ  ، يُقَال : َعُجوزٌ  كالُمْنقَِفَشةِ  ، أَْي من العََجائِزِ  الُمتَقَبَِّضةُ الِجْلدِ  ، أَْيضاً : الِقْنِفَشةُ و قال :

ُر األَْنفِ  القُنَافِشُ و ّم : الُمتَقَّشِ ً  ، بالضَّ . الجافِي اللِّْحيَةِ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، وُهَو أَْيضا  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ْبَسِة.قَبِيَح ا ، إِذا كانَ  في اللِّبَاِس  ُمقَْنفَشٌ  َرُجلٌ و  لَهْيئَِة واللِّ

ً  َجَمعَهُ  : قَْنفََشةً  فَْنفََشه قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و ً  َجْمعا ين ، لَما  َسِريعا ، وَكذِلَك قَفََشه قَْفشاً ، وقَْد تَقَدَّم ، ومنه قَْوُل الَحِريِرّي : لْو لَْم تُْبِرْز َجْبَهتُه الّشِ

 قَْنفََشِت الَخْمِسين.

 يُْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما 
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 : التَّقَبُُّض. التَّقَْنفُشُ 

ْحيَِة وقِْسبَاُرَها ، أَْي َكثُّها وَطِويلَُها. قِْنفَاشُ  وَرُجلٌ   اللِّ

ً  وَجاءَ  باعّي ، وقَْد تَقَدَّم. ُمقَْنِفشا  ِلْحيَتَه ، ِمثُْل ُمعَْنِفشاً ، َذَكَره األَْزَهِرّي في الرُّ

 بَِّضةُ ، عن ابن َعبّاٍد.: الُمتَقَ  الُمقَْنِفَشةُ و

 العَْنَكبُوُت : َدَخلَْت في ُجْحِرَها بُسْرَعٍة. اْنقَفََشتو

 ، وُهَو ُمعَّرٌب ، وُهَو بالفَاِرِسيّة ُكوَجْك ، قالَهُ األَْزَهِريُّ ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : َصِغيُر الُجثَّةِ  ، أَيْ  ، بالّضمِّ  قُوشٌ  َرُجلٌ  : [قوش]

 ِ َنحِكَباح
ِت امل ِم َشخح  ُقوشِ يف ِجسح

 ، أَْي قَِليُل اللَّْحِم ، َضئيُل الِجْسِم ، ُمعَّرب. قُوشٌ  وفي التَّْهِذيِب : َرُجلٌ 

 ِمْن بنِي تَْيِم الاّلِت بنِ  قُوَشةُ بنُت األَْزنَِم الَكْلبِيَّةُ و

__________________ 
 .«قعش»( عن التكملة وابألصر 1)
 .407/  3( اجلمهرة 2)
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حايبّ ا أُم  َزيحِد اخلَيحرِ  رُفـَيحَدَة ا َي   َعنحه بِن ُمَهلحِهِر بِن َزيحِد بِن ُمنحِهٍب ا الطّاِئّي ا الن بحَهاينّ الصـــــّ ٍس ا قَاَ  ُِبَريحُ بنُ  َرضـــــِ  أَوح
 الطّاِئي  يـَُرد  عليه :

ًة  اهــــــــــَ فــــــــــَ ًا ســــــــــــــــــــــــَ ريح قــــــــــَ  ِبــــــــــَُ ــــــــــح ل ــــــــــَ َت َأنح تـ ــــــــــح ي ــــــــــ  ن  متــــــــــَ

ا    مــــــــــَ لــــــــــَ عــــــــــح ُدو بــــــــــِه الــــــــــَورحُد مــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــَ ه يـ تــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ القـ  فــــــــــَ

  

بحزِمــــــــاً  َت مــــــــَ لــــــــح ا قـــــــــُ مــــــــَ وعــــــــًا كــــــــَ رحبــــــــُ َت مــــــــَ يــــــــح فــــــــَ  فــــــــبَلــــــــح

َة مــــــــعــــــــدمــــــــا و     وشــــــــــــــــــــــَ ُد بــــــــَن قــــــــُ َت اي َزيــــــــح يــــــــح (1)َولــــــــ 
 

  
 ، كِقْش قِْش ، وقُوْس قُوْس ، وِقْس قِْس ، عن أَبِي ُعَمَر الزاِهِد ، وقَْد قَْشقََشهُ. : َزْجٌر للَكْلبِ  قُوْش قُوشْ و

ّمِ : القََواَشةُ ، كَسَحابَةٍ و  ، هَكَذا نَقَلَه الّصاَغانِّي عن أَبِي َعْمٍرو. (2) َما يَْبقَى في الَكْرِم بَْعَد قَْطِعه ، وَضبََطه الّصاَغانِيُّ بالضَّ

، وأَْهلُها َرَوافُِض ُمَجاِوُروَن لقُمَّ ، وَكانَْت بَْلَدةَ أَْهِل ُسنٍَّة إِلَى أَْن َغلََب عليَها  (3)َعلَى ثاَلثِيَن فَْرَسخاً من أَْصبََهاَن  قَاَشاُن : د ، يُْذَكُر َمع قُمَّ و

 ألَْستَراباَذ ، وِمْنَها َعِليُّ بُن َزْيٍد القاَشانِيُّ ، أََحُد الفَُضالِء ، ولَْم يَْذُكِر األَِميُر من قاَشاَن ِسَواهُ.الّرافَِضةُ ، َكما َجَرى 

َي باْسِم َصْوتِهو  .«م وش»، وَسيَأْتِي ماش في  قاْش ماْش : اسٌم للقُماِش ، َكأَنّهُ ُسّمِ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 ّمِ : الدُّبُُر ، هَكَذا نقَلَه صاِحُب اللّساِن.، بالضَّ  القُوشُ 

ْصِد الَمْشُهور فأَنَّهُ َمْنُسوٌب إِلَى ا القُوشِجّي صاِحُب الرَّ ، وُهَو بالتُّْرِكيِّة الطَّْيُر ، وكاَن أَبُوهُ ِخْدَمتُه تَْربِيَة َطْيِر السُّْلطاِن ، فعُِرَف  قُوشْ  وأَمَّ

 َحَجٍر الَمّكيُّ في فْهَرسة ُمْعَجِمِه.بَِذِلَك ، َكَما َذَكَره ابُن 

َكةً ، كالقََواَشِة ، عن أَبِي َعْمٍرو. القََوشُ و  ، ُمَحرَّ

 فصر الكاف
 مض الشا

ً  ، الطَّعَاَم ، كَمنَعَ  َكأَشَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقَاَل الّصاَغانِيُّ : يُقَاُل : َكأَشَ  : [كأش]  ، عن ابِن عبّاٍد. َكلَهأَ  : َكأْشا

ً  قُْلُت : وُهَو لُغَةٌ في َكَشأَهُ ، َمْهُموزاً ، وقد تَقَدََّم ، وقال ابُن القَّطاعِ في الَمْهُموز :  َء فال يَْقِدُر على االْنبساِط.: َوِجى َكأََش َكأْشا

، نَقَلَه اللَّْيُث ، وفي الُمْحَكِم : هو فَْحُل الّضأِْن ، في أَّيِ سّنٍ كاَن  إِذا أَثْنَى ، بالتَّْحِريك ، وَصّحفه بَْعُضُهم بالَجَمِل ، : الَحَملُ  الَكْبشُ  : [كبش]

 .أَْكبَاشٌ و ِكبَاشٌ و أَْكبُشٌ  ج : ، وُهَو قَْوُل اللَّْيِث ، أَْيضاً. أَْو إِذا َخَرَجْت َربَاِعيَتُه ،

َحاِميَتُُهم ، والَمْنُظوُر إِلَْيه فِيِهم ، أُْدِخَل الهاُء في حاِميَة  القَْوِم : َكْبشُ  ، وَرئِيُسُهم ، وقِيَل : َسيُِّد القَْوِم ، وقائُِدُهم:  الَكْبشُ  از :ِمَن الَمجَ و

 الَكتَائِِب. ِكبَاشُ  الَكتِيبَِة ، أَْي قائُِدَها ، وُهمْ  َكْبشُ  للُمبَالَغَِة ، ويُقَال : هو

. : قُنَّةٌ بَجبَِل الّريّانِ  َكْبَشةُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 الَمْعُروفَةُ. : ِمْن أَيّاِمِهم َكْبَشةَ  يَْومُ و

لَقَْد أَِمَر أَْمُر ابِن »وِهَرْقل :  في َحِديِث أَبِي ُسْفيَانَ : ُكْنيَتُه ، و َكْبَشةَ  ، وأَبُو َكْبَشةَ  وسلم : ابُن أَبِيعليههللاَكاَن الُمْشِرُكوَن يَقُولُوَن للنَّبِّيِ صلىو

خالََف قَُرْيشاً في  ، ثُمَّ من بَنِي ُغْبَشاَن ، ، َرُجل ِمْن ُخزاَعةَ  َكْبَشةَ  َشبَُّهوهُ بأَبِي ، قِيَل : وسلمعليههللاصلى، يَْعنِي َرُسوَل هللا « (4) َكْبَشةَ  أَبِي

ْعَرى العَبُوَر ، وإِنََّما َشبَُّهوه بِِه لِخالفِه إِيّاُهم إِلى عباَدةِ هللا تَعَالَى ، كما خالَفَُهم أَبو (5) ِعبَاَدةِ األَْصنامِ  ْعَرى ،  َكْبَشةَ  ، وَعبََد الّشِ إِلَى ِعبَاَدةِ الّشِ

 .(6) َكْبَشةَ  َمْعناه أَنّه خالَفَنَا َكَما خالَفَنا ابُن أَبِي
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، أَو َوْجُز بُن غاِلب ، كما َذكره  (7)اِلِب بِن عاِمِر بِن الَحاِرِث بِن ُغْبَشاَن الُخَزاِعيُّ ، كما َذكره ابُن الَكْلبِّي قُْلُت : واسُمه َجْزُء بُن غَ 

ه صلى أَبِي قَْيلَةَ ، أُمِّ  أَو ِهَي ُكْنيَةُ  الدَّاَرقُْطنِّي في الُمْؤتَِلِف والُمْختَِلِف ،  وسلم ، ِمنْ عليههللاَوْهِب بِن َعْبِد َمناٍف ، َجّدِ

__________________ 
 .«. قوشة معصما.. قلت ما ران»( يف املطبوعة الكويتية : 1)
 ( يف التكملة : بعد ما ُقِطف.2)
 ( يف معجم البلدان : با قاشان وأصبهان ثالث مراحر.3)
 ( رواية اهلروي : لقد عطُم ملك ابن أيب كبشة.4)
 ومثلها يف التهذيب والنهاية واللسان.« األو ن»  : ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر 5)
 ( كذا ابألصر والتهذيب ا ويف اللسان : كما خالفنا أبو كبشة.6)
 .91/  1وأنساب األشراف  60/  1وانظر فيها متام نسبه وانظر الطبقات البن سعد « وجز» 29( يف مجهرة ابن الكليب ص 7)
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هِ  باً َوالِ  ِقَبِر أُمِّ وِ  ِ  ا أَلّن َوهح َبهِ  ا وسلمعليههللاصلىُد آِمَنَة أُمِّ ســيِِّدان وَموحالاَن َرســُ ا وهذا  ألَن ه كاَن نـَزَع ِإلَيحِه يف الشــ 
َذحُكورَِة ه ا وُهَو ال ِذي ذََكَره أبَو الت نحِويِض ُهَو ِبَعيحِنه ال ِذي ذََكَره قـَبحُر ا وقاَ  فيه : َرُجٌر من ُخزَاَعَة ا كما بي ّنا َنَسبَ 

أَبُو قـَيحَلَة امل
َهاِن َواِحٌد.  ا فالَوجح

ا جاَءُهم  ْعَرى ُدوَن العََرِب ، فَلَمَّ بِِعبَاَدةِ هللِا ُسْبَحانَه وتَعَالَى ُدوَن ِعبَاَدةِ ما َكانُوا يَعبُُدوَن  وسلمعليههللاصلىوقَال ابُن قُتَْيبَةَ : إِنَّه كاَن يَْعبُُد الّشِ

ْعَرى واْنِفصالِ  ِه في ِعبَاَدةِ الّشِ  ه منهم.من األَْصنَاِم ، َشبَُّهوه في ُشذُوِذه َعْنُهم بُشذُوِذ بَْعِض أَْجَداِده من قِبَِل أُّمِ

ى بِن ِرفاَعةَ بِن مالَّن بِن ناِصَرةَ بِن فَُصيَّةَ بِن  وسلمعليههللاصلىالَّتِي أَْرَضعَتْهُ  ةِ ُكْنيَةُ َزْوجِ َحِليَمة السَّْعِديَّ  ِهيَ  أَو وُهَو الحاِرُث بُن َعْبِد العُزَّ

ْوِض ، وابُن الَجّوانِ  وسلمعليههللاصلىنَْصِر بِن َسْعٍد ، وُهَو َواِلُده  ضاعِة ، نقله السَُّهْيِليُّ في الرَّ  ّيِ في الُمقَّدمِة.، من الرَّ

 ، ويكوُن نََسبَهُ إِلَْيه إَِشاَرةً إِلى يُتِْمه وَمْوِت أَبِيِه وُغْربَتِه. ُكْنيَةُ َعّمِ َولَِدَها ِهيَ  أَو

 وقِيَل : بَْل قالُوا ذِلَك َعَداوةً منُهم ، ِإْذ لَْم يَِجُدوا في نََسبِه َطْعناً ، وال في َمْفَخِره َوْهناً.

ه وقِيَل : بَْل   ، فنََسبُوه إِلَْيه. وسلمعليههللاصلىِهَي ُكْنيَةُ َعمِرو بِن أََسٍد ، النَّّجاِرّيِ الَخْزَرِجّيِ أَبي َسْلَمى أُّمِ عبِد الُمطَِّلِب ، َجّدِ

ْوِض ، َغيْ  َمة الفاِضِليِّة ، والسَُّهْيِلّي في الرَّ َر أَنّهُ قاَل في القَْوِل األَِخيِر : هو َعْمُرو بُن لَبِيٍد أَبُو وهِذه األَْقَواُل َذَكَرها ابُن الَجّوانِّي في الُمقَّدِ

ُل.  َسْلَمى ، قاَل : والَمْشُهوُر في األَْقَواِل ُهَو األَوَّ

َدْوس ، ويُقَاُل : من أَْرِض فاِرس ، ِمْن ُمَولَِّدي السََّراةِ ، ويُقَاُل : من ُمَولَِّدي أَْرِض  وسلمعليههللاصلىَمْولَى َرُسوِل هللا  ُكْنيَةُ  : َكْبَشةَ  أَبوو

ْوِض ، واْختُِلف في اْسِمه ، فِقيَل : ، َشِهَد بَْدراً ، تُوفَِّي يَْوَم اْستُْخِلَف ُعَمُر َرِضَي هللا تَعالَى  ُسلَْيم أَو أَْوس الدَّْوِسيّ  كما نَقَله السَُّهْيِليُّ في الرَّ

بَْيِر ، نَقَلَهُ السَُّهْيِلّي.ُولِ  (1)عنه ، وقِيَل : في ِخالفَتِه يَْوَم   َد فيه ُعْرَوةُ بُن الزُّ

، نَزَل ِحْمَص ، روى عنه َعْمُرو بُن  (2)الَمْذِحِجّي  األَْنَماِريّ  ويُقَاُل : َعْمرو بن َسِعيٍد ، ويُقَال : عاِمر بن َسْعدٍ  َعْمِرو بن َسْعدٍ  َكْبَشةَ  أَبوو

 حابِيَّْيِن.الصَّ  ُرْؤبَةَ ، وثابُِت بُن ثَْوبَاَن :

 هي العُْذِريَّةُ ، َرَوى لَها ابُن أَبِي عاِصٍم في الُوْحداِن والَمثَانِي ، وأَبُو يَْعلَى.و القُضاِعيَّةُ : َصَحابِيَّةٌ ، َكْبَشةَ  أُمُّ و

بو ، َمْعُروٌف ، وهو الّشاِمّي ، روى َعْن َعْبِد هللا بِن َعْمِرو بِن العاِص ، وعنه عبُد هللا بُن َحّساِن بِن َعِطيَّةَ ، قال أَ  السَّلُوِلّي ، م َكْبَشةَ  أَبُوو

ى بِذِلك.  َحاتٍِم : ال أَْعلَُم أَنّه يَُسمَّ

بَّاحِ  (3) َكْبشٌ و ِد بِن الصَّ بّاغِ ، بالغَْين ، روى عن ُمعَاِذ بِن الُمثَنَّى. : ع ، منه أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ أَبو و ، هكذا في النَُّسخِ ، وفي التّْبِصيِر ابن الصَّ

ثاِن. الَكْبِشيَّانِ  (4)عن النجاد  أَْحَمُد بُن َعِلّيِ بِن نَْصرٍ  نَْصرٍ   الُمَحّدِ

َماِل البِن الُمَهْنِدس : العَْيِشّي ، بالتْْحتِيَِّة والشين ، هكذا َضبََطه ، قال : وقيل : أَبو ، وفي ُمْختََصِر تَْهِذيِب الكَ  ، كِكتَاٍب : َعْبِسيٌّ  ِكبَاٍش  أَبُوو

 امٍ ويُْعَرف بالتّاِجِر ، يرِوي عن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، رضي هللا تعالى عنه ، وعنه ِكَداُم بُن عبِد الّرحمِن السُّلَِميُّ ، وعن ِكدَ  تَابِِعيُّ  َعيّاٍش السُّلَِمّي :

 أَبو َحنِيفَةَ.

ثٌ  : ِكبَاٍش  أَبوو  ، نقَلَهُ الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب. ِكْنِديٌّ ُمَحّدِ

يُقَال له :  أَْجبٌُل بِدياِر بَنِي ذَُؤْيبَةَ ، بها ماءٌ  وهو الّصَواُب : (5)، ظاهره يَْقتِضي أَنه بفتح فسكون ، وضبطه الّصاَغانِيُّ بالتَّْحِريِك  َكبَشاتُ و

 هي أَْجبٌُل بِحَمى َضِريَّةَ في ِدياِر بني ِكاَلٍب. ُت ، َكَذا في التَّْكِملَة ، ويقَال :َهَراِمي

ٌث. ُكبَاٍش  أَحَمُد بُن ُمَحّمِد بنِ  أَبُو بَْكرٍ و ، نقَلَه الّصاَغانِيُّ : كُزبَْيٍر : ع ُكبَْيٌش ،و ْعفََرانِ  القَّصاُب ، كغَُراٍب : ُمَحّدِ  ّي.يَْرِوي عن الَحَسِن الزَّ

. كَكتّانٍ  الِمْصريُّ  الَكبّاشُ  َجْعفَُر بُن إِْليَاسَ و  ، عن أَْصبََغ ، وعنه الطَّبََراِنيُّ

 البَْغداِدّي ، عن َزاِهٍر السََّرْخِسّيِ  الَكبّاِش  أَبو الُحَسيِن بنُ و
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__________________ 
 ثالث وعشرين.( يف العام الذي ولد فيه عروة. قاله يف أسد الغابة ا يعين يف سنة 1)
 ( انظر خمتلف األقوا  يف اله ا أسد الغابة.2)
 الربية.( يف معجم البلدان : الكبش واألسد شارعان عظيمان كاان مبدينة السالم بغداد ابجلانب الغريب و ا اآن بّر قفر ا و ا با النصرية و 3)
 ( يف معجم البلدان : أمحد بن سلمان النجار ا ابلراء.4)
 يضاً ايقوت ا ابلنص ا ابلتحريك.( ضبطه أ5)
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رِي الَكاَلَم ا ماَت قبَر اأَلرحبَِعَا واأَلرحبَِعمائة :  ُ َدِّ ِن. وكان َيدح
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 مؤنََّث ذِلك من غْيِر لَْفِظه ، وهو نَْعَجةٌ. الداّلِ على الِجْنِس ؛ ألَنّ  الَكْبِش  اسٌم ُمْرتََجٌل ليس بُمَؤنَّثِ  َكْبَشةُ  : اسٌم ، قال ابُن ِجنِّي : َكْبَشةُ 

 وَكْبِشيَّةُ : اسُم امرأَة.

 قلت : وهي َكْبِشيَّةُ َجدَّةُ عبِد الّرحمِن بن أَبي َعْمَرةَ ، أَخرَج حِديثَها الطَّبََرانِيُّ ، وتُْعَرُف بالبَْرصاء.

 ران.وَكْبِشيَّةُ : فَرٌس نَِجيٌب َمْشُهوٌر ، تُْنَسُب إِلى ابِن قد

يِت : يُقَال : بلٌد قِفاٌر ، كما يُقَال : بُْرَمةٌ أَْعَشاٌر ، وثَْوبٌ  ّكِ ، وهي َضْرٌب من بُُروِد اليََمِن ، وثوٌب َشَماِرُق وَشبَاِرُق ، إِذا  أَْكباشٌ  وقال ابُن الّسِ

َق ، قال األَْزَهِريُّ : هكذا أَْقَرأَنِيه الُمْنِذِريُّ : ثَْوبٌ  بالَكاف والشين ، قال : ولَسُت أَْحفَُظه لغيِره ، وقال ابُن بُُزْرَج : ثَْوٌب ،  أَْكبَاشٌ  تَمزَّ

 .أَْكبَاش ، وهي من بُروِد اليََمِن ، قال : وقد َصّح اآلن أَْكبَاشٌ  أَْكَراٌش ، وثَْوبٌ 

فَه ، وقَلََّده المصنُِّف ،  ، من َغْير ُمَراقَبَِة في األُُصوِل الّصِحيَحِة ، وسيأْتي تعالى  هللارحمهقْلت : وقد َذَكَره الّصاَغانِيُّ في ك ي ش فَصحَّ

 التَّْنبِيه على هذا في َمَحّل ِذْكِره.

 تعالى. هللارحمه: جبٌَل بمّكةَ في َطِريِق الَحَرِم ، وهو غيُر الموضعِ الذي ذكره المَصنُِّف  َكْبشٌ و

 تقّدم. وداُر الَكبََشات بالتَّْحِريِك : للِقبَاِب وبني َجْعفَر وقد

 : واألََسُد : شاِرَعاِن قد كانَا بَمِدينَِة السَّالِم. َكْبشٌ و

.  بالَجانب الغَْربِّي وُهَما اآلَن قَْفٌر ، نقله الّصاَغانِيُّ

ٍد الَكْبِشيّان اللََّذاِن َذَكَرُهَما الُمَصنُِّف ،  ل.قلُت : وإِلَى هذا نُِسَب أَبُو نَْصر وأَْحَمُد بُن ُمَحمَّ  فتَأَمَّ

 : بِمْصَر. الَكْبِش  وقَْلعَةُ 

 وِمَن الَمجاز : بَنَْوا ُسوراً َحِصيناً وَوثَّقُوه بالُكبُوِش.

ً  ويُقَاُل :  ، إِذا تَناَولَه بُجْمعِ يَِده. َكبََشهُ َكْبشا

 يِض بالذّّمِ ، وال أَْدِري َكْيَف ذِلك.ُدنَساء ، هكذا يَْستَْعِملُونَه في التّْعرِ  َكْبَشةو ُرَذالء ، َكْبَشة ويُقال : بَنُو فاُلنٍ 

ب َكْفچه. الَكْبَشةُ و  : الِمْغَرفَةُ ، ُمعَرَّ

 .َكْبَشة َعَشَرةَ اْمَرأَةً اسُمُهنّ  (1)وفي الصَّحابَِة َسْبَع 

 بِْنُت َكْعِب بِن ماِلٍك : تابِِعيَّةٌ ، وِهَي اْمَرأَةُ ابِن قَتَاَدة. َكْبَشةُ و

  بن عاِصٍم ، لََها ِذْكٌر.بِْنُت َمْعنِ  ُكبَْيَشةُ و

 وَكبَْيُش بُن َهْوَذة السَُّدوِسيُّ : لَهُ ِوفَاَدةٌ.

 وُكبَْيُش بُن َعْجالَن الَحَسنِّي ، أَِميُر ُجدَّةَ ، صاِحُب نَْجَدةٍ وَشَجاَعٍة ولَهُ َعِقٌب.

 .الِكبَاِش  ، كَكتّاٍن : صاِحبُ  الَكبّاشُ و

 ، وبِِه فُّسر قوُل ُرْؤبَةَ :، بالَكْسِر : األَْبَطاُل  الِكبَاشُ و

َباُء و   (2)الص ل ِغ  الِكَباشِ ا َرحُب َشهح
 وُكبُوَشةٌ ، كَصْقٍر وُصقُوَرةٍ. َكْبشٌ و
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 : [كتش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

ً  ، ألَْهلهِ  َكتَشَ  . َكتْشا  : اْكتََسَب لَُهْم ، كَكَدَش ، هكذا أَْوَرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن ، وأَْهَملَه الّصاَغانِيُّ والَجْوَهِريُّ

ً  : [كدش] ً  قيل :و َخَدَشه. : َكَدَشه يَْكِدُشهُ َكْدشا  َو من ذِلك.نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد ، وهُ  َضَربَه بَسْيٍف أَو ُرْمحٍ. ، إِذا َكَدَشه َكْدشا

ً و ً  : َكَدَشهُ َكْدشا أَي َمْدفُوٌع فيَها ، والّسيُن لُغَةٌ فيه ، وقَد « في النّارِ  َمْكُدوشٌ  وِمْنُهم»الَحِديُث :  ، وِمْنهُ  (3)، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  َدفَعَهُ َدْفعاً َعنِيفا

 تَقَدَّم.

ً و  القَّطاعِ.بأَْسنَانِه ، نَقَلَهُ ابُن  قََطعَه : َكَدَشهُ َكْدشا

 ، كما في الّصحاح ، وُهو الّصَواُب. وَطَرَده َشِديداً  َساقَهُ  : َكَدَشهو

 إِلَْيه ، أَي بالشين الُمْعَجَمِة ، وقد َصّحفَه ، نَبّهَ َعلَْيه األَْزَهِرّي ، وأَْنَشد لُرْؤبَةَ : َكَدْشتُ  الشَّْوُق ، وقد الَكْدشُ  وَشذّ اللَّْيُث َحْيُث قال :

__________________ 
 خطب. ومل يرد يف أسد الغابة ذكر إالّ الثنجي عشرة.« سبعة عشر»( ابألصر : 1)
 واملثبت عن الديوان.« الضلض»( ابألصر : 2)
 .269/  2( اجلمهرة 3)
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وِش  هــــــــــــــــــــُ َرِب اجلــــــــــــــــــــَ رَاَر اهلــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــــاُءوا فــــــــــــــــــــِ

َرِد     رِّ الــــــــــــطــــــــــــ  الن كشــــــــــــــــــــــــــَ ُدوشِ شــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــح
َ

 (1) املــــــــــــ
  

ً  اإِلبِلَ  َكَدْشتُ  يُقَاُل : ً  القَْوُم الغَنِيَمةَ  َكَدشَ و ، إِذا َطَرْدتَها ، َكْدشا  : َحثَْوَها. َكْدشا

ة ولَْيَس  : الَكْدشُ  للَّْيُث ، ولَْم يُنَبِّه َعلَْيه ، إاِلَّ أَنَّ ما في ِكتَاِب اللَّْيِث ُهَو :قُْلُت : وَذَهَب ابُن القَّطاعِ ، أَْيضاً ، ِإلَى ما قَالَهُ ا حَّ السَّْوُق ، على الّصِ

ْل. َكَدْشتُ  فِيِه : وقَدْ   إِلَْيه. فَتَأْمَّ

 ، وَجَمَع واْحتاَل. ِلعيَاِله : َكَدَح وَكَسبَ  َكَدشَ و

ي ، كَكتّاِن : الَكّداشُ و  ، بلُغَِة أَْهِل الِعَراِق ، وُهَو الّشّحاذُ. الُمَكّدِ

 ، وُهَو ِمْن ذِلَك. كغَُراٍب : اْسمٌ  ُكَداشٌ و

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، عن ابِن َعبّاٍد. بَِخبٍَر ، كأَْبَصَر ، أَْي أَْخبََر بَطَرٍف منه (2) أَْكَدشَ و

، إِذا أََصْبَت  اْكتََدْشتُ و من فاُلٍن َشْيئاً ، َكَدْشتُ  ، والَِّذي َرَواه أَبو تَُراٍب َعْن ُعْقبَةَ السَّلَِمّيِ : : أََصْبتُ  َكَدْشتُ و اًء ،ِمْنهُ َعطَ  أَْكَدْشتُ  ويُقَاُل :

فَه ابُن َعبّاٍد. َكَدشَ  ِمْنهُ َشْيئاً. وَما  منه َشْيئاً ، أَي ما أََصاَب وَما أََخَذ ، وقَد َصحَّ

 ْستَْدَرك عليه :* وِمّما يُ 

 .الُكَداَشةُ  ، كَكتَّاٍن : َكّساٌب ، واالسمُ  َكّداشٌ  َرُجلٌ 

 : ُمَخدٌَّش عن ابن ِجنِّي. (3) َكِدشٌ  وِجلدٌ 

 : ُمَكدٌَّح ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ُمَكدَّشٌ  َرُجلٌ وَ 

يُن لُغَةٌ فيه. (4)اإِلْنَساُن : إِذا ُدفَِع  تََكدَّشَ و  من َوَرائِه فَسقََط والّسِ

ْوا َكاِدشاً.  وقَد َسمَّ

ُد بُن َجْعفَِر بِن أَْحَمَد الَوّراُق ، الَمْعُروُف بابنِ  ٍد الَجْعِدّي وَغْيِرِه. الُكُدوش وُمَحمَّ ِل بِن ُمَحمَّ ّمِ ، َرَوى عن ُمفَضَّ : لَقَُب  األَْكَدشُ و ، بالضَّ

 بَْعِضهم.

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. (5): النَّْجُش  التَّْكِديشُ و

 : الَجْرُح ، نَقَلَهُ ابُن القَّطاعِ. الَكْدشُ و

ِش  وبَنُو ِش ، تُُوفَّي سنة ، كُمَحدٍَّث : بَ  الُمَكّدِ ، وَولَُده ُعَمُر  778ْطٌن من السََّماِلعَة باليََمِن ، ِمْنُهم الفَِقيهُ اإِلَماُم ُمَحّمُد بُن إِْسَماِعيَل الُمَكّدِ

 .840َصاحُب الِعْلِم والَجاِه ، مات سنة 

 وُهْم بَْيُت ِريَاَسٍة وِعْلم.

 َكْربََشهُ  ، كالَكْعبََشِة ، والعَْكبََشِة ، وقد ِء وَرْبُطهُ أَْخذُ الّشيْ  ، ونَقََل األَْزَهِريُّ عن بَْعِض بَنِي قَْيس : ُهوَ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  الَكْربََشةُ  : [كربش]

 وَكْعبََشه ، إِذا فَعََل به ذِلَك.

 َمْشُي الُمقَيَِّد. : الَكْربََشةُ  قاَل الّصاَغانِيُّ :و

يُن لُغَةٌ فِيِه ، ك  الَكْرَدَسِة.قُْلُت : والّسِ

 ، وقَْد َكْربََش ، وُهَو ِمثُْل الَكْرَدَسِة. الَجْمُع بيَن القََوائِِم للُوثُوِب ونَْحِوه : الَكْربََشةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 ، في األَْعَضاِء وَغْيِرَها عن ابِن عبّاٍد ، وَكذِلك التََّكْعبُُش. : التََّشنُّجُ  التَّكْربُشُ و والتََّكْرُدُس ،
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ُغ في القَِطنَِة َكأَنََّها يَُد ِجَراٍب ،  ِلُكّلِ ُمْجتَّرٍ ، بَمْنِزلَِة الَمِعَدةِ لإِلْنَسانِ  ، ِمثُْل ِكْبٍد وَكبٍِد ، لُغَتَان : اْسم بالَكْسِر ، وكَكتِفٍ  الِكْرشُ  : [كرش] تُفَّرِ

. ُمَؤنَّثَةٌ  تَُكوُن ِلألَْرنَِب واليَْربُوعِ ، وتُْستَْعَمُل في اإِلْنَساِن ، وهي  نقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ُجِل وِصغَارُ  : الكرشُ  ِمَن الَمَجاِز :و حاح : من ِصغَارِ  ِعيَاُل الرَّ  ، أَي ِعيَاله. كرَشهُ  : َجاَء يَُجرُّ ، يُقَال  َولَِدهِ  ، وفي الّصِ

 َمْنثُوَرةٌ : أَْي ِصْبيَاٌن ِصغَاٌر. كرشٌ  ويُقَاُل : َعلَْيهِ 

اَعتِي ، قِيَل : َمْعنَاه أَنُّهم َجمَ « َكِرِشيو (6)األَْنصاُر َعْيبَتِي : » وسلمعليههللاصلىقْولَه  ِمن النّاِس وِمْنهُ  الَجَماَعةُ  : الكرشُ  ِمَن الَمَجاِز :و

ي وأَثُِق بِهم ، وأَعتَِمُد َعلَْيِهم ، وقاَل أَبو َزْيٍد : يُقَاُل : َعلَْيه من النّاِس ، أَْي َجماَعةٌ ، وقِيَل : أَراَد :  َكِرشٌ  وَصَحابَتِي الَِّذين أُْطِلعُُهم علَى ِسّرِ

ْلَف يَ  ةَ مناألَْنصاُر َمَدِدي الَِّذين أَستَِمدُّ بِهم ، ألَنَّ الُخفَّ والّظِ  ، َكِرِشه ْستَِمّد الِجرَّ

__________________ 
 ( اجلهوش : السريض ا  هش من أرض إىل أرض ا أي يتقلض ويسرع ا عن التكملة.1)
رب.2) ُدش خبرٍب كانحُصر أي َأخح  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وأكح
 ( ضبطت كلتف عن اللسان دار املعارف.3)
 .«وقض»وابألصر ( عن اللسان 4)
 يعين : النقص والظلم.« الَيخح ُ »( يف التكملة : 5)
 ( يف التهذيب والصحاح والنهاية : األنصار كرشي وعيبجي.6)
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َتَعار رِِّه وأََمانَِته ا وال ِذيَن يـَعحَتِمُد َعَليحِهم يف أُُمورِه ا واســــــــح َض ســــــــِ والَعيحَبَة ِلذِلَك ا أَلن   الَكِرشَ  وِقيَر : أَراَد هِبِم ِبطانـََته وَموحضــــــــِ
رَت  َ حَمُض َعَلَفه يف ُجح

 ا والر ُجُر َ حَمُض ثَِيابَه يف َعيحَبتِه. َكرِِشه  امل
 الً أْعَظَم منه.ِزيَاٍد ، وقاَل : ال أَْعِرُف في ِديَاِر بَنِي ِكالٍب َجبَ  (1)َعِن ابِن  َجبٌَل بِِديَاِر بَنِي أَبِي بَْكِر بِن ِكاَلبٍ  : الِكْرشُ و

 قُْرَب الَمْهَجِم. (2) التَّْلعَةُ  : الكرشُ و

تاِء ، ويَِهيُج في الّصيِف ،  ِمْن أَْنَجِع الَمَراتِعِ  والِقيعَاِن ، (3)األَْرِض  نَبَاتِ  : ِمنْ  الكرشُ و ِلْلَماِل ، تَْسَمُن َعلَْيه اإِلبُِل والَخْيُل ، يَْنبُُت في الّشِ

: َشَجَرةٌ من الَجْنبَِة ، تَْنبُُت في أَُروٍم ، وتَْرتَِفُع نَْحَو ِذراعٍ ، ولََها  الَكِرشُ  أَْخبََرنِي بَْعُض أَْعَراِب بَنِي َربِيعَةَ قاَل : َرِحَمه هللا :وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ 

َرةٌ َحْرشاُء َخْضَراُء َشِديَدةُ الُخْضَرةِ ، وِهي َمْرًعى من الُخلَِّة ، وإِنَّ  ، فيها  الَكِرِش  ، أِلَنَّ َوَرقَها يُْشبِهُ َخْملَ  الَكِرشُ  َما قِيَل لََها :َوَرقَةٌ ُمَدوَّ

. الِكْرِش  ، كما في ِكْرشٌ و َكِرشٌ  تَْعيِيٌن ، كأَنََّها َمْنقُوَشةٌ. وقال َغْيُره : َمنَابِتُه السَّْهُل ، وقَاَل َغْيُره : يَُجوزُ   الَمْعُروفِة ، نقله الّصاَغانِيُّ

بِيعِ ، وهي نَْبتَةٌ الَ  الَكِرَشةُ و الَكِرشُ  وقاَل ابُن ِسيَده : ةٌ ُغبَْيَراُء ِمْن ُعْشِب الرَّ ، وال تَكاُد تَْنبُُت  (4)ِصقَةٌ باألَرِض ، بَُطْيحاُء الَوَرِق ، ُمْعَرضَّ

يَاِر ، وال تَْنفَُع في َشيْ  [إال]  ٍء وال تُعَدُّ ، إِالَّ أَنّه يُْعَرف َرْسُمَها.في السَّْهِل ، وتَْنبُت في الّدِ

من  َكِرٍش  ألَنَّ الَحّجاَج لّما بَناهُ َكتَب إِلَى َعْبِد الَمِلِك : إِنّي اتََّخْذُت َمِدينَةً في الِعَراق ، أَْهُل َواِسط مْ ، بالَكْسِر ، وكَكتٍِف أَْيضاً : هُ  الِكْرِشيُّونَ و

ْيتَُها بَواِسطَ  َطةً بَْينَُهَما ، وَسيَأْتِي. األَْرِض بَْيَن الَجبَِل والِمْصَرْيِن ، وَسمَّ  ، ِلَكْونِها ُمتََوّسِ

ُجِل إِذا َكلَّْفتَه أَمراً : إِْن َوَجْدُت إِلَى ذِلَك فَا ، أَْي َسبِيالً  َكرٍش  قَْولُُهْم : لَْو َوَجْدُت إِلَْيِه فا ز :من الَمَجاو ،  َكِرٍش  وفي الّصحاحِ : وقَْوُل الرَّ

َل شاةً فأَْدَخلَها في أَْس ، فقاَل : إِْن َوَجْدُت إِلَى ذِلَك فَا، ِليَْطبَُخها ، فِقيَل له : أَْدخِ  كرِشَها أَْصلُه : أَنَّ َرُجالً فصَّ ، يعنِي إِْن َوَجْدُت  َكِرٍش  ل الرَّ

 إِلَْيه َسبِيالً ، انتهى.

 ، أَْي َسبِيالً. َكِرٍش  ويُقَاُل : ما َوَجْدُت إِلَْيه فا

 تَْيتُه ، يَْعنِي قَْدَر ذِلَك من السُّبُِل.ألَ  َكِرٍش  ، وأَْدنَى فِي َكِرٍش  ، وبابَ  َكِرٍش  وَحَكى اللِّْحيَانِّي : لو َوَجْدُت إِليه فَا

، أَْي لَْو َوَجْدُت إِلَى َدِمَك َسبِيالً ، وأَْصلُه : أَّن قوماً َطبَُخوا شاةً  لَشِربَِت البَْطَحاُء ِمْنكَ  َكِرٍش  في َحِديِث الَحّجاجِ : لَْو َوَجْدُت إِلَى َدِمَك فَاو

 .َكِرٍش  َوَجْدَت فَا (5)َعْن بَْعِض الطَّعَاِم ، فقالُوا للطَّبّاخِ : أَْدِخْلهُ إِْن  الَكِرِش  ، فضاَق فَمُ  َكِرِشها فِي

ً  ، الِجْلُد ، كفَِرحَ  َكِرشَ و  تَقَبََّض.وَ  ، إِذا َمسَّتْهُ النّاُر فاْنَزَوى َكَرشا

ً  الّرُجلُ  َكِرشَ  من الَمَجاِز :و  َصاَر لَهُ َجْيٌش بْعَد اْنِفَراِدِه. ، إِذا َكَرشا

ُ  الَكْرشاءُ و يِت ، وَزاَد َغْيُره : الَواِسعَةٌ. العَِظيَمةُ البَْطنِ  : االْمَرأَة ّكِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

.، وقَصُ  َكثَُر لَْحُمَها ، واْستََوى أَْخَمُصها الَّتِي القََدمُ  : الَكْرَشاءُ  من الَمَجاِز :و  َرْت أَصابِعَُها. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ْخَمةُ الَخاِصَرتَْينِ  : الَكْرشاءُ و  ، نقلَه الَجْوَهِريُّ أَيضاً. األَتَاُن الضَّ

ِحِم : البَِعيَدةُ  الَكْرشاءُ و  .َكْرَشاءُ  ، يُقَال : بَْينَُهم َرِحمٌ  ِمَن الرَّ

  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، وفِيَها يُقوُل العَّواُم الشَّْيبانِيُّ :الشَّْيبانِّيِ  فََرُس بِْسطاِم بِن قَْيٍس  : الَكْرشاءُ و

ه و  ســـــــــــــــــــــــِ فح نـــــــــَ رِيضـــــــــــــــــــــــًا بـــــــــِ اٌم جـــــــــَ طـــــــــَ َت ِبســـــــــــــــــــــــح لـــــــــَ  أَفــــــــــح

اَدَر يف     اءِ َأغـــــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــكـــــــــــَ ا ال و مـــــــــــَ قـــــــــــَ اًن مـــــــــــُ دح ـــــــــــَ  ل

  
وِم ، وُهَو اآلَن بِيَِد اإِلْساَلِم. د ، بيَن َكفَا وأََزاقَ  ، بالفَتْحِ ، َكْرشُ و  ، كاَن قَِديماً بِيَِد الرُّ

__________________ 
 ( كذا ا ويف معجم البلدان : أبو زايد الكاليب.1)
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 : قلعة ابملهجم من نواحي مدينة زبيد ابليمن. .. ( يف معجم البلدان : والكرش2)
 ( اللسان : الرايض.3)
 والزايدة اآتية عن اللسان.« ءغربا»( عن اللسان وابألصر 4)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف النهاية : أدخله ا فقا  : إن وجدُت فاكرٍش.5)
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مِّ  ُكْرَشانُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  .(1)من العََرِب  أَبُو قَبِيلَةٍ  : وهو ، بالضَّ

 بن اْلحاِف بِن قُضاَعةَ. قال ابُن ُدَرْيد. بُن اآلِمِرّيِ بِن َمْهَرةَ بِن َحْيداَن بِن َعْمرو ُكْرشانُ  قُْلت : هو

يَْهُجو ساِريَةَ بَن  (2)لُهَذْيٍل ، وقيل : ماٌء بنَْجد لبَنِي ُدْهماَن ، قال أَبو بُثَْينَة العاِمريُّ  َجبَلٌ  ، وَضبََطه الّصاَغانِيُّ بالّضّم : كِكتَابٍ  ، ُكَراشٌ و

 ُزنَْيٍم :

رحِن  و  رَت قــــــــــــــــــــــَ رَاشَ َأوحىَف َوســـــــــــــــــــــــــــــــــــح  َداٍع  كـــــــــــــــــــــُ

ــــــــــــِر     ي َواِج اَ ســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــح َر أَفـ ــــــــــــح اُ وا مــــــــــــث ــــــــــــجــــــــــــَ (3)ف
 

  
 .ُكّراَشةٌ  تَْلَكُع النّاَس ، تُوَجُد في َمباِرِك اإِلبِِل ، وهي َضْرب من الِقْرَداِن ، وقِيَل : ُهو كالقَْمقَاِم ، َواِحَدتُه كُزنَّاٍر : ُدَوْيبَّةٌ  ، الُكّراشُ و

 ، َعْن أَبِي َعْمٍرو. الُكُروِش  : الَّتِي تُْطبَُخ في التَّْكِريَشةُ و

َشةُ  قال األَْزَهِرّي :و م تَْهِريماً جيِّداً ،  يُْعَمُل من اللَّْحِم والشَّْحمِ  ، (4)الباِديَن  ، كُمعَظََّمٍة : َطعَام الُمَكرَّ ، وذِلك أَْن يُْؤَخَذ اللّْحُم األَْشَمُط فيَُهرَّ

عِ مثلُه ، ثّم يُْجعَلَ ويُْجعَ 
َرةٍ من َل معه من الشَّْحِم الُمقَطَّ بعد أَن يُْغَسل وينظَّف َوْجُهه األَْملَُس الِذي ال َخْمَل فيه وال  البَِعيرِ  َكِرش في قِْطعٍَة ُمقَوَّ

ضاُف ، وتُْجَمَع أَْطَرافُه ، ويَُخلَّ َعلَْيِه بِخالٍل يُ  (5) [ويُجعل فيه اللَّْحُم المهّرمُ ]فَْرث  ْمِسُكه ، وتُْحفََر له إَِرةٌ على قَْدِره ، وتُْطَرح فيها الّرِ

ى الَجْمُر َعْنَها ، وتُْدفَن َشةُ  ويُوقَد َعلَْيَها َحتَّى تَْحَمى وتَْحَمرَّ ، فتَِصيَر كالنّاِر ، ثم يُنَحَّ فِيها ، ويُْجعل فَْوقَها َملَّةٌ حاِميَةٌ ، ثُم يُوقَد فَْوقَها  الُمَكرَّ

وقد ذاَب الشَّْحُم باللَّْحِم ، فتُْؤَكل  َحَطٍب َجْزٍل ، ثُمَّ تُتَْرك َحتَّى تَْنَضَج نُْضجاً َجيِّداً ، فتُْخَرج وقَْد طابَْت ، وقد صاَرْت كالِقْطعَِة الَواِحَدةِ ،بِ 

ُشوا بالتَّْمِر َطيِّبَةً ، يُقَاُل : ً  لَنَا من لَْحِم َجُزوِرُكم َكّرِ  .تَْكِريشا

َشةُ الُمكَ و يخِ  ِمْن أَْنَواعِ  بَكْسِر الّراء : ما تَعَقََّف بَْزُره ، ّرِ ً و ، وهِذِه عن الّصاَغانُِي. البِّطِ َش تَْكِريشا  قال ُرْؤبَةُ : ، قَطََّب َوْجَههُ  َكرَّ

ــــــــــــــِش  ي ــــــــــــــَبشــــــــــــــــــــــــــــِ ُر ال فــــــــــــــِ ــــــــــــــّزانِد ُمســــــــــــــــــــــــــــح  َوارِي ال

ٌ  ِإذا     لــــــــــح َرشَ طــــــــــَ كــــــــــح تــــــــــَ رِيــــــــــشِ  اســــــــــــــــــــــــح كــــــــــح  ُذو الــــــــــتــــــــــ 

  
 َمَجاٌز.وُهَو 

ً و َش تَْكِريشا َشةَ  َعِملَ  : َكرَّ  ، قالَهُ األَْزَهِرّي. الُمَكرَّ

ُشواو عُوا : إِذا تََكرَّ . تََجمَّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

شَ  وقال الَجْوَهِريُّ : َسخِ ، َوقَْد يُقَال ذِلَك في كّلِ ِجْلٍد ، ِجْلُده ، وقِيَل : ِجْلُد َوْجِهِه. هَكذا في بَْعِض النُّ  وزاَد َغْيُره : َوْجُههُ : تَقَبَّض. تََكرَّ

َش َوْجُهه ، شَ و ويُقَاُل : َكلَّْمتُه بَِكالٍم فتََكرَّ  ِجْلُده ، أَْي تقَبََّض ، وهو َمجاٌز ، وزاَد ابُن فاِرٍس : فصاَر كالَكِرِش. تََكرَّ

ً  اإِلْنفََحةُ : صاَرتْ  اْستَْكَرَشتِ و ى إِْنفََحةً ما لَْم يَأُْكِل الَجْدُي ، فإِذا  الَكِرشَ  ، قاَل الَجْوَهِريُّ : أِلَنّ  ُي النَّباتَ ، وذِلَك إِذا َرَعى الَجدْ  َكِرشا تَُسمَّ

ى ً  أََكَل تَُسمَّ  .اْستَْكَرَشتْ  ، وقد َكِرشا

بِيُّ والَجْدُي : َعُظَمتْ  اْستَْكَرشَ  وقاَل َغْيُره : : أَْن يَْشتَدَّ َحنَُكه ويَْجفَُر بَْطنُه ، وقاَل  اْستِْكَراُشهو بَْعَد الفِطيِم ، الُمْستْكِرشُ  ، وقِيَل : َكِرُشه الصَّ

أَْنَكَر ، و اْستَْكَرشَ  ، وقَاَل األَْزَهِريُّ : يُقَاُل ِلْلَصبِّي إِذا َعُظَم بَْطنُه ، وأََخَذ في األَْكِل : قد (6)َعُظم بَْطنُه  البَْهَمةُ : اْستَْكَرَشت ابُن األَْعَرابِّي :

بِّيِ قد اْستَْجفََر ، وإِنََّما يُقَاُل  بِّيِ فقال : يُقَاُل للصَّ ، يَْعنِي  يَْستَْكِرشُ  الَجْدُي ، وُكلُّ َسْخلٍ  اْستَْكَرشَ : بَْعُضهم ذِلَك في الصَّ
يَْعُظم بَْطنُه ،  (7)

 ويَْشتَدُّ أَْكلُه.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ْت ِجْلَدتَُها وَرقَّت ُكُروشٌ و شٌ الَكِرش أَْكَرا َجْمعُ   ، وهو َمَجاٌز. َكِرُشها ، وإِذا كانَت األَْرُض َجْدبَةً يُقَال : اْغبَرَّ

ْلِو العَِظيَمِة الُمْنتَِفَخِة النََّواِحي :  ، وهو من َمجاِز الَمَجاِز : نَقَلَهُ الّزَمْخَشِري. َكْرشاءُ  ويُقَال ِللدَّ

 يُم البَْطِن ، وقِيَل : َعِظيُم الماِل ، وُهَو مجاٌز.، أَْي َعظِ  أَْكَرشُ  وَرُجلٌ 
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__________________ 
 .348/  2( اجلمهرة 1)
 ( يف معجم البلدان : أبو بثينة بن أيب زنيم.2)
 ا وقبله ثالثة أبيات.« كراش»( معجم البلدان 3)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان نقال عن أيب منصور : البادية.4)
 زايدة عن التهذيب.( 5)
 ( نص اللسان : استكرش البهمة عظمت إنفحته.6)
 ( التهذيب : حا.7)
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يِب والثَّْوِب ، مؤنٌَّث أَْيضاً. الَكِرشُ و  : ِوَعاُء الّطِ

 ٍء : ُمْجتََمعُه.ُكّلِ َشيْ  َكِرشُ و

 ، قاَل الشاعر : ُكُروشٌ و أَْكَراشٌ  القَْوِم : ُمْعَظُمهم ، وهو َمجاٌز ، والَجْمعُ  َكِرشُ و

يٍّ و  رِّ حـــــــــــــــــَ ن كـــــــــــــــــُ يب  مـــــــــــــــــِ بحاَن الســـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ  أَف

رًا و     رَاكـــــــــــــــــِ ا كـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــح بَقـــــــــــــــــَ افـــــــــــــــــَ ُروشـــــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــُ

  
 : َجْمٌع ال َواِحَد لَهُ. األَْكَراشُ و الُكُروشُ  وقيَل :

َج   وُهَو َمجاٌز. .(1)وبَْطنَها ، أَْي َكثَُر َولَُدَها لَهُ  َكِرَشها الَمْرأَةَ فنَثََرْت لَهُ ويُقَاُل : تََزوَّ

ُجُل ، كفَِرَح ، إِذا َكثَُر ِعيَالُه بَْعَد ُمّدةٍ ، وهِذه عن الّصاَغانِّيِ وُهَو َمَجاٌز أَْيضاً. َكِرشَ  وَكَذا  الرَّ

 َب وَعبََس ، وأَْنَشد قوَل ُرْؤبَةَ :: تَقَبََّض وقَطَّ  اْستَْكَرشَ  وقَاَل َشِمٌر :

َرشَ طَلحٌ  ِإذا  َتكح رِيشِ  اسح  ُذو الت كح
. أَْكَراشٌ  وقال ابُن بُُزْرج : ثْوبٌ   : وهو من بُُروِد اليََمِن نقلهُ األَْزَهِريُّ

 َرِحَمهُ هللا تَعالَى ، َكْيَف أَْغفَلَه. : األَْزُد وَعْبُد القَْيِس. نَقَلَهُ األَْزَهِرّي ، وَعِجيٌب ِمَن الُمَصنِِّف ، الِكْرشانِ و

 ، كِزْبِرجٍ : اسُم رُجٍل ، ميُمه زائدةٌ في أََحِد قَْولَْي يَْعقُوَب. ِكْرِشمٌ و

 بن أَبِي َربِيعَةَ في بَنِي َربِيعَةَ. (2)بُن الُمْزَدِلف َعْمِرو  ِكْرشاءُ و

 : قريةٌ بِمْصَر. أَْكَراٍش  وُمْنيَةُ 

. الُكَرْيَشةُ و ّمِ : نَْوٌع من أَثْواِب الَخّزِ  بالضَّ

 : بَْطٌن. ُكَرْيَشة وبَنُو

 : [كرمش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

 : التََّشنُُّج والتََّكْربُُش ، وقد أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والَجَماَعةُ ، وِهَي لَغَةٌ َعَربِيَّةٌ َصِحيَحةٌ. التََّكْرُمشُ و الَكْرَمَشةُ 

: َصْوٌت تُْخرُجه  الَكِشيشُ  لألُْنثَى ِمَن األََساِوِد ، وقِيَل : الَكِشيشُ  : َصْوُت ِجْلِدَها إِذا َحّكت بَْعَضها بِبَْعٍض ، وقِيَل : األَْفعَى ِشيشُ كَ  : [كشش]

: خِ : ال ِمْن فَِمَها ، فإِّن ذِلَك فَِحيُحَها ، وقَاَل أَبُو نَْصٍر ، وفي بَْعِض النُّسَ  َصْوتَُها ِمْن ِجْلِدَها ال ِمْن فِيَها األَْفعَى ِمْن فِيها ، َعْن ُكراع ، وقِيَل :

 تَِكشُّ  األَْفعَىـ  في بَاب الكاف والفَاءـ  وفَِشيَشها ، وُهَو َصْوُت ِجْلِدَها ، وَرَوى أَبُو تَُرابٍ  َكِشيَشها فَِحيُح األَْفعَى : َصْوٌت ِمْن فَِمَها. وَسِمْعتُ 

َصْوتَُها ِمْن  الَكِشيشَ  والفَِشيُش. والفَِحيُح : َصْوتَُها من فِيَها. وقَاَل ابُن ُدَرْيد : وَمْن َزَعَم أَنَّ  الَكِشيشُ  ا ِمْن ِجْلِدَها ، وهووتَِفشُّ ، وهو َصْوتُهَ 

 فِيها فَقَْد أَْخَطأَ ، ذِلَك الفَِحيُح ، وأَنشد :

ِف  لـــــــــــــــح ا واخلـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح  كـــــــــــــــَبن  بـــــــــــــــَا خـــــــــــــــِ

بــــــــــــِ     عــــــــــــَ  يف يــــــــــــَ ــــــــــــح َة أَفـ فِّ َكشــــــــــــــــــــــــــ  (3)يــــــــــــٍ  قــــــــــــَ
 

  
 اْنتََهى.

 ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ قَْوَل الّراِجِز : (4)َغْيَر األَْسَوِد ، فإِنّه يَْنبَُح ويَْصِفُر ويَِصيُح  تَِكشُّ  وقِيَل : إِنَّ الَحيّاِت ُكلََّها

رحفـــــــــــَ ِّ  ُ
ا املـــــــــــ هـــــــــــَ بـــــــــــِ خـــــــــــح وحَت شـــــــــــــــــــــــــَ َبن  صـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــَ

ــــــــــــشُ     ي ــــــــــــعــــــــــــَ ِّ  َكشــــــــــــــــــــــــــِ تح ب عــــــــــــَ عــــــــــــَ  أَزحمــــــــــــَ ــــــــــــح  أَفـ
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َي حَتُك  بـَعحَضها ببَـعحِ    (5)فـَهح
َجُز ِلُمْعتَِمِر بِن قُْطبَةَ. ولِكن يَْشَهُد ِلُكراع ما َوَردَ   َكشَّتْ  كانَْت َحيَّةٌ تْخُرُج من الَكْعبَِة ال يَْدنُو ِمْنَها أََحٌد إِالَّ »في بَْعِض األَحاِديِث :  قُْلُت الرَّ

 وقِيل : ُهَو َصْوٌت بين الَكتِيِت والَهِديِر ، وقَاَل الَجْوَهِرّي : من الَجَمِل : أَّوُل َهِديِره ، وُهَو ُدوَن الَكتِّ  الَكِشيشُ و .«فاَها وفَتََحتْ 

__________________ 
 ( عبارة األساس : وتزوج امرأة فنثرت له كرشها : أكثرت ولدها وما ابألصر يواف  اللسان.1)
بن أيب ربيعة بن ذهر بن شـــيبان  (املزدلف)ويف امكم : كرشـــاء بن عمرو  223وما أثبت عن امكم ومجهرة ابن حزم ص « عمر»( ابألصـــر 2)

 فارس جاهلي ا له وقائض أسر يف إحداها.
 ( ابألصر :3)

ـــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا واخلـــــــــــــــــــل  كـــــــــــــــــــبن ب

ـــــــــــــ  قصــــــــــــــــــــــــــف    ـــــــــــــي  كشــــــــــــــــــــــــــة أفـــــــــــــعـــــــــــــ  مـــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــب

  

 .98/  1وما أثبت عن اجلمهرة 

 هذا قو  ِشر كما نقله عنه األزهري.( 4)
 ( يف التهذيب الشطران الثاين والثالث. وفيه : أمجعت بد  أزمعت.5)
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 ، قال ُرْؤبَةُ : الَكِشيشُ  فَأَّولُه (1) [الَهدير]قال األَْصَمِعيُّ : إِذا بَلََغ الذََّكُر من اإِلبِِل 

راً لَيحَ  ابلَكِشيِ    (2)َهَدرحُت َهدح
ع ِقيَل : قَْرقََر ، وزاَد السَُّهْيِليُّ في  (3)أَبو ُعبَْيٍد : وإِذا اْرتَفََع قَِليالً فَُهَو الَكتِيُت ، فإِذا أَْفَصَح فُهَو الَهِديُر ، فإِذا َصفَا  قُْلَت : وزادَ  َصْوتُه وَرجَّ

ْوِض  ْغد ، ثُّم القالع إِذا َجعَل كأَنَّهُ يَْقلَع.ـ  الّرِ  بَْعَد القَْرقَرةِ الزَّ

ويَِفشُّ ، وُهَو َصْوتُه ، قَْبَل أَْن  يَِكشُّ  ، ِمْن َحّد َضَرَب ، وقاَل بَْعُض قَْيٍس : البَْكرُ  ، فِيِهَما َكشَّ يَِكشُّ  وقَدْ  أَيضاً ، (4)ُت : وكأَنّهُ القاَُلُخ قُلْ 

 يَْهِدَر.

 الَجّرةُ : َغلَْت ، قال : َكّشتو من الشََّراِب : َصْوُت َغلَيَانَِها. الَكِشيشُ و

ِر  اَلجـــــــــــــِ اِع مـــــــــــــن جـــــــــــــُ ـــــــــــــقـــــــــــــَ رَاِت ال  اي َحشـــــــــــــــــــــــــــَ

ش  مــــــــــــــا      د نــــــــــــــَ ش  قــــــــــــــَ رِ  كــــــــــــــَ رَاجــــــــــــــِ
َ

 مــــــــــــــن املــــــــــــــ

  
 يَقُوُل : قد َحاَن إِْدَراُك نَبِيِذي ، وأَن أَتََصيََّدُكنَّ فآُكلَُكنَّ َعلَى ما أَْشَرُب منه.

ْنِد : َصْوٌت َخّوارٌ  ِمنَ  الَكِشيشُ و ً و َكشَّ يَِكشُّ َكشَّا ِمْنه ، وقَدْ  ِعْنَد ُخُروجِ النّارِ  تَْسَمعُهُ  الزَّ  .َكِشيشا

ً و َكشًّا البَقََرةُ  َكشَّتِ و  صاَحْت. : َكِشيشا

ّمِ : الناِصيَةُ  الُكشَّةُ و ِة. أَو الُخْصلَةُ من الشَّعرِ  ، في بَْعِض اللُّغَاِت ، ، بالضَّ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، كالقُصَّ

مِّ  الُكشُّ و  ، عن ابِن األَعرابِّيِ. الِّذي يُْلقَُح بِه النَّْخلُ  الِحْرقُ  ، بالضَّ

ِد بِن الُجنَْيدِ  بالفتْح : ة بُجْرَجان َكشّ و ُد بُن يُوُسَف بِن محمَّ يُّ  على ثاََلثَِة فََراِسَخ. منها أَبُو ُزْرَعةَ ُمَحمَّ ، أَْدَرَك أَبا  390سنة َمات  الَكّشِ

يُّ  العَبّاِس الدَُّغولّي وَطبَقَتَهُ. ونَْصُر بُن َكثِير ، اهُد ، َسِمَع بَِقيَّة ، وقَْبُرهُ ، يَُزاُر بُجْرجاَن. الَكّشِ  الزَّ

. : الَهَربُ  الَكْشَكَشةُ و  ، نقله الّصاَغانِيُّ

 .َشتْ َكْشكَ و ، َكْشَكشَ  األَْفعَى وقَدْ  َكِشيشُ  : الَكْشَكَشةُ و

يِن مع كاِف الِخَطاِب للُمَؤنَّثِ  ، كما قالَهُ اللَّْيُث : َربِيعَةَ  في أَو ، كما قالَه الَجْوَهِريُّ ، في بَنِي أََسدٍ  الَكْشَكَشةُ و  كعَلَْيِش  خاّصةً : إِبداُل الّشِ

 وِمْنِك وبِِك ، في َمْوضعِ التَّأْنيِث ، ويُْنِشُدون ، أَي للَمْجنُوِن : في علَْيكِ  وِمْنِش وبِِش 

يـــــــــُدهـــــــــا  يـــــــــُدِش جـــــــــِ ا وجـــــــــِ اهـــــــــَ نـــــــــَ يـــــــــح نـــــــــاِش عـــــــــَ يـــــــــح  فـــــــــعـــــــــَ

يـــــــــُ  و     ِش َرقـــــــــِ نـــــــــح اِ  مـــــــــِ َم الســـــــــــــــــــــــّ ظـــــــــح ن  عـــــــــَ (5)لـــــــــكـــــــــِ
 

  
 ويُْنِشُدون أَيضاً :

رَتِشح  يِن َأحـــــــــــــــح ينِّ َأنح رَأَتـــــــــــــــح ُك مـــــــــــــــِ حـــــــــــــــَ  َتضـــــــــــــــــــــــــــــح

ِرشح و     نح حـــــــــِ ت عـــــــــَ فـــــــــح ت لـــــــــَكشـــــــــــــــــــــــَ َرشـــــــــــــــــــــــح  لـــــــــو حـــــــــَ

  
وال تَقُوُل : َعلَْيَكْش ، بالنّْصِب ،  وإِلَْيِكْش وبِِكْش وِمْنِكْش ، وذِلك في الَوْقِف خاّصةً  أَو ِزيَاَدةُ ِشيِن بعَد الكاِف الَمْجُروَرِة ، تقوُل : َعلَْيِكشْ 

َد التّأْنِيَث ، وذِلَك أِلَّن الَكْسرَ  َكَذا َكْش ، بالنّْصبِ  وقد ُحِكي : ةَ الّدالّةَ ، وإِنَما َزاُدوا الّشيَن بعَد الكاِف الَمْجُروَرةِ لتبِيَن َكْسَرةُ الكاِف ، فتَُؤّكِ

 ً ، فإِذا َوَصلُوا َحَذفُوا لبَياِن الَحَرَكِة ، ومنهم من يُْجِري الَوْصَل ُمْجَرى  َعلَى التَّأْنيِث فيها تَْخفَى في الَوْقِف ، فاْحتاُطوا ِلْلبَيَاِن بِأَْن أَْبَدلُوَها ِشينا

 الَوْقِف ، فيُْبِدُل فِيِه أَْيضاً ، كما تَقَدَّم في قَْوِل الَمْجنُون.

ِد بِن ، أَْي َمْوالِك يُنَاِديِك ، وقاَل  ناَدْت أَعرابِيَّةٌ جاِريَةً : تَعَالَْي إِلى َمْوالِش يُنَاِديِش و ابُن ِسيَده : قاَل ابُن ِجنِّي : وقَرأُْت َعلَى أَبي بَْكٍر ُمَحمَّ

 الَحَسِن عن أَبِي العَبّاِس أَحَمَد بِن يَْحيَى ِلبَْعِضِهم :

يــــــــــــش  غــــــــــــِ ــــــــــــح ي أَب غــــــــــــِ ــــــــــــَ ت ــــــــــــح ا أَبـ ــــــــــــهــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ي  ف ــــــــــــَ ل  عــــــــــــَ

ــــــــــشِ     ي رحضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــُ ــــــــــيِن وال تـ ي رحضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــُ اء تـ يحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ  بـ

  



8480 

 

يـــــــــــــــــــــــِش و  يِن أَبـــــــــــــــــــــــِ يب ُود  بـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــشِ     ئـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ تح تـ لـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ وحِت جـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ِإذا َدنـ

  

نِيشِ و   ِإنح أَنَيحِت َجَعَلتح ُتدح
__________________ 

 ( زايدة عن اللسان والتهذيب والصحاح.1)
 ( قبله يف ديوانه :2)

 إين إذا مجشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 يـــــــــــــــــومـــــــــــــــــًا وجـــــــــــــــــد األمـــــــــــــــــر ذو تـــــــــــــــــكـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــش   

  

 ونبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« ضم»وابألصر : ( عن اللسان 3)
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية.« قوله وكبنه اخل كذا ابلنسخ وحرره»وهبامش املطبوعة املصرية : « القالح»( ابألصر : 4)
 ( األصر واللباب ويف معجم البلدان :  مد بن أمحد بن يوسف.5)
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تح يف فـــــــــــــِ و  ثـــــــــــــَ ِت حـــــــــــــَ مـــــــــــــح لـــــــــــــ  كـــــــــــــَ  يـــــــــــــِش ِإنح تـــــــــــــَ

يـــــــــــــِ  الـــــــــــــدِّيـــــــــــــشِ     قـــــــــــــِ ي كـــــــــــــنـــــــــــــَ قـــــــــــــِّ نـــــــــــــِ ىّت تـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

  
يِك ، لَكْسَرتَِها ، بَِكاِف الُمَؤنَِّث ، وَجعَلَهُ الُمصَ  نِّف ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى لُغَةً مستَِقلَّةً ، أَْبَدل من كاف الُمْؤنَِّث ِشيناً في ُكّل ذِلَك ، وَشبّه كاَف الّدِ

، وقَْد َسبََق الَكالُم من غيِر تْنبِيه َعلَْيِه ، وقَْد َسبََق الَكالُم فيه ، قاَل :  ، وَصدََّر بها في التّْرَجَمِة من غيِر تَْنبِيه َعلَْيهِ « د ي ش»فأَْوَرَدها في 

يَن فيه أَْيضاً  (2)في الَوْقِف ِشيناً ِحْرصاً َعلَى البَيَاِن أَْيضاً ، فإِذا َوَصلُوا َحَذفُوا الَجميَع  (1)وُربََّما زاُدوا َعلَى الَكاِف  ، ، وُربََّما أَْلَحقُوا الّشِ

 ، أَْي إِْبداِلِهم الّشيَن من كاِف الِخَطاِب مع الُمَؤنَِّث. وقَْد تَقَدَّم البَْحُث فِيِه في الُمقَّدمة.« تَميمٍ  َكْشَكَشةِ  تَيَاَسُروا َعنْ »في َحِديِث ُمعَاِويَةَ : و

، وفَسََّره الّصاَغانِيُّ ، واألَْعَرُف ال يُْنَكُش ، كما  (3)ا نقلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، هكذ ماُؤه باالْستِقاءِ  ، أَْي ال يَْفنَى ال يُْنَزحُ  ، أَيْ  يَُكْشَكشُ  بَْحٌر الو

 َسيَأْتِي ، وَجَمَع بينَُهَما ابُن القَّطاعِ.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

بَاعْ وقَْد قِيَل لَ ـ  بَْعُضَها في بَْعٍض ، وِمْنهُ قوُل ابنَِة الُخّسِ  َكشَّ  األَفَاِعي : تََكاشَّت بَاْع  ؟ها : أَيُْلِقُح الرَّ فقَالَْت : نَعَْم بُِرْحِب ِذَراْع ، وُهَو أَبُو الّرِ

ِه األَفاْع. تََكاشُّ  ،  ِمْن ِحّسِ

ْفَدعُ  َكشَّ و ً  الضَّبُّ والَوَرُل والّضِ َت. يَِكُش َكِشيشا  : َصوَّ

 ، نقله الجوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ِلْلعَْنبَِرّيِ. ِمْكَشاشٌ  وبَِعيرٌ 

َا َذِوي اأَلرحايِش  ـــــــــــــــــــــــِّ رَبِي نـــــــــــــــــــــــح  يف الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــَ

رًا لــــــــــــــيــــــــــــــَ      دح ِدُر هــــــــــــــَ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــــاشِ يـ كح  ابملــــــــــــــِ

  
 .(4)البَْكِر ، ِمثُْل َكِشيِشه ، َعن ابِن ُدَرْيٍد  َكْشَكَشةُ و

ب بَكْسِر الَكاِف وِإْهَماِل السين ، بالفتح : َمِدينَةٌ بَِما َوَراَء النَّْهِر ، هكذا يَقُولُ  َكشُّ و ، وقَاَل ابُن ماُكواَل :  (5)ونََها ، كما نَقَلَهُ ياقُوُت ، وقد يُعرَّ

 َدَخْلُت بَُخاَرى وَسَمرقَْنَد فَوَجْدتُهم َجِميعاً يَقُولُوَن بالَكْسِر واإِلْهَماِل.

يّ  ِز بنِ وأَبُو ُمْسِلٍم إِبراِهيُم بُن عبِد هللِا بِن ُمْسِلِم بِن ماعِ  يُّ البَْصِريُّ الحافُِظ صاِحُب السُّنَِن ، أَْدَرك أَبا  َكّش الَكّشِ ، ويُقَاُل فيه أَيضاً : الَكّجِ

ْن نُِسَب إِلى َجّده أَْيضاً أَبُو عِلّيٍ الَحسَ َعاِصٍم النَّبِيَل ، والكبار. واْبنُه أَبُو الَحَسن ُمَحّمد ، َحدَّث عن ابِن الُمْقِرى ُن بُن أَحَمَد بن ُمَحّمِد ء ، وِممَّ

ّي الحافِظُ  (6)بِن اللَّْيث  يُّ  بن الفَْضِل بن َكّشِ يَراِزيُّ ، سمع األََصمَّ وابن األَْخرم وإِْسَماِعيَل الّصفّاَر ، مات سنة  الَكّشِ  .350الّشِ

بِيِدّيِ ، الفَ  الكشكشو ِث ، توفِّي فِي أَواِخِر الِمائِة الثانِيَِة ، وأَُخوهُ أَبُو القاِسِم : لَقَُب محّمِد بِن ُموَسى بِن إِسماِعيَل الّصيَرفِّيِ ، الزَّ ِقيِه الُمَحّدِ

 ه البَْدُر األَْهَدُل في تاِريِخه.َكاَن فَِقيهاً ، َدَخَل ِمْصَر وَماَت بها ، وابُن أَِخيِه ، أَْحَمُد بُن ُمَحّمِد بِن ُموَسى كان فَِقيهاً أُُصوِليًّا ، َذَكرَ 

.أَ  َكشُّ و  ْيضاً : َمِدينَةٌ َعِظيَمةٌ بالِهْنِد ، وُهَو القَصُّ

 أُخَرى بها. [َمِدينَةٌ ]وَكُشوَشةُ : 

ْجُر ، استُِعيَر من الَكشُّ و  األَْفعَى. َكّشِ  ، أَْيضاً : الطَّْرُد والزَّ

ْغَوةِ ، هكذا يَْستَْعِملُونَه. الُكْشُكوَشةو  : ما يَْطلُع َعلَى فَِم الَمْصُروعِ من الرَّ

ْطَرْنجِ  ا قَْولُهم في ُرْقعِة الّشِ ، بالّضّمِ ، أَْي ماَت ، وإِنََّما نَبَّْهُت َعلَى هذا لِزياَدةِ الفائدةِ ، فإِّن  ُكْشت ، بالَكْسر ، ففاِرِسيّةٌ أَْصلَُها ِكشْ  وأَمَّ

ُق ِلبَيَاِن مثِلَها.  النُّفُوَس تَتََشوَّ

 ، ويَُكوُن أَْصفََر وأَْحَمَر وأَْسَوَد ، بالَكْسِر : ِعنٌَب ِصغَاٌر ال َعَجَم لَه ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَة وُهوَ  الِكْشِمشُ  : [كشمش]

 ً  ، وقَاَل صاحُب اللَّساِن : وهو َكثِيٌر بالسَّراِة. أَْليَُن من الِعنَب ، وأَقَّل قَْبضاً وأَْسَهُل ُخُروجا

 يَِصُف اْمَرأَتَه : (7)ْلُت : ويُقَاُل بالقَاِف أَْيضاً ، قال الغََطمَّش قُ 
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__________________ 
قوله : عل  الواو كذا يف النسـخ والصـواب عل  الكاف ا كما هي عبارة اللسـان وانظر »وهبامش املطبوعة املصـرية : « عل  الواو»( ابألصـر : 1)

 .«ض أن امذوف هو الشا فقرتما املراد بقوله : حذفوا اجلميض ا م
 ( انظر ا اشية السابقة.2)
 .153/  1( اجلمهرة 3)
 .153/  1( اجلمهرة 4)
 : قا  : ورمبا صحفه بعضهم فقاله ابلشا املعجمة وهو خطب. ؟«ك ّ »( عن ابن ماكوال يف معجم البلدان 5)
 .«اللبيب»( عن اللباب وابألصر 6)
 مطلعها : 184/  4لبيت من أبيات أنشدها أبو عبيدة له وهي يف شرح ا ماسة للتربيزي وا« أبو الغطمش»( كذا وقد تقدم 7)

 مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــزلـــــــــــــــــــــردة كـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 ألــــــــــــــــــــــــّص وأخــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــدش   
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هــــــــــــــــا  هــــــــــــــــِ يــــــــــــــــَر يف َوجــــــــــــــــح ذلــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــَبن  الــــــــــــــــثــــــــــــــــ 

َدُد     َرتح بــــــــــــِ فــــــــــــَ شِ  (1)ِإذا ســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــِ ــــــــــــِكشــــــــــــــــــــــــــح  ال

  
يُْذَكُر فِيَها َجِميُع ما  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، ونَقََل األَْزَهِريُّ عن بَْعِض قَْيٍس : ُهَو الَكْربََشةُ ، وُهنَاَك أَْوَرَده صاِحُب اللَّسان : الَكْعبََشةُ  : [كعبش]

 لالْشتَِراِك في معناهُ ، وقد تَقَدَّم. «ك ر ب ش»فِي مادة 

 اد.: التََّشنٌُّج ، عن ابِن َعبّ  التََّكْعبُشُ و

 : [كعمش]

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي

 ، وهو التََّشنُُّج ، وِهَي لُغَةٌ َصحيَحةٌ َعَربِيَّةٌ ، وقد أَْهَملَه الَجَماَعةُ. التََّكْعُمشُ و ، الَكْعَمَشةُ 

 نَِشَب في الشَّبََكة. ، إِذا الّطائِرُ  تََكْعنَشَ  ِن َعبّاٍد :: بالنُّون ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاغانِيُّ ، عن اب تَكْعنَشَ  : [كعنش]

 .(2)في َدْينِه : َغِرَق فِيه  تََكْعنَشَ  فِيِه ، وفي العُبَاِب : ِء : َغِرقَ في الشَّيْ  تََكْعنَشَ و

 : [كلبش]

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي

ِعّي ، الَخِطيبَان بَها ، َكأَبِيِهَما : من قَُرى ِمْصَر بالغَْربِيّة ، وقد َدَخْلتَُها ، وِمْنَها عبُد الغَفّاِر وإِبراهم ابنا التّاجِ ُمَحّمٍد الَكلَْبِشّي الّشافِ  َكلَْبَشا

ِهَما ، وقَْد َحدَّثُوا.  وَجّدِ

 : [كلمش]

 ْستَْدَرك َعلَيه :* ومّما ي

 : الذََّهاُب بُِسْرَعٍة ، كالَكْلَشَمِة ، نَقَلَهُ ابُن القَّطاعِ ، وأَْهَملَهُ الَجَماَعةُ. الَكْلَمَشةُ 

ْكُمُش يَ  ، كَكُرمَ  َكُمشَ  ، أَْي َعُزوٌم ماٍض َسِريٌع في أُموِرِه ، وقَدْ  َكِميشٌ و َكْمشٌ  َرُجلٌ  ، يُقَال : : الّرُجُل السَِّريعُ  الَكِميشُ و الَكْمشُ  : [كمش]

 ، قال أَبُو َصبَِرةَ : َكَماَشةً 

ا  رِشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــح اَرَ  عــــــــــــــــــــِ َ فح محــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــِ ل  اعــــــــــــــــــــح

ا    ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــَ د  وي ىّت  ـــــــــــــــــــــــــَِ  حـــــــــــــــــــــــــَ

  
ِغيُر الُجْرَدانِ  : الَكِميشُ و الَكْمشُ و وإِْن  .أَْكَماشٌ و ِكَماشٌ  ِمَن الَخْيِل : القَِصيُر الُجْردان ، والَجْمعُ  الَكْمشُ  ، وقال أَبو ُعبَْيٍد : الفََرُس الصَّ

ْرعِ  ِغيَرةُ الضَّ  .(3) ُوِصفَْت بِِهَما األُْنثَى فالصَّ

ِغيَرةُ الضَّْرع ، وهي إِن ُوصَف به َذَكٌر من الّدواّبِ فهو القَِصيُر الّصِغيُر الذََّكِر ، وإِْن ُوِصفَْت به األُْنثَ  الَكْمشُ  والَّذي في العَْيِن : ى فِهَي الصَّ

 َدُروراً ، وأَنشد : (5)َمَع ُكُموَشتِه  الَكْمشُ  ، وُربما كاَن الضَّْرعُ  (4)َكِميَشةٌ 

ُروٍع  ن  ِإىَل ضــــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــُ اشــــــــــــــــــــــــــُ حــــــــــــَ عــــــــــــُ   جــــــــــــِ  يـــــــــــــَ

اشٍ     مـــــــــــــَ َواِدي كـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ـــــــــــــتـ ا ال هـــــــــــــَ بِّضـــــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ  مل يـ

  
ِغي الَكْمَشةُ  وقال الِكَسائِّي : ْرعِ.ِمَن اإِلبِِل : الصَّ  َرةُ الضَّ

َصِغيَرةُ  فاََل تُْحلَب إِالَّ بَمْصٍر ، قَالَهُ األَْصَمِعيُّ ، أَو قَِصيَرة الِخْلفِ  : َكْمَشة ، َكَذا في النَُّسخ ، وَخّص األَْصَمعيُّ  وَكِميَشةٌ  َكُموشٌ  شاةٌ و

ْرعِ  يَْت اِلْنكماِش َضْرِعها ، وهَو تقَ  َكُموشٌ  ، وَكذلَك ناقَةٌ  الضَّ  لُُّصه.، ُسّمِ

 ، عن أَبي َعْمٍرو. : الرُجُل ال يََكاُد يُْبِصرُ  األَْكَمشُ و

 ، فيهما ، كفَِرَح. َكِمشَ  ، وقَدْ  القَِصيُر القََدَمْينِ  : األَْكَمشُ  قيَل :و
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 ، نقله الّصاَغانِيُّ ، ِمثُْل كَشَمه. قََطَع أَْطَرافَه ، إِذا بالسَّْيفِ  َكَمَشهُ و

 ، وهو َمجاز. الّزاُد : فَنِيَ  َكَمشَ و

ُرهُ  َكِميشُ  َرُجلٌ و  ، جادٌّ في األَْمِر ، وهو َمَجاٌز. اإِلزاِر : ُمَشّمِ

 ، أَْي َجِميَع أَْخالِفَها. بالنّاقَِة : َصرَّ أَْخالفَها ُجَمعَ  أَْكَمشَ و

َشهُ و ً َكمَّ  .فاْنَكَمشَ  ، : أَْعَجلَهُ  تَْكِميشا

ً  اإِلبِلَ  الَحاِدي َكمَّشَ و  َجدَّ في السَّْوِق. : تَْكِميشا

ْشتُه كاْنَكَمشَ  أَْسَرَع ، الرُجُل : تََكمَّشَ و ً  ، وُهَما ُمَطاِوعان لَكمَّ  .تَْكِميشا

__________________ 
 .«برد»( عن شرح ا ماسة وابألصر 1)
 التكملة.( وهي عبارة 2)
ُش َضرحٌب من ِصراِر اإلِبرِ »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)  .«يف نسخة املو بعد قوله : الضرع ا والَكمح
َشة.4)  ( يف الصحاح واللسان : وهي َكمح
 ( يف اللسان : مض كموشه.5)
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 في أَْمِرِه واْنَشَمر. اْنَكَمشَ  وقال األَْصَمِعيُّ :

 تَقَبََّض واْجتََمع. ، أَيْ  الِجْلدُ  تَكمَّشَ  ْوِلهْم :قال أَبُو بَْكٍر : َمْعنى قَ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ً  الرجلُ  َكِمشَ   ، كَكُرَم ، أَْي َعَزَم َعلَى أَْمٍر. َكُمشَ  : لُغَةٌ في َكَمشا

 ، بالفَتْح ، عن الكسائِّي. الَكْمِش  ، كَكتٍِف ، لُغَةٌ في الَكِمشُ و

ْيِر  أَْكَمشَ و وقال سيبََوْيه : الَكنِيُش :  .«في َمَهلٍ  أَْكَمشَ و بَاَدَر ِمن َوَجٍل ،»َحديِث علّيٍ :  والعََمِل : أَْسَرَع. نقلَه ابُن القَّطاعِ ، ومْنهُ في السَّ

 ، َكَما قالُوا : َشُجَع َشَجاَعةً ، كما قالَه ابُن ِسيَده. َكُمَش َكَماَشةً  الشَُّجاُع :

فَاِق ، وقَدْ : قَِصي َكْمَشةٌ  وُخْصيَةٌ   .َكُمَشْت ُكُموَشةً  َرةٌ اَلِزقَة بالّصِ

 بَيُِّن الُكُموَشِة : قَِصيٌر َصِغيٌر. َكْمشٌ  وَضْرعٌ 

 .َكُمَشت َكَماَشةً  : َصِغيَرةُ الثَّْديِ ، وقد َكْمَشةٌ  وامرأَة

 في الَحاَجِة : اْجتََمع فيها. اْنَكَمشَ و

وا ً  وقَْد َسمَّ  ، كأَِميٍر. َكِميشا

ً  َذْيلَه َكمَّشَ و  : قَلََّصه. تَْكِميشا

ِد بِن عبِد هللا َكْمِشيشُ و القاِهريُّ ، َسِمَع على اإِلَماِم الحافِظ ابِن َحَجٍر ومات سنة  الَكْمِشيشيّ  ، بالفَتْح : قَْريَةٌ بِمْصَر ، ِمْنَها ُمَحّمُد بُن محمَّ

889. 

، هكَذا نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وابُن  القَْوُم : اْختَلَُطوا تََكْنبَشَ  : (1)ْوَهريُّ ، وقال ابُن ُدَريٍد ، أَْهِملَهُ الجَ  تََكْنبَشَ  : [كنبش]

 القَّطاعِ.

مِّ  الُكْنُدشُ  : [كندش]  َكذِلَك بَْل َذَكره الَجْوَهِريُّ في تركيب ، َكتَبَهُ بالُحْمَرة ، َعلَى أَنّه مّما اْستَْدَرَك بِِه على الَجْوَهِرّي ، ولَْيسَ  ، بالضَّ

ْد يَْختَاُر ذلَك َكثِيراً في ِكتَابه ، قاَل الَجْوَهِريُّ َعلَى أَنَّ النوَن زائَدةٌ ، فَْليُتَنَبَّْه لذِلك ، وَكأَنَّهُ بِِه ِعْنَدهُ لَْم يأِْت بِِه ُهنَا ، فكأَنّه أَْهَملَه ، وقَ « كدش»

ْمُل : ِلصُّ ا لعَْقعَقُ ا : ُهوَ  الُكْنُدشُ  : ئْباَل ِلصُّ األُُسوِد ، والّطِ ّي عن ابِن خالََوْيه : أَنّه ِلصُّ الطَّْيِر ، كما اّن الّرِ بَابَةُ ، ونَقََل ابُن بَّرِ ئَاِب ، والزَّ لّذِ

ِل : يُقَال :  ، هكذا في  (2)وأَْنَشَد ألَبي الغََطمَّش األََسِدّي « ُكْنُدٍش  ْخبَُث منْ ُهَو أَ »: ِلصُّ الِفيَراِن ، قَاَل ابُن األَْعَرابِّي : أَْخبََرنِي ابُن الُمفَضَّ

َح ابُن ِجنِّي ُهَو البِِن   الُمغَطَِّش الَحنَِفّي ، وَضبََطه ، يَِصُف اْمَرأَةً ، َكَذا في نَُسخِ الّصحاحِ ، وفي بَْعِضَها يَذُمُّ اْمَرأَةً : (3)الَحَماَسة ، وَصحَّ

ا  رحَدٍة كــــــــــــــــالــــــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــــــَ َزلــــــــــــــــحَ يــــــــــــــــُت بــــــــــــــــِ نــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــُ

َث مــــــــــــــــــنح      بــــــــــــــــــَ ص  وَأخــــــــــــــــــح ُدشِ أَلــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــُ

  

اَ   ــــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــــَ اَء وَ حَب ال ــــــــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــــــــَ ب  ال  حتــــــــــــــــــُِ

شِ و     يـــــــــــــــَ ِث اأَلطـــــــــــــــح بـــــــــــــــَ ي مـــــــــــــــض اأَلخـــــــــــــــح  مَتحشـــــــــــــــــــــــــــــِ

  

تح  ــــــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــــــ  رحٍد ِإذا از يـ ُه قــــــــــــــــــــِ ا َوجــــــــــــــــــــح  هلــــــــــــــــــــََ

َرشِ و     ا األَبـــــــــــــــح طــــــــــــــَ ِ  الــــــــــــــقــــــــــــــَ يــــــــــــــح وحٌن كــــــــــــــبــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

  
ب ، ويُْرَوى بَكْسِر الزقال ابُن بَّرّي :  ُجِل ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ ايِ مع الِميِم ، ويُْرَوى ُمنِيُت : أَْي بُِليُت ، وَزْنَمْرَدة : امَرأَةٌ يُْشبه َخْلقُها َخْلَق الرَّ

ْرَدةٍ ، بَحْذِف النُّون ، على مثال ِعلَّكَدة.  بِزمَّ

 ِميم.قلُت : ويُْرَوى ، أَْيضاً ، بفَتْحِ الزاي وَكْسِر ال

يِن ، ال َغْيرُ و ُس فبالّسِ  ، وَذَكَره الَجْوَهِريُّ في الشين ، وهو تَْصِحيٌف ، وقد نَبّه َعلَى هذا أَبو َسْهٍل الَهَرويُّ ، والّصاَغانِيُّ ، أَّما الدَّواُء الُمعَّطِ

يُن لُغَيَّةٌ َمْرذُولَةٌ.  أَو الّشِ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :
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 بالّضّمِ بَمْعنى العَْقعَِق. الُكْنُدِش  يلُغةٌ ف الِكْنِدشُ 

 فَتُْل األَْكِسيَِة. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هو الَكْنشُ  : [كنش]

َواكِ  َرأِْس  تَْليِينُ  أَْيضاً : هوو  بَْعَد ُخُشونَتِه. َكنََشه ، يُقَاُل : قَدْ  الَخِشنِ  *الّسِ

ُجُل الَجْعُد القََطُط القَبيُح الَوْجهِ  الِكْنَشاءُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. ، بالَكْسِر : الرَّ

ّدِ : األُُصوُل التي تَتََشعَُّب مْنَها الفُُروعُ  الُكنّاشاتُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابن َعبّاٍد. ، بالّضّمِ والشَّ

__________________ 
 .311/  3( اجلمهرة 1)
 ا نفي. 184/  4( يف شرح ا ماسة للتربيزي 2)
 ( يف شرح ا ماسة : أليب املغطش.3)
وا »يف القاموس :  (*)  .«املِسح
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ْبِط ، هكذا يْستَْعِملُه الَمغَاِربةُ ، واْستَعْ  الُكنّاَشةُ  قلُت : ومنه ْفتَِر يُقَيَُّد فيها الفََوائُد والشََّوارُد للضَّ َملَهُ َشْيُخنَا في حاِشيَتِه َعلَى ، ألَْوَراٍق تُْجعَل كالدَّ

 هذا الِكتَاِب َكثِيراً.

 ه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد.، نقَلَ  َعِن األَْمِر : أَْعَجلَه أَْكنََشهُ و

 : [كنفرش]

 ْستَْدرك عليه :* ومّما ي

 ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، والمصنُِّف ، َرِحَمه هللا تَعالَى ، وقاَل َشِمٌر : هَي القَْنفَِرُش : العَُجوُز الُمتََشنَِّجةُ. الَكْنفَِرشُ 

ْخُم من الَكَمِر ، وقِيَل : هي َحَشفَةُ الذَّ   َكِر ، وأَْنَشد :والضَّ

َفِرشٌ   يف رَأحِسَها انحِقالبُ  َكنـح
 كذا في التَّْهذيب ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللِّسان.

 : [كنفش]

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي

 َرأِْسه ِعْشِريَن َكْوراً. : أَْهَمله الجوَهِريُّ والُمَصنّف ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هو أَْن يُِديَر الِعَماَمةَ َعلَى الَكْنفََشة

ْلعَةُ  الَكْنفََشةُ و : َوَرٌم في أَْصل اللَّْحيِ ، ويَُسّمى  الَكْنفََشةُ  تَُكوُن في لَْحيِ البَِعيِر ، وِهَي النَّْوَطةُ أَْيضاً ، وقَال ابُن سيَده : (1)، أَْيضاً : الّسِ

 الَخاِزبَاِز.

َوَغاُن في الَحْرِب. الَكْنفََشةُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :  : الرَّ

 وأَْيضاً : الُجلُوُس في البَْيِت أَيّاَم الِفتَِن ، وأَْنَشَد :

ا  ا َعشــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــهـــــــــــــَ ًة فـــــــــــــِ نـــــــــــــَ تـــــــــــــح ُت فـــــــــــــِ ا رَأَيـــــــــــــح  ملـــــــــــــّ

او     دح َفشــــــــــــــــــــــــَ رَا  قــــــــــَ ِر الــــــــــعــــــــــِ َر يف َأهــــــــــح فــــــــــح  الــــــــــكــــــــــُ

  

َفَشا َفَش ِفيَمنح َكنـح َرًءا َكنـح  ُكنحُت امح
 اللِّْحيَِة ، أَْي َعِظيُمها. ُكنَافِشُ  وقَاَل ابُن َعبَّاد : َرُجلٌ 

اللِّْحيَِة ، هَكَذا أَْوَرَده صاِحُب اللَِّساِن والّصاَغانِيُّ وأَْغفَلَه الُمَصنِّف ،  ُمَكْنفَشُ  ْحيَِة ، وَرُجلٌ ، بالَكْسر ، أَْي َعظيُم اللِّ  ِكْنِفشٌ  وقَاَل َغْيُره : َرُجلٌ 

 َرحَمهُ هللا ، قُُصوراً.

، ونصُّ اللَِّساِن : رأُْس الفَْيَشلَِة ،  لَكْوَشلَةِ ، بالضّمِ : َرأُْس ا الُكَواَشةُ و الَكْوشُ  ، بالفَتْح ، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وفي اللَِّسان : الَكْوشُ  : [كوش]

 .«الَكْوَشلَة»ولَْيَس فِيِه 

ً  عن ابِن األَْعَرابِّيِ :و ً  جاَريَتَه كاشَ  في التّْهِذيِب :و فََزعاً َشديداً ، وِمثْلُه قَْوُل الكَسائِيّ  فَزعَ  ، إِذا كاَش يَُكوُش َكْوشا  ، إِذا يَُكوُشَها َكْوشا

 ، ونَصُّ التَّْهِذيِب : َمَسَحها. جاَمعَها

يَّاِديَّةُ عْنَد أَْهل ُدْميَاَط. َطعَاٌم أِلَْهِل ُعَماَن مَن األَُرّزِ والسََّمكِ  ، بالفَتْح : الَكْوَشانُ و  ، وهي الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ً  الِحَماُر أَتَانَه كاشَ  ً  الفَْحُل َطُروقَتَه كاشَ و ا َعاَل َعلَْيَها ،، إِذ َكْوشا  : َطَرقََها. َكْوشا

ى أَْرُدُمْشت  (2) َكَواَشىو ُر  (2)، وَكَواَشى  (3)، بالفَتْح : قَْلعَةٌ َحصينَةٌ َشْرقِيَّ الَمْوِصِل ، وَكانَْت قَِديماً تَُسمَّ اْسٌم لَها ُمْحَدث ، منها اإِلَماُم الُمفَّسِ

 .الَكَواِشيُّ  يِن أَبُو العَبّاِس ، أَْحَمُد بُن يُوُسفَ ُمَوفَُّق الدِّ 

ّمِ ، هو أَبو الَحبَِش ، َذَكَره صاِحُب الشََّجَرة. ُكوشُ و  بُن حاٍم ، بالضَّ
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 بُن قُوط بِن حام : أَُخو أَْنَدلَُس. ُكوشانُ و

الِّذي أُِعيَد َغْزلُه ، ِمثُْل الَخّزِ والصُّوِف ، أَْو ُهَو  عن الَخاْرَزْنِجّيِ : ُهوَ  ، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الّصاَغانِيُّ  األَْكيَاشُ  الثَّْوبُ  : [كيش]

ِدى َدةِ ، نَقََل األَْزَهِرّي عن ابِن بُُزْرَج في  ُء.الرَّ ، وثَْوٌب أَْكَراٌش ، وقاَل : إِنّه  أَْكيَاشٌ  ، ثَْوبٌ « ك ب ش»وقَْد تَقَدََّم أَّن الصَّواَب فِيِه بالُمَوحَّ

 فتأَّمل. (4)ِمْن بُُروِد اليََمِن ، وقد َصّحفَه الّصاَغانِيُّ ، وتَبِعَهُ المَصنُِّف 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. الِكيشُ   ، بالَكْسِر : ِرْطٌل يُوَزُن به ، نقلَه الّصاَغانِيُّ

 فصر الالم
 مض الشا

 : * مّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه : [لبش]

 : الَخْلُط ، وبالَكْسِر : أَْصُل الشََّجِر الَمْخلُوط اللَّْبشُ 

__________________ 
 لف والم.وورد يف معجم البلدان أب« كواش»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 ( السلعة : غّدة تكون يف اجلسد.2)
 .«ردمشت»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 ( ورد أيضاً يف اللسان يف مادة كيش.4)
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ََله اجَلماَعة.  ابلطِِّا ا وهي َعَربِي ة َصِحيَحٌة ا وَقدح َأ ح
 .«َعلش»، وَذَكَره األَْزَهِريُّ في تَْرَجَمِة  الطَّْردُ  وه ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : اللَّشُّ  : [لشش]

 ، عن ابِن األَْعَراِبّي ، أَْيضاً. السُّّماقُ  : اللَّشُّ و

 ، َعْنهُ أَْيضاً ، نقَلَُهَما الّصاَغانِّي. (1) الَماشُ  ، أَْيضاً : اللَّشُّ و

 ونَقَلَهُ ابُن القَّطاعِ هكذا. : َكثَْرةُ التَّردُِّد ِعْنَد الفََزعِ ، واْضِطَراُب األَْحَشاِء في َمْوِضعٍ بَْعَد َمْوِضعٍ  اللَّْشلََشةُ  قال اللَّْيُث :و

 : ُمْضَطرُب األَْحَشاِء. لَْشاَلشٌ  ُهَو َجبانٌ و

يُن بعَد الاّلم ، قال ابُن وقال الَخِليُل : لَْيَس في َكاَلِم العَرِب ِشيٌن بَْعَد الٍم ، ولَِكْن ُكلَُّها قَبْ  َل الاّلِم. قال األَْزَهِرّي : وقَْد ُوِجد في َكالِمهم الّشِ

 ، إِذا َكاَن َخِفيفاً ، َكذا في اللَِّسان. لَْشالشٌ  األَْعَرابِّي وَغْيُره : َرُجلٌ 

 ْخٍر.، ِمْن ُكنَاهم ، وُهَو فاِرُس الَحْدباِء ، وكاَن من بَنِي صَ  ُمِلّشٍ  قُْلُت : وأَبُو

 .(2) [لطش]

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه أَْيضاً :

 : الَضْرُب بُجْمعِ اليَِد ، والطَّْعُن ، وقَْد أَْهَملَه الَجماَعةُ. اللَّْطشُ 

 ، عن ابِن َعبّاٍد. يابٌِس بالٍ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : أَيْ  ، كَكتِفٍ  لَِقشٌ  َشنٌّ  : [لقش]

 ، بالفَتْحِ : النُّْطُق بَمعاريِض الَكالِم. اللَّْقشُ و قُْلُت :

 أَْيضاً : العَْيُب. اللَّْقشُ و

 : [لكش]

 ْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما ي

ً  : الّضْرُب بُجْمعِ الَكّفِ ، وقد اللَّْكشُ   ، وهي عربيَّةٌ َصِحيَحة ، وقَد أَْهَملَه الَجَماَعة. لََكَشه يَْلُكُشه لَْكشا

 العَبَُث. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : ُهوَ  اللَّْمشُ  : [لمش]

ْمعَانِّي وقال : مات سنة  (3)أَبُو َعِلّيٍ الفَقيه  ، ِمْنَها ، كَصاِحب : ة ، بفْرَغانَةَ  اَلِمشُ و  ، نَقَلَهُ الَحافُِظ. 522، َسمَع مْنهُ ابُن الّسِ

 العَبَُث.:  اللَّْمشُ : : من األَعالِم ، وُهَو اسٌم أَْعَجِميٌّ ، ولَهُ َمَساٌغ أَْن يَُكوَن َعَربيًّا ؛ فإِّن ابَن األَْعَرابّيِ قال  اَلِمشُ و وقال الّصاَغانِيُّ :

 : [لوش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

 ، وهَي لَْوشاُء. أَْلَوشُ  : ُهَو اللََّوُق. وَرُجلٌ  اللََّوشُ 

 ِعظ.واللَّْيُث بُن ُشَجاعِ بِن أَبي اَلٍش الشَّرابِيُّ ، عن ُعَمَر بن َطبَْرَزد وَعْنهُ ُمَحّمُد بُن ُعثَْماَن العُْكبَِرّي الَوا

 ، َضبََطه الحافُِظ بالفَتْحِ في الدَُّرِر الَكاِمنَِة ، قاَل َشْيُخنَا : والَمْشُهوُر الّضمُّ. (4): من بِالِد األَْنَدلُِس  لَْوَشةُ و

 ، بالَكْسر : ما يُْجعَُل على َجْحفَلَِة الفََرِس ليَْمنَعَه من االْضِطَراِب. اللَِّواَشةُ و

ا قولُُهم : اَلْش ؛ فإِنّه ُمْختَصَ   .«م وش»ء ، ويُْستَْعَمل غاِلباً في االْزِدَواج َكقَْولهم : الماْش َخْيٌر من الْش ، كما سيأْتي في ر عن ال َشيْ وأَمَّ
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 ، وكأَنَّهُ ُمَولٌَّد. التَّالِشي واستَْعَملُوا منه :

 فصر امليم
 مض الشا

 َدفَعَهُ. ، إِذا َمنَعَ َعْنهُ بَكَذا ، ك مأََشهو ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، َمأََشه : [مأش]

 ، كَماَشها َمْيشاً ، وأَنَشَد. َسَحاَها ، إِذا الَمَطُر األَْرضَ  َمأَشَ  قاَل الّلْيُث :و

ِر و  طــــــــــــــَ
َ

وحَم املــــــــــــــ ــــــــــــــَ ُت يـ لــــــــــــــح ــــــــــــــُ يــــــــــــــشِ قـ ئــــــــــــــِ
َ

  : املــــــــــــــ
يشـــــــــــــــــــــــــــي    عـــــــــــــِ ُة َأوح مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــح ب ي جـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــِ ـــــــــــــات  أَق

  
__________________ 

 ( املاش : قماش البيت ا لسان.1)
 املادة قبر مادة   ش ش فبخرانها إىل موضعها هنا اقتضاء لسيا  الرتتيب.( كانت هذه 2)
 ( اله ا سا بن علي بن أيب القاسم الالمشي.3)
 ( غريب إلبرية قبر قرطبة ا بينهما عشرون فرسخاً عن معجم البلدان.4)



8491 

 

ً  هَمتَشَ  : (1)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  َمتََشه : [متش] قَه بأَصابِِعه. : يَْمتُِشه َمتْشا  فَرَّ

ً  أَْخالَف النّاقَةِ  َمتَشَ  من ذِلَك :و  اْحتَلَبَها اْحتِالباً َضِعيفاً. ، إِذا َمتْشا

 ، وُهَو بَيَاٌض يَُكوُن َعلَى أَْظفَاِر األَْحَداِث ، كما َسيَأْتي. الَوْبشُ  ، بالفَتْح : الَمتْشُ  َعْن ابِن ُدَرْيٍد :و

َواُب : الَمتَشُ و  بََصُرهُ ، كَمِدَش ، َمتِشَ  ، وقد ُسوُء البََصرِ  ، ِسيَاقُه يَْقتَِضي أَْن يَُكوَن بالفَتْحِ ، وَضبََطه الّصاَغانِيُّ بالتَّْحِريِك ، وُهَو الصَّ

ٌ   َعلَْيه النََّظرُ : يَُشقُّ  أَْمتَشُ  وَرُجلٌ   .َمتْشاءُ  ، واْمَرأَة

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ً  (2) يَْمتُِشه ءَ الشَّيْ  َمتَشَ   ، وتََمَشه : َجَمعَه. َمتْشا

تَْين ، الدَّبّاُس ، عن أَبِي غاِلِب بن التَّيّانِّي. قاَل الحا الُمتُِش  وأَبُو الفَتْحِ يُوسُف بُن أَْحَمَد بن فُِط : كاَن هو وأَُخوه داُوود َعلَى َرأْس ، بَِضمَّ

تِِّمائَِة.  الّسِ

لَساِن ، وُهوَ  الَماُجُشونُ  : [مجش]  بَضّمِ الِجيِم : السَِّفينَِة. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب الِّ

 عائٍِذ : (3)، وأَْنَشَد أِلَُميَّةَ بِن أَبي  ثِيَاٌب ُمَصبَّغَةٌ  : الماُجُشون قال أَبو َسِعيٍد :و

رَب ٍة و  غــــــــــــــــــح اَء مــــــــــــــــــُ حــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ  ب  لــــــــــــــــــَح

ا     تـــــــــــــاَم هبـــــــــــــَِ اُ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ وانَ  (4)ختـــــــــــــَ اُجشـــــــــــــــــــــــــــُ
َ

 املـــــــــــــ

  
 يُوُسَف ، أَو ابِن يُوُسَف ، وِكاَلُهَما َصِحيٌح ، ويُْكَسُر الِجيُم ويُْفتَُح ، فهو إِذاً ُمثَلٌَّث. لَقَبُ  : الَماُجُشونو

ِد بِن المُ  قُْلُت : هو لَقَُب أَبِي َسلََمةَ يُوُسَف بِن يَْعقُوب بِن َعْبِد هللِا بِن أَبِي َسلََمة ِدينَار ، َمْولَى آِل الُمْنَكِدر ، ْنَكِدِر ، وَسِعيٍد َرَوى عن ُمَحمَّ

ُد بُن الّصباح مات سنة  ُب : َماْه ُكون (5) 108الَمْقبُِرّيِ ، وَعْنه ُمَحمَّ ، وقِيَل : َمْعنَاه : يُْشبِهُ القََمر ، وِقيَل : يُْشبِه القََمَر بُِحْمَرةِ َوْجنَتَْيه.  ُمعَرَّ

ين ، وَمْعنَاهُ ، بَكْسِر الِجيِم وَضمِّ  الَماِجُشون وفي حاِشيَِة الَمَواِهب : ب :  الّشِ فَاِء َمْعنَاهُ األَْبيَُض الُمْشَرُب بُحْمَرةٍ ، ُمعَرَّ الَوْرُد ، وفي َشْرحِ الّشِ

يِن اْقتََصَر النََّوِوّي ، َرِحَمه هللا تَعَالَى ، والَحاِفُظ ابُن حَجٍر في  في َشْرحِ ُمْسلٍم ، ماْه ُكون ، َمْعنَاهُ : لَْوُن القََمِر ، وَعلَى َكْسر الِجيم وَضّمِ الّشِ

ِمْن لَْفَظْين وهما : ماْه ، وُهَو من األَْبنِيَِة الَّتِي أَْغفَلََها ِسيبََوْيه ، قاَل شيُخنَا ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى : إِذا كاَن لَقَبَاً ُمَركَّباً  التَّْقِريِب ، قاَل الّصاَغانيُّ :

يِن ، وأَنّه من مادة وُكون ، فبِأَّيِ اعتباٍر قََطَع وَحَكَم ع فالّصواُب أْن يُْذَكر في  ؟، وما َعداه ُحُروٌف زائدة« مجش»لى أَنَّهُ يُْذَكر في باِب الّشِ

ا فَْصلُه وِذْكُره في هذا الباِب والُحْكُم عليه أَنَّهُ ُمعّرب مِ  َمْعنَى ِلهذا االْعتِبَار ْن َكِلَمتَْين فاَل باِب النُّون على ما قَّررناهُ ، وَحّررناه غيَر َمّرةٍ. أَمَّ

ْل.  ، وهللا تَعالَى أَْعلَُم ، فتأَمَّ

بِن قَْيِس  ، َمْولَى قَْيِس بِن َمْسعُود َمْنَجٍش  َمْنُسوٌب إِلَى ، ِلَمْن يُِريُد َمكَّةَ ، َحَرَسها هللا تَعَالَى ، أَْميَاٍل ِمَن البَْصَرةِ  ِستَّةِ  : ع ، َعلَى الَمْنَجشانِيّةو

ْل. َمْنَجِشيَّةَ  ، ألَّن الِقيَاَس يَْقتَِضي أَْن يَُكونَ  وُهَو من تَغيِيراِت النََّسبِ  ،بِن خاِلٍد   ، فتَأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 ، كَسَحاٍب : َعلٌَم أَو َمْوِضٌع. الَمَجاشُ 

 .(8) 363القَّطان ، مات سنة  (7)بَْغَداِديُّ ، َسِمَع الَحَسَن بَن َعلّويه  (6)وأَبُو َعْمرو ُعثَْماُن بُن أَْحَمَد بِن ِسْمعَاَن الَمَجاِشّي 

 ، شيٌخ البِن ِرْزقََوْيه. الَمَجاِشيُّ  وأَبُو َعْمٍرو ُعثَْماُن بُن ُموَسى

ّي ، وابنُه أَبو الَحَسِن محمَّ  الَمَجاِشيُّ  وأَبو الُحَسْين عبُد الَواِحِد بُن محّمد ّسِ  ، نقلَه الحافُظ. 499ٌد مات سنة : شيٌخ البن الرَّ

. ، كالَمْنعِ : ِشدَّةُ النَِّكاح ، وِشدَّةُ األَْكلِ  الَمْحشُ  : [محش]  ، نَقَلَُهَما الّصاغانِيُّ

 َمَحَشه ، يُقَال : قَْشُر الِجْلِد من اللَّْحمِ  : الَمْحشُ و

__________________ 
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 .«تشاً ا إذا مجعه أبصابعكء أمتشه ممتشت الشي»ونصها :  18/  2( اجلمهرة 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( زايدة عن التكملة.3)
 .«منها»( عن التكملة وابألصر 4)
 ( يف اللباب ا وابألحرف ا مات سنة ثالث أو أربض ومثانا ومائة.5)
 .«اجملاش»( عن اللباب وابألصر 6)
 .«علو »( عن اللباب وابألصر 7)
 مات سنة سبض وستا وثالمثائة.( يف اللباب ا ابألحرف ا 8)
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ه (1)اَ ّداُد  هم : َمر  يب مِححرٌ  َ حشــاً  مَيحَحشــُ َحَجُه ا وقاَ  بـَعحضــُ يِن َ حشــاً  : ســَ َحَج ِجلحَده ِمنح َغريحِ َأنح  َفَمَحشــَ ا وذِلَك ِإذا ســَ
رٍو : يـَُقوُلون : َمر تح يب ِغرَاَرةٌ  ُلَخه ا وقاَ  أَبُو َعمح تحين َيســـح َحَجتحيِن ا وقاَ  الِكاَليب  : أَُقوُ  َمّرتح يب ِغرَارٌَة ا  فَمَحشـــَ َأيح ســـَ

 فَمَشَنتحيِن ا َكما يف الّصحاح.
 وهو من ذلك. اْقتِاَلُع الّسْيِل لما َمرَّ عليهِ  : الَمْحشُ و

 ، قال : : الَكثِيُر األَْكِل َحتّى يَْعُظَم بَْطنُه الَماِحشُ و

رح  رحَب وأَيحكـــــــــُ ِر الشـــــــــــــــــــــــ  ثـــــــــِ كـــــــــح ا مـــــــــن يـــــــــُ اِحشـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــَ

اِحشــــــــــــــــــــــــا    ُن َذهــــــــــااًب فــــــــــَ طــــــــــح ــــــــــبــــــــــَ بح بــــــــــِه ال هــــــــــَ ذح  يــــــــــَ

  
يِت َعن أَبِي صاِعٍد  أَْمَحَشهُ و النّاُر ، أَي أَْحَرقَتْهُ ، َمَحَشتْه يقال : (2) كالُمْمِحِش  الُمْحِرُق ، : الماِحشُ و ّكِ الَحرُّ : أَْحَرقَه. وهذه نَقَلَها ابُن الّسِ

 الِكالبِّي ، كَما في الّصحاح.

ِعَماَمتِي ،  يَْمَحشَ  َكاَد أَنْ : تَناُوٌل من لََهٍب يُْحِرُق الِجلَد ، ويُْبِدي العَْظم ، فيَُشيُِّط أَعاِليَه وال يُْنِضُجه. وقال أَْعَرابِيٌّ : ِمن َحّرٍ  الَمْحشُ  لَ وقِي

 وكانُوا يُوقُِدون ناراً لََدى الَحِلِف ِليَُكوَن أَْوَكَد.

يِت. أَْمَحْشتُه ُجْلَده بالنّاِر : أَْي أَْحَرْقتُه ، وفِيِه لُغَةٌ أُْخَرى : َمَحْشتُ  وفي الّصحاح : ّكِ  بالنّاِر ، عن ابِن الّسِ

َواُء. ُمَحاشٌ  ، يُقَاُل : ُخْبزٌ  ، كغَُراٍب : الُمْحتَِرقُ  الُمَحاشُ و  ، وَكذِلَك الّشِ

 ِء.، َحَكاهُ أَبو ُعبَْيٍد ، قال اللَّْيُث : هو َمْفعَل من الَحْوِش ، وهو َجْمُع الشَّي واألَثَاثُ بالفَتِْح : الَمتَاُع  ، الَمَحاشُ و

 ، ونَبَّْهنَا َعلَْيه ُهنَاك.« حوش»وَخطَّأَه األَزَهِريُّ ، وَسبََق ِللُمصنِِّف ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى في 

 ، قاَل النّابِغَةُ : من قَبَائَِل َشتَّى ، فَيَتََحالَفُوَن ِعْنَد النّارِ  بالَكْسِر : القَْوُم يَْجتَِمعُونَ  ، الِمَحاشُ و

ضح  كَ مجــــــــــــــَِّ اشــــــــــــــــــــــــــــَ يِن   ــــــــــــــَِ زِيــــــــــــــُد فــــــــــــــِإنــــــــــــــ   اي يــــــــــــــَ

ا    ـــــــــــــمـــــــــــــَ ي مح ومتـــــــــــــَِ كـــــــــــــُ ـــــــــــــَ وعـــــــــــــًا ل ـــــــــــــُ رحب ـــــــــــــَ َددحُت يـ  َأعـــــــــــــح

  
 الِمَحاشُ  تْهُ النَّاُر ، قال األَْزَهِريُّ : َكذا َرَواه أَبُو ُعبَْيٍد عن أَبِي ُعبَْيَدةَ :ِء الَِّذي أَْحَرقَ قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ في َمْعنَاه : َسبَّ قَبَائَِل فَصيََّرُهم كالشَّيْ 

 ، فََراِجْعه.« حوش»َشابَِة ، وقَْد تَقَدَّم ذِلَك في فِي قَْوِل النّابِغَِة ، بَِكْسِر الِميِم ، وقَْد َغلط اللَّْيُث فَرَواه بفَتْحِ الِميِم ، وفَسََّره بالقَْوِم اللَِّفيِف األُ 

 اْحتََرَق. الُخْبُز : اْمتََحشَ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : الَخْدُش. الَمْحشُ 

 النّاُر : أَْحَرقَتْهُ. اْمتََحَشتْهو

ً  اْمتََحشَ و ً  امتََحُشوا النّاِر قديَْخُرُج نَاٌس من »الَحِديُث  : اْحتََرَق ، وُهَو َمَجاٌز ، وبِِهَما جاءَ  اْمتُِحشو فاُلٌن َغَضبا أَي « وصاُروا ُحَمما

 ، على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه. (3) اْمتُِحُشوا يروى :اْحتََرقُوا وصاُروا فَْحماً ، و

 القََمُر : َذَهَب ، حكاه ثَْعلب. اْمتََحشَ و

ةَ بِن َعْوِف بِن َسْعِد بِن ذُْبيَاَن بِن ُهْم :  الِمَحاشُ  ، بالَكْسِر : بَْطنَاِن ، من بَنِي ُعْذَرةَ ، وقِيَل : الِمَحاشُ و ِصْرَمةُ ، وَسْهٌم ، وماِلٌك ، بنو ُمرَّ

َر قَْوُل النابِغَِة. وا بِذِلَك ، وبِهم فُّسِ  بَِغيٍض ، وَضبَّةُ بُن َسْعٍد ، ألَنَُّهم تََحالَفُوا بالنَّاِر ، فُسمُّ

ٍء ، إِذا كانَْت َجْدبَةً ، وهِذه َحكاها أَبو َعْمٍرو َكما نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابِن ُكلَّ َشيْ  أَْمَحَشت َسنَةٌ  ُمْحِرقَةٌ بَجْدبِها ، وهذه َمُحوشٌ و ُمْمِحَشةٌ  وَسنَةٌ 

يِت َعْنهُ. ّكِ  الّسِ

وا ِمَحاشاً ألَنَُّهم َمَحُشوا بَِعيراً َعلى النّاِر واْشتََوْوه ، واْجتََمعُوا َعلَ   ْيه فَأََكلُوه.وقاَل األَْصَمِعيُّ : إِنَّما ُسمُّ
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ً  يَقُولُون : َما أَْعَطانِي إِالَّ وَ   البََدَن بَكثَْرةِ َوَسِخه وإِْخالقِه. يَْمَحشُ  ، بالَكْسِر ، وُهَو الَِّذي ِمْحشا

 ، أَْي لَفََحه لَْفَحةً قََشَر بَِها ِجْلَد َوْجِهه. َمْحَشةً  َوْجَهه بالّسْيفِ  َمَحشَ  وقاَل العاِمِرّي :

شُ  : [مخش] ُكوا ، وأَْكثَُروا  تََمخَّشَ  ، لُغَة يَمانِيَة ، يُقَال : َكثَْرةُ الَحَرَكةِ  : ُهوَ  (4)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَال ابُن ُدَرْيٍد  التََّمخُّ القَْوُم ، إِذا تََحرَّ

 في الَحَرَكِة.

 ،« خ ش ش»وأَّما الِمَخّش ، بَِكْسِر الِميِم ، فراِجْعه في 

__________________ 
 .«اجلراد»( عن اللسان وابألصر 1)
 .«كاممش»( عن القاموس وابألصر 2)
 ( وهي رواية اهلروي.3)
 .225/  2( اجلمهرة 4)
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َهه وذََكَره ا  ا واملِيُم زائدة. (1)بُن األَِثرِي ُهَنا ا وَفّسَر به قـَوحَ  َعِليٍّ ا َكّرَم   تـََعاىَل َوجح
َكةً : ُظْلَمة العَْيِن من ُجوعٍ أَو َحرّ  الَمَدشُ  : [مدش] ً  َعْينُه َمِدَشتْ  َشْمٍس ، وقَدْ  ، ُمَحرَّ ْحَسبُه ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، قاَل : وأَ  َمْدَشاءُ  ، وِهي َمَدشا

 .(2)َمْقلُوباً ِمْن َدِمَش 

ٌ  َمِدشَ  اليَِد ، وقَدْ  أَْمَدشُ  ، َرُجلٌ  َرَخاَوةُ َعَصِب اليَِد ، وقِلَّةُ لَْحِمَها : الَمَدشُ  قاَل الَجْوَهِريُّ :و  اليَِد. َمْدَشاءُ  ، واْمَرأَة

 .َمْدَشاءُ  ، وناقَةٌ  أَْمَدشُ  ، أَي اليَِد واْستِْرخاُؤَها َمَع قِلَِّة لَْحٍم ، وُهوَ  ِدقَّتَها : الَمَدشُ  قاَل َغْيُرهُ :و

ٍر ، ، ونَصُّ األَْزَهِرّي : ُسْرَعةُ أَْوِب يََدْيَها في ُحْسِن َسيْ  فِي ُحْسِن َسْيرٍ  ، أَْي أَْوِب يَِدَها ُسْرَعةُ أَْوبِها فِي النُّوِق : الَمَدشُ  أَو وقاَل اللَّْيُث :

 وأَْنَشَد :

َو  و  ِة الصـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــَ ِ خـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــِ اح ولـــــــــــَ ِة اجلـــــــــــُ  انزِحـــــــــــَ

ُت     عـــــــــح طـــــــــَ اءِ قـــــــــَ شـــــــــــــــــــــــَ دح مِ  مبـــــــــَ اهـــــــــِ ِ ســـــــــــــــــــــــَ اح ـــــــــذِّراعـــــــــَ  ال

  
ٌ  أَْمَدشُ  َرُجلٌ   اليَِد. َمْدَشاءُ  ، واْمرأَة

 من النَِّساِء خاّصةً : الَّتِي ال لَْحَم َعلَى يََدْيَها ، عن أَبي ُعبَْيٍد. الَمْدَشاءُ و وقاَل ابُن ِسيَده :

:  الَمْدَشاءُ  الَّتِي ال لَْحَم على يََدْيَها ، وقَالَ  الَمْدشاءَ  قُْلُت : وفي تَْهِذيب َغِريِب الُمَصنِّف ألَبِي َزَكِريّا َعْن ثَْعلٍَب ، وقَد َردَّ َعلَى من قَاَل : إِن

ض لهَذا ، بَْل َرَواهُ َعْن أَبِي ُعبَْيٍد ، كما أَْوَرَده الَجْوهَ  أَْمَدشُ  قَاُء ، والذََّكرالَحمْ  ل.، واألَّول َخَطأٌ ، وَرأَْيُت األَْزَهِريَّ لَْم يَتَعَرَّ  ِريُّ ، فتَأَمَّ

 اليََدْيِن : َسِريعَةُ أَْو بِِهما فِي ُحْسن َسْير ، قال الشاِعُر : َمْدشاءُ  نَاقَةُ و

شاءَ يـَتحَبعحَن   الَيَديحِن قـُلحُقاَل  َمدح
ْسغَْيِن في في الَخْيل : الَمَدشُ  أَو ْسغِ  (3)، وهو ِمْن ُعيُوِب الَخْيِل الَّتِي تَُكوُن ِخْلقَةٌ ، والفََدُع  (3)ِشّدة الفََدعِ  اْصِطكاُك بَواِطِن الرُّ : التواُء الرُّ

اَغانِيُّ :و من ُعْرِضِه الَوْحِشّيِ.  ، ونَقَلَهُ أَبو َعْمٍرو. َمْدَشاءُ  ، وِهيَ  أَْمَدشُ  ، وُهوَ  ُحْمَرةٌ وُخُشونَةٌ في الَوْجهِ  : الَمَدشُ  قَاَل الصَّ

 َعبّاد.، عن ابِن  َمْدَشةٌ  الَخِفيُف اللَّْحِم ، وفِي لَْحِمه ، : الَمْهُزولُ  األَْمَدشُ و

 ، عن ابِن َعبّاٍد. القَِليُل العَْقلِ  : األَْخَرُق ، وُهوَ  األَْمَدشُ و

 ، عن أَبي َعْمٍرو. ساِرقَُها كَكتّاٍن : أَيّ  اليَدِ  َمّداشُ  َرُجلٌ  يُقَاُل :و

 وفي الُمْحَكم : أَي قِلَّةٌ. ِخفَّةٌ  ، بالفَتْح : أَي َمْدَشةٌ  في لَْحمهِ و

ً  ِمَن الطَّعَامِ  َمَدشَ و  قَِليالً. منه أَْعَطى : َمْدشا

ً  له ِمَن العَطاءِ  َمَدشَ و  قَِليالً. منه أَْعَطى : َمْدشا

ً  به َمَدْشتُ  ، َكذا نّص الّصاَغانِّي ، والذي في التَّهِذيب : َما منهُ  َمَدْشتُ  َما يُقَال :و ً و َمْدشا  أَْمَدَشنِي وال َشْيئاً ، َمَدَشنِي ، بفَتِْحهما ، وما َمُدوشا

ً  َمدََّشنِي ، وال  وال أَْعَطْيتُه ، قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا من النّواِدِر. ما أَْعَطانِي َشْيئاً : أَي َمَدْشتُه ، وال تَْمِديشا

 ، عن الّصاَغاِنّي. أَو اْختَلَْستُه ، عن ابِن َعبّاٍد ، أََخْذتُهُ  ِمْن يَِده : اْمتََدْشتُهو

 تَْصِحيٌف من اْمتََرْشتُه ، بالراء ، كما َسيَأْتِي قَِريباً. قُْلُت : وكأَنَّهُ 

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 استِْطراداً ، وأَْغفَلَه ُهنَا ، وهو قُُصوٌر.« ف د ش»، كَكِتٍف : األَْخَرُق كالفَِدِش ، حكاه ابُن األَْعَرابِّي ، وقد َذَكَره الُمَصنُّف في  الَمِدشُ 

كةً : الُحْمُق.، محَ  الَمَدشُ و  رَّ

 ، أَي َمَرٌض. (4) َمَدش وما بِه
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ْخُو القَْبَضة. ألَْمَدشُ  وقال ابُن ُشَمْيٍل : إِنّه  األََصابعِ ، أَي الُمْنتَِشُر األََشاِجعِ ، الّرِ

 : قِلَّةُ لَْحِم ثَْديِ الَمرأَةِ ، عن ُكَراع. الَمَدشُ و

__________________ 
 قا  : هو الذي لالرت الناس وأيكر معهم ويتحدث.« خِمَشنا وسلمعليههللاصلىكان »( نصه كما يف النهاية واللسان : 1)
 .269/  2( اجلمهرة 2)
 ( ضبطت يف األساس الُفدحع بضم فسكون ا ويف اللسان الَفدَي بغا معجمة. ويف األساس : الفدي : اعوجاج يف الرسغ.3)
شَة.( اللسان : 4)  َمدح
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ْجِل. الَمَدشُ و  : تََشقٌُّق في الّرِ

 : النَّْجش. الَمْدشُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد ، َرِحَمهُ هللا تعالَى :

يِت : هو .الَمْرَدقُوشُ  : [مردقش] ّكِ  ، وأَنشد البِن ُمْقبٍِل : الَمْرَزْنُجوشُ  قال ابُن الّسِ

وَن  لـــــــــــُ عـــــــــــح وشِ يــــــــــــَ رحَدقـــــــــــُ َ
ًة  ابملـــــــــــ يـــــــــــَ  الـــــــــــَورحَد ضـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ

ــــــَ     ل زِ عــــــَ جــــــِ ــــــ  ــــــل ِة ال الـــــــَ يـــــــِب مـــــــاِء الضـــــــــــــــــــــّ ــــــِ عـــــــاب    ســــــــــــــــــــَ

  
فَه ، وأَّن الروايةَ اللَِّجن بالنون في ، أَْي  ُمعَّرُب َمْرَدْه ُكوشْ  ل ج ز ، هَكذا أَْوَرَدهُ الَجْوَهِريُّ ، وقد تَقَدَّم البَْحُث فيه ، وأَنَّ الَجْوَهِريُّ صحَّ

 الَجْوَهِريُّ : ومن َخفََض الَوْرد َجعَلَه من نَْعتِه. عند التّْعِريِب ، قال فَتَُحوا الميمَ  َميّت األُذُن

ْعفََرانُ  يُقَاُل : ُهوَ و باً. الزَّ  ، وأَُظنُّه ُمعَرَّ

 ِطيٌب تَْجعَلُه الَمْرأَةُ في ُمْشِطها ، يَْضِرُب إِلَى الُحْمَرةِ والسََّواِد. : الَمْرَدقُوشُ و

ب ، معناه : الَمْرَدقُوشُ  قاَل أَبو الَهْيثَم :و ةُ تقولُه  اللَّيُِّن األُذُنِ  : ُمعَرَّ ، َكنَى باللّيِّن عن الَمْوِت ؛ ألَنَّهُ إِذا اْستَْرَخى فكأَنّه مات ، والعامَّ

َدةِ.  البَْرَدقُوُش ، بالموحَّ

أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاغانِيُّ وهو نَْبٌت ، َوْزنُه فَْعلَُول ، كعَْضَرفُوٍط ،  ، قُْلُت : ِذْكر الفَتْحِ ُمْستَْدَرٌك ، وقَدْ  ، بالفَتْحِ  الَمْرَزُجوشُ  : [مرزجش]

 الَِّذي تَقَدَّم. الَمْرَدقُوشُ  قِيَل : ُهوَ 

ُب َمْرَزْنُكوش ، وَعَربِيّتُه السَّْمَسقُ  : لُغَةٌ فيه ، الَمْرَزْنُجوشُ و  كَجْعفٍَر ، قال األَْعَشى : ُمعَرَّ

ا ل ســــــــــــــــــــــــَ ا جــــــــــُ نــــــــــَ ٌج لــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــَ فح نــــــــــَ ا وبـــــــــــَ َدهــــــــــَ نــــــــــح  ٌن عــــــــــِ

رَبٌ و و     نــــــــــح يســــــــــــــــــــــــَ وشُ ســــــــــــــــــــــــِ رحَزجــــــــــُ َ
ا املــــــــــ مــــــــــَ نــــــــــَ مــــــــــح نــــــــــَ  مــــــــــُ

  
 وقاَل فِيه ، وقَْد أَْسقَط الواَو لحاجٍة :

ه  تـــــــــــح لـــــــــــَ يـــــــــــُر قـــــــــــد َفصـــــــــــــــــــــــــ  ا اأَلكـــــــــــالـــــــــــِ هـــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ  عـــــــــــَ

شح     رحَزجـــــــــــــــُ َ
رَت املـــــــــــــــ الـــــــــــــــَ رَبٍ خـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح يســـــــــــــــــــــــــــــَ  بســـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ْسعَِة العَْقَرِب ، واألَْوجاعِ العاِرَضِة من البَْرِد ، والَمالَْيُخوْليَا ، والنَّْفخِ ، واللَّْقَوةِ ، وَسياَلِن نافٌِع لعُْسِر البَْوِل ، والَمغَِص ، ولَ  قاَل األَِطبَّاء : ُهوَ 

 اللُّعَاِب ِمَن الفَِم ، ُمِدرٌّ ِجدًّا ، ُمَجفُِّف ُرُطوبَاِت الَمِعَدةِ واألَْمعاِء.

يِت : أَصابَهُ  : الَخْدشُ  الَمْرشُ  : [مرش] ّكِ ، والُخُدوُش ، والُخُروُش ، وفي َحِديِث َغْزَوةِ ُحنَْيٍن :  الُمُروشُ  ، وِهيَ  َمْرشٌ  ، قال ابُن الّسِ

األََظاِفِر ،  َحكُّ بأَْطَرافِ ال : الَمْرِش  أَْصُل :و أَْي َخَدَشتْه أَْغَصانُها ، وأَثََّرْت في َظْهرِه ،« َظْهَره فَمَرْشنَ  إِلَى َشَجراتٍ  (1)فعََدلَْت به ناقَتُه »

بأَْطَراِف األََظافِر ،  الَمْرشُ  قاَل الَحّرانِّي : «ِمْن َوراِء الثّْوبِ  فَْليَْمُرْشه إِذا َحكَّ أََحُدُكْم فَْرَجهُ وُهَو في الصَّالةِ »في َحِديِث أَبِي ُموَسى : و

ً  وُهَو أَْضعَُف من الَخْدِش ، ويُقَاُل : قد أَْلَطفَ  (2)َصابعِ : َشقُّ الِجْلِد بأَْطراِف األَ  الَمْرشُ  وقاَل ابُن ِسيَده :  وَخْرشاً ، والَخْرُش أََشدُّه. َمْرشا

ً و  ، َشبِيهاً بالقَْرِص. األََصابع : تَنَاَولَه بأَْطَرافِ  َمَرَشه َمْرشا

. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو اْسُم األَْرِض َمَع الماِء ، وبَْعَد األَْمَراِش  من َمْرٍش  لىاْنتََهْينَا إِ : ، يُقَال  الَمَطُر َوْجَهها َمَرشَ  األَْرُض الَّتِي : الَمْرشُ و

ََّر فِيه.  الماِء إِذا أَث

 .أَْمَراشٌ  الماُء من َوْجِهها في َمَواِضَع ال يَْبلُغ أَْن يَْحِفَر َحْفَر السَّْيِل ، والَجْمعُ  يَْمُرشُ  : أَْرضٌ  الَمْرشُ  وقَاَل ابُن ِسيَده :

ً  : األَْرضُ  الَمْرشُ  قاَل َغْيُرهما :و  ، َرأَْيتَها ُكلََّها تَِسيُل. الَّتِي إِذا أُْمِطَرْت سالَْت َسِريعا

ُء من أَْرض ُمْستَِويَّة تَتْبَُع ما تََوطَّأَ ِمَن األَْرِض في َغْيِر َخّدٍ ، وقَْد : َمَسايُِل ال تَْجَرُح األَْرَض وال تَُخدُّ فِيها ، تَِجى األَْمَراشُ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ :

 ُء مْن قُْرٍب.ِمْن بُْعٍد ، ويَِجى الَمْرشُ  ءُ يَِجى

، قاَل :  أَْمَراشٌ و وَحِضيُضه ، يَِسيُل منه الماُء فيَِدبُّ َدبِيباً وال يَْحِفُر ، وَجْمعُه أَْمَراسٌ  : أَْسفَُل الَجبَلِ  الَمْرشُ و وقَاَل النَّْضُر : الَمْرسُ 

بَابِّي يَقُول : ً  رأَْيتُ  وَسِمْعُت أَبا ِمْحَجٍن الّضِ  ِمَن السَّْيِل. وُهَو الماُء الَِّذي يَْجَرُح َوْجهَ األَْرِض َجْرحاً يَِسيراً. َمْرشا
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 ِبَكالٍم ، إِذا تَنَاَولَهُ بقَبِيحٍ. َمَرَشه ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : َمَرَشه ، وقَدْ  اإِليذاُء بالَكالمِ  : الَمْرشُ و

. : العَقُوُر ِمْن ُكّلِ الَحيََوانِ  الَمْرشاءُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ْمشاِء. ويُقَال :و ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ أَْيضاً. قلتُ  العُْشبِ  ُضُروبِ  األَْرُض الَكثِيَرةُ  : الَمْرَشاءُ و  وُمَراَطةٌ ، ُمَراَشةٌ  لي ِعْنَده َكأَنّه َمْقلُوُب الرَّ

 َحقٌّ َصِغيٌر. ، أَيْ  بالّضمِّ 

__________________ 
 .«انقة»( عن النهاية وابألصر 1)
 ( اللسان : األ افر.2)
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يرُ  األَْمَرشُ  األَْعَراِبّيِ :قاَل ابُن و ّرِ  ، أَي الَكثِيُر. : الّشِ

.  الّشّرِ

 : الَحَسُن الُخلُِق. األَْرَمشُ و

 واألَْمَشُر : النَِّشيُط.

 واألَْرَشُم : الشَِّرهُ.

 الَِّذي ال يَُخدُّ َوْجهَ األَْرِض ، َعِن ابِن َعبّاٍد. : الَمَطُر القَِليلُ  التَّْمِريشُ و

 .(1)َء ِمْن يَِده : أَي اْختَلَْستُه الشَّيْ  اْمتََرْشتُ  ، يُقَال : : االْنتَِزاُع واالْختِالسُ  االْمتَِراشُ و

 لِعيَاِله ، أَْي يَْكتَِسُب ويَْقتَِرُف. يَْمتَِرشُ  ، والَجْمُع ، عن ابِن عبّاٍد ، يُقَاُل : ُهوَ  االْكتَِسابُ  االْمتِراُش :و

 ِء ِمْن هاهنا أَْي يَْجَمعُه.َء بَْعَد الشَّيْ الشَّيْ  يَْمتَِرشُ  وُهوَء : َجَمعَهُ ، الشى اْمتََرشَ و

ِد بِن الَحَسِن  (2)، من ُكوَرةِ إِْشبِيِليَة  َمْرشانَةُ : د ، باألَْنَدلُِس و ، ِمْنَها أَبُو ُموَسى َعْبُد الّرْحمِن بُن ِهَشاِم بِن َجْهَور الَمْرَشانِيُّ ، َعْن ُمَحمَّ

ّي ،   .384ماَت ببلده سنة اآلُجّرِ

 * مّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : ساَل. يَْمُرشُ  الماءُ  َمَرشَ 

 : َحِضيُض الَجبَِل. الَمْرشُ و

 ، كَكتّاٍن ، أَي َكّساب. َمّراشٌ  وَرُجلٌ 

ُش ، كُمعَظٍَّم : نَْوٌع من الَكتّاِن ، وهِذه عن الّصاَغانِّي.  والُمَمرَّ

وِم. َمَرشٌ و َكةً : ناِحيَةٌ بالرُّ  ، ُمَحرَّ

 : َرْوَضةُ بِدياِر العََرِب. أَمراشُ و

، عن ابِن ُدَرْيٍد ، قاَل أَبو َحاتٍِم : وماَت اْبٌن ألُّمِ الَهْيثَِم فُسئِلَْت  َحتَّى يَذُوبَ  َء ، إِذا أدافَهُ في ماءٍ الشَّيْ  َمشَّ  ، يُقَال : : الَخْلطُ  الَمشُّ  : [مشش]

 .(3)، أَي أَْخِلُطَها « لَهُ األَْشِفيَةَ ، أَي األَْدِويَة ، فأَلُدُّه تَارةً وأُوِجُره أُْخَرى ، فَأَبَى قضاُء هللِا َعّز َوَجلّ  أَُمشُّ  َماِزْلتُ »فقَالَت : 

ه : ِليَْقلََع الدََّسَم ، ونصُّ الُمْحَكِم : ِليُْذِهَب به َغَمَرها  لتَْنِظيِفَها وقَْطعِ َدَسِمها الَخِشنِ  ءِ ُح اليَِد بالّشيْ َمسْ  : الَمشُّ و ، وهو قوُل األَْصَمِعّيِ ، ونصُّ

فَها ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ وابُن ِسيَده اِلْمِرى  ِء القَْيِس :ويُنَّظِ

ش   رَافِ  لــــــــــــــــَُ ا  أَبعــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ فــــــــــــــــ  اِد َأكــــــــــــــــُ يــــــــــــــــَ  اجلــــــــــــــــِ

بِ     هـــــــــ  َواٍء ُمضـــــــــــــــــــــــَ نح شـــــــــــــــــــــــِ ا عـــــــــَ نـــــــــَ مـــــــــح ُن قـــــــــُ  ِإذا حنـــــــــَح

  
فَأََكلُوَها وفِيَها ا ولَْم يََدُعوَها إِلَى أَْن تَْنَشَف ، الُمَضهَُّب : الَِّذي لم يَْكُمِل نُْضُجه ، يُِريد أَنَّهم أََكلُوا الشََّرائَِح الَّتِي َشَوْوَها على النّاِر قَْبَل نُْضِجهَ 

 بَِقيَّةٌ ِمن َماٍء.

 الُخُصوَمةُ. : الَمشُّ و

:  َمْشَمَشهو ، تََمشََّشهو ، اْمتَشَّهو َمشَّه ، وقَدْ  الَمْشَمشةِ و االْمتَِشاِش و ، َعِن اللّْيِث ، كالتَّْمُشِش  َمْمُضوغاً ، َمصُّ أَْطَراِف الِعَظامِ  : الَمشُّ و

ه َمْمُضوغاً.  َمصَّ

 ، أَو تََمكَّْكتُه ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : ُمَشاَشهُ  العَْظَم : أََكْلتُ  تََمشَّْشتُ و ، أَْي َمَصْصتُه َمْمُضوغاً ، َمَشْشُت الُمَشاشَ  لَّْيُث :وقاَل ال
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دح  مح قــــــــَ تَ كــــــــَ شــــــــــــــــــــــح ٍة  مَتَشـــــــــــــــ  حــــــــَ فــــــــَ ــــــــح صٍّ وِإنـ  مــــــــن قــــــــَ

وُد     ُؤُن الســــــــــــــــــــــ  ذاَ  اأَلضــــــــــــــــــــــح َك بــــــــِ يــــــــح (4)جــــــــاَءتح ِإلــــــــَ
 

  
ُجِل َشْيئاً بَْعَد َشيْ  : الَمشُّ و  ِء ، وهو َمَجاز.َء بَْعَد الشَّيْ من ماِله ، إِذا أََخَذ ِمْنهُ الشَّيْ  يَُمشُّ و ماَل فاُلٍن ، يَُمشُّ  ، يُقَال : فاُلنٌ  ءٍ أَْخذُ ماِل الرَّ

ْرعِ. َحْلُب بَْعِض لَبَِن النّاقَةِ  : الَمشُّ و  وتَْرُك بَْعِضه في الضَّ

 ، وهو الِمْنِديُل الَخِشُن. بِه اليَدُ  تَُمشُّ  ما وٍر :، كَصبُ  الَمُشوشُ و

__________________ 
 ( اللسان : انتزعته.1)
 ( يف معجم البلدان : من أعما  قرمونة ابألندل .2)
األشـــــفية ا ألّدة لرة وأوجره ( كذا ورد ابألصـــــر نقاًل عن التكملة ا وعبارة اللســـــان : ومنه قو  بع  العرب يصـــــف عليال : ما زلُت أمّش له 3)

 أخر  ا فبت  قضاء  . ويف حديث أم اهليثم : ما زلُت أمش األدوية أي أخلطها.
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« األضون السود»( ابألصر : 4)
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َكةً : َشيْ  الَمَششُ و ونَصُّ الَجْوَهِرّيِ : حتّى يكوَن  ُدوَن اْشتَِداِد العَْظِم. ويَْصلُبُ  ْشتَدُّ يَ  يَُكوَن لَهُ َحْجٌم ، ٌء يَْشَخُص فِي َوِظيِف الّدابَِّة َحتَّىُمَحرَّ

ِحيحِ. وفي الُمْحَكم : : َوَرٌم يَأُْخذُ في ُمقَدَّم َعْظِم الَوِظيِف ، أَو باِطِن الّساِق في إِْنِسيِِّه ، قال  الَمَششُ  له َحْجٌم ولَْيَس له َصالبَةُ العَْظِم الصَّ

 األَْعَشى :

رَا  رِي الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ وِص َقصــــــــــــــــــــــــــــِ ِا الـــــــــــــــُفصــــــــــــــــــــــــــــُ  أَمـــــــــــــــِ

يــــــــِر     لــــــــِ وِر قــــــــَ يــــــــِح الــــــــن ســــــــــــــــــــــُ حــــــــِ شح صــــــــــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــَ
َ
 (1) امل

  
ً  ، ِهَي ، بالَكْسرِ  َمِشَشتْ  قَدْ و وال نَِظيَر لََها ِسَوى  ، بإْظهاِر التَّْضِعيِف ، وُهَو ناَدٌر ، قاَل الَجْوَهِريُّ : وهو أََحُد ما جاَء على األَْصلِ  َمَششا

قاُء ، لَِحَحْت.  ذا َخبَُث ِريُحه.إِ  وقاَل األَْحَمُر : لَْيَس في الَكاَلِم ِمثْلُه ، وقال َغْيُره : َضبَِب الَمَكاُن ، إِذا َكثُر ِضبَابُهُ ، وأَِلَل الّسِ

 ، ِمْن ذِلَك. وهي َمّشاءُ  أََمشُّ  وُهوَ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، بَيَاٌض يَْعتَِري اإِلبَِل في ُعيُونَِها : الَمَششُ و

ّمِ : رأُْس العَْظِم الُمْمِكِن الَمْضغِ  الُمَشاَشةُ و ر،  ُمَشاشٌ  ج ، وهو اللَّيُِّن الَِّذي يُْمِكُن َمْضغُه ، ، بالضَّ َء ُمِلى»الَحِديُث  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وبه فُّسِ

ْكبَتَْيِن والِمْرفَقَْيِن والَمْنِكبَْيِن. و الُمَشاشُ  وقاَل أَبو ُعْبْيد :« ُمَشاِشهِ  َعّماٌر إيماناً إِلَى فِي ِصفَته ، َصلَّى هللا َعلَْيه وَسلَّم : رُؤوُس الِعَظاِم ِمثْل الرُّ

ْكبَتَْيِن ، وقِيَل : (2)أَْي َعِظيَم ُرُؤوس الِعَظاِم كالِمْرفَقَْيِن والَكتِفَيِن « الُمَشاِش  لَ أَنَّه كاَن َجِلي»  : َما أَْشَرَف ِمْن َعْظِم الَمْنِكب. الُمَشاَشةُ  والرُّ

ََّخذُ فِيَها َرَكايَا : الُمَشاَشةُ و ْلبَةُ تُت ِكيَّةُ َشِربَتِمْن َوَرائَِها حاِجٌز ، فإِذ ، ويكونُ  األَْرُض الصُّ الماَء ، فُكلَّما اْستُِقَي ِمْنَها َدْلٌو  الُمَشاَشةُ  ا ُمِلئَِت الرَّ

 أُْخَرى. َدْلوٌ  َجمَّ َمَكانَها

 الُمَشاَشةُ  الماِء ، وتَْمنَع : أَْرٌض ِرْخَوةٌ ال تَْبلُُغ أَْن تَُكوَن َحَجراً ، يَْجتَِمع فِيها ماُء السََّماِء ، وفَْوقَها َرْمٌل يَْحِجُز الشَّْمَس عن الُمَشاَشةُ  وقِيل :

ْت أُْخَرى. قاله (3)الماَء أَْن يَتََشّرَب   ابُن ُدَرْيٍد. في األَْرِض ، فُكلََّما اْستُِقيَْت ُمْنَها َدْلٌو َجمَّ

، وإِنََّما األَْرُض َمَسٌك ، فَمَسَكةٌ َكذّانَةٌ ، وَمَسَكةٌ ِحَجاَرةٌ َغِليَظة ، وَمَسَكةٌ لَيِّنةٌ ، وإِنَّما األَْرُض  َجْوُف األَْرِض  : الُمَشاَشةُ  قال ابُن ُشَمْيل :و

اَرةٌ وتَُراٌب. (4) فيَها الَّتِي الطَِّريقَةُ  : هي الُمَشاَشةُ و َطَراِئُق ، فُكّل َطِريقَة َمَسَكةٌ ،  حَجاَرةٌ َخوَّ

ِكيَِّة الَِّذي فِيه نَْبُطَها : الُمَشاَشةُ و  ُمَشاشَ  ، يُقَاُل : إِنّ  يَتََحلَُّب أَبَداً  الِعَظامِ  كُمَشاَشةِ  ، وهو َحَجٌر يَْهِمي ِمْنهُ الماُء ، أَْي يَْرَشح ، فهي َجبَُل الرَّ

 َجبَِلَها لَيَتََحلَُّب ، أَي يَْرَشُح ماًء.

 : (5)، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للراجز  كغَُراٍب : األَْرُض اللَّيِّنَةُ  ، الُمَشاشُ و

َشاشِ راِسي الُعُروِ  يف 
ُ
باجح  امل  الَبجح

.قُْلت : ويُقَال : َرْمٌل بَْجبَاٌج ، أَْي َضْخٌم ُمْجتَِمع كما قالَه   األَْزَهِريُّ

 ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال : وقَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب يَِصُف فََرساً : النَّْفس ، أَي َكِريمُ  الُمَشاِش  من المجاِز : فاُلٌن َطيِّبو

ُش  ـــــــــــــِه هنـــــــــــــَِ ُدو ب عـــــــــــــح ـــــــــــــَ اشِ يـ شـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ه   امل ـــــــــــــ  بَن  كـــــــــــــَ

ضُ     لــــــــــَ ظــــــــــح ه ال يــــــــــَ عــــــــــُ يــــــــــٌم َرجــــــــــح لــــــــــِ دٌَع ســــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــَ

  
 ِس أَو الِعظاِم أَْو كنى به عن القَوائِِم.يَْعنِي أَنَّه خِفيُف النَّفْ 

 ، َعِفيفاً عن الطََّمعِ. الطَّبِيعَة ، إِذا كاَن َطيَِّب النَِّحيَزةِ ، أَي الُمَشاِش  ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً قَْولُهم : فاُلٌن لَيِّنُ و

 ، َعن ابِن َعبّاٍد. األَْصل ، أَي الُمَشاِش  قِيَل : إِنَّهُ لََكِريمُ و

ر قَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب َكما تَقَدَّم ، أَو الَخِفيُف الَمُؤونِة َعلَى َمْن يُعَاِشُره. الَخِفيفُ  : الُمَشاشُ  : قِيلَ و  النَّْفِس ، وبه فُّسِ

 في الَحَرَكاِت. الظَِّريفُ  قِيَل : ُهوَ و

 ، عن ابِن عبّاٍد. الَخّداُم في السَّفَِر والَحَضرِ  : الُمَشاِش  قِيَل : َخِفيفُ و

 .يُتََمشَّشَ  َحتَّى أََمخَّ  ، أَيْ  يَُمشُّ  إِْمَشاشاً ، أَْي َصاَر فِيه ما العَْظمُ  أََمشَّ و
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ً  أََمشَّ و فََها هللا تعَالَى : السَّلَُم : َخَرَج ما يَْخُرُج ِمْن أَْطَرافِِه ناِعماً َرْخصا قَال ابُن « َسلَُمها أََمشَّ و» كالُمَشاِش ، وقد جاَء في َحِديِث َمّكةَ َشرَّ

َوايَةُ أَْمَشَر ، بالراء.  األَثِيِر : والّرِ

__________________ 
 واملثبت عن املطبوعه الكويتية.« أما النصوص»( ابألصر 1)
 والكفا.« : دار املعارف»( يف اللسان 2)
 يتسرب. 99/  1( يف اجلمهرة 3)
 ( يف التهذيب واللسان : هي.4)
 .«وأنشد الراجز»( ابألصر 5)



8503 

 

 ، كاالْمِتشاِش ، قال ُرْؤبةُ : : اْستِْخَراُج الُمّخِ  التَّْمِشيشُ و

ــــــــــــِش  عــــــــــــي
َ

َة املــــــــــــ د  و شــــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــــُ َك َأشــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  ِإل

يــــــــــــشِ     شــــــــــــــــــــــــــِ مح ــــــــــــتــــــــــــ  خ  ابل ُ
قــــــــــــ   املــــــــــــ نــــــــــــَ ــــــــــــَ رًا تـ  َدهــــــــــــح

  
طُ  اْمتَشَّ  :من الَمَجاز و في ، أَْي أَزاَل األََذى عن َمْقعََدتِه بأََحِدهما ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، و اْستَْنَجى بَحَجٍر أَْو َمَدرٍ  واْمتََشَع ، إِذا الُمتَغَّوِ

ْرعِ  اْمتَشَّ و .«بََرْوٍث وال بَْعرٍ  (1)ال تَْمتَشَّ »الَحِديِث   ، أَْي َحلََب َجِميَع ما فِيه ، عن ابِن َعباٍد. َجِميعَهأََخَذ  واْمتََشَع : ما فِي الضَّ

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. قََطعَتَْها عن لَبَّتَِها ، أَيْ  الَمْرأَةُ ُحِليََّها اْمتَشَّتو

، فإِنَّهُ إِذا َكاَن كِمْنبَر فَحقُّهُ أَْن يُْذَكَر في م ت ش ، والصواُب ، هكذا في سائِِر األُُصوِل الَّتِي بأَْيِدينَا ، وهو َغلٌَط فاِحٌش  الِمْمتَُش ، كِمْنبَرٍ و

ًدا َمْضبُوطاً : الُمْمتَشُّ ، َعلَى ِصيغَِة اسِم الَمْفعُوِل والفاعِل ، من ، وأَْصلُه الُمْمتَِشُش ، من اْمتََشَش ، ُهَو  اْمتَشَّ  َكما في التّْكِملَِة والعُبَاِب ُمَجوَّ

 ، هَكَذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وَضبََطه. لَخاِربُ اللِّصُّ ا :

 َحَصَل. ، أَيْ  ءٌ َشيْ  ِمْنهُ  لَكَ  اْنَمشَّ  َهل يقولون :و

فِي الماِء َحتَّى يَذُوَب ، عن ابن ُدَرْيٍد  : نَْقُع الدََّواءِ  الَمْشَمَشةُ و
(2). 

 ، َعن ابِن ُدَرْيٍد. الِخفَّةُ والسُّْرَعةُ  : الَمْشَمَشةُ و

ْرَدالُو ،  ثََمٌر ، م ، عن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، وِهَي لُغَةُ أَْهِل الُكوفَِة : ويُْفتَحُ  ، كِزْبِرجٍ ، وُهَو لُغَةُ أَهل البَْصَرةِ  الِمْشِمشُ و ، معروف ، وهو الزَّ

ِش يَْهُجو امرأَتَه :  بالفَارِسيّة وبِِهَما ُرِوَي قَْوُل أَبِي الغََطمَّ

زَاِ   ِف الــــــــــــــغــــــــــــــَ لــــــــــــــح ُر  ــــــــــــــِ ثــــــــــــــح ٌب مــــــــــــــِ ا رَكــــــــــــــَ  هلــــــــــــــَ

رَارًا مـــــــــــــن     فـــــــــــــِ د  اصـــــــــــــــــــــــــــح شِ َأشـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــِ  املِشـــــــــــــــــــــــــــح

  
ً  َكذاو ٌء أََشدُّ تَْبِريداً للَمِعَدةِ مْنهُ ،قَلَّما يُوَجُد َشيْ  قالُوا :  ، َكما ُهَو ُمَصّرٌح بِه في ُكتُِب األَِطبَّاِء. تَْلِطيخاً وإِْضعافا

ي اإِلّجاصَ و ً  بَْعُضُهم يَُسّمِ  قُْلُت : وبَْعُض أَْهِل الّشاِم يَقُولهُ بالّضّمِ أَْيضاً ، فهَو إِذاً ُمثَلّث. .(3)، وُهْم أَْهُل الّشاِم ، نُقَلَه اللَّْيُث  ِمْشِمشا

ً : طَ  َمشَّا أَْطعََمه َهشًّا يُقَال :و . يِّبا  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

، يَْعنِي  الَمْشَمَشةِ  بالَكْسِر ، وهكذا قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وقاَل : هو ِمنَ  ِمْشَماشٌ  ، هكذا في سائِر النَّسخِ ، وفي بَْعِضها ، بالَكْسِر : اْسمٌ  ِمَشاشٌ و

 السُّْرَعةَ والِخفَّة.

 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 لَحْلُب باْستَْقَصاٍء ، كاالْمتَِشاِش.: ا الَمشُّ 

 َمَسَحها ، قالَْت أُْخُت َعْمٍرو : : َمشًّا أُذُنَه َمشَّ و ُمَخاَطَك ، أَي اْمَسْحهُ ، اْمُششْ  ويُقَاُل :

ُم  يــــــــــــــكــــــــــــــُ َبُروا أَبخــــــــــــــِ ثــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُم ملَح تـ تــــــــــــــُ ــــــــــــــح  فــــــــــــــِإنح أَنـ

وا    مِ  فـــــــــــــُمشـــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
عـــــــــــــاِم امل ـــــــــــــنـــــــــــــ    ذاِن ال

  
 الَوتَُر ، وهو َمَجاٌز. يَُمشُّ  : أَْن تَْمَسَح قََدحاً بثَْوبَِك ؛ لتُلَيِّنَه َكَما الَمشُّ و

. الَمْشَمَشةُ و  : الَمصُّ

َي اللِّصُّ ُمْمتَشًّا. اْمتَشَّ و  الثَّْوَب : اْنتََزَعه ، وبِِه ُسّمِ

ر قَْوُل َحّساَن : الُمَشاشُ و ّمِ : بَْوُل النُّوِق الَحَواِمِل ، وبِِه فُّسِ  ، بالضَّ

َخاِض 
َ
 (4) ُمَشاُشهبَضرحٍب كِإيزاِي امل

 : ِرْخُو الَمْغَمِز ، وُهَو َذمٌّ ، وُهَو َمَجاٌز. الُمَشاِش  وَرُجٌل َهشُّ 
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 : تَْعتِعُوه ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. َمْشِمُشوهو

 ، إِذا كاَن َسيًِّدا ، وُهَو َمَجاٌز. الُمَشاِش  مُ وإِنَّه لََكُري

 : تَْفِريُق القَُماِش. الَمْشَمَشةُ و وقاَل الفَّراء : النَّْشنََشةُ : َصْوُت َحَرَكِة الدُُّروعِ ،

َمْخَشِرّي : وهو في  ِخيَاِرِهم ، وهو َمَجاٌز. (5)قَْوِمه ، أَي  ُمَشاَشةِ  وقاَل الزَّ

__________________ 
 .«ميتش»( عن األساس وابألصر 1)
 .196/  1( اجلمهرة 2)
 ( األصر والتهذيب واللسان ا ويف التكملة عنه : أهر العرا .3)
 ( ديوانه وروايته :4)

ــــــــــــــطــــــــــــــعــــــــــــــن كــــــــــــــإبــــــــــــــزاي املــــــــــــــخــــــــــــــاض رشـــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــه   ب

 ضـــــــــــــــــــــــــــرب يــــــــــــــزيــــــــــــــر اهلــــــــــــــام عــــــــــــــن كــــــــــــــر مــــــــــــــفــــــــــــــر ِ و    

  

 فال شاهد فيه.

 ( يف األساس : يف خمهم وخيارهم.5)
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ياقِلَةُ ، عن الَهَجِرّي ، ولَْم يَْذُكر لََها َواِحداً ، وأَْنَشَد : الَمَشاِمشُ و  : الصَّ

ا  ا َنضـــــــــــــــــــــَ مـــــــَ اين كــــــَ مـــــــَ وحُ  الــــــيــــــَ ُم ا ــــــَ هــــــُ نــــــح ا عــــــَ  َنضـــــــــــــــــــــَ

ا     هــــــــَ تــــــــح لــــــــَ اٌن جــــــــَ فــــــــَ ِد َأجــــــــح نــــــــح شُ عــــــــن اهلــــــــِ امــــــــِ شــــــــــــــــــــــَ
َ
 امل

  
 ى بَِها السُّيوُف.: ِخَرٌق تُْجعَُل في النُّوَرةِ ثُمَّ تُْجلَ  الَمَشاِمشُ  قاَل : وقِيلَ 

 ِمْن ماِل فاُلٍن ، أَْي يُِصيُب ِمْنه ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. يَْمتَشُّ  وفاُلنٌ 

. َمْشَمشَ  وقال أَبُو ُعبَْيَدةَ :  الّرُجُل الَمْرأَةَ ، ونَْشنََشها ، أَْي نََكَحها ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ذا َحلَْلَت َعْنَها ِصَراَرها أََصْبَت فِيَها لَبَناً ِمْن َغْيِر َدّرٍ ، نَقَلَه الّصاَغاِنيُّ ، َرِحَمهُ هللا تَعالَى.وقال الفَّراُء : الُمِمشُّ من اإِلبل : الَّتِي إِ 

. َمشٌّ  وَرُجلٌ   ، كأََمّش ، نَقَلَه الّصاَغاِنيُّ

فِيقُ  ُهوَ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن األَْعَرابِّيِ :  ، كالَمْنع الَمْعشُ  : [معش]  الَمْعشَ  ، لُغَةٌ في الّسيِن ، قاَل األَْزَهِريُّ : وَكأَنّ  الدَّْلُك الرَّ

يِن. وِمَن الغَِريب ما في الِمصباح في  أَنَّه قِيَل : إِنَّ ِميم َمِعيَشة وَمِعيش أَْصِليَّةٌ ، والُجْمُهوُر « ع ي ش»أَْهَوُن من الَمْعِس ، وقَْد ذُِكَر في الّسِ

 ياَدةِ ، نقله َشْيُخنَا.َعلَى الزّ 

 : [مغش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

ْرِس ، وكاَن بفَتْحٍ وَكْسٍر : َمْوِضٌع بالِعَراِق ، كانَْت به َوْقعَة بَْيَن خالِد بن الَوِليِد ، َرِضَي هللا تَعالَى َعْنه ، وبَْيَن الفُ  (1) أَْمِغيَشيَا ، وِمْنهُ  مغش

ا َملَُكوهُ َهَدُموَها ، وكانت أُلَّْيُس ِمن َمَساِلِحها  به َكنِيَسة ، ولَمَّ
ر  (2) وفِيِه يَقُول أَبو ُمفَّزِ

 ْسَوُد بُن قُْطبَةَ :األَ  (3)

ي  غـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح  وأَمـــــــــــــــح ـــــــــــــــ  وحَم أُل ـــــــــــــــَ ا يـ يـــــــــــــــنـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــقـــــــــــــــِ

ِر و     قــــــــــــــح
َ

هــــــــــــــارِ  (4)يــــــــــــــوَم املــــــــــــــ  آســــــــــــــــــــــــــــاَد الــــــــــــــنــــــــــــــّ

  

هــــــــــا فضــــــــــــــــــــــــالِت  لــــــــــَ ثــــــــــح رحٍب  (5)فــــــــــلــــــــــم أََر مــــــــــِ  حــــــــــَ

ارِ     ــــــــــَ ب ــــــــــكــــــــــِ ِة ال حــــــــــَ حــــــــــاجــــــــــِ ــــــــــ  اجلــــــــــَ د  عــــــــــل  َأشــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَراَد بقوِله : أَْمِغي هذا الَموِضَع بعَْيِنه ، فَحَذَف ، كقوِل لَبِيٍد :

َنا مبَُتاِلٍض فَباَبِن 
َ
 (6)َعَفت امل

 أَراَد : الَمنَاِزل ، نَقَلَه ياقُوٌت.

يَْت باْسِم القَبِيلَة. َمغُوَشةُ و  : َمِدينَةٌ باألَْنَدلُِس ، ِمْن نَواِحي تُْدِميَر ، وقَْرطاَجةَ ، والِميُم أَْصِليَّة ، ُسّمِ

ةُ تَْفتَُحها، بفَتْحِ الِميِم وَكْسِر الّدا َمْقِدُشو : [مقدش] ينِ  (7) ِل الُمْهَملة ، والعامَّ ً  ، وَضّمِ الّشِ ، ويُْكَسُر أَّولُه ، كما َضبََطهُ  َمْقِدشا ويُقَاُل : أَْيضا

اَغانِيُّ وصاحُب اللَِّسان ، وهو : ْنجِ والَحبََشةِ  الَحافُِظ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ ِمْن أَْطَراِف بالِد الِهْنِد ، ِمْنهُ : الفَِقيهُ أَبُو َعْبِد  د ، َكِبير بَْيَن الّزِ

، وأَبُو  (9)، قال الذََّهبِّي ، َحدَّثَنا عن ابِن الدُّْخَمْيسّي  الَمْقِدَشاِويّ  ، ويُقَاُل فيه (8)الَمْقِدِشّي ، ُمِعيُد البادرائيّة هللا محّمُد بُن علّيِ بِن أَبِي بَْكٍر 

ِكّي الُمْنِذِرّي.  علّي الَحَسُن بُن ِعيَسى بِن ُمْفِلحٍ ، العَاِمِريُّ الَمْقِدِشيُّ اليََمنِيُّ ، كتََب عنه الزَّ

 افُِظ ابُن َحَجر ، وَعاَش تِْسِعيَن َسنَةً.و َعْبِد هللِا ُمَحّمُد بُن محّمِد بِن أَْحَمد ، َشْمُس الّديِن الَمْقِدِشيُّ ، َحدََّث َعِن ابِن َعْبِد الَهاِدي ، وعنه الحَ وأَبُ 

ً  ءَ الّشيْ  َملَشَ  :ُهَو من قَْوِلِهم :  (10)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  َملَشَ  : [ملش] فَتََّشه بِيَدِه ، َكأَنّه  من َحّدِ نََصَر : إِذا يَْملُُشه َمْلشا

 ً  أَْيضاً ، أَْي من َحّد َضَرَب. يَْمِلُشهو ، هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وزاَد صاِحُب اللَِّسان : يَْطلُُب فيِه َشْيئا

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، من ناِحيَة إِْفِريِقيَّةَ القُْصَوى ، (11)سكَرة َمْلُشون : من قَُرى ب
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__________________ 
 .«أمغيشا»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 واملثبت عن معجم البلدان.« وكانت ألي  عينا ما ة»( ابألصر 2)
 واملثبت عن معجم البلدان.« أبو مغر بن األسود»( ابألصر 3)
 واملثبت عن معجم البلدان.« املغريوم أمغ  ويوم »( ابألصر : 4)
 واملثبت عن معجم البلدان.« نضالت»( ابألصر : 5)
 ( ديوانه وعجزه :6)

 تقادمت اب ُبح  فالس وابنو 
 .«بفتح الدا »( ضبطها ايقوت نصاً : 7)
 .«البادواية»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 8)
 .«األمحيسي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 9)
 .70/  3( اجلمهرة 10)
 ( وضبطها ايقوت نصاً بكسر الكاف وابلقلم بكسر الباء عن ا ازمي ا قا  وغريه يقو  : بفتح أوله وكافه.11)
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َعا َعن ُمَقاِتٍر وغريه. َحاُ  ا لَِ َلحَشِوّي ا وابُنه ِإسح
 ِمنحَها : أَبُو َعبحِد   امل

 : [منش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

 .(2)ن نََواِحي بَْربُْشتَر ، بالفَتْح وُسُكوِن النُّوِن األُولَى ، وَكْسِر الثانِيَِة ، بَْينَُهَما ياٌء مضمومة وَراء ساِكنَة : ِحْصٌن باألَْنَدلُِس ، م (1) َمْنيُرنش

ِد بِن َسْعٍد ،، بالفَتْحِ والتّْشِديد : من قَُرى الَمْهِديَِّة بإِْفِريِقيَّةَ بَْينَهما نِْصُف فَرْ  َميَّانِشُ و ،  الَميَّانِِشيُّ  َسخٍ ، وماُؤَها َعْذٌب ، وِمْنَها أَْحَمُد بُن محمَّ

 األَِديُب.

 : نَِزيُل َمكَّةَ ، ماَت بها ، قال ياقُوت : َرَوى عنه ُشيُوُخنَا. الَميَّانِِشيُّ  وُعَمُر بُن َعْبِد الَمِجيِد بِن الَحَسن ،

ً  َكْرَمه ماشَ : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابن األَْعَراِبّيِ  ماشَ  : [موش] ُهنَا َذَكَرهُ الّصاَغانِيُّ ، وَذَكَره األَْزَهِريُّ  : َطلََب باقِي قُُطوفِِه. َمْوشا

 .«م ي ش»وابُن ِسيَده في 

ِص ، أَْسَمرُ  : َحبٌّ ، م الماشُ و ٌر أَْصغَُر ِمَن الِحمَّ ُمْعتَِدٌل ،  اللَّْوِن يَِميُل إِلَى الُخْضَرة ، يكوُن بالشاِم وبالِهْنِد ، يُْزَرُع َزْرعاً ، ، َمْعُروٌف ُمَدوَّ

َح ، وضَماُدهُ  ي األَْعَضاَء الَواِهيَةَ وِخْلُطه َمْحموٌد ناِفٌع للَمْحُموِم والَمْزُكوِم ، ُملَيٌِّن ، وإِذا ُطبَخ بالَخّلِ نَفََع الَجَرَب الُمتَقَّرِ ، وَذَكَره   يُقَّوِ

ٌب أَو ُمَولَّد.« م ي ش»الَجْوَهِرّي في   ، وقاَل : ُهَو ُمعَرَّ

َخْيٌر ِمْن الَش ،  الماشُ  قَْولُُهم : وِمْنهُ  والثَُّوى ، قاَل األَْزَهِريُّ : األَْوَغاُب واألَْوقابُ  هيو ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، قاَل : : قَُماُش البَْيتِ  الَماشُ و

ه أَْي ما َكانَ   .ماش فيِه ، فُخفَِّف الش ، الْزِدَواجِ  (3)أَْي ِمن بَْيٍت فارغٍ ال َخْيَر  فِي البَْيِت من قَُماٍش ال قِيَمةَ لهُ ، َخْيٌر ِمْن ُخلُّوِ

ياٌء ،  ماش وإِنََّما قََضْينَا بِأَّن أَِلفَ  :، قاَل ابُن ِسيَده « خ وش»قَُماُش النّاِس ، وقَْد تَقَدَّم في  ، بفَتِْحِهما وَكْسِرهما : َماشَ  وفي الُمْحَكِم : َخاشَ 

 .«م وش»وَعَدِم « م ي ش»ال واٌو ، لوُجوِد 

 :* وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه 

، قاَل  ، أَْخَرَجه أَبو ُموَسى في ُمْسنَِد ابِن َعبَّاٍس ، َرِضَي هللا تَعالَى َعْنُهَما وسلمعليههللاصلى، كَسَحاٍب : ِدْرٌع من ُدُروِعه  الَمَواِش  َذواتُ 

ةَ لَْفِظِه.  ابُن األَثِيِر ، وال أَْعِرُف ِصحَّ

ّم : قَْريَةٌ من أَْعَماِل ِخاَلَط بإِْرِمينِيَةَ ، وِمْنَها أَْحَمُد بُن ُعَمَر بِن َعفّاَن ، ُموشُ و  العَّطاُر ، َحّدَث عن أَْحَمَد بِن َعبِد الّدائِِم. الُموِشيُّ  بالضَّ

 جبيلة : (4)ء في ِشْعِر أَبي أَْيضاً : َجبٌَل في بِالِد َطيِّى ُموشٌ و

مـــــــَ   لـــــــح ِح ســـــــــــــــــــــَ فـــــــح ئـــــــًا يف ســـــــــــــــــــــَ يـــــــِّ ا طـــــــَ نـــــــَ حـــــــح بـــــــَ  صـــــــــــــــــــــَ

    َ اح بحٍس بــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــَ وشٍ بــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــد اَل ِ  مــــــــــــــــــُ

  
يِم في القَْريَِة والَجبَِل ، َولَْيَس لَهُ في العََربِيّة أَْصٌل َعلَى هذا ، فإِْن فُتَِح كاَن َمْصَدرَ هكذا يُْرَوى ، قاَل ياقُوت : هكذا َوَجْدتُه ب  ماشَ  َضّمِ الّمِ

ُجُل َكْرَمه يَُموُشه َمْوشاً ، إِذا تَتَبَّع باقِي قُُطوفِه فأََخَذَها. انتهى.  الرَّ

 ِدّي ، عن أَبِي عاِصٍم النَّبِيِل.أَْيضاً : لَقَُب ُموَسى بِن ِعيَسى البَْغَدا ُموشو

ال ، الواِعِظ ، َسِمَع ابَن ناِصٍر وَطبَقَتَه ، ومات سنة  (5):  [لقب]، بالفتح  َمْوشٌ و  .615: َعْبِد الّرحمِن بِن ُعَمَر بِن الغَزَّ

ّمِ : أُْخَرى من قَُرى الّصعيِد. ُموَشةُ و ّمِ : ِمْن قَُرى الفَيُّوم. وبالضَّ  ، بالضَّ

ِعيِد ، وقِيَل : هو من الَوْشيِ ، وَسيَأْتِي. وِشيَّةُ المُ و ّمِ وتَْشِديد الياِء : قَْريَةٌ َكبِيَرةٌ في َغْربِّيِ النِّيِل بِالصَّ  ، بالضَّ

ِد بِن إِْسَحاَق الَمْرَوِزيُّ  ،  (6) 356َحّماٍد السُّلَِميُّ ، تُُوفَِّي بَمْرَو سنة ، عن أَبِي القاِسِم َحّماِد بِن أَْحَمَد بِن  الَماِشيُّ  وأَبو القاِسِم الُحَسْيُن بُن محمَّ

 َرِحَمهُ هللا تَعالَى.

 ، إِذا أَْحَرقَتْهُ. َمَهَشتْهُ و ، يُقَال : َمَحَشتْهُ النارُ  أَْحَرقَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : أَيْ  ، كَمنَعَ  َمَهشَ  : [مهش]
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__________________ 
 .«الراء»بد  « واو»( كذا ابألصر ابلراء ا ويف معجم البلدان 1)
 وضبطت عن ايقوت.« برشري»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 ء فيه.( يف اللسان : ال شي3)
 لعلها نسخة أخر  وقعت بيد  ققها.« ابن جبلة»ا وهبامش املطبوعة الكويتية عن معجم البلدان « موش»( كذا ابألصر ومعجم البلدان 4)
 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.5)
 ( يف اللباب وابألحرف : سنة تسض ومخسا وثالمثائة.6)
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ْت بي ِغَراَرةٌ فَمَحَشتْنِي ، وَمَهَشتْنِي ، ومَ  َخَدشَ  ، إِذا َمَهشَ  قاَل َغْيُره :و  َشنَتْنِي ، بَمْعنًى َواِحد.، وَكأَنَّ الَهاَء بََدٌل عن الحاِء ، ويُقَاُل : َمرَّ

 اْحتََرَق. ُء ، واْمتََحَش ، إِذاالشَّيْ  اْمتََهشَ  قدو

رَ  ُمْمتَِهَشةٌ  ، فهي الَمْرأَةُ : َحلَقَْت َوْجَهَها بالُموَسى اْمتََهَشتِ و  الُمْنتَِهَشةَ أَنّه لَعََن من النَِّساِء الحاِلقَةَ والسَّاِلقَةَ والَحاِرقَةَ و»الَحِديُث :  ، وبِِه فُّسِ

 ِإالَّ أَن تَُكوَن الهاء ُمْبَدلَةً من الحاِء. الُمْمتَِهَشة : ال أَْعرفُ  (1)وقال العُتْبِّي « الُمْمتَِهَشةَ و

 نَقَلَه الّصاَغانِّي عن ابِن فارٍس. أَْسَرَع ُهَزالَُها ، إِذا َمْهشاءُ  نَاقَةٌ و

 ، قال الّراِجُز ، وهو ُرْؤبَةُ : : َخْلُط الصُّوِف بِالشَّعَرِ  الَمْيشُ  : [ميش]

يــــــــــــــــِش  ِت ابلــــــــــــــــرت حقــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح  عــــــــــــــــاِذَ  قــــــــــــــــد أُولــــــــــــــــِ

ي و     رُقــــــــــــــــِ رنا فــــــــــــــــاطــــــــــــــــح يِإَد  ســــــــــــــــــــــــــــــِ يشــــــــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــِ

  
 : أَي اْخِلِطي ما ِشئِْت من القَْوِل ، َكَذا في الّصحاحِ. (2)قاَل أَبو نَْصر 

 وابُن األَْعَرابِّي وغيُرهما.قُْلُت : وَكذِلَك فَسَّره األَْصَمِعيُّ 

أِْن بلَبَِن الماِعزِ  : الَمْيشُ و ى ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقِيَل : َخْلُط اللَّبَِن الُحْلِو بالَحاِمِض ، وِمَن الغَِريِب أَنَّ الماِعَز بالفَاِرِسيَِّة تَُسمَّ  َخْلُط لَبَِن الضَّ

 ِميش ، بَكْسِر الِميم الُمَمال.

.الَخبَرَ  ِمْشتُ  وإِْخبَاُر بَْعِضِه ، وقَدْ  َكتُْم بعِض الَخبَرِ  : الَمْيشُ  َعِن الِكَسائِّي :و   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ْرعِ  : الَمْيشُ و ، وقد  بَمْيٍش  وتَْرُك بَْعِضه ، وفِي الّصحاح : َحْلُب نِْصِف ما فِي الضَّْرعِ ، فإِذا جاَوَز النّْصَف فلَْيسَ  َحْلُب بَْعِض ما فِي الضَّ

ً  ماَشها  .َمْيشا

وا بَِها َسَواٌء القَْوُل والُخْبُز واللَّبَُن وَغْيُرها. ءٍ َخْلُط كّلِ َشيْ  : الَمْيشُ و  ، عن أَبِي َعْمرو. وماُشوا األَْرَض َمْيَشةً : َمرُّ

 يَْجِري َوَسَط َمِدينَِة َمْرو. : نَْهرٌ  َماَشانُ و

. : ناِحيَةٌ بَهَمذانَ  َماَوشانٌ و  ، نَقَلَه الصاغانيُّ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

ً  القُْطنَ  ماشَ   : َزبََّده بَْعَد الَحْلجِ. يَِميُشه َمْيشا

 : َخْلُط الَكِذِب بالّصدِق ، والِجّدِ بالَهْزِل. الَمْيشُ و

ث َرَوى َعْن يَْحيَى بِن ثابِِت بن بُْندار. ِميَشا وأَبو طاِلب بنُ   التَّّماُر ، بالَكْسر : ُمَحّدِ

ً  الَمَطُر األَْرضَ  ماشَ و  قَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن اللَّْيِث ، وفِي بَْعِض نَُسخِ كتابِه َمأََش بالَهْمز ، وقد ذُِكَر في َمْوضِعه.، إِذا َسَحاَها ، نَ  َمْيشا

 ، بالَكْسِر : من قَُرى ُجْرَجاَن. ِميَشةُ و

 فصر النون
 مض الشا

ً  ءَ الشي نَأَْشتُ  ، يُقَال : اُولُ التَّنَ  ، لُغَةٌ في النَّْوِش ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وُهَو : ، كالَمْنعِ  النَّأْشُ  : [نأش] ، إِذا تَنَاَوْلتَه  نَأْشا
 كالتَّناُؤِش. ، (3)

 (4) التَّناُوشُ  (َوَأىّن هَلُمُ )، بغَْيِر َهْمٍز ، وقولُهُ تَعَالَى :  التّناُوشُ  : األَْخذُ من بُْعٍد ، َمْهُموٌز ، فإِْن كاَن عن قُْرٍب فهو التّناُؤشُ  وقاَل ثَْعلَب :

 َء بالَهْمِز وَغْيِر الَهْمِز.قُِرى
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ّجاُج : َمْن َهَمَز فعَلَى َوْجَهْين ، أََحدهَما : أَْن يَُكوَن من وَن من النَّْوِش الَِّذي ُهَو الَِّذي ُهَو الَحَرَكةُ في إِْبَطاٍء ، واآلَخُر : أَْن يَكُ  النَّئِيِش  وقال الزَّ

ّي : وَمْعنَى اآليَِة أَنَُّهم تَنَاَولُوا ا ِة ، قاَل ابُن بَّرِ مَّ َء ِمْن بُْعٍد ، وقَْد كاَن تَناُولُه ِمْنُهْم ِمْن قُْرٍب لشَّيْ التّناُوُل ، فَأَْبَدَل من الواو َهْمَزةً ، لَمَكاِن الضَّ

ْنيَا ، فآَمنُوا  َفُع نَ ْفساً ِإمياَُّنا)َحْيُث ال يَْنفَعُهم إِيمانُهم ، ألَنّه في الَحيَاةِ الدُّ  في اآلِخَرةِ. (ال يَ ن ْ

ً  وقِيَل : األَْخذُ في البَْطِش ، يقاُل : األَْخذُ والبَْطشُ  : النَّأْشُ و  : إِذا أََخَذه في بَْطٍش. نَأََشه نَأْشا

__________________ 
اخلارقة  يف التكملة :)وقوله : ا القة الجي حتل  شــعرها ا والســالقة الجي تصــرخ عند املصــيبة ا وا ارقة  .«القتييب»( يف غريب اهلروي واللســان : 1)

 (.عن التكملة)ا واملنتهشة الجي ختمش وجهها و خذ  مه أب فارها.  (ابخلاء : الجي ختر  ثوهبا
 ( األصر والصحاح ا ويف اللسان : أبو منصور.2)
 .73/  3( اجلمهرة 3)
 .52( سورة سبب اآية 4)
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َرهُ ، َكَذا في الُمْحَكِم والّصحاحِ. نَأَشَ  ، وقَدْ  التَّأِْخيرُ  : النَّأْشُ و  األَْمَر ، إَِذا أَخَّ

ّجاُج ، يُقَاُل : ِمْن أَْينَ  النُُّهوضُ  : النَّأْشُ و  لَنَا ، أَْي نََهَضت ، قال : نَأَْشتَ  في إِْبَطاٍء ، نَقَلَه الزَّ

َك  يــــــــــــح تُ ِإلــــــــــــَ يــــــــــــٍر  أَنَشــــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــِ َن َأيب عــــــــــــَ  اي ابــــــــــــح

انِ و     مــــــــــــــَ َر  عــــــــــــــُ ــــــــــــــُ  ُدوين الــــــــــــــغــــــــــــــاُف غــــــــــــــاُف قـ

  
 ، أَي غاِلب ، وِمْنهُ قَْوُل ُرْؤبَةَ : نَُؤوشٌ  ، ذُو البَْطِش ، ويُقَال : قََدرٌ  ، كَصبُوٍر : القَِويُّ الغَاِلبُ  النَُّؤوشُ و

رِ  نح داِر امــــــــــح اَ  مــــــــــِ مح ســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــِش كــــــــــَ حــــــــــِ  ٍء جــــــــــَ

ك     يـــــــــــــــح َدِر  أَنحشُ ِإلـــــــــــــــَ ُؤ شِ الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  (1) الـــــــــــــــنـــــــــــــــ 
  

 في البابَْيِن. (2)، قاَل الّصاَغانِيُّ ، وُهَو يَدخل « ن وش»وقَْد َذَكَره الَجْوَهِريُّ في 

ً  فَعَلَه يُقَاُل :و ً  ، كما في الّصحاحِ ، ويُقَاُل أَْيضاً : َجاَءنا أَِخيراً  ، كأَِميٍر : أَيْ  نَئِيشا  ، أَْي بَِطيئاً. نَئِيشا

ً  نَالَِحقْ  قاَل ابُن َعبّاٍد : يُقَال :و ، وُهَو ِمْن ذِلَك ، أَْي تأّْخَر عنّا ثّم اتَّبَعَنا َعلَى َعَجلٍَة َخْشيَةَ الفَْوِت ، وأَْنَشَد  من النََّهاِر ، أَْي بَْعَد ما تََولَّى نَئِيشا

ّي :  يَْعقُوُب ِلنَْهَشِل بِن َحّرِ

ِه و  َرأحيـــــــــــــِ د  بـــــــــــــِ بـــــــــــــَ تـــــــــــــَ وحىًل َعصـــــــــــــــــــــــــــاين واســـــــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــــَ

ا     ـــــــــمـــــــــَ ي ـــــــــِ ضح ف طـــــــــَ ـــــــــُ ا ملَح ي مـــــــــَ ريُ كـــــــــَ اَر َقصـــــــــــــــــــــــِ  َأشـــــــــــــــــــــــَ

  

َره  رِي وأَمـــــــــــــح ب  أَمـــــــــــــح ا رََأ  مـــــــــــــا غـــــــــــــَ  فـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــّ

ُدورُ و     وِر صــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــُ اِز األُم جــــــــــــــــــَ  اَنَءتح أَبعــــــــــــــــــح

  

ىن   يشــــــــــــــــــــــــــاً متــــــــــــَ ئــــــــــــِ ين  نــــــــــــَ اعــــــــــــَ وَن َأطــــــــــــَ كــــــــــــُ  َأنح يــــــــــــَ

وُر و     وِر أُمــــــــــــُ َد األُمــــــــــــُ تح بــــــــــــعــــــــــــح َدثــــــــــــَ دح حــــــــــــَ (3)قــــــــــــَ
 

  
 َحْيُث ال يَْنفَعُه فِيه الّطاَعة. (4)أَي تََمنَّى في األَِخيِر وبَْعَد الفَْوت 

 قَِليلَتَهُ. ، إِذا كانَتْ  اللَّْحمِ  َمْنُؤَشةَ  نَاقَةٌ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

 ، واْستَْبَطأَنِي. أَْعَجلَنِي ، أَيْ  اْنتَأََشنِي يُقَاُل :و َسيَأْتِي.، كما « ن وش»ُهنَا َذَكَرهُ الّصاَغاِنيُّ ، وقِيَل : َرقِيقَتَهُ ، وَذَكَره َغْيُره في 

ً  ، قاَل الّصاَغانِيُّ : والتَّْرِكيُب يَُدلُّ َعلَى األَْخِذ والبَْطِش ، وقَْد َشذَّ َعْنهُ قولُهم جاءَ  َظعََن بَِها السَّحاِب ، إِذا (5)كِرَعاِن  بغَنَِمه اْنتَأَشَ و  .نَئِيشا

 ا يُْستَْدَرُك عليه :* وِممّ 

 : التَّباُعد. التّناُؤش

َر وتَبَاَعَد. اْنتَأَشو  ُهَو : تَأَخَّ

 ، كأَِميٍر : البَِعيُد ، عن ثَْعلٍَب. النَّئيشُ و

 : الطَّلَُب ، عن ابِن بَّرّي. النَّأْشُ و

ً  ءَ الشَّيْ  نَأَشَ و  : بَاَعَدهُ. نَأْشا

ً و  وِعْنِدي أَنّه بََدٌل. َرفَعَه ، قاَل ابُن ِسيَده :، كنَعََشه : أَْحيَاهُ و نَأََشه نَأْشا

يَن بنَْعِشِه  فاْنتَأَشَ »في َحِديِث َعائَِشةَ َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنَها فِي ِصفَِة أَبِيَها ، َرِضَي هللا تَعالى َعْنهُ : هللا ، أَيِ اْنتََزَعه ، و اْنتَأََشهو الّدِ
(6) 

 أَي تََداَرَكه بإِقاَمتِه إِيّاه من َمْصَرِعه.« إِيّاه

ً  ءَ الشَّيْ  نَبَشَ  ، يُقَال : النِّبَاَشةُ  ، وِحْرفَتُه النَّبّاشُ  ِء ، ومنهِء َعِن الشَّيْ : إِْبراُز الَمْستُوِر ، وَكْشُف الّشي النَّْبشُ  : [نبش] ، إِذا اْستَْخَرَجه  نَْبشا

 اْستِْخَراُجهم. الَمْوتَى : نَْبشُ و بَْعَد الدَّْفِن ،
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 َعِن األَْسَراِر ، ويَْنبُُشها. يَْنبُشُ  واألَْسَراِر ، ويُقَاُل : ُهوَ  َحديثِ اْستِْخراُج ال : النَّْبشُ  من الَمَجاز :و

 لُهم. (7)ِلِعيَاِله ، أَي يَْكتَِسُب  يَْنبُشُ  ، يُقَال : ُهوَ  االْكتِسابُ  : النَّْبشُ  من الَمَجاز :و

 فَلَْم يُِصْبهُ. بِهِ  بَسْهٍم : َرَماهُ  نَبََشهُ و

نَْوبَرِ  ، النِّْبشُ  َرِحَمهُ هللا :قَاَل أَبُو َحنِيفَةَ ، و ، لَهُ َخَشٌب أَحَمُر  أَْرَزُن ِمَن اآلبَنُوِس  ، إِالّ أَنّهُ أَقَلُّ ِمْنه وأََشدُّ اْجتَِماعا ، بالَكْسِر : َشَجٌر كالصَّ

 ُصْلٌب يُِكلّ  (8)َكأَنَّهُ النَِّجيع 

__________________ 
 القدر النؤوش. التاج نفسه من قو  ر بة اآيت وفيه :واملثبت عن « نؤاش»( ابألصر 1)
 .«مدخر»( عن التكملة وابألصر 2)
 ( يف اللسان : وحيدث من بعد األمور أموُر.3)
 .«املوت»( عن اللسان وابألصر 4)
 .«كرعنان»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
انظر اللســــان مادة « ويرو  : فانتبش الدين فنعشــــه ابلفاء عل  أنه فعر اللســــان :قوله : بنعشــــه إايه ا قا  يف »:  ؟( هبامش املطبوعة املصــــرية6)
 .«نعش»
 ( يف التكملة : يكسب.7)
 واملثبت عن التكملة.« الضجيض»( ابألصر 8)
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خاِصُر للَجَناِئِب 
َ
 ا وَعَكاِكيُز نـََقَله ابُن ِسيَده عنه. (1)اَ ِديَد ا يـُعحَمُر منه امل

 َمَحلّه. َل الُمَصنُّف ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى ، اآلبَنُوَس في كتَابِه ، وَذَكَره ُهنَا اْستِْطَراداً ، وقَِد اْستُْدِرَك َعلَْيه فِيقُْلُت : وقَْد أَْغفَ 

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. نَبَشٌ  : بَِعيرٌ  ، يُقَال (2)ِمن َغْيِر أَثَرة  بالتَّْحِريِك : الَجَمُل الَِّذي فِي ُخفِّه أَثٌَر ، يَتَبَيَُّن فِي األَْرِض  ، النَّبَشُ و

 : أَْخَرَج ، هو َعْمُرو بُن َعْوٍف الُهَذِلّي بن َطِريٍف نََزَل البَْصَرةَ ، َرَوى عنه أَبُو الُملَْيحِ ، وأُمُّ عاِصٍم ، قَاَل الَحافِظُ  ، كُجَهْينَةَ  *الَخْيرِ  نُبَْيَشةُ و

 لهُ ُمْسِلٌم وأَْهُل السُّنَِن.

قَاَل الّصاَغانِيُّ :  : َرُجٌل آَخُر لَهُ ُصْحبَة ، نُبَْيَشةَ  ، وإِنَّما َذَكُروا َصحاِبيّانِ  ،، ولَْم يَْذُكْره الذََّهبِيُّ وال ابُن فَْهٍد وال الحافُِظ  نُبَْيَشةَ  َهْوَذةُ بنُ و

فَُهَو ُمْستَْدَرٌك  قُْلُت : .«أَنّهُ أَْعَطاهُ ما َحَوى الَجْفُر ُكلُّه» وسلمعليههللاصلىالسُّلَِمّي ، ثم ِمْن بني ُعَصيَّةَ ، َكتََب لَهُ َرُسوُل هللا  نُبَْيَشةَ  َهْوَذةُ بنُ 

 ، لَهُ ِذْكٌر في َحِديِث ابن عبّاٍس. وسلمعليههللاصلىعلى الَحافِظْيِن ، تَُوفَِّي في َحياتِه 

ى السُّلَِميُّ ، أَحُد فُْرَسانِِهم ، بُن َحبِيب نُبَْيَشةُ و وِم. إِلى قَْيَصرَ  َرجَ بِن ُحْجٍر الِكْنِدّيِ ، ِحيَن خَ  ِء القَْيِس َرفِيٌق الْمِرى بِن َعْبِد العُزَّ  َمِلِك الرُّ

 ونَابِشاً. ، كثُماَمة ، نُبَاَشةَ  َسّمْواو

، وأَْنَشَد  أَنابِيشُ  ج : ، كاألُْنبُوَشِة ، أَو الشََّجُر الُمْقتَلَُع بأَْصِله وُعُروقِهِ  ، َكَما نقَلَه الَجْوَهِريُّ  ، بالّضّمِ : أَْصُل البَْقِل الَمْنبُوش األُْنبُوشُ و

 ِء القَْيِس :َجْوَهِريُّ اِلْمِرىال

َة  ــــــــ  ي ــــــــِه غــــــــّرقــــــــ  عشــــــــــــــــــــــِ ي ــــــــِ اَع ف ــــــــَ ب َبّن الســــــــــــــــــــــِّ   (3)كــــــــَ
َو      ه الــــــــــُقصــــــــــــــــــــــــح يــــــــــشُ أبَرحجــــــــــائــــــــــِ رِ  َأانبــــــــــِ نحصــــــــــــــــــــــــُ  عــــــــــُ

  
باع باألَنابِيِش ، ألَّن الشَّيْ  نَبََشه ، وُهَو ما أُْنبُوَشةٌ و األَنَابِيِش أُْنبُوشٌ  قاَل أَبُو الَهْيثَِم : َواِحدُ  َء العَِظيَم يَُرى الَمَطُر ، قال : وإِنََّما شبَّه غْرقَى الّسِ

 ، أاَل تََراهُ قاَل : بأَْرجائِه القُْصَوى ، أَي البُْعَدى. َشبََّهَها بَْعَد ذُبُوِلَها ويُْبِسها بَِها. (4)َصِغيراً 

بِن ُجْرَوة بن أَُسيٍِّد التَِّميمّي األَُسيِِّدي ، هو أَبُو هالَةَ والُد ِهْنٍد ، تُوفِّي قبَل  (5)بِن َحبِيِب بِن َسالَمةَ بِن ُغَوّي بن َوْقَداَن  بُن ُزراَرةَ  النَّبَّاشُ و

قوُل  ، األَِخيرُ  بِن ُزراَرةَ  النَّبَّاِش  ، أَو َماِلُك بنُ  النَّبّاِش  بِن ُزَراَرةَ ، أَو ُزَراَرةُ بنُ  النَّبّاِش  ، وأَبُو هالَةَ بنُ  النبّاِش  وماِلُك بُن ُزراَرةَ بنِ  الَمْبعَثِ 

بَْيِر بِن بَّكاٍر : ى ، أُّمِ الُمْؤمنِيَن ، رضي هللا تعالَى عنها ، َزْوُج َخِديَجةَ  الزُّ واِلُد ِهْنِد بِن أَبِي َهالَةَ ،  بنِت ُخَوْيِلِد بِن أََسِد بِن َعْبِد العُزَّ

ْهَراِء ، وخاَل الَحَسِن والُحَسْيِن َرِضَي هللا  وسلمعليههللاوِل هللا صلىالّصحابِّي ، َربِيِب َرسُ  والَوّصاف لِحْليَتِه الشِريفَِة ، وكاَن أََخا فاِطَمةَ الزَّ

َماِء َعلَى هَذا الَوْجه غيُر ُمَحّرر ، والِذي َصّح في ، وِسيَاُق ِعبَاَرةِ الُمَصنِِّف في إِيراد هِذِه األَسْ  َعْنُهم َشِهَد أُُحداً ، وقُتَِل َمع َعِلّيٍ ، يَْوَم الَجَملِ 

بِن ُزَراَرة ،  النَّبّاِش   ِهْنُد بنُ اسِم أَبِي هالَةَ هو ما َذَكَره أَّوالً ، ومثلُه في اإِلصابَِة والمعاِجم ، فتأَّمْل ، وقال ابُن ِحبّان : اسُم ابِن أَبي هالَةَ 

، قال الذََّهبيُّ : والعََجُب من ابِن َمْنَده وأَبِي نُعَْيم َكْيَف  النَّبَّاِش  ِهْنُد بُن ُزَراَرةَ بنِ ـ  ه : أَبُو َهالَةَ َزْوُج َخِديَجةَ ورَوى ُشْعبَةُ عن قَتَاَدةَ ما نَصُّ 

 َذَكَرا أَبا َهالَةَ في الّصحابَِة ، وُهَو قَْد تُوفِّي قَْبَل الَمْبعَِث.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : ما نُبَِش ، عن اللِّْحيَانِّي. وشُ األُْنبُ 

 : البُْسُر الَمْطعُون فيه بالشَّْوِك َحتَّى يَْنَضَج. األُْنبُوشُ و

غَاُر ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وَذَكَر َشْيُخنَا عن َجَماعٍة من أَْهل األَْشبَاِه أَنّ  األَنَابِيشُ و َهاُم الّصِ  ال َواِحَد له. األَنَابِيشَ  : الّسِ

 اِء على النّوِن ، وقد تقَّدم.في األَْمِر : اْستَْرَخى فِيِه َذَكَره األَْزَهِريُّ عن أَبِي تَُراٍب عن السُّلَِمّيِ ، والّصواُب بتَْقِديِم الب نَبَّشَ و

به الشَّعُر ، قال  يُْنتَشُ  الَِّذي للِمْنقَاِش  ، كِمْحَراٍب اْسم بالِمْنتَاِش  اْستِْخَراُج الشَّْوَكِة ونَْحِوها ، قاَل اللَّْيُث : هو ، كالضَّْربِ  النَّتْشُ  : [نتش]

 .ْنتَاشٌ مِ و ِمْنتَاخٌ  األَْزَهِريُّ : والعََرُب تَقُول للِمْنقَاِش :

__________________ 
 ( يف اللسان : النجائب.1)
 خطب.« أثره»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
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 يف القاموس : اخلرب. (*)
 ( يف اللسان : غديّة.3)
 ير  صغرياً من بعيٍد.« : املعارفدار »ويف اللسان « قوله : ير  صغرياً يعين مض البعد كما يشعر به سيا  العبارة»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«عدي»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 5)
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ً  أَْيضاً : النَّتْشُ و قال اللَّْيُث :  ونَْهشاً. َجْذُب اللَّْحِم ونَْحِوه قَْرصا

يُن لُغَةٌ فيه. النَّتْفُ و ، النَّتْشُ و  َواِحٌد ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، والّسِ

ً  ألَْهِله نَتَشَ  ، َوقَدْ  االْكتَِسابُ  : النَّتْشُ  من المَجاز :و ، ويَْعِصُف ،  يَْنتِشُ و : اْكتََسَب لَُهْم واْحتَاَل ، وقَاَل اللِّْحيَانِّي : ُهَو يَْكِدُش ِلِعياِله يَْنتُِش نَتْشا

 ويَْصِرُف.

ً  بالعََصا نَتََشه ، بالعََصا ، يُقَال : الضَّْربُ  : تْشُ النَّ و  .نَتْشا

ْجلِ  : النَّتْشُ و ُجُل الَحَجَر بِرْجِله ، إِذا َدفَعَهُ ، قالَهُ ابُن ُشَميٍل. نَتَشَ  يُقَاُل : الدَّْفُع بالّرِ  الرَّ

ا ، كالتَّْنتاِش  : النَّتْشُ و ُجِل ِسرًّ .، بالفَتْحِ ، نَقَلَ  َعْيُب الرَّ  ه الّصاَغانِيُّ

 ، أَي ِلعُْمِقَها. ، أَْي ال تُْنَزحُ  *[وال تُْنَكشُ ]ال تُْنتَُش  يُقَاُل : بِئْرٌ و

فَلُ  أَي« النُّتّاشُ  ، وال (1)ال يُِحبُّنا أَْهَل البَْيِت حاِمُل القَبَلَِة »في الَحِديِث : و ـ  ، أَي كغُراٍب كما َضبََطه الّصاَغانِيُّ  النُّتَاشُ  وقال الفَّراء :ـ  الّسِ

النّاِس : ُرَذالُُهم. وقال  نُتّاشُ  ، كأَنَُّهم اْنتُتُِشوا ، أَي اْنتُتِفُوا من ُجْملَِة أَْهِل الَخْيِر ، وقاَل ابُن األَْعَراِبّي : ناتِشٌ  ، َواِحُدُهم والعَيّاُرونَ  والنُّغَاشُ 

 ابُن األَثِيِر : ِشَراُرُهم.

َكةً ـ من النَّبَاِت : ما يَْبُدو أَّوَل ما يَْنبُُت من أَْسفََل وفَْوقَ  تَشُ النَّ و  أَْنتَشَ و في األَْرِض  نَتََشهُ  اْبتَلَّ فَضَربَ  ، إِذا الَحبُّ  أَْنتَشَ  ومنه يُقَال : ـ ُمَحرَّ

 ُث.، نقله اللَّيْ  (2) النَّبَاُت : أَْخَرَج َرأَْسه من األَْرِض قَْبَل أَْن يُْعِرقَ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : البَيَاُض الذي يَْظَهُر في أَْصِل الظُّْفِر. النَّتْشُ 

 منه َشْيئاً ، أَي ما أََخَذ. نَتَشَ  : أََكَل نَبَاتََها. وما يَْنتُِشَها الَجَراُد األَْرَض : نَتَشَ و

ً  وما أََخَذ إِالَّ   ، أَي قَِليالً. نَتْشا

ة على بََساتِيَن : بَلٌَد باألَْنَدلُِس ، هكذا َضبََطهُ الّصاَغانِيُّ ، وقاَل ياقُوت : بالفَتْحِ ، وِهَي من ُكوَرةِ َجيَّاَن ، َحِصينَةٌ ُمِطلَّ  وِمْنتِيَشةُ ، بالَكْسرِ 

ُد بُن عبِد الرَّ  ُء الّشاِطبِيُّ ْحمِن بِن ِعيَاٍض الَمْخُزوِمّي الُمقَِرىوأَْنَهاٍر وُعيُوٍن ، وقِيَل : إِنََّها من قَُرى شاِطبَةَ ، وِمْنَها أَبُو َعْبِد هللِا ُمَحمَّ

 الِمْنتِيِشيُّ ، َرَوى َعْنه أَبُو الَوِليِد بُن الدَّبّاغِ الَحافُِظ.

وِم ، أَْو ُهَو الَِّذي قَْبلَه ، ويُْنَظر فِيِهَما َهْل ِميُمُهَما أَْصِليَّة فيُْذَكر  ، أَْو زائَِدة وال إِخالَُها.« م ن ت ش»ِن في اوَمْنتََشا ، بالفَتْحِ : بَلٌَد بالرُّ

 الثَّْوُب : أَْخلََق ، نَقَلَهُ ابُن القَّطاع. أَنَتْشَ و

ْيِن : بَقَايَاهُ.  وتَنَاتِيُش الدَّ

َدة.بَكِلَمٍة : أَْي ما تََكلَّم بَِها ، نقلَه ابُن القَّطاع ، َرِحَمهُ هللا ، وأَنَا أَْخَشى أَْن يَُكوَن ُمصَ  نَتَشَ  وما فاً َعْن نَبََش بالُمَوحَّ  حَّ

. يَْنتِشُ  ويُقَاُل : ُهوَ  َمْخَشِريُّ  ِمْن ُكّلِ ِعْلٍم ، ويَْنِتُف منه ، أَْي يَأُْخذُ ، نَقَلَه الزَّ

 ، قالَهُ أَبو الَخطاِب. َء َرُجالً إِذا أَراَد بَْيعاً أَْن تَْمَدَحه: أَن تَُواِطى النَّْجشُ  : [نجش]

ً نََجَش يَنْ  وقَْد ُكِرهَ ذِلك ، بثََمٍن َكثِيٍر ، ِليَْنُظَر إِلَْيَك ناِظٌر فيقََع فِيَها. (3) أَْن يُِريَد اإِلْنَساُن أَْن يَبِيَع بِيَاَعةً فتَُساِوَمهُ فِيَها هو أَو  .ُجُش نَْجشا

ْلعَِة وُهو ال يُِريُد ِشَراَءَها ، ولِكْن ِليَْسَمعَه َغْيُره فيَِزيَد بِزيادَ  النَّْجشُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : يُْرَوى  تِه ، وُهَو الَِّذيفي البَْيعِ : أَْن يَِزيَد الّرجُل ثََمَن الّسِ

 .«آِكُل ِرباً خائِنٌ  النّاِجشُ : » (4)فيه عن أَبِي أَْوفَى 

 ، وناِجُشو ُسوِق الطَّعاِم ِمْن هذا. ِء إِلَى َغْيِرهأَْو أَْن يُنَفَِّر النّاَس َعِن الشَّيْ 
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__________________ 
 ساقطة من الكويتية. (*)
القيلة ابلياء وفســـرها يف مادة   قوله : القبلة  ركة ا خرزة يؤخذ هبا ا كما ســـيبيت يف املو ا ووقض يف اللســـان : »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)

 .«الِقيلة»ويف النهاية واللسان « ي   ابألدرة ا وأ نه تصحيفاً فحرره
 ويف اللسان فكاألصر والقاموس.« يُعَرف»( يف التهذيب والتكملة : 2)
 .«هبا»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 .«األوىفأيب »ويف اللسان : « ابن أوىف»( يف التهذيب : 4)
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َها ِلئالَّ تَْنفَُق ، َعْنهُ رواه ابُن أَبِي الَخّطاِب. النَّْجشُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :  : أَْن تَْمَدَح ِسْلعَةَ َغْيِرك ِليَبِيعَها ، أَو تَذُمَّ

 : أَْن تَُزايَِد في الَمبِيعِ ِليَقََع غيُرك ، ولَْيَس من حاَجتَِك. النَّْجشُ  وقاَل الَجْوَهِريُّ :

 : أَْن تَِزيَد في ثََمِن َمبِيعٍ أَْو تَْمَدَحه ، فيََرى ذِلَك َغيُرك ، فيَْغتَرَّ بَِك. النَّْجشُ  وقال إِبراهيُم الَحْربِّي :

ْيدِ  األَْصُل فِيهِ و  وتَْنِفيُره ِمْن َمَكاٍن إِلَى َمَكاٍن. إِثَاَرةُ الصَّ

ال تَْطلُُع الشَّْمُس َحتَّى » َحِديُث ابِن الُمَسيّب : ، وُهَو قْوُل أَبي ُعبَْيٍد : وِمْنهُ  ِء واْستِثاَرتُهالشَّيْ البَْحُث َعِن  في األَْصل : النَّْجشُ  قاَل َشِمٌر :و

ً  (1)تَْنُجَشَها   .(1)أَْي تَْستَثِيُرها « ثاَلثُِمائٍَة وِستُّوَن َملَكا

ً يَْنُجُشَها نَْجش اإِلبِلَ  نََجشَ  ، وقَدْ  الَجْمعُ  : النَّْجشُ و  ، أَْي َجَمعََها بَْعَد تَْفِرقٍَة. ا

 ، وُهو كالبَْحِث ، َعْن َشِمٍر ، وِمْنهُ قَْوُل ُرْؤبَةَ : االْستِْخَراجُ  : النَّْجشُ و

ُر قـَوحُ  الَكِذِب و  َنحُجوشِ اخُلسح
 امل

 : الُمْستَْخَرج. الَمْنُجوشُ 

. (2)، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ  االْنِقيادُ  : النَّْجشُ و  عن ابِن َعبّاٍد ، وُهَو الصَّواُب. وفي بَْعِض النَُّسِخ اإِليقاذُ ، وفي بَْعِضها اإِلْنفاذُ ، واألَّول أََصحُّ

ً  ، يُقَال : َمرَّ فاُلنٌ  اإِلْسَراعُ  : النَّْجشُ و  النَِّجاَشةَ  ، وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : ال أَْعِرفُ  اَشِة ، بِالَكْسرِ كالنِّجَ  ، أَْي يُْسرُع ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، يَْنُجُش نَْجشا

 في الَمْشيِ.

بُه ابُن  أَفَصحُ  ، األَِخيرُ  بتَْشِديِد الياِء وبتَْخِفيِفها ، بالفَتِْح ، وفي الياِء لُغَتَان : النََّجاِشيو ِزيُّ ، وَصوَّ أَْعلَى ، َكما َحَكاه الّصاَغاِنيُّ والُمَطّرِ

، وُهَو اْختِياُر ثَْعلَب ، كما نَقَلَهُ عن نِْفَطَوْيه ، قاَل َشْيُخنَا : والِجيُم مَخفَّفَة  وتُْكَسُر نُونَُها ، أَْو ُهَو أَْفَصحُ  ثِيِر قُْلُت : ألَنَّها لَْيَسْت ِللنََّسِب ،األَ 

 وَوِهَم من َشدَّدها.

ِزيُّ في الُمْغِرب ، زاَد السَُّهيِليُّ ، َرِحَمهُ هللا تَعالَى ، في  أَْصَحَمةُ  ، واْختُِلَف في اْسِمه على أَقوال : فِقيَل : قُْلُت : نَبّه َعلَى ذِلَك الُمَطّرِ

ْوِض : ابن بَْحٍر  َحَمة ، َوَمْعنَاهُ بالِقْبِطيّة : أَصْ  النََّجاِشي ، وَسيَأْتِي ذِلَك ِلْلُمَصنِِّف ، َرِحَمهُ هللا تَعالَى ، في صحم ، وقاَل ابُن قُتَْيبَةَ : (3)الرَّ

 َعِطيّة.

 ، قاَل الّصاَغانِيُّ : ُهَو تَْحِريٌف ، واْسُمه أَْصَحَمةُ. َمِلك الَحبََشةِ  : اسمُ  النََّجاِشي وقاَل الَجْوَهِرّي :

ا (4)قُْلُت : وإِْن أُِريَد باالْسِم اللَّقَب فالَجْمُع بَْيَن القَْولَْيِن َهيٌِّن ، فَقَْد قاَل ابُن ُدَرْيٍد  ، َكما  نََجاِشي فَكِلمةٌ َحبَِشيَّةٌ ، يُقَال ِلْلَمِلِك ِمْنُهم النََّجاِشي : فأَمَّ

َمْت فَ   َصاَرْت لْلِجْنِس.يُقَاُل ِكْسَرى وقَْيَصر ، قاَل َشْيُخنَا : هو وأَْضَرابُه َعلَُم ِجْنٍس ، وقِيَل : كانَْت أَْعاَلَم َشْخٍص ثُمَّ ُعّمِ

 ِمْن ُرّجاِزِهم. ِرِثيُّ : راِجزٌ الَحا النََّجاِشيُّ و

ْيَد ليَُمرَّ على الّصائِِد ، كالنّاِجش *الَِّذي : النََّجاِشيُّ و  .الِمْنَجاِش و ، قالَه األَْخفَُش ، وزاَد األَْزَهِريُّ : يُثِيُر الصَّ

 َعلَْيه الّصْيَد ، َكَما يُقَال : حاُشوا. نََجُشوا ويُقَاُل :

أَنّه موِضٌع َعلَى ِستِّة أَْميَاٍل ِمْنَها ،  «م ج ش»ذُِكَر في  قدو د ، قُْرَب البَْصَرةِ ، : اْسمُ  َمْنَجشَ  إِلى َمْنَجشاَن ، أَوْ  (5) ما نُِسبَ  الَمْنَجَشانِيَّةُ و

 ، أَو إِلى َمْنَجشان ، وهو َغِريٌب. َمْنَجٍش  ، وشّك في نِْسبَتِه إِلى َمْولَى قَْيِس بِن َمْسعُوٍد ، وقَاَل هاُهنَا : إِنّه بَلَدٌ  َمْنَجٍش  وأَنّه َمْنُسوٌب إِلى

بِن أْيَمَن بِن  (6)* بِن َرْدماَن بِن َوائِِل بِن الغَْوِث بن َعِريب بن ُزَهير بُن ِكلَّةَ  ، لَْم يَْضبِْطه ، وُهَو بفَتْحِ الِميِم وَكْسر الِجيم َمْنِجشانَ  ذُوو

ةَ ، وتَِميٍم ، وهو األَْشعَُر اْبنَا أَُدَد بِن زيد الَهَمْيَسعِ وهو أَبُو  ُمِدلَّةَ بِْنِت ِذي َمْنِجَشاَن ، وهي أُمُّ ُمرَّ
بِن يَْشُجَب بِن َعِرْيِب بِن َزْيِد بِن َكْهالَن  (7)

 أَُدَد. (9)ٍء ماِلٍك اْبنَْي وِهَي أُمُّ َطيِّى (8) [وأُختها َدلَّة بنت ذي َمنِجشان وهي مذحج]بِن َسبَأَ 
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__________________ 
 .«. أي يستثريها.. ينجشها»( يف النهاية واللسان : 1)
 ( يف التكملة املطبوع : اإليقاد.2)
 .«البجر»وابألصر « صحم»( عن القاموس 3)
 .98/  2( اجلمهرة 4)
 .«الذي»بد  « من»يف القاموس :  (*)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ماٌء ُنسب.5)
 .«م»بعدها يف القاموس :  (*)
 .«زهر»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 6)
 .«يزهر»وابألصر  397( عن مجهرة ابن حزم ص 7)
 ( زايدة اقتضاها سيا  العبارة عن املطبوعة الكويتية وقد نبه إىل اضطراب العبارة هبامش املطبوعة املصرية.8)
 .«ابن»( ابألصر 9)
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 ، كالِمْنجاِش. (1)، عن ابِن ُدَرْيٍد  اُع في النّاِس ، الَكّشاُف عن ُعيُوبِِهمْ كِمْنبٍَر : الَوقّ  ، الِمْنَجشُ و

َراِك ، يَْجعَلُونَه بيَن األَِديَمْيِن ، ثُّم يَْخرُزونَهُ بَْينَُهَما : الِمْنَجشُ و  الِمْنَجِش  والِعَراُق مثلُ  ، ليَس بَخْرٍز َجيٍِّد ، عن ابِن َعبّاٍد : قاَل : َسْيٌر ِشْبهُ الّشِ

 أَْيضاً. َكذِلك. الِمْنَجاِش و ، (1)، وهذه عن ابِن ُدَرْيٍد  كالنَِّجاِش ، كِكتَابٍ  ،

، يَْعنِي « بالقواِريرِ  أَْنَجَشةُ  ُرَوْيَدَك يا: » وسلمعليههللاصلىقاَل ، كان َحاِدياً ، ولَهُ  وسلمعليههللاَمْولًى للنَّبِّيِ صلى ، بفَتْحِ الِجيِم : أَْنَجَشةُ و

 النَِّساَء.

َمْخَشريُّ : ومَع الّصائِدِ  النَّّجاشَ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، هكذا َذَكَره ، والصَّواُب أَنَّ  : الّصائِد النَّّجاشُ و النَِّجيشُ و ْيِد. قاَل الزَّ  ناِجشٌ  هو الُمثِيُر ِللصَّ

ْيِد. نَُجوشٌ و نَّجاشٌ  ، وهو الحاِئُش ، ونَقَل األَْزَهِريُّ : َرُجلٌ   : ُمثِيٌر ِللصَّ

يَُكوُن في  قَدْ  التّنَاُجشَ  ، ويُِشيُر بقولِه : وَغْيِره إِلى أَنّ  النَّْجِش  ، وُهَو تَفَاُعٌل من التَّزايُُد في البيعِ وَغْيِرهِ  فِي البَْيعِ الَمْنِهيُّ َعْنهُ ُهَو : التَّناُجشُ و

ٌء آَخُر ُمبَاٌح ، وهي المرأَةُ الَّتِي َشيْ  التَّنَاُجِش  الَمْهِر أَْيضاً ؛ ليُْسَمَع بِذِلَك فيُزاَد فِيه ، وقَْد ُكِرهَ ذِلك ، وقال َشِمٌر ، عن أَبِي َسِعيٍد : في

ْلعَةُ الَّتِي اْشتُِريَتْ  َجْت وُطلِّقَْت َمّرةً بَْعَد أُْخَرى ، والّسِ ةً بَْعَد َمّرةٍ ثُمَّ بِيعَْت.تُُزّوِ   َمرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : أَذاَعةُ. يَْنُجُشه الَحِديثَ  نََجشَ 

 ِء ، عن أَبِي ُعبَْيٍد.: الُمْستَْخِرُج ِللّشي النََّجاِشيّ و

 : ُمْفتَعٌَل َمْكذُوٌب ، عن ابِن األَْعَرابِّي. َمْنُجوشٌ  وقولٌ 

ْيِد. ِمْنَجشٌ و نَُجوشٌ  وَرُجلٌ   : ُمثيٌر ِللصَّ

 : العَيّاُب. الِمْنَجاشُ و

. النَّْجِش  ، بالتَّْحِريِك : لُغَةٌ في النََّجشُ و  ، بالفَتْح ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ٍد الفَْقعَِسيُّ ، وقِيَل : ُهَو َمْسعُوٌد ، َعْبُد بَنِي فََزاَرةَ ، ذَ  نَّجاشٌ  : السَّْوُق الشَِّديُد ، وَرُجلٌ  النَّْجشُ و َكَره : َسّواٌق قَاَل الّراِجُز ، قِيَل : ُهَو أَبُو ُمَحمَّ

د األَْسَوُد :  أَبو ُمَحمَّ

اِش  فـــــــــــــَ َة مـــــــــــــن أَنــــــــــــــح لـــــــــــــَ يـــــــــــــح ا الـــــــــــــلـــــــــــــ  ا هلـــــــــــــََ مـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

رَ     ريحَ الســـــــــــــــــــــــــــــــ  ٍ  غـــــــــــــــــَ اشِ   وســـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــِ  جنـــــــــــــــــَّ

  
 .(2) النَّجاِشي ويُْرَوى والّساِئقِ 

اشُ  وقال أَبُو َعْمٍرو : َكاَب والدَّوابَّ في السُّوِق ، يَْستَْخِرُج ما عنَدَها من السَّْيِر ، والَِّذي في العُبَاِب عنه : النَّجَّ :  النَّّجاشُ  : الَِّذي يَُسوُق الّرِ

َكاَب وال  ما ِعْنَدَها ِمَن السَّْيِر ، ولَعَلَّهُ تَْصِحيٌف. يَْنُجشُ  ّدوابَّ الَِّذي يَْسبُِق الّرِ

 : أَْسَرَع ، عن ابِن األَثِيِر. اْنتََجشَ و

 ِء وإِْطَراُؤه.: َمْدُح الشَّيْ  النَّْجشُ و

 وُهَو أَْيضاً اْختَِراُع الَكِذِب.

.، كَكِتٍف ، أَْو ُهَو بالفَتْحِ : ِمْسعَُر الَحْرِب ،  النَِّجشُ و  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

هُ  ْيَرفِيُّ ، األََسِديُّ ، الَمْعُروُف َجدُّ ثِيَن ، تُُوفَِّي ، بَطراباد سنة  بالنََّجاِشيّ  وأَحَمُد بُن علّيِ بِن أَْحَمَد بِن العَبّاِس بِن الُحَسْيِن ، الصَّ : ِمَن الُمَحّدِ

405. 

ْظفَةُ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ واللَّْيُث ، وقاَل األَْزَهِريُّ : قال َشِمر ، فِيَما قََرأُْت بَخّطِه : َسِمْعُت أَْعَرابِيًّا يَ  ، بالَكْسرِ  النَِّحاَشةُ  : [نحش]  قُوُل : الّشِ

 ، وَكذِلَك الِجْلفَةُ والِقْرفَةُ. الُخْبُز الُمْحتَِرقُ  : النَِّحاَشةُ و
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 أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وُهَو في قَْوِل الّراجز : ٍش.، كَجْحَمرِ  نَْخَوِرشٌ  ِجْروٌ  : [نخرش]

رَتِشح  راَء حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ِإن  اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ِرشح     مـــــــــــــــــــــــــــ  ِن أُمِّ اهلـــــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــــَ  يف ب

  

 ََنحَوِرشح ِفيِهن  ِجرحٌو 
ِد بِن ِعيَسى العَّطاِر أَنّه من األَْبنِيَِة « خ ر ش»ونَقََل الّصاَغانِيُّ في  َك وَخَدشَ  الَّتِي أَْغفَلََها ِسيبََوْيه ، أَي قَدْ عن أَبي الفَتْح ُمَحمَّ ، قال ابُن  تََحرَّ

 ذِلَك ، وَوَزنَه ُهنَاَك بنَْفعَول كاْبِن ِسيَده ، وقال : َكْلبٌ « خ ر ش»ِسيَده : ولَْيَس في الَكالِم َغْيُره ، وتَقَدَّم للُمصنِّف ، َرِحَمهُ هللا تَعالى ، في 

 ْصفُورٍ ْرِش ، وَوْزنُه ُهنَاَك بَجْحَمِرش يَْقتَِضي أَنَّه ُخَماِسيُّ األُُصوِل ، قاَل َشْيُخنا : وقَْد تعاَرَض فِيِه َكاَلُم ابِن عُ : َكثِيُر الخَ  نَْخَوِرشٌ 

__________________ 
 .479/  3( اجلمهرة 1)
 ويرو  : إالّ بد  غري.« والسائ  النجاش»( يف اللسان : 2)



8521 

 

َتض ا فَحَكَم مَ  ُمح
َاِ  ا ونـََقرَ يف امل َا زِيَدتح لإِل ح ه ا وَزَعَم َمرًّة َأهن  اَلِة الواِو ا زَاِعماً أَنّه لَيحَ  هلم فـَعحَوِعٌر َغريح يحُخ  ر ًة أَبصـــــــَ الشـــــــّ

الَِتِهَما معاً ا وَرج ُحوا ُكالن من األَقـحَواِ  بوُ  ّنُه ِقيَر بزاَِيَدِة نُوِنه. وَواوِه ا وِقيَر أَبصـــــــــــــــَ ُجوٍه ا مُث  ماُلوا ِإىل الّزاَيَدِة أَبُو َحّياَن َأ
ِعيِف. َقاِترُ  للت ضـــح

ُ
تح ا فالن وُن والَواُو ِإذاً زَاِئَدَلِن ا  َأوح ُهَو اخلَبيُث امل تح : هَتَاَرشـــَ ا ِمنح َخَرَش الَكلحُب ا ِإذا َهَرَش. وخَتاَرشـــَ

 وقد تـََقد م.
، قَال : وتَقُول العََرُب يَْوَم الظَّْعِن وُهْم يَُسوقُون َحُمولَتَهم  الَحثُّ والسَّْوُق الشَِّديدُ  ُهوَ : األَْزَهِريُّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَالَ  النَّْخشُ  : [نخش]

ً و : أاَلَ   ، أَي ُحثُّوَها وُسوقُوها َسْوقاً َشِديداً. اْنُخُشوَها نَْخشا

 التَّْحِريُك واإِليذاُء. أَْيضاً : النَّْخشُ و

لنا ِجيَراٌن ِمَن األَْنصاِر ، ونِْعَم الِجيَراُن ، كانُوا  (1)كاَن »َحِديُث عائَشةَ ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنها ، أَنََّها قالَْت :  ، ومنهُ  القَْشرُ  : النَّْخشُ و

ي َعْنهُ قُُشوَره.، أَْي نَْقُشُرهُ و« نَْنُخُشه يَْمنَُحونَنَا َشْيئاً من أَْلبَانِِهْم ، وَشْيئاً من َشِعيرٍ   نُنَّحِ

. ءِ أَْخذُ نُقَاَوةِ الشَّيْ  : النَّْخشُ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

َواُب بالّراء ، يُقَال : الَخْدشُ  : النَّْخشُ و  البَِعيَر بِطَرِف َعَصاهُ ، إِذا َخَرَشه وَساقَه. نََخشَ  ، هكذا بالّداِل ، والصَّ

 ِمْن ماٍل. نَْخشٌ  ِعْنَده ، َعِن ابِن َعبّاٍد ، يُقَال : الّطائِفَةُ ِمَن المالِ  : النَّْخشُ و

ُجِل ، نخشَ و ين ، أَْي قَلَّ ، وقاَل اللَّْيُث : ُعنِيَ  ِمثْلُ  نُِخشَ  قاَل أَبو تُراٍب : َسِمْعُت الَجْعفَِريَّ يَقُوُل :و كَمنََع ، لَْحُم الرَّ  ، وَكذِلَك نُِخَس ، بالّسِ

 ، َكأَّن لَْحَمه أُِخَذ ِمْنهُ. : ُهِزلَ  َمْنُخوَشةٌ  ، وهي َمْنُخوشٌ  فَُهوَ  الّرجُل ، نُِخشَ 

 ، عن ابِن األَْعَراِبّي. كفَِرَح : بَِلَي أَْسفَلُه ءُ الشَّيْ  نَِخشَ و

شُ  هوو ُك ِإلَْيهِ  أَيْ ،  إِلى َكَذا يَتَنَخَّ  ، عن ابِن َعبّاد. يَتََحرَّ

ا يُْستَْدَرك َعلَْيه :  * وِممَّ

ئِْب ، أَْي ِحسَّه وَحَرَكتَه ، عن ابِن األَْعَرابِّي. نََخَشةَ  َسِمْعتُ   الذِّ

 ، كفَِرَحٍة : لَْيَسْت بُمَملََّسٍة ، عن ابِن َعبّاد. نَِخَشةٌ  وبْطَحاءُ 

كُ  ، قاَل : وهو َشبِيهٌ بالنَّْجِش ، ءِ البَْحُث َعِن الشَّيْ  : ُهوَ  (2)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  ، كالضَّْربِ  النَّْدشُ  : [ندش]  ، يُقَال : ويَُحرَّ

ً نَدْ  َعْن هذا األَْمرِ  نََدْشتُ   .شا

 ، َرَواه أَبو تَُراٍب عن أَبِي الَواِزعِ ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : نَْدُف القُْطنِ  : النَّْدشُ و

وِش  رحشــــــــــــــــــــــــــُ َ
ِة املــــــــــــ لــــــــــــ  َت الــــــــــــظــــــــــــ  وِه حتــــــــــــَح بــــــــــــُ  كــــــــــــالــــــــــــح

ِف     رحســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــكــــــــــــــُ اََيِت ال ربح ُدوشِ يف هــــــــــــــِ ــــــــــــــح ن
َ

 املــــــــــــــ

  
َط ِريُشه ،   وَشبّهَ َشْيبَةَ بالقُْطِن الَمْنُدوِف ، يَِصُف ِكبََره ، والبُوهُ : َذَكُر البُوَهِة.ويُْرَوى : الَمْنفُوش ، يَقُول َكأَنِّي طائٌر قد تََمرَّ

 : التَّنَاُوُل القَِليُل ، وهو تَْصِحيٌف. النَّْدشُ  ونَقََل في اللَِّساِن :

 : [ندمش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

 وبيَن ُجْنَدْيَسابُوَر فَرسخاِن ، نقله ياقُوت. بِالفَتْحِ وَكْسِر الميِم : َمِدينَةٌ بينَها أَْنداِمشُ 

 : [نذش]

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي
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َكةً والذاُل معجمةٌ : منزٌل بين نَْيَسابُور وقُوَمَس  نََذشُ  ْل. (3)، مَحرَّ َدةِ أُْخَرى ، فتَأَمَّ  على طريِق الحاّجِ ، ذَكره ياقُوت هنا ، وفي الباء الموحَّ

: َمْنبُِت العُْرفُِط ، وقاَل ابُن  النَّْرشُ و والَخاْرَزْنِجّي ، وزاَد األَِخيُر : التَّناُوُل باليَِد ، َعن ابِن ُدَرْيدٍ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وُهوَ  ، النَّْرشُ  : [نرش]

النَّْوِش ، بالواِو ، وقَْد َسبَقَه إِلَى ذِلَك الّصاَغاني قاَل : والَكِلَمةُ األُْخَرى أَيضاً  وِعْندي أَنّه تَْصِحيف .(4)ُدَرْيٍد بَْعَد َما َحَكاه : وال أَُحقّه 

َواُب منها الفَْرُش ، بالفَاِء ، فَة والصَّ قاَل َشْيُخنَا : « ن ر ز»و « ن ر س»، وقَْد تقدم البَْحُث فِيه في  ولَْيَس في َكالِمِهم َراٌء قَْبلََها نُونٌ  ُمَصحَّ

 من باِب الّدْعَوى المَجّرَدِة عن لُت : ابن ُدَرْيٍد أَثْبَُت ِمَن الُمَصنِِّف وأَْعرُف ، وردُّ اللغَِة الَمْنقُولَِة بمجّرد الِعْنِديّة ال يَِصحُّ ، بَْل ُهوَ قُ 

__________________ 
 .«كانت»( عن النهاية واللسان وابألصر 1)
 .269/  2( اجلمهرة 2)
 .«قوي »البلدان وابألصر ( عن معجم 3)
 .350/  2( انظر نص اجلمهرة 4)
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ــ ه َأكح  َب  أَن ٍة قــَدح ســــــــــــــَ اِن يف َكِلمــَ ِِه ا وَكوحُن الر اِء والن وِن ال َ حَتِمعــَ ًة عل  َغريح ــِر ا وَمنح َحِفَة ُحجــ  ــّدلِي َثرِي  ا وَمر  الن رحُس ال
ِر الثَِّقِة.والّنرحِجُ  والن رحز والّنرســيان ا وَغريح ذِلك ا  ي َما َمَض نـَقح ِه ا وال ماِنَض ســِ ح  ِإثباُت َغريح ل َمُه َيصــِ  فَبعحَد َأنح ثـََبَت فـَرحٌد وســَ

 انـحَتَه .
لَكِلَمِة ، وَسبََق أَنَّه لَْيس من وال أَُحقّه ، فُهَو ُمتََوقٌِّف في ِصّحِة وُروِد هِذه اـ  بعَد ِحَكايِة القَْولِ ـ  قُْلُت : وهذا الَِّذي نَقَلَه ابُن ُدَرْيد قد قَاَل فِيه

اٌء قَْبلََها نُوٌن فإِنَّ أَكثَرَها أَْعَجِميَّةٌ ، أَو ِعْنِديّاِت الُمَصنّف ، بل َسبَقَه إِلَى ذِلَك الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَّساِن ، وما َذَكَرهُ من إِثْبَاِت َكِلَماٍت فِيَها ر

ٍب فارغٍ ، وَغْفلٍَة عن النُّصوِص ، ُمعَّربةٌ ، أَْو لَْم يَثْبُْت ، كما قَ   فتأَّمْل.ّدمنا الَكالَم َعلَْيه ِعْنَد ِذْكِرها ، فَكالُم َشْيِخنَا ُهنَا ال يَْخلُو ِمْن تَعَصُّ

فِيقُ  النَّشُّ  : [نشش] يِن : السَّْوُق الشَِّديُد ، و : الّسْوُق الرَّ  يَنُشُّ  أَنّه كانَ »ُُ : عنههللارضي،  في َحِديِث ُعَمرَ ، عن ابِن األَعرابِّي ، وهو بالّسِ

ةِ  رَّ يُن َعْن ُشْعبَةَ في َحِديِث ُعَمَر ، وما أُراه إِالَّ َصِحيحاً ،« الناَس بَْعَد الِعَشاِء بالّدِ وكاَن أَبو  أَْي يَُسوقُُهم إِلَى بُيُوتِِهم ، قاَل َشِمٌر : َصحَّ الّشِ

 و يَنُوُش.ُعبَْيٍد يَقُوُل : إِنََّما هو يَنُسُّ ، أَ 

 .َمْنُشوشٌ  ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وِمْنهُ َزْعفََرانٌ  الَخْلطُ  : النَّشُّ و

ً  ، وهو نِْصُف أُوقِيَّةٍ  : النَّشُّ و ون الِعْشِرين ِعْشُروَن ِدْرِهما ون الَخْمَسةَ نََواةً ، قالَهُ  نَشًّا ، أِلَنَُّهم يَُسّمون األَْربَِعيَن ِدْرَهماً أُوقِيَّة ، ويَُسمُّ ، ويَُسمُّ

الَمْجُموُع  (1)يكون  ْشَرةَ أُوقيّةً لَْم يُْصِدِق اْمَرأَةً من نِسائِه أَْكثََر من ثِْنتَْي عَ  وسلمعليههللاصلىأَّن النبّي »الَحِديُث :  الَجْوَهِريُّ ، وِمْنهُ 

. وقِيَل :  : َوْزُن نََواةٍ ِمْن َذَهٍب ، وقِيَل : َوْزُن خْمَسِة َدَراِهَم ، وقِيَل : هو ُرْبُع أُوقِيٍّة. النَّشُّ  َخْمَسِمائَِة ِدْرَهٍم ، َعلَى ما َذَهَب إِلَْيِه الجْوَهِريُّ

 الباِن َغْير (4)، وُدْهٌن لَْيَس بِطيٍِّب ِمثْل َسِليَخِة  (3) َمْنُشوشٌ  ُدْهنٌ  األَْدَهاُن ُدْهنَاِن :و َرِضَي هللا تَعَالَى عنه :َكالِم اإِلَماِم الّشافِِعّيِ ،  (2)في 

يبِ  ، قاَل األَْزَهريُّ : أَيْ  َمْنُشوٍش  ْهِرّي الَمْخلُوِط ، و ُمَربٌَّب بالّطِ  يُنَشُّ  الّدْهَن الَِّذي (5) [زوجها]ْنَها أَنّه َكِرهَ للُمتَوفَّى عَ »في َحِديِث الزُّ

ْيَحانِ  ْيَحاِن َحتَّى« بالّرِ  .يَنِشَّ  أَْي يَُطبَّ بأَْن يُْغلَى في الِقْدِر َمَع الرَّ

ً و ، يَنِشُّ نَشًّا الغَِديرُ  نَشَّ و ، فَوَصفَها ِلي ، ثُمَّ َظنَّ  النَّّشاَشةِ  ، وقال يُونُُس : َسأَْلُت بعَض العََرِب َعِن السَّبََخةِ  : أََخَذ ماُؤه في النُُّضوبِ  نَِشيشا

 أَنّي لَْم أَْفَهم ، فَقَاَل : ِهَي الَّتِي يَبَِس ماُؤَها ونََضب.

ال يَِجفُّ ثََراَها ، وال  ، قالَهُ الَجْوَهِرّي : (6)ما َرواه األَْزَهِريُّ أَْيضاً ، بالتَّْشِديد ، كما ُهَو ِرَوايَةُ الَجْوَهِرّي ، وبالتّْخِفيِف ، ك نَّشاَشةٌ  َسبََخةٌ و

ويَعُوُد  شُّ فيَنِ  يَْعنِي البَْصَرةَ ، أَي نَّزاَزةً تَِنزُّ بالماِء ؛ ألَّن السَّبََخةَ يَنِزُّ ماُؤها« نَّشاَشةً  نََزْلنَا َسبََخةً » َحِديُث األَْحنَِف : وِمْنهُ  يَْنبُُت َمْرعاَها

 ِمْلحاً.

 تَنِشُّ  أَي إَِذا َغلَى ، والَخْمرُ « فاََل تَْشَربْ  نَشَّ  إِذا»في َحِديِث النَّبِيِذ : ، و إِذا َغلَى ، كالَخْمِر واللَّْحِم ، َصْوُت الماِء وَغْيِرهِ  : النَّشُّ و النَِّشيشُ و

ِل  النَِّشيشُ  ِعنَُد الغَلَيَاِن وقِيَل : ّبِ. النَِّشيشُ و النَّشُّ  العَِصيِر في الغَلَيَان. وَكذِلكَ : أَْخذُ أَوَّ  : َصْوُت الماِء ِعْنَد الصَّ

 وَكذِلَك ُكلُّ ما ُسِمَع لَهُ َكتِيٌت.

 ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : أَْهِل اليََماَمةِ  بَْينَ و كَكتّاٍن : َواٍد لبَنِي نَُمْيٍر َكثِيُر الَحْمِض ، َكانَْت بِه َوْقعَةٌ بَْيَن بَنِي عاِمٍر ، ، النَّّشاشُ و

ِة  ِديـــــــــــَ اشِ أبَوح تح  الـــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــّ عـــــــــــَ ابــــــــــــَ تـــــــــــَ ُث تــــــــــــَ يـــــــــــح  حـــــــــــَ

ُر     قـــــــــح ِر الـــــــــبـــــــــَ ّم ابلـــــــــز هـــــــــَ تـــــــــَ ا واعـــــــــح يـــــــــَ اُم ا ـــــــــَ (7)رِهـــــــــَ
 

  
 قُْلُت : وأَْنَشَد ياقُوت ِلْلقَُحْيِف العُقَْيِلّي :

لــــــــَ   ا عــــــــَ نــــــــَ اشِ تــــــــرَكــــــــح ــــــــن شــــــــــــــــــــــّ ٍر  ال َن َوائــــــــِ َر بــــــــح كــــــــح  بــــــــَ

ِت و     لـــــــــ  وُف وعـــــــــَ يـــــــــُ ا الســـــــــــــــــــــــ  نـــــــــ  تح مـــــــــَ لـــــــــَ دح هنـــــــــَِ (8)قـــــــــَ
 

  
__________________ 

األوقية  قوله : يكون اجملموع اخل يف عبارة الشـــارح ســـقرت ا والذي يف اللســـان : أكثر من ثنجي عشـــرة أوقية ونّش.»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)
 .«ميض اخلأربعون ا والنش : عشرون فيكون اجل
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وعبارة « قوله : يف كالم الشــــــافعي ا هو ابتداء كالم مرتبرت بقوله : واالدهان اخل كما يد  لذلك عبارة اللســــــان»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 2)
 التهذيب أيضاً.

 ( يف التهذيب : دهن طيب مثر البان املنشوش ابلطيب.3)
 لطيب.( السليخة : ما اعتصر من مثر البان ومل يرّبب اب4)
 ( زايدة عن النهاية.5)
 ( ضبطت ابلقلم يف التهذيب ابلتشديد.6)
 ... وفيه : أبودية النشناش« النشناش»( البيت يف اللسان شاهداً عل  7)
 .«منا»بد  « منها»( يف معجم البلدان 8)



8525 

 

 ، وهو القَائُِل في نَْفِسه : َشاِعر : ُكْنيَة النَّْشناِش  أَبُوو

َو  و  ِة الصـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ ي اِء طـــــــــــــامـــــــــــــِ ِة اأَلرحجـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ  انئ

َدتح أَبيب     اشِ خـــــــــَ نـــــــــَ هح  الـــــــــن شـــــــــــــــــــــــح بـــــــــُ ائـــــــــِ  فـــــــــيـــــــــهـــــــــا رَكـــــــــَ

  
 ، وهو الَكِميَشةُ يَداهُ في َعَملِه. نَْشناشٌ  َرُجلٌ  قال أَبو َزْيٍد :و (1) النَّّشاِش  وكاَن األَْصَمِعيُّ يَقُول : هو أَبو

َراعِ  نَْشنَِشيُّ  قاَل َغْيُره : َرُجلٌ و  ، قال : َخِفيٌف فِي َعَمِله وِمَراِسهِ  : َخِفيفَُها ، وقِيَل : الذِّ

ىًت  اَم فــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ ي  فـــــــــــــــــَ َنشـــــــــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــذِّرَاِع  َنشـــــــــــــــــــــــــــــح

مِ     مــــــــــــــــُ هــــــــــــــــح ثح وملَح يـــــــــــــــــَ بــــــــــــــــ  لــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ مح يـــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

  
َشْيئاً ، إِنََّما ِهَي َسبََخةٌ ، عن ابِن ُدَرْيٍد  : ِمْلَحةٌ ال تُْنبِتُ  نَْشنَاَشةٌ و أَْرٌض نَِشيَشةٌ و

(2). 

ْنِشنَةِ  : لُغَةٌ في بالَكْسرِ  النِّْشنَِشةُ و  َما َكانَْت ، َعِن اللَّْيِث. الّشِ

 نِْشنَِشةٌ  :ـ  ٍء َشاَوَره فِيه ، فأَْعَجبَهُ َكالُمهحيَن َسأَلَهُ في َشيْ ـ   تَعالَى عنهمقَْوُل ُعَمَر البِن َعبّاٍس ، َرِضَي هللا ِمْنهُ و الَحَجُر ، أَْيضاً : النِّْشنَِشةُ و

 هكذا َحدََّث به ُسْفيان. وقاَل األَْصَمِعيُّ وأَْهُل العََربيّة : إِنَّما ُهَو : ، قاَل أَبو ُعبَْيٍد : ِمْن أَْخَشنَ  أَْعِرفَُها

 َزمِ َأعحرِفـَُها ِمنح َأخح  ِشنحِشَنةٌ 
َمتَهُ ِمْنهُ ، وَمْعنَاه : أَنَّهُ َشبّهه بأَبِيِه العَبّاِس في َشَهاَمتِه ، وَرأِْيه وُجْرأَتِه على القَْوِل ، وقِيَل : أََراَد أَنَّ َكلِ  أَْي َحَجٌر ِمْن َجبَلٍ  وقاَل ابُن األَثِيِر :

 ، أَْي َغِريَزةً وَطبِيعَةً. ِشْنِشنَةً  . وقال الَحْربِّي : أَرادَ ُء ِمْن ِمثِْلهِ ، َحَجٌر من َجبٍَل ، أَْي أَّن ِمثْلََها يَِجى

ةَ بِن َمْحَكاَن التَِّميِمّي : نَْشنَشَ  ، وقَْطُع الِجْلِد عن اللَّْحِم ، وقَدْ  بالفَتْح : السَّْلُخ في ُسْرَعةٍ  النَّْشنََشةُ و  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلُمرَّ

شُ  ـــــــــِ ن َنشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــُ ٌة  يـ َي اَبرِكـــــــــَ ا َوهـــــــــح هـــــــــَ ـــــــــح نـ َد عـــــــــَ ـــــــــح ل  اجلـــــــــِ

ا     مــــــــَ شح كــــــــَ نــــــــِ َنشــــــــــــــــــــــح ــــــــُ ا  يـ بــــــــَ لــــــــَ ٍر ســــــــــــــــــــــَ ا قــــــــاتــــــــِ فــــــــ   كــــــــَ

  
لَُب َضْرباً من الشََّجِر.« فَاتِل»ويُْرَوى   بالفَاِء ، فَيَُكون السَّ

 الِقْدُر ونَْشنََشْت ، إِذا أََخَذْت تَْغِلي ، فُسِمَع لََها َصْوٌت. نَشَّت ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وقَدْ  َغليَاِن الِقْدِر ، كالنَِّشيِش َصْوُت  : النَّْشنََشةُ و

 عَةُ ، وقَْولُه : َشِديداً ، عن ابِن َعبّاٍد.، َعْن َشِمٍر وابِن ُدَرْيٍد. وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : ُهَو التَّْعتَ  الدَّْفُع والتَّْحِريُك َشِديداً  : النَّْشنََشةُ و

فِيق ، فِذْكُره ثانياً كالتّْكَراِر ،  نَْشنََشهو نَشَّهُ  ، وقَدْ  السَّْوُق والطَّْردُ  : النَّشُّ و النَّْشنََشةُ و ، وتَقَّدم عن ابِن األَْعَرابِّي في أَّوِل الَمادَّةِ ُهَو السَّْوُق الرَّ

 نَّْشنََشِة ألَصاَب.فلَْو قال ُهنَاك : كال

 ، وأَْنَشد : نَْشنََشَها ، كالَمْشَمَشِة ، يقاُل : النَِّكاحُ  : النَّْشنََشةُ  عن أَبِي ُعبَْيَدةَ :و

َرسح  وحَ  الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ ُه بــــــــــــــــــَ ييف أُمـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــَ  اَبَ  حـــــــــــــــــُ

هــــــــــــا    َنشــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ ح  َنشــــــــــــــــــــــــــح ًة مُثّ جــــــــــــَ عــــــــــــَ ــــــــــــَ (3)أَرحبـ
 

  
ْعُر لَزْينََب بنِت أَْوِس بِن   َمْغَراَء تهْجو ُحيَيَّ بَن َهّزاٍل التَِّميمّي ، ويروى :قلُت : الّشِ

 انَ  ُحَيييف أُم ُه نـَيحَك الَفَرسح 
 كذا في كتاب الفَْرِق البن الّسيِد ، وفي كتاِب اإِلبِِل :

لـــــــــــــــَ ح  ًة مُثّ جـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا أَرحبــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــعـــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــَ

بــــــــِ ح     ِح قــــــــَ قــــــــح رِِع الــــــــلــــــــ  ٍر ُمســــــــــــــــــــــح حــــــــح ِ  فــــــــَ يــــــــح  كــــــــعــــــــَ

  
 الّزَمْخَشِرّي ، عن ابِن عبّاٍد.نَقَلَهُ 

 َحلُّ الّسراِويِل. : النَّْشنََشةُ و

َمْخَشِريُّ أَْيضاً ، وَكَذا ابُن َعبّاٍد. َخْلُع الثَّْوبِ  : النَّْشنََشةُ و  ، كالقَِميِص ونَْحِوه ، وفَْسُخه ، نقَلَه الزَّ
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 ما في الِوَعاِء ، إِذا نَتََره وتَنَاَولَه ، قال الُكَمْيُت يَِصُف ناقَةً َعقََرها : ْشنَشَ نَ  ، يُقال : نَْفُض ما في الِوَعاءِ و : النَّتْرُ  النَّْشنََشةُ و

ريًا و  قــــــــــِ و عــــــــــَ ــــــــــُ ب ا حتــــــــــَح اَدرحهتــــــــــُ ــــــــــغــــــــــَ واف َنشــــــــــــــــــــــــُ   َنشــــــــــــــــــــــــح
رتحِ     َوز ِع والــــــــــنــــــــــ  َ الــــــــــتــــــــــ  اح هــــــــــا بــــــــــَ تــــــــــَ يــــــــــبــــــــــَ قــــــــــِ (4)حــــــــــَ

 

  
__________________ 

 .«ابن النشاش»( عن التكملة وابألصر 1)
 .154/  1اجلمهرة ( 2)
 ويف القاموس : اب  ا مار األلن : نزا عليها.« رأيت يف بع  حواشي األصو  : البو  للحمار والنيك لإلنسان»( قا  صاحب اللسان : 3)
 ( بعده يف التهذيب : أي حرّكوا ونفضوا.4)
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 ، وِقيَل : نَتَفَه فأَْلقَاهُ ، قال الّشاِعُر : واًء َخِفيفاً ، فنَتََف ِمْنهُ ، وَطيََّرهُ أَْهَوى لَهُ إِه : إِذا نَْشنََشةً  الّطائُِر ِريَشه بِمْنقَاِرهِ  نَْشنَشَ و

ٍة  ــــــــــــــــَ وحَ  اَبن ــــــــــــــــَ عــــــــــــــــًا فـ ــــــــــــــــِ رَااًب َواق ُت غــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح  رَأَي

شُ     نــــــــــِ َنشــــــــــــــــــــــــح رُهح  يـــــــــــُ ايــــــــــِ طــــــــــَ ه ويــــــــــُ لــــــــــَ  رِيشــــــــــــــــــــــــِ  َأعــــــــــح

  
 لبَْلعَْنبَِر يَِصُف َحيّةً نََشَطْت ِفْرِسَن بَِعيٍر : (1)، قال أَبو الدرداء َعْبٌد  أََكلَه بعََجلٍَة وُسْرَعةٍ  ِمْنه ؛ إَِذا فنَْشنَشَ  اللَّْحمَ  َكذِلَك إِْن َوَضْعَت لَهُ و

شَ  نـــــَ ٍة  فـــــَنشـــــــــــــــــــح طـــــــَ ا بـــــَنشـــــــــــــــــــح هـــــــَ يــــــح نــــــَ رحســـــــــــــــــــِ َد  فـــــِ  ِإحـــــــح

ُب     رحطـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَ ا وكـــــــــاَدتح تـ هـــــــــَ نـــــــــح َوًة مـــــــــِ تح َرغـــــــــح (2)َرغـــــــــَ
 

  
تَ  نَْشنَشُ و ْرُع : َصوَّ  كَخْشَخَش ، عن الفَّراِء ، قاَل َغْيالُن : الّدِ

َنَشهح للدِّرحِع فوَ  َمنحِكَبيحه   َنشح
بَاُء والبَْهُم ، اْنتَشَِّت الّشَجَرةُ : طالَتْ  ، في الُمِحيِط ، في هذا التَّْرِكيِب : قَْوُل ابِن َعبّادٍ و بَّهَ َعلَْيه الّصاَغانِيُّ نَ  تَْصِحيفٌ  َحتَّى استَْمَكنَْت ِمْنَها الّظِ

 .«ن ت ش»ذُِكَر في  قدو َصَوابُه أَْنتََشْت ، كأَْكَرَمْت ، ، وقاَل :

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ً  (3)اللَّْحَمةُ  نَشَّتِ   ، إِذا قََطَرْت ماًء ، َرواه َشِمٌر عن بَْعِض الِكالبِيِّيَن. نَّشا

َطُب  نَشَّ و : َجفَّ :الماُء َعلَى َوْجِه األَْرِض  نَشَّ و ة  (4)الرُّ مَّ  : (5): َذَهَب ماُؤه ، قاَل ذُو الرُّ

ه  ب  لـــــــــَ ِف هـــــــــَ يـــــــــح اُن الصـــــــــــــــــــــــّ عـــــــــَ مـــــــــَ عـــــــــح ىت  ِإذا مـــــــــَ  حـــــــــَ

ٍة     ش  أَبجـــــــــــــ  بُ  نـــــــــــــَ  عـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا املـــــــــــــاُء والـــــــــــــر طـــــــــــــَ

  
 ٍء.: النِّْصُف من ُكّلِ شيْ  النَّشُّ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :

 الشََّجَر : أََخَذ من ِلَحائِِه. تَنَْشنَشَ وَ 

 السَّلََب : أََخَذه. نَْشنَشَ و

 به الذُّبَاُب ويُْطَرُد. يُنَشُّ  ، بالَكْسر : ما الِمنَشَّةُ و : َخِفيٌف في السَّفِر. نَْشنَنُشٌ  وُغالمٌ 

 ، إَِذا َعِمَل َعَمالً وأَْسَرَع فِيِه. نَْشنَشَ و

 وُن كالُمْضغَِة ، أَو كالِقْطعَِة تُْقَطُع من اللَّْحِم.، بالَكْسر : قَْد تَكُ  النِّْشنَِشةُ و

 : اْسَماِن. نَْشنَاشٌ و نَشَّةُ و

 ، ياقُوت. ، َعلَى أَْربَعَِة أَْميَاٍل ِمْنَها َغْربِيَّ الطَِّريِق ِلبَنِي َعْبِد هللِا بِن َغْطفَاَن ، نقَلَه (6)، بالفَتِْح : اْسُم َواٍد ِمْن ِجبَاِل الحاِجِر  النَّْشنَاشُ و

َدةِ ، : ِشدَّةُ الَجْبلَةِ  النَّْطشُ  : [نطش]  َجْبلَِة الظَّْهِر ، أَْي َشِديُدَها. (7) نَِطيشُ  ، ويُقَال : َرُجلٌ  وِهَي تَأِْسيُس الِخْلقَةِ  ، بفَتْحِ الِجيِم وُسُكوِن الُمَوحَّ

ةٌ ، قال ُرْؤبَةُ :: أَي َحَراٌك  نَِطيشٌ  ، يُقَاُل : ما بِهِ  : الَحَرَكةُ  النَِّطيشُ و  وقِوَّ

 الن ِطيشِ بـَعحَد اعحِتَماد اجلََزِر 
 قال الّصاَغانِيُّ : ولم يُْسَمع للنَِّطيِش فِْعٌل.

ةٌ. نَِطيشٌ  وفي النّواِدر : ما بِه  ، وال َحِويٌل وال َحبِيٌص وال نَبِيٌص ، أَْي ما بِِه قُوَّ

 .«ع ط ش»لَه ، َذَكَرهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَِد استَْدَرْكنَاهُ في  : إِتْبَاعٌ  نَْطَشانٌ  َعْطَشانٌ و

 ّيِ ، وَكذِلَك قاَل اللَّْيُث ، وأَْنَشَد :، عن الِكَسائِ  َكأَْنعََشه : اْرتَفَع ، فاْنتَعَشَ  ، هللاُ ، كَمنَعَه : َرفَعَهُ  نَعََشه : [نعش]
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َعِم  أَنـحَعَشيِن   (8)ِمنحه بَسيحٍب ُمفح
يِت  نَعََّشهو ّكِ ِة ، وتَبِعَه الَجْوَهِريُّ فقاَل : أَْنعََشه: وتَْنِعيشاً ، عن أَبِي َعْمَرو ، وأَْنَكَر ابُن الّسِ هللاُ  أَْنعََشه وال يُقَاُل : ، وقَاَل : ُهَو ِمْن َكالِم العامَّ

ِحيُح ثُبُوتُه ، َكَما نَقَلَه الَجَماَعةُ عِن الِكَسائِّيِ.  ، والصَّ

ً  نَعَشَ  ِمَن الَمَجاِز :و ً  فاُلنا  َجبََره بَْعدَ  ، إَِذا يَْنعَُشه نَْعشا

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 ( تقرطب : تسقرت.2)
 ( يف اللسان الشّجة.3)
 ( ضبطت بفتح الطاء هنا ويف الشاهد عن اللسان.4)
 واملثبت عن اللسان ا والبيت يف ديوان ذي الرمة.« ر بة»( ابألصر 5)
 .«ا اجز»( عن معجم البلدان وابألصر 6)
 .«نطش»( عن اللسان وابألصر 7)
 ( روايته يف التهذيب واللسان :8)

 أنعشين منه بسيٍب مقعثِ 
 : 171ورواية الشطر يف ديوان ر بة ص 

 ما شاء من أبواب كسٍب مقعثِ 



8529 

 

رٍ  ٌر : َأي َرفـََعُه بـَعحَد َعثـحَرٍة. فـَقح  وَتَدارََكه ِمنح َهَلَكٍة ا وقاَ  ِشَِ
ً  الَميِّتَ  نَعَشَ و ً  : نَْعشا ُجُل فُهمْ ، وق َذَكَره ِذْكراً َحَسنا  ، أَي يَْذُكُرونَه ويَْرفَعُون ِذْكَره ، وُهَو َمَجاٌز. يَْنعَُشونَه اَل َشِمٌر : إَِذا َماَت الرَّ

ِة. َطْرفَه : َرفَعَه نَعَشَ و مَّ  ، وأَْنَشد الَجْوَهِريُّ ِلِذي الرُّ

شُ ال  عــــــــــــَ نــــــــــــح ــــــــــــَ ه  يـ و نــــــــــــَ رحَف ِإاّل مــــــــــــا ختــــــــــــََ  الــــــــــــطــــــــــــ 

ِم     اِديــــــــــــِه ابســــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــَ ــــــــــــُ ومُ َداٍع يـ غــــــــــــُ بــــــــــــح  املــــــــــــاِء مــــــــــــَ

  
 واالْرتِفَاُع. : البَقَاءُ  النَّْعشُ  قاَل َشِمٌر :و

 الَميِت ، وأَْنَشَد للنّابِغَِة الذُّْبيَانِّيِ. بنَْعِش  ، ولَْيسَ  : ِشْبهُ َمَحفٍَّة كاَن يُْحَمُل َعلَْيَها الَمِلُك إِذا َمَرضَ  النَّْعشُ  : (1)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

ريحَ  َر خــــــــــَ َح أملَح تـــــــــــَ بــــــــــَ اِس َأصـــــــــــــــــــــــح ه الــــــــــنــــــــــّ عحشـــــــــــــــــــــــُ   نـــــــــــَ
رَا    ـــــــــِ ي  ســـــــــــــــــــــــائ اَوَز ا ـــــــــَ ٍة قـــــــــد جـــــــــَ ـــــــــَ ي ـــــــــح ت لـــــــــَ  فـــــــــِ  عـــــــــَ

  

َده و  لـــــــــــــــح َبُ    خـــــــــــــــُ ِه َنســـــــــــــــــــــــــــــح َديـــــــــــــــح ُن لـــــــــــــــَ  حنـــــــــــــــَح

رَا    امــــــــــــِ أَلرحِض عــــــــــــَ ــــــــــــِ كــــــــــــًا ول لــــــــــــح ــــــــــــا مــــــــــــَ ن ــــــــــــَ َرد  ل ــــــــــــُ  يـ

  
 قال : فهذا يَُدلُّ َعلَى أَنّه لَْيس بَِمْيٍت.

يَ قِيَل : هذا ُهَو األَْصُل ، ثّم َكثَُر في كالو ً  َسِريُر الَميِّتِ  ِمِهم حتّى ُسّمِ َي الْرتِفَاِعِه ، فإَِذا لَْم يَُكْن َعلَْيه َميٌت َمْحُموٌل فُهَو  نَْعشا ، وإِنََّما ُسّمِ

 َسِريٌر ، َذَكَرهُ ابُن األَثِيِر.

ى فِي َرأِْسَها ِخْرقَةٌ  قَْدَر قاَمتَْينِ  َخَشبَةٌ  : النَّْعشُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و ئالُ  َحَرجاً ، تَُسمَّ  ، بالَكْسِر ، َجْمُع َرأٍْل ، وُهَو َولَُد النَّعاِم. تَُصاُد بَِها الّرِ

 وُسئَِل أَبُو العَبّاس أَْحَمُد بُن يَْحيَى عن قَْوِل َعْنتََرةَ :

ه  ــــــــــــــّ بَن ه وكــــــــــــــَ َة رَأحســــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــ  ــــــــــــــُ َن قـ عــــــــــــــح بــــــــــــــَ تــــــــــــــح ــــــــــــــَ  يـ

لــــــــــــــَ      رٌَج عــــــــــــــَ شٍ حــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ مِ  نـ يــــــــــــــِّ ن  خمــــــــــــــَُ  هلــــــــــــــَُ

  
ئاَل أَنَّ فَحَكى عن ابِن  َها تَتْبَُع النَّعاَمةَ فتَْطَمُح األَْعَرابِّي أَنّه قاَل : النَّعاُم َمْنُخوُب الَجْوِف ال َعْقَل لَهُ ، وقال أَبو العَبّاس : إِنََّما َوَصَف الّرِ

َوا  ية ُمَخيِِّم ، بَكْسِر الياِء ، ورواهُ الباِهليُّ :بأَْبَصاِرَها قُلَّة َرأِْسَها ، وَكأَّن قُلَّةَ َرأِْسَها َميٌِّت على َسِريٍر. قاَل : والّرِ

 هلُن  خُمَي مِ  نـَعحشٍ َكبَن ه َزوحٌج َعَل  و 
، قاَل األَْزَهِريُّ :  ، والُمَخيَّم : الَِّذي ُجِعَل بمْنِزلَِة الَخْيَمِة ، والّزْوُج : النََّمُط ، وقُلَّة َرأِْسه : أَْعاَلهُ  (2)بفَتْح الياء ، قاَل : وهِذِه نَعاٌم يُتْبَْعَن 

يه الناسُ : فالَحَرُج « نَْعٍش  َحَرٌج على»وَمْن َرَواهُ   ، وإِنَّما النّْعشَ  الَمْشبَُك الَِّذي يُْطبَُق على الَمْرأَةِ إَِذا ُوِضعَت َعلَى َسِريِر الَمْوتَى ، وتَُسّمِ

 السَِّريُر نَْفُسه. النَّْعشُ 

ْغَرى نَْعٍش  بَنَاتُ  وَكذِلكَ  ، نَْعٍش  وثاَلٌث بَنَات ، أِلَنََّها ُمَربَّعَة ، نَْعشٌ   َكَواِكَب : أَْربَعَةٌ ِمْنَهاالُكْبَرى : َسْبعَةُ  نَْعٍش  بَنَاتُ و ، قِيَل : ُشبَِّهت  الصُّ

َر الّزاِهُد في فائِِت الَجْمَهَرةِ ، َعِن الفَّراِء ، وقَاَل ، نَقَلَه أَبو ُعمَ  تَْنَصِرُف نَِكَرةً ال َمْعَرفَةً  في تَْربِيِعها ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، النَّْعِش  بَحَملَةِ 

رونَه َعلَى تَْذِكيِره ،  نَْعٍش  الواِحُد ابنُ  ِلْلَمْعِرفَِة والتَّأْنِيِث ، نَْعش الَجْوَهِريُّ : اتَّفََق ِسيبََوْيه والفَّراُء َعلَى تَْرِك َصْرفِ  أِلَّن الَكْوَكَب ُمذكَّر فيذّكِ

ْعِر بنو ا : ثاَلٌث أَْو أَْربٌَع َذَهبُوا إِلَى البَنَاِت ، قالَه اللَّْيُث ،وإِذا قالُو ، أَْنَشَد ِسيبََوْيه ِللنّابِغَِة الَجْعِدّيِ ، وقاَل الَجْوَهِرّي :  نَْعٍش  وِلهذا جاَء في الّشِ

 أَنشد أَبُو ُعبَْيَدةَ :

ُه  احـــــــــــَ ـــــــــــَ ب و صـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــُ دح ـــــــــــَ ـــــــــــُك ي ـــــــــــدِّي ا وال ز زحهتـــــــــــَُ  متـــــــــــََ

و     نـــــــــُ شٍ ِإذا مـــــــــا بــــــــــَ عـــــــــح وا  نــــــــــَ و بـــــــــُ َتصـــــــــــــــــــــــَ وحا فــــــــــَ (3)َدنــــــــــَ
 

  
، كما قالُوا :  نَْعٍش  ، َكَما قال الّشاِعُر ، وأَْنَشَد بَْيَت النّابِغَِة ، وَوْجهُ الكالِم بَناتُ  نَْعٍش  وقاَل األَْزَهِرّي : وِللّشاِعِر إِِن اْضُطّر أَْن يَقُوَل : بَنُو

 بَنَاُت ُعْرٍس.

 ، وقال ُرْؤبَةُ : اْنتَعَشَ  ، َكذا في الّصحاحِ ، وَكَذا الّطائُِر إِذا اْنتََهَض يُقَاُل لهُ : قد اْنتََهَض ِمْن َعثَْرتِهِ  ، ِإذا رُ العاثِ  اْنتَعَشَ و
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وِش  هـــــــــــــُ نـــــــــــــح يـــــــــــــٍر وَأٍخ مـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ن خـــــــــــــَ مح مـــــــــــــِ  كـــــــــــــَ

مح     كــــــــــــُ بــــــــــــِ يــــــــــــح ٍش بســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــِ تــــــــــــَ نــــــــــــح وشِ مــــــــــــُ عــــــــــــُ نــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
 هللا وأَْنَشد لُرْؤبَةَ : نَعََّشك وفي الّصحاح : هللا (4) أَْنعََشكَ  تَْنِعيشاً : قاَل لَهُ : نَعََّشهو

ا و  َدعـــــــــــَ ا : َدعـــــــــــح نـــــــــــَ لـــــــــــح ُر قــــــــــــُ َو  الـــــــــــعـــــــــــاثـــــــــــِ  ِإنح هـــــــــــَ

ا     ــــــــــــَ ن ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ال ُه وعــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــشٍ ل ي عــــــــــــِ ــــــــــــح ن ــــــــــــَ ــــــــــــت ا ب عــــــــــــَ ــــــــــــَ  ل

  
__________________ 

 والنص فيها : كان حيمر فيه امللو  إذا مرضوا. 62/  3( اجلمهرة 1)
 التهذيب : يتبعن الذكر.( كذا ابألصر واللسان ا ويف 2)
 وما أثبت عن التهذيب والصحاح واللسان.« دعوا فتصوبوا»( ابألصر : 3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : نّقشك.4)
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 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

أَي اْرتَِفع َرفَعَك هللا ، أَْو َجبََرك وأَْبقَاَك ، وَكَذا : « هللاُ  نَعََشكَ اْنتَِعْش » قوُل ُعَمَر ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه : : َرْفُع الّرأِْس ، وِمْنهُ  االْنتِعَاشُ 

 ، وِشيَك فال اْنتَقََش ، وهو ُدَعاٌء َعلَْيه ، أَْي ال اْرتَفَع. اْنتَعَشَ  قَْولُُهم : تَِعَس فال

ُجُل ، إِذا َحَصَل له التََّداُرُك من الَورَطِة. اْنتَعَشَ و  الرَّ

 َسدَّ فَْقَره ، قال ُرْؤبَةُ ::  أَْنعََشهو

 منُه بَسيحٍب ُمقحَعثِ  أَنـحَعَشيِن 
 .النَّْعِش  : الَمْحُموُل على الَمْنعُوشُ و

 .(1)، كما يُْجَمع سامُّ أَْبَرَص على األَبَاِرِص ، َكَما قاَل الّشاِعُر  نَْعش : َجْمُع بَنَاتِ  النََّواِعشُ و

ي َجأَْشه.« نَْنعَُشه فاْنَطلَْقنا»في َحِديِث جابٍِر : و  ، أَْي نُْنِهُضه ونُقَّوِ

 الشََّجَرةَ ، إَِذا كانَْت مائِلَةً فأَقَْمتََها. نَعَْشتُ و

بِيعُ   يُشهم ويُْخِضبُُهم ، وهو َمَجاٌز ، قال النّابِغَةُ :النّاَس ، أَي يُعِ  يَْنعَشُ  والرَّ

يـــــــــٌض و  َت َربـــــــــِ ـــــــــح شُ أَن عـــــــــَ نـــــــــح ـــــــــَ ه  يـ بـــــــــُ يـــــــــح اَس ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــنـــــــــّ  ال

ضُ و     ُة قـــــــــــــاطـــــــــــــِ يـــــــــــــ  نـــــــــــــِ
َ

ه املـــــــــــــ ريَتـــــــــــــح ٌف أُعـــــــــــــِ يـــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
 البَنَاِت ، وُهَو َمَجاٌز. (2)، وُهَو السَُّها أَْوَسُط  نَْعٍش  ويُقَاُل : ُهَو أَْخفَى ِمْن نُعَْيٍش في بَنَاتِ 

ُك الشَّيْ  النَّغََشانُ و النَّْغشُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل اللَّْيُث : ، كالَمْنعِ  النَّْغشُ  : [نغش] ِء ِفي َمَكانِِه ، ُمَحّرَكةً : ِشْبهُ االضِطَراِب ، وتََحرُّ

ِة فِي ِصفَِة القَُراِد. شُ تَْنتَغِ  ، تَقُول : َدارٌ  التَّنَغُِّش و كاالْنتِغَاِش ، مَّ  ِصْبيَاناً ، وَرأٌْس يَْنتَِغُش ِصئْبَاناً ، وأَْنَشَد ِلِذي الرُّ

اِب  َء الـــــــــــرِّكـــــــــــَ تح َوطح عـــــــــــَ تح ِإذا لـــــــــــَِ غ شـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــَ   تـ
ٍم وال َدٍم     ريحِ  ــــــــــَح ا يف غــــــــــَ اهتــــــــــَُ اشــــــــــــــــــــــــَ (3)ُحشــــــــــــــــــــــــَ

 

  
بِيعِ أَنّه قاَل : َمْن يَأْتِينِي بَِخبَِر َسْعِد ب»في الَحِديِث : و ُد بُن َسلََمةَ ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنهُ : فَرأَْيتُه في َوَسِط القَتْلَى َصِريعاً ،  ؟ِن الرَّ قاَل ُمَحمَّ

َك َحَرَكةً َضِعيفَةً ، وقاَل أَبُو أَّي تَ « الطَّْيرُ  تَنَغَّشُ  كما فتَنَغَّشَ  أَْرَسلَنِي إِلَْيَك. وسلمعليههللاصلىفناَدْيتُه فلَْم يُِجْب ، فقُْلُت : إِنَّ َرُسوَل هللا  َحرَّ

ً ] فَتَنَغَّشَ  َسِعيٍد : ُسِقَي فاُلنٌ  َك بَْعَد ما َكاَن ُغِشَي َعلَْيِه. نَغَشَ و (4) [تَنَغّشا  ، إِذا تََحرَّ

ك في َمَكانِه فقَدْ و ٍة تََحرَّ  ، قَالَهُ اللَّْيُث. تَنَغَّشَ  ُكلُّ طائٍِر أَْو َهامَّ

. يَِميلُ  ، أَيْ  ُهَو يَْنغَُش إِلَْيهِ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

َجالِ  النُّغَاشُ و ، النُّغَاِشيُّ و ِهما : القَِصيُر ِجّداً ، أَْقَصُر ما يَُكوُن من الّرِ ِعيُف الَحَرَكِة ، النَّاِقُص الَخْلِق ، وِمْنهُ  بَِضّمِ ه َمرَّ انّ »الَحِديُث :  ، الضَّ

 وَسيَأْتِي في الِميم للُمَصنِّف أَنَّ اْسَمه ُزنَْيٌم.« ، فَخرَّ ساِجداً ، وقاَل : أَْسأَُل هللا العَافِيَةَ  نُغَاِشيّ  ، ويُْرَوى نُغَاٍش  بَرُجلٍ 

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى. النُّغَاَشةُ كثَُماَمٍة : طائِرٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 الدَّبَى ونَْحِوه. (5)ِء ، بَْعِضِه فِي بَْعٍض ، كُدُخوِل : ُدُخوُل الشَّيْ  التَّنَغُّشُ 

َذاُل والعَيّاُروَن. النُّغَاشُ و  : الرُّ

: تَْفِريُق َما اَل يَْعُسُر تَْفِريقُه ، كالقُْطِن والصُّوِف  النَّْفشُ  ، وقَاَل بَْعُضُهم : ِء بأََصابِِعك َحتّى يَْنتَِشر ، كالتَّْنِفيِش : تَْشِعيُث الشَّيْ  النَّْفشُ  : [نفش]

ةُ االْشتِقَاِق : ُوِضَع مادَّةُ  فنَفَشَ  ، نَفََشه . وقَاَل أَئِمَّ  : َمدَُّك الّصوَف حتّى النَّْفشُ  للنَّْشِر واالْنتَِشاِر ، نَقَلَهُ َشْيُخنَا. وقِيَل : النَّْفِش  ، الِزٌم ُمتَعَّدٍ

 .َمْنفُوشٌ  عْهنٌ وِ  بَْعُضهُ عن بَْعٍض ، يَْنتَِفشَ 
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يِت :و ّكِ  أَْن تَْرَعى الغَنَُم أَو اإِلبِلُ  : النَّْفشُ  عن ابِن الّسِ

__________________ 
 وأما قو  الشاعر : قوله : كما قا  الشاعر ا عبارة اللسان :»: ( هبامش املطبوعة املصرية 1)

 تــــــــــــــــــــــــؤم الــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــــــــش والــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــدي 

 ن تـــــــــــنصــــــــــــــــــــــــب لـــــــــــلـــــــــــقصــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا اجلـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا   

  

 .«فإنه يريد بنات نعش إال أنه مجض املضاف كما أنه مجض سام أبرص األابرص ؛ انظر بقيته فإهنا نفيسة

 كما يف األساس.« يف»حذفنا « يف أوسرت»( ابألصر 2)
 ( يقو  : إذا لعت القردان وطء اإلبر حتركت حشاشاهتا ا وا شاشة ابلضم بقية النف .3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( اللسان : كتداخر.5)
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أَْرَسلََها لَْيالً تَْرَعى وناَم  : الّراِعي أَْنفََشَها وقَدْ  إِال بالَّلْيِل ، والَهمُل يَُكوُن لَْيالً ونََهاراً ، النَّْفشُ  ، قال الَجْوَهِريُّ : وال يَُكونُ  راعٍ  ِعْلمِ  لَْيالً بِال

 أنا : تََرْكتَُها تَْرَعى بِال راعٍ ، قال الّراِجُز : أَْنفَْشتَُهاو َعْنَها ،

اِش  بــــــــــــــــَ َن َأيب كــــــــــــــــِ ا اي ابــــــــــــــــح ِرشح هلــــــــــــــــََ  اجــــــــــــــــح

لـــــــــــــيـــــــــــــح     ا الـــــــــــــ  ا هلـــــــــــــََ َة مـــــــــــــن فـــــــــــــمـــــــــــــَ اشِ لـــــــــــــَ فـــــــــــــَ  ِإنــــــــــــــح

  

 (1)َغريحَ الس َر  وَساَئٍ  جَن اِش 
قَْت فََرَعْت باللَّْيِل ِمْن َغيِِر ِعْلٍم ، وَخصَّ  ِهَي ، كَضَرَب ، ونََصَر ، وَسِمعَ  نَفَشتو ، األَِخيَرةُ نَقَلَها الّصاَغانِيُّ عن ابِن األَعرابِّيِ ، أَي تَفَرَّ

ْرعِ ، وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى : بَْعُضهم به ُدُخوَل الغَنَِم   .(2) (ِفيِه َغَنُم اْلَقْومِ ) نَفََشتْ  (ِإذْ )في الزَّ

َكةً  نَفَشٌ  ِهَي إِبِلٌ و في َجِميعِ الّدَواّبِ ، وأَْكثَُر ما يَُكوُن في الغَنَِم ،  النَّْفشُ  ، وقَْد يَُكون نََواِفشُ و ، كُرّمان ، نُفّاشٌ و ، كُسكٍَّر ، نُفَّشٌ و ، ، ُمَحرَّ

ا ما يَُخصُّ اإِلبَِل فَعََشْت َعْشواً. وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : الَحبَّةُ »الَحِديُث :  : خاصٌّ بالغَنَِم ، وقَاَل َغْيُره : يُقَاُل ذِلَك لََها ولإِلبِِل ، ويَُدّل لهُ  النَّْفشُ  فأَمَّ

ً  مثُْل َكِرِش البَِعيِر يَبِيتُ  في الَجنَّةِ   ِلْلبَِعيِر. النُّفُوشَ  ، فَجعَلَ « نَافِشا

َكةً : الصُّوفُ  النَّفَشُ و  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ، ُمَحرَّ

ً  نَفَْشنَا ، عن ابِن َعبّاٍد يُقَاُل : الِخْصبُ  أَْيضاً : النَّفَشُ و  أَْخَصْبنَا. ، أَيْ  نُفُوشا

 من َحّدِ نََصَر. يَْنفُُشه ِء ،َعلَى الشَّيْ  نَفَشَ  ، وقَدْ  ِء تَأُْكلُهاإِلْقبَاُل َعلَى الّشيْ  ّمِ :، بالضَّ  النُّفُوشُ و

َكةً : النَّفَشُ  ، كأَِميٍر ، وفي التَّْهِذيِب : النَِّفيشُ و  ، فُهوَ  ُمْنتَبِراً ِرْخِو الَجْوفِ  ٍء تََراهُ شيْ  وُكلُّ  والِغَراَرةِ ، الَمتَاُع الُمتَفَّرُق في الِوَعاءِ  ، ُمَحرَّ

 ، نَقَلَه األَْزَهِرّي. ُمتَنَفِّشٌ و ُمْنتَِفشٌ 

َمْخَشِريُّ  َشْعثَاءُ  ، أَيْ  الشَّعَرِ  ُمْنتَِفَشةُ  أََمةٌ و  .(3)، نَقَلَه الزَّ

في َحِديِث ، و ُمتَنَفَِّشةٌ  كأَْنِف الّزْنِجّي ، عن ابِن ُشَمْيٍل ، وَكذِلكَ  بَِسَطةٌ َعلَى الَوْجهِ ُمنْ  ، أَي قَِصيَرةُ الماِرِن ، أَي ُمْنتَِفَشةٌ  أَْرنَبَةٌ  ِمَن الَمَجاِز :و

 أَْي َواِسَع َمْنِخَريِ األَْنِف ، وُهَو من التَّْفِريِق.« الَمْنِخَرْينِ  (4) ُمتَنَفِّشَ  وِإْن أَتاكَ »ابِن َعبّاٍس : 

ةُ  تَنَفََّشتِ و ْت. : تْ انِتَفَشَ و الِهرَّ  اْزبَأَرَّ

ْبعاُن ، إِذا َرأَْيتَه تَنَفَّشَ  ، وَكَذا نَفََض ِريَشه ، َكأَنَّه يََخاُف أَْو يُْرَعدُ  ، إَِذا َرأَْيتَه قَدْ  اْنتَفَشَ و الّطائِرُ  تَنَفَّشَ و  الشَّعِر. ُمتَنَفِّشَ  الّضِ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

يَاءُ ]، بالتَّْحِريك  النَّفَشُ  ، نقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، واألَْزَهِريُّ عن الُمْنِذِرّيِ عن « فنَفَشٌ  إِْن لَْم يَُكْن َشْحمٌ »ومنه قَْولُُهم :  (5) [الّرِ

 أَبِي طاِلٍب َعْنه.

 َمَجاٌز.: كثَْرةُ الَكالِم والدَّعاَوى ، نَقَلَه َشْيُخنَا ، وهو  النَّفَشُ و

 : نَْوٌع من اللَّْيُمون أَْكبَُر َما يَُكوُن. النَّفّاشُ و : الُمتََكبُِّر ، والنَّفَّاجُ  النَّفّاشُ و

 كنَفََش. اْنتَفَشَ و النَّْدُف ، النَّْفشُ و

ْطبَةَ  نَفَشَ و ً  الرَّ َق ما اْجتََمَع فِيَها. نَْفشا  : فَرَّ

 .النَّْفِش  : ُمبَالَغَةٌ في التَّْنِفيشُ و

ً  ، وهو النَّْمنََمةُ ، يُقَاُل : كالتَّْنِقيِش  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، ِء بِلَْونَْيِن ، أَْو أَْلَوانٍ : تَْلِويُن الشَّيْ  النَّْقشُ  : [قشن] ً و ، نَقََشه يَْنقُُشه نَْقشا  ، فُهوَ  نَقََّشه تَْنِقيشا

 .َمْنقُوشٌ و ُمتَنَقَّشٌ 

 ، وبه فَسََّر أَبُو َعْمٍرو قَْوَل الّراِجِز : الِجَماعُ  : النَّْقشُ  ِمَن الَمَجاِز :و



8534 

 

 نـَقحشِ وَربِّ البَـيحِت َأي   نـَقحشاً 
 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشد :

 الن قحشِ َهرح َلِك اي َخِليَلجِي يف 
 ، ويُقَال :  َحتّى يُْرِطبَ أَْن يُْضَرَب الِعْذُق بَشْوكٍ  : النَّْقشُ و

__________________ 
والرواة  قوله : اجرش ا هكذا يف اللسان أيضاً هبمزة وصر وشا ا وهي رواية ابن السكيت. قا  يف الصحاح :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 ثبت عن التهذيب واللسان.وابألصر وسائ  جناشي وما أ« عل  خالفه ا يعين أن الصواب : أجرس هبمزة قطض وسا آخره
 .78( سورة األنبياء اآية 2)
 .«شعثاء»ومل ترد فيه لفظة : « وأمة متنفشة الشعر»( يف األساس : 3)
 ( يف النهاية واللسان : منتفش.4)
 ( زايدة عن التكملة.5)
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: إِذا ُضِرَب الِعْذُق بَشْوَكٍة فأَْرَطَب الِعْذُق ، على ما لَْم يَُسمَّ فاِعلُه ، إِذا َظَهَر بِِه نَُكٌت من اإِلْرَطاِب ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقَال أَبُو َعْمٍرو  نُِقشَ 

 : الَِّذي يُْطعَُن فيِه بالشَّْوِك ِليَْنَضَج ويُْرِطَب.من البُْسِر  الَمْنقُوش ، وقاَل َغْيُره : النَّْقشُ  ، والِفْعُل ِمْنهُ  الَمْنقُوش فذلكَ 

ْجِل ، كاالْنتِقَاِش ، وقَدْ  اْستِْخَراُج الشَّْوكِ  : النَّْقشُ و َحِديُث أَبي ُهَرْيَرةَ  : أَْخَرَجها من ِرْجِله ، وِمْنه (1) اْنتَقََشَهاو ، يَْنقُُشها الشَّْوَكةَ  نَقَشَ  ِمَن الّرِ

 أَي إِذا َدَخلَْت فِيِه َشْوَكةٌ ال أَْخَرَجَها ِمْن َمْوِضِعها ، وهو ُدَعاٌء َعلَْيه ، وقاَل الّشاِعُر :« اْنتَقَشَ  الَى عنه : وِشيَك فالَرِضَي هللا تَعَ 

ن  ال  ُقشــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــح ًة  تـــــــــــَ وحكــــــــــَ ريحَِ  شــــــــــــــــــــــــَ ِر غــــــــــَ  بــــــــــرِجــــــــــح

ا    هـــــــَ اكـــــــَ نح قـــــــد شـــــــــــــــــــــَ َر مـــــــَ َك رِجـــــــح لـــــــِ ي بـــــــرِجـــــــح قـــــــِ  فـــــــتـــــــَ

  
 َعْن ِرْجِل َغْيِرَك َشْوكاً فتَْجعَلَه في ِرْجِلَك. تَْنقَُشنَّ  ُمقَاَم َعْن ، يَقُول : الوالباُء أُقِيَمت 

َي بِه ألَنّه ِمْنقَشٌ و ِمْنقَاشٌ  الّشْوكُ  ما يُْخَرُج بهِ و  به ، أَْي يُْستَْخَرُج بِِه الشَّْوُك. يُْنقَشُ  ، وإِنََّما ُسّمِ

 ، قال الحاِرُث بُن ِحلَِّزةَ : ءِ اْستِْقَصاُؤَك الَكْشَف عن الشَّيْ  : النَّْقشُ  عن ابِن ُدَرْيٍد :و

مح َأوح  ــــــــُ ت َقشــــــــــــــــــــــح ــــــــَ شُ  نـ قــــــــح ــــــــ  ــــــــن ا  فــــــــال ــــــــنــــــــّ ه ال مــــــــُ  َ حشــــــــــــــــــــــَ

رَاُء     ـــــــــــــــح حـــــــــــــــاُح واإِلبـ ـــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــــــــــ  ي (2)ُس وفـــــــــــــــِ
 

  
ةَ والبََراَءةَ. قَالَهُ أَبو  حَّ ْمُغ إَِذا َكاَن أَْصغَرَ  ُعبَْيٍد.يَقُوُل : لَْو كاَن بَْينَنَا وبَْينَُكم ُمَحاَسبَةٌ َعَرْفتُم الّصِ من  (3)، وفي التكملِة والعُبَاِب : أَكبََر  والصَّ

ْعُرورِ  . الصُّ  ، نقله الّصاَغانِيُّ

 الِمْعَزى َخْيراً فإِنَّهُ ماٌل َرقِيٌق ، اْستَْوُصوا»الَحِديُث :  ، وِمْنهُ  الشَّْوِك ونَْحِوه الِحَجاَرةِ أَو من ، ِمّما يُْؤِذيَها ، تَْنِقيَةُ َمْربَِض الغَنَمِ  : النَّْقشُ و

ُق يُْجَمُع في الِغَراَرةِ. : النَِّفيِش  النَِّقيشُ و .«لَهُ َعَطنَه اْنقُُشواو  ، وهو الَمتَاُع الُمتَفَّرِ

 ، يُقَاُل : ال ِضدَّ لَهُ وال نَِقيش. الِمثْلُ  أَْيضاً : النَِّقيشُ و

 .النَّْقِش  : صانِعُ  النَّقّاشُ و .النَّقَّاِش  ، بالَكْسِر : ِحْرفَةُ  النِّقَاَشةُ و

ةُ  الَمْنقُوَشةُ و . ِمْنَها الِعَظاُم ، أَْي تُْستَْخَرجُ  تُْنقَشُ  الَّتِي : الّشجَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. اْستَْقَصى َعلَى َغِريِمهِ  ، إِذا أَْنقَشَ و

بِيطُ  بالفَتْح : ، وهو النَّْقِش  لِ َداَم َعلَى أَكْ  ، إِذا أَْنقَشَ و َطُب الرَّ يهِ  الرُّ يه العَاّمةُ الُمعَذََّب ، والعََرُب تَُسّمِ ، نقَلَه  الَمْنقُوشَ  ، وُهَو الَِّذي تَُسّمِ

.  الّصاَغانِيُّ

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الِجَماعَ  جاِريَته ، أَي نَْقشَ  أََدامَ  : أَْنقَشَ و

لَةُ  الُمنَقَِّشةُ  قاَل أَبو تَُراٍب : َسِمْعُت الغَنَِويَّ يَقُوُل :و ثٍَة : الُمتَنَقِّ َجاجِ  (4) ، كُمَحّدِ  الَّتِي تَنَقَُّل ِمْنَها الِعَظاُم ، ومثلُه عن أَبِي َعْمٍرو. ِمَن الّشِ

 وقَْد تَقَدََّم قَريباً.« اْنتَقَشَ  وِشيَك فال»قَْوُل أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي هللا تَعالَى عنه  ، وِمْنهُ  قَشَ كنَ  ، : أَْخَرَج الشَّْوَك من ِرْجِله اْنتَقَشَ و

ه : اْنتَقَشَ  قال اللَّْيُث :و هِ  النَّقّاَش بِنَْقِش  أََمرَ  َعلَى فَّصِ  َعلَْيِه. يَْنقُشَ  ، أَْي سأَلَهُ أَنْ  فَّصِ

 لََطَمهُ لَْطَمةَ  قِيَل : ِمْنهُ و ، وفي الّصحاحِ : في ِرْجِله ، قاَل : ٍء يَْدُخُل فِيهاألَْرَض ِلَشيْ  وفي الّصحاح : بِيَِده البَِعيُر : َضَرَب بُخفِّه. اْنتَقَشَ و

 .الُمْنتَِقِش 

 ، كالشَّْوَكِة ونَْحِوَها. َء : اْستَْخَرَجهالشَّيْ  اْنتَقَشَ و

ُجِل إَِذا تََخيََّر ِلنَْفِسه خاِدماً أَْو َغْيَره : اْختَاَرهُ  َء :الشَّيْ  اْنتَقَشَ و ِلنَْفِسه. قَالَهُ اللَّْيُث ، ونَصُّ العُبَاِب : إِذا تََخيَّر  اْنتَقَشَ  ، وهو َمَجاٌز ، ويُقَاُل للرَّ

ما َعلَى فََرٍس يُقَاُل لَهُ. ِصَدام ، وقال اللَّْيُث : َرُجٌل من الشاِم َوِلَي َعلَى  (6)هذا ِلنَْفِسَك ، وأَْنَشَد ِلَرُجٍل نُِدَب لعََمٍل  اْنتَقَْشتَ  (5)ِلنَْفِسه َخاِدماً 

 ُكَوِر بَْعِض فَاِرس :

__________________ 
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 .«وأنقشها»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( يف معلقته : االسقام بد  الصحاح.2)
 ( يف التكملة : أكثر.3)
 .«املنَـق لة»( يف التهذيب واللسان 4)
 . ومثلها عبارة اللسان والتهذيب... َجاَد ما انتقشت ( كذا ابألصر ا ونص عبارة التكملة : ويقا  للرجر إذا ختري لنفسه شيئاً :5)
تهذيب ا ومثله يف ال« وهبامش املطبوعة املصــــرية : قوله : ندب لعمله اخل عبارة اللســــان : ندب لعمر ا وكبن له فرس اخل« لعمله»( ابألصــــر 6)

 وهو ما أثبتناه عنهما.
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ا و  وِث هبـــــــــَِ كـــــــــُ مـــــــــُ لــــــــــح َدامـــــــــًا لـــــــــِ ُت صـــــــــــــــــــــــِ ذح  مـــــــــا اختـــــــــ َ

كَ مــــــــــــا و     تــــــــــــُ َقشـــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــَ رّاتِ  انـــــــــــــح  ِإاّل لــــــــــــلــــــــــــَوصـــــــــــــــــــــــــَ

  
 .(1)أَْي ما اْختَْرتَُك ، والَوَصّراُت : القَبَالَةُ ، بالدُّْريَِة 

ْجِل إِالَّ ِمْن هذا ، وهو  نَْقشَ  ٌء ، قاَل : وال أَْحسبُ َحتَّى ال يُتَْرَك ِمْنهُ َشيْ  : االْستِْقَصاُء في الِحَسابِ  الُمنَاقََشةُ  قاَل أَبُو ُعبَْيد :و الشَّْوَكِة من الّرِ

ِة االْشتِقَاقِ اْستِْخَراُجَها َحتَّى ال يُتَْرَك ِمْنها َشيْ  ِهَي إِْخَراُج الشَّْوَكِة ِمَن البََدِن  الُمنَاقََشةِ   أَّن أَْصلَ ٌء في الَجَسِد ، والَِّذي نَقَلَهُ َشْيُخنَا عن أَئِمَّ

ْل. بعَْكِس َما قَالَهُ أَبُو ُعبَْيٍد :بُِصعُوبٍَة ، ثمَّ صاَرْت َحِقيقَةً في االْستِْقَصاِء في الِحَساِب كُصعُوبَِة إِْخَراجِ الّشْوَكِة الَمْذُكور. قُْلُت : وهذا   فتَأَمَّ

  األَْعَرابِّي للَحّجاجِ ، وابُن األَْنبَاِري ِلُمعَاِويَةَ ، َرِضَي هللا تَعالَى َعْنه :وأَْنَشَد ابنُ 

َك اَي َربِّ  اشــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــَ نح نــــــــــِ كــــــــــُ شح يــــــــــَ اقــــــــــِ نــــــــــَ ــــــــــُ  ِإنح تـ

َذابِ     وحَ  د بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــِ ّذااًب اَل طـــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــــَ

  

ويف  فـــــــــــــــــــُ َت َربيف عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح اِوزح فـــــــــــــــــــبَن  َأو  ـــــــــــــــــــَُ

ي    نح ُمســــــــــــــــــــــــــــــِ ابِ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــرت  ه كــــــــــــــــال ــــــــــــــــُ وب ــــــــــــــــُ  ٍء ُذن

  
بَ  نُوقِشَ  َمنْ »في الَحِديِث : و  ، أَي َمِن اْستَْقِصَى في ُمَحاَسبَتِه وُحوقَِق.« الِحَساَب ُعذِّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 .الَمنَاقِيشُ  : الِمْنقَاِش  َجْمعُ 

 ، وُهَو كالنَّتِْش َسَواٌء. بالِمْنقَاِش  : النَّتْفُ  النَّْقشُ و

 .(2) [والغَضبِ ]بِقَتَاَدةٍ ، أَْي ُخِدَش ، وذِلَك في الَكَراَهِة والعُبُوِس  نُِقشَ  وا َكأَنَّ َوْجَههُ : الَخْدُش ، قالُ  النَّْقشُ و

ً و نَاقََشه ُمنَاقََشةً  في الِحَساِب ، وقد الُمنَاقََشةُ  ، بالَكْسر النِّقَاشُ و  .(3)، وقَْد َجاَء في َحِديِث َعِلّيٍ ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنه  نِقَاشا

: األَثَُر في األَْرِض ، قَاَل أَبُو الَهْيثَِم : كتَْبُت عن أَْعَرابِّيٍ :  النَّْقشُ و : أََخَذه فَلَْم يََدْع منه َشْيئاً ، وهو َمَجاٌز. تَنَقََّشهو منه َجِميَع َحقِِّه ، اْنتَقَشَ و

ماُد َحتَّى ما نََرى له ً  يَْذَهُب الرَّ  .، أَي أَثَراً في األَْرِض  نَْقشا

 ِمْنهُ َشْيئاً ، أَْي ما أََصاَب ، والَمْعُروُف : ما نَتََش ، َكَما تَقَدََّم. نَقَشَ  وما

 : ماٌء لَبِنَي الشَِّريِد قال الشاعُر : النَِّقيَشةُ و

 َقدح ابَن من َواِدي الن ِقيَشِة حاِجزُهو 
َمْخَشِرّي. نَقَشَ و َحى ، إِذا نَقََرها ، وُهَو َمَجاٌز ، نَقَله الزَّ  الرَّ

 وبِاَلُل بُن ُحَسْيِن بِن نُقَْيٍش ، كُزبَْيٍر ، عن َعْبِد الَمِلِك بِن بُْشَراَن.

 وَعِليُّ بُن أَْحَمَد بِن َمْرَواَن بِن نُقَْيٍش الّساِمِرّي ، عن الَحَسِن بِن َعَرفَةَ.

ُد بُن األَْنَجِب بِن ُحَسْيِن بِن نُقَْيٍش البَْغَداِدّي عن ابن شاتِيل وأَبُو الفَتْحِ   والقَّزاِز ، مات سنة بضعٍ وَسْبِعيَن وَخْمِسمائٍَة. (4)ُمَحمَّ

 وُعَمُر بُن عْبِد هللا بِن نُقَْيَشةَ ، كُجَهْينَة ، سِمع بَكْفِر بَْطنا ، عن ابِن الَكَماِل.

 ، قال ابن نُْقَطةَ : َصُدوٌق. النَّقَّاِش  عُوٍد الَمْوِصِلّي يُْعَرُف بابنومحّمُد بُن ُعَمَر بِن َمسْ 

 : [نقرش]

 ْستَْدَرُك عليه :* ومّما ي

َك. نَْقَرشَ  ، أَهَملَه الَجْوَهريُّ وصاِحُب اللَّساِن ، وقال الّصاَغانِيُّ : نَْقَرشَ   : َخَدَش ، واْستَْقَصى ، وَزيََّن ، وَحرَّ
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 ، بالفَتْحِ : قَْريَةٌ بالبَُحْيَرةِ ِمن أَْعَماِل ِمْصَر. نَْقَراشُ و قُْلُت :

. النَّْقَرَشةُ  وقَاَل ابُن القَّطاع :  : الِحسُّ الَخِفيُّ

ِكيَّةَ  نََكشَ  : [نكش] ّمِ ، عن ابن ُدَرْيٍد ، يَْنُكُشها الرَّ  أَْخَرجَ  ِريُّ واألَزَهِريُّ وابُن ِسيَده :، بالَكْسِر ، وهذه اْقتََصر َعلَْيَها الَجْوهَ  يَْنِكُشَهاو ، بالضَّ

ينِ  من الَحْمأَةِ ،: ، في بَْعِض النَُّسخ  ما فِيَها ِمَن الَجْيئَةِ  (5)  ، وقاَل الَجْوَهِرّي : والّطِ

__________________ 
 ( ضبطت عن التهذيب. ويف التكملة : ابلد رِيّة ا ابلياء بد  الباء.1)
 اللسان.( زايدة عن 2)
 .« مض   فيه األولا واآخرين لنقاش ا ساب»( ونصه كما يف النهاية : 3)
 .«أيب شانير»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : استخرج.5)
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. كاْنتََكَشها أَْي نََزفَها ،  ، وهِذه نَقَلََها الّصاَغانِيُّ

 ، أَْي أَتَْوا َعلَْيه فأَْفنَْوهُ. فنََكُشوه ، يُقَال : اْنتََهْوا إِلَى ُعْشبٍ  ْفناهُ َء : أَ الشَّيْ  نََكشَ و

  اْبُن ِسيَده :، هَكَذا في النَُّسخ ، فَزَع ، بَكْسِر الّزاي ، والعَْين ُمْهَملَة ، وهو َغلٌَط ، وَصوابُه : فََرَغ ، بالراِء والغَْيِن ، قالَ  ِمْنهُ : فَِزعَ  نََكشَ و

ً  (1) يَْنُكُشه ءَ الشَّي نََكشَ و ِء والفََراغِ منه ،: ِشْبهُ األَتْيِ َعلَى الشَّيْ  لنَّْكشُ ا  : أَتَى َعلَْيه وفََرَغ منه. نَْكشا

 .(2)، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد  كِمْنبٍَر : النَّقَّاُب َعِن األُُمورِ  ، الِمْنَكشُ و

 .تُْنَكشُ  البِئَْر ، إِذا نََزْفتَها ، زاَد الَجْوَهِريُّ : وِعْنَدهُ َشَجاَعةٌ ال نََكْشتُ  ، وُهَو من : ال يُْنَزُف وال يَِغيضُ  يُْنَكشُ  بَْحٌر الو

تَعَاَره في الشََّجاَعِة ، أَْي ما قلُت : ُهَو قَْوُل َرُجٍل من قَُرْيٍش في َسيِِّدنَا َعلّيِ بِن أَبي طاِلٍب ، كّرَم هللا تَعالَى َوْجَهه ، وَرِضَي َعْنه ، فاسْ 

 تُْستَْخَرُج وال تُْنَزُف أِلَنها بَِعيَدةُ الغَايَِة.

 بَمْعنَى اإِلْفنَاِء. النَّْكِش  ، ُهَو من ما تُْستَأَْصلُ  ، أَيْ  تُْنَكشُ  لُْمعَةٌ ماو

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 .نَّكاشٌ  ْنَها ، وَرُجلٌ : البَْحُث في األُُموِر ، والنَّْقُب عَ  النَّْكشُ 

َكةً : ِشْبهُ  النََّكشانُ و  .النَّْكِش  ، ُمَحرَّ

 : أُْخِرَج ما فِيِه. َمْنُكوشٌ  وَسفَطٌ 

 : الِمْنقَاُش ، لُغَيَّةٌ. الِمْنَكاشُ و

 وُهَو َمْنُكوٌش من الَمنَاِكيِش ، ُشبِّه بهم.

 : [نكرش]

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي

 ، كالنَّْقَرَشِة. النَّْكَرَشةُ و لَجَماَعةُ ،، قد أَهَملَه ا نَْكَرشَ 

 ، بالفَتْحِ : لَقٌَب ، وَظنِّي أَنَّه ُمعَّرٌب ، وَمْعنَاه َحَسُن اللِّْحيَِة. النَّْكِريشُ و

َكةً : نُقٌَط بِيٌض وُسودٌ  النََّمشُ  : [نمش] ، عن ابن ُدَرْيٍد ، وُربََّما  تُخاِلُف لَْونَه (3) الِجْلدِ أَْو بُقٌَع تَقَُع في  ، نَِمشٌ  في اللَّْوِن ، وِمْنهُ ثَْورٌ  ، ُمَحرَّ

ً  ، ، كفَِرحَ  نَِمشَ  وقَدْ  كانَْت في الَخْيِل ، وأَْكثَُر ما يَُكوُن في الشُّْقِر. وبَْيَن بُقَع وتَقَع ِجنَاٌس ُمَحّرف ،  .أَْنَمشُ  ، وُهوَ  نََمشا

ً و ، هُخُطوُط النُّقُوِش من الَوْشيِ وَغْيرِ  : النََّمشُ و  : نَقََشه وَدبََّجه قال الّشاِعُر : نََمَشه يَْنِمُشه نَْمشا

شٌ ذاَ  أَمح أَ  ه  لــــــــــــــــَِ ُرعــــــــــــــــُ ِي َأكــــــــــــــــح  ابلــــــــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــــــــح

ُب     بــــــــَ رٌت شــــــــــــــــــــــَ دِّ عــــــــاٍد انشــــــــــــــــــــــِ ُض اخلــــــــَ فــــــــ  (4)ُمســــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَْكُرُعه. نَِمشٌ  نَْعٌت لألَْكُرعِ ، أَراَد : أَذاَك أَْم ثَْورٌ  نَِمشٌ و

ِه أَثٌَر يَتَبَيَُّن في األَْرِض من َغْيِر أُثَْرةٍ  إِذا كان ، كَكِتٍف ، نَِمشٌ  بَِعيرٌ و  .(5)، عن ابِن َعبّاٍد ، وكذلك بَِعيٌر نَِهٌش  في ُخفِّ

 ، وهي ُخُطوُط ِفِرْنِده ، وهو َمَجاز. : فيه ُشَطبٌ  نَِمشٌ  َسْيفٌ و

 .أَْنَمشَ و بْينَهم نََمشَ  ، وقَدْ  بالفَتْحِ : النَِّميَمةُ ، كاإِلْنَماِش  النَّْمشُ  قال اللّْيُث :و

َرارُ  : النَّْمشُ و وا. نََمُشوا ، عن اللّْيِث كالَهْمِش ، وقد الّسِ  ، أَي أََسرُّ

 ِء.بالشَّيْ  في األَْرِض كالعَابِثِ  ءِ للشي االْلتِقَاطُ  : النَّْمشُ و
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 هو التّْزويُر أَْيضاً ، قال الراِجُز ، وُهَو أَبو ُزْرَعةَ التَِّميِمّي : النَّْمشُ  وهو َمَجاٌز ، ويُقَال (6)، مثل فََرَش وَوبََش  شَ نَمَ  ، وقد الَكِذبُ  : النَّْمشُ و

تح  عـــــــــــــــَ ا وأُولـــــــــــــــِ ُت هلـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ شِ قـ مـــــــــــــــح   ابلـــــــــــــــنـــــــــــــــ 
شِ     فـــــــــــح جِي يف الـــــــــــطـــــــــــ  يـــــــــــلـــــــــــَ لـــــــــــِ ِك اي خـــــــــــَ رح لـــــــــــَ  هـــــــــــَ

  
 في الَكِذِب والتَّْزِويِر ، وفَسَّره الّصاَغانِيُّ باالْلتِقَاِط. النَّْمشَ  فاْستَْعَملَ ويُْرَوى : في النَّْقِش. 

ً  األَْرضَ  نََمشَ  ، عن ابِن فاِرٍس ، وقَدْ  أَْكُل الَجَراِد ما َعلَى األَْرِض  : النَّْمشُ و  : أََكَل ِمْن َكلَئَِها وتََرك. يَْنُمُشها نَْمشا

__________________ 
 للسان : ينِكُشه وينُكُشه.( يف ا1)
 .69/  3( اجلمهرة 2)
 ( يف اللسان : تقض عل  اجللد يف الوجه.3)
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية لذي الرمة.4)
 .«لش»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
 ( يف التهذيب : يقا  يف الكذب : لش ا ومش ا وفرش ا وقرش ا ودبش.6)
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 .نَمَّشَ و ، نََمشَ  ، كالنَّْمِش ، وقَدْ  َرارُ التَّْنِميُش : اإِلسْ و

. كَصاِحب : ة ، ببَْيَهقَ  نَاِمشُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ه أَبو َسْعٍد في التّْحبِيِر.البَْيَهِقي. َسِمَع أَبا الَحَسِن عليَّ بَن أَْحَمَد الَمِدينِّي ، َذَكرَ  النّاِمِشيُّ  قُْلُت : ونُِسَب إِلَْيَها الُحَسْيُن بُن َعِلّيِ بِن َمْنُصوٍر ،

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَكِتٍف ، وهو الَوْحِشيُّ الَِّذي فيه نُقٌَط وُخُطوٌط ُمْختَِلفَة. نَِمشٌ  ثَْورٌ 

 ، ُمَحّرَكةً : بَيَاٌض في أُُصوِل األَْظفَاِر يَْذَهُب ويَعُوُد. النََّمشُ و

 : التَّْدبِيُج. التَّْنِميشُ و

 ، بالفَتْح : األَثَُر. النَّْمشُ و

 والتَّْنِميُش : الَخْلُط ، وبِهما ُرِوَي ما أَْنَشَده أَبُو الَهْيثَِم ، وَرَواه عنه الُمْنِذِريُّ : النَّْمشُ و

َدّن  ٌف مــــــــــــُ لــــــــــــح مح خــــــــــــَ هــــــــــــُ وحٍم رَأحيـــــــــــــُ قــــــــــــَ نح لــــــــــــِ  اي مــــــــــــَ

وحا يف أََذنح     غــــــــــَ وحراَء َأصــــــــــــــــــــــــح وا عــــــــــَ عــــــــــُ مــــــــــَ  ِإن َيســــــــــــــــــــــــح

  

 (1)يف َمنحِطٍ  َغريحِ َحَسنح  َلَُشواو 
 ً وه ، وقَْد تَقَدََّم.أَْي َخلَُطوا َحِديثا   َحَسناً بقَبِيحٍ ، وقِيَل : أََسرُّ

 : َرْقطاُء. نَْمشاءُ  وَعْنزٌ 

 ؛ ُمْفِسٌد ، قاَل الّشاعر : (2)، كِمْنبٍَر  ِمْنَمشٌ  وَرُجلٌ 

ُم و  يــــــــــــــــهــــــــــــــــِ ريحٍَب فــــــــــــــــِ ُت ذا نــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  مــــــــــــــــا كــــــــــــــــُ

شٍ ال و     مـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ر مـــــــــــــــِ مـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح ُم مـــــــــــــــُ هـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  مـــــــــــــــِ

  
ً  َجرّ  يِن ما يَُخاِلفُه ، فاْنُظْرهُ. (3)َعلَى تََوهُِّم الباِء في قَْوله ذا نَْيَرب ، َحتَّى كأَنَّه قاَل : وما كنَت بِِذي نَْيَرٍب  مْنمشا  وقَْد تَقَّدَم في الّسِ

ً  ، باليَِد ، : التّناُولُ  النَّْوشُ  : [نوش] ِة : ناَشه يَنُوُشه نَُوشا مَّ  ، قاَل ُدَرْيُد بُن الّصِ

اُح  ـــــــــــَ ـــــــــــّرِم ـــــــــــِه وال ـــــــــــي ُت ِإل ـــــــــــح ئ ـــــــــــجـــــــــــِ هف وشـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــُ ن ـــــــــــَ   تـ
د دِ     مـــــــَ ُ

يـــــِج املـــــ ي يف الـــــن ســـــــــــــــــــِ اصـــــــــــــــــــِ يـــــــَ ِض الصـــــــــــــــــــ   كـــــوقـــــَ

  
 وتَأُْخذُه. تَنَاَوُشه أَي

 الظَّْبيَةُ األََراَك : تَنَاَولَتْهُ ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : نَاَشت وقد

ِة شـــــــــــــــــــــــــاِدنٍ  اَليـــــــــــَ ٍف ابلـــــــــــعـــــــــــَ ا أُم  ِخشـــــــــــــــــــــــــح   فـــــــــــمـــــــــــَ
وشُ     نــــــــُ ــــــــَ ا تـ ِتصــــــــــــــــــــــاُرهــــــــَ ُث طــــــــاَب اهــــــــح يــــــــح ــــــــَر حــــــــَ  الــــــــرَبِي

  
بَِعيُّ : تَنُوشُ  والنّاقَةُ   بِفيَها الَحْوَض َكذِلَك ، قال َغْيالُن بُن ُحَرْيٍث الرَّ

وشُ فـــــــــهـــــــــي  نـــــــــُ َض  تــــــــــَ وح وحشـــــــــــــــــــــــاً ا ـــــــــَ اَل  نــــــــــَ نح عـــــــــَ  مـــــــــِ

وحشـــــــــــــــــــــــــاً     اَل  نــــــــــــَ َواَز الـــــــــــفـــــــــــَ ُض َأجـــــــــــح طـــــــــــَ قـــــــــــح  بـــــــــــِه تــــــــــــَ

  
َده الَجْوَهِريُّ الَحْوَض من فْوق ، وتَْشَرُب ُشْرباً َكثِيراً ، وتَْقَطُع بذلك الشُّْرِب فَلَواٍت فال تَْحتَاُج إِلَى ماٍء آَخَر. وهكذا أَنشَ  (4) [َماء]أَي تَتَنَاَوُل 

 وفَسََّره.

يِت : يُقَال ِللّرُجِل إِذا تَنَاَوَل َرُجالً  ّكِ ً  ِليَأُْخَذ بِلْحيَتِه وَرأِْسه :ونُِقَل عن ابن الّسِ  .ناَشهُ يَنُوُشه نَْوشا

 بَمْعنَى الشُّْرِب في الفَارسيّة ، وأَْصلُه في التّنَاُوِل ُمْطلَقاً. النَّْوشُ  قُْلُت : وِمْن ُهنَا أُِخذَ 
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ً  ، يُقَال : الطَّلَبُ  : النَّْوشُ و  .(5)، عن ابِن ُدَرْيٍد  نُْشتُه نَْوشا

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. ْشيُ المَ  : النَّْوشُ و

 ، إِذا أَْسَرَعِت النُّهوَض ، قاَل : تَنُوشُ  اإِلبِلُ  نَاَشتِ  ، يُقَال : اإِلْسَراُع في النُُّهوِض  : النَّْوشُ و

 انحِتياَشاالَعَنَ   تـَُنوشُ ابَتتح 
 ةٌ فِيه ، وقد تَقَدَّم.ذُو البَْطِش ، والَهْمُز لُغَ  القَِويّ  ، كَصبُوٍر ؛ النَُّووشُ و

، أَْي َكْيَف لَُهْم أَْن يَتَنَاَولُوا ما بَعَُد عنُهْم ِمَن اإِليماِن ، واْمتَنََع  : التَّناُولُ  التّنَاُوشُ  (6) (ِمْن َمكان  بَِعيد  ) التَّناُوشُ  (َوَأىّن هَلُمُ )في التَّْنِزيِل : و

 بَْعَد أَن َكاَن َمْبذُوالً لَُهْم َمْقبُوالً منهم ،

__________________ 
 ويرو  لسوا : أي أسّروا وكذلك  سوا.« ولشوا بكلٍم غري حسن»( يف التهذيب : 1)
 هنا ويف الشاهد.« ُمنحِمشٌ »يف اللسان : ( كذا وضبطت ابلقلم 2)
 ونظريه ما أنشده سيبويه من قو  زهري :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 بـــــــــــــــدا د أين لســــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــدر  مـــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــاو     ــــــــــــي ــــــــــــًا إذا كــــــــــــان جــــــــــــائ ــــــــــــئ ــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــي  «ال ســـــــــــــــــــــــــاب
  

 ( زايدة عن الصحاح واللسان.4)
 .72/  3( اجلمهرة 5)
 .52( سورة سبب اآية 6)



8543 

 

ُر اِ َجاِز تـَرَُكوا َ حزَ قاَ   «  الّتناُ ش»َء ا ِإذا تـََناَولحَتُه ا وقـََرأَ مَححَزُة والِكَساِئي  الش يح  ُنشحتُ  ا وَجَعُلوه ِمنح  الت َناُوشِ  الَفرّاء : وَأهح
ِز ا وَقدح تـََقد م ا ُف  ا وِمنحه الن وحشِ و  ا كاالنحِتياشِ   ابهلَمح َة َتصـــــــــِ َي   تـََعاىَل عنُهَما : َحِديُث عاِئشـــــــــَ  فانـحَتاشَ »َأاَبَها ا َرضـــــــــِ

َمُز ا كما تـََقد َم.« الدِّيَن بَِنعحِشِه ِإاّيه واتِه ا وَقدح يـُهح رََكه وتـََناَوَله وَأَخَذه ِمنح َمهح َتدح  َأِي اسح
ُجوعُ  : التَّنَاُوشُ و  ، قَالَهُ ابُن َعبّاٍد فِي تَْفِسيِر اآلية. الرُّ

ً  لَمْهلََكةِ من ا اْنتاَشهُ و  ِمْنَها ، وقِيل :اْستَْخَرَجه. أَْخَرَجه : اْنتِياشا

 ، وذِلَك إِذا تََدانَى الفَِريقَاِن. نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. : الُمنَاَولَةُ في الِقتَالِ  الُمنَاَوَشةُ و

َماحِ ، ولم يَتََدانُْوا ُكلَّ التََّدانِي.فُهَو  التَّنَاُوشُ  : ِمثُْل الُمَهاَوَشِة ، أَي الُمقَاتَلَِة ، وأَّما الُمنَاَوَشةُ و  تَنَاُوُل بَْعِضهم بَْعضاً بالّرِ

شَ و َمْخَشِريُّ وابُن َعبّاٍد. (1) َمشَّها ِمَن الغََمزِ  ، إِذا يََده بالَمْنِديلِ  تَنَوَّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ والزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ً  نُْشتُ  ً  الّرُجلَ  نُْشتُ و : أََصْبُت. من الطَّعَاِم َشْيئا  َخْيراً : أَنَْلتُه. نُْشتُه أَنَْلتُه َخْيراً أَو َشّراً ، عن اللَّْيِث ، قَاَل في الّصحاحِ : : نَْوشا

 : الُمْستَْخَرُج في قَْوِل ابِن َهْرَمةَ الشاِعَر. الُمْنتَاشُ و

يَافَِة : الدَّْعَوةُ ِلْلَوْعِد وتَْقِدَمتِه ، وبِِه فَسََّر أَبُو ُموَسى ، َرِضَي هللا َعْنه (2) التَّْنِويشُ و دُ »الَحِديَث :  للّضِ ش يَقُوُل هللا تَعَالَى : يا ُمَحمَّ العُلََماَء  نَّوِ

 ٍء ِمْن َغْيِر أَْن يُْجِحَف بَماِله.ْي يَتَنَاَوُل الُموِصي الُموَصى لَهُ بَشيْ بالَمْعُروِف ، أَ  نَْوشٌ  والَوِصيَّةُ  .اليوَم في ِضيَافَتِي ، نَقَلَه ابُن األَثِيرِ 

 : تَعَلََّق بِه. يَنُوشُ  بهِ  نَاشَ و

 من الَهلََكِة : أَْنقََذهُ. اْنتَاَشهُ و

 َء : َخالََطه ، عن ابِن األَْعَرابِّي.الشَّيْ  نَاَوشَ و

 َرقِيقَتَه ، ُهنَا َذَكَره الَجْوَهِريُّ ، وقد تَقَدََّم ِلْلُمَصنِِّف ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى في اْلَهْمِز.اللَّْحِم ، إِذا كانَت  َمنُوَشةُ  ونَاقَةٌ 

ُد بُن أَْحَمَد الَحِضيِريّ   420، وَعْنهُ ابن السَّْمعانِّي ، مات سنة  (3)، بالفَتْح ، ِمْن أَْهِل َمْرَو ، عن أَبِي الَخْيِر بِن أَبي ِعْمَراَن  النَّْوِشيُّ  وُمَحمَّ

 ، هكذا َضبََطه ابُن الفََرِضّيِ. (4)

يِن : ِعدَّةُ قًُرى  نَْوشُ  قُْلت :  نَْوشو (6)ُكنَار كان  نَْوشُ و (5)بايَه  نَْوشُ  بَِمْرَو ، ِمْنَها، بالفَتْح ، ويُقَاُل أَْيَضاً : نَْوُج ، بالِجيم ِعَوضاً عن الّشِ

 ُمْخلََدان. وَشْيُخ ابِن الّسْمعانِّي نُِسب إِلى الثانِية. نَْوشو ، (7)فََراِهينان 

الكاتُِب بأُْستَُوا ، عن إِبراِهيَم بِن أَبِي  لنَّْوَشانِيُّ او (8)ُهَو أَبُو ُموَسى ِعْمَراُن بُن ُموَسى بِن الُحَصيِن بِن نَْوَشاَن الفَِقيهُ الخبوشانيُّ  نَْوَشانُ و

 .339طاِلٍب وغيِره ، مات سنة 

قَاعِ  ، كغَُراٍب ، جاِهِليّ  َجدُّ َزْيِد بِن ُضبَاثٍ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وُهوَ  ، كِزْبِرجٍ  نِْهِرشٌ  : [نهرش] ،  أََحُد الّرِ

 بِيعَةَ.وُهْم ِمْن بَنِي ُجَشَم بِن بَْكِر بِن وائِِل بِن قاِسِط بِن ِهْنِب بِن أَْفَصى بِن ُدْعِمّيِ بِن ِجِديلَةَ بِن أََسِد بِن رَ 

ى بَن ُضبَاٍث ، وَعِطيَّةَ « ض ب ث»قُْلُت أَورَده الّصاَغانِّي في  قَاَع ؛ ألَنَُّهم استطراداً ، وَذَكَر أََخَوْيه ُمنَجَّ  بَن ُضبَاٍث ، والثاّلثَةُ ُسّموا الّرِ

قاُع ، وَسيَأْتي في   .(9)إِْن َشاَء هللا تَعَالَى « ر ق ع»تلفقوا كما تَلَفُّق الّرِ

ً  ، كَمنَعَه نََهَشه : [نهش] هُ فيُ  نََهَسهُ  : يَْنَهُشه نَْهشا ين ، وذِلَك إَِذا تَنَاَولَه بفَِمه ِليَعَضَّ  َؤثَِّر فِيِه وال يَْجَرَحه.، بالّسِ
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 الَحيَِّة. َكنَْهِش  تَنَاُوٌل ِمْن بَِعيد ، النَّْهشَ  : ُدوَن النَّْهِس ، وُهَو تَنَاُوٌل بالفَِم إِالّ أَنَّ  النَّْهشُ  ، وقاَل اللَّْيث : لََسعَه : نََهَشهو

__________________ 
 ه.( الغمر ابلتحريك زنخ اللحم وما يعل  ابليد من دل1)
 .«قوله : والتنويش اخل عبارة اللسان كالنهاية : التنويش للدعوة : الوعد وتقدمته اه وهي  اهرة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 لض أاب اخلري  مد بن موس  بن عبد   الصفار.« : نوش»( يف معجم البلدان 3)
 .547( يف معجم البلدان : سنة 4)
 .«اببه»صر : ( عن معجم البلدان : وابأل5)
 .«كنهاران»( عن معجم البلدان وابألصر 6)
 .«فراهيان»( عن معجم البلدان وابألصر 7)
 .«اجلبوشاين»وابألصر « النوشاين»( عن اللباب 8)
 .«ر   ع»( مل يرد يف مادة 9)
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هُ  : نََهَشه الَكْلبُ و  كنََهَسه ، قال األَْصَمِعيُّ : وبِه فَسَّر أَبُو َعْمٍرو قوَل أَبي ذَُؤْيب : َعضَّ

َنه  وَيُذوُدُهّن وحَيحَتِمي يـَنـحَهشح
 وقاَل : أَْي يَْعَضْضنَه.

 .(1)، نَقَلَه ثَْعلَب  بالّسيِن : أََخَذه بأَْطَراِف األَْسنَانِ  نََهَسهو إَِذا أََخَذه بأَْضراِسِه ، ، نََهَشهُ  أَو

 َمْهُزوٌل قال ُرؤبَةُ  : َمْجُهودٌ  َمْنُهوشٌ  َرُجلٌ و

يـــــــــــــٍر وَأٍخ  لـــــــــــــِ نح خـــــــــــــَ مح مـــــــــــــِ وشِ كـــــــــــــَ هـــــــــــــُ نـــــــــــــح   مـــــــــــــَ
شٍ     عـــــــــــِ تـــــــــــَ نـــــــــــح مح مـــــــــــُ كـــــــــــُ لـــــــــــِ ٍش بـــــــــــَفضـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــِ تـــــــــــَ نـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
ه ، وهو مجاٌز. الدَّْهُر فاْحتَاجَ  نََهَشه قَدْ و  ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، أَْي َعضَّ

قُهَما. ، فقاَل : أَيْ « القََدَمْينِ  َمْنُهوش ، وسلمعليههللاصلىكاَن النبّي ، »قَْوِل َعِلّيٍ رضَي هللا َعْنهُ  ُسئَِل ابُن األَْعَرابِّيِ عنو  ُمعَرَّ

ّمِ : َدقَّتَا نُِهَشتْ و  ْحُمهما ، عن ابِن ُشَمْيٍل.وقَّل لَ  َعُضداهُ ، بالضَّ

الُمَشاِش ، قاَل  نَِهشُ  في الَمّرِ ، قَِليُل اللَّْحِم عليِهَما ، وَكَذا (2) َخِفيفُُهَما ، أَيْ  القََوائِمِ  نَِهشُ  َكَذاو ، كَكتٍِف ، اليََدْينِ  نَِهشُ  ِمَن الَمَجاِز : َرُجلٌ و

 الّراِعي ، يَِصُف ِذئْباً :

رَابِ  َح األَقــــــــــــح َوضـــــــــــــــــــــــــِّ تـــــــــــَ ٌة مـــــــــــُ لـــــــــــَ كـــــــــــح يـــــــــــِه شـــــــــــــــــــــــــُ   فـــــــــــِ

شَ     واَل  هنـــــــــــَِ كـــــــــــُ ه َمشـــــــــــــــــــــــــح الـــــــــــُ ِن ختـــــــــــََ َديـــــــــــح (3)الـــــــــــيـــــــــــَ
 

  
 وقاَل أَبُو ذَُؤْيٍب :

ـــــــــــــِه  ُدو ب عـــــــــــــح ـــــــــــــَ شُ يـ ه  هنـــــــــــــَح ـــــــــــــ  بَن اِش كـــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 امل

ضُ     لــــــــــَ ظــــــــــح ه ال يــــــــــَ عــــــــــُ يــــــــــٌم َرجــــــــــح لــــــــــِ دٌَع ســــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــَ

  
 .(4)وقد تَقَدَّم 

ر : الَمَظاِلُم واإِلْجَحافَاُت بالناِس  النََّهاِوشُ و  ، وبه فُّسِ

ويُْرَوى : َمَهاِوش ، وفي أُْخَرى : تََهاِوش ، وفي ِرَوايَة : من  (5)« أَْذَهبَه هللا تَعَالَى في نََهابِرَ  نََهاِوشَ  من أَصاَب ماالً من»الَحِديَث : 

 اْكتََسَب.

 ، وقَاَل ابُن األَْعَرابِّي في تَْفِسيِر الَحِديِث : َكأَنَّهُ  َمْنُهوشٌ  ، إِذا َجَهَدهُ ، فَُهو نََهَشه ، بالنون ، وهي ِمنْ  اِوشَ نَهَ  قَاَل ابُن األَثِيِر : هَكَذا يُْرَوى :

ر نََهشَ  َخَذهُ من أَْفَواِه الَحيّاِت ، وُهَو أَْن يَْكتَِسبَه من ، ولِكنّه ِعْنِدي : أََخَذ ، وقَاَل ثَْعلٌَب َكأَنّه أَ  نََهشَ  ِمْن ُهنَا وُهنَا ، قَاَل ابُن ِسيَده : ولَْم يُفَّسِ

من  (6)ير قَْوِلهم تَباِذيَر وتََخاِريب َغْيِر ِحلَِّه ، قال ابُن األَثِير : ويَُجوُز أَْن يَُكوَن من الَهْوِش ، وهو الَخْلُط ، قال : ويُْقَضى بِزيَاَدةِ النُّوِن نظِ 

 التَّْبِذيِر والَخَراِب.

لَهُ : أَْن  النَّْهشُ . و(7)في َحِديٍث تَقَدَّم ِذْكُره  وسلمعليههللاصلى، وقد لَعَنََها َرُسوُل هللا  الَخاِمَشةُ َوْجَهَها في الُمِصيبَةِ  ِمَن النَِّساِء : تَِهَشةُ الُمنْ و

 الِكالُب. نََهَشتْهُ  تَأُْخَذ لَْحَمهُ بأَْظفَاِرَها ، وِمْن هذا قِيَل :

 ، عن ابِن عبّاٍد ، وذِلَك ِإَذا َكان في ُخفِّه اثٌَر يَتَبَيَُّن في األَْرِض من غيِر أُثَْرٍة. ، كَكِتٍف : نَِمشٌ  نَِهشٌ  بَِعيرٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ً  الفَِخَذْيِن ، وقَدْ  لََمْنُهوشُ  يُقَاُل : إِنَّه  ، أَي ُهِزلَْت. (8)أَْعَضاؤنَا  اْنتََهَشتْ و ، نُِهَش نَْهشا
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َجاِل : القَِليُل اللَّْحِم وإِْن َسِمَن ، وقِيَل : ُهَو الَخِفيُف ، وَكذِلكَ  الَمْنُهوشُ و من األَْحراحِ :  الَمْنُهوشُ و ، النَِّهيشُ و ، النَّْهشُ و ، النَِّهشُ  ِمَن الّرِ

 القَِليُل اللَّْحم.

 : [نيش]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

وِم ، من أَعماِل أَْنُكوِريَةَ.، بالكَ  نِيشُ   ْسِر : َمِدينَةٌ بالرُّ

 فصر الواو
 مض الشا

ُك : النِّْمنُِم األَْبيَُض يكوُن على الظُّْفرِ  الَوْبشُ  : [وبش]  ، قالَهُ اللَّْيُث ، وفي الُمْحَكم : البَياُض الَِّذي يَُكونُ  ، ويَُحرَّ

__________________ 
 ان عن ثعلب قا  : النهش  طبا  األسنان ا والنه  ابألسنان واألضراس.( الذي نقله صاحب اللس1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : خفيفها.2)
 .«شكلة»بد  « شهبة»وانظر ختر ه فيه ا ويف الديوان :  240( ديوانه ص 3)
 ( انظر مادة مشش.4)
 ( النهابر : املهالك.5)
 .«نباذير وَناريب»( عن النهاية وابألصر 6)
 ( انظر مادة مهش ا وما علقناه يف ا اشية عل  ا ديث.7)
 .«أعضادان قوله : أعضا ان ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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َداِث ا وقَاَ  ابُن اأَلعحرَايبِّ : هو ِنُم. الَوبحشُ  عل  َأ حَفاِر اأَلحح  والَكِدُب والنِّمح
 .الَوبَشُ  : َصاَر فيها ذِلكَ  َوبََّشتْ و أَْظفَاُره َوبَِشتْ و

قَُط من الَجَرِب يَتَفَشَّى في ِجْلِد البَِعيرِ  ، بالتَّْحِريك : الَوبَشُ  قاَل ابُن ُشَمْيل :و ، وِسياقُه  َوبَشَ  ، وبِهِ  َوبِشٌ  ، كفَِرَح ، فَُهوَ  َوبِشَ  ، يُقَال : الرَّ

 ، والَِّذي َضبََطه الّصاَغانِيُّ أَنَّهُ بالتَّْحِريِك. وبالتَّْحِريكِ  يَقتَِضي أَْن يَُكوَن بالفَتْحِ ، بَدِليِل قوِله فِيَما بَْعد :

 ْوَشاِب ، ويُقَال : ُهَو َجْمٌع َمْقلُوٌب من، قاَل الَجْوَهِرّي ِمثُْل األَ  األَُخالط والسَِّفلَة من النّاِس ، وُهمُ  األَْوبَاِش  َواِحدُ  بالفَتْحِ والتّحريكِ  الَوْبشُ و

قُوَن ، َواِحُدُهم أَْوبَاشُ  ، وقاَل ابُن ِسيَده : البَْوِش  ُروُب الُمتَفَّرِ ُروُب  أَْوبَاشٌ  ، وبَِها َوبَشٌ و َوْبشٌ  النّاِس : الضُّ من الشََّجِر والنَّبَاِت ، وهي الضُّ

قَةُ ، ويُقَال : َما بِهِذه األَْرِض إِالَّ  قاً ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : يُقَال : بَِها أَْوبَاشٌ  الُمتَفَّرِ من النّاِس ،  أَْوبَاشٌ  من َشَجٍر أَْو نَبَاٍت ، إِذا كاَن قَِليالً ُمتَفَّرِ

قُون.وأَْوَشاٌب ، وهم الضُُّروُب ا  لُمتَفَّرِ

: قَبِيلَةٌ من العََرِب ، قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  َوابِشَ  بَنُوو
ِمْن قَْيِس َعْيالَن ، وَعْدَواُن هو  بِن َزْيِد بِن َعْدَواَن : بَْطنٌ  َوابِِش  ، وقَاَل ابُن عبّاٍد : هم بَنُو (1)

 .(2)الَحاِرُث بُن قَْيِس َعْيالَن 

 بِن ُدْهَمةَ بِن َساِلِم بِن َربِيعَةَ بِن ماِلِك بِن ُمعَاِويَةَ بِن َصْعِب بِن َدْوَماَن. َوابِِش  ، وُهْم بَنُو َهَمَدانَ بُن ُدْهَمةَ ، في  َوابِشُ و

 أَْسَرْعُت ، فحّرفَه الُمَصنُِّف إِن لم يكن من النّساخِ. ، والَِّذي في التَّْكِملَِة أَْوبَْشُت : : أَْسَرعَ  (3) َوابَشَ و

َواُب أَْوبََشت األَْرُض ، األَْرُض : أَْنبَتَتْ  َوابََشتِ و  ، عن ابِن فاِرٍس ، كأَْوَشبَت. أَو اْختَلََط نَبَاتَُها ، والصَّ

يُح ، فَظَهَر بَِصيُصهُ. َوبَّشَ و  الَجْمُر : أَْي َوبََص. َوبَشَ  والَِّذي في التَّْكِملَة : الَجْمُر تَْوبِيشاً : تََحّرَكْت لَهُ الّرِ

يَن بََدٌل عن الصاِد.قلت : و  َكأَنَّ الّشِ

. تَعَلَّقُوا بِه من ُكّلِ َمَكانٍ  َكَذا تَْوبِيشاً : إِذا القَْوُم في أَْمرٍ  َوبَّشَ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 لْلَحْرِب تَْوبِيشاً ، إِذا َجَمَع ُجُموعاً ِمْن قَبَائَِل َشتَّى. َوبَّشَ 

 الَكالِم : َرِديئُه. وْبشُ و

م أَثْقَُل وَسِمْعُت ابَن الَحِريش يَْحِكي عن ابِن ُشَمْيٍل عن الَخِليِل أَنَّه قال : الواُو ِعْنَدهُ  الثَّنَايَا ، قَاَل َشِمٌر : يَْعنِي َظاِهرها ، قاَل : أَْوبَشُ  ورُجلٌ 

 .أَْوبَشَ  قالَ  (4)من الياِء واألَِلف إِْذ 

 : بَْطٌن مَن العََرب ، قال الّراِعي : َوابِِشّيٍ  وبَنُو

و  نــــــــــُ يٍّ بـــــــــــَ مح  َواِبشــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــُ اعــــــــــَ َ ا مجــــــــــِ نــــــــــَ َويـــــــــــح  قــــــــــد هــــــــــَ

ًا و     عـــــــــَ ا مـــــــــَ هـــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــح ب ـــــــــَ ٌة قـ ـــــــــ  ي ـــــــــِ ا ن ـــــــــَ ن ـــــــــح ت عـــــــــَ ا مجـــــــــََ (5)مـــــــــَ
 

  
 الّرُجُل : َزيَّن فِنَاَءه لَطعَاِمه وَشَرابِه ، نَقَلَهُ ابُن القَّطاع. أَْوبَشَ و

 َجبٌَل بيَن َواِدي القَُرى والّشاِم ، قالَه أَبو الفتحِ ، رِحَمه هللا تَعَالَى. (6): َواٍد أَو  َوابِشو

، ِمثُْل  ءٍ القَِليُل ِمْن ُكّلِ َشيْ  : الَوتْشُ  ، َمْكتُوٌب ِعْنَدنَا بالُحْمَرةِ ، وُهَو َمْوُجوٌد في نَُسخ الّصحاح ُكلَِّها ، قاَل الَجْوَهِريُّ : الَوتْشُ  : [وتش]

 الَوتْحِ.

. َوتِْشِهم ، يُقَال : إِنَّه ِلَمنْ  ُرَذاُل القَْومِ  : الَوتْشُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 بالتَّْحِريِك : اسٌم. ، شُ الَوتَ و
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ِعيفُ  من القَْوِم ، الَوتََشةُ ، ُمَحّرَكةً : الحاِرضُ و  ، كما نَقَلَه األَْزَهِريُّ َعن نََواِدِر األَْعراِب. (7)، كأُتَْيَشة وِهنََّمة وصويكة  الضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

َدةِ ، وقَْد  الَكاَلِم : َرِديئُه ، قال األَْزَهِريُّ : َوتْشُ  هَكَذا َوَجْدتُه في ِكتَاِب ابِن األَْعَرابِّيِ بَِخّط أَبِي ُموَسى الَحاِمِض ، والَمْعُروُف َوْبش ، بالُمَوحَّ

 ذُِكَر قَِريباً.

__________________ 
 .295/  1( اجلمهرة 1)
 .243( انظر مجهرة ابن حزم ص 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وأوبش.3)
 .«أو قا  قوله : إذ قا  ا هكذا يف اللسان ا ولعله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 وانظر ختر ه فيه ا وصدره : 165( ديوانه ص 5)

 بين وابشي قد هوينا جواركم
 ( يف معجم البلدان : واٍد وجبر.6)
 ( يف التهذيب : وَضِويكة وُضَويكة.7)
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ه  كالَوِحيِش  ، ُكلُّ ما ال يُْستَأْنَُس ، ُمؤنٌّث ، َحيَوان البَرِّ  ، من الَوْحشُ  : [وحش] الَوِحيُش  الَجانِبُ : ، كأَِميٍر ، عن ابِن األَْعرابِّيِ ، ونَصُّ

 ، وأَْنَشد : كالَوْحِشّيِ 

ا الشـــــــــــــــــــــــــِّ    نـــــــــــَ اَرتـــــــــــِ يـــــــــــشُ جلـــــــــــَِ َر   الـــــــــــَوحـــــــــــَ ـــــــــــُ  وال يـ

ــــــــــــــــ ُ     ِدي ا َأٌخ وصــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ن ا مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــِ اَرت  جلــــــــــــــــَِ

  
 الَوْحشُ  ِهي (1)والجماَعة : أَْيضاً ، وهو بالَضّم ، نقله الصاَغانِيُّ ، قَاَل ابُن ُشَمْيٍل  ُوْحَشانٌ  قِيلو ال يَُكسََّر َعلَى َغْيِر ذِلك ، ، ُوُحوشٌ  ج :

 ، قاَل أَبو النَّْجِم : الَوِحيشُ و الُوُحوشُ و

ه  مـــــــــــــُ عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اُم نـ عـــــــــــــَ بـــــــــــــااًب والـــــــــــــنـــــــــــــ   أَمحســـــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

رًا وآجـــــــــــــاُ      فـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــشِ قـ ي ـــــــــــــَوحـــــــــــــِ هح  ال مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ن  غـــــــــــــَ

  
،  َوْحٍش  ِحَمارُ  يُقَاُل :و ، كَزْنجٍ وَزْنِجّيٍ ، وُروٍم وُروِمّيٍ  َوْحِشيٌّ  الَواِحدُ  ، ِمثْل َضئِيٍن في جمع َضأٍْن ، َوْحٍش  قال الّصاَغانِيُّ : هو َجْمعُ 

، وقاَل غيُره :  َوْحشٌ  َضْخٌم ، وهذه شاةٌ  َوْحشٌ  : هذا الَوْحِش  ، َعلَى النّْعِت ، وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : يُقَال ِلْلَواِحِد من َوْحِشيٌّ  وِحَمارٌ  باإِلضافَِة ،

 كلُّ إِْنِسّيٍ. اْستَْوَحشَ وَ  َوْحِشّيٍ  . وقال بَْعُضهم : إِذا أَْقبََل اللَّْيُل اْستَأْنَس كلُّ َوِحيشٌ  فهو يَْستَْوِحشُ  ءٍ ُكلُّ شي

ه :  الُوُحوِش  ، أَيْ  َكثِيَرتَُها : َمْوُحوَشةٌ  ، هكذا في سائِر النَُّسخِ ، والصَّوابُ  ُموِحَشةٌ  أَْرضٌ وَ  ، وِمثْلُه في األََساِس ، وفي الّصحاحِ ، ونَصُّ

 ، عن الفَّراِء. (2) ُوُحوٍش  : ذاتُ  َمْوُحوَشةٌ  أَْرضٌ 

. ءٍ : الَجانُِب األَْيَمُن ِمن ُكّلِ َشيْ  الَوْحِشيُّ و  ، قال الَجْوَهِريُّ

 وهذا قَْوُل أَبِي َزْيٍد وأَبي َعْمرٍو ، قال َعْنتََرةُ :

هـــــــــــــا ا ح و  ِب َدفـــــــــــــِّ ـــــــــــــِ ان َب  ِبـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ ا تـ  كـــــــــــــَبلـــــــــــــ َ

يِّ     شـــــــــــــــــــــــــِ َؤو ِم. َوحح يِّ مـــــــــــُ زَِج الـــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــن هـــــــــــَ

  
 ألَنَّ َسْوَط الّراِكب في يَِده اليُْمنَى ، قال الّراِعي : الَوْحِشّيِ  وإِنّما تَْنأَى بالجانِبِ 

لـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــِ ِّ  تح عـــــــــــَ الـــــــــــَ هـــــــــــافـــــــــــمـــــــــــَ يـــــــــــِّ شـــــــــــــــــــــــــِ   َوحح
ُر و     ا األَيحســـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــَ بـــــــــــــُ انـــــــــــــِ دح رِيـــــــــــــَض جـــــــــــــَ (3)قـــــــــــــَ

 

  
ُكوِب من ء يَْفَزع إِال َماَل على جانِبِه األَْيَمن ؛ أِلَّن الّدابَّةَ ال تُْؤتَى من جَ ويُقَاُل : لَْيَس ِمْن َشيْ  انِبَِها األَْيَمن ، وإِنََّما تُْؤتَى في االْحتِالِب والرُّ

جانِبِها األَْيَسر ، فإِنَّما َخْوفُه ِمْنه ، والَخائُِف إِنََّما يَِفرُّ من َمْوِضعِ المخافِة إِلى موضعِ األَْمِن 
 ، هذا نصُّ الَجْوَهِرّيِ. (4)

ُكّلِ دابٍَّة : ِشقُّه األَْيَمُن ،  َوْحِشيُّ  ٍء ، وهو قَْوُل األَْصَمِعّيِ ، كما نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل اللّْيُث :ُكّلِ شيْ  من األَْيَسرُ  : الَجانِبُ  الَوْحِشيُّ  أَو

َد اللَّْيُث في هذا التّْفِسير في: وإِْنِسيُّه : ِشقُّه األَْيَسر ، قاَل األَْزَهِريُّ  ِة الُمتِْقنِين.واإِلْنِسّي ، ووَ  الَوْحِشّيِ  َجوَّ  افََق قَْوَل األَئِمَّ

ِل وَعِن األَْصَمِعّي وَعْن أبي ُعبَْيَدة قالُوا ُكلُُّهم : ِمْن َجِميعِ الَحيََواِن ، لَْيَس اإِلْنَسان : ُهَو الَجانُِب الَِّذي ال يُْحلَُب  الَوْحِشيُّ  وُرِوَي عن الُمفَضَّ

ِن ْنَساالجانُِب الَِّذي يَْرَكُب ِمْنهُ الراِكُب ، ويَْحلُُب ِمْنهُ الحالَُب ، قال أَبُو العَبّاس : واْختَلَف النّاُس فِيِهَما من اإلِ  ، واإِلْنِسيُّ : (5)ِمْنهُ وال يُْرَكُب 

َق بَْينَُهَما ، فقاَل : : ما َوِلَي الَكتَِف ، واإِلْنِسيُّ : ما َوِلَي اإِلبَِط ، قَاَل :  الَوْحِشيّ  ، فبَْعُضهم يُْلِحقُه في الَخْيِل والدََّواّبِ واإِلبِِل ، وبَْعُضهم فَرَّ

 واِن.وهذا ُهَو االْختِيَاُر ، ِليَُكوَن فَْرقاً بَْيَن بَنِي آَدَم وَسائِِر الَحيَ 

 وإِنََّما يُْؤَخذُ من اإِلْنِسّيِ ، وهو الَجانُِب الِذي تُْرَكُب منه الّدابّةُ. (6) [منه]: الَِّذي ال يُْقَدُر على أَْخِذ الّدابَّة إِذا أَْفلَتَْت  الَوْحِشيُّ  وقِيلَ 

ْجِل وإِْنِسيُّهما ، نقله الَجْوَهِريُّ وقِيل : َوْحِشيُّ  ، وكذِلكَ  َل عليَك ِمْنَهاَظْهُرَها ، وإِْنِسيَُّها : ما أَْقبَ  األَْعَجِميَِّة : ِمن القَْوِس  الَوْحِشيُّ و  اليَِد والّرِ

 َس.ِريُّ ، وأَْطلََق القَوْ القَْوِس : الجانُِب الَِّذي ال يَقَُع َعلَْيه السَّْهُم. لَْم يَُخصَّ بذِلَك أَْعَجِميَّةً ِمْن َغْيِرَها ، وَكذِلَك الَجْوهَ  َوْحِشيُّ 

 ما َخالََف إِْنِسيََّها. َوْحِشيَُّهاو وقَاَل بَْعُضهم : إِْنِسيُّ القََدِم : ما أَْقبََل ِمْنَها َعلَى القََدِم األُْخَرى ،

 ، َصَحابِيٌّ  الَحبَِشيُّ ، من ُسوداِن َمكَّةَ ، بُن َحْربٍ  َوْحِشيُّ و

__________________ 
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 عن التهذيب واللسان.واملثبت « ويقا  اجلماعة»( ابألصر : 1)
 ( يف التهذيب : كثرية الوحش.2)
 وانظر ختر ه فيه. 101( ديوانه ص 3)
 وهو خطب  اهر.« واخلائف إلا يفر من موضض األمن»( يف املطبوعة الكويتية : 4)
 ( يف التهذيب : الذي ال يركب منه وال حيلب.5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
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ط ِلبِ  قاِتُر مَححَزةَ  ُدلحََة ا وكاَن َموحىَل ُجَبريحِ بِن ُمطحِعِم بِن َعِديٍّ الُقَرِشيِّ ا َرِضَي   تـََعاىَل عنه ا وهووُكنحَيُته أَبُو 
ُ
 بِن عبِد امل

ُرَاَد جاِهِلّيُة نـَفحِ  القاِتِر ا وِإال  فـَُهَو ِإّلَا قـَتَـَله يف يف اجلَاِهلي ةِ 
الِم يف َغزحَوِة ُأُحٍد. قـُلحُت : وُهِو  ا قا  َشيحُخَنا : َلَعر  امل اإِلسح
ِلماً ا َأي فَجرَب ذاَ  ِبَذا. وُمَسيحِلَمَة الَكذ اِب يف اإِلسالمِ  كما َ ن  ا وَيُد   َلُه ِفيَما بـَعحد :  ا َأيح حاَلَة َكوحنِِه ُمسح

تِها الَوْحِشيَّةُ و  َر قَْوُل أَبِي َكبِيٍر الُهَذِليَّ :، وبِِه فُسِّ  : ِريٌح تَْدُخل تَْحَت ثِيَابَِك ِلقُوَّ

َدوحُت و  دح غـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَ يب  (1)ل ةٌ وصـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ ـــــــــ  ي شـــــــــــــــــــــــِ   َوحح
ِرفِ     شــــــــــــــــــــــــــــــــح

ُ
ريٌَة ابمل َت الــــــــــــــــــّرَِداِء َبصــــــــــــــــــــــــــــــــِ  حتــــــــــــــــــَح

  
داُء : الّسْيُف ، وقَد تَقَدَّم في  يَح ، َمْن أَْشَرَف لَها أَصابَتْهُ ، والّرِ  .«ر ب ص»وقَْولُه : بَِصيَرةٌ بالُمْشِرِف يَْعنِي الّرِ

 أَنََّها كانَْت في َمَكانٍ »في َحِديِث فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيٍس ، بالفَتْحِ ، و َوْحَشةٌ  : خاٍل ، وَكذِلَك أَْرضٌ  َوْحشٌ  ال َساِكَن به ، وَمَكانٌ  : قَْفرٌ  َوْحشٌ  بَلَدٌ و

ً  فيَِجَدانِه»نَِة : في َحِديِث الَمِديأَْي خالٍء ال َساِكَن بِه ، و« فِخيَف َعلَى ناِحيَتَِها َوْحٍش  ،  بِبَلٍَد قَْفرٍ  وإِْصِمتَةَ ، أَيْ  إِْصِمتَ  بَِوْحِش  ولَِقيتُه .«َوْحشا

يٍَّة بعَْينِها بَوْحِش  وَكَذا تََرْكتُه  ي :قال الّراع الَمتِْن ، أَْي بَِحْيُث ال يُْقَدُر َعلَْيه ، وقال ياقُوت في الُمْعَجِم : إِْصِمُت ، بالَكْسِر : اْسٌم لبَّرِ

ا  تح واَبَت هبــــــــــَِ ًة اَبتــــــــــَ يــــــــــ  وقــــــــــِ لــــــــــُ لــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــح

شِ     ـــــــــَوحـــــــــح ا َأَوُد  ب الهبـــــــــِ َت يف َأصـــــــــــــــــــــــح مـــــــــِ (2)ِإصـــــــــــــــــــــــح
 

  
إِْصِمَت ، وببَْلَدةِ إِْصِمَت ، أَي بمَكاٍن قَْفٍر ، وإِْصِمَت :  بَوْحِش  إِْصِمَت ، الَكِلَمتَاِن َمعاً ، قاَل أَبُو َزْيٍد : لَِقيتُه َوْحشُ  وقَاَل بَْعُضُهم : العَلَُم ُهوَ 

ى به من فِْعِل األَْمِر ، وَكْسُر َمْنقُوٌل من فِعِل األَْمِر ُمَجّرًدا عن الّضِميِر ، وقُِطعَت َهْمَزتُه ، ِليَْجِرَي َعلى غاِلِب األَسماِء ، هكذا َجِمي ُع ما يَُسمَّ

ّمِ ا لَّذي ُهو َمْنقُوٌل من ُمضاِرع هذا الِفْعِل ، وإِّما الَهْمَزةِ في إِْصِمت إِما لُغَةٌ لَْم تَْبلُْغنَا وإِّما أَْن يَُكوَن ُغيَِّر في التَّْسِميَِة بِِه عن اْصُمْت ، بالضَّ

يَقُوُل الّرُجُل فعَل األَْمِر الَِّذي بَمْعنَى اْسُكت ، وُربََّما كاَن تَْسِميَةُ هِذه الّصحراِء بهذا الِفْعِل ِلْلغَلَبَِة ، ِلَكثَْرةِ َما  (3) أَْن يَُكوَن ُمْرتََجالً َوافَقَ 

 ِلَصاِحبِه إِذا َسلََكَها : اْصُمْت.

 ِلِشدَّةِ الَخْوِف بَِها. (4)ِلئاَلَّ تُْسَمع فتَْهِلَك 

ً  باتو ً  الفَتْحِ وكَكتٍِف ، أَيْ ب َوْحشا  لَقَْد بِتْنَا»َحِديُث َسلَمةَ بِن َصْخٍر البَيَاِضّيِ ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه :  لَْم يَأُْكْل َشْيئاً فَخاَل َجْوفُه ، وِمْنهُ  جائِعا

 وقال ُحَمْيٌد يَِصف ِذئْباً :« ما لَنَا َطعَامٌ  (5) َوْحِشينَ 

شــــــــــــــــــــــــاً ِإنح اَبَت و  ةً  َوحح لــــــــــَ يــــــــــح ا لــــــــــَ   ملَح َيضــــــــــــــــــــــــِ ح هبــــــــــِِ

ضُ     ا وهــــــــــو خــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ حح هبــــــــــَِ بــــــــــِ  ِذرَاعــــــــــًا وملَح ُيصــــــــــــــــــــــــح

  
ً  ، يُقَال : بِتْنَا أَْوَحاشٌ  وُهمْ  ، أَْوَحشَ  وقد  : أَْي جائِِعيَن. أَْوحاشا

 : الَهمُّ. الَوْحَشةُ و

 الَخْلَوةُ. : الَوْحَشةُ و

 .الَوْحَشةُ  ، وقِيَل : الفََرُق الَحاِصُل من الَخْلَوةِ ، وَكذِلَك يُقَاُل : أََخَذتْهُ  الَخْوفُ  : الَوْحَشةُ و

َشتْ  ، وقَدْ  األَْرُض الُمْستَْوِحَشةُ  : الَوْحَشةُ و  .تََوحَّ

َش بِه عن َدابَّتِه ، * ؛ ِليَُخفِّفَ َرَمى بِه َمَخافَةَ أَْن يُْدَركَ  ، وَكذا بَسْيفِه ، وبُرْمِحه : بثَْوبِه ، كَوَعدَ  َوَحشَ و ُمَشّدداً ، والتّْخِفيُف عن ابِن  كَوحَّ

 األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَكر التّْشِديَد ، وُهَما لُغَتَان َصِحيَحتَان ، قالَْت أُمُّ َعْمٍرو بِْنُت َوْقَداَن :

ُم  يـــــــــــــكـــــــــــــُ وا أبَِخـــــــــــــِ بـــــــــــــُ لـــــــــــــُ طـــــــــــــح ُم ملَح تـــــــــــــَ تـــــــــــــُ ـــــــــــــح  ِإنح أَنـ

الَح و     ـــــــــــــــَذُروا الســـــــــــــــــــــــــــــِّ واف شـــــــــــــــــــــــــــــُ رَ  َوحِّ ـــــــــــــــح   ِ ابألَبـ
  

ُشوا»في َحِديِث األَْوِس والَخْزَرجِ : و ً  فَوحَّ ال » الَحِديُث : ، وِمْنهُ  ُمْغتَمٌّ  كَسْحبَاَن : وَرُجٌل َوْحَشانُ  .«بأَْسِلَحتِِهْم ، واْعتَنََق بَْعُضُهْم بَْعضا

، ِمثُْل َحْيراَن  َوَحاَشىج :  ِضّدِ األُْنِس ، الَوْحَشةِ  قال ابُن األَثِيِر : ُهَو فَْعاَلُن ِمنَ  .«الَوْحَشانَ  تَْحِقَرنَّ من الَمْعُروِف َشْيئاً ، ولو أَْن تُْؤنِسَ 

 وَحيَاَرى.
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__________________ 
 ( يف اللسان : ولقد عدوت.1)
 وانظر ختر ه فيه. 69( ديوانه ص 2)
 .«و  »( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 .«تسمض فتهلك»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
وجاء يف رواية الرتمذي : لقد بتنا ليلتنا هذه وحَش  ؛ كبنه أراد مجاعة  ( ضبطت يف النهاية بفتح الشا ا واملثبت عن اللسان قا  ابن األثري :5)

 وحش .
َر .« يـُلحَح َ »يف القاموس :  (*)  بد  : يُدح
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 ، وأَْنَشَد لْلعَبّاِس بِن ِمْرَداٍس : ، عن األَْصَمِعيّ  َوْحَشةً  األَْرَض : َوَجَدها أَْوَحشَ و

ا  وحَم َدارِســـــــــــــــــــــــَ َح الـــــــــيـــــــــَ بـــــــــَ ٌم َأصـــــــــــــــــــــــح اَء َرســـــــــــــــــــــــح  أِلَلـــــــــحَ

شَ و     ا َأوححــــــــــــَ اَن فــــــــــــرَاِكســــــــــــــــــــــــــَ َرحــــــــــــَ ا َرحــــــــــــح هــــــــــــَ نــــــــــــح  مــــــــــــِ

  
ّي ، ويُْرَوى :  هَكذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن بَّرِ

َرحاَن فرَاِكَسا و   (1)أَقـحَفَر ِإال  َرحح
ً  َصارَ  ِمْن أَْهِله : الَمْنِزلُ  أَْوَحشَ و َش. َوْحشا  ، قاَل ُكثَيٌِّر : ُموِحشٌ  وَطلَلٌ  ، وَذَهَب عنه النّاُس ، كتََوحَّ

ز َة  عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ وِحشــــــــــــــــــــــــــــــاً ل ِدمٌي  مــــــــــــــــُ ٌر قــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــَ

ِدميُ     ــــــــــــَ ت َم ُمســــــــــــــــــــــــــح حــــــــــــَ ر  َأســــــــــــــــــــــــــح ا كــــــــــــُ اهــــــــــــَ فــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
ُجُل : جاعَ  أَْوَحشَ و ه عن الطَّعَاِم. ُموِحشٌ  فهو الرَّ  ، عن أَبِي َزْيٍد ، وقاَل َغْيُره : من النّاِس وَغْيِرِهْم ؛ لُخلُّوِ

 نَِفَذ زاُده. ُمْنذُ لَْيلَتَْيِن ، إِذا أَْوَحشَ  يُقَاُل : قَدْ و

شَ و ُجُل : تََوحَّ شٌ  ، فُهوَ  َخاَل بَْطنُه ، من الُجوعِ  الرَّ  .ُمتََوّحِ

 .كالَوْحِشّيِ  ولَْم يَأْنَْس بِه ، فَكانَ  الَوْحَشةَ  َوَجدَ  ِمْنهُ : تَْوَحشَ اسْ و

شْ  يُقَال :و ِليَُكوَن أَْسَهَل ِلُخُروجِ الفُُضوِل من  من الطَّعَاِم والشََّراِب ِلُشْرِب الدَّواءِ  ، وفي الّصحاح : َجْوفَكَ  يا فاُلُن ، أَْي أَْخِل َمِعَدتَكَ  تََوحَّ

 ُعُروقِه ، ولَْيَس في الّصحاحِ ِذْكُر الّشَراِب.

 * ومّما يُْستَْدرك َعلَْيه :

ُجُل : لَِحقَ  اْستَْوَحشَ  وِض َذَكَرهُ السَُّهيْ « فَاْستَْوَحشَ  فنَفََخ في إِْحِليِل ُعَماَرةَ »َحِديُث النََّجاِشي :  ، ومنه بالَوْحِش  الرَّ  .(2)ِليُّ في الرَّ

َشتِ و  .َوْحَشةً  األَْرُض : َصاَرتْ  تََوحَّ

ّمِ : َكثُر وحشَ و  ، عن ابِن القَّطاعِ. َوْحُشه الَمَكاُن ، بالضَّ

اِمينِّيِ : ، وِمْنهُ قَْوُل أَْهِل َمكَّةَ : أَْوَحْشتَنَا ، وأَْنَشَدنا عن َواِحٍد من الشُّيُوخِ  فاْستَْوَحشَ  الّرُجلَ  أَْوَحْشتُ  وقَدْ   ، عن البَْدِر الدَّمَّ

ُم  تـــــــــــــــــُ َة ال زِلـــــــــــــــــح كـــــــــــــــــ  يِن مـــــــــــــــــَ  اي ســـــــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــِ

مح     كـــــــــــــــــُ َ ملَح أَنحســـــــــــــــــــــــــــــــَ ا ِإيّنِ ـــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــَ  أُنحســـــــــــــــــــــــــــــــًا ل

  

مح  كــــــــــُ ــــــــــِ ل وح ــــــــــَ َو  قـ ٌب ســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــح ي م عــــــــــَ ــــــــــكــــــــــُ ي ــــــــــِ  مــــــــــا ف

اء     قـــــــــــَ َد الـــــــــــلـــــــــــِّ نـــــــــــح اعـــــــــــِ نـــــــــــَ مح  َأوحَحشـــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــُ  أُنحســـــــــــــــــــــــــُ

  
ِن فَتْحِ هللا الطَّبَِريُّ ، َوَحَذا َحْذَوه َولَُده اإِلَماُم َزْيُن العَابِِديَن بما هو ُموَدٌع في تاِريخِ َشْيخِ َمشايِِخنَا ُمْصَطفَى بوقد َردَّ َعلَْيِه اإِلَماُم َعْبُد القَاِدِر 

 الَحَمِوّي.

ً  وَمَشى فِي األَْرِض   ، أَْي َوْحَده لَْيَس َمعَهُ َغْيُره. َوْحشا

 ِمثْل ِسنِيَن ، قاَل الشاِعر : ِحِشينَ  (3)، وفي َمْوِضعِ النَّْصِب « ِسنُون»: قَْفَرةٌ َخاِليَةٌ ، َعلَى قِيَاِس  ِحُشونَ  وبِالدٌ 

 ِحِشيَنافَبمحَستح بعحد ساِكِنَها 
لواو ، كما نقَُصوَها من ِزنٍَة وِصلٍَة وِعَدةٍ ، ثّم ، فنُِقَص منها ا ِوْحَشةٌ  ، وهو من األَْسَماِء النّاقَِصِة ، وأَصلَُها ِحَشةً  قال األَْزَهِريُّ : هو َجْمعُ 

في ِرَوايَة  وجاءَ « ما لَنَا َطعَامٌ  َوْحِشينَ  لَقَْد بِتْنَا»في الَحِديِث : ، كما قَالُوا في ِعِزيَن وِعِضيَن من األَْسَماِء الناقَِصِة ، و ِحِشينَ  َجَمعُوَها َعلَى

 .وْحَشى قال ابُن األَثِيِر : َكأَنّه أَراَد َجماَعةً « (4) َوْحَشى لَتَنَا هِذهِ لَقَْد بِتْنَا لَيْ »التِّْرِمِذّي : 

شَ و  الّرُجُل : َرَمى بثَْوبِه ، أَْو بَِما كاَن. تََوحَّ
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َمر وأَْبيَض ، وهو أَْصغَُر من التِّيِن ، ويَُزبَُّب ِمَن التِّيِن : ما يَْنبُُت في الِجبَاِل وَشَواِحِط األَْوِديَِة ، ويَُكوُن من كّلِ لَْوٍن : أَْسَود وأَحْ  الَوْحِشيُّ و

 ، نَقَلَه أَبُو َحنِيفَةَ.

 : اْسُم اْمَرأَةٍ ، قَاَل الَوقّاُف ، أَو الَمّراُر الفَْقعَِسيُّ : َوْحِشيَّةُ و

تح  رَكـــــــــَ ـــــــــَ ةُ ِإذا تـ ـــــــــ  ي شـــــــــــــــــــــــِ نح  َوحح كـــــــــُ ـــــــــَ َد ملَح ي جـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــن  ال

ــــــــــبُ     ي ــــــــــِ ب واِن طــــــــــَ كــــــــــُ ا َتشــــــــــــــــــــــــح َك ممــــــــــِ  ــــــــــح ي ــــــــــَ ن ــــــــــح ي عــــــــــَ ــــــــــِ  ل

  
ِد بِن َعِلّيِ بِن َصَدقَةَ الَحّرانِيُّ الَمْعُروُف بابنِ  ُد بُن َعِلّيِ بِن ُمَحمَّ  ، كَكتٍِف ، َسِمَع عن الفَراِوّي. َوِحٍش  وُمَحمَّ

 التُِّجيبِّي اإِلْقِليلّي أَبُو الَوْحِشيُّ  وَعْبُد هللِا بُن يَْحيَى

__________________ 
 موضعان.( رحرحان وراك  : 1)
قوله : ومنه حديث النجاشــي اخل عبارة اللســان : ويف حديث النجاشــي : فنفخ يف إحلير عمارة ا فاســتوحش ا »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

 ومثله يف النهاية.« أي سحر حىت جّن فصار يعدو مض الوحش يف الربية حىت مات ا ويف رواية : فطار مض الوحش
 موضض النصب واجلّر. ( يف التهذيب واللسان :3)
 ( ضبطت بفتح الشا عن النهاية.4)
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َهاَب ا ماَت َرمِحَُه   تـََعاىَل ســــــــــــنة  رََح الشــــــــــــِّ ِه ا وشــــــــــــَ ٍر حازِِم بِن  م ٍد وَغريح ا ذََكرُه ابُن  502ُ َّمٍد ا لََِض عن َأيب َبكح
ُكَوا .  َبشح

ْوا ُوَحْيشاً ، كُزبَْيٍر.  وقَْد َسمَّ

، وهي ُكوَرةٌ َواِسعَةٌ على نَْهِر َجْيُحوَن ،  (1)، من أَْعَماِل بَْلَخ من ُختَّالَن  د ، بما َوَراَء النَّْهرِ  : َوْخشُ  ، وفي التَْكِملَة الَوْخشُ  : [وخش]

.َكثِيَرةُ الَخْيِر ، َطيِّبَةُ الَهَواِء ، وبَِها َمنَاِزُل الُملُوِك ، نقَلَه ياقُوت ، يُْصَرُف وال يُْصَرُف ، قالَهُ    الّصاَغانِيُّ

ِد بن َجْعفٍَر القَاِضي الَوْخِشيُّ رّحاٌل ُمْكثٌِر ،  ِد قلُت : وِمْنهُ الَحافُِظ أَبُو َعِلّيٍ الَحَسُن بُن َعِلّيِ بِن ُمَحمَّ َسِمَع أَبا َعْمٍرو الَهاِشِميَّ وتَّماَم بَن ُمَحمَّ

 الّراِزيَّ وَطبَقَتَُهَما.

بِن الَحَسِن بِن َمأُْموٍن الَوْخِشيُّ الَخِطيُب بَِها ، حدََّث عن َعْبِد الّسالِم بِن الَحَسِن البَْصِرّي ، وعنه ابُن  (2)بُن نَْصِر وخالُه أَبُو عاِصٍم إِبراِهيُم 

 أُْختِه الَمْذُكور.

ُد بُن إِبراِهيَم الَوْخِشيُّ ، قال الماِلينِيُّ :  ِن ِذي النُّوِن.َحدَّثَنا بَوْخش َعْن َحْمداَن ب وأَبُو بَْكٍر محمَّ

ِدى : الَوْخشُ و  .َوُخَش َوَخاَشةً  ، وقَدْ  ءٍ ُء ِمْن ُكّلِ َشيْ الرَّ

ٌ  َوْخشٌ  ، يُقَال : َرُجلٌ  والَجْمع والُمَذّكِر والُمَؤنَّثِ  واالثْنَْينِ  لْلَواِحدِ  وِصغَاُرُهم ، يَُكون ُرَذاُل الناِس وُسقَاُطُهمْ  : الَوْخشُ  قال اللَّْيُث :و  ، واْمَرأَة

 أَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للُكَمْيِت : يُثَنَّى قَدْ و ، َوْخشٌ  ، وقَْومٌ  َوْخشٌ 

ح  اح يـــــــــــفـــــــــــَ لـــــــــــِ دًا حـــــــــــَ لـــــــــــَ َد  وخمـــــــــــَح قـــــــــــَ  الـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

ِ  وال     ـــــــــــوَكـــــــــــح نح ال ا مـــــــــــِ يحســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ح ل اح شـــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــَوخح

  
 األَْعَرابِّي :قال ابُن ِسيَده : وُربََّما جاَء ُمَؤنَّثُه بالهاِء ، وأَنشد ابُن 

تح و  يحســـــــــــــــــــــَ نـــــــاَء لــــــَ ا َخشــــــــــــــــــــح فـــــــَ فــــــ  دح لــــــَ ةٍ قـــــــَ شـــــــــــــــــــــَ   بــــــَوخح
رتحِ     َة الـــــــــقـــــــــُ رِفـــــــــَ ِت ُمشـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح اَء الـــــــــبـــــــــَ َوارِي لـــــــــََ (3)تــــــــــُ

 

  
 ها َجْمُع َوْخَشة.، بالَكْسِر ، فإِنَّ  ِوَخاشٌ  ِمَن النّاس ، أَْي ُسقَّاُطهم ، وأَما أَْوَخاشٌ  ، يُقَاُل : جاَءنِي ِوَخاشٌ و أَْوَخاشٌ  قد يُقَاُل في الَجْمعِ :و

ً و ، ُوُخوَشةً و وَخاَشةً  كَكُرَم ، ُء ،الشَّيْ  َوُخشَ و . : ُوُخوشا  َرذَُل وصار َرِديئاً ، قالَه الَجْوَهِريُّ

شَ  أَْوَخشَ  يُقَالُ و ً  بَِها لَهُ بعَِطيٍَّة : أَقَلََّها. كَوخَّ . تَْوِخيشا  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ََّر فِيِه وتَنَقََّصه أَْوَخشَ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. فِي ِعْرِضه : أَث

 ، عن أَبِي ُعبَْيَدةَ. َء : َخلََطهالشَّيْ  أَْوَخشَ و

ةً  أَْوَخشَ و بَابَِة َمرَّ هاَم فِي الّرِ َذالَِة ، قالَهُ الجَ  الَوَخاَشةِ  َكأَنَُّهم صاُروا ِإلَى أُْخَرى بَْعدَ  القَْوُم : َردُّوا الّسِ ْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد أَبُو الَجّراحِ ، وقاَل والرَّ

 األَْزَهِريُّ : وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد ِليَِزيَد بِن الطَّثَِريِة :

مح  هــــــُ لــــــّ ِر كــــــُ َوصـــــــــــــــــــــح لــــــح وحَن لــــــِ عــــــَ ًة َيســــــــــــــــــــح عـــــــَ بــــــح  أََر  ســــــــــــــــــــَ

هـــــــــــا    ـــــــــــُ ـــــــــــن دي ـــــــــــَ ت ًة َيســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــن َد َراّي ِدي ـــــــــــح ن ُه عـــــــــــِ ـــــــــــَ  ل

  

َا و  م حـــِ هـــُ طـــَ ي َوســـــــــــــــــح مـــِ هـــح ُت ســـــــــــــــــَ يـــــــح قـــَ ـــح واأَل   َأوحَخشـــــــــــــــــُ
هــــــــا    يــــــــنــــــــُ ِم ِإال  مثــــــــَِ  فــــــــمــــــــا صــــــــــــــــــــــاَر ِد يف الــــــــَقســــــــــــــــــــــح

  
 وقَْولُه فما صار إِلَى آِخِره ، أَْي ُكْنُت ثاِمَن ثََمانِيَة ِمّمْن يَْستَِدينَُها.

شَ و شَ  ، هكذا في النَُّسخ وهو َغلٌَط ، والصواُب : تََوخَّ  ، وبِِه فَسََّر َشِمٌر قَْوَل النّابِغَِة : تَْوِخيشاً : أَْلقَى بيَِده وأَطاعَ  (4) َوخَّ

وا لــــــــــلــــــــــّرِمــــــــــاِح و  يــــــــــمــــــــــُ قــــــــــِ وحا َأنح يــــــــــُ ــــــــــَ تح أَبـ   َوخ شــــــــــــــــــــــــَ
رِ     ر  ِذي َذحـــــــــح ًة كـــــــــُ يـــــــــَ نـــــــــح وحا مـــــــــُ طـــــــــَ اِر وَأعـــــــــح غـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :
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 ، كَكُرَم : يَبَِس وتَضاَءَل. َوُخشَ 

 : (5)، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد ِلَدْهلَِب بِن ساِلٍم القَُرْيِعّي  الَوْخشُ  ، بِزياَدةِ النُّوِن الثَِّقيلَِة : الَوْخَشنّ و

تح مـــــــــــــن  يحســـــــــــــــــــــــــــَ ٌة لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ارِي نِّ جـــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــــَ   الـــــــــــــَوخح
َوِّ     ســـــــــــــــــــــــــــــــح

ُ
ا امل هـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــِ َر  َدمـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــَبن  جمـــــــــــــــــَح

  

َوِد الُقُطنِّ   (6)ُقطُن ٌة من َأجح
__________________ 

 .«خالن»مادة وخش ؛ وابألصر ( عن معجم البلدان ومنه ضبطت 1)
 كما صححه  ق  املطبوعة الكويتية.« نصر»ولعله : « ونصر»( كذا ابألصر 2)
 ( يعين ابخلشناء جّلة التمر.3)
 ( واللفظة وردت يف هامش القاموس عن نسخة أخر  منه.4)
القاموس : دهلب اســــــم شــــــاعر معروف. ويف وفيه يف مادة جدب مخســــــة شــــــطور نســــــبها جلند . قا  يف « لدهلب بن قريض»( يف اللســــــان : 5)

 املؤتلف ل مدي ورد اسم شاعٍر : هو أبو دهلب ا قا  : هو أحد بين ربيعة بن قريض بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم.
 ( انظر ا اشية السابقة.6)
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يِن أَنَّ  الفََسادُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : ُهوَ  الَوْدشُ  : [ودش] ، هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقَْد تَقَّدَم في الّسِ

 نَى الفَساِد.إِنَّما يَأُْخذُ السُّلطاُن َمْن بِِه َوْدٌس. وُهَو قَِريٌب ِمْن َمعْ  الَوْدَس : العَْيُب ، ويُقَاُل :

ً  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وزاَد َغْيُره في َمصاِدِره : الطَّعَاِم يَِرُشه وُروشاً : تَنَاَولَه َشْيئاً ِمنَ  َوَرشَ  : [ورش] ، وقاَل أَبو َزْيٍد : تَنَاَوَل قَليالً  َوْرشا

 ِمْنه.

ً  ، إِذا َوَرشَ  قِيَل :و  الَوْرشُ  اٍد ، فهو ِمْن ِشدَّةِ ِحْرِصه وَشْهَوتِه إِلَى الطَّعَاِم ال يُْكِرُم نَْفَسه ، وَمْصَدُره، عن اْبِن َعبّ  أََكَل َشِديداً َحِريصا

ْوُش ، بتَْقِديِم الّراِء : األَْكُل الَكثِيُر ،: ، والَِّذي نُِقَل عن ابِن األَْعَرابِّي  الُوُروشُ و  ُل.، بتَْقِديِم الواِو : األَْكُل القَِلي الَوْرشُ و الرَّ

ً  الّرُجلُ  َوَرشَ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. َطِمعَ  : َوْرشا

 ، عِن ابِن َعبّاٍد. أََسفَّ لَمَداّقِ األَُمورِ  أَيضاً : إَِذا َوَرشَ و

 ، عن ابِن عبّاٍد. أَْغَراهُ  ، هكذا في النَُّسخِ ، وهو َغلٌط ، والّصواُب فاُلناً بفاُلٍن ، إِذا فاُلٌن بفاُلنٍ  َوَرشَ و

ً  َعلَْيِهم َوَرشَ و  الَواِرشُ  قِيَل :َوَغَل َعلَْيِهْم ، و ليُِصيَب ِمْن َطعَاِمهم ، وإِذا َدَخَل َعلَْيِهْم وُهْم َشْرٌب قِيل : َدَخَل َوُهْم يَأُْكلُوَن ، ولَْم يُْدعَ  : َوْرشا

ةً. الَواِرشُ  : الّداِخُل َعلَى الشَّْرِب ، كالَواِغِل ، وقِيَل :  في الطَّعَاِم خاصَّ

، قاَل  ءِ الُمْقِرى ِرّيِ بِن َعْبِد هللا بِن َعْمِرو بِن ُسلَْيماَن بِن إِْبراِهيَم القَُرِشّيِ ، َمْوالُهم ، الِقْبِطّيِ الِمصْ  ُعثَْماَن بِن َسِعيد أَبِي َسعيدٍ  : لَقَبُ  َوْرشٌ و

وَرَجَع إِلى ِمْصَر فاْنتََهت  155سنة  [من]وَرَحَل إِلى الَمِدينَِة فقََرأَ َعلَى نافِعٍ أَْربََع َختْماٍت في َشْهٍر  101ابُن الَجَزِرّي في النَّْشِر : ُوِلَد سنة 

 .197إِلَْيه الّريَاَسةُ ، وبها تُوفِّي سنة 

. ُء يُْصنَُع من اللَّبَنِ َشيْ  : الَوْرشُ و  ، نقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ أَْيضاً. بالتَّْحِريِك : َوَجٌع في الَجْوفِ  ، الَوَرشُ و

، وهي الِخفَاُف من النُّوِق ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن  َوِرَشاتٌ  ، والَجْمعُ  وَغْيِرَها ، وِهَي بهاءٍ  ، كَكتٍِف : النَِّشيُط الَخِفيُف من اإِلبِلِ  ، (1) الَوِرشُ و

 أَبِي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد :

ا  َن جنــــــــــــــــََ َن َزاّيفــــــــــــــــًا ِإذا زِفــــــــــــــــح عــــــــــــــــح بــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح  يـــــــــــــــــَ

ارِي     بــــــــــــَ اتٍ ابَت يـــــــــــــُ ا   َورِشــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــَ (2)كــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــَ
 

  
ً  ، ، كَوِجلَ  َوِرشَ  قدو  .َوَرشا

ْشتُ  ، يُقَال : : التَّْحِريشُ  التَّْوِريشُ و .بيَن القَ  َورَّ ْشُت. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  ْوِم ، وأَرَّ

َكةً : طائِرٌ  الَوَرَشانُ و ،  ِوْرشانٌ  ، ج : لَْحُمه أََخفُّ مَن الَحَماِم ، وهي بهاءٍ و ، وهو من الَوْحِشيّاِت ، وهو ساُق ُحرٍّ  ِشْبهُ الَحَماِم ، ، ُمَحرَّ

، قاَل « يَأُْكُل ُرَطَب الُمَشانِ  الَوَرَشانِ  بِعلَّةِ »، وفي الَمثَِل  َوَراِشينَ  يُْجَمُع أيضاً علىو ياس.، مثْل ِكْرَواٍن َجْمع َكَرَوان ، َعلَى َغْيِر قِ  بالَكْسرِ 

َمْخَشِريُّ : لَُهم ُرَطَب نَْخِلِهم ، وكاَن  وأَْصلُهُ أَنَّهُ اْستَْحفََظ قوٌم َعْبداً  ، وزاَد الّصاَغانِيُّ : ٌء آَخرُ يُْضَرُب ِلَمْن يُْظِهُر َشْيئاً. والُمَراُد منه َشيْ  الزَّ

َك الذَّْنَب َعلَى  . فَِقيَل فيه ذِلك.الَوَرَشانِ  يَأُْكلُه ، فَإَِذا ُعوتَِب َعلَى ُسوِء األَثَِر منه َورَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ٍء َوقََع.في أَّيِ َشيْ  (3): الّدافُِع  الَواِرشُ 

 : الطُّفَْيِليُّ الُمْشتَِهي للّطعاِم. الَواِرشُ و

من الّدواّبِ : التي تَفَلَُّت إِلى الَجْريِ وصاِحبَُها يَُكفَُّها ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وِهَي النَِّشيَطةُ  الَوِرَشةُ و النَِّشيُط. (4) الَواِرشُ  وقال أَبو َعْمِرو :

 هُ هللا تَعَالَى.الَخِفيفَةُ ، الَّتي ذَكَرَها المصنُِّف ، َرِحمَ 

ْوُش : األَْكُل الَكثِيُر ، األَْكُل القَِليُل ، وقد اْستَْطَرَده الُمَصنُِّف في َرَوَش ، َمَع ما َوقَع لَهُ من التّْحِريِف  : الَوْرشُ و وقَاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : الرَّ

 الَِّذي نَبَّْهنَا َعلَْيِه ، وقد نَقَلَه الّصاَغانِيُّ 
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__________________ 
 ( األصر والقاموس والتهذيب ويف اللسان : الوارش.1)
 ( بعد ا يف التهذيب :2)

ــــــــــــــز   ــــــــــــــعــــــــــــــد ممشـــــــــــــــــــــــــــاُه اجــــــــــــــت ــــــــــــــكــــــــــــــا ب  إذا اشـــــــــــــــــــــــــــت

 مــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــن فــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــوىف بــــــــــــــــرحــــــــــــــــب وعــــــــــــــــدا   

  

ء الدون. والدقض ابلشيقوله : الدافض ابلفاء حتريف صوابه الداقض ابلقاف ا ويف مادة وقض : الداقض الذي يرض  »( األصر واللسان وهبامشه : 3)
 .«.. ء وقض يف طعام أو شراب أو غريهواملدقض الذي ال يباد يف أي شي

 كما يف التهذيب.« الَوِرش»وقد تقدم عن أيب عمرو أنه « الوراش»( عن اللسان وابألصر 4)
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َصّنَف َبىَن عل  حَتحرِيِفه ا
ُ
 فَلمح َيذحُكرحه ُهَنا. وصاِحُب اللَِّساِن ُهَنا َعَل  َعاَدتِِه ا وَكَبن  امل

َكةً : ُحْمالُق العَْيِن األَْعلَى. الَوَرشانُ و  ، ُمَحرَّ

 : الَكبِيُر ، قال ابُن ِسيَده : َوَجْدنَاهُ في ِشْعِر األَْعَشى بَخّطٍ يُْنَسب إِلى ثَْعلَب. الَوَرَشانُ و

.وقاَل أَبو َزْيٍد : يُقَاُل : ال تَِرْش عليَّ يا فاُلن : أَي ال  . نقلَه الّصاَغانِيُّ  تَْعِرْض ِلي في َكالِمي فتَْقَطعَه َعلَيَّ

 وَوْرَشةُ ، بالفَتْح : ِحْصٌن من أَعماِل َسَرقُْسَطةَ ، في َغايَِة الَمتَانَِة.

 َد :، أَْي َخِفيٌف ، قالهُ األَْصَمِعيُّ ، وأَنش َوْشَواشٌ  وهو ، وقال اللَّْيُث : : الِخفَّةُ  الَوْشَوَشةُ  : [وشوش]

ِب  َواشٌ يف الر كح  (1)ويف اَ يِّ َرِفرح  َوشح
.  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

يُن لغةٌ فيِه. َكاَلٌم في اْختِاَلطٍ  : الَوْشَوَشةُ و  َحتَّى ال يََكاُد يُْفَهُم ، والّسِ

 : ناَوْلتُه إِيّاه بِقلٍَّة. َوْشَوْشتُهو

راعِ ، نَْشنَِشيُّهُ  َوْشَوِشيُّ  َرُجلٌ  يُقَال :و فِيُق  (2) الذِّ  اليَِد الَخِفيُف العََمِل ، قالَه أَبو ُعبَْيَدةَ وأَْنَشَد : (3)، وُهَو الرَّ

ىًت  ي  فــــــــــــــــقــــــــــــــــاَم فــــــــــــــــَ َوشــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــذِّرا  َوشــــــــــــــــــــــــــــــح  ال

مِ     مـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ثح وملَح يـ بـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  ِع مل يـ

  
ُكوا ، وَهَمَس بَْعُضُهم إِلى بَْعٍض  تََوْشَوُشواو ا اْنفَتَل»َحِديُث ُسُجوِد السَّْهِو ،  ، عن ابن ُدَرْيٍد ، وِمْنهُ  : تََحرَّ وَرَواهُ  (4)القَْوُم  تََوْشَوشَ  فَلَمَّ

ين الُمْهَملَِة.  بَْعُضُهم بالّسِ

 .(5)ْمٍرو ، َعن أَِبي عَ  : الخِفيُف من النَّعَامِ  الَوْشَواشُ  في التّْهِذيبِ و

 : َسِريعَةٌ َخِفيفَةٌ. َوْشَواَشةٌ  ناقَةٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 َكذِلَك. َوْشَواشٌ و ، كَجْعفٍَر : َسِريٌع َخِفيٌف ، وبَِعيٌر َوْشَوشٌ  َوْشَوشٌ  َرُجلٌ 

 يَّةُ.هي الَكلَمةُ الَخفِ  : الَكاَلُم الُمْختَِلُط ، وقِيَل : الَخِفيُّ ، وقِيَل : الَوْشَوَشةُ و

 : أَْي َشبَهٌ. َوْشَواَشةٌ  وقاَل أَبو َعْمٍرو : في فاُلٍن ِمْن أَبِيهِ 

ْوا َوْشَواشاً.  وَسمَّ

هُ ، قاَل ناِهُض بن ثُوَمة  َوشًّا البُْردَ  َوشَّ و  .(6): َوّشاهُ ، وَجرَّ

ا و  فــــــــَ وِ  مــــــــا عــــــــَ نح طــــــــُ َو مــــــــِ هــــــــح اِد فـــــــــَ يــــــــَ ّر الــــــــلــــــــّ  مــــــــَ

ُه     اين َوشــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــَ شُ كــــــــــــــرُبحِد الــــــــــــــيــــــــــــــَ ر انمــــــــــــــِ  اجلــــــــــــــَ

  
 : بَيَاُن َطَرٍف من الَحِديِث. التَّْوِطيشُ و ، كالَوْعِد ، الَوْطشُ  : [وطش]

ً  القَْوَم َعنِّي َوَطشَ  يُقَاُل : الدَّْفعُ  : التَّْوِطيشُ و الَوْطشُ و  .(7): َدفَعَُهم ، قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  َوطََّشُهمو ، َوْطشا

 ، وهو في َمْعنَى الدَّْفع. الضَّْربُ  : الَوْطشُ و

 ، وما َدّرَع ، أَْي َما بَيََّن ِلي َشْيئاً ، َكَذا في الُمْحَكم. َوطَّشَ  وما َوَطشَ  ، يُقَال : َسأَْلتُه فَما الَكالمِ  َوْجهَ  أَن ال يُبَيِّنَ  : الَوْطشُ و
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ً  ، أَيْ  لَنَا َوطَّشَ  ما يُقَالُ و إِلَْيِهْم  َوطَّشَ  ِء ، أَْي لَْم يُْعِطِهم َشْيئاً ، وفي التَّْهِذيب : فََماإِلَْيِهْم بَشيْ  َوَطشَ  َسأَلُوه فََما ، وفي الُمْحَكِم : لَْم يُْعِطنَا َشْيئا

 ، أَْي لَْم يُْعِطِهم.

ً  لَهُ  َوطَّشَ و  ، عن الفَّراء. : َهيّأَ لَهُ َوْجهَ الَكالِم والّرأْيِ والعََملِ  تَْوِطيشا

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ َعن ابِن َعبّاٍد. فِيِه : أَثَّرَ  َوَطشَ و

__________________ 
 ( الرجز جلبار بن جزء أخي الشماخ ا وقبله :1)

 رب ابـــــــــــــن عـــــــــــــّم لســــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــ  مشــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــر 

 حيـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــوم وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاه اإلبـــــــــــــــــــــر   

  

 ونسب حبواشي املطبوعة الكويتية جلندب بن حّري.

َتِشي هُ »وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « َنِشيِشي هُ »( يف القاموس : 2)  ويف التهذيب : ونشنشّي الذراع.« َنشح
 ويف التهذيب الذي : مل يتلّبث ومل َيهُم.« الرقي »( يف اللسان : 3)
كما يف النهاية : كالم خمتلرت خفي ال يكاد يفهم. ومن رواه ابلسا فالوسوسة : ا ركة اخلفية وكالم ( يريد به الكالم اخلفي ا فالوشوشة هنا ا  4)

 يف اختالط.
 ( قاله الليث كما يف التهذيب.5)
 .«ثوبة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
 .59/  3( اجلمهرة 7)
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ً  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و  وأَْنَشد : أَْعَطى قَِليالً  : َوطََّش تَْوِطيشا

ٍة  بـــــــــــَ الدًا ذاَت محـــــــــــُ   وَحصـــــــــــــــــــــــــح ا بـــــــــــِ نـــــــــــَ طـــــــــــح بـــــــــــَ  هـــــــــــَ

او     هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ وقـ قــــــــــــــُ ٍا عــــــــــــــُ ــــــــــــــِ ب َواٍن مــــــــــــــُ وٍم وِإخــــــــــــــح  مــــــــــــــُ

  

اِس  َوامـــــــــًا مـــــــــن الـــــــــنـــــــــّ ـــــــــح َو  َأن  أَقـ واســـــــــــــــــــــــِ   َوط شـــــــــــــــــــــــُ
هـــــــا     رِيـــــــقـــــــُ الاًل طـــــــَ بح ضـــــــــــــــــــــَ هـــــــَ ذح اَء ملَح يـــــــَ يـــــــَ (1)أَبشـــــــــــــــــــــح

 

  
شْ  قاَل اللِّْحيَانِيُّ : يُقَاُل :و شْ  َوّطِ ً  ِلي َشْيئاً ، ِلي َشْيئاً ، وَغّطِ شْ  ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : يُقَال : أَيِ اْفتَْح ِلي َشْيئا  ِلي َشْيئاً أَي اْفتَْح. وّطِ

ً  إِليِهمْ  َوطَّشَ  َضَربُوهُ فما قال الَجْوَهِريُّ :و ، واْقتََصَر في الُمْحَكم على هذا ، وفي  ولَْم يَْدفَْع عن نَْفِسه ، (2): أَْي لَْم يَُردَّ بيَِده  تَْوِطيشا

 إِلَْيِهم ، أَْي لَْم يُْعِطِهم. َوطَّشَ  التّهِذيب : َضَربُوه فما

 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَيه :

ً  َعْنهُ  َوطَّشَ  . تَْوِطيشا  : َذبَّ

 في القُّوِة أَيضاً. التَّْوِطيشُ و وقَاَل الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد :

 : [وغش]

 ْستَْدَرُك عليه.* ومّما ي

ئْباِن يَقَُع في َشعِر اإِلْنَساِن وبََدِنه ، وال أَْدِري ِص  الَواِغشُ  تَه.، بالغَْين الُمْعَجَمة ، يْستَْعِملُونَه بَمْعنَى القَْمِل والّصِ  حَّ

 : أَْخالُط النّاِس. األَْوَغاشُ و

 : [وفش]

يِن الُمْعَجَمة ، وُهُم السُّقَّاُط ، َواِحُدُهم أَْوفَاشُ  قولُهم : بِها ُك َعلَْيه أَْيضاً :ْستَْدرَ * ومّما ي ، نَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن ، قاَل  َوْفشٌ  النّاِس ، بالفَاء والّشِ

يِن الُمْهَملَة.: و  قَْد يُقَاُل : أَْوقَاٌس ، بالقَاِف والّسِ

 راع.قُْلُت : وقَْد تَقَدَّم ذِلَك عن كُ 

 اليََمِن ، هو بالفَتْحِ ، وَضبََطهُ الّصاَغانِيُّ بالتَّْحِريِك ، وَكَذا ياقُوت في الُمْعَجم. : د ، قُْرَب َصْنعَاء َوْقش : [وقش]

، قُتَِل ُهَو وأَُخوه ثابٌِت يَْوَم  َوْقٍش  بنُ  َعةُ واْبنُه ِرفَا ، ثُمَّ من بَنِي َعْبِد األَْشَهِل ، ِمْنُهم ، من األَْوِس  بِن َزُعوراَء بِن ُجَشَم ، بُن ُزْغبَةَ  َوْقشُ و

بِن  َوْقِش  بنِ  وَسلََمةُ وِسْلَكاُن وَسْعٌد وأَْوٌس ، بَنُو َساَلَمةَ  بَْدِريٌّ قُتَِل يَْوَم أُُحٍد ُهَو وأَُخوه َعْمرٌو ، َوْقٍش  بن وأَْحفَاُده : َسلََمةُ بُن ثابِت أُُحٍد ،

ا َسلََمةُ فإِنَّهُ بَْدِريٌّ َعقَبِيٌّ َوِلَي اليََماَمةَ لعَُمَر ، ولَهُ ِرَوايَةٌ في الُمْسنََد َعْن َمْحمُ   .35وقيل سنة  34وِد بِن لَبِيٍد َعْنه ، تُوفَِّي سنة ُزْغبَةَ ، أَمَّ

ِحيُح أَّن اسَمه َسْعٌد  ضاعِ ، وقد َجعَلَهُ الُمَصنُِّف أَخاً لَسْعٍد ،  يُْكنَى أَبا نائِلَةَ  (3)وأَّما ِسْلَكاُن فالصَّ ، وهو أَخو َكْعِب بِن األَْشَرِف من الرَّ

َح بِِه الحافُظ الذََّهبِيُّ وابُن فَْهٍد ، وفي العُبَاِب قُتَِل يْوَم ِجْسِر أَبى  َواُب أَنَُّهَما َواِحٌد ، كما َصرَّ  .(4)ُعبَْيٍد والصَّ

 َساَلَمةَ فَلَْم أَِجْد له ِذْكراً في الَمعَاجم ، وفي العُبَاِب قُتَِل يَْوَم أُُحد.وأَّما أَْوُس بُن 

، والسَّلََمتَان  ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنُهم أَْجَمِعيَن ، وُهْم : ِرفَاَعةُ  ُكلُّهم َصَحابِيُّونَ  ، قُتَِل يَْوَم اليََماَمِة ، نَقَلَهُ ابُن الَكْلبِّي ، َوْقٍش  بنِ  َعبّاُد بُن بِْشرو

وِسْلَكان ُهَو الَِّذي َدَخَل الَجنَّةَ ولَْم يَْعَمل ، وهو أَُصْيِرُم  (6)، وأَْوٌس ، وَعبّاٌد. وزاَد الّصاَغانِّي : وَعْمٌرو أَُخو َسلََمةَ  (5)، وِسْلَكاُن ، وَسْعٌد 

 َعْبِد األَْشَهِل. (7)بني 

كاِن : ا الَوْقَشةُ و ، الَوْقشُ و  فاُلٍن ، أَْي َحَرَكتَهُ ، وأَْنَشَد : َوْقشَ  ، قال ابُن األَْعَرابِّي : يُقاُل : َسِمْعتُ  لَحَرَكةُ والِحسُّ ، ويَُحرَّ

ِر  يــــــــــــح ا اِبلــــــــــــلــــــــــــ  هــــــــــــَ فــــــــــــافــــــــــــِ شٌ أِلَخــــــــــــح ُه   َوقــــــــــــح ــــــــــــ   كــــــــــــبَن

ِح     وانــــِ بـــــــاِء الســــــــــــــــــّ اُف الــــظــــِّ رحشـــــــــــــــــــــَ لــــَ  اأَلرحِض تـــــَ (8)عــــَ
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يِن والسَّ  ً  ، قاَل : َدَخْلُت الَجنَّةَ فَسِمْعتُ  وسلمعليههللاصلىأَنَّه »في الَحِديث يِن ، فيَُكونَان لُغَتَْيِن. ووَذَكَرهُ األَْزَهِريُّ في َحْرف الّشِ َخْلِفي ،  َوْقشا

 .«فإِذا بِاللٌ 

__________________ 
 ( أي مل يضض فعاهلم عندان ا وقير : معناه مل لف علينا أهنم قد أحسنوا إلينا.1)
 الصحاح : مل ميدد بيده.( يف 2)
 ( قا  أبو نعيم والصواب أن اله : أسعد ا انظر أسد الغابة.3)
 .«سعد»( ورد ذلك أيضاً يف أسد الغابة يف ترمجته 4)
 ( سعد هو سلكان ا كما تقدم.5)
 ( يعين سلمة بن  بت كما تقدم وانظر أسد الغابة.6)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« بن»( ابألصر 7)
 لذي الرمة.« وق »( نسبه األزهري يف مادة 8)
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َكةً :و الَوقَشُ  قاَل ُمْبتَِكٌر األَْعَراِبيُّ :  ، الَِّذي تَُشيَُّع به الناُر ، نَقَلَه أَبو تَُراٍب َعْنه. ِصغَاُر الَحَطبِ  الوقَُص ُمَحرَّ

ً  َوَجَد في بَْطنِه ويُقَال : يَ  ْيِرَها، أَْي َحَرَكةً ِمْن ِريحٍ ، أَْو غَ  َوْقشا ه وقَْد َحبِلَْت بِِه  أُقَْيش ، َعِن ابِن ُدَرْيد ، وبِِه ُسّمِ َجدُّ النَِّمِر ، أِلَّن أَباهُ نََظَر أُمَّ

 في بَْطنِِك. يَتََوقَّشُ  ، فَقَاَل : ما هذا الَِّذي

ْسُم ، كَوَعَد : َدَرسَ  َوقَشَ و . الرَّ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ُهنَا َذَكرهُ الّصاَغانِيُّ ، وقِيَل إِنّه بالفَاِء ، كما اْستَْدَركنا َعلَْيه. اشُ : األَْوبَ  األَْوقَاشُ و

وَكذِلَك األَْصُل ِعْنِدي فِيَما  ، فأَْبَدلُوا من الواِو َهْمَزةً ، قال : ُوقَْيش ِمَن العََرِب ، قاَل اللِّْحيَانِّي : وأَْصلُه : َحيٌّ  َوْقٍش  ، تَْصِغيرُ  أُقَْيٍش  بَنُوو

 أَْنَشَده ِسيبََوْيه للنّابغَِة ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : وأَْنَشَد األَْخفَُش للنّابِغَِة :

يِن  اِ  بـــــــــــــــَ َ نح مجـــــــــــــــِ َك مـــــــــــــــِ بَنـــــــــــــــ  شٍ كـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح   أُقــــــــــــــــَ
نِّ     ِه بشــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ َف رِجــــــــــح لــــــــــح ُض خــــــــــَ قــــــــــَ عــــــــــح قــــــــــَ ــــــــــُ (1)يـ

 

  
 َحْشِوَها أَقَّل.ُكلُّ َواٍو َمْضُموَمٍة َهْمُزَها جائٌِز في َصْدِر الَكِلَمِة ، وُهَو في و

َك. تََوقَّشَ و  : تََحرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً  ِمْنهُ  َوقَشَ   : أََصاَب ِمْنهُ َعَطاًء. َوْقشا

 ، إِذا َرَضخ. َوقَّشَ و ٍء ،لَهُ بَشيْ  أْوقَشَ وَ 

 : العَْيُب. الَوْقشُ و

َح بَِها. َوقّشَ و  بالنّاِر : لَوَّ

 ، بالتَّْحِريِك : َمْوِضٌع كالَخانِقَاه ، أَي زاِويَةٌ ِللعُبّاِد وأَهِل الِعْلِم. َوقٍَش  وِهْجَرةُ 

 ، كبَقَّم : َمِدينَةٌ باألَْنَدلُِس. َوقَّشُ و

فَه َشْيُخنا ، فَضبََطه الحاُل ، يَُكوُن َعلَى بََدِن اإِلْنسَ  الخاُل األَْبيَضُ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : ُهوَ  الَوْمَشةُ  : [ومش] اِن ، وَصحَّ

ح أَئِ  ةُ اللُّغَِة بما َذَكْرنَا ، وهكذا ُوِجَد َمْضبُوطاً بالحاِء الُمْهَملِة ، وفَسََّره بِطيِن البَْحِر ، واْستَْغَربَه ، وإِنََّما الُمْغِرُب ابُن أُْخِت خالَتِه ، فقَْد َصرَّ مَّ

فِي النَّواِدِر ، والباُء 
ْل « وب ش»ُمْبَدلَةٌ ِمَن الِميِم ، وقَْد تَقَدَّم في  (2)  .(3)ما يَْقُرُب ِلَمْعناه ، فتَأَمَّ

 ، ِكالُهَما عن ابِن َعبّاٍد. الَحفَاُء ، وَمْشُي الُمثْقَلِ  ُهوَ : ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل الّصاَغانِيُّ  التََّوهُّشُ  : [وهش]

ين أَّن التََّوهَُّس ُهَو ِشدَّةُ السَّْيِر واإِلْسَراع فيِه ، وَكذِلكَ  الَوْهشُ  وفي اللَِّسان : . قُْلُت : وقَْد تَقَدَّم في الّسِ َمّر ُهنَاَك الَوْهُس ُهو  : الَكْسُر والدَّقُّ

يَن لُغَةٌ فِيِهَما ، ولَ   ْم يُنَبَِّها َعلَى ذِلَك.الَكْسُر ، وَكأَنَّ الّشِ

 فصر اهلاءِ 
 مض الشا

ْرِب : الَجْمُع والَكْسبُ  الَهْبشُ  : [هبش] ً  لِعياِله يَْهبِشُ  ُهوَ  يُقَاُل : (4) ، كالضَّ  ، أَْي يَْحتَِرُف لَُهْم ، ويَْكتَِسُب لَُهْم ، ويَْحتَاُل. َهْبشا

ً  ءَ الشَّي َهبَشَ و  : َجَمعَهُ. َهْبشا

ْرُب الُموِجعُ  : الَهْبشُ و  ، إِذا أْوَجعَه َضْرباً. َهبََشهُ  ، قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : ُهَو َضْرُب التَّلَِف ، وقَدْ  الضَّ

 َجاَءت هابَِشةٌ ِمْن ناٍس وَهاِدفَةٌ. قاَل الّصاَغانِيُّ يُقَال : (5) : الَجَماَعةُ الَجِديَدةُ  الَهابَِشةُ و

 األَْعَرابِّيِ.قُْلُت : وُهَو قَْوُل ابِن 
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ّمِ :  الُهبَاَشةُ  قاَل الَجْوَهِريُّ :و يَْستَْخبُِرهم َهْل َحَدَث ببَلَِدِهم أََحٌد ِسَوى َمْن كاَن بِه. ؟َهبََش هابِشٌ و قاَل : ويُقَاُل : َهْل َهَدَف إِلَْيُكم هاِدفٌ  ، بالضَّ

 .اَشاتٌ ُهبَ  ، وهو ما ُجِمَع من النّاِس والماِل ، والَجْمعُ  الُحبَاَشةُ 

__________________ 
َوِإْن ِمْن َأْهِل )قوله : كبنك اخل قا  يف الصـــــــــحاح : أراد كبنك مجر من مجاهلم فحذف ا كما قاله   تعاىل : »( هبامش املطبوعة املصـــــــــرية : 1)

 .«أي وما من أهر الكتاب أحد إالّ ليؤمنن به اه ونقله يف اللسان (اْلِكتاِب ِإالّ َليُ ْؤِمَننَّ ِبهِ 
 .«قوله : والباء اخل لعر الظاهر العك  ا فإنه مل يذكر يف مادة وبش أن الباء مبدلة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( بعد هذه املادة ورد يف اللسان مادة ونش : الَونحُش : الردي  من الكالِم.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : والَكتحُب.4)
 .«ا ديدة»ن نسخة أخر  : ( عل  هامش القاموس ع5)
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 وُحبَاَشاٍت ِمَن النّاِس ، أَْي أُناساً لَْيُسوا ِمْن قَبِيلٍَة َواِحَدةٍ. ُهبَاَشاتٍ  وإِّن الَمْجِلَس لَيَْجَمعُ 

 الُمْحتَاُل ِلِعيَاِله ، َعِن اللَّْيِث. كَكتّاٍن : الَكُسوُب الَجُموعُ  ، الَهبَّاشُ و

ً  َهبَْشتُهو  َجْمعاً وَكْسباً. أََصْبتُه : َهْبشا

َع واْجتََمَع. اْهتَبَشَ و ، تََهبّشَ و تَهبيشاً ، َهبَّشَ و َع وتََجمَّ :  تََهبَّشَ و تَبَشَ اهْ  ، وقَاَل ابُن ِسيَده : يَْهتَبِشُ و يَُهبِّشُ و ِلِعيَاِله ، يَتََهبَّشُ  يُقَاُل : ُهوَ  ، كَجمَّ

 كَسَب وَجَمَع واْحتَاَل.

عُوا ، قَاَل ُرْؤبَةُ : تََهبَُّشواو ويُقَال : تَأَبََّش القَْومُ   ، إِذا تََجيَُّشوا وتََجمَّ

وحاَل  ـــــــــــَ اتٍ ل اشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ب ـــــــــــشِ مـــــــــــن  هـــــــــــُ ي ـــــــــــِ ب هـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــت   ال
وشِ     رُِخ الــــــــــــــــُعشــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح ٍة كــــــــــــــــبَفـ يــــــــــــــــَ بــــــــــــــــح  ِلصــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ِمْنهُ َعطاًء : أَصابَهُ. اْهتَبَشَ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَيه :

 : ما ُكِسَب وُجِمَع. الَمْهبُوشُ 

 والُهبَاَشاُت : الَمَكاِسُب ، أَْي َما َكَسبَهُ ِمَن الماِل وَجَمعَه.

يِت ، نَقَلَه ابُن ِسيَده. َهبِشَ و ّكِ  ، كفَِرَح : َجَمع ، َعِن اْبِن الّسِ

 (1)َصنِِّف ، َغْيَر أَّن أَبا ُعبَْيٍد : الَحْلُب بالَكّفِ ُكلَِّها ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وقاَل ثَْعلَب : إِنَّما ُهَو الَهْيُش ، قاَل : وَكذِلَك َوقََع في المُ  الَهْبشُ و

َوايَِة ، وخالَفَه في التّْفسِ  َوْيُد ، فَوافََق ثَْعلَباً في الّرِ  يِر.قاَل : هو الَحْلُب الرُّ

ْوا ّمِ ، وَهابِشاً ، وَهبّاشاً. ُهبَاَشة وقَْد َسمَّ  ، بالضَّ

ً  الغَنَمَ  َهبَشَ و  ، وهو كنَْجِش الّصْيِد ، عن ابِن َعبّاٍد ، َرِحَمهُ هللا تَعَالى. َهْبشا

َش فاْحتََرشَ  فاْهتَتَشَ  الَكْلُب كعُنَِي ، ُهتِشَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : ُهتِشَ  : [هتش] يَْهتُِشهُ  الَكْلبَ  َهتَشَ  ، وقاَل األَْزَهِريُّ : ، أَْي ُحّرِ

َشه فاْحتََرَش ، وَكَذا السَّبُع ، يَمانِيةٌ ، َهتْشاً فاْهتَتَشَ  باعِ  : َحرَّ باعِ خاّصةً ، قاَل : (2) خاصٌّ بالَكْلِب أَْو بالّسِ  ، وقاَل اللَّْيُث : وال يُقَاُل إِالّ للّسِ

 ذا الَمْعنَى : ُحتَِش الّرُجُل ، أَْي ُهيَِّج للنَّشاِط.وفِي ه

ً  الَكْلبَ  َهتَشَ  وقاَل ابُن القَّطاعِ : ْيِد ، َهتْشا ً  هو ُهتِشَ و : أَْغَراهُ ِللصَّ  : أُْغِرَي. َهتْشا

 النَّْهَضةُ. ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ َعِن ابِن َعبّاٍد : ُهوَ  الَهْجَشةُ  : [هجش]

 ، وفي النَّواِدر : يُقَاُل : َجاَءْت َهاِجَشةٌ ِمْن ناِس ، وجاِهَشةٌ ، وهاِدفَةٌ وداِهفَةٌ ، ِمثُْل هاِبَشة. : الهابَِشةُ  الهاِجَشةُ و

ً  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، يُقَاُل : رأَْيُت ماالً  لسَّْوُق اللَّيِّنُ : ا الَهْجشُ و  ، أَْي َمُسوقاً. َمْهُجوشا

 ، هكذا في النَُّسخِ ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، وَصَوابُه اإِلثَاَرةُ ، بالُمثَلَّثَِة ، كَما َضبََطهُ في التَّْكِملَِة. اإِلَشاَرةُ  : الَهْجشُ و

 التَّْحِريُش. : الَهْجشُ و

. َهَجَشتْ  ، يُقَاُل : التََّوقَانُ  : الَهْجشُ و  لَهُ نَْفُسه : أَْي تاقَْت ، هَكَذا نقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 قُْلُت : وُهَو َمْقلُوُب الَجْهِش ، وقَْد تَقَدَّم.

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

شٌ  ُخْبزٌ  يِن الُمْهَملَة. (3) يَْختَِمر ، هكذا َرَواهُ بَْعُضهم في َحِديِث ُعَمر : إِذا َكاَن فَِطيراً لَمْ  َمتََهّجِ  ، َوَرّده ابُن األَثِيِر ، وقاَل : َصوابُه بالّسِ
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شَ  ، أَيْ  فاْنَهَدشَ  الَكْلُب ، كعُنَِي ، ُهِدشَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغاِنيُّ َعِن ابِن َعبّاٍد : ُهِدشَ  : [هدش]  ُحّرِ

 فَاْحتََرَش.

 قُْلُت : وَكأَّن الّداَل ُمْبَدلَةٌ من التّاِء.

تْحِ الِجيِم وتَْشِديِد وفَ  (4)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وأَْوَرَده الّصاَغانِيُّ ، ولِكْن َضبََطهُ بَِكْسِر الهاِء  ، بالَكْسرِ  الِهْرِجَشةُ  : [هرجش]

يِن ، وقَاَل : هي  ، عن العزيزّي. النّاقَةُ الَكبِيَرةُ  الّشِ

__________________ 
 واملثبت عن اللسان ا وكتاب الغريب املصن ف أليب عبيد اهلروي.« أاب عبيدة»( يف األصر 1)
 .«أو السباع»( عن القاموس وابألصر 2)
أي فطري مل لتمر عجينه. قا  : ورواه بعضهم ابلشا ا « حديث عمر : فدعا بلحٍم عبيرت وخبٍز متهجِّ ويف « : هج »( لفظه يف النهاية 3)

 وهو غلرت.
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة املطبوع بفتح اهلاء.4)
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بَْعد الشَُّروِف ،  الناقَةُ الَهِرَمةُ  َعلَى ِهْرَشّف : هي ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ ، في أَثْنَاِء َكالِمهِ  ، بالَكْسرِ  الِهْرِدَشةُ  : [هردش]

 ، هكذا أَْوَرَده بِغَْيِر هاٍء عن ابِن َعبّاٍد. ِهْرِدشٌ  الَكِبيَرةُ : َكذِلَك العَُجوُز ، والنَّْعَجةُ : وكالِهْرَشفَِّة ، والِهْرِهر ، قال الّصاَغانِّي 

 ، َعِن ابِن َعبّاٍد ، وهو َمَجاٌز. اْشتَدَّ  ، ِمْن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر : يَْهُرشُ و يَْهِرشُ  الدَّْهرُ  َهَرشَ  : [هرش]

ُجُل ، َهِرشَ و . كفَِرَح : ساَء ُخلُقُه الرَّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 : التَّْحِريُش بَْيَن الِكالِب. التَّْهِريشُ و

َمْخَشِريُّ  اِس اإِلْفَساُد بَْيَن النّ  : التَّْهِريشُ  ِمَن الَمَجاِز :و  .(1)، نَقَلَهُ الزَّ

 بَْيَن الِكاَلِب ، قال : َهاَرشَ  ، كالُمَحاَرَشِة والِحَراِش ، يُقَاُل : تَْحِريُش بَْعِضها َعلَى بَْعٍض  : الِهَراشُ و الُمَهاَرَشةُ و

ا ِإذا مـــــــــــــــــا َدر ا  هـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــَبّن طـــــــــــــــــُ

يــــــــــــــــٍ      رحَوا َربــــــــــــــــِ اجــــــــــــــــِ ورِشــــــــــــــــــــــــــــــَ ر ا هــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــهــــــــــــــــَ

  
 ، وِكالُهَما َعِن اللَّْيِث ، وِرَوايَةُ إِْبَراِهيَم الَحْربِّيِ :« ِهراٍش  ِجْرَوا»ويُْرَوى 

ا ِإذا مــــــــــــــــــا َدرّا  هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ي قــــــــــــــــــ  َبّن حــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــَ

رحَوا     راشٍ جــــــــــــــــــِ ر ا هــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ّرِشــــــــــــــــــــــــــــــــا فـ  هــــــــــــــــــُ

  
 ِزم :: قاَل بِْشُر بُن أَبِي خا َخِفيفُه أَيْ  الِعنَانِ  ُمَهاِرشُ  فََرسٌ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :و

ةَ  ارِشــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ يــــــــــــهــــــــــــا  مــــــــــــُ َبن  فــــــــــــِ اِن كــــــــــــَ نــــــــــــَ  الــــــــــــعــــــــــــِ

راُر     فــــــــــــِ ا اصــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــهــــــــــــَ َوٍة فــــــــــــِ بــــــــــــح رَاَدَة هــــــــــــَ (2)جــــــــــــَ
 

  
 الِعنَاَن : هي النَِّشيَطةُ. ُمَهاِرَشةُ  ونَبََت َجنَاحاها ، وقال مّرة : (3)يقول : كأَنَّ َعْدَوَها َطيََراُن َجَراَدةٍ قد اْصفَّرت ، أَي نََمْت 

َجال ، عن ابِن َعبّاٍد. ، كَكِتٍف : المائُِق الَجافِي الَهِرشُ و .تَُهاِرُشه الِعنَاِن : َخِفيفةُ اللَِّجاِم ، َكأَنََّها ُمَهاِرَشةُ  فََرسٌ وقال األَْصَمِعيُّ :   من الّرِ

، فُكلُّ من َسلََكُهَما كان ُمِصيباً ، قاله الَجْوَهِريُّ ،  في َطِريِق َمكَّةَ ، يَُرى منها البَْحُر ، ولها َطريقَانِ  ، كَسْكَرى : ثَنِيَّةٌ قُْرَب الُجْحفَِة. َهْرَشىو

 : (4)وأَنَشَد قوَل الّشاعر 

َف  ــــــــــح َذا أَن رحشــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــُ ُه  هــــــــــَ ــــــــــ  ِإن ــــــــــَ ا ف فــــــــــاهــــــــــَ ــــــــــَ ق  َأوح

يَبح     ال جــــــــــــانــــــــــــِ رحشــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــَ رِيــــــــــــ ُ  هــــــــــــَ ّن طــــــــــــَ  هلــــــــــــَُ

  
 .«َهْرَشى ُخِذي أَْنفَ »أَْي ِلإِلبِِل ، وفِي ِرَوايَِة أَبِي َسْهٍل النّْحِوّي 

ٍة مذكورة في ِكتَابِ    الُمْعَجِم ِليَاقُوت.قُْلُت : وهَذا البَْيُت أَْنَشَده َعِقيل بُن ُعلَّفَةَ ِلَسيِّدنا ُعَمَر َرِضَي هللا تَعَالَى عنه في قِصَّ

يق الَمِدينَِة إِلَى َمكَّةَ في أَرٍض ُمْستَِويَة ، وأَْسفَل ِمْنَها : َهْضبَةٌ ُملَْملََمة ال تُْنبُِت َشْيئاً ، وهي على َطِريِق الّشاِم وَطرِ  َهْرَشى وقاَل َعّرام :

ا يَِلي َمِغيَب الشَّْمِس ، يَْقَطعُها الُمْصِعُدوَن ِمْن ُحّجاجِ الَمِدينَِة ويَْنَصبُّوَن ِمنْ  َها ُمْنَصِرفِيَن إِلَى َمّكةَ ، ويتَِّصُل بَِها ِمّما يَِلي َوّداُن َعلَى ِميلَْيِن ِممَّ

 َمِغيَب الّشْمِس َخْبُت َرْمٍل ، في َوَسِط هذا الَخْبِت َجبٌَل أَْسَوُد ، َشِديُد الّسَواِد ، َصِغيٌر ، يُقَاُل له ، َطِفيُل.

 ، وأَْنَشَد ِلِعقاِل بِن ِرَزاٍم : (5)، أَْي تَقَاتَلَْت وتََواثَبَْت ، قالَه اْبُن ُدَرْيٍد  الِكالُب : اْهتََرَشتْ  تََهاَرَشتو

ُرشح كـــــــــــــــــ لـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــُ ا عـــــــــــــــــَ ا َدالهلـــــــــــــــــَُ  َبلـــــــــــــــــ َ

رَتِشح     الٌب هتــــــــــــــــَح ِر كــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح  يف آخــــــــــــــــر الــــــــــــــــلــــــــــــــــ 

  
شَ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن اْبِن َعبّاٍد. الغَْيُم : تَقَشَّعَ  تََهرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

  ، وقال الَمْيَدانِيُّ : يُْضَرُب فِيَما يَْسُهُل إِلَْيِه الطَِّريُق ِمْن وْجَهْيِن.، في أَْمَرْيِن ُمتََساِويَْينِ « أَوقَفَاَها َهْرَشى ُخْذ أَنُفَ »في الَمثَل 

 ، كَحّراٍش. َهّراشٌ  كالُمَهاَرَشِة ، وَكْلبٌ  الِهَراشُ و
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ْوا ً  وقَْد َسمَّ ً و ، كَكتّاٍن ، َهّراشا  .ُمَهاِرشا

__________________ 
 وحّرش.( عبارة األساس : هّرش با الناس 1)
قوله : مهارشـــــــــة العنان اخل قا  يف التكملة : أراد الذكر من اجلراد وهو األصـــــــــفر منها وهو أخف من األنث  ا »( هبامش املطبوعة املصـــــــــرية : 2)

ســــاس عقب ويف األ« وخص اهلبوة ألهنا إذا كانت كذلك فهو أشــــد لطرياهنا ألن اهلبوة ال تكون إال مض ريح وإلا تصــــفّر حا تتم وينبت جناحاها
 عل  البيت قا  أراد وثوبه يف العنان ومرحه كبلا يهارشه.

 ( كذا ويف التكملة : مّتت.3)
 .«الراجز»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .351/  2( اجلمهرة 5)
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ّمِ ، يَُهشُّه الَوَرقَ  َهشَّ  : [هشش]  أَُهشُّ  وهي لُغَةٌ في (1)بَِها َعلَى َغنَِمي  أَِهشُّ و ، بالَكْسر ، وبه قََرأَ النََّخعّي قولَه تعالَى : يَِهشُّهو ، بالضَّ

َها فتَْرَعاه َغنَُمه. ، وقاَل الفَّراُء في َمْعنَى اآليَة : أَي أَْضِرُب بها الشََّجَر اليَابَِس ؛ ليَْسقَُط َوَرقُ  َخبََطه بعَصاً ليَتََحات بالّضّمِ ، نقله الّصاَغانِيُّ :

 : َجَذبَُك الغُْصَن ِمْن أَْغَصاِن الشََّجَرةِ إِلَْيَك ، وَكذِلَك إِْن نَثَْرَت َوَرقََها إِلَْيَك بعَصاً ، وقال األَْزَهِريُّ  الَهشُّ  وكذا قَْول األَْصَمِعّي ، وقال اللَّْيُث :

 .(2)الّشَجِر ، ال ما قالَه اللَّْيُث إِنَّه َجْذُب الغُْصِن ِمَن الشََّجِر إِليَك  ّشِ هَ  : والقَْوُل ما قَالَهُ الفَّراُء واألَْصَمِعيُّ فِي

بِفاُلٍن ،  َهِشْشتُ  ، يُقَاُل : كَدبَّ وَملَّ  َهشَّ  والِفْعلُ  ، قَاَل األَْصَمِعيُّ : كاألََشاِش ، والنََّشاطُ  للَمْعُروف ، : االْرتِيَاُح والِخفَّةُ  الَهَشاشُ و الَهَشاَشةُ و

. أََهشُّ َهَشاَشةً  بالَكْسِر ،  ، إِذا َخفَْفَت إِلَْيه واْرتَْحَت لَه ، قاله الَجْوَهِريُّ

 أَْي بَِشْشُت.  :، األَِخيَرةُ عن أَبِي العََمْيثَِل األَْعَرابِيّ  (3) َهَشْشتُ وَ  بِه ، بالَكْسرِ  َهِشْشتُ و َهشَّْشتُهو : فَِرٌح َمْسُروٌر ، بَشٌّ  َهشٌّ  أَنَا بِهو

 : أَْي فَِرْحُت واْشتََهْيُت ، قال األَْعَشى : َهِشْشتُ  وقاَل َشِمٌر :

ُة ذو الــــــــت   اَلمــــــــَ ٍش ســــــــــــــــــــــَ حــــــــَ  ابــــــــُن فــــــــائــــــــِ  َأضــــــــــــــــــــــح

اِ      ا (4)فحضــــــــــــــــــــــــــــــَ ِذاَل  َهشــــــــــــــــــــــــــــــ  َؤاُده جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ  فـ

  
 قاَل األَْصَمِعيُّ : أَْي َخِفيفاً إِلَى الَخْيِر.

 الَى إِْخوانِه. َهشَّ  ، إِذا َهشُّ  قال : وَرُجلٌ 

، وَراِئٌح وُمْرتَاٌح وأَْريَِحيٌّ ، وهو  َهِشيشٌ و ِعْنَد السُّؤاِل ، هاشٌّ  ، كالَهاّشِ ، يُقَاُل : ُهوَ  : َمْن يَْفَرُح إِذا ُسئِلَ  الَهِشيشُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

 َمجاٌز.

 ، وُهو ِلُخيُوِل أَْهِل األَْسيَاِف خاّصةً. الَهِشيمُ  : الَهِشيشُ و

ْخُو اللَّيُِّن ، كالَهّشِ  : الَهِشيشُ و  .َهشَّ يَِهشُّ َهَشاَشةً  ، أَْي ِرْخٌو لَيٌِّن ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقد َهِشيشٌ و َهشٌّ  ءٌ ، يُقَاُل : َشيْ  الّرِ

لُودِ  قاَل الَجْوَهِريُّ : هوو ، عن اْبِن فاِرٍس ، : الفََرُس الَكثِيُر العََرقِ  الَهشُّ  ِمَن الَمَجاِز :و َمْخَشِرّي. ِضدُّ الصَّ  ، وِمثْلُهُ ِللزَّ

ً  َصار وَهشًّا : ُهُشوَشةً  بالَكْسرِ  يَِهشُّ  نَْفَسه الُخْبزُ  َهشَّ و ً ]وَهّشا  * ِرْخَو الَمْكَسِر.[هشاشا

ةٌ  (5)أَي يَابَِسةٌ  َهشَّةٌ  ، ويُقَال : ُخْبَزةٌ  َهشٌّ  ، كَسَحاِب : َهَشاشٌ  ُخْبزٌ و  ، أَي ِرْخَوةُ الَمْكَسِر أَْو يابَِسةٌ. َهشَّةٌ  ، وَكذِلَك أَتُْرجَّ

، وِعْنَده من الَحَوائِجِ ، وفي األََساِس : َسْهُل  َسْهُل الشَّأِْن فِيَما يُْطلَُب ِمْنهُ  والُمَكسَِّر ، كَمْقعٍَد أَو ُمعَظَّم ، أَيْ  الَمْكَسرِ  َهشُّ  َرُجلٌ  ِمَن الَمَجاِز :و

ا ، فإِذا أَراُدوا أَْن يَقُولُوا : ليَس هو ِبَصالِّد الِقْدحِ ، فهو َمْدٌح ، وإِذا عُوِد ، أَراُدوا أَْن يَقُولوا : هو َخّواُر ال الجانِب إِذا ُسئَِل ، يكوُن َمْدحاً وَذمًّ

 .«ك س ر»فهو َذمٌّ ، وقد تَقَدَّم في 

ةٌ باللَّبَنِ  ، كَصبُوٍر : َهُشوشٌ  َشاةٌ و . ثَارَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، وهي ِضدُّ الَوِكيعَِة ، قال َطْلُق بُن َعِدّي يَِصف فََرساً : : يَِسيُل ماُؤَها لِرقَّتَِها َهشَّاَشةٌ  قِْربَةٌ و

ه اجلـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــح اِش كـــــــــــــــــَبّن مـــــــــــــــــاَء عـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــّ  ي

وِر     اِن ا ــــــــــَ نــــــــــَ ُر شــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــح اشِ ضــــــــــــــــــــــــَ  (6) اهلَشــــــــــــــــــــــــّ
  

 هكذا أَْنَشَده أَبو َعْمٍرو ، والَحَور : األَِديُم.

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الَهْشَهاُش : الَحَسُن السَِّخيُّ  ِمَن الَمَجاِز :و

 َحهُ.نَشََّطهُ وفَرَّ  أَْيضاً :و ، واْستاَلنَه ، اْستَْضعَفه تَْهِشيشاً : َهشََّشهو

 لَهُ ، أَي َخفَْفُت لَهُ. ويُقَاُل : فاُلٌن ما يَْستَِهشُّه النَِّعيُم. فَهَشْشتُ  ، اْستََخفَّهُ  َكَذا : اْستََهشَّهُ  ِمَن المجاز :و

__________________ 
 .18( سورة طه اآية 1)
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 ( زايدة عن التهذيب.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 .«ذو العقا »وابألصر ( عن التهذيب واللسان 4)
 زايدة عن القاموس. (*)
 ( يف اللسان : خبزة هّشة : رخوة املكسر ا ويقا  : ايبسة.5)
 ( الضهر : املاء القلير.6)
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َكهو ُكُهم واضِطَرابُُهم ، نَقَلَه ابن ِسيَده. القَْوِم : (1) َهَشاِهشُ و ، َعِن ابِن ُدَرْيدٍ  َهْشَهَشهُ : َحرَّ  تََحرُّ

 بِه. الُمتََحبِّبَةُ إِلى َزْوِجَها الفَِرَحةُ  ، َكَذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه الُمَهْشِهَشةُ : ِهَشةُ الُمتََهشْ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ُجلُ  َهشَّ   : َصاَر َخّواراً َضِعيفاً. ُهُشوَشةً  الرَّ

 : تََكسََّر وَكبَِر. َهشَّ يَِهشُّ و

ح ابُن القَّطاع أَنَّه من األَْضداِد ، وقَْد أَْغفَلَه الُمَصنِّف. َهشَّة : ُمْهتَر وُخْبَزةٌ  هِشيشٌ  وَرُجلٌ   : يَابَِسةٌ ، وَصرَّ

 ِلْلَمْعُروِف : اْرتَْحُت لَهُ واْشتََهْيتُه ، قَاَل ُملَْيٌح الُهَذِليُّ : اْهتََشْشتُ و

ةٌ  َتشـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــح ٌة  مـــــــــُ ـــــــــَ اِدق ِر صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ي ـــــــــ  ـــــــــل ـــــــــِج ال ي ـــــــــِ ـــــــــَدل  ل

َض     َردُ َوقــــــــح َح الصــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــَ حح رِي ِإذا مــــــــا شــــــــــــــــــــــَ جــــــــِ  اهلــــــــَ

  
 الَهِشيَم : َكَسَره ، وأَْنَشَد أَبُو الَهْيثَِم في ِصفَِة قِْدٍر : َهشَّ و

اِن و  ـــــــــــَ ب انِ حـــــــــــاطـــــــــــِ ُهشـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ ا  يـ ـــــــــــَم هلـــــــــــََ ي  اهلَشـــــــــــــــــــــــــِ

او     نـــــــــَ نـــــــــَ ا عـــــــــَ قـــــــــ  ُدوهنـــــــــَ ِر يـــــــــلـــــــــح يـــــــــح ـــــــــلـــــــــ  ُب ال اطـــــــــِ  حـــــــــَ

  
ً  العُوُد. َهشَّ  وقَاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :  ، إِذا تََكسََّر. ُهُشوشا

 الِعنَاِن : َخِفيفُه. َهشُّ  وفََرسٌ 

 : الَوَرُق. قاَل ابُن ِسيَده : أَُظنُّ ذِلك. الَهِشيَشةُ و

َمْخَشِريُّ  َهشَّهُ  الَوَرَق : َهْشَهشَ و  بِي ، ِبَمْعنًى. اْهتَشَّ و َوَدَخْلُت َعلَْيه فاْهتَزَّ لي ، (2)، نَقَلَه الزَّ

ن تَْرَجَمه ا ِهشو ِريِف َعلّيِ بِن أَْحَمَد بِن عبِد هللِا الُحَسْينِّيِ الِقنَائِّي ، َوجدُّه هذا ِممَّ لّسيُوِطّي وأَثْنَى عليه ، وهو من أَهل ، بالَكْسِر : لَقَُب الّشِ

ن ساَح في البالد ، واْجتََمَع َعلَى الّشيُوخِ ، وَسِمَع قَِليالً.التاِسع ، وِمْن َولَِده صاِحبُنَا الّسيُد الفاِضُل َعليُّ بُن ُعَمَر بِن ُمَحّمِد بِن َعلّيٍ    ِممَّ

 ُعالبٍِط : اْسَماِن. ِمثْلُ  الُهاَلبِشُ و ، كَجْعفَرٍ  ، الَهْلبَشُ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وفي اللِّساِن والتَّْكِملَِة : الَهْلبَشُ  : [هلبش]

ِرشُ  : [همرش] ِرشٌ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقِيَل : هي الُمْضطِربَةُ الَخْلِق ، وقاَل اللَّْيُث : َعُجوزٌ  العَُجوُز الَكبِيَرةُ ، كَجْحَمِرٍش :  الَهمَّ في  َهمَّ

ةً فَْعلَِلالً  ةً فَْنعَِلالً وَمرَّ َرّد أَبو َعِلّيٍ أَْن يَُكوَن فَْنعَِلالً ، وقاَل : لَْو كاَن ، و (3)اضِطَراِب َخْلِقَها وتََشنُّجِ ِجْلِدَها ، قاَل ابُن ِسيَده : َجعَلََها ِسيبََوْيه َمرَّ

 َكذِلَك لََظَهَرت النُّوُن في الِميم ، أِلَّن إِْدغام النُّوِن في الِميِم ِمَن الَكِلَمِة ال يَُجوز.

ِرشُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. النَّاقَةُ الغَِزيَرةُ  : الَهمَّ

ِرشُ و  َشَد الَجْوَهِريُّ قوَل الّراِجز :، وأَنْ  َكْلبَةٌ  : الَهمَّ

رَتِشح  رَاَء ختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح  ِإّن اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ِن أُمِّ     طـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــــَ ِرشح يف ب مـــــــــــــــــــــــــــ   اهلـــــــــــــــــــــــــــَ

  

 ِفيِهن  ِجرحٌو ََنحَوِرشح 
بَنَاِت األَْربَعَِة َعلَى هذا البِنَاِء ، وإِنََّما ء ِمْن ْء ْشىٌ قاَل األَْخفَُش : ُهَو ِمْن بَناِت الَخْمَسة ، والِميُم األُولَى نُوٌن ، ِمثَاُل َجْحَمِرٍش ، ألَنَّه لَْم يَِجى

 لَْم تَتَبَيَّن النُّون أِلَنَّهُ لَْيَس له ِمثَاٌل يَْلتَبُِس به فيُْفَصُل بَْينَُهَما.

ُكوا ، واالْسمُ  ، إِذا تََهْمَرُشواو  .(4)ٍد ، وِهَي الَحَرَكةُ ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن ابِن ُدَريْ  الَهْمَرَشةُ  تََحرَّ

 الَجْمَع. ، كالقَْمِش : الَهْمشُ  : [همش]
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 نَْوٌع من الَحْلِب. : الَهْمشُ و

ين الُمْهَملَة. ، نَقَلَه اللَّْيُث ، وأَْنَكَرهُ األَْزَهِريُّ ، قاَل : العَضُّ  : الَهْمشُ و  وَصَوابَهُ الَهْمُس ، بالّسِ

  َصواٍب ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد :في َغْيرِ  ، كَضَرَب وَعِلَم : أَْكثََر الَكالمَ  َهمشَ و

 بَكِلٍم َغريحِ َحَسنح  َ ُشواو 
 ، بفَتْحِ الِميِم ، َذَكرهُ عن أَبِي الَهْيثَِم.« َهَمُشواو»قاَل األَْزَهِريُّ : وأَْنَشَدنِيه الُمْنِذِرّي 

__________________ 
 .«هشاش»واللسان وابألصر  154/  1( عن اجلمهرة 1)
 ( العبارة مل ترد يف األساس.2)
 .«فعلال»( عن اللسان وابألصر 3)
 .339/  3( اجلمهرة 4)
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 ، أَي تُْكثُِر الَكالَم وتَُجلَُب. كَجَمَزى : َكثِيَرةُ الَجلَبَةِ  الَحِديِث ، َهَمَشى اْمَرأَةٌ و

ةِ ، وهو الَهاِمِش  ، وَعلَى َهاِمِشه  َعلَى، قال الّصاَغانِّي : يُقَال : َكتَبَ  : حاِشيَةُ الِكتَابِ  الَهاِمشُ و  ُمَولٌَّد. ، وَعلَى الطُّرَّ

يتِ  ّكِ  وأَْقبَلُوا وأَْدبَُروا. في َمَكاٍن وَكثَُروا ، واْهتََمُشوا : اْختَلَُطوا قال ابُن الّسِ

في  َهْمَشةٌ  بَْعُضه في بَْعٍض ، وُسِمعَْت لَهُ َحَرَكةٌ تَقُول : لَهُ  (1)، أَْي َكاَلٌم وَحَرَكةٌ ، وَكذِلَك الَجراد إِذا َكاَن في ِوَعاٍء فغَلَى  َهْمَشةٌ  لَُهمْ و

 الِوَعاِء.

ً  ، إِذا الّدابَّةُ ، أَو الَجَرادُ  اْهتََمَشتو  ويُقَال : إِّن البََراِغيثَ  ، وَرأَْيَت لََها َحَرَكةً ، وَرَواهُ أَبو ُعبَْيٍد عن أَبي الَحَسِن الَمعَدِوّي : َدبَّْت َدبِيبا

 .باْهتَِماِشَها تَْحَت َجْنبِي فتُْؤِذيني لَتَْهتَِمشُ 

ِكيَِّة : تََحلَّبَ  تََهمَّشَ و  ، نَقَلَهُ الّصاغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. َمْنبَُط الرَّ

يِت : قَالَت اْمَرأَةٌ من العََرِب اِلْمَرأَةِ اْبنِها : َطفَّ َحْجُرِك ، وطاَب نَْشُرِك ، وقالَْت اِلْبنَتِ  .(2) ُمَهاَمَشةُ : الُمعَاَجلَةُ الو ّكِ  َها : أََكْلتِ قاَل ابُن الّسِ

 ً أَوالَدَها في األَْكِل ، أَْي تُعَاِجلَُهم ،  تَُهاِمشَ  لٌَد ، وَدَعْت اِلْبنَتِها أَْن تَِلَد َحتَّى، وَحَطْبِت قَْمشاً. َدَعْت َعلَى امرأَةِ اْبنَِها أَْن ال يَُكوَن لََها وَ  َهْمشا

 َو َغلٌَط.وقَْولَُها : َحَطْبِت قَْمشاً : أَْي َحَطب لََك َولَُدِك ِمْن ِدّقِ الَحَطب وِجلِِّه. وفي بَْعِض النَُّسخ : الُمعَالََجة ، وهُ 

ُكوا: دَ  تََهاَمُشواو  .(3)، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد  َخل بَْعُضهم في بَْعٍض ، وتََحرَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ُكوَن. يَْهِمُشون القَْومُ  َهِمشَ   : يَتََحرَّ

 ، كَكتٍِف : السَِّريُع العََمِل بأََصابِِعه. الَهِمشُ و

 الَجَراُد : تََحّرَك ِليَثُوَر. َهَمشَ و

َي َعلَى  الَهِميَشةُ  ةُ األَْكِل ، قَالَهُ اللَّْيُث. وَرَوى ثَْعلٌَب عن ابِن األَْعَرابِّيِ. قال : إِذا ُطبَِخ الَجَراُد في الِمْرَجِل فهو: ُسْرعَ  الَهْمشُ و ، وإِذا ُسّوِ

 النّار فهو الَمْحُسوُس.

. التََّهمُّشُ و  : التَّأَكُُّل والتََّحكُُّك ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 ، عن الخاْرَزْنِجّي. الَخِفيفُ  ، كَسفَْرَجٍل ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقَاَل الّصاَغانِيُّ : ُهو الَهنَْشنَشُ  : [هنش]

 قُْلُت : وَكأَّن الَهاَء ُمْبَدلَةٌ من العَْين ، وقد تَقَدَّم العَنَْشنَُش.

 والبَْوُش : َكثَْرةُ النّاِس والدََّواّب. الَهْوشُ  ْدنان : َسِمْعُت التَِّميِميّات يَقُْلَن :قال أَبُو عَ  : العََدُد الَكثِيُر. الَهْوشُ  [هوش]

 ، قال ُزَهْيٌر. : ع هاٍش  ذُوو

ـــــــــــــُذو  اشٍ ف اٍت  هـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــِ ت ـــــــــــــح َري ـــــــــــــُث عـــــــــــــُ ي ـــــــــــــمـــــــــــــِ  ف

اءُ     مـــــــــــَ َدِ  والســـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــح ا الـــــــــــرِّيـــــــــــُح بــــــــــــَ هـــــــــــَ تـــــــــــح فـــــــــــَ  عـــــــــــَ

  
 .(4)قلُت : وقد جاَء في قوِل الشَّّماخِ أَيضاً 

ً  َهاَشةَ  ِلّص ، من َولَِده الَجْعُد بُن قَْيِس بِن قَنَاِن بنِ  : اْسمُ  َهاَشةُ و . ، وكاَن َشِريفا  فِي قَْومِه ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ً  القَْومُ  هاشَ  والَهْرُج ، عن أَبِي ُعبَْيٍد ، وقَدْ * [واالْختِالطُ ]؛ الِفتْنَةُ والَهْيُج واالْضطراُب  الَهْوَشةُ و َهاُجوا واْضَطَربُوا ،  : يَُهوُشوَن َهْوشا

، وَرَواه بَْعُضهم « األَْسَواقِ  َهَوشاتِ و اللَّْيلِ  َهَوشاتِ و إِيّاُكمْ »في َحِديِث ابِن َمْسعُوٍد ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه : وَدَخَل بعُضُهم في بَْعٍض ، و

 ، بالياء ، أَي فِتَنَها وَهْيَجها. يََشاتهَ 

. قالَهُ َعّرام. الَجَماَعةُ الُمْختَِلَطةُ  ِمَن النّاِس : الَهِويَشةُ و ّمِ  ، كالُهَواَشِة ، بالضَّ
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 ، كما يُقَال : َجاَء بالبَْوِش البائِِش. بالَكثَْرةِ  ، أَيْ  الَهائِِش  بالَهْوِش  َجاءَ و

ّمِ :  الُهَواَشاتُ و  إِذا َجَمعُوَها فاْختَلََط بعُضَها ببَْعٍض. اإِلبِلِ  ِمنَ و الَجَماَعاُت من النّاِس ،، بالضَّ

 والَحاَلِل. الَماِل الَحَرامِ  : ما ُجِمَع من (5) الُهَواَشاتُ و

 ، وهي َمكاِسُب الّسوِء ، : ما ُغِصَب وُسِرقَ  الَمَهاِوشُ و

__________________ 
 اللسان.واألصر ك« فعال»( يف الصحاح : 1)
 ( يف القاموس : املعاجلة.2)
 .73/  3( اجلمهرة 3)
 صدر بيت الشماخ :« هاش»( يف معجم البلدان 4)

 فبلقنت أن ذا هاش منيتها
 ساقطة من الكويتية واملصريه. (*)
 ( يف اللسان : واهلواش ابلضم.5)
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َر  ما  ُهه ا َكبَن ُه مَجحضُ وِهَي ُكر  ماٍ  ُيَصاُب من َغريحِ ِحلِِّه وال يُدح َوشٍ  َوجح ُض واخلَلحرت. اهلَوحشِ  ا ِمنَ  َمهح  وهو اجَلمح
هكذا َرَواه بَْعُضهم ، ونَقَلَهُ « أَْذَهبَهُ هللا في نََهابِرَ  تََهاِوشَ  من اْكتََسَب ماالً ِمنْ » وُهوَ  (1)الَِّذي َمرَّ آنِفاً  في الَحِديثِ  ، بَكْسِر الواوِ  التََّهاِوشُ و

 ، وُهَو الَجْمُع والَخْلُط ، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ : الَهْوِش  ، تَْفعاٌل ِمنَ  التََّهاِويِش  َمْقُصوٌر ِمنَ  بالفَتِْح ، .تَْهواٍش  َجْمعُ  انِيُّ كأَنَّهُ الّصاغَ 

 هَتحَواشِ َ حُكُر ما مَج عحَت من 
، بالِميم ، وهكذا َرَواهُ الَجْوَهِريُّ ، وُهَو  َمَهاِوش بَضّمِ الواِو أَيضاً ويُْرَوى :ماالً َحَراماً ، أَْي َجَمْعتُه ، ويُْرَوى  ُهْشتُ  قاَل : وهو ِمنْ 

ألَْلفَاُظ ُكلَُّها وُهَو قَْوُل ابِن األَْعَرابِّيِ ، وهِذه االَمْشُهوُر ِعْنَد اللُّغَِويِّيَن ويُْرَوى : نََهاِوش بالنُّوِن ، وقَْد تَقَدَّم للُمَصنّف وفَسََّره ُهنَاَك بالَمَظاِلِم ، 

 بِالتَّاِء وَكْسَرة الَواِو. التََّهاِوش َواِرَدةٌ َصِحيَحةٌ ، َغْيَر أَّن بَْعَض أَئّمِة اللَّغَِة أَْنَكَر ِرَوايَة :

 ، َوَوقَع في فََساٍد ، كَهاَش. كَسِمَع : اْضَطَربَ  َهِوشَ و

 ِمَن الُهزاِل عن ابِن فاِرٍس ، وأَْنَشَد : َصغَُر بَْطنُه : َهِوشَ  أَوْ 

َقوحقـََفتح  َهِوَشتح َقدح   بُطُوهُنَا واحح
َشتْ  وَضبََطهُ الَجْوَهِريُّ بالتَّْشِديِد ، وُرِوَي : قَدْ  ل. ُهّوِ  بُُطونُها ، وقاَل : أَيِ اْضَطَربَْت من الُهَزاِل ، فتَأَمَّ

شَ و  ُهم ببَْعٍض.بَْعضَ  تَْهِويشاً : َخلَطَ  القَْومَ  َهوَّ

َشتو ً  َهوَّ يُح بالتُّراِب ؛ جاَءْت بِه أَْلَوانا يَاَح قَْد َخلََطْت بَْعَض  الّرِ ّمة ، يَِصُف الَمنَاِزَل وأَّن الّرِ ، عن ابِن فاِرٍس ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلِذي الرُّ

 آثَاِرَها ببَْعٍض :

اِء و  تــــــــَ اِن الشــــــــــــــــــــــِّ تــــــــَ هــــــــح تــــــــَ ــــــــِ تح ل فــــــــ  عــــــــَ ــــــــَ تح تـ و شــــــــــــــــــــــَ   هــــــــَ
رَا هبـــــــَِ     دح ًة كـــــــُ يـــــــ  رحقــــــِ ِف شــــــــــــــــــــَ ــــــح ي اُت الصــــــــــــــــــــ  جـــــــَ ــــــِ (2)ا انئ

 

  
ْشتَه ٍء َخلَْطتَه فَقَدْ وُكلُّ َشيْ   .َهوَّ

ُشواو ُشواو .«يَتََهاَوُشونَ  فإِذا بََشٌر َكثِيرٌ :»َحِديُث اإِلسراِء  ، وِمْنهُ  : اْختَلَُطوا ، كتََهاَوُشوا تََهوَّ  ، عن ابِن فارٍس. َعلَْيِه : اْجتََمعُوا تََهوَّ

 أَْي أَُخاِلُطُهم َعلَى َوْجِه اإِلْفَساِد.« في الجاِهِليَّةِ  أَُهاِوَشُهم ُكْنتُ » َحِديُث قَْيِس بِن عاِصٍم : ، وِمْنهُ  َهاَوَشُهم : َخالََطُهمو

 : ِصغَُر البَْطِن. الَهَوشُ  قال الّصاَغانِيُّ : والتَّْرِكيُب يَُدلُّ على اْختِالٍط وِشْبِهه ، وقَْد َشذَّ َعْنهُ 

 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ً  اإِلبِلُ  َهاَشتِ  قَت. َهْوشا  : نَفََرْت في الغَاَرةِ فتَبَدََّدت وتَفَرَّ

 : أََخَذْت من ُهنَا وُهنَا. َهّواَشةٌ  وإِبِلٌ 

 : الَهْرُج. الَهْوَشةُ و

ُشواو  : اْختَلَُطوا. َهوَّ

ُشواو َهاُشواو  فََساٍد. : َوقَعُوا في تََهوَّ

شَ و  بَينَُهم : أَْفَسَد. َهوَّ

 والُهَواَشةُ كالَهْوَشة.

ْره ، وأُراهُ اْختالَطَها وما يُوَكُس فيه اإِلْنسَ  َهَوَشاتُ و َكةً ، قَاَل ابُن ِسيَده : هكذا َرَواهُ ثَْعلٌَب ولم يُفَّسِ  َهَوَشاتِ  اُن ويُْغبَن. واتَّقُواالسُّوِق ُمَحرَّ

 الَل فِيَها وأَْن يُْحتَاَل َعلَْيُكْم فتُْسَرقُوا.السُّوِق ، أَيِ الضَّ 

 اللَّْيِل : َحَواِدثُه وَمْكُروُهه. َهَوَشاتُ و

 : اإِلبُِل النّافِرةُ الُمْختَِلفَةُ الُمغَاُر َعلَْيَها. الَهَوائشُ  وقاَل اللَّْيُث :
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 : الُمْجتَِمعُوَن في الَحْرب. الَهْوشُ و

 : َخالُء البَْطِن. الَهْوشُ و

 : من ُكنَاُهم. الَمْهَوِش  وأَبُو

 والَهائَِشةُ : األَْفعَى العَِظيمة.

ْوا َهّواشاً ، كَكتّاٍن.  وَسمَّ

 ، بالتَّْشِديد ، كتََب عنه ابُن َعَساِكر بالُكوفَِة. َهّواَشةَ  وأَبُو َراِشٍد أَْحَمُد بُن محّمِد بن

ً  إِلَى فاُلٍن ، بَضّمِ الهاء ؛ إِذا َخفَْفَت إِليه َوتَقَدَّْمَت ، ُهْشتُ و  .أَُهوُش َهْوشا

__________________ 
 .«هنش»والنهاية أيضاً يف « هنش»( انظر مادة 1)
 ( النائجات ابجليم الرايح الشديدة اهلبوب.2)
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 .«شهـ  ب»مت في ، وقد تقَدّ  (1): قَْريَةٌ بِِمْصَر ، وِهَي بَْهَوش  ُهواش وأَبُو

ً  فِيهم هاشَ  كالَهْوِش ، وقد : اإِلْفَسادُ  الَهْيشُ  : [هيش]  : عاَث وأَْفَسَد. َهْيشا

ُك والَهْيجُ  : الَهْيشُ و ً ]القَْوُم بَْعُضُهم إِلَى بَْعٍض  هاشَ : ، كالَهْوِش ، قاَل أَبو َزْبٍد  التََّحرُّ ، إِذا َوثََب بَْعُضُهم إِلى بَْعٍض ِلْلِقتَاِل. وفي  (1) [هيشا

ً  القَْومُ  هاشَ  الّصحاحِ : ُكوا وَهاُجوا وأَْنَشَد : يَِهيُشوَن َهْيشا  ، إِذا تََحرَّ

م تــــــــُ ا  ِهشـــــــــــــــــــــح وَن مبـــــــَِ فــــــــُ تـــــــــَ كــــــــح م تــــــــَ تــــــــُ نـــــــــح ا وكــــــــُ نــــــــَ يـــــــــح لــــــــَ  عــــــــَ

وصِ     قـــــــــُ نـــــــــح ريحَ مـــــــــَ ا غـــــــــَ ُم ا ـــــــــَ   مـــــــــنـــــــــّ يـــــــــكـــــــــُ طـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــُ  نـ

  
َوْيدُ   :(2) الَهْيش قاَل الِكَسائِيُّ :و األَْسواِق نَْحٌو من الَهَوشاِت ، َهيَشاتُ و اللَّْيِل ، َهيََشاتُ و ، جاَء بِِه في بَاِب َحْلب الغَنَِم ، قَاَل ثَْعلَب  الَحْلُب الرُّ

دَ   ةِ.: وهو بالَكّفِ ُكلَِّها ، وقد تَقَدَّم أَّن ابَن األَْعَرابِّيِ َرَواهُ بالباِء الُمَوحَّ

 ، إِذا َحَوى وَجَمع. هاَش يَِهيشُ  ، عن الفَّراِء في نََواِدِره ، يُقَاُل : الَجْمعُ  : الَهْيشُ و

. : اإِلْكثَاُر من الَكالمِ  الَهْيشُ و  القَبِيحِ ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

. الَهْوَشة : ِمثْلُ  الَهْيَشةُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ِمْنُهم. الُمْختَِلَطةُ  من النّاس ، كما نقله الَجْوَهِريُّ ، وزاَد بَْعُضهم ؛ الَجَماَعةُ  : الَهْيَشةُ  قال األَْصَمِعّي :و

 ، كالَهْوَشِة. الِفتْنَةُ  : الَهْيَشةُ و

 ، قاَل بِْشُر بُن الُمْعتَِمر : أُمُّ ُحبَْينٍ  : الَهْيَشةُ و

ةو  يحشــــــــــــــــــــــــــــَ ٌة  هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ رحف ا ســــــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ل   (3)َ حكــــــــــــــُ
ٍب و     ـــــــــــــــــــــــح ُض ِذئ ح رُ لـــــــــــــــــــــــِ ه اُ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   ـــــــــــــــــــــــَ 

  
 وقاَل :

ا  ــــــــــَ ن ــــــــــَ ر قـ عــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــد تـ َك َزمــــــــــااًن ق ــــــــــح ي ــــــــــَ و ِإل كــــــــــُ  َأشــــــــــــــــــــــــح

ر َ  رأحَس     عـــــــــــَ ـــــــــــَ ةِ كـــــــــــمـــــــــــا تـ يحشـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــذِّيـــــــــــبُ  اهلـــــــــــَ

  
 ، ويُْرَوى بالَواِو أَْيضاً. في الِفتْنَِة ، ال يُْدَرى قاتِلُه يُْقتَلُ  قََوٌد ، أَي فِي القَتِيلِ  الَهْيَشاتِ  لَْيَس في الَحِديِث : فيو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الّرُجُل : َهشَّ ، قالَهُ َشِمٌر ، وأَْنَشَد قوَل الّراِعي : هاشَ 

اَي وَ  لـــــــــــــــــــر  ح رب َ لـــــــــــــــــــِ َؤاُده  هـــــــــــــــــــاشَ فـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــُ

ا و     هــــــــَ ومــــــــُ لــــــــُ ُر يـــــــــَ بــــــــح ســــــــــــــــــــــًا كــــــــاَن قـــــــــَ فح َر نـــــــــَ (4)َبشــــــــــــــــــــــ 
 

  
 : َطِرَب. َهاشَ  قاَل :

ً  القَْوُم بَْعُضهم إِلى بَْعٍض  تََهيَّشَ و  ، وُهَو ِمْن أَْدنَى الِقتَاِل. تََهيُّشا

 بالفَتِْح : ِمْن قَُرى أَْصفََهان. (5)وَهْيَشاُن 

 األَْوِس ، الَِّذي نُِسبَْت إِلَْيه َحْرُب حاِطٍب.: َجدُّ حاِطِب بِن الَحاِرِث بن قَْيِس بِن  َهْيَشةُ و

 فصر الياء
 مض الشا

 فَِرَح. ، إِذا وأَشَّ  يَشَّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال الّصاَغانِيُّ عن ابِن األَْعَرابِّي : يَشَّ  : [يشش]
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اقُْلُت : أَّما أَشَّ فإِنَّ َهْمَزتَه ُمْبَدلَةٌ من ا  ، باليَاِء ، فال أَْدِري َكْيَف ُهَو. يَشَّ  لهاِء ، وأَمَّ

 : [ينش]

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي

ُد بُن َربِيعٍ  (6)، بالفَتْح وَكْسِر النّوِن الثّانيَة : قَْريَةٌ في ساِحِل أَْفِريِقيَّةَ  يَنُونِش الّشاِعُر الَمْشُهوُر ، َذَكَره ابُن َرِشيٍق في  اليَنُونِِشيُّ  ، ِمْنَها ُمَحمَّ

 األُْنُموَذجِ ، قالَهُ ياقُوت.

قَّاق  اإِلْشبِيِلّي النَّْحِوّي نَِزيل الَجِزيَرةِ ، َسَكن ِدَمْشَق ، وَشَرَح الُجَمَل في أَْربَعِ  (7)وأَبُو الَحَسِن َعِليُّ بُن القَاِسِم بِن يَُونِِّش ، ُعِرَف بابن الزَّ

فَِدّي. 165َجلّداٍت ، وكاَن أَبُوه من ِكبَاِر القُّراِء ، ماَت سنة مُ   َكذا في َوفَياِت الصَّ

د  ين الُمْعَجمة ، والَحْمُد هلل الَِّذي بنِْعَمتِه تَتِمُّ الّصاِلَحاُت ، وصلَّى هللا َعلَى سيِِّدنا محمَّ  وَعلَى آِله وَصْحبِه وَسلَّم.وبه تَّم حرُف الّشِ

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 .«اهليشات»( عن التهذيب وابألصر 2)
 .«سرقة»( عن التهذيب واللسان وابألصر 3)
 وانظر ختر ه فيه. 259( ديوانه ص 4)
 ( قيدها ايقوت هيسان ابلسا املهملة.5)
 ( أ ر ضبطها ايقوت ا وزيد فيه : من كورة ُرصفة.6)
 تصحيف. ابن الزقا  عامل ابلعربية له : مفردات القرآن ا وشرح اجلمر ؛ انظر االعالم للزركلي.« الدقا  ابن: » 346( يف بغية الدعاة ص 7)



8579 

 

 اَبُب الَصاد
يُن والصاُد في َحيٍِّز َواِحٍد ، وهِذه الثَّالثَةُ األَْحرُ  ةُ ، ألَّن َمْبَدأََها هي األََسِليَّ  (1)ُف وهو َحْرٌف ِمَن الُحُروِف العََشرةِ الَمْهُموَسِة ، والزاُي والّسِ

ايِ في َشيْ  يِن ، وال َمَع الزَّ يِن ، قالُوا ؛ ِسَراٌط في ِصَراٍط ِمْن أََسلَِة اللَِّساِن ، وال تَأْتَِلُف الّصاُد مع الّسِ ٍء ِمْن َكالِم العََرِب ، وقَْد أُْبِدلَْت من الّسِ

يَن هي األَْصُل والّصاد بََدٌل. قَ  ال َشْيُخنَا : وظاِهُر َكاِلِم ابِن أُّمِ قاسٍم أَنَّ هذا اإِلْبَداَل جائٌِز ُمْطلَقاً ، وقد َشَرَطه ابُن ماِلٍك في ، وقَالُوا : إِّن الّسِ

يِن َجَوازاً َعلَى لُغَة إِْن وقََع بَْعَدها َغيٌن ، أَْو َخاٌء ،  و طاٌء ، فإِْن فََصل َحْرٌف أَو أَو قَاٌف ، أَ التَّْسِهيِل بَِشْرٍط ، فَقَاَل : تُْبَدُل الّصاُد من الّسِ

أُّمِ قاِسٍم ، قُْلُت : هِذه اللُّغَةُ ِهي لُغَةُ بنِي العَْنبَِر ، َكَما قالَهُ ِسيبََوْيه ، ونَقَلَه أَبُو َحيّان ، وابُن َعِقيٍل ، وابُن : َحْرفَان فالَجَواُز باٍق ، قاَل َشْيُخنَا 

ٍب الُمْعَجَمِة بَسِغَب ، أَْي جاَع ، قالُوا َصِغَب وللَخاء الُمْعَجَمِة بَسِخَر ِمْن َكذا ، قالُوا فيه : َصِخَر ، وللقَاِف بَسق وشاِهُد الَجْيِش ، وَمثَّلُوا ِلْلغَْينِ 

 قُيُوِد ، وفِي هذا القَْدِر ِكفَايةٌ.ال، قالُوا فيه : صقٌب ، وللّطاِء بَسَطَع الفَْجُر ، قَالُوا فِيه : َصَطَع ، وَذَكَر ُشّراح التّْسِهيِل بَِقيَّةَ األَْمثِلَِة و

 فصر اهلمزة
 مض الصاد

 أَِرَن ونَِشَط. ، وَهبَِص يَْهبَُص ، إِذا أَبَِص يَأْبَصُ : ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَال الفَّراُء  ، كَسِمعَ  أَبِصَ  : [أبص]

 : أَْي نَِشيٌط ، قال الّشاِعُر : أَبُوصٌ و آِبصٌ  ، وَكذِلَك َرُجلٌ  نَِشيٌط َسبّاقٌ  ، وَهبُوٌص ، كَصبُوٍر : أَبُوصٌ  فََرسٌ و

اُ راً و  غـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ ُت تـ دح هـــــــــــــــــــــِ دح شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــَ

اِء عـــــــــــــــلـــــــــــــــ      قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــلـــــــــــــــِّ وحَم ال ـــــــــــــــَ وصِ يـ ـــــــــــــــُ  (2) أَب
  

 َدِخيٌل ؛ أِلَنَّ الِجيَم والّصاَد ال يَْجتَِمعَاِن في َكِلَمةٍ  ، َمْعُروٌف ، من الفاِكَهِة ، قَاَل الَجْوَهِريُّ : ، بالَكْسِر ُمَشدََّدةً : ثََمٌر ، م اإِلّجاصُ  : [أجص]

نَْيه ، وَجصََّص فاُلٌن إِناَءهُ ، وقَاَل األَْزَهِريُّ في التَّْهِذيِب : بْل ُهَما ُمْستَْعَماَلِن ، وِمنه َجصََّص الِجْرُو ، إِذا فَتََح َعيْ ـ  واِحَدةٍ ِمْن َكالِم العََربِ 

ْنُج : َضْرُب الَحِديد بالَحِديدِ   إِّجاصٌ  ، يُقَاُل : أَْو لُغَيَّةٌ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، إِْنَجاصٌ  وال تَقُلْ  ، قال يَْعقُوب : الَواِحَدةُ بهاءٍ ـ  إِذا َمأَلهُ ، والصَّ

لُ  وُهَو بَاِرٌد َرْطٌب ، وقِيَل : ُمْعتَِدلٌ ، كما يُقَال : إِّجاٌر وإِْنَجاٌر.  إِْنَجاصٌ و الطَّْبَع خاّصةً إِذا ُشِرَب ماُؤه وأُْلِقَي َعلَْيِه السُّكَُّر الطَّبَْرَزْذ ، أَِو  يَُسّهِ

لُ  ُن العََطَش وَحَراَرةَ القَْلبِ  التَُّرْنَجبِيُن فإِنّهُ يَُسّهِ ْفَراَء ، ويُْسّكِ ته ، غيَر أَنَّه يُْرِخي الَمِعَدة وال ياُلئُمَها ويَُولِّد ِخْلطاً مائِيّاً ، ويَ  الصَّ ْدفَُع َمَضرَّ

 ، وَحاِمُضه أَقَلُّ تَْليِيناً ، وأَْكثَُر بَْرداً. الُحْلُو الَكبِيرُ  األَْرَمنِيّ  وأَْجَوُده ُشْرُب السََّكْنَجبِيِن السُّكَِّرّي ، وُهَو أَْنَواٌع ،

ثَْرى بلُغَِة الّشاِميِّينَ  اإِلّجاصُ و . ، هَكَذا يُْطِلقُونَه ، وهو : الِمْشِمُش والُكمَّ ينََوِريُّ  ِمْن نَبَاِت بِالِد العََرب قَالَهُ الّدِ

هُ  : [أصص] ً و ، كَمدَّهُ : َكَسَره. أَصَّ  ، والُمْستَْقبَُل ِمْنُهَما يَُؤصُّ ، كما في العُبَاِب. َملََّسهُ  أَْيضا

 .(3)، عن أَبِي ُعَمَر الّزاِهِد  بََرقَ  ِمْن َحّدِ َضَرَب : يَئِصُّ  ءُ الشَّيْ  أَصَّ و

ّمِ قاله أَبُو َعْمٍرو ، وَحَكاهُ َعْنهُ أَبُو ُعبَْيٍد ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، تَُؤصُّ  النّاقَةُ  صَّتِ أَ و ً  بالَكْسِر ،ـ  تَئِصُّ و ، بالضَّ ، وهِذه عن أَبِي َعْمٍرو  أَِصيصا

 أَْيضاً ، َكَما نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وَضبََطه ، وقاَل أَبو

__________________ 
ذا ابألصــــــــــر بدخو  أ  التعريف عل  العدد واملعدود و وز إدخا  ا  التعريف عل  العدد دون املعدود فنقو  : الثالث شــــــــــياٍه وهو جائز ( ك1)

ا  عل  قبحه ا واملشــــهور أن أ  التعريف إذا دخلت عل  العدد جاء املعدود منصــــوابً ا و وز أن ندخر أ  عل  املعدود فقرت ويعرب مضــــافاً إليه
 ن ندخر أ  عل  العدد واملعدود ويعرب املعدود نعتاً.و وز أ

 ( البيت يف اللسان ونسبه أليب دواد.2)
 ( يف التكملة : أيب عمرو.3)
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وابُ  تـَُؤص   زََكراِّي ِعنحَد قـَوحِ  اجلَوحَهرِيِّ  مِّ : الص  ِوي  : ال ِذي  تَِئص   ا ابلض  ٍر الن حح ِر ؛ أِلَن ه ِفعحٌر الزٌِم ا وقَاَ  أَبحو َسهح ا ابلَكسح
نِِّف : ُصــــَ

اَمَة يف الَغرِيِب امل ت تَِئص   قـََرأحتُه َعَل  َأيب ُأســــَ َواُب أِلَن ُه ِفعحٌر الزٌِم. قـُلحُت : وَقدح مَجََض  َأصــــ  ِر ا وُهَو الصــــ  ا ابلَكســــح
َصنِّفُ بـَيحَنُهَما الّصاَغاين  

ُ
َتد   َحُمَها وَتالَحَكتح أَلحَواُحَها. ِإذاـ   ا وقـَل َده امل َصنِِّف ا فهو ِإّما  اشح

ُ
قاَ  َشيحُخَنا : ملَح َيذحُكرحه َغريحُ امل

ِ ا َأوح يـَُتَعق ب  َهاح يحِخ ابن مالٍك يف األَفـحَعاِ  ال جِي َأوحَرَدَها ابلَوجح َرَ  به عل  الشــــ  َتدح َثِر َأنح ُيســــح نُِّف ِبَكالِم ابِن مالٍك وَأكح ُصــــَ
امل

َتَنَدُه. انته .  الص رحِفيَِّا والل َغِويِّا َحىتِّ يـُعحَرف ُمسح
، والَكْسَر نَقَلَه  ، فإِّن الّضمَّ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيد َعْن أَبِي َعْمٍرو (1)قُْلُت : الصَّواُب أَنَّه يُْستَْدَرُك به على ابِن مالٍك ويُتَعَقَّب 

بَه أَبُو َزَكريّا وأَبُو َسْهٍل ، فَُهَما روايَتَان ، وهذا ُهَو الُمْستَنَُد   ، فتأَّمْل.الّصاَغانِيُّ عن أَِبي َعْمٍرو أَْيضاً ، وَصوَّ

، قالُوا : بََهان كقََطام : اْسُم امرأَةٍ ،  بََهانُ  أَصَّتْ  أَْصلُه : َجمُ للبَلَِد الَمْعُروِف بالعَ  َغُزَرْت ، قِيَل : وِمْنهُ أَْصبََهانُ  النّاقَةُ ، إِذا أَصَّتِ  قِيَل :و

يَتْ  مبنِيٌّ أَو ُمْعَرٌب إِْعَراَب ما ال يَْنَصِرُف ،  لُحْسِن َهوائَِها وُعذُوبَِة مائها ، وَكثَْرةِ فَواِكِهَها ، فُخفِّفَتْ  الَمِدينَةُ بذِلكَ  أَي َسِمنَْت الَمِليَحةُ ، ُسّمِ

ِة َهَوائَِهاال يَْت ِجناٌس ، وأَّما ما َذَكَره ِمْن ِصحَّ إِلَى آِخِرِه ، فقَاَل ِمْسعَُر بُن ُمَهْلِهِل :  لَّْفَظةُ بَحْذِف إِْحدى الّصاَدْيِن والتّاء ، وبَْيَن َسِمنَْت وُسّمِ

َواّمِ ، ال تَْبلَى الَمْوتَى في تُْربَتَِها ، وال تَتَغَيّر فِيَها َرائَِحةُ الَّلْحِم ولَْو بَِقيِت الِقْدُر الَجّو خاِليَةٌ ِمْن َجِميعِ الهَ  (2)أَْصبََهاُن َصِحيَحةُ الَهَواِء ، نَِقيَّةُ 

 يَتَغَيَّْر ، وتُْربَتَُها أََصحُّ تَُرِب يها َعلَى حاِلِه لَمْ بعَد أَْن تُْطبََخ َشْهراً ، وُربََّما َحفََر اإِلْنَساُن بها َحِفيَرةً فيَْهِجم على قَْبٍر لَهُ أُلُوُف ِسنَيَن والَميُِّت ف

ُس بَِها الِحْنَطةُ َكَما تَُسّوُس بِغَْيِرها ، قاَل  ياقُوت : وِهَي َمِدينَةٌ َمْشُهوَرةٌ من أَْعالِم األَْرِض ، ويَْبقَى التُّفّاُح بَِها َغّضاً َسْبَع ِسنَيَن ، وال تَُسّوِ

َعِدّيٍ : وهي َها َحتَّى يَتََجاَوُزوا َحدَّ االْقتَِصاِد إِلَى َغايَِة اإِلْسَراِف ، وُهَو اْسٌم لإِلْقِليِم بأَْسِره. قال الَهْيثَُم بن الُمُدِن ، ويُْسِرفُون في َوْصِف ِعَظمِ 

ِة  (3)الَمْعُروُف ِبَزْنَد ُروذ ِستَّةَ َعَشَر ُرْستَاقاً ، ُكلُّ ُرْستَاٍق ثاَلثُِمائٍَة وِستُّوَن قَْريَةً قَِديمةً ِسَوى الُمْحِدثَِة ، ونَْهُرها  حَّ يِب والّصِ في غايَِة الّطِ

 والعُذُوبَِة ، وقَْد وَصفَتْهُ الشُّعََراُء ، فَقَال بَْعُضُهم :

يح  لـــَ  شـــــــــــــــــَ اَن عـــَ هـــــــَ بـــَ نح َأصـــــــــــــــــح ُت آســـــــــــــــــَ  مـــِ  َلســـــــــــــــــــــح

يــــــــــــِ  الــــــــــــز اَل ِ     ا الــــــــــــر حــــــــــــِ هــــــــــــَ ائــــــــــــِ َو  مــــــــــــَ  ٍء ســــــــــــــــــــــــــِ

  

رِ  الــــــــــــّرِي و  خــــــــــــَ نــــــــــــح ا ومــــــــــــُ بــــــــــــَ يــــــــــــِم الصـــــــــــــــــــــــــ   َنســـــــــــــــــــــــــِ

رِّ حــــــــــــا ِ     وٍّ صــــــــــــــــــــــــــاٍف عــــــــــــلــــــــــــ  كــــــــــــُ  ِح وجــــــــــــَ

  

ُر املـــــــــــــــا و  ـــــــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــــــَ رَاُن وال فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــز عـــــــــــــــح ا ال  هلـــــــــــــــََ

ال ِ     َت اجلــــــــــــــــِ اُت حتــــــــــــــــَح نــــــــــــــــَ افــــــــــــــــِ  ِذي  والصــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
ْعفََراُن.قال الَحّجاُج لبَْعِض َمْن َوالّهُ أَْصبََهان : قد َولَّْيتَُك بَْلَدةً َحَجُرَها  ولذلكَ   الُكْحُل ، وذُبَابَُها النَّْحُل ، وَحشيُشَها الزَّ

ُل ، فاَل تََرى بَها َكِريماً ، و  في بَْعِض األَْخبَاِر أَّن الّدّجاَل يَْخُرُج من أَْصبََهاَن.قالُوا : ومن َكْيُموِس َهَوائَِها وخاّصيَّتِه أَنّهُ يُبَّخِ

َواُب أَنَّهاو بَه َشْيُخنَا ، قاَل : فِحينَئٍذ َحقَُّها أَْن تُْذَكَر في باب النُّوِن وفَصْ  ةٌ أَْعَجِميَّ  َكِلَمةٌ  الصَّ ل الَهْمَزةِ ، وُهَو الَِّذي اْختَاَرهُ الَجَماِهيُر ، وَصوَّ

، قاَل  وقَْد تُْكَسُر َهْمَزتَُها َظُر إِلَى ما كانَْت ُمْفَرَداتَُها ،، وال يُنْ  (4)ألَنّها صاَرْت َكِلَمةً َواِحَدةً َعلَماً َعلَى َمْوضعٍ ُمعَيٍِّن ، ُحُروفَُها ُكلَُّها أَْصِليَّة 

ْوِض : هَكَذا قَيََّده البَْكِريُّ في ِكتَابِه الُمْعَجم.  السَُّهْيِليُّ في الرَّ

.  قلُت : وتَبعَه ابُن السَّْمعانِّي ، قال ياقُوت : والفَتُْح أََصحُّ

 ، أَْي في الَكْسِر والفَتْحِ. فِيِهَما فيُقَاُل : أَْصفََهانُ  ا فاءً وقد تُْبَدُل باُؤهَ  ، (5)وأَْكثَُر 

ِريَد من األَْجنَاد الفُْرَساَن ، َكَما ماَل قُْلُت : وقد تُْحَذُف األَِلُف أَْيضاً ، فيَقُولُون : َصفَاهان ، كما هو َجاٍر اآلَن َعلَى أَْلِسنَتِهم ، قال شيُخنَا : إِْن أُ 

 ليُّ وَحّررهُ فَُهَو ظاهٌر ، وباُؤه حينَئٍذ خالصةٌ ، وإِالّ فَِفيه نََظٌر.إِلَْيه السَُّهيْ 

ْوِض في ِذْكرِ  ه : وأَْصبَه بالعََربِيّة « ُكْنُت ِمْن أَْهِل أَْصبََهان»َحِديِث َسْلَماَن ، َرِضَي هللاُ تَعَالَى عنه :  قُْلُت : الَِّذي قَالَهُ السَُّهْيِليُّ في الرَّ ما نَصُّ

يه َما يَُدلُّ على أَنّه أَراَد من األَْجنَاِد َرٌس ، وقِيَل : هو العَْسَكُر ، فَمْعنَى الَكِلَمِة : َمْوِضُع العَْسَكِر ، أَو الَخْيل أَو نَْحو هذا. اْنتََهى ، فَلَْيَس ففَ 

ْل. ثُمَّ قَوُل السَُّهْيِلّي : َمْوِضعُ  العَْسَكِر أَو الَخْيل يَْحتَاُج إِلَى نََظٍر ؛ أِلَنَّهُ لَْيَس في اللَّْفِظ ما يَُدلُّ َعلَى الَمْوِضعِ ،  الفُْرَساَن ، وال َمْيلَه إِلَْيه ، فتَأَمَّ

 إِالَّ أَْن يَُكوَن بَحْذِف ُمَضاٍف ، ثم قَاَل َشْيُخنَا :
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__________________ 
 يتعقب ا أي املصنف.قوله : ويتعقب ا ولعر الصواب : وال »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 نفيسة اجلو.« : أصبهان»( يف معجم البلدان : 2)
 .«زند رود»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 خالف انظر خمتلف األقوا  يف معجم البلدان. (أصبهان)( قا  ايقوت : وهلم يف تسميتها هبذا االسم 4)
 ( عبارة معجم البلدان : منهم من يفتح اهلمزة ا وهم األكثر.5)
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َا تـَُقاُ  ابلَباِء ا َ الباِء والَفاِء ا وقاَ  مَجَاَعٌة : ِإهن  َا تـَُقاُ  َباح رِيٍف ومَجَاَعٍة َأهن  يحُخَنا :ويف َكالم ابن َأيب شـــــَ ـــــي ِة ا قا  شـــــَ  لَفارِس
َ الباِء والَفاِء. وتـََعق ُبوه بَناًء عل  َما بـََنوحا َعَليح  َا َباح رَاُد أَبهن 

ُ
ُب حيَنِئٍذ ُهَو قـُلحُت : وُهَو امل اُن ا واأَلســـــــــــــح ُرَاَد الُفرحســـــــــــــَ

ِه ِمنح َأن  امل
ه ا فـََتَبم رح : انـحَتَه . ِا ال الّصاِد ا فِفيِه َنَظٌر منح هذا الَوجح  اخلَيحُر ابلَباِء الَعَربي ِة ا ولِكنح ابلسِّ

َواِب وأَّما قَْوُل َشْيِخنَا في التَّعَقُِّب َعلَْيه :  قُْلُت : ما َذَكَره ابُن أَبي َشِريٍف : وقال َجَماَعةٌ مع ما قَْبلَهُ قولٌ  واِحٌد ، َكَما نَبَّه َعلَْيه شيُخنَا َعلَى الصَّ

لُّ َعلَى أَنّه اْسُم َجْمعٍ ، تَْعبِيُره بالَخْيِل يَدُ واألَْسُب حينَئٍذ ، إِلخ ، فَِفيه نََظٌر ؛ ألَنَّ األَْسَب اْسٌم بَمْعنَى الفََرِس ، بالبَاِء العََجِميَّة ال العََربِيّة ، و

قَال أَْيضاً بالَصاِد ، وَكأَنَّهُ عْنَد التَّْعِريِب ، ولَْيَس َكذِلَك ، وفي ِعبَاَرةِ السَُّهْيِلّي : وأَْصبَه ، بالعََربِيَِّة : الفََرُس ، كما تَقَدَّم ، فَظَهَر بذلك أَنَّهُ يُ 

ْل.  فتَأَمَّ

، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَْصبََهان اْسٌم  أَي األَْجنَاُد ، ألَنَُّهم كانُوا ُسّكانََها ، وَهان َعالَمةُ الَجْمعِ ِعْنَدُهم : (1)ْسباه ، بالَكْسِر َجْمُع إِ  أَْصلَُها إِْسبَاهانْ و

َواُب أَنَّ  (2)ُمَركٌَّب ؛ ألَّن األَْصَب البَلَُد بلَساِن الفُْرِس ، وهان اسُم الفاِرِس ، فكأَنَّهُ يقال  بِالُد الفُْرساِن ، وقَْد َرّد َعلَْيِه ياقُوت ، فقَاَل : الصَّ

 َكأَنَّهُ َدِليُل الَجْمعِ ، فَمْعنَاهُ الفُْرَساُن ، واألَْصبَهيُّ : الفَاِرُس.األَْصَب بلُغَِة الفُْرِس هو الفََرُس ، وهان 

أِلَنَُّهْم كانُوا ُسّكانََها ، أَي األَْجنَاد ،  قُْلُت : وهذا الَِّذي َذَهَب إِلَْيه ياقُوت ، ُهَو ما يُْعِطيِه َحقُّ الَّلْفِظ ، وقَْد أََصاَب الَمْرَمى وما أَْخَطأَ ، أَوْ 

يَْت بهم ، بَحْذِف ُمَضاٍف ، أَي َمْوِضع األَْجنَاِد ، َكَما تَقَدَّم في قَْوِل السَُّهْيِلّيِ.  فُسّمِ

ّحاِك وأََجابَتُْهم النّاُس َحتَّى أَزالُوا ، وأَْخَرُجو اِن ِمْن َمْكَمنِه ، ا أَْفريُدوَن َجدَّ بَني َساسَ قُْلُت : والُمَراُد بتْلَك األَْجنَاد هَي الَّتي َخَرَجْت َعلَى الضَّ

ٍة َطويلٍَة ، َذَكَرَها أَْربَاُب التََّواِريخِ ، ذاِت تََهاِويَل وُخَرافَاٍت ، وِلذَ  ُجوه ، في قصَّ ا لَْم يَُكْن يَْحِمُل لَواَء ُملوِك الفُْرس ِمْن آِل وَجعَلُوه َمِلكاً ، وتَوَّ

 قُوت.َساَساَن إِالَّ أَْهُل أَْصبََهاَن ، أََشاَر إِلَْيه يا

 َكتَبُوا في َجَوابِه : إِْسبَاه آْن نَه ِكْه با ُخدا َجْنْك ُكنَد ، في قّصٍة َذَكَرَها أَْهُل التََّواِريخِ ، أَْو أِلَنَُّهم لَّما َدَعاُهْم نُْمُروذُ إِلَى ُمَحاَربَِة َمْن في الّسَماءِ 
ْن يَُحاِرُب هللا (3) ُدوداً : اْسُم اإِلَشاَرة ، ونَْه بالفَتْحِ : َعاَلَمةُ النّْفيِ ، وِكْه بالَكْسِر : بَمْعنَى الَِّذي ، وبَا ُخَدا ، ، فآْن ، َممْ  أَْي هذا الُجْند ليَس ِممَّ

، بالّضّمِ وفتحِ النّون : ُب ، وُكنَد أَي َمَع هللا ، وُخَدا بالّضّمِ اسُم هللا ، وأَْصلُه ُخوَداي ، ويَْعنُون بذِلَك َواِجَب الُوُجوِد ، وَجْنك ، بالفَتْح : الْحرْ 

ْيِن ، نظراً إِلَى لَْفظ أَْسباهان بَمْعنَى األَْجنَاِد ، تأْكيٌد ِلَمْعنَى الِفْعِل ، ويُعَبُِّر بِِه عن الُمْفَرد ، أَي لَْيَس ِمّمن ، ولَْو اَل ذِلَك لََكاَن َحقُّه ُكنَْند ، بنُونَ 

ْل. ثُمَّ إِنَّ هذا القَْوَل الَِّذي ذَ  قد لَِهَجْت به العََوامُّ ، ونَصُّ ابِن َحْمَزةَ : أَْصلُه أَْسبَاْه : َكَره الُمَصنُِّف نَقَلَه ابُن َحْمَزةَ ، وَحَكاه ياقُوت ، وقَاَل فتَأَمَّ

َي العُْصفُور ُعْصفُوراً آن ، أَْي ُهْم ُجْنُد هللا ، قاَل يَاقُوت : وما أَُشبِّهُ قَْولَهُ هذا إِالَّ بِاْشتِقَاِق َعْبِد األَْعلَى القاّص ِحي قاَل :  ؟َن قِيَل لَهُ : ِلَم ُسّمِ

 ألَنّه َطفَا وَشاَل. قاَل : ؟أِلَنَّهُ َعَصى وفَّر ، قِيَل لَهُ : فالطَّفَْيَشلُ 

يِن أَْكثَُر في َكاَلمِ  أَْو ِمْن أَْصب فِعْنِدي أَنَّه يَُسلَُّم َعلَى ما  ِهْم ، ثم قاَل َشْيُخنَا :، هكذا في سائِر النَُّسخِ ، وقَْد تَقَدََّم أَنَّه بَمْعنَى الفََرِس ، وبالّسِ

َداه فُكلّه َرْجٌم بالغَْيب ، وُوقُوع في َعْيب. نَقَلُوه ، ويَْجعَُل ُكلّه لَْفظاً َواِحداً ، ويُْذَكُر في البَاِب الَِّذي يَُكوُن آِخَر َحْرٍف منه ، وهللا أَْعلَُم ، وَما عَ 

 اْنتََهى.

أَنَّ لَْفَظ أَْصبََهاَن إِذا ُردَّ إِلَى اْسِمه  َر َحْمَزةُ بُن الَحَسِن في اْشتِقَاِق هذه الَكِلَمِة َوْجهاً َحَسناً ، وُهَو أَنّه اْسٌم ُمْشتَقٌّ من الُجْنِديَّة ، وذِلكَ وقَْد َذكَ 

ُجْنِد والَكْلِب ، وَكذِلَك َسك اسٌم للُجْنِد والَكْلِب ، وإِنَّما لَِزَمُهَما هذان االْسَماِن بالفَاِرِسيِّة َكان : أَْسبَاهان ، وِهَي َجْمُع أَْسبَاه ، وأَْسبَاه : اْسٌم ِللْ 

ى في لُغٍَة : َجَمعُوا هَذْين  َسك ، وفي لُغٍَة : أَْسبَاه ، ويَُخفّف ، فيُقَاُل : اْسبَْه ، فعَلَى هذا واْشتََرَكا فِيِهَما ، ألَّن أَْفعَالَُهَما الِحَراَسةُ ، فالَكْلُب يَُسمَّ

ْوا بهما بَلََدْيِن كانَا َمْعِدَن الُجْنِد األََساِوَرةِ ، فقالُوا ألَْصبََهاَن : أَْسبَاَهان ، وِلِسِجسْ   تَاَن ِسَكان ، وِسِكْستَان.االْسَمْيِن ، وَسمَّ

ُجْنِد لَْيَس ذلَك َمْشُهوراً في لُغَتِهم األَْصِليّة ، كَما راَجْعتُه في البُْرَهاِن القاِطع قُْلُت : وهذا الَّذي نَقَلَه أَّن أَْسبَاهَ : اْسٌم ِلْلَكْلِب ، وأَنَّ َسْك اْسٌم لل

 للتِّْبِريِزّي ، الَِّذي هو في اللُّغِة ِعْنَدهم كالقاُموِس عنَدنا ، فلْم أَِجْد فيِه هذا اإِلْطالق ،

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف معجم البلدان ابلفتح.1)
 ( زايدة عن معجم البلدان.2)
يعين طبعة التاج ذات « الذي يف املو املطبوع ا وترمجه عاصـــم : كنند بنونا ا قاله نصـــر ا كذا هبامش املطبوعة»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

 اخلمسة أجزاء.
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ََجاِز ا فَتَبم رح.
 اللُهم  ِإال  َأنح َيُكوَن بَضرحٍب من امل

ج والَِّذي تَِميُل ن يَْت بأَْصبَهاَن بِن فَلوُّ يَِر أَنّها ُسّمِ يَْت  (1)ْفِسي إِلْيِه ما َذَكَرهُ أَصحاُب الّسِ بِن لنطى بِن يُوناَن بِن يافِث ، وقال ابُن الَكْلبِّي : ُسّمِ

ِلذِلَك َمْن تََكلَّم في هِذه اللَّْفظة ، كالبَْكِرّي ، والسُّهْيِلّي ،  بِن ساِم بِن نُوحٍ ، وقْد أَْغفَلَه الُمَصنُِّف قُُصوراً ، ولْم يَتنبَّه (2)بأَْصبَهاَن بِن الفَلُوج 

ّي وابِن أَبي َشِريٍف ، وَشْيِخنا وغيِرِهْم ، فاْحفَْظ ذِلَك ، وهللا أَْعلَم.  والِمّزِ

ِة في ُكّلِ فَّنٍ ما لَْم يَْخرُ  ْج من َمِدينٍَة من الُمُدِن ، وَعلى الُخُصوِص ُعلُّوِ اإِلْسناِد ؛ فإِنَّ قال ياقُوت : وقد َخَرَج ِمْن أَْصبَهاَن ِمَن العُلَماِء واألَئمَّ

، ولها ِعّدةُ تَواِريَخ ، وقَْد فََشا الخَراُب  أَْعَماَر أَْهِلها تَُطوُل ، ولَُهْم َمع ذِلَك ِعنايَةٌ َوافَِرةٌ ِلَسَماعِ الَحِديِث ، وبها من الُحفّاظ َخْلٌق ال يُْحَصْونَ 

ِب بَْيَن الّشافِِعيّة والَحنَِفيَّة ، والُحُروب الُمتَِّصلَِة بَ في هذا ال ْيَن الِحْزبَْيِن ، فُكلََّما َظَهَرْت طائِفةٌ َوْقِت وقَْبلَه في نَواِحيها ، ِلكثَْرةِ الِفتَِن والتّعَصُّ

بَتْها ، ال يَأُْخذُهم في ذِلَك إِ  ة ، ومع ذِلَك فَقلَّ أَْن تَُدوَم بِها َدْولَةُ ُسْلطاِن ، أَْو يُِقيَم بِها فيُْصِلَح نََهبَْت َمَحلَّةَ األُْخَرى وأَْحَرقَتها ، وَخرَّ لٌّ وال ِذمَّ

 فاِسَدها ، وكذِلَك األَْمُر في َرَساتِيِقها وقَُراَها الَّتِي ُكّل َواِحَدةٍ ِمْنها كالَمِدينِة.

ا اآلن وقَْبَل اآلَن من َعْهِد الثَّمانِِمائِة قَْد َغلََب َعلَى أَْهِلهاقُْلُت : وهذا الَِّذي ذكَره ياقُوت كان في َسنِة ِستِِّمائَةٍ    من اْلِهْجَرةِ ، وأَمَّ

ْفُض والتَّشيُُّع ، وُطِمَست السُّنّةُ فِيها كأَْستَراباذ ، ويَْزَد ، وقُمَّ ، وقاشاَن وقَْزِوين وَغْيِرَها من البِالِد  ةَ إِالّ بالرَّ اهلِل العَِلّيِ ، فال َحْوَل وال قُوَّ

 العَِظيِم.

 .األَِصيَصةُ  ، وِمْنهُ  بَْعُضُهْم بَْعضاً : َزَحمَ  أَصَّ و

اللَّئيُم ، يُْضَرُب  الصُّوُص :« عليها ُصوصٌ  أَُصوصٌ »، عن أَبِي َعْمٍرو ، وِمْنهُ الَمثَُل  النّاقةُ الَحائُِل السَِّمينةُ  ، كَصبُوٍر : األَُصوصُ و

 الكِريِم يَْظهُر منه فرٌع لئِيٌم ، وقال اْمُرُؤ القْيِس :لألَْصِل 

َرٍة  َك َِبســــــــــــــــــــــــح نــــــــــح م  عــــــــــَ رِّ اهلــــــــــَ هــــــــــا وســــــــــــــــــــــــَ َدعــــــــــح  فــــــــــَ

ظـــــــــاِم     ـــــــــعـــــــــِ م  ال ٌة صـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ل َداخـــــــــَ وصُ مـــــــــُ  (3) َأصـــــــــــــــــــــــُ
  

 وقِيَل : ِهَي الَّتِي قد ُحِمَل َعلَْيها فلْم تَْلقَْح.

تَْيِن. أُُصصٌ  ج ، أَُصوصٌ  َعلْيها صٌ أَُصو ، يُقال : اللِّصُّ  : األَُصوصُ  عن ابِن َعبّاٍد :و  ، بَِضمَّ

، بالَمّد  آَصاصٌ  ج : ، وقِيل : األَْصُل الَكِريُم ، األَْصلُ  ، والفَتُْح عن األَْزَهِرّي : (5)، الَكْسُر عن الَجْوَهِرّيِ  ماِلكٍ  (4) ُمثَلَّثَةً عن ابنِ  األَصُّ و

 ، كِحْمٍل وأَْحَماٍل ، وأَْنشد ابُن ُدَرْيٍد :

تح  َرعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ٍد فـ الُ  جمـــــــــــــــَح اقـــــــــــــــِ اصـــــــــــــــــــــــــــــَ   آصـــــــــــــــــــــــــــــَ
نـــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــــ و     اُء لـــــــــــــــنح تـــــــــــــــُ ز ٌة قـــــــــــــــعحســـــــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــِ

  
 وكذِلك العَصُّ بالعَْيِن ، كَما َسيأَتي.

ْعَدةُ  األَِصيصُ و . ، كأَِميٍر : الّرِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، أَي ِرْعَدةٌ ، ويُقال : ذُْعٌر واْنِقبَاٌض. أَِصيصٌ  : أَْفلََت ولَهُ ، يُقال  الذُّْعرُ  األَِصيصُ و

ةِ  ، وفي الّصحاحِ ، وُهوَ  َما تََكسََّر من اآلنِيَةَ ، أَوْ  أَْيضاً : األَِصيصُ و ياِحينُ  ، أَِو الخابِيَةِ  ِنْصُف الَجرَّ ، وأَْنشَد قَْوَل َعِدّيِ بِن  تُْزَرُع فِيِه الرَّ

 َزْيٍد :

ـــــــــــــح  ـــــــــــــي ٍة اي ل جـــــــــــــ  رِي وَأان ُذو عـــــــــــــَ عـــــــــــــح  ت شـــــــــــــــــــــــــــِ

واَدح     رحاًب حـــــــــــَ ىت أََر  شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــصح مـــــــــــَ ي  (6) َأصـــــــــــــــــــــــــِ
  

ةٍ .. وفي رواية ٍة. قُْلُت : وِهي لُغَةٌ في أَنا ، وهي أَْربَُع لُغاٍت : يُقال : أَّن قُْلُت ، وأَنا قُْلُت ، وآَن  : (7)وفي أُْخَرى  ، . ذُو ضجَّ وآَن ذُو َعجَّ

.قُْلُت ، وأَْن   قُْلت ، كذا َوَجْدتُه في بَْعِض َحَواِشي الّصحاح. قال الَجْوَهِريُّ ، يَْعنِي به أَْصَل الدَّّنِ

 فِيِه ، وأَْنَشَد : أَْسفَُل الدَّّنِ ، كاَن يُوَضُع ليُبالَ  األَِصيصُ  وقال خاِلُد بُن يَِزيَد : يُبَاُل فِيِه. ِشْبهُ أَْصِل الدَّنِّ  ِمْرَكٌن أَو بَاِطيَةٌ  : األَِصيصُ  قِيل :و

 قوَل َعِدّيٍ السابق ، وقال أَبُو الَهْيثَِم : كانُوا يَبُولُون فِيه إِذا َشِربُوا ، وأَْنَشَد :
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الَم  يــــــــــــِه أَثــــــــــــح َر  فــــــــــــِ ُه   اأَلصـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــصِ تـــــــــــــَ  كــــــــــــبَنــــــــــــ 

و رُ     غـــــــــــَ ٌر مـــــــــــُ فـــــــــــح ُخ جـــــــــــَ يـــــــــــح يـــــــــــِه الشـــــــــــــــــــــــــ   ِإذا ابَ  فـــــــــــِ

  
 وقَاَل َعْبَدةُ بن الطَّبِيِب :

ا  نــــــــَ يــــــــصٌ لــــــــَ ذح   َأصــــــــــــــــــــــِ جــــــــِ ه  (8)م كــــــــَ مــــــــَ د  ِض هــــــــَ وح  ا ــــــــَ

و ُ     غحســــــــــــــــــــــــــُ ِه الــــــــــــّزِ   مــــــــــــَ َديــــــــــــح زَاِ  لــــــــــــَ ُء الــــــــــــغــــــــــــَ  َوطح

  
__________________ 

 ( ضبطت عن معجم البلدان.1)
 .«فـَل وج»( يف معجم البلدان : 2)
 قوله : فدعها اخل أنشده يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 فهر تسلا اهلم عنك ِشلة
 وعل  هامشه عن نسخة أخر  : ابن.« ابين»القاموس ( يف 4)
 ( يف الصحاح املطبوع ضبطت اهلمزة ابلقلم ابلفتح والضم. ويف اللسان : األص واإلص واأُلص : األصر.5)
 ذو غىن ا وعليه يستقيم الشطر. قوله : وأان ذو عجة ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 قو  الشارح ويف أخر  : وآن ا غري مستقيم الوزن إال أن حتذف الواو.»املصرية :  ( هبامش املطبوعة7)
 كجزم ابلزاي حتريف.« : صادر»( يف اللسان 8)
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صيص. البِنَاُء الُمْحَكمُ  : األَِصيصُ و  ، كالرَّ

ينُ َشيْ  : األَِصيصُ و ةِ لَهُ ُعْرَوتَاِن يُْحَمُل فِيِه الّطِ  ِن والعُبَاب.، كما في اللَِّسا ٌء كالَجرَّ

 كالبُيُوِت الُمتاَلِصقَِة. َواِحَدةٌ ، أَي ُمْجتَِمعُونَ  أَِصيَصةٌ  ُهمْ  يُقَاُل :و ، بَْعُضها بِبَْعٍض ، البُيُوِت : الُمتَقَاِربَةُ  ِمنَ  األَِصيَصةُ و

 ، كالتَّأِْسيِس. التَّأِْصيُص : اإِليثاقُ و

 وإِْلَزاُق بَْعٍض ببَْعِض. واإِلْحَكاُم ، التَّْشِديدُ  التَّأِْصيُص :و

 ائْتِصاصاً. كائْتَصُّوا وتََزاَحُموا ، اْجتََمعُوا ، إِذا تَأَصَُّصوا َعِن ابِن َعبّاد : يُقَال :و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : َشِديَدةٌ ُمَوثَّقَةُ الَخْلِق ، وقِيل : َكِريَمةٌ. أَُصوصٌ  نَاقَةٌ 

 .(1)لبَِخيُل : ا األَُصوصُ و

كَ  ْء بِه منويُقَال : ِجى  ، أَْي من َحْيُث كان. إِّصِ

 َكِصيٌص ، أَْي ُمْنقَبٌِض. ألَِصيصٌ  وأَنّه

ٌك واْلتَِواٌء من الَجْهِد. أَِصيصٌ  ولَهُ   ، أَْي تََحرُّ

 وآُص ، بالَمّد : من ُمُدِن التُّْرِك ، وقد نُِسَب إِلَْيَها جماَعةٌ.

، والعَاِميُص. قال ابُن األَْعَرابِّيِ : العاِميُص :  اآلِميصُ و ، والعَاِمُص ، اآلِمصُ  ْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللّْيُث : هو، أَ  اآلِمصُ  : [أمص]

ُح َرقِ  َطعَاٌم يُتََّخذُ مْن لَْحِم ِعْجٍل بِِجْلِدهِ  الُهاَلُم ، وقاَل اللَّْيُث : ُهوَ   يقاً ويُْؤَكُل نِيئاً ، وُربّما يُْلفَُح لَْفَحةَ النّاِر.، وقَاَل األَْزَهِريُّ : ُهَو يُْشرَّ

بَا َخاِميزْ  ُهوَ  أَوْ  ُد الُمَصفَّى من الدُّْهِن ، ُمعَرَّ ْكبَاجِ الُمبَرَّ  .«ع م ص»، وبه فَسََّر األَطبّاُء الُهاَلَم ، وَسيَأْتِي في  َمَرُق الّسِ

 : [أيص]

 ْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما ي

 : أَْي من َحْيُث كاَن ، نَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن. أَْيِصكَ  ْء به ِمن، يُقَاُل : ِجى أَْيص

 فصر الباء
 مض الصاد

َكةً : لَْحُم القََدِم ، البََخصُ  : [بخص] ُد : فِْرِسِن البَِعيرِ  لَْحمُ و ، ُمَحرَّ : اللَّْحُم الَِّذي يَْرَكُب القََدَم ، وُهَو قَْوُل األَْصَمِعّي ،  البََخصُ  ، وقال الُمبَّرِ

ْجلَْيِن وتَْحت َمنَاِسم البَِعير والنَّعاِم ، وقيل : ُهَو  البََخصُ  وقاَل َغْيُره : ُهَو لَْحُم بَاِطِن القََدِم ، وقِيَل : : ما َوِلَي األَْرَض من تَْحِت أَصابِعِ الّرِ

اَحةَ  أَْيضاً : البََخصُ و ّفِ البَِعيِر ، واألََظلُّ : ما تَْحَت الَمنَاِسِم ،لَْحُم أَْسفَِل خُ  ا يَِلي الرَّ  قِيَل : ُهوَ و ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، لَْحُم أُُصول األََصابع ِممَّ

  بَنِي قَْيِس بِن ثَْعلَبَةَ :، ويَُدلُّ َعلَْيه قَْوُل أَبِي ُشَراَعةَ ِمنْ  فيهِ  يَُحلُّ  لَْحٌم يَُخاِلُطه بَياٌض ِمْن فَسادٍ 

ا  َلصـــــــــــــــــــــــــــــَ ي  مـــــــــــــــا أََر  ِد خمـــــــــــــــَح َدمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  اي ق

ا     وَد َأخبحَصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا أَراُه َأو َأعـــــــــــــــــــُ (2)ممـــــــــــــــــــِّ
 

  
، إِذا نَتَأَ ذِلَك ِمْنهُ ، نَقَلَهُ  أَْبَخصُ  كفَِرَح ، فَُهوَ  بَِخصَ  ، تَقُوُل منه : ٌء فَْوَق العَْينَْيِن أَو تَْحتَُهَما ، كَهْيئَِة النَّْفَخةِ لَْحٌم ناتِى أَْيضاً : البََخصُ و

في العَْيِن : لَْحٌم ِعْنَد الَجْفِن األَْسفِل ، كاللََّخِص  البََخصُ  َشْحَمةُ العَْيِن من أَْعلَى وأَْسفََل ، وفي التَّْهِذيِب ::  البََخَصةُ  الَجْوَهِريُّ ، وفي الُمْحَكِم :

 ْعلَى.عند الَجْفِن األَ 

 َمْبُخوصَ  أَنّهُ كانَ  وسلمعليههللاصلىَجاَء ذِلَك في ِصفَتِه  ، وقد قَِليُل لَْحِمِهَما ، َكأَنَّهُ قَْد نِيَل منهُ ، فعَِرَي َمَكانُهُ  ، أَيْ  القََدَمْينِ  َمْبُخوصُ  َرُجلٌ و

 ي بالنُّوِن والحاِء والضاِد ، فُهَو من نََحْضُت العَْظَم ، إِذا أََخْذُت َعْنهُ لَْحَمه.، أَْي قَِليل لَْحِمِهَما ، قاَل الَهَرِويُّ : وإِْن ُروِ « العَِقبَْينِ 
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نَه ، َعيْ  بََخصَ  ، قاَل يَْعقُوب : وال تَقُْل بََخَس ، َكَما نَقََل الَجْوَهِريُّ ، وَرَوى أَبُو تَُراٍب َعِن األَْصَمِعّي : َعْينَه ، كَمنََع : قَلَعََها بَشْحِمها بََخصَ و

ً  وبََخَزها ، وبََخَسَها ، ُكلُّه بَِمْعنَى فَقَأََها ، وقِيَل : يُن لُغَةٌ. .(3): عاَرها  بََخَصَها بَْخصا  قاَل اللِّْحيَانِيُّ ، هذا َكالُم العََرِب والّسِ

ُروعِ : الَكثِيُر اللَّْحِم والعُُروِق ، وما ال يَْخُرُج لَبَنُ  البَِخصُ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. ه إِالّ بِشدَّةٍ ، كَكتٍِف ، من الضُّ

__________________ 
( كذا وقد اشـــتبه عل  الشـــارح فقد ورد يف اللســـان : انقة أصـــوص عليها صـــوص أي كرمية عليها خبير ا فاألصـــوص : الكرمية ا وصـــوص مبعىن 1)

 البخير.
 ( هذه رواية التكملة ا ورواية التهذيب واللسان :2)

 خبصامما أراه أو تعودا 
 ( كذا ابألصر وهبامش الصحاح ا ويف اللسان : أغارها.3)
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ُقْل ُهَو هللاُ َأَحد . هللاُ )، ومنه َحِديُث القََرِظّيِ في قَْوله َعّز وَجّل :  : التَّْحِديُق بالنََّظِر ، وُشُخوُص البََصِر ، واْنِقاَلُب األَْجفَانِ  التَّبَخُّصُ و
يَْعنِي لَْو اَل أَْن البَيَاَن اْقتََرَن في السُّوَرةِ بَِهذا االْسِم لتََحيَُّروا فِيِه َحتّى تَْنقَِلَب « لََها ِرَجاٌل فَقَالُوا : َصَمد لتَبَخَّصَ  لْو َسَكَت َعْنَها» (1) (الصََّمدُ 

 أَْبَصاُرهم.

 .بََخَصها : تَْشتَِكي َمْبُخوَصةٌ  يُقَال : نَاقَةٌ  فَظلَعَْت ِمْنهُ  بََخِصها : أَصابََها َداٌء في َمْبُخوَصةٌ  النّاقَةُ ، كعُنَِي ، فِهيَ  بُِخَصتِ و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

َكةً : ُسقُوُط بَاِطِن الَحَجاجِ على العَْيِن. البََخصُ   ، ُمَحرَّ

. البََخصُ و راعِ ، نَقَله الّصاَغانِيُّ  : لَْحُم الذِّ

،  تَبَْخلَصَ  ، َعِن ابِن َعبّاٍد ، وَكذِلكَ  َغلَُظ وَكثُرَ  ، إِذا لَْحُمه تَبَْخلَصَ  الَجْوَهريُّ ، وفي اللَِّساِن والتّْكِملَِة : يُقَال :، أَْهَملَه  تَبَْخلَصَ  : [بخلص]

 وتَبَْخَصَل.

 .تَبَْخلَصَ  تَبَْخَصَل لَْحُمه ، وتَبَْلَخَص ، وليس فيها وبَْلَخٌص : غليٌظ َكثِيُر اللَّْحِم ، وفي الَجْمَهَرة : بَْخلَصٌ و

تَُجوَد ، أَْو بَقََرها لِ  فَمَخَرَها أَْرَسَل فِيَها الماءَ  ، إِذا األَْرضَ  بَْربَصَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن ، وقاَل اللَّْيُث : بَْربَصَ  : [بربص]

 ، وهو بِعَْينه َمْعنَى َمَخَرها ِلتَُجوَد. وَسقَاها َسْقياً َرِويًّا

 وقاَل اْمرُؤ القَْيِس : ع بِحْمَص. : ُهَو : (2)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد  ، َكَزْنَجبِيلٍ  بَْربَِعيصٌ  : [بربعيص]

ـــــــــُ و  ب َرتح مـــــــــا جـــــــــَ ذَكـــــــــ  ـــــــــَ نح ت ـــــــــكـــــــــِ ي ول لـــــــــِ ـــــــــح ي تح خـــــــــَ ـــــــــَ  ن

ن     هــــــــــا مــــــــــِ طــــــــــَ رَابــــــــــِ يــــــــــصَ مــــــــــَ عــــــــــِ رحبــــــــــَ ــــــــــَ رَا بـ يحســــــــــــــــــــــــَ  ومــــــــــَ

  
 هكذا أَْنَشَده الّصاَغانِيُّ والَِّذي في الُمْعَجم :

ا  ُرهــــــــــــَ ذَكــــــــــــِّ ٍح  (3)يــــــــــــُ اســـــــــــــــــــــــــِ ر  مــــــــــــَ ا تــــــــــــَ  َأوحطــــــــــــاهنــــــــــــَ

نح     ا مـــــــــــِ ازهلـــــــــــَُ نـــــــــــَ يـــــــــــصَ مـــــــــــَ عـــــــــــِ رحبـــــــــــَ ـــــــــــَ رَا بـ يحســـــــــــــــــــــــــَ  ومـــــــــــَ

  
يِت في َشْرحِ هذا البَْيت : تَلُّ ماِسحٍ :َمْوِضٌع. قاَل يَاقُوت : قُْلُت : ُهَو من أَْعَماِل َحلَب ، وَمْيسَ  ّكِ  (4)ُر : َمَكاٌن. قاَل : وقال أَبُو قال ابُن الّسِ

 ٍء. ِمَن العُلَماء فما أَْخبََرنِي َعْنَها أََحٌد بَشيْ وَمْيَسَر َوْقعَةٌ قَِديَمةٌ ، وقَْد َسأَْلُت َعْنَها َمْن لَِقيتُ  ببَْربَِعيص َعْمرو : َكانَتْ 

 قُْلُت : وقَْد تَقَدََّم ِذْكُر َمْيَسَر في الراِء.

َكةً  البََرصُ  : [برص]  ُر في الَجَسدِ يَْظهَ  ، ولَْو قال : بَيَاٌض يَْظَهُر في ظاِهِر البََدنِ  : داٌء َمْعُروٌف ، أَعاَذنَا هللاُ منه ومن ُكّلِ داٍء ، وهو ، ُمَحرَّ

 كان أَْخَصر. ِلفََساِد ِمَزاجٍ 

ُجلُ  بَِرصَ  وقد  .بَْرصاءُ  وِهيَ  أَْبَرصُ  كفَِرَح ، فُهوَ  الرَّ

 هللا تَعَالَى. أَْبَرَصهُ و

 هللا َعْنه : ، َعلَى التَّْشبِيِه ، قاَل ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر ، َرِضيَ  اْبيَضَّ من الّدابَِّة من أَثَِر العَّضِ  قد الَِّذي : البََرصُ و

ِة  لــــــــــَ ــــــــــِ اَز جــــــــــاف جــــــــــَ ه َأعــــــــــح ــــــــــِ ل كــــــــــَ ــــــــــح ل ــــــــــكــــــــــَ ي ب رحمــــــــــِ ــــــــــَ  يـ

ا     اهلـــــــــَِ فـــــــــَ َ  يف َأكـــــــــح هـــــــــح َذ الـــــــــنـــــــــ  دح ختـــــــــَِ اقـــــــــَ َرصـــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــَ

  
َي بِذِلَك ، ُهَو ُمَضاٌف َغْيُر مركٍَّب وال َمْصُروٍف : أَْبَرصَ  سامُّ و الَوَزَغةُ ، وقاَل  ، بِتَْشِديِد الِميِم ، قاَل األَْصَمِعيُّ : وال أَْدِري ِلَم ُسّمِ

َدُمه َوْبولُه َعِجيٌب إِذا ُجِعَل في إِْحِليِل  ألِطبّاء :، َمْعُروٌف ، معِرفَةٌ ، إِالّ أَنَّه تَْعِريُف ِجْنٍس. قاَل ا م ، وُهوَ  من ِكباِر الَوَزغِ  الَجْوَهِريُّ : ُهوَ 

بِّيِ الَمأُْسورِ   وَرأُْسه َمْدقُوقاً إِذا ُوِضَع َعلَى العُْضِو أَْخَرَج ما َغاَص فيِه ِمْن َشْوٍك ونَْحِوه. فإِنَّهُ يَُحلُّهُ من ساَعتِه ، كأَنََّما نَِشَط ِمْن ِعقَاٍل ، الصَّ

َل وأََضْفتَه إِلَى الثانِي ، وإِْن ِشئَْت بَنَْيَت األَوّ  قال الَجْوَهِريُّ و َل َعلَى الفَتْحِ وأَْعَرْبَت الثّانِي : ُهَما اْسَماِن ُجِعاَل َواِحداً ، وإِْن ِشئَْت أَْعَرْبَت األَوَّ

ا بإِْعَراِب ما ال يَْنَصِرف ، وتَقُوُل في التَّثْنِيَِة :  السََّوامُّ ، بال ِذْكر إِْن ِشئَْت قُْلَت : ، أَوْ  أَْبَرصَ  َهُؤالِء َسوامُّ  عِ :في الَجمْ و ، أَْبَرصَ  هذاِن سامَّ
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، َعلَى إِراَدةِ  األَباِرصَ  ، وقاَل ابُن ِسيَده : وقَْد قالُوا ، بِاَل ِذْكِر سامٍّ  األَباِرصُ و ، بَكْسٍر ففَتْحٍ ، البَِرَصةُ  ِشئَْت قُْلَت : هْؤالءِ  ، أَْو إِنْ  أَْبَرصَ 

 لنََّسِب وإِْن لَْم تَثْبُت الهاُء ، َكَما قالُوا الَمَهاِلَب ، وأَنشد :ا

ا و اِلصـــــــــــــــــــــــــــــَ َذا خـــــــــــــــَ ُت هلـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ن وح كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ    ل

ُر     دًا آكــــــــــــــُ ــــــــــــــح ُت عــــــــــــــب ــــــــــــــح ن ــــــــــــــكــــــــــــــُ ال  اأَلاَبِرصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 قُْلُت : هَكَذا أَْنَشَدهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ابُن ِجنِّي آِكلَ 

__________________ 
 اآيتان األوىل والثانية من سورة االخالص.( 1)
 .401/  3( اجلمهرة 2)
 .«تذكرها»وابألصر « بريعيص»( عن معجم البلدان 3)
 .«ابن عمرو»وابألصر « بريعص»( عن معجم البلدان 4)
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ِ. اأَلاَبِرصَ  ا أَراَد آِكالً  اأَلاَبِرَصا  ا فَحَذَف التّـنحِويَن اِللحِتَقاِء الساِكَناح
َمْخَشِريُّ ، تَقُوُل : : القََمرُ  صُ األَْبرَ و بِتُّ وال ُمْؤنِِسي  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ والزَّ

 .األَْبَرصُ  إِالّ  (1)

 ٍد :بِن ماِلِك بِن َزْيِد َمناةَ ، من تَِميٍم ، وأَْنَشَد ابُن ُدَريْ  بَنُو يَْربُوعِ ابِن َحْنَظلَةَ  : بَْطٌن ِمَن العََرِب وُهمْ  األَْبَرِص  بَنُوو

و  نـــــــــــــــــــُ َرصِ كـــــــــــــــــــاَن بــــــــــــــــــــَ ا  األَبــــــــــــــــــــح رَاهنـــــــــــــــــــََ  أَقــــــــــــــــــــح

ا    َدمــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــح َدَث واألَق وا اأَلحــــــــــــــــــــــح َبدحرَكــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــَ

  
 َمْشُهوٌر. َشاِعرٌ بِن ُجَشَم بِن عاِمِر بِن ِفْهِر بِن ماِلِك ابِن الحاِرِث بِن َسْعِد بِن ثَْعلَبَةَ بن ُدوداَن بِن أََسٍد األََسِديُّ : األَْبَرِص  َعبِيُد بنُ و

، عن السُّكَِّرّيِ  أَو ِقْرصافَةُ  بْنُت قَْيٍس ، الّشاِعِر ، واْسُمها أُماَمةُ  بن َعْوِف ابِن أَبي حاِرثَةَ. (2)بِن يَِزيَد بِن َحمزة  : لَقَُب أُّمِ َشبِيب البَْرَصاءُ و

يَتْ قَال ا: ، واألَّول قوُل ابِن الَكْلبِّيِ قال : وهي اْبنَةُ الَحاِرث بِن َعْوٍف ، وقَال  بَْيِر : إِنَّما ُسّمِ فيما أَْخبََرنِي ُمَحّمُد بُن  البَْرَصاء بُن الزُّ

ّحاِك بِن ُعثَْماَن عن أَبيِه أَنَّ أَبَاَها الحاِرَث بَن َعْوٍف جاَء إِلى النّبِّيِ  اْبنَتَه ، فقال : إِنَّ  وسلمعليههللاصلىفَخَطَب إِليه  وسلمعليههللاصلىالضَّ

يَت ، فَرَجع وقد أَصابََها ، ولم يَُكْن بها َوَضحٌ  (3)بها َوَضحاً  لِشدَّةِ بَيَاِضَها ، فِفي ذِلَك يَقُوُل اْبنَُها  البَْرصاءَ  ، وقَاَل بَْعُض النّاِس : إِنَّما ُسّمِ

 َشبِيٌب :

ُن  اءَ َأاَن ابــــــــــــــــح رحصــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــُب  بـــــــــــــــــَ  هبــــــــــــــــا ُأجــــــــــــــــِ

يـــــــــــبُ     عـــــــــــِ وحِن مـــــــــــا تـــــــــــَ اِن الـــــــــــلـــــــــــ  جـــــــــــَ رح يف هـــــــــــِ  هـــــــــــَ

  
 ول الّشاِعر :قلت : وفيه يق

ُه  ــــــــــــــّ ر َة أَن ــــــــــــــاَن مــــــــــــــُ ي ــــــــــــــح ت ٌغ فــــــــــــــِ لــــــــــــــِ ــــــــــــــح ب نح مــــــــــــــُ  مــــــــــــــَ

ااَن ابـــــــُن     جـــــــَ رحصـــــــــــــــــــــاءِ هـــــــَ يـــــــبُ  بــــــــَ بـــــــِ اِن شــــــــــــــــــــَ جـــــــَ  الـــــــعـــــــِ

  
 ِمْن َمَواِضَع فعَِريَْت َعْنهُ. : ُرِعَي نَباتَُها بَْرَصاءُ  أَْرضٌ  ِمَن الَمَجاِز :و

 ، يَْنبُُت في َمجاِري الماِء عن أَبِي َعْمٍرو. نَْبٌت يُْشبِهُ السُّْعدَ  ، كأَِميٍر : البَِريصُ و لَُمُع بَياٍض. ، أَْي في ِجْلِدها : فِيَها بَْرَصاءُ  َحيَّةٌ و

ذِلَك َشْيُخنا ،  ، الّصَواُب نَْهٌر بِدَمْشَق ، َكَما في الُمْحَكِم والتّْهِذيِب ، والفَْرِق البِن الّسيِد والُمْعَجِم ، ونَبَّهَ َعلَى ع بِدَمْشقَ  : البَِريصُ و

ِحيح ، وأَْحسبُه ُروِميَّ األَْصِل ، وقَْد تَ  َكلََّمْت به العََرُب ، قال حّساُن بُن ثابٍِت ، والمَصنُِّف قَلَّد الّصاَغانِيَّ وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : لَْيَس بالعََربِّيِ الصَّ

 َرِضَي هللا عنه يَْمَدُح بنِي َجْفنَةَ :

نح َوَرَد  وَن مــــــــــَ قــــــــــُ ــــــــــَيســــــــــــــــــــــــح ــــــــــصَ ال ُم  رَبِي هــــــــــِ ــــــــــح ي لــــــــــَ  عــــــــــَ

رِ     لحســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــِ  الســـــــــــــــــــــــ  ُ  ابلـــــــــر حـــــــــِ فـــــــــ  َرَد  ُيصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ  بـ

  
 بقَْوِل َوْعلَةَ الَجْرِمّيِ : (4)اسٌم ِللغُوَطِة بِأَْجَمعَها ، واْستََدلَّ  البَِريصَ  قُْلُت : وقَاَل بَْعٌض : إِنَّ 

زَاٍد  ا بـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ رَاِب لـــــــــــــــَ ُم الـــــــــــــــغـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــَح

اِر و     اُن َأهنـــــــــــــــــــحَ َرطـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــصِ ال ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــرَبِي

  
قُّوَن بِِه في َمَجاِلِسِهم وُمَخاَطباتِِهم ، قَاَل َشْيُخنا : َوَرأَْيُت َكثِيراً من ُشّراحِ الشََّواِهد وَغْيِرِهم يَْرُوونَه : البَِريض ، بالضاِد الُمْعَجَمة ، ويَتََشدَّ 

 ِل َشنَاَعة هذا التَّْحِريِف.وتَْقِليداً للتّْصِحيِف ، أَو َعَدم ُوقُوٍف َعلَى الَحقيقَِة وأَْخذ عن ماِهٍر َعِريٍف ، وهللا أَعلَُم ، فَْليُْحَذْر ِمْن ِمثْ  َجْهالً 

َس هو هذا النّْهَر الَِّذي بِدَمْشَق ، أَْو ُهَو باليَاِء التّْحتِيَِّة كما َء القَْيَس ، ولَيْ قُْلُت : ُهَو َكما قاَل ، وُهَو بالّضاِد الُمْعَجَمِة : َمْوِضٌع فِي ِشْعِر امرى

 َسيَأْتِي.

 ، وُهَو البَِريُق ، قَال الشاِعُر : البَِصيص : ِمثْلُ  البَِريصُ و

َض شـــــــــــــــــــــــاِخصـــــــــــــــــــــــاٍت و  َواســـــــــــــــــــــــِ نح نــــــــــَ ُم عـــــــــَ بحســـــــــــــــــــــــِ  تــــــــــَ

دًا     دِِّه أَبـــــــــــــــــــَ ن  خبـــــــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــــــصُ هلـــــــــــــــــــَُ  (5) بـــــــــــــــــــَ
  

. بُْرَصةٍ  ، َجْمعُ  كِكتَاٍب : َمنَاِزُل الِجنِّ  ، البَِراصُ و ّمِ ْمِل ال تُْنبِتُ  البَِراُص :و ، بالضَّ  َجْمع َشْيئاً ، بِقَاٌع في الرَّ
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__________________ 
 ( يف األساس : ال يؤنسين.1)
 .«مخرة»ويقا  « مجرة»ويقا  : « حرة»وابألصر  252( عن مجهرة ابن حزم ص 2)
 حزم : إن هبا بياضاً ا يريد الربص.( يف مجهرة ابن 3)
وهذا الشـــــــــــعران يدالن عل  أن الربيص اســـــــــــم الغوطة »قا  ايقوت : « وقد ذكر ايقوت ما يؤيد ذلك فراجعه»( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : 4)

وكذلك حســـــان فإنه يقو  : يســـــقون ماء برد  ا وهو هنر دمشـــــ  ا من ورد الربيص ا فبما الريي   ؟أبمجعها ا أال تراه نســـــب األهنار إىل الربيص
 .«ء القي  فهو ابلياء آخر ا روفابلضاد املعجمة يف شعر امر 

 .«النواسض مجض انسعة ا يقا  : نسعت األسنان إذا اسرتخت ا كذا يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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.ا اب بـُرحَصةٍ  ِر بِيٌ  ال تـُنحِبُت َشيحئاً. ِبرَاصٌ  : البـُل وَقُة ا ومَجحُعَها الرُبحَصةُ  قاَ  ابُن ُِشَيحر : لض مِّ ِكَنٌة من الر مح  ا وِهَي أَمح
 اٍد.، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّ  ُدَوْيبَّةٌ تَُكوُن في البِئرِ  ، ِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَْدَرك : ، بالفَتْحِ  البَْرصُ و

ُجُل : أَْبَرصَ و  .أَْبَرصَ  َجاَء بَولَدٍ  الرَّ

أْسَ  التَّْبِريصُ  من الَمجاِز عن ابِن َعبّاِد :و َصه ، وقد : َحْلقَُك الرَّ َمْخَشِريُّ والّصاَغانِيُّ  بَرَّ  .(1)، نقَلَه الزَّ

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. تُْحَرثَ أَْن يُِصيَب األَْرَض الَمَطُر قَْبَل أَْن  التَّْبِريُص أَْيضاً :و

صَ  من الَمَجاِز :و . لَْم يََدْع فِيَها ِرْعياً إِالَّ َرَعاهُ  ، إِذا األَْرضَ  البَِعيرُ  تَبَرَّ َمْخَشِريُّ والّصاَغانِيُّ  ، نقَلَه الزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْم : َجْمعُ  البُْرصُ   َعلَى الَوَزَغِة. البُْرصُ  وقَْد يُْطلَقُ ،  األَْبَرِص  ، بالضَّ

ً  ، ويُْجَمع بَُرْيص ، فيقال : أَْبَرصُ  ويَُصغَّر  .بُْرَصانا

 : ُكْنيَةُ الَوَزَغِة. بَُرْيٍص  وأَبُو

ى البَلََصةُ ، َعن ابِن خالََوْيه ، َذَكَرهُ الُمَصنُِّف اْستِْطراداً في  بَُرْيٍص  وأَبُو  ، كقُْنفٍُذ. بُْربٍُص  ، أَْو ُهَو أَبُو« لصب»أَْيضاً : طائٌِر يَُسمَّ

ْت َشْيئاً لَْم يَْبَرأْ. البَُرْيَصةُ و  : دابَّةٌ َصِغيَرةٌ ُدوَن الَوَزَغِة ، إِذا َعضَّ

ّم : فَتٌْق في الغَْيِم يَُرى ِمْنه أَِديُم السََّماِء. البُْرَصةُ و  ، بالضَّ

 والبريصان : فََرٌس نَِجيٌب.

تُه َمْشُهوَرةٌ.وبَْرِصيَصا العَابِ   ُد : ِمْن بَنِي إِْسَرائِيل ، وقِصَّ

أَْبَرُح بَِريِصي هذا ، أَي مقَاِمي  : أُمُّ خاِلٍد الّصحابِّي ، وهذا نَقَلَه َشْيُخنَا ، وقاَل أَبو إِْسَحاَق النَِّجيَرِميُّ في أََماِليه : العََرُب تَقُول : ال البَْرَصاءُ و

َي بابُ   كذا نَقَلَهُ ياقُوت.، ه (2)بِدَمْشَق ؛ ألَنَّهُ َمقَاُم قَْوٍم يَِرُدون  البَِريِص  هذا ، قاَل ومْنهُ ُسّمِ

: َمْوِضٌع بَْيَن  األَْبَراصُ و قَدَّم ، فتَأَمْل.قُْلُت : فهو إِذاً َعَربيٌّ َصِحيٌح ، ِخالفاً ِلَما نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن ابِن ُدَرْيٍد أَنَّهُ ُروِميُّ األَْصِل ، كما تَ 

 .(3)َهْرَشى والغَْمر 

. وصاِحُب اللَِّساِن والّصاَغاِنّي في التَّْكِملَِة ، وأَْوَرَده في العُبَاِب َعِن ابِن َعبّاٍد : قاَل : وُهَو َمقْ ، أَْهَملَه ال التَّبَْرُعصُ  : [برعص] لُوُب َجْوَهِريُّ

كَ  أَْن يَْضَطِربَ  التَّبَْعُرص ، وُهوَ   بُمْطلَِق االْضِطراِب. التَّبَْعُرصَ  ٍد أَنّه فَسَّر، وَسيَأْتِي َعْن ابِن ُدَريْ  اإِلْنَساُن تَْحتَكَ  ، ونَصُّ الُمِحيِط : أَْن يَتََحرَّ

ً  ءُ الشي بَصَّ  : [بصص] او يَبِصُّ بَِصيصا  ، وتأََلأَْلَ. بََرَق ولََمعَ  : بَصًّ

 ، وهو َمجاٌز. ِلي بيَِسيٍر : أَْعَطانِي بَصَّ و

. بَصَّ و . الَماُء : َرَشَح كأَبَصَّ  وفي التَّْكِملَِة : كبَضَّ

ِة : هو تَبِصُّ  ألَنََّها ، في بَْعِض اللُّغَاِت ، ِصفَةٌ َغاِلبَةٌ ، قِيَل : العَْينُ  : البَّصاَصةُ و  لي. يَبصُّ  ، أَْي تَْبُرُق ، وِمْنهُ قَْوُل العَامَّ

ْعَدةُ  ، كأَِميٍر : البَِصيصُ و  .بَِصيصٌ  واالْلتَِواُء ِمَن الَجْهِد ، وِمْنهُ قَْولُهم : أَفلَت ولَهُ  الّرِ

 َكَذا ، وَسيَأْتِي في الحاء. َحِصيُصُهْم ، وبَِصيُصُهم َكذا ، أَْي َعَدُدُهمْ و

 .(4)، أَْي جادٌّ لَْيَس فيه فُتُوٌر  بَْصبَاصٌ  ، أَْي َشِديٌد ال اْضِطَراَب فيِه وال فُتُور ، وفي الّصحاح : ِخْمسٌ  : جادٌّ  بَْصبَاصٌ  قََربٌ و

 ضاِمٌر. ، وهو َغلَط ، أَْي َدقِيقٌ  بَْصبَاصٌ  ، هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وفي التَّْكِملَة : َشِعيرٌ  بَْصبَاصٌ  بَِعيرٌ و
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 في َمَجاِريه ِإذا َجَرى إِلَى الّضْرعِ. يَتَبَْصبَصُ  ، ألَنَّهُ  نُ : اللَّبَ  البَْصباصُ و

 ، قاَل أَبو النَّْجِم : ِمَن الَماِء : القَِليلُ  البَْصبَاصُ و

َوُ   (5)لَيحَ  َيِسيُر  َباصُ اجَلدح  الَبصح
 ِمَن الَكإَلِ : ما يَْبقَى على ُعوٍد كأَنَّهُ أَْذنَاُب اليََرابِيعِ. البَْصبَاصُ و

__________________ 
 ( عبارة األساس : وبـََرص رأسه : حلقه تربيصاً.1)
 يُرّووَن.« : الربيص»( يف معجم البلدان 2)
 .«فالغمر»وابألصر « أبراص»( عن معجم البلدان 3)
 ( يف التهذيب نقال عن األصمعي : مخ  بصباص : ُمتحِعٌب ال فتور يف سريه.4)
 .«بسير»( عن اللسان وابألصر 5)
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َر قوُل األَْغلَِب الِعْجِلّي : الُخْبزُ  : البَْصبَاصُ و  ، وبِِه فُّسِ

ِم و  ِ الش حح َباصِ ابألَبـحَيَضاح  الَبصح
َر باللَّبَِن لم يَْبعُد.  قال الّصاَغانِيُّ : ولو فُّسِ

 تَْعلُوهُ ُشْقَرةٌ. ، للذي ، بالّضمِّ  بَُصابِصٌ  ُكَمْيتٌ  يُقَال :و

ُل ما يَْظَهرُ  ، إِذا األَْرضُ  بَْصبََصتِ  ِمَن الَمَجاِز :و . أَبَصَّتْ و كبَصََّصْت ، ِمْن نَْبتَِها ، َظَهَر ِمْنَها أَوَّ  ، وأَْوبََصْت ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ

ةُ الرِّ  بَصََّصتْ و الشََّجُر ، إِذا تَفَتَّح لإِلْيراِق ، بَصَّصَ  ويُقَال :  .(1)يَاِض البََراِعيُم ، إِذا تَفَتََّحت أَِكمَّ

 ، قال الّشاِعُر : َساَرْت فأَْسَرَعتْ  ، إَِذا اإِلبُِل قََربَها بَْصبََصت ، إِذا كاَن السَّْيُر ُمتِْعباً ، وقَدْ  بَْصبَاصٌ  في التَّْهِذيِب : قََربٌ و

نَ و  َبصــــــــــــــــــــــــــــح َ أَداين الــــــــــــــَغضــــــــــــــــــــــــــــَ   َبصــــــــــــــــــــــــــــح اح  بــــــــــــــَ

او     يـــــــــــــــنـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِ بحًوا بـــــــــــــــَ َة شـــــــــــــــــــــــــــــَ َدانـــــــــــــــَ َ غـــــــــــــــُ اح  بـــــــــــــــَ

  
 َسْيراً َسِريعاً.أَي ِسْرَن 

َك َذنَبَهُ  بَْصبَصَ و أُْلِقي َعلَْيه ، وإِنَّما يَْفعَُل ذِلَك ِمْن َطَمعٍ أَْو َخْوٍف ، وِمْنهُ َحِديُث َدانِيَال ، َعلَْيه الّسالم ، ِحيَن أُْلِقَي في الُجّبِ و الَكْلُب : َحرَّ

باُع ، فَجعَْلَن يَْلَحْسنَه  إِلَْيه. يُبَْصبِْصنَ و الّسِ

 الَكْلُب بَذنَبِه : َضَرَب بِِه ، وقِيَل : َحّرَكه ، وقَْوُل الّشاِعِر : بَْصبَصَ  اَل ابُن ِسيَده :وق

َر  و  الِم عــــــــلــــــــ  الــــــــقــــــــِ ي يف الــــــــظــــــــ  فــــــــِ يــــــــح ُد   ضــــــــــــــــــــــَ  يــــــــَ

اَليب     اُح كــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــَ رَاُ  انرِي وارحتــــــــــــــــــــِ  ِإشــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

ه  نــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح لــــــــــــــــِ ه وعــــــــــــــــَ رحنــــــــــــــــَ ىت  ِإذا أَبحصــــــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــَ

ه     ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــ  ي صِ حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ اب ــــــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــــــَ  بِ اأَلذحانَ  ب
  

 .(2) بَْصبََصةٌ  ، َكأَنَّ كلَّ كلٍب منها له بَْصبََصةٍ  قاَل : ُهَو َجْمعُ 

، هكذا َرَواهُ أَبُو ُعبَْيٍد عن أَبِي َزْيٍد ، وَحَكى ابُن  كبَصَّصَ  ، (3)، وقال ابُن ُدَرْيد : إِذا نََظَر قَْبَل أَْن تَْنفَتَِح َعْينُه  الِجْرُو : فَتََح َعينَْيهِ  بَْصبَصَ و

نََّها قد تُْبَدل جيماً َكثِيراً ؛ لقُْربَِها في بَّرّي عن أَبِي علّيٍ القاِلي قاَل : الَِّذي يَْرِويه البَْصِريُّوَن عن أَبِي َزْيٍد : يَصََّص ، باليَاِء التَّْحتِيَّة ، ألَ 

ل ، وال يَْمتَنِع أَْن يَُكونَ الَمْخَرجِ ، كإِيَّل  ْوِض األُنُف. البَِصيِص  من بَصَّصَ  وإِجَّ  ، وُهَو البَِريُق ؛ ألَنَّهُ إِذا فَتَح َعْينَْيه فَعََل ذِلك ، وهكَذا في الرَّ

 َمَجاٌز. ، إِذا تََملَّق ، وهو تَبَْصبَصَ  ، هكذا في سائِِر النَُّسخ ، والصَّوابُ  ُء : تَبَلَّقَ الشَّيْ  تَبَصَّصَ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

َح بِِه. بَْصبَصَ   بَسْيِفه ، إِذا لَوَّ

انَِة. البَِصيصُ و مَّ  : لََمعَاُن َحّبِ الرُّ

باِء أَْذنَابَها ، وَكذا اإِلبُِل إِذا ُحِدَي بِها ، قال األَْصَمِعيُّ : من أَْمثَاِلهم في فِر البَْصبََصةُ و  اِر الَجبَاِن وُخُضوِعه قَْولُهم :: التََّملُُّق وتَْحِريُك الّظِ

 ِإذح ُحِديَن ابأَلذحاَنبِ  َبصحَبصحنَ 
 وهَذا َكقَْوِلِهم :

 (4)َدرحَدَب ملّا َعّضُه الثَِّقاُف 
. بَْصبَاصٌ  ْومٌ ويَ   : َشِديُد الَحّرِ

 ا َمَحلُّه ، ألَنَّهُ من، كُرّماٍن : اْسٌم لَربِيعٍ اآلِخِر في الَجاِهِليَِّة ، هكذا َضبََطه صاِحُب الَجْمَهَرةِ ، وأَْوَرَده الُمَصنّف في بَصن ، وهذ بُّصانو

 .البَِصيِص 
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ةِ  بِئْرُ و ّم : إِْحَدى اآلباِر السَّ  البُصَّ َرأَْسه ، وَصّب ُغَسالَةَ َرأِْسه وُمَراقَةَ َشعِره  وسلمعليههللاصلىْبعَة بالَمِدينَة ، يُقَال : َغَسَل رسوُل هللا ، بالضَّ

 فيها.

 االْضِطراُب. هوو التَّبَْرُعُص ، : هو (5)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  التَّبَْعُرصُ  : [بعرص]

. اْضِطراُب العُْضِو الَمْقُطوعِ  ُهوَ  أَو قال :  ، وقد تَبَْعَرَص ، إِذا قُِطَع فَوقَع يَْضَطِرُب ، نَقَلَهُ الّصاغانيُّ

َك اإِلْنَساُن تْحتََك.وقد َمّر عن ابِن عبّاٍد في ال  تَّبَْرُعِص : ُهَو أَن يَتََحرَّ

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أكمة زهر الرايض.1)
 .«قا  : و وز أن يكون مجض ُمَبصحبص ا كذا يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .126/  1( اجلمهرة 3)
 وخضض. ( بعده يف التهذيب : أي ذ ّ 4)
 .381/  3( اجلمهرة 5)
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 وِدقَّتُه ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ، كالَمْنعِ : نََحافَةُ البََدنِ  البَْعصُ  : [بعص]

 ، بَمْعنًى َواِحد. تَبَْعَصصَ و ، وتَبَْعَرَص ، تَبَعَّصَ  ، يُقَال : َضَربَهُ حتّى االْضِطرابُ  : البَْعصُ  : (1)قال ابُن ُدَرْيٍد و

ئِيلُ  *، كعُْصفُوٍر وَحلَُزونٍ  البعصوصو ، وهو ُعَظْيٌم  َعْظُم الَوِركِ  : البعصوصو ، (2)الِجْسِم ، واْقتََصَر ابُن ُدَرْيٍد َعلَى األَّوِل  : الضَّ

 َصِغيٌر بَْيَن أَْليَتِي اإِلْنَساِن ، َعِن ابِن َعبّاٍد.

 ِمْن بَياِضَها ، قالَهُ أَبُو ُعبَْيٍد ، ونَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ِهيَ  بَْيَضاُء لَها بَِريقٌ  كالَوَزَغِة ،  َصِغيَرةٌ بهاٍء : ُدَوْيبَّةٌ  ، البعصوَصةُ و

 .(3)، كقََربُوِس ، َكَما نَقَلَه الّصاَغانّي  البَعَُصوصُ 

 كتبَعََّص.  ،، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  اْضَطَربَ  ُء :الشَّيْ  تَبَْعَصصَ و

تْ  تَبَْعَصَصتِ و يَّةُ : قُتِلَْت فتَلَوَّ يِت ، وأَْنَشَد للعَّجاجِ يَِصُف ناقَتَه : الحَّ ّكِ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

 تـََبعحَصصُ كَبن  حَتحجي َحي ًة 
ير ٍد األَْسَوُد الغُْندجانيُّ : قد ُردَّ َعلَى ابِن الّسِ  افِّيِ قَْولُه : يَِصُف ناقَتَه ، إِنََّما هو في نَْعِت َجَمٍل وأَّولُه :وقاَل أَبُو ُمَحمَّ

ُص و  بـــــــــــــــَ وٌ  َبصـــــــــــــــــــــــــــــح اِدي َذلـــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح َت أَقـ  حتـــــــــــــــَح

صُ     مـــــــــــــَ لـــــــــــــح وحاَل الـــــــــــــّزِمـــــــــــــاُم يــــــــــــــَ  يـــــــــــــكـــــــــــــاُد يب لـــــــــــــَ

  
 وتَبِعَهُ الّصاَغانِيُّ في هِذه التَّْخِطئَِة ، وزاَد : ولَْيَس الّرَجُز للعَّجاجِ.

 يُْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما 

ِغيَرةِ : بُْعُصوَصةُ يا  بِيَِّة الصَّ ِغيِر ، والصَّ بِّيِ الصَّ ، لِصغَر ، َخْلِقه وَضْعِف ِجْسِمه. وقاَل ابُن  بُْعُصوَصةٌ  ُكفِّي : َسبٌّ للَجَواِري. ويُقَاُل للصَّ

 لِعْنِفُص والبَِطيَطةُ والَحِطيَطةُ.، وا البُْعُصوَصةُ  األَْعَرابِّي : يُقَال للُجَوْيِريَة الَضاِويَِّة :

 والبَْعبََصةُ : الدَّْغَدَغةُ ، ُمَولََّدة.

 ، كالبَْخلَِص. الغَِليظُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُهوَ  ، كَجْعفَرٍ  البَْلَخصُ  : [بلخص]

 َم ، وتَبَْخَصَل ، كما َسيَأْتِي.، كتَبَْخلََص ، وقَْد تَقَدَّ  ، إِذا َكثَُر وَغلُظَ  تَبَْلَخصَ و

 ، وإِلَْيَها نُِسبَت هِذه الجَراُر الَكبِيَرةُ. يَُضاف إِلَْيَها َمْشُهورٌ  بها َدْيرٌ  األَْعلَى قُبَالَةَ قُوص ، ، كَكتّاٍن : ة بَصِعيِد ِمْصرَ  الباَلّصُ  : [بلص]

على غير قِيَاِس ، قَال الَجْوَهِريُّ : قال ِسيبََوْيه : النُّوُن َزائَْدةٌ ؛ ألَنَّك تَقُول  شاذٌّ  ىبَلَْنصَ  : (4) ج َصِغيرٌ  ، كَحلَُزوِن : طائِرٌ  البَلَُصوصُ و

 .البَلَُصوص ِلْلَواِحِد :

 ، كَحلَُزوٍن. بَلَُصوصٌ  ِلْلواِحِد : ج البَلَْنَصى أَو

 الذََّكُر ، أَو بالعَْكِس. البَلَُصوصُ و أَو هي األُْنثَى ،

 البَلَْنَصى قُْلُت : ما َجْمعُه : قاَل : ، قال : البَلَُصوصُ  قاَل : ؟: اْسٌم للَجْمعِ ، قَال الَخِليُل : قُْلُت ألَْعَرابِّيٍ : ما اسُم هذا الّطائِرِ  البَلَْنَصى وقِيَل :

 ، قال : فقال الَخِليُل أَو قال قائٌِل :

 البَـَلنحَص َبُض يـَتـح  كالبَـَلُصوصِ 
 وقال الّصاَغانِيُّ : وهذا الَمْشُطوُر من إِنشاِد الَخِليل.

َكةً : البَلََصةُ و ، كِسنَّْوٍر ، البِلَّْوصُ و ، بَكْسٍر فتَْشِديدٍ  البِلِّصُ و كقُْنفٍُذ ، هَكَذا في النَُّسخ وَصَوابُه أَبو بَُرْيٍص كُزبَْيٍر ، عن  (5) أَبُو بُْربٍُص  ، ُمَحرَّ

 ابِن خالََوْيه.
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باعي ، وقاَل الّصاَغانِّي : ِهيَ  بَْقلَةٌ  ، بَكْسٍر ففَتْحٍ : البِلَْنصاةُ و  للّْيِث ،، بالفَتْح ِلْلبَْقلَِة ، َعِن ا البَلَْنَصاءُ  ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ في التَّْهِذيب في الرُّ

 : َجْمعُه. البَلَْنَصىو

يَبِيُض في الِعضاِه  طائٌِر أَْخَضُر البَْيِض  : البَلَْنَصى قاَل ابُن َعبّاٍد :و
 ، بتَْشِديِد الياء. باََلِصيُّ  ج ، (6)

َكةً : طاِئرٌ  بَلََصى واْبنُ  قال :  َطِويُل الذَّنَِب قَِصيُر الَجنَاحِ. ُمَحرَّ

َرِد ، الَواِحدُ  : طائِرٌ  ، كِزِمكَّى البِِلصَّىو قال :  آَخُر كالصُّ

__________________ 
 .296/  1( اجلمهرة 1)
 .«وَحَلزون»بد  « ومَجَلون»يف القاموس :  (*)
وبـََعصــــوص يوصــــف به املهزو  النحيف  417/  3وورد يف ج  البعصــــوص ضــــئير اجلســــم ونقله عنه الصــــاغاين. 381/  3( ورد يف اجلمهرة 2)

 وا قري اجلسم.
 الُبعصوصة دويبة كالوزغة أو أصغر. 381/  3( يف اجلمهرة 3)
 .«مجض»( عن القاموس ا وابألصر 4)
 .«أبو بـَُريحص»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  5)
 .«العضاء»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
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ِديد ا ا بِلِّصٌ  ٍر فَتشــــح ويف  هو َأو بَكســــح ِديد الواِو ا بـََلصــــُ و ةٌ  األَنـحَث و  ا ُ َر َكًة ا وَتشــــح ض بـََلصــــُ عل  فـَعحَل  ا وملَح  بـَلحصــــَ  ا واجَلمح
 : الَبَلُصو  و  الِبل وحصُ و  لِّصُ البِ  َيذحُكر أَبُو حامتٍِ َشيحئاً مم ا يف هذا الرت ّكيِب يف ِكَتاِب الّطريحِ ا وقاَ  الّصاَغاين  عن ابِن خاَلَويحِه :

 .البَـَلُصوص
ً  ِمْن ماِلي بَلَّْصتُهو ً  : َخلّْصتُه ، تَْبِليصا  ، عن ابن َعبّاٍد. ولَْم أََدْع ِعْنَده َشْيئا

ً  الغَنَمُ  بَلََّصتِ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن فاِرٍس ، وقاَل : فيه نََظٌر. كتَبَلََّصتْ  ، قَلّْت أَْلبَانَُها : تَْبِليصا

صَ  تَبَلَّصو  ، عن ابِن فاِرٍس. : تَبَرَّ

 في َخفَاٍء. ، وفي التَْكملَِة : أََخَذه َء : َطلَبَهالّشيْ  تَبَلَّصَ و

 عن ابِن فاِرٍس ، قال : وفيه نََظٌر.

 بّاٍد.، عن ابِن عَ  له أََراَغهُ وأََراَدهُ  تَبَلَّصَ و

ِص ، فُهَو تَْكَراٌر. الغَنَُم األَْرَض : َرَعْت ما فِيَها أَْجَمعَ  تَبَلََّصتِ و  ، وهو بِعَْينِه َمْعنَى التَّبَرُّ

ُجُل : اْبلَْنَصىو  ِمنِّي ، عن ابِن َعبّاٍد. فاْبلَْنَصى ، يُقَال : كان َمِعي طائرٌ  َذَهبَ  الرَّ

 ابِن َعبّاٍد. ، عن ِمْن ثِيَابِه : خَرجَ  اْبلَْنَصىو

 ، عن ابِن َعبّاٍد. ُمبَاِلصٌ  ، فُهوَ  َواثَبَه : بَالََصه ُمبَالََصةً و

ُجُل ِمنِّي (1) بأْلَصَ  قاَل أَبُو َزْيِد :و : [بألص] . َهَربَ  ، بالَهْمِز : بأْلََصةً  الرَّ  وفَرَّ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ّمِ أَو  (2) البُْلغُصُ  : [بلغص] ، والغَْيُن ُمْعَجَمةٌ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وضبَطه الّصاَغانِيُّ بالضّمِ وإِْهَماِل العَْيِن ،  بالفَتْحِ ، بالضَّ

َكبِ  وقاَل : هو  نَْفُسهُ ، أَيِ الفَْرجِ ، َعِن ابن عبّاٍد. َجْوُف الرَّ

 وأَْنَشَد : أَْسَرعَ  قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : أَيو َعَدا ِمن الفََزعِ  أَيْ  بُن ُدَرْيٍد :، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ا بَْلَهصَ  : [بلهص]

 لَبلحَهَصاَلوح رََأ  فَاَكِرش و 
 .(3)قُْلُت : وقد يَُجوُز أَْن يَُكوَن هاُؤه بََدالً ِمْن َهْمَزة بأْلََص 

ْعر في نُْسَخٍة ِمْن نَُسخِ التّْهِذيب : م : وَرأَْيُت هذا الّشِ  وقاَل ُمَحَمّد بن الُمَكرَّ

َلَصاَلوح رََأ  فَاَكِرش و   لََبهح
 .وقولُه : فَاَكِرش ، أَْي َمَكاناً َضيِّقاً يَْستَْخِفي فيه

 ، كتَبَْهلَص. َخَرَج ِمْن ثِيَابِه ، أَيْ  تَبَْلَهصَ و

 : [بنقص]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

 ، كَجْعفٍَر : اسٌم ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وأَْوَرَده صاِحُب اللَِّساِن. بَْنقَص

 ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي : فاْستَبَاصَ  بَاَصنِي فاُلٌن ، أَْي فَاتَنِي وَسبَقَنِي ، قَاُل :، يُ  والسَّْبُق ، والتَّقَدُّمُ  : الفَْوتُ  البَْوصُ  : [بوص]

ي  وال  ــــــــــــَ ل رح عــــــــــــَ جــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ال تـ ــــــــــــَ يِن ف ُبصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ   تـ
َك ِإنح     ــــــــــــ  ــــــــــــِإن يِن ف ُبصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــصُ  تـ ي ــــــــــــِ ب ــــــــــــَ ت  أســــــــــــــــــــــــــح
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 ِء القَْيِس :وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ اِلْمِرى

وُص  نـــــــــــُ َك تــــــــــــَ لـــــــــــَ  ِإذح أَنَتـــــــــــح يـــــــــــح ِر لـــــــــــَ نح ِذكـــــــــــح  أَمـــــــــــِ

َرًة و     طـــــــــــح ا خـــــــــــَ هـــــــــــَ نـــــــــــح ُر عـــــــــــَ قحصـــــــــــــــــــــــــُ وصُ فـــــــــــتـــــــــــَ بـــــــــــُ ـــــــــــَ  تـ

  
ّي : أَْي تَْسبِقُك وتَتَقَدَُّمك   .(4)قاَل اْبُن بَّرِ

ُل فيه ، وأَْنَشَد :، قاَل اللَّْيُث : ُهَو أَْن تَْستَْعِجل إِْنساناً في تَْحِميِلَكه أَْمراً ال تَ  االْستِْعجالُ  أَْيضاً : البَْوصُ و  َدُعه يتََمهَّ

ي  وال  ــــــــــــَ ل رح عــــــــــــَ جــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ اَل تـ ــــــــــــَ يِن ف ُبصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ   تـ
ـــــــــــــــــــــــِإيّنِ ُذو َداَلِ  وَ     يِن ف كـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــِ (5)َدال

 

  
 فبَاصَ  أَراَد أَْن يَْستَْعِمل َسِعيَد بن العَاِص »َحِديُث ُعَمَر ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه :  ، وِمْنهُ  االْستِتاُر والَهَربُ  : البَْوصُ و

__________________ 
 .«قوله : بألص اخل مقتض  اصطالحه افراده برتمجة ا كما فعله صاحب اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 وهو ما ورد يف التكملة.« البـُلحُعص»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ( ورد يف اللسان : هبلص كبألص أي فّر وعدا من فزٍع وأسرع.3)
ء القي  فتقصــــر بفتح التاء ا يقا  قصــــر خطوه إذا قوله : فتقصــــر ا قا  ابن بري : البيت الذي يف شــــعر امر »هبامش املطبوعة املصــــرية : ( 4)

 .«قعد يف مشيه ا وأقصر : كّف ا يقو  : تقصر عنها خطوة فال تدركها ا كذا يف اللسان
 ( يف أصو  التهذيب : يف دال . حتريف.5)
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َترَتَ وفَاَته. وَأيح هَ » ِمنحه َرَب أََزب  َحىت  »يف َحِديِث ابِن الز َبريحِ : َرَب واســــــح احُ  : البَـوحصُ و  .«ابصَ  أَنُّه ضــــــَ ريحِ ا  اإِل ح يف الســــــ 
 .اَبِئصٌ  واجِلد  ا َعنح ثـَعحَلٍب ا وِمنحُه مِخح ٌ 

: ُحْسُن اللَّْوِن ، ونَقََل الَجْوَهِريُّ َعِن ابِن  البَْوصُ  ، وقِيَل : لَْونُه ، أَْي تَغَيَّرَ  ْوُصهبَ  ، يُقَاُل : حالَ  (1)، الفَتُْح َعن أَبي ُعبَْيٍد  اللَّْونُ  : البَْوصُ و

يِت : يُقَاُل : ما أَْحَسنَ  ّكِ  .أَْبَواصٌ  : أَْي ِسْحنَتَه ولَْونَه ، والَجْمُع : بَْوَصه الّسِ

 َشى :، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلألَعْ  العَِجيَزةُ  : البَْوصُ و

ِة  رِيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وحصِ عــــــــــــــــــــــَ َرتح  بـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــَ  ِإذا أَدح

نح     َتضـــــــــــــــــــــَ حـــــــح ُ
ِة املـــــــ تـــــــَ خـــــــح ا شـــــــــــــــــــــَ ـــــــِم اَ شـــــــــــــــــــــَ ي  َهضـــــــــــــــــــــِ

  
ّمِ ، وبِِهما ُروَي قَْوُل األَْعَشى ،  يَُضمُّ فِيِهَماو ا في العَِجيَزةِ فَقَْد َذَكَره الَجْوَهِريُّ بالَوْجَهْيِن : الفَتْحِ ، والضَّ وأَّما في َمْعنَى اللَّْوِن فَقَد تَقَدََّم ، أَمَّ

ّي : َحَكاهُ الَجْوَهِريُّ عن ابن السِّ  يَرافِيُّ بفَتْحِ الباِء ال َغْيِر.الفَتُْح َعِن أَبِي ُعبَْيٍد ، وقاَل ابُن بَّرِ يِت بَضّمِ الباِء وَذَكَرهُ الّسِ  ّكِ

 السَّْيُر الشَِّديُد. : البَْوصُ و

 ُمْعِجل. ُمِلحٌّ ، ِمثُْل ، أَْي ُمْستَْعَجل أَوْ  بائِصٌ  ، هكذا ِفي سائِر النَُّسخِ ، وإِذا قُْلنَا : والبُْعُد ، بََدَل قَْوِله : والتَّعَب ، جاَز ، يُقَاُل : ِخْمسٌ  التَّعَبُ و

 ً ً  بَْصبَاٍص ، ويُقَال : ساَر القَْوُم خْمسا  .بائصا

 : بَِعيٌد وشاقٌّ ؛ ألَنَّ الَِّذي يَْسبِقَُك ويَفُوتَُك ، شاقٌّ ُوُصولَُك إِلَْيِه ، قال الّراِعي : بَائِصٌ  وَطِريقٌ 

  ٍ ح مِّ مخــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــِ ىّت َوَردحَن لــــــــــــــــــِ صٍ حــــــــــــــــــَ   ابئــــــــــــــــــِ
اَوَره ا    عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ا تـ دن يــــــــــــــــاَل جــــــــــــــــُ (2)لــــــــــــــــّراَيُح َوبــــــــــــــــِ

 

  
ِرّماُح :  وقاَل الّطِ

اًل  ٌة  اَبِئصــــــــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  ُه محــــــــــــــــَِ رَتَتــــــــــــــــح  مُث  اعــــــــــــــــح

ٍة     حـــــــــَ لـــــــــَ  ُتشـــــــــــــــــــــــح نِ  (3)عـــــــــَ ريحِ واهـــــــــِ ٍد غـــــــــَ ن ذائـــــــــِ  مـــــــــِ

  
 بالّضّمِ : ثََمُر نَبَاٍت. ، البُوصُ و

صَ  قَدْ و ً  بَوَّ  : َجنَاهُ. تَْبِويصا

 ويُْفتَح. ، َحكاهُ اللَّْيُث ، ِليُن َشْحَمِة العَُجزِ  : البُوصُ و

 وأَْلَوانِها. مَن الغَنَِم والدََّواّبِ ، أَْي أَْنَواِعها األَْبَواِص  َواِحَدةُ  : البُوصُ و

َمْخَشِرّي : ِمنَ  (4)، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد  : العَِظيَمةُ العَُجزِ  البَْوصاءُ و ُجِل ، قَاَل الزَّ  أِلَنَّهُ يَْربُو فيَْستَْقِدُم. البَْوِص  ، قاَل : وال يُقَاُل ذِلَك ِللرَّ

ْبيَانُ  ، يُقَال : يَأُْخذُوَن ُعوداً في َرأِْسه ناٌر فَيُِديُرونَهُ َعلَى ُرُؤوِسِهم ، أَْي ِلِصْبيَاِن األَْعَراِب ، لُْعبَةٌ لَُهمْ  ، أَْيضاً : البَْوَصاءُ و  البَْوصاءَ  لَِعَب الّصِ

 يا هذا.

 ْعِر أَُميَّةَ بِن أَبِي عائٍِذ الُهَذِلّيِ :، في شِ  : ع األَْبَواصُ و

راِص  َي فــــــــــــــاأَلحــــــــــــــح لــــــــــــــح ن الــــــــــــــدِّايُر بــــــــــــــعــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  لــــــــــــــِ

َواصِ     ـــــــــــــح ِض األَبـ مـــــــــــــَ جـــــــــــــح ِ فـــــــــــــمـــــــــــــَ اح وَدتـــــــــــــَ  فـــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــ 

  
م ، ولَْم أَجْد هذه القَِصيدةَ في ْعجَ قاَل السُّكَِّريُّ : ويُْرَوى : األَْنَواص ، بالنّون ، وَرَوى األَْصَمِعيُّ هِذه القَِصيَدة صاِديَّة مهَملَةً ، َكَذا في المُ 

 ِشْعِر أَُميَّة.

ّمِ : َضْرٌب من السُّفُِن ُمعَّربٌ  البُوِصيُّ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد لألَْعَشى : ، بالضَّ

ا  مــــــــــــــــَ رَايتِّ ِإذا مــــــــــــــــا طــــــــــــــــَ َر الــــــــــــــــفــــــــــــــــُ ثــــــــــــــــح  مــــــــــــــــِ

ِذُف     قـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ يِّ يـ وصـــــــــــــــــــــــــــــــِ رِ  ابلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــُ  واملـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــِ

  
 وقال َغْيُرهُ :
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ِعِد  بُوِصيٍّ َكُسّكاِن  َلَة ُمصح  (5)ِبِدجح
ْوَرِق ، قال ابُن ِسيَده : وهو َخَطأٌ.  وَعبََّر أَبو ُعبَْيٍد عنه بالزَّ

 : الَمالُّح ، وهو أََحُد القَْولَْيِن في قَْوِل األَْعَشى. البُوِصيُّ  وقيل :

ْوَرُق وليس بالَمالّحِ ، البُوِصيُّ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو :  .(6) بُوِزي وهو بالفَاِرسية : الزَّ

__________________ 
 ( ضبرت يف الصحاح ابلنص : ابلضم هنا ا وفيما نقله اجلوهري عن ابن السكيت.1)
 وانظر ختر ه فيه. 222( ديوانه ص 2)
 .«عل  نشخه»( عن الديوان وابالصر 3)
 .300/  1( اجلمهرة 4)
 انقته ا وصدره :( البيت لطرفة من معلقته ا يصف عن  5)

 أتلض هناٌض إذا صعدت بهو 
 ( ضبرت يف اللسان بتشديد الياء.6)
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صَ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و  تَْبِويصاً : َعُظَمْت َعِجيَزتُه. بَوَّ

 َسبََق في الَحْلبَِة. أَْيضاً ، إَِذاو

 َصفَا لَْونُه. أَيضاً ، إِذاو

. أََسدِ  بني ، بالّضّمِ : بَْطٌن من بُوَصانُ و  ، نقلَهُ الَجْوَهِريُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : بَِعيٌد. بائِصٌ  : البُْعُد ، وَطِريقٌ  البَْوصُ 

 ُء : اْنقَبََض.الشي اْنبَاصَ و

ُر ، البَْوصُ  وفي التَّْهِذيِب :  التَّقَدُُّم. البَْوصُ و في كالم العرب التَّأَخُّ

 ما ِضدٌّ ، وقد أَغفَلَه المصنُِّف َرحمه هللاُ تعالى قُصوراً.قلت : فه

 : الَمالُّح ، وأَنَكَره أَبو َعْمٍرو ، وقد تَقَدَّم. البُوِصيُّ و

 اللَهبِّي : [الفضل]: َموضٌع ، قال  البَْوصُ و

تـــــــــــــاِوٌب  جـــــــــــــُ ٌب فـــــــــــــَ كـــــــــــــَ بـــــــــــــح اَوَلِن فـــــــــــــكـــــــــــــَ  فـــــــــــــاهلـــــــــــــَ

قــــــــــاِب     راُع مــــــــــن َأشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــح ــــــــــاألَف ُص ف وح ــــــــــَ ــــــــــب ــــــــــال (1)ف
 

  
َكةً  البََهصُ  : [بهص]  ، عن الخاْرَزْنِجّي. العََطشُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقَاَل الّصاَغانِيُّ : ُهوَ  ُمَحرَّ

ً  ما أََصْبُت ِمْنهُ  يُقَاُل :و مّ  بُْهُصوصا  َشْيئاً. ، أَيْ  ، بالضَّ

 ، َكذا في التَّْكِملَِة والعُبَاب. َمنَعَنِي ا َمَرٌض ، أَيْ َعْن َكذَ  أَْبَهَصنِي : الَمْنُع ، يُقَال : اإِلْبَهاصُ و

ُجِل ِمن ثِيَابِه ، ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل أَبُو َعْمٍرو : ُهوَ  التَّبَْهلُصُ  : [بهلص]  تَبَْهلَصَ  بتَْقِديِم الالَِّم َعلَى الَهاِء ، يُقَاُل : كالتَّبَْلُهِص  ُخُروُج الرَّ

 َص ، ومنه قَْوُل أَبِي األَْسَوِد الِعْجِلّيِ :َوتَبَْلهَ 

ه  تـــــــــــُ ذح ا َأخـــــــــــَ مـــــــــــ  لـــــــــــَ ـــــــــــَ لـــــــــــَ  فـ يـــــــــــح يـــــــــــُت َأاب لـــــــــــَ قـــــــــــِ  لـــــــــــَ

ا    بــــــــــــَ بــــــــــــ  ه مُثّ جــــــــــــَ َوابــــــــــــِ ــــــــــــح نح أَثـ َص مــــــــــــِ هــــــــــــَ لــــــــــــح بــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

  
 .تَبَْهلَصَ  يُقاُل : َجبََّب ، إِذا َهَرب. وقَاَل األَْزَهِرّي ، األَْصُل تَبَْهَصَل من البَْهَصل ، ثُمَّ قُِلَب فِقيَل :

يقُ  البَْيصُ  : [بيص] دَّةُ والّضِ  ويُْكَسُر. ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ ، : الّشِ

، بَْفتِحٍ أَوِلِهَما وآِخِرهما ، وبَِكْسِرِهَما  بِيِص  ، وِحيٍص  بَْيٍص  ، وَحْيٍص  بَْيص ، وَحْيِص  بِيصَ  ، وِحيصَ  بَْيصَ  في َحْيصَ  فاُلنٌ  َوقَعَ  يُقَاُل :و

قاَل َشْيُخنا : ويُْجَريَاِن في األُولَى أَْيضاً ، َكَما َسيَأْتِي لَهُ قَِريباً  .(2)، فِهَي ِستُّ لُغَاٍت  ، وبفَتْحِ أَّولِهَما وَكْسِر آِخِرهما ، وقد يُْجَريَاِن في الثّانِيَةِ 

* ، وفي الّصَحاحِ : َعْنهُ ، وقِيَل : في ِشدَّةِ ِمْن ِمْنهُ  لَُهم اْختِالٍط ال َمِحيصَ  في أَيْ  نِيًّا على الَكسِر ، وأَِلفُه ياء ،، َمبْ  وَكذا في حاِص باِص  ،

 أَمٍر ال َمْخَرَج لَُهْم ِمْنه.

. .بَْيصَ  َجعَْلتُم األَْرَض َعلَْيه َحْيصَ و  نقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

يِت :و ّكِ ً حَ  زاَد ابُن الّسِ ً  ْيصا ً  بَْيصا ً  ، بفَتِْحِهما ، وِحيصا ف فِيها ، بَِكْسِرِهَما َغْير مركٍَّب : أَيْ  بِيصا ، وفي النَِّهاية  َضيَّْقتُم َعلَْيِه َحتّى ال يَتََصرَّ

َف ِلْلَكْسِب ، وَهوَ  ئَِل عن الُمَكاتَِب يَْشتَِرُط َعلَْيه أَْهلُه أَن ال يَْخُرَج ِمْن في قَْوِل َسِعيِد ابِن ُجبَْيٍر ِحيَن سُ  : َحتّى ال َمْضَرَب لَهُ فِيَها ، وال ُمتََصرَّ

، وقَْوُل َشْيِخنا آنِفاً ، َكَما َسيَأْتِي لَهُ قَِريباً ، َكأَنَّهُ إَِشاَرةٌ إِلَى قَْوِل ابِن  (3)« بَْيصَ  أَثْقَْلتُْم َظْهَره ، وَجعَْلتُم األَْرَض َعلَْيه َحْيصَ » بَلَِده ، فقَال :

ْل. يِت هذا ، فَتَأَمَّ ّكِ  الّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ةَ من قَُشْيٍر ، وتِْلقَاَءَها داُر نَُمْيٍر ، َكذا في اللَِّسان.: قُفٌّ َغِليٌظ أَْبيَُض بأَْقبَاِل العَاِرِض في داِر قَُشْيٍر ، ِلبَنِي لُبَْينَى وبَ  البَْيَصة  نِي قُرَّ
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َواُب أَنَّه بالّضاِد الُمْعَجَمة ، َكَما َسيَأْتي.  قُْلت : والصَّ

 : ُجْحُر الفَأِْر. بَْيصَ  وَحْيصَ 

__________________ 
 ( رواية البيت ابألصر :1)

 فــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــادلن فــــــــــــــــــكــــــــــــــــــبــــــــــــــــــكــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــجــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاب 

 فـــــــــــــــــالـــــــــــــــــبـــــــــــــــــوص فـــــــــــــــــاألقـــــــــــــــــراع مـــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــاب   

  

 والژايدة عنه.« بوص»واملثبت عن معجم البلدان 

وحيص من حاص إذا حاد ا وبيص من ابص إذا تقدم ا وأصــلها الواو ا  وال تنفرد إحد  اللفظتا عن األخر .« : حيص»( قا  يف النهاية 2)
 نيان بناء مخسة عشر.وإلا قلبت ابء للمزاوجة حبيص و ا مب

 .«منه»بد  « عنه»يف القاموس :  (*)
 ( قا  يف النهاية : أي ضيقتم عليه األرض حىت ال يقدر عل  الرتدد فيها.3)
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 فصر التاء
 مض الصاد

ْخِريِص  ، والتِِّخِريَصةُ ، بَكْسِرهما التِّْخِريصُ  : [تخرص] ْخِريَصِة ، وُهوَ  (1)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : ُهَما لُغَةٌ في الّدِ بَنِيقَةُ  والّدِ

بٌ  ، قاَل : وُهوَ  الثَّْوبِ   ، بالَكْسِر أَْيضاً. تِيِريز ، وأَْصلُه بالفاِرِسيَّةِ  ُمعَرَّ

ّيٍ وشاِهدُ  ُمتَْرصٌ  فُهوَ  : ُمْحَكٌم َشِديٌد ، وأَتَْرْصتُه تَِريصٌ  فهو ، تََراَصةً  َكَكُرَم ، ُء ،، الشَّيْ  تَُرصَ  : [ترص] قَْوُل  أَتَْرَصهُ  ، قَاَل ابُن بَّرِ

 األَْعَشى :

ا و  ئـــــــــهـــــــــَ وح ُ  يف ضـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــح ُر الشـــــــــــــــــــــــ  كـــــــــَ نـــــــــح ـــــــــُ رح تـ  هـــــــــَ

ُر     ُر الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــَ رتحَصُ َأو الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ ُ
 املـــــــــــــــــ

  
 ، َشِديُده َوثِيقُه ، عن ثَْعلٍَب ، وأَْنَشَد : : ُمْحَكُم الَخْلقِ  تاِرصٌ  فََرسٌ و

 الّتاِرصِ َقد َأغحَتِدي ابأَلعحَوِجيِّ 
ِه وأَْحِكْمهُ. أَتِْرصْ  ، ويُقَاُل : : ُمْستٍَو ، َعْدٌل ُمْحَكٌم ال يَِحيفُ  تَِريصٌ و ، ُمتَْرصٌ  ِميزانٌ و  ميِزانََك فإِنَّهُ شائُِل ، أَْي َسّوِ

َصهُ و ، أَتَْرَصهُ  قَدْ و َمه ، قاَل الَجْوَهِريُّ : ِمثُْل ماٍء ُمْسَخٍن وَسِخيٍن ، وَحْبٍل ُمْبَرٍم وبَِريٍم ، وأَْنَشَد ِلِذي  َسّواهُ وَعدَّلَه ، إِذا تَرَّ ، وأَْحَكَمه ، وقَوَّ

 ّيِ يَِصُف نَْبالً :اإِلْصبَعِ العَْدَوانِ 

ر صَ  ــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــا  تـ و مــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــا وقـ َواقــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح  أَفـ

ا    عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ن ا صـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــِّ ل واَن كـــــــــــــُ دح ُر عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــح  أَنـ

  
 قولُه : أَْنبَلَُها ، أَْي أَْعَملُها بالنَّْبِل ، وقِيل : أَْحَذقَُها.

ا يُْستَْدَرك َعلَْيه :  * وِممَّ

َماُح الُمثَقَّفَةُ ، نَقَلَهُ السُّهَ  ْوِض.الُمتَْرَصاُت : الّرِ  ْيِليُّ في الرَّ

مِّ  : [تعص] َدةِ في لُغَِة َغْيِرِهم ، قَالَهُ اللَّْيُث ، وقَْد  البُْعُصوَصة ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وُهَو لُغَةُ الِحَجاِز ، ِمثْلُ  التُّْعُصوَصةُ ، بالضَّ ، بالُمَوحَّ

ً  ، كفَِرحَ  تَِعصَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و تَقَدَّم.  .(2) ْشتََكى َعَصبَه ِمْن َكثَْرةِ الَمْشيِ ا : تَعَصا

َكةً ، التَّعَصُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن. ولَْيَس بثَْبتٍ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : (3)،  كالَمعَِص  ، ُمَحرَّ

ً  تَلََّصه : [تلص]  ، كَدلََّصه تَْدِليصاً. َملََّسهُ ولَيَّنَه ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ أَيّ  تَتِْليصا

 فصر اجليم
 مض الصاد

 ، َعِن ابِن َعبّاٍد. َشِربَهُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال الّصاَغانِيُّ : أَيْ  الماَء ، كَمنَعَ  َجأَصَ  : [جأص]

ْل.قُ  اي ، وقد تَقَدَّم ، فتَأَمَّ  ْلُت : وُهَو إِْن َصحَّ فإِنَّهُ لُغَةٌ في َجأََز بالزَّ

 : [جبص]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

 : قوٌم من العََرِب يَْنِزلُوَن َحْوَف َرْمِسيَس ِمْن نََواِحي َشْرقِيَِّة ِمْصَر. الَجَوابِيصُ 

ُجلُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْنبَاِرّي : ُهوَ ،  ، بالّضمِّ  الُجَراِصيَّةُ  : [جرص] ْخمُ  العَِظيمُ  الرَّ  ، وأَْنَشَد : الضَّ
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هح  يــــــــــــَ اح ِد عــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــِ بــــــــــــح ــــــــــــُ نــــــــــــا ال تـ  اَي َربــــــــــــ 

هح     يـــــــــــــَ اصـــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــَ َي د مـــــــــــــُ وحٍم هـــــــــــــِ رِّ يــــــــــــــَ  يف كـــــــــــــُ

  

هح  يــــــــَ اصــــــــــــــــــــــِ ي شــــــــــــــــــــــَ حــــــــِ ي  وُتضــــــــــــــــــــــح ُر ا ــــــــَ امــــــــِ  ُتســــــــــــــــــــــَ

ِر     يـــــــــــِ  اأَلمحـــــــــــحَ نـــــــــــِ َر الـــــــــــفـــــــــــَ ثـــــــــــح هح مـــــــــــِ يـــــــــــَ رَاصـــــــــــــــــــــــــِ  اجلـــــــــــُ

  

 َلافـَُها َأهُر البـُُيوِت الَقاِصَية
 ، في قوِل الّراِجِز. الَجَمُل الشَِّديدُ  قِيَل : ُهوَ و

لَْيَس  األَْقَصى ، د ، بالَمْغِربِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وقال األَْزَهِريُّ : ُهوَ  ، بفَتْح الباِء ، والالِّم أَو ُسُكونَِها َجابَلصُ  : [جبلص]

 .(4)ٌء لَْيَس َوَراَءه َشيْ : ، ونَصُّ التّْهِذيِب  وراَءهُ إِْنِسيُّ 

__________________ 
 ص والدرع واحد الدخاريص ا وهو ما يوصر به البدن ليوسعه ا عن اللسان.( الدخريص من القمي1)
 ويف التكملة عنه : من شّدة املشي. 18/  2( اجلمهرة 2)
 ( املعص ابلتحريك التواء يف عصب الرجر.3)
 وجابـَلح  وجابـَرحص : مدينتان إحدا ا 384/  9( عبارة التهذيب 4)
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ٌء ، قاَل : وقد جاَء ِذْكُر هاتَْيِن الَمِدينَتَْيِن في َحِديٍث ُرِوى َعِن الَحَسِن بِن َعِلّيٍ ، ، لَْيَس َوَراَءه َشيْ  (1): بَلٌَد في أَْقَصى الَمْشِرِق  جابَلَق وَكَذا

 َرِضَي هللا تَعالَى َعْنُهَما.

بَْرس ، قاَل َشْيُخنا : والّظاِهُر أَّن ُكالًّ منهما لَْيَس بعََربِّيٍ الْجتماعِ الِجيِم والّصاِد ، وُهَما ال قُْلُت : وقد تَقَدََّم أَنّه يُقَال ِلهِذه الَمِدينَِة أَْيضاً : َجا

 ِفيِه الِجيُم والقَاُف ، وهما أَْيضاً ال يَْجتَِمعَاِن في َكِلَمٍة َعَربِيٍّة َغْير َصْوٍت. جابَلَقو يَْجتَمعاِن في َكِلمٍة َعَربِيٍّة.

يِت : وال يُقَ  ويُْكَسرُ  ، بالفَتْحِ  َجصُّ ال : [جصص] ّكِ اُل ، وُهَو األَْفَصُح ، َكما في ُشروِح الفَِصيحِ. قُْلُت : وأَْنَكَر ابُن ُدَرْيٍد الفَتَْح ، وقَاَل ابُن الّسِ

بٌ  هو الَِّذي يُْبنَى بِه ، قاَل : وُهوَ  ، وخالََف ُهنَا اْصِطالَحهُ ِمْن ِذْكر إِشاَرةِ الميِم ، وقال الَجْوَهِريُّ ؛ َمْعُروفٌ  بالَكْسِر : ، أَْي ألَّن الِجيَم  ُمعَرَّ

 ْجتََمَع فِيَها الِجيُم والّصاُد كلُّها َغْيُر َعَربِيٍَّة.والّصاَد ال يَْجتَِمعَاِن في َكِلَمٍة َعَربِيٍَّة ، قال َشْيُخنَا : وِعْندي أَنَّ الَكِلَماِت الَّتِي في هذا الفَْصِل ِمّما ا

نََّص عن األَْزَهِرّيِ بَْعُض َكِلَماٍت استُْعِملَْت وفِيَها الِجيُم والّصاُد وَسيَأْتِي اإِلْجنِيُص ، َعِن ابِن األَْعَرابِّي ، وجَ « أ ج ص»ْلُت : وقَْد تَقَدََّم في قُ 

بالَكاِف العََربِيَّة والِجيم ، وقِيَل بالَكاِف الفاِرِسيَِّة  َكجّ  الَجّصِ  ْل. قِيَل : فاِرسيُّة، َعِن الفَّراِء وابِن ماِلٍك ، فالَِّذي يَْظَهُر أَنَّ القاِعَدةَ أَْكثَِريَّةٌ ، فتأَمَّ 

. الَجّصِ  ، وقاَل اللَّْيُث : لُغَةُ أَْهِل الِحَجاِز في  : القَصُّ

. : ُمتَِّخذُهُ  الَجّصاصُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، َعن اللّْيِث. الَجصُّ  االَجصَّاصاُت : الَمَواِضُع يُْعَمُل فِيهَ و

ّمِ : أَْبيَُض ُمْستَوٍ  ُجَصاِجصُ  َمَكانٌ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن. ، بِالضَّ

،  إِذا تَقَاَربَت ِحلَّتُُهمْ  ، هكذا في النَُّسخِ ، وُهَو َغلٌَط ، وَصَوابُه وأَِصيَصةٌ بالَهْمَزةِ ، كما فِي التَّْكِملَة ، هِذه َجِصيَصةٌ ِمْن نَاس ، وبَِصيَصةٌ و

 وتََجاصُّوا. وقد اْجتَصُّوا َعِن ابِن عبّاٍد ،

باطِ  فاُلنٌ  باتَ  يُقَاُل :و هُ  ، ِمْن َحّدِ َضَرَب ، أَيْ  يَِجصُّ في الّرِ . َجِصيصٌ  ُمَضيَّقاً َعلَْيِه َمْشُدوداً َرْبُطه ، ولَهُ يَتَأَوَّ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ، عن الفَّراِء. اإِلنَاَء : َمأَلَه َجصَّصَ و

 ، ولُغَةُ الِحَجاِز قَصََّصه. بالِجّصِ  البِنَاَء : َطاَلهُ  َجصَّصَ و

َكُهَما. فَتََح َعْينَْيهِ   الَجْوَهِريُّ ، وُهَو قَْوُل الفَّراِء وأَبِي َزْيٍد ، أَي: فَقََح ، ِمثُْل بَْصبََص وبَصََّص ، نَقَلَهُ  الِجْروُ  َجصَّصَ و  وَحرَّ

َل َما يَْخُرجُ  ، ِإذا الشََّجرُ  َجصَّصَ  من الَمَجاِز :و  العُْنقُوُد ، إِذا َهمَّ بالُخُروجِ ، عن ابِن َعبّاٍد. َجصَّصَ  ، ِمثُْل بَصََّص ، ومنه بََدا أَوَّ

اُد لُغَةٌ فيه ، كما َسيَأْتِي. َجصَّصَ  َعلَْيِه ، وَكَذا َحَملَ  ، إِذا َعلَى العَُدوِّ  َجصَّصَ و  َعلَْيِه بالسَّْيِف إِذا َحَمَل أَْيضاً ، والضَّ

 * ِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

يُن ، بالفَتْحِ  ُدِفَن بَُرْيَدةُ بُن الُحَصْيِب األَْسلَِميُّ ، والَحَكُم بُن َعْمٍرو الِغفَاِريُّ َرِضَي هللا  وَكْسِر الّصاِد الُمَشدَّدةِ : اْسُم َمْقبََرةِ َمْرَو ، وبَِها (2)َجّصِ

ينِيُّ الفَِقيهُ ، َحدََّث عن َعِلّيِ بِن الَحَسِن ب  ِن َسِعيٍد.َعْنُهَما. ونُِسَب إِلَْيَها أَْحَمُد بُن أَبِي بَْكِر بِن َسْيٍف الَجّصِ

ينِيُّ نَِزيُل نََهاَوْنَد ، وَغْيُرُهَما.وأَبُو بَْكٍر  ٍد الَجّصِ ُد بُن َعِلّيِ مَحمَّ  ُمَحمَّ

ثِيَن. الَجّصاصُ و  : لَقَُب َجماَعٍة من الُمَحّدِ

ّيِ : الِفَرارُ  ُهوَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل أَبُو َعْمٍرو : الَجْلبََصةُ  : [جلبص]  ، وأَْنَشَد لعُبَْيٍد الُمّرِ

ا  َحصــــــــــــــــــــــــــــــَ ا َرآين ابلــــــــــــــــرَبَاِز َحصــــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــ   لــــــــــــــــَ

ا    َبصـــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــح َراًب وجـــــــــــــــَ ينِّ هـــــــــــــــَ  يف اأَلرحِض مـــــــــــــــِ

  
. الّصَواُب بالَخاِء الُمْعَجَمةِ  *و وهَكذا َذَكَره األَْزَهِريُّ في ُربَاِعّي الِجيم ،  ، َكَما َذَكَرهُ ابُن فاِرٍس وتَبِعَهُ الَجْوَهِريُّ

 ، بالفَتْحِ أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقالَ  الَجْمصُ  : [جمص]

__________________ 
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جابـََل  وجابَرص قيد ا أبو هاشــــــم. وورد يف معجم البلدان : جابـَرحس مدينة  . قا  : ويقا  :.. ابملشــــــر  ا واألخر  ابملغرب لي  وراء ا إنســــــي
 أبقص  املشر .

 . مدينة أبقص  املغرب... املوحدة وسكون الالم( يف معجم البلدان : ابلباء 1)
 . يقا  هلا : تّنور َكرَان... ( يف معجم البلدان : أبو سعد يقوله بفتح اجليم وأبو نعيم ا افة بكسرها2)
 .«و»بد  « أو»يف القاموس :  (*)
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 ا ويف اللَِّسان : ولَيحَ  بثَبحٍت ا قـُلحُت : وُهَو قـَوحُ  ابِن ُدَريحٍد. َضرحٌب من الن بحتِ  الّصاَغاين  :
َمْن ال يَْبَرُح  ، وفي التَّْكِملَة : َمْن ال يَْبَرُح ِمْن َمْوِضِعه ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَال ابُن األَْعَراِبّيِ : ُهوَ  ، بالَكْسرِ  اإِلْجنِيصُ  : [جنص]

 ، وُهَو الَكَهاُم الَكِليُل النَّّواُم. َكَسالً  َمْوِضعَه

 ، قَاَل ُمَهاِصُر النَّْهَشِليُّ : ال يَُضرُّ وال يَْنفَعُ  الغَبِيُّ الَِّذي الفَْدمُ  قِيَل : ُهوَ و

يـــــــــــــِص  خــــــــــــــِ ِإ ِإشــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــَ رحتـــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ  ابَت عــــــــــــــَ

حــــــــــــَ      ّواِم الضــــــــــــــــــــــــــ  َ  بــــــــــــنــــــــــــَ يــــــــــــح يــــــــــــصِ لــــــــــــَ نــــــــــــِ  ِإجــــــــــــح

  
 ، عن ابِن عبّاٍد. ُء عن األُُمورِ ىالَمْرُعوُب الُمتَبَاطِ  قِيل : هوو

 وُهَو الشَّْبعَاُن ، عن ُكَراع.

 ، عن أَبِي َعْمٍرو. ، كأَِميٍر : الَميِّتُ  الَجنِيصُ و

 ، َعْنهُ وعن ابِن األَْعَرابِّيِ واللِّْحيَانِّيِ وابِن ماِلٍك. تَْجنِيصاً : ماتَ  َجنَّصَ و

ً  ، إِذا َجنَّصَ  قِيَل :و ّي : َهَرَب فََزعا  ، عن الفَّراِء ، وأَْنَشَد لعُبَْيٍد الُمّرِ

 َكاَد يـَقحِضي فـََرقاً وَجن َصاو 
 عن ابِن األَْعَرابِّي :و

 فَتََحهُ فََزعاً. َصه ، إِذاَجنَّ  َحدََّدهُ ، أَوْ  ، إِذا البََصرَ  َجنَّصَ 

 ، وقِيَل : إِذا َخَرَج بَْعُضه من الفََرِق ولم يَْخُرْج بعُضه. َرَمى بهِ  ، أَيْ  (1) بَسْلِحهِ  َجنَّصَ  قاَل أَبُو ماِلٍك : يُقَال : َضَربَه َحتّىو

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 تَْجنِيصاً : ُرِعَب ُرْعباً َشِديداً. َجنَّصَ 

 الطَِّريُق بالنّاِس : ضاَق بِِهْم. َجنَّصَ و

 وَجنََّصِت الَحاِمُل بَولَِدَها : َعُسَر َعلَْيَها َمْخَرُجه.

ً  َجْوَصى ابنُ  : [جوص] ُهَو باألَِلِف ، وهو الَمْعُروُف ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، و َجْوَصا ، كَسْكَرى ، ويُْكتَُب أَيضا

َمْشِقيُّ  َجْوَصا أَبو العَبّاِس أَْحَمُد بُن ُعَمْيِر بُن يُوُسف بِن ُموَسى بنِ  الّدِ
ٌث َمْشُهورٌ  : (2) ، ولَهُ ُمْسنٌَد َرَوْينَاهُ عاِلياً ، َرَحَل إِلى الِعَراِق ،  ُمَحّدِ

ن َحدَّث َعْنه أَبُو النَّْضِر شاِفُع بُن ُمَحمَّ  ِد بِن أَبِي َعَوانَةَ اإِلْسفَرايِنّي ، وَرَوى عن ِهَشاِم بِن َعْبِد الَمِلِك ، ومحّمِد بِن َوِزيٍر وغيِرِهما ، وِممَّ

َمْشِقيُّ ، فُهَو الُمَراُد بِه ، قال  وأَبو حاتِِم بِن ِحبّانَ  الحافُِظ السََّخاِويُّ في والطَّبَرانِيُّ وَغْيُرُهم ، وَحْيُث قاَل الُخلَِعيُّ ، َحدَّثَنَا أَبُو العَبّاس الّدِ

َداتِه ، وُكْنُت يَْوماً بَْيَن يََدْي َشْيِخي الحافِِظ ابِن َحَجرٍ  وهم يَْقَرُؤون الُخلَِعيّات ، فقَاَل الُمْقِريُّ : َحّدثَنَا أَبُو ـ  ىَرِحَمهُ هللا تَعَالَ ـ  بَْعِض ُمَسوَّ

َمْشِقيّ  َمْشِقيُّ ، فقاَل الحافُِظ ُمْمتَِحناً ِللطَّلَبَِة ؛ َمْن هذا أَبو العَبّاِس الّدِ فَسَكتُوا ، وفي الَمْجِلس ِمثُْل الّديِمّي وابِن قََمٍر ، وُشْهَرتُهما  ؟العَبّاِس الّدِ

لَبَِة ِسنًّا فَسبَْقتُُهم وقلُت : هذا هو اْبنُ فِي مَ  الَِّذي قََرأْتُْم لنا ُمْسنََده في الَمْوِضع الفاُلنِيُّ  َجْوَصا ْعِرفَِة الّرَجاِل َمْعلُوَمةٌ ، وُكْنُت إِْذ َذاَك أَْصغََر الطَّ

 َعلَى الطَّلَبَِة عْنَد َشْيِخه.اْسُكْت ، لَْم أَْسأَْلَكهُ. وكاَن هذا أَحَد أَْسبَاِب تَقَدُِّمه : ، فقال 

 : [جيص]

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي

، أَْي َعَدَل ، َعِن الَخاْرَزْنِجّيِ ، وقَْد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، َونَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن َعْن يَْعقُوَب  (3)، ِمثْل جاَض ، لغَةٌ فيِه  جاصَ  جيص ، يقال :

 ، وَسيَأْتِي.

 بالَكْسر لُْعبَةٌ بَسْبعِ بَعََراٍت في لَِعِب أَْربَعَةَ َعَشَر. الِجيصُ و انِيُّ :وقال الّصاغَ 
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 فصر ا اء
 مض الصاد

 : [حبص]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

ً  يَْحبِصُ  َحبَصَ  ً و َحْبصا .، إَِذا َعَدا َعْدواً َشِديداً ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْوَرَده صاِحُب  (4) َحبَصا  اللَِّساِن والّصاَغانِيُّ

__________________ 
 ( األصر والقاموس واللسان ا ويف التكملة : بسالحه.1)
 وكناه أبيب ا سن. 421/  1( ترمجته يف هتذيب لريخ دمش  2)
 ( يف التكملة : ويقا  : جاَص وحاَص وجاَض أي عد .3)
 التكملة عل  التحريك.( اقتصر صاحب اللسان عل  الفتح والسكون ا ويف 4)



8609 

 

 قُلُت : وُهَو تَْصِحيُف َجنََص َجنَصاً بالِجيِم والنُّون.

 ، كأَِميٍر : الَحَرَكة ، وَكَذا في النَّواِدِر. الَحبِيصُ و

ِغيرُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وقاَل أَبُو َعْمٍرو : ُهوَ  ، كغََضْنفَرٍ  الَحبَْرقَصُ  : [حبرقص]  : ِصغَاُر اإِلبِِل. الَحبَْرقَصُ  ثَْعلٌَب : ، وقالَ  الَجَمُل الصَّ

ِدي : الَحبَْرقَصُ و ريُّ ، هكذا ُهَو ُمَجّوداً : القَِضي الَحبَْرقِيصُ  ، هكذا في َسائِر النَُّسخِ ، وفي الَجْمَهَرةِ البِن ُدَرْيد : ءُ الّرُجُل القَِصيُر الرَّ ُء الزَّ

 : الَمْرأَةُ الّصِغيَرةُ الَخْلِق. الَحبَْرقََصةُ  ، قاَل األَْصَمِعّي : َي بهاءَ وهِ  ، ونَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ أَْيضاً هكذا ،

 ، وهذه عن الّصاَغانِّي. َولَُد الُحْرقُوِص  : الَحبَْرقَصُ و ءُ القَِمي الُمتََداِخُل اللَّْحمِ  ُهوَ  الَحبَْرقَصُ  قِيَل :و

يُن فِي ِكّلِ ذِلَك لُغَةٌ ، كما   قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وقد ذُِكَر في َمَحلّه.قُْلُت : والّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : َكِريَمةٌ َعلَى أَْهِلَها. َحبَْرقََصةٌ  نَاقَةٌ 

هكذا نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي.  ٌء من الُحِلّيِ أَْي َشيْ  ، وال َخْربَِصيَصةٌ ، َحْربَِصيَصةٌ ـ  ونصُّ الَجْوَهِرّيِ : ما َعلَْيَها ، وهو أَْولَىـ  َما َعلَْيهِ  : [حربص]

 واألَْصَمِعّي ولَْم يَْعِرْف أَبُو الَهْيثَِم وقال أَبو ُعبَْيٍد : والَِّذي َسِمْعنَاهُ َخْربَِصيَصةٌ ، بالَخاِء ، عن أَبِي َزْيٍد واألَْصَمِعّي ولَْم يَْعِرْف أَبُو َزْيدٍ 

 .بالحاءِ 

 ، أَْي أَْرَسَل فِيها الَماَء. األَْرَض : بَْربََصَها َحْربَصَ و

، وِمَن األَِخيَرةِ قَِراَءةُ  كَضَرَب وَسِمعَ  َعلَْيه َحرصَ  َوقَدْ  ؛ وهو ِشدَّةُ اإِلراَدةِ والشََّره إِلَى الَمْطلُوِب ، ، بالَكْسِر : الَجَشعُ  الِحْرصُ  : [حرص]

 بفَتْح الّراء ، َكَما نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، قال َشْيُخنَا : وبَِقَي َعلَْيه : (1)َعلَى ُهَداُهم  تَْحَرصْ  ي َحْيَوةَ وأبِي البََرْهَسِم : إِنْ الَحَسِن والنََّخِعّيِ وأَبِ 

َكَضَرَب  َحَرصَ   قَْوُل القُْرُطبِّيِ : إِنَّ َكنََصر ، َذَكَرهُ ابُن القَّطاعِ وصاِحُب االْقتِطاِف ، وتََرَكهُ الُمَصنُِّف قُُصوراً ، وِمَن الغَِريبِ  َحَرصَ 

 َضِعيفَةٌ ، مع أَنََّها َوَرَدْت في القُْرآِن العَِظيِم الَجاِمعِ ، اْنتََهى.

اءُ  َحِرَص يَْحَرصُ  ، وأَّما َحَرَص يَْحِرصُ  قُْلُت : قَاَل األَْزَهِرّي : واللُّغَةُ العَاِليَةُ   َحِرْصتَ   ُمْجَمعُون َعلَى ولَوْ فلُغَةٌ َرِديئَةٌ ، قاَل : والقُرَّ

كَسِمَع ، بَدِليِل قَْوِلِه فِيَما بَْعُد  : َحِرصَ  كَضَرَب الَِّذي َصدََّر به الَجْوَهِريُّ وَغْيُره ، والّرديئَة : َحَرصَ  الُمَراُد باللُّغَة العاِليَةِ  (2)بُِمْؤِمنِيَن 

َضِعيفَةٌ ، إِنََّما يَْعنِي به كَسِمَع ال كَضَرَب ، وقد اْشتَبَه على  َحَرصَ  فعُِلَم بذِلَك أَّن ُمَراَد القُْرِطبِي ِمْن قَْوِلِه :والقُّراُء ُمْجِمعُون إِلَى آِخِره ، 

ْل.  َشْيِخنَا فتَأَمَّ

 بَِدقِِّه ، وُهَو قَْوُل الّراِغِب ، وقَاَل األَْزَهِريُّ : أَْصلُ القَّصاُر الثَّْوَب ، إَِذا قََشَرهُ  َحَرص ، فِقيَل : ُهَو من الِحْرِص  ثّم اْختَلَفُوا في اْشتِقَاقِ 

الَّتِي تَْقِشُر َوْجهَ  الحاِرَصةِ  ، ألَنَّهُ يَْقِشُر بِحْرِصِه ُوُجوهَ النّاِس ، وقِيَل : ُهَو َمأُْخوذٌ من السََّحابَةِ  َحِريصٌ  الشَّقُّ ، وقِيَل للشَِّرهِ  الَحْرِص 

عليه ، وهو قَْوُل صاِحِب االْقتَِطاِف ، وقد نَقَلَهُ َشْيُخنَا  َحِريصٌ  اِرَص يَنَاُل ِمْن نَْفِسِه ، بِشدَّةِ اْهتَماِمه بتَْحِصيِل ما هواألكْرِض ، كأَنَّ الحَ 

 ه.هو األَْصُل ، وَغْيُره َمأُْخوذٌ ِمنْ  الِحْرصَ  واْستَبعََدهُ ، وقاَل : الَِّذي ِعْنَد أَْكثَِر أَْهِل اللُّغَِة أَنَّ 

ُحوا أَنَّ أَصْ  القَْشِر ، فَكالُم َشْيِخنَا ال  الَحْرِص  لَ قُْلُت : وهذا ِخاَلُف ما نَقَلَه األَْزَهِريُّ والّراِغُب ، وتَِبعَُهم الُمَصنّف في البََصائِِر ، فَقَْد َصرَّ

ٍل ، ثُمَّ إِنَّ   ُروُف ، وأَّما تَْعِديَتُه بالباِء فِي قَْوِل أَبِي ذَُؤْيٍب :يَتَعَدَّى بِعَلَى ، وهو الَمعْ  الَحْرصَ  يَْخلُو َعْن نََظٍر وتَأَمُّ

دح و  قـــــــــــَ تُ لـــــــــــَ ِرصـــــــــــــــــــــــــح ُم  حـــــــــــَ هـــــــــــُ نـــــــــــح َض عـــــــــــَ  أبَِنح أَُدافـــــــــــِ

ضُ     فـــــــــــــَ دح تح ال تـــــــــــــُ لـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ـــــــــــــح ُة أَقـ يـــــــــــــ  نـــــــــــــِ
َ

 فـــــــــــــِإَذا املـــــــــــــ

  
اٍص  قَْومٍ  ، من َحِريصٌ  فُهوَ  فأَِلَنَّهُ بَِمْعنَى َهَمْمُت ، ٌ  ُحَرصاءَ و ُحرَّ ، قاَل األَْزَهِريُّ : وقَْوُل  َحَرائِصَ و ِحَراٍص  ِمْن نِْسَوةٍ  َحِريَصةٌ  ، واْمَرأَة

 .(3)َعلَى نَْفِعَك  َحِريصٌ  َعلَْيَك ، َمْعنَاه : َحِريصٌ  العََرِب :

في القُرآِن على َوْجَهْين : فَْرط  فالِحْرصُ  أَي َعلَى نَْفِعُكم ، أَو َشفُوٌق عليكم َرُؤوٌف بكم ، (4) (َعَلْيُكمْ ) َحِريصٌ  قُْلُت : وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى

ُمْ )الشََّرِه ، كقَْوِله تَعَالَى  أْفَة كقَْوِلِه تعَالَى : (5) (الّناِس َعلى َحياة  ) أَْحَرصَ  (َولََتِجَدَّنَّ  والشَّفَقَة والرَّ
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__________________ 
 .37النحر اآية ( سورة 1)
 «.َوما َأْكثَ ُر الّناِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُْؤِمِننيَ » ومتامها : 103( سورة يوسف من اآية 2)
 ( يف التهذيب : نفسك.3)
 .128( سورة التوبة اآية 4)
 .96( سورة البقرة اآية 5)
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وُد َمرحُجوٌم او (َعَلْيُكمْ ) َحرِيصٌ  ُموٌم ا واَ ســــــــــــــُ ذح نـحيـَـا. وَ حُرومٌ  ا َرِيصُ و  ِمَن اِ َكِم : الَبِخيــُر مــَ ا  : ال َتُكنح َعَل  الــد   يـُقــَ
َياَن. اِ رحصَ  َتُكنح حاِفظاً ؛ فِإن   َحرِيصاً  نـحَيا يُوِرُث النِّسح  َعَل  الد 

 بالِحْرَماِن. الِحْرصُ  ِمْن َكالِمِهم : قُِرنَ و

ُهما : ءً ، ُمَحّركةً ، ُمْستَقَرُّ َوَسِط ُكّلِ َشيْ  الَحَرَصةُ و  ، وهو مأُْخوذٌ من نَّصِ األَْزَهِرّيِ ، ولِكنَّهُ َضبََطه بالفَتْحِ ، وَكذِلَك ابُن ِسيَده ، ونَصُّ

بَمْعنَى  َحْرَصة ٍء ، والعَْرَصة : الّداُر ، قاَل :ولَْم أَْسَمعْ قَرُّ َوَسِط ُكّلِ َشيْ ُمْستَ  الَحْرَصةَ  كالعَْرَصِة ، زاَد األَْزَهِريُّ : إِالَّ أَنَّ  الَحْرَصةُ و

ْرَحةُ فَمْعُروفَةٌ. ا الصَّ  العَْرَصة ِلغَْيِر اللَّْيِث ، وأَمَّ

 َوْقِعَها ، قال الُحَوْيِدَرةُ : (1)ْوَهِريُّ ، أَْي تَُؤثُِّر فيها بِشدَّةِ ، نَقَلَه الجَ  : السََّحابَةُ الَّتِي تَْقشُر َوْجهَ األَْرِض بَمَطِرَها ، كالَحِريَصةِ  الَحاِرَصةُ و

اَلُ   ُه اهنــــــــــِح ــــــــــَ اَح ل طــــــــــَ ــــــــــِ ــــــــــب َم ال ــــــــــَ ل ةِ  ــــــــــَ رِيصــــــــــــــــــــــــَ   حــــــــــَ
ضِ     لـــــــــَ قـــــــــح ُ

َد املـــــــــ يـــــــــح عـــــــــَ ه بــــــــــُ طـــــــــاُف لـــــــــَ ا الـــــــــنـــــــــِّ فـــــــــَ  فصـــــــــــــــــــــــَ

  
 .الَحِريَصة ، على َوْقعِ  َحِريَصة (2) [العََربَ ]ومن َسَجعَاِت األََساِس : َرأَْيُت 

ةُ  : َحاِرَصةُ الو َجاجِ ، وهي التي الشَّجَّ ، وَحَكى األَْزَهِريُّ عن ابِن  الَحِريَصةِ و ، تَُشقُّ الِجْلَد قَِليالً ، كالَحْرَصِة ، بِالفَتْحِ  ، قيل : هي أَّوُل الّشِ

ةُ. (3)والشَّْقفَةُ  الَحْرَصةُ  األَْعَرابِّيِ : ْعلَةُ والسَّْلعَةُ : الشَّجَّ  والرَّ

ً  القَّصاُر الثَّْوبَ  َحَرصَ  ، يُقَاُل : َحِريصٌ  : الشَّقُّ ، وثَْوبٌ  الَحْرصُ و َخَرقَه بالدَّّقِ ، وقيَل  ، أَي َخَرقَه ، وقِيَل : َشقَّه ، وقِيَل : يَْحِرُصه َحْرصا

 قُوقاً.: هو أَن يَُدقَّهُ َحتَّى يَْجعََل فِيه ثُقَباً وشُ 

َرارِ  ، بالفَتح : الَحْرَصةُ و ُق الشُّْخِب فِي اإِلنَاِء التَِّساعِ َخْرٍق في الطُّْبيِ ِمْن ُجْرحٍ يَْحُصُل من الّصِ ، أَو بَثَْرةٍ ِمْنهُ ، فَيُِصيُب اللَّبَُن ثِيَاَب  تَفَرُّ

ةَ الثَّ  الَحْرَصةُ  الَحاِلِب. قَالَهُ النَّْضُر ، قاَل : وإِنََّما تُِصيبُ  رَّ
َر قَْولُه تَعَالَى :  بالَكْسِر : باِطُن ِجْلِد البَْطنِ  الِحْرِصيانُ و ِمَن اإِلبِِل. (4) ، وبِِه فُّسِ

ر أَ  الِحْرِصيَانُ  هي (5) (يف ظُُلمات  َثالث  ) ْيضاً قوُل والِغْرُس والبَْطُن ، فالِحْرِصياُن َما ذُِكَر ، والِغْرُس : َما يَُكوُن فِيه الَولَُد ، وبِِه فُّسِ

ِرّماحِ :  الّطِ

ا و  هــــــــَ اَلثــــــــِ َو  ُذو ثــــــــَ طــــــــَ ىت  انــــــــح َرتح حــــــــَ مــــــــِّ دح ضــــــــــــــــــــــُ  قــــــــَ

نِ     نــــــــاســــــــــــــــــــــِ ِب الســــــــــــــــــــــّ عــــــــح اِء شــــــــــــــــــــــَ َريح َدرحمــــــــَ  ِإىَل َأهبــــــــحَ

  
ِحَم والّسابِيَاَء. الِحْرِصيَانَ  وقِيَل ؛ بَْل َعنَى بِِه :  والرَّ

 ِجْلِد الِفيِل.بَاِطُن  : الِحْرِصيَانُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و

يِت :و ّكِ ، وقاَل ابُن ِسيَده : ِهَي قِْشَرةٌ َرقِيقَةٌ بَْيَن الِجْلِد  تُْقَشُر بعَد السَّْلخِ  بَْيَن الِجْلِد األَْعلَى واللَّْحِم ، ِجْلَدةٌ َحْمَراءُ  : الِحْرِصيَانُ  قاَل اْبُن الّسِ

، بالفَتْحِ ، وهو القَْشُر ، كِحْذِريَاٍن  الَحْرص من (6) ِفْعِليَانٌ  ، قاَل : وال يَُكّسر ، وهو ِحْرِصيَانَاتٌ  :ج  واللَّْحِم ، يَْقِشُرَها القَّصاُب بَْعَد السَّْلخِ 

لَى. يَاٍن ِمَن الصَّ  من الَحَذِر ، وِصلِّ

 َمْرِعيَّةُ ُمَدْعثََرةٌ. : َمْحُروَصةٌ   ابُن فاِرٍس ، وأَْرضٌ ، كأَنَّهُ قُِشَر عن َوْجِه األَْرِض ، قَالَهُ  ءٌ الَمْرَعى ، كعُنَِي : لَْم يُتَْرك ِمْنهُ شيْ  ُحِرصَ و

ْغبَِة في الشَّيْ  الِحْرِص  وُهَو ِمنَ  يَتََحيَّنُُهَما أَيْ  َغَداَءُهم وَعَشاَءُهمْ  يَتََحّرصُ  إِنَّهُ  يُقَاُل :و  ِء والُمبَالَغَِة فِي تَْحِصيِله.بَمْعنَى ِشدَّةِ الشََّرِه والرَّ

 ٍء.في تَْحِصيِل َشيْ  َجِهدَ  عن أَبِي َعْمٍرو :و ، َحَرصَ  الّرُجُل : اْحتََرصَ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 ، بالفَتْحِ : الشَّقَّةُ في الثَّْوِب. الَحْرَصةُ 

صٌ  وِحَمارٌ   ، كُمعَظٍَّم : ُمَكدٌَّح. ُمَحرَّ

ْوا ً  وقَْد َسمَّ  .َحِريصا
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ٌث. الَحِريِص  وأَْحَمُد بُن ُعبَْيِد بنِ   ، كأَِميٍر : ُمَحّدِ

اُز الَحِريِصيُّ الَمْعُروُف بابنِ  ِد بِن حاِمٍد البَزَّ ُد بُن ُعبَْيِد هللا بِن ُمَحمَّ  ، بَْغَداِديٌّ  الَحِريِص  قلت : وهو أَبو أَْحَمَد ُمَحمَّ

__________________ 
 ( التهذيب واللسان : من شدة وقعها.1)
 األساس ا وقد نبه إليها هبامش املطبوعة املصرية.( زايدة عن 2)
 ومثله يف التهذيب.« قوله ؛ والشقفة ا كذا يف اللسان أيضاً ا وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«الشر»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .6( سورة الزمر اآية 5)
 ويف التكملة : حرصيان ووزنه فعليان. واألصر كاللسان.« ِفعحِلياانت»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
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ِر بِن زايٍد ا وعنه أَبو َعِلّي بُن َدرحماَء. َلَة ا َرَو  عن َأيب َبكح  َسَكَن الر مح
ويُْرَوى بالَخاء ُمْعَجَمةً ،  َل السُّكَِّريُّ :، قا« ب وص»، وقَْد تَقَدََّم إِْنَشاُده في  (1): َمْوِضٌع في ِشْعِر أََميَّةَ بِن أَبي عائٍِذ الُهَذِلّي  األَْحَراصُ و

 وَسيَأْتِي.

، َعِن العزيِزّي ، وقَد اْشتَبَه على َشْيِخنَا  التَّقَبُّصُ  ، بالفَاء ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقَاَل الّصاَغانِيُّ : ُهوَ  التََّحْرفُصُ  : [حرفص]

ا بَْعَده ِمَن التّْرَجَمة ، وقَْد فَضبََطه بالقَاِف اْعتَِماداً َعلَى األُُصوِل الَّتِي بَْين يََدْيِه ، واْعتََرَض على الُمَصنِّف ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى ، ف ي إِْفَراِده َعمَّ

َواَب أَنّهُ    بالفاء َكَما قَيَّده الّصاغانِيُّ ، وَضبََطه.َعِلْمَت أَّن الصَّ

ّمِ : ُدَوْيبَّةٌ كالبُْرُغوثِ  الُحْرقُوصُ  : [حرقص] ، ُربما نَبََت له َجنَاَحاِن فَطاَر ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقِيَل : هو فَْوَق البُْرُغوِث ، وقاَل  ، بالضَّ

عةٌ  ْنبُورِ  ُحَمتُها اللَّْيُث : هي ُدَوْيبَّةٌ ُمَجزَّ يَاُط  كُحَمِة الزُّ ، َعِن ابِن ُدَرْيٍد ، قال  كالقَُراِد تَْلَصُق بالنَّاِس  ُدَوْيبَّةٌ َصِغيَرةٌ  أَو ، (2)تَُشبَّهُ بَِها الّسِ

 الّشاِعُر :

اِر  مــــــــــــــــّ و عــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــُ اٍر بــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــّ ُة عـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ  زَكـــــــــــــــــح

ُر     ـــــــــــــح ث ـــــــــــــصِ مـــــــــــــِ ي رَاقـــــــــــــِ ارِ  ا ـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  عـــــــــــــلـــــــــــــ  ا ـــــــــــــِ

  
يِت. ، عن أَْصغَُر ِمَن الُجعَلِ  هي أَو ّكِ  ابِن الّسِ

َِّلُج تَْحَت األَنّاِسّي.  (3): ُهنَيُّ ِمثُْل الَحصاةِ َصِغيٌر أَُرْيِقط  الُحْرقُوصُ  وفِي الُمْحَكم : بُِحْمَرٍة وُصْفَرةٍ ، ولَْونُه الغَاِلُب َعلَْيه السَّواُد ، يَْجتَِمُع ويَت

 ةَ.وفِي أَْرفَاِغِهْم ، َويَعَضُّهم ، ويَُشقُِّق األَْسِقيَ 

، وِهَي من ِجْنِس  تَْدُخُل في فُُروجِ الَجَواِري قال : َسِمْعُت األَْعَراَب يَْزُعموَن أَنََّهاو وتَْقِرُضَها ، تَْنقُُب األََساقِيَّ  وفي التَّْهِذيِب : ُدَوْيبَّةٌ َصِغيَرةٌ 

 ِجُز :الُجْعالن ، إِالَّ أَنََّها أَْصغَُر منها ، ُسوٌد ُمنَقََّطة ببَيَاض ، قالَْت أَْعَرابِيَّة ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : قاَل الرا

َن  يــــــــــــُ  مــــــــــــِ َي الــــــــــــبــــــــــــِ قــــــــــــِ ا لــــــــــــَ وصِ مــــــــــــَ رحقــــــــــــُ   ا ــــــــــــُ
وصِ     ــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــُ صٍّ مــــــــــــــن ال ــــــــــــــِ  مــــــــــــــنح مــــــــــــــارٍِد ل

  

وِص  رحصــــــــــــــــــــــــــُ َ
ِ  املــــــــــــ ــــــــــــَ ل ــــــــــــغــــــــــــَ َت ال ُر حتــــــــــــَح خــــــــــــُ دح ــــــــــــَ  ي

ـــــــــــــــــــصِ     ي اٍ  وال َرخـــــــــــــــــــِ ِر ال غـــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــح  مبـــــــــــــــــــَِ

  
تََها تُْؤِلُم أَلَماً ال ُسّم فيه كُسمِّ  ّي : َمْعنَى الّرَجز : أَنّ أَراَد بِاَل َمْهٍر ، قاَل األَْزَهِرّي : وال ُحَمةَ لََها إِذا َعضَّت ، ولِكّن َعضَّ   الّزنابِيِر. قاَل ابُن بَّرِ

ى عاِشَق األَْبكاِر ، فهذا َمْعنَى قَْوِله : الُحْرقُوصَ   يَْدُخُل في فَْرجِ الجاِريَة البِْكِر ، قَاَل : ولهذا يَُسمَّ

 ج : َحَراقِيُص. تَْحَت الغَلَِق الَمْرُصوص ، بِاَل َمْهٍر ،

 ، َعْن أَبِي َعْمٍرو. الَخْضَراءِ  (4) نََواةُ البُْسَرة : الُحْرقُوصُ و

، نَقَلَهُ ابُن َحبِيب ، وأَْنَشَد ابُن  ُحْرقُوٍص  بِن ُحَجيَّةَ بِن َكابِيَةَ بنِ  (5)، وِمْن َولَِده َضاِري  تَِميِميٌّ  بِن ماِلِك بِن َعْمٍرو : بن ماِزنِ  وصُ ُحْرقُ و

 األَْعَرابِّي :

َة بــــــــــَن  يــــــــــَ وح َأّن كــــــــــابــــــــــِ وصٍ لــــــــــَ رحقــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــهــــــــــم  حــــــــــُ

ا الــــــــد      هــــــــَ طــــــــَ نــــــــَ ي حــــــــَا َأحــــــــح وصــــــــــــــــــــــِ لــــــــُ ــــــــَ تح قـ َزلــــــــَ ــــــــَ  مُ نـ
  

ُسوَق  ُحْرقُوصٌ  ، أََمدَّ بِِه ُعَمُر ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، الُمْسِلِميَن الَِّذيَن نَاَزلُوا األَْهَواَز ، فاْفتَتَح كاَن َصَحابِيًّا السَّْعِديّ  بُن ُزَهْيرٍ  ُحْرقُوصُ و

، ثُمَّ إِنَّ َكْونَه َصحابِيًّا نقَلَه الطَّبَِريُّ  َعلَْيه ، فقُتِلَ  فََصاَر خاِرِجيًّا األَْهَواِز ، ولَهُ أَثٌَر َكبِيٌر في قَتِْل الُهْرُمزاِن ، ثُمَّ كاَن َمَع َعِلّيٍ بِصفِّين ،

ُهْم َمْن يَ ْلِمُزَك يف الصََّدقاتِ ) افِقاً ، وفيه نََزَل قَْولُه تَعَالى :وَغْيُره ، فقَْوُل َشْيِخنا ؛ إِّن فِيِه نََظراً ، بْل كاَن ُمنَ  كما نَقَلَه الَواِحِدّي  (6) (َوِمن ْ

لْ  ْحبَِة اإِليماُن الَحِقيِقّي ظاِهراً وباِطناً اْنتََهى ، َمَحلُّ نََظٍر ، فتأَمَّ ريَن ، وَشْرُط الصُّ  .وَغْيُره ِمَن الُمفَّسِ

 ، عن ابِن َعبّاٍد. الواِحَدةُ بِهاءٍ و وأَبُو َزْيٍد ، (7)، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  الَحَرْقَصى ، كَحبَْرَكى : ُدَوْيبَّةٌ و
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ْقِص ، ُمقَاَربَةُ الُخَطا الَكالَم والَمْشَي ، وِهيَ  يَُحْرقِصُ  ، فِْعُل اللُّقَّاَعِة بالَكاِلِم ، الَحْرقََصةو ، نَقَلَه  الَكالمِ  ِفي الَحْرقََصةُ  ذاكَ و ، وقِيَل : هي كالرَّ

.  الّصاَغانِيُّ

__________________ 
 « األبواص»( يشري إىل قوله وهو يف معجم البلدان 1)

 ملــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــداير بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــاألحــــــــــــــــــــراِص 

ــــــــــــــــــواصِ     ــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــمــــــــــــــــــجــــــــــــــــــمــــــــــــــــــض األب  فــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــــــودت

  

 ومثله يف التكملة.« ا راقيص كذا يف اللسانيقا  ملن ضرب ابلسياط ا أخذته »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«صغري ُأَسّيد أريقرت قوله : صغري أريقرت ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«البثرة»( عن القاموس وابألصر 4)
 .«ِضبابِ » 211( يف مجهرة ابن حزم ص 5)
 .58( سورة التوبة اآية 6)
 .398/  3( اجلمهرة 7)
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 ، وَخْرٌز ُمَحْرقٌَص َكذِلَك. ُمتَقَاِربٌ  ، كُمَدْحَرجٍ ، ُمَحْرقَصٌ  نَْسجٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 وقِيَل : ِهَي الَحَرْقَصى الَّتي َذَكرها ابُن ُدَرْيٍد وأَبُو َزْيٍد. (1)، بَضّمِ الحاِء والقاِف َمْمُدوداً : ُدَوْيبَّةٌ ، نَقَلَه ابُن ِسيَده ، ولَْم يَُحلَِّها  الُحْرقُصاءُ 

  يَُكوَن الَحبَْرقََصةُ ، وقَْد تَقَدََّم.: النَّاقَةُ الَكِريمةُ. هَكَذا َذَكَرهُ صاِحُب اللَِّسان ، وأَنا أَْخَشى أَنْ  الَحْرقََصةُ و

 فأََخَذتْه األََراقِيُص ، وهو َمجاز. الَحَراقِيصُ  (2)، وفي األَساِس : لََدَغتْه  الَحراقِيصُ  ويُقَاُل ِلَمْن يُْضَرُب بالسياِط : أََخَذتْه

ا ، : َحْلُق الشَّعرِ  الَحصُّ  : [حصص] هُ يَُحصُّه َحصًّ ً  ، َحصَّ  .اْنَحصَّ و ، فَحصَّ َحَصصا

أِْس بَِحْلٍق أَْو َمَرٍض. الَحصُّ  وقِيَل :  : َذَهاُب الشَّْعِر َعِن الرَّ

لَها بالَخْمِر َمعََّط َشعُرها ، وأََمُروفي َحِديِث ابِن ُعَمَر ، َرِضَي هللا تعالَى َعْنُهَما ، أَنَّ اْمَرأَةً أَتَتْه فقَالَْت : إِنَّ اْبنَتِي ُعَريٌِّس ، وقَْد تَ و نِي أَْن أَُرّجِ

ة ذِلَك فأَْلقَى هللا في َرأِْسها (3)، فَقَاَل : إِن فَعَْلِت  الشَّعر وتُْذِهبُه  تَُحصُّ  هي الِعلَّةُ التي وقال ابُن األَثِيِر : داٌء يَتَنَاثَُر ِمْنهُ الشَّعُر. ، هو الَحاصَّ

ةُ  ، وقال أَبُو ُعبَْيٍد :  البَْيَضةُ َرأَْسه ، قال أَبو قَْيِس بِن األَْسلَِت : َحصَّتِ  َشعَرَها ، تَْحِلقُه ُكلَّه فَتَْذَهُب بِِه ، وقَدْ  تَُحصُّ  : ما الحاصَّ

دح  تقـــــــــَ ا  َحصـــــــــــــــــــــــ  ي فـــــــــمـــــــــَ ُة رَأحســـــــــــــــــــــــِ يحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــبـــــــــَ  ال

اعِ     جــــــــــــــــــــــَ ريحَ هتــــــــــــــــــــــَح وحمــــــــــــــــــــــًا غــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ  أَُذوُ  نـ

  
ةٌ  بَْينَُهْم َرِحمٌ  ِمَن الَمَجاِز : يُقَاُل :و  .َحّصٍ  أَو ذاتُ  ، ال يَتََواَصلُوَن َعلَْيَها ، َحصُّوهاو ، قَْد قََطعُوها ، أَْي َمْحُصوَصةٌ  َحاصَّ

 َء ، أَْي قاَسْمتُه.الّشي َحاَصْصتُه يُقَال :و

نِي ِمْنهُ كَذا ، أَْي صاَرتْ و تِي َحصَّ تِي ، أَو صاَر ذِلكَ  ِمْنهُ َكذا ِحصَّ  قاَل أَبو ُجْنَدٍب الُهَذِليُّ :  ال يُِجيُر أََحداً.، أَيْ  يَُحصُّ  ُهوَ  يُقَاُل :و .ِحصَّ

ص   رحُه  َأحــــــــــــــــــُ نح ُأجــــــــــــــــــِ رُي ومــــــــــــــــــَ ال ُأجــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــَ

ُرورِ     ـــــــــــــــغـــــــــــــــُ َدىل  ابل نح يـــــــــــــــُ مـــــــــــــــَ َ  كـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  فـ

  
 ، أَْي أَْمنَُع الِجَواَر ، يَقُول : وَمْن أُِجْرهُ فلَْيس هو في ُغُروٍر. أَُحصُّ  وقال السُّكَِّرّي في َشْرِحه :

ه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، أَيْ  قَِليُل َشعِر الّرأِْس  ، أَيْ  الَحَصِص  بَيِّنُ  أََحصُّ  َرُجلٌ و  ، ُمْنَجِرُده. ُمْنَحصُّ

ا : الَجنَاحِ  أََحصُّ  َكَذا طائِرٌ و  ، أَْي ُمتَنَاثُِره ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لتَأَبََّط َشرًّ

وا  ثــــــــــــُ حــــــــــــَ ثــــــــــــح ا حــــــــــــَ اكــــــــــــَبلــــــــــــ َ ه  ُحصــــــــــــــــــــــــــن َواِدمــــــــــــُ ــــــــــــَ  قـ

ا ِ     بـــــــــــّ ثٍّ وطـــــــــــُ ِذي شـــــــــــــــــــــــــَ ٍف بـــــــــــِ  َأوح أُم  ِخشـــــــــــــــــــــــــح

  
ٌ  أََحصُّ  وقَال اليَِزيِديُّ : إِذا َذَهَب الشَّعُر ُكلُّه قِيَل : َرُجلٌ   .َحّصاءُ  ، واْمَرأَة

 : األََزبُّ ، يَْعنِي األََحصُّ  فقال : ؟اِم أَْبَردُ ، أَْي َشِديُد البَْرِد ال َسَحاَب فِيِه ، وقِيَل لَرُجٍل من العََرِب : أَيُّ األَيّ  أََحصُّ  ِمَن الَمَجاِز : يَْومٌ و

، هكذا في النَُّسخ ، وهو َغلٌَط َصَوابُه َشَمالُه ، وال يُوَجُد لََها َمسٌّ من البَْرِد  وتَْصفُو َسَماُؤهُ  ، ويَْحَمرُّ فِيِه األُفُُق ، يَْوٌم تَْطلُُع َشْمُسهُ  : باألََحّصِ 

ْراد ، وال تَْطلُع لَهُ شَ ، وُهَو الَِّذي ال َسحاَب فِ  ْمٌس ، وال يَُكوُن يِه ، وال يْنَكِسُر َخَصُره ، واألََزبُّ : يَْوٌم تَُهبُّه النَّْكباُء ، وتَُسوُق الَجَهاَم والصُّ

َمْخَشِريُّ : وقِيَل ِلبَْعِضِهم : أَّي األَيّا الَوْرُد ، واألََزبُّ الِهلَّْوُف ، أَي  األََحصُّ  قاَل : ؟ِم أَقَرُّ فيه َمَطٌر ، وقُولُه : تَُهبَّه ، أَْي تَُهبُّ فيه ، وقَاَل الزَّ

 الُمْصِحي ، والُمِغيُم الَِّذي تَُهبُّ نَْكباُؤه.

 ال أَثََر فِيه. : أََحصُّ  َسْيفٌ  ِمَن الَمَجاِز :و

َمْخَشِرّي :النَِّكُد الَِّذي ال َخْيَر فيه ، عن أَبِي زيْ  الَمْشئُومُ  : األََحصُّ  من الَمَجاِز :و انِ  ِمْنهُ و ٍد ، نَقَلَهُ ياقُوٌت. قاَل الزَّ  : العَْبُد والِحمارُ  األََحصَّ

 ، قاَل الَجْوَهِريُّ : أِلَنّهما يَُماِشيَاِن أَثَْمانَُهَما َحتَّى يَْهَرَما فتَْنقَُص أَثَْمانُهما ويَُموتَا. (4)

 ، الصَّواُب بنَْجٍد ، َكَما قالَهُ ياقُوت ، وَكانَْت َمنَاِزَل َربِيعَةَ ثُمَّ َمنَاِزَل بَنِي َوائٍِل : وُشبَْيٌث : َمْوِضعَاِن بتَِهاَمةَ  األََحصُّ و
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__________________ 
 ( أي مل حير معناها.1)
 ( يف األساس : أخذته.2)
 .«أفعلت»( عن النهاية والتهذيب وابألصر 3)
 ساس واللسان : العبد والعري.( يف األ4)
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ٍر وتـَغحِلَب ا وقير : ُ ا ماَءان ا وكانَ  ُزحَدِلِف ِلُكَليحٍب ِحَا قـََتَله  (1) اأَلَحص   َبكح
ُرو بُن امل مَحَاُه ُكَليحُب َواِئِر ا وِفيِه يـَُقوُ  َعمح

رحبََة ماٍء :  َبيحثٍ  اأَلَحص   َ َاَوزحت ابملاءِ »وطََلَب ِمنحه شــــــَ َنًة ا وَقدح ذََكره  .«وَبطحَن شــــــُ وِس أَرحبَِعَا ســــــَ ومُث  كاَنتح َحرحُب الَبســــــُ
 ي  يف قولِه :الّناِبَغُة اجلَعحدِ 

اَوزحَت  اَ  :  ــــــــــــــــََ قــــــــــــــــَ ص  فـــــــــــــــــَ اَءُه  اأَلحــــــــــــــــَ  ومــــــــــــــــَ

ِم و     رَتَســـــــــــــــــــــــ  َو ُذو مـــــــــُ ٍث َوهـــــــــح يـــــــــح بـــــــــَ َن شـــــــــــــــــــــــُ طـــــــــح (2)بـــــــــَ
 

  
ا َمْوِضعاِن بَحلَب وُشبَْيٌث ؛ األََحصُّ و ا َحلََب ، قََصبَتَُها خُ  (3)فُكوَرةٌ َكبِيَرةٌ َمْشُهوَرةٌ ذاُت قَُرى وَمَزاِرَع قِْبِلّي  األََحصُّ  ، أَمَّ نَاِصَرةُ ، وأَمَّ

َجبَِل يَْقَطُع أَْهُل َحلََب وَجِميعِ نََواِحيها ُشبَْيٌث فُجبَْيٌل في هِذِه الُكوَرةِ ، أَْسَوُد في َرابِيٍَة فََضاء ، فِيِه أَْربَُع قًُرى َخِربَت َجِميعَُها ، وِمْن هذا ال

قاع بقوِله : ِحَجاَرةَ ُرِحيِِّهم ، وِهي ُسوٌد َخِشنَةٌ ، وإِيّاَها َعنَى  َعِديُّ بُن الّرِ

َواُ ُه و  ـــــــــــــــح تح أَنـ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ابـ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُض تـ  ِإَذا الـــــــــــــــر بـــــــــــــــِ

َرَة     اصـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــَ قـــــــــــَ  خـــــــــــُ صِّ فســـــــــــــــــــــــــَ  وزَاَدهـــــــــــا اأَلحـــــــــــَ

  
، وماَت ابنُه  (4)ٍء يُقَاُل له الَخِليُل بُن قَروة فأَضاَف ُخنَاِصَرةَ إِلَى هذا الَمْوِضعِ. وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ في ِكتَاِب َجِزيَرةِ العََرِب ، ِلَرُجٍل من َطيِّى

 َزافٌِر بالشَّاِم بِدَمْشَق :

ه  (5)ال و  لـــــــــــِ َ  وَأهـــــــــــح نح ِدَمشـــــــــــــــــــــــــح ٌب مـــــــــــِ  آَب رَكـــــــــــح

َص و     ح رُ ال محــــــــــــِ ــــــــــــِ ِب زاف ــــــــــــر كــــــــــــح  ِإذح ملَح أَيحِت يف ال

  

ٍث و و  ـــــــــح ي ـــــــــَ ب نح شـــــــــــــــــــــــُ صِّ ال مـــــــــِ هـــــــــَ   اأَلحـــــــــَ ـــــــــَ ت ـــــــــح ن  ومـــــــــُ

رِ     نـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَن َأو خبـــــــــــُ رِي ن ســـــــــــــــــــــــــح ااَي بـــــــــــقـــــــــــِ طـــــــــــَ َ
 املـــــــــــ

  
يُّ   : [بقوله]وفِيِه إِْقواٌء ، وإِيّاه َعنَى ابُن أَبِي َحِصينَةَ الَمعَّرِ

رحُ   ــــــــــــــــَ صِّ جلَ  بـ هح  اأَلحــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ عــــــــــــــــان مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  يف ل

هح     ـــــــــــــــــــِ ان ـــــــــــــــــــَ نح َورَاَء رِع رحُت مـــــــــــــــــــَ ذَكـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــت

  

ُض اأَلوح  طــــــــِ قــــــــَ ــــــــح ن ــــــــَ ُث يـ ــــــــح ي ُث حــــــــَ ــــــــح ي ــــــــغــــــــَ قــــــــَ  ال  فســــــــــــــــــــــَ

هح     بـــــــــــــــِت اَبنـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح ِده ومـــــــــــــــَ نح َرنـــــــــــــــح ُ  مـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــَ

  

وح  ــــــــــ  ــــــــــن َر  ال ــــــــــَ ــــــــــرُبح َأوح تـ َر ال ــــــــــَر مــــــــــا ُنشــــــــــــــــــــــــِ  َر مــــــــــث

هح     انــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــَ ه وقــــــــــــــــــِ ابــــــــــــــــــِ َواَدح ِهضــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُد حــــــــــــــــــَ

  

 ح 
َن املــــــــــِ ه أَذحكــــــــــَ  مــــــــــِ ــــــــــح ن ــــــــــُح مــــــــــِ ــــــــــرّي ُب ال ــــــــــُ ل   ــــــــــَح

هح     انــــــــــــــــِ كــــــــــــــــَ ا مبــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ ر ِت الصــــــــــــــــــــــــــــــ   ِ  ِإَذا مــــــــــــــــَ

  
وَمَكانَْيِن بنَْجٍد ِمْن َغْيِر قَْصٍد ، فُهَو َعِجيٌب ، وإِْن كاَن َجَرى األَْمُر قاَل ياقُوت : فإِْن كاَن قد اتَّفََق تََراُدُف هَذْيِن االْسَمْيِن بَمَكانَْيِن بالشَّاِم ، 

َوايَاِت حيُث أَْخَرَج ُعَمَر ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنهُ ،  ْوا أَْهلَهما ِمْنُهَما فقَِدُموا الِعَراَق ، وبَنَ فِيِهَما َكما َجَرى أِلَْهِل نَْجَراَن وُدوَمةَ في بَْعِض الّرِ

ْوها بِاسِم ما أُْخِرُجوا منه فجائٌِز أَْن تَُكوَن َربِيعَةُ فاَرقَْت منَاِزلََها ، وقَِدَمِت ا ْوا هِذه بتِْلَك وهللا لَُهْم بها أَْبنِيَةً ، وَسمَّ لّشاَم ، فأَقَاُموا به ، وَسمَّ

 أَْعلَُم.

 ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَنَشَد ِلَجِريٍر : : السَّنَةُ الَجْرَداُء ال َخْيَر فِيَها الَحّصاءُ  ِمَن الَمَجاِز :و

ٍد  حـــــــــــــَ نٍّ وال جـــــــــــــَ ال مـــــــــــــَ مح بـــــــــــــِ كـــــــــــــُ يـــــــــــــح  أَيحِوي ِإلـــــــــــــَ

ُة     نــــــــَ ُه الســــــــــــــــــــــ  نح ســــــــــــــــــــــاقــــــــَ اءُ مــــــــَ  والــــــــذِّيــــــــبُ  اَ صــــــــــــــــــــــّ

  
يَب َمْوِضعَه ؛ أِلَْجِل القَافِيِة. وقَاَل َغْيُره : َسنَةٌ  قاَل : َكأَنَّهُ أَراَد أَْن يَقُوَل والّضبُع ، وهي السَّنَةُ الُمْجِدبَةُ ، ، إِذا كانَْت َجْدبَةً  َحّصاءُ  فوَضَع الذِّ

 قَِليلَة النَّبَاِت وقِيَل : هي الَّتِي ال نَبَاَت فِيَها ، قال الُحَطْيئَةُ :

ُدرُه  وِر حتــــــــــــَح الِد الــــــــــــطــــــــــــ  اَءتح بــــــــــــِه مــــــــــــن بــــــــــــِ  جــــــــــــَ

اءُ     رت ِ ح ُدوَن  َحصــــــــــــــــــــــّ َذاَب مل تــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــَ (6)الــــــــَعصــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، أَْي أَْذَهبَتْه.« ءٍ ُكلَّ َشيْ  َحصَّتْ  فَجاَءْت َسنَةٌ »في الَحِديِث و
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هكذا  ، ومثلُه في التَّْهِذيِب ، وقَال الّصاَغانِيُّ  َحْزِن بِن ِمْرداٍس  ُهَو فََرسُ  أَوْ  بِن أَبِي عاِمٍر السُّلَِمّيِ ، فََرُس ُسَراقَةَ بِن ِمْرداس : الَحّصاءُ و

 قرأتُه بَخّط ثَْعلَب.

 الَّتِي ال َخْيَر فِيها. من النَّساِء ؛ الَمْشؤوَمةُ  الَحّصاءُ  ِمَن الَمَجاز :و

__________________ 
 .«األحص»( انظر معجم البلدان 1)
 وقبله كما يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــين بشـــــــــــــــــــــــــــــرب  فــــــــــــــــقــــــــــــــــا  جلســـــــــــــــــــــــــــــاس : أغــــــــــــــــث

 تـــــــــــــــــــدار  هبـــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــواًل عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــّي وأنـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــم   

  

وزيد قبله يف معجم البلدان « ويرو  : بشربة. من املاء علّي فامننها علّي. ويرو  : أمن هبا فضال علّي ا وهذه رواية أيب عمرو ا أفاده يف التكملة
 .«األحص»مخسة أبيات انظر 

 ا الشما  يف مدينة حلب.( يف معجم البلدان : با القبلة وب3)
 ( معجم البلدان : قـَرحدة.4)
 بدون واو.« ال آب»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
 ( ديوانه ا ابختالف روايته.6)
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يَاحِ : الّصافِيَةُ بال ُغبَارٍ  الَحّصاءُ  من الَمَجازِ و فِيَها ، قاَل أَبُو قَْيِس بِن األَْسلَِت  من الّرِ
(1) : 

رَاَف  ا كــــــــــــــــــــــــــَبن  َأطــــــــــــــــــــــــــح اهتــــــــــــــــــــــــــَِ يــــــــــــــــــــــــــ   َولــــــــــــــــــــــــــِ

َبٍ      ح اءَ يف ِشـــــــــــــــــــــــــــِ زاعِ  َحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  َزعـــــــــــــــــــــــــــح

  
 قُْرَب قَْصِر اْبِن ُهبَْيَرةَ. ِمْن قَُرى السََّوادِ  ة ، بالتَّْشِديِد : الَحّصاَصةُ و

ةُ و ةُ  ، وقال الّراِغُب : ِحَصصٌ  ج : ِمَن الطَّعَاِم والشََّراِب واألْرِض وَغْيِر ذِلك ، ، بالَكْسِر : النَِّصيبُ  الِحصَّ : الِقْطعَةُ من الُجْملَِة  الِحصَّ

 وتُْستَْعَمُل اْستِْعَماَل النَِّصيِب.

ّمِ : الَوْرسُ  الُحصُّ و  يُْصبَُغ بِه ، قاَل َعْمُرو بُن ُكْلثُوم : ، بالضَّ

ًة كــــــــــــَبن   عــــــــــــَ عحشــــــــــــــــــــــــــَ ا  ص  ا ــــــــــــُ ُمشــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــهــــــــــــَ  فــــــــــــِ

ا    يـــــــــــنـــــــــــَ خـــــــــــِ ا ســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ طـــــــــــَ الـــــــــــَ  ِإذا مـــــــــــا املـــــــــــاُء خـــــــــــَ

  
ْعفََراُن ، ج : قاَل األَْزَهِريُّ : وهو َصِحيٌح َمْعُروٌف.  أَو الزَّ

 . قَاَل األَْعَشى :أَْحصاصٌ و ُحُصوصٌ 

ُه و  ــــــــــــــــ  بحٌب كــــــــــــــــبَن َو كــــــــــــــــَ ريحٌ َوهــــــــــــــــح مــــــــــــــــَ  َوىل  عــــــــــــــــُ

لــــــــــ       طــــــــــَ صٍّ يــــــــــُ مِ  حبــــــــــُ لــــــــــِ ظــــــــــح َغشــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــعــــــــــِ ــــــــــُ  َأو يـ

  
 ُكْر ِسيبََوْيه تَْكِسيَر فُْعٍل من الُمَضاَعِف على فُعُوٍل ، إِنَّما َكسََّره َعلَى فِعَاٍل ، كِخفَاٍف وِعَشاٍش.ولَْم يَذْ 

َمْخَشِرّي وقاَل : (2) اللُّْؤلَُؤةُ  : الُحصُّ  قاَل بَْعُضُهْم :و قاَل األَْزَهِريُّ : َر قَْوُل َعمِرو بِن ُكْلثُوِم ، وإِلَْيه ماَل الزَّ يَت بِه لَمالستَِها ،  ، وبِِه فُّسِ ُسّمِ

 وقاَل األَْزَهِرّي : ولَْسُت أَُحقُّه وال أَْعِرفُه.

َحِديَث أَبي ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي هللا تَعَالَى  سَّر عاِصُم بُن أَبي النَُّجودويَْعُدَو ، وبِه فَ  ، بالَضّم : أَْن يَُصرَّ الِحماُر بأُذُنَْيه ويَْمَصَع بَذنَبه الُحَصاصو

.« ُحَصاصٌ  إِّن الشَّْيَطاَن إِذا َسِمَع األَذاَن َولّى وله»عنه  بَه األَْزَهِريُّ  رَواهُ َعْنهُ َحّماُد بُن َسلََمةَ هكذا ، وَصوَّ

َراطُ  يُقَاُل : ُهوَ قاَل الَجْوَهِريُّ : قَاَل أَبُو ُعبَْيٍد : و  ، في قَْوِل بَْعِضهْم ، قَاَل : وقَْوُل عاِصٍم أَْعَجُب إِلَيَّ ، وهو قَْوُل األَْصَمِعّيِ أَو نَْحُوه. الضُّ

ا في ُسْرَعٍة ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّي ، كالَحّصِ ، وقد ِشدَّةُ العَْدوِ  أَْيضاً : الُحَصاصُ و  .َحصَّ يَُحصُّ َحصًّ

 ، َعِن ابِن َعبّاٍد ؛ ألَنَّهُ يَتَمعَُّط منه الشَّعُر ويَتَنَاثَُر. الَجَربُ  : الُحَصاصُ و

.، نَقَلَهُ  بَهاء : ما يَْبقَى في الَكْرِم بَْعَد قَِطافِه ، الُحَصاَصةُ و  الّصاَغانِيُّ

 ، حكاهُ ابُن الفََرجِ. أَْي َعَدُدُهم وبَِصيُصُهم : َحِصيُصُهْم َكَذا كانو

 .الَحَصصُ  والذَّنَِب ، وُهَو َعْيٌب ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، واالْسمُ  : قَِليُل َشعِر الثُّنَّةِ  َحِصيصٌ و ، أََحصُّ  فََرسٌ و

 : اْسُم ذِلَك الشَّعِر. الَحِصيصُ  ، فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، ويُقَال : َمْحُصوصٌ  : َحِصيصٌ  َشعرٌ و

 بِن أَْفَصى ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. : بَْطٌن ِمْن َعْبِد القَْبِس  َحِصيٍص  بَنُوو

 ، َكَما في العُبَاِب. َحِصيَصةُ بُن أَْسعَد : شاِعرٌ و

َي ِلِقلَِّة ذِلَك الشَّعِر ، عن ابِن َعبّاٍد. : ما فَْوَق أَْشعَِر الفََرِس  الَحِصيَصةُ و ا أَطاَف بالَحاِفِر ، ُسّمِ  َممَّ

ِلفاُلٍن ، أَي التَُّراَب  الِحْصِحصَ  ، وَحَكى اللِّْحيَانِّي : الِحْصِحصَ  ، عن الِكَسائِّي ، يَقُولُوَن : بِفيهِ  التَُّرابُ  ، والِكثِْكُث : ، بالَكْسرِ  الِحْصِحصُ و

كالَحْصحاِص ،  وه ،كأَنَّهُ ُدَعاٌء ، يَْذَهُب إِلَى أَنَُّهم َشبَُّهوه بالَمْصَدِر ، وإِْن كاَن اْسماً ، كما قالُوا : التَُّراَب لََك ، فنََصبُ لَه ، نُِصَب 

 ، وهذا َعِن ابِن عبّاٍد. والَحَصاصاءِ 

َر قَْولُُهم : بِفيهِ ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ َعِن الكَسائِّي  الِحَجاَرةُ  أَيضاً : الِحْصِحصُ و  .الِحْصِحصُ  ، وهو أَْيضاً : الَحَجُر ، وِبِه فُّسِ

 ، كالَحثْحاِث ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّي. َحْصَحاصٌ  وال َوتِيَرةَ فِيه ، وَكَذا َسْيرٌ  َجادٌّ َسِريٌع بِال فُتُورٍ  : بَِعيٌد ، وقِيَل : َحْصَحاصٌ  قََربٌ و
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__________________ 
 ويف اللسان : أبو الد قُيش ويف التهذيب : أطراف الوالاي هبا.« أبو قي »( كذا ابألصر ويف التهذيب : 1)
 ( يف التهذيب : الدّر.2)
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وأَْنَشَد أَبُو الغَْمِر : ، قال الَجْوَهِرّي  (1) َجبٌَل ُمْشِرٌف َعلَى ِذي ُطًوى : َمْوِضٌع ، َكَما قَالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل َغْيُره : ُهوَ  الَحْصَحاِص  ذُوو

 الِكالبِيُّ لَرُجٍل ِمْن أَْهِل الِحَجاِز يَِصُف نَِساًء :

َداَن  عــــــــــح ري َ بـــــــــــَ غــــــــــَ رح تـــــــــــَ رِي هــــــــــَ عــــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح  َأاَل لــــــــــَ

ِذي     اٌء بـــــــــِ بـــــــــَ حـــــــــاصِ  ـــــــــِ ا اَ صـــــــــــــــــــــــح وهنـــــــــَُ يـــــــــُ ٌر عـــــــــُ  جنـــــــــُح

  
تَه : أَْعَطْيتُه أَْحَصْصتُهو  ِمَن الطَّعَاِم ، أَو الّشَراِب ، أَو َغْيِر ذِلَك. نَِصيبَهُ  ، أَيْ  ِحصَّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن الفَّراِء. َعْن أَْمِره : َعَزْلتُه أَْحَصْصتُهو

، أَْي بالّضّمِ ، وِمْنهُ قَْولُهُ تَعَالَى  ُحْصِحصَ  بَْعَد ِكتْمانِه ، َكما قَيََّده الَخِليُل ، وال يُقَاُل : : باَن وَظَهرَ  َحْصَحصَ و ُء تَْحِصيصاً ،الشَّيْ  َحصَّصَ و

 َحْصَحصَ  ، وقاَل الّراِغُب : َحصَّصَ : أَي ضاَق الَكِذُب وتَبَيََّن الَحقُّ ، وقِيَل : أَْي َظَهَر وبََرَز ، وقُِرَئ  (2) (احْلَقُّ ) َحْصَحصَ  (اآْلنَ ): 

الّرُجُل ، إِذا بالَغ في أَْمِرِه ،  َحْصَحصَ  الُمبَالَغَةُ ، يُقَال ::  الَحْصَحَصةُ  وقاَل أَبُو العَبّاِس : (3): َوَضَح ، وذِلَك باْنِكَشاِف ما يَْغُمره  (احْلَقُّ )

ةِ  وقِيَل : اْشتِقاقُه في اللُّغَِة ِمنَ  ةُ  ، أَّي بانَتْ  الِحصَّ ةِ  الَحّقِ ِمنْ  ِحصَّ البَِعيُر ، إِذا  َحْصَحصَ  ، أَْي ثَبََت ، من َحْصَحصَ  وقيَل : (4)الباِطِل  ِحصَّ

 بََرَك.

وا : اْقتََسُمواو ً  تََحاصُّوا وَحاصُّ ةً  لَُهمْ  ِحَصصا ً و ُمَحاصَّ تَه ، فأََخَذ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهمْ  ِحَصاصا  .ِحصَّ

يََديَّ َجْمَرتَْيِن أََحبُّ  في أَُحْصِحصَ  ألَنْ »َحِديُث َعلّيٍ :  وتَْقِليبُه وتَْرِديُده ، وِمْنهُ  ءِ يْ تَْحِريُك الشَّ  ٍء وقِيَل : ُهوَ ؛ الَحَرَكةُ في َشيْ  الَحْصَحَصةُ و

ِلَسُمَرةَ  (5)قَْوُل الِعنَّين  ويَثْبَُت ، وِمْنهُ  ويَْستَِقرَّ فِيهِ  ِمْنهُ ، ِء َحتّى يَْستَْمِكنَ في الشَّيْ  ءِ ، وقِيَل : هو تَْحِريُك الشَّيْ « َكْعبَْينِ  أَُحْصِحصَ  إِلَيَّ ِمْن أَنْ 

فِيَها  َحْصَحصَ  فقال : فَعَْلُت َحتَّى ؟: ما فَعَْلتَ  ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنهُ ، ِحيَن اْشتََرى لَهُ جاِريَةً ِمْن بَْيِت الماِل ، وأَْدَخلََها َعلَْيِه لَْيلَةً ، ثم سأَلَهُ 

 .«َخّلِ َسبِيلََها يا ُمَحْصِحصُ »فقاَل :  (6)أَْنَكَرْت ، فَسأََل الَجاِريَةَ ف

ُجُل أَنَّ َذَكَره اْنَشاَم فِيَها ، و َحْصَحصَ  قولُه : ْكتُه َحتَّى تََمكَّن واْستَقَرَّ ، وقال األَْزَهِرّي : أَراَد الرَّ  بَالََغ َحتّى قَرَّ فِي َمْهبِِلها.فِيَها : أَْي َحرَّ

 في الذََّهاِب والسَّْيِر ، قاَل : َراعُ اإِلسْ  : الَحْصَحَصةُ و

 َحصحَحَصاملّا رآين ابلرَباِز 
 ، وَكَذا َغْير التَُّراِب. يَِميناً وِشَماالً  ، وتَْحِريُكه فَْحُص التَُّرابِ  : الَحْصَحَصةُ و

ْمُي بالعَِذَرةِ  : الَحصَحَصةُ و  ، وِهَي الُخْرُء. الرَّ

 ويُِلحَّ َعلَْيَك. ويَأْتِيكَ  ُل بِكَ أَْن يَْلَزَق الّرجُ  : الَحْصَحَصةُ و

 : (7)بالثِّْقِل ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لُحَمْيِد بِن ثَْوٍر  إِثْبَاُت البَِعيِر ُرْكبَتَْيِه ِللنُُّهوِض  : الَحْصَحَصةُ و

صَ  حــــــَ ه  فــــــَحصــــــــــــــــــــح اتـــــــِ نـــــــَ فــــــِ ا ثــــــَ فـــــــَ مِّ الصــــــــــــــــــــ   يف صــــــــــــــــــــُ

ا و     مــــــــــَ مــــــــــ  وحأًَة مُث  صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ مــــــــــَ  نـ لــــــــــح (8)اَنَء بســــــــــــــــــــــــَ
 

  
َك. َحْصَحصَ  ، فيَُكونُ  (9)قاَل الّصاَغانِيُّ : ويُْرَوى بَِرْفعِ التّاِء ِمَن الثَِّفنَاِت بالفَاَعِليَِّة   بَمْعنَى تََحرَّ

 وهو بعَْينِِه الّرْمُي بالعَِذَرةِ الذي تَقَدَّم ، فهو تَْكراٌر. بالسَّْلحِ : َرْميُهُ  الَحْصَحَصةُ و

 ، كالدَّْهَمَجِة. َمْشُي الُمقَيَّدِ  الَحْصَحَصةُ و

ْرَهِم فاُلٌن إِ  تََحْصَحصَ  ، َعْن َشِمٍر ، وقاَل ابُن ُشَمْيل : ويُقَاُل : ما لَِزَق باألَْرِض واْستََوى وتََحْزَحَز ، إَِذا تََحْصَحصَ  يُقَاُل :و الَّ َحْوَل هذا الّدِ

 .َحْصَحصَ  بَمْعنَى تَبَيََّن ِمنْ  تََحْصَحصَ  ِليَأُْخَذه ، قَاَل الّزّجاُج : ال يُقَال

. َذَهبَ  ِمَن الّرأِْس منه : الشَّعرُ  اْنَحصَّ و  واْنَجَرَد وتَنَاثََر ، كَحصًّ
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__________________ 
 .«ا صحاص»( هذه عبارة معجم البلدان 1)
 .51سورة يوسف اآية ( 2)
 ( يف املفردات : ما يقهره.3)
 ( هذا قو  الزجاج كما يفهم من عبارة التهذيب.4)
قوله : ومنه قو  العنا اخل ا عبارة اللســــــــــــان : ويف حديث َلُرة بن ُجندب أنه أيت برجر عنا فكتب فيه إىل »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــرية : 5)

جارية من بيت املا  وأدخلها عليه ليلة مث ســـــلها عنه ا ففعر لرة فلما أصـــــبح قا  له : ما صـــــنعت اخل ما يف معاوية ا فكتب إليه : أن اشـــــرت له 
 وانظر التهذيب.« الشارح

 ( يف التهذيب والنهاية : فقالت : مل يصنض شيئاً.6)
 ( يف التهذيب : وقا  محيد بن ثورة يصف بعرياً.7)
 ( روايته يف التهذيب :8)
ه . يف صــــــــــــــــــــــــــــــــم ا صــــــــــــــــــــــــــــــــ..   ا ثـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــُ

مـــــــــــــــا     ورام الـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــام ســـــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــة مث صـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــّ

  

 ( وضبطت ابلرفض أيضاً يف التهذيب.9)
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قَاَل أَبُو ُعبَْيٍد : يُْرَوى ذِلك عن معاويةَ رضي هللا تَعَالى عنه أَنّه كاَن  الذَّنَبُ  اْنَحصَّ و (1) أَْفلَتَ »الذَّنَُب : اْنقََطَع ، وفي الَمثَِل :  اْنَحصَّ و

وِم ، وَجعََل له ثاَلَث ِديَاٍت َعلَى أَن يُنَاِدَي باألََذاِن إَِذا َدَخَل مَ  ْجِلَسه ، ففَعََل الغَّسانيُّ ذِلك ، وِعْنَد الَمِلِك أَْرَسَل َرُسوالً مْن َغّساَن إِلَى َمِلك الرُّ

أَراَد ُمعَاِويَةُ أَْن أَْقتَُل هذا َغْدراً ، وُهَو َرُسوٌل ، فيَْفعََل مثَل ذِلَك بُِكّلِ ُمْستَأَْمٍن ِمنّا. فلَْم  بََطاِرقَتُه ، فَوثَبُوا ِليَْقتُلُوه ، فنََهاُهم الَمِلُك ، وقاَل : إِنََّما

َزه ، وَردَّه ، فلَّما ، رآهُ ُمعَاويةُ قاَل ذِلَك ، فقاَل : َكالّ إِنَّهُ لَبُِهْلبِه ، أَْي بَشعِره. ثُمَّ  الَحِديَث ، فقاَل ُمعَاِويَةُ ، َرِضَي هللا تعَالَى  َحدَّثَه يَْقتُْلهُ ، وَجهَّ

 عنه : أَصاَب ما أََرْدُت.

 يُْضَرُب في إِْفالِت الَجبَاِن ِمَن الَهاَلِك بَْعد اإِلْشفاِء عليه. وقال أَبُو ُعبَْيٍد : لَمْن أَْشفَى َعلَى الَهالِك ، ثّم نََجا. َمثاَلً  يُْضَربُ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيْ   ه :* وِممَّ

 : ِشدَّةُ العَْدِو في ُسْرَعٍة. الَحصُّ 

ا الَجِليُد النّْبتَ  َحصَّ و  .(2): أَْحَرقَه. عن أَبِي َحنِيفَةَ ، لُغَةٌ في َحّسه  َحصًّ

 َوَرُق الشََّجِر ، واْنَحتَّ ، إِذا تَنَاثََر. اْنَحصَّ و

 : ال َشعَر َعلَْيه. أََحصُّ  وَذنَبٌ 

 ً  َشعُره ، وأَْنَشَد الِكسائِيُّ : ُحصَّ  : قَدْ  َمْحُصوصٌ  وقَفا

وِص  ِن ابلـــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــــُ َريـــــــــــــح َن املِصـــــــــــــــــــــــــــح  جـــــــــــــاُءوا مـــــــــــــِ

وصِ     صــــــــــــــــــــــــــُ حح َ
ا املــــــــــــ فــــــــــــَ يــــــــــــٍم ابلــــــــــــقــــــــــــَ تــــــــــــِ ّر يــــــــــــَ  كــــــــــــُ

  
 ، في ساِئِر معانِيه ، ِمثُْل َكبَّ وَكْبَكَب ، وَكفَّ وَكْفَكَف ، نَقَلَهُ الّراِغُب. َحْصَحصَ  : بَمْعنَى َحصَّ و

هُ و ةُ  بالُحْكِم ، نَقَلَه الّراِغُب. قِيَل : وِمْنهُ  (3)ا بالُمبَاَشَرة وإِّما : قََطَع منه إِمّ  َحصَّ  .الِحصَّ

 الِحَماُر والبَِعيُر : َسقََط َشعَُرهُ. تََحصَّصَ و

ا ُحِلَق أَو نُتَِف. الَحِصيَصةُ و  : ما ُجِمَع ِممَّ

، إِذا لَْم  َحّصاءُ  َمْحلُوقاً أَْو َغْيَر َمْحلُوق. وقِيَل : ُهَو الشَّعُر والَوبَُر عاّمةً ، واألَّوُل أَْعَرُف. ونَاقَةٌ وِهَي أَْيضاً : َشعُر األُذُِن وَوبَُرَها ، كاَن 

 يَُكْن َعلَْيَها َوبٌَر ، قَاَل الّشاِعُر :

ا  هـــــــَ بــــــُ رَاكــــــِ ٍب مــــــَ عـــــــح لــــــَ  صـــــــــــــــــــــائــــــٍف صــــــــــــــــــــَ وا عــــــَ لــــــ   عــــــُ

اءَ     رُ  َحصـــــــــــــــــــــــــّ ٌب وال َوبـــــــــــــَ لــــــــــــح ا هــــــــــــُ َ  هلــــــــــــََ يــــــــــــح  لــــــــــــَ

  
اءُ او  : فََرٌس ِلبَنِي عبِد هللِا بِن أَبِي بَْكِر بِن ِكالب. لَحصَّ

ئْبُِر : اْنَجَرَد ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ ، وأَْنَشَد : تََحْصَحصَ و  الَوبَُر الّزِ

ا  رتحَصـــــــــــــــــــــــــــَ رنا مـــــــــــــُ ُد ممـــــــــــــَُ بـــــــــــــح ا رََأ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ مـــــــــــــ   لـــــــــــــَ

َرَد قــــــــــــــد و     دًا َأجــــــــــــــح اَمســــــــــــــــــــــــــــَ َحصــــــــــــــــــــــــــــَ  حَتَصــــــــــــــــــــــــــــح

  

ا  َلصـــــــــــــــــــــــــــَ ُه َأنح ميـــــــــــــُح ريح وح اَل ســـــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــكـــــــــــــاُد لـــــــــــــَ

ا    َكصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُص مُث  َكصـــــــــــــــــــــــح ي ـــــــــَكصـــــــــــــــــــــــِ ِه ال ـــــــــِ د  ب  جـــــــــَ

  

َلَصاو   َلوح رََأ  فَاَكِرٍش لبَـهح
ِمُن الَِّذي ال يَُطوُل َشعرهُ ، واالْسمُ  األََحصُّ و  .الَحَصصُ  : الزَّ

ةٌ  : َحّصاءُ  اللِّْحيَِة أَو ِلْحيَةٌ  أََحصُّ  ، وَرُجلٌ  اْنَحصَّتْ  في اللِّْحيَِة : أَْن يَتََكسََّر َشْعُرَها ويَْقُصَر ، وقَدْ  الَحَصصُ و  .ُمْنَحصَّ

 : َمْن ال َشْعَر لَهُ في َصْدِره. األََحصُّ و

ِحِم. األََحصُّ و  : قاِطُع الرَّ
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 : َمْقُطوَعةٌ. َحّصاءُ  وَرِحمٌ 

هُ و  الَمَكاَن : أَْنَزلَه بِه. أََحصَّ

  أَبِي طاِلٍب :: النَّْقُص ، ومنه قَْولُ  الَحصُّ و

  ٍ دح يــــــــــزَاِن صــــــــــــــــــــــــِ ص  ال  (4)مبــــــــــِ ريًَة  حيــــــــــَُ عــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــَ

رِ     ريح عــــــــــائــــــــــِ ه غــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــِ فح ــــــــــَ ٌد يف نـ ُه شــــــــــــــــــــــــاهــــــــــِ  لــــــــــَ

  
هما : يَتَتَبَُّع َدقَائَِق األُُموِر فيَْعلَُمَها ويُْحِصيَها. ُحْصُحوصٌ و ، ُحْصُحصٌ  وَرُجلٌ   ، بَضّمِ

 : الُمبَالَغَةُ في األَْمِر. الَحْصَحَصةُ و

 : َمْوِضٌع. الَحْصَحاصُ و

ةُ و ةِ  ، بالَكْسِر : قَْريَةٌ بِمْصَر بالُمنُوفِيَِّة ، وتُْعَرفُ  الِحصَّ  بَشْبَرا بَلُولة ، وقَْد َدَخْلتَُها.الَمْعنِّي وِهَي الَمْشُهوَرة اآلَن  بِحصَّ

ةُ  وبالّدقَْهِليَّة َماِم ، ِحصَّ  بَنِي َعِطيَّةَ ، وأُْخَرى بالقُْرِب من َمَحلَِّة ِدْمنَةَ. ِحّصةُ و عاِمٍر ، وهي ُمْنيَةُ الّزِ

__________________ 
 .«أُفِلت»ويف اللسان : « أَفَلت  »( يف النهاية : 1)
 .«حسسه»صر ( عن اللسان ا وابأل2)
 .«أو»( عن املفردات وابألصر 3)
 .«مبيزان قسرت»( يف التهذيب واللسان : 4)
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ةُ  وبالغَْربِيَّةِ   الَكنِيَسِة ، وقَْريَتَاِن َغْيُرُهَما. ِحصَّةو حالفى ، ِحصَّ

ْنَجاِويَِّة : ةُ  وبِالدَّ ةُ حِ و ُعَماَرة ، ِحّصةُ و أَبِي َعِلّي ، ِمْن ُكفُوِر البَْيُطون ، ِحصَّ ةُ و الَمغَاِربَِة ، صَّ  ِحّصةُ و َكّرام ، ِحصَّةو أَْوالِد ُمطرف ، ِحصَّ

ةُ و دار الجاُموِس ، ةُ و ابِن ُجبَاَرةَ ، ِحصَّ ةُ و أَبي الدُّّر ، ِحصَّ  الَجِميع. ِحصَّ

 بِْلشايَة. ِحّصةُ و َعاِمٍر ، ِحّصةُ و قُْسَطةَ ، ِحّصةُ  وفي َجِزيَرةِ بَنِي نَْصٍر :

ةِ  وباألُْشُمونين قَْريَةٌ تعَرفُ   .بالِحصَّ

 ، وِهيَ  ُحفُوصٌ و ، أَْحفاصٌ من أََدٍم تُنَقَّى بِِه اآلباُر ، ج :  ِمن ُجلُوٍد ، كما قَالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقِيَل : َزبِيٌل َصِغيرٌ  : َزبِيلٌ  الَحْفصُ  : [حفص]

 أَْيضاً. الِمْحفََصةُ 

ْبُل ، وُهوَ  الَحْفصُ و ،  وسلم ، ُعَمر بَن الَخّطاِب َرِضَي هللا تَعالَى َعْنهُ عليههللاوبه َكنَّى النّبِيُّ صلى ، َعْن ابِن األَْعَراِبّي ، لَُد األََسدِ وَ  : الّشِ

ّي : قَاَل صاِحُب العَْين : األََسُد يُْكنَى أَبا ى ِشْبلُه َحْفٍص  وقاَل ابُن بَّرِ ً  ، ويَُسمَّ بَاعِ ولَْم يُْعَرْف لَهُ ُكْنيَةٌ  : ، وقَاَل أَبُو َزْيدٍ  َحْفصا األََسُد َسيُِّد الّسِ

 َغْير أَبِي الحاِرِث ، واللَّْبَوةُ أُمُّ الحاِرِث.

. بُن أَبِي َجبَلَةَ  َحْفصُ و  الفََزاِريُّ

 .وسلمعليههللاصلىيَْرِوي بإِْسناٍد َعِجيٍب أَنَّ النَّبِيَّ  ْبُن الّساِئبِ  َحفَصُ و

ً  َسّماهُ  . َحْفصا  ، َرَواهُ النََّسائِيُّ

ِل  َصَحابِيُّون ، وقِيَل : أَبُو أَْحَمَد ، الَِّذي َطلََّق امرأَتَه ثاَلثاً : َحْفٍص  وقيَل : أَبُو بُن الُمِغيَرة َحْفصُ و  َعْبداُن ال أَْدِري ، وقَالَ واْختُِلف ِفي األَوَّ

 لَه ُصْحبَةٌ أَْم ال ، ولَهُ َحِديٌث في ُسنَن النََّسائِّي.أَ 

 بُن أَبِي العاِص الثَّقَِفيُّ ، أَُخو ُعثَْماَن والَحَكم ، َرَوى عن ُعَمَر ، وقِيَل : لهُ ُصْحبَةٌ ، ذَكَره ابُن َعَساِكر. َحْفصُ  وفاتَه :

 ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنُهَما ، َمْشُهوَرةٌ. بن الَخّطاِب : أُمُّ الُمْؤِمنِينَ  بِْنُت ُعَمرَ  َحْفَصةُ  : بَِهاءٍ و

بُعِ  : مْن أَسماءِ  َحْفَصةُ و تَُها. ، قاَل : (1)، حَكاهُ ابُن ُدَرْيٍد  الضَّ ، وفي الصحاحِ : الدََّجاَجةُ ، َعِن  : الدََّجاجُ  َحْفَصةَ  وأُمُّ  وال أَْدِري ما ِصحَّ

 اللَّْيِث.

. الُحفَاَصةُ  واالْسمُ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ َعن اْبِن ُدَرْيٍد ، : َجَمعَهُ  َحفََصه يَْحِفُصهو ّمِ  ، بالضَّ

 تِي.، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن يُونُس ، وقَاَل ابُن بَّرّي ُهَو بالّضاِد الُمْعَجَمِة ، وقال ابُن ِسيَده : وهو أَْعلَى ، وَسيَأْ  َء ِمْن يَِده : أَْلقَاهُ الشَّيْ  َحفَصَ و

ْعُروِر ونَْحِوهما الَحفَصُ  قاَل أَبُو َحنِيفَةَ :و َكةً ، َعَجُم النَّبِِق والزُّ . ، ُمَحرَّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

ئِيلُ الِحْنفِ و َء ، أَْي ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، قاَل : وأَْحسُب أَنَّ النُّوَن فيه َزائَِدةٌ ، وُهَو من َحفَْصُت الشَّيْ  ُص ، بالَكْسر : الضَّ

 َجَمْعتُه.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ِغير : الَحْفصُ  بِيلُ  الِمْحفََصةُ و : البَْيُت الصَّ  .: الزَّ

َخَمةُ. َحْفَصةَ  ، وأُمُّ  َحْفَصةُ و  : الرَّ

ةَ  َحْفٍص  عبُد هللا بنُ  بُن ُعَمَر ، وقيل : ابُن َعْمٍرو ، وقيل : َحْفِص  وأَبُو  ، وعنه َعَطاُء بُن الّسائِب. (2)، عن يَْعلَى بن ُمرَّ

 .(3)َوى عن نافِعٍ َمْولَى ابِن ُعَمَر ، وَعْنهُ أَبُو َغّساَن يَْحيَى بُن َكثِيٍر العَْنبَِرّي بُن العاََلِء الماِزنِيُّ أَُخو أَبِي َعْمِرو بِن العَالِء ، رَ  َحْفِص  وأَبُو

 ، ُعَمُر بُن َعْبِد الّرْحمِن األَبّاُر ، عن األَْعَمِش ، وَعْنهُ ُعثَْماُن بُن أَبِي َشْيبَةَ. َحْفٍص  وأَبُو

 ئِغ ، وَعْنهُ السَِّريُّ بُن يَْحيَى.البَْصِريُّ ، عن أَبِي رافِعٍ الّصا َحْفٍص  وأَبُو
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 : تابِِعيُّ عن أَبي أَُماَمةَ البَاِهِلّيِ وعنه إِْسَحاُق بُن أَسيد األَْنَصاِريُّ الَمْرَوِزيُّ ، نَِزيُل ِمْصَر. َحفٍَص  وأَبُو

 بُن َعِلّيٍ الفاَلَّس ، تَقَدَّم ِذْكُره في ف ل س. (4)ُعَمُر  َحْفٍص  وأَبُو

__________________ 
 .162/  2( اجلمهرة 1)
 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية.« عن مرة»( ابألصر : 2)
 .«الغربي»( عن تقريب التهذيب وابألصر 3)
 ( يف تقريب التهذيب : عمرو.4)
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ِد بِن يُوُسَف الَحْفَصِويُّ ، يُْعَرُف بابنِ  ، من أَْهِل أَْصبََهاَن ، َرَوى َعْنهُ أَبُو بَْكِر بُن َمْرَدَوْيِه  َحْفَصَوْيه وأَبُو الُحَسْيِن ، َعْبُد العَِزيِز بُن ُمَحمَّ

 الَحافُِظ.

 وأَبُو الَحَسِن َعِليُّ بُن الُحَسْيِن الَحْفَصِويُّ : من أَْهِل َمْرَو : َحّدَث.

ُد بُن أَْحَمَد بِن َعبِد هللا بِن َسْعِد بنِ  د  الَحْفِصيُّ  بن هاِشمٍ  َحْفِص  وأَبُو َسْهٍل محمَّ ، الُحَسْينِيُّ الَمْرَوِزيُّ : راِويَةُ البَُخاِرّيِ ، عن أَبِي الَهْيثَم ُمَحمَّ

ّي الُكْشَمْيَهنِّيِ  الَمّكِ
 َرَوى عنه أَبُو عبِد هللا اْلفَراِوّي وأَبُو األَْسعَِد القَُشْيِريُّ وهو آِخُر من حدََّث َعْنهُ. (1)

. الَحْفِصيُّ  ُد بُن َعْمٍرووأَبُو بَْكٍر أَحمَ  ِه ، ويَْرِوي عن أَبِي حاتٍِم الّراِزّي ، وَعْنهُ أَبُو نَْصٍر اإِلْسماِعيِليُّ  الُجْرَجانِّي ، نُِسَب إِلَى َجّدِ

 َمْولَى عائَِشةَ أُّمِ الُمْؤِمنِيَن َرَوى َعْن َمْوالتِه ، وَعْنهُ يَْحيَى بُن أَبِي َكثِيٍر. َحْفَصةَ  وأَبُو

 .«ح ب ش»تَقَدَّم في الَحبَِشيُّ اْسُمهُ ُحبَْيُش بُن ُشَرْيحٍ ، َرَوى عن ُعبَاَدةَ بِن الّصاِمِت ، وَعْنهُ إِْبَراِهيُم بُن أَبِي َعْبلَةَ ، وقد  َحْفَصةَ  بُووأَ 

 والَحْفِصيُّوَن : ُملُوُك تُونَُس.

.والَحفّاصوَن : بَْطٌن من العََرِب باليََمِن ، وَكذِلَك بَنُو حُ  ّمِ  فَْيَصةَ ، بالضَّ

 بُن أَبِي الِمْقَدام اإِلباِضيُّ ، من الَخَواِرجِ ، وإِلَْيِه نُِسبَت الَحْفِصيَّةُ ِمْنُهم. َحْفصُ و

ً  َسبَقَنِي : [حقص] ً  َسبَقَنِي، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وابُن ِسيَده ، وقاَل ابُن الفََرجِ : َسِمْعُت ُمْدِركاً الَجْعفَِريَّ يَقُوُل :  َحْقصا وقَْبصاً ، وَشذًا ،  َحْقصا

 َواِحٍد. بَِمْعنًى

ةً َعْن أَبِي العََمْيثَِل : يُقَاُل : ا َسِريعاً. َحقَصَ  ونَقََل األَْزَهِريُّ خاصَّ  وَمَحَص ، إِذا َمرَّ َمرًّ

ةً َعن اللِّيِث : هوَ  ، كأَِميرٍ  الَحِكيصُ  : [حكص] يبَةِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وابُن ِسيَده ، وقَاَل األَْزَهِريُّ َخاصَّ  ، وأَْنَشَد : الَمْرِميُّ بالّرِ

دًا  ــــــــــــــــَ رَاين أَب ــــــــــــــــَ نح تـ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ افـ يصــــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــِ   حــــــــــــــــَ
ا    وصـــــــــــــــــــــــــــــــَ نح أَلـــــــــــــــــُ َا ولـــــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــــبـــــــــــــــــِ

ُ
َض املـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــَ

  
ْم أَْسَمْعه ِلغَْيِر اللَّْيِث ، قاَل الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب : لَْم يَْذُكر اللّْيُث في ِكتَابِِه في هَذا التَّْرِكيِب ، ولَ  الَحِكيصَ  (2)قاَل األَْزَهِريُّ : ال أَْعِرُف 

 َشْيئاً ، وإِنّهُ ُمْهَمٌل ِعْنَدهُ ، َمْنُصوٌص على إِْهَماِله.

 (3)ْن َحّدِ نََصَر وَمنََع ، َكَذا َرأَْيتُه َمْضبُوطاً بالَوْجَهْين في نُْسَخة الّصحاحِ ، مِ  يَْحَمصُ و ، يَْحُمصُ  ، الُجْرُح : َسَكَن َوَرُمه َحَمصَ  : [حمص]

،  ً ً و ، مْصَدُر باِب َمنََع ، َحْمصا  ، َمْصَدُر باِب نََصر. ُحُموصا

. األُْرُجوَحةُ : َسَكنَْت فَْوَرتَُها َحَمَصتِ و  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 بيَِدي. َحَمْصتُها إَِذا َوقَعَْت قََذاةٌ في العَْيِن فََرفَْقَت بإِْخَراِجَها َمْسحاً ُرَوْيداً ، قُْلَت : ، قاَل اللَّْيُث : القَِذاةَ : أَْخَرَجها ِمْن َعْينِه بِرْفقٍ  َحَمصَ و

حَ  الَحْمصُ و َح الغاُلُم َعلَى األُْرُجوَحِة ِمْن َغْيِر أَْن يَُرجَّ ً  ، َوقَدْ  : أَْن يَتََرجَّ لَْم أَْسَمْع هَذا الَحْرَف  ، نَقَلَهُ اللَّْيُث ، وقاَل األَْزَهِريُّ : َحَمَص َحْمصا

 ِلغَْيِر اللَّْيِث.

وُهَو أَْن يَُضمَّ الفََرُس فيُْجعََل إِلَى الَمَكاِن الَكنِيِن ، وتُْلقَى َعلَْيه األَِجلَّةُ َحتَّى يَْعَرَق  ، َعِن ابِن َعبّاٍد ، َذَهاُب الَماِء عن الّدابَّةِ  : الَحْمصُ و

 ِليَْجِرَي.

 يَسِة ، قالَهُ أَبُو َعْمرو.، والَحرِ  ، وِهَي الشَّاةُ الَمْسُروقَةُ ، كالَمْحُموَصةِ  َحِميَصةِ  َجْمعُ  ، وِهيَ  الَحَمائصَ  يَْسِرقُ  الَِّذي : اللِّصُّ  األَْحَمصُ و

َوابُ  الِمْحماَصةُ و ةُ الحاِذقَةُ  ، كَما ُهَو نَصُّ الفَّراِء : الِمْحماصُ  ، هَكَذا في النَُّسخِ والصَّ  ِمن النَِّساِء ، نَقَلَه الفَّراُء. اللِّصَّ

َكةً وقَْد تَُشدَُّد ِميُمه الَحَمِصيصُ و ُدوَن  حاِمَضةٌ  ، تَْنبُُت في َرْمِل عاِلٍج ، َرْمِليَّةٌ  َطيِّبَةُ الطَّْعمِ  بَْقلَةٌ  َماعاً ِمَن العََرِب :، َكَما نقَلَهُ األَْزَهِريُّ سَ  ُمَحرَّ

 لنّاسُ ، تَأُْكلُه ا تُْجعَُل في األَقِطِ  الُحّماِض في الُحُموَضِة ، وهي من أَْحَراِر البُقُوِل ، وقاَل أَبُو نَْصٍر وأَبو ِزيَاِد : هي بَْقلَةٌ حاِمَضةٌ 

__________________ 
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 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية.« الكشمهيين»( ابألصر 1)
 .«ال»بسقوط لفظة « أعرف»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 ( الذي يف الصحاح املطبوع : حيُمُص فقرت من حد نصر.3)
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 ا وأَنحَشَد أَبُو َزيحٍد لَِبعحِ  ُرّجاِز اجِلّن : َواِحَدهُتَا هباءٍ  واإِلِبُر والَغَنُم ا
اِص و  َرٍب مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  َربـ

رّاصِ     ــــــــــــــــــــــــــــــــُ نح قـ َن مــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــــــح ل  أَيحكــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 واصِ  مَحَِصيصٍ و 
ُمَها فِي ِجبَاِل الدَّْهنَاِء وما يَِليها ، وِهَي بَْقلَةٌ َجْعَدةُ الَوَرِق حاِمَضةٌ ، ولََها ثََمَرةٌ كثََمَرةِ الُحّماِض ، وَطعْ  الَحَمِصيصَ  وقَاَل األَْزَهِرّي : َرأَْيتُ 

ُض بَِها ونَْستَِطيبَُها. (1)كَطْعِمه ، وُكنَّا نَأُْكلَُها إِذا أَِجْمنَا التَّْمَر َحاَلَوتَه   ، نَتََحمَّ

فاِرٌس ، نَقَلَهُ  شاِعر الشَّْيبانِيُّ  ابُن َجْنَدلٍ  ، ُمَحّرَكةً ، َحَمِصيَصةُ  ، هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وُهَو َغلٌَط ، والصَّوابُ  ِفينَة، كسَ  َحِميَصةُ و

 الّصاَغانِيُّ وَضبََطه.

وقد  ائِِل اليََمِن ، قَاَل ِسيبََوْيه : ِهَي أَْعَجِميَّةٌ ، وِلذِلَك لَْم تَْنَصِرْف ،، أَي ِمْن قَبَ  أَْهلَُها يََمانُونَ  َمْشُهوَرةٌ ، ُكوَرةٌ بالّشامِ  ، بالَكْسِر ، ِحْمصُ و

 بِِحْمصَ  يتبَلٌَد يَُذّكُر ويَُؤنّث ، قاَل الّسْنُدوبِيُّ : ِمْن أَْوَسعِ ُمُدِن الّشاِم ، بَِها نَْهٌر َعِظيٌم ، ولََها َرَساتِيُق. ُسمِّ  : ِحْمصُ  ، وقاَل الَجْوَهِرُي : تَُذكَّرُ 

ثُّم نافَقَْت ، ثم ُصوِلَحْت ، وقد نُِسَب إِلَْيها  16بِن صاب بِن ُمْكنٍِف ِمْن بَِني ِعْمِليق ، اْفتَتََحها أَبُو ُعبَْيَدةَ ُصْلحاً سنة  ُحَمْيص بنِ  (2)بِن صْهر 

ثِيَن ، وبَِها قَْبُر َسيِِّدنا خاِلِد بِن الَوِليِد ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه.  َخْلٌق كثيٌر ِمَن الُمَحّدِ

ٍز وقِنَّبٍ  ، الِحّمصُ و بَِكْسِر الِميِم ، ولَْم  أَْي بَِكْسِر الِميِم المَشدَّدةِ وفَتِْحها ، قاَل الَجْوَهِريُّ : قال ثَْعلَب : االْختِيَاُر فتْحِ الميِم ، وقاَل الُمبَّردُ  كِحلِّ

 الّشاِم. اْنتََهى.يَأِْت َعلَْيِه من األَْسَماء إِالّ ِحلٌِّز وهو القَِصيُر وِجلٌِّق : اسُم َمْوِضعٍ ب

َعَربِيُّ  الِحمَّصُ  ُمْختَِلفَان ، وقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ : وقاَل األَْزَهِريُّ : ولَْم يَْعِرف ابُن األَْعَرابِّيِ َكْسَر الِميِم ، وال َحَكى ِسيبََوْيِه فِيِه إِالّ الَكْسَر ، فَُهَما

 ِحمَّصٌ و (3)األَْسَماِء ، وقاَل الفَّراُء : لَْم يَأِْت َعلَى فِعَّل ، بفَتْح العَْيِن وَكْسِر الفاِء ، إِالّ قِنٌَّف وقِلٌَّف  ، وَما أَقَلَّ ما فِي الَكاَلِم َعلَى بِنَائِه ِمنَ 

 و َحنِيفَةَ : ُهَو من القََطانِّيِ ، َواِحَدتُهَمْعُروٌف ، قال أَبُ  َحبٌّ م وقِنٌَّب وِخنٌَّب ، وأَْهُل البَْصَرةِ اْختاُروا الَكْسَر ، وأَْهُل الُكوفَِة اْختَاُروا الفَتَْح :

َصةٌ  َصةٌ و ِحّمِ يُّ  ِحمَّ يًّا وبُْستَانِيًّا ، والبَّرِ أََحرُّ وأََشدُّ تَْسِخيناً وِغَذاًء  ، قاَل صاِحُب الِمْنَهاجِ : وهو أَْبيَُض وأَْحَمُر وأَْسَوُد ، وِكْرِسنِّّي ، ويَُكوُن بَّرِ

 الِحّمِص  ، قال بُْقراُط : في نافٌِخ ُملَيٌِّن ُمِدرٌّ ، يَِزيُد في الَمِنّيِ والشَّْهَوةِ والدَّمِ  ُد ، واألَْسَوُد أَْقَوى وأَْبلَُغ في أَْفعاِله ، وهو، والبُْستَانِيُّ أَْجوَ 

ُن اللَّْوَن ، ويَْنفَُع من األَْوَراِم  َجْوَهَراِن يُفَاِرقَانِِه بالّطْبخِ : أََحُدُهَما ِمْلٌح يُلَيُِّن الطَّْبع ، واآلَخُر ُحْلٌو يُِدرُّ  البَْوَل ، وهو يَْجلُو النََّمَش ، ويُْحّسِ

ْرِص ووَ  ةِ ، وُدْهنُه يَْنفَُع القُوبَاَء ، وَدقِيقَةُ يَْنفَُع القُُروَح الَخبِيثَة ونَِقيعُه يَْنفَُع أَْوجاَع الّضِ ثَِة ، وهو يَُصفِّي الّصْوَت ، وُهوَ الَحارَّ ُمقَّوٍ لْلبََدِن  َرَم اللِّ

وقاَل صاِحُب الِمْنَهاج : ويَْنبَِغي أَْن  بَشْرِط أَْن ال يُْؤَكَل قَْبَل الطَّعَاِم وال بَْعَدهُ ، بَْل وَسَطهُ. ، وذِلَك يُْعلَُف فُُحوُل الدََّواّبِ والِجَماِل بهِ  والذََّكرِ 

ْل.يُْؤَكَل بيَن َطعَاَمْيِن ، وهذا هو الّصَواُب ، وِعبَاَرةُ   الُمَصنِِّف ، َرِحَمه هللا تَعَالَى ، ال تَْقتَِضي ذِلَك ، فتَأَمَّ

ِصيُّ  بِن ُمنِيرٍ  إِْبَراِهيُم بُن الَحّجاجِ و ِص  ِلُسْكنَاهُ دارَ  الِمْصِريُّ  الِحمَّ الَّتِي في المربعة  الِحمَّ
هُ َعْبُد هللا (4) ِصيُّ  بُن ُمنِيرٍ  بِمْصَر ، وَكَذا َعمُّ ،  الِحمَّ

 ا ، َذَكَرُهَما ابُن يُونُس في تَاِريخِ ِمْصَر.َرَويَ 

َصةُ  بَهاٍء :و ِصيُّ  ، مْشُهوٌر ، ويُقَاُل لَهُ : َجدُّ أَبِي الَحَسِن َراِوي َمْجِلِس البَِطاقَةِ  ِحمَّ ِلذِلَك ، وهو أَبُو الَحَسِن عليُّ بُن ُعَمَر بِن  (5)أَْيضاً  الِحمَّ

اُف  وَّ ٍد الَحّرانِيُّ الصَّ الِكنَانِّيِ ، وَرَوى عنهُ أَبُو َمْنُصوٍر عبُد  (6)، وكان من ثِقَاِت الِمْصِريّيَن ، َرَوى عن أَبي القَاِسِم َحْمَزةَ بِن فِْهٍر ُمَحمَّ

ٍد عبُد العَِزيِز النَّْخَشبّي  يِحيُّ ، وأَبُو محمَّ  .440َوفَاتُه في ُحُدود سنة ، وأَبُو َعْبِد هللِا الّراِزيُّ ، وَكانَْت  (7)الُمْحِسِن التّاِجُر الّشِ

ِصيُّ  بالّضّمِ ُمَشدَّداً : َمْحُموُد بُن َعِلّيٍ و  الّراِزيُّ : (8) الُحمُّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : وحالوته نتحم  به ونستطيبه.1)
 مكنف العمليقي.( يف معجم البلدان : بناه رجر يقا  له محص بن املهر بن جان بن مكنف ا وقير : محص بن 2)
 ( القلف هو الطا املتشق  إذا نضب عنه املاء. عن التهذيب.3)
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 ( يف اللباب : نسبة إىل بيض ا مص ا قا  : كان يقلي ا مص ويبيعه ا ويعرف ابلقاّلء.4)
 ( ضبطت يف اللباب بكسر امليم املشددة.5)
 ( يف اللباب : محزة بن  مد بن علي الكناين.6)
 .«النخش »الكويتية وابألصر ( عن املطبوعة 7)
 ( ضبطت ابلقاموس بكسر ا اء وفتح امليم املشددة ا وهو خطب لالف تنظريه للفظة.8)
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ُر الّديِن الرّازِي    ا واأَلّوُ  الّصَواُب. َأو ُهَو ابلّضادِ  ا وهَكذا َضَبطَُه ا َاِفُة يف التـ بحِصرِي ا ُمَتَكلٌِّم َأَخَذ َعنحُه اإِلَماُم َفخح
باَء نِْصَف النَّهارِ  َحمَّصَ و  ، قالَهُ الفَّراُء. تَْحِميصاً : اْصطاَد الّظِ

ُح. الَحْمِص  ، قَاَل : وَكأَنَّهُ َمأُْخوذٌ من ، كُمعَظٍَّم : َمْقلُوٌّ  ُمَحمَّصٌ  َحبٌّ  قال األَْزَهِريُّ : وقرأُْت في ُكتُِب األَِطبّاِء :و  بالفَتْحِ ، وهو التََّرجُّ

َسهُ ،قُْلُت : والَّ  ين ، وقَْد تَقَدََّم التَّْحِميُص بَمْعنَى التَّْقِليَِة ، يُقَاُل : َحمَّ َصهُ و ِذي يَْظَهُر أَنَّهُ لُغَةٌ في الّسِ ْل. َحمَّ  إِذا قَاَله ، فتَأَمَّ

 اْنقَبََض. ِء :من الشَّيْ  اْنَحَمصَ و

 تََضاَءَل. ِمْنهُ ، ِإذا اْنَحَمصَ و

ْت. اْنَحَمَصتو  الَجَراَدةُ : أََكلَت القََرَظ فاْحَمرَّ

. َذَهَب ِغلَُظَها اْنَحَمَصْت أَْيضاً ، إِذاو  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

. الَوَرُم : َسَكنَ  اْنَحَمصَ و  ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ُمَها ، َعْن ابِن فاِرٍس.وقَلَّ لَحْ  فنَُحفتْ  ، أَْي َعِظيَمةَ الِجْسمِ  النّاقَةُ : كانَْت بَاِدنَةً  اْنَحَمَصتِ و

 أَنّه كانَْت له ثَُديَّةٌ ِمثُْل ثَْديِ الَمْرأَةِ إِذا ُمدَّت اْمتَدَّْت ، وإِذا تُِرَكتْ »َحِديُث ِذي الثَُّديَِّة الَمْقتُوِل بالنَّْهَرَواِن :  واْجتََمع ، وِمْنهُ  : تَقَبَّضَ  تََحمَّصَ و

َصتْ  تَقَبََّضْت واْجتََمعَْت  قَاَل األَْزَهِريُّ : أَي .«تََحمَّ
(1). 

 في بَْعِضه. َجفَّ واْنَضمَ  ، إِذا اللَّْحمُ  تََحمَّصَ  ِمْنهُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

َصهُ  الدََّواُء ، وَحَمَزه ، وَكذِلكَ  َحَمَصهو ، كأَِميٍر : قَْد َسَكَن َوَرُمهُ ، َحِميصٌ  ُجْرحٌ   .َحمَّ

 اْحتََرَس. : َسَرَق ، ِمثْلُ  اْحتََمصَ و

ُد بُن أَْحَمَد بن َخلٍَف الُكتَاِميُّ  ِحْمِص  : َمِدينَةٌ باألَْنَدلُِس ، وِهَي ِإْشبِيِليَةُ ، َسَكَن بها أَْهلُ  ِحْمصُ و ْوَها باْسِمَها ، وِمْنَها ُمَحمَّ  الِحْمِصيُّ  الّشام فَسمَّ

لَِفيُّ ، وُهَو من أَْقَرانِه.  فالٌن ، أَْي َشَحَب وَسَهَم. ْنَحَمصَ او والفَِقيهُ ، َعلََّق عنه الّسِ

 الدََّواُء ، وَحَمَزه ، إِذا أَْخَرج ما فِيه. َحَمَصهو

 ، نَقلَه ابُن ُدَرْيٍد ، قاَل : واْحَسُب أَنَّ النّوَن فيِه زائَِدةٌ ؛ ألَنَّه من الَحْبِص. اْسمٌ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وُهوَ  ، كَجْعفَرٍ  َحْنبَصٌ  : [حنبص]

شاِطيُّ عن الَهْمَدانِّي ، وذُو يََهٍر  َحْنبِصُ  قُْلُت : ُهوَ  َحابِّيِ ، َذَكَرهُ الرُّ  قد تَقَدَّم. : من ِحْميََر ،بُن يَْعفَُر اليََهِريُّ ، من أَْجَداِد عريب بِن َزْيٍد الصَّ

َوَغاُن في الَحْرِب. الَحْنبََصةُ  قاَل الفَّراُء :و  : الرَّ

ّي : يُقَاُل للثّْعلَِب : أَبُو الثَّْعلَب : ُكْنيَةُ  ، بالَكْسرِ  الِحْنبِِص  أَبُو قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و  ، وأَبُو الِحْنبِِص  ، قُْلُت : َكأَنَّه ِلُمَراَوَغتِه ، وقاَل ابُن بَّرِ

 الِهْجِرِس ، وأَبُو الُحَصْيِن.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، بالَكْسر : قَبِيلَةٌ ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، قُْلُت : ِهَي الَّتِي تَقَدََّم ِذْكُرَها. ِحْنبِصُ 

َي ، لنُُزوِل ِحْنبِِص بِن يَْعفَُر فِيِه ، وإِلَْيِه نُِسبَ  ُد بُن َعْبِد هللا بن َسِعيِد بِن َعْبِد هللا بِن ُمَحّمِد بِن وِحْنبٌِص : قْصٌر باليََمِن ، ُسّمِ  أَبُو نَْصٍر محمَّ

ا ، قالَهُ ِحْميََر ، وَعالَّمتَُها ، والُمِحيُط بلُغَاتِهَ  َوْهِب الِحْنبِِصيُّ ، وَجدُّهُ ابُن َعّمِ ِحْنبِِص بِن يَْعفَُر أَْيضاً ، فلَْو نُِسَب إِلَْيِه هكَذا لََصحَّ ، وُهَو َشْيخُ 

.  الَهْمدانِيُّ

ُجُل : َماَت. ، وفي العُبَاِب عن اللِّْحيَانِّيِ : َحنَصَ  (2)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وابُن ِسيَده ، والّصاَغانِيُّ  َحنَصَ  : [حنص]  الرَّ
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ِعيُف.ا : الِحْنَصأَْوةُ  ، وَكَذا الِحْنَصأُْو ، كِجْرَدْحلٍ  نَقََل األَْزَهِريُّ َعِن اللَّْيثِ و ُجُل الضَّ ، أَْي َضِعيفاً ، وقَاَل  ِحْنَصأَْوةً  يُقَال : َرأَْيُت َرُجالً  لرَّ

 َشِمٌر نَْحَوه ، وأَْنَشَد :

َر   ــــــــــــــَ ىّت تـ بحَوةَ حــــــــــــــَ نحصــــــــــــــــــــــــــــَ ا  ا ــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ُروق ــــــــــــــفــــــــــــــَ  ال

ا    ِويـــــــــــــقـــــــــــــَ ُح الســـــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــِ تـــــــــــــَ قـــــــــــــح ئـــــــــــــًا يــــــــــــــَ كـــــــــــــِ تـــــــــــــ   مـــــــــــــُ

  
ِغيُر الِجْسمِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُهو ، بالَكْسرِ  الِحْنِفصُ  : [حنفص]  ، وقَْد تَقَدََّم ذِلَك في الصَّ

__________________ 
 يف التهذيب ا وهي يف اللسان نقال عن األزهري.« واجتمعت»( مل ترد لفظة 1)
 عيف ا وقا  ِشر حنوه ا وأنشد ا ذكر رجزين كالوارد هنا ابألصر.( ورد يف التكملة : حنص : وقا  الليث ا ِنَصَبوة من الرجا  الض2)
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ه ُهَنا  ابلض ئيِر ا والص ِحيُح َأّن نُونَه زائدٌة ا ِمن َحَفَص الش يح « ح ف ص» راٌر.وَعرب  رُه  نِياً تكح  َء ا ِإذا مَجََعه ا فذِكح
ً  الثّْوبَ  حاصَ  ِحيَاَصِة ، وقد، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، كال : الِخيَاَطةُ  الَحْوصُ  : [حوص] قَْوُل علّيٍ ، َرِضَي هللا  ، وِمْنهُ  ِحيَاَصةً و يَُحوُصه َحْوصا

 : وِمْنهُ الَمثَلُ  ِكفَافَةً ، (1)، أَْي ِخْطهُ  ُحْصهُ  تَعَالَى َعْنهُ ، ِللَخيّاِط :

 ِإن َدَواَء الش  ِّ َأنح حَتُوَصهُ 
ّي :  الِخيَاَطةُ بِغَْيِر ُرْقعٍَة ، وال يَُكوُن ذِلَك إِالّ في ِجْلٍد ، أَْو ُخّفِ بَِعيٍر. الَحْوصُ  : الِخيَاَطةُ الُمتَبَاِعَدةُ ، وقال َغْيُره : الَحْوصُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 ، فِيِهما. كالِحيَاَصةِ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، التَّْضيِيُق بَْيَن َشْيئَْينِ  : الَحْوصُ و

ً  يُقَاُل : إِنِّي أَجُد في بَْطنِي الَمغَصُ  : الَحْوصُ و  ونَْوصاً ، بَمْعنًى َواِحٍد. َحْوصا

ّي ، وقاَل أَبُو َزْيٍد : أَي ، أَيْ  َحْوِصكَ  ألَْطعَنَنَّ فِي من الَمَجاِز : قَْولُهم :و ك ، ألَِكيَدنَّ  ألَْخِرقَنَّ ما ِخْطتَه وأُْفِسَدنَّ ما أَْصلَْحتَه. نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

 وألَْجَهَدنَّ فِي َهالِكَك.

أَْي ماَرَس ما  ، كُطوبَى ، ِكالُهَما َعْن يُونُس ، ُحوَصى أَْمرٍ  كذِلكَ وَ  ويَُضمّ  .«ءٍ أَْمٍر لَْيَس ِمْنهُ في َشيْ  َحْوِص  في فالنٌ  َطعَنَ »فِي الَمثَل : و

 ، قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل. ال يُْحِسنُه ، وتََكلََّف ما ال يَْعنِيهِ 

ّي : ما َطعَْنَت فِيوقَ   ، أَْي ما أََصْبَت في قَْصِدك ، وهو َمَجاٌز. َحْوِصكَ  اَل ابُن بَّرِ

تْقَاِء في النَِّساءِ  : الَّتِي ال يَُجوُز فِيَها قَِضيُب الفَْحِل ، في النُّوقِ  الَحائِصُ و ، وال  اْحتَاَصتْ  ، وقد ُمْحتَاَصةٌ و ، نَقَلَه الفَّراء ، ونَاقَةٌ حائَِصةٌ  كالرَّ

 حاَم. : ِمثْلُ  َحْولَهُ  َحاصَ و َحاَصتْ  يُقَال :

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن الفَّراِء. يَُخاُط بهِ  يَُحاُص ، أَيْ  ، كِكتَاٍب : ُعودٌ  الِحَواصُ و

في الِحَزاِم ، وقِيَل : َسْيٌر  َسْيرٌ  ، قُِلبَت الواُو ياًء : واألَْصُل الِحواَصةُ  ، بالَكْسِر ، الِحيَاَصةُ و. «ب ى ص»في  تَقَّدم ِذْكُره بَاِص  َحاِص و

 وفِي التَّْهِذيب : ِحَزاُم الّدابَِّة. يَُشدُّ بِه ِحَزاُم السَّْرجِ  َطِويٌل ،

 تُْعِمَل في ُكّلِ ما يَُشدُّ بِه اإِلْنَساُن َحْقَوه ، شاِميَّةٌ.قُْلُت : هذا ُهَو األَْصُل ، وقَِد اسْ 

َكةً : ِضيٌق فِي ُمْؤِخِر العَْينَْينِ  الَحْوصُ و  قَدْ و ُدوَن األُْخَرى ، في إِْحداُهَما ِضيقٌ  أَو َحتّى َكأَنََّها ِخيَطْت ، وِقيَل : ُهَو ِضيُق َمَشقَِّها ، ، ُمَحرَّ

ً َحوَ  ، ، كفَِرحَ  َحِوصَ  ِمَن األَْعيُِن : الَّتِي ضاَق َمَشقَُّها ، غائَِرةً َكانَْت أَْو َجاِحَظةً ،  الَحْوصاءُ  ، وقِيَل : َحْوَصاءُ  ، وهيَ  أَْحَوصُ  ، فَُهوَ  صا

 ْينَْيِه ِضيٌق.، إَِذا كاَن في عَ  أَْحَوصُ  ِعْنَد َجِميِعِهم : ِضيٌق فِي العَْينَْيِن َمعَاً ، َرُجلٌ  الَحَوصُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

بِن َجْعفٍَر ، وقد َرأََس ، نَقَلَهُ  األَْحَوِص  وَعْمُرو بنُ  ، وكاَن َصِغيَر العَْينَْيِن. واْسُمهُ َربِيعَةُ  بِن ِكاَلٍب ، بُن َجْعفَر األَْحَوصُ  : األَْحَوصانِ و

.  الَجْوَهِريُّ

 قَْوُل األَْعَشى :و

ـــــــــــُد  ي وصِ َألين َوعـــــــــــِ ٍر  ا ـــــــــــُ فـــــــــــَ عـــــــــــح نح آِ  جـــــــــــَ  مـــــــــــِ

َت     يــــــــح وح هنــــــــََ رٍو لــــــــَ مــــــــح َد عــــــــَ بــــــــح افــــــــيــــــــا عــــــــَ اِوصــــــــــــــــــــــَ  اأَلحــــــــَ

  
 األَْحَوِص  أَوالدُ  ، وَربِيعَةُ ، َعْوٌف ، وَعْمٌرو وُشَرْيحٌ  ، وُهْم : األَْحَوصُ  َمْن َولََده األََحاِوصُ  .األَْحَوص يَْعنِي َعْبَد بَن َعْمِرو بِن ُشَرْيحِ بنِ 

نافََر عاِمَر بِن الطُّفَْيِل بِن ماِلِك بِن َجْعفَِر بِن ِكالٍب ، فَهَجا األَْعَشى  األَْحَوِص  ، وكاَن َعْلقََمةُ بُن ُعالثَةَ بِن َعْوِف بنِ بن ِكالٍب  بن َجْعفَر

 ى أَفاِعل.َعْلقََمةَ ، وَمَدَح عاِمراً ، فأَْوَعَده بالقَتِْل. وقاَل ابُن ِسيَده في َمْعنَى قَْوِل األَْعَشى إِنّه ُجِمع َعلَ 

. االْحتِيَاُص : الَحْزُم والتََّحفُّظُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ُر ، وُهَو أَْن تَْعِقد َحلقََها على َرِحِمَها ، فاََل يَْقدِ  ال يَْقِدُر َعلَْيَها الفَْحلُ  ُدوَن الفَْحلِ  َرِحُمَها اْحتَاَصتْ  ، وِهَي الَّتِي ُمْحتاَصة نَاقَةٌ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و

 الفَْحُل أَن يُِجيَز َعلَْيَها.

 ، هكذا في سائِر النَُّسخِ ، ُمَشدََّدتَي الّصادِ  بِن َكْعٍب األَْوِسيّاِن ، ثُمَّ الَحاِرثِيّاِن ، : اْبنَا َمْسعُودِ  (2) وُمَحيََّصةُ  ُحَويََّصةُ و
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__________________ 
 فيها.« رض»ومتام حديث علّي « خرت كفافه»( يف التهذيب والنهاية واللسان : 1)
 ( ضبطت اللفظتان يف القاموس ابسكان الياء وتشديد الصاد فيهما ا وما أثبت يتف  مض ما نظره الشارح.2)



8635 

 

َديَت الياِء ا فِإنّه َلوح َكاَن َكَما ذََكَره كاَن َحق   د  َواُب ُمشــَ بحُ  قـََلٍم ا والصــ  يحُخَنا : والظّاِهُر أَنّه ســَ َأنح َيذحَكر يف ماَدة ح ه قا  شــَ
َوط ِإ ا  وسلمعليههللاصلىا اأَلِخرُي بـََعَثه الن يب  ا  َصَحابِّيانِ  ص ص فَتَبم ر.

ُ
ُعوُهم ا وَلُه َحِديٌث يف امل ر َفَدَ  َيدح ِإىل َأهح

َرِة اَ ّجاِم.  يف ُأجح
 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

غَاُر العُيُوِن ، وُهمُ  الَحَوصُ  قاَل ابُن األَْعرابِّيِ :  .(1) َحَوٍص  ، قَاَل األَْزَهِرّي : أََراَد َذِوي الُحوصُ  ، بالفَتْح : الّصِ

 فاُلٌن ِسقَاَءه ، إِذا َوَهى ولَْم يَُكْن َمعَه ِسَراٌد يَْخِرُزهُ به ، فأَْدَخَل فيِه ُعوَدْيِن وَسدَّ الَوْهَي بِِهَما. َحاصَ و

يِّقَةُ الَحيَاِء. (2) الَحْوصاءُ  وقال ابُن األَْعَراِبّيِ :  : الضَّ

 : َضيِّقَةٌ ، وُهَو َمَجاٌز. َحْوصاءُ  وبِئْرٌ 

 فاُلناً ، أَّي يَْنُظُر إِلَْيِه بُمْؤِخِر َعْينِه ، ويُْخِفي ذِلَك. يَُحاِوصُ  وهو

 : فََرُس تَْوبَةَ بِن الُحَميِِّر ، ويُقَال بالَخاِء ، كما َسيَأْتِي. الَحْوصاءُ و

 ، وقَاَل ابُن إِسحاق : هو بالّضاِد المعجمة. ساَر إِلى تَبُوك (3)َحْيُث  وسلمعليههللاصلى: َمْوِضٌع بَْيَن َواِدي القَُرى وتَبُوَك ، نََزلَهُ  َصاءُ َحوْ و

. : َمْولَى بنِي لَْيٍث ، ويُقَال : َمْولَى ِغفَاٍر ، إِمام َمْسِجد بَنِي لَْيٍث ، َرَوى َعْن أَبِي َذّرٍ الِغفَاِرّي ، وَعْنهُ  األَْحَوِص  وأَبُو ْهِريُّ  الزُّ

.الُجَشِميُّ اسُمه َعْوُف بُن ماِلِك بِن نَْضلَةَ ، َرَوى َعْن َعْبِد هللا بِن َمْسعُود ، وَعْنهُ  األَْحَوِص  وأَبُو  أَبُو إِْسَحاَق السَّبِيِعيُّ

ّيِ.الَحنَِفي ، اْسُمه َساَلُم بُن ُسلَْيٍم ، رَوى عن أَبِي إِْسَحاَق السَّبِيِعّيِ وَعْنهُ أَبُو بَْكِر بُن أَبِي َشْيبَة ، َكذَ  األَْحَوِص  وأَبُو  ا في تَْهِذيِب الِمّزِ

ٍد َعْبُد هللا ب األَْحَوصُ و ٌث. األَْحَوص بِن ُعثَْماَن بِن َعْبِد هللا األَْحَوص نُ اسُم شاِعٍر. وأَبُو ُمَحمَّ  : ُمَحّدِ

ً  َعْنه ، حاصَ  : [حيص] ً و َحْيَصةً و يَِحيُص َحْيصا ّمِ ، ُحيُوصا ً و ، بالضَّ ً و ، َمِحيصا ً و ، َمَحاصا َكةً : َحيََصانا ، وَرَجَع  َعَدَل وَحادَ  ، ُمَحرَّ

 عن الّشّرِ ، أَْي َحاَد َعْنهُ فَسِلَم منه. َحاصَ  ، ويُقَالُ  َحْيُصوَصةً  وفاتَه ِمَن الَمَصاِدرِ  كاْنحاَص. وَهَرَب ،

يِت ، في القَْلِب واإِلْبَداِل ، في باِب الصاِد والّضاد ، ّكِ بَمْعنًى َواِحٍد ، قاَل : وَكذِلَك ناَص  (4)وحاَض وجاَض  حاصَ  وفي ِكتاِب ابن الّسِ

فِي َحِديٍث وناَض ، و
ا كاَن يَْوم أُُحدٍ : » (5) ، والَمْعنَى َواِحٌد ، أَْي جالُوا َجْولَةً  ، ويُْرَوى فجاَض َجْيَضةً « َحْيَصةً  الُمْسِلُمونَ  فَحاصَ  لَمَّ

 يَْطلُبُون الِفَرار.

 وِلألَْعَداِء : اْنَهَزُموا. عن العَُدّوِ ، حاُصوا أَو يُقَاُل ِلألَْوِلياِء :

 : الَمِحيُد ، والَمْعِدُل ، والَمِميُل ، والَمْهَرُب. الَمِحيصُ  (6) َمِحيٍص  (ما هَلُْم ِمنْ )قَْولُه َعزَّ وَجلَّ : و

 أَْو : لعَلَّهُ َحيُوصٌ ـ  وقَْد أَراَدْت أَْن تَْرَكَب بَْغالً ـ  ، تَْعِدُل عّما يُِريُده صاِحبَُها ، وقالَِت اْمَرأَةٌ من العََربِ  نَفُورٌ  ، كَصبُوٍر : َدابَّةٌ َحيُوصٌ و

 ُء الُخلُِق.قَُموٌص أَْو ُشْحُدوٌد. أَْي َسّيِ 

يِّقَةُ الَحيَاءِ  الِمْحيَاصُ و ، (7) الَحْيَصاءُ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ :و  والَماَلقي. لَفٌّ ونَْشُر ُمَرتٌَّب. : الضَّ

 ِليَْزَدِوَجا. الَحْيِص  وبَوص ، ُجِعاَل َواِحداً ، وأُْخِرج البَْوُص َعلَى لَْفظِ  َحيص ، وقَْد تَقَدََّم أَنَُّهَما اْسَماِن ِمنْ  «ب ى ص»بَْيَص ، في  َحْيصَ و

َواُغ والتََّخلُُّف ، والبَْوُص : الَحْيصُ و . : الرَّ  السَّْبُق والِفَراُر ، وَمْعنَاهُ : ُكلُّ أَْمٍر يَتََخلَُّف َعْنهُ ويَِفرُّ
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ٍف ، وقد َخَرَج من الطَّاُعوِن ، فِقيَل لَهُ في ذلَك ، فَقَاَل : ُهَو  وَغالَبَهُ  (8)وباراهُ  َراَوَغهُ  : َحايََصه ُمَحايََصةً و ، وبه فَسََّر أَبُو ُعبَْيٍد َحِديَث ُمَطّرِ

 ، وال بُدَّ ِمْنهُ. قاَل : أَْخَرَجه نَُحايُِصهُ  الَمْوتُ 

__________________ 
 َحَوٌص أراد أهنم ذوو َحَوٍص. ومثله يف اللسان ونبه إىل عبارته هبامش املطبوعة املصرية. ( عبارة األزهري يف التهذيب : قا  : قلت : من قا  :1)
 واألصر كاللسان.« ا يمصاء»( يف التهذيب : 2)
 .«حا»( األصر والنهاية واللسان : ويف معجم البلدان 3)
 .«جاص»( عن التهذيب اللسان وابألصر 4)
 ويف حديث آخر روي عن ابن عمر مبعناه.« حديث أن ويف »( يف النهاية اللسان : 5)
 .48( سورة فصلت اآية 6)
 ( تقدم يف حوص عنه : ا وصاء : الضيقة ا ياء.7)
 .«وانداه»( عن املطبوعة الكويتية ا وانظر حاشيتها ا وابألصر 8)
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َغالَ 
ُ
َباراِة وامل

ُ
َُفاَعَلِة ا لَكوحهِنَا َموحُضوَعًة إِلفَاَدِة امل

ِإىَل قـَوحِلَك حَنحِرُص َعَل  الِفرَاِر  حُنَاِيُصه َبة ابلِفعحر ا فَيُؤوُ  َمعحىَن قـَوحله :َعَل  امل
 منه.

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وِممَّ

 الَوِزيُر :قال « ح وص»ونَقََل ابُن بَّرّي في ترجمة  َعْنهُ : َعَدل وحاَد : تََحايَصَ و بَْيَص : َحْيصَ  باَص : لغَةٌ في حاصَ 

 : الَِّذي إِْحَدى َعْينَْيِه أَْصغَُر ِمَن األُْخَرى. األَْحيَصُ 

 فصر اخلاء
 املعجمة مض الصاد

، َحْلواُء  : الَمْعُموُل ِمَن التَّْمِر والسَّْمنِ  الَخبيصُ  وِمْنه ، َمْخبُوصٌ و َخبيصٌ  ، فهو َخلََطهُ  ، ِمن َحّدِ َضَرَب : َخبََصه يَْخبُِصه : [خبص]

. أَْخَصُر الَخبِيَصةَ  لَبِْسُت الَخِميَصةَ ، أَْبِغي أََخصُّ ِمْنهُ ، َكَما َحقَّقَه ُشّراُح الَمقَاَماِت ِعْنَد قَْوله : الَخبِيَصةُ و بَْعُضه في بَْعِض ، يُْخبَصُ  ْعُروفٌ مَ 

 ِمْن هذا ِعبَاَرةُ األََساس : الَمْعُموُل بتَْمٍر وَسْمٍن.

 ، وِمْنَها الَخبِيِصيُّ النَّْحِويُّ َشاِرُح القَْطِر ، وَغْيُره. : ة بِكْرَمانَ  َخبِيصُ و

ْنِجيرِ  الَخبِيصُ  ِمْلعَقَةٌ يُْقلَبُ  ، بالَكْسِر : الِمْخبََصةُ و  ، والَوْجَهان َذَكَرُهَما صاِحُب اللَِّساِن. الَخبِيصُ  ، وقِيَل : هَي الَّتِي يُقلب فِيَها بَِها في الّطِ

 ، إَِذا قَلََّب وَخلََط وَعِمَل. َخبََص يَْخبِصُ  قَدْ و

ً  َكذِلكَ و  .ُمَخبِّصٌ  ، فُهوَ  َخبََّص تَْخبِيصا

ً  ، إِذا اتََّخَذ ِلنَْفِسه اْختَبَصَ و فاُلنٌ  تََخبَّصَ و  .َخبِيصا

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 ً َف َعلَْيِه ، وَصَوابُه : َجنََّص ، بالِجيم والنُّوِن ، كما تَقَدَّم. َخبََص َخْبصا  : َماَت ، َكَما في اللَِّسان ، وقَْد تََصحَّ

ّي : التَّْخبِيصُ و ، َكَما في األََساِس. (1) الَخبِيَصةَ  َضْيفُُهم : َطلَبَ  اْستَْخبَصَ و ْعُب في قَْول ُعبَْيد الُمّرِ  : الرُّ

 َخب َصافـََرقاً و َكاَد يـَقحِضي و 
،  َخبََصاو : وَرأَْيُت بَِخّطِ الشَّْيخِ تَِقّيِ الّديِن َعْبِد الَخاِلِق بِن َزْيَداَن : (2)بالتَّْشِديِد ، قَاَل صاِحُب اللَِّساِن « َخبَّصاو»هَكَذا في أَْصِل ابِن بَّرّي 

ْعُب ، قَاَل : وهذا  : الَخبَصُ و بالتَّْخِفيف ، وبَْعَدهُ : .الرُّ  الَحْرُف لَْم يَْذُكْره الَجْوَهِريُّ

َواب   ، بالِجيم والنُّون ، َكَما َضبََطه الّصاَغانِيُّ وغيُره.« وَجنََّصا»قُْلُت : وُهَو تَْصِحيٌف ، والصَّ

ْعيِ ، وأَلَحَّ فِي األَْكلِ  ، أَيْ  الماُل ُكلُّه َخْربَصَ  : [خربص]  ، َعْن ابِن َعبّاٍد. َوقََع في الّرِ

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. أََخَذه فَذَهَب بهِ  ، إِذا الَمالَ  َخْربَصَ  يُقَاُل :و

 ، عن أَبي َزْيٍد. ٌء ِمَن الُحِلّيِ أَْي َشيْ  َخْربَِصيَصةٌ  َما َعلَْيَها يُقَالُ و

قَاءِ و السَّماءِ  َما فِي يُقَاُل :و  ِمَن السََّحاِب والماِء ، َحَكاهُ يَْعقُوُب َعْن أَبِي َصاِعِد الِكالبِّيِ. ءٌ َشيْ  ، أَيْ  َخْربَِصيَصةٌ  والبِئْرِ  الِوَعاِء ، أَو الّسِ

 ، ُكلُّ ذِلَك ال يُْستَْعَمُل إِالَّ في النَّْفيِ. َخْربَِصيَصةً  وَكَذا ما أَْعَطاهُ 

ْمِل لََها بَِصيٌص كأَنََّها َعْيُن الَجَرادِ  تَتََراَءى : َهنَةٌ  ِصيصُ الَخْربَ و رَ  الَخْربَِصيَصةُ  ، وِهيَ  في الرَّ  ، وقَْد ُرِوَي بالحاِء ، َكَما تَقَدََّم ، وبِه فُّسِ

ْنيَا أَقَلُّ وأَْصغَُر ِعْنَد هللِا ِمنْ »الَحِديُث  ََّخذُ ِمْنهُ َطعَامٌ  : الَخْربَِصيَصةُ  ، أَي أَْو هي .«َخْربَِصيَصةٍ  إِنَّ نَِعيَم الدُّ  فيُْؤَكُل. نَبَاٌت له َحبٌّ يُت

غَيرُ  : الَخْربَِصيصُ  قاَل أَبُو َعْمرٍو :و  الِجْسِم. الَجَمُل الصَّ
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 القُْرُط. : الَخْربَِصيصُ  قاَل َغْيُره :و الَمْهُزولُ  : الَخْربَِصيصُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و

 الَحبَّةُ ِمَن الُحِلّيِ. قِيَل :و

__________________ 
 ( نص األساس : واختبص ضيفهم : طلبه.1)
 ( انظر فيه مادة خلبص.2)
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يَاِشّيِ. بهاٍء : َخَرَزةٌ  ، الَخْربَِصيَصةُ و  يُتََحلَّى بَِها ، عن الّرِ

ةُ  : (1)، بالفَتْحِ  الَخْربََصةُ و ، هَكَذا َذَكَره األَْزَهِريُّ في هذا التَّْرِكيِب َعِن اللَّْيِث ، قاَل  َخَرابِصُ  َرة ، والَجْمعُ تَرا ذاُت : الَمْرأَةُ الّشابَّةُ التّارَّ

َواُب بالضاد الُمْعَجَمِة َكَما في ِكتَاِب اللّْيِث.  الّصاَغانِيُّ : والصَّ

. يَُخْربِصُ  ، يُقَال : ُهوَ  تَْميِيُز األَْشيَاِء بَْعِضَها ِمْن بَْعٍض  : الَخْربََصةُ و  األَْشيَاَء ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ُجُل الَحّسابَةُ  الُمَخْربِصُ و . : الرَّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

ً و  ، نَقَلَهُ الّصاَغاِنيُّ أَْيضاً. الُمِسفُّ لألَْشيَاِء الُمْدقُِع فِيَها هو أَْيضا

 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : األُْنثَى من بَنَاِت َوْرَداَن ، عن ابِن خالََوْيه ، كذا في اللسان. يَصةُ الَخْربَِص 

 : البَُرايَةُ ، نقلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن عبّاِد. الَخْربَِصيصُ و

 العََددَ  َخَرصَ  فِيما ال تَْستَْيِقنُه ، يُقَاُل : ، والَحْدُس والتَّْخِميُن ، هذا ُهَو األَْصُل في َمْعنَاه ، وقِيَل : ُهَو التََّظنِّي : الَحْزرُ  الَخْرصُ  : [خرص]

ً و يَْخِرُصهُ  ً و يَْخُرُصه َخْرصا  إِنََّما ُهَو تَْقِديٌر بَِظّنٍ ال إَِحاَطة. الَخْرصَ  ، ألَنَّ  (2)النَّْخِل والتَّْمِر  َخْرصُ  ، إَِذا َحَزَره ، وِمْنهُ  ِخْرصا

فِي ، و الُخّراصُ  ، والَجْمعُ  الَخاِرصُ  وفَاِعُل ذِلكَ  ؟نَْخِلكَ  ِخْرصُ  وكمْ  أَْرِضكَ  ِخْرصُ  َكمْ  فَتْحِ يُقَاُل :، والَمْصَدُر بال االْسُم بالَكْسرِ  قِيَل :و

وقال  .«َعلَى نَِخيِل َخْيبَر عْنَد إِْدراِك ثََمِرَها ، فيَْحِزُرونَه ُرَطباً َكَذا ، وتَْمراً كذا الُخّراصَ  ، يَْبعَثُ  وسلمعليههللاصلىَكاَن النَّبِيُّ ، »الَحِديِث 

 .، بالَكْسِر ، الَحْزُر ، ِمثْل َعِلْمُت ِعْلماً ، قاَل األَْزَهِريُّ : هَذا َجاِئٌز أِلَنَّ االْسَم يُوَضع َمْوِضَع الَمْصَدرِ  الِخْرصُ ابُن ُشَمْيٍل :

 الَكِذُب. : الَخْرصُ   الَمَجاِز :ِمنَ و

اصٌ و خاِرصٌ  والتَّْخِميِن ، وِمْنهُ أُِخَذ َمْعنَى الَكِذِب ، ِلغَلَبَتِه فِي ِمثِْله ، فُهوَ  ُكلُّ قَْوِل بالظَّنِّ  : الَخْرصُ و َر قولُه تَعَالَى  َخرَّ ، أَْي َكذّاٌب ، وبِِه فُّسِ

ٌد شاِعٌر ، وأَْشبَاه ذِلَك ،نَقَلَهُ الزَّ  (3) اْلَخّراُصونَ  (قُِتلَ ):  بَِما ال ِعْلَم لَُهْم بِِه ، وقَاَل  َخَرُصوا ّجاُج والفَّراُء ، وزاَد األَِخيُر : الَِّذيَن قَالُوا : ُمَحمَّ

ّجاُج :ويَُجوُز أَْن يَُكونَ   لُوَن بَِما ال يَْعلَُموَن.َء وال يَُحقُّونَه فيَْعمَ : الَِّذيَن إِنَما يَتََظنَّنُون الشَّيْ  الَخّراُصونَ  الزَّ

 َسدُّ النَّْهر. : الَخْرصُ و

ّمِ : الغُْصُن. ، الُخْرصُ  قال الباِهِليُّ :و  بالضَّ

 القَنَاةُ. : الُخْرصُ و

نَانُ  ؛ الُخْرصُ و ،  ، َعْن أَبِي ُعبَْيٍد في َمْعنَى الغُْصِن ، َوَرَوى َغْيُره بالفَتْحِ أَْيضاً ، وقَاَل : هو ُكلُّ قَِضيٍب َرْطٍب أَْو يَابٍِس  ويُْكَسرُ  نَْفُسه الّسِ

 كالُخوِط.

ِليعُ  ، الِخْرصُ و . بالَكْسِر : الَجَمُل الشَِّديُد الضَّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

ْمُح اللَِّطيفُ  : الِخْرصُ و ََّخذُ ِمْن َخَشٍب َمْنُحوٍت.القَ  الرُّ  ِصيُر يُت

َدة ، والَِّذي في اللَِّساِن وَغْيِره الدَّنُّ ، بالنُّوِن ، وُهَو الصَّواُب ، الدُّبُّ  : الِخْرصُ و ،  ولَعَلَّه ُمعَّرُب ِخْرس ، هَكَذا في َسائِر النَُّسخِ بالبَاِء الُمَوحَّ

ْل.بالّسيِن الُمْهَملَة بالفَاِرِسيَّة ، وقَدْ  ى بالفَاِرِسيَِّة ِخْرس ، فتَأَمَّ ين ذِلَك ، ولِكنَّ الدُّبَّ أَْيضاً يَُسمَّ   تَقَدَّم في الّسِ

بِيلُ  الِخْرصُ و ِزّيِ  ، وهِذهِ  الزَّ  اللُّغَِوّي. َعِن الُمَطّرِ

 ه ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد.الَماَل ِخَراَصةً ، أَْي أَْصلَْحتُ  َخَرْصتُ  ، يُقَاُل : الِخَراَصةُ ، بالَكْسِر : اإِلْصالحُ و

ُجُل ، َخِرصَ و ّي للَبِيٍد : َخاِرصٌ و َخِرصٌ  كفَِرَح : جاَع فِي قُّرٍ ، فهو الرَّ  : َجاِئٌع َمْقُروٌر ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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َح طــــــــــاِواًي  بــــــــــَ ِرصــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح يصــــــــــــــــــــــــاً  خــــــــــَ  مخــــــــــَِ

ا     قـــــــــَ وِدَث ابلصــــــــــــــــــــــِّ ِف حـــــــــُ يـــــــــح ِر الســــــــــــــــــــــ   كـــــــــَنصــــــــــــــــــــــح

  
 ، ويُقَاُل ِلْلبَْرِد بِال ُجوعٍ َخَصٌر. َخَرصٌ  يُقَاُل ِلْلُجوعِ باَِل بَْردٍ وال 

ةِ  الُخْرصُ و  ، وِمْنهُ  ، بالضّم ويُْكَسُر : َحْلقَةُ الذََّهِب والِفضَّ

__________________ 
 ( كذا ضبطت يف القاموس واللسان والتهذيب وضبطت يف التكملة بكسر اخلاء والباء.1)
 التهذيب واللسان : والكرم.( يف 2)
 .10( سورة الذارايت اآية 3)
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َرحأَُة تـُلحِقي وسلللللمعليههللاصلللللىَأّن الن يب  ا »اَ ِديُث : 
َدَقِة ا فَجَعَلت امل اَء وَحث ُهن  َعَل  الصـــــــــ   اخلُرحصَ  ا وَعَة النِّســـــــــَ

غريَُة مَن ا ُِليِّ  حِبَب ٍة واِحَدٍة ا وِهَي منح ُحِليِّ األُُذِن اا وِقيَر : َبِر الُقرحُط  َأوح َحلحَقُة الُقرحطِ  ا« واخلَامتََ  كَهيحَئِة   َأو ا َلحَقُة الصــ 
ٍر. َِها ا وهذا قـَوحُ  ِشَِ ر وابلض مِّ قاَ  الشاعُر : ُخرحَصانٌ  ج الُقرحِط وَغريح  ا ابلَكسح

ٍة  ــــــــــَ ال بــــــــــَ ــــــــــَ اِء تـ بــــــــــَ ٌ  مــــــــــنح  ــــــــــِ عــــــــــح ن  لــــــــــُ هــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ  عــــــــــَ

ُة     َذبــــــــــــــَ َذبــــــــــــــح رح مــــــــــــــُ ا صــــــــــــــــــــــــــــاناخلــــــــــــــُ وُرهــــــــــــــَ  ابٍد حنــــــــــــــُُ

  
ّمِ وبالَكْسِر : الُخْرصُ و  وأَْنَشَدها الَجْوَهريُّ لقَْيِس بِن الَخِطيِم : ُخْرصانٌ و أَخَراص ، والَجْمعُ  َجريُد النّْخل ، بالضَّ

ُه  ــــــــــــ  قــــــــــــَ  كــــــــــــبَن ــــــــــــح ل ــــــــــــُ رّاِن يـ
ُ

َد املــــــــــــ َر  ِقصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

َذر ُع     انٍ تـــــــــَ رحصـــــــــــــــــــــــَ ِب  خـــــــــِ َواطـــــــــِ ِدي الشـــــــــــــــــــــــ  (1)أبَيـــــــــح
 

  
قاءِ  : الُخْرصُ  في ِكتَاِب اللَّْيِث :و أِْس يُْغَرُز في َعْقِد الّسِ ً  فاَُلنٌ  ما يَْمِلكُ  ِمْنهُ قَْولُهمو ، قاَل : ُعَوْيٌد ُمَحدَُّد الرَّ ّمِ ، ُخْرصا ً  الو ، بالضَّ  ، ِخْرصا

ً  ، أَيْ  يُْكَسرُ   ، وهذا َمجاٌز. َشْيئا

نَانِ  ، كِكتَاٍب : الِخَراصُ  وَكَذا ثَلَّثَةً ، مُ  الخْرصُ و ناِن األَْعلَى إِلَى َمْوِضعِ  ما َعلَى الُجبَِّة ِمَن الّسِ يِت ، وقِيَل هو نِْصُف الّسِ ّكِ ، َعْن ابِن الّسِ

 أَو الَحْلقَةُ تُِطيُف بِأَْسفَِلِه. الُجبَِّة ،

ْمُح نَْفُسه. قِيَل : هوو  ْسِر قَْوُل بِْشٍر :بالكَ  الِخْرِص  وشاِهدُ  الرُّ

َة ذاَت و  بــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــَ رحاَن عــــــــــــــــــُ رحصٍ َأوحجــــــــــــــــــَ   خــــــــــــــــــِ
ريَا    بـــــــــــــــِ ا عـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح رِِه مـــــــــــــــِ حـــــــــــــــح َبن  بـــــــــــــــنـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَ

  
 ، كِمْنبٍَر ، َكَذا في سائر النَُّسخِ. كالِمْخَرِص 

تَْيِن : لُغَةٌ في الُخُرصُ  وفَاتَه : ّمِ ، وَشاِهُده قَْوُل ُحَمْيٍد األَْرقَِط : الُخْرِص  بَضمَّ  ، بالضَّ

ا  يــــــــــــ  ئــــــــــــِ ُف الــــــــــــد  لــــــــــــِ ا الــــــــــــظــــــــــــ  هــــــــــــَ نــــــــــــح عــــــــــــَ   مــــــــــــِ ــــــــــــَ  يـ

قــــــــــــــاِف     ُرصَ عــــــــــــــَ   الــــــــــــــثــــــــــــــِّ ا اخلــــــــــــــُ يــــــــــــــّ طــــــــــــــِّ  اخلــــــــــــــَ

  
 ، قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ الُهَذِليُّ : يُْخَرُج بَِها العََسلُ  يَُشاُر ، أَيْ  أَْعَوادٌ  ، بالفَتْح : األَْخراصُ و

عـــــــــــــَ  ُه مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ل رُِّط محـــــــــــــَح فـــــــــــــَ ـــــــــــــُ اٌء ال يـ قـــــــــــــَ  ُه ســـــــــــــــــــــــــــِ

ٌن و     فـــــــــــح رَاصٌ صـــــــــــــــــــــــــُ َببُ  َأخـــــــــــح َن وِمســـــــــــــــــــــــــح حـــــــــــح لـــــــــــُ ـــــــــــَ  يـ

  
، الثّانِيَةُ لُغَةٌ في الثّاِلثَة ِمثْل ُعُسٍر وُعْسٍر  ، كُصَرٍد ، وُطنٍُب ، وبُْردٍ  ُخرصٌ  الَواِحدُ 

(2). 

ْخَصةُ  الُخْرَصةُ و ّم : الرُّ ْفَصِة والفُ  ، بالضَّ  ْرَصِة.، َمْقلُوٌب ِمثُْل الرُّ

ْرُب من الماِء ، تَقُوُل : أَْعِطنِي ُخْرَصتِي ِمَن الماءِ  : الُخْرَصةُ و  ، أَْي ِشْرباً منه. الّشِ

 ، نفسها وكأَنها لغة في السين وقد تقدم. َطعاُم النُّفَساءِ  : الُخرَصةُ و

يَتْ  َمْوِضٌع ، بََدَل قَْريٍَة ،: ، وفي التَّْكِملَِة  ، بالَكْسِر : ة ، بالبَْحَرْينِ  الِخْرصانُ و َماحِ فِيَها كأَنَّه ُسّمِ ،  الِخْرَصانِ  ، فَكأَّن األَْصَل قَْريَةُ  ِلبَْيعِ الّرِ

 فُحِذف الُمَضاُف إِلَْيه.

 وُهَو القائُِل في قَتِْلِه العَْبِدّي : َسْيُف قَْيِس بِن الَخِطيِم األَْنَصاِرّي الّشاِعرِ  ، بالَكْسِر ُمثَنًّى : ذُو الِخْرَصْينِ و

ٍك  َة مــــــــالــــــــِ قــــــــَ ــــــــح ِ رِبـ اح رحصــــــــــــــــــــــَ ِذي اخلــــــــِ ُت بــــــــِ َربــــــــح  ضــــــــــــــــــــــَ

ا    اَءهـــــــَ فـــــــَ ُت شـــــــــــــــــــــِ بـــــــح ٍ  قـــــــد َأصـــــــــــــــــــــَ فـــــــح ـــــــَ ن ـــــــِ ُت ب  فـــــــبُبـــــــح

  
.  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

َواُب ، بالَحاِء المهملة ، نقَلَه ابُن َعبّ  الِحْرِصيانُ  ، ُهَو : الَخْرِص  ، فِْعِليَاٌن من الِخْرِصيَانُ و اٍد ، قاَل الّصاَغانِيُّ : وُهَو تَْصِحيٌف ، والصَّ

ّحِة ، وقَْد تَقَدََّم.  بالَخاِء ، وقَْد َذَكَره أَبُو ُعَمَر الّزاِهُد ، وابُن األَْعَرابِّيِ واألَْزَهِريُّ َعلَى الّصِ
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 ، َجْمُع ِمْخَرِص ، قَال بِْشٌر : : األَِسنَّةُ  الَمَخاِرصُ و

ــــــــــَ  اَول ِوي  ــــــــــَُ نــــــــــح ــــــــــَ تح يـ دح َمضــــــــــــــــــــــــَ اِم وقــــــــــَ يــــــــــَ ــــــــــقــــــــــِ  َة ال

يـــــــــــــــــِه     اِرصُ فـــــــــــــــــِ َذمِ   خمـــــــــــــــــََ ِن هلـــــــــــــــــَح دح رِّ لـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــُ

  
 ، أَْي بَاِرُد ، ِمثُْل َخِصٍر ، قال الراِجُز : َخِريصٌ  ، يُقَال : َماءٌ  الماُء البَاِردُ  ، كأَِميٍر : الَخِريصُ و

 (3) َخرِيصح ُمَداَمٌة ِصرحٌف مباٍء 
 ِمَن الشََّجِر. الُمْستَْنقَُع في أُُصوِل النَّْخِل وَغْيِرَها : الَخِريصُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

__________________ 
 ( أورده يف التهذيب واللسان شاهداً عل  قوله : اخلرص الرمح اللطيف ومجعه ِخرصان ا واخِلرصان أصلها القضبان ويف التهذيب : ملق  بد 1)

 هتو  بد  تلق . 350/  2تلق . ويف املقايي  
 ( الذي يف اللسان : واخلُرحص واخِلرص العود يشار به العسر واجلمض أخراص. وذكر الشاهد.2)
 ( كذا ابألصر واللسان والصحاح ا وزيد يف اللسان : قا  ابن بري صواب إنشاده : مدامة صرفاً ابلنصب ألن صدره :3)
 املشـــــــــــــــــــــــــــــــرف املشـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــو  يســـــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــه و 

 مــــــــــــــــــــدامــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــًا مبــــــــــــــــــــاء خــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــص   

  

 وقد نبه إىل عبارة اللسان هبامش املطبوعة املصرية.
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 ، قال َعِديُّ بُن َزْيٍد : (1) ءُ الُمْمتَِلى ؛ الَخِريصُ  قِيلَ و

قــــــــــــَ  بــــــــــــِه و  وُ  ُيســــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــُ شــــــــــــــــــــــــــح
َ
ِرُف امل شــــــــــــــــــــــــــح

ُ
 امل

وً  كــــــــــــمــــــــــــاِء     مــــــــــــُ طــــــــــــح َر مــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــصح َأخح رِي  اخلــــــــــــَ

  
السَّحاب ، والُمْشِرُف : إِناٌء كانُوا يَْشَربُون بِه ، والَمْشُموُل : الّطيُِّب الباِرُد ، والَمْطُموث : ويُْرَوى : الَحِريص ، بالَحاِء الُمْهَملَِة ، أَي 

 الَمْمُسوس.

 ِمْن نَْهٍر ، ثُمَّ يَعُوُد إِلَى النَّْهِر. الماءُ  (2) ِشْبهُ َحْوٍض َواِسعٍ يَْنبَثُِق فيهِ  : الَخِريصُ  قاَل اللَّْيُث :و

ً  اْفتََرَق النّْهُر على أَْربَعٍَة وِعْشِرينَ  ، وقَاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : يُقَاُل : اِنُب النَّْهرِ ج : الَخِريصُ و  ، يَْعِني ناِحيَةً مْنه. َخِريصا

 .(3)َخِليُج البَْحر  ، وقال غْيُره : َجِزيَرةُ البَْحرِ  : الَخريِصُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و

صَ  ِمَن الَمَجاِز :و  َوتَكذََّب بالبَاِطِل. اْفتََرى فاَُلٌن ، إَِذا َعلَْيهِ  تََخرَّ

ً و  اْختَلَق.و القَْوَل ، إِذا اْفتَعَلَه ، اْختََرصَ  ِمَن الَمَجاِز أَْيضا

ُجُل ، إِذا اْختََرصَ  َعِن ابن األَْعَرابِّيِ :و ّمِ : اْسم الُخْرِص  َجعَل فِي الرَّ  ، واْكتََرَص ، إَِذا َجَمع وقَلََّد. ، ما أَرادَ  ِلْلِجَرابِ  ، بالَكْسِر ، والضَّ

، هَكَذا في األُُصول الَمْوُجوَدةِ ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد هكذا ، والصَّواُب َخاَوَصه ، بالواِو ، ِإذا عاَرَضهُ بِِه  َعاَوَضه وبَاَدلَه ُمَخاَرَصةً : َخاَرَصهُ و

فَه ابُن َعبّاٍد ، كَما   .«ض خ و»وفي « ص خ و»َسيَأْتِي في وباَدلَه ، وقَْد َصحَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ََّخذُ ِمْن َخَشٍب َمْنُحوٍت ، عن ابِن ِجنِّي ، وأَْنَشَد ألَبِي ُدَواد : الَخِريصُ   ، كأَِميٍر : ُرْمٌح قَِصيٌر يُت

ه و  ـــــــــــــــــــــــُ ال طـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــح َرتح أَب اجـــــــــــــــــــــــَ   (4)َتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َريفِّ و     شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصِ ابمل رِي  ابخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
نَاُن. الَخِريصُ  :وقَاَل َغْيُره   : الّسِ

 : َمَشاِوُر العََسِل. الَمَخاِرصُ و

يَاِضيَّةُ تَْرثِي أَقاِربََها : الَمَخاِرصُ و  : الَخنَاِجُر ، قالَْت ُخَوْيلَةُ الّرِ

وا  حــــــــــُ بــــــــــَ ِم فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح يــــــــــح هــــــــــَ ُم أُم  الــــــــــد  هــــــــــُ تــــــــــح ــــــــــَ َرقـ  طــــــــــَ

ا     اًل هلـــــــــــــــََ اِرصٍ ُأكـــــــــــــــُ خـــــــــــــــَ بِ  مبـــــــــــــــَِ َواضـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ  وقـ

  
ْرُع ؛ ألَنََّها ِحلٌَق ِمثْلُ  الُخْرصُ و ّمِ : الّدِ  ، وأَْنَشَد : ُخْرَصانٌ  الَِّذي فِي األُذُِن ، قاَل األَْزَهِريُّ : ويُقَاُل ِللدُُّروعِ  الُخْرِص  ، بالضَّ

اِح  بـــــــــَ رحصـــــــــــــــــــــــانٍ ســـــــــــــــــــــــّم الصـــــــــــــــــــــــّ ٍة  خبـــــــــُ و مـــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــَ

او     ِديــــــــــــــنــــــــــــــَ ــــــــــــــح ِديــــــــــــــهــــــــــــــا أبَي ُة هنــــــــــــــُح يــــــــــــــ  َرفــــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

  
َمةٍ  بُخْرصانٍ »الدُُّروَع ، وتَْسِويُمَها : َجْعُل ِحلٍَق ُصْفٍر ِفيَها ، وَرَواهُ بَْعُضُهْم  لُخْرصانِ با قاَل بَْعُضهم : أَرادَ   َجعَلَها ِرماحاً.« ُمقَوَّ

يُن لُغَةٌ. الَخّراصُ و نَاِن ، والّسِ  ، كَكتّاٍن : َصاِحُب الّدِ

. (5)، كَكتّاٍن  َخّراصٌ و  : اْسُم َمْوِضعٍ نقَلَه الّصاَغانِيُّ

 .«ح ر ص»: َمْوِضٌع في قَْول أَُميَّةَ بِن أَبي عائٍِذ الُهَذِلّيِ ويُْرَوى بالحاِء الُمْهَملَِة ، وقَْد تَقَدَّم الشاِهُد في  األَْخَراصُ و

. الُخْرصُ و ُد الشََّراَب ، نَقَلَهُ اللَّْيُث ، وأَْنكره األَْزَهِريُّ َدة تُبَّرِ ّمِ : أَْسِقيَةٌ ُمبَّرِ  ، بالضَّ

. لُمْختَِرصُ او  : الَخيّاُط ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ
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َر قَْول َعبِيِد بِن األَْبَرِص : الِخْرصُ و  : بالَكْسِر : اْسُم َجبٍَل ، وِبِه فُّسِ

ُه  ابـــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ َبن  عــــــــــــــــُ ٍب كــــــــــــــــَ ٍر جلــــــــــــــــَِ َعضـــــــــــــــــــــــــــــِّ  مبــــــــــــــــُ

بُ  خــــــــــــــرحصٍ يف رَأحِس     ــــــــــــــ  ل قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــَ ٌر يـ ــــــــــــــِ  طــــــــــــــائ

  
ةُ ، عن أَبِي َعْمٍرو. الَخِريصُ و  : القُوَّ

ين  أَي َسَكتَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : اْخَرمَّصَ  : [خرمص] َس ، بالّسِ ، ونَقَلَه صاِحُب  (6)، َكَما نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، ِمثُْل اْخَرمَّ

 اللَِّساِن عن الفَّراِء.

__________________ 
 ء. بدون ألف والم.والتهذيب واللسان : ممتل ( يف التكملة 1)
 ( يف التهذيب : ينفجر إليه.2)
 ( هو قو  أيب عبيد كما يف التهذيب.3)
 ( يف الصحاح : أبطالنا.4)
 ومثله يف التكملة.« بكسر أوله»( ضبطت يف معجم البلدان 5)
 وخمرلص ا إذا سكت. رجر خمرل  399/  3( كذا ابألصر والتكملة عن ابن دريد ا ويف اجلمهرة 6)
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يُن أَْعلَى. كالُمْخرْنِمِس  : الّساِكُت ، الُمْخَرْنِمصُ  وقَاَل ُكراع وثَْعلَب :  ، قال والّسِ

، ِمثُْل الِخنَّْوِص ، عن ابِن  َولَُد الِخْنِزيرِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : ُهوَ  ، كِجْرَدْحلٍ  الِخْرنَْوصُ  : [خرنص]

 عبّاٍد.

هُ  : [خصص] ا ، ءِ بالّشيْ  َخصَّ ً و يَُخصُّه َخصًّ مِّ  َخُصوِصيَّةً و ، بالفَتْحِ فِيِهَما ، ويَُضمُّ الثّانِي ، َخُصوصا ، والفَتُْح أَْفَصُح ، َكَما  ويُْفتَحُ  ، بالضَّ

ِل ، وُهَو الَِّذي في الفَصيحِ وُشُروِحه ، وكالُم المُ  مَّ أَْفَصُح ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وبِِه َجَزم الفَنَاِرّي فِي َحاِشيَِة الُمَطوَّ َصنِِّف ظاِهُره أَنَّ الضَّ

، فَِهَي  ويَُضمُّ ، لَوافََق َكالَم الُجْمُهوِر ، وَسِلَم ِمَن الُمَؤاَخَذةِ ، ثُمَّ قالُوا : الياُء فِيَها إِذا فُتَِحْت ِللنِّْسبَةِ  والفتْح لُغةٌ ، وِلذا قال بَْعُضُهم : ولْو قال :

ْت ، فِهي للُمبَالغِة ، كأَْلمِعّي وأَْحَمِرّي ، ، وإِذا  التَّْخِصيِص  فَعُوٍل للُمبالغِة في ُخُصوِص  ياُء الَمْصَدِريَِّة كالفَاِعِليَِّة والَمْفعُوِليَِّة ، بِنَاًء على ُضمَّ

ُهو األَْكثُر ، ِليَُوافَِق الياَءاِت الاّلِحقَةَ بالَمَصاِدِر ، : قاَل َشْيُخنا : وِعْنِدي فِي ذِلَك نََظٌر ، ويَْقَدُح فِيِه أَنَُّهم حكْوا في الياِء التّْخِفيَف ، بْل قِيل 

يَصىو ، كالكَراِهيَِة والعاَلنِيَةِ  ، َعْن  ويُمدُّ  ، بالَكْسِر والقَْصِر ، وُهَو الفَِصيُح الَمْشُهوُر ، وَعلْيِه اْقتَصَر القاِلي في الَمْقُصوِر والَمْمُدوِد ، ِخّصِ

يثَى ، وهِذه َمْسأَلَةٌ َوقََع فِيَها النَِّزاُع بَْيَن ا ُل ُكَراع وابِن األَْعَرابِّيِ ، وال نَِظيَر لها إِالَّ الِمّكِ لَحافَِظْيِن : األَْسيُوِطّيِ والسََّخاِوّيِ ، حتّى أَلََّف األَوَّ

يَّةً و فِيها ِرَسالَةً ُمْستَِقلّة ، ّمِ ، َخّصِ ةً و ، بالفَتْحِ ، وَضبََطه الّصاَغانِيُّ بالضَّ لَهُ  ، كتَِحلٍَّة ، عن ابِن َعبّاٍد : تَِخصَّ  ُدوَن َغْيِره ، وَميَّزهُ. فَضَّ

يَّةُ و ُصوِصيَّةُ الخُ  ويُقَاُل : ةُ و الَخّصِ  أَْسَماُء َمَصاِدَر. الخاصَّ

ُد ببَْعِض الشَّيْ  الُخُصوصُ  وفي البََصائِر : ا ال تَُشاِرُكهُ فَيِه الُجْملَةُ.: التَّفرُّ  ِء ِممَّ

لَه ُدوَن َغْيِره ، فأَّما قوُل أَبِي ُزبَْيٍد : بالُوّدِ َكذِلكَ  َخّصهُ و  ، إِذا فَضَّ

َرًأ  يِن ِإن  امــــــــــــــح ُه  َخصــــــــــــــــــــــــــــ  َود تــــــــــــــَ دًا مــــــــــــــَ مــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

ورِ     فــــــــُ كــــــــح ريحُ مــــــــَ ِدي غــــــــَ ــــــــح ن عــــــــِ ــــــــَ ي ل ــــــــِ ائ ــــــــَ ن ــــــــّ ــــــــت ــــــــَ  ال ل  عــــــــَ

  
نِى فإِنَّهُ أَرادَ  نِي بَِمَودَّتِه ، فَحَذَف الَحْرَف ، وأَْوَصَل الِفْعَل ، وقَْد يَُجوُز أَْن يُِريَد : َخصَّ ْهنَاهُ  ، قاَل ابُن ِسيَده : (1)ِلَمَودَّتِه إِياَي  َخصَّ وإِنََّما َوجَّ

يَةً إِلى َمْفعُولَْين. َخَصْصتُه َعلَى هَذْين الَوْجَهْيِن ، أِلَنّا لَْم نَْسَمْع فِي الكالمِ   ُمتَعَّدِ

ةُ و ، الَخاصُّ و ةِ و العَامِّ  : ِضدّ  الَخاصَّ هُ  ، وُهَو َمنْ  العَامَّ ةُ و ِلنَْفِسَك ، وفي التَّْهِذيِب : تَُخصُّ ِلنَْفِسك. وُسِمَع ثَْعلٌَب  اْختََصْصتَه ي: الَّذِ  الَخاصَّ

ةٍ  يَقُول : إِذا ذُِكَر الّصاِلُحونَ  ةٍ  أَبُو بَْكٍر ، وإِذا ذُِكَر األَْشَرافُ  فَبَِخاصَّ . فَبَِخاصَّ  َعِليٌّ

ّمِ : الُخّصانُ و ّيٍ ألَبِي قِاَلبَةَ الُهَذِلّي  َخَواصُّ   ، أَيْ النّاِس  ُخّصانُ  إِنََّما يَْفعَُل هذا ، وِمْنهُ قَْولُُهم : الَخَواصُّ  ، بالَكْسِر والضَّ ِمْنُهم ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

: 

ُم و  ي َورَاَءهــــــــــــــُ رح أَرحمــــــــــــــِ ُم هــــــــــــــَ لــــــــــــــَ وحُم َأعــــــــــــــح  الــــــــــــــقــــــــــــــَ

ريحُ     مح غـــــــــــَ هـــــــــــُ نـــــــــــح ُر مـــــــــــِ اتـــــــــــِ قـــــــــــَ انِ ِإذح ال يــــــــــــُ  ُخصـــــــــــــــــــــــــ 

  
ِة نَْفِسك »في الَحِديِث و ةُ : تَْصِغيرُ  :« (2)َعلَْيَك بُخَوْيصَّ ة الُخَوْيصَّ َمْخَشِريُّ : الَخاصَّ ياُؤَها ساِكنَةٌ ، ألَّن ياَء  ، وأَْصلُه ُخَوْيِصَصة قال الزَّ

ُك. َل َحْرُف اللِّيِن وِمثْلَُها أَُصْيمُّ وُمَدْيقُّ في تَْصِغيِر أََصّم وُمُدّق ، و التّْصِغيِر ال تَتََحرَّ الِّذي َجّوَز فِيَها وفي نََظائِِرَها اْلتِقَاَء الساِكنَْيِن أَنَّ األَوَّ

ةَ و الدَّّجاَل وَكَذا : (3)باِدُروا باألَْعَماِل ِستًّا »في َحِديٍث آَخر : والثّانِي ُمْدَغٌم ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، و  َمْوِت الَّتييعني حاِدثَةَ ال« أََحِدُكمْ  ُخَوْيصَّ

َرْت اِلْحتِقَاِرَها في َجْنِب ما بَْعَدها ِمَن البَْعِث والعَْرِض والِحَساِب ، أَْي باِدُروا الَمْوَت و تَُخصُّ  فِي اْجتَِهُدوا في العََمِل. وُكلَّ إِنساٍن. وُصغِّ

تُكَ و»َحِديِث أُّمِ ُسلَْيٍم :   تَِك. وَصغََّرتْه ِلِصغَِره يَْوَمئٍذ.بِخْدمَ  يَْختَصُّ  أَي الَِّذي« أَنَسٌ  ُخَوْيصَّ

وُسوُء الحاِل ، والَخلَّةُ والَحاَجةُ ، وُهو َمَجاٌز ، وأَْنَشَد  الفَْقرُ  ، األَِخيَرةُ عن اْبِن ُدَرْيٍد : ، بفَتِْحِهنَّ  الَخَصاَصاءُ و ، الَخَصاَصةُ و ، الَخَصاصُ و

 ابُن بَّرّي للُكَمْيِت :

ِر  َوارُِد َأهـــــــــــــــــــح ِه مـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح اصِ ِإلـــــــــــــــــــَ   اخَلصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
رُ و     جـــــــــــــــِ بـــــــــــــــح

ُ
َدُر املـــــــــــــــ ِدِه الصـــــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــح نح عـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــِ

  
__________________ 

 فيكون كقوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 أغفر عوراء الكرمي اّدخارهو 
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 .«كذا يف اللسان

 .«وخويصة أحدكم»ا ويف التكملة : « خصص»واألساس  350/  1( الفائ  2)
 أهنا مصائب.إشارة إىل « ست»(  نيث لفظة 3)
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َء إِذا اْنفََرج َوَهى وأَْصُل ذِلَك الفُْرَجةُ أَو الَخلَّةُ ؛ أِلَن الشَّيْ  (1) َخصاَصةٌ  (َويُ ْؤِثُروَن َعلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو كاَن ِِبِمْ )وفي التَّْنِزيِل العَِزيز : 

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن الفَّراِء. بالَكْسرِ  يا َرُجُل ، ْصتَ َخِص  وقَدْ  : َذُوو الَخلَِّة والفَْقِر ، الَخَصاَصةِ  واْختَلَّ ، وَذُووا

 ، كَسَحاٍب وِمْصفاةٍ وغْيِرِهما ، والَجْمعُ  أَْو ُكلُّ َخلٍَل وَخْرٍق في باٍب وُمْنُخٍل وبُْرقُعٍ ونَْحِوه في الثَّْغِر ، الَخلَلُ  : الَخَصاَصةُ و الَخَصاصُ و

 ِر :، وِمْنه قْوُل الّشاعِ  َخَصاَصاتِ 

 (2)ُمنحُخِر  َخَصاصاتِ ِمنح 
 الغَْيِم. َخصاَصةِ  ويُقَاُل ِلْلقََمِر : بََدا ِمنْ 

ِغيرُ  : الَخَصاَصةُ  أَو ةٍ  الَخَصاصَ  ، ويقال : إِن الثَّْقُب الصَّ  في قُبٍَّة أَو نَْحِوها إِذا َكاَن َواِسعاً قَْدَر الَوْجِه ، وبعُضُهْم يَْجعَلُ  (3)ِشْبهُ ُكوَّ

يِِّق. الَخَصاصَ   للَواِسِع والضَّ

 الُجْعِفّي : (4)واألََصابعِ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرّي لألَْسعَِر  الفَُرُج بيَن األَثافِّيِ  : الَخَصاصُ  قيلو

ن   هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ َد بـ اِإال  َرَواكـــــــــــــِ ةٌ َخصـــــــــــــــــــــــــــَ   صـــــــــــــــــــــــــــَ
لـــــــَ     طـــــــَ ن  قـــــــد اصـــــــــــــــــــــح هـــــــُ لـــــــّ ِب كـــــــُ اكـــــــِ نـــــــَ َ

َض املـــــــ فـــــــح  ســـــــــــــــــــــُ

  
ِغيُر هاُهنَا وآَخر هاُهنَا ، ، بالّضّمِ : َما يَْبقَى في الَكْرِم بَْعَد قَِطافِه الُخَصاَصةُ و  .ُخَصاصٌ  ج : ، أَي القَِليُل ، النَّْبذُ اليَِسيرُ  ُهوَ و ، العُنَْيِقيُد الصَّ

ْمُل والشََّماِليُل ، وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : ِهيَ   ، ِكالُهَما بالفَتْحِ. َخَصاصٌ  والَجْمعُ  الَخَصاَصةُ  قَاَل أَبُو َمْنُصوٍر : يُقَاُل : لَهُ من ُعذُوِق النَّْخِل الّشِ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للفَزاِرّيِ : ، بالّضّمِ : البَْيُت ِمَن القََصبِ  الُخصُّ و

ص   ا  اخلـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــُ نـ ـــــــــــــــُ يـ ر  َأعـــــــــــــــح قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِه تـ ـــــــــــــــي  ف

دِ     مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــَ رِّ وال ريحٌ مـــــــــــــــــــن اآجـــــــــــــــــــُ  خـــــــــــــــــــَ

  
 وزاَد غيُره : أَو ِمْن َشَجٍر.

 ، ج : (5) بَخَشبَة ، كاألََزجِ  َعلَْيهِ  البَْيُت يُْسقَفُ  ُهوَ  أَو

ي ب أَْخَصاصٌ و ُخُصوصٌ و ِخَصاصٌ  يَ  َخَصاِصه ذلك ألَنّه يَُرى ما فِيِه من، ُسّمِ ا ، أَي فَُرِجِه ، وفي التَّْهِذيِب : ُسمَّ  لما فِيه من ُخصًّ

يِّقَةُ. الَخَصاِص   ، وهي التَّفَاِريُج الضَّ

 ِء القَْيِس :، ومنه قَْوُل امرى َحانُوُت الَخّماِر وإِْن لَْم يَُكْن ِمْن قََصبٍ  : الُخصُّ و

اَر  جــــــــــَ ٍة كــــــــــَبن  الــــــــــتــــــــــِّ يــــــــــئــــــــــَ بــــــــــِ ُدوا بســــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــح

صِّ مـــــــــن     رح  اخلـــــــــُ ا عـــــــــلـــــــــ  ُيســـــــــــــــــــــــُ وهـــــــــَ َزلـــــــــُ ىّت أَنــــــــــح  حـــــــــَ

  
 : ُكْربٌَق َمبنِيٌّ ، وُهَو الَحانُوُت. الُخصُّ  ويُْرَوى : أُُسْر ، وقال األَْصَمِعّي :

، بالّشاِم ، وأُُسٌر : بَلٌَد من الَحْزِن ، وكان امُرُؤ القَْيِس يَُكوُن بالَحْزِن ، والَحْزُن : ِمْن بِالِد بَنِي  َجيُِّد الَخْمرِ  : بَلَدٌ  الُخصُّ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :و

ٍل ، وَكأَنَّه َسقَط منها لَْفُظ بَلٍَد ، فَتَأَمَّ   ْل.يَْربُوع. وفي ِعبَاَرةِ الُمَصنِّف ، رِحَمه هللا تَعَالَى ، َمَحلُّ تَأَمَّ

 ، أَْي ناقٌِص. ِخصٌّ  ، يُقَال : َشْهرٌ  بالَكْسِر : النّاقِصُ  ، الِخصُّ و

 ِء.بالشَّيْ  : اإِلْزراءُ  اإِلْخصاصُ و

ُد بُن َعلّيِ بِن ُمَحّمدِ  (6) ُخصَّى كُربَّى : ة ، َكبِيَرةٌ ببَْغَداَد في َطَرِف ُدَجْيٍل وِمْنَهاو يُّ  بِن الُمَهنَّدِ  ُمَحمَّ الَحِريِميُّ الّسقّاُء ، عن أَبِي القاِسِم  الُخّصِ

ٍد ، عن َسِعيِد بِن البَنّاِء.  بِن الُحَصْيِن. وابنُه عليُّ بُن محمَّ

ةُ  ، والَمْشُهوُر فيها : َشْرقِيَّ الَمْوِصِل أَْهلَُها َجّمالُونَ  أُْخَرى ة ُخصَّى :و  .ُخصَّ
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ّمِ : ع ، بالُكوفَِة تُْنَسُب إِ  الُخُصوصُ و نَانُ ، بالضَّ يَّةُ  لَْيِه الّدِ َر قَْوُل َعِدّيِ بِن َزْيٍد  ، َعلَى َغْيِر قِياٍس  الُخّصِ ، وقِيَل : َمْوِضٌع بالِحيَرةِ ، وبِِه فُّسِ

 الِعبَاِدّيِ :

ال  ٍد فـــــــــــَ نـــــــــــح َد هـــــــــــِ بـــــــــــح ي عـــــــــــَ يـــــــــــلـــــــــــِ لـــــــــــِ غح خـــــــــــَ لـــــــــــِ  أَبـــــــــــح

َواِد     نح ســـــــــــــــــــــــــَ رِيـــــــــــبـــــــــــًا مـــــــــــِ َت قـــــــــــَ وصح زِلـــــــــــح  اخُلصـــــــــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 .9( سورة ا شر اآية 1)
 ( قطعة من بيت متامه يف األساس ونسبه لذي الرمة وروايته :2)
ـــــــــــــــٌف كـــــــــــــــبلـــــــــــــــا و  ـــــــــــــــعـــــــــــــــاء هـــــــــــــــي ـــــــــــــــدق  جـــــــــــــــرت هبـــــــــــــــا ال

نـــــــــــخـــــــــــرِ     ـــــــــــرتاب مـــــــــــن خصــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــُ  تســــــــــــــــــــــــّح ال

  

 ونبه إىل روايته ابألساس هبامش املطبوعة املصرية.

 .«كوٍّ »( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 3)
 ومجيعهما تصحيف والصواب ما أثبتناه.« األشعري»ويف اللسان « األشعر»( ابألصر 4)
 .4/  2( األزج بيت يبين طواًل ا ويقا  له ابلفارسية أوستان. انظر التاج املطبوعة املصرية 5)
 ابسقاط الواو.« منها»( يف القاموس : 6)
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ُث ، لَهُ ِذْكٌر في ِكتَاِب اْستِْجالِب اْرتِقَاِء الغَُرف ،  الُخُصوِصيُّ  ، وِمْنَها الشَِّريفُ  َن الشَّْرقِيَّةِ ة ، بِمْصَر بِعَْيِن َشْمس ، مِ  : الُخُصوصُ و الُمَحّدِ

 ِللسَّخاِوّي.

وِميَّةُ ، ولَ  السَّعَاَدةِ بِمْصرَ  ُخُصوصُ  ة ، أُْخَرى بالشَّْرقِيَِّة ، وهي : الُخُصوصُ و ة ، من ُكوَرةِ أَْسيُوطَ  : الُخُصوصُ و َها ِعدَّةُ ُكفُوٍر ، ِمْنَها الرُّ

ٍد الّشافِِعيُّ  ِد بِن أَبِي بَْكِر بِن ُمَحمَّ ُد بُن ُعَمَر بن ُمَحمَّ يِن ُمَحمَّ ، ُوِلَد في نَيٍِّف وِستِّيَن وَسْبِعِمائَِة ، وَسِمَع  الُخُصوِصيُّ  ، ومن إِْحداها أَثِيُر الّدِ

 .843 والبُْلقَْينِّيِ والِعَراقِّيِ والَهْيتَِمّي وابِن َخْلُدوَن ، مات بالشاِم سنة َعلَى التنُوِخّيِ وابِن الُملَقِّنِ 

َر به قَوُل َعِدّيِ بن َزْيٍد. ع بالبَاِديَةِ  : الُخُصوصُ و  وُهَو الَِّذي َمرَّ ِذْكُره أَنّه بالِحيَرةِ بالقُْرِب من الُكوفَِة ، وفُّسِ

ُد بالشَّيْ  : ِضد التَّْعِميمِ  التَّْخِصيصُ و ، ِمن  التَّْخِصيِص  فائِّي أَباِء ِمّما ال تَُشاِرُكه فِيه الُجْملةُ ، وبِِه ُكنَِي َعْبُد الَوّهاِب بُن يُوُسَف الوَ ، وُهَو التَّفَرُّ

ٍد أَبِي هاِدي بِن َعْبِد الفَتّاحِ ، نَفَعَنا هللا بِهم. ِرين ، وهو َجدُّ خاتَِمِة بَنِي الَوفَاِء ُمَحمَّ  الُمتأَّخِ

ً  أَْيضاً : التَّْخِصيصُ و ُح بِها اَلِعبا  .، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ  أَْخذُ الغاُلِم قََصبَةً فِيَها ناٌر يُلَّوِ

هُ و ً  ءِ بالشَّيْ  اْختَصَّ هُ  : اْختِصاصا  لَهُ ، إِذا اْنفََرَد. تََخصَّصَ و فاُلٌن باألَْمِر ، اْختَصَّ  ، ويُقَاُل : ، الِزٌم ُمتعَدٍّ  تََخصَّصَ و فاْختَصَّ  بهِ  َخصَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

هُ  يُقَال :  .خاصٌّ  بِه ، أي ُمَخصُّ  فُهوَ  أََخصَّ

 . فتَخصَّصَ َخصََّصهُ و

هُ و  بَِكَذا : أَْعَطاهُ َشْيئاً َكثِيراً ، عِن ابِن األَْعَرابِّيِ. َخصَّ

 أَْيضاً : الفَُرُج الَّتِي بيَن قَُذِذ السَّْهِم ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. (1) الَخَصاَصةُ و : الغَْيُم نَْفُسه. الَخَصاَصةُ و

ُجُل إِذا لَْم يَْشبَْع من  َخَصاَصةٌ  : العََطُش والُجوُع ، ويُقَاُل : َصَدَرت اإِلبُِل وبَِها الَخَصاَصةُ و ، إِذا لَْم تَْرَو وَصَدَرْت بعَطِشَها ، وَكذِلَك الرَّ

قاً َضِعيفاً.ِمن الَكْرِم : الغُْصُن إِذا لَْم يَْرَو وَخَرَج ِمنْ  الَخَصاَصةُ و الطَّعَاِم ، وُكلُّ ذِلَك من الَمَجاِز.  هُ الَحبُّ ُمتَفَّرِ

 ويُقَاُل : ُهَو يَْستَِخصُّ فاُلناً ، ويَْستَْخِلُصهُ.

 الّرُجُل : اْختَلَّ ، أَي اْفتَقََر. اْختَصَّ  ومن الَمَجاِز :

 فاُلِن ، بالّضّمِ ، أَْي َجبَْرُت فَْقَره ، َكَما فِي األََساِس. ُخَصاَصةَ  وَسَدْدتُ 

فَِّة. الَخَصاِصيَّةِ  وبَِشيُر بُن َمْعبَِد بِن َشَراِحيَل ، ُعِرَف باْبنِ  ه ، واْسُمَها َماِريَةُ ، َصَحابِّي ِمْن أَْهِل الصُّ  ، وِهَي أُمُّ

 ه الالَُّت بُن َعْمِرو بِن َكْعِب بن الِغْطِريِف األَْصغَر ، بَْطن من األَْزِد.، واْسمُ  َخَصاٍص  قُْلُت : وِهَي َمْنُسوبَةٌ إِلَى

يِن. الُخّصِ  وقَاَل اْبُن األَْعَراِبّي : ِهْنُد بِْنتُ   ، وبنُت الُخّسِ ، يُقَاالِن َمعاً ، وقد تَقَدََّم في الّسِ

ٌث َرَوى َعْن نَْصِر بِن َعلّيٍ ال الَخّصاصُ  وقَاِسمٌ   َجْهَضِمّيِ ، وَعْنهُ ابُن ُمَجاِهٍد.: ُمَحّدِ

 ، عن ُمْصعَِب بِن َسْعٍد. الَخّصاصُ  وَهاُرونُ 

ُد بُن ُعَمرَ  تِّمائَِة. الَخّصاص وُمَحمَّ  الواِسِطّي َحدََّث في ُحُدوِد الِعْشِريَن والّسِ

 َواٍد من أَْوِديَِة َخْيبََر. (2) الَخاصو

 : مِدينَةٌ بالعََجِم. َخاص ويَْزد

 ، ِمْن قَُرى ُخَواِرْزَم. ومْنها أَبو الفَْضِل الُمَؤيَُّد بُن الُمَوفَِّق. َخاصو

َمْخَشِرّيِ. يُّ : َشاِرُح الَكِلِم النََّوابغ للزَّ  والَخاّصِ

 ، بالفَتْحِ : قَْريَةٌ بِمْصَر ، وقَْد َوَرْدتَُها. األَْخصاصُ و
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ةُ و يِِّد : لَقَُب األَِميِر أَبِي الَحَسِن فائِِق بنِ  الَخاصَّ وِمّيِ ، الْختِصاِصه بالسُّْلَطاِن األَِميِر السَّ أَبِي صاِلحٍ َمْنُصوِر بِن  (3) عبِد هللا األَْنَدلُِسّيِ ، الرُّ

ُغْنجار ، وتُُوفَِّي ببَُخاَرى  ع ، وابنُ نُوحٍ ، َواِلي ُخَراَساَن ، َسِمَع بَمْرَو ، وببُخاَرى ، وبالُكوفَِة ، وَرَوى عنه الَحافَِظاِن : أَبو َعْبِد هللا بُن البَيِّ 

 .389سنة 

__________________ 
 ( يف اللسان : واخلصاص.1)
 ( يف معجم البلدان : خاصيف بدون ألف والم.2)
 ( اللباب : األمري السديد.3)
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ْرقَْنَد َعْن أَبِي الَحَسن بَضّمِ الواِو : قَْريَةٌ فَْوَق َسَمْرقَْنَد ، ِمْنَها أَبو بَْكٍر ُمَحّمد بن أَِبي بكر الَخاُوِصّي الَخِطيُب ، َحدََّث بَسمَ  (1)وَخاُوص 

ِرّيِ ، وعنه أَبو َحْفص النََّسِفيُّ   (2)الُمَطهَّ

ّي :وفَرَّ ، قال عُ  َهَربَ  َخْلبََصةً : َخْلبَصَ  : [خلبص]  بَْيٌد الُمّرِ

ا  َحصــــــــــــــــــــــــــــــَ ا َرآين ابلــــــــــــــــرَبَاِز َحصــــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــّ  لــــــــــــــــَ

َراًب و     ينِّ هـــــــــــــــَ ايف اأَلرحِض مـــــــــــــــِ َبصـــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  خـــــــــــــــَ

  
َكةً : طائٌِر أَْصغَُر ِمَن العُْصفُوِر ، بلَْونِه الَخلَبُوصُ و ُجُل الطَّّراُر  ، ُمَحرَّ َي الرَّ َي به ِلَكثَْرةِ َهَربِه ، وَعَدِم اْستِْقَراِره في َمْوِضعٍ ، وِمْنهُ ُسّمِ ، ُسّمِ

 َخلَبُوصاً.

ّمِ ، يَْخلُصُ  ءُ الّشيْ  َخلَصَ  : [خلص] ً  ، بالضَّ وَزَعَم بَْعُضُهم أَّن الَهاَء فِيَها ِلْلُمبَالَغَِة كعَافِيٍَة وعاقِبٍَة ، قاَل َشْيُخنَا : ـ  َخاِلَصةً و ، كقُعُوٍد ، ُخلُوصا

ياق يَأْباهُ ، اْنتََهى. وفي اللَِّساِن : ويُقَاُل : هَذا الشَّيْ  ةً. قُْلُت وَكْوُن هَذا البَاِب كَكتََب ُهَو  َخاِلصٌ  لَك ، أَيْ  َخاِلَصةٌ  ءُ ، كَراِويٍَة ، والّسِ لََك َخاصَّ

ً  َصارَ  :ـ  اْسَمانِ  والَخاَلُص : الَخاِلَصةُ  نَّه كَكُرَم وَكتََب ، وبَِقي َعلَْيه ِمَن الَمَصاِدِر الَخاَلُص ، بالفَتْحِ ، وقيَل :الَمْشُهور في َدَواِويِن أَ   .خاِلصا

ً  إِلْيهِ  َخلَصَ  ِمن الَمَجاِز :و ا»َحِديُث اإِلْسَراِء :  بِه ، وِمْنهُ  َخلَصَ  ، وكذا : َوَصلَ  ُخلُوصا أَْي َوَصْلُت « بُمْستًوى ِمَن األَْرِض  َخلَْصتُ  فلمَّ

 إِلْيِه الُحْزُن والسُُّروُر. َخلَصَ  وبَلْغُت ، وَكذا

ً  العَْظُم ، كفَِرحَ  َخِلصَ  قاَل الهَواِزنِيُّ :و ، َكَما  مِ في اللَّحْ  ، هَكَذا في َسائِِر النَُّسخ الَّتِي بِأَْيِدينَا ، وهو َغلٌَط وصوابُه تََشظَّى نَِشطَ  ، إِذا َخلَصا

ْجلِ  هو نَصُّ الَهَواِزنِّيِ فِي اللَِّساِن والتَّْكِملَِة ، قاَل :  خِلصَ  ، وزاَد في اللَِّساِن بَِقيَّةَ نَّصِ الَهَواِزنِّيِ ، يُقاُل : وذِلَك فِي قََصِب عَظاِم اليَِد والّرِ

ً  (3) [يَْخلَصُ ]العَْظُم   ٌء ِمَن اللَّْحِم.: إَِذا بََرأَ وفِي ِخلَِله َشيْ  َخلَصا

ينََوِريُّ : أَْخبَرنِي أَْعَرابِيُّ أَنَّ و َكةً : َشَجرٌ  الَخلَصَ  قاَل الّدِ َرةٌ َواِسعَةٌ ،  كالَكْرِم يَتَعَلَُّق بالشََّجِر ، فيَْعلُو يَْنبُتُ  ، ُمَحرَّ ولَهُ َوَرٌق أَْغبَُر ِرقَاٌق ُمَدوَّ

يحِ ، وَحبُّه ٌد كَوْرِد الَمْرِو ، وأُُصولُه ُمْشَربَةٌ ، وُهوَ ولَهُ َورْ   كنْحِو َحّبِ عنَِب الثّْعلَِب ، يَْجتَِمُع الثَّالُث واألَْربَُع َمعاً ، وُهَو أَْحَمرُ  َطيُِّب الّرِ

 َواِحَدتُه بَهاٍء. ال يُْؤَكُل ، ولكنّه َمْرًعى ، كَخَرِز العَِقيقِ 

 .َخاِلصٌ  ، وثَْوبٌ  َخاِلصٌ  ، وماءٌ  َخاِلصٌ  ، يُقَاُل : لَْونٌ  ٍء أَْبيَض: ُكلُّ َشيْ  الَخاِلصُ و

: الّصافِي الَِّذي زاَل َعْنهُ َشْوبُه الَِّذي كاَن  الَخاِلصُ  من األَْلَواِن : ما َصفَا ونََصَع ، أَّي لَْوٍن كاَن ، وفي البََصائِر : الَخاِلصُ  وقال اللِّْحيَانِيُّ :

 فِيه.

ى : صُ الَخالِ و ثِيَن هكَذا وبَْعُضُهم : الَخاِلصَ  نَْهٌر َشْرقِيَّ بَْغَداد ، َعلَْيه ُكوَرةٌ َكبِيَرةٌ تَُسمَّ  .خاِلِصيّ  بِالنَّْهرِ  ، وقَْد نُِسَب إِلَْيَها بَْعُض الُمَحّدِ

يَةَ. خاِلَصةُ و  : د ، بَجِزيَرةِ ِصِقلِّ

 فِيه َعْيُن ماٍء ، قَاَل الحاِرُث بُن ِحلَِّزةَ : : ع ، بالدَّْهنَاءِ  الَخْلَصاءُ و (4) يَّةِ بِْرَكةٌ بَْيَن األَْجفَِر والُخَزْيمِ  : َخاِلَصةو

ا  ِة ِشــــــــــــــَ  ا بــــــــــــــرُبحقــــــــــــــَ ِدي هلــــــــــــــََ هــــــــــــــح َد عــــــــــــــَ عــــــــــــــح  بـــــــــــــــَ

ا     ــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَبدحَ. ِداَيرِه اءُ َء ف لحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  اخلــــــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل َغْيُره :

ِر  قـــــــَ ـــــــَ َن مـــــــن بـ هـــــــح بـــــــَ اءِ َأشـــــــــــــــــــــح لحصـــــــــــــــــــــَ ا  اخلـــــــَ هـــــــَ نـــــــَ يـــــــُ  َأعـــــــح

َورَا و     ا صــــــــــــــــــــــُ ريَاهنــــــــَِ ُن مــــــــن صــــــــــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــَ ن  َأحح (5)هــــــــُ
 

  
 بََدالً ِمنْ  (ِذْكَرى الّدارِ )، فمن قََرأَ بالتَّْنِويِن َجعََل  َخلٍَّة َخلَّْصنَاَها لَُهم أَيْ  (6) (ِذْكَرى الّدارِ ) أَْخلَْصناُهْم بِخاِلَصةٍ  (ِإانّ )قَْولُه عزَّ وَجّل و

ْنيَا ، وذِلَك َشأُْن األَْنبِيَاِء ، َعلَ  خاِلِصينَ  ْلنَاُهمَجعَ  (7)، ويَُكوُن الَمْعنَى  خاِلَصة ُدوَن فِيَها أَْهَل الدُّ ُروَن بَِداِر اآلخرة ، ويَُزّهِ ْيهُم بِأَْن َجعَْلنَاُهم يَُذّكِ

ُجوَع إِلَى هللِا تَعَالَى  إِلى ِذْكَرى أَْيضاً. َخاِلَصةٍ  َء َعلَى إَِضافَةِ ، وقُِرى الّصالةُ والّسالُم ، ويَُجوُز أَْن يَُكوَن ، يُْكثُِروَن ِذْكَر اآلِخَرةِ والرُّ

__________________ 
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 ( يف معجم البلدان واللباب : خاوس ا ضبطها ايقوت بضم الواو ا ويف اللباب : خاُوص : بليدة فو  لرقند.1)
 ( هو عمر بن  مد بن أمحد النسفي ا أبو حفص ا كما يف اللباب.2)
 التهذيب واللسان.( زايدة عن 3)
 ( زاد أبو عبيد السكوين : بطري  مكة من الكوفة عل  ميلا من األغّر ا وبينها وبا األجفر أحد عشر مياًل.4)
 .«اخللصاء»( لذي الرمة كما يف معجم البلدان 5)
 .46( سورة ص اآية 6)
كون املعىن اان أخلصــــــناهم بذكر  الدار ومعىن الدار ههنا دار اآخرة ويقوله : ويكون املعىن اخل عبارة اللســــــان :»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 7)

 .«جعلناهم هلا خالصا أبن جعلناهم اخل (َأْخَلْصناُهمْ )ومعىن 
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 ، من ِديَاِر ُمَزْينَةَ ، قَال ابُن َهْرَمةَ : ع ، بآَرةَ  ، بالفَتْح : َخْلصٌ و

وِب  نـــــــــــــُ رح ِبـــــــــــــُ َك مل َتســـــــــــــــــــــــــــِ صٍ كـــــــــــــبَنـــــــــــــ  لـــــــــــــح   خـــــــــــــَ
ضح و     رحبــــــــــــَ يــــــــــــرِ ملَح تـــــــــــــَ حــــــــــــِ

ُ
ِر املــــــــــــ لــــــــــــَ   عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــطــــــــــــ 

  
 ، َعلَى ثاَلِث َمَراِحَل ِمْن َمكَّةَ ، َشّرفَها هللا تَعَالَى. كُزبَْيٍر : ِحْصٌن بَْيَن ُعْسفاَن وقَُدْيد ُخلَْيصٌ و

 ُخلَْيٌص ، كالَخاِلِص. ُكلُّ أَْبيَضَ و

يِن وتْشِديِد النّونِ  َخْلص ُمثَنّىـ  الشَّنَّةِ  َخْلَصاو  وهو ما ، هكذا في َسائِر األُُصوِل ، وَصَوابُه : ِعَراقاَها ، ِعْرقاَها :ـ  بِاْلفتْحِ ، والشَّنَّةُ بفتْحِ الّشِ

 ، عن ابِن َعبّاٍد. من الماِء ِمْن َخلَِل ُسيُوِرَها َخلَصَ 

ّمِ والمّد ، تَقُوُل : هُؤالءِ  اءُ ُخلَصِخْدنَُك ، ج :  ، أَيْ  ، بالكْسرِ  ِخْلُصكَ  يُقاُل : ُهوَ و تِك ، نقَلَه ابُن ُدَرْيٍد. ُخلَصائِي ، بالضَّ  ، إِذا كانُوا ِمْن خاصَّ

مِّ و ْبَد ، أِلَنَُّهْم إِذَ  مْنهُ  َخلَصَ  ما ، نقَلَهُ الصاَغانِيُّ َعن الفَّراِء : والَكْسر ، وَعلْيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، ُخاَلَصةُ السَّْمِن ، بالضَّ ا َطبَُخوا الزُّ

 من الثُّْفل فذلَك السَّْمُن هو الُخالصةُ. َخلَصَ و ليتَّخذُوه َسْمناً َطرُحوا فيه َشْيئاً من َسِويٍق وتَْمٍر وأَْبعَاِر غْزالٍن ، فإِذا جاد

ْبُد ِحيَن يُْجعَُل في البُْرَمِة ِليُْطبََخ َسْمناً فُهو  ، بَكْسِر الَهْمَزة ، اإلثْرُ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ َعْن أَبِي ُعبْيٍد : الِخالُص ، بالَكْسرِ و وقَاَل أَبُو َزْيٍد : الزُّ

بِِه  لَصُ يُخْ  اللَّبَُن من الثُْفِل فذِلك اللَّبَُن اإِلثُْر واإِلْخالُص ، وقَال األَْزَهِريُّ : َسِمْعُت العََرَب تقُوُل ِلَما َخلَصَ و (1)اإِلْذَواُب واإِلْذَوابَةُ ، فإِذا جاَد 

ْبِد ، فيُؤْ   خذُ تَْمٌر أَو َدقِيٌق أَو َسِويٌق فيُْطَرُح فِيهالّسْمُن في البُْرَمِة ِمن الماِء واللَّبَِن والثُْفِل : الِخاَلُص ، وذِلك إِذا اْرتَجن واْختَلََط اللّبَُن بالزُّ

ا الُخاَلَصةُ فهو ما بَِقَي في أَْسفِل البُْرَمة من  يَْخلُصُ  السَّْمُن مْن بَقيَّة اللَّبَن الُمْختلط به ، وذِلَك الَِّذي ليَْخلُصَ  هو الِخاَلُص ، بالَكْسِر ، وأَمَّ

ْبُد : ِخاَلُص اللَّبَِن ، أَْي مْنهُ  (2)الخاَلِص وغْيِرِه من ثُْفٍل أَْو لبٍَن   ما  :الخاَلصُ و ، أَْي يُْستَْخَرُج. يُْستْخلصُ  وغْيِره ، وقال أَبُو الدُّقَْيِش : الزُّ

ْبد أَْخلََصتْهُ  ة والزُّ ر النّاُر من الذََّهِب والفضَّ أَنَّه كاتََب أَْهلَهُ َعلى »َحِديُث َسْلَماَن  ، وكذلك الُخاَلَصة ، َحكاهُ الَهَرِوّي في الغَِريبَْيِن ، وبِِه فُّسِ

 ، بِلُغَِة ُهَذْيٍل ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. : الَخلَُل في البَْيتِ كُرّماٍن  الُخالَُّص ،و .«َكَذا وَكَذا ، وَعلى أَْربَِعيَن أُوقِيَّةَ ِخاَلٍص 

ّمِ : الِقْشَدةُ والثُّْفلُ  الُخلُوصُ و ، والَمْصَدُر ِمْنهُ اإِلْخاَلُص ، نقلَهُ الَجْوَهِريُّ ،  يَْبقَى في أَْسفَِل ُخالَصِة السَّْمنِ  الَِّذي ، والُكَداَدةُ والِقْلَدةُ : ، بالضَّ

 السَّْمَن. ْصتأْخلَ  وقد

تَْينِ  يُقَالُ و ، وَعلَْيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، ، ُمَحّرَكةً  الَخلََصةِ  ذُوو ِل وإِْسكاَن الثّانِي ، وَضبََطه  بَضمَّ ، َحكاهُ ِهشاٌم ، وَحَكى ابِن ُدَرْيٍد فتَْح األَوَّ

ُل األَْشُهُر  ِلِه وَضّمِ ثانِيه ، واألَوَّ ثِيَن :بَْعُضُهم بِفَتْحِ أَوَّ ، ويُقَاُل لهُ : الَكْعبَةُ الّشاِميةُ أَْيضاً ، ِلَجْعِلِهم  بَْيٌت كان يُْدَعى الَكْعبَةَ اليََمانِيَّة ِعْنَد الُمَحّدِ

َب الَحافُِظ ابُن َحَجٍر اليََمانِيّة ، كما نَقَلَه َشْيُخنَا.  بَابَه ُمقَابِل الشَّاِم ، وَصوَّ

، ُهَو الَِّذي اْقتََصَر َعلْيه الَجْوَهِرّي  ِلخثْعَمٍ  كاَن يُْدَعى كْعبَةَ اليَماَمِة ، وُهَو الَِّذي في أُُصوِل الّصحاحِ ، وقْولُه : قُْلُت : وفي بَْعِض األُُصوِل :

الَحِديُث  وَدْوٍس وبَِجيلَةَ وَغْيِرهم ، وِمنه ه :، فال تْقِصيَر في َكالِم الُمَصنِّف ، كَما َزَعَمهُ شْيُخنَا ، أِلَنَّه تَبَع الَجْوَهِريَّ فيما أَوَرَده ، وزاَد َغْيرُ 

والَِّذي يَْظَهُر ِمْن سياِق الحافِظ ، في الفَتْحِ ، أَنَّ الَمْذُكوَر فِي هذا  «الَخلََصة ال تَقُوم الّساَعةُ َحتَّى تَْضَطِرَب أَْليَاُت نِساِء َدْوس َعلَى ِذي: »

الُد ُمْختَِلفةٌ ، ؛ أِلَنَّ َدْوساً َرْهُط أَبِي ُهَرْيَرةَ من األَْزد ، وَخثْعَُم وبَِجيلَةُ من بنِي قَْيِس ، فاألَْنَساُب ُمْختَِلفَة ، والبِ الَحِديِث غْيُر الَِّذي َهَدَمه َجِريٌر 

ِحيُح أَنَّهُ َصنٌَم كاَن أَْسفََل َمكَّةَ نََصبَهُ َعْمُرو بُن لَُحّيٍ ، وقَلََّده القاَلئَد ، وَعلََّق بِ  ْل ذِلك.والصَّ  ه بَْيَض النَّعاِم ، وكاَن يُْذبَُح ِعْنَده ، فتأَمَّ

بَه. وسلمعليههللاصلى، فأَْنفََذ إِلْيِه َرُسوُل هللا ،  الَخلََصةُ  كاَن فيِه َصنٌَم اْسُمه  َجِريَر بَن َعْبِد هللا ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنهُ ، فَهَدَمه وَخرَّ

نَُم نَْفُسهُ ، قال ابُن األَثِيِر : وفِيِه نََظٌر ؛ أِلَنَّ  : الَخلََصةِ  وقِيَل : ذُو  الَخلََصةِ  أَو أِلَنَّه كاَن َمْنبتَ  ال تَُضاُف إِالَّ إِلَى أَْسَماِء األَْجنَاِس :« ذُو»الصَّ

 ، النّبَاِت الَِّذي ذُِكَر قريباً.

يَن : أَْمَحَضهُ  هلل أَْخلَصَ و يَاءَ و الّدِ  ُهَو َعْبدٌ فِيِه ، ف تََرَك الّرِ

__________________ 
 واألصر كاللسان.« جاء»( يف التهذيب : 1)
 ( يف التهذيب : ثفر ول  وغريه.2)
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اىَل ا وقُرِ  خُمحَلصٌ و  خُمحِلصٌ  اَلِص : التِّرَبِّي من ُدوِن   تعــَ ُة اإِلخح ائِِر : َحِقيقــَ باَدَك )َء : ا وهو جمــََاٌز ا ويف الَبصــــــــــــــــَ ِإاّل ِع
ُهمُ  اَ  (ِمن ْ َلصـــــــــِ ِر الال ِم وفتحِحها ا قا  الز ّجاُج : (1) الحُمخح َلص بَكســـــــــح ُخح

َنِ  ا َخاِلصـــــــــاً  : ال ِذي َجَعَله   خُمحتاراً  امل  من الد 
ِلصُ و  ُخح

 .َخاِلصاً  : ال ِذي وح َد   تعاىل امل
ُجلُ  أَْخلَصَ و  ، نَقَلَه الفَّراُء. السَّْمَن : أََخَذ ُخالَصتَهُ  الرَّ

 َسِمَن ، وَكذِلَك النّاقَةُ ، نَقَلَهُ أَبو َحنِيفَةَ وأَْنَشَد : البَِعيرُ  أَْخلَصَ و

َلَصاأَرحَهَقتح ِعظَاُمُه و و   َأخح
ً  ، إِذا أَْخلَصَ  وقاَل اللَّْيُث : هُ قَِصيداً َسِمينا  ، وأَْنشد : َصاَر ُمخُّ

 (2)األَنحقاِء َأوح َزُعوَما  خُمحِلَصةَ 
ُجلَ  َخلَّصَ و ً تَ  الرَّ ، أَْي « أَنَّه قََضى في قَْوٍس َكَسَرَها َرُجٌل بالَخاَلِص »َحِديُث ُشَرْيحٍ  ِء ، وِمْنهُ ، وهو ِمثُْل الشَّيْ  : أَْعَطى الَخاَلصَ  ْخِليصا

 بِمثِْلَها.

اَرةَ َخالَصُهم ، أَْي أَْجَر أَْمث  اِلِهم.والَخاَلُص أَْيضاً : أُْجَرةُ األَِجيِر ، يُقاُل : أَْعَطى البَحَّ

ً و  قالمن السَّْمِن وَغْيِره ، َكذا يَْقتَِضيه ِسيَاُق ِعبَاَرتِِه ، والَِّذي في األُُصوِل الّصِحيَحة أَّن فِْعلَه بالتَّْخِفيِف ، ي أََخَذ الُخاَلَصةَ  : َخلََّص تَْخِليصا

ً  َخلَصَ و أَْخلَصَ  ً و ِإْخالصاً وَخاَلصا ْل.: إِذا أََخَذ الُخاَلَصةَ ، وِمثْلُه في التّْكِملَِة ، وُهَو َمْضبُوٌط بالتَّخْ  ُخلُوصا  ِفيِف هكذا ، فتأَمَّ

 الغَْزُل إِذا اْلتَبََس. يَتََخلَّصُ  كما كأَْخلََصه فتَخلَّصَ  بَْعَد أَْن كاَن نَِشَب ، فاُلناً : نَّجاهُ  هللا َخلَّصَ و

 وَواَدَدهُ. صافاهُ  في الِعْشَرةِ ، أَيْ  َخالََصةُ  ِمَن الَمَجازِ و

هُ  اْستَْخلََصهو  ، وذِلَك إَِذا اْختَاَره. كأَْخلََصه بُدْخلُِلِه ، ِلنَْفِسه : اْستََخصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 ، أَي ُمنَقًّى. ُمَخلَّصٌ  : التَّْصِفيَةُ. ويَاقُوتٌ  التَّْخِليصُ 

 أَْخلَصَ  في ِصفَِة هللِا تَعَالَى ، أَْو أِلَنَّ الالَّفَظ بها قدْ  َخاِلَصةٌ  ِر : أِلَنَّهاُسوَرةُ اإِلْخاَلص ، قال ابُن األَثِي (3) (ُقْل ُهَو هللاُ َأَحد  )وقِيل ِلُسوَرة : 

.  التَّْوِحيَد هلِل َعزَّ وَجلَّ

 وَكِلَمةُ اإِلْخالِص : َكِلَمةُ التّْوِحيِد.

 : اإِلْخالُص. الَخاِلَصةُ و

ُهم.، أَْي تََميَّزُ  (4) (َنَِيًّا) َخلَُصوا وقولُه َعزَّ وَجلَّ   وا َعِن النّاِس يتَناَجْوَن فِيَما أََهمَّ

 : يَْوُم ُخُروجِ الدَّّجاِل : لتََميُِّز الُمْؤِمنِين وَخالِص بَْعِضِهم ِمْن بَْعٍض. (5)ويَْوُم الَخاَلِص 

 له ، وُهَو َمَجاز. أَْخلََصهُ و النَِّصيَحة والُحبَّ ، أَْخلََصهو

 بَْعُضهم بَْعضاً. يُْخِلصُ  : يَتَخالَُصون وُهم

ََّخذُ ِمْن تَْمٍر. الُخلُوصُ و  ، بالّضّمِ : ُربٌّ يُت

 واإِلْخاَلُص واإِلْخالَصةُ : اإِلْذَواُب واإِلْذَوابَةُ.

 ، يَْستَِوي فِيِه الَواِحُد والَجَماَعةُ. ُخْلَصانِيو َخاِلَصتِي وهو
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ه.العَْظُم ، إِذا َكثَُر مُ  أَْخلَصَ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ :  خُّ

َكةً ، اللَّْخِميُّ ، البَلَْنِسيُّ النَّْحِويُّ اللُّغِويُّ ، أََخَذ عن ابِن ِسيَده ، ونََزل َدانِيَةَ ، تُوفِّي سن َخلََصةَ  وأَبُو َعْبِد هللا ُمَحّمُد بُن َعْبِد الّرْحمِن بنِ  ة ، ُمَحرَّ

521. 

ّم : َمْوضع. ُخْلصٌ و  ، بالضَّ

 َزلَُهم ، وهو َمَجاٌز.ِمن القَْوِم : اْعتَ  َخلَصَ و

 : اْسُم اْمَرأَة. َخاِلَصةُ و

ِد بِن َعْبِد هللا بِن ِعيَسى بنِ  ِد بِن َعِلّيٍ بِن  والَخلَِصيُّون : بَْطٌن ِمن الَجعَاِفَرةِ ، َجدُُّهْم أَْبو الَحَسِن ُعبَْيُد هللا بُن محمَّ َجْعفَر بن إِبراِهيَم بِن ُمَحمَّ

 بِن أَبِيَعْبِد هللا بِن َجْعفَِر 

__________________ 
 .83( سورة ص اآية 1)
 مض بيتا قبله و ا :« زعوما»وفيه يف مادة زعم ورد صواابً « رعوما»( عن التكملة والتهذيب وابألصر واللسان هنا 2)
 بــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــم اجلــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــا و 

 زجـــــــــــــــــرت فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــا   

  

 ( اآية األوىل من سورة اإلخالص.3) 
 .80يوسف اآية ( سورة 4)
قا  :  ؟ويف ا ديث أنه ذكر يوم اخلالص ا فقالوا : وما يوم اخلالص قوله : ويوم اخلالص اخل عبارة اللســــــــان :»( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 5)

 .«يوم لرج إىل الدجا  من أهر املدينة كر مناف  ومنافقة ا فيتميز املؤمنون منهم ا وللص بعضهم من بع 
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 .َخَلص طاِلٍب ا قاَ  اهلََجرِي  : وهو اخلََلِصي  ا ِمنح ساِكيِن 
 .الَخلََصةِ  ولَعَلَّهُ يُِريَد ذا

األُولَى نَقَلَها  َسَكَن َوَرُمه. : لُغَةٌ في اْنَحَمَص ، وهِذه عن أَبِي زْيد ، أَيْ  اْنَخَمصَ  َكذاو : لُغَةٌ في َحَمَص ، الُجْرحُ  َخَمصَ  : [خمص]

يِت في ِكتاِب القَْلِب واإِلْبَداِل ، والثانِيَةُ نقلها الّصاَغانِيُّ عن أَبِي َزْيٍد ، وقال اب ّكِ بََدالً ِمَن ُن ِجنِّي : ال تُكوُن الخاُء فِيِه الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

َف صاحِ  ُف في الَكالِم تََصرُّ بِه ، فَلَْيَسْت أِلََحِدِهَما َمِزيَّةٌ من الحاِء ، وال الَحاُء بََدالً من الخاِء ، أاَل تََرى أَنَّ كلَّ َواِحٍد من الِمثَالَْيِن يَتََصرَّ

ِف والعُُموِم في االْستِْعَماِل يكوُن بها أَْصالً ليَسْت ِلَصاحِ   بِه.التََّصرُّ

 تَتْبَعُها. َخْمَصةٍ  ، يُقال : لَْيَس ِلْلبَْطنَِة َخْيٌر ِمنْ  : الَجْوَعةُ  الَخْمَصةُ و

. ءِ بَْطٌن من األَْرِض َصِغيٌر ليُِّن الَمْوِطى : الَخْمَصةُ  قَاَل اللّْيُث :و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 َضبَِة والَمْعتبَِة.، وهو َمْصَدٌر ، ِمثُْل الَمغْ  : الَمَجاَعةُ  الَمْخَمَصةُ و

ً  الُجوعُ  َخَمَصه قدو  ، كَما في الّصحاحِ. َمْخَمَصةً و َخْمصا

 ، ومنه قَْوُل الّشاِعر : َخِميصٌ  ، فهو البَْطُن ، ُمثَلَّثَةَ الِميِم : خال َخِمصَ و

هـــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــح ُن مـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــصٌ فـــــــــــــــــالـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ   مخـــــــــــــــــَِ
اَل ِ و     ُر اهلـــــــــــــــــــــــــــِ ثـــــــــــــــــــــــــــح ُه مـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــَوجـــــــــــــــــــــــــــح  ال

  
في َجبَِل َعْيٍر إِلَى َمكَّة ، َحَرَسَها هللا تعالَى ، وقد جاَء ِذْكُره في الَحِديث ،  اْسُم َطِريقٍ  ، وَضبََطه الّصاغانِيُّ كَمْقعٍَد : ، كَمْنِزلٍ  الَمْخِمصُ و

 ً  قال أَبُو َصْخٍر الُهَذِليُّ يَِصُف َسَحابا

ُه  امـــــــــــــــــَ ريحٍ وَواىَل رِهـــــــــــــــــَ َر َذا عـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــجـــــــــــــــــَ

ِص ا ـــــــــُ و     مـــــــــِ نح خمـــــــــَح بعـــــــــَ ـــــــــاكـــــــــِ ـــــــــن َ  ب ـــــــــح ي ـــــــــَ اِج ل  جـــــــــ 

  
 ُخْمَصانَةٌ  وِهيَ  َدقِيُق الِخْلقَِة ، الَحَشا : ضاِمُر البَْطنِ  َخِميصُ و وهِذه عن ابِن َعبّاٍد ، (1)،  بالتَّْحِريكِ  ، َخَمَصانٌ و ، بالّضّمِ ، ُخْمَصانٌ  َرُجلٌ و

ّمِ والتَّْحِريِك ، األُولَى َعْن يَْعقُوَب ، َخَمَصانةٌ و ، ُضمُر البُُطوِن ، ولْم يَْجَمعُوهُ  : ِجيَاعٌ  ِخَماصٌ  ، وُهمْ  َخَمائصَ  نِْسَوةٍ  ، ِمنْ  َخِميَصةٌ و ، بالضَّ

، وَحَكى ابُن  ي الِعدَّةِ والَحَرَكِة والسُُّكونِ بالواِو والنُّوِن ، وإِْن َدَخلَِت الهاُء في ُمؤنّثِه َحْمالً لهُ على فُْعالن الَِّذي ُمَؤنَّثُه فَْعلَى : ألَنَّهُ ِمثْلُه ف

 ٌ  ، وأَْنَشد ِلألََصّمِ الدُّبَْيِرّيِ : َخْمَصى األَْعَرابِّيِ : اْمَرأَة

ٌة  لـــــــــَ فـــــــــح تـــــــــاٌة طـــــــــَ نح فـــــــــَ ا  مَخحصـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــكـــــــــِ  اَ شـــــــــــــــــــــــَ

حـــــــــــــَ     وحمـــــــــــــاِت الضـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ نـــــــــــــاُم نـ ـــــــــــــَرٌة تـــــــــــــَ رِي  غـــــــــــــَ

  
ً  كالطَّْيِر تَْغُدو»في الَحِديث : و ً  ِخَماصا ، أَي أَنّهم أَِعفَّةٌ عن أَْمَواِل  البُُطوِن ِخفَاُف الظُُّهورِ  ِخَماصُ » (3)قْولُه :  وكذا (2)« وتَُروُح بِطانا

 الناِس ، فهم َضاِمُروا البُُطوِن من أَْكِلها ، ِخفَاُف الظُُّهوِر من ثِقَِل ِوْزِرَها.

 وأَنشدني بعُض الشُّيُوخِ :

كـــــــــــــًا َ حيت  ـــــــــــــِ ل اصُ َأاي مـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ه  اخلـــــــــــــِ ـــــــــــــِ اب ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــِ  ل

اهِ     نح جــــــــــَ ااًن مــــــــــن نــــــــــَواٍ  ومــــــــــِ طــــــــــَ ُدو بــــــــــِ  فــــــــــتــــــــــغــــــــــح

  

حُ » ــــــــــح ــــــــــفــــــــــت ُر   وال اَء َنصــــــــــــــــــــــــح َده « ِإذا جــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ  بـ

دا»    تح يـــــــــَ بـــــــــ  يـــــــــَك  «فـــــــــتــــــــــَ ُد لِِلِّ )شـــــــــــــــــــــــانـــــــــِ م       ْ   (َواحل       َْ

  
 ، قاله الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد ِلألَْعَشى : بَخِميَصةٍ  ، فإِْن لْم يَُكْن ُمْعلَماً فلْيسَ  : ِكَساٌء أَْسَوُد ُمَربٌَّع ، له َعلََمانِ  الَخِميَصةُ و

َت  بــــــــــح وحمــــــــــًا َحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ّرَِدتح يـ ةً ِإَذا جــــــــــُ يصــــــــــــــــــــــــَ   مخــــــــــَِ
ا     رِي الـــــــد اَلِمصـــــــــــــــــــــَ رحاَي  الـــــــن ضـــــــــــــــــــــِ هـــــــا وجـــــــِ يـــــــح لـــــــَ (4)عـــــــَ

 

  
 َسْوَداُء والَجْمُع َخَمائُِص. الَخِميَصةُ و ، بالَخِميَصةِ  قاَل األَْصَمِعيُّ : َشبَّه َشعَرَها

 : ثِيَاٌب من َخّزٍ ثَِخاٌن ُسوٌد وُحْمٌر ، ولها أَْعالٌم ثِخاٌن أَْيضاً. وكانَْت من ِلبَاِس النّاِس قَِديماً. الَخَمائِصُ  وقِيَل :

 التُِّجيبِيُّ ، عن َعِلّي. : َعْبُد هللا بُن قَْيٍس  َخِميَصة أَبُوو
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 ، هكذا في َسائِِر األُُصوِل ، َخِميَصةَ  أَبِيأَْحَمُد بُن و

__________________ 
 ( يف اللسان : اخَلمحصان واخلُمحصان.1)
 ( قا  ابن األثري : أي تغدو بكرة وهي جياع ا وتروح عشاء وهي ممتلئة األجواف.2)
والذي يف األســـــــــاس : ويف ا ديث : مخاص البطون من  قوله : وكذا قوله ا أي يف ا ديث كما يف اللســـــــــان ا»( هبامش املطبوعة املصـــــــــرية : 3)

 .«أموا  الناس خفاف الظهور من دمائهم
 ( النضري : الذهب ا والدالمص : الربّا . عن التهذيب.4)
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يَصة بُن َأيب الَعالِء بِن َأيب  (1)وَصوابُه َحَرِمّي   ا اأَلِخرُي عن الز َبريحِ بِن َبّكاٍر. ُ َدَِّ نِ  : مخَِ
واْضَطَربُوا في اْسِمه أَْيضاً ، فقيل : َمْعبَُد  الُمْعَجَمِة والَحاِء الُمْهَملَةِ  (2) أَو بالّضادِ  بَْدِريٌّ ، َصحابِيٌّ  الَخْزَرِجيُّ : َمْعبَُد بُن َعبّادٍ  َخِميَصةَ  أَبُوو

 ل : هو أَبُو ُعَصْيَمة.بُن ُعَماَرةَ ، وقيل : غيُر ذِلك ، وقي

 : تَابِِعّي. َخِميَصةَ  وفَاتَهُ : أَْزَهُر بنُ 

فقْد تََخاَمْصَت َعْنه ، وتقُوُل : َمَسْستُه بيَِدي وِهَي  (3)ٍء َكِرْهَت قُْربَه وفي األََساِس : وُكلُّ َشيْ  تََجافَى. ، أَيْ  َعْنهُ  تََخاَمصَ  من الَمَجاِز :و

 بَْرِد يَِدي ، وقال الشَّّماُخ :بَاِرَدةٌ فتَخاَمَص َعْن 

صُ  امــــــــَ تح  ختــــــــََ اِح ِإَذا َمشــــــــــــــــــــــَ رحِد الــــــــِوشــــــــــــــــــــــَ نح بـــــــــَ  عــــــــَ

صَ     امـــــــُ ي (4)حـــــــايف  ختـــــــَ ِز الـــــــَوجـــــــِ عـــــــَ ِر يف اأَلمـــــــح يـــــــح  اخلـــــــَ

  
 ، قال الفَرْزَدُق : َرقَّْت ُظْلَمتُه عنَد السََّحرِ  ، إِذا اللَّْيلُ  تخاَمصَ  من الَمَجاز :و

ا  اهلـــــــــُ بــــــــــَ يِن حــــــــــِ َدتــــــــــح عــــــــــ  ىّت صـــــــــــــــــــــــَ ُت حــــــــــَ ا زُلــــــــــح مــــــــــَ  فــــــــــَ

ي قـــــــــــد     لـــــــــــِ يـــــــــــح هـــــــــــا ولـــــــــــَ صَ ِإلـــــــــــيـــــــــــح امـــــــــــَ رُهح  ختـــــــــــَ  آخـــــــــــِ

  
ُجل :و ُجلِ  تََخاَمصْ  ِمَن الَمَجاِز : تقُوُل للرَّ  ، كذا في األََساِس والتَّْكِملِة. أَْي أَْعِطه ، وتََجاَف لَهُ َعْن َحقِّه ، َعْن َحقِّه ِللرَّ

: َخْصُر  األَْخَمصُ  ، وُهَو ما َرقَّ من أَْسفَِلها ، وتََجافَى َعِن األَْرِض ، وقِيَل : ِمْن باِطِن القََدِم ما لْم يُِصِب األَْرضَ  : ما َدَخل األَْخَمصُ و

 القََدِم.

م هللا َوْجَهه :قْولِ  قاَل ثَْعلٌَب : َسأَْلُت ابَن األَْعَرابِّيِ َعنْ و ، فقاَل : إِذا « ُخْمصاَن األَْخَمَصْينِ  وسلم ،عليههللاصلى َرُسوُل هللا ، كانَ   َعِلّيٍ كرَّ

فََع ِجدًّا ، فُهَو َذمٌّ ، فيَُكوُن بقَْدِر لْم يَْرتَِفْع جداًّ ، ولْم يَْستِو أَْسفُل القََدِم ِجدًّا ، فُهَو أَْحَسُن َما يَُكوُن ، فإِذا اْستَوى أَو ارتَ  َخَمُص األَْخَمِص  كان

 الُخْمَصانُ و ِمَن القََدِم : الَمْوِضُع الَِّذي ال يَْلَصُق باألَْرِض ِمْنَها ِعْنَد الَوْطِء ، األَْخَمصُ  . وقاَل األَْزَهِريُّ :الَخَمِص  ُمْعتِدلُ  أَْخَمَصه الَمْعنَى أَنّ 

 َع من أَْسفِل قَدِمه َشِديُد التَّجافِي عن األَْرِض.: الُمبَاِلُغ ِمْنه ، أَْي أَّن ذِلك الَمْوِض 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلْيه :

 ، قاَل أَُميّةُ بُن أَبِي عائٍِذ : الِمْخَماُص كالَخِميِص 

ٍة  يــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــَ ُ رِّ َأوح ِبــــــــــــــــــِ زٍِ  ابخلــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــح  َأوح مــــــــــــــــــُ

اِدٍن     الَم بشـــــــــــــــــــــــــــَ ُرو الســـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــح ـــــــــــــَ مـــــــــــــاصِ تـ ح  خمـــــــــــــِ

  
 .(5) الَمْخَمَصةُ  : الَخَمصُ و ، الَخْمصُ و

 البُُطوِن. ُخُمصُ  : الَمخاِميصُ و

ّمِ : اْسُم َمْوِضعٍ. ُخَماَصةُ و  ، بالضَّ

 : ذُو َمَجاَعٍة ، وهو َمَجاٌز. َخِميصٌ  وَزَمنٌ 

مِّ  الُخْنبُوصُ  : [خنبص] النّاِر ، وَذَكَره صاِحُب  َما يَْسقُُط بَْين القَّداَحِة والَمْرَوةِ ِمن َسْقطِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ُهوَ  ، بالضَّ

يِن الُمْهَملَِة ، والنّوُن مَشدََّدةٌ ، وزاَد الّصاَغانِيُّ فِيِه الالَّم ، وقَْد تقَدََّمت اإِلشاَرةُ    إِلْيه ُهناك.الِّلَساِن في الّسِ

َدةِ ، وتبِعَهُ صاِحُب اللَساِن ، فُهَو ُمسْ  ّي : ُهَو الُخْنتُوُص ، بالُمثَنّاةِ الفَْوقِيّة ، بَدَل المَوحَّ  تَْدَرَك َعلَى المَصنِِّف.وقاَل ابُن بَّرِ

 أَْمُرُهم. تََخْنبَصَ  ْمِر ، وقدْ : اْختِاَلُط األَ  الخْنبََصةُ  وَذَكَر الّصاَغانِيُّ وصاحُب اللَِّساِن ِفي هِذه الماّدة :

 ، إِذا اْختَلََط ، فُهَو ُمْستََدرك َعلَْيه. َخْنبَصَ و

. كِجْرَدْحٍل : َولَُد الِخْنِزيرِ  الِخنَّْوصُ  : [خنص]  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ِغيُر ِمْن ُكّلِ َشيْ  ، عن ابِن َعبّاٍد : الِخنَّْوِص و  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلألَْخَطِل يَُخاِطُب بِْشَر ْبَن َمْرَواَن : َخنَانِيصُ  ٍء ، ج ،الصَّ
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هــــــــــــــا  تــــــــــــــَ يــــــــــــــح نــــــــــــــَ ــــــــــــــح بَفـ اَج فــــــــــــــَ َت الــــــــــــــد جــــــــــــــَ لــــــــــــــح  َأكــــــــــــــَ

رح يف     هــــــــــَ يــــــــــصِ فـــــــــــَ انــــــــــِ نــــــــــَ ِز  اخلــــــــــَ مــــــــــَ غــــــــــح نح مــــــــــَ (6)مــــــــــِ
 

  
__________________ 

 .«جز ّ »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .«هوأو »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ( األساس : كرهت الدنو منه.3)
 .«جايف»( يف اللسان واألساس : 4)
 ( يف اللسان : واخَلمحص واخَلَمص واخلمصة : اجلوع.5)
 ( ويرو  : أكلت الغطاط ا وهي القطا.6)
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 بَِهاٍء : نَْخلَةٌ لَْم تَفُِت اليََد. الِخنَّْوَصةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

. َولَُد البَْبِر ، كالِخْنِصيِص ، بالَكْسرِ  َكذِلكَ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

بَهُ الّصاَغانِيُّ  أَو الّصواُب اإِلْجنِيُص ، بالِجيمِ  َعِن األُُموِر الَمْرُعوب ، ُهنَا َذَكَره صاِحُب الُمِحيط ، ءُ ، بالَكْسِر : الُمتَبَاِطى اإِلْخنِيصُ و ، وَصوَّ

 .«ج ن ص»تَقَدََّم ما فِيه في  ، وقَدْ 

َكةً : ُغُؤوُر العَْينِ  الَخَوصُ  : [خوص] ، أَْي غائُِر العَْيِن ،  الَخَوِص  بَيِّنُ  أَْخَوصُ  ، كفَِرَح ، فهو َخِوصَ  ، وِضيقَُها وِصغَُرَها ، وقَدْ  (1) ، مَحرَّ

 .َخْوَصاءُ  وهي

 : أَْن تَُكوَن إِْحَدى العَْينَْيِن أَْصغََر من األُْخَرى. الَخَوصُ  وقِيَل :

 وقِيل : هو ِضيُق َمَشقَِّها ِخْلقَةً أَْو َداًء.

َواب إِْسقَاُطَها ، َكَما  فاِرسٌ  (2) وشاِعرٌ  بِن قَْيِس بِن َعتّاٍب التَِّميِميُّ  َزْيُد بُن َعْمُرو هو : .األَْخَوصُ و ، هكَذا بواو العَْطِف في النَُّسخِ ، والصَّ

 في التَّْكِملَِة والتَّْبِصيِر ، ذكَره ابُن الَكْلبِّي.

ةٌ تَْكِسُر العَْيَن َحّراً  الَخْوَصاءُ و َها ، : ِريٌح حارَّ  لََها ، وهو َمَجاٌز. يَتََخاَوصُ و ، نَقَلَه ابُن ُشَمْيٍل ، أَْي يَْكِسُر اإِلْنَساُن َعْينَه ِمْن َحّرِ

ِة : البِئْر القَِعيَرةُ  : الَخْوَصاءُ و مَّ  ، أَي البَِعيَدةُ القَْعِر ال يُْرِوي ماُؤَها الَماَل ، قال ذُو الرُّ

ٍر و  هــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح َوصَ مــــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــــاٍم خــــــــــــــــــاِ   َأخــــــــــــــــــح

ا ِ     ا اأَلرحســـــــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ َر الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ه قـ تـــــــــــــــُ  َوَردح

  
 ائَِرةٌ ، وهَو َمَجاٌز.: أَي غ َخْوَصاءُ  ويُقَال : َرِكيَّةٌ 

 ، قال : القَاَرةُ المْرتَِفعَةُ  : الَخْوَصاءُ و

ٍف وَرَلئـــــــــــٍج  فحصـــــــــــــــــــــــــَ يح صـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــقـــــــــــَ َ نـــــــــــِ اح  َراًب بـــــــــــَ

اءَ     وحصــــــــــــــــــــــــــَ وِب  خبــــــــــــَ نح َزاّلَء ذاِت ُلصــــــــــــــــــــــــــُ (3)مــــــــــــِ
 

  
َمْخَشِريُّ : أِلَنَّ الناِظرَ   لَُهَما ، أَْي للبِئِْر والقَاَرةِ. يَتََخاَوصُ  وهَو َمَجاٌز ، قال الزَّ

ِت األُْخَرى : َخْوَصاءُ  نَْعَجةٌ و ً  ، وقَدْ  اْسَودَّْت إِْحَدى َعْينَْيَها واْبيَضَّ ً و ، َخِوَصْت َخَوصا  ، قالَهُ أبو َزْيٍد ، وقال َغْيره : اْخَواصَّت اْخِويَصاصا

أِْن : السَّْوَداُء إِْحَدى العَْينَيِن ، البَْيَضاُء األُْخَرى مع سائِِر الَجَسِد. الَخْوَصاءُ   ِمن الضَّ

 ، وهو القَائُِل فيها : فََرُس َسْبَرةَ بن َعْمٍرو األََسِدّيِ  : الَخْوَصاءُ و

َواَدًة  مح هـــــــــــــَ يـــــــــــــهـــــــــــــِ وح اَل َأّن فـــــــــــــِ ُرَ  لـــــــــــــَ مـــــــــــــح عـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

َوِت     ا شـــــــــــــــــــــَ مـــــــَ اءُ لـــــــَ وحصـــــــــــــــــــــَ قـــــــَ  اخلـــــــَ ُ
َر املـــــــ دح ضِ صـــــــــــــــــــــَ  نـــــــّ

  
ً و . فََرُس تَْوبَةَ بِن الُحَميِِّر الَخفَاِجيّ  أَْيضا  ، نَقَلَُهَما الّصاَغانِيُّ

ً  ، ال تَْستَِطيُع أَْن تُِحدَّ َطْرفََك إِالّ  أََشدُّ الظََّهائِر َحّراً  : الَخْوَصاءُ  الَظِهيَرةُ و  ، قال : ُمتَخاِوصا

 اخلَوحَصاءُ ِحَا الَح الظ هريَُة 
 الواِحَدةُ بَِهاٍء. والُمْقِل والناَرِجيِل ، وما أَْشبََهها ، الّضّمِ : َوَرُق النَّْخلِ ، ب الُخوصُ و

 ، وناِسُجه. بائِعُه ، كَكتّاَن : الَخّواصُ و

 : َصْنعَتُه. الِخيَاَصةَ و

 النَّْخلَةُ : أَْخَرَجتْهُ. أَْخَوَصتِ و

َصتْ  وفي األَساِس :  : أَْوَرقَْت. َخوَّ
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 : بََدْت. أَْخَوَصت الُخوَصةُ و

 ، وَعّم بعُضهم بِه الشََّجَر ، قَالَْت َغاِديَةُ الدَّبَْيِريَّةُ : تَفَطََّر بَوَرقٍ  والّرْمُث : العَْرفَجُ  أَْخَوصَ و

ا وَ  رحَمصـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــَ دح تـ وحِ  قـــــــــــَ ه يف الشـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــتـــــــــــُ  لـــــــــــِ

دح     ٍر قـــــــــَ جـــــــــَ ي شـــــــــــــــــــــــَ َواحـــــــــِ ـــــــــَ اعـــــــــلـــــــــ  نـ َوصـــــــــــــــــــــــَ  َأخـــــــــح

  
ً  الشََّجرُ  خاصَ أَ  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : َء الِفْعُل مْن هذا الّضْرِب ُمْعتاَلً والَمْصَدُر َكذِلَك ، قاَل ابُن ِسيَده وهذا َظِريٌف ، أَْعنِي أَْن يَِجي إِْخَواصا

 إِالَّ أَْن يَكوَن َشَجَر الّشْوِك أَو البَْقِل. يُِخيصُ  َصِحيحاً ، وُكلُّ الشََّجرِ 

صْ و ما أَْعَطاَك ، َخّوِصْ و صْ  ، وِعبَاَرةُ الَجْوَهِريُّ : وقَْولُُهْم : : ُخْذهُ وإِْن قَلَّ  تََخوَّ  َء بَْعدَ ِمْنهُ ، أَي ُخْذ منه الشَّيْ  تََخوَّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : العينا.1)
 .49لف ل مدي ص واملؤتلف واملخت 227وانظر يف نسبه مجهرة ابن حزم ص « واو»( يف القاموس بدون 2)
 ( البيت يف التهذيب ا ويف احد  نسخه نسبه لألعش .3)
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يح  اس : وَلوح كاَن يف ِقل ةِ  َخوِّصح و  ِء االشــ  ه وِإنح َقّر ا ويف اأَلســَ ةِ  ما َأعحطَاَ  ا َأيح ُخذح اِن : ويـَُقا  :اخلُوصــَ  ِإنّه . ويف اللِّســَ
يح  لَُيَخوِّصُ  َُقاَرَب ا وُكر  هذا ِمنح ِمنح مالِِه ا ِإَذا كاَن يـُعحِطي الشــ 

َجِر ِإذا َأوحَرَ  قَِلياًل قَِلياًل ا قاَ  ابُن بـَّرِّي  خَتحِويصِ  َء امل الشــ 
ا : ِويُ  ابلســــــــــــــِّ يحَباينِّ : والت خح رٍو الشــــــــــــــ   ئِه : أَن ه كاَن يـَزحَعُب ِلَقوحمٍ الن قحُص ا ويف َحِديِث َعِليٍّ وَعطَا ؛ ويف ِكَتاِب َأيب َعمح

ِم : ُلَوِّصُ و  ِثُر ويُِقر  ا وقـَوحُ  َأيب الن جح  ِلَقوحٍم : َأيح ُيكح
ا  هـــــــــــــــَ َديــــــــــــــــح ااي َذائـــــــــــــــِ وِّصـــــــــــــــــــــــــــــَ ا ح  خـــــــــــــــَ  أِبَرحســـــــــــــــــــــــــــــَ

ال  ح و     ا ِذاَيَد الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُذوَداهــــــــــــــــــــــــَ  ال تــــــــــــــــــــــــَ

  
بَا إِبِلَُكَما شيئاً بَْعَد َشيْ   تََدَعاَها تَْزَدِحُم على الَحْوِض ، واألَْرَساُل : َجْمع َرَسٍل ، وُهو القَِطيُع من اإِلبِِل ، وقاَل ِزيَاُد العَْنبَِريُّ :ٍء وال أَْي قَّرِ

ِد  وُ  لـــــــــــــــلـــــــــــــــّذائـــــــــــــــِ وِّصح أَقـــــــــــــــُ رح  خـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــَرســـــــــــــــــــــــــــــَ

اِت ابأُلَو ح     ـــــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــــِ ائ ـــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــن  ِإيّن َأخـــــــــــــــــــاُف ال

  
ْكبَاِن إَِذا أَْوَرُدوا اإلِ وقَْد َذَكَر الُمَصنُِّف هذا الَمْعنَى في التَّْخِويِس  يِن فَراِجْعه. قَاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : وَسِمْعُت أَْربَاَب النَّعَِم يَقُولُوَن للرُّ بَِل  بالّسِ

اَلِء في الَحْوِض : أاَلَ  ُصوَهاو والسَّاقِيَاِن يُِجيالِن الّدِ َعلَى الَحْوِض وتَْهِدم أَْعَضاَده. فيُْرِسلُوَن  (1) أَْرساالً ، وال تَُوِرُدَها ُدْفعَةً َواِحَدةً فَتَبَاكّ  َخّوِ

 ِمْنَها َذْوداً بَْعَد َذْوٍد ، ويَُكوُن ذِلَك أَْرَوى للنَّعَِم ، وأَْهَوَن َعلَى السُّقَاةِ.

ِص  َمثَُل الَمْرأَةِ الّصاِلَحِة َمثَُل التّاجِ »فِي الَحِديِث : و  التّاجِ  تَْخِويصُ  ،« السُّوِء كالِحْمِل الثَِّقيِل َعلَى الشَّْيخِ الَكبيرِ  بالذََّهِب ، وَمثَُل الَمْرأَةِ  الُمَخوَّ

 .الُخوِص  على قَْدِر َعْرِض  تَْزيِينُه بَِصفَائِحِ الذََّهبِ  النَّْخِل ، وهو ُخوِص  من (2)َمأُْخوذٌ 

بِّيُّ :و َصةٌ ، بالَكْسرِ  قاَل ابُن َعيّاٍش الضَّ األَْرَطى  ُخوَصةُ و ، قاَل : (3) األَْرَطى واألاََلِء والعَْرفَجِ والسَّبَطِ  ُخوصُ  بَِها ، ِهي الَّتِي أَْرٌض ُمَخّوِ

ْلقَِة الَحْلفَاِء. قاَل أَبو السَّبَِط َعلَى خِ  ُخوَصةُ و العَْرفَجِ َكأَنََّها َوَرُق الِحنّاِء ، ُخوَصةُ و األاََلِء َعلَى ِخْلقَِة آَذاِن الغَنِِم ، ُخوَصةُ و ِمثُْل ُهْدِب األَثِْل ،

 لََها. ُخَوَصةَ  أَْيضاً ، وأَّما البُقُوُل الَّتي يَتَنَاثَُر َوَرقَُها َوْقَت الَهْيجِ فال ُخوَصةٌ  ، وِللثُّمامِ  (4)النَّْخِل والُمْقِل والعَْرفَجِ  الُخَوَصةُ ُخوَصةُ  َمْنِصوٍر :

صَ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و ُجلُ  َخوَّ  ، وأَْنَشد : اْبتََدأَ بإِْكَراِم الِكَراِم ثُمَّ الِّلئامِ   تَْخِويصاً ، إِذاالرَّ

يَب   احــــــــــــــــِ ااي صــــــــــــــــــــــــــــــَ وِّصــــــــــــــــــــــــــــــَ رِّ  خــــــــــــــــَ  بســــــــــــــــــــــــــــــَ

رِّ     ٍب رِفــــــــــــــــــــــَ رِّ َذاِت َذنــــــــــــــــــــــَ ن كــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــــــِ

  

 َحر َقها مَححُ  ِباَلٍد َفرِّ 
َما ِخيَاَرَها وِجلَّتََها ِلتَْشَرَب ، فإِْن كان وفَسََّرهُ قاَل : اْبَدأَ بخيَارَها وِكَراِمَها ، قال : وال يَُكوُن  ُطوُل َشعِر الذَّنَِب إِالَّ في ِخيَاِرَها ، يَقُول : قَّدِ

 أَنَا تَْفِسيَره ، وَمْعنَى بِّيِ ، وقَْد لَطَّْفتُ ُهنَاَك قِلَّةُ ماٍء كان لِشَراِرَها ، وقْد َشِربَت الِخيَاُر َصْفَوتَه ، قال ابُن ِسيَده : هذا َمْعنَى قَْوِل ابِن األَْعَرا

 أَنَّ النّاقَةَ الَكِريَمةَ تَْنَسلُّ إِذا َشِربَْت فَتَْدُخُل بيَن ناقَتَْيِن.« بَسلِّ »

صَ و ً  َخوَّ َصهُ و الشَّْيُب فاُلنا ٍء. وقِيَل : ُهَو إِذا  بَْعَد َشيْ ءٌ ، وفي األَساِس : بََدْت َرَوائِعُه ، وفي الِّلَساِن : وقَع فيه ِمْنه َشيْ  بََدا فِيهِ  القَتِيُر : َخوَّ

 اْستََوى َسَواُد الشَّعِر وبَيَاُضه.

، وغايَْرتُه ُمغايََرةً ، وقَايَْضتُه ُمقَايَضةً ، ُكلُّ هذا إِذا َعاَرْضتَه  َخاَوْصتُه ُمَخاَوَصةً  به ، قاَل أَبو زْيٍد : َعاَرْضتُه : ُمخاَوَصةً  البَْيعَ  َخاَوْصتُهو

فَه الُمَصنُِّف تَبَعاً الْبِن َعبّاٍد بالبَْيعِ ، هذ ِحيُح في هذا الَحْرِف ، وقد نُِقَل عن أَبِي ُعبَْيٍد ِمثُْل ذِلَك ، وَصحَّ ، فَذَكَره أَْيضاً في ا ُهَو الصَّ

 .«خرص»

ً ذلِ  ُكلِّ  إِذا َغضَّ ِمْن بََصِرِه َشْيئاً ، وهو فِي في نََظِره ، يَتََخاَوصُ و يَُخاِوصُ  ُهوَ  يُقَال :و ُم قِْدحا ُق النَّظَر كأَنَّهُ يُقَّوِ  ، أَي َسْهماً. (5) َك يَُحّدِ

، فإِنَّ العََرَب إِذا أَراَدْت ِضيقََها َجعَلُوه الَحَوَص ،  (6) [فإِنه خطأ]َصِحيٌح َغْيَر ِضيِق العَْيِن  الَخَوِص  قال أَبو َمْنُصوٍر : ُكلُّ ما ُحِكي في

 َرأَةٌ َحْوَصاُء ،بالَحاء ، وَرُجٌل أَْحَوُص ، وامْ 
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__________________ 
 .«قوله : فتبا  بتشديد الكاف أي تزدحم»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف التكملة : مبخذه.2)
 ( يف اللسان : والسنرت ابلنون حتريف ا والسبرت ابلباء املوحدة الرطب من النصي وهو مرع  جيد.3)
 ( يف التهذيب : وللعرفج.4)
 يف نسخة املو بعد قوله : بعد قدحاً ا وكذا إذا نظر إىل عا الشم .»هبامش املطبوعة املصرية : ( 5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
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ِ فـَُهوَ  ِ ا وِإَذا أَرَاُدوا ُغُؤوَر الَعاح ُعحَجَمة. اخلََوصُ  ِإذا َكااَن َضيَِّقِي الَعاح
 ا ابخلاء امل

 َعْينُه ، وَدنَّقَْت وقَدََّحْت ، إِذا غاَرْت. َخَوَصتْ  وَرَوى أَبُو ُعبْيٍد عْن أَْصَحابِه :

ثٌ  الَخْوصاءِ  القاِسُم بُن أَبِيو ُن ، نقَلَهُ الّصاَغانِيُّ والَحافُِظ. قُْلُت : ويُقَاُل لَهُ : الُخوِصيُّ ، نِْسبَةً إِلَى أَبِيِه ، وَكَذا َذَكَره َمْحُموُد ب حْمِصيٌّ  ُمَحّدِ

 إِبَراِهيَم بِن سميعٍ في ِكتَاِب التّاِريخِ.

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

صٌ  إِنَاءٌ   .الُخوِص  : فِيِه َعلى أَْشَكالِ  ُمَخوَّ

 النُُّجوُم : َصغَُرت للغُُروِب ، وهو َمَجاٌز. اَوَصتِ تَخَ و

 يَِضه فتِْلكمن الَجْنبَِة ، وهو من نَبَاِت الّصْيِف ، وقِيَل : هو ما نَبََت على أُُروَمٍة ، وقِيَل : إِذا ظهَر أَْخضُر العَْرفجِ َعلى أَبْ  الُخوَصةُ و

 .الُخوَصةُ 

صٌ  وِديبَاجٌ   .الُخوِص  ُسوٌج بِِه كهْيئَةِ بالذََّهِب ، أَْي َمنْ  ُمخوَّ

صَ و ً  : قَلَّلهُ ، األَِخيَرةُ َعْن ابن األَْعَرابِّي. ويُقال : نِْلُت ِمْن فاُلنِ  َخاَصهُ و العَطاَء ، َخوَّ  ، أَْي َمنالةً يَِسيَرةً. َخْوصاً َخائصا

ُجَل : َغَضْضُت ِمْنه.  وُخْصُت الرَّ

 وُخْصتُه َعْن حاَجِته : َحبَْستُه َعْنها.

 البُْعُد. الَخْوصُ و

 : َمْوضٌع ، وقيل : نَاِحيَةٌ بالبَْحَرْيِن. الَخْوَصاءُ و

: اْسٌم قْد يكوُن َعلَى النََّسِب ، كَمْوٍت مائٍِت ، وذِلَك ألَنّه ال فِْعل لهُ ، فَِلذِلَك  الَخائِصُ و ، : القَِليُل من النََّوالِ  الخائِصُ و ، الَخْيصُ  : [خيص]

ْهنَاهُ َعلَى هذا ، قالَهُ ابُن ِسيَده ، وقِيَل :  خائٌِص َعلَى الُمبَالَغَِة ، ومنه قَْوُل األَْعَشى يَْهُجو َعْلقََمةَ بَن ُعالثَةَ : َخْيصٌ  َوجَّ

ن أَ  مــَ رِي لــَ مــح ا لــعــَ وحِم شـــــــــــــــــــــاِخصـــــــــــــــــــــَ ِن الــقــَ  محســــــــــــــــَ  عــَ

دح انَ      قــــــــَ يحصــــــــــــــــــــــاً لــــــــَ ََة  خــــــــَ ريح فــــــــَ نح عــــــــُ امــــــــِ  خــــــــاِئصــــــــــــــــــــــَ

  
َل َعْن قَْوِل األَْعَشى هذا : ً  ما َمْعنَى وقاَل األَْصَمِعيُّ : َسأَْلُت الُمفَضَّ العَِطيَّةَ في بَنِي فاُلٍن ، أَْي  يَُخوصُ  فَقَاَل : العََرُب تَقُوُل فاَلنٌ  ؟َخْيصا

لُ  ً  َها ، فَقُْلُت : فكاَن يَْنبَِغي أَن يَقُوَل :يُقَلِّ يَّاَم  َخْوصا يّاَغ ، ويَقُولُوَن الصُّ ّواَغ الصُّ ، فقَاَل : هي ُمعَاقَبَةٌ يَْستَْعِملَُها أَْهُل الِحَجاِز يَُسّمون الصُّ

ّواِم ، وِمثْلُه َكثِير.  للصُّ

. : يَِخيصُ  ءُ الشَّيْ  َخاصَ و  قَلَّ

ً  نِْلُت ِمْنهُ  يُقَاُل :و ً  ، ويُقَاُل أَْيضاً : َشْيئاً يَِسيراً  ، أَيْ  َخْيصاً َخائِصا  .َخْوصاً خائصا

حاح ، وفي بَْعِض النَُّسخ : العَِظيَمةُ النّاقَِهةُ ، ومثله نصُّ ابِن األَْعَرابِّيِ. : العَِطيَّةُ التّافَِهةُ  الَخْيَصاءُ و  ، هكذا في األُصوِل الّصِ

 ِمن الِمْعَزى : ما أََحُد قْرنَْيَها ُمْنتِصٌب واآلَخُر ُمْلتَِصٌق بَرأِْسَها. الخْيَصاءُ  َراِبّيِ :قال ابُن األَعْ و

ً  ، وقَدْ  ُمْنَكِسَر أََحِد القَْرنَْينِ  ، إِذا َكانَ  َكْبٌش أَْخيَصُ  يُقَاُل :و  َكذِلَك. َخْيَصاءُ  وَعْنزٌ  ، َخيَِص َخيَصا

َكةً : ِصغَرُ  الَخيَصُ و ُهَو الذي إِْحَدى أُذُنَْيِه نَْصبَاُء  األَْخيَصُ  وقيل : .َخْيَصاءُ و  إِْحَدى العَْينَْيِن وِكبَُر األُْخَرى ، والنَّْعُت أَْخيَصُ ، ُمَحرَّ

 واألُْخَرى َخْذَواُء.

 ، عن ابِن َعبّاٍد ، قاَل : وَكذِلَك ِمْن ِرَجاٍل. نُبَذٌ ِمْنهُ  ، أَي َخْيَصى ِمْن ُعْشبٍ  يُقَاُل :و

. قَِليٌل ِمْنهُ  ، أَيْ  َخْيَصاُن من مالٍ  يُقَال :و  نقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

قُوُهمو  ، َعِن أَبِي َعْمٍرو. ، واْنَضمَّ بَْعُضُهم إِلَى بَْعٍض  (1) اْجتََمعَْت َخْيصاُهم : أَي ُمتَفَّرِ
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 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ، إِذا اْنتََصَب أََحُد قَْرنَْيِه وأَْقبََل اآلَخُر على َوْجِهه. أَْخيَصُ  : البُْعُد ، كالَخْوِص ، وقاَل ابُن فاِرٍس : َوِعلٌ  الَخْيصُ 

 فصر الدا 
 املهملة مض الصاد

يُّ : ِشَر وبَِطرَ أَ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الباِهِليُّ : أَيْ  ، كفَِرحَ  َدئِصَ  : [دأص]  ، قال ُعبَْيٌد الُمّرِ

ٍت َوصــــــــــــــــــــــــــَ  و  بــــــــــــح اَء يف نـــــــــــــَ رحمــــــــــــَ اَدَر الــــــــــــعــــــــــــَ  غــــــــــــَ

ن      نَ َوصـــــــــــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــَُ ا فـــــــــــــَدِئصـــــــــــــــــــــــــــح  (2) َدَأصـــــــــــــــــــــــــــَ
  

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : متفرقهم.1)
 والوصي :العرماء ههنا الغنم العظيمة ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)



8666 

 

 أَْي أَِشْرَن وبَِطْرَن ِلَكثَْرة ما َرَعْين.

ً  المالُ  َدئِصَ و ً  : َدأَصا ه اْمتأَلَ ِسَمنا َمُن واالْمتِاَلُء ، وأَن  (1)والضأد  الدَّأَصُ  ، كَدئَِض وَدئَِظ ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، هكذا عن البَاِهِلّيِ ، ونصُّ الّسِ

 اَل يَُكوَن في ُجلُوِد الماِل نُْقَصاٌن.

 ، كما َسيَأْتِي.« دأَض»ونَقَلَهُ صاِحُب اللَِّساِن في 

ً  ، كَمنَعَ  األَْرَض ، الَمْذبُوُح بِِرْجِله َدَحصَ  : [دحص] . اْرتََكضَ  : يَْدَحُص َدْحصا  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

َك التَُّراَب ، ومنهُ  فََحصَ  بعَِقبِه :األَْرَض  َدَحصَ و  .«األَْرَض بعَِقبِه يَْدَحصُ  فَجعَلَ »َحِديُث إِْسَماِعيَل َعلَْيِه السَّاَلُم  ، وبََحَث وَحرَّ

 َعبََدة : الذَّبِيَحةُ بِرْجلَْيَها ِعْنَد الذَّْبحِ ، إِذا فََحَصْت واْرتََكَضْت ، قاَل َعْلقََمةُ بنُ  َدَحَصتِ  وفي التَّْهِذيب :

اِء  مـــــــَ ُب الســــــــــــــــــــ  قـــــــح م ســــــــــــــــــــَ هــــــُ ــــــَ قـ وح ــــــَ ا فـ صٌ َرغـــــــَ   فـــــــَداحــــــِ
يــــــــــبُ     لــــــــــِ بح وســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــَ تــــــــــَ ه ملَح ُيســــــــــــــــــــــــح تــــــــــِ كــــــــــ   بشــــــــــــــــــــــــِ

  
 والُمَراُد بَسْقِب الّسماِء : َسْقُب ناقَِة َصاِلحٍ َعلَْيه السَّالُم.« داِحضٌ »ويُْرَوى 

ِعْنَد الذَّْبحِ ، وَكذِلَك الَوِعُل ونَْحُوه ، وَكذِلَك إِْن ماَت في َغَرٍق ولَْم يُْذبَْح فَضَرب بِرْجِله ،  تَْدَحصُ  (2)الّشاةُ بِرجلَيَها  َدَحَصت وفي الُمْحَكِم :

 ُمتََجْرِجٌم. َداِحصٌ  وِمْنهُ قَْوُل األَْعَرابِّيِ في ِصفَِة الَمَطِر والسَّْيِل : ولَْم يَْبَق في الِقنَاِن إِال فَاِحٌص ُمْجَرْنثٌِم ، أَو

 : إِثَاَرةُ األَْرِض. دَّْحصُ الو

 والَمْبَحُث ، عن ابِن عبّاٍد. : الَمْفَحصُ  الَمْدَحصُ و

 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : أَْسَرَع. َدَحَص يَْدَحصُ 

ةُ ، َعن ابِن فاِرٍس ، وقال : لَْيَس بَشيْ  الدَُّحوصُ و  ٍء.، كصبُوٍر : الَجاِريَةُ التّارَّ

َء ، إِذا قَدََّرهُ بِفْطنَتِه ، عن ابِن فاِرٍس ، قاَل : والَوْجهُ أَْن تَُكوَن الّداُل زائَِدةً ، وهو من َخَرَص الشَّيْ  األَْمَر : بَيَّنَهُ  َدْخَرصَ  : [دخرص]

 وَذَكائِه.

 بِها. العاِلمُ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، وقاَل ابُن فاِرٍس : أَيِ  في األُُموِر ، بالَكْسِر : الّداِخُل فِيها ْخِرصُ الدِّ و

ْخِريصُ و ْرعِ : َواحدُ  الّدِ عَهُ ، الدَّخاِريِص  ِمَن القَِميِص والّدِ ه ، وقَاَل أَبُو َعْمٍرو : ، بالتاء ، لُغَةٌ في والتَّْخِريصُ  ، وُهَو ما يُوَصُل بِِه البََدُن ِليَُوّسِ

ْخِريصُ  ، وقاَل األَْزَهِريُّ : ِدْخِرَصةٌ و الدََّخاِريِص ِدْخِرصٌ  َواِحدُ  ٌب ، وقَاَل أَبُو ُعبَْيٍد وابُن األَْعَرابِّيِ : ُهَو ِعْنَد العََرِب البَنِيقَةُ ، وقد  الّدِ ُمعَرَّ

 .«ت خ ر ص»تقَدَّم ِذْكُره في 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْخِرَصةُ   : الَجَماَعةُ. الّدِ

ْخِرَصةُ و ْخِريصُ و ، الّدِ  ْحِر ، َكَذا في اللَِّساِن.: ُعنَيٌِّق يَْخُرُج من األَْرِض ، أَو البَ  الّدِ

ً  الجاِريَةُ ، كَمنَعَ  (3) َدَخَصت : [دخص] :  الدَُّخوصُ و ، هكذا أَْوَرَده الّصاَغانِيُّ عن اللَّْيِث ، قاَل : َدُخوصٌ  : اْمتأََلَْت َشْحماً ، فِهيَ  ُدُخوصا

ةِ ، وقا  َل األَْزَهِريُّ : لَْم أَْسَمْع هذا الَحْرَف ِلغَْيِر اللَّْيِث.نَْعٌت ِلْلَجاِريَِة الّشابَِّة ، وفي بَْعِض النَُسخِ : التّارَّ

أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقد َوَجْدتَُها بهاِمِش بعِض نَُسِخ الّصحاحِ ، َغْيَر أَنّه فِيَها  وقَْد َسقََطْت من نُْسَخِة الّصحاحِ عند الّصاَغانِّيِ ، فقال :

« ً ً « لَْحما ّيٍ ، وهي َمْكتُوبَةٌ ِعْنَدنا باألَْسَوِد في سائِِر األُُصوِل.، ومثلُه « بََدَل َشْحما  الْبِن بَّرِ

 ، َسمينَةٌ ، عن ابِن َعبّاٍد. َصبِيَّةٌ ُمْدَخَصةٌ ، كُمْكَرَمةٍ و

يُن ليَس بَشيْ   ٍء.ٍء ، والّدال والَخاُء والصاُد َكذِلَك لَْيَس بَِشيْ وقَال ابُن فارٍس : الّدال والَخاُء والّشِ
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،  (4)، هكذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه : السُُّكوُن  السُُّكوتُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : ُهوَ  الدَّْربََصةُ  : [ربصد]

ً  بالنُّوِن ،  ، أَْي ِمَن الَخْوِف. فََرقا

 ، األُولَى عن اللَّْيِث ، ويُْكَسرُ  ، بالفَتْحِ  الدَّْرصُ  : [درص]

__________________ 
 .«االتصا . يقا  : وص  هلا النبت إذا أمكنها يريد أن هذه الغنم أشرت لكثرة ما رعت. كذا يف التكملة

 ( كذا ابألصر ا ويف التكملة : الدأص والدأض والدا .1)
 ( يف اللسان : برجلها.2)
 ( ضبطت يف التكملة بكسر اخلاء.3)
 يف التكملة. ( كما4)
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َسَن : َتُح ا َكاَن َأحح َوَلُد الُقنحُفِذ واأَلرحَنِب ا والرَيحبُوع  وَعَل  الثانَِيِة اقـحَتَصَر اجلَوحَهرِي  ا وهي الل َغُة الُفصحَح  ا وَلوح قَا  : ويـُفح
ُفَذ واألَ  ا والَفبحَرِة ا واهلِر ِة ا وحَنحِوَها َا ذََكَرُ َا الّصاَغاين .ا ومَل َيذحُكِر اجلَوحَهرِي  الُقنـح  رحَنَب ا وِإل 

ْرصُ و  ، قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : بالَكْسِر : َجنِيُن األَتَانِ  ، الّدِ

ا  نـــــــــــــــــَ ارُِد آتــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــَ وحٌن يـــــــــــــــــُ َك أَمح جـــــــــــــــــَ  أَذلـــــــــــــــــِ

ن      هــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــِ َن فــــــــــــــــــَبرحَب محــــــــــــــــــَح لــــــــــــــــــح  ُدُروصُ محــــــــــــــــــََ

  
 أَْربَى : أَْعَظُم وأَْكبَُر.

هكَذا في النَُّسخِ ، وفي الّصحاحِ ـ  (1) يُْضَرُب لَمْن يُْعنَى «الدَُّرْيصُ  َضلَّ »، أَْي ُجْحَره ، ويُْرَوى  نَفَقَهُ ـ  كُزبَْيرٍ ـ  ُدَرْيصٌ  َضلَّ  أَْمثَاِلِهم :ِمْن و

ةً ِلَخْصِمِه ، فيَْنَسى ِعْنَد الحاَجِة.ـ  والعُبَاِب : ِلَمْن يَْعيَا تَهُ. بأَْمِره ويُِعدُّ ُحجَّ  ج : أَْخَصُر ِمْن ذِلَك ِعبَاَرةُ األََساِس : يُقَال ذلَك ِلَمْن أَْخَطأَ ُحجَّ

، كأَْفلٍُس ،  أَْدُرصٌ و ، بالّضّمِ ، ُدُروصٌ و ، بالَكْسِر ، دْرَصانٌ و ، عن األَْصَمِعّي ، وَعلَْيِهَما اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، أَْدراصٌ و ، كِعنَبٍَة ، ِدَرَصةٌ 

.نَقَلَهُ   نَّ الّصاغانِيُّ

الفَأِْر. وفِي العُبَاب : يُقَاُل ذِلَك ِعْنَد اْستِْحَكاِم  (2)، وفي األََساِس : الَمْهلََكِة ، قاَل : وأَْصلُه جحر  الدَّاِهيَة ، أَيْ  أَْدَراص أُمِّ  يُقَال : َوقَعُوا فِيو

 إِذا َعثََر فيِه إِْنَساٌن أَو َدابَّةٌ ال يَكاُد يَتََخلُّص ، وأَْنَشد الجْوهِريُّ ِلُطفَْيٍل :ُجْحُرها َمْملُوٌء تَُراباً ،  أَْدَراٍص  الباََلِء ؛ ألَّن أُمَّ 

مــــــــــــــــــا أُم   ٍة  أَدحراصٍ فــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــ   أبَرحٍض َمضــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ا    مــــــــــَ لــــــــــَ ُر َأ ــــــــــح يــــــــــح ٍ  ِإذا الــــــــــلــــــــــ  يــــــــــح نح قـــــــــــَ َدَر مــــــــــِ  أبَِغــــــــــح

  
وقِيَل : لُشرْيحِ بِن  اليْربُوُع. قاَل الّصاَغانِيُّ : ولَْيس البْيُت لُطفَْيٍل ، وإِنَّما ُهو ِلعاِمِر بِن ماِلٍك ُمالِعِب األَِسنَِّة ، قُْلُت : أَْدراِص  وقَاَل : أُمُّ 

 األَْحوِص ، وفي ِكتَاِب األَْلفَاظ : هو لقَْيِس بِن ُزَهْيٍر.

  األَْعراِبّي.، عن ابنِ  سِريعةٌ  ، كَصبُوٍر : َدُروصٌ  نَاقَةٌ و

، وَكذِلَك َدْلقَاُء ، وَدلُوٌق ، وَدُروٌم ، كما سيأْتي  كفَِرحَ  وَدِلَسْت ، وقَْد َدِرَصتْ  وَهَرماً ، أَْسنَانَُها ِكبَراً  (3) تََكسَّرتْ  ، وَدْلصاُء : َدْرصاءُ  نابٌ و

 في َمْوِضِعه.

 * وِمّما يُْستَْدرك عليه :

 كَدُروٍص ، عْنهُ أَْيضاً. ِدْرصٌ  ، عن ابِن األَْعرابِّيِ ، ونَاقَةٌ  ْدراِص أَ  األَْحَوُل ، يُقاُل له : أَبُو

مِّ  الدَُّراِفصُ  : [درفص] ْخمُ  ، أَْهملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقاَل ابُن َعبّاِد : هو ، بالضَّ  ، َكَذا في العُبَاب والتَّْكِملَِة. العَِظيُم الضَّ

ين ، وقد َذَكرهُ الَجْوَهِريُّ في َموْ  الدُّْرَداقِصُ  : [درقص]  ِضِعه ، وهو، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وُهَو لُغَةٌ في الدُّْرداقِِس ، بالّسِ

ّمِ : َطَرُف العُنُِق األَْعلَى أِْس  والدُّْرَداقِساتُ  الدُّْرَداقَِصاتُ  ج : ، َعِن ابِن عبّاد ، بالضَّ ، يَْفِصُل بَْينَه وبَْيَن العُنُِق  أَو َعْظٌم َصِغيٌر في َمْغِرِز الرَّ

ين ، وهي لَْفَظةٌ ُروِميَّةٌ.  ، وقَْد تَقَدََّم في الّسِ

 : [درمص]

 ْستَْدَرك َعلَيه :* ومّما ي

 : التََّذلُُّل ، وقَْد أَْهَملَه الَجَماَعةُ وأَْوَرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن ، وَكأَّن ِميَمه ُمْنقَِلبَةٌ َعِن البَاِء. الدَّْرَمَصةُ 

. ُدرافِصٌ  وَرُجُل ُدَراِمٌص :  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 .(5)، ونَصُّ العَْيِن : بَكفَّْيَك  (4) ُمْنُخَل بيََدْيكَ َضْربَُك ال هو ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل اللّْيُث : الدَّْصَدَصةُ  : [دصص]

ً  َدصَّ  َعِن ابِن األَْعَرابِّيِ :و  ، وَكذِلَك ، َدّض ، بالضاِد الُمْعَجَمِة. : َخَدَم سائِسا
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ْعَصةُ و ، َعلَْيِه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، وزاَد اللَّْيثُ  ، بالَكْسرِ  الّدْعصُ  : [دعص] ْملَةَ ، وَمْن َذكََّره أَراَد الَكثِيَب  بَهاءٍ  ، الّدِ ، قاَل فََمْن أَنَّثَه أَراَد الرَّ

ْمِل ُمْستَِديَرةٌ  : ِغيرُ  َكثِيبُ ال أَو الَكثِيُب ِمْنهُ الُمْجتَِمُع ، أَو ، َكَما في الّصحاحِ ، قِْطعَةٌ ِمَن الرَّ  ِدَعصٌ  ج : ، نَقَلَُهَما الّصاَغانِيُّ في العُبَاب ، الصَّ

 ، كِعنَبٍَة. ِدَعَصةٌ و ، أَْدَعاصٌ و ، كِعنٍَب ، عن الّصاَغانِّيِ ،

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ملن يعيا.1)
 .«جحرة»( يف األساس : 2)
 سناهنا.( يف التكملة : الجي سقطت أ3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : بيد .4)
 ( ومثله يف اللسان والتكملة.5)
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ْعصُ  وقِيَل :  ، قَال : ِدْعَصةٌ  : قُوٌر ِمَن الّرْمِل ُمْجتَِمٌع ، وُهَو أَقَلُّ من الِحْقِف ، والّطائِفَةُ ِمْنهُ  الّدِ

َوان  ــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــح ِة ال قــــــــــــَ لــــــــــــح ريحَ خــــــــــــِ ِت غــــــــــــَ قــــــــــــح لــــــــــــِ  خــــــــــــُ

يــــــــــــُب ابنِ     لــــــــــــَ  َقضــــــــــــــــــــــــــِ ِت فــــــــــــاأَلعــــــــــــح مــــــــــــح  ِإنح قــــــــــــُ

  

ِت و  يــــــــــــــــــــح َولــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــانَ ِإنح تـ   فــــــــــــــــــــِدعحصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُر و     عـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــح ّر ِإدٍّ تــــــــــــــــــَ انِ كـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

  
ْمحِ َدْعصاً : َطعَنَه بِِه ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : َدَعَصهُ و  ، قاَل ابُن فاِرٍس : كأَنَّه أَْنَضَجهُ فقَتَلَه. قَتَلَه ، كأَْدَعَصه بالرُّ

 اْرتََكَض. وَدَحَص ، وَمَحَص ، وقَعََص ، إَِذا بِرْجِلهِ  َدَعصَ و

ا ِمْن َغْيِرَها: األَْرُض السَّْهلَةُ تَ  الدَّْعصاءُ و وُربََّما تََمثََّل الَجْرِميُّ أَو  ، وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : ْحَمى علَْيَها الشَّْمُس ، فَتَُكوُن َرْمضاُؤَها أََشدَّ َحرًّ

 النَّْهِديُّ بَهَذا البْيِت :

َه و  تــــــــــِ ــــــــــَ رحب َد كــــــــــُ ــــــــــح ن رٍو عــــــــــِ مــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ رُي ب جــــــــــِ ــــــــــَ ت ســــــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

ارِ     َن الــــــــــر محضــــــــــــــــــــــــاِء ابلــــــــــنــــــــــّ رِي مــــــــــِ جــــــــــِ تــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــح
ُ
 كــــــــــامل

  
 بالنّاِر ، قَال : هكذا لُغَتُُهم. الدَّْعصاءِ  فيَقُوُل ِمنَ 

ْمَضاِء فَهلََك أَْو تَفَسََّخ قََدماهُ ِمْنهُ  الُمْدَعصُ و  ، ومن السائَمِة والُوُحوِش َكذِلَك. ، كُمْخَرجٍ : َمِن اْشتَدَّ َعلَْيِه َحرُّ الرَّ

ً  الَحرُّ  أَْدَعَصهُ  في الّصحاح :و  ، َكَما يُقَال : أَْهَرأَهُ البَْرُد ، عن أَبِي َزْيٍد. (1): قَتَلَه  إِْدَعاَصا

ةً  وُمَداَغَصةً ، وُمقَاَعَصةً وُمَرافََصةً ، وُمَحايََصةً ، وُمتَايََسةً : أَيْ  ُمَداَعَصةً  أََخْذتُهُ  يُقَاُل :و  .(2) ُمعَازَّ

ُء الَميُِّت ، وفي الشَّيْ  ، هكذا في سائِِر األُُصوِل الَمْوُجوَدةِ ، وِمثْلُه نَصُّ العُبَاِب ، ونَصُّ العَْيِن : تَفَسَّخَ  ذاإِ  : الَميِّتُ  (3) الُمْنَدِعصُ  قال اللَّْيثُ و

ْعِص  بَْعِض النَُّسخِ الُمْنبَتُّ ، ُشبِّهَ   لَوَرِمِه أَْو َضْعِفه. بالّدِ

أَ  تََدعَّصَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  فََساداً. اللَّْحُم : تََهرَّ

 وِليٍن. (4)قاَل الّصاَغانِيُّ : والتَّْرِكيُب يَُدلُّ على ِدقٍَّة 

 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 ، كأَْقعََصه. فأَْدَعَصه َرَماهُ 

َماُح. الَمَداِعصُ و  : الّرِ

ْمحِ : َطعّاٌن ، قال : ِمْدَعصٌ  ورُجلٌ   بالرُّ

رّا  ـــــــــــــــــــــــــــَ رِي بـ َديّنِ ابأَلمـــــــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــــــَ

اِة و     نــــــــــــــــــَ اً ابلــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ عصــــــــــــــــــــــــــــــــَ دح رّا مــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــِ

  
 وقَال ُجَؤيَّةُ بُن عائٍِذ النّْصِرّي :

ا و  هــــــــــَ اَء رَاعــــــــــَ مــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــ  وٌف كــــــــــُ تــــــــــُ ٌ  هــــــــــَ لــــــــــح  فــــــــــِ

ااَي     نـــــــــــــــَ
َ

اتِ بـــــــــــــــُزرحِ  املـــــــــــــــ ِعصـــــــــــــــــــــــــــــَ دح ُ
ومُ  املـــــــــــــــ  َزجـــــــــــــــُ

  
 الَمْوُت : نَاَجَزه ، عن الّصاَغانِّيِ. أَْدَعَصهو

ْعِفَصةُ ال : [دعفص] ئيلَةُ  : ِهيَ  (5)أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  ، بالَكْسرِ  ّدِ القَِليلَةُ الِجْسِم ، نقَلَه الّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيه ،  الَمْرأَةُ الضَّ

 وَصاِحُب اللَِّساِن.

 أَْيضاً ، قال األَْعَشى يَْهُجو َعْلقَمةَ بَن ُعالثَةَ : الدَّعاِمصُ و الدَّعاِميصُ  َجْمعُ تَغُوُص في الماِء ، وال ، بالّضّمِ : ُدَوْيبَّةٌ  الدُّْعُموصُ  : [دعمص]



8671 

 

مح  كــــــــُ ُر ابــــــــِن عــــــــمــــــــِّ ا ِإنح جــــــــاَش حبــــــــح نــــــــَ بــــــــُ ــــــــح  فــــــــمــــــــا َذنـ

وارِي و     اٍج ال يـــــــــــُ ُرَ  ســـــــــــــــــــــــــَ احبـــــــــــَح عـــــــــــاِمصـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــد 

  
 ، وأَْنَشد : (6)، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  نَشَّتْ ُدوَدةٌ َسْوداُء تَُكوُن في الغُْدراِن إَِذا  : الدُّْعُموصُ  أَو

م   راِن غــــــــــُ حــــــــــح قــــــــــَ  الــــــــــبــــــــــَ تــــــــــَ وصح ِإذا الــــــــــح مــــــــــُ عــــــــــح   الــــــــــد 
وصح     غـــــــــــُ ـــــــــــَ َح فـــــــــــيـــــــــــه َأو يـ بـــــــــــَ  فـــــــــــعـــــــــــي  َأنح َيســـــــــــــــــــــــــح

  
 وأَْنَشَد اللَّْيُث :

َها َغِديُرها َدعاِميصُ   ماٍء َنش  ِعنـح
ّي :  راها في الماِء إِذا قَّل.: ُدَوَدةٌ لها َرأْساِن ، تَ  الدُّْعُموص وقَال ابُن بَّرِ

ّواُر للُملُوكِ  : الدُّْعُموصُ و ْلِت : الدَّّخاُل في األُُموِر الزَّ  ، قال أَُميَّةُ بُن أَبِي الصَّ

رتح  ـــــــــــــــــــِ ب ـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــٍ  ل رِي طـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــِ رِّ ب نح كـــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــــِ

حح     وحِن َواضــــــــــــــــــــــــــــــــِ يِّ الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــِ  رِيــــــــــــــــــٍ  نــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف الصحاح : قتله فمات.1)
 القاموس : مغارة.( يف 2)
 املندعص ابلنون كاألصر. ابلتاء. وعل  هامشه عن نسخة أخر  :« املتدعص»( يف القاموس : 3)
 .«رقة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 ومل يقيده ابملرأة. 352/  3( اجلمهرة 5)
 .335/  3( اجلمهرة 6)
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وصِ  مـــــــــــــــــــــــــُ و  ُدعـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــُ ل
ُ

َواِب املـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــح  أَبـ

ائـــــــــــــــــٍب     حح ِ  وجـــــــــــــــــَ رحِ  فـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــخـــــــــــــــــَ  ل

  
ْنيَا ال يُْمنَعُوَن من الدُُّخوِل  أَْي َسيّاُحوَن في الَجنِّة ال يُْمنَعُوَن ِمْن بَْيتٍ  ،« الَجنَّةِ  َدَعاِميصُ  األَْطفَالُ » الَحِديُث : ِمْنهُ و ْبيَاَن في الدُّ ، كما أَنَّ الّصِ

 َعلَى الُحَرِم ، وال يَْحتَِجُب منهم أََحٌد.

 .«الَجنَّةِ  َدَعاِميصُ  ِصغَاُرُكمْ »في َحِديِث أَبي ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، َرفَعَه :  الَِّذي جاءَ قُْلُت : و

 َرُجٌل َزنّاٌء َمَسَخه هللا تَعَالى ُدْعُموصاً. الدُّْعُموصَ  قاَل اللَّْيُث : إِنَّ و

 َكثَُرْت َدَعاِميُصه. ، إِذا الماءُ  َدْعَمصَ  يُقَال :و

يتٌ  ُدَعْيِميصُ  أَْصلُهو َعاِلٌم بِه ، ، أَيْ  هَذا األَْمرِ  ُدَعْيِميصُ  ُهوَ  يُقَال :و ْمِل : َعْبٌد أَْسَوُد َداِهيَةٌ ِخّرِ ُم ، َكما يَْقتَِضيه  الرَّ ، يُْضَرُب به الَمثَُل الُمتَقَّدِ

ْملِ  ُدَعْيِميِص  أَْهَدى ِمنْ »ويُقال : : ِسياُق الَجْوَهِرّيِ ، وفي العُباِب   لَّما اْنَصَرفَ  ما َكاَن يَْدُخُل بِالَد َوبَاِر َغْيُره ، فقَاَم في الَمْوِسمِ  يُقَال :« الرَّ

 وَجعََل يَقُول : 

َرًة  كـــــــح عـــــــَا بـــــــَ عـــــــًا وِتســـــــــــــــــــــح يِن ِتســـــــــــــــــــــح طـــــــِ عـــــــح نح يــــــــُ مـــــــَ  فـــــــَ

ا     ِدهـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ااًن وأُدحمـــــــــــــــًا أُه جـــــــــــــــَ َواَبرِ  (1)هـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ  ل

  
ْمَل َطَمَست الِجنُّ َعْينَ  ما قَالَ  فَقَاَم َمْهِريٌّ وأَْعَطاهُ  َمْن يُْعِطنِي ،ونَصُّ العُبَاِب : و ا تََوسَُّطوا الرَّ َل َمعَهُ بأْهِلِه وَولَِده ، فلَمَّ  ُدَعْيِميٍص  وتََحمَّ

َمالِ  ُهَو وَمْن َمعَهُ  فتََحيََّر وَهلَكَ   َجِريراً : ، وفي ذِلَك يَقُوُل الفََرْزَدُق يَْهُجو في تِْلَك الّرِ

ُب َدارِمــــــــــاً و  لــــــــــُ طــــــــــح َت َأابَ  تــــــــــَ لــــــــــح لــــــــــَ دح ضــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ  لــــــــــَ

رِيــــــــــــــَ  َواَبرِ     ٍ  طــــــــــــــَ مــــــــــــــِ تــــــــــــــَ لــــــــــــــح الِ  مــــــــــــــُ  كضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وِممَّ

ه إِلى أَْربَِعيَن يوماً ، ثم يَْستَبِيُن َخْلقُه ، ف (2): أَّوُل ِخْلقَِة  الدُّْعُموصُ  يَُكوُن ُدوَدةً إِلَى أَْن يَتِمَّ ثاََلثَة أَْشُهٍر ، ثُمَّ الفََرِس ، وهو َعلَقَةٌ في بَْطِن أُّمِ

 يُكوُن َسِليالً ، َحَكاه ُكَراع.

كُ  الّداِغَصةُ  : [دغص] ُر الُمتََحّرِ ْكبَةِ  (3) : العَْظُم الُمَدوَّ ْكبَِة ، وقَاَل  في َرأِْس الرُّ ، َكَما في الّصحاحِ ، وقِيَل : يَِديُص ويَُموُج فَْوَق َرْضِف الرُّ

ْكبَِة الَِّذي يَْكتَنِفُه العََصُب ، وقال غيُره : هو َعْظٌم في َطَرفِِه َعَصبَ  ٌم ، تَاِن َعلَى َرأِْس الَوابِلَِة ، ُكلُّ ذِلَك اسابُن ُدَرْيٍد : ُهَو العَْظُم في بَاِطِن الرُّ

 كالَكاِهِل والغَاِرِب.

قيقُ  ؛ الّداِغَصةُ و  .َدَواِغصُ ج :  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، الَماُء الّصافِي الرَّ

ً  اإِلبُِل ، كفَِرحَ  َدِغَصتو لِّيَانِ  ، إِذا تَْدَغُص َدَغصا ْت بهِ  وَغاَلِصِمها ، فاْلتََوى في َحيَاِزيِمَها والنَوى ، اْستَْكثَرْت ِمَن الّصِ وَمنَعََها أَْن  ، وَغصَّ

. . تَْدَغصُ  ، وهي َدَغاَصى وإِبِلُ  تَْجتَرَّ يَاِن من بَْيِن أَْجنَاِس الَكإَلِ لِّ  بالّصِ

َكةً : االمتِالُء من األَْكِل ، وِمَن الغََضبِ  الدََّغصُ  قاَل ابُن َعبّاد :و  أَْيضاً. مَحرَّ

 : َمأَلَه َغْيظاً. أَْدَغَصهو

 ، كأَْدَعَصهُ. ناَجَزهُ  الَمْوُت : أَْدَغَصه فِي النّواِدِر :و

 الدَّْغَصاُن : الغَْضبَاُن.و

 الُمَداَغَصةُ : االْستِْعَجاُل. قال أَبُو َعْمٍرو :و

 * وِمّما يُْستَْدرك عليه :

ْكبَِة ، ويُقَاُل : هي العََصبَةُ. الدَّاِغَصةَ   : الشَّْحَمةُ الَّتِي تَْحَت الِجْلَدةِ الَكائِنة فَْوَق الرُّ

 أَْيضاً ؛ اللَّْحُم الُمْكتَنِز قال : الدَّاِغَصةُ و
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َواِغَصاُعَجيٌِّز تـَزحَدرُِد   الد 
َمِن ، ويُقَاُل ِللرَّ  َدِغَصتِ و  .داِغَصةٌ  ُجِل إِذا اْكتَنََز لَْحُمه : َكأَنَّهُ الّدابَّةُ ، إِذا َسِمنَْت غايَةَ الّسِ

ةً.  ويُقَال : أََخْذتُه ُمَداَغَصةً ، أَي ُمعَازَّ

َمُن وَكثَْرةُ اللَّْحمِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وَصاحُب اللَِّسان ، وقاَل ابُن ُدرْيٍد : ُهوَ  الدَّْغفََصةَ  : [دغفص]  كتَابَْيه. نَقلَه الّصاغانيُّ هكذا في .(4) الّسِ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : أهده.1)
 ( اللسان : َخلح .2)
 ( الصحاح واللسان : عل .3)
 الدغمصة والدعمصة. 353/  3( الذي يف اجلمهرة 4)
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 : [دغمص]

 ْستَْدرُك َعلَْيه :* ومّما ي

مُن وَكثَْرةُ اللَّْحِم ، أَْوَرَدهُ صاحُب اللَِّسان هكذا ، وَضبََطه ، وهو بِعَْينِه الَّذي تَقَدََّم ،  (1)، بالميم  الدَّْغَمَصةُ  فُه بدل الفاء ؛ ُهو الّسِ إِْن لَْم يَُصّحِ

ْل.  الّصاَغانيُّ ، فتأَمَّ

َي البََصلُ فِْعٌل ُممَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد ؛ هو الدَّْفصُ  : [دفص] ً  اٌت ، وهو الُملُوَسةُ ، وبه ُسّمِ  ِلَمالَسته ، كَجْوَهٍر ، َدْوفَصا

، « َدْوفََصَها اتَِّخْذ لَنَا َعْبَربِيَّةً وأَْكثِرْ » ذُِكَر أَنَّ الَحّجاَج قاَل لَطاهيه :وبَيَاِضه ، كَما في التَّْكِملِة ، وقَاَل األَْزَهِريُّ : هو َحْرٌف َغِريٌب ، و

 .(2)ْرَوى : فَْيَجنَها ويُ 

 في الُمحيط ، نْقالً عن الَخِليِل. اْسٌم نَْهر بالِهْنِد ، قالَهُ ابُن َعبّادٍ  ، كَسفَْرَجٍل ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ وصاِحُب اللَِّسان ، وهو َدَكْنَكصٌ  : [دكص]

ِمْنُهَما  وَكأَنَّه َوَهمٌ  ، َدَكْنُكوصٌ  ، وفي بعِض النَُّسخ : (4) َدَكْنكصوصٌ  َداِن العََرِب :، كُزبَْيٍر ، في كتَابه ِديَواِن األََدِب وَميْ  (3) قَاَل ابُن ُعَزْيزٍ و

أِلَّن الصاَد لَْيس في لُغَِة َغْيِر العََرِب ،  :، ونصُّ الّصاَغاِنّيِ في العُبَاِب : فِي هذا الَكاَلِم نََظٌر من ُوُجوٍه ، أَّوالً : أَنَّ الخليَل لَْم يَْذُكْره ، وثانِياً 

ْنِد نَيِّفاً وأَْربَِعين  لتِّْسِعمائةِ إِلى ا كقَْد ، وَكذِلكَ  واْصَطلَُحوا َعلَى أَْن يَقُولوا ِللِمائِة صدْ  ْبُت في الِهْنِد والّسِ ْقُت وَغرَّ أَْي نَْهَصْد ، وثاِلثاً : أَنّي َشرَّ

نّْهَر ، ولَْم أَْسَمْع بِه ، َغْيَر أَنَّ فَلَْم أََر هذا ال َسنَةً ، وشاَهْدُت أَْكثََر أَْنهاِرَها ، وبَلَْغنِي أَسماُء ما لم أُشاِهْد ِمْنَها ، وِهَي تُْربِي َعلَى تِْسِعِمائِة نَْهرٍ 

وَن إِلَْيِه ِمن  لَُهْم نَْهراً عظيماً ِإذا زاَد الماُء يَُكوُن َعْرُضه فَْرَسخاً ، وإِذا نَقََص يَُكوُن ِمثْلَْي َعْرِض ِدْجلَةَ في ِزيَاَدةِ  الماِء. وُكفّاُر الِهْنِد يَُحجُّ

ُكوَن ب ُحوَن فيه َمْوتَاُهم َعلَى السُُّرِر ، َرجاَء تَْمِحيِص ذُنُوبِِهم ، عَ أَْقَطاِر اْلِهْنِد فيَتَبَرَّ لَى َزْعِمِهم ، ه ، ويَْحِلقُوَن عنَدهُ ُرُؤوَسهم وِلَحاُهم ، ويَُسّرِ

، فإِْن َكاَن َوقََع فِيِه التَّْحِريُف ، وإِالَّ فَلَْيَس  (5)ك وَمْن أَْحَرقُوه ِمْن َمْوتَاُهم يَْذُروَن ُحَمَمهُ وَرَماَده فِيه ، وُهَو ِمْن أَْشَهِر أَْنَهاِرِهم ، واْسُمه ِكنْ 

 .َدَكْنَكصُ  في الِهْنِد نَْهٌر اسُمه

اَلِص  ، األَْملَُس ، ، َكأَِميٍر : اللّيُِّن البَّراقُ  الدَِّليصُ  : [دلص]  ، بالَكْسِر. كالّدِ

 ، وقِيَل : الذََّهُب لَْه بَِريٌق ، قال امُرُؤ القَْيِس : ماُء الذََّهب أَْيضاً :و البَِريُق ، : الدَِّليصُ و ، كَكتٍِف وَكتّاٍن ، الدَّالِّص و ، الدَِّلِص و

رِِه  هـــــــــــــــــح َة  ـــــــــــــــــَ د  ه وجـــــــــــــــــُ رَاتـــــــــــــــــَ َبن  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَ

ن      هــــــــــــُ نــــــــــــَ يــــــــــــح رِي بـــــــــــــَ ُن  ــــــــــــَح ائــــــــــــِ نــــــــــــَ يــــــــــــصُ كــــــــــــَ  َدلــــــــــــِ

  
ً  ، بالَكْسر ِداَلصٌ  ، ج : َدلََصْت َداَلَصةً  وقد ، الدَّلَِص  بَّراقَةٌ ، بيِّنَةُ  ، كِكتَاٍب : َمْلَساُء لَيِّنَةٌ  ِداَلصٌ  ِدْرعٌ و ، قَاَل الَجْوَهِريُّ : الواحد  أَْيضا

تَْيِن. ُدلُصٌ  جمع ِداَلٍص : والَجْمُع َعلَى لَْفٍظ َواحٍد ، وقاَل الليث   ، بَضمَّ

 ، قال األَْغلَُب : َساءُ ، كَكتّاٍن : َملْ  َدالّصٌ  ونَاقَةٌ  (6) َدالّصٌ  أَْرضٌ و

اص  نح َنشـــــــــــــــــــــــــَ اَن مـــــــــــِ لـــــــــــَ  مـــــــــــا كـــــــــــَ َي عـــــــــــَ هـــــــــــح  فــــــــــــَ

ِرِب اأَلرحِض و     ـــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــد اّلصِ ب  ابل

  
 .َدالّصٌ  قال ابُن َعبّاٍد : وال يُقَاُل : َجَملٌ 

 َوبَُرَها. ، وفي المحيط : طارَ  (7) ، كَزنَِخٍة : َسقَطَ  َدِلَصةٌ  نَاقَةٌ و

 ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد. َت لَه َشعٌر َجِديد: نَبَ  أَْدلَِصيٌّ و أَْدلَصُ  ِحَمارٌ و

 ، َزْلقاُء ، َكَذا في الُمِحيِط. َدْلصاءُ  أَْزلَُق ، وِهيَ  : َدلصٌ  ، هكذا في األُصول وفي الُمِحيط : َدِلصٌ و أَْدلَصُ  َرُجلٌ و

 ، بالَكْسِر ، َكَذا في الُمِحيِط. ِداَلصٌ  األَْرُض الُمْستَِويَةُ ، ج : ، بَكْسِر الالّم فِيهما : الدَِّلَصةُ و الدَِّلصُ و

 ، وَكَذا َدِرَصْت ، وَدِلقَْت. ، كفَِرحَ  َدِلَصتْ  وقد ِمَن الَهَرِم ، ساقَِطةُ األَْسنَانِ  وَدْرصاُء ، وَدْلقاُء : َدْلصاءُ  نَابٌ و

__________________ 
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 ( وهو الذي ورد يف اجلمهرة انظر ا اشية السابقة.1)
 قوله : عرببية ا العرببية : الســـــــــــماقية ا والعربب : الســـــــــــما  ا كذا يف التكملة وحنوه يف القاموس ا والفيجن :»املطبوعة املصـــــــــــرية : ( هبامش 2)

 .«السذاب
 .«عزير»( عن القاموس وابألصر 3)
 ( يف القاموس : دَُكنحُكوص.4)
 ( الذي يف معجم البلدان : كنك اسم واٍد يف بالد اهلند.5)
 ضبطت يف التهذيب واللسان بفتح وكسر الدا . واقتصر يف التكملة عل  الفتح.( 6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : طار.7)
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لَّْوصُ و كُ  ، كَذا في الّصَحاحِ ، أَيْ  (1)يَِديُص  ، كِسنَّْوٍر : الَِّذي الّدِ  ، وأَنَشَد أَبُو تَُراٍب : يَتََحرَّ

اَن ضـــــــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِّ وُز الصـــــــــــــــــــــــــــــِّ  وحزَا ابَت َيضـــــــــــــــــــــــــــــُ

َب     ــــــــَعصــــــــــــــــــــــَ وِز ال جــــــــُ ــــــــعــــــــَ وحَز ال اضــــــــــــــــــــــَ وحصــــــــــــــــــــــَ ــــــــّ ل ــــــــدِّ  ال

  
.  فجاَء بالّصاِد َمَع الزاي ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ

ً  الّدْرعَ  َدلَّْصتُ  َكَذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه التَّْليِيُن ، يُقَال : (2) : التَّْلبِيسُ  التَّْدِليصُ و  ، أَْي لَيَّْنتَُها. تَْدِليصا

قَه. َدلََّصه ، يُقَال : التَِّمْليسُ  أَْيضاً : ، التَّْدِليصُ و  ، إِذا َملََّسه وبَرَّ

ِة : َدلَّصَ و مَّ  السَّْيُل الَحَجَر : َملََّسه ، قال ذُو الرُّ

ُه  بَنـــــــــــــ  ااًل كـــــــــــــَ و  ـــــــــــــََ لـــــــــــــُ تـــــــــــــح َوٍة تــــــــــــــَ هـــــــــــــح  ِإىَل صـــــــــــــــــــــــــــَ

فـــــــًا     هُ صـــــــــــــــــــَ تـــــــح لـــــَ ُ  َدل صـــــــــــــــــــَ ِر َأخـــــح يـــــــح ُة الســـــــــــــــــــ  مـــــــَ حـــــح  طـــــَ

  
 فَلَْم يُوِعْب ، إِذا جاَمَع َحْوَل الفَْرجِ ، وُهَو التَّْزِليُق أَْيضاً ، وأَْنَشَد : َدلَّصَ  ، يُقَال : النَِّكاُح خاِرَج الفَْرجِ  : التَّْدِليصُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و

يو  اشــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــَ تح لـــــــــــِ فـــــــــــَ َتشــــــــــــــــــــــــَ ك اكـــــــــــح مــــــــــَ كـــــــــــح  ٍء َدمـــــــــــَ

كِ     نـــــــــــــــــــ  ارُه َعضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــــَ نح َوارٍِم َأكـــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــَ

  

وُ   قــــــــــــُ ــــــــــــَ صح تـ رح  َدلــــــــــــِّ ًة ال بــــــــــــَ ِك ســــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــَ  نــــــــــــِ

ِك     ـــــــــــــَ ب كـــــــــــــح ـــــــــــــَ يٍّ ب غـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ا أبَذحل هـــــــــــــَ ـــــــــــــَداســـــــــــــــــــــــــــَ (3)ف
 

  
، قاَل ابُن  (4)ِء َء من الشَّيْ : االْنِمالُص ، وهو ُسْرَعةُ ُخُروجِ الشَّيْ  االْنِدالصُ  ، واْنَملََص ، وقَاَل اللّْيُث : ِمْن يَِدي : سقَطَ  ءُ الشَّيْ  اْنَدلَصَ و

 فاِرٍس : وَكأَنَّ الّداَل بََدٌل من الِميِم.

 قال الّصاَغانِّي : والتَّْرِكيُب يَُدلُّ على ِليٍن ونَْعَمٍة.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَكتّاٍن : َشِديُد الُملُوَسِة. َدالّصٌ  َحَجرٌ 

 ُمَملََّسة. : ُمَدلََّصةٌ  : التَّْبِريُق والتَّْذِهيُب وَصْخَرةٌ  (5) التَّْدِليصُ و

 ، كِكتَاب : قَْريَةٌ بَصِعيِد ِمصَر مْن أَْعَمال البَْهنَساويّة. ِداَلصُ و الَمْرأَةُ َجبِينََها : نَتَفَْت ما َعلَْيِه من الشَّعرِ  َدلََّصتِ و

 : ومّما يُْستَدرُك َعلَْيه : [دلفص]

لَْفصُ   ، كِسبَْحٍل : الدَّابَّةُ ، عن أَبي َعْمٍرو ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْوَرَده صاحُب اللَِّساِن. الّدِ

َدهُ فُهَو ِعنْ « د ل ص»، األُولَى َمْقُصوَرةٌ من الثانيَة ، والميُم زائدهُ ، وِلَذا َذَكره الَجْوهريُّ في تَْركيِب  ، كعُلَبٍِط وُعاَلبِطٍ  الدُّلَِمصُ  : [دلمص]

 الَِّذي يَْبُرُق لَْونُه. البَّراقُ  لٍَّة ، وُهوَ َوْزنُه فُعاِلٌل ، وقَاَل ِسيبََوْيه : َوْزنُه فُعَاِمٌل ، وَكأَنَّهُ قَلََّده الُمَصنُِّف ، فَأَْفَرَده بتَْرَجَمٍة ُمْستَقِ 

ّي أِلَبِي ُدَواٍد : : لَّماعٌ  ُداَلِمصٌ  َذَهبٌ و  ، وأَْنَشد ابُن بَّرِ

ا نـــــــــــــــــــَ رِيِّ كـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــِ ذح ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــُ ِة ال  َزي   (6)نـــــــــــــــــــَ

ِب     هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــذ  ا مــــــــــــــــــَن ال صح هنــــــــــــــــــََ اَلمــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــد   ال

  
 ، كما َسيَأْتِي. الدَُّماِلص ويُْرَوى ؛

 ٌ  ، أَْي بَّراقَةٌ ، وأَنَشَد ثَْعلٌَب : ُدلَِمَصةٌ  ويُقَاُل : امرأَة

اِرِص  ــــــــــــــّ ــــــــــــــت َوجــــــــــــــيِّ ال َدِي ابأَلعــــــــــــــح ــــــــــــــَ ت دح َأغــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ق

ِر     ُد ِّ الــــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــــَ َر مــــــــــــــُ ثــــــــــــــح صِ مــــــــــــــِ اَلمــــــــــــــِ  الــــــــــــــد 

  
 يُِريُد أَنَّه أَْشَهُب نَْهٌد.
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 : أَْصلَُع. ُدلَِمصٌ  َرأْسٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 إِذا َصلََع. َرأُْسه ؛ تََدْلَمصَ  قَدْ و

__________________ 
 والتهذيب.واألصر كاللسان « والدِّل وص مثا  ِخن وص الذي يدُلص»( يف الصحاح : 1)
 .«التليا»( يف القاموس : 2)
جوانب الفرج ا والعضنك : املرأة اللفاء الجي ضا  ملتق  فخذيها مض  الدمكمك : الشديد القوي ا واألكظار :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

لرجر املرأة ا إذا جهـدها يف اجلمـاع أو من قوهلم ترارهتا وذلك لكثرة اللحم ا واألدلغ واألذلغي واملدلغ : الذكر ا والبكبـك : إما من قوهلم بك ا
 .«ء تفعله العنز بولدها أو من قوهلم بكبك إذا جاء وذهب كما يف التكملةبكبكت العرت بكبكة وهي شي

 ( زيد يف التهذيب : وسقوطه.4)
 ابلسا.« والتدلي »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 برواية : 322/  2( يف اجلمهرة 6)

 ككنانة الزغري غشاها
قا  : وهي قرية « ُزغر»وورد البيت يف اللسان هنا برواية ابن دريد ومثله يف معجم البلدان  .«فال أدري إىل ما نسبت»قا  ابن دريد :  ...

 مبشارف الشام.
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 ي الدََّجاَجِة.، عن اْبن األَْعَرابِّيِ ، قاَل : وأَْصلُه ف ءِ : اإِلْسَراُع في ُكّلِ َشيْ  الدَّْمصُ  : [دمص]

َزه  َدَمَصت ، يُقَال : إِْسقَاُط الَكْلبَِة َولََدَها : الدَّْمصُ و الَكْلبَةُ بِجْرِوَها ؛ أَْلقَتْهُ لغَْيِر تََماٍم ، قاَل األَْزَهِريُّ : وال يُقَاُل أَْسقََطت ، في الِكالِب ، وَجوَّ

 بَْعُضهم.

بَاُع ، إِذا َولََدتْ  َدَمَصت ويُقَاُل :  ووَضعَْت ما فِي بُُطونَِها ، وَكذِلَك َذَواُت الَمَخاِلِب من الطَّْيِر. الّسِ

بالَكْيَكِة ، أَي البَْيَضِة ، وهذا ُهو األَْصُل ، ويُقَال ِللَمْرأَةِ إَِذا َرَمْت َولََدَها بَزْحَرةٍ  َدَمَصتْ  ، يُقَال : الدََّجاَجِة بَْيَضها أَْيضاً : إِْسقَاطُ  الدَّْمصُ و

 النّاقَةُ بَولَِدَها : أَْزلَقَتْهُ. َدَمَصتو بِه ، وَزَكبَْت بِه ، َدَمَصتْ  َواِحَدةٍ : قَد

أِْس  قِيَل : ُهوَ و وَكثافَتُه ِمْن قُُدٍم ، بالتَّْحِريِك : ِرقَّةُ الَحاِجِب ِمْن أُُخرٍ  ، الدََّمصُ و ، كفَِرَح ، فِيِهما  َدِمصَ  وِرقَّةُ َمَوِضَع منه ، وقَدْ  قِلَّةُ َشعِر الرَّ

أُْس ، إِذا َرقَّ ِمْنهُ َمَواِضُع  أَْدَمصَ  وُربََّما قالُوا : وَدْمصاءُ  أَْدَمصُ  ، والنَّْعتُ   وقَلَّ َشعُره. (1)الرَّ

ْمصُ و  ، كما في الّصحاحِ. ِمَن الَحائِِط َخال العََرَق األَْسفََل فإِنَّهُ ِرْهصٌ  (2) َكْسِر : ُكلُّ َعَرقِ بال ، الّدِ

ْت فِهَي تَ   تَقَاَرُب في الِقيَاس ، وَذَكروقاَل ابُن فاِرٍس : الدال والِميُم والصاد لَْيَس ِعْنِدي أَْصالً ، قاَل وقد ذُِكَرْت في ذِلَك َكِلَماٌت إِْن َصحَّ

 ، ثُمَّ قال : وفي َكّلِ ذِلَك نََظٌر. الدََّمصو األَْدَمصَ و الدَّْوَمصَ 

، وأَنَشَد ثَْعلٌَب  الدَّْوَمَصةُ : : البَْيُض ، وقاَل أَبو َعْمٍرو : يُقَال لْلبَيََضِة  الدَّْوَمصُ  وقال ثَْعلٌَب : : بَْيَضةُ الَحِديِد. الدَّْوَمصُ  قال الَجْوَهِريُّ :و

 الدُّبَْيِريَِّة في اْبنَِها ُمْرِهٍب : ِلغَاِديَةَ 

خـــــــــًا  ـــــــــح ي دح كـــــــــاَن شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ه ق ـــــــــَ ت ـــــــــح ي ـــــــــَ ااي ل   أَدحَمصـــــــــــــــــــــــَ
ُه     نـــــــــــــح ُة مـــــــــــــِ امـــــــــــــ  ُه اهلـــــــــــــَ بـــــــــــــ  اُتشـــــــــــــــــــــــــــَ َمصــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــد وح

  
 .(3)ويُْرَوى الدَّْوفََصا ، وقد تَقَّدم 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

يرافِّي. وَدَماُص ، كَسحاب : قَْريَةٌ بِمْصَر من الشَّْرقِيَِّة ، ومنها عبُد القادر بُن أَبِي بَْكِر بِن خَ  الدَُّمْيصُ  ِضٍر الّشافِِعيُّ ، ُوِلَد : َشَجٌر ، عن الّسِ

 .842سنة 

ِد بن َمْعبَد  ِد بِن عبد هللا بِن ُمَحمَّ يِن َعْبُد هللِا بُن ُمَحمَّ ل بُمْنيَِة َسَمنُّوَد. ثُمَّ  815القاِهِريُّ الدََّماِصيُّ ، ُوِلَد بها سنة والَخِطيُب َجَماُل الّدِ ، وتََحوَّ

ْوِء. 891إِلَى نَْبتِيت ، ثم إِلَى ِمْصَر ، وقرأَ البَُخاِرّي َعلَى السََّخاِوّيِ ، مات سنة   ، ذَكَره الّسَخاِويُّ في الضَّ

 : (4) [دمرص]

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي

 .«د ل م ص»، كعاُلِبٍط : البَّراُق ، كالدَُّماِلِص ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وَذَكَره صاِحُب اللَِّساِن اْستِْطراداً في  اِرصُ الدُّمَ 

مْقصُ  : [دمقص] ْمقَاِس. القَزُّ  ، أَْهملَه الجْوهِريُّ ، وقاَل أَبو عْمٍرو : هو ، كسبَْحٍل وِقْرطاٍس  الّدِ َمْقِس ، والّدِ  ، كالّدِ

َمْقَصيو  : َضْرٌب ِمن السُّيُوِف. الّدِ

، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ُهنَا ، كما تَْقتَِضيه كتابَتُه باألَْحَمِر ، وهو َخَطأٌ ، والصَّواُب كتابَتُه باألَْسَوِد ، فإِّن  ، كعُلَبٍِط وُعالبِطٍ  الدَُّمِلصُ  : [دملص]

ْض لَهُ ا البَّراقُ  َعلَى أَنَّ الِميَم زائَِدةٌ وقاَل : ُهوَ « د ل ص»الَجْوَهِريَّ َذَكَره اْستِْطراداً في  لّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة ، وُهَو َمْقلُوُب ، وِلَذا لَْم يَتَعَرَّ

ْل.  الدُّلَِمص ، والدُّالِمص ، قالَه يَْعقُوب ، واألُولَى َمْقُصورةٌ من الثّانِيِة ، فتَأَمَّ

ْنِفَصةُ  : [دنفص] ىو ُدَوْيبَّةٌ ، ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : ِهيَ  ، بالَكْسرِ  الّدِ ئِيلَةُ  تَُسمَّ  .ِدْنِفَصةً  الِجْسمِ  الَمْرأَةُ الضَّ

َحه ، فاْنُظْره.واْختُِلَف في هذا الَحْرِف ، فالَِّذي في العُبَاِب والتَّْكِملَِة وَسائِِر نَُسخِ القَاُموس بالفَاِء ، وَضبََطه صاحُب اللِّسَ   اِن بالقَاف وَصحَّ
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ً  : [دوص] َص تدِويصا في الَمَراتِِب ، َكَذا في  نََزَل مْن ُعْليَا إِلَى ُسْفلَى وصاِحُب اللَِّساِن ، وقَاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : أَيْ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  َدوَّ

 العُبَاِب والتَّْكِملَِة.

__________________ 
 ( اللسان : موضض.1)
 ( ضبطت يف الصحاح واللسان ضبرت حركات بكسرة فسكون.2)
 دفص.( تقدم ذكر الدوفص يف مادة 3)
 ( وضعت ابألصر بعد مادة د م   ص.4)
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، وبه فَسََّر قَْوَل أَُميَّةَ ابن أَبي عائٍِذ الُهَذِلّيِ  ُمْحَكَمةٌ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبو َسِعيٍد السُّكَِّريُّ : أَيْ  ، بالَكْسرِ  ِدْهَماصٌ  َصْنعَةٌ  : [دهمص]

: 

ِر  حــــــــــَ طــــــــــح ُ
وحَت املــــــــــ َداِء صــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ  أَرحَلُح يف الصــــــــــــــــــــــــ 

ٍة     عـــــــــَ نـــــــــح يـــــــــَف بصـــــــــــــــــــــــَ وِر شـــــــــــــــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــُ حح َ
اصِ املـــــــــ  ِد ـــــــــحَ

  
ً  : [ديص]  ، وفي نَُسخِ الّصحاح : َراَغ ، بالراِء ، قال الّراِجُز : : زاَغ وَحادَ  َداَص يَِديُص َديََصانا

هـــــــــــــــــا  يصـــــــــــــــــــــــــــــــَ دح رََأ  َوبـــــــــــــــــِ واَد قـــــــــــــــــَ  ِإّن اجلـــــــــــــــــَ

ا     مــــــــــَ نــــــــــَ تح فــــــــــبَيـــــــــــح ِدصح  َداصـــــــــــــــــــــــَ ا يــــــــــَ هـــــــــَ ِديصـــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد الفَّراُء في نََواِدِره :

ا  هــــــــــــَ يصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ دح رََأ  َوب ــــــــــــَ َراّي ق ــــــــــــ  ــــــــــــث َك ال ــــــــــــح ل ــــــــــــِ  ت

ىَت     ِدصح مــــــــــــَ وحمــــــــــــًا أَِدصح  تــــــــــــَ ايـــــــــــــَ هــــــــــــَ ِديصــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
ً  بَْيَن الِجْلِد واللَّْحمِ  الغُدَّةُ  َداَصتْ و ً و تَِديُص َدْيصا َك تَْحَت يَِدكِ و : تََزلَّقَْت ، َديََصانا ِكَها ، وَكَذا ُكلُّ ما تََحرَّ  فَُهوَ  جاَءْت وَذَهبَْت تَْحَت يَِد ُمَحّرِ

 ً  .يَِديُص َديَصانا

. ال يُْقَدُر َعلَْيهِ  ، إِذا كانَ  َديّاصٌ  َرُجلٌ و  ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ

ٌ  َسِمينٌ  : َديّاصٌ  َرُجلٌ  أَو عن  اْنَداصَ  : َسِمينَةٌ ، قاَل ابُن فاِرٍس : يُقَاُل ذِلك ، قال : فإِْن كاَن َصِحيحاً فَألَنّه إِذا قُبَِض َعلَْيه َديّاصةٌ  ، واْمَرأَة

ِة َعَضِله. َديّاصٌ  اليَِد ِلَكثَْرةِ لَْحِمه. وقال األَْصَمِعيُّ : َرُجلٌ   إِذا ُكْنَت ال تَْقِدُر أَْن تَْقبَِض َعلَْيِه من ِشدَّ

، كقَائٍِد وقَاَدةٍ وَذائٍِد وَذاَدةٍ  َداَصةٌ  : اللِّصُّ ، ج : الّدائِصُ و
(1). 

ّي : ُهَو الَِّذي يَِجي ءِ َمْن يَتَتَبَُّع الُواَلةَ ويَُدوُر َحْوَل الشَّي أَْيضاً : الّدائِصُ و ُء ويَْذَهُب ، قَاَل َسِعيُد بُن َعْبِد ، َعن ابِن َعبّاٍد ، وقال ابُن بَّرِ

ْحمِن :  الرَّ

اًء  نــــــــــــَ هــــــــــــا عــــــــــــَ تــــــــــــَ عــــــــــــيشــــــــــــــــــــــــــَ ا مــــــــــــَ يــــــــــــَ نـــــــــــــح  أََر  الــــــــــــد 

لـــــــــــــــيـــــــــــــــصُ     ا نـــــــــــــــَ ا وِإاّيهـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ئـــــــــــــــُ طـــــــــــــــِ خـــــــــــــــح  فـــــــــــــــتـــــــــــــــُ

  

ا  اهـــــــــــــَ غـــــــــــــَ ـــــــــــــُ اَن يف بـ دح عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ َدتح بـ عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــِإنح بـ  ف

ا و     ُن هلـــــــــــــََ حـــــــــــــح تح فـــــــــــــنـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رُب ـــــــــــــَ ِديـــــــــــــصُ ِإنح قـ  نـــــــــــــَ

  
الُمتََرْجِرَجِة ،  ُمَشدََّدةً. الَمْرأَةُ اللَِّحيَمةُ القَِصيَرةُ  الدَّيّاَصةُ و .َمَداِصَها أَْخَرْجُت السََّمَكةَ ِمنْ  ، يُقَاُل : : الَمغَاُص ِفي الماءِ  الَمَداصُ  فِي الُمِحيِط :و

 عن أَبِي َعْمٍرو.

 : النََّشاُط في الّسائِس. الدَّيصُ  ، وقاَل ابُن َعبّاد : : نَِشطَ  َداصَ و

 سائِساً.قُْلُت : وقد تَقَدََّم عن ابِن األَْعَرابِّي : َدصَّ وَدضَّ : إَِذا َخَدم 

ُجُل ، ِإذا داصَ و  َخسَّ بَْعَد ِرْفعٍَة. الرَّ

وَن َعِن الَحْرِب ، أَو يَتََحّرُكوَن ِللِفراِر. الّداَصةُ  ، وُهم الَحْربِ  (2) فَرَّ َعنِ  : داَص يَِديصُ و  : الَِّذيَن يَِفرُّ

 ُء : اْنَسلَّ ِمَن اليَِد.الشَّيْ  اْنَداصَ و

َ  َعلَْينَا اْنَداصَ و  ٌء بِه ، َوقّاٌع فيِه.ُمفَاِجى ، أَيْ  بالشَّرّ  لَُمْنَداصٌ  وإِنَّه واْنَهَجَم ، بالشَّّرِ : فَاَجأ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 َعِن الطَِّريِق : َعَدَل. داصَ 

 : َحَرَكةُ الِفَراِر. الدَّْيصُ و

 : السَِّفلَةُ ؛ لَكثَْرةِ َحَرَكتِهم ، عن ُكَراع. الّداَصةُ و
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ُك ، عن ابِن عبّاٍد. يَِديصُ  والديوِص ، بالَكْسِر : الذي  : أَي يَتََحرَّ

 فصر الراء
 مض الصاد

ً  بفاُلنٍ  َربَصَ  : [ربص] ، نقَلَه ابُن  (3) (ِبِه ، َحّّت ِحني  ) فَتََربَُّصوا بِه ، قاَل هللا تَعَالى : كتََربَّص : اْنتََظَر بِه َخْيراً أَو َشّراً يَُحلُّ بِه ، َرْبصا

: االْنتَِظاُر ، وزاَد ابُن األَثِيِر : والُمْكُث. ثُمَّ إِنَّ  التََّربُّصُ  أَْن تَْنتَِظَر بِِه يَْوماً ما ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : ِء :بالشَّيْ  التََّربُّصُ  ُدَرْيٍد ، وقاَل الّلْيُث :

َمْخَشِرّيِ في  يَتَعَدَّى بالبَاِء ، التََّربُّصَ  ظاِهَر ِسياقِه أَنّ  اِغب في المْفَرَداِت ، والزَّ ْبِص ، وهو نَصُّ ابُن ُدَرْيٍد ، كما َعَرْفَت ، ونَصُّ الرَّ كالرَّ

ْل ، وقَالقَدََّر له َمْفعُ ـ  أَثناَء أََواِخِر النَّساءِ  (4) (ِبُكمْ ) يَتََربَُّصونَ  (الَِّذينَ )في قوله تَعَالَى : ـ  األََساِس ، غيَر أَّن البَْيَضاِويَّ   والً ، فتأَمَّ

__________________ 
 .«زائد وزادة»( عن الصحاح واللسان وابألصر 1)
 [.وكذا ابلنسخة الجي ابيدينا]( يف التكملة : من. 2)
 .35اآية « املؤمنون»( سورة 3)
 .141( سورة النساء اآية 4)
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َقاِط َحرحِف اجلَرِّ ا كَقوحِ  الّشاِعِر : تـََرب صَ  ابُن بـَّرِّي :  ِفعحٌر يـََتَعد   ِ سح
صح  َربـــــــــــ  ا  تــــــــــــَ هـــــــــــَ لـــــــــــ  وِن لـــــــــــعـــــــــــَ نـــــــــــُ َ

َب املـــــــــــ ا َريـــــــــــح  هبـــــــــــِ

ا    هـــــــــــَ يـــــــــــلـــــــــــُ لـــــــــــِ وُت حـــــــــــَ وحمـــــــــــًا َأو ميـــــــــــَُ ُ  يــــــــــــَ لـــــــــــ  طـــــــــــَ  تـــــــــــُ

  
 .َمْربُوصٌ  أَْمٌر ، وأَنَا َربََصنِي يقال : قال ابُن عبّاٍد :و

ْبَصةُ و ً  ، بالّضمِّ  الرُّ ْبَشِة في اللَّْونِ  ، ِمْنهُ ، وِهَي أَْيضا  .ُرْبصٌ  أَْربَُش ، وُهمْ  أَْربَصُ  ، كالرُّ

ْبَصةُ و : أَْي  ُرْبَصةٌ  ، كما في الّصحاحِ ، وقاَل غيُره : ِلي َعلَى هذا األَْمرِ  تََربُّصٌ  : أَيْ  ُرْبَصةٌ  ، يقَاُل : ِلي في َمتَاِعي التََّربُّصُ  ، أَْيضاً : الرُّ

 .تََربُّصٌ  ، أَيْ  ُرْبَصةٌ  بٌُّث ، وقاَل أَبو حاتٍِم : ِلي بالبَْصَرةِ تَلَ 

يِت : يُقَال :و ّكِ ُ  قال ابُن الّسِ َق  ُرْبَصتَها أَقَاَمِت الَمْرأَة فِي بَْيِت َزْوِجَها ، وهي الَوْقُت الَِّذي ُجِعَل لَزْوِجَها إِذا ُعنَِّن َعْنَها ، فإِْن أَتَاَها وإِالَّ فُّرِ

 بَْينَُهَما.

 قال الّصاَغانِيُّ : والتّْرِكيُب يَُدلُّ على االْنتَِظاِر.

ْخصُ  : [رخص] عْ  َرُخصَ  ، بالّضّمِ : ِضدُّ الغاََلِء ، وقد الرُّ ً  ، كَكُرمَ  ُر ،الّسِ : اْنَحطَّ ، قال َشْيُخنَا : وَحَكى بَْعٌض فِيِه الفَتَْح ، ولَْم يَثْبُْت  ُرْخصا

ْخِص ، بالضَّ   .َرُخصَ و ّمِ ،، ثُمَّ قِيل : األَْولَى تَْنِظيُره بقَُرَب َحتّى يَُدلَّ َعلَى الِفْعِل وَمْصَدِره الَِّذي ُهَو القُْرُب ، كالرُّ

ْخِص و ّمِ عن أَبِي ُعبَيٍُد : نَعَُم واَلَن. ُرُخوَصةً و ، َرَخاَصةً  ، كَكُرَم ، َرُخصَ  وقَدْ  اللَّيُِّن ، ُء النّاِعمُ فَتِْح : الشَّيْ بال ، الرَّ  ، بالضَّ

 البََدِن ، إِذا كانَْت نَاِعَمةَ الِجْسِم. َرْخَصةُ  قَاَل ابُن ُدَرْيٍد : اْمَرأَةٌ و

أَنَاِمِلَها : ِلينَُها ،  َرَخاَصةُ  نَْعَمةُ بََشَرتَِها وِرقَّتَُها ، وكذِلكَ  (1) فُرْخَصانَُها ، وقاَل اللَّْيُث : إِْن َوَصْفَت بَِها الَمْرأَةَ  ةٍ : َغْيُر َكزَّ  َرْخَصةٌ  أََصابعُ و

ْعِر ، وهو َرْخَصٍة َرَخائِصُ  ج َهَشاَشتُه. قاَل ابُن ُدَرْيٍد ::  فَرخاَصتُه (2)وإِْن َوَصْفَت بَِها النَّبَاَت  َرُخَص  ، وفي الُمْحَكِم : َشاذُّ  ، في الّشِ

 .َرِخيَصةٌ و َرْخَصةٌ  واألُْنثَى (3): نَعَُم  َرِخيصٌ و َرْخصٌ  فهو ُرُخوَصةً و َرَخاَصةً 

ْخَصةُ و ةٍ  الرُّ تَْينِ  ، واْقتََصر عليه الَجْوَهِريُّ ، ، بَضّمِ وفي بَْعِض النَُّسخِ :  (4) هللا اْلعَْبدَ  تَْرخيصُ  قَلَه الّصاَغانِيُّ ، لُغَةٌ في األُولَى ، نَ  وبَضمَّ

، َكَما يُحبُّ أَْن تُتَْرَك  ُرْخَصتُه أَنَّ هللا تَعَالَى يُِحبُّ أَْن تُْؤتَى»، وُهَو َمَجاٌز ، ومْنهُ الَحِديُث :  التَّْسِهيلُ  ُهوَ و فيَما يَُخفِّفُه َعلَْيه ، للعَْبِد ،

 ُ  ، قاَل ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر ، َرضَي هللا تَعَالَى عنه ، يَِصُف أَتاناً : ُرْخصٌ  والَجْمعُ  .«هَمْعِصيَت

ه و  حــــــــــُ نــــــــــَ َي متــــــــــَح احــــــــــًا وهــــــــــح قــــــــــَ ر تح لــــــــــَ دح َأســــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــَ

ُه     ــــــــــــَ ــــــــــــن ي ــــــــــــِ ول ــــــــــــُ ِر ال ي ــــــــــــِ َواب ــــــــــــد  امــــــــــــَن ال  ُرَخصــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْخَصةُ  من الَمَجاِز :و ْفَصِة والفُْرَصِة ، يُقَال : هذه ُرْخَصتِي من الماِء وُخْرَصتِي ،  النَّْوبَةُ في الشُّْربِ  الرُّ ، وهي الُخْرَصةُ أَيضاً ، كالرُّ

 .(5)وفُْرَصتِي ، أَْي نَْوبَتِي وِشْربِي 

ِخيصُ  : ناعٌم ، وقال أَبُو َعْمٍرو : َرِخيصٌ و َرْخصٌ  ثَْوبٌ و  ِب.: النّاِعُم من الثَّيَا الرَّ

ِخيصُ  قال اللّْيُث : الَمْوتُ و  ، وهو َمَجاٌز. (6) الَمْوُت الذَِّريعُ  : هو الرَّ

ً  َجعَلَه : َرِخيصٌ  هللا ، فهو أَْرَخَصهُ و  ، قاَل الّشاِعُر : َرِخيصا

ــــــــــاً  ــــــــــئ ي ــــــــــِ اِف ن ــــــــــَ ي أَلضــــــــــــــــــــــــح ــــــــــِ َم ل حــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــل اِد ال غــــــــــَ ــــــــــُ  نـ

هُ و     رحِخصـــــــــــــــــــــــــــُ ُدوُر  نــــــــــــــُ َج الـــــــــــــقـــــــــــــُ (7)ِإَذا َنضـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ً  َوَجَده َء :الشَّيْ  أَْرَخصَ و  .َرِخيصا

ً  ، أَيْ  اْشتََراهُ َكذِلكَ  : أَْرَخَصهو  ، كَما في العُبَاِب. َرِخيصا

ً  ، أَي : َرآهُ َكذِلكَ  اْستَْرَخصهُ و  ، عن اللَّْيِث. َرِخيصا



8683 

 

ً  ، أَي واْرتََخَصه : َعدَّهُ َكذِلكَ   (8)، وزاَد  َرِخيصا

__________________ 
 أيضاً ا ويف التهذيب : فرخاصتها.( كذا يف اللسان 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : البنان.2)
 ( يف اللسان : تنّعم.3)
 وسيشري إليها الشارح.« للعبد»( يف القاموس : 4)
 ( يف األساس : أي شريب وِقلحدي.5)
 الذريض. ويف التهذيب : املوت الرخيص :« ( يف األساس : أهو الوحي الذريض6)
 .«يقو  : نغليه نيئاً إذا اشرتيناه ونبيحه إذا طبخناه ألكله ا وتغاد ونغلي واحد كذا يف اللسان»هبامش املطبوعة املصرية : ( 7)
 ( كذا ابألصر ا والعبارة يف الصحاح واألساس واحدة ومل يزد الزخمشري عل  اجلوهري أي معىن آخر.8)
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رَتَاهُ  رِي  : واشـــــح اَغاين  يف الُعَباِب ا وِإاّيه تَِبَض  َرِخيصـــــاً  الز خَمحشـــــَ َر الصـــــّ َر اجلَوحَهرِي  ا َكَما َأن  َعَل  اأُلوىَل اقـحَتصـــــَ ا وَعَليحه اقـحَتصـــــَ
َصّنُف.

ُ
 امل
 ولَْم يَْستَْقِص. أََخَذ ُكلَّ ما َطفَّ لَهُ ، أَيْ  فِيه ، ُهوَ  تَْرِخيصاً فتََرخَّصَ  لَهُ فِي َكَذا َرخَّصَ وَ 

ْصتُ  ول :وتَقُ   فاُلناً فِي كذا وَكذا ، أَْي أَِذْنُت لَهُ بَْعَد نَْهيِي إِيّاهُ َعْنه. َرخَّ

ّمِ : من أَْسَمائِِهنَّ  ُرَخاصُ و ٌ  ، بالضَّ  البََدِن ، إَِذا كانَْت نَاِعَمةَ الِجْسِم. َرْخَصةُ  ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : َمأُْخوذٌ ِمْن قَْوِلِهم : اْمَرأَة

 ْدَرك َعلَْيه :* ومّما يُْستَ 

ْخَصاُن ، كعُثَْماَن : اللِّيُن والنُّعُوَمةُ.  الرُّ

ْخَصة في األُُموِر : أََخَذ فِيَها تََرخَّصَ و  .بالرُّ

ِخيصُ و  : البَِليُد ، وهو َمَجاٌز. الرَّ

هُ  : [رصص] ً  : َرصَّ هُ َرّصا ُْم بُ ْنيان  ): ، وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى  َرِصيصٌ و ، َمْرُصوصٌ  ، فهو أَْلَزَق بَْعَضه ببَْعٍض وَضمَّ  : يَُرصُّ  (َكَأَّنَّ

 ، َمْرُصوصٌ  ، وبُْنيَانٌ  ُرصَّ  ، وُكلُّ ما أُْحِكَم وُجِمَع وُضمَّ بَْعُضه إِلَى بَْعٍض ، فَقَدْ  َرْصَرَصهُ  تَْرِصيصاً : وَكذِلكَ  َكَرصََّصهُ  (1) َمْرُصوصٌ 

َصاِص  : يُِريدُ  َمْرُصوصٌ : ٌء َشْيئاً ، وقاَل الفَّراُء ال يُغَاِدُر ِمْنهُ َشي َمْرُصوصٌ  ْيَدة :كَمْرُصوٍص ، وقاَل أَبُو ُعبَ  َمَرصَّصٌ و  .بالرَّ

تْها بمْنقَاِرَها ، وَكَذا النَّعاَمةُ : الدََّجاَجةُ بَْيَضتََها َرصَّتو  وِرْجلَْيَها ؛ ِلتَْقعُد علَْيَها. َسوَّ

َصاصُ و ِة ، َسرُ ، كَسَحاٍب : م ، وال يُكْ  الرَّ َصصُ و ، ونسبَه الَجْوَهِريُّ ِللعامَّ  مقصوٌر ِمْنهُ ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وهو َعربِيٌّ َصِحيٌح ، من الرَّ

َصاِص  بِنَاَءهُ ، لتََداُخِل أَْجَزائِِه ، وَشاِهدُ  َرصَّ   ، بالفَتْحِ ، قَْوُل الّراِجِز : الرَّ

نــــــــــــا الــــــــــــَواّبص  رٍو ِذي الســــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــح  َأان ابــــــــــــُن عــــــــــــَ

رِت و     عـــــــــــــِ ـــــــــــــِه ُمســـــــــــــــــــــــــــح ي ـــــــــــــِ ـــــــــــــُن أَب اصِ اب ـــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــَ  ال

  
ُل من أَْسعَطَ  َصاِص  قال : وأَوَّ هُ هللا من ُملُوِك العََرِب ثَْعلَبَةُ بُن اْمِرى القَْيِس بن ماِزن بن األَْزِد. ثم إِّن الَكْسَر الَِّذي نَفَاهُ الُمَصنُِّف ، َرِحمَ  بالرَّ

ْركِشيُّ أَثْنَاَء َسورةِ تَعَالَى ، ونََسبه الجْوَهِريُّ ِللعَاّمِة ُهو* الَِّذي َجَزَم بِه أَبُو حاتٍِم ، ونَقَلَه أَبُو َحيّاَن في تَْذِكرِتِه مُ  ْقتَِصراً علَْيِه ، ونَقَلَه الزَّ

ّفِ ِمَن التَّْنِقيِح ، وَكَذا نقَلَه أَْيَضاً بْعُض ُشّراحِ الفَِصيحِ ، قاَل َشْيُخنَا : وُكنَّا نَْسَمُع من أَْفَواِه  ُمثَلٌَّث ، ولم نََرهُ  الّرصاصَ  الّشْيخِ : أَنّ الصَّ

 مْنُصوصاً.

إِْن ُطِرَح يَِسيٌر ِمْنهُ في قِْدٍر لَْم يَْنَضْج  ، وله َخَواصُّ ِمْنَها : اِن : أَْسَوُد ، هو األُْسُربُّ واإِلبَاُر ، وأَْبيَُض ، وهو القَْلِعيُّ والقَْصِديرُ َضْربَ  وُهوَ 

ْرُب األَوُل ، لَْحُمَها أَبَداً. قَ  َكَذاو والَمْعُروُف بالتَّْجِربِة فيِه هو الضَّ ، َذكره أَْهُل النّبَاِت وقَْد  ْت َشَجَرةٌ بَِطْوٍق ِمْنهُ لَْم يَْسقُْط ثََمُرَها ، وَكثُرَ إِْن ُطّوِ

ّماِن ، وقاَل أَبُو ُحَسْيٍن الَمَدائِنِيُّ : كاَن يُقَاُل : الشُّْرُب في آنِيَةِ  َب ذِلَك في َشَجِر الرُّ صاِص  ُجّرِ  أََماٌن من القُولَْنجِ. الرَّ

 ، كما تَقَدََّم ، عن الفَّراِء. َمْرُصوصٌ  ، وكذِلكَ  : َمْطِليٌّ بهِ  ُمَرصَّصٌ  ءٌ َشيْ و

 ، عن اْبِن َعبّاد. ُطِويَْت بِهِ  الَّتِي : البِئْرُ  الَمْرُصوَصةُ و

ِصيصُ و  قَاَل اْمُرُؤ القَْيِس يَِصُف ناقَتَهُ : : البَْيُض بَْعُضه فَْوَق بَْعٍض. الرَّ

رح  عــــــــــِ ــــــــــِ ُه ول ــــــــــَ ٍ  ل ــــــــــح ي ٍ  هــــــــــَ ــــــــــِ ن قــــــــــح ــــــــــِ ــــــــــَ  ن ل ِه عــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــِ

     ٌ يــــــــــح اِء بـــــــــــَ رَِج الــــــــــَوعحســــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ نــــــــــح يــــــــــصُ مبــــــــــُ  َرصــــــــــــــــــــــــِ

  
ِصيصُ  قَاَل أَبُو َعْمٍرو :و : هو يَُرى إِالَّ  التَّْرِصيصُ و ، وقال أَبُو َزْيٍد : النِّقَاُب : على ماِرِن األَْنِف ، نِقَاُب الَمْرأَةِ إَِذا أَْدنَتْهُ من َعْينَْيها : الرَّ

 َعِن الفَّراِء ، وَوصََّصْت. َرصََّصتْ  وقد هو التَّْوِصيُص ، بالواو ، َعْينَاَها ، وتَِميٌم تقُول :

 .َرّصاءُ  وِهيَ  : الُمتَقَاِرُب األَْسنَانِ  األََرصُّ و

، كما فِي العُبَاِب  اْلتََصقَْت بأُْختَِها : ِضدُّ بَدَّاَء ، وِهَي الَّتِي َرّصاءُ  فَِخذٌ و
(2). 
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يَخةِ  ، بالّضّمِ : األُْرُصوَصةُ و  ، كما فِي العُبَاِب. قَلَْنُسَوةٌ كالبِّطِ

ّصاَصةُ و . ، ُمَشدََّدةً : البَِخيلُ  الرَّ َمْخَشِريُّ  وُهَو َمَجاٌز ، ُشبِّه بالَحَجِر ، نَقَلَهُ الزَّ

__________________ 
 .4( سورة الصف اآية 1)
 .«هو»بد  « وهو»( * يف القاموس : 3)
 األساس : وامرأة رصاء الفخذين خالف بّداء.( نص 2)
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اَصةُ  قال اللَّْيُث :و صَّ ْصَراَصةِ  : الرَّ  ، قال النّابِغَةُ الَجْعِديُّ يَِصُف فََرساً : ِحَجاَرةٌ اَلِزقَةٌ بَحَوالَي العَْيِن الَجاِريَِة ، كالرَّ

ٍت  لــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ اَرُة قـ جــــــــــــــــَ ةٍ حــــــــــــــــِ راصــــــــــــــــــــــــــــــَ   بــــــــــــــــَرصــــــــــــــــــــــــــــــح
ِب     لــــــــــُ حــــــــــح اًء مــــــــــن الــــــــــطــــــــــ  َا ِغشــــــــــــــــــــــــَ (1)ُكســــــــــــــــــــــــِ

 

  
ْصَراَصةُ  أَي ِهيَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و ْلبَةُ. : الرَّ  األَْرُض الصُّ

 أَْحَكَمه وَشدََّدهُ. ، إِذا البِنَاءِ  َرْصَرصَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

 في الَمَكاِن : ثَبََت. َرْصَرصَ  قاَل ابُن األَعَراِبّي :و

وا ، أَْي َصّفِ الِقتَاِل والصَّالةِ ، إِذا فِّ في الصَّ  تََراصُّواو  : أَْن يَْلَصَق. التََّراصُّ  ، وقال الِكَساِئيُّ : تاَلَصقُوا واْنَضمُّ

ً  البِنَاءَ  َرصَّ  ، من تََراَصُصوا بَْعُضُهم ببَْعٍض َحتَّى ال يَُكوَن بَْينَُهم َخلٌَل وال فَُرٌج ، وأَْصلُه ه َرّصا  ، فأَْدِغَم. يَُرصُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُصوصُ  تْقَاُء. الرَّ  من النَِّساِء : الرَّ

َصصُ و  في األَْسناِن كاللََّصِص. الرَّ

َصْت. اْرتَصَّتِ و ، إِذا أَلَحَّ في السَُّؤاِل ، وُهَو َمَجازٌ  َرصَّصَ  وقال الفَّراُء :  الَجنَاِدُل ، كتََرصَّ

َصائُِص ، أَْي ُرِكَمْت َعلَْيه الِحَجاَرةُ. ُرصَّتِ و  َعلَى القَْبِر الرَّ

 .َرِصيصٌ  وفي أَْسنانِهِ 

صَّاصُ و  : َمْن يَْعَملُه. الرَّ

َصاِص  وُمْنيَةُ  هُ صاِلُح بُن محمودٍ  الرَّ َصاِصيُّ  : قَْريَةٌ بِمْصَر ، ِمْنَها شْيُخنا الَخِطيُب الُمفَوَّ  ى.، َرِحَمهُ هللا تَعَالَ  الرَّ

ْعصُ  : [رعص] َحِديُث أَبِي َذّرٍ َرِضَي هللا  ، أَي اْنتَفََض ، ومنه َرَعصَ  ، بالنُّوِن والفَاء والضاد ، َعِن اللَّْيِث ، وقَدْ  ، كالَمْنعِ : النَّْفضُ  الرَّ

ا قاَم ِمْن َمَراِغِه « قال اْسُكْن فقَْد أُِجيبَْت َدْعَوتُك، فَسكَّنَه ، و َرَعصَ  أَنّه َخَرَج بفََرٍس لَهُ فتََمعََّك ثُمَّ نََهَض ، ثُمَّ »تَعَالَى عنه :  يُِريُد أَنَّهُ لَمَّ

 اْنتَفََض واْرتَعََد.

ْعصُ و ً  ، يُقَاُل : الَهزُّ والَجْذُب والتَّْحريكُ  : الرَّ َكه ، وقاَل القُتَْيبِيُّ : الثَّْوُر يَْطعَُن الَكْلَب بقَرْ  َرَعَصه َرْعصا فيَْرَعُصه  نِه فيَْحِملُه، إِذا َهّزه وَحرَّ

 ً هُ ونَفََضه ، َرْعصا يُح الشََّجَرةَ  كاإِلْرعاِص  ، إِذا َهزَّ َكتَْها. أَْرَعَصتَْهاو ، يقال : َرَعَصِت الّرِ  ، ِإذا َحرَّ

ى اْرتَعَصَ و  ا ، ِمثَْل تَبَْعَصَصْت ، قاَل العَّجاُج :الَحيَّةُ ، إِذا ُضِربَْت فلََوْت َذنَبَهَ  اْرتَعََصتِ  ، قَاَل األَْصَمِعيُّ : يُقَال : : تَلَوَّ

هح  يـــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــَ  ِإىل َداعـــــــــــــــــــــِ َ ال َأســـــــــــــــــــــــــــــــــــح  ِإيّنِ

عـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــاً ِإال      اصِ   ارحتـــــــــــــِ عـــــــــــــَ هح  كـــــــــــــارحتـــــــــــــِ يـــــــــــــ   ا ـــــــــــــَ

  
يُح. َرَعَصتَْهاو الشََّجَرةُ ، اْرتَعََصت ، يُقَال : اْنتَفَضَ  : اْرتَعَصَ و  الّرِ

ْعرُ  اْرتَعَصَ  : (2)َرَوى صاِحُب كتاِب الَحَصائِِل و ، هَكَذا َرَواه ألَبِي َزْيٍد ، والَِّذي َرواه َشِمٌر ارتَفََص  َغاَل  ، وفِي بَْعِض النَُّسخِ : السُّوُق : الّسِ

ْفَصِة ، بالفاَء ، قاَل : وقاَل َشِمٌر : ال أَْدِري ما اْرتَفََص ، وقاَل األَْزَهِريُّ : ُهَو بالفاءِ   .(4)وِهَي النَّْوبَةُ ، وُهَو َصِحيٌح  (3) من الرُّ

، هَكَذا بالّصاِد الُمْهَملَة ، وهو َصِحيٌح ، واْرتِعَاُص البَْرِق اْضِطرابُه في السَّحاِب ، وفي بَْعِض النَُّسخِ :  اْعتََرصَ  البَْرُق : اْرتَعَصَ و

 اْعتََرَض بالّضاِد ، وُهَو َغلٌَط.

ً ال اْرتَعَصَ و  ، وُهَما َواِحٌد. اْرتَعَصَ و الفََرسُ  اْعتََرصَ  وأَْحَسُب أَّن هذا َمْقلُوٌب من: قاَل ابُن ُدَرْيٍد  .(5) َجْدُي : َطفََر نََشاطا

ْمُح اْشتَّد اْهتِزاُزهُ  اْرتَعَصَ و  ، نقَلَه ابُن ُدَرْيٍد. الرُّ
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 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ِجْلُده ، إِذا اْختَلََج. اْرتَعَصَ 

 : ُمْضَطِرٌب في لََمعَاِنه. َراِعصٌ  وبَْرقٌ 

ْفَصةُ  : [رفص] ّمِ : النَّْوبَةُ  الرُّ قَال : تَُكوُن بيَن القَْوِم ، يَتَنَاَوبُونََها َعلَى الماِء ، قالَهُ أَبُو ُعبَْيٍد واألَُمِويُّ ، وهو َمْقلُوٌب من الفُْرَصِة ، يُ  بالضَّ

 جاَءت ُرْفَصتُك من الماِء ، وفُْرَصتَُك.

. أَْي َشِريبُكَ  وفَِريُصَك ، ُهَو َرفِيُصكَ و  ، نقَلَه الّصاَغانِيُّ

__________________ 
 ( ويرو  : برضراضة.1)
 حتريف وما أثبت عن التكملة ا وصاحب الكتاب هو أبو األزهر البخاري ولي  االمام صاحب الصحيح.« اخلصائص»( ابألصر 2)
 .«الفرصة»( عن التهذيب وابألصر 3)
 ( زيد يف التهذيب : والذي رواه مؤلف ا صائر تصحيف وخطب.4)
 ( يف التهذيب : من نشاطه.5)
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ْعرُ  ْرتَفَصَ او عن أَبِي َزْيٍد ، وَحَكاهُ أَبُو ُعبَْيٍد َعْنهُ أَْيضاً ، وزاَد : وال تَقُْل  (1)واْرتَفََع ، هكذا َرواه البَُخاِريُّ في ِكتَاِب الحصائِل  َغاَل  ، إِذا الّسِ

 : واْرتَقََص ، أَي بالقَاِف ، َكَما في الّصحاحِ ، وفي التَّْهِذيِب : وال تَقُل : اْرتَعََص ، بالعَْيِن.

 ، كتَفاَرُصوه. الماَء : تَناَوبُوهُ  تََرافَُصواو

قّاصُ  : [رقص] ً َرقََص الرَّ ّي : قال ابُن ُدَرْيٍد : َرقَصَ  ، وَكذا لَِعبَ  :  يَْرقُُص َرقَصا وهو أََحُد الَمَصاِدِر التي  الُمَخنَُّث والصُّوفِيُّ ، قاَل ابُن بَّرِ

 جاَءت على فَعََل فَعاَلً ، نَْحو َطَرَد َطَرداً ، وَحلََب َحلَباً.

 ، قاَل لَبِيٌد ، َرِضَي هللا تَعالَى عنه : َطَربَ اضْ  ، أَي اآللُ  َرقَص من الَمَجاز : أَتَْيتُه ِحينَ و

َك ِإذح  لـــــــــح تـــــــــِ صَ فـــــــــبـــــــــِ حـــــــــَ   َرقـــــــــَ ُض ابلضـــــــــــــــــــــــ  َوامـــــــــِ  الـــــــــلـــــــــ 

او     هـــــــــــــَ امـــــــــــــُ رَاِب رُكـــــــــــــَ َة الســـــــــــــــــــــــــــ  اَب أَرحِديـــــــــــــَ تـــــــــــــَ  اجـــــــــــــح

  
الشَّراُب ، إِذا أََخَذ في الغَلَياِن ، كما في الّصحاحِ ، وقَاَل َحّسان ، رِضَي هللا تَعالَى  َرقَصَ  ، ويُقَال : َرقََصتْ  َغلَتْ  إِذا الَخْمرُ  من الَمَجازِ و

 عنه :

ٍة  اجــــــــــــَ تح بــــــــــــُزجــــــــــــَ ا  َرَقصــــــــــــــــــــــــــَ رهــــــــــــَ عــــــــــــح ا يف قـــــــــــــَ  مبــــــــــــَ

صَ     رِ  َرقـــــــــَ جـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَ تـ ٍب ُمســـــــــــــــــــــــح وِص بـــــــــرَاكـــــــــِ لـــــــــُ  الـــــــــقـــــــــَ

  
َ ، أَي باإِلْسكاِن ، فَقَْد  َرْقصَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : فََمْن َرَواهُ : ْقصُ و أَْخَطأ قَصُ و بالفَتْحِ ، عن اللَّْيثِ  الرَّ قَصانُ و الرَّ َكتَْيِن : الَخبَبُ  الرَّ ، ويُقَال  ُمَحرَّ

ً  البَِعيرُ  َرقَصَ  يُقَال : (2): َضْرٌب ِمْنهُ ،  ِحيَح في َمْصَدِره التَّْحِريُك ، َعِن ابِن  َرْقصا ُدَرْيٍد وِسيبَوْيِه ، ، إِذا أَْسَرَع في َسْيِره. وقد تَقَّدم أَّن الصَّ

 : (3)ويَُدّل ِلذلَك قوُل ماِلِك بِن َعّماٍر القَُرْيِعيُّ 

ا و  هــــــــــــــَ قــــــــــــــِ وح ــــــــــــــَ مح مــــــــــــــنح فـ ُروا وهلــــــــــــــَُ ــــــــــــــَ بـ صٌ أَدح   َرقــــــــــــــَ
ِدرُ و     تـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح ُر واأَلرحَواُح تــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــُ وحُت لـــــــــــــــــَح َ

 املـــــــــــــــــ

  
 وقاَل أَْوٌس :

ُم  نح أَّداكــــــــــُ مــــــــــَ َداُء لــــــــــِ ي الــــــــــفــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــِ فح   َرَقصـــــــــــــــــــــــاً نـــــــــــَ
مح     كــــــُ فــــــُ رَاقــــــِ مــــــَ  حــــــَ دح كُ  تـــــــَ كـــــــَ مح صــــــــــــــــــــَ كــــــُ يــــــِ  يف َمشــــــــــــــــــــح

  
 وقال الُمَساِوُر :

ي  و  لــــــــــــَ ي عــــــــــــَ اعــــــــــــِ ا الــــــــــــد  مِإَذا َدعــــــــــــَ ــــــــــــُ ت   َرَقصــــــــــــــــــــــــــح
صَ     َرمِ  َرقــــــــــَ اِب اأَلخــــــــــح عــــــــــَ ِ  مــــــــــن شــــــــــــــــــــــــِ افــــــــــِ نــــــــــَ  اخلــــــــــَ

  
 وقاَل األَْخَطُل :

وا و  لــــــــــُ بــــــــــَ ــــــــــح ىت  أَقـ الَن حــــــــــَ يــــــــــح يــــــــــح  عــــــــــَ ــــــــــَ   َرَقصــــــــــــــــــــــــاً قـ
ُروا    فــــــــــَ َد مــــــــــا كــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ ارًا بـ هــــــــــَ وَ  جــــــــــِ عــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــايـ ــــــــــب  ف

  
 َوْجَزةَ :وقَاَل أَبو 

َداًل  ٍة بــــــــــــــَ نح خــــــــــــــلــــــــــــــ  ا مــــــــــــــِ  فــــــــــــــمــــــــــــــا أََردحان هبــــــــــــــَِ

ا و     صَ ال هبـــــــــَِ ُض  َرقـــــــــَ مـــــــــِ تـــــــــَ َا َنســـــــــــــــــــــــح (4)الـــــــــَواشـــــــــــــــــــــــِ
 

  
ْقصُ و فَْقوُل الُمَصنِِّف ، َرِحَمه هللا تَعَالَى ، قَِص  ، أَْي بالفَتْحِ ، إِنَّما تَبَِع اللّيَث ، فإِنّه َذَكَره مع الرَّ قَصانِ و الرَّ  الثالثَةَ لُغاٌت. ، وقاَل : إِنّ  الرَّ

ْقصُ  وال يَُكونُ  قال : ه : وال يُقَال : الرَّ  ، وأَْنَشَد : وِلَما ِسَواهُ القَْفُز والنَّْقزُ  ونَْحِوَها ، قاَل : إِالّ ِلالَِّعِب ولإِلبِلِ  يَْرقُصُ  ، ونَصُّ

َربِّ  ــــــــــــــــــِ اتِ ب ــــــــــــــــــرّاِقصــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٍش  ال ــــــــــــــــــح َري ــــــــــــــــــُ  ِإىَل قـ

ِر     لــــــــــَ نح خــــــــــِ َت مــــــــــِ يــــــــــح َ الــــــــــبــــــــــَ ثــــــــــِ ح ابِ يــــــــــَ قــــــــــَ  الــــــــــنــــــــــِّ

  
 وقَاَل األَْخَطُل :

ُت بــــــــــــَربِّ  فــــــــــــح لــــــــــــَ اتِ ِإيّنِ حــــــــــــَ ا  الــــــــــــرّاِقصـــــــــــــــــــــــــَ  َومـــــــــــَ

ــــــــارِ     ت ٍب وَأســــــــــــــــــــــح جــــــــح َة مــــــــن حــــــــُ كــــــــ  حــــــــَ  مبــــــــَ  َأضــــــــــــــــــــــح
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 .يَْرقُصُ  قال : وُربَّما قِيَل ِلْلِحَماِر ، إِذا الَعَب أُتُنَه ،

. َرقَصُ و البَِعيِر ، َرقَصُ  قُْلُت : وُكلُّ ذِلَك َمَجاٌز ، أَيْ  َمْخَشِريُّ  الِحَماِر ، كما نصَّ َعلَْيِه الزَّ

قَّاَصةُ و  ، نَقَلَهُ ابُن فَاِرٍس. ، ُمَشدََّدةً : لُْعبَةٌ لَُهمْ  الرَّ

قّاَصةُ و قال أَبو َعْمٍرو :و  وإِْن ُمِطَرْت. َشْيئاً ، األَْرُض ال تُْنبِتُ  : الرَّ

 ونَّزاهُ ، قال َجِريٌر : ى الَخبَبِ البَِعيَر : َحَملَهُ َعلَ  أَْرقَصَ  ِمَن الَمَجاِز :و

تُ بـــــــــــَزُروَد  هـــــــــــا  أَرحَقصـــــــــــــــــــــــــح رَاشـــــــــــــــــــــــــَ وَد فـــــــــــِ عـــــــــــُ  الـــــــــــقـــــــــــَ

رِ     ِر اأَلرحغــــــــــَ َدفــــــــــح ا الــــــــــغــــــــــِ هــــــــــَ لــــــــــِ بــــــــــُ نــــــــــح اِت عــــــــــُ ثــــــــــَ  رعــــــــــح

  
__________________ 

 حتريف ا انظر ما مّر قريباً.« اخلصائر»( ابألصر 1)
 ( قا  األزهري يف التهذيب : وهذا هو الصحيح.2)
 ابلفاء.« الفريعي»اللسان ( يف 3)
 ( أراد إسراعهم يف هّت النمائم ا قاله األزهري.4)
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 وقَال َعْنتََرةُ :

ةٍ و  رحَقصــــــــــــــــــــــــــــَ ا  مــــــــــــــُ هــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن َر عــــــــــــــَ ــــــــــــــح ي  َرَددحُت اخلــــــــــــــَ

قــــــــــــــــــــاِء الــــــــــــــــــــّزِمــــــــــــــــــــامِ و     تح ِ لــــــــــــــــــــح دح  ــــــــــــــــــــَ   قــــــــــــــــــــَ

  
 .يُْرِقُصها قاَل األَْصَمِعيُّ : يُِريُد اْمَرأَةً ُمْنَهِزَمةً َرِكبَْت َمْهِريًّا

 : اْرتَفََع واْنَخفََض. تََرقَّصَ  من الَمَجاِز :و

 قال الّراِعي :

تِ ِإَذا و  رق صـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ اَدَرتح  ت اَزُة غـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ
َ

 املـــــــــــــــــ

يــــــــــاَل     غــــــــــِ بــــــــــح ــــــــــَ ا تـ هــــــــــَ فــــــــــَ لــــــــــح ُر خــــــــــَ غــــــــــِّ بــــــــــَ ــــــــــُ ذًا يـ (1)َربــــــــــِ
 

  
بِذُ : الَخِفيُف ال  َسِريُع.أَي اْرتَفَعَْت واْنَخفََضْت ، وإِنَّما يَْرفَعُها ويَْخِفُضها السََّراُب ، والرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 ، كِمْنبٍَر : َكثِيُر الَخبَِب ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب ِلغَاِديَةَ الدُّبَْيِريِّة : ِمْرقَصٌ  َرُجلٌ 

 ِمرحَقَصازاَي ابلس وحِط َعَلنحَد  و 
تْهُ ، وقَالَْت في تَْرقِيِصه َكَذا. َرقََّصتْهو الَمْرأَةُ َصبِيََّها ، أَْرقََصتو  : نَزَّ

ْقصُ  وقَاَل أَبُو بَْكٍر :  القَْوُم في َسْيِرِهم ، إِذا َكانُوا يَْرتَِفعُون ويَْنَخِفُضوَن. أَْرقَصَ  في اللُّغَِة : االْرتِفَاُع واالْنِخفَاُض ، وقد الرَّ

 اعِ.على اإِلْسرَ  (2): تَْحِمُل َساِلَكها  ُمْرقَِصةٌ  وفاَلةٌ 

 في َكالِمه : أَْسَرَع. َرقَصَ و

 في القَْوِل : َعَجلَةٌ. َرقَصٌ  وله

 ُسوَء كالِمِهم. (3) [أَي]النّاِس َعلَْينَا :  َرقَصَ  ولَقَْد َسِمْعتُ 

 فَُؤاُده بَْيَن َجنَاَحْيِه من الفََزعِ. َرقَصَ و

َمْخَشِريُّ وُغلَِّط من َرَواه بالقَاِف. وقَْد تَقَدَّم في الطَّعَاُم ، واْرتَفََص ، إَِذا َغاَل واْرتَفََع ، قَال ال َرقَصَ و  .«رفص»زَّ

 ُمْطِرٌب ، وُكلُّ ذِلَك َمجاٌز. ُمْرقِصٌ  وهذا َكاَلمٌ 

وفِيَِّة. َمْرقََصةُ  وهِذهِ  ينِ  َمْرقَصو الصُّ اِن ، أَْو ِهَي بالّسِ يَْت بَمْرقَص أََحِد الُكهَّ  الُمْهَملَة ، وقد تَقَدَّم. ، كَمْقعٍَد : قَْريَةٌ بِمْصَر ، ُسّمِ

قّاصُ و الَكْلبِيُّ : َشاِعٌر ، واسُمه ُخثَْيُم بُن َعِدّي بن ُغَطْيف بِن تَُوْيٍل  الرَّ
ّي ؛ والّرِضيُّ الّشاِطبِيُّ عن َجْمَهَرةِ النََّسِب الْبِن  (4) ، نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

 الَكْلبِّي.

 : البَِريُد. الّرقّاصُ و

ً  هللا ُمِصيبَتَه َرَمصَ  : [رمص]  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي َزْيٍد. َجبََرَها : يَْرُمُصها َرْمصا

 ، َعْنهُ أَْيضاً. بَْينَُهم : أَْصلَحَ  َرَمصَ و

ً  الدََّجاَجةُ  َرَمَصتو  كَصبُوٍر. َرُموصٌ  َذَرقَْت ، وِهيَ  : تَْرُمُص َرْمصا

يِت : يُقَاُل : قَبََّح هللا ّكِ ً وقاَل ابُن الّسِ  بِه ، أَْي َولََدتْهُ. َرَمَصتْ   أُّما

بَاُع : َولََدتْ  َرَمَصت قاَل ابُن َعبّاٍد :و  أَْيضاً ذِلَك.« دمص»، وقَْد تَقَدَّم في  الّسِ
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ً  ألَْهِله فاُلنٌ  َرَمصَ و  ، وفي اللَِّساِن : اْكتََسَب. َكَسبَ  ، بَمْعنَى : َرْمصا

َمصُ و َكةً : َوَسٌخ أَْبيَ  الرَّ ، وفي الّصحاحِ : فإِْن سال فهو  َرْمَصاءُ و أَْرَمصُ  َعْينُه كفَِرَح ، والنَّْعتُ  َرِمَصتْ  ، وقَدْ  ُض يَْجتَِمُع في الُموقِ ، ُمَحرَّ

َمصُ  (5)، وفي األََساِس : تَقُول : من أَساَءهُ  َرَمصٌ  َغَمٌص ، وإِن َجَمَد ، فهو هُ الغََمُص ؛ أِلَّن الغََمَص : ما َرُطبَ  الرَّ وهو َخْيٌر من  (6) َسرَّ

 اليابِِس.

َمصُ  وقِيَل :  والغََمُص سواٌء. الرَّ

َمصُ  وقِيل : ٍد الَحْذلَِمّيِ : أَْرَمَصه : ِصغَُر العَْيِن ولُُزوقَُها ، وقَدْ  الرَّ  الّداُء ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب أِلَبِي ُمَحمَّ

 من ِكرَبٍ َمذِقيهح  ُمرحَمَصةٌ 
ً »َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنُهَما : في َحِديِث ابِن َعبّاٍس و ْبيَاُن يُْصبُِحوَن ُغْمصا ً  كاَن الّصِ َصِقيالً  وسلمعليههللاصلى، ويُْصبِح َرُسوُل هللا  ُرْمصا

 ً  أَي فِي ِصغَِره. «َدِهينا

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه. 220( ديوانه ص 1)
 ( األساس : سالكيها.2)
 األساس.( زايدة عن 3)
 .«نوير»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 ( األساس : ساءه.5)
 وما أثبت عن األساس.« ماء رطب»( يف األصر 6)
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َحه ، وبَِخّطِ األَْرَزنّي : كأَِميٍر : ع ، َرِميصٌ و َمصُ و ، عن ابِن ُدَرْيٍد هَكَذا في نَُسخِ الَجْمَهَرةِ بَِخّطِ أَبِي َسْهٍل الَهَرِوّيِ ، وَصحَّ ، وقد  الرَّ

 .(1)َضَرَب عليِه أَبُو َسْهٍل 

َمْيصاءُ و  َكبِيَرةُ القَْدِر ، ويُقَاُل فِيها أَْيضاً : الغَُمْيَصاُء. َصَحابِيَّةٌ  أُمُّ ُسلَْيم ، َزْوَجةُ أَبِي َطْلَحةَ ، وأُّم أَنٍَس : بِْنُت ِمْلَحانَ  الرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ْعَرى َمْيَصاءُ  الّشِ يَْت بِذِلك ِلصغَِرَها وقِلَِّة َضْوئَِها. الرُّ َراعِ ، ُسّمِ  : أََحُد َكْوَكبَيِ الذِّ

 َء : َطلَبَه ولََمَسه.الشَّيْ  َرَمصَ و

ً  إِلَْيه : نََظْرُت أَْخفَى نََظٍر ، َرمْصتُ و  ، كَما في العُبَاِب. أَْرُمُص َرْمصا

ّي : أَْهَمَل الَجْوهَ   ِريُّ من هذا الفَْصِل :وقال ابُن بَّرِ

ِميص  ، وهو : بَْقٌل أَْحَمُر ، قَال َعِديٌّ : الرَّ

 الر ِميصح َأمححََر َمطحُمولً كماِء 
َمصُ و ِميِص  : َمْوِضٌع عن ابِن ُدَرْيٍد ، َكَذا َوقََع في نَُسِخ الَجْمَهَرةِ بِخّط األَْرَزنّي ، ونَقَلَه في اللَِّساِن. مع الرَّ مصُ  ه، وَصَوابُ  الرَّ كما ُهَو  الرَّ

 بَخّطِ أَبِي َسْهل ، وقد تقَّدم قَِريباً.

 والّرَماَصةُ ، كَسَحابٍَة وثَُماَمٍة : قَْريَةٌ َشْرقِيَّ قَْلعَِة بَنِي َراِشٍد بالَمْغِرِب.

 ، َكذا في التَّْهِذيِب والعُبَاِب والتّْكِملَِة. ونَةٍ َعقََل بْعَد ُرع الّرُجُل ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن األَْعَرابِّي : أَيْ  راصَ  : [روص]

ْهصُ  : [رهص] . األَْسفَُل ِمَن الَحائِِط. (2) ، بالَكْسِر : العََرقُ  الّرِ  قَال َشْيُخنَا : وفيه إِْغَراٌب ، والعََرُق ُمَحّرَكةً : ُكلُّ َصّفٍ من الَّلبِِن واآلُجّرِ

َمْخَشِريُّ ، وهذا نَصُّ ِعبَاَرتِِهم ، قالُوا : يُقَال قُْلُت : ال إِْغَراَب ، فقد أَْوَردَ  الحائَِط بما  َرَهْصتُ : ه الَجْوَهِريُّ هكذا ، وَكَذا الّصاَغانِيُّ والزَّ

وذُِكَر في  تَأِْسيُس البُْنيَاِن ، الّرْهِص  وأَْصلُ  ِرْهَصهُ  : أَْصلََح أَْصَل الِجَداِر الُمْنَشّقِ ، ويُقَال إِذا ثَبَّتَّ ِجَداراً : أَْحِكمْ  َرَهصَ و يُِقيُمه ؛ إِذا ماَل ،

 اْستِْطَراداً. د م ص

ْهصُ و يُن الَِّذي يُْبنَى بِه ، يُْجعَُل بَْعُضهُ على بَْعٍض  ؛ الّرِ  َعَربِيُّ أَْم َدِخيٌل ، َغْيَر أَنَُّهْم قدو بِهذا الَمْعنَى ال أَْدِري أَ هو ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : الّطِ

هَّاصُ  تََكلَُّموا بِه فقَالُوا :  َعاِملُه.: كَشّداٍد  الرَّ

ْهصُ و  ، وفي بْعِض النَُّسِخ : العُْسُر الشَِّديُد ، وهو َغلٌَط. كالَمْنعِ : العَْصُر الشَِّديدُ  الرَّ

ْهصُ  وِمن الَمَجاِز : ْهَصةِ  َمنِي ، وُهَو ِمنفاُلٌن في أَْمِر فاُلٍن ، أَْي الَ  َرَهَصنِي ، يُقال : الَماَلَمةُ  : الرَّ ، وتَقُوُل : فاُلٌن ما ذُِكَر عنَده أََحٌد  الرَّ

 .َرَهَصهو إِالّ َغَمَصه ، وقََدَح في َساقِهِ 

ْهصُ و  في األَْمِر ، أَي اْستَْعَجلَنِي فيه. َرَهَصنِي ، يُقَال : االْستِْعَجالُ  : الرَّ

ً  بَدْينِه َرَهَصه ، وقاَل ابُن ُشَمْيٍل ؛ أََخَذنِي أَْخذاً َشِديداً  ، أَيْ  بَحقِّهِ  فاُلنٌ  َرَهَصنِي يُقَال :و ولَْم يُعَتِّْمهُ ، أَْي أََخَذه بِه أَْخذاً َشِديداً َعلَى  َرْهصا

 ُعْسِره ويُْسِره.

 ، َكَذا في العُبَاِب. َرَهَصه ، لُغَةٌ َضِعيفَةٌ في الحائِطَ  أَْرَهصَ و

 ، وَمأْتًى. هللا فاُلناً : َجعَلَه َمْعِدناً للَخْيرِ  أَْرَهصَ  ِمَن الَمَجاِز :و

ِهيصُ  األََسدُ و ً  الرَّ بِن ثَْعلَبَة بِن َغيَاث بِن ِمْلقَِط بن َعْمِرو بِن  (4) بِن َعْمِرو بِن ُعَمْيَرةَ  (3) لَقَُب َهبّارِ  : الَِّذي يَْظلَُع في ِمْشيَتِه ُخْبثاً. وُهَو أَْيضا

ـ  َزَعُموا ، وهو َمَجازٌ  ُرهصَ  َماَعْوِف بِن وائِِل بِن ثَْعلَبَةَ بن ُروَماَن الّطائِّيِ ، لُقَِّب به. كأَنَّهُ ِمْن َشَجاَعتِه ال يَْبَرُح َمْرَكَزه ، فَكأَنَّ  ثَْعلَبَةَ بنِ 

.العَْبِسّيِ. وأَبَى ذِلَك أَبُو ُعبَ  أَنَّهُ قاتُِل َعْنتََرةَ بِن َشّدادٍ ـ  ءٌ َوُهْم َطيِّى  ْيَدةَ ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 قلُت : والَِّذي
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بُن َعْمٍرو ، وأَنَّ الَِّذي قَتََل َعْنتََرةَ ُهَو َوَزُر بُن جابِِر بِن َسُدوٍس الَِّذي َوفََد  (5)ابِن الَكْلبِّيِ أَنَّ اْسَمهُ َجبَّاُر  [عن]قََرأْتُه في أَْنَساِب أَبِي ُعبَْيِد 

 ، وقد تَقَدَّم ِذْكُره. فَلَْم يُْسِلْم ، وقاَل : ال يَْمِلُك َرقَبَتِي َعَربِيُّ  وسلمعليههللاصلىَعلَى النّبِّيِ 

 صٌ َرِهي فُهوَ  ، قَالَهُ ثَْعلٌَب ، وأَباهُ الِكَسائِيُّ ، (6)، عن الِكسائِّيِ وأَبي َزْيٍد ، واألَّوُل أَْفَصُح  وفَِرحَ  ، عن ثَْعلٍَب ، الفََرُس ، كعُنِيَ  ُرِهصَ و

ْهَصةُ  أَصابَتْهُ  ، أَيْ  َمْرُهوصٌ و  ، الرَّ

__________________ 
 . اســــــم بلد... ( الذي يف معجم البلدان الر َمُص موضــــــض عن ابن دريد ا ويف ترمجة رميص ورد فيه : بضــــــم أوله وفتح  نيه كبنه تصــــــغري رمص1)

 والذي ورد عن ابن دريد يف التهذيب : َرميص اسم بلد.
 الصحاح واللسان بكسر فسكون ا ضبرت قلم. ويف األساس فكالقاموس.( ضبطت يف 2)
 .«جبار»ويف االشتقا  واملقتضب « حّيان»( يف مجهرة ابن حزم 3)
 ( ضبطت يف مجهرة ابن حزم بفتحة عل  العا.4)
 ( انظر ما تقدم قريباً.5)
.( كذا ابألصر والتهذيب ا والذي يف اللسان طبعة دار املعارف : قا  ثعلب 6)  : َرِهَصت الدابة أفصح من رُِهَصتح
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َصةُ  ا ويف الّصحاِح : هي َوقـحَرٌة ُتِصيُب ابِطَن حاِفرِهو  َو  ابِطُن حاِفِر الّداب ِة من حَجٍر َتَطُؤُه ا مثُر الَوقـحَرِة. : الر هح  َأنح َيذح
ْهِص ال ، ِمثُْل أَْوقََره ، وقَال ابُن األَثِيِر : أَْصلُ  هللا تَعَالَى أَْرَهَصهو ٌء يُوِهنُه ، أَْو يَْنِزَل فيه الماُء من : أَْن يُِصيَب باِطَن حافِِر الّدابِّة َشيْ  رَّ

ْهِص  اإِلْعيَاِء ، وأَْصلُ   : ِشدَّةُ العَْصِر. الرَّ

 فأَْوَهنَه. : أَصابَه الَحَجرُ  َرِهيصٌ  ُخفٌّ و

َواِهصُ و ُب ا أَيْ  تَْرُهصُ  من الِحَجاَرةِ : الَّتِي الرَّ  إِذا َوِطئَتَْها. لدَّوابَّ تُنَّكِ

ُخوُر الُمتََراِهَصةُ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : ِهيو  ، كَذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه الُمتََراِصفَةُ ، كما هو نَصُّ الّصّحاحِ. الثّابِتَةُ  (1) الصُّ

 َواِحَدتَُها الّراِهَصةُ ، قال األَْعَشى :

طـــــــاً  َت ســـــــــــــــــــــاخــــــِ نـــــــح ِديـــــــَد اأَلرحِض ِإنح كــــــُ ــــــعــــــَ   حـــــــَ  ف

اَلِب     ـــــــــكـــــــــُ اَر ال جـــــــــَ ـــــــــَك وَأحـــــــــح ي ـــــــــفـــــــــِ اب ـــــــــر واِهصـــــــــــــــــــــــَ  ال

  
ه : ، وهو َمأُْخوذٌ من الَحِديِث ، و إِْرَهاٍص  لَْم يَُكْن َذْنبُه َعنْ  يُقَال :و أَي إِْصَراٍر وِإْرَصاٍد ، وإِنَّما كاَن « إِْرهاٍص  وأَنَّ َذْنبَه لم يَُكْن عن»نَصُّ

 ً ْهِص  ، وأَْصلُه من عاِرضا  ، وهو تَأِْسيُس البُْنيَاِن. الرَّ

 َراَصَدهُ. ، أَيْ  َغِريَمهُ  َراَهصَ  يُقَال :و

َمْخَشِريُّ : َواِحَدتَُها َمْرَهَصةٌ ، يُقَاُل : َكْيَف  لَْم يُْسَمْع بَِواِحِدها  والدََّرَجاُت. قاَل ابُن ُدَرْيٍد :: الَمَراتِبُ  الَمَراِهصُ و ، وقاَل الجْوَهِريُّ والزَّ

 َمْرَهَصةُ فاَُلٍن ِعْنَد الَمِلِك. وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلألَْعَشى يَْهُجو َعْلقََمةَ بَن ُعاَلثَةَ :

اَل رَ  َك الـــــــــــعـــــــــــُ رحكـــــــــــُ ـــــــــــَ ُم تـ رَاهـــــــــــُ َك يف ُأخـــــــــــح  مـــــــــــَ  بـــــــــــِ

َك و     يــــــــــح لــــــــــَ َواٌم عــــــــــَ َر أَقـــــــــــح اُفضــــــــــــــــــــــــِّ رَاِهصــــــــــــــــــــــــَ  (2) مــــــــــَ
  

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ْيَد فََرَهَصه : أَْوَهنَه   .(3)َرَمى الصَّ

 .(4) َرْهَصى ، والَجْمعُ  َمْرُهوَصةٌ  ، َرِهيَصةٌ و ، َرِهيصٌ  ودابَّةٌ 

ْهصُ و  : الغَْمُز والِعثَاُر ، عن َشِمر ، وبِِه فَسََّر قَْوَل النَِّمِر بِن تَْولَب في ِصفَِة َجَمٍل : الرَّ

يــــــــُر  لــــــــِ ٍص قــــــــَ ِديــــــــُد َوهــــــــح صِ شــــــــــــــــــــــَ ِدٌ   الــــــــر هــــــــح تــــــــَ عــــــــح  مــــــــُ

َدابُ     اِع أَنـــــــــــح َن األَنحســــــــــــــــــــــــَ ِه مـــــــــــِ يـــــــــــح تـــــــــــَ حـــــــــــَ فـــــــــــح  بصــــــــــــــــــــــــَ

  
 الَحائُِط : ُدِعَم. ُرِهصَ و

 َمِرَض لُهَما. َرَهَصُهَما للفََرِس ِعْرقَاِن في َخْيُشوِمه ، وُهَما النّاِهقَاِن ، وإِذاوقَاَل أَبو الدُّقَْيِش : 

ةِ. وأََصابَهُ راِهٌص. إِْرَهاصُ  َء ، إِذا أَثْبَتَه وأَسََّسهُ ، وُهَو َمَجاٌز ، ومنهالّشي أَْرَهصَ  : اإِلثْبَاُت ، يُقَال : اإِلْرهاصُ و  النُّبُوَّ

 للَوْسِمّيِ ، قاَل ابُن ِسيَده : يُِريُد أَنّه ُمقَّدمةٌ له ، وإِيذاٌن به. إِْرَهاصٌ  (5)بَاِت أِلَبِي َحنِيفَةَ : ونَْوُء الفَْرغِ الُمقَّدِم وفي ِكتَاِب النَّ 

ةٌ َسْوَداُء لفََزاَرةَ ، وِعْنَدَها آَكاٌم ُمتَِّصلَةٌ تُْعَرُف بتَّلِ   َراِهص. (6)وَراِهُص : َحرَّ

 فصر الشا
 عجمة مض الصادامل

، وكذلَك الِقْرِمليُّ والَحبَْربَُر ، أَْوَرَده األَْزَهِريُّ  الَجَمُل الصَّغيرُ  ، أَْهَملَه الجوهرّي وقال أَبو َعْمٍرو : هو ، كَسفَْرَجلٍ  الشَّبَْربَصُ  : [شبربص]

 في الُخَماسّي.
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َكةً  الشَّبَصُ  : [شبص]  تََشبَّصَ  الُخُشونَةُ ، وتََداُخُل َشْوِك الشََّجِر بَْعِضه في بَْعٍض ، وقد ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيد : هو ، ُمَحرَّ

 في بَْعض ، لُغَةٌ يََمانِيَةٌ ، قال : (7)وَدَخَل بَْعُضه  كَ الشََّجُر : اْشتَبَ 

يــــــــــــــِص  ه يف الــــــــــــــعــــــــــــــِ ر يســــــــــــــــــــــــــــَ ذًا عــــــــــــــِ خــــــــــــــِ تــــــــــــــ   مــــــــــــــُ

ِب و     يــــــــــــــصِ يف ِدغــــــــــــــاٍ  َأشــــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــِ  الــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــح

  
 هكذا أَْوَرَده ابُن القَطَّاعِ أَْيضاً في ِكتَاب األَْبنِيَِة لَهُ.

 عن األَْصَمِعّي ، واْستََدلَّ بِقَْول ُحَمْيد بن ثَْوٍر ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنه :ـ  كُ ويَُحرَّ  ، بالفَتْحِ ، عن الِكَسائِّي ، الشَّْحصَ  : [شحص]

ــــــــكــــــــم  ُت ل عــــــــح مــــــــِ ــــــــد طــــــــَ ــــــــِإيّن ق ا ف هــــــــَ ــــــــح ي ــــــــَ ي ِإل ومــــــــِ ــــــــُ  ق

فــــــــِ     ــــــــَ ت ًة َأنح َأســــــــــــــــــــــح ــــــــهــــــــا رميــــــــَ ــــــــي اَء ِإل َحصــــــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ويف التهذيب : عن أيب عبيد عن األصــمعي :« املرتاصــفة»ويف الصــحاح واللســان : « املتالصــقة»( عل  هامش القاموس عن نســخة أخر  : 1)
 ا جارة املرتاصفة.

 ( ديوانه وعجزه فيه :2)
 فّضر أقواماً عليك مراقصاو 

 فال شاهد فيه.

 أي أوهّناه.« فرمينا الصيد حىت رهصناه»( مبخوذ من حديٍث ا ونصه كما يف النهاية واللسان : 3)
 .«رهص»( عن اللسان. وابألصر 4)
 ( زيد يف اللسان : فإنه نوٌء من األنواء املشهورة املذكورة اممودة النافعة.5)
ا وهي حرة ســــوداء وهي آكام  .. عن األصــــمعي قا  : ولبين قريرت بن عبد بن أيب بكر بن كالب راهص« راهص»( الذي يف معجم البلدان 6)

 منقادة تسم  نعر راهص.
 تكملة : بع  شوكه يف بع .( يف ال7)
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َحه الّصاَغانِيُّ ف  ، الشَّْحَصاءُ  زاَد اللَّْيثُ و ي العُبَاِب.وقَاَل الَجْوَهِرّي : وأَنَا أََرى أَنَّهما لُغَتَان ، مثل نَْهٍر ونََهر ، ألَْجِل َحْرف الَحْلِق ، وَصحَّ

َكةً. د :زاد ابُن َعبَّاو ، كسَحابَة ، الشََّحاَصة زاد األَْصَمِعّي :و ، وَكذلَك  شاةٌ َذَهَب لَبَنُها ُكلُّهُ  : الشَّْحصُ : وقال الِكَسائِيُّ  الشََّحَصة ، ُمَحرَّ

 الشَّْحَصاءُ : و، كما نَقَلَه الّصاغانِّي. وفي المحكم  السَِّمينَة أَيضاً تَُكونُ  الشَّْحصُ و قال اللَّْيث :و النَّاقَة. َحَكاه عنه أَبُو ُعبَْيٍد ، كما في الّصحاح.

في الّصحاح : قال و : هي التي ال لَبََن لها. الشََّحاَصة وال لَبََن : وقال األَْصَمِعّي : بَِها (1) الَّتِي ال َحْملَ  من الغَنَِم : السَِّمينَةُ. وقِيَل : هي

 ، كفَْلِس وأَْفالس ، وَسبٍَب وأَْسبَاٍب ، أَْشَحاصٌ  ج والعاِئُط : الّتي قد أُْنِزَي عليَها فلم تَْحِمْل. ْيَها قَطُّ.التي لم يُْنَز َعلَ :  الشََّحصُ  العََدبَُّس :

كةً  َشَحصٌ و وَشَحَصاتٌ  ، عن الِكَسائِّي ، ونَقَلَه الَجْوَهرّي ، ، بلَْفِظ الواحد َشْحصٌ و ، كعَْبٍد وِعبَادٍ  ِشَحاصٌ و قلَهَما ابُن َعبَّاد. فِيِهما ، ن ، ُمَحرَّ

 ، كفَْلٍس وأَْفلٍُس ، عن َشِمٍر ، وأَنشد : أَْشُحصٌ  وفاتَه من الُجُموع :

َتبحِخٍر َمَساِفُدهح  أَبشحُحصٍ   ُمسح
ً  (2) كَصبُور. النِّْضَوةُ  ، الشَُّحوصو اغانِيُّ في ِكتَابَْيه. تَعَبا  ، أَوَرَده الصَّ

 َعِن الَمَكاِن : أَْجالهُ. أَْشَحَصه قال ابُن َعبَّاد :و ، كما في العُبَاِب. : أَتْعَبَه أَْشَحَصهُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

َصهُ و أَْشَحَصهُ  َصهُ. قال أَبُو َوْجَزةَ : َشحَّ َصهُ ، وأَْمَحَصه وَمحَّ  : أَْبعََدهُ ، كما في النَّوادر ، وكذلك أَْقَحَصهُ وقَحَّ

الَن  يــــح ِ  بــــِن عــــَ يــــح ــــَ ُن مــــن قـ عـــــــائــــِ تح  ــــَ َحصـــــــــــــــــــــَ   َأشــــــــــــــــــح
َو ِ     غــــــــــــح َو  َذاُت مــــــــــــِ َو  ِإن  الــــــــــــنــــــــــــ  ّن الــــــــــــنــــــــــــ   هبــــــــــــِِ

  
 أَي باَعَدتُْهّن.

 اَرتُه.ُء المال ، وُخشَ : َردى الشََّحصُ و

ُجلُ  َشِحصَ  وفي الُمْحكم : ً  الرَّ  : لَِحَج. َشَحصا

 : َمْهُزولَة ، عن ثَْعلَب. َشَحصٌ  وَظْبيَةٌ 

 .(3)، وفي الّصحاح : من بَِعيٍد  : َسواُد اإِلْنساِن وَغْيِره تَراهُ من بُْعدٍ  الشَّْخصُ  : [شخص]

 .ِشَخاصٌ  ، وفاتَه : أَْشَخاصٌ و ، ُشُخوصٌ  في الَكثِيرو ، أَْشُخصٌ  في القَِليل ج

ى ً  وذكر الَخطَّابِيُّ وَغْيُره أَنَّهُ ال يَُسمَّ ا ما أَْنَشَدهُ ِسيبََوْيه ِلعَُمَر بِن أَبِي َربِيعَة : ُشُخوصٌ  إِالّ ِجْسٌم ُمَؤلٌَّف له َشْخصا  واْرتِفَاٌع. وأَمَّ

ي  قـــــــــِ ـــــــــ  ُت أَت نـــــــــح نح كـــــــــُ رِيي ُدوَن مـــــــــَ ان َنصـــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــكـــــــــَ

اَلُث     وصثــــــــــَ خــــــــــُ رُ   شــــــــــــــــــــــــُ عحصــــــــــــــــــــــــِ اِن ومــــــــــُ بــــــــــَ اعــــــــــِ  كــــــــــَ

  
 فإِنّه أَراد ثاَلثَةَ أَْنفٍُس.

 (4) [في َحّقِ هللِا تَعَالَى]: ُكلُّ ِجسم له اْرتِفَاٌع وُظُهوٌر. والُمراُد به  الشَّْخصُ  قال ابُن األَثِير :«. أَْغيَُر ِمَن هللا َشْخصَ  ال»في الَحِديث : و

أَْن يَُكوَن  ِلَشْخٍص  ه : ال يَْنبَِغيوقيل معنا«. ء أََغْيُر ِمن هللاِ ال َشي»في روايَة أُْخَرى :  . وقد جاءَ الشَّْخِص  إِثْبَاُت الذَّاِت ، فاْستُِعير لها لَْفظُ 

 أَْغيََر ِمَن هللا.

ً  ، كَمنَع ، َشَخصَ و  (فَِإذا ِهيَ )قال هللا تَعالَى :  فَتََح َعْينَْيه وَجعََل ال يَْطِرُف. إِذا شاِخصٌ  فهو بََصُرهُ  َشَخصَ  يُقَال :و : اْرتَفََع. ُشُخوصا

 إِلى السماِء فلَْم يَْطِرْف. بََصَرهُ : َرفَعَهُ  الَميِّتُ  َشَخصو (5) (َكَفُرواأَْبصاُر الَِّذيَن  ) شاِخَصةٌ 

. وتقول : َسِمْعُت بقُُدوِمَك فقَْلبي بيَن َجنَاَحيَّ َراقِص ، َشَواِخصُ و شاِخَصةٌ  ببَصره ِعْند الَمْوت َكذِلَك ، وهو َمَجاٌز. وأَْبَصارٌ  َشَخصو

 بََصِر الَميِّت : اْرتِفَاُع األَْجفَان إِلى فَْوق ، وتَْحِديُد النََّظِر واْنزعاُجه. ُشخوصُ  . وقال ابُن األَثير :صَشاخِ  وبََصِري تَْحَت َحَجاَجيَّ 

ً  ، من بَلَد إلى بَلَد َشَخصَ و  ، فإِْن َساَر في َهبُوط فهو هاِبٌط. َساَر في اْرتِفَاع قِيَل :و َذَهَب ، : يَْشَخُص ُشُخوصا
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 .أَنَا أَْشَخْصتُهو

ً  ءُ الَشي َشَخصَ  ، َعن اللَّْيث. وفي الُمْحَكم : الُجْرُح : اْنتَبََر وَوِرمَ  َشَخصَ و  : اْنتَبََر. يَْشَخُص ُشُخوصا

َسْهُمَك ،  َشَخصَ  لََشدَّ ما ، وهو َمَجاز. وقال ابُن ُشَمْيٍل : َشاِخصٌ  فهو َسْهمٌ  السَّْهُم : اْرتَفََع عن الَهَدف. َشَخصَ و الُجْرُح : َورَم. َشَخصَ و

 وقََحَز َسْهُمَك : إَِذا َطَمَح في السَّماِء. وقال ُحَمْيد بُن ثَْور ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه :

ا  اَدهتــــــــــــــــَُ بــــــــــــــــَ يِن عــــــــــــــــِ تــــــــــــــــح َة َأهلــــــــــــــــحَ الــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ  ِإن  ا ــــــــــــــــِ

ا    َنصـــــــــــــــــــــَ هـــــــا قـــــــَ عحضــــــــــــــــــــِ ا يف بـــــــَ مـــــــَ يـــــــدَكــــــُ ىت  َأصــــــــــــــــــــِ  حــــــَ

  

ا ا شـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــَ لـــــــــــــُ اتـــــــــــــِ قـــــــــــــَ ٌث يــــــــــــــُ يـــــــــــــح ا لـــــــــــــَ  ُة أَُوارُِدهـــــــــــــَ

ِر َأوح     ــــــــح ب ــــــــ  ــــــــن ر ال ــــــــح ــــــــَوب ا ب اهــــــــَ َخصــــــــــــــــــــــاراٍم َرمــــــــَ  شــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف اللسان : ال محر هلا.1)
 ( يف التكملة : النضوة من التعب.2)
 ( ومثله يف التهذيب.3)
 .«شخص»( زايدة عن النهاية 4)
 .97( سورة األنبياء اآية 5)
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 وَكنَى بالّشاةِ عن الَمْرأَةِ.

 قال األَْعَشى يَْهُجو َعْلقََمةَ ْبَن ُعالثَةَ : النَّْجُم : َطلََع. َشَخصَ و

مح  كـــــــــُ ونـــــــــُ طـــــــــُ اَلًء بـــــــــُ ىَت مـــــــــِ شـــــــــــــــــــــــح
َ
ون يف امل بـــــــــيـــــــــتـــــــــُ  تـــــــــَ

او     ائصـــــــــــــــــــــــــَ َ مخـــــــــــََ وح ـــــــــــِ ب ـــــــــــَ ـــــــــــَ  ي رحث مح غـــــــــــَ كـــــــــــُ ـــــــــــُ ارَات  جـــــــــــَ

  

ٍة  افــــــــــــــَ الَ  خمــــــــــــــََ وٍع خــــــــــــــِ نح جــــــــــــــُ َ مــــــــــــــِ رَاقــــــــــــــِ ح ــــــــــــــُ  يـ

رَ     وَم الـــــــــثـــــــــ  اجنـــــــــُُ َواِخصـــــــــــــــــــــــَ اِت الشـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــَ الـــــــــِ  اي  الـــــــــطـــــــــ 

  
ُجل من الفَِم : ارتَفَعَْت نَْحَو الَحنَِك األَْعلَى ، وُربَّما كان َذِلك (1) الَكلَمةُ  َشَخَصتِ و  بها. بَصْوتِِه فال يَْقِدُر على َخْفِضهِ  يَْشَخصَ  ِخْلقَةً أَنْ  في الرَّ

 فُشِخصَ »قَْيلَةَ بْنِت َمْخَرمةَ التَِّميِميَِّة ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنها ،  (2)، ومنه َحِديُث  به ، كعُنِي : أَتَاه أَْمٌر أَْقلَقَهُ وأَْزَعَجهُ  ُشِخصَ  من الَمَجاز :و

ُجل إِذا أَتاهُ ما يُْقِلقُهُ قد]« بِي  الُمَسافِِر : ُخُروُجه عن َمْنِزِله. ُشخوصُ  ه وانِزَعاجه. ومنه ،كأَنَّه ُرفَِع من األَْرِض ِلقَلَقِ  (3) [بِهِ  ُشِخصَ  يُقَال للرَّ

ُجل ، َشُخصَ و ،  بَهاءٍ  ، َشِخيَصةٌ  وهي ، الشَّْخِص  وقيل : العَِظيم : الَجِسيُم. الشَِّخيصُ و بَُدَن وَضُخمَ  : َشِخيصٌ  ، فهو َشَخاَصةً  ، كَكُرم الرَّ

 .َشُخْصت َشَخاَصةً  َمْصدر وقد الشََّخاَصةَ  قال ابن ِسيَده ولم أَْسَمْع له بِفْعل. فأَْقول : إِنَّ  الشََّخاَصةُ  واالْسمُ 

يُِّد. : الشَِّخيصُ  قاَل أَبو َزْيد :و  .الشََّخاَصةِ  وُخلٍُق َعِظيم ، بَيِّنُ  َشْخص : إذا كاَن ذا َشخيصٌ  وقيل : َرُجلٌ  السَّ

مُ من المَ  الشَِّخيصُ  من الَمَجاز :و  ، عن ابن َعبَّاد. ْنِطق : الُمتََجّهِ

 .ُشُخوُصنَا ، أَي حانَ  أَْشَخْصنَا يُقَال : نَْحُن على َسفٍَر قد فاُلٌن : َحاَن َسْيُره وَذَهابُه. أَشَخصَ و وأَْقلَقَه فَذَهَب. أَْزَعَجهُ  ِمن الَمَكاِن : أَْشَخَصهو

 ، حكاه عنه يَْعقُوُب ، وهو َمَجاز. اْغتَابَه َذا، إِ  أَْشَخسَ و ، به أَْشَخصَ  قال أَبو ُعبَْيَدةَ :و

اِمي أَْشَخصَ و  ، أَي من أَْعاله وهو َمَجاز. (4)، وفي بعض نَُسخِ الّصحاح : الغََرَض  جاَز َسْهُمهُ الَهَدفَ  ، إِذا الرَّ

 الُمتَفاِوُت. الُمتَشاِخُص والُمتَشاِخُس : الَكالمُ قال أَبو ُعبَْيٍد : و الُمْختَِلُف. : األَْمرُ  الُمتََشاِخصُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : ِضّد الُهبُوط ، عن ابن ُدَرْيٍد. الشُُّخوصُ 

 إِليهم : َرَجَع. َشَخصَ و عن قَْومه : َخَرج ِمنهم. َشَخصَ و

 د :: الَِّذي ال يُِغبُّ الغَْزَو ، عن ابن األَْعَرابِّي ، وأَْنشَ  الّشاِخصُ و

 شاِخَصاأََما تـََريحيِن الَيوحَم ثِلحباً 
.  والثِّْلُب : الُمِسنُّ

ً  فَلَم يََزلْ »في حديِث أَبِي أَيُّوب : و  إِنّما يَْقُصُر الصَّالةَ َمْن كانَ »في حديث ُعثَْماَن ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه : و .«في َسبِيِل هللاِ  شاخصا

 ً  ي ُمَسافراً.أَ « ، أَو بَحْضَرة َعُدوٍّ  شاِخصا

 ، وهو َمَجاز. ُمَشخَّصٌ  ءٌ ِء : تَْعيينُهُ. وشيْ الشَّيْ  تَْشخيصو

َمهُ ، وهو َمَجاز وَكذِلَك قَْولُُهم : َرَمى فاَُلٌن بالشَّاِخصات. أَْشَخصَ و  إِليه : تََجهَّ

رةٌ. الَمَشاِخصُ و  : َدنَانِيُر ُمَصوَّ

 ِسيَده : أَُظنُُّهم اْنقََرُضوا. ، كأَِميٍر : بَُطْيٌن ، قال ابنُ  َشِخيص وبَنُو

ً  َخَرَج فَرأَى الشَّخيصُ  : أَخو َعْنٍز وبَْكٍر وتَْغِلَب ، بَنُو َوائِل بِن قاِسط. قيل : إِنَّهُ لَّما ُوِلَد له الشَِّخيصُ و قلُت : اهُ  َشْخصا  على بُْعٍد َصِغيراً فَسمَّ

 م قَبَائُل َوائِل ، وُهْم ُمْعَظُم َربِيعَةَ.. قال السَُّهْيلّي : فَهُؤالِء األَْربَُع هالشَِّخيصَ 
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 : َمْوِضٌع. قال الَحاِرُث بُن ِحلَِّزةَ : َشْخَصانِ و

يح  صــــــــــــــــــــــــَ خح قــــــــــيــــــــــِ  فشــــــــــــــــــــــــَ َ الــــــــــعــــــــــَ اح ا بــــــــــَ َدهتــــــــــحَ قــــــــــَ  َأوح

اءُ     يـــــــــــــَ وُح الضـــــــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــــــُ ـــــــــــــَ مـــــــــــــا يـ وٍد كـــــــــــــَ  ن بـــــــــــــعـــــــــــــُ

  
ْرص : [شرص] اَغانِّي ، مع َكماِل تَتَبُِّعه. ، بالَكْسر الّشِ  ، َمْكتُوٌب عندنا باألَْحَمر ، وهو كذِلَك َساقِط من نَُسخِ الّصحاح ، ولم يُنَبِّْه عليه الصَّ

ْدغِ  : هو (5)وقال ابُن ُدَريد  َشْرصاً فَجِلَح الَمْوِضُع  ُشِرصَ  بَمْعنَى الشَّْصِر ، وهو الَجْذُب ، َكأَنَّ الشَّعرَ  الشَّْرِص  ، وهو من النََّزَعةُ عند الصُّ

 ، أاََل تََرى إلى تَْسِميَتها نََزَعةً ، والَجْذب والنَّْزع من َواد َواِحٍد ، كما في العُبَاب.

 ، بالَكْسر أَيضاً. ِشَراصٌ و ، كِعنَبٍة ، ِشَرَصةٌ  ج ،

ْرَصتَانِ  قال اللَّْيُث :و ْرصانِ  ، وقيل : ُهَما وِمْنُهَما تَْبَدأُ النََّزَعتَانِ  عراً ،، وُهَما أََرقَُّها شَ  : نَاِحيَتَا النّاِصيَةِ  الّشِ  . قالالّشِ

__________________ 
 ( يف التهذيب : يف الفم.1)
 وسللللمعليههللاصللللىويف حديث قيلة : أن صــــاحبها اســــتقطض النيب  قوله : ومنه حديث اخل عبارة اللســــان :»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 .«الدهناء فبقطعه إايها قالت اخل
 ( زايدة عن التهذيب والنهاية.3)
 ( يف الصحاح املطبوع : الغرض.4)
رحص والش رحص»( يف التكملة عن ابن دريد : 5)  ويف اجلمهرة املطبوع مل يرد الضم. بكسر الشا وضمها.« الشِّ
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لّي :  اأَلغحَلب الِعجح
خ َأِشــــــــــــحَ  يــــــــــــح ي اي ُرب  شــــــــــــــــــــــــــَ اصــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــَ  رِت الــــــــــــعــــــــــــَ

اصِ     ـــــــــــــُقصـــــــــــــــــــــــــــَ ِة ال َيضـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــح ب ِة مـــــــــــــُ مـــــــــــــ  ـــــــــــــِ  ِذي ل

  

رَاصِ َصلحِت اجلَبِا  اِهِر   الشِّ
، رضي هللا تعالى عنُهم. قال ابن األَثِيِر : هَكذا َرَواه الَهَرِوّي بَكْسر ففَتْح. وقال  َعلّيٍ  ِشَرَصةِ  ما َرأَْيُت أَْحَسَن من»في َحِديِث ابِن عبّاس : و

َمْخَشِرّي : هو بَكْسر فُسكون.  الزَّ

َمام : وهو َشَرصُ  ، (1) بالتَّْحريك ، الشََّرصُ و ،  فَْقٌر يُْفقَُر على أَْنِف النَّاقَِة ، وهو َحزٌّ يُْعَطُف عليه ثِْنُي ِزَماِمَها ، فتَُكوُن أَْطَوَع وأَْسَرعَ  الّزِ

 وأَْدَوم ِلَسْيرها ، قاله ابُن ُدَرْيد ، وأَنشد :

ت  عــــــــَ جــــــــَ تــــــــَ ــــــــح مــــــــا انـ ٌص لــــــــَ فــــــــح ٍر حــــــــَ مــــــــَ و عــــــــُ ــــــــُ وحال أَب  لــــــــَ

ي وال أَزحَر  هبـــــــــا     وصـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــُ رحوًا قــــــــــَ َرصُ مـــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
راعِ : أَْن يََضعَه على َوِرِكه فيَْصَرَعه الشََّرصُ و اي. في الّصِ  كالشََّرز ، بالزَّ

اد»، كالشَّْرِض  الغَْلُظ من األَْرِض  ُهَما أَْيضاً :و  .«بالضَّ

ُل ما يُعَلَُّم الَمْشَي ، قالَه ابُن َعبَّاٍد. بالفَتْح : أَّوُل َمْشيِ الُحَوارِ  ، الشَّْرصُ و  ، أَي أَوَّ

 ، َمْقلُوٌب عن الشَّْصِر. الَجْذبُ  : الشَّْرصُ و

دَّةُ ، والِغْلَظةُ  : الشَّْرصُ و  ، عن ابن فارس. الّشِ

َصهو  الَمْقُروص. : نَْحوُ  الَمْشُروصُ و َسبَعَهُ به ، إِذا بَكالمه َشرَّ

ً : َحِديَدة مَ  الِمْشراصُ و  َغْيَر َشِديِد ، كما في العُباب. ثْنِيَّةٌ يُغَمُز بها بين َكتِفَيِ الِحَماِر َغْمزاً لَِطيفا

 ، نقله الّصاَغانِّي في العُبَاب ، وهي كالفَِريصِة ، والفََرائص. َشَرائِصُ  : الَوْجنَةُ ، ج الشَِّريَصةُ و

ْرواصُ  قال ابُن فاِرس في المقاييس :و ْخُو ِمْن كّل َشيْ  الّشِ ْخُم الّرِ يُن  ءٍ ، بالَكْسر : الضَّ ، وَذَكره في الُمْجَمل بالّضاِد الُمْعَجَمة. قال : والّشِ

اُد ما أَْحَسُب فيه شي اُء والصَّ ْرَواصَ والرَّ ْرَصتَْين والّشِ  للِغلَظ. الشََّرصَ و ئاً َصِحيحاً ، ألَنِّي ال أَرى قِياَسهُ ُمطَِّرداً ، وَذكر الّشِ

 : [شربص]

 ْستَْدرك عليه :* ومّما ي

 بِمْصَر ، من الدَّقَْهِليّة. (2)، محّركةً : قريةٌ بالقُْرب من فَاَرْسُكوَر  َشَرباصُ 

 : [شرنص]

 ليه :ْستَْدَرك ع* ومّما ي

 .َشَراِنيصُ  : َضْخٌم َطويُل العُنُِق ، والجمع ِشْرنَاصٌ  َجَملٌ 

 وَسيَأْتِي. (3)اً للّصاَغانّي ُهنَا أَورَده صاِحُب اللَِّسان َعِن اللَّْيث ، وأَْوَرَده الُمَصنُِّف َرِحَمه هللا تَعَالَى ، في الّضاِد الُمْعَجَمة تَْقِليد

صُّ  : [شصص] ى ، َذَكر الَجْوَهِرّي اللُّغَتَْيِن. وقال ابُن ُدَرْيد : َحِديَدةٌ َعْقفاُء يَُصاُد بها السََّمُك. ويُْفتَحُ ، بالَكْسِر :  الّشِ  ال أَْحَسُب هَذا الِّذي يَُسمَّ

ا ب ، ويُقَال له بالفَاِرِسيّة : شسْت. ِشصًّ اَغانيُّ : َصَدَق اْبُن ُدَرْيد وهو ُمعَرَّ  َعَربِيًّا َمْحضاً. قال الصَّ

 ، نقله الَجْوَهِرّي. ُشُصوصٌ  ج ، الذي ال يََرى َشْيئاً إِالّ أَتَى عليه ، اللِّصُّ الَحاذقُ  : الّشِصُّ و

 .كأَْشَصْصته ، َمنَْعتُه ِء ، أَيعن الشَّيْ  َشَصْصتُه قال ابُن ُدَرْيد : يقال :و
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 : َجْدبَةٌ. َشُصوصٌ  َسنَةٌ و

ً  الشَُّصوصُ  ، أَي هيو . َجْمعه النّاقَةُ الغَِليَظةُ اللَّبَنِ  أَيضا  ، كذا في العُبَاِب. وفي الّصحاح : القَليلَةُ اللَّبَِن ، وال ُمنَافَاةَ ، فإِنَّ اللَّبَن إِذا َغلَُظ قَلَّ

 .ِشَصاصٌ و ُشُصصٌ و َشَصائصُ 

وَخَرَج َحْضَرِميُّ بُن عاِمر في ُحلَّتَْين يَتََحدَّث في َمْجِلس  (4)نَّ ماِشيَتَنا لَُشُصٌص أَنَّ فاُلناً اْعتََذَر إِلَْيِه ِمْن قِلَِّة اللَّبَِن وقال : إِ »في الَحديث : و

 أَْن َوِرثَهُ. فقال َحْضَرِمّي : (5)وهللا إِنَّ َحْضَرِميًّا لَجْذٌل بَمْوِت أَِخيِه : قَْومِه ، فقال َجْزُء ْبُن ِسنَان بِن َمْوأَلة 

رح  قـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ زحٌء ومل يـ وُ  جـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ َداَل  يـ  حـــــــــــــــــَ

ِذاَل     مـــــــــــــــــــــًا جـــــــــــــــــــــَ ُت اَنعـــــــــــــــــــــِ زو جـــــــــــــــــــــح  ِإيّن تـــــــــــــــــــــَ

  

ِذابً  يِن هبــــــــــــــــا كــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح َت أَزحنـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  ِإنح كــــــــــــــــُ

اَل     جــــــــــــِ ا عــــــــــــَ لــــــــــــهــــــــــــَ ثــــــــــــح َت مــــــــــــِ يــــــــــــح زحُء فــــــــــــاَلقـــــــــــــَ  جــــــــــــَ

  

رَاَم وَأنح  رَُح َأنح أُرحزََأ الـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــح  أَفـ

دًا     اِئصـــــــــــــــــــــــــــــاً أُوَرَث َذوح صـــــــــــــــــــــــــــــَ اَل  شــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــــَ

  
 َدَخَل إِْخَوةٌ لَجْزٍء َسْبعَةٌ في بِئٍر يَْحِفُرونها ، فأَِسنُوا فيها ، فمالَْت َعلَْيهم َجميعاً واْنَهاَرت.فلَْم يمُكث إِالّ أَيَّاماً ، َحتَّى 

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة بفتح فسكون ا ويف اللسان فكاألصر.1)
ُكر»( يف معجم البلدان 2)  .«الَفاَرسح
 عن الليث كما ورد هنا متاماً ا وقا  أبو منصور هنا : ال أعرفه لغريه.« شرن »دة ( وأورده صاحب اللسان يف املا3)
 ( يف النهاية واللسان : ُشُصٌص.4)
 .«وكان له تسعة أخوة فماتوا وورثهم اه قوله : مبوت أخيه ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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ً  قدو ً و َشصَّت تَِشّص ُشُصوصا  ، باألَلف ، وَسيَأِْتي قِريباً. أََشصَّت ، أَي قَِليلَةَ اللَّبَن ، وكذِلكَ  : َصاَرْت َكذِلك ِشَصاصا

ا فاُلنٌ  َشصَّ و  نََواِجِذه َصْبراً. (1)على  َعضَّ  : يَِشصُّ َشصًّ

 ٍء َصْبراً.وفي العُبَاب : َعضَّ نََواِجَذه على شيْ 

ً  الَمِعيَشةُ  َشصَّتو  اْشتَدَّت. : تَِشصُّ ُشُصوصا

هُ  يُقَال :و هُ  ، إِذا َعْنهُ  َشصَّ  ، عن ابن ُدَرْيٍد ، وأَْنَشَد وقال : هذا البيُت قَِديٌم أَنَشَده ابُن الَكْلبِّي : َمنَعَهُ ، كأََشصَّ

ُه  ــــــــــَ ب ــــــــــِ ائ ــــــــــَ دٍّ كــــــــــت و ضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــه َأخــــــــــُ ص  عــــــــــن  َأشــــــــــــــــــــــــَ

وا مـــــــــن أَ     لـــــــــُ ِد مـــــــــا أَرحمـــــــــَ عـــــــــح نح بــــــــــَ َدمِ مـــــــــِ ِه بـــــــــِ لـــــــــِ  جـــــــــح

  
 وهذا قد تَقَدَّم بعَْينِه في كالم الُمَصنِّف ، فهو تَْكَرار.

 ، قاله ابُن َعبَّاِد. : أَْيَن َذَهبَ  َشصَّ  ما أَْدِري أَْينَ و

 : السَّنَةُ الشَِّديَدةُ. الشََّصاَصاءُ و

َصاصو الشََّصِص  وأَْصلُ   دَّة.هو اليُْبُس ، والُجفُوُف ، والِغلَُظ ، والشِّ  الّشِ

، إِذا أَصابَتْهم َسنَةٌ َشِديَدةٌ  َشَصاَصاءُ و قال األَْصَمِعّي : يقال : أَصابَتْهْم ألَْواءُ 
(2). 

 .(3) الَمْرَكُب السَّْوءُ  : الشََّصاَصاءُ  قال الُمفَضَّل :و

، كأَنَُّهم َجعَلُوه اْسماً  على َعَجلَةٍ  ، َغْيَر ُمَضاٍف ، أَيْ  َشصاصاءَ  أَْمٍر ، أَي على َحّدِ أَْمٍر وَعَجلٍَة ، ولَِقيتُه على َشَصاَصاءِ  لَِقيتُه على يُقَال :و

 لَها ، قالَه الِكَسائِيُّ وأَْنَشَد :

اِج  جــــــــــــــــ  َة ا ــــــــــــــــَ ا انقــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ جــــــــــــــــح تــــــــــــــــَ ُن نـــــــــــــــــَ  حنــــــــــــــــَح

اءَ عـــــــــــلـــــــــــ      اصـــــــــــــــــــــــــَ صـــــــــــــــــــــــــَ اجِ  شــــــــــــــــــَ تـــــــــــَ  مـــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــِّ

  
 ذِلَك : على أَْوفاٍز ، وأَْوفَاٍض.وِمثُْل 

 ، عن ابن بُُزْرج. َحاَجٍة ال يَْستَِطيُع تَْرَكَها ، أَي علَى َشَصاَصاءَ  لَِقيتُه على أَوْ 

 أَْبعَد هُ. صاِحبَه عنه ، أَي أََشصَّ وَ 

قال و ، وهو الِقيَاُس ، وأَْنَكَرهُ ابُن ِسيَده. ُمِشصٌّ  وهي ةَ ، قال ابُن َعبَّاٍد :اْنقََطَع البَتَّ  ِجدًّا ، وقيل : قَلَّ لَبَنَُها الناقَةُ : أََشصَّت قال أَبُو ُعبَْيٍد :و

 .ُشُصصٌ و ، ِشَصاصٌ و ، َشَصاِئصُ  والَجْمعُ  َشاذٌّ. ، قال : وهذا َشصَّت من َشُصوصٌ  أَبُو ُعبَْيد :

تَْين ُشُصصٌ  َشاةٌ  يُقَال :و ّي : والَمْشُهوُر : َشاةٌ  َذَهَب لَبَنَُها ، ِلْلَواِحَدةِ والَجْمعِ  ِللَّتي ، بَضمَّ  وِشيَاهٌ  َشُصوصٌ  ، كذا في الّصحاح. قال اْبُن بَّرِ

 ، فهو َوْصٌف بالَجْمع ، كَحْبٍل أَْرَماٍم وثَوٍب أَْخالٍق وما أَْشبََهه. ُشُصصٌ  ، فإِذا قيَل : َشاةٌ  ُشُصصٌ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

َصاِص. لشََّصصُ ا  : النََّكد ، كالّشِ

 ، أَي الشََّدائَِد. الشََّصائصَ  ويُقَال : نَفَى هللا َعْنكَ 

 ُمْنَكَرةٌ. َشَصاَصاءُ  ويقال : انَكَشَف عن النَّاس

ْقصُ  : [شقص] ً  من أَْعتَقَ » الَحديُث : ه، أَي َسْهم ، ومن ِشقصٌ  يُقَال : لي في هذا المال قال ابُن ُدَرْيد : ، بالَكْسِر : السَّْهُم. الّشِ من  ِشْقصا

َم الَمْملُوُك قِيَمة َعْدٍل ، ثمَّ اْستُْسِعَي َغْير مَ  ْقصُ و .«ْشقُوق َعلَْيهَمْملوٍك فعَلَْيِه َخالُصهُ في َماِلِه ، فإِْن لم يَُكن له َماٌل قُّوِ  النَِّصيبُ  أَيضاً : الّشِ
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ً  في باب الشُّْفعَة : فإِن اْشتََرىـ   تَعَالَى عنهَرِضَي هللاـ  ء. قال الشَّافِِعيُّ من الشَّيْ  ْقِص  ذلَك ، أَراد (4)من  شْقصا نَِصيباً َمْعلُوماً َغْيَر  بالّشِ

 .(5)َمْفُروز 

ْركُ و قال َشِمٌر : قال َخاِلٌد : النَّصيبُ و ْقصُ و الّشِ ٍء ، قال األَْزَهِريُّ : وهو في العَْيِن الُمْشتََرَكِة ِمْن ُكّلِ َشيْ  كالشَِّقيص َواحٌد ، قال َشِمٌر : الّشِ

ى ً  : وإِذا فُِرَز جاز أَْن يَُسمَّ  .ِشْقصا

 .ِشقَاصٌ و أَْشقَاصٌ  ، كما تَقُوُل : نِْصفُه ونَِصيفُه. والَجْمُع من ُكّلِ ذِلك َشِقيُصهو هذا ِشْقصُ  ويُقَال : لك

 من األَْرض. شْقٍص  ، أَْي َشريكي في َشِقيِصي يُقَال : هو الشَِّريُك. أَْيضاً : الشَِّقيص أَي هوو

 : وال أَْعِرفُه. (6)في نَْعِت الَخْيِل : فََراَهةٌ وَجْوَدةٌ ، قال  الشَّقيصُ  ، الفاِرهُ. وقال اللَّْيُث : الفََرُس الَجَوادُ  : الشَِّقيصُ و

ْقص وقال َغْيُره : وكذِلك َكثِير.القَِليُل من ال : الشَِّقيصُ  قال ابُن ُدَرْيد :و ً  . يقال : أَْعَطاهُ الّشِ ً و ِمْن َماِلِه ، ِشْقصا من َماله ، وقِيَل : هو  َشِقيصا

 الَحظُّ.

هام ، قالَهُ ابُن ُدَرْيد ، ، كِمْنبٍَر : نَْصٌل َعِريضٌ  الِمْشقَصُ و  ، أَي نَْصٌل َعريٌض ، وهذا قوُل ابِن فاِرس. َسْهٌم فيه ذِلكَ  ُهوَ  أَو من نَِصاِل الّسِ

ا الطَِّويُل العَِريُض من النِّصال فهو الِمْعبَلَةُ ، وهذا عن األَْصَمِعّي ، كما َرواهُ  النَّْصُل الطَِّويلُ  : الِمْشقَصُ  قيل :و ، وليس بالعَِريِض ، فأَمَّ

 عنه أَبو ُعبَْيد. وقال

__________________ 
 سقطت من القاموس.« عل »( لفظة 1)
 ( يف التهذيب : إذا أصابتهم منة وشّدة.2)
 ( يف التهذيب والتكملة واللسان : مركب السوء.3)
 ( يف التهذيب : من داٍر.4)
 ( زيد يف التهذيب : مثر سهم من سهما أو من عشرة أسهم.5)
 التهذيب : قلت : ال أعرف الشقيص يف نعت اخلير ا وال أدري ما هو.( القائر هو األزهري ا ومتام قوله يف 6)
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َقصُ  اجلَوحَهري  :  من النَِّصا  : ما طَاَ  َوعُرَض ا وقا  : املشح
 كاِ رَاب  َمَشاِقُصهاِسَهاٌم 

 قال ابُن بَّرّي : وَشاِهُده أَيضاً قَْوُل األَْعَشى يَهُجو َعْلقََمةَ بَن ُعاَلثَةَ :

ــــــــــُ  ــــــــــت ن وح كــــــــــُ لــــــــــَ ــــــــــَ ًة فـ رَامــــــــــَ مح جــــــــــُ ــــــــــُ ت ــــــــــح ن ــــــــــكــــــــــُ اًل ل  ُم َنــــــــــَح

م و     تــــــــُ اًل لــــــــكــــــــنــــــــح بــــــــح ُم نـــــــــَ تــــــــُ نــــــــح اً لــــــــو كــــــــُ اِقصــــــــــــــــــــــَ  َمشــــــــــــــــــــــَ

  
 وقد تكّرر ِذْكُره في الَحديث ُمْفَرداً وَمْجُموعاً.

 قال األَْزَهرّي : هذا التَّْفِسيرُ  يُْرَمى بِه الَوْحُش. : َسْهٌم فِيه نَْصٌل َعريضٌ  الِمْشقَصُ  ، أَي النَّْصُل الطَّويُل. وقاَل اللَّْيُث : أَْو هو َسْهٌم فيه ذلكَ 

 ِخاَلُف ما ُحِفَظ عن العََرِب. للِمْشقَِص 

النَّْصِف من النَّْصِل وال  على المْشقَصُ  السَّْهُم العَِريُض النَّْصِل ، مثل قَْول اللَّْيِث َسَواًء وقيل الِمْشقَصَ  أَنَّ « ح ش أ»في  (1)قلُت : وَسبََق له 

ْيُد وُكلُّ َشيْ  ْبيَاُن ، وهو َشرُّ النَّْبِل وأَْحَرُضه ، يُْرَمى به الصَّ  ٍء.َخْيَر فِيه ، يَْلعَُب به الّصِ

ِسَهاماً ُمْعتَِدلَةً بيَن  بَْعِضَها من بَْعٍض ، تَْفِصيُل أَْعضائهاو ِمْن شاةِ ، وأَّما اإِلبُِل فالَجُزوُر تَْعِضيَتُها ،ـ  الذَّبِيَحة ، أَي الَجَزَرةِ  تَْشِقيصُ و

ُل الشَّاةُ « الَخنَاِزيرَ  فَْليَُشقِّص َمْن بَاَع الَخْمرَ »َحِديُث الشَّْعبِّي ؛  ومنه الشَُّركاِء. ْلها أَْعضاًء ، كما تُفَصَّ ع الَخنَاِزيَر ِقَطعاً أَو يُفَّصِ معناه : فْليُقَّطِ

ٍث : القَصَّابُ  الُمَشقِّصُ  منهو .َشقََّصه يَُشقُِّصه ل :إِذا بِيع لَْحُمَها. يُقَا ، والَمْعنَى : َمن استََحلَّ بَْيَع الَخْمِر فليَْستَِحلَّ بَْيَع الِخْنزيِر ،  ، كُمَحّدِ

َمْخَشِرّي َمْن باَع الَخْمَر فَْليَُكن  فإِنَُّهَما في التَّْحِريم َسواٌء ، وهذا لَْفٌظ معنَاه النَّْهُى ، تَْقِديرهُ : اباً. جعَلَه الزَّ من َكالِم الشَّْعبِّي ،  (2)للَخنَاِزيِر قَصَّ

 وهو َحِديٌث َمْرفُوٌع ، َرَواه الُمغيَرةُ بُن ُشْعبَةَ ، وهو في ُسنَن أَبِي َداُوود.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْقصُ   ُء اليَسير. قال األَْعَشى: الشي الشَّقيصُ و ِء.: القْطعَةُ من األَْرض ، والطَّائفَةُ من الشَّي الّشِ

اَع  تــــــــــــــَ
َ

كح املــــــــــــــ تــــــــــــــَ َرمــــــــــــــَ جي حــــــــــــــَ َك الــــــــــــــ  تــــــــــــــلــــــــــــــح  فــــــــــــــَ

ك ِإاّل و     بـــــــــــــِ لـــــــــــــح قـــــــــــــَ اَأوحَدتح بـــــــــــــِ قـــــــــــــيصـــــــــــــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
اِعي : : اسُم َمْوضعٍ ، وقيَل : أََشاقيصُ و  ُهَو َماٌء لبَني َسْعد ، قال الرَّ

طــــــــــــعــــــــــــح  دَعح يــــــــــــُ ثــــــــــــانــــــــــــَا ملَح تــــــــــــَ وحٍن ذي عــــــــــــَ  ن ِبــــــــــــَ

ا  َأشــــــــــــــــــــــاقــــــــيــــــــصُ     عــــــــَ نـــــــــَ داّين َمصــــــــــــــــــــــح (3)فــــــــيــــــــِه والــــــــبــــــــَ
 

  
 أَراَد به البُْقعَةَ فأَنَّثَه.

 أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. ، كَكتٍف ، وأَميرٍ  الشَّكصُ  : [شكص]

ينالسَّيِّىِّ  وقال ابن َعبَّاد : وهو  ، وقد تَقَدَّم. ُء الُخلُق ، لُغَةٌ في الّسِ

َكاصُ  قال الّصاغانّي :و  ، َكذا في التَّْكملَة والعُبَاب. الُمْختَلفَةُ نْبتَِة األَْسنَانِ  ، بالَكْسِر : الّشِ

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 من اإِلبل : التي ال لَبَن لها وال َولََد في بَْطنَها نقَلَه الّصاَغانيُّ في التَّْكملَة. الشَّكيَصةُ 

ه :ـ  الدََّوابَّ  َشَمصَ  : [شمص] يَاَدة ، ونَصُّ  الدََّوابَّ  َشَمصَ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، ولكن ُوِجَد في َهَوامش بعض النَُّسخ وعليها َعالَمةُ الّزِ

 ً ل. وقال اللَّْيُث. شَماص له ذْكرُ « ملص»وسيأْتي في  (4)ا َسْوقاً َعنيفاً ، : ساقَهَ  ُشُموصا  اْستْطراداً ، فتَأَمَّ

ً  :ـ  الدََّوابَّ  َشَمصَ  ً  َعنيفاً ، إِذا َطَرَدَها َطْرداً  َشَمَصَها أَو ، وقال أَيضاً : َطَرَدَها َطْرداً نَشيطا َصَها تَْشميصا  ، وأَْنَشَد : كَشمَّ

 الَوليدُ  َِش َصَهايحَر ِإن  اخلَ و 
 قال : وال يُقَال هذا إِال بالّصاد.
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ً  َشَمصَ  قَال ابُن َعبَّاد :و  بِه. َضَربَهُ  بَسْوط : فاُلنا

ّمِ : العََجلَةُ  الشَُّماصُ و  ، أَْي َعَجلَةٌ. ُشَماصٌ  ، يُقَال : أََخَذه من هذا األَْمر ، بالضَّ

ُع اإِلْنَسان بَكالٍم. الشََّمصُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و كةً : تََسرُّ  ، ُمَحرَّ

__________________ 
وردت « شــــقص»له كالماً هبذا املعىن ا ويف اللســــان « حشــــو»و « شــــقص»( يفهم من عبارة الشــــارح أنه قو  األزهري ا ومل يرد يف التهذيب 1)

النصر يف شرح قو  ألاء بن خارجة يصف ذئباً طمض يف انقته ورد : املشقص : السهم العري  « حشب»وفيه يف مادة « حشا»العبارة عن مادة 
: 

ــــــــــــــــــــــــــك مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــــــــــأل حشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن

 أوســـــــــــــــــــــــــــــــــــًا أويـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــن اهلـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــه   

  

وجعله الزخمشــــــري اخل لعله يف غري األســــــاس وإال فعبارة األســــــاس : ويف  قوله :»( كذا ابألصــــــر والنهاية واللســــــان وهبامش املطبوعة املصــــــرية : 2)
 .«ا ديث اخل

 .«يطعن»بد  « يطفن»وانظر ختر ه فيه ا ويف الديوان :  173ديوانه ص ( 3)
 ( أورده اجلوهري يف الصحاح املطبوع.4)
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 ، وأَْنَشد لَرُجل من بَني عْجل : ذُِعرَ  فاُلٌن ، إِذا اْنَشَمصَ  قال أَبُو َعْمرو :و

ت َمصــــــــــــــــــــــــَ اَل  فــــــــــانحشــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــِ قــــــــــح ا َألهــــــــــا مــــــــــُ مــــــــــ   لــــــــــَ

َواَل     ا فـــــــــــــــانحصـــــــــــــــــــــــــــــاَع مُث  َولـــــــــــــــح اهبـــــــــــــــََ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ (1)فـ
 

  
ك ، وقال اللَّْيُث : هو بالّسين. الشَُّموِص  أَن تُْنَخَس الدَّابَّةُ َحتَّى تَْفعََل فِْعلَ  التَّْشميصُ  قال ابُن فَاِرس :و  وإِْن لْم يُْنِزْفها لتَتََحرَّ

صُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و ً هو أَ و : الُمتَقَبُِّض ، الُمتََشّمِ ْطبَة. الَّذي قَد الفََرسُ  يضا  َسنَق من الرَّ

 وَكذلَك الَجْوَهِريُّ استِْطَراداً.« م ل ص»، ذكره األَْزَهِرّي في  (2) تَفَلٍُّت ، واْنِمالٍص  ، بالكسر ، أَي وِماَلص ِشَماص َجاريَةٌ ذاتُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ً  ذِلكَ  َشَمَصهُ   حاَجتُك ، أَي أَْعَجلَتْنِي. َشَمَصتْني قَه ، وقد: أَْقلَ  يَْشُمُصه ُشُموصا

ِد : [كتاب]قال ابُن بَّرّي : وذكر ُكَراع في  َماصُ و الفََرُس وَشَمَسْت ، َواحٌد. َشَمَصتِ  الُمنَضَّ ماس ، بالصاد والسين ، َسواٌء. وَدابَّةٌ  الّشِ  والّشِ

 : نَفُوٌر ، كَشُموس. َشُموصٌ 

 ، أَي ُمِجدٌّ ، وقيل َهذَّاٌف ، وأَْنَشد : ُموصٌ شَ  وقاَل اللَّْيُث : َحادٍ 

 َِشُوصُ َساَ  بَعريَُهمح َحاٍد و 
َك ، فهو شاخُص البََصِر ، قال : الَمْشُموصُ و  : الَِّذي قد نُِخَس وُحّرِ

وص  ن ابلـــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــــُ َريـــــــــــــح  جـــــــــــــاُ وا مـــــــــــــن املصـــــــــــــــــــــــــــح

وصِ     فـــــــــــــًا َ حصـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــم ذي ق ي ـــــــــــــِ ت ـــــــــــــَ رِّ ي  كـــــــــــــُ

  

وِص  لـــــــــــــــُ ٍر وال قــــــــــــــــَ كـــــــــــــــح َ  يـــــــــــــــذي بـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  لـــــــــــــــَ

ِر     ظــــــــــــــــَ ر كــــــــــــــــنــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــَ وصبــــــــــــــــنــــــــــــــــَ مــــــــــــــــُ شــــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
 امل

  
 من األَْرض ، كالشََّصاَصاِء. (3): الِغلَُظ  الشََّماَصاءُ و تَْشميصاً : إَِذا آَذى إِْنَساناً َحتَّى يَْغَضَب. َشمَّصَ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :

اَغانيُّ في التَّْكملَة ، وأَْوَرده في العُبَاِب عن ابن ُدَرْيد :، أَهمله الجوَهِريُّ  ، كَجْعفَرٍ  َشْنبَصٌ  : [شنبص]  ، ومثلُه في اللسان. اْسمٌ   والصَّ

ً  بِه ، كنََصر وَسِمَع ، َشنصَ  : [شنص] به ،  َشنصَ  أَوْ  . نَقَلَه ابُن ُدَرْيد ، واْقتََصر على أَنَّه من باب نََصر ،َشانِصٌ  ، فهو . تَعَلََّق بِهُشنُوصا

تٌَّب ، ولكْن ، وهذا نَقَلَه ابُن فَارس ، واْقتََصَر َعلى أَنَّه من باب َسمَع فِفي َكالم الُمَصنِّف َرحَمه هللاُ تَعَالَى لَفٌّ ونَْشٌر ُمرَ  َسدَك به ولَِزَمه إَِذا

 قَلَّ َمْن يتَنَبَّه لذلك.

 ، نقَلَه ابُن ُدَرْيد ، وأَْنَشَد : ، كغَُراٍب : ع ُشنَاصٌ و

ىت   اِت حــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ كــــــــــــــــَ ّن اب ــــــــــــــــَ اهــــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  َدفـــــــــــــــــَ

اًل وِإىل     َن ِإىل عــــــــــــــــُ اصِ ُدفــــــــــــــــعــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ  .شــــــــــــــــــــــــــــــُ
  

 وُعالً : َمْوضٌع أَيضاً.

ار وَدّواِرّي ، َشنَاصيُّ و ، أَي بالفَتْحِ ، ، كَربَاعٍ  َشنَاصٌ  فََرسٌ و ّي ، وقَْعَسٍر وقَْعَسِرّي ، وَدْهر َدوَّ ، عن أَبي  (4) ويَُضمُّ  أَيضاً ، مثل َدّوٍ وَدّوِ

ار بن ُمْنقذ ، يَصُف فََرساً :َشنَاصيَّةٌ  ، واألُْنثَى َطِويٌل َشديٌد َجوادٌ  ُعبَْيدة :  . وأَْنَشَد لَمرَّ

ه  تـــــــــــــــَ ا َور عـــــــــــــــح َدُف مـــــــــــــــَ ُدٌف َأشـــــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــُ

اصــــــــــــــــــــــــــــو     ــــــــــــــَ ن رّ  ييف شــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَج طــــــــــــــمــــــــــــــِ  ِإذا هــــــــــــــي

  
 ويُْرَوى :

 َء طَّياٌر طِمرّ ِإَذا طُؤحط و 
قَّْيِن. . والشُّْنُدف : الطَّويُل واألْشَدُف المائُِل في أََحِد الّشِ  وقال ابُن فاِرس : يُقَال : هو نََشاِصيُّ
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 : [شنفص]

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي

ْنفاصُ   : بالَكْسر : الثَّْوُب الغَليُظ ، يُْعَمُل من الَكتَّان ومن ِلَحاِء الشََّجِر. الّشِ

 ، أَهَملَه الَجْوَهرّي وصاِحُب اللَِّسان الشَّْنقََصة : [شنقص]

__________________ 
 ( نسبه ابن بري لألسود العجلي ا نقر قوله صاحب اللسان.1)
 ( يف القاموس : والالس.2)
 اللسان : الغلة واليب  من األرض.( يف 3)
 ( اقتصر يف الصحاح واللسان عل  الفتح.4)
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ِمَلة ا وَأوحَرَدُه يف الُعَباب عن بـَعحِضهم : ِتقحَصاء هو والّصاغاين  يف الت كح  ُمَول َدٌة. ا قا  : وهي كلمة االسح
ْنقَاص ، َمْنُسوب إِلى ، بالَكْسر قَاِصيُّ ِشنْ  : َضْرٌب من الُجْند ، الَواِحدُ  الشَّنَاقَِصةُ  قال اللَّْيُث :و  .الّشِ

 ، نقله ابُن ُدَرْيد. ِء بَيدك وَزْعَزَعتُهُ َعْن َمَكانِه: نَْصُب الشَّيْ  الشَّْوصُ  : [شوص]

 مثل الَمْوِص َسَواٌء. الدَّْلُك باليَدِ  : الشَّْوصُ  يُقَاُل :و

 : َدلَْكته. ُشْصتُه وقال ابُن األَْعَراِبّي :

واِك ، واالْستِنَاُن بِهِ  : الشَّْوصُ  قال أَبو َزْيٍد :و ، عن أَبي  االْستِيَاكُ  : الشَّْوصُ  أَو .َشائِصٌ  فهو يَُشوُصه ِسَواَكهُ  شاصَ  ، وقد َمْضُغ الّسِ

واِك على أَْسنَانه َعْرضاً. وقيل : هو أَْن يَْفتََح فاهُ ويُ  ه على أَْسنَانِهَعْمٍرو. وقيل : هو إِمراُر الّسِ وقيل : هو أَن يَْطعََن به  من ُسْفٍل إِلى ُعْلٍو. ِمرَّ

اِء ، يُقَاُل : كاإِلَشاَصة فيها ، َصهُ و فاهُ ، وأَشاَصه ، َشاصَ  يُقَاُل : .التَّْشِويص زاد َغْيُره :و .أََشاَصهُ و فَاهُ ، َشاصَ  ، عن الفَرَّ  .َشوَّ

ْرِس والبَْطنِ  : الشَّْوصُ و رَ  َوَجُع الّضِ ،  الشَّْوصَ  َمْن َسبََق العَاِطَس بالَحْمِد أَِمن»الَحِديُث :  ، مْن ِريحٍ تَْنعَِقد تَْحَت األَْضالعِ ، وبِِهَما فُّسِ

 َمَحلَِّهما.َوَجٌع في النَّْحِر. والِعلَّْوُص : اللََّوى ، وهو التَُّخَمةُ ، ويُْذَكَراِن في : واللَّْوُص  .«واللَّْوَص ، والِعلَّْوصَ 

.و ِه. : الشَّْوصُ  قال الَهَواِزنِيُّ  ارتَِكاُض الَولَِد في بَْطِن أُّمِ

 ، والتَّْنِظيف. الغَْسُل ، والتَّْنِقيَةُ  : الشَّْوصُ  قال ُكَراع :و

ً  ءَ الشَّيْ  َشاصَ  يُقَال : واِك. وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : َشاصَ  ، إَِذا َغَسلَه ، وكذا َشْوصا  َء ، إِذا نَقَّْيتَه.الشَّيْ  ْصتُ شُ  فاهُ بالّسِ

ْدِق وإِْنقَاُؤَها. وقال أَبو ُعبَْيد : وُكلُّ َشيْ  الشَّْوصُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :  ، وُمْصتَهُ ، وَرَحْضتَهُ ، ُشْصتَهُ  ٍء َغَسْلتَه فقد: َدْلُك األَْسنَاِن والّشِ

 الثّانِيَة ، نَقَلَهما الّصاَغانِّي في العُبَاِب. ، األُولَى لُغَةٌ في ، في الُكلِّ  يَُشوصُ و ، يَشاصُ 

يُن أَْكثَُر من الّصاِد ، قاله األَزهرّي. وهو (1) الشََّوس ، في العَْين : ِمثْلُ  بالتَّْحِريك ، الشََّوصُ و ، إِذا كان يَْضِرُب َجْفنَْي  أَْشَوصُ  ، والّسِ

ّم ، الّشوَصةُ و َعْينَيه َكثِيراً. ُل أَْعلَى : ، بالفَتْحِ والضَّ ، يَِجُد صاحبَُها  في األَْضالع (2) أَو ِريٌح تَْعتَِقبُ  مْن ِريح ، َوَجٌع في البَْطنِ  واألَوَّ

يُح بيَن أَْضالِعه شاَصتْهُ  كالَوْخِز فيها ، وقد ً  الّرِ ً و ، َشْوصا ةً . وقيل : ريٌح تَأُْخذُ اإِلْنَساَن في لَْحِمه ، تجوُل ُشؤوَصةً و ، َشَوَصانا ةً ُهنَا وَمرَّ َمرَّ

ةً في الَحَواقِن. تقول : ةً في الظَّْهِر ، وَمرَّ ةً في الَجْنِب ، وَمرَّ أَو َوَرٌم في حَجابَِها ِمْن  أَسماُؤَها ، الشََّوائِصُ و ، شاَصتْني َشْوَصةٌ  ُهنَا ، وَمرَّ

اَغانّي. ، نقله الَجْوَهِرّي عن جاِلينُوَس ُمقَلِّداً َخالَهُ أَبَا نَْصرٍ  داِخل  الفَاَرابِّي في ديوان األََدِب. وقَلََّدُهَما الصَّ

ً  به الِعْرقُ  َشاصَ  واْضِطَرابُه مْن ِريٍح ، وقد اْختالُج الِعْرقِ  : الشَّْوَصةُ  قِيل :و ً و ، َشْوصا ْكَزةُ. الشَّْوَصة . وقال ابُن ُشَمْيل :َشَوصا  : الرَّ

ً  ، عن ابِن َعبّاٍد ، وقد تَْنُظُر من فَْوِقَها: العَْيُن الَّتِي كأَنََّها  الشَّْوصاءُ و  ، وذِلَك إِذا َعُظَمْت فَلَْم يَْلتَِق عليها الَجْفنَاِن. َشوَصْت َشَوصا

يَاصُ و هذا التَّْرِكيِب ، وَسيُعاُد في ، صاَرت الَواُو ياًء الْنِكَساِر َما قَْبلََها ، ذكَره ابُن َعبَّاٍد في  ِشَواصٌ  َشَراَسةُ الُخلُِق ، أَْصلُهُ  ، بالَكْسِر : الّشِ

 الَِّذي يَِليه.

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

رَ  َشْوصُ  ِك. وبهما فُّسِ واِك : ُغَسالَتُه ، وقيَل : ما يَْبقَى منه عند التََّسوُّ َواكِ  بَشْوِص  اْستَْغنُوا عن النّاس ولو»الَحِديُث :  الّسِ بِه  َشاصَ و. «الّسِ

ً  الَمَرضُ  ً و َشْوصا  : هاَج. َشَوصا

 : ريٌح تَْرفَُع القَْلَب عن َمْوضِعه ، كأَنََّها تَُزْعِزُعه. الشَّْوَصةُ و

ً  فاُلٌن بفاُلنٍ  شاصَ  وقال ابُن َعبَّاِد :  : َشغََب ، وشيَص به ، صارت الَواُو يَاًء النِكَسار ما قبلها. َشْوصا

يصُ  : [شيص] اُء : وقد ال يكون له نًَوى ، ْمٌر ال يَْشتَدُّ نََواهُ.، بالَكْسِر : تَ  الّشِ يصاءِ  قال الفَرَّ ، عن ابِن فاِرس ،  أَْو أَْرَدأُ التَّْمرِ  ، بالَمّد ، كالّشِ

ب. وقال األََمويُّ : الواحَدة بهاء أَو إِذا كان بُْسراً ، قالهُ اللَّْيُث ، يُص. وأَهُل في لُغَِة بَ ـ  هي ، وقِيَل : هو فاِرِسيٌّ ُمعرَّ ْلَحاِرِث بِن َكْعب : الّصِ

يصَ  الَمِدينَة يَُسّمون  السَّْخل. الّشِ

__________________ 
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 واألصر والقاموس كالتهذيب.« الشرس»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 واألصر كالصحاح.« تنعقد»( يف التهذيب واللسان : 2)
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يصُ و ْرس أَو  : الّشِ  ، لُغَةٌ في الشَّْوِص. البَْطنِ َوَجُع الّضِ

يصَ  ، وَشيََّصْت ، األَِخيَرةُ عن ُكراع ، ِإذا فََسَدْت وَصاَر َحْملها النَّْخلَةُ  أَشاَصتِ و  ، كما في الّصحاح. لَْم تَتَلَقَّحْ  إِذا يَتََشيَّصُ  ، وإِنََّما الّشِ

يصُ و  .شيَصةٌ  احَدة :، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، الوَ  ِجْنٌس من السََّمكِ  : الّشِ

يص أَبوو ُد بُن َعْبِد هللا بِن ُرَزْين الّشِ  ، وقد ُكفَّ بََصُرهُ. 196معروف تُُوفَِّي ، سنة  شاِعرٌ  ، ابُن َعّمِ ِدْعبٍِل الُخَزاِعّي ، الُخَزاِعيّ  ُمَحمَّ

يَاصُ و  ْيِن ، وأَْصلُه ِشَواٌص ، وقد تَقَدَّم.، عن ابِن َعبّاٍد ، ذكره في التَّْرِكيبَ  َشَراَسةُ الُخلُقِ  ، بالَكْسِر : الّشِ

 َعذَّبَُهْم باألََذى. ، إِذا َشيََّصُهم في النََّواِدر : يُقَاُل :و

 ُمنَافََرة. ، أَي ُمَشايََصة بَْينَُهم يقال :و

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 يُّ :به ، إِذا َرفََع أَْمَرهُ إِلى السُّْلطاِن. قال َمقَّاٌس العَائِذِ  أَشاصَ 

تح  ٌب  َأشـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــَ ا َكلـــح وصـــــــــــــــــاً بِنـــَ صــــــــــــــُ تح  شــــــــــــــُ  وَواَجهـــَ

بُ     لــــــــــــِ غــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــَرة تـ زِي ا ابجلــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــح َديـ لــــــــــــَ  رَافــــــــــــِ  عــــــــــــَ

  

 فصر الصاد
 املهملة مض نفسها

بِّي ، وقَقَقُه : َحَدثُه َصَصصُ  : [صصص]  ، أَهمله الَجْوَهِرّي وصاحُب اللَِّسان وغاِلُب َمْن َصنَّف في اللُّغَة. الصَّ

قال َشيُخنَا : وَكأَنَّه نَِسَي  َغْيَرُهَما. َواحدة في َكلَمةٍ  َواِحدٍ  لم يُوَجْد في َكالمهم ثالثةُ أَْحُرٍف ِمْن ِجْنٍس  وأَْوَرَدهُ الّصاَغانّي في ِكتَابَْيه ، وزاد :

اْقتََصرُوا على مثِْله في  بَبَّة ، وَزّز ، ونَْحِوهما ، وهذا َذَكره على ِجَهة التَّْقليد ، ألَنَّ َغْيَره من اللُّغَويّين ، كأَبِي ُعبَْيٍد الَهَرِوّيِ  َما َمرَّ له في

 األَْشبَاِه والنََّظائر ، فأَْوَرَده كما قالوهُ غافالً عن ِإْعَماِل النََّظِر فيما تَقدَّم.

ون فاُء الفْعِل وَعْينُه واَلُمه ابُن القَطَّاع ، في ِكتاب األَْبنِيَة له ، لهَذا الَمْبَحِث فَْصالً يخّصه ، فقال : فَْصٌل : ولَْم تَْبن العََرُب َكِلَمةً تَكُ وقد َعقََد 

 ، أَي َسِميٌن. فِيَها ِمْن َمْوضعٍ َواِحٍد اْستِثقَاال لذِلك ، إِالّ أَنَّه قد جاَء في األَْسَماِء غالٌم بَبَّةٌ 

وقولُُهم : في لَسانِه َههَّةٌ ، وهي َشبيَهةٌ باللُّثْغَِة ، وقولُُهم : « (1)ألَْجعَلَنَّ النَّاس بَبَّاناً َواِحداً »قال ُعَمُر بُن الَخطَّاب ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه : و

بيُّ على قَقَِقه َصصَّ يََصصُّ و ألَْسَماِء َغْيُر ذِلَك. وأَْفعَالَُها َههَّ يََههُّ َههَّةً وقَقَّ يَقَقُّ قَقَقَاً ،، أَي َحَدثه ، ال يُعلَُم في ا َصَصصهو قَعَد الصَّ

 ً ا ، أَي َصفَْعتُه  َصَصصا ه َززًّ الفَاُء والعَْيُن ُء ، وإِنََّما تَِجي، ولم أَْسَمْع ِلبَبَّة بِفْعٍل. وجاَء في الِفْعل َحْرٌف َواحٌد ، وهو قَْولُُهْم : َزَزْزتُه أَُززُّ

 ا ه. .«في الَحِديث : َما أَنَا مْن َدٍد وال الدَُّد منِّيالدَُّد والدََّدن والدََّدا ، وهو اللَِّعُب. و كقولهم :

ضاً ، وِزْدتُه إِيضاحاً في المسفر ، وبه تعلَم وقَالُوا : َددَّ ُمَشدَّداً وَدَدد ، وَدَددَّ ، ُمَشدَّداً أَي قال َشْيُخنَا : وزاد في األَْشبَاه والنََّظائر من الُمْزِهر :

 ما فِي َكالم الُمَصنِّف من القُُصوِر والغَْفلَة.

ْعفََصةُ  : [صعفص] ْكباُج. وحكى عن الفّراِء : الصَّ ْكبَاَجة ، أَهمله الَجْوَهرّي. وقال أَبو َعْمرٍو : هو الّسِ ،  َصْعفََصةٌ  (2) لُغَة اليََماَمةِ  ، في الّسِ

يه  إِذا َجعَْلتَه َعَربِيًّا. بَصْعفٍَص  قال : وتَْصِرُف َرُجالً تَُسّمِ

مّ  الصُّوصُ  : [صوص] يَْنِزُل  : القَليُل النََّدى والَخْيِر ، وقيل : البَخيُل. وقال ابُن األَْعَرابِّي : هو الِّذي اللَّئيِمُ  ، أَْهَملَه الَجوهِرّي ، وهو ، بالضَّ

ْيفُ  إِذا كاَن اللَّْيُل أََكلَ و ْحَدهُ ،َوْحَدهُ ويَأُْكُل وَ   ، وأَنشد : في ِظّلِ القََمر لئاَلَّ يََراهُ الضَّ

َرهُ  ُصوص  الِغىَن َسد  ِغَناُه فـَقح
اء من القافِيَة َمْنُصوبَ  وايَةُ : فَقُره ، : قال الّصاَغانِّي  ة.قال أَبو َعْمرٍو : َمْعنَاه : يُعَفِّي على لُْؤِمه ثَْرَوتُه وِغنَاهُ ، فعَلَى هذا التَّْفِسيِر الرَّ الّرِ

َجُز لِمْقَداِم بن َجّساٍس األََسِدّيِ ، وقد أَنَشده أَبو عمرو  ْفع ، والقَافيَةُ َمْرفُوعة ، والرَّ ّحة وِسيَاقُه : (3)بالرَّ  في ياقوتة الَمُروص على الّصِ
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__________________ 
 .«لن الناس بّياانً واحداً ا الذي يف الصحاح : إن عشت فسبجعر الناس بّياانً واحداً قوله : ألجع»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«ميامية»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 .«وصاحب اليواقيت هو أبو ُعَمَر ا بدون واو. ..»( كذا ابألصر والتكملة ا وهبامش املطبوعة الكويتية : 3)
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َ  أَباّنٍخ  ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــٍر  (1)ل ِوي رُُه طــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح  عــــــــــــــــُ

ي    طــــــــــــِ وحىَل بــــــــــــَ َ
رُُه جــــــــــــاٍف عــــــــــــن املــــــــــــ ظــــــــــــح (2)ٍء نــــــــــــَ

 

  

رُُه  فــــــــــــــــح وِ  ِإلــــــــــــــــيــــــــــــــــه جــــــــــــــــَ ِدِم اجلــــــــــــــــُ هــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  مــــــــــــــــُ

وصِ     رُهُ  صـــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــح ـــــــــــَ اُه فـ نـــــــــــَ د  غـــــــــــِ ىَن ســـــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــغـــــــــــِ

  
 اللُهّم إِالَّ أَْن يُحَمل على اإِلْقَواِء.

،  والُمُصوِصي : يَْوٌم من أَيَّاِم العَُجوزِ  .«أ ص ص»َمرَّ في ، أَي َكِريَمةٌ عليها بَخيٌل ، وقد  «ُصوصٌ  عليها أَُصوصٌ »ومنه المثَُل  قال :

 نَقَلَه الّصاغانّي.

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

ّمِ قد يكون َجْمعاً ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وأَنشد : الصُّوصُ   ، بالضَّ

وصـــــــــــــــــــــاً فـــــــَبلحَفيحُتُكمح  وصـــــــــــــــــــــًا ا ِإذا َدَج   صـــــــــــــــُ  ُلصـــــــــــــــُ

نـــــــــــــح     َا عـــــــــــــِ ابـــــــــــــِ يـــــــــــــّ الُم وهـــــــــــــَ َوارِ الـــــــــــــظـــــــــــــ   َد الـــــــــــــبـــــــــــــَ

  
ِعيد األَْعلَى من أَْعَماِل قَُمولَةَ  الصُّوصُ و ّم : قَْريَةٌ بالصَّ  ، بالضَّ

يصُ  : [صيص] يصاءِ  : لُغَةٌ في ، بالَكْسر الّصِ يص ، كالّصِ يصاِء. ونَقَل الَجْوَهِرّي عن األَُموّيِ : أَنَّ  الّشِ يصَ  ، لُغَة في الّشِ في لُغَِة  الّصِ

يصاءُ  ، أَي وهي بَْلَحارث بن َكْعٍب : الَحَشُف من التَّْمر ، واة  َحبُّ الَحْنَظِل ، الّذي ما فيه لُبّ  أَيضاً : الّصِ ينََورّي : قال بعض الرُّ قال الّدِ

ة :وهو ايضاً من ُكّل شيْ  مَّ يخ والِقثّاِء وما أَْشبََههما ، وأَْنَشد أَبو نَْصر ِلذي الرُّ  ٍء وَكذِلك نَْحو َحّبِ البّطِ

فـــــــــــــازٍَة و  نح مـــــــــــــَ جِي مـــــــــــــِ تح انقـــــــــــــَ طـــــــــــــ  نح ختـــــــــــــََ  كـــــــــــــائـــــــــــــِ

د م    َواِض مـــــــــــــاٍء ُمســـــــــــــــــــــــــــَ َك ومـــــــــــــن َأحـــــــــــــح يـــــــــــــح  ِإلـــــــــــــَ

  

ا  َبهنــــــــــــــــ  زحىَل كــــــــــــــــَ رحَداُن هــــــــــــــــَ  أبَرجــــــــــــــــائــــــــــــــــِه الــــــــــــــــقــــــــــــــــِ

َواِدُر     ــــــــــَ   صــــــــــــــــــــــــيصــــــــــــــــــــــــاءِ نـ
ُ
ــــــــــد املــــــــــ ي ــــــــــِ ب مِ اهلــــــــــَ طــــــــــ   حــــــــــَ

  
ّي : ويُْرَوى : بأَْعقَاِره   الِقْرَداُن. (3)وصف ماًء بَِعيَد العَْهِد بُوُروِد اإِلبِل عليه ، فِقْردانُه َهْزلَى. قال ابُن بَّرِ

ينََوِريُّ : قال أَبو ِزياٍد األَعرابِيُّ  ً ـ  وقال الّدِ ِرهم بالبَاِديَِة وتََرُكوَها قِفاراً ، والِقْرداُن ُمْنتَِشَرةٌ إِنَّهُ ُربََّما َرَحَل الناُس عن ِديَاـ  وكان ثِقَةً َصُدوقا

ا أََحٌد ِسواهم ، ثّم يَْرِجعُون إِليها في أَْعطاِن اإِلبِل وأَْعقَاِر الِحيَاِض ، ثّم ال يَعُوُدون إِلَْيَها َعْشَر سنِيَن ، وِعْشِريَن َسنَةً ، وال يَْخلُفُُهم فيه

ة المفيَِجُدون الِقْرداَن في تل مَّ َكْت. وأَْنَشد بَْيَت ِذي الرُّ  ذكور.ك الَمواِضعِ أَْحيَاًء ، وقد أََحسَّت بَروائِحِ اإِلبِل قَْبَل أَن تَُوافَِي ، فتَحرَّ

 ٍء به.الَهبيِد : َمْهُزوُل َحّبِ الَحْنَظل لْيس إِالَّ الِقْشر ، وهذا القُراد أَْشبَهُ َشيْ  صيَصاءُ و

ّي : ومثْ  اِجز :قال ابُن بَّرِ ِة قَْوُل الرَّ مَّ  ُل ِذي الرُّ

وحِدِّ  ِن ا ـــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــَ ه يف الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ رحَدانـــــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــــِ

يِّ     لــــــــــــِ قــــــــــــح
َ

ِر املــــــــــــ ظــــــــــــَ نــــــــــــح بِّ ا ــــــــــــَ وٌد كــــــــــــحــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــُ

  
يصاءِ  ، ويُقَال من (4)تََصاُص  قد َصاَصت النَّْخلَةُ و ً و ، ِصيَصاءً  (5)َصأََصْت  : الّصِ يص ، وهذا من َصيََّصت تَْصيِيصا أََصاَصْت و ، الّصِ

 ، الثالثةُ ، عن ابِن األَْعَراِبّي. إَِصاَصةً 

 األُولَى نَقَلََها الّصاَغانِّي في العُبَاب : إِذا صار ما َعلَْيَها ِصيصاً ، أَي ِشيصاً.

يَصةو ي  التي َشْوَكةُ الحائكِ  ، الِصيِصيَةو كذا في سائر النَُّسخ ، وهو َخَطأٌ ، أَو هو على التَّْخفيف ، وفي الّصحاح والعُبَاب : (6) الّصِ يَُسّوِ

ة : بها السََّدى واللُّْحَمةَ  مَّ  ، وأَنشد لُدَرْيد بن الّصِ

ُه  وشـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــُ ن ـــــــــــَ اُح تـ ـــــــــــَ ـــــــــــّرِم ـــــــــــِه وال ـــــــــــي ـــــــــــُت ِإل ئ ـــــــــــجـــــــــــِ  ف

ِض     يكـــــَوقـــــح اصـــــــــــــــــــِ يـــــــَ د دِ  الصـــــــــــــــــــ  مـــــــَ ُ
 يف الـــــن ســـــــــــــــــــيـــــج املـــــ

  
ّي : َحقُّ   ها يَاٌء ، وليَس الُمَها صاداً.الحائك أَْن تُْذَكَر في المعتّل ، ألَّن المَ  صيِصيَةِ  قال ابُن بَّرِ

يِصيَة منهو يكِ  : الّصِ  التي في ِرْجلَْيه. َشْوَكةُ الّدِ
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يَاِصي والَجْمعُ  قَْرُن البَقَِر والظَّباءِ  أَيضاً : الّصيِصيَةو يَتْ  الصَّ ماحِ َمَكاَن األَِسنَّة ، وإِنََّما ُسمَّ ألَنََّها  َصيَاِصيَ  ، وُربََّما كانت تَُركَُّب في الّرِ

ُن بها. وأَْنَشد ابُن بَّرّي لعَْبد بَنِي الَحْسَحاِس :  يُتََحصَّ

__________________ 
نح بضـــــــم اهلمزة وتشـــــــديد النون أي إذا ســـــــئر تنحنح خباًل كما يف أب قوله : لي  أبانخ كذا يف النســـــــخ ولعله :»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 1)

 : أبانح. 144/  1ويف املقايي  « القاموس
 .«لعل  بصره»( عن املقايي  وابألصر 2)
 .«قوله : أبعقاره ا هو مجض عقر ا وهو مقام الشاربة عند ا وض ا أفاده يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ُتصاصي بضم التاء وابلياء. ( يف التكملة :4)
 ( عن اللسان وابألصر صبصبت.5)
يِصَيةُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)  .«يف نسخة املو زايدة : ابلكسر»وهبامش املطبوعة املصرية : « الصِّ
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تح  حـــــــَ بـــــــَ رحقــــــَ  وَأصــــــــــــــــــــح ريَاُن غــــــَ ِت الــــــثـــــــِّ حـــــــَ بـــــــَ  فـــــــَبصــــــــــــــــــــح

َن     طـــــــح قـــــــِ تـــــــَ لـــــــح يـــــــٍم يــــــــَ اُء متـــــــَ انســـــــــــــــــــــَ يـــــــَ يـــــــاصـــــــــــــــــــــِ  الصـــــــــــــــــــــ 

  
 أَي يَْلتَقْطن القُُروَن ليَْنِسْجَن بها ، يُريد : لَكثَْرة الَمَطر َغِرَق الَوْحُش.

، بالتَّْخفيف ، َشبَّه  ِصيَصةٌ  ، أَي قُُرونَُها. يقال َواحُدها« بَقَرِ  َصيَاِصي َكأَنََّها» ، وَذَكَر فتْنَةً تكوُن في أَْقَطار األَْرض : (1)في الَحديث و

 الِفتْنَةَ بها ِلِشدَّتَِها وُصعُوبَِة األَْمِر فيها.

يِصيَةُ و ياِصي والَجْمع الِحْصنُ  : الّصِ نُوا ب (2) َصياِصيِهمْ  (ِمنْ )، ومنه قولُه تَعَالَى :  الصَّ  وُكلُّ ما اْمتُنَِع به ها.، أَي من ُحُصونِهم التي تََحصَّ

 ، بحذف الياء على التَّْخفيف. َصيَاٍص  ج ، ِصيِصيَةٌ  فهو

يِصيَةُ  قال أَبو َعْمرو :و عاِء : الّصِ اعي الَحَسُن القيَاِم على ماِله. من الّرِ يِصيَةُ  قال غيُره :و الرَّ ،  يُْقلَع به التَّْمرُ  ، أَي الَوتُِد الذي الَودُّ  : الّصِ

 ْرن البَقَر ، قال :ُشبِّه بقَ 

ـــــــــــــــــــجِّ  ل و عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ ٌف وأَب ـــــــــــــــــــح َوي  خـــــــــــــــــــاِد عـــــــــــــــــــُ

جِّ     َم ابلــــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــــِ حــــــــــــــح مــــــــــــــاِن الــــــــــــــلــــــــــــــ  عــــــــــــــِ طــــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــــ

  

جِّ و  ـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــرَبحن َ  ال ـــــــــــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــــــــــِ داِة ف ـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــَ  ابل

جِّ     يصـــــــــــــــــــــــــــــِ ُض ابلـــــــــــــــَودِّ وابلصـــــــــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح (3)يــــــــــــــــُ
 

  
 .(4)أَراَد أَبُو َعلّي ، وبالعَشّي ، والبَْرنِّي ، وبالِصيِصّي 

 فصر العا
 املهملة مض الصاد

 وأَْنَكر ذلك األَْزَهرّي. ُدَوْيبَّةٌ. ، أَهمله الَجْوَهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ، كَجْعفٍَر ، وُعْصفُورٍ  العَْبقَصُ  : [عبقص]

 ِرّي وصاحُب اللَّسان.، أَهَملَه الَجْوهَ  العَتْصُ  : [عتص]

 ، وليس بِثَبٍت ؛ ألَنَّ بِنَاَءه بِناٌء ال يَُوافُِق أَْبنيَةَ العََرِب. االْعتِياِص  مثْل فِْعٌل ُمَماٌت ، وهو فيَما َزَعُموا وقال ابُن ُدَريد : هو

ْل.  قُْلُت : فمثُْل هذا ال يُْستَْدرُك به على الَجْوَهرّي ، فتَأَمَّ

ِر ، قاله أَبُو ُعبَْيد ، ، بالفَتْح : َخَشبَةٌ تُوَضُع على البَْيت َعْرضاً إَِذا أََراُدوا تَْسقيفَهُ ، ثّم يُْلقَى َعلَْيه أَْطَراُف الَخَشِب الِقَصا العَْرصُ  : [عرص]

بَْيتِي ِستْراً ، َمْقَدَمهُ من  (5)ةً ، وَعلَى َمَجّرِ نََصْبُت على باِب ُحْجَرتي َعبَاءَ »َحديُث عائَشةَ َرضَي هللا تَعَالَى َعْنَها أَنََّها قالت :  قال : ومنه

، بالّسين. وقيل : هو الحائُط يُْجعَُل  العَْرسُ  ويُقَال فيه :«. (6)َحتَّى َوقََع إِلى األَْرض  العَْرصَ  َغْزَوة َخْيبَر ، أَو تَبُوَك ، فَدَخَل البَْيت وَهتَكَ 

ُف البَْيُت ُكلّه ، فما كاَن بَْيَن بَْيَن حائَطي البَْيِت ال يُْبلَُغ به أَْقَصاه ، ثّم يُوَضُع الَجائُز من َطَرف الَحائِط الداِخِل إِلَى أَْقَصى البَْيت ويَُسقَّ 

ين ، وُهَما لُغَتَان. قال الَحائَطْيِن فهو َسْهَوةٌ ، وما َكاَن تَْحَت الجائِز ف اد ، وَرَواه أَبُو ُعبَْيٍد بالّسِ هو ُمْخَدٌع. قال األَْزَهرّي : َرَواه اللَّْيُث بالصَّ

ادَ و الَهَروّي : ثُون يَْلَحنُون فيُْعِجُمون الصَّ ثُون ، ولَْيَس في نَّص الَهَروّي نْسبَةُ اللَّْحِن لَُهم ، وإِنَّما قال : الُمَحّدِ يَْرُوونَه بالّضاد المعجمة  والُمَحّدِ

اِد ، وهو بالّصاد والّسين. والَحديُث جاَء في ُسنَن أَبي َداُووَد بالّضاد الُمْعَجَمة ، وَشَرَحهُ الَخطَّابيُّ في الَمعَالم ، وفي  َغريب الَحديِث بالصَّ

َمْخَشريّ  اد الُمْهَملَة الُمْهَملَة ، وقال : قال الراِوي : العَْرُض ، وُهَو َغلٌَط. وقال الزَّ  .(7) : هو بالصَّ

ْبيَان فيها. وقال األَْصَمعيُّ : ُكلُّ َجْوبٍَة ُمْنفتِقٍَة  : ُكلُّ بُقعٍَة بَْيَن الدُّوِر َواِسعٍَة ، لَْيَس فيها بِنَاءٌ  العَْرَصةُ و يَْت بذلَك الْعتَراِص الّصِ ليس  (8)، ُسّمِ

 ْيب :. قال مالُك بُن الرَّ َعْرَصةٌ  فيها بنَاٌء فهي

اًء وغـــــــــــــاَدُروا  ايب ِعشـــــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــَ َر َأصـــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــ   حتـــــــــــــََ

ة يف     قــــــــــــــَ ةِ َأخــــــــــــــاثــــــــــــــِ رحصــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــّداِر  ِوايَ  عــــــــــــــَ  ال

  
 .أَْعَراصٌ و ، َعَرصاتٌ و ، ِعَراصٌ  ج
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 قال أَبُو النَّْجم :

الِص  ُت مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ جـــــــــــــــــح ا عـــــــــــــــــُ ُرمبـــــــــــــــــ َ  فــــــــــــــــــَ

يِّ و     رَاصِ عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  َأَ يف ا ـــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 وا ديث يف النهاية.« ويف التهذيب»( يف اللسان : 1)
 .26( سورة األحزاب اآية 2)
 ( األرجاز ابختالف بع  األلفا .3)
 .«ابلصيصية»وابألصر « عجج»( عن اللسان 4)
 .«حجر بيجي»( عن التكملة وابألصر 5)
 ( النهاية واللسان : وقض ابألرض.6)
 ا ألنه يوضض عل  البيت عرضاً. ( زيد يف النهاية عنه : قا  : وقد روي ابلضاد املعجمة7)
 متسعة.« : عرصة»( يف معجم البلدان 8)
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ٍد الفَْقعَِسيُّ :  وقال أَبو ُمَحمَّ

 يـُلحَف  بُقفٍّ َسبحَسِب اأَلعراصِ 
 وقال َجِميٌل :

يـــــــــــَك مـــــــــــن و  كـــــــــــِ بـــــــــــح اتِ مـــــــــــا يــــــــــــُ َرصـــــــــــــــــــــــــَ  َداٍر  عـــــــــــَ

ا    اَلهـــــــــــــــــَ ا وَداَن بـــــــــــــــــِ ُدهـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــح اَدَم عـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــَ

  
 ، على ساكنها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالم. : ُكْبَرى وُصْغَرى بعَِقيِق الَمِدينَةِ  العَْرَصتَانِ و

اصُ و ْعِد والبَْرقِ  ، العَرَّ هو الَِّذي اْضَطَرَب فيه البَْرُق وأََظلَّ من فَوُق فقَُرَب حتَّى صاَر كالسَّْقِف ، وال : ، وِقيَل  كَكتَّاٍن : السَّحاُب ذُو الرَّ

ِة يَِصُف َظليماً :يَُكوُن إِالَّ  مَّ   َذا َرْعٍد وبَْرٍق. وقال اللِّْحيَانِّي : هو الَِّذي ال يَْسُكن بَْرقُهُ. قال ذُو الرُّ

رِّ  د  يف  ــــــــــــــــِ رحقــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ر اصِ يـ ُرُده  عــــــــــــــــَ طــــــــــــــــح  ويــــــــــــــــَ

بُ     ا َحصــــــــــــــــــــــــِ وهنــــــــــَُ نــــــــــُ ثــــــــــح ِة عــــــــــُ جــــــــــَ يــــــــــُف انفــــــــــِ فــــــــــِ  حــــــــــَ

  
لَُها. وَحصٌب : يَأَتِي بالَحْصبَاء.يَْرقَدُّ : يُْسِرع في َعْدِوه. وُعثْنُونَُها :   أَوَّ

اصُ  قِيَل :و اصُ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، قال : وقِيَل : هو الذي يَْبُرُق تَاَرةً ويَْخفَى أُْخَرى ، وقِيَل : الَكثِيُر اللَّْمعَانِ  من السَّحاِب : العَرَّ من  العَرَّ

يُح وَجاَءْت.  السَّحاب : ما َذَهبَْت به الّرِ

يِت : قال ابنُ و ّكِ اصُ  الّسِ ْعِد. البَْرق : الُمْضَطِربُ  من العَرَّ  الشَِّديُد االْضِطَراب والرَّ

ً  كفَِرح البَْرُق ، َعِرصَ  قال ابُن ُدَرْيٍد : ً و يَْعَرُص َعَرصا ، بالفَتْح ، وهو اْضطرابُه في السَّحاِب ،  َعْرصٌ و ، كَكتٍِف ، َعِرصٌ  فهو َعْرصا

َي السََّحابُ  ، قال : َعّراصٌ  فالبَْرقُ  ً  وُربََّما ُسّمِ اصا  ، الْضِطراب البَْرِق فيه. َعرَّ

اصو ْمُح اللَّْدنُ  : العَرَّ ةِ إِذا ُهزَّ اْضَطَرَب ، قَالَهُ أَبُو َعْمرو ، وأَنشد : الرُّ  ، أَْي لَْدُن الَمَهزَّ

َر  رِّ َألـــــــــــــــحَ ن كـــــــــــــــُ ر اصٍ مـــــــــــــــِ ه  عـــــــــــــــَ ز تـــــــــــــــُ هـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

نُ     طــــــــــــــَ ٍة شــــــــــــــــــــــــــــَ اِديــــــــــــــ  ا عــــــــــــــَ ه بــــــــــــــَرجــــــــــــــَ بَنــــــــــــــ   كــــــــــــــَ

  
ِد الفَْقعَِسيُّ ، وقِيَل لعُكَّاَشةَ األََسِدّيِ : وَكَذا السَّْيُف. قال :  قال أَبو ُمَحمَّ

ّر  نح كـــــــــــــــُ ر اصٍ مـــــــــــــــِ زَعح  عـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ز  اهـــــــــــــــح  ِإذا هـــــــــــــــُ

ضح     ِر مــــــــا مــــــــَ   َبضــــــــــــــــــــــَ ــــــــن ســــــــــــــــــــــح َدامــــــــَ  ال ــــــــُ ر ق ــــــــح ث  مــــــــِ

  
اصٌ  ، والِفْعل كالِفْعل ، والَمْصَدر كالَمْصَدِر. وقَال ابُن َعبّاد : ُرْمحٌ  َعّراصٌ  يُقَال : َسْيفٌ   َعِرصَ  إِذا ُهزَّ بََرَق ِسنَانُه ، من (1)ِللَِّذي  َعرَّ

 البَْرُق.

ً  ، وفي بعض نَُسخ الّصحاح : السََّحابَةُ ، السََّماءُ  َعَرَصت قال أَبُو َزْيِد :و  َداَم بَْرقَُها. : تَْعِرُص َعْرصا

 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي في العُبَاِب. كأَْعَرصَ  بِرْجلَْيه ، اْضَطَربَ  وَغْيُره : البَِعيرُ  َعَرصَ و

اُء :و َكةً  العََرصُ  قال الفَرَّ  النََّشاُط. ، وَكَذا األََرُن : ، ُمَحرَّ

َع. قال ُحَمْيُد بُن ثَْور : َعِرصَ  يُقَال : ُجُل إِذا نَِشَط ، كاْعتََرَص ، وتََرصَّ  الرَّ

زٍَع  ـــــــــــــــَ رحٍ  يف ُذرَا قـ ـــــــــــــــَ ُض بـ مـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ا ل َبهنـــــــــــــــ َ  كـــــــــــــــَ

ُدو َلَرًة     بــــــــــح ــــــــــَ ا ويـ نــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ فــــــــــَ  عــــــــــَ الــــــــــَح ِرصــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــَ

  
ُجُل : قَفََز ، ونََزا ، والَمْعنَياِن ُمتَقَاِربَان. َعِرصَ  وقال اللِّْحيَانِّي : ةُ ، َعِرَصتو الرَّ  : نَِشَطت ، حكاه ثعلٌب ، وأَنشد : اْعتَرَصتْ و الِهرَّ

تَ ِإذا  رَتَصـــــــــــــــــــــــــــــــح رتَاصِ   اعـــــــــــــــــح ر هح  كـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــح  اهلـــــــــــــــــِ

ر هح     رَت يف أُفــــــــــــــــُ قـــــــــــــــُ ُك َأنح َتســـــــــــــــــــــــــــــح وشـــــــــــــــــــــــــــــِ  يـــــــــــــــُ

  
دَّة. ه : البَليَّه والّشِ  األُفرَّ
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، زاده الّصاَغانِّي ، واقتََصَر الَجْوَهِريُّ على األَّول. وبَْيَن البَْيِت  النَّْبتِ  كذِلك رائحةُ و ، وُخْبثَُها ونَتْنَُها ، تَغَيََّر رائَِحِة البَْيتِ  اً :أَيض العََرصُ و

 َمْن زاَد النَّْبَت.، وأَُظنُّ هذا الَِّذي َحَمَل  من النََّدى ومنُهم َمْن َخصَّ فقال َخبُثَتْ  (2)والنَّْبِت ِجنَاٌس 

ائَِحة إِذا َعِرقَتْ  ، كَصبُوٍر : العَُروصُ و يِّبَةُ الرَّ  ، عن ابن األَْعَرابّي. النَّاقَةُ الطَّ

 ، وأَنشد : الِمْعَراُص : الِهاللُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 َصاِحٍب أَبـحَلَج كاملِعحراصِ و 
 البَْرُق. َعِرصَ  قال : وَكأَنَّهُ من

صٌ  لَْحمٌ و . العَْرَصةِ  ، كُمعَظَّم : ُمْلقًى في ُمعَرَّ  قال الشَّاِعر : ِليَِجفَّ

__________________ 
 ( يف التكملة : الذي يرب  سنانه.1)
 قوله : جناس ا أي جناس التصحيف.»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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ٌم  وحم  ــــــَح ــــــقــــــَ رحَب ال يـــــــَك صــــــــــــــــــــَ فــــــِ كــــــح ــــــَ ي عــــــر صٌ ســــــــــــــــــــَ   مــــــُ
يــــــــــــبُ و     اِع َمشــــــــــــــــــــــــــِ ُدوٍر يف الــــــــــــِقصــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــاُء قــــــــــــُ

  
ض ويُْرَوى وأَْنَشد أَبُو ُعبَْيَدةَ بَْيَت  فقال : (2)للُمَخبَِّل « التَّْهِذيب»وهذا البيت أَْوَرَده األَْزَهِرّي في  .(1)، بالضاد ، كما في الّصحاح  ُمعَرَّ

ّي : هو للسُّلَْيِك ْبِن السُّلََكِة السَّْعِدّي ومثْلُه في العُبَاِب.الُمَخبَِّل. وق  ال ابُن بَّرِ

صٌ  لَْحمٌ  أَو اِء. ُمقَطَّع ، أَي ُمعَرَّ صٌ  لَْحمٌ  أَو ، وهَذا قَْوُل الفَرَّ َماد وال فَيَْختَِلُط  ، وفي بعض النَُّسخ : على الَجْمِر ، ُمْلقًى في الَجْمرِ  : ُمعَرَّ بالرَّ

 ، وإِذا شَوْيتهُ على ِحَجاَرةٍ أَو ِمْقلًى فهو الُمَضهَُّب. (3)، فإِذا َغيَّْبته في الَجْمِر فهو الَمْملُول فإِذا َشَوْيته فْوق الَجْمِر فهو الُمفأَُد  يَُجوُد نُْضُجهُ 

ِث. وقال األَزَهِرّي : وقوُل اللْيِث أَْعَجُب إِليَّ َمن قْول الفّراِء ، وقد َرَوْينا الَمْشِوّي بالحَجارة الُمْحَماة خاّصة ، وهذا قوُل اللّيْ  (4)والَمْحنوذ : 

يت نْحواً من قَْوِل اللْيث. ّكِ  عن اْبِن الّسِ

صٌ  بَِعيرٌ  قال ابن َحبِيب :و  ُر البَعيِر ، وال يَذلُّ َرأُْسه.، وكانُوا يَْرَكبُون بغَْيِر َخْطٍم فَيَذلُّ َظهْ  َذلَّ َظْهُره ال َرأُْسهُ  ، وهو الَِّذي ُمعَرَّ

ْبيَانَ  : لَِعَب وَمِرَح. اْعتَرصَ و  ، كما تَقَّدم. العَْرَصةُ  ، أَي يَْلعَبُون ويَْمَرُحون ، ومنه أُِخَذت يَْعتَِرُصون يُقَال : تََرْكُت الّصِ

 : ، وأَْنَشَد ابُن فاِرِس في الَمقَاييس اْختَلَجَ  : اْرتَعَصَ و ِجْلُده اْعتََرصَ و

تَ ِإذا  رَتَصـــــــــــــــــــــــــــــــح رتَاصِ   اعـــــــــــــــــح ر هح  كـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــح  اهلـــــــــــــــــِ

ر هح     رَت يف أُفـــــــــــــــُ قــــــــــــــُ َت َأنح َتســــــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــــح  َأوحشــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقد تَقَدَّم هَذا عن ثَْعلَب.

صو صْ  ونَصُّ النََّوادر الْبن األَْعَرابِّي : يُقَال : : أَقَاَم. تَعَرَّ ْج. أَي أَقِْم. تَعَرَّ ْس ، وتَعَرَّ  يا فالُن ، وتََهجَّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وممَّ

ُجُل : قَفََز ونََزا ، عن اللِّْحيَانِّي. اْعتََرصَ و البَْرُق : اْضَطَرَب. اْعتََرصَ   الرَّ

 القَْوُم كفَِرَح : لَِعبُوا ، وأَْقبَلُوا وأَْدبَُروا يُْحِضُرون. َعِرصَ و

ُد : (5)، كما في الّصحاح ، وهو من العَقَِب  ، بالَكْسر : السَّْوُط يُعَاقُب به السُّْلَطانُ  فاصُ الِعرْ  : [عرفص]  كالِعْرصاِف أَيضاً ، وأَنشَد الُمبَّرِ

 الِعرحفاصِ َحىت  تـََرد   َعَقَب 
 ُخْصلَةٌ ِمَن العَقَِب تَْستَطيُل. : الِعْرفاصُ  قال ابُن ُدَرْيد :و

رؤوس َخَشبَاِت الَهْوَدجِ ،  على قبَِّة الَهْوَدج ، لُغَةٌ في الِعْرصاِف ، ويُقَال : هو العَقَُب الَِّذي يَْجَمعُ  تَُشدُّ بها من العَقَبِ  ْصلَةٌ خُ  قال أَيضاً : هوو

 ، وهي َما َعلَى السَّناِسِن كالعََصافِيِر ، لغة في العََراِصيِف. قاله ابُن سيَده. َعرافِيصُ  ج ،

 زائَِدةٌ ، وإِنََّما هو من َرَصفت من الّرصاف ، وهو العَقَب. الِعْرفاص  : والعَْيُن فيقال ابُن ُدَرْيدٍ 

 َء َعْرفََصةً ، ِإذا َجَذْبتَهُ فَشقَْقتَهُ ُمْستَِطيالً ، كما في اللَِّسانالشَّيْ  َعْرفَْصتُ  * ومّما يُْستَدَرُك عليه

ّمِ والَمّدِ ، هو ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال اللَّْيُث : العُْرقَُصاءُ  : [عرقص]  : نَبَاٌت بالبَاِديَِة. العَُرْيِقصاءُ  َكَذاو بالضَّ

فَُهَما في الَواحد  ُعَرْيقَصاءُ و ُعْرقَُصاءُ  . قال األَزهرّي : وَمْن قالالعَُرْيِقصانُ  ، بالنُّون ، والَجْمع ْيِقَصانَةُ العُرَ  بَْعٌض يقوُل في الَواِحَدة :و

اءِ  العََرْنقَُصانُ و والَجْمع َمْمُدوَداِن على َحالٍَة َواِحَدة اُء :و ، على األَْصِل. ، بالنّون بَعد الرَّ اءِ  أَي (6) العََرْقصانُ  قال الفَرَّ وكذا  بفتح العَْيِن والرَّ

ينََوِريُّ : (7) [على حالها]وَعَرْنتٌُن ، فََحَذفُوا النُّوَن وأَْبقَْوا سائَر الَحَرَكاِت  َعَرْنقُصانُ  العََرتُُن ، َمْحذُوفَان ، األَصلُ   ، وُهَما نَْبتَاِن ، وقال الّدِ

تُه َواِفَرةٌ ُمتََكاثِفَةٌ ،  الذَُّرُق. قالوا : هو وهو ، هكذا في َسائر النُّسخ يَْربَُطوالَحْنَدقُوقَى ، أَو  : العُْرقَُصاءُ  اِزيَانجِ ، وُجمَّ نَبَاٌت َساقُه كَساِق الرَّ

 َعِظيُم النَّْفع في َجِميعِ 
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__________________ 
 ( يف الصحاح املطبوع : معرص ا ابلصاد.1)
 منسوابً للسليك بن السلكة السعدي. «شوب»( ورد البيت يف اللسان مادة 2)
 .«قوله : املفبد ا وزاد يف اللسان : الفئيد»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف اللسان : ُ حَنٌذ وَحِنيٌذ.4)
 ( العقب : العصب تعمر منه األولر.5)
 ( ضبطت يف اللسان بضم القاف.6)
 ( زايدة عن اللسان.7)
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َتَبكِّرأَنـحَواِع 
ُ
ّن امل َِها ِلَوَجضِ و  ابلتـ َغرحُغر مباٍء أُغحِلَي فيه ا الَواَبِء ا وِلَوَجِض الســــــِّ ُزحِمِن والنـ َزاَلِت وَغريح

داِع امل  األُُذِن والطِّحاِ  والصــــــ 
ُي ا َي ِة. : الَعرحَقَصةُ  قا  الَفر اء :و  الر قحص مثرُ  الَعرحَقَصةُ  قا  ابُن َعب اٍد :و   َمشح

 مّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :* و

يرافِّي ، وفي األَْبنِيَِة : العََرْنقَُصانُ و ، العََرقَُصانُ  قال ابُن ِسيَده : َمْحذُوٌف منه.  َعَرقَُصانُ و فَعَْنلاَُلُن : َدابَّةٌ ، َعَرْنقُصانُ  : َدابَّةٌ ، عن الّسِ

ّي : َدابَّة من الَحَشَراِت ، وهو بِعَْينه نَ  ، كعُلَبٍِط ،  العَُرقِصُ و ، كقُْنفُذ ، العُْرقَُصاِء العُْرقُصُ  صُّ أَبِي َعْمٍرو ، وفَاتَهُ من لُغَاتِ وقال ابُن بَّرِ

 .لَِّذي لَْيَس ِمْن َشْرِطهِ ذكرهما صاِحُب اللَِّسان. والعََجُب من الُمَصنِّف َرِحَمه هللاُ تَعَالَى َكْيَف ترَك هَذا وأََطال في َمنَافِع الَحْنَدقُوقَى ا

َزةِ. األَْصلُ  ، بالفَتْح : العَصُّ  : [عصص]  ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وزاد َغْيُرهُ : الَكِريُم ، وكذِلَك األَصُّ ، بالَهمَّ

ًّ  يََملُّ ، َكَملَّ  ، َعصَّ يَعَصُّ و ً و َعصا  زاد َغْيُره : ِمثلو ، وَعلَْيه اْقتََصر الَجْوَهرّي ، كقُْنفُذٍ  العُْصعُصُ و نقلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. َصلَُب واْشتَدَّ  : َعَصصا

، فهي ِسّت لُغَات ، نَقَلَُهنَّ الّصاغانّي عن ابِن األَْعَرابِّي ، وهي ُكلَُّها َصِحيَحةٌ ، َغْيَر أَنَّه َضبََط  ُعلَبٍِط ، وَحْبَحٍب ، وأَُدِد ، وُزبٍُر ، وُعْصفُورٍ 

الثانِيَة منها كقرطٍق 
ِل وفَتْحِ الثاني :، بََدل  (1) وهو َعْظُمهُ. قال الَجْوَهِرّي : يُقَال : إِنَّهُ أَّول ما يُْخلَُق  َعْجُب الذَّنَبِ  ُعلَبِط ، وهو بَِضّمِ األَوَّ

قَال ابُن  .«العََصاِعِص  ُت أَْطيََب ِمْن قَِليَّةما أََكلْ »في َحِديث َجبَلَةَ بِن ُسَحْيٍم : . والعََصاِعصُ  وآخُر َما يَْبلَى. ونَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ أَْيضاً ، وَجْمعُهُ 

 وهو لَْحٌم في بَاِطِن أَْليَِة الشَّاةِ. وأَْنَشَد ثَْعلٌَب في ِصفَِة بَقٍَر أَو أُتٍُن : العُْصعُص األَثِيِر : هو َجْمع

 َ اح َن ِإذح َولـــــــــــــ  عـــــــــــــح مـــــــــــــَ لـــــــــــــح صِ يــــــــــــــَ اعـــــــــــــِ   ابلـــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــَ
َض الــــــــــــــرُبُوِ  يف ُذرَا     مــــــــــــــح صِ لــــــــــــــَ  الــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــِ

  
فَِة  النَِّكد القَِليل الَخْيرِ  ، يَْعنُون به كقُْنفُذٍ  ، العُْصعُِص  يُقَال : فاُلٌن َضيِّقُ و ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. : َوَجعُهُ  العَْصعََصةو ، وهو من إِضافَِة الّصِ

 الُمَشبََّهة إِلى فَاِعلها.

 لَخْيِر.: قَِليُل ا ُعْصعُصٌ  وقاَل ابُن َعبّاٍد : َرُجلٌ 

ُجلُ  العُْصعُصُ  قال ابُن فاِرٍس :و ُز الَخْلِق. : الرَّ  الُملَزَّ

ِعيُف. قال ابُن ُدَرْيٍد :و  العََصْنَصى : الضَّ

ً  َعصَّصَ  قال َغْيُره :و  َعلَْيه. أَلَحَّ  ، إِذا َعلَى َغِريِمه تَْعِصيصا

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ّي. َمْعُصوصٌ  َرُجلٌ   : ذاِهُب اللَّْحِم ، نقله ابُن بَّرِ

ّم : َعْجُب الذَّنَب. العُُصوصُ و  ، بالضَّ

 ، وليس من َكالِم أَْهِل الباِديَة. ُمَولَّد ، يَقَُع على الشََّجر وعلى الثََّمِر ، وهو الَِّذي يُتََّخذُ منه الِحْبُر ، م العَْفصُ  : [عفص]

ّي : وليس من  ، قاله أَبو َحنِيفَة. قال : وقد اْشتُقَّ منه لكّل َطْعم فيه قَْبٌض وَمَراَرةٌ أَْن يُقَاَل :  َعَربِيٌّ  كالمٌ  أَوْ  نَبَاِت أَْرِض العََربوقال ابُن بَّرِ

 .َعِفصٌ  ، وهو ُعفُوَصةٌ  فيه

ً  (2) َشَجَرةٌ من البَلُّوِط ، تَْحِمُل َسنَةً بَلُّوطاً وَسنَةً  : العَْفصُ  أَوِ  قال األَِطبَّاُء و .(3)ذا قَوُل اللَّْيِث. وفي اللَِّسان : َحْمُل َشَجَرةِ البَلُّوِط ، وه َعْفصا

ِعيفَةَ  : ْخَوةَ الضَّ ةً األَْسنَان  هو َدَواٌء قابٌِض ُمَجفِّف ، يَُرُد الَمَوادَّ الُمْنَصبَّة ، ويَُشدُّ األَْعَضاَء الّرِ َد ا ، (4)، خاصَّ ،  لشَّعرَ وإِذا نُِقَع في الَخّلِ َسوَّ

 عن تَْجِريٍَة.

 .(5)ٌء ُمَمسٌَّك ، من الِمْسِك ، كما قالُوا : َشيْ  َمْصبُوٌغ به ، كُمعَظٍَّم : ُمعَفَّصٌ  ثَْوبٌ و

أْ ، وقِيَل ألَْعَرابِّيٍ : أَ  قَلَعَهُ  ، إِذا يَْعِفُصه َعفََصهُ  : القَْلع : يُقَاُل : العَْفصُ  قال اللَّْيُث :و أُذُنَْيِه ، وأَُعْلِهُص  أَْعِفصُ  قَال : نَعَْم ، ؟ِس تُْحِسُن أَْكَل الرَّ

أُذُنَْيه : َهَصْرتُهما. وفي التَّْهِذيب : أََما وهللا  َعفَْصتُ  َعْينَْيِه ، وأَْسَحى ِشْدقَْيِه ، وأُْخِرُج ِلَسانَه ، وأَتُْرُك ساِئَره لَمْن يَْشتَِهيه. وقال ابُن َعبَّاٍد :

 ، وأَفُكُّ لَْحيَْيه ، وأَْسَحى َخدَّْيه ، وأَْرِمي بالُمّخ إِلى َمنْ  أُذُنَْيه ألَْعِفصُ  إِنّي
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__________________ 
 .«كُقرحَط ٍ »وضبطت يف املطبوعة الكويتية « والُعَصِعص مثا  قـَُرِط »( يف التكملة املطبوع : 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وحتمر سنة.2)
 العفص : شجر جبلي يقارب البلوط.( يف تذكرة داود : 3)
 ( يف تذكرة داود : يشد اللثة واألسنان.4)
 ( يف اللسان والتهذيب والتكملة : ثوب ممّسك ابملسك.5)
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َا يف هَذا ا َرحف.  ُهَو َأحوُج ِميّن ِإلَيحه. قا  : وَأجاَز ابُن اأَلعحرَايّب الص اَد والسِّ
ً  َعفَصَ  يُقَاُل :و ً  يَْعِفُصهُ  فاُلنا راع. ، إِذا َعْفصا  أَثَْخنَهُ في الّصِ

ً  يَْعِفُصها يََدهُ  َعفَصَ و  لَواَها. : َعْفصا

 ، عن ابِن َعبّاٍد. جاِريَتَهُ : َجاَمعَها َعفَصَ و

ً  َجعََل لها ، كأَْعفََصَها الِعفَاصَ  القَاُروَرةَ َشدَّ َعلَْيَها َعفَصَ و  وفي َكالِم الفَّراِء ما يَْقتَِضي أَنَُّهَما َواِحٌد. ، نقله الَجْوَهِريُّ وفَرَق بَْينَُهَما. ِعفَاصا

 القَاُروَرةِ ، ألَنَّ الِوَعاَء يَْنثَنِي على ما فِيه ويَْنعَِطُف. ِعفَاصُ  ومنه َء : ثَنَاهُ وَعَطفَهُ.الشَّيْ  َعفَصَ و

َكة العَفَصُ و اَغانِيّ  االلتَِواُء في األَْنفِ  فِيما يُقال : ، ُمَحرَّ  .، نقله الصَّ

، أَو غير ذِلك ، عن أَبِي ُعبَْيد  ِجْلداً ، أَو ِخْرقَةً  ، وَخصَّ بَْعُضُهم به نَفَقَةَ الّراِعي إِْن َكانَ  فيه النَّفَقَةُ  الّذي تكونُ  كِكتَاٍب : الِوَعاءُ  ، الِعفَاصُ و

َماُم. ومنه ، وهو الِجْلُد الِذي يُْلبَُس َرأَْسَها كأَنَّهُ كالوَعاِء لها. قال الَجْوَهِرّي : ِغاَلُف القَاُروَرةِ  مْنهُ و ،  وأَّما الَِّذي يدخل في فَِمه فَُهو الّصِ

ْفها ِعفَاَصها اْحفَظْ » َحديُث اللُّقََطِة : َمام الذي يَُكون ِسَداداً لها.، وهو َغيْ  الِجْلُد يُغَطَّى به َرأُْسَها قيل : هوو .«وِوَكاَءَها ثّم َعّرِ  ُر الّصِ

 .(1)القَاروَرةِ : ِصَماُمَها ، وهَذا ِخالُف ما َذَهَب إِليه الَجْوَهِرّي  ِعفَاصُ  وقال اللَّْيُث :

 : بَِشٌع. ، كَكتِفٍ  َعِفصٌ  وهو اللَّذاِن يَْعُسر معهما االْبتِالُع ، : الَمَراَرةُ والقَْبضُ  العُفُوَصةُ و

بَْعبَُق ، : الَجاِريَةُ  الِمْعفَاصُ  ْعَرابّي :قال ابُن األَ و  ، كما َسيَأْتِي قَِريباً. بالقَاِف َشرٌّ ِمْنَها الِمْعقَاصُ وَ  قال : النَِّهايَةُ في ُسوِء الُخلُق. الزَّ

 أََخَذهُ. أَي ِمْنه َحقَّهُ  اْعتَفَص قال ابُن َعبَّاد : يُقَالو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 . ويُقَال : َطالَْبتُهُ بَحقِّي َحتّى َعفَْصتُهُ منه ، كاْعتَفَْصتُه ، نقله الّصاَغانّي.العَْفصَ  الِحْبَر ، إِذا َجعََل فيه أَْعفَصَ 

اْبُن بالويه ،  [(3)بن محمد ]، بالَكْسِر ، على أَنَّ النُّوَن َزائَِدةٌ ، وسيَأْتي للُمَصنِّف فيما بَْعد. وأَبو َحاِمد أَحَمُد  (2) الِعْنِفصَ  وَذَكَر الَجْوَهِريُّ ُهنَا

د ، ثون.، ُمحَ  العَْفِصيّون وإِْسَحاُق بُن إِْبَراِهيم ، وأَْحَمُد ْبُن يُوسَف ، وَعْبُد الغَفّاِر بُن أَْحَمَد والفَْضُل ْبُن ُمَحمَّ  ّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، كسفَْرَجٍل ، أَْهَمله الَجَماَعة. َعفَْنقَص : [عفقص]

الفَاَء لُغَة ، أَْو : ُدَوْيبّة ، هكذا أَْوَرَدهُ ُهنَا بِاْلفاء ، ويَأْتِي للُمَصنِّف في التَّرِكيِب الَِّذي يَِليه بِلُغَاتِه ، فَكأَنَّ  َعفَْنقََصةُ  وفي اللَِّسان عن ابِن ُدَرْيٍد :

 إِيراُده ُهنَا َوَهٌم.

ً  ، من َحّدِ َضَرَب ، يَْعِقُصهُ  َشعَرهُ  َعقَصَ  : [عقص] قِيَل : هو أَْن يَْلِوَي الشَّعَر َحتَّى يَْبقَى لَيُّهُ ، ثّم يُْرَسَل ، و فَتَلَهُ ، قِيَل :و َضفََرهُ ،:  َعْقصا

 ، بالَكْسر ، الِعْقَصةُ و. «َشعَرك َعاقِصٌ  ال تَُصّلِ وأَْنتَ »الَحِديُث :  . ومنهِعْقَصة : لَها (4)هَذا قَْوُل النَِّساِء قال الَجْوَهِريُّ : قال أَبُو ُعبَْيد. فَلِ 

ِفيَرةُ. العَِقيَصةُ و  : الشَّعرُ  العَِقيَصةُ  قال ابُن األَثير : .«(5)فََرَق ، وإِالَّ تََرَكَها  َعِقيَصتُه إِن اْنفََرقَتْ : » وسلمعليههللاصلىفي ِصفَتِه و : الضَّ

عِر في أُُصوِله. قال : وهكذا جاَء في ِرَوايٍَة ، والمشهور  العَْقِص  ، وهو نَْحٌو من الَمْضفُوِر. وأَْصلُ  الَمْعقُوصُ  : اللَّيُّ وإِْدَخاُل أَْطَراِف الّشِ

: أَْن تَأُْخَذ الَمْرأَةُ ُكلَّ ُخْصلٍَة من َشعٍر فتَْلِويَها ، ثُمَّ تَْعِقَدَها  العَْقصُ  . وقال اللَّْيُث :وسلمعليههللاصلىُكْن يَْعِقُص َشعَرهُ ، َعِقيقَتُه ، أِلَنَّه لم يَ 

 ِمْن َشعِر َغْيِرها. َعِقيَصةً  َما اتََّخَذتوالَمْرأَةُ ُربَّ : . قال َعِقيَصةٌ  َحتَّى يَْبقَى فِيَها اْلتَِواٌء ، ثُّم تُْرِسلََها ، فُكلُّ ُخْصلَةٍ 

 .ِعقَاصٌ و العَِقيَصِة َعقَائِصُ  َجْمعُ و ، مثل ِرْهَمٍة ، وِرَهٍم وِرَهاٍم ، ِعقَاصٌ و الِعْقَصِة ِعقَصٌ  جو

__________________ 
 رأس القارورة حىت تكون كالوعاء هلا.( قا  األزهري : والقو  ما قاله أبو عبيد يف العفاص : أنه الوعاء أو اجللدة الجي تلب  1)
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 ( وتبعه الصاغاين يف التكملة ا عل  أن النون زائدة ا وهو رأي الصرفيا.2)
 .«العفصي»( زايدة عن اللباب 3)
 .«وهلذا يقا  : للمرأة عقصة»ويف التهذيب : « تقو  النساء»( يف اللسان : 4)
 وإالّ تركها عل  حاهلا ومل يفرقها.( واملعىن : إن انفرقت من ذات نفسها ا 5)
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تُه َمْشُهوَرة ، وكان أَْشعََر ذا َغِديَرتَْين ، َكذا في  َصَحابِيٌّ  ، أََحُد بَنِي َسْعِد بِن بَْكٍر وَوافُِدُهم ، : ِضماُم بُن ثَْعلَبَةَ  العَِقيَصتَْين ذُوو ، وقِصَّ

َل َشعَرهُ   .«لَيََدُخلَنَّ الَجنَّة العَِقيَصتَْين إِْن َصَدَق ذُو: » (1)جاَء في َحِديثه وْرَخاُهما من َجانِبَْيه ، و تَْينِ َعِقيصَ  العُبَاِب ، وفي اللَّسان : َكان َخصَّ

 كِكتَاب : َخْيٌط يَُشدُّ بِه أَْطَراُف الذََّوائِِب. ، الِعقَاصُ و

ر  : الِعقَاصُ  َشعَرها. قلُت : وهو َغِريٌب. وقال ابُن األَْعَرابِّي :ونَقََل شيُخنَا عن بَْعٍض أَنَّه ِمثُْل الشَّْوَكة تُْصِلُح به الَمْرأَةُ  الَمَداِري ، وبه فُّسِ

 قَْوُل اْمِرئ القَْيس :

اَل  زِرَاٌت ِإىل الـــــــــــــعـــــــــــــُ َتشـــــــــــــــــــــــــــح رُُه ُمســـــــــــــــــــــــــــح َدائـــــــــــــِ  غـــــــــــــَ

ر      اصُ َتضــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــَ رِ  الــــــــــعــــــــــِ رحســــــــــــــــــــــــَ ىنن ومــــــــــُ ثــــــــــَ  يف مــــــــــُ

  
انة ، وُكلُّ ُخْصلٍَة منه الّصحاح : وقيل :َوَصفها بَكثْرة الشَّعِر والتِفَافِه. وزاد في  مَّ في َحِديث . وَعِقيَصةٌ  هي التي تَتَِّخذُ من َشعِرها ِمثَْل الرُّ

: وقِيَل : هو الَخْيُط الَِّذي يُْعقَُد  َعِقيَصةٍ  أَو ِعْقَصة أَي َضفائِرها ، َجْمعُ « ِعقَاِصها فَأَْخَرْجُت الِكتَاَب من» حاِطٍب ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه :
 به أَْطَراُف الذَّوائِب ، واألَّوُل الَوْجه. (2)

ّمِ : ُعْقَدتُه ُعْقَصةُ و  ، قال ُحَمْيُد ْبُن ثَْوٍر ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، يَِصُف بَقََرةً : القَْرِن ، بالضَّ

َذتح و  دح ختـــــــــــــَِ اح قـــــــــــــَ وفـــــــــــــَ رحعـــــــــــــُ َي َ َاي  بســـــــــــــــــــــــــــُ  هـــــــــــــح

ا  مــــــن    مـــــــَ هــــــِ يــــــح لــــــَ ِب يف َنصــــــــــــــــــــح انـــــــِ عـــــــَ االــــــكــــــَ َقصـــــــــــــــــــــَ  عــــــُ

  
د. والسُّرُعوفان : القَْرناِن. والَكعَانُِب : العُقَُد.  تَأَيَّا : تَعَمَّ

 ، كذا في الّصحاح وأَنشد : كِمْنبَر : السَّْهُم الُمْعَوجُّ  الِمْعقَصو

ًة و  افــــــــــَ مح ُحســــــــــــــــــــــــَ تــــــــــُ نــــــــــح كــــــــــُ رًا لــــــــــَ ُم متــــــــــَح تــــــــــُ نــــــــــح  لــــــــــو كــــــــــُ

كــــــُ و     ــــــَ مـــــــًا ل هــــــُ ُم ســــــــــــــــــــَ ــــــُ ت ــــــح ن ــــــو كــــــُ مح ل ــــــُ ت ــــــح اً ن اِقصـــــــــــــــــــــَ عـــــــَ  مــــــَ

  
وايَات :« ش ق ص»قُلُت : وَرَواه َغْيُرهُ َمشاقِصاً ، وقد تَقَدَّم للجوَهِرّي ذِلَك في  نَْخالً ، بََدَل تَْمراً ،  ، والبَْيُت لألَعَشى ، وفي بَْعِض الّرِ

ِحيُح أَنَُّهَما  (4)بدل ُحسافَةً  (3)وُجراَمةً   بَيَتَاِن في قَِصيَدةٍ َواِحَدة على هِذه الصُّورة.، ونَْبالً بََدَل َسْهماً. والصَّ

، وال يَُسدُّ َمَسدَّه ،  ما يَْنَكِسُر نَْصلُهُ فيَْبقَى ِسْنُخه في السَّْهِم ، فيُْخَرُج ويُْضَرُب َحتَّى يَُطوَل ، ويَُردُّ إِلى َمْوِضِعهِ  : الِمْعقَصُ  قال األَْصَمِعّي :و

َل. قال  قال ابُن : و (5). فقالوا : َمَشاقُِص ، للنِّصال الَّتِي ليسْت بعَِريضٍة ، وأَنشد لألَْعَشى َمعاِقصُ  : ولم يَْدِر النّاُس ماألَنَّهُ ُدقِّق وُطّوِ

يِّئَةُ الُخلُِق إاِلّ أَنََّها الِمْعقَاصُ  األَْعَرابِّي :  ، بالفاِء ، وأَْشَرُس. الِمْعفَاِص  أَسَوأُ ِمنْ  من الَجَواِري : السَّ

ةُ القَْرِن. أَيضاً : الِمْعقَاصُ و  الشَّاةُ الُمْعَوجَّ

 ، َمْشُهوٌر. التَّْيِمّي التّابِعيّ  ، ِدينَارٍ  ، َمْقُصوراً ، لَقَُب أَبِي َسِعيدٍ  َعِقيَصىو

َكاةِ :  . ومنهَعْقَصاءُ  ، وهي من التُّيُوِس : ما اْلتََوى قَْرناهُ على أُذُنَْيِه ِمْن َخْلِفهِ  األَْعقَصُ و  فتََطُؤهُ بأَْظالفِها ، لَْيَس فيها»َحِديُث مانِعِ الزَّ

ْت أََصابِعُه بَْعُضها على  : األَْعقَصُ  قال ابُن َعبّاٍد :و .«وال َجْلَحاءُ  َعْقَصاءُ  الَِّذي َدَخلَْت ثَنَايَاهُ فِي  : األَْعقَصُ  قال َغْيُره.و بَْعض.الَِّذي تَلَوَّ

 واْلتََوْت. فِيهِ 

َكةً : َخْرُم ُمفَاَعلَتُن في العَقَصُ و  ، أَي إِسكان الَخاِمِس من ُمفَاَعلَتُْن فيَِصيُر َمفَاِعيلُْن بنَْقِله ، ثّم تُْحَذف النُّونُ  الواِفر بَْعَد العَْصبِ  ِزحافِ  ، ُمَحرَّ

 َوبَْيتُه :  منه مع الَخْرِم ، فيَِصيُر الجزُء َمْفعُوٌل ،

يــــــــــــــــــــٌم  ٌك َرُ ٌف َرحــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــِ وح اَل مــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــَ

تُ     كـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ل ه هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ ت ـــــــــــــــــَرمحـــــــــــــــــحَ يِن ب ـــــــــــــــــَ َدارَك ـــــــــــــــــَ  ت

  
ِل. ُعِقصَ  ، أَي أِلَنَّه بَمْنِزلَِة التَّْيس الَِّذي َذَهَب أََحُد قَْرنَْيِه مائالً ، َكأَنَّهُ  ُمْشتَقٌّ ِمْنهُ  وهو  ، على التَّْشبِيه باألَوَّ

 وفي بعض نَُسخِ  كَكتِف َرْمٌل ُمْنعَِقٌد. ، العَِقصُ و

__________________ 
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 ( يف اللسان : ويف حديث ضمام.1)
 ( يف النهاية واللسان : تُعقص.2)
 واجلرامة : التمر اجملروم.« وجرافة»( عن اللسان وابألصر 3)
  شافة أردأ التمر.وا« لكنتم حشافة»( يف الصحاح : 4)
قوله : وأنشـــــد لألعشـــــ  ا هكذا يف النســـــخ بدون ذكر »( أورد األزهري بعد ا عجز بيت األعشـــــ  املتقدم قريباً. وهبامش املطبوعة املصـــــرية : 5)

 املنشد ا ويف اللسان : وأنشد لألعش  : 
ــــــــــــــم جــــــــــــــرامــــــــــــــة و  ــــــــــــــت ــــــــــــــكــــــــــــــن ــــــــــــــم َنــــــــــــــال ل ــــــــــــــت ــــــــــــــو كــــــــــــــن  ل

 لـــــــــــو كـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــم نـــــــــــبـــــــــــال لـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــم مـــــــــــعـــــــــــاقصـــــــــــــــــــــــــاو    

  

 .«الشارح استغىن عن ذكره لتقدمه قريباً وقد نبه عل  هذه الروايةولعر 
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 ا قا  الراِجُز : ال َطرِيَ  فيه ا (1)الّصحاح : ُمَتَعقٌِّد 
ُر  زَائـــــــــــــــِ ا اجلـــــــــــــــَ َدتح وُدوهنـــــــــــــــََ تـــــــــــــــَ َف اهـــــــــــــــح يـــــــــــــــح  كـــــــــــــــَ

صٌ و     قـــــــــــــــِ رُ  عـــــــــــــــَ اهـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ ٍج تــــــــــــــــَ الـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــن عـــــــــــــــَ

  
ْمل كالعَِقِد. العَِقصُ  وقِيَل : ْمل : العَقََصةُ و من الرَّ ْلِسلَِة ، وَعبََّر عنها أَبُو َعِلّيٍ فقال : من الرَّ َرْمٌل يَْلتَوي بَْعُضه  : العَقََصةُ و العَِقَصةُ  مثُل الّسِ

 على بَْعٍض ويَْنقَاُد ، كالعَِقَدةِ والعَقََدِة.

 شد :، وأَن ُعنُُق الَكِرِش  : العَِقصُ  قال ابُن فاِرٍس :و

  ِ مح أَمـــــــــــــح تـــــــــــــُ لـــــــــــــح ا َأكـــــــــــــَ م ممـــــــــــــِ  دَكـــــــــــــُ نـــــــــــــح  هـــــــــــــر عـــــــــــــِ

ٍث َأو     حــــــــــــــــِ نح فــــــــــــــــَ صٍ مــــــــــــــــِ قــــــــــــــــِ  َأوح رَأحسِ  عــــــــــــــــَ

  
يِّى البَِخيلُ  أَْيضاً : العَِقصُ  من الَمَجاِز :و يِّق ، وقد، كما في الّصحاح ، زاد : والسَّ  ، كفَِرح ، َعِقصَ  ُء الُخلُِق. وقال َغْيُره : البَِخيُل الَكزُّ الضَّ

 ً بَْيِر ،« العَِقص ِمثَْل الَحِصرِ  (2)لَْيَس معاوية »َحِديُث ابن َعبَّاٍس ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما :  منه. وَعقَصا : األَْلَوى  العَِقصُ  أََراَد ابَن الزُّ

ْعُب األَْخالِق ، تَْشبِيهاً بالقَْرِن الُمْلتَِوى يتٍ  الصَّ وأَْحَسبُه َمأُْخوذاً  ، الثّانِيَة عن ابِن ُدَرْيد ، قال : األَْعقَصُ  ، وَكذِلكَ  كالعَْيقَِص ، كَحْيَدٍر وِسّكِ

 ، وهو اْنِقبَاُض اليَِد عن الَخْير. العَقَِص  من

 َكِرَشةٌ َصِغيَرةٌ َمْقُرونَةٌ بالَكِرِش الُكْبَرى. كُمَرْيَطاَء : صاءالعُقَيْ  يُقَاُل : إِنَّ و

، وفي بَْعِضها األُولَى  (3)، أَي بالّضّم ، واْختَلَفَْت نَُسُخ الَجْمَهَرةِ ، ففي بعِضَها بالقاف في َمْوِضعَين  كعََكْنَكعَة وُخبَْعثِنَة ، بالفَتْح ، العْقنقَصةُ و

داً ، وفي بعضها األُولَى فَاٌء ، والثّانِيَةُ قَاٌف ، ومثلُه في اللَّسان ، وقد تَقَّدمَ قَاٌف والثَّانِيَة فَ   ، عن اْبِن ُدَرْيد. ُدَوْيبَّةٌ  : اٌء ، ومثْلُه في التَّْكِملَة ُمَجوَّ

ة في النَّواِدر :و  َك الُمعَافََصةَ ، بالفاِء ، وقد تَقَدَّم.وُمقَاَصعَةً ، وَكذلِ  ُمعَاقََصةً  ، يقال : أََخْذتُه الُمعَاقََصةُ : الُمعَازَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ْمل : العَقََصةُ  كةً ، من الرَّ ّمِ : ُخيُوٌط تُْفتَل من ُصوٍف وتُْصبَُغ بالسَّواد ، وتَِصُل به الَمْرأَةُ َشعَرَها ، يمانِيَة. العُقُوصُ و العَِقصُ  ، ُمَحرَّ  ، بالضَّ

ً تَعْ  َشعَرَها َعقََصتو  أَْمَره ، إِذا لََواهُ فَلَبََّسه. وهو َمَجاز. َعقَصَ و : َشدَّتْهُ في قَفَاَها. ِقُصه َعْقصا

 وهو َمَجاز. .(4)ُء الُخلُِق الُمْلتَِويِة : السَّيِّى العَِقيصُ و : البَِخيُل ، وهو َمَجاٌز. األَْعقَصُ و

ارةُ الَّتي في بَْطِن الّشاةِ ، وهي الَمْربِض  الِعقَاصُ و  ، والَحِويَّةُ ، والَحاِويَةُ. (5)، بالَكْسر : الدُّوَّ

 : إِْمَساُك اليَِد بُْخالً ، وهو َمجاٌز. العَْقصُ و

 َعلَي الّدابَّةُ ، كفَِرَح : َحَرنَْت ، وهو َمَجاٌز. َعِقَصتو

 .(6)عن حاَجته : َصَرفَهُ  َعَكَصهو ، قال : َردَّه َهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيد :، أَهملَه الجوْ  َعَكَصه يَْعكُصه : [عكص]

َكةً  قال الفَّراُء :و : َشِكُس الُخلُِق َسيِّئُهُ ، وهو َمَجاز. وقال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر َرِضي هللاُ  َعِكصٌ  ُسوُء الُخلُِق ، فهوو : العُْسُر ، العََكُص ، ُمَحرَّ

 تَعَالى َعْنه :

َهــــــــــــا و  ري  ىت  ختــــــــــــََ هــــــــــــَ  حــــــــــــَ تــــــــــــَ ة مــــــــــــا انـــــــــــــح عــــــــــــَ بــــــــــــح  نـــــــــــــَ

ا     ٍض والقــــــــــَ  ُدوهنــــــــــََ بــــــــــح اَن نـــــــــــَ يــــــــــطــــــــــَ اخــــــــــِ ِكصــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــَ

  
 ، ِمثُْل َعِقَصٍة. : شاقَّةُ الَمْسلَكِ  َعِكَصةٌ  َرْملَةٌ و

 ، وهو مَجاز. َعِكَصِت الدَّابَّةُ كفَِرح : َحَرنَتْ  اد :قال ابُن َعبَّ و

ِمير ، وَكَذا في ُخلُِقه. َعَكصٌ  وفيه ونَصُّ العُبَاِب : : تََداٍن وتََراُكٌب في َخْلِقها. َعَكصٌ  فيهاو  ، بتَْذِكيِر الضَّ

. ، أَي تَعَكََّص بِِه َعلَيَّ  قال ابُن َعبَّاٍد أَيضاً :و  َضنَّ
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 يُْستَْدَرك عليه :* وّمما 

 ، أَي لَئِيم ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن بعضهم ، وقال : ال أَْعِرفُه. َعِكصٌ  َرُجلٌ 

 ، يُقَال : َجاَءنَا بالعَُكِمص ، أَي بالدَّاِهيَِة. الدَّاِهيَةُ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال الفَّراُء : هو ، كعُلَبِطٍ  العَُكِمصُ  : [عكمص]

__________________ 
 [.وكذا بنسخة القاموس الجي أبيدينا]( هي رواية الصحاح املطبوع واللسان. 1)
 ( زايدة عن غريب اهلروي.2)
 .405/  3( هذا ما ورد يف اجلمهرة املطبوعة 3)
 ( يف األساس : وهو َعِقُص اخلل  : ملتوية ا وقا  ذو الرمة :4)
 ال عــــــــــــــــــــقصــــــــــــــــــــــــــــــــــًا حبــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــن و 

 مــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــاالعــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــاء مل يــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــدًة    

  

َرحَب .5)
َرحِب  وامل

 ( يف اللسان : امل
 ( األصر واللسان ا والذي يف اجلمهرة : رّده.6)



8728 

 

 ء يُْعَجُب به ، أَو يُْعَجُب منه ، كالعُلَِمص ، بالالَّم كما َسيَأْتي.وقال األَْزَهِريُّ : أَي الشَّيْ 

 معروف. م وهو التَِّميِميُّ  العَُكِمص أَبُو يَ به ُكنِ و ٍء ،الحاِدُر ِمْن ُكّلِ َشيْ  أَيضاً : العَُكِمصُ و

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 العَْكَمَصةُ : الَجْمُع ، أَوَرَده الّصاَغاِنّي في التكملة.

 : َكثِيٌر. ُعَكِمصٌ  ومالٌ 

 : الشَِّديُد الغَِليُظ ، واألُْنثَى بالَهاِء. العَُكِمصُ و

، كالِعلَّْوِز ، بِالزاي ، وقيل : هو الَوَجُع الَِّذي يُقَال له اللّوى. وقال ابُن  َوَجُع البَْطنِ  هوو ، والبََشُم ، َخَمةُ ، كِسنَّْوٍر : التُّ  الِعلَّْوصُ  : [علص]

 : الَوَجُع. الِعلَّْوصُ  األَْعَرابِّي :

 : َوَجُع البَْطِن ، وقيل : التَُّخَمةُ ، وقد يُوَصُف به فيُقَال : َرُجلٌ  ْوصُ الِعلَّ  والِعلَّْوُز : الَمْوُت الَوِحيُّ ، ويكون الِعلَّْوُز اللََّوى. وقال ابُن األَثِير :

كان بالبَْصَرة و : به اللََّوى ، ِعلَّْوصٌ  وقال ابُن األَْعَرابّي َرُجلٌ  .(1)« ش وص»، هو على هذا اسم وِصفَةٌ ، وقد تَقَدَّم الَحِديُث في  ِعلَّْوصٌ 

، فنُْشُت منه بَمْعٍو ، فأَْصبْحُت  (2)ْغبٌَد َرُجٌل يُقَال له أَبو َعْلقََمةَ ، وكاَن يَتَقَعَُّر في َكالِمه ، فَمرَّ بَطبِيٍب فقال له : يا آِسي ، أُتِيُت بفَْيَخة فيها زَ 

 ِعلَّْوصاً.

هذا تَْقِعيٌر ِمثُْل تَْقِعيِرَك ،  فقال : ؟هُ بماٍء قَْرقٍَف. فقال له أَبو َعْلقَمة : َوْيَحَك ما هَذا الدَّواءُ فقال له الطَّبِيُب : َعلَْيَك بَحْرقٍَف وَشْرقٍَف فاْشَربْ 

 َوَصْفَت ما ال أَْعِرفُهُ ، فأََجْبتَُك بما ال تَْعِرفُه.

ً  التَُّخَمةُ في َمِعَدته َعلََّصتِ و  ، من ذِلك. تَْعِليصا

ْيٍز : نَْبٌت يُْؤتََدُم به ، ويُتََّخذُ منه الَمَرُق. ، العُلَّْيصُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  كُجمَّ

 ، بَْطناِن. أَبو َحاِرثَةَ وَجبَلَةَ  بِن َعِدّيٍ ، بُن َضْمَضم ُعلَّْيصُ  قال ابُن الَكْلبِّي في األَْنَساب :و

ً  اْعتَلَصَ  قال ابُن َعبّاد : يُقَال :و  ، قال ابُن العَقَْنقَِل : والِعاَلُص : الُمَضاَربَةُ  قال : ُعْلَصةً ، وهي إِلى الِقلَِّة ما ِهَي. ْنهمِ  أََخَذهُ  ، إِذا ِمْنهُ َشْيئا

تح و  مــــــــــــــــــــ  ُروِب ِإذا أَلــــــــــــــــــــَ َك يف ا ــــــــــــــــــــُ  ِإنــــــــــــــــــــ 

ا    اَلصـــــــــــــــــــــــَ ا عـــــــــِ يـــــــــهـــــــــَ قـــــــــًا فـــــــــِ رحهـــــــــَ ي مـــــــــُ عـــــــــاصـــــــــــــــــــــــِ  تـــــــــُ

  
 وقال ابُن فاِرٍس : وهذا ال مْعنَى له ، يعني الِعاَلص.

 يُْستَْدَرك عليه :* وّمما 

ً  ، أَي ُمتَِّخم ، كما يُقَال : إِنَّ به لَِعلَّْوصٌ  إِنَّه  .لَِعلَّْوصا

، يَْعنِي  لََمْعلُوصٌ  ويُقال : إِنَّه
 به اللََّوى أَو التَُّخَمة. (3)

ّيٍ. (4)والعَلَُص   كالِعلَّْوِص ، عن ابن بَّرِ

ئْب. وقال ابُن فَاِرس : الِعلَّْوصُ و  ٍء.ليس بَِشيْ  ْوصُ الِعلَّ  : الذِّ

اٌم وَغْيُره : العَْلَهَصةُ ، العَلَْفَصةُ  : [علفص] العُْنُف  ، والعَْرَعَرةُ : العَْلفََصةُ و ، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال ُشَجاٌع الِكالبِّي ، فيما َرَوى عنه َعرَّ

أْيِ واألَْمر ،  ويُعَْلِفُصُهم أَي يُعَنِّف بهم ويَْقِسُرهم. (5) ، يُقَال : ُهو يُعَْلِهُصهم القَْسرُ  قِيَل : هوو في الرَّ

َي َمْن يَُصاِرُعك تَْلِويَةً ، وأَْنَت عاِجٌز َعْنهُ  : العَْلفََصةُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  ، وذِلَك إَِذا َضعُْفَت عن ِصَراِعه. أَْن تُْلّوِ
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ُب به ، بالعُلَِمِص  ُدَرْيد : يُقَال : جاءَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال ابنُ  العُلَِمُص ، كعُلَبِطٍ  : [علمص] ُب ِمْنهُ و ، أَْي بما يُتَعَجَّ ، كالعَُكِمص  ما يُتَعجَّ

 ، بالكاف ، وقد تَقدَّم. (6)

. َشِديٌد ُمتِْعٌب. ، أَيْ  وِعْمِليٌص ، َمْكُسوَرْينِ  ِعْلِميصٌ  قََربٌ و  قال الّصاَغانِّي : وتَْقِديُم الِميم على الاّلم أََصحُّ

 وسيأْتي ذلَك عن الفَّراء.

 ِصَماُم القَاُروَرةِ. ، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال ابُن األَْعَراِبّي : هو ، بالَكْسرِ  الِعْلَهاصُ  : [علهص]

 وفي نََواِدر اللِّْحيَانّي : َعْلَهَصها : استَْخَرَج ِصَماَمَها. َعالََجَها ِليَْستَْخِرَج منها ِصَماَمَها. ، إِذا َعْلَهَصها قال اللَّْيُث :و

أِْس  َعْلَهصَ و  ، ومنه قَْولُ  العَْيَن : استَْخَرَجَها من الرَّ

__________________ 
 والعلوص. ( ونصه كما يف اللسان : من سب  العاط  إىل ا مد أمن الشوص واللوص1)
 والفيخة : السكرجة.« زغبد»والزغبد : الزبد ا عن اللسان « زغبة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 ( يف اللسان : يعين ابلتخمة ا وقير : بر يراد به اللو .3)
 .«دار املعارف»( ضبطت عن اللسان 4)
 .«يعلصهم»( عن اللسان وابألصر 5)
وما ابألصـــــر يواف  اللســـــان ا ومل يعزه صـــــاحب اللســـــان إىل ابن دريد ا وفيه :  353/  3ابلكاف « العكمص»املطبوعة ( الذي يف اجلمهرة 6)
 .«يعجب به أو يعجب منه»
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 .«ع ف ص»اأَلعحرَايبّ : َأعحِفُص أُُذنـَيحه وأَُعلحِهُص َعيحَنيحه. وقد َمر  يف 
 له الّصاَغانِّي.، نق فاُلناً : َعالََجه ِعالجاً َشِديداً  َعْلَهصَ و

 َشْيئاً. ِمْنهُ  نَالَ  ِمْنهُ َشْيئاً : َعْلَهصَ و

اد الُمْهَملَة ، قال : وَرأَيُت في  َعنََّف بِِهم وقََسَرُهْم. ، وَعْلفََص ، إِذا بالقَْومِ  َعْلَهصَ  قال ُشَجاٌع الِكالبِّي :و قال األَْزَهِريُّ في هذا ُكلّه : بالصَّ

اد الُمْعَجَمِة  نَُسخٍ َكثِيَرةٍ من كتَاب  .(1)العَيِن ُمقَيَّداً بالضَّ

اِد الُمْعَجَمة أَيضاً. : لَْيَس بنَِضيجٍ  ُمعَْلَهصٌ  لَْحمٌ و اَغانِيُّ ُهنَا ، وسيأْتي في الضَّ  ، نقله الصَّ

 هكذا نَصُّ العُبَاِب ، وفي التَّْكِملَة : بأَْكلِ  ِض.الُمولَُع بأَْكِل الَحامِ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال ابُن األَْعَرابّي. ُهو ، كَكتِفٍ  العَِمصُ  : [عمص]

 وهو نَصُّ اْبِن األَْعَرابِّي قال : وهو الُهاَلُم. .(2) العَاِمص

ين ، أَي َشِديٌد ، وقد تقّدم. ، كعََماٍس  َعَماصٌ  يَْومٌ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  ، بالّسِ

 ، وال أَقُِف َعلى َحِقيقَتِه. َضْرٌب من الطَّعَامِ  ، ذَكَرهُ الَخِليُل فَزَعم أَنَّه العَْمصُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

ِة ، ولَْيَسْت بََدِويَّةً ، يُِريُدون  العَاِمصَ  قال اللَّْيُث : تقول : َعَمْصتُ  : اآلِمُص. العَاِمصُ و ، وأََمْصُت اآلِمَص ، وهي َكِلَمةٌ على أَْفواِه العَامَّ

 واآلِمص. العاِمص وقد أُْعِرَب على (3)الخاِميز ، 

اي ، وفي فَْصِل الَهْمَزة من هَذا الباب.  قُلُت : وكذا العاِميُص واآلِميُص ، وقد َسبََق ِذْكُره في الزَّ

 من نََواِحي بَْيِت الَمْقِدِس ، وهي َكِلَمةٌ ِعْبَرانِيّة. : د ، قُْرَب بَْيِت لَْحمٍ  َعاُموصُ و

اء ، أَي َشِديٌد  بَمْعنًى ، بَِكْسِر العَْين فيهما ، ، وِعْلِميصٌ  ِليصٌ ِعمْ  قََربٌ  : [عملص] َواِحٍد ، أَهمله الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان ، ونَقَلَه الفَرَّ

 ُمتِعٌب ، وأَنشد :

يـــــــــــــــِص  ـــــــــــــــد وِّ مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــَِ م ابل  مـــــــــــــــا ِإنح هلـــــــــــــــَُ

َرِب     اِء الــــــــــقــــــــــَ َو  جنــــــــــََ لــــــــــيــــــــــصِ ســــــــــــــــــــــــِ مــــــــــح  (4) الــــــــــعــــــــــِ
  

 تقدََّم عن األَْزَهِرّي أَنَّ تَْقِديَم الِميِم على الالَِّم أََصّح.وقد 

اِد. العْنُصَوةُ و ، العَنَاِصي َجْمعُُهماو ، عن اْبِن َعبّادٍ  ، بَكْسِرِهَما الِعْنصاةُ و ، الِعْنِصيَةُ  : [عنص] أَما الّضمُّ فَظاِهر  ُمثَلَّثَةَ العَْيِن َمْضُموَمةَ الصَّ

وتَْرقَُوة وقَْرنَُوةٍ ، أَي هذه  لَه الَجْوَهِرّي عن بَْعِضهم ، قال : وإِْن كان الَحْرُف الثَّانِي ِمْنُهما نُوناً ، وَكذِلك ثَْنُدَوة ويُلِحقُهما بعَْرقَُوةٍ ، والفَتُْح نَقَ 

ُدَوةٍ ، فأَّما َعْرقَُوة وتَْرقَُوة وقَْرنَُوة فَمْفتُوَحاٌت. وأَما َكْسُر العَْيِن َمع إِشارة إِلى قاعَدة ما لَْم يَُكْن ثَانِيِة نُوناً ، فإِنَّ العََرَب ال تَُضمُّ َصْدَره ِمثْل ثُنْ 

اِد فهو َغِريٌب. وقال َشيُخنا : في ِزياَدةِ نُوِن ِعْنِصيٍَة بَجِميع لُغَاتَِها خالٌف قَِويٌّ ، وِلذِلَك ذُِكَرت ف ُق القَِليُل الُمتَفَرِّ  ي الُمْعتَّل أَيضاً :َضّمِ الصَّ

ُق منه ، َعنَاٍص  يُقاُل : في أَرض بَنِي فاُلنٍ  من النَّْبِت.  : الِقْطعَةُ من الَكإَلِ ، العَْنُصَوةُ  قيل :و َغْيِره. َكَذا ِمنْ و من النَّْبِت ، أَي القَِليُل الُمتَفّرِ

 .(5)أَقَلَّ ذلَك  البَِقيَّةُ من الماِل ، من النِّْصِف إِلى الثُّلُثِ و

وبَِقَي نَْبذٌ منه ، قاله  َذَهَب ُمْعَظُمه ، وذِلَك إَِذا َعناٍص  ما بَِقَي ِمْن ماِلِه إِالَّ  يُقَاُل :و .َعنَاٍص  قِْطعَةٌ ِمْن إِبٍِل أَو َغنَم ، ج : الِعْنِصيَةُ و العْنُصَوةُ و

 ثَْعلَب.

ُجُل ، ِإذا أَْعنَصَ  قال أَبو َعْمٍرو :و قٌ  ِمْن َضفَاِئِره ، َعنَاٍص  بَِقَي في َرأِْسه الرَّ  العَنَاِصي وقيل : .عْنُصَوةٌ  الَواِحَدةُ  في نََواِحيه ، أَي َشعٌَر ُمتَفَّرِ

عِة.  : الُخْصلَةُ ِمن الّشعِر قَْدَر القُزَّ

ٍق ، قال أَبو النَّْجم : العَناِصي وقِيل :  : الشَّعُر الُمْنتَِصُب قائماً في تَفَرُّ

رَت  ي َأِشـــــــــــحَ ِ  رَأحســـــــــــــــــــــــــِ يالـــــــــــِإن ميـــــــــــُح اصـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــَ   عـــــــــــَ
ي    اصــــــــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــَ ُه مــــــــــــــــــــُ ر قــــــــــــــــــــَ ا فـــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــــ َ

  

ِص  ِر الــــــــــــــــَواب  جــــــــــــــــَ ٍة كــــــــــــــــا ــــــــــــــــَ امــــــــــــــــَ نح هــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

اصِ     َر كـــــــــــاُ صـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــح ا الـــــــــــد  هـــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ  كـــــــــــَبّن عـــــــــــَ
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__________________ 
 ( زيد يف التكملة عنه : والصواب عندي الصاد.1)
 ( ومثله يف اللسان.2)
 مطبوخ وال مشوي ا عن اللسان.( اخلاميز : أن يشرح اللحم رقيقاً ويؤكر غري 3)
والذي يف التكملة املطبوع : ابلدّو كاألصر. « قوله : ابلدّو ا كذا يف النسخ والذي يف التكملة : ابلد  ا فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 ولعلها نسخة أخر  بيد مصحح املطبوعة املصرية.
 .«كذا يف اللسان أيضاً ا ولعله : إىل أقر من ذلكقوله : أقر ذلك ا  »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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 عن ثَْعلَب. ٍء : بَِقيَّتُهُ مْن ُكّلِ شيْ  ، العَنَاِصي أَي أَْو ِهيَ 

 ٍء : بَِقيَّتُهُ.ُكّلِ َشيْ  عْنُصَوةُ  وقال اللِّْحيَانّي :

 ، كَسفَْرَجٍل : َشِديٌد ، نقله الّصاَغانِّي. َعنَْصنَصٌ  قََربٌ و

ع ف »، مكتوٌب في سائر النَُّسخِ باألَْحَمر ، على أَنّه ُمْستَْدَرٌك على الَجْوَهِرّي ، وليس َكذلك ، بل ذكره في  ، بالَكْسرِ  ِفصالِعنْ  : [عنفص]

ْرفِيِّين ، وإِيّاهُ تَبَِع الصَّا« ص  الَمْرأَةُ البَِذيئَةُ  َغانِّي في التَّْكِملَِة :، على أَنَّ النُّوَن زائَدةٌ وفيه ِخالٌف ، وما َذَهَب إِلَْيه الَجْوَهِرّي فهو َرأَُي الصَّ

 ، عن أَبي َعْمرو ، وَخصَّ بَْعُضهم به الفَتَاةَ. وأَنشد الَجْوَهِريُّ لألَْعَشى : (1) القَِليلَةُ الَحيَاءِ  ، عن األَْصَمعّي ، أَو

وحَداَء وال  تح بســــــــــــــــــــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــــــِ صٍ لــــــــــــــَ فــــــــــــــِ نــــــــــــــح   عــــــــــــــِ
رِ     رحَف ِإىَل َداعــــــــــــــــــــــِ ارُِ  الــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــ   ُتســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
، وأَْنَشَد  الَخبِيثَة (3) الدَّاِعَرةُ  يُقَال : هيو ِء والذَّهاِب.في الَمِجى الَكثِيَرةُ الَحَرَكةِ  ِهيَ  ابُن ُدَرْيد : (2)وقال  القَِليلَةُ الِجْسِم. قال اللَّْيُث : ِهيَ و

 َشِمٌر :

لـــــــــَ  بـــــــــَورحهـــــــــاَء  يـــــــــح ُر  مـــــــــا لـــــــــَ مـــــــــح عـــــــــَ صٍ لـــــــــَ فـــــــــِ ـــــــــح ن   عـــــــــِ
ٍة و     ضُ اَل َعشـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــَ عـــــــــــح قـــــــــــَ تـــــــــــَ ا يــــــــــــَ خـــــــــــاهلـــــــــــُ لـــــــــــح  خـــــــــــَ

  
يت : هي القَِصيَرةُ. قال ابُن َعبّاٍد : هيو ّكِ َء ، إِذا لََوْيتَه ، كأَنََّها َعْوَجاُء قال ابُن فاِرٍس هو من َعفَْصُت الشَّيْ  الُمْختَالَةُ الُمْعجبَةُ. وقاَل ابُن الّسِ

 .(4)الُخلُِق ، وتَِميل إِلى َذِوي الدَّعاَرةِ 

 ِجْرُو الثَّْعلَِب األُْنثَى. : ِفصُ الِعنْ  قيلو

جال. ُء الُخلُقِ السَّيِّى أَيضاً : الِعْنِفصُ و  من الّرِ

ُ  الِعْنِفَصةُ و يحِ  هي أَْيضاً :و الَكثِيَرةُ الَكالِم. : الَمْرأَة  ، ُكلُّ ذِلَك عن ابِن َعبَّاد. الُمْنتِنَةُ الّرِ

لَُف ، و ْهوُ التَّعَْنفُُص : الصَّ  ، عن اْبِن َعبَّاٍد. والِخفَّةُ ، والُخياََلُء ، والزَّ

 : * وّمما يُْستَْدَرك َعلَْيه : [عنقص]

دة بََدَل النُّون وأَباهُ األَْزَهِريُّ ، العُنقُوصُ و ، العَْنقَصُ  ّم ، ُدَوْيبَّة ، عن ابِن ُدَرْيد. وقد َذَكَره الُمَصنِّف بالبَاِء الُمَوحَّ ه بالنُّوِن ، كما وَرَوا ، بالضَّ

 تََرى.

ً  ، لُغَة فيه ، َعاَص يَعَاصُ و ، يَْعَوصُ  الَكالُم ، كفَِرحَ  َعِوصَ  : [عوص] ً و ، بالَكْسر ، ِعيَاصا كةً ، وفيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتَّب : َعَوصا  ، ُمَحرَّ

ً  ءُ الشَّىْ  َعِوصَ و َصعَُب.  اْشتَدَّ. : َعَوصا

ً  عائِصٌ  َشاةٌ و ْعِر : ما يَْصعُُب  العَِويصُ و َمْحُموٌل على ُعوط وِعيٍط. ُعوصٌ و قال الّصاَغانِّي : .ُعوصٌ   ، ج: لم تَْحِمل أَعواما من الّشِ

 ، نقلَه الَجْوَهِريُّ ، قال الشَّاِعر : اْستِْخَراُج َمْعنَاهُ 

رًا و  عـــــــــح ِر شـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــح َن الشـــــــــــــــــــــــِّ يِن مـــــــــِ ـــــــــح ِويصـــــــــــــــــــــــاً أَب   عـــــــــَ
دح     ِذي قـــــــــــــــــَ ي الـــــــــــــــــر واَة الـــــــــــــــــ  َنســـــــــــــــــــــــــــــــِّ  َرَووحايــــــــــــــــــُ

  
 كاألَْعَوِص. وزاد الّصاَغانِّي :

 قال : .َعْوَصاءُ و َعِويَصةٌ  ، وَكِلَمةٌ  َعِويصٌ  يا هذا. وَكالمٌ  أَْعَوْصتَ  ، يُقَال : قد من الَكِلِم : الغَِريبَةُ ، كالعَْوصاءِ  العَِويصُ و

ا  هــــــــــَ وحصــــــــــــــــــــــــائــــــــــِ نح عــــــــــَ ُر عــــــــــَ ا الســــــــــــــــــــــــائــــــــــِ هــــــــــَ  اي أَيـــــــــــ 

ا    هــــــــــــــَ َوائــــــــــــــِ تــــــــــــــِ ــــــــــــــح وِر وال يحســــــــــــــــــــــــــــُ َ
نح مــــــــــــــر ِة املــــــــــــــ  عــــــــــــــَ

  
ْعُب. : العَْوَصاءُ و من الدَّواِهي : الشَِّديَدةُ ، العَْوَصاءُ و  ، أَي أَْصعََب األُُموِر. العَْوصاءَ  يُقَال : فاُلٌن يَرَكبُ  األَْمُر الصَّ

دَّةُ  : العَْوَصاءُ و  ، على الُمعَاقَبَة. العَْيَصاءُ  ، أَي ِشدَّةٌ ، وكذِلك َعْوصاءُ  ال : أَصابَتُْهمْ ، يُقَ  الّشِ
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ّي :العََوِص  : بَيِّنَةُ  َعْوصاءُ  هذه َمْيثَاءُ  الَمْيثَاُء : الُمَخاِلفَةُ. يقال : العَْوَصاءُ  وقال ابُن ُشَمْيل :  . وأَنشد ابُن بَّرِ

رح  َ
َن ابملــــــــــــــــ عــــــــــــــــح جــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ َم يـ ريحَ َأن  اأَلاي   غــــــــــــــــَ

ا     ــــــــــــهــــــــــــَ ي ــــــــــــِ اءُ ِء وف وحصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــَ ورُ  ال يحســــــــــــــــــــــــــُ َ
 واملــــــــــــ

  
ْلُب.و ْملَةُ  العَْوصاءُ  قال َشْيُخنَا : ِمَن التَُّراِب : الصُّ ل ،  العَِويصُ  : هي الرَّ َمْسلَُكَها. وهل هو التَُّراُب الَِّذي َذَكَرهُ الُمَصنِّف أَو َغْيُره ، فتأَمَّ

 تهى.ان

، أَْي ُصْلٌب. ووقع في بَْعض  َعِويصٌ  قُلُت : َكالُم الُمَصنِّف مأْخوذٌ من َكالم اْبِن َعبَّاٍد في الُمِحيط ، ولكنَّه فيه ُمَخالَفَة ، فإِنَّه قال : وتَُرابٌ 

  ، وَما َذَكَرهنَُسخ العُبَاب : وَشَراٌب ، بالشين ، وَكأَنَّه َغلٌَط ، فإِّن الشََّراَب ال يُوَصف بالصَّالبَةِ 

__________________ 
 ( يف الصحاح واللسان : املرأة البذية القليلة ا ياء.1)
 ( يف التكملة : وزاد ابن دريد.2)
 .«الذاعرة»( عن القاموس واللسان وابألصر 3)
 .«الذعارة»وابألصر  44/  4( عن املقايي  4)
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يحُخَنا يف َمعحىَن  رِّحح به َأَحٌد من األَئم ة ا فِإّن املاّدة ال مَتحَنُض ِإطحالَقه ا فَتَبم رح  الَعوحصــــــــــــاءِ  شــــــــــــَ ِمَن  الَعِويصُ و  فِإنُّه وِإنح مل ُيصــــــــــــَ
 ا قاله ابُن َعّباٍد أَيحضاً ا وأَنحَشد لأَلعحَش  : اأَلَماِكن : الش ِئزُ 

مح  هـــــــــــــــِ مـــــــــــــــِ اِدي عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  َرغــــــــــــــــح رَاَ  اأَلعــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــَ

الن     ر  عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــم  ــــــــــــــََ و حتــــــــــــــَُ اعــــــــــــــَ  يصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ةُ  قِيَل :و النَّْفُس ، : العَِويصُ و  عاَوْصتُهُ ، أَي صاَرْعتُهُ. * ، ومنه :الَحَرَكةُ والقُوَّ

 ، بالفَتْحِ. َطْرُق الثَّْعلَِب ، كالعََواِص  : العَِويصُ  قال ابُن َعبّاد :و

 الشَّريفَْين ، َزاَدُهَما هللا َشَرفاً. ، كُزبَْيٍر : َواِديَاِن بَْيَن الَحَرَمْين ُعَوْيصٌ و َعاصٌ و

 َشاةٌ ال تَدرُّ وإِن ُجِهَدت. ، كَصبُور : العَُووصُ و

فة ، على ساِكنها الصَّالةُ والسَّالُم ، على أَْميَال يَِسيَرة منها. األَْعَوُض : ع ، قُْرَب الَمِدينَةِ و ، ِلبَنِي  َواٍد بِديَاِر بِاِهلَةَ  : ْعَوصُ األَ و الُمَشرَّ

ً  أَْعَوصَ و ، بالتَّثْنِيَة ويُقَال فيه : األَْعَوَصْين ِحْصٍن منهم ، ً و بالَكْسر ، بالَخْصِم ِعيَاصا َكةً  َعَوصا وقيَل : أَْدَخلَهُ  لََوى عليه أَْمَرهُ. ، إِذا ، ُمَحرَّ

  تَعَالى َعْنه :فِيَما ال يَْفَهُم. قَاَل لَبِيٌد َرِضَي هللاُ 

حــــــــــــاً  َي أَمحســــــــــــــــــــــــــَ  َواضــــــــــــــــــــــــــِ َر ح رَأحســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ  ِإنح تـ

رح     عــــــــَ ــــــــَ ت اشــــــــــــــــــــــح ــــــــَ ه ف ــــــــح ي ــــــــَ ل ُب عــــــــَ ــــــــح ي رَت الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــِّ ل  ســــــــــــــــــــــُ

  

دح  قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــَ ِوصُ فـ ــــــــــــــــح دح  أُع ــــــــــــــــَ ِم وق  ابخَلصــــــــــــــــــــــــــــــح

رح     لــــــــــَ ِم الــــــــــقــــــــــُ حــــــــــح نح شــــــــــــــــــــــــَ َة مــــــــــِ نــــــــــَ فــــــــــح أُل اجلــــــــــَ  أَمــــــــــح

  
 يا َهذا. أَْعَوْصتَ  ، وقد َمْخَرُجهُ منه َعلَْيه الُحَججِ ما َعُسرَ إِذا أَْدَخَل َعلَْيه من  به ، أَْعَوصَ و َعلَْيه أَْعَوصَ  قيل :و

صَ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و ً  فاُلنٌ  َعوَّ ً  ، إِذا تَْعِويصا ْعرِ  أَْلقَى بَْيتا ً  ِمَن الّشِ  ، َصْعَب االْستِْخَراج. َعِويصا

 َعاَوَصهُ : َصاَرَعهُ. قال ابُن َعبَّاد :و

 .ُمْعتَاصٌ  واْلتََوى ، فهو ْيه : اْشتَدَّ األَْمُر َعلَ  اْعتَاصَ و

َوابِ  األَْمُر إِذا اْعتاصَ  قِيَل :و  فيه. اْلتَاَث َعلَْيه فَلَْم يَْهتَِد للصَّ

بََدٌل من طاء اْعتَاَطت. قال  اْعتَاَصت َرِحُمَها كذِلَك. وَزَعَم يَْعقُوُب أَنَّ صادَ  اْعتَاَصتْ و ِمْن َغْيِر ِعلَّة. النَّاقَةُ : ُضِربَْت فَلَْم تَْلقَحْ  اْعتاَصتِ و

ة ، واْعتَاَطْت للنَّاقَة. اْعتَاَصتْ  األَزهرّي : وأَْكثَُر الَكالِم اْعتَاَطْت ، بالطَّاِء ، وقِيَل :  للفََرِس َخاصَّ

 َعلٌَم. ، بالفَتْح : َعْوصٌ و

 يه :* ومّما يُْستَْدَرك عل

َكةً : ضدُّ اإِلْمَكاِن واليُْسر. العََوصُ   ، ُمَحرَّ

 الَكالُم : َغُمَض. اْعتاصَ و

َضهُ. أَْعَوصَ و  في الْمنَِطق : َغمَّ

ٍد َعلَْيَك فيَما تُِريُده منه. ُهنَا َذَكَرهُ صاِحُب اللَِّسان ، وَسيَأْتِي للُمَصنّف في   .«ع ى ص»والِمْعيَاُص : ُكلُّ ُمتََشّدِ

ُجُل تَْعِويصاً ، إِذا لَْم يَْستَِقْم في قَْوٍل وال فِْعٍل. صَ َعوَّ و  الرَّ

ةً َكذا. َعَوصٌ  ونَْهٌر فيه ةً َكذا وَمرَّ  : يَْجِري َمرَّ

 ، األَِخيرة َمْصَدٌر كالفَالجِ ونَْحِوه. العَائِصُ و ، العَِويصُ و ، العَْوصُ  : الَحاَجة ، وكذِلكَ  العَْوصاءُ و : الَجْدُب. العَْوَصاءُ و

 : الغَاِمُض الذي ال يُوقَُف َعلَْيه. وقَْوُل اْبِن أَْحَمر : األَْعَوصُ و
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ُه  لــــــــــــَ بــــــــــــح ــــــــــــَ َدِج قـ ُج اأَلَرنــــــــــــح ِر مــــــــــــا َنســــــــــــــــــــــــــح دح  مل تــــــــــــَ

دِِّد  َأعـــــــــــــــــَوصَ درَاُس و     خـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ (1)َداِرٍس مـــــــــــــــــُ
 

  
د بغَْيرها. أَْعَوصَ  أَراد : دَراس كتاب  عليها ، ُمتََخّدِ

 : َمْوِضع. وأَْنَشَد ابُن بَّرّي للَحاِرث : العَْوصاءُ و

 الَعوحَصاءُ أَدحَ. ِداَيرَِها 
 : اسُم قَبِيلٍَة من َكْلب ، وأَْنَشد : َعْوصٌ  وَحَكى ابُن بَّرّي عن ابِن َخالََوْيه :

غـــــــــــارَة  ٌم بـــــــــــِ يـــــــــــح لـــــــــــَ وحمـــــــــــًا غـــــــــــُ رَتِشح يــــــــــــَ فـــــــــــح ىَت يــــــــــــَ  مـــــــــــَ

ونــــــــــــو     كــــــــــــُ وحصٍ ا  تــــــــــــَ ا كــــــــــــعــــــــــــَ َرعــــــــــــَ  َأو أََذ   وَأضــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 القاموس : القوة وا ركة. (*)
 .«متخدد»بد  « متجدد»( يف التهذيب : 1)
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 األَْنِف : ما َحْولَه. قالت الِخْرنُِق : َعِويصُ  وقال ابُن بَّرّي :

م   وا األَنــــــــــَف اأَلشــــــــــــــــــــــــَ َدعــــــــــُ ُم جــــــــــَ ههــــــــــُ ِويصـــــــــــــــــــــــُ   عــــــــــَ
وا و     بــــــــــ  هح جــــــــــَ وحه وغــــــــــارِبــــــــــَ حــــــــــَ تــــــــــَ نــــــــــاَم فــــــــــالــــــــــح  الســــــــــــــــــــــــ 

  
 : َحاقُّ القَْلِب ، كذا في التَّْكملَة. العَِويصُ و ، كقَِميٍص : َعلٌَم. والعََواصُ  َعِويصٌ و

فاً  (1)وتَقُوُل : َذَهبَت األَْمَواُل إِالّ العَيَاِصي ، وِهَي البَقايَا ، الَواحَدة َعْيُصَوةٌ  اَغانِّي في التَّْكِملَة. وأَنا أَْخَشى أَْن يكون ُمَصحَّ ، هكذا أَوَرَدهُ الصَّ

 من العَنَاِصي بالنّون جمع عْنُصَوةٍ ، فاْنُظْرهُ.

 الغَسَّانِّي ، كأَِميٍر ، َشِهَد فَتَْح ِمْصَر. َعِويٍص  وجاِسُر بُن ياِسِر بنِ 

 ُن الفُقََهاِء بَنِي جمعان من بَنِي َصِريٍف.: َمَحلٌّ باليََمِن ، وهو َمْسكَ  األَعَوصُ و

ٌث ، عن أَبِيه ، عن الَحَسِن بِن صاِلحِ بِن َحّي  (2)وَمْسلََمةُ  بن َعْوِف بن  َعْوِص  قُلُت. وهو من .(3)بُن َعْبِد الَمِلك العَْوِصّي ، بالفَتْح : ُمَحّدِ

بن ِإَرَم بِن ساِم بِن نُوحٍ َعلَْيه السَّالم ، إِليه يُْنَسُب قَْحَطاُن ،  َعْوصُ و ْلِب بن َوبََرةَ بطن من كلب.ُعْذَرةَ بِن َزْيِد الالِت بن ُرفَْيَدةَ بِن ثَْوِر بِن كَ 

 هكذا قَيََّده الحافظ.

َواُب  ، كما في الّصحاح. قال َشْيُخنَا : وقَيََّدهُ بَْعُضُهم بأَنْ  ، بالَكْسِر : الشََّجُر الَكثيُر الُمْلتَفُّ  الِعيصُ  : [عيص] يَُكوَن من السَّْرِو. والصَّ

ينَ  ْدُر الُمْلتَفُّ األُُصوِل ، فإِنّه قَْوُل الّدِ َوِرّي. وقيل : هو الشََّجُر الُمْلتَفُّ النابُِت اإِلْطالُق ، اْنتََهى ، هَكَذا هو السَّْرُو ، وهو َخَطأُ ، وَصَوابُه الّسِ

 بَْعُضه في أُُصوِل بَْعض.

 .وِعيَصانٌ  أَْعيَاصٌ  ج

ً  ِعيُصكَ »، ومنه الَمثُل :  األَْصلُ  : الِعيصُ و ، َمْعنَاه : أَْصلُك ِمْنَك وإِْن كان َذا َشْوٍك داِخالً بَْعُضهُ في بَْعٍض ، وهَذا َذمٌّ « ِمْنَك وإِْن كاَن أَِشبا

 ، قالَه أَبُو الَهْيثَم. وأَْنَشَد َشمٌر :

ــــــــــــح  و  ي ــــــــــــقــــــــــــَ ِد ال ــــــــــــح ب عــــــــــــَ ــــــــــــِ ــــــــــــصٌ ل ي ٌب  عــــــــــــِ  َأشــــــــــــــــــــــــــِ

رح و     جـــــــــــــــــــــااَنٌت ذُكـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــٌب وهـــــــــــــــــــــِ ي ـــــــــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــــــــَ  ق

  
ِصْدٍق ، أَي في  ِعيِص  والَكثَْرة ، وقال َشِمٌر : يُقَال : هو في (4)ويروى : ُزُهر ، بَدَل ذُُكٍر ، قال أَبُو الَهْيثم : وهذا َمْدٌح أَراَد به الَمنَعَةَ 

ْدر ، والعَْوَسج ، والنَّْبع ، والسَّلَم ، ومن وتََدانَى بَمَكانٍ  ما اْجتََمعَ  : الِعيصُ  قال ُعَماَرةُ :و أَْصِل ِصْدق. ُكلّها ، وِمثْلُه  الِعَضاهِ  واْلتَفَّ من الّسِ

والطَّْلحِ ،  وَكثَُر ، مثْل السَّلَِم ، ِمْن عاِسي الشََّجرِ  : ما اْلتَفَ  العيصُ  أو قَْوُل أَبي َحنِيفَةَ وهو من الطَّْرفَاِء الغَْيَطلةُ ، ومن القََصِب األََجَمةُ ،

. ْدر ، والسَُّمِر ، والعُْرفُط ، والِعَضاه. قاله الِكالبِيُّ : أُُصوُل  الِعيصُ  وقيل : َمْنبُِت ِخيَاِر الشََّجِر. : الِعيصُ  قال اللَّْيُث :و والسَّيَاِل ، والّسِ

 الشََّجِر.

 .(5) ماٌء بِديَاِر بَنِي ُسلَْيمٍ  : الِعيِص  َذنَبَانُ و

على َساكنها أَفَضُل الصَّالةِ والسَّالم ، وهو َمْوِضٌع على ساحِل البَْحر ، له ِذْكٌر في َحِديِث أَبِي  ٌض من أَْعَراِض الَمِدينَِة.ُعرْ  : الِعيصُ و

 بَِصيٍر.

وُهْم  (7) الِعيِص  ، وأَبو الِعيصُ و العاِص  وأَبُو العَاصُ  وُهمُ  ، (6)ابن َعْبد َمنَاِف  ِمْن قَُرْيٍش : أَْواَلُد أَُميَّةَ ْبِن َعْبِد َشْمٍس األَْكبَرِ  األَْعيَاصُ و

 ْجم :إِْخَوةُ َحْرٍب ، وأَبي َحْرٍب ، وُسْفيَاُن ، وأَبِي ُسْفيَاَن ، ويُقَال ِلهُؤالِء العَنَابُِس ، كما تَقَدَّم. وقال أَبُو النَّ 

و  نــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ي بـ ال ئــــــــــــــِ نح َأخــــــــــــــِ اصِ لــــــــــــــكــــــــــــــِ يــــــــــــــَ   اأَلعــــــــــــــح
و ا    نـــــــــــُ ـــــــــــَ ي وبـ َواصـــــــــــــــــــــــــِ ُم الـــــــــــنـــــــــــ  يهـــــــــــُ َواصـــــــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــنـــــــــــ 

  

ُهمح َسِعيٌد وأَبُوُه   الَعاِصيِمنـح
 في آبائهم. قال العَّجاج : ِعيصٌ و ، ِعيٍص  قَُرْيٍش : ِكَراُمُهم ، يَْنتَُمون إِلى أَْعياصُ  وقال اللَّْيُث :
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مح  َتصـــــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــح
ُ

اِخ املـــــــــــــــ نـــــــــــــــَ وا مبـــــــــــــــُ  حـــــــــــــــىت َأانخـــــــــــــــُ

يـــــــــــصِ مـــــــــــن     رحَواَن ِإىل  عـــــــــــِ يـــــــــــصٍ مـــــــــــَ مّ  عـــــــــــِ طـــــــــــَ  غـــــــــــِ

  

ي جاَرُه من الُغَممح َصعحٍب   يـَُنجِّ
 ، وُهم آبَاُؤه ، وأَْعماُمه ، وأَْخَوالُه ، وأَْهُل بَْيتِه. قال َجِريٌر : ِعيَصهُ  ويُقَال : ما أَْكَرمَ 

__________________ 
 ( يف التكملة : عوصوة.1)
 .«سلمة» أن الذي رو  عن عبد امللك ابنه :« العوصي»( الذي يف اللباب 2)
 .«حسن»وابألصر « العوصي»اللباب ( عن 3)
 ( كذا ابألصر والتهذيب ا ويف اللسان : املنفعة.4)
 ( زيد يف معجم البلدان : وهو فو  السوارقية.5)
 .«عباد مناف»( ابألصر 6)
 .«العويص»: والُعَويص وأبو عمرو. واقتصر يف األساس عل  زايدة  78( زيد يف مجهرة ابن حزم ص 7)
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رَاُت  جــــــــــَ كَ فــــــــــمــــــــــا شـــــــــــــــــــــــَ يصـــــــــــــــــــــــِ ٍش  عــــــــــِ َريــــــــــح  يف قـــــــــــُ

ي    َواحــــــــــــــِ ُروِع وال ضــــــــــــــــــــــــــــَ اِت الــــــــــــــفــــــــــــــُ َعشــــــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــِ

  
 من َمعَاِدِن بِالِد العََرِب. ، بالَكْسر : الِعيصانُ  عن أَبي َعْمٍرو :و

ْفُت بِزياَرتِه ،  بُن إِْسَحاَق بِن إِْبَراِهيَم َعلَْيِهَما السَّالمُ  ِعيُصو قال اللَّْيُث :و ى سيعير ، بين بَْيِت الَمْقِدس والَخليِل ، وقد تََشرَّ الَمْدفُوُن بقَْريٍَة تَُسمَّ

وِم.  والَمبِيِت ِعْنَده في ضيافَته ، وهو أَبُو الرُّ

 الَمْنبِت. : ِمثْلُ  الَمِعيصُ و

ٍد َعلَْيك فِيَما تُِريُده مْنهُ  َراٍب :، كِمحْ  الِمْعياصُ و اَغانِّي في العُبَاِب والتَّْكملَة ، وأَْوَرَده صاِحُب اللَّسان في  ُكلُّ ُمتََشّدِ ع »، ُهنَا َذَكرهُ الصَّ

َواُب ، فإِن أَصله معواٌص من العَْوِص ، وهو ِضد اإِلْمَكان واليُْسر* ومّما يُْستَْدَرك عل« وص : َرُجالِن من  َمِعيصٌ و ِعيصٌ  يه :ولَعَلَّه الصَّ

 قَُرْيش. وفي األَِخير يَقُوُل الشَّاعر :

ٍم و  د  كـــــــــــــــــــَ َن مـــــــــــــــــــُ َة بـــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ ََرن  َربـــــــــــــــــــِ  أَلَثح

َن     َة بـــــــــــــح يـــــــــــــ  ىت  َأانَ  ُعصـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــصِ حـــــــــــــَ عـــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

  
 : ُكْنيةٌ. الِعيِص  وأَبُو

 ، أَي من َحْيُث كان. ِعيِصك ْء به منويُقَال : ِجي

دَّة والَحاَجةُ ، كالعَْوَصاِء ، وهي قَليلة ، وأَُرى الياَء ُمعَاقَبَةً. العَْيَصاءُ و  : الّشِ

 فصر الغا
 املعجمة مض الصاد

. وقال ابُن ُدَرْيد : هو لُغَةٌ في الغَبَُص ، ُمَحرَكةً  : [غبص] ، وَغِمَصت. إِذا  َعْينُه كفَِرحَ  َغبَِصتْ  يُقَال :و بالميم. الغََمِص  ، أَهمله الَجْوَهِريُّ

 ِمْن إَِداَمِة البَُكاِء ، أَْو ِمْن َوَجٍع. َرَمُصها َغاَرْت وَكثُرَ 

ةً. قال األَْزَهِرّي : لَْم أَجْد في  مغابصةً و في نََواِدر األَْعراب : أَخْذتُهُ مغافََصةً  الُمغَابََصةُ : الُمغَافََصةُ.و ، ومرافصةً أَي أخذته ُمعازَّ

ةً. ُمغَابََصةً  َغْيَر قَْوِلهم : أََخْذتُهُ « بصغَ »  ، أَي ُمعازَّ

ةُ  : [غصص] ّم : الشََّجا : ج ، الغُصَّ ةٍ  (َوَطعاماً ذا)، كما في الّصحاح. قال هللا تَعَالَى :  ُغَصصٌ  ، بالضَّ ةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و (1) ُغصَّ  : الغُصَّ

ةُ  ال اللَّْيُث :وق .(2) ما اْعتََرَض في الَحْلِق وأَْشَرقَ  ً  الغُصَّ بِِه في الَحْرقََدةِ. وقال َشْيُخنَا ، َرِحَمه هللا تَعَالَى : َصِريُح َكالِم  يُغَصُّ  : َشجا

ةَ  الُمَصنِِّف أَنَّ  بالطَّعَاِم ، وَشِرَق بالشَّراِب ، وَشِجَي بالعَْظِم ،  َغصَّ  والشََّجا ، ُمتََراِدفاِن ، وَكذِلك الشََّرُق. وقَال بَْعُض فُقََهاِء اللُّغَِة : الغُصَّ

يق ، وقد يُْستَْعمل ُكلٌّ َمَكاَن اآلَخِر.  وَجِرَض بالّرِ

ةِ  ذُوو َحابِيّ  بِن َربِيعَةَ بِن الَحاِرِث الحاِرثِيّ  (3)قَنَاِن بِن َسلََمةَ بِن َوْهِب  بِن َشدَّاِد بنِ  : الُحَصْين بُن يَِزيدَ  الغُصَّ َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ،  الصَّ

ةٌ  كاَن بَحْلِقهِ  قيل : لَهُ ِوفَاَدةٌ ، لُقَِّب بِه أِلَنَّهُ   قال : له ِوفاَدة.وقَاَل ابُن فَْهٍد في الُمْعَجم : َوِهَم َمْن  ال يُبَين بَِها الَكالَم. ُغصَّ

ةِ  قال ابُن ُدَرْيٍد : ذُوو بِن َشَكِل بِن َكْعِب بن الَحاِرِث بن  عاِمُر بُن َماِلك بن األَْصلَعِ  أَْيضاً : لَقَُب َرُجٍل من فُْرَساِن العََرِب ، وهو الغُصَّ

ةٌ  وكان بَحْلِقه َمْرواَن ،، وهو الَّذي فاَخَر ُزفََر ْبَن الحارِث عند َعْبِد الَملك بِن  فَاِرسٌ  الَحِريش : ة بالقاف. ُغصَّ  ، ويُقَال فيه أَيضاً : ذُو القُّصَّ

باب ، كذا في  (4)، لُغَةٌ فيه َشاذَّة. ونََسبَه أَبو ُعبَْيَدةَ  بالفَتْح ، َغَصْصتَ و بالَكْسر. يا َرُجُل ، َغِصْصتَ  يُقَال :و البِن « ِكتاب اإِلصالح»للّرِ

ّكيت ، ً  لفَتْح ،، با تَغَصُّ  الّسِ كةً ، ويُقال َغَصصا ً  ، بالّضّمِ ، تَغُصُّ  ، ُمَحرَّ فَه الَجْوهريُّ فََرواهُ بالعَْين  َغّصا ، كما في اللَِّسان. وقد َصحَّ

ْل ، اِد ، كما َسيَأْتِي ، ولم يُنَبِّه عليه الُمَصنِّف ، بل تَبِعَهُ ُهنَاَك على َغلَِطه ، فتَأَمَّ انُ و عَاِم ،بالطَّ  َغاصٌّ  فَأَْنتَ  والضَّ : َشِجيَت ، وَخصَّ  َغصَّ

ً  بالماءِ  َغصَّ  بَْعُضُهم به الماَء. ويُقَاُل : انُ  ، إِذا َشِرَق به ، أَو َوقََف في َحْلِقه فلم يََكْد يُِسيغُه. وَرُجلٌ  َغَصصا . قال َعِديُّ بُن َزْيد َغاصٌّ  : َغصَّ

 الِعبَاِدّي :
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رٌِ   ي شـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــِ لـــــــــــــح ريحِ املـــــــــــــاِء حـــــــــــــَ غـــــــــــــَ وح بـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  ل

ُت      نــــــــــح انكــــــــــُ ارِي كــــــــــالــــــــــَغصــــــــــــــــــــــــّ ِتصــــــــــــــــــــــــَ  ابملــــــــــاِء اعــــــــــح

  
__________________ 

 .12( سورة املزمر اآية 1)
 ( يف القاموس : فبشر .2)
 ( انظر يف نسبه أسد الغابة.3)
 ( يف اللسان : أبو عبيد.4)
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 ، قال ابُن ُدَرْيد : هَكَذا َزَعَم أَبُو َمالٍك ، ولم يَْعرْفهُ أَصحابُنَا. ، كَجْعفَِر : نَْبتٌ  الغَْصغَصُ و

 ، ال في الَمْحِفل الَخاّص. الغَاصّ  بهم. يُقَال : األُْنُس في الَمْجلس ءٌ ُمْمتَِلي ، أَي بالقَْومِ  َغاصٌّ  َمْنِزلٌ و

رّماُح يَْهُجو الفََرْزَدق : فغَصَّتْ  ، َضيَّقََها ، أَي َعلَْينَا األَْرضَ  فالنٌ  أََغصَّ  يُقَاُل :و  بنا ، أَي َضاقَْت. قال الّطِ

تح  ا  َأَغصـــــــــــــــــــــ  نـــــــَ اُن ابلـــــــقـــــــَ طـــــــَ حـــــــح َك اأَلرحَض قـــــــَ يـــــــح لـــــــَ  عـــــــَ

رحدِ و     ر ِح اجلـــــــــــــــــُ اِت والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــ  ُدَوانـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح  ابهلـــــــــــــــــُ

  
 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 إِْغَصاصاً : أَْشجاهُ. أََغصَّه

ةُ و  الَمْوِت ِمْنه. ُغَصصُ و به ، َغِصْصتَ  : ما الغُصَّ

 .(1)أَْضَجَرهُ  بِريِقه : أََغصَّهو بِريِقه ، ِكنايَةٌ عن الَمْوِت. َغصَّ  وقالُوا :

. اْغتَصَّ و  الَمْجِلُس بأَْهلِه ، كغَصَّ

ً و َغافََصه ُمغافَصةً  : [غفص] ة : ِغفَاصا  فَرِكبَهُ بَمَساَءةٍ. فَاَجأَهُ ، وأََخَذه على َغرَّ

اَغانِّي ، قال : : من أََواِزِم الدَّْهرِ  الغَافَِصةُ و  ، نقله الصَّ

َد  األُُموِر   الَغَواِفصِ ِإذا نـََزَلتح ِإحح
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ةً. ُمغَافََصةً  في نََواِدِر األَْعَراِب : أََخْذتُه  ، وُمغَابََصةً ، وُمَرافََصةً ، أَي أََخْذتُه ُمعازَّ

 ، َكذا في العُبَاب واللَِّسان ، والتَّْكِملَة. قَْطُع الغَْلَصَمةِ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال اللَّْيُث : هو الغَْلصُ  : [غلص]

ً  ، كَضَربَ  َغَمَصه : [غمص] ً  ، َسِمَع ، وفَِرحَ  ثْلُ ، مِ  َغِمصَ و ، وهي اللُّغَة الفُْصَحى. َغْمصا ً و َغْمصا ، وعلى األَُولى ، اْقتََصَر  َغَمصا

 .كاْغتََمَصهُ  ، َواستَْصغََره ، ولم يََرهُ َشْيئاً ، اْحتَقََره الَجْوَهِرّي وغيُر َواِحد من اللُّغَويِّين ، بَمْعنى

ُجَل ، إِذا َغَمصَ  قِيَل :و َحِديُث أَبِي بَْكٍر ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، أَنَّه قَاَل ِلَطْلَحةَ بن ُعبَْيِد هللِا في ُعَمَر ،  ؛ ومنه َعابَه ، وتََهاَوَن بَحقِّهِ  الرَّ

َعلَْيِه قَْوالً قَالَه ، أَي  َغَمْصتُ  وفي الّصحاح : .«بُسوٍء ألُْلِحقَنََّك بَِحَمضاِت قُنَّةَ  َغَمْصتَهُ  لَئِْن بَلَغَنِي أَنََّك َذَكْرتَهُ أَو»َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنُهَما : 

 ِعْبتُه عليه. اْنتََهى.

ْيَد وأَْنَت ُمْحِرمٌ »في َحِديِث ُعَمَر ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، أَنَّه قال ِلقَبِيَصةَ بن جابٍِر : و ، أَي تَْحتَِقُر الفُْنيَا  «أَتَْغِمُص الفُتْيَا ، وتَْقتُل الصَّ

 وتَْستَِهين بها.

ً  النِّْعَمةَ  َغَمصَ  فاُلٌن الناَس ، وَغَمَطُهم ، وهو االْحتِقَاُر لَُهْم واالْزِدراُء بِِهم. قال : ومنه َغَمصَ  ُعبَْيد :قال أَبو و ،  لَْم يَْشُكْرها ، ِإذا َغْمصا

النِّْعَمةَ وَغِمَط ، ِكالُهَما بَكْسِر الِميم ،  صَ َغمِ  وتَهاَوَن بها ، وَكفََرها ، هكذا هو في الّصحاح من َحّدِ َضَرَب. وفي التَّْهِذيب ، وديوان األََدب :

َهاِوّي  (2)وَكذِلك  ، ُرِوَي بالَوْجَهْين  النَّاسَ  َغَمصَ و وفي روايٍة : .«ِإنََّما ذِلَك َمْن َسِفه الَحقَّ وَغَمَط النّاسَ . ..»في َحِديِث ماِلِك بن ُمَراَرةَ الرَّ

 ئاً.، أَي اْحتَقََرُهْم ولم يََرُهْم َشيْ 

ً  إِالَّ »في َحِديِث تَْوبَِة َكْعٍب : أَو َحَسبِه. و َمْطعُوٌن في ِدينِه وَمْغُموٌز ، أَي َعلَْيه َمْغُموصٌ  هوو ، أَي َمْطعُوناً في  (3)عليه النِّفَاق  َمْغُموصا

 ِدينه ، ُمتََّهَماً بالنِّفَاق.

 ، عن ابن َعبَّاد. الَحْنَجِرة ، أَي َكذَّابٌ  َغُموصُ  هوو

 ، بالّسين. الغَُموس بَمْعنَى الغَُموصُ  اليَِمينُ  قال أَيضاً :و
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كة : الغََمصُ و َمِص  في العَْين ، ُمَحرَّ َمُص : ما ساَل ِمَن الرَّ ،  أَْغَمصُ  ما َجَمَد. وَرُجلٌ  ، هكَذا في نَُسخ الّصحاح. وفي أُْخَرى : ما ساَل. والرَّ

ً  ، العَْيُن ، كفَِرحَ  َغِمَصتِ  وقد َكاَن »َحِديُث ابِن َعبَّاٍس ، َرِضَي هللاُ تَعَالَى َعْنُهَما :  . ومنهُغْمصٌ  ، والَجْمعُ  أَْغَمصُ  فُهوَ  ، تَْغَمص َغَمصا

ْبيَاُن يُْصبُِحون ً  الّصِ ً  ُغْمصا  .«ر م ص»، وقد تَقَدَّم َشْرُحه في « ُرْمصا

بَد ، والِقْطعَةُ منه ٌء تَْرِميَشيْ  الغََمصُ  وقِيَل : بَِد أَْبيََض ، يكوُن في  الغََمصُ  . وقال ابُن ُشَمْيِل :َغَمَصةٌ  به العَْيُن ِمثُْل الزَّ الِّذي يَُكوُن ِمثَل الزَّ

َمُص الِّذي يَُكون في أُُصوِل اْلُهْدِب.  ناِحيَِة العَْين ، والرَّ

ْعَريَْينِ  الغَُمْيصاءُ و  أَْيضاً : ، ويُقَال لها : إِحَدى الّشِ

__________________ 
 ( وشاهده يف األساس قو  األخطر :1)
ــــــــــــــقــــــــــــــه و  ــــــــــــــري ــــــــــــــّص أخــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــا  ب ــــــــــــــقــــــــــــــد أُغ  ل

 فــــــــــــــــيصـــــــــــــــــــــــــــــد وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن ا ــــــــــــــــفــــــــــــــــاِ  ســـــــــــــــــــــــــــــؤوم   

  

فقا   وسلمعليههللاصلىقوله : وكذلك اخل ا عبارة اللســان ويف حديث مالك بن مرارة الرهاوي أنه أت  النيب »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)
 .«فقا  اخل ؟: إين أوتيت من اجلما  ما تر  ا فما يسرين أن أحداً يفضلين بشراكي فما فوقها ا فهر ذلك من البغي

 ا .( يف اللسان : ابلنف3)
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ْعَرى العَبُ  راعِ أََحُد الَكْوَكبَْيِن ، وأُْختَُها الّشِ َمْيصاُء ، كما تَقَدَّم ، من َمناِزِل القََمِر ، وِهَي في الذِّ وُر ، وهي الَّتِي َخْلَف الَجْوَزاِء. وإِنََّما الرُّ

يَت  َصغَُرْت. َغِمَصتْ  العَْين ، ألَنَّ العَْيَن إَِذا َغَمِص  بهذا االْسِم ِلِصغَِرها ، وقِلَِّة َضْوئِها ، منْ  الغَُمْيَصاءُ  ُسّمِ

يَت َعبُوراً ، وبََكت األُْخَرى على إِثِْرَها حتّىو ةَ فُسّمِ ْعَرى العَبُوَر قََطعَت الَمَجرَّ يَتِ  َغِمَصت من أَحاِديثِِهم أَنَّ الّشِ  ويُقَاُل لَها .صاءَ الغَُميْ  فُسّمِ

 أَْيضاً. الغَموصُ 

راعِ الَمْقبُوَضة. الغَُمْيصاءُ  وقال ابُن األَثِيِر : عَرى الّشاِميَّة وأَكبر َكْوَكبَيِ الذِّ  هي الّشِ

ْعَريَْيِن أُْختَا ُسَهْيل ، وأَنََّها كانَت ُمْجتَِمعَ  ْعَرى وقال ابُن ُدَرْيد : تَْزُعم العََرُب في أَخبارها أَنَّ الّشِ ةً ، فاْنَحَدَر ُسَهْيٌل فصار يََمانِياً ، وتَبِعَتْه الّشِ

ةَ  اليََمانِيِّة فعَبََرِت الَمَجرَّ
يَْت َعبُوراً ، وأَقاَمت (1)  .الغَْمَصاءِ  َعْينَُها ، وهي تَْصِغيرُ  َغِمَصتْ  َمَكانََها فبََكْت ِلفَْقِدِهَما َحتَّى الغَُمْيَصاءُ  فُسّمِ

ّي : قال اْبُن َوالٍّد في الَمْقُصور والَمْمُدوِد في حَ  : ع الغَُمْيَصاءُ و ْرف الغَْيِن : ُهَو ، َذَكَره الَجْوَهِرّي ولم يُعَيِّْنهُ. وفي اللَِّسان : قال اْبُن بَّرِ

 قالت امرأَةٌ ِمْنُهم : (2)نَانَةَ. من بَنِي كِ  أَْوقََع فيه خاِلُد بُن الَوِليِد ، َرِضَي هللاُ تَعالَى عنه ، ببَنِي َجِذيَمةَ  الَمْوِضُع الَِّذي

نح و  وحَم  (3)كـــــــائــــــِ َر  يـــــــَ اءِ تـــــــَ يحصـــــــــــــــــــــَ مــــــَ ىًت  الــــــغــــــُ نح فــــــَ  مــــــِ

ا    ارِحــــــــــَ دح كــــــــــاَن جــــــــــَ رَحح وقــــــــــَ يــــــــــَب َوملَح  ــــــــــَح  ُأصــــــــــــــــــــــــِ

  
 أَْيضاً : الغَُمْيَصاءِ  وأَنشد َغْيُره في

ينِّ و  َح عــــــــَ ــــــــَ ب اءِ َأصــــــــــــــــــــــح يحصــــــــــــــــــــــَ مــــــــَ ــــــــغــــــــُ  جــــــــاِلســــــــــــــــــــــاً  ابل

َبُ      ُر َيســـــــــــــــــــــــــح ُؤوٌ  وآخـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــاِن َمســـــــــــــــــــــــــح رِي ـــــــــــَ (4)ف
 

  
 قُْلت : هو للشَّْنفََرى.

 ، هَكَذا في َسائِِر األُُصوِل ، وِمثْلهُ في العُبَاب. وقال َشْيُخنا : هو َوَهٌم ، بل اْسُم أُّمِ أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ تَعَالَى َعْنه : الغَُمْيَصاءُ و

َمْيصاء ، كما قَالَه الحافُِظ ابُن َحَجٍر وَغْيُره. وقِيَل : الغَُمْيصاءُ  ا أُمَّ أَنٍَس فالرُّ أَو هو لَقٌَب ، واْسُمَها َسْهلَةُ  : اسُم أُّمِ َحَرام بِْنِت ِمْلَحاَن. وأَمَّ

 ُرَمْيلَةُ ، أَو ُملَْيَكةُ. وُكْنيَتَُها أُمُّ ُسلَيم ، كما قَالَه َجَماَعةٌ. انتهى.

َمْيَصاُء أَو أُمُّ ُسلَْيٍم َزْوَجةُ أَبي َطْلَحة ،  الغَُمْيَصاء قُْلُت : وفي ُمْعَجِم الذََّهبِّي وابِن فَْهٍد : الرُّ
 لغَْين :وأُمُّ أَنٍَس َكبِيَرةُ القَْدر. وقال في ا (5)

َمْيَصاء : أُمُّ ُسلَْيٍم بنُت ِمْلَحان. الغَُمْيَصاء  وقِيَل الرُّ

ْعَرى يَْت أُمُّ ُسلَْيمٍ  الغَُمْيَصاء وقال ابُن ُدَرْيد بعد ِذْكر الّشِ  .الغَُمْيَصاء ، وبِِه ُسّمِ

 ر األُصول.هَكَذا في َسائِ  ال تَْكِذبْ  ، أَي َعلَيَّ  تَْغِمص الَ  قال ابُن َعبَّاٍد : يُقَال :و

 وفي العُبَاب ، أَي ال تَْغَضْب.

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

ةِ ، والبَْطِش ، فَصغََّرُهم وَحقََّرُهْم ، وقد َجاَء ذِلَك في َحدِ  َغَمصَ  يث َعلّيٍ في قَتِْل اْبِن آَدَم هللاُ الَخْلَق : نَقََصهم من الطُّوِل ، والعَْرض ، والقُوَّ

 أََخاهُ.

 ، كَكتٍِف ، على النََّسب ، أَي َعيّاٌب. ِمصٌ غَ  وَرُجلٌ 

صٌ  وأَنا ه.  ُمتَغَّمِ ٌم ، وذِلك إِذا َكاَن َخبَراً يُِسرُّ ويََخاُف أاَلَّ يَُكوَن َحقًّا ، أَو يَخافُه ويُِسرُّ  (6)ِمْن هذا الَخبَِر ، وُمتََوّصِ

َكةً  الغَنَصُ  : [غنص] ْدِر ، وقد ، أَهملَه الَجْوَهِرّي. وقال أَبُو مالٍك َعْمُرو بُن ِكْرِكَرةَ : هو ، ُمَحرَّ ، َكَذا في العُباِب  ، كفَِرحَ  َغنِصَ  ِضيُق الصَّ

ً  َصْدُره َغنَصَ : والتَّْكِملَة. وفي اللَّسان ، يُقَال   .ُغنُوصا

 ْوِذ ، والَمعَاِذ ، والِعيَاَذةِ ، والِعيَاِذ ، َصاَرِت الَواُو يَاًء اِلْنِكَسار ما قَْبلََها :، كالعَ  والِغيَاصُ  الِغيَاَصةُ و ، الَمغَاصُ و ، الغَْوصُ  : [غوص]

 ، كما في الّصحاحِ. النُُّزوُل تَْحَت الماءِ 

 ، فهو يَغُوصُ  فيه َغاصَ  وقِيَل : هو الدُُّخول في الماِء.
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__________________ 
 .«البحر»( يف اللسان : 1)
 جم البلدان : عام الفتح.( زيد يف مع2)
 ( يف معجم البلدان : فكائن.3)
قوله : وأصـــــــبح اخل فريقان مرفوع ابالبتداء ومســـــــؤو  وما بعده بد  منه ا وخرب املبتدأ قوله ابلغميصـــــــاء ا وعين »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 4)

والقصة و وز أن يكون فريقان اسم أصبح ا وابلغميصاء اخلرب  متعل  بيسب  ا وجالساً حا  ا والعامر فيه يسب  أيضاً ا ويف أصبح ضمري الشبن
 .«ا واألو  أ هر ا نقله يف اللسان عن ابن بري

 ( يفهم من عبارة ابن األثري يف أسد الغابة أن الغيمصاء أم سليم تزوجت أبيب طلحة بعد مالك بن النضر.5)
 ( يف التهذيب : أو لافه ويسوه وال أيمن أن يكون حقنا.6)
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ضُ  َغو اصٌ و  غاِئصٌ  َغاصُ و  .َغو اُصونو  َغاَصةٌ  ا واجَلمح
َ
 : امل

اَغانِّي. َمْوِضعُه. وأَْعلَى السَّاقِ   أَيضاً ، نَقَلَه الصَّ

ً  َعلَى األَْمرِ  َغاصَ  من الَمَجاز :و  قال األَْعَشى : َعِلَمهُ. : َغْوصا

يِن  تـــــــــــَ دح َوجـــــــــــَ يِن فــــــــــــَ تـــــــــــَ مـــــــــــح كـــــــــــ  ُم قـــــــــــد حـــــــــــَ قـــــــــــَ لـــــــــــح  َأعـــــــــــَ

ِة     ومـــــــَ كـــــــُ ـــــــَ  ا ـــــــُ ل مـــــــًا وعـــــــَ ـــــــِ ال مح عـــــــَ كـــــــُ ـــــــِ اب  غـــــــاِئصـــــــــــــــــــــَ

  
 

اصُ و على األَْصَداِف في البَْحِر  يَغُوصُ  ، كما في الّصحاح. وقال األَْزَهِرّي : يُقَاُل ِللَّذي في البَْحِر َعلَى اللُّْؤلُؤ يَغُوصُ  : َمنْ  الغَوَّ

اصٌ و َغائصٌ  فيَْستَْخِرُجها :  .َغوَّ

َصةُ  لُِعنَتِ » الَِّذي ال ُطُرَق له : في الَحِديثِ و ، هَكَذا في األُُصوِل الَمْوجودة بَحْذِف واو العَْطف ، وُوجَد في بَْعض النَُّسخِ « الغَائَِصةُ الُمغَّوِ

َصةُ  في بعض الّرَوايَات :والتَّْكِملَة ، و وهو الصَّواب. وِمثْلهُ في النَِّهايَة ، واللَِّسان ، والعُباب ، (1)بِواِو العَْطف  تُْعِلُم  أَي الَّتِي ال ، الُمتَغَّوِ

َصةُ  . وقَالُوا :الغَائَِصةِ  َزْوَجها أَنََّها َحاِئٌض فيَُجامعَُها ، وهذا تَْفِسيرُ  ً  : هي الّتِي ال الُمغَّوِ وقد  فَتَقُوُل لَزْوجها أَنا َحائضٌ  وتَْكِذبُ  تَُكوُن َحائِضا

ٍل.  َجاَء َكذِلك في َزَوائِِد بَْعِض نَُسخ الّصحاح ، وَكالُم الُمَصنِِّف ال يَْخلُو عن نََظٍر وتَأَمُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ء ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي وتَركه الُمَصنُِّف قُصوراً.: الَهاِجُم َعلَى الشَّى الغَائصُ 

 ، قاله اللَّْيُث. وقال األَزَهِريُّ : لم أَْسَمْع ذِلَك إِالّ لَهُ. الَمغَاصُ  : الغَْوصُ و

اصُ و ان ، َجْمعُ  الغُوَّ  .غائِص ، كُرمَّ

َصهُ و  في الماِء : َغطَّهُ. َغوَّ

 عليها. َغْوَصه على َحقَائِِق الِعْلم ، وما أَْحَسنَ  يَغُوصُ  ومن الَمَجاز : هو

ةً. َغاَص َغْوَصةً  وما  إِالَّ أَْخَرَج ُدرَّ

اصُ  يَا ُغصْ »قَال : ُعْمُر الْبِن َعبَّاس ، َرِضَي هللاُ تَعَالَى َعْنُهم : الدَُّرِر. و َغاَصةِ و ويُقَال : ُهو من َصاَغِة الِفقَِر ، ُكّل ذِلك نَقَلَهُ « َغوَّ

َمْخَشِرّي.  الزَّ

اصُ و  ، وهو ِكنَايَةً.: الُمْحتَاُل في تَْدبِيِر الَمِعيَشِة  الغَوَّ

 فصر الفاء
 مض الصاد

هكذا نَقَلَهُ الَجَماَعةُ ، وهو ِكتَاب األَْبنَية الْبِن القَّطاع هكذا. وما أَْحَجاهُ  قََطعَهُ. أَيْ : ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقال ابُن ُدَرْيٍد  فَتَْرَصهُ  : [فترص]

 بِزياَدة التَّاِء ، وأَْصلُه فََرَصهُ ، أَي قََطعَهُ.

ً  ، عنه ، كَمنَعَ  فََحصَ  : [فحص] َص. ءٍ : ِشدَّةُ الطَّلَِب ِخالَل ُكّلِ َشيْ  الفَْحصُ  ، ويُقَال : بََحثَ  ؛ يَْفَحُص فَْحصا  كتَفَحَّ

 قال األَْعَشى يَْمَدُح َعْلقََمةَ بَن ُعالثَةَ : .اْفتََحصَ و

صَ ِإنح و  حـــــــــــــَ ٍد  فـــــــــــــَ يـــــــــــــِّ اُس عـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــنـــــــــــــ   ال

دُكــــــــــــــمح عــــــــــــــنــــــــــــــه ال     يــــــــــــــِّ صُ فســــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــَ فــــــــــــــح ــــــــــــــُ  يـ

  
ى بَْعَضه عن بَْعٍض ف قَلَبَهُ  ، إِذا المَطُر التَُّرابَ  فََحصَ  ُربََّما قالُوا :و قاَل الَجْوَهِريُّ :  ، وذلَك إِذا اشتَدَّ َوْقُع َغْيثِه. كاألُْفُحوص َجعَلَهُ ، ونَحَّ

بِيُّ  ، أَْي يُْسِرُع. يَْفَحصُ  يُقَال : َمرَّ فاُلنٌ  فاُلٌن : أَْسَرَع. فََحصَ و َكْت ثَنَاياهُ  إِذا والصَّ  .فََحصَ  يُقَال له : قَدْ  تََحرَّ
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ً  اتََّخَذ فيه ، إِذا القََطا التَُّرابَ  فََحصَ و ّمِ ، أُْفُحوصا  العَْبِديُّ : (2). قال الُمثَقُّف تَْفَحُصه ، أِلَنَّها وهو َمْجثُِمهُ  ، بالضَّ

ا و  رحزِهــــــــــَ ِب غــــــــــَ نــــــــــح ي ِإىَل جــــــــــَ لــــــــــِ َذتح رِجــــــــــح  قــــــــــد ختــــــــــَِ

يـــــــــفـــــــــًا      وصِ َنســـــــــــــــــــــــِ حـــــــــُ ّرِ ِ  كـــــــــبُفـــــــــح طـــــــــَ ُ
اِة املـــــــــ طـــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ

  
 . قال َعْبَدة بُن الطَّبِيِب العَْبَشِمّي.أَفاِحيصُ  والجمع

َرٍ  ِإذا  ــــــــــــََ  وحِم يف شــــــــــــــــــــــــــَ ريحُ الــــــــــــقــــــــــــَ َد ســــــــــــــــــــــــــَ  اهــــــــــــَ

و ُ     رحمـــــــــــــُ رحِو مـــــــــــــَ ٌب ابلســـــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــــَ ُه شـــــــــــــــــــــــــــَ بَنـــــــــــــ   كـــــــــــــَ

  

َبصــــــــــــــــــــــاً  ا قـــــــــُ طــــــــَ َ  الــــــــقــــــــَ يــــــــح ه بـــــــــَ لــــــــَ وح َر  حــــــــَ ٍج تـــــــــَ  هنــــــــَح

يـــــــــــــُر     رَاجـــــــــــــِ يـــــــــــــِص ا ـــــــــــــَ ُه ابألَفـــــــــــــاحـــــــــــــِ (3)كـــــــــــــبَنـــــــــــــ 
 

  
 الَمْوِضَع ثُّم تَبِيُض فيه ، وَكذِلك هو للّدجاَجِة. وقال تَْفَحصُ  : َمبِيُض القََطا ، ألَنََّها األُْفُحوصُ و وقال ابُن ِسيَده :

__________________ 
كاألصــر. قا  يف اللســان : « واملغوصــة»ويف املصــادر األخر  « واملتغوصــة» ( وهي عبارة القاموس والنهاية واللســان والتكملة ا ويف اللســان :1)

 .«واملغوصة»رواية : ويف 
 ( يف اللسان : املمّز  العبدي.2)
 ( يف املطبوعة الكويتية : ا واجير.3)
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َي  ُ تـََعاىَل عنه :  الَقطَا : ال جِي تـَُفرُِّخ ِفيها. ومنُه اشــُت    أَفَاِحيصُ  اأَلزحَهرِي  : ٍر ا َرضــِ َتِجُد قـَوحماً »َقوُ  َأيب َبكح وا وســَ  َفَحصــُ
 .«عنه ابلس يحفِ  َفَحُصوا ُرُ وسهم الش عَر فاضحِربح ما عن َأوحَساطِ 

 األُْفُحوصُ  وقد يكون القََطا. قال ابُن ِسيَده : أَفاِحيِص  القََطا. وفي الّصحاحِ : كأَنَّهم َحلَقُوا َوَسَطَها فتََرُكوها ِمثْلَ  أَفَاِحيِص  أَي َعِملُوها ِمثْلَ 

قال ابُن  .«قََطاةٍ بَنَى هللاُ له بَْيتاً في الَجنَّة َمْفَحِص  ِمثْلَ  (1)الَحِديُث الَمْرفُوُع : َمْن بَنَى هلِل َمْسِجداً ولو  نه، وم ، كَمْقعَد كالَمْفَحِص  ِللنَّعام ،

 ُدون آَخِريَن للشَّْيَطان في ُرُؤوِسِهموَستَجِ »في الَحِديِث أَنَّه أَْوَصى أَُمَراَء َجْيِش ُمْؤتَةَ : . وَمفَاِحصُ  ، والَجْمعُ  الفَْحِص  األَثِيِر : هو َمْفعٌَل من

، وهو من « َمفَاِحَصها ، كما تَْستَوِطن القََطا َمفَاِحصَ  ، أَْي أَنَّ الشَّْيَطاَن اْستَْوَطَن ُرُؤوَسُهم فَجعَلََها« بالسُّيُوفِ  (2)فاْقلَعُوها  َمفَاِحصُ 

َخ الشَّْيَطاُن في َرأَِسه ، وَعشََّش في االْستِعَاَراِت اللَِّطيفَة ، ألَنَّ ِمْن َكالمهم إِذا َوصَ  فُوا إِْنَساناً بِشدَّةِ الغَّيِ واالْنِهَماِك في الشَّّرِ قالوا : قد فَرَّ

 .أَفاِحيصَ  األَْرضُ  فُِحَصتِ  : (3)قَْلبه ، فَذَهَب بِهَذا القَْوِل ذِلَك الَمْذَهَب. وفي النَِّهايَة 

 .َمْفَحصٌ و ، أُْفُحوصٌ  : فُِحصَ  وُكلُّ َمْوِضعٍ 

بِّيِ ، فَْحَصةَ  يُقَال : ما أَْملَحَ و  والَخدَّْيِن. : نُْقَرةُ الذَّقَنِ  الفَْحَصةُ  هذا الصَّ

أَنَّ هللا تَعَالَى بَاَرَك » في َحِديِث َكْعٍب :. وفُُحوصٌ  ، وهو في األَْصِل اسٌم ِلَما اْستََوى من األَْرِض ، والَجْمعُ  : ُكلُّ َمْوِضع يُْسَكنُ  الفَْحصُ و

: ما بُِسَط منه ، وُكِشَف من  هُ فَْحصُ و األُْرُدنُّ : النَّهُر الَمْعُروُف تَْحَت َطبَِريَّةَ.« األُْرُدّن إِلى َرفَحَ  فَْحِص  في الشَّاِم ، وَخصَّ بالتَّْقِديس ِمنْ 

 َمَكاٌن في َطِريق ِمْصر. نَواِحيِه ، وَرفَُح :

ى بفَْحٍص ِعدَّةُ و  األََجمِّ  فَْحصُ و البَلُّوِط ، فَْحصُ و إِْشبِيِليَّةَ ، فَْحصُ و أُْكُشونِيَةَ ، فَْحصُ و ُطلَْيِطلَةَ. فَْحصُ  ، منَها : (4) َمواِضع بِالغَْربِ  الُمَسمَّ

بِيع بنواِحي ايت أَعتاب. فَْحصُ  بَطَرابُلَُس. وفاتَه : ُسوَرْنِجينَ  فَْحصُ و : ِحْصن من نََواِحي إِْفِريِقيَّة. (5)  أُّمِ الرَّ

 ، بَمْعنًى َواِحٍد ، كأَِكيِلي وُمؤاِكِلي. ُمفَاِحِصيو فَِحيِصي هو يُقَال :و

ه. عنو َعْن َعْيِب صاِحِبه ، ، أَي يَْبَحث يَْفَحصُ  َماَكأَنَّ ُكالًّ ِمْنهُ  فاُلٌن ، فَاَحَصنِيو  ِسّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً  للُخبَزةِ  فََحصَ   .أُْفُحوصٌ  : َعِمَل لها َمْوِضعاً في النَّاِر. واْسم الَمْوِضع يَْفَحُص فَْحصا

 . قال َكْعُب بُن ُزَهْيٍر :الفَْحصُ  : الَمْفَحصُ و : البَْسُط ، والَكْشُف ، والَحْفر. الفَْحصُ و

او  هــــــــَ َحصــــــــــــــــــــــَ فــــــــح ا  مــــــــَ رَاهنــــــــَِ ا اَ صــــــــــــــــــــــَ  ِبــــــــِ هــــــــَ نــــــــح  عــــــــَ

رُ و     فحصــــــــــــــــــــــــــِ ن  مــــــــــــَ هــــــــــــُ نــــــــــــح َواٍج ملَح لــــــــــــَُ ــــــــــــَ ىَن نـ ثــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
 ال اْسَم الَمْوِضع ، ألَنَّ اسم الَمْوِضع ال يَتَعَدَّى. الفَْحصَ  فعَدَّاهُ إِلى الَحَصى ، ألَنَّه َعنَى به

ً  وال َسِمْعُت له»في َحِديث قُّسٍ : و  ، أَْي َوْقَع قََدٍم ، وَصْوَت َمْشيٍ.« فَْحصا

ر الفَْحصُ و  وه.كذا قَالُ « الفَْحصَ  (6)فاْنَطلََق َحتَّى أَتَى :»َحِديُث الشَّفاَعِة  : قُّداُم العَْرِش ، وبه فُّسِ

 الظَّْبُي : َعَدا َعْدواً َشِديداً. واألَْعَرُف : َمَحَص. فََحصَ و

 ، أَي َعَداَوةٌ. فَِحاصٌ  ويُقَال : بَْينَُهَما

 عن ِسّرِ هذا الَحِديث. بالفَْحِص  ومن الَمَجاِز : َعلَْيكَ 

اٌث عن األَْسراِر ، اصٌ  وفاُلٌن بَحَّ  ، َكَذا في األَساس. فاِحَصةً  أَنَّ ِعْنَد هللا مسأَلَةً  (7)عنها. واْعلََم  فَحَّ

ِد بِن إِْدِريَس بِن أَبِي َحْفَصةَ. أُْفُحوَصة : َجْمع أَفاِحيصُ و  ، ناِحيَةٌ باليََماَمِة ، عن ُمَحمَّ
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َراِك. فََرْصتُ  ومنه َخَرقَهُ وَشقَّهُ. الِجْلَد : فََرصَ  قِيلَ و قََطعَه ، : يَْفِرُصه ، فََرَصهُ  : [فرص]  النَّْعَل ، أَي َخَرْقُت أُذُنَْيَها لَلّشِ

 الِجْلد بَحديَدةٍ َعِريَضة الطََّرفِ  (8): َشقُّ  الفَْرصُ  وقال اللَّْيُث :

__________________ 
 ( يف النهاية واللسان : ولو كمفحص قطاة.1)
 ويف النهاية فافلقوها أيضاً.« فافلقوها ا ولعله الصواب ان :قوله : فاقلعوها ا الذي يف اللس»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
ويف حديث زواجه بزينب ووليمته : فحصت األرض أفاحيص أي حفرت ا قوله : ويف النهاية اخل عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 .«وكر موضض اخل
 ( يف معجم البلدان : ابملغرب.4)
 .«ُجماألُ »( يف معجم البلدان : 5)
 . آيَت... ( هذا ضبرت اللسان ا ويف النهاية : فبنطل 6)
 .«واعلموا»( يف األساس : 7)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب املطبوع : شّد.8)
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رَاَ  ا وأَنحَشَد : يـَفحِرصُ  ا كما فـَرحصاً  هِبَا َتفِرُصهُ  َعَر ِفيِهَما الشِّ اُء أُُذينَِ النـ عحِر عند َعِقِبِهما ا لَِيجح  اَ ذ 
ِرُصهُ َجواٌد حَا   الَفرِيصُ  يـَفح

 يعني ِحيَن يَُشقُّ ِجْلَدهُ العََرُق.

 ، قال : َوُهَو َمْقتٌَل.، نَقَلَه الَجْوَهرّي  فَِريَصهُ  وفي بَْعِض نَُسخ الّصحاح : .فَِريَصتَهُ  أََصابَ  : فََرَصهُ و

 ، عن أَبي َعْمٍرو. : نََوى الُمْقِل ، َواِحَدتُه بَهاءٍ  الفَْرصُ و

يُح الَّتِي يَُكوُن ِمْنَها الَحَدبُ  الفَْرَصةُ و ين فيه لُغَةٌ. ومنه : الّرِ ة تَقُ  .«الفَْرَصةُ  قد أََخذَتْها»َحديُث قَْيلَةَ :  ، والّسِ  (1)ولُهُ قال أَبو ُعبَْيٍد : العَامَّ

اد ، وهي ِريُح الَحَدبَة. ين ، والَمْسُموع ِمَن العََرب بالصَّ  الفَْرَسة ، بالّسِ

ْربُ  ، (2) الفُْرَصةُ و يُن لُغَة. يُقَال : َجاَءت بالّضّم : النَّْوبَةُ ، والّشِ فْ  فُْرَصتُك ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، والّسِ َصةُ. من البِئْر ، أَي نَْوبَتَُك ، وكذِلك الرُّ

ْبعِ  ْدِس ، وما زاَد َعْن ذِلَك ، وقال يَْعقُوُب : هي النَّْوبَةُ تَُكوُن بَْيَن القَْوم يَتَنَاَوبُونَها على الماِء في أَْظمائِِهم ، مثْل الِخْمِس ، والّرِ  ، والّسِ

يُن لُغَةٌ َعن اْبِن األَْعَرابِّي. وقال األَْصَمِعّي : يُقَال : إِذا َجاَءت  يُْستَقَى فيها. : َساَعتُهُ الَّتي فُْرَصتُهو من البئْر فأَْدِل. َصتُكفُرْ  والّسِ

الحديد الَّذي  أو ، ونَصُّ ابِن ُدَريَِد : ُهَما اْسُم َحديدة َعريضٍة يُْقَطُع بها الحديدُ  الَحديُد يُْقَطُع به : كِمْنبٍَر وِمْحَراٍب : الِمْفَراصُ و الِمْفَرصُ و

ةُ. يقطع به َمْخَشِرّي : والذََّهب. وقال ابُن ُدَرْيٍد : الِفضَّ أَِس تُْخَصُف به  وهذا نَصُّ الَجْوَهِرّي ، وَزاَد الزَّ وقال قَْوٌم : بَْل ُهَو إِْشفًى َعريُض الرَّ

 نِّعاُل ، يَْستْعِملُهُ الَحذَّاُؤوَن ، وأَْنَشُدوا لألَْعَشى :ال

مح و  ـــــــــــــُ ريُك كـــــــــــــمح وأُعـــــــــــــِ راضـــــــــــــــــــــــــــِ ُض عـــــــــــــن َأعـــــــــــــح فـــــــــــــَ  أَدح

رَاِص     فـــــــح ااًن كـــــــمـــــــِ ا (3)ِلســـــــــــــــــــــَ بـــــــَ حـــــــَ لـــــــح يِّ مـــــــِ اجـــــــِ فـــــــَ  اخلـــــــَ

  
، عن أَبي ُعبَْيد.  َواِحَدتُه الفَريَصةُ و أَْوَداُج العُنُِق ، الفَِريصُ  قال أَيضاً :و والنَّْوبَِة ، كما في الّصحاح. في الشُّْربِ  يُفَاِرُصكَ  : َمنْ  الفَِريصُ و

ُجَل ثائراً »الَحِديُث :  قال األَْصَمِعّي : ومنه َرقَبَتِه ، قائماً على ُمَرْيئَته  فَِريصُ  إِنِّي ألَْكَرهُ أَْن أََرى الرَّ
وقال الَجْوَهِرّي : َكأَنَّه  .«َهايَْضِربُ  (4)

قَبَِة وُعُروقَها ، فإِنََّها هي الَّتي تَثُور عْنَد الغََضب.  أَراَد َعَصَب الرَّ

أِْس ، ، كما يُقَال : ثائُر الّرأْس أَي ثا الفَريص فقال : إِنََّما َعنَى َشعرَ  ؟الفَريصُ  قال األَْزَهِريُّ : وقِيَل الْبن األَْعَرابّي : هل يَثُورُ  ئُر َشعِر الرَّ

قَبَة وإِْن لم تَكْن لها ين لُغَة فيه. فََرائصُ  فاستَعاَرها للرَّ  ، أِلّن الغََضَب يُثِيُر ُعُروقَها ، والّسِ

 : (5)تَْرتَِعَداِن عند الفََزعِ. وقَال أَبو ُعبَْيد  فَِريصتَانِ  : لَْحَمةٌ عند نُْغِص الَكتِف ، في َوَسَط الَجْنِب ، عند َمْنبِِض القَْلب ، وُهَما الفَريَصةو

بَْيَن  التي اللَّْحَمةُ  ، بغَْيِر أَِلِف. وقال أَيضاً : هي فَِريصٌ  : الُمْضغَةُ القَِليلَةُ تَُكوُن في الَجْنِب تُْرَعُد من الّدابِّة إذا فَِزَعْت ، وَجْمعَُها : الفَِريَصةُ 

ُجِل والدَّابَِّة. وقيل : هي أَْصُل َمْرِجعِ  ال تَزاُل تُْرَعُد. ، الَّتِي الَجْنِب والَكتِفِ   وقَال َغْيُره : هي الُمْضغَةُ الَّتِي بَْين الثَّْديِ َوَمْرِجعِ الَكتِف ِمن الرَّ

 الِمْرفَقَْين.

 ، أَي االْسُت ، عن اْبِن ُدَرْيد. أُمُّ ُسَوْيدٍ  : الفَِريَصةُ و

 ، وهي النُّْهَزةُ. الفُْرَصة قال األَْزَهِرّي : أُِخَذت من َشِربَْت.و َجاَءتْ  : نَاقَةٌ تَقُوُم ناِحيَةً ، فإَِذا َخال الَحْوضُ  َصاءُ الفَرْ  عن ابن األَْعَرابِّي :و

اصٌ  قال ابن ُدَرْيٍد :و ِلِك بِن أَْعُصَر ، وهو ُمنَبِّهٌ ، وإِْخَوتُهُ أَْوٌد ، وهو اْبُن َمْعِن بِن َما (6)قُلُت : واْسُمهُ ِسنَاٌن  كَكتّاِن : أَبُو بَْطٍن من بَاِهلَةَ  فَرَّ

 ، قاله ابُن الَكْلبّي. (8)، وَزْيٌد ، وَوائٌِل ، والَحاِرُث ، وَحْرٌب ، وقُتَْيبَةُ وقَْعنٌَب  (7)، وِجئاَوة 

وقال األَْصَمِعيُّ : هي الِقْطعَةُ من الصُّوِف أو  الَمْرأَةُ من الَحْيِض.تَتََمسَُّح بَِها  ، أَو قِْطعَةُ ُصوٍف ، ، بالَكْسِر : ِخْرقَةٌ ، أَو قُْطنَةٌ  الِفْرَصةُ و

 «ُمَمسََّكةً فتََطهَِّري بَِها فِْرَصةً  ُخِذي»الَحِديُث :  َء ، أَي قََطْعتُه. ومنهالشَّيْ  فََرْصتُ  القُْطن ، أُِخَذ من

__________________ 
 ( يف اللسان والتهذيب : تقو  هلا.1)
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 يف اللسان : والُفرحَصة والِفرحصة والفريصة. واقتصر اجلوهري عل  الضم.( 2)
 فال شاهد فيه.« لساانً كمقراضٍ »( يف ديوانه برواية : 3)
تصــغري املرأة ا اســتضــعاف هلا واســتصــغار ا لرُي  أن  258/  2( كذا ابألصــر ويف الصــحاح واللســان والنهاية ُمَريته. قا  الزخمشــري يف الفائ  4)

 طش مبثلها يف ضعفها لئيم.البا
 واألصر كاللسان.« أبو عمرو»( يف التهذيب : 5)
 شيبان. 245( يف مجهرة ابن حزم ص 6)
 .«جسارة»( عن مجهرة ابن حزم. وابألصر 7)
 فكلهم ينسب إليها.( لوا بباهلة وهي بنت صعب بن سعد العشرية ا زوجة معن بن مالك ولدت له أوالداً ا وحضنت سائر ولده من غريها 8)
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ِم ا  .ِفرحَصةٍ  ا َكبَن ُه مَجحضُ  ِفرَاصٌ  يـَُقوُلون ا عن ابحِن ُدَريحٍد وَنص ه : ِفرَاصٌ  ج َأي تـََتب ِعي هبا أَثـََر الد 
ه ، أِلَنَّهُ ال يَُخاُف فَْوتُهُ.اْغتَنََمها. وفي األَساس : فاُلٌن  ، وقِيَل : : اْنتََهَزها اْفتََرَصَهاو : أَْمَكنَتْهُ. الفُْرَصةُ  أَْفَرَصتْهُ و  ال يُْفتََرُص إِْحَسانُه وبِرُّ

يَاِدّي : هوو ، بالَكْسِر : الشَِّديُد. الِفَراصُ  قال األَُمِويُّ :و  وأَْنَشَد ابُن بَّرّيٍ ألَبِي النَّْجم : الغَِليُظ األَْحَمرُ  قال الّزِ

 الِفرَاصاَل ِبَذاَ  اأَلمححَِر و 
ِر الُمَخْضَرِم ، ومات في َعْهِد ُعثَْماَن ، َرِضَي هللا عنهُ. َجدٌّ لعَْمِرو ْبن أَْحَمَر الشَّاِعر : فَِراصٌ و  الُمعَمَّ

ِد بِن َعْمِرو بنِ ُمْسِلماً ، قَيََّدهُ الشاِطبِي بِن َمْعٍن البَاِهِلّي  فَّراِص  ُء في ُمْعَجِم الَمْرُزبانِّي بالتَّْشِديِد على الصَّواِب ، هو َعْمُرو بُن أَْحَمَر بِن العََمرَّ

ْل.، وهَذا هو الَِّذي قَاَل فِيِه آنِفاً : إِنّه أَبُو بَْطٍن من باِهلةَ ، فِلذا لَْو قَال ُهناك : ومنهم َعْمُرو بُن أَْحَمَر ال  شَّاعُر لََسِلَم من التَّْكَرار ، فتَأَمَّ

 ثَْوٌب. ي، أَ  فَِراصٌ  َما َعلَْيهِ  قال األَُمِوّي : يُقَال :و

 ، كما في العُبَاِب. تَْنِقيُشهُ بَطَرِف الَحِديدِ  نَْعِل الِقَراِب : أَْسفَِل النَّْعلِ  تَْفِريصُ و

 ، يُقَال : هو فَريِصي وُمفَاِرِصي. الُمفَاَرَصةُ : الُمنَاَوبَةُ و

 تَنَاَوبُوها. ، اي تَنَاَرُصوا بِئَْرُهمو

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ّمِ : النُّْهَزةُ ، وقد ةُ الفُْرصَ  ً  ، بالضَّ َصَهاو ، فََرَصَها فَْرصا ، ِكالُهَما عن يَْعقُوَب  الفَِريَصةُ و ، بالَكْسِر ، الِفْرَصةُ و أَصابََها ، كاْفتََرَصها. : تَفَرَّ

 بَمْعنَى النَّْوبَِة تَُكوُن بَْيَن القَْوِم يَتَنَاَوبُونَها على الماِء.

تُه قال :الفََرِس :  فُْرَصةُ و  َسِجيّتُه ، وَسْبقُه ، وقُوَّ

ِب  كـــــــــَ نـــــــــح اٍح مـــــــــِ ر  َوقـــــــــَ َو  كـــــــــُ و الضـــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــُ كح  يـــــــــَ

َربِ     كـــــــــــــح ااَي مـــــــــــــُ جـــــــــــــَ مِّ الـــــــــــــعـــــــــــــَ َر يف صـــــــــــــــــــــــــــُ  َألـــــــــــــحَ

  

 ُمَدر بِ  فـُرحَصِتهِ ابٍ  عل  
ُجُل ، كعُنَِي ، فُِرصو الَوَرقَةُ : أُْرِعَدْت. اْفتُِرَصتِ و ً  الرَّ  .فَِريَصتَهُ  : َشَكا فَْرصا

 .فَُرصٌ  فاُلناً ُظْلماً : اْقتََطعَهُ ، أَي تََمكََّن بالَوقِيعَِة في ِعْرِضه ، وهو َمجاز. وأَيَّاُمك اْفتََرصَ و

 الَخفَاِجّي ، وهو َمجاٌز. ِمْفَراصُ  (1)ويُقَاُل : بَْيَن َجْنبَْيِه 

ّم : لُغَتَان في الفُْرَصةو ، بالفَتْح ، الفَْرَصةُ و  ، بالَكْسر ، ِلِخْرقٍَة أَو قُْطنٍَة ، عن ُكَراع. الِفْرَصة ، بالضَّ

 ، بالَكْسر : قِْطعَةٌ من المْسك ، عن الفَاِرِسّي ، َحَكاهُ في البَْصِريّات لَه. وجاءَ  الِفْرَصةو

وايَات : ُخِذي ، بالقَاف ، أَي شيئاً يَِسيراً مثل القَْرَصة  قَْرَصة :ِمن ِمْسٍك. وَحَكى أَبو َداُوود في ِرَوايٍَة عن بَْعِضِهم  فِْرَصةً  في بَْعِض الّرِ

اِد الُمْعَجَمة ، أَي قِْطعَةً.  بَطَرِف اإِلْصبَعَْين. وَحَكى بَْعُضُهم عن ابن قُتَْيبَةَ : قَْرَضة ، بالقَاِف والضَّ

 ٌء َشِديٌد.، أَي َجِرى الفَِريَصةِ  ومن الَمجاز : هو َضْخمُ 

اصٌ و  في ِديَار َسْعِد العَِشيَرةِ. (2)ْوِضٌع ، كَكتّان : مَ  فَرَّ

 بِن َعْوِف بِن ثَْعلَبَةَ : شاِعٌر جاِهِليٌّ ، نَقَلَه الَحافِظ. (3)ْبُن ُعتَْيبَةَ  فَِراصُ  وكِكتَاٍب :

مِّ  الفَُراِفصُ :  [فرفص] اَغانِيُّ في التَّْكِملَة : أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، ولَْيَس َكما قال ، بل َذَكَره في التَّْرِكيب الَِّذي قَْبلَه  ، بالضَّ ، وِلَذا ، قال الصَّ

السَّبُُع  ِقيَل : هوو كالفَُراِفَصِة ، اِب ،، كما في العُبَ  األََسُد الشَِّديُد الغَِليظُ  يُوَجُد في َسائِر أُُصوِل القَاُموس بالقَلَِم األَْسَود على الصَّواِب ، وهو

ُجُل ، أَي َغْيُر ُمْجًرى كأُساَمةَ. فَُرافَِصةُ  ، وقِيَل : الشَِّديُد. ونَصُّ الَجْوَهِرّيِ : الغَِليظُ  َي الرَّ  : األََسُد. وبه ُسّمِ
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ُجُل الشَِّديُد البَْطِش  : الفَُرافِصُ و وهو األََسُد ، كأَنَّهُ يَْفتَِرُص األَْشيَاَء ، أَي يَْقتَِطعَُها. وقال  الفَُرافَِصة ذ من، عن اْبِن فاِرس ، قال : َمأُْخو الرَّ

 َشِديٌد ، َضْخٌم ُشَجاٌع.:  فَُرافَِصةٌ و فَُراِفصٌ  َغْيُره : َرُجلُ 

ىأَبُو نائِلَةَ امرأَةِ ُعثَْما : الفََراِفَصةُ و وفي اللَِّسان : بالفَتْح : َرُجٌل. ، الفََرافِصُ و  َن ، َرِضَي هللاُ تَعَالَى َعْنه ، لَْيَس في العََرِب َمْن يَُسمَّ

ّي : َحَكى القَاِلّي عن اْبِن األَْنبَاِرّي َعْن أَبِيِه عن ُشيُوِخه ، قال : ُكلُّ مَ  بالفََرافَِصةِ  ،  فَُرافَِصةَ  ا فِي العََربِ باألَِلف والالَّم َغْيره. وقال ابُن بَّرِ

 أَبا فََرافَِصةَ  الّ بَِضّم الفَاِء ، إِ 

__________________ 
با فكيه ا وقوله : مغراس اخلفاجي ا قا  يف األســاس : وهو ما يفرص  قوله : با جنبيه ا الذي يف األســاس :»( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 .«به الذهب والفضة
 ( يف معجم البلدان : صنم كان يف بالد سعد العشرية.2)
 املطبوعة الكويتية ا وانظر ما ورد يف حاشيتها.( عن 3)
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.  انئَلَة امرأَِة ُعثحَماَن ا َرِضَي  ُ تـََعاىَل عنه ا ِبَفتحح الفاِء ال َغريح
َعْمِرو ْبِن ثَْعلَبَةَ بِن الَحاِرِث ْبِن  بَن األْحَوِص بن الفََرافَِصةَ  َمْضُموم الفاِء إِالَّ  فَُرافَِصةُ  ونَقََل الّصاَغانِيُّ عن اْبِن َحبِيَب : ُكلُّ اْسٍم في العََرب

 ِحْصٍن الَكْلبِيَّ ، فإِنَّهُ َمْفتُوُح الفَاِء.

 * وّمما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

َجال ، َكَذا هو نَصُّ العُبَاب.  الفَُرافَِصةُ  قال ابُن ُشَمْيٍل : غِ  (1): الغَِليُظ من الّرِ َجال.وَوقَع في التَّْكِملَِة واللَّسان : الصَّ  يُر من الّرِ

بِلي إِالَّ فَْحالً َواِحداً ، قالت : ال ، بالَكْسِر : الفَْحُل الشَِّديُد األَْخِذ. وقال اللِّْحيَانِّي : قال الُخسُّ الْبنَتِه : إِنّي أُِريُد أَن اَل أُْرِسَل في إِ  الِفْرفاصُ و

َ  فِْرفَاصٌ  يُْجِزئَُها إِالّ َربَاٌع ، الَِّذي ال يََزاُل قَاِعياً َعلَى ُكّلِ نَاقٍَة ُهنَا َذَكَره صاِحُب اللَِّسان ، وسيأْتي للُمَصنّف ،  الِفْرفاصُ  ةٌ.، أَو بَاِزٌل ُخَجأ

 .«ق ر ف ص»َرِحَمه هللاُ تَعَالَى ، في 

اُج بنُ »  ، بالفَتْح ، َمْجُهوٌل. فََرافَِصةَ  ، بالّضّمِ ، وُعَمْيُر بنُ  فَُرافَِصةَ  والَحجَّ

ٍد. وِعيَسى بُن َحْفِص بنِ  ةُ فََرافِصَ و الَحنَِفّي ، َرَوى عنه ُعَمُر بُن يُونَُس  فََرافَِصةَ  بُن ُعَمْيٍر الَحنَِفّي ، رأَى ُعثَْماَن ، َرَوى َعْنه القَاِسُم بُن ُمَحمَّ

. أَبو حاتٍِم ، َحدَّث عنه عِليُّ بُن َسِعيدٍ  فََرافَِصةَ  وَداُووُد بُن حّماِد بن (2)اليَماِمّي.  اِزيُّ  الرَّ

ُحوا بِأَنَّ الفَتَْح هو األَْفَصُح األَْشَهُر ، للَخاتَِم ، ُمثَلَّثَةً  الفَصُّ  : [فصص] والَكْسُر َغْيُر  ، َذَكَره ابُن َماِلٍك في ُمثَلَّثِِه ، وَغْيُر َواِحد ، ولكن َصرَّ

ه : لَْحٍن ، وَوِهَم الَجْوَهِريّ  ةُ تَقوُل : الفُُصوِص  الَخاتَِم َواِحدُ  فَصُّ  ، ونَصُّ يت في باب ما َجاَء ، بالَكْسِر. اْنتَ  فِصٌّ  ، والعامَّ ّكِ َهى. وقال ابُن الّسِ

 الخاتَمِ  فَصُّ و ُث :الَخاتَِم ، ثّم َسَرَد بَْعَد ذِلَك َكِلَماٍت أَُخَر ، وقال في آِخِرها : والَكالُم على هِذه األَْحُرِف الفَتُْح ، وقال اللَّيْ  فَصُّ  بالفَتْح :

ِة. ونََسَب الصّ  (3)بالفَتْح  فِصُّهو يت. قُْلُت : لُغَةُ العامَّ ّكِ يت فإِنَّه قال في آِخِر الَكالم ، قال ذِلَك اْبُن الّسِ ّكِ اَغانِّي ما قَالَه الَجْوَهِرّي إِلى ابِن الّسِ

 َ ة. فَظهَر بَِما َذَكْرنَا من النُُّصوِص أَنَّ ُمَراَد الَجْوَهِرّي بأ ْحٌن ، أَي َغْيُر َمْعُروفٍَة ، أَو َرِديئَةٌ ، نَّها لَ وتَبِعَهُ أَبُو نَْصٍر الفَاَرابّي وَغْيُره من األَئِمَّ

 في قَْوِل أَبي األَْسَوِد الدَُّؤِلّي : كما قال َغْيُره ، يَْعنِي أَنََّها بالنِّْسبَِة للفَُصحاِء لَْحٌن ، أِلَنَُّهم إِنََّما يَتََكلَُّمون بالفَِصيح ، كما قَالُوا

ِر الَقوحِم َقدح َغِلَيتح و   ال أَُقوُ  ِلِقدح
ِسيََّما إِذا لم تَِصحَّ ِعْنَده ، أَو لم تَثْبُْت ، فَكالُمه البَْيت ، أَي أَنّه فَِصيٌح ال يَتََكلَّم باللُّغَِة الغَْيِر الفَِصيَحِة ، فال َوَهَم في إِْطالِق اللَّْحِن َعلَْيَها ، وال 

ِة ال يُوِجُب ال يَْخلُو من تَحاُمٍل ِلْلقُُصوِر وَغْيِره ، َحقَّقَهُ َشْيُخنَا.  على أَنّه لَْيَس في نَّصِ الَجْوَهِرّي لَْفُظ اللَّْحِن كما َرأَْيَت ِسياقَه. ونِْسبَتُه للعَّامَّ

ْل.  َكْونَه لَْحناً ، وإِنََّما يُقَال إِنََّها في ُمقابَلَِة األَْفَصحِ األَْشهر ، فتَأَمَّ

 لَّْيث.، األَِخيَرتان عن ال فَِصاصٌ و ، أَفُصٌّ و ، فُُصوصٌ  ج

يت :و ّكِ لَِظَماٌء ، أَي لَْيَست بَرِهلٍَة َكثِيَرةِ اللَّْحِم ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي  فُُصوَصه ، ويُقَال للفََرِس ِإنَّ  ُمْلتَقَى ُكّلِ َعْظَمْينِ  الفَصُّ  قال ابُن الّسِ

إِالّ األَصابع ، فإِنَّ ذِلَك ال يُقَال  فُُصوصٌ  يل : الَمفَاِصُل ُكلَُّها. وقأَفُّصٍ  والّصاَغانِّي ، وهي َمفَاِصلُه ، وهو َمجاٌز ، ويُْجَمُع أَيضاً على

 ِلَمفاِصِلها.

إِنَّها البََراِجُم  ، فِقيل : الفُُصوِص  : الَمفَاِصُل من الِعَظام ُكلِّها إِالّ األََصابَع. قال َشِمٌر : ُخوِلَف أَبُو َزْيٍد في الفُُصوصُ  وقال أَبو َزْيد :

ْسغَْيِن  الفُُصوصُ  والسُّاَلَميَاُت. وقال ابُن ُشَمْيٍل في ِكتَاِب الَخْيل : ِمَن الفََرِس : َمفَاِصُل ُرْكبَتَْيِه وأَْرساِغه ، وفِيَها الُسالَمياُت ، وهي ِعَظاُم الرُّ

 ، وأَْنَشَد َغْيُره في ِصفَِة الفَْحِل من اإِلبِل :

ذ بح  عــــــــــَ ــــــــــُ اِن مل تـ جــــــــــَ رِيــــــــــُض هــــــــــِ وصــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــَ   هُ ُفصــــــــــــــــــــــــُ
ا    َدعـــــــــَ جـــــــــح ريًا فـــــــــيـــــــــُ غـــــــــِ بح صـــــــــــــــــــــــَ رحكـــــــــَ ـــــــــُ ٍد وملَح يـ يـــــــــح  بـــــــــقـــــــــَ

  
يت ، فيما جاَء بالفَتْحِ. ويُقَال : هو يَأْتِيَك باألَْمِر من ِمَن األَْمِر : َمْفِصلُه الفَصُّ  من الَمَجاِز :و ّكِ ه ، وأَْصلُه ، ذَكَرهُ اْبُن الّسِ هِ  ، أَي َمَحزُّ ،  فَّصِ

لُهُ لََك. ويُقَال : قََرأُْت في ى أَبُو العاَلِء صاِعٌد اللُّغَِويُّ ِكتَابَه : فَّصِ  أَي يُفَّصِ ، وهو ِكتَاٌب َجِليٌل في هَذا الفَّن  صالفصو الِكتَاِب َكَذا. وِمْنهُ َسمَّ

ى الِحَكِم ،  فُُصوص ِكتَابَه في التََّصوِف : ، وقد نَقَْلنَا ِمْنهُ في ِكتَابِنَا هذا في بَْعِض الَمَواِضعِ َما يَتَعَلَُّق به الغََرُض ، وَكَذا السَُّهْرَوْرِديُّ َسمَّ

 وُكّل ذِلَك َمَجاٌز.

__________________ 
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 يف العباب : الرحا  ا اب اء املهملة.( وقض 1)
 .«اليماين»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
وفص اخلامت وفصــــه ابلفتح والكســــر : املركب فيه ا والعامة تقو  : فص  قوله : وقص اخلامت اخل عبارة اللســــان :»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 3)

 .«ابلكسر
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 (1)ِء ونَِهايَتُه. ِء : َحِقيقَتُهُ وُكْنُهه. والُكْنهُ : َجْوَهُر الشَّىْ الشيْ  فَصُّ و األَْمِر : َحِقيقَتُه ، وأَْصلُهُ. فَصُّ  وفي اللَِّسان :

هِ  يُقَال : أَنا آتِيَك باألَْمِر من بَْيُر بُن العَ  فَّصِ َعْبُد هللا ْبُن العَّواِم  ّواِم ، وقيل :، يَْعنِي من َمْخَرِجه الِّذي قد َخَرَج منه. قال الّشاعُر ، قِيَل هو الزُّ

 ، وقيل : َعْبُد هللا ْبُن َجْعفَِر ْبِن أَبِي َطاِلب ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنهما :

رِ و  ُه ُرب  امــــــــــــــــح لــــــــــــــــُ قــــــــــــــــح ٍص عــــــــــــــــَ  ٍء شــــــــــــــــــــــــــــــاخــــــــــــــــِ

هِ و     صـــــــــــــــــــــــِ خح اُس مـــــــــن شـــــــــــــــــــــــَ ُب الـــــــــنـــــــــ  جـــــــــَ عـــــــــح  قـــــــــد يــــــــــَ

  

قــــــــــــــــــــــاً و  ه مــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــــــُ َر حَتحســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  آخــــــــــــــــــــــَ

ِر مــــــــــــــــن و    يــــــــــــــــَك ابأَلمــــــــــــــــح  (2) هِ َفصــــــــــــــــــــــــــــــِّ أَيحتــــــــــــــــِ
  

 ويُرَوى :

 ٍء ِخلحَته مائقاً ُرب  امحر و 
 ويَروى : (3)وهو رواية الَجْوَهِرّي ، 

 آَخَر حَتحَسبُه جاِهالً و 
 ويرَوى :

 ٍء تـَزحَدرِيه الُعُيونُ ُرب  امحرِ و 
 َحَدقَتِِه ، وَرَمْوهُ بفُُصوِص أَْعيُنِِهم. وقال ُرْؤبَةُ : فَّصِ  يُقَال : َعَرْفُت البَْغَضاَء في َحَدقَةُ العَْيِن. : الفَصُّ  من الَمَجاز :و

ا و  َرقــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ُح ِإال  فـ ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــح ن ــــــــــــــَ ُب ال يـ لــــــــــــــح ــــــــــــــكــــــــــــــَ  ال

ا    قـــــــــَ لـــــــــَ ا محـــــــــَح مـــــــــ  ـــــــــَ َث ل ـــــــــح ي ـــــــــلـــــــــ  الِب ال ـــــــــكـــــــــِ َح ال ـــــــــح ب ـــــــــَ  نـ

  

َلٍة ُتوِقُد   أَزحَرقَا َفصنامبُقح
نُّ  : الفَصُّ  قال اللَّْيُث :و  ، وهو َمَجاٌز. الثُّومِ  أَْسنَانِ   منالّسِ

ً  الُجْرحُ  فَصَّ و ٌء لَْيَس بَكثِيٍر. وقال األَْصَمِعيُّ : إِذا أَصاَب اإِلْنَساَن ، وكذلَك فَزَّ ، بالزايِ. وقيَل : َساَل منهُ َشىْ  : نَِدَي وَسالَ  يَِفصُّ فَِصيصا

ً فَصَّ يَِفصُّ : ُجْرٌح فَجعََل يَِسيُل ويَْنَدى ، قِيل  فََصلَهُ  ، أَيْ  َكَذا من كذا فَصَّ  قال أَبُو تَُراٍب : قال ِحتِْرش :و ، وفَزَّ يَِفزُّ فَزيزاً.  فَِصيصا

 ، فاْنفَصَّ منه : اْنفََصَل ، وهو َمجاٌز. واْنتََزَعهُ 

ا الُجْنُدبُ  فَصَّ  قال َشِمٌر :و ً و ، فَصًّ تَ  : فَِصيصا  ف َحميراً :ِء القَْيِس يَِص وأَْنَشَد الْمِرى َصوَّ

ٌر  َواجــــــــــــِ وحاَل هــــــــــــَ ــــــــــــَ زحَء ل يــــــــــــِه اجلــــــــــــَ َا فــــــــــــِ ــــــــــــِ ال غــــــــــــَ ــــــــــــُ  يـ

ن      رحعــــــــــَ  هلــــــــــَُ ُه صــــــــــــــــــــــــَ اِدبــــــــــُ نــــــــــَ يــــــــــصُ جــــــــــَ  (4) َفصــــــــــــــــــــــــِ
  

ِفيِر. يَقُوُل : يَُطاِوْلَن الَجْزَء لو قََدْرن عليه ، ولكنَّ الَحرَّ يُْعِجلُهُ  الفَِصيصو ويُْرَوى : َكِصيُص : عيُف ِمثْل الصَّ ْوُت الّضِ .والَكِصيُص : الصَّ  نَّ

بِيٌّ  فَصَّ  قال أَبو َعْمٍرو :و ً  الصَّ ً  : فَِصيصا ِفير. بََكى بَُكاًء َضعيفا  ِمثَْل الصَّ

 نقله الّصاَغانّي. نََّوى : النَِّقيُّ الَِّذي َكأَنَّهُ َمْدُهوٌن.ِمَن ال الفَِصيصُ  قال ابُن َعبَّاد :و

 .(5)بعَْينَِها  اسُم َعْينِ  : فَِصيصُ و

 وأَْنَشَد لَماِلِك بن َجْعَدةَ : َما بََرَد. ، أَي ءٌ في يَِدي َشيْ  فَصَّ  َما عن ابِن األَْعَرابّي يُقَال :و

َر   َك ُأخــــــــــــــــح يــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ ٌة وعــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح َك َويـ ــــــــــــــــِّ  أِلُم

اٌة     ص  فــــــــــــــــال شــــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــِ عــــــــــــــــرُي. تــــــــــــــــَ  وال بــــــــــــــــَ

  
 ، والسُّْرَعةُ فِيِه ، َعِن اْبِن َعبَّاٍد. : العََجلَةُ في الَكالمِ  الفَْصفََصةُ و



8755 

 

ْطبَةُ ، بالَكْسِر : نَبَاتٌ  ، الِفْصِفَصةُ و  فاِرِسيَّتُهُ : وهو الرَّ

َدة ، َكَذا ُهَو بَخّطِ األَزهرّي  إِْسبَْست  .(6)، بالَكْسر وفَتْح الُمَوحَّ

. الفَْصِفص وُوجَد بَخّط الَجْوَهِرّي : إِْسفَْست ، بالفَاِء ، وكذِلك يُن لُغَة ، وقِيَل : هي َرْطُب القَّتِ  َجْمعُه. الفََصافِصُ و والّسِ

 قال األَْعَشى :

ح بـــــــــــَ  بـــــــــــَ َر َأن  اأَلرحَض َأصـــــــــــــــــــــــــح ا أملَح تــــــــــــَ هـــــــــــَ نـــــــــــُ  طـــــــــــح

تـــــــــــــًا و     يـــــــــــــاًل وَزرحعـــــــــــــًا انبـــــــــــــِ اَنـــــــــــــَِ اِفصـــــــــــــــــــــــــــَ  َفصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ء وحقيقته.ء ا والكنه : هناية الشي( يف اللسان : والكنه : جوهر الشي1)
 ( البيتان يف اللسان وروايتهما :2)
 كــــــــــــــــم مــــــــــــــــن فــــــــــــــــىت شــــــــــــــــــــــــــــــاخــــــــــــــــص عــــــــــــــــقــــــــــــــــلــــــــــــــــه و 

 قـــــــــــــد تـــــــــــــعـــــــــــــجـــــــــــــب الـــــــــــــعـــــــــــــا مـــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــخصــــــــــــــــــــــــــهو    

  

 ء تـــــــــــــــــــــــزدريـــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــون رّب امـــــــــــــــــــــــر و 

 أيتـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــك ابألمـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــن فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو   

  

 ( ووردت أيضاً يف اللسان واألساس.3) 
 ويف التهذيب أيضاً : اجلزء.« قوله : اجلزء ا أي الرطب ا ووقض يف اللسان : ا زو ا وهو تصحيف»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«بعينه»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
ُبسحت»ذيب ضبطت ابلقلم : ( يف الته6)  .«أسح
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واُب أَنه ألَْوٍس يَِصُف نَاقَةً :  وقَال النَّابِغَةُ يَِصُف فََرساً ، هكذا في الّصحاح والّصِ

ا و  َربح وابَع هلــــــــــــــََ َي مل  ـــــــــــــــَح تح َوهـــــــــــــــح اَرفـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

صِ مـــــــن     افـــــــِ رُي  الـــــــَفصـــــــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــِ فح يِّ ســــــــــــــــــــِ مـــــــِّ (1)ابلـــــــنـــــــ 
 

  
يُّ : الفُلُوُس ، وقد   .«س ف س ر»ذُِكَر في والنُّّمِ

ْطبَةُ « َصَدقَةٌ  الفََصافِِص  لَْيَس في»في الَحِديِث : و ى القَّت. (2)وهي الرَّ  من َعلَِف الدََّواّبِ ، وتَُسمَّ

ّمِ : الَجْلُد الشَِّديدُ  ، الفَُصافِصُ و َجاِل. بالضَّ  من الّرِ

اَغانّي. بَهاٍء : األََسدُ  الفَُصافَِصةُ ،و  ، نقلَه الصَّ

اُء :و  أَْخَرْجتُه. ، أَي إِلَْيِه َشْيئاً من َحقِّهِ  أَْفَصْصتُ  قال الفَرَّ

 وهو َمجاز. (3) : َحْملَقَةُ اإِلْنَساِن بعَْينَْيه التَّفصيصُ  قال ابُن َعبَّاد :و

 ، وَكذِلَك اْنفََصى. مْنهُ : اْنفََصلَ  اْنفَصَّ  من الَمجاز :و

هُ و هُ و ، اْفتَصَّ  تََرَزهُ.وافْ  فََصلَهُ  : فَصَّ

ً  استَفَصَّ  ماو  ما اْستَْخَرَج. ، أَي منه َشْيئا

 عنه وَشَرُدوا. تَنَادُّوا من َحَوالَْيه ، إِذا َعْنه تَفَْصفَُصواو

ه ، كأَنَّه أَتاهُ من أَتَى بالَخبَِر َحقًّا الرجُل ، إِذا فَْصفَصَ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و  وُكْنِهِه. فَّصِ

ُد بُن أَْحمَ و ث الفَصَّاصُ  بِن َزْيدٍ  دَ ُمَحمَّ َي. : ُمَحّدِ  ، عن ِدينار عن أَنٍَس ، وَعْنه الطَّبَرانِيُّ وقد ُوّهِ

 * وّمما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 الَخْمِر : ما يَُرى ِمْنَها ، وهو َمجاز. فَصُّ و الماِء : َحبَبُهُ. فَصُّ 

. فَصَّ و  العََرُق : َرَشَح ، لُغَةٌ في فَزَّ

 إِلَْيِه ِمْن َحقِّه َشْيئاً : أَْعَطاهُ. أَفَصَّ و

ا ءٌ في يََدْيِه منه َشيْ  فَصَّ  وما  ، أَي ما َحَصَل. يَِفصُّ فَصًّ

ُك واالْلتَواُء. الفَِصيصُ و  : التََّحرُّ

 .الِفْصِفَصةَ  َدابَّتَهُ : أَْطعََمها فَْصفَصَ و

ةُ و ين َعبُد ، با فُصَّ ثِين : والشَّيُخ َزْيُن الّدِ ّمِ : قَْريَةٌ على فَْرَسخٍ من بَْعلَبَكَّ ، نُِسَب إِلَْيَها َجماَعةٌ من الُمَحّدِ القَاِدِر ْبُن َعْبِد الباقِي بِن إِبراِهيَم لضَّ

ةَ  البَْعِليُّ ُعِرَف باْبِن فَِقيهِ  يِن َعْبدِ  فُصَّ ِث الشَّام.، وهو َجدُّ الشَّْيخِ تَِقّيِ الّدِ   البَاقِي بِن َعْبِد البَاقِي البَْعلّي الَحْنبَلّي ، ُمَحّدِ

اُر   : يُصيُب في َرأْيِه َكثيراً وفي َجوابه ، وهو َمجاز. الفُُصوِص  (4)وفاُلٌن َصرَّ

ٍد الطَّيُِّب بُن إِْسَماِعيَل ْبِن َحْمُدونَ  ْيضاً بالنَّقَّاِش وبالثَّقَّاِب ، أََخَذ القراَءة َعْرضاً عن اليَِزيدّي ، ذكره البَْغَداِدّي ، ويُْعَرُف أَ  الفَصَّاصُ  وأَبُو ُمَحمَّ

 الدَّاني.

 : [فعص]

 ْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما ي

 : االْنِفَراُج. الفَْعصُ 
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 هُ صاِحُب اللَِّسان هَكَذا.اْنفََرْجت ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ. وأَْوَردَ : عن الَكالِم  اْنفَعَْصتو ُء : اْنفَتََق.الشَّيْ  اْنفَعصَ و

ً  ، بالَكْسِر ، يَْفِقُصها وما أَْشبََهَها ، البَْيَضةَ  فَقَصَ  : [فقص] وَزاَد اللَّْيُث : وَكَذا ُكلُّ  َكَسَرها. ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَي فَْقصا

ين لُغَةٌ فيه. قال ابُن ُدَرْيٍد : فََضَخها قال اللِّْحيَانِيُّ : أَيو ٍء أَْجَوَف ، تَقُوُل فيه : فَقَْصتُهُ.َشيْ   فهي فَقيَصةٌ وَمْفقُوَصةٌ. ، والّسِ

 ، تَجَمُع بَْيَن ِعيدان ُمتَبَايِنَِة ُمَهيَّأَةٍ ُمقَابَلٍَة. (5) ارثَحِديَدةٌ كَحْلقٍَة في أَداة الحَ  ، كأَِميٍر : الفَِقيصُ  قال اللَّْيُث :و

__________________ 
( يف اللسان نسب ألوس ا ويف التهذيب والتكملة والصحاح نسب للنابغة. وقد نسب هذا البيت لكّر من الشاعرين وهو يف ديوان أوس ص 1)
 من قصيدة مطلعها : 7

 هـــــــــــــر عـــــــــــــاجـــــــــــــر مـــــــــــــن مـــــــــــــتـــــــــــــاع ا ـــــــــــــي مـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــور 

 أم بــــــــــــــيــــــــــــــت رومــــــــــــــة بــــــــــــــعــــــــــــــد اإللــــــــــــــف مــــــــــــــهــــــــــــــجــــــــــــــور   

  

 وقبله :

 هــــــــــــــر تــــــــــــــبــــــــــــــلــــــــــــــغــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــم حــــــــــــــرف مصـــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــة 

 أجـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــار وادالج وهتـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــري   

  

 قــــــــــــد عــــــــــــريــــــــــــت نصـــــــــــــــــــــــــف حــــــــــــو  أشـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــرًا جــــــــــــدداً 

 يســـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــي عــــــــــــــلــــــــــــــ  رحــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــا اب ــــــــــــــرية املــــــــــــــور   

  

 وقد ورد يف شعر النابغة يف قصيدة مطلعها :

ـــــــــــــــــــر و  ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــذي ـــــــــــــــــــض ت ـــــــــــــــــــودي ـــــــــــــــــــت  دع أمـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــة وال

ـــــــــــــــعـــــــــــــــريو     ـــــــــــــــه ال  مـــــــــــــــا وداعـــــــــــــــك مـــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــــــــــت ب

  

 قا  : ويقا  : ِفسِفسة ابلسا. .. ( يف النهاية : مجض ِفصِفصة وهي الرطبة2)
 ويف األساس : وفص ص بعينه : حّد  هبا.« بعينه»( يف القاموس : 3)
 ( يف األساس : حزّاز.4)
 ( يف القاموس : ا رّاث.5)
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يَخةُ قَْبَل النُّْضجِ  ، وصُ الفَقُّ و قال : ين أَيضاً. ِمْصِريَّة : لُغَةٌ  كتَنُّور : البِّطِ  ، وقد ذُِكَر في الّسِ

انٍَة تكوُن في َطَرِف ُجْرٍز تَْفِقُص ُكلَّ َشيْ  الِمْفقَاصُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  ٍء أَْدَرَكتْهُ.: ِشْبهُ ُرمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ً  َضةَ تَْفِقيصاً ، كفَقَصَ البَيْ  فَقَّصَ   .فَْقصا

 .اْنفَقََصتْ و عن الفَْرخِ ، تَفَقََّصتْ و

 النَّعَاَمةُ بَْيَضَها على ِرئاْلنِها : قاَضتْهُ قَْيضاً ِعْنَد التَّْفِريخ. فَقََصتو

 فاُلٌن بَْيَض الِفتْنَِة. فَقَصَ  ومن الَمجاز :

اُد لُغَةٌ فيه.« فقس»تَْرِكيِب وقال الّصاَغانِيُّ : ما ذُكَر في   فالصَّ

 ، كَذا ُوِجَد بَخّطِ األَْزَهِرّي. والصَّواُب تَْقِديُم القَاِف على الفَاِء ، كما َسيَأْتِي. (1)؛ كَصبُوٍر : َمْوِضٌع في قَْوِل َعِدّي  فَقُوصٌ و

ً  ِمن يَِدهِ  فَلََّصهُ  : [فلص] لم يَْذُكْرهُ اللَّْيُث في  ، هكذا نَقَلَهُ األَْزَهِرّي. قال الّصاَغانِيُّ : َخلََّصهُ  ، أَهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال اللَّْيُث : أَي تَْفليصا

 .تَفَلَّصَ وَ  اْنفَلَصَ و فَأَْفلَصَ  ِكتَابِِه وإِنَّما َذَكَر االْنِفالَص.

 ّفِ ونَْحِوه.: التَّفَلُُّت من الكَ  االنِفالص قاَل الْلْيُث :

اٌم : َشاُء من يَدي ، وتََملََّص بمْعنًى َواِحٍد. تَفَلَّصَ و أَْفلََت. من األَْمِر : اْنفَلَصَ  وقَال َعرَّ  الّرِ

 أََخْذتُهُ. ، أَي من يَِدهِ  اْفتَلَْصتُه قال ابُن َعبّاد :و

اُد ليس بَشيْ   ، قال : وهذا إِْن َصحَّ فإِنَّما ُهَو من اإِلْبَداِل. فَلّصَ و اْنفَلَصَ  وَذَكرَ ٍء ، وقال ابُن فاِرٍس : الفَاُء والالَُّم والصَّ

 واألَْصُل الِميُم ، ويُْمِكُن أَن يَُكوَن األَْصُل الَخاَء.

هُ  ِمَن الَحِديث الُمفَاَوَصةُ  : [فوص]  يُقَاُل : ما البَيَاُن. في الَحِديِث : الُمفَاَوَصة: ، َمْكتُوٌب ِعْنَدنَا باألَْحَمر ، مع أَنَّ الَجْوَهِريَّ َذَكَرهُ ، ونَصُّ

 بَكِلَمٍة. أَفاصَ 

 .(2)قال يَْعقُوُب : أَي ما تََخلََّصها وال أَبَانَها 

اَغانِّي : فَايُُص ، وهو َمْذُكوٌر في الَِّذي التَّ  التَّفاُوِص  وقيَل : أَْصل .(3)، كذا في العُبَاِب  : التَّبَايُُن ، من البَْين ال مَن البَيَان التَّفَاُوصُ و قال الصَّ

 بَْعده.

 ، عن أَبِي الَهْيثَِم. َما بَرْحتُ  ، كما يُقَال وهللا فِْصتُ  ما يُقَاُل : وهللاو َذَهَب.و فَْيصاً : قََطَر ، يَِفيصُ  في األَْرِض  فَاصَ  : [فيص]

ِمْنهُ ، أَي  أَفِيصَ  وقال اْبُن األَعَرابّي أَي َمْعِدٌل. وما اْستََطْعُت أَنْ  َمحيٌد. ْنهُ وال َمِحيٌص ، أَي ما عَ  َمفيصٌ  ما َعْنهُ  قال األَْصَمِعيُّ : وقولُهمو

 أَِحيَد.

بَِها  يَِفيصُ  يَتََكلَّم ومافََجعََل « َكاَن يَقُوُل في َمَرِضِه : الصَّالةَ وما َملََكْت أَْيمانُُكمْ »الَحديُث :  ومنه ما يُْفِصُح. فَْيصاً ، أَي بِه ِلَسانُهُ  يَِفيصُ  ماو

 ِء القَْيس.أَي ما يُبِيُن. وبه فَسََّر بَْعُضُهم قَوَل اْمِرى ِلَسانُه

ه  نــــــــــــُ وح ــــــــــــَ ُدوِس ول ُر الســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــح ث ُه مــــــــــــِ ــــــــــــُ ــــــــــــت اب ــــــــــــَ ن  مــــــــــــَ

ٌب     ذح َو عــــــــَ هــــــــُ اِ  فـــــــــَ يــــــــَ وحِ  الســــــــــــــــــــــ  يــــــــصُ كشــــــــــــــــــــــَ فــــــــِ  يــــــــَ

  
ِمير في َمنَابتِه للثَّْغِر ، وروى  َرَعة ، من اإِلفَاَصة.بَضّم َحْرف الُمَضا يُِفيصُ  والضَّ

ّي : فيَُكون أَفَاصَ و ِلَسانُه بالَكالمِ  فَاصَ  يُقَال : اإِلفَاَصةُ : البَيَاُن.و على هذا َحاالً ، أَي هو َعْذٌب في َحاِل  يَِفيصُ  الَكاَلَم : أَبَانَهُ. قال ابُن بَّرِ

 ، إَِذا تََكلََّم ، أَي ذُو بَيَاٍن. إِفاَصةٍ  َكالِمه. وفاُلٌن ذُو
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ة ، وهو ناِدر ، وقِياُسه  التَّفَاُوصُ و ُمفايََصة.: ، وبَْعُضُهْم يقول  الُمفَاَوَصةِ  من الفَْيصُ  وقال اللَّْيُث : مَّ : التََّكالُُم ، ِمْنه. انقَلَبت اليَاُء َواواً للضَّ

ة ، وقال يَْعقُوُب : ما حَّ  بَكِلَمٍة ، أَي ما َخلََّصَها وال أَبَانَها. أَفَاصَ  الّصِ

اَغانِّي : وَعْينُ  ببَْوِله : َرَمى بِه. أَفَاصَ و  .(4)ذاُت َوْجَهْين  أَفاصَ  قَال الصَّ

__________________ 
 ( هذا ما ورد يف التكملة ا مض شاهده بيت عدي :1)

ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــن أرداهنـــــــــــــــــــا املســــــــــــــــــــــــــــــــك وا   ـــــــــــــــــــن  ي

 عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــرب والـــــــــــــــــغـــــــــــــــــلـــــــــــــــــو  ولـــــــــــــــــبـــــــــــــــــىن فـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوصح    

  

وهو موضض يف شعر عدي بن زيد ا وقد ورد بيت عدي  ابلفتح ا بتقدمي القاف عل  الفاء قا  :« قُفوص»ويف معجم البلدان  والغلو  : الغالية.
 .«غال»و « قفص»لسان مادة يف ال

 ( وردت العبارة يف الصحاح يف مادة ف ي ص.2)
 ( والعبارة يف التكملة أيضاً.3)
 ( يريد أهنا واوية وايئية.4)
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َجْت أَصابِعَُها عن قَْبِض الشَّيْ  أَفاَصتِ و  ِء.اليَُد : تَفَرَّ

من يَِدي ، َحتَّى َخلََص  فأَفَاصَ  فَخلََص. وقال اللَّْيُث. يُقَال : قَبَْضُت على َذنَِب الضَّبِّ  الضَّبُّ عن يَِده : اْنفََرَجْت أَصابِعُه َعْنه أَفاصَ  يُقَاُل :

 .التَّفاُوصُ  (1)َذنَبُه ، وهو ِحين تَْنفَِرُج أَصابِعُك َعْن َمْقبِِض َذنَبِِه ، وهو 

 ، ولم يَْنُز ، ولم يَنُْص ، بَمْعنًى َواِحد. يَِفصْ  وقال أَبُو الَهْيثَِم : يُقَاُل : قَبَْضت َعلَْيه فلم

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ّي. وأَْنَشَد لألَْعَشى : اْستَفاصَ   بَمْعنى بَِرَح ، عن اْبِن بَّرِ

اِب و  بـــــــــــَ قـــــــــــاُت الشـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــَ تح حـــــــــــَ قـــــــــــَ لـــــــــــَ  قـــــــــــد َأعـــــــــــح

وحَم َأنح     افـــــــــــــَب.  ِدَ الـــــــــــــيـــــــــــــَ يصــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــِ تـــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــــح

  
 في البَْيِت الَمْذُكور. يَِفيصُ  ِء القَْيِس السَّاِبَق ، وقد تََحيَّر األَْصَمعّي في َمْعنَى، أَي بََرَق ، وبِه فَسََّر بَْعُضُهْم قَْوَل اْمِرى فَاَص يَِفيصُ و

 فصر القاف
 مض الصاد

ً  يَْقبُِصهُ  قَبََصه : [قبص]  تَْقبِيصاً. كقَبََّصهُ  وُهو ُدوَن القَْبِض ، ، كما في الّصحاحِ ، تَنَاَولَه بأَْطَراِف أَصاِبعهِ  : قَْبصا

. القَْبَصةُ  بأَْطَراِف األََصابِع : وذِلَك الُمتَنَاَولُ  وهذا عن اْبِن َعبَّاٍد. ّمِ بَْير وأَبِي العَاِليَِة وأَبِي َرَجاٍء  ، بالفَتْحِ والضَّ وَعلَى األَّول قَِراَءةُ اْبِن الزُّ

ُسوِل  فَقَبَْصُت قَْبَصةً  : [قوله تَعَالَى]وقَتَاَدةَ ، ونَْصِر بن َعاصم  بفَتْح القَاف. وعلى الثَّاني قَراَءة الَحَسِن البَْصِرّي ، ِمثَاُل  (2)من أَثَر الرَّ

اد الُمْعَجَمة. ة بالضَّ  ُغْرفَة. وقِيَل : هو اْسُم الِفْعل ، وقَِراَءةُ العَامَّ

 : اسُم ما تَناَوْلتَهُ بعَْينِه. القَْبَصةُ و (3) القُْبَصةُ و بأَْطَراِف األََصابع. القَْبَصةُ و وقال الفَّراُء : القَْبَضةُ بالَكّفِ ُكلَِّها ،

ً  قَبَصَ و ً  ، وَكَذا الدَّابَّةَ ، يَْقبُِصهُ  فاُلنا  قََطَع َعلَْيه ُشْربَهُ قَْبَل ، أَْن يَْرَوى. : قَْبصا

ِة يَِصُف ِرَكاباً : الفَْحُل : نََزا قَبَصَ  قال أَبو ُعبَْيٍد :و  ، وأَْنَشَد ِلذي الُرمَّ

صُ و  بــــــــــــِ قــــــــــــح ــــــــــــَ اٍد وســــــــــــــــــــــــــادٍ  يـ ٍد  مــــــــــــن عــــــــــــَ  وَواخــــــــــــِ

رُ     وافــــــــِ عــــــــاُم الــــــــنــــــــ  يِّ الــــــــنــــــــ  اَع ابلســــــــــــــــــــــِّ  كــــــــمــــــــا انحصــــــــــــــــــــــَ

  
ً  يَْقبُِصَها التِّكَّةَ  قَبَصَ و  ، عن ابِن َعبَّاٍد. أَْدَخلَها في السَّراِويِل فَجَذبَها : قَْبصا

 الَكبِيَرةُ ، عن ُكَراع. الَجَراَدةُ  ، بالفَتْح : القَْبَصةُ و

أَنَّه َدَعا بِالالً ، َرِضَي هللا تَعَالَى »الَحِديُث :  ، ِمثُْل ُغْرفٍَة وُغَرٍف ، ومنه قُبَصٌ  ، والَجْمعُ  من الطَّعَام : ما َحَملَت َكفَّاك ، ويَُضمُّ  القَْبَصةُ و

ً  ُء بهعنه ، بتَْمٍر فَجعََل يَِجي َوآُتوا )قال ُمَجاهٌد في قَْوله تَعَالَى : و .«ش إِْقالالً ، فقال : يا بِاَلُل أَْنفْق وال تَْخَش من ذي العَرْ  قُبَصاً قُبَصا
 الَّتِي تُْعَطى ِعْنَد الَحَصاد لْلفُقََراِء. القُبَصَ  يعني (4) (َحقَُّه يَ ْوَم َحصاِدهِ 

اد الُمْهَملَة ، وَذَكرَ  قال ابُن األَثيِر : َمْخَشِرّي َحِديَث بِاَلل وُمَجاِهٍد في الصَّ اِد الُمْعَجَمة. قال : وكالُهَما هَكذا َذَكَر الزَّ ُهَما َغْيُره في الضَّ

 َجائَزان ، وِإن اْختَلَفَا.

 .القَبِيص ، وقال َغْيُره : وَكذِلك الَحَصىو زاَد ابُن َعبّاٍد :و : التَُّراُب الَمْجُموع ، القَبِيَصةُ و

، بِزيَاَدة  (5)، هكذا ُمْقتََضى ِسياقِه. والصَّواُب فيهما القَبِيِصيَّة  قرَب ُسرَّ َمْن َرأَىة ،  أَيضاً :و من أَْعَماِله. ة ، َشْرقيَّ الَمْوِصل : القَبِيَصةُ و

داً َمْضبُوطاً.  الياِء الُمَشدََّدة ، كما هو في العُبَاِب والتَّْكِملَة ُمَجوَّ
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، َرَوى عنه ُمجاهٌد ، وال تَصحُّ  بُن البََراءِ  قَبِيَصةُ و فاَدة ، قالَه ابُن الَكْلبّي.بِن َعاِمِر بٍن ُجَوْين الَجْرمّي ثّم الطَّائِّي ، له وِ  ْبُن األَْسَود قَبِيَصةُ و

 له ُصْحبَةٌ ، وقد أَْرَسَل.

 وسلمعليههللاصلى في َحياةِ النَّبِّي الُخَزاِعيُّ الَكْعبِّي ، أَبُو َسِعيِد وأَبُو إِْسَحاَق ، ُوِلدَ  بُن ذَُؤْيبٍ  قَبِيَصةُ و .(6)، أَْدَرَك الجاِهِليَّةَ  بُن َجابِر قَبِيَصةُ و

اِمت ، 86، كذا في ُمْعَجم اْبِن فَْهد. قُْلُت : ويُقَاُل َعاَم الفَتْح ، وتُوفِّّي سنة  . َرَوى عن أَبِي بَْكٍر ، وُعَمَر ، وأَبِي الدَّْرَداِء ، وُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ

بِن ُمعَاِويَةَ األََسِدّي. قال أَبو َحاتٍِم : َحِديثُه ُمْرَسٌل. قُْلُت : ألَنَّه  بُْرَمةَ  هو ابنُ  بُن ُشْبُرَمةَ ، أَو بِيَصةُ قَ و وبِالٍل َرضي هللا تَعَالَى َعْنُهم أَْجَمعين.

 يَْرِوي

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ومنه.1)
 والقراءة املشهورة : فقبضت قبضة. 96( سورة طه اآية 2)
 .«والقبضة»التهذيب واللسان ا وابألصر  ( عن3)
 .141( سورة األنعام اآية 4)
 ( وردت يف معجم البلدان القبيصة بدون ايء ا ابلفتح مث الكسر ا منسوبة إىل رجر اله قبيصة.5)
 ( عداده يف التابعا.6)
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عحَبَة ا وُهَو َواِلد يَزِيَد بح  (1)عن ابحِن  ُِغريَِة بحِن شـــــــُ
ُعوٍد ا وامل ة نِ َمســـــــح ُموِن َأُخو ُ َيحٍر ا ذََكَرُ َا ابُن  [قبيصـــــــة]و  قَِبيصـــــــَ * بُن الد 

ةُ و  يف ثَقيف ا وسلللمعليههللاصلللىَماُكواَل ا أَنـحَزهَلَُما الن يب   َخارِ ِ  قَِبيصــــَ
ُ
اٍد الَعاِمري  اهِلاَلِد  ا  بُن امل د  بِن َعبحِد   بن شــــَ

َرَة ا وَرَو  عنه ابُنه َقَطنح بنُ  لم. قـُلحُت : وقد نـََزَ  الَبصــــح ٍر له ِوفَاَدٌة ا َرَو  له ُمســــح ةَ  أَبو ِبشــــح ةُ و  .قَِبيصــــَ  (2) بن َوق اصٍ  قَِبيصــــَ
احل بُن عُ  َرَة ا َرَو  َعنحه صــَ َلمّي ا نـََزَ  الَبصــح م الز عحَفرَاينّ ال يـُعحَرُف ِإال هبذا اَ ِديث ا ومل يـَُقر فيه الســ  َبيحد ا شــيُخ َأيب َهاشــِ

ا . قـُلحُت  وسللللمعليههللاصللللىلَِعحُت الن يب   َبته جلََواِز اإِلرحســـــَ حح ومل ُلَرِّج َحِديَثه َغريحُ َأيب الَولِيِد : ا فِلَذا َتَكل ُموا يف صـــــُ
 ابِي ون.َصح الط َياِلِسّي :

َذَكره  وسلمعليههللاصلىالَمْخُزوِمّي ، يُقَال هو الَِّذي َصنََع ِمْنبََر النَّبِّي  قَبِيَصةُ و البََجِليُّ ، َرَوى عنه أَبُو قِالبَةَ في الُكُسوِف ، قَبِيَصةُ  وفَاتَهُ :

، َرَوى  (3)، َرُجٌل آَخُر  قَبِيَصةُ و. «افَة والطَّْرق والِجْبُت من َعَمِل الَجاِهِليَّةالِعيَ » ، َواِلُد َوْهب ، َرَوى عنه ابنُه : قَبِيَصةُ و بَعُض الَمغَاِربَة.

 عنه ابُن َعبّاٍس ، َذَكَرهم الذََّهبِيُّ وابُن فَْهٍد في ُمْعَجِم الصَّحابَِة.

ج له البَُخاِرّي وُمْسِلم ، تُُوفِّ  قَبِيَصةُ و الطَّائّي ، الَّذي َذَكَره الَجْوَهِرّي ،  قَبِيَصةَ  وإِياُس بنُ  215َي بالُكوفَة سنة بُن ُعْقبَةَ السَُّوائيُّ الُكوفِّي ، خرَّ

 بن األْسَوِد الَِّذي أَْوَرَدهُ الُمَصنِّف ، َرحَمه هللا تَعَالَى ، في أَّوِل هِذه األَْسَماِء. قَبِيَصةَ  فَُهَو اْبنُ 

الَِّذي إِذا  قيل : هوو الفََرُس الَوثِيُق الَخْلِق. ، كأَِميٍر : القَبِيصُ  بَاِب ، َوَوقَع في التَّْكِملَِة :، كَصبُوٍر ، كما في العُ  القَبُوصُ  قال ابُن َعبّاد :و

 قال الشاعر : األَْرَض إِالّ أَْطَراُف َسنَابِِكِه من قُُدٍم. (4) َرَكَض لم يُِصبِ 

طَاٌه  ِض َطهح  قـَُبوصُ َسِليُم الر جح
، وهو َمجاٌز ، ولو قَاَل بََدَل َخفَّ ونَِشَط : َعَدا ونََزا ،  َخفَّ ونَِشطَ  ، من َحّدِ َضَرب : إِذا يَْقبِصُ  الفََرُس ، قَبَصَ  قد قَْوِلِهم :هو َمأُْخوذ من و

َكة ، وهو من باب فَِرح ، كما َحقَّقه الجَ  القَبَِص  كاَن أَْحَسَن ، فإِّن الِخفَّةَ والنََّشاَط من َمعانِي ْوَهِرّي. َوَسيَأْتِي الَكالُم َعلَْيه. وأَّما الَِّذي ، ُمَحرَّ

 بَمْعنَى العَْدِو والنَّْزِو ، أَو بَمْعنَى اإِلْسَراع ، كما َسيَأْتي أَيضاً. القَْبصُ  من َحّد َضَرَب فهو

 وسلمعليههللاصلىأَن ُعَمَر أَتَى النَّبِيَّ »الَحِديُث :  ، ومنه اِس من النَّ  عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، وزاَد الَجْوَهِريُّ : ، بالَكْسِر : العََدُد الَكثِيرُ  الِقْبصُ و

 ، أَي َعَدٌد َكثِيٌر. وقال الُكَمْيُت :« من النّاِس  قِْبصٌ  وِعْنَدهُ 

ُزوراِن واَ صــــــــــــــــــــــــَ  
َ

َدا   املــــــــــ جــــــــــِ مح َمســــــــــــــــــــــــح كــــــــــُ ــــــــــَ  ل

مح     كـــــــــُ ـــــــــَ هل بحصـــــــــــــــــــــــُ رَتَا  قـــــــــِ ـــــــــح َر  وأَق ـــــــــح ِ أَثـ اح (5)مـــــــــن بـــــــــَ
 

  
 . وفي العُبَاب والفَائِِق : إِْطالقُه على العََدد الَكثِيِر من ِجْنس ما َصغَّروه من الُمْستَْعَظم.القَْبِص  وهو فِْعٌل بْمعنَى َمْفعُول من

ين الُمْهَملَة أَيضاً.. الِقْبِص  يُقَال : هو َكِريمُ  األَْصلُ  : الِقْبصُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  قُْلُت : وَسيَأْتِي في النُّون أَيضاً الِقْنُص : األَْصُل ، وَمّر في الّسِ

ْمِل الَكثيِر ، ويُْفتَُح. : الِقْبصُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  َمْجَمُع الرَّ

 هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في العُبَاب. والَّذي في كتَاب العَين :الَحَصى وقَْبِصها ، أَي فيما ال يُْستَطاع َعَدُده من َكثَْرته ،  قِْبِص  يُقَال : هو في

 : ُمْجتََمُع النَّْمِل الَكبير الَكثيِر. الِقْبصُ 

والصَّواُب أَنّه يُْفتَُح فيه  ويُْفتَُح ، أَي في هذه اللُّغَِة األَخيَرة ، هكذا ِسيَاُق ِعبَاَرته. الَحَصى ، أَْي في َكثَْرتَِها. وقولُه : قِْبِص  يُقَاُل : إِنَُّهِم لَفي

ْل. ح به ابُن ِسيَده ، فتَأَمَّ  وفي َمْعنَى العََدِد الَكثير من النَّاِس أَْيضاً ، كما َصرَّ

الُمَسابَقَِة ، وهو اْلِمْقَوُس ،  ، ِعْندَ  الَحْبُل يَُمدُّ بَْيَن يََديِ الَخْيِل في الَحْلبَةِ  ، وُضبَط في نُْسَخِة الّصحاحِ أَيضاً كَمْجِلٍس : ، كمْنبَرٍ  الِمْقبَصُ و

 وقال الّشاِعر : .الِمْقبَص أََخْذتُهُ على منه قَْولُُهم :و أَيضاً.

ُت ُفالانً عل    املِقحَبصِ َأَخذح
 ، وقيَل : بَْل إِذا أََخْذتَهُ في بَْدِء األَْمر. على قَالَِب االْستِواءِ  قال الّصاَغانِيُّ : أَي
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__________________ 
 .«أيب مسعود»عن أسد الغابة وابألصر ( 1)
 ساقطة من املطبوعة الكويتية. (*)
 حتريف.« وابن قاص»( يف القاموس : 2)
 يقا  انه اهلالد وقا  أبو نعيم إنه قبيصة بن املخار . .. ( يف أسد الغابة : قبيصة غري منسوب3)
 واألصر كالتكملة.« مل مي ّ »( يف اللسان : 4)
 .«قوله : من با أثر  وأقرتا ا أي من با مثر ومقرت ا كما يف اللسان وغريه»املطبوعة املصرية : ( هبامش 5)
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َكةً  القَبَصُ و يقِ  أَْكلِ  : َوَجٌع يُصيُب الَكبَِد من (1) ، ُمَحرَّ  ، ثّم يُْشَرُب علَْيه الَماُء. قال الراجُز : التَّْمِر َعلَى الّرِ

اَف و  حــــــــــَ و اجلــــــــــُ كــــــــــُ ٌة َتشــــــــــــــــــــــــح قــــــــــَ صح أَرُفـــــــــــح ــــــــــَ ب   الــــــــــقــــــــــَ
صح     مـــــــــُ َاُ مـــــــــن مـــــــــَ ِّ الـــــــــقـــــــــُ مح أَلـــــــــح وُدهـــــــــُ لـــــــــُ (2)جـــــــــُ

 

  
ٌر ، وَهاَمةٌ  قَبِصَ  واْرتِفاُعها ، ِضَخُم الَهاَمةِ  ، أَيضاً : القَبَصُ و أِْس : َضْخٌم ُمَدوَّ  : قَْبَصاءُ  ، كفَِرَح ، فهو أَْقبَُص الرَّ

 َضْخَمةٌ ُمْرتَِفعَةٌ : قال الّراِجُز :

رَاسِ   قـَبحَصاءَ هبَاَمٍة   كاملِهح
 كما في الّصحاح. وفي العُبَاِب. قال أَبُو النَّْجم :

ِر  يــــــــــِ فــــــــــح تــــــــــَ ٍب ُمســــــــــــــــــــــــح عــــــــــَ يَنح ُمصــــــــــــــــــــــــح يــــــــــح ِديــــــــــُر عــــــــــَ  يــــــــــُ

رِ     جـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــُ ٍة مل تـ يح هـــــــــــامـــــــــــَ اجـــــــــــَ جـــــــــــَ َت حـــــــــــِ  حتـــــــــــَح

  

بحصـــــــــــــــــــــــــــاءَ  ـــــــــــــَ ِر  قـ تـــــــــــــ  كـــــــــــــَ حح ومل تـــــــــــــُ طـــــــــــــَ فـــــــــــــح ـــــــــــــُ  مل تـ

رِ     بـــــــــــُ نـــــــــــح ِر اجلـــــــــــُ هـــــــــــح ظـــــــــــَ ا كـــــــــــَ مـــــــــــن ـــــــــــَ ٍة ل ومـــــــــــَ مـــــــــــُ لـــــــــــح  مـــــــــــَ

  
 ُمْستَِفيٌل : مثُْل الِفيِل ِلِعَظمه. والُجْنبُُل : العُسُّ العَظيم.

 ، وِمثْلُه في العُباب. قَبصٌ  فَُهوَ  ، وفي الّصحاح : كفَِرَح ، ، كعُنِيَ  قُبِصَ  ، عن أَبي َعْمٍرو ، وقد الِخفَّةُ والنََّشاطُ  ، أَيضاً : القَبَصُ و

 ، عن ابن َعبَّاد. َراَب بَصْدِر قََدِمه فيَقَُع َعلَى َمْوِضعِ العَِقبِ : الَّذي يَْمِشي فيَْحثِي التُّ  األَْقبَصُ و

ْت. قَبَِصتْ و قال :  َرِحُم النّاقَِة ، كفَِرَح : اْنَضمَّ

 .تَقَبَّصَ  الَجَراُد على الشََّجِر : قَبِصَ و

 ، عن أَبِي َعْمٍرو. قال الرجيُل بُن القرِب السمينّي : َغْيُر ُمْمتَدٍّ  ، أَي ُمتَقَبِّصٌ و ، كَكِتٍف ، قَبِصٌ  َحْبلٌ و

ا  هـــــــــــــَ نـــــــــــــح َواَن عـــــــــــــَ هـــــــــــــح َر الشـــــــــــــــــــــــــــ   أَُرد  الســـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــِ

ه     بـــــــــــــُ يـــــــــــــفـــــــــــــًا َوطـــــــــــــح فـــــــــــــِ صَ خـــــــــــــَ بـــــــــــــِ ا ِ  قـــــــــــــَ بـــــــــــــَ  ا ـــــــــــــِ

  
 . إِذا كان َمْطِويًّا.ُمتَقَبِّصٌ  وقِيَل َحْبلٌ 

 : (3)« ق ب ض»، قال األَْزَهِرّي في ترجمة  قَبََص يَْقبَصُ  يَْنُزو فِيه ، وقد، وقِيَل : َعْدٌو َكأَنَّهُ  ، كِزِمكَّى : العَْدُو الشَِّديدُ  الِقبِصَّىو

َر  و  ريحٍ ومــــــــا جــــــــَ َر عــــــــَ بــــــــح ــــــــَ ِبضــــــــــــــــــــــ   قـ ُدو الــــــــقــــــــِ عــــــــح ــــــــَ  تـ

او     ِر مـــــــــــــــا ابِد وملَح أَدحِر مـــــــــــــــا هلـــــــــــــــََ دح  مل تـــــــــــــــَ

  
 والِقِمصَّى : َضْرٌب ِمَن العَْدِو فِيه نَْزٌو. (4)قال : والِقبِضَّى 

اِد الُمْهَملَة قَبَصَ  وقال َغْيُرهُ : بالصاد الُمْهَملَة. وقال  الِقبِصَّى : إِذا نََزا. فَُهَما لُغَتَان. قال : وأَْحَسُب بَْيَت الشَّّماخ يُْرَوى : وتَْعُدو يَْقبِصُ  بالصَّ

ِل أَنَّه َمأُْخوذ منابُن بَّرّي : أَبُو َعْمٍرو يَْرو اد الُمْعَجَمة ، َمأُْخوذٌ من القَبَاَضِة وهي السُّْرَعة. وَوْجه األَوَّ ، وهو  القَبَِص  يه الِقبِضَّى بالضَّ

 النََّشاط. وَرَواهُ الُمَهلَّبيُّ : الِقِمصَّى ، بالميم ، وَجعَلَه من الِقَماص.

عٍ ، وقد َشذَّ عن هَذا وبَْينَ  ُغْرموُل الفََرِس : اْنقَبَضَ  اْنقَبَصَ و ُهَما ِجناس. وقال الّصاغانِّي : والتَّركيُب يَُدلُّ َعلَى ِخفٍَّة وُسْرَعٍة ، وَعلَى تََجمُّ

 : وَجُع الَكبِد. القَبَصُ  التَّْركيِب :

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : ما تَناَوْلتَهُ بأَْطَراِف أَصابِعَك ، كما في الّصحاح ، وتََرَكه الُمَصنِّف قُُصوراً. القَبِيَصةُ 

 : التَُّراُب الَمْجُموُع ، كالقَبِيَصة. القَبِيصُ و

 : ُمْجتََمعُهُ. قَْبُصهو النَّْملِ  قِْبصُ و
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 .قابَصةٌ  : الطََّوائُف ، والَجَماَعة ، َواحُدَها القََوابِصُ و

 العَْدُو الشَّديُد ، كالِقبِصَّى. : القَْبصُ و

ً  وهم  ، أَْي يَْجتَِمُع بَْعُضُهم إِلى بَْعٍض ، من ِشدَّةٍ أَو َكْرٍب. يَْقبُِصون قَْبصا

أْس. األَْقبَصُ و  : العَظيُم الرَّ

 الغاُلُم : َشبَّ واْرتَفََع. قَبَصَ و

 .قُْبَصةً  مْن آثاِره اْقتَبَصَ  ومن الَمَجاز :

 ُجَهْينةَ : َمْوِضٌع.، ك القُبَْيَصةُ و

__________________ 
 والَقبحُص والَقَبُص. ( كذا وردت اللفظة ابلتحريك يف التهذيب والصحاح ا ويف اللسان :1)
 ( ويرو  : اُ جاف.2)
 للشماخ وروايته :ونسبه « ع ي ر»( كذا ابألصر واللسان عن األزهري ا ومل يرد البيت يف التهذيب يف مادة قب  ا بر ذكره يف مادة 3)
 . .. تـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــدو الـــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و 

 ... مل تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ابهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو    
  

 برواية خمتلفة. 19وانظر الديوان ص 

 ابلصاد املهملة.« القبص »هنا ويف الشاهد « ع   ر»( يف التهذيب 4)
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َكةً » القَبَصيُّ  وُعبَْيد بُن نِْمَرانَ   ُرَعْينِيٌّ ، َشِهَد فَتَْح ِمْصَر ، واْبنُه ِزيَاٌد ، َرَوى َعْنه َحْيَوةُ بُن ُشَرْيحٍ ، َرِحَمُهم هللا تَعَالَى.« ُمَحرَّ

ا َسريعاً.َمرَّ مَ  وَمَحص : إِذا قََحص ، أَهملَه الَجْوَهِرّي وصاحُب اللَّسان ، وقال أَبو العََمْيثَل : يقال : ، كَمنَعَ  قََحصَ  : [قحص]  رًّ

 البَْيَت : َكنََسه. قََحصَ و : الَكْنُس ، القَْحصُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ٍة  قَحَصتِ  ويُقَال : ً  بَْيَضاءَ  (1)األَْرُض عن قَصَّ  .قََحصا

ً  َسبَقَنِي قال الَخاْرَزْنِجّي :و َرَكضَ  وفََحص ، إذا بِرْجِله قََحصَ  قال أَبو َسعيٍد :و  َعْدواً. َسبَقَني أَيْ  ، وَمْحصاً ، وَشدًّا ، بَمْعنًى َواحٍد ، قَْحصا

ً و ً و ، أَْقَحَصهُ إِْقحاصا َصهُ تَْقحيصا  ِء.: أَْبعََده َعِن الشَّيْ  قَحَّ

 ، وفي العُباِب : َحتَّى يُْؤِلَمهُ ذِلك. وقيل : هو التَّْجِميُش والغَْمُز باإِلْصبع. : أَْخذَُك لَْحَم اإِلْنَساِن بإِْصبَعَْيَك َحتَّى تُْؤِلَمهُ  القَْرصُ  : [قرص]

ّم ، قََرَصهُ يَْقُرُصهُ  ً  ، بالضَّ  .َمْقُروصٌ  ، فُهوَ  قَْرصا

 ، رقَُصوا مْنَها َرقََصات. قََرَصات البَعُوضُ  قََرَصُهمُ  ْن َسَجعات األََساس :، وهو َمجاٌز. وم لَْسُع البََراَغيثِ  : القَْرصُ و

 .(2)باإِلْصبَعَْين َحتَّى يُؤلََم  القَْبضُ  : القَْرصُ و

ا يُصيُب الثَّْوَب إَِذا .«بماٍء وِسْدرٍ  (3) اْقُرصيهِ و ُحتِّيه بِضلَعٍ »َحديُث َدِم الَمِحيِض :  ومنه القَْطُع. : القَْرصُ و كاَن  قُِرصَ  والدَُّم وَغْيُره ممَّ

 أَْذَهَب لألَثَِر مْن أَْن يُْغَسَل باليَد كلِّها.

 : الدَّْلُك بأَْطَراِف األَصابعِ واألَْظفاِر َمَع َصّبِ الماِء عليه ، َحتَّى يَْذَهَب أَثَُره. القَْرصُ  وقال اْبُن األَثير :

ُ  قََرَصتْهُ  ، وقد لعَِجينِ بَْسُط ا : القَْرصُ و ّم ، تَْقُرُصهُ  الَمْرأَة ً  ، بالضَّ  .قُْرَصةً قُْرَصةً  ، أَي بََسَطتْهُ وقََطعَتْه قَْرصا

ُصك وتُْؤلِ  : هيَ  من الَكالمِ  القََواِرصُ  من الَمجاز :و .قََرْصتَه وُكلََّما أََخْذَت َشْيئاً بَْيَن َشْيئَْين أَو قََطْعتَه فقد في الَجَسد.  كالقَْرص ، ُمكالتي تُنَغِّ

 ، أَي َكِلَمةٌ ُمْؤِذيَةٌ. قال الفَرزدق : قَاِرَصةٌ  من فاُلنٍ  تَْقُرُصني ، وال تَزالُ  قََواِرصُ  تقوُل : أَتَتْنِي من فاُلنٍ 

َواِرصُ  ا  قــــــــــــــــَ ُروهنـــــــــــــــََ تـــــــــــــــقـــــــــــــــِ حـــــــــــــــح  َ حتـــــــــــــــيـــــــــــــــيِن فـــــــــــــــتـــــــــــــــَ

مُ و     عــــــــــــَ فــــــــــــح ــــــــــــُ ــــــــــــي ُر اإِلاَنَء ف طــــــــــــح ــــــــــــقــــــــــــَ أُل ال دح ميــــــــــــَح ــــــــــــَ  ق

  
 األَْعَشى يَْهُجو َعْلقََمةَ بَن ُعالثَةَ :وقال 

هـــــــــــــا  لـــــــــــــِ ثـــــــــــــح دح  مبـــــــــــــِ عـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ين أَت دح عـــــــــــــِ تـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  فـــــــــــــِإنح تـ

او     َواِرصـــــــــــــــــــــــَ اِت الـــــــــقـــــــــَ وحَف أُرِيـــــــــَك الـــــــــبـــــــــاقـــــــــيـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

  
 تَْقُرص ، وهو َمجاٌز. : ُدَوْيبَّةٌ كالبَقِّ  القَاِرصُ و

ةً ، وقيَل : هو القاِرصُ و ص اإِلبَِل. وقال األَْصَمعّي َوْحَدهُ : إِذا َحَذى  لَبٌَن يَْحِذي اللَِّسانَ  : الحاِمُض من أَْلباِن اإِلبِِل َخاصَّ ، فأَْطلََق ولم يَُخّصِ

،  القَارص ظاهُر ِسيَاقِه أَنَّهُ مْن َمعَانِي تَْذَهَب الُحُموَضةُ. أَو ُهَو َحاِمٌض يُْحلَُب َعلَْيه َحِليٌب َكثيٌر َحتَّى ، وهو َمجاز. قَاِرصٌ  اللَّبَُن اللَِّساَن فهو

ل من اللَّبَِن ، وقد أََخَذهُ من َكالم الّصاَغانّي في العُبَاِب واْشتَبَهَ َعلَيْ  ، قال أَبُو  القَارص ِه. ونَصُّه في َشاِهدوهو َخَطاٌ ، وإِنَّما ُهو تَْفسيُر الُمَمحَّ

 ً  : النَّْجم يَصف راعيا

ِر  لـــــــــــــــ  حـــــــــــــــَ َو  الـــــــــــــــتـــــــــــــــ  ُف ابهلل ســـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ  حيـــــــــــــــَح

اٍم َأو  ِ     ُذ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ن اًل مـــــــــــــــُ فـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــا َذاَ  ثـ

  

َُمح رِ  الَقاِرصِ ِإال  مَن 
 وامل

ل : الَّذي قد أََخَذ َطْعماً ، وُهَو ُدونَ  قاِء. ويُقَال : هو الحاِمُض يُْحلَُب َعلَْيِه َحليبٌ  القَاِرص قال : الُمَمحَّ  َكثيٌر َحتَّى تَْذَهَب ، وقد ُصيَِّر في الّسِ

ل ال ْل  القاِرص عنه الُحُموَضةُ. اْنتََهى. فهو ساَق هذه الِعبَاَرة في َمْعنَى الُمَمحَّ ، وَعجيٌب من الُمَصنِّف ، رحَمهُ هللا تَعَالَى ، َكْيف لم يَتَأَمَّ

 لذلَك.

ل.  ولَعَْمري ِإنَّ هَذا إِلْحَدى الُكبَِر. فتَأَمَّ
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أِْس  ، كِمْحَراٍب : الِمْقَراصُ و يُن الُمعَْقَرُب الرَّ ّكِ يه بَْعُض النّاس ، أَي فَهَي لَْيَسْت مَن اللُّغَة الفُْصَحى ، وهو  الّسِ اَغانِّي : هَكَذا يَُسّمِ ، قال الصَّ

 َمجاٌز أَيضاً.

ّم : تَلٌّ بأَْرض َغسَّانَ  قُْرصٌ و َى الْستداَرته ك ، بالضَّ  . قال َعبيُد ْبُن األَْبَرص :القُْرِص  َهْيئَةِ ، َكأَنَّهُ ُسّمِ

__________________ 
 ( القصة بفتح القاف وكسرها. اجلصة.1)
 ( يف التهذيب : والقرص ابألصابض : القب  عل  اجللد  صبعا حىت يؤمل ويوجض.2)
 .«قّرصيه»( ويف رواية اهلروي : 3)
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ا ا   طــــــــــَ وصــــــــــــــــــــــــًا كــــــــــالــــــــــقــــــــــَ ن  خــــــــــُ اهــــــــــُ نــــــــــَ جــــــــــح  مُث  عــــــــــُ

الِ      ِن الـــــــــــــكـــــــــــــَ ـــــــــــــح (1)قـــــــــــــارابِت املـــــــــــــاَء مـــــــــــــنح أَي
 

  

َو  رحصٍ حنــــــــــَح تح  قـــــــــــُ وحَم جــــــــــالــــــــــَ ه ا ح  (2)يـــــــــــَ لــــــــــَ وح  حــــــــــَ

ا ِ     َ ٍا وِشــــــــــــــــِ ا عــــــــــــــــن ميــــــــــــــــَِ بــــــــــــــــن ُر قـــــــــــــــــُ يــــــــــــــــح  خــــــــــــــــَ

  
 باألَْيِن الفُتُوَر ، وبالَكالِل اإِلْعيَاَء ، كما في اللَِّسان.أَضاَف األَْيَن إِلى الَكاَلِل ، وإِْن تَقَاَرَب َمْعنَاُهَما ، ألَنَّهُ أَراَد 

 ، وهو الُمَراُد في قَْول ابن األَْبَرص. اْبُن أُْخِت الَحاِرِث بن أَبي ِشْمٍر الغَسَّانيّ  هو قُْرصٌ  قيل :و

غيَرةُ ِجدًّا ، : الُخْبَزةُ  القُْرَصةُ و   أْكثَر. وأَْنَشد األَصَمعيُّ يَصُف َحيَّةً :، والتَّْذكيرُ  كالقُْرِص  ، ويُقَال : هي الصَّ

َبن   رحصــــــــــــــــــــــــاً كــــــــــَ ثح  قـــــــــــُ لــــــــــِ تــــــــــَ عــــــــــح جــــــــــٍا مــــــــــُ  مــــــــــن عــــــــــَ

اِب     ثــــــــــ  ر كــــــــــُ ه يف مــــــــــثــــــــــح تــــــــــُ امــــــــــَ ثح  (3)هــــــــــَ بــــــــــِ  الــــــــــعــــــــــَ

  
 ، مثْل ُغْصٍن ، وِغَصنٍَة وأَْغَصاٍن. أَْقَراصٌ و ، القُْرِص ِقَرَصة ج

 .«من َشِعيرٍ  قَِرَصةٍ  فأُتَِي بثاَلثَةِ » في الحديث :، كغُْرفٍَة وُغَرٍف. و قَُرصٌ  : القُْرَصة َجْمعُ و

ةً ، ومنهم َمْن َخصََّصهُ عند  قُْرصُ  ، يَقُولُوَن : َغابَ  َعْيُن الشَّْمِس  : القُْرصُ  من الَمَجاز :و ى به َعْيُن الشَّْمس َعامَّ الشَّْمِس ، وظاهُرهُ أَنَّهُ تَُسمَّ

ى َعْيُن الشَّْمِس َغْيبُوبَتِها.   ، بالَهاِء ، عند الغَْيبُوبَِة. قُْرَصةً  وقال اللَّْيُث : تَُسمَّ

 ، قاله اللَّْيُث ، وهو القَِريُس ، بلُغَِة قَْيٍس ، وقد تَقَدَّم في الّسين. َضْرٌب من األُْدمِ  ، كأَِميٍر : القَِريصُ و

اصُ و اٍن : البَابُونَجُ  القُرَّ قال أَبو َحنِيفَةَ : و ألُْقُحواِن األَْصفَِر إِذا يَبَِس ، الَواحَدةُ بهاٍء. هكذا نَقَلَه الَجْوَهرّي عن أَبي َعْمٍرو.، وهو نَْوُر ا ، كُرمَّ

اصُ  أَْخبََرني أَعرابيٌّ من أَْزِد السََّراةِ قَال : اَصاِن : أََحُدُهَما العُقَّاُر ، وقد َوَصْفناه في  القُرَّ يَرتَِفع  ُعْشبٌ   : العُقّاُر :، وقال ُهنَاكَ « ع ق ر»قُرَّ

وال ياُلبُِسه  ، له أَْفنَاٌن وَوَرٌق أَوَسُع من َوَرِق الَحْوِك ، َشِديُد الُخْضَرةِ ، وله ثََمَرةٌ كالبَنَادِق ، وال نَْوَر له وال َحبَّ ، ِرْبِعيٌّ  نِْصَف القَاَمِة ،

ه ، َحتَّى كأَنَما ُكِوَي بالنّ  قال « ع ق ر»، وقد تَقَدَّم َوْجهُ تَْسِميَته في  (4)ار ، ثُمَّ يَْشَرى به الَجَسُد. قال : ويُْدَعى ُعقّاَر ناِعَمةَ َحيََواٌن إِالَّ أََمضَّ

وله َحبٌّ ِصغاٌر ُحْمٌر ، والسََّوامُّ تُِحبُّه وتَْحبَُط َعْنه َكثيراً  (5): واآلَخُر يَْنبُُت كالِجْرِجير ، يَُطوُل ويَْسُمو ، ولَهُ َزْهٌر أَْصفَُر تَْجُرُسه النَّْحُل 

 َحتَّى تَْنقَدَّ بُُطونُها.

ا ، فإَِذا َولَّى َذَهَب وإِنَّمَ  ولُصْفَرة نَْوره قال  ذلَك عنه. قاَل :ا رأَيُت اإِلبَل تَأُْكُل منه األَْكلَةَ الَواِحَدةَ فتَْحبَُط ، والناُس يَْحَذُرونَهُ ما داَم َغضًّ

 وَوَصَف ثَْوَر َوْحٍش : (6) [األَْخطل]

َد   ُه مــــــــــنح نــــــــــَ ــــــــــ  بَن رّاصِ كــــــــــَ ٌر  الــــــــــقــــــــــُ َتســــــــــــــــــــــــِ غــــــــــح  مــــــــــُ

ارِ  ابلــــــــــــَورحسِ     طــــــــــــّ ِت عــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ  َأو رائــــــــــــٌح مــــــــــــن بـ

  
 وقال ابُن َهْرمةَ في ِمثله :

َرّدَد يف  ــــــــــــــــَ ر اصتـ ــــــــــــــــقــــــــــــــــُ ا  ال َبلــــــــــــــــ َ ىت  كــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــَ

بَ     نـــــــــــــــ  ِه َأو حتـــــــــــــــََ َوانـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح َم مـــــــــــــــنح أَل تـــــــــــــــ  كـــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

  
َواةِ : إِنََّما قال تََكتََّم أَو تََحنَّأَ ، أِلَنَّ من ما لَْونُه أَْصفَُر ، ومنه ما نَْوُرهُ إِلى السَّواِد. ومعنى تََكتََّم : تََخضَّب  القُّراِص  قال : وقال بَْعُض الرُّ

َب بالِحنّاء.  بالَكتَم. وتََحنَّأَ : تََخضَّ

 وأَْنَشَد قوَل النّابغَِة الَجْعدّي ، رضَي هللاُ تَعَالَى عنه :

هـــــــــا  يـــــــــطـــــــــِ َر لـــــــــِ رحايُن  ـــــــــاهـــــــــِ ا الـــــــــقـــــــــُ رَاحـــــــــًا َكســـــــــــــــــــــــَ  بــــــــــَ

ادًا مـــــــــن     ر اِجســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــقـــــــــُ رَا صِ ال فـــــــــَ َو  وَأصـــــــــــــــــــــــح  َأحـــــــــح

  
 هذه رَوايَةُ األَْخفَِش. وَرَوى األَْصَمعيُّ بََراٌح. وَرَوى َغْيُرهما برح أَي بواسعة.

 ، وَمنَابِتُه ٌء من المال إِالّ ُهِريَق فَُمه ماءً ، وهو ُعْشبَةٌ َصْفراُء ، وَزْهَرتُها َصْفراُء ، وال يَأُْكلُها َشيْ  القُّراصُ  وقال أَبُو زياد : مَن العُْشب

َواة :  من الذُُّكور. القُّراصُ  القيعاُن ، قال : وقال بَْعُض الرُّ

ينََورّي. اصُ  قال ابُن َعبّاد : وقيل :و وُكّل هذا كالم الّدِ  الَوْرُس. : القُرَّ
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اصٌ  أَْحَمرُ  يَقُولُون :و  ، أَي َشِديُد الُحْمَرةِ. وقال ُكَراع : أَي أَْحَمُر َغِليٌظ ، وقد تَقَدَّم في ءٌ قَانِى ، كُرّماٍن : قُرَّ

__________________ 
 « :قرص»( يف معجم البلدان 1)

 القارايت املاء من إثر الكال 
 واملثبت عن الديوان.« جالت جولة»( ابألصر : 2)
 السهم ال نصر له ا قاله األصمعي.والكثاب : « كباث»وابألصر « كثب»( عن اللسان 3)
 ( وانعمة : امرأة طبخته رجاء أن يذهب الطبخ بغائلته فبكلته فقتلها.4)
 ( زيد يف اللسان : وله حرارة كحرارة اجلرجري.5)
 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.6)
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 : (1)أَيحضاً ِمثحُر ذِلك فَتَبم رح. ويف َرَجِز اجلّن « ف ر ص»
نح  َن مــــــــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــــــــــــح ر اصِ  أَيحكــــــــــــــــــــــــــــــــُ   قـــــــــــــــــــــــــــــــــُ

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍص آصِ و      مَحَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 .«حمص»وقد تَقَدَّم في 

 ، وهو َمجاز. الُمنافََرةُ والِغيبَةُ  الُمقَاَرَصة ، َوِهي كفَِرح : داَم َعلَى قَِرصَ و

اَغانِيُّ ويَاقُوت. كِكتَاب : َماٌء ِلبَنِي َعْمِرو بِن ِكالبٍ  ، الِقَراصُ و  ، أَْوَرَدهُ الصَّ

ّم : القُْرُصنَّةُ و  ، أَي َعلَى َوْزنِها ، من السَّْمع والنََّظِر. كُسْمعُنٍَّة ونُْظُرنَّةٍ  ، بالفَتْح. القَْرِص  نَْعٌت من ، بالضَّ

ً  ، والتَّْشديُد للتَّْكثِيِر ، وقد قُْرَصةً قُْرَصةً  العَِجيِن : تَْقِطيعُه تَْقِريصُ و ً و ، قََرْصته قَْرصا ْصتُه تَْقِريصا  .قَرَّ

صٌ  َحْليٌ  من المَجاِز :و ٌع بالَجْوَهِر. كالقُْرِص  ُمْستَِديرُ  ، كُمعَظٍَّم ، أَي ُمقَرَّ  ، وهذا قوُل اْبِن فَاِرس. وقال ابُن ُدَرْيٍد : أي ُمَرصَّ

 ً ونَهُ أَْيضا اَغانِّي : والتَّْرِكيُب يَُدلُّ على قَْبِض َشيْ لقُْرصا قُْلُت : ويَُسمُّ ٍء بأَْطَراِف األََصابعِ مع نَتٍْر يَُكوُن ، وقد َشذَّ عن هذا . قال الصَّ

 للنَّْبِت. القُّراصُ  التَّْرِكيبِ 

ل الّصادق ، وتَُكوُن تَْسِميَتُهُ بَضْرٍب من الَمجاِز.  قُْلُت : ال ُشذُوَد فيه عند التَّأَمُّ

 ومّما يُْستَْدَرك عليه : *

يَِة  القَاِرَصة أَنّهُ قََضى في»َحديُث َعلّيٍ ، َرضَي هللا تَعالَى عنه  باألََصابع. ومنه القَْرِص  : اسُم فاِعلَة من القَاِرَصةُ  والقَاِمَصِة والَواقِصة بالّدِ

 ً يَِة على  َصتِ فقَرَ  ُهنَّ ثاَلُث َجَواٍر ، ُكنَّ يَْلعَْبَن فتََراَكْبَن ، .«أَثاْلثا السُّْفلَى الُوْسَطى فقََمَصْت فَسقََطِت العُْليَا فُوقَِصْت ُعنُقُها ، فَجعََل ثُْلثَيِ الّدِ

 الثِّْنتَْين ، وأَْسقَط ثُلَُث العُْليَا أِلَنََّها أََعانَْت َعلَى نَْفِسها.

َمْخَشِريُّ هذا الَحديَث َمْرفوعاً ، وهو من َكالم َعلّيٍ  ،  (ِعيَشة  راِضَية  )، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه. والَواقَِصة بَمْعنَى الُمْوقُوَصة ، ك َجعََل الزَّ

أَي َجاوَز الَحدَّ إِلى أَْن َحِمَض ، يُْضَرُب في تَفَاقُِم األَْمِر واْشتِداِده ، وأَورَده « فَحَزرَ  القَاِرصُ  َعَدا»وَسيَأتي في َمْوضِعِه. وفي الَمثَل : 

 الَجْوَهريُّ وتََرَكه الُمَصنُِّف قُُصوراً.

صُ  : األَْوعيَةُ الَّتِي (2) الَمقَارصُ و َّاُل الِكاَل ِمْقَرَصة فِيَها اللَّبَُن ، الَواِحَدةُ  يُقَرَّ  بِّي :. قال القَت

مح و  كـــــــــــــُ ون بـــــــــــــَرأحيـــــــــــــِ بـــــــــــــُ جـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــُ مح أانٌس تـ تـــــــــــــُ ـــــــــــــح  أَنـ

ت مــــــــــــا يف     لــــــــــــَ عــــــــــــَ ارصِ ِإذا جــــــــــــَ قــــــــــــَ
َ

ِدرُ  املــــــــــــ  هتــــــــــــَح

  
صو  : كُمعَظٍَّم : الُمقَطَُّع الَمأُْخوذُ بَْيَن َشْيئَْين. الُمقَرَّ

ِصيهِ »في َحديث الَمِحيض :  وُرِويَ  ِعيه به ، عن أَبِي ُعبَْيد« (3)بالَماِء  قَّرِ  .أَي قَّطِ

 بالكسر. قراٍص  بمعنى الرغيِف أيضاً على القُْرصُ  ويُْجمعُ 

اصَ  : أََرُضوَن تُْنبِتُ  الَمقَاِرصُ و  .القُرَّ

 ومن الَمجاز : بَْينَُهَما ُمقَاَرصاٌت.

 وتقوُل : َرأَْيتُهما يَتَقَاَرَظان ، ثم َرأَْيتُُهما يَتقاَرَصاِن.

 : يَْحِذي اللَِّساَن ، وفيه قُُروَصةٌ. (4) قاِرصٌ  ونَبِيذٌ 

 .َمْقُروصٌ  الَحيَّةُ ، فُهوَ  قََرَصتْهُ و

ْيصُ و ْيٍز : ُعْشٌب وَكأَنَّه القُرَّ ة. القُّراص ، كُجمَّ  ، من لُغَِة العَامَّ
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 : يُْؤِذي الدَّابَّةَ. قَُروصٌ و قَّراصٌ  ولَجامٌ 

ين في هؤالِء لُغَة ، وقد تَقَدََّم. (6)لماِء : بَْرُدهُ ا قَْرصُ . و(5) قَاِرصٌ  البَْرُد ، وبَْردٌ  قََرَصهو  ، والّسِ

ين وقَد تَقَدَّم. قُوِرصُ و ّمِ وَكْسِر الّراِء : قَْريَةٌ بمْصَر من المنُوفِيَّة ، وقد َوَرْدتَُها ، أَو هي بالّسِ  ، بالضَّ

ثاِن َسمعَا من اْبِن الُحَصْين.، وأَُخوه الَحَسُن  القَاِرص والُحَسْين بُن أَبِي نَْصٍر الَحريمّي بن  ، ُمَحّدِ

 ، ، ُمثَلَّثَةَ القَاِف والفَاءِ  القْرفَصى قَعَدَ  : [قرفص]

__________________ 
 ( يف التهذيب : وقا  بع  العرب وأورد عشرة أشطار منها الشطرين الواردين هنا وقبلهما فيه :1)

 اي رب شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِص 

اص     يف ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍب مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  

 .«املقارصة»اللسان وابألصر ( عن 2)
 ( ويرو  : اقرصيه مباء ا أي اغسليه أبطراف أصابعك.3)
 ( يف األساس : ول  ونبيذ قارص.4)
 ( يف األساس : وبرد قارس : قارص.5)
 ( كذا ابألصر وعبارة األساس : وقّرص املاَء : بّرده ا حىت صار يقرص بربده.6)
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وَرةً  هم ا َمقحصــُ ُر نـََقَله الَفرّاُء عن بـَعحضــِ اءَ و  ا الَكســح مّ  الُقرحُفصــَ َح  ا ابلضــ  اءَ  زاَد ابُن جينِّ و  ا مَمحُدوَدًة ا وهِذه الُفصــح ا  الُقرُفحصــَ
مِّ الَقاِف والر اءِ  ّد  بضــــــــــــــَ

َ
َباعِ  وقا  : هو (1)مض امل رحٌب من الُقُعود. قا  اجلَوحَهرِّي : فِإذا قـُلحَت  َعَل  اإِلتـح  قـََعَد ُفالنٌ : ضــــــــــــــَ

وصـــــــــاً ا وهو الُقرحُفصـــــــــاءَ  َ  َفخَذيحه بَبطحِنِه. وحَيحَتيب بَيَديحهِ  ا فَكبَن ك قُلت قـََعَد قـُُعوداً خَمحصـــــــــُ  ا َأن َ حِلَ  عل  أَلحيَـتَـيحِه ويـُلحصـــــــــِ
ُعُهَما َعَل  ســــــــاقـَيحهو  َبَتيحِه  هو َأن َأوح   ُعَبيحد اا كما حَيحَتيب ابلث وب ا َتُكوُن َيَداُه َمَكاَن الث وحِب ا عن َأيب  َيضــــــــَ َ حِلَ  َعَل  رُكح

ِدّي وقا  : هي ِجلحَسُة اأَلعراب ا وأَنحَشَد  ُمنحَكبنا ا ويـُلحِصَ  َبطحَنُه بَفِخَذيحه ويـََتبَب رَت َكف يحه َهح
ا وهَذا نـََقَله اجلَوحَهرِّي عن َأيب امل

: 
ا و  بــــــــــــــَ لــــــــــــــح ًا وكــــــــــــــَ رح ــــــــــــــُ َت جــــــــــــــُ حــــــــــــــح كــــــــــــــَ  لــــــــــــــو نــــــــــــــَ

يــــــــــــح و     َ  عــــــــــــَ يــــــــــــح اقـــــــــــــَ بــــــــــــَ لــــــــــــح رَاَم الــــــــــــغــــــــــــُ  اَلَن الــــــــــــكــــــــــــِ

  

َت  َلســـــــــــــــــــــــــح امُث  جـــــــــــَ رحُفصـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــُ ا  ال ـــــــــــ  ب كـــــــــــَ ـــــــــــح ن  مـــــــــــُ

ا     بـــــــــــَ لـــــــــــح ا قــــــــــــَ يـــــــــــن طـــــــــــِ بـــــــــــَ (2)مـــــــــــا كـــــــــــنـــــــــــَت ِإال  نــــــــــــَ
 

  
 ، َمْمُدوَدةً َمْضُموَمة : القُْرفَُصاءِ  وأَْنَشد اللَّْيُث في

وس  لــــــــــــُ اءِ جــــــــــــُ رُفصــــــــــــــــــــــــــَ ا   الــــــــــــقــــــــــــُ كــــــــــــبــــــــــــن َذا مــــــــــــُ  كــــــــــــَ

ِبســـــــــــــــــــــــاِط.    ســـــــــــــــــــــــي النــــــــــح فح نحســـــــــــــــــــــــاح نـــــــــــَ ا تـــــــــــَ مــــــــــَ  فــــــــــَ

  
 ، وهو أَن يَْقعَُد َعلَى ِرْجلَْيِه ، ويَْجَمَع ُركبَتَْيِه ، ويَْقبَِض يََدْيه إِلى َصْدِره. القُرفَُصاءَ  وقال اْبُن األَْعَراِبّي : قَعَدَ 

ْخمُ  القَُرافِصُ  قال ابُن َعبّاٍد :و ّم : الَجْلُد الضَّ  ، وهذا قد َمرَّ في الفَاِء أَيضاً. ، بالضَّ

 قال أَْيضاً :و ، وَذكَره صاِحُب اللَّسان في الفاِء ، وقد تَقَدَّم ذلَك في قَْوِل اْبنَة الُخّس. ءُ ، بالَكْسِر : الفَْحُل الُمجِزى القْرفَاصُ  قَاَل أَْيضاً :و

 الناَس ، أَي يَُشدُّونَُهم َوثَاقاً. يُقَْرفُصون الُمتََجاِهُرون ، أِلَنَّهم : اللُُّصوصُ  القََرافَِصةُ 

ْجلَْين َصةُ القَْرفَ و ً و قَْرفََص قَْرفََصةً  ، وقد : َشدُّ اليََدْين تَْحَت الّرِ  . قال الشاِعُر :قِرفاصا

ًة  طــــــــَ وحِت ســــــــــــــــــــــاقــــــــِ َ
اُب املــــــــ قــــــــَ ِه عــــــــُ ــــــــح ي لــــــــَ تح عــــــــَ لــــــــ    ــــــــَ

دح     تقــــــــَ رحَفصــــــــــــــــــــــَ يــــــــبُ  قـــــــــَ الــــــــِ َك املــــــــخــــــــَ لــــــــح ُه تــــــــِ  ُروحــــــــَ

  
 ، نَقَلَهُ ابن َعبّاٍد. يُقَْرفَِصَها َحتَّى َطَرفَْيَهاَضْرٌب من الِجَماع ، وهو أَْن يَْجَمع بَْيَن  ، القَْرفََصةو

لَْت في ثِيَابَِها. ، إِذا العَُجوزُ  تَقَْرفََصتِ و اُء ، وأَْصلُه من القَْفص. تََزمَّ ا ِزيَدْت فِيه الرَّ  قال ابُن فَاِرس : وهذا ِممَّ

ين كما تَقَدَّم عن أَبِي َزْيد.، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وصا بالِجْرِو : َدَعاهُ  قَْرقَصَ  : [قرقص]  ِحُب اللَّسان ُهنَا ، وَذَكراه في الّسِ

ّمِ : القُْرقُوصُ و ى بذِلَك إِذا ُدِعَي. الِجْروُ  ، بالضَّ هُ بَْعُضُهم أَنَّهُ إِنََّما يَُسمَّ  نَْفُسهُ ، وَخصَّ

َهاِت اللُّغَِة :، هكذا في سائر النُّسخ. وفي  ، بَكْسِرهما الِقْرماصُ و الِقْرِمصُ  : [قرمص] ّمِ ، عن اللَّْيث ، القُْرُموصُ  َسائِر أُمَّ  ، بالضَّ

أِْس ، يَْستَْدفى: ، بالَكْسر ، عن ابن ُدَرْيد ، قاال  الِقْرَماصُ و ِردُ  اإِلْنَسانُ  ُء فيَهاُحْفَرةٌ َواِسعَةُ الَجْوِف ، َضيِّقَةُ الرَّ  ، أَي الَمْقُروُر ، وأَنشد : الصَّ

 َد  انُرَها ملَح تـَُؤج جِ َصرح  قـَرَاميصُ 
يت قال : ّكِ  ، وأَْنَشَد : قُْرُموصٌ  : ُحفٌَر ِصغَاٌر يَْستَِكنُّ فيها اإِلنساُن من البَْرد ، الَواِحدُ  القََراميصُ  ونَقََل الَجْوَهِريُّ َعن اْبن الّسِ

ذح َرَبضــــــــــــــــــــــــــاً  ا َأختــــــــــــِ  مــــــــــــ  اُء ولــــــــــــَ تــــــــــــَ اَء الشــــــــــــــــــــــــــِّ  جــــــــــــَ

ي      فــــــــ  َح كــــــــَ ــــــــح ِر  (3)اي َوي فــــــــح نح حــــــــَ ــــــــصِ مــــــــِ رَامــــــــي ــــــــقــــــــَ  ال

  
ٍل ونََظر.  وِعبَاَرةُ الُمَصنِِّف ال تَْخلُو عن تَأَمُّ

 َمْوِضُع ُخْبِز الَملَّة. : الِقْرَماصُ و ، القُْرُموصُ  قال ابُن َعبَّاد :و

ُجُل : قَْرَمصَ و . قال الِقْرَماِص  َدَخَل في الرَّ  وتَقَبَضَّ
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__________________ 
 ضبرت قلم.« الُقرحُفصاء»( الذي يف اللسان عن ابن جين 1)
 أنشده يف اللسان هكذا :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 لـــــــــــــــــــو امـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــت وبـــــــــــــــــــرًا وضــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــا 

 مل تـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــري اجلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا  كســــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاو    

  

ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــا و  ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــحــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــو ن  ل

ــــــــــــــــاو     ــــــــــــــــب ــــــــــــــــغــــــــــــــــل ــــــــــــــــكــــــــــــــــرام ال ــــــــــــــــالن ال ــــــــــــــــ  عــــــــــــــــي ــــــــــــــــي  ق

  

 مث جـــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــقـــــــــــــــرفصـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــنـــــــــــــــكـــــــــــــــبـــــــــــــــا 

 حتــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــي أعــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــالة هــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــا   

  

 مث اختــــــــــــــــــــــــذت الــــــــــــــــــــــــالت فــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــا راّب 

ــــــــــــــــا    ــــــــــــــــب ــــــــــــــــًا فــــــــــــــــل ــــــــــــــــطــــــــــــــــي ــــــــــــــــب ــــــــــــــــت إال ن  «مــــــــــــــــا كــــــــــــــــن
  

 وقد وردت املشاطري يف الصحاح.

 .«اي ويح نفسي»واللسان ا ويف التهذيب : « جرم»عن الصحاح واألساس « كف ي  »( ضبطت 3)
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ون فيها ا  (2)فرَأيحُت َمنح الِكن  هَلُمح ِمنح َخَدِمهم حَيحَتِفُرون ُحَفراً  (1)اأَلزحَهرّي : ُكنحُت ابلَباِدَية فَهب تح ريٌح َغرحِبي ٌة  ويَتَقب ضــــــــــــــُ
َداَمُهمح َفوقـَُهم ا يـَُرد ون ِبذِلَك بـَرحَد الش َماِ  عنهم ا وُيَسم ون تِلَك ا َُفرَ   .الَقرَاِميصَ  ويـُلحُقون َأهح

 . قال أَُميَّةُ بُن أَبِي عائٍِذ الُهَذِلّي :القْرَماصُ  ، وَكذلكَ  الَحمام الطَّائُِر ، وَخصَّ بَْعُضُهم به ُعشَّ  العُشُّ يَبِيُض فِيهِ  : القُْرُموصُ و

َخَر   (3) الِقرحَماصِ ِإلحَف اَ ماَمِة َمدح
 ، بَحْذف الياِء. قال األَْعَشى : قََراِمصُ و قََراِميصُ  ج

ُه و  رحُف ُدونــــــــــَ ــــــــــطــــــــــ  ُر ال قحصــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــاٍت يـ رُف  َذا شــــــــــــــــــــــــُ

اِم الــــــــُورحِ  فــــــــيــــــــهــــــــا     مــــــــَ حــــــــَ لــــــــح َر  لــــــــِ اتـــــــــَ رَاِمصــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــَ

  
ِويِل ، ولو أَتَمَّ لََكاَن من للضَُّرورة ، ولم يَقُل قََراِميَصا ، وإِن اْحتََملَهُ الَوْزُن ، ألَنَّ الِقْطعَةَ من الضَّْرب الثّاني من الطَّ  قراِميصَ  َحَذف ياءَ 

ِل منه. ْرِب األَوَّ  الضَّ

ّي : ُجُل والطَّْيُر ، إِذا َدَخاَل  قَْرَمصَ : : َوْكُر الطَّائر. يُقَال منه  القُْرُموصُ  وقَال ابُن بَّرِ  .القُْرُموصَ  الرَّ

 .(4) نقَِصُر الَخدَّيْ  فيه ، أَيْ  قِْرَماصٌ  في َوْجِههِ  قال أَبو َزْيٍد : يُقَال :و

والِميُم َزائَدةٌ ، كما يَأْتي في  ، َكأَنَّهُ َمْقلُوُب قَُماِرٍص. وقال أَبُو َعْمرو : ُهَو القَُرِمُص ، كعُلَبٍِط. قْلت : كعاَُلبٍِط : اللَّبَُن القَاِرصُ  القَُراِمُص ،و

 .«قمرص»

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

ّم : ُحْفَرةُ الّصائدِ  القُْرُموصُ  السَّبُُع ، إِذا َدَخلََها ِلالْصطيَاد. ومنه في  تَقَْرَمصَ  : َدَخَل فيها ، عن اْبن ُدَرْيِد. وقيل : تَقَْرَمَصهاو ، ، بالضَّ

ة وُرْؤبَة : ما مَّ ً  َسبُعٌ  تقَْرَمصَ  ُمنَاَظَرةِ ذي الرُّ  : َعمِلَها ، قال : تَقَْرَمَصهاو قَْرَمَص القََراِميصَ و إِالّ بقََضاٍء. قُْرُموصا

ا  رِي فــــــــــــــِإلــــــــــــــ  ِر الــــــــــــــَوقــــــــــــــِ دح ِإىَل َأهــــــــــــــح مــــــــــــــِ اعــــــــــــــح  فــــــــــــــَ

صُ َلحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ  أَذاَ      رحمـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــز رحبِ  مـــــــــــــــــُ  ال

  
 َضْرعِ النَّاقَِة : بَواِطُن أَْفَخاِذها. وأَْنَشَد أَبُو الَهْيثَم : قََراميصُ و

 هَلَا ُ َج رِ  قـَرَاِميصَ َعن ذي 
 .(5)القََطاةِ إَِذا َجثَْث  قُْرُموِص  ِلعَظِم َضْرِعها إِذا بََرَكْت مثْلَ أَراد أَنََّها تَُؤثّر 

 .قُْرُموصٌ  األَْمر : َسعَتُهُ من َجَوانبِه ، عن اْبِن األَْعرابِّي ، َواحُدَها قََراميصُ و

يُك : فَرَّ  قَْرنَصَ  : [قرنص] ين ، وقَْنَزعَ  ِمْن ِديٍك آَخَر ، الّدِ ينأَ  ، كقَْرنََس ، بالّسِ اَد ، ونََسبَهُ  و الصَّواُب بالّسِ ، عن ابن األَْعَرابِّي ، وأَبَى الصَّ

ة   .(6)ابُن ُدَرْيٍد لْلعامَّ

. نَْفُسه ، البَاِزي فقَْرنَصَ  : ُمْقتَنًى ِلذِلك ، وذِلَك إِذا َربََطهُ ِليَْسقَُط ِريُشه ، ُمقَْرنَصٌ  ، فهو البَازَي : اْقتَنَاهُ ِلالْصطيادِ  قَْرنَصَ و وَذَكَرهُ  الِزٌم ُمتَعَّدٍ

يِن.  اللَّْيُث بالّسِ

باِعيّ  قُْرنُوصٌ  في أَْعلَى الُخّفِ ، الَواحدُ  (7) : ُخَرزٌ  القََرانِيصُ و ّم ، َكَذا في التَّْهِذيِب في الرُّ ،  ُمقَدَُّم الُخفِّ  : القُرنُوصُ  ، أَي أَو هو  ،، بالضَّ

يُن لُغَةٌ فيه.  عن ابِن َعبّاٍد ، والّسِ

 * وِمّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ْمياطّي. ٌث َمْشُهوٌر ، َرَوى عنه الشََّرُف الّدِ ّم ُمَحّدِ  عبُد العَِزيِز بُن قُْرنَاٍص ، بالضَّ
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ه قَصًّ  ، أَثََرهُ  قَصَّ  : [قصص] ً و ايَقُصُّ ً  ، هكذا في النُّسخ ، وَصوابُه قَِصيصا وفي  تَتَبَّعَهُ. ، كما في العُبَاب واللّسان ، والّصحاح : قََصصا

 : اتِّباُع األَثَر. القَصُّ  التَّْهذيب :

ً  ويُقَاُل : َخَرَج فاُلنٌ  او في أَثَِر فاُلنٍ  قََصصا يهِ  (َوقاَلْت ِْلُْخِتهِ ): أَثََرهُ. وفي قَْوله تَعالَى  اْقتَصَّ  ، وذلَك إِذا قَصًّ أَي تَتَبَِّعي أَثََرهُ.  (8) قُّصِ

 ٍء ،: تَتَبُُّع األَثَِر َشْيئاً بَْعَد َشىْ  القَصُّ  وقيل

__________________ 
 والريح العرّية هي ريح الشما  الباردة.« عرّية»( يف التهذيب : 1)
 السهلة ويبيتون فيها.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : حفراً يف األرض 2)
 ( ديوان اهلذليا وصدره :3)

 ألفت حتر به وتؤلف خيمةً 
 .«قرمص»( ومثله قو  ابن بزرج ا كما يف التهذيب 4)
 أصح ا أي لزمت مكاهنا وتلبدت ابألرض.« جثمت»( كذا ابألصر ويف التهذيب : 5)
 .338/  3( انظر اجلمهرة 6)
 َغَرٌز.« : صقرن»( ومثله يف اللسان ا ويف التهذيب 7)
 .11( سورة القصص اآية 8)
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ُا لَُغة فيه. وِمنحُهم َمن َخص  يف لحِت  الَقصّ  والسِّ تـََتب ض األَثَِر ابلل يحِر ا والص حيُح يف َأيِّ َوقحٍت كان. وقا  أَُمي ُة بُن َأيب الص 
: 

ٍت لـــــــــه  تح أُلخـــــــــح يـــــــــهِ قـــــــــالـــــــــَ ٍب  ُقصـــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــُ  عـــــــــن جـــــــــُ

ـــــــــال و     و ب فـــــــــُ قـــــــــح ـــــــــَ َف تـ ـــــــــح ي َددِ كـــــــــَ ٍر وال جـــــــــَ هـــــــــح  ســـــــــــــــــــــــَ

  
ً  الَخبَرَ  عليه قَصَّ و ْؤيَا. يقال : قَصَّ  به ، وأَْخبََره ، ومنه : أَْعلََمه : قََصصا ا الُرْؤيَا قََصْصتُ  الرُّ ها قَصًّ  .أَقُصُّ

ً  فَاْرتَّدا َعلى آثاِرِهما وقَْولُه تَعَالَى : انِ  أَي َرَجعَا من الطَّريق الَّذي َسلََكاه (1)،  قََصصا  نَقُصُّ  نَْحنُ  قولُه تَعَالَى :و ، أَي يَتَتَبَّعانِه ، األَثَرَ  يَقُصَّ

االْسم ، َزاَد الَجْوَهِريُّ : ُوِضَع َمْوِضَع  القََصصُ و : البَيَاُن ، القَصُّ  وقال بَْعُضُهم : نُبَيُِّن لََك أَْحَسَن البَيَاِن. أَيْ  (2) اْلقََصِص  َعلَْيَك أَْحَسنَ 

 َحتَّى َصاَر أَْغلََب عليه.الَمْصَدِر 

ة : َمْن يَأِْتي القَاصُّ و يْنتَِظُر الَمْقَت ، والُمْستَمُع إِليه  القَاصُّ »الَحِديث الموُضوع :  على َوْجِهَها ، كأَنَّهُ يَتَتَبَُّع َمعَانِيََها وأَْلفاَظها ، وِمْنهُ  بالِقصَّ

ْحمةَ  يادة والنُّْقصان. و قََصِصه في (3)وكأَنَّهُ ِلَما يْعتَرُض « يْنتَِظُر الرَّ ا»في حِديٍث آَخَر : من الّزِ وفي « َهلَُكوا قَصُّوا إِّن بنِي اْسرائيل لمَّ

ا  قَصُّوا ِرَوايٍَة : لما َهلَُكوا  َهلَُكوا بتَْرك العََمِل أَْخلَُدوا إِلَى، أَي اتََّكلُوا على القَْوِل وتََرُكوا العََمَل ، فكاَن ذلك َسبََب َهاَلِكهم ، أَو العَْكس ، لمَّ

 إِلتْباعه َخبَراً بعد َخبٍَر ، وَسْوقِه الَكالَم َسْوقاً. يَقُصُّ القََصصَ  .القَاصُّ  . وقِيَل :القََصِص 

ةُ و ة القَصَّ يرافِيُّ :، عن ابِن ُدَرْيد. قال أَب ويُْكَسر ، لُغَةٌ حَجاِزيَّة ، وقيل : الحَجاَرةُ من الَجّصِ ، : الَجصَّ قال أَبُو بَْكٍر : بَِكْسِر  و َسِعيٍد الّسِ

 القَاِف ، وَغْيُره يقوُل بفَتِْحها.

ة َحتَّى تََرْينَ  ال تَْغتَِسْلَن من الَمحيِض »عن عائَشةَ ، َرِضَي هللاُ تَعالَى َعْنَها ، أَنَّها قالَت ِللنّساِء :  في الَحِديثِ و  َحتَّى أَي .«البَْيَضاءَ  القَصَّ

ة الّتِي تْحتَِشي بها الِخْرقَةَ  القُْطنَة أَو ْينَ تَرَ  ةٌ  ، أَي كأَنَّها بَْيَضاَء كالقَصَّ كما َذَكَره الَجْوَهِريُّ ، وزاد  (4)ال يَُخاِلُطَها ُصْفرةٌ وال تَِريَّة  قَصَّ

، وَوْجهٌ ثاِلٌث ، وهو أَْن يُِريَد اْنتِفَاَء اللَّْوِن ، وأَن ال يَْبقَى منه أَثٌَر  ٌء كالَخْيِط األَْبيَِض يَْخُرُج بَْعَد اْنِقَطاعِ الدَّمِ الّصاَغانِّي : وقيل : هي َشىْ 

ةِ  البَتَّةَ ، فَضَربَْت ُرْؤيَةَ  ةِ  ِلذِلَك َمثاَلً ، ألَنَّ رائِيَ  القَصَّ ِدي أَنَّه إِنَّما البَْيَضاِء َغْيُر راٍء َشْيئاً من سائِر األَْلَواِن. وقال ابُن ِسيَده : والَِّذي ِعنْ  القَصَّ

 ج كاهُ ِسيبََوْيه من قَْوِلِهم : لَبَنَةٌ وَعَسلَةٌ.أَراَد ماًء أَْبيََض ِمْن َمَصالَِة الَحْيِض في آِخرِه ، َشبََّههُ بالَجّص ، وأَنََّث أِلَنَّه َذَهَب إِلى الطائِفَة ، كما حَ 

 ، بالَكْسر. قَِصاصٌ 

ة ذُوو َواُب أَنَّ مْن بَنِي َطيِّى َماٌء في أََجأَ ِلبَنِي َطِريفٍ  أَيضاً :و الَةَ والشُّقُوِق ،ع بَْيَن ُزبَ  ، بالفَتْح : القَصَّ ء ، هَكذا َذَكره الّصاَغانِّي. والصَّ

ةُ  الماَء هو ا ذُوالقَصَّ ةِ  . وأَمَّ  .(6)وهو قَِريٌب من َسْلَمى عند َسْقٍف وَغْضَور  .(5)فإِنَّه اْسُم الَجبَِل الَِّذي فيه هذا الَماُء  القَصَّ

ُهما الشَّعَر والظُّفرَ  قَصَّ و ً  يَقُصُّ  وُهَما الّشاِرب ، قَصّ  به ، ومنه قََصْصتَ  ، وهو ما أَي المْقراِض  ، بالَكْسر ، بالمقَصّ  قََطَع منهما : قَّصا

انِ : . وقِيَل َمقَاصُّ  ، والَجْمعُ  ِمقَّصانِ  بِه الشَّعُر وال يُْفَرُد. هذا قَْوُل أَْهل اللُّغَة. قال ابُن سيَده : وقد َحَكاهُ ِسيبََوْيه ُمْفَرداً في  يُقَصُّ  : ما المقَصَّ

ة ، وأَْغَرُب  .«ما يُْعتََمُل به»باب  « الِعْقد الفَِريد وبُْغيَِة الَملك الِصْنِديد»من ذِلَك ما نَقَلَه أَيضاً عن قال َشْيُخنَا : وَجعَلَه بَْعُضُهم من لَْحِن العَامَّ

يَ  يق الَخْزَرِجّي أَنَّه ُسّمِ ّدِ ْل. الِمقَصّ  للعاَلََّمة َصاِلح بن الّصِ  اِلْستَِواِء جانِبَْيه ، واْعتِداِل َطَرفَْيه. فتَأَمَّ

ِرهَحْيُث تَْنتَِهي نِ  (7)ُمثَلَّثة  الشَّعرِ  قَُصاصُ و أِْس في َوَسطه  ْبتَتُهُ من ُمقَدَّمه أَو ُمَؤخَّ مُّ أَْعلَى ، وقيل : نَِهايَةُ َمْنبِتِه ، وُمْنقََطعُهُ على الرَّ ، والضَّ

ِه ِمْن َخْلٍف وأَمام ، وما َحَوالَْيه. ويُقَاُل : الّشعِر : َحدُّ القَفَا. وقيل : قُصاص وقيل :  هو ما اْستَداَر به ُكلِّ

__________________ 
 .64( سورة الكهف اآية 1)
 .3( سورة يوسف اآية 2)
 ( يف النهاية : يعرض.3)
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قوله : ترية بفتح التاء وكسر الراء وتشديد الياء. قا  يف اللسان : وأما الرتية فهو اخلف  ا وهو أقر من الصفرة ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
الصــفرة والكدرة تراها املرأة بعد االغتســا  من ا ي . فبما ما كان من أايم ا ي  فهو حي  ولي  برتية ا ء اخلفي اليســري من وقير : هو الشــي

 ووزهنا تفعلة.
 ... وقير ذو القصة : جبر يف سلم  ... وذو القصة : ماء لبين طريف يف أجب« : قصة»( يف معجم البلدان 5)
 .«شقف وعضور»وابألصر « قصة»( عن معجم البلدان 6)
 ( لفظة مثلثة وردت عل  هامش القاموس عل  أهنا مو نسخة أخر  منه.7)
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َمعّي : يـَُقا  : َضربَُه عل  ُقَصاَصةُ   .(1) َمَقاصّ و  َمَقصّ و  َشعرِِه ا ُقَصاصِ  الش عِر. وقا  اأَلصح
ّم َوْحَده ، هكَذا نَ  من الَوِرَكْين : ُمْلتَقاُهَما القَُصاصُ و ِرهما ، وهو بالضَّ  قَُصاقَِصا والَِّذي في اللَِّسان : .(2)قَلَه الّصاَغانِّي في العُبَاِب من ُمَؤخَّ

ْل. (3) [أَعالهما]الَوِرَكْين :   فتَأَمَّ

. قََصاٍص  وِمْنه َعَسلُ  قال : يَْجُرُسه النَّْحُل. قال الّدينََوِرّي : باليََمِن ، كَسَحاب : َشَجٌر. القََصاصُ و  ، قال : ولم أَْلَق َمْن يَُحلِّيه َعلَيَّ

 لبَني أََسٍد. كغُراب : َجبَلٌ  ، القَُصاصُ و

. بهاٍء : ع ، قَُصاَصةُ و  ، نقله الّصاَغانِيُّ

ْدرُ  القََصصُ و القَصُّ و ،  أَْو َوَسُطه نَقلَه الَجْوَهِرّي ،، يُقَال له بالفَارسيّة َسْرسينَه ، كما  أو َرأُْسهُ  ، القَْصقَصُ  ٍء ، وَكذِلكَ من ُكّلِ َشيْ  : الصَّ

ه : ْدِر ، القَصُّ  وهو قَْوُل اللَّْيث ، ونَصُّ ، من النَّاِس  َعْظُمه : القَصُّ  أَو هو الُمَشاُش الَمْغُروُز فيه أَْطَراُف َشَراِسيِف األَْضالعِ في َوَسِط الصَّ

 بالَكْسر. ، قَِصاصٌ  ج وَغْيرِهم ، كالقََصِص ، وهو قَْوُل ابن ُدَرْيد ،

 ، كالقََصِص. من ُصوفَِها قُصَّ  من الشَّاةِ : ما القَصُّ و

ْت ، فِيِهَما ، وهي أَو َولَُدها ، استَباَن َحْملُها ، إِذا الشَّاةُ ، أَو الفََرسُ  قَصَّتِ و ، نَقَلَه  َمقَاصَّ  ِمنْ  ُمِقصٌّ  أَو َذَهَب ِوَداقَُها وَحَملَْت ، كأَقَصَّ

 (5)تَْلقَح ، ثُمَّ ُمِعقٌّ َحتَّى يَْبَدأَ  (4)َحتَّى  ُمِقصٌّ  ْصَمِعّي. قال األَْزَهِريُّ : ولم أَْسَمْعهُ في الشَّاِء ِلغَْيِر اللَّْيِث ، وقِيل : فََرسٌ الَجْوَهِريُّ عن األَ 

 ، إِذا َحَملَْت. وقال ابُن األَْعَرابِّي : لَِقَحت النَّاقَةُ ، وَحَملَت الشَّاةُ ، أَقَصَّت َحْملَُها ، ثُمَّ نَتُوٌج. وقيل : هي الَّتِي امتَنَعَت ثّم لَِقَحْت : وقيل :

ل َحْمِلَها. وأََعقَّت ، في آِخِره إِذا اْستَبَ  أَقَصَّتو  ان َحْملُها.الفََرُس واألَتَاُن في أَوَّ

ْدرِ  القَِصيصُ و القَْصقَصُ و َوَسيَ ْعَلُم )َحديُث َصْفَواَن بن ُمحِرز أَنَّه كاَن إِذا قَرأَ :  . ومنهالقَصُّ و ، القََصصُ  وكذِلكَ  : َمْنبِت الشَّعِر من الصَّ
َقِلُبونَ  َقَلب  يَ ن ْ  َزْوِره. قََصصُ  (7) بََكى َحتَّى نَقُوَل قد اْنَدقَّ  (6) (الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمن ْ

 ، عن ابِن َعبّاٍد ، كالَكِصيِص ، وقد َمرَّ أَْيضاً في الفَاِء َعْنهُ ذِلَك. الصَّْوتُ  : القَِصيصُ و

َ  قَِصيصٌ و  ء.لِطيِّى : ماٌء بأََجأ

ْهتُ  : البَِعيرُ  القَِصيَصةُ و َكاِب.أَثََر ا يَقُصُّ  مع بَنِّي فاُلٍن ، أَي بِعيراً  قَِصيَصةً  ، يقال : َوجَّ  ، عن اْبن َعبّاٍد. القََصائصُ  والَجْمعُ  لّرِ

ةُ  : القَِصيَصةُ و ِغيَرةُ  : القَِصيَصةُ و ، والَجْمُع القََصائُص. الِقصَّ اِملَةُ الصَّ عيفَةُ يُْحَمُل عليها الَمتَاُع والطَّعَاُم ِلَضْعِفها. الزَّ  الضَّ

 َواِحَدةً ، أَي ُمْجتَِمِعين بَمَكاٍن َواِحٍد. قَِصيَصةً  يقال : تَرْكتُهم الطَّائفَةُ الُمْجتَِمعَةُ في َمَكاٍن. : القَِصيَصةُ و

ِهنَّ ، قَُصاقِصٌ و ، قُْصقَُصةٌ و ، قُْصقُصٌ  َرُجلٌ و ٌز ، وقيل : هو الغَِليُظ الشَِّديُد  أَو قَِصيرٌ  ُمَكتٌَّل ، َغِليظٌ  ، بالفَتْح ، أَيْ  اصٌ قَْصقو ، بَضّمِ ُملَزَّ

 مع الِقَصِر.

هما قُْصقَُصةٌ و ، قَُصاقِصٌ  أََسدٌ و ث. وقال ابُن له في َصْوتِه ، األَِخيُر عن الَجْوَهِرّي ، وهو قَْوُل اللَّيْ  ُكلُّ ذِلَك نَْعتٌ  ، بالفَتْح ، قَْصقَاصٌ و بَضّمِ

 : َعِظيُم الَخْلِق َشِديٌد ، وأَْنَشد أَبو َمْهِدّي : قَُصاِقصٌ و ، قُْصقَُصةٌ و ، قُْصقُصٌ  األَْعَرابِّي : هو من أَْسَمائِه. وقِيَل :أََسدٌ 

ةٌ  ُقصـــــــــــــــــــــــــــــَ صٌ  ُقصـــــــــــــــــــــــــــــح ُر  ُقصـــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــِ د   ُمصـــــــــــــــــــــــــــــَ

رُ     قـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ ن ٌر مـــــــــــــــــُ اًل وَعضـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ل

  
 فَُرافٌِص : يَُشبَّه باألََسد. قَُصاِقصٌ  ، وُمَصاِمٌص ، وفَُراِفٌص : َشديٌد. وَرُجلٌ  قَُصاقِصٌ  وُرِوي عن أَبي مالٍك : أََسدٌ 

 ِصفَةٌ ، وهو الغَليُظ الُمَكتَُّل. القَُصاقِصُ  وقال ِهشاٌم :

ّم.، بالفَتْح ، وَجْمُع السَّال قََصاقِصُ  الُمَكسَّرُ  القَُصاقِِص  َجْمعُ  قال أَبو َسْهٍل الَهَرِويُّ :و  َمِة قَُصاقَِصاٌت ، بالضَّ

 أَيضاً نَْعٌت لها في ُخْبثِها. (8) قَْصقَاصٌ  ، هَكذا في سائِر النَُّسخ ، والّذي في الّصحاح : وَحيَّةٌ  : َخبِيثَةٌ  قَُصاقِصٌ  َحيَّةٌ و
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__________________ 
 ( يف اللسان : ومقّصه ومقاّصه.1)
 ( ومثله يف التكملة.2)
 .( زايدة عن اللسان3)
 ( يف امكم : حا.4)
 ( يف اللسان : يبدو.5)
 .227( سورة الشعراء اآية 6)
 .«اند ّ »بد  « انقدّ « : »قض »( يف اللسان 7)
 ( الذي يف الصحاح املطبوع : َقَصاقص.8)



8780 

 

ْء بِنَاٌء على َوْزِن فَْعالٍل َغْيرهُ ، ِإنََّما َحدُّ أَْبنِيَِة الُمَضاَعِف على أَيضاً : نَْعُت الَحيَِّة الَخبِيثَِة. قال : ولم يَِجي القَْصقَاصُ و وفي ِكتاِب العَْيِن :

 اٍت َشَواذَّ ، وهي ُضلَِضلة ، وُزلَِزٌل ،َوْزِن فُْعلٍُل أَو فُْعلُوٍل أَو فِْعِلل أَو فِْعِليٍل مع ُكّلِ َمْقُصوٍر َمْمُدوٍد مْنه. قال : وجاَءْت َخْمُس َكِلمَ 

باِعّي يْحتَمل أَْن يُْبنَى ُكلُّه على فِْعالٍل ، وليس ب قَْصقَاصٌ و ها ، ألَنَّ َمْصَدَر الرُّ ْلَزال ، وهو أَعمُّ ُمطَِّرٍد. وُكلُّ نَْعٍت ُربَاِعّيٍ ، والقَلَْنقَُل ، والّزِ

ٍر بأَْنَواعِ التَّصاِوير : قَُصاقِص  ، مثلفإِّن الشُّعَراء يَْبنُونَهُ على فُعَاِللٍ   كقَْوِل القَائِل في َوْصِف بَْيٍت ُمَصوَّ

و ُرو  َواُة ُمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــــــِ

صح     مح ورَاقـــــــــــــــــِ ٌر مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــُ اجـــــــــــــــــِ  َن فـــــــــــــــــحـــــــــــــــــَ

  

ُب الـــــــــــــــــــــّرَِدا و  كـــــــــــــــــــــِ رحتـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــُر يــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــِ

ُد     ه واأَلســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــَ اقــــــــــــصح ُف عــــــــــــَ  الــــــــــــُقصــــــــــــــــــــــــــَ

  
 اْنتََهى.

ا ما  بَمْعنَى َصْوِت األََسِد ونَْعِت الَحيَِّة الَخبِيثة فإِنّي لم أَِجْدهُ ِلغَْيِر اللَّْيِث. قال : وهو َشاذٌّ إِن  (1) القَُصاقِِص  قَالَهُ اللَّْيُث فيوفي التَّهذيب : أَمَّ

 ٌء من ُعْهَدته.َصحَّ ، وفي بَْعِض النَُّسجِ : فإِنّي ال أَعِرفُه ، وأَنا بَِري

ت نَُسخُ   ، فيَُكوُن َهَرباً من إِْنكاِر األَْزَهِرّي على اللَّْيِث فيما قَالَهُ ، ولِكْن قد ذكَر : أََسدٌ  قَُصاقِصٌ  القَاُموس ُكلُّها ، وثَبََت : َحيَّةٌ  قُْلُت : فإن َصحَّ

 ْل.، بالفَتْح ، تَبَعاً للَجْوَهِرّي وَغْيره ، وإِالّ فَُهو ُمَخاِلٌف ِلَما في أُُصوِل اللُّغَة. فتَأَمَّ  قَْصقَاصٌ 

اِد أَيضاً وقِيَل : َعِظيٌم. وقد َمرَّ للُمَصنِّف أَيضاً في الّسين : القَْسقَاس والقَْسقَس والقَُساقُِس : األََسُد ، ويأْتِي له في الضَّ  : قَِويٌّ  قَُصاقِصٌ  َجَملٌ و

ّم.  : أََسٌد قَْضقَاٌض ، بالفَتْح والضَّ

ّم : قَُصاقَِصةُ و  ، نقله الّصاغانّي. ع ، بالضَّ

ةُ و  كِعنٍَب. ، قَِصصٌ  : والَِّتي تُْكتَب ، ج والَحِديُث ، والَخبَر ، كالقََصِص ، بالفَتْح. ، بالَكْسِر : األَْمرُ  الِقصَّ

ةٌ  يُقَاُل : لَهُ  تِي َعِجيبَةٌ ، وقد َرفَْعتَ  قِصَّ  إِلى فاُلٍن. قِصَّ

 َجْمُع الَجْمع. األَقَاِصيصُ و

ةُ و ّمِ :  ، القُصَّ  ومنهم َمْن قَيََّدهُ بالفََرِس وقِيَل : ما أَْقبََل من النّاِصيَة عل الَوْجِه. قال َعِديُّ ابُن َزْيٍد يَِصُف فََرساً : َشعُر النَّاِصيَِة.بالضَّ

ُه  ةٌ لــــــــــــــــَ يَبح  ُقصــــــــــــــــــــــــــــــ  تح حــــــــــــــــاجــــــــــــــــِ غــــــــــــــــَ  َفشــــــــــــــــــــــــــــــَ

مح     ـــــــــــَ ل ـــــــــــظـــــــــــ  ا يف ال ُر مـــــــــــَ بحصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــُ ُ تـ اح ـــــــــــعـــــــــــَ  ِه وال

  
تانِ  قَْرنَاِن أَو (2)ولََك »َحِديُث أَنٍَس :  ومنه ةً  تَنَاَولَ »في َحِديث ُمعَاِويَة : و .«قُصَّ أَيضاً  القُصَّةو. «من َشعٍر كانَْت في يَِد َحَرِسيّ  قُصَّ

َِّخذَُها الَمْرأَةُ في ُمقَدَِّم َرأِْسَها ،  كُصَرٍد وِرَجاٍل. ، اصٌ قِصَ و قَُصصٌ  ج ما َعَدا َجبِينََها (3)ناِصيَتَها  تَقُصُّ  تَت

جِ بنِ  أَبُو أَْحَمدَ و ةَ  ُشَجاُع بُن ُمفَّرِ ّم ، الَمْقِدسيُّ : قُصَّ ثٌ  ، بالضَّ  ، عن أَبي الَمعَاِلي ْبن َصابِر ، وَعْنهُ الفَْخُر بُن البَُخاِرّي. ُمَحّدِ

ّم. قال َشْيُخنا : وهو من  القَُصاَصاءِ و ، بالَكْسِر ، كالِقَصاَصاءِ  ، وهو القَتْل بالقَتْل ، أو الَجْرُح بالَجْرحِ ، ، بالَكْسِر : القََودُ  الِقَصاصُ و ، بالضَّ

 الَمفَاِريِد شاذٌّ عن اْبن ُدَرْيٍد.

أِْس في َوَسِطِه ، أَو ، القَُصاصُ و ّمِ : َمْجَرى الَجلََمْين من الرَّ أِْس ،  ِنَهايَةُ َمْنبِِت الشَّعرِ  هو َحدُّ القَفَا ، أَو الّشعِر : قَُصاصُ  بالضَّ من ُمقَدَِّم الرَّ

ِره. وقد تَقَدَّم قريباً.  وقِيَل : هو َحْيُث يَْنتَِهي نَْبتُه من ُمقَدَِّمه وُمَؤخَّ

 .وقد َكَربَ  ال يَْستَِطيُع أَْن يَْنبَِعثَ  ، وهو الَِّذي البَعيُر ُهَزاالً  هذا أَقَصَّ  يُقَال :و

، وَكذلَك  لَهُ ِمْنه فَجَرَحهُ ِمثَْل َجْرِحه ، أَو قَتَلَه قََوداً  اْقتَصَّ  ، إِذا األَِميُر فاُلناً ِمْن فاُلن أَقَصَّ  . يُقَال :الِقَصاصُ  : أَْن يُْؤَخَذ لَك اإلْقصاصُ و

 أَْمثَلَهُ منه إِْمثَاالً ، فاْمتَثََل.

رِ  القَِصيصَ  األَرُض : أَْنبَتَت أَقَصَّتِ و : نَْبٌت يَْنبُُت  القَِصيصُ : ما ُهو وهو َغِريٌب ألَنَّهُ أَحالَهُ على َمْجُهوٍل. وقال اللَّْيُث  القَِصيصَ  ، ولم يُفَّسِ

أِْس كالِخْطِمّي.  في أُصوِل الَكْمأَةِ ، وقد يُْجعَُل ِغْسالً للرَّ
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 (4): َشَجَرةٌ تَْنبُُت في أَْصِل  القَِصيَصةُ  وقال أَبو َحنِيفَةَ :

__________________ 
 .«القصقاص» ( األصر واللسان ا ويف التهذيب هنا ا ويف نقله قو  الليث :1)
 .«( يف النهاية واللسان : وأنت يومئذ غالم ولك2)
 ( يف التهذيب : انحيتيها عدا جبينها.3)
 ( اللسان : يف أصلها الكمبة.4)
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ُر ا  َبِة ا ويـُت َخُذ منحَها الِغسح ضالَكمح  .َقِصيصٌ و  َقَصاِئصُ  واجَلمح
 قال األَْعَشى :

ٍر  ُر بـــــــــــَن َوائـــــــــــِ كـــــــــــح كح أَبـــــــــــَ لـــــــــــِ ُت ومل أَمـــــــــــح لـــــــــــح  فـــــــــــقـــــــــــُ

تــــــــًا     عــــــــًا اَنبــــــــِ قــــــــح ــــــــَ نــــــــَت فـ ىَت كــــــــُ امــــــــَ اِئصــــــــــــــــــــــَ  بــــــــَقصــــــــــــــــــــــَ

  
ّي الْمِرى  ِء القَْيس :وأَنشَد ابُن بَّرِ

ا  غح هلـــــــــــََ ىت  ِإذا ملَح َيســـــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــا حـــــــــــَ فـــــــــــَ ـــــــــــِّ ي  َتصـــــــــــــــــــــــــَ

ٍر و     لــــــــــــَ  حــــــــــــائــــــــــــِ ييف أَبعــــــــــــح لــــــــــــِ يــــــــــــصُ حــــــــــــَ  َقصــــــــــــــــــــــــــِ

  
 وأَْنَشَد ِلعَِدّي ْبِن َزْيد :

ة  يـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح َبَة رِب مـــــــــــــــــح يِن لـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــَح

بح     َد  يف ُأصـــــــــــــــــــــــوِ  ابخلـــــــــَ نـــــــــح يـــــــــصِء تــــــــــَ  الـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــِ

  
 وقال ُمهاِصٌر النَّْهَشلّي :

ِويــــــــــــِص  ت عــــــــــــَ بــــــــــــِ نــــــــــــح ا مــــــــــــن مــــــــــــَ هــــــــــــَ تــــــــــــُ يــــــــــــح نــــــــــــَ  جــــــــــــَ

رِِد و     ِت اإِلجــــــــــح ــــــــــِ ب ــــــــــح ن ــــــــــصِ مــــــــــن مــــــــــَ ي ــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــِ  (1) ال
  

يَ قال أَبو َحنِيفَةَ : وَزَعم  ً  بَْعُض النَّاس أَنّه إِنَّما ُسّمِ  األَثَُر. قال : ولم أَْسَمْعه. يُْقتَصّ  ِلَداللَتِِه على الَكْمأَة ، كما قَِصيصا

 يُِريُد أَنّهُ لم يَْسَمْعه من ثِقٍَة.

ُجُل من نَْفِسه أَقَصَّ و  َمكََّن من االْقتِصاِص ِمْنه. ، إِذا الرَّ

َحِديُث ُعَمَر ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه :  ْن يَْفعََل به ِمثَْل فِْعِله ، من قَتٍْل ، أَو قَْطٍع ، أَو َضْرٍب ، أَو َجْرحٍ. وِمْنهاالْسُم منه ، وهو أَ  الِقَصاصُ و

 .«ِمْن نَْفِسه يُِقصُّ  وسلمعليههللاصلىَكاَن َرُسوُل هللِا »

هُ و ً  الَمْوتُ  أَقَصَّ تْهُ  ، ويقال :: أَْشَرَف عليه ثُمَّ نََجا  إِْقَصاصا اُء :و َشعُوُب. أَقَصَّ هُ  قال الفَرَّ هُ و من الَمْوت قَصَّ  َدنَا ِمْنه. ِمْنه بَمْعنًى. أَي أَقَصَّ

هُ  َضَربَه َحتَّى كان يَقَوُل :و ً  أَقَصَّ ه الَمْوُت. وقال األَْصَمِعيُّ : َضَربَهُ َضْربا أَي أَْدنَاهُ من الَمْوِت َحتَّى أَْشَرَف َعلَْيه ،  (2) من الَمْوتِ  أَقَصَّ

 وقال :

رٌي  ا أَمـــــــــــــِ َك هبـــــــــــــَِ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ رح عـــــــــــــَ خـــــــــــــَ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ  فـــــــــــــِإنح يـ

تَ فـــــــــــــــقـــــــــــــــد     صـــــــــــــــــــــــــــــح زا ِ  أَقحصــــــــــــــــــــــَ َك ابهلـــــــــــــــُ  أُمـــــــــــــــ 

  
 أَي أَْدنَْيتََها من الَمْوت.

« القُبُورِ  تَْقِصيِص  عن (3)نََهى »الَحِديث :  . ومنهُمقَصَّصٌ  ذلَك قَْبرٌ ، وكَ  بالقَّصِ  : َمْطِليَّةٌ : ُمقَصََّصةٌ  وَمِدينَةٌ  الدَّاِر : تَْجِصيُصها. تَْقِصيصُ و

ة وهو بِنَاُؤَها  .بالقَصَّ

ة أَثََرهُ : اْقتَصَّ و  : تَتَبُُّع اآلثَار باللَّْيِل. وقيل : أَّي َوْقٍت كاَن. التَّقَصُّصُ  ، وقيل : كتَقَصََّصهُ  ، قَصَّ

ه فاُلناً : َسأَلَهُ أَنْ  اْقتَصَّ و ه يُِقصَّ ه : َسأَله أَنْ  اْستَقَصَّه هكذا في َسائِر النَُّسخِ ، وهو َوَهٌم والصَّواُب : ، كاْستَقَصَّ ه ِمْنه. وأَّما يُِقصَّ فَمْعنَاه  اْقتَصَّ

ه َسْوُق عِ  ه :تَتَبَّع أَثََره ، هذا هو الَمْعُروف عْنَد أَْهِل اللُّغَة ، وإِنََّما َغرَّ ه أَثََرهُ ِمثْلُ  تَقَصَّصَ و بَاَرة العُبَاب ونَصُّ : َسأَلَهُ  اْستَقَصَّهو .اْقتَصَّهو قَصَّ

ه أَن ه ، فَظنَّ أَن يُِقصَّ ه َمْعُطوف على اْستَقَصَّ َ  اْقتَصَّهو وليس َكذِلَك ، بَْل ِهي ُجْملَة ُمْستَِقلَّة ، وقد تَمَّ الَكالُم عْنَد قَْوله : اْقتَصَّ ْل.، فتَأ  مَّ

ه ، ويُقَال : الِقَصاصَ  أََخَذ منه ِمْنه اْقتَصَّ و  األَِميُر ، أَي أَقاَدهُ. اْقتَصَّ

هِ  ، َكأَنَّه تَتَبََّع أَثََره فأَْوَرَدهُ على الَحديَث : َرَواهُ على َوْجِهه اقتَصَّ و  .قَّصِ

ةِ  ، وهو َمجاٌز ، َمأُْخوذٌ من ُكلُّ َواحٍد منهم َصاحبَهُ في ِحَساٍب وَغْيِره قَاصَّ  القَْوُم : تَقَاصَّ و  التَّنَاُصُف في التَّقاّصِ  َوِلّيِ القَتِيِل. وأَْصلُ  ُمقاصَّ

 ، قال الشاعر : الِقَصاِص 
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نـــــــــــا  ُرمـــــــــــح ـــــــــــَ اصَ فـ ـــــــــــِقصـــــــــــــــــــــــــَ اَن  ال اص  وكـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــتـــــــــــ    ال
ا    يــــــــــنــــــــــَ مــــــــــِ لــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــح

ُ
اًل عــــــــــلــــــــــ  امل دح مــــــــــًا وعــــــــــَ كــــــــــح  حــــــــــُ

  
ْعِر ، ولذلك َرَواهُ بعُضهم : التَّقَاصُّ  ابُن ِسيَده : قولُهقال  ، وال نَظيَر له إِالّ  «الِقَصاصُ وكان . ..» َشاذٌّ ، ألَنَّه َجَمَع بَْيَن الساكنَْين في الّشِ

 األَْخفَش : (4)بَْيٌت َواحٌد أَْنَشَده 

ُت َدواّب و  ذح َداٌش َأخـــــــــــــــــــــــــَ وحال خـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــَ  ل

لــــــــــــَ     ه مــــــــــــا عــــــــــــَ طــــــــــــِ ٍد ومل أُعــــــــــــح عــــــــــــح اســــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ  يــــــــــــح

  
 .(5) [فَُهوَ ]قال أَبو إِْسَحاق : أَْحَسب هَذا البيت إِْن َكاَن َصحيحاً 

__________________ 
 ( ويرو  :1)

 جـــــــــــــــــنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن جمـــــــــــــــــتـــــــــــــــــىن عـــــــــــــــــويـــــــــــــــــص 

 مـــــــــــــــــــن جمـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــىن اإلجـــــــــــــــــــرد والـــــــــــــــــــقصــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــص   

  

 ويرو  : جنيته.

 .«عل  املوت : أدانه منهيف نسخة املو ا بعد قوله من املوت ا وقصه »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
ويف املطبوعة الكويتية ضـــبطت ابلبناء « وسلللمعليههللاصلللىهن  رســـو    »( ضـــبطت ابلبناء للمعلوم عن النهاية ا ويف التهذيب واللســـان 3)

 للمجهو .
 ( يف املطبوعة الكويتية : أنشد.4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
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ُت و   ... َدَواِبَب َسعحدٍ َلوح ال خَداٌش َأَخذح
ْعر. أَو : أََخْذُت َرَواِحَل َسْعٍد.  ألَنَّ إْظَهاَر التَّْضعيف َجائٌِز في الّشِ

يُن لُغَة فيه. بالِجْرِو : َدَعاهُ  قَْصقَصَ و  ، والّسِ

 َحِفَظهُ. ، أَي َكالَمهُ  تَقَصَّصَ  قال أَبُو َزْيد :و

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

اهُ و الشَّعرَ  قَصَّصَ  هُ  ، على التْحِويل ، قَصَّ  .(1) [قطعه] كقَصَّ

ّم : ما قَُصاَصةُ و  منه ، وهِذه عن اللِّْحيَانّي. قُصَّ  الشَّعِر ، بالضَّ

 الَجنَاحِ. َمْقُصوصُ  وَطائِرٌ 

 .(3) َمْقُصوصٌ و قَِصيصٌ  . وَشعرٌ تَقَصَّىو تَقَصَّصَ و اْقتَصَّ  . وقدبالِمقَصّ  حيُث يُْؤَخذُ  (2) قَُصاُصهُ  الشَّعِر : َمقَصُّ و

 .القَُصاَصةُ  ِمْنهُ هي قُصَّ  النَّّساُج الثَّْوَب : قََطَع ُهْدبَهُ. وما قَصَّ و

ةٌ  ويُقَال : في َرأِْسهِ   ، يَْعنِي الُجْملَةَ من الَكالِم ونَْحِوه ، وهو َمجاٌز. قِصَّ

 من ُصوِفها. قُصَّ  الّشاةِ : ما قََصصُ و

هُ يَ و هقَصَّ  : قََطَع أَْطراَف أُذُنَْيه ، عن ابن األَْعراِبّي. قُصُّ

يهِ  قال : ُوِلد ِلَمْرأَةٍ ِمْقالٍت فِقيَل لها :  فَُهو أَْحَرى أَن يَعيَش لَِك. أَي ُخِذي من أَْطَراِف أُذُنَْيه ، ففَعَلَْت فعَاَش. قُّصِ

 َخَذ.وأَ  نَقَصَ  ، أَي« هللا بها َخَطاياه قَصَّ »في الَحِديِث : و

ك لََك من َشعََراتِ  (4)هو أَْلَزُم »وفي الَمثَل :  كَ  ُشعَْيَراتِ »نَقَلَه الَجْوَهرّي. وبَخّطِ أَبي َسْهٍل : « قَّصِ  من َشعَراتِ » ويُْرَوى :« قَّصِ

ت نَبَتَْت. وقال الّصاَغانِّي : يَُراُد أَنّهُ « قََصِصكَ  ال يُفَاِرقَُك وال تَْستَطيُع أَْن تُْلِقيه َعْنك. يُْضَرُب ِلَمْن  قال األَْصَمِعّي : وذِلك أَنََّها ُكلَّما ُجزَّ

 يَْنتَِفي ِمْن قَِريبِه ، ويُْضَرب أَيضاً ِلَمْن أَْنَكَر َحقًّا يَْلَزُمهُ من الُحقُوق.

ب َكج ، وَذَكَره الُمَصنّف في الّسيِن. قَصُّ و ، ُوِضَع  الَمْقُصوص ، بالفَتْح : الَخبَرُ  َصصُ القَ و : بَْلَدةٌ على ساِحل بَْحِر الِهْند ، وهو ُمعَرَّ

 أَي تَعَضُّ َمْوِضعَهُ من الثَّْوب بأَْسنانِها وِريِقها ِليَْذَهَب أَثَرهُ ، كأَنَّه من« بِريِقَها فَتَقُصُّه»في َحِديث َغْسَل َدِم الَمِحيض : َمْوِضَع الَمْصدِر. و

 ، القَْطع ، أَو تَتَبُّع األَثَِر. القَصّ 

ً  وَخَرَج فاُلنٌ  .«إِالَّ أَميٌر أَو َمأُْموٌر أَو ُمْختَالٌ  يَقُصُّ  ال»الَحديَث :  : الَخطيُب ، وبه فَسَّر بَْعضٌ  القَاصُّ و : البَيَاُن. القَصُّ و في إِثْر  قََصصا

 أَثََره. اْقتَصَّ  فاُلن : إِذا

 اِرف بَمْوِضعِ َحاَجتِِه.، يُْضَرُب للع« القَِصيِص  هو أَْعلَُم بَمْنبِت»وفي الَمثَل : 

ة ولُْعبَةٌ لُهم يُقَاُل لها :  .قَاصَّ

 ِعْنِدي أَنَّه في َمْعنَى ُحوسَب بَِما َعلَْيه. َزْيٌد ما َعلَْيه. قال ابُن ِسيَده : قُوصَّ  وَحَكى بَْعُضهم :

َي بغَْير َحْرٍف ، ألَنَّ فِيه َمْعنَى أُْغِرَم ونَْحِوه.  إِالَّ أَنّه ُعّدِ

ةً  ديث َزْينَب : يافي حَ و  َشبََّهْت أَْجَساَمهم بالقُبُوِر الُمتََّخَذةِ من الَجّص ، وأَْنفَُسهم بِجيَِف الَمْوتَى التَّي تَْشتَِمُل عليها القُبوُر.« على َمْلُحوَدةِ  قَصَّ

ي ما يَْبُرُد وما يَثْبُُت ، عن ابن األَْعَرابّي. وَذَكره الُمَصنِّف في ، أَ  (5) [ءٌ شىْ ]في يَِده  يَِقصُّ  ، اسٌم كالَجيَّاِر. وما القَّصِ  : لُغَةٌ في القَّصاصُ و

 .(6)، وتَقَدَّم ُهنَاَك اإِلْنشاُد « ف ص ص»
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 .قََصاَصةٌ  كَسَحاب ؛ َضْرٌب من الَحْمض ، َواحَدتُه : القََصاصُ و

 َء : َكَسَرهُ.الشَّيْ  قَْصقَصَ و

 : أُْشناُن الشَّأِْم. القَصقَاصُ : . قال أَبُو َحنِيفَةَ ؛ هو َدقِيٌق َضِعيٌف أَْصفَُر اللَّْوِن. وقال أَبو َعْمٍرو ، بالفَتْح : َضْرٌب من الَحْمِض  القَْصقَاصُ و

دَّةِ ، وهو القَصَّة وذُو فة ، وقد جاَء ِذْكُره في َحديث الّرِ  ، بالفَتْح : َمْوِضٌع على أَْربَعٍَة وِعْشِرين ِميالً من الَمِدينة الُمَشرَّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( ضبطت نصاً يف اللسان ابلفتح والكسر.2)
 بدون واو العطف.« مقصوص»( يف اللسان : 3)
 ويف رواية أخر  عنده كاألصر.« ألز »األصر والصحاح ا ويف اللسان : ( 4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
 ( يعين ما أنشده ابن األعرايب :6)

ـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــك أخـــــــــــــــــــــر    ألمـــــــــــــــــــــك وي

 فـــــــــــــــــــــال شـــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌة تـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــّص وال بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــريُ    
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رُُه أَيحضاً يف  ِ كما هو الظ اِهُر ا َوأَيحيت ِذكح َوح
َذحُكور يف امل

 .«ب   ع»امل
 : ُمْنتَهاُهما َحْيُث اْلتَقَيَا. (1)َكتِفَْيه  بقَُصاِص  . ومن المَجاز : َعضَّ القاّصِ  ، كُرّماٍن : َجْمعُ  قُّصَّاصالو

َمْخَشِرّي. قاَصْصتُهو  بما كاَن لي قبَلَهُ ؛ َحبَْسُت عنه ِمثْلَه. نَقَلَه الزَّ

ِد بِن النُّْعَمانِ  ِء. وأَبُو إِْسَحاَق إِْبَراِهيُم بُن َمْوُهوِب بن َعِلّيِ بِن َحْمَزةَ َهانِيُّ ، صاِحُب أَبِي بَْكِر بِن الُمْقِرىاألَْصبَ  القَصَّاصُّ  وأَْحَمُد بُن ُمَحمَّ

ِص  السُّلَِمّي ، ُعرف باْبن ه أَبُو  955، َسمع منه الحافُِظ أَبو القَاِسِم بُن َعساِكر ، وَذَكَره في تَاِريِخه ، تُُوفَِّي بِدَمْشق سنة  (2) الُمقَّصِ وعمُّ

لَِفيُّ  كذا في تَْكِملَة اإِلْكَمال « معجم الّسفر»في  البَركاِت كتائُِب بُن َعِلّي ْبِن َحْمَزةَ السُّلَِمّي الَحْنبَِلّي ، َسِمَع أَبا بَْكٍر الَخِطيَب ، وَكتََب عنه الّسِ

ابُونِّي.  ألَبِي َحاِمد الصَّ

ُك ، ومنه قَْول ُحَمْيِد بِن ثَْوٍر الِهاِلِلّي ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه : : الَمْوُت الَوِحيُّ  القَْعصُ  : [قعص] ُل ، ويَُحرَّ  ، والقَتُْل الُمعَجَّ

َر   غـــــــــح ُ
ـــــــــَ  املـــــــــ َن الســـــــــــــــــــــــائ عـــــــــَ طـــــــــح ـــــــــَ ي ـــــــــِ ُه  (3)ل ـــــــــَ ي ـــــــــِ  وَلل

ًة     نــــــــــــَ عــــــــــــح ر ب مــــــــــــنــــــــــــه طــــــــــــَ قــــــــــــَ اِإذا تـــــــــــــَ َعصــــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

  
ً  فاُلنٌ  َماتَ  يُقَال :و ً  َمْن َخَرج ُمَجاِهداً في َسبِيِل هللا فقُتِلَ »الَحِديُث :  ، ومنه أَصابَتْهُ َضْربَةٌ أَو َرْميَةٌ فمات َمَكانَه ، أَي قَْعصا فقد  قَْعصا

فاْختََصر الَكالم. وقال ابُن  (4) (َن َمآب  َوِإنَّ َلُه ِعْنَدان َلُزْلفى َوُحسْ )قال األَْزَهِرّي : َعنَى بذِلَك قَْولَهُ َعزَّ وَجلَّ :  .«اْستَْوَجب الَمآبَ 

 األَثير : أَراَد بُوُجوِب المآِب ُحْسَن الَمْرِجعِ بَْعَد الَمْوِت.

ِك األَْشَجِعّي ، َرِضَي هللا َحِديُث َعْوِف بِن مال ، وِمنهَ  ال يُْلبِثُها أَْن تَُموتَ  ءٌ ، يَأُْخذُها فيَِسيُل ِمْن أُنُوفَِها َشيْ  كغَُراٍب : َداٌء في الغَنَمِ  القُعَاصُ و

 اْعُدْد ِستًّا بَْيَن يََديِ السَّاَعة : َمْوتِي ، ثّم فَتُْح بَْيِت الَمْقِدس ، ثُمَّ ُموتَاٌن يأُْخذُ فِيُكم» أَنَّه قال : وسلمعليههللاصلىتعَالَى َعْنهُ ، َعِن النَّبِّي 

بُيوِت العََرب إِالّ َدَخلَتْه ، ثم ُهْدنَةٌ الغَنَِم ، ثّم استِفَاَضةُ الَماِل َحتَّى يُْعَطى الّرجُل منه ِدينَاراً فيََظلُّ َساِخطاً ، ثم فِتْنَةٌ ال يَْبقَى بَْيٌت من  كقُعَاِص 

ً  (5)َغايَةً  تكوُن بَْينَُكْم وبَْيَن بَنِي األَْصفَِر فيَْغِدُرون فَيَأْتُونَُكم تَْحت ثََمانِينَ  في  يَأُْخذُ  َداءٌ  أَيضاً : القُعَاصُ و .«تَْحت ُكّل غايٍَة ، اثْنَا َعَشَر أَْلفا

ْدِر ، َكأَنَّهُ يَكِسُر العُنُقَ  ّم ، فَِهيَ  الغَنَُم ، قُِعَصت ، وهذا قوُل اللَّْيِث ، وقد الصَّ ،  القَعَّاصُ و ، الِمْقعَصُ و ، الِمْقعَاصُ و .َمْقعُوَصةٌ  بالضَّ

 يَْقتُُل َسِريعاً. الَِّذي األََسدُ  ِمْحَراٍب ، وِمْنبٍَر وَشدَّاٍد :ك

ةَ  كَصبُوٍر : قَعُوصٌ  َشاةٌ  قال اللَّْيُث :و رَّ  ، قال : تَْضِرُب حالبَها وتَْمنَُع الّدِ

َز ِ  قـَُعوصُ   َشِويٍّ َدر ها َغريحُ ُمنـح
ً قَعُو ، أَي ما َكانَت َكذِلكَ و ، كفَِرح قَِعَصتْ  يُقَال :و  فَصاَرت. ، صا

ً و َء أَْن تَْضِرَب الشَّيْ :  اإِلْقعاصُ  : إِذا قَتَلَهُ قَتاْلً َسِريعاً ، وقيل : (6) أَْقعََصهُ و قَعََصهُ : ويُقَال  كَمنَعَهُ : قَتَلَهُ َمَكانَهُ ، كأَْقعََصهُ. ، قَعََصهُ قَْعصا

الح أَو بِغَْيِره فيَُموَت َمَكانَه قَْبَل أَْن  القَْعصُ  قَتَلَهُ َمَكانَهُ. وقَال أَبو ُعبَْيٍد ::  فَأَْقعََصهُ  أَو تَْرِميَهُ فيَُموَت َمَكانَه. وَضَربَهُ  ُجَل بالّسِ : أَْن تَْضرَب الرَّ

اِربُ  أَْقعََصهُ  ترِميَهُ ، وقد ً  الضَّ ْيد. إِْقعَاصا  ، وَكذِلَك الصَّ

ُجُل : اْنقَعَصَ و  قَعََف واْنغََرَف.وَكذِلَك انْ  َماتَ  الرَّ

 ُء : اْنثَنَى.الشَّيْ  اْنقَعَصَ و

 ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ُجَل : أَْجَهَز عليه ، واالْسم منها أَْقعَصَ   ، بالَكْسِر ، عن ابن األَْعَرابِّي. وأَْنَشَد اِلْبِن ُزنَْيٍم : الِقْعَصةُ  الرَّ

ُم  نــــــــــــاكــــــــــــُ ِذي أَفــــــــــــح َة الــــــــــــ  مــــــــــــَ اطــــــــــــِ  هــــــــــــَذا ابــــــــــــُن فــــــــــــَ

اً     َة َذحبـــــــــــــح ة ومـــــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــَ حِ  قـــــــــــــعحصـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــَ ذح  مل تـــــــــــــُ

  
 َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنه.« اْبنَا َعْفَراَء أَبَا َجْهل ، وَذفََّف َعلَْيه ابُن َمْسعُود أَْقعَصَ »الَحِديُث :  ومنه

ْمحِ  أَْقعََصهُ و  َحفََزهُ. : طعنَهُ َطْعناً َوِحيَّا ، وقِيَل : قَعََصهُ و بالرُّ
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__________________ 
 .«كفيه»( عن األساس وابألصر 1)
 ( يف هتذيب ابن عساكر : ابن املعصص ا ابلعا املهملة.2)
 .«املَفر »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .40( سورة ص اآية 4)
 .«غاية» حتريف وسرتد صواابً « غاية»( ابألصر هنا 5)
 .«وأقصعه»( عن اللسان وابألصر 6)
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 ، وهو َداٌء قاتٌِل. القُعَاصُ  : الشَّاةُ الَّتي بَِها اْلِمْقعَاصُ  وقال ابُن األَْعراِبّي :

ً  وأََخْذُت منه المالَ  إِيَّاه ، إِذا اْعتََزْزتَه  قَعَْصتُهو ، أَي َغلَبَةً ، قَْعصا
(1). 

ةً. ُمقَاَعَصةً و قََصةً ُمعَا وفي النّواِدِر : أََخْذتُه  أَي ُمعَازَّ

 : الُمفَكَّك من البُيُوِت ، عن ُكَراع. القَْعصُ و

اد عن األَْصَمِعّي ، َعِريٌش قَْعٌض   ، أَي ُمْنفٌَك. (2)قُْلُت : وَسيَأْتِي فِي الضَّ

قاع :  واألَقَاِعص : َمْوِضٌع في ِشْعر َعِدّيِ ْبِن الّرِ

رَبُ  َرت خــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــح ٍة قــــــــــد أَقـ ــــــــــَ زِل ــــــــــح ن َد مــــــــــَ ــــــــــح ن رح عــــــــــِ  هــــــــــَ

ريُ     َدَ  الــــــــــــــغــــــــــــــِ عــــــــــــــح ا بـــــــــــــــَ هتــــــــــــــحَ ري  ة غــــــــــــــَ ولــــــــــــــَ هــــــــــــــُ  جمــــــــــــــَح

  

تح  دح َدَرســــــــــــــــــــــَ راِن قــــــــَ كــــــــح ِص والســــــــــــــــــــــ  َ األَقــــــــاعــــــــِ اح  بــــــــَ

رُ     ا أَثـــــــــــــَ رنا مــــــــــــا هبــــــــــــَِ اِرُف طــــــــــــُ عــــــــــــَ
َ

ا املــــــــــــ هــــــــــــَ نــــــــــــح  مــــــــــــِ

  
مّ  القُْعُموصُ  : [قعمص]  الَكْمأَة. ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال األَْزَهِرّي : هو َضْرٌب من ، بالضَّ

ةٍ  قُْعُموَصهُ  َوَضعَ  ، إِذا قَْعَمصَ  يُقَاُل :و ذُو البَْطِن. ، والقُْعُموُس ، والُجْعُموُص : القُْعُموصُ  قال اللَّْيُث :و  ، لُغَةٌ يََمانِية. ونَصُّ اللَّْيِث : بَمرَّ

كَ وَجْعمَ  قَْعَمصَ  ة. ويُقَاُل : تََحرَّ ةٍ ، وَوَضَع بَمرَّ  في بَْطنِه : قُْعُموُصهُ  َص : إَِذا أَْبَدى بَمرَّ

ً  الظَّْبيَ  قَفَصَ  : [قفص]  ءَ الشَّيْ  قَفَصَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ، َحَكاهُ أَبُو ُعبَْيد عن أَبِي َعْمٍرو ، كما في الّصحاح ، َشدَّ قََوائَِمه وَجَمعَها : قَْفصا

ً قَ  َب بَْعَضه ِمْن بَْعِض و ، إِذا َجَمعَه. ْفصا ، وُهَو  اليَْعُسوبَ  قَفَصَ و ، هكذا في النَُّسخ ، ونَصُّ الَجْمَهَرة : وقََرَن بَْعَضه إِلى بَْعِض. قال : قَرَّ

 َشدَّهُ في الَخِليَِّة بَخْيٍط ِلئاَلَّ يَْخُرَج. َذَكُر النَّْحل :

ً و قال و الَوَجُع : أَْيبََسهُ. قَفََصهُ . و(3)البَْرُد : أَْوَجعَه  قَفََصهُ  أَْوَجعَهُ. وفي األََساس :: الَوَجُع  قَفََصهُ  ، ونَصُّ ابِن َعبّاٍد : أْوَجعَ  : قَفََص قَْفصا

 عَةُ الصاِعَدةُ في السَّماء.، أَي الُمْرتَف القََوافِصُ  َصِعَد واْرتَفََع ، وِمْنهُ التِّالعُ  ، إِذاً  قَفََص يَْقِفصُ  ابُن َعبّاٍد :

َواُب : منه ِمْنَها ، من أَْعَمال الَجريد ، د ، بَطَرِف أَْفِريِقيَّةَ  ، بالفَتْحِ : قَْفَصةُ و القَْفصيُّ ، َحدََّث عن  ماِلُك بُن ِعيَسى ، هكذا في النُّسخ ، والصَّ

ُد ابُن قاِسٍم البَيَّانِيُّ  د أَبُو إِْسَحاقَ و .(4)َعيّاٍس الدُّوِرّي ، وعنه ُمَحمَّ بن أَبي بكٍر القَْفِصّي ، َسِمَع ابَن ُكلَْيٍب والقَاِسَم بن َعساِكر  إِْبَراِهيُم بُن ُمَحمَّ

ثَاِن. 609، وَخْلقاً ، ماَت بِدَمْشق سنة   الُمَحّدِ

ِد بن َعْبِد العَِزي ُد بُن قَاِسِم بن ُمَحمَّ ثاً ،  776ِز القَُرِشيُّ الَمْخُزوِميُّ القَْفِصّي ، ُوِلَد سنة قُْلُت : ومنه أيضاً : أبو َعْبِد هللا ُمَحمَّ وكان إِماماً ُمَحّدِ

 ِء.له َحَواٍش على التَّْمِهيد الْبِن َعْبِد البَّرِ ، َحدََّث عنه النَّْجُم بُن فَِهد وَغْيُره ، تَْرجَمه السَّخاِويُّ في الضَّوْ 

 ، عن الفَّراء. ويَُضمّ ع ، بِدياِر العََرِب ،  أَيضاً : قَْفَصةُ و

 ِلَوثبَانِِه ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد ، وهو في اللَِّسان أيضاً. كغَُراٍب : الَوِعلُ  ، القُفَاصُ و

 يُيَبُِّس قَوائَمَها. ، وفي العُباب : في الغَنَم داٌء في الدَّوابِّ  أَيضاً : القُفَاصُ و

اَغانيُّ عن اْبن َعبّاد. الفَدَّاِن وَحْلقَتُهُ ِعيَاُن  : الِعيَاُن ، كأَِميرٍ  القَِفيصُ و  ، نَقَلَه الصَّ

اج اإِلياِدّي : كَصبُوٍر : د ، ويَُضمُّ  ، قَفُوصٌ و  ، وبالَوْجَهْين ُرِوَي قَْوُل أَبي ُدَواٍد جاِريَةَ ْبِن الَحجَّ

دِّاًل  جـــــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــــــــَ ه مـــــــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــــــــــــــرَتكـــــــــــــــــــــــــــــح

رحُج     ه عــــــــــــــــــُ ابــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح وصح تـــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ

  
ائَحةِ  ، وهو بالفَتْح فَقَط ، قَفُوٍص  مْنه : لُْبنَىو  ، في قول َعدّيِ بن َزْيٍد الِعباِدّي : وهي َطيّبَةُ الرَّ

فــــــــــــــَ  نــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُك َوا ح يـ ا املســــــــــــــــــــــــــــح  ُح مــــــــــــــنح أَرداهنــــــــــــــَِ

ىَن     ـــــــــــح ب ـــــــــــَ َو  ول ـــــــــــح ل ـــــــــــغـــــــــــَ رَبُ وال ـــــــــــح ن وصح عـــــــــــَ فـــــــــــُ ـــــــــــَ  (5) قـ
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 قال الّصاَغانيُّ : ورأَْيُت نُْسَخةً من التَّْهِذيِب لألَْزَهريّ 

__________________ 
 ( يف اللسان : اغرترته.1)
 الضي  ا وقير : هو املنفّك. وفيه : العريش القع  :« قع »واملثبت عن اللسان « قعص»( ابألصر 2)
 .«قوله : أوجعه ا عبارة األساس : قبضه»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«القبايب»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 ( اقتصر ايقوت عل  ضبطه نصاً ا ابلفتح ا قا  : وهو موضض يف شعر عدي بن زيد.5)
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ِة  َرســــَ َدح
اًل ا يف تركيب َموحُقوَفة ابمل كح بحطاً وشــــَ وِح ضــــَ الَغلحَو  : الَغالَِيُة ا يف « : غلو»النِّظَامي ة بَبغحداَد ا وهي يف َغايَِة الُوضــــُ

دمي  الَقاف عل  قـَوح  َعدّي بحِن َزيحٍد : لُبحىَن فـَُقوص : ابلفاء قبر القاف ا َ ق قاً ُمَبي ناً ا ومل َيذحُكرحُه يف ابب الَقاف ا وتـَقح
 ء أَثـحَبُت.الفا

، فقد نَقََل َعْنه صاحُب اللَِّسان ،  قلُت : ولَذا َذَكَره في التَّْكِملَة في َمْوِضعَْيِن. وَكْوُن أَنَّ األَْزَهِريَّ لم يَْذُكره في القَاف َغريب مَن الّصاَغانيّ 

ه : ْل.: بَلٌَد يُْجلَبُ  قَفُوصو وهو ثقَةٌ ، عن التَّْهذيِب في هذا التَّْركيب ما نَصُّ   منه العُوُد ، وأَنشَد قَْوَل َعدّيِ بِن َزْيٍد ، فتَأَمَّ

 ويُْروى : والِهْنديُّ بََدل والعَْنبَُر ، وفي أُْخَرى : والغَاُر.

 ، فَفي العُباِب قال ابُن ُدَرْيٍد : «بَكْسِر الِجيم والياء التَّْحتِيَّة»، هَكَذا في النَُّسخِ ُكلّها ، والصَّواُب : جيٌل ،  ، بالّضّم : َجبٌَل بِكْرمانَ  القُْفصُ و

ب ُكْفج أَو ُكْوفْج. قلُت :  القُْفِص  ، بالّضّم ، جيٌل يَْنِزلُون َجباَلً من ِجبَاِل ِكْرَماَن يُْنَسبُون إِلَْيه ، يُقَال له َجبَلُ  القُْفص ، وقال َغْيُره : هو ُمعَرَّ

 ُصون في نَواِحي ِكْرماَن ، أَْصَحاُب ِمَراٍس في الَحْرِب.: جيٌل من النَّاِس ُمتَلَّصِ  القُْفصُ  وفي التَّْهذيب :

ُث الصاِلحُ  (1)بن ُسلَْيَماَن  أَْحَمُد بُن الَحَسن بن أَْحَمدَ  أَبُو العَبّاِس ، بَْيَن بَْغداَد وُعْكبََراَء ، مْنَها من قَُرى ُدَجْيلٍ  ة ، أَيضاً : القُْفصُ و  الُمَحّدِ

ثُون ْمعَانّي ، وقد َرَوى عن الُحَسْين ْبن َطْلَحةَ النِّعاِلّي ، وَغْيِره ،القُْفِصّي ، من ُشيوخ السَّ  َخَرُجوا ِمنَها ، مْنُهْم َعِليُّ بُن أَبي  وَجَماَعةٌ ُمَحّدِ

ُد بُن َعلّيٍ القُْفِصّي ، َسِمَع من أَبي الَوْقِت  ُد بُن عبِد الَكِريِم بَْكِر بن َطاهٍر ، من ُشيُوخ أَبي َمْشٍق ، واْبنُهُ أَبُو بَْكٍر ، ُمَحمَّ ، وأَبُو بَْكر ، ُمَحمَّ

واياِت على أَبِ  ْيَرِفّي ، قََرأَ عليه أَبُو الُمَظفَّر أَحمُد بُن أَْحَمَد بَِن َحْمِدي ، وعبُد الَجبَّار ابُن أَبِي الفَضْ القُْفِصّي ، قََرأَ بالّرِ ل بِن ي الَخطَّاب الصَّ

َوايات على أَبِي الَكَرِم الشَّْهَرُزْوِرّي ، مات سنة الفََرج القُْفصّي الُمْقِرى  يُوُسُف بُن َجاِمعٍ القُْفِصيُّ ، ، واإِلماُم أَبو إِسحاقَ  597ء ، قَرأَ بالّرِ

اِء ببَْغداَد ، َماَت سنة   .682الضَّريُر ، َشْيُخ القُرَّ

ّم ، « ِمَن الَمالئَكةِ  قُْفٍص  في»في الَحديث : و ُك. ، بالفَتْح ،« مَن النُّور (2) قَْفٍص  أَو»، بالضَّ وهو الُمْشتَبُِك الُمتََداِخُل  قال الّصاَغانّي : ويَُحرَّ

 ، إِْن شاَء هللاُ تَعَالَى. ُضهُ في بَْعضبَعْ 

ْرعِ  أَيضاً :و ، يُتََّخذُ من َخَشٍب أو قََصٍب ، َمْحبُِس الطَّْيرِ  : األَْقفاِص  ، َواِحدُ  بالتَّْحريك ، القَفَصُ و تاِن ، بَْيَن  أَداةٌ للزَّ ، وهي َخَشبَتَان َمْحنُوَّ

 ، َكذا في اللّسان ، ونَقَلَه ابُن َعبّاٍد أَْيضاً. البُرُّ إِلَى الُكْدس ، (3)ْعِض األُُصول : بِها ، وفي بَ  يُْنقَُل فيَها أَحنائِهَما َشبََكةٌ ،

 ، والقَبَُص نَْحُوه. الِخفَّةُ ، والنََّشاطُ  : القَفَصُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

 ، والتَّقَبُُّض. التََّشنُُّج مَن البَْرد : القَفَصُ  قال اللِّْحيَانيُّ :و

يِق. وقاله  َحَراَرةٌ في الَحْلِق ، وُحُموَضةٌ في الَمِعَدةِ ، من ُشْرِب الماِء على التَّْمرِ  : القَفَصُ  أَبُو َعْوِن الِحْرماِزيُّ :قال و ، إِذا أُِكَل على الّرِ

 َغيُره : من ُشْرب النَّبيِذ ، بدل الماِء.

وقَِبَص ، إِذا َخفَّ  قَِفصَ  ، يُقَال : كفَِرَح ، في الُكلِّ  وقَبَِص ، بالفاِء والباِء ، إِذا َعِربَْت َمِعَدتُهُ ، وهو قَِفصَ  وقال الفَّراُء : قالت الدُّبَْيِريَّةُ :

 أَصابِعُهُ من البَْرد ، إِذا يَبَِسْت. قَِفَصتْ و ، إِذا تَقَبََّض من البَْرِد ، وَكذلك ُكلُّ ما َشنَِج. ِفصَ قَ و ونَِشَط ،

ً  من العَْدِو ، وقد ال يُْخِرُج ما عْنَدهُ ُكلَّه ُمتَقَبِّضٌ  ، وفي بَْعِض األُُصوِل : ، كَكتٍِف : ُمْنقَبِضٌ  قَِفصُ  فََرسٌ و  .قَِفَص قَفَصا

 يَِصُف ِحَماراً وأُتُنَهُ :ـ  َرِضَي هللا تَعَالَى عنهـ  ْيُد بُن ثَْورٍ قال ُحمَ 

ُذٍف  ــــــــــُ ــــــــــ  ق ِوي عــــــــــل هــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــاراًِب يـ هــــــــــا ق جــــــــــَ ــــــــــ  ي  هــــــــــَ

زنا وال     ِك الكــــــــــَ ابــــــــــِ نــــــــــَ ّم الســــــــــــــــــــــــ  اشــــــــــــــــــــــــُ ِفصــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــَ

  
ً  ويُقَال : َجَرى  . قال ابُن ُمْقبٍل :قَِفصا

َر   ِفصـــــــــــــــــــــاً جـــــــَ ه  قـــــــَ بـــــــِ لـــــــح ِر صــــــــــــــــــــُ د  مـــــــنح َأســــــــــــــــــــح  وارحتـــــــَ

َدبِ     ريحِ َأحـــــــــح ِه غـــــــــَ رحجـــــــــِ نح ســـــــــــــــــــــــَ وحضـــــــــــــــــــــــٍض مـــــــــِ  ِإىَل مـــــــــَ

  
 ، وليس من الَحَدب. لقَفَِصه أَي يَرِجُع بَْعُضه ِإلى بَْعض

 : يَْجُسو َجنَاَحاهُ من البَْردِ  قَِفصٌ  َجَرادٌ  قال ابُن َعبّاٍد :و
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__________________ 
 واألصر كاللباب.« سلمان»( يف معجم البلدان : 1)
 ضبطت ابلضم. (بريوتـ  الرسالة)( يف نسخة مصورة من القاموس كاألصر ضبطت ابلفتح ا ويف نسخة 2)
 ( وهي عبارة اللسان ا ويف التكملة : به.3)
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َبَح اجلَرَادُ  َمِعي  : َأصح َتطضح َأنح َيطرَي. َقِفصاً  وقا  اأَلصح  ا ِإذا َأصابَُه الرَبحُد فَلمح َيسح
ُجُل : أَْقفَصَ و فاْبتَْعتُه فَذبَْحتُه وأَنَا ناٍس  (2)َطْيراً  ُمقَفِّصٌ  َحَجْجُت فلَِقيَني َرُجلٌ »َجريٍر :  (1)ومنه َحِديُث ابن  من الطَّْير. قَفٍَص  َصاَر َذا الرَّ

 .«إِلْحَرامي

 .القَفَِص  ُمَخطٌَّط كَهْيئَة ، أَي ، كُمعَظَّمٍ  ُمقَفَّصٌ  ثَْوبٌ و

يادة. تَقَافَصَ  ٍء اْشتَبََك فقدوُكلُّ َشيْ  اْشتَبََك. ُء :الشَّيْ  تَقَافَصَ و  ، وقد ُوِجَد هذا في بَْعِض نَُسخِ الّصحاح على الهاِمش ، وَعلَْيه َعاَلَمةُ الّزِ

ع. : اْشتَبَك. وقال ابُن فارٍس : أَي تَقَفَّصَ و  تََجمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  فَتْح : الَوثُْب كالقَْفِز ، وقد ُوجَد في بَْعض نَُسخ الّصحاح ، وأَْهَملَه الُمَصنِّف ، َرحَمه هللاُ تَعالَى ، قُُصوراً ،، بال القَْفصُ   .قَفََص يَْقِفُص قَْفصا

 ، كَجْربَى َجْمُع َجِرٍب ، وَحْمقَى َجْمُع َحِمٍق ، قال َزْيُد الَخْيل : قَِفٍص  : َجْمعُ  قَْفَصى وَخْيلٌ 

بَ  ا كـــــــــَ هـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــح ل َا خـــــــــَ يـــــــــِّ بـــــــــِ لـــــــــَ غـــــــــح  ن  الـــــــــّرِجـــــــــاَ  الـــــــــتـــــــــ 

ُذ     ـــــــــافـــــــــِ ن فحصـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَ بِ  قـ ـــــــــِ ائ ـــــــــَ ن تح ابجلـــــــــَ قـــــــــَ لـــــــــِّ  عـــــــــُ

  
ِم : الَّذي ُشدَّت يََداهُ وِرْجاله. الُمقَفَّصُ و  ، كُمَكرَّ

. قَِفصٌ  وبَعيرٌ   : مات من َحّرٍ

ين فيه أَْكثَُر. القَافَِصةو   ، عن الَخطَّابِّي.: َذُوو العُيُوبِ  القَافَِصةو : اللِّئام ، والّسِ

ْبيَاُن. قال ابُن ِسيَده : ولَْسُت منها على ثِقٍَة. القَْفصُ و  ، بالفَتْح : القُلَةُ يَْلعَُب بها الّصِ

 .األَْقفَاِص  : َمْن يَتَعَانَى َعَملَ  القَفَّاصُ و

 : قَْريَةٌ بمْصَر من أَْعَمال البَْهنََسا ، وهي أَْقفَْهُس. أَْقفَاصُ و

ً  يَْقِلسُ  قَلَصَ  : [قلص]  ، عن أَبي َعْمٍرو. : َوثَبَ  قُلُوصا

ً  ءُ الشَّيْ  قَلَصَ  وفي اللَِّسان :  : تََدانَى واْنَضمَّ. يَْقِلُص قُلُوصا

 ، والّسيُن لُغَةٌ فيه. نَْفُسه : َغثَْت ، كقَِلَص ، بالَكْسر قَلََصتْ و وفي الّصحاح : اْرتَفَع.

ً  الَماءُ  قَلَصَ و  .قَِليصٌ و قَاِلصٌ  فهو في البِئْر وقال ابُن القَطَّاع : اْجتََمَع في البئْر وكثَُر ، اْرتَفَعَ  : يَْقِلُص قُلُوصا

 قال امُرُؤ القَْيس : قاَلٌَّص.و

َرابً  ِر َمشـــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــح ِر الـــــــــــــلـــــــــــــ  ا يف آخـــــــــــــِ  فـــــــــــــَبوَرَدهـــــــــــــَ

ن      رًا مـــــــــــــاُ هـــــــــــــُ َ  ُخضـــــــــــــــــــــــــــح اَلثـــــــــــــِ لـــــــــــــيـــــــــــــصُ بـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

  
 وقال آَخُر :

ا مــــــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــ  ال ِص اي رِيـ ــــــــــــــــــــــَ  نح اَبرٍد ق

اصِ     ـــــــــــــــَ ي قـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح م  ابن ىت  هـــــــــــــــَ م  حـــــــــــــــَ دح جـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

  
ّي لَشاعر :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ــــــــــــًا  ب ــــــــــــِّ ي اًء طــــــــــــَ ن مــــــــــــَ ــــــــــــح َرب هُ َيشــــــــــــــــــــــــــح يصــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــِ ل ــــــــــــَ   ق
هُ     يصــــــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ُه ق ــــــــــــــَ ق وح ــــــــــــــَ يِّ فـ َبشــــــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــا ــــــــــــــَح

  
 يَصف قَْوساً :ـ  َرضَي هللاُ تَعَالَى َعْنهـ  . قال ُحَمْيُد بُن ثَْورٍ القَِليص قُلُصٌ  وَجْمعُ 
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ـــــــــهـــــــــا  ت ـــــــــ  لـــــــــَ  وَرن جـــــــــح ا عـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــهـــــــــِ جح َبن  يف عـــــــــَ  كـــــــــَ

ا     ي مــــــــــاُ هــــــــــَ اٍد حُيَســــــــــــــــــــــــِّ اعــــــــــلــــــــــ  مثــــــــــَِ ُلصــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــُ

  
َمْخَشِرّي :  قَلََصتِ  قُلُت يُِشيُر إِلَى أَنّه من األَْضداِد ، فقد قالُوا : .(3)ماُء البئْر : اْرتَفََع بَمْعنَى َذَهَب ، وبَمْعنَى تََصعَّد لُجُموِمه  قَلَصَ  وقال الزَّ

 ، إِذا نََزَحْت ، وهذا قد أَْغفَلَه الُمَصنِّف تَْقصيراً. قَلََصتْ و البِئُْر ، إِذا اْرتَفَعَْت إِلَى أَْعالها.

ً  القَْومُ  لَصَ قَ و  ، قال امُرُؤ القَْيس : فَساُروا ، وفي اللَِّسان : اْجتََمعُوا (4)، هكذا في العُبَاب والتَّْكملَة  اْحتََملُوا : قُلُوصا

َزٍة  ــــــــــح ي ــــــــــَ ن ِح عــــــــــُ فــــــــــح وحمــــــــــًا بســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ا يـ ــــــــــَ ن ــــــــــَ رَاَءتح ل ــــــــــَ  تـ

ٌة و و     لــــــــــــَ ا رِحــــــــــــح هــــــــــــَ اَن مــــــــــــنــــــــــــح دح حــــــــــــَ وصُ قــــــــــــَ لــــــــــــُ  قـــــــــــــُ

  
َمْخَشِريُّ : ُعلُّواً. وَزاَد الُمَصنّف : اْنَزَوْت. ، إِذا َشفَتُهُ  قَلََصتْ  يُقَاُل :و َرتو وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِرّي ، وَزاَد الزَّ  ، وزاد َغْيُره : ونَقََصتْ  َشمَّ

 ، قال َعْنتََرةُ العَْبِسيُّ : قاِلَصةٌ  وَشفَةٌ  ..

__________________ 
 ( يف النهاية واللسان : أيب جرير.1)
 ويف النهاية :  بياً أيضاً.« قوله : طرياً ا الذي يف اللسان  بياً ا فليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«ِبمومه»( عن األساس وابألصر 3)
 ( ويف التهذيب أيضاً : احتملوا.4)
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حــــــَ  و  َي ابلضــــــــــــــــــــ  مــــــِّ اَة عــــــَ ُت َوصـــــــــــــــــــــَ ظـــــــح فــــــِ دح حــــــَ قـــــــَ  لــــــَ

صُ ِإذح     لـــــــِ قـــــــح ـــــــَ مِ  تـ ِح الـــــــفـــــــَ اِن عـــــــن َوضـــــــــــــــــــــَ تـــــــَ فـــــــَ  الشـــــــــــــــــــــ 

  
لُّ َعنِّي قَلَصَ و ً  الّظِ  ، واْنَضمَّ واْنَزَوى ، وقيل : اْرتَفَع ، وقيل : نَقََص ، وُكلُّه َصِحيح. اْنقَبَضَ  : يَْقِلُص قُلُوصا

ً  الثَّْوُب بَْعَد الغَْسلِ  قَلَصَ و َر. اْنَكَمشَ  : قُلُوصا  ، وتََشمَّ

َكةً  البِئْر ، قَلََصةُ و ّي : وَحَكى ابُن األَْجَدابِّي  قَلََصاتٌ  يَِجمُّ فِيَها ويَْرتَِفُع. ج. الَِّذي الَماءُ  ، هكذا في الّصحاح : ُمَحرَّ َكةً أَيضاً. قال ابن بَّرِ ، ُمَحرَّ

 وَحلٍَق ، وفَْلَكٍة وفَلٍَك. ، كَحْلقَة قَلَصُ  البِئِْر ، بإِْسَكان الَّالِم ، وَجْمعَُها قَْلَصةُ  عن أَْهِل اللُّغَة :

ً  ، وال تَزالُ  البَاقِيَةُ على السَّْيرِ  ِهيَ  أَو ، وهي بَمْنِزلَِة الَجاِريَِة ِمَن النََّساِء ، قَالَهُ الَجْوَهِرّي. من اإِلبِِل : الشَّابَّةُ  ، كَصبُور ، القَلُوصُ و  قَلُوصا

ى ً  َحتَّى تَْبُزَل ، ثُمَّ ال تَُسمَّ  .قَلُوصا

ُل ما يُْرَكُب مْن إِناثَها إِلَى أَن تُثْنَِي ، ثُمَّ هي نَاقَةٌ  هي أَوْ  قَْوُل الَّلْيِث. وقال َغْيُرهُ : هي العََربِيَّة الفَتِيَّةُ ، وهذا ، أَي إِذا أَثْنَْت. والقَعُوُد : أَّوُل  أَوَّ

اَغانّي عن العََدِوّي.ما يُْرَكُب من ذُكوِرها إِلَى أَن يُثنَِي ، ثُمَّ ُهَو َجَمٌل. وهَذا نَ   قَلَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

هي ُكلُّ أُْنثَى من اإِلبل حيَن تُْرَكُب ، وإِْن كانَت بْنَت لَبُوٍن أَو ِحقَّةً إِلى أَْن تَصيَر  وقال َغْيُرهُ : هي الثَّنيَّةُ ، وقيل : هَي اْبنَةُ َمَخاِض. وقيَل :

 قَاربَةٌ.بَْكَرةً أَْو تَْبُزَل ، واألَْقواُل ُمتَ 

واو قال الَجْوَهِريُّ : ً  النَّاقَة الطَّويلَة القَوائم ُربََّما َسمَّ يَتْ قَلُوصا ً  . وفي التَّْهِذيب : ُسّمِ  ِلُطوِل قََوائَمها ولَْم تَْجُسْم بَْعُد. قال ابن ُدَرْيٍد : قَلُوصا

 َمَر الباِهِليُّ :. قال َعْمُرو بُن أَحْ قَلُوصٌ  ، وال يُقَال للذُُّكورِ  َخاصُّ باإِلناثِ 

ت  نــــــــ  يحــــــــَ وصــــــــــــــــــــــِ لــــــــُ َزعـــــــاً  قـــــــــَ هــــــــا جــــــــَ وســــــــــــــــــــــِ  ِإىل اَببــــــــُ

رُ     َت والـــــــــــذِّكـــــــــــَ ك أَمح مـــــــــــا أَنـــــــــــح يـــــــــــنـــــــــــُ نـــــــــــِ  مـــــــــــاذا حـــــــــــَ

  
 وأَنشد أَبو َزْيٍد في نََواِدِره :

وصِ َأي   لــــــــــــــــــــــُ ا  قـــــــــــــــــــــــَ راهـــــــــــــــــــــَ  رَاكــــــــــــــــــــــٍب تــــــــــــــــــــــَ

ا    اَلهــــــــــــــــَ رح عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــطــــــــــــــــِ ّن ف الهــــــــــــــــُ اُروا عــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــَ

  

ا و  َواهـــــــــــــَ قـــــــــــــح ٍب حـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ىَن حـــــــــــــَ ثـــــــــــــح ُددح مبـــــــــــــَ  اشـــــــــــــــــــــــــــح

ا    يـــــــــــــــــــــــــــًا َأايهـــــــــــــــــــــــــــَ ًة وانجـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــــــــَ  انجـــــــــــــــــــــــــــِ

  
،  (1) قُْلَصانٌ  ، بالَكْسر ، مثْل ُسلٍُب وِساَلٍب. وَزاَد في اللَِّسان في ُجُموعه : جج قِاَلصٌ و ، مثل قَُدوٍم وقُُدٍم وقََدائَِم ، قُلُصٌ و قالئُِص ، الُكلِّ  ج

ّم ، أَيضاً. وأَْنَشَد   أَبُو ُعبَْيَدةَ لِهْميَاَن بِن قَُحافَةَ :بالضَّ

ا  ائـــــــــــطـــــــــــَ طـــــــــــَ ي اخلـــــــــــَ طـــــــــــِ تـــــــــــَ الٍص ختـــــــــــَح لـــــــــــَ  قـــــــــــِ  عـــــــــــَ

ا    طــــــــَ ابــــــــِ اِع اخلــــــــَ جــــــــَ ِر الشــــــــــــــــــــــ  يــــــــح ــــــــلــــــــ  َن ابل َدخــــــــح  َيشــــــــــــــــــــــح

  
ئَال أَيضاً : القَلُوصُ و ئّال ، بإِْسقَاِط ، هكذا بواو العَْطف في َسائر النَُّسخ. ونَصُّ الَجوَهرّي : من النَّ  األُْنثَى من النَّعَام ، ومن الّرِ عَام من الّرِ

 الَواو.

 : األَْنثَى من النَّعَام. القَلُوصُ  وفي العُبَاب :

 النَّعَاِم : ِرئَالَُها. قال َعْنتََرةُ العَْبِسيُّ : قُلُصُ  وقال ابن ُدَرْيٍد :

ُه  صُ َ حِوي لـــــــــــَ لـــــــــــُ ا أََوتح  قــــــــــــُ مـــــــــــَ اِم كـــــــــــَ عـــــــــــَ  الـــــــــــنـــــــــــ 

َم     جـــــــــــــَ ٌة أَلعـــــــــــــح ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ان َزٌ  ميـــــــــــــََ مِ حـــــــــــــِ طـــــــــــــِ مـــــــــــــح  طـــــــــــــِ

  
أْلةَ. القَلُوصُ  ثم قَال : وقيلَ  ئال ، وهي الرَّ  : األُْنثَى من الّرِ

ئال ، مثْل القَلُوصُ  وفي اللَِّسان : َمْخَشرّي. قال ابُن بَّرّي :  قَلُوِص  من النَّعام : األُْنثَى الشَّابَّة من الّرِ ح به الزَّ اإِلبِل ، أَي فهو َمَجاٌز ، وَصرَّ

 َولَُد النَّعَاِم : َحفَّانَُها وِرئالَُها. القَلُوصَ  َوْيه عن األَْزِدّي أَنَّ َحَكى ابُن َخالَ 

 وأَْنشَد قَْوَل َعْنتََرةَ السَّابِق.

 ، وقِيَل : أُْنثَاَها. فَْرُخ الُحبَاَرى ، أيضاً : القَلُوصُ و
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اخ : ِغيَرةُ. وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد ِللشَّمَّ  وقِيل : ِهي الُحبَاَرى الصَّ

ا و  َبهنـــــــــ َ ىت  كـــــــــَ ُ  حـــــــــَ مـــــــــح ا الشــــــــــــــــــــــ  هـــــــــَ تـــــــــح لـــــــــَ عـــــــــَ دح أَنــــــــــح  قـــــــــَ

وصُ     لـــــــــــُ ـــــــــــَ و رَا  قـ ا قـــــــــــد متـــــــــــََ هـــــــــــَ ـــــــــــ  اَر  زِفـ ـــــــــــَ ب (2)حـــــــــــُ
 

  
 والقاَلئص. بالقُلُص يَْكنُوَن عن الفَتَيَاتو

َمْغَزًى له في َشأِْن َجْعَدةَ ، كاَن يَُخاِلُف الغَُزاةَ إِلى َكتََب أَبُو اْلِمْنَهال ، بُقَْيلَةُ األَْكبَر ، إِلى ُعَمَر ْبِن الَخّطاِب ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنه ، من و

 الُمِغيبَاِت بهِذه األَْبيَاِت :

واًل  ٍص َرســـــــــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــح غح َأاَب حـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح  َأاَل أَب

ٍة ِإزارِي     قــــــــــــــَ ي ثــــــــــــــِ َك مــــــــــــــن َأخــــــــــــــِ ًد  لــــــــــــــَ  فــــــــــــــِ

  

َداَ    ِإان   ا هــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــــَ الِئصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــــَ

اِر     َن اِ صـــــــــــــــــــــــــَ م َزمـــــــــــَ كـــــــــــُ ـــــــــــح ن ا عـــــــــــَ ـــــــــــَ ن ـــــــــــح ل غـــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 واألصر كالصحاح. ( يف اللسان : قـُلحصان مجض اجلمض ا وجعر : ِقالص مجض قلوص.1)
 ( زفها : صغار ريشها ا ومتور : تقلض.2)
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ــــــــــــــمــــــــــــــا  صٌ ف ــــــــــــــُ ل ــــــــــــــُ الٍت  قـ قــــــــــــــ  عــــــــــــــَ َن مــــــــــــــُ دح  ُوجــــــــــــــِ

جـــــــــــارِ     ِف الـــــــــــتـــــــــــِّ لـــــــــــَ تـــــــــــَ خـــــــــــح ٍض مبـــــــــــُ لـــــــــــح ا ســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــَ ـــــــــــَ  قـ

  

ٍم  يـــــــــــح لـــــــــــَ ٌد مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــح ن  جـــــــــــَ هـــــــــــُ لـــــــــــُ قـــــــــــِّ عـــــــــــَ  يــــــــــــُ

َؤاِر و     ِد الـــــــــــــظـــــــــــــ  ُر الـــــــــــــذ وح قـــــــــــــِّ عـــــــــــــَ َ  مـــــــــــــُ ئـــــــــــــح (1)بـــــــــــــِ
 

  
ل ، للنَّاقَِة الشَّابَّة. فقا قَلُوٍص  ، وِهَي في األَْصِل َجْمعُ  قالئَِصنَا أََراَد بالقاَلئِِص ُهنَا النَِّساَء ، ونََصبََها على الَمْفعُول بإِْضَمار فِْعٍل ، أَي تََداَركْ 

وَن َجْعَدةَ إِلى اْدُعوا إِلَيَّ َجْعَدةَ. فأُتَِي به فُجِلَد َمْعقُوالً. قال َسِعيُد بُن الُمَسيِِّب : إِنّي لَِفي األَُغْيِلَمة الَِّذين يَجُ  :ـ  َرِضَي هللا تعالَى عنهـ  ُعَمرُ  رُّ

 ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تَعَالَى عنه.

 .«خ ت ع»في  ، يَأْتي بَيَانُه «القَلُوِص  لَىآِخُر البَّزِ عَ » من أَْمثَاِلِهم :و

ّكيت :و ً  أَْقلَصَ  قال ابُن الّسِ  السَّنَاُم : بََدأَ بالُخروجِ. أَْقلَصَ  واْرتَفََع. وقال اْبُن القَطَّاع : البَِعيُر : َظَهَر َسنَاُمه َشْيئا

 قال :

 أَقـحَلَصاِإذا َرآُه يف الس َناِم 
ْيِف. أَْقلََصتِ  قيل :و َغْيُرُهَما : وَكذِلَك النَّاقَةُ ، وهي ِمْقالٌص.وقال  َمُن إِنََّما يَُكوُن  النَّاقَةُ : َسِمنَْت في الصَّ ونَاقَةٌ ِمْقالٌص ، إِذا كاَن ذِلَك الّسِ

ْيف. وقِيَل : ُل ِسَمِنها. وقال الِكَسائِيُّ : القُلُوصُ و القَْلصُ  ِمْنَها في الصَّ تَاِء فهي ِمْقالٌص أَيضاً. : أَوَّ  أَو إِذا كانَِت النَّاقَةُ تَْسَمُن وتُْهَزُل في الّشِ

 وأَْنَزلَت ، إِذا نََزَل لَبَنُها. َغاَرْت واْرتَفََع لَبَنَُها. ، إِذا أَْقلََصتْ 

ً  اإِلبُِل في َسْيِرَها قَلََّصتِ و َرْت ، وقِيَل  تَْقِليصا ت: : َشمَّ  َها. قال أَعرابيٌّ :في ُمِضيِّ  (2) اْستََمرَّ

َن ِبِدبـحثَا واأَلَشرّ  قـَلِّصحنَ  َقح  وا ح
 يَُخاِطُب إِبِالً يَْحُدوَها.

ِد ْبِن إِْدِريسَ  ، من أَْصَحابِ  (3) اإِلَمامِ  الفَِقيهِ  كِمْفتَاح : َجدُّ َواِلِد َعْبِد العَِزيز بِن ِعْمَراَن ْبِن أَيُّوبَ  ِمْقالٌص ،و ، َرِضَي هللا تَعَالَى  الشَّافِِعيّ  ُمَحمَّ

ةِ  وَكاَن من أََكابِرِ  َعْنهُ ، َمْشُهوٌر. تَْرَجَمه الَخْيَضِريُّ وَغْيُرهُ في الطَّبَقَات ، ا َرأَى الشَّافِِعيَّ اْنتَقََل إِلَْيِه َوتََمْذَهَب بَمْذَهبِه. األَئِمَّ  الَماِلِكيَِّة ، فَلَمَّ

 ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه : *

 .التَّْقِليصو التَّقَلُّص : التََّدانِي واْنِضَماُم واالْنِزَواُء ، وكذِلكَ  القُلُوصُ 

ّيٍ : ً  قال ابُن بَّرِ  : َذَهَب. قال األَْعَشى : قَلََص قُلُوصا

 (4) قـُُلوَصاَأمجحَعحَت ِمنحَها ِ َجٍّ و 
 وقال ُرْؤبَةُ :

ِليصَ  قـَل صحنَ   النـ َعاِم الَوخ ادح  تـَقح
 : البائُن. أَْنَشَد ثَْعلَب : القَاِلصُ و

 قَاِلصَعَصب َعنح َنَسَويحِه و 
 .(5)قال : يُِريُد أَنَّهُ َسِميٌن فَقَد باَن َمْوِضُع النََّسا 

 ، والَجْمُع قاَلئُص. قَلََصةٌ  : لََها قَلُوصٌ  وبِئْرٌ 

 من الماِء. بالفَتْح ، أَي قَِليالً. قَْلَصةً  تُه ، ِضدُّ. وقال أَْعَرابِيُّ : فما َوَجْدُت فيها إِالَّ : َكثَْرةُ الماِء ، وقِلَّ  القَْلصُ و

 ، ِإذا نََزَحْت. قَلََصتْ و البِئُْر ، إِذا اْرتَفَعَْت إِلَى أَْعالها. قَلََصتِ و
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ُر القَِصيُر. و القَاِلصُ  وقال َشِمٌر : « َدْمِعي َحتَّى ما أُِحسُّ ِمْنه قَْطَرةً  فقَلَصَ »في َحِديِث عائَشةَ ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنَها : من الثِّيَاِب : الُمَشمَّ

د فِلْلُمبَالَغة  قَلَصَ  أَي اْرتَفََع وَذَهَب. يُقَاُل : ً  ٍء اْرتَفَع فَذَهَب فقَد، وُكلُّ َشيْ  (6)الدَّْمُع ، ُمَخفَّفاً ، وإِذا ُشّدِ  : نَاقٌِص. قاِلصٌ  ، وِظلٌّ  قَلَّص تَْقِليصا

ْرُع : قَلَصَ و  (7)النَّاقة وأَْنَزلَْت ، إِذا َغاَرْت أَْو نََزَل لَبَنَُها. ومنه قَْوُل َعْبِد َمنَاِف ْبِن ِرْبعٍ  أَْقلََصتِ  والنَّْزُل اْسَماِن من القَْلصُ و اْجتََمع. الضَّ

  :الُهَذِليّ 

ي لحصـــــــــــــــــــــــِ ُه  فـــــــــقـــــــــَ فـــــــــيـــــــــلـــــــــَ مُت حـــــــــَ دح زحِد قـــــــــد َوجـــــــــَ ـــــــــَ  ونـ

اِو ِ و     ُم ُذو َدغـــــــــَ تـــــــــُ مح مـــــــــا ِعشـــــــــــــــــــــــح كـــــــــُ ّرِ  لـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

ويف التكملة املطبوع : جعد « قوله : جعد من ســـــــليم ا كذا يف التكملة ا والذي يف اللســـــــان : جعد شـــــــيظمي»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 1)
 التهذيب : َجعحدة من سليم.شيظمي ا ويف 

ر »( عل  هامش القاموس عن نســـخة أخر  : 2) اســـتمرت يف مضـــيها ا وقميصـــه : ِشرّه فقّلص هو تقليصـــاً ا الزٌم ومتعّد ا وفـََرٌس مقل ٌص مشـــمِّ
 .«مشرٌف طويُر القوائِم وتقّلص : انضّم وانزو 

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : األاّبر.3)
 دره :( ديوانه وص4)

 فإن كنت من وّد ا ايئساً 
 ( وهو عر  يكون يف الفخذ.5)
 .«ومشدد للمبالغة»( عن النهاية وابألصر 6)
 .«ربعي»( عن اللسان وابألصر 7)
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ه ُهَذِليَّة. وفي اللَِّسان : (1)ويُْرَوى : قد َعِلْمتُم ، والبَْيُت من قَصيَدةٍ يَْرثِي بها ُدبَيَّة   : اْنِقبَاِضي. قَْلِصي السُّلَِميَّ ، وأُمُّ

ه. قلُت : ويأْباهُ قَْولُهُ فِ  قَْلُصهو ونَْزِلي : اْستِْرَساِلي. وفي العُبَاب : وقِيل : نَْزلُه ى لَُكم ، إِلى آِخِره. وفي َشْرحِ َخْيُره وَشرُّ يَما بَْعد : وَشّرِ

 الِديَوان عن الباِهِلّي أَْي تَْشِميِري ونُُزوِلي.

ّم : البُْعُد ، وبه فَسََّر بَْعُضُهم قوَل امرى القُلُوصُ و اِر : عن الدَّ  قَلَصوا وفي األََساس : : فقُلُوصُ  . ويُْرَوى :قُلُوصُ و ء القَْيس : ِرْحلَةٌ ، بالضَّ

 .قُلُوصٌ  َخفُّوا. وحاَن منهم

ْرتُه وَرفَْعتُه ، قَلَّْصتُ و ، (2) ُمقَلَّصٌ  وقَِميصٌ  ر ، الِزٌم ُمتَعَّدٍ ، وقيل : قَلَّصَ و قَِميِصي : َشمَّ  .تَقَلَّصَ  هو تََشمَّ

ةٌ. يُقَال : ُمقَلََّصةٌ  وِدْرعٌ  ْرعُ  قَلََّصتِ  ، أَي ُمْجتَِمعَةٌ ُمْنَضمَّ  ، وأَْكثَُر ما يُقَاُل فِيَما يَُكوُن إِلى فَْوق ، قال : تتَقَلَّصَ و الّدِ

تح  يـــــــَ طـــــِ ٍر وأُعـــــح هـــــــح تح بســـــــــــــــــــَ لـــــــ  رَاُج الـــــــد جـــــَ  حـــــَ  ســـــــــــــــــــِ

ـــــــــمـــــــــًا و     ي عـــــــــِ ـــــــــَ يصـــــــــــــــــــــــاً ن ـــــــــِ ل قـــــــــح ـــــــــَ اطـــــــــِ ِ  تـ ـــــــــَ ن َ
ـــــــــِدرحِع املـــــــــ  ب

  
ٌر. قال بِْشٌر : ُمقَلِّصٌ  وفََرسٌ  ٍث : َطِويُل القَوائِِم ُمْنَضمُّ البَْطِن ، وقيل : ُمْشِرٌف ُمَشّمِ  ، كُمَحّدِ

ٌد  َو هنـــــــــــــَح هـــــــــــــح ِر فــــــــــــــَ ائـــــــــــــِ ُر ابأَلصـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــ   ُيضـــــــــــــــــــــــــــَ

ب      صٌ أَقــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــَ ِورَارُ  مــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه اقــــــــــــــــــح

  
تَاِء.والِمْقالُص : الناقَةُ السَِّمينَةُ السَّنَاِم ، أَو الَّتِي ال تَْسَمُن إِالَّ في  ْيِف ، أَو الَّتِي تَْسَمُن وتُْهَزُل في الّشِ  الصَّ

 ، كَصبُوٍر : النَّاقَةُ َساَعةَ تُوَضُع. القَلُوصُ و

 ، كالِمْقالِص ، عن اللَّْيِث. القَلُوِص  والقاَلَُّص ، كَكتَّاٍن : َحاِلبُ 

ونَهُ القَلُوط ، بالطَّاِء.: نَْهٌر َجاٍر تَْنَصبُّ إِليه األَْقَذاُر واألَْوَساُخ. وأَهْ  القَلُوصُ و  ُل الشَّاِم يَُسمُّ

لُّ ، لُغَةٌ في أَْقلَصَ و  ، عن الفَّراِء. قَلَصَ  الّظِ

ً  النَّاقَةُ  قَلََّصتِ و  : لَِقَحْت ، وَكذِلك َشالَْت بَْعد أَْن كانَت َحائِالً. قال األَْعَشى : تَْقِليصا

م  و  ُروُب فــــــــــــمــــــــــــا عــــــــــــَ ِت ا ــــــــــــُ بــــــــــــ  دح شــــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

ــــــــــهــــــــــا ِإذح     ي ــــــــــِ تح رحَت ف ل صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ا ِ  قـ ــــــــــَ ي  عــــــــــن حــــــــــِ

  
 .قَلََّصتْ  أَي لم تَْدُع في الُحُروب َعْمراً إِذْ 

 َكنا.وقال يونُس : قَلََصنَا البَْرُد يَْقِلُصنَا ، أَي َحرَّ 

ّم ، وكأَنَّهُ يُِريُد قُلُوْصنَه  قُلُوصُ  َمْوِضٌع بِمْصَر ، وهم يَقُولُون (3) قالُوصو قال الّصاَغانِّي : ، بزيادةِ النُّون والهاِء ،  (4)، اْنتََهى ، أَي بالضَّ

اد ، كما هو الَمْشُهور الَمْعُروف ، فإِْن َكاَن َكذِلك فهي قَْريَةٌ عاِمَرةٌ من أَْعَمالِ  ين بََدَل الصَّ  البَْهنََسا وقد َوَرْدتَُها ، فاْنُظره. ويُقَال أَيضاً بالّسِ

 بََراُن في ِخْطبَِة الثَُّريَّا ، كما تَْزُعم العََرُب ، قال ُطفَْيٌل :وقِالُص النَّْجِم : هي الِعْشُرون نَْجماً الَّتِي ساقََها الدَّ 

ِه  تــــــــــــِ دح َأوحىَف بــــــــــــِذمــــــــــــ  قــــــــــــَ ــــــــــــَ وحٍ  فـ ا ابــــــــــــُن طــــــــــــَ  أَمــــــــــــّ

ا    ِم حــــــــــاِديــــــــــهــــــــــَ جــــــــــح اَلِص الــــــــــنــــــــــ  ا َوىَف بــــــــــقــــــــــِ  كــــــــــمــــــــــَ

  
ة : مَّ  وقال ذو الرُّ

ٌم  مــــــــــــــِّ عــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ٌب مــــــــــــــُ ا رَاكــــــــــــــِ َداهــــــــــــــَ اَلٌص حــــــــــــــَ  قــــــــــــــِ

ِه     يـــــــــــح لـــــــــــَ دح كـــــــــــاَدتح عـــــــــــَ ُن قـــــــــــَ ائـــــــــــِ جـــــــــــَ ر  ُ هـــــــــــَ فـــــــــــَ ـــــــــــَ  تـ

  
ً  الغاَُلمُ  قَلَصَ و الغَِديُر : َذَهَب ماُؤه. قَلَصَ و  : َشبَّ وَمَشى. وقَْوُل لَبِيِد ، َرِضَي هللاُ تَعالَى عنه : قُلُوصا

ِورحٍد  صُ لـــــــــــــِ لـــــــــــــِ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُه  تـ نـــــــــــــح اُن عـــــــــــــَ يـــــــــــــطـــــــــــــَ  الـــــــــــــغـــــــــــــِ

ال ِ     ِ  الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح اَزَة اخلـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ ذ  مـــــــــــــــَ بـــــــــــــــُ  يــــــــــــــــَ
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 ، بذِلك فَسَّره ابُن األَْعَرابِّي. (5)يَْعني تََخلََّف عنه 

 وبَنُو القَِليَصى بالفَتْح : بَْطٌن من بَنِي الُحَسْيِن ، َمْسَكنُُهم َحَوالَْي َواِدي َزبِيَد.

َمْخَشِرّي.  ومن الَمجاز : قاَلُص الثَّْلجِ : َهي السََّحائُب الَّتِي تَأْتِي به ، نَقَلَه الزَّ

 الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَِّسان.أَْهَملَه  قَْمَرصَ  : [قمرص]

وما أَْحَجاهُ بِزيَاَدةِ الِميِم ، كَذا في العُبَاب. قُْلُت : َكذا يَُدلُّ َعلَْيه  كعاَُلبٍِط قَاِرٌص. قَُماِرصٌ  لَبَنٌ  قاَل َغْيُره :و أََكَل اللَّْوزَ  وقال الفّراُء : أَيْ 

ْرِف ، ونَقَلَهُ  ِة الصَّ  تَْفِسيُرهُ ، قال َشْيُخنَا : وبه َجَزَم َكثِيٌر من أَئمَّ

__________________ 
 .«ربيثة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 : قصري. ( يف األساس : وقميص مقّلص2)
 .«قالوص»( قالوص كلمة رومية معناها ابلعربية مرحباً بك ا عن ايقوت 3)
 .«قـَُلوَسَنا»( قيدها ايقوت 4)
 ( يف امكم : ختّلت عنه.5)
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 ابُن َأيب الر بِيض عن َأيب َعلّي الَفارِِسّي.
:  القَُماِرصُ  قَال :« لَقَاِرُص قُماِرٌص يَْقُطُر منه البَْولُ »ُعَمْيِر : في َحِديِث ابن  ، وفيه« ق ر ص»قلُت : وأَْوَرَده صاِحُب اللَّسان في 

ِديُد القَْرِص ، بِزيَاَدة الميم ، أَراَد اللَّبََن الَِّذي يَْقُرُص اللَِّساَن من ُحُموَضته ، وقال الَخطَّابِّي : إِتْبَاٌع ، وإِْشبَاٌع ، أَراَد لَبَناً َشِديَد  القَُماِرصُ  الّشِ

 الُحُموَضِة ، يُْقِطر بَْوَل شاِربِِه لِشدَّةِ ُحْموَضتِِه.

ّم ، يَْقُمصُ  الفََرُس وَغْيُره قََمصَ  : [قمص] ً  ، بالَكْسِر ، يَْقِمصُ و ، بالضَّ ً و قَْمصا واْقتََصر الَجْوَهِرّي على الَكْسِر ،  بالضمَّ والكسر قُِماصا

مَّ  ّمِ ، وُهوَ  ذِلك أَْو إَِذا َصار الدَّابَِّة وقَِماُصه ، قَُماصُ  فَقَال : هو« يافِع ويَفَعَة»، وُهَما جِميعاً في ِكتَاب  (1)وَمنََع الضَّ  ، أَي عاَدةً له فبِالضَّ

 يضاً.، وهو االْستِنَاُن أَ  أَْن يَْرفََع يََدْيِه ويَْطَرَحُهَما َمعاً ، ويَْعِجَن بِرْجلَْيهِ  اِلقَُماصُ و القَْمصُ 

َكَها ، إِذا البَْحُر بالسَِّفينة قََمصَ و  بالَمْوجِ ، كما في الّصحاح ، وهو َمجاز. حرَّ

 .قَُماصٌ و قَِماصٌ  يُقَاُل : هِذِه َدابَّة فيَها والَوثُْب ، ويَُضمُّ. والنُّفُوُر ، كِكتَاٍب : القَلَقُ  الِقَماصُ  من الَمجاِز :و

مُّ أَْفَصُح.وزاَد في اللَِّسان الفَتَْح أَيضاً  يُْضَرُب لَضِعيٍف ال  بالَوْجَهْين ، «قَُماِص  ما بِالعْيِر منْ » في الَمثَل :و ، فهو ُمثَلَّث ، قال : والضَّ

اَغانيُّ ، وَعلَى األَِخيِر اْقتَصَر الَجْوَهِرّي ،  َحَراَك بِِه ، وِلَمْن َذلَّ بَْعَد ِعزّ  ، وهذا « بالبَِعيرِ  قَِماصَ  فاََل أَ »ويُرَوى الَمثَل أَْيضاً : ، نَقَلهما الصَّ

بكم  لتَْقِمَصنَّ »في َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ : ، أَي َوثَبَْت ونَفََرت فأَْلقَتْهُ. و« بِِه فَصَرَعتْه فَقََمَصتْ »في َحِديث ُسلَْيَماَن بِن يََساٍر : َحَكاهُ ِسيبََوْيه. و

لْ « (2)النُّفُِر  قَُماصَ  األَْرضُ   َزلَةَ.يَْعني الزَّ

ّمِ  القَُماصُ و في حديث . والقَُماصُ  فيَثُِب مْن َمَكانِه ِمْن َغْيِر َصْبٍر. ويُقَال ِلْلقَِلِق : قد أََخَذهُ  يَْقِمصُ  : أَن ال يَْستَِقرَّ في َمْوِضعٍ ، تََراه (3)، بالضَّ

ً  ِمْنَها فقََمصَ »ُعَمَر :   ، أَي تَثُِب. قال امُرُؤ القَْيِس يَِصُف ناقَةً : بَصاِحبِها تَقِمصُ  كَصبُوٍر : الدَّابَّةُ  ، القَُموصُ و أَي نَفََر وأَْعَرَض.« قَْمصا

َرٌة  كـــــــــــح َي بـــــــــــَ َر فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــين   ال هـــــــــــِ اهـــــــــــَ ظـــــــــــَ  تـــــــــــَ

ام و     ٍر يف الــــــــــــّزِمــــــــــــَ فــــــــــــح وصُ ال َذاُت ضــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــُ  قــــــــــــَ

  
 وقال َعِديُّ بُن َزْيد :

نــــــــــــــَ  و  قــــــــــــــح لــــــــــــــَ  نـــــــــــــــَ يــــــــــــــٍ  عــــــــــــــَ قــــــــــــــَ  نــــــــــــــِ رحتـــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

ـــــــــــــــَ     بـ اٍف أَدح كـــــــــــــــَ وحِد ِذي لـــــــــــــــِ وصح َر عـــــــــــــــَ مـــــــــــــــُ  قـــــــــــــــَ

  
 .القَُماِص  أَيضاً ، كأَِميٍر ، وهو البِْرَذْوُن الَكثِيرُ  كالقَِميِص 

 .القَُماِص  في َمَكاٍن ، ألَنّه يَُطوُف في َطلَِب الفََرائِس ، وهو َمأْخوذٌ من ال يَْستَِقرّ  الَِّذي القَِلقُ  هوو ، عن ابن خالََوْيه ، األََسدُ  : القَُموصُ و

 َجبٌَل بَخْيبََر ، عليه ِحْصُن أَبِي الُحقَْيِق اليَُهودّي. : القَُموصُ و

ْرٌع. وقد ـ  وقَْد يَُؤنَّث : الَّذي يُْلبَس ، ُمَذكَّر ، القَِميصُ و ْرَع :إِذا ُعنَِي به الّدِ  أَنَّثَهُ َجِريٌر حيَن أَراَد به الّدِ

َوازَِن و  و هــــــــــَ عــــــــــُ دح يــــــــــصُ تــــــــــَ مــــــــــِ ٌة  الــــــــــقــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــَ  مــــــــــُ

د  ابأَلزحراِر     ا  ُتشـــــــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ َت الـــــــــــــــنـــــــــــــــِّ (4)حتـــــــــــــــَح
 

  
ْيُخ ابُن الَجَزرّي  م : ـ ِدْرٌع ُمفَاَضةٌ. ويُْرَوى : تَْدُعو َربِيعَةَ ، يَْعنِي به َربِيعَةَ ْبَن َماِلِك بن َحْنَظلَة قَِميُصهو فإِنَّهُ أَراد : ، معروٌف. وَذَكَر الشَّ

ْيِن َغْيُر ُمفرجٍ يُْلبَُس تَْحَت الثِّيَاب ، القَِميصَ  وَغْيُره : أَنَّ  ، أَو َكتّاٍن. وفي بَْعِض النَُّسخ : وال يَُكون  أَْو اَل يَُكوُن إِالَّ ِمن قُْطنِ  ثَْوٌب َمِخيٌط بُكمَّ

ا ِمَن الصُّوفِ  بالواو ،  نقَلَه الّصاغانِّي. فاَل وأَمَّ

ّي بعد ما نَقََل ِعبَاَرةَ الُمَصنِّف ، وَكأَنَّ َحْصَرهُ الَمْذُكور ِلْلغَاِلب.  وفي َشْرحِ الشََّمائِِل الْبِن َحَجٍر الَمّكِ

ِص  َمأُْخوذٌ منقال َشْيُخنا : وقال قَْوٌم : ولَعَلَّه َمأُْخوذٌ ِمن الِجْلَدة الَّتِي ِهَي ِغاَلُف القَْلِب ، وقِيَل :   وهو التَّقَلُّب. التَّقَمُّ

تَْين ، قُُمصٌ  ج . قُْمَصانٌ و ، أَْقِمَصةٌ و ، بَضمَّ ّمِ  ، بالضَّ

اَغانّي. الَمِشيَمةُ  : القَميصُ و  ، نَقَلَه الصَّ

__________________ 
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 الدابة فيها ِقماٌص.يقا  هذه  ... . قمصاً وُقماصاً .. ( الذي يف الصحاح املطبوع : قمص الفرسُ 1)
 ويف النهاية أيضاً : البقر.« قوله : النفر ا كذا ابلنسخ ا وهو مضبوط ببعضها كحمٍر ا والذي يف اللسان : البقر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف اللسان دار املعارف ضبطت هنا ابلقلم وفيما سيبيت ابلكسر. ومثله يف التهذيب.3)
 وروايته يف الديوان :« تدعو»بد  « يدعو»( يف التهذيب : 4)

 تــــــــــــدعــــــــــــو ربــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــة والــــــــــــقــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــص مــــــــــــفــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــة 

 حتــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــاد تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ابألزرار   
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 ، وهو َمجاز. ِغالُف القَْلبِ  : القَِميصُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

 القَْلِب : َشْحُمه ، أَُراهُ على التَّْشبِيه. قَِميصُ  وقال ابُن ِسيَده :

 .(1) [أي حجابه]قَْلبِه  قَِميصَ  ال : َهتََك الَخْوفُ وفي األََساِس : يُقَ 

ً  هللا إِنَّ »ِلعُثَْماَن َرِضَي هللا تَعَالَى عنه :  وسلمعليههللاصلىقال النَّبِيُّ » : في الَحِديث من الَمجازِ و ُصَك قَِميصا ، وإِنََّك َستاُلُص على  َسيُقَّمِ

 هكذا َرَواه ابُن األَْعَرابِّي بَسنَِدِه.« َخْلِعه ، فإِيّاَك وَخْلعَهُ 

ُف ويَُزيَّ  سيُْلبُسك ِلبَاَس الِخاَلفَةِ  إِنَّ هللا أَي« فَإِْن أَراُدوَك َعلَى َخْلِعه فال تَْخلَْعهُ »يُْرَوى : و فَُك بها ويَُزيِّنك كما يَُشرَّ ُن الَمْخلُوُع عليه ، أَي يَُشّرِ

بِخلعَتِِه 
 الخاَلفَةَ في هذا الَحديث ، وهو من أَْحَسِن االْستعَاَراِت. بالقَميص وقال ابُن األَْعَراِبّي : أَراد (3)واإلالَصةُ : اإِلداَرةُ  .(2)

 .القَُماصُ  : الِقِمصَّى : ، وهو العَْدُو السَِّريُع ، عن الفَّراِء. وقال ُكَراع ، كِزِمكَّى : الِقبِصَّى الِقِمصَّىو

َكةً : ذُبَاٌب ِصغَاٌر تكونُ  القََمصُ و غَارُ  َكَذا في بَْعض نَُسخِ الّصحاح ، قََمَصةٌ  ، الَواحدة فَْوَق الماءِ  (4) ، ُمَحرَّ على الماِء  ، يَُكونُ  أَو البَقُّ الّصِ

اِكدِ   .قََمَصةٌ  ، والَواِحَدةُ  َل َما يَْخُرُج من بَْيِضهِ الَجَراُد أَوَّ  أَيضاً : القََمصُ و ، قَالَه ابُن ُدَرْيد. الرَّ

ً و َصهُ تَْقِميصا ً  : أَْلبََسهُ  قَمَّ  ، أَي لَبَِسهُ. ُهوَ  فتَقَمَّصَ  ، قَميصا

. تَقَمَّصَ و الِواَليَةَ ، تَقَمَّصَ و اإِلَماَرةَ ، تَقَمَّصَ  وقد يُْستَعَاُر فيُقَاُل :  ِلبَاَس الِعّزِ

ا   يُْستَْدرك عليه :* وممَّ

ً  الثَّْوبَ  قَمَّصَ  ً  : قََطع منه تَْقميصا صْ  . ويُقَال :قَِميصا هذا الثَّْوَب ، كما يُقَال : قَّبِ هذا الثَّْوَب ، أَي اْقَطْعه قَبَاًء ، عن اللِّْحيَانّي. وإِنّه  قَّمِ

 ، بالَكْسر ، عن اللِّْحيَانّي أَيضاً. الِقْمَصةِ  لَحَسنُ 

ين لُغَة فيه.في ا تَقَمَّصو م هللا تَعالَى َوْجَههُ ، وقد َمرَّ  (5): النّاقَِزة  القَاِمَصةُ و لنَّْهِر : تَقَلََّب واْنغََمَس ، والّسِ بِرْجِلَها ، هو في َحِديِث َعِلّيٍ كرَّ

 . عن ابن األَْعَرابِّي.ِرْجلُه فقََمَصتْ  العُرقوِب وذِلَك إِذا َشنَِج نََساهُ  لقَاِمصُ  ويقال للفََرس : إِنّه .«ق ر ص»في 

 أيضاً ، َوُهَو َمَجاز.« غ م ص»الَحْنَجرة ، َحَكاه يَْعقُوُب عن ُكَراع ، وقد َمّر في  لَقَُموصُ  ويُقَال للَكذَّاب : إِنَّهُ 

ْبيَاُن. وبَْينَُهم ُمقاَمَصةٌ. تَقَاَمصو  الّصِ

َصتِ و ِديف : َمَضْت بِه نَِشيَطةً ، وهو  قَمَّ  َمَجاز.النَّاقَةُ بالرَّ

اصُ  وأَبو الفَتْحِ ، الُحَسْيُن بُن أَبِي القاِسم بِن أَبِي َسْعٍد النَّْيَسابُوِريُّ  ،  القُْمَصانِ  ، كَشدَّاٍد ، من ُشيُوخِ أَبي َسْعد السَّْمعَانِّي ، نُِسب إِلى بَْيعِ  القَمَّ

 .(6) 507َمات سنة 

ِص  وُمْنيَةُ  ْحمِن بُن أَْحَمدَ  (7)، بضّم القَاِف والِميِم الُمَشدَّدة ، قَْريَةٌ بِمصَر بالقُْرب من ُمْنيَِة ابِن َسْليِل  القُمُّ  القُّمصيّ  ، وِمْنَها الَجالُل َعْبُد الرَّ

 من ُشيُوخِ الَجالِل السُّيُوطّي َرحَمُهما هللا تَعالَى.

 ين لُغَةٌ فيه.، والسِّ  ، بالَكْسِر : األَْصلُ  الِقْنصُ  : [قنص]

 : أَْصٍل. قِْنٍص  يُقَال : هو في

ً  ، من َحّد َضَرَب ، قَنََصهُ يَْقنُِصهو  ، كما في الّصحاحِ. قَنَّاصٌ و ، وقَنِيٌص ، قَانِصٌ  َصاَدهُ ، فهو : قَْنصا

َكةً : الَمِصيُد. القَنَصُ و أَيضاً ، القَنيصُ و  ، ُمَحرَّ

ّي :  د والَمِصيُد.: الّصائِ  القَنِيصُ  قال ابُن بَّرِ

 . وِمثُْل فَِعيٍل ، َجْمعاً ، الَكِليُب ، والَمعيُز ، والَحِميُر.القَانِِص  : َجَماَعةُ  القَنِيصُ  وقاَل ابُن ِجنِّي :
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ّمِ ،و كةً : اْبنا َمعَّدِ ْبِن َعْدنَانَ  قَنَصٌ و قُنَاَصةُ ، بالضَّ ِل ، وَضبََط ابنُ  ، ُمَحرَّ انِّي النَّسَّابَةُ  ، َدَرُجوا في الدَّْهِر األَوَّ ً  الَجوَّ تَين ، وقِيَل  قُنُصا ، بَضمَّ

َكةً. و قَنََصةُ  ُهوَ  ن كاَن النُّْعَماُن بُن ـ  َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنُهَما ، وكان أَْنَسَب العََربِ ـ  في َحِديِث ُجبَْير ْبن ُمْطعم ، قال له ُعَمرُ ، ُمَحرَّ : ِممَّ

مة  قَْنِص  فقَاَل : من أَْشالءِ  ؟الُمْنِذرِ   الفَاِضِليَّة.ْبِن َمعَّدٍ ، ويُقَاُل : َولَُد َمعَّدِ بِن َعْدناَن ، اْنتَقَلُوا في اليََمن وَغْيِرها إِالّ نَزاراً ، َكذا في الُمقَّدِ

__________________ 
 ( زايدة عن األساس.1)
 .«خبلعة»( عن التكملة وابألصر 2)
 ء ليخدع عنه صاحبه وينتزعه منه.الشي ( اإلدارة عل 3)
 واألصر كالتكملة.« يطري»( يف اللسان : 4)
 ( يف النهاية : النافرة ا الضاربة برجليها.5)
 ( وردت وفاته يف اللباب ابألحرف سنة سبض وأربعا ومخسمئة.6)
 وانظر حاشيتها.« سلسير»( يف املطبوعة الكويتية : 7)
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يلٍَة ، وقيل : هي لهاتُدْ  للطَّْيرِ  القََوانِصُ و يئَةَ ، على َوْزِن ِفعِّ ِلغَْيِرها ، وفي إِْدَخاِل أَْل على  وعبَاَرةُ الَجْوَهِرّي : كالَمصاِرين للغَْيِر. َعى الِجّرِ

 للطَّْيِر كالَحْوَصلَِة لإِلْنَسان. القَانَِصةُ  َغْير ِخالٌف تَقَدَّم ِذْكُره في َمْوِضِعه. وقيل :

يَن. القَانَِصةُ  :وفي التَّْهِذيب   : َهنَةٌ كأَنَّها ُحَجْيٌر في بَْطِن الّطائِر. وقِيل : هي كالَكِرِش لها ، قاله بعُض الُمَحّشِ

ً  ، أَي« قََوانِصَ  فتُْخرج الناُر َعلَْيِهمْ »في الَحِديِث : و ْيدَ  قاِنَصةً  تَْخَطفُُهْم ِقَطعا الطَّْيِر ،  كقََوانِِص  اً َشَرر ، وقيل : أَراَد : َخْطَف الَجاِرَحِة الصَّ

يِن ، والّصاُد أَْحَسُن. القَانَِصةُ و أَي َحَواِصل.  َواِحَدتَُها ويُقَاُل بالّسِ

 َساريَةٌ َصِغيَرةٌ يُْعقَُد بها َسْقٌف أَْو نَْحُوهُ. ، بلُغَة اليََمِن : القانَِصةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 ، من قَُرى الغُوَطِة. ة بِدَمْشقَ  ، بالتَّْصِغير : القَُوْينَِصةُ و

 : تََصيََّدهُ. : اْصطاَده ، كتَقَنَّصهُ  اْقتَنََصهُ و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

اٍن ، َجْمعُ  القُنَّاص  .قانٍِص  ، كُرمَّ

يَّاُدوَن ، واألَراِذُل. القَانَِصةُ و  : الصَّ

 ويَْقتَنصُهم ويَْصطاُدُهم.الفُْرَساَن  يَْقنِصُ  ومن الَمجاز : هو

 : [قنبص]

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي

ّمِ : القَِصيُر ، واألُْنثَى القُْنبُصُ   . ويُْرَوى بَْيُت الفََرْزَدِق :قُْنبَُصةٌ  ، بالضَّ

اتُ ِإذا  ُبصـــــــــــــــــــــَ نـــــح حـــــَ   الـــــقـــــُ َن ابلضـــــــــــــــــــ  ر قـــــح وُد طـــــَ  الســـــــــــــــــــ 

د ُف     ســــــــــــــــــــــــَ
ُ
اُ  امل جــــــــــَ ن  ا ــــــــــِ هــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ َن عــــــــــَ دح (1)َرقــــــــــَ

 

  
اِد أَْيضاً ، وأَْوَرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن هَكَذا.  والّضاُد أَْعرُف ، وقد أَْهَملَهُ الَجَماَعة ُهنَا ، وفي الضَّ

مِّ  قُوصُ  : [قوص] ِعيدِ  ، أَهَمله الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّسان ، وهي ، بالضَّ لَْيَس  ال، على اثْنَْي َعَشَر يَْوماً من الفُْسَطاِط ، يُقَ  قََصبَةُ الصَّ

يَاِر الِمْصِريَّة بَْعَد الفُْسَطاط أَعَمُر ِمْنَها ، هذا فِي َزَمِن الُمَصنِِّف. وأَّما اآلن فقد فََشا الَخَراُب فيَها ، فلم يَْبَق بها إِالَّ الطَّلَُل الدَّوارُس ، فال  بالّدِ

ةَ إِالّ باهلل العَِلّي العَِظيِم ، وقد َخَرَج مْنهَ  ثيَن ، َذَكَرُهم األُْدفُِوّي في َحْوَل وال قُوَّ اإِلَماُم ِشَهاُب  ، ِمْنُهْم :« الّطاِلع السَِّعيد»ا أَكابُِر العُلََماِء والُمَحّدِ

ُرون. ين أَبُو العََرب إِسماعيُل القُوِصّي. له ُمْعَجٌم في أَْربعِ ُمَجلَّداٍت كبَاٍر. وآَخُرون ُمتَأَّخِ  الّدِ

ِعيِد األَْدنَى ، ونَْينِ ة أُْخَرى باألُْشمُ  : قُوصُ و  قام ، وربََّما ُكِتبَت قُوُز قام ، بالّزايِ َمقَاَم الّصادِ  (2) قُوصُ  يُقَال لََها إِحَدى الُكَور المْصريَّة بِالصَّ

 وهو المعروُف الَمْشُهور اآلَن.

 ةَ حاِصلَةٌ باإِلضافَة.مثْلُه في ُمْشتََرِك يَاقُوت ، وقد يُقَاُل إِنَّ التَّْفِرقَ  للتَّْفِرقَة وقولُه :

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 : قَْريَتَاِن بالُمنُوفِيَِّة من ِمْصَر ، وإِلَْيِهَما نُِسبَْت َشْبرا. قَاصُ و ، قُوصُ 

ّنِ : ُسقُوُطها ِمْن أَْصلَها قَْيصُ  : [قيص]  ، قالَهُ الَجْوَهرّي ، وأَْنَشَد أِلَبِي ذَُؤْيٍب : الّسِ

رَاٌ    صِ فــــــــــِ يــــــــــح ُه  كــــــــــقــــــــــَ ربحَ ِإنــــــــــ  نِّ فــــــــــالصــــــــــــــــــــــــ   الســــــــــــــــــــــــِّ

ورُ     بـــــــــــــــــــُ َرٌة وجـــــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــــح رِّ أاَُنس عـــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــُ

  
ً  وقد اُد لُغَةٌ فيه. قَاَص قَْيصا  ، والضَّ

ً  يُقَال : أَِجُد في بَْطنِي ِمَن البَْطِن : َحَرَكتُه. القَْيصُ و اُء.قَْيصا  . قالَه الفَرَّ
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ينِ  ، كِمْنبٍَر ، بُن ُصبَابَةَ  (3) ِمْقيَصُ و ، وهَكذا رَواهُ نَقَلَةُ الَحِديِث في الَمغَاِزي كما قالَهُ الَهَرِوّي ، كما ُوِجَد بَخّطِ أَبِيِ َزَكِريَّا في  َصَوابُه بالّسِ

ين. ْوَهِريُّ وَوِهَم الجَ  َهاِمِش الّصحاح. اَغانِيُّ في العُبَاِب ، وتَقَدَّ التَّْعِريُف به في الّسِ  في ِذْكِرِه ُهنَا ، وقد نَبَّه َعلَْيه الصَّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. : َسَمَكةٌ َصْفَراُء ُمْستَِديَرةٌ  القَْيَصانَةُ و

 ، كبَْيٍت ، وأَْبيَاٍت وبُيُوٍت. قُيُوصٌ و أَْقيَاصٌ  ح ، كما في العُبَاِب ، ، أَي يَْهِدرُ  يَّصُ يَتَقَ  وهو الَِّذي ، بالفَتْح ، قَْيصٌ  َجَملٌ  قال ابُن َعبّاٍد :و

__________________ 
 .«قوله : طّرقن ا الذي يف اللسان : طّوفن ا وقوله : املسدف ا الذي فيه أيضاً : املسّجف»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«لعلها القوصية ا وهي قرية هنيا ا هكذا خبرت املؤلف ابهلامش»نسخة أخر  ( عل  هامش القاموس عن 2)
 .«وسلمعليههللاصلىقوله : ومقيص بن صبابة ا قا  يف اللسان : رجر من قريش قتله النيب »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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َمتُه ، أَي بِئٌْر قَيَّاَصةُ الُجولِ و  ، عن ابِن َعبَّاٍد. ُمتََهّدِ

ْمِل والتَُّراِب. االْنِقيَاصُ و ً و : اْنِهيَاُل الرَّ  َحتَّى كاَد يَهِدُمَها. َكثَْرةُ الماِء في البِئْرِ  أَيضا

ّن. : االْنِقيَاصُ  قال اللَّْيُث :و ّن : اْنِشقَاقَُها ُطوالً.: وقال َغْيُرهُ  ُسقُوُط الّسِ  اْنِقيَاُص الّسِ

اُد لُغَةٌ فيه. اْنِهيَاُر البِئْرِ  : الْنِقيَاصُ ا قال األُموّي :و  ، والضَّ

يت : ّكِ  وأَْنَشَد ابُن الّسِ

اّلِص  نح ابرٍِد قــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــِ  اي رِيــــــــــــــــــــــ 

م      ىت  هـــــــــــــــَ م  حـــــــــــــــَ د جـــــــــــــــَ اصِ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ي قـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح  ابن

  
ْرُس ، قاصَ  يُقَال : كالتَّقَيُّص.  ، إِذا اْنَشقَّ ُطوالً فَسقََط. تَقَيَّصَ و ، اْنقَاصَ و الّضِ

 البِئْر ، إِذا َمالَْت وتََهدََّمْت ، وكذا الحائُط. تَقَيََّصتِ و

 : الُمْنقَِعُر من أَْصِله. الُمْنقاصُ  قال األَْصَمِعّي :و

 احِ.والُمْنقاُض ، بالضاد : الُمْنَشقُّ ُطوالً. وقال أَبو َعْمٍرو : ُهَما بَمْعنًى َواِحٍد ، كما في الّصح

 ، وقََرأَ ُخلْيٌد العَْصِرّي : يُِريُد أَْن يَْنقَاَض ، بالُمْعَجَمة ، والُمْهَملَة. (1)وفي العُبَاِب : وقََرأَ يَْحيَى بُن يَْعُمَر : يُِريُد أَْن يَْنقاَص 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلْيه :

 قَْوٍم من َشْيبَاَن وِكْنَدةَ.، كَشدَّاٍد : َمْوِضٌع بَْيَن الُكوفَِة والّشام ، ل (2) قَيّاصٌ 

 فصر الكاف
 مض الصاد

َواُب. َدلََكهُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال َغْيُره : ، كَمنَعَهُ  َكأََصه : [كأص] َ ، وُهَو الصَّ  َكَذا في النَُّسخ ، وفي أُْخَرى ، َذلَّلَّ

أَْكثََر ِمْن  : َكأََصهُ  أَوْ  ِعْنَده من الطَّعَاِم ما ِشئْنا ، أَي أََصْبنَا ، َكأَْصنا وأََصاَب مْنه. يُقَال : َء : أََكلَهُ الشَّيْ  َكأَصَ و وقََهَره. وفي اللَِّسان : َغلبَهُ 

ّمِ : َصبُوٌر على األَْكِل والشُّْربِ  ُكْؤَصةٌ و ، َكأْصٌ  أَْكله أَو ِمْن ُشْربِه ، وهو ى عن ابِن بُُزْرَج. قال األَْزَهِريُّ : باٍق َعلَْيِهَما ، األُولَ  ، بالضَّ

َعلَى  : َصبُورٌ  ُكْؤَصةٌ  َرُجٌل : أَوْ  ْيِهَما.وأَْحَسُب الَكأَْس َمأُْخوذاً ِمْنه ، ألَنَّ الّصاَد والّسيَن يَتَعَاقَباِن َكثِيراً في ُحُروٍف َكثِيَرةٍ ، ِلقُْرِب َمْخَرجَ 

تَْين ، كما في اللَّسان. ُكُؤَصةٌ و ، كُهَمَزةٍ ، َؤَصةٌ كُ  وَغْيِره ، ويُْرَوى أَْيضاً : الشََّرابِ   ، بَضمَّ

ين ، َكأََش الطَّعَاَم ، أَي أََكلَهُ ، عن ابِن َعبَّاٍد ، كَكَشأَهُ  اَد لُغَةٌ قْلُت : وقد تَقَدََّم للُمَصنِّف أَيضاً ، في َحْرف الّشِ ، عن اْبِن القَطَّاع ، فلَعَلَّ الصَّ

ْل. و  كذِلَك َكأََز ِمَن الطَّعَام َكأْزاً. وقد تَقَدَّم.فيه. فتَأَمَّ

ِهَما الُكبَاَصةُ و ، الُكبَاصُ  : [كبص] ، َكذا في  ِمَن اإِلِبِل والُحُمِر ونَْحِوِهَما ، أَهمله الَجْوَهِرّي. ونَقَل األَْزَهِريُّ َعن اللَّْيث قال : ُهَما ، بَضّمِ

َواُب بالنُّوِن ، كما َسيَأْتِي. َعلَى العََملِ  الشَِّديدُ  القَِويُّ  َسانالنَُّسخ ، وَوقََع في التَّْكِملَة واللِّ   ، أَو الصَّ

 ، وأَْنَشَد يَِصف ِدْرعاً : نَبَاٌت لَهُ َحبٌّ أَْسَوُد ، يَُشبَّهُ بعَْين الَجَرادِ ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : الَكْحصُ  : [كحص]

ىَن  صِ كــــــــَبن  جــــــــَ حــــــــح ــــــــكــــــــَ ــــــــا  ال ريُه ــــــــِ ت ــــــــَ ــــــــِ  ق ي ــــــــِ ب ــــــــَ ــــــــي  ال

ضِ     مــــــــــــ  جــــــــــــَ تــــــــــــَ ــــــــــــَ تح وملَح تـ الــــــــــــَ َرتح ســــــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــــِ  ِإذا نــــــــــــُ

  
اِرُب بِرْجِله. الكاِحصُ  قال اللَّْيُث :و اُء :و : الضَّ  بِرْجِله ، بَمْعنًى َواِحٍد. فََحصَ و ، بِرْجِلِه ، كَمنَعَ  َكَحصَ  قال الفَرَّ

ً  األَثَرُ  َكَحصَ  قال أَبو َعْمٍرو :و مّ  ُكُحوصا  َدثََر. : ، بالضَّ

 ، وأَْنَشَد : البِلَى َكَحَصهُ  قدو
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 الَكَواِحصُ الدِّاَيُر و 
 .َكاِحصٌ  ، فهو في األَْرِض ال يَُرى (3) َمرَّ  ، إَِذا الظَِّليمُ  َكَحصَ و

ً  الِكتَاَب تَْكِحيصاً فَكَحَص هو َكحَّصَ و  : َدَرَسه فَدَرَس. َكْحصا

__________________ 
 .77( سورة الكهف اآية 1)
 ( قيدها ايقوت : قّياض ابلضاد ا وشاهده قو  عبيد   بن ا ر :2)

 أتـــــــــــــــوين بـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــاض وقـــــــــــــــد انم صـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــبـــــــــــــــجي 

رِ و      حــــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــم لــــــــــــــيــــــــــــــٌث هــــــــــــــزبــــــــــــــٌر أبــــــــــــــو أجــــــــــــــح

  

 قا  : وكتبه اللبود ابلسا ا فقا  قّياس يف شعر عبد   بن الزبري األسدي :

 لــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــت بــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــاس مــــــــــــــن األمــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــًة 

 أطـــــــــــــــــــــواليـــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــًا ِبـــــــــــــــــــــوٍّ كـــــــــــــــــــــان أعـــــــــــــــــــــىن و و    

  

 تصحيف.« فرّ »( األصر والقاموس والتكملة ويف اللسان : 3)
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ً  والِّذي في التَّْكِملَة : َكَحْصُت الِكتَابَ   : َمَحْوتُه. (1) َكْحصا

 ، عن أَبي َعْمٍرو ، وَسبََق اإِلنشاُد. أَْطالٌل َكَواِحُص : َدَواِرسُ و

 ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ً  األَْرضَ  َكَحصَ  قال ابُن ِسيَده : ً  ءَ الشَّيْ  َكَحصَ و : َولَّى ُمْدبِراً ، عن أَبِي َزْيٍد. َكْحصا  : َدقَّهُ ، عن ابِن القَطَّاع. َكْحصا

ةً ، وهو قَْول الفَّراِء ، ِمثُْل الَكِريِز  األَقِطُ  ، َمْكتُوٌب باألَْحَمِر ، مع أَنَّ الَجْوَهِرّي َذَكَرهُ فقال : هو ، كأَِمير الَكِريصُ  : [كرص]  (2)، أَْي عامَّ

، وُهَما نَبَاتَاِن ،  ، أَو َمع الَحَمِصيِص مع الطََّراثِيِث  (3) يَْكثُر هو األَقُِط الَِّذي الَكريصُ  وسيأْتِي االْعتَِذار عن تَْحِميره للُمَصنّف قَِريباً. فقال :

اِء ، واْقتََصَر َعلَْيه الَجْوَهِرّي ، ألَنَّه َصحَّ عنده  ال ُكلُّ أَقٍِط ، وَوِهَم الَجْوَهِريّ  تَقَدَّم ِذْكُرهما ، في إِيراِده على العُُموم ، وقد تَقَدَّم أَنَّه قَْوُل الفَرَّ

 ِمثِْل ذلك. ، فال يُْنَسُب إِليه الَوَهُم في

ْرتُهو ، وأَنَت َخبِيٌر بأَنَّ ِمثَْل هذا ال يَُكون اْعتَِذاراً في التَّْحِمير ،  ألَنَّه لَْم يَْذُكر ِسَوى لَْفَظٍة ُمْختَلَّةٍ  ، أَي َكتَْبتُه بالُحْمَرة ُدوَن السََّواِد ، إِنََّما َحمَّ

ا ِذكْ   : الَكِريصُ و ُره األَْقَواَل الُمْختَِلفَةَ فلَْيَس من َوِظيفَتِِه ، إِْن لم تَثْبُْت ِعْنَدهُ ِمْن ُطُرٍق َصِحيَحٍة. ثّم قال :َكْيَف وقَْد أَْوَرَده بما َصحَّ ِعْنَده. وأَمَّ

ِحيُح أَنَّهُ اسٌم ِلَما يُدََّخُر ويُْرفَُع من األَقِط بَعْ  الذَِّخيَرةُ  اَغانِّي. ثّم َظاِهُرهُ العُُموم ، والصَّ ٌء من بَْقٍل ، لئال يَْفُسَد ، َد أَْن يُْجعَل فيه َشيْ ، نَقَلَه الصَّ

 كما يَْشَهد له َمْفُهوُم المادَّةِ.

اُض باللَّبَِن فيَُجفَّفَ  : هو الَكِريصُ  قيلو ُض : بَْقلَةٌ  الَكِريصُ  ويَْقُرُب منه قَوُل َمْن قال : فيُْؤكَل في القَْيِظ. فَيُْرفََع ويُدََّخرَ  أَْن يُْطبََخ الُحمَّ يَُحمَّ

 بها األَقُِط ، ومنه قَوُل الشَّاِعر :

ِويـــــــــــــِص  ىًن عـــــــــــــَ تـــــــــــــَ نح جمـــــــــــــُح هـــــــــــــا مـــــــــــــِ تـــــــــــــُ يـــــــــــــح نـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

رِِد و     ىَن اإِلجـــــــــــــح ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــصِ مـــــــــــــن جمـــــــــــــُح رِي ـــــــــــــكـــــــــــــَ  (4) ال
  

ََّخذُ فِيِه األَقِطُ  الَِّذي الَمْوِضعُ  : الَكِريصُ  قيلو األَقُِط والتَّْمُر. بَْعَد أَْن يَُدقَّ  ، أَي يُْخلَطَ  يُْكَرصَ  أَنْ  ، هو الَكِريصُ  قيل :و ، َكأَنَّهُ بَحْذِف  يُت

 ، فهو َكِريٌص ، أَي َمْدقُوق. َدقَّهُ  َكْرصاً : وقد َكَرَصه يَْكِرُصهُ  ، الَكِريِص  ُمَضاٍف ، أَي َمْوِضعُ 

 اَغانِّي.، نَقَلَه الصَّ  ، كِمْنبٍَر : إِنَاٌء ، أَْو ِسقَاٌء يُْحلَُب فيه اللَّبَنُ  الِمْكَرصُ و

صَ و  ، أَي األَقَِط. الَكِريصَ  تَْكِريصاً : أََكلَ  َكرَّ

 ، وأَنشد : االْكتِراُص : الَجْمعُ  عن ابِن األْعَرابِّي :و

هح  انـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــ  دًا هـــــــــــــــــَ ن  أَبـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح  ال تــــــــــــــــــَ

رَتِصُ     كــــــــــــــــــــح هح  تــــــــــــــــــــَ انــــــــــــــــــــَ ال أَمــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــز اَد بــــــــــــــــــــِ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اح يَِصُف َوعالً : يُْكَرصُ  : الَجْوُز بالسَّْمنِ  الَكِريصُ  ِرمَّ َر قَْوُل الّطِ  ، أَي يَُدقُّ ، وبه فُّسِ

ُه و  ـــــــــــ  بَن ىت  كـــــــــــَ ر حـــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــد  اُه ال َ  فـــــــــــَ اخـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــَ

رياِن     ُ  ثـــــــــــِ مـــــــــــِّ نـــــــــــَ رِيـــــــــــصِ مـــــــــــُ َوائـــــــــــنِ  الـــــــــــكـــــــــــَ  الضــــــــــــــــــــــــ 

  
َوائُن :شاَخَس : خالف بَْيَن نِْبتَِة أَْسنانِه والثَّيراُن : َجْمع ثَْوٍر ،  ُس : القَِديُم. والضَّ ُهنَا  الَكِريصُ  البِيُض ، وقِيل وهي الِقْطعَة من األَقِِط. والُمنَّمِ

 األَقُِط الَمْجُموُع الَمْدقُوُق.

 وقِيَل هو األَقُِط قْبَل أَْن يَْستَْحِكَم يُْبُسه.

ّي : . ُكِرصَ  : الَِّذي الَكِريصُ  وقَاَل ابُن بَّرِ  ، أَي ُدقَّ

 : الَخْلُط. وقد َذَكَرهُ الُمَصنِّف اْستِْطَراداً. الَكْرصُ و

 من الطََّراثِيِث يَُدقُّ فيُْكَرُص باليَِد ، أَي يُْعَصُر. الَكِريصُ  وقيل : الَكْرُص : العَْصُر باليَد ، ومنه

 : [كرمص]
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 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي

 َم.: َحَمل َعلْيِهم ، كَكْرصَ  َكْرَمَصةً  على القَْومِ  َكْرَمصَ 

 ، بالفَتْحِ : التيُن ، وقد أَْهَملَه الَجَماعةُ. الَكْرُموصُ و

اَغانِّي. التَّكاّصِ و ، كاالْكتَِصاص ، : االْجتَِماعُ  الَكصُّ  : [كصص]  ، نَقَلَه الصَّ

ْوُت الدَّقِيقُ  أَيضاً : الَكصُّ و ِعيُف ِعْنَد الفََزعِ ، (5) الصَّ ةً. يُقَال : الَكِصيصُ  وقيل : .كالَكِصيِص  الضَّ ْوُت َعامَّ  الصَّ

__________________ 
 مل ترد يف التكملة املطبوع.« كحصاً »( لفظة 1)
 .«الكزيز»( عن اللسان وابألصر 2)
نَـزُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)  .«َيكح
 وانظر ما الحظناه حو  الرجز يف مادة قصص.« قصصمادة : »انظر التهذيب واللسان « قصص»وما أثبت عن مادة « األجزر»( ابألصر 4)
 واألصر كالتكملة.« الرقي »( يف اللسان : 5)
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ٍر. َكِصيصَ   لَِعحتُ  ِر. َكص  َيِكص    وقد ا َرحِب ا َأي َصوحهَتا ا قَاَلُه أَبُو َنصح  ا ابلَكسح
ْعَدةُ  الَكِصيصُ  قيل :و ر قَولُهم : أَْفلََت ولَهُ ، وزاد أَبُو ُعبَْيٍد : ونَْحُوها ، كما نَ  : الّرِ  ، وأَِصيٌص ، وبَِصيٌص. َكِصيصٌ  قَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وبه فُّسِ

ُك. قيل : ُهوَ و ّي الْمِرى واالْلتِواُء ِمَن الَجْهدِ  الَحَرَكةُ : وفي الّصحاح  التََّحرُّ  ِء القْيس :، وبه فَسََّر الَجْوَهِريُّ القَْوَل السابَِق ، وأَْنَشد اْبُن بَّرِ

 (1) َكِصيصُ َجَناِدهُبَا َصرحَع  هَلُن   
ٌك.  أَي تََحرُّ

 الذُّْعُر. ِقيَل : هوو من الفََرق. االْنِقبَاضُ  قيل : هوو

ْوُت الدَّقِيق.ال يَْخفَى أَنَّهُ د َصْوُت الَجَراِد. قِيَل : هوو ك  االْضِطَرابُ  قِيَل : هوو اِخٌل في قَْوِله الصَّ وهذا أَيضاً َداِخٌل في قَْوِلِه : التََّحرُّ

 واالْلتَِواُء.

 ، كاألَِصيَصِة. : الَجَماَعةُ  الَكِصيَصةُ و

ه الَِّذي يَُكوُن فِيِه. قاله اللِّْحيَانِّي ، قاَل : وِمْنهُ قَْولُُهم : تََرْكتُُهم في ، كما قَالَه الَجْوَهِرّي ، أَْو َمْوِضعُ  ِحبَالَةٌ يَُصاد بَِها الظَّْبيُ  : الَكِصيَصةُ و

 الظَّْبيِ. كَكِصيَصةِ  َحْيَص بَْيَص ،

ً  بالنّاِس  يَِكصُّ  الَماءُ  يُقَاُل :و اَغانِّي. َكثُُروا َعلْيه ، إِذا َكِصيصا  ، نقله الصَّ

 اْنَهَزْمَت. قِيَل :و  ،َهَرْبتَ  يَا َرُجُل ، أَي أَْكَصْصتَ  قدو

واو تََكاصُّواو اَغانّي. : تََزاَحُموا واْجتََمعُوا اْكتَصُّ  ، نقله الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

اَغانِّي. الَكِصيصُ   : الَمْكُروه ، نَقَلَه الصَّ

 : الَهَرُب واالْنِهَزاُم ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وأَْنَشَد : الَكْصَكَصةُ و

 َكصحَكَصامُث    الَكِصيصُ َجد  ِبِه 
 : ِشدَّةُ الجْهِد. قال الشاِعُر : الَكِصيصُ و : الَهَرُب. الَكصُّ و

ا  وهــــــــــَ ــــــــــُ نح أَب َدُة مــــــــــَ ــــــــــح ي عــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــُ ُر مــــــــــَ ــــــــــِ ائ  ُتســــــــــــــــــــــــَ

َغ و     لـــــــــَ ـــــــــَ يِن وقـــــــــد بـ عـــــــــح ـــــــــَ ا تـ ـــــــــصُ مـــــــــَ ي ـــــــــَكصـــــــــــــــــــــــِ  (2) ال
  

. الَكِصيصُ و َجال : القَِصيُر التَّارُّ  من الّرِ

 من الَخَزِف يُْنقَل فِيه الطين ، وهِذه عن الّصاَغانِّي. الَكِصيصُ و

 : أَْسَرع ، عن اْبِن القّطاع. أََكصَّ و

اَغانِّي في التَّْكِملَة. وقال األَْزَهِرّي : هو ، كالَمْنع الَكْعصُ  : [كعص] ، َعْينُه بََدٌل من  األَْكل ، لُغَةٌ في الَكأِْص  ، أَهمله الَجْوَهِرّي والصَّ

 َهْمَزتِِه.

ً  ، وقَدْ  الفَأِْر والفَْرخِ : أَْصَواتُُهَما َكِعيصُ و  ، عن ابِن القَّطاع. َكعََصا َكْعصا

 : اللَّئيُم ، قال وال أَْعِرفُهُ. الَكْعصُ  ُضهم :قال األَْزَهِرّي : وقال بَعْ 

 : [كلمص]

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما ي

 الرُجُل : فَرَّ ، وهو مقلوب َكْلَصَم. َكْلَمصَ 

 : [كمص]
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ً  ْستَْدَرك َعلْيه أَْيضاً :* ومّما ي  َدفَعهُ بشدَّةٍ. كمصه َكْمصا

ُجُل : نََكَص ، عن اْبِن القَطَّاع. َكَمصَ و  الرَّ

َدةِ ، الَِّذي تَقَدَّم عن اللَّْيِث ، الُكبَاصُ  ، أَْهَمله الَجْوَهِرّي ، وهو ، كغَُراب الُكنَاصُ  : [كنص] ،  أَو الصَّواُب بالنُّوِن والبَاُء تَْصِحيفٌ  بالُمَوحَّ

 والَِّذي في كتَاِب العَْين بالبَاِء ، كما تَقَدَّم ، ومنُهم َمْن َضبََطه بالنُّون.

َك أَْنفَهُ اْستِْهَزاءً  َوْجِه فاُلنٍ في  َكنَّصَ و قال « الشيَاِطيُن ِلُسلَْيَمانَ  َكنََّصتِ »َحِديُث َكْعٍب أَنَّه قال :  ، قالهُ ابُن األَْعَرابِّي. ومنه تَْكنِيصاً : َحرَّ

ل َمْن لبَِس القَبَاَء ُسلَْيَماُن َعلْيه السَّالُم ؛ وذِلَك أَنَّهُ كاَن إِذا أَْدَخَل َرأَْسهُ للُْبِس الثَّوْ   بِ َكْعٌب : أَوَّ

__________________ 
 ( ديوانه وصدره :1)

 تغال  فيه اجلزء لو ال هواجرٌ 
 ( روايته يف اللسان :2)

يــــــــــــــدة : مــــــــــــــن أبــــــــــــــوهــــــــــــــا عــــــــــــــَ   ؟تســـــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــر اي ســـــــــــــــــــــــــــُ
 ؟مــــــــــــــا يــــــــــــــغــــــــــــــين وقــــــــــــــد بــــــــــــــلــــــــــــــغ الــــــــــــــكصــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــصو    
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زَاًء ا فُبخربَ بذِلَك فلِبَ  الَقَباَء. َكن َصتِ  ِتهح  الشَياِطُا اسح
 ويُْرَوى بالسين ، وقد تَقَدََّم.

ً  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : كاصَ  : [كيص] ً و ح، بالفَتْ  كاَص يَِكيص َكْيصا كة ، َكيََصانا ً و ، ُمَحرَّ ّم : ُكيُوصا َكعَّ عن  ، بالضَّ

 وَعَجَز عنه. ءِ الشَّيْ 

ِكْصنَا  يُقَال :و ِمْنُهما. أَْكثَرَ  ، أَي ِمَن الّطعاِم ، وَكَذا الشَّراِب ، إِذا ِمْنه كاصَ  قال ابُن بُُزْرَج :و َوْحَدهُ  (1) َطعَاَمهُ أََكلَهُ  َكاصَ  قَال ثَْعلٌَب :و

 ، والَهْمُز لُغَّةٌ فيه ، كما تَقَدَّم. أََكْلنَا ، أَي ِعْنَدهُ ما ِشئْنَا

يُِّق الُخلُقِ  الِكيصُ و َجاِل. قال النَِّمُر ْبُن تَْولََب : بالَكْسِر الّضِ  ، ِمَن الّرِ

اًل   يصـــــــــــــــــــــــــــاً رََأتح َرجـــــــــــــُ ُه  كـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ُر َوطـــــــــــــح َزمـــــــــــــِّ  يــــــــــــــُ

رُ     َزمـــــــــــــ  َو مـــــــــــــُ اِديـــــــــــــَن َوهـــــــــــــح بحيت بـــــــــــــه الـــــــــــــبـــــــــــــَ  فـــــــــــــيـــــــــــــَ

  
 البَِخيُل ِجدًّا. قِيَل : ُهوَ و

جاِل : الِكيصُ  قال اللْيُث :و ٍد ، هكذا هو في النَُّسخِ أَي كَسيِّ  فِيِهَما كالَكيِّص ، وقد َسبَق الَكِصيُص بِهذا الَمْعنَى أَْيضاً ، القَِصيُر التَّارُّ  ِمَن الّرِ

ِلهما قَْوُل ُكَراَع : َواُب بالفَتْح ، ويَْشَهُد ِلذلَك في أَوَّ  الَِّذي يَْنِزُل َوْحَده. ، بالفَتْحِ : الَكْيصُ و َمْضبُوٌط ، والصَّ

 ، عن ابن األَْعَرابِّي. بالفَتْح البُْخُل التَّامُّ  الَكْيصُ و

. َكاَص يَِكيصُ  ، وقد الَمْشُي السَِّريعُ  أَيضاً : الَكْيصُ و  ، وَكذِلَك أََكصَّ

َجال. كِعنٍَب وِهَجّفٍ الشَِّديُد العََضلِ  الِكيَصُّ و الِكيصُ و أَْنَكر ِسيبََوْيه ُوُروَد فِْعلَى ِصفَةً ،  قال شيخنا : كِعيَسى ِكيَصى فاُلنٌ  يُقَال :و ، ِمَن الّرِ

َهاُب في  ِكيَصىو ْربَعَةُ أَْلفَاظ : مشيَةٌ حيَكى ، واْمَرأَةٌ ِعْزَهى ، وِمْعلَى ،وُردَّ بأَنَّه َوَرَد من ذِلَك أَ  من ُسوَرة « ِضيَزى»، كما َحقََّق ذِلَك الّشِ

ُن ،ـ  النَّْجمِ  ه غْيُر نَْفِسهِ  َكْيَصىو ويُنَوَّ هُ : َرُجلٌ أَّما التَّْنِويُن فنَ  كَسْكَرى يَأُْكُل َوْحَده ويَْنِزُل َوْحَده وال يُِهمُّ  قَلَهُ األَْزَهِريُّ َعن أَبِي العَبَّاس ، ونَصُّ

 يا هذا : يَْنِزُل َوْحَده ويأُْكَل َوْحَده. كيًصى

ْلحاِق ، ويحتمُل أَْن تَُكوَن هي  ِكيصا واْختُِلف في أَلفِ  الَّتِي ِعَوٌض من في قَْوِل النَّمِر ْبن تَْولََب السَّاِبِق فقال ابُن سيَده : يحتمُل أَْن تَُكوَن ِلإْلِ

 التَّْنِويِن في النَّْصِب.

 ، كَكتَّاٍن ، أَي َسِريعُه. إِنَّه لََكيَّاُص الَمْشيِ ِرْخُو البَادِّ  يُقَاُل :و

 في َمْشيِِه. يَْعَجلُ  ، ولَهُ َكِصيٌص ، أَي يَِكيصُ  فاُلنٌ  َمرَّ و

اَغانِّي. يَُماِرُسه ، أَي َما َزاَل يَُكايُِصهو  ، نقله الصَّ

 ومّما يُْستَْدَرُك َعلْيه :* 

ٌد بَطعَاِمه ، ال يُؤاِكُل أََحداً ، عن اْبِن األَْعَرابِّي. ِكيصٌ  َرُجلٌ   ، بالَكْسِر : ُمتَفَّرِ

 : اللَّئِيُم : الِكيصُ  : األَِشُر. وقال ثَْعلٌَب في أَماِليه : الِكيصُ و قال أَبو َعلّي :

 فصر الالم
 مض الصاد

 : ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [لبص]

الفََزعِ ، أَهملهُ الَجماَعة ، وأَورَدهُ صاِحب اللَّسان هَكَذا. قلُت : وهو تَْصِحيف أُِليَص ، بالتَّْحتيَّة ، كما سيَأْتي  (2)الرُجُل : أُْرعَد من  أُْلبِصَ 

 .«ل وص»للُمَصنِّف ، َرحمه هللا تَعَالَى ، في 
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ً  ،  كَمنَعَ في األَْمرِ  لََحصَ  : [لحص] ً  لََحصَ  قال اللْيُث :و ، قاله أَبو َسِعيٍد السُّّكِرّي. نَِشَب فِيه : يَْلَحُص لَْحصا  َخبََرهُ اْستَْقَصاهُ وبَيَّنَه شْيئاً فشْيئا

َصهُ  (3)  تَْلحيصاً. كلَحَّ

ْلتُه »وَكتََب بَْعُض الفَُصَحاِء إِلى بَْعِض إِْخَوانِه ِكتَاباً في بَْعِض الَوْصِف فقال :  ْصتُه وفَصَّ ْلته ولَحَّ وقد َكتَْبُت ِكتَابِي هَذا إِلْيَك وقد َحصَّ

ْصتُهُ ، بالَخاِء الُمْعَجَمة. ْلته. وبعٌض يقول : لَخَّ  وَوصَّ

دَّة واالْختِالط ، َمْبنِيَّة على الَكْسر ، وهو اْسمُ  اْلتََحص قال الَجْوَهِرّي : من كقََطامِ  لََحاِص و  ، قاله ابُن َحبِيب. الّشِ

ّدةِ والّداِهيَِة ، ألَنََّها ِصفَةٌ َغاِلبَةٌ ، كَحاَلقِ   وفي الّصحاح : ِللّشِ

__________________ 
 ( يف التكملة : أكر وحده.1)
 ( اللسان : عند الفزع.2)
 .«شيئاً شيئاً »( القاموس : 3)
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ٌم للَمِني ِة ا وأَنحَشَد قـَوحَ  أَُمي ة بِن َأيب َعاِئِذ اهلَُذِدّ :  اسح
َفــــــــــاً  ريح وجـــــــــــًا صـــــــــــــــــــــــــَ ر اجـــــــــــًا َولـــــــــــُ ُت خـــــــــــَ نـــــــــــح  قـــــــــــد كـــــــــــُ

يِن ملَح     ِحصــــــــــــــــــــــح تــــــــَ لــــــــح ــــــــَ َص  تـ يــــــــح ــــــــَ َص بـ يــــــــح اصِ حــــــــَ  (1)  ــــــــََ
  

ه. اْلتََحَصهُ  قال األَْصَمِعيُّ : االْلتَِحاُص ِمثُْل االْلتَِحاجِ. يقال :  إِلى ذِلَك األَْمِر ، واْلتََحَجه ، أَي أَْلَجأَه إِلْيه واْضَطرَّ

 .تَْلتَِحْصنِي ، فَاِعلَةُ  لََحاِص و قال الَجوَهِرّي : ُخطَّةٌ تَْلتَِحُصَك ، أَي تُْلجئَُك إِلى األَْمِر. : لََحاِص  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 ، أَي لم تُْلِجئْنِي الدَّاِهيَةُ إِلى ما ال َمْخَرَج ِلي ِمْنه. تَْلتَِحْصنِي الَخافِض. وقولُه : لموَمْوِضُع َحْيَص بَْيَص نَْصٌب على نَْزعِ 

 . اْنتََهى.لََحاِص  ُء ، أَي نَِشَب فيه ، فيكوُن َحْيَص بَْيَص نَْصباً على الحاِل منالشَّيْ  اْلتََحَصهُ  قال : وفيه قَْوٌل آَخُر : يُقاُل :

يت في قَْوِلِه : لَمْ  وُرِوَي عن اْبنِ  ّكِ : اسٌم َمْوضوٌع  لََحاِص  ما نَصُّه :« َشْرحِ ِديواِن الُهَذِليّين»، أَي لم أَْنَشْب فِيَها. وقََرأْت في  تَْلتَحْصنِي الّسِ

 في هذا األَْمِر : إِذا نَشَب. لََحصَ  على قََطاِم وما أَشبََهها ، من قَْوِلك قد

َكةً : تَ  اللََّحصُ و ٌن َكثِيٌر في أَْعلَى الَجْفنِ ، ُمَحرَّ َعْينُه ، كفَِرَح ، إِذا اْلتََصقَْت. وقيَل :  لَِحَصتْ  ، وُهَو غْير اللََّخِص ، بالَخاِء ، وقد غَضُّ

َمص.  اْلتََصقَْت ِمن الرَّ

َكةً : العَْدُو والسُّْرَعةُ  اللََّحَصانُ و اَغانِّي. ، ُمَحرَّ  ، نَقَلَه الصَّ

 والَمالذ ، قال : َمْلَجأال ، مثْلُ  الَمْلَحصُ و

َلحَحصِ 
ِدي َسرِيُض امل  َفهَو ِإىَل َعهح

اْسَمْح يُْسَمْح لََك ، » َحِديُث َعَطاٍء وُسئَل َعْن نَْضحِ الُوُضوِء فقال : ، واالْستْقَصاُء فيه. ومنه : التَّْضيِيُق ، والتَّْشديُد في األَْمرِ  التَّْلِحيصُ و

ُصون عن هَذا ، والكان َمْن َمَضى ال يُفَتُِّشوَن  ُدون ، وال يَْستَْقُصوَن في هذا وأَْمثاِلِه.« يُلَّحِ  أَي ، َكانُوا ال يَُشّدِ

اِزّي : لم يَْرِو هذا ال إِالّ  وسلمعليههللاصلىَحِديَث َعْن َرُسوِل هللا قُْلُت : َوَعَطاٌء هَذا ، ُهَو ابُن أَبِي َربَاحٍ ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى. وقاَل أَبُو َحاتٍِم الرَّ

إِالّ الَوِليُد بُن ُمْسِلٍم ، وهو من ـ  فيما َعِلْمتُهـ  ابُن َعبّاٍس ، وال َعن اْبِن َعبّاس إِالّ َعَطاٌء ، وال َعن َعَطاٍء إِالَّ ابُن ُجَرْيجٍ ، وال عن اْبِن ُجَرْيجٍ 

 ثقَاِت الُمْسلمين.

يَا اٍر ، وعنه األَْزِديُّ والبيروتّي وابُن الغاِمِدّي قُلُت : ولِكْن لَْيَس في ِرَوايَتِهم هِذه الّزِ َدةُ ، وقد َرَوى عن الَوِليِد بن ُمْسلم ِهَشاُم بن َعمَّ

الَحِديث  يَتَعَلَّق بتَْخِريج هذاوالباَغْنِديُّ وابُن الّرّواِس. ولهذا الَحديث ُطُرٌق أُْخَرى ، وقد سبَق لي فيَها تَأِْليُف ُجْزٍء ُمْختَصٍر ، أَوردُت فيه ما 

 وهللا أَْعلَُم. 1170في سنة 

إِلَى ذِلَك ألَْمٍر ، أَي  اْلتََحَصهُ  ، ومنه االْضطرارُ  في َمْعنَاهو ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمعّي ، وقد تَقَدَّم قَِريباً ، : االْلتَِحاجُ  االْلتَحاصُ و

هُ إِلَْيه.  اْضَطرَّ

،  تَْلتَْحصني فاُلناً عن َكَذا ، إَِذا َحبََسهُ وثَبََّطهُ. وبه فَسَّر بَْعٌض قَْوَل أَُميَّةَ الُهَذلّيِ السَّابَِق ، لم اْلتََحصَ  يُقَاُل : والتَّثْبِيُط.الَحْبُس  : االْلتَِحاصُ و

 أَي لم تُثَبِّْطني.

ً و ي ما في البَْيَضة ونَْحِوَها االْلتَِحاُص أَيضا ً  فاُلٌن َما في البَْيَضةِ  اْلتََحصَ  تقوُل :، َعن اللِّْحيَانِّي.  تََحّسِ  ، إِذا تََحسَّاها. اْلتَِحاصا

 ، نقله الَجْوَهِريُّ في َشْرح قَْوِل الُهَذلّي السَّابِِق ، وقد تَقَدَّم. ُء : نَشَب فِيهالشَّيْ  اْلتََحَصهُ و

 ِريباً في قَْول الُمَصنِّف : ُخطَّة تَْلتَحُصك. فُهَو كالتَّْكراِر.، وهذا قد تَقَدَّم قَ  أَْلَجأَه إِلْيه ، إِذا إِلَى األَْمرِ  اْلتََحَصهو

َها ، إِذا اإِلْبَرةُ  اْلتََحَصتِ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وزاد غْيُرهُ : واْلتََصَق. اْنَسدَّ َسمُّ

ئُب َعْيَن الشَّاةِ : اْقتَلَعََها واْبتَلَعََها اْلتََحصَ و  ونَْحوها ، مع أَنَّ نَصَّ اللِّْحيَانّي : ْوِل اللِّْحيَانّي وَداِخٌل في قَْوِل الُمَصنِِّف آنفاً :، وهو من بَِقيَّة قَ  الذِّ

ئُْب َعْيَن الشَّاة ، إِذا َشِرَب ما فِيها من الُمّح  اْلتََحص الذِّ
نَّهُ ُمغَايٌِر للقَْوِل والبَيَاِض ، وَكأَنَّ الُمَصنَِّف َغْيَرهُ باالْقتِالعِ ، واالْبتِالعِ ِليُِريَنَا أَ  (2)

ْل. ِل ، ولْيَس كذِلَك ، فتَأَمَّ  األَوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :
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يُِّق ، األَخيُر نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأنَشد للّراِجز : اللَِّحيصُ و ، اللََّحصُ و ، اللَّْحصُ   ، الضَّ

__________________ 
 ( صدره يف التهذيب :1)

 قد كنت واّلجاً خروجا صريفا
 .«املخ»( عن التهذيب وابألصر 2)
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ا  يصـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــًا َرخـــــــــــــِ فـــــــــــــَ رَتوحا ِد كـــــــــــــَ ِد اشـــــــــــــــــــــــــــح  قـــــــــــــَ

دًا و     و َ وين  ـــــــــــــــــــــــََ ابــــــــــــــــــــــــَ يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  (1)  ـــــــــــــــــــــــَِ
  

 وإِْهَماُل الُمَصنِِّف إِيَّاهُ قُُصوٌر.

ْصتُ و  فاُلناً عن َكَذا تَْلِحيصاً : َحبَْستُهُ وثَبَّْطتُهُ. لَحَّ

 َعْينُهُ : لَِصقَْت. اْلتََحَصتو

 األَْمُر : اْشتَدَّ. اْلتََحصَ و

 الكتَاَب تَْلِحيصاً : أَْحَكَمه ، كما في اللَّسان. لَّحصَ و

َكةً : لَْحَمةُ بَاِطِن الُمْقلَة اللََّخَصةُ  ؛ [لخص]  ، عن اْبِن ُدَرْيد ، وقيل : َشْحَمةُ العَْيِن من أَْعلَى وأَْسفََل. وقال بَْعُضُهْم : لَْحُم الَجْفن ُكلُّه ، َمَحرَّ

 .لَْخصٌ 

 الشَّْحَمتَاِن اللَّتَان في َوْقبَيِ العَْيِن. : اللََّخَصتَان ، بالَكْسِر. وقال أَبو ُعبَْيد : لَخاصٌ  ج

 ه.من الفََرس : الشَّْحَمةُ الَّتِي في َجْوِف الَهْزَمِة ، الَّتِي فَْوَق َعْينَيْ  اللََّخَصةُ  من الفََرِس. وقال غْيُره : بل هي أَي اللََّخَصتَانِ  قْلت : وَكذِلكَ 

ً  ، َعْينُه كفَِرحَ  لَِخَصتْ و ُجلُ  لَْخَصاءُ  َوِرَم َما َحْولََها ، فهي : لََخصا ،  اللََّخصُ و ، ِإذا َكثُر َشْحُمها. لَْخَصاءُ  ويُقَال : َعْينٌ  .أَْلَخصُ  ، والرَّ

 ً َكةً ، أَْيضا َكْوُن الَجْفِن  قُوُط بَاِطِن الِحَجاجِ على َجْفِن العَْيِن. وقال اللَّْيُث : ُهو: َغِلُظ األَْجفَاِن وَكثَْرةُ لَْحِمها خْلقَةً. وقال ثَْعلٌَب : هو سُ  ُمَحرَّ

 ً ً  ، والفْعُل من ُكّلِ ذلَك : األَْعلَى لَحيما مْخَشِريُّ : والنَّْعتُ  أَْلَخصُ  ، فهو لَِخَص لََخصا  ، أَْي كَكتٍِف. اللَِّخصُ  ، قالَهُ ثَْعلٌَب. وقال اللَّْيُث ، والزَّ

 .اللََّخص ، نقله الَجْوَهِريُّ ، فُهَو بَيِّنُ  يَْخُرُج لَبَنُهُ إِالَّ بِشدَّة ، ال يَكادُ  ، كَكتٍِف : َكثِيُر اللَّْحمِ  لَِخصٌ  وَضْرعٌ 

ً  ، البَعيَر ، كمنَعَ  لََخصَ و ، وال يَُكوُن  َهْل فِيَها َشْحٌم أَْم الَ  فتَْنُظرُ  ، وذلك أَنَّك تَُشقُّ ِجْلَدةَ العَْينِ  َعْينِِه َمْنُحوراً  َشْحمِ  نََظَر إِلى : يَْلَخُصه لَْخصا

 فُِعَل به ذِلك فَظَهَر نِْقيُه. ، إِذا البَِعيرُ  أُْلِخصَ  وقد العَْيِن ، قاله اللَّْيُث. لََخَصةُ  إِالَّ في الَمْنُحوِر ، وذِلَك الَمَكانُ  اللَّْخصُ  إِالَّ َمْنُحوراً ، وال يُقَال

يت : ّكِ من إِِبلي فاْنَحُروهُ ،  لََخص ، وفي اللَّسان : َما أَْلَخصَ  ما ، أَْي َسنٍَة أََصابَتُْهُم : اْنُظُروا في َحْجَرةٍ  ِلقَْوِمهِ  (2) قال أَْعَرابِيّ  قال ابُن الّسِ

ُل ما يَْبُدو في اللَِّسان  أَي َما َكاَن لَهُ َشْحٌم في فاْرَكبُوه. يُْلخصْ  وما لم َعْينَْيه. ويُقَال : آِخُر ما يَْبقَى من النِّْقِى في السُّاَلَمى والعَْيِن ، وأَوَّ

 والَكِرش.

ْصتُ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي : يقال : : التَّْبيِيُن ، والشَّْرحُ  التَّْلِخيصُ و ْصتُه أَْيضاً ، بالحاالشَّي لَخَّ ء ، إِذا استَْقَصْيَت في بَيَانه َء ، بالخاِء ، ولَحَّ

صْ  وَشْرحِه ، وتَْحبِيرِه ، ويُقَال : َحِديُث َعِلّي ، َرِضَي هللا  ومنه .التَّْلِخيصُ  : التَّْلِخيصُ  قيل :و ٍء ،لي َخبََرك ، أَي بَيِّْنهُ لي َشْيئاً بَْعَد َشيْ  لَّخِ

 .« َعلَى غْيرهما اْلتَبَسَ  ِلتَْلِخيِص  أَنَّه قَعَدَ »تَعالَى َعْنه ، 

 :* ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه 

ْصتُ  : التَّْقِريُب ، واالْختَِصاُر ، يُقَال : التَْلِخيصُ   ءُ ، والشَّيْ  ُملَخَّصٌ  القَْوَل ، أَي اْقتََصْرُت فِيِه ، واْختََصْرت ِمْنهُ ما يُْحتَاُج إِلْيه ، وهو لَخَّ

 الُوه ، أَي حاصلُه وما يَُؤوُل إِلْيه.ما قَ  ُملَخَّصُ  ، ويُقَاُل : هذا ُملَخَّصٌ 

 ، نَقَلَه ابُن القَّطاع. اللِّصّ  ، ومنه ِء فِي َستْرٍ : فِْعُل الشَّيْ  اللَّصُّ  : [لصص]

هُ ، قَال : لَصَّ  ، وقد إِْغالُق الباِب وإِْطباقُهُ  قِيَل : ُهوَ و  بَابَهُ ، كَرصَّ

ُخُر حَتحَت الَغَلِ   َلحُصوصَيدح
 امل

 نَقَلَهُ ابُن القَطَّاع.

 : ، عن اْبِن ُدَرْيِد ، وَزاَد : لَْصتاً ، وأَبَدلُوا من َصاِده تَاًء وغيَُّروا بِنَاَء الَكِلَمة ِلَما َحَدَث فيَها من البََدلِ  ويُثَلَّثُ  ، َمْعُروف ، السَّاِرقُ  : اللَّصُّ و

،  اللُّصُّ  ء وبَْعِض األَْنَصاِر ، وقد قِيَل فيه : ِلْصٌت ، فَكَسُروا الاّلَم فيه َمَع البََدل ، وفي التَّْهِذيِب والّصحاح :: هي لُغَة َطّيِ  وقال اللِّْحيَانِيّ 

ّم ، لُغَةٌ في ا ِسيبََوْيه فال يَْعِرف إِالَّ  اللَّصّ  بالضَّ ً  ، وأَمَّ  ، بالَكْسِر. ِلّصا

قال : ولْيس له بِنَاٌء من أَْبنِيَِة أَْدنَى  .أَْلَصاصٌ و ، بالَكْسر ، كما هو نَصُّ ِسيبََوْيه وَزاَد : ِلَصاصاً. وفي التَّْهِذيِب : ّصٍ لِ  ، أَي َجْمع لُُصوصٌ  ج

 العََدِد.
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 لُُصوصٌ  : اللُّصَّ  ، مثْل قُُرود وقَِرَدة ، وَجْمعُ  ِلَصَصةٌ و ، لُُصوصٌ  ، بالَكْسر ، ِلّصٍ  ، وَجْمعُ  لُُصوصٌ  ، بالفَتْح ، لَصّ  وقال ابُن ُدَرْيِد : َجْمع

 ، مثل ُخّصٍ وُخُصوٍص ، وَجْمعُ 

__________________ 
 ( ضبطت  داً بفتح ا اء للوزن. وقد نبه إىل قراءهتا بفتح ا اء هبامش املطبوعة املصرية.1)
 ( يف اللسان والتكملة : قا  رجر من العرب لقومه.2)
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 ا اأَلِخريَة انِدَرٌة. َلَصاِئصُ و  َلص اتٌ  ج ا ابلَفتحح ا َلص ةٌ  وهي ا َلصحٍت ُلُصوتٌ 
ّم ، األَّواَلن نَقَلَُهَما الّصاَغانِيُّ ، واألَِخيُر عن الِكسائِّي  الُّلُصوِصيَّةو بفَتِْحِهنَّ ، اللَُّصوِصيَّةُ و ، (1) اللََّصاصُ و ، اللََّصصُ  الَمْصدرُ و ، بالضَّ

مَّ ، كما في ُشُروحِ الفَِصيحِ ، وفي الِمْصبَاح َعْكُسه ، نَقله شْيُخنَا. ُصوِصيَّةاللَّ  والفَتُْح في  وأَْضَرابَِها أَفَصُح ، وإِن َكان الِقيَاُس الضَّ

ةٌ  أَرضٌ و  ، األَِخيُر في الّصَحاح. لُُصوص ، أَو ذاتُ  : َكثِيَرتُُهم َملَصَّ

َحتَّى ال يََرى بَينََها َخلاَلً. قَال امُرُؤ القَْيِس ،  األَْضَراِس  ما بَْينَ  تَقَاُربُ  قِيَل :و يَكاَدان يََمسَّاِن أُذُنَْيه ، الَمْنِكبَْينِ  أَْعلَى (2) : تَقَاُربُ  اللََّصصُ و

 يَِصف َكْلباً :

ص   ـــــــــــــــَ وِع  أَل لـــــــــــــــُ يِن  الضـــــــــــــــــــــــــــــ  ُروِس حـــــــــــــــَ  الضـــــــــــــــــــــــــــــ 

رح     ــــــــــــــــرٌت َأشــــــــــــــــــــــــــــــِ ي ــــــــــــــــٌب َنشــــــــــــــــــــــــــــــِ وٌع أَرِي ــــــــــــــــُ ب ــــــــــــــــَ  تـ

  
اءُ  ، وهي أَلَصُّ  هوو قال :  إِلى َزْوِره. واْلِتَصاقُُهَما تََضامُّ ِمْرفَقَيِ الفََرِس  : اللََّصصُ  . وقال أَبو ُعبَْيَدةَ :لََصصٌ  ، وفيه لَصَّ  ، وقَد لَصَّ

 في ِمْرفَقَيِ الفََرِس. اللََّصصُ  ويُْستََحبُّ 

اءُ و يِّقَةُ  اللَّصَّ .، نقَلَهُ الصَّ  من الِجبَاِه : الضَّ  اَغانِيُّ

اءُ و َمْخَشِرّي والّصاغانِيُّ أَْيضاً ، من الغَنَِم : ما أَقبََل أََحُد قَْرنَْيَها وأَْدبََر اآلَخرُ  : اللَّصَّ ً  اللَّّصاءُ و ، نَقَلَهُ الزَّ الَمْرأَةُ الُمْلتَِزقَةُ الفَِخَذْين ال  : أَيضا

ْنِجّي : ِلهَذاو ِعّي ،، نقله األَْصمَ  األَلَصُّ  ، وَكذِلك فُْرَجةَ بَْينَُهَما ، أَي ُمْلتَِزقُُهما ، وهو ِخْلقَةٌ فِيِهم ، ويَْقُرُب من ذِلَك  (3) األَْليَتَْينِ  أَلَصُّ  يُقَاُل للزَّ

ْكبَتَْين ، وقيل : هو تَقاُرُب القَائَِمتَْين والفَِخَذْيِن : اللََّصصُ  قَْوُل َمْن قاَل : ، لُغَةٌ فيه ، نَقَلَه  البُْنيَاِن : تَْرِصيُصه تَْلِصيصُ و : تََدانِي أَعلَى الرُّ

 الَجْوَهِرّي.

. قال ُرْوبَةُ : : اْلتََزقَ  اْلتَصَّ و اغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

َيانِه  َلص صَ  َلصِّصُ ِمن بـُنـح
ُ
 ( 4)امل

َكهُ  ، أَي الَوتَِد ، وغْيَرهُ ، إِذا لَْصلََصه قال ابُن ُدَرْيٍد :و ْرس من الفَِم. َحرَّ ْمحِ ، والّضِ نَان ِمن َرأِْس الرُّ  ِليَْنِزَعهُ ، وَكذِلك الّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

َرْت َسِرقَتُهُ.، كما في الّصحاح. وفي  يَتَلَصَّصُ  ، وهو اللُُّصوِصيَّةُ  : التَّلَصُّصُ   األََساِس : إِذا تََكرَّ

ةُ و  : اْسٌم للَجْمع ، َحَكاه ابُن ِجنّي. الَملَصَّ

اءُ و تْقاُء. اللَّصَّ  : الرَّ

 .(5)في الَجْبَهِة : ُدنوُّ َشعِرَها من َحاِجبَِها ، نَقَلَه ابُن القَطَّاع  اللََّصصُ و

 : َمْوِضع بالقُْرب من َهَمَذاَن. اللُُّصوِص  وقَْصرُ 

 : التََّجسُُّس. التَّلَصُّصُ و

كةً  اللَّعَصُ  : [لعص] اَغانِيُّ في التَّْكِملَِة. وفي اللِّسان والعُباِب : وُهو ، ُمحرَّ  لَِعصَ  ، عن اْبِن ُدرْيٍد ، وقد (6) العََسرُ  ، أَهمله الجْوَهِريُّ والصَّ

ً  َعلْينا ً  قيل : هوو ، لَعصا ً  ، كَكِتٍف ، وقد لَِعصٌ  ، َزَعُموا ، وهو النََّهُم في األَْكِل والشُّْرِب َجِميعا  ، نقله ابُن القَطَّاع. لَِعَص لَعَصا

 أَيضاً ، إِذا نَِهم في أَْكٍل وُشْرٍب. تلَعَّصَ و لَِعصَ  وكذِلك تَعسََّر. ، إِذا فاُلٌن علْينا تَلعَّصَ و

ً  ، وقَدْ  َضاقَ  ، أَهمله الجْوَهِرّي. وقال ابُن فاِرٍس : أَي ، كفَِرح لَِقصَ  : [لقص]  نَْفُسه لَِقصتْ و ْيضاً.. ونَقلَه اللَّْيُث أَ لَِقصٌ  ، فهو لَِقص لَقصا

 ً ين الُمْهملة. َغثَْت وَخبُثَتْ  : لَقَصا  ، لُغةٌ في لَِقست ، بالّسِ
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يِّقُ  اللَِّقصو لَِقَص  ، وقد الشَّرِّ  إِلَى السَِّريعُ  وقيل : هو الَكثِيُر الَكالِم. قيل : ُهوو ، عن اْبِن فَاِرٍس ، واللَّْيِث ، واْبِن القطَّاع. ، كَكِتٍف : الضَّ

 ً  ، فيهما ، والّسيُن أَْجَوُد. لَقَصا

ِه ، ِجْلَده ، كَمنَع : أَْحَرقَهُ  ءُ الشَّيْ  لَقَصَ و ً  ، أَي بالَكْسِر ، يَْلِقُصهو ، وَزاَد في اللّسان : يَْلقَُصه بَحّرِ  .لَْقصا

 ر :، ومنه قوُل الشَّاعِ  (7) أََخَذهُ  َء ، إَِذا، أَي الشَّيْ  اْلتَقََصهُ  يُقَاُل :و

__________________ 
 ( يف التكملة : والل َصاصة.1)
 .«اجتماع»( يف اللسان : 2)
 ( يف التهذيب : األليتا والفخذين.3)
 ( من األبيات املفردة املنسوبة لر بة.4)
 ( ويف األساس : وجبهة لّصاء : ضيقة ا دان شعر الرأس من ا اجبا.5)
 ( ضبطت يف اللسان ابلقلم بضم فسكون.6)
 أخذه حيرص عليه. 262/  5( يف املقايي  7)
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ا و  نــــــــــَ رَاتــــــــــِ نح َأهــــــــــَ اَع مــــــــــِ ٍص مــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــِ تــــــــــَ لــــــــــح  مــــــــــُ

هح     بـــــــــُ اقـــــــــِ عـــــــــَ يـــــــــُ لـــــــــَ  لـــــــــه ســـــــــــــــــــــــَ ِذي أَمـــــــــح ر  الـــــــــ  عـــــــــَ (1)لـــــــــَ
 

  
 قاله ابُن فاِرس.

. الُمتَتَبُِّع َمَداّقِ األُُمورِ  : هو الُمْلتَِقصُ  قِيَل :و اَغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

. وفي اللَّسان  (2) اللَّْمصُ  : [لمص] ُص ، والُمَزْعَزُع ،  الفَالُوذُ  هو: ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، قاله الفَّراُء. ويُقَال له أَيضاً : اللََّواُص ، والُملَوَّ

ْبِس   كالفَالُوِذ بالبَْصَرةِ ،، يُبَاعُ  ال َحالَوةَ لهو ، ٌء يُشبُِههُ َشيْ  ُهوَ  أَوْ  والُمَزْعفَُر. بِيُّ بالّدِ  ، قاله اللَّْيُث. يَأُْكلُه الصَّ

 ، عن الفَّراِء ، وَضبََطهُ الّصاَغاِني بالتَّْشِديِد. أََكلَه : لََمَص اللَّْمصَ و

ً  ءَ الشَّيْ  لََمصَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  كالعََسِل وِشْبِهه. ، ونَصُّ اْبِن القَطَّاعِ فلَِعقَهُ ، أََخَذه بَطَرِف ِإْصبَِعِه فلََطعَهُ  : لَْمصا

ً  لََمصَ  قال أَبو َعْمٍرو :و  لََمَزه ، وقِيل : اْغتابَه. وآَذاه ، وقيل : قََرَصه ، إِذا فاُلنا

 ، قال َعِديُّ بُن زْيٍد : الَخدَّاعُ  ، عن َشِمٍر ، وقِيَل : هو كَصبُوٍر : الَكذّابُ  ، اللَُّموصُ و

ــــــــــــــــــ   َدٍ  ِإن ٍد وُذو َمصــــــــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــح  َك ُذو عــــــــــــــــــَ

ُذوِب     َد الــــــــــكــــــــــَ هــــــــــح ٌف عــــــــــَ الــــــــــِ وصح خمــــــــــَُ مــــــــــُ  (3) الــــــــــلــــــــــ 
  

 ويُْرَوى : ُمجانٌِب.

ازُ  قيل : هوو ً  يَْلِمصُ  لََمصَ  ، وقد الَهمَّ  .لَْمصا

اَغانِيُّ ، أَي يُْرَعى. أَْمَكَن أَْن يُْلَمصَ  إِْلماصاً : الشََّجرُ  أَْلَمصَ و  ، نَقَلَه الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ج فََمه َعلْيه. لََمصَ   فاُلٌن فاُلناً ، إِذا َحَكاه وَعابَهُ ، وَعوَّ

 .«ُكْن َكذِلكَ »قَال : ، فاْلتَفَت إِليه ف يَْلِمُصهُ  وسلمعليههللاصلىالَحِديث أَّن الَحَكَم ْبَن أَبِي العَاِص كان َخْلَف النبِّيِ  وِمْنه

اٌم ، وقيل : هو ُمْلتٍَو من الَكِذب والنَِّميمِة. لَُموصٌ  َرُجلٌ وَ   : ُمْغتَاٌب ، وقيل : نَمَّ

 الَكْرُم : اَلَن ِعنَبُهُ ، والاّلِمُص : َحافُِظ الَكْرِم. أَْلَمصَ و

 : اْسُم َمْوِضعٍ. قال األَْعَشى : تَلَمُّصُ و

َد يف  هـــــــــــح ُر الـــــــــــعـــــــــــَ ذحكـــــــــــُ ـــــــــــَ هـــــــــــر تـــــــــــَ صَ تـ مـــــــــــ   ِإذح  لـــــــــــَ

اَل     ــــــــــَ ث ا مــــــــــَ دًا ا هبــــــــــَِ اعــــــــــِ ــــــــــَ ِرُب د ا ق (4)َتضــــــــــــــــــــــــح
 

  
ً  بعَْينِهِ  اَلَصه يُقَاُل : كالُماَلَوَصِة. ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، : اللَّْمُح ِمْن َخلَِل بَاٍب ونَْحِوه اللَّْوصُ  : [لوص] ، إِذا َطالَعَه  اَلَوَصهُ ُماَلَوَصةً و ، لَْوصا

 َوَجعُ  َوَجُع األُذُِن ، أَو : اللَّْوصُ « والِعلَّْوصَ  اللَّْوصَ و َمْن َسبََق العاِطَس بالَحْمِد أَِمَن الشَّْوَص ،»في الَحِديِث : و ِمْن َخلٍَل ، أَْو ِستٍْر ولََمَحهُ.

 لَّْوُص في َمْوِضِعهما.، وهي اللَّْوَصةُ أَْيضاً ، َوتَقَدََّم الشَّْوُص ، والعِ  النَّْحرِ 

 َحاَد. عن األَْمِر ، ونَاَص ، بَمْعنَى اَلصَ  قال أَبُو تَُراٍب : يُقَال :و

ِص ، كُمعَظَّمٍ  اللََّواصُ و  ، وَكذِلَك اللََّمُص ، والُمَزْعفَُر ، والُمَزْعَزُع ، كما تَقَدَّم. ، كَسَحاٍب : الفَالُوذُ ، كالُملَوَّ

افِي ، وقيل : هو العََسلُ  : اللََّواصُ  :قال ابُن األَْعَراِبّي و  ِمْنه. الصَّ

صَ و ُجلُ  لَوَّ ً  الرَّ  أََكلَه. : تَْلِويصا

 ِمْن ِريحٍ يُِصيبُه. اللَّْوَصةُ : َوَجُع الظَّْهرِ  ، قيل : اللَّْوَصةِ و يُقَاُل : أَُعوذُ باهلل من الشَّْوَصةو
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َحِديُث ُعَمَر ِلعُثَْماَن ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنُهَما ، في َكِلَمِة  ومنه أََداَرهُ َعلْيه ، وأََراَدهُ ِمْنهُ. : إِاَلَصةً  الَِّذي يَُروُمهُ  ءِ َعلَى الشَّيْ  أاََلَصهو

هُ  وسلمعليههللاصلىَعلْيَها النبِيُّ  أاَلصَ  هي الَكِلَمةُ الَّتِي»اإِلْخالِص    ِعْنَد الَمْوِت ، أَي أَداَره َعلْيَها َوراَوَدهُ فِيَها ، وَكَذايَْعنِي أَبَا طاِلبٍ « َعمَّ

 على (5) تاَُلصُ  وأَنَّكَ »الَحِديُث اآلَخُر : 

__________________ 
 .وما أثبت عن التكملة« ومتلقص»وابألصر « قوله : أهراتنا مجض أهرة  ركة ا من معانيها : متاع البيت»( هبامش املطبوعة املصرية 1)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان ابلتحريك. وما يف القاموس يواف  ضبرت التكملة.2)
 .«جمانب هد »ويف التكملة : « خمالف هد »( يف التهذيب : 3)
 وروايته :« تنمص»( البيت يف معجم البلدان 4)

ـــــــــــــمـــــــــــــّص إذ  ـــــــــــــن ـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــد مـــــــــــــن ت ـــــــــــــعـــــــــــــرف ال  هـــــــــــــر ت

 تضــــــــــــــــــــــــــــــــــرب د قــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــدًا هبــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــالً    

  

« تنمص»حصن مشهور بناحية صعدة من أرض اليمن ا وورد أيضاً « التملص»أن تنمص اسم امرأة. وقد ورد فيه قا  : والذي يغلب علي  ين 
 بلد معروف.

 .«ستالص قوله : تالص ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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تُ  ويـَُقاُ  :« قمص»َأي تـُرَاَوُد َعليحه ا ويُطحَلب ِمنحك َخلحُعه ا وقد ســَبَ  يف « َخلحِعه  أَلصــتُ  َأنح آُخَذ ِمنحُه شــيحئاً ا َأو أََلصــح
 ا َأي أََردحُت. (1)ِإاَلصًة وِإاَنَصًة 

مّ  أُليصَ و َدةِ ُمْستَْدِركاً ، وق أُْرِعشَ  ، إِاَلَصةً ، إِذا ، بالضَّ د ، أَو أُْرِعَد من فََزعٍ ، هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وأَورَدهُ صاِحُب اللَّسان بِاْلبَاِء الُمَوحَّ

 أََشْرنَا إِلَْيه.

أَراَد أَْن  ، إِذا ياَُلِوُصَها الشََّجَرةَ  اَلَوصَ و . قال :لَّْوصُ ال ، وَكذِلكَ  نََظَر َكأَنَّهُ يَْختُِل ِليَُروَم أَْمراً  الّرُجُل ُماَلَوَصةً ، أَي اَلَوصَ  قال اللَّْيُث :و

 وكْيف يَْضِربَُها. ِليَْقلَعََها فاَلَوَص في نََظِره يَْمنَةً ويَْسَرةً كْيف يَأْتِيَها ، أَو يَْقلَعها ، يَْقَطعََها بالفَأِْس 

صَ و ُجُل ، إِذ تَلَوَّ ى ، وتَقَلَّبَ  الرَّ اَغانِيُّ عن ابِن َعبَّاٍد.، نَقَلَه ا تَلَوَّ َمْخَشِرّي ، والصَّ  لزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلْيه :

 َكَذا ، أَي أُِديُره َعْنه. (2)َعْن  أُِليُصه ما ِزْلتُ 

َمْخَشِرّي. ُماَلِوصٌ  والُماَلَوَصةُ : الُمَخاَدَعةُ ، وَرُجلٌ   : ُمتََملٌِّق َخدَّاٌع ، نَقَلَه الزَّ

ً لِ  ءِ بالشَّيْ  الصَ و  : اْستَداَر بِه ، نَقَلَه ابُن القَّطاع. يَاصا

ً  : [ليص]  (3) ِلْصتُ و ، لُغَةٌ في اَلَص عنه لَْوصاً ، كما َسبََق عن أَبي تَُراٍب. حادَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال ابُن َعبّاٍد : أَي الَص يَِليُص لَْيصا

ً  ءَ الشَّيْ  ْكتَهُ  ٍء يُِريُده ِمْنه ،عن َشيْ  إِذا أََرْغتَهُ  ، وَكذا نِْصتُه وأَنَْصتُه ، نَْيصاً وإِنَاَصةً ، على البََدِل ، إِالَصةً أَلَْصتُه و ، أَِليُصه لَْيصا أَو َحرَّ

 كالَوتِِد ونَْحِوه. وقال ابن ُدرْيٍد : إِذا أَْخَرْجتَه ِمْن َمْوِضِعِه. لتَْنتَزَعهُ 

 .(4)، وَخاَدْعتُه  ْدتُهُ عنهَعْن َكَذا وَكَذا : َراوَ  أَلَْصتُهو

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، كَسْكَرى ، يُقَال إِنَّه اسُم اْبنَِة نُوحٍ ، َعلْيه السَّالُم. لَْيَصى

 فصر امليم
 مض الصاد

َكةً  الَمأَصُ  : [مأص] ، بالعَْيِن والغْيِن  َراُمَها ، لُغَةٌ في الَمعَِص ، والَمغَصبِيُض اإِلبِِل ، وكِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي : وقال ابُن األَْعَرابِّي : ، ُمَحرَّ

 ، واإِلْسَكاُن في ُكّل ذِلَك لُغَةٌ. قال ابُن ِسيَده : وأَُرى أَنَّهُ الَمْحفُوُظ َعْن يَْعقُوَب. َمأََصةٌ  ، َواِحَدتَُها

ً  ، الَّظْبُي ، كَمنَعِ  َمَحصَ  : [محص]  َشِديداً ، أَو أَْسَرَع في َعْدِوِه. قال أَبو ذُؤْيٍب الُهَذِليُّ : َعَدا : يَْمَحُص َمْحصا

ا و  َبهنــــــــــــ َ اَب كــــــــــــَ يــــــــــــَ ي الــــــــــــثــــــــــــِّ قــــــــــــِ لــــــــــــح ٍة تـــــــــــــُ اِديــــــــــــَ  عــــــــــــَ

اٍء     بـــــــــــَ وُس  ـــــــــــِ يـــــــــــُ اتــــــــــــُ هـــــــــــَ ا َ حصـــــــــــــــــــــــــُ  وانـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاُرهـــــــــــَ

  
 ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. َرَكضَ  ، ِمثْل َدَحَص : الَمذبُوُح بِرْجِلهِ  َمَحصَ و .َمْحُصهايَعافِيُر َرْمٍل  ويروى :

ا يَُشوبُهُ  َمَحصَ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، أَي من التَُّراِب والَوَسخِ. الذََّهَب بالنَّاِر : أَْخلََصه ِممَّ

ُجِل األَْرضَ  َمَحصَ و ً  بالرَّ بها إِيَّاَها  َضَربَهُ  : َمْحصا
(5). 

اَغانِّي. بَسْلِحه : َرَمى َمَحصَ و  به ، نَقَلَه الصَّ

اصٌ  بَْرقٌ  لََمَع ، فَُهو ، إِذا السََّراُب أَو البَْرقُ  َمَحصَ و اصٌ  ، وَسَرابٌ  َمحَّ  ، فِيِهَما لََمعَاٌن. َمحَّ

ً  ِمنّي فاُلنٌ  َمَحصَ و  َهَرَب. ، إِذا َمْحصا
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نَانَ  َمَحصَ و ً  الّسِ َماةَ والِحَماَر ، قُلُت :  َمِحيصٌ و ، َمْمُحوصٌ  َجاَلهُ ، فهو ، أَي َمْحصا . قال أُساَمةُ بُن الَحاِرث الُهَذِلّي ، يَِصُف الرُّ ، أَي َمْجلُوٌّ

 ولم أَِجْدهُ في الديوان.

وا و  فـــــــــــ  وصِ شــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــُ مـــــــــــح َؤاَدُه  مبـــــــــــَِ اِع فــــــــــــُ طـــــــــــَ  الـــــــــــقـــــــــــِ

ُد     اتــــــــــــــِ َا  ــــــــــــــََ نــــــــــــــِ رَتَاٌت قــــــــــــــد بــــــــــــــُ مح قــــــــــــــُ (6)هلــــــــــــــَُ
 

  
النِّصاُل. ويُْرَوى : َمْنُحوض  والِقَطاُع :أَي َمْجلُّو الِقطاع ، وهو قَْوُل األَْخفَش. 

 ، أَي ُرِمَي بالنِّصال َحتَّى َرقَّ  (7)

__________________ 
 ( عبارة اللسان : وألصُت أن آخذ منه شيئاً أُليُص إالصًة ا وأنصُت أنيُص إانصة.1)
 ( اللسان : عل .2)
 ( يف القاموس : وِلصُته أَليُصه.3)
والعبارلن « الوصــــين فالن عن كذا : خادعين»ويف األســــاس : « ء أليصــــه مثر راودته عليه وداورتهيقا  : ألصــــته عل  الشــــي»( يف اللســــان : 4)

 .«لوص»وردل فيهما يف مادة 
 ( عبارة التكملة : و صت به األرض : إذا ضربت به األرض.5)
 فال شاهد فيه.وما أثبت عن شرح ديوان اهلذليا ا وعل  روايته « خموص»( ابألصر 6)
َفوحا»( يف اللسان : 7)  .«مبمحوص النصا »ويف التهذيب : اَشف وا ويف التكملة : « أشح
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ُحوصُ  ا َأي وُ ا فـَُؤاُده من الَفزَع. َمح
ِحيصُ و  امل

َ
َمجُ  أَيحضـــــــــــــاً : امل ُدح

ِديُد اخلَلحِ  امل من اخلَيحر واإِلبِر واَ ِمرِي. قا  امُرُ   الشـــــــــــــ 
 راً واألُُتَن :القيحِ  َيِصُف مِحَا

ارٌِح و  ِذ قـــــــــــــــَ َواجـــــــــــــــِ ا اَبِدي الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  َدَرهـــــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــــــح

َدرِيِّ     رِّ األَنــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــَ ب  كــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــصُ أَقــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــــَِ

  
ّيٍ هَذا البَْيَت ُمْستَْشِهداً به على  ى ، َمأُْخوذٌ منالَمْفتُول الِجْسم ، وهو الُمْدَمج الَِّذي َذَكَره الُمَصنِّف ، َرِحَمه هللا تَعَالَ  : الَمِحيِص  وأَْوَرَد ابُن بَّرِ

 ، وهو ِشدَّةُ الَخْلِق. وقال ُرْؤبَةُ يَِصُف فََرساً : الَمْحِص 

ِب  لـــــــح ِز الصــــــــــــــــــ  لــــح ِديـــــــُد جــــَ وصُ شـــــــــــــــــــــَ حــــُ َو   ممــــَح  الشــــــــــــــــــ 

َو      يـــــــــِه لـــــــــَ ٌت وال فـــــــــِ خـــــــــح رِّ ال شـــــــــــــــــــــــَ (1)كـــــــــالـــــــــكـــــــــَ
 

  
َواُب : َرُجلٌ و َهلِ  ، إِذا القََوائِمِ  َمْمُحوصُ  فََرسٌ  ، هَكَذا في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، والصَّ  تُْمَحصَ  ، وقالُوا ؛ يُْستََحبُّ ِمَن الخْيِل أَنْ  خلََص من الرَّ

َهِل.  قََوائُِمه ، أَي تَْخلَُص من الرَّ

ً  ، وقد َذَهَب ِزئْبُِرهُ واَلنَ  : أُِجيَد فَتْلُه َحتَّى ، كَكتِفٍ  َمِحصٌ  َحْبلٌ و بُمَشاقٍَة  ُمِحصَ  ، إِذا َمِحصٌ  ، وَكذِلَك الَمِلُص. ويُقَاُل : َوتَرٌ  َمَحَصهُ َمْحصا

 َحتَّى َذَهَب ِزئْبُِرهُ. قال أَُميَّةُ بُن أَبِي َعائٍِذ الُهَذِلّي :

صٌ هبــــــــــــــــا  َو    ــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــقــــــــــــــــُ ايف ال  غــــــــــــــــريحُ جــــــــــــــــَ

َدا ح  ِإذا    ن  بــــــــــــــــــَورحٍ  حــــــــــــــــــُ َي حــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــُ

  
ْعر ، كما قال : َمْحصٌ  ، بالفَتْح ، وكذِلك ِزَمامٌ  َمْحصٌ  وقد يُقَال : َحْبلٌ   ، في َضُروَرةِ الّشِ

صٍ و  تح    ـــــــــــــَح اينِّ اَنَزعــــــــــــَ َذقـــــــــــــَ وح اٍ  الســـــــــــــــــــــــــــ   كســـــــــــــــــــــــــــَ

و      فــــــــــُ اِم خــــــــــَ غــــــــــَ ــــــــــبــــــــــُ اء ال َي َجشــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــِّ (2)بــــــــــكــــــــــَ
 

  
َماُم الشَِّديُد الفَتِْل.، فَخفَّفَه ، وهو ال َمِحٍص و أَراَد :  ّزِ

فالشَِّديُد الَخْلِق ،  الُمَمحَّصُ  ، َذَكَرُهَما أَبو ُعبَْيَدةَ في ِصفَاِت الَخْيل فقال : أَّما كُمعَظٍَّم : َشِديُد الَخْلقِ  ، ُمَمحَّصٌ و ، بالفَتْح َمْحصٌ  فََرسٌ و

َصة واألُْنثَى  ، وأَنشد : ُمَمحَّ

صُ  حــــــــــــــــ  هح  ممــــــــــــــــَُ رَاِفصــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ِ  َوَأ  فـ لــــــــــــــــح  اخلــــــــــــــــَ

هح     اِمصـــــــــــــــــــــــــَ رُُه ُمصـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــٍد َأســـــــــــــــــــــــــح ِدي ر  شـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــُ

  
ِص  بَمْنِزلَةِ  الَمْحصُ و والفَُرافَِصةُ َسَواٌء. قال : الُمَمحَّصُ  قَال :  وأَنشد : .(3) ِمَحاَصاتٌ و ِمَحاصٌ  ، والَجْمعُ  الُمَمحَّ

 الش َو  َمعحُصوبٌَة قـََواِئُمهح  َ حصُ 
 ، وأَْنَشَد : (4)كذا  َمَحص الشََّوى : قَِليُل اللَّْحِم. إِذا قُْلَت : َمْحصُ  قال : وَمْعنَى :

صُ  ُه   ـــــــــــَح اتـــــــــــُ بـــــــــــَ جـــــــــــَ تح حـــــــــــَ َرفـــــــــــَ ِر َأشـــــــــــــــــــــــــح ذ  عـــــــــــَ ُ
 املـــــــــــ

رُِد     ٌ  قـــــــــــــَ َ  زَاهـــــــــــــِ َوابـــــــــــــِ و الســـــــــــــــــــــــــــ  نحضـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــَ (5)يـ
 

  
 البَْرُق والسََّراُب. َمَحصَ  ، كَكتَّاٍن : البَّراُق ، وقد الَمّحاصُ و

 قال األَْغلَُب الِعْجِلّي :

ّحاصِ يف اآِ  ابلد وِّي ة 
َ
 امل

يَّةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و ّوِ  الظْبُي : إِذا َجدَّ في َعْدِوه. َمَحصَ  ، من النَّاُس فِيَها السَّْيَر ، أَي يَِجدُّونَ  يَْمَحصُ  الَّتِي ، كَكتّان هي الفاَلةُ  (6) الَمّحاصُ  الدَّ

اِدِق والَكاِذِب. األَْمَحصُ  قال أَبو َعْمٍرو :و  : َمْن يَقبَُل اْعتَِذاَر الصَّ

ُجُل ِإْمَحاصاً : أَْمَحصَ و  ِمْن َمَرِضِه ، عن ابِن َعبّاٍد. بََرأَ  الرَّ
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 كاْنَمَحَصتْ  «الشَّْمسُ  أَْمَحَصتِ  فََرَغ من الصَّالةِ ، وقد»َحِديُث الُكُسوِف : ، ومنه  الشَّْمُس : َظَهَرْت من الُكُسوِف واْنَجلَت أَْمَحَصتِ و

 ، َعلَى الُمَطاَوَعِة ، وهو قَِليٌل في الرباعّي ، قاله ابُن األَثِير. اْمَحصتْ  ويُْرَوى

َر قوُل هللا تَعَ  : االْبتاِلُء واالْختِبَارُ  التَّْمِحيصُ و صَ  (وَ )الَى : ، كما في الّصحاح ، وبه فُّسِ أَْي يَْبتَِليَُهم ، قال ابُن  (7) (هللاُ الَِّذيَن آَمُنوا) ِليَُمّحِ

صَ  َعَرفَةَ. وقال ابُن ِإْسَحاَق : َجعََل هللا االيّاَم ُدَوالً بيَن النَّاِس   الُمْؤمنِيَن بما يَقَُع َعلْيهم ِمْن قَتٍْل ، ِليَُمّحِ

__________________ 
 .72( كذا ابألصر واللسان نسبا لر بة و ا للعجاج يف ديوانه ص 1)
 اخلفو  الجي لف  مشفراها إذا عدت ا عن التهذيب.( 2)
 .«َ ََصات»( األصر واللسان ويف التهذيب : 3)
 ومثله يف التهذيب ا وضبطت  ص فيه بكسر ا اء.« قوله : إذا قلت ا كذا ابلنسخ كاللسان ا وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«قرد»بد  « فرد»( يف التهذيب : 5)
َحاص»ش القاموس عن نسخة أخر  : ( عل  هام6)

َ
 بتخفيف ا اء املفتوحة.« امل

 .141( سورة آ  عمران اآية 7)
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َلُهم. (1) (َومَيَْحَق اْلكاِفرِينَ )َأو أملٍَ ا َأو َذَهاِب َماٍ  ا قا  :  َتبحصــــِ ِحيصُ  قا  ابُن َعَرَفَة ا َرمِحَُه   َتعاىَل :و  َأيح َيســــح  : الت مح
ِلِمَا ِمنح َبالءٍ  َ  صَ  ا يـَُقا  : التـ نحِقيصُ  ُســـــح

م     ما َأصـــــاَب امل ها ا فســـــَ ا أِلَن ُه  مَتحيصـــــاً    َعنحَك ُذنُوَبَك ا َأي نَقصـــــَ
 يـَنحُقُص به ُذنُوهَبُم ا ول اُه   من الكاِفرِين َ حقاً.

ْصتُ  تِلَه َوتَراً. ونَصُّ األَْزَهِرّي في التَّْهِذيب :ِليَفْ  تَْنِقيَةُ اللَّْحِم من العَقَبِ  : التَّْمِحيصُ و العَقََب من الشَّْحِم ، إِذا نَقَّْيتَه ِمْنه ، لتَْفتِلَه َوتَراً ،  َمحَّ

ْل.  فتَأَمَّ

اَغانِّي عن اْبِن َعبّاٍد.، مثل ا َسَكنَ  ، إِذا الَوَرمُ  اْنَمَحصَ و وفي التَّْكِملة : اْنفَلََت ، عن اْبِن َعبّاٍد. : أُْفِلَت. اْنَمَحصَ و  ْنَحَمَص ، نَقَلَه الصَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

ً و ِء ،: ُخلُوُص الشَّيْ  الَمْحصُ  ً و ، َمَحَصه يَْمَحُصه َمْحصا َصه تَْمِحيصا : َخلََّصهُ ، َزاَد األَْزَهِرّي : ِمن ُكّلِ َعْيٍب ، وبِه فَسََّر بَْعٌض قَْولَه  َمحَّ

صَ  (وَ )تَعالَى :  اُء : يَْعنِي (هللاُ الَِّذيَن آَمُنوا) ِليَُمّحِ ص أَي يَُخلِّصهم. وقال الفَرَّ في َحِديِث َعِلّيٍ ، َرِضَي هللا الذُّنُوَب عن الَِّذين آَمنُوا. و يَُمّحِ

أَي يَُخلَُّصون بَْعُضهم من بَْعض كما يَُخلَُّص َذَهُب « َذَهُب الَمْعِدن يُْمَحصُ  النَّاُس فِيها كما (2) يُْمَحصُ »تَعَالَى َعْنهُ ، وَذَكَر فِتْنَةً فقَاَل : 

 الذُّنُوب. تَْطِهيُرَها. تَْمِحيصُ . و(3)الَمْعِدن من التَُّراب 

صْ  وقَْولُُهم : َصت ِذي، كُمعَظٍَّم : الَّ  الُمَمحَّصُ و َعنَّا ذُنُوبَنَا ، أَي أَْذِهْب ما تَعَلََّق بنا من الذُّنُوب. َمّحِ عنه ذُنُوبُه ، عن ُكَراع. قال ابُن  ُمّحِ

َصهو هللا ما بَِك ، َمَحصَ و الذَّْنُب. الُمَمحَّصُ  ِسيَده : وال أَْدِري كْيَف ذِلَك ، إِنََّما َصت : أَْذَهبَهُ ، وهو َمَجاٌز ، وَكَذا َمحَّ  اْمتََحصَ و ذُنُوبُه. تََمحَّ

 ل :الظَّْبُي في َعْدِوِه : أَْسَرع فِيه. قا

ِتَحاصَ  مَيحَحصحنَ ُهن  و   اأَل حبِ  امح
ً  بها َمَحصَ و َواحٌد. اْمتََحصَ و َمَحصَ  جاَء بالَمْصَدِر على غْيِر الِفْعِل ، ألَنَّ   ، إِذا َضِرَط. َمْحصا

 ، كأَِميٍر : أَْجَرُد ، أَْملَُس ، َشِديُد الفَتِْل. َمِحيصٌ  وَحْبلٌ 

َصتِ و  .الظَّْلَماُء : تََكشَّفَتْ  تََمحَّ

ُجِل يَُدهُ ، أَو غْيُرَها ، إِذا كاَن بَِها َوَرٌم فأََخَذ في النُّْقصان والذََّهاِب ، عن أَبِي زْيٍد. قال ابُن ِسيدَ  ُمِحَصتْ و  والَمْعُروُف ِمْن هذا ، ه :عن الّرِ

 الُجْرُح ، وقد تَقَدَّم. َحَمصَ 

 السَّْهَم : أَْنفَْذتُه ، نَقَلَهُ ابُن القَّطاع ، عن أَبِي زْيد. أَْمَحْصتُ و

 الثَّْوُر البَقََرةَ : َسفََدها ، نقله اْبُن القَّطاعِ. َمَحصَ و

ً  هُ ، وقد َمَرصَ  ِللثَّْديِ ونَْحِوه : الغَْمُز باألََصابِعِ  الَمْرصُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال اللَّْيُث : الَمْرصُ  : [مرص]  .َمْرصا

 ، كَدُروٍص. ، كَصبُوٍر : النَّاقَةُ السَِّريعَةُ  الَمُروصُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :

اَغانِيّ  َسبَقَ  ، إِذا َمَرصَ و  ، بالَكْسِر. َمِرصَ  ، ظاِهُره أَنَّه من َحّدِ نََصَر ، وَضبََطهُ الصَّ

صَ و اَغانِيُّ عن اْبِن فاِرِس. عنه ، نَقَلَهُ  َطارَ  ، أَي القْشُر عن السُّْلتِ  تََمرَّ  الصَّ

ه َمِصْصتُه ، بالَكْسِر ، : [مصص] هُ  ، بالفَتْحِ ، َمَصْصتُه زاد األَْزَهِرّي :و ، بالفَتْح ، أََمصُّ ّمِ ، أَُمصُّ ه بالضَّ ا ، كَخَصْصتُه أَُخصُّ ، قال :  َمصًّ

: هو أَْخذُ المائِعِ القَِليِل بَجْذِب النَّفَِس ، وهل يُقَاُل في  الَمصُّ  قال شْيُخنا : َشِرْبتُهُ ُشْرباً َرفِيقاً. : أََمصُّ  والفَِصيُح الَجيُِّد َمِصْصتُه ، بالَكْسر ،

 كامتََصْصتُه. ِمثِْله : َشِرَب ، فيه نََظٌر ،

 ْصتُه.َء فَمِص الشي أََمصَّني فاُلنٌ و
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انُ  يا تَقوُل ِلْلَماّص :و انَةُ  ، ولََها : يا َمصَّ ه ماصَّ  َشتٌْم ، أَي يا قال الَجْوَهِرّي : وهو .َمصَّ  ، وما أَْحَسَن تَْعبِيَر الَجْوَهِرّي فإِنّه قال : يا بَْظِر أُّمِ

ه ، وهي ِكنايَةٌ َحَسنَةٌ. (4) [ِمن]َكَذا  َماصَّ  انُ  قال أَبُو ُعبَْيٍد : يُقَال : َرُجلٌ  لُْؤماً. من أَْخالفَِها بفيهِ  راضَع الغَنَم يَْعنُون بالَماّصِ  أَو أُّمِ ،  َمصَّ

 ، يَْعنُوَن أَنَّهُ يَْرَضُع الغَنََم من الَمصّ  َومْلَجاُن وَمكَّاُن ، ُكّل هذا من

__________________ 
 .141( سورة آ  عمران اآية 1)
 واملثبت ضبرت النهاية واللسان.« . كما ميح ص.. مُيح ص»( يف غريب اهلروي : 2)
 .«أو لتربون كما لترب الذهب ا لتعرف جودته من رداءته»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( زايدة عن الصحاح.4)
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كِّيت : وال تـَُقر  ٌض. قا  ابُن الســـِّ وحُت ا َلحِب ا فلهَذا ِقيَر : لَِئيٌم رَاضـــِ َمَض صـــَ ان : اي (1)الل ؤحِم ال حَيحَتِلُبَها فُيســـح قا  و  .َماصـــّ
 ابَن الل ئِم. ا يـَعحُنون الل ئيمَ  ا وَماص انََة بِن ماص انَةَ  ماص انِ  بحنِ  َماص انِ  يـَُقاُ  : َويحِلي َعَل  ابُن َعب اٍد :

َمْخَشِرّي :و ةُ  قال اللْيُث ، والزَّ بِيَّ ِمْن َشعََرات الماصَّ ُشْرٌب َحتَّى  الو ، فال يَْنَجُع فيه أَْكلٌ  (2) على َسنَاِسِن الفَقَارِ  تَنبُُت ُمْنثَنيَةً  : َداٌء يَأُْخذُ الصَّ

 من أُُصوِلَها. تُْنتََف تِْلَك الشَّعََراتُ 

ْمِل ، َواِحَدتُه ّمِ : نَبَاتٌ ، بالضَّ  الُمَصاصُ و . وقال أَبو ُمَصاَصةٌ  ، َكَذا في الّصحاح ، ولم يَُحلِّه ، قيَل : هو على نِْبتَِة الَكْوالِن ، يَْنبُت في الرَّ

اُخ ، وهو الثُّدَّاُء ، وهو ثَقُوٌب َجيٌِّد ، وأَْهُل َهَراةَ ا وقال األَْزَهِرّي : يُقَال له : يَبِيُس الثَّدَّاِء. هو أَو َحنِيفَةَ : هو نَبَاٌت يَْنبُُت ِخيَطاناً ِدقَاقاً ، لُمصَّ

ونَه ِدِليَزاْد. ِء واِحٌد ، ، وُهَما والثُّدَّاُء َشيْ  فُمَصاصٌ  وإِذا نَبََت بالدَّْهنَاء .(3)فعَْيُشوم  ، وفي العبَاِب : أَو نَبَاٌت إِذا نبََت بَكاِظَمةَ فقَْيُصومٌ  يَُسمُّ

 وهو يُعَدُّ َمْرًعى. ، فيُْؤَخذُ ويَُدّق على الفََراِزيِم َحتَّى يَِليَن ، يُْخَرُز بِهِ  وَمتَانَتِه وِلِلينهِ  أَبُو َحنِيفَةَ َعِن األَْعَراِب القُُدِم. قال أَبو َحنِيفَة : َكَذا نَقَلَه

اِجُز : نَْبٌت يَْعُظُم حتَّى تُْفتََل من ِلَحائِه األَْرِشيَةُ ، ويُقَال له أَيضاً : الُمَصاصُ  وقال ابُن بَّرّي :  الثُّدَّاُء. قال الرَّ

ِو ح  اٍز شــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــ  ر  تـــــــــــــَ لــــــــــــَ  كــــــــــــُ يــــــــــــح  َأوحَد  بــــــــــــلــــــــــــَ

قــــــــــَ  و     لــــــــــح اصصــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِب عــــــــــَ رح  ُمصــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ  وعــــــــــَ

  
قَْوِمه ، إِذا كان أَْخلََصُهم نََسباً ، يَْستَِوي فيه الَواِحُد واالثْنَاِن والَجْمُع ، والُمَذكَُّر  ُمَصاصُ  يُقَال : فاُلنٌ  ٍء.َخاِلُص ُكّلِ َشيْ  : الُمَصاصُ و

ّي لَحسَّان ، َرِضَي هللا تَعالَى عنه :  والُمَؤنَُّث ، كما في الّصحاحِ. وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

اِد  مـــــــــــــَ يـــــــــــــُض الـــــــــــــعـــــــــــــِ اِد َرفـــــــــــــِ جـــــــــــــَ ِويـــــــــــــُر الـــــــــــــنـــــــــــــِّ  طـــــــــــــَ

اصُ     اِر مــــــــــــــــ ُمصــــــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــَ زحرَجِ الــــــــــــــــنــــــــــــــــِّ  ن اخلــــــــــــــــَ

  
 .(5)قال ُعكَّاَشةُ بُن أَبِي َمْسعََدةَ  : ع. (4) ُمَصاٍص  وذُ  ، كعاُلبٍِط. كالُمَصاِمِص 

اصٍ ُذو و  رح  ُمصــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــَ ه ا ــــــــــــُ تح مــــــــــــنــــــــــــح لــــــــــــَ ــــــــــــَ  َربـ

رح     رٌت وُذو أَمــــــــــــــَ القــــــــــــــَ  َواســــــــــــــــــــــــــــِ ُث تــــــــــــــَ يــــــــــــــح  حــــــــــــــَ

  
 من الخْيِل الَوْردُ  والِعَظاِم ، قاله اللَّْيُث. وقال أَبُو ُعبَْيَدةَ : تَْرِكيِب الَمفَاِصلِ كعاُلبِط وُعلَبِط : َشِديُد  ، ُمَصِمصٌ و ، ُمَصاِمصٌ  فََرسٌ و

لِجَراِن ، وَصْفقَتَي العُنُِق ، وا، وهو الَِّذي يَْستَْقِري َسَراتَه ُجدَّةٌ َسوداُء لْيسْت بَحاِلَكٍة ، ولَْونَُها لَْوُن السََّواِد ، وهو َوْرُد الَجْنبَْين  الُمَصاِمصُ 

 . وأَْنَشَد قَْوَل أَبِي ُدَواد :ُمَصاِمَصةٌ  والَمَراّقِ ، ويَْعلُو أَْو ِظفَتَهُ َسَواٌد لْيَس بَحاِلٍك ، واألُْنثَى

مِّ و  اِت عــــــــــــــــــــَ رحُت بــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــَ دح َذعــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــَ

اِت     قـــــــــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــــــــِ ُ
صح  (6)املـــــــــــــــ ابـــــــــــــــِ ا َبصـــــــــــــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــََ

  

 ِ اح ــــــــــــــــَ ت امــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ِي نـ ي كــــــــــــــــَمشــــــــــــــــــــــــــــــح  مَتحشــــــــــــــــــــــــــــــِ

اِن َأشــــــــــــــــــــــــــــــَ   شــــــــــــــــــــــــــــــ    عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ اب ــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــُ صح تـ  اخــــــــــــــــِ

  

قــــــــــــــــــــــــــــًا وَأعح  لــــــــــــــــــــــــــــَ و ٍف بـــــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــــــــــــَ  مبــــــــــــــــــــــــــــُ

ه َورحٌد     نــــــــــــــــــــــــِ وح صح ىَل لــــــــــــــــــــــــَ امــــــــــــــــــــــــِ  ُمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد َشِمٌر الْبِن ُمقبِِل يَِصُف فََرساً :

صٌ  امــــــــــــــِ ا  ُمصــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــن وحمــــــــــــــًا قـــــــــــــــَ  مــــــــــــــا ذاَ  يـــــــــــــــَ

او     تــــــــــــــــــــ  رحفـــــــــــــــــــــَ رًا مــــــــــــــــــــُ ريًا َنــــــــــــــــــــَِ عــــــــــــــــــــِ  ال شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

َتا َفاَقاح مُمَرنا َكفح ُر الصِّ  َضمح
 : َخاِلٌص في ُكْمتَتِِه. ُمَصاِمصٌ  وقيل : ُكَمْيتٌ 

 ، إِذا كاَن َخاِلصاً في ذِلَك. ُمَصاِمصٌ  الَحَسِب ، خاِلٌص فِيِهم. ومنه : فََرٌس َوْردٌ  (7) أَي َحِسيٌب َزاِكي في قَْوِمه ، لَُمَصاِمصٌ  إِنَّهُ  يُقَال :و

__________________ 
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وهي عبارة «  عبارة اللسان : وقا  ابن السكيت : قر اي مّصان ولألنث  اي مّصانة وال تقر اخلقوله : وال تقر اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 التهذيب عنه أيضاً.

 .«القفار» ويف التهذيب :« عل  سناسنه»ويف األساس : « القفا»( يف اللسان : 2)
 ( وهي ما ورد عل  هامش القاموس عن نسخة أخر .3)
 .«وذو ُمصاصٍ »وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « وذو ُمصاِمصٍ »( يف القاموس : 4)
 « :أمر»عكاشة بن مسعدة السعدي. ومل يرد فيه الشطر األو  ومكانه فيه « : غمر»و « أمر»( يف معجم البلدان 5)

 فبصبحت ترع  مض الوحش النفر
 بعد الشطر الثاين :« غمر»وفيه أيضاً ويف 

 حيث تالقت ذات كهف وغمر
 املعارف وابألصر املشرفات ابلفاء.( عن اللسان دار 6)
 ا وإضافة الشارح للفظة اقتض  اثبات الياء كما يف التهذيب.« زا ٍ »( يف القاموس : 7)
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اغانِّي ، عن ابن َعبّاٍد. ، كَسِفينٍَة : القَْصعَةُ  الَمِصيَصةُ و  نقله الصَّ

ُد ابُن َعْبِد القَِويّ ، وقِيَل : هو ثَْغٌر من ثُ  د ، بالشَّامِ  ، بال الم : (1) َمِصيَصةُ و ين ُمَحمَّ وِم ، ومنه اإِلَمام أَبو الفَتْحِ نَْصُر الّدِ  الَمِصيِصيُّ  غُوِر الرُّ

 وال تَُشّدُد. ، آِخُر َمْن َحدَّث عن الَخِطيِب والسَّْمعَانِّي. قال الَجْوَهِرّي :

ْمِل ، والتَُّرابِ  َمِصيصُ و  ر في التَّْكِملَة على النََّدى ، هكذا على َوْزِن َسَما.*. واْقتَصَ الثََّرى : النَِّديُّ ِمن الرَّ

ةُ و ّم : ُمصَّ  ، أَي خاِلُصه. ُمَصاُصه الَماِل بالضَّ

 ، وهو َمجاز. ُمصَّ  ، َكأَنَّهُ قَدْ  : َدقيقٌ  َمْمُصوصٌ  َوِظيفٌ و

َحِديُث َعِلّي ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه :  ُع في الَخّل ثمَّ يُطبَُخ ، ومنه، وقيل : يُْنقَ  ، كَصبُوٍر : َطعَاٌم من لَْحٍم يُطبَُخ ويُْنقَُع في الَخلّ  الَمُصوصُ و

ً  أَنَّهُ كان يَأُْكلُ » ةً  الَمُصوصُ  أَو يَُكونُ  .«بَخّلِ َخْمرٍ  (2) ُمُصوصا ةً. وفي  من لَْحِم الطَّْيِر خاصَّ ، كما أَنَّ الَخْلَع من لُُحوِم األَْنعَاِم خاصَّ

ه وِعبَاَرةُ النَِّهايَة تَْقتَِضي أَنّه بَضّمِ الِميِم ، فإِنّه قال : ويُْحتَمَ  الَمُصوصُ و الّصحاح : ة تَُضمُّ ل فَتُْح الِميِم ، ويَُكوُن بفَتْحِ الِميِم : َطعَاٌم ، والعَامَّ

 .الَمصّ  فَعُوالً من

ُجِل ِعْنَد الِجَماعِ  : الَمُصوصُ و الفَْرُج  : الَمُصوصُ  قِيلَ و َرِحُمها الَماَء. يَْمتَصُّ   َعبّاٍد ، وقيل : هي الّتِي، عن ابنِ  الَمْرأَةُ تَْحِرُص على الرَّ

 ، عن ابن َعبَّاد. َمَصائصُ  الُمْنِشفَةُ لَما َعلَى الذََّكِر من البِلَِّة. ج

َمْخَشِرّي ، واْقتَصَ  : الَمْرأَةُ الَمْهُزولَة الَمْمُصوَصةُ و الَمُصوَصةُ و َر أَبو زْيٍد على األُولَى ، وَزاَد : من َداٍء قَْد َخاَمَرها ، كما ، الثانِيَة عن الزَّ

يت َعْنهُ ، وزاد غْيُرهُ : َكأَنََّها ّكِ  ، وهو َمجاز. ُمصَّتْ  َرواهُ ابُن الّسِ

،  بَطَرِف اللَِّسان الَمْصَمَصةَ  َما أَنَّ فَاهُ ، وَمْضَمَضهُ ، بمْعنًى َواحٍد ، وقِيل : الفَْرق بَْينَهُ  َمْصَمصَ  يقال : : الَمْضَمَضةُ. الَمْصَمَصةُ و

 .«من اللَّبَن وال نَُمْضِمض نَُمْصِمصَ  أُِمْرنا أَن» في َحِديِث أَبِي قِاَلبَةَ :والَمْضَمَضةَ بالفَِم ُكلِّه ، وهذا شبِيهٌ بالفَْرِق بين القَْبَصة والقَْبَضة. و

ا غيََّرِت النَّاُر ،: » (3)بِِعين َرَوى بَْعُضُهم عن بَْعِض التَّاُهَو من ذِلَك. و أُ ِممَّ  .«من التَّْمر نَُمْصِمصُ  من اللَّبَِن ، وال نَُمْصِمصُ و ُكنَّا نَتََوضَّ

َصتَُها ، أَي« الذُّنُوب ُمَمْصِمَصةُ  القَتُْل في َسبِيل هللا»في َحِديٍث َمْرفُوعٍ عن ُعتبَةَ بِن َعْبِد هللا ، َرِضَي هللا تَعالَى عنه ، و َرتَُها.  ُمَمّحِ وُمَطّهِ

ُر العََرُب الَحرَف وأَْصلُه ُمْعتٌَل ، أَي فهو َرةٌ وَغاِسلَةٌ ، وقد تَُكّرِ من الَمْوِص. ومنه نَْحنََخ بَِعيَرهُ  وقَال األَْزَهِرّي : وعْنِدي َمْعنَاه أَي ُمَطّهِ

 وأَْصلُه من اإِلناَخِة.

فَةَ ُمقَاَم  ُمَمْصمَصةً  وأَْصلُه من الَخْوض. وإِنََّما أَنَّثَها والقَتْل ُمَذكَّر ، ألَنَّه أَراَد َمْعنَى الّشَهاَدةِ ، أَو أَراَد َخْصلَةً وَخْضَخْضُت اإِلنَاَء  ، فأَقَام الّصِ

 الَمْوُصوف.

ه ، إِذا تََرشَّفَهُ. وقِيَل : تََمصََّصهو  ، كما في الّصحاح. في ُمْهلَةٍ  َمصَّ

 يُْستَْدَرك َعلَْيه :* ومّما 

اَن وغْيَرهُ : اْمتَصَّ  مَّ هُ  الرُّ  .َمصَّ

ِهَما : ما تََمصَّْصت منه. الُمَصاَصةُ و الُمَصاصُ و  بَضّمِ

ْنيَا ، أَي نَاَل القَِليَل منها ، وهو َمَجاز. َمصَّ و  من الدُّ

انُ و ام ، أِلَنَّه الَمصَّ  ُم يَْهُجو َخاِلَد بَن َعتَّاِب بِن َوْرقَاَء :. قال ِزيَاٌد األَْعجَ يََمصُّ  ، بالفَتْح : الَحجَّ

ا  رِهــــــــَ ظــــــــح وح  بــــــــَ َرتح فـــــــــَ وســــــــــــــــــــــَ  جــــــــَ
ُ
ِن املــــــــ كــــــــُ  فــــــــِإنح تــــــــَ

تح ِإال  و     ِفضـــــــــــــــــــــــَ انُ فـــــــــمـــــــــا خـــــــــُ ُد  َمصـــــــــــــــــــــــ  اعـــــــــِ (4)قـــــــــَ
 

  
هُ و انُ  : قال له يا أَمصَّ  ، وهو َمَجاز. َمصَّ

ه وَمنْ الشَّيْ  ُمَصاصُ و ِء كالُمَصاِص.الشَّيْ  ُمَصاَصةُ و القَْوِم : أَْصُل  ُمَصاصُ  ، ِمْن ذِلك. وقال اللَّْيُث : الُمَصاِص  بِتُه. يُقَال : هو َكِريمُ ِء : ِسرُّ

 َمْنبِتِِهم ، وأَْفَضُل ِسَطتِِهْم.
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يت : َمْصَمصَ و ّكِ إِناَءهُ وَمْضَمَضهُ ،  َمْصَمصَ : إِناَءه : َغَسلَه كَمْضَمَضهُ. وقال األَْصَمِعيُّ  َمْصَمصَ  اإِلنَاَء والثَّْوَب : َغَسلَهما. قال ابُن الّسِ

َكه ليَْغِسلَهُ. وقال أَبو َسِعيٍد : َكهُ من غْيِر أَن تَغَِسلَهُ بيَِدَك ، َخْضخَ  الَمْصَمَصة إِذا َجعََل فيه الماَء وَحرَّ َضةً : أَْن تَُصبَّ الماَء في اإِلنَاِء ثُمَّ تَُحّرِ

 ثّم تَُهِريقَهُ.

__________________ 
يصة معروفة بتشديد الصاد األوىل.1)  ( يف التهذيب : وثغر املصِّ
اب والّرمر. (*)  يف القاموس : من الرت 
 ( ضبطت ابلضم عن النهاية واللسان.2)
 .«حديث بع  الصحابة»( يف النهاية : 3)
 ألعش   دان. 103/  1( نسب يف اجلمهرة 4)
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َكه بيَِده فقد نَْصنََصه  .َمْصَمَصهُ و وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : إَِذا أَْخَرَج ِلَسانَه وَحرَّ

ّم : َشِديٌد. وقِيل : هو الُمْمتَلى ُمَصاصٌ  َرُجلٌ وَ   ُء الَخْلِق ، األَْملَُس ، ولْيس بالشُّجاعِ.، بالضَّ

 ْعَرابِّي.، كَصبُوٍر : النَّاقَِة القَمئَةُ ، عن ابِن األَ  الَمُصوصُ و

ّي : انُ  وقال ابُن بَّرِ ّم : قََصُب السُّكَِّر ، عن ابِن َخالََوْيه. الُمصَّ  ، بالضَّ

ْجل الَمعَص : [معص] َكةً : اْلتَِواٌء في َعَصِب الّرِ ، هكذا بَكْسِر الّراِء وُسُكوِن الِجيِم في نَُسخِ الّصحاح ، والَمْضبُوُط في أُُصوِل  ، ُمَحرَّ

يِه بيَِده تْح وَضّم الِجيمالقَاُموِس بالفَ  ُج قََدُمهُ ثُّم يَُسّوِ ،  َمِعَص يَْمعَصُ  ، كما في الّصحاح ، وهو عن أَبِي َعْمٍرو. وقد َكأَنَّه يَْقُصُر َعَصبُه فتَتَعَوَّ

 كفَِرَح.

 .«َكَذَب ، َعلَْيَك العََسلَ »فقال :  الَمعَصَ  الَحِديث َشَكا َعْمُرو بن َمْعِديَكِرَب إِلَى ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تَعالَى َعْنه ، ومنه

ئْب. وقال األَْصَمِعيُّ : ْجِل ، الَمعَصُ  أَي َعلْيك بُسْرَعِة الَمْشيِ ، وهو من َعَساَلِن الذِّ  الَمعَصُ  أَو : اْلتَِواُء َمْفِصٍل من َمفَاِصِل اليَِد أَو الّرِ

ْجلِ  َوَجٌع في العََصِب من َكثَْرةِ  : الَمعَصُ  قِيَل :و ِصيبُها كالَحفَا. وقال اللَّْيُث : هو ِشْبهُ الَخلَجِ فِيَها ،َوَجٌع يُ : ، قاله ثَْعلٌَب. قِيل  َخاصٌّ بالّرِ

ُجلُ  َمِعصَ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وقد الَمْشيِ  ً  الرَّ  : َشَكا ِرْجلْيِه ، من َكثَْرةِ الَمْشيِ. َمعَصا

ً  الَمعَصُ و اج : (1)اإِلبِِل وِكَراُمَها ، وِهَي بِيُض  الَمأَصُ  أَيضا  ، عن ابن األَْعَرابِّي ، وأَنشد للعَجَّ

ريَا  ـــــــــــــــــــَكســـــــــــــــــــــــــــــــــِ رُبُ ال ـــــــــــــــــــَت  ـــــــــــــــــــَح  اي َربِّ أَن

ريَاو     قــــــــــــــــــــــِ رَتحزَِ  الــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
رحُزُ  امل  تـــــــــــــــــــــــَ

  

ورَا  رحجــــــــــــــُ ًة جــــــــــــــُ مــــــــــــــَ جــــــــــــــح َت هــــــــــــــَ بــــــــــــــح َت َوهــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَن

يضــــــــــــــــــــــــًا     ودًا وبــــــــــِ َعصــــــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــــــــُ ورَا  مــــــــــَ بــــــــــُ (2)خــــــــــُ
 

  
الُمْعَجَمةَ الَجْوَهِريُّ وغْيُر ابِن األَْعَراِبّي يَقوُل : هي الَمغَُص بالغْين ، ِللبِيِض من اإِلبِل ، وُهَما لُغَتَاِن. قُْلُت : وقد َذَكَر الغْيَن قال األَْزَهِرّي : 

 كما َسيَأْتي.

ْكِض  (3) تَْكِسيرٌ  : الَمعَص عن ابِن َعبَّاٍد :و  ، أَي كالنَّْفخِ في العََصب من اْمتِالئه.  أَو غْيِرهتَِجُده في َطَرِف الَجَسِد ِلَكثَْرةِ الرَّ

ُجلُ  َمِعصَ  ويقال : ً  الرَّ  يَُدهُ أَو ِرْجلُه : إِذا اْشتََكاها. َمِعَصتْ و ، قَالَه األَْصَمِعّي. كفَِرَح : اْلتََوى َمْفِصلُه ، َمعَصا

ْسغِ ، كالعََضِد ، وقيل : ه الَمعَصُ  ويُقَال : و َخَدٌر في أَْرساغِ يََديِ اإِلبِِل وأَْرُجِلَها. قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه : نُْقَصاٌن في الرُّ

: 

ٌة  ِ عــــــــــــارِيـــــــــــَ اح نــــــــــــِ يــــــــــــح ُر الــــــــــــعــــــــــــَ ٌ  غــــــــــــائــــــــــــِ لــــــــــــ  مــــــــــــَ  غــــــــــــَ

زح هبـــــــا     مــــــِ غــــــح يـــــــُب ا مل يـــــــَ ابــــــِ نـــــــَ ُه الــــــظــــــ  نـــــــح امــــــِ َعصـــــــــــــــــــــَ  مــــــَ

  
ُجلُ  َمِعصَ و : ِشْبهُ  الَمعَصُ  ، كَكتٍِف ، وقيل : َمِعصٌ  ِرٍس ، وزاد ابن القَطَّاعِ ، من َداٍء بِرْجِله ، وهو، عن اْبِن فَا َحَجلَ  ، إِذا في ِمشيَتِهِ  الرَّ

اَغانِّي كعُنَِي. اإِلْصبَُع نُِكبَتْ  (4) َمِعَصتِ و الَحَجِل.  ، عن ابِن َعبّاٍد ، وَضبََطه الصَّ

 .«ع ى ص»، ذكره ابُن ُدَرْيٍد في هذا التَّْرِكيِب ، وذكره اللّْيُث في تَْرِكيب  ، كأَِميٍر : بَْطٌن من قَُرْيٍش  َمِعيٍص  بنوو

 بُن َعاِمِر بِن لَُؤّيٍ ، أَُخو ِحْسِل بِن َعاِمٍر ، وقد أَْعقََب من نَِزاٍر ، وَعْبٍد ، وَعْمٍرو ، وأَنشَد اللّْيُث : َمِعيصُ  قلُت : وهو

ٍم أَلَثحَ وَ  د  كـــــــــــــــــــَ َة بـــــــــــــــــــَن مـــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ  َرن  َربـــــــــــــــــــِ

َة بـــــــــــــَن     يـــــــــــــ  ىت  َأانَ  ُعصـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــصِ حـــــــــــــَ عـــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

  
 ولَْيَس بثبٍت. من العََرب ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيد قال : : بَُطْين َماِعٍص  بَنُوو

 ، كتََمغََّص ، عن أَبي َسِعيٍد : بَْطنُه ، أَْوَجعَه تََمعَّصَ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ُجُل ، ِإذا َحَجَل. تََمعَّصَ   الرَّ
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: العََضُد ،  الَمعَصُ و في اإِلبل : َخَدٌر في أَْرَساغِ يََدْيَها أَو ِرْجلَْيَها. الَمعَصُ و : اْمتِالُء العََصِب من بَاِطٍن فيَْنتَِفخ مع َوَجٍع َشِديٍد. الَمعَصُ و

 والبََدل.

ْسغ : وِقيَل : هو ِشْبهُ الَخلَجِ. الَمعَصُ و  : نُقََصاٌن في الرُّ

 من اإِلبِِل ، وهي البِيُض. الَمعَصَ  ، كَكتٍِف : الَِّذي يَْقتَنِي الَمِعصُ و

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وكرائمها.1)
 ( اهلجمة القطعة الكبرية من اإلبر ا واخلبور : غزيرات الل .2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : تَكس ٌر.3)
 ( ضبطت ابلبناء للفاعر حسب مقتض  سيا  القاموس عل  اعتبار أهنا معطوفة.4)
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ُجلِ   وَمِغَص. َمِعصَ  وَمغٌَص ، وقد َمعَصٌ  وفي بَْطِن الرَّ

ْجُل ، عن اْبِن القَّطاع. َمِعَصتو ت ، وَكذا الّرِ  اليَُد : اْعَوجَّ

ك ، بالفَتْح ، صُ الَمغْ  : [مغص] ة تَقُوُل  وَوِهَم الَجْوَهِرّي. عن ابِن ُدَرْيد ويَُحرَّ ، بالتَّْحِريك ، وَعَزاهُ  َمغَصٌ : قُلُت : ِعبَاَرةُ الّصحاح : والعَامَّ

ً ، وإِنّي ألَِجدُ  َمغَصٌ  ، وال يُقَاُل َمغٌَس وال َمْغصٌ و ِليَْعقُوَب. وِعبَاَرةُ يَْعقُوَب : في بَْطنِه َمْغسٌ  ً و  في بَْطنِي َمْغسا . فكْيَف يُْنَسُب الَوَهُم َمْغصا

 .َمْمغُوصٌ  ، كعُنَِي ، فهو ُمِغصَ  ، وقد وَوَجٌع في البَْطنِ  قال : تَْقِطيٌع في الِمعَى ؟إِلى الَجْوَهِريّ 

 بالتَّْحِريك. الَمغَص ، وَمِعَص ، كفَِرح ، وهذا نََظَر إِلى َمِغصَ  كذا نَّص الَجْوَهِرّي. وقال غيُره :

يت بالتَّْحِريك : الَمغَصُ و ّكِ  ، وأَنشد : َمغََصةٌ  ، أَي ِخيَاُر اإِلبِِل ، الَواِحَدة الَمأْصُ  ، ظاِهُر ِسيَاقه أَنَّه بالفَتْحِ ، ونَّص الجوَهِرّي عن اْبِن الّسِ

ورَا  رحجــــــــــــــُ ًة جــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ائ مح مــــــــــــــِ ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــح ب م َوهــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــح  أَنـ

رًَا     َغصـــــــــــــــــــــــــــــاً أُدحمـــــــــــــــًا ومحـــــــــــــــُح ورَا  مـــــــــــــــَ بـــــــــــــــُ (1)خـــــــــــــــُ
 

  
ّكيت : من اإِلِبِل والغَنَِم : الَخاِلَصةُ البَيَاِض ، وقِيَل : البِيُض فقَْط  الَمغَصُ  وقد َسبََق عن اْبِن األَْعَرابِّي أَنه بالعَْيِن الُمْهَملَِة. وقال َغْيُر ابِن الّسِ

 ، وهي ِخيَاُر اإِلِبِل ، واإِلْسَكاُن لُغَة. قال ابُن ِسيَده : وأَُرى أَنَّه الَمْحفُوُظ عن يَْعقُوَب.

ه : وإِبِلٌ  أَْو ُهَو َجْمٌع ال َواحَد له من لَْفِظهِ  ، كفَْرٍد وأفراٍد ، أَو َسبٍَب وأَْسبَاٍب. أَْمغَاصٌ  ج ، ذا كانَْت ِخيَاراً ، إِ  أَْمغَاصٌ  ، قال ابُن ُدَرْيٍد ، ونَصُّ

 : ِخيَاُر اإِلبِِل ، َواِحٌد ال َجْمَع له ِمْن لَْفِظه. الَمْغصو ، الَمغَصُ  ، ال َواِحَد لََها من لَْفِظَها. وقال غْيُره :

، وفي التَّْكِملَِة بالتَّْحِريِك فِيِهَما ،  َن ثَِقيالً إِذا كا ، بالتَّْحِريك ، َكَذا هو َمْضبُوٌط : الَمغَِص  من ، بالفَتْح ، أَو بالتَّْحِريك ، َمغَصٌ  فاَُلنٌ  يُقَال :و

 وفيَها : إِذا كاَن بَِغيضاً ، وفي اللَِّسان األُولَى َكَكتٍِف ، وفيه : يُوَصُف باألََذى. والُكلُّ ُمتَقَاِرٌب ، وهَو َمَجاٌز.

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 تََمغََّس ، بالسين أَيضاً. بَْطِني ، وتََمعََّص ، أَي أَْوَجعَنِي. ويُقَال : تََمغَّصَ  ، بالفَتْح : الطَّْعُن ، والسين لُغَة فيه. وفي النََّواِدِر : الَمْغص

ُء : آذانِي ، وَكَذا ْزَهِرّي. وتََمغََّصنِي الشَّيْ من اإِلبِِل : التي قَاَرفَت الَكْرَم ، نقله األَ  الَمغَصُ  ، أَيضاً : البِيُض من الغَنَم ، وقيل : الَمغَصُ و

 تََمغَّْصُت منه.

فَا األَْبيَضُ  : [ملص]  ، عن اْبِن األَْعَرابِّي. وأَنشَد لألَْغلَِب : الِماَلُص ، بالَكْسِر : الصَّ

اِص  ا الــــــــــــــــَوهــــــــــــــــ  هــــــــــــــــَ فــــــــــــــــِّ َت خــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــَبن  حتــــــــــــــــَح

اَلصِ     ــــــــــــــــرَت ابملــــــــــــــــِ ي ــــــــــــــــِ ٍم ن َب ُأكــــــــــــــــح ــــــــــــــــظــــــــــــــــَ ي  مــــــــــــــــِ

  
 .(2)الظَُّرُر  ْماَلِص ؛ وهي الِحبَاُل الِمْحَكَمةُ : والِميَظُب :ويُْرَوى : األَ 

اَغانِّي. وقال يَاقُوت : وإِيّاها أراَد اْبُن قاََلقِس بقَْوِله : قَْلعَةٌ بَسَواِحِل َجِزيَرةِ ِصِقلَّيَةَ  ِماَلُص :و  ، نقله الصَّ

ا  وُرهـــــــــــَ اَلَص وســـــــــــــــــــــــــُ اَلُص ِإىل مـــــــــــِ َف اخلـــــــــــَ  كـــــــــــيـــــــــــح

نح     رِيـــــــــــــيِن مـــــــــــــِ ُدوُر قـــــــــــــَ ُث ُدرحُت بـــــــــــــه يـــــــــــــَ يـــــــــــــح  حـــــــــــــَ

  
ةً ثانِيَةً.  قُْلُت : ويُقَال فِيَها ، أَيضاً : ِمياَلُص كِمْحَراب ، وِلَذا أََعاَدَها يَاقُوت َمرَّ

 وَذَكَرهُ الُمَصنِّف ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى ،« شمص»، هَكَذا َذَكَرهُ الَجْوَهِرّي في هِذه الَمادَّة ، مع أَنَّه أَْهَمل ماّدة  َجاِريَةٌ َذاُت ِشَماٍص وِماَلٍص و

اِد ، فقال : في الشينِ   .. أَْي َذاُت تَفَلٍُّت واْنِماَلٍص ، كما تَقَدَّم مع الصَّ

 بَسْهِمِه : َرَمى به. َملَصَ  اٍد ، وَوقََع في التَّْكِملَة :، عن ابِن َعبَّ  بَسْلِحه : َرَمى بِه َملَصَ و

، وال  ، كَكِتٍف تَْزلَُق الَكفُّ َعْنهُ  َمِلصٌ  وِرَشاءٌ  .َمِلصَ  ٍء َزلَّ اْنِساَلالً ، ُمتََزلِّجاً لَماَلَستِه ، فقَدْ وُكلُّ َشيْ  كفَِرَح : َسقََط ُمتََزلِّجاً. ، َمِلصَ و

ْلِو : َمِلصَ  ِض عليه ، وقدتَْستَْمِكُن من القَبْ  اِجز يَِصُف َحْبَل الدَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. وأَْنَشَد للرَّ

اًء  اين رِشــــــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــَ ر  وَأعــــــــــــــــح افـــــــــــــــــَ ِلصــــــــــــــــــــــــــــــَ   مــــــــــــــــَ
ا    ِبصــــــــــــــــــــــــــَ دِّي هــــــــــــَ عــــــــــــَ ــــــــــــُ ِب يـ ــــــــــــح ــــــــــــذِّئ ِب ال ــــــــــــَ  كــــــــــــَذن

  
__________________ 
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 .«معص»( انظر رواية الشطرين يف مادة 1)
 وله : الظرر ا هو كصرد ا جر أو املدّور امّدد منه كما يف القاموس.ق»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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َوايَةُ : الَهبََصى ، ِمثْل الَجَمَزى. اَغانِيُّ : والّرِ  قال الصَّ

ي بَمْعنَى يَْعُدو ، يَْعنِي َرْطباً يَْزلَُق من اليَِد  (1)وأَْنَشَدهُ األَْزَهِريُّ واْبُن ُدَرْيٍد  ة. ويُعَّدِ حَّ  .(2)على الّصِ

اَغانِيُّ عن اْبِن َعبَّاٍد. يا اْبن َمالٍَّص ، كَكتَّاٍن : َشتْمٌ و  ، نَقَلَه الصَّ

أِْس : أَثْلَُطهُ  أَْملَصُ  َرُجلٌ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. الرَّ

 ، وأَْنَشَد ابُن بَّرّي : : َسِريعٌ  إِْمِليصٌ  َسْيرٌ  في الّصحاح :و

يــــــــــــــــِص  نح  ــــــــــــــــَِ مح ابلــــــــــــــــد وِّ مــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــمــــــــــــــــا هلــــــــــــــــَُ

َرِب     ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ اِء ال ــــــــــــــــصِ غــــــــــــــــريح جنــــــــــــــــََ ي ــــــــــــــــِ ل  اإِلمــــــــــــــــح

  
اِلَخةُ. ، كَزنَِخٍة : األَُطوُم من السََّمكِ  الَمِلَصةُ  قال أَبو َعْمٍرو :و  ، وكذلك الزَّ

 .َمِلَصةٌ  اْنفَلَتَْت وَزِلقَْت ، والسََّمَكةُ  ، واْنَملََصْت : وفي األََساس : َمِلَصِت السََّمَكةُ من يَِدي

ً  المرأَةُ ، كما للَجْوَهِرّي ، وَزاَد غْيُره : والنَّاقَةُ : أَْملََصتو ،  َمَماِليصُ  ، والَجْمعُ  ُمْمِلصٌ  وِهيَ  وفي الّصحاح : أَْي أَْسقََطْت ، أَْلقَْت َولََدها َميِّتا

 .َمِليصٌ و ُمْملَصٌ  ، والَولَد تْه فِمْمالصٌ فإِن اْعتَادَ  بالياِء.

 الَمْرأَةُ الَحاِمُل تُْضَربُ » َحِديِث الُمِغيَرةِ بِن ُشْعبَةَ ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنه : ومنهُ قَْوُل ابِن األَثِيِر في تَْفِسير أَْزلََق. إِْمالصاً : ءُ الشَّيْ  أَْملَصَ و

ويُقَال أَْيضاً  بِِه ، وأَْزلَقَْت به ، وأَْسَهلَت به ، وَحَطأَْت به ، بَمْعنًَى َواِحٍد. أَْملََصتْ  تُْزِلقُهُ ِلغَْيِر تََماٍم. وقال أَبُو العَبَّاِس :أَي  «َجنِينَها فتُْمِلصُ 

 ً  ى فَِعيٍل من أَْفعَل.أَحُد ما َجاَء عل : الَمِليصُ و ، وُمْملَصاً. إِذا أَْلقَْت َولََدَها : أَْلقَتْهُ َمِليصاً ، وَمِليطا

َشاُء من يَِدي ، وتَفَلََّص ، أَي تََملَّصَ و  منه. أَتَملَّصُ  ، وتََملَّْصُت منه : تََخلَّْصُت. يُقَال : ما ِكْدت تََخلَّصَ  الّرِ

 ُء :الشَّيْ  اْنَملَص ْنَملخ ، بالخاِء. وقال الَجْوَهِرّي :من يَِدي اْنِمالصاً ، وا اْنَملَصَ  ٍء فاْنفَلََت من يَِدَك قُْلَت :قال اللّْيُث : إِذا قَبَْضَت على َشيْ و

 .َملَّْصتُهو ، وتُْدَغم النُّوُن في الِميِم. وقال غْيُره : وكذِلَك اْنفَلََص ، وقد فَلَّْصتُه أَْفلَتَ 

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

لَُق ، كما في الّصحاح. وِرَشاءٌ  الَملَصُ   ، كَمِلٍص. َمِليصٌ  ، بالتَّْحِريك : الزَّ

ْقُط. الُمْملَصُ و  ، كُمْكَرٍم : الّسِ

َشاَء ، والَحْبَل ، والِعنَاَن.الشَّيْ  تََملَّصَ و  ُء من يَِدي : َزلَّ انِساَلالً لَماَلَستِِه ، وَخصَّ اللِّْحيَانِّي به الّرِ

 ِه ، كالَحْبِل َخَرج ِمْن ِزئْبِِرِه.، بالفَتْح : العُْريَاُن ، وهو َمجاز ، كأَنَّه َخَرَج من ثِيَابِ  الَمْلصُ و

 : اسُم َمْوِضع ، أَْنَشَد أَبُو َحنِيفَةَ : َمْلصٌ و

َن  طــــــــح ي بــــــــَ قــــــــِ صٍ فــــــــمــــــــا زاَ  َيســــــــــــــــــــــح لــــــــح راً  مــــــــَ رحعــــــــَ  وعــــــــَ

او     هــــــــَ ــــــــمــــــــُ ي َبن  َجســــــــــــــــــــــِ مــــــــَ ىت  اطــــــــح ا حــــــــَ مــــــــَ هــــــــُ  أَرحضــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي اْنَخفََض ما كاَن ِمْنُهَما ُمْرتَِفعاً.

 ، كُزبَْيٍر : بَْطٌن من العََرِب ، عن ابن ُدَرْيد. ُملَْيٍص  وبنو

ُجُل : اْفتَقَر ، كأَْملََط. أَْملَصَ و  الرَّ

ْطُب اللَّيُِّن. األَْملَصُ و  : الرَّ

ً وَ   : َولَّى هاِرباً كَملََز َمْلزاً. َملََص َمْلصا

 الُهَذِلّي. (3)ةَ وفي ُهَذْيٍل : ِماَلُص بُن َصاِهلَةَ بِن َكاِهٍل ، بَْطٌن ، منهم أَبو َدرَّ 
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ً  الثَّْوبَ  َماصَ  قال : َغْسلُه. ؟اإِلنَاءِ  َمْوصُ  ، قال فَُضْيٌل : قْلُت لَشِقيِق بِن ْعقَبَةَ : ما : َغْسٌل ليِّنٌ  الَمْوصُ  : [موص] : َغَسلَهُ  يَُموُصه َمْوصا

، نَقَلَه اللَّْيُث. وقال غيُره :  يَُموُصهُ و الثَّْوِب ، وهو آِخذُهُ بين إِْبَهاَمْيه ، يَْغِسلُهُ َغْسالً لَيِّناً. وقيل : هو أَْن يَْجعََل في فِيِه َماًء ثُمَّ يَُصبّه على 

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. الدَّْلُك باليَدِ  قيل : هوو بَمْعنًى َواِحٍد. َماَصهُ و َهاَصهُ 

بالغَْسِل ، وُهم يَُموُصونَه ثاَلَث  كذا في َسائِر النُّسخ ، وفي بَْعِضها : الَهبِيد ، وهو الصَّوابُ  ُمعَالََجةُ الَجَسِد. : الَمْوصُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 ، هكذا نَقَلَه ابُن َعبّاد. َمْوَصاتٍ 

صَ و التِّْبُن ، : الَمْوصُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و ُجلُ  َموَّ  تَْمِويصاً : َجعَل تَِجاَرتَه في التِّْبَن. الرَّ

__________________ 
 .366 و 312/  3( انظر اجلمهرة 1)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : تزل  منه اليد.2)
 .«أبو ذرة»( يف املطبوعة الكويتية : 3)



8838 

 

صَ و  فأَْنقَاَها. ، وعباَرة التكملة : َغَسلََها ونَقَّاها تَْمِويصاً : ثِيَابَه َموَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 .(1)ُغَسالَةُ الثِّيَاِب  ، كثَُماَمٍة ، الغَُسالَةُ ، كما في الّصحاح. وقيل : الُمَواَصة

 اإِلنَاِء. ُمَواَصةُ  وقال اللِّْحيَانِّي :

 اإِلنَاِء. ُمَواصةَ  ما ُغِسَل به ، أَو ِمْنهُ ، ويقال ما يَْسِقيِه إِالّ 

َواِك ، َماصَ و ً  فَاهُ بالّسِ َمْخَشِريُّ أَْيضاً. يَُموُصه َمْوصا  : َسنَّهُ ، َحَكاهُ أَبُو َحنِيفَةَ ، ونَقَلَه الزَّ

ً  : ثَْوبَه َمهَّصَ  : [مهص]  وأَُرى الَهاَء بََدالً من الَحاِء. قُْلُت : نَظَّفَهُ وبَيََّضهُ. ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَِّسان. وقال ابن َعبَّاٍد : أَي تَْمِهيصا

 .(2)فيه  في الماِء : اْنغََمسَ  تََمهَّصَ و

ً  األَْرضُ  اْمَهاصَّتِ و اَغانِّي عن اْبِن َعبَّاد. َمْهَصاءُ  َذَهَب نَْبتَُها وَوَرقَُها ، وِهيَ  : اْمِهيَصاصا  َهَكَذا نَقَلَه الصَّ

 فصر النون
 مض الصاد

. وقال ابُن َعبّاٍد : هو النَّْبصُ  : [نبص] ، ولِكنَّه َضبََطه بالتَّْحِريِك ، وهو الصَّواُب ، وأُراه لُغَةً  القَِليُل من البَْقِل إَِذا َطلَعَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 في النَّْبِذ.

 َكِلَمةً  ، أَي نَْبَصةً  وما َسِمْعُت له .(3) َما يَتََكلَّمُ  ، من َحّدِ َضرَب ، أَيبَحْرٍف  ما يَْنبِضُ  ، ُهَو من قَْوِلِهم :و التََّكلُُّم ، : النَّْبصُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 ، والسيُن أَْعلَى.

َب : إِذا َصمَّ ، من َحّدِ َضرَ  نَبََص يَنبِصُ  ، َكأَِميٍر : َصْوُت َشفَتَيِ الغاَُلِم ، إِذا أََراَد تَْزِويَج طائِر بأُْنثَاهُ ، وقد النَبِيصُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

تَِة. النَّْبَصاءُ  ومنه َشفَتَْيِه ثُّم دعا. قال :  ، ِلْلقَْوِس الُمَصّوِ

ً  (4) يُنَبِّصُ  الطائُِر والعُْصفُورُ  نَبَّصَ  قال اللِّْحيَانِيُّ :و ً  (5) نَبِيصا َت َصْوتاً َضِعيفا َت به. نَبَصَ  وَكذِلكَ  : َصوَّ ْيد ، إِذا َصوَّ  بالطَّائِر والصَّ

 مّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :* و

 كالنَّبِيِص. النَّْبصُ 

 الشَّعَر : نَتَفَه ، عن ابن القَطَّاع. نَبَصَ و

 بالَكِلَمِة أَْخَرَجَها َمتََحْذِلقاً ، َكأَنَّهُ َصْلَصلََها وَصفَّاها ، كما في األََساس والمِحيط. نَبَصَ  ومن المجاز :

 (6)، كما في العَباب ، ونَصُّ التَّْكِملَة : النَّاِحُص كالنَُّحوِص. فلو قاَل : كالناِحِص  : األَتَاُن الَوْحِشيَّةُ الَحائُِل ، كالنَّاِحِص  النَّْحص : [نحص]

 ، لَسِلَم من القُُصوِر. النَُّحوِص و

ّمِ : أَْصُل الَجبَِل وَسْفُحه ، النُّْحصُ و اَغانِّي عن أَبي َعْمٍرو. وفي العَْيِن : أَْسفَلُه ، كما نَقَلَه عنه  بالضَّ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد. والصَّ

ْوِض. وفي الّصحاح : و ُهْم قَتْلَى  النُّْحِص  قال أَبو عبَْيٍد : أَْصَحابُ « الَجبَلِ  نُْحِص  لْيتَنِي ُغوِدْرُت مع أَْصَحابِ  يا»في الحديث : َصاِحُب الرَّ

 أُُحٍد. قال الَجْوَهِرّي : أَْو غْيُرُهم.

 األُتُِن : الَّتِي ال لَبََن لها ، ونَصُّ الَجْوَهِرّي : من النَُّحوصُ  وَحَكى أَبُو َزْيٍد عن األَْصَمِعّي : من األُتُِن : َما ال َولََد لََها ، وال لَبََن. النَُّحوصُ و

ِة. النَُّحوصُ  مَّ  : األَتَاُن الَحائُِل. قال ذُو الرُّ
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ُدو  صَ حيــــــــــَح ــــــــــِ ائ ًة  حنــــــــــََ جــــــــــَ لــــــــــَ مــــــــــح اهــــــــــًا  ــــــــــَُ ــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــب

بُ     طــــــــــــَ ا خــــــــــــَ َواهنــــــــــــَِ يــــــــــــِر يف أَلــــــــــــح رَابــــــــــــِ  ُورحَ  الســــــــــــــــــــــــــ 

  
 للنَّابِغَة :وِمثْلُه في الُمْحَكِم. وأَْنَشَد 

وصٌ  ا  حنـــــــــــــــَُ ائـــــــــــــــاَلهـــــــــــــــَ َ  فـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــد تــــــــــــــــَ

اُ     ٌد َدهــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــــــــَ رَاهتــــــــــــــــََ َبن  ســــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

  
َمِن ، كالنَِّحيٍص  : النَُّحوصُ  قِيَل :و .نََحائصُ و ، نُُحصٌ  : الَّتِي في بَْطنِها َولٌَد ، والَجْمعُ  النَُّحوصُ  وقِيل : ، كأَِميٍر ، نَقَلَه  الناقَةُ الشَِّديَدةُ الّسِ

اَغانِّي ، َمُن من الَحْملِ  هي ، كَمنَع ، نُُحوصاً ، أَو نََحصَ  وقد الصَّ  ، قاله َشِمٌر. الَّتِي َمنَعََها الّسِ

__________________ 
 ( يف األساس : وهذه مّواصة الثياب : لَغّسالتها.1)
 ( يف التكملة : اغتم  فيه.2)
 م.( يف التكملة : ما ُيَكل  3)
 يـُنَـبِّص ابلتشديد فيهما وضبطت يف اللسان والتكملة يتخفيف الباء فيهما. .. ( هكذا ضبطت العبارة يف القاموس : نّبص4)
 .«تنبيصاً »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
 .«كالفاح »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
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ْيتُهُ َعْنهُ و اَغانِّي عن اْبِن َعبَّاٍد. نََحْصُت له بَحقِّه : أَدَّ  ، نَقَلَه الصَّ

 ، كما في اللَِّسان ، والتَّْكِملَة ، والعُبَاب. ، بالَكْسِر : الَمْرأَةُ الطَِّويلَةُ الدَّقِيقَةُ  الِمْنَحاصُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

ُجُل ، نََخصَ  : [نخص] ِكبَراً. ونَّص الّصحاح :  تََخدََّد وُهِزلَ  ، األُولَى عن أَبِي زْيد ، وعلى الثَّانِيَة اْقتََصَر الَجْوَهِرّي : كَمنََع ، ونََصرَ  الرَّ

ُجلِ  نََخصَ  َخدََّد. وَكأَنَّ تََخدََّد أََخَذه من نَّصِ أَبِي َزْيد ، فإِنَّهُ قال :  وتََخدََّد ، ِكاَلُهَما إِذا ُهِزَل. يَْنُخصُ  لَْحُم الرَّ

 وَخدََّدَها ، كما في الّصحاح. الِكبَرُ  نََخَصَها : ناِخصٌ  َعُجوزٌ و

ه : أَْنَخَصَهاو  الِكبَُر والَمَرُض. أَْنَخَصهُ  : الَِّذي قَْد َذَهَب لَْحُمه من الِكبَِر وَغْيِره ، وقد النَّاِخصُ  ، وهذا من قَْوِل اْبن األَْعَرابِّي ، ونَصُّ

 ، وهذه عن الَجْوَهِرّي. كاْنتََخصَ  ِمْن ِكبٍَر ، أَو َمَرٍض ، َهبَ لَْحُمه ، كفَِرح : ذَ  نَِخصَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلْيه :

َمْخَشِرّي في الفَائِق ، وأَْنَكَرهُ ابُن األَثِيِر ، و وسلمعليههللاصلى، جاَء في ِصفَته « الَكْعبَْينِ  َمْنُخوصُ » قال : ، بَمْعنَى َمْعُروقِِهَما ، نَقَلَه الزَّ

وايَة الَمْشُهوَرةُ َمْنُهوس   بالسين الُمْهَملَِة. (1)الّرِ

ً  َعْينُهُ  نََدَصتْ  : [ندص] اَغانِّي ، وقد ُوِجَد في بَْعض نَُسخِ الّصحاح على الَهاِمش هِذه الَمادَّة ،  نُُدوصا ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، كما قَالَهُ الصَّ

ه : يَاَدة. ونَصُّ ً  العَْينُ  نََدَصتِ  وعليها َعاَلَمةُ الّزِ  تَْنُدصُ  ُج من قَْلِتَها ، كماكاَدْت تَْخرُ و قِيَل : نََدَرْت ،و ، وهو قَْوُل اللَّْيث ، َجَحَظتْ  : نُُدوصا

 َعْينُه. نََدَصتْ  وقَْلُت العين : َوْقبُها ، يُقَال : َضَرْبتُهُ َحتَّى َعْينَا الَخنِيِق.

ْسحاءُ  الِمْنَداصُ و قال أَبو َعْمٍرو : و ، عنه أَْيضاً. ئَةُ البَِذي قِيَل :و ، َعْنه أَْيضاً ، الَحْمقَاءُ  قِيَل :و ، َعْن ابِن األَْعَرابِّي ، ، بالَكْسِر : الَمْرأَةُ الرَّ

 ، وأَْنَشد ِلَمْنُظوٍر : الطَّيَّاَشةُ الَخِفيفَة ِهيَ 

ُد و  داصَ ال  ـــــــــــــَِ ـــــــــــــح ن ًة  املـــــــــــــِ يـــــــــــــهـــــــــــــَ فـــــــــــــِ  ِإال  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ُد و     اصَ ال  ــــــــــــَِ دح ِم  املــــــــــــنــــــــــــِ تــــــــــــح َة الشــــــــــــــــــــــــــ  (2)لرِكــــــــــــَ
 

  
 أَي من َعَجلَتَِها ال تُبِيُن َكالَمَها.

ُجلُ  : الِمْنَداصُ  قال اللَّْيُث :و ا. ال يََزاُل يَْطَرأُ َعلَى قَْوم بَِما يَْكَرُهوَن ، ويَْظَهُر بَشرٍّ  الَِّذي الرَّ  ، ونَصُّ العَْيِن : ويُْظِهُر َشرًّ

اَغانِّي عن اللِّْحيَانِّي : البَثَْرةُ ، كفَِرَح : ُغِمَزْت فَخَرَج ما فِيَها نَِدَصتِ و ً  ، بالَكْسِر ، تَْنِدصُ  البَثَْرةُ ، بالفَتْح ، نََدَصتِ  ، والَِّذي نَقَلَه الصَّ ،  نَْدصا

ً  البَثَْرةُ  نََدَصتِ و إِذا َغَمْزتََها فََخَرَج ما فِيها. ونَصُّ اللَِّسان : َزْت ، ونََدَصها أَْيضاً ، إِذا ، أَي من َحّدِ نََصر ، إِذا َغَمْزتََها فنَ تَْنُدُص نَْدصا

ل.  َغَمَزها فَخَرَج ما فِيَها ، فتأَمَّ

ُجُل ، نََدصَ و ً  كنََصَر ، الرَّ ً و ، نَْدصا  : َخَرَج. نُُدوصا

 ، عن ابِن عبَّاد. ِء : اْمتََرقَ ُء ِمَن الشَّيْ الشَّيْ  نََدصَ و

 : أَْخَرَجه. َحقَّه منه أَْنَدصَ و

 : اْستَْخَرَجه. اْستَْنَدَصهو

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ه. نََدصَ  ُجُل القَْوَم : نَالَُهم بَشّرِ  الرَّ

 .اْلِمْنَداصُ  َعلْيِهم ، إِذا َطلََع عليهم بَِما يُْكَرهُ ، وِمْنهُ  نََدصَ و

 ٌ  ، عن ابِن َعبّاٍد. ِمْنَداصٌ  ، كزنَخة ، أَي نَِدَصةٌ  واْمَرأَة

َواةِ التَّْمرةُ من النَّ  نََدَصتو
(3)  ً  : َخَرَجت. نَْدصا
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ً و يَْنُشصُ  في السََّماِء ، السَّحابُ  نََشصَ  : [نشص]  نََشصَ  ِمْن قِبَِل العَْيِن ، ِحين يَْنَشأُ ويَْعلُو ، قالَه اللَّْيُث ، وكذِلك اْرتَفَعَ  : يَْنِشُص نُُشوصا

ح به الَجْوَهِريُّ ، وأَْهَملَهُ الُمَصنُِّف قُُصوراً. قال :. وَكْونُه منََشصَ  الَوتَُر : اْرتَفَع ، وُكلُّ ما اْرتَفََع فقد  نََشَصتو ن حّد نََصر وضَرَب َصرَّ

 ُ  ، ونَاِشٌز. نَاِشصٌ  ، أَي ارتَفَعَت َعلْيه ، فهي نََشَزتْ  من َزْوِجَها ِمثْلُ  الَمْرأَة

 وَكِرَهتْهُ َمأُْخوذٌ من ِعبَاَرة اللَّْيِث ، ولو قاَل : وفَِرَكتْه ، كان أَْخَصَر. قال األَْعَشى : أَْبغََضْت َزْوَجَها قولُه :و

__________________ 
ومثله يف النهاية ا « وُروي : منهوش ومنخوص ا والثالثة يف معىن املعرو  قا  يف اللســـــــان : قا  الزخمشـــــــري :»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 1)

 .137/  3الزخمشري ابلشا املعجمة قا  : وُروي منهوس ومبخوص ا ابلباء ولي  ابلنون انظر الفائ  ورواية 
َيمح  قوله : لركة الش تحم ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)  .«انئرة الشِّ
 .«ندصت النواة من التمرة»( يف اللسان : 3)
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بـــــــَ  اًء فـــــــَبصـــــــــــــــــــــح ٌخ عشـــــــــــــــــــــَ يـــــــح َرهـــــــا شـــــــــــــــــــــَ مـــــــ  قـــــــَ ـــــــَ تح تـ  حـــــــَ

َن     َواهــــــــــِ ًة َ حيت الــــــــــكــــــــــَ يــــــــــ  اعــــــــــِ اُقضــــــــــــــــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــَ  اَنشـــــــــــــــــِ

  
ْمحِ : فاَُلناٍ  نََشصَ و  به ، عن اْبِن َعبَّاٍد. َطعَنَهُ  بالرُّ

 واْرتَفَعَْت. َجاَشت ، أَي نََشَصتْ و النَّْفسُ  يُقَال نََشَزْت إِليَّ و

َكْت  نََشَصتْ  ، كما في التَّْكِملَة ، ونَصُّ الّصحاح : ِسنُّه : َطالَتْ  نََشَصتْ و ثَنِيَّتُه : إِذا اْرتَفَعَْت عن َمْوِضِعَها ، َحَكاهُ يَْعقُوُب. وقال غْيُرهُ : تََحرَّ

ً  فاْرتَفَعَْت. وقيل : َخَرَجْت عن َمْوِضِعَها ،  .نُُشوصا

ً  من الَمْوِضع ، يَْنُشُصه ءَ الشَّيْ  نََشصَ و  اْستَْخَرَجهُ. : نُُشوصا

الُمْرتَِفُع بَْعُضهُ فَْوَق  هو او ، كما في الّصحاح. السََّحاُب الُمْرتَِفعُ  ، وَعلَى الفَتْحِ اْقتََصَر الَجْوَهِرّي واْبُن ِسيَده : كِكتَاٍب وَسَحابٍ  النََّشاصُ و

ُ  بَْعٍض   ِمْن قِبَِل العَْيِن ، وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي لبِْشٍر : ، ولْيَس بُمنبَِسٍط. نَقَلَه األَْصَمِعّي. وقِيل : هو الَِّذي يَْنَشأ

ا  ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــ  بَنـ اِر كــــــــــــــَ ــــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــــَ اَن ابل ا رََأوح مــــــــــــــّ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  فـ

اصُ     ا َنشـــــــــــــــــــــــــَ وهبـــــــــــَُ نـــــــــــُ ُه جـــــــــــَ تـــــــــــح جـــــــــــَ يـــــــــــ  َراّي هـــــــــــَ ـــــــــــ   الـــــــــــثـ

  
ّي : وِمْنه قَْوُل الشَّاِعِر :  قال ابُن بَّرِ

رحٍ  يف  ــــــــــــــــَ وحِء بـ ُت ِلضــــــــــــــــــــــــــــــَ اصِ أَرِقــــــــــــــــح   َنشــــــــــــــــــــــــــــــَ
ألحأَل يف     اصِ تـــــــــــــــــــــــــــَ َة ِغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ أل   ممـــــــــــــــــــــــــــَُ

  

َح ُدجلٍّ  َواقـــــــــــــــــِ ٍم  (1)لـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــح  ابملـــــــــــــــــاِء ســـــــــــــــــــــــــــــــُ

اصِ     ِر اخَلصـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــَ َث مـــــــــــن خـــــــــــَ يـــــــــــح ج  الـــــــــــغـــــــــــَ  متـــــــــــَُ

  

ي  حـــــِ بـــــح وا كســـــــــــــــــــَ حـــــُ بـــــَ رح ســـــــــــــــــــَ بـــــــاَء هـــــــَ طـــــَ ِر اخلـــــُ  ســـــــــــــــــــــَ

ي    اصــــــــــــــــــــــــِ غــــــــــَ وا مــــــــــَ اصــــــــــــــــــــــــُ وحِ  َأو غــــــــــَ وَر الــــــــــقــــــــــَ  حبــــــــــُُ

  
تَْين. نُُشصٌ  ج  ، بَضمَّ

، ونَصُّ ابِن األْعَرابِّي في النّواِدِر : الَّتِي تَْمنَُع فَِراَشها في فَِراِشَها. قال : الِفَراُش  تَْمنَع َزْوَجَها في ِفَراِشَهاالمرأَةُ  ، بالَكْسر : الِمْنَشاصُ و

بَة  ْوُج ، والثَّاني الُمَضرَّ  .(2)األَّول الزَّ

ْمح الُمْنتَِصبُ  ، كأَِميٍر : النَِّشيصُ و ِعه لنََواِدِر الَكالم.وَعِجيٌب من الُمَصنِّف كْيَف أَْعَرَض عن هِذه الغَِريبَة ، مع َكَماِل تَتَبُّ  ، نقله  الرُّ

 ، كَصبُوٍر. كالنَُّشوِص  الّصاَغانِّي ،

راً  (3) الَِّذي يُْجعَُل الَخميُر فِيِه ِمَن العَِجين ، ثُمَّ يُخبَُز قْبَل أَْن يَتََخّمرَ  : النَِّشيصُ و ً  تََخمُّ  و.، عن أَبِي َعْمر َحَسنا

 ، عن أَبِي َعْمٍرو ، َمْقلُوُب َشنَاِصّي. األَْقَطارِ  (4) ُمْشِرفُ  ، بالفَتْحِ : نََشاِصيٌّ  فََرسٌ و

. اْقتَلَعََها اْنتَِشاصاً : الشََّجَرةَ  الِحَمارُ  اْنتََشصَ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ، عن أَبِي َعْمٍرو. َخْيٍل وإِبِل ، إِذا كانَْت ُمْستَِويَةً  نََشاصَ و َجَواٍر ، إِذا ُكنَّ أَتَْراباً ، نََشاصَ  رأَْيتُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

يُح السَّحاَب : أَْطلَعَتْهُ ، وأَْنَهَضتْهُ وَرفَعَتْهُ ، عن أَبي َحنِيفَةَ. استَْنَشَصتِ   الّرِ

 الَمْرأَةُ عن َزْوِجَها. وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : نََشَصتِ  ٍم ، وُهَو منذُو ُعَرا نََشاِصيٌّ  وفََرسٌ 

ييف و  اصــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُه  َنشــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ زِع فــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــُ   (5)ِإذا تـ
رح     م ِإال  مـــــــــــــا ُقســـــــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــــَ لـــــــــــــح دح يــــــــــــــُ كـــــــــــــَ  ملَح يـــــــــــــَ

  
ُز ، ويَتََوفَُّز  يَتَنَشَّصُ  وفي النََّوادر : فاُلنٌ  ُز ، ويَتََرمَّ ُع ، ُكّل هذا النُُّهوُض والتَّهيُُّؤ ، قَِريٌب أَو بَِعيٌد.ِلَكَذا وَكَذا ، ويَتَنَشَُّز ، ويَتََشوَّ  ، ويَتََزمَّ
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أَْزَعْجنَاُهم اْنتََهى. وَعِجيٌب  غْيِري. وقَاَل أَبو َعْمٍرو : أَْنَشْصنَاُهم عن َمْنِزِلِهْم : أَْنَشْصتُ و َعن بَلَِدي ، أَي اْنَزَعْجتُ  نََشْصتُ  وفي الّصحاح :

 ْغِفَل َعْن هذا.من الُمَصنِّف كْيَف أُ 

: أَْخَرَجه من بَْيتِه ، أَو ُجْحِره. ويُقَاُل  أَْنَشَصهُ و : نََصَل َوبِقَي ُمعَلَّقاً اَلِزقاً بالِجْلِد لَْم يَِطْر بَْعُد. يَْنُشصُ  الَوبَُر ، والشَّعُر ، والصُّوُف ، نََشصَ و

 ، وهَذا َمثٌَل.« بَشْظف َضبِّك أَْنشصْ و أَْخِف َشْخَصَك ،: »

 : النَّاقَةُ العَِظيَمةُ السَّنَاِم. النَُّشوصُ و

__________________ 
 اب اء املهملة.« دحلّ »( يف اللسان : 1)
 ( ضبطت عن التهذيب.2)
 .«َلحَتِمر»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 .«مرتفض األقطار»( يف األساس : 4)
 ونسبه للمرار بن منقذ.« تفزعه»األساس : ويف « تفرغه»( عن اللسان وابألصر 5)
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 وأَقَاَم القَْوُم ما يَْنُشُصون َوتداً : ما يَْنِزُعوَن ، وهذه ِمَن األَساس.

 ، بَمْعنَى السََّحاِب ، وأَْنَشَد ثَْعلَب : نََشاص : َجْمعُ  النََّشائصُ و

ِص  اعـــــــــــــِ َ ابلـــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــَ اح َن ِإذح َولـــــــــــــ  عـــــــــــــح مـــــــــــــَ لـــــــــــــح  يــــــــــــــَ

ــــــــــــــرُبُو  يف ُذرَ     َض ال مــــــــــــــح ــــــــــــــَ صِ ا ل ائــــــــــــــِ ــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــَ  ال

  
ّي : هو كَشَماٍل وَشَمائِل ، وإِن اْختَلَفَت الَحَرَكتَان ، فإِّن ذِلَك غْير ُمبَالًى به. قال : وقد يَُجوُز أَنْ   نََشاَصةٌ   يَُكوَن تََوهََّم أَنَّ َواِحَدتََهاقال ابُن بَّرِ

 نَْسَمْعهُ. ، ثُمَّ َكسََّرهُ على ذِلَك ، وهو الِقيَاُس ، وإِْن ُكنَّا لَمْ 

ً  السََّحابُ  نََشصَ  وعن ابِن القَّطاع :  : َهَراَق َماَءه. نََشاصا

 السَّنَةُ القَْوَم عن َمْوِضِعِهْم : أَْزَعَجتُْهم. أَْنَشَصتِ و

ً  الَحديثَ  نَصَّ  : [نصص] ه نَّصا ْهِرّي ، أَي  أَنَصَّ  قال َعْمُرو بُن ِدينَاٍر : َما َرأَْيُت َرُجالً  َرفَعَهُ. ، إِذا إِلْيه نَصَّ  ، وَكَذا يَنُصُّ ِلْلَحِديث من الزُّ

 ِء.: َرْفعُك ِللشَّيْ  النَّّصِ  أَْرفََع له ، وأَْسنََد ، وهو َمَجاٌز. وأَْصلُ 

ً  نَاقَتَهُ  نَصَّ و ْفعِ ، فإِنّه إِذا َرفَعَها في السَّْيِر فقَد اْستَْقَصى ما ِعْنَدها  ، اْستَْخَرَج أَْقَصى ما ِعْنَدَها من السَّْيرِ  : إِذا يَنُصُّها نَّصا وهو َكذلَك ِمَن الرَّ

ِحيَن  ، وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ »في الَحِديث : :التَّْحِريُك َحتَّى تَْستَْخِرَج من النَّاقَِة أَْقَصى َسْيِرَها. و النَّصُّ  من السَّْيِر. وقال أَبُو ُعبَْيد :

ْيِر. و« نَصَّ  َدفََع ِمن َعَرفَاٍت َساَر العَنََق ، فإِذا َوَجَد فَْجَوةً  أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ قَالَْت ِلعَائَِشةَ ، َرِضَي هللاُ »في َحِديٍث آَخَر : ، أَْي َرفََع نَاقَتَهُ في الّسِ

ةً  ، عاَرَضِك ببَْعِض الفَلَواتِ  وسلمعليههللاصلىتَعَالَى َعْنُهما :ما ُكْنِت قائِلَةً لَْو أَنَّ َرُسوَل هللا  ، أَي َراِفعَةٌ « قَلُوَصِك ِمْن َمْنَهٍل إِلى آَخرَ  نَاصَّ

ايَنُ  ءَ الّشيْ  نَصَّ و فِْعٌل يُْسنَُد إِلى البَِعير. النَّّصِ  لَها في السَّْيِر. وفي العُبَاِب : وال يُقَاُل منه فَعََل البَِعيُر ، أَي ال يُْبنَى من هُ نَصًّ َكهُ  : صُّ ،  َحرَّ

ً  يَنُصُّ  ومنه فاُلٌن ، وكذلك نَْصنََصهُ ، كما سيَأْتِي. ُكَها ، أَْنفَهُ َغَضبا  ، كَكتَّاٍن ، عن اْبِن َعبَّاٍد. األَْنفِ  نَصَّاصُ  وهو ، أَي يَُحّرِ

ا الَمتَاعَ  نَصَّ و  َجعََل بَْعَضه فَْوَق بَْعض. : نَصًّ

ً فاُل نَصَّ  من الَمَجاِز :و ا نا ، أَي أَْحفَاه فِيَها وَرفَعَه إِلَى َحّدِ ما ِعْنَده من الِعْلِم ، كما في األََساس ، وفي  ءِ اْستَْقَصى َمْسأَلَتَهُ عن الشَّيْ  ، إِذا نَصًّ

 التَّْهِذيِب والّصحاح : َحتَّى اْستَْخَرَج ُكلَّ ما ِعْنَده.

ا العَُروسَ  نَصَّ و َها نَصًّ ةِ  أَْقعََدها على : يَنُصُّ َها ، كَسِريِرَها وُكْرسيَِّها ، وقد وهي ما تُْرفَُع َعلْيهِ  ، ِلتَُرى ، ، بالَكْسر المنَصَّ هي.  فاْنتَصَّتْ  نَصَّ

ةِ  العَُروَس فتُْقعُدَها على تَنُصُّ  والَماِشَطةُ   النَِّساِء.َعلْيَها ِلتَُرى ِمْن بَْيِن  تَْنتَصُّ  ، وهي الِمنَصَّ

ةُ  . قِيَل : ومنهُ نُصَّ  َء : أَْظَهَره وُكلُّ ما أُْظِهَر فقَدْ الشَّيْ  نَصَّ و  العَُروِس ، ألَنََّها تَْظَهر عليها. ِمنَصَّ

َواءُ  نَصَّ و ً  يَنِصُّ  الّشِ َت على النَّارِ  من َحّدِ َضَرَب : نَِصيصا اغانِّي عن ابِن َعبَّاٍد. َصوَّ ، نَقله  َغلَتْ  نَِصيصاً : الِقْدرُ  نَصَّتو ، نَقَلَهُ الصَّ

اغانِّي عن اْبِن َعبَّاٍد.  الصَّ

ةُ و ةِ  على ، بالفَتْح : الَحَجلَةُ  الَمنَصَّ ة أَنّ وتََوهََّم شيُخنَا  .(2)، وهي الثِّيَاُب الُمَرفَّعَةُ ، والفُُرُش الُمَوطَّأَةُ  (1) الِمنَصَّ ةَ و الِمنَصَّ َواِحٌد فقال  الَمنَصَّ

الً إِلى أَنََّها آلَةٌ فَكَسَر الِميَم ، وَماَل بَِها ثانِياً إِلَى أَنََّها َمَكاٌن ، والَمَكاُن بفَتْح كم  ا هو َظاِهٌر.: ماَل بَها أَوَّ

ْغَرىـ  قال : وَضبََطه الشَّْيُخ يس الِحْمِصيّ  ْفعِ والظُُّهوِر ، ولَعَلَّه  النَّّصِ  أَنََّها آلَةُ  بالَكْسِر ، َعلَىـ  في أَوائِل َحَواِشيه على َشْرحِ الصُّ ، أَي الرَّ

ة بعد قَْوله علىـ  نَا َواحداً لَقَالَ أََخَذ ذلَك من َكاَلِم الُمَصنِِّف الّسابِِق ، ألَنَّهُ َكثِيراً ما يَْعتَمُده. اْنتََهى. وأَْنَت َخبِيٌر بأَنَُّهما لَْو َكا بالَكْسِر ـ  الَمنَصَّ

ةَ  ح ، َعلَى َعاَدِته ، فالَِّذي يَْظَهُر أَنَّ ويُْفتَ  ةَ و الِمنَصَّ ِة. ومنهم َمْن فََرَق بَْينَُهَما بأَنَّ السَِّريَر والُكْرِسيَّ بالَكْسِر  الَمنَصَّ َواِحٌد على قَْوِل بَْعِض األَئِمَّ

ا الَمتَاعَ  نَصَّ  قَْولهم : من َك قولُه : ُهَو َمأُْخوذٌ ، والَحَجلَة عليها بالفَتْحِ ، وإِلْيه ماَل الُمَصنِّف ، والدَِّليُل على ذلِ  هُ نَصًّ ، إِذا َجعََل بَْعَضهُ  يَنُصُّ

ْل.  َعلَى بَْعِض ، وال يَْخفَى أَنَّ الَحَجلَةَ غْيُر الُكْرِسّي والسَِّرير ، فتَأَمَّ

ئِيِس األَكبَر. النَّصُّ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و  النَّّصِ  ما ، وُكلُّ ذِلَك َمَجاٌز ، من ءٍ التَّْعيِيُن على َشيْ  : النَّصُّ و التَّْوقِيُف. : النَّصُّ و : اإِلْسنَاُد إِلى الرَّ

ْفعِ والظُُّهوِر.  بَِمْعنَى الرَّ

 القُْرآِن والَحِديِث ، وهو اللَّْفُظ الدَّالُّ  نَصُّ  قْلُت : ومنه أُِخذَ 

__________________ 
 م ا ا جلة عليها. وهبامشه : قوله عليها ا هكذا يف األصر ا ولعله : ا جلة عليها العروس.( يف اللسان : وبفتح املي1)
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َُه : وِقيَر : ن ِة : ما َد    َ  َنص   عل  َمعحىًن ال حَيحَتِمر  غريح َكام ا وكذاالُقرحآِن والســــــــ  ِظِهَما َعليحه ِمن اأَلحح الُفَقَهاِء  َنص   اِهُر َلفح
ََجاِز ا كما َيظحَهُر ِعنحَد الت َبم ِر.

لِيِر ا بَضرحٍب من امل  ال ِذي هو مبَعحىَن الد 
َي به َضْرٌب من : أَْقَصى الشَّيْ  النَّّصِ  ، وهو الَحُث فيه ، وهو َمَجاٌز. وأَْصلُ  ِجدٌّ َرفِيعٌ  ، أَي نَِصيصٌ و ، نَصٌّ  َسْيرٌ و ِء وَغايَتُهُ ، ثُمَّ ُسّمِ

 السَّْيِر َسِريٌع ، كما قَالَه األَْزَهِرّي ، وأَْنَشَد أَبُو ُعبَْيٍد :

َطُض اخلَرحَ  بَسريحٍ و   َنصِّ تـَقح
ةً :  ٍء : ُمْنتََهاهُ.ُكّلِ َشيْ  نَصُّ  في الّصحاح :و السَّْيِر : أَْقَصى ما تَقَِدُر عليه الدَّابَّةُ. في النَّصُّ  وقال األَْزَهِرّي َمرَّ

َوايَة الَمْشُهوَرةُ ،ـ  الِحقَاقِ  نَصَّ  إِذا بَلََغ النَِّساءُ » في َحِديِث َعِلّيٍ ، َرِضَي هللا تَعالَى عنه :و أَي  «ةُ أَْولَىالَحقَائِِق ـ فالعََصبَ  نَصَّ  أَو هِذه الّرِ

أَو قََدْرَن فِيَها على الِحقَاِق ، وهو الِخَصاُم ، أَو ُحوقَّ فِيِهنَّ ، فقاَل ُكلٌّ من األَوِليَاِء أَنَا  وَعَرْفَن َحقَائَِق األُُموِر ، بَلَْغَن الغَايَةَ الَّتِي َعقَْلَن فِيَها

. ُد : الِحقَاق إِنَّما ُهوَ  نَصُّ  وقال األَْزَهِرّي : أََحقُّ الِحقَاِق : ُمْنتََهى األَشيَاِء  نَصُّ  اإِلْدَراُك ، وأَْصلُه ُمْنتََهى األَشيَاِء ، وَمْبلَُغ أَْقَصاَها. وقال الُمبَّرِ

ُد : لَغَْت من ِسنَِّها الَمْبلََغ الَِّذي يَْصلُُح أَْن الِحقَاِق : ُمْنتََهى بُلُوغِ العَْقِل ، وبه فَسََّر الَجْوَهِريُّ ، أَْي إِذا بَ  نَصُّ  ، وَمْبلَُغ أَْقَصاَها. وقال الُمبَّرِ

َها. اْستِعَاَرةٌ ِمْن ِحقَاِق اإِلبِِل ، أَْي اْنتََهى  الِحقَاُق في الَحِديثِ  أَو تَُحاقَِق وتَُخاِصَم عن نَْفسها ، وهو الِحقَاُق ، فعََصبَتَُها أَْولَى بَِها من أُّمِ

 به َمن اْشتََرَط الَوِليَّ في ِنَكاحِ الكبِيَرة.، وهذا ِمّما يَْحتَجُّ  ِصغَُرُهنَّ 

 ، بالنُّوِن والَحاِء والباِء. َعَدُدُهمْ  وَحِصيُصُهم وبَِصيُصُهم ، أَي القَْومِ  (1) نَِصيصُ  َرَوى أَبُو تَُراٍب عن بَْعِض األَْعَراب : َكانَ و

ةُ و اَغاِنّي عن ابِن َعبّاٍد. : العُْصفُوَرةُ  النَّصَّ  ، نَقَلَهُ الصَّ

ةُ و ّمِ : الُخْصلَةُ من الشَّعرِ  ، النُّصَّ ِة منه ، بالضَّ ، عن ابِن ُدَرْيٍد. ولَْو قال : أَْو َما  أَو الشَّعُر الَِّذي يَقَُع َعلَى َوْجِهَها ِمْن ُمقَدَِّم َرأِْسَها ، ِمثُْل القُصَّ

، وُهَو  : َكثِيَرةُ الَحَرَكةِ  نَْصنَاصٌ  وَحيَّةٌ  ، وقد أُْغِفل َعْنه الُمَصنِّف قُُصوراً. نَِصاصٌ و نَُصصٌ  كان أَْخَصَر ، والَجْمعُ أَقبََل على الَجْبَهِة منه ، 

َكهُ.الشَّيْ  نَْصنَصَ  من  َء ، إِذا َحرَّ

ُجلُ  نَصَّصَ و ً  َغِريَمهُ  الرَّ ةً  َكَذاو ، تَْنِصيصا هُ ُمنَاصَّ ُرِوَي عن َكْعٍب ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، أَنَّهُ  وِمْنهُ ما ى َعلْيِه ونَاقََشه.اْستَْقصَ  ، أَي نَاصَّ

 ُمفَاَعلَةٌ من، أَي ال أَْستَْقِصي َعلْيه في السَُّؤاِل والِحَساِب إِالَّ َعذَّْبتُهُ ، وِهَي « َعْبداً إاِلّ َعذَّْبتُهُ  أُنَاصُّ  يَقُول الَجبَّاُر : اْحَذُرونِي فإِنّي ال»قَاَل : 

 .النَّّصِ 

ُجُل : اْنتَصَّ و ، وَمْعنَى اْنتََصَب. اْستََوى واْستَقَاَم.  اْرتَفَعَ  قال غْيُره :و اْنتََصَب ، السَّنَاُم : اْنتَصَّ  قاّل الَّلْيُث :و ، عن ابِن َعبَّاٍد. اْنقبَضَ  الرَّ

اجِ :  وأَنشد اللَّْيُث للعَجَّ

 وما َتَكرحَدَسا ُمنحَتصنافَباَت 
َكهُ وقَْلقَلَهُ  نَْصنََصهُ و ال الَجْوَهِرّي : وفي َحِديِث قوالنَّْضنََضةُ : الَحَرَكةُ. و النَّْصنََصةُ  . وقال َشِمٌر :نَْصنَْصتَهُ  ٍء قَْلقَْلتَهُ فَقَدْ ، وُكلُّ َشيْ  : َحرَّ

اِد ال « هَذا أَْوَرَدنِي الَمَواِردَ »ِلَسانَهُ ويَقُوُل :  يُنَْصنِصُ  أَبِي بَْكٍر ِحيَن َدَخَل َعلْيِه ُعَمُر َرِضَي هللا تَعالَى عنهما وُهوَ  قال أَبُو عبَْيٍد : هو بالصَّ

اِد ، كما َزَعَم « نَْضنَْضتُ »:  وفيِه لُغَةٌ أَْخَرى لْيَست في الَحِديث غْيُر. قاَل : اِد ، اْنتََهى. قلت : والّصاُد فيه أَصل لْيَسْت بََدالً من الضَّ ، بالضَّ

 قَْوٌم ، أِلَنَّهما ليستَا أُْختْيِن فتبََدل إِحداُهَما من صاِحبَتَِها.

 ، ِمثْل َحْصَحَص ، كما في الّصحاح. البَِعيرُ  نَْصنَصَ و

كَ أَثْ  وقال اللَّْيُث : أَي ُك البَِعيِر إِذا نََهَض من األَْرِض. النَّْصنََصةُ  وقال غْيُره : للنَُّهوض. ، إِذا َهمَّ  بََت ُرْكبَتَْيِه في األَْرِض وتََحرَّ  : تََحرُّ

 البَِعيُر : فََحَص بَصْدِره في األَْرِض ِليَْبُرَك. نَْصنَصَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلْيه :

 الَّظْبيَةُ ِجيَدَها : َرفَعَتْهُ. نَصَّت

ةِ  ُوِضَع فاُلٌن على»ومن أَْمثَاِلِهم :   إِذا اْفتََضَح وُشِهَر.« الِمنَصَّ

تُهُ ، قال أَيُّوُب بُن ُعباثَةَ  نَصُّ و  : (2)األَْمِر : ِشدَّ
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َد و  نـــــــــــــــح ِوي عـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ صِّ ال َيســـــــــــــــــــــــــــــح و  نـــــــــــــــَ  األُمـــــــــــــــُ

ـــــــــــــــــرُ     خـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــب ِه وال ُروفـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــح  ِر ابِذُ  مـــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«نصص»( عن القاموس وابألصر 1)
 ( ضبطت عن اللسان دار املعارف.2)
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 القُْرآِن والسُّنَِّة. نَصُّ  ، أَْي يَْستَْخِرُج َرأْيَُهم ويُْظِهُرهُ. قيل : وِمْنهُ  يَنُصُّهم وفي َحِديث ِهَرْقَل :

جُل في َمْشيِِه : اهتَزَّ ُمْنتَِصباً. نَْصنَصَ و  الرَّ

 القَْوُم : اْزَدَحموا. نَاصَّ تَ و

َها ، عن اْبِن القَطَّاع. نَْصنَصَ و  نَاقَتَه ، كنَصَّ

 فاُلٌن َسيِّداً ، أَي نُِصَب. نُصَّ  ومن المجاز :

الَجَراُد  نَعَصَ  ابُن َعبّاٍد : َكتَبَه الُمَصنُِّف بالُحْمَرةِ ، وهو َمْوُجوٌد في نَُسخ الّصحاح ، وَسيَأْتِي الَكالُم علْيه قَِريباً. وقَال نَعَصَ  : [نعص]

 ُكلَِّها. األَْرَض ، كَمنَع : أََكَل نَبَاتََها

 ونُْصَرتِي. أَي نَاِصَرتِي ونَائَِصتِي ، نَاعَصتِي ُهَو ِمنْ  قال األَْزَهِريُّ : قََرأُْت في نََواِدِر األَْعَراِب ،و

، قال اللَّْيُث : وهو الُمشبُِّب في  نَْصرانِيٌّ قَِديمٌ  ، وزاد غْيُره : شاِعرٌ  ، وهو نَاِعَصة أََسُد بنُ  ، ليَسْت بعََربِيَِّة ، إِالّ ما َجاءَ  نَعَصَ  قال اللَّْيُث :و

ْعِر ِجدًّا ، وقَلَّما يُْرَوى ِشْعُرهُ ِلُصعُوبَِته ، وهو الَِّذي قَتَ   نَاعَصةَ  َل َعبِيداً بأَْمِر النُّْعَماِن. وفي العُبَاِب : أََسُد بنُ ِشْعِره بَخْنَساَء ، وَكاَن َصْعَب الّشِ

بِن َعْمِرو بِن َعْبِد الِجّنِ ، بِن ُمْحِرِز ، بِن َسْعِد ، بن  نَاِعَصةَ  أََسُد بنُ  (1)أَْقَدُم من الَخْنَساِء بَدْهٍر ، وكان يَدَِّعي قَتَْل َعْنتََرةَ بِن َشدَّاٍد ، وهو 

، بِن ِعْمَراَن بن اْلَحاِف ، بِن  َوائِل ، بن عاِمِر ، بِن َعْمِرو ، بن فَْهِم ، بِن تَْيِم الَّالِت ، ْبِن أََسِد ، بن َوبََرةَ ، ْبِن تَْغِلَب ، بِن ُحْلوانَ َكثِير ، بن 

 قَُضاَعةَ التَّنُوِخّي.

وأَهُل بَْيتِه نَصاَرى. وِديواُن ِشْعره ِعْندي ، ولْيَس فيه ِذْكُر َخْنَساَء.  ناِعَصةَ  َسُد ابنوتَنُوُخ : قبَائُِل اْجتََمعَت وتَأَلَّفَْت ، منهم بَنُو فَْهٍم ، وكان أَ 

َكةً ، وهو التََّمايُلُ  النَّعَِص  ُمْشتَقٌّ من وهو  ، على ما قَالَه ابُن ُدَرْيد. ، ُمَحرَّ

ّي : َمواِضُع َمْعروفةٌ ، وأَْنَشَد  : ع. النََّواِعصُ و  األَْعَشى :وقال ابن بَّرِ

ا وَ  هـــــــــــَ فـــــــــــ  ف  لـــــــــــَ نح لـــــــــــَ ٌر َومـــــــــــَ كـــــــــــح أَلتح بـــــــــــَ دح مـــــــــــَ  قـــــــــــَ

ا     َواَض الـــــــــر جـــــــــَ اكـــــــــًا فـــــــــَبحـــــــــح بـــــــــَ انــــــــــُ واِعصـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــالـــــــــنـــــــــ 

  
ُجُل فال يَْطلَُب ثَأَْره. يُقَال : اْنتَعََص ولم يبَاِل و  اْنتَعَصَ  ُهم فقال :غْيرُ  قال أَبُو نَْصٍر : وَخالَفَنِي : .(2)في العبَاب : وفي لُغَِة ُهذْيٍل أَْن يُوتََر الرَّ

ُجُل : اَغانِّي ، َغِضَب وَحِردَ  الرَّ  ، نَقَلَه الخاْرَزْنِجّي ، وأَْنَشَد البِي النَّْجم : اْنتَعََش بعَد ُسقُوطٍ  اْنتَعََص أَْيضاً :و ، نَقَلَه الصَّ

ي  اصــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــَ تـــــــــــِ هـــــــــــم انـــــــــــح نـــــــــــح ٍر مـــــــــــِ حـــــــــــح  كـــــــــــان بـــــــــــبـــــــــــَ

اصِ     بـــــــــــَ َوِ  الـــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح دح ِر اجلـــــــــــَ يـــــــــــح َ  بســــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــيـــــــــــح

  

 َحَدٍب يـَقحِذُف ابلَغو اصِ ِذي 
 قال شْيُخنا : هي َدْعَوى على النَّْفيِ فَتَْحتَاُج إِلى َدِليل. : اسُم َرُجٍل َوَهٌم لم يَْذُكْر غْيَره ، فََكأَنَّه لَْم يَْذُكْر شْيئاً. ناِعصٌ  قَْوَل الَجْوَهِرّي :و

 في المادَّةِ ال يُوِجُب ، إِْهَمالَها ، ألَنَّه َذَكَر ما َصحَّ ِعْنَدهُ وهو هِذه اللُّغَةُ ، ولَْو كاَن َمْذُكوٌر ، كنَاِعَصةَ ، وَكْونُه اْقتََصَر َعلْيهِ  نَاِعصٌ و

 ٌء من الَكالِم ، انتََهى.الُمَصنِّفُون يَْحِذفُون ُكلَّ مادَّةٍ فيها َكِلَمةٌ َواِحَدةٌ لَْم يَْبَق َشيْ 

فإِنَّهُ َكتَبَهُ بالُحْمَرة أِلَنَّ الجوهريَّ اْقتََصَر فيه على َمْعنًى َواِحٍد ، فَكأَنَّه في ُحْكِم الُمْهَمِل « ك ر ص» في قُلُت : وقَْد َسبََق للُمَصنِّف ِمثُْل ذِلكَ 

ا هذا الَحْرُف فَقَْد َسبََق َعِن الّلْيث أَنَّه لْيَس بعََربِّيٍ. وقال األَْزَهِريُّ : ٌء َشي« نعص»يَِصحَّ ِلي ِمْن باِب  ولم ِعْنَدهُ ، وهذا َغِريٌب ِجداًّ. وأَمَّ

، ولم يَثبُْت  نَاِعٍص  م ِذْكِرِه شْيئاً غْيرَ أَْعتَِمُدهُ من ِجَهِة َمْن يُْرَجُع إِلى ِعْلِمه وِرَوايَته َعِن العََرب ، فكْيَف يُْنَسُب الَوَهُم إلى الَجْوَهِرّي في َعدَ 

َوايَة. ٌء من َطِريٍق َصِحيحٍ يَْعتَِمد عليهِعْنَده َشيْ   في الّرِ

ل.  فتَأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلْيه :

َك ، كما في اللَِّسان. فاْنتَعَصَ  ءَ الشَّيْ  نَعَصَ  َكهُ فتََحرَّ  ، َحرَّ

ُجُل : ُوتَِر فَلَْم يَْطلُْب ثَأَْره. اْنتَعَصَ و  الرَّ

 ٍء ، أَْي َما أَْعَطاه.بَشيْ  أَْنعََصهُ  وَما
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اَغانِّي في التَّْكِملَِة.: التَّمايُلُ  االْنتِعَاصُ و   ، أَْوَرَد ذِلَك ُكلَّه الصَّ

__________________ 
 ومما رواه له يف قتر عنرتة : 194( انظر يف نسبه املؤتلف واملختلف ل مدي ص 1)

 أان أســــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــن انعصــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــن عــــــــــــــــمــــــــــــــــرو 

 لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــبــــــــــــــــــد اجلــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــري أب نســـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــت   

  

 قــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــت جمــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــدًا وبــــــــــــــــــــين أبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه 

 قــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــتعــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــرتة الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــوارس قــــــــــــــــــــد و    

  

ــــــــــــــه  ــــــــــــــي ــــــــــــــ  عــــــــــــــل ــــــــــــــو عــــــــــــــب ــــــــــــــن ــــــــــــــإن أســـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــت ب  ف

 فــــــــــــــــــــإين ويــــــــــــــــــــب غــــــــــــــــــــري  مــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــت   

  

 ( أوردها يف التكملة بدون عزوها.2)
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َكةً  النَّغَصُ  : [نغص] أَن تُوِرَد إِبِلََك الَحْوَض ، فإِذا  ، بالفَتْح أَْيضاً ، كما في اللَِّسان ، وأَْهَملَهُ الُمَصنِّف قُُصوراً : النَّْغصُ  ، وَكذِلكَ  ، ُمَحرَّ

في ُشْربَِها  نَغَصَ  فاً ، فَكأَنَّهُ ، وذِلَك إِْن أَْخَرْجَت من ُكّلِ بَِعيَرْين بَِعيراً قَِويًّا وأَْدَخْلَت َمَكانَه بَِعيراً َضِعي َشِربَْت َصَرْفتََها ، وأَْوَرْدَت َغْيَرَها

 بِهذا الِفْعل ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للَبِيد :

ا  ُذدحهــــــــــــــَ رَاَ  ومل يــــــــــــــَ ا الــــــــــــــعــــــــــــــِ هــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  فــــــــــــــَبرحســــــــــــــــــــــــــــَ

فـــــــــــِ ح عـــــــــــلـــــــــــ  و     صِ مل ُيشـــــــــــــــــــــــــح غـــــــــــَ ـــــــــــَ ا ِ  نـ ـــــــــــدِّخـــــــــــَ  ال

  
جُل ، نَِغصَ و ً  كفَِرحَ  الرَّ ً  : قال اللَّْيث : وأَْكثَُرهُ بالتَّْشِديد ، لم يَتِمَّ ُمَراُده : يَْنغَُص نَغَصا ، نقله  لم يَتِمَّ ُشْربُهُ  إِذا البَِعير كذِلكو ، نَغَّص تَْنِغيصا

 الَجْوَهِرّي. وأَْنَشد ُهنَا قَْوَل لَبِيٍد السَّابَِق.

 لم يَتِمَّ. بنَْفِسه : الشََّرابُ  نَِغصَ و

ً و هللا عليه العَْيشَ  أَْنغَصَ و ا َكدََّرهُ  ، أَي َعلْيه نَغََّصهُ و نَغََّصه تَْنِغيصا ْعِر ، قال :  فقد قَاَل الَجْوَهِرّي : نَغََّصه ، واألَِخيَر أكثَُر. وأَمَّ جاَء في الّشِ

 وأَْنَشَد األَْخفَُش :

يح  وحَت شـــــــــــــــــــــــــَ َ
ُ  املـــــــــــ بـــــــــــِ وحَت َيســـــــــــــــــــــــــح َ

 ٌء ال أََر  املـــــــــــ

صَ     غـــــــــــــ  وحُت َذا  نــــــــــــــَ َ
ريااملـــــــــــــ قـــــــــــــِ ىَن والـــــــــــــفـــــــــــــَ  الـــــــــــــغـــــــــــــِ

  
ْعر أَْوَرَده ِسيبََوْيه في ِكتَابِه ِلَسَواَدةَ ْبِن : قال : فأَْظَهَر الَمْوَت في َمْوِضعِ اإِلْضَماِر ، وهَذا كقَْولَك  ا َزْيٌد فقد َذَهَب زْيٌد. قْلُت : وهذا الّشِ أَمَّ

َعلْينَا  نَغَّصَ  وقال ابُن األَْعَرابِّي : تََكدََّرت. أَي َمِعيَشتُه فتَنَغََّصت زْيد بِن َعِدّي بِن زْيد ، َعدّي ، ويُْرَوى ِلعَِدّي ْبِن زْيد ، ويُْرَوى لَسَواَدةَ ْبنِ 

 . قال الشاِعُر :ُمنَغِّصٌ  ، أَي قََطَع ما ُكنَّا نُِحبُّ االْستِْكثَاَر ِمْنه ، وُكلُّ َمْن قََطَع شْيئاً ِمّما يَُحبُّ االزِديَاُد ِمْنه فهو

او  مــــــــا طــــــــَ والــــــــَ غِّصــــــــــــــــــــــُ ــــــــُ ًة  نـ يــــــــَ احــــــــِ ِض ضــــــــــــــــــــــَ جــــــــح  ابلــــــــفــــــــَ

ِض و و     جــــــــح ــــــــفــــــــَ اَ  ابل ــــــــصِ طــــــــَ ي غــــــــِ ــــــــح ن ــــــــ  ــــــــت وا ال ــــــــُ رِق  مــــــــا طــــــــُ

  
 ، عن الِكَسائِّي. اْزَدَحَمتْ  على الَحْوِض : تَنَاَغَصِت اإِلبِلُ و

 * ومّما يُْستَْدَرَك َعلْيه :

ُجلَ  نَغَصَ  ُجُل الرَّ ً  الرَّ  َرْعيَه َكذِلك ، وهِذه باألَِلف. وقال ابُن القَطَّاع : أَْنغََصهو : َمنَعَهُ نَِصيبَهُ من الَماِء فَحاَل بَْيَن إِبِلِه وبَْين أَْن تَْشَرَب. نَْغصا

ً  عليه نَغَصَ   : َكدَّر ، والتَّْشِديُد أََعّم. نَْغصا

ُ  الِمْنفاصُ  : [نفص] َجال ، ومثْلُه في بَْعِض نَُسخِ  ِحكِ الَكثِيَرةُ الضَّ  ، بالَكْسِر : الَمْرأَة َكذا في التَّْكِملَة ، وَجعَلَه في اللَّسان من َوْصِف الّرِ

 الّصحاح.

اَغانّي أَيضاً. البَّوالَةُ في الِفَراِش  : الِمْنفَاصُ و  ، نقله الصَّ

 ء القْيِس :، ويُْرَوى بَْيُت اْمِرى الَماُء العَْذبُ  ، كأَِميٍر : النَِّفيصُ و

ُه  نــــــــــــُ وح ــــــــــــَ ُدوِس ول ُر الســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــح ث ه مــــــــــــِ ــــــــــــُ ت ــــــــــــِ اب ــــــــــــَ ن  مــــــــــــَ

ٌب     ذح اِ  فــــــــهــــــــو عــــــــَ يــــــــَ وحِ  الســــــــــــــــــــــ  يــــــــصُ كشــــــــــــــــــــــَ فــــــــِ  نــــــــَ

  
ّي ، وقد تقّدم في   .(1)هكذا َوَرَد في ِرَوايَة « الغَنَمِ  كنُفَاص َمْوتٌ »في الحديث : و أَيضاً.« ف ي ص»بالنُّوِن ، َكَذا قاله ابُن بَّرِ

ً  كغَُراٍب : َداٌء في الشَّاِء تَْنِفُص بأْبَواِلَها ، أَي تَْدفَعُ  النُّفَاصُ  األَْصَمِعّي :وفي الصحاح : قال   ، َحَكاهُ عنه أَبُو ُعبَْيٍد. َحتّى تَُموتَ  َدْفعا

ّمِ : ُدْفعَةٌ من الدَّمِ  النُّْفَصةُ و  وهو ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر :، كما في الّصحاح. قال : ومنه قَْوُل الشَّاِعر ،  نُفَصٌ  َجْمعَُها ، بالضَّ

ٍة  اِويـــــــــــَ عـــــــــــَ  بـــــــــــطـــــــــــَ ٌص َيســـــــــــــــــــــــــح َرهـــــــــــا قـــــــــــانـــــــــــِ  اَبكـــــــــــَ

َر      ـــــــَ هـــــــا  (2)تـ افـــــــِ تـــــــَ اَء عـــــــلـــــــ  َأكـــــــح االـــــــدِّمـــــــَ َفصـــــــــــــــــــــَ ـــــــُ  نـ

  
ً  َسِريعاً ، كأَْنفَصَ  بها بالَكِلَمة : أَتَى نَفَصَ  عن ابن َعبَّاد : من الَمَجاِز :و  ، ونَصُّ التَّْكِملَِة كاْنتَفََص بها. ِإْنفَاصا

 ، وأَْنَشد : قَال لَهُ : بُْل وأَبُوُل فنَْنُظَر أَيُّنَا أَْبعَُد بَْوالً  : نَافََصهُ ُمنَافََصةً فنَفََصهُ  عن أَبِي َعْمٍرو :و قْلُت : وَكذِلك نَبََص ، كما َسبََق.

رِي لــــــــقــــــــد  مــــــــح عــــــــَ يِن لــــــــَ تــــــــَ يِن  انَفصــــــــــــــــــــــح تـــــــــَ َفصــــــــــــــــــــــح   فــــــــنــــــــَ
ِذي مُ     ــــــــــِ ُت ب ــــــــــِّ ت َتشــــــــــــــــــــــــَ ه مــــــــــُ ــــــــــُ ل وح ــــــــــَ رتٍّ بـ فــــــــــَ (3)شــــــــــــــــــــــــح

 

  



8851 

 

ً  بالضَِّحكِ  أَْنفصَ و اِء. أَْكثََر ِمْنهُ  : إِْنفَاصا  ، كما في الّصحاح ، وَكذِلك أَْنَزَق ، وَزْهَزَق ، وهو قَْوُل الفَرَّ

 ، إِذا ُمْنِفَصةٌ  ، كما في الّصحاح. وقال غيُرهُ : وكَذلك النَّاقَةُ ، وهي الشَّاةُ ببَْوِلَها : أَْخَرَجتْهُ ُدْفعَةً ُدْفعَةً  أَنفََصتِ و

__________________ 
 ( يف النهاية : واملشهور : كُقعاس الغنم ا ابلقاف.1)
 .«ترمي»( عن الصحاح وابألصر 2)
 .«متفاوت»( اللسان : 3)
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 َعتح به ُدَفعاً ُدَفعاً. وعن ابِن الَقط اع : َرَمتح به ُمَتَقطِّعاً ُدَفعاً.َدفَـ 
اُء :و ُجلُ  أَْنفَصَ  قال الفَرَّ  ، هكذا في النَُّسخِ. بَشفَتِه الرَّ

ز : (1)وفي بَْعِض األُُصول ، بَشفَتْيِه   .«الَماءِ  اْنتِفاصُ و»َحِديِث السُّنَِن العَْشر : في و ، وهو الَِّذي يُِشيُر بَشفَتْيه وَعْينَْيِه. أَشاَر كالُمتََرّمِ

واية بالقَاِف ، كما َسيَِجى َرشُّ الَماِء ِمْن َخلَِل األََصابعِ على الذََّكرِ  : هو االْنتِفَاصُ  ُء. وقِيَل ، عن ابِن َعبَّاٍد ، أَي احتياطاً. والَمْشُهور في الّرِ

َواُب بالفَاِء ، والُمَراُد به النَّضْ   ُح على الذََّكِر.الصَّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

ُجُل بِبَْوِلِه : رَمى بِِه ، كما في اللَِّسان. أَْنفَص هُ  أَْنفَصَ و الرَّ بنُْطفَتِِه ، إِذا َرَمى بها ، كما اِلْبِن القَطَّاع ، وَعَزاهُ في اللَِّسان إِلى اللِّْحيَانِّي. ونَصُّ

 في النََّواِدِر : إِذا َخَذَف.

 ، إِذا َغلَبَهُ في الُمنَافََصة ، وقد َسبََق اإِلْنشاُد. نَفََصهو

. النَّْقصُ  : [نقص] اج  كالتَّْنقاِص  ٍء منه بَْعَد تََماِمه ،ِء : َذَهاُب شيْ في الشَّيْ  النَّْقصُ  وقال ابُن القَطَّاع : : الُخْسَراُن في الَحّظِ ، بالفَتْح. قال العَجَّ

: 

ُر  َذِر ال نـَقحصٌ فالَغدح  ت نحَقاَصافاحح
ّم. النُّْقصانِ و  ، بالضَّ

ً  ءُ الشَّيْ  نَقَصَ و ، قاله اللَّْيُث. الَمْنقُوِص  أَيضاً : اْسٌم للقَْدِر الذَّاِهِب من النُّْقَصانُ و ً و نَْقصا ، قالَهُ الَجْوَهِرّي ،  الِزٌم ُمتَعَدٍّ  أَنا ، نَقَْصتُهو نُْقَصانا

 .نَِقيَصةً  وزاد غْيُره في الَمَصادر :

الَّالِزُم  (2)أَنا ، قال : وهكذا قال اللْيُث ، قال : اْستََوى فيه فَعَل  نَقَْصتُهو ءُ الشَّيْ  نَقَصَ  ُء وفَعَْلُت أَنا :قال أَبو ُعبَْيٍد في بَاِب فَعََل الشَّيْ و

 والُمَجاِوُز.

ْعُف ، وأَما النَّْقصَ  ، وذِلَك ألَنّ  نُْقَصانٌ  في ِدينِه وَعْقِلِه ، وال يُقَالُ  نَْقصٌ  َدَخَل عليه يُقَال :و فهو َذَهاٌب بعد التََّمام. هذا الذي  النُّْقَصانُ  هو الضَّ

ِل فاْنُظْره.  َظَهَر لي بعد التَّأَمُّ

، أَي أَنَّه ال يَعِرُض في قُلُوبِكم َشكٌّ إِذا ُصْمتُْم تِْسعَةً وِعْشِرين ، أَو  َعَدداً  نَقََصا أي في الُحْكم ، وإِنْ « يَْنقَُصانِ  َشْهَرا ِعيٍد ال» في الَحِديث :و

 .نَْقصٌ  إِْن َوقََع في يَْوِم الَحّجِ َخَطأٌ ، لَم يَُكْن في نُُسِككم

نِيئَةُ  : النَِّقيَصةو : َطعََن َعلْيهِ  ِقيَصةً نَقََص نَ  . وقال ابُن القطَّاعِ :االْنتِقَاصُ  ، والِفْعلُ  : الَوقِيعَةُ في النَّاِس  النَِّقيَصةُ و  في اإِلْنَسان ، الَخْصلَةُ الدَّ

ِعيفَة ْعِف ما يَُؤدِّ  أَو الضَّ ْعِف إِلى الَخْصلَِة نََظٌر ، وَكأَنَّ الُمَراَد بالدَّنَاَءةِ أَو الضَّ  . قال :النَّْقص ي إِلى، عن ابِن ُدَرْيٍد. وفي نِْسبَِة الضَّ

دَ  ا َوجـــــــــــــَ مـــــــــــــَ َداُء يف  فـــــــــــــَ ةً  اأَلعـــــــــــــح يصـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــِ   نـــــــــــــَ
دُ و     ــــــــِ َي صــــــــــــــــــــــائ شــــــــــــــــــــــِ َوحح ــــــــِ م ب ــــــــهــــــــِ ي ــــــــِ اَف ِد ف  ال طــــــــَ

  
 ، وأَْنَشد ابُن بَّرّي وابُن القَطَّاعِ : : َعْذبٌ  نَِقيصٌ  فهو ، نَقَاَصةً  كَكُرمَ  وغْيُره ، الَماءُ  نَقُصَ و

وٌب و  عـــــــــــــــــــــُ ٌة لـــــــــــــــــــــَ َداِج آِنســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  يف اأَلحـــــــــــــــــــــح

ٌب     ذح هـــــــــــــا عـــــــــــــَ اٌن رِيـــــــــــــقـــــــــــــُ يـــــــــــــصُ َحصـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــِ  نـــــــــــــَ

  
 ء القْيِس :قال ابُن ُدَرْيٍد :َسِمْعُت ُخَزاِعيًّا يقول ذِلك ، وَرَوى بَْيَت اْمِرى .فنَِقيصٌ  ُكلُّ ِطيٍب إِذا َطابَْت َرائَِحتُهو

ٌب  َو َعذح  نَِقيصُ كَشوحِ  الس َياِ  فـَهح
 .(3)ها ، والثَّالثَة قد تَقَدََّمْت وقد تَقَدَّم ، ففيه أَربُع ِرَوايَات ، هِذه إِحدا

ً و ، اْنتَقََصهو لُغَةٌ ، أَْنقََصهو  ، الِزٌم ُمتَعَّدٍ ، نقله الَجْوَهِرّي. نَقََصهُ فاْنتَقَصَ  : نَقََّصهُ تَْنِقيصا



8853 

 

ِذي تَقَدَّم ِذْكُره ، وقد َوَرَدا َجِميعاً ، وقيل القاُف ، بالفَاِء ، الّ  االْنتِفاصُ  هو االْنتِقاصُ « الماءِ  اْنتِقاصُ و َعْشٌر من الِفْطَرةِ »في الَحِديث : و

 نََزَل منه الماِء : َغْسُل الذََّكِر بالَماِء ، وذِلَك أَنَّه إَِذا ُغِسَل الذََّكُر اْرتَدَّ البَْوُل ولم يَْنِزْل ، وإِْن لَْم يُْغَسلْ  اْنتِقَاصُ  تَْصِحيٌف. وقال أَبو ُعبَْيٍد :

 : االْستِنَجاُء. االْنتِقَاصُ  يُْستَْبَرأَ. وقال َوِكيٌع : ُء َحتَّىالشَّيْ 

هُ  ، أَي يَتَنَقَُّصهُ  هوو  ويَثْلُبُهُ ، كما في الّصحاح. يَقَُع فيه ويَذُمُّ

 ، نقله الَجْوَهِرّي. اْستََحطَّهُ  ، أَي الثََّمنَ  الُمْشتَِري اْستَْنقَصَ و

__________________ 
 ويف التكملة : أنفص شفتيه.( وهي عبارة اللسان ا 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الفعُر.2)
 .«فيص»ومادة « نفص»( انظر مادة 3)



8854 

 

 * ومّما يُستَْدَرك عليه :

 : العَْيُب ، قاله الَجْوَهِرّي. النَِّقيَصةُ و ، النَّْقصُ  : النَِّقيَصةُ و

ْرُب من األَْبنِيَِة باألَْغلَب.: أََخَذ منه قَِليالً قَِليالً ، على َحّدِ ما يَِجى تَنَقََّصهُ و اْنتَقََصهُ و  ُء َعلْيه هذا الضَّ

 ِضدُّ أَْوفَاه. اْنتَقََصهُ و فاَُلناً َحقَّه نَقَصَ و

 .نَِقيصٌ  وقال اللِّْحيَانِّي في باب اإِلتبَاع : َطيِّبٌ 

 : َضْعُف العَْقِل. النَّْقصو

 الَوافِر من العَُروِض : َحْذُف َسابِِعه بَْعَد إِْسَكاِن خاِمِسه. في النَّْقصُ و

ُجلَ  اْنتَقَصَ و  ، قال : النَِّقيَصةُ  ، واالسم النُّْقصانَ  : نََسَب إِليه اْستَْنقََصهو الرَّ

واِد أَراُدوا  وح غــــــــــــريحُ َأخــــــــــــح جِي فــــــــــــلــــــــــــَ يصــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــِ ــــــــــــَ   ن
ا    مــــــــَ يســــــــــــــــــــــَ ِا مــــــــِ رَانــــــــِ وحَ  الــــــــعــــــــَ ُت هلــــــــم فـــــــــَ لــــــــح عــــــــَ  جــــــــَ

  
 الَحّقِ أَيضاً : َغْمُطه. قال : اْنتِقَاصُ و .النَّْقصُ  : الَمْنقََصةُ 

ِم ال و  صح ذا الــــــــــــــّرِحــــــــــــــح قــــــــــــــِ تــــــــــــــَ نــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُه  تـ قــــــــــــــ   حــــــــــــــَ

َة يف     يـــــــــــــعـــــــــــــَ طـــــــــــــِ هِ فـــــــــــــِإن  الـــــــــــــقـــــــــــــَ قحصـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ  (1) نـ
  

 وَمنَاقَِص. نَقَائصَ  وفاُلٌن ذُو

 . قال العَّجاج :النَّْقص : التَّنَاقُصُ و

ُر  َذِر  نـَقحصٌ فالَغدح  الت َناُقَصافاحح
ً  عن األَْمرِ  نََكصَ  : [نكص] ً و ، بالفَتْح ، يَْنُكُص نَْكصا ً و ، بالّضّم ، نُُكوصا وقال أَبو تَُراٍب  .(2)واْنقََذَع  تََكأْكأَ َعْنه وأَْحَجمَ  ، كَمْطلٍَب : َمْنَكصا

، من َحّدِ نََصَر  يَْنِكصُ و يَْنُكصُ  ، على َعِقبَْيهِ  نََكصَ  عن األَْمِر ، ونََكَف ، بَمْعنًى َواِحٍد ، أَي أَْحَجَم. ويُقَال : أَراَد فاُلٌن أَمراً ثُمَّ  نََكصَ  : (3)

اِء  َرَجعَ  وَضَرَب : ّمِ « تْنُكُصون»، كما في الّصحاح. وقال األَْزَهِرّي : قََرأَ بعُض القُرَّ اَغانِّي. وقال : ال أَعِرُف َمن قََرأَ بالضَّ ، وأَْنَكَره الصَّ

مُّ جائٌِز ، ولكنَّه لم يُْقرأْ به. وإِْطالق الُمَصنِّف َصِريٌح في أَنَّ ُمضاِرَعه با اج : الضَّ جَّ ّمِ ال غْير ، كما هو قاِعَدة بهذه الِقَراَءة. وقال الزَّ لضَّ

اُء ُكلُُّهم على َكْسِر الكاِف في قَْوله تَعالَى :  ِكتابِه. قال شْيُخنا : وهو َوَهٌم َصِريحٌ  وقُُصوٌر ظاِهٌر ، ال ِسيََّما والكلمةُ قُْرآنِيَّة ، وأَْجَمَع القُرَّ

ُتْم َعلى َأْعقاِبُكمْ ) َعلى ) نََكصَ  ُن ُدَرْيٍد :وِعبَاَرةُ الّصحاح ساِلَمةٌ من هَذا ، فإِنّه َذَكَر الَوْجَهْين كما تَقَدََّم. وقال اب .(4) تَْنِكُصونَ  (َفُكن ْ
ا َكاَن َعلْيه مْن خْيرٍ  َرَجعَ  : (َعِقبَ ْيهِ  ُجوعِ عن الخْيِر. ، قال : وهو َعمَّ َر في التَّْنِزيل. خاصٌّ بالرُّ  وَوِهَم الَجْوَهِريُّ في إْطالقِهِ  قال : وَكَذا فُّسِ

عَهُ ْصَر فيه ، َعلَى أَنَّ التَّقيِيَد الَِّذي نَقَلَهُ الُمَصنِّف َرِحَمهُ هللا تَعَالَى ، إِنََّما قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، َوتبِ ، وقد يُقَاُل إنَّ إْطالقَه ال يُنَافي التَِّقييد أِلَنَّه ال حَ 

 بَْعُض فُقَهاِء اللُّغَِة.

ْمُهوِر أَنَّ  َمْخَشِريُّ ، وابُن القَطَّاع ، وغْيُرهم ، وَكفَى بهم  النُُّكوصَ  والَمْعُروُف عن الجُّ ُجوعِ َوْزناً وَمْعنًى. وإِليه ذََهَب الَجْوَهِريُّ ، والزَّ كالرُّ

رَ »قَوُل َعِلّيٍ ، َرِضَي هللا تَعالَى عنه ، في ِصفَّيَن :  ُعْمَدةً ، ويُؤيُِّد اإِلْطالقَ  قال ابُن أَبِي  .«ِرْجالً  ِللنُُّكوِص  والشَّْيطاُن قَدََّم ِللَوثبَِة يَداً وأَخَّ

ل. النُُّكوصُ  الَحِديِد : ُجوُع إِلَى َوَراء وهو القَْهقََرى ، فتَأَمَّ ه : نَاِدرٌ  أَْيضاً ، وهو قَْوُل ابن ُدَرْيٍد أَيضاً ، وهو أَو في الشَّرِّ  : الرُّ وُربََّما  ، ونَصُّ

.  قيَل في الشَّّرِ

ىال ، كَمْقعٍَد : الَمْنَكصُ و اَغانِيُّ في العُبَاب ، وأَْنَشَد لألَْعَشى يَْمَدُح َعْلقََمةَ بَن ُعاَلثَةَ : ُمتَنَحَّ  ، نقَلَه الُمَصنُِّف في البََصائِر ، والصَّ

وُر  يِن األُمـــــــــــــــُ َتـــــــــــــــح ري  ُم قـــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  َأعـــــــــــــــَ

اَن ِد     ا كـــــــــــــــَ َك َومـــــــــــــــَ ـــــــــــــــيـــــــــــــــح صُ ِإل كـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعْليه :

 ، وهو َمَجاٌز ، كما في األََساس. ناِكصٌ  ٌن َحظُّه نَاقٌِص ، وَجدُّهقَْولُُهم : فاُل
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ً  ، كما في الّصحاح ، وقد نََمَصهُ  : نَتُْف الشَّعرِ  النَّْمصُ  : [نمص] الشَّعَر ، وكذِلَك الِمَحسَّةُ : أَْنَشَد ثَْعلٌَب  يَْنِمصُ  : نَتَفَهُ. والُمْشطُ  يَْنِمُصه نَْمصا

: 

ٌب حــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــح اَن رُيـــــــــــــــــــَ اِرُص كــــــــــــــــــَ ٌب َوقــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــَ

صُ و     ـــــــــــــِ اف ـــــــــــــَفصـــــــــــــــــــــــــــَ رُي وال عـــــــــــــِ ت  والشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــقـــــــــــــَ  ال

  

 اَنِمصُ ُمُشرٌت من ا َِديِد و 
__________________ 

 .«قوله : وذا الرحم هو بكسر الراء وإسكان ا اء مبعىن القرابة ا كما يف القاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 االحجام واالنقداع.( كذا ابألصر ا ويف اللسان : النكوص : 2)
 ( يف اللسان : أبو منصور.3)
 .66( سورة املؤمنون اآية 4)
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اَها ُمْشطاً ، ألَّن لََها أَْسنَاناً كأَْسنَان الُمْشِط.  يَْعنِي الِمَحسَّة َسمَّ

َصةُ و النّاِمَصةُ  لُِعنَتِ  في الَحِديث :و اُء : هي التي تَْنتُِف الشَّعَر  .بالنَّْمِص  ُمزيِّنَةُ النَِّساءِ  النَّاِمَصةُ  أَي هيَ و «الُمتَنَّمِ قاله الَجْوَهِرّي. وقال الفَرَّ

َصةُ و من الَوْجِه. ، وقيل : هي الَّتِي تَْفعَُل  وهي الُمزيَّنَةُ به ، بِتَْقِديِم النُّوِن على التّاِء ، الُمْنتَِمَصة ، قال ابُن األَثِيِر : وبَْعُضُهم يَْرِويه الُمتَنَّمِ

 ْفِسَها.ذِلك بنَ 

َغبِ  النََّمصُ و َكةً ِرقَّةُ الشَّعَِر وِدقَّتُهُ َحتَّى تََراهُ كالزَّ اُء. ورُجلٌ  ُمَحرَّ أِْس ، أَْنَمصُ  ، قاله الفَرَّ الَجبِيِن  أَْنَمصَ  الَحاِجِب ، وُربََّما كانَ  أُْنَمصُ و الرَّ

إِذا َدقَّ 
(1)  ٌ ُرُهَما ، كما في األََساس. واْمرأَة  .نَْمَصاءُ  ُمَؤخَّ

يِش. : النََّمصُ و يِش. : النََّمصُ  وفي اللَِّسان : الِقَصاُر ِمن الّرِ  قَِصُر الّرِ

ِحيُح أَنه َضْرٌب من األََسل لَيِّنٌ  نَبَاٌت. : النََّمصُ و وَوِهَم  ، تَْسلَُح عنه اإِلبُِل ، هِذه عن أَبِي َحنِيفَةَ ، منه األَطبَاُق والغُلُفُ  *تُْعَملُ  الصَّ

هُ : ْوَهِرّي فَكَسَرهُ الجَ  ا التَّْحِريُك فعَْن أَبِي  بالَكْسِر : النِّْمصُ و ، ونَصُّ َضْرٌب من النَّباِت وقد يُقَاُل : إِنَّ الَجْوَهِرّي أَنَّما َذَكَر ما َصحَّ ِعْنَدهُ. وأَمَّ

اَغانِيُّ في العُبَاب ، وك أَنَّهُ لَم يَِصحَّ ِعْنَدهُ من َطِريٍق يَثُِق بِِه فاْقتََصَر على ما َصحَّ ، كما ُهَو َشْرُطهُ َحنِيفَةَ َوْحَده ، وقد َسبَقَهُ في التَّْوِهيِم الصَّ

ْل.  في ِكتَابِه ، فال َوَهَم في ِمثْل هذا ، فتأَمَّ

 الناتُف. : النَّاِمصُ و ، فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، الَمْنتُوفُ  النَِّميصُ و

هُ ، َمَصتْه الَماِشيَةُ بأَْفواِهَهاِمَن الَّنْبِت ما نَ  النِِّميصُ و َل ما يَْبُدو منه ، فتَْنتِفُه ، وقِيَل : هو ما أَْمَكنََك َجزُّ ال ما أُِكَل ثُمَّ نَبََت وَوِهَم  ، وذِلك أَوَّ

فَْيه ، أَي الَمأْكول ُدون الَمْنتُوف ، أَو بالعَْكس ، ال يُْطلَُق َعلْيِهما َجِميعاً ، فذْكُرهُ أََحَد َوصْ  النَِّميصَ  قُلُت : ال َوَهَم في هَذا فإِنَّ  الَجْوَهِريّ 

 ء القَْيِس الَِّذي أَْنَشَده :يُوِجُب الَحْصَر ، وإِنََّما َذَكَر ما َصحَّ ِعْنَدهُ ، ويَُدلُّ ِلَما َذَهَب إِلْيه قَْوُل اْمِرى

ًة و اعــــــــــــــًا ورِبــــــــــــــ  عــــــــــــــَ وٍّ لــــــــــــــَ َن مــــــــــــــن قـــــــــــــــَ لــــــــــــــح  أَيحكــــــــــــــُ

َو     هـــــــــــح ِر فــــــــــــَ َد اأَلكـــــــــــح عـــــــــــح رب َ بــــــــــــَ يـــــــــــصُ  ـــــــــــََ  (2) لـــــــــــَِ
  

ذُه ، أَي بِقَْدِر ما يُْنتَُف ويَُجزُّ ، وهو َظاِهٌر ، فإِنُّهْم قالُوا في تَْفِسيره : إِنّه يَِصُف نَبَاتاً قَْد َرَعتْهُ الَماِشيَةُ فَجرَدتْه ، ثّم نَبََت بقَْدِر ما يُْمِكن أَخْ 

ُل.  فتَأَمَّ

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي عن اْبِن َعبَّاٍد وَكأَنَّه ُشبِّهَ في ِرقَّتِه بأَّوِل َما يَْبُدو ِمَن النَّْبِت. كِكتَاٍب َخْيُط اإِلْبَرةِ  النَِّماصُ و

ً  لم يَأْتِني ، تَقُول : كغَُراٍب الشَّْهرُ  ، نَُماصٌ و تَْيِن ، نُُمصٌ  أَي َشْهراً ج نَُماصا ، نَقَلَه األَْزَهِرّي عن اإِليَاِدّي ، وقال : هكذا  أَْنِمَصةٌ و ، بَضمَّ

 ِء القَْيس :أَْقرأَنِيه الْمِرى

تح  حــــــــــــَ بــــــــــــَ ُد هلل َأصــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــح ي وا ــــــــــــَ لــــــــــــِ  أََر  ِإبــــــــــــِ

ا    وُدهـــــــَ عــــــُ ا صــــــــــــــــــــَ هـــــــَ تــــــح لــــــَ قــــــبــــــَ تــــــَ قـــــــااًل ِإذا مـــــــا اســــــــــــــــــــح  ثــــــِ

  

ا  مــــــــــَ هــــــــــِ ــــــــــح ي لــــــــــَ ريح كــــــــــِ يَنح ُزهــــــــــَ ــــــــــح ِر اب ــــــــــح ب َ تح حبــــــــــِ َرعــــــــــ  ــــــــــَ  تـ

    ِ اح اصـــــــــــــــــــَ نــــــح  لـــــــَُ اَ  عـــــَ ىت  ضـــــــــــــــــــــَ ا حـــــَ وُدهـــــــَ لـــــُ ا جـــــُ (3)هـــــــَ
 

  
: َشْهٌر. قال : َرواه َشِمٌر عن ابِن األَْعَرابِّي. وقال الّصاَغانِّي : هو يَْمَدُح قْيساً وَشِمراً ، ويقال : َشِمراً  نَُماصٌ و : َشْهَرْين ، نَُماَصْينِ  وقال :

عُوُد من اإِلبِل : الَّتي  .(4)ويُْرَوى : َرَعْت بِحبَاِل اْبنَْي ُزَهْيٍر ، أَي بعُُهوِدِهما ٍء. وُزَرْيقاً اْبنَْي ُزَهْيٍر ، من بَنِي َساَلَماَن بِن ثُعَل من َطيِّى والصَّ

اِد ، كما  نَُماِصينَ  قيل : إِنو تُلِقي َولََدها ِلثَمانِيَِة أَْشُهٍر أَو ِلتِْسعَة ، فتُْعَطُف على َولَِدَها األَّول أَو َعلَى َولَد غْيِرَها. قال : ، أَي بَكْسِر الصَّ

عر الُمتَقَّدم ، وقد أَْغفَلَه يَاقُوٌت في ُمْعَجِمه. ع َضبََطه :  ، في الّشِ

. أَْنَمصَ  بَْعَد أَْن أََكلَتْهُ الَماشيَةُ ، وقيَل : النَّْبُت َطلَعَ  أَْنَمصَ و  ، إِذا أََجزَّ

ً  نَمَّصَ و ً و الشَّعَر تَْنِميصا َد ِللَكثَْرة ، كما قاله الَجْوَهِرّي ، وأَنشد قوَل الراِجز : نََمَصهُ  ، بالفَتْحِ : تَْنَماصا  ، ُشّدِ

ا  َواصـــــــــــــــــــــــَ تح َوصـــــــــــــــــــــــح ِبســـــــــــــــــــــــَ دح لـــــــــَ هـــــــــا قـــــــــَ تـــــــــَ  اي لـــــــــيـــــــــح

تح و     ا  َل صــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ بــــــــــــَ اجــــــــــــِ احــــــــــــَ اصــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــَ نــــــــــــح ــــــــــــَ  تـ

  

 َحىت  َ يُئوا ُعَصباً ِحرَاَصا
 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :
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َصتِ   الَمْرأَةُ : أََخَذْت َشعَر َجبِينَِها بَخْيٍط ِلتَْنتِفَهُ ، ذكَره الَجْوَهِرّي ، وَعِجيٌب من المصنِّف إِْغفَالُه. تَنَمَّ

__________________ 
 .«ر ّ »( يف األساس : 1)
 .«تـُعحَمرُ »بد  « يـُعحَمرُ »يف القاموس :  (*)
 .«وهو ليص»( الصحاح : 2)
 فال شاهد فيه.« لاصا»بد  « معاشيب»( يف الديوان برواية 3)
 .«بعود ا»( عن التكملة وابألصر 4)
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الِمْظفَاُر ، والِمْنتَاُش ،  : الِمْنماصُ  : الِمْنقَاُش ، نَقله الَجْوَهِريَّ ، وأَْغفَلَه الُمَصنِّف قُُصوراً. وقال ابُن األَْعَرابِّي : الِمْنماصُ و ، الِمْنَمصُ و

ّي :والِمْنقَاُش : والِمنْ   تَاُخ. قال ابُن بَّرِ

 : الِمْنقاُش أَْيضاً. قال الشَّاعُر : النََّمصُ و

ُه و  اَء لــــــــــــــَ فــــــــــــــَ وحٍ  الكــــــــــــــِ رح بــــــــــــــقــــــــــــــَ جــــــــــــــِّ عــــــــــــــَ  ملَح يـــــــــــــــُ

َرِة     ُت اخُلضــــــــــــــــــــــح بــــــــح ــــــــَ ُر نـ جــــــــِّ عــــــــَ ــــــــُ صُ كــــــــمــــــــا يـ مــــــــَ  الــــــــنــــــــ 

  
ه ، وقيل : هو النََّمصُ و َكةً : أَّوُل ما يَْبُدو من النَّبَات ، وقِيَل : هو ما أَْمَكنََك َجزُّ َل ما يَنبُُت فيَْمألُ فََم اآلِكِل. نََمصٌ  ، ُمَحرَّ َصتِ و أَوَّ البَْهُم :  تَنَمَّ

 .(1)َرَعتْهُ ، وهو َمجاٌز كما في األََساِس 

 ٌ ً  َشعَر َوْجِهَها  فتَْنِمصُ ناِمَصةً  : تَأُْمرُ  نَْمَصاءُ  وقِيل : امرأَة  ، أَي تَأُْخذُهُ عنه بَخْيٍط. نَْمصا

ر النَّْوصُ  : [نوص]  ء القْيِس :، نقله الَجْوَهِرّي ، عن الفَّراِء ، وأَنشد الْمِرى : التَّأَخُّ

ك  مــــــــــَ  ِإذح أَنَتــــــــــح لــــــــــح ِر ســــــــــــــــــــــــَ نح ِذكــــــــــح وصُ أَمــــــــــِ نــــــــــُ   تـــــــــــَ
وصُ     بـــــــــــُ َوًة وتــــــــــــَ طـــــــــــح ُر عـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا خـــــــــــَ قحصـــــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــتـــــــــــَ

  
 والبَْوُص ، بالبَاِء : التَّقَدُّم ، كما َسبََق.

ً  أِلَنَّه ال يَزالُ  ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وفي اللَّسان : الِحَماُر الَوْحِشيُّ  : النَّْوصُ و  الَجاِمحِ ، قالَه اللَّْيُث. كالنَّافِرِ  يَتََردَُّد ، ، أَي َرافِعاً َرأَْسهُ  نَائصا

ُ  الَمنَاصُ و ٍر وفَِراٍر. وقال األَْزَهِريُّ  (2) َمناٍص  (َوالَت ِحنيَ )والَمفَرُّ ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. وقال في قَْوِله تَعَالَى : ،  : الَمْلَجأ أَي لْيَس َوْقَت تَأَخُّ

 وقال غْيُرهُ ، أَي َوْقَت َمْطلٍَب وَمغَاٍث. .(3): أي الَت ِحيَن َمْهَرٍب 

ً و ً  نَاَص يَنُوُص َمنَاصا ً و ، بالَكْسِر ، ونِيَاَصةً  ، كأَِميٍر ، ونَِويصا ً  ، بالفَتْح ، نَْوصا كَ  ، بالتَّْحِريك : ونََوَصانا فاُلٌن  يَنُوصُ  وَذَهَب. وما تََحرَّ

ُك.  ِلَحاَجتي : ال يَتََحرَّ

ً  َعْنه ناصَ و ى وفَاَرقَهُ  : نَْوصا نَاَص يَنُوُص  ، بَمْعنَى حاَد. وقال غْيُرهُ : نَاصَ و ، عن ابن َعبَّاٍد. وقال أَبو تَُراٍب : اَلَص َعِن األَْمِر ، تَنَحَّ

 ً ً  إِلْيه ناصَ و : َعَدَل. نَْوصا  نََهَض. : نَْوصا

 نُوناً. ِميُمه واألَْصُل َمْوَصةٌ ، قُِلبَتْ  األَْزَهِريُّ : قال : الغَْسلَةُ بالماِء وغْيِرِه. النَّْوَصةُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

ً  أَناَصهُ و  وقيل أََداَرهُ. أَراَدهُ  : إِنَاَصةً  أَْن يَأُْخَذ منه َشْيئا

 وَزعم اللِّْحيَانّي أَنَّ نُونَه بََدٌل من الِم أاََلَصهُ.

 نَاَوصَ »وعلى األَِخيِر اْقتََصر الَجْوَهِرّي ، وَذَكَر الَمثََل :  وَماَرَسهُ. *نَاَوَشهُ  ، كذا في النَُّسخ. وفي العُبَاِب : َهاَوَشهُ  ُمنَاَوَصةً : نَاَوَصهُ و

ةَ ثُمَّ َسالََمَها ةِ. قُْلُت : وقد َسبََق للُمَصنِّ « الَجرَّ ف أَْيضاً ُهنَاَك ، وكان الواِجُب عليه أَن أَي َجابََذَها وَماَرَسَها. وقال : وقد فَسَّرناهُ ِعْنَد ِذْكِر الَجرَّ

 يُشيَر ُهنَا ِلذِلَك كالَجْوَهِرّي.

 ، وهو ُشُموُخه بَرأْسه ، قاله اللّْيُث ، وأَْنَشَد قَْوَل َحاِرثَةَ ْبِن بَْدر : والتَّْحِريكُ  ، في الفََرس عند الَكْبح ، االْستِنَاَصةُ و

انـــــــــــــَ  نـــــــــــــَ رحُت عـــــــــــــِ رَاِء ِإذا َقصـــــــــــــــــــــــــــَ ُر اجلـــــــــــــِ مـــــــــــــح  ُه غـــــــــــــَ

ِدي     ــــــــَ ي ــــــــِ ــــــــاصَ ب ن ــــــــَ ت رِ  اســــــــــــــــــــــح حــــــــَ رحَي املِســــــــــــــــــــــح  ورَاَم جــــــــَ

  
ُجَل فتَْذَهَب به في حاَجتِك االْستِناَضةُ أَيضاً :و اَغانِّي عن ابِن َعبّاٍد. أَْن تَْستَِخفَّ الرَّ  ، نقله الصَّ

ُك الفََرِس ِلْلَجْريِ  االْستِناَصةُ :و  قَدََّم.، وهو بِعَْينِه قَْوُل اللّْيِث الَِّذي تَ  تََحرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرَك عليه :

ً  ِلْلَحَرَكةِ  ناصَ  ً و ، نَْوصا  : تََهيَّأَ. َمنَاصا

ُك والذََّهاُب. وما بِهِ  ةٌ وَحَراٌك ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وأَْغفَلَهُ الُمَصنُِّف ، َرِحَمهُ هللا تَعا نَِويصٌ  والَمنِيُص كَمِقيٍل : التََّحرُّ  لَى.، كأَِميٍر ، أَي قُوَّ
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 َء : َجَذْبتُهُ. قال الَمّراُر :الشَّيْ  نُْصتُ و

َوسِ  يـَُناصُ ِإذا و   رَأَيـحَتُه كاأَلشح
ً و والُمنَاَوَصةُ : الُمَجابََذةُ. ً و نَاَص يَنُوص َمنِيصا  نََجا َهاِرباً. : َمنَاصا

ً  الشَّْمسُ  اْنتَاَصتِ  وقال أَبو َسِعيٍد :  ، إِذا َغابَْت. اْنتِيَاصا

 الفََرِس اْستِناَصتُه ، عن اللْيث. نَْوصُ و : الِفَرارُ  النَّْوصُ و

__________________ 
 ( عبارة األساس : تنمّص البهُم إذا رع  أوَ  العشب.1)
 .3( سورة ص اآية 2)
 ترمجة حيص. 163/  5( انظر التهذيب 3)
 كذا يف النسخة الجي أبيدينا.  (*)



8860 

 

ً  َعْن ِقْرنِهِ  نَاصَ و ً و يَنُوُص نَْوصا  : فَرَّ ، وَراَغ ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. َمنَاصا

ّي : ّم : الَهَرُب. قال َعِديُّ بُن زْيد : النُّوصُ  وقال ابُن بَّرِ  ، بالضَّ

َم ذوي ا ح  تـــــــــح ي شـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــِ ي واتـــــــــ  قـــــــــِ ُ  أَبـــــــــح فـــــــــح ـــــــــَ  اي نـ

رَاِض يف غــــــــــــــــــــــــري      (1) نــــــــــــــــــــــــوصَأعــــــــــــــــــــــــح
  

ً  ِليُْدِرَكهُ  نَاَصهُ و َكهُ. نَْوصا  : َحرَّ

 : السََّخاُء ، َحَكاهُ أَبُو َعِلّيٍ في التَّْذِكرة. الَمنَاصُ و النَّْوصُ و

 والَمنِيُص : الفََرُس الشَّاِمُخ بَرأِْسِه.

ً  َء ، أَنُوُصهُ الشَّيْ  نُْصتُ و  : َطلَْبتُه ، عن ابِن ُدَرْيٍد. نَْوصا

اَغانِّي. نُْصتُه وقال غْيُره : أَنَْصتُهُ ِمثْلُ   ، بمعنَى َطلْبتُه ، نَقَلَه الصَّ

َر. اْستَناصَ و  ، أَي تَأَخَّ

صُ و  ، كُمعَظٍَّم : الُملَطَُّخ ، عن ُكَراع. الَمنَوَّ

 .النّائِِص  األَْعَرابِّي ، ُهنَا َذَكَره وَكأَنَّه َمْقلُوبُ والنَّاِصي : الُمعَْرِبُد ، عن ابن 

 ، أَهملَهُ الَجْوَهِرّي. وقال ابُن األَْعَرابِّي : النَّْيصُ  : [نيص]

ِعيفَةُ. هي َك ، لُغَّةٌ في نَاَص يَنِيصُ  وقَدْ  الَحَرَكةُ الضَّ  .ناَص يَنُوصُ  ، إِذا تََحرَّ

ن ، كما ْخِم ، كأَنَّهُ ِلَضْعِف َحَرَكتِه ، َكذا في العَْيِن ، وفي ِكتَاِب األَْزَهِرّي : هو اليَْنُص ، بتَْقِديم الياِء على النُّوالضَّ  اْسٌم للقُْنفُذِ  : النَّْيصُ و

 سيَأْتِي إِن َشاَء هللا تَعَالَى.

 فصر الواو
 مض الصاد

األَْرَض ، وَمَحَص به األَْرَض ، ِمثْلُه. قُْلُت :  َضَرَب ِبهِ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي ، وقال أَبو َعْمٍرو : أَيْ  بِه األَْرَض ، كَوَعدَ  َوأَصَ  : [وأص]

 وَكأَنَّ َهْمَزتَه بََدٌل من َهاِء َوَهَص.

اَغانِّي ، قال : ويُقَال : ما : الَجَماَعةُ  الَوئِيَصةُ و ما أَْدِري  يُقَاُل :و ِمثْلُهُ ، أَي في الَخْلِق. الَوئِيَصةِ  فِي ، عن ابِن َعبّاٍد ، أَو الَخْلُق ، كما للصَّ

 أَيُّ النّاِس. ، أَيْ  ُهوَ  الَوئِيَصةِ  أَيُّ 

ً و صا عُوا ، ، إِذا تََوأَُّصوا تََوؤُّ  ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد. تََزاَحُموا َعلَى الماءِ  َكذِلَك إَِذاو تََجمَّ

ً  ، وغْيُره ، البَْرقُ  َوبَصَ  : [وبص] ً و يَبُِص َوْبصا ّي اِلْمِرى لََمَع وبََرقَ  ، كِعَدةٍ ، بَِصةً و ، َوبِيصا  ِء القْيِس :، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ي  رُقـــــــــــــِ رَاَب ولـــــــــــــُح ي والـــــــــــــقـــــــــــــُ لـــــــــــــِ َبيّنِ وَرحـــــــــــــح   (2)كـــــــــــــَ
ار     غــــــــــَ رحِو الصــــــــــــــــــــــــِّ ّب لــــــــــلــــــــــمــــــــــَ يــــــــــصُ ِإذا شــــــــــــــــــــــــُ  َوبــــــــــِ

  
 ، عن ابِن َعبّاٍد. َعْينْيهِ  إِْحَدى الِجْرُو : فَتَحَ  َوبَصَ و

ً  الجْروُ  َوبَّصَ  والَِّذي في الّصحاح والعُبَاب :  : فَتَح َعْينْيه. وتَابَعَُهَما غْيُر َواِحٍد من أَئّمة اللُّغَة. تَْوبِيصا

ه : كأَْوبََصت األَْرُض : َكثَُر نْبتَُها ، َوبََصتِ و يت ، ونَصُّ ّكِ األَْرُض ،  أَْوبََصتِ  يُقَاُل : ، اْقتََصر الَجْوَهِريُّ على األَِخيِر ، ونَقَلَهُ عن ابن الّسِ

 في أَّوِل ما يَْظَهُر نَْبتَُها.

اُق اللَّْونِ  ، الَوبَّاصُ و ً  اً ، وال تَْلقَى الُمنَافَِق إِالّ ال تَْلقَى الُمْؤِمَن إِالَّ َشاِحب»َحِديُث الَحَسن :  ، ومنه كَكتَّاٍن : البَرَّ اقاً. ويُقَال : « َوبَّاصا أَي بَرَّ

 ، قال أَبو النَّْجم : َوبَّاصٌ  أَْبيَضُ 
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 الَواب صِ عن َهاَمِة كاَ َجِر 
 ، عن ابن األَْعَراِبّي وأَبِي َعْمٍرو ، وهو من ذِلَك. القََمرُ  : الَوبَّاصُ و

. َوابَِصةُ  وكذِلكَ  : َعلَمٌ  َوابِصٌ و  ، واألَِخيُر نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 : النَّاُر ، كالَوبِيَصِة. الَوابَِصةُ  عن ابِن األَْعَرابِّي :و

 َمْوِضٌع. بالَّالم : الَوابَِصةُ  ، وفي اللَّسان والتَّْكِملَِة : : ع َوابَِصةُ و

 ، هكذا في النَُّسخ. وهو َغلٌَط ، (3) بُن َسِعيدٍ  َوابَِصةُ و

__________________ 
 ورواية البيت يف الديوان :« قوله : اي نف  اخل ا هكذا يف اللسان أيضاً ا وحرر وزنه»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

قـــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــم ذي ا    اي نـــــــــــــفـــــــــــــ  أبـــــــــــــقـــــــــــــ  واتـــــــــــــّ

 أعــــــــــــــــــراض إن ا ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــا ان يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوص   

  

 ( صدره ابألصر :2)
 «ورجلي والغرابكبين »

 واملثبت عن الديوان.

ومثله يف أســـد الغابة عن أيب « 1306وابن معبد صـــحايب ا هكذا رأيته يف نســـخة املؤلف ســـنة »( عل  هامش القاموس عن نســـخة أخر  : 3)
 ... عمر ا وقا  ابن منده وأبو نعيم : وابصة بن معبد بن عتبة بن ا ارث
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ُُه ابلر ق ِة. َصَحايبّ  بُن َماِلٍك اأَلَسِدي  ا أَبُو َساملٍِ اوالص واُب : ابُن َمعحَبٍد ا وهو ا  ا َقربح
َمْخَشِرّي. وقيل : هو إِذا َكاَن يَْسَمُع َكاَلماً فيَْعتَِمُد عليه ويَُظنُّه  يَثِق بُكّلِ ما يَْسَمعُ  ، إِذا كانَ  َسْمعٍ  لَوابَِصةُ  إِنّه يُقَال :و ، نقله الَجْوَهِرّي ، والزَّ

ا يَُكْن على ثِقٍَة. يُقَال  ى األُذَُن ، قاله ابُن فَاِرٍس  َوابَِصةُ و َسْمعٍ بِفاُلٍن ، َوابَِصةُ : ، ولَمَّ  ، وأَنََّث على َمْعنَى َسْمعٍ بِهذا األَْمِر ، وهو الَِّذي يَُسمَّ

 األُذُِن ، وقد تَُكوُن الَهاُء للُمبَالَغَِة.

اِء ، َوْبَصانو  ، في الَجاِهِليَّة. قال : َشْهِر َربِيعٍ اآلِخرِ  : اسمُ  (1)، عن ابِن ُدَرْيد  ويَُضمُّ  ، بالفَتْح ، عن الفَرَّ

اِن و  يـــــــــــــ  انٌ ســــــــــــــــــــــــــِ ُه  َوُبصــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــَ َددح  ِإَذا مـــــــــــــا عـــــــــــــَ

رِ و     مـــــــــح رحٌ  لـــــــــعـــــــــَ َواُء بــــــــــُ اِب ســـــــــــــــــــــــَ (2)ي يف اِ ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
اٍن ، ونَقَل شْيُخنَا عن اْبِن ِسيَده في الُمْحَكم أَنّه بفَتْحِ الَواِو وَضمِّ َوْبصانَاتٌ  والَجْمعُ  ان كُرمَّ َدةِ ، نَِظير  . وفي بَْعض نَُسخ الَجْمَهَرة : بُصَّ الُمَوحَّ

ْض له صاِحُب اللَّسان وال غْيُره ، وإِنََّما نَقََل عن ابِن ِسيَده ، كما تََرى ، َسبُعَان ، َحتَّى قِيَل إِنَّهُ ال ثَاِلَث لَُهَما. قُلْ  ُت : وُهَو َغِريٌب ، لم يَتَعَرَّ

، وسيأْتي وبَصَّ بَمْعنًى  َوبَصَ  وليس فيه ما َذَكَره شْيُخنَا. وقال الّصاَغانِّي في العُبَاِب : وَما فِي بَْعِض نَُسخ الَجْمَهَرة َصِحيٌح أَيضاً ألَنَّ 

 .«بصّ »للُمَصنِّف في 

َكةً : النََّشاطُ  الَوبَصُ و  .َوبِصٌ  ، نقله الّصاَغانِّي. ويُقَال : فََرٌس َهِبصٌ  نَِشيطٌ  ، أَي ، كَكتِفٍ  َوبِصٌ  فََرسٌ  ، ومنه ، ُمَحرَّ

يت : نَاِري : َظَهَر لََهبَُها. أَْوبََصتْ و ّكِ النَّاُر عنَد  أَْوبََصتِ  ناِري ، وذِلَك أَّول َما يَْظَهُر لََهبَُها. وقال غْيُره : أَْوبََصتْ  وفي الّصحاح عن اْبِن الّسِ

 القَْدح ، إِذا َظَهَرْت.

ً  لي بيَِسيرٍ  َوبَّصَ و  ، عن اْبِن َعبَّاٍد ، وهو َمجاز. : أَْعَطانِيهِ  تَْوبِيصا

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلْيه :

يِب : بَِريقُه. وأَْبيَضُ  َوبِيصُ  اٌق. قال أَبو الغَِريب  َوابِصٌ  الّطِ  النَّْصِرّي : (3): بَرَّ

اِلصـــــــــــــــــــــــــا  وًا خـــــــــــَ وحَم ِنضـــــــــــــــــــــــــح يِن الـــــــــــيـــــــــــَ َريـــــــــــح ـــــــــــَ ا تـ  ِإمـــــــــــ 

ُت     ـــــــــــــح ن واًب وكـــــــــــــُ ـــــــــــــُ لـــــــــــــب َوَد حـــــــــــــُ  َواِبصـــــــــــــــــــــــــــاَأســـــــــــــــــــــــــــح

  
ً  النَّارُ  َوبََصتِ  وقال أَبو َحنِيفَةَ :  : أََضاَءت. َوبِيصا

 البَْرِق. َوبِيِص  : َشِديدُ  َوبَّاصٌّ  ةُ. وَعاِرضٌ : البَْرقَ  الَوابَِصةُ و

 ، أَي َجْمَرةٌ. َوابَِصةٌ و َوْبَصةٌ  وما فِي النَّارِ 

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. : البَثَْرةُ تَْخُرُج في َوْجِه الَجاِريَِة الَمِليَحةِ  الَوْحصُ  : [وحص]

يت : َسِمْعُت غيَر َواِحٍد من الِكالبِيِّين يقول :في الّصحاح : قال و بهاٍء : البَْرُد. الَوْحَصةُ ،و ّكِ  بَْردٌ  ، أَي َوْحَصةٌ  أَْصبََحْت ولْيَس بَِها ابُن الّسِ

يت أَيضاً ِمثَْل ذِلَك ، وَزاَد : وال َوْذيَةٌ. وقال في  ّكِ  بها ِعلَّة.تَْفِسيِره أَي لْيَس ، يَْعنيِ البِالَد وااليّاَم. ونَقََل األَْزَهِريُّ عن اْبِن الّسِ

ً  يَِحُصهُ  َوَحَصه قال ابُن ُدَرْيٍد :و  .(4)لُغَّةٌ يََمانِيَةٌ  َسَحبَهُ. ، أَي كَوَعَدهُ  ، َوْحصا

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ِد ْبِن َعْبِد هللا بِن َحَسٍن الَخْوالنِيُّ الَوْحِص  الَوْحصُ  يُّ الشافِِعّي ، اَلَزَم بتَِعزَّ الّرِضيَّ ْبَن الخيّاِط ، : قَْريَةٌ باليََمِن ، ومنها َعْبُد الَوِلّي بُن ُمَحمَّ

. مات سنة  يَراِزيَّ ، وَجاَوَر َمعَه بَمكَّةَ ، وَمَهَر حتّى َصاَر ُمْفتَِي تَِعزَّ  .839والَمْجَد الّشِ

َهاِب والسَّْيِف.  (5): اإِلْيباُص  اإِليخاصُ  :ونَّصه  الَحَرَكةُ. ، بالّضّم ، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال ابُن َعبّاٍد : هو الُوُخوصُ  : [وخص] في الّشِ

 وُوُخوُصه : َحَرَكتهُ.

اِكُب في السََّرابِ  أَْوَخصَ و ةً ويَْخِفُضه أُْخَرى ، إِذا الرَّ اَغانِّي. َجعََل يَْرفَعُه َمرَّ  نقله الصَّ

اَغانِيُّ عن اْبِن َعبّاٍد. ِلي بعَِطيٍَّة ، أَي أَقَلَّ ِمْنَها أَْوَخصَ و  ، نَقَلَه الصَّ
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 ونَقََل صاِحُب اللَّسان عن يَْعقُوَب في البََدِل : أَْصبََحتْ 

__________________ 
 .489/  3( انظر اجلمهرة 1)
 .«القاموسقوله : وبر  ا بقرأ بسكون الراء للوزن ا وإالّ فهو كزفر كما يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف اللسان : أبو العزيب.3)
 وفيها : الوحص : السحب عنفاً. 166/  2( انظر اجلمهرة 4)
 .«اإلنباص»( يف التكملة : 5)
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َصةٌ  وليحَستح هبا داً. قـُلحُت : وَكَبن  اخلَاَء لُغ ة يف ا َاِء.ا َأي َشيح  َوخح َتعحَمُر ِإال  َجحح  ٌء ا من بـَرحٍد ا قا  : ال ُيسح
هاِب والسَّْيف ، قالَه ابُن َعبَّاد. إِليَخاصُ او  : كاإِلْيبَاِص في الّشِ

ً  ، إِلْيه بَكالٍم يَِدصُ  َوَدصَ  : [ودص] وفي اللَّسان : َكلََّمهُ  أَْلقَى إِلْيه َكالماً. ، أَي (1)، أَْهَمله الَجْوَهِرّي. وقال الصاَغانِّي عن ابن ُدَرْيٍد  َوْدصا

 ، أَي في اللُّغَاِت ، وهو مأُْخوذٌ من قَْوِل ابِن ُدَرْيٍد : وهذا بِنَاٌء ُمْستَْنَكٌر ، إِالَّ أَنَُّهم قد تََكلَُّموا به. لَْيَس بالعَاِلي: ووقولُه  ه.لَْم يَْستَتِمَّ  بَكالمٍ 

 وال يَْخفَى أَنّه ال يَُكون ِمثْلُه ُمْستَْدَركاً على الَجْوَهِرّي.

اِد تبَعاً ِللَّْيِث ، وقد َغلََّطهُ األَْزَهِريُّ في ِكتَابه  هذا الَحْرُف ،ـ  َوَرَصت : [ورص] وقال :  .(2)أَهَملَه الَجْوَهِرّي ُهنَا ، وأَْوَرَده في الضَّ

َصتِ  الصَّوابُ  َصتْ و كَوعَد ، وأَْوَرَصْت ، َوْرصاً ، الدََّجاَجةُ ـ  َورَّ  البَْيض إِذا َكانَْت ُمْرِخَمةً َعلى ، ونَصُّ التَّْهِذيب : َوَضعَت تَْوِريصاً : َورَّ

ةٍ.  ثمَّ قَاَمْت فَوَضعَْت بَمرَّ

ةٍ َواِحَدةٍ َذْرقاً َكثِيراً. اِد َعلى األَِخيِر ، وقال : ثّم قاَمت فَذَرقَْت بَمرَّ  واْقتََصر الَجْوَهِريُّ في الضَّ

 عاَدةً. ذا ُوِطئَتْ تُْحِدُث إِ  ، إَِذا َكانَتْ  ِميَراصٌ  امَرأَةٌ و

اِء :و ص قال األَزَهِريُّ : أَخبََرنِي الُمْنِدِريُّ عن ثَْعلَب َعْن َسلََمةَ عن الفَرَّ ً  َورَّ ، قال :  (3) اْستَْرَخى ِحتَاُر َخْوَرانِِه وأَْبَدى ، إِذا الشَّْيُخ تَْوِريصا

صَ و أَْوَرصَ  وَحَكى عن ابِن األَْعَرابِّي قال :  َمى بغائِِطه.، إِذا رَ  َورَّ

صَ  « :عربن»قُْلُت : وَذَكَر ابُن بَّرّي في تْرَجَمة  َكةً ، وهو العَِذَرةُ ، ولم يَْقِدْر على َحْبِسِه. َورَّ  ، إِذا َرَمى بالعََربُوِن ، ُمَحرَّ

ا ذُِكَر من اللُّغَاتِ  َوِهَم الَجْوَهِريُّ َوَهماً فاِضحاً فَجعََل الُكلَّ و ادِ  ِممَّ  َجَمة.الُمعْ  بالضَّ

َم من َسَماعِه عن شيُوِخِه ، واستَراَب في قُلُت : الَجْوَهِريُّ تَبَع اللَّْيَث ، فإِنّه أَْوَرَدهُ في ِكتَاِب العَْين هكذا بالّضاِد ، وَوهََّمه األَزَهِرّي بما تَقَدَّ 

اِد ، ولَعَلَّ الَجْوَهِرّي َصحَّ ِعْنَدهُ من ُطرُ َمِجي ٍق أُْخَرى بالّضاِد ، واللَّْيُث ثِقَةٌ فال يُْنَسُب إِليه الَوَهُم الفاِضُح ، مع أَنَّ ِء هِذِه األَْحُرِف بالضَّ

ْل.  الُمَصنَِّف تَبِعَهُ في الّضاِد ُمقَلِّداً له من غْيِر تَنبِيٍه عليه ، وُسُكوتُه َدِليٌل على التَّْسِليِم ، فتَأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ّيٍ عن اْبِن َخالََوْيه.أَْوَراصٌ  اُء ، وَجمعُه: الدَّبُوق الَوْرصُ   . نَقَلَهُ اْبُن بَّرِ

 ، عن اْبِن األَْعَرابِّي. (4)، من بِنَاٍء أَو غْيِره  : إِْحكاُم العََملِ  الَوصُّ  : [وصص]

ل اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ : الَوْصَواصُ و ، الَوْصَوصُ و تْرِ ـ  وفي الّصحاح : ثَْقبٌ ـ  َخْرقٌ  ، األَِخيُر عن اللَّْيث ، وعلى األَوَّ  ونَْحِوه ، في الّسِ

 قال : بِمْقَداِر َعْيٍن تَْنُظر فيه.

َواَصايف َوَهَجاٍن يَِلُج   الَوصح
 : نََظَر فِيِه. َوْصَوصَ و

 ، كبَْصبََص ، عن ابِن َعبّاٍد. الِجْرُو : فَتَح َعْينْيه َوْصَوصَ و

 فَلَْم يَُر منه إِالَّ َعْينَاَها. الَمرأَةُ : َضيَّقَْت نِقَابََها َوْصَوَصتو

اُء : إِذا أَْدنَت الَمْرأَةُ نِقَابََها إِلى َعْينْيَها فتِْلكَ  ً  كَوصََّصتْ  ، الَوْصَوَصةُ  وقال الفَرَّ أَْبو زْيٍد : النِّقَاُب على َماِرِن األَْنِف. . قال تَْوِصيصا

في  التَّْوِصيصُ  . وقال الجوَهِريُّ :َوصََّصتو ، بالَواو ، وقد َرصََّصتْ  التَّْوِصيصُ  هو: والتَّْرِصيُص ال يَُرى إِال َعْينَاَها. وتَِميٌم تَقُوُل 

 االْنتِقاِب ِمثُْل التَّْرِصيِص.

 .َوْصَواٍص  ، َجْمعُ  : بََراقُِع ِصغَاٌر تَلبَُسها الجاِريَةُ  الَوَصاِوصُ و

ِغيُر ، وأَنشد للُمثَقِّب العَْبِدّي : الَوْصَواصُ  وفي الّصحاح :  : البُْرقُُع الصَّ
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مـــــــــــًا  َن َرقـــــــــــح َدلـــــــــــح ٍة وســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــ  رحَن بـــــــــــكـــــــــــِ هـــــــــــَ   (5) ـــــــــــَ
َ و     قـــــــــــــــ  ح ـــــــــــــــَ اِوصَ ثـ ونِ  الـــــــــــــــَوصـــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــُ لـــــــــــــــعـــــــــــــــُ  لـــــــــــــــِ

  
  :وأَْنَشَد ابُن بَّرّي ِلَشاِعرٍ 

َواَصااي لَيحَتَها قد لِبَست   َوصح
__________________ 

 .275/  2( اجلمهرة 1)
 .61/  12« ورض»( انظر التهذيب ترمجة 2)
 ( يف التهذيب : فببد .3)
 ( يف اللسان : وغريه.4)
 ( يف الصحاح :5)

 أرين  اسناً وكنن  أخر 
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اِجُز  ُمتُون األَْرِض. ، وهي (1)األَيَاِديِم  ِحَجاَرةُ  : الَوَصاِوصُ  قال الَجْوَهِريُّ :و  : (2)قال الرَّ

ا  َواِهصــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

ُص املــــــــــــــــ اٍ  هتــــــــــــــــَِ لــــــــــــــــَ  مجــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــَ

ُص     قـــــــــــِ اٍت تـــــــــــَ بـــــــــــَ لـــــــــــ  ابصـــــــــــــــــــــــــُ اِوصـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــَوصـــــــــــــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرك َعلْيه :

 ، أَي َضيٌِّق. َوْصَواصٌ  بُْرقُعٌ 

جُل َعْينَه : َصغََّرها ليَْستَثْبَِت النََّظَر ، عن اْبِن ُدَرْيد  َوْصَوصَ و قُعِ ، كالَوَصاِوِص.: َمَضايُِق َمَخاِرجِ َعْينَيِ البُرْ  الَوَصائِصُ و  .(3)الرَّ

ً  ، ُعنُقَه ، كَوَعدَ  َوقَصَ  : [وقص] َسائّي هكذا ، ، ونقله الَجْوَهريُّ عن الك الِزٌم ُمتَعَدٍّ  العُنُُق بنَْفِسها ، فَوقََصت وَدقَّها ، َكَسَرها : يَِقُصها َوْقصا

اجز : ُوقَِصتْ  العُنُُق نَْفُسها ، أَي إِنّما هو َوقََصتِ  إِالّ أَنَّهُ قال : وال يَُكونُ   َمْبنيًّا للَمْفعُوِل. قال الرَّ

ه  َبصــــــــــــــــــــــُ ديــــــــدًا هــــــــَ بــــــــاُن شــــــــــــــــــــــَ يــــــــح   (4)مــــــــا زَاَ  شــــــــــــــــــــــَ
ُه     رحنـــــــــــــــــــــُ ىت  َألُه قـــــــــــــــــــــِ هح حـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَوَقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
َكها بَحَرَكتها. فَوقََصهُ  قال الجوَهريُّ : أَراد : اد قَْبلََها ، فَحرَّ ةُ إِلى الصَّ مَّ  ، فلّما َوقََف على الَهاِء نَقَل َحَرَكتَها وهي الضَّ

ُجُل ، ُوقِصَ و ال َحَراَك به ، ، إِذا أَْصبََح َداُؤه في َظْهرِه  َمْوقُوصٌ  البَِعيُر ، فهو ُوقِصَ  وقال َخالُد بُن َجْنبَةَ : .َمْوقُوصٌ  كعُنَِي ، فهو الرَّ

 .الَوْقص وَكذلَك العُنُُق والظَّْهُر في

 ُخِذ الِخَطاَم ، وُخْذ بالِخَطاِم. قال الَجْوَهرّي : وهو كقَْولَك : به راِحلَتهُ تَِقُصهُ  َوقََصتْ و

ُجل الَوْقصُ  وقال أَبو ُعبَْيد : َء ، إِذا َكَسْرتَهُ. الشَّيْ  َوقَْصتُ  ِق قَصيَرَها ، ومنه يُقاُل :، إِذا كاَن َمائَل العُنُ  أَْوقَصُ  : َكْسُر العُنُِق. ومنه قيَل للرَّ

 قال ابُن ُمْقبٍل يَْذُكر النَّاقَةَ :

ا  هــــــــَ تــــــــُ ثــــــــح عــــــــَ صُ فــــــــبــــــــَ قــــــــِ ا  تــــــــَ َد مــــــــَ عــــــــح َر بـــــــــَ اصــــــــــــــــــــــِ قــــــــَ َ
 املــــــــ

وِِّر     ــــــــــَ ن ــــــــــَ ت ــــــــــمــــــــــُ ــــــــــل اِر ل ــــــــــ  ــــــــــن اُة ال ــــــــــَ ي تح حــــــــــَ ــــــــــَ َرب (5)كــــــــــَ
 

  
 أَي تَُدقُّ وتَْكِسُر.

 ، نَقَلَهُ الَجْوَهرّي. وقال َغْيُرهُ : َكَسَر ُرُءوَسها ، وهو َمَجاٌز. وَكذلَك النَّاقَةُ. قال َعْنتََرة العَْبسيُّ : الفََرُس اآلَكاَم : َدقََّها َوقَصَ و

و ارٌة  َر  مـــــــــــــــــــَ ب  الســــــــــــــــــــــــــــــــ  اَرٌة غـــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــ   خـــــــــــــــــــَ

صُ     قــــــــــــِ مِ  تــــــــــــَ يــــــــــــثــــــــــــَ فٍّ مــــــــــــِ اَم بــــــــــــذات خــــــــــــُ  اإِلكــــــــــــَ

  
 ناه.ويُْرَوى : تَِطُس ، وهو بَمعْ 

الُحُزوِن ، وهي  َواقَِصةُ  ء. ويُقَال لها، بالبَاديَِة ، مْن َمنَازِل حاّجِ الِعَراِق لبَنِي ِشَهاٍب من َطيِّى : ع ، بَْيَن الفَْرَعاِء وَعقَبَِة الشَّْيَطانِ  َواقَِصةُ و

 ُدوَن ُزبَالَةَ بَمْرَحلَتَْين.

 َواقَِصاٌت ، فإِنَّما َجَمعَها بما َحْولَها َعلى عاَدةِ العََرب في ِمثْل ذلك.: ، وَمْن قَال ، عن يَْعقُوَب  َماٌء لبَنِي َكْعبٍ  : َواقَِصةُ و

 .(6)، وهي َمْدفَُع ذي َمْرخٍ  (7)وقال الَحْفِصّي : هي ماٌء في َطَرِف الُكْرَمِة  .(6) ع بَطريِق الُكوفَِة ُدوَن ِذي َمْرخٍ  : َواقَِصةُ و

 ، وقيَل : ماٌء بها ، كما في الُمْعَجم. باليََماَمةع  : َواقَِصةُ و

ْهرّي : مالِك ْبِن ُوَهْيبٍ  َوقَّاٍص  أَبو إِْسَحاَق َسْعُد بُن أَبِيو الَمْشُهود لَُهم  أََحُد العََشَرة ، وقيل : أَُهْيب بن َعْبِد َمنَاِف بن ُزْهَرةَ بن ِكاَلِب الزُّ

هُ َحْمنَةُ بنُت ُسْفيَاَن بِن أُميَّةَ ْبِن َعْبد َشْمٍس. و ْوض : َدَعا له النَّبِيُّ بالَجنَّة ، وأُمُّ َد هللا َسْهَمه ، وأَْن يُجيَب  وسلمعليههللاصلىفي الرَّ بأَْن يَُسّدِ

 َدْعَوتَه ، فَكاَن ُدَعاُؤه أَْسَرَع إِجابَة.

 .«اْحَذُروا َدْعَوةَ َسْعدٍ »قال :  وسلمعليههللاصلىه في الَحديث أَنَّ و

__________________ 
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 ( واحدهتا إيدامة ا وهي فيعالة من أدمي األرض ا قاله ابن بري.1)
 ابختالف رواية األرجاز.« أبو العزيب النصري»( هو أبو الغريب النصري كما يف مادة وهص ا واللسان : وهص 2)
أســـــقرت املصـــــنف هنا مادة ذكرها يف اللســـــان ونصـــــه : وفص : الوفاص : املوضـــــض الذي ميســـــك املاء ا عن ابن »ة املصـــــرية : ( هبامش املطبوع3)

 .«األعرايب ا وقا  ثعلب : هو الوفاص ابلكسر ا وهو الصحيح اه. وكان عل  الشارح التنبيه عليها
 ( يف الصحاح : وهصه.4)
 .«اصر ا هي أصو  الشجر ا الواحد مقصور ا أفاده يف اللسانقوله : املق»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ابلتحريك.« مرخ»( ضبطت ابلنص يف معجم البلدان 6)
 .«واقصة»( ضبطت عن معجم البلدان 7)
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 وسلمعليههللاصلى يَْوَمئٍذ. ويُقال : َردَّهُ النَّبِيُّ ، بَْدِريٌّ ، قُتِلَ  َوقَّاٍص  ُعَمْيُر بُن أَبي ماَت في ِخاَلفَة ُمعَاِويَةَ ، َرضَي هللا تَعَالَى َعْنُهَما. وأََخَواهُ :

 ، واستًْصغََرهُ ، فبََكى فأَجاَزهُ ، وقُِتَل عن ِستَّ َعْشَرةَ َسنَةً.

 ، الَّذي َعهَد إِلى أَخيه َسْعٍد أَنَّ اْبَن َوليَدةِ َزْمعَةَ مْنه ، َصَحابيَّاِن. َوقَّاِص  وُعتْبَةُ. بُن أَبِي

 الحارثّي ، بن بَْلَحارِث بن َكْعٍب. َوقَّاٍص  بِن َعْبَدةَ بنِ  َوقَّاِص  َمْنُسوبَةٌ إِلى (1)من نَاِحيَِة بَاُدوَريَا  ِصيَّة : ة ، بالسََّوادِ الَوقَّاو

 ، نَقَلَهُ الصاَغانّي عن اْبن َعبَّاٍد. : العَْيبُ  الَوْقصُ و

يُن لُغَةٌ فيه.  ، عن ابِن َعبّاد أَيّضاً. النَّْقصُ  : الَوْقصُ و والّسِ

، وهو إِْسَكاُن الثَّانِي من ْمتَفَاِعلُْن فيَْبقَى ُمتْفَاِعلُْن ، وهذا بِنَاٌء غْيُر َمْنقُوٍل ، فيُْصَرُف عنه إِلى بناٍء  الَجْمع بَْين اإِلْضَماِر والَخْبنِ  : الَوْقصُ و

 لُْن ، ثّم تُْحَذُف السيُن فيَْبقَى ُمتَْفِعلُْن فَيُْنقَُل في التَّْقِطيع إِلى َمفَاعلُْن ، وبَْيتُه أَنشَدهُ الَخِليُل :ُمْستَْفعِ : ُمْستَْعَمٍل َمقُوٍل َمْنقُوٍل ، وهو قولُُهم 

ِه  فــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح ه ِبســــــــــــــــــــــــــــــَ رميــــــــــــــــِ نح حــــــــــــــــَ ُذب  عــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ

يو     مـــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــــَ ِه وحيـــــــــــــــــــــَح لـــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــح ِه ونــــــــــــــــــــــَ  ُر ـــــــــــــــــــــِح

  
كو َي به ، ألَنّه بَمْنزلَة الَّذي اْنَدقَّت ُعْنقُه. يَُحرَّ  ، ُسّمِ

ْدِر ، وقد بالتَّْحِريك : قَِصُر العُنُقِ  ، الَوقَصُ و ً  ، كفَِرح َوقِصَ  ، كأَنََّما ُردَّ في َجْوِف الصَّ ٌ  أَْوقَصُ  فُهوَ  ، يَْوقَص َوقَصا  .َوْقَصاءُ  ، وامرأَة

 ، َحَكاَها اللِّحيانّي. َوْقَصاءُ  ، وُعنُقٌ  أَْوقَصُ  ، وقد يُوَصُف بذِلَك العُنُُق ، فيُقَال : ُعنُقٌ  أَْوقَصَ  َصيََّرهُ  تَعَالَى : هللا أَْوقََصهُ و

 لُحَمْيد : على نَاِرك ، قاله الَجْوَهِرّي ، وأَنشد َوقِّصْ  ، يُقَال : النَّارِ  ، وفي الّصحاح : َعلَى تُْلقَى فِي الَّتِي الِعيَدانِ  (2) ِكَسارُ  : الَوقَصُ و

رًا أَرِجــــــــــاً  مــــــــــِ اَر ِإال  جمــــــــــُح ي الــــــــــنــــــــــّ لــــــــــِ طــــــــــَ  ال َتصــــــــــــــــــــــــح

ــــــــه     وج ل جــــــــُ نــــــــح لــــــــَ ــــــــَ َرتح مــــــــن يـ اقــــــــد َكســــــــــــــــــــــ   َوَقصــــــــــــــــــــــَ

  
َدقَة ، في الصَّ  األَْوقَاص َواِحدُ  : الَوقَصُ و ِصغَاُر الَحَطِب الَِّذي تَُشيَّع به النَّاُر. : الَوقَصُ و وقال أَبو تَُراٍب : َسِمْعُت ُمْبتَِكراً يقول : الَوقَشُ 

ياَدة َحتَّى تَْبلَُغ َعْشراً ، فما بَْيَن الَخْمس إِلى العَْشرِ ، نحو أَن تَْبلَُغ اإِلبُِل َخْمساً ، فَِفيها َشاةٌ. وال َشيْ  وهو ما بَْيَن الفَِريَضتْينِ  ،  َوقَصٌ  َء في الّزِ

ةً ، وهما َجِميعاً ما بَْيَن الفَِريَضتْين ، قاله الَجْوَهِرّي في البَقَِر خَ  الَوقَصَ  وكذِلَك الشَّنَق. وبَْعُض العُلََماِء يَْجعَلُ  ةً ، والشَّنَق في اإِلبِِل َخاصَّ اصَّ

َدقَة وهو باليََمن ، فقال : لم يَأُْمْرنِي َرُسوُل  بَوقٍَص  أَنَّه أُتِىَ »في َحِديِث ُمعَاِذ ْبِن َجبٍَل ، َرِضَي هللا تَعالَى عنه : ، وهو َمجاز. و هللا في الصَّ

 .«ءٍ فيه بَِشيْ  وسلمعليههللاصلى

ْيبَانِّي : َدقَِة في اإِلبِل ، ما بَْيَن الَخْمِس إِلى الِعْشِريَن. قاَل  (3)بالتَّْحِريِك : هو ما َوَجبَْت فيه الغَنَُم من  الَوقَصُ  قال أَبو َعْمٍرو الشَّ فََرائِِض الصَّ

أَنَّ في َخْمٍس من اإِلبِِل َشاةً ، وفي َعْشٍر َشاتَْين إِلى أَْربعٍ  وسلمعليههللاصلىوال أََرى أَبا َعْمٍرو َحِفَظ هذا ، أِلَنَّ ُسنَّةَ النَّبِّيِ  أَبو ُعبَْيٍد :

عندنا ما بَْيَن الفَِريَضتْين ، وهو ما َزاَد على َخْمس من اإِلبِِل إِلى تِْسعٍ ، وما َزاَد على  الَوقَصَ  ، في ُكلَّ َخْمٍس َشاةٌ. قال : ولكنَّ وِعْشِريَن 

ي قَْوَل أَبِي َعْمٍرو ويَْشَهُد ب تِهَعْشٍر إِلى أَْربََع َعشَرةَ ، وَكذلك َما فَْوَق ذِلك. قال ابُن بَّرّي : يُقَّوِ  بَوقٍَص  أَنَّهُ أُتِيَ »قَْوُل ُمعَاٍذ في الَحِديِث :  ِصحَّ

َدقةِ   .«في الصَّ

 َء فيه ، وإِذا كانَ ما بَْين الفَِريَضتْين ، ألَّن ما بَْيَن الفَِريَضتْيِن ال َشيْ  الَوقَص يَْعنِي بغَنٍَم أُِخَذْت في َصَدقَِة اإِلبِل ، فَهَذا الَخبَُر يَْشَهُد بأَنَّهُ ليس

ى َغنَماً.  ال َزَكاةَ فيه فكْيف يَُسمَّ

اَغانِّي عن ابن َعبَّاٍد. : ُرُءوُس ِعَظاِم القََصَرةِ  الَوقَائِصو  ، نَقَلَه الصَّ

 ، عن ابن َعبّاٍد. وفي األََساِس : أَْخَصرُهَما ، وهو َمجاز. أَْقَربُهما ، أَي الطَِّريقَْينِ  أَْوقَص يُقَاُل : ُخذْ و

 من العََرب ، قاله ابُن ُدَرْيٍد وأَنشد : : بَْطنٌ  األَْوقَِص  بَنُوو

ه  بـــــــــــــــِ صَ ِإنح ُتشـــــــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــَ ا  اأَلوح مـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  َأو هلـــــــــــــــَُ

ا    مــــــــــَ يــــــــــح ُروَن الضــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــِ نــــــــــح هح رِجــــــــــااًل يـــــــــــُ  ُتشــــــــــــــــــــــــبــــــــــِ

  
دينَ  يُقَاُل :و ، عن ابِن َعبَّاٍد ، ُكلُّ ذِلَك  من بَنِي فاُلٍن ، أَي َزَعانِفُ  أَْوقَاصٌ  يقال : أَتَانَاو ، عن ابن َعبَّاٍد. َصاُروا أَْوقاصاً ، أَي ِشاَلالً ُمتَبَّدِ

 ، َكأَسبَاب وَسبٍَب. َوقٍَص  َجْمعُ 
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ُجُل : تََواقَصَ و  ، وهو الَِّذي قَُصَرتْ  باألَْوقَِص  تََشبَّه الرَّ

__________________ 
 .«ابدورها»وابألصر « الوقاصية»( عن معجم البلدان 1)
 لسان : دقا  العيدان.( يف التهذيب وال2)
 ( هذا قو  أيب عبيد يف غريبه عن الشيباين ا ويف التهذيب عنه : ما وجبت فيه الغنم من فرائ  اإلبر يف الصدقة.3)
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تُ  َحِديُث َجاِبٍر : وكانت َعَلي  بـُرحَدٌة فَخاَلفحت َباح َطَرفيحَها ا مث   ُعُنُقه ِخلحَقًة. ومنه ُقرتَ َعليحَها كي اَل تَ  تـََواَقصــــــــــــح َأي « ســــــــــــح
ِسَكَها بُعُنِقي. وَقدح هنَُِي عن ذِلك   .(1)احنحََنيحُت وتـََقاَصرحُت أِلُمح

ه : : َساَر بَْين العَنَِق والَخبَبِ  تََوقَّصَ و بَِب ، نَْقَل الخَ  (2): أَْن يُْقِصَر عن الَخبَِب ويَِزيَد على العَنَق ويَْنقُل  التََّوقُّصُ  ، قالَهُ أَبُو ُعبَْيَدةَ ، ونَصُّ

،  كأَنَّهُ يَقُص ما تَْحتَهُ  مع القَْرَمَطِة ، أَْو هو شدَّةُ الَوْطِء في الَمْشيِ  غير أَنَّها أَقَرُب قَْدراً إِلَى األَْرِض ، وهو يَْرِمي نَْفَسه ويَُخبُّ ، وهو َمجاز.

ِبِه فََرُسهُ ، إِذا نزا نَْزواً يُقَاِرُب الَخْطَو. قُْلُت : وهو قَْوُل األَْصَمِعّي ،  قَّصُ يَتَوَ  أَي يَْكِسُره ، وهو َمَجاٌز. وقال الَجْوَهِرّي : ويُقَاُل : َمرَّ فاُلنٌ 

ه : إِذا نََزا الفََرُس في َعْدِوه نَْزواً وَوثََب وهو يُقاِرُب الَخْطَو فذِلك رَ تََوقَّصَ  ، وقد التََّوقُّصُ  ونَصُّ يَّ أَنَّ النبِ »الَحِديُث :  . وبُكّلِ ذِلَك فُّسِ

 .«بهِ  يَتََوقَّصُ  أُتَِي بفََرٍس فَرِكبَهُ فَجعَلَ  وسلمعليههللاصلى

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْيُن ُعْنقَه : َكَسَرها ، وهو َمَجاز. ويُقَال : َوقَصَ   َرأَْسه ، إِذا َغَمْزتَه َغْمزاً َشِديداً ، وربما اْنَدقَّت منه العُنُُق. َوقَْصتُ  الدَّ

ً  الَواقَِصةِ  أَنَّهُ قََضى في»في الَحِديِث : و يَِة أَثالثا  بَمْعنَى الَواِقَصةو «ق م ص»و « ق ر ص»وقد تَقَدَّم في « والقَاِمَصِة والقَاِرَصِة بالّدِ

 .(3) (ِعيَشة  راِضَية  )ة بَمْعنَى َمأْشوَرةٍ. وكقَْوِله تَعالَى : ، كما قَالوا آِشرَ  الَمْوقُوَصةِ 

 َعلَى ناِرِه تَْوقِيصاً : َكسََّر عليَها الِعيَداَن ، وهو َمَجاٌز. َوقَّصَ و

ً  َعْنَها الذُّبَابَ  فتَِقصُ  والدَّابَّةُ تَذُبُّ بَذنبَِها  ، إِذا َضَربَتْهُ به فقَتَلَتْهُ ، وهو َمَجاز. َوْقصا

 ، كُزبَير : َعلٌَم. ُوقَْيصٌ و

 بُن قَُماَمةَ ، َصَحابِيَّان. َوقّاصُ و بُن ُمْحِرٍز الُمْدِلِجّي ، َوقَّاصُ و

 َعِليُّ بُن َعْبد َعْن زْيد بن أَْرقََم ، َرَوى َحِديثَهُ  َوقَّاٍص  َرَوى عن الَحَسِن البَْصِرّي ، واإِلْسنَاُد إِلْيه ُمْنَكٌر ، وكذا الَمتُْن. وأَبُو الَوقَّاِص  وأَبو

 األَْعلَى عن أَبِي النُّْعَماِن ، َعْنه.

وِم ، وفيه  الَواقُوَصةُ و  يَقُول القَْعقَاع بُن َعْمٍرو :: َواٍد في أَْرِض َحْوَراَن بالشَّأِْم ، نََزلَهُ الُمْسِلُمون أَيَّاَم أَبِي بَْكٍر على اليَْرُموِك لغَْزِو الرُّ

وا  الــــــــُ حــــــــَ تــــــــَ ا اســــــــــــــــــــــح مــــــــّ هــــــــم لــــــــَ عــــــــَ ا مجــــــــَح نــــــــَ ضــــــــــــــــــــــح  َقضـــــــــــــــَ

اِ      رتحِ الـــــــــــّرِقـــــــــــَ ِة الـــــــــــبـــــــــــُ وصـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــَ  الـــــــــــَواقـــــــــــُ (4)عـــــــــــَ
 

  
ُجُل ، أَو هو فَعَّاٌل من الَوقَاقِيِص  ، كَشدَّاد ، َواِحدُ  الَوقَّاصو َي الرَّ ْوِض وبه ُسّمِ ْيُر. نَقَلَهُ السُّهْيِليُّ في الرَّ  ُوقِصَ  ، وهي ِشبَاٌك يُْصطاُد بها الطَّ

 ، إِذا اْنَكَسَر.

ْن َرَوى َعْنهُ َمْعُن ب: هو أَبُو  األَْوقَصُ و يُّ ، قاِضيَها ، وكان قَِصيراً ، وِممَّ ْحمِن ْبِن ِهَشاٍم ، الَمّكِ ُد بُن َعْبِد الرَّ ُن َعِلّيٍ ، وغْيُره ، َخاِلٍد ُمَحمَّ

 .169تُُوفَِّي سنة 

ْخوِ ، كالَوْعِد : َكْسُر الشَّيْ  الَوْهصُ  : [وهص] ، وقِيَل : َدقَّهُ. وقاَل  َوِهيصٌ و ، َمْوُهوصٌ  لَهُ الَجْوَهِرّي ، فهو. نَقَ َوَهَصهُ  وَوْطُؤهُ ، وقد ِء الّرِ

ْطِب.  ثَْعلٌَب : فََدَغهُ ، وهو َكْسُر الرَّ

 ِرّي :النَّصْ  (5)، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، أَي ِشدَّةُ َغْمِز َوْطِء القََدِم َعلَى األَْرِض ، وأَنشد ألَبي الغَِريِب  ِشدَّةُ الَوْطءِ  : الَوْهصُ و

ا  واِخصـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَن الشـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــظـــــــــــ  ُت ال ـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــد رَأَي  ل

اٍ      َ صُ عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  مجــــــــــــــــِ ا هتــــــــــــــــَِ َواِهصــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

 املــــــــــــــــ

  
ين لُغَةٌ فيه.  والّسِ

ْمُي العَنِيفُ  : الَوْهصُ و ،  هللا تَعَالَى إِلَى األَْرض َوَهَصهُ  السَّالُم حيَن أُْهبَِط من الَجنَّةٍ  وَعلَى نَبِيِّنا أَن آَدَم َعلَْيهِ  الَحِديُث : ومنه : الشِديُد. الرَّ

، ومن  (6)َمْن تََواَضَع َرفََع هللا َحَكَمته » في َحِديِث ُعَمَر ، َرِضَي هللا عنه :َمْعناه كأَنََّما َرَمى بِِه َرْمياً َعنِيفاً َشِديداً ، وَغَمَزهُ إِلَى األَْرِض. و

 َوَهَصهُ   َوَعَدا َطْوَرهُ تََكبَّرَ 
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__________________ 
 .427/  1« ذبذب»( ا ديث يف الفائ  1)
 ( يف التهذيب : وينقر قوائمه نقر اخلبب.2)
 .7( سورة القارعة اآية 3)
 وقبله :« الرب الرفا »وابألصر « الواقوصة»( عن معجم البلدان 4)

ــــــــــــــــــــــزان  ــــــــــــــــــــــريمــــــــــــــــــــــو  ف ــــــــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــــــــران عــــــــــــــــــــــل  أمل ت

 م الـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــرا كـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــزان أباي   

  

 قـــــــــــــــــتـــــــــــــــــلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــروم حـــــــــــــــــىت مـــــــــــــــــا ُتســــــــــــــــــــــــــــــاوي 

 عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــريمــــــــــــــــــــو  مــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــرو  الــــــــــــــــــــورا    

  

 ( يف اللسان : أليب العزيب.5)
 ( ضبطت ابلتحريك عن اللسان ا وضبطت ابسكان الكاف يف التهذيب.6)
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 : يعين َكَسَرُه وَدق ُه. (1)قا  أَبو ُعَبيحٍد «   تـََعاىَل ِإىل اأَلرحضِ 
ً  ءَ الشَّيْ  َوَهْصتُ  يُقَاُل :  : َجَذبَهُ إِلى األَْرِض. َوَهَصهُ  ، وَوقَْصتُه َوْقصاً ، بَِمْعنًى َواِحٍد. وقال ثَْعلٌَب : َوْهصا

، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد.  الَجّب والِخَصاء بَمْعنَى الَوْهصُ  أُِخَذ من ذِلكَ و َك إِذا َوَضَع قََدَمهُ َعلَْيه فَشَدَخهُ.، وذلِ  َوَهَصهُ  ، تقوُل : الشَّْدخُ  : الَوْهصُ و

ُجُل الَكْبَش ، فهو َوَهصَ  يُقَاُل :  : َشدَّ ُخْصيَْيه ثّم َشَدَخُهَما بَْيَن َحَجَرْيِن. َوِهيصٌ و ، َمْوُهوصٌ  الرَّ

بها ، أَي ُوِطئَْت ، وَكذِلَك : الَوْهَضةُ ، والَوْهَطةُ ، والطاِء  ُوِهصَ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، كأَنَّهُ  : ما اْطَمأَنَّ من األَْرِض واْستََدارَ بهاٍء  ، الَوْهَصةُ و

 أَْعَرف.

اَلَزَم بَْعُضهُ بَْعضاً ،  نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي : وقِيَل : اُمه.تََداَخلَْت ِعظَ  ، كُمعَظَّم ، كأَنَّهُ  الَخْلِق وُمَوهَُّصهُ  موهوصُ  : الِمْعَطاُء ، وَرُجلٌ  الَوهَّاصُ و

 وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي :

 ما يـََتَشك   الَفائَِقا ( 2)ُموه صاً 
 : َشِديُد الِعَظاِم. ُمَوهَّصٌ و ، َمْوُهوصٌ  وقال َغْيُره : َرُجلٌ 

 ، وأَنشد : العَبِيدُ  : هم َكَخْوَزلَى َمْوَهَصى بَنُو قال ابُن بُُزْرج :و

مح  اهتـــــــــــِِ نـــــــــــَ ـــــــــــَ ون بـ حـــــــــــُ كـــــــــــِ نـــــــــــح ـــــــــــُ وحمـــــــــــًا يـ ـــــــــــَ ا   قـ   ـــــــــــََ

يِن     ــــــــَ وحَهصــــــــــــــــــــــَ ب رِ  مــــــــَ اجــــــــِ ــــــــَ ن َر اخُلصــــــــــــــــــــــَ  وا ــــــــَ  محــــــــُح

  
 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

:  الَوْهصُ  ، والَوْهُس ، والَوْهُز ، َواِحٌد ، وهو ِشدَّةُ الغَْمِز ، وقيل : الَوْهصُ : : َضَرَب به األَْرَض ، كَوأََصهُ. وقال ابُن ُشَمْيٍل  َوَهَصهُ 

 الغَْمُز باليَِد.

 . قال أَبو الغَِريب النَّْصِرّي :الَوْهَصةِ  : َمَواِضعُ  الَمَواِهصُ و

َواهِ  هتَِصُ عل  مِجَاٍ  
َ
 َصاامل

ُجُل فيُقَال : يا اْبنَ  هُ َراِعيَةً ، وبِذِلَك َهَجا َجِريٌر َغسَّاَن : َواِهَصةِ  ويُعَيَّر الرَّ  الُخَصى ، إِذا كانَت أُمُّ

ــــــــَن و  اَن ب ُت َغســــــــــــــــــــــ  ــــــــح ئ ــــــــِّ ب ــــــــُ ةِ نـ  اخُلصــــــــــــــــــــــَ   َواِهصــــــــــــــــــــــَ

ا    ريُهـــــــــــَ ًة ال حيـــــــــــُِ غـــــــــــَ ينِّ ُمضـــــــــــــــــــــــــح ُج مـــــــــــِ لـــــــــــِ جـــــــــــح لـــــــــــَ ـــــــــــُ  يـ

  
اَغانِّي. وقَال َشِمٌر : َسأَْلُت الِكالبِيِّيَن َعْن قَْوِلِه : الَوهَّاصُ و  : األََسُد ، نَقَلَه الصَّ

ا  هــــــــــــــــَ فــــــــــــــــِّ َت خــــــــــــــــُ َبن  حتــــــــــــــــَح اصِ كــــــــــــــــَ   الــــــــــــــــَوهــــــــــــــــ 
اَلصِ     ــــــــــــــــرَت ابملــــــــــــــــِ ي ــــــــــــــــِ ٍم ن َب ُأكــــــــــــــــح ــــــــــــــــظــــــــــــــــَ ي  مــــــــــــــــِ

  
 : الشَِّديُد. والِميَظُب : الظَُّرُر. الَوهَّاصُ  فقالُوا :

فَا ، وقد تَقَ   .«م ل ص»دََّم في والِماَلُص : الصَّ

 فصر اهلاءِ 
 مض الصاد

َكةً : النََّشاطُ  الَهبَصُ  : [هبص]  : وأَْنَشد الَجْوَهِريُّ قَْوَل الّراِجِز : العََجلَةُ  زاَد غيُره :و ، قَالَهُ الَجْوَهِريُّ ، ، ُمَحرَّ

ديــــــــــدًا  اُن شــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ يــــــــــح هح مــــــــــا زَاَ  شــــــــــــــــــــــــَ َبصـــــــــــــــــــــــُ   هــــــــــَ
ُه     رحنـــــــــــــــــــــُ ىت  َأَلُه قـــــــــــــــــــــِ هح حـــــــــــــــــــــَ َوَهصـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــَ

  
َجِز ، وفيه : َشِديداً َوَهُصْه ، هكذا ُوِجَد بَخّط أَبِي َسْهٍل الَهَرِوّي ،« وق ص»قُلُت : وقد تَقَدَّم له في  ، عن ابِن  كاالْهتِباص ِإْنَشاُد هَذا الرَّ

ً  َهِبصَ و ، إِذا أَْسَرَع في الَمْشيِ ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. اْهتَبَصَ و : َمَشى َعِجالً ، ، كفَِرحَ  َهبِصَ  َعبّاٍد ، أَي في َمْعنَى العََجلَِة. يُقَال : ً  أَيضا  َهْبصا

ً و بالفَتْح ، َكةً ، َهبََصا اِجز :، ونَِزَق. وأَ  نَِشطَ  : َهابِصٌ و َهِبصُ  فهو ُمَحرَّ  نشَد الَجْوَهِريُّ قْوَل الرَّ
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ا  ِلصــــــــــــــــــــــــــــــَ اًء مــــــــــــــــَ اين رِشــــــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــَ ر  وَأعــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــَ

ا     َبصــــــــــــــــــــــــَ دِّي اهلــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــُ ِب يـ ــــــــــح ــــــــــذِّئ ِب ال ــــــــــَ (3)كــــــــــَذن
 

  
 ، كَجَمَزى ، كما َسيَأْتِي. الَهبََصى هكذا َضبََطهُ. قال الّصاَغانِيُّ : والصَّواب

ً  الَكْلبُ  َهبِصَ و  ، والَمْعنيَاِن ُمتَقَاِرباِن. (4)وقَلَق نَْحَوهُ. وقال اللِّْحيَانِّي : قَفََز ، أَو نََزا  ْيدِ َحَرَص َعلَى الصَّ  : يَْهبَُص َهبَصا

ُجلُ  َهبِصَ  من ذلكو  ، وِهيَ  الَهبََصى يُقَاُل : هو يَْعُدو ، كَجَمَزى. الَهبََصى االْسمُ و ِء يَأُْكلُه فقَِلَق ِلذِلَك ،َعلَى الشَّيْ  الرَّ

__________________ 
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : أبو عبيدة.1)
 ( هذه رواية ابن بري للرجز وصوهبا ألن قبله :2)

مــــــــــــــــي أن عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــقــــــــــــــــاً   تــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــّ

 ال مــــــــــــــــبــــــــــــــــطــــــــــــــــئــــــــــــــــًا وال عــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــفــــــــــــــــًا زاعــــــــــــــــقــــــــــــــــاً    

  

 ويف الصحاح والتهذيب : موّهٌص.

يقا  : هو « والصــواب : يعدي اهلََبصــَ  ا ويعّدي : يعدو»قا  الصــاغاين : « َهَبصــايُعّدي »ويف التكملة : « يُعّدي َهِبصــا»( يف الصــحاح : 3)
 يعدو اهلبص  ا وهو مشية سريعة. وستبيت.

 ( يف اللسان : قفز ونزا.4)
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َيٌة َسرِيَعةٌ   ا وِمنحه قوُ  الرّاِجِز اّلِذي تـََقّدم. ويـَُعدِّي مبَعحىَن يـَعحُدو. ِمشح
ِحِك ، اْنهبَصَ و  ، عن ابن َعبّاٍد. : بالََغ فيه بَصَ اْهتَ و ِللضَّ

 : َضِحَك َضِحكاً َشِديداً. اْهتبصَ و بالضَِّحك َهبَصَ  ونَصُّ التَّْكِملَة :

َكةً  الَهَرصُ  : [هرص] اُء : هو ، ُمَحرَّ . وقال الفَرَّ جُل أَبا ُدَواٍد. الدُّودُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  ، والدَُّواُد ، قال : وبِه ُكنِي الرَّ

 ، إِذا َحِصَب ِجْلُده. ، كفَِرحَ  َهِرصَ  الَحَصُف في البََدِن ، وقد : الَهَرصُ  قال أَْيضاً :و

صَ و ً  َهرَّ ادِ  ٌء يَْطلُُع على بََدِن اإِلْنَساِن من الَحّرِ ،، وهو َشيْ  تَْهِريصاً : اشتَعََل بََدنُهُ َحَصفا  ، كما َضبََطهُ اْبُن ُدَرْيٍد ، وسيأْتي. أَو هذه بالضَّ

اَغانِّي عن ابن َعبّاد. ُمْستَْنقَُع الَماءِ  ، كَسِفينٍَة : الَهِريَصةُ و  ، نقله الصَّ

اِء ، وَكْسِر النُّون أَْيضاً ، أَهَملَه  «الِهْرنَِصانَةُ بالَكْسر» : [هرنص]  ، وقال غْيُرهُ : ُدوَدةٌ  الَجْوَهِرّي. وقال ابُن األَْعَرابِّي : ِهيَ وُسُكوِن الرَّ

ى السُّْرفَةَ ،  ت.، هَكذا أَْوَرَدهُ األَْزَهِريُّ في ُربَاِعّي التَّْهِذيب ، ومنهم َمْن َجعََل النُّوَن زائَِدةً وَذَكَرهُ في الَّتِي تَقَدَّمَ  : َمشيَُها الَهْرنََصةُ و تَُسمَّ

 ْستَْدَرك عليه :* ومّما يُ 

اِء ، ، كَسفَْرَجٍل : القَِصيُر. ُهنَا أَْوَرَده صاحُب اللَِّسان ، وقد أَهمله الَجَماَعةُ ، وسيأْتي للُمَصنِّف قَِريباً بالَّالِم بَ  الَهَرْنقَصُ  : [هرنقص] َدل الرَّ

اِء   .(1)وقد ُوِجَد في الَجْمَهَرةِ بالرَّ

هُ  : [هصص] اَهصَّ هُ َهصًّ  .َمْهُصوصٌ و َهِصيصٌ  فهو كَوَهَصهُ ، َوِطئَهُ فَشَدَخهُ  : يَُهصُّ

ةَ  ْبِن َغاِلبٍ  ابُن َكْعِب بِن لَُؤيّ  : أَبو بَْطِن من قَُرْيٍش ، وهو ، كُزبَْيرٍ  ُهَصْيصٌ و ٍد رُسول هللا  أَُخو ُمرَّ بِن َكْعٍب : الَجّدِ الّسابعِ ِلَسيِِّدنا ُمَحمَّ

هما ُمْختَبِئَةُ  ، سلموعليههللاصلى َمِة الفَاِضِليّة. (2) وأُمُّ  كذا في النَُّسخ. وفي العُبَاب : َمْخِشيَّة. وفي الُمقَّدِ

َجدٌّ لِضراِر ْبِن الَخّطاب  الِفْهِريّة. قلُت : وَشْيبَاُن هذا ُهَو اْبُن ُمَحاِرِب ْبِن فِْهٍر ، فِهَي أُْخُت َحِبيِب ْبِن َشْيبَاَن ، الَِّذي هو بِْنُت َشْيبَانَ  َوْحِشيَّةُ 

 بن َعْمِرو ْبِن َحبِيٍب القَائل : (3)ْبِن ِمْرَداِس بِن َكثِيِر 

ا و  هــــــــــَ ــــــــــ  ب َواِن َنشــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــعــــــــــَ رحِب ال و ا ــــــــــَ ــــــــــُ ن ــــــــــَ ُن بـ  حنــــــــــَح

اِربُ و     ُن  ــــــــــــــَُ حــــــــــــــح ا فــــــــــــــنــــــــــــــَ يــــــــــــــنــــــــــــــَ رحِب لــــــــــــــُّ  اب ــــــــــــــَ

  
ةَ  تْيِن. ُهَصْيٍص و فإِذاً َجِميُع َولَِد ُمرَّ  َولََدُهْم فِْهٌر َمرَّ

اُق العَْينْينِ  الَهْصَهاصُ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. : البَرَّ

اِء. األُُسودِ  الشَِّديُد منو ، عن ابن َعبَّاٍد. كُهْدُهٍد وُحاَلِحٍل : القَِويُّ ِمَن النَّاسو  ، كالقَُصاقِص ، عن الفَرَّ

انُ و ثُون يَْكِسُرونَ  َهصَّ ث ، والُمَحّدِ اغانِي ، وهم أَْعلَُم به. هْبُن كاِهٍل ، بالفَتْح : ُمَحّدِ انُ و ، كذا قاله الصَّ بن أَبِي بَْكِر  لَقَُب عاِمِر ْبِن َكْعب َهصَّ

 ألَّن ذلك في الكالم غير معروف.« ه ص ن»بِن ِكالٍب ، أَبُو بَْطن ، وَضبَطه غْيُر َواحٍد بَكْسِر الَهاِء. قال ابن سيده : وال يكون من 

: تأَلْلُُؤها. وُحِكَي عن أَبي ثَْرَواَن أَنَّهُ قَال : ِضْفنَا  َهِصيُصَهاو وقال ابُن األَْعَرابِّي : َزِخيُخ النَّاِر : بَِريقُها ، النَّاِر : بَِصيُصها. َهِصيصُ و

 ألُ بَِريقَُها والَمقَاِطُر : الَمَجاِمُر. والَجِحيُم : الَجْمر.َزِخيُخَها ، فأُلِقَي عليها الَمْنَدُل ، أَي يَتأَلْ  يَِهصُّ  فاُلناً فلّما َطِعْمنَا أَتَْونَا بالَمقَاِطِر فيَها الَجِحيمُ 

ُجلُ  َهصَّصَ و ً  الرَّ َق َعْينَْيه ، إِذا تَْهِصيصا  ، ومنه الَهْصَهاُص الَِّذي تَقَدَّم. بَرَّ

ةُ و َمْخَشِرّي. وقال ابُن فاِرس : وما أَْدِري ِصحَّ  : َعْيُن الِفيلِ  الَهاصَّ ةً ، نَقَلَه الزَّ  تَهُ.َخاصَّ

ةً و بُ رَ )ك »، هَكذا نَقَلَه الّصاَغانِي ، وَعبََّر عن الُمْفَرِد بالَجْمع  الُمَهْصِهَصةُ : َعْيُن اللُُّصوِص باللَّْيِل خاصَّ  قاله شْيُخنَا.« (يُ َولُّوَن الدُّ

هُ ، عن اْبِن فاِرس. َهْصَهَصهُ : َغَمَزهُ و  َشِديداً ، كَهصَّ

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :
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ْلُب من ُكّلِ َشيْ  الَهصُّ  ْوِض نَْقالً عن العَْين. قال : ومنه الَهصُّ و ءٍ : الصُّ انُ  . قُْلُت : وكذاُهَصيِصٌ  : ِشدَّةُ القَْبِض باألََصابِع ، كما في الرَّ  َهصَّ

: 

__________________ 
 ابلالم. 372/  3( يف اجلمهرة 1)
 .«خَمحشية»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « خَمحَتِني ة»( يف القاموس : 2)
 .«كبري»( يف مجهرة ابن حزم : 3)
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 : الدَّقُّ والَكْسُر ، نقله الّصاَغانِّي. الَهصُّ و

ئُْب ، نَقله الّصاَغانِ  الُهْصُهصُ و  ّي.، كُهْدُهٍد : الذِّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه أَيضاً :

اَغاِنيُّ بالتَّْحرِ  الَهْقصُ  : [هقص] يك وقال : َحْمُل ، بالفَتْح ، أَْهَملَه الُمَصنُِّف والَجْوَهِرّي ، وفي اللَّسان : ثََمُر نَبَاٍت يُْؤَكُل ، وَضبََطه الصَّ

 نَْبٍت.

 َهِرّي.، أَهمله الَجوْ  ، كغََضْنفَر الَهلَْنقَصُ  : [هلنقص]

اِء ، وهكذا هو في الَجْمَهَرة  القَِصيرُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو  وقد تقّدم. (1)، وَذَكَره صاِحُب اللَِّسان بالرَّ

ً  لَْحَمهُ  َهَمصَ  : [همص]  أَي أََكلَهُ. ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال الَخاْرَزْنِجّي : يَْهمُصه َهْمصا

ً  َهَمصَ و  في الُكّل ، عن الَخاْرَزْنِجّي. كاْهتََمَصهُ  قَتَلَهُ ، ، ِإذا َهَمَصهُ  ، وقِيَل : َصَرَعه وَعاَلهُ  : إِذا فاُلنا

 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي أَيضاً. َمْضغُوثُه ، أَي الفَُؤادِ  َمْهُموصُ  َرُجلٌ وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 البَِعيِر ، أَورَدهُ صاِحُب اللَِّسان. هكذا في هِذه المادَّةِ ولم يَِزْد على ذِلَك.: َهنَةٌ تَْبقَى من الدَّبَرة في َغابِر  الَهَمَصةُ 

 : [هندلص]

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 لَِّسان.، بالفَتْح : الَكثِيُر الَكالِم ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، قال : ولْيَس بثَبٍت. وقد أَْهَملَه الَجماعةُ ، وأَْوَرَده صاِحُب ال الَهْنَدِليصُ 

. وقال ابُن َعبّاٍد : ُهو بالَكْسر الِهْنبِصُ  : [هنبص] ِدى ، أَهمله الَجْوَهِريُّ ِعيُف الَحِقيُر الرَّ  .(2)، كما في العُبَاِب  ءُ الضَّ

اد كما سيأْتي. كقُْنفٍُذ : العَِظيُم البَْطنِ  ، الُهْنبُصو  ، ُهنَا َذَكَره ابُن َعبّاٍد ، وهو بالضَّ

ِحُك العَاِلي. ويُقَاُل : هو : الَهْنبََصةُ  تهذيب عن أَبي َعْمٍرو :في رباعّي الو ِحكِ  الضَّ  َهْنبَصَ  ، كما نَقَلَه ابُن القَّطاعِ ، وقد (3) أَْخفَى الّضِ

ِحِك : إِذا بَالََغ فيه ، كما تَقَدَّم ، وسيأْتِ  ُجُل بالضَّ ُجُل. وقِيَل : إِّن النُّوَن َزائَِدةٌ ، وُهَو من َهبََص الرَّ اِد.الرَّ  ي أَْيضاً في الضَّ

 كالَهْوِص. َدقُّ العُنُقِ  : صُ الَهيْ و ، قال : ءِ العُْنُف بالشَّيْ  ، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّي : هو الَهْيصُ  : [هيص]

اد لُغَة ، َرَمى بِهِ  ، إِذا َهاَص يَِهيصُ  قدو ، أَي َذْرقُه ، من الطَّْير : َسْلُحهُ  الَهْيصُ  قال أَبو َعْمٍرو :و وَمَواقِعَُها  : َمَساِلُحها الَمَهايِصُ و ، والضَّ

اُد لُغَةٌ.  كَمْقعٍَد. ، َمْهيَصٌ  الَواِحدُ  ، والضَّ

 ابُن بَّرّي : وأَنشَد أَبُو َعْمرو لألَخيَِل الطَّائِّي :قال 

يِّ  فـــــــــــــــِ ِه مــــــــــــــــن الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  يــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح  كــــــــــــــــَبن  مــــــــــــــــَ

صُ     ايــــــــــــِ هــــــــــــَ يِّ  مــــــــــــَ فــــــــــــِ ريحِ عــــــــــــلــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــــ   الــــــــــــطــــــــــــ 

  
اَل إِفراَدهُ فأََعاد عليه  ِميَر ُمَذكَّراً فقال :قال شيُخنا : الطَّير استُْعِمل مْصَدراً وَواِحداً وَجْمعاً ، فِلذِلَك اْعتبََر أَوَّ َسْلُحهُ ، ثّم اْعتبََر أَنَّه َجْمٌع  الضَّ

ين فال يُْلتَفَُت إِليه  م.فَأََعاَد عليه الضِميَر ُمَؤنَّثاً في َمَساِلِحَها ، وهو َظاِهٌر ، وإِْن تََوقَّف فيه بَْعُض الُمَحّشِ

 فصر الياءِ 
 مض الصاد
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، وبَصََّص ، أَي فَقََح ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي عن أَبي زْيٍد ، قال : ألَنَّ بعَض العََرِب يَْجعَُل الِجيَم يَاًء  صَّصَ جَ  ، لُغَةٌ في الِجْروُ  يَصَّصَ  : [يصص]

اُء أَْيضاً ِمثَْل أَبِي َزْيٍد. وقال األَْزَهرِ  ا لُغَتَاِن. وقال أَبو َعْمٍرو : ّي : وُهمَ فيَقُوُل للشََّجَرة : شيََرة ، وللَجثْجاِت َجثْياث. قُْلُت : ونَقَلَهُ الفَرَّ

 بالياِء ، بمعناهُ. وذكر أَبو ُعبَْيٍد عن أَبي َزْيٍد بَصَّص بالبَاِء. يَصَّصَ و بَصََّص.

ْوض»قال السَُّهْيِلّي  َدل ِمَن الِجيِم َكثِيراً ، كما ، بياٍء تحتية ، ألَّن اليَاَء تُبْ  يَصَّصَ  قال القَاِلي : إِنَّما َرَواه البَْصِريُّون عن أَبِي زْيدٍ « : في الرَّ

ل ، وقد تقّدم الكالم فيه في  ، واستدركه  (4) يَصَّصَ  يَْصيََص الجْرُو بمعنَى بَِقَي أَنَّ الّصاَغانِّي نَقََل عن أَبي َزْيٍد : .«بصص»تَقُول أَيِّل وأَّجِ

 ، فتَأَّمْل. يَصَّصَ  يُّون عن أَبِي زْيٍد إِنما هوعلى الَجْوَهِرّي ، وهو نَْقٌل َغِريٌب ، فقد تَقَدََّم ما َرَواه البَْصرِ 

__________________ 
 وفيه هلنقص ا ابلالم ا القصري. 372/  3( انظر اجلمهرة 1)
 ( يف التكملة : الضعيف ا قري.2)
 ( يف القاموس : إخفاُء الض ِحك.3)
 ( الذي يف التكملة : يصيص اجلرو ا إذا فتح عينيه.4)
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 ، نقله الّصاَغانِيُّ عن ابن عبّاٍد ، وهو َمجاز. األَْرُض : تَفَتَّحْت بالنَّبَاتِ  يَصَّصتِ و

اَغانِّي عن ابِن َعبّاٍد أَْيضاً ، وهو َمَجاز. النّبَاُت : تَفَتَّح بالنَّْورِ  يَصَّصَ و  ، نَقَلَه الصَّ

 َعْليهم ، نقله الّصاَغانِّي أَْيضاً عن اْبِن َعبَّاٍد ، وهو َمَجاٌز. َعلَى القَْوِم : َحَملَ  يَصَّصَ و

ْخم ، وقِيَل : القُْنفُذ ، بالفَتْح ، أَهملَه الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللّسان. وقال اللَّْيُث : هو من أَْسَماءِ  اليَْنصُ  : [ينص] ،  َمْقلُوُب النَّْيِص  هو الضَّ

واختَلَفَْت نَُسُخ التَّْهِذيب لألَْزَهِرّي ، فِفي  أَْو أََحُدُهَما تَْصِحيٌف. َكره صاِحُب اللَّسان ، وِمثْلُه في الُمِحيِط بتَْقِديم النُّون ،بتَْقِديم النُّون ، وُهنَاك ذَ 

 .(1)على النُّون  ، بتَْقِديم الياءِ  اليَْنص بَْعِضَها كما في األَْصِل بتَْقِديم النُّون ، وفي نُْسَخٍة عليها َخّط األَْزَهِرّيِ :

يُّ  : [يوص] اد وباليَاِء الُمَشدََّدتْين ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان ، وهو اليََوّصِ ، وَوَزنَهُ اللَّْيُث بفَعَلِّّي  (2) بفَتْح اليَاِء والَواِو وَكْسِر الصَّ

 .(3) َوُل َجناحاً من الباَشِق ، وأَخبَُث َصْيداً ، أَو هو الُحرّ أَطْ  ، ِشْبهُ البَاَشِق إِالّ أَنَّهُ  طاِئٌر بالِعَراق وقال : هو

. وقال أَبو حاتم في  قُور ِشْبهُ البَاِزي ، يَْضِرُب إلى الُخْضَرةِ « ِكتَاب الطَّْير»ونَصُّ اللَّْيِث : وهو الُحرُّ قال الطَّائِِفيُّ أَو غْيُره : الُحرُّ من الصُّ

ْجلَْين والَمنْ  ْقر ، َكَذا في العُبَاِب. ثّم إِّن الُمَصنُِّف قد أََعاَده أَيضاً في ، أَصفَُر الّرِ « وص ى»قَاِر ، َصائٌِد. وقال آَخُروَن : بل الُحرُّ : الصَّ

 إِشاَرةً إِلى ُوقُوعِ االْختِالِف في مادَّتِه وَوزنِه ، وَسيَأِْتي الَكالُم عليه ُهناَك إِْن َشاَء هللاُ تَعَالَى.

د أَبي القاسم أَفضِل المخلوقات ، وعلى آله وصحبه والحمد هلل ال ذي بنْعَمتِه تَتّم الصالحات ، وصلواته وسالُمه على سيِّدنا وموالنا محمَّ

 وتابِعيه وحزبه المفلحين ، وأَتباعهم أَجمعين ، إلى يوم الدين ، وسلم تسليما كثيراً كثيراً.

ره الع بد الفقير الفاني. محّمد ُمْرتَضى الحسينّي اليماني لطف هللا به وأَحسن عاقبته آمين آمين ، قد نَجَز حرُف الصاد المهملة على يِد ُمسّطِ

ختمت بخير وعلى خير. وذلك بمنزله في عطفة الغسال  1184جمادى األولى ، من شهور سنة  16في ضحوة نهار الجمعة المبارك 

 بمصر حرسها هللا تعالى وسائر بالد المسلمين ، آمين.

__________________ 
 نيص ا قا  الليث : الن يصح من ألاء الُقنـحُفذ الضخم ا قلت : مل ألعه لغريه. 246/  12( يف التهذيب املطبوع 1)
 ( ضبطه الدمريي يف حياة ا يوان بفتح الياء والواو وكسر الصاد املهملة املشددة.2)
 د جاء قريباً يف موضعا صواابً.هنا وق« ا ز»( عن القاموس وحياة ا يوان وابألصر 3)
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 املعجمة
الُحُروف الثَّالثَةُ هي الُحُروُف  وُهَو َحْرٌف من الُحُروِف الَمْجُهوَرِة ، وهي تِْسعَةَ َعَشَر َحْرفاً ، والِجيُم والشيُن والّضاُد في َحيٍِّز َواِحٍد ، وهِذهِ 

اُد أَْكثَُر. الشَّجِريَِّة. وقال ابُن ُعْصفُوٍر ، في الُمقَّرب : وتُ  َمانَةَ َومضَّها. قال : والصَّ اِد الُمْهَملَِة ، قالُوا : َمصَّ الرُّ اُد الُمْعَجَمةُ من الصَّ ْبَدُل الضَّ

ا تُْبَدُل من الَّالِم أَيضاً ، َحَكى أَنَّهَ « التَّْسِهيلِ »وهو َعاَلَمةُ أَصالَتِه وفَْرِعيَِّة الضاِد الُمْعَجَمة عنه. قال : وَذَكَر الشْيُخ ابُن ماِلٍك في  قال شْيُخنَا :

اِد ضاداً ، فتقوُل : َما لََك ف ي هذا األَْمِر َمنَاٌض ، أَي َمناٌص الَجْوَهِرّي : َرُجٌل َجْضٌد ، أَي َجْلٌد. قلت : وقال الِكَسائِّي : العََرُب تُْبِدُل من الصَّ

 ، كما َسيَأْتِي في َمَحلِِّه.

 فصر اهلمزة
 ةمض الضاد املعجم

ً و أَْبضاً من َحّدِ َضَرَب ، وَزاَد في اللَِّسان : يَأْبُِضهُ  البَِعيرَ  أَبَضَ  : [أبض] َشدَّ ُرْسَغ يَدِه إلى َعُضِدِه َحتَّى تَْرتَِفَع  ، من َحّد نََصرَ  يَأْبُُضهُ أُبُوضا

تَْين ، نقله الَجْوَهِرّي عن األَْصَمِعّي : وقال  ، أُبُضٌ  ، كِكتَاٍب ، ج : إِبَاضٌ  وذِلَك الَحْبلُ  .َمأْبُوضٌ  ، فهو أَبَْضتُهُ  ، وقد يَُدهُ عن األَْرِض  بَضمَّ

 أَبو زْيٍد نَْحٌو ِمْنهُ ، وأَنَشَد ابُن بَّرّيِ ِلْلفَْقعَِسّي :

َلُف ملَح يـَثحِن َيَديحِه   آِب ُ َأكح
بَاضُ و ْجلِ  اإْلِ  بِي ُعبَْيَدةَ.، عن أَ  أَْيضاً : ِعْرٌق في الّرِ

بَاِض  . ومن َسَجعَاِت األََساِس : َكأَنَّهُ فِيُمتَأَبِّضٌ  ويُقَال ِلْلفََرِس إَِذا تََوتََّر ذِلَك الِعْرُق منه  من فَْرِط االْنِقباِض. اإْلِ

بَاِضيَّةُ  نُِسَب إِلْيه ، الَِّذي التَِّميِميُّ  إِبَاٍض  َعْبُد هللا بنُ و وُهْم قَْوٌم من الَحُروِريَِّة ، وَزَعُموا أَنَّ ُمَخاِلفَُهْم كاِفٌر ال ُمْشِرٌك ،  ، ِمَن اْلَخَواِرجِ  اإْلِ

َحابَِة ، وَكان َمبَدأُ ُظُهوِرِه فِي ِخالفَِة َمْرَواَن الِحَماِر.  تَُجوُز ُمنَاَكَحتُه ، وَكفَُّروا َعِليّاً وأَْكثََر الصَّ

ُد بُن ِزياٍد األَْعَرابِيُّ : . وقالكغَُراب : ة ، بِاْليََماَمةِ  ، أُبَاضُ و ْرعِ ، وأَْنَشد ُمَحمَّ  أَبو َحنِيفَةَ : ِعْرٌض باليَماَمِة ، َكثِيُر النَّْخِل والزَّ

اَرَل    (1)ِإيّنِ  أِباَُبضَ َأال اي جــــــــــــــــــــــــــــَ
ارَا    ِك جــــــــــــــَ نــــــــــــــح ًا مــــــــــــــِ ريح ُت الــــــــــــــرِّيــــــــــــــَح خــــــــــــــَ  رَأَيــــــــــــــح

  

ا  نــــــــــــــَ لــــــــــــــيــــــــــــــح تح عــــــــــــــَ بــــــــــــــ  ا ِإذا هــــــــــــــَ ذِّيــــــــــــــنــــــــــــــَ غــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  تـ

ُ و     اح أَلُ عــــــــــــــــَ ارَا. (2)متــــــــــــــــَح بــــــــــــــــَ مح غــــــــــــــــُ رِكــــــــــــــــُ  اَن ــــــــــــــــِ

  
 ، قال : وِعْنَدَها كانَْت َوْقعَةُ خاِلِد بِن الَوِليِد بُمَسْيِلَمةَ الَكذَّاِب وأَنشد : لَْم يَُر أَْطَوُل من نَِخيِلها قال ياقوت :

اًل مــــــــــــــــــن  َبن  َنــــــــــــــــــَح ا  أاَُبضَ كــــــــــــــــــَ وجــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــُ

ِت     ا ِإذح  ــــــــــــــَ  هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ــــــــــــــاقـ ا (3)َأعــــــــــــــن ُروجــــــــــــــَ  اخلــــــــــــــُ

  
 زاد في اللَّسان : وقد قِيَل : بِِه قُتَِل زْيُد بُن الَخّطاِب.

__________________ 
 ... إاّن وجدان الريح« : َأابض»يف معجم البلدان  (1)
 ( معجم البلدان : ومتأل وجه.2)
 ( معجم البلدان : مّحت.3)
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ْكبَةِ  الَمأْبِضُ و  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ »الَحِديُث :  . ومنهَمآبِضُ  ٍء ، كما قَالَه الَجْوَهِرّي ، والَجْمُع :من ُكّلِ شيْ  ، َكَمْجِلٍس : بَاِطُن الرُّ

 أَْي أِلَنَّ اْلعََرَب تَقُوُل : إِنَّ اْلبَْوَل قَائِماً يَْشِفي من تِْلَك الِعلَِّة.« بَمأْبَِضْيهِ  بَاَل قائِماً ِلِعلَّةٍ 

ْكبَتْيِن ، وُهَما في يََديِ البَِعيِر بَاِطنَا الِمْرفَقَْيِن. وقال  َمأْبَِضا . وفي التَّْهِذيب :من البَعير : باِطُن الِمْرفَقِ  َمأْبِضُ الْ و السَّاقَْيِن : ما بََطَن من الرُّ

ّي ِلهمْ  الَمأْبَِضانِ  : ُكلُّ ما ثَبَتَْت عليه فَِخذَُك. وقيل : اْلَمأْبِضُ  غيُره :  يَاَن بِن قَُحافَةَ :: ما تَْحَت الفَِخذْيِن في َمثَانِي أََسافِِلهما. وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 َمبحِبِضهح َأوح ُملحَتَق  فَائِِله و 
مّ  َكاأْلُْبِض  : بَاِطُن الفَِخَذْيِن إِلَى اْلبَْطِن ، الَمأْبِضُ و قيل : الفَائِالِن : ِعْرقَاِن فِي الفَِخَذْيِن.  ، عن ابن ُدَرْيد. ، بالضَّ

 وأَْنَشد لِهْمياَن :

يَ  يح أَبــــــــــــــح رحقـــــــــــــَ ُض عـــــــــــــِ جـــــــــــــَ يـــــــــــــح ا يــــــــــــــَ هح كـــــــــــــَبلـــــــــــــ َ  ضـــــــــــــــــــــــــــِ

لـــــــــــــــــِه و و     ائـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح هح مـــــــــــــــــُ  أُُبضـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
تَْيِن في َماّدة  ، إِذا َجعََل  بِإِبِِضهِ  أََخذَ  بَكْسَرتْين. يُقَال : إِبِِضهِ و وَضبََطهُ بَْعُضُهْم : (1)« ب ي ض»هَكَذا هو َمْضبُوٌط في نَُسخِ الّصحاح بَضمَّ

 َملَهُ.يََدْيِه من تَْحِت ُرْكبَتَْيِه ِمْن َخْلِفه ، ثُمَّ حَ 

 قلُت : وفيه نََظٌر فإِنَّهُ إِْن َكاَن َجْمعَ  .(2) بَايٍِض  ، نَقَلَه ياقُوٌت في الُمْعَجِم ، وقال : كأَنَّهُ جمع َهَضبَات تَُواِجهُ ثَنِيَّةَ َهْرشى : اْسمُ  اأْلَبَايِضُ و

ْل.« ب ي ض»كما قالَهُ فََمَحلُّ ِذْكره  بَايٍِض   ال ُهنَا فَتَأَمَّ

ً  يُقَال بَاِض  . وفي إِضافَِة الِعْرِق ، إِلىَمأبُوضٌ  ، فهو إِبَاِضهِ  أَصاَب ِعْرقَ  : أَبََضهُ أَْبضا بَاضَ  نََظٌر ، فَإِنَّ  اإْلِ هو نَْفُس اْلِعْرِق ، والَكاَلُم فيه  اإْلِ

ً  نََساهُ  أَبَضَ و َكاْلَكاَلِم في ِعْرِق النََّسا. َ  وَشدَّ ِرْجلَْيهِ  تَقَبَّضَ  : أَْبضا  ، أَي كفَِرَح ، نقلهما الَجْوَهِرّي. ، بالَكْسر بِضَ َكأ

التَّْخِليَةُ ، فهو إذن مع ما  : اأْلَْبضُ و : الشَّدُّ ، اأْلَْبضُ  ، قُلُت : ونَّص ابن األَْعَرابِّي : ِضدُّ الشَّدِّ  ، عن ابن األَْعَرابِّي ، وهو : التَّْخِليَةُ  اأْلَْبضُ و

ح ، َعْنه أَْيضاً. قُْلُت : فهو إَِذْن ِضدٌّ أَيضاً ، ولم  الَحَرَكةُ  : اأْلَْبضُ و ، عنه أَْيضاً. السُُّكونُ  ، اأْلَْبضُ و به الُمَصنُِّف. تَقَدََّم ِضدٌّ ، ولم يَُصّرِ

ْح به الُمَصنُِّف ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي في َمْعنَى الَحَرَكِة :  يَُصّرِ

ِبَضاتُ َتشُكو الُعُروُ    أَبحَضا اآح
ّمِ : الدَّْهرُ  اأْلَْبضُ  في الُمْحَكم والّصحاح :و  ، قال ُرْؤبةُ : بالضَّ

َذاَ   ــــــــــــِ ا ب ــــــــــــَ ن ٍة ِعشــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ قــــــــــــب   أُبحضــــــــــــــــــــــــــاً يف حــــــــــــِ
ا    عحضــــــــــــــــــــــــَ َتضــــــــــــــــــــــــِ ح الــــــــــنــــــــــ  قــــــــــح ــــــــــَ َوايت يـ َن الــــــــــلــــــــــ  دح  خــــــــــِ

  
 ، كقُْفٍل وأَْقفَاٍل. آبَاضٌ  ج

ّم : ، ُمثَلَّثَةً  إِْبَضةُ و اَغانِّي على الضَّ ، ثّم ِلبَنِي ِمْلقٍَط مْنُهم ، َعلْيه  ِلَطيِّئٍ  . وقال أَبو القَاِسم َجاُر هللا : ماَءةٌ ماٌء لبَْلعَنبرِ  ، واقتصر ياقُوُت والصَّ

فَِة ، على َعَشَرةِ أَْميَال ، منها. قال ُمَساِوُر بُن ِهْنٍد : قُْرَب الَمِدينَةِ  نَْخلٌ   الُمَشرَّ

لــــــــــَ و  ِر جــــــــــَ ُه مــــــــــن َأهــــــــــح ــــــــــُ ت ــــــــــح ةَ ب عــــــــــاً  أُبحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ ائ  طــــــــــَ

ُر ِإرَابِ     يـــــــــــــــــه َأهـــــــــــــــــح َم فـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــ  ىت  حتـــــــــــــــــََ  حـــــــــــــــــَ

  
__________________ 

ه. بد   305/  1( وضــــبرت يف اجلمهرة أيضــــا بضــــمتا 1) والفائر : عر  يف الفخذ وفيها أيضــــا : األبي  عر  يف « وأبضــــه»قا  يرو  مببضــــِ
بضــمتا : وأُبحضــه ا وفيها قبر الرجزين  168/  2وضــبرت أيضــا يف اجلمهرة  .«بي »والتكلمة «  بي»حالب البعري واإلنســان. وانظر الصــحاح 

: 
 قريبة ندوته من  مضه

 أبي .« : األابي »( يف معجم البلدان 2)



8883 

 

 ِرْجلَْيِه ِمْن ُسْرَعِة َرْفِعِهَما ِعْنَد َوْضِعِهَما. يَأْبِضُ  ، َكأَنََّما َشِديُد السُّْرَعةِ  النََّسا : أَبُوضُ  فََرسٌ  قال ابُن ُشَمْيل :و

 ، قال الشَّاِعُر : َمأْبُوضٌ  النََّسا : الغَُراُب ، أِلَنَّهُ يَْحِجُل َكأَنَّهُ  ُمْؤتَبِضُ و

ِ و  اح رَاُب الــــــــــبــــــــــَ ر  غــــــــــُ بــــــــــِ َ  ــــــــــَ تــــــــــَ ؤح ا  مــــــــــُ  الــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــ ُ     ي عـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ِ ن ـــــــــــــــــاح اَرت ُه يف ِداَيِر اجلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  ل

  
بَاِض  الَمْعقُولُ  : اْلُمتَأَبِّضُ و  .تَأَبَّضَ  ، يقال : قد تَقَبََّض ، كأَنََّما بِاإْلِ

 : (1)وقاَل لبِيد 

ا  اهنـــــــــــــــــََ جـــــــــــــــــَ اتٌ كـــــــــــــــــَبن  هـــــــــــــــــِ بَبِّضـــــــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ   مـــــــــــــــــُ
امِ و     ِوَرُة الـــــــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــــَ رَاِن َأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــح َقــــــــــــــــــــــح  يف األح

  
بَاِض  أَي َمْعقُوالت  وهي َمْنُصوبَةٌ على الَحاِل. (2) بِاإْلِ

بَاِض  : َشَدْدتُهُ  البَِعيرَ  تَأَبَّْضتُ و .، كما يُقَاُل َزاَد الشَّيْ  هو ، اَلِزٌم ُمتَعَدّ  فَتَأَبَّضَ  ، بِاإْلِ  ُء وِزْدتُهُ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

. التَّأَبُّضُ   : اْنِقبَاُض النََّسا ، وهو ِعْرٌق ، نقله الَجْوَهِريُّ

إذا  (3)ِرْجلَْيِه وتَْوتِيِرِهَما  بتَأَبُِّض  : ِرْجلْيِه وَشنَُج نََساهُ. ويُْعَرُف َشنَُج نََساهُ  تَأَبُّضُ  َض. وقال أَبو ُعبَْيدة : يُْستََحّب من الفََرِس : تَقَبَّ  تَأَبَّضَ و

َمْخشِرّي : وهو َمْدٌح فيه. ويُقَال :  .اْلُمتَأَبِِّض  ةَ الَمْرأَةُ ، إِذا َجلََسْت ِجْلسَ  تَأَبََّضتِ  َمَشى. قال الزَّ

 قال َساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ يَْهُجو اْمَرأَةً :

وحمـــــــــًا  ـــــــــَ اِر يـ ـــــــــد  تح يف ال َلســـــــــــــــــــــــَ تح ِإذا جـــــــــَ   َ َب ضـــــــــــــــــــــــَ
وِّبِ  َ َبــــــــــــ  َ     َتصــــــــــــــــــــــــــَ

ُ
ِة املــــــــــــ عــــــــــــَ لــــــــــــح ِب الــــــــــــتـــــــــــــ   ِذئــــــــــــح

  
ئِْب إِذا أَْقعَى ، وإِذا  َعلَى التَّْلعَِة تََراهُ ُمْنَكبَّا. تَأَبَّضَ  أَراد أَنَّها تَْجِلُس ِجْلَسةَ الذِّ

راعِ. اْلَمأْبِضُ و ْسُغ ، وهو َمْوِصُل الَكّفِ في الذِّ  : الرُّ

بَاِض أُبَيِّضُ  وتَْصِغيرُ   . قال الشَّاِعُر :اإْلِ

ُر َداٍج  يــــــــــــــــح يب والــــــــــــــــلــــــــــــــــ  وُ  ِلصــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــِ  أَقــــــــــــــــُ

كَ     يِّضــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــضُ  أُبـــــــــــــــَ َد ال َيضــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــ   اأُلســــــــــــــــــــــــــــَ

  
. إِبَاَضكَ  يقوُل : اْحفَظْ   األَْسَوَد ال يَِضيُع ، فَصغََّره ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

أَْو  ، قاله الَجْوَهِريُّ ، اْسُم ِجْنٍس  (4) (َكْيَف ُسِطَحتْ ) اأْلَْرِض  (َوِإىَل )، قال هللا تَعَالَى :  ُمؤنَّثَةٌ  ، الَّتِي َعلْيَها النَّاُس ، اأْلَْرضُ  : [أرض]

هكذا  أَْرضاتٌ  ج : ، ولكنَُّهم لَْم يَقُولُوا. أَْرَضةٌ  ، وِعبَاَرةُ الّصحاح : وكان َحقُّ الَواِحَدةِ ِمْنَها أَن يُقَال أَْرَضةٌ  ولم يُْسَمعْ َجْمٌع بِال َواِحٍد ، 

اِء في َسائِِر النَُّسخِ ، وهو َمْضبُوٌط في الّصحاح بَفتِْحَها قال : ألَنَُّهْم يَْجَمعون الُمَؤنَّث الِّذي ليس فيه َهاُء التَّأْنِيث باألَِلِف والتَّاِء ،  بُسُكوِن الرَّ

في و بَنِي فاُلٍن. أُُروضَ  ، ونَقَلهُ أَبو َحنِيفَةَ عن أَبِي َزْيٍد. وقال أَبو البَْيَداِء : يُقَال : ما أَْكثَرَ  أُُروٍض  قد يُْجَمُع علىو َكقْوِلِهم : ُعُرسات ، قال :

ً  أََرُضونَ  الّصحاح : ثُمَّ قالُوا : ، كثُبٍَة َوُظبٍَة ، ولِكنَّهم  ، فَجَمعُوا بِاْلواِو والنُّوِن ، والُمَؤنَّث ال يُْجَمع باْلَواِو والنّوِن إِالَّ أَْن يَُكوَن َمْنقُوصا

اِء على َحاِلَها ، وُربََّما ُسكِّ   نَْت. اْنتََهى.َجعَلُوا الَواَو والنُّوَن ِعَوضاً من َحْذِفِهم األَِلَف والتَّاَء ، وتََرُكوا فَتَْحةَ الرَّ

 بالتَّثِْقيل ، َذَكَر ذِلَك أَبُو َزْيٍد. وقال َعْمُرو بُن َشأٍْس. ونأََرضُ و بالتَّْخِفيف ، أَْرُضونَ و أَْرضٌ  قُْلُت : وقال أَبُو َحنِيفَةَ : يُقَال :

َن وَ   نــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــِ اَ لــــــــــــــــــَ ٌة  اأَلرحضــــــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــَ  رَابــــــــــــــــــِ

زح ُ     ا جــــــــــــــــَ وُدهــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ اَم َوق و اإِلكــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ل عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  تـ

  
 وقال آَخُر :
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يِّ  نح طـــــــــَ اَ مـــــــــِ ـــــــــزٍ   أَرحضـــــــــــــــــــــــِ ٍم ن ـــــــــ  ل نح ســـــــــــــــــــــــُ  أَمح مـــــــــِ

َدِن     رحِض ِذي جـــــــَ نح عـــــــِ اَن َأو مـــــــِ ِر َرميـــــــحَ هـــــــح (5)مـــــــن  ـــــــَ
 

  
اَء في الَجْمع ِليَْدُخَل الَكِلَمةَ َضْرٌب من التَّْكِسير استِيَحا أََرُضونَ  وفي اللَِّسان : الواو في شاً ِعَوٌض من الَهاِء الَمْحذُوفَة الُمقَدََّرة ، وفتحوا الرَّ

ً  ِليُْعِلُموا أَنَّ  من أَْن يَُوفُِّروا لَْفَظ التَّْصِحيح ا كان َسبِيلُه لَْو ُجِمَع بالتَّاِء أَْن تُْفتََح َراُؤهُ فَيُقَالُ  أَْرضا في الّصحاح : وَزَعَم أَبُو و .أََرَضاتٌ  ِممَّ

 الَخّطاب أَنَُّهم

__________________ 
 ( يف التهذيب : وقا  بيد يصف إبر َأخيه.1)
 ( يف التهذيب واللسان : ابألُب .2)
 ( اأَلصر واللسان ا ويف التهذيب : وتوتر ا.3)
 .20( سورة الغاشية اآية 4)
 البن مقبر.« جدن»( نسبه ايقوت يف 5)
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َحقِّقا فيما ُحِكَي عن َأيب اخَلط اب أَرحٌض آرَاضٌ  يقوُلوَن :
ُ
ِحيُح ِعنحد امل ٌر وآَهاٌ . قا  ابن بـَّرّي : الصــــــ   ا كما قاُلوا : َأهح

َلٌة ولََياٍ  ا كبَن ُه مَجحُض لَيحالٍة ا مث قاَ  ا أَرَاضٍ و  أَرحضٌ  الٍة ا كما قَاُلوا : ليـح اٍة وَأهح ٌر وَأَهاٍ  ا كبَن ُه مجض أَرحضـــــــــــَ : جلَوحَهرِي  ا وَأهح
َرَاِضيو  ُمح مَجَُعوا آُرضاً ا هكذا ُوِجَد يف َسائِِر ال غريحُ ِقَياِسي األح ن َسِخ ِمَن الّصحاح ا ويف ا َأي عل  َغريحِ ِقَياٍس ا قَاَ  َكَبهن 

ُم مَجَُعوا آُرضــاً َنَظٌر ا و  ُه : يف قـَوحلِه : كَبهن  َخِة ما َنصــ  ُت يف هاِمِش الن ســح ها َكَذا ُوِجَد خَبطّه ا وَوَجدح  ذِلَك أَن ه َلوح كانَ بـَعحضــِ
ي َرَاضــــِ ُرضِ  مَجحضَ  األح ُلٌب  أَآِرض َلَكان اآح يَ  وَأَكاِلُب ا َهال  قا  إن  ا بَوزحِن َأعاِرض َكَقوحهلِِم َأكح َرَاضــــِ ُوٍ  ا  األح مَجحُض َواِحٍد َمرتح

ٍر ا فَكبَن ُه مَجحُض أَرحَضاٍة ا َكَما َأن  لََياٍ  مَجحُض لَيحاَلٍة ا وِإِن اعح  َرَاِضيَ  َتَذَر َلُه ُمعحَتِذٌر فـََقاَ  ِإن  َكَلَياٍ  وَأَهاٍ  يف مَجحِض لَيحَلٍة وَأهح  األح
ُلوٌب مِ  َزُة وقُِلَبت ايًء.نح أَآِرِض مل َيُكن ُمبحِعداً ا فَيُكوُن َوزحنُه ِإَذنح َأَعاِلُف ا َكاَن أَرَاِض َمقح  َء ا فُخفَِّفِت اهلَمح

 فَِقيَاُس َجْمِعِه أََواِرُض. آُرض ِمثْل أَْرَطى ، وأَّما أَْرَضى اْنتََهى. وقاَل ابُن بَّرّي : صوابُه أَْن يقوَل َجَمعُوا

 ، قاله الَجْوَهِرّي. وأَْنَشَد ِلُحَمْيد يَِصُف فََرساً : أَْسفَُل قََوائِِم الدَّابَّةِ  : ضُ اأْلَرْ و

بح و  لـــــــــــــِّ قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ املَح يـ هـــــــــــــَ طـــــــــــــاُر  أَرحضـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــح  الـــــــــــــبـــــــــــــَ

ارُ و     ـــــــــــــــــــَ ب ِه هبـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــــــح ب  ال  ـــــــــــــــــــَِ

  
 يعني لم يُقَلِّْب قََوائَِمَها ِلِعلٍَّة بََها.

، إِذا كان َشِديَد القََوائِِم ، قال ُسَوْيُد بُن ُكَراع  اأْلَْرِض  منه. يُقَال : بَِعيٌر َشِديدُ  اأْلَْرضَ  : َسِفلَةُ البَِعيِر والدَّابِّة ، وما َوِليَ  اأْلَْرضُ  وقال َغْيُرهُ :

: 

ا  وهلـــــــــــــــَِ هـــــــــــــــُ ا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  جمـــــــــــــــَح اهـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح  فـــــــــــــــرَكـــــــــــــــِ

اَلِب     ضح  اأَلرحضِ بصـــــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــَ ن  شـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــهـــــــــــِ (1)فـــــــــــِ
 

  
اد  اأْلَْرضَ  سَّيد في الفَْرِق : َزَعَم بَْعُض أَْهِل اللُّغَِة أَنّ ونقل شيُخنَا عن اْبِن ال ةً ، وَما َعَدا ذلَك فهو بالضَّ اِء. الُمشالَة : قََوائُِم الدَّابَِّة َخاصَّ بالضَّ

يَتْ  أَْرضٌ  ، قال : وهذا غْيُر َمْعُروف. والَمْشُهور أَنَّ قََوائَِم الدَّابَِّة وغْيَرَها اد ، ُسّمِ  .األَْرضَ   الْنِخفَاِضها عن ِجْسِم الدَّابَِّة ، وأَنََّها تَِليبالضَّ

َي أَسفَُل اْلقََوائِِم. أَْرضٌ  فُهوَ  وُكلُّ ما َسفَلَ   ، وبه ُسّمِ

َكامُ  اأْلَْرضُ و به وتََحيَّلَْت فأَْمَسى ِلَما في  أَْرضٌ  وقالوا : أَنَتْ  هو ُمَؤنٌَّث ، وأَنشد البن أَْحَمر : ، نَقلَه الَجْوَهِريُّ وهو ُمَذكَّر. وقال ُكَراع : الزُّ

أَِس شاِكيَا أَنَْت : أَْدَرَكْت. َوَرَواه أَبُو ُعبَْيٍد أَتَْت : وقد ْدِر والرَّ ً  الصَّ  .أُِرَض أَْرضا

ْعَدةُ  : اأْلَْرضُ و ْعَدةَ ، وقِيَل يَْعنِي الدَُّواَر. . كما فأَْرضٌ  أَم بِي اأْلَْرضُ  ُزْلِزلَتِ أَ  ، ومنه قْوُل ابِن َعبّاٍس : النُّْفَضةُ والرَّ ي الّصحاح ، يعني الرَّ

ة يَصُف صائِدا : مَّ  وأَنشَد الَجْوَهِرّي قَْوَل ذي الرُّ

هـــــــــــا  كـــــــــــِ ابـــــــــــِ نـــــــــــَ نح ســـــــــــــــــــــــــَ زًا مـــــــــــِ َ  رِكـــــــــــح َوجـــــــــــ   ِإذا تــــــــــــَ

اَن صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــَب     ومُ  أَرحضَأوح كـــــــــــَ
ُ

 َأو بـــــــــــه املـــــــــــ

  
 ، نقله الَجْوَهِرّي. لََك. كاَل أُمَّ لَكَ  أَْرضَ  ال يَقُولون :و

اَغانِّي. نُوحٍ : ة ، بالبَْحَرين أَْرضُ و  ، نقله ياقُوٌت والصَّ

 ال يُْعَرُف له أٌَب وال أُمَّ. قال اللَِّعيُن الِمْنقَِرّي : َغِريبٌ  ، أَي أَْرٍض  ُهَو اْبنُ  يُقَال :و

ُن  ــــــــح ا  أَرحضِ َدعــــــــاين اب َد مــــــــَ عــــــــح ــــــــَ ــــــــز اَد بـ ي ال غــــــــِ ــــــــَ ت ــــــــح ب ــــــــَ  يـ

ِه وَأجــــــــــــارُِد     اٌت بــــــــــــِ مــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــَ تح حــــــــــــُ رَامــــــــــــَ ــــــــــــَ (2)تـ
 

  
 .أَْرِض  ويُْرَوى : أَتَانَا ابنُ 

َكاِم ، لَهُ أَْصٌل وال يَُطوُل ،يَخُرُج في ُرُؤو : نَْبتٌ  اأْلَْرِض  ابنُ  قال أَبو َحنِيفَةَ :و ، وهو َسِريُع الُخُروجِ َسِريُع  يُْؤَكلُ  هوو وكأَنَّه َشعُر ، ِس اإْلِ

 الَهْيجِ.
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اَغانِّي : وهو أََحُد َما َجاَء على : أَْفعَلَهُ فهو َمْفعُوٌل ، وقد: الَمْزُكومُ  اْلَمأُْروضُ و ً  كعُنِيَ  أُِرضَ  . وقال الصَّ ً  هللاُ  أََرَضهُ و ، أَْرضا ، أَي  إِيَراضا

 أَْزَكَمهُ ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي.

ُك َرأَْسهُ وَجَسَدهُ بال َعْمدٍ  هوو . قال الَجْوَهِريُّ :والِجنّ  اأْلَْرِض  َمْن بِِه َخبٌَل ِمْن أَْهلِ  : الَمأُْروضُ و ، وفي بعض النَُّسخ بال َعَمٍل ،  (3) الُمحّرِ

 وهو َغلٌَط.

__________________ 
 لسويد بن َأيب كاهر.« جهر»( نسبه يف اللسان 1)
من عدة أَبيات ا قا  : ونز  ابللعا املنقري ابُن أَرض املرّي فذبح له « حالمات»مض بيت آخر ا ويف « َأجارد»( البيت يف معجم البلدان 2)

 كلباً فقا  : البيت ا وعجزه :
 ترام  ُحالمات به وَأجاردُ 

ٍد.( الصحاح واللسان : ع3)  ل  غري َعمح
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َكةً  األََرَضةُ  الَخَشُب أََكلَتْهُ  : اأْلَْرضُ و ً  الَخَشبَةُ ، َكعُنَِي ، أَِرَضتِ  ، وقد اْلَمأُْروِض  ُهنَا بمعنى فاأْلَْرضُ  ، ِلُدَوْيبَّةٍ  ، اسمٌ  ، ُمَحرَّ  تُْؤَرُض أَْرضا

ً و ، كما في الّصحاح ، وزاَد غْيُره : اأْلََرَضةُ  ، إِذا أََكلَتَْها َمأَُروَضةٌ  ، بالتَّْسِكيِن ، فهي  أَْيضاً ، أَي كَسِمَع. أَرَضْت أَْرضا

بِيع. وقال أَبو َحنيفَةَ : م اأْلََرَضةُ و َضْرباِن : َضْرٌب ِصغَاٌر مثْل ِكبَاِر الذَّّرِ ،  اأْلََرَضةُ  ، وهي ُدوَدةٌ بَْيَضاُء ِشْبهُ النَّْملَِة تَْظَهُر في أَيَّاِم الرَّ

ةً ، وَضْرٌب مثُْل ِكبَاِر النَّْمل ، َذواُت أَْجنَحٍة ، وهي آفَةُ ُكلِّ  ٍء من َخَشب ونَبَات ، غْيَر أَنََّها ال تَْعرُض للّرْطِب ، َشيْ  وهي آفَةُ الَخَشِب َخاصَّ

َل بالَخَشب نََظٌر ، بل هي آفَةٌ له  اْسٌم للَجْمع. اْنتََهى. قُْلُت : اأْلَْرضُ  . وقيلَ أََرضٌ  وهي َذَواُت قََوائَم ، والَجْمعُ  ْرَب األَوَّ وفي تَْخصيصه الضَّ

أِْس ، ولْيس لها أَْجنَِحةٌ ، وهي تَغوُص فيولغَْيره ، وهي ُدوَدةٌ بَْيَضاُء سَ  ين. قيل : اأْلَْرِض  ْوَداُء الرَّ هي الَّتي أََكلَْت  ، وتَْبنِي لها ِكنّا من الّطِ

 بَْعِضِهم :وخ لِمْنَسأَةَ َسيِِّدنَا ُسلْيَماَن َعْليه السَّالُم ، وِلَذا أَعانَتَْها الِجنُّ بالّطيِن كما قالُوا ، وأَْنَشَدنَا بَْعُض الشيُ 

 أََرَضهح َأَكلحُت ُكتحيب كَبن يِن 
ً  القَْرَحةُ ، كفَِرحَ  أَِرَضتِ و  بالِمدَّةِ. نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وزاد غْيُره : وتَقَطَّعَْت ، وهو الَمْنقُوُل َعن األَْصَمِعّي ، َمجلَْت وفََسَدتْ  : تَأَْرُض أََرضا

 ، نقله الّصاغانِّي. كاستَأَْرَضت

َكِريَمةٌ ، ُمَخيِّلَةٌ للنَّْبت والَخْيِر.  َزكيَّةٌ  ، أَي أَِرَضةٌ  ، وَكذِلكَ  أَْرٌض أَِريَضةٌ  فهي ، َكَسحابَة ، أَي َزَكْت ، أََراَضةً  ، ، كَكُرمَ   اأْلَْرضُ أَُرَضتِ و

، إِذا كانَْت لَيِّنَةَ الَمْوِطِئ ، َطيِّبَةَ الَمْقعَِد ،  اأْلََراَضةِ  بَيِّنَةُ  أَْرٌض أَِريَضةٌ  وقال أَبو َحنِيفَةَ : هي التي تَُربُّ الثََّرى وتَْمَرُح بالنَّبَات. ويُقال :

 َكِريَمةً ، َجيَِّدةَ النَّبَاِت. قال األَْخَطُل :

ا وَ   وهتــــــــــَِ انــــــــــُ َر يف حــــــــــَ مــــــــــح ُت اخلــــــــــَ ــــــــــح رِب دح شــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ  لــــــــــَ

ا و     هــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــُ رِبـــــــــــــــــــح ةٍ شــــــــــــــــــــــــــــــــَ ال ِ  أِبَرِيضــــــــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــــِح

  
وللنَّبَاِت ، وإِنَّها  َخِليقَةٌ ِلْلَخْيرِ  : أَْرٌض أَِريَضةٌ  . وقال غْيُرهُ :ُمْعِجبَة للعَْين ، أَي أَْرضاً أَِريَضةً  َعْمٍرو ، يُقَال : نََزْلنَاونَقََل الَجْوَهِريُّ َعْن أَبِي 

ِكيَّةُ النَّباُت.. وقال ابُن ُشَمْيل : األَِريَضةُ : السَّْهلَةُ. وقال ابُن األَْعَراِبّي : هي الُمْخِصبَةُ إَِراٍض  لََذاتُ  ، بالَكْسِر ، والَضّم ،  األَْرَضةو الزَّ

 .وَكِعنَبٍَة : الَكال الَكثِيرُ 

 من النَّبَاِت : ما يَْكِفي الَماَل َسنَةً. َرَواه أَبو َحنِيفَةَ عن ابِن األَْعَرابِّي. اأْلَْرَضةُ  وقيل :

 .الَكألُ  َكثَُر فيها ، من َحّدِ نََصَر : أََرَضِت اأْلَْرضُ و

 ، أَي َكثِيَرةَ الَكإِل. : وَجْدتَُها َكذِلكَ  أََرْضتَُهاو

 وأَْخلَقُُهم به. أَْجَدُرُهمْ  به أَْن يَْفعَل ذِلَك ، أَي آَرُضُهمْ  هو قال األَْصَمِعيُّ : يُقَال :و

 ، هكذا نَقَلَه الَجْوَهِرّي عن بَْعِضِهم. َسِمينٌ  ، أَي أَِريضٌ  يُْفَرُد فيُقَاُل : َجْديٌ  أَو له ، ، إِتباعٌ  أَِريضٌ  َعِريضٌ  ءٌ َشيْ و

ّي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ــــــــــــُ   رِي ــــــــــــ ٌ عــــــــــــَ ُه  أَرِي ــــــــــــَ ل وح ُر حــــــــــــَ عــــــــــــِ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  اَبَت يـ

بِ و     عـــــــــــالـــــــــــِ وَن الـــــــــــثـــــــــــِّ طـــــــــــُ ا بـــــــــــُ يـــــــــــنـــــــــــَ قـــــــــــِّ  اَبَت ُيســــــــــــــــــــــــَ

  
 َء القْيس :، أَو َمْوِضٌع في قَْول اْمرى د ، أَْو َوادٍ  التَّْحتيَّة : (1)، باليَاِء  أَو يَِريضٌ  ، كأَِميٍر ، وعليه اْقتََصَر يَاقُوٌت في الُمْعَجم ، أَِريضٌ و

ه  َو  لــــــــــَ اَ  الــــــــــلــــــــــِّ اٍت فســـــــــــــــــــــــَ يــــــــــ  طــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــاَب قــــــــــُ

ـــــــــــِ      حـــــــــــَ  أِلَرِي تـــــــــــَ ـــــــــــح ِديِّ فـــــــــــانـ (2)فـــــــــــَواِدي الـــــــــــبـــــــــــَ
 

  
ْمُح اليََزِنّي واألََزنِّي.يُْرَوى بالَوْجهَ   ْين ، وُهَما كيَلَْملَم وأَلَْملَم ، والرَّ

َراضُ و  ، عن أَبي َعْمٍرو ، قال أَبو النَّْجم : كِكتَاٍب : الِعَراضُ  اإْلِ

ُر  رَاِض  (3)حبــــــــــــــــح َو ُذو فــــــــــــــــِ اٍم وهــــــــــــــــح  ِهشــــــــــــــــــــــــــــــَ

اضِ     ِة الــــــــــــــِغضـــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــَ بــــــــــــــح ُروِع الــــــــــــــنــــــــــــــ  َ فـــــــــــــــُ اح  بــــــــــــــَ

  

َة  كــــــــــــــــــ  اِح مــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــَ رَت بــــــــــــــــــِ رَ َوســــــــــــــــــــــــــــــــح   اضِ اإلحِ
اضِ     فــــــــــــــــــــَ

ُ
ّر َواٍد َواســـــــــــــــــــــــــــــــــِض املــــــــــــــــــــ  يف كــــــــــــــــــــُ

  
 ، أَي َعِريَضةٌ. أَْرٌض أَِريَضةٌ  ، يُقَال : الِوَساعُ  وكأَنَّ الَهْمَزةَ بََدٌل من العَْين ، أَي
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__________________ 
ابلباء املوحدة. قا  اأَلزهري : من رواه « برب »وعل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : « يري »( كذا ابأَلصر والقاموس ومعجم البلدان 1)

 ابلباء فقد صّحف.
 « :أَري »( روايته يف معجم البلدان 2)

 َأصـــــــــــــــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــا فســـــــــــــــــــــــــــــــا  لــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــا 

 فــــــــــــــــــوادي الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدي فــــــــــــــــــانــــــــــــــــــتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــ  أَلريــــــــــــــــــ    

  

 .«فانتح  للريب « : »يري »ويف 

 ... ( يف التهذيب : َأحبُر هشامٍ 3)
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َراضُ  قال الَجْوَهِريُّ :و ،  اأْلَْرضَ  ألَنَّهُ يَِلي: . وقُلُت : ونَقَلَه غْيُره عن األَْصَمعّي وَعلَّلَه غْيُره بقَْوله  َضْخٌم ِمْن ُصوٍف أَو َوبَرٍ بَِساطٌ  : اإْلِ

 وأَْطلَقَه بَْعُضُهم في البَِساط.

 .ُمْؤَرضٌ  اس فهو، هَكَذا في الّصحاح ، وقد َسبََق أَيضاً ، وَكان الِقيَ  َمأُْروضٌ  ، فهو هللا : أَْرَكَمهُ  آَرَضهُ و

ض ، فهو األَْرِض  : أَْن تَْرَعى َكأل التَّأِْريضُ و  الّطائّي : (1)نَقله األَْزَهِرّي ، وأَْنَشَد الْبن داالن  ُمَؤّرِ

تح  بــــــــــــَ نــــــــــــ  ــــــــــــر بــــــــــــيــــــــــــُض  ــــــــــــََ وُم ِإذا ال لــــــــــــُ ُم ا ــــــــــــُ  وهــــــــــــُ

ـــــــــــــُض ِإذا     ـــــــــــــي ـــــــــــــرب م ال َؤرِّضُ وهـــــــــــــُ مـــــــــــــُ ـــــــــــــح َدابَ  ال  َأجـــــــــــــح

  
 قُْلُت : ويُْرَوى :

 (2)َوُهم اجلَِباُ  ِإذا ا ُُلوُم َ َن َنت 
 وتَتَخيَّرهُ للنُّزول. تَْرتَاَدهُ  في الَمْنزل ، أَنْ  التَّأِْريضُ  قيل :و

ُضونَ  يُقَال : تََرْكُت الَحيَّ   لْلَمْنِزل ، أَي يَْرتَاُدون بَلَداً يَْنِزلُونَهُ. يَتَأَرَّ

ْوِم وتَْهيِئَ  : التَّأِْريضُ و ْضهُ  ال صيَاَم لَمْن لم»في الَحديث :  ، كما كالتَّْوِريِض  من اللَّْيل ، تُهُ نِيَّةُ الصَّ أَي لم يَُهيِّئْهُ ، ولم يَْنِوه ، « من اللْيلِ  يَُؤّرِ

 .«ورض»وَسيَأْتِي في 

ْضتُ  ، وهو في َمْعنَى التَّْهيِئَِة. يُقَاُل : تَْشِذيُب الَكاَلِم وتَْهِذيبُه : التَّأِْريضُ و ْيتَهُ ال أَرَّ  .(3)َكاَلَم ، إِذا َهيَّأْتَهُ وَسوَّ

 ، عن ابن َعبَّاٍد. التَّثِْقيلُ  : التَّأِْريضُ و

ْضتُ  ، يقال : اإِلْصاَلحُ  : التَّأِْريضُ و  بَْينَُهم ، إِذا أَْصلَْحَت. أَرَّ

ضَ  ، وقد التَّْلبِيثُ  : التَّأِْريضُ و َضهُ فتَأَرَّ  َعبَّاٍد.. نَقَلَه ابُن أَرَّ

قَاءِ  : أَنْ  التَّأِْريضُ و ً  ، أَي في قَْعِرِه ، تَْجعََل فِي الّسِ  . وعبَاَرةُ التَّْكملَة : لَبناً أَو ماًء أَْو َسْمناً.لَبَناً أَو ماًء ، أَو َسْمناً أَْو ُربّا

 ، عن اْبن َعبَّاٍد. إِلْصالحه أَو ُربَّا ، وكأَنَّه

ضُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وهو قوُل اْبن األَْعَرابّي ، وأَْنَشَد للّراجز : اأْلَْرِض  ى: التَّثَاقُُل إل التَّأَرُّ

الَن وَما   َ َر َضافـََقاَم َعجح
لُه : (4)أَي َما تَثَاقََل   ، وأَوَّ

ا و  هضـــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــح ه لــــــــــــيــــــــــــَ تــــــــــــُ هــــــــــــح بــــــــــــ   صــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــٍب نـــــــــــــَ

ا    َمضـــــــــــــــــــــــــَ ه مَتَضـــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــِ يــــــــــــح َر  يف عــــــــــــَ  ِإذا الــــــــــــكــــــــــــَ

  
 فَقَام إِلخ ، وقيل : َمْعنَاه : َما تَلبََّث وأَْنَشَد غْيُرهُ للَجْعدّي : باْلَكفَّْين َوْجهاً أَْبيََضايَْمَسُح 

ه  ـــــــــــُ ب لـــــــــــح ـــــــــــَ قـــــــــــيـــــــــــِم وقـ ُ
يِّ املـــــــــــ قـــــــــــيـــــــــــٌم مـــــــــــض ا ـــــــــــَ  مـــــــــــُ

ذي مـــــــــا     اِدي الـــــــــ  امـــــــــض الـــــــــر احـــــــــِر الـــــــــغـــــــــَ  َ َر ضـــــــــــــــــــــــَ

  
ضُ و ي : التَّأَرُّ ُض والتََّصّدِ ضُ  يُقَال : َجاَء فاَُلنٌ  التَّعَرُّ ّي : يَتَأَرَّ ُض. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  لي ، أَي يَتََصدَّى ويَتَعَرَّ

ٍة  يــــــــــ  طــــــــــِ اِخ مــــــــــَ نــــــــــَ ُة مــــــــــن مــــــــــُ ئــــــــــَ طــــــــــيــــــــــح َح ا ــــــــــُ بــــــــــُ ــــــــــَ  قـ

ٍة     وحجـــــــــــــاَء ســـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــمـــــــــــــَ َر  َ َر ضُ عـــــــــــــَ  لـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــِ

  
ضُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. يَُجزَّ تََمكُُّن النَّْبِت ِمْن أَْن  : التَّأَرُّ

اِكُب ، ، فأَّما األَْرض : له ِعْرٌق في ُمْستَأِْرضٌ  فَِسيلٌ و ه فهو الرَّ ، نَقَلَه الَجْوَهرّي ، وقد تَقَدَّم  ُمْستَأِْرَضةٌ  َوِديَّةٌ  َكذِلكَ و إِذا نَبََت على ِجْذع أُّمِ

 .«ر ك ب»في 
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 * ومّما يُْستَْدَرك َعلْيه :

وَسَمائِِه ، إَذا َكاَن نَْهداً ،  أَْرِضه مْنَها. ويُقَال : فََرٌس بَعيٌد ما بَْينَ  األَْرضَ  النَّْعِل : ما أََصابَ  أَْرضُ و َسان : ُرْكبَتَاه فََما بَْعَدُهَما.اإِلنْ  أَْرضُ 

 وهو َمَجاٌز. قال ُخفَاٌف :

ت  مــــــــ  حــــــــَ ــــــــَ هإذ مــــــــا اســــــــــــــــــــــت ــــــــِه  أَرحضــــــــــــــــــــــُ ائ  مــــــــنح لــــــــََ

َو     َر  وهـــــــــــــح َد ِ جـــــــــــــَ ُد َمصـــــــــــــــــــــــــــح وحُدوٌع وَواعـــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

  
ضَ و  .اأْلَْرِض  فاُلٌن بالَمَكان إِذا ثَبََت فلم يَْبَرْح ، وقيل : تَأَنَّى واْنتََظر ، وقَاَم على تَأَرَّ

ضَ و  به : أَقَام ولَبَِث. وقيل :تََمكََّن. استَأَْرضَ و بالَمَكان ، تَأَرَّ

ضَ و َع. تَأَرَّ  لي : تََضرَّ

ً  (5)س ومن َسَجعَات األََسا ضَ  : فاُلٌن إِن َرأَى َمْطعَما  وإِن مطعماً أَعَرض. تَأَرَّ

__________________ 
 ( األصر والتهذيب واللسان ويف التكملة : ابن َرأحالن.1)
 ( وهي رواية التكملة.2)
 تصحيف.« سّديته»( يف التكملة : 3)
 : التبين واإلنتظار. التبرض ( جاء الرجز يف التهذيب واللسان شاهدا عل  :4)
قوله : ومن ســـــــجعات اأَلســـــــاس اخل الذي يف النســـــــخة الجي أبَيدينا : فالن إن رأ  مطمعاً تعّرض وإن َأصـــــــاب »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 5)

 وهي عبارة األساس املطبوع.« اه  َرض مطعماً 
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أِْس َعِن اللَّبَِن فتُهَراقُ  األَْرضُ و  له األَْنُف والعَْينَاِن. : ُدَواٌر يَأُْخذُ في الرَّ

 ، أَي َداُوونِي. أَْرٌض فَآِرُضونِي يُقَال : بي

ْمل ، ويُشبَّهُ بها بَنَاُن العََذاَرى. اأْلَْرِض  وَشْحَمةُ   : هي اْلُحْلَكةُ تَفُوُص في الرَّ

 .«األَْرِض  أََذلُّ من»و  .«األَْرِض  أََشدُّ من»و ، « األَْرض أَْجَمُع من»و ، « اأْلَْرِض  آَمُن منَ »ومن أَْمثَالهم : 

 : ما أَْسَهلََها وأَْنبَتََها وأَْطيَبََها. حكاهُ أَبُو َحنيفَةَ عن اللِّْحيَانّي. األَْرضَ  هذه آَرضَ  ما هذا الَمَكاَن ، أَي َما أَْكثََر ُعْشبَهُ. وقيَل : آَرضَ  ويُقَال : َما

َمْخَشِرّي  أَُرضَ  َخِليٌق للَخْير ، ُمتََواِضٌع ، وقد، أَي  اأْلََراَضةِ  بَيِّنُ  أَِريضٌ  وَرُجلٌ   (1)، نَقله الَجْوَهِريُّ ، وترَكه الُمَصنُِّف قُُصوراً ، وَزاَد الزَّ

 ، أَي َزَكْت ونََمت. أَُرَضتْ  ، مثْل اْستَأَْرَضِت اأْلَْرضُ و َكذِلك. أَُروضٌ و

 .بِاأْلَْرِض  ى التَّشبيه: َولُوٌد َكاِملَةٌ ، عل أَِريَضةٌ  وامرأَةٌ َعِريَضةُ 

 .ُمْؤَرَضةٌ  ، وَكذِلكَ  أَِريَضةٌ  : أَْرٌض َمأُْروَضةٌ و

ُجلُ  آَرضَ و ً  الرَّ َراِض  : أَقَاَم َعلَى إِيَراضا  . وبه فَسََّر ابُن َعبَّاساإْلِ

الَواِدي إِذا اْستَْنقََع فيه الماُء. وقال  أََراضَ  نََهٍل َحتَّى َرُووا ، من :وقاَل غْيُره أَي َشربوا َعلاَلً بعَد « آَرُضوا فََشِربُوا َحتَّى»َحديَث أُّمِ َمْعبَد : 

َراِض  ، أَي ناُموا على أََراُضوا ابُن األَْعَرابِّي : َحتَّى  .األَْرِض  وقيل : َحتَّى َصبُّوا اللَّبََن على (2)، وهو البَِساُط  اإْلِ

ّي :  ، وأَنشد ِلساِعَدةَ يَِصُف َسَحاباً : األَْرِض  قُِل إلى: الُمتَثا الُمْستَأِْرضُ  وقَال ابن بَّرِ

بحِرضــــــــــــــــــــــاً  تــــــــَ ُه  ُمســــــــــــــــــــــح نــــــــُ يــــــــِث أميــــــــحَ ِن الــــــــلــــــــِّ طــــــــح َ بــــــــَ اح  بــــــــَ

ا    جـــــــــَ عـــــــــِ اًل مـــــــــَ رحســـــــــــــــــــــــَ ثـــــــــًا مـــــــــُ يـــــــــح رَي غـــــــــَ نحصـــــــــــــــــــــــِ  ِإىَل ِشـــــــــََ

  
ضَ و  الَمْنِزَل : اْرتَاَدهُ ، وتَخيََّرهُ للنُُّزول ، قال ُكثِّيٌر : تَأَرَّ

ُم  َ َر ض هــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ِة مــــــــــــــِ اخــــــــــــــَ نــــــــــــــَ
ُ

فــــــــــــــاُف املــــــــــــــ  َأخــــــــــــــح

ِت     تح فــــــــــازحأَلمــــــــــ  ثــــــــــَ عــــــــــِّ جِي قــــــــــد بـــــــــــُ اَن الــــــــــ  كــــــــــَ (3)مــــــــــَ
 

  
 السََّحاُب : انبََسَط ، وقيَل : ثَبََت ، وتََمكَّن ، وأَْرَسى. اْستَأَْرضَ و

 ُب وُحْسُن الَحاِل.: الِخصْ  اأْلََراَضةُ و

ً  ويُقَال : َمْن أَطاَعِني ُكْنُت له  ، أَي ال يُبَاِلي بَضْرٍب ، وهو َمَجاٌز أَْيضاً. فَأَْرضٌ  . يَُراُد التََّواُضُع ، وهو َمَجاز. وفاُلٌن إِْن ُضِربَ أَْرضا

 .«األََرَضةِ  وأَْفَسُد من» .«األََرَضةِ  آَكُل ِمنَ »ومن أَمثالهم 

ضُّ  : [أضض] اد  ، بالَكْسِر : األَْصلُ  اإْلِ اَغانِّي عن اْبِن َعبّاٍد. (4)كاإِلّصِ ، بالصَّ  ، نقله الصَّ

ُ  اإِلَضاضُ و اجز : ، بالَكْسِر : الَمْلَجأ  ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد للرَّ

ا  يـــــــــــــــفـــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــَ ٍة مـــــــــــــــِ عـــــــــــــــامـــــــــــــــَ َوح نـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  ألَنـ

ُب     لــــــــُ طــــــــح تح تــــــــَ لــــــــ  رحجــــــــاَء  ــــــــَ اخــــــــَ اضــــــــــــــــــــــَ  (5) اإِلضــــــــــــــــــــــَ
  

 ي تَلجأُ إِليه.أَ 

 ، إِالّ الثِّقَةَ بَمَصاِدِهْم وإِضاِضِهم. (6)ومن َسَجعاِت األََساس : ما كان َسبَُب ِشَراِدِهْم واْنِفَضاِضِهم 

َضاضُ و ً  وَوَجَدتْ  ِعْنَد الَمَخاِض  َظْهراً ِلبَْطنٍ  تََصلُّق النّاقَةِ  : اإْلِ  ، أَي ُحْرقَةً أَو كالُحْرقَة ِعْنَد نِتَاِجها. إَِضاضا

نِي األَْمرُ و ً  أَضَّ  ، وأَْحَزنَنِي. بَلََغ ِمنِّي الَمَشقَّةُ  : أَّضا

نِيو  .يَئِضُّ و يَُؤضُّ  ، الفَقُر إِْليَك : أَْحَوَجنِي وأَْلَجأَنِي أَضَّ
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 : الَمَشقَّةَ ، قاله اللَّْيُث. اأْلَضُّ و

ً  ءَ الشَّيْ  أَضَّ و هُ أَّضا ه ، كما في الَجْمهَرة. وفي بَْعض نَُسِخَها : َكَسَرهُ  : يَُؤضُّ  .(7): الَكْسُر ، كالَهّض  اأْلَضُّ  ، مثل َهضَّ

__________________ 
 .« نسخة األساس الجي أبيدينا ا فلعله ذكره يف كتاب آخر اهقوله : وزاد الزخمشري اخل مل جند ذلك يف»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 : إنه مبعىن نقعوا ورووا. (يعين غري ابن اأَلعرايب)( قا  اأَلزهري معّقباً : والقو  ما قاله غريه 2)
 ( أَزأَلمت : ذهبت فمضت.3)
 ( يف القاموس : اأَلص ا مثلثة ا اأَلصر.4)
 ( يف اأَلساس :5)

 َضاَضااإلحِ خرجاء  لت تبتغي 
 ويف اللسان :

َضاَضاتعدو تطلب   اإلحِ
 ( يف اأَلساس : وارفضاضهم.6)
 .«كالع ّ »( عن اللسان وابأَلصر 7)
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ً  النَّعَاَمةُ إِلى أَْدِحيّها أَضَّتو ةً  إِلْيه َكآضَّتْ  أَراَدتْه ، : أَّضا اَغانّي. ُمَؤاضَّ  ، نقله الصَّ

ً و هُ ائْتَِضاضا  ، يُِريغُه ويُريُغ لَهُ. َطلَبَهُ  : ائْتَضَّ

هُ و اَغانّي. َضَربَهُ  ِمائَةَ َسْوط : ائْتَضَّ  ، نَقَلَه الصَّ

ً  إِلْيه ائْتَضَّ و  ، أَي ُمْضَطرُّ ُمْلَجأٌ ، وبه فَسَّر أَبو ُعبَْيٍد قوَل ُرْؤبةَ : ُمْؤتَضٌّ  ، فهو اْضطرَّ  : ائْتَِضاضا

قحضـــــــــــــــــــــــــــــَ   ون تــــــــــــــــُ يـــــــــــــــُ ُت أَرحَو  والـــــــــــــــد  نـــــــــــــــح  َدايــــــــــــــــَ

ا.    عحضـــــــــــــــــــــــــَ عحضـــــــــــــــــــــــــًا وأَد تح بــــــــــــَ لـــــــــــتح بــــــــــــَ طـــــــــــَ  فـــــــــــمـــــــــــَ

  

َي تـََر  َذا َحاَجٍة و   .ُمؤحَتض اهح
 قال ابُن ِسيَده : وأَْحَسُن من ذِلك أَْن تَقُوَل : أَْي الِجئاً ُمْحتاجاً.

 ِء ، عن اْبِن َعبّاٍد.إِلى الشَّيْ  : الُمبَاِدرُ  اْلُمَؤاضُّ و

َضاضُ  ، وهي الَّتِي أََخَذَها من اإلِبل : الماِخضُ  الُمَؤاضُّ و  ِعْنَد النُتَاج ، عن ابِن َعبَّاٍد. اإْلِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

َضاِض ، وقَدِ  اأْلَضُّ  ةٌ  فاُلٌن ، إِذا بَلََغ منه الَمَشقَّةُ. وناقَةٌ  ائْتَضَّ  : اإِلْجهاُد َكاإْلِ َضاضُ  : أَخَذَها ُمْؤتَضَّ َضاضُ و ألَْصَمِعّي.عن ا اإْلِ :  اإْلِ

 الُحْرقَةُ.

اَغانِّي. ائْتََضْضتُ و  نَْفِسي ِلفاُلٍن ، واْحتََضْضتَُها ، أَي استََزْدتَُها ، نَقله الصَّ

. الُمْؤتَضُّ و  : الُمْحتَاُج والُمْضَطرُّ

،  أَِمضٌ  ، فهو باقِيةٌ في قَلبهِ  (1) باِل من الُمعَاتَبِة ، وَعِزيَمتُهَولَْم يُ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهرّي. وقال اللْيُث : أَي َعَزمَ  ، كفَِرحَ  أَِمضَ  : [أمض]

 .أَِمضٌ  فُهوَ  أَِمضَ  فقد وَكَذا إَِذا أَْبَدى ِلَسانُه غْيَر ما يُِريُده كَكتٍِف.

 * ومّما يُْستَْدَرك علْيه :

وَرّبِ السََّماِء واألَْرِض ، وما بينهما من َرْفعٍ وَخْفض ، إِنَّ ما  (2): البَاِطُل ، وقِيَل : الشَّكُّ ، عن أَبِي َعْمٍرو. ومن َكالِم ِشّقٍ : إِي  اأْلَْمضُ 

 .أَْمض أَْنبَأْتُك به لََحقٌّ ما فيه

َواِء والقَِديِد. وقال أَبو  ، كَكُرمَ  أَنَُض أَنَاَضةً  وقد َجْوَهِرّي.لم يَْنَضْج ، نقله ال ، كأَِمير : اللّْحُم النِّيئُ  اأْلَنِيضُ  : [أنض] ، يَُكوُن ذِلَك في الّشِ

 ذَُؤْيب.

 ُمدََّعٌس : َمَكاُن الَملَِّة. (3)اْختَفَْيتُهُ بَِجْرَداَء يَْنتَاُب الثَِّميَل خَماُرَها  اأْلَنِيضُ  وُمدََّعٍس فيه

ً  َخفَقاُن األَْمعَاءِ  : اأْلَنِيضُ و اَغانِّي في العبَاب. فََزعا  ، نَقَلَه الصَّ

ً  اللَّْحمُ  أَنَضَ و  . نقله الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد ِلُزَهْيٍر في ِلَسان ُمتََكلٍِّم عابَهُ وَهَجاهُ :تَغَيَّرَ  ، إِذا يَأْنُِض أَنِيضا

ا  يـــــــــــهـــــــــــَ ًة فـــــــــــِ غـــــــــــَ ُج ُمضـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــِ جـــــــــــح لـــــــــــَ يـــــــــــ ٌ يــــــــــــُ   أَنـــــــــــِ
َت     َي حتــــــــــَح هــــــــــح ــــــــــَ تح فـ لــــــــــ  ِح داُء.َأصــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــَكشــــــــــــــــــــــــح

  
ً و  ، عن أَبي زْيٍد. ولم يُْنِضْجهُ  ، إَِذا َشَواهُ  آنََضهُ إِيناضا

 .أَنَْضتُه إِنَاَضةً  وَزاَد ابُن القَطَّاع :

، وقد « ن وض»ماّدته  أَنَاضَ  ، أَي أَْينََع ، وتَبِعَهُ صاِحُب اللَِّسان. وهو َغِريب ، فإِنَّ  يُنِيُض إِناَضةً  النَّْخلُ  أَنَاضَ  َذَكر الَجْوَهِرّي ُهنَا :وَ 

َواِب في  اَغانِّي ، وقد أَْغفَلَه الُمَصنُِّف ، وهو نُْهَزتُهُ « ن وض»َذَكرهُ صاِحُب الُمْجَمِل وغْيُرهُ على الصَّ ، ونبَّه عليه أَبُو َسْهٍل الَهَرِوّي والصَّ

 َصتُهُ.وفُرْ 
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ً  ِء ،: العَْوُد إِلَى الشَّيْ  اأْلَْيضُ  : [أيض] يت. : آَض يَئِيُض أَْيضا ّكِ  عاَد ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن ابن الّسِ

ً  ءِ َصْيُروَرةُ الشَّيْ  : اأْلَْيضُ  قال اللَّْيُث :و  ، وأَنشد : غْيَرهُ ، وتَْحِويلُه من حاِلهِ  شْيئا

ىت  ِإذا مـــــــــــــــــــــا   رَاف َذا َأعـــــــــــــــــــــح  آضَ حـــــــــــــــــــــَ

اِف     وِف ابلــــــــــــــوِكــــــــــــــَ وحكــــــــــــــُ َ
رحَدِن املــــــــــــــ (4)كــــــــــــــالــــــــــــــكــــــــــــــَ

 

  
ُجوعُ  : اأْلَْيضُ و  َسواُد َشْعِره بَياضاً. آضَ  . يُقَاُل :َصارَ  ، أَي َكَذا آضَ و فاُلٌن إِلَى أَْهِلِه ، أَي َرَجَع إِلَْيِهم ، قال اللَّْيُث : آضَ  : يُقَال : الرُّ

ً  فَعََل ذِلك : اْلعَْوُد. تقول : اأْلَْيِض  وأَْصلُ   لَهُ ، راِجعاً إِلْيه ، قاله ابُن ُدَرْيٍد. وَكذا تَقُوُل : ، إِذا فَعَلَهُ ُمعَاِوداً  أَْيضا

__________________ 
 ( يف القاموس واللسان والتكملة : وعزميُته ماضيٌة يف قلبه.1)
 هنا حرف جواب ولي  حرف تفسري.« إي»أَثبتنا ضبطه هو الصواب ف بفتح اهلمزة خطَب وما « َأي»( ضبطت يف اللسان 2)
 اب اء املهملة.« محارها»( اللسان : 3)
 ونسبه لر بة وروايته :« وكف»( الثاين يف اللسان 4)

 كالكودِن املشدوِد ابلوكافِ 
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ُوَرةِ  ا أَيحضــاً  افـحَعرح ذِلكَ  ريح َعحىَن الصــ 
ُتِعرَي مل عحىَن االنحِتظَاِر. تـَُقوُ  : صــاَر الَفِقرُي َغِني ا ا وعاد َغِني ا ا وِمثحُله ا لَتَقاُرهِبَِما يف مَ  فاســح

َيان من َمعحىَن الرت حِ  ا ويف الر َجاِء ِمن  َياَن للرت حِ  ا والر َجاَء لِلحَخوحف ا ِلَما يف الن ســــــــح َمعحىَن الت َوق ِض ا وابُب اســــــــِتَعارهُتم الن ســــــــح
ِتعاَرة َأوحَسضُ    من َأنح حُيَاط به ا كما يف العَباب.االسح

 .«َكأَنََّها تَنُّوَمةٌ  آَضتْ  إِنَّ الشَّْمَس اْسَودَّْت حتَّى»في َحِديِث َسُمَرةَ : و

 قال أَبو ُعبَْيد : أَي صاَرت وَرَجعَت.

ْنَساُن ، هكذا هو الَمْشُهوُر عْنَدهم ، وَكأَنَّهُ من اأْلَْوَضةُ  بَِقَي عليه : قَْولُُهم : إِلى أَْهِلِه ، إِذا َرَجَع.  آضَ  ، بالفَتْحِ ِلبَْيٍت َصِغيٍر يَأِْوي إِلْيِه اإْلِ

ْل. (1)، إِن كانَْت َعَربِيَّةً  اأْلَْيَضةُ  واألَْصلُ   ، أَو غْير ذلك فتَأَمَّ

 فصر الباءِ 
 مض الضاد

مِّ  كالبَُراِض  القَِليُل ، : البَْرضُ  : [برض]  : قَِليٌل ، وهو ِخالُف الغَْمِر. بَْرضٌ  . وَماءٌ ، بِالضَّ

 ، كما في الّصحاح. أَْبَراضٌ و ، بُُروضٌ و ، بالَكْسِر ، بَِراضٌ  ج

 : َماُؤه قَِليٌل. قال ُرْؤبَةُ : بَْرضٌ  وثََمدٌ 

 بـَرحَضايف الِعدِّ ملَح يـَقحَدحح مثَاداً 
. وقِيَل : يَْبِرضُ و يَْبُرضُ  ن العَْينم الَماءُ  بََرضَ و  ، كما في العُبّاِب. كاْبتََرضَ  ، كما في الّصحاح. َخَرَج وُهَو قَِليلٌ  : قَلَّ

ً و يَْبُرضُ  ِلي من َماِلهِ  بََرضَ و ً  أَْعَطانِي ِمْنه ، أي يَْبِرُض بَْرضا أَْبُرُض  له بََرْضتُ  العَِطيَّةُ يَِسيَرةً قُْلَت :. وقال أَبو زْيٍد : إِذا َكانَت قَِليالً  شْيئا

 ً  .بَْرضا

، ونَصُّ النَّواِدِر : إِذا نَِفَذ ما ِعْنَدهُ من  ُمْفتَِقٌر ، لَكثَْرةِ  : (2)وَمْضفُوه ، وَمْطفُوهٌ ، وَمْضفُوٌف ، وَمْحُدوٌد  َمْبُروضٌ  َرُجلٌ  عن ابِن األَْعَرابِّي :و

 .َعَطائِهِ  َكثَْرةِ 

اضُ البَ و ث  َكاْلُمْبِرِض  ويُْفِسُده ، ، َماِلهِ  ٍء منَشيْ  كَكتَّان : َمن يَأُْكُل ُكلَّ  ، رَّ ،  (3)، أَي كُمْحِسٍن ، كما ُهَو في َساِئر النَُّسخِ ، والصَّواُب كُمَحّدِ

 كما هو نَصُّ العَْيِن.

اضُ و َّاِكهمْ  ِن َعْبِد َمنَاةَ ، منهم ،، ِمْن َولَِد َضْمَرةَ بِن بَْكِر ب بُن قْيس الِكنَانِيُّ  اْلبَرَّ ، يُقَال : إِنّه َخلَعَهُ قَْوُمه ِلَكثِْرة ِجنَاياتِه ، فَحالََف َحْرَب  أََحُد فُت

تَِفْت إِلْيه ، وَجعََل أَمَرها إِلى ُعْرَوةَ على لَِطيَمٍة يُِريُد أَن يَْبعََث بَِها إِلى ُعَكاظ ، فلم يَلْ  (4)بَن أََميَّةَ ، ثُّم قَِدَم على النُّْعَماِن وَسأَلَهُ أَْن يَْجعَلُه 

هُ َضْربةً َخَمَد منها ، واْستَاَق الِعْيَر الّرّحاِل ، وهو ابُن ُعقبَةَ بِن َجْعفَِر ْبِن ِكاَلٍب ، فَسار َمعَه َحتَّى َوَجَد ُعْرَوةَ خاِلياً ، فََوثََب عليه ، فَضَربَ 

 ، وبَسبَبِِه قاَمت َحْرُب الِفَجاِر بَْين بَنِي ِكنَانَةَ وقَْيِس َعْيالَن.ولَِحق بالَحَرِم ، فَكفَّت عنه َهَواِزُن 

ّمِ : َمْوِضٌع ال يَْنبُُت فِيِه الشََّجرُ  اْلبُْرَضةُ و ، ولو قال : أَْرٌض اَل تُْنبُِت شْيئاً ، كاَن أَْخَصَر ، وهي أَْصغَُر من البَلُّوقَِة. قلُت : وقد تَقدََّم  ، بالضَّ

اد الُمْهَملة للُمَصنِّ  ْمِل ال تُنبُِت ، جمُع بُْرَصٍة ، وتَقَدَّم أَيضاً ُهنَاَك عن اْبِن ُشَمْيٍل : أَنَّها البَلُّوقَ : ف في الصَّ ة ، فليُْنَظْر البَِراُص : بِقَاٌع في الرَّ

 أَنََّها لُغَة أَو أََحدُهَما تَْصِحيٌف عن اآلِخِر.

ْضتَ  َما ، أَيضاً : اْلبُْرَضةُ و  .ِمَن الَماِء القَِليلِ  تَبَرَّ

َواُب فيه اليَِريُض ، بالُمثَنَّاة التَّْحتِيَّة «أَرض»في ِشْعِر اْمِرِئ القْيِس ، وقد تَقَدَّم اإِلْنَشاُد في  َوادٍ  ، كأَِميٍر : البَِريضُ و  (5)، قال  أَو الصَّ

 األَْزَهِريُّ : وَمْن َرواه بالبَاِء فقد َصحَّف.
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لُ  البَاِرضُ و : هو أَّوُل ما ما يَْظَهُر من نَْبِت األَْرض ، وَخصَّ بَْعُضهم به الَجْعَدةَ ، والنََّزَعةَ ، والبُْهَمى ، والَهْلتَى ، والقَْبأَةَ ، وقِيل  : أَوَّ

ُل َما يَْبُدو منهايُْعَرُف ِمَن النَّبَاِت وتَتَنَاَولُهُ النَّ  َك قَِليالً فهو َجِميٌم ، قال لبِيٌد : اْلبَاِرضُ  عَُم ، وقال األَْصَمِعيُّ : البُْهَمى : أَوَّ  ، فَإَِذا تََحرَّ

ُج  مــــــــــُ لــــــــــح اِرضَ يـــــــــــَ بــــــــــَ َد   الــــــــــح جــــــــــًا يف الــــــــــنــــــــــ  مــــــــــح  لــــــــــَ

رح     يـــــــــــــــــــــِض راَِيٍض َورِجـــــــــــــــــــــَ رَابـــــــــــــــــــــِ نح مـــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــِ

  
لُ   قْبَل أَنْ  األَْرِض  (6)، وفي الّصحاح : من البُْهَمى والَهْلتَى وبِْنِت  ْبتٍ ما تُْخِرُج األَْرُض من نَ  وقيل : وهو أَوَّ

__________________ 
 ( الظاهر َأهنا معربة عن َأودة ابلدا  ا قاله نصر.1)
 واأَلصر كاللسان.« مضفوف»بد  « مضيوف»ويف التهذيب : « جمدود»( عن اللسان والتهذيب وابأَلصر 2)
 .«لة ا ويف التهذيب ضبطت كُمحِسنٍ ( وهي يف التكم3)
 .«للعه»( عن املطبوعة الكويتية وابأَلصر 4)
 .«يري »واملثبت عن معجم البلدان « قاله»( ابأَلصر 5)
 .«ونبت»( عن الصحاح ا وابأَلصر 6)
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ُه ا َناســــُ َ َأجح َتَة هِذه اأَلشــــَياِء َواِحَدٌة ا  تـَتَـَبا  حاح : أِلَن  نـَبـح َغاراً ويف الصــــّ ا فِإذا  اَبِرضٌ  وَمنِبتـَُها َواِحٌد ا فهي ما َداَمتح صــــِ
ِدبََة : ُجح

َنَة امل ََة وذََكَر الســـ  َها. ومنه َحديُث ُخزميح َناســـُ تح » طاَلتح تـََبي َنتح َأجح َكم : .«الَوِدي ِ  اَبِرضَ  أَيـحَبســـَ ُحح
 الَباِرضُ  ويف امل

ِر ا عن َأيب َحِنيَفةَ   .َيربحُُض بـُُروضاً  الن َباتُ  بـََرضَ  وقد .من الن َبات بـَعحَد الَبذح
 وتَعَاَوَن. بَاِرُضَها َكثُرَ  ، إِذا اأْلَْرضُ  أَْبَرَضتِ  يُقَاُل :و

ً  وَكثَُر ، بَاِرُضهُ  : ِإذا تَعَاَونَ  ُمْبِرضٌ  وَمكانٌ  َضت تَْبِريضا  ، كما في العُبَاِب. كبَرَّ

ضَ  من الَمَجاِز :و جُل ، إِذا تَبَرَّ َضهُ  من العَْيِش ، كما في الّصحاح. يُقَال : تبَلََّغ بالقَِليل الرَّ  ، إِذا تََطلَّبَهُ من َهاُهنَا وَهاُهنَا قَِليالً قَِليالً. تَبَرَّ

ضَ و  َسَمَل الَحْوُض : إِذا َكاَن َماُؤه قَِليالً فَأََخْذتَهُ قَِليالً. تَبَرَّ

ُضهُ  ماٌء قَِليلٌ »في الَحِديِث : و ً  النَّاسُ  يَتَبَرَّ ضا  تَبَرُّ

 أَْي يَأُْخذُونَه قَِليالً قَِليالً.»

ضَ  من الَمَجاز :و  ، وتَبلََّغ به. َء : أََخَذه قَِليالً قَِليالً الشَّيْ  تَبَرَّ

ضَ  ِمن الَمَجاِز :و ً  تَبَرَّ  به ، كما في العبَاِب. وتَبَلَّغَ  ِء ،َء بَْعَد الشَّيْ ، أَِو الشَّيْ  ءِ الشَّيْ  (1) َء قْبلَ أََصاَب ِمْنهُ الشَّيْ  ، إَِذا فاَُلنا

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

َضتِ   : قَِليلَةُ الماِء. بَُروضٌ  األَْرُض : تَبَيَّن نَْبتَُها ، كذا في الُمْحَكم. وبِئْرٌ  تَبَرَّ

 ٌء َغَرفَهُ.الَماَء ُكلََّما اْجتََمع منه َشيْ  ضُ يَتَبَرَّ  وهو

 : تََطلُُّب العَْيِش من ُهنَا وُهنَا. االْبتَِراضُ و

اضُ و َر قَْوُل الشَّاِعر :، كَكتَّاٍن : الَِّذي يُنِيُل الشَّيْ  اْلبَرَّ  َء ، وبه فُّسِ

ُت و  نـــــــح ر اضـــــــــــــــــــــاً قـــــــد كـــــــُ ـــــــَ ا  بـ هـــــــَ لـــــــِ َر َوصـــــــــــــــــــــح بـــــــح ـــــــَ  هلـــــــا قـ

ز تح حــــــــــَ     َف ولــــــــــَ يــــــــــح اِد فــــــــــكــــــــــَ بــــــــــَ ا حبــــــــــِ هــــــــــَ لــــــــــَ (2)بــــــــــح
 

  
 .وقال اللَّْيُث في َمْعنَاه : ُكْنُت أَْطلُبَها في الفَْينَة بَْعَد الفَْينَة أَْحيَاناً ، فَكْيَف وقد َعِلَق بَْعُضنَا ببَْعٍض 

ضُ  ويُقَال : إِنَّ الَمالَ  ً  النَّبَاتَ  لَيَتَبَرَّ ضا  ، وذلك قْبَل أَْن يَُطوَل ويَُكوَن فِيِه ِشبَُع الَماِل. تَبَرُّ

ِض  عن (3)ويُقَال : َما فيِه إاِلَّ ُشفَافَةٌ ال تَْفُضل إِالّ  َمْخَشِرّي. بَُراَضةٌ  ، أَي التََّرشُّف. ِمْن ماِلهِ  التَّبَرُّ  ، كثَُماَمٍة ، أَي القَِليُل ، نَقَلَهُ الزَّ

جَ  اْلبَضُّ  : [بضض] ْخُص الَجَسدِ  اِل :من الّرِ ُخوَصِة. وقال غْيُرهُ :  الرَّ ةً ، ولِكنَّه من الرُّ ، عن األَْصَمِعّي ، قال : ولْيَس من البَيَاِض َخاصَّ

قِيُق الِجْلِد الُمْمتَِلى هو ةٌ  . قِيَل : امرأَةٌ وهي بَِهاء ، كما في الّصحاح ، ءُ الرَّ نَْت بَْيَضاَء أَْو أَْدَماَء. وقال أَبو : َرقِيقَةُ الِجْلِد نَاِعَمةٌ ، إِْن كا بَضَّ

قِيقَة الِجْلد الظَّاِهَرةُ الدَّم.  َعْمرو : هي اللَِّحيَمةُ البَْيَضاُء. وقال اللِّْحيَانِّي : هي الرَّ

 ٌ ةٌ  وقال اللَّْيُث : اْمَرأَة ةٌ ]:  بَضَّ  نَاِعَمةٌ ُمْكتَنَِزةُ الَّلْحِم ، في نََصاَعِة لَْوٍن. (4) [تارَّ

ةِ  اللَّبَُن الَحاِمُض ، : ضُّ البَ و ةُ  . قال ابُن ُشَمْيٍل :كالبَضَّ ْقَرةُ. وقال اْبُن األَْعَرابِّي : َسقَانِي البَضَّ ةُ الَحاِمَضةُ ، وهي الصَّ ةً  : اللبَنَةُ الَحارَّ  بَضَّ

ً و  ، أَي لَبناً َحاِمضاً. بَّضا

ةٌ و ، بَِضيَضةٌ  َجاِريَةٌ و ةٌ  ، أَي بَْضبَاَضةٌ و ، بَاضَّ ةٌ ، في نََصاَعٍة. وقِيَل : هي الناِعَمةُ ، َسْمَراَء كانَت أَو بَْيَضاَء. بَضَّ  ، أَي َكنَِزةٌ تَارَّ

 وما فِي البِئْرِ  .َضائِضُ بَ  ، بالَكْسِر ، وفي بعض النَُّسخ : بَِضاضٌ  ج ، فهي قَِليلَةُ الماِء ، يَْخُرُج َماُؤَها قَِليالً قَِليالً  ، كَصبُوٍر : بَُضوضٌ  بِئْرٌ و

 ، عن ابن َعبّاٍد. بَلَلَةٌ  ، أَي بَاُضوضٌ 
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قَاءِ  قال أَبو َسِعيٍد :و مّ  من َماٍء ، بَُضاَضةٌ  َما فِي الّسِ قاءِ و ٌء يَِسيٌر.، أَي َشيْ  بالضَّ  .يَِسيُر َماءٍ  كَسِفينٍَة ، أَي بَِضيَضةٌ  قال َغْيُره : ما في الّسِ

اَغانّي.  القَِليلُ : الَمَطرُ  البَِضيَضةُ و  ، نَقَلَه الصَّ

 ، يُقَال : أَْخَرْجُت له بَِضيَضتِي ، أَي ِمْلَك يَِدي. ِمْلُك اليَدِ  ، أَْيضاً : اْلبَِضيَضةُ و

ً  الَماءُ  بَضَّ و ً و يَبِضُّ بَّضا ً و بُُضوضا  تَبِضُّ  والعَْينُ »في َحِديث تَبُوَك : و ، وقِيَل : َرَشَح ِمْن َصْخٍر أَو أَْرٍض. : َساَل قَِليالً قَِليالً  بَِضيضا

 وفي الّصحاح : وال .«ٍء من َماءٍ بَِشيْ 

__________________ 
 .«بـَعحدَ »( عل  هامش القاموس عن نسخة َأخر  : 1)
 ( يف التهذيب واللسان :2)

 فكيف وّلدت حبلها حبباليا
 يف اأَلساس.« إال»( سقطت لفظة 3)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
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. قا  َب    يـَُقا ُ  ناً َأو َلحناً فـَُهَو الن ث  ُح َأو الن تحُح ا فَِإنح َكاَن ُدهح َا ذِلَك الر شــــــح قاُء وال الِقرحبَُة ا َأي ِإل  ُهم  (1) الســــــِّ : وبـَعحضــــــُ
بََة :  يـَُقولُه ويـُنحِشُد ِلُر ح

َربـــــــــــــــِ  واًل عـــــــــــــــَ ُت قـــــــــــــــَ قـــــــــــــــلـــــــــــــــح اً فـــــــــــــــَ ًا َغضـــــــــــــــــــــــــــــّ  يـــــــــــــــّ

لــــــــــَ  مــــــــــا     رحزًا يف الــــــــــكــــــــــُ اَن خــــــــــَ الــــــــــو كــــــــــَ  َبضــــــــــــــــــــــــ 

  
 .«َماًء أَْصفَرَ  يَبِضُّ  أَنَّه َسقََط من الفََرِس فإِذا ُهَو َجاِلٌس وُعْرُض َوْجِهه»في الَحِديِث : و

ّمِ : يَبُضُّ  لَهُ  بَضَّ و ً  أَْعَطاهُ  ، بالضَّ  له إِْبَضاضاً ، وأَْنَشَد َشِمٌر ِلْلُكَمْيِت : قَِليالً ، كأَبَضَّ  َشْيئا

بحضـــــــــــــــــــــــِ ِ ملح و  ـــــــــُ ـــــــــن  تـ رِي اشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــجـــــــــَ ـــــــــل َد ل كـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــن  ال

رُ و     قــــــــــــــُ ــــــــــــــح ن ــــــــــــــَ ُر مــــــــــــــا تـ مــــــــــــــح ــــــــــــــ  ــــــــــــــن َدِت ال فــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَنـ

  
 .(2)قال : هكذا أَْنَشَدنِيِه ابُن أَنَس بَِضّمِ التَّاِء ، وَرَواهُ القَاِسُم بفَتِْحها ، وُهَما لُغَتَان 

 ٍء ، وهو الَمْعُروف ، القَِليُل.لَهُ بَشيْ  بَضَّ و ٍء ،ضَّ لَهُ بَشيْ وقال األَْصَمِعيُّ : نَ 

َكةً ، الَماُء القَِليلُ  اْلبََضضُ و  ، نَقله الَجْوَهِرّي. ، ُمَحرَّ

 يُْضَربُ  َمثَلٌ  ، أَي ال يُنَاُل منه َخْيٌر ، وهو َحَجُرهُ  يَبِضُّ  َما : نََشَغ منه الَماُء ِشْبهَ العََرِق ، ومنه قَْولُُهم : فاُلنٌ  يَبِضُّ  الَحَجُر ونَْحُوهُ  بَضَّ و

 . وقال الَجْوَهِريُّ : أَْي ما تَْنَدى َصفَاتُهُ.ِللبَِخيلِ 

َكها ِليَُهيِّئََها ِللضَّْربِ  بَضَّ و ّيٍ عن ابن خالََوْيه : بَظَّ أَْوتَاَرهُ ،  أَْوتَاَرهُ : َحرَّ . ونقَل ابُن بَّرِ اِد. ، هكذا نَقَلَه الَجْوَهِريُّ َها ، بالظَّاِء والضَّ وبَضَّ

 والظَّاُء أَْكثَُر وأَْحَسُن.

ً و َما َعلََّمَك أَْهلَُك إِالَّ ِمّضاً ، يُقَال :و اَغانِيُّ َعِن  ، وِميضاً وبِيضاً ، بَكْسِرِهنَّ ، وهو أَْن يُْسأََل َعِن الَحاَجِة فَيَتََمطََّق بََشفَتَْيهِ  بِّضا ، نَقَلَه الصَّ

 .«م ض ض»وَسيَأَتِي ُمفَسَّراً بأَْكثََر من ذِلَك في  الفَّراِء :

ُ  البَْضبَاضُ و  ، هَكَذا قَالُوه ، ولْيَست بَمْحَضٍة. : اْلَكْمأَة

ّمِ : قَِويُّ  بَُضابِضٌ  َرُجلٌ و ً  بَضَّضَ : عن ابن األَْعَرابِّي و ، وَكذِلَك ُضبَاضٌب ، وُربََّما استُْعمل في البَِعير أَْيضاً. ، بالضَّ  تَنَغََّم : ، إِذا تَْبِضيضا

ً  نَْفِسي لَهُ  اْبتََضْضتُ و اَغانّي عن ابن َعبَّاٍد. استََزْدتَُها لَهُ :  اْبتَِضاضا  ، كائْتََضْضتُها لَهُ ، نَقَلَهُ الصَّ

 ، نَقَله الضاغانّي عن ابِن َعبّاد. القَْوَم : اْستَأَْصْلتُُهمْ  تُ اْبتََضضْ و

ْضتُهُ و  ، عن ابن َعبّاٍد. ِء لَهْ : أََخْذُت ُكلَّ َشيْ  (3) تَبَضَّ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي هكذا. َحقِّي مْنه : استَْنَظْفتُه قَِليالً قَِليالً  تَبَضَّْضتُ و

 َعلَْيه :* ومّما يُْستَْدَرك 

ً  العَْينُ  بَضَّتِ  ً و تَبِضُّ بَّضا ْبِر على الُمِصيبِة : َما بَِضيضا ُجِل إِذا نُِعَت بالصَّ  َعْينُه. تَبِضُّ  : َدَمعَْت. ويُقَال للرَّ

ت بال بَضَّتِ و ، أَي ما يَْقُطُر منها لَبَنٌ « بِبِاَللٍ  تَبِضُّ  ما»في َحِديِث َطْهفَةَ : و  لَّبَن.الَحلََمةُ ، أَي َدرَّ

ِكيَّةُ  بَضَّتِ و  : قَلَّ َماُؤَها. قال أَبو ُزبَْيٍد : تَبِضُّ  الرَّ

جِي  يـــــــــــــــــ  يِن فــــــــــــــــــِإن  رَكــــــــــــــــــِ َم أَدحرِكــــــــــــــــــح ثــــــــــــــــــح  اي عــــــــــــــــــُ

تح َأنح     ـــــــــَ ي َدتح فـــــــــَبعـــــــــح لـــــــــَ ـــــــــِ   صـــــــــــــــــــــــَ ب ـــــــــَ ا ت هـــــــــَ ـــــــــِ ائ  مبـــــــــَِ

  
 في الدُّبُِر أَي يَِدبُّ فيه فَيَُخيّل أَنَّه بَلٌَل أَو ِريٌح. يَبِضُّ و الشَّْيَطاُن يَْجِري في اإِلْحِليل»في َحِديث النََّخِعّي : و

 ٌ ةٌ  ، كَسَحاٍب : بََضاضٌ  وامرأَة  .بَضَّ
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ِن : ِرقَّةُ اللَّوْ  البََضاَضةُ  ، بالفَتْح والَكْسِر. وقيل : بَِضْضتَ و يَا َرُجلُ  بََضْضتَ  : نُُصوُع البَيَاِض في ِسَمٍن ، وقد البُُضوَضةُ و ، البََضاَضةُ و

 .(4)ٍء وَصفَاُؤه الَِّذي يَُؤثِّر فيه أَْدنَى َشيْ 

 النَّاِس ، أَي أََرقُُّهْم لَْوناً ، وأَْحَسنُُهم بََشَرةً. أَبَضُّ  وُهوَ 

 عليه بالسَّْيِف : َحَمَل ، عن ابِن األَْعَرابِّي. بَضَّضَ و

 اٌت.الِجْرُو ، مثل َجصََّص ، ويَضََّض ، ويَصََّص ، ُكلَُّها لُغَ  بَضَّضَ و

، قال ابُن ِسيَدْه : َحَكاهُ ابُن  أَْبعَاضٌ  ج .بَْعٍض  الشَّّرِ أَْهَوُن ِمنْ  بَْعضُ  ، َسَواٌء قَلَّْت أَْو َكثَُرْت ، يُقَاُل : ٍء : طائِفَةٌ ِمْنهُكّلِ َشيْ  بَْعضُ  : [بعض]

ٌح أَم ُهو َشيْ أَ ِجنِّي ، فال أَْدِري ،   ٌء َرَواهُ.هو تََسمُّ

__________________ 
 ( َأي يف الصحاح.1)
 ( يعين : بّ  يـَُب   ا وأََب   يُِب   ا كما يف التهذيب.2)
 الصحاح فالعبارة التالية املعطوفة تؤيد ما أَثبتناه.وما أَثبت عن « وتبضبضته»( يف اأَلصر والقاموس : 3)
 ( وهو قو  املربد ا نقله عنه يف اأَلساس.4)
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الفاً الْبِن خِ  يفاً آَخرَ ، أَي الُم التَّْعِريف أِلَنََّها في األَْصِل ُمَضافَةٌ ، فهي َمعرفةٌ باإِلَضافَِة لَفظاً أَو تَْقِديراً ، فال تَْقبَل تَْعرِ  ال تَْدُخلُهُ الالَّمُ و

. قال ابُن ِسيِده : وفِيه ُمَساَمَحة ، وُهو في الَحِقيقَِة َغْيُر َجائٍِز ، يَْعنِي أَنَّ هذا االْسَم ال  اْلبَْعضُ : والّزَجاِجّيِ فإِنَّهما قَاال  َدَرْستََوْيه والُكلُّ

 النَّاَس قاِطبَةً في َعْصِره ، وقال النَّاقِِدّي : يَْنفَِصُل عن اإِلَضافَِة. وفي العُبَاِب : وقد َخالََف ابُن َدَرْستََوْيهِ 

  ِ فـــــــــــــــــــح ِوّي ِإىل خـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ت ىَت َدَرســـــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ  ف

رٍّ ويف     َب يف كـــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــح ٍ َأخـــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــَ

  

ه  وحمــــــــــــــــــــــُ ه نـــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــ  ه عــــــــــــــــــــــَ اغــــــــــــــــــــــُ  ِدمــــــــــــــــــــــَ

فـــــــــــــــــح ِ     تـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــًا ِإىل نــــــــــــــــــَ  فصـــــــــــــــــــــــــــــــاَر  ـــــــــــــــــُح

  
خْيٌر من تَْرِك الُكّلِ ، فأَْنَكَرهُ أََشدَّ اإِلْنَكاِر وقال  البَْعِض  ِعْلم َكثِير ، ولِكنَّ أَْخذَ قلت لألَْصَمِعّي : َرأَْيت في ِكتَاِب ابِن الُمقَفَّع : ال أَبُو َحاتم : قال

قال أَبو حاتٍِم : ال  .(1) (وَُكل  َأتَ ْوُه داِخرِينَ )وُكّلٍ أِلَنَُّهَما َمْعِرفَةٌ بِغَْيِر أَلٍف واَلٍم. وفي القُْرآِن العَِزيز :  بَْعٍض  : األَِلُف والَّالُم ال يَْدُخاَلن في

، فاْجتَنِْب ذِلَك ، فإِنَّهُ لْيَس  ِسيبَوْيه واألَْخفَُش في ِكتَابَْيِهما ِلِقلَّة ِعْلِمِهما بَِهذا النَّْحوِ  النَّاُس َحتَّى اْستَْعَملَها ، وقد البَْعضَ  تَقُوُل العََرُب الُكلَّ وال

 وهذا من العََجاِئب ، فال يَْحتَاج إِلى َكاَلٍم. قُلُت : وقاَل األَْزَهِريُّ : النَّْحِويُّون أََجاُزوا األَِلَف والالََّم في من َكالِم العََرب. اْنتََهى. قال شْيُخنَا :

. قال شْيُخنَا أَْي بِناًء على أنَّها ِعَوٌض عن الُمَضاِف إِلْيه ، أَو غْيِر ذِلَك ، وجَ  بَْعٍض  ٌل وُكّلٍ ، وإِنَّ أَبَاهُ األَْصَمِعيُّ َزهُ بَْعٌض. على أَنَّهُ ُمَؤوَّ وَّ

 فََكَذا ما قَاَم َمقَاَمه ، وُعوِرَض بأَنَّه لَْيَس َمَحلَّ النَِّزاعِ.« ال»بالُجْزِء ، وهو يَْدُخُل َعلْيه 

َر ، وقال الشَّ  بَعُوضٌ  : البَقَّةُ ، ج البَعُوَضةُ و  اِعُر :، قاله الَجْوَهِرّي ، وقد َوَرَد في الَحِديث ، وهكذا فُّسِ

ن   طــــــــــــِ ــــــــــــَ وضُ ي عــــــــــــُ ــــــــــــَ ا.  بـ َذاهلــــــــــــَِ ــــــــــــَ وحَ  ق ــــــــــــَ اِء فـ
َ

 املــــــــــــ

ومُ     جـــــيِّ ُخصـــــــــــــــــــُ َد الـــــنـــــ  عـــــــح بـــــــت بــــــَ خـــــَ طـــــَ ا اصـــــــــــــــــــح  كـــــمـــــــَ

  
ُد بُن ِزيَاٍد األَْعرابِيُّ :  وأَْنَشَد ُمَحمَّ

ا و  رَاهـــــــــــــــــــَ ٍة ملَح أَدحِر مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــــَ

ُر     امـــــــــــــــِ وضَ َأســـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ ا الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ اهـــــــــــــــَ  يف ُدجـــــــــــــــَ

  

ا  َذاهـــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــ  وٍ  يـــــــــــــــــُ ّر َزجــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــُ

ا.    اهــــــــــــَ نــــــــــــَ نح غــــــــــــِ ُض مــــــــــــِ امــــــــــــِ َرُب الســـــــــــــــــــــــــ  طــــــــــــح  ال يــــــــــــَ

  
 ، لِصغَِر ِجْسمه باإِلَضافَِة إِلى سائر الَحيَوانات. بَْعٍض  وقال الُمَصنِّف في البََصائِر : إِنّما أُِخَذ لَْفُظه من

ُم بُن نَُوْيَرةَ يَْذُكُر قَتْلَى ذِلَك اليَْوِم  َماٌء لبَنِي أََسدٍ  : البَعُوَضةُ و  .(2)، قَِريُب القَْعِر ، كاَن ِلْلعََرب فيه يَْوٌم َمْذُكوٌر. قال ُمتَّمِ

اِب  حـــــــَ ِر َأصــــــــــــــــح ثـــــــح ةِ عــلــ  مــِ ي  الــبــَعــُوضـــــــــــــــــــــَ شــــــــــــــــِ  فـــــــامخِح

كــــــَ     ن بــــــَ ِك مــــــَ بـــــــح ــــــَ ِه َأوح يـ ر  الــــــَوجـــــــح ُر حــــــُ ِك الــــــَويـــــــح  لـــــــَ

  
 في البَاِدية ، قالَهُ الكَسائِّي. : َمْوِضعٌ  البَعُوَضةِ  وَرْملُ 

ّمِ ، آَذاُهم بُِعُضواو  .البَعُوضُ  ، وفي األَساِس : أََكلَُهمُ  ، بالضَّ

، أَو َكثَُر ، كما في  اْلبَعُوضُ  َصاَر في أَْرِضِهمْ  : ُمْبِعُضونَ  فهم أَْبعَُضواو َكثِيَرتُه. ، أَي بَِعَضةٌ  ، وأَْرضُ  َمْبعُوَضةٌ و ، كفَِرَحة بَِعَضةٌ  لَْيلَةٌ و

 األََساس.

 ، كما في التَّْكِملَِة. وفي األساِس : أَي األَْمَر الشَِّديَد. ، أَي َما ال يَُكون اْلبَعُوِض  ُمخَّ  فاُلنٌ  َكلَّفَنِي من الَمَجاز :و

ّمِ : ُدَوْيبَّة كالُخْنفَساءِ  البُْعُضوَضةُ  قال اللَّْيُث :و  ، تَْقِرُض الِوَطاَب ، وهي غْيُر البُْعَصوَصِة ، بالصاِد ، الّتي تَقَدَّم ِذْكُرها. ، بالضَّ

ً  يَتَنَاَولُ  ، أَي تَتَبَْعَضضُ  اْلِغْربَانُ و  ، نقله الّصاَغانِّي. بَْعُضَها بَْعضا

ً و أْتُهُ ، بَعَّْضتُهُ تَْبِعيضا أَ  ، أَيْ  ضَ فتَبَعَّ  : َجزَّ قُوهُ أَْجزاًء. فَبَعَُّضوه ، نقله الَجْوَهِرّي. ومنه : أََخذُوا مالَه تََجزَّ  ، أَي فَرَّ

 .بَعََّضَهاو الشَّاةَ  (3) بَعَضَ و

اَغانِيُّ : والتَّْرِكيب يَُدلُّ على تَْجِزئَِة الشَّيْ   .البَعُوض ِء ، وقد َشذَّ َعْنهُ قال الصَّ
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 يه :* ومّما يُْستَْدَرُك عل

ً  : َمْصَدرُ  البَْعضُ  هُ ، بَعََضهُ البَعُوض يَْبعَُضه بَْعضا  : َعضَّ

__________________ 
 .87( سورة النمر اآية 1)
والبيت من « البعوضـــــــة»( وكان فيمن قُتر ذلك اليوم أخوه مالك بن نويرة الريبوعي ا قتلهم خالد بن الوليد ا انظر قصـــــــتهم يف معجم البلدان 2)

 عل  روّي األلف.أبيات فيه 
 .«وع ّ »( عن األساس وابألصر 3)
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 . قا  مَيحَدُح َرُجاًل ابَت يف ِكل ٍة :الَبُعوضِ  وآَذاُه ا وال يـَُقا  يف غريحِ 
ُت َأيب ِدَ ٍر  يــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُت بـ يــــــــــــــح َم الــــــــــــــبــــــــــــــَ عــــــــــــــح نــــــــــــــِ  لــــــــــــــَ

اَف     عــــــــــح ُ ِإذا مــــــــــا خــــــــــَ ــــــــــَ وحِم  بـ عحضــــــــــــــــــــــــاً الــــــــــقــــــــــَ ــــــــــَ  بـ

  
ً  قوله ا. وأَبو ِدثاٍر : الِكلَّةُ. بَْعضا  ، أَي َعضًّ

 ، كما يُقَال : َمبَقَّة ، أَْي َكثِيَرتُُهَما. َمْبعََضةٌ  ، وأَْرضُ  َمْبعُوُضونَ  وقَْومٌ 

الَِّذي ) بَْعضُ  (ُيِصْبُكمْ )بقَْوِله تَعالى : من األَْضداِد ، وأَنَّهُ يَُكون بَمْعنَى الُكّلِ واْستََدلَّ له  البَْعضَ  نُِقَل عن أَبي ُعبَْيَدةَ أَنَّهُ َجعَلَ  تَْذنِيٌب :
 أَي ُكلّه. واستََدلَّ له بِقَْوِل لبِيد : (1) (يَِعدُُكمْ 

 (2)الن ُفوِس مِحَاُمها  بـَعح َ َأوح يـَعحَتِل ح 
. قُلُت : وهكذا فَسََّر أَبُو الهْيثَِم اآليةَ أَْيضاً : قال ابُن ِسيَده   : ولْيَس هَذا ِعْندي على ما َذَهب إِلْيه أَْهُل اللُّغَِة ِمْن أَنَّ فإِنَُّهم َحَملُوه على الُكّلِ

النُّفُوِس نَْفَسهُ. قال أَبُو العَبّاِس أَْحَمُد ْبُن يَْحيَى : أَْجَمع أَْهُل  ببَْعِض  في َمْعنَى الُكّل. هذا نَْقٌض وال َدِليَل في هذا البَْيِت ، ألَنَّهُ إِنَّما َعنَى اْلبَْعضَ 

ُهنَا  اْلبَْعضَ  ٍء ، إِالّ ِهَشاماً فإِنَّه َزَعم أَنَّ قَْوَل لبِيٍد : أَْو يَْعتَِلْق إِلخ فادََّعى وأَْخَطأَ أَنَّ ٌء من َشيْ ٌء من أَشيَاَء أَو َشيْ َشيْ  البَْعضَ  ِو على أنَّ النَّحْ 

أَنَّه كان  (الَِّذي يَِعدُُكمْ ) بَْعضُ  (ُيِصْبُكمْ )فُوِس نَْفَسهُ. قال : وقَْولُه تَعَالَى : َجْمٌع ، ولم يَُكْن هَذا ِمْن َعَمِله ، وإِنَّما أَراَد لبِيٌد ببَْعِض النُّ 

الَوْعَدين من غْيِر أَْن يَْنفي َعَذاَب اآلِخَرة.  بَْعضُ  َوَعَدُهم بَشيئين : َعَذاب الدُّنيَا وَعَذاب اآلِخَرة ، فقَال : يُِصْبُكْم هَذا العََذاُب في الدُّنيَا ، وهو

 إِذا َوَعَد َوْعداً َوقََع الَوْعُد بأَْسِره ولم يَقَعْ  وسلمعليههللاصلىئِِل أَنَّ النَّبِيَّ من لَِطيِف الَمَسا (الَِّذي يَِعدُُكمْ ) بَْعضُ  وقال أَبو إِْسَحاَق في قَْوله :

نَاِظُر إِلى إِْلَزام ، وَحقُّ اللَّْفِظ : ُكلُّ الَِّذي يَِعُدُكم ، وهذا بَاٌب من النََّظِر يَْذَهُب فيه المُ  (الَِّذي يَِعدُُكمْ ) بَْعضُ  ، فِمْن أَْيَن َجاَز أَْن يَقُولَ  بَْعُضهُ 

تِِه  . البَْعضَ  ِليُوِجَب له الُكلَّ ، أِلَنَّ  البَْعضَ  ، وإِنََّما َذَكرَ  (4)بأَْيَسِر َما فِي األَْمِر ، ولْيس هذا في َمْعنَى الُكّلِ  (3)ُحجَّ  هو الُكلُّ

َ َلُكمْ )أَنَّه َذَكر في اْستِْدالِلِه قَْولَهُ تَعَالَى :  ونَقَل المَصنِّف في البََصائر عن أَبِي ُعبَْيَدةَ َكاَلَمهُ السَّابَِق ، إِالّ  الَِّذي خَتَْتِلُفوَن ) بَْعضَ  (َوِْلَُبنيِّ
انِِه َمْفَسَدةٌ ، َضْرب في بَي : (6)هذا قُُصوُر نََظٍر منه ، وذِلَك أَنَّ األَشيَاَء على أَْربَعَِة أَْضُرٍب  أَي ُكلَّ ، وَذَكر قَْوَل لبِيٍد أَْيضاً : قَال : (5) (ِفيهِ 

 فال يَُجوُز ِلَصاِحِب الشَِّريعَِة بَيَانُه ، كَوْقِت الِقيَاَمة ، وَوْقِت الَمْوِت.

ْن يُبَيِّنَه ، أاََل ْلَزُم َصاِحَب الشَّْرعِ أَ وَضْرب َمْعقُول يُْمِكن ِللنَّاِس إِدراُكه من غْير نَبّي ، كَمْعِرفة هللِا ، وَمْعِرفَِة َخْلِق السَّمَواِت واألَْرِض ، فال يَ 

َوََلْ يَ ْنظُُروا يف َمَلُكوِت أَ )وقوله :  (7) (ُقِل اْنُظُروا ما ذا يف السَّماواِت َواْْلَْرضِ )تََرى أَنَّه أَحاَل َمْعِرفَتَه على العُقُول في نَْحِو قَوِله 
 .(8) (السَّماواتِ 

ِة بَشْرِعِه.وَضْرب يَِجُب عليه بَيَانُه ، كأُُصوِل   الشَّْرِعيّات الُمْختَصَّ

 وَضْرب يُْمِكُن الُوقُوُف عليه بَِما يُبَيِّنُه صاِحُب الشَّْرع ، كفُُروعِ األَْحَكام.

ال يُبَيَِّن ، َحْسَب ما يَْقتَِضيه اْجتَِهاُده وِحْكَمتُه.  أَنْ  فإَِذا اْختَلََف النَّاُس في أَْمٍر غْيِر الَِّذي يَْختَصُّ بالنَّبِّيِ بَيَانُه ، فهو ُمَخيَّر بَْيَن أَْن يُبَيَِّن وبَْينَ 

 وأَّما الشَّاِعُر فَإِنّهُ َعنَى نَْفَسهُ.

لْ  ح تَفَاِدياً من ِذْكِر َمْوِت نَْفِسه ، فتَأَمَّ َض ولَْم يَُصّرِ  .والَمْعنَى إِالّ أَْن يَتََداَرَكنِي الَمْوُت ، لِكْن َعرَّ

مِّ  البُْغضُ  : [بغض]  ، نَقله الَجْوَهِرّي.  : ِضدُّ الُحبِّ بالضَّ

 قال شْيُخنَا ، ِضدُّ الُحّبِ يَْلَزُمه العََداَوةُ في األَْكثَر ، ال أَنَّهما

__________________ 
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 .28( سورة غافر اآية : 1)
 ( من معلقته ا وصدره :2)

 تر  أمكنٍة إذا مل أرضها
 ا جة.( األصر واللسان ويف التهذيب : إلزام 3)
 ولي  يف هذا نفي إصابة الكر. ومثله قو  القطامي :»( كذا ابألصر واللسان ا والعبارة يف التهذيب : 4)

 قـــــــــــــــد يـــــــــــــــدر  املـــــــــــــــتـــــــــــــــبيّن بـــــــــــــــعـــــــــــــــ  حـــــــــــــــاجـــــــــــــــتـــــــــــــــه 

ـــــــــــــرو     ـــــــــــــزل ـــــــــــــعـــــــــــــجـــــــــــــر ال  قـــــــــــــد يـــــــــــــكـــــــــــــون مـــــــــــــض املســــــــــــــــــــــــــت

  

 ..«.. وإلا ذكر البع 

 .63( سورة الزخرف اآية 5)
 .«بع »( انظر املفردات للراغب 6)
 .101يون  اآية ( سورة 7)
 .185( سورة األعراف اآية 8)
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َنُكُم اْلَعداَوَة وَ )مبَعحىَن ا ِلظَاِهِر :  ا يُرِيُد الشَّْيطاُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ  .(1) الحَبغحضاءَ  (ِإَّنَّ
ِل. بَغَاَضةً  ، وفَِرَح ،، كَكُرَم ، ونََصَر  بَغضَ و البَغَاَضةُ  ، وَكذِلكَ  : ِشدَّتُه اْلبَْغَضاءُ و ، بالَكْسِر ، اْلبِْغَضةُ و  َمْصدُر األَوَّ

 .بُغََضاءَ  ، ِمْن قَْومٍ  بَِغيضٌ  فهو

ّي إِلى أَْهِل اليََمِن : يُقَالُ  من الَمَجاِز :و  ، َكتَعََس َجدَُّك ، وهو من َحّدِ َكُرَم. َجدُّكَ  (2) بَغَضَ  ، نََسبَهُ ابُن بَّرِ

ً  (3) نَِعمَ  من المجاز في الدُّعاِء :و ً  (4) بَغَضَ و هللاُ بَِك َعْينا ك َعْينا  ، وهو من َحّدِ نََصَر. بعَُدّوِ

ّمِ ، لُغَةٌ َرِديئَةٌ  يَْبغُُضنِيو أَْبغُُضهُ  قال : أَبو َحاتٍِم : قَْولُُهم أَنَاو : ، من َكالم الَحْشِو ، وأَثْبَتَها ثَْعلٌَب َوْحَدهُ ، فإِنّه قاَل في قَْوِلِه َعزَّ وَجلَّ  ، بالضَّ

 .الُمْبِغِضينَ  عْنده لُغَةٌ ، ولَْو اَل أَنََّها لُغَةٌ ِعْنَده لَقَاَل ِمنَ  بَغَضَ  ، فََدلَّ هذا على أَنَّ  الباِغِضين أَيْ  .(5) (ِإيّنِ ِلَعَمِلُكْم ِمَن اْلقاِلنيَ )

ّي : إِنََّما َجعَلَه َشاذًّا ، ألَنَّهُ َجعَلَهُ من ِلي. َشاذٌّ  أَْبغََضهُ  َما قَْولُُهم :و ب ال  أَْبغَضَ  ال يُقَاس َعلْيه ، كما قَالَهُ الَجْوَهِرّي. قال ابُن بَّرِ ، والتَّعَجُّ

. قال : وقد حَ  بَغُضَ  ولْيس كما َظنَّ ، بَل ُهَو من يكوُن من أَْفعََل إِالَّ بِأََشدَّ ونَْحِوه ، قال : له ،  أَْبغََضنِي َكى أَْهُل اللُّغَِة والنَّْحو : مافاُلٌن إِلَيَّ

 لََك. الُمْبِغضَ  إِلْيه ، إِذا كاَن ُهوَ  أَْبغََضنِي لَه ، وما الُمْبِغضَ  إِذا ُكْنَت أَْنتَ 

. وقال : إِذا قُ  أَْبغََضهُ  لَهُ ، وَما أَْبغََضنِي اْنتََهى. وقال ابُن ِسيَده : وَحَكى ِسيبََوْيه : ما لَه ،  ُمْبِغضٌ  لَهُ فإِنََّما تُخبُِر أَنَّكَ  أَْبغََضنِي ْلَت : ماإِلَيَّ

 ِعْندك. ُمْبغَضٌ  إِلَيَّ فإِنََّما تُْخبُِر أَنَّهُ  أَْبغََضهُ  وإَِذا قُْلَت : ما

 .ُمْبغَضٌ  ، فهو َمقَتُوهُ  ، أَي أَْبغَُضوهُ و

 ِمْن قَْيِس. أَبُو حّيٍ  اَلَن :بِن َسْعِد ْبِن قَْيِس َعيْ  بُن َرْيِث بِن َغَطفَانَ  بَِغيضُ و

إِليَّ َعْمٌرو ، وتََحبََّب لي فاُلٌن  بَغُضَ و ، تقوُل : َحبَُب إِليَّ َزْيٌد : : ِضدُّ التَّْحبِيِب ، والتَّحابُِب ، والتََّحبُّبِ  التَّبَغُّضُ و ، التَّبَاُغضُ و ، التَّْبِغيضُ و

ً تَ  لي أَُخوه. وما َرأَْيُت أََشدَّ  تَبَغَّضَ و ،  .ُمتَبَاِغَضْينِ  منهما ، ولَْم يََزاال بَاُغضا

 ، تَفَاُؤالً. بَحبِيبٍ  ِحيَن َوفََد عليه اْسَمهُ  وسلمعليههللاصلىَغيََّر النبِيُّ  الَحْنَظِليّ  التَّميِميُّ  بَِغيضُ و

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، قاله السُّكَِّرّي في َشْرحِ قَْول َساِعَدةَ بِن ُجؤيَّةَ : يَْبغَُضونَ  ، بالَكْسِر : القَومُ  البِْغَضةُ 

َك و  تــــــــــح قــــــــــَ ــــــــــَ َوادي َأنح تـ َن الــــــــــعــــــــــَ ةٍ مــــــــــِ غحضــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــِ   بــــــــــِ
ُب.و     رحقــــــــــــــَ ــــــــــــــُ َك تـ اُذٍف مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا وأَنــــــــــــــ  قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  تـ

  
 في أَْشعاِرَها لَقُْلنَا إِنَّ  بِْغَضةً  َشكَّى من َمْحبُوبٍ قال ابُن ِسيَده : فَُهَو على هذا َجْمٌع ، كِغْلَمٍة وِصْبيٍَة ، ولو ال أَنَّ الَمْعُهوَد من العََرِب أَن ال تَتَ 

 .اإِلْبغاضُ  ُهنَا البِْغَضةَ 

 َكثِيراً. يُْبغَضُ  : ُمبَغَّضٌ  هللاُ إِلى الناِس ، فُهوَ  بَغََّضهُ و

 ، قال َمْعِقُل بُن ُخَوْيِلٍد الُهَذِلّي : البُْغِض  : ِشدَّةُ  البَغَاَضةُ و

َك  نــــــــــح ئــــــــــَ وطــــــــــِ ٍر ال تــــــــــُ قــــــــــِ عــــــــــح جِي َأاَب مــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــَ ــــــــــَ   بـ
رحمِ     ِدهـــــــــا الـــــــــعـــــــــُ رَاصـــــــــــــــــــــــِ ن مـــــــــَ ي مـــــــــِ اعـــــــــِ  ُرُ وَس األَفـــــــــَ

  
 ، أَْنَشَد ِسيبََوْيه : الُمْبِغضُ  : البَغُوضُ و

 (6)َأن يـَُقاَ  َعِدمُي  بـَُغوضٌ لِكنح و 
 البَِغيُض الُمْبِغضُ  لُغَةٌ ، ألَنَّ فَعُوالً إِنََّما هي في األَْكثَِر عن فاِعٍل ال ُمْفِعٍل وقيل : بَغَْضتُه قلُت : وفيه َدِليٌل قَِويٌّ ِلَما َذَهَب إِليه ثَْعلٌَب من أَنَّ 

 َجِميعاً ، ِضدٌّ. الُمْبغَضُ و

 ، وقد بَاَغْضتُه. أَْنَشد ثَْعلٌب : البَْغَضاءِ  : تَعَاِطي الُمبَاَغَضةُ و
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اَءين  وحىًل ســــــــــــــــــــــــــــــَ اغــــــــــــــــِ ِ اَي ُرب  مــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ   مــــــــــــــــُ
اِرضِ     ب  فــــــــــــَ ٍن وضــــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــح ي  ِذي ضــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  

 (7)له قـُُروٌء كُقُروِء ا َاِئِ  
__________________ 

 .91( سورة املائدة اآية 1)
جّد  كما يقولون َعَثر  بـَُغ َ »وتع  بفتح وكسر  نيهما عن القاموس ا والعبارة يف اللسان : وأهر اليمن يقولون :  بغ  ( ضبطت اللفظتان2)

 .«جّد 
 ( يف األساس : أنعم.3)
 .أبغ و  ( يف اللسان واألساس :4)
 .168( سورة الشعراء اآية 5)
 .298/  2( كتاب سيبويه ونسب فيه ملزاحم العقيلي وصدره فيه 6)

 فرطن ال رّد ملا بّت وانقض 
 قا  الشنتمري : وصف كربه وذهاب شبابه وقوته وفتوته فيقو  : فرطن أي ذه  وتقدمن ا فال رّد ملا فات منهن.

 ( هبامش اللسان : قوله : وضب فارض ا الضب : ا قد ا والفارض.7)
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ِد بِن َجْعفَِر ْبنِ  البَِغيضُ و اِدق ، يُقَاُل ِلَولَِدِه بَنُو : لَقَُب الَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ ِد بِن إْسَماِعيَل ْبِن َجْعفٍَر الصَّ  .البَِغيِض  ُمَحمَّ

ً  : [بوض]  أَقَاَم بالَمَكاِن ولَِزَم. ، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابن األَْعَرابِّي ، أَي بَاَض بَْوضا

ً و .، وِمثْلُه بَ  َحُسَن َوْجُههُ بَْعَد َكلَفٍ  إِذا بَاَض بَْوضا  ضَّ يَبِضُّ

، باألَِلِف ، وهي لُغَةٌ َضِعيفَةٌ ، َكذا نَقَلَه ابُن َعبّاٍد عن  أَْبَهَضنِي َكذِلكَ و ، أَهملَهُ الَجْوَهِريُّ ، األَْمُر ، كَمنَعَ  هذا بََهَضنِي : [بهض]

. قَال األَْزَهِرّي : ولم يُتَابِْعهُ َعلَى ذِلَك أَي فََدَحنِي األَْمُر وبََهَظنِي ، نِيبََهضَ  الَخاْرَزْنِجّي. وقال أَبو تَُراٍب : َسِمْعُت أَْعَرابِيًّا من أَْشَجَع يَقُوُل :

 .وبالظَّاِء أَْكثَرُ  أََحٌد. قُْلُت : وِلَذا قَاَل الُمَصنُِّف :

 : ما َشقَّ َعلْيَك ، عن ُكَراع ، وهي َعَربِيَّةٌ البَتَّةَ. البَْهضُ  وفي اللَِّساِن :

ا يَقبَلُهُ غْيُره ، وَحَكاه ابُن األَْعَرابِّي في الماِء  البَيَاِض  ، من : ِضدُّ األَْسَودِ  األَْبيَضُ  : [بيض] ، يَُكوُن ذِلَك في الَحيََواِن والنَّبَاِت وغْيِر ذِلَك ِممَّ

ّمِ ، أَْبَدلُوه بالَكْسِر لتَِصحَّ الياءُ  بُْيضٌ  وأَْصلُهُ  َكْسِر ، قال الَجْوَهِريُّ :، بال بِيضٌ  ج أَْيضاً ،  .، بالضَّ

ُل الُهَذِلّي :ِلبَيَاِضهِ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، أَيْ  السَّْيفُ  ، األَْبيَضُ و  . قال الُمتَنَّخِ

ه  نـــــــــــــح َدرحُت عـــــــــــــَ ه وصـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــِّ ُت ِبـــــــــــــَ ـــــــــــــح رِب  شـــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــَ َ     ارٍِم ذَكـــــــــــــــــــَ  أبَبــــــــــــــــــــح يصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ٍر ِإابطـــــــــــــــــــِ

  
ةُ  : اأْلَْبيَضُ و ةُ « األَْبيَضَ و أُْعِطيُت الَكْنَزْيِن األَْحَمرَ »الَحِديُث :  ، وِمْنه ِلبَيَاِضَها ، اْلِفضَّ  .(1)ُهَما الذََّهُب والِفضَّ

ةِ  : اأْلَْبيَضُ و اَغانِّي. َكْوَكٌب في َحاِشيَِة الَمَجرَّ  ، نَقَلَه الصَّ

ُجُل النَِّقيُّ الِعْرِض  : اأْلَْبيَضُ  من الَمَجاز :و ، فالَمْعنَى نَقَاُء الِعْرِض من  بَْيَضاءُ  ، وفاُلنَةُ  أَْبيَضُ  . قال األْزَهرّي : إِذا قالَِت العََرُب فاُلنٌ الرَّ

 الدَّنَِس والعُيُوِب ، من ذِلَك قَْوُل ُزَهْيِر بِن أَبِي ُسْلَمى يَْمَدُح َهِرَم بَن ِسنَاٍن :

م   يـــــــــَ ُ  َأشـــــــــــــــــــــــَ نح  (2) أَبــــــــــح ك عـــــــــَ كـــــــــِّ فـــــــــَ اٌض يــــــــــُ يـــــــــّ  فــــــــــَ

ا    قـــــــــَ ـــــــــَ ا الـــــــــرِّبـ هـــــــــَ اقـــــــــِ نـــــــــَ ن َأعـــــــــح اِة وعـــــــــَ نـــــــــَ ِدي الـــــــــعـــــــــُ ـــــــــح  أَي

  
قيّاِت في َعْبِد العَزيِز ْبن َمْرواَن :  وقال ابُن قَْيس الرُّ

َك  اءُ أَمـــــــــــ  يحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ َة يف ا   بـ اعـــــــــــَ نح ُقضـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــِ

هح     بـــــــــــِ نـــــــــــُ ر  يف طـــــــــــُ ظـــــــــــَ تـــــــــــَ ِذي ُيســـــــــــــــــــــــــح ِت الـــــــــــ  يـــــــــــح ـــــــــــَ  بـ

  
اللَّْوِن ، ولِكنَُّهم يُِريُدون الَمْدَح بالَكَرِم ، ونَقَاِء الِعْرِض من العُيُوِب  بَيَاضَ  كالمهم و[ ِشْعِرهم ، ال يُِريُدون به]قال : وهذا َكثِيٌر في 

 .(3) [واألدناس]

ا قَْوُل الشَّاِعر : بَْيَضاءُ  الَوْجِه ، وفاُلنَةُ  أَْبيَضُ  وإَِذا قَالُوا : فاُلنٌ  اَغانِّي : وأَمَّ  الَوْجِه ، أَراُدوا نَقَاَء اللَّْوِن من الَكلَِف والسََّواِد الشَّائِِن. قَال الصَّ

يــــــــــ ٌ  ا.  بــــــــــِ نــــــــــَ لــــــــــُ رَاجــــــــــِ ي مــــــــــَ لــــــــــِ غــــــــــح ا تـــــــــــَ نــــــــــَ  مــــــــــفــــــــــارِقـــــــــــُ

ِديـــــــــــــنـــــــــــــا     ـــــــــــــح ا آَ َر أَي نـــــــــــــَ والـــــــــــــِ ـــــــــــــح و أبَم (4)أَنحســـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ِلّي. ولبَْعِض َد ِلتَْفِسيِر هَذا البَْيِت ِكتَاب. والبَْيُت يُرَوى ِلِمْسِكين الدَّاِرمّي ، ولْيَس لَهُ. وِلبَشاَمةَ اْبن َحْزٍن النَّْهشَ فإِنَّهُ قِيَل فيه ِمائَتا قَْوٍل ، وقد أُْفرِ 

ُهوِر َسنَِة نَيٍِّف وثََمانِيَن وَخْمَسمائٍة يَقُوُل : ُكنُت بَنِي قَْيِس ْبِن ثَْعلَبَة ، كذا في التَّْكِملَِة ، وفي العُبَاب : َسِمْعُت َواِلِدي ، الَمْرُحوم ، بغَْزنَةَ في شُ 

َل لي قَولَهُ : َمفَاِرقُنا ِمائَتَْي تَأِْويٍل ، فاْستَْغَرْبُت ذِلَك َحتَّى  بِيضٌ  أَْقَرأُ ِكتَاَب الَحَماَسِة البِي تَّماٍم على َشْيِخي بغَْزنَةَ ، ففَسََّر لي هذا البَْيَت ، وأَوَّ

 .الِكتَاَب الَِّذي بُيَِّن فيه هِذه الُوُجوهُ ببَْغَداَد في ُحُدوِد َسنَة أَْربَِعيَن وِستَِّمائٍة ، والَحْمُد هلل على نِعَِمهَوَجْدُت 

ٍد ، أَبِي البَقَاِء َجالِل الدين البَْكِرّي الُمتََوفَّ  أَْبيَضُ و قُْلُت : ِد ابن ُمَحمَّ  ى سنةالَوْجِه : لَقَُب أَبِي الَحَسِن ُمَحمَّ

__________________ 
 القدمي وقير العظيم. وقوله : له قروء يقو  : لعداوته أوقات هتيج فيها مثر وقت ا ائ .

 .172 / 1ا  بي  ( انظر النهاية :1)
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 .أبي  ( يف الديوان : أغرّ 2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
قي  بن ثعلبة ا قا  : ويقا  إهنا لبشـامة بن حزن النهشـلي. من أبيات ونسـبها لبع  بين  53/  1( البيت يف شـرح ديوان ا ماسـة للتربيزي 4)

 مطلعها :
 إان  ــــــــــــــبــــــــــــــو  اي ســــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــ  فــــــــــــــحــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا 

ـــــــــــنـــــــــــاو     ـــــــــــنـــــــــــاس فـــــــــــاســــــــــــــــــــــــقـــــــــــي ـــــــــــت كـــــــــــرام ال  إن ســــــــــــــــــــــــقـــــــــــي

  

 مفارقنا. بيض معارقنا ا قا  : واألشهر بيض ويرو  :
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ُفون بربحَكِة الر طحِلّي ا وهو َجد  الس ادِة  952 َدح
َر.امل َوحُجوِدين اآَن مبِصح

 امل
 ، على َجادَّةِ الَحاّجِ ، بَْيَن َمكَّةَ والَمِدينَِة. َجبَُل العَْرجِ  : األَْبيَضُ و

ِد بِن َطْلَحةَ ، وكا َجبٌَل بَِمكَّةَ  : األَْبيَضُ و فََها هللا تَعالَى ، ُمشِرٌف على ُحّقِ أَبي لََهٍب ، وُحّقِ إِبراِهيم ْبِن ُمَحمَّ ى في الجاِهليَِّة ، َشرَّ ن يَُسمَّ

 الُمْستَْنذر ، قاله األَْصَمِعي.

ً  َكاَن ِمَن اْلعََجائِبِ  بالَمَدائِنِ  قَْصٌر ِلأْلََكاِسَرةِ  : األَْبيَضُ و وبَنَى  290باهلل العَبّاِسيُّ ، في ُحُدوِد سنة  إلى أَْن نَقََضهُ الُمْكتَِفي ، لَْم يََزْل قَائِما

َب من هذا االْنِقاَلبِ  الَِّذي بَداِر الِخالفَِة ، لتَّاجِ بُِشَرافَتِه أََساَس ا  ، وإِيَّاه أَراَد البُْحتُِرّي بقَْوِله : وبأََساِسِه ُشَرافاتِِه ، فتُعُّجِ

ي وَ   مــــــــــــــِّ ِن عــــــــــــــَ و  ابــــــــــــــح بــــــــــــــُ ــــــــــــــُ يِن نـ دح رَابــــــــــــــَ قــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

ِه وأُنـــــــــــــح ِ     يـــــــــــــح بـــــــــــــَ ن جـــــــــــــانـــــــــــــِ ٍا مـــــــــــــِ َد لـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  بـ

  

راين و  ُت حـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح يـــــــــــــــُت كـــــــــــــــُ فـــــــــــــــِ  ِإذا مـــــــــــــــا جـــــــــــــــُ

ي    ُث أُمســــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح ح حــــــــــَ بــــــــــِ  َأن أَُر  غــــــــــريحَ ُمصــــــــــــــــــــــــح

  

ه  وُم فــــــــــــــَوجــــــــــــــ  مــــــــــــــُ َي اهلــــــــــــــُ لــــــــــــــِ َرتح َرحــــــــــــــح  َحضــــــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــَ ِ ُت ِإىَل     ــــــــــــــح ي أَبـ نحســــــــــــــــــــــــــــِ ِن عــــــــــــــَ َدائــــــــــــــِ
َ

 املــــــــــــــ

  

ظــــــــــــــوِ  وآســــــــــــــــــــــــــــَ   ِن ا ــــــــــــــُ ــــــــــــــ   عــــــــــــــَ ل  أََتســــــــــــــــــــــــــــَ

اَن َدرحسِ     اســــــــــــــــــــــــــــَ رٍّ مــــــــــــــن آِ  ســــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــَ
َ

 ملــــــــــــــ

  

َواِد  وُب الـــــــــــــــتـــــــــــــــ  طـــــــــــــــُ ُم اخلـــــــــــــــُ يـــــــــــــــهـــــــــــــــُ نـــــــــــــــِ َرتـــــــــــــــح  ذَكـــــــــــــــ 

يو     نحســــــــــــــــــــــــــِ وُب وتـــــــــــــُ طــــــــــــُ ُر اخلــــــــــــُ ذحكــــــــــــِ دح تــــــــــــُ قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

  
يت. وأَْنَشَد ِلُهذْيِل ْبِن َعْبِد هللا األَْشَجِعّي : : الَّلَبَُن والماءُ  األَْبيََضانِ و ّكِ  ، نقله الجْوَهِريُّ عن اْبِن الّسِ

اًل و  امـــــــــِ وحُ  كـــــــــَ ي ِدَ ا ـــــــــَ مـــــــــا مَيحضـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــ    (1)لـــــــــكـــــــــِ
ِ مــــــــــــــــا ِدَ ِإال  و     اح َيضــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح رَابُ  األَبـ  شــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ر ٍة  ـــــــــــــَ ـــــــــــــاَء ثـ ن نح َدرِّ َوجـــــــــــــح  مـــــــــــــن املـــــــــــــاِء أو مـــــــــــــِ

اَلبُ     ي وحــــــــــــِ كــــــــــــِ تــــــــــــَ ُب ال َيشــــــــــــــــــــــــــح الــــــــــــِ ا حــــــــــــَ  هلــــــــــــَ

  
، قاله  أَو الُخْبُز واْلَماءُ  .أَْبيََضاهُ  ، قاله أَبُو زْيد وابُن األَْعَرابِّي ، ومنه قَولُُهم : َذَهبَ  أَو الشَّْحُم والشَّبَابُ  ، قالَهُ أَبُو ُعبَْيَدةَ. أو الشَّْحُم واللَّبَنُ 

 .أَو الحْنَطةُ والَماءُ  األَْصَمِعيُّ َوْحَده.

 قاله الفَّراُء.

َمْخَشِرّي. لبَيَاِض  ، وذِلكَ  مانِ ُمْذ َشْهراِن أْو يَوْ  ، أي أَْبيََضانِ  َما َرأَْيتُه ُمذْ  قال الِكَسائِّي : يُقَال :و في و األَيّاِم ، وعلى األَِخيِر اْقتََصر الزَّ

ُ  : األَْبيَضُ  ،« واألَْحَمرُ  األَْبيَضُ  الَمْوتُ  ال تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يَْظَهرَ »الَحِديث :  ، أَْي ما يَأْتِي فَْجأَةً ولم يَُكْن قَْبلَهُ َمَرٌض يُغَيِّر لَْونَه.  الفَْجأَة

ا يُْحِدثُهُ َمْن ال يُعَاقُِص ِمْن تَْوبٍَة ، واْستِْغفَاٍر ، وقََضاِء ُحقُوٍق الِزَمٍة  البَيَاِض  واألَْحَمُر : الَمْوُت بالقَتِْل ألَْجِل الدَِّم. وقِيَل َمْعنَى ه ِممَّ ، فيِه ُخلُوُّ

اَغانّي. بَيَّْضتُ  وغْيِر ذِلَك ، من قَْولِهم : ْغتَهُ ، قاله الصَّ  اإِلنَاَء ، إِذا فَرَّ

ّمِ ، واإِلْطالق ُهنَا اأْلَبَايِضُ و  يَُدّل على أَنَّه بالفَتْح ، وهو الصَّواُب فإِنَّ يَاقُوتاً قال في ُمْعَجِمه كأَنَّه َجْمعُ  في أ ب ضو ، َضبََطه ُهنَا بالضَّ

 وقد تَقَدََّم أَنَّه َهَضبَاٌت يَُواِجْهَن ثَنِيَّةَ َهْرَشى. .(2) ٍض بَايِ 

ُوا اللَِّديَغ َسليماً. : الدَّاِهيَةُ  البَْيَضاءُ و اَغانِّي ، وَكأَنَّه على َسبِيِل التَّفاُؤِل ، كما َسمَّ  ، نَقَله الصَّ

 وهي السَّْمَراُء أَْيضاً. الِحْنَطةُ  : اْلبَْيَضاءُ و

ْطُب من السُّْلتِ  أَْيضاً : ءُ البَْيَضاو  ، قاله الَخطَّابِّي. الرَّ

، أَي أِلَنَُّهَما ِعْنَدهُ ِجْنٌس َواِحٌد ، وَخالَفَهُ غْيُرهُ ، وَعلى قَْوِل الَخطَّابّي كِرهَ بَيعهُ « فَكِرَههُ  بالبَْيَضاءِ  ُسئَِل عن السُّْلتِ : » (3)في َحديِث َسْعٍد و

بَا ، فال يَُجوُز بَْعُضهُ ببَْعض إِالّ ُمتََماثِلَْيِن ، وال َسبِيَل إِلى َمْعِرفَِة التََّماثُِل فِيهِ  باليَابِِس منه ، ألَنَّهُ  َما وأََحُدُهَما َرْطٌب واآلَخُر ِمّما يَْدُخلُه الّرِ

ْطُب إِذا يَبِسَ : » وسلمعليههللاصلىكقَْوِلِه  يَابٌِس ، وهذا والسُّْلُت بَْيَن الِحْنَطِة والشَّعيِر ، ال قِْشَر « فِقيَل لَهُ : نَعَْم. فَنََهى َعْن ذِلكَ  ؟أَيَْنقُُص الرَّ

 له.
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اَب ، أَراَد الَخرَ « والسَّْوَداءُ  البَْيَضاءُ  وكانَْت لَُهمُ »في َحِديِث َظْبيَاَن ، وَذَكَر ِحْميََر ، قال :  من األَْرِض ، وُهوَ  (4) الَخَرابُ  : البَْيَضاءُ و

. أَْبيَضَ  والعَاِمَر من األَْرِض ، ألَنَّ الَمَواَت ِمَن األَْرِض يَُكونُ   ، فإِذا ُغِرَس فيه الِغَراُس اْسَودَّ واْخَضرَّ

 ، عنه أَْيضاً ، وأَْنَشَد : بَْيَضاءَ  كأُمّ  ، عن أَبِي َعْمٍرو ، الِقْدرُ  : البَْيَضاءُ و

__________________ 
 التهذيب :( صدره يف 1)

 لكنه أييت إىل ا و  كلهو 
 ا وقد تقدم. أبي  ( يف معجم البلدان :2)
 ..«.. وسئر سعيد عن الس لحت»( كذا ابألصر والنهاية واللسان ا وجاء يف التكملة : 3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : اجِلراُب.4)
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ةٌ و  نـــــــــَ وح رحمـــــــــاُء جـــــــــَ اُس صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُح الـــــــــنـــــــــ  رِي  ِإذح مـــــــــا يـــــــــُ

و  ُ     ا مــــــــــا حيــــــــــَُ هــــــــــَ لــــــــــُ ا َرحــــــــــح هــــــــــَ ــــــــــح لــــــــــي وُس عــــــــــَ ــــــــــُ ن ــــــــــَ  يـ

  

ا : اي أَم   ُت هلــــــــــََ لــــــــــح قــــــــــُ اءَ فـــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــَ ٌة  بـــــــــــَ يــــــــــَ تــــــــــح  فــــــــــِ

رُ     يــــــــــــ  ون وعــــــــــــُ لــــــــــــُ رحمــــــــــــِ وُدِ  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــم مــــــــــــُ عــــــــــــُ ــــــــــــَ  يـ

  
ائِد : اْلبَْيَضاءُ و  ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وأَنشد : ِحبَالَةُ الصَّ

اءَ و  يحضـــــــــــــــــــــــَ ا  بـــــــــــَ هـــــــــَ ىَت ِإنح أَرَاحــــــــــَ اِ  الــــــــــفــــــــــَ نح مــــــــــَ  مــــــــــِ

رتٍ     قــــــــــــــــــح ه مــــــــــــــــــاُ  مــــــــــــــــــُ اَد وِإال  مــــــــــــــــــالــــــــــــــــــُ  أَفــــــــــــــــــَ

  
َها بَِقَي َصاِحبَُها ُمْقتِراً.  يقول : إِْن نَِشَب فِيَها َعْيٌر فَجرَّ

 بِن الحاِرِث. فََرُس قَْعنَِب ْبِن َعتَّاب : البَْيَضاءُ و

 ابِن أَبِيه. داٌر بالبَْصَرةِ لعُبَْيِد هللا ْبِن ِزيَاد : البَْيَضاءُ و

اَغانِّي. ويُْفَهم من ِسيَاِق الُمَصنّف أَنَّ الُمَخيَّس هو َداُر ُعبَْيِد هللِا ، ولْيَس َكذِلَك.  وهَي الُمَخيَّس البَْصَرةِ ، بَْيَضاءُ  : البَْيَضاءُ و ، هكذا نَقَلَهُ الصَّ

 قَْوُل َسيِِّدنا َعِلّيٍ رِضَي هللا عنه فيما ُروَي عنه : ويَُدلُّ ِلذِلكَ 

ا  كـــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــَ يِّســـــــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــــــُ رَاين كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ا تـ  أَمـــــــــــــــَ

ا     ي ســـــــــــــــــــــــــــــَ ٍض خمـــــــــــــــَُ َد اَنفـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ُت بـ يـــــــــــــــح نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  بـ

  
 قاَل َجْحَدُر الُمْحِرِزّي ، اللِّّص ، وكان قد ُحبَِس فيها :

ِب و  حـــــــح ـــــــلصـــــــــــــــــــــ  وُ  ل ـــــــُ اءِ أَق يحضـــــــــــــــــــــَ ـــــــَ ـــــــب مح  ال ـــــــكـــــــُ   (1)ُدون
و َدتح     ًة ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــّ ل اءَ  ــــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ارِي بـ طــــــــــــَ ــــــــــــح  أَق

  
، وأْخَرى من َضَواِحي األْسَكْنَدِريّة ،  (2)، اثْنَتَاِن ِمْنَها في الشَّْرقِيَِّة ، وَواِحَدةٌ من أَْعَماِل َجِزيَرةِ قويسنا  ى بِمْصرَ أَْربَُع قُرً  : البَْيَضاءُ و

 إِحَداُهّن تُْذَكر مع المليِص ، والّتِي في الشَّْرقِيّة تُْذَكر مع مجول.

يَ  د ، بفَاِرسَ  : البَْيَضاءُ و ِد بن علّيٍ  ِلبَيَاِض  ، ُسّمِ ر ، تُُوفَِّي  البَْيَضاِويّ  ِطينِه ، ومنه القاِضي ناِصُر الدين ، َعْبُد هللا بن ُعَمَر بِن ُمَحمَّ الُمفَّسِ

بَاط 691بتْبِريز سنة  ِد بن حبّان األَْصَطْخِرّي ، صاحب الّرِ ُد بُن ، والقَاِضي أَبُ  بالبَْيَضاءِ  وأَبُو األَْزَهِر َعْبُد الَواِحد بُن ُمَحمَّ و الَحَسن ُمَحمَّ

ِد ْبِن َعْبِد هللا اْبِن أَْحَمد  ، َحدَّث عنه أَبُو بَْكٍر الَخِطيُب. البَْيَضاِويّ  ُمَحمَّ

 .ُكوَرةُ بالَمْغِرب : البَْيَضاءُ و

بََذةِ  : البَْيَضاءُ و  ، وفيه يَقُوُل الشَّاِعُر : ع ، بِحيَمى الرَّ

 (3)من جاِنِب اِ َم   ابلحَبيحَضاءِ لقد َماَت 
 ف، كان لعْبِد القْيِس ، وهو ثَْغٌر ُدوَن ثاج ، فيه نَِخيٌل وِميَاهٌ وأَْحَساٌء َعْذبَةٌ ، وقُُصوٌر في ُحْدوِد الَخّطِ ، وتُْعرَ  ع بِاْلبَْحَرْينِ  : اْلبَْيَضاءُ و

 ِمَطة قَْيَظةً.بَنِي َجِذيَمةَ. قال أَبو َسِعيد : وقد أَقْمُت به مع القََرا ببَْيَضاءَ 

ى َعقَبَةٌ بَجبَلٍ  : اْلبَْيَضاءُ و  .الَمنَاقِب يَُسمَّ

 بن ُعقْيل ، ومعهم فيه عاِمُر بُن ُعقْيٍل. َماُء بنَْجٍد ، لبَنِي ُمعَاِويَةَ  : اْلبَْيَضاءُ و

 بِبِالِد الَخَزِر. د ، َخْلَف باِب األَْبَوابِ  : اْلبَْيَضاءُ و

 ، يُقَال لََها ذِلَك ، كما يُقَاُل لََها الشَّْهبَاُء. شَّْهبَاءِ اْسٌم لَحلََب ال : البَْيضاءُ و

 في َرْمٍل فيها النَّْخُل. (4)، وُهَو قَُريّاٌت  ع ، بالقَِطيفِ  : البَْيَضاءُ و

 .التَّْنِعيمِ  ، وفي التَّْكِملَة : ثَنِيَّةُ  َعقَبَةٌ  : البَْيضاءُ و
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 .َماٌء ِلبَني َسلُول : البَْيَضاءُ و

ْسُل ،»قَْوُل أَبِي َسِعيٍد الُخْدِرّي : و  أَكثَر من التَّْمر. اللَّبَن أَي« أَْكثَر من السَّوادِ  اْلبَيَاض َرأَْيُت في عاٍم َكثَُر فيه الّرِ

 لعُبَاب : وَداٌر وَداَرهٌ.، كما قَالُوا : َمْنِزٌل وَمْنِزلَةٌ ، كما في الّصحاح ، وَزاَد في ا ، كالبَيَاَضةِ  اأْلَْبيَض لَْونُ  : اْلبَيَاضُ و

 .ع ، باليََماَمةِ  : البَيَاضُ و

 .ِحْصٌن باليََمنِ  : البَيَاضُ و

 (5)بِن ُعقَْيل.  أَرٌض بنَْجٍد لبَنِي َعاِمر : اْلبَيَاضُ و

َل ُجْمعٍَة ُجِمعَْت في اإِلْسالِم بالَمِدينَِة في َهْزم بَنِي»َحِديُث أَْسعََد ْبِن ُزَراَرةَ ، َرِضَي هللا َعنه :  . ومنه: قَبِيلَةٌ من األَْنَصارِ  بَيَاَضةَ  بَنُوو  إِنَّ أَوَّ

 ،  ِزيَاُد بُن لَبِيدٍ بن َعاِمِر ابِن ُزَرْيِق بِن َعْبِد َحاِرثَةَ ْبِن َماِلِك ْبِن زْيِد َمنَاةَ ، من َولَِد ُجَشَم ْبِن الَخْزَرجِ. مْن َولَِدهِ  بَيَاَضةُ  قلُت : َوُهوَ  .«بَيَاَضةَ 

 وفَْرَوةُ 

__________________ 
 .«: دونكم البيضاء يف»( يف معجم البلدان : 1)
 ( يف معجم البلدان : قوَسِنّيا.2)
 ( عجزه يف معجم البلدان :3)

 فىت كان زيناً للمواكب والشرب
 .«قراين»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
 صعصعة( يف معجم البلدان. لبين كعب بن عامر بن 5)
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ٍس ا وَعِطي ُة ابُن نـَُويحرَة ا الص َحابِي ون ا َرِضَي   عنُهم. رٍو ا وَخاِلُد بُن قيحٍ  ا وَغن اُم بُن َأوح  ابُن َعمح
ً  هذا أََشدُّ  تَقُوُل :و ون بقَْوِل . قال الَجْوَهِرّي : وأَهْ َشاذُّ ُكوفيّ  ، وهو ِمْنه أَْبيَضُ  يُقَاُل أَْيضاً : هَذاو ِمْنه ، بَيَاضا ُل الُكوفَِة يَقُولُونَه ، ويَْحتَجُّ

اِجِز :  الرَّ

اض  ــــــــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــا ال ُة يف ِدرحعــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ارِي  جــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــَ ُ     ـــــــــــــــــح يِن ِإاَبض. أَبـ ِت بـــــــــــــــــَ نح ُأخـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــِ

  
ٍة على األَْصل الُمْجَمعِ عليه. د : البَْيُت الشَّاذُّ لْيَس بُحجَّ  قال الُمبَرَّ

 قال : وأَّما قَْوُل اآلِخِر :

ـــــــــر جـــــــــَ  مح ِإذا ال هـــــــــُ ـــــــــُ ل د  َأكـــــــــح ـــــــــَ ت وحا واشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ت  اُ  شـــــــــــــــــــــــَ

َت     بَنــــــــــح مح فــــــــــَ هــــــــــُ َيضـــــــــــــــــــــــُ اِخ  أَبـــــــــــح بــــــــــ  رحابَ  طــــــــــَ (1)ســـــــــــــــــــــــِ
 

  
تُريد : َحَسنُُهْم َوْجهاً ْحَسنُهم َوْجهاً وأَْكَرَمُهم أَباً ، فَيَْحتَِمُل أَن ال يَُكوَن بَمْعنَى أَْفعََل الَِّذي تَْصَحبُه ِمْن ِلْلُمفَاَضلَِة ، وإِنََّما هو بَمْنِزلَة قَْولك : هو أَ 

ُهم وَكِريُمُهم أَباً ، فَكأَنَّه قال : فَأَْنتَ  ا أَضافَهُ اْنتََصَب َما بَْعَده َعلَى التَّْميِيِز. اْنتََهى. ُمْبيَضُّ  ِسْرباالً ، فَلَمَّ

 قُلُت : البَْيُت ِلَطَرفَةَ يَْهُجو َعْمَرو ْبَن ِهْنٍد ، ويُْرَوى :

ٌر فـــــــنَ  لـــــــَت َنصـــــــــــــــــــــح ىًت ِإن قـــــــُ ر  فـــــــَ ٌر كـــــــاَن شـــــــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــح

مـــــــــــًا و     ـــــــــــدح مق هـــــــــــُ َيضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح اخِ  أَبـ ـــــــــــ  رحاَبَ  طـــــــــــب  ســـــــــــــــــــــــــِ

  
 وهكذا َرَواه َصاِحُب العُبَاب.

يَتْ  الطَّائِرِ  بَْيِض  َواِحَدةُ  اْلبَْيَضةُ و ّمِ ، بُيُوضٌ  ج ، ِلبَيَاِضَها ، ُسّمِ  . قال ُعْمرو بُن أَْحَمَر :بَْيضٌ و ، بَْيَضاتٌ و ، بالضَّ

ا  ي  كــــــــــــَبهنــــــــــــ َ طــــــــــــِ
َ

اًل واملــــــــــــ يــــــــــــح هــــــــــــَ مح ســــــــــــــــــــــــــُ  أَرِيــــــــــــهــــــــــــِ

رَاخـــــــًا     تح فــــــِ زحِن قـــــــد كـــــــانـــــــَ ا ا ــــــَ طـــــــَ اقــــــَ هـــــــَ وضــــــــــــــــــــُ يــــــُ ــــــُ  بـ

  
ك اليَاُء من اَغانِّي : وال تَُحرَّ  إِالَّ في َضرورةِ الشَّْعِر ، قال : بَْيَضاتٍ  قال الصَّ

و  اتٍ  (2)أخـــــــــــــُ َيضـــــــــــــــــــــــــــَ َبو ٌب  بــــــــــــــَ تـــــــــــــَ  رائـــــــــــــٌح مـــــــــــــُ

ِ ســـــــــــــــــــــــــَ     اح بـــــــــــَ كـــــــــــِ نـــــــــــح َ
ِح املـــــــــــ وحُ َرفـــــــــــيـــــــــــٌ  مبَســـــــــــــــــــــــــح  بـــــــــــُ

  
، وأَنشد « الدُّروع»النَّعَاِم ، قاله أَبو ُعبَْيَدةَ َمْعَمُر بُن الُمثَنَّى التَّْيمّي في ِكتَاب  بِبَْيَضةِ  ، على التَّشبِيهِ  الَحِديدِ  من اْلبَْيِض  َواحَدةُ  البَْيَضةُ  َكذِلكَ و

 فيه :

ـــــــــــــد وِّ  عـــــــــــــاَم ال َبن  نـــــــــــــَ ُم  اَبضَ كـــــــــــــَ هـــــــــــــِ لـــــــــــــيـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

رُ و     َواجـــــــــــِ ـــــــــــِك حـــــــــــَ ي ـــــــــــِ ب َت ا ـــــــــــَ مح حتـــــــــــَح هـــــــــــُ ـــــــــــُ ن ـــــــــــُ ي  َأعـــــــــــح

  
 وقال آَخر :

اَم  عــــــــــــَ ــــــــــــنــــــــــــ  ا  اَبضَ كــــــــــــَبن  ال نــــــــــــَ  فــــــــــــوَ  ُرُ وســــــــــــــــــــــــــِ

فـــــــــــ  ِ     ِي خمـــــــــــَُ هـــــــــــح َذاِف َأو بـــــــــــنـــــــــــِ ِي الـــــــــــقـــــــــــِ هـــــــــــح  بـــــــــــنـــــــــــِ

  
أِْس  البَْيَضةُ  وقال فيه : فات الَّتِي ِمن غْيِر لَْفظها ، ولََها قَبائُِل وَصفَائُِح كقبَائِل الرَّ  ، تُْجَمُع أَْطَراُف : اسٌم َجاِمٌع ِلَما ِفيَها من األَْسَماِء والصَّ

َصِفيَحٍة َواِحَدةٍ ، فيُقَاُل بَِمَساِميَر يَُشدُّوَن َطَرفَْي ُكّلِ قَبِيلَتْيِن. قال : وُربما لم تَُكْن ِمْن قبَائَِل ، وكانَت ُمْصَمتَةً َمْسبُوَكةً من  بَْعِضَها إِلَى بَْعٍض 

 لها َصّماُء. ثّم أَطاَل فِيَها.

 ، بالَكْسِر. بِيَضانٌ  ، َجْمعُه الُخْصيَةُ  : البَْيَضةُ و

 ، أَي أَْصلُُهم وُمْجتََمعُُهم ، وَمْوِضُع ُسْلطانِِهم ، وُمْستَقَرُّ َدْعَوتِِهم. بَْيَضتُُهم اْستُبِيَحتْ  ، يُقَال : ءٍ َحْوَزةُ ُكّلِ َشيْ  : اْلبَْيَضةُ  اِز :من الَمجَ و

 . قال لَقيُط بُن َمْعبٍَد :َساَحةُ القَْومِ  : اْلبَْيَضةُ و

وحم  مح اي قـــــــــَ كــــــــُ تــــــــُ يحضــــــــــــــــــــــَ ا  بـــــــــَ ن  هبــــــــِ حــــــــُ فحضــــــــــــــــــــــَ  ال تـــــــــُ

   
ا (3) َذعـــــــــــَ ا اأَلزحمَل اجلـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــح لـــــــــــيـ  ِإين  َأخـــــــــــاُف عـــــــــــَ
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 يقول : اْحفَُظوا ُعْقَر َداِرُكْم. واألَزلَُم الَجَذُع : الدَّْهُر ، ألَنَّهُ ال يَْهَرم أَبَداً.

. َوبَْيَضةُ بَْيَضتِِهمْ  القَْوِم : أَْصلُُهم وُمْجتََمعُُهم. يقال : أَتَاهم العَُدوُّ في ْيَضةُ بَ و َجَماَعتُُهم :: اإِلْسالِم  بَْيَضةُ و الداِر : َوَسُطها وُمْعَظُمَها. بَْيَضةُ و

 القَْوِم : َعِشيَرتُهم.

 .بَْيَضةٌ  ، ولَجَماَعِة الُمْسِلميَن : بَْيَضةٌ  وقال أَبُو زْيٍد : يُقَال لَوَسِط الدَّاِر :

__________________ 
 يهجو عمرو بن هند وروايته يف ديوانه :( البيت لطرفة 1)

 أمــــــــــــــــا املــــــــــــــــلــــــــــــــــو  فــــــــــــــــبنــــــــــــــــت الــــــــــــــــيــــــــــــــــوم أألمــــــــــــــــهــــــــــــــــم 

اخ أبــــــــــــــــيضــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــملــــــــــــــــؤمــــــــــــــــًا و      ســــــــــــــــــــــــــــــراب  طــــــــــــــــبــــــــــــــــّ

  

 . قا  ابن سيده يف هذا القو  : شاذ ال يعقد عليه ابب ا ألن مثر هذا ال حير   نيه.بـََيضات ( يف اللسان : أبو2)
 ( ويرو  : ال تُفجُعن  هبا.3)



8915 

 

ان : اْلبَْيَضةُ و مَّ  ِلبَنِي َداِرم ، قالَه ابُن َحبِيب. ع بالصَّ

البَِسيَطةُ ، َكَذا  البَْيَضةِ  ، وبَْعدَ  البَْيَضةُ  وقال أَبو َسِعيد : يُقَال : ِلَما بَْيَن العَُذْيِب والعَقَبِة : .(1) ويُْكَسرُ  قُلُت : وُهَو َداِرُم بُن َماِلِك بن َحْنَظلَة ،

 اِب.نَصُّ العُبَ 

اَغانِّي : هي بالَحْزِن لبَني يَْربوع. قُْلُت : وفي الُمْعَجم  بِيَضةُ  وفي الّصحاح : الُمْصِعد إِلى َمكَّة يَْنَهُض في : ، بالَكْسر : اسُم بَْلَدةٍ. قال الصَّ

ِل الَحْزِن من العَُذْيِب في أَْرٍض يُقَال لها بَِة في أَْرٍض يُقَال لها : البَِسيَطةُ ، ثّم يَقَع في القَاعِ ، وهو َسْهٌل ، َحتَّى يَْبلَُغ َمْرَحلَةَ العَقَ  البِيَضة أَوَّ

 ُزبَالَةُ أَْسَهُل ِمنه.: ويقال 

 النََّهاِر. بَْيَضةِ  ، يُقال : أَتَْيتُه في بَيَاُضهُ  النََّهاِر : بَْيَضةُ و

في الفاََلةِ فال تَْحُضنَُها ، وهو َذمٌّ. وأَْنشد  الَّتِي تَتُْرُكَها ، وهي التَِّريَكةُ  النَّعَامِ  َضةِ بَيْ  من ، أَي البَلَدِ  بَْيَضةِ  هو أََذلُّ ِمنْ  من المجاز قَولُهم :و

قَاع العَاِمِلّي : اعي يَْهُجو ابَن الّرِ  ثَْعلٌَب للرَّ

ُم  كــــــــُ تــــــــُ وح جــــــــَ جــــــــَ  هــــــــَ هــــــــح ٍد يـــــــــُ َت مــــــــن َأحــــــــَ نــــــــح وح كــــــــُ  لــــــــَ

دِ     َت مـــــــــن َأحـــــــــَ نح َلســـــــــــــــــــــــح اِع ولـــــــــكـــــــــِ َن الـــــــــّرِقـــــــــَ  ايبـــــــــح

  

بـــــــــاً  م َنســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــُ ِرفح لـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ ُة ملَح تـ  َ حَب ُقضـــــــــــــــــــــــاعـــــــــَ

م و     تـــــــــُ زَاٍر فـــــــــبَنــــــــــح ا نـــــــــِ نـــــــــَ ةُ ابــــــــــح يحضـــــــــــــــــــــــَ ِد  بــــــــــَ لـــــــــَ (2)الـــــــــبـــــــــَ
 

  
 أَراَد أَنَّه ال نََسب له وال َعِشيَرةَ تَْحِميه.

ّي : هو ِصنَّان بُن َعبّاٍد اليَْشُكرّي :  وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلَشاِعٍر. قال ابن بَّرِ

 َ َض محـــــــــِ وح ِه لـــــــــو كـــــــــاَن حـــــــــَ ُت بـــــــــِ ـــــــــح رِب  اٍر مـــــــــا شـــــــــــــــــــــــَ

دِ     ــــــــــــــــــــــــَ َر األَب اٍر آخــــــــــــــــــــــــِ َ  ِإال  ِ ذحِن محــــــــــــــــــــــــِ

  

ِه  َوتـــــــــــــِ نح َأوحَد   ِِخـــــــــــــح وُض مـــــــــــــَ ه حـــــــــــــَ نـــــــــــــ  ـــــــــــــكـــــــــــــِ  ل

َبمحســــــــــــــــــــَ      ون فـــــــَ نــــــُ َ
ُب املــــــ ةَ َريـــــــح يحضـــــــــــــــــــــَ ِد  بـــــــَ لـــــــَ (3)الــــــبــــــَ

 

  
س. وقال الَمْرُزبَانِّي : الَّتِي فَاَرقََها الفَْرُخ فََرَمى بَِها الظَِّليُم فدِ  البَْيَضةِ  أَي أَْمَسى َذِليالً كهِذه ْعر للُمتَلَّمِ يَسْت ، فال أََذلَّ مْنَها. وقال ُكَراع : الّشِ

 إِن الّشعَر ِلثَْوٍر بن الفَّار اليَْشُكِرّي.

ِد ، أَي البَلَدِ  بَْيَضةُ  ُهو يقال أَْيضاً :و  .َواِحُده الَِّذي يُْجتََمع إِلْيه ويُقبَُل قَْولُه ، إِذا َمَدُحوهُ َوَوَصفُوه بالتَّفَرُّ

 اه :أَْنَشَد أَبُو العَبّاس اِلْمَراةٍ من بَنِي َعاِمِر ْبِن لَُؤّي تَْرثي َعْمَرو ْبَن َعْبِد ُوّدٍ ، وتَْذُكر قَتْل َعلّيٍ إِيّ و

رٍ  مـــــــــــح ُر عـــــــــــَ اتـــــــــــِ اَن قـــــــــــَ وح كـــــــــــَ ه لـــــــــــَ لـــــــــــِ اتـــــــــــِ  و غـــــــــــريحَ قـــــــــــَ

دي     اَم الــــــــــر وُح يف َجســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ُه مــــــــــا أَق تــــــــــُ كــــــــــيــــــــــح  بــــــــــَ

  

ِه  اُب بــــــــــــِ عــــــــــــَ ــــــــــــُ نح ال يـ ه مــــــــــــَ لــــــــــــَ ن  قــــــــــــاتــــــــــــِ  لــــــــــــكــــــــــــِ

ِدميــــــــــًا و     عــــــــــَ  قــــــــــَ دح اَن يــــــــــُ ةَ كــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ دِ  بـ لــــــــــَ  الــــــــــبــــــــــَ

  
 الّتي هي تَِريَكةٌ َوْحَدَها لْيَس َمعََها غْيُرَها. كاْلبَْيَضةِ  أَي أَنَّهُ فَْرٌد لْيَس أََحٌد ِمثْلَهُ في الشََّرِف ،

عر هي أُْخُت عْمِرو بن عْبد ُوّد. اَغانِّي : قائلة هذا الّشِ  قال الصَّ

ُجُل فِقيَل ُهوَ   .ِضدٌّ  وتََرَكَها ال خْيَر فِيَها وال َمْنفَعَة ، قَام َعْنَها الظَِّليم بَْيَضةٍ  البَلَِد ، أَراُدوا هو ُمْنفَِرٌد ال نَاصَر له بَمْنزلَةِ  بَْيَضةُ  وإَِذا ذُمَّ الرَّ

فقَال : إِذا ُمِدَح بها فهي  (4)َعن ذِلَك َذَكَرهُ أَبو َحاتٍِم في كتَاِب األَْضَداِد. وَكَذا أَبو الطَّيّب اللُّغَوّي في كتاب األَْضَداِد. وُسئَِل ابُن األَْعَرابِّي 

بُِل ، وهكذا يم ِحينئٍِذ يَُصونَُها ، وإِذا ذُمَّ بِها فهي الَّتي قد َخَرج الفَْرُخ َعْنَها وَرَمى بها الظَِّليُم فََداَسَها النَّاُس واإلِ الَّتِي فيَها الفَْرُخ ، ألَنَّ الظَّل

وأَما  داِد ، يَُكوُن َمْدحاً ، ويكون َذّماً. قُْلُت :البَلَِد ، هو من األَضْ  بَْيَضةُ  نَقَلَه أَبو َعْمٍرو عن أَبِي العَبَّاِس أَْيضاً. وقال أَبُو بَْكٍر : قولُهم : فاُلنٌ 

 قَْوُل َحّساَن في نَْفِسه :

البــــــيــــــُ   ُروا.  (5)أَمحســــــــــــــــــــَ  اخلــــــَ ثــــــُ دح كــــــَ ز وا وقـــــــَ دح عــــــَ  قـــــــَ

ِة أَمحســــــــــــــــــــــَ  و     عــــــــَ ــــــــح َريـ ُن الــــــــفــــــــُ ةَ ابــــــــح يحضــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ دِ  بـ لــــــــَ  الــــــــبــــــــَ
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 .(6)فقال أَبو َحاتم : هو َمْدح. وأَبَاه األَْزَهِريُّ وقال : بَْل ُهَو َذمُّ ، اْنُظْره في التَّْهِذيب 

__________________ 
 ( نقر ايقوت عن نصر وأيب  مد األعرايب األسود أهنا ابلفتح.1)
ومثله يف التهذيب وقا  األزهري : كان وجه « مل تعرف»بد  « أن تعرفح »وانظر ختر هما فيه. ويف الديوان :  79( البيتان يف الديوان ص 2)

 الكالم : أن تعرَف ا فسكن الفاء  اجته إىل ا ركة مض كثرة ا ركات.
 ( البيت يف التهذيب ونسبه للملتم  ا قاله يف موضض الذم ا وعجزه فيه :3)

 البلدِ  بيضةريب الزمان فبضح  
 البلد. بيضة ( يعين عن املراد بقوله :4)
 قا  : أراد ابجلالبيب : سفر الناس وعثراءهم.« أر  اجلالبيب»( يف التهذيب واللسان : 5)
 قلت : ولي  ما قاله أبو حامت ِبيد ومعىن قو »( عبارة التهذيب : 6)
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ة األَِخيَرة ، نَقَلَه  العُْقرِ  بَْيَضةَ  م في الَمثل : َكانُوامن الَمَجاز قْولُهُ و هي الَكْمأَةُ. ، كما في العباِب ، وفي األََساس : البَلَِد : الفَْقعُ  بَْيَضةُ و ، للَمرَّ

َمْخَشِرّي. وقال اللّْيثُ  ةً َواِحَدةً ، ثُمَّ ال يَعُودُ  يَبِيُضَها الزَّ يُك َمرَّ نِيعَةَ ثُمَّ ال يَعُوُد لََها. وقيل :الّدِ العُْقِر : أَن  بَْيَضةُ  . يُْضَرُب ِلَمْن يَْصنَع الصَّ

بَ  (1)َصَب تُغْ  ى تلك بِبَْيَضةٍ  الَجاِريَةُ نَْفُسَها فتُْقتَضَّ فتَُجرَّ  .«ع ق ر»العُْقِر ، وقد تقّدم في  البَْيَضةُ بَْيَضةَ  ، وتَُسمَّ

تَشبِيهاً بَِها في اللَّْوِن ، وفي  بِالبَْيَضةِ  أَةِ ، أِلَنََّها في ِخْدرَها َمْكنُونَةٌ. وفي البََصائِر : وُكنَِي َعِن الَمرْ  الِخْدِر : َجاِريَتُهُ  بَْيَضةُ  من الَمَجاِز :و

اَغانِّي الْمِرِئ القْيس : بَْيَضاتِ  َكْونَِها َمُصونَةً تَْحَت الَجنَاحِ ، ويُقَال : ِهَي من  الِحَجاِل. وأَْنَشَد الصَّ

ةِ و  يحضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ا  بـ اُ هـــــــــــــَ بـــــــــــــَ رَاُم خـــــــــــــِ ـــــــــــــُ ر ال يـ دح  خـــــــــــــِ

ا غــــــــــريحَ     ٍو هبــــــــــَِ نح هلــــــــــَح ُت مــــــــــِ عــــــــــح تــــــــــ  رِ متــــــــــََ جــــــــــَ عــــــــــح  مــــــــــُ

  
 ، وبهما ُرِوَي قَْوُل األَْخَطل : ويُْكَسرُ  ، بالفَتْحِ ، البَْيَضتَانِ و

ي يــــــــــِّ َو هبــــــــــا ســــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــَ ُه فـ َ  لــــــــــَ ا ولــــــــــيــــــــــح نــــــــــن  ٌء  ــــــــــَ

    ِ اح تـــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ بـ رُ  اِبلـــــــــــح د خـــــــــــَ ِ  مـــــــــــُ يـــــــــــح  وال ابلـــــــــــغـــــــــــَ

  
يِّة ، وَرَواهُ فَْوَق ُزبَالَةَ  هو بالفَتْح ، على َطِريِق الشَّاِم من الُكوفَة. وقال أَبو َعْمرو : ع وهو . وقال غْيُره : هو ما َحْوَل البَْحَرْيِن من البَّرِ

ا قوُل جرير   : (2)بالَكْسر. وأَمَّ

ا لــــــــــــه  مــــــــــــَ تــــــــــــُ ِذي أَنـــــــــــــح ا   الــــــــــــ  مــــــــــــَ يــــــــــــدَكــــــــــــُ عــــــــــــِ  قــــــــــــَ

ا أَ     عـــــــــــَ مـــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــــَ ملح َتســـــــــــــــــــــــــح بـــــــــــَ ِ اِبلـــــــــــح اح اِدايَ  تـــــــــــَ نـــــــــــَ ُ
 املـــــــــــ

  
ان ِلبَنِي َداِرٍم. وقد ُرِوَي فِيهِ  مَّ َما الفَتُْح والَكْسُر ، كما تَقَدَّم. وُهناَك قوٌل آَخُر فإِنَّهُ أَراَد بِِهَما الَمْوِضَع الَِّذي بالَحْزِن ِلبَنِي يَْربُوعٍ ، والِذي بالصَّ

 .بَْيَضةٌ  وَواقَِصةَ بأَْرِض الَحْزِن من ِدياِر بَنِي يَْربُوعِ ْبِن َحْنَظلَةَ :، يُقَاَل ِلَما بَْيَن العُذْيِب 

 . قال ُرْؤبَةُ :الَمْلَساءُ  البَْيَضاءُ  ، بالَكْسِر : األَْرضُ  اْلبِيَضةُ و

زحُن والـــــــــــــــــربِّيـــــــــــــــــُت  ينِّ ا ـــــــــــــــــَ نحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ   عـــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــَ

ةُ و     يضـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــِ ـــــــــــــح اءُ  ال يحضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــبـــــــــــــَ وتُ  ال بـــــــــــــُ  واخلـــــــــــــُ

  
 َشِمٌر َعِن اْبِن األَْعَرابِّي بَكْسِر البَاِء.هكذا َرَواه 

 ، بالَكْسِر أَيضاً. البِيضُ  لَْوٌن من التَّْمِر ، ج : البِيَضةُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

ه بَخّط أَبِي َزَكريّا ، قال أَبُو ووجدُت في َهاِمشِ  .(3)، كما ُهَو في الّصحاح  وقد يُْفتَح الطَِّريَق ، بالَكْسر ، بِيٍض  اْبن من الَمَجاِز قَْولُُهم : َسدَّ و

، قال  أو هو َوَهٌم للَجْوَهِريّ  ِديَواٍن األََدِب.َسْهٍل الَهَرِوّي : هكذا رأَْيُت بَخّط الَجْوَهِرّي بفَتْحِ البَاِء. وكَذا َرَواهُ َخالُه أَبُو إِْبَراِهيَم الفَاَرابِّي في 

ه ابُن أَبِي أَُساَمةَ ، بَكْسِر البَاِء ، وهكذا َرأَْيتُه بَخّطِ َجَماَعٍة من العُلََماِء باللُّغَة ، بَكْسِر البَاِء ، وهكذا نَقَلَ  والَِّذي قََرأْتُهُ على شيَخنا: أَبو َسْهٍل 

اَغانِّي وَغْيُره ، وبِِهَما رُ   ِوَي قَْوُل َعْمِرو بِن األَْسَود الطَُّهِوّي :العَِديم في تَاِريخ َحلَب. قُْلُت : والصَّواُب أَنَّه بالَكْسِر والفَتْح ، كما نَقَلَه الصَّ

د  ابــــــــُن  َددحاَن كــــــــمــــــــا ســـــــــــــــــــــَ يــــــــ ٍ ســـــــــــــــــــــَ ُه  بــــــــَ رِيــــــــقــــــــَ  طــــــــَ

ا    عــــــــــَ لــــــــــَ طــــــــــح ِة مــــــــــَ يــــــــــ  نــــــــــِ َد الــــــــــثــــــــــ  نــــــــــح ُدوا عــــــــــِ مح  ــــــــــَِ  فــــــــــلــــــــــَ

  
 وكذا قَْول َعْوِف بِن األَْحَوِص العَاِمِرّي :

ن  د  ابـــــُ َددحاَن كـــــمـــــــا ســـــــــــــــــــــَ يـــــح ٍ ســـــــــــــــــــــَ ن  بــــــَ كـــــُ  فـــــلـــــم يـــــَ

ِذي اأَلحـــــــــح     ا لـــــــــِ َواهـــــــــَ بُ ســـــــــــــــــــــــِ هـــــــــَ ذح َي مـــــــــَ وحمـــــــــِ ـــــــــَ  اَلِم قـ

  
ح بالفَتْح وال بالَكْسر ، وإِنََّما هو َضْبط قَلٍَم ، فاَل يُْنَسب إِليه الَوَهُم في ِمثْل ذِلَك ، عل ى أَنَّ له أُْسَوةً بَخاله ، وَكفَى به والَجْوَهِرّي لم يَُصّرِ

ّي فقد اْختَلََف النَّْقُل عنه في  د ، قُْدَوةً. وأَّما ابُن بَّرِ ه : وأبو ُمَحمَّ ّي ما نَصُّ التَّْعِقيب. وقال َرِضيُّ الديِن الّشاِطبِّي على َحاِشيَة األََمالي الْبِن بَّرِ

، وَسيَأْتي  بِيٍض  بنُ  َر الِذي هو َحمَزةُ َرِحَمهُ هللا ، َحَمَل الفَتَْح في بَاِء الشَّاِعر على فَتْح البَاِء في َصاِحِب الَمثَل ، فعََطفَه َعليه ، أَْي أَنَّ الشَّاعِ 

ْل : ٍد  تَاِجٌر ُمْكثٌِر من َعادٍ  ِذْكُره بَكْسِر الباِء اَل غْير ، فَتَأَمَّ ، َكَذا نَصُّ الُمِحيط. وقال ابُن القَطَّاعِ : أَخبَرنَا أَبُو بَْكٍر اللُّغَِويُّ ، أَخبََرنا أَبُو ُمَحمَّ

ٍد النَّْيَسابُوِرّي ، أَخبَرنَا أَبو نَْصٍر الَجْوَهِرّي ، قال : قال األَْصَمِعيُّ : ابنُ   بَْيٍض  إِْسَماِعيُل بُن ُمَحمَّ

__________________ 
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 ابمضاء ان : أن سفر الناس عزوا بعد ذلّتهم وكثروا بعد قّلتهم ا وابن الفريعة الذي كان ذا ثورة وثراء عز أّخر عن قدمي شرفه وسودده واستُبدّ حس
 ن وال حُتضن.األمور دونه ودون ولده ا فهو مبنزلة بيضة البلد الجي تبيضها النعامة مث ترتكها ابلفالة فال حتضنها فتبق  تريكة ابلفالة ال ُتصا

َتّ .1)  ( يف التهذيب : أن تُغتصب اجلارية فتـُقح
من قصـــيدة هجا هبا جريراً والبعيث ومطلعها  360/  2( كذا ابألصـــر ا والبيت يف معجم البلدان منســـوابً للفرزد  والبيت يف ديوان الفرزد  2)
: 

ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــــّو ســــــــــــــــــــــــــــــــوي ـــــــــــــــــــر أين ي  أمل ت

ــــــــــــــا    ــــــــــــــي ــــــــــــــيــــــــــــــدة مــــــــــــــال ــــــــــــــين هــــــــــــــن ــــــــــــــادت ــــــــــــــت فــــــــــــــن ــــــــــــــكــــــــــــــي  ب

  

 الصحاح ابلقلم بكسر الباء. ( ضبرت يف3)
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د  هِبَا الط ريَ  وَمَنَض الن اَس  حَنََر بَِعرياً له عل  َأَكَمٍة ا ا وعند ابِن قُتيحَبة : َعَقَر اَنقـََتُه َعَل  ثَِني ة َكاَن يف الز َمن اأَلّوِ  ا فســـــــــــــَ
ُلوِكَها ُر : َكاَن ابنُ ِمنح ســــــــُ َفضــــــــ 

ُ
يزُه  َرُجاًل من َعادٍ  بـَيح ٍ  . وقا  امل َماُن بُن َعاٍد َلحِفره يف ِ َاَرته و ُِ ِثراً ا فكاَن لُقح لِجراً ُمكح
َماُن َقد فـََعر ذِلَك. قا  :  بـَيح ٍ  عل  َخرحٍج يـُعحِطيه ابنُ  َرُه لُقح َماُن فـََيبحُخَذُه ا فِإَذا أَبحصـــَ ُعه له عل  ثَِني ٍة ا ِإىل َأنح أَيحيتَ لُقح َيضـــَ

ِضِهم : هو َرُجٌر كاَنت عليه « ِبيرَ الس   بـَيح ٍ  َسد  ابنُ » ِلِه وَمالِِه. وذكر ابُن قـَُتيحَبَة عن بـَعح ا َأي مل َ حَعرح د َسِبياًل عل  َأهح
َلَوَة َرَجَض وقَا  ا َأَخذ اإلِ ِإَلَوٌة فـََهَرَب هبا فاتـ َبعه ُمطَالُِبُه ا فَلم ا َخِشَي َ َاَقُه َوَضَض ما يُطَالُِبه به عل  الط رِيِ  وَمَض  ا فَلم  

َثَر ا َأي َمَنَعَنا ِمِن اتَِّباِعِه ِحَا َأوحىَف 
َ
رو  (1)هَذا امل  : (2)مبَا َعليحه ا فَكبَن ُه َسد  الط رِيَ . وقَاَ  َبَشاَمة بن َعمح

اِن و  ــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــّرِه اَء ال طــــــــــــــــــــــَ م وعــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــ   ِإن

ـــــــــــــــاَل     ي ـــــــــــــــِ ل ال  جـــــــــــــــَ رحُب جـــــــــــــــُ ر ت ا ـــــــــــــــَ  ِإَذا جـــــــــــــــَ

  

ِن  وحِب ابــــــــــــــح يــــــــــــــح ٍ كــــــــــــــثــــــــــــــَ ِه  بـــــــــــــــَ مح بــــــــــــــِ  َوقــــــــــــــاهــــــــــــــُ

يـــــــــاَل     بـــــــــِ ا الســـــــــــــــــــــــ  كـــــــــِ الـــــــــِ د  عـــــــــلـــــــــ  الســـــــــــــــــــــــ   فســـــــــــــــــــــــَ

  
اَغانِّي : الثَّْوُب ِكنَايَةٌ عن الِوقَايَة ألَنََّها تَِقي ِوقَايةَ الثَّْوب.  قال الصَّ

الّشاِعُر عن البَِعيِر ، ِإْن َكاَن التَّْفِسيُر على ما قَالَهُ األصَمِعّي ، أو َعِن وقال ابُن قُتَْيبة في قَْوِل عْمرو ْبن األَْسَود الطَُّهِوّي السَّابِق : َكنَى 

 يخ َحلب الْبِن العَِديم.اإلتَاَوة إْن َكاَن التَّْفِسيُر على ما َذَكَره غْيُرهُ بالثَّْوب ، ألَنََّهما َوقَيَا ، كما يَِقي الثَّْوُب ، َكَذا في تَارِ 

ُروِب ، بِالَكْسر (3) بِيَضانُ  َسخِ بالتَّاِء الفَْوقِيَّة ، والصَّوابُ هكذا في النُّ  بِيَضاتو  قال أَبُو َسْهم أََساَمةُ بُن الَحاِرث الُهَذِليُّ : د والنّون : الزُّ

ٍم ا أَوَددحُت َأيّنِ  قحســــــــــــــــــــــــــــــِ ُت مبــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــَلســــــــــــــــــــــــــــــح

اِن الــــــــــــــــز ُروِب.    يحضــــــــــــــــــــــــــــــَ ٍذ بــــــــــــــــبــــــــــــــــِ ئــــــــــــــــِ َداتــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــَ

  
 . قال َمْعُن بُن أَْوٍس الُمَزنِيُّ ، يَْمَدح بَْعَض بَنِي الشَِّريد السُّلَِميِّين : لبَنِي ُسلْيمَجبَلٌ  : (4)، بالكْسِر  البِيَضانُ و

ــــــــــا  ن احــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــِ وا ل ــــــــــُ ــــــــــِد ِإذح َأصــــــــــــــــــــــــاب رِي  آِ  الشــــــــــــــــــــــــ 

انَ     يضــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــِ هح  بــــــــــِ لــــــــــُ ُد فــــــــــاعــــــــــِ مــــــــــَ ُروُف حيــــــــــُح عــــــــــح َ
 واملــــــــــ

  
 ، وأَْسَوَد. أَْبيَضَ  ، َجْمعُ  ِضدُّ السُّودانِ  من النَّاِس : اْلبِيَضانُ و

 وقد . قال األَْصَمِعّي : هو من العيُوِب الَهيِّنَِة.بَْيٍض  ، ِمثْل النُّفَخِ والغَُدِد ، وفََرٌس ذُو ، بالفَتْح : َوَرٌم في يَِد الفََرِس  البَْيضُ  ِمَن الَمَجاز :و

ً  يَُده بَاَضتْ   : َوَرٌم في ُرْكبَِة الدَّابِّة. البَْيَضةُ  . وقَال أَبُو زْيد :تَبِيُض بَْيضا

 .البَْيِض  ، كَصبوٍر : َكثِيَرةُ  بَيُوضٌ  َدَجاَجةٌ و .بَْيَضَها : أَْلقَتْ  بَائِضٌ  فَِهيَ  ، ونَّص الّصحاح : الطَّائَِرةُ ، الدََّجاَجةُ  بَاَضتِ و

تَْين ، بُيُضٌ  ج ، في لُغَة َمْن يَقُوُل في  ِميلٍ  الثَّانِيَةُ ِمثْلُ و ْولَى تَْمثِيلَُها بُصبٍُر في جمع َصبُور ،، األُ  كُكتُبٍ  ، بالَكْسِر ، األُولَي بِيضٌ و ، بَضمَّ

ُسِل ، وإِنَّما ُكِسَرت الباُء ِلتَْسلََم الياُء ، قاله الجْوَهِرّي وقال َغْيُره : وقد قالوا : بُوٌض. وقال األَزهرّي : ي ، ، بغير هاٍء  بَائِضٌ  قال َدَجاَجةٌ الرُّ

يَك ال  ، كما يُقَال : َواِلٌد ، وَكذِلَك الغَُراُب ، قال : بَائِضٌ  . وقال َغْيُره : يُقَال ِديكٌ يَبِيضُ  ألَنَّ الّدِ

 الحَباِئ ُ حِبَيحُث يـَعحَتش  الُغرَاُب 
 قال ابُن ِسيَدْه : وهو عْندي َعلَى النََّسِب.

اَغانِّي فََذَكَرهُ في التَّْكِملَة ، وهو َمْوُجوٌد في نَُسخ الّصحاح  ، كما في اْشتَدَّ  ، أَي الَحرُّ  بَاضَ  من الَمَجاز :و الّصحاح ، واألَساس ، وَوِهَم الصَّ

 ُكلَِّها.

البُْهَمى ،  أَبَاَضت والعُبَاِب :. والَِّذي في التَّْكِملَة بَيََّضتْ و كأَبَاَضتْ  ، كما في الّصحاح َسقََطْت نَِصالَُها ، أَي البُْهَمى بَاَضت من الَمَجاِز :و

 .أَْبيََضتْ  ، وَكذِلكَ  بَاَضتْ  ِمثْلُ 

ً  بَاضَ و  ، وال يُقَال اْلبَيَاِض  َغلَبَهُ في : يَبِيُضهُ  فاُلنا
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__________________ 
 .«أعف »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
بشــــــــامة بن الغدير وهو عمرو ا وهو خا  زهري بن أيب ســــــــلم   66 ويف املؤتلف واملختلف ل مدي ص« بســــــــامة بن حزن»( يف اللســــــــان : 2)

 ـعل  نف  الروي ـ  صاحب القصيدة املختارة والجي هبا يصف الناقة فيقو 
ـــــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا إذا أرق ـــــــــــــــــــــــــدي  كـــــــــــــــــــــــــبن ي

 قــــــــــــــــد جــــــــــــــــرن مث اهــــــــــــــــتــــــــــــــــديــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــالو    

  

 ويف املؤتلف أيضاً : بشامة بن حزن النهشلي.

 القاموس. وضبطت يف معجم البلدان ابلقلم ابلفتح هنا ويف اللفظة التالية.( وهي عبارة نسخة أخر  من 3)
 ( يف معجم البلدان : ابلفتح وبدون ألف والم.4)
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 ا كما قاله اجلَوحَهرِّي. اَبَيَضُه فـََباَضهُ  يـَُبوُضُه ا كما يف الّصحاح والَعباب ا وهو ُمطَاوِعُ 
 بُيُوضاً ، وهو َمَجاز. يَبِيضُ  ويَبَِس ، فُهوَ  َهبَْت بِلَّتُهُ ذَ  ، إِذا العُودُ  بَاضَ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 به ، كما في العُبَاب ، وهو َمَجاٌز. بالَمكاِن : أَقَامَ  باضَ و

 ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وهو َمَجاز ، وأَْنَشَد : َمَطرَ  ، إذا السََّحابُ  بَاضَ و

ُه  اَبضَ  لـــــــــــــَ َر َأهـــــــــــــح فـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ِه فـــــــــــــنـ اُم بـــــــــــــِ عـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــنـ  ال

نِ     َبفـــــــــــــِّ تـــــــــــــَ
ُ

لـــــــــــــَ  الـــــــــــــد وا املـــــــــــــ يـــــــــــــَم عـــــــــــــَ قـــــــــــــِ
ُ

 ِإال  املـــــــــــــ

  
 ، كما في العَباب. (1)َمُق قال : أَراد َمَطراً َوقََع بَنْوِء النَّعائم. يَقُوُل : إِذا َوقََع هذا الَمَطُر َهَرَب العُقاَلُء وأَقَاَم األح

نََّما تُْمِطُر النَّعَائُم في القَْيِظ فَيَنبُُت في وقال ابُن بَّرّي : َوَصَف هَذا الشاعُر َواِدياً أَصابَهُ الَمَطُر فأَْعَشَب. والنَّعَاُم ُهنَا النَّعَائُِم من النُُّجوم ، وإِ 

َت. ومعنَىأُُصول الَحِليَّ نَْبٌت يقال له النَّْشُر ، وهو  : أَْمَطَر. والدََّوا بَمْعنَى الّداِء. وأَراَد بالُمِقيِم الُمقيَم به على  باضَ  ُسمٌّ إِذا أََكلَه الماُل َموَّ

 الّدال.َخَطِر أَن يَُموت. والُمتَأَفَُّن : الُمتَنَقِّص. قال : هكذا فَسَّره الُمَهلَّبِيُّ في باب المْقصور الْبِن َوالٍّد ، في باِب 

اُء : تَقُوُل العََرُب :و ٌ  قال الفَرَّ  ُموِضَحة ، إِذا َولََدت . قال : وأَْكثَُر ما يَقُولُون :وُمْسَوَدةٌ ضدُّها ، قال ، البِيَضانَ  َولََدت ، إِذا ُمْبيََضةٌ  اْمَرأَة

 ، كما في العُبَاب. البِيَضانَ 

اَغانِّي في ِكتَابَْيه. وأَِسيِدي َحبَاالً  (2) َحبَاالً  أَبِيضي ولهم لُْعبَةُ ، يقولون : قال الفَّراُء :  ، هكذا نَقَلَه الصَّ

َدهُ  تَْبيِيضاً : بَيََّضهُ و  هللاُ َوْجَههُ. بَيَّضَ  . يُقَاُل :ِضدُّ َسوَّ

قَاَء : إذا بَيَّضَ  من الَمجاز :و اَغانِّي. ماله الّسِ َغهُ  أَيضاً ، إِذا بَيََّضهُ و من الَماِء والَّلبَِن ، نقله الَجْوَهِرّي والصَّ اَغانِّي  ِضدٌّ  ، وهو فَرَّ ، نَقَلَه الصَّ

 وَصاِحُب اللَِّسان ، وهو َمَجاز.

ثٍَة : فِْرقَةٌ من الثَّنَِويَّة الُمبَيَِّضةُ وَ  وا بِذِلكَ وُهْم أَْصَحابُ  . قال الَجْوَهِرّي :، كُمَحّدِ َدةِ من العَبَّاِسيِّينَ  ِلتَْبيِيِضِهمْ   الُمقَفَّعِ ، ُسمُّ ،  ثِيَابَُهْم ُمَخالَفَةً للُمَسّوِ

 أَي أِلَنَّ ِشعَاَرُهْم كاَن السَّواَد.

 يَْسُكنُون قَْصَر ُعَمْيٍر.

ُجُل : اْبتَاضَ و  من الَحِديد. البَْيَضةَ  لبِسَ  الرَّ

 اْستُْؤِصلُوا ، وأُبِيَحتْ  : فاْبتِيُضوا بَْيَضتَُهم ، أَي استَأَْصلُوا فَاْبتَاُضوُهم أَْوقَعُوا بِهم . يُقَال :اْستَأَْصلَُهمْ  ، أَي ْومَ القَ  اْبتَاضَ  من الَمَجاِز :و

 .بَْيَضتُُهمْ 

 َء تَْبيِيضاً ، كما في الّصحاح.الشَّيْ  بَيَّْضتُ  ، وهو ُمَطاِوعُ  : ِضدُّ اْسَودَّ ، واْسَوادّ  اْبيَاضَّ و ُء ،الشَّيْ  اْبيَضَّ و

، وهو القَْوُل  ، وهي الثالث َعَشَر إِلى الخاِمَس َعَشرَ  اْلبِيِض  أَْي أيّاُم الّليَاِلي من ِصفَِة اللَّيَاِلي ، اْلبِيضَ  ، باإلَضافَِة ، أِلَنَّ  اْلبِيِض  أَيَّامُ و

ِحيُح ، كما قَالَه النََّوِويُّ وَغْيُرهُ ، وإِ  يَْت لَيَاِليَهاالصَّ ً  نََّما ُسّمِ ِلها إِلى آِخِرها. بِيضا الثَّانِي َعَشَر إِلى  ِهَي من أَو أِلَنَّ القََمَر يَْطلُُع فيها من أَوَّ

واَل تَقُل :  ال يَْستَْوِعُب لَْيلَتهُ ، على الثَّانِي َعَشَر ، ألَنَّ القََمرَ  البَيَاِض  ، وهو قَْوٌل َضِعيٌف َشاذُ. قال شْيُخنَا : وال يَِصحُّ إِْطالقُ  الرابَع َعَشرَ 

ّي ، وابُن الَجَواِليِقّي ، البِيضُ  األَيَّامُ  َوايَاِت هكذا : و ، قاله ابُن بَّرِ اح « البِيضَ  كاَن يَأُْمُرنَا أَْن نَُصوَم األَيّامَ »لِكنَّ أَْكثََر الّرِ ، وقد أَجاَب ُشرَّ

 .اْلبِيِض  فَفَسَّر األََواِضَح ُهنَاَك باألَيّامِ « وض ح»الُمَصنِّف قد اْرتَكبَه بنَْفِسِه في  البَُخاِرّي َعّما أَْنَكَراهُ ، مع أَنَّ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلْيه :

ْعر ، قال الشاعر : اْبيََضضَّ  ، وكذِلكَ  اْبيَضَّ  ُء ِمثْلُ الشَّيْ  أَبَاضَ   ، في َضُروَرة الّشِ

ىت   َك شــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــَ كــــــــــح ي وِإن  شــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــِ كــــــــــح  ِإن شــــــــــــــــــــــــَ

ي     ِفضــــــــــــــــــــِ ص  واخــــــح ي اخلــــــُ َزمــــــِ يفـــــــالــــــح ضــــــــــــــــــــِّ َيضــــــــــــــِ بــــــح  تـــــــَ

  
ي فإِنَّه أراد : قَاَمِة الَوْزِن  تَْبيَّضِ  .«خ ف ض»، أَْوَرَدهُ الَجْوَهِرّي هَكذا في مادة  (3)، فَزاَد َضاداً أُْخَرى َضُروَرةً إِلِ
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هْ  ويقال : أَْعِطنِي .  أَْبيَضَ  ، بتشديد الضاِد ، َحَكاهُ ِسيبََوْيه عن بَْعِضِهم ، يُِريدُ  أَْبيَضَّ ، وأَلَحق الَهاَء كما أَلَحقََها في ُهنَّه ، وهو يُِريُد : ُهنَّ

اِد الثّانيَة وهي الّزائدةُ لْيَست بَْحرِف اإِلْعَراِب لَِحقَتْه بَيَاَن الَحَرَكة. قال أَبو َعِلّيٍ   وهي َضِعيفَةٌ في الِقيَاس. : (4)ولَكْوِن الضَّ

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وأقام الرجر األمح .1)
 .«حاالً »وصوهبا  ققة كما يف القاموس واللسان. ويف التكملة : « حاالً »( كذا ابألصر والقاموس ا ويف أصو  التهذيب : 2)
  الشعر كقو  اآخر :ء هذا يف( قا  ابن بري : وقد قير إلا  ي3)

بـَّبا  لقد خشيت أن أر  َجدح
 أراد جدابً فضاعف الباء.

 ( قو  أيب علي كما نقله عنه يف اللسان : وكان ينبغي أالّ حتر  فحركتها لذلك ضعيفة يف القياس.4)
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 ويَبَِس. اْبيَضَّ  الَكأَلُ : أَبَاضَ و

  الَجْوَهِرّي.، نَقَلَهُ  اْلبَيَاِض  والُمبَايََضةُ : الُمغَالَبَةُ في

ُ  أَْبيََضتِ و ُجُل. البِيضَ  : َولََدت أَبَاَضتْ و الَمْرأَة  ، وَكذِلَك الرَّ

 .ُمبَيِّضٌ  الثِّيَاَب ، على النََّسب ، ال َعلَى الِفْعل ، أِلَنَّ ُحْكَم ذِلَك إِنََّما هو يُبَيِّضُ  ، كَكتَّاٍن : الَِّذي البَيَّاضُ و

 .ُمبَيِّضٌ   َعلَى الِفْعل ، أِلَنَّ ُحْكَم ذِلَك إِنََّما ُهوَ والثِّيَاَب ، على النََّسِب ، ال

ْلِب ، وقِيل : ِعْرٌق في الَحاِلِب ، ِصفَةٌ غاِلبَةٌ ، ُكلُّ ذِلَك ِلَمَكانِ  اأْلَْبيَضُ و ةِ ، وقِيَل : ِعْرٌق في الصُّ  .اْلبَيَاِض  ، ِعْرُق السُّرَّ

اِجِز. : ِعْرقان اأْلَْبيََضانِ  وقال الجْوَهِريُّ :  في َحاِلِب اْلبَِعيِر ، وأَْنَشد للرَّ

ا يـَيحجُض ِعرحَقيح   أَبـحَيِضهح كَبل 
 .(1)باأللف ، والصَّواُب ِعْرقَْي بالنَّْصِب كقَْوِلهم : يَْوَجُع َرأَْسه  أَْبيَِضهِ  قال الصاَغانِّي : ووقَع في الّصحاح : ِعْرقا

ة : مَّ  وقال غْيُره : ُهَما ِعْرقَا الَوِريد. وقيَل : ِعْرقَاِن في البَْطِن ، ِلبَيَاِضِهَما قال ذو الرُّ

يــــــــــَ َ و  ــــــــــح ٍة  أَبـ قــــــــــ  ه بــــــــــعــــــــــَد شــــــــــــــــــــــــُ تــــــــــُ فــــــــــح لــــــــــ   قــــــــــد كــــــــــَ

َد مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا     قـــــــــــ  عـــــــــــَ اهُ تــــــــــــَ َيضـــــــــــــــــــــــــَ هح  أَبــــــــــــح بـــــــــــُ الـــــــــــِ  وحـــــــــــَ

  
البَْطِن : بَنَاُت اللَّبَِن  بَيَاضُ و القَْلِب من الفََرِس : ما أََطاَف باْلِعْرِق من أَْعلَى القَْلِب. بَيَاضُ  الَكبِِد والقَْلِب والظُّفِر : ما أََحاَط بِه. وقِيَل : بَيَاضُ و

ْوَها باْلعََرِض َكأَنَُّهْم أََراُدوا : َذاتَ   .البَيَاِض  وَشْحُم الُكلَى ونَْحُو ذِلَك ، َسمَّ

 الَحِديد. بَيَاضُ  : َعلَْيَها بَْيَضاءُ  وَكتِيبَةٌ 

 ، قال الشَّاِعر : ِلبَيَاِضَها : الشَّْمُس ، البَْيَضاءُ و

اءَ و  يحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ضح  بـ بـــــــــَ طـــــــــح ا  مل تـــــــــَ نـــــــــَ ا اخلـــــــــَ ِر مـــــــــَ دح  وملَح تـــــــــَ

زحرَا    ا خــــــــــُ اِن مــــــــــن ُدوهنــــــــــَِ تــــــــــيــــــــــَ ُاَ الــــــــــفــــــــــِ َر  َأعــــــــــح ــــــــــَ  تـ

  
 وال َسْوداَء ، أَي َكِلَمةً َحَسنَة وال قبِيَحةً ، على الَمثَِل. بَْيَضاءَ  ويقال : َكلَّْمتُه فما َردَّ َعلَيَّ 

 ، أَي ُمْرتَِفٌع َعال ، على الَمثَِل أَيضاً. أَْبيَضُ  : َمْشُروٌح ، على الَمثَِل أَْيضاً ، وكذا َصْوتٌ  أَْبيَضُ  وَكاَلمٌ 

يِت : يُقَاُل ِلأْلَْسَوِد : أَبو ّكِ  أَبُو الَجْوِن. ِلأْلَْبيَِض و ، اْلبَْيَضاءِ  وقال ابُن الّسِ

ة الُمبَْرَهنَةُ ، وهي أَْيضاً اليَُد الَّتِي ال تَُمنُّ والَّتِي عن غْيِر ُسَؤاٍل ، وذِلَك لَشَرفَِها في أَْنَواعِ  اْلبَْيَضاءُ  واليَدُ   الِحَجاجِ والعََطاِء.: الُحجَّ

ُدَها ، وقِيَل : هي الَّتِي لم بَْيَضاءُ  وأَْرضٌ   تُوَطأْ. : َمْلَساُء ال نَباَت فِيَها ، َكأَنَّ النَّبَات كان يَُسّوِ

 الِجْلِد : ما ال َشْعَر عليه. بَيَاضُ و

 .بُوضٌ  ، وُهنَّ  َكبَيُوٍض  ، بَيَّاَضةٌ  وَدَجاَجةٌ 

 على النََّسِب. بَائِضٌ  وُغَرابٌ 

ةُ. (2)أَْلَوانِِهم ، أَو  ِلبَيَاِض  : ُمْلُك فَاِرسَ  اأْلَْبيَضُ و  أِلَنَّ الغَاِلَب على أَْمَواِلِهم الِفضَّ

 َعِظيُم الَحّبِ. أَْبيَضُ  لفَتْح : ِعنٌَب بِالطَّائِِف ،، با البَْيَضةُ و

 السَّنَاِم : َشْحَمتُهُ ، على الَمثَل. بَْيَضةُ و

 : فَعَلنا بِِهم َذِلَك َعنَوةً. َكاْبتَْضنَاُهم ، بِضنَاُهمْ و ، (3)ٍء لُهم وأََخَذ ُكلُّ َشيْ  بَْيَضتُُهمْ  الحيُّ : أُِصيبَتْ  بِيضَ و
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يْ  بَْيَضةُ و ه ، وقال الشَّّماخ : بَْيَضةُ و الَحّر : ِشدَّتُهُ. بَْيَضةُ و ِف : ُمْعَظُمهُ.الصَّ  القَْيِظ : ِشدَّةُ َحّرِ

ا يف  َبهـــــــَ مـــــــح ةِ طــــــَو   ــــــِ يحضـــــــــــــــــــــَ َدمـــــــا  بـــــــَ عـــــــح ِة بـــــــَ يــــــح  الــــــقــــــَ

زُ     اعــــــــــِ ِ اأَلمــــــــــَ اح ــــــــــَ َري عــــــــــح اِن الشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ ن َر  يف عــــــــــِ  جــــــــــَ

  
 القَْيِظ ، وذِلَك من ُطلُوعِ الدَّبََراِن إِلى ُطلُوعِ ُسَهْيٍل. بَْيَضاءُ  وقَاَل بَْعُض العََرب : يَكوُن على الَماءِ 

والَِّذي َسِمْعتُهُ : يَُكوُن  ُطلُوعِ ُسهْيل والدَّبََراِن. وقال األَْزَهِريُّ : (4)اْلقَْيِظ ، أَي َصِميِمه ، من  بَْيَضاءِ و القَْيِظ ، بَْيَضةِ  وفي األََساس : أَتْيتُهُ في

اَرةُ القيظِ ]َماِء َحْمَراُء القَْيِظ على ال  .(5) [وَحمَّ

__________________ 
 .«أب »( انظر ما مّر يف مادة 1)
 .«أو ألن»بد  « والنّ »( يف النهاية واللسان : 2)
 تصحيف.« إهلم»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 .«با»( يف األساس : 4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
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 القَْوِم : إِذا ظهَر َمْكتُوُم أَْمِرِهم. بَْيَضةُ  ُشَمْيٍل : أَْفَرخَ وقال ابُن 

 : َصاَر فِيَها فَْرٌخ. البَْيَضةُ  وأَفَرَختِ 

ْت ُخْضَرتَُها ، ونَفََضِت الثََّمَرةُ وأَْيبََسْت ، وقِيَل : بَاَضتِ و  : أَْخَرَجْت ما فِيَها من النَّبَاِت. بَاَضتْ  األَْرُض : اْصفَرَّ

قِيَل : هو اسُم َجبٍَل. قلُت : ولَعَلَّه الَِّذي تَقَدَّم في الَمتِْن ، أَو غْيُرهُ ، « اْلبَْيَضاءِ  فَُخِذ الكافَِر في الناِر ِمثْلُ »في الَحِديِث في ِصفَة أَْهِل النَّاِر : و

 فَليُْنظر.

ثٍ  ُمبَيِّضٌ  وَرُجلٌ  ً  ، كُمَحّدِ ً  : اَلبٌِس ثِيَابا  .بِيضا

 وَمَدَح الُمَهلََّب في بِن َعْبِد هللِا بن َشِمٍر الَحنَِفّي : شاِعٌر َمْشُهوٌر فَِصيٌح ، َرَوى عن الشَّْعبِّي ، وعنه َولَُده َمْخلَد ، قَِدَم َحلَبَ  بَْيِض  وَحْمَزةُ بنُ 

ّي ، وَضبََطه الحافُِظ بالفَتْحِ. وَذَكَر النَّْضُر بُن ُشَمْيٍل أَنَّه َدَخَل على الَحْبس ، كَذا في تَاِريخ اْبِن العَديم وهو بَكْسِر الباءِ   ال غْير ، قاله ابن بَّرِ

 في الَحَكِم ْبِن أَبي العَاص : بِيٍض  الَمأُْمون فَقَاَل : أَْنَشْدني أَْخلََب بَْيٍت قَالَتْهُ العََرُب ، قال : فأَْنَشْدتُه أَْبيَاَت َحْمَزةَ بنِ 

ُة :  عــــــــــــــَ اجــــــــــــــِ وُن هــــــــــــــَ يــــــــــــــُ وُ  ِد والــــــــــــــعــــــــــــــُ قــــــــــــــُ  تـــــــــــــــَ

مِ     ـــــــــــــِ ـــــــــــــمح أَق ـــــــــــــل وحمـــــــــــــًا ف ـــــــــــــَ ا يـ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح ـــــــــــــي ل مح عـــــــــــــَ ـــــــــــــِ  أَق

  

ا  ُت هلــــــــــََ لــــــــــح َت ا قـــــــــــُ عــــــــــح جــــــــــَ تــــــــــَ وِه انـــــــــــح  َأّي الــــــــــُوجــــــــــُ

مِ و     كـــــــــــــــــــــــــَ ٍه ِإال  ِإىَل ا ـــــــــــــــــــــــــَ  أي  َوجـــــــــــــــــــــــــح

  

ِه  رَاِدقـــــــــــــِ ا ســـــــــــــــــــــــــــُ احـــــــــــــبـــــــــــــَ رح صـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ىَت يـ  مـــــــــــــَ

يـــــــــــ ٍ هـــــــــــذا ابـــــــــــُن     مِ  بـــــــــــِ َتســـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــح اِب يــــــــــــَ  ابلـــــــــــبـــــــــــَ

  
ز : َحْمَزةُ ابنُ وفي َشْرحِ   .بِيض أَسماِء الشُّعََراِء أِلَبِي ُعَمَر الُمَطّرِ

اُء :  .بَْيَضاءَ و أَْبيَضَ  : َجْمعُ  اْلبِيضُ  قال الفَرَّ

  ِلبَنِي قَُشْيٍر.وبالَكْسِر َجبَلٌ  (1)، بالفَتْح : َمْوِضٌع ِعْنَد َماَواَن ، بِِه بِئَاٌر َكثِيرةٌ ، من ِجبَاِله أَُدْيَمةُ والّشقذان.  اْلبَْيَضةُ و

 .(2)، بالتَّْصِغير : اسُم ماٍء  البُيَْيَضةُ و

الَحَسن بُن َداُووَد ْبِن عيَسى ، ُمَصغَّراً : قَْريَةٌ بالقُْرِب ِمْن ِدَمْشق الشَّام ، وأَْهلَُها َمْشُهوُرون بالُجوِد ، وبِها َماَت الَمِلُك األَْمَجُد ،  اْلبَُوْيَضاءُ و

 ن أَيُّوَب.بِن أَبي بَْكِر ب

 ، بالَكْسر : َمْوِضٌع. قال ُمَزاحم : بِيَضانَ  وذُو

ًة  اٍ  َعشــــــــــــــــــــــيــــــــ  اِن ضــــــــــــــــــــــَ نــــــــَ اَح يف أَفـــــــــح  كــــــــمــــــــا صــــــــــــــــــــــَ

ِر ِذي     فــــــــَ انَ أَبســــــــــــــــــــــح يضــــــــــــــــــــــَ ــــــــِ بِ  ب وُن اأَلخــــــــاطــــــــِ  جــــــــُ

  
يُح ِمْن تَْحتِِهم فََرفَعَتُْهْم ، ولَْم يَِصلُوا إِلى ال البَْيَضةُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : َماِء. وقال َغْيُرهُ ، بالفَتْح : أَرٌض بالدَّّوِ ، وَحفَروا بها َحتَّى أَتَتُْهُم الّرِ

 ال نَبَاَت فِيَها. والسَّْوَدةُ : أَرٌض بها نَخيٌل. بَْيَضاءُ  : أَْرضٌ  البَْيَضةُ  :

ْطِفيِحيّة ، من أَْعَمال ِمْصَر ، وهي أَرضٌ : َمْوِضٌع  اْلبَيَاَضةُ و  َسْهٌل ال نَبَاَت بَِها. بَْيَضاءُ  باإْلِ

 والسَّوادةُ تَجاهَ ُمْنيَِة بَنِي َخِصيٍب ، بها نَخيٌل وَمَزاِرُع.

 أَْيضاً من قَُرى الفَيُّوِم. بَيَاضٌ و

اُء : يُقَال : َما َعلََّمَك أَْهلَُك إِالَّ  ً  وقال الفَرَّ  ، بالَكْسِر ، أَي تََمطُّقاً ، نقله الّصاغانِّي. بِيضا

 ِمنّي فاُلٌن : َهَرَب. بَاضَ و

 : اْختَاَر. اْبتَاضَ و .بَْيَضتِِهمْ  : َدَخَل في اْبتَاَضُهمْ و

 األَْرُض : أَْنبَتَِت اْلَكْمأَةَ. بَاَضتِ و
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 النََّهاِر. بَيَاِض  فاُلٌن : َجاَهَرني ، من بَايََضنِيو

 ايِل َسَواِدي بَيَاَضك ، أَي َشْخِصي َشْخَصك ، وهو َمَجاز.وال يُزَ 

 الشَّاِعر. اأْلَْبيَضُ  بُن ُمَجاِشعِ بِن َداِرٍم : بَْطٌن من تَميٍم ، ِمْنُهم أَبُو لَْيلَى اأْلَْبيَضُ و

 ، ُمَشدََّدة : َمَحلَّةٌ بَِحلََب. اْلبَيَّاَضةُ و

 فصر التاء
 مض الضاد

َدة وهو َخَطأٌ. ق ، َكِجيْْرَ  ِتْريَاضٌ  : [ترض] ِحيح ، وَوقََع في بَْعِض النَُّسخ بالُموحَّ ال ابُن ، أَهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، ثم إِنَّ الياَء تَْحتِيَّةٌ على الصَّ

 .(3)، َذَكره في بَاِب فيعال  من أَْسَماِء النَِّساءِ  ُدَرْيٍد : هو

__________________ 
 ابلدا  املهملة.« والشقدان»بلدان وابألصر ( عن معجم ال1)
 ( زاد ايقوت : يف ابدية حلب بينها وبا تدمر.2)
 ويف التكملة : فعال .« فعيا »وفيها :  387/  3( اجلمهرة 3)
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 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

، على أَنَّ التَّاَء زائَِدةٌ ، وَسيَأْتِي « عضض»، وَسيَأْتِي للُمَصنِّف في ، بالفَتْحِ ، ُهنَا أَْوَرَده صاِحب اللَِّساِن وابُن األَثِيِر  التَّْعُضوضُ  : [تعض]

 الَكالُم عليه ُهناِلك.

 فصر اجليم
 مض الضاد

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [جحض]

اَغانيُّ في التَّْكملَة ، وصاحُب اللَّسان. قلُت : ويأْتي ، بكسِر الِجيِم والَحاِء : َزْجٌر للَكْبِش. أَْهَملَه الَجْوَهِرّي والُمَصنِّف ، وأَوَرَده الصَّ  ِجِحضْ 

 هذا المعنَى.« جحط»للُمَصنِّف في 

يقُ  اْلَجَرضُ  : [جرض] كةً : الّرِ ّي :  يَْجَرضُ  بِِريِقهِ  (1) َجِرضَ  . يُغَصُّ به : يُقَال :، ُمَحرَّ ، مثال َكسَر يَْكسُر ، كما فِي الّصحاح. قال ابُن بَّرِ

َكةً : الَجَرضُ  مثْلهُ قوُل اْبِن ُدَرْيٍد قال :و وُحْزٍن. قُلُت : اْبتَلَعَهُ بالَجْهِد على َهمٍّ  ، أي َكفَِرحَ  َجِرَض يَْجِرضُ  قال ابن القَّطاع : َصوابُهُ   ، ُمَحرَّ

يِق. يُقَال ، الغََصصُ  هُ َغْيُره بِغََصِص اْلَمْوتِ  َجِرَض يَْجَرضَ  بِالّرِ هُ. : بِِريِقهِ  أَْجَرَضهُ و ، مثال َسِمَع يَْسَمُع : إَِذا اْغتَصَّ ، وَخصَّ  أََغصَّ

ةُ. وقيل الَجِريضُ . قِيَل :ُدوَن القَِريِض  الَجِريضُ  َحالَ  في الَمثَل :و ةُ ، والقَِريُض : الجرَّ ْعُر.  : الَجِريضُ  : الغُصَّ اْلغََصُص ، والقَِريُض : الّشِ

يَاشّي. ْنَساِن ِعْنَد الَمْوِت ، الَجِريضُ  وقال الّرِ يِق. والقَِريُض : َصْوُت اإِلْنَساِن  فاْلَجِريضُ  والقَِريُض يَْحُدثَاِن بِاإْلِ  ، وأَْنَشدَ  (2): تَبَلُُّع الّرِ

 الَجْوَهِريُّ اِلْمِرِئ القَْيِس :

ًة  ــــــــــَ ل ــــــــــح ي ــــــــــَ اِس ل ــــــــــ  ــــــــــن َن ابل غــــــــــح ــــــــــَ ىَت مل يـ ــــــــــفــــــــــَ َبن  ال  كــــــــــَ

َد     اِن عـــــــــنـــــــــح يـــــــــَ حـــــــــح ـــــــــلـــــــــ  َف ال لـــــــــَ تـــــــــَ ـــــــــ ِإَذا اخـــــــــح رِي  جـــــــــَ

  
اَغانِيُّ أَْيضاً. والّذي في ديواِن ِشْعِره :  وهكذا أَْنَشَدهُ الصَّ

ِر مل يـَغحَن لَيحلةً   كَبن  الَفىَت ابلد هح
ُل َمنْ  يُْضَرُب ألَْمٍر يَعُوُق ُدونَه عائِقُ   قَالَهُ  ، كذا في العُبَاِب. وقال َزْيُد بُن ُكثَْوة : يقال عْند ُكّل أَْمٍر كان َمْقُدوراً عليه فِحيَل ُدونَهُ. قاَل : وأَوَّ

 َعبِيُد بُن األَْبَرِص حيَن اْستَْنَشَدهُ الُمْنِذُر قولَه :

لِه مَ   (3)لحُحوُب أَقـحَفَر ِمنح َأهح
 فقال :

يـــــــــــــــــُد  بـــــــــــــــــِ ِه عـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ َر مـــــــــــــــــن َأهـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــــح

يــــــــــــــد    عــــــــــــــِ دي وال يــــــــــــــُ بــــــــــــــح وحم ال يـــــــــــــــُ  فــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــَ

  
ُل َمْن قَاله« ُدوَن القَِريِض  الَجِريضُ  فاْستَْنَشَدهُ ثَانِياً فقال : َحالَ  بُوهُ الِكالبِّي حين َمنَعَهُ أَ  ، َكَذا في النَُّسخِ ، وَصوابُه ُمنِقذٌ  (4) َشْوَشنٌ  وقِيَل : أَوَّ

ْعرِ  قول من ْعُر في َصْدِره ، الّشِ ً  منه فَمَرض َحَسَداً له لَتَْبِريِزه كاَن َعلَْيه ، فَجاَش الّشِ :  فَقَال على الَمْوت ، وقد أَْشَرفَ  أَبُوهُ ، فََرقَّ لَهُ  ، ُحْزنا

 َشأَ يَقُوُل :، ثم أَنْ « ُدون القَِريض اْلَجِريضُ  حالَ »فقال :  اْنطِق بَما أَْحبَْبَت. يا بُنَيَّ 

يـــــــــــــــــايت  تح حـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــِ ُرين وقـــــــــــــــــدح فـــــــــــــــــَ  َأَ حمـــــــــــــــــُ

ين      ن  مــــــــــــــــــــــــــِ ُهــــــــــــــــــــــــــُ ربِّ اٍت ُأحــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــح  أبَبـ

  

وحمــــــــــــــــي  زَعح عــــــــــــــــلــــــــــــــــّي فــــــــــــــــِإن  يـــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــال  ــــــــــــــــَح

ينِّ     ذاَ   ـــــــــــــَ ُه وكـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ثـــــــــــــح قـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ لـــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــَ

  

وحاًل  ــــــــــَ ُت قـ ــــــــــح ل قــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــُت ل ي قــــــــــِ ــــــــــَ وح ب ــــــــــَ ُم ل ــــــــــبُقحســــــــــــــــــــــــِ  ف

ين      رِّ جــــــــــــــــــــِ َوايفَ كــــــــــــــــــــُ وُ  بــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــَ  أَفــــــــــــــــــــُ

  
 َماَت فقال أَبُوهُ يَْرثِيه :ثم 
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ٌن  وحشـــــــــــــــــــــَ َة جـــــــَ رِيضـــــــــــــــــــــَ
َ
َ املـــــــ اح َر الـــــــعـــــــَ هـــــــَ دح َأســـــــــــــــــــــح قـــــــَ  لـــــــَ

َداو     هــــــــــــــَ اِد وَأســــــــــــــــــــــــــــح َد الــــــــــــــر قــــــــــــــَ عــــــــــــــح هــــــــــــــا بـــــــــــــــَ  أَر قــــــــــــــَ

  

ا  هــــــــَ لــــــــَ بــــــــح َر قـــــــــَ عــــــــح طــــــــ  الشــــــــــــــــــــــِّ نــــــــح ُه ملَح يـــــــــَ تــــــــَ يــــــــح ا لــــــــَ يــــــــَ  فـــــــــَ

َداو     لــــــــــــ  ا خمــــــــــــَُ يــــــــــــنــــــــــــَ قــــــــــــِ ا بــــــــــــَ يــــــــــــدًا مــــــــــــَ اَش محــــــــــــَِ  عــــــــــــَ

  

ِه و  لـــــــــــــِ وح اَش بـــــــــــــقـــــــــــــَ ا  عـــــــــــــَ ُه ِإذح قـــــــــــــَ تـــــــــــــَ يـــــــــــــح  اَي لـــــــــــــَ

َداو     رحمــــــــَ ِر ســــــــــــــــــــــَ هــــــــح ــــــــد  َر ال رِي آخــــــــِ َن شــــــــــــــــــــــعــــــــح جــــــــ   هــــــــَ

  
َر حين ال (5)وقال الَمْيَدانِّي   : يُْضَرب أِلَْمٍر يُْقَدُر عليه أُّخِ

__________________ 
 ا وضبطت يف اللسان كالقاموس. َجَرَض َ ِرضُ  ( ضبطت عن القاموس كَفرِح ا وتنظري الشارح هلا كما يف الصحاح :1)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : االسنان.2)
 ( ديوانه وعجزه :3)

 فالقطبّيات فالذ نُوبُ 
 وسيشري الشارح إليها.« جوشن»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
 ينفض.: يضرب لألمر يقدر عليه أخرياً حا ال  1017( يف جممض األمثا  حرف ا اء مثر رقم 5)
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 .(1)« َحاَ  اأَلَجُر ُدوَن اأَلَمرِ »يـَنحَفُض ا وَوَرَد َمعحَناه : 
ً  مات فاُلنٌ  ، وقيل : هو الشَّديُد الَهّمِ : يُقَال : : الَمْغُمومُ  اْلَجِريضُ و ، عن أَبي  بَِكْسِرهما ، اْلِجْرآِض و ، َكاْلِجْريَاض ، أَي َمْغُموماً ، َجِريضا

 الدُّقَْيش ، وأَْنَشَد ِلُرؤبَةَ يَْمَدُح بِاَلَل بَن أَبي بُْرَدةَ :

ٍة و  يح ِذي ُغصـــــــــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ ان رحاَيضِ خـــــــــــــــــَ   جـــــــــــــــــِ
اضِ     قــــــــــــــَ ر واإِلنـــــــــــــــح قــــــــــــــَ وحَم الــــــــــــــنــــــــــــــ  َت يـــــــــــــــَ يــــــــــــــح  رَاخــــــــــــــَ

  
 قال أَبُو َعْمٍرو : يُِريُد َرُجلَْيِن َخانِقَْين. .(2) ِجْرآِض  ويُْرَوى

َجُهَما ، َكَذا في العُبَاِب والتَّْكِملَِة. قُلُت : ويُْرَوى وَخاِنٍق ، أَي ُربَّ ذِ  وقال ابُن األَْعَراِبيّ  ان َخنَقَاهُ. َراَخاُهَما : فَرَّ  ي َخْنق.: َهمَّ

ً  يُقَال : أَْفلََت فاَُلنٌ   ، أَي يََكاُد يَْقِضي ، ومنه قَْوُل امِرِئ القَْيس : َجِريضا

لـــــــــــــــبـــــــــــــــاٌء و  ن  عـــــــــــــــِ هـــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ رِيضـــــــــــــــــــــــــــــاً أَفــــــــــــــــح   جـــــــــــــــَ
ابُ و     ـــــــــــــــِوطـــــــــــــــَ َر ال فـــــــــــــــِ ُه صـــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــح وح أَدحرَكـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ل

  
 يَْعنِي علباَء بَن الَحارث ، وكان امرؤ القْيس قََصَد َغْزَو بَنِي أََسٍد ، فََحذََّرهم ِعلباء فََرَحلُوا بلَْيٍل.

 بنَْفِسه ، أَي يََكاد يَْقِضي. يَْجَرضُ  وقال األَْصَمِعّي : هو

وُح الَحْلَق ، واإِلْنَسانُ  اْلَجَرضُ  على نَْفِسه إِذا قََضى. وقِيَل : يَْجَرضَ  : أَنْ  اْلَجِريضُ  وقِيَل :  . وقال اللَّْيُث :َجِريضٌ  ، بالتَّْحِريك : أَن تَْبلَُغ الرُّ

. الَجِريضُ   : الُمْفِلُت بعَد َشّرٍ

ً  وفي األََساِس أَْفلََت فاَُلنٌ  اِقيَ )بَِها ، كقوله تعالى :  فََجِرضَ  ْفُسه َحْلقَهُ ، أَي ُمشِرفاً على الَهالِك ، بلَغَت نَ  َجِريضا  (3) (َكالّ ِإذا بَ َلَغِت الرتَّ

، َكَما أَنَّ َجْمَع اْلَمِريِض  َجْرَضى الَمْوُصوِف : اْلَجِريِض  وج .«ج ر ع»ٌء من ذِلَك في وَسيَأْتِي َشي (4) (فَ َلْو ال ِإذا بَ َلَغِت احْلُْلُقومَ )، 

  :َمْرَضى. قال ُرْؤبَةُ 

رحضــــــــــــــــــــــــــــ   يــــــــــــــم مــــــــــــــَ َداُء متــــــــــــــَِ َح َأعــــــــــــــح بــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــح

ون     ـــــــــــُ ـــــــــــت ل فـــــــــــح
ُ

و   واملـــــــــــ وا جـــــــــــَ ـــــــــــُ رحضـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــات  جـــــــــــَ

  
َواُب ، وِإْن ُحِكَي َعِن النَّْضِر ِخالفُهُ  َمْخَشِريُّ : هذا ُهَو الصَّ  .(5)أَي َحِزنِيَن. قَال الزَّ

هُ : بَِعيرٌ  الغَِليُظ الشَِّديدُ  ، بالَكْسر : اْلِجْرَواضُ و وأَْنَشَد  ، أَي َغِليٍظ َشِديٍد ، ِجْرَواٍض  ، ذُو ُعنُقٍ  ِجْرَواضٌ  ، وهو َمأُْخوذٌ من العَْيِن ، ونَصُّ

 ِلُرْؤبَةَ :

 اجِلرحَواَضاِبِه َنُد   الُعُنَ  
 ، إِذا َكاَن َضْخماً ذا قََصَرةٍ غليظة ، وهو ُصْلٌب ، وأَْنَشَد قوَل ُرْؤبَةَ السَّابُِق. ِجْرَواضٌ  : بَِعيرٌ  (6)وفي التَّْهِذيب 

، كلُّ ذلك عن ابن  اْلِجْريَاضُ و ، كعُلَبٍط وُعالِبطٍ  الُجَرائِضو اْلُجَرئِضو تَاٍب ،، َككِ  َكاْلِجَراِض  ، عن ابن َخالََوْيه ، اأْلََسدُ  : اْلِجْرَواضُ و

 َخالََوْيه ، كما في العُبَاب.

 ، أَي في األََسد ، وفي َمْعنَى الغَِليِظ الشَِّديد. فِيِهَما وقَْولُه

 .الُجَرائِِض  األَِخيُر عن اللَّْيث. قال ابُن َخالََوْيه : وَجْمعُ 

قَال : وُكلُّ اسٍم َعلَى فُعَاِلٍل فَجْمعُه على فَعَاِلَل ، نَْحُو ُعَراِعر وَعَراِعَر ، وُعَطاِرٍد وَعَطاِرَد ، « النَّْبرة»، بالفَتْحِ. َذَكَرهُ في ِكتاب  ئِضُ َجَرا

كاٍت على فُعَِلل ، فأَْصلُهُ فُعَاِلٌل ، نحو ُهَدبِدٍ  وُعَجِلٍط ، أَْصلُُهَما ُهَدابِةٌ وُعَجاِلٌط ، فَاْعِرْفهُ فإِنَّه ِلُكّلِ ما يَِرُد  قَال : وُكلُّ اْسٍم فيه أَْربَُع ُمتََحّرِ

 َعلَْيَك.

ّمِ : لَِطيفَةٌ ، بَولَِدَها ُجَراضٌ  نَاقَةُ و ةً ، ُدوَن الذََّكِر ، قاله اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : ، بالضَّ  ، نَْعٌت لألْنثَى َخاصَّ
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َريبِّ و  ــــــــــــــــــــُ اٌت تـ بــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــُض َدائــــــــــــــــــــِ رَاضــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
َ

 املــــــــــــــــــــ

رِّ     يـــــــــــــَر كـــــــــــــُ لـــــــــــــِ ااَي ســـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــَ مـــــــــــــَ لـــــــــــــح رَاضٍ لـــــــــــــِ  جـــــــــــــُ

  
َضبََطهُ الحافِظ بالتَّْصِغير ، ومثْلُه في التَّْكِملَة ، الِحْمِصّي ، هكذا ُهو في العُبَاب ، و كعُلَبِطٍ  ، الُجَرئِِض  َعْبِد الَجبَّاِر بنِ  َعْبُد هللا بنُ  أَبُو القَاِسمو

ثٌ  الطَّائِّي :  ، عن ُمَساِعِد بِن أَْشَرَس ، َسِمَع منه ابُن الثالّجِ. ُمَحّدِ

اضُ  ، ومنه : َخنَقَهُ  َجَرَضهُ و أَُكوٌل  ، كعاُلبٍِط ، ُجَرائِضٌ  وَجَملٌ  ، أي َخنَقُوهُ  وهُ َجَرضُ  ، لْلَخنَّاق. وقال ُمْنتَِجٌع : يُقَال : أَْفلََت ِمْنُهم وقد اْلَجرَّ

ّي : َحَكى أَبو َحنِيفَةَ  اْلُجَرائِضُ  ، َكَذا في التْهِذيب عن اللَّْيِث. وقال أَبُو َعْمرو : َشِديُد القَْصِل بِأَْنيَابِِه للشََّجرِ  : العَِظيُم من اإِلبِل. وقال ابُن بَّرِ

 : الَجَمُل الَِّذي الُجَرائِضَ  نَّ أَ « ِكتَاب النَّبَات»في 

__________________ 
 .1082( امليداين حرف ا اء مثر رقم 1)
أي ككتان وســــيبيت يف  جرّاض قوله : ويرو  : جرآض ا هكذا يف نســــخ الشــــارح ا والذي يف التكملة : ويرو »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 املستدر .
 .26( سورة القيامة اآية 3)
 .83( سورة الواقعة اآية 4)
بيت ر بة )قا  النضــــر : أي أفلتك ومل يكد ا فجرضــــت عليه ريقك وأنشــــد البيت « أفلت جريضــــاً »( نقر يف األســــاس عن النضــــر يف قوله : 5)

 فجعله فعيال مبعىن مفعو  جمروض عليه. (املتقدم
 .293/  11( التهذيب ترمجة ش ر ض 6)
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َعِسّي :ٍء أِبَنـحيَ حُيَطُِّم ُكر  َشي  اِبِه ا وأَنحَشَد أِلَيب ُ َم ٍد الَفقح
ٍة  نــــــــــــــَ دح ا ُذو كــــــــــــــِ هــــــــــــــَ عــــــــــــــُ بــــــــــــــَ تــــــــــــــح ــــــــــــــَ رَائــــــــــــــِ ُ يـ   جــــــــــــــُ

وٌر هــــــــــــائــــــــــــ ُ     ِح َهصــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــح ِب الــــــــــــطــــــــــــ   خِلَشــــــــــــــــــــــــــَ

  

 حَبيحُث يـَعحَتش  الُغرَاُب الَباِئ ُ 
 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

َكةً : الجْهد. الَجَرضُ   ، ُمَحرَّ

 : اْختِالُف الفَكَّْيِن عْنَد الَمْوت. الَجِريضُ و : َغَصُص الَمْوِت. اْلَجِريضُ و

تَِها ، مثل َضِرَجْت.  وَجِرَضِت النّاقَةُ بِِجرَّ

 .(1)« الذَّقَنِ  بَِجِريَضةِ  ِريقَهُ ، وَجَرَعهُ ، بَمْعنًَى. ومن أَْمثَاِلِهم : أَْفلَتَ  َجَرضَ »وفي األََساس : 

 ، عن اللَّْيث ، وأَنشد : َكِجْرَواض ّمِ ،، بالضَّ  ُجَراضٌ  وبَِعيرٌ 

ا  اضــــــــــــــــــــــــــــــــَ ًة هنــــــــــــــــــَّ ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــي ان  ِإن  هلــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

اًل و     بـــــــــــَ حـــــــــــح وحٍر ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ َك ثـ اَمســـــــــــــــــــــــــح رَاضـــــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــــُ

  
ْخُم العَظيُم البَْطِن. وقال األَْصَمِعّي : قُْلُت ألَْعَرابِّي : ما الِجْرَواضُ و الِجْريَاضو : العَِظيم. الُجَراض وقال ابُن بَّرّي : قال  ؟اْلِجْريَاضُ  : الضَّ

 ، كعاَُلِبٍط وُعلَبٍِط ، َحَكاهُ الَجْوَهِرّي عن أَبي بَْكِر بِن الّسّراج. ُجَرِئضو ُجَرائِضٌ  : الَِّذي بَْطنُه كالحيَاض ، وكذِلَك رُجلٌ 

ُجل الُجَراِضيَةو اد الُمْهَملَة. ونَْعَجةٌ  العَِظيُم ، حكاه ابِن األْنبَارّي ، قُلُت : : الرَّ مثاُل ُعلَبَِطة : َعِريَضةٌ  ُجَرئَِضةٌ و ُجَرائَِضةٌ  وقد تَقَدََّم في الصَّ

 .(2)َضْخَمة ، كما في الّصحاح 

اضُ و  ، كَكتَّان : الشَِّديُد الغَّمِ ، وبه ُرِوَي قَوُل ُرْؤبة السابق : الَجرَّ

 َجر اضِ انَِقيح ِذي ُغص ٍة خَ و 
ّمِ ، َعِن اللَّْيث ، كما في التَّْكِملَة. َكاْلُجَراِض  اللَِّطيفَةُ بَولَِدَها ،ـ  : النَّاقَةُ  الِجْرَواضُ و  ، بالضَّ

 ، ِمثَاُل ِجْرفاٍس : األََسُد ، كما في التَّْكِملَة. اْلِجْرآضو

 : * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه : [جربض]

 ، كعُلَبٍِط : العَِظيُم الَخْلِق ، أَهمله الَجَماَعة ، وأَورَده صاِحُب اللَِّسان ، وهو ِمثْل الِجَرئُض بالَهْمَزة. َربِضُ اْلجُ 

 ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. ، كعاَُلِبط الُجَرافِضُ  : [جرفض]

اَغانِّي. الثَِّقيُل الَوْخمُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو  ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ ، وابُن ِسيَده ، والصَّ

، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، وابُن ِسيَده ،  كالُجَرافِِض ِزنَةً وَمْعنًى ، بالِميْم بََدَل الفاِء ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو الُجَراِمضُ  : [جرمض]

اَغانِّي.  والصَّ

ُجُل ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقال ابُن األَْعَرابِّي : أَي َجضَّ  : [جضض]  .لِمْشيٍَة فيها تَبَْختُرٌ  ، كِزِمكَّى ، اسمٌ  (3) اْلِجيضَّى َمَشى الرَّ

 يَُخّص أَبُو َزْيٍد َسْيفاً وال َغْيَرهُ. ، وهذه عن ابِن األَْعَرابِّي ، ولم َكَجضَّضَ  عليه ، َعلَْيه بالسَّْيِف : َحَملَ  َجضَّ  قال الِكَسائِيُّ ، وأَبُو َزْيٍد :و

 .َجضَّ  البَِعيُر ، كما في العُبَاب ، ونَصُّ التَّْكِملَة : َجضَّضَ  ، وقد التَّْجضيُض أَْيضاً : العَْدُو الشَِّديدُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 [جلض]
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 : * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه : (4)

 ، وقال : هو شاذُّ َعِن التَّْرِكيب.« االْرتَِضاءِ »: َمصدُر َجلَُض ، أَي َضُخَم. نَقَلَه أَبو َحيَّاَن في ِكتَاِب  الِجلَضُ 

 نَقَلَهُ الَجَماَعةُ. كالُجَرفِِض ، ِزنَةً وَمْعنًى ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو الُجاَلِهضُ  : [جلهض]

 [جلنض]

 ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :: *  (5)

 أَْوَرَده أَبُو َحيّاَن.« لُغَةٌ في الطَّاِء ، والظَّاءِ »: اْضَطَجَع  اْجلَْنَضى

__________________ 
عل  قوله : أفلت ِبريضــة الذقن ا الذي يف األســاس : ِبريُعة الذقن ا وعبارته : وأفلت فالن جريصــاً أي مشــرفاً »( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 .«اهلال  ا قد بلغت نفسه حلقه فجرض هبا ا كقوهلم : أفلت ِبريعة الذقن اخل ا ه
 .«عريضة»ومل يرد فيه « ضخمة»( اقتصر يف الصحاح عل  2)
 بفتح الياء. (دار املعارف)( ضبطت يف اللسان 3)
 ة.( وقعت ابألصر بعد مادة جله  فقدمناها إىل هنا وهو مواف  لرتتيب املطبوعة الكويتي4)
 فقدمناها.« مج »( وقعت ابألصر بعد مادة 5)
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 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ْت ، أَي قََهَرهُ. قال أَبُو َحيَّاَن : وقد َشذَّ أَيضاً عن التَّْركيب ، ألَنَّ الِجيم مّما يُْضبَُط بالقَانُوِن : إِن اْجتََمعَ  َجَمَضهُ  : َمْصَدرُ  اْلَجَمضُ  : [جمض]

 ٍء أَْصِليَّة ، فالَكِلَمةُ َضاِديَّةُ ، وإِالَّ فََظائِيّة.َمع راٍء أَو يا

 ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي عن األَمُوّي. ، أَي ِحدَّةُ نَْفٍس  (3) ُجُهوَضةٌ و َجَهاَضةٌ  : َمْن فِيه الَجاِهضُ  : [جهض]

 الشَّاِخُص الُمْرتَِفُع من السَّنَاِم وَغْيِرِه. : الَجاِهضُ و

 الغاِرِب ، إِذا َكاَن شاِخَص السَّنَاِم ُمْرتَِفعَهُ. عن ابن َعبّاٍد. جاِهضُ  بَِعيرٌ يُقَال : 

 ، عن ابن َعبّاٍد. َجَواِهضُ  بَهاٍء : الَجْحَشةُ الَحْوِليَّةُ ، ج ، الَجاِهَضةُ و

َدةً  الَجَهاَضةُ و اَضةٌ  . يُقَال : إِنَّ نَاقَتَك هِذه: الَهِرَمةُ  (1) ، ُمَشدَّ  ن ابِن َعبَّاد.، ع لََجهَّ

َوابُ  َكتِفٍ  ، ِمثْل اْلَجِهض زاَد غْيُرهُ :و ، عن اللَّْيث ، كأَِميرٍ  ، الَجِهيضُ و ، بالَكْسِر ،  الِجْهضُ  ، َكَذا في َسائِر النَُّسخِ ، وهو َغلٌط ، والصَّ

اِء ، قال :  كما هو نَصُّ النََّواِدر عن الفَرَّ

 .َما تَمَّ َخْلقُه ونُِفَخ فِيِه ُروُحهُ من َغْيِر أَْن يَعيشَ  : الَجِهيضُ  الَولَُد السَّْقُط ، أَو ، هو َجِهيضٌ و ِجْهضٌ و ِخْدٌج وَخِديٌج ،

ِة يَِصُف اإِلبَِل : مَّ  قال ذُو الرُّ

اِ   فــــــــــــــــَ ِه اأَلغــــــــــــــــح امــــــــــــــــِ هــــــــــــــــَ
َ

َن ابملــــــــــــــــ َرحــــــــــــــــح طــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  ي

ر      يـــــــــــــــ ٍ كـــــــــــــــُ هـــــــــــــــِ رحاَب ِ  جـــــــــــــــَ ِ  الســـــــــــــــــــــــــــــِّ ثـــــــــــــــِ  لـــــــــــــــَ

  
 ، كما في العُبَاِب. َما َدام أَْخَضرَ  ، أَْو هو َجَهاضٌ  َكَسَحاٍب : ثََمُر األََراكِ  ، الَجَهاضُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

اهُ عنه َعلَْيهِ  َغلَبَهُ  ، أَي َعلَْيه أَْجَهَضهُ و َعِن األَْمِر ، َكَمنع ، َجَهَضهُ وَ  ْيدَ ونَحَّ ْينَاه وَغلَْبنَاهُ  فأَْجَهْضنَاهُ  . يُقَاُل : َصاَد الَجاِرُح الصَّ عنه ، أَي نَحَّ

ا َخْيبََر أَْجَهْضنَاُهْم َعلَى َملٍَّة ، كانَت العََرُب تَقُول : َمْن أََكَل الُخْبَز َسِمَن ، فلّما فَتَْحنَ »َحِديُث أَبِي بَْرَزةَ َرِضَي هللا عنه :  على ما َصاَدهُ. ومنه

 .«فأََكْلُت منها َحتَّى َشبِْعتُ 

 َعِن األَْمِر ، وأَْجَهَشهُ ، وأَْنَكَصهُ ، إِذا أَْعَجلَهُ عنه. أَْجَهَضه ، يُقَاُل : أَْعَجلَ  بَمْعنَى أَْجَهضَ  قد يَُكونُ و

قَْبَل التََّمام  وقد نَبََت َوبَُرهُ  ِلغَْيِر تََماٍم. وقال األَْصَمِعّي : إِذا أَْلقَِت الناقةُ َولََدَها أَْلقَْت َولََدَها : أَْسقََطت ، كما في الّصحاح ، أَي النَّاقَةُ  أَْجَهَضتِ و

،  ُمْجَهضٌ  فهي ، وَرَجعَْت ِرَجاعاً ، أَْجَهَضتْ و  يَْستَبِيَن َخْلقُهُ. قد أَْسلَبَْت ،. وقال أَبُو َزْيٍد : يُقَاُل ِللنَّاقَِة إِذا أَْلقَْت َولََدَها قَْبَل أَنْ أَْجَهَضتْ  قِيَل :

ةً. َزاَد الَجْوَهِرّي : فإِْن َكاَن ذِلَك من َعاَدتَِها فهيَمَجاِهيضُ  ج  .َجِهيضٌ و ُمْجَهضٌ  ، والولَدُ  ِمْجَهاضٌ  . قال األَْزَهِرّي : يُقَاُل ذِلَك للنَّاقَِة خاصَّ

ً جَ و ِد ابن َمْسلََمةَ :  . ومنهَمانَعَهُ ، وَعاَجلَهُ  : اَهَضهُ ِجهاضا أَي « عنه أَبُو ُسْفيَانَ  فََجاَهَضنِي أَنَّهُ قََصَد يَْوَم أَُحٍد َرُجالً ، قال :»َحِديُث ُمَحمَّ

 َمانَعَنِي عنه وأََزالَنِي.

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 َهَضهُ.عن َمَكاِنِه : أَنْ  أَْجَهَضهُ 

 ، بالَكْسِر : الَولَُد الَِّذي أَْلقَتْهُ النّاقَةُ قَْبل أَن يَْستَبِيَن َخْلقُهُ. اْلِجْهضُ و

 : اإِلْزالُق ، واإِلَزالَةُ. اإِلْجَهاضُ و

 : الَّتِي ِمْن َعاَدتَِها إِْلقَاُء الَولَِد ِلغَْيِر تََماٍم. الِمْجَهاضُ و

 ه :: * ومّما يُْستَْدَرك َعلَيْ  [جوض]

اضٌ  َرُجلٌ   ، كَجيَّاٍض. َجوَّ
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، بَْيَن الَمِدينَِة وتَبُوَك. هكَذا أَْوَرَدهُ صاِحُب اللَِّسان ، وقد أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ.  وسلمعليههللاصلى، ِمْن َمَساِجِد َرسوِل هللا  (2)، كَسْكَرى  َجْوَضىو

َف فيه ، وَصَوابُه َحْوَصاءُ  ا الَمْوِضُع الَِّذي َذَكَرهُ فقْد َصحَّ اد الُمْهَملَتْين َمْمُدوداً ـ  قُلُت : وأَمَّ ، نَقَلَه  بَْين َواِدي القَُرى وتَبُوكَ ـ  بالَحاِء والصَّ

اِد الُمْعَجَمة ، أَْي َمَع الحاِء ، وأَْهَملَهُ الُمَصنِّف في َموْ  ة. وقال أَبُو إِسحاَق : هو بالضَّ ِضِعه ، وقد اْستَْدَرْكنَاه عليه ُهنَاك ، َغْيُر واِحٍد من األَِئمَّ

اد» بَطِريِق تَبُوَك ، وَضبََطهُ وقال : َمْوِضعٌ  .«االْرتَِضاءِ »ثّم َرأَْيُت أَبَا َحيّاَن َذَكَرهُ في ِكتَاِب  وقال : هو َشاذٌ عن التَّْرِكيِب. « بالِجيِم والضَّ

ْل.  فتَأَمَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : فيه جهوضة وجهاضة.3)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة بفتح اهلاء املخففة.1)
نسخة الشارح املطبوعة ا ويف نسخة خرت منه : وجوض : من مساجد اخل قوله : وجوض  كسكر  ا هكذا يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 .«وهو الذي يف اللسان ا ه
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اد لُغَةٌ فيه ، عن يَْعقُوَب ، وقد تَقَدََّم  وَعَدلَ  ، كما في الّصحاح عن األَْصَمِعّي ، : َحادَ  يَِجيضُ  َعْنهُ  َجاضَ  : [جيض] ، كما في العُبَاب ، والصَّ

 َهِريُّ لَجْعفَِر بِن ُعْلبَةَ الَحاِرثّيِ :، وأَْنَشَد الَجوْ 

وحِت و  َ
ا مــــــــَن املــــــــ نــــــــَ ِر ِإنح ِجضــــــــــــــــــــــح دح ةً ملَح نــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــَ   جــــــــَ

اِو ُ     طــــــــــــَ تــــــــــــَ َد  مــــــــــــُ
َ

ُر ابٍ  واملــــــــــــ مــــــــــــح م الــــــــــــعــــــــــــُ  كــــــــــــَ

  
 ً اَغانِيُّ ، وأَْنَشد لُرْؤبَةَ : كَجيََّض تَْجيِيضا  ، نَقَلَهُ الصَّ

واو  ي ضــــــــــــــــــــــــُ وا  جــــــــــَ ي ضــــــــــــــــــــــــُ م وجــــــــــَ رِهــــــــــِ نح َقصــــــــــــــــــــــــح  عــــــــــَ

فـــــــــــ  ُ     ف  اخلـــــــــــُ خـــــــــــِ ا فـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــُ نـــــــــــ  ا وهـــــــــــَ نـــــــــــ   هـــــــــــَ

  
ِزِمكَّى : ِمْشيَةُ بتَبَْختٍُر  ، ِمثْلُ  (1) اْلِجيِضَّى َزاَد ابُن األَْنبَاِرّي :و ، قال الَجْوَهِرّي : نَقَلَه أَبو ُعبَْيٍد عن األَْصَمِعّي ، ، كِهَجفُّ  الِجيَضُّ و

 ـ. قال ُرْؤبَة : واْختِيَالٍ 

َة  يــــــــــَ يب املِشــــــــــــــــــــــــح ذح ِد جــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ نح بـ ِيضــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــِ   اجلــــــــــِ
ا    ذَ  أَبحضــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــا بـــــــــــــِ َوٍة ِعشــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــح  يف ســــــــــــــــــــــــــَ

  
 بفاُلٍن ، أَي فَاَخْرنَاُهم به. جايَْضنَاُهم: ، عن ابن َعبّاٍد. يُقَاُل  (2) فَاَخَرهُ  : َجايََضهُ ُمَجايََضةً و

 * وِمّما يُْستَْدَرك عليه :

َوَغاُن ، والعُُدوُل عن القَْصِد. اْلَجْيَضةُ   : الرَّ

يِد في الفَْرِق. َجاضَ و . وَرُجلٌ  جاضَ و عنه : نَفََر ، وقِيل فَرَّ ، َحَكاهُ ابُن الّسِ اٌض ، على الُمعَاقَبَِة : يَْمِشي  َجيَّاضٌ  في ِمْشيَتِه ِمثُْل َجضَّ وَجوَّ

 ُمتَبَْختِرا.

 فصر ا اء
 مض الضاد

كُ  اْلَحبَضُ  : [حبض] َكةً : التََّحرُّ وال نَبٌَض ، أَي َحَراٌك ، كما في الّصحاح والعُبَاب ، وزاَد في اللَِّساِن : ال  َحبَضٌ  ، يُقَال : ما بِهِ  ، ُمَحرَّ

 ِد.يُْستَْعَمُل إِالّ في الَجحْ 

ْوُت ، : الَحبَضُ  قال أَبو َعْمٍرو :و ، َكَذا هو نَصُّ أَبِي َعْمٍرو ، ونَقَلَه الَجْوَهِرّي. وقال األَْصَمِعّي : ال  اْضِطَراُب الِعْرقِ  النَّبَُض :و الصَّ

ً  قُ الِعرْ  َحبَضَ  . وقدأََشدُّ ِمَن النُّْبِض  ، كما في الّصحاح أيضاً. ويُقَال : هو الَحبَضُ  أَدِري ما القَْلُب ، إِذا  َحبَضَ  ، وَكذِلكَ  يَْحبُِض َحْبضا

 الدَّْهِر ، أَي من َضَربَانِِه. َحبَِض  َضَرب َضَرباناً َشِديداً. وأَصابَت القَوَم َداِهيَةٌ من

ةُ  : اْلَحبَضُ  عن ابن ُدَرْيٍد :و ةٌ.وال نَبٌَض ، يُِريُدون : ما  َحبَضٌ  ، قال تَقُوُل العََرُب : ما به القُوَّ  به قُوَّ

ُجلُ  َحبَضَ و بِِقيَّةُ الَحيَاةِ. : اْلَحبَضُ  قال غيُره :و  ، عن اللِّْحيَانِّي. َماتَ  ، من َحّدِ َضَرَب : يَْحبِضُ  الرَّ

 ، وذِلَك أَْن تَُمدَّ اْلَوتََر ثُمَّ تُْرِسلَهُ فيَقَع َعلَى َعْجِس القَْوِس. بالَوتَِر كَضَرَب ، وَسِمَع أَْنبَضَ  َحبِضَ و

ً  السَّْهمُ  َحبِضَ و ً و بالفَتْحِ  َحْبضا َكةً : َحبَضا َح به في  َوقََع بْيَن يََديِ الّراِمي ولَْم يَْستَِقمْ  ، ُمَحرَّ ، وهو من َحّدِ َضَرَب وَسِمع أَْيضاً ، كما َصرَّ

ً  للَّسان. وفاتَه من َمصاِدِرِه :العُبَاِب وا اِرد  ُحبُوضا  .(3)، قال الَجْوَهِرّي : وهو ِخالف الصَّ

ِميَِّة َوْقعاً َغْيَر َشِديٍد ، وأَنَشَد لُرْؤبَةَ : َحبِضَ  وقال اللَّْيُث :  السَّْهُم ، إِذا ما َوقََع بالرَّ

 َحبحَضاالن بحُر هَتحِوي َخطًَب و و 
ِميَِّة َوْقعاً َغْيَر َشِديٍد ، لَْيس بصواٍب  اْلَحابِضَ  قال األَْزَهِريُّ : وما َذَكره اللَّْيُث ِمْن أَنَّ   .(4)الَِّذي يَقَُع بالرَّ

ِكيَّةِ  َحبَضَ و ً  َماُء الرَّ  واْنَحَدَر. : نَقَصَ  يَْحبَُض ُحبُوضا
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َح الّصاَغانِّي في العُبَاِب أَنّه من َحّد َضَرَب وَسِمَع.  ظاِهُر ِسيَاقِِه أَنَّه من َحّد نََصَر ، وقد َصرَّ

ْوُت الضَّعيفُ  ، بالفَتْح : اْلَحْبضُ و  السَّْهُم ، إِذا َوقََع بَْيَن يََدْيِه ِلَضْعِفِه. َحبِضَ  ُخوذٌ من، عن ابن َعبَّاٍد ، قُلُت : وهو َمأْ  الصَّ

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. كغَُراٍب : الضَّْعفُ  ، الُحبَاضُ و

ً  َحقُّهُ  َحبَضَ  يُقَاُل :و ِكيَِّة. َحبَضَ  وَذَهَب ، َمأُْخوذٌ من : بََطلَ  يَْحبُِض ُحبُوضا  َماُء الرَّ

 : أَْبَطْلتُهُ. أَْحبَْضتُهُ و

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف الصحاح بفتح الياء ا وصرح هبا نصاً يف التكملة.1)
 املفارخة.كاألصر ويف التكملة : واجملايضة :« وجايضه فاخره»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « وجايضه مانعه وعاجله»( يف القاموس : 2)
 .«الصادر»( عن الصحاح وابألصر 3)
 .221/  4( وصّوب ما قاله األصمعي وأبو زيد يف ا اب  من السهام الذي يقض با يدي الرامي ا انظر التهذيب 4)
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 قال : َحابِضٌ  ، فهو ُظنَّ بِِه َخْيراً فأَْخلَفَ  ، ِإذا الغاُلمُ  َحبَضَ و

وا و  تـــــــــــُ ِم أَنحصـــــــــــــــــــــــــِ َخصـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــح وَن لـــــــــــِ ّوالـــــــــــُ قـــــــــــَ  ِإاّن لـــــــــــَ

بـــــــــــَ َ ِإَذا     يب  ِإال  الـــــــــــ حـــــــــــَ عـــــــــــح االـــــــــــكـــــــــــَ بـــــــــــَ عـــــــــــ  كـــــــــــَ  تـــــــــــ 

  
 ُء غير أَْن يَقُول : أَنا من بَنِي َكْعٍب.يَقُوُل : إِذا لَْم يَُكْن ِعْنَده َشيْ 

ً  القَْومُ  َحبَضَ و  .نَقَُصوا : يَْحبُِضون ُحبُوضا

ً  القَْلبُ  قال اللَّْيُث :و ً  أَي يَْحبُِض َحْبضا  ثُمَّ يَْسُكُن. يَْحبِضُ  ، وَكذِلَك الِعْرقُ  ثّم يَْسُكنُ  َشِديداً  يَْضِرُب َضْربا

، قال ابُن ُمْقبٍِل يَِصُف  َمَحابِضُ  ، بفَتْح فُسكون ، والَجْمع أَو يُْطَرُد به الدَّْبرُ  ، كما في الّصحاح ، كِمْنبَِر : ُعوٌد يُْشتَاُر بِِه العََسلُ  ، الِمْحبَضُ و

 نَْحالً :

ُث َتســــــــــــــــــــــح  يــــــــح نح حــــــــَ ا مــــــــِ َواهتــــــــَ َبن  َأصــــــــــــــــــــــح ا كــــــــَ هــــــــَ عــــــــُ  مــــــــَ

وحُت     ابــــــــِ ِ صــــــــــــــــــــــَ حــــــــَ مــــــــَ ا الــــــــح ارِيــــــــنــــــــَ حــــــــَ َ
َن املــــــــ زِعــــــــح نــــــــح  يـــــــــَ

  
 الَمَحاِرين : َما تََساقََط من الدَّْبِر في العََسل فَماَت فيه.

 وقال الشَّْنفََرى وأَْشبََع الَكْسَر فَولَّد ياًء :

َرُه  ــــــــــح َث َدبـ حــــــــــَ ــــــــــح ث وُث حــــــــــَ ــــــــــُ ث ــــــــــح ب َ
َرُم املــــــــــ  َأو اخَلشــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــ ُ     ابــــــــــِ ن  شـــــــــــــــــــــــاٍر مــــــــــُ   ــــــــــََ اهــــــــــُ رُ أَرحســـــــــــــــــــــــَ  َعســـــــــــــــــــــــِّ

  
 أَراد بالشَّاِري الشَّائَر ، فقَلَبَهُ.

ً  اْلِمْنَدفُ  : الِمْحبَضُ و  .َمَحابِضُ  ، نقلَه الَجْوَهِرّي عن أَبِي الغَْوِث ، والَجْمع أَْيضا

 وتَِريَم ، من أَعماِل َحْضَرَموت. ِشبَام من ، كَسبُّوَحٍة : قَْريَةٌ قَِريبَةٌ  َحبُّوَضةُ و

فََها هللا تَعالَى. كأَِمير : َجبٌَل قُْرَب َمْعدِن بَنِي ُسلَْيمٍ  ، َحبِيضٌ و اَغانِّي : قُلُت : هو يَْمنَةَ الَحاّجِ إِلى َمكَّةَ َشرَّ  ، نقله الصَّ

 .فأَْحبَضَ  ، نقله الجْوَهِرّي. وفي األََساس : يُقَاُل : أَْنبَضَ  السَّْهُم ِضدُّ أَْصَردَ  أَْحبَضَ و ، عن ابن األَْعَراِبّي. : َسعَى أَحبَضَ و

ِكيَّةُ  ضَ أَْحبَ  قال أَبو َعْمٍرو.و ً  الرَّ . قال : واإِلْحبَاُط : أَْن يَْذَهَب َماُؤَها فال يَعُوُد كما َكاَن. قال : وسأَلُت َكدََّها فلم يَتُْرْك فِيَها َماءً  : إِْحبَاضا

 الُحَصْيبِّي عنه فقال : ُهَما بَمْعنًى واِحٍد.

ً  هللا تَعَالَى عنه َحبَّضَ و  ، كما في العُبَاِب والنَّواِدر. فَ وَخفَّ  ، أَي َسبََّخ عنه تَْحبِيضا

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

 الدَّْهِر ، بالتَّْحِريك : َضَربَانُه ، عن اللَّْيث. َحبَضُ 

َر قَْوُل ابِن ُمْقبِل : الَمَحابِضُ و  : أَْوتَاُر العُوِد ، عن أَبي َعْمٍرو ، وبه فُّسِ

ا  هــــــــَ ازِعــــــــُ نــــــــَ ــــــــُ لــــــــَ  تـ ابــــــــِ ُ ُفضــــــــــــــــــــــح حــــــــَ َ
ا  املــــــــ هــــــــَ عــــــــَ  َرجــــــــح

اُ      حـــــــــــــَ طـــــــــــــٌض وال ِمصـــــــــــــــــــــــــــح ذ اء ال قـــــــــــــَ (1)حـــــــــــــَ
 

  
 : ُمْمِسٌك ِلَما في يََدْيِه بَِخيٌل. َحبَّاضٌ و َحابِضٌ  ورُجلٌ 

 ٍء ، أَْي أَْعَطانَا.لنا بَشيْ  َحبَضَ و

َكةً : الفََسادُ  اْلَحَرضُ  : [حرض]  قالَه ابُن َعَرفَةَ. في البََدِن ، وفي الَمْذَهِب ، وفي العَْقلِ  يَُكون ، ُمَحرَّ

ُجُل الفَاِسُد الَمِريضُ  : اْلَحَرضُ و ،  الَحِرِض و ، الَحاِرِض و ، كالَحاِرَضةِ  ، يُْحِدُث في ثِيَابِه ، َواِحُده َوَجْمعُه َسَواٌء ، كما في الّصحاح ، الرَّ

 قَْومه ، أَي فَاِسُدهم. َحاِرَضةُ  ، يقاُل : إِنَّه َكَكتِفٍ 

قِيَل و ، إِذا أَْشَرَف على الَهالِك. َحاِرضٌ و َحَرضٌ  . يُقَاُل : َرُجلٌ الُمْشِرُف َعلَى الَهاَلِك ، كالَحاِرِض  هو. قِيَل :و الَكالُّ الُمْعيِي ، : الَحَرضُ و

 : ال َخْيَر فيه ، قال : َحاِرَضةٌ  َرُجلٌ  ، وهو َمَجاز ، وَرَوى األْزَهِريُّ عن األَْصَمِعّي : َمْن ال َخْيَر ِعْنَدهُ  : اْلَحَرضُ و الَحاِرَضةُ  :
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اَء هلــــــــــــــــا َزوحٌج  يحضـــــــــــــــــــــــــــــَ َرضح اي ُرب  بـــــــــــــــــَ   حــــــــــــــــَ
ٍ  ومحــــــــــــــــََ ح     َريــــــــــــــــح َ عــــــــــــــــُ اح ٍة بــــــــــــــــَ ال لــــــــــــــــَ (2)حــــــــــــــــَ

 

  
ه هو الَِّذي أَو  ، وهو َمَجاز. ال يُْرَجى َخْيُره وال يَُخاف َشرُّ

اُء : يُقَال : َرُجلٌ  لْلَواِحِد والَجْمع والُمَؤنَّثِ  يُقَال ُ  َحَرضٌ  ، وقَْوم َحَرضٌ  ، قاَل الفَرَّ داً على ُكّل حاٍل ، الذََّكُر  َحَرضٌ  ، واْمَرأَة ، يَُكون ُمَوحَّ

 .َحاِرَضةٌ  واألُْنثَى َحاِرضٌ  وِمَن العََرِب َمْن يَقُوُل : للذََّكرِ  واألُْنثَى والَجْمُع فيه َسَواُء. قال :

ا  فتُِرَك جْمعُهُ ألَنَّهُ َمْصَدٌر بَمْنِزلَةِ  الَحَرضُ  ويُثَنّى ُهنَا ويُْجَمُع ، ألَنَّهُ َخَرَج على ُصوَرةِ فَاعل ، وفَاِعٌل يُْجَمُع. قال : وأَمَّ

__________________ 
 : أبحّذ ال قطٍض وال مصحاٍ . ( يف التهذيب1)
 ( مح  وعري  ا ابلتصغري ا مرضعان با البصرة والبحرين.2)
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 َدَنٍف وَضىًن ا قـَوحٌم َدَنٌف وَضىًن ا وَرُجٌر َدَنٌف وَضىًن.
، ولذِلَك ال يُثْنَى وال يُْجَمع ، َوَكذِلَك َرُجٌل َدنٌَف : ذُو َدنَف ، وَكذِلَك ُكّل ما نُِعَت  َحَرٍض  فَمْعنَاه ذُو َحَرضٌ  وقال الّزّجاج : َمْن قَال َرُجلٌ 

ّم ، وهو أَْعلَى ، ُحْرَضان علىو ، كَسبَب وأَْسبَاب ، وَكتِف وأَْكتَاف ، وَصاِحب وأَْصَحاب ، أَْحَراض وقد يُْجَمُع على بالَمْصَدر.  ، بالضَّ

، أِلَنَّ َجْمَع السَّالمة في فَِعٍل ِصفَةً أَْكثَُر ، وقد يَُجوز أَْن  َحِرُضونَ  بالَكْسِر فَجْمعُه َحِرضُ  ْسر ففَتْح. وفي اللَّسان : وأَما، بكَ  ِحَرَضةٍ  علىو

فَِة ُربََّما ُكسََّر َعلَْيه ، نَْحُو نَكٍد وأَْنَكاٍد. ْرَب من الّصِ  يَُكسََّر على أَْفعَال ، أِلَنَّ هَذا الضَّ

ِض  ، كما في الّصحاح ، ُمْحَرِض  ، وهو في َمْعنَى َمْن أََذابَهُ اْلِعْشُق أَِو الُحْزنُ  : اْلَحَرضُ  ل أَبُو ُعبَْيَدةَ :قاو . وَضْبُط كُمعَظَّم ، كاْلُمَحرَّ

اح : ُحْرَضانُ و أَْحَراضٌ  ، َجْمعُهُ  تِلُ َمْن ال يَتَِّخذُ ساَلحاً وال يُقَا : اْلَحَرضُ  قال اللَّْيُث :و الّصحاح يَْقتَِضي أَن يَُكوَن كُمْكَرم. ِرمَّ  ، وأَنشد للّطِ

ي  رَاجــــــــــــِ مح مــــــــــــَ هــــــــــــُ دح مح  ــــــــــــَِ هــــــــــــُ عــــــــــــَ ُرمح مجــــــــــــَح نح يـــــــــــــَ  مــــــــــــَ

ز       اًة لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــُ راضِ َح محـــــــــــــــــــــَُ  اأَلحـــــــــــــــــــــح

  
ِض و ، اْلَحِرِض و َكاْلَحِريِض ، هو السَّاقُِط الَّذي ال َخْيَر فيه ، . وقيل :اَل يَْقِدر على النُُّهوض الَِّذي السَّاِقطُ  : اْلَحَرضُ و ْحِريِض و ، الُمَحرَّ  اإْلِ

. هَذا القَْوُل نُْبَذةٌ ِمْن َكاَلِم أَبِي ُعبَْيَدة ، الَِّذي كفَِرحَ  َحِرضَ  وقد ، كأَِمير ، وَكتٍِف ، وُمعَظٍَّم ، وِإْزِميٍل ، وَضبََطهُ َغْيُرهُ في الثاِلث كُمْكَرٍم.

 ، وَمْعنَاهُ أَذابَهُ الُحْزُن أَو الِعْشُق.قَدَّْمنَاه عن الَجْوَهِرّي 

ً  بَمْعنَى السَّاقِط اْلَحَرِض  وأَّما فِْعلُ  ، كما في اللَِّساِن ، أَْي من َحّدِ نََصَر ، أَو َكُرَم وأَنا على َشّكٍ في أََحِدِهَما ، فإِنِّي  فََحَرَض يَْحُرُض ُحُروضا

 ما رأَْيتُه َمْضبُوطاً.

ِدي : الَحَرضُ و ا قوُل ُرْؤبَةَ :أَْحَراضٌ  ، والَجْمعُ  ِمَن الَكاَلمِ  القَبِيحُ و ُء ِمَن النَّاِس ،الرَّ  . فأَمَّ

وحاًل  ُر قــــــــــــــَ ائـــــــــــــِ قـــــــــــــَ ا الـــــــــــــح هـــــــــــــَ ااي أَيــــــــــــــ  رحضـــــــــــــــــــــــــــَ   حـــــــــــــَ
ا    اٍد َحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــــَ  ِإان  ِإَذا اَنَد  مـــــــــــــــــــــــُ

  
اَغانِّي لُغَةً ، و ُروَرةِ.فإِنّهُ اْحتَاَج فَسكَّنَهُ ، كما في اللَِّسان. وَجعَلَهُ الصَّ  لم يَقُْل للضَّ

ً  َحتّى تَُكونَ : قَْولُهُ تَعَالَى  الُمْضنَى َمَرضاً وُسْقماً. ومنه : الَحَرضُ و وقال أَبو َزْيٍد : أَْي ُمْدنَفاً. وقال  .(1) (َأْو َتُكوَن ِمَن اهْلاِلِكنيَ ) َحَرضا

ُجلُ  َحَرضَ  وقد قَتَاَدةُ : َحتَّى تَْهَرَم وتَُموَت ، ً  ، من َحّد نََصَر وَضَرَب ، يَْحِرضُ و يَْحُرضُ  الرَّ ّمِ ، وكذِلكَ  ُحُروضا ً  ، بالضَّ ، بالفَتْحِ ،  َحْرضا

 أَي َهلََك.

ُجلُ  َحَرضَ و ً يَْحِرُضَها َحْرض نَْفَسهُ  الرَّ  ، وهو َمَجاز. أَْفَسَدها ، من َحّدِ َضَرَب : ا

هُ ، وُسْقُمهَحُرضَ و ُجُل ، إِذا َحِرضَ  يُقَال :و .َحِرضٌ  ، فهو . كَكُرَم وفَِرَح : َطاَل َهمُّ ، أَي  َمْحُروضٌ  ، وَكذِلكَ  َحاِرضٌ  َرذَُل وفََسَد ، فهو الرَّ

هما. الُحُروِض و ، الُحُروَضةِ و ، بالفَتْح ، الَحَراَضةِ  فاِسٌد ، َمتُْروٌك ، بيِّنُ  َمْرذُولٌ   ، بَضّمِ

 ، ولَْو قال : كِقَرد ، َكاَن أَْحَسن. ، كعنَبٍ  ِحَرضٌ  ج ، أَي ساقٌِط َمْرذُوٌل ، ال َخْيَر فيه. ، بالَكْسرِ  ِحْرَضةٌ  يُقَاُل : َرُجلٌ و

َكةً  َحَرضٌ  نَاقَةٌ و  ، كالَحاِرض. الَمْرذُولُ  : الَمْحُروضُ و َمْهُزولَةٌ   : َضاِويَّةٌ ، ُمَحرَّ

َكةً : د ، باليََمنِ  َحَرضُ و فََها هللاُ تَعَالَى ، بَْينَهُ وبَْيَن َحْليٍ َمفَ  ، ُمَحرَّ ا يَِلي َمكَّةَ َشرَّ ، ومن  (2)اَزةٌ ، فِي أَوائِله ، َعلَى َرأِْس الَواِدي َسَهام ، ِممَّ

  العريُش ، وقد تَقَدََّم ِذكرهُ في َمْوِضِعِه ، قال الَحافُِظ : وقد َخَرَج منه َجَماَعةٌ فَُضالُء.أَْعَماِلهِ 

تُهُ وَصنِفَتُهُ  اْلَحَرضُ و  ، كما في العُبَاِب. من الثَّْوِب : َحاِشيتُهُ وُطرَّ

تَْين : األُْشنَانُ  ، الُحْرضُ و ة وبضمَّ ُل َحَكاهُ ِسيبََوْيه كما في نَُسخِ الِكتَاِب وفي بَْعِضها بالفَتْح. ، تُْغَسُل به األَْيِدي َعلَى  بَضمَّ إِثِْر الطَّعَاِم ، األَوَّ

 رَ به الناُس الثِّيَاَب ، قال : ولم نَ  وقال أَبُو ِزيَاٍد : هو ِدقَاُق األَْطَراِف ، وَشَجَرتُه َضْخَمةٌ وُربََّما استُظلَّ بها ، ولها َحَطٌب ، وهو الَِّذي يَْغِسلُ 

 ً  يَْنبُُت باليََماَمِة ، وإِنََّما هو بواٍد من اليََماَمِة يُقَال له َجوُّ الَخَضاِرِم. قال ُزَهْيٌر يَِصُف ِحَماراً : ُحْرٍض  أَْنقَى وأََشدَّ بَيَاضاً من ُحْرضا

ٍر  حــــــــــــــح اُن ســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َرق ــــــــــــــَ ُه بـ ــــــــــــــقــــــــــــــَ رِي ــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبن  ب

ه     نـــــــــــــِ تـــــــــــــح اَل عـــــــــــــن مـــــــــــــَ رحضٌ جـــــــــــــَ (3)ومـــــــــــــاُء  حـــــــــــــُ
 

  
__________________ 
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 .85( سورة يوسف اآية 1)
 ( زيد عند ايقوت : نزله حرض بن خوالن بن عمرو بن مالك بن محري فسمي به ا وهو اليوم با خوالن و دان.2)
 ( ديوانه واألساس.3)
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ً  حتَّى تُكونَ )قَْولُه تَعَالَى :  وقُِرَئ بِهِ  . وهو من النَِّجيل ،الَحْرضُ  وقال األَْزَهِرّي : َشَجُر األُْشناِن ، يُقَال له أَي َحتَّى تَُكوَن  ، (َحْرضا

ً  ، هَكذا بالنُّون ، والصَّواُب قُُحوالً ، بالقاف ، كاألُْشناِن نُُحوالً  ّي ويُْبسا اَغانِّي : وهي قراَءةُ الَحَسِن البَْصِرّيِ. قال : وكاَن السُّّدِ . قال الصَّ

 يَعيُب هذه الِقَراَءةَ.

دٍ َمْنُصوُر و ِحيِم اأْلُْشنَانِّي ، وَرَوى عنه القَ  بُن ُمَحمَّ د بُن َمْنُصوِر ْبِن َعْبِد الرَّ فّاِر.، هكذا في النَُّسخِ ، والَِّذي في التَّْبِصير : ُمَحمَّ  اِسُم بن الصَّ

ّمِ ، انِ الُحْرِضيَّ  الَهَرِوّي صاِحُب أَبِي الَوْقِت ، َعْبُد الباقِي بُن َعْبِد الَجبَّار أَبو أَْحَمدَ و ثَانِ  ، بالضَّ  .ُمَحّدِ

، وأَِعدَّ اأْلَبَاِريَق  الِمْحَرَضةَ  ، يُتََّخذُ من َخَشٍب أَْو َشبٍَه ونَْحِوِه ، والَجْمُع الَمَحاِرُض. يُقَاُل : نَاِوْلهُ  اْلُحْرضُ  أَي ، بالَكْسِر : ِوَعاُؤهُ  اْلِمْحَرَضةُ و

 واْلَمَحاِرَض.

اضُ و بَّاِغين ، قِيَل : يُْحَرُق  اْلُحْرِض  وفي الّصحاح : الَِّذي يُوقُِد على .(1) ، كَكتَّاٍن : َمْن يَْحِرقُهُ ِلْلقَْليِ  اْلَحرَّ ليَتَِّخَذ منه الِقْلَي ، أَي للصَّ

 لعَدّيِ ْبن َزْيٍد العبَادّي : الَحْمُض َرْطباً ، ثم يَُرشُّ الَماُء على َرَماِده فَيَْنعَقُد فيَِصيُر قِْلياً ، وأَنَشَد في العُبَاب

ُر اَنِر  ر اضِ مـــــــــــــثـــــــــــــح زح  ا ـــــــــــــَح ُ
و ُذَر  املـــــــــــــ لـــــــــــــُ   ـــــــــــــَح

طـــــــــــرُي     تـــــــــــَ ُه ِإَذا َيســـــــــــــــــــــــــح امـــــــــــَ نح شـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــَ (2)ِن لـــــــــــِ
 

  
 قال ابُن األَْعَرابِّيِ : َشبَّهَ البَْرَق في ُسْرَعِة َوميضه بالنَّار في األُْشنَاِن ، ِلُسْرَعتَِها فِيِه.

اضُ و ْخِر اِلتَِّخاِذ النُّوَرةِ أَو اْلَجّصِ ا أَْيضاً : اْلَحرَّ  ، كما في الّصحاح. ْلُموقُِد َعلَى الصَّ

اَضةُ  بِاْلُكوفَةِ و  ، عن أَبِي َحنِيفَةَ. ُسوُق األُْشنَانِ  ، هي بَِهاءٌ  ، (3) اْلَحرَّ

ى ، وقِيَل بالنَّْخلَِة الشَّاِميَِّة.  َذاِت ِعْرقٍ بَْيَن اْلُمَشاِش والغَُمْيِر ، فَْوَق  قُْرَب َمكَّةَ ، َكغَُراٍب ، ع ، اْلُحَراضُ و إِلَى البُْستَاِن ، قِيَل : كانْت بِِه العُزَّ

 قال الفَْضُل ْبُن اْلعَبَّاِس اللَهبِيُّ :: وقد َجاَء ِذْكُرهُ فِي الَحِديث 

رحٌف و  ِم صــــــــــــــــــــــــــــــــَ َاي  ألح تح ولــــــــــــــــــِ انــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــَ

ا     عـــــــــــــهـــــــــــــَ رَابـــــــــــــِ نح مـــــــــــــَ ُن مـــــــــــــِ َدمـــــــــــــِّ اتـــــــــــــُ رَاضـــــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــُ

  
قُْرَب الَمِدينَِة  (4) ع ، بِأُُحدٍ  قِيَل هوو ، بينهما َخْمَسةُ أَْميَاٍل ، النُّْقَرةِ  َمْعِدنِ  عْند َعْبِد هللا بِن َغَطفَاَن ، ، كعُنُق : ع ، أَو َواٍد ِلبَنِي ُحُرٍض  ذُوو

فَِة.  المَشرَّ

 ِة والعبَاِب.، كما في التَّْكِملَ  ، كُخَراَساَن : َواٍد بالقَبَِليَّةِ  ُحَراَضانُ و

فَة ، قُْرَب الَمِدينَةِ  (5) كثَُماَمةَ : ماءٌ  ، ُحَراَضةٌ و  ، كما في التَّْكِملَة. (6)بِن ُمعَاِويَةَ ، ويُقَال فيه َحَراَضةُ ، كَسَحابَة  لبَنِي ُجَشمَ  ، الُمشرَّ

َجاِل : األَْحَرضو ُِّت أَْشفَاِر العَْينِ  من الّرِ  اٍد.، قَالَه ابن َعبَّ  الُمتَفَت

اِء : َجبٌَل بِبِالِد ُهَذْيلٍ  ، أَْحُرضُ و َي  َحْرٍض  ، أَو َمْوضٌع في ِجبَاِلهم ، كما في الُمْعَجم ، كأَنَّهُ َجْمع بَضّمِ الرَّ ، بالفَتْح ، كفَْلٍس وأَْفلُس ، ُسّمِ

 ، كما في الُمْعَجم والعُبَاب. فََسَدْت َمِعَدتُه ، أَي َحِرضَ  ألَنَّ َمْن َشِرَب ِمْن َمائِه بذلك

ّمِ ، أَِميُن الُمقَاِمِرين والبََرم ، هو اْلُحْرَضةِ  يا بَاِغَي الَكَرِم ، بَْينَ  (7)من الَمَجاِز قولُهم : ِخْبَت و ، كما في العُبَاب. ويُقَاُل هو الَّذي يُِفيُض  بالضَّ

ُموٌم كالبََرم ، كما في األََساِس. وفي الّصحاح : الَِّذي يَْضِرُب لألَْيَسار بالِقَداحِ ، ال يَُكوُن إِالَّ الِقَداَح لألَْيَساِر ِليَأُْكَل من لَْحِمِهم ، وهو َمذْ 

اُح يَِصُف ِحَماراً : ِرمَّ  َساقِطاً بََرماً. وفي اللَِّسان : يَْدُعونَه بذِلَك ِلَرَذالَتِه. قال الّطِ

ــــــــــــيو  ل
َ

ر  املــــــــــــ ظــــــــــــَ ــــــــــــَ رح ي ــــــــــــقــــــــــــِ ــــــــــــَ  ال ويف عــــــــــــل ــــــــــــُ  ُء ي

ةِ ُذواًب  ن عــــــــــَ     رحضــــــــــــــــــــــــَ اِض  كــــــــــا ــــــــــُ فــــــــــَ تــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــح
ُ
(8)امل

 

  
 قال : الُمْستَفاُض : الَِّذي أَِمر أَْن يُِفيَض الِقَداَح.

ةً ، وقد جاَء ِذْكُره في ، بالَكْسِر : العُْصفُرُ  اإْلْحِريضُ و  عامَّ

__________________ 
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 ( ضبطت يف التهذيب واللسان بكسر القاف واسكان الالم.1)
 التهذيب : إذا يستنري.( يف 2)
 ( قيدها ايقوت : ُحرَاضة ابلضم.3)
 ( يف القاموس ومعجم البلدان : عند ُأحد.4)
 ( يف القاموس : ماءة.5)
 ( وعليها اقتصر ايقوت قا  : حراضة ابلفتح مث التخفيف.6)
 .«جئت»( عن األساس وابألصر 7)
 اهليثم : ا رضة الرجر الذي ال يشرتي اللحم وال أيكله إال أن  ده عند غريه.( هذا البيت أورده األزهري عقيب روايته عن أيب 8)
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ُفِر ا قا  الر اِجُز : ُفر الذي ُ َعر يف الط بحخ ا وقير : هو َحب  الُعصح  َحِديث َعطاٍء ا وقير : هو الُعصح
وِض  مـــــــــــــــُ ن الـــــــــــــــغـــــــــــــــُ َك عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح نـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  أَر َ  عـــــــــــــــَ

وضِ     اِرٍض هنـــــــــــــــــَُ َر  يف عـــــــــــــــــَ رحٌ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــَ

  

ِب مــــــــــــــُ  هــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ُب كــــــــــــــَ هــــــــــــــِ تــــــــــــــَ رِيــــــــــــــ لــــــــــــــح حــــــــــــــح   اإلحِ
يـــــــــــــ ٍ     ـــــــــــــِ اٍم ب مـــــــــــــَ ـــــــــــــَم غـــــــــــــَ ي رَاطـــــــــــــِ ي خـــــــــــــَ زحجـــــــــــــِ ـــــــــــــُ  يـ

  
ُجُل : َحِرضَ و ، كفَِرَح : لَقََطهُ. َحِرضَ و  .َحِرضٌ  ، فهو فََسَدْت َمِعَدتُهُ  الرَّ

 ، قاله أَبو ُعبَْيَدة ، وأَْنَشَد للعَْرِجّي : أَْفَسَده الُحبُّ : أَْحَرَضهو

بيف  ُرٌ  جلَ  يب حـــــــــــــُ يِن ِإيّن امـــــــــــــح َرضـــــــــــــــــــــــــــَ   فـــــــــــــَبحـــــــــــــح
مُ     قـــــــــَ يِن الســـــــــــــــــــــــ  فـــــــــ  ىت  شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُت وحـــــــــَ ي لـــــــــِ ـــــــــَ ىت  ب  حـــــــــَ

  
 أَي أََذابَنِي ، كما في الّصحاح.

 ، إَِذا أَْفَسَد بََدنَهُ ، وأَْشفَى على الَهالِك ، وهو َمَجاٌز. حاِرضٌ و ، َحِرضٌ  الَمَرُض ، فهو أَْحَرَضه ويُقَاُل :

 ، نقله الَجْوَهِرّي. فاُلٌن َولََد َسْوءٍ  أَْحَرضَ و

ً و َضهُ تَْحِريضا  : التَّْحِضيُض. التَّْحِريضُ  على الِقتَاِل وأَْحَماهُ َعلَْيه ، كما في الّصحاح. وقال ابُن ِسيَده : : َحثَّه َحرَّ

ِض  (اي أَي َُّها النَِّبُّ )تَعَالَى :  قال هللا اُج : تَأِْويلُه ُحثَُّهْم على الِقتَاِل. قال : .(1) (اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقتالِ ) َحّرِ جَّ  التَّْحِريِض  وتَأِْويلُ  وقال الزَّ

 : الَِّذي قَْد قَاَرَب الَهاَلَك. الَحاِرضُ و َف َعْنه. قال :إِن تََخلَّ  َحاِرضٌ  أَنَّه (2)في اللُّغَِة : أَن تَُحثَّ اإِلْنَساَن َحثًّا يْعلَُم منه 

ضَ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و ضَ  قال أَيضاً :و ، أَي األُْشنَاِن. الُحْرِض  َزْيٌد : َشغََل بَِضاَعتَه في َحرَّ ْحِريِض  َصبَغَهُ  ، إِذا ثَْوبَهُ  َحرَّ ، أَي  باإْلِ

 العُْصفُر.

تُهُ  ، وهو حاِشيَتُه َحَرُضهُ  بَِليَ  إِذا الثّْوبُ  َحَرضَ و َواُب أَنَّهُ من َحدَّ فَِرَح كما فِي  وُطرَّ وَصنِفَته. ُمْقتََضى ِسيَاقِه أَنَّه من باب التَّْفِعيل ، والصَّ

 العُبَاِب والتَّْكِملَِة.

ِض  َواَظبَةُ ، والُمَواَصبَة ، والُمَواَكبَة ، وقِيَل في تَْفِسيِر اآلية :، وَكذِلَك المُ  : الُمَداَوَمةُ على العََملِ  الُمَحاَرَضةُ  قال اللَّْحيَانّي :و  َحّرِ

 على الِقتَال َحتَّى يُثِْخنُوُهم. يَُحاِرُضوا ، أَُي ُحثَُّهْم َعلَى أَنْ  (اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقتالِ )

 .حاَرضَ  ، وقد الُمَضاَربَةُ بالِقَداحِ  : اْلُمَحاَرَضةُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

الَهاِلُك َمَرضاً ، الَِّذي ال َحيُّ فيُْرَجى ، وال َميٌّت  اْلُمْحَرضُ  ، إِذا أَْشفَى منه على َشَرِف الَمْوِت. وفي التَّْهِذيب : َكأَْحَرَضهُ  الَمَرُض ، َحَرَضهُ 

 فيُوأَُس منه. قال امرؤ القْيس :

ُح  بـــــــــــِ رحَء َذا اأَلذحَواِد ُيصـــــــــــــــــــــــــح َ
َرضـــــــــــــــــــــــــاً أَر  املـــــــــــ    ـــــــــــُح

رَاضِ     ِإحـــــــــــــح رِيـــــــــــــ ِ  كـــــــــــــَ ٍر يف الـــــــــــــدِّاَيِر مـــــــــــــَ كـــــــــــــح  بـــــــــــــَ

  
ً  ويُْرَوى  .(3) ُمْحِرضا

 نَْفَسه ، أَي أَْهلََكَها. فَأَْحَرضَ  الَمَرُض : أَْدنَفَهُ وأَْسقََمهُ. ويُقَال : َكَذَب َكْذبَةً  أَْحَرَضهُ و

 ، أَي َهاِلٍك. َحَرٍض  وَجاَء بقَْولٍ 

ّمِ : ساقَِطةٌ. ُحْرَضانُ  ونَاقَةٌ   ، بالضَّ

 : َهاِلٌك ، وَكذِلَك النَّاقَةُ بغَْير َهاٍء. ُحْرَضانُ  وَجَملٌ 
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ُروَرةَ. قال : أَي يُْسِقُطه. يُْحِرضُ  (4): أَْسقََطهُ. ومنه قوُل أَْكثََم بِن َصْيِفّي : ُسوُء َحْمِل الفَاقَِة  أَْحَرَضهُ و ي الضَّ  الَحَسَب ، ويُْذئُِر العَُدوَّ ، ويُقَّوِ

 ، بالتَّْحريك. َحَرضٌ  ٍء َذاٍو :وُكلُّ َشيْ 

ِفلَةُ من النَّاِس ، والَّذِ  اأْلَْحَراضُ و َحِديث ُمْحلَّم بِن َجثَّاَمةَ قاَل  ين اْشتََهُروا بالشَّّرِ ، أَو ُهُم الَِّذين أَْسَرفُوا في الذُّنُوب فأَْهلَُكوا أَْنفَُسُهم. ومنه: السَّ

عاُف الَِّذين ال يُقَاتِلُون ، اأْلَْحَراضُ  وقيل أَراَد بِِه الَِّذيَن فََسَدْت َمَذاِهبُهم. وقال الَجْوَهِرّي : .(5)« اأْلَْحَراض ُكلُّنَا إِالَّ : »  .َكاْلُحْرضانِ  : الّضِ

__________________ 
 .65( سورة األنفا  اآية 1)
 .«معه»( يف التهذيب واللسان : 2)
 .«قوله : ويرو   رضاً أي بكسر الراء ا والرواية األوىل بفتحها ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 واملثبت عن التهذيب.« ويدير العدو .. الناقةسؤ محر »( ابألصر : 4)
 ويف حديث عوف بن مالك : رأيت  لم بن جثامة يف املنام فقلت : قوله : كلنا إال األحراض ا عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 ومثله يف النهاية. .«اخل ا ه .. حراضقا  : لكلنا غري األ ؟فقا  : خبري ا وجدان ربنا رحيما غفر لنا ا فقلت : لكلكم ؟كيف أنتم
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ّمِ : الَِّذي ال يَْشتَري اللَّْحَم وال يَأُْكلُه بثََمن إِالّ أَْن يَجَدهُ ِعْنَد َغْيِره. َحَكاهُ األَْزَهِريُّ عن  اْلُحْرَضةو  أَبِي الَهْيثَم.، بالضَّ

 : أَْحَمُق ، واألْنثَى بالَهاِء. َحاِرضٌ  وَرُجلٌ 

 : ال يَْعِرفُوَن َمَكاَن َسيَّدِهم. نٌ ُحْرَضا وقَْومٌ 

. الُحْرضُ و ّم : الِجصُّ  ، بالضَّ

اَضةُ و اَعِة.، بالتَّْشِديد : الَمْوِضُع الَّذي يُْحَرُق فيه األَْشنَاُن ، وقِيَل : هو َمْطبَُخ الِجصَّ ، ُكلُّ ذِلَك اسٌم كالبَقَّالَِة و الَحرَّ رَّ  الزَّ

 وقُِد على األَْشنَاِن.، بالَكْسِر : المُ  اإِلْحِريضُ و

 ، بالفَتْح : ماٌء َمْعُروٌف بالبَاِديَِة. َحْرضٌ و

ً  ويُقَال : َضهُ تَْحِريضا  ، كما تَقُوُل قَذَّْيتُه ، إَِذا أََزْلَت َعْنه القََذى. نقله الُمَصنِّف في البََصائِِر. الُحْرضَ  : أََزاَل َعْنهُ  َحرَّ

ً  ءِ َعلَى الشَّيْ  أَْحَرَضهو ً  ، مثل إِْحراضا َضهُ تَْحِريضا  ، كما في التَّْكِملَة. َحرَّ

 : َمْوِضٌع في قَْوِل ابِن ُمْقبِل : األَْحَراضُ و

دح و  َد مــــــــــا قــــــــــَ عــــــــــح َر مــــــــــنــــــــــهــــــــــا بـــــــــــَ فــــــــــَ ُه  أَقـــــــــــح لــــــــــ   حتــــــــــَُ

   
ُض  (1) دافـــــــــــِ رَاضِ مـــــــــــَ فُ  َأحـــــــــــح لـــــــــــِ  ومـــــــــــا كـــــــــــاَن لـــــــــــُح

  
 كما في الُمْعجم.

ً و َض تَْحِريضا ّم ، وهو أَِميُن الُمقَاَمِرين ، كما في التَّْكِملَة. ُحْرَضةِ  : َصاَر َذا َحرَّ  ، بالضَّ

ْحمن ُد بُن َعْبِد الرَّ ياِدّي ، تَْرَجَمهُ الَخِطيُب في  اْلُحَرْيِضيّ  وأَبُو الفَْضِل ُمَحمَّ ّمِ ، من أَْهل نَْيَسابُوَر ، َسِمَع أَبَا َطاِهِر ْبَن مخمش الّزِ ، بالضَّ

 .446تاِريخ بَْغَداَد ، ماَت سنة 

 :، وأَنشد  الَكِريَمةُ من النُّوقِ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي وقال ، اللَّْيُث : هي ، بالَكْسرِ  الِحْرِفَضةُ  : [حرفض]

رِي ٌة و   َحرَاِف ُ قـُُلٌص َمهح
 كما في العُبَاب ، ونَقَلَهُ َصاِحُب اللَِّساِن عن اْبِن ُدَرْيٍد.

د الفَْقعَِسيُّ يَِصُف اإِلبَِل :ذُلٌُل ، ال َواحَد لَها : َحَرافِضُ : . وقيل َمَهاِزُل َضَواِمرُ  ، أَي َحَرافِضُ  إِبلٌ  قال َشِمٌر :و  . قال أَبو ُمَحمَّ

 َحرَاِف ُ ِقعحداهُنَا َموحثُوَغٌة 
 أَي دائبَةٌ في العََمل ، كما في العُبَاِب.

هُ  : [حضض] هُ  َعلَْيه َحضَّ ً  ، من َحّدِ نََصَر ، يَُحضُّ ً و ، بالفَتْحِ ، َحّضا ّمِ ، ُحّضا يَضىو ، بالضَّ يَضىو ، كِحثِّيثَى ، ِحّضِ . والَكْسُر  ُحّضِ ّمِ ، بالضَّ

ّمِ ، َغْيُرَها : أَْعلَى ولم يَأِْت على يلَى بالضَّ َضهُ ، َحثَّهُ  فُعِّ : َضْرٌب من الَحثَّ  الَحضُّ  ، كما في الّصحاح. وفي الُمْحَكم : وأَْحَماهُ َعلَْيه ، وَحرَّ

ا ِء ال َسْيَر فِيِه وال َسْوَق.في َشيْ  (2)أَْيضاً : أَْن تَُحثَّه  اْلَحضُّ و ِء.في السَّْيِر والسَّْوِق وُكّلِ َشيْ  هُ َحضَّ ً  .َحضَّ  .َكَحضََّضهُ تَْحِضيضا

ً  القَْوَم على الِقتَالِ  َحضَّْضتُ : : الَحثُّ على الَخْيِر. ويُقَاُل  اْلَحضُّ  وفي التَّْهِذيب : ْضتَُهْم. وقال ابُن ُدَرْيد : تَْحِضيضا  اْلَحضُّ  : إَِذا َحرَّ

ْعِف. الُحضُّ و ْعِف والضُّ مِّ  ُحضُّ ال أَو االْسمُ  لُغَتَان ، كالضَّ يَضى بِلُغَتَْيِه ، والَمْصَدُر بالفَتِْح. ، بالضَّ  ، َكاْلُحّضِ

هو قََراُر األَْرِض ِعْنَد  ، ِعْنَد ُمْنقََطعِ الَجبَِل. قاله الَجْوَهِرّي ، وقال َغْيُره : األَْرِض ـ  وفي الّصحاح : ِمنَ ـ  القََراُر فِي َكأَِميٍر : اْلَحِضيضُ و

ا يَِلي السَّْفَح ، والسَّْفُح ُدوَن ذِلَك. فَاْلَحِضيضُ  .الَحِضيِض   : هو في أَْسفَِله ، والسَّْفُح من َوَراءِ َسْفحِ الَجبَل. وقِيلَ   ِممَّ

ةٌ  ج تَْين ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ لبَْعِضِهْم : ُحُضضٌ و ، أَِحضَّ  ، بَضمَّ

هح  مـــــــــُ لـــــــــ  ـــــــــٌر ســـــــــــــــــــــــُ ِوي ٌب وطـــــــــَ عـــــــــح ُر صـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــ      ـــــــــــِه ال ي قـــــــــــَ  فـــــــــــِ ـــــــــــَ هِإَذا ارحتـ مـــــــــــُ لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ  ِذي ال يـ
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ِه ِإىل  ــــــــــــــِ تح ب ــــــــــــــ  ــــــــــــــ ِ َزل ي ه  اَ ضــــــــــــــــــــــــــــِ َدمــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  ق

ه    جــــــــــــــمــــــــــــــُ عــــــــــــــح ُه فــــــــــــــيــــــــــــــُ رِبــــــــــــــَ عــــــــــــــح رِيــــــــــــــُد َأنح يـــــــــــــــُ  يــــــــــــــُ

  

ِطيُعُه َمنح َيظحِلُمُه و  عحُر ال َيسح  (3)الشِّ
 على ُكّل َسافٍِل في األَْرِض ، وكأَنَّه اَلَحَظهُ الُمَصنَُّف فأَْسقََط القَْيَد الَِّذي قَيََّده الَحِضيضُ  قلُت : وقد أُْطِلق

__________________ 
 واملثبت عن معجم البلدان.« بعدان قد َنله»( ابألصر 1)
 ٍء.( يف اللسان : عل  شي2)
 .111( هذا الرجز ينسب للحطيئة ا انظر ديوانه ص 3)
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َهُد لذِلَك ما َجاءِ اجلَوحَهرِ  َفله َأو َغريح ذِلَك ا وَيشـــــــــح ُه ا وهو قـَوحهُلُم : ِعنحَد ُمنحَقَطِض اجلََبِر َأو َأســـــــــح أَن ُه »يف اَ ِديث :  ّي وَغريح
وِ     ِدَي ِإىَل َرســـُ ُعَها َعَليحه فقا  : وسلللمعليههللاصلللىأُهح يحئاً َيضـــَ دح شـــَ عحهُ  َهِدي ُة فلم  َِ ضـــِ  ضـــَ َا َأاَن َعبحٌد  ي ِ اِب َح ا فِإل 
َسُه.« آُكُر َكَما أَيحُكُر الَعبحدُ   يـَعحيِن ابلَعبحِد نـَفح

، ِكاَلُهَما عن اْبِن ُدَرْيد ، وهكذا َضبََطَها الَجْوَهِريُّ وابُن ِسيَده ، وفيه لُغَاٌت أُْخَرى ، َرَوى أَبو ُعبَْيٍد َعِن  ، كُزفَر ، وُعنُق الُحضضُ و

ّي : قال ابُن  .(1) [والُحُظظُ ]، والُحَضُظ والُحَظُظ  لُحَضضُ ا اليَِزيِدّي : اَد مع الظَّاِء إِالّ في هذا. وقال ابُن بَرَّ قال َشِمٌر : ولم أَْسَمعِ الضَّ

اِهد : الُحُضذُ ،  اد والذَّال. َرَوى ابُن األَثِير َخالََوْيه : الُحُظُظ والُحَظُظ : وزاد الَخِليُل : الُحَضُظ ، بَضاٍد بَْعَدَها َظاء. وقال أَبو ُعَمَر الزَّ بالضَّ

اَغانِيُّ : هو ُعَصاَرةُ َشَجٍر ، وهو نَْوَعاِن :ه اَد والذَّاَل. وقاَل الصَّ ّيِ  العََربِيُّ ، منه ُعَصاَرةُ الَخْوالنِ  ِذه األَْوُجهَ ما َخاَل الضَّ ، ويُْعَرُف بالَمّكِ

. وقال أَبو َحنِيفَةَ عن أَبي ُعبَْيَدةَ : الَمِقُر يَْخُرُج الِفْيلََزْهَرجِ  َشَجَرةِ  والِهْنِديُّ ُعَصاَرةُ  أَْيضاً ، يُْطبَخ فيُْجعَل في أَْجِربٍَة ، وهو األَْجَوُد ، قال :

الً ، ثمّ  بُِر أَوَّ ْبِس البَْصِرّي الُمْغلَى فيه َصبٌِر ، وُمرٌّ ، وَزْعفََرا اْلُحَضضُ  منه الصَّ ي بالّدِ ٌن ، ، ثُمَّ ثُْفلُه ، وقال صاِحُب الِمْنَهاج : ويُغَشُّ الَمّكِ

اِن. قال : ويُغَشُّ الِهْنِديُّ بعَُصاَرةِ األَْميَِر بَاِريس ، يُْطبَخ بالماِء حَ  مَّ  ، أَي النَّْوَعْين وِكالُهَما تَّى يَْجُمَد ،وُعُروُق ماِء اآلِس ، وماُء قُُشوِر الرُّ

اَرةِ ، والقُُروحِ والنُّفَّاَخاتِ  ْخَوةِ والَخوَّ ةً بماِء َوْرٍد ، وهو يَُشدُّ األَْعَضاَء ، ويَْنفَُع من القاَُلع.والنَّمْ  نَافٌِع ِلأْلَْوَراِم الّرِ  لَة والَخبثَِة والدََّواِحِس خاصَّ

َمدِ  ْفِل ، واإِلْسَهاِل الُمْزِمِن ، ونَْفِث الدَِّم ، والسُّعَ  والُجَذاِم ، والبََواِسيرِ  ، وِغَشاَوِة العَْيِن ، وَجَرِب العَْين ، والرَّ اِل ، واليََرقَاِن ، وُشقُوِق الّسِ

َحاِل ، ُشْرباً وِضَماداً ،  بَمائِِه. ولَْسعِ الَهَواّمِ والَخَوانِيِق َغْرَغَرةً  األْسَوِد ، والّطِ

ِة الَكْلِب الَكِلب ِطالًء وُشْرباً ُكلَّ يَْوم نِْصَف ِمثْقَاٍل بماءٍ  الِهْنِديُّ منه يَْشِفي منو  هوو ٌض يَِسيٌر يَْنفَُع ُكلَّ نَْزٍف ،. وفي الِهْنِديُّ تَْحِليٌل وقَبْ َعضَّ

ر الشَّعَرَ  يه ، ويُقَال  يُغَّزِ ُره ويُقَّوِ ّي أَجوُد لألَْوَرام ، والِهْنِدّي أَْجَوُد للشَّعِر : ويُحّمِ الَمّكِ
يُْعَمُل بعَُصاَرتِه هذا الّدواُء ، وقال  نَبَاتٌ  قِيَل : هوو .(2)

ى َشَجَرتُهُ ابُن ُدَرْيٍد : هو َصْمٌغ من نَْحِو ال ا له ثََمرةٌ كالفُْلفُِل ، وتَُسمَّ نَْوبَِر والُمّرِ وما أَْشبََهُهما ، ِممَّ ، وعليه  َدَواءٌ  قِيَل : هوو .الُحَضضَ  صَّ

 اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، وَوقََع في نَُسخِ الُمْحَكِم : َدواٌء ، وقِيَل : َدَواُء.

ً  ذا أَنا بَرُجٍل قد َجاَء كأَنَّه يَْطلُب َدَواًء أَوإِ »بِن ُمَطْيٍر  (3)في َحديث ُسلَْيَماَن و  .«ُحَضضا

ََّخذُ ِمْن أَْبواِل اإِلبِل َغْيُر الدََّواِء ، وقِيَل : هو َدَواءُ  الُحَضضَ  وهذا يَقتِضي أَن ، قالَهُ اللَّْيُث. وفي بَْعض األُُصوِل : يُْعقَُد ، وهذا القَْوُل  آَخُر يُت

الً أَنَّه ُعَصاَرةُ َشَجٍر. ب ما َذَكْرناهُ أَوَّ  قد َدفَعَه الّصاَغانِّي في العُبَاِب وَصوَّ

 .نَْهٌر َكان بَْيَن القَاِدِسيَِّة والِحيَرةِ   :(4) كَصبُورٍ  ، الَحُضوضُ و

 ، عن أَبي ماِلٍك. كقُْنفٍُذ : نَْبتٌ  الُحْضُحضُ  الَجْمهَرة :في و

، كما في  كانَِت العََرُب تَْنِفي إِلَْيِه ُخلَعَاَءَها أَو َجِزيَرةٌ فيه ، َصبُوٍر : جبٌَل في البَْحرِ  ، مثل َحُضوضٌ  يقال أيَضاً :و كَشَرْوَرى ، َحَضْوَضىو

 العُبَاب والتَّْكِملَة.

 ، عن ابن َعبّاد. البُْعدُ  : اْلَحَضْوَضىو

 ، عنه أَْيضاً. النَّارُ  : الَحَضْوَضىو

ْوَضاةُ  الَحَضْوَضاةُ و  ، عنه أَْيضاً. : الضَّ

َكتَْين ، أَي وال بََضضٌ  َحَضضٌ  َما ِعْنَده يُقَاُل :و  عنه أَْيضاً. ءٌ َشيْ  ، ُمَحرَّ

 ، عنه أَْيضاً. َك يَِديِملْ  ، أَي وبَِضيَضتِي َحِضيَضتِي أَْخَرْجُت إِليه يُقَاُل :و

ةُ و بالتَّْحتَيَّةَ  (5) (َعلَى َطعَاِم الِمْسِكينِ  يَُحاضُّونَ  وال). وقََرأَ ُشْعبَةُ بن الَحّجاجِ : َصاِحبَهُ  َواِحٍد ِمْنُهَما ُكلّ  ، أَي يَُحثَّ  يَُحضَّ  : أَنْ  اْلُمَحاضَّ

 .(6) تَُحضُّونَ  ، وقََرأَ الَحَسُن : وال يَُحضُّونَ  الَمْضُموَمة. وقََرأَ ابُن الُمبَاَرِك بالُمثَنَّاة الفَْوقِيّة الَمْضُموَمةَ. وقََرأَ أَْهُل الَمِدينَِة : وال

__________________ 



8948 

 

 ( زايدة عن التهذيب واللسان.1)
 .«حض »تذكرة داوود ( انظر يف خواصه وميزاته 2)
 ( يف النهاية واللسان : ُسليم.3)
 ( قيدها ايقوت بضمتا فو  ا اء والضاد ا ضبرت قلم.4)
 .18( سورة الفجر اآية 5)
 .«وال حتّضون»واألصر كاللسان ويف التهذيب عن َأهر املدينة : « وال حيّضون»( يف التهذيب عن ا سن 6)



8949 

 

اُء : تََحاضُّونَ  (َوال)قََرأَ األَْعَمُش ، وعاِصٌم ، ويَزيُد بن القَْعقَاع ،  ، وبه : التََّحاثُّ  التََّحاضُّ و  وُكلُّ َصَواٌب ، فَمْن قرأَ : بالفَتْحِ. قال الفَرَّ

 فَمْعنَاهُ يَأُْمُروَن بإِْطعاِمه. تَُحضُّونَ  بَْعُضُكم بَْعضاً ، وَمْن قََرأَ  يَُحضُّ  فَمْعناه تََحاضُّونَ  فمْعنَاه تَُحافُِظون ، وَمْن قََرأَ : (1) تَُحاضُّونَ 

 .َكاْبتََضْضتُ  ِلفاَُلٍن : استََزْدتَُها ، نَْفِسي اْحتََضْضتُ و

 وائْتََضْضُت ، عن ابن الفََرج.

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

يُّ  ّمِ : الَحَجُر الَِّذي تَِجُده الُحّضِ الَجبَل ، وهو َمْنُسوٌب كالسُّْهِلّي والدُّْهِرّي ، نقله الَجْوَهِرّي عن األَصَمِعّي ، وَكَذا الّصاَغانِّي  ِضيِض بحَ  ، بالضَّ

 في ِكتَابَْيه ، وصاِحُب اللَِّسان. وَعِجيٌب من الُمَصنَّف َكْيَف أَْغفََل عنه. وأَنشد الَجْوَهِريُّ لُحَمْيٍد األَْرقَِط :

َو  أَ  و الصـــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــُ كح ا يـــــــــــَ يـــــــــــ  بـــــــــــِ لـــــــــــ  َر صـــــــــــــــــــــــــُ  لـــــــــــحَ

َر وَ      جــــــــــــــــَ ُد   ا ــــــــــــــــَ اَأاًب يــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ   (2) اُ ضــــــــــــــــــــــــــــــِّ
  

يّ  وأَْحَمرُ   : َشِديُد الُحْمَرةِ ، كما في اللَِّسان. ُحّضِ

ّم : بَْطٌن من َخْوالَن باليََمن ، نَقَلَه الَهْمَدانِّي. والنِّْسبَةُ  ، الَِّذي َشِهد فَتَْح  الُحَضِضيُّ  الَحاِرث. ومنهم َسلََمةُ بُن ُحَضِضيُّ  واألَْحُضوُض ، بالضَّ

 ِمْصر.

 .َحفَْرَضٍض  فَأَْخبَُث اإِلْلِب إِْلبُ  َما نَصُّه :« أَ ل ب»، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقال أَبو َحنِيفَةَ في ِكتَابِه في  ، كَسفَْرَجلٍ  َحفَْرَضضٌ  : [حفرضض]

اَغانِيُّ في ِكتَابَْيِه. تَِهامةَ َجبٌَل من السََّراةِ بِشّق  : َحفَْرَضضٌ و  ، هكذا نَقَلَهُ عنه ابُن ِسيَده في الُمْحَكِم ، والصَّ

ً  : [حفض] ً  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن َشِمٍر ، أَْلقَاهُ وَطَرَحه ِمْن يََدْيه : َحفََضهُ َحْفضا ، عن األَْصَمِعّي َوْحَده. وأَنَشد الَجْوَهِرّي  كَحفََّضهُ تَْحِفيضا

ْلِت في ِصفَِة الَجنّة :أل  َميَّةَ بن أَبِي الصَّ

تِ و  فِّضـــــــــــــــــــــــــــــَ مح  حــــــــــــــــُ هـــــــــــــــُ تـــــــــــــــح ُذوُر وأَرَدفـــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

ومُ     ــــــــــــــُقســــــــــــــــــــــــــــُ ت ال هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح وُ  ِ  وانـ  ُفضــــــــــــــــــــــــــــُ

  
اَغانِّي  َوايَة « ةبالَخاِء الُمْعَجمَ »هِذه ِرَوايَة شِمر ، وَرَواه َغْيُرهُ : وُخفَِّضت ، : ويُرَوى : البُُدوُر ، كما في الّصحاح. وقال الصَّ ، وهي الّرِ

 الصَّحيحة.

 يَقُوُل : إِذا اْنتَُهوا إِلى الَجنَِّة َحلَّ لَُهُم الطَّعَاُم ، وَسقََطْت عنهم النُّذُوُر ، فال َصْوَم عليهم.

 : ُطوِمنَْت وُطِرَحْت. ُحفَِّضت اْنتََهى. وقال َغْيُره :

ً  العُودَ  َحفَضَ و  ُرْؤبةُ :. قال َحنَاهُ وَعَطفَه : َحْفضا

اين  نـــــــــــــَ رًا حـــــــــــــَ َر ح َدهـــــــــــــح ـــــــــــــَ ا تـ اِإمـــــــــــــ  فحضـــــــــــــــــــــــــــَ   حـــــــــــــَ
ا    عحضـــــــــــــــــــــــَ رِيـــــــــَش الـــــــــقـــــــــَ ِ الـــــــــعـــــــــَ اح اعـــــــــَ نـــــــــَ َر الصـــــــــــــــــــــــ   َأطـــــــــح

  
 َواِحٌد. َحفََضنِيو قال الَجْوَهِرّي : فََجعَلَهُ َمْصَدراً لَحنَانِي ، ألَنَّ َحنَانِي

َكةُ : َمتَاُع البَْيتِ  الَحفَضُ و . وفي إَِذا ُهيَِّئ للَحْملِ  ُء الَمتَاعِ وُرَذالُه ، عن ابِن األَْعَرابِّي. وقيل : هو َمتَاُع البَْيت، وقَُماُشه ، وَرِدي ، ُمَحرَّ

 : ُكلُّ ُجَواِلٍق فِيه َمتَاُع القَْوِم. ضُ الَحفَ  : ِوَعاُء الَمتَاعِ ، كالُجَواِلِق ونَْحِوه. وقيل : بل اْلَحفَضُ  الّصحاح : ِليُْحَمَل. وقيل :

هو القَعُوُد بَِما َعلَْيِه. وقال  يَْحِمُل ُخْرثِيَّ البَْيِت ، وفي العَْيِن : ُخْرثِيَّ الَمتَاع. وقَالُوا : . وفي الّصحاح :البَِعيُر الِذي يَْحِملُه أَيضاً : الَحفَضُ و

،  الَحفَضُ  للَمتَاعِ. وقال ابُن األَْعَرابِّي : الذي يَْحِمل قَُماَش البَْيِت هو الَحفَضَ  ، وقيس تَْجعَل (3)ِلْلبَِعيِر  ضَ اْلَحفَ  يُونُس : َربِيعَة ُكلَُّها تَْجعَل

َي البَِعيُر الّذي يَْحِملُهُ  ً  وال يكاد يَُكوُن ذِلك إِالّ ُرَذاَل اإِلبِِل ، وبه ُسّمِ  .َحفََضا

 َحفَضُ  وهو َمَجاز : يُقَاُل : نِْعمَ  َحاِمُل العَلَمِ  : اْلَحفَضُ  قال َغْيُره :و ، وهو األَْصُل. بَْيُت الشَّعِر بعُُمِدِه وأَْطنَابِه : اْلَحفَضُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

ِعْلٍم ، وإِنََّما أُِخَذ  أَْحفَاضُ   ِعْنَده َجَماَعةٌ فَقَاَل : هُؤالءِ الِعْلم هَذا ، أَي َحاِملُه. قال َشِمر : وبَلَغَنِي عن اْبِن األَْعَرابِّي أَنَّهُ قَاَل يَْوماً وقد اْجتََمعَ 

غَاِر.  من اإِلبِِل الّصِ
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ِعيفُ  : الَحفَضُ  من الَمَجاز :و َل ما يُْرَكُب. وقال الَحفَضُ  ، أَي َضِعيفَةٌ. وقِيَل : ِحفَاضٌ  . ويُقَال إِبِلٌ الَجَمُل الضَّ بِِل أَوَّ ِغيُر ِمَن اإْلِ ابُن  : الصَّ

َي البَِعيُر الذَّلُولُ  ً  ُدُرْيٍد : وإِنََّما ُسّمِ  أِلَنَُّهْم َكانُوا يَْختَاُروَن ِلَحْمِل بُيُوتِِهْم أََذلَّ اإِلبِِل ِلئاَلَّ  َحفَضا

__________________ 
 .«حتضون»( عن التهذيب واللسان ويف األصر 1)
 ( الوَأب : ا افر الشديد املنضّم السنابك.2)
 .«. املتاع.. التهذيب واللسان : البعري ( يف3)
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 ا وتـََقد َم عن ابحِن اأَلعحرَايبّ ِمثحُر ذِلَك. َحَفضاً  يـَنحِفَر ا فُسم َي الَبِعريُ 
 كَجبٍَل وِجبَاٍل ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : ِحفَاضٌ  َعُموُد الِخبَاِء ، ج : اْلَحفَضُ  قيل :و

ت  لـــــــــَ طـــــــــ  وٍت عـــــــــُ يـــــــــُ قـــــــــَ  بــــــــــُ لـــــــــح امبـــــــــَ هـــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــِ فـــــــــَ   حبـــــــــِِ
رِيو     هــــــــح ــــــــَ  مــــــــُ ل د  عــــــــَ ِر شــــــــــــــــــــــُ ــــــــح ي ــــــــ  ــــــــل َواَد ال  َأن  ســــــــــــــــــــــَ

  
 ، كَسبٍَب وأَْسبَاب ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. وأَْنَشَد قوَل َعْمِرو بِن ُكْلثُوم : أَْحفَاضٌ و

ر تح و  يِّ خــــــــــــــــــَ اُد ا ــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــَ ُن ِإَذا عــــــــــــــــــِ  حنــــــــــــــــــَح

اضِ عـــــــــــلـــــــــــ      فـــــــــــَ َحـــــــــــح ا األح يـــــــــــنـــــــــــَ لـــــــــــِ ُض مـــــــــــا يـــــــــــَ نـــــــــــَ  لـــــــــــَح

  
ْت على الَمتَاع. ويُْرَوى : عن ْت َعِن اإِلِبل التي تَْحِمُل الَمتَاَع ، كما في الّصحاح. وفي ، أَي َخرَّ  األَْحفَاِض  ويُْرَوى : َمْن يَِلينَا ، أَي َخرَّ

َعنَى األَْمتِعَةَ أَو أَْوِعيَتََها كالُجَواِلِق ونَْحِوَها. وفي  اأْلَْحفَاِض  َعنَى اإِلبَِل الَّتِي تَْحِمُل الَمتَاَع ، وَمْن قَاَل َعلَى اأْلَْحفَاِض  اللَِّسان : َمْن قَاَل َعنِ 

َل ما تُْرَكُب ، وكانُوا يُِكنَّونََها في البُيُوِت ِمَن  األَْحفَاضُ  هي ُعُمُد األَْخبِيَِة ، ومثْلُه في العُبَاِب. وقِيل :: : وقيل  التَّْكِملَة ُهنَا : ِصغَاُر اإِلبِل أَوَّ

 البَْرِد. قال ابُن ِسيَده : ولَْيَس هَذا بَمْعُروٍف.

رِ  فَِض اْلحَ  يَْوٌم بِيَْومِ » من أَْمثَاِلِهم :و  .(1) «الُمَجوَّ

ي ، وقد تَقَدَّم َشْرُحه اء حرف في أَي هَذا بما فَعَْلُت أَنَا بعَمَّ  فراِجْعه.« ج ور»في  الرَّ

ً و  . قال ساِعَدةُ بُن جَؤيَّةُ الُهَذِلّي :: َطَرْحتُهم َخْلِفي وَخلَّْفتُُهم َحفَّْضتُُهم تَْحِفيضا

اٍ   ُدوا  (2)بســــــــــــــــــــــــــَ د  بــــــــــــَ ِدي  تـــــــــــــَ  ِإذا َأوىَل الــــــــــــعــــــــــــَ

فــــــــــِّ ُ     ا حيــــــــــَُ ريُهــــــــــَ عــــــــــِ اِة ســــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ اَن الســــــــــــــــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــح  َريـ

  
 .َخفَّفو َعْنه (3)، وَحبََّض َعْنهُ ، أَي َسبََّخ  هللا َعنه في النَّواِدر : َخفَّضَ و

 ، كُمعَظٍَّم ، بغَْير َهاٍء ، وهي لُغَةُ ُهَذْيٍل ، أَي ُمَحفَّضٌ  نَا وهيأَْرضُ  ُحفَِّضتْ  يقال :: قال أَبو نَْصٍر و يَبََّسَها. ، أَي األَْرضَ  َحفَّضَ  يُقَال :و

 ، كما في العُبَاِب. يَابِسةٌ ُمقَْعقَعَةٌ 

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 َء : قََشَرهُ.الشَّيْ  َحفَضَ 

 ِء الُمْلقَى.، الَِّذي هو َصِغيُر اإِلبِِل ، وقِيَل بالشَّيْ  بِاْلَحفَِض  ِعْلم : أَي قَِليلُه َرثُّهُ ، َشبَّهَ ِعْلَمه في قِلَّتِه لََحفَضُ  ويقال : إِنَّهُ 

ّي : ُل فيها النَّْحُل. قال : وقال ابُن خالََوْيه : ولَْيَست في كالم الَحِفيَضةُ و قال ابن بَّرِ  هم إِالَّ في بَْيِت األَْعَشى وهو :: الَخِليَّةُ الّتِي يُعَّسِ

اًل كــــــــــــــــَدرحَداِ   ةِ حنــــــــــــــــَح يضــــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــِ رح  ا ــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

رح     وِد َزجـــــــــــــــــَ وحَ  الـــــــــــــــــَوقـــــــــــــــــُ ُه حـــــــــــــــــَ واًب لـــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــُ

  
 : َحَجٌر يُْبنَى به. الَحفَضُ و

ى الِحْفَوَل ، عن أَبِي َحنيفَةَ. قال : وُكلُّ َعَجَمةُ من نَْحِوَها الَحفَضُ و  .َحفَضٌ  : َعَجَمةُ َشَجَرةٍ تَُسمَّ

ت العََربُ  ً  وفي الَجْمَهَرة : وقد َسمَّ ث. ُمَحفِّضا  ، أَي كُمَحّدِ

ْمِث ، واألَثِْل ، والطَّ  : ما َملَُح وأََمرَّ ِمَن النَّبَاتِ  الَحْمضُ  : [حمض]  ْرفَاِء ونَْحِوَها ، كما في الّصحاح.، كالّرِ

من الشََّجِر  َحاِمٍض  يَقُوُم على ُسوٍق وال أَْصَل له. وقال اللِّْحيَانِّي : ُكلُّ ِمْلحٍ أَو َحاِمٍض  من النَّبَاِت ، ُكلُّ نَْبٍت َماِلح أَو اْلَحْمضُ  وفي الُمْحَكم :

 َ ، نحو النَِّجيِل ،  َحْمضٌ  الَمَشّمِ ، يُْنِقي الثَّْوَب إَِذا ُغِسَل بِِه ، أَو اليََد ، فهو (4)ْت بَماٍء ، وكان َذفَِر كانَْت َوَرقَتُه َحيَّةً إِذا َغَمْزتََها انفَقَأ

ِة ، والقاُلَّم ، والَهْرِم ، والُحُرِض ، والدََّغِل  ْمِث ، والِقضَّ  َهَها. وفي، والطَّْرفَاِء ، وما أَْشبَ  (5)والِخْذَراِف ، واإِلْخِريِط ، والّرِ
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__________________ 
واألصــــــــــر يف هذا املثر : َأن رجاًل كان بنو أخيه يؤذونه فدخلوا بيته وقلبوا  ( قا  يف التهذيب : يضــــــــــرب للمجازاة ابلســــــــــوء. واجملّور : املطرّح.1)

 166/  2واجلمهرة  310/  2وانظر جممض امليداين يوم بيوم ا ف  اجملّور.  متاعه ا فلما أدر  بنوه صـــــــنعوا أبخيه مثر ذلك. فشـــــــكاهم فقا  :
 .1543برقم  415/  2واملستقص  

 واملثبت عن املطبوعة الكويتية..« .. يسا  إىل»( ابألصر 2)
 .«سنح عنه»( كذا ابألصر والتهذيب والتكملة ا ويف اللسان : 3)
 .«زفر»( عن اللسان وابألصر 4)
 (.اللسان : دغر)قا  ابن سيده : الدغر َأعرفه يف ا مص ِإذا خالطه الغربر « والرغر»( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : 5)
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ِذيب عن الل يحِث : رَِبتح : ُكر  نـََباٍت ال َيِهيُج يف الر بِيض ويـَبحَق  عل  الَقيحِة وفيه ُمُلوَحٌة ا ِإذا َأَكَلتحُه اإِلبِ  اَ مح ُ  الت هح ُر شـــــــــَ
ُعَفت. ُه َرق تح وضـــــــــــــَ َأي أَنه الَعَرب تـَُقوُ  : اخلُل ُة  وِهي كَفاِكَهِة اإِلِبِر ا واخلُل ُة َما َحاَل ا وهي كُخبحزَِها َعَليحُه ا وِإذا مل  َِدح

 ا قا  الرّاِجُز : ا ُُموضُ  ج : فَاِكَهُتَها. ويـَُقا  :  َحُمَها ا كما يف الّصحاح ا اَ مح ُ و  ُخبحُز اإِلِبِر ا
  ٍ فـــــــــ  يَبح ُمشـــــــــــــــــــــــَ انـــــــــِ رحعـــــــــَ  الـــــــــَغضـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــن جـــــــــَ  يــــــــــَ

رحَع     ــــــــــَ نح يـ ًا ومــــــــــَ بــــــــــّ وضَ  (1)غــــــــــِ مــــــــــُ ِ . ا ــــــــــُ فــــــــــِ غــــــــــح ــــــــــَ  يـ

  
 

 أَي يَِرد الَماَء ُكلَّ َساَعٍة ، كما في الّصحاح.

ً  ، من َحّدِ نََصَر ، اإِلبِلُ  َحَمَضتِ و ً و َحْمضا  : ُحُموضا

اَغانِيُّ في التَّْكِملَِة ،  كأَْحَمَضت ، وفي الّصحاح : َرَعتْهُ ، ونَقَلَهُ َعِن األَْصَمِعّي. واْقتََصر في الَمَصاِدِر على األَِخيِر ، أََكلَتْه ، نَقَلَه الصَّ

َمْخَشِرّي في األََساس.  .اْلَحْمضَ  َرعَّْيتَُها أَنا : أَْحَمْضتَُهاو والزَّ

يِت : ّكِ  .َحَواِمضَ  ِمنْ  تَْرَعاهُ ، الَحْمِض  ، إِذا َكانَت تَْرَعى الُخلَّةَ ثّم َصاَرْت إِلى َحاِمَضةٌ  فِهيَ  اإِلبِلُ  َضتَحمَ  وقال ابُن الّسِ

 .اْلَحْمضَ  : يَأُْكلُ  َحْمِضيٌّ  ، نقله الَجْوَهِرّي عن األَْصَمِعّي. وبَِعيرٌ  ُمِقيَمةٌ فيه ، أَي« بالفَتْح»،  (2) َحْمِضيَّةٌ  إِبِلٌ  يقال :و

لُهُ ، ذِلَك الَمْوِضعُ  ، كَمْقعٍَد ، اْلَمْحَمضُ و مَّ عن أَبِي َعبَْيَدةَ ، ويُْنَشُد على اللّغَتَْيِن قَْوُل ِهْميَاَن  الَحْمضَ  الَِّذي تَْرَعى فيه اإِلبِلُ  ويَُضّم أَوَّ ، الضَّ

 بِن قَُحافَةَ السَّْعِدّي :

هح و  اِدٍّ َعضــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ر  مجــــــــــــــــــــَُ َوا كــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــُ ر بـ ــــــــــــــــــــَ  قـ

هح     َمضـــــــــــــــــــــــــــــِ نح  ـــــــــــــــُح ُه مـــــــــــــــِ َوتـــــــــــــــُ دح ٍة نـــــــــــــــُ رِيـــــــــــــــبـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

  
اَغانِّي : به : اْشتََهْيتُه َحَمْضتُ و عنه ، َكِرْهتُه ، َحَمْضتُ و  وأَرُضونَ  ، عن ابِن ُشَمْيٍل ، َكثِيَرتُهُ  ، كَسِفينٍَة : َحِميَضةٌ  أَْرضُ و ، نقلهما الصَّ

. ُحْمضٌ  ّمِ  ، بالضَّ

 .ءِ الشَّْهَوةُ للشَّيْ  ، بالفَتْح : اْلَحْمَضةُ و

ْهِرّي : و اَجةٌ وللنَّْفِس »في َحِديِث الزُّ  .«َحْمَضةٌ  األذُُن َمجَّ

ُل إِليه ، كما في الّصحاح. وهكذا َذَكَره أَبُو ُعبَْيٍد في  الَحْمضَ  اْشتََهت (3)، ألنََّها إَِذا َملَّت الُخلَّةَ  للَحْمِض  وإِنََّما أُِخَذت من َشْهَوةِ اإلبِل فَتََحوَّ

َجه ابُن األَثِير من َحِديثِ  ةٌ  الغَِريِب ، ولِكْن َعَزاهُ ِلبَْعض التَّابِِعيَن. وَخرَّ ْهِرّي ، كما ُهو في الّصحاح. وفي نََواِدِر الفَّراِء : ِلألذُِن َمجَّ الزُّ

ةً ، وللنَّْفِس « يافِعٍ ويَفَعَة»وَمَجاَجةٌ. وفي ِكتَاِب  ُجِل الَكثِيِر الَكاَلِم : اْكفُْف َعنَّا َكاَلَمك فإِنَّ لألُذُِن َمجَّ ه وتَْرِمي بهِ  َحْمَضةً  تَقُول للرَّ . ، أَي تَُمجُّ

اَجة : الَّتِي تَُمجُّ ما َسِمعَتْه فال تَِعيه إِذا ُوِعَظْت بَِشي وقال ابُن األَثِيِر : ٍء ، أَو نُِهيَت َعْنهُ ، وَمَع ذِلَك فلََها َشْهَوةٌ في السََّماع. وقال الَمجَّ

 َذاُت َشْهَوةٍ ، ِلَما تَْستَْظِرفُه من َغَراِئِب الَحِديِث ونََواِدِر اْلَكاَلِم.األَْزَهِرّي : الَمْعنَى أَنَّ اآْلَذاَن ال تَِعي ُكلَّ ما تَْسَمعُه ، وهي َمع ذِلَك 

 من العََرِب من بَنِي ِكنَانَةَ. بَْطنٌ  ، بالفَتْح : َحْمَضةَ  بَنُوو

ْعِب بِن َجثَّاَمةَ بِن قَْيٍس  َحابِّي الَمْشُهوِر ، قال الشَّاعر :قُْلت : وهم بَنُو َحْمَضةَ بِن قَيس اللَّْيثِّي ، وهو َعمُّ الصَّ  الصَّ

ُت  نــــــــــــــــح مــــــــــــــــِ ةَ ضــــــــــــــــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــــَ مح ُه   ــــــــــــــــَِ ريَانــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــِ

اَل و     ؤحكــــــــــــــــــــَ اَء َأنح يـــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــح َة بـــــــــــــــــــــَ  ِذمــــــــــــــــــــ 

  
 والَمْعنَى أَن ال يُْؤكل ، وبَْلعَاُء هذا ُهَو اْبُن قَْيٍس اللَّْيثِّي.

، َكذا في َسائِر النَُّسخ ، وهو َغلٌَط ،  ُمعَاذ أَبُو َمْحفُوظو ةَ ، وفي األَْمِر بالَمْعُروِف.، عن أَبِي ُهَرْيرَ  تَابِعَيُّ  الُخَزاِعيُّ ، َحْمَضة َعْبُد هللا بنُ و

 يٍن.البَْصِرّي ، َرَوى َعْنه ابن َمْهِدّي ، وأَْحَمُد بُن َحْنبَل ، ويَْحيَى بُن مع ابُن َحْمَضةَ  َصوابَهُ ُمعَان ، بالنُّوِن ، وَكَذا َضبََطه ابُن َماُكواَل ، وهو

َواُب أَنَّ ُمعَاَن  َحْمَضةَ  َرْيَحاُن بنُ  أَبو َمْحفُوظٍ و البَْصِرّي ، روى عنه أَحمد بُن َحْنبَل ، هكذا ُهَو في كتاب الذََّهبِّي ، وتَبِعَهُ الُمَصنَّف ، والصَّ

 هَو أَبُو َمْحفُوٍظ. َحْمَضةَ  بنَ 
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ثُونَ  نَبَّه َعلَْيه الَحافُِظ ، وقد َرَوى عنه الَجَماَعةُ الَمْذُكوُرون ، وهما َواِحٌد ،  .ُمَحّدِ

َحابِّيِ الَمْشُهوِر. ْعِب بِن َجثَّاَمةَ بِن قَْيٍس الصَّ  وفَاتَه : َحْمَضةُ بُن قَْيٍس اللَّْيثِيُّ ، َعمُّ الصَّ

هم ِمْنُهْم َجَماَعةٌ  الَحْمِضيُّونو  .َحْمَضةَ  نُِسبُوا إِلى َجّدِ

__________________ 
 .«ومن يرع »( عن الصحاح وابألصر 1)
 األخرية عل  غري قياس. .. ا وجاء يف اللسان : إبر مَححضية ومَحَضية« محيضة»( يف التهذيب : 2)
 ( اخلّلة من النبت ما كان حلواً ا وا م  من النبت ما كان ما اً أو ملحاً.3)
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 .قُْرَب اليََماَمةِ  ، وقِيَل : َوادٍ  : ماٌء لتَِميمٍ  َحْمضٌ و

َكةً : َجبَلٌ  َحَمضٌ و  ، وقِيَل : بَْيَن الدَّّوِ والسُّوَدةِ. قال الّشاِعُر : بَْيَن البَْصَرةِ والبَْحَرْين ، وقيل : َمْنِزلٌ  ُمَحرَّ

َرضح  ا َزوحٌج حــــــــــــــــَ اَء هلــــــــــــــــََ يحضـــــــــــــــــــــــــــــَ  اي ُرب  بـــــــــــــــــَ

َريــــــــــــــــح ٍ     َ عــــــــــــــــُ اح ال لــــــــــــــــٍة بــــــــــــــــَ  (1) محــــــــــــــــََ ح و  حــــــــــــــــَ
  

ّم : الُحُموَضةُ و ناِدر ، ألَنَّ  (2)ما َحَذا اللَساَن كَطْعم الَخّلِ واللَّبَِن الحاِزِر  الُحُموَضةُ  ، كما في الّصحاح. وقال َغْيُره : َطْعُم الَحاِمض ، بالضَّ

 ، األولَى عن اللَّْحيَانِّي َونَقََل الَجْوَهِرّي هذه وَحَمَض من َحّدِ نََصر ، كَكُرَم ، وَجعََل ، وفَِرحَ  َحمضَ  وقد الفُعُولَة إِنََّما تَُكوُن لْلَمَصاِدِر.

ةً  (7) َحِمضَ و ً  َكفَِرَح في اللَّبَِن َخاصَّ َكةً ، وهو في الّصحاح بالفَتْح ، َحَمَضا ّم. قال : ويُقَاُل : ُحُموَضةً و ، ُمَحرَّ ما  (3)ٍة بإِْدلَ  جاَءنا ، بالضَّ

ً  تَُطاقُ   .(8) أَْحَمَضهو .الُحُموَضةِ و الَحْمِض  ، وإِنَّهُ لََشِديدُ  حاِمضٌ  ويُقَال : لَبَنٌ  الُحُموَضةِ  ، وهي اللَّبُِن الَخاثُِر الشَِّديدُ  ُحُموَضةً  ، أَي َحْمضا

ئَتَْيِن  َحاِمضُ  فاُلنٌ  في العُبَاِب ، وهو َمَجاٌز ، والَِّذي في الّصحاح : َعَداَوةً ، كما ُمتَغَيُِّرهُ فَاِسُده ، في الغََضب ، أَي الفَُؤادِ  حاِمضُ  رُجلٌ و الّرِ

 ، أَي ُمرُّ النَّْفِس.

 ِلبَنِي ُعَمْيَرةَ ، نَقَلَه ابُن َعبّاد. : ِمياهُ ِمْلَحةٌ  الَحَواِمضُ و

 ، من ِجَهِة الِقْبلَِة ، كما في العُبَاِب على ساِحِل بَْحِر اليََمِن ، كما في التَّْكِملَة. َعثَّرَ  «قَُرى» ، كفَِرَحة : ة ، من َحِمَضةُ و

اَغانِّي  َجَمَزى : من أَيَّاِمِهم ، ِمثَالُ  َحَمَضى يَْومٌ و  .(4)، نَقَلَه الصَّ

بِْنُت الشََّمْرَدِل ،  حميَضةُ و ، بِْنُت ياِسرٍ  حميَضةُ و ُحداً ، قاله الغَّسانِّي.، َشِهَد أُ  َصحابِيّ  الَخْطِميُّ ، كَسِفينَة ، وُجَهْينَة : ابُن ُرقَْيمِ  ، حميَضةُ و

َواةِ  ، أَي الشََّمْرَدل ، اْبنُه هو أَو  ، لَُهْم ِذْكر. من الرُّ

بِيع ، ، كُرّمان : ُعْشبَةٌ  الُحّماضُ و َشديُد الَحْمض ، وَزْهُرهُ أَْحَمُر ،  حاِمضٌ  ، إِالَّ أَنَّه كالِهْندبَا ِعَظاٌم ُضْخٌم فُْطحٌ  َوَرقَُهاو َجبَِليَّةٌ من ُعْشِب الرَّ

ان ، مَّ يَُطوُل ُطوالً  اضُ الُحمَّ  ، يَأُْكلُه النَّاُس َشْيئاً قَِليالً وقال أَبو َحنِيفَةَ ، وأَبُو ِزيَاٍد : َطيَّبٌ  وَوَرقُه أَْخَضُر ، ويَتَنَاَوُس في ثََمره ِمثْل َحّبِ الرُّ

ْت َزْهَرتُهُ. قال أَبو ِزيَاٍد : اضُ و َشِديداً ، وله وَرقَةٌ َعِريَضةٌ ، وَزْهَرةٌ َحْمَراُء ، فَإَِذا َدنَا يُْبُسهُ اْبيَضَّ بِبِالِدنَا ، أَْرِض الَجبَل ، َكثِيٌر ، وهو  الُحمَّ

اِض  وِلِهَما َجِميعاً إَِذا اْنتََهيَا ُحْمَرة ، وبْذرُ . وفي أُصُ ومنه ُمرَّ  َعْذٌب ، حاِمضٌ  َضْربَاِن : أََحُدهما  يُتََداَوى بِِه وَكذِلَك بَوَرقِِه. الُحمَّ

اضُ  وقال األْزَهِريُّ : بِيعِ في َمسايِل الماِء ، ولََها ثََمَرةٌ َحْمَراُء ، وهي من ذُُكوِر البُقُوِل  الُحمَّ يَّةٌ ، تَْنبُُت أَيّاَم الرَّ ّي : ،: بَْقلَةٌ بَّرِ  وأَْنَشَد ابُن بَرَّ

راُه بــــــــــــــــــــذم  خــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــح َداعــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَ

ر    بـــــــــــــــَ اُض اجلـــــــــــــــَ َر محـــــــــــــــُ  ر مـــــــــــــــا أمثـــــــــــــــحَ ثـــــــــــــــح  مـــــــــــــــِ

  
اِض  قال : َوَمنَابِتُ  ، وُربَّما نَبَّتَها الَحاِضَرةُ في بََساتِينهم وَسقَْوَها وَربَّْوَها فال تَِهيُج َوْقَت  ُحُموَضةٌ  ُء األَْوِديَِة ، وفِيهاالشُّعَْيبَاُت وَمالِجى الُحمَّ

يَِّة.  َهْيجِ البُقُوِل البَرَّ

ّي ُكلّه الُحّماضُ  وفي الِمْنَهاج : يُّ يُقَال له السَّلُق ، وليس في البَّرِ ّي وبُْستَاِنّي ، والبَرَّ بَه الِهْنَدبَا ، فيه ُحُموَضة . والبُْستَانّي يُشْ ُحُموَضة بَرَّ

 .(5)وُرُطوبَة فْضليَّة لَِزَجةٌ ، وأَْجَوُده البُْستَانِّي الَحامُض. اْنتََهى 

يّ  كاَلُهَماو ْفَراءِ  اْلتَهابِ و نافٌع للعََطِش ، ، أَي الُمرُّ والعَْذُب ، أَو البُْستَانِّي والبَّرِ ي األَْحَشاَء ، الصَّ نُ و ، يُقَّوِ غَثَيَاَن والَخفَقَاَن الحاّر ، ال يَُسّكِ

ُد به الَخنَاِزيُر ، َحتَّى قيَل إِنَّهُ إِذا ُعلِّ  اليََرقَان يَْنفَُع منو واألَْسنَاَن الَوِجعَةَ ، َق في األَْسَوِد ، َويَْنفَُع ضَماداً إِذا ُطبَخ لْلبََرص والقُوبَاِء ، ويَُضمَّ

ين.ُعنُق صاحِب الَخنَازير نَفَعَهُ ، وهو َمَع  ْبَع ، ويَْقَطُع َشْهَوةَ الّطِ بَارٌد في األُولَى ، وفيه قَْبٌض يَْعِقُل  وبِْزُرهُ  الَخّلِ نافٌع للَجَرِب ، ويُْمسك الطَّ

ةً إِذا قُِلَي.  الطَّْبَع َخاصَّ

ةٍ  وقالُوا : إِنْ   عليها ، ، لَْم تَْحبَْل ما َداَمتْ  (6) ُعلِّق في ُصرَّ

__________________ 
 يف معجم البلدان : ( بعده1)
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 ترميك ابلطرف كما ترمي الغرض
 .«اخلازر»( عن اللسان وابألصر 2)
 .«و»بد  : « او»( يف القاموس : 7)
 وفيه : اإلدح  : الل  اخلاثر املتلّبد الشديد ا موضة. والطائفة منه إدحَلة.« أد »( ضبطت عن اللسان 3)
 والكويتية.( ساقطة من املطبوعتا املصرية 8)
 ( وهو يوم قراقر كما يف معجم البلدان.4)
 نوع. انظر املوسوعة يف علوم الطبيعة. 200( قير إن أنواع ا ماض املنتشرة يف مجيض األصقاع ال تقر عن 5)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : عل  َعُضِدها األيسر.6)
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ِرَب م ِض الَعقاِرِب ا وِإَذا شــــُ ُعَها.وهو انِفٌض من َلســــح ر  َلســــح َرِب مل َيضــــُ ِض الَعقح  ويـَُقا  : ِلَما يف َجوحِف األَتـحرُج ن الِبزحِر قـَبحَر َلســــح
هِّي الط َعاَم ا ويـَنـحفَ  محّاضٌ  رَاَء ا وُيشــــــــــَ فح َمُض الصــــــــــ  ُض من اخلََفقاِن ا ابرٌِد ايِبٌ  يف الثّالَِثِة ا َ حُلو الَكَلَف والل وحَن ِطاَلًء ا ويـَقح

. ويُ  مومَا ا َار  َحح
رَاِوّي ا ويـَُوافُ  امل َها  الص فح ُروابً ا ويـَنحَفُض من اإِلسح َهَة َمشح  .(1)طَيُِّب الن كح

 لَنَا فاُلٌن في القَرى ، أَي قَلََّل ، وَكذِلَك التَّْحبِيُض. َحمَّضَ  . يُقَاُل :ءِ : اإِلْقالُل من الشَّيْ  التَّْحِميضُ و

ْوبِ طي: اللَّبَُن البَ  الُمْستَْحِمضُ و  ، نَقَلَه ابُن َعبَّاد. ُء الرَّ

تَين ُمَشدََّدةً : ُمتََكلِّمٌ  الُحمُّضيُّ  َمْحُموُد بُن َعلَّيو اِزيّ  ، ، بَضمَّ اد أَيضاً.َشْيٌخ للفَْخِر الرَّ  . وقد تَقَدَّم للُمَصنِِّف في الصَّ

ْل.وَذَكْرنَا ُهنَاَك أَنَّه هو الصَّواُب ، وهكذا َضبََطهُ الَحافُِظ وغَ   ْيُره ، فإِيراُدهُ ُهنَا ثَانِياً تَْطِويٌل ُمِخلُّ ال يَْخفَى ، فتأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

ُجل إِذا َحْمضُ  قَْولُُهم : اللَّْحمُ  َجاِل ، وقولُُهم للرَّ داً : أَْنَت ُمْختَلٌّ  جاءَ  الّرِ اَغانِيّ  فَتََحمَّضْ  ُمتََهّدِ َمْخَشِرّي ، وهو ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، والصَّ  ، والزَّ

يت في  ّكِ ْضتَُها « :ِكتَاب الَمعَانِي»َمَجاُز ، وقال ابُن الّسِ ً  ، يَْعنِي اإِلبَِل ، َحمَّ  .الَحْمضَ  ، أَي َرعَّْيتَُها تَْحِميضا

 ومن الَمَجاِز قولُهم :

 (2) مَححضاجا وا خمُِلَِّا َفاَلقـَوحا 
 الشَّرَّ فََوَجْدوا َمْن َشفَاُهْم ِمّما بِِهم.أَي جاؤوا يَْشتَُهوَن 

 ومثلُه قوُل ُرْؤبة :

َتوحرِِديَن و  ُسح
َضانُورُِد امل  اَ مح

ا َشفَْيناه ِمْن َدائه ، وذِلَك أَنَّ اإِلبَِل إِذا َشبِعَْت من الُخلَِّة اْشتََهتِ   .الَحْمضَ  أَي َمْن أَتانَا يَْطلُب َشرَّ

 ، بالتَّْسِكين ، على َغْيِر قِيَاس. َحْمِضيَّة ْحِريك ، لُغَةٌ في، بالتَّ  َحَمِضيَّة وإِبلٌ 

ً  القَْوُم ، أَي أَصابُوا أَْحَمض . وقدَحْمِضيَّةٌ  : َكثِيَرةُ الَحْمِض ، وَكذِلكَ  ُمْحِمَضةٌ  األَْرُض ، فهي أَْحَمَضتِ و  .َحْمضا

ً  وَوِطئْنَا  .َحْمِض  من األَْرِض ، أَي َذَواتِ  ُحُموضا

ث : ضُ الُمَحمِّ و  .الَحاِمضُ  من الِعنَِب ، كُمَحّدِ

ً و َض تَْحِميضا ً  : صار َحمَّ  .َحاِمضا

ِة :: تَْنِفُر من الشَّيْ  َحْمَضةٌ  ، بالفَتح ، ونَْفسٌ  َحْمضٌ  وفَُؤادٌ  مَّ  ِء أَّوَل ما تَْسَمعُه. قال ُدَريُد بُن الّصِ

ر  رحُس امـــــــــــــح اُه ِإذا عـــــــــــــِ تح َأخـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ت  ٍء شـــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــِه     َؤاُد شـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــِ َ  فــــــــــــــُ يـــــــــــــح مـــــــــــــح ِ فـــــــــــــلـــــــــــــَ  حبـــــــــــــَ

  
َل من َشيْ  تََحمَّضَ و ُجُل : تََحوَّ  ٍء.ٍء إِلى َشيْ الرَّ

َضهُ و لَهُ ، وهو َمجاز. أَْحَمَضهُ و عنه ، َحمَّ  : َحوَّ

أَنَّه كاَن يَقُول ، إِذا أَفَاَض َمْن ِعْنَدهُ في ـ  َرِضَي هللا عنهماـ  َحِديث ابِن َعبّاس ومنه .(3)القَْوُم : أَفَاُضوا فِيما يُْؤنُِسُهْم من َحِديٍث  أَْحَمضَ و

، وقال  وأَْخبَاِر العََرِب ، إَِذا َملُّوا تَْفِسيَر القُْرآن (4)ِث ، َضَرَب ذِلَك َمثاَلً لَخْوِضِهم في األَحاِدي« أَْحِمُضوا» الَحِديِث بَْعَد القُْرآِن والتَّْفِسير :

اُح : ِرمَّ  الّطِ
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يِن  مــــــــــــــِ ُ ال يــــــــــــــَ ر   حيــــــــــــــُح ُدو  وُذو اخلــــــــــــــُ  الــــــــــــــعــــــــــــــَ

َداُه     فـــــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ اضِ ِة ُيشـــــــــــــــــــــــــــــــــح  ابإِلمحـــــــــــــــــــح

  
ُجُل الَمْرأَةَ في ُدبُِرَها فقد ً  وقال بَْعُض النَّاس : إَِذا أَتَى الرَّ َض تَْحِميضا هَما َشْهَوةً  َحمَّ َل من َخْيِر الَمَكانَْيِن إِلى َشّرِ ، وهو َمَجاز ، كأَنَّه تََحوَّ

 أَْيضاً. ومنه قَْوُل األَْغلِب الِعْجِلّيِ يَِصُف َكْهالً : التَّْحِميضُ  َمْعُكوَسةً. ويُقَال للتَّفِخيِذ في الِجَماع

ا  د  يـــــــــــِ  الـــــــــــبـــــــــــَ نـــــــــــِ م  الـــــــــــفـــــــــــَ هـــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــ   َيضـــــــــــــــــــــــــُ

ُن     يـــــــــــ َ ال حُيحســـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــِ حـــــــــــح ـــــــــــتـــــــــــ  رحَدا ال  ِإال  ســـــــــــــــــــــــــَ

  

َالِقي  َنِضينا َعرحَدا
 حَيحُثو امل

ْيَضىو ْيَهى : نَْبٌت ، ولَْيَس من الُحُموَضة. الُحمَّ  ، كُسمَّ

 : بَْطٌن. قال الَجْوَهِرّي : ِمْن ِكنَانَةَ. ُحَمْيَضةَ  وبَنُو

 : اسُم َرُجٍل َمْشُهوٍر ِمْن بَِني عاِمِر ْبن َصْعَصعَةَ. ُحَمْيَضةُ و

ِد بن أَبي َسْعٍد الَحَسنِّي ، من أَُمَراِء َمكَّةَ ، َكان بالِعَراق. ُحَمْيَضةُ و  بُن ُمَحمَّ

__________________ 
 ( انظر تذكرة داود االنطاكي.1)
 .35( الرجز للعجاج وهو يف ديوانه / 2)
 ا ويف النهاية : فيما يؤنسهم من الكالم واألخبار.( األصر واألساس 3)
 ( األساس : يف األشعار وأايم العرب.4)
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 : َماٌء لعائَِذةَ بِن َماِلٍك ، بقَاَعِة بَنِي َسْعٍد. (1)، كأَِميٍر  َحِميضٌ و

اِض  : َمْعُجوٌن يَُركَّب من الُحّماِضيَّةُ و  األُتُْرّجِ ، وِصفَتَُها ، َمْذُكوَرةٌ في ُكتُِب الِطّب. ُحمَّ

د ْبن أَْحَمَد النَّْحِوّيِ ، أََخَذ عن ثَْعلٍَب ، َصِحبَهُ أَْربَِعيَن َسنَةً ،  الَحاِمضُ و « َغِريب الَحِديثِ »وأَلََّف في اللُّغَة : لَقَُب أَبِي ُموَسى ُسلَْيَماَن بِن ُمحمَّ

اِهُد ، وأَبُو َجْعفٍَر األَْصبََهانِّي. مات سنة « النَّبَات»و « الُوُحوشُ »و  «َخْلَق اإِلْنَسانِ »و  وَحاِمٌض َرأِْسِه :  305، َرَوى عنه أَبو ُعَمَر الزَّ

ِد بِن إِْسحاَق الَمْرَوِزيّ   ْمعَانِّي.، َرَوى عنه الدَّارقُْطِنّي. قاله السَّ  الَحاِمِضيّ  لَقَُب أَبي القَاِسِم َعْبِد هللِا بِن ُمَحمَّ

 َمْعُروف ، وهو ُمْجتََمُع الماِء. ، م الَحْوضُ  : [حوض]

ُسوِل  َحْوضُ و تَهُ يَْوَم الِقيَاَمِة ، َحَكى أَبُو َزْيٍد : َسقَاَك هللاُ  وسلمعليههللاصلىالرَّ ُسوِل ، وِمْن َحْرضِه. بَِحْوِض  الَِّذي يَْسِقي منه أُمَّ  الرَّ

 . قال ُرْؤبَةُ :أَْحَواضٌ و ِحيَاضٌ  ج

اِض  يــــــــــــــّ ــــــــــــــَ ِد فـ يــــــــــــــِّ رِّ ســــــــــــــــــــــــــــَ ُن كــــــــــــــُ َت ابــــــــــــــح ــــــــــــــح  أَن

رتحَع     اِ  مــــــــــــــــُ جــــــــــــــــَ مِّ الســــــــــــــــــــــــــــــِّ اضِ جــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــــِ

  
ُ  َحاَضتِ  ِمنْ  قه ، فِقيل ،واختُلف في اْشتقَا ً  الَمْرأَة َي به ألَنَّ الَماَء يَِحيُض إِلَْيه ، أَي يَِسيُل. َحْيضا  ، إَِذا َساَل َدُمَها ، وُسّمِ

 َكالُم عليه قَِريباً.ي القال األَْزَهِرّي : العََرُب تُْدِخُل اْلَواَو على اْليَاِء ، واْليَاَء على اْلَواِو ، أِلَنَّهما من َحيَّز َواِحد ، وَسيَأْتِ 

ً  الَماءَ  َحاضَ  ِمنْ  قيَل : (2) و  وَحاَطه. َجَمعَه ، إِذا يَُحوُضه َحْوضا

ً و  .: اتََّخَذهُ  َحاَض يَُحوُض َحْوضا

ْدرِ  َحْوضُ و اَغانِّي وهو َمَجاٌز. الِحَماِر : َسبٌّ ، أَي َمْهُزوُم الصَّ  ، نَقَلَهُ الصَّ

 قال َعِليٌّ َرِضَي هللا َعْنه : بن َعْبد َمنَاٍف َشْيخ البَْطَحاِء ، َعْبِد الُمطَِّلب ، واسُمه َشْيبَةُ أَو َعاِمُر بُن هاِشم : لَقَبُ  الَحْوَضْينِ  ذُوو

ِ َأان ابُن ِذي  ط ِلبح  ا َوحَضاح
ُ
 َعبحِد امل

 ، كما في العُبَاِب والتَّْكِملَة. َغسَّان ِمنْ ـ  والصَّوابِ هَكَذا في النَُّسخ ـ  الَحْسَحاُس ابنُ  الَحْوَضْين ذُوو

 ، كما في الّصحاح والعُبَاب ، وأَْنَشَد ألَبي ذَُؤْيب : ، كَسْكَرى : ع َحْوَضىو

ِش  ن َوحـــح وحضـــــــــــــــــَ مـــِ ذاً  حـــَ بـــــــِ تـــَ نـــح َد مـــُ يـــــــح رَاعـــي الصـــــــــــــــــ  ـــُ  يـ

رُِد     حـــــــــــَ ـــــــــــح ن وِّ مـــــــــــُ ٌب يف اجلـــــــــــَ وحكـــــــــــَ ُه كـــــــــــَ ـــــــــــ  (3)كـــــــــــبَن
 

  
 َمِدينَةٌ باليََمن. َحْوَضى إِنّ قُلُت : وقِيَل : 

ة : : َمِدينَةُ الَمعَافِِر. قال ابُن بَّرّي : َحْوَضى وقال اليَْعقُوبِيُّ : مَّ  وِمثْلُه ِلِذي الرُّ

َر   ــــــــــــَ جِي نـ ــــــــــــ  ون ال ــــــــــــِ ي ــــــــــــعــــــــــــُ ا ابل ــــــــــــَ ن ــــــــــــح ت َبان  َرمــــــــــــَ  كــــــــــــَ

ذذُر     وحضــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــَ وِن الـــــــــــرَبَاقـــــــــــضِ  حـــــــــــَ يـــــــــــُ  مـــــــــــن عـــــــــــُ

  
 وأَنَشَد ابُن ِسيَده :

وٍم  وحضــــــــــــــــــــَ َأوح ِذي ُوشــــــــــــــــــــُ َ ـــــــــــــــــــــاً  حبــــــِ رِس كــــــَ نــــــح  اَبَت مــــــُ

ا    تح زميــــــــــََ لــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــَ اَد  َأخح ِة مــــــــــن مجــــــــــَُ لــــــــــَ يــــــــــح  يف لــــــــــَ

  
 ِء لَطْهَماَن ْبنِ الظَّمْ  َحْوَضى الماِء ، وهناك آَخُر يقال له َحْوَضى ِكاَلب يُقَاُل لَه (5) [بَنِي]: َجبَل في ِديَار  (4) َحْوَضى والَِّذي في الُمْعَجم : أَنَّ 

 اسُم ماٍء لَُهم يُِضيفُون إِليه الَهْضَب. : َحْوَضى َعْمِرو ْبِن َسلََمةَ ْبِن َسَكِن بِن قَُرْيِط بِن ُعبَْيِد بِن أَبِي بَْكِر ْبِن ِكالب. وقيل :

 الَحْوِضيُّ  ، واسُمه َحْفُص بُن ُعَمَر ْبِن الَحاِرث ْبِن ُعَمَر بِن َسْخبََرةَ النََّمِريّ  (7)، هَكَذا في النَُّسخ بالَواِو ، وَصَوابُه أَبو ُعَمَر  َعْمٍرو (6) أَبُوو

ام ، ويَِزيَد ْبن إِْبَراِهيم ، وَعْنه ، َمْشُهوٌر من أَْهِل البَْصَرة ، َرَوى عن ُشْعبَةَ وأَبَان وِهَشاٍم الدَّْستََوائّي والُمبَ  ، ثِقَةٌ ، م اَرِك بِن فَضالَةَ ، وَهمَّ
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ال ، ولم البَُخاِرّي وَجَماَعةٌ ، وآِخُرُهم أَبو َخِليفَةَ الفَْضُل بُن الُحبَاِب الُجَمِحّي ، أَْوَرَده ابُن الُمَهْنِدس في الُكنَى مُ  ْختََصراً وابُن السَّْمعَانِّي ُمَطوَّ

 بَةَ إِلَى ماَذا. قال ابنُ يَْذُكُروا النِّسْ 

__________________ 
 ( قيدها ايقوت ابلفتح مث السكون وايء.1)
 .«أو من»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 .«منفرد»ومنحرد : منفرد عن الكواكب. ويف معجم البلدان « منجرد»( يف الصحاح 3)
 ( قيدها ايقوت َحوحضاء ابلضاد واملد.4)
 زايدة عن معجم البلدان.( 5)
 .«وأبو ا َوحَض  نفسه معروف ا هكذا رأيته مكتوابً هبامش نسخة املؤلف»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
 ( ومثله يف اللباب البن األثري : أبو عمر.7)
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َبة ِإىل ُُه ِإىَل  ا َوحضِ  األَِثرِي : ِنسح  ا َمِديَنة ابلَيَمن. َحوحَض  ا وقا  َغريح
ضُ و ا َظَهَر لَها َماُء »َحِديُث أُّمِ إِْسَماِعيَل َعلَْيِه السَّالُم :  نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، ومنه يُْجعَُل للنَّْخلَة تَْشَرُب ِمْنه َكاْلَحْوِض  ءُ كُمعَظٍَّم : َشيْ  ، الُمَحوَّ لَمَّ

ُضهُ  َزْمَزَم َجعَلَتْ  ً  أَي تَْجعَلُه« تَُحّوِ ضُ  لماُء ، وفي الُمْحَكم :يَْجتَِمُع فيه ا َحْوضا  : ما يُْصنَُع َحَوالَي الشََّجَرةِ َعلَى َشْكِل الشََّربَِة قَال : الُمحوَّ

ِرِض  عــــــــــــــح رحٍض مــــــــــــــُ ر  عــــــــــــــَ كــــــــــــــُ ــــــــــــــِ َر  ب ــــــــــــــَ ــــــــــــــا تـ  أَم

ِة     ر  َرَداٍح َدوححـــــــــــــــــــــــَ و ضِ كـــــــــــــــــــــــُ حـــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــــــــــــ

  
ً  اتََّخَذ ِلنَْفِسه : اْجتََمَع ، َكَما في الّصحاح. وفي اللَِّسان والعُبَاِب : الماءُ  اْستَْحَوضَ و  .َحْوضا

َواُب َحْوَل ذِلَك األَْمِر ، كما في الّصحاح ، والعُبَاِب ، لََك هَذا األَْمرَ  أَُحّوِضُ  أَنا من الَمَجاِز :و  واللَِّسان ،. َكَذا في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، والصَّ

ُط ، َحَكاه الَجْوَهِرّي عن يَْعقُوَب. ويُْرَوى عن األَْصَمِعّي ِمثْلُهُ. أَي أَُدوُر َحْولَهُ   ، مثْل أَُحّوِ

ُشَها ، كما في األََساِس. ُض َحْوَل فاُلنَةَ أَي يَُدوُر َحْولََها يَُجّمِ  ويُقَال أَْيضاً : فاُلٌن يَُحّوِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيْ   ه :* وِممَّ

ُسوِل  َحْوضُ   .ِحيضانٍ  أَْيضاً على الَحْوضُ  هو الَكْوثَُر ، اللُهمَّ اْسِقنَا ِمْنه ِمْن َغْيِر َسابِقَِة َعَذاٍب. ويُْجَمعُ  وسلمعليههللاصلىالرَّ

ضَ و ً  الَماءَ  َحوَّ  ثَْعلَب. وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي : : اتَِّخاذُه ، عن االْحتِيَاضُ و .الَحْوِض  : َعَملُ  التَّْحِويضُ و : َحاَطهُ. تَْحِويضا

وحراً  اَن جــــــــــــَ َواِب فــــــــــــكــــــــــــَ ا يف الــــــــــــثــــــــــــ  نــــــــــــَ عــــــــــــح مــــــــــــِ  طــــــــــــَ

اضٍ     تـــــــــــَ حـــــــــــح رَابِ  كـــــــــــمـــــــــــُ ِر الســـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــح  عـــــــــــلـــــــــــ   ـــــــــــَ

  
 الَمْوِت : ُمْجتََمعُهُ ، على الَمثَِل ، والَجْمع كالَجْمعِ. َحْوضُ و

ضُ و  بنَْفِسه. الَحْوضُ  : الُمَحوَّ

. َضبََطهُ ابُن إِْسَحاَق هَكَذا ، وسلمعليههللاصلى، بالفَتْح والَمّد : َمْوِضٌع بَْيَن َواِدي القَُرى وتَبُوَك ، ِمْن َمنَاِزلِه  َحْوَضاءَ  وفي الَحديث : ذكر

 .«ح وص»وقَْد َسبََق له ِذْكُرهُ في 

 َمَجاٌز.أُذُنِِه بَكثَْرةِ َكاَلِمِه ، وهو َصَدقَتَُها ، وهو  َحْوضَ  ويُقَال : َمألَ »

 . وهو َمَجاٌز أَْيضاً.ِحيَاُضهُ و الغََمام َحْوضُ  واْنَصبَّ عليهم

 الَمْوِصلّي : َمَحلَّةٌ بِمْصَر َمْشُهوَرةٌ. ِحيَاضُ و

ْيلَِم ، اْنُظْرهُ في  ِحيَاضُ و  .«د ح ر ض»الدَّ

 َمنَاةَ ْبِن تَِميم. : أَْمِكنَةٌ تَْسُكنَُها بَنُو َعْبِد َشْمِس ْبِن َسْعِد ْبِن َزْيدِ  األَْحَواضُ و

ُ  َحاَضتِ  : [حيض] ً  الَمْرأَة ً و تَِحيُض َحْيضا ً و ، َزاَد أَبو إِْسَحاَق : َمِحيضا ، ُهِمَزْت وإِْن لم تَْجِر على الِفْعِل ، ألَنَّه أَْشبَهَ  َحائِضٌ  ، فهي َمَحاضا

َهْمَزةٌ  حاِئٍض  ك على أَنَّ َعْينَ في اللَّْفظ ما اطََّرَد َهْمُزه من الَجاِري على الِفْعِل ، نَْحو قائٍِم وصائٍم ، وأَْشبَاِه ذِلَك. قال ابُن ِسيََده : ويَُدلُّ 

يَحةً لَوَجَب ه يَُظنُّه َكذِلَك َظانٌّ ، قَْولُهم : اْمَرأَةٌ زائٌِر ، من ِزيَاَرةِ النَِّساِء ، أاَل تََرى أَنَّه لو َكانَِت العْيُن َصحِ ولَْيَست ياًء خالَصةً ، كما لَعَلَّ 

ِمِد ، وإِْن لم يَْجِر على الِفْعِل لَمَّ  َء ما يَِجب َهْمُزهُ وإِْعاللُه في غاِلِب ا جاَء َمِجيُظُهوُرَها واواً ، وأَن يُقَاَل : َزاِور ، وَعلَْيه قَالُوا : العَائُِر للرَّ

 ، عن الفَّراِء ، وأَنَشَد : َحائَِضةٌ  فهي َحاَضتْ : قَال الَجْوَهِرّي و األَْمِر ، وِمثْلُه الَحائُِش.

ُه  لـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــَ اِم والـــــــــــعـــــــــــاِم قـ وَن الـــــــــــعـــــــــــَ يـــــــــــُ ُت حـــــــــــُ ـــــــــــح  رَأَي

ةِ     اِئضــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــَ رِ  كــــــــــــَ ريحَ طــــــــــــاهــــــــــــِ زحَ. هبــــــــــــا غــــــــــــَ  يـــــــــــــُ

  
 . قال أَبُو الُمثَلَّم الُهَذِلّي :ُحيٍَّض و َحَوائِضَ  نَِساءٍ  من

و  ـــــــــــــُ ل
ُ

ِو املـــــــــــــ ريحَ َزهـــــــــــــح بح غـــــــــــــَ ىَت مـــــــــــــا َأشـــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

لــــــــــــَ      طــــــــــــًا عــــــــــــَ َك َرهــــــــــــح لــــــــــــح عــــــــــــَ يــــــــــــ  ِ ِ  َأجــــــــــــح  حــــــــــــُ

  
،  تََحيََّضتْ  وصاَمْت ، وزاَد َغْيُره :وَدَرَسْت ، وَطِمثَْت ، وَضِحَكْت ، وكاَدْت ، وأَْكبََرْت ،  .(1)، ونُِفسْت  َحاَضتْ  وقال ابن خالََوْيه : يقال :

 .َساَل َدُمها وَعَرَكْت ، أَيْ 
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 أَسماٌء فَْوَق الَخْمَسةَ َعَشَر. ِلْلَحْيِض و قال َشْيُخنَا :

يَ  ُد : ُسّمِ ً  وقال الُمبّرِ  َساَل الدَُّم ِمْنَها في أَْوقَاٍت َمْعلُوَمٍة.: إَِذا  َحاَضتْ  السَّْيُل ، إَِذا فَاَض. وقال أَبُو َسِعيد : َحاضَ  من قَْولهم : الَحْيُض َحْيضا

اُج : (2) اْلَمِحيِض  (َيْسئَ ُلوَنَك َعنِ )قَولُهُ تَعَالَى : و جَّ  في هِذه اآْليَِة الَمأْتَى ِمَن اْلَمْرأَةِ ، أِلَنَّهُ  اْلَمِحيضُ  قال الزَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : ونَِفَست ونُِفَست.1)
 .22البقرة اآية ( سورة 2)
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َيح ِ  َموحِضضُ  َكاِن. فهو ا َيح ِ  ا فَكبَن ُه قا  : اعحَتزُِلوا الن َساَء يف َموحِضضِ  ا ح
َ
َدٌر. ِقيَر  ا وال ُ اِمُعوُهّن يف ذِلَك امل اسٌم وَمصح

اءَ 
َ
ُض ا أَلن  امل ِخرُ  َيِسيُر ِإلَيحه ا َأي حيَِي ُ  : وِمنحه ا َوح َُما من ا قا  : والَعَرُب ُتدح  الحَواَو عل  الحَياِء والحَياَء عل  الحواِو ا أِلَهن 

 َحيٍِّز َواِحٍد وهو اهلََواُء ا و ا َحرحفَا ِلٍا.
اَغانِيُّ أَْيضاً ، فال ِعْبَرةَ باْستِْبعَاد َشْيِخنا له ، وهو ظاهٌر.  قاله األَْزَهِرّي ، ونَقَلَه الصَّ

ةُ  الَحْيَضةُ و  ونَُوبِِه. الَحْيِض  ، أي ِمْن ُدفَعِ  الَواِحَدةُ  : الَمرَّ

 ، كما في الّصحاحِ. الِحيَضُ  ، والَجْمعُ  بالَكْسر : االْسمُ  ، الِحيَضةُ و

ِب كالِجْلَسِة من التََّجنُّ  اْلَحائِضُ  ، والحاُل التي تَْلَزُمَها الَحْيِض  ، وهو بالَكْسِر االْسُم من« في يَِدكِ  ِحيَضتُكِ  لَْيَستْ »في َحِديِث أُّمِ َسلََمةَ : و

 والِقْعَدةِ من الُجلُوِس والقُعُوِد.

 الَمْرأَةُ. تَْستَثِْفُر بَِها الَّتِي الِخْرقَةُ  ، أَْيضاً : الِحيَضةُ و

 .«ُمْلقَاةً  ِحيَضةً  لَْيتَنِي ُكْنتُ »وقَالَت َعائَِشةُ َرِضَي هللاُ َعْنَها : 

 ، قال ُعَماَرةُ بُن َعِقيٍل : : التَّْسيِيلُ  التَّْحيِيضُ و

َوارِي و  ن  الـــــــــذ  اهـــــــــُ تح َحصـــــــــــــــــــــــَ تح َأجـــــــــالـــــــــَ ي ضـــــــــــــــــــــــَ   حـــــــــَ
ّن     هـــــــِ يـــــــح لـــــــَ اتُ عـــــــَ يحضـــــــــــــــــــــَ مِ  حـــــــَ َواحـــــــِ وِ  الـــــــطـــــــ  يـــــــُ  الســـــــــــــــــــــ 

  
 .(1)، نَقَلَه الّصاَغانِّي  الَحْيض الُمَجاَمعَةُ في : التَّْحيِيضُ و

. وفي استُِحيَضتْ  ، وقد العاِذلِ  يُقَاُل له ، بَْل من ِعْرق الَحْيِض  ِعْرقِ  ال ِمنْ  أَيّام َمْعلُوَمة ، وال يَْرقَأَ في َغْيرِ  : َمْن يَِسيُل َدُمها الُمْستََحاَضةُ و

: بي َزَكِريَّا ، هَكذا بالَمْبنِّي على الَمْفعُول ، وُوِجَد بَِخّطِ أَ  ُمْستََحاَضةٌ  الَمْرأَةُ أَي اْستََمرَّ بها الدَُّم بَْعَد أَيَّاِمَها ، فهي استُِحيَضت الّصحاح :

عن  اْلَحائِضُ  َصلَّْت وَصاَمْت ، ولم تَْقعُْد كما تَْقعُد َحْيِضها الَمْرأَةُ في َغْيِر أَيّامِ  استُِحيَضت ، وإِذا الَحْيِض  ، وهو اْستَْفعَاٌل من استُِحيَضتْ 

 الصَّالةِ.

 ، كما في العُبَاِب. (2)ويَُسوُم : َجباَلِن بِنَْخلَةَ  َحْيضٌ  ُء من السََّراة. وقيل :، ويُقَاُل. هَو ِشْعٌب بتَِهاَمةَ لُهَذْيٍل ، يَِجي : َجبٌَل بالَطائِفِ  َحْيضٌ و

اَلةِ  َحْيِضَها : قَعََدت أَيّامَ  تََحيََّضتْ و  ، أَي تَْنتَِظر اْنِقَطاَع الدَّم. َعِن الصَّ

ً  تََحيَِّضي»في الَحِديِث : و ي نَْفَسكِ « في ِعْلِم هللا ِستًّا أَو َسْبعا ً  كما في الّصحاح ، أَي ُعّدِ ، وإِنَّما َخصَّ  اْلَحائِضُ  ، واْفعَِلي ما تَْفعَل َحائِضا

تَّ أَو السَّْبَع   .الَحْيض ألَنََّها الغَاِلُب على أَيَّامِ  (3)الّسِ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

 السَّْيُل : فاَض. حاضَ 

 .الَمِحيضُ  ، بالَكْسر : الدَُّم نَْفُسه وَكذِلكَ  الِحيَضةُ و

 . قال الفَرْزَدق :الَحْيَضةِ  ، كِكتَاٍب : عدمُ  الِحيَاضُ و

َواُ   هـــــــــن  خـــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــَ ال  حـــــــــِ يـــــــــح يـــــــــُر ســـــــــــــــــــــــَ  َتســـــــــــــــــــــــِ

اابَ     ا ِخضــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــُ اِب حَتحســــــــــــــــــــــــب قــــــــــَ ــــــــــ  اأَلعــــــــــح  عــــــــــل

  
ً  السَُّمَرةُ  َحاَضتو الشََّجَرةُ : َخَرَج منها  َحاَضتِ  ٌء كالدَّم ، كما في الّصحاح وهو َمَجاز. وقال َغْيُرهُ :، وهي َشَجَرةٌ يَِسيُل ِمْنَها َشيْ  َحْيضا

.، وهو َشيْ  (4)الدَُّوِدُم  ُد به َرأُْس الَمْولُوِد ليُنَفََّر عنه الَجانُّ َمْخَشِريُّ : يَُضمَّ  ٌء كالدَِّم على التَّْشبِيِه. قال الزَّ

اد والّضاد»وقال اللَّْحيَانِيُّ في باب  يت. حاضَ و حاصَ « الصَّ ّكِ  بَمْعنًى َواِحٍد ، وكذِلَك قَالَه ابُن الّسِ
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َجاِل. ْيضُ حَ  ومن الَمَجاِز : العَْزلُ   الّرِ

 .يَِحيضَ  . ويُوَشُك أَنيَِحيضَ و وتَقُوُل : فاُلٌن َدْيَدنُه أَْن يَِحيصَ 

 .بِاْلَحائِِض  ، أَو َشبََّهْت نَْفَسَها َحاَضتْ  ِمثْلُ  تََحيََّضتْ و

ال َصالةَ  الَحائِضَ  ، ألَنَّ  َحْيِضَها فإِنَّهُ لَْم يُِرْد في أَيّام «إالّ بِخَمارٍ  َحائٍِض  ال تُْقبَُل َصاَلةُ »الَحِديُث :  . ومنهاْلَمِحيِض  : بَلَغَْت ِسنَّ  َحاَضتْ و

 َعلَْيَها.

 الَمَحايِضُ  وقِيَل : .«الَمَحايِضُ  يُْلقَى فِيَها»َحِديُث بِئِْر بَُضاَعةَ :  ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. ومنه الَمَحايِضُ  : الِخْرقَةُ الُمْلقَاةُ ، والَجْمعُ  (5) الِمْحيََضةُ و

ي به َجَمعَهُ. َحاضَ  ، وهو َمْصَدرُ  الَمِحيِض  َجْمعُ  ا ُسّمِ  : فَلَمَّ

__________________ 
 ( يف التكملة : وحي   : إذا جامض يف ا ي .1)
 ( يف معجم البلدان : جبالن بنجد.2)
 ( يف النهاية : الست والسبض.3)
 .«الدردم»( عن التهذيب ا وعنه ضبطت ا وابألصر 4)
 ضبطت عن الصحاح والنهاية ا ويف اللسان ا ضبرت قلم ا بفتح فكسر ففتح.( 5)
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َماِن ، والدَّم ، كما تَقَدََّم. الَمِحيضُ  ويَقَعُ   على الَمْصَدِر ، والزَّ

 .الَحْيَضاتُ  : السَّْيلَةُ ، والَجْمعُ  الَحْيَضةُ و

 َسائِق وَساقٍَة.، َكَحائٍِك وَحاَكٍة ، و َحاَضةٍ  أَْيضاً على اْلَحائِضُ  ويُْجَمعُ 

 فصر اخلاءِ 
 مض الضاد

ةُ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقال اللَّْيُث : هي ، كَسِفينَةٍ  الَخِريَضةُ  : [خرض] ّنِ ، الَحَسنَةُ ، البَْيَضاُء التَّارَّ  .َخَرائِضُ و ، وَجْمعَُها الَجاِريَةُ الَحِديثَةُ الّسِ

ادِ  . وقال األَّوُل : لَْم أَْسَمْعهُ ِلغَْيِر اللَّْيث ،عن اللَّْيثِ  يّ هَكَذا نَقَلَه األَْزَهِريُّ والّصاَغانِ  « خ ر ص»وهذا يَْقتَِضي أَنَّهُ من ماَدة  (1) ولَعَلَّهُ بالصَّ

اِد الُمْهَملَِة ، اْمَرأَةٌ َخْربََصةٌ : َشابَّةٌ َذاُت تََراَرةٍ.  والجمُع َخَراِبُص وَذَكَرَها ابُن َعبَّاٍد في ُربَاِعّي وَذَكَرَها األَْزَهِرّي في ُرباِعّي الَخاِء َمَع الصَّ

اِد الُمْعَجَمتَْين. قال الّصاَغانِ  وأَنَا من ُعْهَدةِ هِذِه اللَّْفَظِة فَاِلُج بُن  ّي :الَخاِء َمعِ الضاِد الُمْعَجَمتَْين ، بعد َذْكره إيَّاها في الثُّاَلثِّي في الَخاِء والضَّ

ئِْب من َدِم يُوُسَف َصلََواُت هللِا وَساَلُمه َعلَْيه ، كما في العُبَاِب. واختَلَفَْت ِعبَاَرتُه في التَّكْ َخاَلَوةَ ، وبَِري ِملَة ، فَإِنَّه بَْعد ِذْكِر ِعبَاَرةِ ٌء بََراَءةَ الذِّ

اِد األَْزَهِرّي التي تَقَ  اِد ،  وفي إِطالِق قَْوِل المصنِّف : .(2)دَّمت قال : والصَّواُب ما َذَكَره اللَّْيُث ، أَي في ُربَاِعّي الَخاِء والصَّ ولَعَلَّه بالصَّ

ٍل.  َمَحلُّ نََظٍر وتَأَمُّ

 القَنَانِيُّ : (3). قال اليَِسيُر من الُحِلّيِ  ءُ : الشَّيْ  ، كَسَحابٍ  اْلَخَضاضُ  : [خضض]

اًل و  اطــــــــِ رتحِ عــــــــَ ِة الســــــــــــــــــــــِّ فــــــــ  تح مــــــــن كــــــــُ َرفــــــــَ وح َأشــــــــــــــــــــــح  لــــــــَ

ه     يـــــــــح لـــــــــَ ا عـــــــــَ زاٌ  مـــــــــَ َت : غـــــــــَ لـــــــــح قـــــــــُ اضُ لـــــــــَ  َخضـــــــــــــــــــــــَ

  
ّي : ومثْلُهُ قَْول اآلَخِر :  قال ابُن بَّرِ

ي  اضـــــــــــــــــــــــــــــــِ
َ

اَن املـــــــــــــــــ ٌة يف َرَمضـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ارِي  جـــــــــــــــــَ

اضِ     ــــــــــــــــــــَث ابإِلميــــــــــــــــــــَ ِدي ُض ا ــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــِّ قــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ  تـ

  

ــــــــــــــــَن  زَاِ  زِي ُر الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــح اضِ مــــــــــــــــِ   ابخَلضــــــــــــــــــــــــــــــَ
رَاضِ     ٍر َرضـــــــــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــــــَ اُء َذاُت كـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــَ  قـ

  
 ، أَْي أَْحَمُق ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. َخَضاَضةٌ و َخَضاضٌ  ، يُقَال : َرُجلٌ  كالَخَضاَضةِ  األَْحَمُق ، : الَخَضاضُ و

 ، قالَهُ الَجْوَهِرّي. يُْكَسر ُربماو ، والنَّْفُس ، الِمَدادُ  : الَخَضاضُ و

نَّْوِر ، أَو : الَخَضاضُ و  .الغََزالِ  ِمْخنَقَةُ  ِمْخنَقَةُ الّسِ

. ُغلُّ األَِسيرِ  : الَخَضاضُ و اَغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

َكةٌ  الَخَضضُ و  ، عن ابِن بُُزْرَج. أَْلواُن الطَّعَامِ  ، َمْقُصوٌر منه ، َكَما في العُبَاِب ، وأَْيضاً : ، ُمَحّرِ

غَ  : الَخَضضُ و غَارُ الَخَرُز البِيُض الّصِ  من اإِلَماِء ، نقله الَجْوَهِرّي والَجَماَعةُ. وأَْنَشُدوا : اُر ، يَْلبَُسَها الّصِ

يِن و  تـــــــــــــــــح َزلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح َة أَنـ مـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــح ُروَم خـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ  ِإن  قـ

ُروتُ     ِ  اخلــــــــــــُ َر  مــــــــــــن اخَلضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ ُث يـ يــــــــــــح َ  حبــــــــــــِ

  
ً و . (4) َزيَّنََها به : َخضََّضها تَْخِضيضا اَغانِيُّ  نقَلَه الصَّ

ب تَبُلُّه األَْمَطاُر. الَخِضيضُ  قال اللَّْيُث :و  : الَمَكاُن الُمتَتَّرِ

أُ بِِه تُْهنَ  ُخثُوَرةَ فيه ، نِْفٌط أَْسَوُد َرقِيٌق ال : َضْرٌب من القَِطَراِن ، تُْهنَأْ به اإِلبُِل ، هذا نَصُّ الّصحاح. وقال األَْزَهِرّي : بل ُهوَ  الَخْضَخاضُ و

ى به الَجَرُب وشَجُرهُ ، ولَْيس بالقَِطَراِن ، ألَّن القَطراَن ُعَصاَرةُ شَجٍر َمْعُروٍف ، وفِيه ُخثُوَرةٌ. يَُداَوى به َدبَُر البَِعيِر ، وال يُْطلَ  اإِلبُِل الُجْربُ 

 يَْنبُُت في جبَال الشَّام.
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ٌم َرقِيٌق يَْنبُُع من َعْين تَْحَت األَْرِض. قُْلُت : وهَذا َسبَُب ُعُدوِل الُمَصنِّف َعْن ِعبَاَرةِ الّصحاح. فإِنَّه َدسِ  الَخْضَخاضُ  يُقَاُل له العَْرَعُر. وأَّما

ا لَْم يَطَِّلْع َشْيُخنا على ما َذَكره األَْزَهِرّي اْعتَرَض على الُمَصنَّف وقال : إِنَّ ِعبَاَرةَ الَجْوَهِرّي أَْسهَ   ُل وأَْقَرُب.ولَمَّ

ّم : الَكثِيُر الماِء والشََّجِر من األَْمِكنَةِ  اِخضُ الُخضَ و  نَقَلَه الَجْوَهِرّي وأَْنَشَد : ، بالضَّ

اِخضـــــــــــــــــــــــــــةٌ  و  ُخضـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــُ يـــــــــــــض الســـــــــــــــــــــــــــ   خَبضـــــــــــــــــــــــــــِ

ا    اَرهــــــــــــَ فــــــــــــَ ذح ُر حــــــــــــِ يــــــــــــح غ الســــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــَ  ِ  قــــــــــــدح بـــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف القاموس : ولعر الصواب ابلصاد.1)
 اخلربضة ابلكسر ا ابلضاد ال ابلصاد. ث ا كما يف التكملة : يف الرابعي :( كذا ابألصر ا والذي ذكره اللي2)
 ( اللسان : وأنشد القناين.3)
 .«هبا»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
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ّي : البَْيُت لحاِجِز ْبِن َعْوٍف. وِحْذفاُرَها   أَْعالها. وقال َغْيُرهُ : البَْيُت الْبِن َوَداَعةَ الُهَذِلّي ، ويُْرَوى :: قال ابُن بَّرِ

َاُء َجرحَجاَرَها 
 (1)َقدح بـََلَغ امل

َجال  : الُخَضاِخضُ  قال ابُن َعبَّاد :و  .كالُخَضاِخَضةِ  والِجَماِل ،السَِّميُن البَِطيُن من الّرِ

،  ُخضخضٌ و ُخَضاِخضٌ  ِمثَال ُهْدُهٍد ، وإِنََّما َذَكَره األَْصَمِعْي ، قال : َجَملٌ  الُخْضُخض ، ولم يَْذُكر ابُن َعبَّادٍ  ، كُهْدُهٍد وُعلَبِطٍ  الُخضخضو

ُض ِمْن ِليِن البَدَ  َمِن. وقَال َغْيُرهُ :مثل ُعاَلبٍِط وُعلَِبٍط وُهْدُهٍد ، إِذا كاَن يَتََمخَّ َجاِل ، والَجْمع:  الُخَضاِخضُ  ِن والّسِ ْخُم ِمَن الّرِ  الَحَسُن الضَّ

 : َعِظيُم الَجْنبَْين. ُخْضُخضٌ  ، بالفَتْح ، نَقَلَه األَْزَهِري. وقيل : َرُجلٌ  َخَضاِخضُ 

بَا والدَّبُور تَُهبُّ  ِريحٌ  : الُخَضاِخضُ و ، كذا  أَو ِريٌح تَُهّب من الَمْشِرقِ  ُمْنتَِجع ، وهي اإِليُر أَيضاً ، ال تُْصَرُف ،، هكذا َزَعَمه ال بَْيَن الصَّ

ياح.  َزَعَمهُ أَبو َخْيَرةَ ، ولم يَْعِرْفَها أَبُو الدُّقَْيش ، َذَكَر ذِلَك ُكلَّه َشِمٌر في كتَاِب الّرِ

 اِب : ونَْحِوهما ، وأَْنَشَد ِلَصْخِر الغَّي الُهَذِلّي :. وفي العُبَ : تَْحِريُك الَماِء والسَِّويِق ونَْحِوه الَخْضَخَضةُ و

لــــــــــــــــــــــــــــــَ  َزوحرٍَة و  اٍء وَردحُت عــــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــــــــَ

ا    يــــــــفــــــــَ فــــــــِ رَاُح الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ ىَت يـ نــــــــح بــــــــَ ِي الســــــــــــــــــــــ   كــــــــَمشــــــــــــــــــــــح

  

تُ  َخضــــــــــــــــــــــــــح ه  فــــــــــــَخضــــــــــــــــــــــــــح يِنَ يف مجــــــــــــَ  فــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــُ

ا    وفـــــــــــــَ طـــــــــــــُ حـــــــــــــًا عـــــــــــــَ دح ِر قـــــــــــــِ َدابـــــــــــــِ
ُ

اَض املـــــــــــــ يـــــــــــــَ  خـــــــــــــِ

  
. يقال : الَخْضَخَضةِ  وأَصلُ  ، أاَل تََرى الُهَذِليَّ َجعََل َمْصَدَره  َخْضَخَضةً  َدْلِوي في الَماءِ  َخْضَخْضت مْن َخاَض يَُخوُض ، ال من َخضَّ يَُخضُّ

 الِخيَاَض ، وهو ِفعَاٌل من َخاَض.

 نِّيِ في َغْيِر الفَْرج.، أَي استِْنَزاُل المَ  االستِْمناُء باليَد الَمْنِهيُّ َعْنَها في الَحِديث هو الَخْضَخَضةُ و

نَا ، ونَكاُح اأْلََمِة َخْيٌر ِمْنهُ »فقال :  الَخْضَخَضةِ  ُسئَل ابُن َعبَّاٍس عنو  والَكِلَمة ُمَضاَعفَة ُصوَرةً ، وأَْصلَُها الُمْعتَّل.« ُهَو َخْيٌر ِمَن الّزِ

كَ  الماُء : تََخْضَخضَ و  .ِلَخْضَخْضتُه وُهَو ُمَطاِوعٌ  تََحرَّ

 ، كما في العُبَاِب. (2) : بايَْعتُه ُمعَاَوَضةً  َخاَضْضتُه قال ابُن فاِرِس :و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

َكةً : السَّقَُط في الَمْنِطق. ويُوَصُف به فيُقَاُل : َمْنِطقٌ  الَخَضضُ   .َخَضضٌ  ، ُمَحرَّ

األَْرَض ، إِذا قَلَْبتَها َحتَّى يَِصيَر َمْوِضعَُها ُمثَاراً  َخْضَخْضتُ  ، مثل ُعاَلبٍط. وقال اللَّْيُث : ِخٍض كُخَضا : َمْبلُوٌل بالَماِء ، َخِضيضٌ  وَمَكانٌ 

 ِرْخواً ، إِذا َوَصَل الماُء إِلَْيَها أَْنبَتَت.

 الِحَماُر األَتَاَن : َخالََطَها. َخْضَخضَ و

 به بَْطنَهُ. فَخْضَخضَ  ويُقَال : َوَجأَهُ بالِخْنَجرِ 

اُء : نَْبتٌ   : َكثِيُر الماِء ، نَاِعٌم َريَّاُن. ُخَضاِخضُ و ، ُخَضِخضٌ  وقال الفَرَّ

واالْنِكَسار. وفي اللَِّسان :  ، كما في الّصحاح والعُبَاِب ، وزاَد َغْيُرُهَما ، والسُُّكوُن ، واللِّيُن ، َزاَد في األََساِس : : الدََّعةُ  الَخْفضُ  : [خفض]

 من العَْيش. َخْفٍض  عَْيش الطَّيِّب. وُكلُّ ذِلَك ُمتَقَاِرٌب. ويُقَال : ُهْم فيال

اَغانِّي : كَكُرمَ  َعْيُشُهم َخفُضَ  وقد ، كما في اأْلََساِس ، (ِعيَشة  راِضَية  )، ك  َخافِضٌ  َعْيشٌ  من الَمَجاِز :و  ، وأَْنَشَد الصَّ

َك  ـــــــــ  ن عـــــــــَ ـــــــــَ ن فـــــــــح ُ ال ميـــــــــَح ٍة  خـــــــــَ ِش يف َدعـــــــــَ ـــــــــح ي ـــــــــعـــــــــَ  ال

انِ     ٍر وَأوحطـــــــــــــــــَ ٍ  ِإىل َأهـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ُزوُع نـ ـــــــــــــــــُ  نـ

  

ا  َت هبــــــــــَِ لــــــــــح لــــــــــَ الٍد ِإنح حــــــــــَ ّر بــــــــــِ كــــــــــُ قــــــــــَ  بــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــَ  تـ

ريَاِن     ريَااًن ِبـــــــــــــــــــِِ ٍر وجـــــــــــــــــــِ اًل أَبهـــــــــــــــــــح (3)َأهـــــــــــــــــــح
 

  
 قال َشْيُخنَا : وتََوقََّف َسْعِدي أَفندي في قَْوِل الشَّاِعر هَذا.
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 العَْيِش َسعَتُه وَرَغُده. َخْفضَ  وأَشار المْرُزوقِّي إِلى أَنَّ 

اَحةُ والسُُّكوُن. وَكالُم الُمَصنَّف ، ال يَُخلُو عن قَلٍَق يَْحتَاُج إِلى التَّأِْويل.  وَمْعنَى الدََّعِة : الرَّ

ِة ، وال قَلََق فِيِه ، على  ْل.قُْلُت : َكاَلُم الُمَصنَّف ظاِهٌر ، وبه َعبَّر الَجْوَهِريُّ وَغْيُره ِمَن األَئِمَّ  ما بَيَّنَّا ، وال يَْحتَاُج الَمقَاُم إِلَى تَأِْويٍل. فَتَأَمَّ

ْفعِ  : الَخْفضُ و  ، أَي َهيِّنَةُ السَّْيِر. نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وهو َخافَِضةٌ  . يُقَال : بَْينِي وبَْينََك لَْيلَةٌ السَّْيُر اللَّيُِّن ، ِضدُّ الرَّ

__________________ 
 لسان.( هي رواية ال1)
 .«معاَرَضةً »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
ء ا والنزاع يف الشو . وإن كان جائزاً وقوع أحد ا قا  التربيزي : وهو أجود ألن النزوع اشتهاره يف الكّف عن الشي« نزاع نف »( ويرو  : 3)

 موقض اآخر يف الشو .
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 ُة بُن الَعبحِد :جَمَاٌز. وأَنحَشَد َقوَ  الش اِعر ا وهو َطرحفَ 
هـــــــــــــــا وضـــــــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــُ ا  خمـــــــــــــــَح هـــــــــــــــَ وعـــــــــــــــُ رحفـــــــــــــــُ  َزوحٌ  ومـــــــــــــــَ

ــــــــــــحح     رَت رِي ٍب َوســــــــــــــــــــــــــح وحٍب جلــــــــــــَِ رِّ صــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــمــــــــــــَ

  
ّي   والَِّذي في ِشْعِره :: قال الّصاَغانِّي : ويُْرَوى : وَمْوُضوعها. وقال ابُن بَّرِ

 خَمحُفوُضهاَمرحُفوُعَها َزوحٌ  و 
ْوُل : العََجُب ، أَْي َسْيُرها  يحِ. وأَّما َسْيُرها األَْعلَى وهو الَمْرفُوُع فعََجٌب ال يُدَرُك َوْصفُه.والزَّ  اللَّيَّن كَمّرِ الّرِ

 النَّْحِويِّين ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي والَجَماَعةُ. (1)بَمْنِزلَِة الَكْسِر في البِنَاِء في ُمَواَضعَاِت  في اإِلْعَرابِ  ، وُهَما بَمْعنَى الَجرِّ  ، الَخْفضُ و

ْوتِ  : الَخْفضُ  من الَمَجاِز ،و  ولينُه وُسهولَتُه. َغضُّ الصَّ

 ، ِضدُّ َرفِيعِ. َخِفيضٌ  وَصْوتٌ 

 .َخْفَضهُ  ٍء يُِريدُ ُكلَّ َشيْ  يَْخِفضُ و ، ويُِهينُُهم الَجبَّاريَن والفََراِعنَةَ ويََضعُُهم يَْخِفضُ  في األَْسَماِء الُحْسنَى : َمنْ  الَخافِضُ و

، إِذا كانوا َواِدِعيَن َعلَى الَماِء ُمِقيِميَن ، وإِذا اْنتََجعُوا لم  َخافُِضونَ  يُقَال ِلْلقَْوِم : ُهمْ  . وقال ابُن األَْعَرابِّي :: أَقَامَ  يَْخِفضُ  انبالَمكَ  َخفَضَ و

 ألَنَُّهم يَْظعَنُوَن لَطلَِب الَكإَلِ َومساِقِط الغَْيِث. خافِِضينَ  يَُكونُوا في النُّْجعَةِ 

افِعَةُ : : التَّْلعَةُ الُمْطَمئِنَّةُ  افَِضةُ الخَ و  الَمتُْن من األَْرِض ، عن اْبِن ُشَمْيٍل. من األَْرِض ، والرَّ

بِيَّ  َخفَضَ  . وقِيَل :الجاِريَةُ كُختَِن الغاَلُم. َخاصُّ بِِهنّ  ُخِفَضتِ و ، نقله الَجْوَهِرّي. الَخائِنَةُ  : الَخافَِضةُ و ً  الصَّ : َختَنَهُ ، فاْستُْعِمَل  يَْخِفُضهُ َخْفضا

ُجل. واألَْعَرُف ما َذَكَرهُ الُمَصنِّف ، وقد يُقَاُل ِلْلَخاتِِن :  ، ولَْيس بالَكثِير. َخافِضٌ  في الرَّ

ي َخفَْضتِ  إِذا»في الَحِديِث : و  ئَحة.أَي ال تَْسَحتِي ، َشبَّهَ القَْطَع اليَِسيَر بإِْشَماِم الّرا« فَأَِشّمِ

ّجاج : الَمْعنَى أَنَها قَْوماً إِلَى النَّارِ  تَْخِفضُ و أَي تَْرفَُع قَْوماً إلَى الَجنَّةِ  (2) رافِعَةٌ  خافَِضةٌ  قَْولُه تَعَالَى :و أَْهَل  تَْخِفضُ  كما في العُبَاب. وقال الزَّ

يَْسفُلُون إِلى النَّاِر  ُخِفُضوا طُُّهم عن َمَراِتِب آَخِريَن تَْرفَعُهم إِلَْيَها ، والَِّذينَ قَْوماً فتَحُ  تَْخِفض الَمعَاِصي ، وتَْرفَُع أَْهَل الطَّاَعِة. وِقيَل :

 والَمْرفُوُعون يُْرفَعون إِلى ُغَرِف الِجنَان.

لَُهما َجناَح الذُّّلِ ِمَن  اْخِفضْ و ْولُه تَعَالَى :من الَمَجاِز قَ و الَجنَاحِ. َخافِضُ  ساِكٌن ، وكذِلكَ  الطَّْيِر ، أَي َوقُورٌ  َخافضُ  هو من الَمَجاِز قَْولُُهم :و

ْحَمةِ  ْز َعلَْيِهَما ، تََواَضْع لَُهَما أَي (3) الرَّ ْحَمِة من الذُّلِّ  لَُهَما اْخِفضْ  َمن الَمْقلُوب ، أَي هو أَو وال تَتَعَزَّ ، كما في العُبَاِب. وكذا قَْولُه  َجنَاَح الرَّ

 .«الِقْسَط ويَْرفَعُه يَْخفضُ  إِنَّ هللا»الَحِديِث :  قال ابُن ُشَمْيل في تَْفِسيرو أَي أَِلْن َجانِبََك لَُهْم. (4) (َجناَحَك ِلْلُمْؤِمِننيَ ) اْخِفضْ  (وَ ) تَعَالَى :

ةً إِلَى األَ   .يَْبُسُط ِلَمْن يََشاُء ويَْقِدُر َعلَى َمْن يََشاءُ  ْرِض ، ويَْرفَعُه أْخَرى. وقال الّصاَغانِّي : أَيْ قال : الِقْسُط : العَْدُل يُْنِزلُه َمرَّ

 ، ورافعَةُ السُّْقيَا ، إِذا كانَْت على َخالف ذِلَك. َسْهلَة السَّْقيِ  ، إِذا كانَتْ  السُّْقيَا َخافَِضةُ  أَْرضٌ  ، العََرُب تقوُل :و

ْنهُ  َعلَْيكَ  َخفِّضْ و ، لَيِّْنهُ  ، أَي القَْوَل يا فاَُلنٌ  فِِّض خَ  من الَمَجاِز :و  وسلمعليههللاصلىوَرُسوُل هللا »َحديُث اإِلْفك :  . ومنهاألَْمَر : َهّوِ

ً  «يَُخفُِّضُهمْ  ُن عليهم األَْمَر ، وفيه أَْيضا نُُهم ويَُهّوِ ِني األَْمَر وال « َعلَْيكَ  َخفِِّضي»هللا َعْنُهما : قَوُل أَبِي بَْكر لعَائَشةَ َرضَي  ، أَي يَُسّكِ ، أَي َهّوِ

 تَْحَزني له.

 ، قاله اللَّْيُث ، وأَْنَشَد لِهْميَاَن ْبِن قَُحافَةَ : ُمدَّهُ إِلَى األَْرِض ِلتَْركبَهُ  ، أَي رأَْس البَِعيرِ  َخفِّضْ و

َتعحِصي عل    خُمَفِِّضهح َيَكاُد َيسح
اَغانِّي. كاْنخفَضَ  ، : اْنَحطَّ  اْختَفَضَ و  ، نَقَلَهُ الصَّ

 .ِلَخفَّْضتُها ، وهو ُمَطاِوعٌ  الَجاِريَةُ : اْختَتَنَتْ  اْختَفََضتِ و
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 .قغضخصطظ ا قَْولُكَ الُمْستَْعِليَةَ ، وُهنَّ األَْربَعَةُ الُمْطبَقَةُ ، والَخاُء والغَْين الُمْعَجَمتَاِن ، والقاُف ، يَْجَمعُه : ما َعَدا الُمْنَخِفَضةُ  الُحُروفُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ٌ  االْنخفَاضُ   الصَّْوتِ  خاِفَضةُ  : االْنِحطاُط. وامرأَة

__________________ 
 ( األصر والصحاح ا ويف اللسان : مواصفات.1)
 .3( سورة الواقعة اآية 2)
 .24( سورة اإلسراء اآية 3)
 .88( سورة ا جر اآية 4)
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ِذيِب : لَيحَست بَسِليطٍَة  َخِفيَضُتهُ و   َصوحهُتا : اَلَن وَسُهَر. َخَف َ و  َخَفَضت ا وقد (1): َخِفي ُتُه لَيَِّنُته ا ويف الت هح
 العَْدِل : ُظُهوُر الَجْوِر َعلَْيه إِذا فََسَد الناُس. َخْفضُ و

 من هللِا تَعَالَى استِْعتَاٌب ، وَرْفعُه ِرضاً. َخْفُضهُ فَ  وَرْفعُه : ُظُهوُرهُ على الَجْوِر إِذا تَابُوا وأَْصلَُحوا ،

نَه. َخفََّضهُ  ويُقَاُل :  ، إِذا َوهََّن أَْمَرهُ وقَْدَرهُ وَهوَّ

 : ِليُن العَْيش وَسعَتُه. اْلَخفَيَضةُ و

 : َخِصيٌب في َدَعٍة وِخْصٍب وِليٍن. َخِفيضٌ و ، َمْخفُوضٌ و ، َخْفضٌ  وَعْيشٌ 

 وَدَعٍة. َخْفٍض  القَْوِم : الَمْوِضُع الَِّذي ُهْم فيه في َمْخِفضُ و .اْلَخْفِض  ِلٍس ، مثل، كَمجْ  الَمْخِفضُ و

ْن قَْلبَك. َخفِّضْ و  َعلَْيَك َجأَْشَك ، أَي َسّكِ

َن من َطيََرانِِه ، َخفَضَ و هُ إِلى َجْنبِِه ِليَُسّكِ ً  َجنَاَحه َخفَضَ و الطاِئُر َجنَاَحهُ : أاََلنَه وَضمَّ  : أاََلَن َجانِبَه ، على الَمثَِل. َخْفضا

 .ُخفُوضٌ  : الُمطَمئِنُّ من األَْرِض ، َجْمعُه اْلَخْفضُ و

 .َخِفيضٌ و َمْخفُوضٌ  وَكالمٌ 

 الَجنَاحِ. َخافِضُ  وهو ُمْنقَادٌ 

 وَمْرفُوٌع. َمْخفُوضٌ  اإِلبُِل : اَلَن َسْيُرها ، ولََها َخفََضتو

 أَْرٌض وتَْرفَعُِني أُْخَرى َحتَّى َوَصْلت إِلَْيُكْم. وُكلُّ ذِلَك َمَجاز. تَْخِفُضِني وما َزالَتْ 

ُجُل ُخفُوضاً : َماَت. وَحَكى ابُن األَْعَرابِّي  َخفَضَ و ب إِليه الَمْوَت ال يُْفِلت مْنَها  (2) [بَمَصائبَ ]الَمْوَت ، أَي  تَْخِفضُ  أَِصيب بَمَصائِبَ : الرَّ تُقَّرِ

 ان.، كما في اللِّسَ 

 ومّما يُْستَْدَرك عليه :

. وقد تَقَدََّم عن اْبِن سِ  َخفَْرَضضٌ  : [خفرضض] ةً ، وقال : هو اْسُم َجبٍَل بالسََّراةِ في ِشّقٍ ّي َخاصَّ يَده وَغْيِره ، كَسفَْرَجٍل ، ُهنَا أَْوَرَده ابُن بَّرِ

 التَّْنبِيه عليه. أَنَّه بالحاِء. وهو الصَّواُب ، وإِنََّما َذَكرناه ُهنَا أِلَْجلِ 

ً  الماءَ  َخاضَ  : [خيضـ  خوض] ً و يَُخوُضهُ َخْوضا ً  وَمَشى فيه ، َدَخلَهُ  ، بالَكْسِر. ِخيَاضا َضه تَْخِويضا  .اْختَاَضهُ و ، كَخوَّ

 كما في األََساس. ُمَخاَوَضةً  فيه َخاَوَضهُ  َكذِلكَ و ، األَِخيُر عن أَبِي َزْيٍد ، كأََخاَضهُ إَِخاَضةً  الماءَ  بالفََرِس : أَْوَرَده َخاضَ و

َكهُ ، وَكذِلكَ  َخلََطه في الِمْجَدحِ : الشََّرابَ  َخاضَ و َضهُ  وَحرَّ ْت بَْعلَها :َخوَّ  . قال الُحَطْيئَةُ يَِصُف اْمَرأَةً َسمَّ

ُه و  ـــــــــــ  ن ـــــــــــَ َربـ ـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــح رَاٌب اَبرٌِد ف ـــــــــــتح : شـــــــــــــــــــــــــَ ال ـــــــــــَ  ق

ِر مــــــــــا و     دح تح ملَح يــــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــَ اِدحِ  خــــــــــَ جــــــــــَ َ
 لــــــــــه يف املــــــــــ

  
ً  الغََمراتِ  َخاضَ  من الَمَجاِز :و  ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. اْقتََحمها : يَُخوُضَها َخْوضا

َكهُ في الَمْضُروبِ  َخاَضهُ و  َوَضْعَت السَّْيَف في أَْسفَِل بَْطنِه ، ثّم َرفَْعتَهُ إِلى فَْوق. وهو َمَجاٌز.، كما في الّصحاح ، وذِلَك إَِذا  بالسَّْيِف : َحرَّ

ً  اْلَمَخاَضةُ و  ِعْنَد العُبُوِر َعلَْيه. فيَُخاضُ  َماُؤه يَتََخْضَخضُ  ، وهو الَمْوِضُع الَِّذي : َما َجاَز النَّاُس فيه ُمَشاةً وُرْكبَانا

 أَبِي َزْيٍد ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي.. األَِخيُر عن َمَخاِوضٌ وَ  َمَخاضٌ  ج

 (ُهْم يف ) ، كما في العُبَاِب ، وَكَذا قولُهُ تَعَالى : و أَي في البَاِطِل ونَتْبَُع الغاِوينَ  ، (3) اْلخائِِضينَ  َمعَ  نَُخوضُ  َوُكنّا ِمَن الَمَجاز قَْولُه تَعَالَى :و

والعََرُب تَْجعَل ما والَِّذي وأَْن مع ِصاَلتَِها بَِمْنِزلة  كَخْوِضِهم أَي (5) خاُضوا (َكالَِّذي) ُخْضتُمْ  (وَ )قولُه تعالَى : و ، (4) (يَ ْلَعُبونَ ) َخْوٍض 
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: اللَّْبُس في األَْمِر. ومن الَكالِم : ما فِيه الَكِذُب  اْلَخْوضُ . و(6) (يف آايتِنا) يَُخوُضونَ  (َوِإذا رَأَْيَت الَِّذينَ )الَمَصاِدِر ، وَكذلك قَْولُه تَعَالَى : 

 فيه. َخاضَ  والبَاِطُل ، وقد

 .، كِمْنبٍَر ، ِللشَّراِب ، كالِمْجَدحِ للسَِّويقِ  الِمْخَوضُ و

 الشََّراَب ، كما في الّصحاح. قال أبو الُمثَلَّم الُهَذِلّي : ُخْضتُ  تَقُوُل منه :

او  ِف مـــــــــــــــــَ َك ابألَنـــــــــــــــــح طـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــُ  َء اأَلاب َأســـــــــــــــــــــــــــــــح

ُر     مــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــَ ث ــــــــــــــــــــُ ا يـ َوضِ ِء ممــــــــــــــــــــِ  خــــــــــــــــــــح  ابملــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 ( نص التهذيب : وامرأة خافضة الصوت وخفيضة الصوت إذا كانت ذات وقار ا ال سالطة يف لساهنا.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 .45( سورة املدثر اآية 3)
 .12( سورة الطور اآية 4)
 .69( سورة التوبة اآية 5)
 .68( سورة األنعام اآية 6)
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 ويروى : في الَمْوفِض.

 . قال ابُن ُمقبل :َواٍد بِشّق ُعَمانَ  : بَلٌَد ، كما قَالَهُ أَبو َعْمٍرو. وقال األَْصَمِعّي : الَخْوضُ و

اَلَن و  يــــــــــــح يِن غــــــــــــَ ُت بــــــــــــَ بــــــــــــح وحضُ َأجــــــــــــَ مح  اخلــــــــــــَ  ُدوهنــــــــــــَُ

ِف     لــــــِ تــــــَ ِه خمــــــُح ــــــَوجـــــــح ِم ال هــــــح رَت جــــــَ بــــــَ رِ أَبضــــــــــــــــــــح جــــــح  الشــــــــــــــــــــ 

  
َمْخَشِرّي : َمَحلُّ َخْلَف ُعَماَن. وَضبََطهُ بالَحاِء. وهو تَْصِحيٌف. َوَراَء َهَجرَ  باليََماَمِة ، َحَكاهُ ثَْعلٌَب ، وقِيَل : الثَّْعلَِب : ع َخْوضُ و . وقال الزَّ

َد لَصاِحبِه. وقال ُمقَاتُِل بُن ِريَاحٍ الدُّبَْيِرّي. وكان َخَرَب إِبِالً أَيّاَم َحْطَمِة الَمْهِدّي يُضَرب فِيَمن يَتََمنَّى البُعْ « الثَّْعلَبِ  َخْوِض  لَْيتَه َوَراءَ »ويُقَاُل : 

: 

ِب  لــــــــــــــــِ غــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ اًل مــــــــــــــــن تـ ــــــــــــــــِ َت ِإب ذح  ِإَذا َأخــــــــــــــــَ

رِّبِ     نح غـــــــــــــــــَ ّرِ ح يب ولـــــــــــــــــكـــــــــــــــــِ اَل ُتشـــــــــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

  

ـــــــــــقـــــــــــرحٍح و  ضح ب ـــــــــــِ وحضِ َأو  (1)ب َ ِب  خبـــــــــــِ لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــث  ال

َت و     ـــــــــــح ب ِذبِ ِإنح ُنســـــــــــــــــــــــــِ بح مّث اكـــــــــــح َتســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح  فـــــــــــانـ

  

 ال أَُلوَمن َك يف التـ نَـق بِ و 
 ، عن أَبِي َعْمٍرو. اللُّْؤلَُؤةُ  ، بالفَتْح : الَخْوَضةُ و

ً  ، كَكيٍِّس  َخيِّضٌ  َسْيفٌ  في النََّواِدِر :و  .(3)، على فَْيِعٍل  َخْيِوضٌ  وأَْصلُه (2) من َحِديٍد أَنِيٍث ، وَحِديٍد َذَكرٍ  ، إِذا كاَن َمْخلُوطا

ضَ و ُجُل : تََخوَّ ِف فِيه ، ومنه الَخْوضَ  تََكلَّفَ  الرَّ  ُربَّ »الَحِديث :  في الَماِء ، هذا هو األَْصُل ، ثّم استُْعِمَل في التَّلَبُّس في األَْمِر والتََّصرُّ

ٍض  ٍف في ماِل هللا تَعَالَى بَِما ال يَْرَضاهُ هللا تَعَالَى.« اِل هللا تَعَالَىفي م ُمتََخّوِ  ، أَي ُربَّ ُمتََصّرِ

ضُ  وقِيَل :  في الَماِل : التَّْخِليُط في تَْحِصيِلِه من َغْيِر َوْجِهِه َكْيَف أَْمَكَن. وهو َمَجاٌز. التََّخوُّ

 ، كما في األََساِس ، واللَّسان ، والعُبَاِب ، والّصحاح. تَفَاَوُضوا ، أَيْ  في الَحِديثِ  تََخاَوُضواو القَْوُم ، َخاضَ  من الَمَجاز :و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ضَ   الَماَء : َمَشى فيه : أَنشَد ابُن األَْعَرابِّي : تََخوَّ

ا  رَك ضـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رحِض ِإذح تـ ـــــــــــــــغـــــــــــــــَ ُه يف ال ـــــــــــــــ  بَن  كـــــــــــــــَ

ر  مـــــــــــــا     ـــــــــــــَ وُص مـــــــــــــاٍء ق مـــــــــــــُ اُدعـــــــــــــح و ضـــــــــــــــــــــــــــَ  ختـــــــــــــََ

  
 : اللَّْبُس في األَْمِر. اْلَخْوضُ و

 بَِها الَماَء. َخاُضوا القَْوُم َخْيلَُهم الماء ، إِذا أََخاضَ و

ضَ و َكهُ ، َخوَّ ضَ و الشََّراَب : َحرَّ َد للُمبَالَغَة ، كما في الّصحاح. َخوَّ  في نَِجيِعه. ُشّدِ

َمْخِشرّي ، وهي روايةُ اْبِن األَْعَرابِّي ، وَرواه أَبو ُعبَْيٍد عن أَبِي َعْمٍرو ، بافي البَْيعِ  َخاَوَضهُ و اِد : َعاَرَضهُ ، وهو َمجاز. نَقَلَه الزَّ لصَّ

 الُمْهَملَة ، وقد تَقَدَّم.

ُن به. ويُقَال :: أَن يُْدِخل قِْدحاً ُمْستَعَاراً بَْيَن قَِداحِ الَمْيِسِر ، يَتَيَ  اْلِخيَاضُ  ومن الَمَجاِز : ً  به في الِقَداحِ  ُخْضتُ  مَّ  الِقَداحَ  َخاَوْضتُ و .ِخيَاضا

 ً  يَِصف ماًء َوَرَده : (4). قال الُهَذِليُّ ِخَواضا

ت َخضــــــــــــــــــــــــــح ِه  فــــــــــــَخضــــــــــــــــــــــــــح يِنَ يف مجــــــــــــَِّ فــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــُ

اضَ     يـــــــــــــَ ا خـــــــــــــِ وفـــــــــــــَ طـــــــــــــُ حـــــــــــــًا عـــــــــــــَ دح ِر قـــــــــــــِ دابـــــــــــــِ
ُ

 املـــــــــــــ

  
ياً. والُمَدابُِر : الَمْقُموُر يُْقَمُر فَيَْستَِعيُر قِْدحاً يَثُِق بفَْوِزه ليُعَاِوَد مَ  َخاَض يَُخوضُ  تَْكِريٌر من َخْضَخْضت َره جعَله ُمتَعَّدِ ا َكرَّ  ْن قََمَره الِقَماَر.، لَمَّ

ً  ويُقَال للَمْرَعى إِذا َكثَُر ُعْشبُه واْلتَفَّ :  .اْختَاَض اْختِيَاضا

 الُخْرُشِب األَْنَماِرّي :وقال َسلََمةُ بُن 
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ــــــــــــــاضٍ و  ت ــــــــــــــِه  خمــــــــــــــُح ي ُد فــــــــــــــِ ــــــــــــــح ــــــــــــــر ب ــــــــــــــُ  ال ي ــــــــــــــِ ب ــــــــــــــَ  ت

ــــــــــــُم.    ي مــــــــــــِ ــــــــــــعــــــــــــَ هــــــــــــَو ال ه فــــــــــــَ ــــــــــــُ ت ــــــــــــح ب ــــــــــــَ َي نـ ومــــــــــــِ  حتــــــــــــُُ

  

وٌح  بـــــــــــــــُ ين ســـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ َدافـــــــــــــــِ ـــــــــــــــه يـــــــــــــــُ َدوحُت ل  غـــــــــــــــَ

ِرميُ     ٌم جـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــح ا عـــــــــــــــــَ ورِهـــــــــــــــــَ رَاُش ُنســـــــــــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــِ

  
  :. قال َعْبُد هللا ابُن َسْبَرةَ الَحَرِشيّ َمَخاَضاتٍ  على اْلَمَخاَضةُ  وقد تُْجَمع

ٌض  ُم طـــــــــــالـــــــــــِ جـــــــــــح وحزاُء والـــــــــــنـــــــــــ  ِت اجلـــــــــــَ الـــــــــــَ  ِإذا شـــــــــــــــــــــــــَ

ر      ـــــــــــكـــــــــــُ اتِ ف اضـــــــــــــــــــــــــَ رُ  خمـــــــــــََ ـــــــــــِ عـــــــــــاب رَاِت مـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــُ  ال

  
__________________ 

 وبض بقرح .« : خوض الثعلب»( يف معجم البلدان 1)
 .«خي »والقاموس واألصر كالتكملة واللسان « ذكري»( يف التهذيب 2)
 أما املصنف فاعتربها واوية العا تبض يف ذلك الصاغاين يف التكملة.« خ ي ض»اللسان ترمجة مستقلة ( هذه العبارة عقد هلا صاحب 3)
 ( هو صخر الغي ا وقد تقدم البيت مض بيت آخر يف مادة خض .4)
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 البَْرُق الظَّالَم. َخاضَ و إِلَْيه حتّى أََخَذه. َخاضَ و

ْت في السََّراِب  َخاَضتِ و  لُّ ذِلَك َمَجاٌز.، وكُ  (1)اإِلبُِل : لَجَّ

 فصر الدا 
 مض الضاد

َكةً  الدَّأَض : [دأض]  ، أَهَملَه الَجْوَهِرّي واللَّْيُث. ، ُمَحرَّ

َمُن واالْمتِالءُ  وقال البَاِهِليُّ : هو  ، وأَْنَشد في الَمعَانِي : الّسِ

ُ  وَ   حــــــــــــــح
َ

ّن املــــــــــــــ هــــــــــــــُ اقـــــــــــــــَ نــــــــــــــَ َد  َأعــــــــــــــح دح فــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

رحضُ  الــــــــــــــــد أحضُ و     وَن غــــــــــــــــَ كــــــــــــــــُ ىت  ال يــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــَ

  
اد والّصاد : الدَّأَضُ و قال : ً  . وقدأَْن اَل يَُكوَن في الُجلُوِد نُْقصانٌ  والدَّأَص ، بالضَّ ، وَدئَِص يَْدأَص َدأصاً. قال األَزَهِريُّ :  َدئَِض يَْدأَُض َدأَضا

 وَرَواه أَبُو َزْيد :

أح ُ و   َحىت  ال َيُكوَن َغرحضُ  الد 
نُُهّن من أَْن يُْنَحْرَن. قال : والغَْرض : أَْن قال : وَكذِلَك أَْقَرأَنِيه الُمْنِذِريُّ عن أَبِي الَهْيثَم. وَسيُْذَكر في َمْوِضعه. وَمْعنَى البَْيت. أَي فََداُهنَّ أَْلبا

 كما َسيَأْتَي.« غ ر ض»ّي في يَُكوَن في ُجلُوِدَها نُْقَصاٌن. وقد أَْنَشَده الَجْوَهرِ 

ـ  بِن العَاِص  (2)ُرِوَي قَْوُل ُمعَاِويَةَ ِلعَْمِرو  ، وكذِلَك َدَحَص ، بالّصاِد ، قاله أَبو َسِعيٍد. وبِِهَما بِرْجِلِه ، كَمنََع : فََحَص بَِها َدَحضَ  : [دحض]

اٍر َرِضَي هللا عنه :  وسلمعليههللاصلىِحيَن ذُِكَر له ما َرَواهُ ابنُهُ َعْنهُ ، من قَْوِل النَّبِّي ـ  َرِضَي هللاُ َعْنُهَما ال تََزاُل « تَْقتُلَُك الِفئَةُ البَاِغيَةُ »ِلعَمَّ

 .إِنََّما قَتَلَهُ الَِّذي َجاَء بهِ  ؟نَْحن قَتَْلنَاهأَ بها في بَْولك ،  تَْدَحضُ  تَأْتِينَا بَِهنَةٍ 

اَغانِّي. َعِن اأْلَْمِر : بََحثَ  َدَحضَ و  َعْنه ، نَقَلَه الصَّ

ً  ِرْجلُهُ  َدَحَضتْ و ً و تَْدَحُض َدْحضا  : أَْزلَقََها. أَْدَحَضَهاو َدَحَضَها ، وقد َزلَقَتْ  : ُدُحوضا

ِض  نَُجبَاُء َغْيرُ » في َحِديِث َوْفِد َمْذِحجٍ :و  ، وُهُم الَِّذين ال ثَباَت لَُهم وال َعِزيَمةَ في األُُموِر. َداِحض : َجْمعُ  الدُّحَّضُ و «األَْقَدامِ  ُدحَّ

ً  عن َكبِِد السََّماِء ، الشَّْمسُ  َدَحَضتِ  من الَمَجاز :و ً و : تَْدَحُض َدْحضا  ، أَي َزِلقَْت. َدَحَضتْ  إِلى ِجَهِة الَمْغِرب ، كأَنََّها َزالَتْ  : ُدُحوضا

ةُ  َدَحَضتِ  من الَمَجاِز :و ً  الُحجَّ تُ ُهمْ ). قال هللا تَعَالَى : : بََطلَت ُدُحوضا أَي بَاِطلَةٌ. ونَقَل ابُن ُدَرْيٍد عن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، قال :  .(3) داِحَضةٌ  (ُحجَّ

 ، أَْي ِليَْدفَعُوا به. (4) (قَّ ِبِه احلَْ ) ِليُْدِحُضوا ، أَْي أَْبَطْلتَُها وَدفَْعتَُها. ومنه قولُه تَعَالَى : وأَْدَحْضتَُها .َمْدُحوَضةٌ  أَيْ 

 . قال األَْعَشى :: َماٌء لبَني تَِميمٍ  (5) ، كُجَهْينَةَ  ُدَحْيَضةُ و

ا أَ  ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ مــــــــــــًا ل َ َأاي  اح نحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ةٍ تـ يحضــــــــــــــــــــــــــَ ُدحــــــــــــَ ــــــــــــِ   ب
دِ و     مــــــــــــــَ هــــــــــــــح ِديِّ فــــــــــــــثــــــــــــــَ َ الــــــــــــــبــــــــــــــَ اح ا بــــــــــــــَ نــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  َأاي 

  
ُك ، ، بالفَتْح ، َدْحضُ  َمَكانٌ و الن من الّصحاح : َدُحوضٌ و ويَُحرَّ . أَْنَشَد الَجْوَهِرّي في َشاِهد َزِلقٌ  ، َكَصبُور ، األَِخيُر ِمَن العُبَاب ، واألَوَّ

 التَّْحِريك قوَل الّراِجز يَِصُف نَاقَتَهُ :

هح  َومـــــــــــــُ ز   عـــــــــــــُ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َي تـ هـــــــــــــح ـــــــــــــنـــــــــــــ  رُِد ال  قـــــــــــــد تـــــــــــــَ

هح     مـــــــــــــُ هـــــــــــــَ لـــــــــــــح يـــــــــــــُح مـــــــــــــاَءُه فـــــــــــــتـــــــــــــَ بـــــــــــــِ تـــــــــــــَ  فـــــــــــــَتســـــــــــــــــــــــــــح

  

 تـََثم ُمهح  َدَحضاً َحىت  يـَُعوَد 
 العَُوُم : َجْمع ُعوَمٍة ِلُدَوْيبّة تَغُوص في الَماِء ، كأَنََّها فَصُّ أَْسَوُد.
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 وأَْنَشَد في العُبَاب ِمْن َشاهِد التَّْسِكين قَْوَل َطرفَة :

ُه  تــــــــــــَ بـــــــــــــح اَء فـــــــــــــهـــــــــــــِ َت الـــــــــــــَوفـــــــــــــَ ِذٍر ُرمـــــــــــــح نـــــــــــــح  َأاب مـــــــــــــُ

رُي عــــــن     عــــــِ َت كــــــمـــــــا حـــــــاَد الــــــبــــــَ دح  (6) لـــــــد حــــــح ِ اوحـــــــِ
  

 ، كَجبٍَل وِجبَاٍل. قال ُرْؤبةُ يَْمَدُح بِالَل ْبَن أَبِي بُْرَدةَ بِن أَبِي ُموَسى األَْشعَِرّي : ِدَحاضٌ  ج

ي  اضـــــــــــــــــــــــِ اح قــــــــــَ يــــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــِ َن الــــــــــقــــــــــَ َت اي بــــــــــح  فــــــــــبَنــــــــــح

ي    ـــــــــــِ  املـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ رِي ـــــــــــطـــــــــــ  ـــــــــــ  ال زٌِم عـــــــــــل ـــــــــــَ ت عـــــــــــح  مـــــــــــُ

  

 الدَِّحاضِ بثَاِبِت النـ عحِر عل  
 القَاِضيَْين ، ألَنَّ أَبَاه كان قَاِضياً ، وَجدَّه قََضى يَْوَم الَحَكَمْين ، وبِالٌل أَْيضاً كان قاِضياً.َجعَلَه ابَن 

راط. : الَمَزلَّة اْلَمْدَحَضةُ و  ، وقد َجاَء في َحِديث الّصِ

__________________ 
 ( يف األساس : وخاضت اإلبر جلُ  الس راب.1)
 .«البن عمرو»( يف النهاية : 2)
 .16( سورة الشور  اآية 3)
 .5( سورة غافر اآية 4)
( كذا ابألصــــر والتكملة والقاموس وضــــبطت نصــــاً عند ايقوت : بفتح أوله وكســــر  نيه وايء مثناة من حتت وضــــاد معجمة. قا  وقد جاء يف 5)

 موضض عن ابن سيده. وُدَحيحضة : .. شعر األعش  مصغراً. ويف اللسان : دحيضة ابلفتح مث الكسر ماء
 ( ديوانه ابختالف الرواية.6)
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، إِذا كان ال تَثْبُت علَْيهما  َمْدَحَضةٌ  يُقَاُل : َمَكانٌ 
 األَْقَداُم. (1)

 قال َسْلَمى بُن الُمْقعَد : كَصبُوٍر : ع ، بالِحَجازِ  ، َدُحوضٌ و

وحمــــــــــــــــًا أبَذحانِب  ــــــــــــــــَ وضِ فــــــــــــــــي ــــــــــــــــد حــــــــــــــــُ ر ًة  ال  ومــــــــــــــــَ

وِِه     ا يف َرهـــــــــــــح هـــــــــــــَ ئـــــــــــــُ رِ  (2)أُنســــــــــــــــــــــــــِّ َوائـــــــــــــِ  والســــــــــــــــــــــــــ 

  
ئَُها ، أَي أَُسوقَُها.  أُنَّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 التِّاَلَع ، أَي َصيََّرتَْها َمْزلَقَةً. فَدَحَضت : أَْزلَقَهُ. وفي ِصفَِة الَمَطِر : أَْدَحَضهُ و َدَحَضهُ 

لَُق ، والَجْمع كاإلْدحاض : الدَّْفعُ  الدَّْحضُ و  .األَْدَحاِض  . يُقَال : َوقَعُوا علىاأْلَْدَحاض : والَماُء الَِّذي يَُكون َعْنه الزَّ

 .َمَداِحضُ  فِيَها َكثِيراً ، والَجْمع يُْدَحضُ  : ِمْدَحاضٌ  وَمَزلَّةٌ 

ّمِ ، وَوِسيٌع : ماَءانِ  ُدْحُرضٌ  : [دحرض] ْبِرقَاِن ْبِن بَْدٍر ، وَوِسيٌع لبَنِي  فُدْحُرضٌ  بَنِي ماِلك بن َسْعٍد.َعِظيَمان َوَراَء الدَّْهنَاِء لِ  ، بالضَّ آلِل الّزِ

ّي ، وحَ  وثَنَّاُهَما َعْنتََرةُ بن َشّداد أَْنِف النَّاقَِة. بَهُ ابُن بَّرِ َكى العَْبِسّي بلَْفِظ الَواِحِد ، كما يُقَال : القََمَراِن ، وهو القوُل األَُخير للَجْوَهِرّي. وَصوَّ

د األَْعَرابِّي الَمْعُروف باألَْسَوِد َما َذَكْرنَاه ،  : فقال َعن أَبِي ُمَحمَّ

اءِ  تح مبـــــــَ رِبـــــــَ ِ شــــــــــــــــــــَ اح ُرضــــــــــــــــــــَ تح  الـــــــد حــــــح حـــــــَ بــــــَ  فـــــــَبصــــــــــــــــــــح

مِ     لــــــــــــَ يـــــــــــــح اِض الــــــــــــد  يــــــــــــَ ُر عــــــــــــن حــــــــــــِ فــــــــــــِ نــــــــــــح  َزوحرَاَء تـــــــــــــَ

  
ْيلَِم بن بَ  ْيلَِم هي ِحيَاُض الدَّ ٍد األَْسَود : ِحيَاُض الدَّ اِسِل بِن َضبَّة ، وذِلَك أَنَّهُ لَّما َساَر بَاِسٌل إِلى العراِق وأَْرِض فاِرَس استَْخلََف قال أَبُو ُمَحمَّ

َض الِحيَاَض ، فلّما بَلَغَه أَنَّ أَباهُ قد أَ  ْن أَطاَعه ْوَغَل في أَْرِض فاِرَس أَْقبََل بمَ اْبنَه على أَْرِض الِحَجاز ، فقَاَم بأَْمِر أَبِيِه ، وَحَمى األَْحَماَء وَحوَّ

ْيلَُم إِلى أَبِيه أَْوَحَشْت ِديَاُره وتَعَفَّ   ْت آثاُره فقال َعْنتَرةُ البيَت يَْذُكر ذِلَك.إِلى أَبِيِه َحتَّى قَِدَم َعلَْيه بأَْدنَى ِجبَاِل َجْياَلن. ولّما َساَر الدَّ

بَاعِ  ، أَهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال الّليث : هو الدَّْخضُ  : [دخض] ُساَلُح  : الدَّْخض قال ابُن َعبَّاٍد :و ، وقد يَْغلُب على ُساَلحِ األََسِد. ُساَلُح الّسِ

ْبيَانِ  ً  ، كَمنَع األَسدُ  َدَخضَ  وقَد ، كما في العُبَاب الّصِ  . والدَُّخاُض : االْسُم ِمْنه.َدْخضا

 له الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن.، أَهم َدضٌّ  : [دضض]

ً  وقال ابُن األَْعَراِبّيِ : َدصَّ وَدضَّ ، إِذا اَغانِيُّ في ِكتَابَْيه. َخَدَم َسائِسا  : نَقَلَه الصَّ

،  (3)، كما في العُبَاب ، ونَقَلَهُ صاِحُب اللَِّسان عن اْبِن ُدَرْيٍد  َشَدَخ وَكَسرَ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي. وقال العَِزيزّي : أَيْ  َدفََض يَْدفِضُ  : [دفض]

 وقال : يََمانِيَةٌ ، وقال : وأَْحَسبُُهم يَْستَْعِملُونََها في ِلَحاِء الشََّجِر إَِذا ُدقَّ بَْيَن َحَجَرْيِن.

: نَْهٌر بِلُغَِة الِهْنِد ، وهو َغلٌَط ، والصواب ما قَدَّْمنَاه في  الدَِّكيَضضُ  وقال :« د ك ض»: واْستَْدَرَك صاِحُب اللَّسان هنا مادة  (4) [دكض]

 عن ابن َعبّاٍد مع اْختِالٍف فيه ، فاْنُظرهُ.« دكص»

 ْلقَت َولََدَها ِلغَْير تََماٍم.، إِذا أَ  أَْجَهَضتْ  ، أَهمله الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَِّساِن. وقال ابُن َعبّاٍد : ُهَو ِمثْلُ  النَّاقَةُ  أَْدَهَضتِ  : [دهض]

، َكَما في  ِزنَةً َوَمْعنًى ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن. وقال ابُن َعبّاٍد : ِهَي ِمْشيَةٌ فِيَها اْختِيَاٌل ، كِجيضَّى ِديضَّى ِمْشيَةٌ  : [ديض]

 العُبَاِب.

 فصر الراءِ 
 مض الضاد

بَضُ  : [ربض] كَ  الرَّ  ، كما في الّصحاح. ةً : األَْمعَاءُ ، ُمَحرَّ
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اُر بالَحْشوِ  ِسَوى القَْلبِ  من الَمَصاِرين وَغْيِرَها ، ما فِي البَْطن هو ُكلُّ  أَو ئَة. ويُقَال : َرَمى الَجزَّ بَِض و والّرِ  َربَضَ  اْشتََرْيُت منه . ويُقَال :الرَّ

بَضُ  َشاتِِه وهو َمَجاٌز. وقال اللَّْيُث : ى من َمَصاِريِن البَْطِن ما تَحَ  : الرَّ وَّ
 ، وِمثْلُه قوُل أَبي ُعبَْيد. (5)

__________________ 
 .«عليه»( يف التهذيب : 1)
مذخريه. وأصـــــر الدح  يف كالمهم الزل  ا والدحوض املوضـــــض  قا  الســـــكري : أذانبه :« زهوه»وابألصـــــر « دحوض»( عن معجم البلدان 2)

 الكثري الزل .
 عبارة ابن دريد يف اجلمهرة.( مل أعثر عل  3)
 ( جاءت ابألصر بعد مادة د ه ض فقدمناها.4)
 ( كذا ابألصر ويفهم من عبارة التهذيب واللسان أن هذا القو  لي  من كالم الليث ا وأما ما نقلوه عن الليث أن وب  البطن ما ود األرض5)

 وسيبيت ذلك. الرب  فهو ما حتو  من مصارين البطن ا كذلك قا  أبو عبيد.من البعري ِإذا بر . قا  أبو منصور : غلرت الليث يف الرب  فبما 
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 .(2)، والذي أَكبَُر منها : األَْمغَاُل. َواِحُدَها ُمْغل  (1) الَمْربِضُ  وقال أَبو حاتِم : الَِّذي يَُكوُن في بُُطوِن البََهائِم ُمتَثَنِّياً :

 ْمُع أَْحفَاٌث وأَْفَحاٌث.والذي مثل األَثْنَاِء. َحِفٌث وفَِحٌث. والجَ 

بَضُ  من الَمَجاز :و  وقيل :« الَجنَّة َربَِض  أَنا زعيٌم ِلَمْن آَمَن بِي وأَْسلَم وَهاَجر بِبَْيٍت في» (3)الَحِديث  وما َحْولََها. ومنه ُسوُر الَمِدينَة : الرَّ

بَض  : الفََضاُء َحْوَل الَمِدينَة. الرَّ

 الَمِدينَِة والقَْصِر أَي ما َحْولََها من الَمَساكن. َربَِض  ويقَال : نََزلُوا في

بَضُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وأَنشد للعَّجاجِ يَِصُف الثَّْوَر الَوْحِشّي : َمأَْوى الغَنَمِ  : الرَّ

اَد و  تـــــــــــــــــــــــَ ا آرِي   أَرحاَبضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً اعـــــــــــــــــــــــح  هلـــــــــــــــــــــــََ

نح     ي  مــــــــــــــِ لــــــــــــــِ مــــــــــــــُ دح رياِن عــــــــــــــُ ِدِن الصــــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــح   مــــــــــــــَ

  
 . َشبَّهَ ِكنَاَس الثَّْوِر بَمأَْوى الغَنَِم.َربٍَض  َجْمعَ  بِاأْلَْربَاِض  العُْدُمِليُّ : القَِديُم. وأَراد

بََضْينِ  َمثَُل اْلُمنَافِِق َكالشَّاةِ بَْينَ »في الَحِديث : و  كما فِي العُبَاِب.« ، إَِذا أَتَْت هِذه نََطَحتَْها ، وإَِذا أَتَْت هذه نََطَحتَْها الرَّ

بَيَضْين قُلُت : ويُْرَوى : بينَ  بِيضُ و .الّرِ  الغَنَِم. : الغَنَُم نَْفُسها ، َكَما يَأْتِي. فالَمْعنَى َعلَى هذا أَنَّه ُمَذْبَذٌب كالشَّاةِ الَواِحَدةِ بَْين قَِطيعَْيِن ِمنَ  الرَّ

َي َمأَْوى الغَنَمِ  ً  َوإِنََّما ُسّمِ  الَوْحِش : َمأَْواه وِكنَاُسهُ. َربَضُ  فيه. وَكذِلكَ  تَْربِضُ  أِلَنََّها َربَضا

بَضُ  من الَمَجاز :و ْحلِ  : الرَّ ْحِل ، أَو ما يَِلي األَْرَض ِمْنه الَِّذي يَُشدُّ به ، َحْبُل الرَّ ْحلِ  ، أَي من َحْبِل الرَّ  .ال ما فَْوَق الرَّ

بَضُ  وقال اللَّْيُث :  . وأَْنَشَد :اأْلَْربَاض : ما َوِلَي األَْرَض ِمَن البَِعير إِذا بََرَك ، والَجْمع الرَّ

َلَمتحَها َمَعاِقُد   اأَلرحاَبضِ َأسح
اح :البُُطوِن. وقال الطِّ  أَْربَاِض  أَي َمعَاقُِد الِجبَاِل على  ِرمَّ

ةِّ و  ــــــــــــــفــــــــــــــَ وِم ِإىَل ال ظــــــــــــــُ ــــــــــــــكــــــــــــــَ ُة ال ــــــــــــــ  ل ــــــــــــــِ  َأَوتح ب

ُد و     اقــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــــــَ تح مــــــــــــــــــــــــَ الــــــــــــــــــــــــَ َرحاَبضِ جــــــــــــــــــــــــَ  األح

  
ْمِر ، هكَذا قَالَهُ اللَّْيث : اأْلَْربَاضُ  وإِنََّما تَُجولُ  قَْوَل ِذي  (5)اْلِحبَاُل. وبه فَسََّر أَبو ُعبَْيَدة  اأْلَْربَاضُ  وقال : إِنََّما .(4)وَغلََّطهُ اأْلَْزَهِريُّ  من الضُّ

ة : مَّ  الرُّ

َدًة  ِر ُمصــــــــــــــــــــــــعــــــــــِ ــــــــــر حــــــــــح وَع ال وحاَن ُنســــــــــــــــــــــــُ طــــــــــَ  ِإَذا مــــــــــَ

رَاَت     َن َأخـــــــــــــح كـــــــــــــح ـــــــــــــُ ل ـــــــــــــجِ  أَرحاَبضِ َيســـــــــــــــــــــــــــح َدارِي
َ

 املـــــــــــــ

  
بِِل ، كما َذَهَب إِليه اللَّْيُث.في  اأْلَْربَاِض  قال : واألَْخَراُت : َحلَُق الِحبَاِل. قُلُت : وفَسََّر اْبُن اأْلَْعَرابِّيِ   البَْيت ببُُطوِن اإْلِ

بَضُ  من الَمَجاِز :و . قال : يَْكِفيَك من اللَّبَنو يُِقيُمك قُوتُك الَِّذي : الرَّ أَي ِمْنَك « وإِْن كاَن َسَماراً  َربَُضكَ  ِمْنكَ »وِمنه الَمثَُل :  ، نقله الَجْوَهريُّ

ِرينَ  وَمْن تَأِْوي إِليه أَْهلُك وَخَدُمكَ  ِمْنك »وزاَد في العُبَاب : وَكَذا  .«أَْنفَُك ِمْنك ولَْو كاَن أْجَذعَ ». قال : وهذا كقَْوِلِهم : وإِْن كانُوا ُمقَّصِ

 ً  ُن الَكثِيُر الَماِء.وفي اللَِّسان : السََّماُر : اللَّبَ  .«ِعيُصَك وإِْن كان أَِشبا

َكةً كما يَْقتَِضيِه ِسيَاُق الُمَصنِّف  َربَُضكَ  والَمْعنَى : قَيُِّمَك منك ألَنّه ُمْهتَمٌّ بك ، وإِْن لَْم يَُكن َحَسَن القيَاِم َعلَْيَك. ثّم إِّن قَْولَه في الَمثَل : ، ُمَحرَّ

 وهَكَذا ُوِجَد بَخّطِ الَجْوَهِرّي.

ه : َوَجْدت في كتاِب الِمْعَزى  ورأَيُت في َهاِمش يَرافِّي ويقال :  (6)الّصحاح ما نَصَّ  ِمْنكَ »ألَبِي َزْيد نُْسَخةً َمْقروءة على أَبِي َسِعيٍد الّسِ

تَْيِن ُصوَرةً ال ُمقَيَّداً ، يقول : ِمْنَك فَِصيلَتَُك ، وهم بَنُو أَبِيه ، وإِْن ك« وإِن كان َسَماراً  ُربُُضكَ  انُوا قوَم ُسوٍء اَل َخْيَر فِيِهم. قال : هكَذا بَضمَّ

ه : ثَْعلَب عن اْبِن األَْعَراِبّي :   ، قال : (7)هكذا بضّم الراِء غير ُمقَيٍَّد بَوْزٍن « ُرْبُضك منك»وَوَجْدُت في التَّْهِذيب لألَْزَهِرّيِ بَخّطه ما نَصُّ

ْبضو  األَْمثَال لألَْصَمِعّي. : قَيُِّم بَْيته. وهَكَذا َوَجدُت أَيضاً في كتاب الرُّ
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__________________ 
 .«الرب »( عن اللسان وابألصر 1)
 ( ضبطت عن اللسان.2)
قوله : ومنه ا ديث : عبارة اللســـان : ويف ا ديث : أان زعيم ببيت يف رب  اجلنة ا وهو بفتح الباء ما حوهلا ا »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

 .«ية الجي تكون حو  املدن وحتت القالع ا هخارجاً عنها تشبيهاً ابألبن
 ( انظر ما الحظناه قريباً.4)
 واألصر كاللسان.« أبو عبيد»( يف التهذيب : 5)
 .«املقر »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
 ضبرت قلم.« منك َربُضك»( الذي يف التهذيب املطبوع : 7)
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بَضُ و  ِء ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن الِكسائّي.من الشَّيْ  النَّاِحيَةُ  : الرَّ

بَضُ  قال أَبو َزْيٍد :و من الناِحيَتَْين َجِميعاً وفي َطَرفَْيه َحْلقَتَاِن يُْعقَُد فيِهَما  َسِفيٌف كالنََّطاِق يُْجعَل في ِحْقَويِ النَّاقَِة َحتَّى يَُجاِوَز الَوِرَكْينِ  : الرَّ

ْحُل.األَْنَساُع ويَُشدُّ ب  ه الرَّ

بَضُ  من الَمَجاِز :و ، كالغَنَِم ، والَمِعيشِة ، والقُوِت ،  ُكلُّ َما يُْؤَوى إِلَْيه ويُْستََراُح لََدْيه ، ِمْن أَْهٍل ، وقَِريب ، وماٍل ، وبَْيٍت ، ونَْحِوه : الرَّ

 ومنه قَوُل الشَّاِعر :

ذح  ا َأختــــــــــــِ  مــــــــــــّ اُء ولــــــــــــَ تــــــــــــَ اَء الشــــــــــــــــــــــــــِّ   َرَبضــــــــــــــــــــــــــاً جــــــــــــَ
يــــــــــصِ اَي َويــــــــــح     رامــــــــــِ ِر الــــــــــقــــــــــَ فــــــــــح ي  مــــــــــن حــــــــــَ فــــــــــ   َح كــــــــــَ

  
بَضُ  قال الَجْوَهِريُّ : ومنه أُِخذَ   ِلَما يَْكِفي اإِلْنَساَن ِمَن اللَّبَِن ، كما تَقَدََّم. الرَّ

بَضُ : يَْشَمُل الَمرأَةَ وَغْيَرَها ، فقد قَالُوا أَْيضاً « من أَْهلٍ »وقوله :  ، من َحّدِ َضَرَب : قاَمت  َربََضتْه تَْربُِضه وقد : ُكلُّ امرأَةٍ قَيَِّمِة بَْيٍت ، الرَّ

 ، كَسبَب وأَْسباٍب. أَْربَاضٌ  الُكلِّ  ج أَْيضاً ، أَي من َحّدِ نََصَر ، ثّم َرَجَع عن ذِلَك ، تَْربُُضهُ  في أُموِره وأََوتْه ، ونُِقَل عن اْبن األَْعَرابِّي :

ْبضُ و ونَقَلَه  .(1) فَقَط من اللُّغَات الُمْزَدَوجِ  ِكتَاب عن صاِحبِ  أَي تَأِْوي وتَْسُكُن. نُِقَل ذِلكَ  تَْربِضُ  َجَماَعتُهُ َحْيثُ بالَكْسر ، مَن البَقَر :  ، الّرِ

ه : ْبضُ  صاِحُب اللَِّسان أَيضاً ، ونَصُّ ْبَضةُ و الّرِ  للغَنَم ، ثّم استُعِمَل في البَقَِر والنّاس. الّرِ

ْبضُ و م : وَ  ، الرُّ  يب.، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن الِكَسائِّي. قال الّصاَغانِّي : وَكذِلَك قَْوُل األَْصَمِعّي ، وأَْنَكَره َشِمٌر ، كما في التَّْهذِ  ءِ َسُط الشَّيْ بالضَّ

ْبضُ  قال بَْعُضُهم :و تَْين»والَمِدينَِة ، وَضبََطهُ ابن خالََوْيه  أَساُس الِبنَاءِ  : الرُّ بَضُ و وقيل : هو« بَضمَّ  بالتَّْحِريك َسَواٌء ِمثُْل ُسْقم وَسقٍَم. الرَّ

ْبضُ  قال َشِمٌر :و  األَْرِض : ما َمسَّ األَْرض ِمْنه. ُرْبضُ  . وقال ابُن ُشَمْيٍل :ءِ ما َمسَّ األَْرَض ِمَن الشَّيْ  : الرُّ

ْبضُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و ْوَجةُ  : الرُّ بُضُ  ، وكذلك الزَّ تَيْ  ، الرُّ كُ بَضمَّ اَغانِّي في  ن ، ويُْفتح ويَُحرَّ ، فَِهَي أَربُع لُغَات ، ولْيس في نَّصِ الصَّ

بُض ِكتَابَْيه تَْين عن لُغَات فَقَط ، وهَكَذا في اللَِّسان أَيضاً  الرُّ أَو األُمُّ  ، أَي تَقُوُم في أُموره وتُْؤِويِه. قال : َزْوَجَها تَُربَّضُ  ألَنََّها قال (2)، بَضمَّ

بُ   .ُرْبٌض يَْربُِضه ، أَي تَقُوُم َعلَْيه. وِمن ذِلك قولهم : ماله ذا قََرابَتَِها (3) أَو األُْخُت تُعّزِ

ً  ، أَي َكانَتْ  (4)اْمَرأَةً أَْمثَُل من أُْخٍت  َربَضَ  وفي األََساِس : ومن الَمَجاز : َما ، كما تَقُول أَبَْوتُه وأََمْمتُه ، أَي ُكنُت لَه  (5)له وَمْسَكناً  ُرْبضا

 أَباً وأُّماً.

ْبضُ و  .َعْين ماءٍ  : الرُّ

ْبضُ و . َجَماَعةُ الطَّْلحِ والسَُّمرِ  : الرُّ  ، وقِيَل : َجَماَعةُ الشََّجِر الُمْلتَّفِ

ْبَضةُ و ّمِ : الِقْطعَةُ  الرُّ  ، عن ابن ُدَرْيد. ِمَن الثَِّريدِ  العَِظيَمةُ  بالضَّ

ْبَضةُ و ُجلُ  : الرُّ بََضةِ  ، أَي الُمِقيُم العَاِجُز ، الُمتََربِّضُ  الرَّ  ، وهو َمَجاز. ، كُهَمَزةٍ  كالرُّ

ْبَضةُ  قال اللَّْيث :و فَوِهم ، َوُهو في العُبَاب « بالتَّْحِريك»، وَضبََطه الّصاَغاِنّي في التَّْكِملَة  بالَكْسر : َمْقتَُل ُكّلِ قَْوٍم قُتِلُوا في بُْقعٍَة َواِحَدةٍ  ، الّرِ

اَء يَْوَم الَجَماِجمِ  على الصّحة. قال إِْبَراِهيُم الَحْربِّي :  .ِرْبَضةً  قَاَل بَْعُضهم : َرأَْيُت القُرَّ

ْبَضةُ و َواب ُجثَّتَُها ، بَدِليل قَْوِله فيما أَْرنٍَب ، أَي ُجثَّتُه ِرْبَضةُ  ثَِريٌد َكأَنَّهُ  قَْولُُهم : ومنه . قال ابن ُدَرْيد :الُجثَّةُ   :(6) الّرِ . هكَذا في النَُّسخ ، والصَّ

الَخُروِف ،  ِرْبَضةِ  ْمر ِمثْلِ ، أَي حالة َكونها جاثَِمةً : وباِرَكةً. قال ابُن ِسيَده : ولم أَْسَمْع به إِالَّ في هَذا الَمْوِضعِ. ويُقَال : أَتَانَا بتَ  جاثَِمةً  بَْعد :

ابِِض  أَي قَْدِر الَخُروفِ  ّمِ والَكْسر ، أَي ُجثَّتها إَِذا بََرَكْت. كُرْبَضةِ  . ومنه أَيضاً :الرَّ  العَْنِز ، بالضَّ

__________________ 
 ن صاحب املزدوج فقرت.( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : هذه اجلملة مضروب عليها بنسخة املؤلف. يعين مجلة : ع1)
 ( والتهذيب أيضاً.2)
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 ( يف التهذيب : تُقر ب.3)
قوله : ما رب  امرأة أمثر من أخت ا الذي يف نســخة األســاس الجي أبيدينا : وما رب  امرأً مثر أخت أي كان »( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)

 .«ربضاً له اخل
 ( يف األساس : ربضاً له وسكناً.5)
 م يف اللسان بضمة فو  الراء ا ونص عل  كسرها يف التكملة.( ضبطت ابلقل6)
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ْبَضةُ و  ِمْنُهم ، وَكَذا من الغَنَِم. من النَّاِس : الَجَماَعةُ  الّرِ

 من النَّاس ، واألَْصُل للغَنَِم ، كما في اللَِّسان. ِرْبَضةٌ  يقال : فيها

ً  ، ومن َحّد َضَرَب ، تَْربِضُ  وَغْيُرَها من الدََّواّبِ ، كالبَقَر والفََرِس والَكْلبِ  الشَّاةُ  َربََضتِ  قال ابُن ُدَرْيد :و  ، بفَتِْحِهَما ، َرْبَضةً و َرْبضا

ً و ّم ، ُربُوضا  ، وَجثَُمْت ، في الطَّْير. بالَكْسِر ، كبََرَكت ، في اإلبلِ  ، َحَسنَةً  ِرْبَضةً و ، بالضَّ

 كان أَخَصَر.« َغْيرها»، بََدَل « ُهوَ »، َكَذا في النَُّسخِ. ولو قَال :  َغْيُرَها أَربََضها وو عَاِطِن لإِلبل.، كالمَ  َمَراِبضُ  َمْوِضعَُهاو

ّحاكِ  وسلمعليههللاصلىقولُه  أَّماو إَِذا »: ْبن ِكالب بَنِي عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ  وقد بَعَثَهُ إِلى قَْوِمه بن ُسْفياَن بِن َعْون العاِمِرّي أَبِي َسِعيدٍ  للضَّ

ً  فاْربِضْ  أَتَْيتَُهمْ   .«في داِرهم َظْبيا

، وهو  (1)، قد أَِمَن َحْيُث ال يََرى إِْنِسيّاً  في ِكنَاِسه اآلِمنِ  آِمناً كالظَّْبيِ  في ِديَاِرِهم أَْي أَقمْ  قال ابُن ِسيَده : قِيَل في تَْفِسيره قَْواَلِن : أََحُدُهَما :

ً  الَمْعنَى : أَو  عن اْبِن األَْعَرابِّي.قَوُل ابِن قُتَْيبَةَ  شا ، فإِذا َرابََك ِمْنُهم َرْيٌب  فإِنََّك بَْيَن أَْظُهِر الَكفََرةِ  ُمْستَْوفِزاً ، (2) اَل تَأَْمْنُهم ، بل ُكْن يَِقظاً ُمتََوّحِ

ً »و ، نَفَْرَت َعْنُهم َشاِرداً ، كما يَْنِفُر الظَّْبُي ، وهو قَْوُل األَْزَهِرّي :  في القَْولَْيِن ُمْنتَِصٌب على الحاِل ، وأَوقََع االْسَم َمْوقَِع اْسَم الفَاِعل « َظْبيا

 ِوّي في الغَِريبَْين.، َكأَنَّه قَدََّره ُمتََظبِّياً كما َحَكاه الَهرَ 

 قُلُت : والَِّذي

َح به الحافُِظ الذََّهبِيُّ وَغْيُره أَنَّ النَّبيَّ  بَابّي  وسلمعليههللاصلىَصرَّ َث امرأَةَ أَْشيََم الضَّ إِنََّما أَْرَسلَه ِإلى َمْن أَْسلَم ِمْن قَْوِمه ، وَكتَب إِليه أَن يَُورَّ

ُل هو الُمنَاِسُب للَمقَام ، وألَنَّه كان أََحَد األَْبَطال َمْعُدوداً بِِمائَِة فاِرس ، كما ُرِوَي ذلك ، وكان ُمْستَ ، فالَوْجهُ  من ِديَِة َزْوِجَها ْوِحشاً منهم ،  األَوَّ

نَهُ  ظَّْبي في ِكنَاِسه ، وال يَْخَشى من بَأِْسِهم ، ، وأَزاَل عنه الَوْحَشةَ والَخْوَف ، وأََمَرهُ بأَن يَقَرَّ في بُيُوتِِهم قََراَر ال وسلمعليههللاصلىفََطمَّ

ْل.  فتَأَمَّ

َوْيبَِضةُ  من أَْشَراِط السَّاَعِة أَْن يَْنِطقَ »أَنَّه َذَكَر :  وسلمعليههللاصلىفي َحِديث الِفتَِن ُرِوَي عن النَّبِّي و ة الرُّ  تَْصِغير وهو« في أُُموِر العَامَّ

ابَِضةِ  بِيضَ  يَْرَعى الَِّذي ، َوُهوَ  الرَّ  ، كما نَقَلَه األْزَهِرّي. الرَّ

َويبَِضةُ  قِيَل : وما»بَِقيَّةُ الَحِديِث : و ةِ  قال : ؟يا َرُسوَل هللاِ  الرُّ ُجُل التَّافِهُ ـ أَي الَحِقيُر ـ يَْنِطُق في أَْمِر العَامَّ  .«الرَّ

ه َكلمةُ . بأَبِ ِلْلَكِلمةِ  وسلمعليههللاصلىهذا تَْفِسيُر النَّبِّيِ و قََرأُْت في الَكامل البن و ، بَْيَن التّافِه والَحِقير. قلُت :« أَيْ »ي وأُّمي ، وليس في نَّصِ

َوْيبَِضةُ  ِقيَل : يا َرُسوَل هللا ، ما»َعِدّىٍ في تَْرَجَمة ُمَحّمد ْبِن إِسحاَق عن َعْبِد هللا بِن ِدينَار عن أَنس ،  أَمِر قال : الفاسُق يَتََكلَّم في  ؟الرُّ

ة  .«العَامَّ

َوْيبََضةِ  اْنتََهى. وقال أَبو ُعبَْيد : وِمّما يُثْبُِت َحِديثَ   .«أَن يَُرى رَعاُء الشاِء ُرُؤوَس النَّاِس »الَحِديُث اآلَخُر من أَشَراِط السَّاَعِة  الرُّ

َوْيبَِضةُ  وقال األْزَهِريُّ :  وِزيَاَدةُ الهاِء في عن َمعَاِلي األُُموِر وقَعََد عن َطلَبَِها : َربَضَ  هو الَِّذي يَْرَعى الغَنَم ، وقيل : هو العَاِجز الَِّذي الرُّ

في بَْيتِه وقِلَِّة اْنبِعَاثِه في  ِلُربُوضه ، بَِضةٌ ُرَويْ و رابَِضةٌ  والغَاِلُب ِعْنِدي أَنَّه قِيَل للتّافِِه من النّاِس : قال :ـ  ِلْلُمبَالَغَِة. كما يُقَال َداِهيَة الّرابَضةِ 

تَْين واألَْسفَار ، الَحاَجاتِ  ، هَكَذا في النَُّسخ ، وَصَوابُه عن (3) على ُربُضٌ  َرُجلٌ  منه قيل :و األُمور الَجِسيَمِة. قال : اَل  ، إِذا َكانَ  بَضمَّ

ْحيَانِّي :  يَْنَهُض فِيَها :  الّرابَِضة ، قال : الّرابَِضة من الَمَجاِز : قال اللَّْيُث : فاْنبَعََث لَه َواحٌد منو أَي ال يَْخُرج فيها.، وهو َمجاز. وقال اللِّ

 يَْهُدون الضُّالََّل. قال : ولَعَلَّه من اإِلقاَمِة. مالئَِكةٌ أَْهبُِطوا مع آدَم َعلَْيه السَّالمُ 

ابَِضةُ  في الّصحاح :و ِة ، ال تَْخلُو األَْرُض ِمْنُهم الرَّ  األَْرُض. (4). وهو في الَحِديث ، ونَصُّ الصحاح : منه بَِقيَّةُ َحَملَِة الُحجَّ

بُوضُ  من الَمَجاِز :و ْخَمِة. وقوله : ، قاله أَبو ُعبَْيد ، زاد الَجْوَهِرّي : الغَِليَظةُ ، وزاد َغْيُره : كَصبُوٍر : الشََّجَرةُ العَِظيَمةُ  ، الرَّ . الَواِسعَة الضَّ

ْرَع والِقْربَةَ ، كما َسيَأْتي. َرةَ بَِها ، وإِنََّما َوَصفُوا بها الّدِ ِة َوَصَف الَشجَّ  َما َرأَْيُت أََحَداً من األَئِمَّ

ة : وأَنشَد الَجْوَهِرّي قَْولَ  مَّ  ِذي الرُّ

اٍة  ر  أَرحطــــــــــــــــــــــــَ و َف كــــــــــــــــــــــــُ وضٍ  ــــــــــــــــــــــــََ ــــــــــــــــــــــــُ   َرب
ِت     ر عــــــــــــَ فــــــــــــَ ا تـــــــــــــَ نــــــــــــَ هــــــــــــح َن الــــــــــــد  اال (5)مــــــــــــِ بــــــــــــَ  ا ــــــــــــِ

  
ماُل الُمْستَِطيلَةُ.  والِحبَاُل : الّرِ
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__________________ 
 ( كذا ابألصر والنهاية والتهذيب ا ويف اللسان : أنيساً.1)
 .«مستوحشاً »ويف اللسان : « كاملتوج »( يف التهذيب : 2)
 وسيشري هلا الشارح.« عن»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 كاألصر.« منهم»( الذي يف الصحاح املطبوع : 4)
 ( يف الصحاح : من الدهنا مربعة اخلباال.5)
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اج يَِصف النِّيَران : ُربُضٌ  ج : تَْين. ومنه قَوُل العَجَّ  ، بَضمَّ

ا جـــــــــــــَ َن بـــــــــــــِه ِإذا حـــــــــــــَ فـــــــــــــح كـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ن  يـ   فـــــــــــــهـــــــــــــُ
ا بــــــــــــــرُبــــــــــــــُ ِ     َوجــــــــــــــَ ٍف َأعــــــــــــــح قــــــــــــــح  اأَلرحطــــــــــــــَ  وحــــــــــــــِ

  

َزَجا. َف الن ِبيرِت ويـَلحَعُبون الَفنـح  َعكح
بُوضُ و  ، نَقَله الّصاَغانِّي. الَكثُيَرةُ األَْهل من القَُرى : الرَّ

 .«َربُوٍض  إِسرائيَل بَاتُوا بقَْريَةٍ إِّن قَْوماً من بَني »الحِديث :  : َعِظيَمةٌ ُمْجتَِمعَةٌ. ومنه َربُوضٌ  ويقال : قَْريَةُ 

بُوضُ  من الَمَجاز :و ْخَمةُ ِمَن السَّالسلِ  : الرَّ  ، وأَنَشَد األَْصَمعّي : الضَّ

وضٌ قـــــــــــالـــــــــــوا و  ِه  َربـــــــــــُ رَانـــــــــــِ ٌة يف جـــــــــــِ مـــــــــــَ خـــــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــــَ

رُ و     فـــــــــــَ قـــــــــــح ِ مـــــــــــُ اح ـــــــــــذِّرَاعـــــــــــَ ِد ال لـــــــــــح ُر مـــــــــــن جـــــــــــِ  َألـــــــــــحَ

  
بُوِض  أَراد ً  ِسْلِسلَةً  بالرَّ  أُوثَِق بها ، َجعَلََها َضْخَمةً ثَِقيلَةً. وأَراَد باألَْسَمِر قِدَّا ُغلَّ به فيَبَِس عليه. َربُوضا

ْخَمة الثَِّقيلَةُ « إِلى أَن تَاَب هللا َعلَْيه َربُوض أَنَّه اْرتَبََط بِسْلسلَةٍ »َحِديُث أَبِي لُبَابَةَ َرِضَي هللا َعْنه :  ومنه ، زاد َغْيُره :  قال القُتَْيبِّي : هي الضَّ

 الَّالِزقَةُ بَصاِحبَِها ، وفَعُوٌل مْن أَْبنِيَة الُمبَالَغَة يَْستِوي فيه الُمَذكَّر والُمَؤنَّث.

بُوضُ  من الَمَجاِز :و ْخَمة ، كما في األَساس. ، ويقال : الَواِسعَةُ من الدُُّروعِ  : الرَّ  هي الضَّ

هو الَِّذي َحلَّه. وقََرأُْت في  وسلمعليههللاصلىقد َرَوى الّصاَغانِيُّ َحِديَث أَبي لُبَابَةَ بتََماِمه بَسنٍَد له ُمتَِّصل ، وَذَكَر فيه أَنَّ النَّبِيَّ و قلت :

ا أَبَى أِلَْجِل قََسمِ  ْوض للسَُّهْيلي أَنَّ الَِّذي َحلَّه فاطمةُ ، َرِضَي هللا عنها ، ولمَّ  فَحلَّتْهُ.« إِنََّما فَاِطَمةُ بُِضعَةُ ِمنِّي: » وسلمعليههللاصلىه ، قال الرَّ

 فاْنُظره.

ابَِضْينِ  ال تَْبعَثُوا»في َحِديِث ُمعَاَويَةَ : و ابَِضانِ « الرَّ اُموا ال أَي الُمِقيَمْيِن السَّاِكنَْين ، يُِريد : ال تَُهيِّجوهم َعلَْيكم ما دَ  : التُّْرُك والَحبََشةُ  الرَّ

 يَْقصُدونَُكم.

 .«اتُْرُكوا التُّْرَك ما تََرُكوُكم ، وَدُعوا الَحبََشةَ ما َوَدُعوُكم»الَحِديث اآلخر :  قلت : وُهو ِمثْلُ 

بِيضُ و ْبَضة ، كأَنَّه اسٌم للَجْمع ، َمَراِبضها الغَنَُم بُرَعاتَها الُمْجتَمعَةُ في ، كأَميٍر : الرَّ . ِرْبَضتُهمو بَنِى فاُلنٍ  َربِيضُ  قَال : هذا، بالَكْسر. يُ  كالرَّ

 قال امْرُؤ القَْيِس :

وُده  لــــــــــــُ ا جــــــــــــُ يــــــــــــن قــــــــــــِ رحاًب نــــــــــــَ رحُت بــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــِ  َذعــــــــــــَ

َب     ــــــــح ن اُن جــــــــَ رححــــــــَ َر الســــــــــــــــــــــِّ ــــــــ ِ كــــــــمــــــــا َذعــــــــَ ي ــــــــِ ــــــــر ب  ال

  
بِيضُ و بَضو ، ، كَمْجِلٍس وَمْقعَدٍ  كالَمْربَِض  ُمْجتََمُع الَحوايا الرَّ َكةً أَيضاً ، ُكلُّ ذِلَك َعِن اْبِن األَْعَرابِّي. الرَّ  ، ُمَحرَّ

بَّاضو  على فَِريَستِه. يَْربِضُ  الَِّذي كَكتّاٍن : األََسدُ  ، الرَّ

 قال ُرْؤبَةُ :

اِض  نــــــــــــَ ٍة َنضــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــ  نح حــــــــــــَ اَوَزتح مــــــــــــِ مح جــــــــــــَ  كــــــــــــَ

اضِ و     قــــــــــــــــَ ِه َقضــــــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــلــــــــــــــــِ د يف غــــــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ضِ لَيحث عل  أَقـحرَانِه   َراب 
 كذا في العُبَاب ، وقد َسبََق أَنَّ ابَن األَْعَرابِّي َرَجَع عن اللُّغَة الثَّانِيَِة. إِلَْيه (1) : أََوى يَْربُُضهُ و َربََضه يَْربُِضهُ  األَْعَراِبّي : قال ابنُ و

ً  الَكْبُش عن الغَنَمِ  َربَضَ  من الَمَجاِر :و  عنها ، َعَدلَ و َحَسرَ و األََساِس : ِضَرابََها ، وِمثْلُه في الّصحاح.. وفي تََرَك ِسفَاَدَها : يَْربُِض ُربُوضا

َمْخَشِرّي : يُقَال للغَنَم إِذا أَْفَضْت وَحَملَْت : قَدْ  أَو َعَجَز َعْنَها  َعْنَها. ُربِضَ  ، وال يُقَال فيه : َجفََر. وقال ابن َعبّاٍد والزَّ

 ، فيهما. (2) َربَّاضٌ  َعلَْيه ، وهو بََركَ  ، إِذا الِقْرُن على قِْرنِه َربَضَ و األََسُد على فَِريَستِه ، َربَضَ و
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 على الَمثَِل ، قال : َرابِضٌ  ولَْيلٌ  اللَّْيُل : أَلقَى بنَْفِسه بَضَ رَ  من الَمَجاِز :و

َواِرُض  َدا عــــــــــــــــــــــُ دح بــــــــــــــــــــــَ ا وقــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــــ َ

ِن و     َويــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ َ قـــــــــــــــــَ اح ُر بــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  رَابــــــــــــــــِ ُ الــــــــــــــــلــــــــــــــــ 

  

 َرَواِب ُ َِبلحَهِة الَواِدي َقطًا 
 ، عن ابن األَْعَرابِّي. ، بالَكْسِر : العُْصفُرُ  التِّْرباضُ و

 .قَاَم بنَفَقَتِهم وأَْصَحابَه ، إِذا أَْهلَهُ  أَْربَضَ  بّاد :قال ابُن عَ و

 كما في العُبَاب.

َها ، إِذا الشَّْمسُ  أْربََضتِ  في الّصحاح :و يَاشّي. وفي العُبَاب : يَْربِضَ  َحتَّى اْشتَدَّ َحرُّ ْمَضاِء ، وهو قَْوُل الّرِ  الظَّْبُي والشَّاةُ ، أَي ِمْن ِشدَّةِ الرَّ

 الشَّْمُس : أَقاَمْت كما أَْربََضت

__________________ 
 كاألصر.« أو »وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « آو »( يف القاموس : 1)
 .«رابص»( وقعت ابألصر 2)
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َر َحديُث األَنحَصارِي ة. وهو جَماز.تـَرحِبُ   اب ُة ا فَبَلَغتح َغايََة ارحتَفاعَها ا وملَح تـَبحَدأح للن زوِ  ا وبه ُفسِّ  الد 
ّيِ  أَْربََضُهمُ  َشِربُوا حتى . يُقَال :اإِلناُء القَْوَم : أَْرَواُهم أَْربَضَ  من الَمجاِز :و ثَقُلُوا ، ونَاُموا  ، أَي َربَُضوا ىَحتَّ  الشََّراُب. أَي أَثْقَلَُهْم من الّرِ

 .ُمْربِضٌ  . وإِناءٌ ُمْمتَدَّين َعلَى األَْرض

ْهطَ  يُْربضُ  لَّما قَاَل ِعْنَدَها َدَعا بإِنَاءٍ  وسلمعليههللاصلىأَّن النَّبيَّ »في َحِديث أُّم َمْعبٍَد : و  .«الرَّ

ْهَط  فيَْربُضوا ُهمْ َحتَّى يُثْقلَ  (1)قال أَبو ُعبَْيد : َمْعنَاه يُْرويهم  فيَنَاُموا ، لَكثَْرة اللَّبَن الَّذي َشربُوه ، ويَْمتَدُّوا على األَْرِض. وَمْن قال : يُْريُض الرَّ

ِحيُح أَنَّ  فُهَو من أَراَض الَواِدي. وقَْد َذَكَر الَجْوَهِريُّ الَوْجَهْيِن. وقال : ه َحِديٌث ، كما َعَرْفَت ، وقد نَبَّه وقَْولُهم : َدَعا بإِنَاٍء ، إِلَى آِخِره. والصَّ

 عليه الّصاَغانِّي في التَّْكِملَِة.

اَغانيُّ عن ابِن َعبّاد ، وقد أَْن تَْجعََل فِيِه ما يَْغُمُر قَْعَرهُ  بالَماِء : السَّقَاءِ  تَْربِيضُ وَ  ً  ، نَقَلَه الصَّ  .َربََّضه تَْربِيضا

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ْبَضةِ  ويقال للدَّابَّة : هي َضْخَمةُ  تَْربِيضاً َكأَْربََضها الدَّابَّةَ  َربَّضَ   ، أَْي َضْخَمةُ آثَاِر المْربَِط. الّرِ

اٌل َخْيٌر من أََسدٍ »، ومنه الَمثَُل :  كَربّاِض  ، َرابِضٌ  وأََسدٌ   .َربَضَ  . وفي ِرَوايَة : من أََسدٍ َرابِِض  َكْلٌب َجوَّ

 : َمِريٌض ، وهو َمَجاٌز. َرابِضٌ  وَرجلٌ 

بُوضُ و ّم ، َمْصَدُر الشَّيْ  الرُّ ابِض ءِ ، بالضَّ أَنَّهُ َرأَى في الَمنَاِم قُبَّةً »َحديُث َعْوف بن َمالك َرضَي هللا عنه :  . ومنهَرابٍِض  ، وأَْيضاً َجْمعُ  الرَّ

 .َراِبَضة أَي« ُربُوضٌ  من أََدٍم َحْولَها َغنَمٌ 

ْبَضةُ و بِيضُ  لَكْسِر :، با الّرِ  على َوْجِهه ، أَي ُمْلتَِزقَةٌ ، وهو َمَجاز ، قاله اللَّْيُث. َرابَِضةٌ  . ويُقَال لألَْفَطِس : أَْرنَبتُهُ الرَّ

بَضُ و اَرةُ من بَْطِن الشَّاةِ ، وقيل : الرَّ بَضُ  ، بالتَّْحِريك : الدُّوَّ ةِ. الرَّ ةِ وفَْوَق العَانَِة.: تَْحَت ال الَمْرِبضُ و : أَْسفَُل من السُّرَّ النَّاقَِة :  َربَضُ و سُّرَّ

َي بذِلَك ألَنَّ ُحْشَوتَها في بَ   ْطنَِها.بَْطنَُها ، قاله اللَّْيُث ، وقد تَقَدَّم عن األَْزَهِرّي إِْنَكاُره ، وقيل : إِنََّما ُسّمِ

ً  بالَمَكانِ  َربَّْضتُهو بَضُ  : ثَبَّتُّه. قيَل : ومنه تَْربِيضا ُجِل ، ألَنََّها تُثَبِّتُهُ فال يَْبَرُح. وتََرْكُت الَوْحشَ  الرَّ  . وهو َمَجاز.َرَوابِضَ  : اْمَرأَةُ الرَّ

 القَْوَم ، أَي يََسعُُهم. وهو َمَجاز. يُْربِضُ  وَحلََب ِمَن اللَّبَِن ما

 َمْن يُريُد إِْقاللََها وهو َمَجاٌز. (2) تَْربِضُ  أَو َرابَِضةٌ  لُّ ، فهي: َكبِيَرةٌ ال تََكاُد تُقَ  َربُوضٌ  وقِْربَةٌ 

يت : يُقَال : فاُلٌن ما تَقُومُ  ّكِ ، إِذا كان يَْرِمي فَيَْقتُُل ، أَو يَِعيُن فيَْقتُل ، أَي يُِصيُب بالعَْين. قال : وأَْكثَُر َما  َرابَِضتُهُ  ونَقََل الَجْوَهِريُّ عن ابن الّسِ

 ، وُهَو َمثٌَل ، وَعِجيٌب من الُمَصنِّف تَْرُكه.« َرابَِضةٌ  َما تَقوُم لَهُ » ال في العَْيِن. اْنتََهى. وَكذِلَك :يُقَ 

 : العَاِجُز عن َمعاِلي األُموِر. الّرابَِضةُ و

بَِّض  أي كالغَنَمِ « الغَنَمِ  َكَربِيَضةِ » في الَحِديث :و  .الرُّ

ى ً  وَصبَّ هللا عليه ُحمَّ  .َربِيضا

ّمِ ، أَي قَْدَر ما َعلَْيَها  ُرْبَضتََها ويقال : أَقاَمِت اْمَرأَةُ الِعنِّيِن ِعْنَده  ِعْنَده ، وهي َسنَةٌ ، وهو َمَجاز. تَْربِضَ  أَنْ  (3)، بالضَّ

 ً ً  ويقال : صْدُت أَْرنَبا  .(4)، أَي بَاِرَكةً  َربُوضا

  على ِحيَاِله ، وهو َمَجاٌز.، وهو َمْسَكُن القَْومِ  َربََضُكمْ  ويقال : اْلَزُموا

 أسماٌء. ، كِكتَاٍب وُمَحدٍَّث وَشدَّاٍد : َربَّاضٌ و ُمَربِّضٌ و ِربَاضٌ و

بَضُ و َكةٌ : َمْوِضٌع قبَل قُْرُطبَةَ. وموضٌع آخر ُمتَِّصٌل بقَْصِر قُْرُطبَةَ ، منه يُوُسُف بُن َمْطُروحٍ  الرَّ بَِضيّ  ، ُمَحّرِ ، تَفَقَّه على أَصحاِب  الرَّ

 ماِلٍك.
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بَضُ  وقال اْبُن األَثِير :  : َحيٌّ من َمْذِحج. الرَّ

بَضُ و قَِّة. منه الَحسَ  الرَّ ْحمن: اسُم ما َحْوَل الرَّ بَِضيّ  ُن بُن َعْبِد الرَّ از ، نقله السَّْمعانِّي. الرَّ قِّّي البَزَّ  الرَّ

ُد بُن أَْحَمَد بْن َعِليّ  َربَِض  وِمنْ  بَِضيُّ  أَْصبََهاَن أَبُو بَْكٍر ُمَحمَّ  .الرَّ

__________________ 
هم»( يف التهذيب : 1)  والنهاية.واألصر كاللسان « يرويهم حىت ُلَرتِّ
 ( يف األساس : أو يربُ .2)
 واملثبت عن األساس وقد نبه إىل عبارهتا هبامش املطبوعة املصرية.« ما ما  عليها»( ابألصر 3)
 ( يف األساس : ضخمًة.4)
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بَِضيُّ  َمْرو : أَبُو بَْكٍر ، أَْحَمُد بُن بَْكِر بِن يُونُسَ  َربَِض  ومن . الرَّ  الَمْرَوِزيُّ

ِريُر.بَغْ  َربَِض  ومن  َداَد ، أَبُو أَيُّوَب ُسلَْيَماُن الضَّ

ً  ، كَمنَعَه ، َرَحَضهُ يَْرَحُضه : [رحض]  ، قال ابُن ُدَرْيٍد : لغة ِحَجاِزيّة ، وأَنشد : كأَْرَحَضهُ  ، َغَسلَه : َرْحضا

اُء ملح  نـــــــــــــَ رححـــــــــــــَ ح ِإذا اَ ســـــــــــــــــــــــــــح ا  تــــــــــــــَ هـــــــــــــَ َديــــــــــــــح  يـــــــــــــَ

رتح و     ٌر بســـــــــــــــــــــــــــــِ ا َبصـــــــــــــــــــــــــــــَ رح هلـــــــــــــــََ قحصـــــــــــــــــــــــــــــَ  ملَح يــــــــــــــــُ

  
 ً أَي َمْغسولة. وعلى األولَى اقتََصر الَجْوَهِرّي  (1)« ُمْرَحَضةٌ  وَعلَْيِهم قُُمصٌ » َحِديُث اْبِن َعبّاس ، في ِذْكِر الَخَواِرج : قلُت : ومنه أَيضا

س : اَغانِيُّ للُمتَلَّمِ ة اللُّغَة ، وأَنشَد الصَّ  وغيرهُ من أَئمَّ

ن  رححــــــــَ َ لــــــــَ ابــــــــِ  يـــــــــَ ســــــــــــــــــــــَ نح َأحح وحَءاِت عــــــــَ مح الســــــــــــــــــــــ   كــــــــُ

دِ     ـــــــــــَ ب عـــــــــــح مـــــــــــَ ـــــــــــِ اُ  ل َواثـــــــــــِر ِإذح ُتســـــــــــــــــــــــــَ ُم ا ـــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــَ  نـ

  
ح »ولكن َطلَُب الثَّأِْر ، وقد تَقَدَّم في وهو َمَجاز. وَمْعبٌَد هو أَُخو َطَرفَةَ الَمْقتُول. يقول : لَْن يَْغِسل عن أَْحَسابُِكم العَاَر والدَّنََس أَْخذُ العَْقِل ، 

 .«ث ر

ِحيِض  َحتَّى إِذا ما تََرُكوه كالثَّْوبِ »َحِديُث عائَِشة في ُعثَْماَن َرِضَي هللا َعْنهما :  َمْغُسول. ومنه َمْرُحوضٌ و َرِحيضٌ  فهو أَحالُوا عليه  الرَّ

ا تَاَب وتََطهََّر من الذَّْنِب الَِّذي نُِسَب إِليه قَتَلُوه. وقَال العَُدْيُل بُن الفَْرخ :« فقَتَلُوه  أَي لَمَّ

هـــــــــــــَ  ا مـــــــــــــَ رَاهبـــــــــــــََ َبن  ســـــــــــــــــــــــــــَ اٌه كـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ُه َأشـــــــــــــــــــــــــــح  امـــــــــــــِ

اَلِت     اســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــغــــــــــــَ ِدي ال ــــــــــــح اَلٌء أبَي ــــــــــــ ُ مــــــــــــُ ي  َرحــــــــــــِ

  
ً و إِذا ُغِسَل. نَقلَه الَجْوَهِرّي. ، بالَكْسِر : َخَشبَةٌ يُْضَرُب بَِها الثَّْوبُ  اْلِمْرَحاضُ و  ، كما في الّصحاح. الُمْغتََسل هو أَيضا

ْحِض  فِي األَْصل : َمْوِضعُ  الِمْرَحاضُ و ، وَجِميُع أَسمائِه كذِلك ، نحو الغَائِِط ، والبََراِز ، والَكنِيِف ،  وقَد يُْكنَى به عن َمْطَرح العَِذَرةِ  ، الرَّ

إِ ، فلّما شاَع استِْعَماُل َواِحٍد وُشِهَر ا  ْنتَقََل إِلى آَخَر. كما في العُبَاِب.والُحّشِ ، والَخاَلِء ، والَمْخَرجِ ، والُمْستََراحِ ، والُمتََوضَّ

ُف ونَْستَْغِفُر هللا (2)استُْقبِل  َمَراِحيَضهم فََوَجْدنا»َحِديُث أَبِي أَيُّوَب األَْنَصاِرّي :  والَجْمُع الَمَراِحُض والَمَراِحيُض. ومنه  بها الِقْبلَة ، فُكنَّا نَتََحرَّ

 يَعنِي بالشَّام.

أْ فيه ِمثُْل الَكنِيفِ َسٍة : َشيكِمْكنَ  ، الِمْرَحَضةُ و  ، قال اللَّْيُث ، وفي األَساِس : هي الِميَضاةُ. ٌء يُتََوضَّ

ْحضُ  قال ابُن َعبّاد :و  ، نقله الّصاَغانّي. : الشَّنَّةُ ، والَمَزاَدةُ الَخلَقُ  الرَّ

ْحِضيَّةُ و فَِة ، ، بالَكْسر : ة ، قُْرَب الَمِدينَةِ  الّرِ ،  (3)، ِعْنَدها آباٌر َكِثيَرةٌ ونَِخيٌل. هَكَذا نقله الّصاَغانِّي في ِكتَابَْيه  اِر وبَنِي ُسلَْيمٍ لألَْنصَ  الُمَشرَّ

 لبَنِي أَي كسفينة ، وهو من ِجبَاِل َضِريَّةَ ، وسيأْتي أَّن ثَْهاَلن َجبَلٌ  .(4) ُرَحْيَضةَ  والَِّذي في الُمْعَجِم وَغْيِره : َماٌء في َغْربِّي ثَْهاَلَن يُْدَعى

اَغانِّي في َضْبِطه فتأَمل. (6)وَضِريَّةُ والشَُّرْيُف ِكالُهَما بنَْجٍد قُْرَب الَمِدينَة. فإِْن كاَن هَكَذا فقد َوِهَم  (5)نَُميٍر بنَاِحيَِة الشَُّرْيِف   الصَّ

َحَضاءُ و ى ، كما قاله ، كالُخَشَشاِء : العََرقُ  الرُّ ى اللَّْيُث. وقِيل : هو العََرُق في ُمْطلقاً ، ويُقَال َعَرُق الُحمَّ ى بعََرٍق  إِثِْر الُحمَّ ، وقيل : هو الُحمَّ

ر أَو َعَرُق يْغِسُل الِجْلَد َكثَْرةً  ، ى والَمَرِض. وبِِه فُّسِ  فََمَسَح عنه»َحِديُث نُُزوِل الَوْحي :  ، أَي لَكثَْرتِِه ، وَكثِيراً ما يُْستَْعمل في َعَرِق الُحمَّ

َحضَ  َحَضاءُ  : أََخَذتْه الَمْحُموُم ، كعُنِي ُرِحضَ  قدو «اءَ الرُّ ى  الرُّ ، قالَهُ اللَّْيُث ، وهو َمَجاٌز ، وقال األَْزَهِريُّ : إِذا َعِرَق المْحُموُم من الُحمَّ

حضاءُ  فِهيَ   .الرُّ

ً  وَحَكى الفَاِرِسيُّ عن أَبِي َزْيد : ، إِذا َعرَق فَكثَُر َعَرقُه َعلَى َجبينِه في ُرقَاِده ، أَو يَقََظتِه ، وال يَُكوُن إِالَّ ِمْن  َمْرُحوضٌ  ، فهو ُرِحَض َرْحضا

 َشْكَوى.

َحاضُ و ّمِ ، اْسٌم منه الرُّ َحَضاءِ  ، أَي من ، بالضَّ  ، عن اْبِن ُدَريٍد. الرُّ

__________________ 
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 .«ُمَرح ضة»( ضبطت يف النهاية واللسان 1)
 .«فوجدان هبا مراحي  قد استقبر هبا»ويف التهذيب : « قد استقبر هبا»األصر والصحاح واللسان ويف النهاية : ( 2)
 .«الّرِحضية»( ومثله يف معجم البلدان 3)
فتح الراء الجي وردت قبر. قا  ايقوت يف رحيضة : ويقا  ب« الرحضية»ابلتصغري ا وهي غري « ُرحيضة»( وردت عند ايقوت يف ترمجة مستقلة 4)

 وكسر ا اء ا يعين كما مّثر الشارح.
 .«الشرين»وابألصر « ثهالن»( عن معجم البلدان 5)
 .«الرحيضة»و « رحيضة»( كذا ابألصر ا انظر ما تقدم ا فقد ورد يف معجم البلدان 6)
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ْواو ً  َسمَّ اضا َكة. َرْحَضة ، وكذِلكَ  ، كَكتَّانٍ  َرحَّ  ، بالفَتْح ، وُمَحرَّ

ُجل : اْرتََحضَ و  ، عن أَِبي َعْمٍرو ، كما في العُبَاب ، وهو َمَجاز. اْفتََضحَ  الرَّ

 .َصحابِيٌ  بن ُخْربَةَ بِن خالِف بِن حاِرثَةَ ، بن ِغفَاٍر الِغفَاِرّي ، َرْحَضةَ  ُخفَاُف بُن إِيماَء ْبنِ و

بَكْسِر الهْمِز والَمّد ، وفَتِْحَها »الُحَدْيبِيَةَ ، َرَوى عنه الَجَماَعةُ وأَبُوهُ إِيماُء ، قلُت : ُخفاٌف ، كغَُراٍب ، كان ِإماَم قَْوِمه وَخِطيبَهم ، َشِهَد 

م ، ويُقَال بالفَتْح ، كما هو صِريُح ِسياِق الُمصنِّف ،  رحَضةُ و والقَْصر ، له ُصْحبَةٌ أَْيضاً ، وكان َسيَِّد بَنِي ِغفَاٍر. كةَ ، ويُقَال بالضَّ قيل ُمَحرَّ

 ْحبةٌ أَيضاً ، كما نقله غْيُر َواِحٍد.له صُ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 . كيْمنَُع ، كما في اللِّسان.يَْرَحضُ  ، كيَْنُصر : لُغةٌ في يَْرُحُضهُ 

َحاَضةُ و  : الغَُسالةُ ، عن اللِّْحيَانِّي. الرُّ

 وأَْنشد :، ال غْير : ُغسَل حتَّى َخلََق ، عن ابن األَْعرابِّي ،  َرْحضٌ  وثَْوبٌ 

ِده  ـــــــــح ل اَء جـــــــــِ ـــــــــَ ب ـــــــــح ل َخ عـــــــــَ ـــــــــح ي َت الشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــح  ِإذا مـــــــــا رَأَي

ُن أَرحَوحُ  كــــــــــــــَرحــــــــــــــح ٍ     مــــــــــــــ  يــــــــــــــَ ــــــــــــــ   قــــــــــــــِدمٍي فــــــــــــــالــــــــــــــتـ

  
 : اإِلّجانَة ، ألَنَّه يُْغَسُل فيها الثِّيَاُب ، عن اللّْحيَانّي. الُمْرَحَضةُ و

أُ بِِه كالتَّْوِر ، عن ابن والِمَحاضة : شيْ   األَعرابّي ، كما في التَّْهِذيب.ٌء يُتََوضَّ

ٍش األََسِدّي : ّي في م ض ض قَْوَل ِسنَاِن بن ُمَحرَّ  والتَّْرَحاُض ، بالفتْحِ : الغَْسُل : وأَْنشد ابُن بَّرِ

اِض  وِء صـــــــــــــــــــــــــــــاِدِ  اإِلمحضـــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ ن ا ـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

اضِ     ُب ابلـــــــــــــــرت ححـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ ذح ِ ال يـــــــــــــــَ اح  يف الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

  
 .(1)لَى وقُّراَن ، بيَن الَحَرَمْيِن الشَِّريفَْين. نَقَلَهُ ياقُوت : َواٍد بَْيَن أُبْ  األَْرَحِضيَّةُ و

ضُّ  : [رضض] ً  ، وقد : الدَّقُّ والَجْرشُ  الرَّ هُ َرّضا هُ يَُرضُّ ً  ، وقيل : َمْرُضوضٌ و َرِضيضٌ  وهو ، َرضَّ هُ َرّضا  إِذا َكَسَرهُ. َرضَّ

ضُّ و  ، أَي اللَّبَِن فتُْصبُِح الجاِريةُ فتَْشَربُه ، وأَْنَشد الَجْوَهِريُّ قوَل الّراِجز : ويَُخلَُّص من النََّوى ، ثم يُْنقَُع في الَمْخِض  يَُدقُّ  تَْمرٌ  : الرَّ

ا  ااًب َغضــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــَ تح شـــــــــــــــــــــــــــَ ٌة شـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــِّ اَريـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

َعشــــــــــــــــــــــــــ       ُح َ حضــــــــــــــــــــــــــًا وتـــــــــــــُ بــــــــــــَ اُتصــــــــــــــــــــــــــح  َرضــــــــــــــــــــــــــ 

  

ا  رحضــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــا ِذرَاعـــــــــــــًا عـــــــــــــَ يـــــــــــــح َ ِورَكـــــــــــــَ اح  مـــــــــــــا بـــــــــــــَ

يـــــــــــــُر ِإال   ال    بـــــــــــــِ قـــــــــــــح ُن الـــــــــــــتـــــــــــــ  احُتحســــــــــــــــــــــــــِ  َعضــــــــــــــــــــــــــ 

  
ةِ  اِء ، كاْلُمِرضَّ اءُ  ، بضّمِ الِميِم وَكْسِر الرَّ يت ، قال. وهي الُكَدْيراُء. وتُْكَسُر الِميُم وتُْفتَُح الرَّ ّكِ  ، عن ابِن الّسِ

ّمِ : ءالشَّي ُرَضاضُ و  ِء : فُتَاتُه.الشَّيْ  ُرَضاضُ  ، عن ابِن ُدَريٍد. وفي الّصحاح : ِمْنه ُرضَّ  ما ، أَي بالضَّ

ْضَراضُ و ، أَي ما َدقَّ ِمْنَها الَِّذي يَْجري عليه الَماُء ، وهذا أَْكثَُر في االْستِْعَمال ، ومنه قوُل  أَو ِصغَاُرَها ، عن ابِن ُدَرْيد ، : الَحَصى الرَّ

اِجز :  الرَّ

َن َصو اَن ا َ   َرضحرَاَضاَص  َيرتحُكح
 .َرْضَراٍض  (2) [ذوو ]أَي الدُّّر ، وكذا قَْولُهم : نَْهٌر ذُو ِسْهلَة « التُّومُ  َرْضَراُضهُ و ِطينُه الِمْسُك ،»في َحِديث الَكْوثَر و

ْضَرِض  السَّْهلَةُ : َرْمُل القَنَاةِ الَِّذي يَْجِري عليه الماُء ،  َمْقُصوٌر منه. كالرَّ

ْضَراضُ و  ، وأَنشد ابن األَْعَرابِّي : بالِحَجاَرةِ  الَمْرُضوَضةُ  األَْرضُ  أَْيضاً : الرَّ
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ا  َبهنــــــــــ  ٍر كــــــــــَ مــــــــــح ا ُبســــــــــــــــــــــــُ تــــــــــ  ت  اَ صــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــَ لــــــــــُ  يـــــــــــَ

اَرُة     جـــــــــَ رَاضٍ حـــــــــِ بِ  َرضـــــــــــــــــــــــح لـــــــــِ حـــــــــح طـــــــــَ ٍر مـــــــــُ يـــــــــح غـــــــــَ  بـــــــــِ

  
 كما في الّصحاح.

ْضَراضُ و جُل اللَِّحيمُ  : الرَّ ، وإِذا َرُجٌل أَْسَوُد بِيَِدِه  َرْضَراٍض  َرُجالً قال له َمَرْرُت بُجبُوِب بَْدٍر فإِذا بَرُجٍل أَْبيَضَ أَنَّ »الَحِديُث :  ، ومنه الرَّ

 .هي بََهاءٍ و «يَْضِربُه ، فقال : َذاَك أَبُو َجْهل (3)ِمْرَزبَةٌ 

__________________ 
 معونة با مكة واملدينة.موضض قرب أُبل  وبثر « : األرحضية»( الذي يف معجم البلدان 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( مرزبة قا  ابن األثري : املرزبة ابلتخفيف املطرقة الكبرية الجي تكون للحداد. ويقا  هلا اإلرزبة ابهلمز والتشديد.3)
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ْضَراضُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و غارُ  : الرَّ  .القَْطُر من الَمَطِر الّصِ

ً و  ، عند الَمْشي. قال ُرْؤبَةُ. الَكفَُل الُمْرتَجُّ  هو أَيضا

ِر  فـــــــــــــــَ رَاضِ أَزحمـــــــــــــــاَن ذاُت الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ   الـــــــــــــــر ضـــــــــــــــــــــــــــــح
اضِ     فـــــــــــــــَ ا الـــــــــــــــَفضـــــــــــــــــــــــــــــح هنـــــــــــــــَِ دح ُة يف بـــــــــــــــُ رَاقـــــــــــــــَ  َرقــــــــــــــــح

  
ُجلُ  أََرضَّ و ال يَْبَرُح.و الذي ال يَِريمُ  : القَاِعدُ  األََرضُّ  قال ابن َعبَّاد :و ً  الرَّ  ّجاج :، وأَنشد الَجْوَهِرّي للعَ  أَْبطأَ وثَقُلَ  : إِْرَضاضا

َتَحث وا ُمبحِطئاً »  «أََرض امُث  اسح
ثِيئَةُ : َخثََرتْ  : أََرضَّتِ و  ، نقله الَجْوَهِرّي. الرَّ

ّكيت :و  .ِضدّ  ، فهو مع إِبطاٍء وثِقٍَل ، َعَدا َعْدواً َشِديداً  ، إَِذا أََرضَّ  قال ابن عباد ، وابُن الّسِ

ةُ و ه : َعَرقَك فأََسالتْه َرضَّت الَّتِي إِذا أََكْلتََها أَو َشِرْبتَها (1) األُْكلَة والشُّْربَةُ  ، بَضمَّ الِميِم وَكْسِر الّراء : الُمِرضَّ  أََرضَّتْ  ، قاله أَبو َزْيٍد. ونَصُّ

 َعَرقَك.

هُ  ، وقيل : َدقَّهُ ولم يُْنِعْم ، وكذِلكَ  : َكَسَرهُ  َرْضَرَضهُ و  .َرضَّ

ضْ و ُك وال تَْلبَُث  األَْرِض  على َوْجهِ  تَتََرْضرضُ  الِحَجاَرةُ  : َراَضةُ الرَّ ، وِمثْلُه قوُل  تَتََكسَّرُ  وقال األَْزَهِرّي : وقِيَل : .(2)، أَي تَتََحرَّ

 الَجْوَهِرّي.

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ةُ و ُء : تََكسََّر.الشَّيْ  اْرتَضَّ   بَِها. يَُرضُّ  ، بالَكْسر : الَّتِي الِمَرضَّ

 التَّعَُب العََرَق : أََسالَهُ. أََرضَّ و

 ، قال : َرَضاِرضُ  العُْشَب أَْكالً وَهْرساً : َرضَّتِ  ويُقَال للّراِعيَِة إِذا

ي  ا َوهــــــــــــِ يــــــــــــهــــــــــــَ ُت رَاعــــــــــــِ بــــــــــــُ اِرضُ َيســــــــــــــــــــــــــح   َرضــــــــــــــــــــــــــَ
ـــــــــــــُد انبـــــــــــــِ ُ     يـــــــــــــِذ والـــــــــــــَورِي َت الـــــــــــــَوقـــــــــــــِ بـــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
 العُْشَب. تَُرضُّ  : َراتِعَةٌ كأَنََّها َرَضاِرضُ  إِبِلوفي الّصحاح : 

ةُ و ثِيئَةُ  الُمِرضَّ اِء : اللَّبَُن الَحِليُب يُْحلَُب على الَحاِمِض ، وقِيل : هو قَْبَل أَْن يُْدَرَك ، وهي الرَّ ّم وَكْسِر الرَّ  الَخاثَِرةُ. ، بالضَّ

ةُ  لى لَبٍَن َحِقيٍن فهووقال أَبو ُعبَْيٍد : إِذا ُصبَّ لَبٌَن َحِليٌب ع ّكيت : سأَْلُت بعَض بَنَي عاِمٍر عن الُمِرضَّ ةِ  والُمْرتَثِئَةُ. وقال ابُن الّسِ فقال  الُمِرضَّ

ُجُل أَْصبَح قَد تََكسََّر. قال ابُن أَْحَمر يَذُّم َرجُ  بالبُْخِل ، كما في الّصحاح ،  الً ويَِصفُه: هو اللَّبَُن الَحاِمُض الشَِّديُد الُحُموَضِة ، إِذا َشِربَهُ الرَّ

ج بَِخيالً : ُرها أَْن تَتََزوَّ  وقال ابُن بَّرّي : هو يَُخاِطُب اْمَرأَتَه ، وفي العُباب : يَُحذِّ

ا و  ُروٍ  ِإذا مـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــح ي مبـــــــــــــــــَِ ـــــــــــــــــِ ل  اَل َتصـــــــــــــــــــــــــــــــِ

ا    يـــــــنـــــــَ كـــــــِ تـــــــَ َح ُمســـــــــــــــــــــح بـــــــَ وحِم َأصـــــــــــــــــــــح َر  يف الـــــــقـــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ

  

اِد  بــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ الُم وال يـ وُم وال يــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ  يـ

ًا كــــــــــــــاأَ     ــــــــــــــّ ث اغــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــن ي ِك أَمح لــــــــــــــَِ مــــــــــــــُ  ن  ــــــــــــــَح

  

ِرَب  ةَ ِإذا شـــــــــــــــــــــــــَ ِرضـــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــُ ـــــــــــح ي  ال  قـــــــــــا  : َأوحكـــــــــــِ

ا    ِك قــــــــــد َرِويــــــــــنــــــــــَ ائــــــــــِ قــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــا يف ســــــــــــــــــــــــِ

  
 قال ابن بَّرّي : كذا أَْنَشَده أَبو َعلّي الْبِن أَْحَمَر. َروينَا ، على أَنَّه من القَِصيَدة النُّونِيّة.

لها : (3) [قد َرِويتُ ]الُهذلّي  اللَّْحيانِّي ، وفي العُبَاِب :وفي ِشْعِر عْمِرو بن ُهَمْيٍل   في قَِصيَدة أَوَّ
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يّن  يبّ عــــــــــــــَ عــــــــــــــح ُغ الــــــــــــــكــــــــــــــُ لــــــــــــــِ بــــــــــــــح نح مــــــــــــــُ  َأاَل مــــــــــــــَ

يـــــــــــتُ     بـــــــــــِ ِدي ثـــــــــــَ نـــــــــــح ا عـــــــــــِ هـــــــــــَ واًل َأصـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــُ  َرســـــــــــــــــــــــــُ

  
 وفي العُبَاب : يَْهُجو َعْمَرو ْبَن ُجنَاَدةَ الُخَزاعّي ، وِمْنَها :

ىَت َأاَنٍس  ر  فـــــــــــــــــــَ مح َأن  شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــتُ و     تــــــــــــــــــِ ييف كــــــــــــــــــَ زَاعــــــــــــــــــِ ه خــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــَ  َأوحضــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ِرَب  ةَ ِإَذا شـــــــــــــــــــــــــــَ ِرضـــــــــــــــــــــــــــّ
ُ

ي  املـــــــــــــ  قـــــــــــــا  : َأوحكـــــــــــــِ

ائـــــــــــك قـــــــــــد َرِويـــــــــــتُ     قـــــــــــَ ا يف ســـــــــــــــــــــــــِ  عـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــَ

  
 قال الّصاَغانِّي : وهَذا من تََواُرِد الَخاِطُر.

ً  الرجلُ  أََرضَّ  وقال األَْصَمِعّي : ةَ  ، إِذا َشِربَ  ِإْرَضاضا  فثَقَُل َعْنَها ، وأَنشد قَْوَل العَّجاج : الُمِرضَّ

 أََرض امثّ اسَتحث وا ُمبحِطئاً 
__________________ 

 واألصر كالتهذيب والتكملة.« َأو الشربة»( يف اللسان : 1)
 عن َأيب منصور ا ووردت يف الصحاح.ومل يرد فيه قوله : تتكسر ا وقد ذكرها اللسان « تتحر  وال تثبت»( يف التهذيب : 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
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ةُ  وعن أَبي ُعبَْيَدةَ :  من الَخْيِل : الشَِّديَدةُ العَْدِو. الُمِرضَّ

يت : ّكِ  أَْي َذَهَب. اأْلَْرِض  في أََرضَّ  وعن ابِن الّسِ

ْضَراضُ و فَا ، عن ُكَراع. الرَّ  : الصَّ

 : َكثيُر اللَّْحِم ، عن الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد قَْوَل الَجْعِدّي يَِصُف فََرساً : َرْضَراضٌ  وبَِعيرٌ 

ُذُه  ز ًة َ حخــــــــــــــــــــــــُ ا هــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــــــــــح رفـ ــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــَ  ف

ُه     َران  قــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ َرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاضٍ فـ رّ  بــــــــــــــــــــــــِ  رِفــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَْي أَوثَْقنَاهُ بِبَِعيٍر َضْخٍم.

 ِعَظاِمي ، كما في األَساِس. َرضَّ و ومن الَمَجاز : َسِمْعُت بَِما نََزل بِك ففَتَّ َكبِِدي

ُد بُن َمْحُموِد بن عْبِد هللاِ  َرْضَراَضةُ و ْضراِضيّ  : َمْوِضٌع بَسَمْرقَْنَد ، منه أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ  ، َرَوى عنهُ أَْحَمُد بُن َصاِلحِ بِن ُعَجْيف. الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

َكت اْرتَعََضتِ و انتَفََض واْرتَعَدَ الفََرُس ، كَمنَع :  َرَعضَ  : [رعض] يحُ  َرَعَضتَْهاو الشََّجَرةُ : تََحرَّ  .أَْرَعَضتَْهاو الّرِ

ْت. هَكَذا َذَكره صاِحُب اللَّساِن ُهنَا عن ابِن األَثِير ، وأَْهَملَهُ الَجَماَعةُ ، وقد َسبََق ذِلَك بعَ  اْرتَعََضتِ و عَلَّ ما ولَ « الّصادِ »ْينِه في الَحيَّةُ : تَلَوَّ

 َذَكَرهُ لُغَة ، فتَأَّمْل.

ً  ، من َحّد َضَرَب ونََصَر ، يَْرفُُضهُ و َرفََضهُ يَْرفُِضهُ  : [رفض] ً و ، بالفَتْح ، َرْفضا َكٍة : َرفَضا ، كما في الّصحاح ، والعُبَاب.  تََرَكهُ  ، ُمَحرَّ

قَه.  زاَد في اللَّسان : وفَرَّ

ً  اإِلبِلَ  َرفَضَ و قُ  تََرَكَها تَتَبَدَّد من َحّد َضَرَب فَقْط ، كما في الّصحاح ، ومن َحّد نََصَر أَْيضاً ، كما في العُبَاب : يَْرِفُضَها َرْفضا فِي  ، أَْي تَتَفَرَّ

ا تُِريدُ َحْيُث أََحبَّت ، ال َمْرَعاَها ً  ، َكأَْرفََضَها  يَثْنِيَها َعمَّ اِء ، إِْرفَاضا ً  تَْرفُضُ  ِهيَ  فََرفََضتْ  ، َعِن اْلفَرَّ ّمِ ، أَي ُرفُوضا َرَعْت َوْحَدَها ،  ، بالضَّ

اِعي يَْنُظُر إِلَْيَها  .والرَّ

 وفي الّصحاح : يُْبِصُرَها ، قَِريباً كاَن أَْو بَِعيداً.

القَْوُم إِبِلَُهْم : إَِذا أَْرَسلُوَها بِال  أَْرفَضَ  : ال تُتِْعبُه وال يَْجَمعَُها ، ونَّص الفَّراء :ـ  بَْعَد قَْوِله : أَو بَِعيداً ـ  الِزٌم ، وزاَد في اللَِّسان قُْلُت : فهو ُمتَعَدّ 

قَْت ، َرفََضتِ  ِرَعاٍء. وقد ً  ِهيَ  َرفََضتْ وَ  اإِلبُِل ، إَِذا تَفَرَّ  أَي تَْرَعى َوْحَدَها ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّراجز :،  تَْرفُِض َرْفضا

ر ُض  عـــــــــــَ ُ
ُر املـــــــــــ مـــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــُ ُث يـ ـــــــــــح ي ـــــــــــًا حبـــــــــــََ ي قـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

ي و و     رحعـــــــــــــــــَ  َوَرعـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ُث يـ يـــــــــــــــــح  أَرحفـــــــــــــــــِ ُ حـــــــــــــــــَ

  
 .يَْرِفضُ و ويُْرَوى :

ُض من اإِلبل : الِّذي َوْسُمه الِعَراُض  ِعيُف الَِّذي ال َغنَاَء ِعْنَده. .(1)قال ابن بَّرّي : الُمعَرَّ ِغيُر الضَّ  والَوَرُع : الصَّ

 ويُقَال : إِنَّما َماُل فاُلٍن أَْوَراٌع ، أَي ِصغَاٌر.

اب ، وقِيَل ، بالفَتْحِ ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وأَنشَد قَْوَل الشَّاِعِر يَِصُف َسحاباً. قُْلُت : وهو ِمْلَحةُ الَجْرِمّي ، كما في العب َرْفضٌ و َرافَِضةٌ  هي إِبِلٌ و

 : ِمْلَحةُ بُن َواِصٍل ، كما في اللَّسان.

ُه  زحنــــــــــُ اِت مــــــــــُ يــــــــــّ ارِي الــــــــــّراَِيَح اَ ضــــــــــــــــــــــــر مــــــــــِ بــــــــــَ  تـــــــــــُ

ِر اأَلوحرَاِ  ِذي     مـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح زٍَع مبـــــــــــــــُ  َرفـــــــــــــــح ِ قــــــــــــــــَ

  
كُ و  ، وإِنََّما َعَدَل عن إِشاَرة الِجيِم ، لئاَلّ يَُظّن أَنَّهُ َجْمٌع لَُهَما. أَْرفَاضٌ  حينئذٍ  وَجْمعُه أَْيضاً ، يَُحرَّ

 وَصاِحُب اللَّسان. نقله الَجْوَهِريُّ والّصاَغاِنيُّ  (2) اْنتََشَر ِعْذقُهُ وَسقََط ِقيقاُؤه ، وذِلَك إِذا النَّْخلُ  َرفَضَ  يُقَال :و

 ، عن ابن َعبّاٍد. اْستَْرفَضَ و ، كما في العُبَابِ  كأَْرفَضَ  اتََّسع ،و : اْنفََسحَ  الَواِدي َرفَضَ و
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افِضُ  ، ومنه َرَمى : َرفَضَ و  في قَْوِل ابِن أَْحَمَر اآلتي ، أَي الّراِمي. الرَّ

ٌق. َمْرفُوضٌ و َرفِيضٌ  ءٌ َشيْ و  : َمتُْروٌك َمْرِميٌّ ُمفَرَّ

فِيضُ و  ، كما في العُبَاب ، أَي ِلَسياََلنِِه. العََرقُ  ، كأَِميٍر : الرَّ

فِيضُ و ُد ، أَي الرَّ َماح أَيضاً : الُمتَقَّصِ ُر من الّرِ  .الُمتََكّسِ

 قال اْمُرُؤ القَْيس :

عــــــــــــــــــاً و  ِ وأَرحبــــــــــــــــــَ اح تــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ اَلً  واثـــــــــــــــــــح  َواىَل ثــــــــــــــــــَ

اَدَر ُأخــــــــــــــــح و     اٍة غــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ ٍ َر  يف قـــــــــــــــــَ  َرفــــــــــــــــِ

  
 أَي َصَرَع ثاَلثَةً على الِوالِء ، وتََرَك في األُْخَرى قَنَاةً َمْكُسوَرةً.

__________________ 
 ( زاد يف اللسان : وهو خرت يف الفخذين عرضاً.1)
 ( القيقاء : وعاء زهر النخر.2)
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َوافِضُ و واْنَصَرفُوا ، كما في الّصحاح.  تََرُكوا قائَِدُهمْ  وال في العُبَاب. في اللَِّسان : ُجنُودٌ « ُكلّ »، ولَْيَس في الّصحاح لَْفَظةُ  : ُكلُّ ُجْندٍ  الرَّ

 وفي العُبَاِب : وَذَهبُوا َعْنهُ.

افَِضةو  .َرافِِضيّ  ، والنَّْسبَةُ إِليهم منهم (*) : فِْرقَةٌ  الرَّ

افَِضةُ و يعَةِ  أَْيضاً : الرَّ وا بِذِلَك أِلَنَّهم تََرُكوا َزْيَد بَن َعلّي ، َكذا نَصُّ الّصحاح. ، قال األَْصَمِعيُّ : فِْرقَةٌ ِمَن الّشِ  ُسمُّ

أْ  م هللا تَعالَى ،بن الُحَسْين بن َعِلّي بن أَبِي طالب رِحَمهُ  بَايَعُوا َزْيَد ْبَن َعِليّ  قال األَْصَمِعيُّ : كانُوا: وفي اللَّسان والعُبَاب  ،  ثُمَّ قَالُوا لَهُ : تَبَرَّ

ي ،  نُقَاتِْل َمعََك ، ِمَن الشَّْيَخْينِ  وفي بعض األُصول اْبَرأْ  ، فال أَْبَرأُ ِمْنُهَما. وفي بَْعِض  وسلمعليههللاصلىفَأَبَى ، وقَاَل : َكانَا َوِزيَرْي َجّدِ

 النَُّسخ : أَنا مع َوِزيَرْي َجدَّي.

واو ، َرفَُضوهو ُكوهُ فَتَرَ  َوافِضُ  ، وقالُوا : َرافِِضيٌّ  والنِّْسبَةُ  .َرافَِضةً  . كما في العُباب. وفي اللَِّسان. فُسّمواَعْنه اْرفَضُّ  ، ولم يَقُولُوا : الرَّ

فَّاض  ، أِلَنَُّهْم َعنَُوا الَجَماَعاِت. الرُّ

ّمِ : ءِ الشَّيْ  ُرفَاضُ و قَ ما  ، بالضَّ اج : تََحطََّم ِمْنهُ فَتَفَرَّ اَغانِّي عن ابِن ُدَرْيٍد ، وأَْنشَد ابُن بَّرّي للعَجَّ  ، كما في الّصحاح ، ونقله الصَّ

َق  الس عيرَت يف   الص نحَد ِ  رُفَاضِ ُيسح
ْنبَق.  والسَّعيط : ُدْهُن اْلبَاِن ، وقيَل : ُدْهُن الزَّ

 الّصحاح. قال الراجُز : ، كما في النَّاِس : فَِرقُُهم ُرفُوضُ و

 الّناس رُُفوضِ ِمنح َأَسٍد َأو ِمنح 
فُوضُ و األَْرِض أَْن تَُكوَن أَْرٌض  ُرفُوضُ  ، كما في العُبَاب واللَّسان ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. قال : وقال قَوٌم : بَلْ  من األَْرِض : ما ال يُْملَُك ِمْنَها الرُّ

ى. ُرفُوضُ  تُْروَكةٌ يَتََحاَمْونََها. وفي الّصحاح :بَْيَن أَْرَضْيِن ِلَحيَّْيِن ، فهي مَ   األَْرِض : ما تُِرَك بَْعَد أَْن كان ِحمَّ

فُوضُ و ُق ِمَن اْلَكإَلِ  أَْيضاً : الرُّ ٌق بَِعيٌَد بَْعُضهُ من بَْعٍض ، كما في الّصحاح ،  ُرفُوضٌ  . يُقَال : في أَْرِض َكَذاالُمتَفَّرِ من َكإَلٍ ، أَي ُمتَفَّرِ

 والعُبَاب ، والجْمَهرة.

فَّاَضةُ و قال ابُن ُدَرْيٍد :  يَْزَرُعونََها.: األَْرِض. وهو في الّصحاح أَيضاً ، وَوقََع في العُبَاِب  ُرفُوضَ  ، أَي ، كَجبَّانٍَة : الَِّذيَن يَْرعْونََها الرَّ

فَضُ و َكةً ، كما في الّصحاح ، وهو قوُل أَبي ُعب ِمَن الماءِ  الرَّ اَغاِنّي ، وعليه اْقتَصر الجْوهِرّي ، ونَقَلَه أَْيضاً أَبُو ُعبْيٍد ُمَحرَّ ْيدةَ كما قاله الصَّ

 عن أَبِي زْيٍد ، وهو قَول الفَّراِء أَْيضاً.

 وفي حاِشيَة الّصحاح : وهو الّصِحيُح الَمْسُموُع من العََرب.

ّكيت كما نَقَلَه األَْزَهِريُّ يُْسَكنُ و مَخشِرّي. قُلُت : وهو قوُل اْبِن األَْعَرابِّي أَْيضاً ، وفَّسَرهُ بقَْوِله : هو ُدوَن  . وهو قَْوُل ابِن الّسِ والّصاَغانِيُّ والزَّ

 ِء بقَِليٍل وأَنشد :الملْ 

تح  فــــــــَ ِن وحــــــــنــــــــ  ديــــــــح تح فــــــــوحَ  الــــــــيــــــــَ ا َمضــــــــــــــــــــــَ مــــــــ  لــــــــَ ــــــــَ  فـ

رح     َ
د ت ِإىل املــــــــــــ تــــــــــــَ ا بــــــــــــَرفــــــــــــح ٍ ِء وامــــــــــــح وهنــــــــــــَُ يــــــــــــُ  عــــــــــــُ

  
 ، عن اللّْحيَانِّي. أَْرفَاضٌ  ، أَي من الماِء ، وَكذا ِمن اللَّبَِن ، يَْبقَياِن في أَْسفَِل الِقْربِة أَو الَمَزاَدةِ ، وهو ِمثُْل الُجْرَعِة ، والَجْمعُ  القَِليُل منه :

قَاع :، نَقَلَه الَجْوَهِرّي وهو قَْوُل أَ  إِليه السَّْيلُ  يَْرفَضُّ  حْيثُ  : َمفَاِجُره الَواِدي َمَرافِضُ و مْخَشِرّي أَْيضاً ، وأَنَشَد الْبن الّرِ  بِي َحنِيفَةَ ، ونَقَلَه الزَّ

ٍض َأو  يـــــــــــح بـــــــــــَ زحِم ســـــــــــــــــــــــــُ تح حبـــــــــــَ لـــــــــــ  ه ـــــــــــَ رحَفضـــــــــــــــــــــــــِ   مبـــــــــــَِ
َحاَل     يِح حيـــــــُث َتاَلَق  الت لحُض فـــــــانحســـــــــــــــَ (1)ِذي الشـــــــــــــــ 

 

  
 : ِمْن َمَجاِري الِميَاه وقََراَرتَِها ، قال : الَمْرفَضَ  وقال غيُره :

رِّ ســـــــــــــــــــــــــــاَ  إِ  ا مـــــــــــــاَء كـــــــــــــُ هـــــــــــــَ يـــــــــــــح   مـــــــــــــرحفـــــــــــــَ ِ لـــــــــــــَ
اِر     كــــــــــَ ُج أَبــــــــــح تــــــــــِ نــــــــــح خــــــــــ  ِ  (2)مــــــــــُ ُ

اِم املــــــــــ مــــــــــَ  الــــــــــغــــــــــَ
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 ، فِيِهما ، إَِذا َكانَ  ، كُهمزةٍ  ُرفََضةٌ  قُبََضةٌ  َء ثُمَّ ال يَْلبث أَْن يََدَعهُ ، كما في األَساِس. وفي الّصحاح : يُقَال :: يَأُْخذُ الشَّيْ  ُرفَضةٌ  َرُجلٌ و

ّكيت : يُقَال : َراع قُبََضةٌ يََدعهُ  ال يَْلبَُث أَنْ  ِء ثُمَّ يْ يَتََمسَُّك بالشَّ  ، ِللَِّذي يَْقبُِض اإِلبُل ويَْجَمعَُها ، فإَِذا صاَرْت إِلى الَمْوِضعِ  ُرفََضةٌ  . وقال ابُن الّسِ

 ه في األََساس.وتََرَكها تَْرَعى حْيُث شاَءت ، كما في الّصحاح ، ومثلُ  َرفََضها الَِّذي تُِحبّه وتَْهَواه

ً  في الِقْربَةِ  َرفَّضَ  قال أَبو َزْيٍد :و  ، نَقلَه أَبُو ُعبَْيٍد عنه. أَْبقَى فِيَها قَِليالً من ماءٍ  ، إِذا تَْرِفيضا

 أَْدلَى ولَمْ  ، ونَقََض ، إِذا الفَرسُ  َرفَضَ  في النّوادر :و

__________________ 
 ( القاموس : الفرقُة.*)
 ابضت بد   لت.« سبيض»البلدان ( يف معجم 1)
 .«أَفكار»( عن اللسان وابألصر 2)
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ِكم ِإنحعا ُه َتحح  ا وِمثـحُله َسي َب ا وَشو َ  ا وَأساَب وَأساَح وَسي َح. َيسح
ً  الدَّْمعُ  اْرفَضَّ  وفي اللسان : .(1)الدَّْمعِ : تََرشُُّشه  اْرفَِضاضُ  ، كما في العُبَاِب. وِعبَاَرةُ الّصحاح : الدُُّموعِ : تََرشُُّشها اْرفَِضاضُ و  اْرفَِضاضا

قاً. َق وتَتَابََع َسياََلنُه وقََطَرانُه ، وقيل : إِذا اْنَهلَّ ُمتَفَّرِ قُهُ وَذَهابُه.ِمَن الشَّيْ  ، االرِفَضاضُ و : ساَل وتَفَرَّ ٍق َذَهبَ  ِء : تَفَرُّ ،  ُمْرفَضٌّ  وُكلُّ ُمتَفَرَّ

 د ِلْلقَُطاِمّي :قاله الَجْوَهِرّي ، وأَْنشَ 

ُه  ســــــــــــــــــــــــُ فح ــــــــــَ ُك ا ــــــــــِ   نـ لــــــــــِ ِذي ال متــــــــــَح وَ  الــــــــــ   َأخــــــــــُ

رحفـــــــــَ   و     فُ  تــــــــــَ تـــــــــائـــــــــِ ظـــــــــاِت الـــــــــكـــــــــَ فـــــــــِ حـــــــــح ُ
 عـــــــــنـــــــــد املـــــــــ

  
َق. تََرفَّضَ  فِيِهما. يُقَال : كالتََّرفُِّض  يقوُل : هو الَِّذي إِذا رآَك َمْظلوماً َرقَّ لك ، وَذَهب ِحْقُده ،  الدَّْمُع ، إِذا ساَل وتَفَرَّ

قاً.الشَّيْ  تَرفَّضَ و  ُء : َذَهَب ُمتَفَّرِ

افِضُ و  : البَاِهِليَّ  َعْمرو ْبِن أَحمرَ  في قَْولِ  الرَّ

تح  بـــــــــــَ نــــــــــــ  َن طـــــــــــَ قـــــــــــح لـــــــــــَ ُت َأعـــــــــــح ازاي  جـــــــــــَ  ِإذا مـــــــــــا ا ـــــــــــِ

وَ      ــــــــــُ اَء ال أَيحل ــــــــــَ ث ــــــــــح ي هــــــــــامبــــــــــَ رَا رَاِفضــــــــــــــــــــــــُ خــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــَ

  
اِمي ، هكذا في النَُّسخ. والصَّواُب : على الشََّجِر ، ألَنَُّهن في بِالِد َشَجٍر. َطنَّبَْت ،  أَي إِذا َعلَّْقن أَْمتِعَتَُهنَّ بالشََّجر ، وأَعلَْقَن بَمْعنَى َعلَّْقَن ، الرَّ

اِمي بَِها ، أَي َرافُِضَهاو ، ال يَْستَِطيعُك لَيِّنٍَة. ال يَأْلُوَك : بَسْهلَةِ  ي، أَي َضَربَْت َخْيَمتََها ، بَمْيثَاَء ، أَ  وَخيََّمْت ِهيَ  أَْي َمدَّْت أَْطنَابََها ، أَْن  (2) الرَّ

 لَيِّنَةً ، َكذا في العُبَاِب واللَِّساِن والتَّْكِملَة. (3)، يُِريُد أَنََّها في أَْرٍض َدِمثٍة  يَْرِمَي َصْخَرةً ِلِفْقدانَِها

 .(4)، كما في العُبَاب  تََكسَّرَ  ُء ، إِذاالشَّيْ  تََرفَّضَ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

َق. ُجْرُحه : اْرفَضَّ و َعَرقاً ، أَي َجَرى َعَرقُه وساَل : اْرفَضَّ  قَْت : اْرفَضَّ و ساَل قَْيُحه وتَفَرَّ  الَوَجُع : زاَل. ويُقَال لَشَرِك الطَِّريِق إِذا تَفَرَّ

 ِر ، قاله الَجْوَهِرّي ، وأَنشد لُرْؤبَة :بالَكسْ  ِرفَاضٌ 

ي  اضــــــــــــــــــــــــِ ِقضــــــــــــــــــــــــَ اَل انــــــــــح ُض َأجــــــــــواَز الــــــــــفــــــــــَ طــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــَ  يـ

َرِ      وحَ  الشـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــِ  فــــــــــــَ اضِ ابلـــــــــــعـــــــــــِ  (5) الـــــــــــّرِفـــــــــــَ
  

قَةَ. وقِيل : هي ةُ  وهي أَخاديُد الَجادَّةِ الُمتَفَّرِ قةُ يَِميناً وِشماالً. الُمْرفَضَّ  الُمتَفَرَّ

قُوا. قاله اللَّْيث. وااْرفَضُّ و القَْومُ  تََرفَّضَ و  : تَفَرَّ

فَاضُ و ُق. َرْفٍض  كِكتَاٍب : َجْمعُ  الّرِ  : القَِطيُع من الظَّبَاِء الُمتَفَّرِ

ْفضُ و ْفضُ و : الَكْسُر. الرَّ  : الطَّْرُد. الرَّ

َق ، والَجْمعُ الشَّيْ  َرفَضُ و  . قال ُطفَْيٌل يَِصُف َسحاباً :أَْرفَاضٌ  ِء ، بالتَّْحِريك : ما تََحطََّم منه وتَفَرَّ

ُه  ُروجــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ َدٌب َداٍن كــــــــــــــــَبن  فـ ــــــــــــــــح ي ُه هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  ل

َ  اَ صــــــــــــــــــــــــَ  واأَلرحِض     َويــــــــــح اضُ فـــــــــــُ مِ  أَرحفــــــــــَ تــــــــــَ نــــــــــح  حــــــــــَ

  
.َشبَّهَ قَِطَع السََّحاِب السُّوَد الّدانِيَةَ من األَرْ   ِض الْمتِالئَِها بِكَسِر الَحْنتَِم الُمْسَوّدِ والُمْخَضّرِ

 األَْرِض : َمَساقُِطَها من نََواِحي الِجبَاِل ونَْحِوها ، وقد ُوِجد هَذا في بَْعض نَُسخِ الّصحاح على الَهاِمش. َمَرافِضُ و

 ِء : َجانِبُهُ. قال بَّشار :الشَّيْ  َرفَضُ و

َبن  و  ا  َرفـــــــــــــــــــــــح َ كـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــِ  حـــــــــــــــــــــــَ

رَا    َا َزهـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــّرايِض ُكســـــــــــــــــــــــــــــــــِ ُض ال طـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــِ  ق

  
ْفضُ و افَِضةِ  دُ ، بالَكْسِر : ُمْعتَقَ  الّرِ  ، ومنه قوُل اإِلَمام الشَّافِِعّي ، َرِضَي هللا عنه ، فيما يُْنَسب إِلَْيه ، وأَْنَشَدناهُ َغْيُر واحٍد من الشُّيُوخ : الرَّ
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ٍد  رِفحضــــــــــــــــــــــــــــاً ِإنح كــــــــــــــاَن  مــــــــــــــ  ب  آِ   ــــــــــــــَُ  حــــــــــــــُ

اَلِن َأيّنِ     قـــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــث ِد ال هـــــــــــَ َيشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح ل ـــــــــــَ ييف فـ  رَاِفضـــــــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 .«ترشيشه»ح وابألصر ( عن الصحا 1)
قوله : ورافضها َأي الرامي اخل هكذا يف النسخ ابثبات الواو ا ولعر األوىل حذفها ا وعبارة اللسان : ال أيلو  : »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 .«ال يستطيعك ا والراف  : الرامي. يقو  : من أَراد َأن يرمي هبا مل  د حجراً يرمي به
 .«دمسة»تكملة وابألصر ( عن اللسان وال3)
 ( ومثله يف التهذيب واللسان.4)
 والشر  مجض شركة وهي الطرائ  الجي يف الطري .« ابلعي »وصّوب ابن بري الرواية « كالعي »( يف الصحاح : 5)
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 ، الطَّائِفَةُ الَخاِسَرة ، كأَنَّه َجمع َراِفٍض ، كَصاحب وأَْصحاب. الّرافَِضةُ  : ُهمُ  األَْرفَاضُ و

قُوا في بُيُوتِِهْم ، والنَّاسُ  َرفَضٌ  وقال األَْزَهِرّي : َسِمْعُت أَْعَرابِيًّا يقوُل : القَْومُ  قون. أَْرفَاضٌ  في بُيُوتِِهم. أَي تَفَرَّ  في السَّفَر ، أَي ُمتَفَّرِ

ِة :. بالَرفَضٌ  ونَعَامٌ  مَّ  تَّحِريك ، أَي ِفَرٌق. نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد ِلِذي الرُّ

ا  ٍة  َرفـــــــــَ ٌ هبـــــــــَِ لـــــــــَ عـــــــــح رحجـــــــــاَء صـــــــــــــــــــــــَ رِّ خـــــــــَ  مـــــــــن كـــــــــُ

رِ و     بـــــــــ  خـــــــــَ ُ
ِي املـــــــــ َر َمشـــــــــــــــــــــــح ثـــــــــح ي مـــــــــِ رََج مَيحشـــــــــــــــــــــــِ  َأخـــــــــح

  
ْفضُ  ومن الَمَجاِز : ْفِض  ، بالفَتْحِ : القُوُت ، َمأُْخوذٌ من الرَّ  يُل من الَماِء واللَّبَِن.الَِّذي هو القَلِ  الرَّ

 إِذا أَثْغََر ، كما في العُبَاب. يَْرفُضُ  فُوهُ  َرفَضَ  وقال أَبو َعْمٍرو :

 منه َصْبري. اْرفَضَّ و ومن الَمَجاِز : َدَهَمنِي من ذِلَك ما اْنفَضَّ منه َصْدِري

في الَمْرَعى ، كما في  (1)اإِلبُِل إِذا تَبَدََّدت  َرفََضت َضات. ُهَو منوتقول : ِلَشْوقي إِلَْيَك في قَْلبِي َرَكَضات ، ولُحبِّك في ُمفاِصِلي َرفَ 

 األساس.

ْكضُ  : [ركض] ْجلِ  الرَّ  كما في الّصحاح. : تَْحريُك الّرِ

: قال الّصاَغانِي : أَي اْضِرْب بَها األَْرَض وُدْسَها بها. وقال  (2) (هذا ُمْغَتَسل  ابِرد  َوَشراب  ) ِبِرْجِلكَ  اْرُكضْ )قَْولُه تَعَالَى :  ومنه قال :

ْكِض  : أَْصلُ  (3)ابُن األَثير  جل واإِلَصابَةُ بَها ، كما الرَّ ْرُب بالّرِ ة يَصف  تُْرَكضُ  الضَّ مَّ ْجل. وأَنشد الّصاَغانّي لذي الرُّ الّدابَّةُ وتُصاُب بالّرِ

 الُجْنَدَب :

  ِ َروحراًِي َرمـــــــــــَ عـــــــــــح رَاِض مـــــــــــُ هالـــــــــــر ضـــــــــــــــــــــــــح رحُكضـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ   يـ
ِوميُ و     دح وِّ تـــــــــــــَ ا ابجلـــــــــــــَ َ  هلـــــــــــــَ ريح ُ  حـــــــــــــَ مـــــــــــــح  الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
ْمَضاَء بُكَراَعْيه. َرَكضَ  وفي األََساس : يقال :  الُجْنَدُب الرَّ

 ً ا َدفَنَّا الَوليدَ »َحِديُث ُعَمَر بن َعْبد العَزيز :  وهو َمَجاز. ومنه أَْيضا  أَي َضَرَب بِِرْجِلِه اأْلَْرَض. وهو َمجاز.« في اللَّْحدِ  َرَكضَ  إِنّا لَمَّ

ْكضُ و َي َدُم االْستِحاَضةِ  الدَّْفعُ  : الرَّ  الشَّْيَطان ، كما َسيَأْتي. َرْكَضةَ  ، ومنه ُسّمِ

ْكضُ و ً  الدَّابَّةَ  َرَكضَ  بِرْجِلِه واْستْجالبُه إِيَّاهُ ، وقَد اْستِْحثَاُث الفََرِس للعَْدوِ  : الرَّ : َضَرَب َجْنبَْيَها بِِرْجِلِه ، قال الَجْوَهِرّي : ثُمَّ  يَْرُكُضَها َرْكضا

ّمِ ، كما َسيَأْتي. ُرِكضَ  الفََرُس ، إِذا َعَدا ، ولَْيَس باألَْصل ، والصَّوابُ  َرَكضَ  َكثُر َحتَّى قيَل :  ، بالضَّ

ْكضُ  من الَمَجاز :و ُك الَجنَاحِ  : الرَّ ُكُهَما ويَُردُُّهَما َعلَى َجَسده ، كما في األََساِس. وفي الّصحاح : وُربما  يَْرُكضُ  ، وهو تََحرُّ بَِجنَاَحْيِه : يَُحّرِ

َك َجنَاَحْيِه في الطَّيََراِن ، وأَْنَشَد قَْوَل الّراجز : َرَكضَ  قالُوا  الطَّائُر ، إِذا َحرَّ

ا  مٍّ أَر قــــــــــــــــــــــَ ارُِ  هــــــــــــــــــــــَ يِن طــــــــــــــــــــــَ   (4)أَر قــــــــــــــــــــــَ
رحابٍن غــــــــــــــــــَ  رَكــــــــــــــــــح ُ و     اغــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــُ َن نـ  َدوح

  
اَغانِّي لَساَلَمةَ بن َجْنَدٍل :  وأَنشَد الصَّ

ُه  عـــــــــُ ـــــــــَ ب ـــــــــح ت ـــــــــَ ُب يـ ـــــــــح ي ـــــــــًا وهـــــــــَذا الشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــث ي ـــــــــِ ث  َوىل  حـــــــــَ

ه     رِكـــــــــــُ دح يـــــــــــبِ  رَكـــــــــــح ُ لـــــــــــو كـــــــــــان يـــــــــــُ اقـــــــــــِ عـــــــــــَ  الـــــــــــيـــــــــــَ

  
ْكضُ  وفي اللَّسان : يَُجوز أَن يُْعنَى باليَعَاقِيب ذُُكوُر القَبَجِ ، فيكون من الطَّيََراِن ، ويَُجوز أَْن يُْعنَى بَها ِجيَاُد الَخْيل فيُكون من الَمْشيِ. قال  الرَّ

ً  الّطائرُ  َرَكضَ  األَْصَمِعّي : لَْم يَقُل أَحٌد في هذا الَمْعنَى مثَْل هَذا البَْيِت ، ويُقَال :  : أَْسَرَع في َطيَرانه. َرْكضا

ْكضُ و جُ  َرَكضَ  ، وقد الَهَربُ  : الرَّ  (َواْرِجُعوا) تَْرُكُضوا (ال) يَْرُكُضونَ  إِذا ُهْم ِمْنها)قولُه تعالَى :  ومنه ُل إِذا فَرَّ َوَعَدا ، قاله ابن ُشَمْيٍل.الرَّ

 قال الّزّجاُج : أَي يَْهُربُون من العََذاب. (5)
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ون.  وقال الفَّراُء : أَْي يَْنَهِزُمون ويَِفرُّ

ْكضُ و الَخْيُل : َضَربَِت األَْرَض  َرَكَضتِ  الفََرُس األَْرَض بقََوائمَها ، إِذا َعَدْت ، وأَْحَضَرْت. وقيَل : َرَكَضت ، واإِلْحَضاُر ، وقد العَْدوُ  : الرَّ

 بَحَوافِِرَها. وهو َمَجاٌز.

__________________ 
 وشاهده كما يف األساس قو  ذي الرمة :« تفرقت»( يف األساس 1)

ـــــــــــــــــت ذكـــــــــــــــــٌر عـــــــــــــــــّودحنَ  ـــــــــــــــــه أَب ـــــــــــــــــب   َأحشــــــــــــــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــل

 خــــــــــــفــــــــــــوقــــــــــــًا وَرفحضــــــــــــــــــــــــــات اهلــــــــــــو  يف املــــــــــــفــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــرِ    

  

 .42( سورة ص اآية 2)
 ( قو  ابن األثري هو تفسري  ديث ابن عباس يف دم االستحاضة ا وسيبيت.3)
 ونسبه يف اللسان لر بة.« طّرقا»( ويرو  : 4)
 من سورة األنبياء. 13و  12( من اآيتا 5)
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ْكَضةُ و من  َرْكَضةٌ  إِنََّما هو ِعْرٌق عانٌد ، أَو»َحديُث ابن َعبَّاٍس ، َرضَي هللا َعْنُهَما ، في َدِم الُمْستََحاَضِة  ، ومنه والَحَرَكةُ  : الدَّْفعَةُ  الرَّ

 .«الشَّْيَطان

ْكِض  قال ابُن األَثير : أَْصلُ  ْجل. أَراَد اإِلْضَراَر بها واألََذى. والَمْعنَى أَّن ال الرَّ ْرُب بالّرِ شَّْيَطاَن قد َوَجَد بذلَك َطريقاً إِلى التَّْلبِيس عليها الضَّ

 .َرَكَضاتِهِ  بِآلٍَة من يَْرُكضُ  في أَْمِر ِدينَها وُطْهِرها وَصاَلتَِها ، َحتَّى أَْنَساَها ذلَك َعاَدتََها ، وصاَر في التَّْقدير َكأَنَّهُ 

اَغانِّي ، وفسََّرهُ ابُن األَْعَراِبّي فقال : أَي ال يَْمتَِعُض من َشيْ  ال يَْدفَُع عن نَْفسه ،الَمْحَجَن ، أَْي  يَْرُكضُ  هو الَ  قال َشِمٌر : يُقَال :و ٍء نقله الصَّ

 ، وال يَْدفَُع عن نَْفِسِه ، نقله صاِحُب اللَّسان.

َدابَّتَه وهو َضْربُه َمْرَكلَْيَها بِِرْجلَْيِه ، فلّما َكثَُر  يَْرُكضُ  يُقَاُل : فاُلنٌ  (1) َرُكوضٌ و راِكضُ  هو : َعَدا ، فهو فََرَكضَ  الفََرُس ، كعُنِيَ  ُرِكضَ و

ْكضَ  ، َكأَنَّ  تَْرُكضُ  هذا على أَْلِسنَتِِهْم اْستَْعَملُوهُ في الدََّواّبِ فقالُوا : هي  منها. الرَّ

 الفَرُس ، ِإذا َعَدا ، وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : َرَكضَ  ْحثَثْتَهُ ِليَْعُدَو ، ثّم َكثَُر َحتَّى قِيلَ اْلفََرَس ِبِرْجِلي : إِذا استَ  َرَكْضتُ  وفي الّصحاح والعُبَاب :

  ُ َو رَابــــــــــــــِ اَد وهــــــــــــــح يــــــــــــــَ َ  اجلــــــــــــــِ بــــــــــــــَ  قــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــَ

َو     بـــــــــــــِ  وهـــــــــــــح َف ال َيســـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــح  رَاكـــــــــــــِ ٌ فـــــــــــــكـــــــــــــَ

  
 ُرِكَضت . قلت : ومثله نُِقَل عن األَْصَمِعّي ، فإِنَّهُ قال :َمْرُكوضٌ  الفََرُس. على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه ، فهو ُرِكضَ  وليس باألَْصل. والصَّوابُ 

ابُن ُدَرْيٍد الّسابق فيما أَْنَشُدوهُ ُهَو ، إِنََّما هو تَْحِريُكك إِيّاه ساَر أَْو لَْم يَِسْر. وكأَنَّ الُمَصنِّف نََظر إِلى قول  َرَكضَ  الدَّابَّةُ ، بغَْير أَلٍف ، وال يُقَالُ 

ً  ، وإِلَى قَْول سيبََوْيه : جاَءت الَخْيلُ   َرَكضَ و الدَّابَّةُ في َسْيرها ، َرَكَضتِ  ، وإِلى قَْول َشِمٍر ، فإِنَّهُ قال : قد َوَجْدنَا في َكاَلِمهم : َرْكضا

 الطائُر في َطيَرانه ، قال الّشاعُر :

َن خــــــــــــَ  جــــــــــــح لــــــــــــِ ُح لــــــــــــَح َوانــــــــــــِ ا جــــــــــــَ بــــــــــــَ َج الــــــــــــظــــــــــــِّ  لــــــــــــح

نَ ِء     رحُكضـــــــــــــــــــــــح يــــــــــاَل  يـــــــــــَ َن مــــــــــِ زِعــــــــــح نــــــــــح يــــــــــاًل ويـــــــــــَ (2)مــــــــــِ
 

  
 وقال ُرْؤبَة :

ُر َقدح و  َو َهايف  يـَرحُك ُ الن سح  (3)َوهح
ويَُجاُب عن قَْول . وقد يَُجاُب عن قَْول َشِمٍر هذا بأَنَّ ذلَك إِنما هو بَضْرٍب من الَمَجاز. وقول الَجْوَهِرّي : ولَْيس باألَْصل يَُدلُّ على ذلكَ 

ْل.َء بالَمْصَدر على َغْيِر فْعِله وليس في ُكّل َشيِسيبََوْيه أَْيضاً أَنّه جي  ٍء قيل ِمثْل هذا ، إِنَّما يُْحَكى منه ما ُسِمَع. فتأَمَّ

 الَّتي يَْضِربَُها الماُء. َجَوانِبه ، وهي الَحْوِض  َمَراِكض من الَمَجاز : قَعََد علىو

 الُهَذلّي : (4)هو اإلْسَطاُم. قال عامُر ْبن العَْجالن  ، وقيَل : كِمْنبٍَر : ِمْسعَُر النّارِ  ، الِمْرَكضُ  :من الَمَجاز و

ٍة  احــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ ر  نـ َ  مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــَ َرمــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ  تـ

ُر     مـــــــــــــح َح اجلـــــــــــــَ طـــــــــــــِ رحكـــــــــــــَ ِ كـــــــــــــمـــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــُ  ابملـــــــــــــِ

  
 القَْوِس. ِمْرَكَضا ، كما في الّصحاح. والَّذي قاَل ابُن بَّرّي : ُهَما بَهاٍء : َجانُِب القَْوِس  ، الِمْرَكَضةُ  من الَمَجاز :و

َمْخَشِرّي فقال : قْوٌس َطْوعُ  يَتَاِن ، والَجْمعُ  الِمْرَكَضتَْينو الِمْرَكَضْين وَجَمَع بَْينَُهَما الزَّ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرّي ألَبي الَهْيثَم  الَمَراكضُ  ، وُهَما الّسِ

 التَّْغلَبّي :

ُح ُزوٌر يف  نــــــــــــا َمســــــــــــــــــــــــــائــــــــــــِ هــــــــــــالــــــــــــَ رَاِكضــــــــــــــــــــــــــِ   مــــــــــــَ
ٌي وال َرقـــــــــــــــَ ُ     ا َوهـــــــــــــــح َ  هبـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ٌا ولـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــِ

  
 يُْرَوى قوُل الّشاِعِر :و

ةٌ و  رحِكضـــــــــــــــــــــــــــــَ رحيـــــــــــــــييف  مـــــــــــــــُ وهـــــــــــــــا  (5)صـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  أَب

اَلمُ     ـــــــــــــــغـــــــــــــــُ ُة وال اَلمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــغـــــــــــــــُ اُن هلـــــــــــــــا ال هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  يـ

  
والبَْيُت ألَْوس بن غْلفاَء  ِإذا َعَدْت وأَْحَضَرْت ، وهو َمجاز. قُْلُت : األَْرَض بقََوائمها َركَّاَضةٌ تَْرُكضُ  أَنََّها الفََرِس  نَْعتُ بَكْسر الميم ، وهو 

ّي   قال .(6)التَّميمّي ، كما قاله ابن بَّرِ
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__________________ 
 اللسان والصحاح. ومثله يف« ومركوضُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 .204( البيت يف التهذيب ونسبه لزهري وهو يف ديوانه / 2)
 بدون ايء ا واهلا يف الذي يهفو با السماء واألرض.« هاف»وفيه  39( الرجز لي  يف ديوانه ا وهو للعجاج يف ديوانه ص 3)
 .«العجالين»( عن اللسان وابألصر 4)
منسوابً ألوس بن غلفاء « صرح»وصرحيي نسبه إىل صريح وهو فحر منجب. والبيت يف اللسان « سرحيي»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)

 اهلجيمي.
 .«صرح»( انظر اللسان 6)
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ِسَنٍة. (1) ُمرحِكَضةٌ و  الّصاَغاينّ : ويـُرحَو  :  ا كُمحح
َك ، هكذا في سائر األُُصول. ونَصُّ الّصحاح : الَمْرأَةُ : َعُظَم َولَُدَها في بَْطِنَها أَْرَكَضتِ  من الَمَجاز :و الفََرُس ، وكذلك نَصُّ  أَْرَكَضت وتََحرَّ

اَغانِّي : ومنه فََرسٌ  أَْرَكَضت العُبَاب. وفي اللَّسان : َك َولُدَها في بَْطنَها وَعُظَم : َزاَد الصَّ قُلُت : وبه ُرِوَي قَوُل أَْوِس  َضةٌ ُمْركِ  الفََرُس : تََحرَّ

 بن َغْلفَاَء السَّابق.

، إِذا اْضَطَرب َجنِينَُها في بَْطنَها ، وأَنشد قَْوَل أَْوٍس السَّابَق ،  ُمْرِكضٌ و ُمْرِكَضةٌ  الفََرُس فهي أَْرَكَضت : (2)قلُت : وكذِلَك نَصَّ أَبُو ُعبَْيٍد 

 َهٌم.فقَْوُل الُمَصنِّف : الَمْرأَة ، وَ 

تُه ،اْضَطَربَ  فاُلٌن في أَمِره : اْرتََكضَ  من الَمَجاز :و تُه. وَكَذا اْرتََكَضتْ و . ومنه قَوُل بَْعض الُخَطبَاِء : انتَفََضْت ِمرَّ الَولَُد في  اْرتََكضَ  ِجرَّ

فاُلٌن في أَْمره : تَقَلََّب فيه وَحاَولَه. وهو  اْرتََكضَ  ضاً :الماُء في البِئْر : اْضَطَرَب. وُكلُّ ذلك َمجاٌز. ومنه أَيْ  اْرتََكضَ و البَْطن : اْضَطَرُب.

ً و في َمْعنَى االْضطَراِب. ه ُمْرتََكضُ  منه أَْيضا  ، كما في الّصحاح واألََساس. الَماِء : َمْوِضُع َمَجّمِ

 واألََساس.. كما في الصَّحاح ، والعُبَاب ، : أَْعَدى ُكلٌّ مْنُهَما فََرَسهُ  َراَكَضهُ و

واُب : تَْرِكَضاءُ و تَْرَكَضاءُ و ، إَِذا فَتَْحَت التّاَء  التركَضاءُ و التَّْرَكَضى ، بالفَتْح والَكْسر َمْمُدوداِن ، هكَذا في النُّسخ ، وهو َغلٌَط ، والصَّ

ْكضُ  ولم يُفَسََّرا ، وعْندي أَنَُّهَما مفي ُكتُبه َمثََّل بهَما النَُّحاةُ  والَكاَف قََصْرَت ، وإِذا َكَسْرتَُهَما َمَدْدَت ، هكذا  .الرَّ

، اسٌم ِلَمْشيٍَة فيها تَبَْختٌُر ،  التِّْرِكَضاءَ  قال َشْيُخنا : هو من القُُصور العَجيب ، فقد فَسََّرُهَما أَبُو َحيّاَن في َشْرح التَّْسهيل فقال : قالوا : يَْمِشي

ح بأَنَّ التَّاَء َزائَِدةٌ ، وقَولُه  َغْيُر عْنٍد ، اْنتََهى.« عْندي» : وَصرَّ

 وتَبَْختٌُر. (3): ِمْشيَةٌ فيها تََرقٌُّل  التَّْرَكَضى قُْلُت : وفي اللَّسان : هو َضْرٌب ِمَن الَمْشيِ َعلَى َشْكِل تِْلَك اْلِمْشيَِة. وقيَل : ِمْشيَةُ 

 ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 الدَّابَِّة. (4)ارِس من َمعَدَّيِ : َمْوِضُع َعِقبَيِ الفَ  الَمْرَكَضانِ 

 : ُمْحِضَرةٌ. َركَّاَضةٌ  وفََرسٌ  .(5): اْضَطَرب َجنِينَُها في بَْطنَها ، عن أَبي ُعبَْيد  ُمْرِكضٌ و ُمْرِكَضةٌ  وفََرسٌ 

يت ، وكذلك نَقَله األَْزَهريُّ وابُن ِسيَده.البَِعيُر بِرْجِله ، إَِذا َضَربَه ، وال يُقَاُل َرَمَحه ، كما نقلَه الَجْوَهِرّي عن  َرَكَضهُ  ويقال : ّكِ  ابن الّسِ

 اأْلَْرَض والثَّْوَب : َضَربَهما بِرْجله. َرَكضَ و

ْكضُ و ُ  الرَّ  : ذُيُولََها وَخْلَخالََها بِرْجلَْيَها إِذا َمَشت ، وهو َمجاز ، قال النَّابغَة تَْرُكضُ  : َمْشُي اإِلْنَساِن بِرْجلَْيِه َمعاً. والَمْرأَة

اتُ و  ا  الـــــــــــر اِكضـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ قـــــــــــَ نـــــــــــ  رِت فــــــــــــَ وَ  الـــــــــــر يـــــــــــح  ُذيـــــــــــُ

َردِ     زحالِن ابجلـــــــــــــــَ ِر كـــــــــــــــالـــــــــــــــغـــــــــــــــِ َواجـــــــــــــــِ رحُد اهلـــــــــــــــَ  بــــــــــــــــَ

  
ً  في الَحْلبَِة. وأَتَْيتُه اْرتََكُضواو إِلَْيهم َخْيلَُهم َحتَّى أَْدَرُكوهم. تََراَكُضواو وَخَرُجوا يَتَراكصون.  . َحَكاه َسيبََوْيه ، وهو َمجاز.َرْكضا

ْجُت َجاريَةً فلم يَُك عْندي َشيْ وعن   وهو َمَجاز. ؟بِرْجلَْيَها في َصْدِري وقَالت : يا َشْيُخ ، ما أَرُجو بك فََرَكَضت ٌء ،أَبي الدُّقَْيِش : تََزوَّ

 .النُُّجوُم في السََّماِء : َساَرت ، وهو َمَجاز ، وِمْن ذلَك : بِتُّ أَْرَعى النُُّجوَم وهي َرَواِكضُ  َرَكَضتِ و

، أَي َسِريعَةُ السَّْهم ، وقيَل : َشديَدةُ الدَّْفعِ والَحْفِز للسَّْهم ، عن أَبي حنيفة ،  ُمْرِكَضةٌ و َرُكوضٌ  القَْوُس السَّْهَم : َحفََزتْه ، ومنه قَْوسٌ  َرَكَضتِ وَ 

 تَْحِفُزهُ َحْفزاً. قال َكْعُب بُن ُزَهْيُر :

ّبٍّ  لــــــــــــــ  نح صــــــــــــــــــــــــــــُ مِّ مــــــــــــــِ اٍت ابلســــــــــــــــــــــــــــّ رِقــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

وضـــــــــــــــــــــــــــــاً َر و     ورَا كـــــــــــــــُ حـــــــــــــــُ رَاِء طـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ، وهو مجاز. (6)القَْوَس : َرَمْيُت بَها  َرَكْضتُ و

__________________ 
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 ( وهي رواية التهذيب واللسان وقد ضبطنا اللفظة يف البيت عنهما.1)
 .«أبو عبيدة»( يف التهذيب : 2)
 .«ترفر»ويف التهذيب : « ترتر»( عن اللسان ا وابألصر 3)
 املعدان : موضض دفجي السرج ا اللسان.( 4)
 ( يف التهذيب : أيب عبيدة.5)
 وركضت القوس : رميت فيها ا قا  البعيت : قوله : رميت هبا ا الذي يف األساس :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
ــــــــــــــــــنشـــــــــــــــــــــــــــــــاب حيــــــــــــــــــدون ورده و   رشـــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــن ال

 ِإذا ركضـــــــــــــــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه ا ــــــــــــــــــــيّن املــــــــــــــــــــؤطــــــــــــــــــــرا   
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 بِرْجله للَموت ويَْرتَِكُض للَمْوِت. يَْرُكضُ  وتََرْكتُه

 ، وهو َمَجاٌز ، كما في األََساس. ُمْرتَِكَضةٌ  : اضَطَرَب َولَُدَها ، فهي (1)النَّاقَةُ  اْرتََكَضتِ و

 بن أَبَّاٍق الدُّبَْيِريُّ : راجٌز َمْشُهوٌر. َركَّاضُ  وكَشدَّاد :

ْوا ً  وقد َسمَّ ضا ٍث. ُمَرّكِ  ، كُمَحّدِ

َمضُ  : [رمض].ِمْن أَْسَماِء َزْمَزَم ، نَقَلَه الّصاَغانِيّ  السالمعليهَجْبَرئيل  ْكَضةُ رَ و ْمِل وَغْيِرهِ  الرَّ َكةً : ِشدَّةُ َوْقعِ الشَّْمِس على الرَّ ، كما في  ُمَحرَّ

َمِض  ِشدَّةِ َء ِمْن فََجعَل يَتَتَبَُّع الفَيْ »َحديُث ُعقَْيل :  الّصحاح والعُبَاب. ومنه  .«الرَّ

َمضُ : وقيل  ْمَضاءِ  : ِشدَّةُ الَحّرِ ، الرَّ ُجوُع من الَمبَاِدي إِلى  َكالرَّ ، وقيَل : هو َحرُّ الِحَجاَرةِ من ِشدَّةِ َحّرِ الشَّْمِس. وقيل : هو الَحرُّ ، والرُّ

هُ يَْوُمنَا ، كفَِرح : اْشتَدَّ حَ  َرِمضَ  الَمَحاِضر ، كما في اللَِّسان ، وقد ً  قََدُمه َرِمَضتْ و ، كما في الّصحاح ، رُّ ْمَضاءِ  اْحتََرقَْت من : َرَمضا ،  الرَّ

ُجلُ  َرِمضَ  كما في الّصحاح. ويُقَاُل أَْيضاً : ً  الرَّ . يَْرَمُض َرَمضا  ، إِذا اْحتََرقَت قََدَماه من ِشدَّةِ الَحّرِ

ْمَضاءُ و ابيَن إَِذا»الَحديُث :  قال الَجْوَهِرّي : ومنه ِلأْلَْرِض الشَّديَدةِ الَحَراَرةِ. : اسمٌ  الرَّ َحى َرِمَضتِ  َصالةُ األَوَّ أَْي إِذا « الِفَصاُل ِمَن الضُّ

ْمَضاءِ  َوَجَد الفَِصيُل َحرَّ الشَّْمِس من ْمَضاءُ  . يَقُوُل : فََصاَلةُ الضَُّحى تِْلَك السَّاَعةَ. وقال ابُن األَثير : هو أَن تَْحَمىالرَّ ْمُل ،  ، الرَّ وِهَي الرَّ

َها وإِْحَراقَِها أَْخفَافَها  ة يَِصُف الُجْنَدب : (2)فَتْبُرَك الِفَصاُل من ِشدَّةِ َحّرِ مَّ  ، وأَنَشَد الّصاَغانِّي ِلِذي الرُّ

َروراًِي  عـــــــــــح اءِ  َرمـــــــــــَ َ مـــــــــــُ ه  الـــــــــــر محضـــــــــــــــــــــــــَ رحُكضـــــــــــــــــــــــــُ  يــــــــــــَ

ِوميُ و     دح وِّ تـــــــــــَ ا يف اجلـــــــــــَ َ  هلـــــــــــَ ريح ُ  حـــــــــــَ مـــــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــــ 

  
وَحبِنَْت ِرئَاتَُها ، كما في الّصحاح ، وفي اللَِّسان : فَحبِنَت ِرئاتَُها  َرَعْت في ِشدَّةِ الَحّرِ فقَِرَحْت أَْكبَاُدَها ، إِذا الغَنَمُ  َرِمَضت أَْيضاً :يقال و

 وأَْكبَاُدَها وأَصابَها فيها قََرٌح.

ً  الشَّاةَ  َرَمضَ و ْضفَة وَجعَل فَْوقََها الَملَّةَ لتَْنَضجَ َشقَّ  ، من َحّدِ َضَرَب : يَْرِمُضَها َرْمضا ، كما في  َها وَعلَْيَها ِجْلُدَها ، وَطَرَحَها َعلَى الرَّ

حاح. وفي الُمْحَكم : ً  الشَّاةَ  َرَمضَ  الّصِ  : أَْوقَُدوا عليها ، فإِذا نَِضَجْت قََشُروا ِجْلَدها وأََكلُوها. يَْرِمُضَها َرْمضا

ً  الغَنَمَ  الّراِعي. َرَمضَ و ْمَضاءِ  َرَعاَها في : يَْرِمُضَها َرْمضا قَْوُل ُعَمَر ، َرِضَي هللا عنه ، ِلَراِعي الشاِء :  َعلَْيَها ، ومنه أَْربََضَهاو ، الرَّ

لَُف : الَمَكاُن الغَليُظ الَّذي ال« تَْرِمْضها َعلَْيَك الظَّلََف من األَْرض ال» ً َرمَّ و كأَْرَمَضها فيه ، َرْمَضاءَ  ، والظُّ . ويُْرَوى قَْوُل َضَها تَْرِميضا

ْمضاءِ  أَي ال تُِصِب الغَنَمَ « فإِنَّك راعٍ وُكلُّ راعٍ َمْسُؤوٌل عن َرعيَّته»تَماُم الَحديث : و ، (3)ُعَمَر أَيضاً بالتَّْشديد  فإِّن َحرَّ الشَّمِس يَشتَدُّ  بالرَّ

ْمِل.  في الدََّهاِس والرَّ

 . نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابن السَّّكيت.َجعَلَهُ بَْيَن َحَجَرْين أَْملََسْين ثّم َدقَّهُ ِليَِرقَّ  من َحّد َضَرَب ، ونََصَر : يَْرُمُضهُ و ، يَْرِمُضهُ  النَّْصلَ  َرَمضَ و

َماَضةِ  بَيِّنُ  ،، كأَميٍر  َرِميضٌ  َشْفَرةٌ و ، كما في  َرِميضٌ  ، وُكلُّ حادٍّ  َرِميضٌ  ، وُموَسى َرِميضٌ  ، وَكذلَك نَْصلٌ  َحديدٌ  ماٍض ، َوقِيعٌ  ، أَي الرَّ

 الّصحاح ، فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل.

ُجل في َوْجِهه فََكأَنََّما أَْمَرْرَت َعلى َحْلِقه ُموَسى»في الَحديث : و ً  إِذا َمَدْحَت الرَّ  .«َرِميضا

اح بن إِْسَماعيل : ّي للَوضَّ  وأَنشد ابُن بَّرِ

وســـــــــــــــــــَ  و  ا مبـــــُ نـــــــَ ـــــح ل ـــــُ ت ـــــح َت فـــــــاقـ ةٍ ِإنح شـــــــــــــــــــئـــــــح يضـــــــــــــــــــــَ   َرمـــــِ
رَا    َد الــــــــــعــــــــــُ قــــــــــَ نــــــــــا هبــــــــــا عــــــــــُ عــــــــــح طــــــــــ  قــــــــــَ يــــــــــعــــــــــًا فـــــــــــَ  مجــــــــــَِ

  
ينٌ  وإِْن لم يُْسَمع ، كما قيل فَقيٌر وَشديٌد. وروايَةُ َشمٍر : َرُمضَ  قال الّصاَغانِّي : وهذا يَْحتَِمُل أَْن يكوَن بَمْعنى فَاعٍل من  بَيِّنُ  َرِميضٌ  ِسّكِ

َماَضةِ   .َرُمضَ  تُؤنس بتَْقدير الرَّ

ِمَضةُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  ، نَقَلَه الّصاَغانّي. ، كفَِرَحٍة : الَمْرأَةُ الّتي تَُحكُّ فَِخذُها فَِخَذها األُْخَرى الرَّ

 نقله الّصاَغانّي. ، ُمَصغََّرْين : شاعرٌ  ُرَمْيٍض  ُرَشْيُد بنُ و

 قُلُت : وُهو مْن بَِني َعْنِز بن وائِل ، أَو من بَنِي َعنََزةَ.
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__________________ 
ارتك   قوله : وارتكضت الناقة ا اخل ا عبارة األساس : وارتك  الولد يف البطن : اضطرب. وأَركضت الناقة :»املصرية :  ( هبامش املطبوعة1)

 ولدها فهي مرِك  ومرِكضة.
 ( يف التهذيب : وِإحراقها أخفافها وفراسنها.2)
 ( ضبرت ابلتشديد يف التهذيب والنهاية واللسان.3)
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كَ  َرَمَضانَ  َشْهرُ و ، وهما َشْهَرا َربِيعٍ  َرَمَضانَ  معروف ، وهو تاسُع الشهوِر. قال الفّراُء : يُقَال : هذا َشْهرُ  م ةً ، ِمَن الشُُّهوِر العََربِيَّةِ ، ُمَحرَّ

الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه ) َرَمضانَ  (َشْهرُ )وال يُْذَكر الشَّْهُر مع سائِر أَسماِء الشُّهوِر العََربيّة. يقال : هذا شعباُن قد أَْقبََل ، وشاِهُده قوله َعزَّ وَجلَّ : 
 ، وشاِهُد َشْهَرْي َربيعٍ قَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب : (1) (اْلُقْرآنُ 

ا  هـــــــــمـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ َريح َربـــــــــيـــــــــٍض كـــــــــِ هـــــــــح تح شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــَ  بـــــــــه أَبـ

ا     هـــــــــَ نـــــــــُ ح ا لـــــــــِ اَر فـــــــــيـــــــــهـــــــــَ دح مـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَ ا (2)فـ رتاُرهـــــــــَ  واقـــــــــح

  
ُمَضافاً إِلى َشْهٍر ، وَكَذا قَالُوا الَِّتي تُْذَكُر بلَْفظ الشَّْهر هي الَمْبُدوَءة بَحْرف الّراء ، كما َسمْعتُه من قلُت : وكذلك َرَجٌب فإِنَّهُ ال يُْذَكر إاِلّ 

عر من َغْير ذْكر : وقد جاَء  تَْقرير َشْيِخنَا الَمْرُحوم الّسيّد ُمَحّمد البُلَْيدّي الَحَسنِّي ، َرِحَمهُ هللا تعالى ، وأَسَكنه فَِسيَح َجنَّته ، قُْلتُ  في الّشِ

 الشَّْهر قال :

ٌة يف  ـــــــــــــــــَ ارِي انَ جـــــــــــــــــَ ي  َرَمضـــــــــــــــــــــــــــــــَ  املـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــــِ

ــــــــــــــــــــَث ابإِلميــــــــــــــــــــاضِ     دي ُض ا ــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــِّ قــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ  تـ

  
ُز : أَي كانُوا يَتََحدَّثُون فَنََظرْت إِلَْيهم ، فاْشتَغَلوا بُحْسِن نََظِرَها عن الَحِديِث ، وَمضَ   ْت.قال أَبو ُعَمَر الُمَطّرِ

ْوض للسُّ  . َرَمَضانَ  ، اْختَاَر الُكتَّاب والُمَوثِّقُون النُّْطَق بهَذا اللَّْفظ ُدوَن أَْن يَقُولُوا ُكتَِب في َرَمضانَ  (َشْهرُ )َهْيِلّي في قَْوِلِه تَعَالَى : وفي الرَّ

، قال السَُّهْيلّي :  َرَمَضانَ  ولم يَقُل : َشْهرَ « َرَمَضانَ  مَ َمْن َصا»أَْوَرَدا الَحديَث : و وتَْرَجَم البَُخاريُّ والنََّوِرّي على َجَواِز اللَّْفَظْيِن َجِميعاً ،

القُْرآن وَغْيره ، والِحْكَمةُ أَْيضاً في لُكّلِ َمقَاٍم َمقاٌل ، وال بُدَّ من ِذْكر َشْهَر في َمقَاٍم وَحْذِفه في َمقَاٍم آخَر ، والِحْكَمةُ في ِذْكره إِذا ذُِكَر في 

ْكر. ُكلُّ هَذا قد بَيَّنَاه في كتاب َحْذفِِه إِذا ُحِذَف من  َغْيَر أَنَّا نُِشير إِلى بَْعضها « نَتَائج الِفكر»اللَّْفظ ، وأَْيَن يَْصلُُح الَحْذُف ويَُكوُن أَْبلََغ من الذِّ

م وَصفَر ، يُريد أَن اال ا ال يَُكوُن العََمُل إِالَّ فيه ُكلّه الُمَحرَّ ْسَم العَلَم يَتَنَاَولُه اللَّْفظ ُكلّه ، وَكذلك إِذا قُْلت : األََحد فنَقُوُل : قال ِسيبََوْيه : وممَّ

م ، كان َظْرفاً ولم يَْجِر َمْجَرى الَمْفعُوالت ، وَزاَل العُُمو في الشَّْهر  ُم من اللَّْفظ ، ألَنَّك تُريد :واالثْنَين ، فإِن قُْلت يَْوَم األََحِد ، أَو َشْهر الُمَحرَّ

 ليَُكون العََمُل فيه ُكلّه. َرمضانَ  ولم يَقُل َشْهرَ « َرَمَضانَ  : َمْن َصامَ  وسلمعليههللاصلىقَاَل  لذلكَ وفي اليَْوم ، و

، نَقَلَه  َرَماِضينُ و ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، أَْرِمَضاءُ  ، األَخيُر في اللَِّسان. َوفَاتَهُ  أَْرِمَضةٌ و وَرَمَضانُوَن ، ، نَقَلَه الَجْوَهِريّ  َرَمَضانَاتٌ  ج :

اَغانِّي وَصاِحُب اللَّسان. َي به  ولَْيس بالثَّبت وال الَمأْخوذ به. َشاذٌّ  ، وهو أَْرُمضٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد : َزَعُموا أَّن بَْعَض أَهل اللُّغة قال :و الصَّ ُسّمِ

ْوَها باألَْزِمنَِة الَّتي َوقَعَْت فِيَها أِلَنَُّهْم لَّما نَقَلُوا أَْسَماَء الشُُّهورِ  فَوافَق  . َكَذا في الّصحاح ، وفي الَجْمَهَرة : التي هي فيها :عن الُّلغَة القَديَمة َسمَّ

َمضو َزَمن الَحرِّ  في اللُّغَِة القَديَمِة أَيّامَ  َرَمَضانَ  ، أَْي هَذا الشَّْهُر وهو اْسمُ  (3) ناتِقٌ  َي به.  الرَّ هذه عباَرةُ اْبن ُدَرْيد في الَجْمَهَرة ، ، فُسّمِ

ف فيها على عاَدته ، ونَصُّ الَجْمَهَرة : فََوافَقَ  َي به ، ونَقَله الّصاَغانِّي  َرَمِض  أَيّامَ  َرَمَضانُ  ولكنَّ الُمَصنّف قد تََصرَّ الَحّرِ وِشدَّتِه فُسّمِ

هما ، ولَْيس عْنَد  َرَمِض  ذا الشَّْهُر أَيّامَ وصاحُب اللَّسان هكذا على الصَّواب. وفي الّصحاح : فَوافَق ه َي بذلك. وهو قَريٌب من نَّصِ الَحّرِ فُسمَّ

احِ ُهنَا َوهماً فاضحاً ، َحتَّى َشَرَح بَْعُضُهم نَاتق بشدَّةِ الَحّر ،  َرَمَضانَ  الُكّلِ ِذْكُر ناتِق ، وَسيَأْتي في القَاف أَنَّه من أَْسَماءِ  ، وقد َوِهَم الشُّرَّ

ْكِر ناتَِق ، بالنَّْصب ، أَي ِشدَّة َزَمن الَحّرِ ، وهو َغريٌب ، وُكلُّ ذلَك َعَدُم ُوقُوٍف على َمواّدِ الُّلغَِة ، وإِْجراُء الفِ  َرَمَضانُ  كأَنَّهُ يَقُوُل َوافَقَ 

ْل. اِء  اْشتَدَّ َحرُّ َجْوفِه ، إِذا يَْرَمضُ  صائِمُ ال َرَمضَ  ِمنْ  ُهَو ُمْشتَقٌّ  أَو والِقيَاِس ِمْن َغْيِر ُمَراَجعَِة األُُصول. فتَأَمَّ من ِشدَّةِ العََطِش. وهو قَوُل الفَرَّ

 ، إِذا أَْحَرقَه ، وال أَْدِري َكْيَف ذِلَك ، فإِنّي لم أَر أََحداً َذَكَره. يَْرِمُضهُ  الَحرُّ  َرَمَضهُ  ، من : أَْو أِلَنَّهُ يَْحِرُق الذُّنُوبَ  ،

. قال َشْيُخنَا : هو أَو َراِجٌع إِلَى َمْعنَى الغَافِِر ، أَي يَْمُحو الذُّنُوَب ويَْمَحقَُها ِمّما ذُِكرَ  حَّ ـ ِمْن أَسماِء هللا تَعَالَى فغَْيُر ُمْشتَقٍّ ـ إِن صَ  َرَمَضانُ وَ 

َعلَْيه تَعَالَى ، فَكْيَف  َرَمَضانَ  ، كما َمرَّ ، ولم يَِرْد إِطالقُ  أَْغَرُب ِمن ِإْطالق الدَّْهِر ، ألَنَّهُ َوَرَد في الَحِديث ، وإِْن َحَملَه ِعيَاٌض على الَمجازِ 

 يَِصحُّ ، وبأَّيِ َمْعنَى يُْطلَق َعلَْيه ، ُسْبَحانَه وتَعَالَى.

ُز في َرَمَضانَ  قُلُت : وهذا الَِّذي أَْنَكَرهُ َشْيُخنَا ِمْن ِإْطالِق اْسمِ  اِهُد الُمَطرَّ  َعلَْيه. ُسْبَحانَه ، فَقَد نَقَلَه أَبُو ُعَمَر الزَّ

__________________ 
 .185( سورة البقرة اآية 1)
 شبعها. ونسؤها ولنها مبعىن واحد. واقرتارها :« نسؤها»( التهذيب واللسان : 2)
 انت  اسم امرم. 223/  2( يف مروج الذهب 3)



9010 

 

َرُه َأن َ حَمضَ  َصنِّف  َويـَُقوُ  : َرَمَضانَ  اَيُقوتَِته ا وَنص ه : كان جُمَاِهٌد َيكح
ُ
َاِء ِ  َعز  وَجر  ا وِلَذا قا  امل بـََلَغين أَن ه اسٌم من َألح

 .(1):ِإنح َصح  ا ِإَشاَرًة ِإىل قـَوحِ  جُمَاِهٍد هَذا ا وَمنح َحِفَة ُحج ٌة عل  َمنح مل حَيحَفة 
َمِضيُّ  قال أَبو َعْمٍرو :و ِل الَخِريِف. الرَّ ْيِف وأَوَّ َكةً ، ِمَن السََّحاِب والَمَطِر : ما كاَن في آِخِر الصَّ  ُمَحرَّ

َي ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َرَمِضيُّ  ، والَمَطرُ  َرَمِضيُّ  فالسََّحابُ  ً  ، وإِنََّما ُسّمِ ها.ألَنَّهُ يُْدِرُك ُسُخونَةَ الشَّ  َرَمِضيّا  ْمِس وَحرَّ

أَْرَمَضتْنِي  . ونَصُّ الّصحاح :أَْحَرقَهُ  الَحرُّ ، أَي أَْرَمَضهُ  وهو َمأُْخوذٌ من قَْوِلِهم : أَْوَجعَهُ ، َحتَّى أَْمَرَضه ، أَي أَْرَمَضهُ  من الَمَجاِز :و

ْمَضاءُ   األَْمُر. أَْرَمَضهُ  : أَْحَرقَتْنِي ، وِمْنهُ  الرَّ

 : ُكلُّ ما أَْوَجَع. اإِلْرَماضُ  الِّلَسان عن أَِبي َعْمٍرو :وفي 

 ، أَي أَْوَجعَنِي ، وأَْنَشَد في العُبَاِب ِلُرْؤبَةَ : أَْرَمَضنِي يقال :

َة و  لــــــــــــــَ غــــــــــــــح كــــــــــــــ   مــــــــــــــُ نح َتشــــــــــــــــــــــــــــَ اضِ مــــــــــــــَ   اإِلرحمــــــــــــــَ
ُت ابإِلمحــــــــــــــــــــاضِ     رَكــــــــــــــــــــح ًة َأعــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــ   َأوح خــــــــــــــــــــُ

  
ُروا بِنَا فقدفَآَذاُهم ، َكَذا في الَجْمَهَرة ، ولَْيَس فِيها ْيهمالَحرُّ القَْوَم : اْشتَدَّ َعلَ  أَْرَمضَ و ، أَي أَنِيُخوا بِنَا في  أَْرَمْضتُُمونَا . قال : ويُقَال : َغّوِ

 الَهاِجَرة. ومثلُه في األََساس.

ً  من الَمَجاز :و ْضتُهُ تَْرِميضا ً  ، أَي َرمَّ ، وهو قَوُل الكَسائّي ، وهو في الَجْمَهَرة هَكَذا ، ولَْيَس في  َكذا في الّصحاح ، والعُبَاب اْنتََظْرتُه شيئا

ً  ، وَكأَنَّهُ جاَء به الُمَصنِّف لِزيَاَدةِ الَمْعنَى. وفي األََساس : أَتَْيتُهُ فلَْم أَِجْدهُ  قَِليالً  أََحِد هؤالِء لَْفُظ : ْضتُهُ تَْرِميضا  : انتََظْرتُهُ َساَعةً. وقوله : فَرمَّ

أَْن تَْنتَِظَره ثُمَّ تَْمِضَي. وقال ابُن فاِرس : ُمْمِكٌن أَن تَُكوَن الِميُم أَْصِليَّة ، وأَْن تَُكوَن  تَْرِميُضهُ  ، مأَخوذٌ من قَْوِل َشِمٍر ، فإِنَّه قال : ْيتُ ثُمَّ َمضَ 

رَماِض  ُمْبَدلَةً من باٍء. وفي األََساِس : وَمْعنَاه نِْسبَتُه إِلى  بإِْبطائه َعلَْيَك. أَْرَمضَ  ألَنَّه اإْلِ

ْوَم : نََوْيتُه َرَمْضتُ  في النََّواِدر :و  ، نقله الّصاَغانِّي. الصَّ

 الَحّرِ أََخْذتَه ، َكَذا في الّصحاح. (2)وهو أَْن تَتْبَعَهُ َحتَّى إِذا تَفَسََّخْت قََوائُِمه من شدَّةِ  الَهاِجَرةِ ، َوْقتِ  : َصْيُد الظَّْبيِ في التََّرمُّضُ و

 َوثَبَتْ  واْرتََمَزْت ، أَي الفََرُس بِهِ  اْرتََمَضتِ  قال ُمْدِرُك الِكاَلبِّي فِيَما َرَوى أَبُو تَُراٍب َعْنهُ :و َغثَيَاُن النَّْفِس  : التََّرمُّضُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

 به.

 وأَنشد ابُن بَّرّي : ، اشتَدَّ عليه وأَْقلَقَه ، أَي َزْيٌد ِمْن َكَذا اْرتََمضَ  من الَمَجاز :و

َرضح  ريحِ مــــــــــــَ حــــــــــــًا مــــــــــــاَت مــــــــــــن غــــــــــــَ ــــــــــــح ي  ِإن  َأحــــــــــــَ

َد يف و     هُوجـــــــــــــح رحِمضـــــــــــــــــــــــــــِ ُث  مـــــــــــــَ يـــــــــــــح  ارحمتـــــــــــــََ ح حـــــــــــــَ

  

 َعَساِقٌر وُجب بٌ ِفيَها َقَض ح 
 ، كما في العُبَاِب ، وفي الِّلَسان : َحِزَن له. َحِدَب لَهُ  ، أَي ِلفاَُلنٍ  اْرتََمضَ  من الَمَجاِز :و

 الرُجُل : فََسَد بَْطنُهُ وَمِعَدتُهُ ، كما في اللَّسان. اْرتََمضَ  ، كما في العُبَاب. ونُِقَل عن ابِن األَْعَرابِّي : فََسَدتْ  ، أَي َكبُِدهُ  اْرتََمَضتْ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْمَضاءُ  . وقد الرَّ  الِحَجاَرةِ ، كفَِرَحة. َرِمَضةُ  ، كفَِرَح : َرَجَع من البَاِديَة إِلى الَحاِضَرة. وأَْرضٌ  َرِمضَ  : ِشدَّةُ الَحّرِ

ً  اإِلْنَسانُ  َرِمضَ و ْمَضاءِ  ى على: َمضَ  َرَمضا  . قال الشاِعر :َرِمضٌ  ، والَحَصى الرَّ

اٌت واَ صـــــــــــــــــــــــــَ   رَتِضـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح ن  مـــــــــــُ   َرمـــــــــــِ ٌ فـــــــــــهـــــــــــُ
ِد ُ و     تـــــــــــَ عـــــــــــح ر  مـــــــــــُ ٌة والـــــــــــظـــــــــــِّ نـــــــــــَ اكـــــــــــِ  الـــــــــــرِّيـــــــــــُح ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 َعْينُهُ ، َكفَِرَح : َحِمئَْت َحتَّى َكاَدْت أَْن تَْحتَِرَق. َرِمَضتْ و

اد.« تَْرَمَضانِ  فَلَْم تَْكتَِحْل َحتَّى كاَدت َعْينَاَها»الَحِديُث :  ومنه  على قَْوِل َمْن َرَواه بالضَّ
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َكةً ، أَي كالَمِليلَِة. َرَمَضةً  وَوَجْدُت في َجَسِدي  ، ُمَحرَّ

َمضُ و منه ، كما  َرَمْضتُ و ، َرَمضٌ  له ، وهو َمَجاٌز. وِمْن ذِلَك : تََداَخلَنِي ِمْن هذا األَْمرِ  َرِمضَ و األَْمُر ، أَْرَمَضهُ   الغَْيِظ ، وقد: ُحَرقَةُ  الرَّ

 .(3)في األََساس. 

__________________ 
 .220/  2مروج الذهب ( وذهب املسعودي يف مروجه إىل أن اسم رمضان اسم من ألاء   تعاىل ذكره 1)
 ( الصحاح : من شدة الرمضاء.2)
 ( عبارة األساس : تداخلين من هذا األمر رم  ا وقد رمضت له ورمضت منه وارمتضت.3)
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َمِضيَّةو ثَئِيَّة  الرَّ َكةً : آِخُر الِميَِر ، وذِلَك ِحيَن تَْحتَِرُق وهي بَْعَد الدَّ  .(1)، ُمَحرَّ

ِميضُ و َواُء الَكبِيُس ، وهو قَِريٌب من الَحنِيِذ َغْيَر أَنَّ الَحنِيَذ يَُكسَُّر  : اْلَمْرُموضُ و الرَّ ، كَمْجِلٍس  َمْرِمضٌ  ثّم يُوقَُد فَْوقَهُ ، وَمْوِضُع ذِلك (2)الّشِ

ً  وقد ُموضٌ َمرْ  الشَّاةَ ، ولَْحمٌ  أَْرَمْضتُ  َشاةٍ وَمْنَدةِ َشاةٍ ، وقد َمْرِمِض  ، كما في الّصحاح. يُقَال : َمَرْرنَا على  .ُرِمَض َرْمضا

َمَضانِيَّةُ و  : َجِزيَرةٌ من أَْعَماِل األَْشُمونين. الرَّ

ْوَضةُ  : [روض] يَضةُ و الرَّ ْملِ  ، وهِذه عن أَِبي َعْمرو ، ، بالَكْسرِ  الّرِ ، هَكَذا َوقََع في العُبَاب. وفي الّصحاح واللَِّسان وَغْيِرِهما من  ِمَن الرَّ

، ِمن قَاع فيه َجَراثِيُم وَرَواٍب َسْهلَةٌ ِصغَاٌر في َسَراِر  ُمْستَْنقَُع الماءِ  ، وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِرّي ، وقِيَل هو والعُْشبِ  ْقلِ األُصوِل : ِمن البَ 

ْوَضةَ  كأَنَّ : األَْرِض. وقال َشِمٌر  يَتْ  الرَّ ْوَضةُ  ، أَي اِلْستَْنقَاِعه. وقِيل : الْستِراَضِة الَماِء فِيها َرْوَضةً  ُسّمِ : األَْرُض َذاُت الُخْضَرةِ ، وقِيل  الرَّ

ْوَضةُ  البُْستَاُن الَحَسُن ، عن ثَْعلٍَب ، وقِيَل ::   إِالَّ بماٍء َمعَها ، أَْو إِلى َجْنبَِها. وقال أَبو َزْيٍد الِكالبِّي : َرْوَضةً  : ُعْشٌب وماٌء ، وال تَُكونُ  الرَّ

ْدَر ، وهي تَُكوُن كَسعَِة بَْغَداَد ، وقِيَل : أَْصغَرُ  ْوَضةُ الرَّ  يَاِض  : القَاُع يُْنبِت الّسِ ْوضُ  ِمائَةُ ِذَراع. وفي الِعنَايَِة : الّرِ : البُْستَاُن ،  الرَّ

أَما الماُء فال بُدَّ منه في إِْطالقهم ال في العُْرِف. قِيَل : وتَْخِصيُصها بَذاِت األَْنَهاِر بِناًء على العُْرِف. قال َشْيُخنَا : األَْنَهاُر َغْيُر َشْرٍط ، و

ْوَضةُ  وأَْكثَُر ما تُْطلَق ْوَضةُ  على الُمْرتَبَعِ ، كَما أَْوَمأَ إِلَْيِه في الُمْحَكم ، وقِيل : الرَّ ّماِن والَحْزِن  ِرياضُ  : َطيِّبَة. وقال األَْزَهِرّي : الرَّ الصَّ

 ، وال يُْسِرع إِليها الَهْيُج والذُّبُوُل. قال : فإِْن كانَتْ  (3)فيها ماُء السََّماِء ، فأَْنبَتَْت ُضُروباً من العُْشِب  يَْستَِريضُ  ْطِمئِنَّةٌ ُمْستَِويَةٌ بالبَاِديَة أَماِكُن مُ 

يَاضُ  فيها  َرْوَضةٍ  . وُربَّ ِريَاضٌ  ٍق ، وإِن كانَت في الَوَطاَءاِت فهيِ في أََعاِلي البَِراِق والِقفَاف فِهَي السُّلَقَاُن َواِحُدها َسلٌَق ، كُخْلقَاٍن وَخلَ  الّرِ

ّيِ ، وُربَّما كانَت ْدِر البَّرِ ْوَضةُ  َحَرَجاٌت من الّسِ  ِميالً في ِميٍل ، فإِذا ُعِرَضْت ِجّداً فهي قِيعاٌن. الرَّ

ْوَضةُ  قال األْصَمِعّي :و  .نَْحُو النِّْصِف من الِقْربَة : الرَّ

من الماِء ، إِذا  َرْوَضةٌ  ِمن الَماِء ، كقَْوِلَك : فيها َشْوٌل من الَماِء. ونَقََل الَجْوَهِرّي عن أَبِي َعْمٍرو : في الَحْوض َرْوَضةٌ  في الَمَزاَدةِ ويُقَاُل 

 َغطَّى الماُء أَْسفَلَهُ.

 وأَنشد لِهْميَاَن :

 َسَقيحُت منها ِنضحَويت  َروحَضةٍ و 
ّي. وأَنَشَد أَبو َعْمٍرو في نََواِدِره وَذَكَر أَنَّهُ لِهْميَاَن :وقال ابُن   بَّرِ

ةٍ و  ا  َروحضــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ تــــــــــُ يــــــــــح قــــــــــَ ِض قــــــــــد ســــــــــــــــــــــــَ وح  يف ا ــــــــــَ

ا    هــــــــــــَ تــــــــــــُ ــــــــــــح َويـ تح طــــــــــــَ ِوي وأَرٍض قــــــــــــد أَبــــــــــــَ  ِنضــــــــــــــــــــــــــح

  
 .(4) [لعربعند ا] َرْوَضةٌ  والتَّنَاِهي فهيَ  ُكلُّ ماٍء يَْجتَِمُع في اإِلَخاَذات والَمَساكاتِ  في التَّْهِذيب :و

وِرْوَضاٌن ، صاَرِت  ِرَواضٌ  ، عن اللَّْيث ، وأَْصلُهما ِريَضانُ  زاد في العُبَاِب واللَّسان :و ، اْقتََصر عليهما الَجْوَهِريُّ ، ِريَاضٌ و َرْوضٌ  ج :

ً  الواُو ياًء ِلْلَكْسَرةِ قَْبلََها. هَذا قَْوُل أَْهِل اللُّغَِة. قال ابن ِسيَده : وِعْنِدي أَنَّ   ، الَِّذي ُهو َجْمعُ  َرْوٍض  ، إِنَّما هو َجْمع َرْوَضةٍ  ليس بَِجْمعِ  ِريَضانا

ا قد يَْجَمعُوَن الَجْمع إِذا طابَق َوْزَن الَواِحد  َرْوٍض  . أِلَنَّ لَْفظَ َرْوَضة وقد  (5) [جمع الواحد]وِإْن كاَن َجْمعاً قد طابََق َوْزَن ثَْوٍر ، وهم ِممَّ

 َعلَى َطْرحِ الّزائِد الَِّذي هو الهاُء. َضةَروْ  يَُكون َجْمعَ 

يَاضُ و  .بين َمْهَرةَ وَحْضَرَمْوتَ  . وفي العُبَاِب : َعلٌَم ألَْرٍض باليََمن: ع الّرِ

ْوَضةِ و  : قال الحاِرُث بُن ِحلََّزةَ : القَطا : ع آَخرُ  ِريَاضُ و ، أَي بأَْرِض َمْهَرةَ. : ع بَمْهَرةَ  ِريَاُض الرَّ

ــــــــــــــــش   ُة ال ــــــــــــــــَ ِدي ــــــــــــــــَبوح ا ف طــــــــــــــــَ ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ راَِيُض ال ــــــــــــــــَ  ف

الُء     اِن فـــــــــــــاألَبـــــــــــــح تـــــــــــــَ بـــــــــــــَ عـــــــــــــح ِب فـــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــ  (6)رحبـــــــــــــُ
 

  
__________________ 

  : الدثئية مث ألن أو  املري : الربعية مث الصــــــــيفية مث الدفئية ا ويقا قوله : وهي بعد الدثئية ا قا  يف اللســــــــان :»( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 1)
 .«الرمضية
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َب »( يف التهذيب : 2)  .«ُيكح
 ( هذه عبارة اللسان نقال عن األزهري ا ونص التهذيب : وا زن يف البادية : قيعان سلقان واسعة مطمئنة با  هراين قفاف وجلد من األرض3)

 يسير فيها ماء سيوهلا فيسرتب  فيها فتنبت ضروابً من العشب والبقو .
 زايدة عن التهذيب.( 4)
 ( ما با معقوفا سقرت من املطبوعة الكويتية.5)
 ( معلقته البيت اخلام  ا وكر ما ورد يف البيت ألاء مواضض.6)
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ً  الُمْهرَ  َراضَ و ُ  ِريَاَضةً و ، يَُروُضهُ ِريَاضا َ اٍض و َراَضةٍ  ِمنْ  َرائِضٌ  فهو وَوطَّأَهُ ، وقيَل : َعلََّمهُ السَّْيَر ، : َذلَّلَّ ، كما في العُبَاب. وأَْنَشد  ُروَّ

 ِلْلبَاِهِلّي :

ا و  هــــــــــــَ تــــــــــــُ ِ ُرحــــــــــــح اح يــــــــــــ  َ حــــــــــــَ اح ا بــــــــــــَ يــــــــــــَ ــــــــــــح ُة ُدنـ  َروححــــــــــــَ

ُروضـــــــــــــــــــــــًا     واًل َأو عـــــــــُ ّب َذلـــــــــُ هـــــــــاَأخـــــــــِ  (1) أَُروضـــــــــــــــــــــــُ
  

 وقال ُرْؤبَةُ يَِصف فَْحالً :

ضُ  نــــــــــــــــــَ ِه مــــــــــــــــــن  ميــــــــــــــــــَح يــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــَ   الــــــــــــــــــر و اضِ  ــــــــــــــــــَح
َن ابإلحِاَبضِ     ثـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُ ٍد مل تـ رُت يـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــح  خـــــــــــــــــــَ

  
ً  اْرتَاضَ و  ، أَي ُمَذلَّالً. الُمْهُر : َصاَر َمُروضا

ْنثَى والذََّكر فيه سواٌء ، وَكذِلَك العَُروض والعَِسيُر والقَِضيب ، من اإِلبل ُكلّه ، واألُ  ، كَسيِّد : أَّوَل ما ِريَضْت ، وهي َصْعبَةُ بَْعدُ  َريَّضٌ  نَاقَةٌ و

يِّضُ  ، قُِلبَت الواُو ياًء وأُْدِغَمْت. وفي اللَّسان : َرْيِوضٌ  ، وأَْصلُه َريِّضٌ  ، كما في الّصحاح. قال : وَكذِلك ُغالمٌ  من الدََّواّبِ : الَِّذي لم  الرَّ

يَاَضةَ  يَْقبَلِ  يِّضُ  الُمْحَكم : ولم يَْمَهِر الِمْشيَةَ ولَْم يَِذّل لَراِكبِه. وفي الّرِ من الدَّواّب واإِلبِل : ِضّد الذَّلُول ، الذََّكُر واألُْنثَى في ذِلَك َسواَء. قال  الرَّ

 الّراِعي :

َبن   ـــــــــكـــــــــَ اف هـــــــــَ هـــــــــا  َريِّضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ت ـــــــــح ل ـــــــــَ ب قـــــــــح ـــــــــَ ت  ِإَذا اســـــــــــــــــــــــح

واَل     اِب َذلـــــــــــــُ اَوَدَة الـــــــــــــرِّكـــــــــــــَ عـــــــــــــَ تح مـــــــــــــُ (2)كـــــــــــــانـــــــــــــَ
 

  
ى بذِلك قَْبَل أَْن تَْمَهرَ قال : وهو ِعْنِدي على َوْجِه  يَاَضةَ  التَّفَاُؤل ، ألَنََّها إِنََّما تَُسمَّ  .الّرِ

 : َصاَلبَةٌ في أَْسفَِل َسْهٍل تُْمِسُك الماَء ، ج : اْلَمَراضُ و

ِجفَاراً فَشِربُوا ، واْستَقَْوا من أَْحَسائَِها ، إَِذا َوَجُدوا  َحفَُروا فِيها الَمَرائِِض  ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، قال فإِذا اْحتَاُجوا إِلى ِميَاهِ  َمَراَضاتٌ و َمَرائِضُ 

 ماَءَها َعْذباً.

. قال األَْزَهِريُّ : في : َمَواضعُ  الَمرائِضُ و (3) المراَضانو الَمَراضُ  ، هكذا في النُّسخِ ، وفي التَّْكِملَة اْلَمَراَضاتُ و الَمَراضُ  في العُبَاِب :و

 َكاِظَمةَ والنَِّقيَرةِ ، فِيِهَما أَْحَساٌء. وقال الّصاَغانِّي : قال َحسَّاُن بُن ثَابٍِت ، َرِضَي هللا عنه : ِديَار تَِميٍم بَْينَ 

ا  رحهبـــــــــــــــِ ؤاِد وتـــــــــــــــِ ـــــــــــــــفـــــــــــــــُ اء ال ثـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  ِداَيٌر ِلشـــــــــــــــــــــــــــــَ

ر      تـــــــــــــَ اِدَ حتـــــــــــــَح رَاضَ لـــــــــــــيـــــــــــــَ
َ

ا املـــــــــــــ مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ غـــــــــــــح تـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

  
 وقال ُكثَيّر :

ا و  د مــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ َة بـ لــــــــــَ يــــــــــح رحيَبح ُخصــــــــــــــــــــــــَ رُه تــــــــــِ  مــــــــــا ِذكــــــــــح

َواِز     ن  أَبجــــــــــــح عــــــــــــَ رَاضِ  ــــــــــــَ
َ

ِم  املــــــــــــ لــــــــــــَ غــــــــــــح (4)فــــــــــــتــــــــــــَ
 

  
ا نََزلُوا َعلَْيَها وَحلَبُوا  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبِّي »َحِديَث أُّمِ َمْعبٍَد :  ، قاله أَبو ُعبَْيٍد ، وبِه فَسَّر : َصبَّ اللَّبََن َعلَى اللَّبَنِ  أََراضَ و وصاِحبَْيه لَمَّ

 .«أََراُضوا َشاتََها الحائَل َشِربُوا من لَبَنَِها وَسقَْوها ، ثُمَّ َحلَبُوا في اإِلنَاِء َحتَّى اْمتأَلَ ، ثُمَّ َشِربُوا َحتّى

ثِيئَة. قال : وال « وأََرضُّوا أََراُضوا ثَمَّ :»قال  ة ، وهي الرَّ  أَْعلَُم في هذا الَحِديث َحْرفاً أَْغَرَب منه.من الُمِرضَّ

ّيِ  : إِذا أََراضَ  قال َغْيُرهُ :و َر الَحِديُث الَمْذُكور.َرِوي فَنَقََع بالّرِ ْوَضةِ  ، َمأُْخوذٌ من َشِرَب َعلَالً بَْعَد نََهلٍ  ، أي أََراضَ  قِيَل :و . وبه فُّسِ ،  الرَّ

ل َوا ِل ، بل ُهَما ِعْنَد التَّأَمُّ ر الَحِديُث الَمْذُكور ، وهو قَِريٌب من القَْول األَوَّ ِحٌد ، فإِنََّها أََراَدت بِذِلَك أَنَُّهم َشِربُوا وهو ُمْستَْنقَُع الماِء. وبه فُّسِ

ّي   .(5) [َعلاَلً ]حتى َرُووا فَنَقَعُوا بالّرِ

ّيِ. القَْوَم : أَْرَواُهم أََراضَ و ْهط يُِريضُ  فََدَعا بِإِنَاءٍ »في َحِديِث أُّمِ َمْعبٍَد أَْيضاً :  وِمْنهُ  بَْعَض الّرِ ّيِ ،  فِي ِرَوايَةٍ  :« الرَّ ، أَي يُْرِويِهْم بَْعَض الّرِ

َدة ، وقد  واألَكثَُر يُْربِضُ  وَكَذا نَْفساً ،َكذَا  يُِريضُ  الَحْوُض ، إِذا ُصبَّ فيه من الماِء ما يَُواِري أَْرَضهُ. وَجاَءنَا بِإِنَاءٍ  أََراضَ  من ، بالباء الُمَوحَّ

 .«ر ب ض»تَقَدَّم. وأَشاَر الَجْوَهِريُّ إِلى الَوْجَهْين في 

يت. قال : أََراضَ  ، وَكذِلكَ  الَواِدي : استَْنقََع فِيِه الماُء ، كاْستََراضَ  أََراضَ و ّكِ ومنه قولُُهم : َشِربُوا  الَحْوُض ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي عن ابِن الّسِ

ّيِ. أََراُضوا َحتَّى  ، أَي َرُووا فَنَقَعُوا بالّرِ

 َكَذا َكَذا نَْفساً. وهو َمَجاز. يُِريضُ  وأَتَانَا بِإِنَاءٍ 
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ضَ و يَاضَ  لَِزمَ  تَْرِويضاً : َروَّ  الّرِ

__________________ 
 ابختالف الرواية.« عرض»واللسان « عرض»( ورد البيت يف مادة عرض منسوابً لعمرو بن أمحر الباهلي وهو يف الصحاح 1)
 ختر ه فيه ا وروايته : 218( ديوانه ص 2)
 كــــــــــــــــــــــــبن ريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا إذا ابشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهتــــــــــــــــــــــــا و 

 كــــــــــــــــــانــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاودة الــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــــوال   

  

 تثنيه املِراض بلفة مجض مري .« ضاناملرا»ويف معجم البلدان « واملراضتان»( يف التكملة : 3) 
 ابختالف الرواية.« املراض»( ديوانه ا ويف معجم البلدان 4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
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 .َروحَضةً  الَقرَاَح : َجَعَلهُ  الس يحرُ  َرو ضَ و 
 .اتََّسعَ و : فَُسَح ، الَمَكانُ  اْستََراضَ و

ي أَْسفَلَه.الَحْوُض : ُصبَّ فيه من الماِء ما يَُواِري أَْرَضهُ  اْستََراضَ و  . َكَذا في العُبَاِب. وفي اللسان : ما يُغَّطِ

 الَحْوُض. أََراضَ  ، إِذا تَبَطَّح فيه الَماُء على َوْجِهه ، وَكذلك اْستََراضَ  وهو َمجاز. وقِيَل :

 . أَي ُمتَِّسعَةً َطيِّبَةً.ُمْستَِريَضةً  اْفعَْل ذِلَك ما َداَمِت النَّْفسُ  ، يُقَال : تْ َطابَ  ، أَيْ  النَّْفسُ  (1) استراَضتِ  من المجاز :و

َجز فقال : ْعر والرَّ  واْستَْعَملَه ُحَمْيٌد األَْرقَُط في الّشِ

ا أَ  رِيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــُد أَمح قــــــــــــــــــــــَ رِي زًا تــــــــــــــــــــــُ  َرجــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــُد     ا ُأجـــــــــــــِ مـــــــــــــَ هـــــــــــــِ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ اكـــــــــــــِ رَتِيضـــــــــــــــــــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح

  
 بَه الَجْوَهِريُّ لألَْغلَِب الِعْجلّي.أَي َواِسعاً ُمْمِكناً ، ونَسَ 

اَغانِّي : ولم أَِجْده في أَراِجيِزه. وقال ابن بَّرّي : َجز. وقال الصَّ  نََسبَهُ أَبو َحنِيفَةَ لألَْرقَِط ، وَزَعَم أَنَّ بَْعَض الُملُوِك أََمَرهُ أَْن يَقُوَل فَقال هذا الرَّ

 ِليُْدِخلَه فيه ، كما في الّصحاح واألَساِس ، وهو َمَجاز. َداَراهُ  على أَمِر َكذا ، أَي َراَوَضهُ و

ْلعَِة لَْيَسْت ِعْنَدَك. وهي بَْيُع الُمَواَصفَةِ  الَمْرِوّي عن َسِعيِد بِن الُمَسيِّب : الَمْكُروَهةُ في األَثَرِ  الُمَراَوَضةُ و ُجَل بالّسِ ، هكذا  أَْن تَُواِصَف الرَّ

فَة. ْلعَةُ الّصِ  فَسََّرهُ َشِمٌر. وفي اللَّسان : وبَْعُض الفُقََهاِء يُِجيُزهُ إِذا َوافَقَِت الّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْوَضةُ  تُْجَمعُ  ْوَضاتِ  على الرَّ  .الرَّ

يَِّضةو ْوَضةِ  ، كَكيَِّسٍة : الرَّ  .الرَّ

ً  هللا : َجعَلََها أَراَضَهاو : أَْلبَِسها النَّبَاُت ، أََراَضتْ و األَْرضُ  أَْرَوَضتِ و ً  هللا البِاَلَد : َجعَلََها أَراضَ  . وقال ابُن بَّرّي : يُقَاُل :ِريَاضا . قال ِريَاضا

 ابُن ُمْقبٍِل :

  ٍ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ رياُن بـ مح جـــــــــــــِ هـــــــــــــُ عحضـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــَ اِدَ بـ يـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ل

وحِديف     َو مــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــح وحٍ  فـــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــــــ ُ بــــــــــــــــــغــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

  
 : تُْنبُِت نَبَاتاً َجيِّداً ، أَو اْستََوى بَْقلَُها. ُمْستَْرِوَضةٌ  وأَْرضٌ 

 من النَّبَاِت : الِّذي قد تَنَاَهى في ِعَظِمِه وُطوِله. الُمْستَْرِوضُ و

ً  ِريَاُضهُ  : إِذا َكثَُرتْ  أَْرَوضَ و هذا الَمَكاُن ، أََراضَ  وقَال يَْعقُوُب : : الَِّذي  الُمْستَِريضُ   : الَحْوضُ ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ َعْنه. وقال يَْعقُوب أَْيضا

 قد تَبَطََّح الَماُء على َوْجِهه وأَنشد :

يــــــــــــــُ   اٌت بــــــــــــــِ راُء فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا َوَذمــــــــــــــَ  َخضــــــــــــــــــــــــــــح

َض     وح رَتِيـــــــــــــــــــــ ُ ِإذا متـــــــــــــــــــــََ   ا ـــــــــــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 يَْعنِي بالَخْضَراِء َدْلواً. والَوَذَماُت : السُّيُوُر.

 القََوافِي ، إِذا كانَْت َصْعبَةً لم تَْقتَِضْب قََوافِيََها الشُّعََراُء. َريَِّضةُ  ومن الَمَجاِز : قَِصيَدةٌ 

 : لم يُْحَكْم تَْدبِيُره. َريِّضٌ  وأَْمرٌ 

َراِء : التَّحاِذي  التََّراُوضُ و يادة والنُّْقصان ، كأَنَّ ُكلَّ وَ  (2)في البَْيعِ والّشِ َصاِحبَهُ.  يَُروضُ  اِحٍد ِمنهما، وهو ما يَْجِري بَْيَن الُمتَبَايِعَْيِن من الّزِ

 الدَّابَِّة ، وهو َمَجاز. ِريَاَضةِ  ِمنْ 

 .َمُروَضةٌ  ونَاقَةٌ 



9017 

 

ً و َضَها تَْرِويضا َد للُمبَالَغَة.كَراَضها ، َروَّ  . ُشّدِ

ضُ و وَّ  .ِرائٍِض  : َجْمعُ  الرُّ

اٌد البَْصِرّي ُعِرفَ  ائض وَحمَّ  الَخْيِل ، َسِمَع من الَحَسِن واْبِن ِسيِريَن. ِلِريَاَضةِ  ، بالرَّ

َمْخَشِريُّ في الَكّشاف واألََساس.« َرْوَضةٍ  أَْحَسُن من بَْيَضٍة في»ومن أَْمثَاِلهم :   نَقَلَه الزَّ

 .ِريَاُضهُ  الَمَحلُّ : َكثَُرتْ  اْستََراضَ و

 ِريَاِض  من َرْوَضةٌ  َما بَْين قَْبِري وِمْنبَِري»الَحِديث  الَجنَِّة. وِمْنه ِريَاِض  من َضةٌ َروْ  وَغِدير. وَمْجِلُسك َرْوَضةٍ  ومن الَمَجاز : أَنا ِعْنَدك في

ُب في ذِلك. ِريَاِض  ِمن َرْوَضةٍ  قال ثَْعلٌَب : إِنَّ َمْن أَقَاَم بهَذا الَمْوِضعِ فَكأَنَّهُ أَقَام في« الَجنَّةِ   الَجنَّة ، يَُرّغِ

 الشاِعُر القََوافِيَ  َراضَ و نَْفَسَك بالتَّْقَوى. (3) َرّوِضْ  ويُقَال :

__________________ 
وما أثبت الصـــــــــواب عل  اعتبار أن اللفظة معطوفة عل  ما قبلها ا والعبارة اآتية تؤيد ما أثبتناه. ووردت العبارة يف « وأراضـــــــــت»( ابألصـــــــــر 1)

 اللسان ابلتذكري.
تحاذي ا كذا يف النســــخ والذي يف اللســــان والنهاية : التجاذب ا فإهنما قاال بعد ســــو  ا ديث : أي قوله : ال»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 .«فرتاوضنا حىت اصطرف مين وأخذ الذهب»ويف اللسان : ويف حديث طلحة : «  اذبنا يف البيض والشراء وهو ما  ري اخل
 ( يف األساس : ُرّض.3)
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تح  (1)الصــعحَبة  ةً  الد ر   تُ ُرضــح و  َلُه. فارحلضــَ عحبُ  راَِيضــَ ةِ  : ثـََقبحُته ا وهو صــَ ُلَها ا َأي الث قحِب ا وُكر  ذِلك جَمَاٌز ا  الّراَِيضــَ هح وســَ
 كما يف اأَلساس.

ْوَضةُ و ْوَضةُ و : قَْريَةٌ بالفَيُّوم. الرَّ  ُل السَّيُوِطّي ِكتَاباً حاِفالً ، فَراِجْعهُ.: َجِزيَرةٌ تَُجاهَ ِمْصَر ، وتُْذَكُر مع الِمْقيَاِس ، وقد أَلََّف فِيها الَجال الرَّ

 فصر الشا
 مض الضاد

اِد إِالّ قَْولهم : [شرض] يُن مع الضَّ ، فإِْن َكاَن َضْخماً ذا قََصَرةٍ  ِرْخٌو َضْخمٌ  ، أَي ، بالَكْسرِ  ِشْرَواضٌ  َجَملٌ  : قال األَْزَهِرّي : أَْهملَت الّشِ

 اٌض.َغِليَظٍة وهو ُصْلٌب ، فهو ِجْروَ 

َد بَْينَُهَما الَجْوَهِرّي َحْيث قال :َشَراِويضُ  والَجْمعُ  ِمثُْل ِجْرَواٍض. والَِّذي َذَكَرهُ األَْزَهِرّي ُهَو قَْوُل اللَّْيث ، وقد تَقَدََّم في  ِشْرَواضٌ  َجَملٌ  . وَوحَّ

 .«ج ر ض»

 وَذَكر هنا في التَّْكِملَة : الشََّرُض ، بالتَّْحِريك : األَْرُض الغَِليَظةُ.

ا يُْستَْدَرُك بِه على الَجَماَعِة ، وَكأَنَّهُ لُغَةٌ في َشَرٍز بالزَّ  ْل.فهو ِممَّ  اي ، فَتَأَمَّ

 ، بالَكْسِر ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. ِشْرنَاضٌ  َجَملٌ  : [شرنض]

 .َشَرانِيضُ  ، وَجْمعُهُ  َضْخٌم َطِويُل العُنُقِ  وقال اللَّْيُث : أَي

اَغانِّي : ين ِمْن ِكتَاِب اللَّْيث. هَكَذا أَْوَرده الَجَماَعةُ نَْقالً عنه. قال األَْزَهِرّي : وال أَْعِرفُه لغَْيِره. وقال الصَّ  لَْم أَِجْده في ُربَاعّي الّشِ

ِمْرَضاضُ  : [شرمض] ، َضْبُطه هكذا ُموِهٌم أَْن يَُكون بُِسُكوِن الِميِم ، واألَْولَى أَْن يَقُول ِكسِرْطَراٍط ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِرّي.  ، بالَكْسرِ  الّشِ

ين : قالَ  بَْل ِهي َكِلَمةُ ُمعَايَاةٍ كما قالُوا :  ، وأَنَكَرهُ األَْزَهِرّي ، قال : ويُقَاُل : َشَجٌر بالَجِزيَرةِ  اللَّْيُث : هو وفي التَّْهِذيب في ُخماِسّي الّشِ

اد َهَدَر  يِن.وقال الّصاَغانِّي : لم أَِجْد هذا اللَّْفَظ في ُخَماِسّي ِكتَاِب اللَّْيِث ِمن َحرْ  (2)ُعْهعٌُخ. قال : فإِذا بََدأَْت بالضَّ  ف الّشِ

 فصر الصاد
اِد َمْعقُوٌم ، لَْم يَْدُخاَل َمعاً في َكِلمَ  اُد مع الضَّ ٍة َواِحَدةٍ من َكالِم العََرِب إِالّ في َكِلَمٍة المهملة مع الضاد في التَّْهِذيِب : قال الَخِليُل بُن أَْحَمد : الصَّ

ل ، وهي  اَد ِستُّوَن ، ُوِضعَْت ِمثَاالً لَبَْعِض ِحَساِب الُجمَّ ر في الِحَساِب على أَنَّ الصَّ َصْعفَْض ، هكذا تَأِْسيُسَها. قال : وبَيَاُن ذِلك أَنََّها تُفَّسِ

اد فقِ  اُد إِلى الصَّ لَِت الضَّ اَد تِْسعُوَن. فلما قَبَُحْت في اللَّْفِظ ُحّوِ  يَل َسْعفَص.والعَْيَن َسْبعُوَن ، والفَاَء ثََمانُون ، والضَّ

 ضادفصر ال
 مع الضاد وهَذا الفَْصُل أَْيضاً ُحْكُمهُ كالفَْصِل السَّابِق ، وِلَذا أَْهَملَهُ أَْكثَُر َمْن َصنََّف. وقد َجاَء منه :

ْوَضا : [ضوض] جالُ  (3) َضْوضَ  ، الَمْمُدوَدةِ. يُقَاُل : لُغَةٌ في الَمْهُموَزةِ  النَّاِس ، ، َمْقُصوَرةً : الَجلَبَةُ وأَْصواتُ  (5) الضَّ  َضْوَضاةً  الّرِ

 : إِذا َسِمْعت أَْصَواتَُهْم ، َكَذا في تَْهِذيِب اْبِن القَطاع. َضْوَضاءً و

تٌ  أَي ُمَضْوٍض  َرُجلٌ  ويُقَاُل :  .كُمَضْوِضئٍ  ، ُمَصوَّ

 فصر العا
 مض الضاد

، كما في  ِصغَارٌ  ، وزاَد ابُن َعبّاٍد : (4) َضْرٌب من التَّْمرِ  ه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو، أَْهَملَ  ، كَحبَْرَكى العََجْمَضى : [عجمض]

 العُبَاِب ، َوَوَزنَه في التَّْكِملَة بعَلَْنَدى.
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:  من اإِلبِلِ  الِعْربَاضُ  لَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّي :نَقََل او ، عن ابِن ُدَرْيِد : ِمَن النَّاِس  الشَِّديدُ  ، كِقْرَطاٍس : الغَِليظُ  الِعْربَاضُ  : [عربض]

ْخُم. الِعْربَاضُ  الغَِليُظ الشَِّديد. وفي اللَِّسان :  : البَِعيُر القَِويُّ العَِريُض الَكْلَكِل ، الغَِليُظ الشَِّديُد الضَّ

 ، كما في العُبَاب. األََسُد الثَِّقيُل العَِظيمُ  : الِعْربَاضُ و

اَغانِيُّ  ِعَربَاضٌ  ويُقَال : أََسدٌ   َرْحُب الَكْلَكِل. وأَْنَشَد الصَّ

__________________ 
 ( زايدة عن األساس.1)
 ( ضبطت يف اللسان بضمة فكسرة وما أثبت عن التكملة.2)
 ( يف القاموس : الض وحض .5)
 ( يف املطبوعة الكويتية : ضوض .3)
 ء به يف األمثلة ألنه الان جعال الاً واحداً ا عجم : وهو النو  ا وضا : واٍد.وجاء فيها : ومل    326/  3( اجلمهرة 4)
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َُحم د بِن َعبحِد   ال
ِت اَ ّجاِج بِن يُوُسَف يف ِشعحرِه :مل  ن َمريحِّي ا وكان َشب َب بَزيـحَنَب ُأخح

ـــــــــاً  ن ُت آمـــــــــِ اِج مـــــــــا َلســـــــــــــــــــــــح جـــــــــّ َن ا ـــــــــَ  َأخـــــــــاُف مـــــــــِ

ِد     رحاَبضِ مــــــــن اأَلســــــــــــــــــــــَ ُرو الــــــــعــــــــِ مــــــــح  ِإنح جــــــــاَع اي عــــــــَ

  

جِي  ـــــــــــــَ ـــــــــــــَب ُذَ اب ي ِه َأنح ُتصـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــح َدي ـــــــــــــَ اُف ي  َأخـــــــــــــَ

ه     نح ُدونــــــــِ َ  مــــــــِ يــــــــح ٍب لــــــــَ َ  َعضــــــــــــــــــــــح يــــــــَ ــــــــح رتحُ أبَبـ  ســــــــــــــــــــــِ

  
ل فقَْد نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. وفي الثَّانِي نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وفي الثَّالث نَقَلَه الّصاَغانِّي في اكاْلِعَرْبِض ، كِقَمْطٍر ، فِيِهنّ  لعُبَاِب وفي . أَّما في األَوَّ

 التَّْكِملَة ، وأَْنَشد لُرْؤبَةَ :

ًة  ّواســـــــــــــــــــــــــــــــَ ا هـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ اِإن لـــــــــــــــــَ َربحضـــــــــــــــــــــــــــــــَ   عـــــــــــــــــِ
ًا     َهضــــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــــًا مــــــــــــِ طــــــــــــَ نــــــــــــح رحِدي بــــــــــــه ومــــــــــــِ ــــــــــــَ (1)نـ

 

  
 مّما يَِلي الغَلََق. الِمْرتاُج الَِّذي يُْلَزق َخْلَف البَابِ  : الِعْربَاضُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

، وهذا األَِخيُر لَْم أََر ِذْكَره في  يّانالِكْنِدّي : َصحابِ  الِعْربَاضُ و السُّلَِميُّ ، تُُوفََّي سنةَ َخْمٍس وَسْبِعيَن. بن َساِريَة الِعْربَاض أَبو نَُجْيحٍ ،و

 الَمعَاجم.

ف. يُقَاُل : َشيْ  كِقَمْطرٍ  اْلِعَرْبضُ و  ٌء أَي َعِريٌض ، نَقَلَه الّصاَغانِّي.: العَِريُض. وبينهما الِجنَاُس الُمَصحَّ

 ما في العُبَاِب.الشَِّديُد من النّاس ، ك كعاَُلبٍِط : الغَِليظُ  .العَُرابِضُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

فَُهَما ، كَصبُوٍر : العَُروضُ  : [عرض] ، كما في الّصحاح ، والعُباب ، والُمْحَكم ، والتَّْهِذيب ،  هللاُ تَعالَى وما َحْولَهما (2) َمكَّةٌ والَمِدينَةُ ، َشرَّ

ح به ابن ِسيَدهْ  ِد بِن َصْيِفّي األَْنَصاِرّيِ ، َرِضَي هللا عنه :و ُمَؤنَُّث ، كما َصرَّ أَنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا عليه وسلم َخَرج يَْوَم » ُرِوَي عن ُمَحمَّ

وا بَِقيَّةَ يَْوِمِهم العَُروِض  وا أَْهلَ َعاُشوراَء وأََمَرُهم أَن يُْؤِذنُ   .«أَْن يُتِمُّ

َح به َغْيُر َواِحد من ِة ، وبِِه فَسَُّروا قَْولَُهم :  قيل : أَراَد َمْن بأَْكنَاِف َمكَّةَ والَمِدينَِة. وقَْوله : ما َحْولهما داِخٌل فيه اليََمن ، كما َصرَّ األَِئمَّ

 ، أَي َمكَّةَ والَمِدينَِة واْليََمِن وما َحْولَُهْم. وأَْنَشُدوا قَوَل لَبِيٍد : وِض اْلعَرُ  اْستُْعِمَل فاُلٌن على

ا و  نـــــــــــــَ اُ  فـــــــــــــِإنــــــــــــــ  تـــــــــــــَ نح ِإال  الـــــــــــــقـــــــــــــِ كـــــــــــــُ  ِإنح ملَح يـــــــــــــَ

    َ اح ُر مــــــــــا بــــــــــَ اتــــــــــِ قــــــــــَ ُروضِ نـــــــــــُ ا الــــــــــعــــــــــَ مــــــــــَ عــــــــــَ ثــــــــــح  وخــــــــــَ

  
 أَي ما بَْيَن َمكَّة واليََمن.

ُجُل : َعَرضَ و  . قال َعْبُد يَغُوَث بُن َوقّاٍص الحاِرثيُّ :العَُروضَ  ، أَي أَتَاَها الرَّ

ا  بــــــــــًا ِإمــــــــــ  تَ فــــــــــيــــــــــا رَاكــــــــــِ َرضــــــــــــــــــــــــح نح  عــــــــــَ غــــــــــَ لــــــــــِّ  فــــــــــبــــــــــَ

ا    يـــــــــــــَ اَلقـــــــــــــِ رَاَن َأنح اَل تـــــــــــــَ نح جنـــــــــــــَح اَي مـــــــــــــِ َدامـــــــــــــَ  نـــــــــــــَ

  
 وقال الُكَمْيت :

زِيـــــــــــَد ِإنح  غح يـــــــــــَ لـــــــــــِ تَ فـــــــــــبَبـــــــــــح َرضـــــــــــــــــــــــــح ِذراً  عـــــــــــَ نـــــــــــح  ومـــــــــــُ

او     اِمســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ ُ
ر  املـــــــــ َتســـــــــــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــح

ُ
ا وامل مـــــــــَ هـــــــــِ يـــــــــح مـــــــــ   عـــــــــَ

  
 يَْعنِي إْن َمَرْرَت به.

 وقال ضابُِئ ْبُن الحاِرث :

ا  بــــــــــًا ِإمــــــــــ  تفــــــــــيــــــــــا رَاكــــــــــِ َرضــــــــــــــــــــــــح نح  عــــــــــَ غــــــــــَ بــــــــــلــــــــــِّ  فــــــــــَ

ُدورُ     وُر تـــــــــــــــــــــَ ينِّ واأَلمـــــــــــــــــــــُ َة عـــــــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــــــَ  مثـــــــــــــــــــــَُ

  
 وأَنشد ثَْعلٌَب لُحَمْيٍد :« وأَْزُجُر العَُجولَ  العَُروضَ  وأَْضِربُ »َحِديُث ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ عنه :  ، ومنه النَّاقَةُ الَّتِي لم تَُرضْ  : العَُروضُ و

يِن  جــــــــــَ رَايب و ــــــــــِح ي يف قــــــــــِ وحطــــــــــِ ا زَاَ  ســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ  فــــــــــَ

ُت مـــــــــــــنـــــــــــــه يف و     ـــــــــــــح ُروضٍ مـــــــــــــا زِل ا عـــــــــــــَ  أَُذوُدهـــــــــــــَ

  
 .اْعتَِراٍض  وقال َشِمٌر في هَذا البَْيت : أَي في ناِحيٍَة أَداِريه وفي
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 ِن أَْحَمر البَاِهلّي :وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِّي لعَْمرو ب

ا و  هــــــــــــَ تــــــــــــُ َ ُرحــــــــــــح اح يــــــــــــ  َ حــــــــــــَ اح ا بــــــــــــَ يــــــــــــَ ــــــــــــح ُة ُدنـ  َروححــــــــــــَ

واًل َأو     ب  َذلـــــــــــُ ُروضـــــــــــــــــــــــــاً ُأخـــــــــــِ هـــــــــــا عـــــــــــَ  أَُروضـــــــــــــــــــــــــُ

  
ً  كذا نَّص العُبَاِب. ونَصُّ الّصحاح. أُِسير َعِسيراً أَو َدتَْين ، إِْحَداُهَما قد . وقال : أُِسيُر ، أَي أَُسيِّر. قال : ويُقَال َمْعنَاه أَنّه يُْنِشُد قَِصيَعُروضا

لُه اْعتَِراضٌ  َذلَّلَها ، واألُْخَرى فيها ّي : والَِّذي فَسَّره هذا التَّْفِسيَر َرَوى أُِخبُّ َذلُوالً. قال : وهَكذا ِرَوايَتُهُ في ِشْعِره وأَوَّ  :. قال ابُن بَّرِ

ًة  لـــــــــَ ـــــــــح ي ـــــــــَ ـــــــــَو  ل ي ـــــــــِ رح أَب ري هـــــــــَ عـــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ  َأال ل

َر      يـــَح الســـــــــــــــــ  حـــِ رِي صـــــــــــــــــَ يـــُ   ـــَح اوالـــعـــِ هـــــــَ ُروضـــــــــــــــــُ  عـــَ

  
__________________ 

 ( اهلواسة : األسد الذي يهوس ا أي يرتدد.1)
 ( يف القاموس : حرسهما.2)

  



9022 

 

ا  ي  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ َ طـــــــــــــِ
َ

ٍر واملـــــــــــــ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ اَء قـ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ـــــــــــــت  ب

ا    هـــــــَ وضــــــــــــــــــــُ يــــــُ ــــــُ رَاخـــــــًا بـ تح فــــــِ زحِن قـــــــد كـــــــانـــــــَ ا ا ــــــَ طـــــــَ  قــــــَ

  

 ... َروحَحةُ و 
ُ قَْوُل ُعَمَر ، و قُلُت : وَد ، وأُْلِحُق القَُطوَف َرِضَي هللاُ عنه ، الَِّذي َسبََق َوَصَف فيه نَْفَسه وِسيَاَستَهُ وُحْسَن النََّظِر ِلَرِعيَّتِِه فقال : إِنِّي أَُضمُّ العَت

 .اْلعَُروضَ  ، وأَْزُجرُ 

أِْس الذَّ  العُْرِضيَّةُ  : اْلعَُروضُ  قَال َشِمر : ْعبَةُ الرَّ بِِل الصَّ لُوُل َوَسُطَها ، التي يُْحَمُل َعلَْيَها ، ثم تَُساُق َوَسَط اإِلبِِل الُمَحّملَِة ، وإِْن َرِكبَها ِمَن اإْلِ

َف ِلَراِكبَِها ، وإِنََّما قال : أَْزُجرُ   أِلَنََّها تَُكوُن آِخَر اإِلبِل. العَُروضَ  َرُجٌل َمَضْت به قُُدماً وال تََصرُّ

ةَ. يقُول : أَْضِربُه َحتّى يَعُوَد إِلى الطَِّريق ، َجعَلَه َمثاَلً  العَُروضُ  وقال ابن األَثِيُر :  لُحْسِن : هي التي تَأْخذ يَِميناً وِشَماالً وال تَْلَزُم الَمَحجَّ

ة.  ِسيَاَستِه لألُمَّ

 إِذا كانَْت َريِّضاً لَْم تَُذلَّْل. (1) َعُروضٌ  ، وفِيها َعُروضٌ  وتقول : ناقَةٌ 

ّكي ياَضِة ولم تَْستَْحِكم. َعُروضٌ  ت : نَاقَةٌ وقال ابُن الّسِ  ، ِإَذا قَبِلَْت بَْعَض الّرِ

ْعرِ  : العَُروضُ  ، من الَمَجاِز :و َي به ِميَزاُن الّشِ بَِها. وقوله : بِه  الُمعَاَرَضةِ  ِعْندَ  أِلَنَّهُ بِه يَْظَهُر الُمتَّزُن ِمَن الُمْنَكِسر ، كما في الّصحاح ، ُسّمِ

اَغانِّي ، أَو ألَنََّها ناِحيَةً من العُلُوم هَكذا في النَُّسخ وَصوابُه : بَِها ، ألَنََّها ُمَؤنَّثَةٌ ، كما َسيَأْتِي ، ْعر ، كما نَقَلَه الصَّ أَو ألَنََّها  أَي من ُعلُوم الّشِ

ْعرَ أَْو أِلَنَّ  ، فهي كالنّاقَة التي لم تَُذلَّل ، َصْعبَةٌ  ، فما َوافقَهُ كان َصِحيحاً ، وما خالَفَهُ كان فَاِسداً ، وُهَو بعَْينِه القَْوُل  (2) َعلَْيَها يُْعَرض الّشِ

 الَوْجهُ نَقَلَه بَْعضُ . وهذا العَُروض ، وهي بَمكَّةَ  بن أَْحَمد الفََراِهيِديّ  أَو ألَنَّهُ أُْلِهَمَها الَخليلُ  بَِها. يُعَاِرضُ  األََول ، ونَّص الّصحاح : ألَنَّهُ 

 .العَُروِضيِّينَ 

ً  العَُروضُ  في الّصحاح :و لِ  أَْيضا ً  من البَْيت ، زاد الُمَصنّف : اسٌم للُجْزِء األَِخيِر من النِّْصِف األَوَّ َي به ألَّن أَْو ُمغَيَّراً  كان ساِلما . وإِنََّما ُسّمِ

ِل ، وهو الشَّْطُر. و ْعِر وَعُموَده ، ِمثْل الطَِّويل. يُقَال : هو العَُروضَ  منهم َمْن يَْجعَلُ الثَّانَِي يُْبنَى على األَوَّ َواِحٌد ،  َعُروضٌ  َطَراِئَق الّشِ

ى ُضُروباً.  واْختِالُف قََوافِيِه تَُسمَّ

َي َوَسُط البَْيت ً  وقال أَبُو إِْسَحاَق. وإِنََّما ُسّمِ ْعر َمْبنِيٌّ في اللَّْفظ على بِنَاِء َوَسُط البَْيت من البِنَ  العَُروضَ  ، ألَنَّ  َعُروضا اء ، والبَْيُت من الّشِ

التي في وَسِطه ، فهي أَْقَوى َما فِى بَْيِت  العَاِرَضة ، َكَما أَّن قَِواَم البَْيِت من الِخَرقِ  َعُروُضه البَْيِت الَمْسُكوِن ِلْلعََرِب ، فِقَواُم البَْيِت ِمن الَكالمِ 

ُروَب النَّْقُص فيها أَْكثَُر منه في العَُروضُ  ُب أَْن تَكونَ الِخَرِق ، فِلذِلَك يَجِ  ْرِب ، أاََل تََرى أَنَّ الضُّ  .األََعاِريِض  أَْقَوى من الضَّ

رت ، كما فِي اللَّسان ، وال تُْجَمُع أِلَنََّها اسُم ِجْنس ، َكَما فِي الصَّحاح. ُمَؤنَّثَةٌ  وهي  ، كما في الّصحاح ، وُربََّما ذُّكِ

،  أََعاِرضَ  ، على َغْيِر قِيَاٍس ، َكأَنُّهم َجَمعُوا إِْعِريضاً ، وإِْن ِشئَْت َجَمْعتَه على أََعاِريضَ  ج : ، بَِمْعنَى الُجْزِء األَِخيِر إِنَّ  العَُروِض  ل فيوقا

 كما في الّصحاح.

 ما تُْعِجبُني. أَي في َطِريٍق ونَاِحيٍَة. كذا نَّص الّصحاح. وفي العُبَاِب : أَْنَت َمِعي في َعُروٍض  . يُقَال : أََخَذ فاُلٌن فيالنَّاِحيَةُ  : العَُروضُ و

 ال تاُلئُِمنِي ، أَي في ناِحيَة. َعُروٍض 

 وأَنشد :

ـــــــــــــِإنح  ِرضح ف عـــــــــــــح ـــــــــــــُ ينِّ  يـ اِس عـــــــــــــَ ـــــــــــــّ ب ـــــــــــــعـــــــــــــَ و ال ـــــــــــــُ  أَب

بح يب و     رحكـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ُروضـــــــــــــــــــــــــــاً يـ  عـــــــــــــُروضِ عـــــــــــــن  عـــــــــــــَ

  
يَت النَّاقَةُ الَّ  ً  تِي لم تَُرضْ قال : وِلهذا ُسّمِ  ، ألَنَّها تَأُْخذُ في نَاِحيٍَة َغْيِر النّاِحيَِة الَّتِي تَْسلُُكَها. َعُروضا

 وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي لألَْخنَِس ْبِن ِشَهاٍب التَّْغِلبِّي :

ارٌَة  مـــــــــــــــَ د  عـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ ن مـــــــــــــــَ رِّ َأاَنٍس مـــــــــــــــِ  لـــــــــــــــكـــــــــــــــُ

ُروضٌ     بُ  عــــــــــــَ ُؤون وجــــــــــــانــــــــــــِ جــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ ا يـ هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ  ِإلــــــــــــَ

  
 ِلُكّل َحّيٍ ِحْرٌز إِالّ بَنِي تَْغِلَب فإِنَّ َحْرَزُهم السُّيُوُف.يقول 



9023 

 

ّم جعله َجْمعَ  ُعُروضٌ  وِعَمارة َخْفٌض ، ألَنَّه بََدٌل من أُناس ، ومن َرواه  ، وهو الَجبَُل ، كما في الّصحاح. َعْرٍض  ، بالضَّ

اَغانِّي : ورواية الُكوفِيّين َعَماَرةٌ بفَتْح العَيْ   ن وَرْفع الهاِء.قال الصَّ

 َحِديُث أَبِي . ومنهُعْرضٌ  ، والَجْمع في َمِضيقٍ  منه اْعتََرضَ  ، وقِيَل : ما الَجبَلِ  ُعْرِض  الطَِّريُق في : العَُروضُ و

__________________ 
 ( زيد يف اللسان : وانقة ُعرحضّية وفيها ُعرحضّية.1)
 .«عليه»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
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 َأي يف َطرِيٍ  آَخَر من الَكالم.« آَخرَ  َعُروضٍ  فََبَخَذ يف»ُهَريـحَرَة : 
ّكيت : يُقَال َعَرْفُت ذِلَك فيمن الَكاَلِم : فَْحَواهُ  العَُروضُ و  َكالِمه ، أَي فَْحَوى َكالِمِه وَمْعنَاهُ. َعُروِض  . قال ابُن الّسِ

 َكالِمه كما في اللَّسان. َمعَاِرِض  نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وَكَذا

 . كَما في الّصحاح والعُبَاب.إِذا ِسْرتَ  يُعَاِرُضك الَمَكاُن الَِّذي : العَُروضُ و

 ، أَي َكثِيٌر ، نَقَله ابُن َعبّاٍد. َعُروضٌ  . يُقَال : َحيٌّ ءِ الَكثيُر ِمَن الشَّيْ  : العَُروضُ و

َعْطُف ُمَراِدٍف ، أَْو ُهَو تَْكراٌر ، أَو الصَّواُب الغَنَم بالنُّون ،  السََّحابُ  هو مع قَْوِلِه :و ء التَّْحتِيَّة ،، هكذا في األُُصوِل باليَا الغَْيمُ  : العَُروضُ و

. إِالَّ أَنَّ قَْولَه فِيما بَْعُد : وِمن تَْعُرُضهُ  الّشاةُ الشَّْوكَ  َعَرَضتِ  الشَّْوَك ، تَنَاَوُل منه وتَأُْكلُهُ ، تَقُوُل منه : تَْعُرضُ  كما في اللَّسان ، وهي الّتي

بِِل ، كما َسيَأْتِي. َل ، أَو الّصواب فيه : ومن اإْلِ  الغَنَم ، يُؤيُِّد القَْوَل األَوَّ

اُء :و  . نقله الّصاَغانِّي.لطَّعَامُ ا : اْلعَُروضُ  قال الفَرَّ

ةَ  : العَُروضُ و  .األََسديّ  بِن األَْحنَِف بِن نَُمْيرٍ  فََرُس قُرَّ

بِل ، فإِنَّ اإِلبِلَ  من الغَنَمِ  العَُروضُ و َواب من اإْلِ ً  الشَّْوكَ  تَْعُرضُ  ، كما في النَُّسخ ، أَو الصَّ  ما ، وقيل : هو ِمن اإِلبِل والغَنَم : َعْرضا

 الشَّْوَك. اْعتََرضَ  ، ِإذا فَاتَه النَّْبتُ  َعِريٌض َعُروضٌ  ، ويُقَال الشَّْوَك فَيَْرَعاهُ  ضُ يْعتَرِ 

 البَِعيُر الشَّْوَك : أََكلَه. اْعتََرضَ و

 : يَأُْخذُه َكذلك. َعُروضٌ  وبَِعيرٌ 

حاح والعُبَاب. العَُروضُ  وقِيَل :  : الَِّذي إِذا فاتَهُ الَكأل أََكَل الشَّْوَك ، كما في الّصِ

 ، هَكذا في النَُّسخِ. َعُروٍض  هو َربُوٌض بِاَل  ويُقَال :

في َكالم الُمَصنَِّف أَْربََع  العَُروِض  . فالَِّذي َصحَّ من َمْعنَىلَهُ  َعَرَضتْ  أَي بِال حاَجةٍ  ، َعُروٍض  والَِّذي في الّصحاح والعُبَاب : َرُكوٌض بِال
 َعَشرةَ َمْعنًى ، على تََوقٍُّف في بَْعِضَها ، وَسيَأْتِي ما ِزْدنا عليه في الُمْستَْدَرَكات. (2)

ُجُل : َعَرضَ و  أَْمرُ  لَهُ  َعَرضَ و ِريباً ، فهو تَْكَراٌر.، أَي َمكَّةَ والَمِدينَةَ واليََمَن وما َحْولَُهّن ، وهذا بعَْينِه قد تَقَدَّم للُمَصنّف قَ  العَُروضَ  أَتَى الرَّ

، لُغَتَاِن َجيَّدتاِن ،  ، كَسِمعَ  كعَِرضَ  ،« بََدا»و « َعلَْيه»، كما في الّصحاح ، ولَْيس فيه  َظَهَر َعلَْيه وبََدا ، من َحّدِ َضَرَب : يَْعِرضُ  َكَذا ،

له ، لُغتان َجيَِّدتاِن. وقال اْبُن القَّطاع :  تَْعَرضْ  له ، وال تَْعِرضْ  له ، وال ْضتُ َعرَ  كما في الّصحاح. وقال الفَّراُء : َمرَّ بِي فاُلٌن فما

 فَِصيَحتاِن.

 ، مثل َحِسْبُت تَْحِسُب ، لُغَةٌ شاذَّةٌ َسِمْعتها. تَْعِرضُ  له َعِرْضت والَِّذي في التَّْكِملَة عن األَْصَمِعّي :

ً  َء لَهُ الشَّيْ  َعَرضَ و َعَلى ) َعَرَضُهمْ  (ُثَّ ). ومنه قَْوله تَعَالَى : أََراهُ إِيّاهُ  أَْمَر َكَذا : َعلَْيه َعَرضَ و ، وأَْبَرَزهُ إِلَْيِه. َره لَهُ أَْظهَ  : َعْرضا
 .(1) (اْلَمالِئَكةِ 

 لَْه ثَْوباً َمَكاَن َحقِّه. َعَرْضتُ  ويقال :

لِ « َسابِِريٌّ  َعْرضٌ »وفي الَمثَِل :  َسابِِرّيٍ ،  َعْرضُ  ، وال يُبَالَُغ فيه ، كما في الّصحاح ، وهكذا هو َعْرٍض  ألَنَّهُ ثَْوٌب َجيٌِّد يُْشتََرى بأَوَّ

 .«َسابِِريّ  َعْرض»ألَبِي ُعبَْيٍد بَخّطِ ابِن الَجَواِليِقي « األَمثال»باإِلضافَِة. والَِّذي في 

نَ  َعَرضَ و ، أَي في العُود والسَّْيف ، وهذا ِخالُف ما فِي الّصحاح ،  ، فِيِهَما يَْعُرُضهُ و يَْعِرُضهُ  السَّْيَف َعلَى فَِخِذه َعَرضَ و اِء.العُوَد َعلَى اإْلِ

ّمِ ، والَوْجَهاِن فيهما عن الّصاَغانِّي في العُبَاِب. َعَرضَ  فإِنّه قال في :  السَّْيَف : فَهِذه َوْحَدها بالضَّ

ْرتَه ولَْو بعُودٍ » في الَحِديِث :و ْرتَه. وهي تَْحِضيِضيَّةُ « َعلَْيه تَْعرُضه أُتَِي بإِنَاٍء من لَبٍَن فَقَال : أاََل َخمَّ ُرِوَي بالَوْجَهْيِن ، ويُْرَوى : لَْو اَل َخمَّ

ً  أَي تََضعُهُ  ِريح في أَنّه كَكتََب ، وهو الَِّذي اْقتََصَر عليه ابُن . وقال َشْيُخنَا : قَْولَه : والعُود ، إِلخ ، َكالبالعَْرض َعلَْيِه ، أَي َمْعُروضا ُمه كالصَّ

ٍر وال ُمَهذَّب ، بل يُنَاقُِض بَْعُضه بَْعضاً. َعَرضَ  القَّطاع ، والَحِديث َمْرِويُّ بالَوْجَهْيِن ، وَكاَلُم الُمَصنِّف في  َغْيُر ُمَحرَّ



9025 

 

ا ما َذَكَره عن اْبِن القَّطاع فَصِحي ا ما نََسبَهُ إِلى الُمَصنِِّف ِمَن القُُصوِر فَغَْيُر َظاِهٍر ، فَإِنَّهُ قُلُت : أَمَّ قَاَل  ٌح ، كما رأَْيتُه في ِكتَاِب األَْبنَيَة له. وأَمَّ

ح بأَنَّ  يَْعُرُضهُ و يَْعِرُضهُ  فِيَما بَْعُد : هُ على الَوْجَهْين ، ولَعَلَّه َسقَط ذِلك من نُْسَخِة ، فِيِهَما ، والُمَراُد بَِضِميِر التَثْنِيَِة العُوُد والسَّْيُف ، فقد َصرَّ

ا قَْولُه : َكاَلُمه في ْل آِخَر الِعبَاَرةِ. وأَمَّ ٌر في َغايَِة التَّْحِرير ،  َعَرضَ  َشْيِخنَا ، أَْو لم يَتَأَمَّ ٍر وال ُمَهذّب فَمْنُظوٌر فيه ، بل ُهَو ُمَحرَّ َغْيُر ُمَحرَّ

 كما

__________________ 
 ( هكذا يف األصر والصواب : أَربعة.2)
 .31( سورة البقرة اآية 1)
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ُروِر عليه. ف
ُ
َاد ِة ما ُلَاِلُف الن ُصوَص ا كما َسَتِقُف عليه ِعنحَد امل

رِيُر ا ولَيحَ  يف امل َاِهُر النِّحح
.يـَعحرِفُه امل  تَبم رح وأَنحِصفح

ُهْم َعلَْيه ، ونََظرَ  العَْيِن : ْرضَ عَ  ، وفي الّصحاح : َعْينٍ  َعْرضَ  الُجْندَ  َعَرضَ و الُجْنَد ، كما في  َعَرَض العَاِرضُ  وقد َحالُُهمْ  ما أََمرَّ

 الّصحاح.

 َعْيٍن : إِذا أَْمرْرتَه على بََصِرك ِلتَْعِرَف َمْن غاَب وَمْن َحَضَر. َعْرضَ  الَجْيشَ  َعَرْضت وفي البََصائِِر :

ً  َعَرضَ و ً  و َمتَاعاً ،أَ  لَهُ ِمْن َحقِّه ثَْوبا « ِمنْ »و بِِه ، كما في ِكتَاِب األَْرَمِوّي. وفي اللَّسان :  َعَرضَ  من َحّدِ َضَرَب ، وَكَذا يَْعِرُضه َعْرضا

يقول : لو نََشاُء  (1) (َُيُْلُفونَ َوَلْو َنشاُء جَلََعْلنا ِمْنُكْم َمالِئَكًة يف اْْلَْرِض )في قَْولك : ِمْن َحقِّه ، بَمْعنَى البََدل ، كقَْوِل هللا َعزَّ وَجلَّ : 

 .أَْعَطاهُ إِيّاهُ َمَكاَن َحقِّه لََجعَْلنَا بََدلَُكْم في اأْلَْرِض َماَلئِكةً.

 ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي عن أَبي َزْيٍد. له الغُوُل : َظَهَرتْ  َعَرَضتْ و

 أَو آفَةٌ ، كما في الّصحاح. قال ُحَماُم بُن َزْيِد َمنَاةَ اليَْربُوِعّي : الناقَةُ : أَصابََها َكْسرٌ  َعَرَضتِ و

تح إذا  َرضــــــــــــــــــــــــَ ٌة  عــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــن ي اٌة لــــــــــَِ هــــــــــَ ا كــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــح ن  مــــــــــِ

بِ     جــــــــــَ ــــــــــح ب ا وات شــــــــــــــــــــــــ ح و ــــــــــََ هــــــــــَ ــــــــــح ن د مــــــــــِ ــــــــــال هتــــــــــُح  ف

  
. أَّما في الغُوِل فَنَقَلَهُ الَجْوَهِرّي عن أَبي َزْيٍد ، وأَّما في النّاقَِة كعَِرَضتْ  ، أَي في الغُوِل والنّاقَِة ، واألَْولَى ، بالَكْسِر فِيِهَما كعَِرضَ 

 فالّصاَغانِّي في العُبَاب ، وصاِحُب اللَّسان.

من  َعَرَضتْ  أَْي إِْن أَصابََها َمَرٌض أَو َكْسٌر. وقال َشِمٌر : ويُقَال :« ْرَهالََها فاْنحَ  َعَرضَ  أَنَّه بَعََث بََدنَةً مع َرُجٍل فقال : إنْ »في الَحِديث : و

 ، أَي بالفَتْحِ. َعَرَضتْ  ، أَي بالَكْسِر ، قال : وأَْجَوُدهُ  َعِرَضتْ  ، أَي َمِرَضْت. وقاَل بَْعُضُهم : عاِرَضةٌ  إِبِِل فاُلنٍ 

 لّسابَِق.وأَنَشَد قَْوَل ُحَماِم ْبِن َزْيِد َمنَاةَ ا

ً  َمرَّ  في َعْدِوه : الفََرسُ  َعَرضَ و ً  َصْدَرهُ وَرأَْسهُ ، وقِيَل : َعاِرضا ً  ، أَي َعاِرضا ً  ، على َجْنٍب َواِحدٍ  ُمْعتَِرضا ، وَسيَأْتِي  يَْعِرُض َعْرضا

 للُمَصنِّف ِذْكُر َمْصَدِره قَِريباً.

ً  ءَ الشَّيْ  َعَرضَ و  .ُعْرَضه أَصابَ  : يَْعِرُضه َعْرضا

ْلعَةَ  بها َعْرَضا َعاَرضَ  بها يَْعِرضُ  بِسْلعَتِهِ  َعَرضَ و ً  ، أَي بادَل بها فَأَْعَطى ِسْلعَةً وأََخَذ أُْخَرى. ويُقَاُل : أََخْذُت هِذه الّسِ ، إذا أَْعَطْيَت  َعْرضا

 في ُمقَابَلَتَِها ِسْلعَةً أُْخَرى.

 به ، نَقَلَه اْبُن القَّطاع. على السَّْوِط : َضَربَُهم َعَرَضُهمْ و ، كما في الّصحاح ، واألََساس. القَْوَم على السَّْيِف : قَتَلَُهم َعَرضَ و

ً  ءُ الشَّيْ  َعَرضَ و  وَظَهَر. بََدا : َعْرضا

 .الَحْوَض واْلِقْربَةَ : َمأَلَُهَما َعَرضَ و

 لَها. َعَرضَ  الشَّاةُ : ماتَْت بَمَرٍض  َعَرَضتِ و

ً َعرْ  البَِعيرُ  َعَرضَ و وقال ثَْعلٌَب : قال النَّْضُر بُن ُشَمْيٍل : َسِمْعُت أََعرابيًّا ِحَجازيًّا وبَاَع بَِعيراً له ،  الشََّجِر ، أَي أَعاِليه أَْعَراِض  أََكَل من : ضا

ً  فقال : يأَُكلُ   أَْن يَْهتَِضَم الشََّجَر ِمْن أَْعاَله ، وقد تَقَدَّم. وَشْعباً. الشَّْعُب : َعْرضا

 .اْعتََرَض َعْرَضهُ  ، وَكذِلكَ  ويَُضمُّ أَْي نََحا نَْحَوهُ  ، بالفَتْح ، َعَرَض َعْرَضهُ  ال :يُقَ و

 ، وِهَي الَّتِي أَصابَها َكْسٌر أَو آفَةٌ. : النّاقَةُ الَمِريَضةُ أَو الَكِسيرُ  العَاِرضُ و

أَْي إِنّا ال نَأُْخذُ َذاَت العَْيِب فنَُضرُّ ـ  الناقَةُ  َعَرَضت وقد« وط أَ »وفي « ف ر ش»وقد تَقَدَّم في  ـ« والفَِريشُ  اْلعَاِرضُ  ولَُكمُ »في الَحِديِث : و

َدقَِة.  بالصَّ

، َكَذا في الّصحاح ،  َعاِرَضْيهِ  ، يَُراُد به ِخفَّة َشعرِ  العَاِرَضْين وقَْولُُهم : فاُلٌن َخِفيفُ  َعاِرَضانِ  من اإِلْنَسان ، وهما َصْفَحةُ الَخدِّ  : اْلعَاِرضُ و

ْكِر ، أَْي ال « عاِرَضْيهِ  ِمْن َسعَاَدِة الَمْرِء ِخفَّةُ »الَحِديُث الِّذي يُْرَوى :  وزاد في العباب : وِخفَّةُ اللِّْحيَِة. وأَّما فَقَْد قِيَل : إنََّها ِكنَايةٌ عن َكثَْرةِ الذِّ

ُكُهَما بِذْكِره تَعَالَى.يََزاُل يُحَ   ّرِ
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أَْي في النّاقَِة والَخّد. أَّما في الَخّدِ فقد  فِيِهَما كالعاِرَضةِ  قُْلُت : هَكَذا نَقَلَه ابُن األَثِير عن الَخّطابِّي ، قال : وأَّما َخفَّةُ اللِّْحيَِة فما أََراهُ ُمنَاسباً.

الناقَةُ الَّتِي يُِصيبَُها َكْسٌر أَو َمَرٌض فتُْنَحُر ، :  العَارَضةُ  للَِّساِن ، وأَّما في النَّاقَِة فَِفي الّصحاح :نَقَلَهُ الّصاَغانِّي في العُبَاِب ، وصاِحُب ا

 وكذِلَك الشَّاةُ.

 هم بِذلك. وتَقُوُل العََرب، أَي ال يَْنَحُرون اإِلبَِل إِالّ ِمن َداٍء يُِصيبَُها. يَِعيبُ  العََواِرضَ  يُقَال : بَنُو فاُلٍن ال يَأُْكلُون إِالّ 

__________________ 
 .6( سورة الزخرف اآية 1)
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ب إلَيهم لَْحماً :  ُجل إِذا قَرَّ  (1) العََواِرضَ  الذي يُْنَحُر من َغْيِر ِعلَّة. وفي اللَّسان : ويُقَال : بَنُو فاُلٍن أَّكالُونَ : : فالعَِبيُط  َعاِرَضةٌ  َعبِيٌط أَمْ أَ للرَّ

 له َمَرٌض أَو َكْسٌر َخْوفاً أَْن يَُموَت فاَل يَْنتَِفعُون بِِه. والعََرُب تُعَيُِّر بأَْكِلِه. َعَرضَ  ، إذا لم يَْنَحروا إِالّ ما

 َن السََّماِء ، وهو ِمثُْل الُجْلِب ، إالّ أَنَّ السََّحابَةُ تََراَها في ناِحيٍَة مِ  العَاِرضُ  . وقال أَبُو َزْيٍد :في األُفقِ  الُمْعتَِرضُ  الُمِطلُّ  السََّحابُ  العَاِرضُ و

 وأَْبعََد. العَاِرض يَُكوُن أَْبيََض ، والُجْلَب إِلى السَّواِد ، والُجْلُب يَُكوُن أَْضيََق من العَاِرضَ 

. وقال البَاِهليُّ : العَاِرضُ  بِّق السَّماَء ، وهو السَّحابُ الَجبَِل قَْبَل أَْن يُطَ  اْعتَراضَ  في السََّماءِ  يَْعتِرضُ  وقال األَْصَمِعّي : الَحبِيُّ : السَّحابُ 

ً  ءُ السَّحاُب يجي  في السماِء بغَْيِر ظّنٍ منك ، وأَنشد ألَبي َكبِيٍر الُهَذِلّي : ُمعَاِرضا

ِه و  هــــــــــــــــِ ر ِة َوجــــــــــــــــح رحَت ِإىَل َأســــــــــــــــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  إذا ن

تح كـــــــــــــرَبحِ      َرقـــــــــــــَ اِرضِ بــــــــــــــَ رِ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ لـــــــــــــِّ هـــــــــــــَ تـــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــ

  
 وقال األَْعَشى :

نح رَأح   ُه  عــــــــــاِرضــــــــــــــــــــــــاً اي مــــــــــَ قــــــــــُ ت  أَرحمــــــــــُ  قــــــــــد بــــــــــِ

رُ     عــــــــــــَ ِه شــــــــــــــــــــــــــُ اتــــــــــــِ ا الــــــــــــرَبحُ  يف حــــــــــــافــــــــــــَ  كــــــــــــَبلــــــــــــ َ

  
ً  (فَ َلّما رََأْوهُ )وقَْولُه َجلَّ َوَعزَّ :  ، أَي قالُوا : هَذا الَِّذي ُوِعْدنا به ، َسَحاٌب  (2) (مُمِْطُران) عاِرضٌ  (ُمْستَ ْقِبَل َأْوِديَِتِهْم قاُلوا هذا) عاِرضا

 فِيِه الغَْيُث.

 ، أَي َجبٌَل شامٌخ ، فقََطَع َعلَيَّ َمْذَهبِي على َصْوبِي. عاِرضٌ  ِلي في الطَِّريقِ  فَعََرضَ  الشاِمُخ : ويُقَاُل : َسلَْكُت َطِريَق َكَذا الَجبَلُ  : العاِرضُ و

يَ  (3). قال أَبُو ُعبَْيٍد عاِرضٌ  لْلَجبَِل :في الّصحاح : ويُقَال  وِمْنهُ   وهو َمْوِضٌع َمْعُروٌف وقَْد َجاَء ِذْكُره في الَحِديث. اليََماَمةِ  َعاِرضُ  : وبِِه ُسّمِ

ٍد الفَْقعَِسّي : من األَْعِطيةِ  َعَرضَ  َما : العَاِرضُ و  ، قال أَبو ُمَحمَّ

  ُ ُ  الــــــــــــَوامـــــــــــِ اِ  الــــــــــــرُبَيــــــــــــح قــــــــــــَ  اي لــــــــــــيــــــــــــُر َأســـــــــــــــــــــــــح

ِك و  هــــــــــــرح     اِرضُ لــــــــــــَ ِك عــــــــــــائــــــــــــِ ُ  الــــــــــــعــــــــــــَ نــــــــــــح  مــــــــــــِ

  

ئُر منها الَقاِب ُ  َمٍة ُيسح  يف َهجح
يُْسئُر. قال الَجْوَهِرّي : قال األَْصَمِعّي : يَُخاِطب اْمَرأَةً َرِغَب في نَِكاِحَها ، يَقُوُل :  ويُْرَوى : في ِمائٍَة ، بََدَل : في َهْجَمِة ، ويَْغدُر ، بََدَل :

ِمْنك من العََطاِء  َعَرضَ  اِمائٍَة من اإِلبِل أَْجعَلَُها لَِك َمْهراً ، يَتُْرُك منها السائُق بَْعَضَها ، ال يَْقِدُر أَن يَْجَمعََها لَكثَْرتَِها ، ومَهْل لَِك في 

 َعَوْضتُِك به.

ا َذَكَرهُ  َحهُ أَْكثََر ِممَّ األَْصَمِعيُّ ، ألَنَّ فِيه تَْقِديماً وتَأِْخيراً. والَمْعنَى : َهْل لَِك فِي ِمائٍَة من اإِلبِِل قلُت : وكان الواجُب َعلَى الَجْوَهِرّي أَْن يُوّضِ

ً  منه عائٌِض ، أَْي الُمْعِطي بََدَل بُْضِعكِ  العَاِرضُ و يُْسئُِر منها القَابُِض ، أَي قابُِضها الَِّذي يَُسوقَُها ِلَكثَْرتَِها. ثُّم قاَل : آخذٌ  عائٌض أَي َعْرضا

ْضَت ِعَوضاً ،  َعَرضَ  ِعَوضاً منك بالتَّْزِويج ، يَُكون ِكفَاًء ِلَما ِمْنِك. يُقَال : ِعْضُت أََعاُض ، إذا اْعتَْضَت ِعَوضاً. وُعْضُت أَُعوُض ، إَِذا َعوَّ

ي :أَي َدفَْعَت. وقولُهُ : عائٌض ، من ِعْضُت بالَكْسِر ، ال ِمْن ُعْضُت. وَمْن َرَوى يَْغِدر أَرا والَِّذي في ِشْعِره : والعائُِض  َد يَتُْرُك. قال ابن بَّرِ

 ِمْنِك عائُِض ، أَي والعَوُض ِمْنِك َعَوٌض ، كما تَقُوُل : الِهبَةُ ِمْنَك ِهبَةٌ.

 ، في بَْعِض اللُّغَات. العُنُق (4) َصْفَحتَا العَاِرَضانِ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 وقيَل : ِشقَّا الفَِم ، وقيل : َجانِبَا اللِّْحيَِة. َجانِبَا الَوْجهِ  : العاِرَضانِ  قال اللِّْحيَانِّي :و

 ، أَي ذو َجلٍَد. َعاِرَضةٍ و َعاِرٍض  . يُقَاُل : إِنَّهُ لَذُوالعَاِرَضةُ  : العَاِرضُ و

نُّ الَّتِي في : العَاِرضُ و  بَْيَن الثَّنَايَا واألَْضراِس. الفَمِ  ُعْرِض  الّسِ

ر الَحِديُث :  ، قاله َشِمٌر ، وبه َعَواِرضُ  الُكلّ  ج ي وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ »فُّسِ « َعَواِرَضَها بَعََث أُّمِ ُسلَْيٍم ِلتَْنُظَر إِلَى امرأَةٍ فقال : َشّمِ

 َطيٌِّب أَْم َخبِيٌث. وقال َكْعُب بُن ُزَهْيٍر :أَ ِمَها ، أََمَرَها بِذِلَك ِلتَبُوَر به نَْكَهتََها وِريَح فَ 
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و  لـــــــــُ َواِرضَ  ـــــــــَح تح  عـــــــــَ مـــــــــَ َتســــــــــــــــــــــَ ٍم ِإذا ابــــــــــح لـــــــــح  ِذي  ـــــــــَ

و ُ     لــــــــــــــُ عــــــــــــــح ٌر ابلــــــــــــــر اِح مــــــــــــــَ هــــــــــــــَ نــــــــــــــح ُه مــــــــــــــُ ــــــــــــــ   كــــــــــــــبَن

  
  ِهَشاٍم في َشْرحِ قْوِل َكْعبٍ يَِصُف الثَّنَايَا وَما بَْعَدَها. أَي تَْكِشُف عن أَْسنَانَِها. قال َشْيُخنَا : وقد َذَكَر الشَّْيُخ ابنُ 

__________________ 
 ( اللسان : للعوارض.1)
 .24( سورة األحقاف اآية 2)
 ( اللسان : أبو عبيدة.3)
 .«صفحة»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
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َصنِّف عل  قـَوحٍ  منها مض 
ُ
َرهِتَا ا ففي َكالِمه ُقُصوٌر  َاِهٌر.هَذا مَثانَِيَة أَقـحَواٍ  ا واقـحَتَصَر امل  ُشهح

ُدو ، إِلى آِخِره ، ثُمَّ أَنَّ َشْيَخنا لم يَْذُكْر بَِقيِّةَ قُْلت : بل َذَكَر الُمَصنِّف قَْولَْيَن : أََحُدهما هَذا ، ويَأْتِي الثَّانِي قَِريباً ، وُهو قَْولُه : وِمَن الَوْجه ما يَبْ 

 العََواِرضَ  فأَقُول : قِيَل إنَّ  َذَكَرَها ابُن ِهَشام ، فأَْوقََع الخاِطَر في ُشغل ، ونَْحُن نُوِرُدَها لََك بالتََّماِم ِلتَْكِميِل اإلفَاَدةِ والنَِّظاِم ،األَْقواِل الَّتِي 

يَْت أِلَنََّها في ْدقَْيِن  العََواِرضُ  الفَِم. وقِيَل : ُعْرض الثَّنَايَا ُسّمِ من األَْسنَاِن. وقِيَل : ِهَي أَْربَُع أَْسنَاٍن تَِلي األْنيَاَب ، ثُمَّ األَْضَراُس : ما َوِلَي الّشِ

 قال األَْعَشى : .(1) العََواِرضَ  تَليِ 

وٌ   قـــــــــــُ اُء َمصـــــــــــــــــــــــــح رحعـــــــــــَ رّاُء فــــــــــــَ هـــــــــــاغـــــــــــَ َواِرضـــــــــــــــــــــــــُ   عـــــــــــَ
رُ     ي الــــَوجـــــــِ ي الــــَوجــــِ ىَن كــــمـــــــا مَيحشــــــــــــــــــِ َويــــح ي اهلــــُ  مَتحشــــــــــــــــــِ

  
الفَِم :  ُعْرِض  ، أَي نَِقيَّةُ  العََواِرِض  الفَِم. ومنه قَْولُهم : امرأَةٌ نَِقيَّةُ  ُعْرضُ  : العََواِرضُ : ِمَن األَْضَراِس. وقيل  : العََواِرضُ  وقال اللِّْحيَانِّي :

 قال َجِريٌر :

ُر أَ  قـــــــــــُ وحم َتصـــــــــــــــــــــــــح ُر يــــــــــــَ ذحكـــــــــــُ اتـــــــــــَ هـــــــــــَ يـــــــــــح اِرضـــــــــــــــــــــــــَ   عـــــــــــَ
امُ     ـــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــَ َي ال قـــــــــــِ ٍة ســـــــــــــــــــــــــُ رحِع َبشـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــَ  ب

  
 .العََواِرض األَْسنَان وما بَْعَد الثَّنَايَا ، والثَّنَايَا لَْيَست منقال أَبو نَْصٍر : يَْعنِي به 

يت : ّكِ ْرُس الَِّذي يَِليه. وقال بَْعُضُهم : العَاِرضُ  وقال ابُن الّسِ ْرِس ، واْحتَجَّ بقَْوِل اْبِن ُمْقبٍِل : العاِرضُ  : النّاُب والّضِ  : ما بَْيَن الثَّنِيَِّة إِلى الّضِ

تح مـــــــــــــَ  زِئـــــــــــــَ هـــــــــــــا هـــــــــــــَ تـــــــــــــُ كـــــــــــــح ُة َأنح صـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــَ  يـــــــــــــ 

َرَأتح     رِمح  عـــــــــــــــــــاِرضَ فــــــــــــــــــــَ وحٍد قـــــــــــــــــــد ثـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــَ

  
: ثََمانِيَةٌ ، في ُكّلِ ِشّقِ أَْربَعَةٌ فَْوق ،  العََواِرض : ما بَْيَن الثَّنَايَا واألَْضَراس. وقيل : العََواِرضُ  في الثَّنَايَا وقيل (2)قال : والثََّرُم ال يَُكوُن إِالّ 

ْل وَدعِ الَماَلَل. وأَْنَشَد اْبُن األَْعَرابِّي في  بَمْعنَى األَْسنَان : العاِرِض  وأَْربَعَةٌ أَْسفَل ، فَهِذه نَْحٌو من تِْسعَِة أَْقَواٍل ، فَتأَمَّ

اِرضٍ و  رَاِ    عــــــــــــــــــــَ ِب الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــِ انــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــًا مــــــــــــــــــــن    ر اق ــــــــــــــــــــَ ِت بـ ــــــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــرَب ا ِ  أَبـ  ال

  
 َعُجوزاً :َشبَّهَ اْستِواَءَها باْستَِواِء أَْسفَِل الِقْربَِة ، وهو الِعَراُق ، للسَّْيِر الَِّذي في أَْسفَِل الِقْربَِة. وقال يَِصُف 

 َتضحَحُك َعنح ِمثحِر ِعرَاِ  الش نِّ 
 ُق الشَّّنِ ، وهي الِقربَةُ.أَراد أَنَّه أَْجلَُح ، أَْي عن َدَراِدَر اْستََوْت كأَنََّها ِعَرا

 .َعاِرضٌ  فهو ءِ َما يَْستَْقبِلَُك ِمَن الشَّي ُكلُّ و

الباِب : ِمَساُك الِعَضادتَْين من فَْوق ، ُمَحاِذيَةً  عاِرَضةُ  ، َكَما في العُبَاِب. وفي اللَّساِن : الَخَشبَةُ العُْليَا الَّتِي يَُدوُر فِيَها البَابُ  : العَاِرَضةُ و

 ُكفَِّة.لألَسْ 

 ، كما في العُبَاِب. السَّْقفِ  َعَواِرِض  َواِحَدةُ  : العَاِرضُ و

َضة البَْيِت : َخَشُب َسْقِفه َعَواِرضُ و : َسقَاِئُف الَمْحَمِل. العَاِرضُ  وفي اللَِّسان :  .عاِرَضةٌ  ، الَواِحَدةُ  الُمعَرَّ

« َحتَّى َوقََع باألَْرِض  العَْرضَ  باِب ُحْجَرتِي َعبَاَءةً َمْقَدَمهُ ِمْن َغَزاةِ َخْيبََر أَو تَبُوَك ، فََهتَكَ نََصْبُت على »في َحِديِث عائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنَها و

اِد والّسيِن وهو َخَشٌب يُوَضُع على البَْيتِ  َحَكى ابُن األَثِيِر عن الَهَرِوّي قال : اد ، وُهَو بالصَّ ثُوَن يَْرُوونَهُ بالضَّ ً َعرْ  الُمَحّدِ إذا أَراُدوا  ضا

اِد الُمْعَجَمةِ »تَْسِقيفَهُ ثّم يُْلقَى َعلَْيه أَْطَراُف الَخَشِب الِقَصاِر ، والَحِديث َجاَء في ُسنن أَبِي َداُوود  وَشَرَحه الَخّطابِّي في الَمعَاِلم ، وفي « بالضَّ

اِد الُمْهَملَةِ »َغِريِب الَحِديِث  َمْخَشِرّي : هو العَْرُص ،  ضالعَرْ  قاَل : وقاَل الّراِوي :« بالصَّ اِد الُمْهَملَة»وهو َغلٌَط. وقال الزَّ قاَل :  .«بالصَّ

اِد المْعَجَمة»وقد ُرِوَي  ً  ، أِلَنَّه يُوَضُع على البَْيتِ « بالضَّ  ، فراِجْعه.« ع ر ص»، وقد تَقَدَّم البَْحُث فيه في  َعْرضا

 .العَاِرَضة ، أَْي َشِديُد النّاِحيَِة ذُو َجلٍَد ، وَكذِلكَ  العَاِرِض  يدُ . يُقَال : إِنَّهُ لََشدِ النّاِحيَةُ  : العاِرضُ و

 ، وفِي اللَِّسان : ِمن ِمَن الَوْجهِ  العاِرضُ  قال اللَّْيُث :و

__________________ 
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ا الثاين  .. أقوا  : أحدها : أهنا األسنان كلها( قا  ابن هشام يف شرحه للبيت فيما يتعل  ابلعوارض ومعناها : اختلف يف معناها عل  مثانية 1)
واخلام   .. والرابض أهنا ما بعد الثنااي إىل أقص  األسنان .. . الثالث : أهنا من الثنااي إىل أقص  األسنان.. أهنا الضواحك وهي ما بعد األنياب :

أهنا الضواحك  . والثامن :.. والسابض : أهنا الرابعيات واألنياب .. واألنياب. السادس أهنا الضواحك .. : أهنا ما بعد األنياب إىل أقص  األسنان
 والرابعيات واألنياب.

 .«إالّ »حتريف وقد نبه مصححه إىل الصواب كما أثبتناه  ثبات « والثرم ال يكون يف الثنااي»( يف اللسان : 2)
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َر قـَوح ُ ِعنحَد الض ِحكِ  منه ما يـَبحُدو الَفِم :   َكعحِب بحِن ُزَهريحٍ ا كما تـََقد م.. وبه ُفسِّ
 ، أَي ذُو ِلَساٍن وبَيَاٍن. وقال أَبو َزْيٍد : فاُلٌن ذُو َعاِرَضةٍ  ، أَي الفََصاَحةُ. قال ابُن ُدَرْيٍد : َرُجٌل ذُو البَيَاُن واللََّسنُ  : العَاِرَضةُ و العَاِرضُ و

هٌ. َعاِرَضةٍ   ، أَي ُمفَوَّ

َراَمةُ  : العَاِرَضةُ و العَاِرضُ و ، أَْي ذُو َجلٍَد وَصَراَمٍة. ومنه قَْوُل َعْمِرو بِن األَْهتَِم ِحيَن ُسئَل  العَاِرَضةِ  فاُلٌن َشِديدُ : . قال الَخِليل الَجلَُد والصَّ

ْبِرقاِن ْبِن بَْدٍر التَِّميِمّي ، َرِضَي هللاُ َعْنُهَما ، فقاَل : ُمَطاٌع في أَْدنَْيِه ، َشِديدُ   ، مانٌِع َوراَء َظْهِره. اِرَضةِ العَ  عن الّزِ

 .الشَّاُء ، كفَِرَح : اْنَشقَّ من َكثَْرةِ العُْشبِ  َعِرضَ و

ً  كَكُرمَ  ءُ الشَّيْ  َعُرضَ  : ِخالُف الطُّوِل ، وقد العَْرضُ و ً  ، بالفَتْح : َصارَ  َعَراَضةً و ، كِعنٍَب ، يَْعُرُض ِعَرضا ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي وأَْنَشَد  َعِريضا

، 

مح  هـــــــــــُ ذ  ارَِم بـــــــــــَ كـــــــــــَ
َ

اُس املـــــــــــ َدَر الـــــــــــنـــــــــــ  تـــــــــــَ   (1)ِإذا ابــــــــــــح
ةُ     رَاضــــــــــــــــــــــــَ ا عــــــــــَ وهلــــــــــَُ لــــــــــَ  وطــــــــــُ يـــــــــــح ِن لــــــــــَ الِ  ابــــــــــح  َأخــــــــــح

  
 والبَْيُت لَجِريٍر ، وقِيَل لُكثَيٍِّر.

ازِ  العَْرضُ و ُك ، عن القَزَّ ، األَِخيَرةُ أَْعلَى. قال  العََرضُ و العَْرضُ  ان : يُقَال : قد فَاتَهُ وفي اللّسَ  .«الجامع»، صاِحِب  : الَمتَاُع ، ويَُحرَّ

وفي الّصحاح ، قال يُونُُس : قَْد  .(2)َء قَْبضاً ، وأَْلقَاه في القَبَِض ، أَي فِيَما قَبََضه ، بالتَّْحِريك ، كما تَقُوُل : قَبََض الشَّيْ  العََرضُ  يُونُُس : فاتَهُ 

از لَْم يَْنفَرْد به َحتَّ  َعَرِض  هو من، و العََرضُ  فاتَهُ  ى يُْعَزى له الُجْند ، كما يُقَاُل : قَبََض قَْبضاً ، وقد أَْلقَاه في القَبَِض. وقد َظَهَر بِذِلَك أَنَّ القَزَّ

ْنيَا ، وهو والَمتَاُع َسَواٌء فيَْفَهُم َمْن ، بالتَّْحِريك ، وعَ  العََرِض  هذا الَحْرُف مع أَنَّ الُمَصنِّف َذَكَره أَْيضاً فِيَما بَْعُد ِعْنَد ِذْكر بَّر ُهنَاَك بُحَطاِم الدُّ

ْل. َل له أَنَّ هذا غيُر ذِلَك ، وِعبَاَرةُ الَجْوَهِرّي والَجَماَعِة َساِلَمةٌ من هِذه األَْوَهاِم. فَتأَمَّ  ال تَأَمُّ

: األَْمتِعَةُ الَّتِي ال يَْدُخلَُها َكْيٌل وال  العُُروضُ   والدَّنَانِيِر ، فإِنَُّهَما َعْيٌن. وقال أَبو ُعبَْيد :، أَي الدََّراِهمِ  ِسَوى النَّْقَدْين َعْرضٌ  فُهوَ  ءٍ ُكلُّ َشيْ و

 ، أَي بَمتَاعٍ ِمثْلِه. بعَْرٍض  َوْزٌن ، وال يَُكون َحيَواناً وال َعقَاراً ، تَقُوُل : اشتََرْيُت الَمتَاعَ 

ِة : أَو َسْفُحه أَْو ناِحيَتُه ، األَْعَراض من َعْرضٌ  والَجْمعِ كالَجْمعِ. يُقَاُل : ما ُهَو إِالّ  نَْفُسه ، الَجبَلُ  : العَْرضُ و مَّ  قال ذُو الرُّ

ٌب  ـــــــــــَ ب ـــــــــــُب َأو خـــــــــــَ رِي قـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــت ِه ال ـــــــــــِ اُذف قـــــــــــَ ـــــــــــَ  أَدحَ. تـ

َد  مـــــــــن     َدهـــــــــح ا تـــــــــَ مـــــــــَ رحضِ كـــــــــَ ـــــــــعـــــــــَ ـــــــــدُ  ال ي المـــــــــِ  اجلـــــــــَ

  
ِة السَّابَِق. يُْعلَى منه الَجبَلُ  الَِّذي الَمْوِضعُ  : العَْرضُ  أَو مَّ  ، وبه فَسََّر بَْعُضُهم قَوَل ِذي الرُّ

 ، ُمَشبَّهٌ بالسََّحاِب الذي َسدَّ االفَُق. ُعُروضٌ  ، أَي َكثِيٌر. والَجْمع َعْرضٌ  . يُقَاُل : أَتانَا َجَرادٌ الَكثِيُر من الَجَرادِ  : العَْرضُ  من الَمَجاِز :و

 .الُمْعتَِرض ، من بِالِد الَمْغِرِب ، وهو ُمِطلٌّ عليه وَكأَنَّهُ ُشبِّهَ بالسََّحاِب الُمِطلِّ   بفَاسَ َجبَلٌ  : العَْرضُ و

 . َواِسٌع.َعِريضٌ  ُء كَكُرَم ، فهوالشَّيْ  َعُرضَ  ، وقد السَّعَةُ  : العَْرضُ و

بالَكثَْرةِ  العَْرضُ  قال ابن َعَرفَةَ : إِذا ذُِكرَ  .(3) (السَّماواُت َواْْلَْرضُ ) َعْرُضَها (َوَجنَّة  )، قال هللا َجلَّ وَعزَّ :  ِخاَلُف الطُّولِ  : العَْرضُ و

ً  ءُ الشَّي َعُرضَ  ، وقد العَْرِض  َدلَّ على َكثَْرةِ الطُّوِل ، ألَنَّ الطُّوَل أَْكثَُر من  يضٌ َعرِ  ، كَسَحابٍَة ، فهو َعَراَضةً و ، كَصغَُر ِصغَراً ، ِعَرضا

َق الُمَصنِّف هَذا الَحْرَف في ثاَلثَِة َمَواِضَع ، فَذَكر الِفْعَل مع َمْصَدَرْيه آنِفاً ، وَذَكَر االْسَم ُهنَا ُعَراضٌ و فِيَما بَْعُد ،  العَُراضَ  ، وَذَكرَ . وقد فَرَّ

 ، هَذا ، وَسنَْذُكره في الُمْستَْدَرَكات. العَْرض ، ولم يَْذُكر أَيضاً َجْمعَ  واْختَاَرهُ الُمَصنِّف َكثيراً في ِكتَابِه هَذا ، وهو من ُسوِء َصْنعَِة التَّأِْليف

كما  (4) َعِريٍض  ُدعاءٍ  (َفُذو)قَْولُه تَعَالى :  منهو .َعْرضٌ و في األَْجَساِم ، ثُمَّ اْستُْعِمَل في َغْيِرَها ، فيُقَاُل : َكالٌم فيه ُطولٌ  العَْرِض  أَْصلُ و

 إِنََّما. يَقَُع في األَْجَساِم ، والدُّعاءُ  العَْرضُ  : َمْعنَاهُ : ذُو ُدَعاٍء َواِسعٍ ، وإِْن كانَ  في البََصائِر. وقيل

__________________ 
 ( صدره يف الصحاح :1)

 إذا ابتدر القوم املكارم عزهم
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 ونسب البيت يف اللسان جلرير ولي  يف ديوانه ا وهو يف ديوان كثري.

 .«فيما فاته»وابألصر ( عن اللسان 2)
 .133( سورة آ  عمران اآية 3)
 .51( سورة فصلت اآية 4)
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ضَ  م ا وِقيَر : َأيح َكِثرٍي. فَوضــــــــــَ َداٌر ا وَكذِلك َلوح ِقيَر : َأيح  الَعرِي َ  لي  ِِبســــــــــح َض الَكِثرِي أِلَن  ُكر  َواِحٍد ِمنحُهَما ِمقح َموحضــــــــــِ
َه عل  هَذا ا كما يف الّلَسان.  َطِوير. َلُوجِّ

ْل. وأَّما قَْولُهُ تَعَالَى :  العَِريِض  قلُت : وإِْطالقُ   .ْرُضَهاعَ  (َوَجنَّة  )على الطَِّويل ِحينَئِذ من األَْضَداِد ، فَتأَمَّ

ل بأََحِد ُوُجوٍه : السَّماواِت واألَْرِض في  كعَْرِض  في النَّْشأَةِ اآلِخَرةِ  َعْرَضَها إِّما أَْن يُِريَد أَنَّ  اآلية ، فقال الُمَصنُِّف في البََصائِِر : إِنَّه يَُؤوَّ

فال يَْمتَنُِع أَْن تَُكوَن السَّمواُت واألَْرُض في النَّْشأَةِ  (1) (ْْيَ اْْلَْرِض َوالسَّماواتُ يَ ْوَم تُ َبدَُّل اْْلَْرُض غَ )النَّْشأَةِ األُولَى ، وذِلك أَنَّهُ قد قَاَل : 

ا هي اآلن.  اآلِخَرةِ أَْكبََر ِممَّ

َسعَتََها ، اَل  بِعَْرِضَها وقِيَل يَْعنِي ؟النََّهارُ  فقال ُعَمُر : فإِذا جاَء اللَّيُل فأَْينَ  ؟وَسأََل يَُهوِديٌّ ُعَمَر ، َرِضَي هللا عنه ، عن اآليَِة وقال : فأَْيَن النَّارُ 

ْنيا على فاُلٍن كَحْلقَِة َخاتٍَم. وَسعَةُ هِذه الدَّاِر كَسعَِة األَْرِض ، وقيل : ِمْن َحْيُث المساَحةُ ، وهذا كقَْوِلِهم : : بََدلَُها  َعْرُضَها ضاقَِت الدُّ

 .(2)هذا الثَّْوِب َكَذا وَكَذا ، وهللا أَْعلَم  َعْرضُ  وِعَوُضَها ، كقَْوِلَك :

 وأَْنَشَد : الَواِدي : العَْرضُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

رِّ  كــــــــــــــُ ــــــــــــــِ َر  ب ــــــــــــــَ ــــــــــــــا تـ رحضٍ أَم عــــــــــــــِرضِ  عــــــــــــــَ   مــــــــــــــُ
و ِض     حـــــــــــــــــــَ

ُ
ِة املـــــــــــــــــــ ر  َرَداٍح َدوححـــــــــــــــــــَ (3)كـــــــــــــــــــُ

 

  
ً  إِذا َعَدا َعَرضَ  ، وهو َمْحُموٌد في الَخْيِل َمْذُموٌم في اإِلبِل ، وقد هُ أَْن يَْذَهَب الفََرُس في َعْدِوه. وقد أَماَل َرأَْسهُ وُعنُقَ  : العَْرضُ و  َعاِرضا

 َصْدَره وَرأَْسهُ َماِئالً. قال ُرْؤيَةُ :

 َحىت  يـَنحِصَب اخلَيحُشوَما يـَعحِرضُ 
ق الُمَصنِّف هَذا الَحْرَف في ثاَلثَِة َمَواِضَع ، وُهَو َغِريٌب ، وَسيَأْتي الكَ   الُم على الَمْوضعِ الثّاِلث.وقد فَرَّ

جُل في البَْيعِ  : العَْرضُ و ً  في البَْيعِ  عاَرْضتُه ، يقال : أَْن يُْغبََن الرَّ  ، من َحّد نََصر. فَعََرْضتُهُ أَْعُرُضه َعْرضا

 ، كما َسيَأْتي. العَْرِض بالعَْرض : بَْيعُ  الُمعَاَرَضةو

ة : الَجْيشُ  : العَْرضُ و مَّ  ، ُشبِّه بالَجبَل في ِعَظِمه ، أَْو بالسََّحاِب الَِّذي َسدَّ األُفَُق. قَال ُدَرْيُد بُن الّصِ

ٍر َأو  نحســــــــــــــــــــــــــَ ة مــــــــــــِ ــــــــــــ  ي ــــــــــــقــــــــــــِ رحضب ٍش  عــــــــــــَ ــــــــــــح ي  جــــــــــــَ

رِ     ُروُ  اأَلرحِض جمــــــــــــــــَح يــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــه خــــــــــــــــُ  َتضــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 وقال ُرْؤبةُ في ِرَوايَة األَْصَمِعّي :

وحٍم  قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِ اَن ل دح ــــــــــــــــــُ اِإان  ِإذا ق رحضــــــــــــــــــــــــــــــــَ   عــــــــــــــــــَ
ا    اِدي ِعضـــــــــــــــــــــــــ  ِي اأَلعـــــــــــَ غـــــــــــح ـــــــــــَ ِ  مـــــــــــن بـ ـــــــــــح ب ـــــــــــُ  مل نـ

  
 ِحيَن َسأَلَهُ ُعَمُر ، َرِضَي هللا َعْنُهَما ، فقاَل : أُولَئِك فََواِرسُ  (4). وِمنه قَْول َعْمِرو بِن َمْعِد يكِرَب في ُعلَة بِن َجْلٍد أَْعراضٌ  ، والَجْمع يُْكَسرُ و

 . أَي ُجيُوِشنَا.أَْعَراِضنَا

له الِجنُّ ،  َعَرضَ  أَي« له ُعِرضَ  أََخاف أَْن يَُكونَ »َحِديُث َخِديَجة ، رضي هللا َعْنَها  ، ومنه كعُنِيَ  ُعِرضَ  لُجنُوُن ، وقدا : العَْرضُ و

.  وأَصابَه ِمْنُهم َمسٌّ

وحِ من الَحيََواِن : ماتَت  َعَرَضتْ  وال َوْجهَ ِلتَْخِصيِص اإِلْنَسان ، فَقَْد قَال ابُن القَّطاعِ : أَْن يَُموَت اإِلْنَساُن من َغْير ِعلٍَّة. : العَْرضُ و ذاُت الرُّ

 ِمْن َغْير ِعلٍَّة.

 .ساَعةٌ ِمْنه ، أَيْ  من اللَّْيلِ  َعْرضٌ  يُقَاُل : َمَضىو

 . قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ :ُعُروضٌ  وبه ُشبِّهَ الَجَراُد والَجْيُش ، كما تَقَدََّم. والَجْمعُ  منه ، َما َسدَّ األُفُقَ  هو أَو ُمْطلَقاً ، السََّحابُ  : العَْرضُ و
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ىت  ِإَذا مـــــــــــــا  ُه حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ُت ل ـــــــــــــح هُ أَرِق ُروضـــــــــــــــــــــــــــُ   عـــــــــــــُ
اَدتح     ا (5)حتــــــــــََ ريُهــــــــــَ طــــــــــِ ُروٌ  تــــــــــُ ــــــــــُ ا بـ هــــــــــَ تــــــــــح اجــــــــــَ  وهــــــــــَ

  
 إِنَّما هو َعَرٌق يَْجِري ِمن». ومنه الَحِديُث في ِصفَِة أَْهِل الَجنَّة : اأْلَْعَراضُ  ، عن ابِن األَْعَرابِّي وَجْمعُه بالَكْسِر : الَجَسدُ  ، الِعْرضُ و

ر الَحِديُث ، أَي من الَجَسِد ، ألَنَّهُ إِذا َطابَْت َمَراِشُحه َطابَ  ُكلُّ َمْوِضعٍ يَْعَرُق ِمْنه قيل : هوو أَي من أَْجَساِدهم. .«أَْعَراِضِهمْ  ْت ِريُحه ، وبه فُّسِ

 أَْيضاً ، أَي من َمعَاِطِف أَْبَدانِِهم ، وهي الَمَواِضُع التي تَْعَرق من الَجَسد.

 َغْيِر الَجَسِد. يُقَال : فالٌن َطيِّبُ  ِعْرضُ  ، وكذا َرائَِحتُه ، ِرائَِحةً َطيِّبَةً كانَْت أو َخبِيثَةً  الَجَسِد : ِعْرضُ  قِيلو

__________________ 
 .48( سورة إبراهيم اآية 1)
 ( انظر مفردات الراغب فاملصنف كثرياً ما ينقر عنه يف البصائر.2)
 يف الشاهد أيضاً بكسر ففتح.« عرض»( يف التهذيب : يقا  لكر واٍد فيه قر  ومياه : ِعرحض ا وذكر الشطرين وضبطت 3)
 .«خالد»( ضبطت عن النهاية ا ويف اللسان 4)
 .«حتارت»للسان وابألصر ( عن ا5)
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َغاِبن يف اَ ِديِث أَن ه ُكر  َشيح  الِعرحضِ  ا وِسَقاءٌ َخِبيثُ  الِعرحضِ  ا َأي طَيُِّب الرِّيِح ا وَكَذا ُمنحِوُ  الِعرحضِ 
َ
ٍء من اجَلَسِد من امل

يح  الِعرحضُ  ا قا  : ولَيح َ  اأَلعحرَاضُ  وهي ِب ِمنح هَذا يف شـــَ ِهم زحَهرِّي يف َمعحىَن اَ ِديث : منٍء. وقا  األَ يف الن ســـَ ا  َأعحرَاضـــِ
َهَب به ِإىل َسُن ِمنح َأنح يُذح َغاِبِن. َأعحرَاضِ  َأي ِمنح أَبحَداهِنِم ا عل  قـَوحِ  ابِن اأَلعحرايبّ ا قا  : وهو َأحح

َ
 امل

ٌء من أَْن يُْشتََم أَْو يُعاَب. وقال ، أَي بَِري الِعْرض ْفِسي ، وفاَُلٌن نَِقيُّ ، أَْي ُصْنُت عنه نَ  ِعْرِضي . يُقَال : أَْكَرْمُت عنهالنَّْفسُ  أَْيضاً : الِعْرضُ و

 َحّسان ، َرِضَي هللا َعْنه :

َده و  يفــــــــــــــــــــــِإن  َأيب َوَوالــــــــــــــــــــــِ رحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ   عــــــــــــــــــــــِ
رحضِ     اءُ  لــــــــــــــــعــــــــــــــــِ م ِوقــــــــــــــــَ كــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح ٍد مــــــــــــــــِ مــــــــــــــــ    ــــــــــــــــَُ

  
 قال ابُن األَثِير : هذا َخاصٌّ للنَّْفس.

ُجِل الِّذي يَُصونُه من نَْفِسه وَحَسبِهِ جانُِب  : الِعْرضُ  وقيل أَو َسَواٌء كان في نَْفِسه أَو  ، نَقَلَه ابُن األَثِير ، أَْن يُْنتَقََص ويُثْلَبَ  ويَُحاِمي َعْنهُ  الرَّ

: َمْوِضُع الَمْدحِ والذَّّمِ  الِعْرضُ  ٌل َواِحٌد ، ففي النَِّهايَة :، أَي من اإِلْنَسان ، وُهَما قَوْ  َسلَِفه أَو َمْن يَْلَزُمه أَْمُرهُ ، أَو َمْوِضُع الَمْدحِ والذَّّمِ ِمْنه

ر  من اإِلْنَسان ، َسَواٌء كاَن في نَْفِسِه أَو َسلَِفِه ، أَو َمْن يَْلُزُمه أَْمُره ، وبه فُّسِ

، وبه فُّسِ قَْوُل  من َحَسٍب وَشَرفٍ  اإِلْنَسانُ  َما يَْفتَِخُر به : ْرضُ العِ  أَو ،« ِعْرُضهو ُكلُّ الُمْسِلِم على الُمْسِلم َحَراٌم ، َدُمه وَمالُه»الَحِديُث : 

 النَّابِغَة :

يــــــــك ُذو  بــــــــِ نــــــــح مح يـــــــــُ هــــــــِ رحضــــــــــــــــــــــِ مح  عــــــــِ هــــــــُ مــــــــُ الــــــــِ ينِّ وعــــــــَ  عــــــــَ

او     مـــــــــَ لـــــــــِ نح عـــــــــَ َر مـــــــــَ ثـــــــــح ٍر مـــــــــِ ـــــــــح ُر أَم اهـــــــــِ َ  جـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــَ  ل

  
 : أَْشَرافُُهم ، وقيل : ذُو َحَسبِِهم. َعْرِضِهم ذُو

، َذَكره أَبُو  اآلبَاُء واألَْجَدادُ  بالِعْرض أَي وقد يَُراُد بِهِ  ، إَِذا َكاَن َحَسيباً. ِعْرٍض  ، أَْي َكِريُم الَحَسِب ، وهو ذُو الِعْرِض  يمُ ويُقَال : فاُلٌن َكرِ 

 األْسالَف واآلبَاَء وقال : الِعْرضُ  فاُلٍن ، مْعنَاهُ : َذَكَر أَْسالفَه وآبَاَءه بالقَبِيح. وأَْنَكَر ابُن قُتَْيبَةَ أَْن يَُكون ِعْرضَ  ُعبَْيٍد. يُقَال : َشتََم فاُلنٌ 

ُجِل وبََدنُه ال َغْيُر. وقال الِعْرضُ  ، أَي « ِعْرِضهِ و لشُّبَُهاِت استَْبَرأَ ِلِدينهِ فَمِن اتَّقَى ا»في َحِديِث النُّْعَماِن ْبِن بَِشير ، َرِضَي هللا عنه  : نَْفُس الرَّ

 اْحتَاَط لنَْفِسِه. ال يَُجوُز فيه َمْعنَى اآلباِء واألَْسالِف.

ُجِل : ِعْرضُ  قيلو  منه ، نَقَلَه ابُن األَثِير. الَخِليقَةُ الَمْحُموَدةُ  الرَّ

 تَْيبَةَ َغلٌَط ، َدلَّ على ذِلَك قَْوُل ِمْسِكيٍن الدَّارمّي :وقال أَبُو بْكِر بُن األَْنبَاِرّي : وما َذَهَب إِلَْيه اْبُن قُ 

ٌا  ُزوٍ  لـــــــــــــــــــَِ هـــــــــــــــــــح هُرب  مـــــــــــــــــــَ رحضـــــــــــــــــــــــــــــــــُ   عـــــــــــــــــــِ
بح و     ُزوُ  اَ ســـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــح ِم مـــــــــــــــَ ُا اجِلســـــــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــَِ

  
وَل : ُربَّ َمْهُزوٍل َسِميٌن ِجْسُمه ، ألَنَّه ُمنَاقََضةٌ ، البََدَن والِجْسَم على َما ادََّعى لم يَقُل َما قَاَل ، إِْذ كاَن ُمْستَِحيالً للقائِِل أَْن يَقُ  الِعْرضُ  فلو كانَ 

 ً هو النَّْفس  الِعْرضُ  فلَْو كان« ِعْرُضهو َدُمه: » وسلمعليههللاصلىقَْولُه  وأَنََّما أََراَد : ُربَّ َمْهُزوٍل ِجْسُمه َكِريَمةٌ آبَاُؤه ، ويَُدلُّ ِلذِلك أَْيضا

 ، ألَنَّ الدََّم يَُراُد به َذَهاُب النَّْفِس. ِعْرُضه ِلهِ لكان َدُمهُ كافِياً من قَوْ 

وراً يُوَصُف فاُلٍن فَمْعنَاه أُُموُرهُ الَّتي يَْرتَِفُع أو يَْسقُُط بِِذْكِرَها من َجَهتَِها بَحْمٍد أو بَذّمٍ ، فيُجوُز أَْن يُكوَن أُم َعْرضُ  وقال أَبُو العَبَّاس : إِذا ذُِكرَ 

 ابُن قُتَْيبَةَ من إِْنَكاِره أَن يَُكون الِفه ، ويَُجوُز أَن تُذَكر أَْسالفُه ِلتَْلَحقَه النقيَصةُ بعَْيبِهم ، ال ِخالَف بَْيَن أَْهِل اللُّغَِة إِالَّ ما َذَكَرهُ بها هو ُدوَن أَسْ 

 األَْسالَف واآلباَء. الِعْرضُ 

َحِديُث و به َكالَمهُ ، ويَُدلُّ الْبِن قُتَْيبَةَ قَْوُل َحّساَن الّسابُِق ولو ادُِّعَي فِيِه العُُموُم بَْعَد الُخُصوِص ،قْلُت : وقد اْحتَجَّ ُكلٌّ ِمَن الفَِريقَْين بَِما أَيََّد 

« ِعْرَضهو لَيُّ الَواِجِد يُِحلُّ ُعقُوبَتَهُ »َحِديُث :  ، وَكَذا َحِديُث أَْهِل الَجنَِّة السَّابُِق ، وكذا« على ِعبَاِدك بِعْرِضي إِنّي تََصدَّْقت»أَبِي َضْمَضٍم : 

 وَكذا َحِديُث النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر ، وَكَذا

ْرَداِء ، َرِضَي هللا َعْنُهَما :   .«ِليَْوِم فَْقِركَ  ِعْرِضكَ  أَْقِرْض ِمن»قَْوُل أَبِي الّدِ

ٍل. وقد أَْنَصَف أَبُو العَبَّاس فِيَما قالَه فإِنَّه َجَمَع بين القَْولَيْ وإِْن أُِجيَب عن بَْعِض ذِلَك. وأَّما تََحاُمُل اْبِن  ِن ، األَْنبَاِرّي وتَْغِليُطه إِيَّاه فَمَحلُّ تَأَمُّ

ْل ، وهللا أَْعلَُم.  وَرفََع عن َوْجِه الُمَراِد ِحَجاَب الشَّْين ، فَتَأَمَّ
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 ْربِّي :، أَْنَشَد إِْبَراِهيُم الحَ  الِجْلدُ  : الِعْرضُ و

ا و  نـــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ يِن عـــــــــــــَ ثـــــــــــــح اَراَن يــــــــــــــُ قـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ لـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

ا    يـــــــــــــــنـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ وحٌم َأن يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ اَن يـ ا حـــــــــــــــَ  ِإَذا مـــــــــــــــَ
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رُِ   اٌء ُتشـــــــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ رَاضُ ثـ ُه  اأَلعـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــَ

واَن     صــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
َب امل َود ُع اَ ســــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ (1)بــــــــــــــه نـ

 

  
ْخُم ، الَجْيشُ  : الِعْرضُ و  ، وهذا قد تَقَدََّم بعَْينِه في َكالِمه ، فهو تَْكَراٌر. ويُْفتَح الضَّ

هُ الَجْوَهِرّي فقاَل : ُكلُّ َواٍد فيه َشَجٌر فهو نَخيلٌ  ُكلُّ َواٍد فيه فِيه قًُرى وِميَاهٌ ، أَوْ  يكون الَواِدي : الِعْرضُ و  ، وأَْنَشَد : ِعْرضٌ  ، وَعمَّ

رحضٌ  عـــــــــــِ رَاضمـــــــــــن  لـــــــــــَ ه  اأَلعـــــــــــح امـــــــــــُ ي محـــــــــــََ  مُتحســـــــــــــــــــــــــِ

ِا و     ِه الـــــــغـــــــِ انـــــــِ نـــــــَ لـــــــَ  أَفــــــــح ي عـــــــَ حـــــــِ فُ  (2)ُتضـــــــــــــــــــــح تـــــــِ  هتـــــــَح

  

ًة  َن الـــــــــــــدِّيـــــــــــــِك َرنـــــــــــــ  يب مـــــــــــــِ لـــــــــــــح ب  ِإىل قــــــــــــــَ  َأحـــــــــــــَ

ِرفُ و     ِ  َيصـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــح اَ  لـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــَ  ابٍب إذا مـــــــــــا مـــــــــــَ

  
ُل يَُصّب في بَْرٍك وتَْلتَِقي ُسيُولُُهَما بَجّوٍ في  ِعْرضُ و َشَمامِ  ِعْرضُ  ، ِعْرَضانِ  ، َعِظيٌم ، وُهَما باليََماَمةِ  بعَْينِِه ، َوادٍ  : الِعْرضو َحْجٍر. فاألَوَّ

ْمَل ، قال األَْعَشى : يَا محقّفاً ، وهو قاٌع يَْقَطع الرَّ  أَْسفَِل الِخْضِرَمة ، فإِذا اْلتَقَيَا ُسّمِ

َر َأن   ـــــــــــَ رحضَ أملَح تـ ه  الـــــــــــعـــــــــــِ نـــــــــــُ طـــــــــــح َح بـــــــــــَ بـــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــح

تـــــــــــــًا و     يـــــــــــــاًل وَزرحعـــــــــــــًا انبـــــــــــــِ اَنـــــــــــــَِ اِفصـــــــــــــــــــــــــــَ  َفصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
س ، وبه لُقِّب :  وقال الُمتَلَّمِ

رحضِ َذاَ  َأَواُن و  ه  الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــِ ن  ُذاَببـــــــــــــــــــُ  جـــــــــــــــــــُ

     ُ مــــــــــــــــــــِّ لــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــَ
ُ

ريُه واأَلزحَرُ  املــــــــــــــــــــ (3)َزاَنبــــــــــــــــــــِ
 

  
 وذُِكَر ُهنَا اسِتْطَراداً.« ل م س»وقد تقَدَّم إِنشاُد هذا البَْيت للُمَصنّف في 

 : َواٍد باليََمامة. الِعْرضُ و

 . األَثُْل واألََراُك والَحْمُض اْنتََهى.األَْعَراضُ  . وفي الّصحاح :أَْعَراضٌ  ، َجْمعُهُ  الَحْمُض واألََراكُ  : الِعْرضُ و

 : الَجَماَعةُ من الطَّْرفاِء واألَثِْل ، والنَّْخِل ، وال يكون في َغْيرهّن. قال الشَّاِعُر : الِعْرضُ  وقِيَل :

ض اأَلرحَض ذات املــــــــو  رحضِ انــــــــِ ــــــــعــــــــَ ُه  (4) ال تــــــــَ يــــــــَ  َخشــــــــــــــــــــــح

ا    يــــــــــــهــــــــــــَ انــــــــــــِ رحعــــــــــــً  جمــــــــــــََ َض مــــــــــــنح مــــــــــــَ نــــــــــــ   حــــــــــــىت متــــــــــــَ

  
ُهَما من األَْرِض ، وَكَذا نَاِحيَتُهما وقيل :و َجانُِب الَواِدي والبَلَِد. : الِعْرضُ  قِيَل :و  .األَْعَراضُ  ٍء ناِحيَتُه ، والَجْمعُ ُكّلِ َشيْ  ِعْرضُ  وَجوُّ

 في أُفُِق السََّماِء. يَْعتَِرض العَِظيُم من السََّحابِ  : الِعْرضُ و

 ، وقد تَقَدََّم أَنَُّهَما ُشبَِّها بالِجبَاِل لَضَخاَمِة السََّحاِب وتََراُكِم الَجَراد. الَكثيُر من الَجَرادِ  : الِعْرضُ و

 .النَّاَس بالبَاِطل ، وهي بَِهاءٍ  يَْعتَِرضُ  نْ مَ  : الِعْرضُ و

ٌ  ِعْرضٌ  ويقال : َرُجلٌ   .عْرَضةٌ  ، واْمَرأَة

 ، وهي قًُرى بَْيَن الِحَجاِز واليََمِن. قال عامُر بُن َسُدوٍس الُخنَاِعّي : الِحَجاِز : َرَساتِيقُه أَْعَراضُ و

وحُر و  ا الــــــــغــــــــَ نــــــــَ رَاضُ لــــــــَ ٍة  اأَلعــــــــح قــــــــَ يــــــــح رِّ صــــــــــــــــــــــَ   (5)يف كــــــــُ
رُ     اَلهـــــــــا وَذا َعصـــــــــــــــــــــــح ٌر قـــــــــد خـــــــــَ َك َعصـــــــــــــــــــــــح ذلـــــــــِ  فـــــــــَ

  
ْرُع والنَِّخيُل ، قاله َشِمٌر. الَمِدينَة : قَُراها الَّتِي في أَْوِديَتَِها. وقِيَل : أَْعراضُ  وقيل : ، بالَكْسر.  ِعْرضٌ  الَواِحدُ  هي بُُطوُن َسَواِدَها َحْيُث الزَّ

 .الِعْرضُ  يُقَاُل : أَْخَصَب ذِلكَ 

ّم : د ، بالشَّامِ  ، ُعْرضو صافَِة ، يُعَّد ِمْن أَعماِل َحلََب. نُِسَب إِلَْيِه َجَماَعةٌ من أَْهل الَمْعِرفَةِ  بالضَّ قَِّة ، قَْبَل الرُّ . ِمْنُهم أَبُو بَْيَن تَْدُمَر والرَّ

اُد بُن حاِمِد ْبِن أَْحَمدَ  العُْرِضيّ  هللا بِن َحّواٍس  الَمَكاِرِم فَُضالَةُ بُن نَْصرِ  التَّاِجر ،  العُْرِضيّ  ، تَْرَجَمه الُمْنِذِرّي في التّْكِملَة : وأَبُو الَمَكاِرِم َحمَّ

َث ُعَمُر بُن َعبْ  .«تاريخ َحلَبَ »َحدََّث. تَْرَجَمه ابُن العَِديم في  ِريهم : اإِلَماُم الُمَحّدِ ِد الَوهَّاب بِن إِْبَراِهيَم بِن َمْحموِد ْبِن َعلّيِ ْبِن ومن ُمتَأَّخِ

دٍ  ْيَحانَةِ »الشَّافِِعيُّ ، َحدََّث عنه َولَُدهُ أَبُو الَوفَاِء الَِّذي تَْرَجَمه الَخفَاِجيُّ في  العُْرِضيُّ  ُمَحمَّ واْجتََمَع به في َحلََب. وِمْنُهم العاَلََّمةُ السَّيِّد  .«الّرِ

ُد ب  . أََخذَ العُْرِضيُّ  ُن ُعَمرَ ُمَحمَّ
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__________________ 
 من قصيدة طويلة قاهلا يفتخر مطلعها : 275و  274( البيتان للراعي يف ديوانه ص 1)

ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــت آايت حــــــــــــــــــــــي أن ت  أب

 لـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــربًا فـــــــــــــــــــببـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــا ا ـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا   

  

 ووردا متفرقا بينهما عشرون بيتاً ا ورواية البيت الثاين يف الديوان :

 ثــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاء تشـــــــــــــــــــــــــــــــــر  األحســـــــــــــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــه 

 بـــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــودع ا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــب املصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان   

  

 .«الغا»بد  « الور » ( الغا مجض الغيناء يعين الشجرة اخلضراء ا ويف معجم البلدان :2)
 .86( األزر  : الذابب. وانظر الشعر والشعراء ص 3)
 ( ضبطت عن اللسان ابلفتح.4)
 .«لعمرو بن سدوس»ونسب البيت ايقوت « ضيعة»وابألصر « العرض»( عن معجم البلدان 5)
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َ أَبُو الَوفَاِء حَبَلَب سنة   .1070عن َأيب الَوفَاِء هذا ا وتـُُويّفِ
 وناِحيَتُه. َسْفُح الَجبَلِ  : العُْرضُ و

 . قال أَبُو ذَُؤْيب الُهَذِلّي :ِعَراضٌ  ، َجْمعُه ، الَجاِنبُ  : العُْرضُ و

ه  ـــــــــــُ ب ـــــــــــُ َر أَرحقـ ـــــــــــح ي ـــــــــــ  ـــــــــــل ـــــــــــُت ال ي ـــــــــــِ رحٌ  أَب ـــــــــــَ َك بـ ـــــــــــح ن ـــــــــــِ  أَم

ه يف     ــــــــــــ  رَاضِ كــــــــــــبَن احُ  عــــــــــــِ بــــــــــــَ اِم ِمصــــــــــــــــــــــــــح  الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
 َوْجِهِه ، كما يُقَال بُصْفح َوْجِهه ، كما في الّصحاح. بعُْرِض  من أَّي َوْجٍه ِجئَْت. يُقَاُل : نََظَر إِلَيَّ  النَّاِحيَةُ  : العُْرضُ و

رَ  أَْعَراضٌ  وَجْمعُه . أَْعَراِضنَا فََواِرس  قَْوُل َعْمِروْبِن َمْعِديَكِرَب :، وبه فُّسِ  ، أَي يَْحُمون نََواِحيَنَا عن تََخطُِّف العَُدّوِ

 . قال لَبِيٌد ، َرِضَي هللا َعْنه :من النَّْهِر والبَْحِر : َوَسُطه العُْرضُ و

طـــــــــا  َوســـــــــــــــــــــــ  رحضَ فـــــــــتـــــــــَ ا  عـــــــــُ عـــــــــَ د  رِيِّ وصـــــــــــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــ 

وَرًة     جـــــــــــــــُ امســـــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــَ ال مـــــــــــــــُ اِورًا قـــــــــــــــُ جـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  
ّمِ أَْيضاً. كعَُراِضهِ  من الَحِديث : ُمْعَظُمه ، العُْرضُ و  ، بالضَّ

. ويُقَال : َجَرى ُعْرض الناِس ، يَْعنُون في َعْرِض  ويَقُوُل ناٌس من العَرِب : َرأَْيتُهُ في: . قال يُونُُس ِمَن النّاِس : ُمْعَظُمهم ، ويُْفتَح العُْرضُ و

الحائِط ، أَْي ناِحيَتَهُ. ويُقَاُل : أَْلِقِه  ُعْرضَ  اْضِرْب بهذا: النَّاِس ، ُكلُّ ذِلَك يُوَصُف به الَوَسُط. ويُقَاُل  ُعْرِض  الَحِديِث. ويُقَاُل في ِض ُعرْ  في

 ِ   ِشئَْت.. أَي من أَّيِ ِشقٍّ َعْرِضِهمو النَّاِس  ُعْرِض  الدَّاِر ِشئَْت. ويُقَال : ُخْذه من أَْعَراِض  في أَّي

ْيِف : َصْفُحهُ. العُْرضُ و  ِمَن الّسِ

 .ُعْرضٌ  وقِيَل ُكلُّ جانِبٍ  .(1) ِمَن العُنُق : َجانِبَاهُ  العُْرضُ و

أََشْرنَا إِلَْيه وهو َخَطأٌ. . هذا هو الَمْوِضُع الثّالُث الَِّذي َمْذُموٌم في اإِلبِل ، وهو السَّْيُر في َجانٍِب ، وهو َسْيٌر َمْحُموٌد في الَخْيلِ  : العُْرضُ و

َواُب فيه تَْيِن ، كما هو َمْضبُوٌط في اللّسان هَكذا  العُُرضُ  والصَّ  .(2)، بَضمَّ

ِد بِن الَحنَِفيَّة :و ً  ُكِل الُجْبنَ  في َحديِث ُمَحمَّ  .ُعْرضا

ن اْعتَِرْضه أَي قال األَْصَمِعّي : ن َوَجْدتَه ، وال تْسأَْل َعمَّ  ِمْن َعَمِل أَْهِل الِكتَاِب ُهو أَْم ِمْن َعَمِل المُجوِس. َكَذا في الّصحاح. َعِملهُ  واْشتَِرِه ِممَّ

أَنَّهُ أُتَِي النَّبِيُّ َصلَى هللا عليه وسلّم بُجْبنٍَة في َغْزَوةِ الّطاِئِف ، فَجعل أَْصَحابُه »، ِمْن تَأِْليِفِه ، « َغِريب الَحِديثِ »قال إِْبراِهيُم الحْربِيُّ في و

 .«يه وسلّم : ُكلُوانَْخشى أَْن تَُكوَن فيها َميتَةٌ. فقال َصلَى هللا عل: يَْضِربُونَها بالعََصا ، وقالوا 

 وأَْهُل الّطائِِف لَْم يَُكونُوا أَْهَل ِكتَاٍب ، وإِنَّما كانُوا من ُمْشِرِكي العََرب.

 ْم َمُجوٌس.أَّما َسْلَماُن ، َرِضَي هللا َعْنهُ فإِنَّهُ لَّما فُتَِحِت الَمَدائُِن َوَجَد ُجْبناً فأََكَل منها ، وُهَو يَْعلَُم أَنَّهُ و

ةِ  ، أَي ُهوَ  النَّاِس  ُعْرِض  هو من يُقَاُل :و  ، كما في الّصحاح. من العَامَّ

ّمِ ، ُعْرٍض  نََظر إِلَْيِه َعنْ  يُقَاُل :و تَْيِن ، مثل ُعْسٍر وُعُسر ، أَي ُعُرٍض و ، بالضَّ ونَاِحيٍَة ، كما في الّصحاح ، وكذلك نََظَر  ِمْن جانبِ  ، بَضمَّ

 .ُمعَاَرَضةً  إِلَْيهِ 

، كما في الّصحاح. قال : ومنه قَولُُهم :  (3) ال يُبَالُون َمْن َضَربُوا أَْي َعْن ِشّقٍ وناِحيٍَة َكْيفََما اتَّفََق ، .ُعْرٍض  يَْضِربُون النَّاَس عن َخَرُجواو

 َحْيُث ُوِجَدْت منه أَيُّ ناحيَة من نََواحيِه. اْعتََرَضهُ  الحائِط ، أَي ُعْرضَ  َضَرَب بِه

 كما في الّصحاح. َعلَْيَها لْلحَجاَرةِ ، أَي قَِويَّةٌ  ُعْرَضةٌ  على السَّفَر. وناقَةٌ  قَِويَّةٌ  ، أَي أَْسفَار ُعْرضُ  نَاقَةٌ  : يُقَالو

 . قال الُمثَقُِّب العَْبِدّي :هَذا البِعيِر السَّفَُر والَحَجرُ  ُعْرضُ و
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َّب لـــــــــــــــه  يب و ـــــــــــــــُح نح  ـــــــــــــــَح اِ  مـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــن مـــــــــــــــَ

ار     طــــــــــَ نــــــــــح وَن قــــــــــِ عــــــــــُ بــــــــــح دِ ســــــــــــــــــــــــَ جــــــــــَ  ًا مــــــــــن الــــــــــَعســــــــــــــــــــــــح

  

ائـــــــــــــــــــٍة  ا  (4)َأو مـــــــــــــــــــِ ُر َأوحالُدهـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــــُح

وًا و     غـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ رحضُ ل دُ  عـــــــــــــــُ مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ل ِة اجلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  املـــــــــــــــائ

  
ّي :  ُمْبتََدأٌ ، والَجْلَمُد َخبَُره. أَْي هي قَِويَّةٌ على قَْطِعه. وفي البَْيِت إِقواٌء. فعُْرض قال ابُن بَّرِ

__________________ 
 وُعرضا العن  : جانباه.( يف اللسان : 1)
 ( يف التهذيب الُعُرض مثّقر.2)
 والصحاح واللسان كاألصر.« يضربون»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 ابلكسر ألن قبله :« أو مائةٍ »وصّوب ابن بري إنشاده « أو مائةٌ »( ضبطت يف الصحاح واللسان ا 4)

 إاّل بـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــدر  ذهـــــــــــــــــــــــــــب خـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــٍص 

 دِ كــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاٍح آخــــــــــــــــــــــَر املســـــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــ   
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،  َعِرَض يَْعَرضُ و ، يَْعِرضُ  لي َعَرضَ  ، كالُهُموِم واألَْشغَاِل. يُقَاُل : ِلإِلْنَساِن من َمَرٍض ونَْحِوهِ  يَْعِرضُ  بالتَّْحِريك : ما ، العََرضُ و

 يَْعِرضُ  : األَْمرُ  العََرضُ   ذلك. وقال األَْصَمِعّي :من أَْحَداِث الدَّْهِر ، من الَمْوِت والَمَرِض ونَْحوِ  : العََرضُ  كَضَرَب وَسِمَع ، لُغَتَان. وقيل :

ُجل يُْبتَلَى به. وقال اللِّْحيَانّي :  : اآلفَةُ  العََرضُ  لإِلْنَساِن من أَْمٍر يَْحبُِسه من َمَرٍض أَْو لُُصوص. وقال َغْيُرهُ : َعَرضَ  : ما العََرضُ  للرَّ

 له الشَّكُّ ونَْحُوهُ ِمْن ذلَك. َعَرضَ و .أَْعَراضٌ  ِء ، وَجْمعُهفي الشَّيْ  تَْعِرضُ 

ْنيَا : العََرضُ و  وَمتَاُعها. ُحَطاُم الدُّ

ْنيَا وأَثَاثِها ، والَجْمعُ  (1)بالتَّْسكيِن فَما َخالََف النَّْقَدْين  العَْرضُ  وأَما َعَرٍض  ، وليس ُكلُّ  العََرِض  داِخٌل في َعْرٍض  ، فُكلُّ  ُعُروضٌ  من َمتَاعِ الدُّ

 ً  .َعْرضا

ْنيَا : َعَرضُ و ْنيَا» يُقَال : ، ما كاَن ِمن ماٍل قَلَّ أَْو َكثُرَ  الدُّ ، كما في الّصحاح. وهو َحِديٌث « حاِضٌر ، يَأُْكل ِمْنها البَرُّ والفَاِجرُ  َعَرضٌ  الدُّ

 مْرفوٌع ، َرواه َشّداُد بُن أَْوٍس ، َرِضَي هللا عنه.

 .«، ِإنََّما الِغنَى ِغنَى النَّْفِس  العََرِض  َس الِغنَى عن َكثَْرةِ لَيْ »في حديثِه اآلَخِر و

ْنيَا وما يُِصيُب ِمْنها اإِلْنَساُن. وقَْولُه تَعَالى :  العََرضُ  وقال األَْصَمِعّي :  (هَذا اْْلَْدىن َويَ ُقوُلوَن َسيُ ْغَفُر لَنا) َعَرضَ  (َيَُْخُذونَ ): ُحَطاُم الدُّ

ْنيَا (3)، أَي يَْرتَُشون في اأْلَْحَكاِم. وقال أَبُو ُعبَْيَدة  (2) ، بالتَّْحِريك  العََرضَ  ، بفتح الّراِء ، وقَد َظَهر لََك من هَذا أَنَّ  َعَرضٌ  : َجِميُع َمتَاعِ الدُّ

اُز. وقد أَْوَهَم الُمَصنُِّف آنِفاً ِعْنَد ِذْكرِ  ْل.، بال العَْرض ، لم يَْنفِرْد به القَزَّ  تَّْسِكين في ذِلك ، فتَأَمَّ

ً  (َلْو كانَ )قولُه تَعَالَى : و  ، أَي لو كاَن َغنِيَمةً : قَِريبَةَ التَّنَاُوِل. الغَنِيَمةُ  ُهنَا : العََرضُ  ، (4) (َقرِيباً ) َعَرضا

  عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، وأَْنَشَد َغْيُرهُ : الطََّمعُ  : العََرضُ و

ُه  اَد لــــــــــَ فــــــــــَ اًء ال نـــــــــــَ قــــــــــَ و بـــــــــــَ رحجــــــــــُ نح كــــــــــاَن يـــــــــــَ  مــــــــــَ

نح     كــــــــُ ــــــــَ ــــــــال ي َرضُ ف ا عــــــــَ ــــــــَ ن جــــــــَ ــــــــه شــــــــــــــــــــــَ ا ل ــــــــَ ي ــــــــح نـ ــــــــد   ال

  
 كما في العُبَاِب.

 . وفَسَُّروه بالطََّمعِ. قال َعِديُّ بُن َزْيد :العََرضُ  ونَقََل الَجْوَهِريُّ عن يُونَُس : فاتَهُ 

ي و  القــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــَذا أبَو ِ  مــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــُ

دح ِن و     َن ا ـــــــــــــــِ َرضِ مـــــــــــــــِ ريـــــــــــــــبِ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

  
 في اللِّسان : أَي الطََّمعِ القَِريب.

 ، وهو ُمقَابُِل الَجْوَهِر ، كما َسيَأْتيِ. اْسٌم ِلَما ال َدَواَم لَهُ  : العََرضُ و

ةٍ أَْن يُِصيَب الشَّيْ  : العََرضُ و  ، باإِلضافَِة فيهما ، كما َسيَأْتي. َعَرٍض  ، وَحَجرُ  َعَرِض  أَصابَهُ َسْهمُ . ومنه : َء على ِغرَّ

وائحِ  في اْصِطالِح الُمتََكلِِّمين وال َدَواَم له ، َما يَقُوُم بغَْيِره : العََرضُ و ، وهم الفاَلِسفَةُ. وأَْنَواُعه نَيٌِّف وثاََلثُوَن ، ِمثُْل األَْلَواِن والطعُوِم ، والرَّ

 تََكلِِّميَن ما يَقُوُم بغَْيِره ، كاَن أَْحَسَن.ألَْصَواِت ، والقََدِر ، واإِلَراَداِت ، كما في العُبَاب. وال يَْخفَى لَْو قَاَل : اْسٌم ِلَما ال َدَواَم لَهُ ، وِعْنَد المُ ، وا

 ِمْن َغْيِر فََساِد حاِمِلِه ، ومنه ما ال يَُزوُل عنه. في الفَْلَسفَة : ما يُوَجُد في َحاِمِله ويَُزول َعْنهُ ، العََرضُ  وفي اللَِّسان :

ِك ، وَغْيُر الّزائِل كَسَواِد القَاِر والسَّ  ائُل منه كأُْدَمِة الشُُّحوِب ، وُصْفَرةِ اللَّْوِن ، وَحَرَكِة الُمتََحّرِ  بَجِ والغَُراِب.فالزَّ

َكةً : ما ال يَُكوُن ل العََرضُ  وفي البََصائِر :  ه ثَبَاٌت.، ُمَحرَّ

ْنيَا العََرضَ  ومنه اْستَعاَر الُمتََكلُِّمون  حاِضٌر ، تَْنبِيهاً أَْن ال ثَبَاَت لََها. َعَرضٌ  لَما ال ثَبَاَت لَهُ إِالَّ بالَجْوَهِر ، كاللَّْوِن والطَّْعِم. وقِيَل : الدُّ

ْقتَُها قَولُُهم :و ً  ُعلِّ  من َغْيِر قَْصٍد. قال األَْعَشى : ِلي فَهِويتَُها اْعتََرَضتْ  ، إِذا َهِوَي امرأَةً ، أَي َعَرضا
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هــــــــــا  تــــــــــُ قــــــــــح لــــــــــِّ الً  عــــــــــرضــــــــــــــــــــــــاً عــــــــــُ قــــــــــتح َرجــــــــــُ لــــــــــِّ  وعــــــــــُ

رُ     َهــــــــــــا الــــــــــــر جــــــــــــُ َر  غــــــــــــريح َ  ُأخــــــــــــح لــــــــــــِّ ي وعــــــــــــُ ريح  غــــــــــــَ

  
 كما في الّصحاح.

 وقال عْنتَرةُ بُن َشدَّاد :

ا  هــــــــــَ تــــــــــُ قــــــــــح لــــــــــِّ َرضــــــــــــــــــــــــاً عــــــــــُ ا  عــــــــــَ هــــــــــَ وحمــــــــــَ ُر قـــــــــــَ تــــــــــُ  وأَقـــــــــــح

م    زحعــــــــــَ َ  مبـــــــــــَ يـــــــــــح ُر أَبـــــــــــيـــــــــــَك لـــــــــــَ مـــــــــــح عـــــــــــَ مـــــــــــًا لـــــــــــَ  َزعـــــــــــح

  
ْقتَُها ّكيت في قَْوله ُعلِّ ً  وقال ابُن الّسِ  ، أَي كانَت َعَرَضا

__________________ 
 ( يف اللسان : فما خالف الثمنا الدراهم والداننري.1)
 .169( سورة األعراف اآية 2)
 ويف التهذيب : أبو عبيد.( األصر واللسان ا 3)
 .42( سورة التوبة اآية 4)
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 من غريحِ َأن َأطحلَُبه ا وأَنَشد : (1) اأَلعحرَاض اعحرَتَضحَتين من َعَرضاً 
ا وَ   هـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  ب ا حـــــــــــــــــــُ َرضٌ ِإمـــــــــــــــــــ  ا  عـــــــــــــــــــَ  وِإمـــــــــــــــــــ 

ادُ     فـــــــــــَ ـــــــــــَ ت ٍ  ُمســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح ل رِّ عـــــــــــِ ُة كـــــــــــُ اشـــــــــــــــــــــــــَ  َبشـــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  يقول : إِّما أَْن يَُكوَن الَّذي من ُحبَِّها  لَْم أَْطلُْبه ، أَو يَُكوَن ِعْلقاً. َعَرضا

َد به َغْيُرهُ  ، باإلضافة فيهما ، وبالنَّْعت أَْيضاً كما في األَساس ، إَِذا َعَرٍض  ، وَحَجرُ  َعَرٍض  سْهمُ  يُقَاُل : أََصابَهُ و فأََصابَهُ ، كما في  تُعُّمِ

 ، كما في اللَِّسان. بعََرٍض  يَْرِمَي به أََحٌد فلَْيس الّصحاح. وإِْن أَصابهُ أَْو َسقََط علَْيه مْن غْير أَنْ 

 قال بو نَُخْيلَة السَّْعدّي : (2) ِجْنٌس من الثِّيَاب وياِء النِّْسبِة : ، بالفَتْح العَْرِضيّ و

ا  يـــــــــــــ  رحضــــــــــــــــــــــــــِ ُد الـــــــــــــعـــــــــــــَ هـــــــــــــَ َوامـــــــــــــًا  ـــــــــــــَح ز تح قــــــــــــــَ  هـــــــــــــَ

ا    ـــــــــــ  ي فـــــــــــِ َة الصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ ل خـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــن وِب ال ـــــــــــُ ن ز  اجلـــــــــــَ  هـــــــــــَ

  
 ال تَعِرفُها العََرُب ، كما في العُبَاب. ِعَراقيَّةٌ  وبُيُوتِِه ، بَْعُض َمَراِفِق الدَّارِ  أَْيضاً : العَْرِضيُّ و

د  كِزِمكَّى : النََّشاطُ  الِعِرضَّىو  الفَْقعَسّي :أَو النَِّشيُط ، عن اْبن األَْعَرابّي ، وهو فِِعلَّى من االْعتَراِض كالِجيِضَّى. وأَْنَشَد ألَبِي ُمَحمَّ

ا  يــــــــــــــــــًا مــــــــــــــــــَهضــــــــــــــــــــــــــــــــ  انــــــــــــــــــِ ا لســــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإن  هلــــــــــــــــــََ

ِد َأو     ااَي الـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــح نـــــــــَ ـــــــــَ لـــــــــَ  ثـ ِرضـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــَ  (3) عـــــــــِ
  

 من نََشاِطِه. اْعتَِراض قال : أَْي يَُمرُّ على

في السَّْيِر للنَّشاِط ، عن اْبِن األَْعَرابِّي ، كما في  ُمْعتَِرَضةٌ  ، أَي بِكْسِر العَْيِن وفَتْحِ الّراِء ، والنُّوُن زائَدةٌ ، أَي كِسبَْحلَة ِعَرْضنَةٌ  ناقَةٌ  يقال :و

 . وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي :اتُ اْلِعَرْضنَ  ، للنََّشاط ، والَجْمعُ  ُمعَاَرَضةً  تَْمِشيَ  اللَّسان. وفي العُبَاب والّصحاح : إِذا كاَن ِمْن عاَدتَِها أَنْ 

ِب  نحضـــــــــــــــــــــــــــــُ ٍر مل يــــــــــــــــَ ا يف لـــــــــــــــََ نـــــــــــــــَ رِدح بـــــــــــــــِ  تـــــــــــــــَ

اتٌ مــــــــــنــــــــــهــــــــــا     نــــــــــَ َرضــــــــــــــــــــــــح رَاضُ  عــــــــــِ ِب  عــــــــــِ (4)اأَلرحنــــــــــَ
 

  
 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي للُكَمْيت : (5)النََّشاُط  الِعَرْضنَةُ  ، إِنََّما ِعَرْضنَةٌ [ ناقة]وأَنَكَره أَبو ُعبَْيد فَقال : ال يُقَال 

َنةُ ِعرَ  َناتِ لَيحٍر يف  ضح  ُجن َحا الِعَرضح
جال ، كما في الّصحاح. الِعَرْضنات أَي من  ، كما يُقَاُل : فاُلٌن َرُجٌل من الّرِ

َمَشى َمْشيَةً في ِشّقٍ ، فِيَها . وِعبَاَرةُ الّصحاح : إِذا أَْي في ِمْشيَتِه بَْغٌي ِمن نَشاِطه ، الِعَرْضنَي يمِشيو ، الِعَرْضنَةَ  يَْمِشي يقال أَْيضاً : هوو

 ، وهو الَِّذي يَْسبُِق في َعْدِوِه. وقال ُرْؤبةُ يَْمَدُح ُسلَْيَماَن بَن َعِلّي : الِعَرْضنَةَ  بَْغٌي من نَشاِطِه. وقِيَل : فالٌن يَْعُدو

 َخيحُلُهمح َعرَاِجاَل  الِعَرضحىَن تـَعحُدو 
ِر َعْينهِ  ِعَرْضنَةً  نََظر إِلَْيه يُقَاُل :و ، ثَبَتَت النُّوُن ألَنََّها  ُعَرْيِضنٌ  : الِعَرْضنَى ، كما في الّصحاح ، وزاَد : وتَقُوُل فِي تَْصِغيرِ  ، أَي بُِمَؤخَّ

 ُمْلَحقَةٌ ، وتُْحَذف اليَاُء ألَنََّها َغْيُر ُمْلَحقٍَة.

ً  أَْو َخطٌّ في فَِخِذ البَِعيرِ  ِمْن ِسَماِت اإِلبِِل ، ، بالَكْسِر : ِسَمةٌ  الِعَراضُ و ، عن اْبِن حبيب ، ِمن تَْذكرةِ أَبي َعلّي ، ونَقَلَهُ الَجْوَهريُّ عن  َعْرضا

 يَْعقُوَب.

انّي في  مَّ ً  يَُكون الِعَراضَ  والِعاَلُط في العُنُق ، ِإالّ أَنّ  الِعَراضُ  «َشْرحِ كتَاب سيبََوْيه»قُلُت : والَّذي نقله ابُن الرُّ ، والِعاَلط يَُكوُن  َعْرضا

ْل ، وَذَكَر السَُّهْيليُّ في  وض»ُطوالً ، فَتأَمَّ  البَعيرَ  َعَرضَ  قَد تَقُوُل منهُ :و . وُهَو ُمْستَْدَرٌك َعلَْيه.الِعَراضَ  ِسَمات اإِلبل فلَْم يَْذُكر فيَها« الرَّ

 ً . َعْرضا  ، إِذا َوَسَمهُ بهذا الَخّطِ

َضهُ تَ  ويُقَال أَْيضاً : ً َعرَّ ضٌ  ، فهو ْعريضا  ، كما َسيَأْتِي. ُمعَرَّ

 ، أَي إِذا َمَشْت. َحديَدةٌ تَُؤثَُّر بها أَْخفاُف اإلبل لتُْعَرَف آثَاُرَها أَيضاً : الِعَراضُ و

قُّ  : اْلِعَراضُ و  . وأَنشد الَجْوَهريُّ أِلَبي ذَُؤْيٍب :النَّاحيَةُ ، والّشِ
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ُه أَ  ـــــــــــُ ب ـــــــــــُ َر أَرحقـ ـــــــــــح ي ـــــــــــ  ـــــــــــل ـــــــــــُت ال ي ـــــــــــِ رحٌ  أَب ـــــــــــَ َك بـ ـــــــــــح ن  مـــــــــــِ

ُه يف     ــــــــــــ  بَن رَاضِ كــــــــــــَ احُ  عــــــــــــِ بــــــــــــَ اِم ِمصــــــــــــــــــــــــــح  الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
اَغانّي : هو . والَّذي في الُمْحَكم أَنَّه َجْمعُ  ُعْرٍض  َجْمعُ  قال الصَّ ّمِ  ، بالفَتْح ، ِخالف الطُّول. َعْرٍض  ، بالضَّ

__________________ 
 .( التهذيب واللسان : اعرتضين1)
 .«النبات»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 والساين : الذي يسنو عل  البعري ابلدلو.« الِعَرضّ »( اللسان وجاء الرجز فيه شاهداً عل  3)
 ( كذا ابألصر ا ويف امكم : عظام األرقب.4)
 ( يف اللسان : العرضنة : االعرتاض.5)
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مِّ  العُْرِضيُّ و ة َكَذا ، عن ابن األَْعَرابّي. وقال َعْمُرو بُن أَْحَمَر  يَْعتَِرض َمْن ال يَثْبُُت على السَّْرج وياِء النِّْسبَة : ، بالضَّ ةَ َكَذا ، وَمرَّ َمرَّ

 الباِهليُّ :

اٌف  فــــــــــــــَ ٌف خــــــــــــــِ ن  ال ُكشــــــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــُ َوارِســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  فـ

يــــــــــــــــٌر ِإَذا و     ي  ال مــــــــــــــــِ َرضــــــــــــــــــــــــــــــِ اال الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــَ

  
بَْعُد ، كما في الّصحاح ، قال أَبُو ُدَواٍد يَِزيُد بُن معَاَويَةَ ْبن َعْمٍرو  في َسْيره ، ألَنَّهُ لم تَتِمَّ ِريَاَضتُهُ  يَْعتَِرضُ  البَعيُر الَّذي : العُْرِضيُّ و

َؤاسّي :  الرُّ

رَت و  لـــــــــُ َروحَرِت الـــــــــعـــــــــُ ي  اعـــــــــح رحضـــــــــــــــــــــــِ ه  الـــــــــعـــــــــُ رحُكضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ  تـ

هح     عـــــــــــــــَ َداِء والـــــــــــــــر بــــــــــــــــَ َوارِس ابلـــــــــــــــدِّئـــــــــــــــح  أُم  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ

  
ِف. العُْرِضيُّ  وقِيلَ  ْعُب التََّصرُّ  : الذَّلُوُل الَوَسِط ، الصَّ

. : فيَها ُصعُوبَةٌ  ُعْرِضيَّةٌ  نَاقَةٌ و  ، وقيَل إِذا لْم تَِذلَّ ُكلَّ الذُّّلِ

 وأَنشد الَجْوَهريُّ لُحَمْيٍد األَْرقَط :

ر َأَلِواّيِت  فـــــــــــــــــــح َن ابلـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــِ  ُيصـــــــــــــــــــــــــــــــــح

اتٍ     رَتِضــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح ريحَ  مــــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــــِ غــــــــــــَ اتِ عــــــــــــُ   (1)يــــــــــــ 
  

 ِخْلقَةً وإِنََّما هو للنََّشاط والبَْغيِ. اْعتَِراُضُهنَّ  يَقُوُل : ليس

 .َعْجَرفِيَّةٌ ونَْخَوةٌ وُصعُوبَةٌ  ، أَي ُعْرِضيَّةٌ  يا إِنسانُ  فيكَ و

 نقله الَجْوَهرّي والصاَغانيُّ عن أَبي َزْيٍد.

ةُ  العُْرَضةُ و ّمِ : الِهمَّ  . وأَنشد الَجْوَهرّي لَحّسان بن ثابٍت ، َرِضَي هللاُ عنه :، بالضَّ

رحُت و  داً  (2)قــــــــــــاَ    : قــــــــــــد َيســــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــح  جــــــــــــُ

اُر     ُم األَنحصـــــــــــــــــــــــــَ اهـــــــــــُ هـــــــــــَ تـــــــــــُ رحضـــــــــــــــــــــــــَ اءُ  عـــــــــــُ قـــــــــــَ  الـــــــــــلـــــــــــِّ

  
 ، كما في الّصحاح. ، أَي َضْرٌب منها ِحيلَةٌ في الُمَصاَرَعةِ  يَْصَرُع بها النَّاَس ، وهي ُعْرَضةٌ  لفاُلنٍ و

 ، كما في العُبَاب. ُمْقِرٌن لهُ قَِويٌّ َعلَْيهِ  ، أَي (3) ِلَذاكَ  ُعْرَضةٌ  َذاَك ، أَو ُعْرَضةُ  ُهوَ  يُقَاُل :و

له الناُس  يَْعِرضُ  ل األَزهريُّ : أَي، نَقَلَه الَجْوَهريُّ ، وهو قَْوُل اللَّْيث. وقا ال يََزالُون يَقَعُوَن فيه ، إِذا كانُوا للنّاس ُعْرَضةٌ  يُقَاُل : فاُلنٌ و

 بَمْكُروٍه ويَقَعُون فيه ، ومْنهُ قَْوُل الشَّاعر :

ًة و  بــــــــــَ ِ  ُعصــــــــــــــــــــــــح َدوحكــــــــــَ رَت الــــــــــفــــــــــَ وا َرهــــــــــح رتحُكــــــــــُ  َأنح تــــــــــَ

امــــــــــَ  َأاَيمــــــــــَ      ــــــــــَ ت ــــــــــَ ةً يـ رحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــرِ  عــــــــــُ ائ ــــــــــَ ب ــــــــــلــــــــــقــــــــــَ  ل

  
 لَهُ. أَْنَشَد ثَْعلٌَب : َمْعُروضٌ  ِلَكَذا ، أَي ُعْرَضةٌ  ، كما في الّصحاح. وقيل : فاُلنٌ  نََصْبتُهُ لَهُ  ، أَي ِلَكَذا ُعْرَضةً  َجعَْلتُهُ  يُقَاُل :و

ٍة  نــــــــــ  اَلُ  بســــــــــــــــــــــــُ ّن ومــــــــــا الــــــــــطــــــــــ  هــــــــــُ تــــــــــُ قــــــــــح لــــــــــ    (4)طــــــــــَ
اَء     ةُ ِإن  الـــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــُ لـــــــــــيـــــــــــ ِ  لـــــــــــَ طـــــــــــح  الـــــــــــتـــــــــــ 

  
ْكر  ُعْرضُ  ، نَقَلَهُ الجوَهريُّ عند قوله : نَاقَةٌ  قَِويَّةٌ َعلَْيَها ، أَيْ  للِحَجاَرةِ  ُعْرَضةٌ  نَاقَةٌ و َق بَْينَُهَما في الذِّ أَْسفَاٍر ، التَِّحاد الَمْعنَى. والُمَصنُِّف فَرَّ

ْهن. ْوج ، ُعْرَضةٌ  وفاُلنَةُ  تَْشتَيتاً للذِّ  لشَّّرِ ، أَي قَِويٌّ عليه. قال َكْعُب بن ُزَهْيٍر :ل ُعْرَضةٌ  أَي قَِويَّةٌ َعلَْيه. وَكذا قَْولُُهم : فاُلنٌ  للزَّ

تح  رقـــــــــَ َر  ِإذا عـــــــــَ ـــــــــح ـــــــــذِّفـ ِة ال اخـــــــــَ رِّ َنضـــــــــــــــــــــــ  نح كـــــــــُ  مـــــــــِ

ا    هــــــــــَ ــــــــــُ تـ رحضــــــــــــــــــــــــَ و ُ  عــــــــــُ هــــــــــُ الِم جمــــــــــح ُ  اأَلعــــــــــح  طــــــــــامــــــــــِ

  
 وَكذلَك االثْنَاِن والَجْمُع. قال َجريٌر :

 (5)للحَمرَاجِم  ُعرحَضةً تـُلحَق  ِحَباىَل و 
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ً  قال الَجْوَهريُّ : أَي نَْصباً. وفي العُبَاب أَي .(6) (َأْن َتَْبُّوا َوتَ ت َُّقوا َوُتْصِلُحوا) أِلَْيمانُِكمْ  ُعْرَضةً  َوال تَْجعَلُوا هللاَ  التَّْنِزيِل :في و  َمانِعا

 ً وا وتَ  ُمْعتَِرضا بُُكم إِلى هللا تَعَالَى أَْن تَبَرُّ بَْير : ُعْرَضةٌ  . يقَاُل : هذاتَّقُوا، أَي بَْينَُكْم وبَْيَن ما يُقَّرِ  لََك ، أَي ُعدَّةٌ تَْبتَِذلُهُ. قال َعْبُد هللا بُن الزُّ

ُروِب وهــــــــــــــــــــــذه  هــــــــــــــــــــــِذي أِلَاّيِم ا ــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــَ

ِو  وهـــــــــــِذي     هـــــــــــح لـــــــــــَ ةٌ لـــــــــــِ رحضـــــــــــــــــــــــــَ ا عـــــــــــُ يـــــــــــَ الـــــــــــِ  اِلرححتـــــــــــِ

  
 أَي ُعدَّةٌ له.

ّجاج : َمْعنَى : ال تَْجعَلُوا هللا، قاله أَبو ا : االْعتَِراُض في الَخْير والشَّرِّ  العُْرَضةُ  أَو نَْصٌب « أَنْ »، أَْي أَّن َمْوِضَع  ُعْرَضةً  لعَبَّاس. وقال الزَّ

َّقُوا تَْعتَِرُضوا أَي ال ، ُعْرَضة بَمْعنَى وا وال تَت ا َسقََطت باليَمين باهلل في ُكّلِ َساَعٍة أاَلَّ تَبَرُّ  ، فلَمَّ

__________________ 
 ( الذي يف اللسان تقدمي العجز عك  ما ورد ابألصر.1)
 ( يف اللسان : قد أعددت.2)
 ومثلها يف اللسان.« لذلك»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 ( ويرو  بسب ة ابلباء املوحدة.4)
 ( ديوانه وصدره :5)

 تشمّ  يربوع ورائي ابلقنا
 .224اآية ( سورة البقرة 6)
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 .(1)َمانِعاً َلُكمح َأن َترَب وا  ُمعحرَتِضاً  َأي ال َ حَعُلوا ا َِلَف اِبهلل وقا  الفرّاُء : .«َأنح »أَفحَض  َمعحىَن االعحرتَاض ا فَنَصَب « يف»
ً لُكّلِ ُمتَنَاِوٍل ، إَِذا َكانُوا نُْهَزة لُكّل مَ  ُعْرَضةٌ  وقال َغْيُرهُ : يُقَاُل : هم ُضعَفاءُ  لَكَذا وَكَذا ، أَي نََصْبتُه لَهُ  ُعْرَضةً  ْن أَراَدُهْم. ويُقَال : َجعَْلُت فاُلنا

ا قالَهُ النَّْحِويُّون ، ألَنَّه إِذا نُِصَب فَقَْد َصارَ  .(2) ً  قال األَْزَهريُّ : وهذا قَريٌب ممَّ ً  ُمْعتَِرضا ً  َمانِعاً. وقيل َمْعنَاهُ أَْي نَْصبا انُِكْم أِلَْيمَ  ُمْعتَِرضا

ُدونَها بِذْكِر هللا. ُعْرَضةٌ  َكاْلغََرِض الَّذي ُهوَ  ة أِلَْيمانُِكْم ، أَي تَُشّدِ َماة. وقيَل : َمْعنَاهُ قُوَّ  للرُّ

اَغانيُّ : : الَمْنعُ  االْعتَِراضُ و َمنََع السَّابِلَةَ  ، كالِجْذع أَو الَجبَل ، فيه بِنَاٌء أَو َغْيُرهُ  اْعتََرضَ  إَِذا الَمْسلُوكَ  واألَْصُل فيه أَنَّ الطَّريقَ  ، قال الصَّ

 .َعَرْضتُهُ فاْعتََرضَ  . يُقَاُل :العَْرِض  ُمَطاِوعُ  َمْوِضَع الَمْنعِ لهَذا الَمْعنَى ، وهو االْعتَراضَ  ، فَوَضعَ  من ُسلُوِكه

 العَُراَضةُ و ، مثُْل َكبيٍر وُكبَاٍر ، كما في الّصحاح. ُعَراضٌ و َعِريضٌ  ، فهو ُعَراَضةً  ءُ الشَّيْ  َعُرضَ  ، وقد العَِريضُ  ، كغَُراٍب : العَُراضُ و

 .العَِريض تَأَنيثُ  العَِريَضةُ و .تَأْنِيثَُها

ُجُل إِذا قَِدَم من َسفٍر. وفي الّصحاح. ويُقَال : اشتَرِ  الَهِديَّةُ  العَُراَضةُ و ئاً تَْحِملُهُ إِلَْيهم ، وهو أِلَْهلَك ، أَي َهِديَّةً وَشيْ  ُعَراَضةً  يُْهِديها الرَّ

وما يُْحَمُل إِلَى ]القَافِِل ِمن َسفَره : َهِديَّتُهُ الَّتي يُْهِديها ِلصْبيَانِه إِذا قَفََل مْن َسفَِره. ُعَراَضةُ  وقال اللِّْحيَانّي : (3)« راه آَوْردْ »بالفارسيَّة 

 *.[اأْلَْهلِ 

ُضه ما أَْيضاً : العَُراَضةُ و اكُب َمن  العَُراَضةُ  ، كما في الّصحاح. وقال األَْصَمعيُّ : ُر ، أَي يُْطِعُمه من الِميَرةالمائِ  يُعَّرِ : ما أَْطعََمهُ الرَّ

 استَْطعََمهُ ِمن أَْهِل الِميَاِه.

ّمِ : َجبٌَل فيه ُعَواِرضٌ و ، وأَْنَشَد  ببِالِد َطيِّئٍ  ، السَِّخّيِ الَمْشُهور ،بن َعْبِد هللا بن الَحْشَرج الطائِّي  قَْبُر حاتِم ، وفي الّصحاح : َعلَْيه ، بالضَّ

 الَجْوَهِريُّ لعَامِر ْبن الطُّفَْيل :

نـــــــــــــًا و  ُم قـــــــــــــَ كـــــــــــــُ نـــــــــــــ  يـــــــــــــَ غـــــــــــــِ ـــــــــــــح أَلَب َواِرضـــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــَ   عـــــــــــــُ
دِ و     رحغــــــــــــــَ َة ضـــــــــــــــــــــــــــَ َر البــــــــــــــَ يــــــــــــــح ن  اخلــــــــــــــَ لــــــــــــــَ بــــــــــــــِ  ألقــــــــــــــح

  
 ً  ، وُهَما َجبَالِن. بِعَُوارٍض و أَي بقَنا

ا قَناً بالفَتْح  اقلُت : أَمَّ ةَ ، ِمْن فََزاَرةَ ، كما َسيَأْتِي ، وأَمَّ ٍء فإِنَّه َجبٌَل أَْسَوُد في أَْعلَى ِديَاِر َطيِّى ُعَواِرضٌ  فإِنَّهُ َجبٌَل قُْرَب الَهاِجِر ، لبَنِي ُمرَّ

 وناِحيَِة َداِر فََزاَرةَ.

ً  َذَهبَ  في الَمَكاِرم : أَْعَرضَ  من الَمَجاز :و ة :. قال ذُو اوُطوالً  َعْرضا مَّ  لرُّ

وُه  ــــــــــــــــــُ ىَن أَب ىَن وبــــــــــــــــــَ ىًت بــــــــــــــــــَ اُ  فــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  فـ

َرضَ     طـــــــــــــاال فـــــــــــــَبعـــــــــــــح تـــــــــــــَ ارِِم واســـــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــَ
َ

 يف املـــــــــــــ

  
 في الَحِقيقَِة. َعْرضٌ  جاَء به على الَمثَِل أِلَنَّ الَمَكاِرَم لَْيَس لَها ُطوٌل وال

ً  َعْنهُ  أَْعَرضَ و  ، وَوالَّهُ َظْهَره. َصدَّ  : إِْعَراضا

ً  عَلَهُ َء : جَ الشَّيْ  أَْعَرضَ و  ، نَقَلَهُ ابُن القَّطاع واللَّْيُث. َعِريضا

ً  َولََدتُْهم: بَضّمِ الواو وُسُكون الَّالم  المرأَةُ بُوْلِدَها أَْعَرَضتِ و  .َعِريٍض  ، بالَكْسر ، َجْمعُ  ِعَراضا

 وبََدا ، قال الشَّاعُر : َظَهرَ  ِمْن بَعيٍد : ءُ الشَّيْ  لَكَ  أَْعَرضَ و

تح ِإذا  َرضــــــــــــــــــــــــــــــَ ٌة  َأعــــــــــــــــح مــــــــــــــــ  هلــــــــــــــــَِ دح ٌة مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــ   َداِوي

ا و     قــــــــــَ لــــــــــح َن هبــــــــــا فــــــــــِ َريــــــــــح ــــــــــَ اِديــــــــــهــــــــــا فـ ر َد حــــــــــَ (4)غــــــــــَ
 

  
ابن القَّطاع ، وَستأْتي . وفي الّصحاح : وهو ِمَن النََّوادر ، وَكَذا في تَْهذيب َشاذٌّ ، كَكبَْبتُهُ ، فأََكبَّ  ، أَْي أَْظَهْرتُهُ ، أَنَا َعَرْضتُهُ و أَي بََدْت.

ْت أَْيضاً في  .«جفل»و ، « شنق»و ، « قشع»نََظائُِرهُ في  َجَهنََّم يَ ْوَمِئذ  ) َعَرْضنا (وَ )وفي الّصحاح قَولُهُ تَعَالَى : « كبّ »وَمرَّ
ً  (ِلْلكاِفرِينَ  اُء : أَْي أَْبَرْزنَاَها َحتَّى نََظَر إِلَْيِها الُكفَّاُر. (5) َعْرضا  وقال الفَرَّ

 هي : اْستَبانَْت وَظَهَرْت. أَْعَرَضتْ و
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 هكَذا ُرِوَي بالفَتْح. قال الَحْربّي : والصَّواُب بالَكْسِر.« لكم ُمْعَرضٌ  تََدُعوَن أَميَر الُمْؤمنين وهو»في َحديث ُعَمَر : و

 : لَكَ  ُمْعِرضٌ  ءُ ِمْن بَِعيٍد ، إَِذا َظَهَر ، أَي تََدُعونَهُ وهو َظاِهٌر لَُكم. وقال ابُن األَثير : والشَّيْ  يُْعِرضُ  ءُ الشَّيْ  أَْعَرضَ  يُقَال :

__________________ 
 ( زيد يف التهذيب واللسان : فجعر العرضة مبعىن املعرتض.1)
 ( هو قو  ابن دريد كما نقله األزهري.2)
 ( ضبطت عن اللسان.3)
 ساقطة من املصرية والكويتية. (*)
 ( اللسان هنا بدون نسبة ا ويف مادة غرد نسبه لسويد بن كراع العكلي.4)
 .100( سورة الكهف اآية 5)
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ُرو بُن ُكلحُثوم :ُعرحَضُه ُمعحِرضٌ  َموحُجوٌد  َاِهٌر ال مَيحَتِنُض. وُكر  ُمبحدٍ   . قا  َعمح
تِ و  َرضـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــَ  َأعـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــي ر تح ال خـــــــــــــَ ُة واِشـــــــــــــحَ  امـــــــــــــَ

ا    يــــــــــــنــــــــــــَ تــــــــــــِ لــــــــــــِ ِدي ُمصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــح يــــــــــــاٍف أبَي َبســــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــَ

  
 .َعاِرَضةً  ، واَلَحْت ِجبَالَُها ِللنَّاِظِر إِلَْيَها ُعْرَضَها أَي أَْبَدتْ 

 وقَال أَبو ذَُؤْيٍب :

تح  امـــــــَ َا قـــــــَ ا حـــــِ هـــــــَ ـــــح ن َن مـــــِ ســـــــــــــــــــَ تح أَبحح َرضـــــــــــــــــــــَ   فـــــــَبعـــــح
د      وَع حــــــــــــَا جــــــــــــَ مــــــــــــُ ــــــــــــد  َوارِي ال ــــــــــــُ اتـ َداُرهــــــــــــَ  احنــــــــــــِح

  
 .لََك الَخْيُر : أَْمَكنَك أَْعَرضَ و

 ، أَي فَاْرِمِه. قال الشَّاعر : ُعْرَضهُ  ، إِذا َوالَّكَ  ُعْرِضهِ  أَْمَكنَك من ، أَيْ  الظَّْبيُ  لك أَْعَرضَ  يقال :و

ُم  اطــــــــــــــِ يأَفــــــــــــــَ رضــــــــــــــــــــــــــــِ ااَي  َأعــــــــــــــح نــــــــــــــَ
َ

َر املــــــــــــــ بــــــــــــــح ــــــــــــــَ  قـ

نــــــــــــــاابَ     تــــــــــــــِ رًا واجــــــــــــــح جــــــــــــــح وحت هــــــــــــــَ َ
فــــــــــــــَ  ابملــــــــــــــ  كــــــــــــــَ

  
 ْمِكنِي.أَْي أَ 

ً  ويُقَاُل : َطأْ   َحْيُث ِشئَْت ، أَي َضْع ِرْجلََك حيُث ِشئَْت وال تَتَِّق َشْيئاً ، قد أَْمَكَن ذلَك ، قال َعِديُّ بُن َزْيد : ُمْعِرضا

َرُة مــــــــــــــــــا مَيح  ثــــــــــــــــــح ه وكــــــــــــــــــَ ر ُه مــــــــــــــــــالــــــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُر     حــــــــــح ُك والــــــــــبــــــــــَ ِرضــــــــــــــــــــــــاً لــــــــــِ عــــــــــح ِديــــــــــرُ  مــــــــــُ  والســــــــــــــــــــــــ 

  
 للبَِعيث :وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيد 

بح  ِرضــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــطــــــــــَ عــــــــــح ثــــــــــريٌَة  مــــــــــُ وَب كــــــــــَ طــــــــــُ  ِإن  اخلــــــــــُ

او     يـــــــــــَ ك اَبقـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــِ فح ي لـــــــــــنـــــــــــَ قـــــــــــِ بـــــــــــح ـــــــــــُ ك ال تـ  ِإنـــــــــــ 

  
 فيها نَبَاٌت يَْرَعاهُ الَماُل إِذا َمرَّ فيها. هَي أَْرضٌ  ، أَيْ  يَْعتَِرُضَهاو المالُ  يَْستَْعِرُضَها ، كُمْكَرَمة ، أَو كُمْحِسنٍَة : ُمْعَرَضةٌ  أَْرضٌ و

حيَن َخَطَب فقال :  في األَُسْيِفع بن الَخّطاب ، َرِضَي هللا عنه ، قَْوُل ُعَمرَ  ، كُمْحِسن : الَِّذي يَْستَِديُن مّمْن أَْمَكنَهُ من النّاس ، وِمْنهُ  الُمْعِرضُ و

ً  فادَّانَ  نَةَ ، َرِضَي ِمْن ِدينِِه وأَمانَتِِه بِأَْن يُقَاَل له َسابُِق الَحاّجِ ،أاََل إِنَّ األَُسْيِفَع ، أََسْيِفَع ُجَهيْ » وهو قَْولُه : « «س ف ع»وتَماُمه في « ُمْعِرضا

ً  يأَ  .«فَأَْصبَح قَْد ِريَن به ، فََمْن كاَن لَهُ َعلَْيه َدْيٌن فْليَْغُد بالغََداة ، فْلنَْقِسْم َمالَهُ بَْينَُهم بالِحَصص» . قاله َشِمٌر ، قال : لُكّلِ َمن يُْقِرُضه ُمْعتَِرضا

ضَ و ، أَْعَرضَ و ُء ،لَي الشَّيْ  َعَرضَ  والعََرُب تَقُوُل :  بَمْعنَى أَْعَرضَ  لم نَجدْ  ، بَمْعنًى َواحٍد. وأَْنَكَره ابُن قُتَْيبَةَ وقال : اْعتََرضَ و ، تَعَرَّ

ً  أَو في َكاَلم العََرب ، اْعتََرضَ  ن يَقُولُ  ُمْعِرضا  ِء ، إِذا َوالَّهُ َظْهَرهُ ، قالَهُ اْبُن األَثِيِر.َعن الشَّيْ  أَْعَرضَ  ، فال يَْقبَُل منه ، من ال تَْستَِدنْ  لَهُ  َعمَّ

ً  قيَل : أَراد (*) و ِ  ُمَولِّياً عنه ، عن األََداءِ  ُمْعِرضا ، نَقَلَه الّصاَغانّي. وقال أَبو َزْيٍد  ُمبَالٍ  ُمتََحيٍِّر وال تَأَتَّى لَه ، َغْيرَ  ُعْرٍض  أَو اْستََداَن ِمْن أَّي

ً  : يَْعنِي اْستَدانَ  ن أَْمَكنَهُ. وقال األَْصَمعّي : أَي أََخَذ الدَّْيَن ولم يُبَال أَْن  (1)للنّاس  يَْعِرضُ  ، َوهو الَّذي ُمْعِرضا يَه وال ما  (2)فيَْستَديُن ممَّ يَُؤّدِ

ً  ة. وقال َشِمٌر : وَمْن َجعَلَ يَُكون من التَّبِعَ  ً  ُهنَا بَمْعنَى الُمْمِكن فهو َوْجهٌ بَعيٌد ، ألَنَّ  ُمْعِرضا َمنُُصوٌب على الحال من قَولك فادَّاَن ،  ُمْعِرضا

ن يُْمِكنُه ً  : ويَُكونُ  هو الَّذي يُْقِرُضه ألَنَّه ُهَو الُمْمِكُن. قال فالُمْعِرضُ  فإَِذا فَسَّْرتَهُ أَنَّهُ يَأُْخذُه ممَّ ثَْوُب الَمْلبَِس ، أَي  أَْعَرضَ  من قَْولك ُمْعِرضا

 : اْعتََرضَ  بمعنى أَْعَرضَ  وأَْنَشد لَطائّيٍ في .َعُرضَ و اتََّسع

تح ِإذا  َرضـــــــــــــــــــــــــَ م  َأعـــــــــــح َدا هلـــــــــــَُ رِيـــــــــــَن بـــــــــــَ ا ـــــــــــِ نـــــــــــَ  لـــــــــــلـــــــــــح

ارُ     فـــــــــــــــَ دِّهـــــــــــــــا وغـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ  خـــــــــــــــَ اٌر أَبعـــــــــــــــح فـــــــــــــــَ  غـــــــــــــــِ

  
. وقوله : قَْد ِريَن به ، أَْي ُغِلَب ، وبَِعَل بَشأْنه.قال : وِغفَاٌر : ِميَسٌم يكوُن على   الَخّدِ

ْضتُ  . يقال :: خالُف التَّْصريح التَّْعِريضُ و  وكان ُعَمُر يَُحدُّ في كما في الّصحاح. .(3)بفاُلن ولفاُلٍن ، إِذا قُْلَت قَْوالً وأَْنَت تَْعنِيه  َعرَّ

ِة الَوْذِر ، فَحدَّهُ.بالفَاحَشة ، َحدَّ َرُجالً قَ  التَّْعِريِض  ي بَِزانِيٍَة. وقال َرُجٌل لَرُجٍل : يا اْبَن شامَّ  ال لَرُجٍل : ما أَبِي بَزاٍن وال أُّمِ

ح به ، وهو أَن تَقُوَل لها : إِنَّكِ  التَّْعِريضو ِميلَةٌ ، أَو إِّن فِيِك لَبَِقيَّة ،  لَجَ في ِخْطبَة الَمْرأَة في ِعدَّتَها : أَن تَتََكلَّم بَكالٍم يُْشبِه ِخْطبَتََها وال تَُصّرِ

 قد يَُكوُن بَضْرِب اأْلَْمثَاِل وِذْكِر األَْلغَاِز في ُجْملَِة الَمقَاِل. التَّْعِريضُ و أَو إِنَّ النَِّساَء لَِمْن َحاَجتِي.
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ً  ءِ َجْعُل الشَّيْ  : التَّْعِريضُ و  ، كما تَقَدََّم. اإِلْعَراضُ  ، وَكذلكَ  َعِريضا

 ، أَي بالَمتَاع مثْله. باْلعَْرِض  بَْيُع الَمتَاعِ  : ِريضُ التَّعْ و

__________________ 
 .«و»بد  : « أو»( يف القاموس : *)
 .«يعرتض الناس»( التهذيب واللسان : 1)
 .«أالّ »( التهذيب واللسان : 2)
 ( األصر والصحاح ا ويف اللسان : تعيبه.3)
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ُضونَا . يُقَال :اْلعَُراَضةِ  إِْطعَامُ  : التَّْعِريضُ و ُهَو َرُجٌل ِمْن « العُبَابِ »، أَي أَْطِعُمونَا ِمن ُعَراَضتُِكْم. وفِي الّصحاح : قال الشَّاعُر ، في  َعّرِ

وقال ابُن بَّرّي ، َوَجْدُت هذا البَْيَت في  ، َرفيُق الشَّّماخ ، ويُقَال : هو األَْجلَُح بُن قَاِسط. (1)َغَطفَاَن يَِصُف ِعيراً. قُلُت : هو الُجلَْيُح بُن ُشَمْيذ 

اخ :  آِخِر ديَوان الشَّمَّ

انح  ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــح ل اَلٍة عــــــــــــــِ ر  عــــــــــــــَ ا كــــــــــــــُ هــــــــــــــَ ُدمــــــــــــــُ قــــــــــــــح ــــــــــــــَ  يـ

راَء مــــــــــــــن     اتِ محــــــــــــــَح رِّضــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــَ رحابنح  مــــــــــــــُ ــــــــــــــغــــــــــــــِ  ال

  
َضتُْهنَّ  فالِغْربَان تَقَُع َعلْيها فتَأْكُل التَّْمَر فكأَنََّها قد اإِلبَل فال يَْلَحقَُها الحاِدي ، (2)وفي الّصحاح والَجْمَهَرة : هذه نَاقَةٌ َعلَْيَها تَْمٌر فهي تَْقُدُم   َعرَّ

َضتْهو ، وفي اللَِّسان : فَكأَنَّها أَْهَدتْه له  .َعرَّ

 وقال ِهْمياُن بُن قَُحافَة :

ِلَ  َ حضاً َماهَجا َعر ُضواو  َجح
 امل

ُضونَا اٍد بَْعَد أَْن يَُكوَن على َظْهر بَِعيٍر. يقال :: ما َكان مْن ِميَرةٍ أَو زَ  التَّْعِريضُ  وقال أَبو َزْيد :  ، أَي أَْطِعُمونا مْن ِميَرتُِكْم. َعّرِ

ُر ، كما َسيأْتِي. َعِريٍض  ، بالَكْسِر ، َجْمعُ  الِعْرَضانِ  الُمَداَوَمةُ على أَْكلِ  أَيضاً : التَّْعِريضُ و  ، وهو اإِلمَّ

ُجلُ  أَن يَِصيرَ  : التَّْعِريضُ و ةٍ  َعاِرَضةٍ  ذا الرَّ ةِ َكالٍم. وكاَلمٍ  وقُوَّ  ، عن اْبِن األَْعَرابِّي. وفي التَّْكِملَِة : وقُوَّ

اخ : أَْن يُثَبَِّج الَكاتُِب وال يُبَيِّن : التَّْعِريضُ و م الَخطَّ ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ للشَّمَّ  الُحُروَف وال يُقَّوِ

َا أَ  ري  غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــد تـ ًا َدارِســـــــــــــــــــــــــــًا ق ِرُف َرلـــــــــــــح عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  تـ

رَا    فــــــــــــَ ــــــــــــح لــــــــــــَ  وأَقـ يــــــــــــح د لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ َو  بـ ــــــــــــح  بــــــــــــَذرحَوَة أَقـ

  

ــــــــــــِه  ــــــــــــن ي مــــــــــــِ ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ًة ب ــــــــــــ  ي ــــــــــــِ َان ربح رت  عــــــــــــِ  كــــــــــــمــــــــــــا خــــــــــــَ

ربحٌ مُث      اَء حــــــــــــَ مــــــــــــَ يــــــــــــح تــــــــــــَ ر ضَ بــــــــــــِ رَا عــــــــــــَ طــــــــــــُ  َأســــــــــــــــــــــــــح

  
َع.  ويُْروى : ثُمَّ َرجَّ

ً  ءَ أَن يَْجعََل الشَّيْ  : التَّْعِريضُ و ما َعُظَمْت نِْعمةُ هللا على َعْبٍد إِالَّ َعُظَمْت َمؤونَةُ النَّاِس َعلَْيه ، فَمْن لْم »الَحِديُث :  ، وِمْنه ءِ للشَّيْ  َعَرضا

ضَ  يَْحتَِمْل تِْلَك المُؤونَةَ فقد َوال َعرَّ  .«تِْلك النِّْعَمةَ ِللزَّ

ضُ و بِّيِ  الُمعَّرِ ٍث : خاتُِن الصَّ  ، عن أَبِي عْمٍرو. ، كُمَحّدِ

ضُ و اج ْبِن ِعاَلٍط. ْبُن ِعاَلطٍ  ُمعَّرِ اج ، قُتَِل يَْوَم الَجَمِل ، وقِيل هو اْبُن الَحجَّ ضو السُّلَِميُّ أَُخو الحجَّ ، وفي بَْعِض نَُسخِ  بن ُمعَْيِقيبٍ  ُمعَّرِ

َواُب ُمعَْيِقيُب بنُ  ، األَِخيُر رَوى له ابُن قَانِع من َطِريق الكديميّ  بِيّانَصَحا الُمْعَجِم ُمعَْيِقيل ، بالالَّم : ض أو الصَّ . قُْلُت : وهو رُجل آَخُر ُمعَّرِ

د بِذْكره شاصونَة   بُن ُعبَْيد ، وهو يَْعلُو ِعْند الَجْوَهِرّي. (3)من الصَّحابة ويُْعَرف باليََمامّي ، وقد تَفَرَّ

ضُ و  . قال الَراِجز :الِعَراضُ  ظٍَّم : نَعٌم َوْسُمهُ كُمع ، الُمعَرَّ

ُر  مـــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــُ ُث يـ ـــــــــــح ي َ ـــــــــــًا حبـــــــــــِ ي قـــــــــــح ر ضُ ســـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ ُ
  املـــــــــــ

رحعــــــــــــــــــــَ  َورٌَع وأَرحفــــــــــــــــــــِ ُ و     ــــــــــــــــــــَ ث يـ ــــــــــــــــــــح ي  حــــــــــــــــــــَ

  
ْضتُ  تَقُوُل منه : ً  اإِلبِلَ  َعرَّ  الفَِخِذ ال ُطوِله. َعْرِض  ، إِذا َوَسْمتَها في تَْعِريضا

ضُ و ّكيت. وقال السُّلَْيُك بُن السُّلََكِة السَّْعِديُّ لُصَرَد : من اللَّْحِم : ما لم يُبَالَْغ في إِْنَضاِجهِ  الُمعَرَّ  ، عن ابِن الّسِ

 َرُجٍل من بَنِي َحَرام بِن ماِلِك بِن َسْعٍد :

ٌم  وحِم  ــــــَح ــــــقــــــَ رحَب ال يـــــــَك ضــــــــــــــــــــَ فــــــِ كــــــح ــــــَ ر ضٌ ســــــــــــــــــــي عــــــَ   مــــــُ
يـــــــــُب و     اِع َمشـــــــــــــــــــــــِ ُدوٍر يف الـــــــــِقصـــــــــــــــــــــــَ  «(4)مـــــــــاُء قـــــــــُ

  
اِد الُمْهَملَة ، وهِذه أََصحُّ ، كما في العُبَاِب.  ويُْرَوى بالصَّ

 فِيه على الُمْشتَِري. تُْعَرضُ و ، كِمْنبَر : ثَْوٌب تُْجلَى فيه الَجاِريَةُ  ، الِمْعَرضُ و
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َدقِيُق الطََّرفَْيِن ، َغِليُظ  وقال َغْيُره : وُهَو من ِعيَداٍن ،وال نَْصٍل ، قالَه األَْصَمِعّي ،  بِال ِريٍش  يُْرَمى به ، كِمْحَراٍب : َسْهمٌ  ، الِمْعَراضُ و

اِمي َذَهَب ُمْستَِوياً ، الَوَسطِ  ه بِعَْرِضهِ  يُِصيبُ و ، كَهْيئَِة العُوِد الَِّذي يُحلَُج به القُْطُن ، فإِذا َرَمى به الرَّ ، وُربََّما كانَْت ِإصابَتُهُ بَوَسِطِه  ُدوَن َحّدِ

 َسَر ماالغَيِِظ فكَ 

__________________ 
 .«شديد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ( الصحاح : تتقّدم.2)
وفيه أنه من قا  فيه معيقيب بن معرض فقد وهم إلا هو معرض بن معيقيب ا ذكره أبو نعيم. أســد « شــاصــويه» 397/  4( يف أســد الغابة 3)

 .403/  4الغابة 
 اجلفان مشب.( اللسان : يف 4)
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َوحُقوَذِة ا وِإنح قـَُرَب الص يحُد منه َأصابَُه مبَوحِضِض الن صحِر منه َفَجَرَحُه. ومنه َحِديثُ 
َعِديِّ بحِن حامتٍِ  َأصابَه وَهَشَمه ا فكان كامل

 .«فال َ حُكلحهُ  بَعرحضٍ  َزَ  فُكلحُه ا وِإن َأصابَهُ فخَ  ابملِعحرَاضِ  الص يحَد فُبِصيُب ا قَا  :ِإذا َرَميحتَ  ابملِعحرَاضِ  : قـُلحُت : فِإيّنِ أَرحِمي
، وُهَو َكالٌم يُْشبِهُ  الَمعَاِرضُ و ، الَمعَاِريضُ  َكالِمه ، أَي فَْحَواه. والَجْمعِ  ِمْعَراِض  . يُقَال : َعَرْفُت ذِلَك فيمن الَكالِم : فَْحَواهُ  الِمْعَراضُ و

 ً ُجِل تَْسأَلُهُ : َهْل َرأَْيَت فاُلنا فيَْكَرهُ أَْن يَْكِذَب وقد َرآه ، فيَقُوُل : إِنَّ فاُلناً لَيَُرى ، ولهَذا الَمْعنَى قال َعْبُد هللا  ؟بَْعُضه بَْعضاً في الَمعَانِي ، كالرَّ

ِء ، وفي الَمثَل ، ِء َعن الشَّيْ في الَكالم هي التَّْوِريَةُ بالشَّيْ  الَمعَاِريضُ  َر النَّعَم. وفي الصَّحاح :الَكالِم ُحمْ  بَمعَاِريِض  بُن َعبّاس : ما أُِحبُّ 

ٌج عن َعْمَراَن ْبن ُحَصْيٍن ، َمْرفُوٌع و قلُت :  ، من اٍض ِمْعرَ  ، أَي َسعَةً ، َجْمعُ « لََمْنُدوَحةً عن الَكِذبِ  اْلَمعَاِريِض  إِن في»هو َحديٌث ُمَخّرِ

 .التَّْعِريِض 

ً  اْلعَْرِض  َصاَر َوْقتَ  على الدَّابَِّة إِذا اْعتََرضَ و القَائُد الُجْنَد كعََرَضُهْم ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  اْعتََرضَ  َعلَْيَها ، كما في الّصحاح. ويُقَاُل : َراكبا

 أَْيضاً.

ً  صارَ  ُء :الشَّيْ  اْعتََرضَ  قيَل :و ، كما في الّصحاح. وَكَذا الطَّريُق ونَْحُوَها تَْمنَُع الّساِلكيَن ُسلُوَكَها ،  في النَّْهر الُمْعتَرَضةِ  كالَخَشبَةِ  ، َعاِرضا

ْحمن بن يَزيَد :  كما في اللَّسان ، ومنه  .«َخَرْجنَا ُعّماراً فلُِدَغ َصاحٌب لَنَا فاْعتََرْضنَا الطَِّريقَ »َحديُث َعْبد الرَّ

ّمِ أَي اْعتُِرضَ  ، َظاِهُر ِسيَاِقه أَنَّه َمْبنيٌّ للَمْعلُوم ، والصَّواُب : َعِن اْمَرأَتِهِ  اْعتََرضَ و من الِجّنِ أو من َمَرٍض  َعاِرضٌ  أَصابَه َعْنَها ، بالضَّ

بَْير وَزْوَجتِه  . ومنهيَْمنَعُه عن إِتْيَانِها ْحمن بن الزُّ بَْير بِن َعْبِد الرَّ  .«َعْنَها فلَْم يَْستَِطع أَْن يََمسَّها اْعتُِرضَ فَ » (1)َحِديُث الزُّ

 . نقله الَجْوَهِريُّ قال َجريٌر :الفََرُس في َرَسنه : لم يَْستَِقْم لقَائِدهِ  اْعتََرضَ و

وٍم و  لـــــــــــــُ ٍر  ـــــــــــــَ طـــــــــــــِ ُت مـــــــــــــنح خـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ مح دافـ  كـــــــــــــَ

ِة ذي و     ومـــــــــــــَ َوَس يف اخُلصــــــــــــــــــــــــــُ رتَاضِ َأشــــــــــــــــــــــــــح  اعـــــــــــــح

  
ِرّماح : بَْعدُ  . كما في الّصحاح. زاَد الُمَصنُِّف : وهو َصْعبٌ َزْيٌد البَِعيَر : َرِكبَهُ  اْعتََرضَ و  ، قال الّطِ

نح و  ِدي وقـــــــــــــد كـــــــــــــُ يـــــــــــــُك َقصـــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــِ
َ

 أَرَاين املـــــــــــــ

ٍة و     يــــــــــــــــ  هــــــــــــــــِ جــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح ا عــــــــــــــــُ رتَاضِ ُت َأخــــــــــــــــَ  اعــــــــــــــــح

  
 ومعنَى قَْوِل ُحَمْيِد األَْرقَِط الذي تَقَدَّم :

 ُعرحِضي اتِ َغري  ُمعحرَتَِضات
 لَْيس ِخْلقَةً وإِنََّما هو للنََّشاط والبَْغيِ. اْعتَِراَضُهنَّ  أَن

. ومنه لَهُ بَسْهٍم : أَْقبَل به قِبَلَهُ فَرَماهُ فقَتَلَه اْعتََرضَ و  يَأْتي َعلَى النَّاس َزماٌن لَو» َحِديُث ُحَذْيفَةَ بِن اليََماِن ، َرِضَي هللا َعْنه : ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  اْعتََرْضتُ   .«بِكنَانَتِي أَْهَل الَمْسجِد ما أََصْبُت ُمْؤمنا

ِلهِ  اْعتََرضَ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. الشَّْهَر : اْبتََدأَه مْن َغْير أَوَّ

ً  فاَُلنٌ  اْعتََرضَ و ،  اْعتََرَضهُ و َعَرَض ِعْرَضهُ يَْعِرُضهُ  ْيِث. ويُقَال :، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، أَي يَْشتُُمهُ ويُْؤِذيه ، وهو قَْول اللَّ  َوقََع فيه ، أَي فاَُلنا

إِذا َوقََع فيه واْنتَقََصهُ وَشتََمهُ ، أَو قَابَلَه 
 أَو َساَواه في الَحَسب ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّي : (2)

ن و  رِيـــــــــــــــَ وحمـــــــــــــــًا آخـــــــــــــــَ واقــــــــــــــــَ ر ضـــــــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــَ  ِد  تــــــــــــــــَ

اس و     ــــــــــــــ  ــــــــــــــن يِن مــــــــــــــن ال رتَاضــــــــــــــــــــــــــــاً ال َأجــــــــــــــح  اعــــــــــــــح

  
 ْجتَنِي َشتْماً مْنُهم.أَي ال أَ 

ن َحَضر ، وقد َذَكَرهُ الَجْوَهِريُّ ، ِعْندَ  َواحداً َواِحداً  َعَرَضُهمْ  القَائُِد الُجْنَد : اْعتََرضَ و  .َعَرضَ  ، ليَْنُظر َمْن غاَب ِممَّ

ُجُل بفََرِسِه في بَْعِض الغايةِ  يَْعتِرضَ  هو أَن «اْعتَِراضَ  ال َجلََب وال َجنََب والَ »في الحِديِث : و ، كما في العُبَاِب ، وفي اللِّسان : في  الرَّ

بَاق ، ِل الِمْضماِر. اْعتََرضَ  وإِنََّما ُمنَِع لَكْونهِ  فيَْدُخَل مع الَخْيلِ  الّسِ  ِمْن بَْعض الطَِّريِق ولَْم يَتْبَْعه من أَوَّ

 َعِريضٌ  . يُقَاُل :ِشْدقِه بِعُْرِض  النَّْبتَ و الشََّجرَ  َسنَة ، وتَنَاَولَ  نَْحٌو ِمنْ  ى َعلَْيهِ ِمَن الَمعِز : ما أَتَ  ، َكأَِميٍر ، العَِريضُ و
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 ( يف النهاية واللسان : عبد الرمحن بن الزبري وزوجته.1)
 .«قاتله»( األصر وامكم ويف اللسان : 2)
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َمِعّي ومنه اَ ِدي َعُروضٌ  انِ  فـََلم ا رَجعحَنا تَلق تحُه وَمَعَها»ُث : : قَاَله اأَلصـــــــــح وِقير : هو ِمن املِعحَز  ما فوحَ  الَفِطيم « َعرِيضـــــــــَ
ُي ِإذا نـَزَا ا ذََع ا وِقيَر : هو اجَلدح ِإذا َنب   ُهَو الَعُتودُ  َأوح  وُدوَن اجَلذَِع. وِقيَر : هو ال ِذي رَع  وَقِوَي ا وقير : ال ِذي َأجح

فَ  ِر والض مِّ  ُعرحَضانٌ  ج ا نـََقَله اجلَوحَهرِّي ا ادَ وأَراَد السِّ  ا كما يف الّصحاح وأَنحشَد : ا ابلَكسح
ــــــــــــ ٌ  رِي ُه  عــــــــــــَ ــــــــــــَ ل وح ُر حــــــــــــَ عــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ــــــــــــٌ  ابَت يـ  أَرِي

بِ و     الـــــــــــِ عـــــــــــَ وَن الـــــــــــثـــــــــــ  ا بـــــــــــطـــــــــــُ يـــــــــــنـــــــــــَ قـــــــــــِّ  اَبَت ُيســــــــــــــــــــــــَ

  
ّي : أَْي يَْسِقينَا لَبَناً َمِذيقاً ، كأَنَّهُ بُُطوُن   الثَّعَاِلِب.قال ابن بَّرِ

يَ  ً  وقال ابُن األَْعَراِبّي : إِذا أَْجَذَع العَنَاُق والَجْدُي ُسّمِ  ما كان لَُهْم من ِمْلك وَمزاِهرَ »وَعتُوداً ، وفي ِكتَابِِه أِلَْقواِل َشْبَوةَ :  َعِريضا

 ، وأَْنَشَد األَْصَمعيُّ : ِعْرَضانِهاو أُْخَذَها فيَأُْكَل من ِرْسِلهاوَحكم ُسلَْيَماُن َعلَْيه السَّالم وَعلَى نَبيّنا في صاحِب الغَنَم أَْن يَ  .«عْرضانو

ِه و انـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح َر مـــــــــــــــن طـــــــــــــــُ رحجـــــــــــــــَ ُ
ُر املـــــــــــــــ  أَيحكـــــــــــــــُ

هِ و     رحضــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــِ ِز أو عــــــــــــِ عــــــــــــح
َ

وِ  املــــــــــــ نــــــــــــُ  مــــــــــــنح عــــــــــــُ

  
ه إِلى الَمْرَعى.  الُمْرَجل : الذي يَخُرج َمَع أُّمِ

.َكثِيرُ  البَِطاِن ، أَي ُمثْرٍ  َعِريضُ  فاُلنٌ  يقال :و   الَماِل. وفي األََساس : َغِنيُّ

ضَ و ْضتُ  له. يقال : لَهُ : تََصدَّى تَعَرَّ ْضتُ  أَْسأَلُُهم. كما في الّصحاح. وقال اللِّْحيَانّي : تَعَرَّ َمْعروفَهم ولَمْعُروِفِهْم ، أَي تََصدَّْيت. وقَال  تَعرَّ

ضَ  اللَّْيُث : يُقَال : اَغانّي :لي فاَُلٌن بَمْكُروٍه ، أَي  تَعَرَّ ُضواو اْطلُبُوا الَخْيَر َدْهَرُكمْ » الَحديُث : ومنه تََصدَّى. قال الصَّ  ِلنَفََحاِت َرْحَمِة هللا تَعَرَّ

 أَي تََصدَّْوا لََها.« فإِنَّ هلل نَفََحاٍت من َرْحَمتِه. يُِصيُب بَها َمْن يَشاُء مْن ِعبَاِدهِ 

ضَ و َج. بمعنَى تَعَرَّ ضَ  يقال :و تَعَوَّ في َسْيِره يَميناً وِشَماالً ، لُصعُوبَِة  فاْحتَاج أَن يَأُْخذَ  َعُروٍض  منه في أََخذَ  ، إِذا الَجَمُل في الَجبَلِ  تَعَرَّ

 . كما في الّصحاح.الطَّريق

ى هللا عليه وَسلَّم يَُخاِطُب ناقَتَه وهو يَقُوُدَها به واسُمه َعْبُد هللا بن َعْبد نُْهٍم الُمَزنِّي ، وكان َدليَل َرسوِل هللا صلّ  .(1)أَْنَشَد لذي البَِجاَدْين و

 َصلّى هللا َعليه وسلّم على ثَنِيَِّة َرُكوبَةَ :

ي ر ضـــــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ي  تـ ومـــــــــــــــِ دارِجـــــــــــــــًا وســـــــــــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــَ

ر ضَ     عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ومِ  تـ جـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــل وحزَاِء ل  اجلـــــــــــــــــــَ

  

َتقيِمي   (2)هَذا أَبُو القاِسِم فاسح
ِضي ضَ  ، أَْي ُخِذي يَْمنَةً ويَْسَرةً وتَنَكَّبِي الثَّنَايَا الِغاَلَظ ، تَعَرَّ لْيسْت بُمْستَِقيمٍة في  ُمعاِرضةً  الَجْوَزاِء ، أِلَنَّ الَجْوزاَء تََمرُّ على َجْنبٍ  تَعرُّ

 في السََّماِء. ُمْعتَِرَضةً  السََّماِء ، قالَه األَْصَمِعّي. وقال ابن األَثير : َشبََّهَها بالَجْوزاِء ، ألَنََّها تَُمرُّ 

 ألَنََّها َغْيُر ُمْستَقيَمِة الَكَواكِب في الصُّوَرة.

 ومنه قَصيُد َكْعِب :

ِ  عن  ُخوَسٌة ُقِذَفتح ابلن حح  (3) ُعُرضٍ َمدح
 في َمْرتَِعَها. تَْعتَِرضُ  أَي أَنها

اَغانّي والَجْوَهِرّي للَبِيٍد َرِضَي هللاُ عنه :  وأَْنَشد الصَّ

نح فـــــــــا َة مـــــــــَ ـــــــــَ ان ـــــــــَ ب ـــــــــُ ضح ل طـــــــــَ ر ضَ قـــــــــح عـــــــــَ ـــــــــَ ه  تـ لـــــــــُ  َوصـــــــــــــــــــــــح

ا و     هـــــــــــَ ر امـــــــــــُ ٍة صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــ  ل ِر خـــــــــــُ ريحُ َواصـــــــــــــــــــــــــِ (4)خلـــــــــــََ
 

  
َج وَزاَغ ولَْم يَْسقَم ، كما ضُ  أَي تَعَوَّ جُل في يَتَعَرَّ  الَجبَِل يَميناً وِشَماالً. ُعُروِض  الرَّ

 وقال امرُؤ القَْيس يَْذُكر الثَُّريَّا :
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اِء  مـــــــــَ َراي  يف الســـــــــــــــــــــــ  تِإذا مـــــــــا الـــــــــثـــــــــ  ر ضـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــَ   تـ
ر ضَ     عـــــــــــَ ـــــــــــَ رِ  تـ َفصـــــــــــــــــــــــــ 

ُ
اِح املـــــــــــ اِء الـــــــــــِوشـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــح  أَثـ

  
ج أَثْنَاُؤه على َجاِريٍَة تََوشََّحْت به ، كما في اللَِّسان.  أَي لم تَْستَِقيم في َسْيرها وَمالَْت كالِوَشاحِ الُمعَوَّ

ة :، نَقَلَ  : َجانَبَهُ وَعَدَل عنه َعاَرَضهُ و مَّ  هُ الَجْوَهرّي ، وأَْنَشد قَْوَل ذي الرُّ

اَرضَ قــــــــد و  ه  عــــــــَ بَنــــــــ  ٌر كــــــــَ يــــــــح هــــــــَ َر  ســــــــــــــــــــــُ عــــــــح  الشــــــــــــــــــــــِّ

اٍن     جــــــــــَ ــــــــــُض هــــــــــِ رِي اَرضَ قــــــــــَ رُ  عــــــــــَ افــــــــــِ وحَ  جــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــ 

  
 ويُْرَوى : وقَْد اَلَح للسَّاِري ُسَهْيٌل ، وهكذا أَْنَشَدهُ 

__________________ 
 قطعت له أمه ِباداً ابثنا فاتزر بواحٍد وارتد   خر. وسلمعليههللاصلىملسري إىل النيب ( لي بذي البجادين ألنه حا أراد ا1)
 واملدارج : الثنااي الغال .« هو أبو القاسم»( ويرو  : 2)
 ( ديوانه وعجزه :3)

 مرفقها عن بنات الزور مفتو ُ 
 .«ولشر  »ويف اللسان : « وخليرُ »عن الصحاح وابألصر « وخلرُي واصر( »4)
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َعاَرَضةِ  الص اَغايّن. وَحقيَقةُ 
ُ
 َصاِحبه. ُعرحضِ  حيَنئذ َأن َتُكوَن ُكر  ِمنحُهَما يف امل

ُب فَرساً في»َحديُث أَبي َسعيٍد :  وَحاَذاه. ومنه َساَر ِحيَالَهُ  في الَمِسير : َعاَرَضهُ و ً ُمعَ  أَي يَسير ِحَذاَءُهمْ « القَْوم ِعَراِض  فإِذا َرجٌل يُقّرِ  اِرضا

ل. ّدِ ، كما يَْظَهر عنَد التَّأَمُّ  لهم. قلت : وبَْين الُمجانَبَِة وبَْين هذا َشبَهُ الّضِ

ً و ُمعَاَرَضةً  الِكتَابَ  َعاَرضَ و  بِكتَاٍب آَخَر. قَابَلَهُ  : ِعَراضا

يت في قَْول البَِعيث ، أَي ناحيٍَة منه وأََخَذ آخَ  من الطَِّريق َعُروٍض  أََخَذ في ، إَِذا َعاَرَض ُمعَاَرَضةً و ّكِ ُر في طريٍق آَخَر فاْلتَقيَا. وقال ابن الّسِ

: 

اِب  بــــــــَ ا َروحَ  الشــــــــــــــــــــــ  ا هلــــــــََ نــــــــَ َدحــــــــح تح مــــــــَ اَرضــــــــــــــــــــــَ عــــــــَ   فـــــــــَ
ا    مـــــــَ جـــــــَ رِّ َأعـــــــح امِت الســـــــــــــــــــــِّ ا يف كـــــــَ بـــــــَ اَب الصـــــــــــــــــــــِّ نـــــــَ  جـــــــَ

  
 ، أَي نَاِحيٍَة منه. ُعْرٍض  : أََخَذْت فيِ  َعاَرَضتْ  قال :

بَا : .(1)، أَي َدَخلَْت َمعَنَا فيه ُدُخوالً لَْيَست بُمبَاِحتٍَة ، ولكنََّها تُِرينَا أَنََّها َداِخلَةٌ َمعنا  َعاَرَضتْ  وقال َغْيُرهُ :  َجْنبُهُ. وَجنَاُب الّصِ

ً  أَتَاَها أَيْ ، « َجنَاَزةَ أَبِي طالبٍ  َعاَرضَ  أَن النَّبيَّ َصلَى هللا عليه وسلّم»الَحِديث  . ومنهالَجنَاَزةَ  َعاَرضَ و ، وفي بَْعض األُصول  في مْعتَِرضا

 .بَْعِض الطَِّريِق ولْم يَتْبَْعَها من َمْنزِلهِ  : من

« َكالِمه ِعَراِض  الُحَسْيُن فيأَنَّه َذَكَر ُعَمَر فَأََخَذ »َحِديُث الحَسِن ْبِن َعِلّىٍ  َعلَْيه. ومنه أَتَى إِلَْيه ِمثَْل ما أَتى أَي فاُلناً بِمثِْل َصنِيِعهِ  َعاَرضَ و

 فِْعِله َعْرضَ  ، َكأَنَّ  الُمعَاَرَضةُ  اْشتُقّتِ  ومنه أَي في ِمثِْل قَْوِله وُمقَابِِله ، َرِضَي هللاُ َعْنُهْم. وفي العُبَاِب : أَي قَابَلهُ وَساَواه بِِمثْل قَْوله ، قال :

 ِء الَِّذي فعَلَه ، وأَْنشَد لُطفَْيٍل الغَنَِوّي :الشَّيْ  َعْرِض  ِله ِمثْلُ ِء بفعْ الشَّيْ  َعْرضَ  ، أَي كأَنَّ  ِفْعلهِ  كعَْرِض 

او  هــــــــــَ ــــــــــُ ت ٍض  عــــــــــاَرضــــــــــــــــــــــــح ــــــــــِ ــــــــــاب ت ــــــــــَ ت ــــــــــَ  مــــــــــُ ل وًا عــــــــــَ  َرهــــــــــح

بِ     نـــــــــ  يٍّ ا جمـــــــــَُ َ  خـــــــــارِجـــــــــِ ريح ِديـــــــــِد الـــــــــُقصـــــــــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــَ

  
ً  َضَرَب الفَْحُل النَّاقَةَ  ويُقاُل : َواُب إِن َعلَْيَها ِليَْضِربََها إِن اْشتَهاها ُعِرضَ و ، وذِلك أَْن يُقَاَد إِلْيَها ، ِعَراضا . هكذا في سائر النُّسخِ ، والصَّ

ا إِذا اْشتََهاها فَضَربََها ال يَثْبُتُ  اِعي : الَكَرُم اْشتََهْت َضَربََها وِإالَّ فاَل ، وذلك لَكَرِمَها ، كما في الّصحاح والعُبَاب ، وأَمَّ ل. وأَْنَشَد للرَّ  لها ، فَتَأَمَّ

اَرًة  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َن ِإال  يـ حـــــــــــــح قـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــُ الئـــــــــــــُص ال يـ  قـــــــــــــَ

رَاضــــــــــــــــــــــــاً     ا  عــــــــــِ يــــــــــَ َوالــــــــــِ َن ِإال  غــــــــــَ َريــــــــــح (2)وال ُيشــــــــــــــــــــــــح
 

  
ً  وقال أَبو ُعْبيٍد : يُقَاُل : لَِقَحْت ناقَةُ فاُلنٍ  َغْيِر أَْن تَُكوَن في اإِلبِل الَّتِي كان الفَْحُل فيَْضِربَها من  ُمعَاَرَضةً  الفَْحلُ  يُعَاِرَضَها ، وذلَك أَنْ  ِعَراضا

 َرِسيالً فِيَها.

 . كما في الّصحاح والعُباب.الشََّجَر َذا الشَّْوِك بِِفيهِ  يُعَاِرضُ  ، أَي ِعَراٍض  بَِعيٌر ذُو يُقَاُل :و

ً  يُعَاِرضَ  هي أَن : الُمعَاَرَضةُ و ، إِذا لَْم يُْعَرْف أَبُوهُ. ُمعَارَضةٍ و ، ِعَراٍض  بَولٍَد عن فاُلنَةُ  َجاَءت يُقَاُل :و ُجل المرأَةَ فيَأْتِيَها َحَراما ، أَي  الرَّ

اغانِي.  بِال نَِكاحٍ وال ِمْلٍك. نَقَله الصَّ

 باللَّْحِم ، قال ابُن ُمْقبِل : قُِذفَتْ  ، كما يُقال : ُمْستَْعَرَضةٌ  ، فِهي النَّاقَةُ باللَّْحمِ  اْستُعِرَضتِ  يُقَاُل :و

ا  هــــــــَ ُة ســــــــــــــــــــــنــــــــِّ يســــــــــــــــــــــَ تح َخســــــــــــــــــــــِ قــــــــَ دح  ــــــــَِ اُء قــــــــَ بــــــــ   قـــــــــَ

تو     ِرضــــــــــــــــــــــَ عــــــــح تــــــــُ رتِِّ  اســــــــــــــــــــــح بــــــــَ تــــــــَ ُ
هــــــــا املــــــــ يضــــــــــــــــــــــِ عــــــــِ  بــــــــبــــــــَ

  
 كما في التَّْكِملَة. وفي العُبَاِب : ببَضيِعها. قُلُت :وَكذِلك لُِدَست باللَّْحم. ُكلُّ ذِلَك َمْعنَاه إَِذا َسِمنَت.

 ِحيَن بََزلَْت ، وهي أَْقَصى أَْسنَانِها. وَخِسيَسةٌ ِسنَّها

ولَم يُبَاِل  ُمْسِلٍم أَو َغْيِره ، ولم يَْسأَْل عن َحاِل أََحدٍ  من أَّيِ َوْجٍه أَْمَكن ، وأَتَى َعلى َمْن قََدَر عليه ِمْنُهم ، قَتَلَُهم الَخاِرِجيُّ ، أَي استَْعَرَضُهمو

 .«الُمْستَْعِرِض  أَنَّه كاَن اَل يتأثَُّم ِمْن قَتْل الَحُروِرّيِ »في َحِديِث الَحَسن : و« الَخَواِرجُ  َرَضُهمُ فاْستَعْ » الَحِديُث : َمْن قَتَل ، ومنه

أَنَّه َخَرَج ِمْن َمكَّةَ »َحِديُث أَبِي ُسْفيَاَن  ، ومنه به أَْمَواٌل ألَْهِلَها ، على َساِكنها أَفَضُل الصَّالة والسَّالم ، ، كُزبَْير : َواٍد بالَمِدينَةِ  ُعَرْيضٌ و

 .«العَُرْيض ساَق َخليجاً من»الحِديُث اآلَخُر : ، ومنه« العَُرْيضَ  حتَّى بَلَغَ 
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ِد ْبِن عِلّي بِن الُحسْين ُده العَُرْيِضيّون ، ، ألَنَّهُ نََزل به وَسكنَه ، فأَوال العَُرْيِضيُّ  قلُت : وإِلْيه نُِسب اإِلماُم أَبُو الحَسن عِليُّ بُن جْعِفر ْبِن ُمحمَّ

 وبه يُْعَرفُون ، وفِيهم َكثْرةٌ وَمَدٌد.

__________________ 
 ( زيد يف اللسان : وليست بداخلة يف كامت السر أعجما أي يف فعر ال يتبينه من يراه ا فهو مستعجم عليه وهو واضح عندان.1)
 والبيت من قصيدة ميدح فيها بشر بن مروان.« قالئص»بد  « جنائب»انظر ختر ه فيه ا ويف الديوان :  283( ديوانه ص 2)
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يضٌ  َرُجلٌ و يٍت : ِعّرِ ضُ  ، كِسّكِ  ، قال : ِللنّاِس بالشَّرِّ  يَتَعرَّ

ُ  و  ـــــــــــ ٌ َأمحـــــــــــح رِّي ٌة  عـــــــــــِ اضـــــــــــــــــــــــــَ ِه َغضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح  عـــــــــــلـــــــــــي

مح     ِه وَأاَن الــــــــــــــر قــــــــــــــِ نــــــــــــــِ يــــــــــــــح ن حــــــــــــــَ ر َس يب مــــــــــــــِ  متــــــــــــــََ

  
َها ، وهي من اإِلبِل : العَلُوقُ  الُمعَاِرضُ  عن أَبي َعْمٍرو :و  ، كما في العُبَاب والتَّْكملَة. الَّتي تَْرأَُم بأَْنفَها وتَْمنَُع َدرَّ

 يَْمنَةً ويَْسَرةً. (1): ال يَْستَِقيُم في الِقَطار ، يَأُْخذُ  ُمعَاِرضٌ  وفي األََساس : بَِعيرٌ 

اِء : الُمعَاَرَضةِ  اْبنُ و اَغانّي. السَِّفيحُ  ، بفَتْح الرَّ نَا ، نقله الصَّ  ، وهو ابن الّزِ

 .شاعرٌ  بِن ُجْنَدِب ْبن َسيَّاِر ْبن َمْطُروِد بن مازِن ْبن َعْمِرو بن الحارِث التَِّميميُّ : الُمْعتَِرِض  الُمَذاُل بنُ و

ْضنا َمنْ  بن ُجْنَدب َرِضَي هللا َعْنه : قَْوُل َسُمَرةَ و َض َعرَّ  الَماِء. لَهُ ، وَمْن َمَشى َعلَى الَكالَِّء قََذْفناهُ في َعرَّ

ْح بالقَْذف أَْلقَْينَاهُ :  (2)ويُْرَوى  ْضنَا في النَّْهِر ، أَْي َمْن لَم يَُصّرِ حَ  ، تأْديباً لَهُ ، ولم نَْضِرْبه الَحدَّ ، لَهُ ِبَضْرٍب َخِفيفٍ  َعرَّ به أَْي  وَمْن َصرَّ

، اِلْرتَِكابِِه ما  للتَّْصِريحِ  في الماءِ  َمْرفَأَ السَّفينَة الَكالَِّء ، وهو كَشدَّاٍد ، َحَدْدنَاهُ. استَعَاَر الَمْشَي َعلَىو وبِه نَهَر الَحّدِ أَْلقَْينَاه في نَْهِر الَحدِّ بُركُ 

ضهو يُوِجُب الَحدَّ  ضَ   بما، إلصابَتِهِ  التَّْغريَق للَحدِّ  اْستَعَارَ و له. تَعَرُّ  له. كما في العُبَاب. تَعَرَّ

 للَحّدِ بَصِريحِ القَْذِف. للتَّْعِريض وفي اللَّسان : َضَرب الَمْشَي على الَكالَِّء َمثاَلً 

اُء والّضاُد تَْكثُُر فُُروُعَها وهي مع َكثَْرتَِها تَْرِجُع إِلى أَْصٍل َواِحٍد ، وهو الَّذي يَُخاِلُف الطُّوَل. وَمْن َحقََّق  اْلعَْرضُ  وفي العُبَاب : والعَْيُن والرَّ

ةَ ذلَك.  النََّظَر َوَدقَّقَهُ َعِلَم ِصحَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، عن اْبن األَْعَرابّي وأَْنَشَد : أَْعَراضٌ  ِخالُف الطُّوِل : العَْرِض  َجْمعُ 

ُووَن  طــــــــــــــح رَاضَ يــــــــــــــَ ربحِ  َأعــــــــــــــح اِج الــــــــــــــغــــــــــــــُ جــــــــــــــَ  الــــــــــــــفــــــــــــــِ

ر     جــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــت ي ال ي  َأخــــــــــــِ رطــــــــــــَ جــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــت روَد ال ــــــــــــُ  ب

  
ّمِ والَكْسر ، واألُْنثَى العَِريِض ُعْرَضانٌ  . وقد َذَكَر األَخيَر الُمصنُِّف استْطراداً ، وَجْمعُ ِعَراضٌ و ُعُروضٌ  وفي التَّْكثير :  .َعِريَضةٌ  ، بالضَّ

 أَي َواِسعَة.« َعِريَضةً  لقَْد َذَهْبتُم فيها: » (3)في الَحديث و

 المسأَلَةَ : َجاَء بَها واِسعةً َكبِيَرةً. أَْعَرضَ و

مّ »،  العَُراَضاتُ و راً »اآلثَاِر. قال الّساجُع :  العَِريضاتُ  اإِلبلُ « : بالضَّ ْعَرى َسفَراً ، ولم تََر َمَطراً ، فال تَْغذَُونَّ إِّمَرةً وال إِمَّ إِذا َطلَعَت الّشِ
اآلثَاِر ، َعلَْيَها ُرْكبَانَُها ، ِليَْرتَاُدوا لََك َمْنِزالً تَْنتَِجعُهُ.  العَِريَضةَ  ك في األَْرض َمْعَمراً. أَي أَْرِسل اإِلبلَ أَثَراً ، يَْبِغينَ  العَُراَضاتِ  ، وأَْرِسل (4)

 ونََصَب أَثَراً على التَّْمييز ، كما في الّصحاحِ.

ّمِ ، كما في الّصحاح ، وأَنشد أِلَبي  ُعَراَضةٌ  ، أَْي َسعَتِِه. وقَْوسٌ  ِضهِ َعرْ  ِء : تََمكَّن منفي الشَّيْ  أَْعَرضَ و .َعْرٍض  : صاَر ذا أَْعَرضَ و بالضَّ

 َكبِيٍر الُهَذلّي :

ةِ و  رَاضــــــــــــــــــــــــَ ا  عــــــــــُ هــــــــــَ رحيـــــــــــُ َض بـــــــــــَ وبــــــــــِ اح تــــــــــُ تــــــــــَ يــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــِّ

رِ     هــــــــــــَ بــــــــــــح ٍ  عــــــــــــَ جــــــــــــح هــــــــــــا لــــــــــــعــــــــــــَ َوائــــــــــــفــــــــــــُ   حِوي طــــــــــــَ

  
 وقَْوُل أَْسَماَء ْبِن َخارَجةَ ، أَْنَشَده ثَْعلٌَب :

هُ  ـــــــــــــُ ت َرضـــــــــــــــــــــــــــح ا  يف فـــــــــــــعـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ن اِ  َألـــــــــــــحَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

بِ     عــــــــــــــح اح ا ــــــــــــــاِذ والــــــــــــــكــــــــــــــَ اَز بــــــــــــــَ تــــــــــــــَ  فــــــــــــــاجــــــــــــــح

  
ْرهُ ثَْعلٌَب. قال ابُن سيَده : وأُراهُ أَراَد َغيَّْبُت فيها  السَّيِف. َعْرضَ  لم يُفَّسِ

 ٌ  أَِريَضةٌ : َولُوٌد َكاِملَةٌ. َعِريَضةٌ  وامرأَة
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 .بالعَْرض ، األَخيُر عن اللِّْحيَانّي ، أَي العُْرِضيَّةو بالعَْرِضيَّةِ  ويُقَاُل هو يَْمِشي

ّي. قال الَجْوَهِريُّ : َعَرْضتُ  البَِعيَر على الَحْوض ، وهَذا من الَمْقلُوب ، ومْعنَاهُ  َعَرْضتُ و  َعَرْضتُ و الَحْوَض على البَِعير. قال ابُن بَّرِ

البَِعيَر ،  َعَرْضتُ و قال صاحب اللَِّسان : ورأَيُت ِعدَّةَ نَُسخ من الّصحاح فلَْم أَِجْد فيها إِالّ البَعيَر.  َعَرْضتُ : بالبَعير على الَحْوض ، وَصوابُه 

 ، اْنتََهى. (5)ويْحتَمل أَْن يَُكوَن الجوَهريُّ قال ذلك وأَْصلََح لَْفَظه فيما بَْعُد 

ً  الجاِريَةَ والَمتَاَع على البَْيع َعَرْضتُ و  .َعْرضا

__________________ 
 .«يعد »( يف األساس : 1)
 ( وهي رواية اللسان.2)
 ( يف النهاية واللسان : ويف حديث ُأحد : قا  للمنهزما :3)
 ( قوله : سفرا يعين بياض النهار ا واإلّمر الذكر من ولد الضبن ا واإلم رة األنث .4)
 لصحاح املطبوع : عرضت البعري.( يف ا5)
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 .«َعلَيّ  َمْعُروَضةٌ  أَْكثُِروا عليَّ ِمن الصَّالةِ فإِنََّها»الَحديث :  الِكتَاَب : قََرأْتُه ، ومنه َعَرْضتُ و

ً  لك الَخْيرُ  َعَرضَ و  : أَْمكَن. َعْرضا

ر قولُه تَعَالَى :  العََرضُ و َكةً : العََطاُء والَمْطلَُب ، وبه فُّسِ ً  (َلْو كانَ )، ُمَحرَّ  ، أَي َمْطلَباً َسْهالً. (1) (َقرِيباً ) َعَرضا

 على َعْينِه. اْعتََرَضهُ و الَمتَاُع ونَْحُوه ، اْعتََرضَ و .َعَرَضُهم فاْعتََرضَ  . يقال :َعَرضَ  الُجْنُد. ُمَطاِوعُ  اْعتََرضَ و

 على َعْيِنِه. اْعتََرَضهُ  َعْيٍن ، عنه أَْيضاً ، أَي ُعْرضَ  ن ثَْعلٍَب ، ونََظَر إِلَْيهع

 .«الَحِصيرِ  َعْرضَ  الِفتَُن َعلَى القُلُوبِ  تُْعَرضُ »في َحديِث ُحَذْيفَةَ : و َعْيِن ، أَي َظاِهراً عن قِريٍب : ُعْرضَ  وَرأَْيتُهُ 

 َها وتُْبَسُط َكَما يُْبَسُط الَحِصيُر.قال ابُن األَثير : أَي تُوَضُع َعلَيْ 

ضْ  ويُقَاُل :  ، أَي أَقِْمهُ في السُّوق. (2) تَعَرَّ

 : الُمبَاَراةُ والُمَداَرَسةُ. الُمعَاَرَضةُ و

 يَْمنَعُه من السَّْير. اْعتََرضَ  ُء في الطَِّريق ، أَيله الشَّيْ  َعَرضَ و

 : بَْيُع الَمتَاعِ بالَمتَاعِ ال نَْقَد فيه. الُمعَاَرَضةُ و

 : التَّْعِويُض. التَّْعِريضُ و

 فاْعتَِرُضوا مْنهُ  نَعِرضُ  مْنه. وإَِذا َطلََب قَْوٌم عند قَْوٍم َدماً فَلَْم يُِقيُدوُهم قالُوا : نَْحنُ  فاْعتََرْضتُ  َعلَى فاُلٍن نَْقٌد فأَْعَسْرتُهُ  (3) [لي]ويُقَال : َكاَن 

يَةَ.منْ   ه ، أَي اْقبَلُوا الّدِ

ْمحَ  َعَرضَ و ً  الرُّ ً و ، يَْعِرُضهُ َعْرضا َضهُ تَْعِريضا  . قال النَّابغَة :َعرَّ

ا  هـــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــح َرفـ اَدٌة قـــــــــــد عـــــــــــَ هـــــــــــمح عـــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ ن  عـــــــــــَ  هلـــــــــــَُ

واِإَذا     ر ضــــــــــــــــــــــــُ بِ  عــــــــــَ ــــــــــِ َواث ــــــــــكــــــــــَ وحَ  ال ــــــــــَ ي  فـ طــــــــــِّ  اخلــــــــــَ

  
 والضَّمير في لَُهّن للطَّْير.

اِمي القَوسَ  َعَرضَ و ً  الرَّ  إِذا أَْضَجعََها ثُمَّ َرَمى َعْنَها. َعْرضا

 َء : تََكلَّفَه ، نَقَلَه ابُن األَثير.فاُلٌن الشَّيْ  اْعتََرضو : اْنتََصَب وَمنََع ، كاْعتََرَض. يَْعِرضُ  ءُ الشَّيْ  َعَرضَ و

.« َراضٌ اْعتِ  أَنَّه َرأَى َرُجالً فيه»في َحِديث ُعثَْماَن بن العاِص : و  اْعتََرَض َعْرَضهو هو الظُُّهوُر والدُُّخوُل في الباِطل واالْمتنَاُع مَن الَحّقِ

 :نََحا نَْحَوهُ.

ضَ و  الفََرُس في َرَسنه : لَْم يَْستَِقْم لقَائِده ، كاْعتََرَض. تَعَرَّ

 قاَل َمْنُظوُر بن َحبَّةَ األََسدّي :

تح  ر ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ رِّ  تـــــــــــــــــــَ  د مبــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاٍز حــــــــــــــــــِ

ر ضَ     عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ َو ِّ  تـ ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــِّ َرِة يف ال هـــــــــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــــــــ

  

 مل َ حُ  عن قـَتحٍر ِد  َتعر ضاً 
َكةً : اآلفَةُ  العََرضُ و  ِء كالعَاِرض.في الشَّيْ  تَْعِرضُ  ُمَحرَّ

 له الشَّكُّ ونَْحُوه ، مْن ذلك. َعَرضَ و ، أَْعَراضٌ  وَجْمعُه

 في الفَُؤاِد. ُمْعتَِرَضةٌ  : َعاِرَضةٌ  ، وهي الحاَجاُت. وُشْبَهةٌ  العََواِرِض  : َواِحدةُ  العَاِرَضةُ و
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 ُهنَا َمْصدراً كالعَافِيَِة والعَاقِبة. العاِرَضةُ  وقد تَُكونُ « من ُشْبَهةٍ  عاِرَضةٍ  يْقَدُح الشَّكُّ في قَْلبِه بِأَّولِ »في قَْول عِلّي ، رِضَي هللا عنه : و

ضَ و ضو ُء : َدَخلَه فََساٌد ،الشَّيْ  تَعرَّ  الُحبُّ ، كذِلك. تَعرَّ

العََرَب ، أَي َسْل َمْن ِشئَْت ِمْنهم  استَْعِرض يُْعِطي َمْن أَْقبََل وَمْن أَْدبََر. يقال : (4) استَْعَرضَ و علَْيه ما ِعْنِده. يَْعِرض : َسأكلَهُ أَن اْستَْعَرَضهُ و

.  عْن َكَذا وَكَذا ، نَقَلَه الجْوَهريُّ

 َعلَّي ما ِعْنَدك. اْعِرضْ  : قُلُت له : استَْعَرْضتُهُ و

 ْي ال تَْذُكْرهُ بُسوء.فاُلٍن ، أَ  ِعْرضَ  (5) تُْعِرضْ  مْن َحّدِ َضَرَب : ِإذا َشتََمهُ ، أَْو َساَواهُ في الَحَسب. ويقال : ال َعَرَض ِعْرَضهُ و

 أَْيضاً الِفْعُل الَجميُل ، قال : الِعْرضُ و ، إَِذا كاَن لَئيَم األَْساَلِف. الِعْرض وفاُلٌن َجِرب

 ِعرحِضيأُدحرُِ  َميحُسوَر الِغىَن وَمِعي و 
ُرِوَي بَكْسر « اإِلْعَراض َغضُّ األَْطَراف ، وَخفَرُ »عنهما ، في َحديِث أُّمِ َسلََمةَ لعَائَشة ، َرضَي هللا ِمن القَْوِم : األَْشَراُف. و الِعْرِض  وذو

 .«خفر»الَهْمَزةِ وبفَتْحَها ، وقد تَقَدَّم الكاَلم عليه في 

ْضتُ و ضَ  فاُلناً لَكَذا َعرَّ  هو له ، نَقَلَه الَجْوَهرّي. فَتَعَرَّ

__________________ 
 .42( سورة التوبة اآية 1)
 .«ضح بهتعرّ »( يف التهذيب : 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( يف األساس : واعرتضُت أعطي من أَقبَر ومن أَدبَر.4)
 ( ضبطت عن اللسان.5)
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 ، أَي األَثَْل ، واألََراَك ، والَحْمَض. األَْعَراضَ  : أََماِكُن تُْنبِتُ  (1) العَُروَضاَواتُ و

 .ُعْرِضهم القَْوم ، إِذا لم تَْستَْقبِْلهم ولكْن ِجئْتَُهْم من ِعَراِض  ُمْنَكَرةٍ ، يَْعني َطِريقاً في َهبُوٍط. ويُقَاُل : ِسْرنَا في َعُروٍض  ويُقَال : أََخْذنَا في

ضَ و ، أَي َمْرًعى يُْغنِي الماشيَةَ عن أَْن تُْعلََف ، َمْعَرٍض  وبَلٌَد ذو ً  الماشيَةَ  َعرَّ  لعَلَف.: أَْغنَاَها به عن ا تَْعِريضا

ْجل العَظيِم من الَجَراد والنَّْحلِ   ، قال َساعَدةُ : عاِرضٌ  ويُقَاُل للرَّ

ر ٍة  عــــــــــاِرضــــــــــــــــــــــــاً رَأ   خــــــــــِ مــــــــــَ ِوي ِإىل ُمشــــــــــــــــــــــــح هــــــــــح ــــــــــَ  يـ

يح     ر  شــــــــــــــــــــــَ َم عــــــــنــــــــهــــــــا كــــــــُ جــــــــَ َد احــــــــح اقــــــــَ هــــــــَ ُرومــــــــُ ــــــــَ  ٍء يـ

  
 قَْد َمألَ األُفَُق. عاِرضٌ  ويُقَاُل : َمرَّ بنَا

ّم ، َجْمعُ  العُْرَضانُ و  ، وهو الَواِدي الَكثيُر النَّْخِل والشََّجر. لِعْرِض ا ، بالضَّ

 البَِعيُر الشَّْوَك : أََكلَهُ. اْعتََرضَ و

بَاِء : الَّذي قد قَاَرَب اإِلثْناَء. العَِريضُ و  ِمن الّظِ

. ويُقَاُل : العَِريضُ و ةً : الَخِصيُّ  ا. نَقَله الجوَهرّي وابُن القَطَّاع والّصاَغانٌي.إَِذا َخَصْيتَه أَْعَرْضُت الِعْرَضانَ  عند أَْهِل الِحَجاز َخاصَّ

 إِالَّ َذَكراً. العَِريضُ  إِذا َجعَْلتََها للبَْيع ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ والّصاَغانيُّ ، وال يَُكون أَْعَرْضُت الِعْرَضانَ و

ً  اَد في اللَِّسان :ِمن اإِلبِل : اللََّواتِي يَأُْكْلَن الِعَضاهَ ، كما في الّصحاح ، وزَ  العََواِرضُ و  ، أَي تَأُْكلُه َحْيُث َوَجْدتَهُ. ُعْرضا

يت : يُقَال : ما ّكِ ُضكَ  لفاُلٍن ، أَْي ِمن َحّدِ نََصَر ، وال تَقُل ما (2) يَْعُرُضكَ  وقَال ابُن الّسِ  ، بالتَّْشديد. يُعَّرِ

 : أََخَذها َريِّضاً ، وهَذا ِخاَلُف ما نَقَلَه الَجْوَهرّي ، كما تَقَدَّم. اْعتََرَض العَُروضَ و

 ، كَصبُوٍر : َجبٌَل بالِحَجاز. قال ساعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ. العَُروضُ و

ُم  هــــــــــُ ََ  مــــــــــنــــــــــح رتح عــــــــــًا وتــــــــــُ فــــــــــح مح شــــــــــــــــــــــــَ رِهــــــــــِ  أملَح َنشــــــــــــــــــــــــح

ِب     نـــــــــــــــح ُروضِ ِبـــــــــــــــَ فُ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ زَاحـــــــــــــــِ ٌة ومـــــــــــــــَ  رِمـــــــــــــــ 

  
 هذه ، أَي نَِظيُرَها. َعُروضُ  وهذه المسأَلَة

 العَتُوُد. : العَُروضُ و : َجانُِب الَوْجِه ، عن اللَّْحيَانْي ، العَُروضُ و

 ِء : َوَسُطه ، وقيَل : نَْفُسه.الشَّيْ  ُعْرضُ و ، عن َشِمٍر. الُمْعتَِرضُ  ، كُمْحِسٍن : الُمْعِرضُ و

 الَحديِث ، بالَكْسر : ُمْعَظُمه. ِعَراضُ و

 .ُعْرِضهِ  ٍء أَْمَكنََك من: ُكلُّ َشيْ لََك  الُمْعِرضُ و

 أَْي ال يُبَالُون َمْن َضَربُوا. (3) [أَي عن شّقٍ وناحيةٍ ] ُعْرِض  وَخَرُجوا يَْضِربُون النَّاَس عن

ً  : أَتاَها من َجانِبَِها استَْعَرَضَهاو  .(4) َعْرضا

اِر الُمْسلمين»الَحديُث :  ، ومنه العَُراَضةِ  : إِْهَداءُ  التَّْعِريضُ و ُضوا أَنَّ َرْكباً من تُجَّ َرُسوَل هللا َصلى هللا عليِه وسلّم وأَبَا بَْكر َرضَي هللاُ  َعرَّ

 ً ُضوهم َمْحضاً ، أَي َسقَْوُهْم لَبَناً. «َعْنهُ ثِيَاباً بِيضا م لهم الطَّعَاُم.القَْوُم ، َمْبنِيّاً للَمْجُهول ، أَي أُْطِعمُ  ُعِرضَ و أَي أَْهَدْوا لَُهَما. وَعرَّ  وا وقُّدِ

ضَ و فَاُق : َسأَلَُهمُ  تَعَرَّ  .العَُراَضاتِ  الّرِ

أَْن تَْقِصَد ُمَراَدهُ ، وتَْذَهب  باْعتَِراِضكَ  (5)له  تَْعِرضْ  لفاُلٍن ، أَي ال تَْعِرض ال ، أَي َحاَل حائٌِل وَمنَع مانٌِع ، ومنه يُقَال : َعَرَض عاِرضٌ و

 .العَْرِض  له أََشدَّ  َرضَ عَ  َمْذَهبَهُ. ويُقَال :
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 : قَابَلَه بنَْفسه. اْعتََرضَ و

أْس من النَّْخَوة. العُْرِضيَّةو ُكوب على الرَّ عُوبَةُ والرُّ ّم : الصُّ ً  في الفََرس : أَْن يَْمِشيَ  العَْرِضيَّةو بالضَّ  ، وفيَها ُعْرِضيَّةٌ  نَاقَةٌ  . ويُقَال :َعْرضا

 : إِذا كانَت َريِّضاً لم تَُذلَّْل. ُعْرِضيَّة

اج :اْعتَِراضٌ و : الَّذي فيه َجفَاءٌ  العُْرِضيُّ و  . قال العَجَّ

 ُعرحِضي  ُذو ََنحوٍة مُحَاِرٌس 
، كَمْقعٍَد  الَمْعَرضو

 ُء.فيه الشَّيْ  يُْعَرضُ  الَمَكاُن الُِذي (6)

__________________ 
 املعاجم ا عن هامش اللسان.( كذا ا ومل جندها فيما عندان من 1)
 ( ضبطت عن اللسان بفتح الياء وفتح الراء.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( كذا ضبطت بفتح العا عن النهاية واللسان.4)
 ( عبارة اللسان : ال تعرض له مبنعك ابعرتاضك أن يقصد مراده ويذهب مذهبه.5)
َعحِرض وزان مسجد.6)

 ( ويف املصباح : امل
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لها. الِمْعَرض الَمعانِي ، مأُْخوذٌ من َمعَاِريضُ  واألَْلفَاظُ   ، للثَّْوِب الَِّذي تَُجلَّى فيه الجاِريَةُ ألَنَّ األَْلفَاَظ تُجّمِ

 أَْنِف الفََرِس : ُمْبتََدأُ ُمْنَحَدِر قََصبَتِِه فِي َحافَتَْيِه َجِميعاً ، نَقَلَه األَْزهِرّي. ُعْرَضاو

أُْي الَجيُِّد.: تَْنِقيُح ا اْلعَاِرَضةُ و  لَكالِم ، والرَّ

 : جاِنُب الِعراِق ، وَسقَائُِف الَمْحِمِل. العَاِرضُ و

ةً من آَخَر. وقال أَبو ُعبْيٍد : (1) ُمْعِرَضةً  ، أَي الِعَرْضنَاةَ و ، الِعَرْضنَةَ و ، الِعَرْضنَى والفََرُس تَْعُدو ةً من وْجٍه وَمرَّ :  الِعَرْضنَةُ  َمرَّ

ةُ  االْعتِراُض. وقَال َغْيُره : وكذِلك  ، وهو النَّشاط. الِعَرضَّ

 ٌ ً  : َذَهبَتْ  ِعَرْضنَةٌ  وامرأَة  من ِسَمنِها. َعْرضا

ٌ  ِعْرَضنٌ  وَرُجلٌ   النَّاَس بالباِطل. تَْعتَِرض : ِعْرَضنَةٌ  ، كِدْرَهٍم ، وامرأَة

 : لم يَْستَِقْم في الِقَطاِر. ُمعَاِرضٌ  وبَِعيرٌ 

ً  لََك الَخْيرُ  َعَرضَ و  : أَْشَرَف. أَْعَرضَ و ُعُروضا

يَح : إِذا لْم يَْستَْقبِْلها ولم يَْستَْدبِْرها. عاَرضَ و بَِما َصنَعَهُ : َكافَأَهُ. َعاَرَضهُ و  البَِعيُر الّرِ

 : َساَمها أَْن تَْشَرَب. َعَرَضهاو الناقَةَ علَى الَحْوِض  أَْعَرضَ و

ة :َعلَيَّ َسْوَم َعالّةٍ  َعَرضَ و . وقد تَقَدَّم. َعْرضٌ   ، بمعنَى قَْوِل العامَّ  َسابِِريٌّ

 ، َحَكاه ِسيبََوْيه. اإِلْعَراِض  فُعَلَّى من ُعَرضَّىو

ً  ولَِقيَهُ   ، أَي بَاِكراً ، وقِيل ُهو بِاْلغَْين الُمْعجَمة. عاِرضا

لُه ، قال الشَّاِعُر : َعاِرَضاتُ و  الِوْرِد : أَوَّ

مح  هــــــــــِ اهــــــــــِ فــــــــــَ َر شــــــــــــــــــــــــِ اُ  املــــــــــاَء قــــــــــبــــــــــح نــــــــــَ ــــــــــَ رَاٌم يـ  كــــــــــِ

مح     اتِ هلــــــــــَُ رِ  عــــــــــاِرضــــــــــــــــــــــــَ اخــــــــــِ نــــــــــَ َ
م  املــــــــــ  الــــــــــِورحِد شــــــــــــــــــــــــُ

  
ل ُوُروِد الِوْرِد ، ألَنَّ  لَهُ لَُهم ُدوَن النَّاِس.لَُهْم : مْنُهْم ، يَقُوُل : تَقَُع أُنُوفُهم في الماِء قَْبَل ِشفَاِهِهم في أَوَّ  أَوَّ

 .َمعَاِريُضه : َمعارُضهُ و الَكالمِ  أَْعَراضُ و

َمِن. َعِريضُ و  الِوَساِد : ِكنَايَةٌ َعِن النَّْوِم. َعِريضُ و القَفَا : ِكنايَةٌ عن الّسِ

َضةُ و بُوا فِيَها َمْن َرِغَب ، ثّم يَْحُجبُونها ، ويُقَاُل :  َعْرَضةً  لى أَْهِل الَحّيِ ع تُْعَرضُ  من النَِّساِء : البِْكُر قَْبَل أَْن تُْحَجَب ، وذِلَك أَنََّها الُمعَرَّ ِليَُرّغِ

َضتُك ، كما في األَساس واللِّسان.  ما فَعَلَت ُمعَرَّ

ضٌ و ، ُمْعتَِرضٌ و ، َعِريضٌ و ، َعاِرضٌ و ٍث ، وُمحْ  ُمْعِرضٌ و ، ُمعَّرِ  ِسن : أَْسَماٌء.كَصاِحٍب ، وأَِميٍر ، وُمْكتَِسٍب ، وُمَحّدِ

 بُن ُعبَْيد ، َذَكره األَِمير. (2)بُن َعْبِد هللا ، كُمْحِسٍن ، َرَوى عنه شاُصونَة  ُمْعِرضُ و

ثٍ  ضُ  وكُمَحّدِ  بُن َجبَلَةَ ، شاِعٌر. وقال الشَّاِعر : ُمعَّرِ

دح  قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رُي ل َة اأَلمـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ُن حـــــــــــــــارِث ـــــــــــــــح وحاَل اب ـــــــــــــــَ  ل

مِ     ـــــــــ  َرغـــــــــح ي عـــــــــل مـــــــــِ ـــــــــح ت ُت مـــــــــن شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ي  َأغضـــــــــــــــــــــــَ

  

ِرضٍ   ِإال   عـــــــــــــــح مـــــــــــــــُ َرُه  كـــــــــــــــَ كـــــــــــــــح ِر بـــــــــــــــَ َحســـــــــــــــــــــــــــــِّ
ُ

 املـــــــــــــــ

مِ     لــــــــــــح يِن عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــظــــــــــــ  بــــــــــــُ بــــــــــــِّ دًا ُيســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــح  عــــــــــــَ

  
ً  الَكاُف فيه زائَِدةٌ وتَْقِديره إِالَّ   ، وهو اسُم َرُجٍل. ُمْعِرضا

أْي ً  وقال النَّْضُر : ويُقَال : ما َجاَءَك من الرَّ ا جاَءَك ُمْستَْكَرهاً ، أَي ما جاَءك من َغْيِر َرِويٍَّة وال فِْكٍر. َعَرضا  َخْيٌر ِممَّ
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َِّهم أَْعَرَضت»وفي الَمثَل  ُجل َمْن تَت  فيَقُوُل بَنِي فاُلٍن ، لْلقَبِيلَِة بأَْسِرها. ؟الِقْرفَةُ ، أَي اتََّسعَْت ، وذِلَك إِذا قِيَل للرَّ

 ِء القَْيِس :اٍد أَو َجبَل في قَْوِل اْمِري، كأَِمير : اسُم وَ  العَِريضُ و

ارٍِج  َ ضــــــــــــــــــــــــَ اح جِي بــــــــــَ بــــــــــَ حــــــــــح ُه وصــــــــــــــــــــــــُ ُت لــــــــــَ دح عــــــــــَ  قـــــــــــَ

ٍث و     لـــــــــــــَ ـــــــــــــح ث ـــــــــــــَ اَلِع يـ ـــــــــــــِ َ ت اح ـــــــــــــَ ـــــــــــــ ِ ب رِي ـــــــــــــعـــــــــــــَ  فـــــــــــــال

  

ُه  َو  لــــــــَ اَ  الــــــــلــــــــِّ اٍت فســــــــــــــــــــــَ يــــــــ  طــــــــَ   (3)َأصــــــــــــــــــــــاَب قــــــــُ
رَيِيـــــــــــ ِ     حـــــــــــَ  لـــــــــــلـــــــــــح تـــــــــــَ ـــــــــــح ِدّي فـــــــــــانـ َواِدي الـــــــــــبـــــــــــَ ـــــــــــَ  فـ

  
 َماٍل فَلَْم يُْعِطنيه. َعَرضَ و ٍل ،َما َعْرضَ و َماٍل ، ُعَراَضةَ  وَسأَلتُه

 ٍء ِمْن أَْمره.ُكلُّ َشيْ  (4)في ُخلُقه إِذا َساَءك  ُمْعتَِرضٌ  وفاُلنٌ 

__________________ 
 ( اللسان : معرتضة.1)
 .«شاصوية»( كذا ا ويف أسد الغابة 2)
 « :يري »( صدره يف معجم البلدان 3)

 أصاب قطاتا فسا  لوا ا
 .«ساس»اللسان وابألصر ( عن 4)
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 على النَّار : أَْحَرقَُهم ، كما في األَساس. َعَرَضُهمْ و .َعْرٍض  ثَْوُب الُمْلبَس : َصاَر ذا أَْعَرضَ و

 وُعَوْيِرَضاٌت : َمْوِضٌع.

 ، بالَكْسر : َعلٌَم لَواٍد من أَْوديَِة َخْيبََر وهو اآلَن لعَنََزةَ. الِعْرضُ و

ّجاز : مَ  َعَواِرضُ و  ْوِضٌع.الرُّ

َضهُ  وقال الفَّراُء :  : الطَّعَاُم ، وقد تَقَدَّم. العَُروضُ و : أَْطعََمهُ. َعرَّ

 ، أَي جانبُه. ُعْرُضه : البَاِدي العَاِرضُ و

 التَّْغلبّي األَنََدلُسّي ، من ُعلََماء األَْنَدلُس ، كما في العُبَاب. العَِريض وأَبو الَخِضِر حاِمُد بن أَبي

 قُنَّةٌ في َجبَِل الُمقَطَِّم ، ُمْشِرٌف على القََرافَة بِمْصر. : العَاِرضُ و

قَاُل القَُرظّي َوالُد أَُسْيٍد وأََسٍد الصَّحابِيَّْيِن ، ذكَره السَُّهْيلّي في الّروض ، وَذَكره الحافُظ في التَّْبصيِر فقال : ويُ  العَُرْيض وكُزبَْيٍر : َسْعيَةُ بنُ 

 أَْيضاً. فيه بالغَْين الُمْعَجَمة

ٍد العَاِرضي عن أَبي الُحَسْين الَخفّاف ماَت سنة  ْحمن بُن ُمَحمَّ  .448وأَبو َسعيٍد َعْبُد الرَّ

ابُونّي ، وَعْنهُ ابن نُْقَطةَ. العاِرضُ  وعليُّ بُن محّمد بن أَبي َزْيٍد الُمْستَْوفِي ه ألَّمه أَبي ُعثَْمان الصَّ  ، عن َجّدِ

ُد بُن َعْبد الَكري  ، َسِمَع من أَبي ُعثَْماَن الِحيِرّي ، ذكَره ابُن نُْقَطةَ. العارضُ  م بن أَْحَمَد العَميد ، أَبو َمْنُصورٍ وُمحمَّ

ُد بُن الَمْنُصوِر بن الَحَسن األَْصبََهانيّ   ، َكثيُر الِحْفِظ عن أَبي نُعَيم الحافِظ. العَُروضيّ  وأَبو َسْهٍل ، ُمَحمَّ

شيد. العَروضيّ  قيلٍ وأَبُو الُمْنِذر يَْعلَى بن ع ُب أَبَا ِعيَسى بَن الرَّ َوايَة ، وكان يَُؤّدِ ّي ، من أَْصحاب الّرِ  الغَّزِ

ُد بُن َسعيٍد الَمْوِصليّ  هَ بَشأْنه العَُروض ، َذَكَرهُ ُعبَْيُد هللا بن َجْرو األََسدّي في كتَابه الُمَوشَّح في ِعْلم العَُروضيّ  وأَبو َجْعفٍَر ، ُمَحمَّ  .، ونَوَّ

، لها َشْوٌك أَْمثَاُل َمنَاِقيِر الطَّْيِر ،  من َشَجِر الِعَضاهِ  ، األُولَى عن اللَّْيث ، والثّانيَةُ عن الَهَجرّي ، ، كَجْعفَر وِزْبِرجٍ  العْرمض : [عرمض]

ْدِر واألَراكِ  وهو أَْصلَبَُها ِعْيَداناً وأَْعتَقَُها قَْوساً ، َواةِ ، وأَْنَشَد ِلُكثَيٍِّر :أَو كَجْعفٍَر : ِصغَاُر الّسِ  . قال أَبو َحنِيفَةَ : هَكذا َزَعَمهُ بَْعُض الرُّ

ًة  يــــــــــ  اَلِ  َعشــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــَ  الــــــــــكــــــــــَ ات عــــــــــَ  ابلــــــــــرّاِقصــــــــــــــــــــــــَ

َت     ابــــــــــِ نــــــــــَ غحشــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــَ رحمــــــــــَ ِ تـــــــــــَ رَانِ  عــــــــــَ هــــــــــح  الــــــــــظــــــــــ 

  
ْدر ِصغَاٌر ال يَْكبُُر ، وال يَْسُمو ، َشْوُكهُ أَْمثَاُل  العَْرَمضُ  . وُرِوَي َعن بَْعض األَْعَراب :َعْرَمَضةٌ  يُِريد َمرَّ الظَّْهَراِن ، َواِحُده : َشَجٌر من الّسِ

ٌء َجْعٌر. يُريُد بالَجْعر ، الَكزَّ َغْيَر السَّْبِط. قال : اقيِر الطَّْيِر. قال : وَسِمْعُت ذلَك أَْيضاً من بَْعِض أَْعَراِب السََّراةِ. قال : وهو ِسْدٌر قَِميَمنَ 

واِة   ، أَي ِصغَاُر الشََّجر ُكلّه. َجٍر ال يَْعُظُم أَبَداً ِمن ُكّلِ شَ  العَْرَمضُ  قال َغْيُره :و : ِصغَاُر الِعَضاِه ، العَْرَمضُ : وقال بَْعُض الرُّ

ى أَْيضاً ثَْور الماِء ، عن أَبي َزْيٍد ، كما الطُّْحلُبُ  : العَْرَمضُ و في الّصحاح.  ، وهو األَْخَضُر الَّذي يَْخُرج ِمن أَْسفَِل الماِء َحتَّى يَْعلَُوهُ ، ويَُسمَّ

ثُْل الَخْطِمّي ، يَكون على الماِء. وقال اللَّْيُث : هو ِرْخٌو أَْخَضُر كالصُّوِف الَمْنفُوش في الماِء الُمْزِمِن. قال : وقال اللِّْحيَانّي : هو األَْخَضُر مِ 

 وأَُظنُّهُ نَبَاتاً.

 ِء القَْيس :وأَْنَشَد الَجْوَهريُّ الْمرى

ارٍج  َد ضـــــــــــــــــــــــَ نــــــــــح جِي عــــــــــِ َ الــــــــــ  اح ِت الــــــــــعــــــــــَ مــــــــــَ مــــــــــ  يــــــــــَ  تـــــــــــَ

ي    فـــــــِ ا الـــــــظـــــــِّ يـــــــَ هـــــــَ يـــــــح لـــــــَ هـــــــار  ُء عـــــــَ رحَمضـــــــــــــــــــــُ ي عـــــــَ امـــــــِ  طـــــــَ

  
اَغانِيُّ في العُبَاِب  ةٌ َذَكَرها الصَّ وله قِصَّ
 .الواِحَدةُ بَِهاءٍ  ، بالَكْسِر ، وهِذه عن اْبِن ُدرْيدٍ  كالِعْرَماِض  ، (1)

ً و ، َعْرَمَضةً  الَماءُ  َعْرَمضَ و  ، أَْي َعاَلهُ ذِلَك ، عن اللِّْحيَانّي ، وأَْنَشَد الّصاَغانِّي لُرْؤبَةَ : : َطْحلَبَ  ِعْرَماضا

اِض  يــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ٍد فـ يــــــــــــــِّ رِّ ســــــــــــــــــــــــــــَ َت ابــــــــــــــُن كــــــــــــــُ ــــــــــــــح  أَن

اضِ     يــــــــــــــــَ رتحَِع ا ــــــــــــــــِ اِ  مــــــــــــــــُ جــــــــــــــــَ مِّ الســــــــــــــــــــــــــــــِّ  جــــــــــــــــِ
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اِض  غـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن
ُ

َ  ابملـــــــــــــ خـــــــــــــِ َ  ِإذا ُخضـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ  ل

ُه     نـــــــــــــح ُر عـــــــــــــَ فـــــــــــــِ رحمـــــــــــــَ َ  ـــــــــــــَح اضِ  عـــــــــــــَ رحمـــــــــــــَ  الـــــــــــــعـــــــــــــِ

  
 ماُؤه من َكثْرته. العَْرَمض النَّْهُر يَْجِفُل عنهيقول : هَذا 

 ، والُمَطْحلَُب ، َواِحُد. الُمعَْرَمضُ  وقال أَبو َزْيد : الَماءُ 

 ، َعلَْيه َعِضْضتُ و ، ُمتعّدياً بنَْفسه ، َعَضْضتُهُ  : [عضض]

__________________ 
 .«ضارج»( وذكرها ايقوت يف معجمه 1)
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. قا  شيُخنا : َوزحنُه مبََنض كَسِمَض وَمَنضَ   ِبِه ا ُمَتَعدِّايً ابلَباِء ا َصر ح به اجلَوحَهرِي  والّصاَغاين  ا َعضضحتُ  بَعَل  ا وَكَذاُمَتَعدِّايً 
رحُط َغريحُ َموحُجوٍد ا كما يف الن اموس ا ِإال  َأنح حُيحَمَر َعَل  َتَداُخِر الل َغات. انته .  قـُلحُت : الَفتحُح نـََقَله اجلَوحَهرِّي َوَهٌم ِإِذ الشـــ 

كِّيت : َمة فَبانَ  َعَضضحتُ  وَنص ه : ابُن السِّ  ابلَفتحِح لُغٌة يف الّرابِب. َعَضضحتُ  . وقا  أَبو ُعبيحٍد :َأَع    ابلل قح
يت في كِ  ّكِ يِت ، والَِّذي َذَكَرهُ ابن الّسِ ّكِ تاب اإِلصالح : َغِصْصُت باللُّْقَمِة ، فأَنا أََغصُّ بها َغَصصاً قال ابُن بَّرّي : هذا تَْصِحيٌف على ابِن الّسِ

اد الُمْعَجَمة. قلُت : وهَكذا ُوِجَد بَخطِّ  اد الُمْهَملَة ال بالضَّ باب ، بالصَّ  أَبي َزَكريّا واْبن الَجَواليقّي في ، قال أَبو ُعبَْيَدة : وَغَصْصُت لُغَةٌ في الّرِ

ّكيت ، ُحوا بأَنَّ َما في الّصحاح  اإِلْصالح الْبن الّسِ في باب ما نُِطَق به بفَِعْلُت وفَعَْلُت ، بالغين والصاد الُمْهَملَة على الصَّواب ، وَصرَّ

 ْنبيٍه عليه.تَْصحيٌف ، وقد تَبِعَهُ الُمَصنِّف ُهنَا َحْيُث َوَزنَهُ بَمنَع إَِشاَرةً إِلى قَْول أَبي ُعبَْيَدةَ الَمْذُكوَر ، من َغْير تَ 

اد على الّصواب ، وقد َوقََع في هَذا الَوَهِم أَْيضاً الّصاَغانيُّ في العُبَاب ، َحْيُث نَقََل قَْولَ   أَبي ُعبَْيدةَ السَّابَق ، وكأَنَّ وَذَكَرهُ أَْيضاً في الصَّ

ه الُمَصنَِّف َحَذا َحْذَوهُ على َعاَدته مع أَنَّه نَبَّهَ على تَْوهيِم الَجْوَهرّي ، في كتَابه  باللُّْقَمة ،  َعِضْضتُ  وقَال الَجْوَهريُّ :: التَّْكملَة. فَقَاَل ما نَصُّ

َهَم في َغصْصت باللُْقَمة فَقَط ، والصَّواُب َغِصْصُت ، بالغَْين الُمْعَجَمِة وبَصاَدْين ُمْهَملَتَْين ، ولم يَْذُكْر قَْوَل أَبي ُعبَْيَدةَ ، وَكأَن عنده الوَ 

 َعِضْضتُهُ أََعضُّ  ط. يُقَال : ابْن بَّرّي فيما تَقَدََّم من القَْول ، فَتَأَّمْل تَْرُشْد ، فالصَّواُب الَّذي ال َمِحيَد َعْنهُ أَنَّهُ من باب َسِمع فَقَ والصَّواب ما نَقَلَهُ 

ً  َعلَْيه َعِضْضتو ً و َعّضا ً و ِعَضاضا الَحيَِّة ،  َعضُّ  ، وَكذلك أَو بِلَسانِي وَشَدْدتُهُ بَها انِيبأَْسنَ  النَُّسخ ، أَْمَسْكتُهُ  بَْعض ، وفي : َمَسْكتُهُ  َعِضيضا

َعَلْيُكُم اْْلَانِمَل ِمَن ) َعضُّوا . قال هللا تَعالَى :اْعَضضْ و َعضَّ  وال يُقَال للعَْقَرِب ، أِلَنَّ لَْدَغَها إِنََّما هو بُزبَانَاها وَشْولَتَِها ، واألَْمُر منه
 أَْخبََر أَنَّه لِشدَّة إِْبغاضهم الُمْؤمنيَن يَأُْكلُون أَْيِديَُهم َغْيظاً. (1) (اْلَغْيظِ 

يِن ، أِلَنَّ  (2)هذا َمثٌَل في ِشدَّةِ اإِلمساِك « عليها بالنََّواِجذ َعضُّواو»في َحديث الِعْربَاض : و بَجميع الفَِم  َعضٌّ  بالنََّواِجذ العَضَّ  بأَْمِر الّدِ

 أَواخُر األَْسنَان.واألَْسنَاِن ، وهي 

ً  بَصاِحبِي َعِضْضتُ و ً و َعِضيضا  ولَِزْقُت به. لَِزْمتُهُ  : َعّضا

هُ َكعَِضيِض  يَْنَطِلُق أََحُدُكم إِلى أَِخيهِ »في َحديِث يَْعلَى : و  العَضُّ  اللُُّزوُم. وقال ابُن األَثير : الُمراد به ُهنَا العَِضيِض  أَْصلُ « الفَْحلِ  فيَعَضُّ

ه أِلَنَّهُ  نَْفُسهُ ،  له يَْلَزُمهُ. بعَّضِ

 العَْضعَضُ  ، هَكذا في َسائر األُُصول ، وهو َغلٌَط والَّذي نَقَلَه الّصاَغانيُّ في ِكتَابَْيه عن اْبن األَْعَرابّي : الشَّديدُ  العَضُّ  ، كأَميٍر : العَِضيضُ و

َواُب كما في التَّْهذيِب عن ابن األَْعَرابّي : العَّضِ  فيالشَِّديُد ، هكذا بِفَتْحِ العَْيِن  العَضُّ  ، َمثَاُل َسْبَسٍب :  العَْضعَضُ  وهو َغلٌَط أَْيضاً ، والصَّ

َجال ، والدَّليُل على ذلَك أَنَّه قاَل بَْعُد : والضَّْعضَ  الِعضُّ  هو  تيُع : الضَّعيُف ، وَسيَأْ الشَِّديُد ، هكذا بَكْسر العَْين. قال : ومنهم َمْن قَيََّدهُ بالّرِ

اَغانّي ، وقَد قَيََّده على الصَّواب صاحُب  الِعضُّ  ْل فيَما َوِهَم فيه الُمَصنِّف والصَّ اللَِّسان وابُن حامٍد األُْرَموّي ، بالَكْسر ، بَمْعنَى الدَّاِهيَِة ، فتَأَمَّ

ة اللُّغَة ، ويَُدلُّ له أَْيضاً قَوُل ابن القَطَّاع : ً َعضَّ يَعَضُّ  وَغْيُرهما من أَئمَّ  (3) العَِضيضو : اْشتَدَّ وَصلَُب. وقَْوُل َصاحب األَساِس :  َعضيضا

 كما َذَكْرنَا. العَْضعَضُ  ، تَْحريٌف من النُّسَّاخ ، والصَّواب العَِضيضُ و الشَّديُد ، َغْيَر أَّن قْولَه : : الِعضُّ و

 فاُلٍن ، أَْي قَِرينُهُ. َعِضيضُ  يُقَاُل : هو القَِرينُ  : العَِضيضُ و

َمان والَحْرب : ِشدَّتُُهَما َعضُّ  من الَمَجاز :و هُ  ، يُقَال : الزَّ َماُن ، َعضَّ تْهو الزَّ  . ُمْستَعَاٌر منَعُضوضٌ  الَحْرُب ، إَِذا اْشتَدَّا َعلَْيه ، وهي َعضَّ

 النّاِب. قال الُمَخبَُّل السَّْعدّي : َعّضِ 

يــــــــــــَك ال أَلــــــــــــح  ُر أَبــــــــــــِ مــــــــــــح عــــــــــــَ مٍّ لــــــــــــَ  قــــــــــــَ  ابــــــــــــَن عــــــــــــَ

يـــــــــــــ ِ     غـــــــــــــِ ًا مـــــــــــــن بـــــــــــــَ ريح لـــــــــــــَ  ا ـــــــــــــدَ ِن خـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  

رحابً  يِن  حـــــــــــــــــَ ي  بـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ ىَن عـــــــــــــــــَ َداَة جـــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــَ

رحِب و     َداَي اب ــــــــــــــَ َف يــــــــــــــَ يــــــــــــــح وضِ كــــــــــــــَ  الــــــــــــــَعضـــــــــــــــــــــــــــُ

  
 وأَْنَشَد ابُن بَّرّي لعَْبد هللا بن الَحّجاج :

وحٍم و  ـــــــــــــــــــــــــَ ِرمُي قـ ىَن وكـــــــــــــــــــــــــَ  ِإيّن ُذو غـــــــــــــــــــــــــِ

ٍه و     اِء ُذو َوجـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ ِ يف اأَلكـــــــــــــــــح رِي  عـــــــــــــــــَ

  
__________________ 
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 .119( سورة آ  عمران اآية 1)
 ( النهاية واللسان : االستمسا .2)
 ( مل ترد العبارة يف اأَلساس املطبوع.3)
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احــــــــــاً  يِن َأيب الــــــــــعــــــــــاصــــــــــــــــــــــــي لــــــــــََ ُت بــــــــــَ بــــــــــح لــــــــــَ  غــــــــــَ

َرِة و     كـــــــــــــــ  نـــــــــــــــَ
ُ

رحِب املـــــــــــــــ وضِ يف ا ـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــَعضـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
َح به ابُن القَطَّاع وَغْيُره أَنَّهما لُغَتَان ، كما  األَْسنَان ، بالّضاد َعضُّ و الُمشالَة. أَو ُهَما بالظَّاءِ  َح به بَْعُض فُقََهاِء اللُّغَِة. والَّذي َصرَّ ، كما َصرَّ

 َسيَأْتِي.

 َعَضاٍض  ُن بُُزرجِ : ما أَتَانَا ِمنْ قال اب .(1)بالفَتْحِ  َكاْلعََضاِض  . وفي الّصحاح فيُْؤَكل ،َعلَْيه ويُْؤَكلُ  يُعَضُّ  ما ، كَصبُوٍر : العَُضوضُ و

هُ  ءٌ ، أَْي ما أَتَانَا َشيْ  َمْعُضوٍض و َعُضوٍض و ً  . وقَال َغْيُرهُ : يُقَاُل ، َما َذاقَ نَعَضُّ . قال َعَضاضٌ  . ويُقَال : ما عْنَدنَا أََكاٌل والَعَضاضا

اُء :  الَجْوَهريُّ والّصاَغانّي : وأَْنشَد الفَرَّ

جِي  َبن  حتـــــــــــــــــــــــَح ا كـــــــــــــــــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  اَبزاًِي رَكـــــــــــــــــــــــ 

ُذ ح     َدَر مَخحســــــــــــــــــــــــًا مل يــــــــــَ اَأخــــــــــح اضــــــــــــــــــــــــَ  (2) َعضــــــــــــــــــــــــَ
  

يُريُد أَنَّ هَذا البَاِزَي أَقاَم في َوْكره َخْمَس لَياٍل مع أَيّامهّن لَْم يَذُْق َطعَاماً ، ثّم َخَرَج بعَد ذلك يَْطلُُب  (3)وفي اللسان : أَْخَدَر : أَقاَم في ِخْدِرِه 

ْيَد وُهو قَِرٌم إِلى اللَّْحم ، َشِديُد الطَّيََران ، فَشبَّه نَاقَتَهُ به.  الصَّ

 .َها بَكبِدَهاالقَْوُس لَِصَق َوتَرُ  : العَُضوضُ  من الَمَجاز ،و

 نَقَله صاحُب اللَِّسان واألََساس والّصاَغانّي في ِكتَابَْيه.

يِّقَةُ  : العَُضوضُ  من الَمَجاز :و ٌ َكالتَّْعُضوَضة الفَْرجِ ، ال يَْنفُذ فيها الذََّكُر من ِضيِقَها ، الَمْرأَةُ الضَّ  . قال في نََوادر اإلْعَراب : اْمَرأَة

يِّقَةَ.. قال األَْزهَ تَْعُضوَضةٌ   رّي : أُراَها الضَّ

اِهيَةُ  : العَُضوضُ و  ، كما في العُبَاب ، وفي اللَّسان ، من أَْسَماِء الدََّواِهي ، وهو َمَجاٌز. الدَّ

َمُن الشَّديُد ، الَكِلبُ  : العَُضوضُ  من الَمَجاِز :و  ، وأَْنَشَد : : َكِلٌب ، وزاَد في العُبَاب : َشديدٌ  َعُضوضٌ  . وفي الّصحاح : َزَمنٌ الزَّ

نـــــــــــًا  و َزمـــــــــــَ كـــــــــــُ َك َأشـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح اِإلـــــــــــَ وضـــــــــــــــــــــــــَ   َعضـــــــــــــــــــــــــُ
ا    رِيضــــــــــــــــــــــــَ ُب جــــــــــَ لــــــــــِ قــــــــــَ نــــــــــح ُج مــــــــــنــــــــــه يـــــــــــَ نــــــــــح نح يـــــــــــَ  مــــــــــَ

  
ِعيَّة وُعْنٌف. ومنه فيه َعْسٌف وُظْلمٌ  : َشِديٌد ، َعُضوضٌ  ُمْلكٌ  من الَمَجاز :و ة وَرْحَمٍة ، ثُمَّ تَُكوُن »الَحديُث :  للرَّ ِخالفَةٌ أَْنتُُم اْليَْوَم في نُبُوَّ

 .«َعُضوضٌ  وَرْحَمةٌ ، ثّم يَُكوُن َكَذا وَكَذا ، ثُمَّ يَُكوُن ُمْلكٌ 

ً » في َحديث أَبي بَْكٍر ، َرضَي هللا عنه :و ً  وَستََرْوَن بَْعِدي ُمْلكا ِعيَّةَ فيه َعْسٌف وُظْلٌم ، َكأَنَُّهمْ « َعُضوضا ً  فيه يُعَضُّونَ  أَْي يُِصيُب الرَّ  .َعّضا

 أَْبنِيَة الُمبَالَغَِة. من العَُضوضُ و

يِّقَةُ ، يُْستَقَى فيها بالسَّانِيَِة ، كما في الّصحاح ، قال : البِئُْر البَعيَدةُ القَْعرِ  : العَُضوضُ  ومن الَمَجاز :و  الضَّ

ا  ِمســــــــــــــــــــــــــــَ ي  خمــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ٌد عــــــــــــــَ عــــــــــــــح ا ســــــــــــــــــــــــــــَ  َأوحَرَدهــــــــــــــَ

رًا     ئــــــــــح وضــــــــــــــــــــــــاً بــــــــــِ ا َعضــــــــــــــــــــــــُ َبســــــــــــــــــــــــ  ااًن يـــــــــــُ نــــــــــَ  وشــــــــــــــــــــــــِ

  
ا  تَعَضُّ  اآلبَار : الّشاقَّةُ َعلَى السَّاقِي. قال الّزَمْخَشريُّ : كأَنََّهاوقيَل : هي من   يَُشّق َعلَْيه. وفي اللَّسان : تَقُوُل العََرُب : بِئْرٌ  (4)الَماتَِح ممَّ

،  ُعُضضٌ  ج ، عن أَبي َعْمٍرو ، في نََوادره ، الَكثِيَرةُ الَماءِ  هيَ  أَو : إِذا كان بَعيَد القَْعِر يُْستَقَى منه بالّسانِيَة ، َعُضوضٌ  ، وَماءٌ  َعُضوضٌ 

تَْيِن ،  .عُضضٌ  ، بالَكْسر. وفي الّصحاح : وِميَاهُ بَني تَميمٍ  ِعَضاضٌ و بَضمَّ

أَنَّ »في الَحديث : و ، َواحَدتُه بَهاءٍ  ، وَمْعِدنُه َهَجُر ، َكما في الّصحاح. قال األَْزَهريُّ : تَاُؤه زائَِدةٌ ، تَْمٌر أَْسَوُد ُحْلوٌ  ، بالفَتْحِ : التَّْعُضوضُ و

 أَْهَدْوا لَهُ نَْوطاً ِمنْ  : (6)ويُْرَوى « َهَجرَ  تَْعُضوِض  ِمنْ  (5)َوْفَد َعْبِد القَْيس قَِدُموا على النَّبّيِ َصلى هللا عليه وَسلّم ، فَكاَن فيَما أَْهُدوا له قُُرٌب 

غيَرةُ. تَْعُضوِض   َهَجَر. النَّْوُط : الُجلَّةُ الصَّ

ياشّي في ِص  التَّْعُضوضَ  قال األَْزَهرّي : أََكْلتُ  نَْخٍل  فَةبالبَْحَرْين فما َعِلْمتُني أََكْلُت تَْمراً أَْحَمَت َحاَلَوةً مْنهُ ، وَمْنبِتُهُ َهَجُر وقَُراَها. وأَْنشد الّرِ

: 
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رُُه  ضـــــــــــــــــــــــــَ َدجـــــــــــ   َأخح ـــــــــــَ ر ت ـــــــــــح ي ـــــــــــلـــــــــــ  َود كـــــــــــال  َأســـــــــــــــــــــــــح

رٌت     الـــــــــــــــِ هُ خمـــــــــــــــُ وضـــــــــــــــــــــــــــــُ عحضـــــــــــــــــــــــــــــُ رُه تــــــــــــــــَ مـــــــــــــــُ  وعـــــــــــــــُ

  

 بـَرحين  َعيحَداٍن قَليٍر ِقَشرُهُ 
__________________ 

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : كسحاٍب.1)
 ( التهذيب : أخدر سبعاً.2)
 ( اللسان : أَقام مخساً يف خدره.3)
 األساس : مبا تش  عليه.( يف 4)
 ( ضبطت عن اللسان بضمتا مجض قراب ا وضبطت يف التهذيب بكسر ففتح مجض قربة.5)
 .«ويف ا ديث أيضاً : أهدت لنا نوطاً من التعضوض قوله : ويرو  : أهدوا له. عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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 تَقَدَّم.العُُمر : نَْخُل السُّكَّر ، وقد 

  ِمْن َربِيعَةَ أَنَّ : تَْمَرةٌ َطْحاَلُء ، َكبيَرةٌ َرْطبَةٌ َصِقَرةٌ لَِذيَذةٌ ، ِمْن َجيِِّد التَّْمِر وَشِهيِِّه ، قال وأَْخبََرني أَْعَرابِيُّ  التَّْعُضوَضةُ  وقال أَبو َحنِيفَةَ :

 تَْحِمُل بَهَجَر أَْلَف ِرْطٍل باْلِعَراقِّي. التَّْعُضوَضةَ 

 . وقال َغْيُرهُ :العََضاضُ  ، نَقَلَهُ أَبو َحنِيفَةَ عن أَبِي َعْمٍرو. يُقَال : ما بَِقَي فِي اأْلَْرِض إِالّ  كَسَحاب : ما َغلَُظ ِمَن الشََّجرِ  العََضاضُ و

 : َما َغلَُظ من النَّْبت وَعَسا. اْلعََضاضُ 

 أَْيضاً ، عن يَْعقُوَب ، كما في الّصحاح ، يَْعنِي به العَِضيضو ، الِعَضاِض  ُت إِلَْيَك من. يُقَاُل : بَِرئْ الفََرِس  َعضُّ  َكِكتَاٍب : ، الِعَضاضُ و

َها الفََرِس ، يَقُولُه إِذا بَاَع َدابَّةً وبَِرَئ إِلى ُمْشتَريها من َعضَّ   َعِضيٍض  ُء على فِعَاٍل ، بالَكْسر. ويُقَال : َدابَّةٌ َذاتُ النّاَس والعُيُوُب تَجي َعّضِ

بَاب ، لَْيَس على : فَعَلَهُ فَْعالً. الِعَضاضُ  . قال سيبََوْيه :ِعَضاٍض و  اْسٌم كالّسِ

ُل :و مِّ  العُضُّ  قال الُمفَضَّ ، وهو الِفْصِفَصةُ وَرْطبَةُ القَدَّاحِ. قال  القَتُّ  : العُضُّ و . قاَل :تُْعلَفُهُ اإِلبلُ  ، زاد أَبو َحنيفَةَ : الَّذي العَجينُ  : بالضَّ

 األَْعَشى :

  ّ هــــــــا الــــــــعــــــــُ بــــــــَ لــــــــ  اِن صــــــــــــــــــــــَ جــــــــَ رَاِة اهلــــــــِ نح ســــــــــــــــــــــَ  مــــــــِ

ا ِ     يـــــــــــــــَ وُ  ا ـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ  وطـــــــــــــــُ ُي ا ـــــــــــــــِ  ي وَرعـــــــــــــــح

  
 وقال اْمُرُؤ القَْيس :

يِن  ُدمــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ وٌح  (1)تـ بــــــــــــــــــُ َدٌة ســــــــــــــــــــــــــــــــَ  هنــــــــــــــــــَح

ا     هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــ  ل ــــــــــــــــعــــــــــــــــُ   صــــــــــــــــــــــــــــــَ ا ُ  ال ــــــــــــــــَ ي  وا ــــــــــــــــِ

  
تُْعلَفُه اإِلبُل ، وهو َعلَُف أَْهِل األَْمَصار  والقَتُّ  الَمْرُضوُخ ، النََّوى هو ٌء ، أَوالشَّعيُر ، والِحْنَطةُ ال يَْشرُكُهَما َشيْ  : ضُّ العُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

 ، أَو هو النََّوى والُكْسُب ، كما في اللَِّسان والّصحاح والعُبَاب.

 الَمْرُضوُخ. أَو النََّوى ، كالعََضاض ، نَقَلَه أَبو َحنيفَةَ عن أَبي َعْمٍرو. يَْبقَى في األَْرضالشََّجُر الغَِليُظ  : العُضُّ و

ّي  الشَِّعيرُ  قيَل : هوو العَِجيُن.و  .النََّوى لقَْول امرئ القَْيس السَّابق العُضُّ  وقد أَْنَكَر َعليُّ بُن َحْمَزةَ أَْن يَُكونَ : مع أََحِدهما. قال ابُن بَّرِ

. اليَابُِس من الَحِشيش هو قيَل :و يُْجَمُع. (2) الَخَشُب الَجْزُل الَكبيرُ  أَْيضاً : العُضُّ و  تُْعلَفُه الدََّوابُّ

 ، عن اللَّْيث ، وأَْنَشَد : ُء الُخلُقبِاْلَكْسِر : السَّّيِ  ، اْلِعضُّ و

 (3)يف الن َداَم  ُمَلو َما  ِعّضاً ملَح َأُ  و 
 ، وهو َمَجاٌز. أَْعَضاضٌ  والَجمع

ً  يا َرُجُل ، أَي ِصْرتَ  َعِضْضتَ  ، وقد (4) البَِليُغ الُمْنَكرُ  هو اْلِعضُّ  في الّصحاح :و  وَمْصَدُرهُ العََضاَضةُ.: ، َزاَد الّصاَغانّي  ِعّضا

ً  َما ُكْنتَ : الناَس بِلَسانِِه. وتَقُوُل  يَعَضُّ  ، وهو بَمْعنَى فاِعٍل أِلَنَّهُ  لَِعضٌّ  للُمْنَكر الَخصِم : إِنَّهُ وفي األََساِس : ومن الَمَجاِز : يُقَاُل   ولَقَدْ  ِعّضا

ُل أَْقَرانَه.َعِضْضتَ   . كقَولهم : نِْكٌل للَّذي يُنَّكِ

 ْرنُهُ.فاُلٍن ، كعَِضيضة ، أَي قِ  ِعضُّ  يُقَاُل : فاُلنٌ  الِقْرنُ  : الِعضُّ و

َمْخَشِرّي : قد ِعضُّ و َسفٍَر ، لَِعضُّ  . يُقَال : إِنَّهءِ القَِويُّ َعلَى الشَّيْ  : الِعضُّ و تْهُ  قِتَاٍل ، أَْي قَِويٌّ َعلَْيِهَما. زاَد الزَّ َستْه ، فِْعٌل  َعضَّ األَْسفَاُر وَجرَّ

 بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، وهو َمَجاز.

 ِعضٌّ  ماٍل ، إِذا َكاَن َشِديَد الِقيَاِم َعلَْيه ، كما في الّصحاح والعُبَاب. وفي اللَِّسان : َرُجلٌ  ِعضُّ  ، يُقَال : هو ُم لْلَمالالقَيِّ  : الِعضُّ  من الَمَجاز :و

 البَِخيلُ  : الِعضُّ  منهو : لَِزْمتُه. قلُت : َعَضاَضةً و (5)بَماِلي ُعُضوَضةً  َعِضْضتُ و : ُمْصِلٌح لَمِعيَشتِه ومالِه والِزٌم له ، َحَسُن الِقيَام عليه.

 فإِنَّ لُُزوَمهُ َمالَهُ يُوقِعُهُ في البُْخل َغاِلباً ، أَْو ُهَو ُمَشبَّهٌ بالغَلَِق الَّذي ال يَْنفَتُِح ، كما َسيَأْتِي.

ُجُل الشَِّديدُ  : الِعضُّ و َم ال الرَّ  بَْحُث فيه قَريباً.، كالعَْضعَض ، عن ابن األَْعَرابّي ، وقد تَقَدَّ
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َجال ، الدَّاِهيَةُ  : الِعضُّ و  ، وفي الّصحاح : الدَّاِهي من الّرِ

__________________ 
 ( اللسان : تقدمه.1)
 ( يف القاموس : الكثري.2)
 ( البيت  سان بن  بت ديوانه وصدره :3)

 وصلت به ركين وواف  شيمجيو 
 جا  ا والبليغ املتكرب املنكر.( يف الصحاح : والع  ابلكسر الداهي من الر 4)
 ( اللسان : عضوضاً.5)
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 .َأعحَضاضٌ و  ا ابلّضّم ا ُعُضوضٌ  ج
َوايَةُ األُْخَرىو  .«يَْشَربُون الَخْمَر ويَْلبَُسون الَحريَر ، وفي ذلك يُْنَصُرون على َمْن ناَوأَُهمْ  ُعُضوضٌ  ثّم تَُكوُن ُملُوكٌ » مْنهُ الّرِ

 بة :وأَْنَشَد األَْصَمعيُّ لُرؤْ 

ا  رحضــــــــــــــــــــــــــــــــَ وحٍم عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ اَن ل دح ــــــــــــــــــُ  ِإان  ِإَذا ق

اِدي     ِي اأَلعـــــــــــَ غـــــــــــح ـــــــــــَ ن بـ ِ  مـــــــــــِ ـــــــــــح ب ـــــــــــُ امل نـ  ِعضـــــــــــــــــــــــــ 

  
ْرُس ، وهو الِعضُّ  في الّصحاح والعُبَاب :و ْبِرِق ، واللََّصِف ، والِعتْر ،  ما َصغَُر من َشَجِر الشَّْوكِ  أَيضاً الّشِ ، كالشُّْبُرم ، والَحاجِ ، والّشِ

والسَّْرُح ، والعُْرفُُط ، والسَُّمُر ، والشَّبََهاُن  ، أَْو هي الطَّْلُح ، والعَْوَسُج ، والسَّلَُم ، والسَّيَالُ  ، عن أَبي َحنيفَةَ ، ويَُضمُّ  والقَتَاِد األَْصغَِر. اْنتََهى.

هُ : الِعَضاهُ ، اسٌم يَقَُع على َشَجر مْن َشَجِر الشَّْوِك ، له  .(1) بَلُ ، والَكنَهْ  ل ِكتَاب الَكإَلِ والشََّجر ما نَصُّ أَْسَماٌء ُمْختَِلفَةٌ قال أَبو َزْيٍد في أَوَّ

 الِعضّ  دَّ َشْوُكه. وَما َصغَُر من َشَجِر الشَّْوِك فإِنَّه يُقَال له، الَخاِلُص مْنهُ ما َعُظم واْشتَ  الِعَضاهُ  . وإِنََّماِعَضاَهةٌ  ، َواِحُدها الِعَضاهُ  يَْجَمعَُها

ْرُس. وإِذا اجتََمعَْت ُجُموُع ذلَك ، فما  ً  ، وِشْرٌس ، وال يُْدَعيان ِعضٌّ  لَهُ َشْوٌك ِمن صغَاره (2)والّشِ السَُّمُر ، والعُْرفُُط  الِعَضاه ، فمن ِعَضاها

ْدُر ، والغَاُف ، والغََرُب ، فهذه، والسَّيَاُل ، والقََرُظ ، وال الِقيَاِس ولَْيَس  ِعَضاهِ  أَْجَمُع. ومن ِعَضاهٌ  قَتَاُد األَْعَظُم ، والَكنَْهبَُل ، والعَْوَسُج ، والّسِ

الِقيَاِس ،  ِعَضاهَ   ، والغََرُف ، فهذه تُْدَعى ُكلُّهابالِعَضاِه الَخاِلص : الشَّْوَحُط ، والنَّْبُع ، والشَّْرياُن ، والسََّراُء ، والنََّشُم ، والعُْجُرُم ، والتَّأْلَبُ 

 .بالِعّضِ  يَْعنِي الِقِسيَّ ولَْيَسْت بالِعَضاه الَخاِلِص ، وال

َكت انفَقَأَْت ، ومنها ال الِعّضِ  ومن ْرِس القَتاُد األَْصغَُر ، وهي الَّتي ثََمَرتَُها نُفَّاَخةٌ كنُفَّاَخِة العَُشِر إِذا ُحّرِ ْبِرُق ، والَحاُج ، والّشِ شُّْبُرُم ، والّشِ

ْوِك الَّذي لَْيسَ  ِعضٌّ  ، فهذه (3)واللََّصُف ، والَكْلبَةُ ، والِعتُْر ، والتُّْغُر  : الشَُّكاَعى ،  ِعَضاهٍ  وال بِعّضٍ  ولَْيَست بِعَضاٍه. ومن َشَجِر الّشِ

لَُّح   .(4)والُحاَلَوى ، والَحاذُ ، والُكبُّ ، والسُّ

 . نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي والّصاَغانيُّ ، وهو َمَجاٌز.ما ال يََكاُد يَْنفَتُِح ِمن األََغاليقِ  : الِعضُّ و

َضاِت األُُموِر : إِنَّهُ و  . وأَنشد الَجْوَهِرّي لْلقُطامّي :لَِعضٌّ  في األَساس : من الَمَجاز يُقَال للفَِهم العاِلِم بُمغَمَّ

م  رحهــــــــــــُ اِء عــــــــــــاد وجــــــــــــُ بــــــــــــَ ــــــــــــح  َأحــــــــــــاديــــــــــــُث مــــــــــــنح أَنـ

ا     وُِّرهـــــــــــــَ ثـــــــــــــَ ـــــــــــــُ انِ يـ رُ  الـــــــــــــِعضـــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــَ ٌد وَدغـــــــــــــح  َزيـــــــــــــح

  
 وفي العُبَاب :

 (5)َأحاديُث من عاٍد وُجرحُهَم مَج ٌة 
َدة عل رها. وُوِجَد بَخّطِ الَجْوَهِرّي : من أَْبنَاِء عاٍد ، بتَْقديم الُمَوحَّ ى النُّوِن. وفي الحاشيَة بَخّطه أَيضاً : من أَْنبَاِء. بتَْقديم النُّون ، ويُْرَوى : يُنَّوِ

وَدْغفَُل  ين ،، الَمْعُروف بالَكيِّس ، النَّّسابةُ ، وقد تَقَدَّم ِذْكُرهُ في السِّ  النََّمِريُّ  بن حارثَةَ بن َزْيِد َمنَاةَ بن ِهاَللٍ  َزْيُد بُن الَحارث بالنُّون. وُهَما :

وأَْنَسابها ،  َعاِلَما العََرِب بِحَكِمَها وأَيَّاِمَها ، النَّسَّابَةُ ، الذُّْهليُّ  بن يَزيَد بن َعبَدة بن َعْبد هللا بن َربيعَةَ بن َعْمرو بن َشْيبَاَن بن ذُْهلٍ  ْبُن َحْنَظلَةَ 

يق ، َرضَي هللا ّدِ انِ   عنه ، َمْشُهوٌر. يَُدلُّ على ِعْلمهما بأَيّام العََرب وأَْنَسابَها ، وإِنََّما قيَل لَُهَماوَحديُث َدْغفَل مع َسيِّدنا أَبي بَْكر الّصِ لَما  الِعضَّ

 قَدَّمناهُ ، عن األَساس.

ّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو بالغَْين المُ  ، كغَُرابٍ  العَُضاضُ و  قال أَبو َعْمٍرو : هوو ْعَجَمة ،كما َضبََطهُ أَبو ُعَمَر الّزاهُد ، ونَقَلَهُ ابُن بَّرِ

انٍ  ، مثْلُ  العُضَّاض اَغانّي : ُرمَّ ل اْقتََصَر الصَّ  ، كما في التَّْهذيب ، وأَْنَشد : ِعْرنيُن األَْنف ، وَعلَى األَوَّ

ا  فـــــــــــــ  َرحـــــــــــــِ َد ُمشـــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــح ُت الـــــــــــــعـــــــــــــَ ا رَأَيـــــــــــــح مـــــــــــــ   لـــــــــــــَ

ا    فــــــــَ ي الــــــــّرِجــــــــاَ  الــــــــنِّصــــــــــــــــــــــح طــــــــِ عــــــــح رِّ ال يـــــــــُ  لــــــــلشــــــــــــــــــــــ 

  

ُتُه   والَكف ا ُعَضاَضهُ َأعحَدمح
ا شاهُد التَّ  ْشديِد. أَْنَشَد أَبو َعْمٍرو ِلعيَاِض بن وقيَل : هو األَْنُف ُكلُّه ، قاله أَبُو ُعَمر الزاهُد ، وقيَل : هو ما بَْيَن َرْوثَِة األَْنِف إِلى أَْصله. وأَمَّ

 ُدّرةَ :
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ُه و  َواِن فــــــــــــــــــاَلكــــــــــــــــــَ بحَس اهلــــــــــــــــــَ ُه فــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــَ  َأجلــــــــــــــــــَح

بَ     اضِ غحضــــــــــــــــــــَ  عـــــــلـــــــ  فـــــــَ مِ  ُعضـــــــــــــــــــــ  لـــــــ  ٍف ُمصــــــــــــــــــــَ  أَنـــــــح

  
__________________ 

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة َأخر  : ويضم.1)
 .«قير ملا له»( يف التهذيب : 2)
 .«ثغر»وانظر اللسان « الثغرح »( كذا ابأَلصر واللسان وضبطت عنه ا ويف التهذيب 3)
ل ج»( يف التهذيب : 4) كذا ابأَلصر مبهمالت ويف شرح القاموس : الشلح مبعجمة »ابجليم ا واأَلصر كاللسان وهبامش اللسان : وقعت « والس 

. ِإىل َأن قا  : وقير : هي بقلة من حرار .. واالســـليح شـــجرة تفرز عليها أَلبان اإِلبر ا ولعله االســـليح ا ففي مادة ســـلح من اللســـان والقاموس :
 .«البقو 

 وامكم واأَلساس والتكملة. ( وهي رواية التهذيب5)
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اُء :و ُجُل النَّاعُم اللَّيِّنُ  العَُضاِضيُّ  قال الفَرَّ  ، وهو َما اَلَن من األَْنِف. العَُضاض ، َمأُْخوذٌ من : الرَّ

 .(1)، قال الّصاَغانّي : على التَّْغيِير  العُّضِ  ، قال الَجْوَهِريُّ : َكأَنَّه َمْنُسوٌب إِلى البَعيُر السَِّمينُ  : العَُضاِضيُّ و

ه َجعَْلتَه ، إِذا ءَ الشَّيْ  أَْعَضْضتُهُ  يُقَال :و ه فعَضَّ  ضاً.، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي أَيْ  َضَرْبتُه به ، أَيْ  َسيفي أَْعَضْضتُهُ و ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، يَعَضُّ

ّم ، أَو العُضَّ  أََعضُّوا : أََكلَْت ِإبلُُهمو ، أَي بالَكْسر. وأَْنَشَد ابُن  الِعضَّ  كما في اللَِّسان. وأََعضُّوا أَْيضاً ، إِذا َرَعْت إِبِلُُهمُ  العََضاضَ  ، بالضَّ

 فَارٍس :

ا  هــــــــــــــَ لــــــــــــــُ ون وَأهــــــــــــــح ؤحرِكــــــــــــــُ ي مــــــــــــــُ لــــــــــــــِ وُ  وَأهــــــــــــــح ــــــــــــــُ  أَق

ونَ     ِعضـــــــــــــــــــــ  فَ  مـــــــُ يـــــــح اَرت فـــــــكـــــــَ ريُ : ِإنح ســـــــــــــــــــــَ  ؟ َأســـــــــــــــــــــَ
  

 .العُضَّ  : الَّذي تَأُْكُل إِبلُهُ  الُمِعضّ و كما في العُبَاب.

ةٌ  والُمْؤِرُك : الَّذي تَأُْكل إِبلُه األََراَك. وقال أَبو َحنيفَةَ في تَْفسير البَْيت : إِبلٌ  إِْذ كاَن مَن الشََّجر ال مَن ـ  : تَْرَعى الِعَضاهَ ، فَجعَلَها ُمِعضَّ

يف من النََّوى والقَّتِ وما أَْشبَهَ ذلَك ، وال يَُجوُز أَْن يُقَاَل  العُضَّ  بَمْنِزلَِة الَمْعلُوفَِة في أَْهلَها النََّوى وِشْبَههُ ، وذلَك أَنَّ ـ  العُْشب هو َعلَُف الّرِ

أَبو َحنيفَةَ فيما قالَهُ ، وأََساَء تَْخريَج َوْجِه َكالِم الشَّاعر ، ألَنَّه قال : إَِذا ، إِالَّ على هَذا التَّأْويل. قال ابُن ِسيَده : وقد َغِلَط  ُمِعضٌّ  ِمَن الِعَضاه :

جِل الِعَضاه : العُضّ  ، فََما لِذْكِره ُمِعضُّون َرَعى القَْوُم الِعَضاهُ قِيَل : القَْومُ   ، وهو َعلَُف األَْمَصار َمع قَْوِل الرَّ

 الَفرحَقدِ أَيحَن ُسَهيحٌر من و 
يت في اإِلْصالح : بَِعيرٌ  ُمِعضٌّ  وقَْولُه : ال يَُجوُز أَْن يُقَاَل من الِعَضاه ، ّكِ  إِالّ َعلَى هذا التَّأْويل ، َشْرٌط َغْيُر َمْقبُوٍل منه ، فقد قاَل ابُن الّسِ

الَّذي هو نَْفُس الِعَضاه  الِعّضِ  يَُكوُن من ُمِعضُّون قَْوُل َمْن قال :، وَعلَى هذا التَّْفصيل  َعِضهٍ  ، وهو في َمْعنَى الِعضُّ  ، إِذا كان يَأْكلُ  عاضٌّ 

ل.  ، وتَِصحُّ ِرَوايَتُه. فتَأَمَّ

ً  البِئُْر : َصاَرتْ  أََعضَّتو ً  . وفي الّصحاح : وما كانَت البئْرُ َعُضوضا ت. قُْلُت : وكَ  أََعضَّتْ  ولَقَدْ  َعُضوضا َذا : ، وما َكانَْت َجُروراً ولقَد أََجرَّ

 وما كانَْت ُجدًّا ولَقَْد أََجدَّْت.

َها األَْرُض : َكثُرَ  أََعضَّتو م وبالَكْسر. ُعضُّ  ، بالضَّ

ى بعََزاِء الَجاهِليَّةِ »في الَحديث : و وهُ  َمْن تَعَزَّ  :أَْي قُولُوا لَهُ  ، واْقتََصَر في الّصحاح على هذه الُجْملَة ،« بَهِن أَبِيه واَل تَْكنُوا فأَِعضُّ

 ، تَْنكيالً وتَأْديباً لَمْن َدَعا َدْعَوى الجاهليَّة. ومنه بالَهنِ  ، أَي عن األَْير أَبِيَك ، وال تَْكنُوا َعْنهُ  . وفي العُبَاب واللَِّسان : بأَْيرأَْيرَ  اْعَضضْ 

وهُ  َمن اتََّصلَ »الَحديُث أَْيضاً :   قال يا لفاُلن.أَْي َمن اْنتََسَب نِْسبَةَ الجاهليَّة ، و «فَأَِعضُّ

 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لألَْعَشى :« إِْنَساناً اتََّصلَ  أََعضَّ  أَنَّه»في َحديث أُبَّيٍ : و

ُه  عــــــــــــــَ    ــــــــــــــَ ي ل َواســــــــــــــــــــــــــــِ
َ

قــــــــــــــَ  املــــــــــــــ ــــــــــــــح ا أَبـ  مبــــــــــــــَ

رِ     ابــــــــــــــــِ ِن الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ ه يف الــــــــــــــــز مــــــــــــــــَ نح أُمــــــــــــــــِّ  مــــــــــــــــِ

  
ً و  ، عن ابن األَْعَرابّي. العُضَّ  َعلََف إِبِلَهُ  : َعضََّض تَْعِضيضا

 . عنه أَْيضاً.العَُضوِض  اْستَقَى مَن البِئْر ، إِذا َعضَّضَ و

 ، عنه أَْيضاً. َماَزَح َجاِريَتَهُ  ، إِذا َعضَّضَ و

َضتْهُ  ، كُمعَظَّم : ِحَماٌر ُمعَضَّضٌ و  بأَْسنَانَِها ، وَكَدَحتْه. كما في العُبَاب. الُحُمُر ، وَكَدَمتْه َعضَّ

ً  يَعَضَّ بَْعُضَها في الدََّواّب ، بالَكْسر : أَنْ  ضُ الِعَضاو ةً  ، َمْصَدرُ  بَْعضا ْت تَعَاضُّ ُمعَاضَّ ً و َعاضَّ  .ِعَضاضا

دَّة ، أَي َعْيٍش  ِعَضاضُ  هو يُقَال :و  ّصحاح.، أَْي َعْيُشُهْم. كما في ال ِعَضاُضُهم القَْوُم العَْيُش ُمْنذُ العام فاْشتَدَّ  َعاضَّ و َصبُوٌر على الّشِ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 ً انِ  ، لُغَةٌ تَِميِميَّةٌ ، ولم يُْسَمْع لها بآٍت على لُغَتِِهْم ، وُهَما َعضََّضهُ تَْعضيضا ة ُكلُّ َواحٍد مْنُهَما َصاِحبَهُ ، وكذلك َعضَّ  ، إَِذا يَتَعَاضَّ  اْلُمعَاضَّ

 .الِعَضاضُ و
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 .َمعَضٌّ  ، أَي ُمْستَْمَسٌك ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ ، وهو َمَجاٌز. وَكَذا : ما لَنَا في األَْرض َمعَضٌّ  وما لَنَا في هَذا األَْمرِ 

 .(2)كما في األََساس 

 باللَِّسان : التَّنَاُوُل بَما ال يَْنبَِغي. وهو َمَجاٌز. العَضُّ و

__________________ 
 .«التغري»( عن املطبوعة الكويتية وابأَلصر 1)
 وعبارة ما لنا يف اأَلرض مع  مل ترد فيه.« وما يف هذا اأَلمر َمَع يف َأي مستمسك»( الذي يف اأَلساس : 2)
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ضُ  وفاُلنٌ   ويُْكثُِر ذلك من الغََضب ، نَقَلَه الَجْوَهرّي. يَعَضُّ  َشفَتَْيه ، أَيْ  يُعَّضِ

يت. العَِضيضُ و ّكِ  في الدَّابَّة كالِعَضاض ، عن اْبن الّسِ

 فاُلٌن بالشَّّرِ : لَِزَمه فلم يَُخلِّه. وهو َمَجاٌز. َعضَّ و

 .كالعَُضوض ، يُعَضُّ  : ما الَمْعُضوضُ و النَُّسخ : الَحيَوان. بَعض . كما في الّصحاح ، وِزيَد فييَعَضُّ  ، أَي َعُضوضٌ  وفََرسٌ 

ْمحِ  َعضَّ و ا الثِّقَاُف بأَنَابيِب الرُّ بُهُ لَِزَمها.  َعلَْيَها : َعضَّ و ، َعضًّ الَمَحاجَم  أََعضَّ  الثِّقَاِف ، وَكَذا َعضُّ  وُهَو َمجاٌز. يقال : هو أَْعَوُج ما يَُصلِّ

 قَفَاه : أَْلَزَمَها إِيّاه ، عن اللّْحيَانّي.

ةٌ  ، بالَكْسر ، الِعَضاهُ ، وقد َسبََق تَْفصيلُه في قَْول الُمَصنِّف. وأَْرضٌ  الِعضُّ و  : َكثيَرةُ الِعَضاه. ُمِعضَّ

يَْعني نََدماً وتََحسُّراً ،  (1) (الظّاَلُ َعلى َيَدْيهِ ) يَعَضُّ  (َويَ ْومَ )َعلَى يَِده َغْيظاً ، إَِذا بَالََغ في َعَداَوتِه. ومنه قَْولُه تَعَالى :  َعضَّ  مَن الَمَجاز :و

 قال الّشاعر :

ون  بـــــــــــــُ غـــــــــــــح عـــــــــــــَ   كـــــــــــــمـــــــــــــَ ه  يــــــــــــــَ َديـــــــــــــح لـــــــــــــَ  يـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

ا     يــــــــــــــَ َد الــــــــــــــبــــــــــــــِ عــــــــــــــح ُه بـــــــــــــــَ نــــــــــــــُ بــــــــــــــح َ غــــــــــــــَ ا  بــــــــــــــَ  عِ تـــــــــــــــَ
  

 أَي ِلَسانِه ، يُْضَرُب لْلَحِليم ، قال :« على ِشْبِدعه َعضَّ »وفي الَمثَل : 

ه اأَلرِيــــــــــــــُب  عــــــــــــــَ    ِدعــــــــــــــِ بــــــــــــــح لــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــَ

وبُ     حــــــــــــــــــَ  وال حيــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــذَض ال يـ  ف

  
 وَسيَأْتِي في العَْين.« على ِشْبدِعه َسِلَم ِمن اآلثَام َعضَّ  َمنْ »في الَحديث : و

هُ و ُهمُ  األَْمُر : اشتَدَّ َعلَْيه ، وهو َمَجاز ، وَكَذا َعضَّ اَلُح. َعضَّ  الّسِ

نَقَلَهُ الَجْوَهريُّ ، وهو في ،  أَْعَضاضٌ و ِعضٌّ  ، كَصبُوٍر : فََرُس َعامِر بن الَحاِرث بن ُسبَْيع ، نَقَلَه الّصاَغانّي. وهذا بَلٌَد به العَُضوضُ و

ه : هذا بَلَدٌ   . أَْي َشَجٍر ذي َشْوٍك.َعَضاٍض و أَْعَضاٍض و ِعضٌّ  النََّوادر ، ونَصُّ

 . نَقَلَه الَجْوَهرّي ، وهو في كتَاب اإِلْصالح.الِعضَّ  : يَْرَعى َعاضٌّ  وبَِعيرٌ 

 ، كَسَحاٍب : ما َغلَُظ من النَّْبت وَعَسا. العََضاضُ و

ّمِ ، وضالعُضُ و  ، بالفَتْح : اللُُّزوُم. العََضاَضةُ و ، بالضَّ

 . َكَذا في نََواِدر أَبي َعْمرو.العَُضوضُ  من الميَاه : العَِضيضُ و

هُ و ً  القَتَبُ  َعضَّ  ، على الَمثَِل ، نَقَلَهُ ابُن بَّرّي. َعّضا

 لبَعيِر. وهو َمجاٌز.السَّْيَف بَساِق ا أََعضَّ و ، بالَكْسر : الَخبِيُث الشَِّرُس. الِعضُّ و

 .َعُضوضٌ  ، كَشدَّاٍد : َعضَّاضٌ  وبَِعيرٌ 

 ومن أَْمثَالهم في ِفراِر الَجبَاِن وُخُضوِعِه :

 الثَِّقافُ  َعض هَدرحَدَب َلم ا 
َكهُ ليَْنتَِزَعه ، نَْحَو الَوتِدِ  ، من َحّدِ َضَرَب ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَال ابُن ُدَرْيٍد ، أَيْ  َعلََضهُ يَْعِلُضهُ  : [علض] وما أَْشبََههُ ، ونَقَلَه ابُن  َحرَّ

ه. يُقَاُل : ً  أَْعِلُضهُ  ءَ الشَّيْ  َعلَْضتُ  القَطَّاع أَْيضاً هكذا. وقد ُوِجَد في بَْعض نَُسخ الّصحاح على الَهامش ما نَصُّ ْكتَهُ لتَْنتَِزَعهُ  َعْلضا ، إِذا َحرَّ
(2) 

 ، إِذا عالَْجتَهُ. َعْلَهْضتُهُ َعْلَهَضةً  ، نَْحَو الَوتِِد وما أَْشبََههُ. وَكذلكَ 

 ، بلُغَِة ِحْميََر ، نَقَلَهُ الَجَماَعةُ. ، كِجلَّْوٍز : اْبُن آَوى الِعلَّْوضُ و
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، َكَذا نَقَلَهُ األَْزَهريُّ  ثَِقيٌل َوْخمٌ  : أَي (3)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان. وقال ابن ُدَرْيٍد  ِبطٍ ، كعاَُل  ُعاَلِمضٌ  َرُجلٌ  : [علمض]

.  والّصاَغانيُّ

ياَدةِ  َعْلَهضَ  : [علهض]  َرأَْس القَاُروَرةِ  َعْلَهضَ  . وقال اللَّْيُث :، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقد ُوِجَد في بَْعِض النَُّسخِ على الهامش وَعلَْيه َعالَمةُ الّزِ

أِْس. َعْلَهضَ و ِليَْستَْخِرَجهُ. ، َعالََج ِصَماَمها : َعْلَهَضةً   العَْيَن : استَْخَرَجها من الرَّ

ُجَل : َعالََجه ِعاَلجاً َشِديداً  َعْلَهضَ و وَعْضلَْهُت ِمثْلُه ، وهو قَْوُل الَخليل. وقال أَبُو حاتٍم : وأََداَرهُ. وقال ابُن القَّطاع : : ، زاَد في الُمْحَكم  الرَّ

 هذا بِنَاٌء ُمْستَْنَكٌر.

 ، هذه ِعبَاَرةُ اللَّْيُث ُكلَّها ، كما نَقَلَه الُمَصنُِّف ، ونَقَلَها الّصاَغانيُّ هكذا في العُبَاب. وفي مْنهُ َشْيئاً : نَالَهَ  َعْلَهضَ و

__________________ 
 .27الفرقان اآية  ( سورة1)
 واأَلصر كالتكملة.« لينزعه»( يف هامش الصحاح واللسان 2)
 عالم  ابهلاء ا ويف التكملة عنه عالم  مثا  دالمص. 393/  3( الذي يف اجلمهرة 3)
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تُ  كَتاب ابحن الَقطّاع : يحئاً ا وزاَد اأَلزحَهرّي بـَعح  َعلحَهضــــــــح َرحأَِة ا ِإذا تـََناَولحَت منحَها شــــــــَ
َد َأنح نـََقَر ما قَاَلُه الل يحُث : هَكَذا من امل

ِ ُمَقيِّداً ابلض اِد ا والّصواُب ا عنحدي الص اُد.  رَأَيـحُته يف ُنَسٍخ َكِثريٍَة من كَتاِب الَعاح
 وُرِوَي عن ابن األَْعَرابّي : الِعْلَهاُص : ِصَماُم القَاُروَرةِ.

اد أَْيضاً ، إِذا استَْخَرَج ِصَماَمها.قال : وفي نََواِدر اللِّْحيَانِّي : َعْلَهَص   القَاُروَرةَ ، بالصَّ

اٌم وَغْيُره : أْيِ واألَْمِر. وهو يُعَْلِهُصُهْم ، ويُعَنُِّف بهم ،  وقال ُشَجاٌع الِكالبّي فيَما َرَوى عنه َعرَّ العَْلَهَصةُ والعَْلفََصةُ والعَْرَعَرةُ في الرَّ

 ويَْقِسُرُهْم.

: ُمْنَكٌر ، وما أُراهُ  ُعاَلِهضٌ  ُجَرافٌِض ُجَراِمٌض ، وهو الثَّقيُل الَوْخُم. قال األَْزَهريُّ : َرُجلٌ  ُعاَلِهضٌ  ي ِكتَابِِه : َرُجلٌ وقال ابُن ُدَريد ف

 .(1)َمْحفُوظاً 

 : َصمَّ َرأَْسها. َعْلَهَضَهاو وقال ابُن سيَده : َعْضَهَل القَاُروَرةَ 

 ْجتَهُ ِلتَْنِزَعهُ نَْحو الَوتِِد وما أَْشبََههُ.َء ، إِذا عالَ الشَّي َعْلَهْضتُ و

اد الُمْهَملَة. ُمعَْلَهضٌ  وفي التَّْكملَة : ولَْحمٌ   : َغْيُر نَِضيجٍ ، وقد َسبََق أَيضاً في الصَّ

مُّ قَْوُل يَُضمُّ ويُْفتَح بغَْير تَْنوين ،  ، قال الجوَهريُّ : ، ُمثَلَّثَةَ اآلِخر ، َمْبنيَّة َعْوض [عوض] ومثْلُهُ قَْوُل األَْزَهرّي ، ولَْم يَْذُكرا الثّاِلثَةَ. والضَّ

 الِكَسائّي ، والنَّْصُب أَْكثَُر وأَْفَشى.

 يَا فَتَى ، بالفَتْح. َعْوضَ  قُْلُت : وهو قَْوُل البَْصِريِّيَن. تَقُوُل :

ّمِ ، في َمْعنَى األَبَ  د ، ِمثُْل َحْيُث وما أَْشبََهَها. وبالَوْجَهْين ُرِوَي قَْوُل األَْعَشى يَْمَدُح َرُجالً ، كما قَالَهُ وقال الُكوفيّوَن : هو َمْبنِيٌّ على الضَّ

ى بُن َحْنتَِم بِن ُجَشَم بِن َشدَّاِد ْبِن َربِيعَةَ :  الَجْوَهِريُّ ، والَمْمُدوُح الُمَحلَُّق ، واسُمه َعْبُد العُزَّ

ريٌَة  ــــــــــِ ث وٌن كــــــــــَ ــــــــــُ ي تح عــــــــــُ دح الحــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــَ رِي ل مــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ  ل

ر  ُ     اٍع حتـــــــــــــــــََ فـــــــــــــــــَ وحِء انٍر يف يــــــــــــــــــَ  ِإىَل ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ا  اهنــــــــــَِ يــــــــــَ لــــــــــِ طــــــــــَ ن َيصــــــــــــــــــــــــح ُروَريــــــــــح قــــــــــح مــــــــــَ ب  لــــــــــِ  ُتشــــــــــــــــــــــــَ

لـــــــــــ  ُ و     حـــــــــــَ
ُ

َد  واملـــــــــــ ار الـــــــــــنـــــــــــ   اَبَت عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــنـــــــــــ 

  

ا  الـــــــــََ قـــــــــَ َي أُمٍّ تــــــــــَ دح اٍن ثـــــــــَ بـــــــــَ يح لـــــــــِ يـــــــــعـــــــــَ   (2)َرضـــــــــــــــــــــــِ
َم َداٍج     حــــــــــــــَ وحضَ أَبســــــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ ر  ُ ال نـــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

  
بَاَن إِلى الثَّْديِ ، كما في قال الَجْوَهريُّ : يقول : هو والنََّدى َرَضعَا مْن ثَْدي َواحِد. قُْلُت : ويُْرَوى : َرضيعَْي ِلبَاِن ثَْديِ أُّمٍ ، أََضاَف  اللِّ

ِحَم.العُبَاب. وأَراد بأَْسَحَم َداجٍ ، اللَّْيَل. وقيَل : َسَواَد َحلََمِة ثَْديِ أُّمه.   وقيَل : أَراَد األَْسَحِم ُهنَا الرَّ

بِّيَّ : بِّيُّ يَْمَدُح َمْسعُوَد بَن َساِلٍم الضَّ  وقَاَل َربيعَةُ بُن َمْقُروٍم الضَّ

ٍن  َت مـــــــــنح َحســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ ا َأوح ي مبـــــــــَ ائـــــــــِ نـــــــــَ  هـــــــــذا ثــــــــــَ

َت     وحضَ ال زِلـــــــــــح ودا عـــــــــــَ مـــــــــــُ ِ  ـــــــــــَح اح ريـــــــــــَر الـــــــــــعـــــــــــَ  قـــــــــــَ

  
ّي : وَشاهدُ  ْنبِِسّي : َعوضُ  وقال ابُن بَّرِ ّمِ قوُل جابِر ْبِن َرأاْلَن الّسِ  بالضَّ

ُه  زِلـــــــَ نـــــــح رحضـــــــــــــــــــــَ  اجلـــــــاُر مـــــــَ يـــــــرُت ويــــــــَ لـــــــِ رحضـــــــــــــــــــــَ  اخلـــــــَ  يــــــــَ

َر  و     ـــــــُ وحضُ ال يـ اَل  عـــــــَ ـــــــَ ل ـــــــعـــــــَ ُد ال رحصـــــــــــــــــــــُ ـــــــَ دًا يـ لـــــــح  صـــــــــــــــــــــَ

  
َمان َظرٌف الستِْغَراِق الُمْستَْقبلِ  وهو َمان ، أِلَنَّك تَقول : فَقَطْ  ِمن الزَّ  .َعْوضَ  ال أُفَاِرقُكَ  ، كما أَن قَطُّ لْلَماضي مَن الزَّ

ما  َعْوضُ  ال أُفاِرقُك ، تُريُد ال أُفَاِرقُك أَبَداً ، كما تَقُوُل في الَماضي : قَطُّ ما فَاَرْقتُك ، وال يَُجوُز أَْن تَقُوَل : َعْوضُ  وعبَاَرةُ الّصحاح :

 ال يَُجوُز أَْن تَقُوَل قَطُّ ما أُفَارقُك.فَاَرْقتُك ، كما 

 َكَذا في الّصحاح.

َمان ، َعْوضُ و وقال ابُن َكْيَسان : قَطُّ  م ، قَطُّ لَما َمَضى مَن الزَّ  لَما يُْستَْقبَل. َعْوضُ و : َحْرفَان َمْبنيَّان على الضَّ
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يُقَاُل : ما  وهَذا قَْوُل أَبي َزْيد ، فإِنَّه قاَل : الماضي أَْيضاً. أَي أَبَدا يُْستَْعَمُل في أَو يا فَتَى. ، َعْوضُ  تَقُوُل : ما رأَْيتُه قَطُّ ، يا فَتَى ، وال أَُكلُِّمكَ 

ّي في ِكتَابَْيِه. قُلُت : ويَْشَهُد ، أَي لَْم أََر مثْلَه قَطُّ فقد استَْعَملَهُ في الَماِضي كما يُْستَْعَمُل في الُمْستَْقبَل ، وهَكَذا نَقَلَهُ الّصاَغان َعْوضَ  َرأَْيُت ِمثْلَه

 له أَْيضاً قَْوُل الشَّاِعِر :

مح أََر عــــــــــامــــــــــًا  لــــــــــَ وضُ فـــــــــــَ كــــــــــاً  عــــــــــَ الــــــــــِ َر هــــــــــَ ثــــــــــَ  َأكــــــــــح

ه :و     اَلمـــــــــــــــَ رَتَ  وغـــــــــــــــُ اَلٍم ُيشـــــــــــــــــــــــــــــح َه غـــــــــــــــُ  َوجـــــــــــــــح

  
__________________ 

 ثقير وخم. ( ورد يف التكملة عن ابن دريد : رجر ُعالم  ا ابمليم ا مثا  دالمص :1)
 ( اللسان : حتالفا.2)
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،  َمْعنَاهُ أَبَداً  َعْوضُ و ، كما تَقُوُل َدْهَر الدَّاِهريَن ، أَي ال أَْفعَلُه أَبداً. َعْوَض العَائِِضين ُمْختَصٌّ بالنَّْفي. ويُْعَرب إِْن أُِضيَف ، َكاَل أَْفعَلُهُ  وهو

َمان ، َكَذا نَقَلَه اللَّْيُث عن بَْعِضِهم ، الدَّْهرُ  َمْعنَاه أَو ابَق ،كما تَقَدَّم ، وبه فَسََّر أَبُو َزْيد قَْوَل األَْعَشى السَّ  َي به ألَنَّه والزَّ ، هَذا َمأُْخوذٌ من  ُسّمِ

. ونَصُّ ما قَالَهُ : يَْنبَِغي أَْن تَْعلَم أَن اْلتِقاُؤُهما أَنَّ الدَّْهَر إِنََّما هو ، و (1)الَّذي هو الدَّْهُر ، وَمْعنَاه  َعْوضُ  من لَْفظِ  الِعَوضَ  عبَاَرة اْبِن ِجنّيَّ

ُم أَْجَزائِهَما ، َضهُ  مْنهُ  ُكلََّما َمَضى ُجْزءٌ و ُمُروُر النََّهاِر واللَّْيل وتََصرُّ ً  آَخُر يَُكونُ  ُجْزءٌ  ، ونَص ابن جنِّي : َخلَفَهُ  َعوَّ منه. فالَوْقُت  ِعَوضا

ِض منه ، من البََدل. الِعَوضُ  ل ، قال : فلهَذا كانَ الكائُن الثَّانِي َغْيُر الَوْقِت الماِضي األَوَّ   أََشدَّ ُمَخالَفَةً للُمعَوَّ

َماُن.قََسمٌ  َعْوضُ  أَو  . قَال اللَّْيُث : َكِلَمةٌ تَْجِري َمْجَرى القََسِم. قال : وبَْعُض النَّاِس يَقُوُل ، ُهَو الدَّْهُر ، والزَّ

ُجُل لَصاِحبِه : َمان إَِذْن لَجَرى بالتَّْنوين ، ولكنَّهُ َحْرٌف يَُراُد به القََسُم ، كما أَنَّ  َعْوضُ  يَُكوُن ذلَك أَبَداً ، فلو َكانَ  ال َعْوضُ  يَقُوُل الرَّ اْسماً للزَّ

 أََجْل ، ونَعَْم ، ونَْحَوُهَما ، مّما لم يتمكَّن في التَّْصِريف ُحِمَل على َغْيِر اإِلْعَراب.

 ، وبه فَسََّر ابُن الَكْلبّي قَْوَل األَْعَشى : بَْكِر ْبن َوائلٍ اْسُم َصنٍَم ل : َعْوضُ  أَو

وحَ   رَاٍت حـــــــــــــــَ ائـــــــــــــــِ ُت مبـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ وحضٍ حـــــــــــــــَ   عـــــــــــــــَ
ريحِ و     عـــــــــــَ َد  الســـــــــــــــــــــــــ  َن لـــــــــــَ رِكـــــــــــح اٍب تـــــــــــُ (2)أَنحصـــــــــــــــــــــــــَ

 

  
ةً ، كما في الّصحاح. قال الّصاَغانِّي : لَْيَس  البَْيُت لألَْعَشى ، وإِنَّما هو لُرَشْيد بن ُرَمْيض قال : والسُّعَْيُر : اسُم َصنٍَم كان لعَنََزةَ َخاصَّ

 العَنَِزّي.

وفيما يُْستَْقبَل ، أَضاَف الدَّْهَر إِلى نَْفِسه ، كما في  فيَما تَْستَأْنِف وذي قَْبل ، أَي كما تَقُوُل : ِمْن ِذي أُنُفٍ  َعْوٍض  يُقَاُل : اْفعَْل ذلَك من ِذيو

 العَْيِن.

: البََدُل ، وبَْينَُهَما فَْرٌق ال يَليُق ِذْكُره  الِعَوضُ  ٍء فكان َخلَفاً. وفي الُمْحَكم :. وفي العُبَاب : ُكلُّ ما أَْعَطْيتَهُ من َشيْ : الَخلَفُ ، كِعنٍَب  الِعَوضُ و

ً  نههللا م (3) َعاَضنِي: تقول  األَْعَواِض  َواحدُ  الِعَوضُ  . وفي الّصحاح :أَْعَواضٌ  في هذا الَمَكان ، والَجْمع ً و َعَوضا ً و َعْوضا ،  ِعيَاضا

َضنيو قُِلبَت الَواُو ياًء اِلْنِكَساِر ما قَبلََها ، ِعَواضٌ  وأَْصلُه كِكتَاٍب. ً  هللا منه َعوَّ ،  الَمعُوَضةو العَْوِض الِعَواضُ  من واالْسمُ  ، تَْعِويضا

 كالَمعُونَة.

ضَ و  .اْعتَاضَ  ، وَكذِلكَ  الِعَوضَ  أََخذَ  مْنهُ : تَعَوَّ

 .أَْعَطاهُ إِيّاه : الِعَوَض فعَاَوَضه ُمعَاَوَضةً  : َسأَلَهُ  اْستَعَاَضهُ و

ً  اْعتَاَضهُ  تَقُوُل :و لَِة. قال ُرْؤبَةُ يَْمَدُح بِالَل ْبَن أَبي بُْرَدةَ : ِلْلِعَوِض  : َجاَءهُ طاِلبا  والّصِ

ُب  رحغـــــــــــــَ ىَت ومـــــــــــــَ ـــــــــــــفـــــــــــــَ َم ال عـــــــــــــح ـــــــــــــِ اضِ ن ـــــــــــــَ ت عـــــــــــــح
ُ

  املـــــــــــــ
رَاضِ   و    ـــــــــــــــــــــح رحَض ابإِلقـ ـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــَ زِي ال   ـــــــــــــــــــــَح

  
دٍ  اْلعَائِضُ و د بن ِرْبِعيّ  في قَْول أَبي ُمَحمَّ  الَحْذلَمّي : الفَقعَِسيّ  ُعبَْيِد هللا بِن ُمَحمَّ

ك  نــــــــــــح اِرُض مــــــــــــِ ِك والــــــــــــعــــــــــــَ رح لــــــــــــَ   عــــــــــــائــــــــــــِ ُ هــــــــــــَ
ابــــــــــِ ُ     ِدُر مــــــــــنــــــــــهــــــــــا الــــــــــقــــــــــَ غــــــــــح ــــــــــُ ٍة يـ مــــــــــَ جــــــــــح  يف هــــــــــَ

  
 نَى َمْرِضيٍَّة ، كما في الّصحاح ، ويُْرَوى : في ِمائٍَة. ويُْرَوى : يُْسئِر ، بََدل : يُْغِدُر.بَمعْ  بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، كِعيَشٍة َراِضيَةٍ 

ع »ا القَابِض. وقد قَدَّمنَا في والقَابُض : السائق الشَِّديُد السَّْوِق. قال األَْزَهرّي : أَي َهْل لَك في العَاِرِض منك على الفَْضِل في ِمائَة يُْسئِر مْنهَ 

 َمْعنَى هَذا البَْيت نَْقالً عن الَجْوَهِرّي ، وَذَكْرنَا َما فيه من االْختِالف فَراِجْعه.« ضر 

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

َضهُ و َعاَضهُ  هللا ، ِمثْلُ  أََعاَضهُ   ، عن ابن ِجنِّي. َعوَّ

ً  أَخْذت ، بالكْسِر : ِعْضتُ  . وقال اللَّْيث :الِعَوضَ  : أََخذَ  اْعتَاضَ و  . قال األَْزَهِرّي : لْم أَْسَمْعه لغَْير اللَّْيث.ِعَوضا

ً  القَْومُ  تَعَاَوضو  : ثَاَب مالُُهم وحالُُهم بَْعد قِلّة. تَعَاُوضا

ّي :   : قَبِيلَة مَن العََرِب. قال تَأَبََّط َشّراً : َعْوضٌ و وقال ابُن بَّرِ
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ُت و  عـــــــــح ا لـــــــــَِ مـــــــــ  وحضَ لـــــــــَ عـــــــــُ  الـــــــــعـــــــــَ دح َرتح تـــــــــَ فـــــــــ  نـــــــــَ ـــــــــَ  و تـ

ا    يــــــــــَ َوانــــــــــِ ًو  وتـــــــــــَ ي مــــــــــن نـــــــــــَ رُي رَأحســــــــــــــــــــــــِ افــــــــــِ  َعصــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( عبارة اللسان : ومعناه َأن الدهر ِإلا هو مرور النهار واللير والتقا  ا وتصرم َأجزائهما.1)
 فكسر. وضبطه يف القاموس ابلعبارة مصغراً.( نسب يف اللسان والتكملة لرشيد بن رمي  العنزي. وضبطت السعري يف الصحاح بفتح 2)
 ( يف القاموس : َأعاضين.3)
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َرا أَْكثَر مْن َذلك ، وهو بُن األَْسَوِد بِن َعْمِرو بن يَِزيَد ذي الَكاَلعِ ، ِمْن ِحْميََر ، مْنُهم أَبُو  َعْوضُ  قُلُت : وهو قَْوُل ابِن ُدَرْيد أَيضاً ، ولم يُفَّسِ

 . قال ابُن أَبِي حاتِم : َرَوى عن أَبي الُملَْيحِ ، َصاِلُح الَحِديِث.العَْوِضيّ  بُن َداُوودَ َعْبِد هللا َسلََمةُ 

 بُن ُموَسى بن ِعيَاضُ  ، أَي أَْعَطْيتُه. والقَاِضي أَبو الفَْضل ِعْضتُهُ  إِنَّما أَْصلُهُ منْ  ، بالَكْسِر ، في األَْعالِم َواِسٌع. قال ابُن ِجنِّي : ِعيَاضٌ و

فَاِء وَغْيِره ، وَحِفيُده أَبو َعْبد  ِعيَاٍض  بن َعْمُروَن بِن ُموَسى بنِ  ِعيَاض ٌث َمْشُهوٌر ُمَؤلُِّف الّشِ ، الى ، ْحَصبِيُّ السَّْبتِيُّ ، قاِضي َسْبتَةَ ، ُمَحّدِ

ُد بنُ  يَاض. 575، قاِضي َدانِيَةَ ، تُُوفَِّي سنةَ  ِعيَاٍض  هللا ُمَحمَّ  تَْرَجَمه الَخِطيُب في اإِلَحاَطِة والَمقَِّرّي في أَْزَهاِر الّرِ

 ، كُجَهْينَة. ُعَوْيَضةُ و ، ِعَوضٌ و ، َمعُوَضةُ  ، كشّداٍد : اسٌم ، وكذِلك َعّواضٌ و

ُجِل ، يََمانِيَةٌ. العَُوْيَضانُ و  ُمَصغَّراً : َذَكُر الرَّ

 ، كأَْحَمَد : ِشْعٌب لُهَذْيٍل بتَِهاَمةَ ، نَقَلَه يَاقُوت. أَْعَوضُ و

 فصر الغا
 مض الضاد

. وقال اللَّْيُث : هو التَّْغبِيضُ  : [غبض] ْيره . قال األَْزَهرّي : هَذا الَحْرُف لم أَِجُده لغَ أَْن يُِريَد اإِلْنَساُن بَُكاًء فال تُِجيبُه العَْينُ  ، أَهمله الجْوهِريُّ

 ، وأَْرُجو أَْن يَُكوَن َصِحيحاً. قال الّصاَغانِّي : وأَْنَشَد العَِزيزّي في هذا التَّرِكيِب ِلَجِرير :

نَ  ب ضـــــــــــــــــــــــــــح َن د  غـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــُ ن  وقـ رَبَاهتـــــــــــــِِ  مـــــــــــــن عـــــــــــــَ

ا     يــــــــــنــــــــــَ قــــــــــِ َو  ولــــــــــَ يــــــــــَت مــــــــــن اهلــــــــــَ قــــــــــِ (1)مــــــــــاَذا لــــــــــَ
 

  
وايَة : َغيَّْضن   في العُبَاب.ال َغْير ، كما « باليَاِء التحتيّة»والّرِ

َكة : َهَدٌف يُْرَمى فيه الغََرض [غرض] ْمي ، الغََرضُ  ، كما في الّصحاح والعُبَاِب وقال ابُن ُدَرْيٍد : ُمَحّرِ ،  أَْغَراضٌ  ج : ما امتَثَْلتَهُ للرَّ

ً  الَمنِيَِّة ، وَجعَْلتَنِي أَْغَراضُ  الناسُ  كَسبٍَب وأَْسبَاٍب ، وَكثَُر ذلَك َحتَّى قيَل : وحُ »في الَحديث : لَشتِْمَك. و َغَرضا  ال تَتَِّخذُوا َشْيئاً فيه الرُّ

 ً  .«َغَرضا

ى إِْدراُكَها.  وفي البََصائر : ثّم ُجِعَل اْسماً لُكّلِ َغايٍَة يُتََحرَّ

َجُر ، والَماَلكُ  : ضُ الغَرَ و أَْي َضَجِري « َغَرِضي فِسْرُت َحتَّى نََزْلُت َجزيَرةَ العََرِب فأَقَْمُت بها حتَّى اْشتَدَّ » َحديُث َعِدّيٍ : . ومنهالضَّ

 وَماَلِلي. وأَْنَشَد اْبُن بَّرّي لُحَماِم بِن الدَُّهْيِقيِن :

ينِّ  ُة مــــــــــــــِ لــــــــــــــَ وح ا رََأتح خــــــــــــــَ مــــــــــــــ  َرضــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــَ   غــــــــــــــَ
ـــــــــــامـــــــــــَ     اق َهضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح ن ـــــــــــَ ـــــــــــت ـــــــــــًا ل ث ـــــــــــِّ امـــــــــــًا َري ـــــــــــَ ي ـــــــــــِ  تح ق

  
َّهُ  الغََرض ومن َسَجعَاِت األََساس : إِذا فَاتَهُ   .الغََرضُ  ، فَت

َجُر.  أَي الضَّ

ا في َمْعنَى ، كفَِرَح ، فيِهما َغِرضَ  إِلَْيه ، والشَّْوقُ  ءِ أَْيضاً : ِشدَّةُ النَِّزاعِ نَْحَو الشَّيْ  الغََرضَ و َجِر فإِنَّه يُعَدَّى بِمْن ، يُقَاُل :. أَمَّ  ِمْنه َغِرضَ  الضَّ

 ً بمْعنَى  الغََرضُ  أَي َغْيُر قَِلٍق. وأَّما َغِرٍض  َكاَن إَِذا َمَشى ُعِرَف َمْشيُه أَنَّه َغْيرُ »الَحديُث :  ، أَي َضِجَر وقَِلَق. ومنه َغِرضٌ  ، فهو َغَرَضا

ً  إِلى ِلقَائهِ  َغِرضَ  قَاُل :الشَّْوِق فإِنَّهُ يُعَدَّى بِإِلى ، يُ  : اشتَاَق إِليه. قال ابُن َهْرَمةَ ، كما َوقَع في التَّْهذيب واإِلْصالح ،  َغِرضٌ  ، فهو َغَرضا

 كما في العُبَاب : (البن َهْرمة)ولَْيس 

ٌغ  ــــــــــــِّ ل ــــــــــــَ ب ــــــــــــمــــــــــــُ ٌح ف وٌ  انصــــــــــــــــــــــــــِ نح َذا َرســــــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــــَ

اِذبِ     ــــــــــــكــــــــــــَ ــــــــــــِر ال ي ــــــــــــِ ريحَ ق َة غــــــــــــَ ــــــــــــ  ي ــــــــــــَ ل ينِّ عــــــــــــُ  عــــــــــــَ

  

رِ َأيّنِ  تُ غـــــــــَ ا  ضـــــــــــــــــــــــح هـــــــــَ هـــــــــِ ِف َوجـــــــــح اصـــــــــــــــــــــــُ نـــــــــَ ـــــــــَ  ِإىل تـ

َرضَ     ائــــــــــبِ  غــــــــــَ ــــــــــغــــــــــَ بــــــــــيــــــــــِب ال ّب ِإىل ا ــــــــــَ حــــــــــِ
ُ
 املــــــــــ

  
من هُؤالِء إِليه ، ألَنَّ العََرَب تُوِصُل بهِذِه  َغِرْضت إِلَْيِه ، أَي اْستَْقُت إِلَْيه ، تَْفِسيُرَها ، َغِرْضتُ  ونَقَل الَجْوَهِرّي عن األَْخفَش في َمْعنَى

 الُحُروِف ُكلَِّها الِفْعَل ، قال الّشاعُر وهو أَْعَرابِيٌّ من بَني ِكالب :
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ُك ملَح  نح يــــــــــــَ َرضح فــــــــــــمــــــــــــَ غــــــــــــح جِي  يـــــــــــــَ  فــــــــــــِإيّنِ واَنقــــــــــــَ

مــــــــــــَ      ِر ا ــــــــــــِ ٍر ِإىَل َأهــــــــــــح جــــــــــــح انِ حبــــــــــــَ ِرضــــــــــــــــــــــــــَ  غــــــــــــَ

  

ٍة  ابــــــــــَ بــــــــــَ ا مــــــــــن صــــــــــــــــــــــــَ ِدي مــــــــــا هبــــــــــَِ بــــــــــح ن  فــــــــــتــــــــــُ  حتــــــــــَِ

اين و     ـــــــــَقضـــــــــــــــــــــــَ وحاَل اأَلســـــــــــــــــــــــَ  ل ـــــــــَ ذي ل ـــــــــ  ي ال فـــــــــِ  ُأخـــــــــح

  
نِه َمْعنَى اْشتَْقُت وَحنَْنُت. قال َشْيُخنَا : وق َي بإِلَى لتََضمُّ َمْخَشرّي : إِنََّما ُعّدِ . وقال الزَّ يدِ أَي لقََضى َعلَيَّ بَمْعنَى الَماَلِل  الغََرضَ  د أَْوَرَد ابُن الّسِ

د في الكاِمِل. قُْلُت والشَّْوِق ، وَعدَّه من األَضْ  َجِر ، قال : وهو َمْنُصوٌص أَْيضاً للُمبَّرِ : ومثْلُه في داِد ، لُمنَاقََضِة الَمَحبَِّة والشَّْوِق للَماَلِل والضَّ

 ِكتَاِب اْبِن القَّطاع.

__________________ 
 ( ديوانه وفيه غّيضن.1)
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 .الَمَخافَةُ  الغََرضُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

ً  ءُ الشَّيْ  َغُرضَ  الّصحاح :في و . قال أَبو ُزبَْيٍد الّطائِّي يَِصُف أََسداً َغِريضٌ  ، يقَال : لَْحم ، أَي َطِريٌ  َغِريضٌ  ، كَصغَُر ِصغَراً فهو ِغَرضا

 ولَبَُؤتَه :

  ٍ رَائـــــــــــِ َدهــــــــــا مــــــــــن فـــــــــــَ نــــــــــح ًا عــــــــــِ بــــــــــّ غــــــــــِ ر  مــــــــــُ ظــــــــــَ  يــــــــــَ

اٍم َأو     ظــــــــــَ اُت عــــــــــِ رِيــــــــــ ٌ رُفــــــــــَ رُ  غــــــــــَ رحشــــــــــــــــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــــــَ

  
 َرفِيُت. وُمِغبّاً ، أَي َغابّاً. وُمَشْرَشٌر ، أَي ُمقَطٌَّع.ويُْرَوى : 

ّي : : الُمغَنِّي الُمِجيدُ  الغَِريضُ و َي لِلينِِه. وقال ابُن بَّرِ َي  الغَِريضُ  ، من الُمْحِسنِيَن الَمْشُهوِريَن ، ُسّمِ : كلُّ ِغنَاٍء ُمْحَدٍث َطِرّيٍ ، ومنه ُسّمِ

 ، ألَنَّه أَتَى بِغنَاٍء ُمْحَدٍث. الغَِريض الُمغَنِّي

بن أَُميَّةَ ، : ُمَخنٌَّث َمْشُهوٌر ، واْسُمهُ َعْبُد الَمِلِك. قُلُت : وهو َمْولَى الثَُّريّا بْنِت َعْبِد هللا بِن الحاِرِث  الغَِريض « :التَّْبصير»وقال الحافُِظ في 

 التي كان يَتََشبَُّب بها ابُن أَبي َربِيعَةَ.

 ، كما في الّصحاح ، وأَْنَشَد للشَّاِعِر وهو الحاِدَرةُ : كالَمْغُروضُ  لَطَراَءتِِه ، َغِريضٌ  َماُء الَمَطرِ و

ــــــــــــ ِ  رِي ــــــــــــغــــــــــــَ ا  ب ــــــــــــَ ب ه الصــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــح ٍة أََدر ت ــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــارِي

ضِ     قـــــــــَ نـــــــــح تـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح
ُ
ِب امل يـــــــــِّ َر طـــــــــَ جـــــــــَ  مـــــــــنح مـــــــــاِء َأســـــــــــــــــــــــح

  
 وقال آَخُر ، هو لَبيٌد َرِضَي هللا َعْنه :

ه  تــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ اَذفـ قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ َوُه وتـ جــــــــــــــــح َر شــــــــــــــــــــــــــــــَ ذَكــــــــــــــــ   تــــــــــــــــَ

ٌة     عــــــــــــــــــــَ عحشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُروضٍ ُمشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــــح  ُزاَل ِ  مبــــــــــــــــــــَ

  
 ، كما في الّصحاح. َغِريضٌ  ُكلُّ أَْبيََض َطِرّيٍ  يُقَال :و

ْلُع ، : الغَِريضُ و ْغِريِض  الطَّ : الطَّْلُع حيَن يَْنَشقُّ عن َكافُوِره. وقال  اإِلْغِريضُ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهريُّ واللَّْيُث. وقال ابُن األَْعَرابّي : ، فيهما كاإْلِ

ْغِريضُ  الِكَسائيُّ : ْلُع. وقال َغْيُره : الطَّْلُع يَْدُعونَهُ  اإْلِ  .اإِلْغِريَضة : ُكلُّ أَْبيََض مثُْل اللَّبَن ، وما يَْنَشقُّ عنه الطَّ

ْلُع. : ما يَْنشَ  اإِلْغِريضُ  الَمِريض. (2)، وِريقَها َريٌِّق َعِريض ، يُْشفَى بَِرْشِفِه  إِْغِريض (1)ومن َسَجعَاِت األََساِس : َكأَنَّ ثَْوبََها  قُّ عنه الطَّ

لُه.  وَريُِّق الغَْيِث : أَوَّ

قَاَء والَحْوَض ، إِذا َمأَلَُهَما. َغَرضَ  ، كما في الّصحاح ، وكَذا َمأَلَهُ  ، من َحّدِ َضَرَب : يَْغِرُضهُ  اإِلنَاءَ  َغَرضَ و  الّسِ

اجز وهو أَبو ثَْرَواَن العُْكِلّي :  وأَْنَشَد للرَّ

وحض أَ  حـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ا ال َ حِواَي لـــــــــــــــِ يضــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ  نح يـــــــــــــــَ

اَأنح     ِرضــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــح ــــــــــَ ا تـ يضــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــِ ريحٌ مــــــــــَن أنح تــــــــــَ  خــــــــــَ

  
 . قال ابُن ِسيَده : وأَُرى اللِّْحيَانّي َحكاهُ.كأَْغَرَضهُ 

اِجِز : ِضدٌّ  ، فهو ءِ نَقََصهُ عن الَملْ  أَْيضاً ، ِإَذا َغَرَضهُ و ح به الَجْوَهِرّي ، وأَنشد للرَّ  ، َصرَّ

 
َ

ن  املـــــــــــــ هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ اقـ نـــــــــــــَ َد  َأعـــــــــــــح دح فـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ُ  لـــــــــــــَ  حـــــــــــــح

ن  و     ىت  مــــــــــــــــــا هلــــــــــــــــــَُ أحُ  حــــــــــــــــــَ رحضُ الــــــــــــــــــد   غــــــــــــــــــَ

  
 : أَْن يَُكوَن في ُجلُوِدَها نُْقَصاٌن. الغَْرضُ  يَقُوُل : فََداُهنَّ من النَّْحِر والبَْيعِ الَمْحُض والدَّأُْظ. وقال الباهليُّ :

قَاءَ  َغَرضَ و ً  الّسِ رَ  : يَْغِرُضهُ َغْرضا ، نَقَلَه الَجْوَهرّي عن اْبِن  َصبَّهُ فَسقَاهُ القَْومَ  ، أَْي صاَر ثَِميَرةً قَْبَل أَن يَْجتَِمع ُزْبُدهُ  َمَخَضهُ ، فإِذا ثَمَّ

يت. ّكِ  الّسِ

ً  السَّْخلَ  َغَرضَ  يُقَاُل أَيضاً :و قال  ، أَي قَْبَل إِْدَراِكِه. فََطَمهُ قَْبَل إِنَاهُ  ، إِذا يَْغِرُضهُ َغْرضا

ً  ءَ الشَّيْ  َغَرضَ و ً  اْجتَنَاهُ  : يَْغِرُضهُ َغْرضا َضه ، أَي َطِريًّا. وفي النُّسخ : أَو َجذَّهُ ، وُهو َغلٌَط ، َكذلكَ  (3) َطِريًّا ، أَْو أََخَذهُ  ، أَي َغِريضا  كغَرَّ

ً  ، ، فيهما  .تْغِريضا
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ْحل كالِحَزام للسَّْرج الغَْرضُ و  أَْيضاً ، كما في الّصحاح. أَْغَراضٌ و ، كفَْلٍس وفُلُوٍس ، ُغُروضٌ  : ج ، والبَِطاِن للقَتَِب ، للرَّ

مِّ « الَمْسجِد الَحَراِم ، وَمْسِجِدي هذا ، وَمْسِجِد بَْيِت الَمْقِدِس  إِالَّ إِلى ثاَلثَِة َمَساجَد : (4) الغُْرضُ  ال تَُشدُّ »في الَحِديث : و ،  كالغُْرَضِة ، بالضَّ

 : الغُُروِض  وأَنَشد الّصاَغانيُّ الْبِن ُمْقبٍل في .(5)، كما في الّصحاح  كُكتٍُب وُكتْبٍ  ، ُغْرضٌ  ج وهو التَّْصِديُر ،

ا  هـــــــــَ نـــــــــح ُب مـــــــــِ قـــــــــح َرتح وأَمحســـــــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــُ مـــــــــَ  ِإذا ضـــــــــــــــــــــــَ

ا     يـــــــــــــــهـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ ًة أِلَحـــــــــــــــح فـــــــــــــــَ الـــــــــــــــِ ُروضُ خمـــــــــــــــَُ  الـــــــــــــــغـــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( يف األساس : ثغرها.1)
 : برتشفه. ( األساس2)
 .«َأَجد ه»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 ( َضبطت ابلضم عن النهاية واللسان ا وضبطها اهلروي الغرض ابلفتح.4)
ٍر وُغُرض مثر ُكتحب وُكُتب.5) رة وُبسح  ( يف الصحاح : واجلمض ُغرض مثر ُبسح
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، قاله ابُن األَْعَرابّي. وهما قَوٌل َواحٌد ، كما هو نَصُّ اْبِن األَْعَرابِّي في  بَُر من الَهِجيجُشْعبَةٌ في الَواِدي َغْيُر َكاملٍَة ، أَْو أَكْ  : الغَْرضُ و

. يُقَاُل : أََصابَنَا َمَطٌر ، بالّضّمِ والَكْسر ُغْرَضانٌ  ج : ُشْعبَةٌ في الَواِدي أَْكبَُر من الَهِجيجِ ، وال تَُكوُن ُشْعبَةً َكاِملَةً ، الغَْرضُ  النََّواِدِر فإِنّه قال :

 . وَزَهاُدَها : ِصغَاُرَها.الغُْرَضانِ  أَساَل َزَهادَ 

َوابُ َموِضُع َماءٍ  : الغَْرضُ و فلَم تََرْكتَه ـ  َمْوِضٌع ما وُوِجَد في الَمتِْن بَخّطِ بَْعِضهم :ـ  . َكذا بَخّطِ أَبي َسْهٍل في نُْسَخِة الّصحاح ، وهو الصَّ

 ً اِجز : (1). كَذا في الّصحاح تَْجعَْل فيه َشْيئا َر قَْوُل الرَّ قَاِء. وبه فُّسِ  وقال بَْعُضهْم : ُهَو كاألَْمِت في الّسِ

أحُ  َحىت  ماهَلُن  و   َغرحضُ الد 
 . نقله الّصاَغانّي.ُغُروضٌ  َسِميناً فيُْهَزَل فيَْبقَى في َجَسدهأَْن يَُكوَن  ، أَْيضاً : الغَْرضُ و التَّثَنِّي. : الغَْرضُ  قال أَبُو الَهْيثم :و

 .ِء َعْن َوْقتهإِْعَجاُل الشَّيْ  : الغَْرضُ  قال أَْيضاً :و مْنه ، أَي َكفَْفُت. َغَرْضتُ  . يُقَال :الَكفُّ  : الغَْرضُ  عن اْبن َعبَّاٍد :و

 ، كما في العُبَاب والتَّْكِملَة. َغَرْضتَهُ  ٍء أَْعَجْلتَهُ عن َوْقتِِه فقَدْ وُكلُّ َشيْ 

 .، كَمْنِزٍل ، من البَعير ، كالَمْحِزِم للفََرِس  الَمْغِرضُ و

تي هي أَْسفََل األَْضالعِ الَّ  ونَصُّ العُبَاِب : من الفََرِس والبَْغِل والِحَماِر ، ونَّص الّصحاح : كالَمْحِزِم من الّدابَِّة. قال : وهي َجَوانُِب البَْطنِ 

ٍد الفَْقعَِسّي : الغَْرِض  َمَواِضعُ  اِجِز ، وهو أَبو ُمَحمَّ  ِمْن بُُطونَِها ، وأَْنَشَد للرَّ

  َ قــــــــــــِ نــــــــــــح ن حــــــــــــىت  تـــــــــــــُ َربــــــــــــح اِرضُ َيشــــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــَ
َ

  املــــــــــــ
اِرضُ     عـــــــــــــــَ ا وال مـــــــــــــــُ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ـــــــــــــــٌ  مـــــــــــــــن ائ  ال عـــــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد الّصاَغانِّي الْبِن ُمْقبٍِل :

َد  نـــــــح ي عـــِ اَلحـــِ ُت ســـــــــــــــــِ نـــــــح غـــَ طـــَ رِ مُث  اضـــــــــــــــــح غـــح امـــَ هـــــــَ   ضـــــــــــــــــِ
او     فـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــَ ِف ِإذح شــــــــــــــــَ يـــــــــح ٍ  كـــــــــراَِئِس الســـــــــــــــــــــــ  رحفـــــــــَ  مـــــــــِ

  
 وفي اللَّسان : وأَْنَشَد آَخُر لَشاعٍر :

د   تـــــــَ ىت  اشــــــــــــــــــــح ااَبَن حــــــَ ُت جـــــــَ يـــــــح هُ َعشــــــــــــــــــــ  ِرضـــــــــــــــــــــُ غــــــح   مــــــَ
او     افــــــــــــــَ ه طــــــــــــــَ ــــــــــــــ  وحاَل أَن ــــــــــــــَ ُك ل لــــــــــــــِ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ  كــــــــــــــاَد يـ

  
 أَي اْنَسدَّ ذِلَك الَمْوضُع مْن ِشدَّةِ االْمتِالِء.

 : َرأُْس الَكتِِف الَّذي فيه الُمَشاُش تَْحَت الغُْرُضوِف. وقيَل : هو بَاِطُن ما بَْيَن العَُضِد ُمْنقََطعِ الشََّراِسيِف. الَمْغِرضُ  وقيَل :

َمْخَشِرّي ، ونقله الّصاَغانّي عن ابِن َعْباٍد. ، أَي ُغُروِره (2) ُغُروِضه َطَوْيُت الثَّْوَب على يُقَاُل :و  ، قالَهُ الزَّ

مِّ  ُغْرَضانِ  في األَْنف قال أَبو ُعبَْيَدة :و ما اْنَحَدَر مْن  ، َكذا في النَُّسخِ وِمثْلُهُ فِي العُبَاب ، ونَصُّ اللَِّسان : وُهَما وُهوَ  .ُغْرٍض  ، ُمثَنَّى ، بالضَّ

ً قََصبَِة األَْنِف من َجانِ   ، كما في العُبَاب ، وفِيهما ِعْرُق البُْهِر ، كما في اللَّسان. قال أَبو ُعبَْيَدةَ : وأَّما قَْولُه : بَْيه َجِميعا

مح  هــــــــــِ اهــــــــــِ فــــــــــَ َر شــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــح ــــــــــَ اُ  املــــــــــاَء قـ نــــــــــَ ــــــــــَ رَاٌم يـ  كــــــــــِ

مح َوارَِداُت     رحضِ هلــــــــــــــَُ بِ  الــــــــــــــغــــــــــــــُ م  اأَلرَانــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــــُ

  
فقد قِيَل : إِنّه أَراَد الغُْرُضوَف الذي 
ع ر »في قََصبَِة األَنِف فَحَذَف الواَو والفَاَء ، وَرواهُ بَْعُضهم : لَُهْم عاِرَضاُت الِوْرد وقد تَقَّدم في  (3)

 .«ض

 .ِمَن األُنُوف : الطَّويلُ  الغَاِرضُ و

ً  . يُقَال : َوَرْدُت الماءَ َمْن َوَرَد الماَء بَاِكراً  : اْلغَاِرضُ و ، كما في اللَّسان ، ويُْرَوى  َغِريضٌ  حاح. وذلك الَماءُ أَْي ُمْبكراً كما في الصّ  َغاِرضا

 بالعَْين الُمْهَملَة. كما تَقَدَّم.

ً  لُهمْ  أَْغَرضَ  من الَمَجاز :و ً  ، أَيْ  َغِريضا  .َعَجَن َعِجيناً اْبتََكَرهُ ، ولَْم يُْطِعْمهم بَائتا
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ْيفِ  َغَرْضتُ  وفي األََساس : ً  للضَّ  : أَْطعَْمتُُهم َطعَاماً َغْيَر بَائٍت. َغِريضا

ً  ، الغَْرِض و بالغُْرَضةِ  النَّاقَةَ : َشدََّها أَْغَرضَ و  .الغَْرضَ  َشدَّ عليه : أَْغَرَضهو : َشدَّه ، باْلغَْرِض  البَِعيرَ  َغَرضَ  . ويُقَال :كغََرَضها َغْرضا

__________________ 
 ومثله يف التهذيب.« موضض ماء»( الذي يف الصحاح : 1)
 [.«طويت الثوب» بد  :« طو  الثوب»والقاموس : ]( يف األساس : عل  غروضه وغروره. 2)
 ( عن التهذيب واللسان.3)
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ضَ و جلُ  َغرَّ ً  الرَّ . الغَِريضَ  أََكَل اللَّْحمَ  تَْغِريضا  ، أَْي الطَِّريَّ

ضَ و  لَّسان ِمَن الفَُكاَهِة وهو الِمَزاُح.، نَقَلَه الّصاَغانِّي. وفي ال تَفَكَّهَ  أَْيضاً : َغرَّ

ضَ  قال ابُن َعبّاٍد :و  .(1) اْنَكَسَر ولم يَتََحطَّمْ  الغُْصَن ، إِذا اْنغََرضَ  ، كما ُهَو نَصُّ العُبَاب ، وفي التَّْكملَة : الغُْصنُ  تَغَرَّ

 الغُْصُن : تَثَنَّى واْنَكَسَر اْنِكَساراً َغْير بَائٍن. اْنغََرضَ  ويَْشَهُد ِلَما في التَّْكملَة نَصُّ اللَِّساِن :

ً  أَْوَرَدَها ، إِذا إِبِلَهُ  َغاَرضَ  من الَمَجاز :و  ، كما في العُبَاب واألَساس. بُْكَرةً  ، أَي َغاِرضا

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ضُ   َوْيه.، قَالَهُ ابُن َخالَ  الغُْرَضةِ  ، كُمعَظٍَّم : َمْوِضعُ  الُمغَرَّ

ضُ  قاَل : ويُقَاَل لْلبَْطِن :  ، قال : الغُْرَضةُ  أَو الغَْرضُ  . وقال َغْيُرهُ : هو الَمْوِضُع الَّذي يَقَُع عليهالُمغَرَّ

َتِكي  َُغر َضاِإىَل أَُموٍن َتشح
 امل

ّي : ويُْجَمع  اَن بِن قَُحافَةُ :، كأَْفلٍُس ، وأَْنَشَد لِهْميَ  أَْغُرٍض  أَْيضاً على الغَْرضُ  وقال ابُن بَّرِ

ِه و  عــــــــــــِ وَ  ِنســــــــــــــــــــــــــح اُ  طــــــــــــُ تــــــــــــَ غــــــــــــح ــــــــــــَ هح يـ ُرضــــــــــــــــــــــــــِ   َأغــــــــــــح
هح     رحِض َرَبضــــــــــــــــــــــــــِ ه وعــــــــــــَ يــــــــــــح بــــــــــــَ نــــــــــــح ِخ جــــــــــــَ فــــــــــــح  بــــــــــــنــــــــــــَ

  
ً  ءَ الشَّيْ  َغَرضَ و  ، أَي َكَسَرهُ َكْسراً لَْم يَبِْن. يَْغِرُضهُ َغْرضا

 : الطَِّريُّ من التَّْمِر. الغَِريضُ و

ً  له َغَرْضتُ و  : َسقَْيتُهُ لَبَناً َحِليباً. وهو َمَجاز. َغِريضا

ً  وأَتَْيتُهُ  َل النََّهار. َغاِرضا  : أَوَّ

َن عل الغَِريَضةُ و ْرعِ ما يَُراُد َحتَّى يِْستَْفِرَك ، ثّم يَُشهَّى ، وتَْشِهيَتُه أَْن يَُسخَّ ْن ى الِمْقلَى َحتَّى يَْيبََس ، وإِ : َضْرٌب من السَِّويِق ، يُْصَرُم من الزَّ

 َشاَء َجعََل َمعَهُ على الِمْقلَى َحبَقاً ، فهو أَْطيَُب لَطْعِمه ، وهو أَْطيَُب َسِويٍق.

 : الماُء الَّذي وُرَد َعلَْيه بَاِكراً. الغَِريضُ و

 ي َحاَجتُه وبُْغيَتُهُ.َكَذا ، أَ  َغَرُضهُ  ، أَي قَْصَدَك ، كما في الّصحاح. ويُقَال : َغَرَضكَ  : القَْصُد. يُقَاُل : فَِهْمتُ  الغََرضُ و

ُزوا به عن الفَائَدةِ الَمْقُصوَدةِ من الشَّيْ  ِء ، وهو َحقيقَةٌ ُعْرفِيَّة بَْعَد الشُّيُوعِ ، ِلَكْونه َمْقِصداً ، وقَْبَل الشُّيُوعِ قَال َشْيُخنَا : قد َكثَُر َحتَّى تََجوَّ

 اْستعَاَرةٌ أَو َمَجاٌز ُمْرَسٌل.

 .َغَرَضهُ   : َجعَلَهءَ الشَّيْ  اْغتََرضَ و

ُجِل : َشِرَب فَناَل أَْنفُه الماَء مْن قَْبِل َشفَتِِه. َغِرضَ و  أَْنُف الرَّ

 : البََرُد ، قالَه اللَّْيُث ، وأَْنَشَد يَِصُف األَْسنَاَن : اإِلْغِريضُ و

غحرِي ِ أَبـحَيَ   و   ملح يـََتثَل مِ  كاإلحِ
 أَْصٌل في البََرِد. اإِلْغِريضَ  الطَّْلعَِة ، ثُمَّ ُشبِّهَ به البََرُد ، ال أَنَّ  : ما في َجْوفِ  اإِلْغِريضُ  وقال ثَْعلٌَب :

عٍَة ، وقيل : هو أَّوُل ما يَ  اإِلْغِريضُ و  ْسقُُط منها. قال النَّابِعَة :أَْيضاً : قَْطٌر َجِليٌل تََراهُ إِذا َوقََع كأَنَّهُ أُُصوُل نَْبٍل ، وهو من َسَحابٍَة ُمتَقَّطِ

رحِو ميـــــــــَِ  وِد الضـــــــــــــــــــــــِّ رِيـــــــــ َ يـــــــــُح بـــــــــعـــــــــُ ٍة  ِإغـــــــــح غحشـــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــَ

ا    مــــــــــَ مــــــــــ  هــــــــــَ تــــــــــَ ــــــــــَ ُه مــــــــــا ُدوَن َأنح يـ مــــــــــَ لــــــــــح اَل  ــــــــــَ  جــــــــــَ

  
ضْ  ويُقَاُل :  في ِسقَائَِك ، أَي ال تَْمألْه ، كما في الّصحاح. َغّرِ
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ضُ  وفاُلٌن بَْحٌر ال  ، أَي ال يُْنَزُح. كما في الّصحاح. يُغَرَّ

 .(2)وفي األََساس : ال يُْنَزُف 

 واْعتُِرَض فاُلٌن : َماَت َشابًّا ، نَْحو اْختُِضَر. وهو َمَجاٌز ، كما في األَساس.

ُجُل : أََصابَ  أَْغَرضَ و  . نَقَلَهُ ابُن القَّطاع.الغََرضَ  الرَّ

ً  َطْرفَهُ  َغضَّ  : [غضض] ً و ، بالكْسر ، يَغُضُّ ِغَضاضا ً و َغّضا ،  َخفََضهُ و َكفَّهُ  : َغِضيضٌ و َمْغُضوضٌ  ، فهو ، بفَتِْحِهنّ  ةً َغَضاضَ و َغَضاضا

 وَكَسَرهُ. وقيَل : هو إَِذا َدانَى بيَن ُجفُونِه ونََظَر.

ِمْن َصْوتِِه.  َغضَّ  َرحِ ، وَكَذاِليَُكوَن أَْبعََد من األََشِر والمَ  (3)أَْي َكَسَرهُ وأَْطَرَق ، ولَْم يَْفتَْح َعْينَْيِه « َطْرفَه َغضّ  إِذا فَِرحَ »في الَحديث : و

 . كما فيَغَضْضتَهُ  ٍء َكفَْفتَهُ فقدوُكلُّ َشيْ 

__________________ 
 ومثلها يف التكملة.« لطم»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 أيب الوليد الكاليب :( عبارة األساس : وهذا حبر ال يُنزف وال يغرض وال يُنكف وال يُغضغ  ا وشاهده فيه قو  2)

غضـــــــــــــــــــــــــغضـــــــــــــــــــــــــه   هـــــــــــذا ابـــــــــــن يـــــــــــوســـــــــــــــــــــــــف حبـــــــــــٌر ال يـــــــــــُ

غـــــــــــــــــرِّضــــــــــــــــــــــــــــــه أن يـــــــــــــــــكـــــــــــــــــثـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاسُ و      ال يـــــــــــــــــُ

  

 ( النهاية واللسان : عينه.3)
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ُر جَنحٍد يـَُقوُلوَن يف اأَلمحر منحُه :  َطرحَفَك. ُغ    الّصحاح. وَأهح
ْوَت. وقَال َجريٌر : (1) (ِمْن َصْوِتكَ ) اْغُضضْ  (وَ ). وفي التَّْنِزيِل : اْغُضضْ  وأَْهُل الِحَجاز يَقُولُوَن :  أَْي اْخِفِض الصَّ

ريحٍ  فـــــــــــــــغـــــــــــــــُ    َك مـــــــــــــــن لـــــــــــــــَُ رحَف ِإنـــــــــــــــ   الـــــــــــــــطـــــــــــــــ 

اَلابًَ     َت وال كــــــــــــــِ غــــــــــــــح لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــًا بـ ب عــــــــــــــح  فــــــــــــــال كــــــــــــــَ

  
 الطَّْرَف ذاُلًّ وَمَهانَةً. ُغضَّ  َمْعنَاه :

 . نَقَلَهُ الَجْوَهرّي ، وقال : أَْنَشَدنَا أَبُو الغَْوِث :اْحتََمَل الَمْكُروهِ  طرفَهُ : َغضَّ  يُقَال :و

ا كــــــــاَن و  ًة  غــــــــَ   مــــــــَ ــــــــ  ي جــــــــِ ا ســــــــــــــــــــــَ ــــــــّ ن رحِف مــــــــِ ــــــــطــــــــ   ال

ُراَبنِ و     ٍج غـــــــــــــــــُ حـــــــــــــــــِ ذح ا يف مـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــِ

  
 قُْلت : البَْيُت ِلَطْهَماَن ْبِن َعْمِرو ابن َسلََمةَ.

ّمِ ، يَغُضُّ  ِمْنه َغضَّ و ً  ، بالضَّ َر به ، نَقَصَ  : َغّضا  ، وِعبَاَرةُ الّصحاح : َوَضَع ونَقََص من قَْدِره. وَوَضَع ِمْن قَْدِرهِ  ، وقَصَّ

أَي  (2) (ِمْن أَْبصارِِهمْ ) يَغُضُّوا (ُقْل ِلْلُمْؤِمِننيَ )أَي انقُْص ِمن َجَهاَرتِِه. وقَْولُه تَعَالَى :  (ِمْن َصْوِتكَ ) اْغُضضْ  (وَ )وقَْولُه تَعَالَى : 

أَْبَصاَرُهْم ، فَخالَف َظاِهَر الْقرآِن ،  يَغُضُّوا زائَدةٌ ، وأَنَّ الَمْعنَى« ِمنْ »وَذَهَب بَْعُض النَّْحِويّيَن إِلى أَْن  يَْحبُِسوا مْن نََظِرِهْم. قال الّصاغانِّي :

لَةَ ، وتََكلََّف ما ُهَو َغنِ  َم عليهم ، فقد أَْطلََق هللا لَُهْم ما ِسَوى واّدَعى فيه الّصِ يٌّ عنه. وَمْعنَى الَكالِم ظاِهٌر ، أَْي يَْنقُُصوا من نََظِرهم َعّما ُحّرِ

 ذِلَك.

 ، كما في اللّسان. َكَسَرهُ فَلَْم يُْنِعْم َكْسَرهُ  وَغَضفَه ، إِذا الغُْصنَ  َغضَّ  َرَوى ابُن الفََرجِ عن بَْعِضهم :و

َل ما يَْطلُُع ، الطَّْلُع النَّاِعمُ  : الغَِضيضُ و ٍء.من ُكّلِ َشيْ  : الطَِّريُّ  الغَِضيضُ و  ءٌ . يُقَاُل : َشيْ فيهما ، الغَّضِ  ِحيَن يَْبُدو ، وقِيَل هو الثََّمُر أَوَّ

هُ أَْن يَْقَرأَ القُْرآنَ »الَحديُث :  ، أَي َطِرٌي. ومنه َغِضيضٌ و َغضٌّ  ً  َمْن َسرَّ وقَال األَْصَمِعٌي : إَِذا بََدا  .«أُْنِزَل فَْليَْقَرأْ قَِراَءةَ ابِن أُّمِ َعْبدٍ َكَما  َغّضا
 ، فإِذا اْخَضرَّ قِيَل : َخَضَب النَّْخُل ، ثُمَّ هو البَلَُح. الغَِضيضُ  الطَّْلُع فهو (3)

 واإِلْغِريُض. الغَِضيضُ و وقَال ابُن األَْعَراِبّي : يُقَال للطَّْلعِ الِغيضُ 

 ، فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، ومنه قَِصيُد َكْعٍب : كالَمْغُضوِض  ، من الطَّْرِف : الفَاتِرُ  الغَِضيضُ و

وا و  لـــــــــــح ِ ِإذح َرحـــــــــــَ اح َداَة الـــــــــــبـــــــــــَ اُد غـــــــــــَ عـــــــــــَ  مـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــُ

ن      يــــــــــ ُ ِإال  َأغــــــــــَ و ُ  َغضـــــــــــــــــــــــِ حــــــــــُ كــــــــــح رحِف مــــــــــَ  الــــــــــطــــــــــ 

  
الطَّْرِف نَِقيُّ الظَّْرِف ، يَُراُد بالظَّْرف ِوَعاُؤهُ. يَقُول : لَْسَت  لَغَِضيضُ  الطَّْرف ، أَي فَاتُِره ، ويُقَال : إِنَّك َغِضيضُ  وفي الّصحاح : َظْبيٌ 

وُن مَن الَحيَاِء والَخفَِر ، وقد َسبََق في قَْول القُتَْيبِّي ، وذلَك أَنََّما يَكُ « األَْطَرافِ  َغضُّ  ُحَماَديَاُت النَِّساءِ » في َحديث أُّمِ َسلَمةَ :و .(4)بَخائٍن 

 .«خ ف ر»ِذْكُرهُ في 

ةٌ  ج ، الغََضاَضةِ  ، بَيِّنُ  النَّاقُِص الذَّليلُ  : الغَِضيضُ و ً  ، وهو من أَِغّضاءُ و أَِغضَّ هُ َغّضا هُ يَغُضُّ  ، وذاكَ  َغاضٌّ  ، إِذا نَقََصهُ ، فهو َغضَّ

 .َغِضيضٌ 

 ِدْرَهماً ، أَي ال أَْنقُُصَك وإِذا ثَبََت النَّْقُص لَِحقَهُ الذُّلُّ ، فهذا قَْوُل الُمَصنِّف : النّاقِص الذَِّليل. أَُغضُّكَ  وال

 . قال أَبو َحيَّةَ النُّمْيِرّي :كِحبَالٍ  ، الِغَضاضُ  : الَحديُث النِّتَاجِ من أَْوالِد البَقَر ، ج الغَضُّ و

ن   بحَن هبـــــــا الـــــغـــــُ بـــــــَ اخـــــَ تح  ضَ الـــــِغضـــــــــــــــــــــَ حـــــــَ بـــــَ  فـــــــَبصـــــــــــــــــــح

ا    ئـــــــــــــــَ ابـــــــــــــــِ اُ  خمـــــــــــــــََ خـــــــــــــــَ رَادًا والســـــــــــــــــــــــــــــ  ن  مـــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــَُ

  
اُخِل اللُّغَاِت ، هَكذا نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وقولُهُ : كَمنَْعَت ، فيه نََظٌر إِلْنتفَاِء الشَّْرِط فيه ، إِالَّ أَْن يَُكوَن من باِب تَدَ  ، كَمنَْعَت وَسِمْعتَ  َغَضْضتَ و

ّمِ ، نَقَلَُهَما الَجْوَهِريُّ ، ُغُضوَضةً و بالفَتْحِ ، َغَضاَضةً  اَلُم َعلَْيه ِمَراراً ،، وقد تَقَدََّم الكَ  أَي  ، الغُُضوَضةِ و الغََضاَضةِ  بَيِّنُ  َغضٌّ  فأَْنتَ  بالضَّ

منه  يُْغتَضُّ  ال َغْيُر. قاَل : وإِنََّما يُقَاُل ذلك فيما،  الغَُضوَضةِ  بَيِّنُ  َغضٌّ  ، وقال : َغَضاَضةً  . قال ابُن بَّرّي : أَْنَكَر َعِليُّ ْبُن َحْمَزةَ نَاِضرٌ 
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قَْوَل  (5)، أَي َوَضَع ونَقََص. قال ابُن بَّرّي : وقد قَالُوا بَضٌّ بَيُِّن البََضاَضِة والبُُضوَضِة ، فهذا يُؤيُِّد  اَغتَضَّ و َغضَّ  ويُْؤنَُف ، والِفْعُل منهُ 

 .الغََضاَضةِ  الَجْوَهرّي في

 (6)، فقَال  َغضَّ  وفي التَّْهذيب : واختُِلَف في فَعَْلَت ِمنْ 

__________________ 
 .19( سورة لقمان اآية 1)
 .30( سورة النور اآية 2)
 .«بدأ»( التهذيب : 3)
 .42/  1( انظر جممض األمثا  للميداين 4)
 ( اللسان : يقّوي.5)
 قوله : فقا  بعضهم : غضضت تغ  ا»املصرية : ( هبامش املطبوعة 6)
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 .(1) َغَضضحَت تـََغ    ا وقا  بـَعحُضهم : َغِضضحَت تـََغ    بـَعحُضُهمح :
مِّ  الغَُضاضُ و  ينم وقَُصاِص الشَّعرِ أَو ما بَْيَن الِعْرنِ  ، كما في الَجْمَهَرة. الِعْرنِيُن َوَما َواالهُ من الَوْجهِ : ، األَخيُر عن اْبن ُدَرْيٍد  ، بالفَتْح والضَّ

باِعّي : اِس وما يَليِه من الَوْجهِ  .الغَْضغَاضُ  ، وهو َمْوِضُع الَجْبَهِة. َذَكَره ابُن ُدَرْيٍد في الثُّنَائِّي الُمْلَحق بالرُّ ُم الرَّ ، وهَذا يُْذَكُر عن أَبي  أَو ُمقَدَّ

ْوثَةُ نَْفُسَها. أَو ما بَْيَن أَْسفَِلهَ  َمالٍك.  ، قاَل : ا إِلَى أَْعاَلَهاأَو الرَّ

ا  فـــــــــــــ  َرحـــــــــــــِ َد ُمشـــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــح ُت الـــــــــــــعـــــــــــــَ ا رَأَيـــــــــــــح مـــــــــــــ   لـــــــــــــَ

ا    فــــــــَ اَ  الــــــــنِّصــــــــــــــــــــــح ي الــــــــّرِجــــــــَ طــــــــِ عــــــــح رِّ ال يـــــــــُ  لــــــــلشــــــــــــــــــــــ 

  

ُته   والَكف ا ُغَضاَضهُ َأعحَدمح
 وَرواهُ يَْعقُوُب في األَْلفَاِظ : ُعَضاَضهُ ، بالعَْين الُمْهَملة ، وقد ذُِكَر في َمْوضعه.

 .(2)، كما في العُبَاب  كَسَحاٍب : َماٌء على يَْوٍم من األََخاِديدِ  .اْلغََضاضُ و

لَّةُ والَمْنقََصةُ  الغََضاَضةُ و  ، أَْي ِذلَّةٌ وَمْنقََصةٌ وانِكَساٌر ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : َغَضاَضةٌ  . يُقَاُل : لَْيَس َعلَْيك في هذا األَْمرِ : الذِّ

ـــــــــــهو  ـــــــــــٌ  عـــــــــــلـــــــــــي رِّي ُ  عـــــــــــِ ةٌ  َأمحـــــــــــحَ اضـــــــــــــــــــــــــَ   َغضـــــــــــــــــــــــــَ
مح     نــــــــــــــِه وَأاَن الــــــــــــــر قــــــــــــــِ يــــــــــــــح ن حــــــــــــــَ ر َس يب مــــــــــــــِ  متــــــــــــــََ

  
مِّ  كالغُضَّة ةِ و الغَِضيَضةِ و ، وهذه عن ابن َعيّاٍد ، ، بالضَّ تَه فاُلٍن وال َغِضيَضةَ  قال ابُن األَْعَرابّي : ما أَرْدُت بذلك .الَمغَضَّ ، كقولك :  َمغَضَّ

 َشْيئاً ، أَي ما نَقَْصتُك َشيئاً. َغَضْضتُكَ  نَِقيَصتَهُ وَمْنقََصتَهُ. ويُقَال : ما

ً و ً  َصارَ  : َغضَّضَ  أَو ، أَي الّطْلَع. الغَضَّ  : أََكلَ  َغضََّض تَْغِضيضا ً  َغّضا ما ، أَي  َغَضاَضةٌ  أَصابَتْهُ  : َغضَّضَ  أَو ، كما في العُبَاب. ُمتَنَعِّ

 اْنِكَساٌر وَمَذلَّةٌ ، أَو نَْعَمةٌ ، كما في التَّْكِملَة.

هُ َغّضاً فتَغَْضغَضَ  نَقََصهُ  : َغْضغََضهُ َغْضغََضةً و هُ يَغُضُّ  أَنا. َغْضغَْضتُهو نَقََص ، الماُء : تَغَْضغَضَ  : نَقََص. وفي الّصحاح : كغَضَّ

ْحمِن بُن َعْوٍف قاو ا َماَت َعْبُد الرَّ ْنيَا ببِْطنَتَِك ولملَمَّ منها  (3) تَتَغَْضغَضْ  ل َعْمرو بُن العاِص : َهنِيئاً لََك يا ْبَن َعْوٍف ، َخَرْجَت من الدُّ

يِن لم يَْنقُْص منه َشيْ « ءٍ بَشي ال َعَمٍل يَْنقُُص أُُجوَرهُ الَّتي ٍء من ِواليٍَة وٌء. وقال األَْزَهرّي :أَي لَْم يَتَلَبَّْس بَشيْ قال أَبو ُعبَْيٍد :أَي َماَت َوافَِر الّدِ

 َوَجبَْت لَهُ.

 (4)ٌء مْنَها َشيْ  يَتَغَْضغَضْ  ببِْطنَتِِه ، لموقال أَبو ُعبَْيٍد ، في باب َمْوِت البَِخيل وَمالُه َوافٌِر لَْم يُْعِط ِمْنه َشْيئاً : من أَْمثَالهم في هَذا : َماَت فاُلٌن 

 اَت وُهَو َعِريُض البَِطاِن ، أَْي َسِميٌن من َكثَْرةِ الماِل ، كما نَقَلَهُ الَجْوَهرّي.، زاَد َغْيُره : كما يُقَال : مَ 

 ، ، أَي ال يَِغيُض. أَو ال يُْنَزُح ، وَوقَع في التَّْكِملَة : الغَْيُظ بالظَّاءِ  يُغَْضِغضُ  وال يُغَْضغَضُ  ، قاله اللَّْيُث يُقَال : بَْحٌر ال : الغَْيضُ  الغَْضغََضةُ و

 وهو تَْصحيٌف ُمْنَكٌر. وأَْنَشَد الَجْوَهريُّ لألَْحَوص :

ُه  اِم الـــــــــــَولـــــــــــيـــــــــــَد فـــــــــــِإنـــــــــــ  ُب ابلشـــــــــــــــــــــــــّ لـــــــــــُ َبطـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

اِر ال     يــــــــ  ُر ُذو الــــــــتــــــــّ حــــــــح َو الــــــــبــــــــَ غــــــــَ ُ هــــــــُ َغضــــــــــــــــــــــح تــــــــَ  يـــــــــَ

  
 وأَْنَشَد اللَّْيُث :

داً و  ـــــــــــــــِ زحب ُض مـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِ َداف ـــــــــــــــُ اٍر ي ـــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــت اَش ب  جـــــــــــــــَ

ُه ال  (5)َأَواِذي      ٍر لــــــــــَ غــــــــــِ ُ مــــــــــن حبــــــــــَح َغضــــــــــــــــــــــــح  يـــــــــــُ

  
او ّمِ والشَّدِّ  ُغضَّ  ، نقله الّصاَغانّي. ماٌء لبَني عاِمِر ْبِن َربيعَةَ ما َخال بَنِي البَّكاءِ  ، ، أَْي كاألَْمِر لالثْنَْيِن بالغَّضِ : ، بالضَّ

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

  نَاِضٌر لَْم يَتَغَيَّْر.، أَي َطِريٌّ  َغّضٍ  ، كبَّضٍ  َغاضٌّ  ٌء بَاضٌّ َشيْ 

 ٌ ةٌ  واْمَرأَة ةُ  . وقال اللِّْحيَانّي :َغِضيَضةٌ و َغضَّ قيقَةُ الِجْلِد ، الّظاِهَرةُ الدَِّم ، وقد الغَضَّ ْت تَِغضُّ  مَن النَِّساِء : الرَّ  ، َغَضاَضةً  (6) تَغَضُّ و َغضَّ

 ، وهو َمَجاٌز ، كما في األََساس. ُغُضوَضةً و



9097 

 

__________________ 
 .«َأي من ابب لض ا وما بعده من ابب منض كما هو مضبوط يف اللسان

 وما أَثبت ضبطه عن اللسان.« َتِغص»( ضبطت يف التهذيب : 1)
 ( ومثله يف التكملة ومعجم البلدان.2)
/  3ومثله يف التهذيب والفائ  « ءشــيء ا الذي يف اللســان : مل يتغضــغ  منها قوله : مل تتغضــغ  منها بشــي»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 لقد مّر من الدنيا ببطنه مل يغضغ . 383/  4ويف املقايي  « ءبشي»ويف النهاية  68
 نسبه لعمرو بن العاص. 147/  1( جممض اأَلمثا  بنصه 4)
 .«وآذيّ »( عن املطبوعة الكويتية وابأَلصر 5)
 باح ا وبفتحها عل  َأهنا من ابب لض كما يف القاموس.( قوله : تغ  بكسر الغا من ابب ضرب كما يف املص6)
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 . قال :َغضٌّ  : نَاِعٌم ، وِظلٌّ  َغضٌّ  ونَْبتٌ 

 ما َزَحرح  َغ يف فَصب َحتح والظِّر  
 نَْحو الّشاّب وَغْيره. َغضٌّ  ، كما أَن النَّْبَت إَِذا لم تُْدِرْكهُ الشَّْمُس كاَن َكذلك ، وُكلُّ ناِصرٍ  َغضٌّ  أَي لم تُْدِرْكهُ الشَّْمُس ، فهو

 .َغضَّ  منه ، مثْلُ  اْغتَضَّ و

 ُمْستَْرِخي األَْجفَاِن.الطَّْرُف : ال الغَِضيضُ و ، إِذا َدانَى بَْين َجْفنَْيِه. أَْغَضىو َغضَّ  : الفُتُوُر في الطَّْرِف. يُقَال : الغََضاَضةُ و

 : التَّنَعُُّم ، عن ابِن األَْعَرابّي. الغُُضوَضةُ و

 الطَّْرِف نَِقيُّ الظَّْرِف. لَغَِضيضُ  ويقال لألَِميِن : إِنَّكَ 

تِِه. وقال اللَّْيُث : (1)مْن ِلَجاِم فََرِسَك ، أَي  ُغضَّ  ويُقَاُل : ْبهُ واْنقُْص من َغْربِه وِحدَّ  : َوْزُع العَْذِل وأَْنَشَد : الغَضُّ  َصّوِ

ُغو ُ  ُغ    َالَمَة ِإيّن َعنحَك َمشح
 امل

.الَماُء والشَّيْ  َغْضغَضَ و  ُء بنَْفِسه : نَقََص ، فهو اَلِزٌم ُمتَعَّدٍ

ُجُل فال يُبِيُن. الغَْضغََضةُ و ، أَي ال يَْنقَِطُع. يُغَْضِغضُ  وَمَطٌر ال  : أَْن يَتََكلََّم الرَّ

َج َعلَْيَك قَليالً :ويُقَا اِكِب إَِذا َسأَْلتَهُ أَْن يُعَّرِ . كما في األََساس.  (2)، أَي اْحبِْس لي  اْغُضضْ  ساَعةً ، وكذلك ُغضَّ  ل ِللرَّ َمِطيَّتََك وقِْف َعلَيَّ

 وأَنشد الّصاَغانّي للنّابغَِة الَجْعِدّي :

ي   يـــــــــــلـــــــــــَ لـــــــــــِ اخـــــــــــَ رَا  ُغضـــــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــ  ًة وهتـــــــــــََ اعـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــ  و     ا عــــــــــل ومــــــــــَ ــــــــــُ َذرَال ُر َأوح هــــــــــح ــــــــــد  َدَث ال ا َأحــــــــــح  مــــــــــَ

  
ا أَي َرْيِن. ُغضَّ َجا قليالً ثّم روَحا ُمتََهّجِ  من َسْيِر ُكَما وَعّرِ

 وأَحاَل على هذه الَمادَّة.« غ م ض»واْنِغَضاُض الطَّْرِف : اْنِغماُضه ، وقد َذَكَرهُ الُمَصنِّف اْستْطراداً في 

 : َغلَيَاُن الِقْدِر ، نَقَلَه ابُن القَّطاع. الغَْضغََضةُ و

ُد بُن يُوُسَف بِن الصباح ِشيِد ، وَحدََّث عن ُرْشِد بِن َسْعٍد ، وَعْنه ابُن  َغِضيض ، كان يَتََولَّى َحْمُدونَةَ ابنَةَ  الغَِضيِضيّ  وُمَحمَّ أُمَّ َولَِد هاُروَن الرَّ

ْنيَا.  أَبي الدُّ

 من األَْرِض. الُمْنَخِفضُ  : الُمْطَمئِنُّ  الغَاِمضُ  : [غمض]

 أََشدُّ األَْرِض تطاُمناً ، يَْطَمئنُّ َحتَّى ال يَُرى ما فيه. : الغَْمضُ  ، بالفَتْح. وقال أَبو َحنِيفَةَ : كالغَْمِض  ، َغَواِمضُ  ج

 . قال ُرْؤيَةُ :َغْمضٌ  وَمَكانٌ 

َوًة َأو  ا َرهــــــــــــح نــــــــــــَ فــــــــــــح َتســــــــــــــــــــــــــَ اِإذا اعــــــــــــح ضــــــــــــــــــــــــــَ مح   غــــــــــــَ
فــــــــــــــــاً     يــــــــــــــــح افـــــــــــــــــَ َيضــــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــح

ُ
ُه املــــــــــــــــ   كــــــــــــــــَبن  آلــــــــــــــــَ

  

َضا  ُمالُء َغّساٍ  َأَجاَد الر حح
 . قال ُرْؤبَةُ أَْيضاً يَْمَدُح بِاَلَل ْبَن أَبي بُْرَدةَ :أَْغَماضٌ و ُغُموضٌ  ج

َم  لــــــــــــــَ ي  ــــــــــــــُ لــــــــــــــِّ جــــــــــــــَ
ُ

َت املــــــــــــــ اضِ أَنــــــــــــــح مــــــــــــــَ   اأَلغــــــــــــــح
اضِ     ـــــــــــَ ي ـــــــــــَ ـــــــــــب َر ابل ـــــــــــح ي ـــــــــــلـــــــــــ  و ال لـــــــــــُ ِر  ـــــــــــَح دح ـــــــــــَ ـــــــــــب  كـــــــــــال

  
.هكذا أَْنَشَده   الّصاَغانِيُّ

ً  الَمَكانُ  َغَمضَ  قدو  ، َكَذا نَقَلَه الَجْوَهريُّ والَجَماَعةُ. وَغَماَضةً  ُغُموَضةً  كَكُرَم ، ، َغُمضَ و ، من َحّدِ نََصَر ، يَْغُمُض ُغُموضا
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ُجُل الفَاتُِر عن الَحْملَةِ  : الغَاِمضُ و  ، قالَهُ اللَّْيُث وأَْنَشَد : َغَواِمضُ  ، َجْمعُه الرَّ

ـــــــــــــــــاِرُض و  رِي  ف قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ رحٌب بـ رحُب غـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ  ال

ر ُه     يــــــــــــــُض جــــــــــــــَ طــــــــــــــِ تــــــــــــــَ َوامــــــــــــــِ ُ ال َيســــــــــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــغــــــــــــــَ

  
 .الغََواِمضُ  ويُْرَوى : نَْزَعهُ 

نََصَر  ، مثْل َغَمضَ  اَد ابُن بَّرّي :زو ، وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ والصاَغانِيُّ ، كَكُرمَ  ، َغُمضَ  ِخالُف الَواِضحِ من الَكالِم ، وقد : الغَاِمضُ و

ل ، ُغُموَضةً  ، ً و ، َمْصَدُر األَوَّ ْله فإِنَّ  ُغُموضا ، َمْصَدُر الثَّاني ، فَفيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب. قال ابُن بَّرّي : وفي َكاَلم اْبن الّسّراجِ ، قال : فتَأَمَّ

ً  فيه  للَكاَلم. يَِسيراً ، أَْي أَّن الضَّمير َراجعٌ  ُغُموضا

 : فيها نََظٌر وِدقَّةٌ. َغاِمَضةٌ  . وفي اللَِّسان : َمْسأَلَةٌ َغَواِمضُ  وفي األََساس : مسأَلةٌ فيَها

 : خاِمٌل َذِليٌل. وأَنَشُدوا قَْوَل َكْعِب بِن لَُؤيُّ ألَخيِه َعاِمِر بِن لَُؤيٌّ : َغْمٍض  َرُجٌل ذُو . وفي الّصحاح والعُبَاب :الَخاِمُل الذَِّليلُ  : الغاِمضُ و

َدا  دح بـــــــــَ قـــــــــَ ؤاِد لـــــــــَ وَج الـــــــــفـــــــــُ لـــــــــُ ثـــــــــح َت مـــــــــَ نـــــــــح ئـــــــــنح كـــــــــُ  لـــــــــَ

ُة ِذي     َك ِذلـــــــــــ  نـــــــــــح َؤيٍّ مـــــــــــِ ِض لـــــــــــُ مـــــــــــح مـــــــــــح ٍ جلـــــــــــَِ  غـــــــــــَ

  
__________________ 

 واأَلصر كاللسان.« ( يف اأَلساس : َأي صّوبه وطب منه لتقص من غربه1)
 ( اأَلساس : احب  علّي.2)
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 ّرِ ، وكانإِن أَْغبََط أَْوِليَائي ِعْندي لَُمْؤِمٌن َحِفيَف الَحاِذ ، ذُو َحّظٍ من الصَّالةِ أَحَسَن ِعبَاَدة َربِّه وأَطاَعه في السِّ »في الَكِلَمات القُْدِسيَّة : و

 ً  .«ابع ، وكاَن ِرْزقُهُ َكفَافاً فَصبََر َعلَى ذِلكفي النَّاس ، ال يَُشاُر إِلَْيه باألَصَ  غاِمضا

اَغاِنّي لُرْؤبَةَ : أَْغَماضٌ  َجْمعُه : الَحَسُب الغَْيُر الَمْعُروفِ  : الغَاِمضُ و ّي والصَّ  ، كَصاحٍب وأَْصَحاٍب. وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

اِض  ِب اأَل ـــــــــــــــــحَ الُ  اي بـــــــــــــــــَن اَ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــِ

َ  أبَدحانٍس وال     يـــــــــــــــــــح اضِ لـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــَ  (1) َأغـــــــــــــــــــح
  

 .َغْمٍض  ويُقَال : إِنَّه َجْمعُ 

ً  في الّساقِ  َغَمضَ  ، وقد من الَخاَلِخل في الّساقِ  (2) الغَاصُّ  : الغَاِمضُ و . وفي اللَّسان : غاَص. ُغُموضا : ما  ِمَن الُكعُوبِ  الغَاِمضُ و : َغضَّ

 .السَِّمينُ  من السُّوِق :و َواَراهُ اللَّْحُم.

َراءِ  عنه في البَْيعِ  َغَمضَ  ، من َحّد َضَرَب ، من قَْولهمْ  َغَمَض يَْغِمضُ و ، َكَذا في العُبَاب  كأَْغَمضَ  عليه ، تََساَهل ، إَِذا يَْغِمضُ  أَو الّشِ

ِل قَِراَءةُ الَجّماَعة   كما َسيَأْتي قَريباً. (3) (ِفيهِ ) تُْغِمُضوا (ِإالّ َأنْ )والّصحاح. ومن الباب األَوَّ

 : الُمَساَمَحةُ والُمَساَهلَة. اإِلْغَماضُ « إِْغَماٍض  لم تَأُْخْذه إِالَّ على»في الَحديث : و

 َعْنه ، إِذا تََجاَوَز. َغَمضَ  ويقال :

،  يَْغُمضُ و يَْغِمضُ  في األَْرِض  َغَمضَ  ، هكذا في َسائِر األُُصول ، وهو َغلٌَط ، والصَّواُب كما في نََواِدِر اللّْحيَانيّ  (4) في األَْمرِ  َغَمضَ و

ً  من َحّد نََصَر وَضَرَب ، اَب ، بََدُل : ساَر ، وهو بَمْعناه. وفي األََساِس واللَّسان : غَ  وسارَ  فيها ، إِلى ُهنَا نَّص النََّوادر ، َذَهبَ  ، إِذا ُغُموضا

 .(5)، وهو نَصُّ اللِّْحيَانّي أَْيضاً في اللَّسان 

 .َغْمَضةً  في اللَّْحمِ  فغََمضَ  عن اْبِن َعبّاٍد. وفي األََساس : َضَرْبتُه بالسَّْيفِ  َغابَ  ، من َحّد نََصَر : يَْغُمضُ  السَّْيُف في اللَّْحمِ  َغَمضَ و

ً  ، وقد : َغْيُر َشاِرَعةٍ  َغاِمَضةٌ  َدارٌ و ، قالَهُ اللَّْيُث. وفي اللَِّسان : إَِذا لَْم تَُكْن على َشاِرعٍ. وفي األََساِس : وهي الَّتي  َغَمَضْت تَْغُمُض ُغُموضا

ْت عن الشَّاِرع.  تَنَحَّ

ً  ما اْكتََحْلتو ً  الو ويُْكَسر ، ، بالفَتْح َغَماضا ّمِ ، ، ُغْمضا ً  الو بالضَّ ً  الو ، تَْغَماضا ، َذَكَرُهنَّ الَجْوَهِرّي ، ولم يَْذُكِر  ، بفَتِْحهما تَْغِميضا

اَغانِيُّ األَِخيَر. ً  زاد ابُن ِسيَده والو الصَّ اَغاِنّي ، أَي ، بالَكْسرِ  إِْغَماضا  الغُْمضُ  . وقال ابُن بَّرّي :ما نِْمتُ  ، وأَهَملَه الَجْوَهِرّي والصَّ

 ِفْعل لم يُْنَطْق به ، مثل الفَْقر ، قال ُرْؤبةُ :َمْصَدٌر لِ  : الِغَماضُ و الغُُموضُ و

ِن  ك عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح نـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح اضِ أَر   عـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ   الـــــــــــــــغـــــــــــــــِ
اضِ     اِرٍض هنــــــــــــــــــَ  َر  يف عــــــــــــــــــَ رحٌ  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــَ

  
 ، كما في العُبَاب والّصحاح. َعْيبٌ  ، وَغميَزة ، أَي َغِميَضةٌ  األَْمر هذا في لي ما يُقَاُل :و

َواب بِْعتَنيِ لي فيَما  (6) اْغِمضْ و  ، كأَْكِرْم ، كما ُهَو َمْضبُوٌط في الّصحاح والعُبَاب ، أَْغِمضْ  ، هو من َحّد َضَرَب في سائر النَُّسخ ، والصَّ

ضْ و اَغانِيُّ وابُن ِسيَده ، َغّمِ ياَدةَ منه لَرَداَءتِِه والَحّطِ من ثَمَ  ، من باب التَّْفِعيل ، نَقَلَه الصَّ ُهنَا في َغْيِر  التَّْغِميض ، فاستعمل نِهِ كأَنََّك تُريُد الّزِ

 النَّْوِم.

ُجل لبَيِِّعِه : أَْغَمضَ  يقال : ْلعَِة ، إَِذا اْستََحطَّ من ثََمنَِها لَرَداَءتَِها ، ويَقُوُل الرَّ ضْ  في الّسِ لي ، أَْي ِزْدنِي ،  أَْغِمضْ  لي في البِيَاَعة ، مثل َغّمِ

َمْخَشِرّي : هو َمَجاٌز. وقال ابُن األَثِيرِ  ، إَِذا اْستزاَدهُ من  يُْغِمضُ  في البَْيع أَْغَمضَ   : يقال :لَمَكاِن َرَداَءتِِه ، أَو ُحطَّ لي من ثََمِنه. وقال الزَّ

ّي أِلَبِي طاِلٍب :  الَمبِيعِ واْستََحطَّه من الثََّمِن فَوافَقَهُ عليه. وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  ا ــــــــــَُ َمضــــــــــــــــــــــــَ ا  َأغــــــــــح مــــــــــَ هــــــــــِ َويــــــــــح وحِم يف َأخــــــــــَ قــــــــــَ لــــــــــح  لــــــــــِ

رُ و     فــــح ا صــــــــــــــــــِ مـــــــَ هــــِ لــــِ ِن َوصــــــــــــــــــح ا مــــن ُحســــــــــــــــــح مـــــــَ ِديــــهــــِ  أَيـــــــح

  
ل الُهَذِلّي :قال : و  قال الُمتَنَّخِ
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ه َأنح  ونــــــــَ ومــــــــُ مــــــــِ َ َيســـــــــــــــــــــُ غــــــــح ا  يـــــــــُ َدهــــــــَ نــــــــح َد عــــــــِ قــــــــح  الــــــــنــــــــ 

اِرسُ و     ســــــــــــــــــــــًا عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا ميــــــــَُ كح وا شــــــــــــــــــــــِ اَولــــــــُ  قــــــــد حــــــــَ

  
__________________ 

 لسن بنحسات وال َأغماضِ  ( يف التهذيب :1)
(2.  ( يف القاموس : العاض 
 .267( سورة البقرة اآية 3)
 القاموس عن نسخة َأخر  : ويف اأَلرض.( عل  هامش 4)
 ويف اأَلساس : ِإذا ذهب وغاب.« ذهب فيها»( الذي يف اللسان : 5)
(6.  ( يف القاموس : وَأغحِم ح
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ً  ، َحدَّ السَّْيِف : َرقَّقَهُ  أَْغَمضَ و َضه تَْغِميضا َمْخَشِرّي. كغَمَّ  ، األَخيُر عن الزَّ

ً  أَْغَمضَ  َكَذاو  ، عن اْبن َعبَّاٍد أَْيضاً ، كما نَقَلَه الّصاَغانِّي. َحاَضَره فَسبَقَهُ بَْعَد ما َسبَقَه َذلكَ  ، إَِذا فاُلٌن فاُلنا

ُجُل وهو يَْعِرفَُها الَّتِي الذُّنُوبِ  من (1)،  الُمْغِمَضات يُقَاُل : إِنَّ و  إِيَّاُكم» ديث ُمعَاٍذ :في حَ  ، كما في العُبَاب. قُْلُت : وهو يَْرَكبَُها الرَّ

َعْينَْيه عنها  يُْغِمضُ  مَن الذُّنُوب. وهي األُُموُر العَِظيَمةُ الَّتي يَْرَكبَُها وهو يَْعِرفَُها ، فكأَنَّه الُمْغِمَضاتِ و وفي رواية :« األُُمورِ  (2) ُمْغِمَضاتِ و

يَت ألَنََّها تَِدقُّ وتَْخفَى فيَْرَكبَُها اإِلْنَساُن وهو يُبِصُرَها. قال ابُن األَثير ، وُربََّما ُروِ  (3)تَعَاِمياً  َي بفَتْحِ الميم ، وهي الذُّنُوُب الّصغار ، ُسّمِ

 بَضْرٍب من الشُّْبَهة وال يَْعلَُم أَنَّه ُمَؤاَخذٌ باْرتَِكابَِها.

َضتو ً  النَّاقَةُ  َغمَّ  عن الَحْوض فَحَملَْت على الذَّائِدِ  َدْت ، ومثلُه في األََساِس ،، هكذا في نَُسخِ الّصحاح ، وفي بعضها : ِذي : ُردَّت تَْغِميضا

 . وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ أِلَبي النَّْجِم ، زاَد الّصاَغانِيُّ : يَصف نَاقَةً :َعْينَْيَها فَوَرَدتْ  ُمغَّمَضةً 

ِر  زححـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَد ِإنح مل يـ ـــــــــــــــــذائ رُت ال ـــــــــــــــــِّ ب  ختـــــــــــــــــََ

َر ِإنح قــــــــا      ــــــــز جــــــــح ا وال ــــــــَعصــــــــــــــــــــــَ غحشــــــــــــــــــــــَ  ال ــــــــَ رِ تـ  حــــــــَ

  

 ِإنح مل تـُرحَسرِ  التـ غحِمي ُ يـُرحِسُلَها 
 قلت : وبعده :

 الَكالَم : أَْبَهَمهُ  َغمَّضَ و ، كما في العُبَاب. َمَضى وهو يَْعلَُم ما فيه ، إَِذا فاُلٌن َعلَى هَذا األَْمرِ  َغمَّضَ  يقال :و َخْوَصاَء تَْرِمي باليَتِيم الُمْحثَلِ 

 وهو ِخالُف أَْوَضَحهُ ، كما في الّصحاح.

 ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي والّصاَغانِّي. َعْينَاَي ، أَي ما نَاَمتَا اْغتََمَضتْ  ماو

 م :، وهو َمَجاز. قال أَبُو النَّجْ  ، أَي َعْفواً بال تََكلٍُّف وال َمَشقَّةٍ  اْغتَِماٍض  أَتَانِي ذلَك َعلَى قال األَْصَمعيُّ : يُقَال :و

يـــــــــيِن عـــــــــلـــــــــ  و  ُر أَيحتـــــــــِ عـــــــــح اضِ الشـــــــــــــــــــــــِّ مـــــــــَ تـــــــــِ   (4) اغـــــــــح
رتَاضِ     رحهــــــــــــــــًا وعــــــــــــــــلــــــــــــــــ  اعــــــــــــــــح وحعــــــــــــــــًا وكــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــَ

  
ِويَّةَ فيه.  أَي أَْعتَِرُضهُ اْعتَِراضاً فآُخذُ منه َحاَجتِي ، من َغْير أَْن أَُكوَن قدَّْمُت الرَّ

. والُمَصنُِّف لم يَْذُكر اْنِغَضاَض الطَّْرِف في َمْوِضِعِه ، فهو إَِحالَةٌ على َغيْ  الطَّْرِف : اْنِغَضاُضهُ  اْنِغَماضُ و اَغانِيُّ ر ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ والصَّ

 َمْذُكور.

َدقَِة ، فأَْنَزَل هللا تَعَالَ و ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُْنِفقُوَن َولَْستُْم بِآِخِذيِه  ى :قال اللَّْيُث : َجاَء َرُجٌل بَصَدقٍَة من َحَشِف التَّْمِر فأَْلقَاهُ في ِخاَلِل الصَّ َوال تَيَمَّ

. وقَال تَُحطَّ من ثََمنِهِ  فيه ، أَي تُْغِمضَ  أَي ال تُْنِفْق في قَْرِض َربَِّك َخبِيثاً ، فإِنَّك لو أََرْدَت ِشَراَءهُ لَْم تَأُْخْذهُ َحتَّى (5) فِيهِ  تُْغِمُضوا إِالّ أَنْ 

جَّ  َدقَِة.الزَّ  اُج : أَي أَْنتُْم ال تَأُْخذُونَهُ إِالّ بَوْكٍس ، فَكْيَف تُْعُطونَهُ في الصَّ

اُء : لَْستُم بآِخِذيِه إِالَّ َعلَى  .بِإِْغَماٍض  أَو إِْغَماٍض  وقال الفَرَّ

أََخْذتُُموهُ. وقََرأَ البََراُء بُن عاِزٍب ، َرِضَي هللا عنهُ ، والَحَسُن البَْصِريُّ ،  ِض اإِلْغَما بَْعدَ  أَْغَمْضتُمْ  ويَُدلُّك على أَنَّهُ َجَزاٌء أَنََّك تَِجُد الَمْعنَى : إِنْ 

 فيه بِفَتْحِ التّاِء ، وقد َسبََق معناه. تَْغِمُضوا وأَبُو البََرْهَسم : ِإالَّ أَنْ 

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وممَّ

 ما نْمُت. ، أَي اْغتََمْضت ، وال أَْغَمْضتُ  ، وال َغَمْضتُ  ما

 لُغَاٌت ُكلَُّها.

 البَْرُق : َسَكَن لََمعَانهُ ، وهو َمَجاٌز ، كالنَّائِم تَْسُكُن َحَرَكاتهُ ، قال : اْغتََمضَ و

َر  الـــــــــــــرَبحَ  ملَح  ـــــــــــــَ مـــــــــــــِ ح َأصـــــــــــــــــــــــــــاِح تـ تـــــــــــــَ غـــــــــــــح ـــــــــــــَ   يـ
ا    َواقـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ َر  فـ َواقـــــــــــــــــًا وَيشـــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ وُت فـ  ميـــــــــــــــــَُ
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َضهو َطْرفَه َعنّي أَْغَمضَ و َضهُ و الَميِّتَ  أَْغَمضَ و : أَْغلَقَه. َغمَّ ً  ، َغمَّ ً و إِْغَماضا  .إِْغماُضَها العَْيِن : تَْغِميضُ و .تَْغِميضا

 : أَْغلََق َعْينَْيه. أَْنَشَد ثَْعلٌَب لُحَسْين بن ُمَطير األََسدّيِ : أَْغَمضَ و َعلَْيه َغمَّضَ و

__________________ 
 ( ضبطت يف التكملة بضم ففتح فميم مشددة مكسورة. ومثلها يف اللسان يف حديث معاذ.1)
 ( ضبطت عن النهاية ا وضبطت يف اللسان بتشديد امليم.2)
  اهر. قاموس.وتعاش  : « تعاشياً »( النهاية : 3)
 ( يف التهذيب : عل  اغتماضي.4)
 .267( سورة البقرة اآية 5)
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ـــــــــــاًل  ُت زَائ اُء َأنح َلســـــــــــــــــــــــــح  َقضـــــــــــــــــــــــــَ    اي َألـــــــــــحَ

ىّت     ِك حـــــــــَ بـــــــــ  مـــــــــِ َ ُأحـــــــــِ غـــــــــح َ  يــــــــــُ اح مـــــــــِ ُ الـــــــــعـــــــــَ غـــــــــح  مـــــــــُ

  
ْبِر. فَأَْغَمضَ  وَسِمَع األَْمرَ   َعْنهُ ، وَعلَْيِه ، يُْكنَى بِه عن الصَّ

 َعْنه وأَْغَضْيُت ، إِذا تَغَافَْلَت عنه. فأَْغَمْضتُ  ويُقَاُل : َسِمْعُت ِمْنهُ َكَذا

  اللّْيُث :عن اإِلَساَءةِ هو اإِلْغَضاُء والتَّغَافُُل ، وَكذِلك االْغتَِماُض ، وُهَو َمَجاٌز ، وأَْنَشدَ  التَّْغِميضُ  وفي األََساس :

نح ملَح و  مــــــــ  ح مــــــــَ غــــــــَ ــــــــُ ِه  يـ ديــــــــقــــــــِ ُه عــــــــن صــــــــــــــــــــــَ نــــــــَ يــــــــح  عــــــــَ

بُ و     اتــــــــِ تح وهــــــــو عــــــــَ يــــــــِه ميــــــــَُ ِ  مــــــــا فــــــــِ عــــــــح نح بـــــــــَ  عــــــــَ

  
 .َغاِمضٌ  : ِصغَاُر اإِلبِل ، َواِحُدَها الغََواِمضُ و

الفاَلةُ على الشُُّخوِص : إِذا لم تَْظَهْر فيَها  أَْغَمَضتِ و .الغَْمِض  ، وهو أََشدُّ ُغُؤوراً ، نقله الَجْوَهِرّي ، أَي من َمْغَمضٌ  َواِحُدَها الَمغَاِمضُ و

ِلتَْغيِيِب اآلِل إِيَّاَها وتَغَيُّبِها 
ة يَصُف َصْحَراَء : (1) مَّ  في ُغيُوبَِها. وقال ذُو الرُّ

ز ُه اآُ   ــــــهـــــــا هــــــَ ــــــي ُص ف خــــــح تح ِإَذا الشــــــــــــــــــــ  َمضـــــــــــــــــــــَ   َأغــــــح
ه      يـــــــــح لـــــــــَ اضِ عـــــــــَ مـــــــــَ ا كـــــــــِإغـــــــــح وهلـــــــــَُ جـــــــــُ ي هـــــــــُ َفضـــــــــــــــــــــــِّ

ُ
 املـــــــــ

  
 ِء.اإِلْنَساُن على الشَّيْ  يُْغِمضُ  ُهُجولَُها َعلَْيه ، أَي يَْدُخل الشَّْخُص في الُهُجول وال يَُرى كما أَْغَمَضت أَي

 والُهُجوُل : َجْمع الَهْجل من األَْرض ، كما في اللَِّسان والعُبَاب.

 عليهم أَْجفَانَها ، وهو َمجاٌز. أَْغَمَضتْ  الَمفاَزةُ َعلَْيهم : لم يَْظَهُروا فِيَها َكأَنََّما أَْغمَضت : (2)وفي اللسان 

ً  ، من َحّدِ نََصَر وَكُرم ، َغُمضَ و ءُ الشَّيْ  َغَمضَ و نَقَلَه ابُن القَطَّاع. ُء من َحّدِ نََصَر : َصغَُر ، الشَّيْ  َغَمضَ و ، فيهَما ، أَْي َخِفَي. ُغُموضا

َِّجْه َعلَْيَك من األُُمور فَقَد  َعلَْيك. َغَمضَ  وُكل َما لَْم يَت

 .(3)اللَّْيل : َديَاِجيُرَها  ُمْغِمَضاتُ و

ً  األَْمرُ  َغُمضَ و  .ُغُموَضةٌ  . قال اللِّْحيَانّي : وال يَكاُدوَن يَقُولُون : فيهُغُموضٌ  وفيه ُغُموضا

أْيِ : قدويُقَال  جِل الَجيَّد الرَّ النََّظَر ، إَِذا أَْحَسَن  أَْغَمضَ  النََّظَر. وفي األَساس : لَمْن جاَء بَرأْيٍ َسِديٍد ، وهو َمجاٌز. وفي الُمْحَكم : أَْغَمضَ  ِللرَّ

. أَْغَمضَ  النََّظَر ، أَْو جاَء بَرأْيٍ َجيٍِّد. وقال ابُن القَّطاع :  في النََّظر : أََدقَّ

 ، أَي لَِطيٌف. غاِمضٌ  ْعنًىومَ 

 .(4)، كما في اللَّسان  َغِميَضةٍ  مثْل ُغُموَضةٌ  وما في هَذا األَْمر

ُكوُب على العَْميَاِء. وقال ُمْنتَِجٌع لَرُجٍل من أَْهل الباِديَِة :  التَّْغِميضُ و َك َكَذا وَكَذاأَ : الرُّ  قال : ويَُكون َخْيراً ، قال : ال ولكْن على ؟يَُسرُّ

 .لَمْغَمَضةِ ا

 : * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه : [غنض]

 ً  : َجَهَدهُ وَشقَّ َعلَْيه ، هَكَذا أَْوَرَده َصاحُب اللَّسان ، وقد أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ. َغنََضهُ َغْنضا

ً  الماءُ  َغاضَ  : [غيض] ً و يَِغيُض َغْيضا ً و ، : َمغَاضا  .(5)، أَو غاَر فَذَهَب. وفي الّصحاح : قَلَّ فَنََصَب  قَلَّ ونَقَصَ  : َمِغيضا

 أَي َغاَر َماُؤَها فَذَهَب.« بَُحْيَرةُ َساَوةَ  َغاَضتْ و»في َحديث َسِطيٍح : و

ةُ  َغاَضتْ و»في َحديث ُخزْيَمةَ وَذَكَر السَّنَةَ : و رَّ  قال ُرْؤبَة : ، لُغَةٌ ِحَجازيَّةٌ ، كاْنغَاضَ  أَي نَقََص اللَّبَُن ،« لها الّدِ
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اِض  يـــــــــــــــــــَ ٌ  مـــــــــــــــــــن األَفــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــح د ه فــــــــــــــــــــَ  ميـــــــــــــــــــَُ

     َ خـــــــــــــِ َ  ِإذا ُخضـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــح ـــــــــــــي اضِ ل غـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن
ُ

 ابملـــــــــــــ

  
ْلعَةِ  َغاضَ و  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. نَقَص ، أَي ثََمُن الّسِ

ْلعَةِ  َغاضَ و ً  يَِغيُضهما الَماَء وثََمَن الّسِ ْلعَةِ  َغاضَ  ، إِشارة إِلى أَنَّه يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى. وقال الِكَسائّي : نَقََصُهَما ، أَي َغْيضا  ِغْضتُهُ و ثََمُن الّسِ

اِجِز وُهو من بَني ُعْكٍل :  أَنا ، في باب فَعََل وفَعَْلتُهُ أَنا. وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي للرَّ

يضــــــــــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــِ ِض َأنح يـــــــــــــــَ وح  ال َ حِواَي لـــــــــــــــلـــــــــــــــحـــــــــــــــَ

ريحٌ مــــــــــن َأنح     ا خــــــــــَ ِرضــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــح ــــــــــَ اَأنح تـ يضــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــِ  تــــــــــَ

  
 يَقُوُل : أَْن تَْمآَلهُ َخْيٌر من أَن تَْنقَُصاهُ.

__________________ 
 ( يف التهذيب : أو تغيبها.1)
 .«قوله : ويف اللسان هكذا يف النسخ ا والصواب أن يقو  : ويف األساس»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
  َُلمه.( اللسان : دايجري 3)
 ( زيد يف اللسان : أي عيٌب.4)
 ( الصحاح : قّر ونضب.5)
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 وقال األَْسَوُد بُن يَْعفُر :

ـــــــــــُت و  ي ـــــــــــِ ن دح فـــــــــــَ يِن قـــــــــــَ ـــــــــــح َري ـــــــــــَ ا تـ يِن ِإمـــــــــــ  اضـــــــــــــــــــــــــَ   غـــــــــــَ
الِدي    رِي ومـــــــــــن َأجـــــــــــح نح َبصــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــَر مـــــــــــِ  مـــــــــــا نـــــــــــِ

  
 َمْعنَاهُ نَقََصنِي بَْعَد تََماِمي.

 األَْعَرابّي :قَْولهُ ، أَْنَشَدهُ اْبُن وَ 

رِيـــــــــــرِي و  ُه جـــــــــــَ ِطســـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح دح عـــــــــــَ   مـــــــــــَ وح قـــــــــــَ  لـــــــــــَ

ُه و     ــــــــــــُ ت ــــــــــــكــــــــــــَ رِي تح عــــــــــــَ ــــــــــــَ دح الن قــــــــــــَ ــــــــــــَ ال اضــــــــــــــــــــــــــَ  غــــــــــــَ

  
. وقيَل : َرهُ إِلى الماَء : َغاضَ  فَسََّره فقال : أَثََّر في أَْنِفِه َحتَّى يَِذلَّ الماَء : فَعكَل به ذِلَك  َغيَّضَ  . وفي الّصحاح :َكأََغاضَ  ، َمِغيٍض  نَقََصهُ وفَجَّ

ً  أََغاَضهُ و هللا. يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى ، َغاَضهُ و ، ي أَْيضا  َغاضَ و»َحِديُث َعائَشة تَِصف أَبَاَها ، َرِضَي هللا َعْنُهَما :  هللا أَْيضاً. قُْلُت : وِمن الُمتَعَّدِ

دَّةَ  (1)نَْبَع  ال تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يَُكوَن الَولَُد َغْيظاً ، والَمَطُر قَْيظاً ، ويَِفيَض اللِّئاُم »الَحديُث :  َر. ومن الالَّزمأَي أَْذَهَب َما نَبََع منَها وَظهَ « الّرِ

ً  الِكَرامُ  يَِغيضَ و فَْيضاً ، و َمَجاز. ومن الَّالزم أَْيضاً أَي يَْفنَوَن ويَِقلُّون ، وه« َء الصَّغيُر على الَكبِير ، واللَّئيُم على الَكريم، ويَْجتَرى َغْيضا

ّجاُج : أَي ما نَقَصَ  ما تَْنقُصُ و أَي قال األَْخفَُش : (2) (َوما تَ ْزدادُ ) اأْلَْرحامُ  تَِغيضُ  َوما قَْوله تَعَالَى :  من َسْبعَةِ  ، نقله الَجْوَهِرّي. وقال الزَّ

وا األَْشُهرِ  (3) ُب من تْسعَِة األَْشُهِر الَّتي هي َوْقُت الَوْضعِ ، كما في العُبَاب واللَّسان ، وهو نَصُّ ، َكَذا في َسائر النَُّسخ الَموُجوَدة ، والصَّ

اج ، قال :  جَّ  هَذا ، يَْعِني على التِّْسعَة. وقال بَْعُضُهم : َما نَقََص عن أَْن يَتِمَّ َحتَّى يَُموَت ، وما زاَد َحتَّى يَتِمَّ الَحْمُل. وعلى (َوما تَ ْزدادُ )الزَّ

ين على الباِء يَُكون َصِحيحاً ، َكأَنَّهُ َذَهَب إِلى هَذا القَوِل. ْقُط الَّذي لَم يَتِمَّ َخْلقُه الغَْيضُ  يَْشَهُد له قَْوُل قَتَاَدةَ :و ما في النّسخ ِمْن تَْقديم الّسِ  : الّسِ

ْل.  ، أَي هو النَّاقُِص عن َسْبعَِة األَْشُهِر ، فتَأَمَّ

العََجُم الَخاِرُج  هو الِغيضُ  أَو وابُن األَْعَرابّي ، وَكذلَك الغَِضيُض واإِلْغِريُض ، وقْد تَقَدََّما. (4). نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد بالَكْسِر : الطَّْلعُ  ، الِغيضُ و

 َسخ.. هَكَذا في َسائِر النُّ من ِليِفهِ 

اَغانِّي عن أَبِي َعْمرو : ْل.وذِلَك يُْؤَكُل ُكلَّه : العََجُم الَِّذي لَْم يَْخُرْج مْن ِليِفِه ، الِغيضُ  والذي نَقَلَه الصَّ  . فاْنُظْره وتَأَمَّ

، كما في  أَْغيَاضٌ و ِغيَاضٌ  ج : فيَْنبُُت فيه الشََّجُر ،يَْجتَِمُع فيه الماُء  َماءٍ  َمِغيِض  ُمْجتََمُع الشََّجِر في ، وهي ، بالفَتْح : األََجَمةُ  الغَْيَضةُ و

ٌح ما ُوِجَدت َعْنه َمْنُدوح ائِد وال يَُكوُن َجْمَع َجْمعٍ ، ألَنَّ َجْمَع الَجْمعِ ُمَطرَّ  ةٌ. قال ُرُؤبَةُ :الّصحاح. األَخيُر على َطْرحِ الزَّ

ةٍ يف  يحضـــــــــــــــــــــــــــــَ ِر  غـــــــــــــــَ عـــــــــــــــ  رَاَء ملَح متـــــــــــــــََ جـــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

ن     رِ مــــــــــــِ مــــــــــــِ ثــــــــــــح اٍب مــــــــــــُ ٍب عــــــــــــاٍس وغــــــــــــَ  َخشــــــــــــــــــــــــــَ

  
والَِّذي َجاَءْت به  ، كما نَقَلَهُ أَبو َحنِيفَةَ عن األَْعَراِب األَُوِل ، قال : (8) أَو َخاضٌّ بالغََرب ال ُكلُّ َشَجرٍ  والُمَراُد بالشََّجر أَيُّ َشَجٍر كان ،

ُرْؤبَةَ هذا وقَال : فَجعلََها من الُمثِْمِر وَغيِر الُمثِْمِر ، وَجعَلََها َغابَةً ، وأَيُّ َغَرٍب بنَْجٍد يَِلي َغَرَب أَْشعَاُر العََرب ِخاَلَف هذا ، وأَْنَشَد َرَجَز 

 ، كما في العُباب. ِغيَاضٌ  األَْريَاِف إَِذا اْجتََمعَْت ، فِهيَ 

 ةُ قُرًى.َشْرقِيَّها ، َعلَْيَها ِعدَّ  نَاِحيَةٌ قُْرَب الَمْوِصلِ  : الغَْيَضةُ و

ً  أَْعَطاهُ  من الَمَجاِز :و  .(5). وقال أَبو َسِعيٍد : َمْعنَاهُ أَنَّهُ قد فَاَض َمالهُ وَمْيَسَرتُه ، فهو إِنََّما يُْعِطي من قُلِّة قَِليالً مْن َكثيرٍ  ، أَي من فَْيٍض  َغْيضا

ً  ِفقُه أََحُدُكم من َجْهدِه َخْيٌر من َعَشَرةِ آالِف دْرَهم يُْنِفقَُهالَِدْرَهٌم يُنْ »َحديُث ُعثَْماَن بِن أَبِي العاِص الثَّقَِفّي :  ومنه أَي قَِليُل « من فَْيٍض  َغْيضا

 أََحِدكم مع فَْقِره َخْيٌر مْن َكثيِرنَا مع ِغنَانَا.

ً  َدْمعَهُ  َغيَّضَ و  نِه ويَْقِذَف بَها. َحَكاهُ ثَْعلٌَب ، وأَْنَشَد :: أَن يَأُْخَذ العَْبَرةَ من َعيْ  التَّْغيِيضُ و ، وَحبََسه. : نَقََصهُ  تَْغيِيضا

نَ  ي ضـــــــــــــــــــــــــــح َن ِد  غـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــُ ن  وقـ رَبَاهتـــــــــــــِِ  مـــــــــــــنح عـــــــــــــَ

ا     يــــــــــنــــــــــَ قــــــــــِ َو  ولــــــــــَ َن اهلــــــــــَ يــــــــــَت مــــــــــِ قــــــــــِ (6)مــــــــــاَذا لــــــــــَ
 

  
« ِمنْ »َزائَِدةً على قَْول أَبِي الَحَسِن ، ألَنَّهُ يََرى زيَاَدةَ  ُهنَا ِللتَّبِعيض ، وتَُكونُ « ِمنْ » َمْعنَاه أَنَُّهنَّ َسيَّْلَن ُدُموَعُهنَّ َحتَّى نََزْفنََها. قال ابُن ِسيَده :

 في الَواِجِب ، وَحَكى : قَْد كاَن ِمنْ 
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__________________ 
 .«نبغ»( األصر واللسان ا ويف النهاية 1)
 .8( سورة الرعد اآية 2)
 اللسان.ومثلها يف « تسعة»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 ورمبا لي الطلض الغي  أيضاً ا وهي لغة ميانية. 104/  1( الذي يف اجلمهرة 4)
 ج عياض وأعياض. (تقدمي عل )( يف القاموس : أو خاٌص ابلغرب ال كر  شجر 8)
 .«من قّلة»( عن اللسان وابألصر 5)
 .578( البيت جلرير يف ديوانه ص 6)
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نِّف يف َمَطٍر ا َأي َقدح َكاَن  َبَ  لِلحُمصــــــــَ ح َحُه « ي ب ض»َمَطٌر. قـُلحت : وقد ســــــــَ ما يَقرِّب ذلَك ا وقد تَِبَض الل يحَث وصــــــــَ
 اأَلزحَهرِّي ا وِإَخالُه ُمَصح فاً من هذا. فَتَبم رح.

 . نَقَلَهُ الصاَغانِيُّ وَصاحُب الّلَسان.الغَْيَضةَ  األََسُد : أَِلفَ  َغيَّضَ و

 َعلَْيه :* ومّما يُْستَْدَرك 

ً و فِيه الماُء : يَِغيضُ  ، يَُكوُن َمْصَدراً ، ويَُكوُن الَمْوِضَع الَِّذي الَمِغيضُ  أَيضاً اْسم  الَمِغيضُ  . ويَُكونُ أََغاَضهُ و كغَاَضهُ  ، َغيََّضهُ تَْغييضا

 ، َمْفعُوٌل به. َمِغيضٌ  ماُء البَْحِر ، فهو ِغيضَ  َمْفعُوٍل ، كالَمبِيعِ. يُقَاُل :

 في قَْول الشَّاِعِر : ائِضُ الغَ و

يـــــــــــــٍر َأَود ُه  لـــــــــــــِ نح خـــــــــــــَ و مـــــــــــــِ كـــــــــــــُ  ِإىَل   َأشـــــــــــــــــــــــــــح

ا َد     هــــــــــــَ لــــــــــــ  اَلٍ  كــــــــــــُ الَث خــــــــــــِ ائــــــــــــِ ُ ثــــــــــــَ  (1) غــــــــــــَ
  

َغْيَر بََدٍل ،  َغاِئض يَُكونَ هَذا قَْوُل ابِن ِجنِّي. وقال ابُن ِسيَده : ويَُجوُز ِعْنِدي أَْن  فأَْبَدَل الظَّاَء ضاداً :« بالظاءِ »قال بَْعُضُهْم : أَراَد : غائظ 

ُمنِي. َغاَضهُ  ولكنَّهُ من  ، أَْي نَقََصهُ ، ويَُكون َمْعنَاهُ حينَئٍِذ أَنَّهُ يَْنقُُصني ويَتََهضَّ

 الِكَراُم : إَِذا قَلُّوا ، وقد تَقَدََّم. َغاضَ و

 اجِ ، والِعْكِرِش ، واليَْنبُوِت.: ما َكثَُر من األَْغالِث ، أَي الطَّْرفَاِء ، واألَثِْل ، والحَ  الغَْيضُ و

 : َمْوِضٌع بَْيَن الُكوفَِة والشَّاِم. الغَْيضُ و

 فصر الفاءِ 
 مض الضاد

ْطِب يُْستَْعَمُل في الشَّيْ وأَْكثَُر ما  يََمانِيَةٌ ، قال : َشَدَخهُ  ، أَْهمله الَجْوهرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَيْ  ، بالُمْهَملِة كَمنَعَهُ  فََحَضه : [فحض] ِء الرَّ

يخِ   ، هَكَذا نَقَلَهُ صاحُب اللَِّساِن والّصاَغانّي. كالِقثَّاِء والبِّطِ

ْرِب : التَّْوقِيتُ  الفَْرضُ  : [فرض]  َمْفُروضٌ  فُكلُّ َواجٍب ُمَؤقٍَّت فهو (2) فِيِهنَّ اْلَحجَّ  فََرضَ  فََمنْ  قَْولُهُ تَعَالَى : ومنه ، قالَهُ ابُن َعَرفَةَ ، ، كالضَّ

ً  (َنِصيباً )أَي َوقََّت هللا لَهُ وَكذلَك قَْولُه تَعَالَى :  (3) (هللاُ َلهُ ) فََرضَ  (ما كاَن َعَلى النَِّبِّ ِمْن َحَرج  ِفيما)، وَكَذا قَْولُه تَعَالَى :   (4) َمْفُروضا

اجِ في َمْعنَى قَْوِلِه ، أَي ُمَؤقَّتاً ، ُكلُّ ذلَك من تَْفِسير ابْ  جَّ ً ِن َعَرفَةَ ، وَكذلَك قَْوُل الزَّ أَي  (ِفيِهنَّ احلَْجَّ ) فََرضَ  (َفَمنْ )وقال َغْيُرهُ :  .َمْفُروضا

 أَْوَجبَهُ َعلَى نَْفِسه بإِْحَراِمه.

َواَك. فََرْضتُ  ، يُقَاُل : ءِ الَحزُّ في الشَّيْ  : الفَْرضُ و ْنَد والّسِ ْنِد َحْيث يُْقَدُح ِمْنهُ ، كما في الّصحاح ، وهو قَوُل اْبِن األَْعَرابّي.  فَْرضُ و الزَّ الزَّ

ً  ِمْسَواَكهُ فهو فََرضَ  وقال األَْصَمِعّي : هُ بأَْسنَانِِه. يَْفِرُضهُ فَْرضا  ، إَِذا َحزَّ

ً »في َحِديث ُعَمَر ، َرضَي هللا عنه : و يُش والنَّْصُل.: ، الِقْدُح « فَْرضٌ   فيهأَنَّهُ اتََّخَذ َعاَم الَجْدِب قِْدحا :  الفَْرضُ و السَّْهُم قَْبَل أَْن يُْعَمَل فيه الّرِ

اخ : كالتَّْفِريِض  ِء والقَْطُع ،الَحزُّ في الشَّيْ  فَهُ اللَّْيُث في قَْول الشَّمَّ  ، وهو التَّْحِزيُز ، وقد َصحَّ

ُه  َو  لــــــــــــــَ بحوًا أبَرحٍض هــــــــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــــــــَ َرحــــــــــــــَ  ِإَذا طــــــــــــــَ

رِّضُ     فــــــــــــَ ُج  مــــــــــــُ لــــــــــــَ ــــــــــــح اح أَفـ رَاِف الــــــــــــذِّرَاعــــــــــــَ (5)َأطــــــــــــح
 

  
ض ، بالقَاِف ، وهو بالفَاِء كما َرَواه الثَّقَات   .(6)فََرَواهُ ُمقَّرِ

اخُ  ِض  قال الباِهِليُّ : أََراَد الشَّمَّ َز ، يَْعِني الُجعََل ، نَبَّهَ َعلَْيه األَْزَهِرّي. قال : وأََراَد بالشَّ  بالُمفَرَّ أِْو : ما يُْلِقيِه العَْيُر واألَتَاُن من أَْرَواثِِهَما. الُمَحزَّ

َضةٌ  وقالُوا : الُجْعاَلنُ   ، كأَنَّ فِيها ُحُزوزاً. ُمفَرَّ

 قال الّشاِعر : أَْيضاً. فُُروضٌ و فَِراضٌ  ج القَْوِس : الَحزُّ الَّذي يَقَُع عليه الَوتَُر. فَْرضُ  . وفي الّصحاح :من القَْوس : َمْوقُِع الَوتَرِ  الفَْرضُ و
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اِت  مــــــــَ َن الــــــــر ضــــــــــــــــــــــَ ا  (7)مــــــــِ وحهنــــــــََ ري َ لــــــــَ يــــــــِ  غــــــــَ  الــــــــبــــــــِ

اُت     نـــــــــــَ رَاضِ بــــــــــــَ زح ُ  فـــــــــــِ ابـــــــــــُ  اجلـــــــــــَ رحِخ والـــــــــــيـــــــــــَ َ
 املـــــــــــ

  
. فَْرٍض  َجْمعِ  فَِراٍض  هكذا أَْنَشَدهُ ابُن ُدَرْيٍد في  بَمْعنَى الَحّزِ

 ، َكاَن أَْحَسَن ، َكَما في كالتَّْفِريِض  ، هَكَذا في سائر النَُّسخِ ، ولَْو قَاَل ، كالَمْفُروض ما أَْوَجبَهُ هللا تَعَالَى ، : الفَْرضُ و

__________________ 
 ( نسبه يف حواشي املطبوعة الكويتية للربج بن مسهر.1)
 .197( سورة البقرة اآية 2)
 .38( سورة األحزاب اآية 3)
 .7( سورة النساء اآية 4)
 .«أفلح»وابألصر  «قرض»( عن التهذيب 5)
 . وثقات الرواة رووه ابلفاء... هذا تصحيف« قرض»( قا  األزهري يف ترمجة 6)
 .«الرصفات»( عن الديوان وابألصر 7)
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َي بذلَك أِلَن  له َمَعاملَ وُحُدوداً. ويف الُعَباب : و  ِثرِي. قا  اجلَوحَهرِي . لُِّ ِديُد للت كح ان. قا  : والت شـــــــــــح ن ُه الزٌِم قيَر : أِلَ الّلســـــــــــَ
 للَقدحِح ا وهو ا َز  فيه. الَفرحضِ  للَعبحِد كُلُزومِ 

وهما ِسيَّان عْنَد  اْعتبَاراً بقَْطعِ الُحْكِم فيه. وفي اللَّسان : الفَْرضو كاإِليجاِب ، لِكن اإِليجاب اْعتِبَاراً بُوقُوِعِه ، الفَْرضُ  وفي البََصائِر :

 ، كالفَْرق بَْيَن السََّماِء واألَْرِض. وقيَل : ُكلُّ َمْوِضعٍ َوَرَد : الفَْرِض و هللا. قُْلُت : وعْنَد أَبِي َحنيفَةَ : الفَْرُق بَْيَن الَواِجبالشَّافِِعّي ، َرِحَمهُ 

 نَْفِسه. هللا له ، فَُهَو أَن ال يَْحَظَرَها َعلَى فََرضَ  هللا َعلَْيه ، فبَمْعنَى اإِليجاِب ، َوَما َوَرَد من : فََرضَ 

 ُجْزئِي ، أَي قََرأْتُهُ. فََرْضتُ  ، عن ابن األَْعَرابِّي. يُقَاُل : الِقَراَءةُ  : الفَْرضُ و

د به ابُن األَْعَرابِّي. وقال َغْيُره : َرُسوُل هللا َصلّى هللا عليِه وسلّم ، أَْي َسنَّ  فََرضَ  السُّنَّةُ. يُقَاُل : : الفَْرضُ و هللا َصلّى  َرُسولُ  فََرضَ  ، تَفَرَّ

 هللا عليِه وسلّم ، أَْي أَْوَجَب ُوُجوباً اَلِزماً. قال األَْزَهِرّي : وهَذا هو الظَّاِهر.

 ، والبَْلعَُق ، قال شاِعُرُهم : الفَْرضُ  . قال األَْصَمِعيُّ : أَْجَوُد تَْمِر ُعَمانَ ِمَن التَّْمرِ  ، وفي الّصحاح : ِجْنسٌ  نَْوعٌ  : الفَْرضُ و

كــــــــــــــــــًا و ِإَذا  ُت لــــــــــــــــــََ لــــــــــــــــــح اَأكــــــــــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــــــــــَ   فـــــــــــــــــــَ
ا    رحضــــــــــــــــــــــــــــَ ُت عــــــــــــــَ بــــــــــــــح واًل وَذهــــــــــــــَ ُت طــــــــــــــُ بــــــــــــــح  َذهــــــــــــــَ

  
 َكَذا في الّصحاح ، وفي العُبَاب : وَزَعم أَبُو النََّدى أَنَّهُ من ُمَداَعبَاِت األَْعَراِب. قال : واإِلْنَشاُد الصَّحيح :

ا  ُت قــــــــــاِرصــــــــــــــــــــــــًا وَ حضــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــح بــــــــــَ طــــــــــَ  لــــــــــو اصــــــــــــــــــــــــح

بـــــــــــــــــــًا و     ُت رائـــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــح رحضـــــــــــــــــــــــــــــــــامُث  َأكـــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــَ

  

عحضـــــــــــــــــــــــــا و  َ  َذاَ  بــــــــــــَ عـــــــــــح و بــــــــــــَ لـــــــــــُ عـــــــــــح َد يــــــــــــَ  الـــــــــــز بـــــــــــح

ا    ِرضـــــــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

َدُه املـــــــــــــــــ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ُت بـ رِبـــــــــــــــــح  مّث شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ا  رحضــــــــــــــــــــــــــــَ ُت عــــــــــــــَ بــــــــــــــح واًل وَذهــــــــــــــَ ُت طــــــــــــــُ قــــــــــــــح  لــــــــــــــََ

ا    رحضــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ااًل قـ ُر مــــــــــــــــــَ ا آكــــــــــــــــــُ َبلــــــــــــــــــ َ  كــــــــــــــــــَ

  
َر عن اْختَِرافَِها تََساقََط عن نََواهُ فبَِقيت الِكبَاَسةُ وفي اللَّسان : قال أَبُو َحنِيفَةَ : وأَْخبََرني بَْعُض أَْعَراِب ُعَماَن قال : إِذا أَْرَطبَتْ   نَْخلَتُه فتَُؤّخِ

 لَْيَس فيها إِالّ نًَوى ُمعَلٌَّق بالتَّفَاِريق.

 ، هَكَذا َرَواهُ األَْزَهِرّي عنه. الفُُروضُ  ، أَي يَأُْخذُون َعَطايَاُهْم ، والَجْمعُ  يَْفتَِرُضون الُجْندُ  : الفَْرضُ  قال اللَّْيُث :و

 قال الّصاَغانِّي. ولم أَِجْدهُ في كتَاِب الَّلْيِث.

 العُبَاب : وأَْنَشَد لَصْخِر الغَّيِ يَِصف بَْرقاً ، كما في . نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبي ُعبَيٍد. قال :التُْرسُ  : الفَْرضُ و

ِض الـــــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــــرِي  مـــــــــــــح ر لـــــــــــــَ ثـــــــــــــح ُه مـــــــــــــِ ُت لـــــــــــــَ ـــــــــــــح  أَرِق

فِّ     ُب ابلــــــــــكــــــــــَ لــــــــــِّ قــــــــــَ ــــــــــُ رحضــــــــــــــــــــــــاً يـ ــــــــــَ ا فـ يــــــــــفــــــــــَ فــــــــــِ  خــــــــــَ

  
يَوان : .(1)« قَلََّب بالَكفِّ »قلت : ويُْرَوى  َي به ألَنَّهُ  الفَْرضُ  وقرأَُت في َشْرحِ الّدِ ، أَي قُدَّ وأُِديَر. َشبَّهَ  فُِرضَ  : تَُرْيٌس َخِفيٌف ، وإِنََّما ُسّمِ

 أَبي ِلُسْرَعتِه. وفي الّصحاح : وال تَقُْل : قُْرصاً َخفيفاً ، وهو قَْولُ  بالفَْرِض  البَْرَق بتُْرٍس َخِفيف يُقَلِّبه بَِشيٌر بيَِده ليََراهُ قَْوٌم فيَتَبَشَُّروا ، ُشبِّهَ 

 .(2)ُعبَْيٍد. وفي العُبَاِب هو قَْول أَبِي َعْمرو 

في البَْيِت. ُعوٌد كما في العُبَاِب ، وهو قَْوُل  الفَْرضُ  هَكَذا في َسائِر النَُّسخِ وهو َغلٌَط ، والصَّواُب : ُعوٌد مْن أَْعَواِد البَْيتِ  : الفَْرضُ  قِيَل :و

ا َرأَى الُمَصنِّف لَ  ْل. ْفَظ البَْيِت في العُبَاِب َظنَّ أَنَّ العُوَد من أَْعَواِدِه ، وإِنََّما الُمَراُد من البَْيت بَْيُت َصْخِر الغَّيِ السَّابِ الُجْمِحّي. ولَمَّ ق ، فتَأَمَّ

 وقال الُجَمِحّي أَْيضاً : وَسِمْعُت الِقْدَح ، وَسمْعُت الِخْرقَةَ ، والعُوُد أَْجَوُد.

يوان : الفَْرضَ  نِي، أَعْ  الثَّْوبُ  يقال : هوو قال األَْخفَُش : يُقَاُل : هو  في البَْيِت ، َرَواهُ األَْصَمعّي عن بَْعض أَْعَراِب ُهَذْيٍل. وفي َشْرح الّدِ

والعُبَاب : الَمْرُسوَمةُ  (3)الّصحاح . َكَذا في النَُّسخِ بالَواِو. وفي العَِطيَّةُ الَمْوُسوَمةُ  : الفَْرضُ  قيَل :و الِقْدُح ، ويُقَال هو الثَّْوُب. وفي العُبَاب :

اِء ، وهو الصَّواُب. يُقَاُل : ما أََصْبُت مْنهُ  ً  ، بالرَّ  وال قَْرضاً. فَْرضا
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ٍء ِلتَُكافَأَ َعلَْيِه أَْو مْن َشيْ . والقَْرُض بالقَاف. ما أَْعَطْيَت َعلَى نَْفِسَك فَوَهْبتَهُ أَْو ُجْدَت بِه لغَْيِر ثََوابٍ  فََرْضتَهُ  َما : الفَْرضُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 ِلتَأُْخَذهُ بِعَْينِِه. وأَْنَشَد ابُن فَاِرٍس للَحَكِم بِن َعْبَدل :

رتح و  فــــــــــــَ تح وَأســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــ  ل ىت   ــــــــــــََ ا حــــــــــــَ  مــــــــــــا اَنهلــــــــــــََ

رحٍض وال     ينِّ بـــــــــــــقـــــــــــــَ ٍة مـــــــــــــِ قـــــــــــــَ و ثـــــــــــــِ رحضِ َأخـــــــــــــُ  فــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .69/  2ابألصر رواية ديوان اهلذليا ( وهي رواية الصحاح والتهذيب ا وما 1)
 .«أيب عمر»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 ( يف الصحاح : املوسومة ا ابلواو ا كاألصر.3)
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ْنِد َحْيُث يُْقَدُح مْنه. أَو الفَْرضُ و . ْرَضةِ كالفُ  ، وبه فَسََّر بَْعُضهم قَوَل َصْخِر الغَّيِ الّسابق ، الَحزُّ الَّذي فيه هو مَن الزَّ ّمِ  بالضَّ

قََرأَ ابُن َكثِيٍر وأَبُو َعْمٍرو و فيها. فُِرضَ  ، أَْو أَْلَزْمنَاُكُم العََمل بما األَْحَكامِ  فََرائِضَ  َجعَْلنَا فِيَها أَيْ  (1) فََرْضناهاوَ  ُسوَرةٌ أَْنَزْلناها قولُه تَعَالَى :و

ْضنَاَهاو : كما في العُبَاب ،  فَريَضةٍ  بَْعدَ  فَِريَضةً  أَي َجعَْلنَا فيَها على َوْجَهْيِن : أََحدهما على َمْعنَى التَّْكثير ، ، وَمْعنَاهُ ِحينَئذٍ  بالتَّْشِديدِ  ، فَرَّ

ً  فيها فََرْضنَا وفي اللَّسان : أَي إِنَّا ْلنَاَها ، فُُروضا ، والَّذي  وبَيَّنَّاها ، وَعلَْيِه اْقتََصَر الَجْوَهِرّي نَْقالً عن أَبِي َعمٍرو ، وزاَد األَْزَهِرّي : أَو فَصَّ

ْلنَا ما فِيها من الَحاَلِل والَحَرام.  في التَّْهِذيِب : أَي بَيَّنَّا وفَصَّ

، أَْي ثَْوٌب. وقال أَبُو  فَِراضٌ  ٌء مْن ِلبَاٍس ، كما في الّصحاح. ويُقَاُل : ما َعلَْيهِ ، أَي َشيْ  فَِراضٌ  يُقَال : ما َعلَْيه ، كِكتَاٍب : اللِّبَاسُ  الِفَراضُ و

 الَهْيثَِم : ما َعلَْيه ِستٌْر.

َهةُ النَّْهرِ  : الِفَراضُ و  . قال لَبيٌد ، َرضَي هللا عنه ، يَْذُكر الُملُوَك الَماِضيَةَ :فُوَّ

الً و  اقــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــَ ر اُب خـــــــــــــــــَ اِرُث ا ـــــــــــــــــَ   ا ـــــــــــــــــَ
رِ     قـــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ ا ومل يــــــــــــــــــــَ اَم هبـــــــــــــــــــَ  َدارًا أَقـــــــــــــــــــَ

  

ُه  نح اَنبــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ ه عــــــــــــــَ نــــــــــــــُ زَائــــــــــــــِ رِي خــــــــــــــَ   ــــــــــــــَح

رَاِت عــــــــــــلــــــــــــ      رحَي الــــــــــــفــــــــــــُ رَاضِ جــــــــــــَ َو ِ  فــــــــــــِ دح  اجلــــــــــــَ

  
 مْن دياِر بَْكِر بن َوائٍل ، قال القَْعقَاُع : (2)قُْرَب فُلَْيجٍ  ع بَْيَن البَْصَرةِ واليََماَمةِ  : الِفَراضُ و

ا  يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــِ وَع ُروٍم  رَاضِ ابلـــــــــــــــــفـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ  مجـــــــــــــــــُُ

ا و     هــــــــــــــَ مــــــــــــــ  رحٍس غــــــــــــــَ اَلمِ  (3)فـــــــــــــــُ وُ  الســــــــــــــــــــــــــــ   طــــــــــــــُ

  
 وقال ابُن أَْحَمَر :

َرًة  ِة ُنصــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــ  ي ابألُبـــــــــــــــُ وحمــــــــــــــِ َز  ُ  قـــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

وحَ  و     مح حـــــــــــَ ًد  هلـــــــــــَُ بـــــــــــح رَاضِ مـــــــــــَ َرا الـــــــــــفـــــــــــِ  وَ حضـــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، عن اللَّْيِث. قال َعْمُرو بُن َمْعِديَكِرَب ، َرِضَي هللا عنه : الطُُّرقُ  : الِفَراضُ و

َددحُت  اســــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ رَاضــــــــــــــــــــــــــَ جِي  فــــــــــــِ يـــــــــــــح مح بــــــــــــبــــــــــــَ  هلــــــــــــَُ

دِّي و     غـــــــــــــَ ه يــــــــــــــُ تـــــــــــــِ نـــــــــــــ  ُم بـــــــــــــقـــــــــــــُ هـــــــــــــُ عحضـــــــــــــــــــــــــــُ (4)بــــــــــــــَ
 

  
 يُِريد أَنَّه نََزَل بَْيَن الطُُّرِق ِليَْقِرَي.

ً  البَقََرةُ ، كَضَرَب ، وَكُرَم ، فَرَضتِ و ، فيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب ، نَقَلَُهَما الَجْوَهِرّي والّصاَغانِيُّ ، وقاَل األَْزَهِرّي : يُقَاُل  ةً فََراضَ و ، فُُروضا

نِّ و ، أَي َكبَِرتْ  بفَِرضَ  ، ولم نَسَمعْ  فَُرَضتْ و ، فََرَضتْ  : اْلفَاِرِض  من قال  (5) (َوال ِبْكر  ) فاِرضٌ  (ال)، ومنه قَْولُه تعالَى :  َطعَنَْت في الّسِ

 الَهِرَمةُ. والبِْكُر : الشَّابَّةُ. قال َعْلقََمةُ بُن َعْوٍف ، وقد َعنَى بَقََرةً َهِرَمةً : : الفَاِرضُ  الفَّراُء وقَتَاَدةُ :

َك  فـــــــَ يــــح َت ضــــــــــــــــــَ يـــــــح طــــَ د َأعــــح قـــــــَ رِي لــــَ مــــح عــــَ اِرضـــــــــــــــــــــاً لــــَ   فـــــــَ
رِ     لــــــــــــَ  رِجــــــــــــح وُم عــــــــــــَ قــــــــــــُ ــــــــــــَ ا تـ ه مــــــــــــَ يــــــــــــح ر  ِإلــــــــــــَ   ــــــــــــَُ

  

ًة و  يــــــــــنــــــــــَ رًا فــــــــــرَيحضــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــَِ كــــــــــح ه بــــــــــِ طــــــــــِ عــــــــــح  ملَح تـــــــــــُ

رِ     عــــــــــــــح ود ِة والــــــــــــــفــــــــــــــِ َ
ازِي ابملــــــــــــــ َف  ــــــــــــــَُ يــــــــــــــح  فــــــــــــــكــــــــــــــَ

  
 أَْيضاً : اْلفَاِرِض  وقال أُميَّةُ في

  َ يـــــــــح وحِن لـــــــــَ يـــــــــُم الـــــــــلـــــــــ  ٌت هبـــــــــَِ يـــــــــح مـــــــــَ اِرضٍ كـــــــــُ   بـــــــــفـــــــــَ
مو     ر قــــــــــــــــّ وحٍن مــــــــــــــــُ يــــــــــــــــٍف ذاِت لــــــــــــــــَ  ال خَبصــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 .فََواِرضُ  ، وهي العَِظيَمةُ السَِّمينَةُ ، والَجْمُع : فَاِرضٌ  بَقََرةٌ  وقال أَبُو َزْيٍد :هي الُمِسنَّةُ.  الفَاِرضُ  وقال أَبو الَهْيثَم :

َجال في الُمِسنِّ  الفَاِرضُ  قد يُْستَْعَملُ و ْخم ِمَن الّرِ  .الضَّ

ضٌ  وقَْومٌ  فَاِرضٌ  َرُجلٌ : . يُقَال فَاِرَضةٌ  ، فيَُكوُن للُمَذكَِّر والُمَؤنَِّث ، قالَهُ األَْصَمِعّي ، أَي فاََل يُقَالُ  ءٍ ُكّلِ َشيْ  في الّصحاح : الّضْخم منو ،  فُرَّ

 وهو َمَجاٌز. قال َرُجٌل ِمن فُقَْيٍم ، كما في اللَِّسان ، وفي العُبَاب : قال َضبٌّ العََدِويُّ :
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ي ـــــــــَرأحســـــــــــــــــــــــِ ي ف َداغـــــــــِ َب َأصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــ  ي ُ   شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ي ـــــــــح  أَبـ

اٌ      ٌر فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا رِجـــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــِ ر ضُ  ـــــــــــــــــََ ـــــــــــــــــُ  فـ

  
 

 ويُْرَوى :

 َشي َبيِن فالر أحُس ِميّن أَبـحَي ُ 
 وَرَوى ابُن األَْعَرابِّي :

 فـُر ضُ َ َاِمٌر بِيٌ  َوقـَوحٌم 
__________________ 

 ( اآية األوىل من سورة النور.1)
 .«فليح»وابألصر « فراض»( عن معجم البلدان 2)
 .«عمها»ا وابألصر « فراض»( عن معجم البلداٍن 3)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« . يغذي.. ببجي»( ابألصر 4)
 .68( سورة البقرة اآية 5)
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 قال : يُِريد أَنَُّهم ثِقَاٌل كالَمَحاِمِل.

 قال ابُن بَّرّي : وِمثْلُه قَوُل العَّجاجِ :

وِر  خــــــــــــــُ ٍ  ميــــــــــــــََ نــــــــــــــُ اِن عــــــــــــــُ عــــــــــــــَ عحشــــــــــــــــــــــــــــَ  يف شــــــــــــــــــــــــــــَ

وِد     يـــــــــــــــُ ايب ا ـــــــــــــــُ ارضِ حـــــــــــــــَ ورِ  فـــــــــــــــَ جـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  ا ـــــــــــــــُ

  
ضٌ  وِرجالٌ  . ومن فُرَّ  بَمْعنَى الَكْبِش الُمِسّنِ قَْوُل الّشاعر : الفَاِرِض  ، أَي ِضَخاٌم ، وقيل َمَسانُّ

ُك  وحالَء مســـــــــــــــــــــــــــــــــح اِرضٍ شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ّي  ف  هنـــــــــــــــــــَِ

يّ     ٍر َخصـــــــــــــــــــــــــــــــِ اِش زَامـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــن ال

  
، كما في الّصحاح نَْقالً عن األَْخفَِش ، وَجَمَع بَْينَُهَما صاِحُب اللَِّسان ، أَي َضْخَمةٌ َعظيمةٌ  فَاِرَضةٌ و ، كما في العُبَاِب ، فَاِرضٌ  ِلْحيَةٌ  يُقَال :و

 ، وهو َمجاٌز.

 يلَِة على العََواِرض.، الثَّقِ  الفاِرضُ  اللِّْحيَةِ  (1)ومن َسَجعَاِت األََساِس : قَلَّت السَّعَاَدة على 

 . قال الفَْقعَِسّي يَْذُكُر َغْرباً َواِسعاً :فَاِرضٌ  ، وِسقَاءٌ  فَاِرضٌ  ولََهاةٌ  ، فَاِرضٌ  َكذا ِشْقِشقَةٌ و

 فَاِرضُ الَغرحُب َغرحٌب بـََقرِييف و 
اَغانِّي له أَْيضاً يَِصف فَْحالً :  نَقَلَه ابُن بَّرّي. وأَْنَشَد الصَّ

اٌة  اٌج وهلــــــــــــــــــــــــــََ ُه زِجــــــــــــــــــــــــــَ اِرضُ لــــــــــــــــــــــــــَ   فــــــــــــــــــــــــــَ
     ُ اخــــــــــــِ

َ
اُه املــــــــــــ ِب حنــــــــــــََ الُء كــــــــــــالــــــــــــَوطــــــــــــح دح (2)جــــــــــــَ

 

  
ضٌ  ج  ، وقد تَقَدَّم َشاِهُده. ، كُركَّعٍ  فُرَّ

 ، قال : فَاِرضٌ  القَِديمِ  ءِ يُقَاُل للشَّيو

ي   لــــــــــــــَ ٍن عــــــــــــــَ غــــــــــــــح اِرضِ اي ُرب  ِذي ضــــــــــــــــــــــــــــِ   فــــــــــــــَ
ائــــــــــــــــــــِ ِ     روِء ا ــــــــــــــــــــَ روٌء كــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــُ

  
اَغانِّي وقال : أَي قَِديم.هَكَذا   أَْنَشَده الصَّ

 ً ً  وفي اللَّسان. ويُقَال : أَْضَمَر َعلَيَّ ِضْغنا ً  وَضِغينَةً  فَاِرضا  ، أَي ذُو َحّزٍ وقال : فَْرٍض  ، بغَْيِر َهاٍء ، أَي َعِظيماً كأَنَّهُ ذُو فَاِرضا

 فَاِرضِ اي ُرب  ِذي ِضغحٍن َعَلي  
 بُن األَْعَرابِّي :أَّي َعِظيٍم. وأَْنَشَد ا

  ِ اغــــــــــــــِ بــــــــــــــَ ٍد مــــــــــــــُ وحىَل حــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــِ  اي ُرب  مــــــــــــــَ

بٍّ     ٍن وضــــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــح ي  ِذي ضــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــَ  فــــــــــــاِرضِ عــــــــــــَ

  

 َلُه قـُُروٌء َكُقروِء ا َاِئ ِ 
لعََداَوته أَْوقَاٌت تَِهيُج فِيها  الَّتِي هي الُمِسنَّةُ. وقَوله : له قُُروٌء ، إِلخ ، يَقوُل : الفَاِرِض  َعَداَوةً َعِظيَمةً َكبِيَرةً ، من فَاِرٍض  قال : َعنَى بَضبٍّ 

 ِمثْل َوْقِت الحائِض.

اَغانِّي.  كالفَِريِض  ، وهو ِعْلُم قِْسَمِة الَمَواِريِث ، بالفََرائِض العَاِرفُ  : الفَاِرضُ و  وفي اللَّسان : َرُجلٌ ، وهِذِه عن ابِن َعبَّاٍد كما نَقلَهُ الصَّ

. قال َشْيُخنا : فََراَضةً  ، كَكُرَم ، فَُرضَ  ، بِيَاِء النِّْسبِة ، وقد الفََرِضّيِ و كعَاِلم وَعِليم ، عن اْبِن األَْعَرابِّي ، بالفََرائِض : عاِلمٌ  فَِريضٌ و فَاِرضٌ 

ُجُل ، بل لَْم  فََرضَ  البقََرةُ ال في فََرَضتِ  ْيتُه في ِكتَاِب األَْبنِيَِة لَهُ ، َذَكَر الَوْجَهْيِن فيفِيِه أَْيضاً كَكتََب ، َحَكاهُ اْبُن القَّطاع. قُْلُت : الَِّذي َرأَ  الرَّ

ْل.  يَْذُكر في ِكتَابِه هَذا الَحْرف ، فتَأَمَّ

 .أَْفَرُضُكمْ  وفي الّصحاح :« َزْيُد بُن ثَابِتٍ  َرُضُهمْ أَفْ و»الَحِديُث  ، أَي أَْعلَُمُهم بِقْسَمِة الَمَواِريِث. ومنه النَّاِس  أَْفَرضُ  هو يُقَاُل :و

َدقَة فُِرضَ  : ما الفَِريَضةُ و . في السَّائَمِة من الصَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ
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هَ أَبُو بَْكٍر أَنَساً ، َرضَي هللا َعْنُهَما ، إِلى البَحَرْيِن ، وَكتََب له ِكتَاباً َصْدُره :و َدقَِة الَّتي فَِريَضةُ  ، هِذه (الرَّْْحِن الرَِّحيمِ  ِبْسِم هللاِ )» َوجَّ  الصَّ

 .«وَمْن ُسئَل فَْوقََها فاَل يُْعطِ َرُسوُل هللا َصلى هللا عليه وآله وسلّم َعلَى الُمْسِلِميَن ، فََمْن ُسئلََها من الُمْسِلِميَن َعلَى َوْجِهَها فَْليُْعِطها ،  فََرضَ 

 .«الفَِريَضةُ  لَُكْم يا بَنِي نَْهٍد في الَوِظيفَة»الحديُث :  الُمِسنَّةُ ، ومنه الَهِرَمةُ  : الفَِريَضةُ و

 (3)، وِمثْلُهُ في التَّْقِديِر : َطلَقَْت فهي َطاِلقَةٌ  فَِريَضةٌ و ، فَاِرَضةٌ و ، فَاِرضٌ  فَهي فََرَضتْ  ، بغَير َهاٍء ، وقد كالفَِريِض  أَْيضاً ، الفَاِرضُ  وهي

 وَطِليقَةٌ.

ةُ  : الفَِريَضةُ و ً يَ  ءَ الشَّيْ  فََرضَ  ، اْسٌم من الَمْفُروَضةُ  الِحصَّ  : أَْوَجبَهُ َعلَى إِْنَساٍن بقَْدٍر َمْعلُوٍم. ْفِرُضهُ فَْرضا

ه. فَِريضٌ و َمْفُروضٌ  فُوقَهُ فهو فََرضَ  ، وقد فُوقُهُ  َمْفُروضٌ  : فَِريضٌ  َسْهمٌ و  ، أَي َحزَّ

__________________ 
 ( األساس : يف اللحية.1)
 ( زجاج الفحر : أنيابه.2)
 وطالقة.( يف اللسان : فهي طال  3)
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يت  : الَجَذَعةُ من الغَنَِم والِحقَّةُ مَن اإِلبلِ  الفَِريَضتانِ و ّكِ  .(1)، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وُهو قَوُل اْبن الّسِ

َكاةِ ، ُسمِّ  فَِريَضةٍ  َجْمعُ « فََرائِضَ  فإِنَّ له َعلَْينَا ِستَّ » في َحِديث ُحنَْيٍن :و َواِجٌب َعلَى  فَْرضٌ  أِلَنَّهُ  فَِريَضةً  يَ ، وهو البَِعيُر الَمأُْخوذُ في الزَّ

َي البَِعيرُ  َكاةِ. فَِريَضةً  ِذي الَماِل ، ثّم اتُِّسَع فيه َحتَّى ُسّمِ  في َغيِر الزَّ

بعِ. يُقَال للقَلُوِص الَّتي تَُكوُن بِْنَت َسنٍَة وهي تُْؤَخذُ في َخْمس وِعْشِرين : فََرائِضُ  وقال أَبُو الَهْيثَِم : . فَِريَضةٌ  اإِلبِِل الَّتِي تَْحَت الثَّنِّيِ والرُّ

وأَْربَِعيَن ، وهَي ِحقَّةُ وهي اْبنَةُ ثاَلِث  ، والَّتي تُْؤَخذُ في ِستٍّ  فَِريَضةٌ  والَّتي تُْؤَخذ في ِسّتٍ وثاَلثيَن ، وهَي بْنُت لَبُوٍن وِهَي بْنُت َسنَتَْيِن :

 .فَريَضةٌ  ِسنين :

يَتْ  فََرائِض ، وهي اْبنَةُ أَْربَعِ ِسنِيَن. فَهِذهِ  فَِريَضتَُها والَّتِي تُْؤَخذُ في إِْحَدى وِستّين : َجَذَعةٌ وِهيَ   أِلَنَّها فَِريَضةً  اإِلبِِل وقال َغْيُرهُ : ُسّمِ

في الَحِديِث : و، وأُْدِخلَْت فيَها الهاُء ألَنََّها ُجِعلَت اْسماً ال نَْعتاً : فَِريَضةٌ و َمْفُروَضةٌ  ، أَي أُوِجبَْت في َعَدٍد َمْعلُوٍم من اإِلبِِل ، فهي فُِرَضتْ 

نَّ الُمعَيََّن ِلإِلْخَراجِ في« تَِجُب َعلَْيه وال تُوَجُد ِعْنَدهُ  الفَِريَضةِ  في» َكاةِ. وقِيَل : هو عامٌّ في ُكلِّ  يَْعنِي الّسِ هللِا  فََرائِض  َمْشُروعٍ ِمنْ  فَْرٍض  الزَّ

.  َعزَّ وَجلَّ

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانّي عن أَبِي َعْمرو. ، بالَكْسر : ثََمُر الدَّْوِم ما َداَم أَْحَمرَ  الِفْرضُ و

ٍ : الَواِسعُ  الِفْريَاضُ و  ، قال العَّجاُج : ، كِجيْْرَ

عــــــــــــِ  ُر ســــــــــــــــــــــــــَ اِض هنــــــــــــَح يــــــــــــَ ُص الــــــــــــبــــــــــــَ الــــــــــــِ  يــــــــــــٍد خــــــــــــَ

رتَاضِ     ِة يف اعــــــــــــــــــح رحيــــــــــــــــــَ ِدُر اجلــــــــــــــــــِ حــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــُ

  

ٍج  بــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ  ِذي ثـــــــــــــــــَ رِي عــــــــــــــــَ رحاَيضِ  ــــــــــــــــَح   فــــــــــــــــِ
اضِ     ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــغـــــــــــــِ اَء يف ال يســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــِ رحق ـــــــــــــِ َف ق ـــــــــــــ  ل  خـــــــــــــَ

  

اِض  خـــــــــــــَ ائـــــــــــــِه اخَلضـــــــــــــــــــــــــــح وحَت مـــــــــــــَ َبن  صـــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

قـــــــــــــــاضِ     نـــــــــــــــح قـــــــــــــــًا مـــــــــــــــُ نٍّ بـــــــــــــــنـــــــــــــــَ اَلُب جـــــــــــــــِ  َأجـــــــــــــــح

  
تَاِر ع باَل اَلٍم : ، فِْريَاض قال ابُن ُدَرْيٍد :و تَْسِقي نَْخالً ، وكان َماُؤَها َعْذباً.  فِْريَاضُ  األَْغبَِر َعْيناً يُقَاُل له (2). وقال األَْزَهِرّي : رأَيُت بالّسِ

 قال ُرْؤبةُ :

 َسيححاً َديحَسَقا ِفرحاَيضَ يـَغحُزوَن من 
 ، نَقَلَهُ الَجْوَهرّي والّصاَغانّى. كِمْنبٍَر : َحِديَدةٌ يَُحزُّ بَها ، الِمْفَرضُ و

ّمِ من النَّْهِر : ثُْلَمةٌ يُْستَقَى ِمْنَها. الفُْرَضةُ و  بالضَّ

 ، َكَذا في نَُسخِ الّصحاح ، وفي بَْعِضها : َمْرفَأُ السُّفُِن. من البَْحِر : َمَحطُّ السُّفُنِ  الفُْرَضةُ و

َواةِ : َمَحلُّ النِّْقِس  الفُْرَضةُ و  ِمْنَها. مَن الدَّ

:  فَِراُضهُ و النَْهرِ  فَُرضُ و ، ِفَراضٌ و فَُرضٌ  الدََّواةِ. وَجْمُع الُكلِّ  فُْرَضةَ و البَاِب ، فُْرَضةَ  : يُقَاُل : َوسَّعَ  البَابِ  (3) نَْجَرانُ  : الفُْرَضةُ و

 : الَمْشَرَعةُ. الفُْرَضةُ  َمَشاِرُعهُ. وقال األَْصَمِعيُّ :

 النَّْهِر. فُْرَضةِ  ، أَْي من اِض بالِفرَ  يُقَال : َسقَاَها

بَْيِر : و ً  السُّيُوَف ِلْلَمنَايَا (4)فاجعَلُوا »في َحِديِث اْبِن الزُّ ُضوا للشََّهاَدةِ.« فَُرضا  أَْي اْجعَلُوها َمَشاِرَع لْلَمنَايَا ، وتَعَرَّ

 بن الحاِرِث بِن َعْبِد القَْيِس ، كما في العُبَاِب ، ويُقَال هَي بَهَجَر ، وبها التَّْعُضوُض الَّذي تَقَدَّم ِذْكُرهُ. ة ، بالبَْحَرْيِن ِلبَنِي عاِمر : الفُْرَضةُ و

اِهٍر ، َحّساٍن ، وَكانَْت بَنَْت ثَمَّ نُْعَم. قال ابُن الَكْلبِّي : أُِضيفَت إِلى نُْعَم أُّمِ َولٍَد ِلتُبَّعٍ ِذي ُمعَ  فُْرَضةُ  ، يُقَال له : ع بَشّطِ الفُراتِ  : الفُْرَضةُ و

 قَْصراً.

َحاُح الِعَظام الفََواِرضُ  قال ابُن َعبّاٍد :و غَار وال بالِمَراِض ، الّصِ ، هَذا نَصُّ العُبَاب والتَّْكِملَِة. وقد  ِضدّ  أَْيضاً ، الِمَراضُ  هيو ، لَْيَسْت بالّصِ

لَهُ  يَن وأَوَّ . تََوهََّم فيه بَْعُض الُمَحّشِ اَغانيُّ وادََّعَى َعَدَم التََّضاّدِ  على َغْيِر َما قَالَهُ الصَّ
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 ، كما هو نَصُّ الّصحاح. فََرَضهُ  وَكذلكَ  : أَْعَطاهُ  أَْفَرَضهُ و

ً  لَهُ  كفََرضَ  ، كما في اللَِّسان ، والعُبَاب ، فَِريَضةً  لَهُ : َجعََل لَهُ  أَْفَرضَ و  له في العََطاِء ، فََرضَ  يُقَاُل : ، وهذه نَقَلََها الَجْوَهِرّي. فَْرضا

يَواِن ، أَْي أَثْبََت  فََرضَ و  ِرْزقَهُ. كما في األََساِس. قُْلُت : وهو قَْوُل األَْصَمِعّي كما قَْبلَهُ. (5)له في الّدِ

 .ُمْفِرَضةٌ  ، فهي بَلَغَت النَِّصابَ  ، وذلَك إِذا الفَِريَضةُ  : َوَجبَْت فيها الماِشيَةُ  أَْفَرَضتو

__________________ 
 ( قا  ابن بري : ويقا  هلما الفرضتان أيضاً ا نقال عن ابن السكيت.1)
 بوادي الستار.« : فرايض»( معجم البلدان 2)
 ( النجران : اخلشبة الجي تدور فيها رجر الباب ا عن هامش اللسان.3)
 ( النهاية واللسان : واجعلوا.4)
 .( ضبطت يف األساس ابلبناء للمجهو 5)
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ضَ و جلُ  فَرَّ ً  الرَّ  نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. الفَِريَضةُ  صاَرْت في إِبِله ، إِذا تَْفِريضا

 .َمْفُروٍض و كفَْرٍض  َعلَْيِهم ُمْفتََرضٌ  . وهذا أَْمرٌ الفَِريَضةُ  ، واالْسمُ  َكفََرضَ  ، هللا : أَْوَجبَ  اْفتََرضَ و

وا الُجْنُد : أََخذُوا َعَطايَاُهم اْفتََرضَ و اْنقََرُضوا. أَي فاْفتََرُضوا ْومُ القَ  : االْنِقراُض. يُقَاُل : َذَهبَ  االْفتَِراضُ و  . وفي األَساِس :اْلفَْرضَ  ، وبه ُسمُّ

 : الُمِسنَّةُ. الفَاِرضُ  َشذَّ : ٍء من َحّزٍ أَْو َغْيِره. وقدالُجْنُد : اْرتََزقُوا ، وهو بَمْعنَاهُ. وفي العُبَاِب : التَّْرِكيُب يَُدلُّ على تَأْثِيٍر في َشي اْفتََرضَ 

 : نَْوٌع من التَّْمِر. والِفْريَاُض : الَواسُع. اْنتََهى. الفَْرضُ و

ِل ال يَِشذُّ َعِن التَّْرِكيِب ، فَإِنَّ الشَّيْ  ْلَت ما  الفَْرضُ  َء إِذا ُحزَّ أََسنَّ واتََّسَع. وأَّماقُْلُت : وُكلُّ ما َذَكَرهُ فِعْنَد التَّأَمُّ لنَوعٍ من التَّْمِر فإِنََّك إَِذا تَأَمَّ

 َذَكْرنَاهُ عن أَبِي َحنِيفَةَ فِيه َظَهر لََك َعَدُم َشذُوِذِه عن التَّْرِكيِب.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

يَِرْد بَها نَصٌّ فِيِهَما  ، في َحِديث اْبِن ُعَمَر : َما اتَّفََق عليه الُمْسِلُمون. وقِيَل : هي الُمْستَْنبََطةُ من الِكتَاِب والسُّنَِّة ، وإِْن لَمْ  (1)العَاِدلَةُ  الفَِريَضةُ 

. وقيَل : الُمَراُد بَِها العَْدُل في الِقْسَمِة ، بَحْيُث تَُكوُن على ال َهام واألَْنِصبَاِء الَمْذُكوَرةِ في الِكتَاِب والسُّنَِّة.فَتَُكوُن ُمعَادلَةً للنَّّصِ  ّسِ

ً  (َنِصيباً ): الُمْقتََطُع الَمْحُدوُد. وبه فَسََّر الَجْوَهِريُّ قَْولَهُ تَعَالَى :  الَمْفُروضُ   .(2) َمْفُروضا

ّي ، عن اْبنِ  الفَِريَضتَانِ  أَْيضاً ، ُهَما الفَْرَضتَانِ و يِت أَْيضاً. ، نَقَلَهُ ابُن بَّرِ ّكِ  الّسِ

ْلِب ، ثُمَّ اْستُْعِمَل في التَّْقِديِر ِلَكْونِ : قَْطُع الشَّيْ  الفَْرِض  : القَطُع والتَّْقديُر. ويُقَال : أَْصلُ  الفَْرضُ و ِء الَّذي ُمْقتََطعاً من الشَّي الَمْفُروِض  ِء الصُّ

 يُقَدَُّر منه.

ً  ءُ الشَّيْ  فََرضَ و  : اتََّسَع. فُُروضا

ً  وأَْضَمَر َعلَيَّ َضِغينَةً   ، باَل َهاٍء : أَْي َعِظيَمةً ، وهو َمَجاٌز ، وقَْد تَقَدََّم. فَاِرضا

ةُ البَِعيِر ، عن ُكَراع ، وَرَواهُ َغْيُره بالقَاِف. الفَِريضُ و  ، كأَِميٍر ِجرَّ

َها ، يَْعنِي قَْبَل الَمسيحِ َعلَيه السَّالُم. ومنه« َولَدٌ  يَْفتَِرْضَها لَمْ »ُُ : السالمعليهافي الَحِديث في ِصفَة َمْريََم و  أَْي لم يَُؤثِّر فيها ، ولَْم يَُحزَّ

 .(3)الصَّالةِ وَغْيِرها إِنََّما ُهَو الالِزُم لْلعَبِد كلُُزم العاََلَمِة  فَْرضُ  : العاََلَمةُ ، قِيَل : ومنه الفَْرضُ 

ْنَدةُ من النّاِر إِذا اْقتُِدَحْت. قال : (4) الِفَراضُ  وقال أَبو َحنِيفَةَ : ْنَدْيِن خاّصةً. الِفَراضُ و ، ما تُْظِهُره الزَّ  إِنََّما يَُكون في األُْنثَى من الزَّ

َضةً  وقال الفَّراُء : يُقَاُل : َخَرَجْت ثَنَايَاهُ   ، أَْي ُمَؤشََّرةً. ُمفَرَّ

ةً. ويُقَاُل : هو الشَّ  الفَْرضُ و  لْلَميِّت : َضَرْحُت. فََرْضتُ و قُّ في َوَسِط القَْبِر.: الشَّقُّ َعامَّ

ّم ، في القَْوِس ، الفُْرَضةو  .فَُرضٌ  فيَها ، والَجْمعُ  كالفَْرِض  ، بالضَّ

يُش والنَّْصُل. وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لعَبِيِد بِن األَبْ  الفَْرضُ و  َرِص يَِصُف بَْرقاً.: الِقْدُح ، وهو السَّْهُم قَْبَل أَْن يُْعَمَل فيه الّرِ

يــــــــــــــرِت َأو ا   بــــــــــــــِ ــــــــــــــنــــــــــــــ  َاِس ال ربح َو كــــــــــــــنــــــــــــــِ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ  فـ

رحضِ     ر فــــــــــــــَ مـــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
ِب امل فِّ الـــــــــــــال عـــــــــــــِ  بـــــــــــــكـــــــــــــَ

  
ضُ  :قال الّصاَغانِّي في التَّْكِملَِة : ولَْم أَِجْدهُ في ِشْعِر َعبِيٍد :وقال ابُن األَْعَراِبّي : يُقَاُل : لَذَكِر الَخنافِِس  اُز ،  الُمفَرَّ ، وأَبُو َسْلَماَن ، والَحوَّ

 والَكبَْرتَُل.

َر ما أَْنَشَده ابُن األَْعرابِّي : الِفَراضُ و  : الثُّغُوُر ، تَْشبيهاً بَمَشارعِ الِميَاِه ، وبه فُّسِ

ا  نــــــــــ  ن مــــــــــِ كــــــــــُ رَاضُ كــــــــــَبنح ملَح يــــــــــَ ــــــــــفــــــــــِ ًة  ال نــــــــــ  ظــــــــــِ  مــــــــــَ

مـــــــــــيـــــــــــيِن و     ا بـــــــــــيـــــــــــَ هـــــــــــَ كـــــــــــُ لـــــــــــح وحمـــــــــــًا مـــــــــــِ ِ  يــــــــــــَ  ملَح ميـــــــــــُح

  
 أَن يَْعِنَي الَمْوِضَع بعَْينِه.وقد يَجوُز 
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 الَجبَِل : ما اْنَحَدَر من َوَسطِه وَجانِبِه. فُْرَضةُ و

 ، كما في األََساس. فََواِرضَ  ، وأَْبَسَرِت النَّْخلَةُ بُْسراً  فَاِرضٌ  من الَمَجاز : بُْسَرةٌ 

 َعْن يَِمين َسِميَراَء للقَاِصِد َمكَّةَ ، َحَرَسَها هللا تَعَالَى ، نَقَلَه الّصاغانِّي. (5): َمْوِضٌع  الُمْفتََرضُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : ويف حديث ابن عمر : العلم ثالثة منها فريضة عادلة.1)
 .7( سورة النساء اآية 2)
 ( يف اللسان : إلا هو الزم للعبد كلزوم ا ّز للقدح.3)
 ونبه هبامشه إىل عبارة التاج.« فراض النحر»( يف اللسان : 4)
َتِعٌر من الفرض.« املفرتض»وضبطت « ماء»( يف معجم البلدان والتكملة : 5)  يف معجم البلدان بكسر الراء : ُمفح
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 ، نَقَلَهُ الُمَصنُِّف في البََصائِر. اْلفََرائِض  ، كَشدَّاٍد : َمعَهُ ِعْلمُ  فَّراضٌ  وَرُجلٌ 

اضُ و  بُن ُعتْبَةَ األَْزِدّي ، كَشّداٍد أَْيضاً : شاِعٌر ، نَقَلَه الَمْرُزبَانِّي في ُمْعَجِم الشُّعََراِء. (1) فَرَّ

ين أَبُو القَاِسم ، ُعَمُر بُن َعلّيِ بِن الُمْرِشِد بِن َعلّيٍ الَحَمِويُّ الِمْصريُّ  وفِيَّة  الفَارِض  بنِ  وَشَرُف الّدِ السَّْعِدّي : ُسلطاُن العُشَّاِق ، أَحُد الصُّ

ِد بِن الَحافِِظ  يِن ، َسِمَع من الَحافِِظ أَبي ُمَحمَّ  576أَبِي القَاِسِم بِن َعساِكر ، ُوِلَد َسنَةَ الَمْشُهوِريَن ، ولَهُ ِديَواُن ِشْعٍر ، َجَمعَهُ َولَُده َسْعُد الّدِ

 واْختُِلَف في شأْنِه وَحاِله. وهو الَمْدفُون تَْحَت َجبَل العَاِرِض بِمْصَر ، نَفَعَنَا هللا بِِه ، وقد ُزْرتُهُ ِمَراراً. 633وتوفَِّي سنة 

 الُمْقِرئ ، َشْيُخ بَْغَداَد بَْعد األَْربَِعمائَِة. الفََرِضيُّ  وأَبو أَْحَمَد ُعبَْيُد هللا بُن أَبِي ُمْسِلمٍ 

ُخ األَْنَدلُِس ، اْستُْشِهَد بَْعَد األَْربعمائة واْبنُهُ ُمصعٌَب أَ  الفََرِضيّ  لَوِليد بنُ واإِلَماُم أَبُو ا ِد بِن يُوُسَف ، الحافُِظ ُمَؤّرِ ْدَرَكهُ َعْبُد هللا بُن ُمَحمَّ

ُد بُن الحَسْيِن الميورقيّ   .528مات سنة  الفََرِضيّ  الُحَمْيدّي. وأَبُو بَْكٍر ُمَحمَّ

ْحلَِة ، َرأٌْس في الفََرِضيّ  و العَالِء ُمْحُموُد بُن أَبَي بَْكٍر الَكاَلبَاِذّي البَُخاِريّ والَحافُِظ أَبُ  َجاِل ، ماَت َسنَةَ  اْلفََرائِِض  ، َواِسُع الّرِ والَحِديِث والّرِ

َد ِكتَاباً َكبِيراً في ُمْشتَبِه النِّْسبَةِ   ونَقَْلُت ِمْنهُ َكثِيراً. . قال الحافُِظ :َسْبِعمائٍَة عن ِسّتٍ وَخْمِسين بَماِرِديَن. َسوَّ

ضُ و ٍث : لَقَُب َزْهَدِم بِن َمْعبٍَد الِعْجِليَّ الّشاِعر. الُمفَّرِ  ، كُمَحّدِ

ُد بُن أَْحَمَد بِن ِعيَاِض بِن أَبِي طيبَةَ   ، ِمْصرّي َمْشُهوٌر. الُمْفِرضُ  وكُمْحِسٍن ، ُمَحمَّ

هُ  ، وقد : الَكْسُر بالتَّْفِرقَة الفَضُّ  : [فضض] هُ يَفُضُّ  كما في الّصحاح ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : فَضَّ

وا  عــــــــُ مــــــــَ تــــــــَ اِإَذا اجــــــــح نــــــــَ ضــــــــــــــــــــــح مح  َفضـــــــــــــــَ هــــــــِ يــــــــح ــــــــَ َرتـ جــــــــح  حــــــــُ

َدادِ و     وا بـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــمح ِإذا كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــَ  جنـــــــــــــــــَح

  
قُوا. فََضْضتُُهْم فاْنفَضُّوا : تَْفِريقَُك َحْلقَةً من النَّاِس بَْعَد اْجتَِماِعِهْم. يُقال : الفَضُّ  ويُقَاُل : ْقتهم فتَفَرَّ  ، أَي فَرَّ

ُج :  : الَكْسُر. وُرِوَي لِخَداِش ْبِن ُزَهْير : الفَضُّ  وقال الُمَؤّرِ

ًة  ُت ِذلـــــــــــــــ  لـــــــــــــــح د  بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ يب َأيّنِ تـ  فـــــــــــــــال حَتحســـــــــــــــــــــــــــــَ

يِن ال و     غُ  َفضـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــِ ائ َدِ  صـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ وِر بـ ـــــــــكـــــــــُ  يف ال

  
،  فََضْضتَهُ  ٍء َكَسْرتَهُ فقدَختَْمهُ وفََكْكتُه ، أَي َكَسْرتُهُ ، وُكلُّ َشيْ  فََضْضتُ و الَخاتََم عن الِكتَاِب ، فََضْضتُ  . يُقَاُل :الِكتَابِ فَكُّ خاتَِم  : الفَضُّ و

قَالَه للعَبَّاس ِحيَن استَأَْذنَهُ في االْمتَِداحِ ، أَْي ال يَْكِسْر أَْسنَانَك ، والفَُم ُهنَا األَْسنَاُن ، كما يُقَاُل « هللاُ فَاكَ  يَْفُضِض  قُْل ، ال»الَحديث :  ومنه

فنَيََّف على المائَِة ، وَكأَنَّ فاهُ البََرُد الُمْنَهلُّ ، « هللا فَاكَ  يَْفُضِض  أََجْدَت ال»ِحين أَنشد. قَولَهُ  (2)َسقََط فُوهُ يَْعنُون األَْسناَن وكذا ِللنّابغِة الجْعِدّي 

. ويُْرَوى : فغَبََر مائَةَ َسنٍَة لم . قال الَجْوَهِريُّ : وال تَقُل تَْنفَضَّ  تَِرفُّ ُغُروبُه ، ويُْرَوى : فما َسقََطت له ِسنٌّ إِالَّ فَغََرْت َمَكانََها ِسنٌّ  له ِسنٌّ

 ، فَحَذَف الُمَضاَف.« ال يَْكِسِر هللا أَْسنَاَن فِيكَ »َزه بَْعُضُهْم وتَْقِديره : . قُْلت : وَجوَّ يُْفِضضْ 

ُل أَْكثَُر. اإِلْفَضاءُ  ويُقَاُل :  : ُسقُوُط األَْسنَاِن من أَْعلَى وأَْسفََل ، والقَْوُل األَوَّ

قُونَ  : الفَضُّ و قُوَن. من النَّاِس ، فَضٌّ  ، يُقَاُل : بَها النَّفَُر الُمتَفَّرِ  أَي نَفٌَر ُمتَفَّرِ

ةُ و اَغانِّي. به الَمَدرُ  يُفَضُّ  ما ، بَِكْسِرِهما : الِمْفَضاضُ و الِمفَضَّ  ، أَي َمَدُر األَْرِض الُمثَاَرةِ ، األُولَى َذَكَرها الَجْوَهِريُّ والثانِيَةُ الصَّ

َق ِمَن الشَّيْ  الفَُضاضُ و ّمِ : ما تَفَرَّ  ، وأَْنَشَد للنَّابِغَِة الذُّْبيَانِّي : ويُْكَسرُ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. قال الّصاَغانِّي : رِ ِء ِعْنَد الَكسْ ، بالضَّ

رُي  طــــــــِ اضــــــــــــــــــــــاً تــــــــُ ٍ   ُفضــــــــــــــــــــــَ نــــــــَ وح ــــــــَ ر  قـ مح كــــــــُ هــــــــُ نــــــــَ يــــــــح ــــــــَ  بـ

بِ و     َواجــــــــــِ رَاُش ا ــــــــــَ م فـــــــــــَ هــــــــــُ هــــــــــا مــــــــــنــــــــــح عــــــــــُ بــــــــــَ تــــــــــح  يـــــــــــَ

  
__________________ 

 املهملة.: فراص ا ابلصاد  319( يف معجم املرزابين ص 1)
« ال يفض    فا »( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : وكذا للنابغة اخل عبارة اللسان : ومنه حديث النابغة ملا أنشده القصيدة الرائية قا  : 2)

 .«قا  : فعاش مئة وعشرين سنة مل تسقرت له سن اه
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 : [الهذلي]، قال قَْيُس بُن العَْيزاَرة  ع أَْيضاً : الفَُضاضُ و

اضَ َردحاَن وَ  ـــــــُفضـــــــــــــــــــــَ ا  ال نـــــــَ ـــــــُ اتـ فـــــــَ ـــــــِّ ي ا شـــــــــــــــــــــَ نـــــــَ ـــــــَ ل ـــــــح ب ـــــــَ   (1)قـ
ضِ     قــــــــــِ وح رِّ مــــــــــَ نح كــــــــــُ ريحَ عــــــــــَ ي الــــــــــطــــــــــ  فــــــــــِ نــــــــــح َن يـــــــــــَ  أبَرحعــــــــــَ

  
 ، اسُم َرُجٍل ، وهو مْن أَْسَماِء العََرِب. قال ُرْؤبةُ : كَكتَّانٍ  ، فَضَّاضٌ و

ُت َأيب  ــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــِ وح رََأتح ب ــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــَ اضِ فـ   َفضــــــــــــــــــــــــــــــ 
غــــــــاِض     َبِة اإِلبــــــــح نــــــــح َدا مــــــــنح شــــــــــــــــــــــَ زحرِي الــــــــعــــــــِ (2)شــــــــــــــــــــــَ

 

  
واُب أَنَّهُ لَقَُب َمْوأَلَةَ بِن َعائِِذ بِن ثَْعلَبَةَ ، وَمْوأَلَةُ بُن  لَقَُب َمْوأَلةَ بِن عاِمِر بِن ماِلكٍ  أَيضاً : فَضَّاضٌ و ، هكذا في سائِِر النَُّسخ وهو َغلٌَط ، والصَّ

هُ ُرْهُم بِْنُت َمْوأَلَةَ هَذا. وِمْن إِْخَوةِ َعاِمِر بِن َماِلٍك َجدُّه أِلُ  اٍض  ّمه ، فإِنَّ أُمَّ ُهَما ُهَجْيَمةُ بِْنُت َجْحَدِر ْبن  فَضَّ َعْبُد هللا وَربِيعَةُ ، اْبنَا َعائٍِذ ، وأُمُّ

 ُضبَْيعَةَ بِن قَْيِس بِن ثَْعلَبَة ، َكَذا َحقَّقَه ابُن الَكْلبِّيِ ونَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ في العُبَاب.

َر  الفََضضُ و َكةً : ما اْنتََشر ِمَن الماِء إِذا تُُطّهِ  ، وُهَما فَعٌَل وفَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل. قال اْمُرُؤ القَْيِس : كالفَِضيض بِِه ،ُمَحرَّ

ٍة  يـــــــــــــــثـــــــــــــــَ اٍث يف راَِيٍض َدمـــــــــــــــِ يـــــــــــــــٍث ِدمـــــــــــــــَ  مبـــــــــــــــِ

ا مبـــــــــاٍء     يـــــــــهـــــــــَ واقـــــــــِ يـــــــــُر ســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــ ِ حتـــــــــُِ  (3) َفضـــــــــــــــــــــــِ
  

ٍق وُمْنتَِشرٍ و ْحمِن  انَ قَوُل عائَِشةَ ، َرضيِ هللا َعْنَها ، ِلَمْروَ » ومنه .فََضضٌ  ُكلُّ ُمتَفَّرِ حيَن َكتََب إِلَْيه ُمعَاِويَةُ ليُبَايَِع النَّاُس ِليَِزيَد ، فَقَال َعْبُد الرَّ

واِلَدْيِه ُأفّ  َوالَِّذي قاَل لِ )ِجئْتُْم بها ِهَرْقِليَّةً قُوقِيَّةً تُبَايِعُون ألَْبنائكم. فقال َمْرَواُن : أَيها النّاُس ، هَذا الَِّذي قاَل هللا فيه : أَ بُن أَبِي بَْكٍر : 
ْيتُهُ ، ولكِ  (4) (َلُكما يَهُ لََسمَّ نَّ هللا لَعََن أَباَك وأَْنَت في اآلية فغَِضبَْت عائَِشةُ ، َرِضَي هللا َعْنَها ، وقالْت : وهللا ما ُهَو بِه ، ولو ِشئُْت أَْن أَُسّمِ

، أَي  منها وطاِئفَةٌ  أَي قِْطعَةٌ  ، األَِخيَرةُ عن َشِمٍر. ُغَراب ِمثل فَُضاضٌ و عُنٍُق ،، ك فُُضضٌ  ويُْرَوى :« ِمْن لَْعنَِة هللا فََضضٌ  فأَْنتَ  ُصْلبِه ،

قاً ، يَْعنِي ما ِمْن لَْعنَِة هللا وَرُسولِه َصلى هللا عليه وآله وسلّم. هَكَذا فَسََّرهُ َشِمٌر ، وقال ثَْعلٌَب : أَْي َخَرْجَت ِمْن ُصْلبِهِ  من نُْطفَِة  اْنفَضَّ  ُمتَفَّرِ

ُجِل وتََردََّد في ُصْلبِِه. نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي.  الرَّ

َمْخَشِرّي : اْفتََظْظُت « فَأَْنَت فَُظاَظةٌ »هذا الَحِديِث :  وَرَوى بَْعُضُهم في بَظاَءْين ، من الفَِظيِظ وهو ماُء الَكِرِش ، واْنَكرهُ الَخطَّابِّي. وقال الزَّ

 ، أَْي نُْطفَةٌ من اللَّْعنَة. اْعتََصْرَت َماَءها ، َكأَنَّه ُعَصاَرةٌ من اللَّْعنَة أَو فُعَالَةٌ من الفَِظيِظ : ماِء الفَْحلِ  (5)الَكِرَش إذا 

 أَو من السََّحاِب ، كما في العُبَاِب. (6)، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، أَو الماُء الغَِريُض َساَعةَ يَْخُرُج ِمَن العَْيِن ، أَو يَُصوُب  : الماُء العَْذبُ  الفَِضيضُ و

 ّي.: قاله أَبو ُعبَْيٍد ، ونَقَلَه الَجْوَهرِ  الّسائلُ  هو الماءُ 

َحتَّى أَنَّهُ ُسئَل عَن َرُجٍل َخَطَب اْمَرأَةً فَتََشاَجُروا فِي بَْعِض اأْلَْمِر ، فقاَل الفَتَى : ِهَي َطاِلٌق ِإْن نََكْحتَُها » في َحِديِث ُعَمَر بِن َعْبِد العَِزيز :و

َل َما هوو ، «الفَِضيضَ  آُكلَ  ْلُع أَوَّ َمْخَشِريُّ وأَبو ُعبَْيٍد الَهَرِويُّ ، واللَّْفُظ للَخطَّابِّي. وِمْن ، كما َرَواه أَبو سُ  يَْطلُعُ  (7) الطَّ لَْيَماَن الَخطَّابِيُّ والزَّ

اَغانِّي : وهو الصَّوابُ  َمْخَشِرّي ، وَرَواهُ إِْبراهيُم الَحْربِيُّ : الغَِضيُض ، بالغَْيِن ، قال الصَّ  ، والفَاُء تَْصِحيٌف. ِكتَابِه نَقََل الزَّ

وأَبُو ُعَمَر الّزاِهُد في اليَواقِيِت عن ثَْعلٍَب ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، واألَْزَهِرّي « ْلُع هو الغَِضيُض ال َغْيُر ، َذَكَرهُ أَبو ُعبَْيٍد في الُمَصنِّفِ والطَّ 

 قُْلُت : وَكذِلَك الَجْوَهِرّي في الّصحاح. .«الُمْجَملِ »، واْبُن فارٍس في « التَّْهِذيب»في 

قٍ  : ِضيضُ الفَ و  من ماِء الَمَطِر والبََرِد والعََرِق. قال ابُن َميَّاَدةَ : (8) ُكلُّ ُمتَفَّرِ

ٍة  ُروِع أَرَاكــــــــــــــَ ــــــــــــــُ نح فـ َر مــــــــــــــِ ضــــــــــــــــــــــــــــَ و أَبخح لــــــــــــــُ   ــــــــــــــَح

ِب      َنصـــــــــــــــــــــ 
ُ
َن املـــــــ يـــــــ ِ َحســـــــــــــــــــــَ ارِدِ  كـــــــالـــــــَفضـــــــــــــــــــــِ  الـــــــبـــــــَ

  
ةُ و ةٍ  قَواِريَرا ِمنْ  (كاَنْت َقوارِيَرا):  قولُه تَعَالَىو في التّْهِذيِب :و .فَِضضٌ  ، من الَجَواِهِر ، َجْمعُهُ  م ، بالَكْسِر ، الِفضَّ َقدَُّروها ) فِضَّ

ة يَْسأَُل الّسائُل فيَقُوُل : َكْيَف تَُكون القََواِريُر من (9) (تَ ْقِديراً  ّجاجُ  فِضَّ  : أَْصلُ  وَجْوَهُرها َغْيُر َجْوَهرها : قال الزَّ

__________________ 
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 ( الشيفة : الطليعة.1)
 ( ديوانه برواية :2)

 ء اإلبغاضشزر العد  من شىن
 ء القي  :قوله : مبيث اخل ا الذي رأيته يف ديوان امر »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 «مبيث أثيث يف رايض أنيثة
 .17( سورة األحقاف اآية 4)
 .303/  3الفائ  ( زايدة عن 5)
 ( النهاية واللسان : ينز .6)
 ( النهاية واللسان : أو  ما يظهر.7)
 مضروب عليهما بنسخة املؤلف. (يعين كر متفر )( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : هذان اللفظان 8)
 .16( سورة اإلنسان اآية 9)
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ِر ا فَبعحلم    نحيا من الر مح َر تِلحك الَقَوارِيِر  عزوجلالقوارِيِر ال جِي يف الد  َلها ِمنح  (1)َفضـــح ةٍ  ا َأن  َأصـــح يـَُر  ِمنح َخارِِجها  ِفضـــ 
ِر ا قَابَِلًة ل َما يف َداِخِلَها. قا  اأَلزحَهرِيّ  ةِ  ا ِمثر لَجربحِ َأيح َتُكوُن َمض صـــــَفاِء قـََوارِيرَِها آِمَنًة ِمن الَكســـــح ا قا  : وهذا  الِفضـــــ 

َسِن ما ِقير ِفيِه. (2) [من]  َأحح
ةُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و ةُ الّشاِهقَةُ وتُْفتَُح ، ج (7) الِفضَّ  .فَِضاضٌ و ، فَِضضٌ  : الَحرَّ

ْخُر الَمْنثُوُر بَْعُضه على بَْعٍض  فَِضاضُ و قال : ةٍ  َجْمعُ  الِجبَاِل : الصَّ  ، بالفَتْح. فَضَّ

اُء :و ةُ  قال الفَرَّ  ما أََصابَْت وتَُهدُّه. تَفُضُّ  ، َكأَنََّها : الدَّاِهيَةُ ، ج فََواضُّ  الفَاضَّ

 : . قال َعْمُرو بُن َمْعِديَكِربَ : َواِسعَةٌ  فَْضفَاَضةٌ و فَْضفَاضٌ  ِدْرعٌ و

رحِب و  حـــــــــــــَ لـــــــــــــح َددحُت لـــــــــــــِ ةً َأعـــــــــــــح اضـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــَ   َفضـــــــــــــــــــــــــــح
َدُ     ربح ا مـــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــــــــَ اِويــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــــَ َبن  مـــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــَ

  
 وقال آخُر :

رحِب و  حـــــــــــــَ لـــــــــــــح َددحُت لـــــــــــــِ ةً َأعـــــــــــــح اضـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــَ   َفضـــــــــــــــــــــــــــح
شِ     ـــــــــــــــر اهـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  ال ىن  عـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ِداَلصـــــــــــــــــــــــــــــًا تـ

  
 . قال ُرْؤبَةُ :: الَجاِريَةُ اللَِّحيَمةُ الَجِسيَمةُ : الطَِّويلَةُ  الفَْضفَاَضةُ و

رَاِض  ر الـــــــــــــــر ضـــــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــَ  أَزمـــــــــــــــاَن َذاُت الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ

ا     هنـــــــــــــــِ دح ٌة يف بـــــــــــــــُ راقـــــــــــــــَ اضِ َرقـــــــــــــــح فـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــَفضـــــــــــــــــــــــــــــح

  
َهاو َها ، بالقَاِف. : اْفتََرَعها اْفتَضَّ  ، ِمثُْل اْقتَضَّ

َها إَِداَوةٍ فََجاَء َرُجٌل بنُْطفٍَة من »َحِديُث َغْزَوةِ َهَواِزَن :  . ومنهءٍ الماَء : َصبَّه َشْيئاً بَْعَد َشيْ  اْفتَضَّ و ، فأََمَر بها َرُسوُل هللا َصلى هللا  فاْفتَضَّ

أْنا ُكلُّنَا هُ  أَو ويُْرَوى بالقاِف أَيضاً ، أَي فَتََح َرأَْسَها.« عليه وآله وسلّم فُصبَّْت في قََدح فتََوضَّ ، كما في الّصحاح  أََصابَهُ ساَعةَ يَْخُرجُ  : اْفتَضَّ

 وُب من السََّحاِب.، أَْي من العَْيِن ، أَْو يَصُ 

يِب أَْو بغَْيِره افتَضَّتو أَو َدلََكْت َجَسَدها بَدابٍَّة أَو َطْيٍر ِليَُكوَن  ، كقَْلِم الظُّفِر ، أَو نَتِْف الشَّعِر من الَوْجِه ، الَمْرأَةُ : َكَسَرْت ِعدَّتََها بَمّسِ الّطِ

 .أَْن تَْمَسح قُبُلَها بَطائٍِر وتَْنبَِذه فال يََكاُد يَِعيشُ  ذِلَك ُخُروجاً عن الِعدَّةِ ، أَْو َكانَْت ِمْن عاَدتِهم

نَْيَها َجاَءت امرأَةٌ إِلَى َرُسوِل هللا َصلى هللا عليه وسلّم فقَالَت : إِنَّ اْبنَتِي تُُوفَِّي عنها َزْوُجَها وقَِد اْشتََكْت َعيْ »في َحِديِث أُّمِ سلََمةَ أَنََّها قَالَْت : و
تَْيِن أَو ثاَلثاً إِنََّما هي أَْربَعَةَ أَْشُهٍر وَعْشراً. وقد َكانَت إِْحداُكنَّ  ؟ُحلُُهما، أَفَتَكْ  (3) ، « تَْرِمي بالبَعَرةِ على َرأِْس الَحْولِ  (4)فقاَل : ال ، َمرَّ

ْميِ بالبَعََرةِ أَنَّ الَمْرأَةَ كانَْت إَِذا تُُوفَِّي عنها َزْوُجَها َدَخلَْت حِ   ْفشاً ولَبَِسْت َشرَّ ثِيَابَِها َحتَّى تَُمرَّ بها َسنَةٌ ، ثّم تُْؤتَى بَدابٍَّة َشاةٍ أَو طائِرٍ وَمْعنَى الرَّ

 ٍء إِالّ ماَت ، ثُمَّ تَْخُرُج فتُْعَطى بَعَرةً فتَْرِمي بَِها.بَشي تَْفتَضُّ  بها ، فقَلََّما فتَْفتَضُّ 

ن عن االْقتِضاِض ، فََذَكُروا أَنَّ الُمْعتَدَّةَ كانَْت ال تَْغتَِسُل وال تََمسُّ َماًء ، وال تَْقِلُم ُظفراً ، وال تَْنتُِف م : َسأَْلُت الِحَجاِزيِّينَ  (5)وقال ابُن ُمْسِلٍم 

 يََكاُد يَِعيُش. أَي تَْكِسُر َما هي فيه ِمَن الِعدَّةِ بطائٍِر تَْمَسُح به قُبُلَها وتَْنبِذُه فاَل تَْفتَضُّ  َوْجِهَها َشعراً ، ثُمَّ تَْخُرُج بَْعَد الَحْوِل بأَْقبَحِ َمْنَظٍر ، ثمّ 

بُن َء ، أَي َكَسْرتُهُ ، َكأَنََّها تَُكوُن في ِعدَّةٍ من َزْوِجَها فتَْكِسُر َما َكانَْت فيه ، وتَْخُرُج منه بالدَّابَّة. قال االشَّيْ  فََضْضتُ  بذِلَك ، قَاَل : وهو ِمنْ 

َدةِ. وقال األَْزَهِريُّ : وقد َرَوى الشافِِعيُّ هَذا الَحِديَث ، َغْيَر أَنَّه َرَوى هَذا الَحْرَف بالقَ األثِيِر : ويُْرَوى بالقَا اِد ِف والبَاِء الُمَوحَّ ،  (6)اِف والضَّ

 أَي من القَْبِض ، وهو األَْخذُ بأَْطراِف األََصابعِ.

ْرع ، والعَْيِش  الفَْضفََضةُ و ، أَي َواِسعَةٌ. كما في  فَْضفَاَضةٌ  ، وِدْرعٌ  فَْضفَاض ، وَعْيشٌ  فَْضفَاضٌ  ثَْوبٌ  : يُقَاُل : : َسعَةُ الثَّْوِب ، والّدِ

 الّصحاح. وفي َحِديِث َسِطيح :

 الّرَِداِء والَبَدنِ  َفضحفاضُ أَبـحَيُ  
َداِء والبََدِن ، وقِيَل أَراَد كَ  َراعِ. فَكنَى َعْنهُ بالّرِ ْدِر والذِّ  ثَْرةَ العََطاِء.أَراَد : َواِسَع الصَّ
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 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ُق أَْيضاً. كالفَِضيِض  : الَمْكُسوُر ، الَمْفُضوضُ   ، وهو الُمفَرَّ

__________________ 
 واألصر كاللسان.« أن أفضر تلك القوارير أصله من فضة»( يف التهذيب : 1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 من القاموس بر هي منه.( ابملطبوعة املصرية ليست 7)
 ؟فتكحلهاأ( يف التهذيب واللسان : اشتكت عينها ا 3)
 ( يف اللسان : إحداكن يف اجلاهلية.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : القتييب.5)
 ( يف التهذيب : رو  هذا ا رف بعينه ا فتقبص به ابلقاف والصاد.6)
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 .الفَُضاضُ  ، كثَُماَمٍة : الفَُضاَضةُ و

 وهو ِكنَايَةٌ عن الَوْطِء.« الَخاتَمَ  تَفُضَّ  ال يَِحلُّ لََك أَنْ »َحِديِث ِذي الِكْفِل :  فيو

َق.الشَّيْ  اْنفَضَّ و  ُء : اْنَكَسَر ، وقِيَل : تَفَرَّ

قُوا ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. اْنفَضَّ و  القَْوُم : تَفَرَّ

ا ُصنَِع باْبن َعفَّاَن لََحقَّ لَهُ  اْنفَضَّ  (2)لَْو أَنَّ أََحداً : » (1)في الَحِديث و قَْت َجَزعاً وَحْسَرةً. قال ذُو « اْنِفَضاضاً ممَّ أَْي اْنقََطعَْت أَْوَصالُه وتَفَرَّ

ِة : مَّ  الرُّ

 (3)ِمنحُهن  ا َياِزمُي  تـَنحَف   َتَكاُد 
 أَي تَْنقَِطُع. ويُْرَوى الَحِديُث بالقَاِف أَْيضاً.

وا ، وَكذِلكَ  القَْوُم : تَفَضَّضَ و قُوا ، كاْنفَضُّ َق.الشَّيْ  تَفَضَّضَ  تَفَرَّ  ُء ، إِذا تَفَرَّ

ً  وَطاَرْت ِعَظاُمهُ  ْرِب. فَِضاضا  ، إَِذا تََطايََرْت ِعْنَد الضَّ

ٌق ال يَْلَزُق بَْعُضهُ بِبَْعٍض ، عن ابِن األَْعَرابِّي. فَضٌّ  وتَْمرٌ   : ُمتَفَّرِ

 َما بَْينَُهَما : قََطْعُت. فََضْضتُ و

 من النََّوى : الَِّذي يُْقَذُف من الفَِم. الفَِضيضُ و

 : َكثِيُر الَماِء. فَِضيضٌ  وَمَكانٌ 

 الَماُء : ساَل. فَضَّ و

هُ و  : َصبَّهُ. فَضَّ

 .الفَْضفَاِض  : َكثِيُر العََطاِء. ُشبِّهَ بالَماءِ  فَْضفَاضٌ  وَرُجلٌ 

 بَْوُل النَّاقَِة ، إَِذا اْنتََشَر على فَِخَذْيَها. تَفَْضفَضَ و

 اللَّبَِن. يَِصفُونََها بالغََزاَرةِ. فَِضيِض  ونَاقَةٌ َكثِيَرةٌ 

 الَكاَلِم. يَِصفُونَه بالَكثَاَرة. فَضيِض  وَرُجٌل َكثِيرُ 

 العََطاَء : أَْجَزلَهُ. أَفَضَّ و

هٌ  ُمفَضَّضٌ  ءٌ وَشيْ  ةِ  : ُمَموَّ ةِ  : ُمَرصَّعٌ  ُمفَضَّضٌ  . وِلَجامٌ بِالِفضَّ ة ، من تَفَضَّْيت . نَقَلَه الَجْوَهِرّي. وَحَكى ِسيبََوْيه :بِاْلِفضَّ  ، أَرادَ  الِفضَّ

ِل التَّْضِعيف.. قال ابُن ِسيَده : وال أَْدِري ما َعنَى به ، اتََّخْذتُ تَفَضَّْضتُ   َها أَْم استَْعَمْلتَُها ، وهو من ُمَحوَّ

 ، أَي َواِسعةٌ. فَُضافَِضةٌ  (4)وِدْرٌع 

 : قد َعاَلَها الماُء من َكثَْرةِ الَمَطِر. فَْضفَاضٌ  وأَْرضٌ 

ْرَع : َوسَّعَُهَما. قال ُكثَيٌِّر : فَْضفَضَ و  الثَّْوَب والّدِ

ا  ًة فــــــــــــــــَبعــــــــــــــــاَدهــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  ُت مَث  حتــــــــــــــــَِ ذح بــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

ُر الــــــــــــّرَِداِء     مــــــــــــح فــــــــــــَ ُ غــــــــــــَ َفضـــــــــــــــــــــــــح رحاَب ِ  مــــــــــــُ  الســـــــــــــــــــــــــ 

  
 : الَكِثيُر الَواِسُع. قال ُرْؤبَةُ : الفَْضفَاضُ و

ُعطحَنُه   بـَوحٍ  كالص ربح  َفضحَفاضَ َيسح
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 : َكثِيرةُ الَمَطِر. فَْضفَاَضةٌ  وَسَحابَةٌ 

 َولَِد أَبِيِه ، أَي آِخُرُهم. وقال األَْزَهِريُّ : والَمْعُروُف : نَُضاَضةُ َولَِد أَبِيِه ، بالنُّون بهَذا الَمْعنَى. فَُضاَضةُ  وقال اللَّْيُث : فاُلنٌ 

قَهُ. فَضَّ و  الماَل على القَْوِم : فَرَّ

هُ و هللا فاهُ ، فَضَّ و  لقَطَّاع هَكَذا.. وقد تَقَدََّم إِْنَكاُر الَجْوَهِرّي إِيَّاهُ ، ونَقَلَهُ ابُن اأَفَضَّ

َمْخَشِرّي. (5): ُمْنتَثٌِر  فَضٌّ  وَخَرزٌ   ، نَقَلَهُ الزَّ

ٍث ، أَبُو الَحَسِن َعِليُّ بُن أَْحَمَد بِن َعِلّيٍ  ضُ  وكُمَحّدِ لَِفّي في ُمْعَجِم السَّفَِر وأثْنَى َعليه. الُمفَّضِ  الشَّْرَوانِّي ، َكتََب عنه أَبو َطاِهٍر الّسِ

ضَ  : [فوض] ً  ِإلَْيه األَْمرَ  فَوَّ  .(6) (َأْمِري ِإىَل هللاِ ) أُفَّوِضُ  (وَ ) َجعَلَهُ الحاِكَم فِيه. ومنهُ قَْولُهُ تَعالَى :و َردَّهُ إِلَْيِه ، : تَْفِويضا

ضَ و ً  الَمْرأَةَ  فَوَّ َجها بِال َمْهرٍ  : تَْفِويضا  .التَّْفِويِض  وهو نَِكاحُ  َزوَّ

 ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لألَْفُوِه األَْوِدّي : ، كَسْكَرى : ُمتََساُووَن ال َرئِيَس لَُهمْ  فَْوَضى قَْومٌ و

__________________ 
 ( النهاية واللسان : ويف حديث سعيد بن زيد.1)
 .«رجال» : 283/  2ا ويف الفائ  « أحدكم»( يف اللسان وغريب اهلروي : 2)
 وصدره :( ديوانه 3)

 تعتادين زفرات من تذكّرها
 .«دروع»( عن اللسان وابألصر 4)
 ( يف األساس : منتشر ا قا  ذو الرمة :5)

 كــــــــــــــــــبن أدمــــــــــــــــــاهنــــــــــــــــــا والشـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــاحنــــــــــــــــــٌة 

 ودٌع أبرجـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــّ  ومـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــوم   

  

 .44( سورة غافر اآية 6)
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اُس  ُح الــــــنـــــــ  لــــــُ وحضــــــــــــــــــــَ ال َيصــــــــــــــــــــح مح  فـــــــَ رَاَة هلــــــَُ  ال ســــــــــــــــــــَ

رَاَة و     اُدواال ســـــــــــــــــــــــــــــَ مح ســـــــــــــــــــــــــــــَ اهلـــــــــــــــُ هـــــــــــــــ   ِإَذا جـــــــــــــــُ

  
قُونَ  ، أَي فَْوَضى النَّاسُ  أَو قِين. الفَائِِض  ، قَالَهُ اللَّْيُث. قال : وُهَو َجَماَعةُ  ُمتَفَّرِ  ، وال يُْفَرُد كما يُْفَرُد الَواِحُد من الُمتَفَّرِ

قَة تَتََردَّد. فَْوَضى والَوْحشُ  ، كما في الّصحاح. وقِيَل : ُهم  فَْوَضى ، وَكذِلَك َجاَء القَْومُ  ْختَِلٌط بَْعُضُهم ببَْعٍض مُ  : فَْوَضى نَعَامٌ  أَوْ  ، أَي ُمتَفَّرِ

 الِّذيَن ال أَميَر لَُهم ، وال َمْن يَْجَمعُُهم.

لْحيَاِنّي  فَْيَضىو بَْينَُهم فَْوَضى أَْمُرُهمْ و  بَْينَُهْم.وقال : َمْعنَاه : َسَواٌء : : ُمْختَِلٌط ، عن الِّ

ُف ُكلُّ ِمْنُهْم فِيَما ِلآلَخرِ  بَْينَُهْم ، بالَمّد ، فَْوُضوَضاءُ  يُقَاُل : أَْمُرُهمْ و ، يَْلبَس هَذا ثَْوَب هَذا ، ويَأُْكُل هَذا  ويُْقَصُر ، إَِذا َكانِوا ُمْختَِلِطيَن يَتََصرَّ

 ، قَالَهُ أَبُو َزْيٍد. (1)ْفعَُل ِمْن َغْيِر أَْمِرِه َطعَاَم هَذا ، ال يُؤاِمُر َواِحٌد ِمْنُهم صاِحبَهُ فِيما يَ 

ةُ في ُكّلِ َشيْ  الُمفَاَوَضةِ  ، ومنه َشِرَكةُ  ءٍ : االْشتَِراُك في ُكّلِ َشيْ  الُمفَاَوَضةُ و قالهُ الَّلْيُث.  .(2)ٍء َواِحٍد ٍء. وَشِرَكةُ الِعنَاِن في َشيْ ، وهي العَامَّ

 ٍء يَْمِلَكانِِه بَْينَُهَما. وقِيَل َشِرَكةُ وذِلَك أَن يَُكوَن َمالُهَما َجِميعاً من ُكّلِ َشيْ  ُمفَاَوَضةٍ  وَشاَرْكتُهُ َشِرَكةَ « ع ن ن»َجَمِة وقال األَْزَهِريُّ في تَرْ 

 ِرَكةُ بَاِطلَةٌ ِعْنَد الشَّافِعّي. وِعْنَد أَبِي َحنِيفَةَ وَصاِحبَْيه جائَِزةٌ.ٍء في أَْيِديِِهَما أَو يَْستَِفيئَانِِه ِمْن بَْعد ، وهِذه الشَّ أَْن يَْشتَِرَكا في ُكّلِ َشيْ  الُمفَاَوَضةِ 

 الشَِّريَكاِن في الَماِء ، إِذا اْشتََركا فِيه أَْجَمع. تَفَاَوضَ  . يُقَاُل :كالتَّفَاُوِض 

 بُمفَاَوَضةِ  قال : ؟َحِديُث ُمعَاِويَةَ قال لَدْغفٍَل النَّسَّابة : بَِم َضبَْطَت ما أََرى منه. والتَّْفِويِض  ، والُمَشاَرَكةُ ، ُمفَاَعلَةٌ ِمنَ  الُمَساَواةُ  : الُمفَاَوَضةُ و

 قال : ُكْنُت إَِذا لَِقيُت َعاِلماً أَخذُت ما ِعْنَده وأَْعَطْيتُهُ ما ِعْنِدي. ؟العُلََماءِ  مفَاَوَضةُ  العُلماِء. قال : وما

 َردَّ ما ِعْنَدْه إِلَى صاِحبِه. أَْي َكأَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما

 أَراَد ُمَحاَدثَةَ العُلََماِء وُمَذاَكَراتَهْم في الِعْلِم.

 في أَْمِره ، أَي َجاَراهُ. فَاَوَضهُ  . يُقَاُل :الُمَجاَراةُ في األَْمرِ  أَْيضاً : الُمفَاَوَضةُ و

 في األَْمِر : تَفَاَوُضواو الَحِديَث : أََخذُوا فِيِه. تَفَاَوُضواو

ً  فَاَوضَ   ، كما في الّصحاح. فِيِه بَْعُضهم بَْعضا

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 فَضاً ، قَاَل : فَْوَضى بَْينَُهم ، إَِذا كانُوا فِيه ُشَرَكاَء. ويُقَاُل أَْيضاً : فَْوَضى يُقَاُل : َمتَاُعُهمْ 

ُم  هـــــــــُ امـــــــــُ عـــــــــَ مح  فـــــــــوضـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــَ اهلـــــــــِِ  َفضـــــــــــــــــــــــًا يف رِحـــــــــَ

اِدايَ و     نـــــــــــــــَ ر  ِإال  تــــــــــــــــَ ون الســــــــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــــــُ  ال حُيحســــــــــــــــــــــــــــِ

  
 كما في اللَِّسان.

 َرأَْيُت التَّْفَواَضةَ ِلفاُلٍن ، أَْي بَِقيَّةَ الَحيَاةِ. : ويُقَالُ  .(3) الُمفَاَوَضةِ  االْسُم من الفَْوَضةُ  وفي العُبَاِب :

ً  ، ، كَمنَعَهُ  فََهَضهُ  : [فهض] ، وَذَكَرهُ  َكَسَرهُ وَشَدَخهُ  . أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِّي في التْكِملَة ، وَذَكَرهُ في العُبَاِب عن ابِن ُدَرْيٍد ، أَيْ فَْهضا

 وأَنَّهُ لُغةٌ يََمانِيَةٌ.« ف ح ض»صاِحُب اللَِّساِن أَْيضاً ، وقد تَقَدَّم ِمثُل ذِلَك في 

ً  والدَّْمُع وَغْيُرُهَما الَماء فَاضَ  : [فيض] ً و ، يَِفيُض فَْيضا ّمِ والَكْسرِ  فُيُوضا ً و فَْيُضوَضةً و فُيُوَضةً و ، بالضَّ َكثَُر َحتَّى  ي، بالتَّْحِريِك ، أَ  فَيََضانا

 على ِضفَِّة الَواِدي ، وِمثْلُه في العُبَاب.: . وفي الّصحاح َساَل كالَواِدي

رِّ  فَاضَ و الماُء. فَاضَ  أَْي يَْكثُر. من «المالُ  يَِفيضُ و» في الحِديث :و  به ، ولم يُِطْق َكتَْمهُ ، وَكذِلَك النَّْهُر بَمائِهِ  باحَ و ، ِإذا اْمتأَلَ  َصْدُرهُ بالّسِ

 ، واإِلنَاُء بما فيه.

ُجلُ  فَاضَ و ً  الرَّ ً و يَِفيُض فَيضا اِء ، قَاال :  َخَرَجْت ُروُحهُ  ، أَيْ  نَْفُسهُ  فَاَضتْ  َكذِلكَ و : َماَت ، فُيُوضا ، نَقله الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيَدةَ والفَرَّ

 وهي لُغَةٌ في تَِميٍم ، وأَبُو َزْيٍد ِمثْلُه.
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ُجُل ، وال فَاضَ  قال : األَْصَمِعيُّ : ال يُقَالُ  فَاَظ ، بالظَّاِء ، إَِذا َماَت  الدَّْمُع والماُء. زاَد في العُبَاِب : ولِكْن يُقَالُ  يَِفيضُ  نَْفُسه ، وإِنََّما فَاَضتْ  الرَّ

َِّة ، فأَْنَشَدهُ أَبُو ُعبَيَدةَ َرَجَز ُدَكْيِن بِن َرَجاٍء الفُقَْيِمّي : فَاضَ  ، وال يُقَاُل : اِد البَت  بالضَّ

رحُس  وا عـــــــــــــــــِ الـــــــــــــــــُ ض الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاُس وقـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــََ

فِّ مخـــــــــــــــــــــَح ُ     اٌع كـــــــــــــــــــــاأَلكـــــــــــــــــــــُ  ِإَذا ِقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

  ُ لــــــــــــــــح راٌت مــــــــــــــــُ غــــــــــــــــَ اٌت ُمصــــــــــــــــــــــــــــــح حــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  َز ــــــــــــــــَح

بـــــــــــــــح ُ و     ٌ  وجـــــــــــــــاَءتح عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ت قــــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ  ُدعـــــــــــــــِ

  

ٌ و   نـَفح ُ  فَاَضتح فُفِقَئتح َعاح
__________________ 

 .«من أمره»ويف التكملة : « فيما يفعر يف أمره»( التهذيب : 1)
أو دراهم مثر ما لرج اآخر وللطاهنا وأيذن كر واحد منهما ( قا  األزهري : فبما شركة الِعنان فهو أن حيضر كر واحد من الشريكا داننري 2)

 اهلما.لصاحبه أبن يتجر فيه. ومل لتلف الفقهاء يف جواز هذه الشركة وإهنما إن رحبا فيما  را فيه فالربح بينهما ا وإن وضعا فعل  ر وس أمو 
 ( ومثله يف التكملة.3)



9129 

 

ْرُس.وهذه لُغَةٌ ُدَكْين. فقال األَْصَمِعّي : الرِّ   َوايَةُ : وَطنَّ الّضِ

ُجُل وفَاَظ ، إَِذا ماَت وَكذِلَك فَاَظْت نَْفُسهُ. وقال أَبو الَحَسِن : فَاَظْت  فَاضَ  وفي اللَّساِن : وقال اْبُن األَْعَرابِّي :  نَْفُسه ، الِفْعُل للنَّْفِس. (1)الرَّ

ُجلُ  فَاضَ و ا. وقَال األَْصَمِعيُّ : َسِمْعُت أَبَا َعْمٍرو يَقُوُل : ال يُقَاُل : فَاَظْت نَْفُسه ، ولِكْن يُقَال : فَاَظ ، إَِذا ، وفَاَظ يَِفيُظ فَْيظاً وفُيُوظ يَِفيضُ  الّرِ

اِد البَتَّةَ. وقَال ابُن بَّرّي : الَِّذي َحَكاهُ ابُن ُدَرْيد عن األَْصَمِعّي ِخالُف م فَاضَ  ، وال يُقَال :« بالظَّاءِ »َماَت ،  ا نََسبَهُ الَجْوَهِرّي لَهُ. قَاَل ، بالضَّ

ُجُل ، إَِذا َماَت ، فإَِذا قَالُوا : اد ، وأَْنَشَد : فَاَضتْ  ابُن ُدَرْيد : قال األَْصَمِعّي : تَقُوُل العََرُب : فَاَظ الرَّ  نَْفُسه ، قَالُوا بالضَّ

ٌ و   نـَفح ُ  فَاَضتح فُفِقَئتح َعاح
 نَْفُسه. ولِكن يُقَال : فَاَظ ، إَِذا َماَت. وال يُقَال : (2) فَاَضتْ  الَمْشُهوُر ِمْن َمْذَهب األَْصَمِعّيِ َحَكى عن أَبِي َعْمٍر َوأَنَّهُ ال يُقَاُل :قاَل : وهذا هو 

ا َحَكاهُ ِمْن َكالِمه أَْن يَُكوَن ُمْعتَِقداً له. ق فَاضَ  اِد بَتَّةً ، قال : وال يَْلَزم ِممَّ اد ، لُغَةُ تَِميٍم. وقال  فَاَضتْ  ال : وأَّما أَبُو ُعبَيَدة فقاَل :بالضَّ ، بالضَّ

نَْفُسهُ ، وَكذِلَك الَماِزنِّي عن أَبِي َزْيٍد قال : ُكلُّ العََرِب تَقُوُل : فَاَظْت  فَاَضتْ  َسِمْعُت أَبَا َزْيٍد يَقُول : بَنُو َضبَّةَ َوْحَدُهم يَقُولُون :: أَبو َحاتٍِم 

اد. فَاَضتْ  ْفُسه إِالَّ بَنِي َضبَّةَ فإِنَُّهْم يَقُولُون :نَ   نَْفُسه ، بالضَّ

ً  ءُ الشَّيْ  فَاضَ و شاَع. : يَِفيُض فَْيضا الَخبَرُ  فَاضَ و ئَامُ  يَِفيضُ و»الَحِديُث :  ، ومنه َكثُرَ  : فَْيضا ً  اللِّ . وهو َمَجاٌز.« فَْيضا  أَشاَر إِلَْيه الَجْوَهِريُّ

ْعِدّي ، . وفي العُبَاِب والتَّْكِملَِة : ِلبَنِي َجْعَدةَ. وفي اللَّسان : مْن َسَوابِِق َخْيِل العََرِب. وأَْنَشَد ِللنَّابِغَِة الجَ ، كَكتَّاٍن : فََرٌس ِلبَنِي َجعُدٍ  فَيّاضٌ و

 َرِضَي هللا َعْنه :

ٌب و  اٌد جنــــــــــــــــــــُُ يــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــُج جــــــــــــــــــــِ اجــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــَ

ُر     اضٍ جنـــــــــــــــَح يـــــــــــــــ  رح  فــــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ نح آِ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ  ومـــــــــــــــِ

  
 وِمثْلُه في العُبَاب.

ثٌ  اليَْشُكِريُّ البَْصِريُّ ، فَيَّاٍض  َشاذُّ بنُ  أَبُو ُعبَْيَدةَ و  ، واسُمهُ ِهاَلٌل ، وَشاذٌّ لَقَبهُ. ُمَحّدِ

َرُسوُل  فقَاَل لهُ  النَّاَس ، فَتََصدََّق بها ، ونََحَر َجُزوراً فأَْطعََمَها في َغْزَوة ِذي قََردٍ  بِئْراً  التَّْيِمّي ، َرِضَي هللا َعْنهُ ، اْشتََرى َطْلَحةُ بُن ُعبَْيِد هللاو

 ، ِلَسعَِة َعَطائِِه وَكثَْرتِِه ، وكاَن قََسَم في قَْوِمِه أَْربَعََمائَِة أَْلٍف ، وكاَن َجَواداً. فَلُقَِّب بِهِ « الفَيَّاضُ  أَْنتَ  يا َطْلَحةُ » َصلى هللا عليه وسلّم : هللا

يَِر.  َكذا في ُكتُِب الّسِ

اِل : ثُمَّ يَُكوُن َعلَى إِثِْر ذِلكَ و  .الفَْيضُ  في ِذْكِر الدَّجَّ

ابُه الَِّذي نَْفُسه ، أَي لُعَ  فاَضتْ  قَاَل : ولَْم أَْسَمْعهُ ِمْن َغْيِره ، إالَّ أَنَّه : ، هاُهنَا : الَمْوتُ  : الفَْيضُ  قال َشِمٌر : َسأَْلُت البَْكَراِويَّ عنه فَقَاَل :

 يَْجتَِمُع على َشفَتَيه ِعْند ُخُروجِ ُروِحِه.

نَْهُر  قال األَْصَمِعّي :و نِيِل ِمْصَر. قال الَجْوَهِريُّ : (3)، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وِمثْلُه في العُبَاِب. وفي التَّْكِملَِة : َمْوِضٌع في  نِيُل ِمْصرَ  : الفَْيضُ و

ى البَْصَرةِ   .الفَْيضَ  يَُسمَّ

 البَْصَرةِ : نَْهُرَها ، َغلََب ذِلَك َعلَْيه ِلِعَظِمِه. فَْيضُ  وقال َغْيُرهُ :

 وَسْكٌب. فَْيضٌ  فََرسٌ  ، كالسَّْكِب. يُقَاُل : الَكثِيُر الَجْريِ من الَخْيلِ  : الفَْيضُ و

 .أُْخَرى لعُتْبَةَ بِن أَبِي ُسْفيَانَ  : فََرسٌ  الفَْيضُ و انِيّ . نَقَلَهُ الّصاغَ فََرٌس لبَنِي ُضبَْيعَةَ بِن نِزارٍ  : الفَْيضُ و

ْحمِن بُن الَحَكم يُعَيِّره بذِلَك :  يُقَاُل : فَرَّ ُعتْبَةُ يَْوَم ِصفِّيَن ، فقَاَل عبُد الرَّ

رحفــــــــــــــاً أَ  ًة وطــــــــــــــِ غــــــــــــــَ ابــــــــــــــِ يــــــــــــــَت ســــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــِ  َأنح أُعــــــــــــــح

مــــــــــ       يــــــــــح َ ُيســــــــــــــــــــــــَ ارَا الــــــــــفــــــــــَ مــــــــــَ ُر اهنــــــــــِح مــــــــــِ هــــــــــَ نــــــــــح ــــــــــَ  يـ

  

ا  مـــــــــــــــ  اَر لـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ َت الســـــــــــــــــــــــــــــاَدَة اأَلخـــــــــــــــح رَكـــــــــــــــح  تــــــــــــــــَ

َوارَا    تح حـــــــــــــُ جـــــــــــــَ تـــــــــــــِ دح نـــــــــــــُ رحَب قـــــــــــــَ َت ا ـــــــــــــَ  رَأَيـــــــــــــح
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ي  مـــــــــــــِ نـــــــــــــح يـــــــــــــَك واألَنـــــــــــــبـــــــــــــاُء تــــــــــــــَ ُر أَبـــــــــــــِ مـــــــــــــح عـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

رَارَا    َب الـــــــــــــفـــــــــــــِ تـــــــــــــح دحت اي عـــــــــــــُ عـــــــــــــَ دح أَبــــــــــــــح قـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

  
، وذِلَك إَِذا َكانُوا ُمْختَِلِطيَن يَْلبَُس هَذا ثَْوَب  فَْوَضى ، بالفَتْحِ ، أَيْ  فَيُوَضىو ، ويَُمدَّاِن ، فَْيُضوَضىو بَْينَُهم فَْيِضيَضى أَْمُرُهمْ  قاَل أَبو َزْيٍد :و

ً  (4)هَذا ويَأُْكُل هَذا َطعَاَم هَذا ، ال يَُؤاِمُر أََحٌد ِمْنُهُم صاِحبَهُ فِيَما يَْفعَُل من  ْحيَانِّي أَْيضا   ِمثَل قَْوِل أَبِي َزْيٍد.أَْمِره. وَذَكَر اللِّ

 ، أَْي تَِسيُل َحتَّى تَْعلَُو. تَِفيضُ  فِيها ِميَاهٌ  ، أَيْ  فُيُوٍض  أَْرٌض َذاتُ و

 . نَقَلَه الَجْوَهِرّي.الماَء على نَْفِسِه : أَْفَرَغهُ  أَفَاضَ و

 . كمادفَعُوا إِلَى ِمنًى ، أَيْ  الناُس ِمْن َعَرفَاتٍ  أَفَاضَ و

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فاضت نفسه.1)
 واألصر كاللسان.« فا ت نفسه»( يف التهذيب : 2)
 ويف معجم البلدان : وقد قير ملوضض من نير مصر الفي .« من»( يف التكملة : 3)
 ( التهذيب واللسان : يف أمره.4)
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حاِح ا وِقيَر : بَكثحَرٍة ا َرُعوا ِمنَها ِإىل َمَكاٍن آَخرَ َأوح َرَجُعوا  يف الصــــــّ . اأَلِخرُي َمبحُخوٌذ من َقوِ  ابِن َعَرَفَة. وتـََفر ُقوا ا َأو َأســــــح
ر َقولُه تـََعاىَل :  ُتمح  (فَِإذا)وبُكرِّ ذِلَك ُفســـــــــــِّ ِة َأن الُوُقوَف هِبَا  (1) (ِمْن َعَرفات  ) أََفضـــــــــــح َحاَ  : َد   هبَذا الل فح قا  أَبُو ِإســـــــــــح

ةَ  ن  َواِجٌب ا ألَ  فَاضـــــــــَ ُتمح  ال َتُكوُن ِإال بـَعحَد ُوُقوٍف. َوَمعحىَن  اإلحِ ةُ »: َدفـَعحُتمح بَكثحَرٍة. وقا  خاِلُد بُن َجنحَبَة :  أََفضـــــــــح  : اإِلفَاضـــــــــَ
. ِ ِد وُدوَن ذِلَك ا قا  : وذِلَك ِنصحفُ  أَفَاضَ و  ُسرحَعُة الر كح َ اجلَهح اً َباح َباُن الر اِكُب ِإذا َدَفَض بَِعريَُه َسريح ِو اإِلِبِر َعَليحَها الر كح  َعدح
ةُ  ا وال َتُكونُ  فَاضـــــــَ ُُه : اإلحِ َباُن. وقا  َغريح ةُ  ِإال  وَعَليحَها الر كح فَاضـــــــَ ري بكثرٍة ا وال يُكوُن ِإال  عن  اإلحِ ُف والد فحُض يف الســـــــ  : الز حح

رُ  ةِ  َتفر ٍ  ومَجحٍض. وَأصـــح ُتِعرَيتح  اإِلفَاضـــَ ب  ا فاســـح ُلهُ : الصـــ  رِي ا وَأصـــح ُروا أَفَاضَ   للد فحِض يف الســـ  ُه َأو رَاِحلَتُه ا ولذِلَك َفســـ   نـَفحســـَ
تَـَعدِّي ا ومنه َطَوافُ  أَفَاضَ 

ُ
َبَه َغريحَ امل ِهمح ِإاّيه َأشــــــــح ُعوِ  ا ولَرفحضــــــــِ َفح

ر امل وا ِذكح ُمح َرَفضــــــــُ ةِ  بَدَفَض ا ِإال  َأهن  ِر ا اإِلفَاضــــــــَ  يـَوحَم الن حح
 نح ِمىًن ِإىل َمك َة فَيطُوُف مُث  يـَرحِجُض.مِ  يُِفي ُ 

 .إِفَاَضةٌ  وُكلُّ َدْفعَةٍ  قال الَجْوَهِري :

 (2) (ِفيهِ ) تُِفيُضونَ  (ِإذْ )فيِه وخاَضوا ، وأَْكثَُروا. وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز :  اْنَدفَعُوا : اْنتََشُروا. وقال اللِّْحيَانِّي : ُهَو إِذا في الَحديثِ  أَفَاُضواو

 أَي تَْنَدفِعُوَن فِيِه وتَْنبَِسُطوَن في ِذْكره.

 .(3) أَفَْضتُمْ  (َلَمسَُّكْم ِفيما)، ومنه قْولُهُ تَعَالَى أَْيضاً :  فِيهِ  ُمفَاضُ  َحِديثٌ و

نَاءَ  أَفَاضَ و  ، وَكذِلك في الّصحاح والعُبَاب. فَاضَ  تّىَمأَلَهُ حَ  وِعْنِدي أَنَّهُ إِذا : أَتْأَقَهُ. عن اللِّْحيَانّي. قال ابُن ِسيَده : اإْلِ

 . نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد قَْوَل أَبِي ذَُؤْيٍب يَِصُف ِحَماراً وأُتُنَهُ :َضَرَب بَِها ، وعلَْيَها : بَِها أَفاضَ و الِقَداَح ، أَفاضَ  من الَمَجاِز :و

ُه  بَنــــــــــــــــــــــــ  ٌة وكــــــــــــــــــــــــَ ن  راَِببــــــــــــــــــــــــَ َبهنــــــــــــــــــــــــ ُ  فــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــَ

ٌر     ــــــــ ُ َيســــــــــــــــــــــَ ي فــــــــِ ــــــــُ دَعُ  ي َداِح وَيصــــــــــــــــــــــح ــــــــقــــــــِ ــــــــ  ال  عــــــــل

  
يَواِن : وَكأَنَّهُ يََسٌر :  قال : يَْعنِي : بالِقَداحِ. وُحُروُف الَجّرِ يَنُوُب بَْعُضها َمنَاَب بَْعٍض. َكَذا في الّصحاح والعُباِب. والَِّذي قََرأْتُهُ  في َشْرحِ الّدِ

ُق بالُحْكِم ، أَْي يُْخبُِر بما يَِجيأَن يُْرِسلَ  إِفَاضتهو الَّذي يَْضِرُب بالِقَداحِ ، ُء به. ويُْرَوى : يَُخوُض على الِقَداحِ. أَراَد َها ويَْدفَعَها. ويَْصَدُع : يُفَّرِ

ُل.« َعلَى»يَُخوُض بالِقَداحِ فلَْم يَْستَِقْم ، فأَْدَخَل   َمَكاَن البَاِء. فتَأَمَّ

ٍق  اإِلفَاَضةِ  من بابِ وقال األَْزَهِريُّ : ُكلُّ ما كاَن في اللُّغَِة   وَكثَْرةٍ. (4)فَلَْيس يَُكوُن ِإالَّ عن تَفَرُّ

يَّةَ آَدَم ِمْن َظْهِرِه ،»في َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس : و ْرُب بِِه وإِجالَتُه ِعْنَد الِقَماِر. والِقْدُح :« الِقْدحِ  فأَفَاَضُهْم إِفَاَضةَ  أَْخَرَج هللا ذُّرِ السَّْهُم ،  هي الضَّ

 في َماِلَك ، أَْي أَْلِقَها فيه واْخِلْطَها بِِه. أَفِْضَها ثُمَّ »َحِديُث اللُّقََطِة :  ِحُد الِقَداحِ الَّتي َكانُوا يُقَاِمُرون بَِها. ومنهَوا

تَهُ ِمْن ِكْرِشهِ  أَفَاضَ و اِعي : البَِعيُر : َدفََع ِجرَّ . قال : ومنه قَْوُل الشَّاِعِر ، قُْلُت : وهو قَوُل الرَّ   فأَْخَرَجَها. نَقَلَه الجْوَهِريُّ

نَ و  ر ٍة  أََفضـــــــــــــــــــــــــــح ن  ِبـــــــــــــِ هـــــــــــــِ ومـــــــــــــِ ظـــــــــــــُ َد كـــــــــــــُ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  بـ

يــــــــــــاًل     قــــــــــــِ اح حــــــــــــَ نح ِذي اأَلابرِِ  ِإذح َرعــــــــــــَ (5)مــــــــــــِ
 

  
قَةً كَ  أَفَاضَ  وقِيَل : تِِه : َرَماَها ُمتَفَّرِ تِه وَمْضِغه. وقال اللِّْحيَانّي : هو إَِذا َدفَعَها من َجْوفِِه وأَْنَشَد قَوَل  ثِيَرةً. وِقيَل :البَِعيُر بِجرَّ هو َصْوُت ِجرَّ

اِعي. ويُْرَوى : ِمْن ِذي األَباِطحِ   .(6)الرَّ

ةِ.  ويُقَاُل : َكَظَم البَِعيُر إِذا أَْمَسَك َعِن الِجرَّ

 َعلَْيه ، كما يُقال َصبََّها َعلَْيه. وهو َمجاز. أَفَاَضَهاو ، أُفِيَضتْ  . نَقَلَه الَجْوَهِرّي. وقدِسعَةُ ِمَن الدُُّروعِ : الَوا الُمفَاَضةُ و

ْخَمةُ البَْطنِ  الُمفَاَضةُ و ، وَزاد َغيُرهُ : البَِعيدةُ الطُّوِل  أُفِيَضت . كما في الّصحاح ، وَزاَد في اللِّسان : الُمْستَْرِخيَةُ اللَّْحِم ، وقدِمَن النَِّساِء : الضَّ

 عن االْعتَِدال. وفي األَساِس : هي ِخالُف الَمْجُدولَِة. وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ اِلْمِرئ القَْيِس :
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ريحُ  اُء غـــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ٌة بـ فـــــــــَ هـــــــــَ فـــــــــح هـــــــــَ ةٍ مـــــــــُ اضـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ   مـــــــــُ
رِ     جـــــــــَ نـــــــــح جـــــــــَ ٌة كـــــــــالســـــــــــــــــــــــ  ولـــــــــَ قـــــــــُ ا َمصـــــــــــــــــــــــح هـــــــــَ بـــــــــُ رَائـــــــــِ  تــــــــــَ

  
 وهو َمَجاز :

 .ُمفَاَضةٌ  َواِسُع البَْطِن ، واألُْنثَى:  ُمفَاضٌ  رُجلٌ و

ْدرِ « البَْطنِ  ُمفَاضَ  كان النبيَّ َصلى هللا عليه وآله وسلّم في ِصفَِة النَّبِّي َصلى هللا عليه وآله وسلّم :و  . وقيل :أَي ُمْستِوَي البَْطِن َمَع الصَّ

 ويُِريُد أَْسفََل بَْطنِِه. اإِلناِء ، فَْيِض  : أَْن يَُكوَن فيه اْمتِالٌء ، ِمنْ  الُمفَاضُ 

 وَغْيِره ، كما في الّصحاح. الماءِ  إِفَاَضةَ  : َسأَلَ  اْستَفَاضَ و

__________________ 
 .198( سورة البقرة اآية 1)
 .61( سورة يون  اآية 2)
 .14( سورة النور اآية 3)
 ( يف التهذيب : تفر  أو كثرة.4)
 فيه. وحقير ابلقاف واٍد يف داير بين عكر. ويف مطبوعة الصحاح األوىل حفير ابلفاء.انظر ختر ه  224( ديوانه ص 5)
 ( وهي رواية التهذيب.6)
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 .اتََّسَع وَكثَُر َشَجُره ، أَي الَواِدي َشَجراً  اْستَفَاضَ  يُقَاُل :و

. وهو َمَجاٌز. وقال َغيُره : ِة : (1)اتََّسَع  بالَمَكاِن : اْستَفَاضَ  نَقَلَه الَجْوهِريُّ مَّ  ، وأَْنَشَد قَْوَل ِذي الرُّ

َتَفاضَ حِبيحُث   (2)الِقنحُض َغرحيب  َواِسرٍت  اسح
فِيِه ،  ُمْستفاضٌ و ، الُمْستِفيِض  َذائٌع في النَّاس ِمثْل الماءِ  ُمْستَِفيضٌ  فهو ، كفَاضَ  ، اْنتََشرو والَحِديُث : َذاعَ  الَخبَرُ  اْستَفَاضَ  من المَجاِز :و

ِة أَْهِل اللُّغَِة. وَكالُم الخاّصِ : َحِديثٌ  ُمْستَفاضٌ  حِديثٌ  : وال تَقُل يت وَعامَّ ّكِ اِء واألَْصَمِعّي واْبِن الّسِ ،  ُمْستَِفيضٌ  ، فإِنّهُ لَْحٌن ، وهو قَوُل الفَرَّ

الً ، والَجْوَهِريُّ والصَّ  ، أَْي َمأُْخوذٌ  (3) ُمْستَفَاضٌ  فُهوَ  اْستَفَاُضوهُ  ، ِمن أَو لُغَيَّةٌ  اَغانِّي ،أَْي ُمْنتَِشٌر شائٌِع في النّاِس ، هَكذا نَقَلَهُ األَْزَهِرّي ُمَطوَّ

اٍم كما في ُمَواَزنَِة اآلِمِدّي ، ونَقَل ما يُ   َؤيُِّدهُ في الِمْصباح.فِيِه. قال َشْيُخنَا : والِقيَاُس ال يُنَافِيِه ، وقد استَْعَملَهُ أَبُو تَمَّ

ُد بُن َجْعفَرو ِد بِن َجْعفَر بِن الَحَسنِ الصَّواُب َجْعفَُر  ، هَكَذا في َسائِر النُّسخِ ، قاَل َشْيُخنَا : ُمَحمَّ ، القَاِضي الِفْريابِّي ،  الُمْستَفَاِض  بن بُن ُمَحمَّ

ثٌ  (4)ويُقَال : الفَاِريَابِّي   َمْشُهوٌر. قال َشْيُخنَا : َكما ُوِجد بَخّط الحاِفِظ ابن َحَجٍر. ُمَحّدِ

ث قُلُت : ومثلُه في العُبَاب إِالّ أَن َكالَم الُمَصنِّف فِيَما أَْوَردَ  َد بَن جْعفٍَر هذا هو القاِضي أَبُو الَحَسِن الُمَحّدِ هُ َصِحيٌح ال َخَطأَ فيه ، فإِنَّ ُمَحمَّ

ٍد فَُهو الَمْوُصوُف بالحاِفِظ َصاِحب التَّ  َعن بَلَِديِِّه صانِيِف الَكثِيَرةِ ، وقد َحدَّث الِّذي َسِمَع ِمن َعبَّاٍس الدُّوِرّي وَطبَقَِته. وأَما أَبُوهُ جْعفَُر بُن ُمَحمَّ

ْل. ِد بِن يُوُسَف بِن َواقٍِد الِفْريَابِّي وَغْيِره ، فتَأَمَّ  أَبِي َعْمٍرو َعبِد هللا بِن ُمَحمَّ

 * ومّما يُْستدرَك علَْيه :

ً  عينُه فَاَضتْ   فاُلٌن َدْمعَهُ. أَفَاضَ و ، تُِفيُضهُ إِفَاَضةً  العَْيُن الدَّْمعَ  أَفَاَضتِ  ، إِذا َسالَْت. ويُقَالُ  تَِفيض فَيضا

 ٌء.أَي ُمْمتَِلى فَائِضٌ  وَحْوضٌ 

 : َكثِيٌر. فَْيضٌ  وماءٌ 

 : ُمتََدفٌِّق. فائِضٌ  وبَحرٌ 

ةً ، والَجْمعُ  الفَْيضُ و  ، وَجْمعُُهْم له يَُدلُّ على أَنَّهُ لَْم يَُسمَّ بالَمْصَدِر. فُيُوضٌ و أَْفيَاضٌ  : النَّهُر َعامَّ

 لَماِء. نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي.: َكثِيُر ا فَيَّاضٌ  ونَْهرٌ 

 : َكثِيُر الَمْعروِف. فَْيضٌ  وَرُجلٌ 

  :: َوهَّاٌب َجَواٌد ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. وقِيَل : َكثِيُر الَمْعُروِف. وفي العُبَاِب : َكثِيُر العَطاِء ، وأَنَشد لُرْؤبَةَ  فَيَّاضٌ و

ٍد  ــــــــــــــِّ رِّ ســــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــُن كــــــــــــــُ َت اب ــــــــــــــح اضِ أَن ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــَ   فـ
اضِ     يــــــــــــــــَ رتحَِع ا ــــــــــــــــِ اِ  مــــــــــــــــُ جــــــــــــــــَ مِّ الســــــــــــــــــــــــــــــِّ  جــــــــــــــــَ

  
 ، أَي قَِليالً ِمن َكثِيٍر ، نقَلَه الَجْوَهِرّي. وقد َسبََق للُمَصنّف في غ ي ض. فَْيٍض  وأَْعَطاهُ َغْيضاً ِمنْ 

 ء : َرَمى به. قال أَبو َصْخٍر الُهَذِليُّ يَِصُف َكتيبَةً :بالشَّيْ  أَفَاضَ و

وٍف  ٍة َزحـــــــــــــــُ حـــــــــــــــَ ائـــــــــــــــِ ا بـــــــــــــــطـــــــــــــــَ وحهـــــــــــــــَ قـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

يــــــــــ ُ     فــــــــــِ ا ِ  تــــــــــُ خــــــــــَ َن مــــــــــنــــــــــهــــــــــا ابلســــــــــــــــــــــــِّ  اِ صــــــــــــــــــــــــح

  
 : َواِسعَةٌ. األَِخيَرةُ عن ابِن ِجنّي. فَاَضةٌ و : [ضةُمفَا]و فَيُوضٌ  وِدْرعٌ 

الَمْرأَةَ وأَْفَضاَها ِعْنَد االْفتِضاِض بَمْعنًى َواِحٍد. نَقَلَه صاِحُب  أَفَاضَ و من النَِّساِء : الَمْجُموَعةُ الَمْسلََكْيِن ، َكأَنَّهُ َمْقلُوُب الُمْفَضاةِ. الُمفَاَضةُ و

اَغانِّي عن يُونَُس ، قال َذَكَرها في ِكتَاِب اللَِّسان وابُن القَطَّا  له.« اللُّغَاتِ »ع ، ونَقَلَه الصَّ

 الماُء ، أَْي َساَل ، كفَاَض. أَفاضَ و

تِِه : لُغَة في فَاضَ و  .أَفاضَ  البَِعيُر بِجرَّ
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ُجُل َعَرقاً : َظَهر على ِجْسِمه ِعْند الغَّمِ ، نَقَلَه ابُن القَطَّاع. وقد سَ  فَاضَ و ْواالرَّ ً  مَّ ً و ، فَيَّاضا ً و ، فَْيضا  .ُمْستَفَاضا

 اللَِّوى : َمْوِضٌع. قال أَبو َصْخٍر الُهَذِلّي : فَْيضُ و

َو   ِج اهلــــــــــَ ن اَلعــــــــــِ ُت مــــــــــِ لــــــــــح ِذي محــــــــــُِّ وحاَل الــــــــــ  لــــــــــَ ــــــــــَ  فـ

يـــــــــح ِ     زن  بـــــــــفـــــــــَ َو  عـــــــــِ بُ  (5)الـــــــــلـــــــــِّ اعـــــــــِ اُء كـــــــــَ  وَألـــــــــحَ

  
 أََراَكةَ : َمْوِضٌع آخر. قال ُملَْيُح بُن الَحَكِم الُهَذِلّي : فَْيضُ و

وحَم  لــــــــــَ  يـــــــــــَ يــــــــــح بِّ لــــــــــَ نح حــــــــــُ مــــــــــِ يــــــــــح ِ فــــــــــَ ٍة  فـــــــــــَ  أَرَاكــــــــــَ

ِرفُ و     وحِت ُتشـــــــــــــــــــــــح مـــــــــَ لـــــــــح َت لـــــــــِ دح رحٍن كـــــــــِ وحمـــــــــًا بـــــــــقـــــــــِ ـــــــــَ  يـ

  
 كما في العُبَاِب.

__________________ 
 وانتشر.زاد الزخمشري : « املكان»( يف اللسان واألساس : 1)
 ( عجزه كما يف ديوانه :2)

 هناء وجّمت يف الكثيب األابطحُ 
 . وقد جاء يف شعر بع  امدثا :.. ( يف التهذيب : وهو  ٌن لي  من كالم العرب ا إلا هو مولد من كالم ا اضرة3)

 يف حـــــــــــــــــديـــــــــــــــــث مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــره مســــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاض 

 لـــــــــــــــيـــــــــــــــ  ابلـــــــــــــــفصـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــح مـــــــــــــــن كـــــــــــــــالمـــــــــــــــهـــــــــــــــم.و    

  

 ثبات الياء ا كله نسبة إىل فارايب ا بليدة بنواحي بلخ ا كما يف اللباب.( ويقا  أيضاً : الفرياييب اب4)
 غرّاً.« : الفي »( يف معجم البلدان 5)
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 بَكِلَمٍة ، أَي ما أَْفَصَح. أَفَاضَ  ويُقَال : َكلََّمهُ فما

 ، وهو َمجاز. (1)َصدُره من الغَْيظ  فَاضَ و

 .(2)، كَشدَّاٍد : َمْوِضٌع  فَيّاضٌ و

 ُموَسى بُن أَيّوَب الّشاِميُّ ، ويُقَاُل ابُن أَبِي أَيُّوَب ، َرَوى عن ُسلَْيِم بِن َعاِمٍر ، وَعْنهُ ُشْعبَةُ. الفَْيِض  َجَماَعةٌ ، ِمْنُهْم أَبُو الفَْيِض  وقد ُكنَِّي أَبا

 الْبِن الُمَهْنِدس.« الُكنَى»هُ َمْنُصوُر بُن الُمْعتَِمِر. َكَذا في : تَابِِعيٌّ ، عن أَبِي َذّرٍ ، وَعنْ  الفَْيِض  وأَبُو

 أَْيضاً : لَقَُب ِعْكِرَمةَ بن ِرْبِعّي ، من َولَِد َماِلِك ْبِن تَْيِم هللا. الفَيَّاضُ و

 فصر القاف
 مض الضاد

ً  ءَ الشَّيْ  قَبَْضتُ  ُمالَمَسةً ، كما في العُبَاب ، وهو أََخصَّ ِمْن قَْوِل الَجْوَهِرّي : : تَنَاَوله بيَِده يَْقبُِضهُ  بيَِده قَبََضهُ  : [قبض] : أََخْذتُه ،  قَْبضا

َشْيُخنَا ، وهو تَْصِحيٌف. : األَْخذُ بأَْطَراِف األَنَاِمل ، وهذا نَقَلَهُ  القَْبضُ  ِء. وقِيَل :: َجْمُع الَكّفِ َعلَى الشَّيْ  القَْبضُ  ويَْقُرب منه قَْوُل اللَّْيِث :

اِد الُمْهَملَة ، وقد تَقَدَّم.  والصَّواُب أَنَّ األَْخَذ بأَْطَراِف األَنَاِمِل هو القَْبُص ، بالصَّ

ً  َعلَْيه ، وبِِه ، قَبَضَ  . ويُقَاُل :َعلَْيِه بَيَِده : أَْمَسَكه قَبَضَ و  ه.، ِإذا اْنَحنَى َعلَْيه بَجِميعِ َكفِّ  يَْقبِض قَْبضا

كاةِ ، (3) (أَْيِديَ ُهمْ ) يَْقبُِضونَ  (وَ ) ، وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى : يََدهُ َعْنه : اْمتَنََع َعن إِْمَساِكه قَبَضَ و  قَابِضٌ  فهو أَي عن النَّفَقَِة ، وقِيَل : عن الزَّ

 ، بِزيَاَدةِ الهاِء ، ولَْيَسْت للتَّأْنِيث. قَبّاَضةٌ و ٍء ،، َحَكاه أَبو ُعثَْماَن الَماِزنِّي ، قال : وهو لُغَةُ أَْهل الَمِدينَة في الَِّذي يَْجَمُع ُكلَّ َشيْ  قَبَّاضٌ و

ُع على قَْوٍم. (4) (َويَ ْبُصطُ ) بِضُ يَقْ  (َوهللاُ )، ويَُراُد به التَّْضيِيُق. وِمْنهُ قَولُه تَعَالَى  ِضدُّ بََسَطه : قَبََضهُ و  ، أَْي يَُضيُِّق َعلَى قَْوم ويَُوّسِ

 (5)« ويَْبُسُطنِي ما بََسَطَها قَبََضَها ما يَْقبُِضنِي فَاِطَمةُ بَْضعةٌ ِمنِّي ،» َرَوى الِمْسَوُر بُن َمْخَرَمةَ ، َعِن النَّبِّي َصلى هللا عليه وسلّم أَنَّهُ قال :و

 .(6). قال األَْزَهِريُّ : َمْعنَاه أَنَّهُ يُْحِشُمنِي ما أَْحَشَمَك قَبََضكَ  وقال اللَّْيُث : يُقَاُل : إِنَّه لَيَْقبُِضنني ما

 قابِضٌ  وُهوَ  ، قَبَضَ  الطَّائِر ، ُهَو أَْن يَْجَمعَهُ ِليَِطيَر ، وقد ، في َجناحِ  القَْبِض  وأَصلُ  الطائُِر وَغْيُره : أَْسَرَع في الطَّيََران ، أَو الَمْشيِ  قَبَضَ و

، وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي  ُمنَكِمٌش َسريعٌ  ، بفَتَْحتِهّن ، وفيه لَفٌّ ونَْشٌر َغْيُر ُمَرتَّب ، أَيْ  القَبَِض و والقَبَاِض  القَبَاَضة بَيِّنُ  قَبِيضٌ  فهو قَبَضَ و ،

اجز :  للرَّ

َك عــــــــــــــِ  تــــــــــــــح ــــــــــــــَ ا أَتـ يــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــِ
َ
ُر امل مــــــــــــــِ  يــــــــــــــٌ  حتــــــــــــــَح

َوِذاي      َرِة َأحــــــــــــــــــــح ثــــــــــــــــــــح َن الــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــاًء مــــــــــــــــــــِ

  

ُر َذا  جــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــُ ةِ يـ اضــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــَ ا  الــــــــــــقــــــــــــَ يــــــــــــ   الــــــــــــَوحــــــــــــِ

ُه     نــــــــــــح َزَر عــــــــــــَ ئــــــــــــح َض املــــــــــــِ رحفــــــــــــَ ــــــــــــَ ا (7)َأنح يـ يــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــَ

  
 (َوََلْ يَ َرْوا ِإىَل الطَّْْيِ فَ ْوقَ ُهْم صافّات  وَ أَ )هَكذا في سائِر النَُّسخ وهو َغلٌَط ، فإِنَّ اآليَةَ  يَْقبِْضنَ وَ  والطَّْير صافّاتٍ  قَولُه تَعَالَى : منهو

ا آيَةُ النُّور  (8) يَْقبِْضنَ  ا َسْهواً أَو  ، وَكأَنَّهُ َسقََط لَْفُظ فَْوقَُهْم من أَصل نُْسَخةِ  يَْقبِْضنَ  (وَ )لْيَس فِيها  (9) (َوالطَّْْيُ َصافّات  )وأَمَّ الُمَصنِّف ، إِمَّ

تَِها ، وكذا الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَّسان ، إِالّ أَنََّهما اقْ  ،  يَْقبِْضنَ  (صافّات  وَ )تََصَرا على ِمَن النُّّساخِ ، وقد َذَكر الَجْوَهِريُّ اآليَةَ َعلَى ِصحَّ

ل. َل اآليَِة ، فتأَمَّ  ولَْم يَْذُكرا أَوَّ

ّدِ ، أَيْ  قَبِيضُ  ، هَكذا في سائِر النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، والصَّواُب : فََرسٌ  الشَّدِّ  قَبِيضُ  رُجلٌ و ، كما في الّصحاح  َسريُع نَْقِل القََوائِم الشَّ

ِرّماح : القَبيضُ  والعُبَاب. وفي اللَّسان :  من الدَّواّبِ : السَّريُع نَْقِل القََوائِم. قال الّطِ
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 (10) وثـََنتح بِلاِ  اَضةٍ بَقبَ َسَدتح 
 الشَّّدِ ، وهو قَْولُهُ : قَبِيضُ  ولكْن في قَْول تَأَبََّط َشّراً ما يَُدلُّ على أَنَّهُ يُقَاُل َرُجلٌ 

__________________ 
 ( األساس ا وشاهده فيه ا قوله :1)

 شـــــــــــــــــــــــــكــــــــــــوت ومــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــكــــــــــــو  ملــــــــــــثــــــــــــلــــــــــــي عــــــــــــادًة 

ــــــــــهــــــــــاو     ــــــــــالئ ــــــــــد امــــــــــت ــــــــــفــــــــــ  عــــــــــن ــــــــــن ــــــــــ  ال ــــــــــفــــــــــي ــــــــــكــــــــــن ت  ل

  

 الذي يف معجم البلدان : فياض : هنر ابلبصرة قدمي واسض عليه قر  ومزارع ا قاله نصر ا واملعروف الفيص.( 2)
 .67( سورة التوبة اآية 3)
 من سورة البقرة. 245( من اآية 4)
 ( أي أكره ما تكرهه وأ مض مما تتجمض منه ا كما يف النهاية.5)
  ما بسطك.( زيد يف التهذيب : ونقيضه : إنه ليبسطين6)
 .«منه»( عن اللسان وابألصر 7)
 .19( سورة امللك اآية 8)
 من سورة النور. 41( من اآية 9)
 ( ملح  ديوانه ا وصدره :10)

 مربّزة إذا أيدي املنااي
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يب  لـــــــــــَ وا ســـــــــــــــــــــــــَ زِعـــــــــــُ نـــــــــــح ا يــــــــــــَ مـــــــــــ  وحُت ولـــــــــــَ ىت  جنـــــــــــََ  حـــــــــــَ

ٍه مـــــــــــن     يـــــــــــ ِ بـــــــــــَوالـــــــــــِ بـــــــــــِ َدا ِ  قـــــــــــَ يـــــــــــح دِّ غـــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــ 

  
. قُْلت : وكاَن ِمْن أَْعَدى العََرِب ، كما َسيَأْتِي في فإِنَّه   .«أَ ب ط»يَِصُف َعْدَو نَْفِسِه ، كما قالَهُ الّصاَغانِيُّ

 ، كما في الّصحاح. َمْقبُوضٌ  ، فهو كعُنَِي : ماتَ  فاُلٌن ، قُبِضَ و

يُْقبَُضوَن  قُْلُت : ؟َرأَْيُت َرُسوَل هللا َصلى هللا عليه وسلّم في الَمنَام ، فََسأَلَنِي : َكْيَف بَنُوكِ » في الَحِديِث : قالَْت أَْسَماُء ، َرِضَي هللا َعْنَها :و

 ً ُض ، إِذا تُُوفَِّي ، وإِذا الَمِري .«قُبِضَ  وفي اللسان : َشِديداً ، فأَْعَطانِي َحبَّةً َسْوَداَء كالشُّونِيِز ِشفَاًء لَُهْم. قال : وأَّما الّساُم فال أَْشِفي ِمْنه قَْبضا

 .«قُبِضَ  فأَْرَسلَْت إِلَْيه : أَنَّ اْبناً لي»الَحِديُث :  أَْشَرَف َعلَى الَمْوِت ، وِمْنه

 ، وُمعَالََجِة النَّْزع. القَْبِض  أَراَدْت أَنَّه في حالِ 

َكةً  القَبَض يُقَاُل : َدَخَل مالَُك فيو من أَْمَواِل  قُبِضَ  لَهَدم للَمْهُدوم ، والنَّفَِض ِلْلَمْنفُوِض. وفي الّصحاح : هَو ما، كا الَمْقبُوِض  ، أَْي في ، ُمَحرَّ

 قَالَهُ ِلَسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص ِحيَن قَتََل َسِعيَد ْبَن العَاِص وأََخَذ َسْيفَهُ.« القَبَِض  اْذَهْب فاْطَرْحه في»الَحِديث :  النّاِس. قُْلُت : ومنه

 .«الُمَهاِجِرين قَبَِض  ِمنْ  قَبٍَض  كان َسْلَماُن َعلَى»بِي َظْبيَاَن : في َحِديث أَ و

 ، أَي ُمْجتََمِعه. قَبَِضهِ  : ما ُجِمَع من الغَنَائم قَبَل أَن تُْقَسَم. وأَْلِقَي في القَبَضُ  وقال اللَّْيُث :

 يقَاُل :و ، نَقَلَهُ اللَّْيُث : قال : والَكْسُر أََعمُّ وأَْعَرُف ، أَي َكْسر الباِء ، َمْقعَدٍ  ، ِمثْلُ  الَمْقبَضُ و ، وعليه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ  ، كَمْنِزلٍ  الَمْقبِضُ و

من  بُِجْمعِ الَكّفِ ، َعلَْيه يُْقبَضُ  ما ، وهِذه عن األَْزَهِرّي : بِهاٍء فِيِهنّ  المْقبضةو ، وما رأَْيُت أَحداً من األَئِّمة َذَكره ، ِمْنبَر ِمثْلُ  الِمْقبَضُ 

ين والقَْوِس. وقال ابُن ُشَمْيٍل : السَّْيِف وَغْيِره ّكِ  : َمْوِضُع اليَِد من القَنَاةِ. المْقبَضة ، كالّسِ

 ، وهي دوَن القُْنفُِذ ، إِالّ أَنََّها ال َشْوَك لَها. ، كُركَّعٍ : َدابَّةٌ تُْشبِه السُّلَْحفَاةَ  القُبَّض ْمرو :قال أَبو عَ و

هُ أَْكثَرُ  ، بالفَتْحِ ، القَْبَضةُ و َكفّاً ِمْنهُ. ويُقَاُل :  (2)ْمِر ، أَْي من السَِّويِق أَو ِمَن التَّ  قَْبَضةً  . يُقَاُل : أَْعَطاهٌ ءٍ َعلَْيِه ِمْن َشيْ  قَبَْضتَ  : ما (1) وَضمُّ

ّمِ اْسٌم بَمْعنَى ة. وقَولُه تَعالَى : الَمْقبُوِض  بالضَّ قال ابُن ِجنِّي  (3) (ِمْن أََثِر الرَُّسولِ ) فَقَبَْضُت قَْبَضةً  ، كالغُْرفَِة بَمْعنَى الَمْغُروِف. وبالفَتْحِ الَمرَّ

ُسوِل ، وِمثْلُه َمْسأَلَةُ الِكتَاِب : أَْنَت ِمنّي فَْرَسَخاِن ، أَْي أَْنَت ِمنّي ذُو َمَسافَِة فَْرَسَخْيِن. و: أَراَد ِمْن تُراِب أَثَِر حافِر فَ  قولُه َعزَّ وَجلَّ : َرِس الرَّ

يعاً )  أَي في َحْوَزتِِه َحْيث ال تَْمِليَك أِلََحٍد. (4) (يَ ْوَم اْلِقياَمةِ ) قَْبَضتُهُ  (َواْْلَْرُض مجَِ

 ويَْرفَُضه ، كما في الّصحاح. ِء ، ثُمَّ ال يَْلبَُث أَْن يََدَعهُ َمْن يُْمِسُك بالشَّيْ  ، فِيِهَما : ُرفََضةٌ ، كُهَمَزةٍ  قُبََضةٌ  يُقَاُل : َرجلٌ و

َواُب ، وِعبَاَرةُ الُمَصنِِّف تَْقتَِضي أَنَّ   ِمثُل ذِلَك.« ر ف ض»َوْحَدهُ ، ولَْيَس َكذِلَك. وقَْد َسبََق أَيضاً في  قُبََضةٍ  هَذا تَْفِسيرُ  وهذا هو الصَّ

اِعي الَحَسُن التَّْدبِيرِ  : القُبََضةُ و ً  ، إِذا كانَ  قُبََضةٌ  راعٍ  ، وِعبَاَرةُ الّصحاح : الرَّ األَْزَهِرّي : ، والَِّذي قَالَهُ  َغنَِمه َرْعيِ  في ال يَتَفَسَّحُ  ُمْنقَبِضا

فِيِق ِبَرِعيَّتِِه : إِنَّه اِعي الَحَسِن التَّْدبِيِر الرَّ فيَسوقُها إِذا أَْجَدَب لها الَمْرتَُع ، فإِذا َوقَعَْت في  يَْقبُِضَها ُرفََضةٌ ، وَمْعنَى ذِلَك أَنَّه لَقُبََضةٌ  يُقَاُل للرَّ

 وَكأَنَّ الُمَصنَِّف َجَمَع بَْيَن القَْولَْيِن فأََخَذ َشْيئاً ِمْن ِعبَاَرةِ األَْزَهِرّي ، وَشْيئاً من ِعبَاَرة الّصحاح. .(5)ْرتََع لُْمعٍَة من الَكإِل َرفََضَها َحتَّى تَْنتَِشَر فَتَ 

اِد الُمْهَملَة ، وقد تَقَدَّم ، وبِِهَما يُْروَ  ، كزِمكَّى : َضْرٌب من العَْدوِ  الِقبِضَّىو  ى قَْوُل الّشّماخ يَِصُف اْمَرأَتَهُ :فيه نَْزٌو ، ويُْرَوى بالصَّ

َو أَ  دح ِبضـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــَ َر   الـــــــــقـــــــــِ ريحٍ ومـــــــــا جـــــــــَ َر عـــــــــَ بـــــــــح ـــــــــَ  قـ

او     اهلــــــــــــــَ ربحِي وملَح أَدحِر مــــــــــــــَ ِر مــــــــــــــا خــــــــــــــُ دح ــــــــــــــَ  ملَح ت

  
 ، عن ابِن َعبَّاِد. الُمِكبُّ على َصْنعَتِه الُمْقبِلُ  اللَّبِيبُ  من النَّاِس : القَبِيضُ و

__________________ 
 . ورمبا جاء ابلفتح... ( يف اللسان : الُقبضة ابلضم1)
 ونبه هبامشه إىل عبارة الشارح.« أو»( اللسان : 2)
 .96( سورة طه اآية 3)
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أحد من من ســـــــــورة الزمر. أجاز بع  النحويا قبضـــــــــته يوم القيامة ا بنصـــــــــب قبضـــــــــته ا قا  ثعلب : وهذا لي  ِبائز عند  67( من اآية 4)
 النحويا البصريا ألنه خمتص ا ال يقولون زيٌد قبضتك وال زيٌد داَر .

 ( يف التهذيب : فرتتض كيف شاءت.5)
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ين : السَّْيفَ  أَْقبَضَ و ّكِ ً  وَكَذا الّسِ . وَجعََل لَهُ َمْقبِضا  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  الَمالَ  قَبََّضهُ و لَهُ إِلَى َحيِِّزِه.، أَ  قَْبَضتِهِ  : أَْعَطاهُ في تَْقبِيضا ً  ءَ الشَّيْ  قَبَّضَ و ي َحوَّ َما بَْيَن َعْينَْيه ، وقد  قَبَّضَ  . وِمْنهُ َجَمعَهُ وَزواهُ  : تَْقبِيضا

 يَُكوُن ِمْن ِشدَّةٍ ِلَخْوٍف أَْو َحْرٍب.

 في َحاَجتِي ، أَي اْنَضمَّ ، كما في العُبَاِب. اْنقَبَضَ  . يُقَاُل :اْنَضمَّ  ُء :الشَّيْ  اْنقَبَضَ و

 . قال :َساَر وأَْسَرعَ  : اْنقَبَضَ  قال اللَّيُث :و

 ابنحِقَباضِ آَذَن ِجريَاُنك 
 قال ُرْؤبَةُ : ِضدُّ اْنبََسطَ  ُء :الشَّيْ  اْنقَبَضَ و

اِض  ُت َأيب َفضــــــــــــــــــــــــــــــّ ــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــِ وح رََأتح ب ــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــَ  فـ

ـــــــــــــقـــــــــــــوحِم و و     ي ابل ـــــــــــــِ ل جـــــــــــــَ يعـــــــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ ب قـــــــــــــِ ـــــــــــــح  ان

  
 .والُمْستَِعدُّ ِلْلُوثُوبِ  الُمْجتَِمُع ، األََسدُ  : الُمْنقَبِض ، هَكَذا في َسائِِر النُّسخِ. وفي العُبَاِب والتَّْكِملَِة : (1) الُمتَقَبِّضُ و

 ِة الذُّْبيَانِّي :واألَْولَى إِْسقَاُط َواِو العَْطِف فإِنَّ الّصاَغانِيَّ َجعَلَهُ من ِصفَِة األََسِد. وأَْنَشَد قَوَل النّابِغَ 

َث  يـــــــــح وحم ِإّن الـــــــــلـــــــــ  ـــــــــَ ُت اي قـ لـــــــــح قـــــــــُ ـــــــــَ بـــــــــِ ٌ فـ قـــــــــَ نـــــــــح   مـــــــــُ
ارِي    وِه الضـــــــــــــــــــــــــــ  دح عـــــــــــــَ ِه لـــــــــــــِ نـــــــــــــِ رَاثـــــــــــــِ لـــــــــــــَ  بــــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
اَغانِيُّ : ِإلَْيِه : َوثَبَ  تَقَبَّضَ و ، كما في الّصحاح. َعْنهُ : اْشَمأَزَّ  تَقَبَّضَ و  وأَنشد الصَّ

دَعح  ِر صــــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــح  ايُرب  َأاّبٍز مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ

ــــــــــــ  َ     ب قــــــــــــَ ــــــــــــَ ضح  تـ مــــــــــــَ ــــــــــــَ ت ِه واجــــــــــــح ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ُب ِإل ــــــــــــح ــــــــــــذِّئ  ال

  
ُجِل  تَقَبَّضَ و : في النّاِر : اْنَزَوى. (2)على النَّاِر ، وفي بَْعِض نَُسخِ الّصحاح  الِجْلدُ  تَقَبَّضَ و  تََشنَّجَ : ِجْلُد الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 ، وأَْنَشَد : قَبََّضهُ و قَبََضهُ  الَِّذي هو ِخالُف البَْسِط ، عن ابِن األَْعَرابِّي. يُقَالُ  القَْبضُ  التَّْقبِيُض :

ٌة  رِشـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــِه مـــــــــُ ِن فـــــــــِ يـــــــــح د  َن ِذي اجلـــــــــَ ُت ابـــــــــح رَكـــــــــح ـــــــــَ  تـ

ــــــــِّ ُ     ب قــــــــَ ــــــــُ هــــــــا يـ ــــــــقــــــــُ ي هــــــــِ اِن شــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ب شــــــــــــــــــــــاَء اجلــــــــَ  َأحح

  
 األََصابعِ.والتَّْقبِيُض أَيضاً : التَّناُوُل بأَْطَراِف 

ُجُل : تَقبَّضَ و َع. تَقَبَّضَ و .اْنقَبضَ  الرَّ  : تََجمَّ

ً  ُء : َصارَ الشَّيْ  اْنقَبَضَ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. َمْقبُوضا

ْزَق وَغْيَرهُ من األَْشيَاِء َعِن الِعبَاِد بلُْطِفِه وِحْكَمتِِه ، القَابِضُ و  األَْرَواَح ِعْنَد الَمَماِت. يَْقبِضُ و في أَْسَماِء هللا الُحْسنَى ُهَو الَِّذي يُْمِسُك الّرِ

 أَْي يَْجَمعُُهَما.« السََّماءَ  يَْقبِضُ و هللا األَْرضَ  يَْقبِضُ »في الَحِديث : و

 األَْرَواح ِعْزرائِيُل َعلَْيِه السَّالُم. قابِضُ و  ُروَحهُ : تََوفَّاهُ ،هللا قَبَضَ و

 ، أَْو لُغَيِّةٌ. َمْقبُِضهُ  : هي (3)السَّْيِف  قَْبَضةَ  واالْنِقبَاُض َعِن النَّاِس : االْنِجَماُع والعُْزلَةُ.

 .قُبٍَض  َعلَى القَْبَضة ، كما تَقُوُل في يَِدي. وتُْجَمع قَْبِضيو َضتِيقَبْ  : الِمْلُك. يُقَال : هِذِه الدَّاُر في القَْبضُ و القَْبَضةُ و

ً  ُء بِهِ فََجعََل يَجي»َحِديُث بِالٍل والتَّْمر :  ومْنه  .«قُبَضاً قُبَضا

 فيه ، ناِدٌر. يُْقبَضُ  ، كَمْقعٍَد : الَمَكاُن الَِّذي الَمْقبَضُ و
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ْعِر : َحْذُف ال القَْبضُ و فَْت ، ونَْحُو الياِء ِمْن َمفَاِعيلُ في ِزَحاِف الّشِ ن. َحْرِف الخاِمِس السَّاِكِن من الُجْزِء ، نَْحُو النُّوِن ِمْن فَعُولُْن أَْينََما تََصرَّ

يَ  َمْقبُوضٌ  وُكلُّ ما ُحِذَف خاِمُسه فُهوَ  ً  ، وإِنََّما ُسّمِ لُه وآِخُره وَوَسُطه. َمْقبُوضا  ِليُْفَصَل بَْيَن ما ُحِذَف أَوَّ

 َعلَى األَْمِر : تََوقََّف َعلَْيه. تَقَبَّضَ و

 والقَبَاُض ، كَسَحاٍب : السُّْرَعةُ.

 . قال الّراِجُز :قابِضٌ  : السَّْوُق السَِّريُع : يُقَاُل : هذا حادٍ  القَْبضُ و

َداُة  ا وا ــــــــــــــُ رَاهــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َف تـ ــــــــــــــح ي ــــــــــــــِ ُ كــــــــــــــَ ب قــــــــــــــح ــــــــــــــَ   تـ
ر     مــــــــــّ ــــــــــغــــــــــَ غــــــــــِ ُ  (4)ابل ــــــــــح ن ــــــــــَ اُ  تـ ــــــــــّرِحــــــــــَ اًل وال ــــــــــح ي ــــــــــَ  ل

  
__________________ 

 وسينبه عليها الشارح.« املنقب »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 ( وهي عبارة الصحاح املطبوع.2)
 ( يف التكملة : ومقبضة السيف ابهلاء لغة يف املقب .3)
 ا والغمر اسم موضض قاله ايقوت.« ابلغير»عن اللسان وابألصر  (4)
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 َكذا في اللَِّسان والّصحاح. قُْلُت : وهو قَْوُل َضّبٍ ، ويُْرَوى :

  ُ هـــــــــــَ نــــــــــــح اِج تـــــــــــــَ جــــــــــــَ ا ابلــــــــــــفــــــــــــَ رَاهــــــــــــَ َف تـــــــــــــَ يــــــــــــح  كــــــــــــَ

َداُة     اًل وا ـــــــــــــُ يـــــــــــــح ر لـــــــــــــَ يـــــــــــــح بـــــــــــــِ ُ ابلـــــــــــــغـــــــــــــَ قـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

  
 ، أَْي تَُسوُق َسْوقاً َسِريعاً. تَْقبِضُ 

ٍد الفَْقعَِسّي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرّي أِلَبِي ُمَحمَّ

  ُ ِك عــــــــــــائــــــــــــِ نــــــــــــح اِرُض مــــــــــــِ ِك والــــــــــــعــــــــــــَ رح لــــــــــــَ  هــــــــــــَ

ا     هــــــــــَ نــــــــــح ِدُر مــــــــــِ غــــــــــح ــــــــــُ ٍة يـ مــــــــــَ جــــــــــح ابــــــــــِ ُ يف هــــــــــَ  الــــــــــقــــــــــَ

  
 .«ض ع و»وفي « ع ر ض»وقد تَقَدَّم الَكالُم عليه في 

َي السَّْوقُ قال األَْزَهِريُّ :  ً  وِإنََّما ُسّمِ بِلِ  قَْبضا  ، أَي يَْجَمعَُها إِذا أَراَد َسْوقََها ، فإِذا اْنتََشَرت َعلَيه تَعَذَّر َسْوقَُها. قال : يَْقبُِضَها ، أِلَنَّ السائَق ِلإْلِ

بِلَ  قَبَضَ و ً  اإْلِ  : َساقََها َسْوقاً َعنِيفاً. يَْقبُِضَها قَْبضا

 . قال ُرْؤبَةُ :قَبَّاضٌ و ، قَبَّاَضةٌ  : َشالٌَّل ، وَكذِلَك : حادٍ  قَبَّاَضةٌ  انَتَهُ : يَُشلَُّها ، وَعْيرٌ عَ  يَْقبِضُ  والعَْيرُ 

مـــــــــــِ ح  ي ا ـــــــــــَ َ  ابلـــــــــــر اعـــــــــــِ يـــــــــــح ىت  لـــــــــــَ َف شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــ   أَل

ةٌ     اضـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــ  بـــــــــــِ ح  قــــــــــــَ يـــــــــــِف والـــــــــــلـــــــــــ  نـــــــــــِ َ الـــــــــــعـــــــــــَ اح  بـــــــــــَ

  
 بها. اْنقَبَضَ  غَِة ، وقدللُمبَالَ  قَبَّاَضةٍ  قال ابُن ِسيَده : َدَخلَِت الَهاُء في

 : النَّْزُو وقال َعْبَدةُ بُن الطَّبِيِب العَْبَشِميُّ يَِصُف نَاقَتَهُ : القَْبضُ و

ُه  عـــــــــــــُ رحجـــــــــــــِ ـــــــــــــَ وحرًا وتـ ُدمـــــــــــــًا طـــــــــــــَ ه قـــــــــــــُ ِدي بـــــــــــــِ  ختـــــــــــــَح

د ه مـــــــــــن ِواَلِف     حـــــــــــَ بـــــــــــح ِ فـــــــــــَ و  الـــــــــــقـــــــــــَ لـــــــــــُ فـــــــــــح  مـــــــــــَ

  
اد الُمْهَملَِة ، وقد تَقدَّم.  ويُْرَوى بالصَّ

 ُهَو. وُربََّما تََكلَُّموا به بغَْيِر َحْرِف النَّْفيِ قال الّراِعي : (1)ُهَو ، َكقَْوِلَك : ما أَْدِري أَيُّ الطَّْمِش  اْلقَبِيِض  األَْصَمِعيُّ : يُقَاُل : ما أَْدِري أَيُّ وقال 

ًة  طـــــــــــَ الِم حـــــــــــائـــــــــــِ ُة لـــــــــــإِلســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــ  تح أُمـــــــــــَ  أَمحســـــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــ ِ و     بـــــــــِ قـــــــــَ لـــــــــح ُد  لـــــــــِ ا الـــــــــر شـــــــــــــــــــــــَ ُرهـــــــــَ اًة أَمـــــــــح (2)ُرعـــــــــَ
 

  
، بالنُّون ، وَسيَأْتِي للُمَصنِّف.  القُْنبَُضةُ  القَصيرة. قال األَْزَهِرّي : هو تَْصِحيف. َصوابُهُ  ، َكَسِفينَة ، من النَِّساِء : القَبِيَضةُ  وَذَكَر اللَّْيُث ُهنَا

 ةٌ.وَذَكَرهُ الَجْوَهِرّي ُهنَا على أَنَّ النُّوَن َزائدَ 

ُسوِل  فَقَبَْضُت قَبِيَضةً  ، وبه قُِرَئ في الشَّاذّ  القَْبَضةُ  كَسِفينٍَة : القَبِيَضةُ و ،  قَْبَضةً  ِمْن أَثَِرهِ  اْقتَبَضَ و نَقَله الُمَصنُِّف في البََصائِر. (3)ِمْن أَثَِر الرَّ

اُد لُغَةٌ فيه.  كقَبََض ، والصَّ

  الَجْعفَِرّي :وأَْنَشَد في البََصائِِر ألَبِي الَجْهمِ 

ُه و  ــــــــــــَ تح ل ــــــــــــَ ال ــــــــــــَ تح ق َبضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ت ــــــــــــح رِهح  اقـ ــــــــــــَ  مــــــــــــن أَث

رِهح     فــــــــَ ا يف ســــــــــــــــــــــَ نــــــــَ خــــــــَ يــــــــح بح شــــــــــــــــــــــَ  اَي َرب  صــــــــــــــــــــــاحــــــــِ

  
 .(4) [فقَبَّلتها]من أَثَِره في األَْرِض  قَْبَضةً  قال : أََخْذت ؟من أَثَِره اْقتَبََضتْ  قِيَل لَهُ َكْيفَ 

ِف في الشَّيْ  القَْبضُ  ويُْستَعَار  الدَّاَر واألَْرَض ، أَْي ُحْزتَُها. قَبَْضتُ  مالَحَظة اليَِد والَكّفِ ، نَْحُو : [فيه]ِء وإِْن لَْم يُكْن للتََّصرُّ

وفِيَّة نَْوعان : القَْبضُ  تَْذنِيب : في اْلَحقَائِِق. فالقَْبُض في األَْحَواِل أَْمٌر يَْطُرُق القَْلَب ويَْمنَعُه  قَْبضٌ و في األَْحوالِ  قَْبضٌ  عند الُمَحقِِّقين من الصُّ

 ي : ما ال يُْعَرف َسبَبُهُ بَْل يَْهُجم على القَْلبِ عن االْنبَِساِط والفََرحِ ، وهو نَْوَعان أَْيضاً : أََحُدُهما ما يُْعَرُف َسبَبُهُ كتََذكُِّر َذْنٍب أَو تَْفِريٍط. والثَّانِ 

 الُمَشاُر إِلَْيِه بِأَْلِسنَِة القَْوِم ، وِضدُّهُ البَْسُط. فالقَْبُض والبَْسُط َحالَتَاِن ِلْلقَْلِب ، ال يََكاُد يَْنفَكُّ  القَْبضُ  ُهجوماً ال يْقدُر على التََّخلُّص منه ، وهذا هو

التَّأِْديب يَُكوُن  فقَْبضُ  تَْفِريٍق : قَْبضَ و َجْمعٍ ، قَْبضَ و تَْهِذيٍب ، قَْبضَ و تَأِْديٍب ، قَْبضَ  ا :أَْقَساماً َغْيَر َما َذَكْرنَ  القَْبضَ  َعْنُهَما. وِمْنُهْم َمْن َجعَلَ 
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َرت ُسنَّةُ هللِا تَعالَى في قَْبلَه كالُمقَّدمة له. وقد جَ  اْلقَْبضُ  التَّْهِذيِب يَُكوُن إِْعَداداً ِلبَْسٍط َعِظيٍم يَأْتي بَْعَدهُ. فيَُكونُ  قَْبضُ و ُعقُوبَةً على َغْفلٍَة ،

 األُُموِر النَّافِعَِة الَمْحبُوبَِة يُْدَخُل إِلَْيَها من أَْبَواِب أَْضداِدَها.

 عن العَالََم وما فِيِه ، فال يَْبقَى فِيه فَْضلٌ  اْنِقبَاِضهِ  الَجْمع فهو ما يَْحُصُل ِلْلقَْلِب حالَةَ َجْمِعيتِِه َعلَى هللِا من قَْبضُ  وأَّما

__________________ 
 .«أي الطمش»بد  « أي اخلَلح »( يف التهذيب : 1)
 وانظر ختر ه فيه. والبيت من قصيدة ميدح عبد   بن يزيد بن معاوية. 71( ديوانه ص 2)
 .96( سورة طه اآية 3)
 .«قبص»مادة  وقد وردت العبارة والشطران فيها كلها ابلصاد بد  الضاد ا يف .«قبص»( زايدة عن األساس 4)
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ُ
ؤاَنَسِة وامل

ُ
َتَمَض َعَليه قـَلحُبُه. ويف هِذِه َمنح أَراَد ِمنح صاِحِبه ما يـَعحُهُدُه منحُه من امل  َذاَكَرة فـََقدح  ََلَمُه.وال َسَعٌة ِلَغريحِ َمن اجح

ا ق قَْلبُه َعِن هللا وتَ  قَْبضُ  وأَمَّ عاب واألَْوِديَة ، فَأَقَلُّ ُعقُوبَتِِه ما يَِجُده منالتَّْفِرقَِة فَُهَو الَِّذي يَْحُصُل ِلَمْن تَفَرَّ الَِّذي يَْنتَِهي  القَْبِض  َشتَّت في الّشِ

ِف ،  قَْبضٌ  معه الَمْوُت. وثَمَّ  ذا وفي هآَخُر َخصَّ هللا به َضنَائَن ِعبَاِدِه وَخَواصَّهم ، وُهْم ثاَلُث فَِرٍق. وتَْحِقيُق هَذا الَمَحّلِ في ُكتُِب التََّصوُّ

 القَْدر كفَايَةٌ.

مِّ  القُُرْنبَُضة : [قربض] ، هَكَذا نَقَلَهُ صاحُب اللَِّساِن والّصاَغانِّي في ِكتَابَْيه ، وَكأَنَّه  القَِصيَرةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال ابُن ُدَرْيٍد : هي ، بالضَّ

 يَْعنِي من النَِّساِء ، كالقُْنبَُضِة الِّذي أَْوَرَده اللَّْيُث والجْوَهِرّي وَغْيُرُهَما ، كما َسيَأْتِي.

ً  : [قرض]  ، والشَّْعِر ، والُمَجاَزاة ، (1)ّم اْستُْعِمَل في قَْطع الفَأِْر والسَّلَِف والسَّْيِر ، هذا هو األَْصُل فيه ، ثُ  قََطعَهُ  : قََرَضهُ يَْقِرُضهُ قَْرضا

ً  يُقال :و  .ُمقَاَرَضةً  َجاَزاهُ كقَاَرَضهُ  قََرَضهُ قَْرضا

وقد َسبََق ِذْكُر « ُكوَك ، وإِْن َهَرْبَت ِمْنُهْم أَْدَرُكوكَ ، وإِْن تََرْكتَُهْم لَْم يَتْرُ  قَاَرُضوكَ  الناسَ  قاَرْضتَ  إِنْ »قَْوُل أَبِي الدَّْرَداِء :  ومن األَِخير

َسبُّوَك ،  (2)َسبَْبتَُهْم ، يَقُوُل : إِْن فَعَْلَت بِهم ُسوءاً فَعَلُوا بَِك ِمثْلَهُ ، وإِْن تََرْكتَُهْم لَْم تَْسلَْم ِمْنُهم ولم يََدُعوَك. وإِْن « ع ر ض»الَحِديِث في 

 الُوا ِمْنك.ونِْلَت ِمْنُهم ونَ 

 َذَهَب به إِلَى القَْوِل فِيِهْم والطَّْعن َعلَْيِهم ، وهذا من القَْطع.

ْعرَ  قََرضَ و ً  الّشِ ةً ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل أَبِي ُعبَْيٍد. قال َشْيُخنا : وَمْن قاَل : إِنَّ  قالَهُ  : قَْرضا ْعر من قَْرضَ  خاصَّ إِذا َء ، الشَّيْ  قََرضَ  الّشِ

ه في َحَواِشيِه على َشْرح  َس ِسرُّ يِّد قُّدِ يُِّد « الِمْفتَاح»قََطعَهُ ، كالسَّ ، فَقَْد أَْبعََد ، كما أَْوَضْحتُه في حاِشيَة الُمْختََصِر. اْنتََهى. قُْلُت : لَْم يُْبِعد السَّ

اَغانِّي في ا القَْرضَ  فِيَما قالَهُ فَإِنَّ  ُع عليه الَمعَانِي ُكلَُّها بَحَسِب الَمَراتِِب ، ويَْشَهُد ِلذِلَك قَْوُل الصَّ لعُبَاِب ، والتَّْرِكيُب أَْصلُهُ في القَْطعِ ، ثم تُفرَّ

ْعر والسَّلف والُمَجازاةِ فإِذا  قَْرضَ و أْر وَسْير البِالدِ الفَ  قَْرضَ  في أَْشيَاَء ، فََذَكَر فِيَها القَْرضُ  يَُدلُّ على القَْطعِ ، وكذِلَك قَْوُل أَبِي ُعبَْيٍد : الّشِ

ْعُر بالثّوِب ، وُجِعَل الشاِعُر َكأَنَّهُ  ئهُ ، فأَّي بُْعٍد فيه يَْقِرُضهُ  ُشبِّه الّشِ لُه ويَُجّزِ ْل ، قال َشيُخنَا ثُمَّ ظاِهُر الُمَصنِِّف  ؟، أَي يَْقَطعُهُ ويُفَّضِ ، فَتَأَمَّ

ةُ األََدِب ، كَحاِزٍم وَغْيِرِه أَنَّ  قَْرضَ  وَغْيِرِه أَنّ كالّصحاح  ْعِر هو نَْقُده وَمْعِرفَةُ َجيِِّده ِمْن َرِديئِه  قَْرضَ  الّشعر هو قَْولُهُ. والَِّذي َذَكَرهُ أَئِمَّ الّشِ

ِة األََدِب إِنََّما ْل. القَْرِض  ُدونَ  التَّْقِريِض  ُهَو في قَْوالً ونََظراً. قُْلُت : هذا الَِّذي َذَكَرهُ َشْيُخنَا عن أَئمَّ  ، كما َسيَأِْتي ، فَتَأَمَّ

ً  بالَكْسرِ  أَْقِرُضهُ  ءَ الشَّيْ  قََرْضتُ  ، َذَكَر الَجْوَهِريُّ هَذا اللَّْفَظ َعِقيَب قَْوِلِه : ِربَاَطه قََرضَ  ِمَن الَمَجاز : َجاَءنَا وقَدْ و : قَطْعتُه ، ثم قاَل ؛  قَْرضا

 القَْرِض  (3)ِربَاَطه تَْبيِيَن  قََرضَ  الثَّْوَب ، هذا ِسيَاُق َكالِمه فَهَذا يَُدّل على أَنَّه أَراَد بِقَْوِلهِ  تَْقِرضُ  ِربَاَطهُ والفَأَْرةُ  قََرضَ  يُقَاُل : َجاَء فاُلٌن وقد

باُط : ِرباُط القَْلِب ، وَمْن قُِطَع ِرباُط قَْلبِه فَقَْد َهلَك. َماتَ   َمْعنَاهُ كما قَالَه ابُن األَْعرابِّي ، أَيْ بَمْعنَى القَْطعِ وتَأِْكيَده ، ولَْيَس َكذِلَك ، بَلْ   أَو والّرِ

 .أَْشَرَف َعلَى الَمْوتِ  َمْعنَاهُ : إِذا َجاَء َمْجُهوداً وقَدْ 

 ْيُرهُ : أَي َجاَء في ِشدَّةِ العََطِش والُجوعِ.وهو قَْوُل أَبِي َزْيٍد ، كما نَقَلَهُ األَْزَهِرّي. وقال غَ 

ً  في َسْيِره قََرضَ و ُجُل ِلصاِحبِه : هْل َمرْرت بَِمَكاِن كذا وَكَذا ، فيَقُوُل  َعَدل يَْمنَةً ويَْسَرةً  : يَْقِرُض قَْرضا وقال الَجْوَهِريُّ : ويَقُوُل الرَّ

 اُل :ذاَت اليِميِن لَْيالً. يُقَ  قََرْضتُهُ  المْسُؤول :

ً  الَمكانَ  قَرضَ  ة : َعَدَل عنه وتَنَكَّبَهُ  : يَْقِرُضهُ قَْرضا مَّ  ، وأَْنَشَد ِلِذي الرُّ

ٍن  عــــــــــُ نَ ِإىل  ــــــــــُ ِرضــــــــــــــــــــــــح ــــــــــقــــــــــح ِرٍف  ي واَز ُمشــــــــــــــــــــــــح  َأجــــــــــح

َواِرُس     ن  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ اهنـــــــــــــــِِ ااًل وعـــــــــــــــنح أميـــــــــــــــحَ (4)ِشـــــــــــــــِ
 

  
 يَُجْزَن بَْيَن هَذْيِن الَمْوِضعَْيِن. اْنتََهى.وُمْشِرٌف والفَواِرُس َمْوِضعان. يقُول : نََظْرُت إِلى ُظعٍُن 

ماِل ، وقُباُلً ، وُدبُراً ، أَي ُكْنت بِِحذائِه من ُكّلِ ناِحيٍَة. قََرْضتُهو َذاَت اليََميِن ، قَرْضتُهُ  وقال الفَّراء : العََرُب تَقُوُل :  َذاَت الّشِ

ُجُل : قََرضَ و اَغانِيُّ في العُبَاب ، ونَبَّه  بالَكْسرِ  ، كقَِرضَ   ،، هَكذا نَقَلَهُ الجْوَهِريّ  َماتَ  الرَّ ، وهِذه عن ابِن األَْعَرابِّي. وقد َجمَع بْينَُهما الصَّ

 علْيه في التَّْكِملَة أَْيضاً.

__________________ 
 .واملثبت مقتب  من عبارة اللسان ا وقو  أيب عبيد وسري البالد ا كما سيبيت قريباً « السفر»( األصر 1)
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 .«ساببتهم»( يف النهاية والتهذيب : 2)
 .«تبا»( عن التكملة وابألصر 3)
 ( رواية عجزه يف التهذيب :4)

 مييناً وعن أيسارهن الفوارس
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 قَاله َعبِيد بُن األَْبرِص ِحيَن أَراَد الُمْنِذُر قَتْلَهُ فَقَاَل : أَْنِشْدنِي ِمْن قَْوِلَك ، فَقَال ذِلَك ، وقد تَقَدَّمَ  .«القَريِض  َحال الَجِريُض ُدونَ »ومن أَْمثاِلِهْم : 

ةُ. في ج ر ض قِيَل : الَجِريض :  الغُصَّ

ِتهِ  القَِريضُ و ةُ ، ألَنَّه إِذا ُغصَّ لَْم يَْقِدْر على القَِريضُ  ُث :، كما نَقَلَه الجْوَهِرّي. وقال اللَّيْ  : َما يَُردُّهُ البَِعيُر من ِجرَّ تِِه. وقال  قَْرِض  : الِجرَّ ِجرَّ

تَهُ  قََرضَ  ابُن ِسيَده : ً  البَِعيُر ِجرَّ وقد تَقَدَّم في « بالفَاءِ »: َمَضغََها أَْو َردََّها. وقال ُكراع : إِنَّما هي الفَِريُض  قَِريضٌ  ، وهي يَْقِرُضَها قَْرضا

ْعرُ  القَِريضُ و قِيَل الجِريُض في المثَِل : الغََصُص ،و ِضِعِه.َموْ  ، كما نَقَلَهُ الجْوَهِريُّ أَْيضاً ، أَي حاَل ما هالهُ ُدون ِشْعره ، وِلَذا صاَر  الّشِ

 يقُوُل :

يـــــــــــــــــُد  بـــــــــــــــــِ ه عـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ َر مـــــــــــــــــن َأهـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــــح

يــــــــــــــدُ     عــــــــــــــِ ِدي وال يــــــــــــــُ بــــــــــــــح وحَم ال يـــــــــــــــُ  فــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــَ

  
ْعرُ و َجزِ  ، فَِعيلٌ  قَِريضٌ  الّشِ َق األَْغلَُب الِعْجِليُّ بْيَن الرَّ ّي وقد فَرَّ  بقَْوله : القَِريِض و بمْعنَى مْفعُوٍل ، كالقَِصيِد ونََظائِره. قال ابُن بَّرِ

ــــــــــــــــــــــُد أَمح أَ  رِي رِيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــارجــــــــــــــــــــــزًا تــــــــــــــــــــــُ   قــــــــــــــــــــــَ
ا    رَتِيضـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــُد ُمســـــــــــــــــــــــــــح ا ُأجـــــــــــــِ مـــــــــــــَ هـــــــــــــِ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ  كـــــــــــــِ

  
ّمِ : ما سقَطَ  القَُراَضةُ و يَْقَطعَُها  (1)الثَّْوِب التي  قَُراَضاتُ  الفَأْر من ُخْبٍز ، أَْو ثَْوب ، أَْو غْيِرِهما ، وكذِلك ْرِض بقَ  ، أَيْ  بالقَْرِض  ، بالضَّ

ِة. قُراَضةُ  الَخيَّاُط ويَْنِفيَها الجلَُم ، وَكذِلكَ   الذََّهِب والِفضَّ

 ، هَكذا َحَكاهُ ِسيبََوْيه باإِلْفَراد. وأْنَشد ابُن بَّرّي ِلعَِدّيِ بِن َزْيٍد : اْلَمقَاِريِض  : َواِحدُ  الِمْقَراضُ و

ــــــــــــِه  ي ا شــــــــــــــــــــــــــَ   فــــــــــــِ ٍر كــــــــــــَبلــــــــــــ َ ر  صــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــح  كــــــــــــُ

َرَل     فـــــــــــح َف الشـــــــــــــــــــــــــرحي شـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ راضِ ســـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــح  مـــــــــــِ

  
 وقال ابُن َميّاَدةَ :

وحَب ِذي  هــــــــا جــــــــَ تــــــــُ بــــــــح راضِ قــــــــد جــــــــُ قــــــــح َرًة  املــــــــِ طــــــــَ ح  ممــــــــِ

د وا ـــــــَدب     يـــــــِ ـــــــِ ـــــــب اَلُت ال فـــــــِ غـــــــح َو  مـــــــُ ـــــــَ ت (2)ِإَذا اســـــــــــــــــــــح
 

  
يِص :  وقال أَبُو الّشِ

ُه و  َف رِيشــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــ  وٍص حتــــــــــــَ اِح مــــــــــــقحصــــــــــــــــــــــــــُ  جــــــــــــنــــــــــــَ

َف     يــــــــــــــــ  ُب الــــــــــــــــز مــــــــــــــــاِن حتــــــــــــــــََ رَاضِ َريــــــــــــــــح قــــــــــــــــح  املــــــــــــــــِ

  
ً  فقالوا  َم في َمْوِضِعه.، وقد تَقَدَّ « بالفَاِء والّصاد»فأَْفَرُدوه. وقال ابُن بَّرّي : وِمثْلُهُ الِمْفراُض ،  ِمْقراضا

ِة اللُّغَِة : ِمْقراٍض  تَثْنِيةُ  ِمْقراضانِ  ُهَماو  : الَجلَماِن ، ال يُْفَرُد لَُهما َواِحٌد. الِمْقراضانِ  وقال َغْيُر ِسيبََوْيه من أَئِمَّ

 (3) الِقْرضُ و الَمْصَدر ، القَْرضُ  َهِرّي. وقال ثَْعلٌَب :، وهِذه حكاها الِكَسائيُّ ، كما نَقَلَهُ الَجوْ  ويُْكَسرُ  ، بالفَتْحِ كما هو الَمْشُهور ، القَْرضُ و

 االْسُم. قال ابُن ِسيَده : ال يُْعِجبُني.

، وهو َمَجاٌز  ما َسلَّْفَت ِمْن إِساَءةٍ أَْو إِْحسان . قال الجْوهِرّي : هوقُُروضٌ  وفي اللّسان : هو ما يَتََجاَزى بِِه النَّاُس بَْينَُهم ويَتَقَاَضْونَهُ ، وجْمعُهُ 

ْلِت :  على التَّْشبِيِه ، وأَْنَشَد ِللشَّاِعِر ، وهو أُميَّةُ ابُن أَبِي الصَّ

َز   ر  امـــــرِئ ســــــــــــــــــوحَف  ـــــُح هُ كـــــــُ رحضـــــــــــــــــــــَ نـــــــاً  قــــــَ  َحســــــــــــــــــَ

َر مـــــــــاَدااَن     ثـــــــــح ِديـــــــــنـــــــــًا مـــــــــِ ئـــــــــًا َأوح مـــــــــَ يـــــــــِّ (4)َأوح ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
اَغانِيُّ ِللَبِيٍد ، رِضَي هللا َعْنه :وأَْنَشد   الصَّ

وزِيــــــــــــــَت  (5)ِإذا و  رحضــــــــــــــــــــــــــــاً جــــــــــــــُ ــــــــــــــَ زِِه  قـ  فــــــــــــــاجــــــــــــــح

رح     مـــــــــــــَ يـــــــــــــح  اجلـــــــــــــَ ىَت لـــــــــــــَ زِي الـــــــــــــفـــــــــــــَ ا  ـــــــــــــَح  ِإلـــــــــــــ َ

  
 وفي اللّسان : مْعنَاهُ إَِذا أُسِدَي إِلَْيك َمْعُروٌف فََكافِْئ علَْيِه.

 .َضاهُ ِلتُقْ  من المالِ  ما تُْعِطيهِ  : القَْرضُ  في الّصحاح :و
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ً  (هللاَ ) يُْقِرضُ  (َمْن َذا الَِّذي)وقال أَبُو إِْسَحاَق النَّْحِويُّ في قَْوله تَعالَى :  الباَلُء الَحَسُن. تَقُوُل  : القَْرِض  قال : َمْعنَى (6) (َحَسناً ) قَْرضا

ُجُل أَو يَْفعَلُهُ ِليَُجاَزى َعلَْيِه. وهللا َعزَّ وجلَّ ال القَْرِض  ٌء. وأَْصلُ سيِّي قَْرضٌ و َحسٌن ، قَْرضٌ  العَرُب : لََك ِعْنِدي  يَْستَْقِرضُ  : ما يُْعِطيِه الرَّ

 كما َوَصْفنا. قال : وهو في اآليِة اْسٌم ِلُكّلِ ما يُْلتََمُس َعلَْيه الَجَزاُء ، ولَْو كانَ  فالقَْرضُ  ِمْن َعَوٍز ولِكنَّه يْبلُو ِعبَاَدهُ ،

__________________ 
 .«الذي»( عن اللسان وابألصر 1)
 قوله مغفالت كذا فيما أبيدينا من النسخ ولعله معقالت مجض معقلة بفتح فسكون فضم وهي الجي متسك املاء.»( اللسان وهبامشه : 2)
 ( ضبطت يف الكويتية ابلفتح ا وما أثبت عن اللسان.3)
 ( عجزه يف التهذيب :4)

 أو سيئاً ومدينا كالذي داان
 ديوانه ط ليدن : فإذا جوزيت.( 5)
 .245( سورة البقرة اآية 6)
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َدراً َلكانَ  ُتُه قـَرحضاً  . وأَم اِإقـحرَاضاً  َمصح لِِه َتعاىَل : الَقرحضِ  فَمعحَناُه َجاَزيـحُتُه ا وَأصحرُ  قـََرضح َفُش يف قـَوح  يف الل َغِة الَقطحُض. وقا  اأَلخح
اً : قد  يـُقحِرضُ  ِر ِ  وطَاَعِتِه. والَعَرُب تـَُقوُ  ِلُكرِّ َمنح فـََعَر ِإلَيحه َخريح ناً يف اتَِّباِع أَمح عُر ِفعحاًل َحســـــَ نحتَ َأيح يفح ســـــَ ي َأحح ا  قـَرحضـــــِ
َتيِن قـَرحضاً  وقد  َحسناً. أَقـحَرضح

ً  ِعْرَضك رُجٌل فال تُجاِزِه ولِكِن استَْبِق أَْجَرهُ َمْوفُوراً لَكَ  اْقتََرضَ  يقوُل : إِذا« ِمْن ِعْرِضك ِليَْوِم فَْقِركَ  أَْقِرضْ »لَحِديث : في او فِي  قَْرضا

تِِه ِمْنهُ يَْوَم َحاَجتَِك إِلَْيِه. مالِ  ذاتَ  تَْقِرُضُهمْ  (َوِإذا َغَرَبتْ )قَْولُهُ تَعَالَى : و ِذمَّ في الّصحاح : قال أَبو ُعبَْيَدةَ ، َكَذا في أَْكثَِر النَُّسخِ ،  (1) الّشِ

ِريباً ، ِعْند نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقد تَقَدََّم ما يَتَعَلَُّق به قَ  أَْي تَُخلِّفُُهْم ِشَماالً ، وتَُجاِوُزُهم وتَْقَطعُُهْم وتَتُْرُكُهْم على ِشَماِلَها وفي بَْعِضَها : أَبو ُعبَْيٍد :

 الَمَكاَن : َعدَل َعْنه وتنَكَّبَهُ ، ولَْو َذَكر اآليَةَ ُهنَاك كاَن أَْحَسَن وأَْشَمَل. قََرضَ  قَْوِلِه.

ُجُل ، قَِرضَ و ً ، عن اْبِن األَْعَرابِّي ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، وصاِحُب اللَّسان ، و ءِ ٍء إِلَى َشيْ كَسِمَع : َزاَل من َشيْ  الرَّ ،  قَِرضَ  قَْد تَقَدََّم َعْنه أَْيضا

َق قَْولَْيِه في َمَحلَّْيِن.  بالَكْسر ، إِذا َماَت ، فالُمَصنُِّف فَرَّ

ْرُع القَِليلُ  الَمقَاِرضُ و ً و ، عن ابِن َعبّاٍد ، قال : : الزَّ  . قال :َح الَماَء ِمْنَهايَِمي ، أَي يَْقِرضَ  المَواِضُع الَّتِي يَْحتَاُج الُمْستَِقي إِلى أَنْ  ِهَي أَْيضا

 ، أَْيضاً. َمقَاِرضُ  : والِجراُر الِكبارُ  ، قَاَل : أَْوِعيَة الَخْمرِ  ِشْبهُ َمَشاِعَل يُْنبَذُ فِيها ، ونَْحوها ِمنْ و

ً  إِيَّاهُ  أَْعَطاهُ  الَماَل وَغْيَرهُ : أَْقرَضهُ و ً  (هللاَ ) أَْقِرُضوا (وَ ) ، قَاَل هللا تَعَالَى : قَْرضا فاُلناً ، وُهَو ما  أَْقَرْضتُ  ويُقَال ؛ (2) (َحَسناً ) قَْرضا

ً  ، ولْم يَقُْل في اآليَةِ  ِليَْقِضيََكهُ  تُْعِطيه  ، إِالَّ أَنَّهُ أَراَد االْسَم ، وقَْد تَقَدََّم البَْحُث فِيه قَريباً. وقال الشَّاِعُر : إِْقَراضا

يِن  ـــــــَ ت ـــــــح ي ـــــــَ ا ل ـــــــيـــــــَ تُ ف َرضـــــــــــــــــــــح ـــــــح جي  أَقـ ـــــــَ اب بـــــــَ دًا صـــــــــــــــــــــَ لـــــــح  جـــــــَ

يِن و     َرضــــــــــــــــــــــَ ــــــــح وحِ   أَقـ ًا عــــــــن الشــــــــــــــــــــــ  ربح ِرضُ صــــــــــــــــــــــَ قــــــــح  مــــــــُ

  
 .استَْقَرَضهُ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وقَْد يَُكوُن ُمَطاِوعَ  قََطَع لَهُ قِْطعَةً يَُجاِزي َعلَْيَها : أَْقَرَضهُ و

 .ِضدٌّ  فهو والذَّمُّ أَ  الَمْدحُ  ِمثُْل التَّْقِريِظ : التَّْقِريضُ و

ةً ، كما َسيأْتَي. التَّْقِريضُ  يُقَالُ و  في الَخْيِر والشَّّرِ ، والتَّْقريُظ في الَمْدحِ والَخْيِر خاصَّ

 : ُكلُُّهم ، وهو القَْوُم : َدَرُجوا ولَْم يْبَق منهم أََحٌد فاْختََصَرها بِقَْوِلهِ  اْنقََرضَ و ، وِعبَارةُ الّصحاح : قََرُضوا ، وَكَذِلكَ  : َدَرُجوا ُكلُُّهم اْنقَرُضواو

 َحَسٌن.

 .القَْرضَ  أََخذَ  ، أَيْ  ِمْنهُ  اْقتََرضَ و

اْمرأً  اْقتََرضَ  ِعباَد هللا ، َرفََع هللا عنَّا الَحَرَج إِالَّ منِ »الَحِديث :  إِلنَّ الُمْغتَاب َكأَنَّهُ يَْقَطُع من ِعْرِض أَِخيِه. وِمْنهُ  ِعْرَضهُ : اْغتابَهُ  اْقتََرضَ و

 ً  .«ِعْرَض ُمْسِلمٍ  اْقتََرضَ  منِ »وفي ِروايٍة : « ُمْسِلما

 .القَْرِض  أَراد : قَطعَه بالِغيبة والطَّْعِن َعلَْيهَ والنَّْيِل ِمْنهُ ، وهو اْفتِعاٌل من

ْهِرّي : َحِديُث  ، ومنه الُمَضاَربةُ  ، ِعْند أَْهِل الِحجاِز : الُمقَاَرَضةُ و الِقَراضُ و َكأَنَّهُ عْقٌد علَى  «َمْن ُطْعمتُهُ الَحَرامُ  ُمقَاَرَضةُ  ال تَْصلُحُ »الزُّ

ْرِب في األَْرِض والسَّْعيِ فيها وقْطِعَها بالسَّْيرِ  مْخَشِرّي  القَْرِض  ِمنْ  الضَّ في األَْرِض وهو  اْلقَْرِض  أَْصلَُها ِمنَ  : (3)في السَّْيِر. وقال الزَّ

 ِر فِيها.قَْطعُها بالسَّيْ 

 قال : وَكذِلك ِهي الُمَضاَربَةُ أَْيضاً من الضَّْرب في األَْرض.

ً  اْجعَْلهُ »وفي حِديِث أَبِي ُموَسى :  ْبُح بَْينَُهما على ما يَْشتَِرَطاِن ،  ، الِقَراِض  ، أَي وُصورتُهُ  «قَِراضا أَْن يَْدفََع إِلَْيِه َماالً ِليَتَِّجر فِيِه ، والّرِ

 ، نَقَلَهُ الجْوَهِريُّ هَكَذا. قاَرَضه ُمقَاَرَضةً  ، وقد علَى المالِ  والَوِضيعَةُ 

 ، وأَْنَشد قْوَل الشَّاِعر : الَخْيَر والشَّرَّ  يتَقَاَرَضانِ  ُهَما قال أَْيضاً :و

ا  يِنِّ وِإلـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ و ال يِن  َأخـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ  إن  ال

انِ     ارضــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــَ تـــــــــــــَ رتِ  يـــــــــــــَ قــــــــــــح مــــــــــــُ لــــــــــــح ا لــــــــــــِ  وال َأخــــــــــــَ
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 الثَّنَاَء بْينَُهْم ، أَي يتََجاَزيَاِن. يَتقَارَضانِ  وقال َغْيُره : ُهَما

. بالظَّاِء أَْيضاً ، وقال أَبُو َزْيٍد : ُهما يَتَقَاَرَظانِ   َواِحٍد ِمْنُهما صاِحبَهُ الَمْدَح ، إِذا َمَدَح ُكلُّ  وقال ابُن َخالَوْيه : يُقَاُل : يَتَقَاَرظاِن الَخْيَر والشَّرَّ

اد ، وَسيأِْتي. قال الجْوهِرّي : يَتَقَاَرَضانِ  وِمثْلُهُ  . قُْلُت : ومنه ُكلُّ ِمْنُهما ِإلَى صاِحبِه َشْزراً  ، أَْي يَْنُظرُ  النََّظر يَتَقَارَضانِ  والِقْرنَانِ  ، بالضَّ

 قَْول الشَّاِعِر :

ونَ  اَرضــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــَ وح  يـ وحا يف مــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــح ٍن ِإَذا ال  طــــــــــِ

َدامِ     َئ األَقـــــــــــــــــح َواطـــــــــــــــــِ زِيـــــــــــــــــُر مـــــــــــــــــَ رًا يـــــــــــــــــُ ظـــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــــَ

  
 وَكانَتِ  أَراَد يَْنُظُر بَْعُضُهْم إلَى بَْعٍض بالعََداَوةِ والبَْغَضاِء.

__________________ 
 .17( سورة الكهف اآية 1)
 .20( سورة املزمر اآية 2)
 .339/  2( انظر الفائ  3)
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 ا وهو َمبحُخوٌذ ِمنح  الص َحابَةُ 
ْعرِ  القَِريِض  ِمنَ  ، وُهو يَتَقَاَرُضونو قال : نَعَْم ، ؟يَمَزُحون وسلمعليههللاصلىَكاَن أَْصَحاُب َرُسوِل هللا أَ  حِديِث الَحَسِن البَْصِرّي قِيَل لَهُ :  للّشِ

 ويُْنِشُدونَه. القَِريضَ  أَي يقُولُون

ا قَْوُل الُكمْيت :  وأَمَّ

ارضُ  قـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــــــُ ي  يـ ُن اجلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــِ  اَ ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

زَاُورح     ِف والــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ  ذلــــــــــــــــــــُ  ُ  مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ 

  
 فَمْعنَاهُ أَنَُّهْم كانُوا ُمتَآِلِفيَن يَتََزاَوُرون ويتَعاَطْوَن الجِميَل ، كما في العُبَاب.

 * ومّما يُْستَْدرك َعلَْيه :

َضهُ و قََرَضهُ  : القَْطُع ، (1) التَّْقِريضُ   في الُمْحكم.بَِمْعنًى ، كما  قَرَّ

َّاُل الَحَماِم ، كما في الّصحاح ، وَضبََطهُ هكذا كِمْنبَر ، وفي ال ِمْقرٍض  واْبنُ   تَّْهِذيِب. قال اللَّْيُث : اْبنُ : ُدوْيبَّةٌ يُقَاُل لََها بالفَاِرِسيَّة َدلّْه ، وهو قَت

َّاُل اِمْقَرٍض   لَحَماِم. ونَقَل في العُباِب أَْيضاً ِمثْلَهُ.. ذُو القََواِئِم األَْربعِ ، الطَِّويُل الظَّْهِر قَت

 وَزاد في األََساِس : أَّخاذٌ بُِحلُوقِها ، وهو نَْوٌع من الِفيراِن.

 وفي الُمْحَكِم تَْخِرقُها وتَْقَطعُها. والعََجُب من الُمصنِّف َكْيَف أَْغفَل عْن ِذْكِرِه.

 ، كما في اللِّسان. أَْقَرَضهُ  ، ِمثْلُ  قَاَرَضهُ و

. فَأَْقَرَضِني ، القَْرضَ  ِمْن فاُلٍن : َطلْبُت منه اْستَْقَرْضتُ و  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

يِِّئ يَقِصُد اإِلْنساُن بِِه صاِحبَهُ. القَُراَضةُ و  تَُكوُن في العََمِل السَّيِِّئ والقَْوِل السَّ

َ  َء : اْستَْقَضاهُ ،الشَّيْ  اْستَْقَرَضهُ و  : قََضاهُ. ْقَرَضهُ فأ

 نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. .(2)البَِعيِر  قَِريضُ  : الَمْقُروضُ و

 : الَمْضُغ. القَْرضُ و

ِويَِّة والِفْكِر قَْوالً ونََظراً. القَِريِض  : ِصنَاعةُ  التَّْقِريضُ و  ، وُهَو مْعِرفَةُ َجيِِّدِه ِمْن رِديئِِه بالرَّ

ً و  أَي بَطَراَءتِِه ، كما في اللَّسان. (3) بِقُراَضتِهِ  ، ِمثُْل َحَذْوُت َحْذواً. ويُقَاُل : أََخَذ األَْمر قََرْضُت قَْرضا

اَغانِّي عن اْبِن َعبّاٍد. يَْقِرضُ  ما وال ِحضاٌض ، أَي قَِراضٌ  ويُقَاُل : َما َعلَْيه  عْنهُ العُيُوَن فيَْستُُرهُ ، نَقَلَهُ الصَّ

 .«بالفَاءِ »وهو تَْصِحيٌف ، والصَّواُب  بمْعنى التَّْحِزيِز. قال األَْزَهِريُّ : التَّْقِريضَ  وَذَكَر اللَّْيُث ُهنَا

 .«ض ف ر»، وقد تَقَدَّم في  (4)وهَكَذا َروى بَْيت الشََّماخ 

 الماِل : َرِديئُهُ وَخِسيُسهُ. قَُراَضةُ و

اَضةُ و  الصُّوَف. تَْقِرضُ  ، بالتَّْشِديِد ، الُمْغتَاُب ِللنَّاِس ، وأَْيضاً ُدَوْيبّةٌ  القَرَّ

 األَْعَراِض. ِمْقَراضُ  ومن الَمَجاِز قَْولُُهم : ِلَساُن فاُلنٍ 

ُد بُن َعْبِد هللا بِن يَْحيَى الَهْمدانِيُّ الفَِقيهُ.والَمْقُروَضةُ : قَْريَةٌ باليَمِن نَاِحيةَ الّسحو  ل ، وِمْنَها أَبُو َعْبِد هللا ُمحمَّ

ً  اللُّْؤلَُؤةَ  قَضَّ  : [قضض] َها قَّضا . وفي اللِّسان : وِمْنهُ  ثَقَبََها : يَقُضُّ ةُ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  العَْذَراِء إَِذا فُِرَغ منها ، كما سيأْتِي. قِضَّ
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ً  ءَ الشَّيْ  قَضّ و هُ قَّضا  .قََضضٌ  ُء الَمْدقُوُق :، والشَّيْ  قَْضقََضهُ  ، وَكذِلكَ  َدقَّهُ  : يَقُضُّ

ً  الوتِدَ  قَضَّ و هُ قَّضا  .، كما في العُبَاِب ، وبَْيَن َدقَّهُ وقَْلعَهُ ُحْسُن التَّقابُلِ  قَْلعَهُ  : يَقُضُّ

ً  ، وَكذِلَك الَوتَُر ، النِّْسعُ  قَضَّ و ، كما في اللّسان والعُبَاب  القَِضيضُ  َكأَنَّهُ القَْطُع ، وَصْوتُه ِعْند اإِلْنبَاِض ، : ُسِمَع لَهُ َصْوتٌ  يَِقضُّ قَِضيضا

 .(5)والتَّْكِملَِة ، وُهَو من َحّدِ َضَرَب 

اُج :و جَّ ُجلُ  قَضَّ  قَال الزَّ ً  السَِّويقَ  الرَّ هُ قَّضا ً  أَْلقَى فِيهِ  ، ِإذا يَقُضُّ ً  يَابِساً ، كقَْنٍد أَْو ُسكٍَّر ، َشْيئا هُ إِْقضاضا . َكأَقَضَّ اَغانِيُّ  ، نَقَلَهُ الصَّ

__________________ 
 ( اللسان : القرض.1)
 ( يعين ما يرده البعري من جرته.2)
 ( ضبطت بضم القاف عن اللسان دار املعارف.3)
 قوله ا كما يف التهذيب :( يعين 4)

 إذا طـــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــبوا أبرض هـــــــــــــــــــو  لـــــــــــــــــــه 

 مـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــرض أطـــــــــــــــــــراف الـــــــــــــــــــذراعـــــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــج   

  

(5.  ( ضبطت يف التهذيب : يـََق  
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ً  ، ، بالفَتْح يَقَضُّ  الطَّعَامُ  قَضَّ و َكةً  قََضضٌ  وهو َطعَامٌ  ، قََضضا المَكاِن َضْبُطه  ، وَضبََطهُ الَجْوَهرّي كَكتٍِف ، وَسيَأْتِي ِلْلُمَصنِِّف في ، ُمحرَّ

ً  قَِضْضتُ  وقد كَكتٍِف فِيَما بَْعد ، وُهَما َواِحٌد ، إِذا كان فِيه َحًصى أَو تَُراٌب فَوقََع بَْيَن أَْضَراِس اآْلِكِل ، ، وإِنََّما قُْلنَا  بالَكْسرِ  ، أَيْ  ِمْنهُ  أَْيضا

ً  يَقَضُّ  عَامَ الطَّ  قَضَّ  أَْيضاً كما ُهَو نَصُّ الّصحاح ، إِشاَرةً إِلَى أَنَّ  يا إِذا أََكْلتَهُ وَوقَع بَْيَن أَْضراِسك  من َحّدِ َعِلَم ، وقد اْستُْعِمَل الِزماً وُمتَعَّدِ

اِس آِكِلِه ِشْبهُ ، يَقَُع في أَْضرَ  قََضضٌ  اللَّْحُم إِذا َكاَن فِيهِ  قَضَّ  . وقال ابُن األَْعَراِبّي :أَو تَُرابٌ  هَذا نَصُّ الَجْوَهِرّي ، وَزاَد َغْيُرهُ : َحًصى

غَار.  الَحَصى الّصِ

ةَ  ويُقَاُل : اتَّقِ  ً  الطَّعَامَ  قَِضْضتُ  في َطعَاِمك ؛ يُريُد الحَصى والتَُّراَب. وقد القََضضَ و القَضَّ : إِذا أََكْلَت ِمْنهُ فََوقََع بَْيَن أَْضراِسَك  قََضضا

 َحًصى.

ً  ، بالفَتْح ، يَقَضُّ  الَمَكانُ  قَضَّ و َكةً  قََضضا  َكأَقَضَّ  ، وهو التَُّراُب يَْعلُو الِفَراشَ  (1) القََضضُ  كَكتٍِف : صاَر فيه قَِضضٌ و قَضٌّ  فُهوَ  ، ُمَحرَّ

ا ، أَي َوجَدهُ  اْستَقَضَّ و ْت. وقال أَْعَرابِيٌّ  كأَقَضَّ  ءٌ َشيْ  البَْضعَةُ بالتَُّراِب : أَصابََها منه قَضَّتِ و عليه ، قَضَّ أَ  ، أَوْ  قَضًّ ، والصَّواُب كأَقَضَّ

 بِتُْرٍب. تَقَضَّ  يَِصُف ِخْصباً مألَ األَْرَض ُعْشباً : فاألَْرُض اليَْوَم لَو تُْقَذُف بَِها بَْضعَةٌ لَمْ 

 ى ُعْشٍب.أَي لَْم تَقَْع إِالَّ علَ 

 .قَضٌّ  وُكلُّ ما نَالَهُ تُراٌب ِمْن َطعَاٍم أَْو ثَْوٍب أَو َغْيِرِهَما :

 . أَي لَْم تَتَْرْب ، يعني من َكثَْرةِ العُْشِب.قَضَّتْ  قَال : لَْو أَْلقَْيَت بَْضعَةً ما ؟وقال أَبُو َحنِيفَةَ : قِيَل ألَْعَرابِّي : َكْيَف َرأْيَت الَمَطر

ةُ و  ، كما في الّصحاح. ، بالَكْسِر : ُعْذَرةُ الَجاِريَةِ  الِقضَّ

تَها يُقَاُل أََخذَ   ، أَي ُعْذَرتَها ، عن اللِّْحيَانِّي. قِضَّ

ةُ و لصَّواُب ، ، كما في الّصحاح ، وهكذا ُوِجَد بَِخّطِ أَبِي َسْهٍل. وفي بَْعِض نَُسِخِه : َرْوٌض َذاُت َحًصى ، واألَّوُل ا أَْرٌض َذاُت َحًصى : الِقضَّ

 وأَْنَشَد ِللّراِجِز يَِصُف َدْلواً :

عــــــــــــتح يف  ةِ قــــــــــــد وقــــــــــــَ رحِج  ِقضــــــــــــــــــــــــــ  نح شــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــِ

جِ     لـــــــــح ِ  الـــــــــعـــــــــِ دح َر شـــــــــــــــــــــــِ ثـــــــــح تح مـــــــــِ لـــــــــ  قـــــــــَ تـــــــــَ  مّث اســـــــــــــــــــــــح

  
 الَوْحِشّي.قال الصاَغانِيُّ : هو قَْوُل اْبِن ُدَرْيٍد. وقال َغْيُره : هي بفَتْحِ القَاِف ، وأَراد بالِعْلج الِحَماَر 

ةُ  أَو  .(2) الِقَضضُ  وهَذا قَْوُل اللَّْيِث : قال : والَجْمع ُمْنَخِفَضةٌ تَُرابَُها َرْمٌل وإِلَى جانِبِها متٌْن ُمرتَِفعٌ  : أَْرضٌ  الِقضَّ

ة قال أَبُو َعْمٍرو :و  ، وأَْنَشَد : الِجْنسُ  : الِقضَّ

ٌة  ُروفــــــــــــَ عــــــــــــح امــــــــــــَ هــــــــــــَ تــــــــــــُ امح  ِقضــــــــــــــــــــــــــ  ُر اهلــــــــــــَ   (3)ُزعــــــــــــح
و امح كـــــــــــــاخلـــــــــــــَ     لســـــــــــــــــــــــــــ  ّرِدتح لـــــــــــــِ ا جـــــــــــــُ مـــــــــــــّ ِر لـــــــــــــَ  يـــــــــــــح

  
ةُ و غَارُ  : الِقضَّ  .ويُْفتَُح في الُكلّ  . نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي.الَحَصى الّصِ

ةُ و ى يَْومَ  فِيه َوْقعَةٌ بْيَن بَْكٍر وتَْغِلبَ  َمْعُروٌف كانَتْ  ع : قِضَّ ةَ  تَُسمَّ اَد فيها وَذَكَرها في الُمَضاَعِف ، (4)، قاله ابُن ُدَرْيٍد  قِضَّ وقَْد  ، وَشدََّد الضَّ

، َجبٍَل باليََماَمِة ِمْن قِبَِل َمَهّبِ الشََّماِل ،  (5)األُولَى ، وقْد تَُخفَُّف ، كما ُهَو في الُمْعَجِم واْقتََصَر َعلَْيه وقاَل : هو ثَنِيَّةٌ بِعَاِرٍض  تُسكَُّن َضاُدهُ 

  أَيّام.بَْينَُهَما ثاََلثَةُ 

ةُ و  ، وُهَو اْفتِراُعَها. الجاِريَةِ  اْقتَِضاِض  اْسٌم ِمن : الِقضَّ

ةُ و الً : بالفَتْح ، ما تَفَتََّت ِمَن الَحَصى ، القَضَّ غَاُر ، وأَْغنَى َعْنهُ قَْولُه أَوَّ  ويُْفتَُح في الُكّلِ ، ، وُهو بِعَْينِِه قَْوُل الَجْوَهِرّي السَّابُِق : الَحَصى الّصِ

غاُر ، قال : ومنه : كالقََضِض  َكةً. وقد َذَكَرهُ الَجْوَهِريُّ أَْيضاً ، وقال : هو الَحَصى الّصِ : ما  القََضضُ  الطَّعَاُم. وقال َغْيُره : قَضَّ  ، أَي ُمَحرَّ

. ويُقَاُل : إِنَّ  ةٍ  َجْمعُ  اْلقََضضَ  تََكسَّر من الَحَصى وَدقَّ  ، بِالفَتْحِ. قَضَّ

ةُ و  .ءِ ِقيَّةُ الشَّيْ بَ  : القَضَّ

ةُ و ِغيَرةُ ِمَن الغَْزلِ  : القَضَّ  .الُكبَّةُ الصَّ
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ةُ و ِغيَرةُ  : القَضَّ  . وقِيَل : ِهَي الِحَجارةُ الُمْجتَِمعَةُ الُمتََشقِّقَةُ.الَهْضبَةُ الصَّ

__________________ 
(1.  ( يف التكملة : الَق  
 التهذيب.ومثله يف « ومجعها الِقُضونَ »( يف اللسان : 2)
 وجاء الرجز فيهما شاهداً عل  القضة : الوسم.« رعن اهلام»( يف التهذيب واللسان : 3)
بفتحة فو  القاف مض تشديد الضاد  100/  3وضبطت يف اجلمهرة  ( كذا ضبطت ابألصر ابلكسر ومثله يف القاموس والتهذيب والتكملة.4)

 بفتحها.ضبطت مرة بكسر القاف ومرة  105/  1املفتوحة وفيها 
 .«لعارض»وابألصر « قضة»( عن معجم البلدان 5)
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ةُ و ّمِ : العَْيبُ  ، القُضَّ ةٌ  ، يُقَاُل لَْيَس في نََسبِهِ  بالضَّ  . ويُقَاُل أَْيضاً : قُْضأَةٌ ، بالَهْمِز ، وقد تَقَدََّم في َمْوِضِعِه.ويَُخفَّفُ  ، أَْي َعْيٌب. قُضَّ

َهاو َها ، نَقلَهُ الجْوَهِريُّ باْلقَاِف ، واْلفاُء لُغَةٌ فيه. ْفتََرَعَهاا ، أَْي الَجاِريَةَ : اْقتَضَّ  ، كاْفتَضَّ

ً  الِجدارُ  اْنقَضَّ و ً  ، أَي لَْم يَْسقُْط ، تََصدََّع ولَْم يقَْع بَْعدُ  : اْنِقضاضا  . فإِذا َسقََط قِيَل : تَقَيََّض تَقَيُّضاً.كاْنقَاضَّ اْنِقَضاضا

َر قَْولُهُ تَعَالَى :  اْنقَضَّ  وقال الَجْوهرّي وَمْن تَبِعَهُ : هذا قْوُل أَبِي َزْيٍد. هَكَذا َعدَّهُ  (1) يَْنقَضَّ  (ِجدارًا يُرِيُد َأنْ )الَحائُِط ، إِذا َسقََط ، وبِِه فُّسِ

. وفِي التَّْهِذيِب :  َشْيخٍ البُنَانِّي  ، أَْي يَْنَكِسَر. وقََرأَ أَبُو يَْنقَضَّ  (يُرِيُد َأنْ )أَبُو ُعبْيٍد ثُنَائِيّاً ، وَجعلَهُ أَبُو عِلّي ثاَُلثِيّاً ِمْن نَقََض فُهو ِعْنَدهُ اْفعَلَّ

وايَتَْينِ  اِد. يَْنقَاضَّ   َعْنُهما يُِريُد أَنوُخلَْيٌد العََصِرّي في إِْحَدى الّرِ  ، بتَْشِديِد الضَّ

فِي  َهَوى ، إِذا الطائِرُ  اْنقَضَّ  يُقَاُل :و الطَّْيِر. باْنِقَضاِض  ، وقِيَل : اْندفَعْت ، وهو َمَجاٌز َعلَى التَّْشبِيهِ  اْنتََشرتْ  ، إِذا الَخْيُل َعلَْيِهمْ  اْنقَضَّتو

البَاِزي على  اْنقَضَّ  ٍء. يُقاُل :، أَّي يُِريُد الُوقُوَع. ويُقَاُل : ُهَو إِذا َهَوى ِمْن طيََرانِِه ِليَْسقَُط َعلَى شيْ  ِليَقَعَ  ، وقَْولُه طيََرانِِه ، كما في الّصحاح

ْيِد ، ْيِد ، إِذا أَْسَرَع في َطيَرانِِه ُمْنَكِدراً َعلَى الصَّ  البَاِزي تَقَضَّى ُربَّما قالُواو .تَقَضَّضَ و الباِزي ضَّ اْنقَ  ، على األَْصِل يُقَاُل : كتَقَضَّضَ  الصَّ

ا اْجتََمعَْت ثاَلُث َضاَداٍت قُِلبَْت إِْحَداُهنَّ ياًء ، كما قالُوا : تَمطَّى وأَْصلُه تََمطََّط ،  تَقَضَّضَ  ، علَى التَّْحِويِل ، وكان في األَْصلِ  يَتَقَضَّى ، فلَمَّ

وقَْوُل الجْوَهِرّي : ولم يستعملوا منه تَفَعََّل إِالَّ  (2) (َوَقْد خاَب َمْن َدّساها)نَّى من الظَّّن ، وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز : أَي تََمدََّد ، وَكذلِك تَظَ 

 لَجْوَهِرّي ، َكما تََوّهَمهُ َشْيُخنا ، فتَأَّمْل.ُمْبَدالً ، إِشارةٌ إِلَى أَنَّ الُمْبَدَل في استِْعَماِلِهْم هو األَْفَصُح ، فاَل ُمَخالَفَةَ في كالِم الُمَصنِِّف ِلقَْول ا

 وِر قَْوُل العَّجاجِ يْمَدُح ُعَمَر بَن ُعبْيِد هللا بِن َمْعَمٍر :وِمَن الُمْبدِل المْشهُ 

َدرح  اَع بــــــــــــــَ دُروا الــــــــــــــبــــــــــــــَ تــــــــــــــَ رَاُم ابـــــــــــــــح  ِإذا الــــــــــــــكــــــــــــــِ

يَ     َقضـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــَ رح  تـ (3)الـــــــــبـــــــــازِي ِإذا الـــــــــبـــــــــازِي َكســـــــــــــــــــــــَ
 

  
َكةً : التَُّراُب يَْعلُو الِفَراشَ  القََضضُ و  .أَقَضَّ و الَمَكانُ  قَضَّ  ، وِمْنه ، ُمحرَّ

نِيئَةِ  تَتَبَّع َمداقَّ األُُمور فاُلٌن ، إِذا أَقَضَّ و اَغانِّي واْبِن القطَّاعِ  وأَسفَّ إِلى ِخَساِسَها الدَّ ، ولو قال : تَتَبََّع ِدقَاَق الَمَطاِمع ، كما هو نَصُّ الصَّ

 والَجْوهِرّي ، لكاَن أَْخَصر. قال ُرْؤبَةُ :

رَاِض  ر ِم اأَلعــــــــــــــح كــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َت عــــــــــــــن ت ــــــــــــــح ن  مــــــــــــــا كــــــــــــــُ

فِّ عـــــــــــــــن و     ِ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ  اإِلقحضـــــــــــــــــــــــــــــاضِ اخلـــــــــــــــُ

  
 ، بالفَتْح. األَْقَضاِض  ويُْرَوى :

ب علَْيه أَقَضَّ و  . قَال أَبُو ذَُؤْيٍب الُهَذلّي :الَمْضَجُع : َخُشَن وتَتَرَّ

جــــــــــعــــــــــاً  ُم َمضــــــــــــــــــــــــح الئــــــــــِ َك ال يــــــــــُ بــــــــــِ نــــــــــح  أَمح مــــــــــا جلــــــــــَِ

ـــــــــــَ   ِإال      ُض  أَق جـــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــح
َ
َك َذاَ  امل ـــــــــــح ي ـــــــــــَ (4)عـــــــــــل

 

  
يوان : غَار. يَقُوُل : َكأَنَّ تْحت َجْنبِهِ  قََضضٌ  ، أَْي صاَر علَى َمْضجِعه أَقَضَّ  وقََرأُت في َشْرحِ الّدِ ً  ، وهو الَحَصى الّصِ ال يَْقِدُر على  قََضضا

 النَّْوِم ِلَمَكانِِه.

هُ و . َك ،، أَي المْضَجَع : جعلَهُ َكذلِ  هللاُ  أَقَضَّ ً  َء : تََرَكهُ الشَّيْ  أَقَضَّ و الِزٌم ُمتَعَّدٍ بَْيِر وهْدِم  أَْي َحًصى ِصغَاراً. ومنه قََضضا َحِديُث ابِن الزُّ

ا أَْبَرَز عن ُرْبِض  (5)كاَن في المْسِجِد ُحفٌَر ُمْنَكَرةٌ وَجَراثِيُم وتَعَاٍد »الَكْعبِة :  ِه َدَعا بُكْبِرِه فَنََظُروا إِلَْيِه ، وأََخَذ ، فأَهاَب بالنّاِس إِلى بَْطِحِه ، فلَمَّ

ْبِض  هُ  اْبُن ُمِطيعٍ العَتَلَةَ فعَتََل ناِحيَةً من الرُّ  .«فَأَقَضَّ

َها وفَتْح القَاِف وَكْسِرها ـ قّضهم َجاُؤوا ويقال : اِد وبَِضّمِ أَي بأَْجَمِعهم ، . الَكْسر عن أَبِي َعْمرو ، كما في العُبَاِب ، بقَِضيِضهم ، بَفَتْحِ الضَّ

اخ :  كما في الّصحاح وأَْنَشَد ِسيبََوْيه للشَّمَّ

ٌم  يـــــــح لـــــــَ يِن ســــــــــــــــــــُ تـــــــح اأَتــــــــَ هـــــــَ ا َقضــــــــــــــــــــ  هـــــــَ يضــــــــــــــــــــِ   بـــــــَقضــــــــــــــــــــِ
ا    اهلـــــــــــََ بـــــــــــَ يـــــــــــض ســـــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــِ وحِد ابلـــــــــــبـــــــــــَ ُح حـــــــــــَ  مُتَســـــــــــــــــــــــــِّ

  
 وهو َمجاٌز ، كما في األَساس.

 .، أَي َجِميعُُهم قَِضيُضُهمو َجاُؤوا قََضُضهم َكذِلَك :و
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وقِيَل. جاُءوا بَجْمِعِهْم لَْم يََدُعوا 
 َوَراَءهم َشْيئاً وال أَحداً : (6)

__________________ 
 .77( سورة الكهف اآية 1)
 .10( سورة الشم  اآية 2)
 ( أي كسر جناحيه لشدة طريانه ا وقبله3)

 دا. جناحيه من الطور فمرّ 
 ( ويرو  : أم ما جلسمك.4)
 .«جراثيم تعاد»تية وابألصر ( عن املطبوعة الكوي5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : للفوا.6)
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ً  وهو اْسٌم َمْنُصوٌب َمْوُضوٌع َمْوِضَع الَمْصَدر َكأَنَّه قال : جاُءوا ِلِهْم ، وُهَو من  اْنقَضَّ  . قال ِسيبَوْيه : َكأَنَّهُ يَقُولُ اْنِقَضاضا آِخُرُهْم على أَوَّ

ِهْم. وَجاَء القَْومُ   َمْوِضَع األَْحَوال. وِمَن العََرِب َمْن يُْعِربُهُ ويُْجِريِه َعلَى َما قْبلَهُ. وفي الّصحاح :الَمصاِدر الَمْوُضوَعةِ   ويُْجِريه ُمْجَرى ُكلِّ

ِهمْ  َها يُْؤتَى»َحَكى أَبو ُعبَْيد في الَحِديث : و ، عن ثَْعلٍَب وأَِبي ُعبَْيدٍ  قَِضيِضِهمو بِقَّضِ هاو بِقَّضِ  .«قَِضيِضَهاو قِّضِ

ُهْم بقَِضيِضِهم وَحَكى ُكَراع : أَتَْونِي ْفِع ، ورأَْيتُ  قُضُّ ُهم بقَِضيِضِهم ، أَي بالرَّ ِهم بِقَِضيِضِهم ، وَمَرْرُت بِهمْ  قَضَّ ، وقال األَْصَمِعّي في  قَّضِ

 قَْوِله :

 ِبَقِضيِضَها َقض هاَجاَءتح فـَزَارُة 
ْفع.« قَضُّها» لَْم أَْسمْعُهم يُْنِشُدون  إِال بالرَّ

ّي : شاِهُد قَْوله جاُءوا ُهْم بِقَِضيِضِهم وقال ابُن بَّرِ  ، أَي بأَْجمِعهم ، قَْوُل أَْوِس ْبِن َحَجٍر. قَضُّ

اٌش و  حـــــــَ اَءتح جــــــِ اجـــــــَ هـــــــَ ا َقضــــــــــــــــــــ  هـــــــَ يضــــــــــــــــــــِ َقضــــــــــــــــــــِ   بــــــِ
وا    عــــــــــــُ ِديــــــــــــدًا وَأوحكــــــــــــَ وا عــــــــــــَ انــــــــــــُ ثــــــــــــِر مــــــــــــا كــــــــــــَ  أَبكــــــــــــح

  
ْوها ِليُِغيُروا َعلَْينَا.أَْوَكعُوا ، أَْي  نُوا إِبِلَُهْم وقَوَّ غَاُر ، ُهنَا القَضُّ  أَو َسمَّ وهو قَْوُل اْبِن األَْعرابِّي ،  الِكبَارُ  : الَحصى القَِضيضُ و الَحَصى الّصِ

 وهكذا ُوِجد في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط.

َواُب في قَْوِله َكما نَقَلَهُ صاِحُب اللَّسان وابُن األَ  اَغانِّي.والصَّ غَار. ويُدلُّ ِلذِلَك  القَِضيضُ و : الَحصي الِكبَاُر ، القَضُّ  ثِير والصَّ : الَحَصى الّصِ

ِغيرِ  تَْفِسيُرهُ فِيَما بَْعدُ   . قال ابُن األَثِيِر : وهذا أَْلَخُص ما قِيَل فِيه.أَي َجاُءوا بالَكبِيِر والصَّ

َل ِلتَقَدُِّمِه وَحْمِلِه اآلِخَر َعلَى اللََّحاِق  الَمْقُضوِض  بَمْعنَى القَِضيضُ و ْوٍم ، في زائٍِر وصائٍِم.، كَزْوٍر وصَ  اْلقَاّضِ  بَمْعنَى القَضُّ  أَو ، أِلَنَّ األَوَّ

هُ  به ، َكأَنَّهُ  ِلِهْم وآِخُرهم ، نَقَلَهُ ابُن األَثِيِر أَ  يَقُضُّ  ْيضاً ، وَجعَلَهُ ُملَخَّص القَْوِل فِيه.علَى نَْفِسِه ، فَحِقيقَتُهُ جاُءوا بُِمْستَْلَحِقِهْم واَلِحِقِهْم ، أَْي بأَوَّ

ً  الِقَضاضُ و َضام ، ، بالَكْسِر : َصْخُر يَْركُب بَْعُضهُ بَْعضا  ، بالفَتْح. ةٌ قَضَّ  الَواِحَدةُ  ، كالّرِ

اِد الُمْهَملَِة أَْيضاً ،: أُْشنَاُن الّشامِ  القَْضقَاضُ و قَال أَبُو َحنِيفَةَ  أَو َشَجٌر ِمن الَحْمِض  . وقَال ابُن َعبّاٍد : ُهَو األَْخَضُر منه السَّْبُط ، ويُْرَوى بِالصَّ

ادِ    أَْيضاً.: هو َدقِيٌق َضِعيٌف أَْصفَُر اللَّْوِن. وقد تَقَدََّم في الصَّ

 فَِريستَهُ ، كما في الّصحاح ، وأَْنَشَد قَْوَل الّراِجِز ، ُهو ُرْؤبةُ : يُقَْضِقضُ  : قَْضقَاضٌ  يُقَاُل : أََسدٌ  األََسدُ  : القَْضقَاضُ و

نــــــــــــاِض  ٍة َنضــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــ  مح جــــــــــــاَوَزتح مــــــــــــن حــــــــــــَ  كــــــــــــَ

ِه و     يــــــــــــــــلــــــــــــــــِ ٍد يف غــــــــــــــــِ قــــــــــــــــاضِ َأســــــــــــــــــــــــــــــَ  َقضــــــــــــــــــــــــــــــح

  
، قاَل : وُربََّما ُوِصَف  قُْضقَاض ْء في الُمَضاَعِف فُْعالٌل بَضّمِ الفَاِء إاِلّ ، ونَصُّ الَجْمَهَرةِ : لَْم يَِجى ولَْيس فُْعاَلٌل ِسواهُ  . قال ابُن ُدَرْيٍد :يَُضمُّ و

من الُمَصنِّف ، بْل َوَرد منه قُْلقَاٌس وقُْسَطاٌس ُء الَِّذي يُْستَْخبَُث. وبِهَذا سقََط قَْوُل َشْيِخنَا : هَذا قُُصوٌر ظاِهٌر به األََسُد والحيَّةُ ، أَو الشَّيْ 

ِريحِ بَْل َصِريٌح أَنه ال فُْعالَل َغْير ُخْزعاٍل ، وقد ذُِكَر َغْيُر هِذه في  ، وِزْدُت علَْيِه  (1)« الُمْزَهر»وُخْزعاٌل الُمْجَمع عليه ، وَكالُمهم كالصَّ

نَّ الُمَراَد من قَْوِلِه ولَْيَس فاُلٌَّل ِسواهُ ، أَي في الُمضاَعِف كما ُهَو نَصُّ اْبِن ُدَرْيٍد وما أَْوَرَده من انتهى ، وَوْجهُ السُّقُوِط ُهَو أَ « الُمْسِفر»في 

ْل ، ّمِ نَقَلَهُ الَجْوَهريُّ أَْيض كالقَُضاِقِض  الَكِلَمات مع ُمنَاقََشٍة في بْعِضَها فإِنَّها َغْيُر َواِرَدةٍ َعلَْيه ، فتَأَمَّ ُم  قَُضاقِضٌ  اً. يُقَاُل : أََسدٌ ، بالضَّ : يَُحّطِ

 فَِريستَهُ ، قال الّراِجُز : يُقَْضِقضُ و ٍء ،ُكلَّ َشيْ 

ُر  ُقَضاِق ٌ   (2)ِعنحَد الس َر  ُمَصد 
َحيَّةٌ قَْصقَاٌص : َعِن الجْوَهِرّي وقَْوُل ابِن ُدَرْيٍد السَّابُِق : وُربَّما ُوِصَف به األََسُد والَحيَّةُ إِلخ ، قُْلُت : قد تَقَدََّم في الصاِد الُمْهملَِة 

، نَْعٌت  (3)

ْمنَا ُهنَاَك عن ِكتَاِب العَْيِن نَْقالً في ُحُدوِد أَْبنِيَِة الُمَضاَعِف يَْنبَِغي أَْن تَطَِّلَع َعلَْيه لَها في ُخْبثَِها ، وِمثْلُه في ِكتَاِب العَْيِن ، ولَعلَُّهَما لُغَتَان. وقد قَدَّ 

َل فِيِه َمَع َكالِم اْبِن ُدَرْيٍد ُهنَا.  وتَتَأْمَّ

َر قَْوُل أَبِي النَّْجِم : ما اْستََوى ِمَن اأْلَْرِض  : القَْضقَاضُ و  ، وبه فُّسِ

__________________ 
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ء من ألاء العرب من الرابعي الســامل إال مكرر ا شــو ا وقا  الفارايب يف ديوان األدب : مل أيت عل  فعال  شــي 65/  2( نص عبارة املزهر 1)
 وذلك الُفسطاط والُقرطاط ا فبما الفسطاط فحرف رومي وقض إىل العرب فتكلمت به.

 .«يصدر»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
قوله حية قصقاص ا هكذا نقله الشارح يف مادة   ص ص عن الصحاح والعا والذي رأيته يف نسخة الصحاح »هبامش املطبوعة املصرية :  (3)

 .«املطبوع قصاقص وهو املواف  ملا يف القاموس يف املادة املذكورة فتبمر اه
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اِض  يــــــــــــــَ َن الــــــــــــــغــــــــــــــِ ٍر انٍء مــــــــــــــِ هــــــــــــــَ رح مــــــــــــــنــــــــــــــح  بــــــــــــــَ

نح أََذاِة الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــ ِّ واإِلنــــــــــــــــــــــح و     اضِ مـــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــــــــــــَ

  

ِرِف  (1)هايب   الَقضحَقاضِ الَعِشيِّ ُمشح
 في َرأْيِ العَْيِن ُمْشِرفاً ِلبُْعِدِه. القَْضقَاضُ  يَقُوُل : يَْستَبِينُ 

ةٍ  ، بالَكْسِر ، َجْمعُ  الِقَضاضُ  ، وإِنَّما هو الِقْضقَاض ، فَظنَّهُ  الِقَضاض ويُْرَوى ، َخَطأٌ ، وَكأَنَّه أََخَذهُ من قَْوِل الّصاَغاِنّي : ويُْكَسرُ  قَْولُه :  قَضَّ

 ، بالفَتْحِ.

ق التَّقَْضقُضُ و فَأََطلَّ َعلَْينَا يَُهوِديٌّ فقُْمُت » حِديُث َصِفيَّةَ بِْنِت َعْبِد الُمطَِّلِب في َغْزَوةِ أُُحٍد : ال ِمْن لَْفِظه. ومنهُ  القَّضِ  ، وهو من َمْعنَى : التَّفَرُّ

قُوا. «فتَقَْضقَُضوا فَضَرْبُت َرأَْسهُ بالسَّْيِف ثُمَّ َرَمْيُت بِه َعلَْيهم إِلَْيهِ   أَي تَفَرَّ

اءُ و ْرُع المْسُموَرةُ  القَضَّ يِت. وأَْنَشَد : قَضَّ  ، من : الّدِ ّكِ  الَجْوَهَرةَ ، إِذا ثَقَبََها ، قالهُ ابُن الّسِ

ااًن  َبن  َحصـــــــــــــــــــــــــَ اكـــــــــــَ هـــــــــــَ ر ة  َقضـــــــــــــــــــــــــ  ُ حـــــــــــُ اح قـــــــــــَ  الـــــــــــح

ا لـــــــَ     ريُهـــــــَ اِء َحصـــــــــــــــــــِ نـــــــَ قـــــَ  ابلـــــفـــــِ لـــــح ُث يــــــُ يـــــــح (2)د  حـــــَ
 

  
ةٍ في َصَدٍف فاْستَْخَرَجَها ، كما في اللَِّسان والعُبَاب. وقال في التَّْكِملَ   ة.َشبََّهها على َحِصيِرَها وهو بَِساُطَها بُِدرَّ

يت  ّكِ َد بِه ابُن الّسِ ، أَي َخِشنَةُ الَمّسِ ، لَْم تَْنسِحْق بَْعُد ، وقولُه : َخِشنَةُ الَمّسِ أَي ِمْن ِحدَّتَِها ،  قَّضاء والَِّذي قَالَهُ الَجْوَهِريُّ : ِدْرعٌ  .(3)وقد تَفَرَّ

َمْخشَ  قَضَّ  فُهَو ُمْشتَقٌّ ِمنْ  ِريُّ في األََساِس بنَْحِو ما قَالَهُ الَجْوَهِرّي. ويَْقُرب منه الطَّعاُم والَمَكاُن ، وَوْزنُه على هَذْيِن القَْولَْيِن فَْعاَلُء. وقال الزَّ

اءُ  أَْيضاً قَْوُل َشِمٍر : يِت قَْوَل  أَقضَّ  من الدُُّروع : الَحِديثَةُ العْهِد بالِجدَّةِ ، الَخِشنَةُ الَمّسِ ، من قَْوِلَك : القَضَّ ّكِ َعلَْيِه الِفراُش. وأَْنَشد ابُن الّسِ

 النَّابِغَِة :

ِج ُسَليحٍم ُكر  و   (4)ذاِئر  َقض اءَ َنسح
اءُ : قال : أَْي ُكّل ِدْرعٍ َحِديثَِة العََمِل. قال : ويُقَاُل  ْلبَةُ الَّتِي اْمالس في َمَجسَّتَِها القَضَّ اءُ  وَخالَفهم أَبو َعْمرو فَقَاَل : (5) قضة : الصُّ هي  القَضَّ

 د قََضْيتُها ، أَي أَْحَكْمتَُها وأَْنَشَد بْيَت الُهَذِلّيِ :الَّتِي فُِرَغ ِمْن َعَمِلها وأُْحِكَم ، وق

ا و  ا ــــــــــــــــُ اح َقضــــــــــــــــــــــــــــــَ ُروَدتــــــــــــــــَ اَورَا َمســــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  تـ

ُض     بـــــــــــ  ـــــــــــُ ِغ تـ وابـــــــــــِ ُض الســـــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــَ (6)َداُووُد َأوح صـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اءَ  ِرّي : َجعََل أَبو َعْمٍرو. وقال األَْزهَ قَْضيَاءَ  قال ابُن ِسيَده : وهذا َخَطأٌ في التَّْصِريف أِلَنَّهُ لَْو كاَن َكذِلَك لَقَالَ  فَعَّاالً من قََضى ، أَي  القَضَّ

اءُ و َحَكَم وفََرَغ ، قال :  فَْعالُء َغْيُر ُمْنَصِرٍف قُْلت : وسيأْتِي الَكالُم َعلَْيِه فِي الُمْعتَّلِ إِْن َشاَء هللاُ تَعَالَى. القَضَّ

اءُ  قال أَبو بَْكر :و اءُ  ، كما في العُبَاِب ، والتَّْكِملَة ، والّلساِن. وقال ابُن بَّرّي : الثَّالثِيَن إِلَى األَْربَِعين من اإِلبِِل : ما بَْينَ  القَضَّ بِهذا  القَضَّ

 المْعنَى لْيس من هذا الباِب أِلَنََّها ِمْن قََضى يَْقِضي ، أَي تُْقَضى بَِها الُحقُوق.

اءُ و  الِجلَّة في أَْسنانِِهْم. وقال ابُن بّرّي : .(8) في األَْبَداِن واألَْشنَانِ  ال َحَسَب لَُهْم بَْعَد أَْن يَُكونُوا ِجلَّةً وإِْن كان  (7) ِمَن النّاِس : الِجلَّةُ  القَضَّ

ْكبَةِ  قِضْ  قال أَبُو َزْيٍد :و  ، وأَْنَشَد : قِضْ  إِذا صاتَْت. يُقاُل : قَالَت ُرْكبَتُه ، بالَكْسِر ُمَخفَّفَةً : ِحَكايةُ َصْوِت الرُّ

َبِتَها و   ِحَا تـَثحِنيَها ِق ح قـَوحُ  رُكح
ً  ، أَيْ  َمْضَجعَهُ  استَقَضَّ و  ، نقله الَجْوَهِرّي. َوَجَدهُ َخِشنا

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ً  َعلَْيِهُم الَخْيلَ  قَضَّ  ها قَّضا   َدفَعََها. قال :: أَْرَسلَها أَوْ  يقُضُّ

 (9)ِغَضاابً َعَليحَك اخلَيحَر من َكَثِب  َقض وا
 النَّْجُم : َهَوى ، وُهو َمجاز. وِمْنهُ قَْولُُهم : أَتَْينَا اْنقَضَّ و
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__________________ 
 ابمليم.« هامي العشي»( يف اللسان : 1)
 الدرّة.والقا الغّواص ا وا صان : « فضها القا»( ويرو  : 2)
 وانظر التهذيب واللسان. ( الذي قاله ابن السكيت ا كما يف التكملة : القّضاء : الدرع املسمورة.3)
 وصدره فيه : 71( ديوانه ص 4)

 كر صموٍت نثلٍة تـُّبعيةو 
 واملثبت عن الديوان ا أي ذات ذير سابغ ا وُسليم أراد سليمان بن داود.« ذاير»وابألصر 

 التهذيب : الصلبة الجي مل متالّس كبن يف جمستها قضة.( كذا ا ويف 5)
 وفيه : وعليها مسرودلن بد  وتعاورا مسرودتا. 19/  1( البيت أليب ذ يب ديوان اهلذليا 6)
 .«اِ ّكة»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 7)
 ( يف اللسان : جلة يف أبداٍن وأسناٍن.8)
 .«كبب»( عن اللسان وابألصر 9)
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ِم ا َأي ِعنحَد نـَوحئِه. وُمِطرحانَ  ِقض ةِ  نحدَ عِ   اأَلَسِد. قا  ُذو الر م ة : ِبِقض ةِ  الن جح
َدا  ةِ جـــــــــــــَ ُه  ِقضـــــــــــــــــــــــــــ  َزتح لـــــــــــــَ  اآســـــــــــــــــــــــــــاِد وارح ـــــــــــــََ

ــــــــُح     ــــــــر وائ وُث ال ــــــــُ ي ــــــــغــــــــُ ِ ال اح مــــــــاكــــــــَ وحِء الســــــــــــــــــــــ  ــــــــَ ن ــــــــِ (1)ب
 

  
 الِجداَر : َهَدَمهُ بالعُْنِف. قَضَّ و

ً  ءَ الشَّيْ  قَضَّ و هُ قَّضا  : َكَسَرهُ. يَقُضُّ

 اإِلداوةَ : فَتََح رأَْسها. وقد جاَء في َحِديِث َهَواِزَن. ويُْرَوى بالفَاِء وقَْد تَقَدََّم. اْقتَضَّ و

 .أَقَضَّ  : فِيِه َحًصى وتَُراٌب ، وقد قَضٌّ  وَطعَامٌ 

ةٌ  وأَْرضٌ   : َكِثيَرةُ الِحَجارةِ والتُّراِب. قَضَّ

 : وقَع في َحًصى ، أَو تُراٍب فُوِجَد ذِلَك في َطْعِمِه. قَضٌّ  ولَْحمٌ 

 .: لَْم يَنَْم ، أَْو لَْم يَْطَمئِّن به النَّْومُ  أَقَضَّ و قَضَّ  المْذُكوُر في الَمتِْن. ويُقَاُل : أَقَضَّ  َعلَْيه الَمْضَجُع : نَبَا ، ِمثْلُ  قَضَّ و

 : األَتْبَاُع ومْن يَتَِّصُل بَِك. القَضُّ و جْمٌع مثل َكْلٍب وَكِليٍب ، القَِضيضُ  وقال أَبُو الَهْيثَِم :

 وِمْنهُ قَْوُل أَبِي الّدْحداحِ :

 واأَلوحالدِ  ابلَق ِّ .(2)ارححتَِِلي و 
.: ِصغاُر الِعَظاِم ، تَْشبِيهاً بِصغاِر الَحَصى ، نَقَلَه القُتَيْ  القَِضيضُ و  بِيُّ

ً و قَت. اْنقَضَّ اْنِقضاضا  : تَقَّطَع ، وأَْوَصالُه : تَفَرَّ

 : الَحبَُل يَُكوُن أَْطبَاقاً ، وأَْنَشَد : القَّضانَةُ  وقال َشِمٌر :

تح  فـــــــــــــَ ا ِإَذا وجـــــــــــــَ يـــــــــــــهـــــــــــــَ رحُع َأ ـــــــــــــِح ـــــــــــــَ ا قـ  كـــــــــــــَبلـــــــــــــ َ

اِوِ  يف     عــــــــــــــَ
َ

رحُع املــــــــــــــ ةٍ قـــــــــــــــَ انــــــــــــــَ ضِ  َقضــــــــــــــــــــــــــــّ لــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

  
 َء ، أَْي َدقَْقتُه وهو فَْعاَلنَة منه.الشَّيْ  قََضْضتُ  الُمْشِرُف ِمْنهُ كالقَلَعَة. قال األَْزَهِرّي : َكأَنَّهُ منقال : القَلَُع : 

ةُ  في نََواِدِر اإِلْعَراب :وَ  اجز : الِقضَّ ر قَْوُل الرَّ  : الَوْسُم ، وبه فُّسِ

 اهلَامح  (3)ُزعحر  ِقض ُتَهاَمعحُروَفٌة 
 تَقَدَّم ِلْلُمَصنّف أَنَّه بَمْعنَى الِجْنس وهو قَْوُل أَبِي َعْمرو.وقد 

 .(4): َكْسُر الِعَظام واألَْعَضاِء  القَْضقََضةو

ُرَها. وقال َشِمٌر : يُقَاُل :« فيُقَْضِقُضَها»الَحِديُث :  َكسَّره فتََكسََّر. ومنه فَتَقَْضقَضَ  ءَ الشَّيْ  قَْضقَضَ و َجْنبَه ِمْن ُصْلبِه ، أَي  ْضتُ قَْضقَ  أَي يَُكّسِ

 قََطْعتُهُ.

 : إَِذا أَْكثََر ُسكََّر َسِويقِه ، عن اْبِن األَْعَرابِّي. قَضَّضَ و

 به الِحَجاَرةُ ، أَي تُْكَسُر. تُقَضُّ  ، بالَكْسِر : ما الِمقَضُّ و

 َعلَْيِه الَهمُّ ، واْستَقَضَّه صاِحبُهُ. (5)وأَقَضَّى 

تَِها ، وكاَن ذِلَك ِعْندَ ويُقَاُل : َذَهَب ب تَِها ِقضَّ  : لَْيلَة ُعْرِسها ، وهو َمَجاٌز. قِضَّ

 : * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه : [قعض]
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اَغانِّي فإِنَّه أَْهمَ قَعَضَ  لعُبَاِب ، وِمّما يَُدلَُّك أَنَّه َسْهٌو لَهُ في ا. َذَكَرهُ الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَِّسان ، وأَْهَملَهُ الُمَصنِّف َسْهواً أَو قُُصوراً ، تَبَعاً للصَّ

َغْيَرهُ من األُُصوِل والَمواّد. فتَنَبَّْه ِلذِلَك  منهُ ِذْكُرهُ إِيَّاهُ في التَّْكِملَِة ، وهذا َعِجيٌب ، َكْيَف يُقَلِّد الّصاَغانِيَّ في السَّْهِو وال يَراِجُع الّصَحاح وال

 ا هللا وإِيَّاُهْم.فإِنَّه َذْنٌب ال يُْغفَُر ، ساَمَحنَ 

  (6)العُوَد : َعَطْفتُهُ ، كما تُْعَطُف ُعُروُش الَكْرِم والَهْوَدجِ. قال ُرْؤبَة يَُخاِطُب امرأَةً :  قَعَْضتُ  قال الَجْوَهِريُّ :

ا  فحضـــــــــــــــــــــــــــَ اين حـــــــــــــَ نـــــــــــــَ رًا حـــــــــــــَ َر ح َدهـــــــــــــح ـــــــــــــَ ا تـ  ِإمـــــــــــــ 

رِيـــــــــَش     اح الـــــــــعـــــــــَ اعـــــــــَ نـــــــــَ َر الصـــــــــــــــــــــــ  اَأطـــــــــح عحضـــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ

  

 فـََقدح أَُفد   ِمرحمجاً ُمنـحَقض ا
 يقوُل : إِْن تََرْي أَيَّتُها الَمْرأَةُ الهَرم َحنَانِي فقَْد ُكْنت أُفَدَّى

__________________ 
 العام.ملطر  قا  ابن السكيت : أي تبعه نوء اآساد. واجلدا :« حدا»( ويرو  : 1)
 كما يف غريب اهلروي.« فارحتلي»( ويرو  : 2)
 ( تقدم ا ويف التهذيب واللسان : ُرعن اهلام.3)
 .«األعفاء»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 4)
 ( األساس : وأقّضه.5)
 ( الصحاح واألصر ا ويف اللسان : لاطب امرأته.6)
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 يت عل  الس َفِر.يف حاِ  َشَبايب هلَِِداَيجِي يف املَفاِوِز ا وقـُو  
نَاَعْيِن تَثْنِيَةُ اْمَرأَةٍ َصنَاعٍ. : َوْصٌف بالَمْصَدِر. كقَْولك :  الَمْقعُوضُ  : القَْعضُ و وسقََطِت النُّوُن من تَرْين ِلْلَجْزم بالُمَجاَزاةِ ، وَما َزاِئَدةٌ ، والصَّ

اَغاِنّي في التَّْكِملَِة. وبَْيَن قَْوِلهِ َماٌء َغْوٌر. والعَِريش هاهنا الَهْوَدُج ، هذا نَصُّ الّصحاح. و وقَْوِله فَقَْد ثاَلثَةُ أَْبيَاٍت َمْشُطوَرةٌ  القَْعَضا قال الصَّ

 ساقَِطةٌ وهي :

َيضــــــــــــــــــــــــ    َة اجلــــــــــِ يــــــــــَ يب املِشــــــــــــــــــــــــح ذح ِد جــــــــــَ عــــــــــح نح بـــــــــــَ  مــــــــــِ

ا    َذاَ  أُبحضــــــــــــــــــــــــــَ ا بــــــــــــِ نــــــــــــَ َوٍة ِعشــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــح  يف ســــــــــــــــــــــــــَ

  

 َ َتِض ح َن الل َوايت يـَقح  النـ عحَضاِخدح
 وما يُْستَاُك به ، كما سيَأْتِي. (1)قال : النُّْعُض : األََراك 

ً  َرأَْس الَخَشبَةِ  قَعَضَ  وفي اللّسان : ، أَي اْنَحنَى ، وأَْنَشَد قَْوَل ُرْؤبَةَ  قَعََضهُ فَاْنقَعَضَ و .َمْقعُوَضةٌ  : قَْعضٌ  َعَطفَها. وَخَشبَةٌ :  فاْنقَعََضتْ  .قَْعضا

،  القَْعضُ  في تأِْويِل َمْفعُوٍل ، كقَْوِلَك ِدْرهٌم َضْرٌب ، أَْي مْضُروٌب ، ثُمَّ قال في التَّْكِملَِة : القَْعضُ  ِعْنِدي ثُمَّ قاَل : قال ابُن ِسيَده : السَّابِِق.

ِغيُر. بالفَتْحِ : يُِّق. قُْلُت : القَْعضُ و : الُمْنفَكُّ : القَْعضُ و الصَّ يُِّق. القَْعضُ  األَْصَمِعيُّ : العِريشُ  وفي اللَِّسان قال : الضَّ  : الضَّ

اُد لُغَةٌ في األَِخيِر عن ُكراع ، كما تَقَدََّم ، وَذَكَر ابُن القَطَّاع في ِكتَابِه . قُْلُت : والصَّ الغَنَُم ،  قعَضت «ق ع ض»في  وقِيَل : هو الُمْنفَكُّ

اد : أََخَذَها َداٌء يُِميتَُها من ساَعتِِه.  بالضَّ

اُد الُمْهَملَةُ ، ولِكنَّهُ حْيُث َضبََطه بالُمْعَجَمِة أَْوَجَب ِذْكَرهُ.قُ   ْلُت : والَمْعُروُف فيه الصَّ

مِّ  القُْنبُض : [قنبض] َعلَى أَنَّ النُّوَن َزائَِدةٌ كما ُهَو « قبض»، َكتَبَهُ بالُحْمَرةِ على أَنَّ الَجْوَهِريَّ أَْهَملَهُ ، ولَْيس َكذِلَك ، بل َذَكَرهُ في  ، بالضَّ

ْرفِيِّيَن ، وتَقَدََّمِت اإِلَشاَرةُ إِلَْيه. وقال ابُن َعبّاٍد : هو وَكَذا في « ق ب ض»انِيُّ في التَّْكِملَِة أَْيضاً في . وَذَكَرهُ الّصاغَ الَحيَّةُ  رأْيِ أَْكثَِر الصَّ

 العُباِب ولِكنَّهُ أََعاَدهُ َهاُهنَا.

وأَْنَشد الَجوَهِريُّ  ، فِيِهَما. قُْنبُضٌ  ، ورُجلٌ  القَِصيَرةُ  ِهيَ  أَو ، بالدَّاِل الُمْهَملَِة ، وِهَي الَحِقيَرةُ ، بَِهاٍء : الَمْرأَةُ الدَِّميَمةُ  ، القُْنبَُضةُ  قال اللَّْيُث :و

 ِلْلفََرْزَدِق :

ِبضـــــــــــــــــــــاتُ ِإذا  نــــح حــــَ   الــــقــــُ َن ابلضــــــــــــــــــ  و فــــح وُد طــــَ  الســــــــــــــــــ 

فُ     جــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــَ
ُ
جــــــــــاُ  امل ن  ا ــــــــــِ هــــــــــِ ــــــــــح ي ــــــــــَ ل َن عــــــــــَ دح ــــــــــَ  َرق

  
ً  البِنَاءَ  قَاضَ  : [قوض] ً  َهَدمه ، : يَقُوُضه قَْوضا َضهُ تَْقِويضا ضُ  ، وُكلُّ َمْهُدومٍ  كقَوَّ  .ُمقَوَّ

 أَْي قُِلَع وأُِزيَل ، وأَراد بالبِنَاِء الِخبَاَء.« فقُّوِضَ  فَأََمر ببِنائِهِ » َحِديِث االْعتَِكاِف :في و

 الِخبَاِء. تَْقِويضُ  ومنه.

. : نَْقٌض من َغْيِر َهْدم التَّْقِويضُ  أَو  وهَذا نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ضَ  يُقَال : َضهُ فتَقَوَّ َضتِ  . وِمْنهُ :قَوَّ قَْت. وهي َجْمُع حْلقٍَة من النَّاس ، كما في الّصحاح. (2)الَحلَُق  تَقَوَّ فُوُف ، إِذا اْنتَقََضْت وتَفَرَّ  أَو ُهوَ  والصُّ

 ، وهذا قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد. نَْزُع األَْعَواِد واألَْطنَابِ  التَّْقِويضُ  ، أَيْ 

ضَ و اي.َسواٌء كاَن بْيتَ  اْنَهَدمَ  البَْيُت : تَقَوَّ َز ، بالزَّ َضهُ و  َمَدٍر أَو َشعٍر ، وَكذِلَك تَقَوَّ  . قال أَبو َزْيٍد :كاْنقَاضَ  ُهو ، كما نَقَلَهُ الجْوَهِرّي ، قَوَّ

ً  الِجدارُ  اْنقَاضَ   .(3)، أَي تَصدََّع من َغْيِر أَْن يَْسقَُط ، فإِْن َسقََط قِيل تَقَيََّض ، كما نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي  اْنِقيَاضا

ضَ و ُجُل : جاَء وَذَهبَ  تَقَوَّ َرةُ إِلَى النَّبِّي صلى هللا َعلَيه وسلّم»الحِديُث :  ، وتََرَك االْستِْقرار. ومنه الرَّ ضُ  فَجاَءت الُحمَّ فقاَل : َمْن فََجَع  تَقَوَّ
 قال : فَقُْلنَا : نَْحُن ، فَقَال : ُردُّوُهَما. ؟هِذه بفَْرَخْيَها (4)

 .«إِلَى َمْوِضِعِهَمافََرَدْدنَاُهَما 

ضُ  قال األَْزَهِريُّ : .أَي تَِجي تقَوَّ  ُء وتَْذَهُب وال تَقَرُّ
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َمْخَشِريُّ : ُهَما قَْوَضانِ  ، وُهَما بَدالً ببََدلٍ  ، أَي قَْوضاً بقَْوٍض  هَذا بَِذا قال ابُن َعبّاٍد : ُهَذْيٌل تَقُوُل :و اَغانِّي. وقال الزَّ . قُْلُت قَْيضانِ  ، نَقَلَهُ الصَّ

 : وهَذا أَْشبَهُ باللُّغَِة ، كما سيَأْتِي.

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ضَ  ِمَن الَمَجاِز : قََها. قَوَّ فُوَف والَمَجاِلَس ، إِذا فَرَّ  الصُّ

ضَ  ويُقَاُل : بَنَى فاَُلٌن ثُمَّ   ، إِذا أَْحَسَن ثُمَّ أََساَء. قَوَّ

 قال أَْوُس بُن َحَجٍر يَِصف بْرَي قَْوٍس : ْشَرةُ العُْليَا اليابَِسةُ على البَْيَضةِ : القِ  اْلقَْيضُ  : [قيض]

__________________ 
 ( يف التكملة : األرا  وما أشبهه وما يستا  به.1)
 ( ضبطت عن الصحاح بفتح ا اء وكسرها.2)
 ( وردت العبارة يف الصحاح يف مادة قي .3)
 اجليم عن التهذيب واللسان ا وضبطت بتشديدها يف التكملة.( ضبطت بتخفيف 4)
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ا  رِهــــــــَ َت ِقشــــــــــــــــــــــح ِذي حتـــــــــَح يـــــــــرِت الـــــــــ  َك ابلـــــــــلـــــــــِّ الـــــــــَ  فـــــــــمـــــــــَ

ي    رحقــــــــِ ه كــــــــغــــــــِ نــــــــ  ٍ  كــــــــَ يــــــــح ــــــــَ رُ  الــــــــقــــــــيــــــــح ُ ِء بـ نح عــــــــَ  مــــــــِ

  
َق من قُُشوِر البَْيِض األَْعلَى. قال ابُن بَّرّي : صَوابُه من قِْشِر  القَْيضُ  وفي الّصحاح : البْيِض األَْعلَى ، بإِْفَراِد الِقْشِر ، أِلَنَّهُ قد : ما تَفَرَّ

 .(1)« بَْيٍض في أََداحٍ يَُكوُن َكْسُرَها ِوْزراً ، ويخرج ضغانها َشّراً  كقَْيِض  ال تَُكونُوا»في َحِديِث َعِلّيٍ ، َرِضَي هللا َعْنه : و َوَصفَهُ باألَْعلَى ،

 .الَمِقيضُ  وَمْوِضعُهما وهو قَْوُل اللَّْيِث ، أَْو ِهَي الَّتِي َخَرَج َما فِيَها ِمْن فَْرخٍ أَْو ماءٍ 

 قال :

قـــــــَ   لـــــــح ـــــــَ َت َأنح تـ ئـــــــح يضـــــــــــــــــــــاً ِإَذا شـــــــــــــــــــــِ قـــــــِ َرٍة  مـــــــَ فـــــــح قـــــــَ  بـــــــِ

اُ هـــــــــَ     رحشـــــــــــــــــــــــَ ٍة خـــــــــِ قـــــــــَ لـــــــــ  فـــــــــَ امـــــــــُ هـــــــــَ يـــــــــنـــــــــِ نـــــــــِ نح جـــــــــَ  ا عـــــــــَ

  
ً  اْلفَْرُخ البَْيَضةَ  قَاضَ  . يُقَاُل :الشَّقُّ  : القَْيضُ و  الطائُِر ، أَْي َشقََّها عِن الفْرخ ، قالَهُ اللَّْيُث. قَاَضَهاو ، أَْي َشقَّها ، قَْيضا

اُد لُغَةٌ ِفيِه ، وبِِهَما يُْرَوى قَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب : االْنِشقَاقُ  : القَْيضُ و  ، والصَّ

رَاٌ    يــــــــــح ِ فــــــــــِ ُه  كــــــــــقــــــــــَ ربحَ ِإنــــــــــ  نِّ فــــــــــالصــــــــــــــــــــــــ   الســــــــــــــــــــــــِّ

ورُ     بـــــــــــــــــــُ َرٌة وجـــــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــــح رِّ أاَُنٍس عـــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــُ  لـــــــــــــــــــِ

  
نُّ ، أَْي تََشقَّقَتْ  اْنقاَضتِ  هَكَذا أَْنَشَدهُ الَجْوَهِريُّ بالوْجَهْيِن ، وقاَل : يُقَاُل : ُطوالً. وقال الّصاَغانِيُّ : والّصاُد الُمْهَملَة في البَْيِت أَْعلَى  الّسِ

. ّنِ  وأَْكثَُر. وَرَوى أَبُو َعْمٍرو : كنَْفِض الّسِ

 ً َر أَْيضا ُكَها. وبه فُّسِ ِإذا َكان يَْوُم الِقيَاَمِة ُمدَّت األَْرُض َمدَّ األَِديِم ، وِزيَد في َسعَتَِها ، »َحِديُث ابِن َعبَّاس ، َرِضَي هللا عْنهما :  وهو تََحرُّ

أَْي « َعلَى َوْجِه اأْلَْرِض  (3)، فنُِشُروا  هِذه السََّماُء الدُّْنيا عن أَْهِلها قِيَضتْ  (2)وُجِمَع الَخْلُق ِجنُّهْم وإِْنُسُهْم في صِعيٍد َواِحٍد ، فإَِذا كان َكذِلَك 

 اْنَشقَّْت ، وقال َشِمٌر : أَْي نُِقَضْت.

 ، إَِذا عاَضهُ. قَاَضهُ يَِقيُضهُ  . يُقَال :الِعَوضُ  : القَْيضُ و

 .قَْيَضْينِ  ويُقَاُل : باَعهُ فََرساً بفََرَسْينِ 

َواُب من ُدُروعِ َخْيبََر ، « ةَ من ُدُروعِ بَْدرٍ بِِه الُمْختارَ  أَقِيُضك إِْن ِشئْتَ »في الَحِديِث : و ُضَك َعْنهُ. َكَذا في اللَِّساِن ، والصَّ أَْي أُْبِدلَُك بِِه وأَُعّوِ

 ِلِذي الَجْوَشِن. وسلمعليههللاصلىقالَهُ 

ْوِض.« قايَْضتَُك بِهِ »يُْروى : و  ، كَذا في الرَّ

 : النَُّزوُع في الشَّبَِه. قَيُّضُ التَّ  ، وِمْنهُ  التَّْمثِيلُ  : القَْيضُ و

َمْخَشِرّي : قَْيَضان وقال أَبو ُعبَْيٍد : ُهَما  أَْي يَْصلُح أَْن يُكوَن ُكلٌّ ِمْنُهَما ِعَوضاً عن اآلَخِر. ، أَْي ِمثاْلِن. وقاَل الزَّ

ْخرةِ  قَاضَ  ، َجْوُب البِئْرِ  : القَْيضُ و ً  البِئَْر في الصَّ عن الَجْبلَِة ، أَي  قِيَضتْ  َكثِيَرةُ الَماِء ، وقَدْ  ، أَيْ  ، كَمِدينَةٍ  َمِقيَضةٌ  بِئْرٌ  منهو جابََها. : قَْيضا

 اْنَشقَّْت.

 كما ِفي العُبَاِب. ُمَساٍو لَهُ  ، أَي لَهُ  قِيَاضٌ و لَهُ  قَْيضٌ  هَذا يُقَاُل :و

ً  الِجَدارُ  اْنقَاضَ  أَبُو َزْيٍد :. قال الِجَداُر : تََهدََّم واْنَهاَل ، كاْنقاضَ  تَقَيَّضَ و  .تَقَيَّضَ  : تََصدََّع من َغْيِر أَْن يَْسقَُط ، فإِْن َسقَط قِيَل : اْنِقيَاضا

 ، ذُو َوْجَهْيِن ، يُْذَكُر في الَواِو وفي الياِء. اْنقَاضَ و قُْلُت :

 واْنقَاص ، بَمْعنًى َواِحٍد ، أَي اْنشقَّ ُطوالً. اْنقَاضَ  وَرَوى الُمْنِذِريُّ عن أَبِي َعْمٍرو :

 : الُمْنقَِعُر من أَْصِلِه. الُمْنقَاضُ  وقال األَْصَمِعيُّ :

 والُمْنقَاُص. الُمْنَشقُّ ُطوالً.

اِد َمْعجمةً. (4) ْنقَاضَ يَ  وفي العُباِب : قَرأَ ِعْكِرَمةُ وابُن ِسيِريَن وأَبُو َشْيخٍ البُنَانِّي وُخلَْيٌد العََصِرّي : يُِريُد أَنْ   بالضَّ
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اِد ُمْهَملَةً. وقال اللَّْيُث في  الحائِط ، إِذا اْنَهدَم من َمَكانِِه من غْيِر َهْدٍم فأَّما إِذا  اْنقَاضَ  « :ق وض»وقََرأَ يَْحيَى بُن يَْعَمر : أَْن يَْنقاص بالصَّ

مَّ  . قال ذُو الرُّ  ِة يَِصُف ثَْوراً َوْحِشيّاً :هَوى وسقََط فاَل يُقَاُل إِالَّ اْنقَضَّ

ُه  ِدمـــــــــُ هـــــــــح ـــــــــَ ِه ويـ ـــــــــح ـــــــــي ق َروح ـــــــــِ اَس ب ـــــــــَ ن ـــــــــكـــــــــِ غحشـــــــــــــــــــــــَ  ال ـــــــــَ  يـ

ِر     ــــــــر مــــــــح ِر ال ــــــــِ ائ نح هــــــــَ اضٌ مــــــــِ قــــــــَ ــــــــح ن بُ  مــــــــُ ثــــــــِ كــــــــَ ــــــــح ن  ومــــــــُ

  
اُح : استَأَْصلَهُ  اْقتِيَاضاً : اْقتَاَضهُ و ِرمَّ  ، قال الّطِ

جِي و  ر فــــــــــــاقــــــــــــح ــــــــــــح ي ُم اخلــــــــــــَ هــــــــــــِ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ا ِإل ــــــــــــَ ن ــــــــــــح ب ــــــــــــَ ن  جــــــــــــَ

رحُب َذاُت     مح وا ـــــــــــــَ اهـــــــــــــُ َ اضِ َض محـــــــــــــِ يـــــــــــــَ تـــــــــــــِ  اقـــــــــــــح

  
ِغيَرة الِقيَضةُ و  أَْيضاً ، هكذا في سائِر النَُّسخِ ، ، بالَكْسرِ  قِيضٌ  ج . قالَهُ أَبو َعْمٍرو ،، بالَكْسِر : الِقْطعةُ ِمَن العَْظِم الصَّ

__________________ 
 واألصر كاللسان.« ضغاهنا»بد  « حضاهنا»النهاية : ( يف 1)
 واألصر كالنهاية واللسان.« ذلك»( يف التهذيب : 2)
 .«فنثروا»( يف التهذيب واللسان : 3)
 من سورة الكهف. 77( من اآية 4)
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رٍو أَنحَشد عل  ذِلَك : ِقَي ٌ  والص وابُ  ٍر فَفتحٍح ا فِإن  َأاَب َعمح  ا بَكسح
ُهمح  تقي ُ   ِصَغارُ  ِقَي ٌ  ِمنـح

َحَجٌر يُْكَوى بِه نقرةُ الغَنَِم.  : القَيَِّضةُ  ، قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل. وقال أَبُو الَخّطاِب : نُْقَرةُ الغَنَمِ  بَِها ، كَكيٍِّس وَكيَِّسة : ُحَجْيَرةٌ يُْكَوى القَيَِّضةُ و القَيِّضُ و

ٌر  القَيِّضُ  : َصِفيحةٌ َعِريَضةٌ يُْكَوى بها. وفي اللَِّساِن : القَيِّضةُ  وقال َغْيُره : : َحَجٌر يُْكَوى بِِه اإِلبُِل ِمَن النَُّحاِز ، يُْؤَخذُ َحَجٌر َصِغيٌر ُمَدوَّ

ُن ، ثُمَّ يُْصَرُع البَِعيُر النَِّحُز فيُوَضُع الَحجُر على ُرْحبَْيِه. قال ابُن ُشَمْيٍل : إِبِلَه : َوَسَمَها  قَيَّضَ وَ  ، على التَّْشبِيه. (1) قَيَِّضةٌ  ِلَسانُهوِمْنهُ :  فيَُسخَّ

 ، أَي بالُحَجْيَرةِ الَمْذُكوَرةِ ، قالَهُ اْبُن ُشَمْيٍل. بَِها

واُب ِلفاَُلٍن :هللا فاُلناً بِفاَُلنٍ  قَيَّضَ و . ويُقَاُل :، نَقَلَه الَجْوهَ  َجاَءهُ وأَتاَحهُ لَهُ  . هَكَذا في النَُّسخِ ، والصَّ هللا له قَِريناً ، أَْي َهيَّأَهُ وَسبَّبَهُ  قَيَّضَ  ِريُّ

 يِّضْ نُقَ  ، وَكذِلَك قَْولُه تَعَالَى : ِمْن َحْيث ال يَْحتَِسبُون وَهيَّأْنا لَُهمْ  َسبَّْبنَا لَُهمْ  أَيْ  .(2) لَُهْم قَُرناءَ  قَيَّْضناوَ  مْن َحْيُث ال يَْحتَِسبُه ، ومنه قَْولُه تَعَالَى

ّجاج : أَْي نَُسبِّب له َشْيَطاناً يْجعَُل هللا ذِلَك َجَزاَءهُ. وقال بَْعُضُهْم : ال يَُكونُ  (3) (َلُه َشْيطاانً فَ ُهَو َلُه َقرِين  ) .  قَيَّضَ  قال الزَّ إِالَّ في الشَّّرِ

 واْحتَجَّ باآْليَتَْيِن الَمْذُكوَرتَْيِن. قال ابُن بَّرّي : لَْيَس ذِلَك بَِصِحيحٍ ، بَِدِليلِ 

َوايَة : إِالَّ وقُْلُت : كما فِي اللَِّساِن.« هللاُ َمْن يُْكِرُمهُ ِعْنَد ِسنِّهِ  قَيَّضَ  ما أَْكَرَم َشابٌّ َشْيخاً ِلِسنِِّه إاِلَّ » وسلمعليههللاصلىقَْوِله  هللا ِعْنَد  قَيَّضَ  الّرِ

 ِسنِّه َمْن يُْكِرُمه.

 .تَقَدََّر وتََسبَّبَ  ُء ، أَيْ الشَّيْ  لَهُ  تَقَيَّضَ و

ً  وتَقَيَّلَه أَبَاهُ  فاُلنٌ  تَقَيَّضَ  وقال أَبُو َزْيٍد :  ْوَهِرّي : أَْي أَْشبََههُ.. وقال الجَ نََزَع إِلَْيِه فِي الشَّبَه وتَقَيُّالً ، إِذا تَقَيُّضا

اِء  َعاَوَضهُ  ، إِذا قَايََضهُ ُمقَايََضةً  يُقَاُل :و ،  وبَاَدلَه ، أَي بَمتَاعٍ  (4)، َكذا بالواِو في النَُّسخِ. وفي اللَِّساِن والعُبَاب والّصحاح : عاَرَضهُ بالرَّ

 وذِلَك إَِذا أَْعَطاهُ ِسْلعَةً وأََخَذ ِعَوَضها ِسْلعَةً.

ا يُْستَْدَرُك عليه :* ومِ   مَّ

ً  البَْيَضةُ  تَقَيََّضتِ   ، إِذا تََكسََّرْت فصاَرْت فِلَقاً. تَقَيُّضا

. قال : والقَاُروَرةُ ِمثْلَُها. وقِْضتَُها أَنا ، بالَكْسرِ  ُمنقاَضةٌ  فَِهي اْنقاَضتْ و  .: تََصدََّعْت وتََشقَّقَْت ولم تَفَلَّْق ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ّم. وقال ابُن األَثِيِر : قُْضتُ  البِنَاَء ، بالَكْسِر ، لُغَةٌ في قِْضتُ  لّصاَغانِيُّ :وقال ا ، أَي اْنَصَدَعْت. ولَْم تَتَفَلَّْق  فَاْنقَاَضتْ  القَاُروَرةَ  قُْضتُ  ، بالضَّ

 .«ق ي ض»وفي « ق وض»قال : َذَكَرها الَهَرِوّي في 

ِكيَّة ، نقلَهُ الَجْوَهِرّي عن األَْصَمِعّي. قِيَل : اْنقَاَضتو  تََكسََّرْت ، وقِيَل : اْنَهاَرْت. الرَّ

 : ُحِفَر. قُيِّضَ و

. قَيَِّضانِ  وُهَما  ، كما تقُوُل بَيِّعَاِن ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ّنِ ، وقد قاَضْت كما في َشْرحِ ِديَوان ُهَذْيلٍ  القَْيضُ و كُّ الّسِ ِمَن  القَْيضُ  : اْنَشقَّ ُطوالً ، كما في العُباِب. وَذَكر في التَّْكِملَة : اْنقَاضَ و  ،: تََحرُّ

 كَسيٍِّد. القَيِّضُ  الِحَجاَرةِ : ما كاَن لَْونُه أَْخَضَر فيَْنَكِسُر ِصغَاراً وِكبَاراً ، هَكذا َضبََطهُ بالفَتْحِ ، أَو ُهوَ 

ً  َء الدَّْهنَاِء ِرجاالً بَِك أََحداً. ويُقَاُل : لو أُْعِطيُت ِملْ  أُقَايِضُ  لُوقَةٌ. ومن المَجاِز : ما، كَمِعيَشٍة : َمفْ  َمِقيَضةٌ  وبَْيَضةٌ  ما َرِضيتُُهْم  (5)بِفاُلٍن  قِياضا

ً  ُغوَطةُ ِدَمْشَق ِرَجاالً ِمثْلَكَ لَْو ُمِلئَْت ِلي »َحِديُث ُمعَاِويَةَ ، قال ِلَسِعيِد بِن ُعثَْماَن بِن َعفّاَن  ، كما في األََساس. قُْلُت : ومنه بِيَِزيَد ما  قِيَاضا

 به. ُمقَايََضةً  ، أَي« قَبِْلتُُهمْ 

يص : القَْيِض  من الُمْقتَاضُ و  : الُمعَاَوَضةُ. قال أَبُو الّشِ

الَءًة  ــــــــــــاِب مــــــــــــُ ب رحِد الشــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــُ ُت مــــــــــــن بـ ــــــــــــح ل دِّ ــــــــــــُ  ب

ُة     وبـــــــــــَ ثـــــــــــُ ئـــــــــــح  مـــــــــــَ قـــــــــــًا وبـــــــــــِ لـــــــــــَ اضِ خـــــــــــَ تـــــــــــَ قـــــــــــح
ُ

 املـــــــــــ
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 فصر الكاف
 الضادمض 

 ٍء.، بِلُغَِة َطّيِ  ، بالَكْسِر : الِخَداجُ  اْلِكَراضُ  : [كرض]

َواُب : الَِّذي أَو َماُؤهُ ، والَِّذي نَْفُسهُ ، الفَْحلُ  : الِكَراضُ و . نَقَلَهُ تَْلِفُظهُ النّاقَةُ من َرِحِمَها بَْعَد ما قَبِلَتْه ، هكذا في النَُّسخِ وُهَو َغلٌَط ، والصَّ

 الَجْوَهِريُّ عن األَُمِوّي. وقد

__________________ 
 واألصر كالتهذيب.« قـَي ضة»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 .25( سورة فصلت اآية 2)
 .36( سورة الزخرف اآية 3)
 تهذيب : عاوضه ا ابلواو.( يف الصحاح واألساس وال4)
 .«ويقا »بد  « وعن معاوية»وبداية عبارته : « بيزيد»( يف األساس : 5)
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ِرُض ُكُروضاً  الن اَقةُ  َكَرَضتِ  ِر بـَعحَد ما َضَرهَبَا ا مُث  أَلحَقتحُه. َكرحضاً و  َتكح  : قَِبَلتح ماَء الَفحح
ِحمِ  : اْلِكَراضُ  قال األَْصَمِعيُّ :و : َحلَُق  الِكَراضُ  ، َواَل َواِحَد لََها ِمْن لَْفظها ، كما في الّصحاح. وفي العُبَاِب : قال ابُن ُدَرْيٍد : َحلَُق الرَّ

ِحِم. وقال األَْصَمِعيُّ : اح : الرَّ ِرمَّ  ال َواِحَد لَها من لَْفِظَها. وأَْنَشد ِللّطِ

ا  تـــــــَ نـــــــح يـــــــَ  ســـــــــــــــــــــبـــــــَ مـــــــِ ـــــــَ نح ل يـــــــَك مـــــــِ نـــــــِ دح وحَف تـــــــُ  ســـــــــــــــــــــَ

اَء     وحِ  مـــــــــــــَ اَرتح ابلـــــــــــــبـــــــــــــَ رَاضِ ٌة أَمـــــــــــــَ  (1) الـــــــــــــكـــــــــــــِ
  

تح  يــــــــــلــــــــــَ وحمــــــــــًا ونــــــــــِ رِيــــــــــَن يـــــــــــَ ُه ِعشــــــــــــــــــــــــح َرتــــــــــح مــــــــــَ  َأضــــــــــــــــــــــــح

رَاضِ     اَرًة يف عــــــــــــــِ عــــــــــــــَ تح يـــــــــــــــَ يــــــــــــــلــــــــــــــَ َا نــــــــــــــِ  حــــــــــــــِ

  
اُح األَُمِويَّ فيقال  ِرمَّ احُ  اْلِكَراِض  اأْلَْزَهِريُّ : قال أَبو الَهْيثَِم : خالََف الّطِ ِرمَّ : الفَْحَل : وجعَلَه األَُمِويُّ : ماَء الفَْحِل.  الِكَراضَ  ، فََجعََل الّطِ

ِرّماحِ ماُء الفَْحِل. قال : فَيَُكوُن َعلَى هذا  الِكَراضُ  ّرّي :: ماُء الفَْحل في َرِحِم النَّاقَِة. وقال ابُن بَ  الِكَراضُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : ِفي ِشْعِر الّطِ

ِحمِ القَْوِل من باِب إَِضافَِة الشَّيْ  من ، ِليَْسلََم  ِء إِلى نَْفِسِه ، ِمثُْل ِعْرِق النََّسا ، وحّب الَحِصيِد. قال : واألَْجوُد ما قَالَه األَْصَمِعّي من أَنَّه حلَُق الرَّ

ِحِم إَِضافَِة الشَّيْ  ِء ، ِليَْسلََم من إَِضافَِة الشَّيْ ِء إِلى نَْفِسِه ، ِمثُْل ِعْرق النََّسا ، وحّب الَحِصيِد. قال : واألَْجوُد ما قَالَه األَْصَمِعّي من أَنَّه حلَُق الرَّ

ةِ ، أِلَنََّها إِذا لْم تَ  ، بَْعَد أَْن أَْضَمَرتْهُ  الِكَراِض  حِمْل كاَن أَْقَوى لََها. أاََل تَراهُ يَقُوُل : أََماَرْت بالبَْوِل ماءَ إِلى نَْفِسِه ، وَصَف هِذه النَّاقَةَ بالقُوَّ

َراِب ُمعَاَرَضةً إِِن اْشتََهْت ، وِإالّ   َرِمَها. فاََل ، وذِلَك ِلكَ ِعْشِريَن يَْوماً. واليَعَاَرةُ : أَْن يُقَاَد الفَْحُل إِلَى النَّاقَِة ِعْنَد الّضِ

 الِكَراضُ  َما قَالَهُ األَُمِوّي وابُن األَْعَرابِّي : وُهَو ماُء الفَْحِل إَِذا أَْرتَجْت َعلَْيِه َرِحُم الطَُّروقَِة وإَِذا كانَ  الِكَراِض  وقال األَْزَهِريُّ : الصَّواب في

ِحِم فَِفيه ثاَلثَةُ أَْقَوال : ، وُهَو قَْوُل  ، بالَكْسرِ  ِكْرٍض  َجْمع اِحَد لَها من لَْفِظَها ، كما تَقَدََّم عن األَْصَمِعّي ، وقِيَل ُهوَ قِيَل إِنَّه ال وَ  بَمْعنَى َحلَِق الرَّ

مّ  ُكْرَضةٍ  َجْمع أَو ابِن ُدَرْيٍد ، كما في التَّْكِملَة ، ةٌ ، أِلَنَّ فُْعلَةَ ، وهو قَْوُل أَبِي ُعبَْيَدةَ ، كما في الّصحاح. وقال الّصاَغانِّي : وِهي ناِدرَ  ، بالضَّ

 تُْجَمع على فُعٍَل وفِعَاٍل.

. نَقَلَهُ أَبُو الَهْيثَِم عن اْلعََرِب. كُرَضةٌ  يُْلقَى فِيَها َعْقُد الَوتَِر ، َواِحُدَها الفَُرُض الَّتِي في أَْعلَى القَْوِس  : الِكَراضُ و ّمِ  ، بالضَّ

ً  ، وقد ، ِلَضْرٍب ِمَن األَقِطِ  اْلَكِريِض  َعَملُ  : الِكَراضُ و ، وهو ُجْبٌن يَتََحلَُّب عنه َماُؤه فَيَْمُصل ، َكَذا في ِكتَاِب العَْيِن ، وهذا  َكَرُضوا ِكَراضا

لَِة والتَّْكِملَِة َحْيُث قال : قَال اللَّْيُث :  األَِقِط ، وَصْنعَتُهُ الَكْرُض ، وقدَضْرٌب من :  الَكِريضُ  نَصُّه في اللَِّساِن والعُبَاِب ، وأَْخَطأَه في الّصِ

ْل. َكَرَضُوا ادِ  ، الَكِريضُ  أَي أَْو ُهو ، َكِريضاً ، وهو ُجْبٌن يَتََحلَُّب ، إِلَى آِخِره ، فهذا ُمَخاِلٌف نَصَّ العَْين فتَأَمَّ الُمْهَملَة ، كما هو نَصُّ  بالصَّ

ِة اللُّغَِة. قال األَْزَهِريُّ :  َواُب : الَكِريض أَْخَطأَ اللَّْيُث فيَغْيِره من أَئِمَّ اد َغْيَر ُمْعَجَمٍة ، َمْسُموٌع عن  الكِريضُ  وَصحفَهُ ، والصَّ ، بالصَّ

ة ، وَسبََق الَكاَل  حَّ اُد فيه تَْصِحيٌف ُمْنَكٌر ال َشكَّ فِيه. قُْلُت : وقد َذَكَرهُ الَجْوَهِرّي على الّصِ وأَْنَشَد اللَّْيُث أَْيضاً ُم َعلَْيه ُهنَاِلَك. العََرِب ، والضَّ

احِ السَّابَِق  ِرمَّ يَن َكأَنََّما يَأُْكُل ُسكَّراً. قال  الَكِريضَ  ، بَْعَد أَْن َذَكرَ  (2)قَْوَل الّطِ وقاَل : وهِذِه ِمْدَحةٌ جاَءت في التَّْشبِيِه َكقَْوِلِهْم : يَأُْكُل الّطِ

 يِر البَْيِت ، والصَّواُب فيه ما َمَضى.األَْزَهِريُّ : وهذا أَْيضاً تَْصِحيٌف في تَْفسِ 

ً و  .(3)، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب  ِمْن َرِحِم النّاقَةِ  الِكَراضَ  أَْخَرجَ  : َكَرَض ُكُروضا

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 نَقَلَهُ ابُن القَطَّاعِ أَيضاً. َكَرَضتْ  َضِت النَّاقَةُ ، ِمثْلُ َء : َجَمَع بَْعَضهُ َعلَى بَْعٍض ، نَقَلَهُ ابُن القَطَّاعِ. وأَْكرَ الشَّيْ  َكَرضَ 

اَغانِّي ، وِمثْلُه الْبِن القَطَّاعِ.  ُسْرَعةُ الَمْشيِ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَّسان. وقال ابُن َعبّاٍد : هو الَكْضَكَضةُ  : [كضكض] َكَذا نَقَلَه الصَّ

ْل. اِد الُمْهَملَِة فَقَْد تَقَدََّم ُهنَاَك أََكصَّ الَرُجُل : أَْسَرَع ، فتَأَمَّ  قُْلُت : ولَعَلَّهُ بالصَّ

__________________ 
 ( ويروي سبنداة ابلدا  ا و ا لغتان.1)
 قا  الطرماح يصف وعاًل :« كرص»( كذا ا ويف اللسان 2)
 شـــــــــــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــ  فـــــــــــــــاه الـــــــــــــــدهـــــــــــــــر حـــــــــــــــىت كـــــــــــــــبنـــــــــــــــه و 

 مـــــــــــــــنـــــــــــــــمـــــــــــــــ  ثـــــــــــــــريان الـــــــــــــــكـــــــــــــــريـــــــــــــــص الضــــــــــــــــــــــــــــوائـــــــــــــــن   

  

 ابلضاد ا وأنكره األزهري.« ثريان الكري  الضوائن»برواية : « كرض»واللسان « كرض»وورد البيت يف التهذيب 
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 ( والذي يف التكملة : َكر ض بتشديد الراء املفتوحة.3)
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 فصر الالم
 لضادمض ا

دٌ  لَضٌّ  َرُجلٌ  : [لضض] :  اللَّْضالضُ  . وقال اللَّْيُث :في الدَّاَللَةِ  ، أَي حاَذقٌ  ، أَي لَْضاَلضٌ  في الّصحاح : َدِليلٌ و ، كما في اللَّسان. : ُمَطرَّ

اِجز يَِصُف َمفاَزةً. ِليُل ، وأَْنَشَد ِللرَّ  الدَّ

ــــــــــــ  و  ــــــــــــا عــــــــــــل ي عــــــــــــح ــــــــــــَ ٍد يـ ــــــــــــَ ل ــــــــــــَ الضِ بـ ــــــــــــل ضــــــــــــــــــــــــــح   ال
اضِ     ـــــــــــــــَ جـــــــــــــــاِج ف ـــــــــــــــفـــــــــــــــِ رَبِّ ال غـــــــــــــــح َم مـــــــــــــــُ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  أَيـ

  
 أَْي واِسعِ ، من الفََضاِء. ونَصُّ الَجْوَهِرّي : وبَْلَدةً تَْغبَى.

 ، وتََحفُُّظهُ. يَِميناً وِشَماالً  : اْلتِفَاتُهُ  لَْضلََضتُهُ و قال اللَّْيُث :

،  ، كَجْرَوٍل : ابُن آَوى اللَّْعَوضُ و بِِه ، لُغَةٌ يََمانِيَةٌ. قاَل : تَنَاَولَهُ  ل ابُن ُدَرْيٍد : أَي، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقا بِلَسانِِه ، كَمنَعَهُ  لَعََضهُ  : [لعض]

 َمْقلُوبَةٌ. اللَّْعَوضُ و أَنَّ الِعلَّْوَض كِسنَّْوٍر. ابُن آَوى ، بِلُغَة ِحْميََر ،« ع ل ض»يَمانِيَةٌ. قُْلُت : وقد َسبَق في 

 أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن.،  اللَّْكضُ  : [لكض]

ْرُب بُجْمعِ الَكفِّ  وقال ابُن َعبّاٍد : هو اللَّْكُز ، قاَل : وهو . الضَّ اَغانِيُّ  ، َكَذا نَقَلَهُ الصَّ

 فصر امليم
 مض الضاد

ى بِال َرْغَوةٍ. قاله اللَّْيُث. وقال الَجْوَهِريُّ  : اللَّبُن الَخاِلصُ  الَمْحضُ  : [محض]  : هو الَِّذي لَْم يَُخاِلْطهُ الَماُء ُحْلواً كاَن أَو حاِمضاً. وال يَُسمَّ

ً  اللَّبَنُ   إِالَّ إِذا كاَن َكذِلَك. َمْحضا

ا ُطِعَن َشِرَب لَبَناً فَخَرجَ »في َحِديِث ُعَمَر : و ً  لَمَّ  ٍء.لَْم يَْختَِلْط بشي (1)أَْي خالصاً على َوْجِهِه « مْحضا

 وَمْخِضها أَْي الخاِلِص والَمْمُخوِض.« َمْحِضَها بَاِرْك لَُهْم في» َحِديٍث آَخَر :في و

كاةِ : و ً  (2)فاْعِمُدوا »في َحِديِث الزَّ ً و إِلَى شاةٍ ُمْمتَِلئٍَة َشْحما ر في الَحِديِث بَمْعنَى اللَّبَِن ُمْطلَ « َمْحضا  ج قاً ،، أَْي َسِمينَةً َكثِيرةَ اللَّبَِن. وقد تََكرَّ

 ، بالَكْسِر. ِمَحاضٌ 

، كما يُقَال َشِحٌم لَِحٌم ، إِذا  الَمْحضَ  ، يُِحبُّ  َمِحضٌ  ِكالُهَما على النََّسِب. وفي العُبَاِب : َرُجلٌ  ، كَكِتف : يَْشتَِهيِه ، َمِحضٌ و َماِحضٌ  َرُجلٌ و

 ٌن وتَاِمٌر ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي.، كقَْوِلَك : اَلبِ  َمْحٍض  : ذُو َماِحضٌ  َرُجلٌ  أَو كاَن يُِحبُُّهَما ،

ً  : َشِربَهُ  اْمتََحضَ و ، كما في الّصحاح. الَمْحَض كأَْمَحَضهُ  ، َكَمنَعَهُ : َسقَاهُ  َمَحَضهُ و اِجز :َمْحضا  . وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي للرَّ

ا ِحضـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــَ ا  امـــــــــح حـــــــــَ يـــــــــح اين الضـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــَ قـــــــــِّ   (3)وســـــــــــــــــــــــَ
يَب      احـــــــــــِ ُت صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح ي فـــــــــــَ دح كـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــَ افـ حـــــــــــَ ـــــــــــح ي َ

 املـــــــــــ

  
 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. ، بالَكْسرِ  كَمِحضَ 

أَي خاِلُص النََّسِب ، األُْنثَى ، والذََّكُر ، والَجْمُع فِيِه  َمْحضٌ  ، والَِّذي في الّصحاح : وَعِربيٌّ  َخاِلُصهُ  ، أَيْ  النََّسبِ  َمْمُحوضُ  هو ِمَن الَمَجاِز :و

،  َمْحضٌ و َمْحَضةٌ  ، وهِذه َعَربِيَّةٌ  َمْحضٌ  هذا َعَربِيٌّ  ْعَت ، ِمثُْل قْلٍب وبَْحٍت. وفي العُبَاب : قال أَبو ُعبَْيٍد :سَواٌء ، وإِْن ِشئْت أَنَّثَْت وَجمَ 

 .(4)وبَْحتَةٌ وبْحٌت ، وقَْلبَةٌ وقَْلٌب 

ةٌ  من الَمَجاِز :و ةُ ، َكذِلك قاَل سِ  َخاِلَصةٌ  ، أَيْ  َمْمُحوَضةٌ و ، َمْحَضةٌ و ، مْحضٌ  ِفضَّ ً  يبََوْيه ، فإَِذا قُْلَت : هِذِه الِفضَّ ، قُْلتَهُ بالنَّْصِب  مْحضا

 اْعتَِماداً على الَمْصَدر.
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َمْخَشِرّي اِلْبِن ُدَرْيٍد ، أَيْ  الُودَّ  أَْمَحَضهُ  من الَمَجاِز :و لَوْجَهْيِن. وقال ، َكَذا نَقََل الَجْوَهِريُّ ا كَمَحَضهُ  أَْخلََصه ، ، عن أَبِي َزْيٍد ، ونََسبَهُ الزَّ

ّي : ولَْم يَْعِرف األَْصَمِعيُّ  . أَمَحْضتَهُ  ٍء أَْخلَْصتَهُ فَقَدْ قال الَجْوَهِريُّ : وُكلُّ َشيْ  أَْمَحْضتُهو لَهُ النُّْصَح ، َمَحْضتُ  الُودَّ ، وَكذِلكَ  أَْمَحَضهُ  ابُن بَّرِ

 قال : وأَْنَشَد الِكَسائِيُّ :

ٌة  كـــــــــــَ اتـــــــــــِ ن  فـــــــــــَ يـــــــــــكـــــــــــُ َواين أَمـــــــــــا فـــــــــــِ غـــــــــــَ لـــــــــــح رح لـــــــــــِ  قـــــــــــُ

يـــــــــه     رحٍب فـــــــــِ يـــــــــَم ِبضـــــــــــــــــــــــَ ئـــــــــِ و الـــــــــلـــــــــ  لـــــــــُ عـــــــــح ـــــــــَ اضُ تـ  ِإ ـــــــــحَ

  
 . نَقَلَهُ ابُن القَطَّاعِ ، وهو من اإِلْخالِص ، وهو َمجاٌز.الَحِديَث : َصَدقَهُ  أَْمَحَضهُ و

ّمِ : األُْمُحوَضةُ و  ، وهو َمجاز. النَِّصيَحةُ الخاِلَصةُ  ، بالضَّ

اَغانِّي. ة ، باليََماَمةِ  أَْيضاً : الَمْحَضةُ و الشَِّريفَْيِن. : ة ، بِلْحِف آَرةَ بَْيَن الَحَرَمْينِ  الَمْحَضةُ و  ، نَقَلَُهَما الصَّ

__________________ 
 ( النهاية واللسان : جبهته.1)
 ( النهاية واللسان : فاعمد.2)
 ( روايته يف التهذيب :3)

 ضا وسقِّياين ضيحافامتح
 ( العبارة يف التهذيب ا وزيد فيه : وإن شئت ثنّيت ومجعت.4)
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ً  : َصارَ  ُمُحوَضةً  ، كَكُرم ، َمُحضَ  قَدْ و  في َحَسبِه. َمْحضا

ِريبَِة : َمْمُحوضُ  ُهوَ  من الَمَجاِز :و ، كما في العُبَاِب. قال األَْزَهِريُّ : َكاَلُم العََرِب : َرُجٌل  (1) ُمْخلَصٌ  ، أَي الَحَسبِ  َمْمُحوضُ  الضَّ

ِريبَِة  ادِ »َمْمُحوُص الضَّ  إِذا كاَن ُمنَقَّحاً ُمَهذَّباً. (2)« بِالصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 .َمْحضٌ  ٌء يَُخاِلُطه فهوى ال يَُشوبُهُ َشيْ ٍء َخلََص َحتَّ ِء. الَخاِلُص. وقال األَْزَهِرّي : ُكلُّ َشيْ ِمْن ُكّلِ َشيْ  الَمْحضُ 

 الَحَسِب : َخاِلُصه. َمْحضُ  ، أَي َخاِلُصه وَصِريُحه ، وهو َمَجاٌز. وَرُجلٌ « اإِليمانِ  َمْحضُ  َذاك»في َحِديِث الَوْسَوَسِة : و

 . شاِهد الِمَحاِض قَْولُه :أَْمَحاضٌ و ِمَحاضٌ  وَجْمعُهُ 

اٍ   ٍب وحـــــــــــــــَ وحمـــــــــــــــًا َذِوي َحســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ دح قـ   ـــــــــــــــَِ

وا     بــــــــــُ ا ُحســــــــــــــــــــــــِ مــــــــــَ ثــــــــــُ يــــــــــح رامــــــــــًا حــــــــــَ اكــــــــــِ اضــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــَِ

  
 وَشاِهُد األَْمَحاِض قَْوُل ُرْؤبَةَ :

اِض  ِب اأَل ـــــــــــــــــحَ َن اَ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ اَلُ  اَي بـــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــِ

مـــــــــــــــــــــــاضِ     َ  أبَدحاَنٍس وال َأغـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــــــــَ

  
 لَهُ ابُن القَطَّاع ، وهو َمَجاٌز.، وهو القَتُّ ، نَقَ  الَمْحضَ  الدَّابَّةَ : َعلَفََها أَْمَحضَ و

 : لَقَُب َجَماَعٍة من العَلَِويّين ، ِمْنُهم َعْبُد هللِا بُن الَحَسِن بِن الَحَسن بِن َعِلّي. الَمْحضُ و

، كما قَالَهُ الَجْوَهِريُّ ، أَي من َحّد َضَرب ، ونََصَر ، وَمنََع ، فالماِضي َمْفتُوٌح على ُكّلِ َحاٍل  ، ُمثَلَّثَةَ اآلتِي يَْمخُضه اللَّبَنَ  َمَخضَ  : [مخض]

ِذي قَْد أُِخَذْت الَّ  الَمِخيضُ  الَِّذي فِيه اللَّبَنُ  الِمْمَخضَ  : تَْحِريُككَ  الَمْخضُ  . وقال اللَّْيُث :تََمخَّضَ  ، وقَد َمْمُخوضٌ و َمِخيضٌ  أََخَذ ُزْبَدهُ ، فَُهوَ  :

 ُزْبَدتُه.

َك في اْمتََخضَ و اللَّبَُن. تََمخَّضَ و  .الِمْمَخَضةِ  ، أَْي تََحرَّ

ً  ءَ الشَّيْ  َمَخضَ  في أَْشيَاَء َكثِيَرةٍ. يُقَاُل : الُمْخضُ  قَْد يَُكونُ و َكهُ َشِديداً  ، إِذا َمْخضا  .َحرَّ

ً تُمْ  ُمرَّ َعلَْيِه بَِجنَاَزةٍ »في الَحِديِث : و ُك تَْحِريكاً َسِريعاً ، كما في اللَِّسان. وفي العُبَاب :« َخُض َمْخضا ّقِ فقَاَل :  تُْمَخُض َمْخضَ  أَْي تَُحرَّ الّزِ

ُك تَْحِريكاً َشِديداً.« َعلَْيُكْم بالقَْصدِ »  ، أَْي تَُحرَّ

 ِصُف القُُروَم :. قال ُرْؤبَةُ يَ َهَدَر بِشْقِشقَتِهِ  البَِعيُر ، إِذا َمَخضَ  من الَمَجاِز :و

َن  عـــــــــــــح بـــــــــــــَ تـــــــــــــح ِديـــــــــــــرًا  (3)يــــــــــــــَ ازَأحرًا وهـــــــــــــَ   خَمحضـــــــــــــــــــــــــــَ
ا    ضـــــــــــــــــــــــــَ هح ـــــــــــ  ـــــــــــن َا ال ـــــــــــِ ل ـــــــــــَ ت عـــــــــــح ـــــــــــَ اٍت يـ كـــــــــــَ ـــــــــــِ ل  يف عـــــــــــَ

  
اُء  الدَّْلوَ  َمَخضَ  من الَمَجاِز :و َواُب ، َكَما في الّصحاح والعُباب واللّسان : قال الفَرَّ ْلِو ، إَِذا َمَخضَ : ، هَكَذا في سائِر النَُّسخِ ، والصَّ نََهَز  بالدَّ

 ، وأَْنَشد : بَِها فِي البِئْر

ا  ومـــــــــــــــــَ َذمـــــــــــــــــًا  ـــــــــــــــــَُ يـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــا قــــــــــــــــــَ  ِإن  لـــــــــــــــــَ

زِيــــــــــــــــُدهــــــــــــــــا     ا خمــــــــــــــــَح ُ يــــــــــــــــَ ومــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــدِّاَل مجــــــــــــــــُُ

  
الَ َمْخُج ال»ويُْرَوى   .«ّدِ

ْكتََها ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : َمَخْضتُ  ويُقَاُل : ْلِو ، إِذا أَْكثَْرَت النَّْزَع ِمْنَها بِداَلئَك وَحرَّ  البِئَْر بالدَّ

َخَضنح  ِدِّ  ( 4)لََنمح  َجوحَفِك ابلد 
قَاءُ  ، كِمْنبٍَر : الِمْمَخضُ و  .الَمِخيضُ  الَِّذي فيه الّسِ

. كَسِمعَ  الَمْرأَةُ ، وكذلك النَّاقَةُ وَغْيُرَها من البََهائِم ، َمِخَضت من المَجاِز :و لَْم يَْذُكْرهُ أََحٌد من  َمنَعَ  ِمثَال َمَخَضتْ و ، واْقتََصَر عليه الَجْوَهِريُّ

، وهِذه قد أَْنَكَرَها ابُن  ُعنِيَ  ، ِمثَالُ  ُمِخَضتْ يُقَال أَْيضاً :و الَجَماَعِة ، وال يَْبعُُد أَْن يَُكوَن ِمْن هَذا البَاِب مع ُوُجوِد َحْرِف الَحْلِق ، وفيه نََظرٌ 
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ةُ قَْيٍس وتَِميٍم وأََسٍد يَقُولُوَن : َمَخْضتُ  ، ويُقَال : ُمِخَضتْ  الَمْرأَةُ ، وال يُقَالُ  َمِخَضت األَْعَرابِّي ، فإِنَّهُ قَاَل : يُقَاُل :  لَبَنََها. وقال نَُصْيٌر : وَعامَّ

 بَكْسِر الِميِم ، ويَْفعَلُون ذِلَك فِي ُكّلِ حْرٍف َكاَن قَْبَل أََحِد ُحُروِف الَحْلِق ، ِفِعْلُت وفِِعيل. تِمِخضَ 

ً  يَحةٌ ،ا تََرى ، لُغَةٌ َصحِ يَقُولُوَن : بِِعيٌر وِزئيٌر ونِِهيٌق وِشِهيق ، ونِِهلَت اإِلبُِل ، وِسِخْرُت ِمْنه ، ولم يُِشْر إِلَْيه الُمَصنُِّف ، وهو كم ،  َمَخاضا

ً و بالفَتْح ، وعليه اْقتََصر الَجْوَهِرّي ، َضْت و بَِكْسِر اْلِميِم. (5) اْلِمَخاضُ  ، بالَكْسر ، وبه قََرأَ ابُن َكثِيٍر في الشَّواذّ : فأََجاَءَها ِمَخاضا َمخَّ

 ً ً  ، وفي بْعِض النَُّسخِ : تَْمِخيضا ضا َضْت تََمخُّ  َحان :، وِكالُهَما َصِحي تََمخَّ

__________________ 
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان بتشديد الالم.1)
 .«ابلضاد»( عن التهذيب ا وابألصر 2)
 .«وزئرياً خمضا»برواية : « زأر»ويف اللسان «  معن»( التهذيب واللسان : 3)
 ( اللسان : لتمخضن.4)
 .23( سورة مرمي اآية 5)
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 ، كما في الّصحاح. َماِخضٌ  ، وهو َوَجُع الِواَلَدةِ. وُكلُّ حاِمٍل َضَربََها الطَّْلُق فهي الطَّْلقُ  ، أَي اْلَمَخاضُ  أََخَذها

 َواِخضُ مَ  ج ، وهي الَّتِي َدنَا ِواَلُدَها ، وقد أََخَذها الطَّْلُق ، قاله ابُن األَْعَرابِّي ، من النِّساِء واإِلبِل والشَّاِء : الُمْقِربُ  الَماِخضُ  قيل : (3) و

 ، وأَْنَشد َغْيُره في الدََّجاجِ : ُمخَّضٌ و

ِ  و  غـــــــــــــــــــ  اٍ  نــــــــــــــــــــُ وحَ   ـــــــــــــــــــََ ٍد فــــــــــــــــــــَ  َمســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

اِج     ـــــــــــد جـــــــــــَ اَض ال قـــــــــــَ ـــــــــــح ُ  ِإنـ قـــــــــــِ ـــــــــــح ن ـــــــــــُ خـــــــــــ  ِ تـ
ُ

 املـــــــــــ

  
ُجُل : أَْمَخضَ و اَل َراّج ،  ؟يَها ، قال : وما ِعْلُمكِ الفاَُلنِيَّةُ ، ِلنَاقَِة أَبِ  َمَخَضتْ  . وقالت اْبنَةُ الُخّسِ اإِليَاِدّيِ ألَبِيها :إِبِلُهُ  َمَخَضتْ  الرَّ قالت : الصَّ

 والطَّْرف اَلّج ، وتَْمِشي وتَفَاّج.

 يا اْبنَتِي فاْعِقلي. أَْمَخَضتْ  قال :

 ، كما في الّصحاحِ. : الَحَواِمُل ِمَن النُّوقِ  الَمَخاضُ و

 ، قالَهُ ثَْعلٌَب. الَّتِي أَتَى َعلَْيَها ِمْن َحْمِلَها َعَشَرةُ أَْشُهرٍ  ، وهي الِعَشارُ  هي أو وفي الُمْحكم : الَّتِي أَْوالُدَها في بُُطونَِها ،

 قِيَاس ، ، على َغْيرِ  نَاِدرٌ  ، وهو الَواِحَدةُ َخِلفَةٌ  بالِعَشاِر. قال الَجْوَهِرّي : اْلَمَخاِض  قال ابُن ِسيَده : لَْم أَِجْد ذِلَك إِالَّ لَهُ ، أَْعنِي أَْن يُعَبَّر عن

، َواِحَدتَُها َخِلفَةٌ ، على َغْيِر قِيَاٍس. كما قالوا  َمَخاضٌ  وال َواِحَد لها ِمْن لَْفِظَها. وقال أَبُو َزْيٍد : إِذا أََرْدَت الَحَواِمَل من اإِلبِِل قُْلَت : نُوقٌ 

بِِل : ناقَةٌ أَو بَِعي لَواِحَدةِ النَِّساِء : يَِت الَحَواِملُ  وقال ابُن ِسيَده : .(1)ٌر اْمَرأَةٌ. وِلَواِحَدةِ اإْلِ ً  وإِنََّما ُسّمِ  ، تَفاُؤالً بأَنََّها تَِصيُر إِلى ذِلكَ  َمَخاضا

َماِن َحتَّى يَْهِدَر. قال ابُن سِ  اإِلبُِل ِحيَن يُْرَسُل فِيَها الفَْحُل. : الَمَخاضُ  أَو بَِولَِدَها إِذا نُتَِجْت. تَْستَْمِخضُ و ِل الزَّ يَده : هَكذا ُوِجَد : َحتَّى في أَوَّ

َوايَاِت : َجْمٌع بِال  . َكَذا في النَُّسخِ تَْنقَِطع ، بالُمثَنّاةِ الفَْوقِيّة ، والصَّواُب يَْنقَطَع.تَْنقَِطَع عن الّضرابِ  يَْفِدَر ، أَي َحتَّى يَْهِدَر ، وفي بَْعِض الّرِ

 . وِعبَاَرةُ الُمْحَكِم : ال َواِحَد لََها.واِحدٍ 

ه : اْبنُ و اَغانِّي عن السُّكَّرّي ، كما سيَأْتِي.َمَخاٍض  ، واألُْنثَى : بِْنتُ  َمَخاٍض  الفَِصيُل إَِذا لَِقَحْت أُمُّ أَو َما َدَخَل فِي  . نَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن والصَّ

 . وِعبَاَرةُ الّصحاح.السَّنَِة الثَّانِيَةِ 

، أِلَنَّهُ فُِصَل  َمَخاٍض  ، واألُْنثَى اْبنَةُ  َمَخاٍض  : الَحَواِمُل من النُّوِق. ومنه قِيَل للفََصيِل إِذَا اْستَْكَمَل الَحْوَل وَدَخَل في الثَّانِيَِة : ابنُ  الَمَخاضُ و

ه ه وأُْلِحقَْت أُمُّ ألَْصَمِعيُّ : إِذا َحَمْلَت الفَْحَل على النَّاقَِة فلَِقَحْت فهي َخِلفَةٌ ، ، َسَواًء لَِقحْت أَو لَْم تَْلقَح ، اْنتََهى. وقال ا بالَمَخاِض  عن أُّمِ

هُ لَِحقَتْ  ، َمَخاٍض  ، وَولَُدَها إِذا اْستَْكَمَل َسنَةً ِمْن يَْوم ُوِلَد وُدُخوِل السَّنَة األُْخَرى ابنُ  َمَخاضٌ  وَجْمعَُها أَي  من اإِلبِلِ  بِاْلَمَخاِض  أِلَنَّ أُمَّ

ه لَِحقَتْ  الَمَخاِض  واْبنُ  الَمَخاِض  : اسٌم للنُّوِق الَحَواِمِل. وبِْنتُ  الَمَخاضُ  . وقال ابُن األَثِيِر :ِملِ الَحَوا  : ما َدَخَل في السَّنَِة الثَّانِيَِة ألَنَّ أُمَّ

ه ، أَو َحَملَ  ، أَي الَحَواِمِل ، بالَمَخاِض  هُ وإِْن لَْم تَْحِمْل ِهيَ وإِْن لَْم تَُكْن حاِمالً ، أَو ما َحَملَْت أُمُّ ، قال : وهذا هو َمْعنَى  ت اإِلبُِل الَّتِي فِيَها أُمُّ

، وقَْد  َها فِي َوْقٍت ما، ألَنَّ الَواِحد ال يَُكوُن اْبَن نُوٍق ، وإِنََّما يَُكوُن ابَن نَاقٍَة َواِحَدةٍ. والُمَراُد أَْن تَُكوَن َوَضعَتَْها أُمُّ  َمَخاٍض  وبِْنتِ  َمَخاٍض  ابنِ 

َها َحاِمالً ، فنََسبها إِلى الَجَماَعِة بُِحْكِم ُمجَ  َها ، وإِْن لَْم تَُكْن أُمُّ ها.َحملَِت النُّوُق الَّتِي َوَضْعَن مع أُّمِ  اَوَرتِها أُمَّ

إِنََّما  (2)وال يُْجَمُع ، أِلَنََّها  َمَخاضٌ  ، وبَنَاُت لَبُوٍن ، وبَنَاُت آَوى. وقال غيُره : ال يُثَنَّى َمَخاٍض  بَناتُ  إِالَّ  ج قال الَجْوَهِرّي : وال يُقَال في

ّنِ الَواِحَدةِ. وأَْنَشد الّصاَغانِيُّ ألَبِي ذَُؤْيٍب يَِصف َخْمراً :  يُِريُدون أَنََّها ُمَضافَةٌ إِلى هِذه الّسِ

ٍح ســــــــــــــــــــــــــِ  رِبــــــــــــح رَتَ  ِإال  بــــــــــــِ ا فــــــــــــال ُتشــــــــــــــــــــــــــح اُ هــــــــــــَ  بــــــــــــَ

اُت     نـــــــــَ اضِ بــــــــــَ خـــــــــَ َ
ا املـــــــــ اُرهـــــــــَ ا وِحضـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ ومـــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــُ

  
 ، واألُولَى ِرَوايَةُ األَْصَمِعّي.« شيُمَها»وَرَواه أَبو َعْمٍرو 

سُّكَّرّي في َشْرح بيت أَبِي يُقَال له ذِلَك إِذا لَِقَحْت. قال ذِلَك ال َمَخاٍض  بُْزلَُها وِعَشاُرَها. وقِيَل : ابنُ : وقال ابُن َحبِيب : َرَوى أَبُو َعْبِد هللا 

 ذَُؤْيٍب هَذا.

هِذه الَخْمُر تُْشتََرى  : ِشيُمَها. يَقُوُل :اْنتََهى ما قَالَهُ الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب. قُْلُت : والَِّذي في َشْرح السُّكَّرّي َوَرواهُ األَخفَُش : بنَاُت اللَّبُون 

ْل. مَخاٍض  ُسوُدَها ، وِحَضاُرَها : بِيُضَها. ولَْم أَِجْد فيه ما نَقَلَهُ الّصاَغانِّي وهو قَْولُه : وقِيَل ابنُ . ُشوُمَها : المَخاِض  ببَنَاتِ   إِلى آِخِرِه. فتَأَمَّ

ِلَف والَّالَم ، إِالَّ أَنَّهُ تَْعِريُف ِجْنٍس. قال الشاِعُر : نَِكَرةٌ ، فإَِذا أََرْدَت تَْعِريفَهُ أَْدَخْلَت َعلَْيه األَ  َمَخاٍض  ، قال الَجْوَهِريُّ ، وابنُ  قد تَْدُخلُُهَما الْ و

ّي في  قُْلُت : هو َجِريٌر ونََسبَه ابُن بَّرِ
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__________________ 
 .«و»بد  : « أو»( يف القاموس : 3)
 .( قوله بعري : اجلمر الباز  أو اجلذع ا وقد يكون لألنث  ا قاله يف القاموس بفتح الباء وقد تكسر1)
 .«ألهنما»( عن اللسان وابألصر 2)
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ُجو فـَُقيحماً وهَنحَشاًل :  أَمالِيه لِلحَفَرزحَدِ  ا وزَاَد الّصاَغاينّ : يـَهح
مـــــــــــاً  ـــــــــــح ي قـــــــــــَ ـــــــــــُ تح فـ ـــــــــــَ ل اًل َفضـــــــــــــــــــــــــَ اَن هَنحشـــــــــــــــــــــــــَ دح  َوجـــــــــــَ

ِن     ِر ابـــح اضِ كـــَفضـــــــــــــــــــــح خـــــــَ مـــَ يـــــــِر  الـــح (1)عـــلـــ  الـــَفصـــــــــــــــــِ
 

  
يَْت ابنَ  ابُن األَثِيِر : (2)قال  َي ابنَ  َمَخاٍض  وإِنَّما ُسّمِ َكانُوا  ، أَي العَرب ، إِنََّما في السَّنَِة الثَّانِيَِة ألَنَُّهمْ  َمَخاٍض  ، ونَصُّ النَّهايَة : وإِنََّما ُسّمِ

 .َمَخاٍض  ، فيُكوُن َولَُدَها ابنَ  تَْمَخضُ و بَْعَد َوْضِعَها بَسنٍة ، ليَْشتَدَّ َولَُدَها فهي تَْحِمُل في السَّنَِة الثَّانِيَة ، يَْحِملُوَن الفُُحوَل َعلَى اإِلنَاثِ 

َضتِ  قال األَْصَمِعيُّ :و  ، وِهَي الَّتِي َضَربََها مُخوضٌ و َماِخضٌ  . وقال ابُن ُشَمْيٍل : ناقَةٌ َمُخوضٌ و ، َماِخضٌ  الشَّاةُ : لَِقَحْت ، وهي تََمخَّ

ً  ، وقَدْ  الَمَخاضُ   .فتَْمتَِخضَ  بَولَِدَها ، َوُهو أَْن يَْضِرَب الَولَُد في بَْطنَِها حين تُْنتَجَ  لتََمخَّضُ  ، وإِنََّها َمِخَضْت تَْمَخض مخاضا

 . قال الشَّاِعر :الدَّْهُر بالِفتْنَِة ، أَي أَتَى بَِها تََمخَّضَ  من الَمَجاِز :و

ا و  هــــــــــَ ــــــــــمــــــــــُ ي عــــــــــِ ــــــــــَ وُن ن ا لــــــــــَُ ــــــــــَ ي ــــــــــح نـ ــــــــــد  ِت ال ــــــــــَ  مــــــــــا زَال

يـــــــــــم و     ظـــــــــــِ ِر الـــــــــــعـــــــــــَ ُح ابأَلمـــــــــــح بـــــــــــِ خـــــــــــ  ُ ُتصـــــــــــــــــــــــــح  متـــــــــــََ

  
ْنيَا إِنََّها َضت بِفتْنٍَة ُمْنَكَرةٍ ، وَكذِلك تَتَمخَّضُ  ويُقَال للدُّ الَمنُوُن وغْيُرَها. وأَْنَشد الَجْوَهِرّي لعَْمِرو بِن َحسَّاَن أََحِد بَنِي الَحاِرِث بِن َهّماٍم  تََمخَّ

ْيبانِّي ، وِلَخاِلِد ْبنِ يَُخاِطُب اْمَرأَتَه. قُْلُت :  يَرافِّي ، ويُْرَوى ِلَسْهِم ْبِن خاِلِد ْبِن َعْبِد هللا الّشِ ٍد الّسِ ، وهَكذا  (3) ِحّقٍ الشَّْيبانِّي وهَكَذا قَالَهُ أَبُو ُمَحمَّ

ُد بن ِعْمراَن ْبِن ُموَسى الَمْرُزبَانِّي في تَْرَجَمتَيْ  (4)أَْنَشد أَبو ُعبَْيِد هللا   ِهما :ُمَحمَّ

تِ  خ ضــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــوحٍم  متــــــــــــــــََ ُه بــــــــــــــــِ وُن لــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ
َ

 املــــــــــــــــ

امُ     ٍة متــــــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــــــَ ل رِّ حــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــُ  َأَ. ول

  
َضتْ  . قال الَجْوَهِريُّ : جعََل قَْولَهَكأَنَّه من الَمَخاِص و َضتْ  يَنُوُب َمنَاَب قَْوله لَِقَحْت بَولٍَد ، أِلَنََّها ما تََمخَّ بالولَِد إِالَّ َوقَد لَِقَحْت. وقَْولُه :  تََمخَّ

 أَنَى ، أَْي حاَن ِوالَدتُهُ لتَمام أَيّاِم الَحْمِل. وأَّوُل هِذِه األَبياِت.

ي  ومــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــُ رٍو ال تـــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــح  َأاَل اي أُم  عــــــــــــــــــَ

ا ذا و     ي ِإلــــــــــــــــــ َ قــــــــــــــــــِ اُس هــــــــــــــــــامُ أَبــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ

  
ّي : وايَة : أاَل يا أُمَّ قَْيٍس ، وِهٌي َزْوَجتُهُ ، وكاَن قد نََزَل به َضْيف يُقَاُل لهُ  وهَكَذا ساقَه الّصاَغانِيُّ والَجْوَهِرّي. وقال ابُن بَّرِ الَمْشُهوُر في الّرِ

ْعَر. قال صا ّي أَنه َعقََر له ناقَتَْيِن إِساٌف ، فعَقََر له ناقَةً ، فاَلَمتْهُ ، فقاَل هَذا الّشِ ِحب اللَِّسان : وقد َرأَْيُت أَنا في حاِشيٍَة مُن نَُسخِ أََماِلي اْبِن بَّرِ

 بدِليِل قَْوله في القَِصيَدة :

اٌف  ا ِإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــــَ ِ اَنهلـــــــــــــــــــــــَُ اح  َأيف انبـــــــــــــــــــــــَ

امُ     نـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ جِي مـــــــــــــــــــــا ِإنح تـ لـــــــــــــــــــــ   َ َو ُه طـــــــــــــــــــــَ

  
اَغانِ   يُّ في التَّْكِملَِة وفي العُبَاِب ، فراِجْعَها فإنََّها ِحْكَمةٌ وَمْوِعَظةٌ. وقد أَرْدنَا االْختَِصاَر.وقد َذَكَر بَِقيَّةَ األَْبيَاِت الصَّ

 ي ِلْحيَاَن.في َغَزاةِ بَنِ  وسلمعليههللاصلى، َعلَى ساِكنها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالم ، َمرَّ َعلَْيِه النَّبِيُّ  ع قُْرَب الَمِدينَةِ  ، كأَِميٍر : َمِخيضٌ و

ْوبِ : اللَّبَُن البَِطي الُمْستَْمِخضُ و ً  فعَاد َمَخْضتَهُ  لَْم يََكْد يَُروُب ، وإِذا َراَب ثُمَّ  استَْمَخضَ  ، فإَِذا (5) ُء الرَّ ، وذِلَك أَْطيَُب  الُمْستَْمِخضُ  فُهو َمْخضا

قَاِء. اْستَْمَخضَ و أَْلبَاِن الغَنَم ، ألَنَّ ُزْبَدهُ اْستُْهِلك فِيه.  اللَّبَُن أَْيضاً ، إِذا أَْبَطأَ أَْخذُهُ الطَّْعَم بَْعَد َحْقنِِه في الّسِ

َك في اْمتََخضَ و اللَّبَُن ، أَْمَخضَ و  .يُْمَخضَ  اللَّبَُن : َحاَن لَهُ أَنْ  أَْمَخضَ و ، هَكَذا نَصُّ العُبَاِب. والَِّذي في الّصحاح : الِمْمَخَضةِ  : تََحرَّ

َك في اْمتََخضَ و اللَّبَنُ  تََمخَّضَ و . والظَّاِهُر أَنَّهُ َسقََط ذِلَك من العُبَاِب َسْهواً من الّصاَغاِنّي في نَْقِلِه ، فَقَلََّدهُ الُمَصنُِّف من الِمْمَخَضةِ  ، أَْي تََحرَّ

 من األُُصوِل. َغْيِر أَْن يَُراِجَع الّصحاَح وَغْيَرهُ 

ّي : الِمْمَخَضةُ و وقال الَجْوَهِريُّ :  : اإِلْبِريُج ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
 وبعده بيتان فقيماً وهنشال. 96/  2( البيت للفرزد  ا ديوانه 1)
 والصواب ما أثبت يؤيده سيا  العبارة يف النهاية.« قاله»( ابألصر 2)
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 ذكر منسوابً لعمرو أو خالد بن ح .« محر»( يف اللسان 3)
 حتريف.« أبو عبد  »( ابألصر 4)
 ومثلها يف التهذيب.« الر ُ وب»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
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دح  قـــــــــــــَ خـــــــــــــ  َ لـــــــــــــَ ا  متـــــــــــــََ َود هتـــــــــــــَُ يب مـــــــــــــَ لـــــــــــــح  يف قــــــــــــــَ

خـــــــــــــ  َ كـــــــــــــمـــــــــــــا     َ ُ  متـــــــــــــََ ـــــــــــــ  ـــــــــــــل ِه ال ـــــــــــــِ رِ  ـــــــــــــح  يف ِإب

  
َواِحَدةٌ. قال : وقِيَل : ُهَو ما  َمْخَضةٌ  ، أَي إِْمَخاضٌ  فَُهوَ  الِمْمَخَضةِ  في الَمِخيضُ  اللَّبَنُ  ما َدامَ  ، ونصُّ اللَّْيِث : ، بالَكْسِر : الَحِليبُ  اإِلْمَخاضُ و

من لَبٍن ، وِهَي  إِْمَخاضٌ و هَذا إِْحاَلٌب ِمْن لَبٍَن ، . يُقَاُل :األََماِخيِض  ، ويُْجَمُع على (1)اْجتَمَع من اللَّبَِن في الَمْرَعى َحتَّى صاَر ِوْقَر بَِعيٍر 

 .اأْلََماِخيضُ و األََحاِليبُ 

ةِ كَسَحاٍب : نَْهٌر  ، َمَخاضٌ و  .قُْرَب المعرَّ

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وِممَّ

َضت النَّاقَةُ ، ِمثْلُ  اْمتََخَضتِ   ، عن ابِن ُشَميٍل. َمِخَضتْ و ، تَمخَّ

َك في بَْطِن الحاِمِل. اْمتََخضَ و الولَدُ  تََمخَّضَ و  : تََحرَّ

 ِلتَضَع. الَمَخاضُ  : هي النَّاقَةُ الَّتِي أََخَذَها الماِخضُ و

بَّى الَماِخضَ  َدعِ »حِديُث ال وِمْنهُ   .(2)« والرُّ

َك َولَُدَها في بَْطنَِها ِلْلِوالَدةِ ، عن إِْبَراِهيَم الحَربِّي. َمِخَضتِ و  الَمْرأَةُ : تََحرَّ

يَرافي. اإِلْمَخاضُ و  : السَّقَاُء ، َمثََّل به ِسيبَوْيه ، وفَسََّرهُ الّسِ

 .تََمخَّضَ و السََّحاُب بَمائِه ، َمَخضَ و

َضتِ و  السََّماُء : تََهيَّأَْت للَمَطِر ، وهو َمجاٌز. تََمخَّ

 اللَّْيلَةُ َعْن يَْوِم َسْوٍء ، إَِذا َكاَن َصبَاُحَها َصبَاَح َسْوٍء ، وُهو َمَجاٌز. تََمخَّضتِ و

نِيَن حتّى كاَن ذِلك ُزْبَدتَها. وقال ابُن بُُزْرَج : تَقُوُل العََربُ  َمَخضَ  َرأْيَهُ َحتَّى َظَهَر لَهُ الصَّواُب ، وهو َمَجاٌز. وَكَذا قَْولُُهم : َمَخضَ وَ   هللا الّسِ

ً  في أُْدِعيٍَّة يَتََداَعَون بَِها : َصبَّ هللا َعلَْيك أُمُّ ُحبَْينٍ   : يَْعنِي اللَّْيَل. َماِخضا

َكةً ، وإِنََّما لَْم يَْضبُْطه ِلُشْهَرتِِه : الَمَرضُ  : [مرض] اِب ، وُهَو قَْوُل ، كما في العُبَ  إِْظالُم الطَِّبيعَِة واْضطَرابَُها بَْعَد َصفائَِها واْعتَِداِلَها ، ُمَحرَّ

ِة ، يُكوُن ِلإِلْنَساِن والبَِعيِر ، وهو اْسٌم ِلْلِجْنِس. قال ِسيبََوْيه : الَمَرضُ  اْبِن األَْعرابِّي. وقال ابُن ُدَرْيٍد : حَّ من  الَمَرضُ  : السُّْقُم وُهَو نَِقيُض الّصِ

ً  كفَِرَح ، فاُلنٌ  َمِرضَ  وأَْشغَاٌل وُعقُوٌل. أَْمَراضٌ  الَمَصاِدر الَمْجموَعِة كالشَّْغِل والعَْقِل ، قالوا ً و ، بالتَّْحِريِك ، َمَرضا  فهوَ  ، بالسُُّكوِن ، َمْرضا

ّي ، ِلَسالَمةَ بِن ُعبَاَدةَ الَجْعِدّيِ ، شاِهداً َعلَىَمِريَضةٌ  ، واألُْنثَى َماِرضٌ و ، َمِريضٌ و ، كَكتٍف ، َمِرضٌ   : َماِرٍض  . وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ــــــــــــــ رِي ــــــــــــــُ َواِرِض ي ــــــــــــــقــــــــــــــَ ِر ال ــــــــــــــَيســــــــــــــــــــــــــــَ ا َذا ال ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــَ  ن

ُزوٍ      هــــــــــــــــــح َ  مبــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح اِرضِ وال  (3)لــــــــــــــــــَ  مبــــــــــــــــــَ

  
 .تَْمَرضُ  إِْن أََكْلتَهُ ، أَيْ  َماِرضٌ  ، وال تَأُْكْل هَذا الطَّعَاَم فإِنَّكَ  َمِريضٌ  وقال اللِّْحيَانِيُّ : ُعْد فاُلناً فإِنَّه

 ، بالَكْسِر. قال َجِريٌر : الَمِريِض ِمَراضٌ  ج

ٌو وتـَعحِذيُب  املِرَاضِ يف و   (4)لََنا َشجح
 ، كَصاِحٍب وِصَحاٍب. َماِرٍض  قُْلُت : ويُجوُز أَْن يَُكوَن هَذا َجْمعَ 

 ، ِمثُْل َجريٍح وَجْرَحى وَجَراحى. َمَراَضىو َمْرَضى َعلَى الَمِريضُ  قال ابُن ُدَرْيد : يُجَمعو

ةً ، بال الَمْرضُ  أَوْ  يِن َجِميعاً ، كما يُقَاُل : الَمَرضُ  يقال : . قال أَبو إِْسَحاَق :فَتْحِ ، ِللقَْلب َخاصَّ يِن  والسُّْقم في البََدن والّدِ ة في البََدِن والّدِ حَّ الّصِ

ين. الَمَرضُ و َجِميعاً. ة في الّدِ حَّ وَضْعُف اليَِقيِن ،  لتَّْحِريك أَْو ِكالُهَما : الشَّكُّ والنِّفَاقُ وبا في القَْلِب يَْصلُُح ِلُكّلِ ما َخَرَج به اإِلْنَسان َعِن الّصِ
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ر قَْولُه تَعَالَى :  . ويُقَاُل : قَْلب (5) َمَرضٌ  (يف قُ ُلوِِبِمْ )وبه فُّسِ ِمَن العََداَوةِ ، وُهَو النِّفَاُق.  َمريضٌ  أَْي َشكٌّ ونِفَاٌق. وقال أَبُو ُعبَْيَدةَ : أَْي َشكٌّ

 يا ُغالٌم. َمْرضٌ  فقاَل ِلي : ضٌ َمرَ  (يف قُ ُلوِِبِمْ )قال ابُن ُدَرْيد : وَحدَّثَنَا أَبُو حاتٍِم عن األَْصَمِعّي أَنَّهُ قال : قََرأُْت على أَبِي َعْمِرو بِن العَاَلِء 

 فُتُوُر النََّظِر. فُتُوٌر عن الَحّقِ ، وفي األَْبَداِن : فُتُوُر األَْعضاِء. وفي العَْيِن : في القَْلِب : المَرضُ  . قال ابُن َعَرفَةَ :الفُتُورُ  : الَمَرضُ و

__________________ 
 ( يف التهذيب : وقر بعري يف الغريب.1)
 الرب هي الجي أخذها املخاض لتضض ا اللسان.( 2)
 لي  مبنهوٍ . 367/  2( يف اجلمهرة 3)
 ( ديوانه وصدره فيه :4)

 قتلننا بعيوٍن زاهنا مرضٌ 
 .10( سورة البقرة اآية 5)
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ر قَْولُهُ تَعَالى :  الظُّْلَمةُ  : الَمَرضُ و فُتُوٌر َعما أُِمَر به : أَي ُظْلَمةٌ ، وقِيَل  (1) َمَرضٌ  (فَ َيْطَمَع الَِّذي يف قَ ْلِبهِ )، عن اْبن األَْعَرابِّي ، وبه فُّسِ

نَا. وأَْنَشد ابُن األَْعَرابِّي َكَما في التَّْكِملَة ، وفي العُبَاِب   أَْنَشَد ابُن َكْيساَن ألَبِي َحيَّةَ النَُّمْيِرّي :ونُِهَي عْنه. ويُقَاُل : ُحبُّ الّزِ

ٍة و  لـــــــــــَ يـــــــــــح ـــــــــــَ تح ل ِرضـــــــــــــــــــــــــَ ٍة  مـــــــــــَ يـــــــــــَ رِّ انحـــــــــــِ  مـــــــــــن كـــــــــــُ

ي    ال ُيضــــــــــــــــــــــــــِ ُر فــــــــــــَ مــــــــــــَ ٌم وال قــــــــــــَ ا جنــــــــــــَح (2)ُء هلــــــــــــََ
 

  
 ويُْرَوى : فما يُحسُّ بَِها ، قال : أَْي أَْظلَمْت ، وهَكَذا فَسَّره ثَْعلٌَب أَْيضاً ، وهو َمَجاٌز.

اِعي   :وقال الرَّ

اِم و  مـــــــــَ ِر الـــــــــتـــــــــِّ يـــــــــح نح لـــــــــَ اَء مـــــــــِ يـــــــــَ خـــــــــح ةٍ طـــــــــَ رِيضـــــــــــــــــــــــَ   مـــــــــَ
حُ     اصـــــــــــــــــــــــِ و مـــــــــَ ا فـــــــــهـــــــــح هـــــــــَ مـــــــــَ اُء جنـــــــــَح مـــــــــَ ن  الـــــــــعـــــــــَ  َأجـــــــــَ

  

جي  بـــــــــَ حـــــــــح اَلَوَم صـــــــــــــــــــــــُ ا تـــــــــَ مـــــــــّ هـــــــــا لـــــــــَ تـــــــــُ فـــــــــح َعســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ  تـ

اُء انزُِح    
َ

وحمــــــــــــــاِة واملــــــــــــــ َ
ِه املــــــــــــــ ــــــــــــــِ ب ــــــــــــــَ ت (3)مبُشــــــــــــــــــــــــــــح

 

  
ةِ. وقَْلبٌ  َمِريضٌ  بَدنٌ  ، يُقَاُل : النُّْقصانُ  الَمَرِض  قَال ابُن األَْعَراِبّي : أَْصلُ و يِن. َمِريضٌ  ، أَي نَاقُِص القُوَّ  ، أَي ناقُِص الّدِ

ً  َجعَلَهُ  هللا : أَْمَرَضهُ و ُجَل : َجعَلَهُ  أَْمَرضَ  . وقال ِسيبََوْيه :َمِريضا ً  الرَّ  .َمِريضا

ُجُل ، أَي أَْمَرضَ  في الّصحاح :و َزاَد في اللََّساِن : وإِْن لَْم يُِصْب ُكلَّ الصَّواِب. وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ قَْوَل الشَّاِعِر ،  قَاَرَب اإِلَصابَةَ في َرأْيِهِ  الرَّ

لُه :  وُهَو األُقَْيِشُر األََسِديُّ يَْمَدُح َعْبَد المِلِك ْبَن َمْرَوان ، وأَوَّ

ٍض  داَة مجـــــــــــــــــَح يـــــــــــــــــِد غـــــــــــــــــَ ُت َأاَب الـــــــــــــــــَولـــــــــــــــــِ  رَأَيـــــــــــــــــح

َد الشــــــــــــــــــــــــــ      قــــــــــــَ ٌب ومــــــــــــا فـــــــــــــَ يــــــــــــح ِه شــــــــــــــــــــــــــَ اابَ بــــــــــــِ  بــــــــــــَ

  

زحٌم و  ِب حــــــــــــــَ يــــــــــــــح َت َذاَ  الشـــــــــــــــــــــــــــ  نح حتــــــــــــــَح  لــــــــــــــكــــــــــــــِ

ن      ا  ـــــــــــــــــَ َرضَ ِإَذا مـــــــــــــــــَ اابَ  أَمـــــــــــــــــح  َأوح َأصـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
أْيِ ، وقد اْشتَبَهَ َعلَى  ؟قَاَرَب إِصابَةَ حاَجتِهِ  فاُلٌن : أَْمَرَضه : وِمَن الَمَجاِز : (4)والَِّذي في األَساس  : وال يَْخفَى أَنَّ هذا َغْيُر إصابَِة الرَّ

أْيِ ، وإِنََّما هو أَْمَرَضهُ  الُمَصنِّف َحْيُث َجعلَ  ْل. أَْمَرضَ  في إِصابَِة الرَّ َهاِت اللُّغَة ، فتَأَمَّ ُجُل بنَْفِسه ، كما ُهو نَصُّ الّصحاِح وَغْيِره من أُمَّ  الرَّ

 .َمَرٍض  َصاَر ذا ُجُل :الرَّ  أَْمَرضَ و

ً و ً  َوَجَدهُ  ، أَي فأَْمَرَضهُ  يُقَاُل : أَتَى فاُلنا  .َمِريضا

ضَ  فيها وأَْن ال تُْحِكَمها ، وِقيَل : ُهَو التَّْضِجيُع ، وقد التَّْوِهينُ  في األُُموِر : التَّْمِريضُ  من الَمَجاز :و َع فيه ، كما في  في األَْمِر : َمرَّ َضجَّ

ضَ  . وقال ابُن ُدَرْيٍد :األََساِس  ُجُل في كالِمه ، إَِذا َضعَّفَهُ ، َمرَّ ضو الرَّ  فِي األَْمِر ، إِذا لَْم يُبَاِلْغ فيه. َمرَّ

ً  . قال ِسيبََوْيه :الَمِريِض  ُحْسُن الِقيَاِم َعلَى : التَّْمِريضُ و َضهُ تَْمِريضا . جاَءْت فَعَّْلُت َمَرُضهُ  وَداَواهُ ِليَُزولَ  َمَرِضهِ  : قَاَم َعلَْيِه وَوِليَهُ في مرَّ

 ُهنَا للسَّْلِب وإِْن كانَْت في أَْكثَِر األَْمِر إِنََّما تَُكوُن لإِلثْبَاِت.

 ، عن أَبِي َعْمٍرو. تَْذِريَةُ الطَّعَامِ  : التَّْمِريضُ و

 وأَْرضٌ  ، إِذا لْم تُكْن ُمْنَجِليَةً صافِيَةً َحَسنةً. َمِريضةٌ  وَشْمسٌ  : َساِكنَةٌ ، أَو َشِديَدةُ الَحّرِ ، أَو َضِعيفَةُ الُهبُوِب. َمِريَضةٌ  ِريحٌ  من الَمَجاِز :و

 ، وأَْنشَد أَبُو َحنِيفة : ضِعيفةُ الَحال ، أَي َمِريضةٌ 

بـــــــــــــــاُه أبَرحٍض  ُم َأشـــــــــــــــــــــــــــــح َوائـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ رِيضـــــــــــــــــــــــــــــةٍ تـ   مـــــــــــــــَ
رَاِف املــــــــــــــِ     ذح ن خبــــــــــــــِ ذح لــــــــــــــُ رحبِ يـــــــــــــــَ اِن وابلــــــــــــــغــــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

  
. َمِريَضةً  ، َعنَى بِذِلك فَساَد َهَوائها. وقد تَُكونُ  ُمْمِرَضة وقِيَل َمْعنَاه ، يحِ َشِديَدةِ الحّرِ  ُهنَا بَمْعنَى قَْفَرةٍ أَو َساِكنَِة الّرِ

 .أَْو ُهما َمْوِضعاِن أَحُدُهما ِلُسلَْيٍم ، واآلَخُر ِلُهَذْيلٍ  . قالَه اللَّْيُث.: َواِديَاِن ُمْلتَقَاُهَما َواِحدٌ  (5) ، بالفَتْح الَمَراَضانِ و

 : َكَذا في التَّْكِملَِة. الَماِرَضانِ  ويُقَاُل : ُهَما
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 : َمَواِضُع في ِدياِر تَِميٍم بَْيَن َكاِظَمةَ والنَِّقيَرة ، فيها المَراَضانِ و (7) الَمَرائِضُ  وقَاَل األَْزَهِرّي : : ع (6) الَمَرائِضُ و

__________________ 
 .32( سورة األحزاب اآية 1)
 ( يف التهذيب : ِش  وال قمر.2)
 بدهلا يف األساس.« الغمام»والعماء :  50( البيتان يف ديوانه ا وعنه ضبطت ا وانظر ختر هما فيه ص 3)
وأمرض  قوله : والذي يف األســـاس ومن اجملاز اخل ا الذي رأيته يف النســـخة الصـــحيحة الجي بيدي من األســـاس :»وعة املصـــرية : ( هبامش املطب4)

 .«فالن قارب إصابة حاجته ا مث استشهد عليه ابلبيتا املذكورين
 ُثين بعد أن لي. ( يف معجم البلدان ضبطت اب ركة بكسر امليم ا وفيه نص : تثنية املراض بلفة مجض مري  ا5)
 ( يف القاموس ومعجم البلدان : املراي .6)
 املراي .« : املراضان»( يف معجم البلدان 7)
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تح من اٌء. ولَيحســــــَ ســــــَ َرضِ  َأحح
َ
ي امل ُة واَبِبه يف شــــــَ ِتنحَقاُعه ِفيها ا والر وحضــــــَ ِة املاِء ا وُهو اســــــح رتاضــــــَ ٍء ا ولِكن َها َمبحُخوَذٌة من اســــــح

نِِّف يف َمبحُخوَذٌة ِمنح  اَغاينّ أَيحضــــــــــاً ا وتـََقد م للُمصــــــــــَ ِمثحُر ذِلَك وَكبَن ُه ذََكره ُهَنا  نِياً تَبعاً « روض»َها ا وقد نـَب َه َعَليحه الصــــــــــ 
 لل يحِث.

ضَ  من الَمجاِز :و ُجلُ  تََمرَّ ً  الرَّ ضا ضٌ  ، فهو َضعَُف في أَمِرهِ  ، إِذا تََمرُّ  .ُمتَمّرِ

ُجلُ  الِمْمَراضُ و  .الِمْسقَامُ  : الرَّ

 ، وقد َجاَء ِذْكُرهُ في حِديِث تَقَاِضي الثِّمار. يُْهِلُكَها يقَُع فِيَها ، كغَُراٍب : داٌء للثَِّمار الُمَراضُ و

وقد َذَكَرهُ الُمَصنُِّف ُهنَا ، وأََعادهُ ثَانِياً ، ، وقد تَقَدَّم قَِريباً َعن األَْزهِرّي أَنَّ َحقَّهُ أَْن يُْذَكَر في روض ،  كَسَحاِب : ع ، أَْو َوادٍ  ، الَمَراضُ و

ُل.  فتَأَمَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وِممَّ

 ولَْيَس بِِه. الَمَرضَ  : أَْن يُِرَي ِمْن نَْفِسهِ  التََّماُرضُ 

 فِي أَْمِرِه : َضعُف ، وهو َمَجاٌز. تََماَرضَ و

 .المرِض  عَهُ في: أَْوقَ  فَأَْمَرَضهُ  وأََكل ما لَْم يَُوافِْقه

 َشِديَدةٌ. َمْرَضةٌ  وبِهِ 

 َرأْيِي فِيَك : َخاَدْعُت نَْفِسي ، وُهو َمجاز. َماَرْضتُ و

ضو ، َمِريضٌ  : َمْمُروضٌ  وَرُجلٌ   كذِلَك. ُمتََمّرِ

ً و َضهُ تَْمِريضا  ، عن ِسيبََوْيه ، وقد تَقدََّم. َمَرُضهُ  : َداَواهُ ِليُزولَ  َمرَّ

 ، كَكِريٍم وُكرَماَء. ُمَرَضاءَ  ْيضاً علىأَ  الَمِريضُ  ويُْجَمعُ 

ُجُل : َوقََع في ماِلِه العَاَهةُ. اْنتََهى ، أَْمَرضَ  إِبِلُُهْم. ونَقََل الَجْوَهِريُّ َعْن يَْعقُوَب : َمِرَضتْ  القَْوُم : أَْمَرضَ و  ال يُوِردُ »في الَحِديِث : و الرَّ

 .«على ُمِصّحٍ  ُمْمِرضٌ 

حاَح ُربََّما َعَرَض لََها الُمْمِرضُ  ، فنََهى أَْن يَْسِقيَ  َمْرَضى : َمْن لهُ إِبِلٌ  الُمْمِرضُ   إِبِلَه مع إِبِِل الُمِصّحِ ، ال أِلَْجل العَْدَوى ولِكْن أِلَنَّ الّصِ

ُكه ، فأََمرَ  َمرضٌ    باْجتِنَابِه والبُْعِد َعْنه.فوقََع في نَْفِس صاِحبِها أَنَّ ذِلَك ِمْن قَبِيِل العَْدَوى فيَْفتِنه ويَُشّكِ

 ، إَِذا تَغَيَّمت السََّماُء فاَل يُكوُن فِيَها َضْوٌء ، وقد تقدََّم ، وهو َمَجاٌز. َمِريَضةٌ  ولَْيلَةٌ 

َواِب ، وُهَو َمَجاٌز. َمِريضٌ  ورأْيٌ   : فِيِه اْنِحراٌف عن الصَّ

ضَ و ً  فاُلٌن في َحاَجتِي َمرَّ  َحَرَكتُه فيها.، إَِذا نَقََصْت  تَْمِريضا

، إَِذا َضاقَْت بأَْهِلَها.  َمِريَضةٌ  : قَْفَرةٌ. ويُقَاُل : أَْرضٌ  َمِريَضةٌ  ، وُهَو َمَجاٌز. وأَْرضٌ  َمْرَضىو َمَراضٌ  : فيها فُتُوٌر. وأَْعيُنٌ  َمِريَضةٌ  وَعْين

وقِيَل إَِذا َكثَُر بَِها الَهْرُج والِفتَُن والقَتُْل 
(1). 

 ْوُس بن َحَجٍر :وهو مَجاٌز. قال أَ 

اِء  ا ابلــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــّ َر  اأَلرحَض مــــــــــِ ــــــــــَ ةً تـ ريضــــــــــــــــــــــــَ   مــــــــــَ
َرمِ     َرمـــــــــــــح ٍش عـــــــــــــَ يـــــــــــــح ا ِبـــــــــــــِِ نـــــــــــــ  ًة مـــــــــــــِ لـــــــــــــَ َعضـــــــــــــــــــــــــــِّ  مـــــــــــــُ

  
 ٌ  النََّظِر ، أَْي َضِعيفَةُ النََّظِر. َمِريَضةُ و األَْلَحاِظ ، َمِريَضةُ  وقال اْبُن ُدَرْيٍد : اْمرأَة

ْرُع ولَْم يَُذرَّ بْعُد فَذِلكَ وقال أَبو َعْمٍرو : إَِذا ِديَس   ، بالَكْسِر ، كما في العُبَاِب. الِمْرضُ  الزَّ
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هُ  : [مضض] هُ  ءُ الشَّيْ  َمضَّ ّمِ ، يَُمضُّ ً  ، بالضَّ ً و َمّضا ً  نَقَلَهُ اْبُن ُدرْيد ، وليس ِعْندهُ : بَلََغ ِمْن قَْلبِِه الُحْزُن بِهِ  ، إِذا َمِضيضا ، وإِنََّما  َمِضيضا

ه ابُن ِسيده ، َذَكَره هُ : . وفي الُمْحَكِم كأََمضَّ ً  الَهمُّ والُحْزُن. والقَْولُ  َمضَّ هُ َمّضا ً و يَُمضُّ القَْلب ، أَْي  يَُمضُّ  : أَْحرقَهُ وَشقَّ َعلَْيه. والَهمُّ  َمِضيضا

نِي يُْحِرقُهُ. وفي الّصحاح : ً  الُجْرحُ  أََمضَّ ِني َرى :، إِذا أَْوَجعََك. وفيه لُغَةٌ أُخْ  إِْمضاضا . وقال ثَْعلٌب : َمضَّ يُقَاُل  الُجْرُح ولَْم يَْعرْفَها األَْصِمعيُّ

نِي : قد نِي الُجْرُح. وكان َمْن َمَضى يَقُول : أَمضَّ نِي بغَْيِر أَِلٍف : اْنتََهى ، ومثْلُهُ في الُمْحَكم. وقال أَبُو ُعبَْيَدةَ : َمضَّ نِيو األَْمُر ، َمضَّ ،  أََمضَّ

نِيأَ  وقاَل :  ، َكاَلُم تَِميٍم. َمضَّ

نِي ويُقَاُل :  له ، أَْي بَلَْغُت ِمْنهُ الَمَشقَّةَ. قال ُرْؤبةُ : َمِضْضتُ و هَذا األَْمُر ، أََمضَّ

 أََمض افاقحيَنح وَشر  الَقوحِ  ما 
نِي وقال ابُن ُدَرْيٍد : كاَن أَبُو َعْمِرو بُن العاَلِء يَقُوُل : نِي ، َكالٌم قَديٌِم قد تُِرَك ، كأَنَّهُ أَراد قَْد تَِرَك واستُْعِمل َمضَّ  .أََمضَّ

ّي : َشاِهدُ  نِي وقال ابُن بَّرِ  : (2)قَْوُل َجِريِر بِن َحْمَزةَ  َمضَّ

اَن مــــن  ا كـــــــَ ًا عــــلــــَ  مـــــــَ ُ  صــــــــــــــــــربح فــــَ ــــح   َمضــــــــــــــــــَ ٍ اي نـ
رَاانَ     ــــــــــــح وحِ  أَقـ ــــــــــــقــــــــــــَ وِ  ال ُفضــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــِ دح ل  ِإذح ملَح َأجــــــــــــِ

  
__________________ 

 ( يف األساس ا ومن اجملاز ا كثرية الفو وا روب مغتصة ابجليوش.1)
 .«حرّي بن ضمرة ا ه قوله : جرير بن محزة ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية 2)
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نِي قال : وشاِهدُ   قَْوُل ِسنَاِن بِن محرش السَّْعِدّي : أََمّضِ

ريحَ و  ِ غــــــــــــــــَ اح نــــــــــــــــَ ّت ابِ صــــــــــــــــــــــــــــــح ي بــــــــــــــــِ   رَاضــــــــــــــــــــــــــــــِ

ي    مـــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــِ غـــــــــــــح ي تــــــــــــــَ مـــــــــــــِ يّن أَرحقـــــــــــــَ ُض مـــــــــــــِ نـــــــــــــَ  ميـــــــــــــَح

  

اِدِ   وِء صـــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ َن ا ـــــــــــــــَ اضِ مـــــــــــــــِ   اإِلمحضـــــــــــــــــــــــــــــَ
ُب ابلـــــــــــــــرت ححـــــــــــــــاضِ     هـــــــــــــــَ ذح اح ال يـــــــــــــــَ  يف الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

  
ها الُكْحُل العَْينَ  َمضَّ و أَْحَرقَهُ. ، أَي الَخلُّ فَاهُ  َمضَّ  قال ابُن ُدَرْيٍد : يُقَال :و ّمِ والفَتْحِ : آلَمَها يَمضُّ َها وأَْحرقََها ، ، بالضَّ ، وعليه  كأََمضَّ

، أَي حاّرٍ ، َكَما في الّصحاح.  َمّضٍ  (1). يُقَاُل : َكَحلَه بُمْلُموٍل ُمِمضٌّ  : َمضٌّ  ُكْحلٌ و اْقتَصر الجْوهِرّي ، وسبَق شاِهُده في َكاَلِم اْبِن بَّرّي :

ً  وفي اللَّساِن : َكَحلَهُ ُكْحالً  ، أَي ُمْحِرٌق ، َوْصٌف بالَمْصَدِر ، كقَْوِلِهم  َمضٌّ  : ُحْرقَتُه. وفي العُبَاِب : ُمْلُمولٌ  َمِضيُضهُ و ، إِذا كاَن يُْحِرُق. َمّضا

 : ماٌء َغْوٌر ، وَسْكٌب.

َك بُِمْلُمولٍ أَنَّ َعْبَد هللِا بَن َجْعفٍَر ، َرِضَي هللاُ َعْنه ، أَْحَمى ِمْسَماراً ليَفْ »في الَحِديِث : و  .َمّضٍ  قَأَ به َعْيَن اْبِن ُمْلَجٍم ، فقاَل : إِنَّك لَتَْكُحُل َعمَّ

ً و تَُمضُّ  العَْنزُ  َمضَّتِ و تَْيَها ، إَِذا تَمضَّ َمِضيضا  .(2)، أَي َشفَتَْيَها ، كما في العُبَاِب  َشِربَْت وَعصَرْت َمَرمَّ

ً  من الُمِصيبَة. ومن الَكالمِ  ، كفَِرَح : أَِلمَ  َمِضضَ و هُ  في الُمْحَكِم :و .يََمضُّ َمِضيضا ٌ  يُقَاُل :و أََحكَّهُ. أَيْ  ِجْلُده فَدلََكهُ  أََمضَّ ةٌ  اْمَرأَة ، إِذا  َمضَّ

َها ، َكأَنَّ ذِلكَ  ال تَْحتَِمُل ما يَُسوُءَها كانَتْ  قالَت :  ؟ابِيَِّة ِحيَن ُسئلَْت : أَيُّ النَّاِس أَْكَرمُ ، عن ابِن األَْعَرابِّي. قال : وِمْنه قوُل األَْعرَ  يَُمضُّ

ة ، الَخِفَرةُ  ة البَْيَضاُء البَضَّ ة]. وفي التَّْهِذيِب : الَمّضِ  ُء اليِسيُر ويُْؤِذيها.الَّتِي تُْؤِلُمَها الَكِلَمةُ اليََسيرةُ ، أَو الشَّيْ  (3) [الَمضَّ

َكةً : اللَّبَُن الح الَمَضضُ و  .اِمضُ ، ُمَحرَّ

. وقد َوَجُع الُمِصيبَةِ  : الَمَضضُ و ً  ، تََمضُّ  بالَكْسِر ، يا رُجُل ، َمِضْضتَ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ً و ، مَضضا ، كَجبٍَل ، وأَِمير  َمَضاَضةً و ، َمِضيضا

 ، وَسحابَة ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي هكذا.

ه. ويُقَاُل : ال َمِضيضُ  : الَمضُّ  للَّْيُث :. وقال اأَْبلَُغ ِمْنهُ  ُهوَ  : الَمصُّ ، أَو الَمضُّ و  العَْنِز. ويُقَاُل : اْرُشْف وال تََمضَّ َمِضيضَ  الَماِء كما تَْمتَصُّ

 ، واألُولَى هي العُْليَا. وبهَما تََمضَّ  ويَُجوزُ  إِذا َشِرْبَت. وفي العُبَاِب : تَُمضَّ 

ْنيَا : ُرِوَي َحِديُث الَحَسِن يَُخاِطُب   .«فوَجْدنَا عاقِبتَه ُمّراً  َمِضْضنَا خبَاِث ُكلَّ ِعيَدانِك قد»الدُّ

ةَ العاقِبَِة. ْبنَاِك واختبرناك فََوَجْدنَاك ُمرَّ  َخباِث ، كقَطاِم ، أَْي يا َخبِيثَةُ ، َجرَّ

 ، وُهو ِهيْج بالفَاِرِسيَِّة وأَْنَشد : ِشْبهَ الَ  ْيِن : بَطَرِف ِلَسانِه، وفي العَ  بَشفَتِهِ  اإِلْنَسانُ  بالَكْسِر : أَْن يقُولَ  ، الِمضُّ  قال اللَّْيُث :و

تح :  ر فـــــــــقـــــــــالـــــــــَ ا الـــــــــوصـــــــــــــــــــــــح هـــــــــَ تـــــــــُ بَلـــــــــح   مـــــــــِ ِّ ســـــــــــــــــــــــَ
ِ  و     غــــــــــــح ا ابلــــــــــــنــــــــــــ  هــــــــــــَ تح ِد رَأحســــــــــــــــــــــــــَ ر كــــــــــــَ (4)حــــــــــــَ

 

  
نَةً  ِمضٌّ و ، َمْكُسوَرةً ُمثَلَّثَةَ اآلخر َمْبنِيَّةً ، ِمضّ  هو ُمْطِمٌع : يُقَاُل :و َكِلَمةٌ تُْستَْعمُل  ، بَكْسِر الِميِم والّضاِد : ِمّضِ  ، وفي الّصحاح : ُمنَوَّ

اَغانِّي وصاِحُب اللَّسان ، قال الَجْوهِرّي : وِهَي مَع ذِلَك ُمْطِمعَةٌ في اإِلجابَِة. بَمْعنَى الَ   إِنَّ في»وفي الَمثَِل :  ، وبَِقيَّةُ األَْوُجِه َذَكرَها الصَّ

ً  ِمضّ  ُجُل الرَّ ه «لََمْطَمعا ج َكذا في نَُسخ الّصحاح ، وُوِجَد بَِخّطِ أَبِي َسْهٍل لََمْقنَعاً. وفي اللَِّسان : وأَْصُل ذِلَك أَْن يَْسأََل الرَّ ُجَل الحاجة فيُعَّوِ

اُء : . وبَْعُضهم ِمضَّ و ِمّضِ  قَال : ما َعلََّمك أَْهلَُك ِمن الَكالِم إِالَّ ، كقَْوِل القَائِل يَقُولَُها بأَْضراِسِه ، فيُ  ِمّضِ  َشفَتَْيه فَكأَنَّهُ يُْطِمعُه فِيها. وقَال الفَرَّ

ً  يَقُوُل : إِالَّ  ًّ وبِيضاً ، وقد تَقَدََّما. وقال ابُن دُ  ِمّضا َرْيٍد : تَقُوُل العََرُب إَِذا ، بُوقُوعِ الِفْعِل علَْيَها. ويُقَاُل أَْيضاً : ِميضاً كما َسيَأْتِي كما يُقَال بِضا

 ، أَْي قَْد أَْقَرْرَت ، َكِلمةٌ تُقَاُل ِعْنَد اإِلْقَرار. ِمّضِ  قَرَّ الرُجُل بَِحّقٍ عليهأَ 

ُجَل َحاَجةً فقال الَمْسئُول : ُجُل الرَّ  لََمْطَمعاً. ِمضّ  ، فََكأَنَّهُ قَْد َضِمَن قََضاَءَها. فَيَقُوُل : إِنَّ في ِمضّ  وقال أَبُو َزْيٍد : إِذا َسأََل الرَّ

انِ  ، قاَل : بالفَتْحِ : َحَجٌر في البِئِْر العَاِديَِّة يُتْبَُع ذِلَك َحتَّى يُْدَرَك فيه الماءُ  الَمضُّ  اَل ابُن َعبَّاٍد :قَ و  . كما فِي العُبَاِب.وُربََّما كاَن لََها َمضَّ

__________________ 
 ( امللمو  : املرود الذي يكتحر به.1)
 التهذيب.( العبارة يف 2)
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 ( زايدة عن اللسان.3)
 سبلت هر وصٌر فقالت : م ّ  ( النغ  : التحريك. ورواية الشطر األو  يف الصحاح :4)
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ةُ و ِة ، وهي ِمن أَْلبَاِن اإِلبِل ، نَقَلَه ابُن َعبَّاٍد. ِمَن األَْلبَاِن : الحاِمَضة الَمضَّ  كالبَضَّ

ْرِب : ُموِجعُه َمضُّ  رُجلٌ و  ، نَقَلَه ابُن َعبّاد. الضَّ

ّمِ : الَخاِلصُ  الُمَضاضُ و اُد لُغَةٌ فيه. يُقَاُل : بالضَّ  .(1)القَْوِم وُمصاِصِهم ، أَْي َخاِلِصِهم  ُمَضاِض  فاُلٌن ِمن ، والصَّ

َمْعُروٌف. وقَُهْيَرةُ بِْنُت َعاِمر بِن الَحاِرِث بِن فُضاٍض هَذا هي أُمُّ َعْمِرو ْبِن َربِيعَةَ بِن حاِرثَةَ بِن َعْمٍرو  بُن َعْمرو الُجْرُهِميُّ  اضُ ُمضَ و

 .(2)ُمَزْبِقياَء بِن ماء السَّماِء 

 ، عن ابِن األَْعَرابِّي. َشَجرٌ  أَْيضاً : الُمَضاضُ و

اَلُل ، قال : وبِه  ال يَُطاُق ُملُوَحةً  الَِّذي الماءُ  ضاً :أَيْ  الُمَضاضُ و افِي الزُّ ، عن اْبِن األَْعَرابِّي ، قال : وِضدُّه في الِميَاه القَِطيُع ، وهو الصَّ

ُجُل. قَال : َي الرَّ  ُسّمِ

ُجلُ  َمضَّضَ و  . قاُل ُرْؤبَةُ :ْسِر : الُحْرقَةُ ، بالكَ  الِمْضماضُ : و. نَقَلَهُ الّصاغانِّي تَْمِضيضاً : َشِربَهُ  الرَّ

ي  ـــــــــــــُه رَاضـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــاإِلل رتح ف خـــــــــــــ  َتســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ نح يـ  مـــــــــــــَ

رحَض يف     نح ملَح يــــــــــــَ َك ومـــــــــــَ نـــــــــــح مـــــــــــاضِ عـــــــــــَ  َمضـــــــــــــــــــــــــح

  
جال : الِمْضَماضُ و  . قال أَبو النَّْجم :الَخِفيُف السَِّريُع ِمَن الّرِ

اِض  غــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ٍر نـ وحجــــــــــــــَ ر  هــــــــــــــَ َن كــــــــــــــُ ــــــــــــــح ــــــــــــــرتحُك   (3)ي
     ٍ عــــــــــــــــِ ر  مــــــــــــــــَ رحدًا وكــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ مــــــــــــــــاضِ فـ  ِمضــــــــــــــــــــــــــــــح

  
. ويُْفتَحُ  ، كالَمْضَمَضةِ  تَْحِريك الَماِء في الفَمِ  ؛ الِمْضماضُ و  في الُكّلِ

 فقال : هذا َمْصَدٌر ، الفَتُْح والكسر جائز. ؟وُسئِل األَْصَمِعّي عن قَْوِل ُرْؤبَةَ الّسابِق : َهْل ُهو بالَكْسر أَْم بالفَتْحِ 

، وَعضَّ بَْعُضُهْم بَْعضاً بأَْلِسنَتِِهْم ، وتاَلَحْوا ، ِمن الُمالحاة ،  تاَلَحْوا ، إَِذا (4) تََماضُّواو ي ِكالٍب فيما ُرِوَي : تََماطَّ القَْوُم ،قال بَْعُض بَنِ و

وا ، بالِجيِم مُ  ّجِ. وِكالُهَما َصِحيحاِن.هَكذا في النَُّسخ ، وِمثْلُه في العُبَاِب والتَّْكِملَِة ، وفِي بَْعِض األُُصول. تالجُّ
َدةً ، من اللَّ  َشدَّ

َكهُ ، َمْضَمضَ  ، وقد : تَْحِريُك الماِء في الفَمِ  الَمْضَمَضةو  به. تَْمْضَمضَ و الماَء في فِيه : َحرَّ

َكهُ. وقال اللِّْحيَانِيُّ : َمْضَمضَ  . قال األَْصَمِعيُّ :َغْسُل اإِلنَاِء وَغْيِره : الَمْضَمَضةُ و  َمْضَمضَ  ، إِذا َغَسلَهُ ، وَكذِلكَ  َمْضَمَضهُ  إِناَءه ، إِذا َحرَّ

اُد لُغَةٌ فيه ، وقد تَقَدَّم.  ثَْوبَهُ ، إَِذا َغَسلَهُ ، والصَّ

 .(5)ِلْلُوضوِء  َمْضَمضَ  َعلَى الصَّواِب. وفي بَْعِض النُّسخِ : ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، َكَذا ُوِجَد بَِخّطِ أَبِي َسْهلٍ  َمْضَمضَ  ِلْلُوُضوِء : تََمْضَمضَ و

 .الَكْلُب في أَثَِرِه : َهرَّ  تََمْضَمضَ و

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 ، وأَْنَشد : (6) [أَي الشَّرُّ ]بَْين النَّاِس  الَمَضائِضُ  قال أَبُو َزْيٍد : َكثَُرت

َ اأَلُعمِّ و   قد َكثُرتح َباح
َ
 َضاِئ ُ امل

. َمْضَمضَ و كَّاُض الُدبَْيِرّي. تََمْضَمضَ و به العَْيُن ، تَمْضَمَضتْ و النُّعَاُس في َعْينِِه : َدبَّ  النُّعاُس فِي َعْينِيِه. قال الرَّ

ا و  َهضــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــح ه لــــــــــــِ تــــــــــــُ هــــــــــــح بــــــــــــ  ٍب نـــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ

ه     نــــــــــــِ يــــــــــــح َر  يف عــــــــــــَ اِإذا الــــــــــــكــــــــــــَ َمضــــــــــــــــــــــــــَ  مَتَضــــــــــــــــــــــــــح

  
 َعْينِي بنَْوٍم ، أَْي ما نِْمُت ، قاله الَجْوَهِريُّ وهو مَجاز. َمْضَمْضتُ  ويُقَاُل : ما

 : نَاَم نَْوماً َطِويالً. َمْضَمضَ و : النَّْوُم. الُمْضَماضُ و
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 .(7) يََمضّ  ، أَيْ « َعَراقِيَب النَّاس يَتََمْضَمضُ  لَُهْم َكْلبٌ »في الَحِديِث ؛ و

 بَةُ :، كَسَحاٍب : االْحتِراُق. قال ُرؤْ  الَمَضاضُ و

حااًل من  َضاضِ قد َذاَ  َأكح
َ
 امل

 وكَكتَّاٍن : الُمْحِرق. قال العَّجاج :

َض اضِ بـَعحَد طُوِ  الس َفِر و 
 امل

__________________ 
 ( الذي يف التكملة : وُمضاِمُ  القوم وُمصاِمُصهم : خالصهم.1)
 .331( واله عامر ا انظر مجهرة ابن حزم ص 2)
 .«نغاص»ان وابألصر ( عن التهذيب واللس3)
 ( يف اللسان : ومتاصوا ا ابلصاد املهملة.4)
 ( يف الصحاح املطبوع : متضم  يف وضوئه.5)
 ( زايدة عن اللسان والتكملة والتهذيب.6)
 ابلصاد املهملة.« ميص»( عن التهذيب واللسان وابألصر 7)
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ا الُمَضاضُ و اَغانِّي في العُبَاِب ، عِن اْبِن األَْعرابِّي ، وفي  يُِمضُّ  ، كغَُراٍب : وَجٌع يُِصيب اإِلْنَسان في العَْيِن وَغْيِرَها ِممَّ ، َكَذا نَقَلَهُ الصَّ

 .الَمْضَماضُ  التَّْكِملَِة : هو

 ، كعاُلبٍِط : األََسُد الَِّذي يَْفتَُح فاهُ ، قال : الُمَضاِمضُ و

 َماٍض ِمَصكيف ِمطحَحرُ   ٌ ُمَضامِ 
اد أَيضاً.  ويُْرَوى بالصَّ

نِيو  هَذا القَْوُل : بَلََغ ِمنّي الَمَشقَّةَ. أََمضَّ

 القَْوِم وُمَصاِمُصهم : َخاِلُصُهم ، َكَذا في التَّْكِملَة. ُمَضاِمضُ و

ً و هُ ِمَضاضا هُ ، وَكذِلَك : عاظَّهُ وَماظَّهُ. َماضَّ  ، إَِذا اَلَحاه ، واَلجَّ

ً  األَْمِر ، كفَِرحَ  هَذا ِمنَ  َمِعضَ  : [معض] ً و يَْمعَُض َمْعضا اَغانِّي. وفي  َغِضَب ، وَشقَّ َعلَْيه : َمعَضا ، وأَْوَجعَهُ. نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ والصَّ

اَغانِّي : وقد َجَمَع بَْيَن اللُّغَتَْيِن :ٍء َسِمعهُ. وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّراِجز ، قلت : ُهَو ُرْؤبة. قال اِمْن َشي َمِعضَ  التَّْهِذيِب :  لصَّ

ا  ؤحَتضـــــــــــــــــــــــــــــ  ٍة مـــــــــــــــُ َر  َذا حـــــــــــــــاجـــــــــــــــَ َي تــــــــــــــــَ  َوهـــــــــــــــح

عـــــــــــــَ ٍ َذا     وحاَل  مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ُرد   (1)ل ـــــــــــــَ ايـ عحضـــــــــــــــــــــــــــَ َ
 املـــــــــــــ

  
، إِشاَرةٌ إِلى ُوُروِد اللُّغَتَْيِن. وَشاِهُد  َمِعضٌ و َماِعضُ  فهو أَْي َشقَّ َعلَْيَها ،« لَْم تُْنَكحْ  َمِعَضتْ  تُْستَأَْمُر اليَتِيَمةُ فإِنْ »في َحديِث اْبِن ِسيِريَن : و

 األَِخير قَْوُل أَبِي النَّْجِم :

اِض  غـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ وحجـــــــــــــــــٍر نـ ر  هـــــــــــــــــَ ن كـــــــــــــــــُ رتحُكـــــــــــــــــح  يـــــــــــــــــَ

ر      رحدًا وكــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ عــــــــــــــــِ ٍ فـ اضِ  مــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ  َمضــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ً و ً و ، أَْمعََضه إِْمعَاضا ، إَِذا أََمضَّك ، وَشّق  َمْمِعضٌ  هَذا األَْمُر ، وُهَو ِلي أَْمعََضنِي : أَْغَضبَهُ ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. وقال ابُن ُدَرْيٍد : َمعََّضهُ تَْمِعيضا

 َعلَْيَك ، وقال ُرْؤبَةُ :

رتَاِض و  َم َذا اعـــــــــــــــــــح َت اخَلصـــــــــــــــــــــــــــــــــح  ِإنح رَأَيـــــــــــــــــــح

َواذِع     ــــــــــــــــَ نح ل ُ  مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ن عــــــــــــــــاضِ َيشــــــــــــــــــــــــــــــح  اإِلمــــــــــــــــح

  

ي  اضـــــــــــــــــــــــِ اح قـــــــــَ يـــــــــَ اضـــــــــــــــــــــــِ َن الـــــــــقـــــــــَ َت اي ابـــــــــح بَنـــــــــح  فـــــــــَ

ي    رِيـــــــــــ  املـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ زٌِم عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــطـــــــــــ  تـــــــــــَ عـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
 منه. فامتَعَضَ 

ً  وقال ثَْعلٌَب :  . أَراَد َكاَلَم العََرِب الَمْشُهور.اْمتَعَضَ  : َغِضَب. وَكاَلُم العََرِب : َمِعَض َمعضا

ا قُتَِل و  فاْمتَعَضَ  ُرْستُُم بالقَاِدِسيَّة ، بَعَث َسْعٌد ، َرِضَي هللا عنه ، إِلى النَّاِس َخاِلَد بَن ُعْرفَُطةَ ، وُهَو ابُن أُْختِه ،قال عبُد هللا بن ُسبَْيعٍ : لَمَّ

ً  النّاسُ   َشِديداً. أَْي َشقَّ َعلَْيِهم وَعُظم. اْمتِعَاضا

 .الَمْعضَ   ، أَو أَْنَزَل به: أَْوَجعَهُ ، وأَْحَرقَهُ  أَْمعََضه ، وقد : اإِلْحَراقُ  اإِلْمعاضُ و

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي وصاِحُب اللَّسان. الَّتِي تَْرفَُع َذنَبََها ِعْنَد نِتَاِجَها ، ونَصُّ أَبِي َعْمرو ، ِمَن اإِلبِِل : ِمَن النُّوقِ  الَمعَّاَضةُ  قال أَبو َعْمرو :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ِمَن األَْمِر ، إِذا َشقَّ َعلَْيه. وقال  َمِعضَ  الفََرُس. هَكَذا جاَء في َحِديث ُسراقَةَ. قال أَبُو ُموَسى : هَكَذا ُرِوَي في الُمْعَجِم ، ولَعَلَّه ِمنْ  تََمعََّضتِ 

ْجِل ، لََكاَن َوْجهاً. اِد الُمْهَملَِة ، وهو اْلتِواُء الّرِ  ابُن األَثِيِر : ولَْو كاَن بالصَّ

ِل  َماِعٍض  بُن ُدَرْيٍد : وبَنُوقال ا  ِمثُْل ذِلَك.« م ع ص»هَكَذا نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. قُْلُت وقد : تَقَدَّم لَهُ في  .(2): قَْوٌم َدَرُجوا في الدَّْهِر األَوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :
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ا ، وقال الفَّراُء : يُقَاُل : ما َعلََّمَك أَْهلَُك ِمَن الَكالم إِالّ  (3) : ميض : أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، والُمَصنِّف ، وصاِحُب اللَّسان [ميض] أَْي  (4) ِميَضًّ

 لََمْطَمعاً ، وقد َمرَّ تَْفِسيُره. هَكذا أَوَرَدهُ الّصاَغانِّي في ِكتَابَْيِه. َمْيٍض  التََّمطَُّق. وقَال ابُن َعبَّاٍد : إِنَّ في

 فصر النون
 مض الضاد

ً  الماءُ  نَبَضَ  : [نبض]  ، مثل نََضَب نُُضوباً ، كما في العُباب. : َغارَ  نُبُوضا

 ، مثل نََضَب ، كما في اللَِّسان. َسالَ  : نَبَضَ  أَو

__________________ 
 ( اللسان : لوال ترد.1)
 .194/  3( انظر اجلمهرة 2)
 ( أورده صاحب اللسان يف مض .3)
 والتكملة : إال مضنا وميضاً وبضنا وبيضاً.« مض »( كذا ابألصر ا ويف التهذيب 4)



9189 

 

ً  الِعْرقُ  نَبَضَ و ً و يَْنِبُض نَْبضا كةً ، أَي نَبََضانا كَ  ، محرَّ ى الِعْرُق نَْفُسه تََحرَّ ً  وَضَرَب ، وقد يَُسمَّ ،  نَْبَضهُ  فيقولون : َجسَّ الطَّبِيبُ  نَْبضا

 .َمْنبَِضهُ  واألَْفَصحُ 

ً  في قَْوِسهِ  نَبَّضَ  ، والِذي نَصَّ عليه أَبو َحنِيفَةَ : تََهافي قَْوِسِه : أََصا نَبَضَ و  ، إَِذا أَصاتََها ، وأَْنَشد : أَْنبَضَ و ، تَْنبِيضا

رَتِضـــــــــــــــــــــــاً  عـــــــــح ِ مـــــــــُ اح قـــــــــَ َت ِدَ الـــــــــر وح بـــــــــح نح َنصـــــــــــــــــــــــَ ئـــــــــِ  لـــــــــَ

يـــــــــــــًا غـــــــــــــريحَ     َك َرمـــــــــــــح نـــــــــــــ  يـــــــــــــَ يـــــــــــــ ِ أَلرحمـــــــــــــِ بـــــــــــــِ نـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

  
ً  أَي ال يَُكون نَْزِعي ْل. وك تَْنبِيضا َف قَْوَل أَبي َحنِيفَةَ فاْنُظْره وتَأَمَّ أَْو  ذلك قولُه :وتَْنِقيراً ، يَعنِي : ال يكوُن تََوعُّداً ، بل إِيقَاعاً. والُمَصنِّف َصحَّ

َك وتََرَها ِلتَِرنَّ ،  القَْوسَ  أَْنبَْضتُ  ، قالوا : أَْنبَضَ  ِريُّ االْقتِصاُر َعلَى، فإِّن الَِّذي نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وابُن ِسيَده والّصاَغانِيُّ واألَْزهَ  كأَْنبَضَ  َحرَّ

. وفي الَمثَِل :  أَْنبَْضتُ و  أَْنبَضَ  هذا نَصُّ الَجْوَهِرّيِ ، وفي الُمْحَكم والتَّْهِذيب :« بغَْيِر تَْوتِيرٍ  إِْنبَاضٌ »بالَوتَِر ، إِذا َجَذْبتَهُ ثُمَّ أَْرَسْلتَهُ ِلتَِرنَّ

َت ، القَْوَس مثلُ  الَوتََر أَيضاً ، إِذا َجَذبَه بغَْيِر َسْهٍم ثُمَّ  أَْنبَضَ و بالَوتَر ، إِذا َجَذبَه ثُمَّ أَْرَسلَهُ ِليَِرنَّ ، أَْنبَضَ و أَْنَضبََها : َجَذَب َوتََرَها ِلتُصّوِ

ْنبَاضُ  َصْوتاً. وفي كتاب العَْين : (1)تُْرِسلَه فتَْسَمَع له  : أَْن تَُمدَّ الَوتََر ثمّ  اإِلْنبَاضُ : أَْرَسلَه ، عن يَْعقُوب. قال اللِّْحيَانِيُّ  : أَْجَوُد في ِذْكِر  اإْلِ

 الَوتَِر والقَْوِس ، كقول ُمَهْلِهٍل :

وا َبضـــــــــــــــــــــــــُ َر ح  أَنــــــــــــح يِّ وأَبــــــــــــح َ  الـــــــــــِقســـــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــِ عـــــــــــح  مـــــــــــَ

واَل     حـــــــــــُ وُ  الـــــــــــفـــــــــــُ حـــــــــــُ ُد الـــــــــــفـــــــــــُ وعـــــــــــِ  ان كـــــــــــمـــــــــــا تـــــــــــُ

  
 وقال الشَّّماُخ يصُف قَْوساً :

بـــــــــــَ َ ِإَذا  تح  أَنــــــــــــح َرلـــــــــــ َ ون عـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا تــــــــــــَ  الـــــــــــر امـــــــــــُ

زُ     ائـــــــــــِ نـــــــــــَ ا اجلـــــــــــَ هـــــــــــَ تـــــــــــح عـــــــــــَ لـــــــــــَ  َأوحجـــــــــــَ كـــــــــــح َرمن َ ثـــــــــــَ  تــــــــــــَ

  
ً  أَْنبَضَ  وفي الَجْمَهَرة : ُجُل بالَوتَِر ، إِذا أََخَذهُ بأَْطَراِف إِْصبَعَْيِه ثّم أَْطلَقَه حتَّى يَقََع على َعْجِس القَْوِس فتْسَمع له َصْوتا ، وكذِلَك في  الرَّ

وأَْنَضَب ، غير  أَْنبَضَ  بالَوتَِر ، ثالثيًّا ، إِنََّما هو نَبَضَ  بالقَْوِس ، وال نَبَضَ  عُبَاِب واألَساس ، وكالُم الُكّلِ ُمقَاِرٌب لبَْعِضه ، وليس فيه ِذْكرال

دَ  ْنبَاضَ  أَنَّ اللَّْيَث َجوَّ ْل ما في كالِم الُمَصنِّف من الِخالِف الشَِّديِد اإْلِ ا شيُخنَا َرِحمه هللا تعالَى فإِنَّهُ أَْسقَط هَذا . فَتَأَمَّ ِة. وأَمَّ لنُُصوِص األَئِمَّ

تِه ، ولم يَْذكر شْيئاً.  الفَْصَل بُرمَّ

 الِعْرُق. كنَبَضَ  لََمعَاناً َخِفيًّا ، البَْرُق : لََمعَ  نَبَضَ و

، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ هَكذا ، وَرَواه الّصاَعانِيُّ أَيضاً بالفَتْحِ فيهما ، ونَقََل عن  َراكٌ حَ  بالتَّْحِريِك فيِهَما ، أَْي : ، نَبَضٌ  َما بِه َحبٌَض وال قولُُهم :و

ك ، وال أَعِرُف الَحبََض. النَّبَضُ  األَْصَمِعّيِ قال :  : التََّحرُّ

كةً :« ح ب ض»قلُت : وقد تَقَدَّم في  ْوُت. و الَحبَُض ، ُمَحرَّ ك ، وقِيَل : الصَّ ةٌ ، وفي  نَبَضٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد : ما بِه َحبٌَض والالتََّحرُّ ، أَي قُوَّ

ل. ُك الثّاني إِالّ في الَجْحِد. وفي كالِمه نَْوُع قُُصوٍر يَْظَهُر بالتَّأَمُّ  اللَِّساِن : ولم يُْستَْعمْل ُمتََحّرِ

ك ، وكَكتِفٍ  نَْبضٌ  فَُؤادٌ  من الَمَجاز : لهو َمْخَشِريُّ : فَُؤادٌ  ، ويَُحرَّ  َشْهمٌ  ، كأَِميٍر ، أَي (2) نَِبيضٌ  ، الثاّلثَةُ َذَكَرُهنَّ الّصاَغانِيُّ ، وزاَد الزَّ

اٌح   قال الّصاَغانِيُّ : ويُْنَشُد باألَْوُجِه الثَّالثَِة قوُل الُمَسيَِّب بِن َعلٍَس يَِصُف ناقَةً. .(3)َروَّ

لـــــــــــح و  َت بـــــــــــكـــــــــــَ فـــــــــــح ا َأطـــــــــــَ َت هبـــــــــــَِ فـــــــــــح ٍر إذا َأطـــــــــــَ  كـــــــــــَ

بــــــــــــح ِ     العِ  نـــــــــــــَ ِر اأَلضــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــِ ص جمــــــــــــُح رَائــــــــــــِ  الــــــــــــفــــــــــــَ

  
 ، وحيُث تَِجُد َهْمَس نَبََضانِِه ، كما في األََساِس والعُبَاب. يَْنبِضُ  َحْيُث تََراهُ  ، هو القَْلبِ  َمْنبِِض  َوَضع يََده َعلَىو

ْعِر : كِمْنبٍَر : الِمْنَدفَةِ  ، الِمْنبَضُ و : الَمنَاِدُف.  الَمنَابِضُ  ، وفي الّصحاحِ : الِمْنَدُف مثْل الِمْحبَِض ، قال : وقاَل الَخِليُل قد جاَء في بعِض الّشِ

 قلُت : والُمَراُد به قوُل الّشاعِر :

ِه  ـــــــــِ اب ـــــــــَ ب َد هـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَ وِم بـ يحشـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ  اخلـــــــــَ ل اٌم عـــــــــَ غـــــــــَ ـــــــــُ  ل

ه     َتــــــــــح ري  ٍب طــــــــــَ طــــــــــح وِج عــــــــــُ لــــــــــُ حــــــــــح ابــــــــــِ ُ كــــــــــمــــــــــَ نــــــــــَ َ
 املــــــــــ

  
 ، أَي َهاَج َغَضبُه. نَبََض نَابُِضهُ  ، ِصفَةٌ غاِلبَةٌ ، وهو َمَجاٌز ، يُقَال : الغََضب : اسمُ  النَّابِضُ   اللَّْيُث :قالَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : اْضَطَربَْت ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : تَْنبِضُ  األَْمعَاءُ  نَبََضتِ 
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__________________ 
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.1)
 ( الذي يف األساس : له فؤاد نَِب .2)
 ( يف األساس : ُرَواي.3)
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َدتح  بـــــــــــــــــــِ ُ مُث  بـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ ا  تـ رَاُدهـــــــــــــــــــَ  َأحـــــــــــــــــــح

هح     ـــــــــــــــــَ اِدي اًة وِإنح حـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  ن غـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ت (1)ِإنح مـــــــــــــــــُ
 

  
 .ُمْنبِضٌ  وَوَجعٌ 

 : نَتُْف الَشعِر ، عن ُكَراع. النَّْبضُ و

ى. أَْنبََضتْهُ و  الُحمَّ

 ِعْرق. كنَْبَضةِ  وتقول : َرأَْيُت َوْمَضةَ بَْرق ،

 .َمنَابَِضُهمو ، (2) َمْنبَِضهُ  وَجسَّ الَطبِيبُ 

 .(3) ِمْنبََضتَه النَّّدافُ  أَْنبَضَ و

 له ِعْرُق َعَصبِيٍَّة ، ِإذا لم يَتَعَصَّب ، وهو َمَجاز. نَبَضَ  وفاُلُن ما

 لَْم أَْخذُْلك ، أَي ما ُدْمُت َحيًّا ، وهو َمَجاز. نابِضٌ  ُعَرْيقٌ  (4)ويُقَال : ما دام لي 

َمْخَشِريُّ : يُْضَرب ِلَمْن يَْنتَِحُل ما لَْيَس ِعْنَده أََداتُه.ولم يَذْ « ِمْن َغْيِر تَْوتِيرٍ  إِْنبَاضٌ »وذكَر الَجْوَهِريُّ الَمثََل   ُكْر فِيَم يُْضَرب ، قال الزَّ

 َمْضِرُب َعَسلٍَة ، إِذا لم يَُكْن له أَصٌل ، وال قَْوم. كقولهم :« َعَسلَةٍ  َمْنبِضُ  َما يُعََرُف له»ويُقَال أَيضاً : 

س.في ِشْعر المُ  (5): َمْوضٌع  الَمنَابِضُ و  َسيَِّب بِن َعلٍَس ، وقيل للُمتَلَّمِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُر واَبرٌِ  أَ  ِدي َك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ل

ابــــــــــــــــــــــِ ٌ و     نــــــــــــــــــــــَ ك اخلــــــــــــــــــــــَورحنــــــــــــــــــــــَ ح  مــــــــــــــــــــــَ  ولــــــــــــــــــــــَ

  

َداَد ُذو الـــــــــــــش  و  نـــــــــــــح ُر مـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــِ  الـــــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــــح

بـــــــــــــــــــــ  ح     نــــــــــــــــــــَ
ُ

ُر املــــــــــــــــــــ خــــــــــــــــــــح اِت والــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــ   رُفــــــــــــــــــــَ

  
ً  الِجْلدُ  نَتَضَ  : [نتض] بعُضَها من بَْعٍض ، ومثْلهُ  َخَرَج به َداٌء فَأَثَاَر القَُوبَاَء ، ثُمَّ تَقَشََّر َطَرائقَ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : أَي نُتُوضا

ً  الِجْلدُ  نَتَضَ  :في التَّْهِذيِب. وفي اللَِّساِن : َخَرج عليه داٌء كآثَاِر القَُوبَاِء وأَْخَصُر من ذِلَك ِعبَاَرةُ ابِن القَطَّاع  : تَقَشََّر من داٍء ،  نُتُوضا

 كالقَُوبَاِء.

ْدَغة في هِذه الَكِلَمِة َوْحَدَها قال : يَْقَطُع َرْدَغةَ الماِء ، بِعَنٍَق وإِْرَخاءٍ  تُنَاتَِضةٍ  َظْبٌي بِِذي قَْولُُهم : ِمْن ُمعَايَاةِ العََربِ  قاَل أَبو َزْيٍد :و نُوَن الرَّ  يَُسّكِ

، ولم  تُنَاتَِضة وهو نَصَّ أَبِي َزْيٍد هَكَذا ، ولم يَْضبُُطوا« َظْبيٍ »بََدل « َضأْنٌ »َذا نَقَلَه صاِحُب اللَِّسان والّصاَغانِيُّ ، إِالّ أَنَُّهْم قالُوا : ، هكَ 

فُوا ما ُهَو ، وهو كعاَُلِبَطٍة ، َكأَنَّهُ اسُم َمْوِضعٍ ، وأَّما َرْدَغةُ الَماِء ، فسيأْ   تي ِذْكُره في َمْوِضعه.يُعَّرِ

 ٌء َطِويٌل من الَكْمأَةِ تَْنقَِشُر أََعاليه قال :ونصُّ العَْين : وهو َشيْ  العُْرُجوُن ، وهو َضْرٌب من الَكْمأَة يَتَقَشَُّر ِمْن أََعاِليهِ  أَْنتَضَ  قال اللَّْيُث :و

نَّ إَِذا َخَرَجْت فَرفَعَتَْها عن نَْفِسهاالَكْمأَةُ الَكْمأَةَ ،  تَْنتِضُ  َعْن نَْفِسه كما يَْنتِضُ  وهو نُّ الّسِ ْء إِالّ هذا. هكذا نَصُّ العَْين. قال ، لم يَِجى والّسِ

 األَْزَهِريُّ : هذا صحيٌح وَمْسُموٌع من العََرب. قال : ولم أَِجْده لغْيِر اللَّْيث.

 لمصنِّف هكذا لكاَن اْختَِصاراً َحَسناً ؛ فإِنَّه َحاِصُل ما قاله اللَّْيُث في ِعبَاَرةٍ طويلة.العُْرُجوُن : تَفَتََّح. ولو قال ا أَْنتَضَ  وقال ابُن القَّطاع :

. وأَنشَد الّصاَغانِيُّ للنابِغَة : الُمْكتَنُِز منه : النَّْحَضةُ و النَّْحضُ  أَو نَْفُسه ، قاله اللَّْيُث ، : اللَّْحمُ  النَّْحضُ  : [نحض]  كلْحِم الفَِخِذ ، قاله الَجْوَهِريُّ

يـــــــــــِ   ٍة بـــــــــــَدخـــــــــــِ ُذوفـــــــــــَ قـــــــــــح حـــــــــــح ِ مـــــــــــَ ا  الـــــــــــنـــــــــــ   اَبزهلـــــــــــَُ

دِ     ســــــــــــــــــــــَ
َ
ِو ابمل عــــــــح رِيــــــــَف الــــــــقــــــــَ رِيــــــــٌف صــــــــــــــــــــــَ ُه صــــــــــــــــــــــَ  لــــــــَ

  
 ، وَسقاُهُم الَمْحَض ، وهو اللَّْحُم الُمْكتَنُِز. النَّْحضَ  وفي األََساِس : أَْطعََمهم

، والَهْبرةِ ،  النَّْحَضةِ  ، قاله اللَّْيُث ، وُكلُّ بَْضعَِة لَْحٍم ال َعْظَم فيها : لَِفئَةٌ ، نحو بهاٍء : الِقْطعَة الَكبِيَرة منه ، النَّْحَضةَ  : اْشِو لنا هِذه يُقالو

 ونَِحاٌض. (6) ج : نُُحوضٌ  والوْذَرةِ ،
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 األَْبَرِص :وأَنشَد الَجْوَهِريُّ لعَبِيِد بِن 

رِي  ــــــــــــــــــح امّث أَب هــــــــــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا  حنــــــــــــــــــَِ  فــــــــــــــــــرَتَاهــــــــــــــــــَ

اَل ِ     ا كــــــــــــــاهلــــــــــــــِ هنــــــــــــــَِ دح َد بــــــــــــــُ عــــــــــــــح رًا بـــــــــــــــَ امــــــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

قوله : إن متغناه اخل أراد : متغنية ا اضـــــــــــــطر فحوله إىل لفة املفعو  ا وقوله : حادية أي ذات حداء ا انظر »( هبامش املطبوعة املصـــــــــــــرية : 1)
 اللسان.

  ركة يف األساس بفتح وكسر الباء.( ضبطت اب2)
َبَضه.3)  ( يف األساس : ِمنـح
 .«يفّ »( األساس : 4)
 ( يف معجم البلدان : موضض بنواحي ا رية. وذكره بدون ألف والم.5)
 .«حن »( عن القاموس وابألصر 6)
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 .نَِحيَضةٌ  ، وهي نَِحيضٌ  فهو . وفي الّصحاحِ : اْكتَنََز لَْحُمه ،: َكثَُر لَْحُم بََدنِهِ  نََحاَضةً  ، كَكُرَم ، نَُحضَ  قدو

 : الذَّاِهبَا اللَّْحِم ، أَو الَكثِيراهُ. النَِّحيضُ و ، الَمْنُحوضُ و

يِت :و ِضدُّ ، ّكِ ً  ، كعُنِيَ  نُِحضَ  ِليَل اللَّْحِم ، كأَنَّهُ من األَضداد ، يَُكون الَكثِيَر اللَّْحم ، ويكوُن القَ  النَِّحيضُ  قال ابُن الّسِ ،  قَلَّ لَْحُمه ، أَي نَْحضا

 : َكثَُر لَْحُمُهما. نَُحَضا نََحاَضةً  وقد

 .نَِحيضٌ و َمْنُحوَضةٌ  : َكثْرةُ لْحِمهما ، وهي نََحاَضتُهماو وقال األَْزَهِريُّ :

مِّ  كاْنتُِحضَ  : َذَهَب لَْحُمه ، َمْنُحوضٌ  ، كعُنَِي ، فهو نُِحضَ و  .، بالضَّ

ً  ، كَمنَعَ  ، نََحضَ و مِّ  كاْنتُِحضَ  : نَقََص لَْحُمه ، يَْنَحُض نُُحوضا  .، بالضَّ

ُجُل ، على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه ، أَي َذَهَب لَْحُمه. اْنتُِحضَ و قليُل اللَّْحِم ، : نَِحيضٌ و : َكثِيُر اللَّْحِم ، نَْحضٌ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : َرُجلٌ   الرَّ

ً و ، يَْنَحُضه اللَّْحَم ، كَمنََع ، وَضَرب ، نََحضَ و  .َمْنُحوضٌ  فُهوَ  قََشَرهُ  : يَْنِحُضه نَْحضا

ً  نََحضَ  من المَجاز :و ، إِذا نََهَكه  نََحَضهُ  اللَّْحِم عن العَْظِم. وفي األََساِس : ْحِض كنَ  َحتَّى يكوَن ذِلَك السُّؤالُ  أَلَحَّ َعلَْيِه في ُسَؤاِلهِ  ، إِذا فاُلنا

 بالسٌّؤاِل.

نَانَ  نََحضَ  من الَمَجاز :و ا َرقَّْقتَه أََخْذتَ  َمْنُحوضٌ و نَِحيضٌ  فهو وأَْرَهفَهُ وأََحدَّهُ على الِمَسّنِ ، َرقَّقَهُ  وكذا النَّْصَل ، إَِذا الّسِ  ، نَْحَضهُ  ، كأَنََّك لمَّ

 قال أَبُو َسْهم الُهَذليَّ :

وا و  قـــــــــــ  وضِ شـــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــُ نـــــــــــح ؤاَده  مبـــــــــــَ اِع فـــــــــــُ طـــــــــــَ  الـــــــــــقـــــــــــِ

ُد     اتـــــــــــــِ َا  ـــــــــــــََ نـــــــــــــِ رَتاٌت قـــــــــــــد بـــــــــــــُ مح قـــــــــــــِ (1)هلـــــــــــــَُ
 

  

رُه :  ُرُ  الَقيحِ  َيِصُف اجلَنحَب ا قا  ابُن بـَّرِّي : َصوابُه َيِصُف اخَلد  ا وَصدح   (2)ويف الّصحاح : قا  امح
  ٌ َذلـــــــــــ  ِح خـــــــــــدن مـــــــــــُ اَة الـــــــــــر مـــــــــــح بـــــــــــَ ارِي شـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــَ  يــــــــــــُ

يب     لـــــــ  اِن الصـــــــــــــــــــــ  نـــــــَ ِح الســـــــــــــــــــــِّ فـــــــح يـــــــ ِ كصـــــــــــــــــــــَ حـــــــِ  الـــــــنـــــــ 

  
ً  العَْظمَ  نََحضَ و  ، أَي اْعتََرْقتُهُ. اْنتََحْضتُهو ما على العَْظِم من اللَّْحِم ، نََحْضتُ  وفي الّصحاحِ : ، كاْنتََحَضهُ  أََخَذ لَْحَمهُ ، : نُُحوضا

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ّي عن أَبي َزْيٍد :: َماَحْكتُهُ واَلَحْيتُهُ ، وهو مَ  ناَحْضتُه : الُمَماَحَكةُ واللَّْوُم ، كما في التَّْكِملَِة. وفي األَساِس : الُمنَاحَضةُ   جاٌز. ونقََل ابُن بَّرِ

ُجَل : سأَلَهُ واَلَمهُ ، وأَْنَشَد لَساَلمةَ بِن ُعبَادةَ الجْعِدّيِ : نََحضَ   الرَّ

اُرِض  قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ نٍّ وال تـ ال مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ طــــــــــــــــَ  ب  َأعــــــــــــــــح

َؤاٍ  مــــــــــــــَض و     احــــــــــــــِ ِ  حنــــــــــــــَح ِ ال ســــــــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــنــــــــــــــّ

  
ً  ءَ الشَّي نَحضَ و  : قَلََّمه ، عن ابِن القَّطاعِ. نُُحوضا

 الدَّْهُر : أََضرَّ به ، وهو َمَجاٌز. نَحَضهُ و

ً  من العَْينِ  الماءُ  نَضَّ  : [نضض] ً و ، يَنِضُّ نَّضا ً  ، كما في الصُّحاحِ ، قَِليالً قَِليالً  ، كبَضَّ ، أَو َسالَ  سالَ  نَبََع ، أَو : نَِضيضا  أَْو َخَرَج َرْشحا

 ، إَِذا كاَن ماُءَها يَْخُرج كذِلك. نُضوضٌ  وبِئْرٌ  َحَجٍر.كما يَْخُرُج من 

ً  العُودُ  نَضَّ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. َغلَى أَْقَصاهُ بَْعَد أَْن أُوقَِد أَْدنَاه : يَنِضُّ نَِضيضا

ً  ءِ الِقْربَةُ من ِشدَّةِ الملْ  نَضَّتِ و  .(4)« ءِ من الَمل تَنِضُّ  فالمَزاَدةُ تََكادُ : » (3)الَحِديُث  وَخرَج منها الماُء ، ومنه اْنشقَّتْ  : تَنِضُّ نَِضيضا

، بالَكْسِر ، َكَما في الّصحاحِ والعُبَاِب  نَِضاضٌ  ، هَكَذا في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، والصَّواٌب : نََضائِضُ  : الَماُء القَِليُل ، ج : النَِّضيضُ و

 واللَِّساِن.

ِعيفَةُ ، وقِيَل :  بهاٍء : الَمَطُر القَِليلُ  ، النَِّضيَضةُ و ِعيُف ، وقيل : هي الّسحابَةُ الضَّ ، َرَواه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي َعْمٍرو ، وِقيَل : ُهَو الَمَطُر الضَّ

ةٌ  ج : يُل ،بالماِء : تَسِ  تَنِضُّ  هي الَّتِي  ، وأَْنَشَد الفَّراُء : نََضائِضُ و أَنِضَّ
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__________________ 
 (اللســان : قرت)وضــبطت قرتات بكســر القاف وفتح التاء عنه ا وتعين نصــا  األهداف  206/  2( البيت ألســامة بن ا ارث ديوان اهلذليا 1)

 د كانت قدمية.والقطاع واحده قطض وهو النصر القصري العري . و اتد : أصو  ق
 ( كذا ابألصر.2)
 ( يف اللسان : ويف حديث عمران واملرأة صاحبة املزادة قا  : واملزادة.3)
 ( يف اللسان : من املاء.4)
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ِذ ِإال  و  وُم اأَلخـــــــــــــــــح َوتح جنـــــــــــــــــُ ةً َأخـــــــــــــــــح   أَِنضـــــــــــــــــــــــــــــــ 
ةَ     رِي أَِنضـــــــــــــــــــــــــ  ثـــــــــــح ا يــــــــــــُ ُرهـــــــــــَ اطـــــــــــِ ٍر لـــــــــــيـــــــــــ  قـــــــــــَ   ـــــــــــَح

  
ٍد الفَْقعَِسيَّ :أَي ليس يَبُلُّ الثََّرى. وقاَل   األََسِديُّ ، كما فَي الّصحاحِ ، وقِيَل : ُهَو ألَبِي ُمَحمَّ

  ُ ــــــــــــَوامــــــــــــِ ُ  ال ــــــــــــح ــــــــــــرُبِي اِ  ال قــــــــــــَ ُر َأســــــــــــــــــــــــــح  اي مجــــــــــــُح

ُة و     اِديـــــــــــــــــَ انـــــــــــــــــِ ُ الـــــــــــــــــدِّمَيُ الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 َنَضاِئ ُ يف كرِّ عاٍم َقطحرُُه 
ٍد ، كما في العُبِاِب.ويُْرَوى : في ُكّلِ يَْوٍم ، وَرَواهُ أَبُو ِزيَاٍد   الِكالبِيُّ في نََواِدِره ألَبِي ِشْبٍل الِكالبِّيِ ، وهو ألَِبي ُمَحمَّ

يَاح : النَِضيَضةُ و يُح الَّتِي من الّرِ ِعيفَةُ  تَنِضُّ  الّرِ  ، نَقَلَهُ أَبو ُعبَْيٍد. بالَماِء فيَِسيُل ، أَْو ِهَي الضَّ

 ، كما في العُبَاِب. َجَماَعتِِهم ، أَي ِضيِضِهم ، ونَِضيَضتِِهمْ جاُءوا بأَْقَصى نَ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 لَْم تَْرَو. ذاُت َعَطٍش  ، أَي نََضائِضَ  ذاتُ و ، نَِضيَضةٍ  َذاتُ  ، وفي الّصحاحِ : يُقَال : لقد تََرَكِت اإِلبُِل الماَء وهي إِبِلٌ و

هُ  وَكذِلكَ  اللَّْحِم : قَِليلُهُ  نَِضيضُ  َرُجلٌ و ّمِ : بَِقيَّتُهُ  نَُضاَضةُ و ْضنَاُضهُ نَ و .نَضُّ ، وهو  نَُضاضُ و نََضائِضُ  وآِخُره ، َجمعُه : الماِء وَغْيِره ، بالضَّ

ُجِل : آِخُرُهم النَُّضاَضةُ و َمَجاز. ،  والُمَؤنَِّث والتَّثْنِيَِة ، والَجْمعِللُمَذكَِّر  َولَِد أَبََوْيِه ، نَُضاَضةُ  ، وهو مَجاٌز. وقاَل أَبو َزْيٍد : هو من َولَِد الرَّ

 مثُل الِعْجَزةِ والِكْبَرةِ.

ّمِ أَْيضاً : َخاِلُصُهم نَُضاُضُهمْ و  ، وكذِلَك ُمَضاُضُهم وُمَصاُصُهْم. ، بالضَّ

ً  : ُمْمِكٌن ، وقد نَاضٌّ  أَْمرٌ و  ، إِذا أَْمَكَن وتَيَسََّر. نَضَّ يَنِضُّ نَِضيضا

ً  نِضٌّ يَْستَ  هو من المجاز :و  ، وقيل يَْستَْخِرجه ، وقيل : يَْستَْنِجُزه. وقال ُرْؤبَةُ يَُخاِطُب امرأَتَه : يَْستَْقِطُره ، أَي َمْعُروفا

ِك  نــــــــــــح اِإن كــــــــــــان خــــــــــــرٌي مــــــــــــِ َنضــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــَ   ُمســــــــــــــــــــــــــح
ا    وحِ  مــــــــــــا أََمضــــــــــــــــــــــــــ  ر  الــــــــــــقــــــــــــَ يَنح َفشــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــاقــــــــــــح

  
 ، قال : ، بالَكْسرِ  النََّضاضُ  االسُم :و

َرَب  طـــــــــــح ِوي مـــــــــــُ اُح َدلـــــــــــح تـــــــــــَ اضِ متـــــــــــَح   (1) الـــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــَ
اضِ و     بــــــــــــــ  ٍب حــــــــــــــَ عــــــــــــــَ تــــــــــــــح َد  مــــــــــــــن مــــــــــــــُ  ال اجلــــــــــــــَ

  
 قَْوُل الّراِجِز :و

مُض للر ضحِف هبا   َنَضاِئَضاَتسح
ْضفِ  النََّضائِضُ  واِء على الرَّ ، ويُْعنَى بَصْوت  نَِضيَضةٌ  الَواِحَدةُ  يَُكونَ وأُراه للَواِحِد ، كالَخَشاِرم ، ويَُجوُز أَْن : . قال ابُن ِسيَده : َصْوُت الّشِ

. واِء وإِلَْيه ماَل الَجْوَهِريُّ واء أَْصَوُت الّشِ  الّشِ

تَِها ونََشاِطَها. : اَل تَْستَِقرُّ في َمَكانٍ  نَْضنَاضٌ و ، نَْضنَاَضةٌ  َحيَّةٌ و  لَّتِي أَْخَرَجت ِلَسانََهاا هي إَِذا نََهَشْت قَتَلَْت من َساَعتَِها ، أَو هي الَّتِي أَو ِلشرَّ

ُكهُ  تُنَْضنُِضه  ، والّصاُد في الَمْعنى األَِخيِر لُغَةٌ ، قاَل ُرُؤبَةُ : ، أَي تَُحّرِ

ٍة  يــــــــــــ  مح جــــــــــــاَوَزتح مــــــــــــن حــــــــــــَ اضِ كــــــــــــَ نــــــــــــَ   َنضــــــــــــــــــــــــــح
قــــــــــــــــاضِ و     ِه َقضــــــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــلــــــــــــــــِ ٍد يف غــــــــــــــــِ  َأســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل الّراِعي يَِصُف َصائِداً في نَاُموِسِه :

ُة  يــــــــــــ  يــــــــــــُت ا ــــــــــــَ بــــــــــــِ اضُ الــــــــــــن  تــــــــــــَ نــــــــــــَ  مــــــــــــنــــــــــــُه  ضــــــــــــــــــــــــــح

رَارَا     ُض الســــــــــــــــــــــــِّ مــــــــــِ تــــــــــَ بِّ َيســــــــــــــــــــــــح اَن ا ــــــــــِ (2)مــــــــــكــــــــــَ
 

  
ِب : َزَعَم ِعيسى بُن ُعَمر ، َسأَْلُت قال ابُن ِجنِّي : أَْخبَرنِي أَبو َعلّيٍ ، يَرفَعُه إِلى األَْصَمِعّيِ ، قاَل : َحدَّثَنَا ، وفي الّصحاحِ : قال ، وفي العُبَا

ِة عن مَّ َك ِلَسانَهُ فِي فِيِه ، كما في الّصحاحِ ، وفي العُبَاِب : النَّْضنَاِض  ذا الرُّ ِة : ما الَحيَّةُ  فلم يَِزْدنِي أَْن َحرَّ مَّ فأَْخَرج  ؟النَّْضنَاضُ  قاَل لِذي الرُّ

َكه  ُكه في فِيِه ، وأَْوَمأَ إِليه به. ونَصُّ ابِن ِجنِّي : فأَْخَرَج ِلَسانَه فَحرَّ  .(3)ِلَسانَهُ يَُحّرِ
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اُد فيه أَْصٌل وليَسْت بََدالً من صادِ  نَْضنَضَ  وفي اللَِّساِن : َكهُ ، الضَّ ا أُْختَْين فتُْبدَل إِْحَداُهما ، كما َزعَم قوٌم ؛ ألَنَُّهما لَْيستَ  نَْضنََضه ِلَسانَه : َحرَّ

 من صاِحبَتَِها.

 في الَحِديِث عِن أَبِيو

__________________ 
 واألصر كاللسان.« مكره البضاض»( يف ديوانه والتهذيب : 1)
 .«تبيت»بد  « يبيت»وختر ه فيه ا والبيت من قصيدة ميدح سعيد بن عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد. ويف الديوان :  149( ديوانه ص 2)
 فبخرج لسانه وحركه ا ومل يزد عل  هذا. النضناض ( يف التهذيب عن األصمعي قا  : أنه سب  أعرابياً عن3)
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ٍر :   ا َأي حُيَرُِّكه ا ويـُرحو  ابلص اِد ا وقد تَقد م.« ِلَسانَه يُنضحِن ُ  أَن ُه ُدِخَر عليه وهو»بكح
 .ْظَهارُ اإلِ  النَّضُّ  قال ابُن األَْعراِبّيِ :و

 من أَْمِر فالٍن. نَضٌّ  ، يُقَال : أََصابَنِي َمْكُروهُ األَْمرِ  : النَّضُّ و

ينَاُر ، ماِلِه ، أَي صاِمتِه ، وهو نَّضِ  من المجاز : أَْعطاهُ منو ْرهُم والّدِ  . قال األَْصَمِعي : وهي لُغَةُ أَْهِل الِحَجاز ، قال :، فِيهما كالنَّاّضِ  الّدِ

ىأَو  ا إِنََّما يَُسمَّ ً  نَاضًّ َل َعْيناً بَْعَد أَْن َكان َمتَاعا كاَن »في َحِديِث ُعَمَر رِضَي هللا عنه : و ٌء ،بيَِدي ِمْنهُ َشيْ  نَضَّ  ، ألَنَّهُ يُقال : ما ، إَِذا تََحوَّ

كاةَ من ةً ، َعْيناً أَْو وَ « المالِ  ناّضِ  يأُْخذُ الزَّ  ِرقاً.وهو ما كاَن َذَهباً أَو ِفضَّ

ً  وُوِصَف رجٌل بَكثَْرةِ الماِل فِقيَل : أَْكثَُر النَّاِس   .نَاّضا

 ِليَِطيَر. تَْحِريُك الطَّائِر َجنَاَحْيهِ  : النَّضُّ و

ً  الحاَجةَ  أَنَضَّ و َخاَل : َسقَاَها الّراِعي أَنَضَّ و أَْنجَزها : إِْنَضاضا ً  الّسِ  ، أَي قليالً منه. من اللَّبَنِ  نَِضيضا

 .ءٍ أَو اْستَْخَرَجهُ َشْيئاً بعد َشيْ  ِء ،َء بعد الشَّيْ وأََخَذ منه الشَّيْ  اْستَْنَجَزهُ  من فاُلٍن : حقَّهُ  اْستَنَضَّ و

جُل : نَْضنَضَ و هُ  َكثُر الرَّ  ، وهو ما َظَهَر وحَصَل ِمن ماِلِه. نَاضُّ

ً  نَْضنَضو َكه فاُلنا ه  النَّْضنَاضُ  ومنه الَحيَّةُ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، قاَل :،  أَْقلَقَهُ و : َحرَّ  ونََشاِطِه. (1)، وهو القَِلُق الَِّذي ال يَثْبُُت في َمَكانِه لَشّرِ

 ٍء.، أَي : اْستَْوفَْيتُه شيئاً بعَد َشيْ  (2) منه َحقِّي : اْستْنَظْفتُه تَنَضَّْضتُ و

ْزتَُها تَنَضَّْضتُ و  .الحاجةَ : تَنَجَّ

.فاُلناً : اْستَْحثَثْتُه تَنَضَّْضتُ و  . نَقَلَه الّصاغانِيُّ

 * وّمما يُْستَْدرك عليه :

َكةً : الِحَسى ، وهو ماٌء على َرمٍل ُدونَه إِلى أَْسفََل أَْرٌض ُصلْ  النََضضُ   ٌء ، أَي َرَشَح واْجتََمَع ، أُِخَذ.ِمْنهُ َشيْ  نَضَّ  بَةٌ ، فُكلَّما، ُمَحرَّ

َضَها. (3)الثََّماَد  اْستَنَضَّ و  من الماِء : تَتَبَّعََها وتَبَرَّ

ً  ءٌ إِليه ِمْن َمْعُروفِه شي نَضَّ و ً و يَنِضُّ نَّضا  : ساَل. نَِضيضا

 ، وهو القَِليُل منه. نَُضاَضةٌ  من َمْعُروفِك نَضَّ  ، ويُقَال : اَضةُ النُّضَ  وأَْكثَُر ما يُْستْعَمُل في الَجْحِد ، وهي

 وبِضيَضةٌ. نَِضيَضة ، َواِحُدها (4)من أَْمَواِلهم وبََضائُض  نََضائِضُ  وقال أَبو َسِعيٍد : َعلَْيِهم

 ٍء ، وهو الَمْعُروُف القَِليُل.ٍء ، وبَضَّ له بشيْ له بشيْ  نضَّ  وقاَل األَْصَمِعيُّ :

ّمِ : ماالشَّيْ  نَُضاَضةُ و  لََك من َغِريِمك ، أَي تَيَسََّر وَحصل. نَضَّ  : الحاِصُل ، يقاُل : ُخْذ ما النَّضُّ و منه في يَِدك ، نَضَّ  ِء ، بالضَّ

َكه وأَْقلَقَه ، عن ابِن األَْعرابّيِ. اْستَنَضَّ و  ِمْنهُ َشْيئاً : َحرَّ

َكها وبَاَشَر بها األَْرَض ، قال ُحمْيُد : نَْضنَضَ و   البِعيُر ثَِفنَاتِه : َحرَّ

نــــــــَ َ و  ِه  َنضــــــــــــــــــــــح اتــــــــِ نــــــــَ فــــــــِ مِّ اَ صــــــــــــــــــــــَ  ثــــــــَ  يف صــــــــــــــــــــــُ

او     مــــــــــــَ مــــــــــــ  َره مُث  صــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح مــــــــــــَ  أَم لــــــــــــح  راَم بســــــــــــــــــــــــــَ

  
 تَقَدَّم.ويُقَال بالّصاِد ، وقد 

تَةُ. النَّْضنَاضُ  : َصْوُت الَحيَِّة ، عن ابن َعبّاد ، ومنه الَحيَّةُ  النَّْضنََضةُ و  ، أَي الُمصّوِ
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 : قَِليلُه. نَضُّهو اللَّْحمِ  نَْضنَاضُ  ورُجلٌ 

ّم : َشَجرٌ  النُّْعضُ  : [نعض] ينََوِريُّ : شائٌِك. ِعَضاهِ بالِحَجاِز ، كما في الّصحاحِ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : هو من ال ، بالضَّ  قال الجْوهِريُّ والّدِ

 . وقال أَبُو َزْيٍد ، واألَْصَمِعيُّ : هو مْعُروٌف. وفي الّصحاح : قال الّراجُز :نُْعَضةٌ  ، وقال األَِخيُر : لم يَْبلُْغنِي له ِحْليَةٌ ، الَواِحَدةُ  يُْستَاُك بِهِ 

َ الن عحَضا َتِض ح  من الل َوايت يـَقح
واية : قل جُز لُرْؤبَةَ يَذكر َشبَابَه ، والّرِ  وصْدُره :« ِخْدَن اللََّواتِي»ُت : الرَّ

__________________ 
 .«لشرّته»ويف اللسان : « بشرّته»( يف التهذيب : 1)
 ( يف التكملة : استنطفته.2)
 .«الثمار»( عن اللسان وابألصر 3)
 .«ونصيصة .. نصائص»( عن التهذيب واللسان وابألصر 4)
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َنا بَذا  أُبحَضا   (1)يف َسلحَوٍة ِعشح
، َمأْخوذٌ من قَْوِل ابن َعبّاٍد : هو َشجرةٌ َخْضراُء ليَس لَها َوَرٌق وإِنََّما هي قُْضبَاٌن يُْدبَغ بِلحائَِها ، وال  ويُْدبَُغ بِلَحائِهِ  أَي يَْقتَِطْعنَه ليَْستَْكَن به.

 تَْنبُُت إِالّ بالِحَجاِز.

تُه : قال ما أََصْبتُ  ، أَي منه َشْيئاً ، كَمنَْعتُ  نَعَْضتُ  ما تَّْهِذيب : قال ابُن ُدَرْيٍد : يُقَاُل :في الو . قال األَْزَهِريُّ : وال أَُحقُّه ، وال أَْدِري ما ِصحَّ

اَغانِيُّ : لم أَِجْد في الَجْمَهَرة ما َذَكَر عنه األَْزهرّي. ولعلّه وَجَده في ِكتَاٍب آ  .(2)َخر له الصَّ

أِْس والثَّنِيَِّة وَغْيِرهما ،الشي نَغَضَ  : [نغض] ً  ، األَِخيُر عن الِكسائِّيِ ، كنََصَر وَضَرب ُء ، كالرَّ ً و ، نَْغضا ً و ، نُغُوضا ً و ، نَغََضانا ،  نَغَضا

َكتَْين َك واْضَطَربَ  ، أَي ُمَحرَّ كَ  َرأَْسهُ أَيضاً ، إِذا نَغَضَ و .تَنَغَّضَ و كأَْنغضَ  في اْرتَِجاٍف ، تَحرَّ ، يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى ، حكاه األَْخفَُش.  َحرَّ

 ، قال : نَْغضٌ  وُكلُّ َحَركٍة في اْرتِجاٍف :

تح : مـــــــــِ ِّ  ٌر فـــــــــقـــــــــالـــــــــَ ُت هـــــــــر َوصـــــــــــــــــــــــح بَلـــــــــح  ســـــــــــــــــــــــَ

ا و     هــــــــــــــَ تح د رَأحســــــــــــــــــــــــــــَ ر كــــــــــــــَ غــــــــــــــح ِ حــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ــــــــــــــن  ابل

  
ب من الشَّيْ  أَْنغََضهُ  ، يُقَال : كأَْنغَضَ  َكه ، كالُمتَعّجِ ُكونها على  (3) (ِإَلْيَك ُرُؤَسُهمْ ) فََسيُْنِغُضونَ  ِء ، ومنه قَْولُهُ تَعَالى :، إَِذا َحرَّ ، أَي ؛ يَُحّرِ

َث  ُجِل إَِذا ُحّدِ َسبِيِل الُهْزِء. وقال أَبُو الَهْيثَم : يُقَاُل للرَّ
َك َرأَْسه إِْنَكاراً لبَشيْ  (4)  َرأَْسه. أَْنغَضَ  ه : قدٍء فَحرَّ

ُكه ويَِميُل إِليه.« َرأَْسه ، َكأَنَّه يَْستَْفِهُم ما يُقَال يُْنِغضُ  فأََخذَ »في الَحِديِث : و  أَي يَُحّرِ

ٌك بَْعُضه في أَثَِر بَْعٍض  ، أَي كثِيفٌ  ، ككتّانٍ  نَغّاضٌ و نَاِغضٌ  َغْيمٌ  منه :و وَكثَُف ، َكثُر ُء :الشي نَغَضَ و ُمتََحيٌِّر ال يَِسيُر. قال ذِلَك  ُمتََحّرِ

 اللَّْيُث ، وَحكاه عنه األَْزَهِريُّ والجْوَهِريُّ ، وهو َمَجاٌز ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ :

اِض  مـــــــــــــــَ َك عـــــــــــــــن الـــــــــــــــغـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح نـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  أَر َ  عـــــــــــــــَ

اِرٍض     َر  يف عـــــــــــــــَ رحٌ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ اضِ بــــــــــــــــَ غـــــــــــــــّ  نــــــــــــــــَ

  
 ال غيُر ، وأَّما الشاِهُد ففي َمْشُطوٍر آخَر له من هِذه األُْرُجوزةِ يصُف الِفتْنَةَ :« نَهَّاِض »واية : قال الّصاغانِيُّ : والرِّ 

ُ  بـَرحَ  الَعاِرِض   الن غ اضِ َتربح
 الغَْيُم ، إِذا سار. نَغَضَ  وقال اْبُن فاِرٍس :

فقاَل له  «البَْطنِ  نَغَّاضَ  وسلمعليههللاصلى النَّبيُّ  كان» ، فقال : وسلمعليههللاصلىفي الَحِديث َوَصَف عليٌّ ، َرِضَي هللا عنه ، رُسوَل هللا و

ةِ  (5) أَي ُمعَكَّنه. وكان ُعَكنُه فقال :« ؟البَْطنِ  نَغّاضُ  ما: » عنههللارضيُعَمُر   .أَْحَسَن من َسبَائِك الذََّهِب والِفضَّ

البَْطِن ، ويْحتَمُل أَْن يْبنَِي فَعَّاالً من الغُُضون ، وهي  نَغّاضُ :  (6)ولَّما كان في العَُكِن نُُهوٌض ونُتُوٌء عن ُمْستَوى البَطِن قيَل ِلْلُمعَكَِّن 

 المَكاِسُر في البَْطِن الُمعّكن ، على القَْلب.

 ، ألَنَّه اسٌم للنَّْوعِ ، كأُساَمةَ ، قال العَّجاُج يِصفُه : ةً ويُْكَسُر : اسٌم للظَِّليِم َمْعِرف ، بالفَتْح نَْغضٌ و

ا و  جــــــــــَ نــــــــــ  فــــــــــَ ه ســــــــــــــــــــــــَ ومــــــــــُ َدلــــــــــت ُرســــــــــــــــــــــــُ بــــــــــح تــــــــــَ  اســــــــــــــــــــــــح

ك      غحضـــــــــــــــــــــاً َأصـــــــــــــــــــــَ ا  نـــــــَ َدجـــــــَ هـــــــح تــــــَ يِن ُمســــــــــــــــــــح (7)ال يــــــَ
 

  
اِل منه َي الظَِّليمُ  أَو ِللَجوَّ ً  ، قاله أَبو الَهْيثَم. وقاَل اللَّْيُث : إِنََّما ُسّمِ  في ِمْشيَتِه اْرتَفَع واْنَخفَض. (8)، ألَنّه إَِذا َعِجَل  نَْغضا

ُك رأَْسهُ ويَْرُجُف في ِمْشيتِهِ  النَّْغضُ و  ، َوْصٌف بالمْصَدر. أَْيضاً : َمْن يَُحّرِ

ً أَْن يُوِرَد إِبِلَ  : النَّْغضُ و ، هَذا تصحيٌف ، والّصواُب  ه الَحْوَض ، فإَِذا َشِربَت أَْخَرَج من ُكّلِ بَِعيَرْيِن بَِعيراً قَِويًّا ، وأَْدَخَل َمَكانَهُ بَِعيراً َضِعيفا

 ، بالّصاِد الُمْهَملِة ، وقد َذَكرهُ ُهناك على الصَّواِب ، فليُتَنَبَّه لذِلك. نَْغضٌ  فيه

ّمِ ، ، النُّْغضُ و  . وقيل :ُء ويَْذهُب منهأَْو َحْيُث يَِجي ، وقيل : أَْعلَى ُمْنقََطعِ ُغْضُروِف الَكتِِف ، ُغْرُضوُف الكتِفِ  وهو قليل : ويُْفتَحُ  بالضَّ

كان إِذا َمشى ، النُّْغَضاِن يَْنغَُضان  .فيِهما كالنّاِغِض  من أَْصِل الَكتِِف فيتَحرَّ
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 من اإِلْنَسان : أَْصُل العُنُِق حيثُ  النّاِغضُ  وقال َشِمٌر :

__________________ 
 فقد أفّد  مرمجا منقض ا ( بعده كما ي اللسان :1)
 ( عبارة التكملة : نسبه األزهري إىل ابن دريد ومل أجده يف اجلمهرة.2)
 .51( سورة اإلسراء اآية 3)
 ( ضبطت عن التهذيب واللسان.4)
 من السمن ا مجعها ُعَكن مثر غرفة وغرف ورمبا قير اعكان ا املصباح. ( العكنة : الطي يف البطن5)
 .«للعكن»( عن النهاية واللسان وابألصر 6)
 ( يف امكم : أسك ابلسا.7)
 واألصر كاللسان.« إذا عّجر مشيته»( يف التهذيب : 8)
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 الَكِتِف : هو الَعظحُم الر ِقيُ  عل  َطَرِفَها. نـُغح ُ و  رَأحُسه ا يـَنـحُغ ُ 
إِنَّ ، َمأُْخوذٌ من قوِل ابِن فاِرٍس : نَاَغَضِت اإِلبُِل على الماِء ، أَي اْزَدَحَمت ، وهَذا أَْيضاً تْصِحيٌف من ابِن فاِرٍس ؛ فَ  : اْزَدحمَ  نَاَغضَ و

اد ، كما مَ   رَّ عن الِكَسائّيِ.الّصواَب فيه : تَنَاَغَصِت اإِلبُِل ، بالصَّ

 ، نقله ابُن فارس. كَصبُوٍر : النّاقَةُ العِظيمةُ السَّنَاِم ؛ ألَنَّه إَِذا عُظَم اْضَطَرب ، النَّغُوضُ  يقال :و

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

َجفاُن. النَّغََضانُ   : القَلَُق والرَّ

 أَْمُره : َوَهى. نَغَضَ و

 الّراِجُز :. قال نُغَّضٌ  وَمَحالٌ 

  ِ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ راِة ِإنح مل تـ قـــــــــــــح
َ

اَء يف املـــــــــــــ  ال مـــــــــــــَ

اِ      حـــــــــــــــَ
َ

وحَ  املـــــــــــــــ ٍد فــــــــــــــــَ غـــــــــــــــ  ِ مبَســـــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــنـــــــــــــــ 

  
ِرّماحِ يَِصُف ثَْوراً : النَّْغَضةُ و  : الشََّجرة ، قالهُ ابُن قُتْيبَةَ ، وأَْنَشد قوَل الّطِ

ةٍ ابَت ِإىل  َغضــــــــــــــــــــــــــــــَ وُف هبــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــَ طــــــــــــــــُ  يــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــه     َز  ب ــــــــــــــــــح ٍ أَبـ وح َرُدهح يف رَأحِس مــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــَ

  
 في البَْيِت بالنَّعامِة. النَّْغَضةَ  وفَسََّر غيُره

 بِرَحاِلَها. نَغَّاضةٌ  وإِبِلٌ 

 إِلى العَُدّوِ : نََهُضوا ، وهو مجاٌز. نَغَُضواو

ً  الثَّْوبَ  نَفَضَ  : [نفض] َكهُ  ، وكذا الشَّجر : يَْنفُُضهُ نَْفضا ِة : ِليَْنتَِفضَ  حرَّ مَّ  ، قال ذُو الرُّ

َبلــــــــــــــــــ َ  فــــــــــــــــــَ َ ا كــــــــــــــــــَ اَ  َذاِويــــــــــــــــــًة  نـــــــــــــــــــَ  اأَلمحــــــــــــــــــحَ

بُ     نــــــــــَ اُد والــــــــــعــــــــــِ رحصــــــــــــــــــــــــَ ه الــــــــــفــــــــــِ بــــــــــِ َوانــــــــــِ  عــــــــــلــــــــــ  جــــــــــَ

  
ً  وقال ابُن ِسيَده :  .فاْنتَفَضَ  ، نَفََضهُ يَْنفُُضهُ نَْفضا

، قال الّصاَغانُِي : ويُْرَوى على هِذه اللُّغَِة قَْوُل ذي  كأَْنفََضت ، وهِذه عن ابن ُدرْيٍد ، زاَد في اللَِّساِن : اإِلبُِل : نُتَِجتْ  نَفَضتِ  في الّصحاح :و

ِة يَِصُف فَْحالً : مَّ  الرُّ

ه  اتـــــــــِ نـــــــــَ ا بــــــــــَ يـــــــــَ ِ َأحـــــــــح اح رحخـــــــــَ اًل َأاب شـــــــــــــــــــــــَ حـــــــــح بـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــِ

ائـــــــــ ُ     بـــــــــَ اُب ا ـــــــــَ بـــــــــَ َي الـــــــــلـــــــــ  ا فـــــــــهـــــــــح هـــــــــَ يـــــــــتـــــــــُ الـــــــــِ  مـــــــــقـــــــــَ

  

ا  هــــــــــَ يــــــــــح بَتـــــــــــَ فــــــــــح اَل كــــــــــَ ُفضــــــــــــــــــــــــانِ كــــــــــِ نــــــــــح دح  تـــــــــــَ  ومل  ــــــــــَِ

ِ المــــــــِ ُ     اح تــــــــاجــــــــَ ٍب يف الــــــــنــــــــِّ قــــــــح يــــــــَر ســــــــــــــــــــــَ  لــــــــه ثــــــــِ

  
 . وُمْقتََضى ِعبَاَرةِ اللِّساِن أَنَّه يُْروى :أَْنفََضت ، أَي من تُْنِفَضانِ  وهو َغلٌَط ، قال : ويَُرْوى (1)« لَها»له ، أَي للفْحِل ، وَرواه الَجْوهِريُّ 

 نَفَْضتُ  فَمْعنَاه تُْستَْبرآِن ، من قَْوِلك :« تُْنفََضانِ ». قال : وَمْن َرَوى نَفَضت ، مبنيًّا للمْجُهوِل ، من تُْنفََضانِ و ، نَفََضت ، أَي من تَْنفَُضانِ 

فَمْعنَاهُ : ُكلُّ واِحٍد من الكْفأَتَْيِن تُْلِقي َما في بَْطنَِها من أَِجنَّتَِها. ثُمَّ  (2) تَْنفَُضان المَكاَن ، إِذا نََظْرَت إِلى َجِميعِ ما فِيِه حتَّى تَْعِرفَه. ومن َرَوى

َمْخَشِرّيِ في األَساِس أَنّه من الَمَجاز.  ظاِهُر َكالِم الزَّ

ُ  نَفََضتِ  من الَمَجاِز أَْيضاً :و .: َكثِيرةُ ا نَفُوضٌ  َكثَُر َولَُدها ، وهي َكِرَشها ، إِذا الَمْرأَة  لولَِد ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 وفَنَِي ، كأَْنفََض. َذَهَب َزاُدُهم ، إِذا القَْومُ  نَفَضَ  من المَجاِز :و

ْرعُ  نَفَضَ و  .َخرَج آِخُر ُسْنبُِلهِ  سباَلً : الزَّ

 .الَكْرُم : تَفَتََّحْت َعنَاقِيُدهُ  نَفَضَ و
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ً  الَمَكانَ  نَفَضَ  من الَمَجاِز :و ، نقله الَجْوَهِريُّ ، وأَنشَد قوَل ُزَهْيٍر يصف بَقََرةً فقَدْت  َجِميعِ ما فِيِه َحتَّى يَْعِرفَهُ  إِلى نََظر إِذا ، يَْنفُُضهُ نَْفضا

 َولَدها :

فـــــــــُ ُ وَ   نـــــــــح ـــــــــَ ٍة  تـ يـــــــــلـــــــــَ رِّ مخـــــــــَِ َب كـــــــــُ يـــــــــح  عـــــــــنـــــــــهـــــــــا غـــــــــَ

دِ و     رحصــــــــــــــــــــــَ رِّ مــــــــَ وحِث مــــــــن كــــــــُ اَة الــــــــغــــــــَ  خَتحشــــــــــــــــــــــَ  ُرمــــــــَ

  
 ء.قَبِيلةٌ من َطيِّى ا تَْكَرهُ أَم ال ، والغَْوُث :، أَي تَْنُظر َهْل تَرى فيه مَ  تَْنفُضُ 

 .(3)أَي أَْحُرُسك وأَُطوُف هل أََرى طاِلباً « لك ما َحْولَك أَْنفُضُ  أَنا»في َحِديِث أَبِي بَْكر والغار : و

ٌل له ، نَفُوضٌ  وَرُجلٌ  . تَنَفََّضهُ و كاْستَْنفََضه للَمكاِن : ُمتَأَّمِ  ، نقَلَه الَجْوهِريُّ

__________________ 
 ( وهي رواية الديوان أيضاً.1)
 ( يف اللسان : ومن رو  تـَنحفضان أو تـُنحِفضان.2)
 .«طلباً »( النهاية واللسان : 3)
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لَُهم ، وقوُل العَُجْيِر السَّلُوِلّيِ : اْستَْنفَضَ و  القَْوَم : تَأَمَّ

ٍك  لـــــــــِ فـــــــــِ ُ ِإىل مـــــــــَ نـــــــــح تـــــــــَ ه  َيســـــــــــــــــــــــح رحفـــــــــُ وحَم طـــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ

ريُ     رِيـــــــــــــــِر َزئـــــــــــــــِ َواِد الســـــــــــــــــــــــــــــ  وحَ  َأعـــــــــــــــح  لـــــــــــــــه فــــــــــــــــَ

  
 الَطِريَق كذِلَك. اْستَْنفَضَ و الرأُْي ، وأَيّهم بخالف ذلك ،معناه أَنَّه يُْبِصُر في أَيِّهم  يقول : يَْنُظُر إِلَْيِهم فيَْعِرُف َمْن بيَِدِه الَحقُّ ِمْنُهم. وقِيَل :

ْبغُ  نَفَضَ  من المَجاز :و ً  الّصِ  ، قال ابُن ُشَمْيٍل : إِذا لُبَِس الثَّْوُب األَْحَمُر أَو األَْصفَُر فَذَهب بعُض لَْونِه قِيَل : قد َذَهَب بَْعُض لَْونِهِ  : نُفُوضا

ً  ِصْبغُهُ  نَفَضَ  ة : نَْفضا مَّ  ، قال ذُو الرُّ

ًة  لـــــــــ  ارَِم حـــــــــُ كـــــــــَ َ
و املـــــــــ ســـــــــــــــــــــــُ كح ِذي يـــــــــَ اَ  الـــــــــ   َكســـــــــــــــــــــــَ

ــــــئـــــــًا     ي طــــــِ ــــــَ ــــــَ  ب ل ــــــح ــــــب ِد ال ت جـــــــح َ
امــــــن املــــــ هـــــــَ وضــــــــــــــــــــُ فــــــُ ــــــُ  نـ

  
 ، أَي نََصَل لَْوُن ِصْبِغهما ، ولم يَْبَق إِالَّ األَثَُر.« نَفََضتَا ُماَلَءتَاِن َكانَتَا َمْصبُوَغتَْين وقد»لَةَ : في َحِديِث قَيْ و

 راً ، أَي يَْقَرُؤه.القُرآن ُكلَّه َظاهِ  يَْنفُضُ  : الِقَراَءةُ ، وفالنٌ  النَّْفضُ  ، قال ابُن األَْعَرابِّيِ : السَُّوَر : قََرأََها نَفَضَ  من الَمَجاز :و

واكِ  النُّفَاَضةُ و ّمِ : نُفاثَةُ الّسِ  وُضواَزتُه ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ، بالضَّ

ّمِ ، كالنُّفَاِض  ، نُِفضَ  إِذا الَمْنفُوِض  َما َسقََط من : النُّفَاَضةُ  قاَل َغْيُره :و فَسقََط  نَفَْضتَهُ  ٍء : ماَكّلِ َشيْ  نُفَاَضةُ : . وقال ابُن ُدَرْيٍد ويُْكَسرُ  ، بالضَّ

 من َوَرٍق ، وأَْكثَر ذِلَك في َورِق السَُّمِر خاّصةً ، يُْجَمُع ويُْخبَُط في ثَْوب. نُفَاضٌ  منه ، وكذِلَك هو من الَوَرِق ، قالوا :

 َحنِيفَة. ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ وأَبي ، بالَكسِر : ُخْرُء النَّْحِل في العَّسالَةِ  النِّْفضُ و

. أَْو : ما ماَت منه فِيَها اَغانيُّ  ، نقله الصَّ

ُس فيُْؤَخذُ فيَُدقُّ فيُْلَطُخ به َمْوِضُع النَّْحلِ  : النِّْفضُ  أَو ُل فيه ، أَو هو بالقافِ  مع َعسٌل يَُسّوِ ، وهَذا هو الصَّواُب ،  اآلِس فيَأْتِيه النَّْحُل فيُعَّسِ

 َما الفَاُء فتَْصِحيٌف.وهَكَذا رَواه الَهَجِريُّ ، وأَ 

، وهو فَعٌَل بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، كالقَبَِض بمعنى الَمْقبُوِض ، والَهَدِم بمعنَى  ما َسقََط من الَوَرِق والثََّمرِ  ، وهو : الَمْنفُوضُ  : بالتَّْحِريكِ  ، النَّفَضُ و

 الَمْهُدوِم.

 ، وفي اللَِّساِن : حين يَأُْخذُ بعُضهُ ببَْعٍض. يُوَجُد بعُضه في بَْعٍض  َحّب الِعنَِب ِحينَ  أَيضاً : ما تََساقََط من النَّفَضُ و

 فيه التَّْمُر. يُْنفَضُ  ، وهو ِوَعاءٌ  كِمْنبٍَر : الِمْنَسفُ  ، الِمْنفَضُ و

ُ  الِمْنفَاضُ و  هو الّصواُب ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه.الُمْهَملَِة ، و أَْو ِهَي بالّصادِ  ، نقله ابُن عبّاٍد هكَذا ، الَكثِيَرةُ الضَِّحكِ  : المرأَة

ْعَدةِ  النَّافِضُ  من الَمَجاِز :و ى الّرِ ْعَدة ، قال ابُن ِسيَده النَّافِضُ  ، وفي الّصحاح : : ُحمَّ ى : ذاُت الّرِ أََخَذتْهُ و ، نَفََضتْه يُقَال :و ُمَذكٌَّر. من الُحمَّ

ى ى ، بزياَدةِ الَحْرِف ، وهو األَْعلَى بِنَافٍِض  ُحمَّ ى قد يُقَال :و ، باإِلَضافة ، نَافٍِض  وُحمَّ في حديث اإِلفك : و ، فيُوَصُف به ، نافِضٌ  ُحمَّ

َكتَْها. نَفََضتَْها أَي بِرْعَدةٍ َشِديَدةٍ ، كأَنََّها« بنَافٍِض  فأََخَذتَْها ُحمَّى»  ، أَي َحرَّ

ىقال األَْصَمِعّي : إَِذا كَ و ً  انَت الُحمَّ ى فهو نَفََضتْهُ  قِيَل : نافِضا  .َمْنفُوضٌ  الُحمَّ

 .النَّافِِض  ، كالعَُرَواِء : ِرْعَدةُ  النُّفََضاءُ و ، كبُْسَرٍة ، وُرَطبٍَة ، النُّفَضةُ و

حتّى  النُّفََضةِ  وكان تُِصيبُهُ ُعَرَواُء مثلُ « ِطْدنِي إِلَْيك»:  عنههللارضيقال البََراُء بُن مالٍك ، رِضَي هللا عنه ، يوَم اليََماَمِة لَخالِد بِن الَوِليِد ، و

 يُقَطَّر.

 .كسحابٍ  ، النَّفَاضُ  : واالْسمُ  َذَكر الَجْوَهِريُّ األَولَى والثّاِلثَةَ ، ونقل الّصاَغانِيُّ الثَّانِيةَ ، وبها ُرِوَي الَحِديُث ،

 َهلََكْت أَْموالُُهْم ، : أَْنفَُضوا : أَْرَملُوا ، أَو أَْنفَُضوا من الَمَجاِز :و تَْقَطُع األَْرضَ  ، أَي تَْنفُض : اإِلبُِل الَّتِي النَّفَائِضُ  قال ابُن األَْعراِبّي :و

أَيضاً ، مثل أَْرَملُوا : فَنَِي  أَْنفَُضواو ت أَْمَوالُهم ،القَْوُم : َهلَكَ  أَْنفَضَ  ، وهو بِعَْينِه معنَى أَْرَملُوا ، وعبارة الّصحاحِ : فَنَِي َزاُدُهم : أَْنفَُضواو

 القَوُم نَِفد َطعَاُمهم وَزاُدهم ، مثل أَْرَملُوا ، قاَل أَبو الُمثَلَِّم : أَْنفَضَ  َزاُدهم. وفي الُمْحَكم :
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ٌة  كــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــُه عــــــــــــــــــــُ ٌة ول ــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــــح ب ُه  ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  ل

فـــــــــــــــــَ َ ِإَذا     ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــزّاد مل  أَنـ فـــــــــــــــــِ ِ ال نـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ  تـ
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يوان :  والَِّذي قََرأْتُه في الّدِ

 (1) ... «اَ ي   أَنـحَف َ ِإذا »
 .يُْنِفِض  لم» ويُْرَوى :

ها ، وهو ِمثُْل أَْرَمَل وأَْقفََر. نَفَُضوا أَي ، فَنَِي َزاُدنا ، كأَنَّهم «فأَْنفَْضنَا ُكنَّا في َسفَرٍ »في الَحِديث : و  َمزاِوَدهم لُخلُّوِ

ياً  أَْفنَْوهُ  َزاَدُهم : أَْنفَُضوا أَو ، الفَتُْح عن ثَْعلٍَب ، وكاَن يَقُوُل  كَسَحاٍب وُغَرابٍ  ، النّفاضُ  : واالسمُ  ، (2)وأَْنفَُدوه ، قاله ابُن ُدَرْيٍد ، وَجعَلَه ُمتَعَّدِ

ُر الَجلَب النُفَاضُ  َمثَُل :ال ومنه : هو الجْدُب ، : فَنَاُء الّزاِد ، يقوُل في َمْعنَى الَمثَِل : إِذا ذََهَب َطعَاُم  النُّفَاضُ  ، فعَلَى قوِل مْن قال :« يُقَّطِ

أَي إِذا َجاَء  ْوا بثََمنَِها ِميَرةً. وعلَى قْوِل ثَْعلٍَب :يَِضنُّوَن بها ، فَجلَبُوها للبَْيِع ، فبَاُعوها واْشتَرَ  (3)القَْوِم أَو ِميَرتُهم قَطُروا إِبِلَهم الَّتِي كانُوا 

 ، ومآلُهما َواِحٌد. الَجْدُب ُجِلبَت اإِلبُِل قَِطاراً ِقَطاراً ِلْلبَْيعِ 

 .ما فِيها من التَّْمرِ  جميع نُِفضَ  الُجلَّةُ : أَْنفََضتو

 ، قال أَبو النَّْجِم : الَكْرُم : نَُضَر َوَرقُه اْنتَفَضَ و

هح و  لـــــــــُ نحصـــــــــــــــــــــــُ َواٍء عـــــــــُ ٍح ســـــــــــــــــــــــَ طـــــــــح  انحشـــــــــــــــــــــــَ   عـــــــــن فـــــــــُ

تــــــــــــفــــــــــــَ َ و     هح  انــــــــــــح لــــــــــــُ فــــــــــــُ لــــــــــــح ودًا فـــــــــــــُ  الــــــــــــرَبحوُ  ســــــــــــــــــــــــــُ

  
ُ  فيَْنتَِفضُ  أَنَّه كان يَُمرُّ بالشَّْعِب من ُمْزَدِلفَةَ »حِديُث ابِن ُعَمَر :  ، ومنه من بَِقيَِّة البْولِ  مّما فيه الذََّكَر : اْستَْبَرأَهُ  اْنتَفَضَ و  ،« ويَتَوَضأ

 .كاْستَْنفََضهُ 

ْبيَانِ  ، النِّفَاضُ و  ، قاله الَجْوَهِريُّ ، وأَنشَد للّراِجِز : كِكتَاٍب : إِزاٌر للّصِ

اُء يف  يحضـــــــــــــــــــــــــــــــَ ٌة بــــــــــــــــــَ اضِ جـــــــــــــــــارِيـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ   نـــــــــــــــــِ
اضِ     هــــــــــــــَ تــــــــــــــِ ا انــــــــــــــح ُ  فــــــــــــــيــــــــــــــه أميــــــــــــــ َ هــــــــــــــَ نــــــــــــــح  تـــــــــــــــَ

  

 كنَـَهضاِن الرَبحِ  ِذي اإِلمياضِ 
 .النُّفُضُ  ، وَجْمعُه ء من الثِّيَابِ َشي ، أَي نِفَاض من ما علَْيهِ و : أَتَانَا يُقَالُ  وقال ابُن َعبّاٍد :

 .نِفَاضٌ  ، وذِلك أَْن يُْبَسَط له ثُْوٌب ، ثّم يُْخبَُط بالعََصا ، فذِلك الثَّْوبُ  بِساٌط يَْنَحتُّ عليه َوَرُق السَُّمِر ونَْحِوه : النِّفَاضو

تين. نُفُضٌ  ج :و  ، بَضمَّ

 .األَنَافِيِض أَْنفُوَضةٌ  ، نقله الّصاغانِيُّ ، وَواِحَدةُ  كاألَناِفيِض  عليِه من الَوَرِق ، اْنتَفَضَ  ما أَيضاً : النِّفَاضُ و

َمْخَشِريُّ   : ما تََساقََط من الثََّمِر في أُصوِل الشََّجِر. األَنَافِيضُ  : وقال الزَّ

 من َمَرِضه. نَفَضَ  ، وقد : البُْرُء من الَمَرِض  النُّفُوضُ  من الَمجاز :و

. النَِّفيَضةُ و  ، كَسِفينٍَة : نحو الطَِّليعَة ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ

َكةً : الَجَماَعةُ يُ  النَّفََضةُ و قال : ِسيَن ؛ ْبعَثُون في األَْرِض ، ُمَحرَّ ، زاد اللَّْيث : أَو خوف ، وأَْنَشَد الَجْوَهريُّ  ِليَْنُظُروا هْل فيَها َعُدوٌّ أَْم ال ُمتَجّسِ

ّي : صوابُه ُسْعَدى الُجَهنِيَّة   َمْرَدِل :وهي ُسْعَدى بِْنُت الشَّ  ، قلُت : (4)لَسْلَمى الُجَهنِيَِّة تَْرثِي أَخاها أَْسعََد ، قال ابُن بّرِ

ريًَة و  اَه َحضــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــَ رُِد املــــــــــــــِ ةً يــــــــــــــَ يضــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــِ   نــــــــــــــَ
ُض     بـــــــــــــ  َب   الـــــــــــــتـــــــــــــ  اِة ِإَذا الـــــــــــــحَ طـــــــــــــَ (5)ِورحَد الـــــــــــــقـــــــــــــَ

 

  
ُل نِْصَف النََّهاِر. والجْمُع :  .النَّفَائضُ  تَْعنِي إَِذا قَُصَر الّظِ

ح ض »، وقد تقَّدم أَيضاً في  النَِّفيضةِ و أَنَّه يَْغُزو وْحَده في َمْوِضع الَحِضيَرةِ  منصوباِن على الحاِل ، والَمْعنَى : نَِفيَضةً و قلُت : وَحِضيَرةً 

 .«ر
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 ، قال ُرْؤبَةُ : اْستَْخَرَجهُ  ما عنده ، أَي : اْستَْنفَضَ و ، اْستَْنفََضهُ و

ي لــــــــَك و  حــــــــِ دح ر َح مــــــــَ يصــــــــــــــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــِ فــــــــَ نــــــــح تــــــــِ   اســــــــــــــــــــــح
َب َأٍخ كــــــــــــا    يــــــــــــح ِث ذي الــــــــــــّراَِيضِ ســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــح  لــــــــــــغــــــــــــَ

  
 الطُُّرَق. يَْنفُُضون الَِّذينَ  النَّفََضةَ  القوُم : بَعَثُوا اْستَْنفَضَ  أَي الطَِّليعَةَ ، كما في الّصحاحِ. وفي األََساس واللَِّسان : النَِّفيَضةَ  بَعَثَ  : اْستَْنفَضَ و

 الثَّْوِب ؛ ألَنَّ الُمْستَْنِجيَ  نَْفِض  أَي أَْستَْنِجي بها ، وهو من« بها أَْستَْنِفضُ  اْبِغنِي أَْحَجاراً »الَحِديُث :  ، ومنه بالَحَجِر : اْستَْنَجى اْستَْنفَضَ و

 عن نَْفِسه األََذى بالَحَجر ، أَي يُِزيلُه ويَْدفَعُه. يَْنفُضُ 

__________________ 
 ( والذي يف اللسان : إذا انف  القوم.1)
 .98/  3( اجلمهرة 2)
 .«كان»( عن اللسان وابألصر 3)
 تصحيف.« اجلهينية»( يف املطبوعة الكويتية 4)
 حضرية حيضرها الناس ا ونفيضة لي  عليها أحد. انظر التهذيب. ( قا  الفراء حضرية الناس ونفيضتهم هي اجلماعة. وعن ابن االعرايب :5)
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 وقال أَبو ذَُؤْيٍب يصُف الَمفَاِوَز :

حــــــــــــــــوِر الــــــــــــــــرِّكــــــــــــــــا  ُرٍ  كــــــــــــــــنــــــــــــــــُ  عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  طــــــــــــــــُ

ا    ُروحـــــــــــــــَ ن  الصـــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــُ  ِب حَتحســـــــــــــــــــــــــــــُب آرَامـــــــــــــــَ

  

ا  ـــــــــــــــــــّرِجـــــــــــــــــــَ اه ال ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــاٌم ب ـــــــــــــــــــَ ن  ن  هبـــــــــــــــــــِِ

ي     قـــــــــِ ـــــــــح ل ـــــــــُ ـــــــــِ ُ ُ  تـ فـــــــــائ ـــــــــ  ـــــــــن ا ال رحيـــــــــَ ـــــــــه الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــي  ف

  
 ، أَو هي اإِلبِلُ  اإِلبُِل الَهْزلَى ، بالفَاِء ، إِالّ أَنَّهُ قال في تَْفِسيرها : ِإنََّها النَّفائضُ  قال الَجْوَهِريُّ : هذا قوُل األَْصَمِعّيِ ، وهكذا رواه أَبو َعْمرو

 ، وهو قْول ابِن األَْعَرابِّيِ ، وقد تَقدَّم ذِلَك بعَْينِه قَِريباً ، فِذْكُره ثَانِياً تَْكراٌر. الَّتِي تَْقَطُع األَْرضَ 

، أَي أَنََّها قد تَقَطَّعَْت ، وقال األَْخفَُش  النَّفائِِض  . وأَراد بالسَِّريحِ ِنعَالَ بُوَن بالَحَصى َهْل َوراَءُهْم َمْكُروهٌ أَْو َعُدوٌّ الَِّذين يَْضرِ  : النَّفائِضُ  (1) أَو

َذَهَب إِلى مْعنَى « وفيه»الطُُّرِق ،  في ، أَي :« فيها السَِّريحا»: تَقَطَّعْت تِْلك السُّيُوُر حتّى يُْرَمى بها ، من بُْعِد هِذه الطُُّرق ، ويُْرَوى : 

 الطَِّريِق.

ْوَت. ، أَي اْلتَِفْت َهْل تََرى َمْن تَْكَرهُ  فاْنفُضْ  إَِذا تََكلَّْمَت نَهاراً  من الَمَجاِز : يقولُون :و  ، وإَِذا تََكلَّْمَت لَْيالً فاْخِفْض ، أَي اْخِفض الصَّ

ِمكَّ و ْعَدةُ النِّفِّيَضى ، كالِخلِّيفَى ، وكالّزِ  ، كما في العُبَاِب. ى وكَجَمَزى : الحَرَكةُ والّرِ

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

 ً َد للُمبَالَغَِة. نَفَضه : نَفََّضه تَْنِفيضا  ، ُشّدِ

ً  النَّْفضُ و  .التَُّراَب عنه تَْنفُضو وتُتَْرتُِره (2)تَُزْعِزُعه  فَتَْنفَُضه ، بالفَتْح : أَن تَأُْخَذ بيَِدَك َشْيئا

 الِعَضاِه : َخبَُطها. نَفَضُ و

 : ما َطاَح من َحْمِل النَّْخِل وتَساقَط في أُُصوِله من الثََّمِر. النَّفَضُ  ، وفي الُمحَكِم : نَفَضٌ  فهو (3)وما طاَح من َحْمِل الَشَجِر 

 َواِحَدةُ ، من قُْضبَاِن الَكْرِم : بعد ما يَْنُضُر الَوَرُق ، وقَْبَل أَن تَتَعَلَّق َحَواِلقُه ، وهو أََغضُّ ما يكون وأَْرَخُصه ، وال (4)، بالفَتْح  النَّْفضُ و

 .نَْفَضةٌ 

ْنفَاضُ و ً  َحاَلئِبَنَا نَفَْضنَا ويُقَال : : الَمَجاعةُ والَحاَجةُ : اإْلِ إَِذا اْستَْقَصْوا َعلَْيَها في َحْلبَِها ، فلْم يََدُعوا في ، وذِلَك  اْستَْنفَْضنَاهاو ، نَْفضا

 ُضُروِعَها شيئاً من اللَّبَِن.

َكةً ، أَي نَفَضٌ  وقال ابُن ُشَمْيٍل : قَْومٌ   زادُهم. نَفَُضوا ، ُمَحرَّ

 األَْرِض : نَبَائِثُها. نُفُوضُ و

بِيئَةُ ، وقيل : ال النَِّفيَضةُ و  ِميَاهُ ليس عليها أََحٌد ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ.: الَجماَعة ، وقيل : الرَّ

.، بالّضّم : الَمْطَرة تُِصيُب الِقْطعَةَ من األَْرِض وتُْخِطى النُّْفَضةُ و  ُء القْطعَةَ. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، كُرّماٍن : َشَجَرةٌ إِذا أََكلَها الغَنَُم ماتَْت منه. النُّفَّاضُ  وقال ابُن َعبّاٍد :

. النَّفَضُ  : ِكَساٌء يَقَُع عليه اْلِمْنفَاضُ و ، ْنفَضُ المِ و َمْخَشِريُّ  ، نقله الزَّ

ْعَدة ، اْنتَفَضَ و  الفََرُس. اْنتَفَضَ و فاُلٌن من الّرِ

 .(5)َطْرفُهُ القَْوَم ، أَي يُْرِعُدهم بَهْيبَتِه  يْستَْنِفضُ  وفاُلنٌ 

 بَْيَضها وَكلّت. نَفَضت وَدَجاَجةٌ ُمْنِفٌض :

ْرعِ : اْمتَكَّهُ. اْنتفَضَ و  الفَِصيُل ما في الضَّ
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ً  الطَِّريقَ  نَفَضَ و  : َطهََّره من اللُُّصوص والدُّعَّاِر. نَْفضا

 الَكَرى. يَْنفُضُ  وقام

تُهُ. (6)األَْسقاَم عنه واستَْصحَّ ، أَي اْستَْجلب  نَفَضَ  ويُقَال :  ِصحَّ

ً  ، أَي نَِفيَضةً  وَخرَج فالنٌ   يق حاِفظاً له ، وُكّل ذِلك َمجاز.للطَّرِ  نَافِضا

 : في البِنَاِء ، والَحْبِل ، والعَْهِد ، وَغْيِره النَّْقضُ  : [نقض]

__________________ 
 .«أو الذين»بد  « والذين»( يف القاموس : 1)
 .«تزعزه»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( يف التهذيب واللسان : الشجرة.3)
 ا ابلتحريك.( ضبطت يف التهذيب ا ابلقلم 4)
 ( األساس : هليبته.5)
 .«قوله : أي استجلب صحته الذي يف األساس : استحكمت صحته ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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َكم  الت ناُق ِ و  كاالنحِتقاضِ   ِضد  اإِلبـحرَاِم ا ُحح
ٍد َأو بِناٍء ا وذََكر اجلَوحَهرِي  ا َبحَر  النـ قح ُ : ا ويف امل : ِإفساُد ما أَبـحَرمحَت من عقح

َد.  والَعهح
 البِنَاء : َهْدُمه. نَْقضُ و

َمْخَشِريُّ   العَْهِد من الَمَجاز ، وهو ظاهٌر. نَْقضَ  وَجعَل الزَّ

ً و ا أَْشبَههما.والُمَراُد من قوله : وَغْيِره ، كالنَّْقِض في األَْمِر ، وفي الثُّغوِر ، وم األَْمُر  اْنتَقَضَ و .تَنَاقَضَ و ، اْنتَقَضَ و ، نَقََضه يَْنقُُضه نَْقضا

ه. اْنتَقَضَ و بَْعَد اْلتِئاِمِه ،  أَْمُر الثَّْغِر بعد َسّدِ

 ، أَي الَمْهُدوم ، مثل النِّْكِث بَمْعنَى الَمْنُكوث. الَمْنقُوضُ  بالَكْسِر : ، النِّْقضُ و

ً  النِّْقضُ و ُس ، الَّذي يُْلَطُخ به َمْوِضع النَّْحل ، عن الَهَجِرّي ، وهو الصَّواُب ، وِذْكُرهُ في الفاِء  النِّْفُض ، بالفَاءِ   :أَيضا وهو العََسُل الُمَسّوِ

 تَْصِحيٌف.

ةً بَْعَد أُْخَرى ،هو الَِّذي أَْنَضاه السَّفَُر ، زاد في ال ، وفي الّصحاحِ : الَمْهُزوُل من السَّْيرِ  أَيضاً : النِّْقضُ و نَاقَةً أَو  عُبَاِب : وُسوفَِر َعلَْيه َمرَّ

يرافِيُّ : كأَنَّ السَّفَرَ َجَمالً   بِْنيَتَه. قلُت ؛ فإَِذْن هو َمَجاز. نَقَضَ  . وقال الّسِ

 ، قال ُرْؤبَةُ : بَِهاءٍ  .نِْقَضةٌ  ، أَي النَّاقَةُ  أَْو ِهيَ 

وحاَن  طــــــــــــــَ ةً ِإذا مــــــــــــــَ قحضــــــــــــــــــــــــــــَ اَأو  نــــــــــــــِ قحضــــــــــــــــــــــــــــَ   نــــــــــــــِ
ا    رحضـــــــــــــــــــــــَ ة والـــــــــغـــــــــَ عـــــــــَ َر  ِنســـــــــــــــــــــــح َب َأجـــــــــح هـــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــح

  
وداخٌل تَْحتَه ، وِلذا اْقتََصر َعلَْيه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ،  المْنقُوضُ  ، وهَذا بعَْينِه ما نُِكَث من األَْخبِيَِة واألَْكِسيَِة فغُِزَل ثانِيَةً  أَيضاً : النِّْقضُ و

كُ ويُحَ  ويَْشَهُد لذِلك قولُه : ً  النِّْقضُ و . فإِنَّ نَصَّ الصاغانّيِ :ّرِ بالتَّْحِريك ، ولم يَذُكِر الَجْوَهِريُّ  النَّقَضُ  ، مثُل النِّْكِث ، وَكذِلك الَمْنقُوض أَيضا

ك ، فتأَّمل.  الُمحرَّ

عن الَكْمأَةِ ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، أَي إِذا  يَْنتَِقضُ  ُع الَِّذي، وفي الّصحاح : الَمْوِض  قِْشُر األَْرِض الُمْنتَِقُض عن الَكْمأَةِ  : النِّْقضُ  في الُمْحَكِم :و

ً  َوْجهَ األَْرِض  نَقََضت أَراَدت أَْن تَْخُرجَ   األَْرُض. فاْنتَقََضتِ  ، نَْقضا

 بمْعنَى النَّاقَة والَجمل. النِّْقِض  ، وهو جمعُ  أَْنقَاضٌ  ج

ً  النِّْقَضةِ  بمعنَى الَجَمِل فَظاِهٌر ، وأََما َجْمعُ  النِّْقِض  ا فيقال ِسيبَوْيه : وال يَُكسَّر على غير ذِلك أَمّ  ، كجمعِ  أَْنقاضٌ  ، وهي النّاقَة ، فهو أَيضا

ائِد ، وأَْنَشد اللَّيُث :  الُمَذكَِّر ، على تََوهُّم َحْذِف الزَّ

 أَنـحَقاضِ عل   أَنـحَقاضاً فَبَتـَتحَك 
 الَكْمأَةِ ، فقوُل الّشاِعر : ُمْنتَِقض بمعنى النِّْقِض  ، َجْمع األَْنقَاِض  وأَّما َشاِهدُ 

اِت  يــــــــــــ  النــــــــــــِ ــــــــــــفــــــــــــُ اضُ كــــــــــــَبن  ال قــــــــــــَ ــــــــــــح َبٍة   أَنـ مــــــــــــح  كــــــــــــَ

ريُهــــــــــــا    ثــــــــــــِ تــــــــــــَ ا َيســــــــــــــــــــــــــح  أِلَو ِ  جــــــــــــاٍن ابلــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــَ

  
 الَكْمأَةِ. ُمْنتَِقض بمعنَى النِّْقِض  ، نَقَلَهُ ابُن ِسيَده في َجْمعِ  نُقُوِض  يُْجَمُع أَيضاً علىو

ْفَدعِ والعُقَاِب والنَّعَاِم والسَُّمانَى والبَاِزّي والَوْبر والَوَزغِ وَمْفِصِل اآلَدِمّيِ : من ْقضُ النَّ و ، هكذا في َسائِِر  أَْصواتَُها الفَراِريجِ والعَْقَرِب والّضِ

من  النَِّقيضُ و والعُبَاِب والتَْهِذيب. ونَصُّ الُمْحَكم :كأَِميٍر ، كما في الّصحاح والُمْحَكِم  النَِّقيضُ  النَُّسخِ ، وهو َغلٌط فاِحٌش ، والصَّواب

وفي  أَْنقَُضوا قَدْ وَ  لذِلَك قولُه : األَْصَواِت يكوُن لَمفَاِصِل اإِلْنَساِن والفََراِريجِ والعَْقَرب ، ثمَّ ساَق الِعبَارةَ الَمْذُكوَرةَ إِلى آخرها ، ويَْشَهدُ 

تْت ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ :العُقَاُب ، أَ  أَْنقََضتِ  الّصحاحِ :  ي َصوَّ

َبانح  نَِقي َ أَيحِديَها  تـُنحِق ُ   الِعقح
 قال : وَكذِلَك الدََّجاَجةُ ، قال الّراِجُز :

ُخ  ِ  ِإنـحَقاضَ  تـُنحِق ُ 
 الد جاِج امل
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ةِ  مَّ حاِل بأَْصواِت الفَراِريجِ : ـ  وِمثْلُه في األََساِس واللِّسان ، وقال ذُو الرُّ  ـوَشبَّه أَِطيَط الّرِ

ا  نــــــــــــَ ن  بــــــــــــِ واَت مــــــــــــن ِإيــــــــــــغــــــــــــاهلــــــــــــِِ َبن  َأصــــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــَ

     ِ ِر املـــــــــــــيـــــــــــــح اضُ َأواخـــــــــــــِ قـــــــــــــَ رارِيـــــــــــــجِ  ِإنــــــــــــــح  الـــــــــــــفـــــــــــــَ

  
الفََراِريجِ  ِإْنقَاضُ  راَد : كأَنَّ أَْصواَت أَواِخِر المْيِس قال األَْزهِريُّ : هكذا أَْقَرأَنِيه الُمْنِذِريُّ روايةً عن أَبِي الَهْيثَِم ، وفيه تَْقِديٌم أُريَد التَّأِْخيُر ، أَ 

كاُب بنَا ، أَي أَْسَرَعْت.  إَِذا أَْوَغلَِت الّرِ

ً  الفْرخُ  أَْنقَضَ  وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد :  الَوَزغِ : نَِقيِض  ، إَِذا صأَى َصئِيّاً ، وأَْنَشَد غيُره في إِْنقَاضا
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رُه  هــــــــــــح َض  ــــــــــــَ ــــــــــــَ رحق ــــــــــــفــــــــــــَ ا ت ــــــــــــَ ن ــــــــــــح اَذبـ ا  ــــــــــــََ ــــــــــــمــــــــــــ  ل ــــــــــــَ  ف

قــــــــِ ُ كــــــــمــــــــا     ــــــــح ن ــــــــُ ا (1) تـ وهنــــــــَُ ــــــــُ ــــــــِوزحغــــــــاُن ُزرحقــــــــًا عــــــــي  ال

  
ّمِ : ما ، النُّْقضُ و  ، أَي اْنَهَدم ، فهو كالنَّْقِض ، بالَكْسِر. من البُْنيانِ  اْنتَقَضَ  بالّضِ

َراع األَْخِذ في كُصَرٍد : نَْوٌع من ، النُّقَضُ و  ّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد.، نَقَلَه ال الّصِ

حاِل والَمَحاِمِل واألََصابعِ واألَْضالعِ والَمفَاِصِل : نَِقيضُ  من الَمَجاز :و ْحِل والَوتَِر والنِّْسعِ والّرِ  األََدِم والرَّ

ْحِل يُْغنِي عن النِّْسعِ ، وتَقَدَّم له َصْوُت الَمفَاِصِل عند ِذكْ  أَْصواتَُها يََواِن ، وفيما تَقَدَّم الحَ  نَِقيِض  رِ ، وفي الِعبَاَرةِ تَْطِويٌل ُمِخلٌّ ، فإِنَّ ِذْكَر الرَّ

 ُكلَُّها َحقَائُِق إِالّ َصْوَت الَمْفِصل ، وُهنَا ُكلُّها َمجازات.

حاِل ، قال الّراِجُز : النَِّقيضُ  ، وفي الّصحاحِ : نَِقيضٌ  وُكلُّ َصْوٍت ِلَمْفِصٍل وإِْصبَعٍ فهو  : َصْوُت المَحاِمِل والّرِ

يــــــــــــُ   ن  بــــــــــــِ ي فــــــــــــهــــــــــــُ َداغــــــــــــِ َب َأصــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــَ

دِّهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــََ     قــــــــــــــــــِ ٌر لــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــ ُ امــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــِ  نــــــــــــــــــَ

  
ْحِل ، إِذا كان َجِديداً. وقال اللَّيُث : نَِقيضَ  وفي العُباب : يُقَال : َسِمْعتُ   : َصْوُت الَمفَاِصِل واألََصابِعِ واألَضالع. النَِّقيضُ  النِّْسعِ والرَّ

 األَْضالُع قوُل الّشاعِر : أَْنقَضتِ  وَشاِهدُ 

زحن و  قــــــــــــــِ ُ حــــــــــــــُ نــــــــــــــح ــــــــــــــُ ُه  تـ نــــــــــــــح الُع مــــــــــــــِ  اأَلضــــــــــــــــــــــــــــح

ُزواَل     نح يــــــــــــــــَ ِح لـــــــــــــــَ َوانـــــــــــــــِ يـــــــــــــــم يف اجلـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــُ

  
َك إِيّاَها النَِّقيضُ  من الَمجاِز :و ه ، يُقَال : من الِمْحَجَمِة : َصْوُت َمّصِ اُم بَمّصِ  الِمْحَجَمة ، قاَل األَْعَشى : أَْنقََضتِ  ، أَي إَِذا َشدََّها الَحجَّ

َ َعيحَنيحِه  َحاِجمِ ا نَِقي ُ َزَو  َباح
َ
 مل

ْوِت ، ومنه النَِّقيضُ  وقد يَأْتِي (2) ً  أَنَّهُ َسِمعَ » الَحِديث : بمْعنَى ُمْطلَِق الصَّ  أَي َصْوتاً.: « ِمْن فَْوقِه نَِقيضا

 .في الَمَوتانِ  النَّْقضُ و في الَحيَواِن ، اإِلْنقَاضُ  أَو

ً و نَقََض يَْنقُضُ  كنََصَر وَضَربَ  ، النَّْقِض  ، أَي من الِفْعلُ و َت. يَْنِقُض نَْقضا  : َصوَّ

تَ  أَْنقَضَ و  أََصابِعَهُ. قلت : إِْن كان الُمَراُد به الفْرقَعَةَ فهو مْكُروهٌ ، أَو التَّْصِفيَق فال. يُْنِقضُ  ، يُقال : َرأَْيتُه أَصابِعَهُ : َضَرَب بها لتَُصّوِ

َت فِي َحافَتَْيهِ  ، أَي الغاِر األَْعلَى ، نَكِ بالّدابَِّة : أَْلصَق ِلَسانَهُ بالح أَْنقَضَ و من غير أَْن يَْرفََع َطَرفَه عن َمْوضعه ، قاله اللَّْيُث ، إِالَّ أَنّه  ثُمَّ َصوَّ

 به. أَْنقَْضتَ  دبالعَْيِر والفََرِس ، وقال : ُكلُّ ما نَقَْرَت به فق أَْنقَْضتُ  بالِحَماِر ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : يُقَال : أَْنقَْضتُ  قال :

تَتْ  أَْنقَْضتِ و  ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : العُقَاُب : َصوَّ

َبانح  نَِقي َ أَيحِديها  تـُنحِق ُ   الِعقح
 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقد تَقَدَّم.

 عنها ، كما في الُمْحَكم. أَْنقَضَ  ، وَكَذا أَْخَرَجَها من األَْرِض  ، أَي الَكْمأَةَ  أَْنقَضَ و

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ والَجْوَهِرّي عن أَبي َزْيٍد ، وصاحُب اللَِّساِن عن الِكسائّيِ. بالَمعِز : َدعا بَِها أَْنقَضَ و

تَهُ ، وهو َمْكُروهٌ  أَْنقَضَ و  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ والَجماعةُ. الِعْلَك : َصوَّ

ً  نَقَّضَ و َل ، وسيََّح  (3)، وِمثْلُه َرفََّض ، وسيأَ  أَْدلَى ولَْم يَْستَْحِكْم إِْنعَاُظهُ  ، إَِذا اْلفََرُس تَْنِقيضا َل ، واْنَساَح ، وماَس  (4)، وأَساب ، وَشوَّ ، وَسمَّ

 ، كَذا في النّواِدِر. (5)

ّمِ : َما، بال النُّقَاَضةُ و  من األَْكِسيَِة واألَْخبِيَِة التي نُِكثَْت ثُمَّ ُغِزلَت ثانِيةً. نُِقضَ  ، كما في العُبَاِب. وفي اللَِّساِن : ما من َحْبِل الشَّعرِ  نُِقضَ  ضَّ
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 أَنَّه« ن ف ض»ت : وقد تقدَّم في ، ولم يَْذُكْره أَبو َحنِيفَةَ ، قاله الّصاَغانِيُّ : قل كُرّماٍن : نَباتٌ  ، النُّقَّاض قال اللَّْيث :و

__________________ 
 ( اللسان : كما يُنِق .1)
 وصدره فيه :« علّي اماجمُ »( ديوانه وفيه : 2)

 يزيد يغّ  الطرف دوين كبلا
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : سيا.3)
 .«وسبح»( التهذيب واللسان : 4)
 دة : وقاش ورو  .( مل ترد يف التهذيب وأورد بدهلا زاي5)
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 ِإذا َرَعتحه الَغَنُم ماَتتح ا عن ابحِن َعّباٍد ا ِإنح مل يكن َأَحُدُ َا َتصحِحيفاً عن اآَخِر ا فتَبم رح.
ْحمن  الّشاشّيِ  بِن الَحَسنِ  إْسَماِعيَل ابِن أَْحَمدَ  أَبِي ُشَرْيحٍ  كَشّداٍد : لَقَُب الفَِقيهِ  ، النَّقّاضُ و ِد بِن َعْبِد الرَّ ثِقَة َصُدوق ، َرَوى عن أَبِي الَحَسِن ُمَحمَّ

 أَو قَْبلََها. 470الدَّبّاِس ، وعنه أَبُو عبِد هللا الفراِوّي ، وأَبو القاِسم السَُّحاِميُّ ، مات سنة 

َمْقَس. يَْنقُض قلُت : وإِنََّما لُقِّب به ألَنَّهُ كانَ   الّدِ

ً  أَْي أَثْقَلَهُ حتَّى َجعَلَه قاَل ابُن َعرفَةَ : (1) َظْهَركَ  أَْنقَضَ  الَِّذي (َوَوَضْعنا َعْنَك ِوْزَركَ )ِزيِز في التَّْنِزيِل العَ و ، وهو الَِّذي  ، أَي َمْهُزوالً  نِْقضا

 ا قوُل األَْزَهِرّيِ.، أَي صْوتُهُ ، وهذَ  نَِقيُضهُ  أَو أَثْقَلَهُ حّت ُسِمعَ  لَْحَمه فنَقَضَ  أَتْعَبَه السَّفَُر والعََمل

ْوُت. قلت : ُهو قوُل ُمَجاِهٍد وقَتَاَدةَ ، واألَْصُل فيه أَنَّ الَظْهَر إِذَ  أَْنقَضَ  وقال الَجْوَهِريُّ : وهو من ا الِحْمُل َظْهَره ، أَي أَثْقَلَه ، وأَْصلُه الصَّ

ُجُل ِلِحماِره إِذا ساقَهُ. ضُ يُْنقِ  ، أَي َصْوٌت َخِفيٌّ ، كما نَِقيضٌ  أَثْقَلَه الِحْمُل ُسِمَع له  الرَّ

. : الطَِّريُق في الَجبَلِ  النَِّقيَضةُ و  ، نقله الّصاَغانِيُّ

ْعر ، وهو نَِقيَضةُ  من المجاز :و  النَّقيَضة ، قاله اللَّْيث ، واالسم َء بغْيِر َما قَالَ عليه شاِعٌر آَخُر حتَّى يِجي فيَْنقُضَ  أَْن يقوَل شاِعٌر ِشْعراً  الّشِ

 َجِريٍر والفََرْزَدِق. نَقَائِضُ  ، ولذِلَك قالُوا : النَّقَائِضُ  : النَِّقيَضة ، وَجْمعُ  الُمنَاقََضةُ  ، وفِْعلُهما

يُب الَِّذي له رائِحةٌ َطيِّبَةٌ  اإِلْنِقيضُ و يِب. ، ُخَزاِعيَةٌ ، نقله أَبو َزْيٍد ، كذا نَقَلَه الّصاَغانِّي. وفي اللّسان : ، كإِْزِميٍل : الّطِ  هو َرائِحةُ الّطِ

فَطَّرت ، األَْرُض عن الَكْمأَِة ، أَي تَ  تَنَقَّضتِ  ، هكذا في سائِِر النَُّسخ ، وما أَْحَراه بالتَّْحِريف والتَّْصِحيف ، ففي الُمْحَكم : الدَُّم : تَقَطَّرَ  تَنَقَّضَ و

 عنها تَفطَّرت. تَنَقََّضتْ و ، اْنتَقََضت القَْرَحةَ ، كأَنَّها كانت تاَلَءَمت ثمَّ  اْنتَقََضت وقال ابُن فاِرٍس :

تَتْ  ، أَي ِعَظاُمهُ  تَنَقََّضت من المجازو  ، عن ابن فاِرٍس. َصوَّ

 أَي تََشقَّقْت وجاَء َصْوتَُها.« الغُْرفةُ  تَنَقََّضت لقد»في َحِديِث ِهَرْقل : و ، البَْيُت : تََشقََّق فُسِمَع له َصْوتٌ  تَنَقَّضَ و

 ، كما في العُباِب ، وهو ُمفَاَعلَةٌ : خالف التََّوافُقِ  التَّنَاقُضُ و .مْعنَاهُ ، أَي يَتََخالَفُ  يَتَنَاقضُ  في القَْوِل : أَْن يَتَكلََّم بما الُمنَاقََضةُ  من المجاز :و

عِ : البِنَاِء ، وهو َهْدُمه ، ويَُراُد به الُمراجعةُ والُمراَوَدة ، ومنه نَْقِض  من :  نَاقََضهُ ُمناقََضةً و. «نَاقَْضتُهو فنَاقََضنِي» َحِديُث َصْوِم التََّطوُّ

 َخالَفَه.

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

يَرافِّيِ ، قال : َكأَنَّ السَّفرَ  النِّْقضُ   .أَْنقَاضٌ  بِْنيَتَه ، والجْمُع : نقَضَ  ، بالَكْسِر : الَمْهُزوُل من الَخْيِل ، عن الّسِ

َمْقس ، وِحْرفَتُه يَْنقُضُ  ، كَكتّاٍن : َمنَ  النَّقَّاضُ و  النَّكَّاُث. (2)، بالَكْسر ، وقال األَْزَهِريُّ : وهو  النِّقَاَضةُ  الّدِ

 . قال الشَّاِعُر :الُمنَاقََضةُ  كِكتَاٍب : النِّقَاضُ و

اراً و  وِف َأخــــــــــــــًا وجــــــــــــــَ يــــــــــــــُ ــــــــــــــعــــــــــــــَ ــــــــــــــو ال اَن أَب  كــــــــــــــَ

ٍم فـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــُت لـــــــــــــه و     اَذا َرحـــــــــــــِ اضـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــَ  نـــــــــــــِ

  
 في قَْوله وَهْجِوه إِيَّاَي. نَاقَْضتُه أَي

ه يَعُوُد عليه نَْقٍض  ومن الَمجاِز : الدَّْهُر ذُو  ، ومنه قوُل الّشاِعر : ُضهُ فيَْنقُ  وِإْمراٍر ، أَي ما يُِمرُّ

َر ذا  راِر  نـَقح ٍ ِإيّن أََر  الد هح  (3)وِإمح
 : الَِّذي يَُخاِلفُك ، واألُْنثَى بالَهاِء. نَِقيُضكو

 األَْرُض عن الَكْمأَمة : تَفَطََّرْت. تَنَقََّضتو

 : تَقَْلفَعَْت عنه أَْنقَاُضهُ ، قال : نَقَّضَ و ءُ الَكمْ  أَْنقَضَ و
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 ُء َفبَبحد  َبَصَرهح لَكمح ا نـَق  َ و 
 : َصْوُت ِصغَاِر اإِلبِِل ، قال ِشَظاٌظ ، وهو لصٌّ من بني َضبَّةَ : اإِلْنقَاضُ و

رَبَهح  هـــــــــــــــح ريحٍ شـــــــــــــــــــــــــــــَ وٍز مـــــــــــــــن لـــــــــــــــَُ جـــــــــــــــُ  ُرب  عـــــــــــــــَ

ا     هــــــــــَ تــــــــــُ مــــــــــح لــــــــــ  اضَ عــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــح َرهح  اإِلنـ ــــــــــَ رحقـ  بــــــــــعــــــــــَد الــــــــــقــــــــــَ

  
 .«ق ر ر»نقله الَجْوَهِرّي ، وقد تقّدم تفسير البيت في 

ْحُل ، ِإذا أَطَّ. أَْنقَضَ و  الرَّ

 السَّْقِف : تَْحِريُك َخَشبِه. نَِقيضُ و

__________________ 
 .3و  2( سورة الشرح اآيتان 1)
 ( يف التهذيب : وكذلك الّنكاث ا وحرفته الن كاثة.2)
 ( البيت جلرير ا ديوانه وصدره :3)

 ال أيمنّن قوي نفَ  مرّته
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 ، قاله الَخّطابّي. نَِقيضٌ  إِْحَدى يََدْيِه على األُْخَرى حتى ُسِمَع لَهابه : َصفََّق ب أَْنقَضَ و

 األَْرُض : بََدا نَبَاتَُها. أَْنقََضتِ و

 : ُصَوْيٌت مثُل النَّْقِر. اإِلْنقَاضُ و

 : ُمْستََدارُهَما. (1)األُذُنَْيِن  نَْقَضاو

َت به كما تُْنقَُر الشَّاةُ ، استِْجهاالً له. أَْنقَضَ و  به : َصوَّ

 .نَقَضَ  البِنَاُء مثلُ  تَنَقَّضَ و

 قَْولُه الثّاني األَّوَل. نَاقَضَ  ، إِذا تَنَاقُضٌ  ومن الَمَجاِز : وفي كالمه

 .ُمنَاقَِضهُ  ذا ، إِذا كانَ  نِقيضُ  وذا

 الّشاِعَراِن. تَنَاقَضو

 .(2)عليه الثَّْغُر  اْنتَقَضَ و

 األُُموُر والعُُهوُد. اْنتَقََضتو

 فالٌن ِوتَْرهُ ، إِذا أََخَذ ثَأَْرهُ. نَقَضَ و

 وُكّل ذلَك َمَجاٌز.

ً  فاُلنٌ  ناضَ  : [نوض] ً  . نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وقال الِكَسائِيُّ :َذهَب في البِالدِ  : يَنُوُض نَْوضا ذا َذَهَب في ، كنَاص منَاصاً ، إِ  ناَض َمنَاضا

 األَْرِض.

ً  ءَ الشَّيْ  نَاضَ و  ، كما في الّصحاح وفي الَجْمَهَرة ونَْحِوهما. نَْحِوهو والغُْصنِ  ِليَْنتَِزَعهُ ، كالَوتِدِ  وأَراَغهُ  َعالََجهُ  : نَْوضا

 كنََضاهُ. الماَء : أَْخَرَجهُ  ناضو

ً  البَْرقُ  نَاضَ و  .تأَلأْلَ  ، إِذا يَنُوُض نَْوضا

، وُهَما لْحَمتان ُمْنتَبَِرتاِن ُمْكتَنِفَتاِن قََطنََها ،  نَْوَضانِ  ، قاله اللَّْيُث. قال : ولُكّلِ اْمَرأَةٍ  (3)وَحضََّضهُ  : ُوْصلَةُ ما بَْيَن العَُجِز والَمتْنِ  النَّْوضُ و

يَْعنِي 
 وَسَط الَوِرِك ، وأَْنشَد لُرْؤبَة : (4)

َو  ـــــــــــز هـــــــــــح َن ال َزمـــــــــــح تـــــــــــَ هـــــــــــاِض  (5)ِإذا اعـــــــــــح تـــــــــــِ  يف انـــــــــــح

الِب و     َن ابأَلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــح َواضِ جـــــــــــــــــــــاَذبـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــح  األَنـ

  
لها :  قال الّصاَغانِيُّ : لُرْؤبةَ قَِصيَدةُ َرَجٍز أَوَّ

 أَر َ  َعيحَنيحك عن الَغَماضِ 
 : ُوْصلَةُ ما بيَن َعُجِز البَِعيِر وَمتْنِه ، وأَْنَشَد : النَّْوضُ  وليس الَمْشُطوراِن فِيها. وقاَل الَجْوَهِريُّ :

 األَنحواضِ جاَذبحَن ابأَلصحالِب و 
اد لغةٌ فيه، أَي يَتََحّرك بشي يَنُوضَ  بَحاَجٍة ، وما يَْقِدر أَنْ  يَنُوضُ  ، يُقال : فالٌن ما الَحَرَكةُ  : النَّْوضُ و  .العُْصعُصُ  : النَّْوضُ و ٍء ، والصَّ

 .التََّذْبذُب والتَّعَثُْكل : ِشْبهُ  النَّْوض اللَّْيث :قال و

َر رَجُز ُرْؤبةَ : ج أَْنواضٌ  ، وقيل : الَواِدي ، عن ابن األَْعَرابِّي ، مْخرُج الماءِ  : النَّْوضُ و  ، وبه فُّسِ
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َق  به َمداِفُض   األَنـحَواضِ ُتسح
 ، ومنه قوُل لَبِيٍد : (6): َمَواِضُع ُمْرتَِفعَة  األَنَاِويضُ و األَْنَواضُ و َهِريُّ :. وقال الَجوْ أَنَاِويضُ  َجْمُع الَجْمعِ  ججِ و على الصحيح ،

َاَنِوي َ أَرحِوي  نـََبهح  األح  وأَرحِوي ِمذح
 قال الّصاَغانِّي : ولم أَِجْده في ِشْعِر لَبِيٍد.

  ُرْؤبَةَ يَِصُف َسحاباً :، وأَْنَشَد َرَجزَ  (7)َمْوِضٌع معروٌف  : ع م األَْنَواضُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

ِك  َواحـــــــــــــــــِ رِّ الـــــــــــــــــُذَر  ضــــــــــــــــــــــــــــــَ   اإِلميـــــــــــــــــاضِ غـــــــــــــــــُ
ُض     َدافــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــه مــــــــــــــــَ َواضِ ُتســــــــــــــــــــــــــــــح  األَنـــــــــــــــــح

  
َجز : َمنَافُِق الماِء ، أَي َمَخاِرُجه ، الَواِحد اأْلَْنواضَ  واألَصّح أَنَّ  : َمَدافُِع الماِء. وفي اللَِّساِن : ولم  األَْنَواضُ  . وقال أَبُو َعْمٍرو :نَْوضٌ  في الرَّ

 وال للَمنَافِِق َواِحٌد. لأْلَْنَواِض  يُْذَكرْ 

جُل : أَنَاضَ و  . نقَلَه الّصاَغانيُّ عن بَْعِضهم ، هكذا الَجْهل بالالّم ، وفي ِكتَاب ابِن القَّطاع :اْستباَن في َعْينَْيه الَجْهلُ  الرَّ

__________________ 
 للسان وهبامشه : قوله ونقضا األذنا ا كذا ضبرت يف األصر.( األصر وا1)
 .«الشعر»( عن األساس وابألصر 2)
( هبامش املطبوعة املصــرية : وحضــضــه ا هكذا يف النســخ وهو خطب ســر  إليه من عبارة اللســان ونصــها : النوض وصــلة ما با العجز واملو ا 3)

 .«وخصصه اجلوهري ابلبعري ا ه فليتنبه
 .«با»لسان وابألصر ( عن ال4)
 ويف اللسان : الدهر.« الرهو»( يف التهذيب : 5)
 ( يف اللسان : متفرقة.6)
 .102/  3( اجلمهرة 7)
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ِبيهِ  ب ا فهو َعَل  الت شــــــــــح اَغاينِّ وَكبَن ُه امححَر ت َعيحَناه من الَغضــــــــــَ ُد ا ابلد ا . قلُت : وعل  ما يف ِكَتاب الصــــــــــّ  أِباََنَض اجلَهح
رُ   .الن خح

ً  النَّْخلُ  أَناضَ  يُقَاُل :و  وأَْدَرَك َحْملُه ، كأَقَاَم إِقَاماً ، وإِقَاَمةً ، قال لَبِيٌد : أَْينَعَ  : إِنَاَضةً و ، إِنَاضا

ا  ا يف ُذرَاهــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ ُروعــــــــــــــــُ رَاٌت ضــــــــــــــــــــــــــــــُ اخــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــَ

ارُ  َأاَنضَ و     ــــــــــــــــــــــــّ داُن واجلــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــَ  ال

  
 .«ض ن ى»أََشدُّ اْنِقالباً من « ض ن و»من اليَاِء ألَنَّ قال ابُن ِسيَده : وإِنّما كانَْت الواُو أَْولَى به 

ضَ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و ْبغِ  نَوَّ ً  الثَّْوَب بالّصِ  ، وأَنَشد في ِصفَِة األََسِد. : َصبَغَهُ  تَْنِويضا

ُه  ــــــــــــّرِجــــــــــــاِ  كــــــــــــبَنــــــــــــ  ُف ال ــــــــــــَ ي ِه جــــــــــــِ ــــــــــــِ ــــــــــــل ي  يف غــــــــــــِ

رَاِن مــــــــــــــن الــــــــــــــدِّمــــــــــــــاِء     فــــــــــــــَ و ضُ ابلــــــــــــــز عــــــــــــــح نــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

  
ج.أَي ُمضَ   رَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ً  ، كنَاَص ، أَي َعَدل ، عن ُكَراع. نَاَض نَْوضا

ً  وقال ابُن القَطَّاع :  : نََجا هاِرباً ، كنَاَص. نَاَض نَْوضا

 : الَمْلَجأُ ، عن ُكَراع. الَمنَاضُ و

ً  (1) ناضَ  ؛ وقد َمنَاضٌ  ، أَي َمنَاضٌ  في هَذا األَْمرِ  ما لَكَ  وقاَل الِكَسائيُّ : العََرُب تُْبِدُل من الّصاِد ضاداً ، فتَقُوُل : ، إَِذا َذَهَب فِي  َمنَاضا

 األَْرِض.

بِِل إَِذا أُوقَِرْت ، كما في العُبَاِب ، وَعَزاه في اللَِّسان إِلى أَبِي َسِعيدٍ  األَْنَواضُ  : (2)وقال أَبو تَُراٍب  ط َعلى اإْلِ  .واألَْنواُط واِحٌد ، أَي ما نُّوِ

اُض ، كَكتَّاٍن ، َمْن نَاَضهُ : أَْخَرَجه ، وهو فِي قَْوِل ُرْؤبَةَ يَِصُف اإِلبَِل :  والنَّوَّ

ٍر  يــــــــــــــح ــــــــــــــَ َواِز ل َن مــــــــــــــن َأجــــــــــــــح ُرجــــــــــــــح اض لــــــــــــــَح  غــــــــــــــَ

و اضِ     ِر الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  ابـــــــــــــــِ َداِح الـــــــــــــــنـــــــــــــــّ َو قـــــــــــــــِ  َنضـــــــــــــــــــــــــــــح

  
ً  ، إِذا تََرْكتَه إِنَاَضةً  اللَّْحمَ  أَنَْضتُ  وَذَكَر ابُن القَّطاع ُهنا :  أَناَضهُ  وهناك َمَحلُّه ، غيَر أَنَّ « أَ ن ض»لم يَْنَضج. قلُت : وقد تَقَدَّم في  أَنِيضا

 محلُّه هنا لُغَة في آنََضه الذي ذكَر.

ً  ، كَمنَعَ  نََهضَ  : [نهض] ً و نَْهضا  والِقيَاُم عنه.الَمْوضعِ  (3): البََراُح عن  النُُّهوضُ  ، كما في الّصحاحِ والعُبَاِب. وفي الُمْحَكم : : قَام نُُهوضا

. وفي الّصحاح : قال الّراِجُز يَِصُف ِكبََرهُ : اْستََوى ، أَي النَّْبتُ  نََهضَ  من الَمَجاِز :و َمْخَشريُّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والزَّ

 (4)يف َتَشد ِدي  تـَنحَه ُ َرثـحَيٌة و 
 قلُت : هو قَْوُل أَبي نَُخْيلَةَ السَّْعِدّيِ ، وصدُره :

 َعَلتحيِن ُذرحأٌَة ابِدي َبِديقد و 
ّي :« بالتََّشدُّدِ  تَْنَهضُ »وُوِجَد بَخّطِ الَجْوَهرّي   كما هو في نُْسَختِنَا.« في تََشدُِّدي»والصَّواُب  قاَل ابُن بَّرِ

وُهو آِخُر نُُسوره ـ  ، ومنه قوُل لُْقَماَن ِللُبَد« هَجنَاحَ »، وفي بعض نَُسخ الّصحاحِ :  بََسَط َجنَاَحْيِه ِليَِطيرَ  ، إِذا الّطائرُ  نََهضَ  من الَمَجاِز :و

 ـفي آِخر نَفٍَس منه : 

 لَُبدُ  اهنحَ ح لَُبُد ا  اهنحَ ح و 
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ه بفَْرخِ العُقَاِب ، وقِيَل : هو للنُُّهوِض  اْستَقَلَّ  : فَْرُخ الّطائِر الَِّذي النَّاِهضُ  من الَمَجاِز :و َ الَِّذي َوفَُر َجنَا ، ومنهم َمن َخصَّ ، وفي  ُحه وتََهيَّأ

 ، وقِيل : هو الَِّذي بَسط َجناَحْيِه ِليَِطيَر ، قال امُرُؤ القَْيِس يَِصُف صائِداً : للطَّيَرانِ  نََهضَ و الّصحاح : َوفَُر َجنَاَحاهُ 

ـــــــــــــــــــــِش  ُه مـــــــــــــــــــــن رِي ةٍ رَاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   انِهضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
رِه    جـــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــاُه عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــَ  مُث  أَمـــــــــــــــــــــح

  
 ؛ ألَنَّه أَْليَُن. ناِهَضةٍ  ِريشَ قال الّصاَغانِّي : وإِنََّما َخصَّ 

هاَم ال تَُراُش بالنَّاِهِض ، وقد نُِظَر فيه ، وقال لَبيٌد يِصُف النَّْبَل : ناِهٍض  وفي اللَِّسان : إِنَّما أَراَد ِريَش فَْرخٍ من فِراخِ النَّْسرِ   ؛ أِلَنَّ الّسِ

اٌت عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــِ   انهـــــــــــــــــِ ٌ َرقـــــــــــــــــَ
م     هــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح ُح اأَلرحَوَ  مــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِ كــــــــــــــــح رّ تــــــــــــــــُ  واألَيــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف التهذيب واللسان : وقد انض وانص مناضاً ومناصاً ا ِإذا ذهب يف األرض.1)
 ويف التهذيب : أبو تراب عن أيب سعيد البغدادي.« أبو سعيد»( كذا ا ويف اللسان : 2)
 ( اللسان : من.3)
 ( يف الصحاح : ابلتشّدد.4)
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َوابُ  اللَّْحُم على : النَّاِهضُ و ، وقاَل غيُره :  َعُضد الفََرِس من أَْعالها يِليـ  كما في الّصحاحِ ـ  ، هَكذا في َسائِر النَُّسخِ ، وهو غلٌط ، والصَّ

:  النَّاِهضُ  . وقيل :ِهضُ نََوا ، والَجْمعُ  نَاِهَضانِ  هو اللَّْحُم الُمْجتَمع في ظاِهِر العَُضِد من أَْعاَلها إِلى أَْسفِلَها ، وقد يكوُن من البَِعيِر ، وُهَما

 الفََرِس ، وقال أَبو ُدَواٍد : نَاِهِض  الفََرِس : ُخَصْيلَةُ َعُضِده الُمْنتَبَِرةُ ، ويُْستََحبُّ ِعَظمُ  ناِهضُ  رأُْس الَمْنِكِب ، وقال أَبو ُعبَْيَدة :

يــــــــــــــُر  بــــــــــــــِ واهــــــــــــــِ ِ نــــــــــــــَ ِ  الــــــــــــــنــــــــــــــ  اح بــــــــــــــَ كــــــــــــــِ نــــــــــــــح
َ

 واملــــــــــــــ

ازِم اَنيت     حــــــــــــــــَ
َ

ِديــــــــــــــــُد املــــــــــــــــ دّ  (1)حــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ
َ

 املــــــــــــــــ

  
بُن ثُوَمةَ بِن نَِصيحٍ الَكاَلِعيُّ الّشاِعُر في الدَّْولَِة العَبّاِسيّة ، أَخَذ عنه  نَاِهضُ  هو ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ هَكَذا. قُْلُت : بُن ثُومةَ : َشاِعرٌ  نَاِهضُ و

ياِشيُّ ، وغيُره. وثُوَمةُ ، بضّمِ الُمثلَّثَِة ، وهو القاِئُل في آِخِر قَِصيَدةٍ له :  الّرِ

ا  وهـــــــــــَ بـــــــــــُ َة فـــــــــــانحســـــــــــــــــــــــــُ ومـــــــــــَ ُت ثـــــــــــُ  فـــــــــــهـــــــــــِذي ُأخـــــــــــح

ا    تـــــــــــــامـــــــــــــَ تـــــــــــــِ اَء وال اكـــــــــــــح فـــــــــــــَ تـــــــــــــِ ه ال اخـــــــــــــح يـــــــــــــح  ِإلـــــــــــــَ

  
 نَقَلَه الَحافُِظ. قلُت : ومن ِشعِره أَْيضاً :

ٍب  طـــــــــَ ـــــــــِب وَأخـــــــــح ي ـــــــــِ ث ـــــــــكـــــــــَ َ ال اح ـــــــــَ ٌر ب ـــــــــَ ل نح طـــــــــَ مـــــــــَ ـــــــــِ  ل

شُ     َداُم الــــــــــر شــــــــــــــــــــــــائــــــــــِ ي واهلــــــــــِ واحــــــــــِ ه الســــــــــــــــــــــــ  تــــــــــح   ــــــــــََ

  

ُه اَ صــــــــــــــــــــــــَ  و  واين فــــــــــارحمتــــــــــََ  فــــــــــوقــــــــــَ ر  الســــــــــــــــــــــــ   جــــــــــَ

ائـــــــــــشُ     يـــــــــــٌم وطـــــــــــَ قـــــــــــِ ا مـــــــــــنـــــــــــه مـــــــــــُ قـــــــــــَ  فـــــــــــِد   الـــــــــــنـــــــــــ 

  

ا و  فـــــــــَ وِ  مـــــــــا عـــــــــَ َو مـــــــــن طـــــــــُ يـــــــــاِد فـــــــــهـــــــــح ر  الـــــــــلـــــــــ   مـــــــــَ

ُش     ُه ا ـــــــــربحُ انمـــــــــِ يـــــــــُ اين َوشـــــــــــــــــــــــح مـــــــــَ ـــــــــيـــــــــَ (2)كـــــــــرُبحِد ال
 

  
 ، وفي اللِّسان : يَْنَهُضونَ  ، وفي العُباِب : لك ، وفي الّصحاح : يْغَضبُوَن بدل َمعَكَ  يَْنَهُضون نَاِهَضتَُك : بَنُو أَبِيَك الَِّذينَ  من المجاز :و

ُجِل : قَْوُمه الَِّذين ناِهَضةُ   بهم فيما يَْحِزنُهُ من األُُمور ، وقيل : ُهْم بَنُو أَبِيه الَّذين يَْغَضبُون بغََضِبِه فيَْنَهُضون ِلنَْصِره. يَْنَهضُ  الرَّ

 .نَاِهَضةٌ  ومنه : ما ِلفاُلنٍ  َخَدُمَك القَائُِموَن بأَْمِركَ  قِيَل : ناِهَضتُك :و

 .البِعير : َما بَْيَن الَمْنِكِب والَكتِفِ ، من  النَْهضُ و

 ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال : قاَل الّراِجُز : كأَْفلٍُس  ، أَْنُهضٌ  : ج

هح و  اِدٍّ َعضــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ر  مجــــــــــــــــــــَُ وا كــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــُ ر ب ــــــــــــــــــــَ  قـ

رًا     اُف أَثـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــح هح أَبـ  أَبهنحُضـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ح »وفي « غ ر ض»وفي « ب ى ض»بين الَمْشُطوَرْين ثالثةُ أَْشُطٍر ، تقدََّم ِذْكُر بعِضها في قلُت : هو قَْوُل ِهْمياَن بِن قَُحافَةَ السَّْعِدّيِ ، و

 .«م ض

 ه ، الَواحدُ البَِعيِر : َصْدُرهُ وما أَقَلَّْت يَُدهُ إِلى َكاِهِلِه ، وهو ما بْيَن ِكْرِكَرتِه إِلى ثُْغَرةِ نَْحِرِه إِلى َكاِهلِ  نََواِهضُ  وقَاَل النَّْضُر بُن ُشَمْيٍل :

 .نَاِهضٌ 

ْيُم ، والقَْسُر ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هو النَّْهضُ و  ، قال : الظُّْلمُ  : الضَّ

َضاأَما تـََر  اَ ّجاَج أيحَب   (3) الن هح
 كما فِي اللَِّسان ، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ لُرْؤبَةَ :

ا  ـــــــــــــــــرًا خَمحضـــــــــــــــــــــــــــــــَ ِدي ن زَأحرًا وهـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــَح

َا     ـــــــــــِ ل ـــــــــــَ ت عـــــــــــح ـــــــــــَ اٍت يـ كـــــــــــَ ـــــــــــَ ل ايف عـــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــَ هح ـــــــــــ  ـــــــــــن  ال

  
 تُْبَهُر فيه الدَّابَّةُ. كالنَّْهَضةِ  ، (4)من األَْرِض  العَتَبُ  : النَّْهضُ و

 ، نقله الّصاَغانِيُّ ، قلت : وهو في قَول نَبَهاَن الطَّائِّيِ : كُزبَْيٍر : ع ، النَُّهْيضو

يِن  ــــــــــ  ي أَن اَلئــــــــــِ ِوي جــــــــــَ نــــــــــح ــــــــــَ نح يـ ُم مــــــــــَ لــــــــــَ عــــــــــح يــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

اِف     نــــــــــَ يــــــــــح ِ أَرِيــــــــــٌب أَبكــــــــــح هــــــــــَ بــــــــــَ ُ  الــــــــــنــــــــــ  لــــــــــح بــــــــــَ  حــــــــــَ

  
 كذا في الُمْعَجِم.
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 .كَكتَّاٍن : اسمٌ  ، نَّهاضٌ و

ٍد الفَْقعَِسّي :، قال أَبُ  : ِعَظاُم اإِلبِِل وِشَداُدها النَّواِهضُ و  و ُمَحمَّ

اِرُض و  رِييف فـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ رحٌب بـ رحُب غـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ  ال

َوامـــــــــــــِ ُ     ر ُه الـــــــــــــغـــــــــــــَ يـــــــــــــُض جـــــــــــــَ طـــــــــــــِ تـــــــــــــَ  ال يســـــــــــــــــــــــــــح

  

ِعيداُت بِه 
ُ
 (5) الن واِه ُ ِإال  امل

__________________ 
 واألصر كاللسان.« انيب»( يف التهذيب : 1)
 ابختالٍف يف بع  ألفا ها.« أخطب»( وردت األبيات يف معجم البلدان 2)
 .35للعجاج وهو يف ديوانه /  102/  3( الرجز يف التهذيب ونسبه لر بة. ونسبه يف اجلمهرة 3)
 ( العتب : الغلية من األرض ا عن القاموس.4)
 ء يعاوده.( الغوام  مجض غام  وهو الغائر. واملعيد : املطب  للشي5)
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 ، قال أَبو َسْهٍم الُهَذِلّي : نَْهض َجْمعُ  َعتَبَُها قِيَل :و يَْصعُد فيها اإِلْنَساُن من َغْمٍض. هاالطُُّرق ، بالَكْسِر : ُصعُدُ  نَِهاضُ و

ائــــــــــُم  تــــــــــَ بــــــــــًا ذا  (1)يـــــــــــُ قــــــــــح اضٍ نـــــــــــَ ُه  هنــــــــــَِ عــــــــــُ  فــــــــــَوقـــــــــــح

دُ     ُة قــــــــــاصــــــــــــــــــــــــِ افــــــــــَ خــــــــــَ َ
دًا لــــــــــوال املــــــــــ عــــــــــُ  بــــــــــه صــــــــــــــــــــــــُ

  
 وقال حاتُِم بُن ُمْدِرٍك يَْهُجو أَبا العَيُوِف :

ا  نــــــــــــــَ طــــــــــــــح بــــــــــــــَ يَب  وقــــــــــــــد هــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــوُ  لصــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــِ

اِرَض و و     عــــــــــــَ
َ

ا املــــــــــــ نــــــــــــَ فــــــــــــح لــــــــــــ  اخــــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــنــــــــــــِّ  ال

  
َكه أَقاَمهُ  : أَْنَهَضهُ فاْنتََهضَ و  .للنُُّهوِض  ، نَقَلَه الَجوَهِريُّ ، وقِيل : َحرَّ

 وهو َمَجاٌز. َدنَا ِمْن َمْلئَِها ، ِإذا الِقْربَةَ  أَْنَهضَ و

. له بالنُُّهوض أََمَرهُ  من األَْمِر : ِلَكَذا اْستَْنَهَضهو  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

. قَاَوَمه : نَاَهَضهُ ُمنَاَهَضةً و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

. إِلى صاِحبِه فِريقٍ  ُكلُّ  نََهضَ  ، إِذا في الَحْرب تَنَاَهُضواو  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 .، كُمبَاِرٍز : اسمٌ  ُمنَاِهضٌ و

 ْدَرك عليه :* ومّما يُْستَ 

ُجُل : قام ، عن ابِن األَْعرابِّيِ ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ لبْعِض األَْغفَال : اْنتََهضَ   الرَّ

هـــــــــــــــِ ُ  تـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ريحِي  تــــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ َدُة يف  ـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــّرِعـــــــــــــــح

ريح     ِر ِإىَل الـــــــــــــُعصـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــح ُدِن الـــــــــــــظـــــــــــــ  نح لـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

  
 ِلْلِقتَال. نََهُضوا : تَنَاَهُضواو القَْوُم ، اْنتََهضَ و

 إِلى القَْوِم ، ونَغَْضنَا إِليِهم ، بمْعنًى َواحٍد. نََهْضنَا وقاَل أَبُو الَجْهِم الَجْعفَريُّ :

يُح السََّحاَب : ساقَتْهُ وَحَملَتْه ، وهو َمَجاٌز ، قال : أَْنَهَضتِ و  الّرِ

اَل  بـــــــــــــَ ا فـــــــــــــبَقــــــــــــــح بـــــــــــــَ اِديـــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــَ تح تــــــــــــــُ  ابتـــــــــــــَ

هُ     ِهضــــــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــح دًا وأيحب ثــــــــــــــِ  تـــــــــــــــُ عــــــــــــــح اَل صــــــــــــــــــــــــــــُ  قــــــــــــــَ

  
ةُ. النَّْهَضةُ و  : الّطاقَةُ والقُوَّ

اهُ علىبالشَّيْ  أَْنَهَضهُ و  بِه. النُُّهوِض  ِء : قَوَّ

ّمِ : اسٌم من النُّْهَضةُ و  .االْنتِهاض ، بالضَّ

 : َصاِعٌد في الَجبل ، وهو َمَجاٌز. نَاِهضٌ  وَطِريقٌ 

 : ماٍض في َعمِله. نَاِهضٌ  وَعاِملٌ 

 ِر : الُسْرعةُ.، بالَكسْ  النَِّهاضُ و

 كذِلك ، ومنه قَوُل ُرْؤبَةَ : : نَّهاضٌ  ، كَكتَّاٍن : ُمْرتَِفٌع. وَعاِرضٌ  نَهَّاضٌ  وَمَكانٌ 

 هَنّاضِ بـَرحٌ  َسر  يف َعاِرٍض 
 ، بالفَتْح : العَتَبَةُ من األَْرِض تُْبَهُر فيها الدَّابَّةُ. النَّْهَضةُ و

 ، أَي َضْيٌم. نَْهضٌ  وأََصابَهُ 

 ، عن أَبِي َحنِيفَةَ. (2)، وهو ُدوَن الشَّلتان  نَْهَضانٌ  وإِنَاءٌ 
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 َكَذا. (3)لَمحّلِ  نَْهَضةٌ  وحانَْت ِمْنهُ 

 .النََّهَضاتِ  وُهَو َكثِيرٌ 

 .النَّْهِض  وفَْرٌخ عاِجزُ 

 .(4)الشَّْيُب في الشَّباِب ، وهو َمَجاٌز  نََهضَ  ويُقَال :

 ببَْزالَء ، كذا في األَساِس. (5) نَّهاضٌ  وكَذا قَْولُُهم : هو

َدة ، َضَرباُن الِعْرِق ، كالنَّْبِض  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن األَْعَرابِّي :هو النَّْيضُ  : [نيض] ً  الِعْرقُ  نَاضَ  وقد َسواءٌ  ، بالُمَوحَّ ، إِذا  نَْيضا

 اْضَطَرَب. هكَذا نَقَلَهُ الَجَماعةُ.

 مض الضاد فصر الواو
ْمحِ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو قوُل اللَّْيِث ، قال األَْزَهِريُّ : هَذا التَّْفِسير َوَخْضتُهُ  : َطْعٌن غيُر جاِئٍف ، وقد ، كالَوْعدِ  الَوْخضُ  : [وخض]  بالرُّ

 ، كالَوْخِط ، الطَّْعُن يَُخاِلُط الَجْوَف ولْم يَْنفُذْ  َخَطأُ. والِّذي رواه األَْصَمِعيُّ هو ؛ ِلْلَوْخِض 

__________________ 
 : يتابض.( يف الديوان والتهذيب واللسان 1)
 ( كذا ابألصر ا ويف اللسان : الشلثان.2)
 ( يف األساس : إىل موضض كذا.3)
 ( وشاهده قو  الفرزد  كما يف األساس :4)
ــــــــــــه و  ــــــــــــاب كــــــــــــبن ــــــــــــهــــــــــــ  يف الشـــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــن ــــــــــــب ي  الشـــــــــــــــــــــــــي

 لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــٌر يصـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــح ِبــــــــــــــــــانــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه هنــــــــــــــــــار   

  

 .«هناض ببزالء يقوم ابألمور العظام ا هقوله : هو هناض ببزالء ا قا  املصنف يف بز  : وهو »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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بََة :  كذِلَك ا َرَواه أَبو ُعَبيحٍد عنه ا وقَاَ  أَبُو َزيحٍد : وكذِلَك الَبج  ا وأَنحَشَد لُر ح
ا و  بحضـــــــــــــــــــــــــــَ ًب وحـــــــــــــَ طـــــــــــــَ ِوي خـــــــــــــَ ُر هتـــــــــــــَح بـــــــــــــح  الـــــــــــــنـــــــــــــ 

ا     خــــــــــــًا عــــــــــــلــــــــــــ  اهلــــــــــــاِم وِبــــــــــــَن فــــــــــــح ــــــــــــَ اقـ ضــــــــــــــــــــــــــَ  َوخح

  
، فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، كذا في الَجْمَهَرةِ والّصحاحِ. وأَْنَشَد  َوِخيضٌ  والَمْطعُوُن : ، وهو قوُل ابِن ُدَرْيٍد ، هالغَْيُر الُمبَالَغِ في أَو هو : الطَّْعنُ 

ِة : مَّ  الَجْوَهِريُّ ِلذي الرُّ

ُرٍض  لــــــــــــــَِ ُ َلَرًة و  اَر عــــــــــــــن عــــــــــــــُ حــــــــــــــَ  اأَلســــــــــــــــــــــــــــح

ضــــــــــــــــــــــاً     بُ  َوخح جــــــــُ ُم اأَلســــــــــــــــــــــحــــــــاُر وا ــــــــُ ظــــــــَ تــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــُ  وتـ

  
َوايَة :  والّرِ

 ... «اأَلعحَنا َ  لَِ ُ فَتاَرًة »
 راً يَْطعُُن الِكالَب.وهو يَِصف ثَوْ  (1)

ْمحِ ،  : بمْعنًى. َوَخَضهُ و وقَال أَبو َعْمٍرو : َوَخَطه بالرُّ

 وَوَخَزه ، أَي خالََطه. َوَخَطهُ  أَي الشَّْيبُ  َوَخَضهُ  من المَجاِز :و

جلُ  َوَرضَ  : [ورض] ً  يَِرضُ  الرَّ ً  : َوْرضا . َخَرَج غائُطه َرقِيقا  ، نَقَلَه الخاْرَزْنِجيُّ

ةٍ ، َوَرَضتِ و ً  الدََّجاَجةُ : َوَضعَْت بَْيَضَها بَمرَّ َضْت تَْوِريضا ُجِل. ، فِيِهَما كَورَّ  ، أَي في الدََّجاَجِة والرَّ

 وفي كالمه نََظٌر من ُوُجوٍه :

الً : فإِنَّ  ُجِل هو إِْخَراُج الغائِط والنَّْجِو  التَّْوِريضَ  أَوَّ ياً.في الرَّ ةٍ َواِحَدةٍ ، كما نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، فيكوُن ِحينَئٍِذ ُمتَعَّدِ  بَمرَّ

 َسواًء. التَّْوِريضُ و الَوْرضُ  والَِّذي نَقَلَه الَخارَزْنِجيُّ فِْعٌل اَلِزٌم ، فَكْيَف يكونُ 

اِد تَْقِليداً للَّ  ْيِث غير ُمنَبٍِّه عليه ، وقد َسبََق له في الّصاِد تَْوِهيُم الَجْوَهِرّيِ ، حيُث َذَكَره في وثانِياً : فإِنَّه تَبَِع ُهنَا الَجْوَهِريَّ في إِيراِده بالضَّ

.  الضاِد ؛ وصوابُه بالّصاد الُمْهَملَِة ، على ما َحقَّقَه األَْزَهِريُّ والّصاَغانِيُّ

ً  وثالثاً : فإِنَّ الَجْوَهِريَّ َذَكر َض تَْوِريض ، أَْوَرَض إِيراضا ً َكَورَّ  بمْعنًى َواِحٍد ، فكيف يُْهِمُل َشْيئاً ويَْذُكر َشْيئاً ، وُهَما سواٌء. ا

َضتِ  الدََّجاَجةُ ، من الثُّالثِّي ، مخالٌف نَصَّ العَْيِن ، على ما نَقَلَه الَجَماعة ، قال اللَّْيث : َوَرَضت ورابِعاً : فإِنَّ قَولَه : الدَّجاجةُ ، إِذا كانَْت  َورَّ

ةٍ ، وكذِلكَ ُمْرِخَمةً ع ةٍ َواِحَدةٍ َذْرقاً َكثِيراً ، ُكّلِ َشيْ  التَّْوِريضُ  لى البَْيِض ثمَّ قاَمْت فَوَضعَْت بَمرَّ وقاَل  .. ٍء. وفي الّصحاحِ : قاَمْت فَذَرقَْت بَمرَّ

اِد. َصْت ، بالصَّ  األَْزَهِريُّ : وهَذا تَْصِحيٌف ، والّصواُب : َورَّ

َص ، إِذا َرَمى بغائِِطه. وقال أَبو العَبّاِس عن ابنِ   األَْعَرابِّيِ : أَْوَرَص ، وَورَّ

 الشَّْيُخ ، بالّصاِد الُمْهَملَة ، إِذا اْستَْرَخى ِحتَاُر َخْورانِه فأَْبَدى. (2)َوَرَص : وقال الُمْنِذِريُّ عن ثْعلٍَب عن َسلََمة عن الفَّراِء قال 

او أَْن يَْرتاَد األَْرَض ،  فله َمْعنًى آَخُر غيُر ما َذَكَره اللَّْيُث : قال ثَْعلٌَب عن ابِن األَْعَرابِّيِ : وهو (3)َمِة بالّضاِد الُمْعجَ  التَّْوِريضُ  قال : فأَمَّ

قاعِ يَصُف َرْوضةً :ويَْطلَُب الَكال  . قال َعِديُّ بُن َزْيِد بن مالِك بِن َعِدّيِ بِن الّرِ

ُد  َب الــــــــــــــــر ائــــــــــــــــِ َورِّضُ َحســـــــــــــــــــــــــــــِ
ُ

 َأنح قــــــــــــــــدح  املــــــــــــــــ

بح     رِّ نــــــــــــــَ َوارُ َذر  مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا بــــــــــــــكــــــــــــــُ  ٍء صــــــــــــــــــــــــــــِ

  
َق ، والنَّبْ  (4)أَي ِمْسك. وَذرَّ   ُء : ما نَبَا من األَرِض.، أَي تَفَرَّ
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ْومِ  : التَّْوِريضُ و ْوَم ، أَْي بالنِّيَّةِ  ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، تَْبيِيُت الصَّ ْضتُهو ، يُقَال : نََوْيُت الصَّ ْضتُهُ و ، أَرَّ ْرتُه ، وبَيَّتُّه ،  َورَّ ْضتُه ، وَخمَّ ، وَرمَّ

ْضهُ  اَل ِصيَاَم ِلَمْن لَمْ » الحديُث : ومنه وَرسَّْستُه ، بَمْعنًى َواِحٍد ،  األَْصَل فيه ، أَي لم يَْنِو ، قال األَْزَهِريُّ : وأَْحَسبُ « ِمَن اللَّْيلِ  (5) يَُوّرِ

 َمْهُموزاً ، ثَم قُِلبت الَهْمَزةُ َواواً.

. االْضِطَرارُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : هو الَوضُّ  : [وضض]  ، هكَذا نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 : األَضُّ  ، وقد َسبََق عن اللَّْيِث : األَضُّ  قلُت : وأَْصلُه

__________________ 
 ( وهي رواية مجهرة أشعار العرب.1)
 واألصر كالتكملة.« ابلضاد .. وّرض»( يف اللسان : 2)
 ( الذي يف اللسان نصاً التوريص ا ابلصاد.3)
 ( يف اللسان ا يف البيت ويف الشرح هنا : دّر.4)
 قا  يف النهاية : واألصر اهلمز وقد تقدم.«  يورضمل»( يف اللسان والنهاية : 5)
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َاِ  اجَلَماَعِة له. ُر واضحَطر ين. وهَذا َسَبُب ِإ ح ََشَقُة ا وَأض يِن ِإليَك الَفقح
 امل
ً  في اإِلنَاءِ  َوغَّضَ  : [وغض] ، َكَذا في العُبَاب  َدَحَسهُ  ال أَبو َعْمرو : أَي، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وَصاِحُب اللَِّساِن ، وق ، بالغَْيِن الُمْعَجَمةِ  تَْوِغيضا

 ، وأَْهَملَه في التَّْكِملَِة.

ً  : [وفض] ً و َوفََض يَِفُض َوْفضا َكة ، األَِخيرُ  َوفَضا ،  اْستَْوفَضَ  ، وقاَل أَبو ماِلٍك : اْستَْوفَضَ و كأَْوفَضَ  َعَدا وأَْسرَع ، عن ابِن ُدَرْيٍد : ُمَحرَّ

ُْم ِإىل ُنُصب  )أَي اْستَْعَجَل ، وقاَل الفَّراُء في قَْوله تعالَى :   أَي : يُْسِرُعوَن ، وأَْنَشَد ، الَجْوَهِريُّ لُرْؤبَةَ : (1) يُوفُِضونَ  (َكَأَّنَّ

قحضــــــــــــــــــــــــــــاً  ًة َأو نــــــــــــــِ قحضــــــــــــــــــــــــــــَ وحان نــــــــــــــِ طــــــــــــــَ  ِإَذا مــــــــــــــَ

ـــــــــرُبَ      وي ال عـــــــــح ـــــــــَ اتٍ تـ وحِفضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ت ا ُمســـــــــــــــــــــــح  َوفحضـــــــــــــــــــــــَ

  
 تَْلِوي ، ومثلُه قوُل َجِريٍر :تَْعِوي ، أَي : 

فـــــــِ ُ  وح ـــــــَ تـ ُه  َيســـــــــــــــــــــح تـــــــَ امـــــــَ مـــــــَ يِن عـــــــِ ثـــــــح ـــــــَ خ ال يـ يـــــــح  الشـــــــــــــــــــــ 

ومُ و     رحكـــــــــــــُ ِم مـــــــــــــَ ُج فـــــــــــــو  ُرُ وِس اأُلكـــــــــــــح لـــــــــــــح  الـــــــــــــثـــــــــــــ 

  
 وقال الُحَطْيئَةُ :

اُس و  َ  الــــــــــنــــــــــّ فــــــــــَ ٍر ِإَذا مــــــــــا أَنـــــــــــح دح تح قــــــــــِ َفضــــــــــــــــــــــــَ   َأوح
رُ     اِء اأَلرَامـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ت اِم الشـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــح ا أبَيـ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ  ِإل

  
 ، من ذِلَك وكذِلَك النَّعَاَمةُ ، قال : : ُمْسِرَعةٌ  اضٌ ِميفَ  نَاقَةٌ و

ًة  امـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ َوح نـ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح األَنـ اضـــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــفـــــــــــــــَ   مـــــــــــــــِ
ُدو     عــــــــح ــــــــَ رحجــــــــاَء تـ ا (2)خــــــــَ اضــــــــــــــــــــــَ ُب اإِلضــــــــــــــــــــــَ لــــــــُ طــــــــح  تــــــــَ

  
ليس فيها  الَجْعبَة ِمْن أََدمٍ  ٌء مثلُ : َشيْ  الَوْفَضةُ  في الّصحاحِ :و يَْحِملَُها فيها ، الّراِعي لَزاِدِه وأََداتِه يَْحِملَُها : َخِريَطةٌ  الَوْفَضةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

 َخَشٌب. قال الّصاغانِيُّ : تَْشبِيهاً.

ّي للشَّْنفََرى ، قال الّصاَغانِيُّ : يَْذُكر تأَبَّط َشّراً  ِوفَاضٌ  ج :  ، وأَنَّثَه َحْيُث َجعَلَه أُمَّ ِعيَاٍل : ، وزاد في األََساِس : َوفََضات ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  ةٌ هلــــــــََ فــــــــاً  َوفحضــــــــــــــــــــــَ حــــــــَ ــــــــح ي وَن ســــــــــــــــــــــَ ــــــــُ الث ــــــــَ ا ث ــــــــهــــــــَ ي  فــــــــِ

ر تِ     عــــــــــــَ ِديِّ اقحشــــــــــــــــــــــــــَ تح أُوىَل الــــــــــــعــــــــــــَ  ِإَذا آَنســــــــــــــــــــــــــَ

  
 : الَجْعبَةُ ، والسَّْيَحُف : النَّْصُل الُمَذلَُّق. الَوْفَضةُ 

ُجِل. النُّْقَرةُ بيَن الّشاِربَْيِن تَْحت األَْنفِ  : اْلَوْفَضةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  من الرَّ

كُ  ، بالفَتْحِ ، كما في الّصحاحِ ، َوْفضٌ  أَي َعَجلٍَة ، الَواحدُ  ، وعلى أَْوفَاٍز ، أَْوفَاٍض  لَِقيتُهُ على يُقَال :و ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، يُقَال : جاَء  ويَُحرَّ

 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُرْؤبَةَ : َوفٍَض  ، وعلى َوْفٍض  على

 َأوحفَاضِ مَتحِشي بَنا اجِلد  َعَل  
، ومثلُه  لفَرُق من النَّاس ، واألَْخاَلطُ ا : هم األَْوفَاِض  أَنَّهُ أََمَر بَصَدقٍة أَن تُوَضَع في: » وسلمعليههللاصلىقاَل أَبُو ُعبَْيٍد ، في حديث النّبّي و

قَت ، َوفََضت قوُل أَبِي عْمٍرو ، قال : ِمنْ  فَّةِ  اإِلبُِل ، إَِذا تَفَرَّ ، َرِضي هللا عنهم ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ  أَو الَجَماَعةُ من قَبَائَل َشتَّى ، كأَْصحاِب الصُّ

ِغيرةِ يُْلِقي فِيَها َطعَاَمه ، وهذا قوُل الفَّراِء ، وأَنَكره أَبو ُعبَْيٍد ،  لَطعَاِمه َوْفَضةٌ  منُهمأَو الَجَماَعةُ الَِّذيَن َمَع ُكّلِ واِحٍد  ، ، وهي مثُل الِكنَانَِة الصَّ

عَافُ   .«األَْوفَاِض  فأَْقتََر أَبَواهُ َحتَّى َجلََسا مع»الَحِديُث :  الِّذيَن ال ِدفَاَع بهم ، ومنه وقيل : هم الفُقَراُء الّضِ

فَِّة إِنَّما كانُوا أَْخالطاً من قَبَائَل َشتَّى.  قال أَبو ُعبَْيٍد : وهكَذا ُكلُّه عندنَا َواِحٌد ؛ ألَنَّ أَْهَل الصُّ

فَِّة ثاَلثَةٌ وتِْسعُوَن َرُجالً َجَمْعتُُهم في ُكّراَسٍة لَِطيفٍة على َحْرِف الُمْعَجم.  قلُت : وأَْهُل الصُّ

َكة ، للَِّذي يُْقَطعُ  َوفٍَض  َجْمعُ  أَيضاً : األَْوفاضُ و  ، وكذِلَك األَْوَضاُم َجْمُع َوَضٍم ، نقله أَْبو َعْمٍرو. عليه اللَّْحمُ  (3) ، ُمَحرَّ

رّماُح :  وقاَل الّطِ
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ِة الــــــــــــــِض  يــــــــــــــَ راســــــــــــــــــــــــــــِ ُدوٍّ لــــــــــــــنــــــــــــــا قــــــــــــــُ مح عــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

لــــــــــــــ      مــــــــــــــًا عــــــــــــــَ ا  ــــــــــــــَح نــــــــــــــَ رَكــــــــــــــح ــــــــــــــَ اضِ ّز تـ فــــــــــــــَ  َأوح

  
 : َوَضُم اللَّْحِم ، طائِيَّةٌ. الَوفَضُ  وقال ُكَراع :

حى ، الِوفَاضُ و َحى ، والَجْمعُ  كِكتاٍب : الِجْلَدةُ تُوَضُع تَْحَت الرَّ ِرّماح : ُوفُضٌ  ، قاله أَبو زيد ، وقال غيُره : هو ِوقَايَةُ ثِفَاِل الرَّ  ، قال الّطِ

ّن  اَء كـــــــــــــــــاجلـــــــــــــــــِ ا هِبَضـــــــــــــــــــــــــــــــّ اَوزحهتـــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــََ

رحِع     ـــــــــــَ َ  قـ عـــــــــــح ـــــــــــَ ون بـ فـــــــــــُ اضِ نـــــــــــِة لـــــــــــُح  (4) الـــــــــــِوفـــــــــــَ
  

__________________ 
 .43( سورة املعارج اآية 1)
 ( التهذيب :  لت.2)
 واألصر كاللسان والقاموس.« يـَُقط ض»( يف التكملة : 3)
 ( قوله : هضاء : اجلماعة شبههم ابجلُنة ملرادهتم.4)
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 ، رواه ثَْعلٌَب عن اْبِن األَْعَرابِّي قال : وَكذِلك الَمَسُك والَمَساُك ، فإَِذا لم يُْمِسْك فهو َمْسَهٌب. يُْمِسُك الماءَ  الَِّذي الَمَكانُ  أَيضاً : الِوفَاضُ و

قََها أَْوفَضَ و ً  قاَل اللَّْيُث : اإِلبلُ  اإِلبَِل : فَرَّ  صاِحبَُها. أَْوفََضَهاو ، تَْستَْوفِضُ و ، تَِفُض َوْفضا

قَت  : أَْوفَْضتَُها فََوفََضتْ و َخِليفَةَ الُحَصْينِّي يَقُول : أَْوَضفَِت النّاقةُ وأَْوَضْفتَُها فَوَضفَت : َخبَّْت.وقال أَبو تَُراٍب : َسمعُت   .(1)تَفَرَّ

 .بَِساطاً يَتَِّقي به األَْرضَ  له بََسطَ  ، وأَْوَضَم ، إَِذا لَهُ  أَْوفَضَ و

 عن أَْرِضه. َطَرَدهُ  إَِذا اْستَْوفََضهُ  يقالو

 .اْستَْعَجلَه : ْستَْوفََضهُ او

بِلُ  اْستَْوفََضتِ و قَت ، إَِذا اإْلِ  .أَْوفَْضتَُها في َرْعيَِها ، وهو ُمَطاِوعُ  تَفَرَّ

بَهُ ونَفَاهُ  اْستَْوفَضَ و ً  اْستَْوفُِضوهو َمْن َزنَا من بِْكٍر فاْصقَعُوه كذا ،»َحِديُث َوائِِل بِن ُحجٍر :  ، ومنه فاُلناً : َغرَّ أَي اْضِربُوه واْطُرُدوه « عاما

بُوه واْنفُوهُ ، وأَصلُه من قَْولك :  اإِلبُِل. اْستَْوفََضتِ  عن أَْرِضِه وَغّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ً  وقال أَبو َزْيٍد : يُقَال : َما ِلي أََراكَ   ، أَي َمْذُعوراً. ُمْستَْوفِضا

ِة يصُف ثوراً  مَّ  َوْحِشيّاً :وقال ذُو الرُّ

ٌة  ر جــــــــــَ َرتح عــــــــــنــــــــــه  ــــــــــَُ ا َقصــــــــــــــــــــــــ  اِوي ا شــــــــــــــــــــــــَ  طــــــــــَ

فــــــِ ٌ     وح ــــــَ تـ ومُ  ُمســــــــــــــــــــح هــــــُ ِر َمشــــــــــــــــــــح فــــــح ــــــقــــــَ اِت ال نـــــــَ ــــــَ  مــــــن بـ

  
اَغانِيُّ : يروىفاْستَْوفَضَ  ، أَي أُْفزعَ  ُمْستَْوفِضٌ  قال األَْصَمِعيُّ : النافُِر من الذُّْعِر ، كأَنَّهُ  الُمْستَْوفَضُ و ُمْستَْوفَضٌ و ُمْستَْوفِضٌ  . وقال الصَّ

 ، أَي َعْدُوه. وْفُضه ُطِلبَ 

ق ابُن ُشَمْيٍل بين أَْصغُر منها ،  الَوْفَضةُ و الُمْستَِديَرةُ الَواِسعَةُ التي على فَِمَها َطبٌَق من فَْوقَِها ، والَجْعبَِة ، فقال ؛ الَجْعبَةُ : الَوْفَضةِ  وفرَّ

 .وأَْعالها وأَْسفَلُها ُمْستَوٍ 

ً  البَْرقُ  َوَمضَ  : [ومض] ً و ، يَِمُض َوْمضا ً و ، َوِميضا َكةً : َوَمضانا ً  لََمعَ  ، ُمَحرَّ ً  لَْمعا ، كما فِي الّصحاحِ ، وفي بعِض األُْصوِل َخِفيّاً ،  َخِفيفا

 ً ً  ولم يَْعتَِرْض في نََواِحي الغَْيم ، كأَْوَمضَ  وَجَمع بينَُهَما في األََساِس ، فقال : َخِفيَّا َخِفيفا ا إِذا لََمَع واْعتََرض في نََواِحي الغَْيم  إِيَماضا ، فأَمَّ

ِء يُّ ، وأَْنَشد الْمِرىَوَسَط السَّماِء وَشقَّ الغَْيَم من َغْيِر أَْن يَْعتَِرَض يَِميناً وِشَماالً فُهَو العَِقيقَةُ. قاله الَجْوَهرِ  (2)فهو الَخْفُو ، فإِن اْستََطاَل 

 القَْيِس :

ـــــــــــَك  رحقـــــــــــًا أُرِي ـــــــــــَ َر  بـ ـــــــــــَ اِح تـ هُ َأصـــــــــــــــــــــــــَ يضـــــــــــــــــــــــــَ   َومـــــــــــِ
رِ     لـــــــــــ  كـــــــــــَ يبٍّ مـــــــــــُ ِن يف حـــــــــــَ َديـــــــــــح ـــــــــــيـــــــــــَ ِض ال مـــــــــــح  كـــــــــــلـــــــــــَ

  
ٍد الفَْقعَِسيُّ :َواِمضٌ  : َوِميضٌ  وبَْرقٌ   . قال أَبُو ُمحمَّ

َقاِ  الرُبَيُ  الَوام ُ   اي مُجحُر َأسح
 ِعيُّ :وقال ماِلٌك األَْشتَُر النَّخَ 

ُه  ُم فـــــــــــــكـــــــــــــبَنـــــــــــــ  هـــــــــــــِ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ ِديـــــــــــــُد عـــــــــــــَ َي ا ـــــــــــــَ  محـــــــــــــَِ

وسِ     اُع ِشـــــــــــــُُ عـــــــــــــَ رحٍ  َأو شـــــــــــــــــــــــــــُ اُن بــــــــــــــَ  َوَمضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقال َغْيُره :

ٍض  ــــــــــااي انصــــــــــــــــــــــــِ ن ــــــــــ  ــــــــــث رِّ ال ُك عــــــــــن غــــــــــُ حــــــــــَ  َتضــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــ ِ مــــــــــثــــــــــِر     نح  َومــــــــــِ ا عــــــــــَ مــــــــــ   َومــــــــــَ ح الــــــــــرَبحِ  لــــــــــَ

  
 .«َوَمضَ  لَّما أَنْ »أَراد : 
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ً  َخْفواً أَمْ أَ »البَْرِق فقال : في الَحِديِث : ثمَّ َسأََل عن و  .«: جاَءكم الَحيَاء وسلمعليههللاصلىقالُوا : يَُشقُّ َشقَّا ، فقاَل  ؟أَْم يَُشقُّ َشقَّا َوِميضا

، وليس في هذا يَأٌْس من َمَطٍر ، قد يَُكوُن وقد ال  يُوِمضُ  َضِعيفَةً ، ثُمَّ يَْخفَى ، ثمَّ  إِيَماَضةً  البَْرقُ  يُوِمضَ  : أَنْ  الَوِميضُ : وقال ابُن األَْعَراِبّيِ 

 يَُكون ، وَشاِهُد اإِليماِض قوُل ُرْؤبَةَ :

اِض  مـــــــــــــــَ َك عـــــــــــــــن الـــــــــــــــغـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح نـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  أَر َ  عـــــــــــــــَ

اضِ     اِرٍض هنــــــــــــــــــَّ َر  يف عــــــــــــــــــَ رحٌ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــَ

  

 اإِلمياضِ ُغرِّ الذ ر  َضَواِحِك 
: من لََمعَان البَْرِق  الَوِميضُ و ، الَوْمضُ  في َغْيِره أَْيضاً ، ففي العَْيِن : اْلَوْمضُ  ليس بتَْخِصيٍص له ، بل يُْستَْعَملُ « البَْرقُ  َوَمضَ »ثُّم قوله : 

 للنّاِر. الَوِميضُ  ٍء صاِفي اللَّوِن ، قال : وقد يكونُ ، وُكّلِ َشيْ 

__________________ 
أوضعِت الناقُة أو ضفتح إذا خّبت ا وأوضفُتها فوضفتح وأوفضُتها فوفضتح ويف التهذيب : أوضفتح الناقة وأوضعت ِإذا ( العبارة يف اللسان : 1)

.  خبّت وأوضعُتها فوضعتح وأوضفُتها فوضفتح أي أخبيُتها فخّبتح
 ( األصر والصحاح ويف اللسان : استطار.2)
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 فاُلنَةُ بعَْينَِها ، إَِذا بَرقَْت. (1) أَْوَمَضتْ  بعَْينِها ، ويُقَال : النََّظرَ  الَمْرأَةُ : َساَرقَتِ  أَْوَمَضتِ  من الَمَجاِز :و

إِشارةً أَي أََشْرَت إِلَيَّ « ؟!إِلَيَّ يا َرُسوَل هللا أَْوَمْضتَ  َهالَّ »َحِديُث الَحَسِن :  ، وهو َمَجاٌز أَيضاً ، ومنه فاُلٌن : أَشاَر إَِشاَرةً َخِفيَّةً  أَْوَمضَ و

 .«ِخيانَةٌ  اإِليماضُ »، وفي ِروايَِة إِْبراِهيَم الحربّيِ : « يُوِمضُ  النَّبِيُّ ال»َخِفيَّةً ، فقاَل : 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِعيُف من البَْرِق ، وشاِهُده قوُل ساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّةَ ، يَصُف سحاباً :  التَّْوَماُض : اللَّْمُع الضَّ

رح  ــــــــــــَ َر بـ يــــــــــــَ ٌر َأخــــــــــــح اٍب لــــــــــــه َزجــــــــــــَ  قــــــــــــًا مــــــــــــىَت حــــــــــــَ

ن     ُ مــــــــــِ رتِّ فــــــــــَ هِ ِإَذا يـــــــــــُ اضــــــــــــــــــــــــِ وحمــــــــــَ ا  تـــــــــــَ جــــــــــَ لــــــــــَ (2)حــــــــــَ
 

  
يواِن. في لُغَِة ُهَذْيٍل :« ِمنْ »في معنى « وَمتَى»أَي تَخال بَْرقاً :   والَحابِي من السَّحاب : الُمْرتَِفع ، كذا في َشْرحِ الّدِ

 أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : بَْرٍق أَو نَاٍر ، َوِميضَ  ، إَِذا َرأَى أَْوَمضَ و

ِه و  َوائـــــــــِ َد  لـــــــــعـــــــــُ ِوي الصـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــح ٍح يــــــــــَ بـــــــــِ نـــــــــح تـــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــح

ا و     اهــــــــَ ــــــــَ ن ــــــــَ ت وحَء انرِي فــــــــاســــــــــــــــــــــح ارََأ  ضــــــــــــــــــــــَ َمضــــــــــــــــــــــَ  َأوح

  
 اْستناَها ، نََظَر إِلى َسنَاها.

 بَْرٍق ، كنَْبَضِة ِعْرٍق. َوْمَضةَ  ويُقَال : ِشْمتُ 

 البَْرِق. بإِيماِض  المرأَةُ : تَبَسََّمْت ، وهو َمَجاٌز. َشبَّهَ لَْمَع ثَنَايَاَها أَْوَمَضتِ و

َرةً  ، َوْهَضةٌ  هي الُمْطَمئِنُّ من األَْرِض ، أَو ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال األَْزَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ : هي الَوْهَضةُ  : [وهض] ،  إِذا كانَْت ُمَدوَّ

 كالَوْهَطة ، قالَه أَبُو السََّمْيَدعِ.

 ، والّطاُء أَْعَرُف. لغةٌ ِفي الّطاءِ  ، َوَهَضاتٌ و من ُعْرفُطٍ  َوْهَضةٌ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 مض الضاد فصر اهلاء
َكةً  الَهَرضُ  : [هرض]  ، لُغَةٌ يََمانِيَةٌ. من الَحرِّ  (3)  على البََدنِ الَحَصُف يَْخُرجُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ُهو ، ُمَحرَّ

ً  الثَّْوبَ  َهَرضَ و قَهُ ، كَهَرَطهُ ، : يَْهُرُضهُ َهْرضا  َهَرَده ، وَهرتَه.و َمزَّ

ً  : [هضض] هُ َهّضا هُ يَُهضُّ هُ  . أَوَمْهُضوضٌ و ، َهِضيضٌ  َكَسَرهُ وَدقَّهُ ، فهو : َهضَّ ّضِ َكَسَرهُ َكْسراً  : َهضَّ ، وهو قوُل  ُدوَن الَهّدِ وفَْوَق الرَّ

هُ  اللَّْيِث ، ه ، شاهدُ  ، فيهما َهْضَهَضهُ و كاْهتَضَّ  قوُل العَّجاجِ : اْهتَضَّ

تــــــــــــَ   كــــــــــــاَن مــــــــــــا و  ا  اهــــــــــــح َرجــــــــــــَ اُف هبــــــــــــَح حــــــــــــَ  اجلــــــــــــِ

ُرد      ا (4)نـــــــــــَ جــــــــــَ جــــــــــ  ا ُمشــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ  عــــــــــنــــــــــهــــــــــا رَأحســــــــــــــــــــــــَ

  
َق بعُضُهم بينَ  في ُمْهلٍَة ، َجعَلُوا ذِلَك كالمّدِ والتَّْرِجيعِ في  الَهضُّ و : الَكْسُر إِالّ أَنّه في َعَجلٍَة ، الَهْضَهَضةُ : ، فقال  الَهّضِ و الَهْضَهَضةِ  وفَرَّ

 األَْصَواِت.

ً  السَّْيرَ  تَُهضُّ  اإِلبِلُ  جاَءتو  وقال َرّكاٌض الدُّبَْيِريُّ : (5) هضَّتْ  لََشدَّ ما ، يُقَال : أَْسَرعتْ  ، أَي َهّضا

َي َأي   هتـــــــــــــــــَُ   جـــــــــــــــــاَءتح  شــــــــــــــــــــــــــــــح
َ
  هــــــــــــــــَ ِّ امل

عـــــــــح ِ     ـــــــــَ ا عـــــــــن بـ هـــــــــَ عحضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــهـــــــــا بـ ُض عـــــــــن فـــــــــَ دح ـــــــــَ  ي

  
 قال ابُن األَْعَرابِّيِ : هي إِبٌِل َغِزيَراٌت فتَْدفَُع عنها أَْلبَانَُها قَْطَع ُرؤوِسَها ، كقَْوِله :

َخح ُ 
 َحىت  َفَد  َأعحَناقـَُهن  امل

ً  ، إِذا يَُهضُّهو الَمْشيَ  يَُهزُّ  فاُلنٌ  بُن الفََرجِ : جاءَ قال او  في تََدافُعٍ. َمَشى َمْشياً َحَسنا
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 بَمْعنًى َواِحٍد. َحضَّ و َهضَّ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ْواو ً  َسمَّ ً و ، ُمَشدَّدةً ، َهضَّاضا  .، بالَكْسرِ  ِمَهّضا

اءُ و ْحَراِء ، حَكاه ثَْعلَب. وأَْنَشد الَجْوَهِريُّ : : الَجَماَعةُ  الَهضَّ  من النَّاِس ، وهو فَْعالُء ، مثُل الصَّ

ُب  جـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ِه تـ يـــــــــــــــــح اءُ ِإلـــــــــــــــــَ رّاً  اهلَضـــــــــــــــــــــــــــــــ   طـــــــــــــــــُ

ارِ     رًا جلــــــــــــــَِ جــــــــــــــح َ  بــــــــــــــقــــــــــــــائــــــــــــــٍر هــــــــــــــُ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

  
ّي : البيُت ألَبِي ُدَواِد َجاِريَةَ بِن الحَ  بالّدال ، « ُهْجراً ِلَجاِدي»ّجاج اإِليادّيِ يَْرثِي أَبا بَِجاٍد ، وصَوابُه : هَكذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، قال ابُن بَّرِ

ُل القَِصيَدة :  وأَوَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : أومضته.1)
 .«خلجا»( عن اللسان وابألصر 2)
 ويف اللسان : يظهر عل  اجللد.« عل  بدن االنسان»( يف التكملة : 3)
 اللسان : ترّد.( 4)
 ( األصر واللسان ا ويف التكملة : هضت السري.5)
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اِدي  يِن رُقـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ مِّ ميـــــــــــــــَح يـــــــــــــــُف اهلـــــــــــــــَ  َمصـــــــــــــــــــــــــــــِ

اِدي    اىَف يب ِوســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإد  فـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــدح  ـــــــــــــــــــَ

  

اٍد  َ يِّ َأيب ِبــــــــــــــــــــــِ ِد اأَلرححيــــــــــــــــــــــَِ قــــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــِ  ل

ادِ     مــــــــــــَ ِة اجلــــــــــــَ نــــــــــــَ اِف يف الســــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــَ  َأيب اأَلضــــــــــــــــــــــــــح

  
 ثُمَّ قال :

وحمــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــَ اُ  يـ ــــــــــــــــــَ رَب ِت اآف  ِإذا مــــــــــــــــــا اغــــــــــــــــــح

اَلدِ و     وِر اجلــــــــــــــــِ ُر مــــــــــــــــا اخلــــــــــــــــُ اَرَد رِســــــــــــــــــــــــــــــح  حــــــــــــــــَ

  
 إِلَْيه تَْلَجأُ إِلخ.

رّماُح ، يَِصُف أَْشَجاراً ُمْلتَفَّةً :  وقَاَل الّطِ

ا  اَوزحهتـــــــــــــــــَُ دح  ـــــــــــــــــََ اءَ قـــــــــــــــــَ ن    هَبضـــــــــــــــــــــــــــــــّ  كـــــــــــــــــاجلـــــــــــــــــِ

ــــــــــــعــــــــــــَ      وَن ب فــــــــــــُ اضِ  (1)ِة لــــــــــــُح ــــــــــــَ ــــــــــــِوف رحِع ال ــــــــــــَ  قـ

  
، وهي  الَهّضاءُ  أَْقبَل : الَجَماَعةُ من الَخْيِل أَيضاً. يُقَال : الَهّضاءُ  َذَكَره الَجْوَهِريُّ عن ثَْعلٍَب هو قَْوُل األَْصَمِعّيِ أَْيضاً ، ويُقَال :قلُت : وما 

 األَْشيَاَء ، أَي تَْكِسُرَها. تَُهضُّ  أَيضاً : الَكتِيبَةُ ؛ ألَنََّها

 األَْعنَاَق. يَُهْضِهضُ  ، وتَقُول : هوَ  يَُدقُّ أَْعنَاَق الفُحولِ  ، أَي يَُهضُّ  : َهْضَهاضٌ  كذِلكَ و حاحِ ،، كما في الصّ  َهّضاضٌ  فَْحلٌ و

جَل والبَِعيَر ثّم يُْنِحي عليه بَكْلَكِله. َهضَّاضٌ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : فَْحلٌ   : يَْصَرُع الرَّ

. من أََحدٍ  يُْهتَضُّ  ، كَسَحابٍَة : ما الَهَضاَضةُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

هُ  ، وهو ُمَطاِوع الْنَهُض : اْنَكَسرَ و هُ و َهضَّ . اْهتَضَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 له. اْستََزْدتَها ، إِذا نَْفِسي ِلفاُلنٍ  اْهتََضْضتُ و

ُ  الُمَهْضِهَضةُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وهو َمجاٌز. الُمْؤِذيَةُ ِلَجاَراتِها : الَمْرأَة

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، إِذا َدقَّ األَْرَض بِرْجلَْيه َدقّاً َشِديداً. َهضَّضَ 

 ، َجِميعاً : واٍد ، قال َماِلُك بُن الَحاِرِث الُهَذِليُّ : ُهَضاضٌ و َهْضَهاضٌ و

رَاٍر  جَيح ســـــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ ُت اَبطـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــ   ِإَذا خـــــــــــــــــَ

َن و     طـــــــــح اضَ بـــــــــَ احُ  ُهضـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــَ دا صـــــــــــــــــــــــُ  حـــــــــيـــــــــُث غـــــــــَ

  
بالَكْسر ،  ِهَضاض : َواٍد ، وَرواه الباِهِليُّ  ُهَضاض وبَطن«. َخاِصَرتَْي َسَرارِ » أَنََّث على إِراَدةِ البُْقعَِة ، كما في اللِّساِن. قلُت : ويُْرَوى :

يَواِن. (2)وُصبَاح : قوٌم   ، كَذا في َشْرحِ الّدِ

ً يَْهلِ  ءَ الشَّيْ  َهلَضَ  : [هلض] ، كالنَّْبِت تَْنتَِزُعه من األَْرِض. وَذَكَر أَنَّه َسِمعَه من  اْنتََزَعهُ  : أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبُو َماِلٍك : أَي ُضهُ َهْلضا

 ٍء ، وليس بثَبت ، ونَقَله الّصاَغانِيُّ عن ابِن عبّاٍد.أَْعَراِب َطيِّى

مِّ  ُهْنبُضٌ  َرُجلٌ  : [هنبض] . وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَيأَهْ  ، بالضَّ . وقد تَقَدَّم في الّصاِد الُمْهَملَة هذا عن اْبِن َعبّاٍد بعَْينِه ، َعِظيُم البَْطنِ  َملَه الَجْوَهِريُّ

 وكان يَْنبَِغي من الُمَصنِِّف التَّْنبِيهُ عليه.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ِحَك : أَْخفَاهُ ، لغةٌ في الّصاِد ، ُهنَا ذَكَرهُ صاِحُب اللَِّساِن. َهْنبَضَ   الضَّ

ً  العَْظمَ  َهاضَ  : [هيض] ، كما في الّصحاحِ ، وهو أََشدُّ ما يَُكوُن من الَكْسِر ، وَكذِلَك النُّْكُس في الَمَرِض  َكَسَرهُ بَْعَد الُجبُورِ  : يَِهيُضهُ َهْيضا

 . وفي َحِديِث أَبي بَْكٍر والنَّّسابَِة :ُمْهتَاضٌ و َمِهيضٌ  كاْهتَاَضهُ ، وهو عَد ما َكاَد يَْنَجبُِر ،بعد االْنِدماِل ، أَو ب
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َدُعه َيِهيُضهُ   ِحيناً وِحيناً َيصح
ةً ويَُشقُّه أُْخَرى. وقال اْمُرُؤ القَْيِس :  أَي يَْكِسره َمرَّ

اُه وَلرًَة و  نــــــــــــــــــــــَ َدُأ َلرَاٍت ســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــَ  يـ

رِي     اِب الـــــــــَكســـــــــــــــــــــــِ تـــــــــَ عـــــــــح وُء كـــــــــتـــــــــَ نـــــــــُ يـــــــــ ِ يــــــــــَ هـــــــــِ
َ
 املـــــــــ

  
ة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

ٍه  ا   (3)بـــــــــَوجـــــــــح رٍّ كـــــــــَبلـــــــــ  ِ  حـــــــــُ مـــــــــح رحِن الشـــــــــــــــــــــــ   كـــــــــقـــــــــَ

يـــــــــ ُ     َرا هتـــــــــَِ ه َكســـــــــــــــــــــــح تـــــــــُ حـــــــــَ مـــــــــح ِب لـــــــــَ لـــــــــح  هبـــــــــَذا الـــــــــقـــــــــَ

  
__________________ 

 .«بعد»( عن اللسان وابألصر 1)
قا  : وقير صــــبح وصــــباح ماءان من جبا  لل  لبين قرية. وذكر البيت الشــــاهد « صــــباح»( الذي يف شــــرح الديوان موضــــض ومعجم البلدان 2)

 الساب  ا ونسبه لتببرت شرنا.
 ( التهذيب واللسان : ووجه.3)
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 وقال القُطاِميُّ :

ُدوٌع  رَبَتح صــــــــــــــــــــــــــُ دح حــــــــــــَ ُت قــــــــــــَ لــــــــــــح  ِإَذا مــــــــــــا قـــــــــــــُ

اضُ     ــــــــــ   هتــــــــــَُ ــــــــــي بــــــــــارُ  (1)ول تــــــــــِ ِ  اجــــــــــح يــــــــــح هــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــِ  ل

  
ا كَ ثّم   اللُهمَّ إِنَّهُ قَدْ »َسر ِسْجنَهُ وأَْفلَت : يُْستَعاُر ِلغَْيِر العَْظِم والَجناحِ ، ومنه قوُل ُعمَر بِن عبِد العَِزيِز ، وهو يْدُعو على يَِزيَد بِن الُمَهلَِّب لَمَّ

 ل.أَي َكَسَرنِي وأَْدَخَل الَخلََل َعلَيَّ فاْكِسْره وَجاِزه بما فَعَ « َهاَضنِي فِهْضه

. قلُت : ويدخُل فيه نُْكُس الَمِريِض ، فإِنَّهُ ُمعاَوَدةُ َمَرٍض بعَد : ُمعَاَوَدةُ الَهّمِ والُحْزِن ، والَمْرَضةُ بعَد المْرَضةِ  الَهْيَضةُ  قال اللَّْيُث :و

 االْنِدَماِل.

ةً بعَد أُْخَرى. َهاضَ  وقد  الُحْزُن القَْلَب : أَصابَهُ َمرَّ

ً  ، كغَُراٍب ، قُيَاءٌ  به ، أَي َضةٌ َهيْ  بِهِ  يُقَال :و . وقيل : هو اْنِطالُق البَْطِن فقْط. وقِيَام َجِميعا  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 ً  اْختاَلفُه.ٌء يَأْكلُه ، وتَغَيَّر َطْبعُه عليه ، وُربَّما اَلَن من ذِلك بَْطنُه ، فَكثَُر ، إِذا لم يَُوافِْقهُ شيْ  َهْيَضةٌ  ويُقَال : أَصابَْت فاُلنا

ً  الّطائِِر : َسْلُحه ، وقد َهْيضُ  قاَل اللَّْيُث عن بَْعِضِهم :و  ، قال : َهاَض يَِهيُض َهْيضا

فــــــــــــــــيِّ  ِه مــــــــــــــــن الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  يــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح َبن  مــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

ائــــــــــِ ُ     هــــــــــَ يِّ  مــــــــــَ فــــــــــِ ريحِ عــــــــــلــــــــــ  الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــطــــــــــ  (2)ال
 

  
اِد الُمْهَملَة   ، وقد تقدََّم. (3)قاَل الّصاَغانِيُّ : هَذا تصحيٌف والّصواُب : َهْيُص ، وَهاَص ، وَمَهاِئص بالصَّ

حاح ، اْنَهاضَ و  وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُرْؤبَةَ : اْنَكَسرَ  ، كما في العَْيِن : تََهيَّضَ و ، كما في الّصِ

َك مـــــــــن أَرحَو    اجـــــــــَ اضِ هـــــــــَ هـــــــــَ نـــــــــح كـــــــــَ  كـــــــــمـــــــــُ  كح الـــــــــفـــــــــَ

كح     ــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــَ ميف فـ ِدِه هــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ م  ِإذا ملَح يـ  هــــــــــــــــَ

  
 قال ألَنَّه أََشدُّ ِلَوَجِعه.

 ، كالَهّضاِء ، عن ابِن َعبّاٍد. : الَجَماَعةُ  الَهْيَضاءُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ُء ، إِذا َردََّك في َمَرِضَك.الشَّيْ  َهاَضنِي ، يُقَال : َهْيضٌ  ُكلُّ َوَجعٍ فهو

وهللا لو نََزل بالِجبَاِل الّراِسيَاِت َما »َحِديَث عائَِشةَ ، َرَضي هللا عنها :  ، وبه فَسََّر ابُن األَْعَرابِّيِ  يَِهيُضه األَْمرُ  َهاَضهُ  : اللِّيُن ، وقد الَهْيضُ و

 أَي أاَلنها.« لََهاَضَها (4)نََزَل بأَبي 

 كذا ، أَي نََكَسه ، وهو َمَجاٌز. فََهاَضهُ  ويُقال : تََماثَل الَمِريضُ 

:  الُمْستََهاضُ  ، والسَّْوِق له ، فيَْنَكسر َعْظُمه ثَانِيَةً بعد َجْبٍر وتََماثٍُل ، وقال ابُن ُشَمْيٍل :: الَكِسيُر يَْبَرأُ فيُْعَجُل بالَحْمِل عليه  الُمْستََهاضُ و

أَي :  «ما بِكَ  إِلَى يَِهيُضكَ  فإِنَّ هَذا»الَحِديُث :   ، ومنهالَمِريُض يَْبَرأُ فيَْعَمل َعَمالً فيَُشقُّ عليه ، أَو يأْكُل َطعَاماً أَو يَشرُب َشَراباً فيُْنَكسُ 

 يَْنُكُسَك إِلى َمَرِضك ، وهو َمَجاٌز.

 الَكَرى : تَْكسيُره وتَْفتيُره ، وُهَو َمَجاٌز. َهْيَضةُ  الَكَرى ، وبه َهاَضةُ  ويُقَال :

ةً أُْخَرى ، قال : تََهيََّضهُ  ويُقَال :  الغََراُم ، إِذا َعاَوَده َمرَّ

 َضاهَتَي  ما َعاَد قـَلحيب اهلَم  ِإال  و 
ّي :  بَمْعنَى َهيََّجهُ ، قال ِهْمياُن بُن قَُحافَةَ : َهيََّضهُ  وهو َمَجاٌز. وقال ابُن بَّرِ

 هَتَي ِضهح الَقلحَب ِإىل  فـََهيُِّضوا
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 مض الضاد فصر الياء
 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه : [يرض]

 ِء القَْيِس :، كأَِميٍر : َواٍد في ِشْعر اْمِرى اليَِريضُ : من هذا الفْصِل 

ُه  َو  لــــــــــَ اَ  الــــــــــلــــــــــِّ اٍت فســـــــــــــــــــــــَ يــــــــــّ طــــــــــَ اَب قــــــــــُ  َأصـــــــــــــــــــــــَ

حــــــــــــَ      تــــــــــــَ ــــــــــــح ِدّي فــــــــــــانـ ــــــــــــبــــــــــــَ ــــــــــــ ِ فــــــــــــَواِدي ال ــــــــــــرَيِي  ل

  
__________________ 

 ( التهذيب واللسان : هتاض وما ملا ِهي .1)
:  (161/  3اجلمهرة )ونســــبه لألخير. قا  ابن ســــيده : هكذا أنشــــده أبو علي ا وأنشــــده ابن دريد يف اجلمهرة « نف »( الرجز يف اللســــان 2)

 كبن متيّن ا قا  : وهو الصحيح لقوله بعده :
 من طو  إشرايف عل  الطويّ 

ئص. وهبامشها ذكر عبارة التاج مث قا  ؛ ولعر هذه العبارة من العباب ( الذي يف التكملة : هيضة الطري وهيصتها : ذرقها وهي املهائ  واملها3)
 وإال فكيف أثبتها هنا يف ذير تكملته.

 .«يب»( األصر والتهذيب واللسان ويف النهاية : 4)
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ل ، فقد أَْهَملَه وُهما كيَلَْملَم ، وأَلَْملََم « يَِريض»و « ألَِريِض »أَنَّهُ يُْرَوى بالَوْجَهْين : « أَرض»وقد تَقَّدَم في  محِ اليََزنِّيِ واألََزنِّيِ ، فتَأَمَّ ، والرُّ

 ُهنَا الَجماَعةُ.

الُمْهَملة ، وكذلك َجصََّص ، وفَقََّح ، ورواه  فَتََح َعْينَْيِه ، لُغةٌ في الصاد ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َزْيٍد : أَي الِجْروُ  يَضَّضَ  : [يضض]

اُء بالصَّ  ، َويصََّص ، وبَضََّض بالباِء ، وَجصََّص بَمْعنًى واِحٍد ، لُغَاٌت  يَضَّضَ  اِد الُمْهَملَِة ، كما تَقَدَّم في موضعه ، وقال أَبُو َعْمٍرو :الفَرَّ

 ُكلَُّها ، وقد ذُِكَر ُكلٌّ منها في بَابِه.

اِد المعَجَمة من شرح القَاُموس.  وبه تَمَّ َحْرُف الضَّ

ّيِ ، وعلى آِله وَصْحبِه الّطاِهِريَن أَْجَمِعيَن. (لِِلِّ َربِّ اْلعاَلِمنيَ َواحْلَْمُد ) ٍد النَّبّيِ األُّمِ  ، وَصلَّى هللا على سيِّدنا وَموالنا ُمَحمَّ

ة إِالّ باهلل العَِلّيِ العَِظيم  (َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ ) و  .(1)، وال َحْوَل وال قُوَّ

__________________ 
قا  الشـارح يف نسـخته الجي بقلمه : واف  الفراي يف السـاعة الثالثة من ليلة السـبت املباركة منتصـف مجاد  الثانية »( هبامش املطبوعة املصـرية : 1)

متام ما بقي من عل  يد كاتبه ومهذبه العبد الفقري الفاين  مد مرتضــ  ا ســيين عفا   عنه وســا ه مبنه وكرمه. ووفقه ال 1184من شــهور ســنة 
 .«الكتاب ا وأعانه عليه ا وذلك مبنزله يف عطفة الغسا  مبصر حرسها   تعاىل وبالد املسلما
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 ابب الطاء
 وهي من الُحروِف الَمْجُهوَرة ، وأَِلفَُها تَْرِجع إِلى اليَاِء.

ْيتَه َجَزْمتَه ولم تُْعِرْبه ، كما تَقُول : ط د ،  ُمْرَسلَة اللَّْفِظ بال إِْعَراٍب ، فإَِذا َوَصْفتَه وَصيَّْرتَه اْسماً أَْعَرْبتَه ، كما تُْعِرُب االسَم ، فتَقُول إِذا َهجَّ

  األَْعلَى.من ِنْطَع الغارِ : هذه طاٌء َطِويلَةٌ ، وهي والّداُل والتَّاُء ثالثَةٌ في َحيٍِّز َواِحٍد ، وِهي الُحُروف النِّْطِعيَّةُ ؛ ألَنَّ َمْبَدأََها 

ِميِر الواقع إِثَْر َحْرٍف من ُحُروِف اإِلطْ   بَاِق ، ومن الّداِل.قال َشْيُخنَا : أُْبِدلَت الطَّاُء من تاء االْفتِعَاِل وفُُروِعه ، ومن تاِء الضَّ

 وَحَكى يَْعقُوُب عن األَْصَمِعّي : َمطُّ الُحُروِف ومدُّ الُحُروف ، واإِلْبعاُط واإِلْبعَاُد.

اِق إِذا كانَْت التّاُء ضِميراً أَيضاً ، : وظاهُر كالِم ابِن أُّمِ قاسٍم أَنََّها إِنََّما تُْبَدُل في االْفتِعَال ، وليس َكذلك ، بل أَْبَدلُوَها بعَد ُحُروِف اإِلْطبَ  قال

 ، وأَْنَشدوا قول َعْلقَمةَ التَِّميِمّيِ : قالُوا : َحِفْظُط ، وِحْضُط ، وفََحْصُط وَخبَطُّ في : َحِفْظت وِحْضُت وفََحْصت وَخبَْطتُ 

ٍة و  مـــــــــــَ عـــــــــــح رت  بـــــــــــنـــــــــــِ بـــــــــــَ يٍّ قـــــــــــد خـــــــــــَ رِّ حـــــــــــَ  يف كـــــــــــُ

وبُ     َداَ  َذنــــــــــــــُ نح نــــــــــــــَ بحٍش مــــــــــــــِ  فــــــــــــــحــــــــــــــُ   ِلشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقال بعُض النَُّحاة : إِنَّه غيُر ُمطَِّرٍد ، َوُردَّ بأَنَّهُ لُغَةُ قَْوٍم من بَنِي تَِميٍم.

لُوا الّدال طاًء.وقَال أَبُو ُعبَْيَدةَ : الِميطاُء و  الِميَداُء ، َحوَّ

 !بمعنى : ما أَْبعََد َداَرك !وقاَل أَبُو ُعَمَر الّزاِهُد في اليََواقِيت : قالُوا : ما أَْبعََط َطاَرك

 مض الطاءِ  فصر اهلمزة
ْمل: و ، بالَكْسِر ، وأَْطلَقه الُمَصنُِّف لُشْهَرتِه ، وهو في َغْير بَاِطِن الَمْنِكِب َغْيُر َمْشُهوٍر فال يُِفيُد اإِلْطالُق ، وه اإِلْبطُ  : [أبط]  ما َرقَّ من الرَّ

ْمل وَمْسقَُطه ، وقِيل : ُمْنقََطُع ُمْعَظِمه. ويقال : َهبَطَ   الّرْمِل ، وهو َمَجاٌز. (1) بإِْبطِ  ، وقيل : هو أَْسفَُل حْبِل الرَّ

 ء القَْيِس.من ناِحيَِة الَوْشِم لبَنِي اْمرى ة ، باليََماَمةِ  أَيضاً : اإِلْبطُ و

،  ُر الباءُ وتُْكسَ  ، كما في الّصحاح والِمْصبَاح ، (2)، وقيَل : باطن الَجنَاحِ  بَاِطُن الَمْنِكبِ  الرُجِل والدََّواّبِ ، قال ابُن ِسيَده : هو إِْبطُ  : اإِلْبطُ و

كهذا وأَْلفاظ كثيَرة ، قاله شيُخنا. وهو لُغَة ، فيُْلَحُق بإِبٍِل. وقولُهم : ال ثَانَِي له ، أَي على ِجَهِة األََصالَِة ، فال يُنَافِي أَن له أَْمثَاالً باإِلتْبَاع 

، وأَْنشَد األَْصَمِعّي  إِْبُطه ّراُء عن بعِض العََرِب : فَرفَع السَّْوَط حتَّى بََرقتْ ، قاله اللِّْحيَانِيُّ ، والتَّْذِكير أَْعلَى ، وحكى الفَ  وقد يُؤنَّث ُمذكٌَّر ،

 يَِصف َجَمالً :

َواِء  رنا يف خــــــــــــــــــــَ هح كــــــــــــــــــــَبّن هــــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــــِ   ِإبــــــــــــــــــــِ
هح     طــــــــــِ رحشــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــِ ــــــــــرُبُوِ  ف كِّ ال هــــــــــَ ــــــــــح ن ــــــــــح  مبــــــــــُ ي ــــــــــَ (3)ل

 

  
__________________ 

 .« بطة»( عن األساس وابألصر 1)
 واملصباح : ما حتت اجلناح.( يف الصحاح 2)
 ( املنهّك الذي ينفتح إذا بر  ا عن التكملة.3)
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 ، قال ُرْؤبَةُ : آباطٌ  ج :

عــــــــــــــــــــاِط  ن  ابإِلبــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــــــَ  انٍج يـــــــــــــــــــــُ

اُء و    
َ

اٌح مـــــــــــــــــــــن  (1)املـــــــــــــــــــــ  اآاَبطِ نضـــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
ة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

ا و  رَاهبــــــــــــــُ ري ســــــــــــــــــــــــــــَ ٍة َورحقــــــــــــــاَء  ــــــــــــــَح ــــــــــــــَ وحمــــــــــــــان  حــــــــــــــَ

ِة     حــــــــــــ  نحســــــــــــــــــــــــــَ دح  اآابطِ مبــــــــــــُ وُرهــــــــــــاحــــــــــــُ هــــــــــــُ  ٍب  ــــــــــــُ

  
ةَ  ْمِل ، كما في العُبَاب. اآلباطَ  ، ويُْرَوى بَمْسفُوَحة. وفسَّر ابن فاِرٍس  اآلباطِ  (2)أَي يَْرفَُع سَرابُها ِإبِالً ُمْنَسحَّ  في البَْيت بآبَاِط الرَّ

 إِْبَراِهيُم بُن َهْرَمةَ :َجعَلَه ، وقال  ، وفي الّصحاح : إِْبِطه ، أَي تَْحتَ  : َوَضعَه تَْحتَهُ  تَأَبََّطهُ و

ره  دح جِي مــــن صـــــــــــــــــــــَ ــــَ ــــن ي غــــِ اُب ضــــــــــــــــــَ بـــــــَ تح ضــــــــــــــــــِ مـــــــَ ــــَ ث  جــــَ

رتِ     ـــــــــــــ  تـــــــــــــبَب
ُ

ِه املـــــــــــــ لـــــــــــــِ بـــــــــــــح اِط وحـــــــــــــَ يـــــــــــــَ َ الـــــــــــــنـــــــــــــِّ اح  بـــــــــــــَ

  
ا : لَقَُب ثابِت بن َجابر تَأَبَّطَ  ِمْنهو ِس َعْيالَن الفَْهِمّي بِن ُسْفيَاَن بِن َعدّيِ بن كْعِب بن َحْرب بن تَْيِم بِن َسْعِد بِن فَْهِم بِن عْمِرو بِن قَيْ  َشرًّ

ه َوْحَده ، كما َسيَأتِي ، أََحد َرآبِيِل العََربِ  الُمَضِريُّ ، بِن َمعَّدِ بن َعْدناَن ؛ ألَنَّ قَْيَس  من ُمضَر بن نِزارِ  ، جمع ِرئْبَاٍل ، وهو الَِّذي َولَدتْهُ أُمُّ

ه وقدَرأَتْهُ  أِلَنَّه َعْيالَن هو ابُن ُمَضَر ، وإِنَّما لُقَِّب به ً  تَأَبَّطَ  أُمُّ ه : هذا َجِفيَر سهاٍم وأََخَذ قَْوسا ا. تأَبَّطَ  ، فقالَْت له أُمُّ  شرًّ

ه : وقد َوضَع َجِفيَر ِسَهاِمه تَْحتَ  ِجْستانيُّ ، ونصُّ ٍد الّسِ ين تأَبَّطَ  أَوْ  ، وأَخَذ القَْوَس. والَمآُل َواِحٌد. إِْبِطه قاله أَبُو حاتِم َسْهُل بُن محمَّ اً فأَتَى ِسّكِ

ي به لذِلَك. وفي الّصحاح : َزَعُموا كان ال يُفَاِرقُه السَّْيُف. وفي العُبَاِب : قتْلتهُ ُهَذْيٌل ، قال ابُن الَكْلبّيِ  ناِديَُهْم فَوَجأَ بَْعَضُهم  : قالَْت ، فُسّمِ

 أُْختُه تْرثِيه :

انح  َرمخـــــــــــــــــح اَدرحمُتُ بـــــــــــــــــِ ىَت غـــــــــــــــــَ َم الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح  نـــــــــــــــــِ

ِر     ابـــــــــــِ ت بـــــــــــِن جـــــــــــَ ابـــــــــــِ انح بـــــــــــثـــــــــــَ يـــــــــــَ فـــــــــــح  بـــــــــــِن ســـــــــــــــــــــــــُ

  
ه تَْرثيه ، وِمثْلُه في أَْشعَاِر ُهذْيٍل. وفي الّصحاح : تقوُل : جاَءنِي« : َمقاتِل الفُْرَسانِ »وفي ِكتاب  ا ، وَمَرْرتُ  تَأَبَّطَ  قالت أُمُّ ا ،  بتأَبَّطَ  َشرًّ َشرًّ

ْيَت بالِفْعل مَع الفاِعل جِميعاً َرُجالً ، فَوَجَب أَْن تَْحِكيَه وال تُغَيَِّره ، وكذِلك ُكلُّ  تََدُعه على لَْفِظه ؛ ألَنَّك لم تَْنقُْله من فِْعٍل إِلى اْسٍم ، وإِنَّما سمَّ

ى َحبًّا. وإِن أََرْدَت أَن تُثَنَِّي أَو تَْجَمَع قلت : جاَءني َذَوا ى بها ، ِمثُْل : بََرَق نَْحُره ، وَذرَّ ا ، وَذُوو تَأَبَّطَ  ُجْملٍَة يَُسمَّ ا ، أَو تَقُوُل :  أَبَّطَ تَ  َشرًّ َشرًّ

مُ  وُكلُّهم ، ونَْحُو ذِلَك. (3)ِكالُهَما  تَْنُسب إِلى  تَأَبَِّطيٌّ  إِليه والنِّْسبَةُ  . وِعبَاَرةُ الّصحاح : وال يَُجوُز تَْصِغيُره وال تَْرِخيُمه ،وال يَُصغَُّر وال يَُرخَّ

ْدر.  الصَّ

أَْقبََل ، قال ابُن ِسيَده : وِلهذا أَْلَزَمنَا ِسيبََوْيه في الِحَكايَِة اإِلضافَةَ إِلى  تَأَبَّطَ  ِسيبََوْيه : ومن العََرِب من يُْفِرُد ، فيقول :وفي اللَِّساِن : قال 

ْدِر ، وقول ُملَْيحٍ الُهَذِلّي :  الصَّ

ٍر و  بـــــــــــِ دح ريحَ مـــــــــــُ اًل غـــــــــــَ بـــــــــــِ قـــــــــــح ا مـــــــــــُ نـــــــــــَ لـــــــــــح تـــــــــــَ ـــــــــــَ ُن قـ  حنـــــــــــَح

رتَ     رحهــــــــــَ  َ َبــــــــــ  ا تـــــــــــَ رحهــــــــــَ ِ ا مــــــــــَ رحُب تـــــــــــَ ا ا ــــــــــَ نــــــــــَ   ح بــــــــــِ

  
ا ، فَحَذف الَمْفعُوَل للِعْلِم به. تَأَبَّطَ  أَراد :  َشرًّ

. قلُت : وهو قوُل ابِن األَْعرابِّيِ ، كما نَقَلَه عنه األَْزَهِريُّ في  هللا تَعَالَى وَهبََطهُ  أَبََطهُ و  .«وب ط»وَوبََطه ، بمْعنًى َواِحٍد ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

، وفي « من»الّصحاحِ لْفَظةُ  ، وليَس في ِرَداَءهُ ِمْن تْحِت يَِدِه اليُْمنَى ، وفي الّصحاحِ : أَْن يُْدِخَل الثَّْوبَ  : االْضِطباُع ، وهو : التَّأَبُّطُ و

 .التَّأَبُّطُ  ، وكان أَبُو ُهَرْيَرةَ ِرْديَتُه األَْيَسرِ  . وفي الّصحاحِ : على عاتِِقهِ فَيُْلِقيَه على َمْنِكبِهِ  األَْيَمِن ، إِْبِطهِ  العُبَاب : تَْحتَ 

. وفي األََساس : يُقَال السَّْيُف إِْبِطي لي ، أَي تَْحتَ  إِباطٌ  . ويُقَال : السَّْيفُ ِطيإِبْ  يَِلي ، أَي ، بالَكْسر إِبَاِطي ، أَي السَّْيفَ  َجعَْلتُه يُقَال :و

يواِن ، ويُْرَوى ِإْبِطي ، أَي ما أَْجعَلُه على ِعْطِفي وتَْحتَ  إِبَاِطيو ِعَطافِي ِل الُهَذلّيِ يَِصف ماًء َوَرَده ، كذا في الّدِ  لتَأَبَّط ، ومنه قَْوُل الُمتَنَّخِ

ا :شَ   رًّ

ُه  َدرحت عـــــــــــــنـــــــــــــح ه وصـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــِّ َ ُت ِبـــــــــــــِ ـــــــــــــح رِب  شـــــــــــــــــــــــــــَ

ٌر و     ُ  صــــــــــــــــــــــــــــــــارٌِم ذَكـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــَ يأَبــــــــــــــــــــح  ِإاَبطـــــــــــــــــــِ

  
 : ورَوى ابُن َحبِيب. إِبِطي أَي تَْحتَ 
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 .(4) ... «أبَبـحَيَ  صارِمٍ »
 قلُت : ويُْرَوى أَْيضاً :

 .... «وَعضحٌب صارِمٌ »
 وقال السُّكَِّريُّ :

 ، يعني نَْفَسه ، ثُمَّ َخفَّف. قلُت : إِبَاِطيَّ  ، أَرادَ  إِْبِطهِ  نََسبَه إِلى

__________________ 
 .«واملاح نضاح»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .«منسحتة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 واألصر كالصحاح.« كال ا  برت شرنا وكلهم  ب رت شرنا»( يف اللسان : 3)
 .26/  2رواية ديوان اهلذليا « وأبيَ  صارمٍ ( »4)
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يراِفّي : أَصلُه  فَخفَّف ياَء النََّسِب ، وعلى هذا يكوُن ِصفَةً لصاِرٍم. إِبَاِطيٌّ  وقال ابُن الّسِ

 ، قالهُ ابُن َعبّاٍد. : اْطَمأَنَّ واْستََوى ائْتَبَطَ و

 ، عنه أَْيضاً. النَّْفُس. ثَقُلَت وَخثََرتْ  ائْتَبَطَ و

 ، كما في الّصحاحِ ، وأَْنَشَد للّراِجِز ، وهو َعِطيَّةُ بُن عاِصٍم : َحفََر ُحْفَرةً َضيََّق َرأَْسَها وَوسََّع أَْسفَلَها فاُلٌن ، إِذا اْستَأْبَطَ و

وســــــــــــــــــــــــــًا لــــــــــــه  ُر اَنمــــــــــــُ فــــــــــــِ احيــــــــــــَح طــــــــــــَ بحبــــــــــــِ تــــــــــــَ   ُمســــــــــــــــــــــــــح
ا    طـــــــــــــــــــــَ ر  َوســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ًة وال حيـــــــــــــــــــــَُ يـــــــــــــــــــــَ  انحـــــــــــــــــــــِ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َماِل. إِْبطُ  للشُّْؤِم : يُقَالُ   الّشِ

ْبطِ  وذُو  : َرُجٌل من ِرَجاالِت ُهَذْيٍل ، قال أَبُو ُجْنَدٍب الُهَذِليُّ لبَنِي نُفاثَةَ : اإْلِ

رِت  عـــــــــــــح ـــــــــــــُ ُة بـــــــــــــُن ل امـــــــــــــَ ىَت ُأســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــفـــــــــــــَ َن ال ـــــــــــــح  أَي

ــــــــــــــــَت َأو ُذو     وُم أَن قــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ اّل تـ رتِ هــــــــــــــــَ  اإِلبــــــــــــــــح

  

رِت  قـــــــــــــــــــــح ز ٍة ومـــــــــــــــــــــَ ُه ُذو عـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــ  وح أَن  لـــــــــــــــــــــَ

رتِ     مـــــــــــــــح َ  اهلـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ريَاَن بــــــــــــــــَ ض اجلـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

  
 ، ككتاٍب : َمْوِضٌع. إِبَاطٌ و

مِة. (1)، كُزبَْيٍر  أُبَْيطٌ و  : من ِمياِه بَْطِن الرُّ

 الَجبَِل : َسْفُحه. إِْبطُ و

 األُُموِر وَمغَابِنََها ، واْستََشفَّ َضمائَِرها وبََواِطنََها. آبَاطَ  الَمفَاَزةِ ، وهو َمَجاٌز ، ومن َسَجعاِت األَساِس : تَقُول : َضَربَ  آبَاطَ  وَضَربَ 

 فاُلٌن فاُلناً ، إِذا َجعَلَهُ تَْحَت َكنَِفِه. تَأَبَّطَ و

 : كالُمتََشبِِّث. الُمتَأَبِّطُ و

. قال الّصاغانِيُّ في التَّْكِملَِة : وهو َمْبنِيٌّ على َزْجٌر ِلْلغَنَمِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو رِ ، بالَكسْ  إِْجطِ  : [أجط]

 الَكْسر ، ِمثَال اْبِن ، إِذا أََمْرَت من البِنَاِء.

 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [أدط]

، وقد أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وهنا َذَكَره صاحُب اللَِّساِن ، والصَّواب أَنَّهُ بالذَّاِل  األَْدَوط َوجُّ الفَّكِ ، قال األَْزَهِريُّ : لغَة في، هو الُمعْ  األََدطُّ 

 كما َسيَأْتِي.« ذ ط ط»الُمْعَجمة ، ومحلُّ ِذْكِره في 

ْمِل ، قال أَبُو : َشَجرٌ  األَْرَطى : [أرط]  هو َشبِيهٌ بالغََضى يَْنبُُت ِعِصيًّا من أَْصٍل َواِحٍد ، يطوُل قَْدَر قَاَمٍة ، وَوَرقُه َهَدٌب ،: َحنِيفَةَ  يَْنبُُت بالرَّ

ْمُل ، ولذِلَك أَْكثََر الشُّعَرَ  نَْورهُ كنَْوِر الِخاَلفِ و ِذ بَقَر الَوْحِش غير أَنَّه أَْصغَر منه. واللَّْوُن َواِحٌد ، وَرائَِحتُه َطيِّبَةٌ ، وَمْنبِتُه الرَّ  اُء من ِذْكِر تَعَوُّ

ِد بها من الَحّرِ ، واالْنِكَراِس فيَها من ا باألَْرَطى ْمل ، واْحتِفَاِر أُُصوِلَها للُكنُوِس فيها ، والتَّبَرُّ لبَْرِد والَمَطِر ُدوَن َشَجر ونَْحِوها من َشَجر الرَّ

 الَجلَِد.

ْمُل اْحتِفَاُره َسْهٌل. ةٌ تَأُْكلُهاوثََمُره  والرَّ ةٌ ، وُعُروقُه ُحْمرٌ  (2) كالعُنَّاِب ُمرَّ َشِديَدةُ الُحْمَرة ، قال : وأَْخبََرنِي َرُجٌل من بَنِي أََسٍد أَّن  اإِلبُِل َغضَّ

ّماُن األَْحمر. األَْرَطى َهَدبَ   ُحْمٌر كأَنَّه الرُّ

 قال أَبُو النَّْجِم يَِصُف ُحْمَرةَ ثََمِرَها :

ا  ِويـــــــــــــــرِهـــــــــــــــَ ا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  حتـــــــــــــــَح اهـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ت  َروح  حيـــــــــــــــَُ

ِر     ا اأَلرحطـــــــــــــَ مـــــــــــــن َذابـــــــــــــِ ريِهـــــــــــــَ  ومـــــــــــــن َغضـــــــــــــــــــــــــــِ
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ر من تـَثحِمريها  يف ُموِضٍض كالُبسح
اجز : أَْرطاةٌ  الَواِحَدةُ   ، قال الرَّ

ضح  بــــــــــــَ هح وال شــــــــــــــــــــــــــِ ا رََأ  َأنح الَدعــــــــــــَ مــــــــــــّ   (3)لــــــــــــَ
ضح  أَرحطــــــــــاةِ مــــــــــاَ  ِإىل     جــــــــــَ طــــــــــَ ــــــــــاضــــــــــــــــــــــــح ٍف ف قــــــــــح  حــــــــــِ

  
نُ  ال للتَّأْنِيِث ، وَوْزنُه فَْعلَى ، أَِلفهُ لإِلْلَحاقِ  إِنَّ وِلَذا قالُوا :   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ألَْعَرابِّيٍ. وقَد َمِرَض بالشَّأِْم : نَِكَرةً ال َمْعِرفَةً  ِحينَئِذٍ  فَيُنَوَّ

ا  ــــــــــــَ ن اهــــــــــــُ َك هــــــــــــَ ــــــــــــَ ال اُء مــــــــــــَ كــــــــــــّ
ُ

ا املــــــــــــ هــــــــــــَ ــــــــــــ   َأاَل أَيـ

ن أَرحطــــــــــــــــً َأاَلٌء وال     يــــــــــــــــ ُ  فــــــــــــــــبَيــــــــــــــــح بــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــَ

  

بح  نــــــــِ تــــــــَ يِّ واجــــــــح اكــــــــِ كــــــــَ َ
دح ِإىل أَرحِض املــــــــ عــــــــِ  فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح

رِيـــــــــ ُ     َت مـــــــــَ حح وأَنـــــــــح بـــــــــِ اِم ال ُتصـــــــــــــــــــــــح ر  الشـــــــــــــــــــــــّ  قـــــــــُ

  
__________________ 

 ( قيده ايقوت ابلفتح مث الكسر.1)
 .«أيكلها»( عن القاموس وابألصر 2)
 ( قبله يف اللسان :3)

 اي رب أاّبز مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــــــــدع 

 تــــــــــــــــقــــــــــــــــبــــــــــــــــ  الــــــــــــــــذئــــــــــــــــب إلــــــــــــــــيــــــــــــــــه واجــــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــض   
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 ً ن دائما يّ  أَْو أَلفُه أَْصِليَّةٌ فيُنَوَّ ْنتَهُ في الَمْعِرفَِة والنَِّكَرةِ َجِميعاً. قال ابُن بَّرِ  : إِذا َجعَْلَت أَِلفَ  ، وِعبَاَرةُ الّصحاحِ : فإِن َجعَْلَت أَِلفَهُ أَْصِليّاً نَوَّ

 أَْو َوْزنُهُ أَْفعَلُ  ِرف في الَمْعِرفِة ، واْنَصَرَف في النَِّكَرةِ ،أَْصِليّاً ، أَْعنِي الَم الَكِلَمِة ، كان َوْزنَُها أَْفعَل ، وأَْفعَُل إِذا كاَن اْسماً لم يَْنصَ  أَْرطى

يَ : و، كما في الّصحاحِ. قال أَبُو َحنِيفَةَ  َمْوِضعُهُ الُمْعتَلّ  هذاو ، َمْرِطيٌّ  ألَنَّهُ يُقَال : أَِديمٌ  ُجلُ  به ُسّمِ  ، ويُثَنَّى أَْرَطاةَ  أَبا وُكنِيَ  ، أَْرطاةَ  الرَّ

ة : ، كعََذاَرى أََراَطى يُْجَمع أَْيضاً علىو ، قال أَبُو َحنِيفَةَ : أَْرَطيَاتٌ  وج : ، أَْرَطيَانِ  مَّ  ، وأَنشَد لِذي الرُّ

رتح و  َوقـــــــــــ  ا تــــــــــــَ ام الـــــــــــُورحِ  ممـــــــــــِ  مـــــــــــَ ُر ا ـــــــــــَ ثـــــــــــح   (1)مـــــــــــِ
نح     ــــــــــه مــــــــــِ يب ا أَرَاطــــــــــِ هــــــــــَ ــــــــــُ ــــــــــن زحو  أَرِي ِر حــــــــــُ ــــــــــح ب  حــــــــــَ

  
 ، وأَْنَشد للعَّجاجِ يَِصُف ثوراً : أََراطٍ  يُْجَمع أَْيضاً علىو قال : قال الّصاَغانِيُّ : ولم أَِجْده فِي ِشْعِره ،

ا  ا وأَدحَمســـــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ ُح الصـــــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــح َبه لــــــــــــــــَ  َأجلــــــــــــــــَح

يــــــــــــــِ  و     ر  يف خــــــــــــــِ ا أَرَاطٍ الــــــــــــــطــــــــــــــ  َيســــــــــــــــــــــــــــَ  َأخــــــــــــــح

  
 لإِلْلحاِق ، وليَسْت للتَّأْنِيِث ، ومن قَاَل : أَِديمٌ  أَْرَطى ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو قوُل أَبِي َزْيٍد. وهذا يَُؤيُِّد أَنَّ أَِلف الَمْدبُوُغ بِهِ  : األَِديمُ  الَمأُْروطُ و

 َجعََل َوْزنَهُ أَْفعل ، وسيأْتِي في الُمْعتَّلِ إِن َشاَء هللا تَعَالى. َمْرِطيٌّ 

ُد : وَعْلقَاةٌ ، قال :  أَْرطاةٌ  بِنَاِء فَْعلَى ، مثل َعْلقَى ، إِالّ أَنَّ األَِلَف التي في آِخِرِهَما ليست للتَّأْنِيث ؛ ألَنَّ الَواِحَدةَ  ، على أَْرَطى وقال الُمبَّرِ

 .َمْرِطيٌّ  هي زائَِدةٌ ؛ لقوِلِهم : أَِديمٌ  ، وِقيل : َمأُْروطٌ  فِقيَل : هي أَْصِليَّةٌ ، لقَوِلِهم : أَِديمٌ : واألَِلُف األُولَى أَْصِليَّة. وقد اْختُِلَف فيها 

،  األَْرَطاِويّ و كاألَْرَطِوّيِ  أَيضاً ، َمأُْروطٌ  والَِّذي يَأُْكلُهُ وياُلِزُمه ، أَي من أَْكِله ، كَما في اللَِّساِن ، من اإِلِبِل : الَِّذي يَْشتَِكي منه الَمأُْروطُ و

 نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد ، وهو في اللَّسان أَْيضاً. األَْرَطاِويُّ و .أَْرَطِويٌّ و َمأُْروطٌ  والَِّذي حكاهُ أَبو َزْيد : بَِعيرٌ 

بَابِ  أَْرَطاةُ و ِحَمى َضِريَّةَ ، فتَِسيُر ثاََلَث لَيَاٍل ُمْستَْقبِالً َمَهبَّ ، قال أَبو َزْيد : تَْخُرج ِمَن الِحَمى  (2)يَصُدُر في دارةَ الَخْنَزَرْين  : ماٌء ِلبَنِي الّضِ

بَاِب ، فِمْن ِميَاِههمُ   .األَْرطاةُ  الَجنُوِب من خاِرجِ الِحمى ، ثّم تَِرُد ِميَاهَ الّضِ

 ، وقَال نَْصٌر : هو من ِميَاِه َغنِّيٍ ، بَْينََها وبيَن أُضاخ لَْيلَةٌ. كثَُماَمةَ : ماٌء لبَنِي ُعَمْيلَةَ َشْرقِيَّ َسِمْيَراءَ  ، اأْلَُراَطةُ و

 ، من أَْعماِل َريَّة. ِحْصٌن باألَْنَدلُِس  اللَّْيِث : أَْرَطةُ و

 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. األَْرَطى ، كَكتٍِف : لَْوٌن كلَْونِ  األَِرطُ و

قال  أَْو هِذه لَْحٌن ِلْلَجْوَهِريّ  وهِذه نَقَلََها الَجْوَهِريُّ ، إِْرَطاءً  ، كأَْرَطت ، األَْرَطى ، أَي أَْخَرَجتْهُ  :، على أَْفعَلَت بأَِلفَْيِن  األَْرضُ  آَرَطتِ و

 َشْيُخنَا : قلُت : ال لَْحَن ، بل َكذِلَك َذَكَرَها أَرباُب األَْفعَاِل وابُن ِسيده وغيُرُهم. انتهى.

ُهما : يُقَاُل :قلُت : وقْد َذَكَرَها كذِلَك أَبُ  ،  األَْرَطى األَْرُض ، أَي أَْنبَتَت أَْرَطتِ  و َحنِيفَةَ في ِكتَاِب النَّبَاِت ، وابُن فاِرس في الُمْجَمل ، ونَصُّ

باُب الُحُروِف اللَّيِّنة ، ثُّم ما َذَكَره  ِعْنَدُهَما األَْرَطى زائَِدةً ، وعلى هذا َمْوِضُع ِذْكرِ  األَْرَطى فهي ُمْرِطيَةٌ ، قال الّصاَغانَيُّ : قد َجعاََل َهْمَزةَ 

 أَْصِليَّةٌ ، ثّم إِنَّه ُوِجَد في بعِض نَُسخِ الّصحاحِ  أَْرَطى لَْحٌن ؛ ألَنَّ أَِلفَ  أَْرَطتْ و الُمصنُِّف من تَْلِحيِن الَجْوَهِرّيِ فقد َسبَقَهُ أَبُو الَهْيثَِم حيُث قال :

ه : ه في نُْسَخِة الّصحاحِ بخّطِ ياقُوت َمْضبُوطاً بالقَلَم ، ولِكنّه تَْصِليٌح ، ويَْشَهُد لذِلَك أَنَّه َكتََب في الهاِمش تِجاهَ ، هَكَذا بالَمّدِ ، وِمثْلُ  آَرَطتْ 

ه :  َطتْ  ِبَخّطِ بعِض األَُدباءِ  ُوِجدَ و ، أَي بخّطِ الَجْوَهِرّي ، كما نَقَلَه الُمَصنُِّف.« أَْرَطتو»بَخّطِ َدةَ  أَرَّ  ، أَي في نَُسِخ الّصحاحِ ، الراءِ  ُمَشدَّ

 ً يَاُس ، والَِّذي َذَكرهُ أَبو . قَال شيُخنَا : هي على تَْقِديِر ثُبُوتَِها يُْمِكُن تَْصِحيُحها بنَْوعٍ من الِعنَايِة. قلُت : اللّغَةُ ال يَْدُخل فيها القِ وِهَي لَْحٌن أَْيضا

 ّددةً ، فهو تَْصِحيٌح َعْقِليٌّ ال يَْنبَِغي أَْن يُوثََق به ويُْعتََمَد عليه.، مش أَْرَطتْ  ، وَغْيُره : آَرَطتْ  الَهْيثِم :

ل.  فتأَمَّ

ُجُل العاقِرُ  ، كأَِميٍر : األَِريطُ و  ، نَقَله الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للّراِجِز : الرَّ

َا مـــــــــــــــــــن  َرجـــــــــــــــــــِّ   اأَلرِيـــــــــــــــــــرتِ مـــــــــــــــــــا ذا تــــــــــــــــــــُ
يــــــــــــرت     فــــــــــــِ َ  بــــــــــــذي حــــــــــــزحٍم وال ســـــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــح (3)لــــــــــــَ

 

  
__________________ 

 ( ديوانه واللسان : مما توّقدت.1)
 .«اخلنزيرين»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
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جُز لُحَمْيٍد األَْرقَِط. وفي العُبَاِب لَجسَّاِس بن قُطبة يَِصُف إبالً   وبَْينَُهَما مشطوٌر ساقط : .(1)قلُت : الرَّ

 َحَزنـحَبٍر أَيحتِيِك ابلَبِطيرتِ 
 فَع بلَْحِمَها ُغثُوثَةً.قاَل ابُن فارس : األَْصُل فيه الهاُء ، من قْوِلِهم : نَْعَجةٌ َهِرَطةٌ ، وهي الَمْهُزولَةُ الَّتِي ال يُْنتَ 

ّم : د أَُراَطىو أَْيضاً ، وهو : ماٌء على ِستَِّة أَْميَاٍل من الهاِشِميَِّة َشْرقِيَّ الُخَزْيِميَِّة من َطِريِق الحاّجِ ،  أَُراطٌ  ، قاَل ياقُوت : ويُقَال : ، بالضَّ

َوايَتَْين :  ويُْنَشُد بيُت َعْمِرو بِن ُكْلثُوم على الّرِ

نُ و  ـــــــــــــــــِذي حنـــــــــــــــــَح ون ب   أُرَاطـــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــاِبســـــــــــــــــــــــــــــــُ
ا    ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــن رِي ـــــــــــــــد  وُر ال ُة اخلـــــــــــــــُ لـــــــــــــــ  ف  اجلـــــــــــــــِ  َتســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 : من أَيّاِم العََرِب. قال َظاِلُم بُن البَراِء الفُقَْيِميُّ : أَُراَطى ويَْومُ 

بــــــــــــاَع َذِوي  ا ضــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــَ عــــــــــــح بــــــــــــَ   أُرَاطــــــــــــَ فــــــــــــَبشــــــــــــــــــــــــــح
ومُ     نـــــــــــــُ ِت الـــــــــــــغـــــــــــــُ ئـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  وُأجلـــــــــــــِح تـــــــــــــح  مـــــــــــــن الـــــــــــــقـــــــــــــَ

  
 ُرْؤبَةُ :وفي العُبَاِب : قال 

اِط  يـــــــــــــــّ زٍِ  مـــــــــــــــَ يَنح غـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ تح لـــــــــــــــِ بـــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــُ

ت بـــــــــــــــــِذي     لـــــــــــــــــ  ٌة حـــــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــــّ عـــــــــــــــــح  أُرَاطَ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .أََراطِ  ، وُهَو : بلٌد ، ورواه بعُضُهم بفَتْح الَهْمَزةِ  أَُراَطى قال األَْصَمِعيُّ : أََراد

ا كغَُراٍب : َمْوِضعان أَُراطٍ  ، كُزبَْيٍر ، وذُو أَُرْيطٌ و  فقد جاَء في ِشْعِر األَْخَطِل : أَُرْيط ، أَمَّ

َب و  اَوَزتح َخشــــــــــــــــــــــــــــــــَ رتِ  ــــــــــــــــــََ ه  اأُلَريــــــــــــــــــح  وُدونــــــــــــــــــَ

وِم وُرومُ     مــــــــــــــــــــُ ُرد  َذِوي اهلــــــــــــــــــــُ َرٌب تـــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــَ

  
 : (2) [وأَْنَشد بعضهم]فِمْن ِميَاِه بني نَُمْيٍر ، عن أَبِي ِزيَاٍد  أَُراطِ  وأَْهَملَه ياقُوت في ُمْعَجِمه ، وأَّما ذُو

وحَم بــــــــــــــــــــــِذي  َأ.  لــــــــــــــــــــــكَ    أُرَاطِ الــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــَ
راطِ و     َر  اأَلمــــــــــــــــــح ثــــــــــــــــــاُ  الســــــــــــــــــــــــــــــــِّ ن  أَمــــــــــــــــــح  هــــــــــــــــــُ

  
 وفي العُبَاِب :

 أُرَاطِ فلو َتراُهن  بِذي 
َرى : جمُع ِسْرَوةٍ ، وهي َسْهٌم. قلُت : وهَكذا أَْنَشَده ثَْعلٌَب.  قال : والّسِ

 بِن ِكالٍب في ِحَمى َضِريَّة ، ويُْفتَح. (3): َواٍد في ِدياِر َجْعفَِر  أَُراطٍ  وفي ِكتَاِب نَْصٍر : ذُو

 .(4)أَيضاً : َواٍد لبَنِي أََسٍد عنَد ُعكاَظ  أَُراطٍ  وذُو

 وأَيضاً : َواٍد يُْنبُِت الثَُّماَم والعَلََجاَن بالَوَضح ، َوَضحِ الشَُّطون ، بيَن قَُطيَّاٍت وبين َحِفيَرةِ َخاِلد.

 ً   : َواٍد في بِاَلِد بَنِي أََسٍد.وأَيضا

 : َمْوِضٌع باليََماَمِة ، َكَذا في ُمْعَجِم يَاقُوت. أَُراطٍ و

ا يُْستَْدَرك عليه :  * وممَّ

 .باألَْرَطى : َمْدبُوغٌ  ُمَؤْرَطى أَِديمٌ 

 على فَعَاٍل فقال الّشاِعُر يَِصُف ثَْوَر َوْحٍش : أَراطٍ  أَيضاً َعلَى أَْرَطى ويُْجَمعُ 
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اَف ف يَ ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــا  أَراطـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــافـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــح

رح     ظــــــــــــــِ ا كــــــــــــــا ــــــــــــــَ هــــــــــــــَ بــــــــــــــِ نح َذوائــــــــــــــِ (5)لــــــــــــــُه مــــــــــــــِ
 

  
 : موضٌع ، قال َطَرفَهُ : األَْرَطى وذُو

ُت بــــــــــذي  لــــــــــح لــــــــــِ ٍب  اأَلرحطــــــــــَ  ــــــــــَ قــــــــــ  ثــــــــــَ َ  مــــــــــُ َويــــــــــح  فـــــــــــُ

كِ     الــــــــــِ هــــــــــَ كــــــــــًا َأو كــــــــــَ الــــــــــِ وٍء هــــــــــَ ِة ســــــــــــــــــــــــُ يــــــــــئــــــــــَ بــــــــــِ  بــــــــــِ

  
 بِن ثَْوِر بِن ُهبَْيَرةَ بِن َشراِحيَل اليََمنيُّ الُكوفِيُّ القَاِضي ، َمْشُهوٌر. أَْرَطاةَ  : َحّجاُج بنُ  أَْرَطاةَ  وأَبُو

 ، قاَل ابُن الَكْلبِّيِ : اسُمه َحْبتَر. أَْرَطاةُ  : شاِعٌر َذَكَره أَبُو علّيٍ الَهَجِريُّ ، منسوٌب إِلى َجّدٍ له يُقال له : األَْرَطِويُّ  وَعِطيَّةُ بُن المِليح

ْحُل ونَْحُوه أَطَّ  : [أطط] ً  ، كالنِّْسعِ  الرَّ تَ  : يَئِطُّ أَِطيطا ْحِل الَجِديِد فقدٍء أَ البْطُن ِمن الَخَوى ، وُكلُّ َشيْ  أَطَّ  ، وكذِلَك : َصوَّ أَطَّ  ْشبَه َصْوَت الرَّ

 ً ً و أَّطا  .أَِطيطا

ً  اإِلبِلُ  أَطَّتِ و  ، وقد يُكوُن من الحْقِل. أَنَّْت تَعَباً ، أَْو َحنِيناً ، أَو َرَزَمةً  : تَئِطُّ أَِطيطا

__________________ 
 ( كذا وردت العبارة ابألصر : ويف العباب جلساس بن قطبة يصف إباًل.1)
 .«أراط»( زايدة عن معجم البلدان 2)
 بين جعفر.« أراط»( معجم البلدان 3)
 ( معجم البلدان : لغاط.4)
 ( يف اللسان : كا طر ا ابلطاء.5)
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 اإلبُِل ، قاَل األَْعَشى : أَطَّتِ  : يَقُولُوَن : ال أَْفعَُل ذِلَك ما (1)ومن األَبَِديّاِت 

ا  نـــــــــَ تـــــــــِ لـــــــــَ ِت أَثــــــــــح يـــــــــًا عـــــــــن حنـــــــــَح هـــــــــِ تـــــــــَ نـــــــــح َت مـــــــــُ  أََلســـــــــــــــــــــــح

ا مـــــــــــا و     َرهـــــــــــَ ائـــــــــــِ َت ضـــــــــــــــــــــــــَ تِ َلســـــــــــــــــــــــــح رُ  َأطـــــــــــ   اإلبـــــــــــِ

  
 .يَئِطَّ  أَي يَِحنُّ ويَِصيُح ، يريد : َما لَنَا بَِعيٌر أَْصالً ، ألَنَّ البعيَر ال بُدَّ أَنْ « يَئِطُّ  لَقَْد أَتَْينَاَك وما لَنا بَِعيرٌ »في َحِديِث االْستِْسقاِء : و

َكتْ  ، أَي : لَهُ َرِحِمي أَطَّتْ  من المجاِز :و  وَحنَّْت. َرقَّْت وتَحرَّ

يَّاحُ  األَّطاطُ و  ، قاَل يَِصُف إِِبالً اْمتأَلَْت بُُطونُها : : الصَّ

وِ   بـــــــــــــُ اِت ِإَ. الـــــــــــــغـــــــــــــَ اعـــــــــــــَ رحن ســـــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــِ طـــــــــــــح  يـــــــــــــَ

ِة     ظـــــــــــــــ  نح كـــــــــــــــِ ةِ مـــــــــــــــِ اطـــــــــــــــَ و ِ  اأَلطـــــــــــــــ  نـــــــــــــــُ  الســـــــــــــــــــــــــــــ 

  
 : الَّتِي تَْسَمُع لَها َصْوتاً ، وقال َجّساُس بن قَُطْيب : اأْلَطَّاَطةُ و وْقُت الشُّْرِب ، يَتَنَفَّسن تَنَفُّساً شِديداً ، كاألَنِيِن ، واإِلنَى :يَْطحْرَن ، أَي 

ــــــــــــــــــــــاِط و  ي ــــــــــــــــــــــح َور ِة األَل قــــــــــــــــــــــح ٍص مــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــُ  قـ

ٍب     ــــــــــــــــحــــــــــــــــ  ل ــــــــــــــــ  مــــــــــــــــُ تح عــــــــــــــــل ــــــــــــــــَ اطِ اَبت  َأطــــــــــــــــّ

  
 يَِصُف َدْلواً :يعني الطَِّريَق. وقاَل ُرْؤبةُ ، 

 َأطّاطِ من بَقٍر َأو أََدٍم 
 ، أَي َصْوت. أَِطيطٌ  أَي من ِجْلِد بَقٍَر ، أو من أََدٍم له

ّجاِجّيِ. الُجوعُ  ، كأَِميٍر : األَِطيطُ و  نَفُسه ، عن الزَّ

ْحلِ  : األَِطيطُ و ّي : قال عليُّ بُن َحْمَزةَ : َصْوُت اإِلبِِل  واإِلبِِل ِمْن ثِقَِلها الَجِديِد ، َصْوُت الرَّ ، وفي الّصحاح : ِمْن ثِقَِل أَْحَماِلَها. قال ابُن بَّرِ

َغاُء ، وإِنَّما  َصْوُت أَْجَوافِها من الِكظَِّة إِذا َشِربَْت.:  األَِطيطُ  هو الرُّ

ةِ  الَجْوِف ، ِمنو األَْمعاءِ و َصْوُت الظَّْهر : األَِطيطُ و  . وأَنشَد ابُن األَْعَرابِّيِ :وعِ الجُ  ِشدَّ

يـــــــــــــــرِت  خـــــــــــــــِ
َ

ر ِة املـــــــــــــــ وِب ا ـــــــــــــــُ رح يف َدجـــــــــــــــُ  هـــــــــــــــَ

ي مـــــــــــــــن     فـــــــــــــــِ ٌة َتشـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــرتِ َوِذي ي  اأَلطـــــــــــــــِ

  
 الدَُّجوُب : الِغَراَرةُ. والَوِذيلَةُ : قِْطعَةٌ من السَّنَاِم.

 ، كما في العُبَاِب. َجبَلٌ  : األَِطيطُ و

 ِء القَْيِس :: َمْوضٌع في قْوِل اْمِرى اأْلَِطيطِ  وفي الُمْعَجم : َصفَا

اِم  حــــــــــــَ ا بســــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــَ تــــــــــــَ ــــــــــــح َرفـ ِن الــــــــــــدِّايُر عــــــــــــَ مــــــــــــَ  لــــــــــــِ

دامِ     ِب ذي أَقــــــــــــح ِ فــــــــــــَهضــــــــــــــــــــــــــح اح تــــــــــــَ ايـــــــــــــَ مــــــــــــَ  فــــــــــــعــــــــــــَ

  

ا  فـــــــَ ــــرتِ فصــــــــــــــــــَ ي ٍم  اأَلطــــِ اســــــــــــــــــِ ــــعـــــــَ اح ف ــــَ ت احــــَ   (2)فصـــــــــــــــــــــَ
عـــــــــــــــاُج بـــــــــــــــه مـــــــــــــــض اآرامِ     ي الـــــــــــــــنـــــــــــــــِّ  مَتحشـــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ا  نـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ رحتـ ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــر ابِب وفـ ٍد وال نـــــــــــــــــــح  داٌر هلـــــــــــــــــــِ

واِدِث اأَلاّيمِ و     َر حـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ب ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  قـ ي مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ  ل

  
َكةً  أََططٌ و أَبِي إِبراِهيَم ، َصلََواُت  َخْلَف َمِدينَِة آَزرَ  ، قُْرَب الُكوفَِة ، بَْيَن الُكوفَِة والبَْصَرةِ  ، بل بَلٌَد ، ع ، ويقال : أََطٌد ، بالّداِل أَْيضاً : ، ُمَحرَّ

يَْت بذِلك ألَنََّها في َهْبَطٍة من  .(3) َعلَْيه وعلى نَبِيِّنا ، كما في العُبَاب ، وقال ياقُوت : وهي َمِدينَةُ آَزر بعَْينَِها هللاِ  قال أَبو الُمْنِذر : وإِنَّما ُسّمِ

 األَْرِض.

 .«واألَْرُض فَْضفَاضٌ  طٍ بأَطَ  ُكنّا مع أَنَِس بِن ماِلٍك َحتّى إَِذا ُكنّا»في َحِديث ابِن ِسيِريَن : و

ةً : هو أَُطْيطُ  َشاِعٍر ، قاَل ابُن األَْعرابِّيِ : هو كُزبَْيٍر : اْسم ، أَُطْيطٌ و بُن لَِقيِط بِن نَْوفِل بِن نَْضلة ، قال ابُن  أَُطْيطُ  بُن الُمغَلِّس ، وقال َمرَّ

ِريُر. األَِطيطِ  ُدرْيٍد : أَْحَسُب اْشتِقَاقَه من  الَِّذي ُهَو الصَّ
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تَهٌ  ، كُركَّعٍ  أُطَّطٌ  نُُسوعٌ و اَرةٌ  : ُمَصّوِ  قال ُرْؤبةُ : َصرَّ

َن أَقـحَتاَد الن ُسوِع   (4) اأُلط رتِ يـَنحُتقح
 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

جاِل ، واألُْنثَى األََططُّ   لّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ.، ُهنَا َذَكَره ا َطّطاءُ  ، بالتَّْحِريِك : الطَِّويُل من الّرِ

 : الثَُّماُم. األَطّ و

ْكبَاُن. األَطّ و حال إِذا ثَقَُل عليها الرُّ  : نَِقيُض صْوِت الَمَحاِمِل والّرِ

__________________ 
 .«كذا ابألصر وشرح القاموس»( األصر واللسان ا وهبامشه 1)
 يف ترمجتا مستقلتا.« عاشم»و « عاسم»فعاشم ابلشا ا وورد فيه ذكر « : أطيرت»( يف معجم البلدان 2)
 ( الذي يف ايقوت أهنا خلف مدينة آزر.3)
 .«يفتقن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
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في َغْير اإِلبِل ،  األَِطيطُ  أَي َخْيٍل وإِبٍِل ، وقد يَُكونُ « أَِطيطٍ و لٍ فَجعَلَنِي في أَْهِل َصِهي:»: َصْوُت الباِب ، وفي َحِديِث أُّمِ َزْرعٍ  األَِطيطُ و

حاِم ، وقيل : الُمَراُد َكثَْرةُ الَمالئَكِة وإِْن لم يَُكْن ثَمَّ « أَِطيطٌ  لَيَأْتِيَنَّ على بَاِب الجنَِّة َزماٌن يكوُن له فيه»الحِديُث :  ومنه  ، أَي : َصوٌت بالّزِ

اِجّي :« أَِطيطٌ  َحتَّى يُْسَمَع له»في َحِديٍث آَخَر : و أَي ِزَحاٌم ،« َكِظيظٌ »، ويُرَوى  أَِطيطٌ  جَّ : صوُت تََمدُِّد  األَِطيطُ  ، يعني باَب الَجنَِّة وقال الزَّ

 النِّْسعِ.

وإِنََّما هو َكاَلُم تَْقِريٍب  أَِطيطٌ  وإِيذاٌن بَكثَْرةِ الَمالئَكِة وإِْن لم يُكْن ثَمَّ  ، وهذا َمثَلٌ  وهو في َحِديِث أَبِي َذرٍّ  .«تَِئطَّ  السََّماُء وَحقَّ لَها أَنْ  أَطَّتِ »و 

.  ، أُِريَد به تَْقِريُر َعَظَمِة هللا َعزَّ وَجلَّ

 : َمدُّ أَْصَواِت اإِلبِل. األَِطيطُ و

ً  القَنَاةُ  أَطَّتِ و تَْت عند التَّْقِويم ، وهو َمجاٌز ، قال  أَِطيطا  :: َصوَّ

رت  أَُزوٌم  ئــــــــــــِ حــــــــــــَ   يــــــــــــَ تــــــــــــَ ــــــــــــح ُر فــــــــــــيــــــــــــه ِإذا انـ ــــــــــــح  األَيـ

يــــــــــــــرتَ     و مُ  َأطــــــــــــــِ قــــــــــــــَ َا تـــــــــــــــُ ِد حــــــــــــــِ نــــــــــــــح ينُِّ اهلــــــــــــــِ  قــــــــــــــُ

  
 ومن ذِلَك قالت اْمرأَةٌ وقد َضَربَْت يََدَها على عُضِد بِْنٍت لَها :

داٌة  نــــــــــــــح لــــــــــــــَ رت  عــــــــــــــَ ئــــــــــــــِ يــــــــــــــهــــــــــــــا  يــــــــــــــَ رحُد فــــــــــــــِ  الــــــــــــــعــــــــــــــَ

يــــــــــــرتَ     ِديــــــــــــدِ  َأطــــــــــــِ ــــــــــــغــــــــــــرحِز اجلــــــــــــَ ِر ِذي ال ــــــــــــر حــــــــــــح  ال

  
ً  القَْوسُ  أَطَّتِ و تَت ، قال أَبو الَهْيثَِم الُهَذِلّي : تَئِطُّ أَِطيطا  : َصوَّ

هـــــــــــايبٍّ  رِّ صـــــــــــــــــــــــــُ د تح بـــــــــــكـــــــــــُ رت  شـــــــــــــــــــــــــُ ئـــــــــــِ  بـــــــــــه  تـــــــــــَ

رت  كــــــــــــمــــــــــــا     ئــــــــــــِ يــــــــــــَ ُ  تــــــــــــَ  ِإذا مــــــــــــا ُرد ِت الــــــــــــفــــــــــــِ

  
 : َحنِيُن الِجْذعِ ، قال األَْغلَُب الِعْجِليُّ : اأْلَِطيطُ و

َريت   فَبط تِ قد َعَرفـَتحيِن ِسدح
اِهَب ألَنَّهُ كاَن يَأْتِي ُعَكاَظ فيَقُوُم إِل َي الرَّ ّي : هو للّراِهِب ، واسُمه ُزْهَرةُ بُن ِسْرحان ، وُسّمِ ى َسْرَحٍة فيَْرُجُز عنَدها ببَنِي ُسلَْيٍم قال ابُن بّرِ

 ئِماً ، فال يََزاُل ذِلَك َدأْبَهُ َحتّى يَْصُدَر النّاُس عن ُعَكاَظ ، وكان يَقُوُل :قا

جِي  رححــــــــــــــَ يِن ســــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــح َرفـــــــــــــــَ دح عــــــــــــــَ تِ قــــــــــــــَ   فــــــــــــــَبطــــــــــــــ 
تِ و     طـــــــــــــ  دهـــــــــــــا فـــــــــــــاِشـــــــــــــحَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُت بـ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ  قـــــــــــــد َونـ

  
جَز لألَ  ِحيُح أَنَّ الرَّ ٍد األَْعَرابِّيِ واآلِمِدّيِ ، والصَّ  ْغلَِب الِعْجِلّيِ ، وهو أَْربَعَةَ َعَشَر َمْشُطوراً ، وبعَد الَمْشُطوَرْين :قلُت : ومثلُه قوُل أَبِي ُمَحمَّ

 لُغرحبَِة الّناِئي وَداٍر َشط تِ 
ُد بُن سالٍّم الجَمِحيُّ في الطَّبَقَاِت ، في تَْرَجَمِة األَْغلَِب  . (1)وهَكذا َذَكَرهُ أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ  ، كما َحقَّقه الّصاَغاِنيُّ

 والّراِهب الَِّذي َذَكُروه من بنِي ُمَحاِرٍب.

 السَّْيُر بَْعُد ، أَي لم يَْطَمئِنَّ ولم يَْستَِقْم. يأْتَطَّ  ويُقَال : لم

. أَطَّتْ  . تَفَعٌُّل منالتَّأَطُّطُ و  له َرِحِمي. نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ٌ  : لفَْرِجَها َصْوٌت إِذا ُجوِمعت. أَّطاَطةٌ  واْمرأَة

وْ  من َطَرِف خاِلِد  (2): َرُجٌل من بَنِي َسْعِد بِن َزْيِد َمناةَ ، من تَِميٍم كان أَِميراً على ُدوَرقِْستاَن  إِطٍّ  بُن أَبِي إِطُّ  ، بالَكْسِر ، وِمْنهُ : إِطًّا اوقد سمَّ

 ُهنَاك. إِطٍّ  بِن الَوِليِد ، وإِليه نُِسَب نَْهرُ 

 * ومّما يُْستَْدرُك علَْيه :

 ، كَصبُوٍر : ِحْصن من نَواِحي بَاَجةَ باألَْنَدلُِس ، نَقَلَه ياقُوت. أَفُوطٍ  : ُمْنتُ  [أفط]
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ُك ، وكَكتٍِف وَرُجٍل ، وِإبِلٍ  اإِلْقطُ  : [أقط] َك ، وأَّما بَكْسٍر فُسُكوٍن فقاَل الَجْوَهِريُّ ،  ، ُمثَلَّثَةً ، ويَُحرَّ هو ، نَقََل الفَّراُء منها األَِخيَر والُمَحرَّ

ْعِر ، وأَْنَشد : أَْقطٌ و بنَْقِل َحَركة القاِف إِلى ما قَْبلَها.  ، بالفَتْح ، وُهو في َضُروَرةِ الّشِ

ُر والــــــــَغضــــــــــــــــــــــَ   قــــــــح َت الــــــــبــــــــَ بــــــــُ نــــــــح ىت  يـــــــــَ َدَ  حــــــــَ  ُرَويــــــــح

َر     ـــــــــــُ ث كـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــي رتٌ ف ـــــــــــح ـــــــــــبُ  ِإق ي ـــــــــــِ ل َدهـــــــــــم وحـــــــــــَ ـــــــــــح ن  عـــــــــــِ

  
 األَقِطُ  وَحْذٌر ، قال ذِلَك أَبُو حاتٍِم ، واألَْفَصُح من ذِلك أَْقطٌ  وَحِذٍر ، فتَقُول : أَقِطٍ  مثال :وفي العُباب : وتَِميٌم تَُخفُِّف ُكل اسٍم على فَِعٍل أَو فَعٍُل 

مُّ الَِّذي َذَكَره َغِريٌب ، وأَْنشَد األَْصَمِعيُّ :  كَكتٍف ، وعليه اْقتََصَر الَجماهيُر ، والضَّ

__________________ 
 كانت لألغلب سرحة يصعد عليها مث ير ز فقا  :  200ص  ( الذي يف طبقات ابن سالم اجلمحي1)

 قــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــجي وأطــــــــــــــــــــِت 

تِ و     ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــا واِشــــــــــــــــــطــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــد ِشــــــــــــــــــطــــــــــــــــــُت ب  ق

  

 وابألصر : زودستان.« ( عن معجم البلدان هنر إط2)
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هح  ر طــــــــــــــــِ َي مــــــــــــــــن َتســــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ ا  ــــــــــــــــَح  كــــــــــــــــَبلــــــــــــــــ 

هح     طـــــــــــــــِ نحشـــــــــــــــــــــــــــــَ َرِه َأو يف مـــــــــــــــَ كـــــــــــــــح
َ

 ِإاّيُه يف املـــــــــــــــ

  

هح و  طــــــــــــِ ــــــــــــِ ب عــــــــــــح ي َأَواَن مــــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــــِ ِه عــــــــــــِ طــــــــــــِ ــــــــــــح ب  عــــــــــــَ

ِه و     نـــــــــــــــِ ٌة مـــــــــــــــن لـــــــــــــــَح يـــــــــــــــثـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ هح عـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِ  أَقـــــــــــــــِ

  
 يُْطبَُخ ، ثمُّ يُتَْرُك حتّى يَْمُصَل ، وقِيَل : من اللَّبَن الَحِليِب ، كما في الِمْصباِح. ٌء يُتََّخذُ من الَمِخيِض الغَنَِمّيِ َشيْ 

ةً ، وقال غيُره :وقال ابُن األَْعَراِبي : هو ِمْن أَْلبَاِن اإلِ  ر ِذْكُره في الَحِديِث ،  األَقِطُ  بِل خاصَّ : لَبٌن ُمَجفٌَّف يابٌِس ُمْستَْحِجٌر يُْطبَُخ به ، وقد تََكرَّ

ر بما ذكرنَاه.  وفُّسِ

 ، بالّضّم. ج : أُْقَطانٌ 

ً  الطَّعَامَ  أَقَطَ و  ةَ :، قال ابُن َهْرمَ  َمأْقُوطٌ  ، فهو َعِملَهُ به : يَأْقُِطهُ أَْقطا

ٍة  فــــــــــــــــَ َؤنـــــــــــــــــ  ٍة مــــــــــــــــُ لــــــــــــــــ  ُت بــــــــــــــــذي ثـــــــــــــــــَ  َلســــــــــــــــــــــــــــــح

رتُ     ا آقـــــــــــــــــــِ ُؤهـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــَ ا وَأســـــــــــــــــــــــــــــــــح اهنـــــــــــــــــــََ بـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح  أَل

  
 وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ :

وَل و  وَز َأوح متــــــــــــــــــــَُ جــــــــــــــــــــُ ُ  الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــــــَح

رَِج     وطَ َأو ختـــــــــــــــــــُح بحقـــــــــــــــــــُ
َ

ولَ  املـــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــُ  واملـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــح

  
ً  أَقَطَ و ً  فاُلنا بَإِ ، قاله أَبو ُعبَْيٍد ، وحكى اللِّْحيانِيُّ : أَتَْيُت بني فاُلٍن فَخبَزُ  أَْطعََمهُ إِيّاهُ  : يأْقُِطه أَْقطا وا ، كلَبَنَهُ ، من اللَّبَِن ، ولَبَأَهُ ، من اللِّ

 .أَقَُطونِيو ي. أَي أَْطعَُمونِي ذِلَك ، هكذا حكاه اللِّْحيَانِيُّ ، غيَر ُمعَدَّياٍت. أَي لم يَقُولوا َخبَُزونِي وَحاُسونِ أَقَُطواو وَحاُسوا

 ، وهو مثُل َوقََطه. قال ابُن ِسيَده : أَُرى الَهْمَزةَ بََدالً وإِْن قَلَّ ذِلَك في الَمْفتُوح. فأَقََطهُ  ، يُقَال : َضَربَهُ  قِْرنَهُ : َصَرَعهُ  أَقَطَ و

َي َمْوِضُع الَحْربِ  َمأْقُوطٌ  ، فهو َء : خلََطهُ الشَّيْ  أَقَطَ و ً مَ  ، قِيل : وبه ُسّمِ  .أْقِطا

ُجُل ، بأَِلفَْيِن : آقَطَ و ٍء من هذا إِذا أََرْدَت أَْطعَْمتَهم ، أَو َوهْبَت لُهم قلت : فَعَْلتهم ، بغير وَكذِلَك ُكلُّ َشيْ  ، حكاه اللِّْحيانِيُّ ، قال : أَقُِطهُ  َكثُرَ  الرَّ

 أَِلٍف ، وإِذا أَرْدَت أَنَّ ذِلَك قد كثَُر عنَدهم قلَت : أَْفعلُوا.

ا يَِلي الَكِرشَ  األَقَِطةُ و ونََها الالَّقَِطةَ ، ولعلَّ  ، كفَِرحٍة : َهنَةٌ دوَن الِقبَِة ِممَّ  لغةٌ فيَها. األَقَِطةَ  ، قال األَْزَهِريُّ : وسِمْعُت العََرب يُسمُّ

قالَهُ الَخِليُل ، وقد ُوِجَد أَْيضاً في بَْعِض نَُسخِ  في الَحْربِ  أَو الَمِضيقُ  موضُع الَحْرِب ،: ، وفي الّصحاحِ  ، كَمْنِزٍل : َمْوِضُع الِقتالِ  الَمأْقِطُ و

 قاَل أَْوُس بُن َحَجٍر يَْرثِي فََضالَةَ بَن َكلََدةَ : .(1)الّصحاح 

و  ــــــــــــــــٌح َأخــــــــــــــــُ ي لــــــــــــــــِ ــــــــــــــــٌح مــــــــــــــــَ ي رتٍ جنــــــــــــــــَِ بحقــــــــــــــــِ   مــــــــــــــــَ
بِ     ائــــــــــــــــــــــِ دُِّث ابلــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــَ اٌب حيــــــــــــــــــــــَُ قــــــــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــــــــِ

  
يَ قال « َجواٌد َكِريمٌ »ويُْرَوى  ً  الّصاَغانيُّ : وُسّمِ  ؛ ألَنَّهم يَْختَِلُطون فيه. قال : ومِليٌح ، أَي يُْستَْشفَى بَرأْيِه. َمأْقِطا

ا تَْرثِيه :  وقالت أُّم تَأَبََّط َشرًّ

َوانح  َمبحِقرتٍ ُذو   حَيحِمي َورَاَء اإِلخح
َجاِل. وفي اللَِّساِن : : الثَِّقيُل الَوْخمُ  الَمأْقُوطُ و ، كَكِتٍف ، األَقِطُ و  األَقِط . ومن سجعَاِت األََساس : فالٌن من َعَملَةِ الَمأْقُوطِ  ، بََدل الَمأْقِطُ  من الّرِ

 ، أَي الثَِّقيل. الَمأْقِط ، ال ِمْن َحملَةِ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

.، وهو افْ  األَقِطَ  ائْتَقَْطُت ، أَي : اتََّخْذتُ   تَعَْلُت ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 وَعِجيٌب من الُمَصنِِّف كيف أَْهَملَه ، وَكأَنَّهُ قَلََّد الّصاَغانِيَّ حيُث لم يَْذُكْره في العُباِب.

 َمآِقُط ، وهي : َمَضاِيُق الُحُروِب. الَمأِْقطِ  وَجْمعُ 
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 : األَْحَمُق ، قال : الَمأْقُوطو

رحَدٌ  ِشــــــــــــــــــُح  ا ِشــــــــــــــــــََ هــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح وُط يـــــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــــُ

ٌ  وال     ـــــــــــــــــــــح ب وطُ ال َورٌَع جـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــُ بحق  مـــــــــــــــــــــَ

  
 : األَقِطِ  ، كَكتَّاٍن : عاِملُ  األَقّاطُ و

 : * ومّما يُْستَْدرُك علَْيه : [ألط]

 ، كَسْكَرى : َمْوِضٌع في ِشْعِر البُْحتِرّي : أَْلَطى

__________________ 
 ( ورد قو  اخللير يف الصحاح املطبوع.1)
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دح  لـــــــــــــَ رِّ بــــــــــــــَ رِي ســـــــــــــــــــــــــــاَر يف كـــــــــــــُ عـــــــــــــح  ِإن  شـــــــــــــــــــــــــــِ

ر  َأحــــــــــــــــدح و     ه كــــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ  رِقـــــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ  اشــــــــــــــــــــــــــــــح

  

ِه  ـــــــــــــــِ وحا ب ـــــــــــــــ  ن َة قـــــــــــــــد غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رحغـــــــــــــــان ـــــــــــــــَ ُر فـ  َأهـــــــــــــــح

وِس و و     َر  الســـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــُ طـــــــــــــــَ قـ ـــــــــــــــح َددح  أَل  وســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ومّما يُْستَْدَرُك علَْيه :

اج :، واْستَْدَركَ  (1): َشجٌر يَْحِمل الِعْلَك. أَهمله الجماَعةُ  األُْمِطيُّ  : [أمط] ّي ، وأَْنَشَد للعَجَّ  ه ابُن بَّرِ

 أُمحِطي  له  (2)ابلِفرِنحَداِد و 
 كذا في اللَّساِن.

 املوحدة مض الطاءِ  فصر الباء
ً  : [بأط] طا ََّط تَبَؤُّ . اْضَطَجعَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن َعبّاٍد ، أَي تَبَأ  ، وهو عن أَبِي َعْمٍرو أَيضاً ، هَكَذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ً  في التَّْهِذيب عن أَبِي زيٍد :و طا ََّط تَبَؤُّ  َغْيَر َمْهُموٍم صاِلحاً. أَْمَسى َرِخيَّ البالِ  ، إِذا تَبَأ

َّطَ  قَاَل أَْيضاً :و ً  َعْنهُ  تَبَأ طا  عنه. َرِغبَ  ، إِذا تَبَؤُّ

ْغبَِة كأَنَّه أََخَذ َعنْ قلُت : هَكَذا نَقَلُ  ْجعَِة ظاِهٌر ، وفي الرَّ ُجُل ، وهو في الّضِ ه إِْبَطه ، وكذِلَك إِذا كان وه ، والَِّذي يَْظَهُر أَنَّهُ َمْقلُوُب تَأَبََّط الرَّ

ل.  صاِلَح الباِل ، فكأَنَّهُ اتََّكأَ على إِْبِطه وَطلَب الّراَحةَ. فتَأَمَّ

ً  ، في بَْعِض اللُّغَاِت ، َوِرَمتْ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَي ، كفَِرحَ  َشفَتُهُ  بَثَِطتْ  : [بثط] ً و بَثْطا ، قال : ولَْيس بثَبٍَت ، َكَذا  بَثَطا

 فيِ اللِّساِن والعُباِب.

َدة ، وفي بْعِضها ب َدةِ ، كما َسيَأْتِي.قُلُت : هَكذا َوقََع في بعِض نَُسخِ الَجْمَهَرة بتَْقِديِم الموحَّ  تَْقِديِم الُمثَلَّثَة على الُموحَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : قَْريَةٌ من الشَّْرقِيَِّة من أَْعَماِل ِمْصَر.ـ  (3)بالفتح ـ  بَْحِطيطُ  : [بحطط]

دَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاد : هو البَْذقََطةُ  : [بذقط] ُجُل الَمتَاَع أَو الَكاَلمَ  (4) أَْن يُبَّدِ ، كما في العُبَاِب والتَّْكِملَِة.  الرَّ

 قلُت : وهو في األَِخير َمَجاٌز ، ومثلُه البَْعَذقَةُ ، كما َسيَأْتي.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجُل ، كفَِرَح ، إِذا اْشتَغََل عن الَحّقِ باللْهِو ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، كما في اللَِّساِن والتَّْكِملَة ، وأَْهمَ  بَِرطَ  : [برط] لَه الُمَصنِّف والَجْوَهِريُّ الرَّ

 هذا حرٌف لم أَْسَمْعه لغَْيِر ابِن األَْعَرابِّيِ.: لَة. وقَاَل األَْزَهِريُّ كالّصاَغانِّيِ في العُبَاِب ، وكأََن الُمَصنَِّف قَلََّده مع أَنَّه َذَكره في التَّْكمِ 

 وأَُراه َمْقلُوباً عن بَِطَر.

ب  أِْس فهو ُمعَرَّ َكةً ، لما يُْلبَُس على الرَّ  ، وفاِرِسيَّة ، ليس له خطٌّ في العََربِيَِّة.« پرتا»قلُت : وأَّما البََرَطةُ ، ُمَحرَّ

ةُ تقولها : بَاُروُط ، وتُْذَكر مع أَْهَوى.، ك بَُروطُ و  َصبُور : قريةٌ باألَْشُمونَْين من أَْعَماِل ِمْصر ، والعامَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، بالفَتْح قَْريَةٌ من أَْعَماِل األُْشُمونيِن. بَْرَطباتٌ 

بُ  ِمْن آالِت الَمالِهي ، قِيَل : هو العُودُ  للَّْيُث : هو، أَْهملَه الجْوَهِريُّ ، وقاَل ا ، كَجْعفَرٍ  البَْربَطُ  : [بربط] أَْي  ، بَكْسِر الّراِء ، بَِربَطْ  ُمعَرَّ

ْدرُ  َصْدُر اإِلوزِّ   .ألَنَّهُ يُْشبُِهه ، وبَْر بالفَاِرِسيِّة : الصَّ
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ةٌ فِيَها» في َحِديِث َعِلّيٍ َزْيِن العابِِديَن َرِضَي هللا عنه :و َسْت أُمَّ  .«البَْربَطُ  ال قُّدِ

ْدِر بَْر. اِرَب به يََضعُه على َصْدِره ، واسم الصَّ  وقال ابُن األَثير : أَْصلُه بَْربَْت فإِنَّ الضَّ

من َشماِليِّه ،  (6)ِء نَْهِر ُسبَّة ، أَعماِل َشذُونَةَ ، على شاِطى َواٍد باألَْنَدلُِس  وضبطه ياقوٌت بالفَتْح : (5)كما نَقَلَه الّصاَغانِيُّ  ، بالَكْسرِ  بِْربَاطُ و

 قاله ابُن َحْوقَل.

__________________ 
 ( ذكرها ابن منظور يف اللسان.1)
 وابلِفرِنداذ ابلذا  املعجمة قا  : واألمطي : شجر. ورد الرجز ونسبه لر بة بن العجاج وفيه :« فرانداذ»( يف معجم البلدان 2)
 ( قيدها ايقوت ابلفتح مث السكون وكسر الطاء ا قرية يف حوف مصر.3)
 ابلالم.« يبد »( عن القاموس متفقاً مض التكملة ا وابألصر 4)
 ( ضبطت يف التكملة ا ابلقلم ا ابلفتح. وقيدها ايقوت نصاً : ابلفتح مث السكون.5)
 .«َسَبه»املعجم ا ويف املطبوعة الكويتية : وضبطت عن « شبة»وابألصر « برابط»( عن معجم البلدان 6)
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وِم ، ولها  بَِها َكبِيرٌ  د وتَْخِفيِف الياِء التَّْحتِيَّة : ، بالفَتْحِ  بَْربطانِيَةُ و ، أَي باألَْنَدلُس يَتَِّصُل َعَملُه بعََمِل اَل ِرَدةَ ، وكانَت َسدًّا بيَن الُمْسِلِميَن والرُّ

وَم بأَْيِديهم ، َها َجاَلدةٌ وُممانَعَةٌ للعَُدّوِ ، وهي في َشْرقِّيِ األَْنَدلُِس ، اْغتََصبَها الِفِرْنُج ، َخَذلَُهُم هللا تعالى ، فهي اليُمُدٌن وُحُصوٌن ، وفي أَْهلِ 

 أَعاَدَها هللا إِلى اإِلْسالم.

دةِ.، عن أَبِي َعْمٍرو ، هَكَذا َضبَ  النَّبَاتُ  ، والمّد : ، بالَكْسر البِْربِيِطيَاءُ و  َطه الّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيِه بالنُّوِن والباِء الُمَوحَّ

 ثِيَاٌب ، وهكَذا وقََع في اللِّساِن جمع ثَْوٍب. البِْربِيِطيَاءُ  وفي الُمْعَجِم عن أَبِي َعْمٍرو :

َر قَوُل ابِن ُمْقبٍِل : ع يُْنَسُب إِلَْيِه الَوْشيُ  أَْيضاً : البِْربِيِطيَاءُ و  وبه فُّسِ

ا  هــــــــــــَ َداٌن كــــــــــــَبن  راَِيضــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح زَامــــــــــــ  وســــــــــــــــــــــــــَ  خــــــــــــُ

َن بـــــــــــِذي     دح هـــــــــــِ اءِ مـــــــــــُ يـــــــــــَ يـــــــــــطـــــــــــِ د بِ  الـــــــــــربحبـــــــــــِ هـــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــ

  
 بَلٍَد.قُلُت : وهَذا يَُؤيُِّد قوَل أَبِي َعْمٍرو الّسابِق : إِنَّه ثَيَاٌب ، وَسبَق أَنَّه ال نَِظيَر له إِالّ قِْرقِيِسيَاء : اسم 

 ومّما يُْستَْدَرُك عليه : *

 بُن بَْهِد بِن َسْعِد بِن الَحاِرِث بِن ثَْعلَبَةَ بِن ُدوداَن بِن أََسٍد. بِْرباطُ  قال ابُن َحبِيب : في أََسد بِن خَزْيَمةَ :

، كَرثََط ، كذال في  ثَبََت في بَْيتِه ولَِزَمهُ  النََّواِدِر : أَي، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، ونقََل الّصاَغانِيُّ عن  في قُعُوِدهِ  بَْرثَطَ  : [برثط]

ُجُل ، وأَْرثََط ، وتََرثََّط ، العُبَاِب والتَّْكِملَِة. قلُت : وهو َغلٌَط فَاِحٌش من الّصاَغاِنّيِ ، والُمَصنُِّف قلََّده. والِذي َصحَّ من نَّصِ النََّوادِ  ر : َرثََط الرَّ

الّصاَغانِّيِ ل ، ورَضَم ، وأَْرَضَم ، ُكلُّه بمعنًى واحد ، إَِذا قَعََد في بْيتِه ولَِزَمه ، كما َسيأْتِي. وفي َرثََط ، وقد تََصحَّف على هَكذا على تَفَعَّ 

 .«ر ث ط»فَتَنَبَّْه لذِلَك ، وال تَْغفل ، وَحقّه أَْن يُْذَكر في 

ّمِ ، أَي َمْهلََكةٍ ، با بُْرثُوَطةٍ  في فالنٌ  َوقعَ  قال ابُن َعبّاٍد :و  ، كما في العُبَاِب والتَّْكِملَِة. (1) لضَّ

ق ر ش »، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ هَكَذا ، وَسيَأْتِي أَْيضاً في  َشْرَشَرهُ  ، أَْهَملَه الَجْوهِريُّ وصاحُب اللَّسان. وقال ابُن ُدَرْيٍد : اللَّْحمَ  بَْرَشطَ  : [برشط]

 هَذا الَمْعنَى بِعَْينِه.« ط

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ّمِ ؛ قريَةٌ من الشَّْرقِيَِّة من أَْعَماِل مصَر ، وأُْخَرى من َحْوِف َرْمِسيس ، تُْذَكُر مع بَْرقَاَمةَ. بُْرُشوطُ   : بالضَّ

 مّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :: * و [برزط]

ّمِ : من قَُرى بَْغداَد ، في َظّنِ أَبِي َسْعٍد ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، ونَقَلَهُ يَاقُوت في الُمْعَجِم قال : وِمنْ  بُْرزاطُ  ُد بُن أَْحَمَد ، بالضَّ َها أَبُو َعبِد هللِا ُمَحمَّ

 َعَرفَةَ. البُْرَزاِطيُّ ، بغداديٌّ ، حدَّث عن الَحَسِن بنِ 

 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [برعط]

يَْت بهم األََماِكُن التي نََزلُوا بها ، قاله ياقُوت  بَْرُعَواَطة  .(2)بالفتحِ : قبيلةٌ من البَْربَر التي ُسّمِ

 .ة ، بنَْهِر الَمِلِك ببَْغَدادَ  هي ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقال الّصاَغانِيُّ : ، كحبَْرَكى بََرْفَطى : [برفط]

ُجلُ  بَْرقَطَ  : [برقط] ً  : بَْرقََطةً  الرَّ . َخَطا َخْطواً ُمتَقَاِربا  ، نَقَلَهُ الجْوَهِريُّ

ً  ، إِذا بَْرقَطَ  يُقَال أَْيضاً :و تا  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ أَْيضاً ، وزاد في اللَِّسان : وفَرَّ َهاِرباً. (3) َولَّى ُمتَلَفِّ

قَهُ ، قَلَّ أَْو َكثُرَ الشَّيْ  بَْرقَطَ و  َء ، ِمثْلُه.، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد وَصاِحُب اللِّساِن ، وبَقََّط الشَّيْ  َء : فَرَّ

 لَم يُِسدَّهُ ، عن اْبِن َعبّاٍد. قال : وهو كالتَّبَْلتُعِ.و َطَرَحهُ بال نَِظامٍ  هاهنَا وهاهنا : الَكالمَ  بَْرقَطَ و

. قلُت : وهو قَْوُل أَبِي َعْمٍرو ، كما َسيَأْتِي. (4) في الَجبَِل : َصعَّدَ  بَْرقَطَ و  فيه ، وكذِلَك بَقََّط فيِه ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ
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ً  أَْيضاً ، إِذا بَْرقَطَ و جا  ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد ، وهو في اللَِّساِن عن اْبِن بُُزْرَج. ُرْكبَتَْيه قَعََد على السَّاقَْيِن ُمفَّرِ

__________________ 
بَـتَـيحه.1)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  زايدة بعد قوله أي مهلكة : ويف اجلبر َصَعَد وقـََعَد عل  الساقا ُمَفّرِجاً رُكح
 واطة.بَزغُ « : الرببر»( الذي يف معجم البلدان 2)
 ( عن الصحاح وابألصر والقاموس : ُملحَتِفتاً.3)
 ( كذا ضبطت ابلتشديد يف القاموس واللسان ا ويف التكملة : َصِعد.4)
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ُجُل : تَبَْرقَطَ و  ، كتَقَْرَطَب. َوقََع على قَفَاهُ  الرَّ

ْعي ُوُجوُهَها (1)تَلَفَْت كَذا في النَُّسخِ بالّطاِء ، والصَّواب : اخْ  اإِلبُِل : اْختَلََطتْ  تَبَْرقََطتِ و . في الرَّ  َحَكاه اللِّْحيَانِيُّ

َي بذِلك أِلَنَّه : طعَامٌ  الُمبَْرقَطُ و ْيُت الَكثِيرُ  ، أَي نوع منه ، قال ثعلب : ُسّمِ ُق فيه الزَّ َء ، إَِذا الشَّيْ  بَْرقَطَ  . كذا في اللَّساِن ، أَي فهو منيُفَرَّ

قَه.  فَرَّ

، وفي الُمْعَجِم : هو َجبٌَل من ِجبَاِل السََّراةِ أَو  ع أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّسان ، وقال الّصاَغانِيُّ : هو (2) ، كَجْعفَرٍ  بَْسبَطٌ  : [بسبط]

 تَِهاَمةَ ، قال الشَّْنفََرى.

اِط وَلرًَة  مـــــــــــــــــــَ رَاِف ا ـــــــــــــــــــَ ي أَبطـــــــــــــــــــح  أَُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

ي     لـــــــِ ُ  رِجـــــــح فـــــــِّ نـــــــَ ـــــــُ طـــــــاً تـ بـــــــَ َرا َبســـــــــــــــــــــح نحصـــــــــــــــــــــَ  فـــــــَعصـــــــــــــــــــــَ

  
مُّ ، وقد أَْهَملَه في التَّْكِملَ  ، بالَكْسرِ  بِْسَراط : [بسرط] د  ة ، وهو :، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وَضبََطه الّصاَغانِيُّ هَكذا ، والَمْشُهوُر على اأْلَْلِسنِة الضَّ

 .(3) َكثِيُر التَّماِسيحِ ، قُْرَب ِدْميَاطَ  ،

ُل أَنَّه لم يَْبلُْغنَا أَنَّ التََّماِسيَح تَْظَهرُ   في البِاَلِد البَْحِريَِّة ، وإِنََّما هي من ُحُدوِد وفي العُبَاِب : بَلَُد التَّماِسيحِ ، وفيه نََظٌر من َوْجَهْيِن : األَوَّ

ى به من األَْعَماِل الدِّ البَْهنََساِويَّة إِلى فوق ، و  ْنَجاِويَّة.الثّانِي : أَن الَّذي َذَكَره هو الَِّذي بالقُْرب من باَرْنباَرةَ. وُهنَاَك قَْريَةٌ أُْخَرى تَُسمَّ

ً  : [بسط] . نََشَره : بََسَطهُ يَْبُسُطهُ بَْسطا  ، وبالّصاِد أَْيضاً ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  : ِضدُّ قَبََضه ، بََسَطهو  ، قال بعُض األَْغفَال : كبَسََّطه تَْبِسيطا

ال   ا غــــــــــــــَ فــــــــــــــن ر  كــــــــــــــَ يــــــــــــــُح غــــــــــــــَ حــــــــــــــِ  ِإذا الصــــــــــــــــــــــــــــ 

رتَ     ال    َبســـــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــًا وبـــــــــــــــــَ ِه مـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــَ

  
 .تَبَسَّطَ و فاْنبََسطَ 

ِرْجلَهُ ، وهو  بََسطَ  وكذِلك (4) (ِإَِلَّ َيَدَك لِتَ ْقتُ َلِ  ) بََسْطتَ  (لَِئنْ )، ومنه قولُه تعالى :  َمدََّها بما أُِحبُّ وأَْكَرهُ : يََدهُ  إِليَّ  بََسطَ  من الَمَجاِز :و

 َمَجاٌز أَْيضاً ، وَكذِلك قَبََض يََدهُ وِرْجلَهُ.

هُ  بََسطَ و ها ؛ « يَْبُسُطَها ما يَْبُسُطنِي»َحِديُث فَاِطَمةَ رِضَي هللا َعْنها  ، ومنه فاُلناً : َسرَّ نِي ما يَُسرُّ َوْجُههُ  اْنبََسطَ  ألَنَّ اإِلْنَساَن إِذا ُسرَّ أَي : يَُسرُّ

بمعنَى السُُّروِر من َكالِم العََرِب وليس َمَجازاً وال ُمَولَّداً ، ِخالفاً ِلَمْن َزَعَم ذِلَك. وَذَكر الَحِديَث ، وقد  البَْسطِ  واْستَْبَشَر. قال َشْيُخنَا : فإِْطالقُ 

فَاِء. قلُت : أَّما َزْعُمهم َكْونَه مولَّداً فَخَطأٌ ، كيَف وقد َوَرَد في كالِمه  َهاُب في َشْرح الّشِ ، وأَّما كونُه َمَجازاً  وسلمعليههللاصلىأَْوَضَحه الّشِ

َمْخَشِريُّ في األََساس. وأَصلُ  ح به الزَّ ْل. البَْسطِ  فَصِحيٌح ، َصرَّ ع عليه ، فتَأَمَّ  : النَّْشُر ، وما َعداه يَتَفَرَّ

ُر منه األَْمَراِن وتاَرةً يُتَصَ  البَْسطِ  وفي البَصائِِر : أَْصلُ  ُر منه أََحُدهما.: النَّْشُر والتَّْوِسيُع ، فتاَرةً يُتََصوَّ  وَّ

ُر فيه تَْرِكيٌب وتَأِْليٌف ونَْظٌم.لكّلِ َشيْ  (5) البَْسطَ  واْستَعَاَر قَْومٌ   ٍء ال يُتََصوَّ

 ، أَي يََسعُك. بَِساٌط يَْبُسُطكَ  هذا ، ويُقَال : الَمَكاُن القَْوَم : َوِسعَُهم بََسطَ  من المجاز :و

لَهُ  هللا بََسطَ  من الَمَجاِز :و . فاُلناً عليَّ : فَضَّ َمْخَشِريُّ والّصاَغاِنيُّ  ، نَقَلَهُ الزَّ

 بََسْطتُ  : تَْرُك االْحِتَشاِم ، وقد االْنبَِساطُ  وهو َمَجاٌز أَيضاً ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : االْحتَِشامَ  . وفي العُبَاِب : عنهفاُلٌن من فاُلٍن : أَزاَل منه بََسطَ و

 .فاْنبََسطَ  من فاُلنٍ 

ً  العُْذرَ  بََسطَ  من الَمَجاز :و  .قَبِلَهُ  ، إِذا يَْبُسُطه بَْسطا

يِت : يُقَال : فََرَش لي فَِراشاً ال ، أَي َواِسٌع َعِريضٌ  يَْبُسُطنِي هذا فَِراشٌ  يُقَال :و ّكِ ، إِذا كان َضيِّقاً.  يَْبُسُطنِي ، ونَقَل الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

َمْخَشِريُّ : أَي يََسعُك  يَْبُسُطك وهَذا فَِراشٌ  ، إِذا كاَن َواِسعاً. وقال الزَّ
 ، وهو َمَجاٌز. (6)
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ْزَق ِلَمْن يَشاءُ  يَْبُسطُ  هو الَِّذي هللا تَعَالَى : هو البَاِسطُ و عُه ، أَيْ  الّرِ األَْرَواَح في األَْجَساِد عنَد  يَْبُسطُ  عليه بُجوِدِه وَرْحَمتِه ، وقيل : يَُوّسِ

 الَحيَاةِ.

.بائِصٌ  ، أَي بَاِسطٌ  ِخمسٌ  ، وهو ُدوَن الُمْطِلِب ، ويُقَاُل : من الماِء : البَِعيُد من الَكإلِ  البَاِسطُ  من الَمَجاز :و  . نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

__________________ 
 ( وهي عبارة اللسان والتكملة.1)
 ابلفتح مث السكون وضم الباء الثانية. ( قيدها ايقوت2)
 ( زيد يف معجم البلدان : من كورة الدقهلية.3)
 .28( سورة املائدة اآية 4)
 .«بسرت»( كذا ابألصر ومفردات الراغب 5)
 ( الذي يف األساس : إذا كان واسعاً ال يَقِبُضه.6)
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يَُدهُ َعلَْيِه ،  بُِسَطتْ  أَي ُمَسلَُّطون َعلَْيِهم ، كما يُقَال : ، (1) أَْيِديِهمْ  باِسُطوا اْلَمالئَِكةُ : وَ ِله تعالَى اليَِد والَكّفِ ، تَاَرةً يُْستَْعَمل لألَْخِذ ، كقَوْ  بَْسطُ و

لَِب ، نحو قَْوِلِه تَعَالَى : و أَي ُسلَِّط َعلَْيه ، ،  أَي كالدَّاِعي الماَء يُوِمئ إِلَْيِه ِليُِجيبَهُ  (2) َكفَّْيِه إِلَى اْلماِء ِليَْبلَُغ فاهُ  َكباِسطِ  (ِإالّ )تَاَرةً يُْستَْعَمُل للطَّ

ْرِب ، نحو قولِ : وفي العُبَاِب  ْولَِة والضَّ ،  (3) (ِإلَْيُكْم أَْيِديَ ُهْم َوأَْلِسنَ تَ ُهْم اِبلسُّوءِ ) يَْبُسُطوا (وَ )ه تَعَالَى : فال يُِجيبَهُ. وتَاَرةً يُْستَْعَمُل للصَّ

 كما َسيَأْتِي. وُكلُّ ذِلَك َمَجاٌز. (4) َمْبُسوَطتانِ  (َبْل َيداهُ )وتَاَرةً يُْستَْعَمُل للبَْذِل واإِلْعَطاِء ، نحو قوِله تعالَى : 

ِل الُهَذِلّيِ يَِصُف حالَه َمْبُسوطٍ  ، وفي البََصائِِر : اْسٌم لكلِّ  يُْبَسطُ  ، وفي الّصحاحِ : ما بُِسطَ  ، بالَكْسر : ما البَِساطُ و . وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ للُمتَنَّخِ

 مع أَْضيَافِه :

يِن  ٍة وأَثــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ مح مبَشـــــــــــــــــــــــــــــح َدُ هــــــــــــــــُ بَبــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

اٍم َأو     عــــــــــــــَ ِدي مــــــــــــــن طــــــــــــــَ هــــــــــــــح اطِ ِبــــــــــــــُ  ِبســــــــــــــــــــــــــــَ

  
َوايَةِ « بَِساط ِلَحاٍف أَومن »قال : ويُْرَوى :  يَواِن : وِلَحاٌف : يُْبَسطُ  : ما البَِساطُ  فعلَى هِذه الّرِ . قلُت : وهي روايَةُ األَْخفَِش ، ففي َشْرحِ الّدِ

ْيُف فنَاَم فهو ِلَحافُه. ويُقَال : ِللَّ  ْغَوةُ عنه قد ُصِقَل ِكَساُؤه ، َطعَاٌم ، يَقُول : يَأُْكلُوَن ويَْشَربُوَن فهو ِلَحافُُهم ، يقول : أََكَل الضَّ بَِن إِذا َذَهبَْت الرَّ

 : (5)وأَْنَشَد رجٌل من أَهل البَْصَرة 

نــــــــاً  وحهــــــــِ ِف مــــــــَ يــــــــح ا ولــــــــلضــــــــــــــــــــــ  هــــــــَ نــــــــح اَت لــــــــنــــــــا مــــــــِ  فــــــــبــــــــَ

يـــــــــــ ُ     اِء َرقـــــــــــِ وُ  الـــــــــــِكســـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــُ اٌف وَمصـــــــــــــــــــــــــح   ـــــــــــَِ

  
ِحُك ، وأَثْنِي أَي أُتْبع.  قال : والَمْشَمعَة : الُمَزاُح والضَّ

 كِكتَاٍب وُكتٍُب. ، بُُسطٌ  ج

 .له ثَْوٌب ثّم يُْضَرُب فيَْنَحتُّ َعلَْيه يُْبَسطُ  َوَرُق السَُّمرِ  : البَِساطُ و

ِة : بالفَتْحِ : الُمْنبَِسَطةُ الُمْستَِويَةُ من األَْرِض ، كالبَِسيَطةِ  ، البََساطُ و مَّ  ، قال ذُو الرُّ

ُه  رَي أَنــــــــــــــــ  رَتِي غــــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
فِّ امل  وَدوٍّ كــــــــــــــــكــــــــــــــــَ

اطٌ     ضُ  َبســـــــــــــــــــــــَ يــــــــــِر َواســـــــــــــــــــــــِ رَاســـــــــــــــــــــــِ
َ
فــــــــــاِف املــــــــــ  أَلخــــــــــح

  
 وقال آخر :

ةِ لـــــــــو كـــــــــاَن يف اأَلرحِض و  يـــــــــطـــــــــَ ُم  الـــــــــَبســـــــــــــــــــــــِ هـــــــــُ نـــــــــح  مـــــــــِ

رُ     قـــــــــح ِرَف الـــــــــفـــــــــَ مـــــــــا عـــــــــُ اٍف لـــــــــَ رٍت عـــــــــَ بـــــــــِ تـــــــــَ خـــــــــح مـــــــــُ  لـــــــــِ

  
، يُقَال :  كالبَِسيطِ  فِيَها ، (6)عن الفَّراِء ، وزاد : ال نَبََل  الَواِسعَةُ ، وتُْكَسرُ  العَِريَضةُ  األَْرضُ  : البَِسيَطةُ و ، البََساطُ  قال أَبو ُعبَْيٍد وغيُرهُ :و

 ، أَي َواِسٌع ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن الفَّراِء ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : بَِسيطٌ و ، بَِساطٌ و ، بََساطٌ  َمَكانٌ 

 الِبَساطِ لََنا اَ َص  وأَوحَسُض 
 َهِريُّ في الّصحاحِ ، واْقتََصَر على الفَتْحِ.وَذَكَرهُ الَجوْ 

 وأَْنَشَد للّشاِعِر وهو العَُدْيُل بُن الفَْرخِ الِعْجليُّ ، وكان قد َهَجا الَحّجاَج فََهَرَب منه إِلى قَْيَصَر :

ا  ىّت كـــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــ َ اِج حـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــّ و ُف اب ـــــــــــــــــَ  ُأخـــــــــــــــــَ

يـــــــــــــ ُ     هـــــــــــــِ ؤاِد مـــــــــــــَ ٌم يف الـــــــــــــفـــــــــــــُ ظـــــــــــــح ر ُ  عـــــــــــــَ  حيـــــــــــــَُ

  

ِد ا ــــــــــــو  ــــــــــــَ يَن ُدوَن ي ــــــــــــَ ال ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ نح َأنح تـ  جــــــــــــاِج مــــــــــــِ

اطٌ     رِيـــــــــــ ُ  َبســـــــــــــــــــــــــَ اِت عـــــــــــَ اعـــــــــــجـــــــــــَ  ألَيـــــــــــِدي الـــــــــــنـــــــــــّ

  

ا  رَاهتـــــــــــــَ اٌه كـــــــــــــَبن  ســـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــَ ُه َأشـــــــــــــــــــــــــــح امـــــــــــــِ هـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

ــــــــــــ ُ     ي اَلت َرحــــــــــــِ ــــــــــــغــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــِ ِدي ال ــــــــــــح اَلٌء أبَي  مــــــــــــُ
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لَُها ِعْنَدك وآِخُرَها ِعْنِدي. فبَعََث به ، فلّما َدَخَل عليه قَال : أَْنَت القائُِل فَكتََب الَحّجاُج إِلى قَْيَصَر : وهللِا لتَْبعَثَّن بِِه أَو ألَْغُزَونََّك َخْيالً يكوُن  أَوَّ

ْعر  قَال : وأَنَا القائُِل : ؟قال : نَعَم. قال : فَكْيَف َرأَْيَت هللا أَْمَكَن منك ؟هَذا الّشِ

ا  اهبـــــــَِ عـــــــَ ا وشــــــــــــــــــــِ مــــــَ  َأجـــــــَ لــــــح ُت يف ســــــــــــــــــــَ نـــــــح وح كــــــُ  فــــــلــــــَ

ي      لـــــــــــــَ اٍج عـــــــــــــَ جـــــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــرُ  لـــــــــــــكـــــــــــــان  ـــــــــــــَِ

  

ه  فـــــــــــُ يـــــــــــح ا وســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــِ ؤحمـــــــــــِ ُ
يـــــــــــُر أَمـــــــــــرِي املـــــــــــ لـــــــــــِ  خـــــــــــَ

يــــــــــــرُ     لــــــــــــِ فــــــــــــً  وخــــــــــــَ طــــــــــــَ  لــــــــــــكــــــــــــرِّ ِإمــــــــــــاٍم ُمصــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 .93( سورة األنعام اآية 1)
 .11( سورة الرعد اآية 2)
 .2( سورة املمتحنة اآية 3)
 .64( سورة املائدة اآية 4)
 ( يف اللسان : كسا ا وقو  عمرو بن األهتم :5)

ــــــــــــــــه دون الصـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــا وهــــــــــــــــي قــــــــــــــــرٌة   فــــــــــــــــبــــــــــــــــات ل

  ـــــــــــــــــاٌف ومصــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــوُ  الـــــــــــــــــكســــــــــــــــــــــــــــــاِء رقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــ ُ    

  

 أراد الل  تعلوه الّدواية ا قا  ابن بري : صواب إنشاده : وابت له ا يعين للضيف وقبله :

 فـــــــــــبـــــــــــات لـــــــــــنـــــــــــا مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا ولـــــــــــلضــــــــــــــــــــــــيـــــــــــِف مـــــــــــوهـــــــــــنـــــــــــاً 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواٌء لـــــــــــــــــــــــــٌا زاهـــــــــــــــــــــــــٌ  وغـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــو ُ    

  

ابلكاف والنبكة واحدة النبك وهي أكمة « ال نـََبك فيها»ويف التهذيب  من ا جارة واملدر. ( األصــر واللســان ا والنبر ابلالم العظام والصــغار6)
  ددة الرأس ورمبا كانت محراء ا وقير هي األرض فيها صعود وهبوط.
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ا  ىت  كــــــــــــــَبلــــــــــــــ َ اَلِم حــــــــــــــَ َة اإِلســــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــ  ىَن قـــــــــــــــُ  بــــــــــــــَ

و ُ     الِ  َرســـــــــــــــــــــُ ـــــــعـــــــِد الضـــــــــــــــــــــ  نح ب اَس مـــــــِ ـــــــنـــــــ  َد  ال  هـــــــَ

  
 َسِمَع ِشْعَره َعفا عنه.فلّما 

. الِقْدُر العَِظيَمةُ  : البََساطُ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 ِمثُل فاُلٍن. البَِسيَطة ، اسٌم لََها ، قاله ابُن ُدَرْيٍد ، يُقَال : ما على : األَْرضُ  البَِسيَطةُ  قِيَل :و

 حاباً :، قال األَْخَطُل يَِصُف سَ  ع ، بباِديَِة الّشامِ  : البَِسيَطةُ و

اَل و  ةَ عـــــــــَ يـــــــــطـــــــــَ ٍ   الـــــــــَبســـــــــــــــــــــــِ يـــــــــَ  بـــــــــرِيـــــــــِّ قـــــــــِ  فـــــــــالشـــــــــــــــــــــــ 

ا ِ     حــــــــــــــــَ ٍة وطــــــــــــــــِ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَا ُرَوي وحُج ب  فــــــــــــــــالضــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
اُج إِلى بيِت هللا الَحَراِم ، وال يَْدُخلُه األَِلُف والاّلُم ، بَُسْيَطةُ  ، قال ابُن بَّرّي : يَُصغَّرُ و ،  ِسيَطةُ البَ و ، ُمَصغَّراً : اسُم َمْوِضعٍ ُربََّما َسلََكهُ الُحجَّ

 وهو غيُر هَذا الَمْوِضعِ : بين الُكوفَِة وَمكَّة ، قال : وقوُل الّراِجِز :

ِك اي  ــــــــــــــــ  ةُ ِإن ــــــــــــــــطــــــــــــــــَ ي جِي  َبســــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــ  جِي ال ــــــــــــــــ   ال

َويت     ــــــــــــــــِ  ِإخــــــــــــــــح رِي يــــــــــــــــِك يف الــــــــــــــــطــــــــــــــــ  َذَرنــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح  أَن

  
 يَْحتَِمُل الَمْوِضعَْين. قلُت : والَِّذي في الُمْحَكِم قوُل الّراجِز :

ِت اي  ــــــــــــــح رتَ مــــــــــــــا أَن يــــــــــــــِّ جِي  ُبســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــ  جِي ال ــــــــــــــ   ال

جِي     بــــــــــــَ حــــــــــــح يــــــــــــِر صــــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــِ
َ

يــــــــــــِك يف املــــــــــــ َذَرنــــــــــــِ ــــــــــــح  أَن

  
َم على لُغَِة َمْن قال : يا حاِر. بَُسيَِّطةُ  قال أََراَد يا  ، فَرخَّ

ّمِ : فاََلةٌ بين أَْرِض َكْلب وبَْلقَْين ، وهي بقَفَا َعْفَراَء  بَُسْيَطةُ  وفي الُمْعَجِم : ـ  ٍء إِلى الشام ، ويُقَالأَْعفَر ، وقِيَل : على َطِريِق َطيِّىو (1)بالضَّ

ْعرِ  وهو  وأَّما بالفَتْحِ فإِنَّه أَرٌض بيَن الُكوفَِة وَحْزِن بَنِي يَْربُوع ، وقِيَل : بين العَُذْيِب والقَاعِ ، وُهناك البَْيَضةُ ، .(2) بَُسْيَطةو بَُسْيطـ  في الّشِ

 من العَُذْيِب.

ئيس ، وهي البَِسيَطة  َعبّاٍد :قال ابنُ و ئِيس ، وَجْمعَُها ، النَّاقَةُ َمَع َولَِدَها ، كالنَِّشيَطِة للرَّ  .بُُسطٌ  فتَُكوُن هي وَولُدَها في ُرْبعِ الرَّ

 والعُبَاِب ، وهو َمَجاٌز.، كما في األََساِس  ُمَصغََّرةً ، أَي في األَْرِض  من الصَّْرفِ  ، َمْمنُوَعةً  بَُسْيَطةَ  في فاُلنٌ  وَذَهبَ  قال :

 .بََساَطةً  ، ، كَكُرمَ  بَُسطَ  ، وقَدْ  (3) وهي بهاءٍ  اللَِّساِن ، الُمْنبَِسطُ :  البَِسيطُ  ، وقال اللَّْيُث : بِلَسانِهِ  الُمْنبَِسطُ  : البَِسيطُ و

ْعِر ، وفي الّصحاح : ِجْنٌس من ثَاِلُث بُحورِ  : البَِسيطُ و اتٍ « ُمْستَْفِعلُْن فاِعلُنْ »العَُروِض ، وَوْزنُه :  الّشِ ي به الْنبَِساِط أَْسبَابِه ،  ثََماِنَي َمرَّ ُسّمِ

له. اْنبََسَطت قال أَبُو إِسَحاق : لُه ُمْستَْفِعلُن ، فيه َسبَباِن ُمتَِّصالِن في أَوَّ  فيِه األَْسباُب فصار أَوَّ

 بالَمْعُروف. ُمْنبَِسطٌ  ِمْسماحٌ  ، أَي اليََدْينِ  بَِسيطُ و ُمتََهلٌِّل ، ، أَي الَوْجهِ  بَِسيطُ  ن الَمجاِز : َرُجلٌ مو

 ، قال الّشاِعُر : بُُسطٌ  َجْمعُُهما ج

يـــــــــــٍة  تـــــــــــح رتِ يف فـــــــــــِ ٍح  ُبســـــــــــــــــــــــــُ امـــــــــــِ فِّ َمســـــــــــــــــــــــــَ  اأَلكـــــــــــُ

رِ     ثـــــــــــُ دح هـــــــــــم مل يـــــــــــَ ِدميـــــــــــُ اِ  قـــــــــــَ  عـــــــــــنـــــــــــد الـــــــــــِفصـــــــــــــــــــــــــَ

  
 .عِظيَمةٌ َعِريَضةٌ  ، أَي بَْسَطاءُ  أُذُنٌ  الَمجاِز :ِمَن و

 ، وكذِلَك َغْيُرهُ. النََّهاُر : اْمتَدَّ وَطالَ  اْنبََسطَ  من الَمجاِز :و

الِعْلِم : التَّوسُُّع ، وفي الِجْسِم : في  فَاْلبَْسَطةُ  (4) (يف اْلِعْلِم َواجلِْْسمِ ) بَْسَطةً  (َوزاَدهُ )قولُه تَعالَى : و : الفَِضيلَةُ ، البَْسَطةُ  من الَمجاِز :و

 أَن يَْنتَِفع به ويَْنفََع غيَره ، وقال : أَْعلََمهم هللا تَعالى أَنَّ الِعْلَم الَِّذي به يَِجُب أَْن يَقََع االْختِيَاُر ال في الِعْلِم : البَْسَطةُ  وِقيَل : الُطوُل والَكمالُ 

يادةَ في . (5)الِجْسِم ِمّما يَِهيُب  الماَل ، وأَْعلََم أَنَّ الّزِ  .بُْسَطةً  وبه قََرأَ زيُد بُن َعِلّيٍ رِضَي هللا عنه : وزاُدهُ  ويَُضمُّ في الُكلِّ  العَُدوُّ
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 ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وشاِهُده قوُل أَبِي النَّْجِم : ، بالَكْسرِ  البِْسطُ و

ِض  ــــــــــــَ ف دح ر  مــــــــــــَ وَع كــــــــــــُ ــــــــــــهــــــــــــا اجلــــــــــــُ ُض عــــــــــــن ــــــــــــَ ف دح ــــــــــــَ  ي

طــــــــــــــاً مَخحســــــــــــــــــــــــــــوَن     ضِ  بســــــــــــــــــــــــــــح الاَي أَرحبــــــــــــــَ  يف خــــــــــــــَ

  
مِّ و اُء في نََواِدِره ، بالضَّ تَْينِ  لُغَةُ تَِميٍم ، نَقَلَهُ الفَرَّ  النَّاقَةُ الَمتُْروَكةُ مع َولَِدها  ، وهي :لُغَةُ بني أََسٍد ، نَقَلَه الِكسائِيُّ  وبَضمَّ

__________________ 
 .«َعَفر أو أعفر« : »بسيطة»( يف معجم البلدان 1)
 .«بسطة»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 ا بدون هاء.« البسيرت الرجر املنبسرت اللسان ا واملرأة بسيرت»( ومثلها يف التهذيب ا ويف اللسان : 3)
 .247قرة اآية ( سورة الب4)
.« قوله يهيب من ابب ضرب لغة يف يهابه كما يف املصباح»( ضبطت عن اللسان وهبامشه : 5)  ويف التهذيب : َيهي ُب به العدو 
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 عنه ا ويف الّصحاِح : ال مُيحَنُض منها. ال مُتحَنضُ 
. أَْبساطٌ  ج  كبِئٍْر وأَْبآٍر ، وِظئٍْر وأَْظآٍر ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ّمِ ، وأَْنَشَد للَمّرار : بُْسطٌ  َحَكى ابُن األَْعَرابِّيِ في جْمعهما ،و  بالضَّ

يــــــــــُض  ابــــــــــِ رتٌ مــــــــــتــــــــــَ ٌض  ُبســــــــــــــــــــــــح اٌت َرَواجــــــــــِ مــــــــــَ ئــــــــــِ تــــــــــح  مــــــــــُ

رِ     هــــــــــا أُم  حــــــــــائــــــــــِ لــــــــــِ يــــــــــح تح يف لــــــــــَ عــــــــــَ  كــــــــــمــــــــــا َرجــــــــــَ

  
على أَْوالِدها ال تَْنقَبُِض عنها. قال ابُن ِسيَده : وليس هذا بقَِوّيٍ ، وَرَواِجُع : ُمْرِجعَةٌ على أَْواَلِدها ،  الُمْنبَِسَطةُ  هاُهنَا : البُْسطُ  وقيل :

، مثل : بِئٍْر وبِئَاٍر ، وُشْهٍد وِشَهاٍد ، وِشْعٍب  ، بالَكْسرِ  بَِساطٌ و من َكثَْرةِ نَْسلها ، (1)وُمتْئِمات : معها ُحَواٌر وابُن َمَخاٍض كأَنََّها َولََدت اثْنَْيِن 

مِّ  بَُساطٌ و وِشعابٍ   ، وفي اللَّساِن : من الَجْمعِ العَِزيِز. َشاذٌّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وَمثَّلَهُ بِظئٍْر وُظَؤاٍر ، وهو بالضَّ

الظَُّؤاِر ، في ُكّلِ َخْمِسيَن من اإِلبِِل  البَساطِ  َعلَْيِهم في الَهُمولَِة الّراِعيَةِ »ِكتَاباً فيه : ـ  لَْيمٍ وقِيَل ؛ لوْفد بَنِي عُ ـ  في الَحِديِث أَنَّه َكتََب لَوْفِد َكْلبٍ و

ّمِ ، والَكْسِر ، أَّما بالَكْسِر فهو َجْمعُ  البَساط« نَاقَةٌ َغْيُر َذاِت َعَوارٍ  ا قالَهُ األَْزَهِريُّ ، ، بالَكْسِر أَْيضاً ، كم ِبْسطٍ  ، يُْروى بالفَتْح ، والضَّ

ّمِ : جمع َوايَةُ ، فإِنَّها األَْرُض الَواِسعَةُ ، كما تَقَ  بُْسطٍ  وبالضَّ ِت الّرِ دَّم ، ويكوُن الَمْعنِيُّ ، بالّضّمِ أَيضاً ، كُشْهٍد وُشَهاٍد. وأَّما بالفَتْحِ ، فإْن َصحَّ

 ئٍِذ تكوُن الطَّاُء مْنُصوبةً على الَمْفعُول ، كما في اللِّساِن.في الَهُمولَِة : الّراِعيَةَ األَْرَض الَواِسعَة ، وِحينَ 

وقال ابُن األَْعَرابّيِ هو للعَّجاجِ ، وكذِلك ُحْكُم ما أَْذُكره ِمْن  .(2). قال ُرْؤبَةُ في ِرواية أَبِي َعْمٍرو وابن األَْعَرابّي الُمتََّسعُ  ، كَمْقعٍَد : الَمْبَسطُ و

 ْن لَْم أَْذُكر االْختِالَف :هِذه األُْرَجوَزةِ وإِ 

ي و  طـــــــــــِ ـــــــــــَ ت خـــــــــــح
ُ

َو املـــــــــــ طـــــــــــح اُ  خـــــــــــَ ـــــــــــَ ت غـــــــــــح ـــــــــــَ ٍد يـ ـــــــــــَ ل ـــــــــــَ  بـ

رِيــــــــــــِ      وحِ  عــــــــــــَ ائــــــــــــِر الــــــــــــغــــــــــــَ رتِ بــــــــــــغــــــــــــَ بحســــــــــــــــــــــــــَ َ
 املــــــــــــ

  
يِت : ِسْرنَا ُعْقبَةً َجَواداً ، وُعْقبَةً  : بَْينَها وبَْيَن الماِء لَْيلَتَانِ  بَاِسَطةٌ  (3) ُعْقبَةٌ و ّكِ  ، وُعْقبَةً َحُجوناً ، أَي بِعيَدةً َطِويلَةً. بَاِسَطةً  وقال ابُن الّسِ

،  َمبَاِسيطُ  ، وهو الَِّذي يُْفَرُق بْيَن الِحْنَوْيِن َحتَّى يَُكوَن بَْينَُهما قَِريٌب مْن ِذراعٍ ، والجْمُع : من األَْقتَاِب : ِضدُّ الَمْفُروقِ  الَمْبُسوطُ و ، البَاُسوطُ و

 كما يُْجَمُع المْفُروُق َمفَاِريَق.

. األَْنَدلُِس  من ُكَورِ  ويُْصَرُف : ع ، بَجيّانَ  ، ممنُوعاً من الصَّْرفِ  بَْسَطةُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ٍد الَوّراقُ  ُد بُن ِعيَسى بِن ُمَحمَّ . ذكره ابُن الفََرِضّيِ. وعبُد هللا 396القُْرُطبِيُّ ، َحدََّث. تُوفَِّي سنة  البَْسِطيُّ  قلُت : وإِليه نُِسب أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ

ِد بِن َعْبِد الّرْحمِن السَّْعِديُّ  ُد ب البَْسِطيُّ  بُن ُمَحمَّ ِكّيِ الُمْنِذِريُّ من ِشْعِره ، وهو َضبََطه.، َكتَب عنه ُمَحمَّ  ُن الزَّ

 ، كما في العُبَاِب. بَْسَطةٌ و ، َمَضافَةً غيَر ُمْجراةٍ ؛ َكأَنَُّهْم َجعَلُوها َمْعِرفَةً. أَي قاَمةٌ  بَاِسَطةَ  ، وقامةٌ  بَاِسَطةٌ  َرِكيَّتُهُ قَاَمةٌ و

ُجلُ  ، إِذا َحفََر َمَدى قَاَمتِه وَمدَّ  باِسَطةً  قَامةً  وفي اللَّسان : وقال أَبو َزْيٍد : حفََر الرَّ
 يَدهُ. (4)

مِّ  بُْسطٌ  يَُدهُ  من الَمجاِز :و فاِت. َرْوَضةٌ أُنٌُف ، وِمْشيةٌ ُسُجٌح ، ثّم يَُخفَُّف ، فيُقَاُل  بُُسطٌ و ، بالضَّ َمْخَشِريُّ : وِمثْلُه في الّصِ تَيِن ، قال الزَّ ، بَضمَّ

ْحِن والِقْطِف ، بمعنَى المْطُحوِن والَمْقُطوِف ، وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، أَي ويُْكَسرُ  ن ،كعُْنٍق أُذْ  بُْسطٌ  : ، كما يُقَال :  َمْبُسوَطةٌ  ُمْطلَقَةٌ  ، كالّطِ

 يٌَد ِطْلٌق.

« ِء اللَّْيِل حتّى يَتُوَب بالنََّهارِ حتى يتُوِب باللَّْيِل ، ولُمِسي ِء النََّهارِ ِلُمِسي بُْسَطانِ  يَدا هللا الَحِديُث : وِمْنه البَاعِ  ُمْنبَِسطُ  وقِيَل : َمْعنَاه ِمْنفَاقٌ 

م وبالَكْسِر ،  ءَ قُِرىو قََرأَ به عبُد هللا بُن َمْسعُوٍد وإِليه أَشاَر الَجْوَهِريُّ ، وهَكَذا ُرِوَي عن الَحَكم. بالَكْسرِ  بِْسَطانِ  َء بْل يداهُ وقُِرى يُْرَوى بالضَّ

مِّ  مْخَشِريُّ ، وقال : فيكوُن مثَل َرْوَضٍة أُنٍُف ، كما بالضَّ ْضوان ، ونَقَلَه الزَّ  َجعَلَ  تَقَدَّم قَِريباً ، وقال : َحْمالً على أَنَّهُ َمْصَدٌر ، كالغُْفَراِن والرُّ

عَالَى هللا وتَقَدََّس عن ذِلَك. وقاَل الّصاَغانِيُّ في َشْرحِ الَحِديث الَِّذي تَقَدَّم قَِريباً : ، تَ  بَْسطَ  اليَِد ِكنَايةً عن الُجوِد وتَْمثِيالً ، وال يََد ثَمَّ وال بَْسطَ 

 َمْبُسوطُ  هو ِكنَايةٌ عن الُجوِد حتَّى قِيَل للَمِلِك الذي تُْطلَُق َعطايَاه باألَْمر واإلَشاَرة :

__________________ 
 ا.( التهذيب واللسان : ولدت اثنا اثن1)
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 .«قوله : يف رواية أيب عمرو وابن األعرايب اخل هكذا هو يف النسخ وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( كذا ضبطت ابلضم يف القاموس والصحاح ا وضبطت ابلتحريك يف التهذيب واللسان.3)
 واألصر كاللسان.« وقد مدّ »( يف التهذيب : 4)
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رَاِن للُمسي َبَسَطها يحئاً بَيِده والالَيِد ا وِإن كاَن مل يـُعحرِت منها شَ  َعحىَن : ِإّن   َجواٌد ابلُغفح
 ِء الّتائِب.به الَبت َة ا وامل

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. تَبَسَّطَ   في البِاَلِد : َساَر فيها ُطوالً وَعْرضاً ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

، بالَكْسِر ، وبه فَسََّر قوَل  بَِساطٌ  َجْوَهِريُّ أَيضاً ، وكَذا الّصاَغانِيُّ ، وزاَد : والطُّول ، قال : وجْمعه، بالفَتْحِ : السَّعَة ، نَقَلَه ال البَْسَطةو

ِل السابَِق   .«بَِساطٍ  من َطعاِم أَو»الُمتَنَّخِ

ِل  .« : بِساط أَوْ »قْلت : وقِيَل : َمْعنَى قَْوِل الُمتَنَخَّ ّنِ  أَي أَْلقَاه ضاِحَك الّسِ

ةً َشْيخاً عاِلماً بِشْعِر ُهَذْيٍل يَقُوُل :وقَا يواِن. البَْسَطةُ  َل األَْخفَُش : َسِمْعُت َمرَّ  : الدُّْهُن ، والمْعنَى : أَي أَْدُهنُُهم وأُْطِعُمهم ، َكَذا في َشْرِح الّدِ

 ، أَي ِميٌل َمتّاٌح. بََساطٌ  وقال غيُر َواِحٍد من العََرِب : بَْينَنَا وبَْيَن الماِء ِميلٌ 

ه ، يُقَال : َخَرجَ  التَّبَسُّط وقال ابُن األَْعَراِبّيِ : يَاِحيِن. البََساطِ  ، مأْخوذٌ من يَتَبَسَّطُ  : التَّنَزُّ  ، وهي األَْرُض ذاُت الرَّ

ْحمن.أَْن تكون الباُء َمْفتُوحةً َحْمالً ع بَْسطان وقِيَل : األَْشبَهُ في قوله تَعالى : بْل يَداهُ  فاِت كالرَّ  لى باقِي الّصِ

 .(1)، أَي فََرَشُهَما. وقد نُِهَي عنه في الصَّالةِ كما جاَء في الَحِديِث  اْبتََسَطُهماو ِذَراَعْيه ، بََسطَ و

ً  وفي َوْصِف الغَْيِث : فوقَعَ   عاً.في األَْرِض واتَّسَع ، وُمتَداِركاً ، أَي ُمتَتَابِ  اْنبََسط ُمتََداركاً ، أَي بَِسيطا

ياَدةُ. البَْسَطةُ و  ، بالفَتْحِ : الّزِ

 الِجْسِم والبَاعِ. بَِسيطُ  وفالنٌ 

 ٌ  ، كذِلَك. بَْسَطةٌ  : َحَسنَةُ الِجْسم َسْهلَتُه ، وَظْبيَةٌ  بَْسَطةٌ  وامرأَة

، بالّضّمِ ، وقال  بُُسطٌ  ، كَصبُوٍر : تُِرَكْت وَولََدَها ال يُْمنَُع منها وال تَْعِطُف على غيره ، وهي مع ذِلك تُْرَكُب ، وَجْمعُه بَُسوطٌ  ونَاقَةٌ 

 ُكوٌب للَّتِي تُْرَكب.، كما يُقَاُل : َحلُوٌب للَّتِي تُْحلَُب ، ورَ  َمْبُسوَطةٌ  ، فَعُوٌل بمْعنَى َمْفعُولَة ، أَي بَُسوطٌ  األَْزَهِريُّ : نَاقَةٌ 

ٍف بَْل يََداهُ   .بساطان وقََرأَ َطْلَحةُ بُن ُمصّرِ

. أُْبِسَطتِ و  النّاقَةُ : تُِرَكْت مع َولَِدها ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ّم. بُُسطٍ  ، لما يُْفَرُش ، على البَِساطُ  ويُْجَمع  ، بالضَّ

ثين ، نُِسبُوا إِلى بَْيِعَها.، بالّضّم : َجماَعةٌ من المُ  البُسِطيّونو البُْسَطةُ و  َحّدِ

ة :  ، ُرباِعيّاً ، َغلٌط. أَْبَسَطنِي وقوُل العامَّ

 ، لبَْعِض الُمْسِكراِت ، ُمَولَّدة. البَْسطُ  وقولهم :

 .بََسَطهو عليِهُم العَْدلُ  تَبَسَّطَ  ِرْجلَه َمَجاٌز ، وكذا بََسطَ و

 َواِسعٍَة. بَِساطٍ  ونحُن في

 .ُمبَاَسَطة ، وبَْينَُهما بَاَسَطهُ و إِليه ، اْنبََسطو

 بالفَتْحِ : قَْريَةٌ بالشَّْرقِيَّة. بَْسَطةُ و

 : قريةٌ أُْخرى بالغَْربِيّة. بَْسطويةو

 اتفو ؛ وفي الغربية ببسوط ، كصبُور : أَربُع قًُرى بمصَر ، َذَكر ياقُوت منها في الُمْشتََرك ثالثَةً ، منها : في الدَّقَْهِليَّة ، وتعرف بَُسوطُ و

ى كذِلك ، وتذكر مع بقليس ؛ وفي السََّمنُّوِديَّة ، وتُْعرف ببُساطِ  بهنية وتُْعَرف بسوط قروص ، وهو  ببُساط األَْحالف ، وقريةٌ أُخَرى بها تَُسمَّ

ِحيُح ما قّدم بَِساط اسم ُروِميٌّ ، كما نَقَلَه السََّخاِوّي. وقيل : يار الِمْصِريَّة الشَّمُس محّمُد قروص من الغَْربِيَّة والصَّ ناه. وإِلى هذه نُِسب عاِلُم الّدِ
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وابُن عّمه العَلَم سليماُن بُن خاِلِد بن نعيم ، وولَُده  843وتوفي سنة  760الماِلِكّي ، ولد سنة  البُساِطيُّ  بُن أَحمَد بِن ُعثْماَن بن نعيم بن ُمقَدَّم

ٍد ،  ْيُن عبُد الغَنِّيِ بُن محمَّ أَجاز  836أَجازه الَوِليُّ الِعراقّي والحاِفُظ بُن َحَجٍر ، وولَُده البَْدُر محمُد بن عبِد الغَنِّي ولد سنة  806ولد سنة الزَّ

ٍد أََخَذ عن أَبِيه ، ومات سنة  892له البُْرهان الَحلبّي وتوفِّي سنة  ه الِعزُّ عبد العِزيِز بُن ُمحمَّ  ٍث.وهم بَْيُت ِعْلٍم وَحِدي 881وَعمُّ

طْ  : [بشط] ً  يا فالنُ  بَّشِ ً  (2) أَْبِشطْ و تَْبِشيطا  ، أَْهَملَه إِْبَشاطا

__________________ 
 ( نصه يف اللسان : ال تبسرت ذراعيك انبساط الكلب.1)
 وأعَجَر.( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  زايدة بعد قوله : وأبشرت : َبش رت فالٌن تبشيطاً ا وأبشرَت مبعىن عج ر 2)
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اَغاين  : ِإنه ِة. وقا  الصــــــــّ رح  اجلَوحَهرِي  وصــــــــاِحُب الل ســــــــان وغريُ ا من األَِئمِّ  لَُغٌة ِعراِقي ةٌ  قا  : وهي وَأعحِجرح  (1) مبَعحىَن َعجِّ
رَتحَذَلة َجَنةٌ  ُمسح َتهح راُكه عل  اجلَوحَهرِيِّ ٍء من ُكُتِب الل َغة. ق. والَعَرُب ال تـَعحِرُف ذِلَك ا وال يُوَجُد يف َشيح ُمسح ِتدح لُت : فِإَذن اسح

ره ِإاّيه. ؟من الَغرَابِة مبََكاٍن. وِإَذا كاَنت الَعرُب ال تـَعحرِفُه فكيَف َيذحُكره يف كتابه  وهو َعِجيٌب ا وَكبَن ُه قل َد الّصاَغاين  يف ِذكح
 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

ْدُر ُسلَْيماُن بُن عبِد النّاِصرِ ، بالَكْسِر : قريةٌ من قَُرى  إِْبِشيطُ  الّشافِِعيُّ ، مّمن تَفَقَّه عليه الشَّْمُس  اإِلْبِشيِطيُّ  الغَْربِيَِّة ، وإِليَها نُِسَب الصَّ

.  الَوفَائِيُّ

ما نّصه : بََسَط « ب س ط»َذَكَر في ، بالّصاِد ، َكتَبَه بالُحْمَرة على أَنَّه ُمْستَْدَرٌك به على الَجْوَهِرّي ، وليس كذِلك ، بل  البَْصطُ  : [بصط]

 َء : نََشَره ، وبالّصاِد َكذِلك.الشي

ين يَُجوز فيه الّصاد ، كما في العُباب. وقُِرى َمعَانِيهِ  ما ذُِكَر من في َجِميعِ  ، بل البَْسطُ  فإَِذْن ِكتَابَتُه بالُحْمَرةِ محلُّ نََظٍر. وهو َء. في الّسِ

يِن. وأَْصُل صاِدِه ِسيٌن قِلبَت مع الّطاِء صاداً لقُْرِب َمَخاِرِجَها ، كما في اللِّساِن. (3) (ِبَُصْيِطر  ) و (2) (َوزاَدُه َبْسَطةً ) اِد والّسِ  بالصَّ

ة َغْيَره ، مثلو الُجْرحَ  بَطَّ  : [بطط] ً  وَغْيِرها ، الصُّرَّ ه بَّجاً ، َشقَّه : يَبُطُّه بَّطا أَنَّه َدَخَل على َرُجٍل به َوَرٌم فما »في الَحِديِث و ، وَكذِلك بَجَّ

.« بُطَّ  بَِرَح حتَّى  أَي ُشقَّ

 الِذي يَُشقُّ به الُجْرُح. الِمْبَضعُ  ، بالَكْسِر : الِمبَطَّةُ و

بَّةُ  بلُغَة أَْهِل َمكَّة : البَطَّةُ و  يُوَضع فيه الدُّْهُن وَغْيره. أَو إِناٌء كالقاُروَرةِ  من الَحيَوان ، قاله اللَّْيُث ، طَّةِ اْلبَ  ، ألَنَّها تُْعَمُل على َشْكل الدَّ

ب ، وهو عند العََرب اإِلَوزُّ ،  بَطَّةٌ و أُْنثَى ، بَطَّةٌ  يُقَال : لإِلَوزِّ  البَطِّ  َواِحَدةُ  : البَطَّةُ و َذَكٌر ، الذََّكر واألَْنثَى في ذِلَك سواٌء ، أَْعَجِميٌّ ُمعرَّ

يَت بذِلك ِحَكايَةً ألَْصواتَِها ، وفي العُباب :  من َطْيِر الماِء ، قال أَبُو النَّْجِم : البَطُّ  ِصغَاُره وِكباُره َجِميعاً. قال ابُن ِجنِّي : ُسّمِ

 نـَزَا ابلَبرتِّ  َبرتِّ الكثََبِج 
 ، قال ُرْؤبَةُ : بَِطاطٌ  ، ولَْيَست الهاُء للتَّأْنِيِث ، وإِنَّما هي لَواِحٍد من ِجْنٍس ، مثُل : َحَماَمٍة ، ودَجاَجٍة ، وَجْمعُه بَطَّةٌ  الَواِحدةُ 

 (4) الِبطَاطِ َأو َنطحَبَك الس ف وَد يف 
 .(5) لبَطِّ ا ، أَي في : التَِّجاَرةُ فيه التَّْبِطيطُ و

َي ، كما تَقَدََّم عن اْبِن ِجنِّي. البَطّ  ؛ أَي : َصْوتُهُ  البَْطبََطةُ و  ، وبِه ُسّمِ

 .َغْوُصه في الماءِ  البَْطبََطةُ  أَوْ 

أْيِ  : البَْطبََطةو ،  بَطَّةَ  قَْيسُ  أََضْفتَه إِلَى اللَّقَِب ، وذِلَك قَْولَُك : هَذا (6) [بُمْفَردٍ ]قاَل ِسيبََوْيه : إِذا لَقَّْبَت ُمْفَرداً و ، نقله الّصاَغانِّي : َضْعُف الرَّ

ْنتَ  بَطَّةَ  ، َجعَْلتَ  لَقَبٌ  وهو صار سعيٌد نَِكَرةً وَمْعِرفَةً بالُمَضاِف  ةَ بَطَّ  معرفةً ؛ ألَنَّك أََرْدَت الَمْعِرفَةَ التي أََرْدتَها إِذا قُْلَت هَذا َسِعيد. ولو نَوَّ

ل.  بَطَّةَ  يا فَتَى ، فَجعَلُوا بَطَّةُ  هاهنا كأَنَّه كاَن َمْعِرفةً قبَل ذِلَك ثُمَّ أُِضيَف إِليه ، وقالُوا : هذا عبُد هللا بَطَّةُ  إِليه ، فيَِصيرُ  تابعاً للُمضاِف األَوَّ

 يا فَتَى. بَطَّةُ  افاً بُمْفَرٍد َجَرى أََحُدهما على اآلَخِر كالَوْصِف ، وذِلَك قولُك : هَذا َعْبُد هللاِ قال ِسيبََوْيه : فإِذا لَقَّْبَت ُمضَ 

 :، أَي َعِجيب ، قال الّشاِعُر  بَِطيطٍ  ، وال يُقَاُل منه فِْعٌل ، كما في الّصحاحِ ، يُقَال : َجاَء بأَْمرٍ  العََجُب ، والَكِذبُ  ، كأَِميٍر : البَِطيطُ و

َريح  ـــــــــــــَ يب وتـ جـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ا تـ مـــــــــــــ  ـــــــــــــَ يـــــــــــــطـــــــــــــاً أَل طـــــــــــــِ   بـــــــــــــَ
َواِد     ِب اخلـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ َا يف ا ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــالّئ

  
ِة ُخفٌّ مقطوٌع ، قَدمٌ  البَِطيطُ  ، يُْلبَُس. وقال ُكَراع : َرأُْس الُخفِّ  بلغة أَهل الِعَراق : البَِطيطُ  قال اللَّْيُث :و .(7)هَكَذا أَْنَشَده ابُن ُدَرْيٍد   عند العَامَّ

 ، قال أَبُو ِحَزاٍم العُْكِليُّ : بِال ساقٍ 
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ي  َواصـــــــــــــــــــــــــِ َغ يف الـــــــــــعـــــــــــَ َفشـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــَ  ُزُ دًا تــــــــــــَ  بــــــــــــَ

َو      حـــــــــح ُ  مـــــــــنـــــــــه ال فـــــــــَ طـــــــــِ يـــــــــرتِ ســـــــــــــــــــــــبَفـــــــــح طـــــــــِ  الـــــــــبـــــــــَ

  
__________________ 

رح.1) رتح يريدون عجِّ  ( الذي يف التكملة : ابحُشرتح يريدون اعحَجرح ا وَبشِّ
 من سورة البقرة. 247( من اآية 2)
 «.َلْسَت َعَلْيِهْم ِبَُصْيِطر  » من سورة الغاشية ونص اآية : 22اآية ( من 3)
 وروايته أو نطمك السفود. 36( كذا ابألصر ا والرجز للعجاج ديوانه / 4)
 ( يف التكملة : وتبطبرت : إذا  ر يف البرت.5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 .34/  1( اجلمهرة 7)
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 قال أَْيَمُن بُن ُخَرْيٍم : الدَّاِهيَةُ  أَيضاً : البَِطيطُ و

جَيح فـــــــــــــــــــــــاِرٍس  ُة يف مـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــَ زَالـــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــــــَ

ي     القــــــــِ ا  (1)تــــــــُ هــــــــَ نــــــــح رَاقــــــــاِن مــــــــِ االــــــــعــــــــِ يــــــــطــــــــَ طــــــــِ  الــــــــبــــــــَ

  
ّي :  هَكذا أَْنَشَده الّصاَغانِيُّ ، والَِّذي أَْنَشَدهُ ابُن بَّرِ

وحمــــــــــــــهــــــــــــــا  ِ يف ســــــــــــــــــــــــــــَ اح رَاقــــــــــــــَ تح لــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــِ  لــــــــــــــََ

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      .. فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِهَما ؛ بَُطاِئطٌ  وُحَطاِئطٌ  الخ ةَ. ؟، تَِميُس تَْحَت الحائِط بَُطائِط . وتَقُول ِصْبيَاُن العََرب في أَحاِجيهم : ما ُحَطائطٌ إِتْبَاعٌ  ، بَضّمِ  يَْعنُوَن الذَّرَّ

 وفي الُمْحَكِم : قالت األَْعَرابيَّةُ :

رٌت  ائــــــــــــــــِ طــــــــــــــــَ رِي حــــــــــــــــُ رتُ ِإن  حــــــــــــــــِ ائــــــــــــــــِ طــــــــــــــــَ   بــــــــــــــــُ
ِب ا ـــــــــــــائـــــــــــــ    نـــــــــــــح يبحِ ِبـــــــــــــَ ِر الـــــــــــــظـــــــــــــ  بَثـــــــــــــَ (2)رِت كـــــــــــــَ

 

  
ً  قال : أَُرى  وتنكََّب اإِلْقَواَء لكاَن أَْحَسن.« بَُطائِطْ »إِتْبَاعاً لُحَطائط ، قال : وهَذا البَْيُت أَْنَشَدهُ ابُن ِجنِّي في اإِلْقواِء ، ولو َسكََّن فقال :  بَُطائطا

 .َضْخمٌ  ، أَي بَُطائِطٌ  ِجْروٌ و

جُ  أَبَطَّ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و ً  لُ الرَّ  .الدُّْهنِ  بَطَّةَ  اْشتََرى : إِْبَطاطا

. : اإِلْعيَاءُ  التَّْبِطيطُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

. : الَحَجلةُ  الُمبَْطبَِطةُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 .، بالَكْسِر : ع ، بالَحبََشةِ  بِطَّةُ و

، تََكلَُّموا فيه ، َسِمَع عبَد هللا بَن  ُمَصنِِّف اإِلبَانَةِ  الَحْنبَِليُّ  العَْكبَِريُّ  بَطَّةَ  ابنُ  ُعبَْيُد هللا بُن محّمِد بِن محّمِد بن َحْمَداَن ، بالفَتْحِ : أَبُو َعْبِد هللاو

ّمِ أَبُو َعْبِد هللا 387ُوفِّي سنة البُْسِرّي وغيره ، تُ  (3)ُسلَْيَماَن بِن األَْشعَِث والبَغَِويَّ وَطبَقَتَه ، وعنه أَبُو القاِسم بُن  ُد بُن أَْحَمدَ  وبالضَّ  بن ُمَحمَّ

ِد بِن َزَكِريّا بُطَّةَ  . بُطَّةَ  محّمُد بُن ُموَسى بنِ  من أَْهل أَْصبََهاَن : وبَلَِديُّوه 344، وعنه الحاِكُم ، توفِّي سنة  األْصبََهانيُّ  بن إِْسَحاَق بِن ُمَحمَّ

ِد بنوعبُد الَوهاِب بُن أَ   وغيرهما. بُطَّةَ  حمَد بن محمَّ

ِد بن بَطَّةَ  قلت : وفَاتَهُ في الفَتْح : أَبُو القَاِسِم نَْصُر بُن أَبِي السُّعُوِد بنِ  ِريُر الفَِقيهُ ، َسِمَع منه ابُن نُْقَطة ، وأَْحَمُد بُن َعِلّيِ بِن ُمَحمَّ  بَطَّةَ  الّضِ

 ي بَْكِر بِن ُدَرْيٍد ، َذَكَره ابُن َعَساِكر.أَبُو بَكٍر البَْغَداِدّي ، َرَوى عن أَب

 قلُت : ويُْرَوى لألَِخيِر ما َرأَْيتُه في إَِجاَزةِ الشَّْيخِ َعْبِد الباقِي الَحْنبَِلّيِ :

وُت  رحِص وهـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــُ ُة ا ـــــــــــــــــِ د   مـــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــِ

وتُ و     فـــــــــــــــــــــُ َدُه يــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــح ر  مـــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــُ

  

اٍد  يــــــــــــــــَ َ  يف ارحتــــــــــــــــِ فــــــــــــــــح ِد الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  هــــــــــــــــَ  ال  ــــــــــــــــَح

وتُ     ا لــــــــــــــــــــــــــَُ نــــــــــــــــــــــــــَ ُراَن أَنـــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
. بَِعيَدةٌ  ، أَي ُمتَبَْطِبَطةٌ  أَْرضٌ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

، كما  فَةُ السُّرْ  مثَل ُدَجيَِّجٍة ، تصغير َدَجاَجٍة : (4) البَُطيَِّطةُ  ، هَكَذا في سائِر النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، والصَّواُب : البَِطيَطةِ  ، ُمَصغََّرةَ  البَُطْيِطيَةُ و

 في العُبَاب.

يخ.  بَطٍّ  ، فقالوا : نَْهر البَطِّ  ، قِيَل : ألَنَّهُ كاَن ِعْنَدهُ َمَراحُ  بَطٍّ  ، وقِيَل باألَْهَواِز ، وتُْعَرُف بنَْهرِ  (5) : ة ، بَدقُوقَا بَطُّ و ، كما قَالوا : َداُر بِّطِ

ى نَْهَر نَْبط ؛ ألَنَّه كان ال  : (6) [بعضهم]، وفيه يَقُوُل  بَطٍّ  ْمَرأَةٍ نَبَِطيٍَّة ، فُخفَِّف : وقِيَل : نَْهرُ وقِيَل : بْل كان يَُسمَّ

يــــــــــــــــًة  َواِز َ نــــــــــــــــِ ن  ِإىل اأَلهــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ رحجــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  ال تـ

اَن و     عــــــــَ قــــــــَ عــــــــح ــــــــَ و ِ  (7)قـ ِب الســــــــــــــــــــــ  ــــــــِ ِذي يف جــــــــان ــــــــ   ال
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ِر و  رت  هنــــــــــــــَح يِن  بــــــــــــــَ ــــــــــــــُ َؤرِّق ــــــــــــــُ ِذي أَمحســــــــــــــــــــــــــــَ  يـ  الــــــــــــــ 

ٍب غــــــــرِي     وض بــــــــَلســــــــــــــــــــــح عــــــــُ يــــــــ ِ فــــــــيــــــــه الــــــــبــــــــَ قــــــــِ  َتشــــــــــــــــــــــح

  
 وهو الُمَراُد من قَْوِل الّراِجِز :

رتِّ  ذح قــــــــــــــــــَ وحِم وال مــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــح ال  ملَح أََر كــــــــــــــــــَ

ِر     هـــــــــــــــح ٍر بـــــــــــــــنـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح َوَ  مـــــــــــــــن لـــــــــــــــَ رتِّ َأطـــــــــــــــح  بـــــــــــــــَ

  

رتِّ  تــــــــــــــــَ جَيح ُمشــــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــ  يــــــــــــــــُت بــــــــــــــــَا خــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ  أَب

ي    طــــــــــــــِّ غــــــــــــــَ َن الــــــــــــــتــــــــــــــ  وِض ومــــــــــــــِ عــــــــــــــُ  مــــــــــــــن الــــــــــــــبــــــــــــــَ

  
ُد بُن َعْبِد الباقي بن أَْحَمَد بنِ  أَبُو الفَتْحِ و  ُمَحمَّ

__________________ 
 .«فالق »( عن التكملة وابألصر 1)
 ( يف اللسان : ِبنب الغائرت.2)
 ..«.. أمحَد بنِ » ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  زايدة بعد لفة ابن :3)
 ( وردت يف إحد  نسخه كما أفاده عل  هامش القاموس ومثلها يف التكملة.4)
 َدُقوقا.( يف القاموس : بطري  5)
 .«هنر برت»( زايدة عن معجم البلدان 6)
 .«قـَُعيقعان»( يف معجم البلدان : 7)
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َليحَماَن  َحدِّثُ  الَبطِّيّ  بنِ  (1)ســــُ
ُ
ِحيحاً ا وهو آِخُر من  امل ِنِدين. قا  ابن نـُقحطََة : كان َلَاُعه صــــَ ُســــح

الَبغحَداِدّي ا من ِكَباِر امل
ُون  ِر ابن َخريح ُيوِخه. قـُلحُت : َكَبيب الَفضــــح . وذَكَره ابُن  (2)َحد َث عن ا َُميحِدّي وغريِه من شــــُ ِ بِن طَلحَحة النَِّعادِّ اح ا واُ ســــَ

وَأخوه َأمححَُد : َحد َث عن َأيب القاِسِم الر بَِعيِّ ا وماَت بعَد َأِخيِه  564وتـُُويّفِ سنة  477وِخه ا ولد سنة اجلَوحزِيِّ يف ُشي
َنٍة ا قاُلوا : كان اٍن ِمنح هِذه الَقرحيَِة ا فُعِرَف به بســــَ يب ِإنحســــَ  ا نـََقَله ا افُة وغريُه وقيَر : أَلن  َأحَد ُجُدوِده كان يَِبيضُ  َنســــِ

 .(3) الَبرت  
َهِة ُدَجْيٍل بِسّتِ : نَْهٌر يَْحِمُل من ُدَجْيلٍ  بََطاِطيَاو لُه أَْسفََل فُوَّ ُء على بَْغَداَد فيَُمرُّ بها على َعبّاَرةِ قَْنَطَرةِ باِب فََراِسَخ ، يَِجي (4). قال ياقوت : أَوَّ

ع من (5)األَْنبَاِر إِلى شاِرع   وما َصاقَبََها. (6)ه أَْنُهٌر َكثِيَرةٌ كانت تَْسِقي الَحْربِيَّةَ الكبِش ، فيَْنقَطع ، وتَتَفَرَّ

 للعََجب ، من الباِء والّطاِء ففاِرِسيٌّ ُكلُّه. البَِطيطِ و من الشَّّقِ ، البَطِّ  وقال ابُن فَاِرس : ما ِسَوى

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

تَْين : ا البُُططُ  قال ابُن األَْعَرابِّي :  : الَكِذُب. البُُططُ و : األَْجَواعُ  البُُططُ و : األََعاِجيُب ، البُُططُ و لَحْمقَى ،، بَضمَّ

 .بُُططٍ  على البَطَّةُ  وتُْجَمع

 : َمْن يَْصنَعَُها. البَطَّاطُ و

 ، أَي َشقَّ ِجْلَده ، أَْو َرأَْسهُ. فبَْطبََطه وَضَربَهُ 

ّمِ : لَقٌَب. بُْطبُوطٌ و  ، بالضَّ

اِعي.، بالفَ  بَْطبَاطٌ و ى َعَصا الرَّ  تْح : نَبَاٌت يَُسمَّ

يّ  وعبُد الَجبَّاِر بُن ِشيَراَن النَّْهر  ، َرَوى عن َسْهٍل التُّْستَِرّيِ ، وعنه عليُّ بُن عبِد هللا بِن َجْهَضٍم. بَّطِ

 ، كُمعَظٍَّم : قَْريةٌ بِمْصَر من أَْعماِل الُمْرتَاِحيَّة. الُمبَطَّطُ و

ُد بُن علّيٍ اللََّواتِيُّ الطَّْنِجيُّ الَمْعروُف با ين أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ ّحاُل َشْمُس الّدِ ُخ الرَّ ْحلَِة  بَطُّوَطةَ  بنِ واإِلماُم المَؤّرِ ، كَسفُّوَدةَ ، َصاِحُب الّرِ

، وقد َذَكر فيه العَجائَب  ي داَر فِيَها ما بَْيَن الَمْشِرِق والَمْغِرِب وقد َجَمَع ابُن ُجَزّيٍ في ذِلَك ِكتَاباً َحافِالً في ُمجلََّدْيِن طالَْعتُهماالَمْشُهورةِ الَّتِ 

ُد بُن فَتْحِ هللا البيلونِيُّ في ُجْزٍء َصِغيٍر اْقتَصَر فيه على بَْعٍض    ؛ وقَد َملَْكتُه والَحْمُد هلل تعالَى.والغَرائَِب ، واْختََصَره ُمَحمَّ

ةُ الَواِدي البُْعثُطُ  : [بعثط] ّمِ : ُسرَّ . كالبُْعثُوطِ  وَخْيُر َمْوِضٍع فيه ، ، بالضَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

لَِّة ، يَْعنِي اْستَهُ وِجْلَدةَ ُخْصيَْيه ، بُْعثَُطهُ  َزق. ويُقَال : أَلْ َمع الَمَذاِكيرِ  هي اآلْسُت ، أَو ، هو : بُْعثَُطكَ  قال أَبُو َزْيٍد : يُقَال : َغطِّ و وقد  بالصَّ

 ، أَي في الَمْعنَى األَِخير. تُثَقَُّل طاُؤها

 أَنَا اْبنُ »قَُرْيٍش ، فقال : ، وفي َحِديِث ُمعاِويَةَ ، وقيل له : أَْخبْرنَا عن نََسبَِك في  كاْبِن بَْجَدتَِها ِء ،، يقُولُه العاِلُم بالشَّيْ  بُْعثُِطَها أَنَا ابنُ و

ةِ بَِطاِحَها ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : .«بُْعثُِطَها  يريُد : أَنَّهُ َواِسَطةُ قَُرْيٍش ومن ُسرَّ

 بـُعحُثِطهمن أَرحَفِغ الواِدِي ال ِمنح 
 الشَّاةَ ، وَشَحَطَها ، وَذَمَطَها ، وبََذَحَها ، وَذَعَطَها ، إَِذا َذبََحَها ، نَقَلَه الفَّراُء. بَعَطَ  ، يَقُولوَن : ، كَمنَعَهُ : َذبََحهُ  بَعََطهُ  : [بعط]

 في َكاَلِمه. أَْبعَطَ  ، وقد القَْول على َغْيِر َوْجِههِ  : إِْرسالُ  اإِلْبعاطُ  منهو ، بالفَتْحِ ، كالبَْعطِ  : الغُلُوُّ في الَجْهِل وفي األَْمِر القَبِيحِ ، اإِلْبعَاطُ و

في السَّْوِم ، وأََشطَّ فِيه ، قال  (7)في السَّْوِم ، إِذا بَاَعَد وَجاَوَز القَْدَر ، وكذِلَك َطَمَخ  أَْبعَطَ  ، يُقَال : الُمبَاَعَدةُ  كذِلكَ و َجَواُز القَْدِر ، : اإِلْبعَاطُ و

 ابُن بَّرّي : شاِهُدهَ قوُل حّسان :
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رُت و  ا أَراهـــــــــــــــِ واجنـــــــــــــــََ طـــــــــــــــُ عـــــــــــــــَ مح و  أَبــــــــــــــــح وح اهنـــــــــــــــ ُ  لـــــــــــــــَ

المِ     وا ِإَذنح ِبســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــُ مــــــــــــا َرجــــــــــــَ ــــــــــــَ وا ل ــــــــــــُ ت ــــــــــــَ ب ــــــــــــَ  ثـ

  
 َطاَرَك ، يُِريُدوَن ما أَْبعََد َداَرك. أَْبعَطَ  يُْبِدلُون الّداَل طاًء فيقولون ما ، روى َسلَمةُ عن الفَّراِء أَنَّهُ قال : اإِلْبعادُ  : اإِلْبعَاطُ و

__________________ 
 سلمان.( يف اللباب : 1)
 ( اللباب : حيزون.2)
 ( هذا ما ذكره ابن األثري يف اللباب.3)
 بستة فراسخ.« : هنر بطاطيا»( معجم البلدان 4)
 .«مشارع»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
 .«اخلريبة»( عن معجم البلدان وابألصر 6)
 .«طمح»( يف اللسان : 7)
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 وإِْفراٌط وقال ابُن َهْرَمةَ : إِْبعاطٌ  ويُقال : كان منه

َدارِه  َواَن بــــــــــــــــــــــــِ  ِإيّنِ امــــــــــــــــــــــــرٌ  أَدَُع اهلــــــــــــــــــــــــَ

َة     َذلـــــــــــــ 
َ

ِم املـــــــــــــ رمـــــــــــــًا وِإنح ُأســـــــــــــــــــــــــــَ رتِ كـــــــــــــَ عـــــــــــــِ  أُبـــــــــــــح

  
 وقال ُرْؤبَةُ :

ُت و  لــــــــــــح ــــــــــــُ رِ  (1)قـ واَ  امــــــــــــح ــــــــــــح رتِ ٍء مل أَق عــــــــــــِ بــــــــــــح ــــــــــــُ   يـ
رتِ     خـــــــــــــ  اِس وال َتســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــّ ـــــــــــــن ِرضح عـــــــــــــن ال  َأعـــــــــــــح

  
 وقال َجّساُس بُن قَُطْيب :

تح  ر ضـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  تــــــــــــــَ اطِ  مـــــــــــــنـــــــــــــُه عـــــــــــــَ عـــــــــــــَ   ِإبــــــــــــــح
مــــــــــــــــــوِس يف الــــــــــــــــــّرابطِ     ر َض الشــــــــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــَ

  
 من األْمِر ، إِذا أَبَْيتَه وَهَرْبَت منه ، قالُه ابُن عبّاٍد. أَْبعَْطتُ  ، يُقَال : الَهَربُ  : اإْلْبعَاطُ و

ً  لقد وقال ثَْعلٌَب : َمَشى أَْعَرابِيٌّ في ُصْلحٍ بيَن قَْوٍم فقاَل : ْلحِ ، وقاَل َمْجنُوُن بَنِي عاِمٍر  أَْبعَُطوا إِْبعَاطا َشِديداً ، أَي أَْبعَُدوا ولم يَْقُربُوا من الصُّ

: 

رتُ ال  عــــــــِ بــــــــح ــــــــُ َدين  يـ حــــــــَ جــــــــح يِن فــــــــيــــــــَ َد مــــــــن َديــــــــح قــــــــح  الــــــــنــــــــ 

يــــــــــــيِن و     قحضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ وحَف يـ يِن َأنح ســــــــــــــــــــــــــَ دِّثــــــــــــُ  ال حيــــــــــــَُ

  
تِهِ  اإِلْبعَاطو  ، أَنشد ابُن األَْعَرابِّي لرْؤبة : أَْن يَُكلََّف اإِلْنَساُن ما لَْيَس في قُوَّ

ن   يـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــِّ عـــــــــــــــــــَ اطِ انٍج يــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــَ   ابإِلبــــــــــــــــــــح
ــــــــــــــاطِ     ي َن ابلســــــــــــــــــــــــــــِّ وِّهــــــــــــــح ــــــــــــــُ َد  نـ ــــــــــــــَ ت  ِإَذا اســــــــــــــــــــــــــــح

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : هو الَِّذي يَُكوُن َوْحَده ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الُمْبِعطُ 

 بكسر الِميم : االْسُت. الِمْبعََطةو (2) البَْعطو

 ، بالفَتِْح : قَْريةٌ بِمْصَر ، أَو هي بَْحِطيط ، وقد تَقَدَّم. البَْعِطيطُ و

 .القَِصيرُ  ، بالفَاِء : البُْعفُطُ  : [بعفط]

ِهَما ، بالقَاِف ، كالبُْعقُطِ  : [بعقط] ا بالفَاِء فقد أَْهَملَه الّصاَغانِيُّ وصاحُب اللَِّسان ، ولم أَِجْدهُ في ِكتَاٍب من  بَِضّمِ وقد أَْهَملَُهَما الَجْوَهِريُّ ، وأَمَّ

فَه ، والَِّذي في الَجْمَهَرة ـ  اءِ يعني بالفَ ـ  ُكتُِب اللُّغَة ، وأَُظنُّ أَنَّ الُمَصنَِّف اْشتَبَه عليه كالُم ابِن ُدَرْيٍد ، حيُث َجعََل قولَهُ وكذِلَك البُْعفُط فَصحَّ
َف الثّانِي  البُْعقُوطَ  فَتََركَ « البُْعقُطُ  : القَِصيُر ، في بعِض اللُّغَاِت ، َزَعُموا ، وكذِلَك : (4) البُعُقُوط: » (3) الَِّذي َصدَّر به ابُن ُدَرْيٍد ، وَصحَّ

ْل ، وَسيَأْتِي له أَْيضاً :  : قَِصيٌر ، عن ابن ُدَريٍد أَْيضاً. بُْلقُوطٌ  لٌ َرجُ  بالفَاِء ، فتَأَمَّ

ل  بُْعقَُطةٌ  ، وِسيَاُق الُمَصنِِّف يَْقتَِضي أَنََّها اْلبُْعقُوَطةُ  هي: ، والَّذي في ِكتَاِب اللَّْيِث  بهاٍء : ُدْحُروَجةُ الُجعَلِ و ، وهو ُمَخاِلٌف نَصَّ العَْيِن ، فتأَمَّ

 اللِّعَاِن عن اللَّْيِث مثَل ما َذَكْرنَا ، وكذِلَك في التَّْكِملَة. ، ونَقَل الّصاَغانِيُّ وصاِحبُ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ّي  البُْعقُوَطةُ   .(5): َضْرٌب من الطَّْيِر ، نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

ياَدةِ ، ، هِذه المادَّةُ مْكتُوبةٌ عنَدنَا باألَْسَوِد ، وَكذِلَك ُوِجَدْت في نُْسَخِة الّصحاح الَّتِي ِعْنَدنَا بَخّطِ ياقُوت ، وعلي البَْقطُ  : [بقط] ها َعاَلَمةُ الّزِ

ه : وجَ  ِه ، أَي بخّطِ الَجْوَهِرّيِ. وفي تَجاِهه في الَهاِمش ما نَصُّ ه : لم يُكْن بَخّطِ ِميُع ما فِيِه ليَس في النُّْسَخِة التي بَخّطِ أَبي َزَكِريَّا وفِيَها ما نَصُّ

.  ، وال في نُْسَخِة أَبي َسْهٍل ، وِلَذا قال الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ
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البيِت قَُماُشه ، بالتَّْحِريك  بَقَطُ  ، والَِّذي نَقَلَه اللَّْيُث عن أَبِي ُمعَاٍذ النَّْحِوّيِ : البَْيتِ قَُماُش  : (6)، بالفَتْحِ  البَْقطَ  ثُمَّ إِنَّ ُمْقتََضى ِسيَاِق الُمَصنِِّف أَن

 ، وأَْنَشَد قوَل َماِلَك بِن نُْوْيَرةَ اليَْربُوِعّي :

ا  وَرهــــــــــَ ــــــــــُ تح أُم اعــــــــــَ يــــــــــمــــــــــًا قــــــــــد َأضــــــــــــــــــــــــَ ُت متــــــــــَِ ــــــــــح  رَأَي

مح     رتٌ فــــــــــهــــــــــُ قــــــــــَ ــــــــــَ َوائــــــــــفُ  بـ رحٌث طــــــــــَ ــــــــــَ اِس فـ  يف الــــــــــنــــــــــ 

  
ِديكذ « بَقَطٌ »ُء من َمتَاِعه الَِّذي يُْرَمى ، والَِّذي في اللَِّساِن أَنَّه أَراَد بقَْوِله : ا في العُبَاِب والتَّْكِملَة ، أَي فكأَنَّهُ َشبََّهُهم بقَُماِش البَْيت ، وهو الرَّ

قُون.  أَي ُمْنتَِشُرون ُمتَفَّرِ

  ُدَرْيٍد ، يقال :، عن ابنِ  َجْمُع الَمتَاعِ وَحْزُمه : البَْقطُ و

__________________ 
 .«أقو »( عن اللسان وابألصر 1)
 ( ضبطت عن اللسان.2)
 .312/  3( اجلمهرة 3)
 ( ضبطت يف التكملة ابلضم ا واملثبت بضمتا عن اجلمهرة.4)
 .312/  3( ذكرها ابن دريد أيضاً يف اجلمهرة 5)
 ابلقلم.( ضبطت يف التهذيب والتكملة ابلتحريك ا 6)
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 الر ُجُر َمَتاَعُه ا ِإذا مَجََعُه وَحَزَمُه ِلرَيححتََِر ا وهَكَذا نـََقَله الّصاَغاين  يف الُعَباِب. بـََقرتَ 
 ذِلَك.يَْصلُُح أَْن يُكوَن ِضّداً ولم يُنَبِّهوا على ـ  كما يأْتيـ  : التَّْفِرقَة البَْقطُ  قلت : وهو مع قوِل ابِن األَْعَرابِّيِ :

ٍد يَْرِوي عن ابن الُمَظفَِّر أَنَّه قال :و بُعِ  : البَْقط قال َشِمٌر : َسِمْعُت أَبا ُمَحمَّ ُجَل البُْستَاَن على الثُّلُِث أَو الرُّ َر َحِديُث  أَْن تَْعِطَي الرَّ ، وبه فُّسِ

 .«الِجنَانِ  بَْقطُ  ال يْصلُح»َسِعيِد بِن الُمسيِِّب : 

ِء بيَِدَك ، فإِن َصحَّ ما نَقَلَه ، وَسيَأْتِي أَْيضاً عن ابِن ُدَرْيٍد القَْبُط : َجْمُع الَشيْ  التَّْفِرقَةُ  : البَْقطُ و ّي : القَْبُط ، الَجْمُع ،قال ابُن األَْعَرابِ و

 الّصاَغانِيُّ عنه سابِقاً فهو ِضدٌّ.

قَه. بَقَطَ  : (1)وفي الّصحاحِ  ُجُل متاَعه ، إِذا فرَّ  الرَّ

وفي العُباِب : يُْخِطئُه الِمْخلَب ، والِمْخلَُب : الِمْنَجل  بالتَّْحِريِك : ما َسقََط من الثََّمِر إِذا قُِطَع فأَْخَطأَهُ الِمْخلَبُ  ، البَقَطُ  و ُمعَاٍذ النَّْحِوّي :قال أَبو

ً  . وحَكى ثَْعلٌَب : إِن في بَنِي تَِميمٍ ءِ الشَّيْ الِقْطعَةُ من  قِيَل :و من النّاِس  الِفْرقَةُ   :(2) البَقَطُ : وبال أَْسنَاٍن   من َربِيعَةَ ، أَي ِفْرقَةً ، أَو ِقْطعَةً. بَقَطا

قَةُ  : البَْقطُ و ً  ، يُقَال : َذَهبُوا في األَْرِض  الَجَماَعةُ الُمتَفَّرِ قِيَن. وهمْ  بَْقطاً بَْقطا قُو في األَْرِض ، أَي : بَْقطٌ  ، أَي ُمتَفَّرِ ر أَيضاً ُمتَفَّرِ ن ، وبه فُّسِ

مِّ  كالبُْقَطةِ  قوُل ماِلِك بِن نَُوْيَرةَ السابِق رَ  بالضَّ إِالّ طاَر  بُْقَطةٍ  فََو هللا ما اْختَلَفُوا في»حِديُث عائَِشةَ تَِصُف أَباها َرِضَي هللا َعْنُهما :  ، وبه فُّسِ

َها  .«أَبِي بَحّظِ

ُمْعِشبٍَة ، أَي في ُرْقعٍَة من َكاَلٍء ، تَقول : ما اْختَلَفوا في بُْقعٍَة من  بُْقَطةٍ  قَاعِ األَْرِض يُقَال : أَْمَسْينَا في: البُْقعَة من بِ  البُْقَطةُ و قال َشِمٌر :

بالنُّون ، « في نُْقَطةٍ » من النّاس : الِفْرقَةُ. وفي رواية : البُْقَطةو من األَْرض. البُْقَطةِ  من النّاِس ، وعلى البُْقَطةِ  البِقَاع ، ويَقَُع قولَُها على

 وَسيَأْتِي في َمْوِضعه.

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، كما في العُبَاب ، وعن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، كما في هاِمِش الّصحاحِ. كغَُراٍب : قُْبَضةٌ من األَقِطِ  ، البُقَاطُ و

اٍن : ثُْفُل الَهبِيدِ  ، البُقّاطُ و  ابِّيِ ، وأَْنَشَد :وقِْشُره ، عن اْبِن األَْعرَ  كُرمَّ

رُه  ئـــــــــًا فـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح ن  شـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــُ نـــــــــح رح مـــــــــِ نـــــــــَ ـــــــــَ  ِإذا مل يـ

ِرميُ     يــــــــــــِد جــــــــــــَ بــــــــــــِ ِه مــــــــــــن اهلــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــِ فح د  حــــــــــــِ  لــــــــــــَ

  

ُه  ــــــــــَ ل وح َر  حــــــــــَ ــــــــــَ اطَ تـ قــــــــــّ ــــــــــُ ــــــــــب ُه  ال ــــــــــ  قــــــــــً  كــــــــــبَن ــــــــــح ل  مــــــــــُ

ومُ     ثـــــــــــــُ َا جـــــــــــــُ لـــــــــــــِ تـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ٍر يـ يـــــــــــــُ  جنـــــــــــــَح رَانـــــــــــــِ  غـــــــــــــَ

  
 يَنَْل َصْيداً.يَِصُف القانَص وِكاَلبَه وَمْطعََمه من الَهبِيِد إِذا لم 

ً  بَقَّطَ  قال أَبو َعْمرٍو :و أَنّه َحَمَل على َعْسَكِر  عنههللارضيحديُث علّيٍ  ، ومنه (4)فيه ، وكذِلك بَْرقََط وتَقَْدقََد  (3) َصعَّدَ  ، إِذا في الَجبَِل تَْبِقيطا

قِيَن.« يُبَقُِّطون الُمْشِرِكين فما َزالُوا  أَي يَتَعاَدْوَن إِلى الِجبَال ُمتَفَّرِ

 فيهما. الَمْشيِ : أَْسَرعَ  فيو في الَكاَلمِ  بَقَّطَ و

 تَْبِكيتاً. بَكَّتَه أي فاَلناً بالَكالمِ  بَقَّطو

قَهالشَّيْ  بَقَّطَ و قَه بَقَّطَ  ، وقال اللِّْحيانِيُّ : َء : فَرَّ قِيِه بِِرْفِقِك ال يُْفَطُن له وأَْصلُه أَنَّ َرُجالً « بِِطبِّكِ  بَقِِّطيهِ »ومنه الَمثَُل :  َمتَاعه ، إِذا فَرَّ أَي فَّرِ

ُجلُ  وَكان؟ ما َصنَْعتَ  !: فقََضى حاَجتَه ، فقَالَْت لَه : وْيلَكوفي اللِّسان  أَتَى َعِشيقَتَه في بَْيتَِها فأََخَذهُ بَْطنُهُ ، فأَْحَدثَ  أَْحَمَق ، فَقَاَل ذِلَك لها  الرَّ

ً  إِذا َعجَز عنه َغْيُره ، واالْحتِياِل فيه بِعْلِمه وَمْعِرفَته ، يُْضَرُب لَمْن يُْؤَمُر بإِْحَكاِم العََملِ   .ُمتََرفِّقا

ً  الَخبَرَ  تَبَقَّطَ  ْيمٍ رَوى أَبو َسِعيٍد عن بعض بني ُسلَ و عن بَْعض بني ُسلَْيٍم : تََذقََّطه تََذقُّطاً  (5)ٍء. وَرَوى أَبو تُراٍب َشْيئاً بعد َشيْ  أََخَذه ، إِذا تَبَقُّطا

ً  ، وتَبَقََّطه  طاً.تََذقََّطه تََذقُّطاً ، وتََسقََّطه تََسقُّ  (6)، وكذِلَك  قَِليالً قَِليالً  ، إِذا أََخَذه تَبَقُّطا

__________________ 
 ( يعين النسخة الجي أشري إليها يف أو  املادة.1)
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( مقتض  سيا  القاموس يقتضي أهنا معطوفة عل  ما قبلها فهي  ركة ا وضبطت يف اللسان ابلوجها ابلفتح يعين ابسكان القاف ا و ركة 2)
 بفتحها. هنا وفيما سيبيت.

 يب واللسان كالقاموس.والتهذ« َصِعدَ »( ضبطت يف التكملة 3)
 ( يف التهذيب : وتقذقذ.4)
 ( هو إسحا  بن الفرج املعروف أبيب تراب.5)
قوله : وكذلك تذقطه تذقطاً فيه تكرار وعبارة اللســـان : أبو تراب عن بع  بين ســـليم : تذقطته تذقطاً وتبقطته »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 6)

 .«ء ا هيد عن بع  بين سليم : تبقطت اخلرب وتسقطته وتذقطته إذا أخذته شيئاً بعد شيتبقطاً إذا أخذته قلياًل قلياًل. أبو سع
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 ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ٌق في النّاِحيَةِ ، بالفَتْح ، وهو ما لْيَس بمْجتَِمعٍ في َمْوضعٍ ، وال ِمْنه َضْيعَةٌ كاِملَةٌ ، وإِنَّما هو َشيْ  بَْقطٍ  : جمعُ  البُقُوطُ   بَْعَد النّاِحيِة ، ٌء ُمتَفَّرِ

ً  والعََرُب تقوُل : مررُت بهم قِيَن. بَْقطاً بَْقطا  بإِْسكاِن القَاِف ، وُرِوَي بفَتِْحَها أَيضاً ، أَي ُمتَفَّرِ

ر قوُل عائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنَها الّسابُِق ، كما وجْدتُه في هاِمِش الّصحا البُْقَطةُ و ّمِ : النُّْكتَةُ والَخْصلَةُ ، وبه فُّسِ  حِ.، بالضَّ

ْلنَاُهم باألَْرِض ، كما يَأِْتي. وقال ، أَي نَازَ  بَالَْطناُهم ، وِمْنهُ يُقَال : الُمْستَِويَةُ الَمْلساءُ  وقِيَل : األَْرضُ  ، كَسحاٍب : األَْرضُ  الباََلطُ  : [بلط]

 ُرْؤبةُ :

اِط  طـــــــــــَ ُب الـــــــــــُفســـــــــــــــــــــــــح الئـــــــــــِ تح حـــــــــــَ بـــــــــــَ لـــــــــــَ وح َأحـــــــــــح  لـــــــــــَ

ن      اهــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ ِه أَل يــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ اَلطِ عــــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ

  
 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشد : باََلطٌ  : الِحَجاَرةُ الَّتِي تُْفَرُش في الدَّاِر وغيِرهاو

ي  حــــــــــِ نحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ِك حــــــــــىت  تـ ــــــــــَ ي ل امــــــــــِ قــــــــــَ  هــــــــــذا مــــــــــَ

ازِي     تــــــــــــــــــــَ الطَ رايًّ و ــــــــــــــــــــَح حِ  بــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح  األَب

  
ّي ألَبِي ُدَواٍد اإِلياِدّيِ :  وأَْنَشد ابُن بَّرِ

ٍر و  َب ُخضـــــــــــــــــــــــــــح ائـــــــــــــِ تـــــــــــــَ دح كـــــــــــــاَن ذا كـــــــــــــَ قـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

اَلطٍ و     ُرُونِ  بـــــــــــــــــــــــــــــــَ اُد ابآجـــــــــــــــــــــــــــــــِ  ُيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .بَلََّطَهاو ، بَلََطَها ، وقد باََلطٌ  : ْت بَِها أَو باآلُجرِّ ُكلُّ أَْرض فُِرشَ و

ثُ  أَبو َسِعيدٍ  : منها وضبَطهُ البُْلبَْيِسّي بالَكْسر ، ة ، بِدَمْشقَ   :(1) باَلطُ و ِمْصريٌّ حدََّث بها ، وبها تُُوفِّي ، ولم يكن  َمْسلََمةُ بُن َعِلّيٍ الُمَحّدِ

ُد بُن ُرْمحٍ. (2)ِعْنَدُهم بذِلَك   ، وآِخُر َمْن َحدَّث عنه ُمَحمَّ

 .ِحْصٌن باألَْنَدلُس َعْوَسَجةَ : باَلطُ و

أَ »في َحِديِث ُعثْماَن َرِضَي هللا عنهُ و ً  ُمبَلَّطٌ  بَْيَن الَمْسِجِد والسُّوِق ، الشَِّريفَِة ، ِدينَةِ ع ، بالمَ  وهو :« بالباََلطِ  أَنَّهُ أُتَِي بماٍء فتََوضَّ  ، ومنه أَْيضا

َي الَمَكانُ « الباََلطِ  َحِديُث جابٍر : َعقَْلُت الَجَمَل في نَاِحيَةِ  ً  وُسّمِ  اتِّساعاً باْسِم ما يُْفَرُش به. باََلطا

 من َزماٍن ، واألَْولَى : َخِرَب. َخِربَتْ  َعتِيقة وهي َمِدينَةٌ  د ، بين َمْرَعَش وأَْنَطاِكيَةَ  : باََلطُ و

 بِن َحْمداِن ، وَذَكرهُ الُمتَنَبِّيُّ في ِشْعِره. ع ، بالقُْسَطْنِطينِيَِّة ، كاَن َمْحبِساً ألَْسَرى َسْيِف الدَّْولَةِ  : الباََلطِ  دارُ و

 الّشاعِر :. وبِأََحِد هُؤالِء يُفَّسر قوُل ة بَِحلَبَ  : الباََلطو

الَط واَل  وحاَل َرجـــــــــــــــاُ   مـــــــــــــــا ُزرحاَن الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

اَن     اَلطُ كــــــــــــَ ا الــــــــــــبــــــــــــَ نــــــــــــَ اًل وال َوطــــــــــــَ ا َأهــــــــــــح نــــــــــــَ  لــــــــــــَ

  
ْلِب منها ، قاله أَبو َحنِيفَةَ ، من األَْرِض : َوْجُهها الباَلطُ و ويُقَال :  (3)األَْرِض : ما َصلَُب من َمتْنَِها  باَلطُ  ، وفي األَساِس : أَو ُمْنتََهى الصُّ

ِة يَْذُكُر َرفِيقَه في َسفَر : باََلطَ  لَِزَم فالن مَّ  األَْرِض ، وقال ذُو الرُّ

ن  ِإىل مـــــــــــــــَ ِّ  ـــــــــــــــِ ئ ـــــــــــــــَ اَلطِ ي ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــب ا   ال  كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ 

اِرفِ     ااَي يف َذواِت الــــــــــــــــز خــــــــــــــــَ رَاُه اَ شــــــــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــَ

  
 ، وهو أَْن تََرى على َمتْنَِها تَُراباً وال ُغبَاراً. باََلَطها الَمَطُر : أَصابَ  أَْبلََطهاو

ً و ، أَْبلََطَهاو الّداَر ، بَلَطَ و  .ُمبَلََّطةٌ و َمْبلََطةٌ و َمْبلُوَطةٌ  أَو بآُجّرٍ ، فهي فََرَشَها بِه : بَلََّطَها تَْبِليطا

ً  الحائطَ  بَلَْطتُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : ً  ، إِذا َعِمْلتَه به ، وكذِلك بَْلطا ً  الَدارَ  بَلَطَ  ، وقال غيَره بَلَّْطتُه تَْبِليطا ً و ، إِذا فََرَشَها بِه ، بَْلطا ، إِذا  بَلََّطها تَْبِليطا

ياِشيُّ : اَها ، وأَْنَشَد الّرِ  َسوَّ



9276 

 

رتٌ  لـــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــَ ُه  مـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــــر خـــــــــــــــــاِم َأســـــــــــــــــــــــــــــــح

دُ     مــــــــــــــَ هــــــــــــــا الــــــــــــــعــــــــــــــَ نــــــــــــــَ يــــــــــــــح ارِيــــــــــــــُب بـــــــــــــــَ  لــــــــــــــه  ــــــــــــــََ

  
 ْؤبَةُ :وقاَل رُ 

 (4) ُمبحَلرتِ َجوحٍف  َباَلطِ أَيحِوي ِإىل 
 : ِء القَْيِس ، بالّضّمِ في قَْول اْمِرى البُْلَطةُ و

__________________ 
 ( قيدها ايقوت أبلف والم قا  : يرو  بكسر الباء وفتحها.1)
 .190مبصر قبر سنة ( يف معجم البلدان : سكن مصر وحدث هبا ومل يكن عندهم بذا  يف ا ديث تويف 2)
 ( يف األساس : من متنها ومستواها.3)
 ( يف الديوان :4)

 تــــــــــــــــفضــــــــــــــــــــــــــــــي إىل أبــــــــــــــــالط جــــــــــــــــوف مــــــــــــــــبــــــــــــــــلــــــــــــــــرت 

 عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــايف الــــــــــــــــرايح اخلــــــــــــــــطــــــــــــــــرت   
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رِو بـــــــــِن درحمـــــــــاءَ  مـــــــــح ُت عـــــــــلـــــــــ  عـــــــــَ َزلـــــــــح ةً  نــــــــــَ طـــــــــَ لـــــــــح   بــــــــــُ
رح     َن مــــــــا  ــــــــََ رحَم مــــــــا جــــــــارٍو اي ُحســــــــــــــــــــــح   (1)فــــــــيــــــــا كــــــــَ

  
ب ، واْختَلََف النّاُس ِفيها ، فِقيل : الُمراُد بهاأََراد : فيا أَْكَرَم جاًر ،  والدَّْهُر ، وُهما قَوٌل َواِحٌد ،  . وفي العُباِب :البُْرَهةُ أَو الدَّْهرُ  على التَّعَجُّ

 يُِريد : َحلَْت عليه بُْرَهةً وَدْهراً.

جُل ، إِذا َذَهَب مالُه ، كما يَأْتِي. أَْبلَطَ  وُن اسماً من، أَي نََزْلُت به َحالَةَ َكْونِي ُمْفِلساً ، فيك الُمْفِلسُ  : البُْلَطةُ و ُ  الرَّ ، وهذا نَقَلَه  أَو الفَْجأَة

رةُ التِّيِن ٍء َكثِي، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ : قال بعُضُهم : هي قَْريَةٌ من َجبَلَْي َطيِّي َهْضبَةٌ بعَْينَِها : بُْلَطةُ  أَو الَجْوَهِريُّ عن أَبي َعْمروٍ 

ي ذِلَك أَنَّ َعْمَرو ابُن َدْرماَء الَمْمُدوح من أَْهِل ال بُْلَطةُ  والِعنَِب. قلُت : وفي الُمْعَجِم : َجبلَْيِن : َعْيٌن بها نَْخٌل ببَْطِن َجّوٍ ، من َمنَاِهِل أََجأَ ، ويُقَّوِ

ه َدْرمامن َطيِّى َمْفُروَشةٌ بالِحَجاَرةِ  ُمبَلََّطةٌ  أَو أَراَد َداَرهُ ، وأَنََّها ُء من بَنِي ثَْعلَبَةَ بِن َساَلَماَن بِن ذُْهٍل.ء ، وهو َعْمُرو بُن َعِدّيِ بن َوائٍل ، وأُمُّ

 ِء القَْيِس :: اسُم َداٍر ، وأَْنَشَد الْمِرى بُْلَطةُ  ، فهِذه َخْمَسةُ أَْوُجٍه َذَكَر منها الَجْوَهِريُّ االثْنَْيِن ، وفي التَّْهِذيِب :

ًة و  اَلمــــــــــَ وحمــــــــــًا  ــــــــــُ ــــــــــَ ُت يـ فــــــــــح ُت ِإذا مــــــــــا خــــــــــِ ــــــــــح ن  كــــــــــُ

بــــــــــــًا     عــــــــــــح ا شــــــــــــــــــــــــــِ ةِ فــــــــــــِإن  هلــــــــــــَ طــــــــــــَ لــــــــــــح رَا بــــــــــــبــــــــــــُ  َزميــــــــــــحَ

  
 ال : وَزْيَمُر : اسُم َمْوِضعٍ.ق

يرافِيُّ : وال يُْعَرف لها َواِحٌد. : األََرُضوَن الُمْستَِويَةُ  الباََلِليطُ و  قال الّسِ

ُجُل : أَْبلَطَ و ، َمْبنِيّاً  كأُْبِلطَ  ، بالباََلطِ  ، إَِذا أَْفلََس فلَِزقَ  أَْبلَطَ  ، وقال أَبُو الَهْيثَِم : ُمْبِلطٌ  أَْو قَلَّ فهو لَِصَق ، باألَْرِض ، واْفتَقََر وَذَهَب َماله الرَّ

 ، ونقَلَه الَجْوَهِريُّ عن الِكسائّيِ وأَبِي َزْيٍد. وأَْنَشد الّصاَغانِيُّ لُصَخْيِر بن ُعمْيٍر : ُمْبِلطٌ  للَمْفعُوِل ، فهو

يحســـــــــــــــــــــــــــــَ  ُت آِ  طـــــــــــــــَ ينِّ ُأخـــــــــــــــح َزُأ مـــــــــــــــِ هح هتـــــــــــــــَح ـــــــــــــــَ  ل

ـــــــــــتح أَراُه     ـــــــــــال طـــــــــــاً ق ـــــــــــِ ل ـــــــــــح ب يح  مـــــــــــُ هح ال شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  َء ل

  
ً و : تََرَكُهم على َظْهِر الغَبَراِء ، فأَْبلََطُهم اللِّصُّ القَْومَ  من الَمجاز : اْعتََرضَ و  ، عن اللِّْحيانِّيِ. لَْم يََدْع لَُهْم َشْيئا

اُء :و ً  فاَُلنٌ  أَْبلَطَ  قال الفَرَّ  وَملَّ ، وكذِلَك أَْفَجأَه ، وقد تَقَدَّم. أَلَحَّ علَْيِه في السَُّؤاِل حتَّى بَِرمَ  ، إِذا فاُلنا

ونَه ويَُضمُّ : الِمْخَرطُ  ، بالفَتْح ، البَْلطُ و ي ، وقال أَبو حِنيفَةَ : أَْنَشَدنِ  البَْلَطة ، وهو الَحِديَدةُ التي يَْخُرُط بها الَخّراُط ، عربِيَّةٌ ، والعاّمةُ يَُسمُّ

 أَْعرابِيُّ :

 َيربحِي ُحرَبَ الَفرحفَارِ  فالبَـلحرتُ 
ْلعةُ تَْخُرُج في الشََّجَرةِ ، أَو العُْقَدةُ ، فتُْقَطُع وتُْخَرط ِمْنَها اآلنِيَةُ ، فتكون ُموّشاةً َحسَ   نَةً.الُحْبَرةُ : الّسِ

تَْين : الُمّجانُ  ، البُلُطُ و ُمون  بَضمَّ وفِيَّ  (2)والُمتََخّرِ  ، عن ابِن األَْعرابِّيِ. ةِ من الصُّ

وَن من العَْسَكرِ  أَيضاً : البُلُطُ و قال :  .الفَّارُّ

:  الُمبَالََطةِ  . وأَْصلالسابَِح : اْجتََهد في ِسباحتِه بَالَطَ و فَذهب في األَْرِض. نقله أَبو حنِيفَةَ. فَرَّ منِّي ، إِذا تََرَكنِي ، أَو بَالََطنِي ويقَال :

 القَْوُم : طَ بَالَ و الَمجاهدة.

 ، إِذا كانوا رْكباناً. تَبَالَُطوا ، وال يقَال : كتَبَالَطوا على أَْرُجِلهم ، تَجالَدوا بالسُّيوفِ 

فاُلٌن ، الذي تقّدم ِذْكره ، فإِنَّ األَّوَل معناه َذَهَب في األَرض ، وهذا لَِزَم  بَالََطنِي ، وهذا ِخالفُ  بَنِي فاُلٍن : نَاَزلُوهم باألَْرِض  القَْومُ  بَالَطَ و

َمْخَشِريُّ : وال تَُكونُ   إِالّ على األَْرِض. الُمبَالََطةُ  األَْرَض. قال الزَّ

ً  أُذُنَهُ  بَلَّطَ  له ، يقال : فبَلِّطْ  يُقَاُل : إِذا َهفَا َصبِيُّكَ و ، وال يَُكوُن إِالّ في فَْرعِ األُذُنَْيِن ، وقاَل  ها بَطَرِف َسبَّابَتِه َضْرباً يوِجعُهُ َضَربَ  ، إَِذا تَْبِليطا

. بَلَّطَ  : ِعَراقِيَّةٌ ، وفسَّره كما َذَكرنَا. ويَقَال أَْيضاً : التَّْبِليطُ  اللَّْيُث : َمْخَشِريُّ والّصاَغانِيُّ  له ، كما نَقَلَه الزَّ

ً  فاُلنٌ  بَلَّطَ و . أَْعيَا في الَمْشي ، إِذا تَْبِليطا  ، وكذِلَك بَلََّح ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 في الثَّانِيِة ، وقِيَل : في األُولَى ، وقِيل : إِّن يُْبَسه في ، كتَنُّوٍر : َشَجٌر كانُوا يَْغتَذُوَن بثََمِرِه قَِديماً. بَاِرٌد يَابِسٌ  البَلُّوطُ و
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 رواية عجزه يف التهذيب : (1)

 فيا كرم ما جار واي كرم ما  رح 
 « :بلطة»ويف معجم البلدان 

 فيا حسن ما جار واي كرم ما  رح 
 ويف التهذيب : واملتحزمون.« واملتحزمون»( عن التكملة وابألصر 2)
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ِلحه َأنح ِم ا َرِديُء اهلَضــــح َبِطي ثَِقيٌر َغِليةٌ  الثالَِثة ا وِقيَر : ِإن ُه حاريف يف اأُلوىَل ا ثَانَِة ا وُيصــــح
َ
ريف ابمل دٌِّع ُمضــــِ ءٌ للَمِعَدة ا ُمصــــَ

ك ر ا ومن َمَناِفعه : أَن ه اَف ِإليه الســـُ َو  وُيضـــَ ٌك للحَبوح ِ  ُيشـــح اَلابِت  مُمحســـِ ُمغزٌر له ا ومَيحَنُض الن زحَف والن فحَث ا ويـَنحَفُض من الصـــّ
ِي وميحَنُض ســـعحَي ال ِم اجَلدح حح ِتطحالِ  ا وهو َكِثرُي مض شـــَ ُموَم ا وميحَنُض من االســـح رَِ  ا ومَيحَنُض الســـجح والســـ  ُقاَلِع والُقُروح ِإذا ُأحح

رِي  ُتمح  .(1)الِغَذاِء ِإذا اسح
حالِ  بَلُّوطُ و ٌر للّطِ  .األَْرِض : نَبَاٌت َوَرقُهُ كالِهْنَدبَاِء ، ُمِدرٌّ ُمفَتٌِّح ُمَضّمِ

 الَمِلِك فِقيَل : هَو الَجْوُز ، وقيَل : هو الشاْهبَلُّوط كما في الِمْنَهاجِ. بَلُّوطُ  وأَّما

 ، كما في األَساِس والعُباِب. ، أَي َحَرَكتِي ، أَو فُؤاِدي ، أَو َظْهِري بَلُّوِطي اْنقََطع : َمَشْيت حتَّى يُقَالُ  من المَجاز :و

.، نَقَله الّصاغَ  بَعُدَ  ُء :الشَّيْ  اْنبَلَطَ و  انِيُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 لك ، أَي ُمْجتَِهٌد في َصاَلحِ َشأْنِك ، قال الّراِجَز : ُمبَاِلطٌ  في أُُموِره : بَالََغ ، وهو بَالَطَ 

ارُِط  ٌر وفــــــــــــــــــــَ ن  حــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــِ َو هلــــــــــــــــــــَُ هــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــــــَ

رتُ     اِدٌر واَلئــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإنح َوَرَدت ومــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 : التـ بحِليُد. التـ بحِليرتُ و  ُمَباِلرتُ  َوحِضَها وَماِتٌح 
ُدها ، وهو َمجاٌز. الباَلطِ  ويُقَال : إِنََّها َحسنَةُ  َدْت ، وهو ُمتََجرَّ  ، إِذا ُجّرِ

ِة :  اً.، إِذا كان ُمْعِدم باََلطٌ  السَِّفينَةَ ، أَي أَْرِس بها ، كأَنَّهُ يَأُْمره بإِْلزاقَِها باألَْرض. ويقولون : رجلٌ  بَلِّطِ  وقوُل العامَّ

يُح من»وفِي البَِخيل أَو اللَّئِيم :   .بالبَْلطِ  ، إِذا َضَربَه بَلََطهُ و «البَالطِ  ماذا يأُْخذُ الّرِ

في الشَّبَاِب  ُمتََرْعِرعَ ، بالّضّم : َسَمٌك يُوَجد في النِّيل ، يُقَال إِنّه يَأْكُل من َوَرِق الَجنَِّة ، وهو أَْطيَُب األَْسماِك ويَُشبُِّهوَن به ال البُْلِطيُّ و

 والنَّْعَمِة.

 ، كثُماَمةَ : من أَعماِل نَابُلُس. باَُلَطةُ و

ويَْنبَِغي إِعاَدتُه ُهنَا ، فإِنَّ الُمْنتَِسب إِلَْيَها إِنَّما يَْنتَِسب إِلى « ف ح ص»: من أَعمال قُْرُطبَةَ باألَْنَدلُس ، وقد تَقَدَّم للمصنِّف في  اْلبَلُّوطِ  وفَْحصُ 

يّ ، ومنهم أَبُو الَحَكم ُمْنِذُر بُن َسِعيِد بِن َعْبِد  البَلُّوِطيّ  الُجْزِء األَِخيِر ، فيقال : فاُلنٌ  ْحمن بِن القَاِسِم التَِّعّزِ ، َرَوى  البَلُّوِطيّ  هللا بِن َعْبِد الرَّ

 .355ات سنة كتاَب العَْيِن للَخِليِل ، عن ابن َوالّد ، وكان أَْخَطَب أَهِل َزَمانه وأَْعلََمهم بالَحِديث. َوِلَي القََضاَء بقُْرُطبَةَ وم

ِهَما ، (2)، قال : وليس بثَبٍَت  القَِصيرُ  هو:  ، وقال ابُن ُدَرْيٍد ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  البُْلقُوطُ  : [بلقط]  .كالبُْلقُِط بضّمِ

ّي ، وهو البُْعقُوُط. طائِرٌ  ، زَعُموا : البُْلقُوطُ  قال أَْيضاً :و  ، ولَْيَس بثبٍَت ، وتقدَّم عن ابِن بَّرِ

ٌء َشيْ  ، كما يَْشَهُد له قوُل ابِن ُكْلثُوٍم اآلتي. قال اللَّْيُث : هو (3)َخَطأٌ ، وصوابُه كَسَمْنٍد  فَرٍ كَجعْ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقولهُ  البَْلنَطُ  : [بلنط]

َخاِم إِالَّ أَنَّهُ ُدونَهُ في الَهَشاَشِة واللِّين َخاَوةِ ، ويُْرَوى قوُل َعْمِرو بِن ُكْلثُوٍم يَِصُف َساقَيِ اْمَرأَةٍ : كالرُّ  والرَّ

جَيح و  ارِيــــــــــــــــــَ رتٍ  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ اٍم  بـ  َأو ُرخــــــــــــــــــَ

ا    يــــــــــــنــــــــــــَ مــــــــــــا َرنــــــــــــِ هــــــــــــِ يــــــــــــِ لــــــــــــح اُش حــــــــــــَ رِن  َخشـــــــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــَ

  
َوايَةُ الَمْشُهورةُ  ولم يُْفِرد له تَْرَجَمةً ، ألَنَّ النُّوَن زائَِدةٌ « ب ل ط»كما في العُبَاِب ، وأَّما في التَّْكِملَة فَذَكَره في مادة « وَساِريَتَْي باََلطٍ »والّرِ

 الّصواُب.، وهو 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :



9280 

 

 : َسَمَكةٌ قَِريٌب ِمن باعٍ. (4) البَلَْنطاءُ 

فهو ُمْهَمٌل ، فإِذا فُِصَل بيَن الباِء والنُّوِن « بنط»، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : أَّما  ، بالُمثَنَّاةِ تَْحُت ونُوٍن ، كِسبَْطرٍ  البيَْنطُ  : [بنط]

 ، بلُغَِة اليََمِن ، وَعلَى َوْزنِه البِيَْطُر ، وأَْنَشَد اللَّْيُث في ِكتَابِه : النَّسَّاجُ  بياٍء كان ُمْستَْعَمالً ، وهو :

بـــــــاً  ائــــــِ بـــــــَ وُن ســــــــــــــــــــَ تــــــُ تح هبـــــــا الــــــز وَُع الشــــــــــــــــــــ  جـــــــَ  َنســــــــــــــــــــَ

ف      ِوهــــــــــا كــــــــــَ طــــــــــح رتِ مل يــــــــــَ نــــــــــح يــــــــــَ رِ  الــــــــــبــــــــــِ فــــــــــِ جــــــــــح
ُ
 املــــــــــ

  
__________________ 

 ومنافعه تذكرة داود االنطاكي.( انظر يف خواصه 1)
 وفيها : والبُلقوط زعموا القصري ولي  بثبت. 312/  3( يف اجلمهرة 2)
 ضبرت قلم.« البَـَلنحرت« : »بلرت»( ضبطت يف اللسان والتكملة 3)
 والبَـَلنحطاة.« : بلرت»( يف التكملة 4)
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َوُع : العَْنَكبُوت.  الشَّتُوُن : الحائُِك ، والزُّ

مِّ  البُوَطةُ  : [بوط] ونَْحُوه من  الّصائغُ  ، وفي العَْيِن : فيها يُِذيُب فيه ، وفي العَْيِن : الَّتِي الَِّذي ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هي ، بالضَّ

نّاعِ. قال َشْيُخنا : ٌب أَْصلُه  الصُّ  بُوتَه ، كما في ِشفَاِء الغَِليِل. انتهى.وظاِهُره أَنَّها َعَربِيَّةٌ ، ولَْيَس كذِلك ؛ بل هو ُمعَرَّ

 قلُت : وهي البُوَدقَةُ والبُوتَقَةُ.

ُل أَْكثَُر : أَْبَوْيط ، ويقَال : ، َكُزبَْير بَُوْيطو من أَْعَماِل الّصِعيِد األَْدنَى  ة ، بِمْصرَ  ، بالفَتْحِ ثّم السُُّكون وفتح الواو ، هَكَذا في الُمْعَجم ، واألَوَّ

ِعيِد األَْعلَى ، فَِقيهُ أَْهِل  اإِلَمامُ  البَُوْيِطيُّ   الّشافِِعيُّ الِمْصِريُّ  يُوُسُف بُن يَْحيَى أَبو يَْعقُوبَ  ِمْنَها من ُكوَرةِ األَْسيُوِطيَِّة. وَغِلَط من َعدَّها من الصَّ

 .البَُوْيِطيُّ  مٍ ، وَخِليفةُ الَشافِِعّيِ على أَْصحابِه بَْعَده ، وِمْنَها أَْيضاً : أَبُو الَحَسِن تَِميُم بُن أَْحَمَد بِن تَِميِم بن نُعَيْ  (1)مصر 

ُجُل ، إَِذا بَاطَ  قاَل ابُن األَْعَراِبّي :و  بَْوطاً. يبُوطُ  فهو اْفتَقََر بَْعد ِغنًى ، وَذلَّ بَْعَد ِعزٍّ  الرَّ

يَِر وُشّراُح البَُخاِرّيِ بالفَتْح ، كَسحاٍب أَيضاً : ، كغُرابٍ  بَُواطٌ و ، من ناِحيَِة ِذي ُخُشٍب ، وفي  ِجبَاُل ُجَهْينَةَ  ، قال شيُخنَا : وَضبَطها أَْهُل الّسِ

فَِة ، أَو أَْكثر ، أَْبَراٍد من الَمِدينَةِ  ثاَلثَةِ  علَى الُمْعَجِم : نَاِحيَة َرْضَوى ، اْعتَرَض  ، وسلمعليههللاصلى، من َغَزَواتِه ،  بَُواطٍ  منه َغْزَوةُ و الُمَشرَّ

 ، فاْنتََهى إِلَْيه ، ولم يَْلَق أَذًى ، وقال َحّساُن بن ثَابٍِت ، َرِضَي هللا عنه : لِعيِر قَُرْيٍش  وسلمعليههللاصلى (2) [رُسوُل هللا]فيها 

َرت  فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ِن الـــــــــــــــــّداُر أَقـ مـــــــــــــــــَ َواطِ لـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــُ   بـــــــــــــــــِ
اطِ     طـــــــــــــَ ـــــــــــــغـــــــــــــَ ٍد كـــــــــــــال ٍض َرَواكـــــــــــــِ فـــــــــــــح ريحَ ســـــــــــــــــــــــــــُ  غـــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 الفَِقيه. البَُوْيِطيُّ  غير الَّتِي ذُِكَرت ، وقيل : إِليها نُِسبَ : قريةٌ أُْخَرى باألَبوِصيِريَّة ، وهي  أَْبَويط ، ويُقَال بَُوْيط

 : من قَُرى األُْشُمونَْيِن. بَاِويط وَكْفر

َكةً ُمَشدَّدةَ الطَّاِء : األَرزُّ يُْطبَُخ باللَّبَِن والسَّْمنِ  البََهطُّ  : [بهط] ةً ، قاله اللَّْيُث ، وهو ، ُمَحرَّ ٌب ِهْنِديَّتُ  خاصَّ . وقال اللَّْيث : ِسْنِديَّةٌ ، ه بََهتَّاُمعَرَّ

 َطيِّبَةٌ ، ويُْنَشد : بََهطَّةٌ  واْستَْعملَتْه العََرُب ، تقول :

ا اإِلَوزِّ  مــــــــــــــًا كــــــــــــــمــــــــــــــَ حــــــــــــــح َبتح شــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــ  فــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

هـــــــــــــــــا     لـــــــــــــــــِ رت  مـــــــــــــــــن َأكـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــب  ابأَلُرزِّ  ال

  
 وأَْنَشَد اللَّْيُث :

ِلَها اأَلُرز    ابلَبَهرتِّ من َأكح
ٌب فارسيَّته بَتَا ، وأَْنَشَد :  البََهطُّ  الّصحاحِ :وفي  ح اللَّْيُث بأَنَّهُ بِاَل َهاٍء ، « إِلخ .. تَفَقَّأَتْ »: َضْرٌب من الطَّعَاِم ، أَُرزُّ وَماٌء ، وهو ُمعَرَّ وَصرَّ

ّي ألَبِي الِهْنِدّيِ :واْستِْعمال العََرِب إِيّاهُ بالَهاِء َكأَنَّه ذَهاباً بذِلك إِلى الطَّائِفَِة منه ، ك  ما قالوا لَبَنَةٌ وَعَسلَةٌ ، وقيَل : أَْصلُه نَبَِطيٌّ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  َبمـــــــــــــــ  رت  فـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ مح وِ  الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ انـــــــــــــــُ يـــــــــــــــتـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــِ

مح     قـــــــــــَ رَي الســـــــــــــــــــــــــ  ثـــــــــــِ ُت مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا كـــــــــــَ ـــــــــــح  فـــــــــــمـــــــــــا زِل

  
 * ومّما يُْستَْدرك علَْيه :

 بمْعنًى َواِحٍد ، قال األَْزَهِرّي : ولم أَسمْعها بالّطاِء لغَْيره. (3)هَذا األَْمُر ، وبََهَضنِي  َهَطنِيبَ  قال أَبو تُراٍب : َسِمْعُت األَْشَجِعيَّ يقوُل :

 : [تيط]

ْيضاً بعَْيِن ، كِميٍل : قريةٌ بساِحِل بالِد أَْزموَر بالَمْغِرب ، به ِربَاٌط َحَسٌن ، وتُْعَرف أَ  تِيط * ومّما يُْستَْدَرُك عليه من فصل التاِء مع الّطاِء :

 .(4)القْطِر 

__________________ 
 وسيبيت ذلك قريباً. .«أبويرت»و « بويرت»( وقير إنه ينسب إىل بُويرت قرية قرب بوصري قوردي  ا انظر معجم البلدان 1)
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 ( زايدة عن القاموس.2)
 ( يف اللسان والتكملة : هبظين.3)
 حَتُوط اسم القحرت ا ومنه قو  أوس بن حجر : ونصها : األزهري قا  :يف ترمجة مستقلة « حترت»( ورد يف اللسان 4)

 ا ـــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــاس يف حتـــــــــــــــــــــــوط إذا 

 مل يـــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــوا حتـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــائـــــــــــــــــٍذ ربـــــــــــــــــعـــــــــــــــــا   

  

 قا  كبن التاء يف حتوط لء فعر مضارع مث جعر الاً معرفة للسنة ا وال  ري ا ذكرها يف ابب ا اء والطاء والتاء.
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 فصر الثاءِ 
 طّاءِ املثّلَثة مض ال

ُ  الثَّأَْطة : [ثأط] ينُ :  الثَّأَْطةُ  قيل :و ، نَقَلَه الجْوهِريُّ  : الَحْمأَة ْلِت في قوله الّطِ ـ  َحْمأَةً كانَت أَو َغْيَر ذلك ، وَجَمع بَْينَهما أَُميَّةُ بن أَبي الصَّ

 :ـ  وعلَى نَبِيِّنَا وَسلَّم وسلمعليههللاصلىيَْذُكُر َحماَمةَ نُوحٍ 

ٍف  طــــــــــح تح بــــــــــقــــــــــِ َد مــــــــــا رَكضــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــجــــــــــاَءتح بــــــــــعــــــــــح

بحطُ عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه     ارُ  الـــــــــــــثـــــــــــــ  بـــــــــــــَ ُا الـــــــــــــكـــــــــــــُ  والـــــــــــــطـــــــــــــِّ

  
 وقَال أَْيضاً :

ي  غـــــــــــِ تـــــــــــَ بـــــــــــح اِرَب يــــــــــــَ غـــــــــــَ َ
ارَِ  واملـــــــــــ شـــــــــــــــــــــــــَ

َ
َغ امل لـــــــــــَ  بــــــــــــَ

دِ     رحشـــــــــــــــــــــــِ يــــــــــٍم مــــــــــُ كــــــــــِ ٍر مــــــــــن حــــــــــَ بــــــــــاَب أَمــــــــــح  َأســـــــــــــــــــــــح

  

ا  ذهبـــــــــَِ ِ  عـــــــــنـــــــــَد مـــــــــَ مـــــــــح يـــــــــَب الشـــــــــــــــــــــــ  غـــــــــِ  فـــــــــبَتـــــــــَ  مـــــــــَ

ٍب و    ــــــــــــــُ ل ِ ذي خــــــــــــــُ اح دِ  ََثحطٍ يف عــــــــــــــَ رحمــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

  
 يَِصُف ، وكذِلَك أَْوَرَده ابن بَّرّي ، وقال : إِنّه ِلتُبَّعٍ  (1)الَحْمأَة ، فقال : أَْنَشَد َشِمٌر لتُبَّع  : الثَّأَْطة وأَْوَرَد األَْزَهِريُّ هَذا البَْيَت ُمْستَْشِهداً به على

يُن بكالِمهم. قال األَْزَهِريُّ : وهذا في ِشْعِر تُبَّعٍ الَمْرِوّيِ عن ابِن َعبّاٍد. خ ل »قلُت : وقد َسبَق ِذْكره في  ذا القَْرنَْيِن ، قال : والُخلُب : الّطِ

 .«ب

 ، لم يَْحِكَها غيُر صاِحِب العَْين. ُدَوْيبَّةٌ لَّساَعةٌ  : الثَّأَْطةو

 ، بَحْذِف الهاِء. ثَأْطٌ  الُكّلِ : جو

ً « ُمدَّْت بماءٍ  ثَأَْطةٌ »في الَمثَِل : و ُجل يَْشتَدُّ ُموقُه وُحْمقُه ؛ ألَنَّ يُْضَرُب لألَْحَمِق يَْزَداُد َمْنِصبا إِذا أَصابَها  الثَّأَْطةَ  . وفي الّصحاحِ : يُْضَرُب للرَّ

َمْخَشِريُّ   بِمثِْله. (2) : يُْضَرُب ِلفَاِسٍد يُْقَرُن الماُء اْزَدادْت فَساداً وُرُطوبةً. وقال الزَّ

 .الثَّأَْطة ، ُمشتَقٌّ من : الَحْمقَاءُ  الثَّأْطاءُ و

ةِ  : الثَّأَْطاءُ و  ، أَي باْبِن أََمٍة. ثَأَْطاءَ  ، يُقَاُل : ما ُهو باْبنِ  نَْعٌت ِلألُمَّ

 أَي ُزِكم. ، كعُنِيَ  ثُئِطَ  ، كغَُراٍب : الُزَكاُم ، وقد الثَُّؤاط قال ابُن َعبّاٍد :و

َمْخَشِريُّ : ُهو ُمْستَعاٌر من فََسادِ  .(3)، وكذِلَك ثَِعَط ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد  اللَّْحُم ، كفَِرَح : أَْنتَنَ  ثَئِطَ و  .الثَّأَْطةِ  وقَاَل الزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َكةً : لغَةٌ في الثَّأََطاءُ   ، بالتَّْسِكيِن. الثَّأَْطاءِ  ، ُمَحرَّ

 ، بالتَّْسِكيِن والتَّْحِريِك ، وكذِلك الْبِن األََمِة. ثَأََطانَ و ثَأَْطانَ  ويُقال لألَْحَمق أَْيضاً : يا بنَ 

قَهُ وبَطَّأَ به َعْنهُ  ثَبََطهُ  : [ثبط] ً  ، كثَبََّطهُ ، فيهما ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، عن األَْمِر : َعوَّ ه  تَثْبِيطا  عن األَْمرِ  ثَبََّطهُ : ، وهَذا نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ونصُّ

 ً َولِكْن َكرَِه هللاُ )، إِذا َريَّثَّه وثَبَّتَه ، وقولُه تَعالى :  َطهُ ثَبَ و ِء.عن الشَّي ثَبََّطهُ  : َشغَلَه عنه : قلُت : وهَو قوُل اللَّْيث ، وقال غيُره : تَثْبِيطا
: أَْن تَُحوَل بيَن اإِلْنساِن وبيَن ما  التَّثْبِيطُ  ِء يَْفعَلُه ، وقاَل غيُره :: َردَُّك اإِلْنساَن عن الشَّيْ  التَّثْبِيطُ  قال أَبو إِْسحاَق : (4) فَثَبََّطُهمْ  (انِْبعاثَ ُهمْ 

 يُده.يُرِ 

ً  َشفَتُه : َوِرَمْت ، ثَبَِطتْ  في الَجْمَهرةِ :و ً و ثَْبطا ، بالفَتْح والتَّْحِريك ، قال : وليَس بثَبٍَت ، هَكَذا وقََع في نَُسخِ الَجْمَهرة ، وفي بَْعِضَها  ثَبَطا

َدة علَى الُمثَلَّثَِة ، وقد ذََكْرنَاه في َمْوِضعه.  بتَْقِديِم الُمَوحَّ

ً  ى األَْمرِ علَ  ثَبََطهُ و ً  ، وكذا ثَْبطا  .تََوقَّفَ  ، أَي فتَثَبَّطَ  َوقَفَهُ َعلَْيِه ، : ثَبََّطهُ تَثْبِيطا
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ِعيفُ  الثَّبِطُ و  .، كَكتٍِف : األَْحمق في َعَمِله ، والضَّ

،  وِهَي بهاءٍ  ، ثَبُِطونَ  ، ويُقَال : قومٌ  ثَبِطٌ  ، وَرُجلٌ  ثَبِطٌ  ، يُقَال : فََرسٌ  من الَخْيلِ  الثَِّقيُل النَّْزِو على الِحْجرِ و ِمنَّا ، ءُ البَِطي الثَِّقيلُ  : الثَّبِطُ و

 «، فأَِذَن لَها (5) بَِطةً ثَ  لَْيلَةَ الُمْزَدِلفَِة أَن تَْدفََع قَْبَل َحْطَمِة النّاِس ، وكانَت اْمرأَةً  وسلمعليههللاصلىأَنَّ َسْوَدةَ اْستَأَْذنَِت النّبِيَّ »الَحِديُث :  ومنه

 هَكَذا يَْقتَِضيه الِقياُس.: ، قال الّصاَغانِيُّ  ، كفَِرحَ  ثَبِطَ  قدو

 ، األَِخيُر بالَكْسِر. ثِبَاطٌ و أَثْبَاطٌ  ج :

__________________ 
 ( صدره يف التهذيب :1)

 فبت  مغيب الشم  عند غروهبا
« يقرن مبثله»قلت : والذي يف األســـــــــــــاس املطبوع : « يقرن مبثله. الذي يف األســـــــــــــاس يقو  مبثله ا هقوله : »( هبامش املطبوعة املصـــــــــــــرية : 2)

 كاألصر.
 ( يف األساس : فسد.3)
 .46( سورة التوبة اآية 4)
 ( يف النهاية : ثبطة أي ثقيلة بطيئة ا من التثبيرت وهو التعوي  والشغر عن املراد.5)
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 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ هَكَذا. َكْد يُفَاِرقُهلم يَ  ، إِذا الَمَرضُ  أَثْبََطهُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك علَْيه :

 ، كَكِتٍف : ال يَْبَرُح ، وأَنشد األَْصَمِعيُّ : ثَبِطٌ  َرُجلٌ 

هح  طــــــــــــِ رحشــــــــــــــــــــــــــِ كِّ الــــــــــــرُبُوِ  فــــــــــــِ هــــــــــــَ نــــــــــــح  لــــــــــــيــــــــــــ  مبــــــــــــُ

رِي و     جــــــــــــــــــِ راِج اهلــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــح هح ال مبــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــِ  ثــــــــــــــــــَ

  
 عن األَْمِر : اْستَأَْخْرُت تَاِركاً له ، كاثْبَأَْجْجُت. اثْبَأَْطْطتُ و

، َزَعُموا ، وليس بثَبَت ، كذا  بالخاِء الُمْعَجَمِة : نَْبتٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد : هوو ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، بالَكْسرِ  الثِّْخِرطُ  : [ثخرط]

 ِه.نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في ِكتَابَيْ 

 وهو كعُْصفٍُر : أَبُو َحّيٍ من قَُضاَعةَ  ، ثُْربُطٌ  أَوْ  ثِْرباطٌ  أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وصاحُب اللّسان ، وقال ابُن َحبِيب : ، بالَكْسرِ  ثِْرباطٌ  : [ثربط]

والعُْهَدة في بِن َحّيٍ بِن َوائِِل بِن ُجَشَم بِن ماِلِك بِن َكْعِب بِن القَْيِن بِن َجْسٍر ، هَكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في َكتَابَْيه ،  (1)بُن حبِيِب بِن زيِد  ثِْرباطُ 

َدةِ. ْبِط عليه ، والَِّذي يَْغِلُب على ابِن َحبِيب ، وصوابُه ؛ بِْرباٌط ، الُمَوحَّ  هَذا الضَّ

ً و ُطهُ ثََرَطهُ يَثْرِ  : [ثرط]  ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، وقال : ليس بثَبٍَت. َزَرى علَْيِه ، وَعابَهُ  : يَثُْرُطه ثَْرطا

ُجُل األَْحَمُق الضِعيُف ، وقال أَبو َعْمٍرو : هو الثَِّقيُل األَْحَمق ، وقال ابُن َعبّاٍد : هو القَِصيُر ا الثِّْرِطئَةُ و َكره لَحاِدُر ، ُهنَا ذَ ، بالَكْسر : الرَّ

على أَنََّها أَْصِليَّة ، ولم يَْقَطِع األَْزَهِريُّ بأََحِد القَْولَْيِن ، حيُث قال : إِْن كانت  في الَهْمزِ  الَجْوَهِريُّ وقال : الهمَزة زائدةٌ ، وَذَكَرهُ المصنِّف

ُء مثلُه ، وقد تَقَدَّم للُمَصنِِّف ، كتبه بالُحْمَرةِ على أَنَّ يّة ، قال : والِغْرقِيالَهْمَزةُ أَْصِليَّةً فالَكِلَمةُ ُرباِعيَّةٌ ، وإِن لم تَُكن أَْصِليَّةً فهي ثاُلثِ 

 الَجْوَهِريَّ لم يَْذُكره ، وهو َغِريٌب.

 ، لُغَةٌ أَو لُثْغَةٌ ، كما في الّصحاحِ. الثَّْلط : مثلُ  الثَّْرطُ و

 داً ، نقله الّصاَغانِّي.إِذا َحُمَق ُحمقاً َجيِّ  ثَِرطَ  ، وقد الُحْمقُ  : الثَّْرطُ و

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابِن ُشَمْيِل ، قال : ولم يَْعِرْفه أَبُو الغَْوث. األََساِكفَةِ  (2) َشِريسُ  : الثَّْرطُ و

 ثِْرياَطةٌ و أَرٌض ِذْرياَطةٌ َواِحدةٌ ،« ذرط»، عن ابِن َعبَّاٍد ، وَسيَأْتِي عنه في  َرْدَغةً  ، أَي : ، بالَكْسر ثِْرياَطةً  َصارِت األَْرضُ  يقال :و

ْل.  َواِحدة ، أَي ِطينَةٌ َواِحَدةٌ. فَتَأَمَّ

 .ثَقَيلُ  ، أَي ُمثَْرْنطٍ و ، كَحبَْرَكى ، ثََرْنَطى َرُجلٌ و

ً  يُثَريطُ  البَِعيرو  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن اْبِن َعبّاٍد. ، كيَُهريُق ، إِذا ثَلََط ثَْلطاً ُمتَداِركا

مِّ  الثُّْرُعَطة : [ثرعط] قِيقُ  أَْهَملَه الَجَوْهِريٌّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو بالضَّ ، كُحُزْنبُل ، عن  كالثُُّرْعُططِ  ، زاد األَْزَهِريُّ : ُطبَِخ باللَّبَنِ  الَحَسا الرَّ

 ابِن ُدَرْيٍد أَْيضاً.

بسكوِن العَْيِن وفَتْحِ  الثُُّرْعُطَطةو الثَُّرْعَطَطة ، أَي بزياَدةِ الَهاِء ، هَكَذا في سائر النَُّسِخ ، والَِّذي في التَّْكِملَة نقالً عن األَْصَمِعّيِ : الثُُّرْعُطَطةِ و

 ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : يلَةٍ كقَُذْعمِ  ، الثَُّرْعِطيطةُ و في العُباِب : َزاَد ابُن َعبّاٍد :و الّراِء وَضّمها : َحساً َرقِيٌق ،

َة مــــــــــن  لــــــــــَ َر اأَلكــــــــــح بــــــــــَ وح تــــــــــَ هح فــــــــــاســــــــــــــــــــــــح طــــــــــِ طــــــــــُ ُرعــــــــــح   ثـــــــــــُ
هح و     طـــــــــــِ لـــــــــــِ ثـــــــــــَ نح عـــــــــــُ رحســـــــــــــــــــــــــاَء مـــــــــــِ َة اخلـــــــــــَ رحبـــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــ 

  
قِيقُ  َرقِيقٌ  ، أَي ثُُرْعُططٌ و ، ثُْرُعطٌ  ِطينٌ  في الَجْمَهرةِ :و َي الَحَسا الرَّ ً  ، قال : وبه ُسّمِ  ، كما تقّدم. ثُُرْعُططا

مِّ  الثُّْرُمَطةُ  : [ثرمط] ، وقال : هو « ثََرط»، َكتَبَه باألَْحَمر على أَنَّه ُمْستَْدَرٌك على الَجْوَهِرّيِ ، وليس كذِلَك ، بل َذَكَره في آخر مادة  ، بالضَّ

ْطُب ، ولعلَّ الِميمَ  يُن الرَّ الميَم أَْصِليَّة فما   َزائِدةٌ ، وكأَنَّ الُمَصنِّف قَلََّد الّصاَغانِيَّ حيُث قال : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، والميُم أَْصِليَّةٌ. وَهْبَك أَنَّ الّطِ

ُده َمْعنَى قوِله ؛ أَْهَمله ، مع أَنَّه لم يُْهِمْله ، وكأَنَّ عنَده إِذا لم يَْذُكِر الَحْرَف في َمْوِضِعه فكَ  أَنَّه أَْهَملَه ، وهو غريٌب يُتَنَبَّه له ، وكثيراً ما يُقَلِّ

 الثَُرِمَطة اَء هللا تعالَى ، وزاد الفَّراءُ الُمَصنِّف ، كما َسبَقَِت اإِلَشارة إِليه ِمراراً. وسيَأْتِي أَْيضاً مثُل ذِلَك في َمَواضَع َكثِيرةٍ نُنَبِّهُ عليها ، إِْن شَ 

ِقيقُ كعُلَبَِطٍة : ال ، ْطُب ، أَو الرَّ يُن الرَّ ْطِب. ّطِ يِن الرَّ  ، وفيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتَّب ، ونََسَب َصاِحُب اللِّساِن األَِخيَرةَ إِلى ُكَراع ، وفَسَّره بالّطِ
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 ِطيٍن َرقِيٍق. أَي َوِحلَت ، وفي العُبَاب : َصاَرْت َذاتَ  . وفي التَّْكِملَة :ثُْرُمطٍ  األَْرُض : َصاَرْت َذاتَ  ثَْرَمَطتِ و

__________________ 
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.1)
 واألصر والقاموس كاللسان.« ِسرِيش»( يف الصحاح : 2)
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ً  تُثَْرِمطُ  ، بالكسر : َكبِيَرةٌ  ثِْرِمطٌ  نَْعَجةٌ  قال ابُن َعبّاد :و  .الَمْضَغ ، وذِلَك أَْن تَْسمَع له َصْوتا

طَ  قال َشِمر :و قَاءُ  اثَْرمَّ قَاءُ  اثَْرْنَمطَ  ، هكذا في النَُّسخِ ، وِمثلُه في العُباِب ، وفي التَّْكِملَة واللِّسان : الّسِ  ، وأَْنَشَد ابُن األَْعرابِّيِ : اْنتَفَخَ  ، ِإَذا الّسِ

ىت   َر الــــــــــــرِّيــــــــــــِف حــــــــــــَ قــــــــــــح ُر بـــــــــــــَ ا َ حكــــــــــــُ طــــــــــــَ بــــــــــــَ   حتــــــــــــَح

َا     ِب حــــــــــِ ا كــــــــــالــــــــــَوطــــــــــح هــــــــــَ نــــــــــُ طــــــــــح افــــــــــبــــــــــَ طــــــــــَ َرلــــــــــحَ  اثـــــــــــح

  

 َأو َجاِئِش املِرحَجِر ِحَا َغطحَغطَا
قَاِء إِذا َراَب وَرَغا. االثِْرْنماطُ  وفي اللِّساِن :  : اْطِمْحراُر الّسِ

طَ  من الَمَجاِز :و ُجلُ  ، أَي الغََضبُ  اثَْرمَّ  كما في العُباِب.عند ُظُهوِره.  َغلََب فاْنتَفََخ الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك علَْيه :

ُجُل العَِظيُم اللَّْقِم ، الَكثِيُر األَْكِل. الثُّْرُموطُ  ّمِ : الرَّ  ، بالضَّ

 : ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [ثرنط]

 َ ُجُل ، أَي َحُمَق ، أَْهَملَه الَجَماعة ، وقال األَْزَهِريُّ : هكذا قََرأْتُه بَخّطِ أَبِي الَهْيثَم البِن بُُزْرج ، كما اثَْرْنَطأ  في اللِّساِن. الرَّ

. : السَّْلحُ  الثَّطُّ  : [ثطط] ُجلُ  الثَّطُّ و ، نَقَلُه الّصاَغانِيُّ الِذي َعِرَي َوْجُهه من الشَّعر ِإالّ طاقاٍت في  الَكْوَسجُ  : الثَّطُّ و ُء.البَِطي الثَِّقيل البَْطنِ  : الرَّ

ه : ال يُقَال في الَخِفيف َشعِر اللِّْحيَة : أَو هِذه َعاِميَّةٌ  ، نَقَلَهما الَجْوَهِريُّ ، كاألَثَطِّ  أَْسفَِل َحنَِكه ، ، وإِْن كانَت  أَثَطُّ  ، قَالَه ابن ُدَرْيٍد ، ونَصُّ

ة قد أُولِ   ، وأَْنَشَد ألَبِي النَّْجِم : ثَطٌّ  عَْت به ، إِنَّّما يُقَال :العَامَّ

َيِة الش يحِخ الَيَماين   الث رتِّ كِلحح
ةً : ّي عن ابنِ  ؟أَثَطُّ  تَقُولأَ ، قلت :  أَثَطُّ  وقال أَبُو حاتٍِم ؛ قال أَبُو َزْيٍد َمرَّ  (1)الَجَواِليِقّيِ  قال : قد َسِمْعتُها ، كما في الَجْمَهَرةِ. وَحَكى ابُن بَّرِ

 األَثَطُّ و ، الثَّطُّ  كَهاَمِة الشَّْيخِ. وقال اللَّْيُث :»، وأَْوَرَد بيَت أَبِي النَّْجِم أَْيضاً قال : وصواُب إِْنَشاِده :  أَثَطّ  ال َغْير ، وأَنََكرَ  ثَطٌّ  قال : َرُجلٌ 

 أَْصَوب وأَْكثَر. الثَّطُّ و لُغَتَان ،

 ، وفي هَذا القَْوِل ِزيادةٌ عن َمْعنَى الَكْوَسج. القَِليُل َشعر اللِّْحيَِة والحاِجبَْينِ  : الثَّطُّ  أو

، عن ابِن األَْعَرابِّي ، قال : وَكذلك َرُجٌل أَْطَرط  ال بُدَّ من ِذْكِر الحاِجبَْينِ  الحاِجبَْين ، أَثَطُّ  : َرقِيقُهما ، وكذِلكَ  الحاِجبَْينِ  ثَطُّ  أَو َرُجلٌ 

 قال الّشاِعُر : اِجبَْيِن ، ال يُْستَْغنَى عن ِذْكِرِهما ، واألَْنَمُص : الَِّذي ليَس له َحاِجبَاِن. يُْستَْغنَى فيه عن ِذْكِر الحاِجبَْيِن ،الحَ 

جِي و  يـــــــــــــــمـــــــــــــــَ واَي وال شـــــــــــــــــــــــــــــِ نح هـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــا مـــــــــــــــِ

ٍم ِزمَيح     ٌة َذاٌت  ــــــــــــــــــــــــــَح رَكــــــــــــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــــــــــــح  عــــــــــــــــــــــــــَ

  

ةُ ال أَلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ  و  طـــــــــــــــــ  ِ  ثـــــــــــــــــَ اح  ا ـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ

ةُ     ــــــــــــَ ر ف َدمح  ــــــــــــَُ ــــــــــــقــــــــــــَ َب  ال مــــــــــــح اِ   ــــــــــــَ (2) الســــــــــــــــــــــــــّ
 

  
ِهما ، ثُّطانٌ و ، ثُطٌّ و ، أَثْطاطٌ  ج : ، كِعنَبٍة ، َذَكر الَجْوَهِريُّ منها الثَّانِيَةَ والّرابِعَةَ واألَولى عن ُكَراع في  ثَِطَطةٌ و ، بالَكْسِر ، ثَِطاطٌ و ، بَضّمِ

والُ »نَقَلَه أَبو َزْيد في الَحِديِث :  القَِليَل ، وما َعداه في الَكثِير ، وما َعداهُ  قال  (3)« النَّطاِنطُ »ويُْروى : « الثَِّطاطُ  ما فَعَل النَّفَُر الُحْمُر الّطِ

ّمِ ، يَثُطُّ  أَو ، أَي بالَكْسِر ، ثَطَّ يَثِطُّ  ، قال : ثَطٌّ  ، أَي : بالفَتْح ِفيِهما ، قال : ومن قال : َرُجلٌ  ثَطَّ يَثَطُّ  وقد اللَّْيُث : ً  ، أَي الضَّ ً و ثَّطا  ، ثََططا

بالفتح فيهما ، وفي كالِم الُمَصنِّف نَْوُع تَْقِصيٍر في إِيراد الَمَصادِر ، كما يَْظَهُر  ثَطُّ يَثَطُّ  : َمصدرُ ، فالثََّطاَطة ، بالفتح  ثُُطوَطةً و ، ثََطاَطةً و

ل. وقال ابُن ُدَرْيٍد ؛ الَمْصَدرُ   .، قال ابُن ِسيَده : ولعَْمِري إِنَّه فَْرٌق َحَسنٌ  الثُُّطوَطةُ و الثََّطاَطةُ  ، واالسُم : الثََّططُ  بالتَّأَمُّ

واُب : ال اْسَت لَها الَّتي : الَمْرأَة الثَّطَّاءُ  قال اللَّْيُث :و « لها (4)وال إِْسَب » ، هكَذا في َسائِر النَُّسخِ بالُمثَنَاة الفَْوقِيَّة ، وهو َغلٌَط ، والصَّ

َدةِ ، كما هو نَصُّ العَْيِن ، أَي ِشْعَرة َرِكبها.  بالُموحَّ

ً  أَو ُدَوْيبَةٌ أُْخَرى تَْلَسعُ  العْنَكبُوت ، : الثَّطَّاءُ و ، ِمثَال  الثُّّطاءُ  ، وهذا عن اللَّْيِث ، كما في العُبَاِب واللَِّساِن ، والِذي في التَّْكِملَة : َشِديداً  لَْسعا

 ثُقَّاِء : ُدَوْيبَّة ، وقيَل : إِنَّما هي



9288 

 

__________________ 
 ( يف اللسان : عن اجلواليقي.1)
  ّرفة أي مهزولة ا عن الصحاح.( قوله : 2)
 ( النطانرت مجض نطناط وهو الطوير.3)
 أيضاً.« ِإسحبَ »( ويف اللسان والتكملة 4)
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 الث طَا ا عل  َوزحن قـًَفا ا فانحظُر هذا مض قـَوحِ  الل يحِث.
 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

ُطِط ، نقله اب الثُُّططُ  تَْيِن : الَكَواِسُج ، كالزُّ  ُن األَْعَرابِّي.، بَضمَّ

َمْخَشِريُّ في األَساس. ثَطٍ  وَرُجلٌ   كعٍَم ، مقلوٌب عن ثَئٍِط ، نقَلَه الزَّ

ث. األَثَطُّ و  : لَقَُب أَبِي العالِء أَْحَمَد بِن صاِلح الصُّوِرّيِ الُمَحّدِ

يحُ  ، كأَِميٍر : الثَِّعيطُ  : [ثعط]  لَّْيُث.، قَالهُ ال ُدقَاُق َرْمٍل َسيّاٍل تَْنقُلُه الّرِ

كفَِرَح :  ثَِعط الُمْنتُِن ، وقد اللَّْحُم الُمتَغَيِّرُ  ، سياقُه يَْقتَِضي أَنه بالفَتْح ، وصوابُه بالتَّْحِريِك ، وهكذا َضبََطهُ الجْوهِريُّ والّصاَغانِيُّ : الثَِّعطُ و

 ، قال األَْزَهِريُّ : أَْنَشَدنِي أَبو بَْكٍر : تَغَيَّرَ 

مـــــــــــــًا ابَ  ر  ـــــــــــــَح ـــــــــــــًا قـــــــــــــد أَيحكـــــــــــــُ ت ـــــــــــــِ ائ طـــــــــــــَ عـــــــــــــِ ـــــــــــــَ   ث
ا     ـــــــــــَ رِط َر حـــــــــــىت  خـــــــــــَ ـــــــــــه اأَلكـــــــــــح َر مـــــــــــن ـــــــــــَ ث (1)َأكـــــــــــح

 

  
 اللَّْحُم ، أَي أَْنتََن ، وكذِلَك الماُء ، قال الّراِجُز : ثَِعطَ  ، بالتَّْحِريِك : َمْصدرُ  الثَّعَط . وفي الّصحاحِ ،أَْنتََن وتَقَطَّعَ  ، إِذا الِجْلدُ  كذِلكَ و

رتح و  لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اٍش وفـ ٍر عـــــــــــــلـــــــــــــ  ِغشـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن  مـــــــــــــَ

رحٍه و     ُه بـــــــــــــَا كـــــــــــــُ نـــــــــــــح ُت مـــــــــــــِ رِبـــــــــــــح رتح شـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــَ  ثــــــــــــــَ

  
 ، كما في اللَِّساِن. َوِرَمْت وتََشقَّقَتْ  ، أَي َشفَتُه ثَِعَطت قال أَبو َعْمٍرو :و

 ، عن أَبِي َعْمٍرو ، وهي الفَاِسَدةُ الُمْنتِنةُ. الَمِذَرةُ  ، كفَِرَحٍة : البَْيَضةُ  الثَِّعَطةُ و

ْضخُ  التَّثِْعيطو باب : ، قال بعُض ُشعَراِء ُهَذْيل ، كما في اللَِّساِن ، وفي التَّْكِملَِة هو إِياُس بن ُجْنَدب الُهَذِلّي يَْهُجو نِساًء ، وفي العُ  : الدَّّق والرَّ

 يَّ :يخاِطُب ابَن نَْجَدةَ الفَْهمِ 

يح  فــــــــــــَ نــــــــــــَ َوًة كــــــــــــَ ينِّ ِنســــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــَ ــــــــــــُ اٍر  (2)تـ  ُغضــــــــــــــــــــــــــَ

ن  رَامُ     يــــــــــــــــــِد هلــــــــــــــــــَُ َك ابلــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــبَنــــــــــــــــــ 

  

نَ  طـــــــــــــح عـــــــــــــِّ ثــــــــــــــَ وٌد  يــــــــــــــُ ن  ســـــــــــــــــــــــــــُ رَاب فـــــــــــــهـــــــــــــُ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

َداُم     ٌح قــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح ه فـــــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ اَلســـــــــــــــــــــــــــــح (3)ِإَذا جــــــــــــــــَ
 

  
 أَي يَْرَضْخَن ويَُدقِّْقَن كما يُْرَضُخ النََّوى.

يوان.قلت : ولم أَِجْد إِلياِس بِن   ُجْنَدٍب ِذْكراً في الّدِ

 * وِمما يُْستَْدَرُك عليه :

 : ُمْنتٌِن ُمتَغَيٌِّر. ثَِعطٌ  ماءٌ 

بِيُّ ، ثَلَطَ  : [ثلط] ً  ، من َحّدِ َضرَب ، يَثِْلطُ  الثَّْوُر والبَِعيُر والصَّ ً  : ثَْلطا  ، وقِيل : أَْلقاهُ َسْهالً َرقِيقاً. َسلََح رقِيقا

  على البَِعيِر ، وقال : إِذا أَْلقَى بَعَرهُ َرقِيقاً.واْقتََصر الَجْوَهِريُّ 

ً  وقال األَْزَهِريُّ : يُقال لإِلْنساِن إِذا َرقَّ نَْجُوه : ُهو  .يَثِْلُط ثَْلطا

 قال ابُن األَثِيِر : وأَْكثَُر ما يُقاُل لإِلبِِل والبَقَِر والِفيَلَِة.« ثَلََطتْ و فبَالَتْ »في الَحِديِث : و

ً  أَنَُّهْم كانُوا يَْبعَُرون بَْعراً وأَْنتُمْ »يِث َعِلّيٍ رِضَي هللا عنه : في َحدِ و ُطون يَاِبساً كالبَعِر ؛ ألَنَُّهْم كانُوا قَِليِلي « تَثْلطون ثَْلطا أَي كانوا يَتَغَوَّ

ِعها.تَثِْلُطون المآِكِل واألَْكِل ، وأَْنتُمْ   . إِشاَرة إِلى َكثْرةِ الَمآِكل وتَنَوُّ

ِجيعِ  بالثَّْلطِ  فاُلناً : َرَماهُ  لَطَ ثَ و قِيِق من الرَّ  .ولََطَخهُ به ، أَي الرَّ

 ٍء إِذا كان َرقِيقاً ، وأَْنَشَد لَجِريٍر يَْهُجو البَِعيَث :ُكّلِ َشيْ  : َرقِيُق َسْلحِ الِفيِل ونَْحِوه ِمنْ  (4) الثَّْلطُ  قال اللَّْيُث :و
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رتَ اي  لــــــــــح ــــــــــَ ٍة  ثـ اِمضــــــــــــــــــــــــَ ا  (5)حــــــــــَ هــــــــــَ لــــــــــُ َرو َح َأهــــــــــح ــــــــــَ  تـ

ا    اّلمـــــــــــــَ د ِت الـــــــــــــقـــــــــــــُ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رٍت وتـ اســـــــــــــــــــــــــــِ نح مـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
 وَرَواه الّصاَغانِيُّ هكذا ، وفي اللّسان :

رتَ اي  لــــــــــح طــــــــــاً  ثـــــــــــَ َض مــــــــــاســــــــــــــــــــــــِ َربــــــــــ  ٍة تـــــــــــَ اِمضــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــَ

رتٍ     نح َواســـــــــــــــــــــــــــــِ امــــــــــــــــِ اّلمــــــــــــــــَ ض الــــــــــــــــقــــــــــــــــُ َربــــــــــــــــ    وتـــــــــــــــــَ

  
 ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : : َمْخَرُجهُ  الَمثْلَطُ و

 َمثحَلِطهح و  (6)اعحتاَص اَباَب قـَيحِئِه و 
__________________ 

 ( يقا  خرط به إذا ُغّص به ا اللسان.1)
 اهلذليا شعر الايس بن جندب.ومل يرد يف ديوان « كغىن»وابألصر  836( عن شرح ديوان اهلذليا ص 2)
 ( عجزه يف اللسان :3)

 إذا خالسنه فلح فدامُ 
 واملثبت عن شرح أشعار اهلذليا واللسان والتكملة.« يسعطن»والعراب مث اخلزم ا واحدته عرابة. وابألصر 

 ابلسا املهملة.« السلرت»( عن القاموس ا ومثله يف اللسان ا وابألصر 4)
 .«حاملة»وابألصر ( عن الديوان 5)
 .«فئبه»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
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قِيقُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ُهو ، كَجْعفٍَر ، وُعْصفُورٍ  الثَّْلَمطُ  : [ثلمط] يِن : الرَّ  .من الّطِ

ُجُل : ثَْلَمطَ  قال أَْيضاً :و  ْملََط.، وكذِلَك : ثَْمَطَل ، وثَ  اْستَْرَخى الرَّ

قِيُق ، أَو العَِجينُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو الثَّْمطُ  : [ثمط] يُن الرَّ قِيُق إِذا الّطِ قَّةِ  الرَّ ، كما في العُبَاِب واللَِّساِن  أَْفَرَط في الّرِ

 والتَّْكِملَة.

 االْستِْرَخاُء ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، ونَقَل الّصاَغانِيُّ عن اْبِن ُدَرْيٍد قال : هو، بتَْقِديم الِميِم على الاّلم ،  الثَّْملََطةُ  : [ثملط]

 .الثَّْمَطلَةِ و كالثَّْلَمَطةِ 

ا َمدَّ األَْرَض َماَدتْ  إِّن هللا تَعَالَى» األَْحبَاِر : الشَّقُّ ، ومنه َحِديُث َكْعب هو ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : الثَّْنطُ  : [ثنط]  لَمَّ

َكاِم ، فصاَرْت كالمُ  بالِجبَالِ  فثَنََطَها  .«ثِْقالِت لها، أَي َشقََّها ، فصاَرْت كاألَْوتَاِد لَها ونَثََطَها باإْلِ

َق ابُن األَْعَرابِّيِ بينَ  : إِثْقَاالً  الثَّْنطَ و : َشقًّا ، الثَّْنطَ  ، فَجعَل الثَّْنطِ و الثَّْنطِ  قال األَْزَهِريُّ : فَرَّ
، قاَل : وُهَما َحْرفَاِن َغِريبَاِن ، قال : وال  (1)

قال ابُن األَثِيِر : وَما « هللا بالِجبَاِل ، فصاَرْت لَها أَْوتَاداً  فثَنََطَها ت األَْرُض تَِميُد فوَق الماءِ كانَ »يُْرَوى : و َعَربِيّاِن أَم َدِخياَلن. قلُت :أَ أَْدِري 

َدة على الُمثَلَّثَِة ، كما سيأْتي ، قال ابُن األَثِير : ويُْرَوى بتَْقِديِم النُّونِ  َجاَء إِالَّ في َحِديِث َكْعٍب ،  من التَّثْبِيطِ  بََدَل النُّونِ  ويُْرَوى بالباِء الُمَوحَّ

 وهو التَّْعِويُق.

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

« ن ث ط»صنِِّف في : ُخُروُج الَكْمأَةِ من األَْرض ، والنَّبَاُت إَِذا َصَدع األَْرَض وَظَهَر ، قاله اللَّْيُث ، وهذا محّل ِذْكِره ، وسيأْتي للمُ  الثَّْنطُ 

 تقليداً للّصاَغانِّيِ.

 مض الطاء فصر اجليم
ً  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : أَي يَْجثِطُ  بغَائِِطهِ  َجثَطَ  : [جثط] ً  (2) َرَمى به َرْطبا ، هَكَذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ،  ُمْنبَِسطا

َدةِ ، فتأَّمل. فاً من َحبَط ، بالَحاِء والُمَوحَّ  وأَنا أَْخَشى أَْن يَُكوَن ُمَصحَّ

 ، وأَْنَشَد لَجِريٍر : اْختََرَعهُ النَِّساءُ  (3) َشتْمٌ  ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : هو ، كَحْيَزبُونٍ  الَجْيثَلُوط : [جثلط]

تح  بـــــــــَ جــــــــِّ نــــــــُ وُ  تـــــــــُ حــــــــُ اِف ِإَذا الــــــــفــــــــُ د وا َخضــــــــــــــــــــــَ  عــــــــُ

وطَ و     لـــــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح ّوارَا اجلـــــــــــــــــــَ ًة خـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــَ  وَنـــــــــــــــــــَح

  
ُروه أَنَّ الَمْعنَى : الَكذَّابَةُ كَ و ، وال َرأَْيُت أَبا َعْبِد هللا يَْعِرفُه ، قال الُمَصنِّف : الَجْيثَلُوطُ  ، وقَاَل أَبُو َسِعيٍد السُّكَِّريُّ : ال أَْدِري ما لم يُفَّسِ

، فَجلَط : أُِخَذ منه الَكِذب ، وَجثََط : أُِخَذ منه السَّْلح ، وكذِلَك ثَلَط. قلُت :  ثَلَطَ و من : َجلَط ، السَّالََّحةُ ، ُمَركٌَّب من : َجلََط ، وَجثََط ، أَو

 من : َجلََط َسْيفَه ، إِذا اْستَلَّهُ ، كما َسيَأْتِي. ويُْمِكُن أَْن يكوَن َمْعناه : السَِّليَطةُ اللَِّساِن أَْيضاً ،

، كِجِحْض ،  َزْجٌر للغَنَمِ  وُسُكوِن الّطاِء ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي والّصاَغانِيُّ في كتابَْيِه ، وفي اللَِّساِن : هو ، بَكْسِر الِجيم والحاءِ  ِجِحطْ  : [جحط]

اِد ، وقد تَقَدََّم أَنَّ الُمَصنِّ  اِد ، وأَْهَملَه هنا ، وِكالُهَما مُ بالضَّ  ْستَْعَمالن.َف أَْهَملَه كالَجْوَهِرّيِ ُهنَاك ، وأَْوَرَدهُ الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة في الضَّ

يِت ، قال : هي ، بالَكْسرِ  الِجْحِرطُ  : [جحرط] ّكِ العَُجوُز  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة ، وأَْوَرَدهُ في العُبَاِب نَْقالً عن ابِن الّسِ

 ، وأَْنَشَد : الَهِرَمةُ 

ِرطُ الد رحَدبِيُ  و   اجلََلنحَفَعهح  اجِلحح
يِت ، وهوبالَخاِء الُمْعَجَمِة ، أَْهَملَه  الِجْخِرطُ  : [جخرط] ّكِ ، ويُْرَوى  ِمثْلُه َوْزناً وَمْعنًى الَجْوَهِريُّ ، ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ في كتابَْيِه عن ابِن الّسِ

ُم بالَوْجَهْيِن.  اإِلْنَشاُد الُمتَقَّدِ

 واْقتََصر ابُن فاِرٍس على ِرَوايِة الخاِء فقط.

َكةً  الَجَرطُ  : [جرط] ةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن َعبّاٍد : هو ، ُمَحرَّ ّي : هو الغََصُص. قال ابُن َعبّاٍد : الغُصَّ  َجِرطَ  قدو ، وقال ابُن بَّرِ

ّي ِلنَجاٍد الَخْيبَِرّيِ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : أَْنَشَدِني أَبُو بَ  بالطَّعَاِم ، كفَِرحَ   ْكٍر :، إِذا َغصَّ به ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : تثقياًل.1)
 ( يف التكملة : رمياً منبسطاً.2)
 ( يف التكملة : اسم خمرَتَع للنساء ا وهو شتٌم.3)
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 َلم ا رَأَيحُت الر ُجَر الَعَمل طَا

 أيحُكُر  َحماً ابئِتاً قد ثَِعطَا

َر  َثَر منه اأَلكح  َجرِطَا حىت  َأكح

 بالَخاِء ُمْعَجَمةً ، كما َسيَأْتِي.« َخِرطَ » قلت : وهذا تَْصِحيٌف من ابِن َعبّاٍد ، والّصواُب فيه :

 ، عن ابن َعبّاٍد. (1)العُنُِق ، كالِجْرَواِض  ، بالَكْسِر : الطَِّويلُ  الِجْرَواطُ و

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 فٍَر : قَبِيلَة بالَمْغِرب.، كَجعْ  َجْرقَطٍ  : بنو [جرقط]

ل : َعلَْيه قُرًى ونَِخيٌل  نَهٌر بالبَْصَرة ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ياقُوت والّصاَغانِيُّ : هو ، كَحتَّى َجطَّى : [جطط] ، زاَد األَوَّ

 كثيٌر ، وهو ِمن نََواِحي َشْرقِي ِدْجلَة.

 (2)ِب ، ولو قَاَل : كَسفَْرَجٍل كاَن أَْحَسن ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وأَْوَرَده الّصاَغانِيُّ في العُبَا كَجَحْنفَلٍ ،  الَجلَْنبَطُ  : [جلبط]

ِه في ِذْكِر أَْسَماِء األََسِد وِصفَاتِه ، ولم يَْذُكرا ، قال أَبُو َسْهٍل الَهَرِوّي : نَقَلَه قُْطُرٌب وابُن خالََويْ  األََسدُ  نقالً عن قُْطُرب واْبِن َخالََوْيِه : هو

َجلَط ، ولَبَط ، وهو الَِّذي يَْقِشُر َصْيَده ويَْضِرُب به : تَْفِسيَره ، قال وال أَْعلَُم أَنَا أَْيضاً تَْفِسيَره. قلُت : ويَُجوُز أَْن يَُكوَن ُمَركَّباً َمْنُحوتاً من 

ل. األَْرَض.  فتَأَمَّ

األَْرُض  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَة ، وأَْوَرَده في العُبَاِب نَْقالً عن اْبِن ُدَرْيٍد : هي ، بَكْسِر الِجيِم والحاءِ  الِجْلِحَطاءُ  : [جلحط]

، بالَحاِء والّطاِء ، فال  ِجْلِحطاءُ  ، وِمثْلُه في اللَِّساِن ، وهو في ِكتَاِب ِسيبََوْيِه هَكَذا ، قال ابُن ُدَرْيٍد : قال ِسيبََوْيه في ِكتَابِه : الَّتِي ال َشَجَر بَِها

ْرِف أَْوَجُر ، أَي أُْشِفُق ألَنّي سمعُت ابَن أَِخي : أَْرٌض ال َشَجَر بها ، وأَنا من الحَ  ِجْلِحَظاءُ  : ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : [جلحظ] أَْدِري ما أَقُوُل فيه ،
ي ، فِخْفُت أَن ال يَُكوَن َسِمعَه. الِجْلِحَظاءُ  األَْصَمِعّيِ يَقُوُل : (3)  ، بالَحاِء غيِر الُمْعَجَمِة والّظاِء الُمْعَجَمِة. وقال : هَكَذا رأَيُت في ِكتَاِب َعّمِ

لُغَةٌ  و :أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَة ، وأَْوَرَده في العُبَاِب عن اْبِن َعبّاٍد ، ومثلُه في اللَِّساِن ، وه ، ، بالَخاءِ  الِجْلِخَطاءُ  : [جلخط]

َوابُ  (6) فِيِه ، أَو ُهو ي نُْسَخٍة من الَجْمَهَرةِ بَخّطِ األَْرَزنِّيِ كما ، قاَل الّصاَغانِيُّ ، وهَكَذا ُهو فِي الَجْمَهَرةِ بَِخّطِ أَبِي َسْهٍل الَهَرِوّي ، وف الصَّ

يرافّيِ في َشْرحِ كتاِب ِسيبََوْيٍه. الَحْزُن من األَْرِض  هي : أَو َذَكْرُت فِي التَّْرِكيِب الَِّذي قَْبَل هذا التَّْرِكيبِ   ، عن الّسِ

 ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. َكَذبَ  ، إِذا َجلََط يَْجِلطُ  : [جلط]

ل.« ح ل ط»، هَكَذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وَسيَأَتِي في  َحلَفَ  أَْيضاً ، إِذا طَ َجلَ و َسْيفَهُ  َجلَطَ و مثل ذِلَك ، فهو إِّما تَْصِحيٌف منه ، أَو لُغَةٌ فِيه ، فتأَمَّ

 ، وفي الّصحاحِ : اْستلَّه. : َسلَّهُ 

 ، وهو قَْوُل الفّراِء. َحلَقَهُ  : يَْجِلُطهُ  َرأَْسهُ  َجلَطَ  قال اْبُن َعبّاٍد :و

 .الِجْلَد عن الظَّْبيَِة : َكَشَطهُ  َجلَطو

بِِه  بَسْلِحِه : َرَمى البَِعيرُ  َجلَطو
(4). 

 ، أَي َدلُوٌق. َجِليطٌ  ، يُقال : َسْيفٌ  : َسْيٌف يَْنَدِلُق من ِغْمِدهِ  الَجِليَطةُ و

ّمِ : الُجْزَعةُ  الُجْلَطةُ و  .الخاثَِرةُ من الّرائِبِ ، بالضَّ

 .اْختَلََسهُ  من يَِده : اْجتَلََطهُ و

 .َشِربَهُ أَْجَمعَ  : اْشتَفَّهُ ، أَي َما فِي اإِلناءِ  اْجتَلَطَ و

 .(5)، وفي العُبَاِب ، البَِعيَدةُ من الَحيَاِء  القَِليلَةُ الَحيَاءِ  ، كَصبُوٍر ، من النِّساِء : الَجلُوطُ و
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 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. : َكابََدهُ  َجالََطهُ و

 .: ِرْخَوةٌ َضِعيفَةٌ  َجْلَطاءُ  نَابٌ و

 ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، وفي التَّْكِملَِة : أَْي اْنَجَرَد. البَِعيُر : اْنَجَدلَ  اْنَجلَطَ و

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، بالَكْسِر : الُمَكاَذبَةُ ، َكَذا في التَّْكِملَِة واللَِّسانِ  الِجاَلطُ 

__________________ 
 ابلصاد املهملة.« كاجلرواص»وابألصر « جرض»( عن اللسان 1)
 تكملة أيضاً.( وذكره يف ال2)
 لعت عبد الرحيم ابن أخي األصمعي.« : جلحة»( يف اللسان 3)
 .«هو»بد  : « هي»( يف القاموس : 6)
 ومل يقيده ابلبعري.« وجلرت بسلحه : رم  به»( التكملة : 4)
 ( ويف التكملة : الجي ال تستحي.5)
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 : عن ابحِن اأَلعحرَايبِّ ا وقض يف َغريح ُنسٍخ من الُعَباِب 
ُ
 َكاَبَدة ا وُكريف منهما َصِحيٌح.امل

 : اْضَطَجَع ، ذكره أَبو َحيّان ، وقال : يُْرَوى بالّطاِء ، والّظاِء ، والّضاِد. اْجلَْنَطىو

 .اْنَجلَط ُء بمعنَى اْنَجَرَد. َصوابُه :الشَّيْ  َجْليَطَ  وقوُل العاّمة.

ُد بُن َحَكِم من قُْرُطبَةَ  (1): قَْريَةٌ من إِقِليم أَْدلبةَ  َجالََطةُ و . 370بِن محّمد ، حدَّث باألَْنَدلُِس وَغْيِرها ، وحّج سنة  (2) منَها : أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ

د   .403بُن أَبِي َزْيٍد بالقَْيَرواِن ، قُتَِل بقُْرُطبَةَ َشِهيداً سنة  (3)وأَخذ عنه أَبُو ُمَحمَّ

 إِْفِريقيَّةَ ، وهي غيُر األُولَى. وقريَةٌ أُخَرى تَجاهَ بَْنَزْرَت بالقُْرِب ِمن

الَخاثُِر ،  اللَّبَُن الّرائُِب الثَِّخينُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : هو ، كُخَزْعبِيٍل ، أَو كَزْنَجبِيلٍ  الجلعِطيطْ  : [جلعط]

ل. ْبِط األَوَّ  هَكَذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ واْقتََصر على الضَّ

 ُدُروِز السُّفُِن الُجُدِد بالُخيُوِط والِخَرِق. (4) سادُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو ، بالَكْسرِ  الِجْلفَاطُ  : [جلفط]

ونه الِقْلفاط ، بالقَاِف بََدَل الِجيم، وقال : ابُن ُدَرْيٍد : هي  بالتَّْقيِيرِ  ةُ يَُسمُّ ، وهِذه عن اْبِن َعبّاٍد  ، بَكْسَرتَْينِ  كالِجِلْنفاط لغةٌ شاِميّةٌ. قلُت : والعامَّ

اَها وقَيََّرها ، وقِيل : أَْدَخَل بين َمَساِميِر األَْلَواحِ  َجْلفََطَها َجْلفََطةً  وقد ، ْفِت والقَاِر. وقد َوَرَد وُخُروِزها ُمَشاقَةَ  (5): َسوَّ الَكتّاِن ، وَمَسَحها بالّزِ

إِنِّي ال أَْحِمُل الُمْسِلِميَن على »: في الَحِديِث : َكتََب ُمعَاِويَةُ إِلى ُعَمَر َرِضَي هللا عنهما ، يَْسأَلُه أَْن يأَْذَن له في َغْزِو البَْحر ، فَكتَب إِليه  ذِلكَ 

اُر  هم َجْلفََطها الِجْلفَاطُ و ،أَْعواٍد نََجَرها النَّجَّ أَراد بالعَُدّوِ البَْحر ، أَو النَّواتِيَّ ؛ ألَنَُّهم كانُوا ُعلُوجاً يُعَاُدون الُمْسِلِميَن ،  .«، يَْحِملُهم َعُدوُّ

 ، َوَسيَأْتِي الكالُم عليِه فيما بَْعُد ، إِْن َشاَء هللا تعالَى.بالظاِء الُمْعَجَمِة ، وهو بالّطاِء الُمْهَملَِة « َجْلفََظَها الِجْلفَاظُ »وأَْصحاُب الَحِديِث يَقُولوَن : 

ِريَّ ، هَكَذا هو في َسائِِر النَُّسخِ بالقَلَم األَْحَمر ، على أَنَّه ُمْستَْدَرك على الَجْوَهِرّيِ ، وليس كذِلَك ، فإِنَّ الَجْوهَ  َرأَْسهُ : َحلَقَهُ  َجْلَمطَ  : [جلمط]

اِء ، قال : والميُم َزائِدةٌ فكيَف يَُكوُن ُمْستَْدَركاً علَْيِه وهو قد َذَكره« ل طج »َذَكَر في ماّدةِ  وهَذا غريب ،  ؟هذا الَمْعنَى بعَْينِِه ، نقالً عن الفَرَّ

ْل.  فتَأَمَّ

ا َصاِحُب  اللَِّساِن فإِنَّهُ َذَكَرهُ ُهنَا ، ولِكنَّهُ نَبَّهَ عليِه بأَّن الِميم َزائِدةٌ في قَْوِل والعََجُب من الّصاَغانِّيِ حيُث أَْهَمَل هَذا الَحْرَف من كتَابَْيِه ، وأَمَّ

 الَجْوَهِرّيِ.

 : * وّمما يُْستَْدَرُك َعلَْيه : [جمط]

 : قرية بمصر من أَعمال األُْشُمونَْين. جمَطايَةُ 

 : * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه : [جوط]

ّمِ : اسُم نَهٍر بالَمْغِرب ، نََزَل عليه الشَِّريُف يَْحيَى بُن القَاِسِم بِن إِْدِريَس الَحَسنيُّ الُملَقَّب بالعدا ُجوَطةُ   م ، فعُِرَف به. وأَوالُده، بالضَّ

 بفاس. ونََواِحيه ، َمْشُهوُروَن. الُجوِطيُّون

 طاءِ مض ال فصر ا اءِ 
يَاِط بالبََدنِ  الَحبَطُ  : [حبط] َكةً : آثَاُر الُجْرحِ أَو الّسِ ً  الُجْرحُ  َحبِطَ  . وقال الَجْوَهِريُّ :ُمَحرَّ ، بالتَّْحِريِك ، أَي َعِرب ونُِكَس. وقال ابُن َعبّاٍد  َحبَطا

يَاطِ أَ  بَْعَد البُْرِء ، أَو اآلثَارُ  الُجْرُح ، إَِذا بَِقيَْت له آثَارٌ  َحبِط : ّمِ ، وقد  الَواِرَمةُ التي لم تََشقَّْق ، فإِْن تَقَطَّعَْت وَدِميَْت فعُلُوبٌ  ي آثاُر الّسِ ، بالضَّ

.  تَقَدَّم في َمْوِضِعِه ، وهَذا قَْوُل العَاِمرّيِ ، ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 بُُطونَُها أَو من َكاَلٍء يُْكثُِر منه ، فتَْنتَِفُخ منه ، أَي يْستَْوِخُمه ، كذا في الُمْحَكم. بِلُهُ َوَجٌع ببَْطِن البَِعيِر من َكاَلٍء يَْستَوْ  : الَحبَطُ  قال ابُن ِسيَده :و

 َحبِطَ  ْطنُها. وقدبَ  (6)الَماِشيَةُ إِذا لم تَثِْلْط ، ولم تَبُْل ، واْعتُِقل  تَْحبَطُ  ، وهَذا قَْوُل الَجْوَهِرّيِ. وقال األَْزَهِريُّ : وإِنّما ءٌ فال يَْخُرُج منها َشيْ 

 ، كفَِرخَ  بَْطنُه

__________________ 
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 ( يف معجم البلدان : من قر  قتبانية قرطبة.1)
 القاسم.« : جالطة»( يف معجم البلدان 2)
 ( معجم البلدان :  مد بن أيب زيد.3)
 .«الذي يشدد« : »جلفة»ويف اللسان « الذي يشدّ »( يف التكملة : 4)
 با املسامري واأللواح ُمشاقة الكتان. واللسان ا ويف التكملة عن ابن دريد : 385/  3ابألصر واجلمهرة ( كذا 5)
 ( يف التهذيب واللسان : وأُُتِطَمت عليها بطوهنا.6)
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َكم. َحِبَطةٍ و  َحَباَط  ِإِبرٍ  ا من َحِبرتٌ  فُهو حَيحَبرت َحَبطاً  ا ِفيِهن   ِإذا انَتَفَخ ا ُحح
َيِة : َحَبرتُ  وأَ  ا كما يف امل اشــــــــــــــِ

َ
َفاُخ  امل انحِت

ِر الذ َر ِ  كِّيِت ا قا   َحِبَطت وهو ا َنحَدُقوُ  ا يـَُقا  : الَبطحِن عن َأكح ِر ا كما نـََقَله اجلَوحَهرِي  عن ابِن السِّ الّشاُة ا ابلَكسح
ُترُ »اَ ِديُث :  : ومنه مِّ ا قا  اأَلزحَهرِي  :  ُحَباطٌ  الّداِء : ذِلكَ  اســـــــمُ و  «ِلم  َأو يُ  َحَبطاً  وِإن  مم ا يـُنحِبُت الر بِيُض َما يـَقح ا ابلضـــــــ 

ُعحَجَمِة ا من الت َخب رت ا وهو االضحِطرَاُب.
 وَرَواه بعضهم ابخلَاِء امل

ْرعِ أَو َغْيِرهِ  : الَحبَطُ و ْرعِ : أَْهَوُن الَوَرِم ، وقيل : الَحبَطُ  ، والذي في الُمْحَكِم : َوَرٌم في الضَّ : االْنتِفاُخ أَْين كاَن من داٍء أَو  الَحبَطُ  في الضَّ

 َوِرَم.: ِجْلُده  َحبِطَ و َغْيِره.

ة ، َعَملُهُ ، كَسِمعَ  َحبِطَ  من الَمَجاِز :و . وَحَكى عن َضَربَ  مثل َعَملُه ، َحبَطَ  زاد أَبو َزْيٍد :و ، وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ وغيُرهُ من األَئمَّ

ً  بَكْسِر الباِء ، (1) (َعَمُلهُ ) َحبِطَ  (فَ َقدْ ) َعَملُه ، بفَتْحِ الباِء قال األَْزَهِريُّ : ولم أَْسَمع هذا لغَْيِره والِقراَءةُ : َحبطَ  أَْعَرابِّيٍ أَنَّه قرأَ فَقَدْ   َحْبطا

ً و بالفَتْح ، ّمِ ، نَقَلَُهَما الَجْوهَ  ُحبُوطا  َحبَطَ  كَسِمع ، والَِّذي في التَّْهِذيِب : أَنَّ الُحبُوَط َمْصدرُ  ِلَحِبطَ  ِريُّ ، وُمْقتََضى ِسيَاقِه أَنَُّهَما َمْصَدرانِ ، بالضَّ

 ثََوابُه ، كما في الّصحاحِ. بََطلَ  ، كَضَرَب ، على ما نَقَلَه أَبو َزْيٍد :

ُجُل  يِت : فهو َحبِطَ  َعَمالً ثّم أَْفَسَده قيل :وقَاَل األَْزَهِريُّ : إِذا َعِمَل الرَّ ّكِ َمْخَشِريُّ وابُن  َحْبطٌ  َعَملُه ، وقال ابُن الّسِ ، بُسُكوِن الباِء ، قال الزَّ

ً  الّدابَّةُ  َحبََطت األَثِيِر : هو من  ، إِذا أَصابَْت َمْرًعى طيِّباً فأَْفَرَطْت في األَْكِل َحتّى تَْنتَِفَخ فتَُموَت. َحبطا

َمْخَشِريُّ :قا وبََطَل ، وهو من َحّدِ َسِمَع فقط ، وُمْقتََضى العَْطِف أَْن يكوَن من البَابَْيَن ، وليَس  َهَدرَ  إِذا َدُم القَتِيلِ  َحبِطَ  أَْيضاً : ومنه ل الزَّ

البَْطِن ؛ ألَنَّ صاِحَب البَْطِن  َحبَطِ  بُْطالنَه َمأُْخوذاً إِالّ منالعََمِل و َحْبطَ  ، وقال األَْزَهِريُّ : وال أَرى (2)بالتَّْحِريِك  الَحبَطُ  كذِلَك ، وَمْصَدُره

ً  َعَملُه َحبِطَ  ، غيَر أَنَُّهم َسكَّنُوا البَاَء من قْولهم : يَْحبَطُ  (4) [والمشركِ ]يَْهِلُك ، وكذِلَك َعَمُل الُمنافِِق  (3) ُكوها من يَْحبَُط َحْبطا  َحبِطَ  ، وَحرَّ

ً  بَْطنُه يِت وغيِره.،  َحبَطا ّكِ  كذِلَك أُثْبَِت لنا عن اْبِن الّسِ

قيل : أَْفَسَدها ، وقيَل  (5) (َأْعماهَلُمْ ) فَأَْحبَطَ  ، وقد جاَء في الَحِديِث هكذا ، وفي التَّْنِزيِل العِزيِز : أَْبَطلَهُ  تَعَالى ، أَي هللا أَْحبََطهُ  ِمن الَمَجاِز :و

 ، وإِْن أَْرَسَل َكِلماً َطيِّباً أَْرَسَل َخْلفَه ما يُْهبُِطه. يُْحبُِطه : أَْبَطلَها ، وتقُوُل : إِْن َعِمل َعَمالً صاِلحاً أَتْبَعَهُ ما

ِكيَّة أَْحبَطَ  عن أَبِي َعْمٍرو :و  كما كان. َذَهب َذَهاباً ال يَعُودُ  ، إِذا ماُء الرَّ

 عنه ، إِذا تََرَكه وأَْعرض عنه. عن أَبِي َزْيٍد. أَْحبَطَ  ، يُقال : قد تَعَلَّق بِه ثُمَّ  عن فاُلٍن : أَْعَرضَ  أَْحبَطَ و

، وأَجاَز ابُن األَْعَرابِّيِ فتَْحها ،  وبالَكْسرِ  الُمْعَجمة بالَخاءِ  الِخْبَطةُ ، أَو الصَّوابُ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، بَِقيَّةُ الماِء في الَحْوِض  ، بالفَتْح : الَحْبَطةُ و

 كما نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وَسيُْذَكُر في َمَحلِّه.

 ، ويُْرَوى بالَهْمِز. الَحبَْنَطاةُ : القَِصيَرةُ الدَِّميَمةُ البَِطينَةُ و

 ، كما في الّصحاحِ. (6): القَِصيُر الغَِليُظ  الَحبَْنَطىو

ٌ و ، َمكسوٌر ، ِحبَْنًطىو ، مقصوٌر ، َحبَْنًطى يُّ عن الِكسائِّيِ : رجلٌ وحكى اللِّْحيَانِ  ، وأَْنَشَد  ُء َغْيظاً ، أَو بِْطنَةً الُمْمتَِلى ، أَي َحبَْنطأَةٌ و ، َحبَْنَطأ

ّي للّراِجِز :  ابُن بَّرِ

ُت ال  دح يِإيّنِ ِإَذا أَنحشــــــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــِ نــــــــــــــــح بــــــــــــــــَ   َأحــــــــــــــــح
َرَة و     ثـــــــــــــــــح ب  كـــــــــــــــــَ يال ُأحـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــِّ مـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــ 

  
 ، وأَْنَشَد : يُْهَمزُ  قدو

ا  نـــــــــــــَ يـــــــــــــح ىَن ِإلـــــــــــــَ ي ابخلـــــــــــــَ رحمـــــــــــــِ َك تــــــــــــــَ   (7)مـــــــــــــا لـــــــــــــَ
ئـــــــــــاً     طـــــــــــِ نـــــــــــح بــــــــــــَ نــــــــــــا  ـــــــــــُح يـــــــــــح لـــــــــــَ مـــــــــــًا عـــــــــــَ قـــــــــــِ تـــــــــــَ نــــــــــــح  مـــــــــــُ

  
، وكلُّ ذِلَك  اْحبَْنَطْيتو اْحبَْنَطأْتُ  ألَنَّ الَهْمَزةَ زائَِدةٌ ليست بأَْصليّة ، وقد« حبط»وَصوابُه أَْن يُْذَكَر في « َحْبَطأَ »وقد تَْرَجَم الَجْوَهريُّ على 

 الَِّذي ُهو الَوَرُم ، ولذِلَك ُحِكم على نُونِه وَهْمَزتِه أَو يائِه أَنَّهما ُمْلِحقَتَاِن له ببِنَاِء َسفَْرَجل. الَحبَط من
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__________________ 
 .5( سورة املائدة اآية 1)
 بسكون الباء.( ضبطت يف التهذيب واللسان ا ابلقلم ا حبحطاً 2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : صاحب ا برت.3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 من سورة  مد. 28ومن اآية  9( من اآية 5)
 ( يف الصحاح : القصري البطا.6)
 .«علينا»( عن اللسان وابألصر 7)
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، بكسِر الّطاِء ُمنَّوناً ، ألَنَّ األَِلَف  ُحبَْيطٍ  ِشئَْت َحَذْفَت النُّوَن وأَْبَدْلت من األَِلِف ياًء ، فقُْلَت :قال الَجْوَهِريُّ : فإِن َحقَّْرَت فأَْنَت بالِخيَاِر ، إِْن 

، وكذِلَك ُكلُّ اْسٍم فيه  بَْينِطٌ حُ  َف قُْلَت :ليست للتَّأْنِيِث فيُْفتَح ما قَْبلها ، كما يُْفتَح في تَْصِغيِر ُحْبلَى وبُْشَرى ، وِإْن بَقَّْيَت النُّوَن وَحَذْفَت األَلِ 

ْضَت من الَمْحذُوِف في الَمْوِضعَْيِن ، وإِن ِشئْتَ  ْضَت في األَّوِل  ِزيَاَدتاِن لإِلْلحاِق ، فاْحِذْف أَيَّتَُهَما ِشئَْت ، وإِن ِشئَْت َعوَّ ْض. فإِْن َعوَّ لم تُعَّوِ

، وكذِلَك القَْوُل في َعفَْرنَى. انتهى. ونَقَل الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب هِذه  ُحبَْينِيطٌ   ، وقُْلَت في الثّانِي :، بتَْشِديِد الياِء والّطاِء مكسورةٌ  ُحبَيِّطٍ  قُلَت :

 الِعبَاَرةَ بعَينَِها.

كُ  الَحبِطُ و حاحِ : ، كَكِتٍف ويَُحرَّ يٍم ، كما في الّصحاحِ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : َعْمِرو بِن تَمِ  الَحاِرُث بنُ  بالتَّْحِريِك والفَتْح ، وهو ، والَِّذي في الّصِ

، واْختُِلَف في َسبَِب  (1)بن تَِميٍم فزاَد ماِلكاً بيَن الحاِرث وَعْمرو. وفي أَْنَساِب أَبي ُعبَْيٍد مثُل ما للَجْوَهِرّيِ  ماِلِك بِن َعْمِرو هو الَحاِرُث بنُ 

الِذي يُِصيُب الَماِشيَةَ ، كما في الّصحاحِ. وقال ابُن الَكْلبِّي : كان أََكَل َطعَاماً  الَحبَط أََصابَهُ ِمثْلُ تَْلِقيبِه إِيّاه ، فقيل : ألَنَّه كاَن في َسفٍَر ف

 ً ىـ  عنه فَحبِطَ  فأََصابَهُ منه َهْيَضةٌ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : كان أََكل َصْمغا إِلَْيِهم ، كَذا  النِّْسبَةُ و ، بفتحِ الباِء وبَكْسِرَها ، الَحبَِطاتِ  بَنُوه (2) ويَُسمَّ

كةً ، كالنِّْسبَِة إِلى بَنِي َسِلَمةَ ، وبَنِي َشِقَرةَ ، فتقول : َسلَِميٌّ وَشقَِرّي ، بفتح  َحبَِطيٌّ  ، وفي بَْعِضَها : إِلَْيه ، (3)في بَْعِض نَُسخِ الّصحاحِ  ُمَحرَّ

 َراِت ففَتَُحوا ، أَي والِقيَاُس الَكْسُر.الاّلِم والقاِف ، وذِلَك ألَنَُّهم َكِرُهوا َكثَْرةَ الَكسَ 

 : الحاِرُث بُن َعْمِرو بِن تَِميٍم ، والعَْنبَُر بُن َعْمرو ، والقُلَْيُب بُن َعْمٍرو ، وماِزُن بُن ماِلِك بن َعْمٍرو. الَحبََطاتُ  وقِيَل :

ْن أَ   فالَحبِطاتُ  قال : ِمْن بَنِي َعْمِرو بِن تَِميٍم. قال : إِنََّما َعْمٌرو ُعقَاٌب جاثَِمة ، ؟ْنتَ وقال ابُن األَْعَراِبّي ، ولَِقَي َدْغفٌَل رجالً ، فقَال له : ِممَّ

قلُت : وهَذا  .(4)َدنَها ٌب َذنَبَُها. يَِعني بالجثَْوةِ بَ ُعنُقَُها ، والقُلَْيُب رأُْسَها ، وأَُسيٌِّد والُهَجْيُم َجنَاَحاها ، والعَْنبَُر ِجثَْوتَُها ، وَماِزٌن ِمْخلَبَُها ، وَكعْ 

َح به النَّّسابةُ ، والُهَجْيُم وأَُسيٌِّد ُهَما إِْخَوةُ العَْنبَِر ، وَكْعٌب ، والقُلَْيُب ، وأُلَْيَهةُ ،  وكذِلَك بَنُو الُهَجْيم الَخْمَسةُ : عاِمٌر وَسْعٌد هو الَِّذي َصرَّ

 ، يُْعَرفُون بالَحبِطاِت. (5)وَربِيعَةُ وأَْنَماٌر وَعْمرو 

. : الَجُهوُل السَِّريُع الغََضبِ  الُمْحبَْوبِطُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

َكةً ، الَحبَِطيَطةُ و ِغيرُ كَحَمِصيَصٍة : الشَّيْ  ، ُمَحرَّ  .ُء الَحِقيُر الصَّ

ُجُل ، إِذا اْحبَْنَطى يُقَال :و ْقِط : الَحِديُث ف وِمْنهُ  اْنتَفََخ بَْطنُهُ  الرَّ ً  يََظلُّ »ي الّسِ يُْرَوى بالَهْمِز وبِغَْيِر الَهْمِز ، وقال أَبُو « على باب الَجنَّةِ  ُمْحبَْنِطئا

ُب ، وقيل : الُمْحبَْنِطي ، مهموٌز وغيُر َمْهُموز : الُمْمتَِلُئ َغَضباً ، وقال غيُره في تَْفِسيِر الَحِديث : الُمْحبَْنِطئُ  َزْيٍد : هو  ، هو الُمتَغَّضِ

ُب الُمْستَْبِطى الُمْحبَْنِطئُ  ِء ، وبالَهْمِز : العَِظيُم البَْطِن. وقال ابُن األَثِيِر :ُء للشَّيْ الُمْستَْبِطى ِء ، وقِيَل : هو ُء للشَّيْ ، بالَهْمز وتَْرِكه : الُمتَغَّضِ

ّي  ُب ، وبالَهْمِز : الُمْنتَِفُخ. الُمْحبَْنِطي: الُمْمتَنُِع اْمتِنَاَع َطلٍَب ال اْمتِنَاَع إِباٍء. وحَكى ابُن بَّرِ  ، بغيِر هْمٍز : الُمتَغَّضِ

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

ََّر فيه. أَْحبََطه ْرُب : أَث  الضَّ

كةً ، كَحبَاَطى ، نَقَلَه ابُن ِسيَده. َحبََطةٌ  وإِبِلٌ   ، ُمَحرَّ

كةً : اللَّْحُم الّزائُِد على النُّدُ  الَحبَطُ و .، ُمَحرَّ  وب ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 ، قال : أَْحبَطَ  ماُء البِئِْر ، كفَِرَح : مثلُ  َحبِطو

ُر وما ِإنح مَج ا فَحِبرتَ   اجلَفح
 الَجْعِدّيِ : [النابغة]القَُصْيَرى ، إِذا كان ُمْنتَِفَخ الخاِصَرتَْيِن ، ومنه قَْوُل  َحِبطُ  ويُقَال : فََرسٌ 

ا  يــــــــــــُ  الــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــِ رتُ فــــــــــــَ بــــــــــــِ يح  حــــــــــــَ فــــــــــــَ قــــــــــــِ وح َ
 املــــــــــــ

ِب     عـــــــــــَ دَِع اأَلشـــــــــــــــــــــــــح َو  كـــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــ  (6)ِن َيســـــــــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 ويف التهذيب : ا ارث بن مازن بن عمرو بن متيم. .«ا ارث بن مازن بن عمرو بن متيم»( الذي يف اللسان : 1)
 .«وتسم »( عن القاموس وابألصر 2)
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 ( وهو يف الصحاح املطبوع.3)
 ( يف اللسان : بدهنا ورأسها.4)
ــــــــــــــــ  ولد اهلجيم بن عمرو بن متيم : عمرو وســـعد وربيعة وألار بن عوف بن  ارب بن مر 209( يف مجهرة ابن حزم ص 5) أنه قا  : وقد ذكران ـ

 انتسب إليه فقير : ألار بن اهلُجيم.
 .152/  1( عجزه يف املعاين الكبري البن قتيبة 6)

 يسو كالتي  يف ا لب
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ه ، نَقَلَه ابُن ِسيَده : اْنتِفَاُخ بَْطنِ  َحبََطه الفََرُس ، حتّى يُِضيفُوه إِلى القَُصْيرَى ، أَو إِلى الَخاِصَرةِ ، أَو إِلى الَمْوقِِف ؛ ألَنَّ  َحبِطَ  وال يَقُولُون :

. َمْخشِريُّ  والزَّ

ْحيانِيُّ عن الِكسائِّيِ. َحبَْنًطى ، بالَكْسِر مقُصوٌر : لغةٌ في ِحبَْنًطى ورُجلٌ   ، بالفَتْحِ ، َحَكاهُ اللِّ

 : الالِّزُق باألَْرِض. الُمْحبَْنِطيو

َكةً : ابن للفََرْزَدِق ، وهو أَُخو َكلََطةَ ولَبََطةَ ، وقد َذَكَره الُمَصنُّف في  َحبََطةُ و  اْستِْطراداً.« ل ب ط»، ُمَحرَّ

 : * وّمما يُْستَْدَرُك عليه : [حثط]

ْجِزّيِ قال.، بالثَّاِء الُمثَلَّثَِة ، كالغُدَّةِ ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، ونَقَلَه األَْزهَ  الَحثَطُ   ِريُّ عن أَبِي يُوُسَف الّسِ

تُه.  أَتَى بِه في َوْصِف ما فِي بُُطوِن الّشاِء ، وال أَْدِري ما ِصحَّ

ةً عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، قال الَحْشطُ  : [حشط] ين الُمْعَجَمِة ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وابُن ِسيَده ، ونَقَلَه األَْزَهِريُّ َخاصَّ ، كذا في  الَكْشطُ  هو : ، بالّشِ

 اللِّساِن والعُباِب والتَّْكِملَة.

ً  ، يُقَال : : الَوْضُع ، كاالْحِتطاطِ  الَحطُّ  : [حطط]  ، وأَْنَشَد الخاْرَزْنِجيُّ : اْحتَطَّهو ، َحطَّهُ يَُحطُّهُ َحّطا

 ُ حَتطِّيأَيـحَقنحُت َأّن فارَِساً 
 عْنها ، ومنه َحَطْطتُ  والُمراُد بالَوْضع َوْضُع األَْحمال ، تَقُوُل :« ه ق ط»وفي « ح ق ط»عن َسْرِجي ، وَصْدُره يَأْتِي في  يَُحطُّنِي أَي

حاَل فُشدُّوا السُُّروجَ  َحَطْطتُم إِذا»َحِديُث ُعَمَر :  األَْكواُر والَمتَاُع ، فُشدُّوا  ِرَحالَكم عن اإِلبِِل ، وهي َحَطْطتمو أَي إِذا قََضْيتُم الَحجَّ ،« الّرِ

ْحَل والسَّْرَج والقَْوَس ، َحطَّ  ، وقال الَجْوَهِريُّ : ُحطَّ  السُُّروَج على الَخْيِل للغَْزِو. وُكلُّ ما أُْنِزل عن َظْهٍر ، فقد  ، أَي نََزَل. َحطَّ و الرَّ

ْعر : الَحطُّ  من الَمَجاِز :و ْخصُ  في الّسِ ّمِ ، يُقال : كالُحُطوطِ  فيه ، الرُّ ْعرُ  َحطَّ  ، بالضَّ ً  الّسِ ً و يَُحطُّ َحّطا ْعُر  : ُحُطوطا َرُخَص ، وكذِلَك قَطَّ الّسِ

 وَمْقُطوٌط ، وَسيَأْتِي قَطَّ في محلّه. َمْحُطوطٌ  فهو

 لقَْيِس ::َحَدَره ، قال اْمُرُؤ ا َحطَّهُ يَُحطُّهُ َحطًّا ، الَحْدُر من ُعْلٍو إِلى ُسْفلٍ  : الَحطُّ و

عـــــــــــاً  ٍر مـــــــــــَ ـــــــــــِ ب دح ٍر مـــــــــــُ ـــــــــــِ ب قـــــــــــح رٍّ مـــــــــــُ فـــــــــــَ رٍّ مـــــــــــِ كـــــــــــَ  مـــــــــــِ

ٍر     خــــح وِد صــــــــــــــــــَ مــــُ لــــح هُ كــــجــــُ طـــــــ  رِ  حــــَ ُر مــــن عـــــــَ يـــــــح  الســــــــــــــــــ 

  
تكوُن مع الَخّراِزيَن يَْنقُُشوَن  لَحِديَدةٍ  : اسمٌ  الِمَحطَّةُ  ، بَكْسِرِهَما ، ِلَما يُوَشُم بِه وقِيل : الِمَحطَّةِ و بالِمَحطِّ  وَسْطُرهُ  َصْقُل الِجْلِد ونَْقُشهُ  : الَحطُّ و

الطََّرِف من أََدواِت النَّّطاِعيَن الَِّذين  (1)بَِها األَِديَم ، كما قَالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وفي األََساِس : يكوُن للُمَجلِِّد وَغْيِره ، وفي التَّْهِذيِب : هي َمْحُدوَدةُ 

 : الِمْصقَلَة ، وهي : َحِديَدةٌ يُْصقَُل بَِها الِجْلُد ليَِليَن ويَْحُسَن. َحطُّ المِ  يَُجلُِّدوَن الدَّفَاتَِر. وفي العُبَاِب :

لَة ، وهو َغلٌَط وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للنَِّمِر  َخَشبَة ُمعَدَّة لذِلكَ  : الِمَحطَّةُ  أَو لَب بِن تَوْ أَي لَصْقِل الِجْلِد حتَّى يَِليَن ويَْبُرَق. وفي بعِض النَُّسخِ : ُمعَّدِ

 َرِضي هللا َعْنهُ ، وَذَكر ِكبََر ِسنِّه :

ا  َدمــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ َي بـ ا يف أَِدميــــــــــــــِ وٌ  أَرَاهــــــــــــــَ  ُفضــــــــــــــــــــــــــــُ

رُ     َو َأمجــــــــــحَ ِم َأو هــــــــــُ حــــــــــح اَف الــــــــــلــــــــــ  فــــــــــَ وُن كــــــــــَ كــــــــــُ  يــــــــــَ

  

َبن   اكـــــــــــــــَ طـــــــــــــــن ٍة   ـــــــــــــــَِ يـــــــــــــــ  ارِثـــــــــــــــِ َديح حـــــــــــــــَ  يف يـــــــــــــــَ

رُ     َد مــــــــن عــــــــَ لــــــــح يّن بــــــــه اجلــــــــِ تح مــــــــِ لــــــــَ اِع عــــــــَ نــــــــَ  صــــــــــــــــــــــَ

  
 العُبَاِب.وَصْدُر البَْيِت من 

 . إِْن كان الُمَراُد بالِوْزِر الِحْمَل فهو على َحِقيقَتِه ، وإِْن َكاَن َمْعنًى من الَمعَانِي فهو َمَجاٌز.َعْنهُ  يَُحطَّهُ  ِوْزَرهُ : َسأَلَهُ أَنْ  اْستََحطَّهو

يَطىو ، الِحطَّةُ  االسُم :و عنهم.  فتَُحطّ  بذِلَك أَْوَزاَرُهم ِليَْستَِحطُّوا (2) ِحطَّةٌ  (َوُقوُلوا)َما قِيَل لَُهم : . وُحِكَي أَّن بَني إِسرائيَل إِنَّ ، بَكْسِرِهَما الِحّطِ

يَطى وَسأَله  .الِحطَّة ، أَي الِحّطِ

ّمِ ، الُحَطائِطُ و ، بالفَتْح ، الَحَطاَطةُ و ِغيرُ  ، كأَِميٍر : الَحِطيطُ و ، بالضَّ  من النّاِس وَغْيِرِهم. الثّانِيَةُ عن أَبي َعْمرٍو ، وأَْنَشَد : الصَّ
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ِر و و  ُخ مــــــــــثــــــــــُر الــــــــــن ســــــــــــــــــــــــح يــــــــــح رتِ الشــــــــــــــــــــــــ  ائــــــــــِ طــــــــــَ   ا ــــــــــُ
رتِ و     الـــــــــــــــــــِ ثـــــــــــــــــــَ

َ
ِر املـــــــــــــــــــ َوِة اأَلرَامـــــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ته  اخلاصرة ا أراد أنه منتفج.قا  ؛ فلي  النسا مثر منش  النسا ا واملوقف ما دخر يف وسرت الشاكلة إىل منته  األطرة من من ـ
 ( يف التهذيب : معطوفة الطرف.1)
 من سورة البقرة. 58( من اآية 2)
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 وأْنَشَد قُْطُرٌب :

 بُطَائرت ُحطَاِئرتٌ ِإن  ِحرِي 
 ِء إِذا استَْصغَُروه، وهو َمَجاٌز. واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على ِذْكِر الثّانِيَِة ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : يُقَال للشَّيْ  لُحَطائِطٍ  وقد تَقَدَّم أَّن بَُطائطاً إِتْبَاعٌ 

 ، قال أَبُو حاتٍِم ، هو َعَربِيٌّ ُمْستَْعَمٌل. َحَطاَطة

 .ت بالِمَحطِّ ُحطَّ  ، كأَنَّما ال َمأَْكَمةَ لََها أَي َمْحُطوَطةٌ  أَْليَةٌ  من الَمَجاِز :و

 .أَْحَسنَُها : الُمْستَِفُل الَِّذي لَْيَس بُمْرتَِفعٍ وال ُمْستَِقّلٍ ، وهو من الَمنَاِكبِ  الُمْنَحطُّ  من الَمَجاِز :و

، وهذا عن  في بَاِطِن الُحوِق أَو َحْولَهُ  البَثْر يَْخُرجُ  البَثِْر ، وفي الُمْحَكِم : مثلُ  ِشْبهُ  : البَثُْر ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، وقِيلَ  ، كَسَحابٍ  الَحَطاطُ و

ه : اِحّي : الَحَطاطُ  الَجْوَهِريُّ ، ونَصُّ  : َشبِيهٌ بالبُثُوِر يكوُن َحْوَل الُحوِق. وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ لِزيَاِد الطَّمَّ

اِط  طـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــُ رَاَء ابل ذح ـــــــــــــــــــــاَم ِإىل عـــــــــــــــــــــَ  ق

اطِ     طــــــــــــَ ِر قــــــــــــائــــــــــــِم الــــــــــــُفســــــــــــــــــــــــــح ثــــــــــــح ي مبــــــــــــِ  مَيحشــــــــــــــــــــــــــِ

  

َفِهرِّ   َحطَاطِ الل وحِن ذي مبُكح
 قال ابُن بَّرّي : الَِّذي َرَواهُ أَبُو َعْمٍرو :

َرِهفِّ ا ُو ِ »  ... «مبُكح
 أَي بُمْشِرفِه ، وبَْعَده :

ي  اطــــــــــِ يــــــــــِ  الســــــــــــــــــــــــ  نــــــــــِ ُر الــــــــــفــــــــــَ ه مــــــــــثــــــــــح تــــــــــُ  هــــــــــامــــــــــَ

رحَواطِ     ٍ  شــــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــِ َويح شــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــح َ يــــــــــــــرَت حبــــــــــــــِ  نــــــــــــــِ

  

يـــــــــــــــــاِط  ُ  الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــِّ َوثـــــــــــــــــ  ا مـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــــذي َواَبطِ     ـــــــــــــــــــــَ  ب ـــــــــــــــــــــي و ٍة ل ـــــــــــــــــــــُ  ُذو قـ

  

رَاِط  ا َدوحكــــــــــــــًا عــــــــــــــلــــــــــــــ  الصــــــــــــــــــــــــــــِّ هــــــــــــــَ  فــــــــــــــَداكــــــــــــــَ

َواطِ     ا الـــــــــــــَوطـــــــــــــح هـــــــــــــَ لـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ِ  بـ َدوح  لـــــــــــــيـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

  

اِط و  و ُذو َنشـــــــــــــــــــــــــــــَ ا وهـــــــــــــــح هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ن اَم عـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

اَلطِ و     د ة اخلـــــــــــــــــِ تح مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــُ  ل

  

َباطِ  َا ِإسح َبَطتح وأمي   قد َأسح
 ِجُز :وقال الّرا

ِر  فـــــــــَ يـــــــــِش اأَلصـــــــــــــــــــــــح مـــــــــِ ُت يف اجلـــــــــَ نـــــــــح عـــــــــَ   (1)مُث  طـــــــــَ
اطٍ بـــــــــــــِذي     طـــــــــــــَ رِ  حـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ِر األَقـــــــــــــح ِر أَيـــــــــــــح  مـــــــــــــثـــــــــــــح

  
حُ  قال الَجْوَهِرّي : ِل الُهَذِلّيِ : وُربََّما كانَْت في الَوْجه تَِقيُح وال تُقَّرِ  ، ومنه قوُل الُمتَنَّخِ

اٍف و  َم صــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــح وحُت أُمـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ٍه قـــــــــــــد جـــــــــــــَ  َوجـــــــــــــح

ِ  لـــــــــيـــــــــَ  بـــــــــِذي     مـــــــــح رحِن الشـــــــــــــــــــــــ  اطِ كـــــــــقـــــــــَ طـــــــــَ  حـــــــــَ

  
. قلُت : والَِّذي َرَواهُ السُّكَِّريُّ :  هَكَذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ

اٍف و  َم صـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــح ُت أُمـــــــــــــَ َرقـــــــــــــح ٍه قـــــــــــــد طـــــــــــــَ  َوجـــــــــــــح

ٍم ِذي     هـــــــــــح ريحِ جـــــــــــَ يـــــــــــٍر غـــــــــــَ اطِ َأســـــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــَ  (2) حـــــــــــَ
  

يَواِن ، وهَكَذا أَْنَشَده الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب ، وفي غيِرِهَما من ُكتُب اللّغَة مثل ، ما َرَواه الَجْوَهِريُّ ،كما قََرأْتُه في   ، َحَطاَطةٌ  الَواِحَدة الّدِ

 .(4)َظاُب ، والُجْدُجُد ، وهو الظَّبْ  الَحَطاطُ  (3)، وقال أَبُو َزْيٍد : األَْجَرُب العَْين : الِذي تَْبثُر َعْينُه ويَلزُمَها  بَهاءٍ 

َي به لَكْونِهُزْبُد اللَّبَنِ  أَْيضاً : الَحَطاطُ و . يَُحطُّ  . نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ وابُن ُدَرْيٍد ، كأَنَّهُ ُسّمِ  عنه ، أَي يَُحتُّ
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 ، نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. من الَكَمَرةِ : ُحُروفَُها الَحَطاطُ  قِيَل :و

 ، أَي في الَمعَانِي الثَّالثَِة. فِيِهنَّ  كأََحطَّ  تََهيََّج ، قيل :و َسِمَن َوْجُههُ ، : َحطَّ  أَو ، أَي البَثُْر ، الَحَطاطُ  َخَرَج به : يَُحطُّ  َوْجُههُ  َحطَّ  وقد

ً  البَِعيرُ  َحطَّ  من الَمَجاِز :و َماِم على أََحِد ِشقَّْيهِ  ، إِذا ، بالَكْسرِ  ِحَطاطا  ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل : اْعتََمَد في الزَّ

ه  هــــــــِ ُة َوجــــــــح يــــــــمــــــــَ كــــــــِ د تح شــــــــــــــــــــــَ تــــــــَ  بــــــــَرأحٍس ِإذا اشــــــــــــــــــــــح

ر      اطــــــــــــــاً َأســــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــَ اَل  حــــــــــــــِ غــــــــــــــ   مُث  اَلَن فــــــــــــــبــــــــــــــَ

  
 وقال الشَّّماخ :

اّلِت  ــــــــــعــــــــــِ ــــــــــ  ال تح عــــــــــل ــــــــــَ رِب تح ِإذا ضــــــــــــــــــــــــُ طــــــــــ    حــــــــــَ
ك     ـــــــــــح ي ـــــــــــَ اطَ ِإل طـــــــــــَ وِن  حـــــــــــِ ـــــــــــُ ن ٍة شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ اِدي (5)هـــــــــــَ

 

  
ً  هَكَذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، ، أَي اْعتََمَدت ، وقَال أَبو َعْمٍرو  اْنَحطَّتو فِي َسْيِرَها ، َحطَّتْ  في َسْيِرَها : ُمْنَحطَّةٌ  ، يُقَاُل : نَِجيبَةٌ  كاْنَحطَّ اْنِحطاطا

 : أَي أَْسَرَعت.

__________________ 
 .«األصغر»صر ( عن اللسان وابأل1)
 سهر مل يكثر  مه حىت يتبثر. ويف شرحه قا  : يريد صايف البشرة أسير : 23/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : يالزمها.3)
 ( يف اللسان : وا د حد ا واألصر كالتهذيب.4)
 الجي با السمينة واهلزيلة ا عن اللسان.( اهلادية : األلن الوحشية املتقدمة يف سريها. والشنون : 5)
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ً  ، وفي األََساس : أَي أَْكثََر منه ، أََكلَهُ  ، أَي في الطَّعَامِ  َحطَّ  من الَمَجاِز :و  ، ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. كَحطََّط تَْحِطيطا

ّمِ : َطنِيَ  ُحطَّ و  ، وفي اللَِّسان : فاْلتََزقَت فَاْلتََوتْ  َعْنه : إَِذا َطنِيَ  ُحطَّ  اللِّْحيَانِّيِ. ويُقَال أَْيضاً :، كما في العُبَاب ، وهو نصُّ  البَِعيُر ، بالضَّ

ْحَل عن َجْنبِِه بَساِعِده َدْلكاً على ِحيَاِل الطَّنَى حتَّى يَْنفَِصَل عن الَجْنبِ  فَحطَّ  ِرئَتُهُ بَجْنبهِ  ْضَجَع على َجْنبِه ثُمَّ ، زاد اللِّْحيَانِيُّ : وذِلَك أَْن يُ  الرَّ

 يُْؤَخَذ َوتٌِد فيَُمرَّ على أَْضالِعِه إِْمَراراً ال يُْخِرُق ، وهَذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد.

ّمِ : الّرائَِحةُ الَخبِيثَةُ  الُحَطاطُ و  .، بالضَّ

 َمْعُروٌف ، قال العَبّاُس بُن تَيََّحاَن البَْوالنيُّ : َواٍد ، م ، كيَْعُسوب ، يَْحُطوطٌ و

يـــــــــــــــــــــرِت و  لـــــــــــــــــــــِ ا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ال أاَُبَد اي َأخـــــــــــــــــــــَ

َغشــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــَ يَبح  (1)َأال  تـ انــــــــــــــِ وطِ جــــــــــــــَ طــــــــــــــُ  حيــــــــــــــَح

  
ِغيَرةُ  ، الَحَطاَطةُ و  ، وهو َمَجاٌز. كَسَحابٍَة : الَجاِريَةُ الصَّ

 ، قال أَبو حاتٍِم : هو َعَربِيٌّ ُمْستَْعَمٌل. َحَطاَطةٌ  يُقَال له : يُْستَْصغَرُ ٍء ُكلُّ َشيْ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 ، عن ابِن َعبّاٍد. اْنَحطَّ  ُء :الشَّيْ  َحْطَحطَ و

 ، عن اْبن ُدَرْيٍد. أَْسَرعَ  في َمْشِيه وَعَمِله : َحْطَحطَ و

تَْيِن : األَْبدانُ  الُحُططُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  ، أَي ُصِقلَت. ُحطَّت بالِمَحطِّ  ، وهو َمَجاٌز ، كأَنََّها  النّاِعَمةُ ، بَضمَّ

فَلِ  : الُحُططُ  قال أَْيضاً :و فَلِ  ، هكذا ُوِجَد في نَُسخِ النََّواِدرِ  َمَراِكُب الّسِ ،  ِحطَّة ، َواِحَدتَُها (2)، كما َحقَّقَهُ األَْزَهِريُّ  أَو الصَّواُب : َمَراتُِب الّسِ

 وهي نُْقَصاُن الَمْرتَبَِة ، وهو َمَجاٌز.

 َوافِيَةً. َحِطيَطةً  عنه َحطَّ  ، وهو َمَجاٌز يُقَال : الَحَطائطُ  ، والجمُع : الَحطِّ  منه ، اسٌم من من الثََّمِن فيُْنقَصُ  يُحطُّ  : ما الَحِطيَطةُ و

 ، كما تقّدم ، أَو هِذه إِتْبَاٌع له.، وكذِلك البَُطيَِّطةُ  ُمَصغََّرةً : السُّْرفَةُ  الُحَطيَِّطةُ و

 ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. : األَْملَُس الَمتْنَْينِ  األََحطُّ و

 أَْوَزاَرنَا. ، وفي الّصحاحِ : َعنَّا ذُنُوبَنا ُحطَّ  قُولوا أَي قال ابُن َعَرفَةَ : (3) (نَ ْغِفْر َلُكْم َخطاايُكمْ ) ِحطَّةٌ  َوقُولُوا قولُه تَعالى :و

هي كلمةٌ أُِمَر بها بَنُو  ، قاَل : وَكذِلَك الِقَراَءةُ ، وفي الّصحاِح ويُقَال : َعنَّا ذُنُوبَنَا تَُحطَّ  نَْسأَلَُك أَنْ  أَي ، قاله أَبُو إِسَحاَق ، ِحطَّةٌ  َمْسأَلتُنا أَو

 أَْوَزاُرهم. لَُحطَّتْ  إِسرائيَل ، لو قالُوَها

بالنَّْصِب ، وفِيه َوْجَهان ، « ِحطَّةً  وقُولُوا»إِالّ هللا ، كما قالَه ابُن األَْعَرابِّيِ ، وقرأ ابُن أَبي َعْيلَةَ ، وَطاُووٌس اليََمانيُّ قلُت : وهي َكِلَمةُ ال إِلهَ 

ُكم ، والثاني : أَْن تُْنَصَب َعلَى الَمْصَدِر بَمْعنَى الدُّعاِء َعْنُكم أَْوَزارَ  تَُحطُّ  أََحُدُهَما : إِْعَماُل الِفْعِل فِيها وُهو قُولُوا ، كأَنَّهُ قال : وقُولُوا ، َكِلَمةً 

داً ، ِحطَّةً  اللُهمَّ أَْوَزاَرنا اْحُطط والَمْسأَلَِة ، أَي وقَالُوا : ِهطَّا  قَْوالً َغْير ذِلكَ  فَبَدَّلُوا ، قال ابُن َعَرفَةَ : وكان قَْد ُطْؤِطَئ لَُهم الباُب ليَْدُخلُوه ُسجَّ

 َ يُّ وُمَجاِهٌد ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : قِيَل لَُهم : قُولُوا ثَا ، أَي ِحْنَطةٌ َحْمَراءُ ُسْمَهأ ، فقالُوا ِحْنَطة شمقايا  ِحطَّة ، قال الّصاَغانِيُّ : كذِلَك قال الُسّدِ

فخالَفُوا إِلى  ِحّطة أَي هي ِحطَّةٌ  قَال ، وهللا أَعلم : قُولُوا ما أُِمْرتُم بهيُ  ِحطَّةٌ  (َوُقوُلوا)، أَي : ِحْنَطة َجيَِّدةٌ. وقال الفَّراُء ، في قَْوِله تَعالَى  (4)

: َمْغِفَرةَ ، قالوا :  ِحطَّةٌ  (َوُقوُلوا)قال : ُركَّعاً ،  (َواْدُخُلوا اْلباَب ُسجَّداً )كالم بالنَّبَِطيّة. وروى َسِعيُد بُن ُجبَْير عن ابن عبّاس في قوله 

 .(5) (فَ َبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا قَ ْواًل َغْْيَ الَِّذي ِقيَل هَلُمْ )ا على أَْستَاِهِهْم فذِلَك قولُه : ِحْنَطةٌ وَدَخلُو

من ِوْزِر صائِِميه ، هَكَذا نَقَلَه األَْزَهِريُّ وقال : سمعُت  يَُحطُّ  من الُكتُِب ؛ ألَنَّه أَْيضاً : اسُم َرَمَضاَن في اإِلْنِجيِل أَو َغْيِرهِ  الِحطَّةُ  أَي ِهيَ و

َضاَن إِلى آِخِره ، وقد تَقَدََّم البحُث هكذا ، واْستَْعَمَل الُمَصنُِّف ُهنَا َرَمَضاَن من غيِر ِإضافٍَة إِلى َشْهر ، وهو في التَّْهِذيِب. َسِمْعُت أَنَّ َشْهَر َرمَ 

 في ذِلَك.

 أَي« ِحطَّةٌ  من اْبتاََلهُ هللا بباَلٍء في َجَسِده فهو لَهُ »في الَحِديث : و
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__________________ 
 ( يف التكملة : أالّ تعش .1)
 مراكد السفر واألصر كاللسان والتكملة نقاًل عن األزهري.»( الذي يف التهذيب : 2)
 من سورة البقرة. 58( من اآية 3)
 ( يف التهذيب : َلَقال.4)
 من سورة البقرة. 59اآية ( من 5)
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 ا ِإذا أَنـحَزَله وأَلحقاه. حَيُط هُ  ءَ الش يح  َحرت   عنه َخطَاايُه وُذنُوبُه ا وهي ِفعحَلٌة من حُتَرت  
 ، عن اْبِن َعبّاٍد ، وهو َمَجاٌز. ، كَحبَْرَكى : نَِزقٌ  َحَطْوَطى َرُجلٌ و

 في َسْيِرَها ، قال النّابِغَةُ الذُْبيَانّي : َحطَّت ، وقد ِريعَةُ النَِّجيبَةُ السَّ  ، كَصبُوٍر : النّاقَةُ  الَحُطوطُ و

رحٍب  ك َذاُت غـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ـــــــــــــح ث َدتح مبـــــــــــــِ ا َوخـــــــــــــَ  فـــــــــــــمـــــــــــــَ

وطٌ     طــــــــــــــــــُ ونُ  حــــــــــــــــــَ اِم وال جلــــــــــــــــــَُ  يف الــــــــــــــــــّزِمــــــــــــــــــَ

  
 .الُمْنَحطَّة وكذِلكَ 

ينُ و ين : ة ، بالشامِ  ِحّطِ ينِيُّ  وِمْن هِذه القَْريَِة َهيّاُج بَن ُعبَْيدٍ  (1) فيها قَْبُر ُشعَْيٍب َعلَْيه السَّالمُ  بين أُْرُسوَن وقَْيَساِريَةَ ، ، كِسّجِ ُمْفتِي  الِحّطِ

 .، بالَكْسِر : التَّْيسُ  الِحطَّانُ و (2) 473الَحَرِم ، قُتِل َصْبراً على السُّنَِّة سنة 

 .ِعْمَراَن الّشاِعرِ َواِلُد  : ِحطَّانُ و

 التَّْغلبيُّ باْبنَتِه فَقَاَل :  بُن ِشَهاب َشبََّب األَْخنَسُ  أَْيضاً ، وهو الَِّذي بُن َعْوف : شاِعرٌ  ِحَطانُ و

ةِ  نـــــــــــــَ انَ  البــــــــــــــح طـــــــــــــّ ازٌِ   حـــــــــــــِ نـــــــــــــَ وحٍف مـــــــــــــَ  بـــــــــــــِن عـــــــــــــَ

َواَن يف    نــــــــــح َش الـــــــــعـــــــــُ ا َرقـــــــــ  بُ  (3) كـــــــــمـــــــــَ  الـــــــــر  ِّ كـــــــــاتـــــــــِ

  
 ، وأَْنَشَد قُْطُرب : َضْخمٌ  ، أَي بُطائطٌ  اِئطٌ ُحطَ  ِحرٌ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 بُطَائرت ُحطَائرتٌ ِإّن ِحرِي 
 وقد تَقَدَّم.

ِغيُر القَصيُر ِمنَّا الُحَطائِطُ و ِغيِر ، وهو نصُّ الَجْوَهِرّي. وزاد ُهنَا القَِصيَر ، وهو بَمْعنَاه ، وقَْولُه  الُحَطائِطُ  ، وقد تَقَدَّم أَْيضاً : الصَّ بمعنَى الصَّ

َمهُ   أَبو َعْمٍرو ، فقال : ِمن النّاس وَغْيِرِهم ، وأَْنَشَد : (4): ِمنّا ، أَي من النّاِس وقد َعمَّ

ِر و و   ا ُطَائرتِ الّشيُخ مثُر الن سح
 وقد تَقَدَّم.

. أََخو األَْسَودِ  هو يَْعفَُر النَّْهَشِليُّ  بنُ  ُحطائِطُ و  بِن يَْعفَُر الشاِعر ، نَقَله الَجْوَهِريُّ

ةٌ َصِغيَرةٌ َحْمَراُء ، الَواِحَدةُ بهاءٍ  : الُحَطائطُ و ةٌ  يَْعنِي به ابَن َعبّاٍد صاحَب الُمِحيط : وقَْوُل بَْعِضهم ، هذا هو الصَّوابُ  َذرَّ َحْمَراُء صغيَرةٌ  بُرَّ

وَوقََع في نُْسَخِة اللَّسان : بَثَْرةٌ َحْمَراُء  نَبَّه عليه الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب ، وأَْوَرَده في التَّْكِملَِة هَكَذا ، ولم يُنَبِّه َعلَى الَوَهم. قلُت : َوَهمٌ  ،

ة ، وأَْوَرَد هذا الَكالَم بَطِريِق االْستِْدالِل ِلما َذَهَب  َطائِطِ الحُ  ، أَي من ومنه قَْوُل ِصْبيَانِِهم َصِغيَرة ، والمادَّةُ ال تَُخاِلفُه ، فتأَّمل ، بمْعنَى الذَّرَّ

يَْعنُون بِه  ؟تَْحَت الحائِط (5) بُطائط ، تَِميسَ  ُحَطائِطٌ  في أَحاجيِهْم : ما إِليه من تَْوِهيِم ابِن َعبّاٍد ، قال األَْزَهِريُّ : تقوُل ِصْبيَاُن األَْعَرابِ 

 .الذَّرَّ 

ً  اْستََحطَّنِي من الَمَجاِز :و  .َحِطيَطةً  وَطلَب ِمنّي اْستَْنقََصنِْيه ، أَي من ثََمنِه َشْيئا

ي  : البَثَْرةُ. الَحَطاطُ  ِء من ُعْلٍو. وقد َشذَّ عنهقال الّصاَغانِي : والتَّْرِكيُب يَُدلُّ على إِْنَزاِل الّشِ

 * ومّما يُْستَْدَرَك عليه :

ْحَل والسَّْرَج ، يُقَاُل : َحطَّ  : ُمَطاِوعُ  االْنِحَطاط  .َحطَّهُ فاْنَحطَّ  الرَّ

 : االْنِحَداُر ، واإِلْدبَاُر ، واالْضِمْحالل ، وفِيِهَما َمَجاز. االْنِحَطاطُ و

 .طَّاتٌ َمحَ و َمَحاطُّ  ، والَجْمع الَمَحطَّةُ  : الَمْنِزل ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وكذِلكَ  الَمَحطُّ و
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 الَكالِم ، وهو َمَجاٌز. َمَحطُّ  وهذا

 : َمْصقُوٌل. َحُطوطٌ  وأَِديمٌ 

 هللا عنهُ ِوْزَره ، في الدُّعاِء ، أَي َوَضعَه ، وهو َمَجاز ، أَي َخفََّف هللا عن َظْهِره ما أَثْقَلَهُ. َحطَّ و

 ، بالَكْسِر : نَْقٌص في الَمقَاِم. الِحطَّةُ و

__________________ 
ويف موضض آخر من الرتمجة قا  ايقوت : ابلقرب منها قرية يقا  هلا خيارة هبا قرب « حطا»كذا ابألصر والقاموس والتكملة ومعجم البلدان (  1)

 ا وهذا صحيح ال شك فيه. السالمعليهشعيب 
 .472( يف معجم البلدان : سنة 2)
 واملثبت عن القاموس.« يف اخلرت كاتب»( ابألصر : 3)
 .«عّمه»بوعة الكويتية وابألصر ( عن املط4)
 واألصر كاللسان نقاًل عن األزهري.« ميي »( يف التهذيب : 5)
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 ، كَصبُوٍر : اسٌم للصَّالةِ في التَّْوراةِ ، كما جاَء في الَحِديِث. الَحُطوطو

ْعُر : فَتََر ويُقَال : ِسْعرٌ  اْنحطَّ و  ، أَي َرِخيٌص ، وهو َمجاز. َحاِططٌ  الّسِ

 كأَِميٍر : القَِصيُر. قال ُملَْيٌح : الَحِطيطُ و

رِّ  يــــــــرتِ بــــــــكــــــــُ طــــــــِ ولــــــــه  (1)الــــــــنــــــــعــــــــت  حــــــــَ جــــــــُ  ُدرحٍم حــــــــُ

لـــــــَ ِ     قـــــــح َر مـــــــنـــــــه غـــــــاِمضـــــــــــــــــــــًا غـــــــري مـــــــُ جـــــــح َر  ا ـــــــِ  تــــــــَ

  
 األَْدَرُم ، وهو ِمجاز. الَحِطيطُ  : شّدة العَْدِو. والَكْعبُ  الَحَطاطُ و

. وقال الَجْوَهِريُّ : َمْمُدوَدةٌ ُمْستَِويَة. زاَد األَْزَهِريُّ : َحَسنَةٌ. قال  ُحطَّا الَمتْنَْين : َمْمُدوَدتُهما ، وهو َمجاز ، كأَنَّما َمْحُطوَطةُ  وَجاِريَةٌ  بالِمَحّطِ

 النّابِِغةُ :

َناح غرُي ُمَفاَضٍة  َ حطُوطَةُ  َتـح
 (2)امل

 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للقُطاِمّيِ :

اُء  يحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ةُ بـ وطــــــــــَ طــــــــــُ ٌة   ــــــــــَح نــــــــــَ كــــــــــَ اح هبــــــــــَح نــــــــــَ تــــــــــح َ
 املــــــــــ

رح أبَوحالدِ     غـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــر واِدِف مل متـــــــــــــــــــــــُح  َراي  ال

  
ْعبَةُ االْنِحَداِر ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هي األََكَمةُ الصَّعبةُ. فلم يَْذُكر اْرتِ  الَحُطوطُ و  فَاعاً وال اْنِحداراً.، كَصبُوٍر ، األََكَمةُ الصَّ

 : الَهبُوُط. الَحُطوطُ و

 في ِعْرِض فاُلٍن : انَدفَع في َشتِْمه ، وهو ُمجاٌز. َحطَّ و

« َوَرقََها َحطَّ و إِلى ُغْصِن َشَجَرةٍ يَابَِسة فقاَل بِيَِده ، وسلمعليههللاصلىَجلََس َرُسوُل هللا »الَحِديُث :  : الَحتُّ ، ومنه الَحطُّ  وقال أَبُو َعْمٍرو :
 أَي مالَْت إِليه ونََزلَْت بقَْلبَِها نَْحَوه.« إِلى الّشابِّ  فَحطَّت»في َحِديِث ُسبَْيعَةَ األَْسلَِميّة : و معناه نَثَرهُ  (3)

 في َمَكاٍن : نََزَل. َحطَّ و

 جاز.َرْحلَه : أَقَاَم ، وهو مَ  َحطَّ و

 وقوُل َعْمرو بن األَْهتَم :

ـــــــــــــــيِن و  يَذرِي طـــــــــــــــِّ يِن  حـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــِإن َواَي ف  يف هـــــــــــــــَ

يـــــــ ُ     فـــــــِ يـــــــِض شـــــــــــــــــــــَ ي الـــــــّرفـــــــِ ِب الـــــــز اكـــــــِ  عـــــــلـــــــَ  اَ ســـــــــــــــــــــَ

  
 أَي : اْعتَِمِدي في َهَواَي ، وِمْيِلي َمْيِلي.

 ، أَي ُمرَهٌف ، وهو َمجاٌز. َمْحُطوطٌ  وَسْيفٌ 

وَم مع َمْعِن بن يَِزيَد السُّلَِمّي ، وله َحِديٌث نقلَه ابُن العَِديم في ِحّطانُ و  تَاِريخِ َحلََب. بُن خفّان أَبو الُجَوْبِريَة الَجْرِمّي. َغَزا الرُّ

 بُن كاِمِل بِن َعليَّ بِن ُمْنِقٍذ : أَميٌر فاِرس ، تَولَّى َزبِيَد َزَمَن بَنِي أَيُّوَب. ِحّطانُ و

قاِشيُّ ، عن أَبِي ُموَسى األَْشعَِرّي. بنُ  ِحّطانُ و  عبِد هللا الرَّ

 ِلّي شارُح الشَّمائل وَغْيره.: قَْريَةٌ قُْرب َزبِيَد في َواِدي ِرَمَع ، وقد َدَخْلتُها ، ومنها الشَِّريف العالّمة أَبو القَاِسِم بُن أَبِي بَْكٍر األَْهدَ  الِمَحطّ و

 ، كُزبْيٍر. ُحَطْيطو

 ، بالِميِم بين الطاَءْيِن ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، قال أَبو َعْمٍرو : هو الِحْطِمطُ  هَكَذا في النَُّسخِ ، والّصواُب : ، كِزْبِرجٍ  الِحْمِططُ  : [حمطط]

ِغيُر من ُكّلِ َشيْ   ، وأَْنَشَد : ِحْطِمطٌ  َصبِيٌّ  ، يُقَال : ءٍ الصَّ
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يِنيف  رتٌ ِإذا هـــــــــــــــُ مـــــــــــــــِ طـــــــــــــــح ُر الـــــــــــــــَوزَعح  حـــــــــــــــِ ثـــــــــــــــح  مـــــــــــــــِ

غح     لـــــــــــَ ثـــــــــــَ ـــــــــــح ه حـــــــــــىت انـ َرُب مـــــــــــنـــــــــــه رَأحســـــــــــــــــــــــــُ  ُيضـــــــــــــــــــــــــح

  
باَعّي ، وتَبِعَه في العُبَاب وأَّما ف بُْيِرّي ، وهَكَذا أَْوَرَده األَْزَهِريُّ في الرُّ على « ح ط ط»ي التَّْكِملَة فقد أَْوَرَده في قلُت : واإِلْنَشاُد لِرْبِعّيٍ الزُّ

 أَنَّ الِميَم َزائدةٌ.

 ْدَرُك عليه :: * وّمما يُْستَ  [حطنط]

ُجُل إِذا نُِسب إِلى الُحْمق. هَكَذا الَحَطْنَطى نَقَله األَْزَهِرّي ، وأَْوَرَده  ، مثاُل : َعلَْنَدى ، أَْهَملَه الَجَماعةُ ، وقال ابُن ُدَرْيد : َكلمة يُعَيَّر بها الرَّ

 صاحُب اللّسان كذِلك ، وأَما

__________________ 
 الكعب ا وعبارة األســـاس : وكعب حطيرت أدرم. قا  مليح اهلذد : قوله : حطيرت النعت ا الذي يف اللســـان :»املطبوعة املصـــرية : ( هبامش 1)

 .«وكر حطيرت الكعب اخل ا ه
 ( ديوانه وعجزه :2)

 راّي الروادف بضة املتجرد
 والبيت من داليته املشهورة وأوهلا :

ــــــــــــــــــد   أمــــــــــــــــــن آ  مــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة رائــــــــــــــــــح أو مــــــــــــــــــغــــــــــــــــــت

 عـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــالن ذا زاد وغـــــــــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــــــــزود   

  

 فال شاهد فيه.« خمطوطة»والذي يف الديوان 

 ( يف اللسان والنهاية : فحرّت ورقها.3)
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ِمَلِة يف  ََله يف الُعباب.« ح ط ط»الّصاَغاين  فإنّه َأوحَرَده يف الت كح  وَأ ح
َكة : خفَّةُ الجسْ  الَحقَطُ  : [حقط]  ، قال ابُن فاِرٍس : زَعُموا ، ونَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد أَْيضاً. ِم ، وَكثْرةُ الَحَرَكةِ ، ُمَحرَّ

 الِجْسِم النَِّزقَةُ ، نقله ابُن فَاِرٍس. الَخِفيفَةُ  هي ، بالفَتْح : الَمْرأَةُ القَِصيَرةُ ، أَو الَحْقَطةُ و

مُّ أَْعلَى. وقال ابُن َخالََوْيه : لم يَْفتَْح أَحٌد قَافَ  ، بَضّم قافِِهما الَحْيقَُطانُ و الَحْيقُطُ و  الَحْيقَُطانِ  ، وَرَوى ابُن ُدَرْيٍد فتَح قاِف األَِخيِر ، قال : والضَّ

اُج ، أَو الذََّكُر منه إِالّ ابُن ُدَرْيٍد : اجِ ، وقال ابُن فاِرِس : ال أَْحسبُه َصِحيحاً ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ  الَحْيقََطانُ  ، وفي الّصحاح : الدُّرَّ : َذَكُر الدُّرَّ

اح : ِرمَّ  لِلّطِ

ا  هـــــــــــَ نـــــــــــُ طـــــــــــح رَاِة وبـــــــــــَ راُء الســـــــــــــــــــــــــ  دح وِذ كـــــــــــَ ن اهلـــــــــــُ  مـــــــــــِ

وحِن     يــــــٌف كــــــلــــــَ انِ َخصــــــــــــــــــــِ طـــــــَ قــــــُ يــــــح ِح  ا ــــــَ يــــــ  ســــــــــــــــــــَ
ُ
(1)امل

 

  
 .َحْيقَُطانَةٌ  ِهيو

 ، وَكذِلَك ِهِجْد ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد عن الَخاْرَزْنِجّي عن أَبِي ِزياٍد ، وأَْنَشَد : َرِس بَكْسَرتَْيِن : َزْجٌر للفَ  ِحِقطْ و

مح  َرهـــــــــــــــــُ ُت َزجـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــح ا رَأَي مـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ رتِّ ل قـــــــــــــــــِ   حـــــــــــــــــِ
ي    طــــــــــــــِّ ــــــــــــــَ ت ارِســــــــــــــــــــــــــــًا  ــــــــــــــُح ُت َأن  فــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن قــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَيـ

  
 ، كما في العُبَاِب. القَِصيرُ  ما :، بَكْسِرِهما وتَْشِديِد الطَّاِء فِيهِ  الِحِقطَّانَةُ و ، الِحِقّطانُ  قال غيُره :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك علَْيه :

 ، بالَكْسِر : اسٌم ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. ِحْقَطةٌ 

وهي نَْحو الِمائَِة  وُعلَبَِطةٌ  ُحلَبَِطة الِمائَةُ ِمن اإِلبِِل إِلى ما بلَغَت ، أَو َضأْنٌ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال َشِمٌر : هي ، كعُلَبَِطةٍ  الُحلَبَِطةُ  : [حلبط]

 ، وهَذا عن اْبِن َعبّاٍد. والِمائَتَْينِ 

ُجلُ  َحلَطَ  : [حلط] ً  الرَّ ً و يَْحِلُط َحْلطا :  الَحْلطُ  قال ابُن األَْعَرابِّيِ : ْمرِ َحلََف ولَجَّ ، وَغِضَب ، وأَْسَرَع في األَ  ، أَي اْحتَلَطَ و أَْحلََط إِْحالطا

ً  علَيَّ  َحلَطَ  في الَخْيِر ، وَخلَط في الَشّرِ ، وقال ابُن ِسيَده : َحلَطَ  : القََسُم ، وقال ابُن بَّرّيِ : الَحْلطو الغََضُب ،  : َغِضب ، اْحتَلَطَ و ، َحْلطا

ً  بالتَّْحِريِك : الغََضُب ، وقد الَحلَطُ  راع. عن أَبِي ُعبَْيدة ، قال :، أَي في الغََضِب واإِلسْ  بالَكْسِر ، فِيِهما ، كَحِلطَ  ، أَي َغِضب  َحِلَط َحلَطا

 َغَضباً.

 أَْيضاً في األَْمِر ، إِذا أََخَذ فيه بُسْرَعٍة. َحِلطَ و

ُجُل في األَْمِر ، إِذا َجدَّ فيه. أَْحلَطَ و وقال ابُن ُدَرْيٍد :  الرَّ

، وأَْسوأُ القَْوِل اإِلْفراُط. قلُت : هو قَْوُل اللَّْيِث ،  االْحتِالطُ  : الغََضُب. وفي كالم َعْلقََمةَ بِن ُعاَلثَةَ : أَّوُل الِعّيِ  االْحتِاَلطُ  الَجْوَهِريُّ :وقاَل 

. وبَْعَده : فْلتَُكن ُمنَاَزَعتُكما في َرَسل وقولُه هَذا ِحيَن تَجاَذَب مالُك بن ُحنَّيٍ وحارث بن عبد العِزيِز العاِمِريّان ِعْنَدهُ. وَكِرهَ تَفَاقَُم األَْمِر بْينَُهما

 ّيِ ل. قال الّصاَغانِيُّ : واْستُِعيرت الُمَسانَاةُ في الُمفَاَخرةِ ، كما استُِعيَرت الُمَساَجلَةُ فيها. وفي األَساس : أَوُل العِ ، وُمسانَاتُُكما في َمهَ 

أْيِ االْحتِياُط. االْحتاَلطُ   ، وأَْوَسُط الرَّ

اته ، وقَلَّْدتُه أَنا في آِخِر ِرَسالَِة لي في علم التَّْصِريف ، وكنُت أَُظنُّ أَنَّه قلُت : وقد استعمَل ابُن فاِرٍس قوَل َعْلقََمةَ السَّابَق في آِخِر بعِض ُمَؤلَّفَ 

فَه األَْكثَُروَن بالَخاِء وهو َوَهٌم.  من ُمْختََرعاتِه حتّى َوَصْلُت ُهنَا ، فَعََرْفُت أَنَّهُ َمْسبُوٌق. وَصحَّ

ُجُل ، إِذا أَْحلَطَ  في الُمْحَكم :و  . َمْهلََكةٍ نََزَل بَدارِ  الرَّ

ياً. أَْحلَط ، نَقَلَهُ ابُن ِسيَده ، فيكونُ  أَْغَضبَ  هو : أَْحلَطَ و وعبارةُ العَْين : بَحاِل َمْهلََكٍة ،  اَلِزماً وُمتَعّدِ

 ، وبه فَسَّر قَْوَل ابِن أَْحَمَر اآلتي. أَقَامَ  ، إِذا أَْحلَطَ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

ُجلُ ال أَْحلَطَ  في الّصحاحِ :و  ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ الْبِن أَْحَمَر : اْجتََهدَ  ، إِذا في اليَمينِ  رَّ

ا و  ــــــــــَ ر ق فــــــــــَ ــــــــــَ اٍت تـ ــــــــــَ ب يَنح ســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح مح كــــــــــاب ا وهــــــــــُ ــــــــــ  ن  كــــــــــُ

ا    يــــــــــــَ امــــــــــــِ دًا وهتــــــــــــَِ جــــــــــــِ نــــــــــــح وً  مُث  كــــــــــــااَن مــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــِ
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ه  اتـــــــــِ طـــــــــَ مـــــــــا بـــــــــلـــــــــَ هـــــــــُ نـــــــــح ي مـــــــــِ امـــــــــِ هـــــــــَ قـــــــــَ  الـــــــــتـــــــــِّ  فـــــــــبَلـــــــــح

رتَ و     ـــــــــــَ ل ا  َأحـــــــــــح ـــــــــــَ ي ـــــــــــِ ان (2)هـــــــــــَذا : ال أَِرمُي مـــــــــــكـــــــــــَ
 

  
 لََطاتُه : ثِقَلُه ، يَقُول : إِذا َكانَْت هِذه َحالَُهما فال يَْجتَِمعَان أَبَداً.

 فاُلٌن البَِعيَر : أَْدَخَل قَِضيبَهُ في أَْحلَطَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

__________________ 
 ويف الصحاح لوهنا بد  بطنها.« املسبج»( عن الصحاح واللسان وابألصر 1)
 اللسان : ال أعود ورائياً.( 2)
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ُبوطاً ا َحَياِء الن اَقةِ  َهَرِة َمضــــح واُب فيه ابخلَاءِ  ا هَكَذا هو يف اجَلمح ِحيٌف ا والصــــ  اَغاين  يف  َأو هذا َتصــــح ا وقد نـَب ه عليه الصــــّ
َعحُروف فيه اخلاُء. (1)الُعباب 

 ويف الّلسان : وامل
 * وّمما يُْستَْدَرُك علَْيه :

 بالفَتْحِ : اإِلقَامةُ ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. ، الَحْلطُ 

 ، بالكسِر : الغََضُب الشَِّديُد ، عنه أَْيضاً. الِحاَلطُ و

تَْيِن : الُمْقِسُموَن علَى الشَّيْ  الُحلُطُ و قاَل : ن في الصَّحاِري ِء ، وأَْيضاً : الُمِقيُموَن بالمَكاِن ، وأَْيضاً : الغََضابَى من النّاِس ، والهائُِمو، بَضمَّ

 ِعْشقاً.

َجُر والقَلَُق. االْحتِاَلطُ و .الَحْلطُ و  االْجتَِهاُد. : الَحْلطُ و : الّضِ

. : قََشرهُ  َحَمَطهُ يَْحِمُطهُ  : [حمط]  ، عن ابِن ُدَرْيٍد : وهو فِْعٌل ُمماٌت ، وأَْنَكره األَْزَهِريُّ

ُجلُ  : ُحْرقَةٌ  الَحَماَطةُ و  ، حكاه أَبو ُعبَْيٍد. في الَحْلقِ  وُخُشونَةٌ يَِجُدها الرَّ

د َخَشبه وَجناهُ وِريحه ، إِالّ أَنَّ َجناهُ هو أَْصغَُر وأََشدُّ ُحْمَرةً من التِّيِن ، وَمنَابِتُه في أَْجَواف الِجبَاِل ، وق َشَجٌر َشبيهٌ بالتِّين : الَحَماَطةُ و

 التِّيِن غيَر أَنَّهُ تََّخذُ َخَشبُه لما يَْنتَِفُع به النَّاُس يَْبنُوَن عليه البُيوَت والِخياَم ، قاله أَبو ِزياٍد ، وقِيل : هو في ِمثِْل نَباتِ يُْستَْوقَُد بَحَطبِه ، ويُ 

 يُْحِرُق الفََم إِذا َكاَن َرْطباً ، فإَِذا َجفَّ ذَهَب وأَْصفر. وهو َشِديُد الَحالوةِ  (2)أَْصغَُر َوَرقاً ، وله تِيٌن كثيٌر ِصغاٌر من ُكّلِ لَوٍن : أَْسود وأَْملح 

 ، أَي أَنََّها تَأْلَفُه َكثِيراً ، يُقَال. أََحبُّ َشَجر إِلى الَحيَّاتِ  ذِلَك عنه ، وُعلُوَكةٌ. قالهُ أَبو َحنِيفَةَ نَْقالً عن بعِض األَْعَراِب. وهو

، كذا في الُمْحَكم ، وهو قوُل أَبِي  التِّين الَجبَِليّ  هو َشجرُ  أَو ْيٍل وقد رأَيُت هَذا الشََّجَر كثيراً بالّطائِِف.، ويُقَاُل : هو بلُغَِة ُهذَ  َحَماطٍ  َشْيَطانُ 

ِغيرُ  هو : أَو َحنِيفَةَ أَْيضاً ، ْيز هو : َشَجرُ  أَو الُمْستَِديُر منه ، األَْسَوُد الصَّ ز.، وهَذا قوُل غيِر أَبِي َحنِيفَة ، نَقَلَ  الُجمَّ  ه الّصاَغانِيُّ ، وفيه تَجوُّ

 .َحَماطٌ  ج :

، وهَذا  وَصِميُمهُ  ، وهو َخاِلُصه َحبَّتُه أَوَدُمه في الّصحاحِ واألََساِس :و َسَواُد القَْلِب. قَْلبِه. قِيل : هو َحَماَطةَ  ِمَن الَمَجاِز قَْولُهم : أََصْبتُ و

 قوُل اْبِن ُدَرْيٍد ، وأَْنَشَد :

رابَ  َت الـــــــــــغـــــــــــُ يـــــــــــح ةَ َرمـــــــــــَ   لـــــــــــَ اطـــــــــــَ ه  محـــــــــــََ بـــــــــــِ لـــــــــــح ـــــــــــَ  قـ

بِ     غـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــُ جي مل تـ ه الـــــــــــ  مـــــــــــِ هـــــــــــُ ٌرو أَبســـــــــــــــــــــــــح  عـــــــــــمـــــــــــح

  
 قَْلبِه. َحَماَطةِ  ومن الَمجاِز : قولُهم : َوَجْدُت الَحَماقَةَ َجاثَِمةً في

ةً ، عن أَبِي حنِيفَةَ. تِْبُن الذَُّرةِ   :(3) الحماَطةُ و  خاصَّ

ا َحَماطٌ  ، ومن العُْشبِ  َحَماطٌ  قال أَبو َحنِيفَةَ : من الشََّجرِ و من الشََّجِر فقد ذُِكر ، وأَّما من العُْشِب فإِّن أَبا َعْمٍرو قال : يُقَال  الَحَماطُ  ، أَمَّ

 َخِشٌن ، أَْحَمُر الثََّمَرةِ. وقال أَبُو عند العََرب الَحلََمة ، والَحلََمة : نَْبٌت فيه ُغبَُرةٌ ، وله َمسٌّ  الَحَماطُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : َحَماطٌ  ليَبِيِس األَفَانِي :

يَاُن ،  : الَحَماطُ  وأَْخبََرنِي أَْعَرابِيٌّ من بَنِي أََسٍد قال :: ، وقَْوُل أَبي َعْمٍرو أَْعَرُف. قال  َحَماَطةٌ  نَْصٍر : إِذا يَبَِست الَحلََمةُ فهي لِّ ُعْشٌب كالّصِ

لِّيَانُ  إِالَّ أَنّه َخِشُن الَمّسِ  ا قالَه ، لَيٌِّن. والَِّذي عليه العُلَماُء ما قَالَهُ األَْصَمِعيُّ وأَبو َعْمٍرو ، وال أَْعلَُم أََحداً منهم َوافَق أَبا نَْصٍر على م والّصِ

يَاِن ، وال ِمْن َشبَِههما في َشيْ  لِّ ةً  ٍء وقولُه :وأَْحسبه َسْهواً ، ألَّن الَحلَمة لَْيَسْت من ِجْنِس األَفَانِي والّصِ إِنما ُهو في تِْيِن الذَُّرةِ ، أَي عن  خاصَّ

ل.أَبي َحنِيفَةَ َوْحَده ، وليس ُهنَا َمحلُّ ِذْكِره ، فإِنَّ هَذا قَْوُل أعرابِّيٍ من بنِي أََسٍد ولم يَْختَصَّ به أَبُو َحنيف  ة ، فاألَْولَى َعَدُم ِذْكِره ُهنَا. فتَأَمَّ

بَِمْعنَى القَْشِر  الَحْمطَ  لم أَْسَمع ، قال اللَّْيُث. قال األَْزَهِريُّ : كالَحَماطِ  ، وقيل : هو َحَماِطيطُ  ، والَجْمعُ  ُم : نَْبتٌ ، بفَتِْح الحاِء والِمي الَحَمِطيطُ و

 في بَاِب النَّبَاِت لغَْيِر اللَّْيِث. الَحَمِطيط لغَْيِر ابِن ُدَرْيٍد ، وال

س : الَحيَّةُ  : الَحَمِطيطُ  قِيَل :و ر قول المتلَّمِ  ، والَجْمُع كالَجْمع ، وبه فَّسِ

ًة  رحفـــــــــــــلـــــــــــــَ وَس مـــــــــــــُ و قـــــــــــــابـــــــــــــُ ـــــــــــــُ اين أَب  ِإيّن َكســـــــــــــــــــــــــــَ

الِء     رحُف َأطـــــــــــــح ا  ـــــــــــــَ يـــــــــــــرتكـــــــــــــَبهنـــــــــــــ َ اطـــــــــــــِ مـــــــــــــَ  ا ـــــــــــــَ
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 والَمَخاِريط : الَحيَّات.« ِسْلُخ أَْوالِد المَخاِريط»أَْطالء : ِصغَار ، ويُْرَوى : 

__________________ 
 أيضاً.( ويف التكملة 1)
 ( كذا ابألصر واللسان وهبامشه ا قوله وأملح كذا ابألصر وشرح القاموس ولعله : أمحر أو أبي .2)
 ( يف اللسان والتكملة : وا ماط.3)
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ِريُر :و بِيعِ  : الَحمِطيطُ  قال أَبو َسِعيٍد الضَّ لَةٌ بُحْمَرةٍ ، ويَُشبَّه  ُدودةٌ تكوُن في البَْقِل أَيَّاَم الرَّ ر قوُل ، ُمفصَّ بها تَْفصيُل البَنَاِن بالِحنّاِء ، وبه فُّسِ

ُس :  الشاِعر ، وهو الُمتَلَّمِ

ٌض  َقشـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــح ُح مـــــــــــُ بـــــــــــح ا والصـــــــــــــــــــــــــ  وحهنـــــــــــُ ا لـــــــــــَ  كـــــــــــَبلـــــــــــ َ

َواُن     ــــــــــــح ِة أَل زالــــــــــــَ َر الــــــــــــغــــــــــــَ بــــــــــــح ــــــــــــَ يــــــــــــرتِ قـ مــــــــــــاطــــــــــــِ  ا ــــــــــــَ

  
 .الَحَماِطيطِ  قال : َشبَّه َوْشَي الُحلَِل بأَْلَوانِ 

 ، عن َغْيِرهما ، قال : أَو َجبٌَل بالدَّْهناءِ  ، (1)، عن ابِن ُدَرْيٍد  أَْو أَْرضٌ  ، عن الَجْرِمّيِ ، : ع َحَماَطانُ و

َلِمي مَحَاطَانَ اي داَر َسلحَم  من   اسح
ر بُكّلِ ما ذُِكر هكذا على الصَّواِب في العُبَاِب ، وقد خالَفَهُ في التَّْكِملَِة فقال : مثُل َساَلَماَن قال الَجْرميُّ : أَرٌض ، وقال ابُن  َحماطانُ  وقد فُّسِ

ْل.  ُدَرْيٍد : نَْبت فتأَمَّ

ِة : كَسَحاٍب : ع ، َحَماطٌ و مَّ  ، جاَء ِذْكُره في ِشْعِر ِذي الرُّ

تح  لـــــــــــَ ُدوِج وقـــــــــــد عـــــــــــَ نـــــــــــا اب ـــــــــــُ قـــــــــــح ا  ـــــــــــَِ مـــــــــــ   فـــــــــــلـــــــــــَ

اطــــــــاً     اِوُس  محــــــــََ َتشــــــــــــــــــــــَ حــــــــَ  مــــــــُ رحاَبُء الضــــــــــــــــــــــ  (2)وحــــــــِ
 

  
ّمِ : ُدَوْيبَّةٌ في العُْشبِ  الُحْمُطوطُ  كذِلكو ، كِسْربَاٍل ، الِحْمَطاطُ  ، هكذا في النَُّسِخ ، وهو َغلٌَط ، والصَّوابُ  ، بالَكْسرِ  الِحَماطُ و منقوشةٌ  ، بالضَّ

 .يطُ َحَماطِ  ج ، مثل َحَمِصيٍص ، الَحَمِطيطُ  بأَْلَواٍن َشتَّى. كالُهما عن ابِن ُدَرْيٍد. وقال أَبو َعْمٍرو : هي

،  (3) أَي حاِمي الُحَرمِ  ، قال ابُن األَْعَرابِيُّ : في الُكتُِب الَساِلفَة وسلمعليههللاصلىمن أَسماِء النَّبِّيِ  ، بالَكْسِر : ِحْميَاَطى قال َكْعُب األَْحبَاِر :و

فقال : معناه : يَْحِمي الُحَرَم ، ويَْمنَع من الَحَراِم ، ويُوِطُئ  ِحْميَاَطى وقال ابُن األَثِيِر : قال أَبو َعْمرو : َسأَْلُت بعَض من أَْسلَم من اليَُهوِد عن

 الَحالل.

يطٌ و .، نَقَلَه الّصاَغانِ  َرْملَةٌ بالدَّْهناءِ  كُزبَْير : ُحَمْيطٍ  : تَْصِغيرُ  ُحَمّطِ  يُّ

أَْن تَْضِرَب  هوو التَّْصِغيُر ،:  التَّْحِميطُ  قال يُونُس :و ، عن أَبِي َعْمٍرو ، على الَكْرِم : أَن يُْجعََل عليه َشَجٌر يُِكنُّه من الشَّْمِس  التَّْحِميطُ و

طْ  ومنه الَمثَُل : إِذا ضَرْبت فال : (4)، أَي يقوُل : ما أَْوَجعَنِي َضْربُه ، فكأَنَّه َصغَّره ، قال  إِْنساناً فال تُباِلغَ  ليَس  التَّْحِميطَ  بْل أَْوِجْع ، فإِنَّ  تَُحّمِ

 ٍء.بَشيْ 

 ٌء من النَّْبِت والشََّجر.وقال ابُن فاِرٍس : الحاُء والِميُم والّطاُء ليس أَْصالً ، وال فَْرعاً ، وال فيه لُغَةٌ َصِحيحةٌ إاِلّ َشي

 يُْستَْدَرُك عليه :* وّمما 

 ، بالفَتْحِ : َشَجٌر. َحَماَطانِ 

 ، بالفَتِْح : الَكنَّةُ عن أَبِي َعْمٍرو. الَحْمَطةُ و

 ل : هو، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللّسان والّصاغاِنيُّ في التَّْكِملَِة ، وأَْوَرَده في العُبَاب نقالً عن اْبِن ُدَرْيٍد ، قا ، كَجْعفَرٍ  َحْنبَطٌ  : [حنبط]

 قال : وأَْحَسبُه من الَحْبط ، والنُّوُن زائَِدةٌ. قلت : ولهذا لم يَْذُكْره الَجَماَعةُ هنا. اْسمٌ 

ه أَنّ و ، الَحبُّ الَمْعُروُف ، ْسِر : البُرُّ ، بالكَ  الِحْنَطةُ  : [حنط] ةِ  من َخَواّصِ ِحيُح : الَكِلبِ  الَكْلب التَّْضِميد بالَمْمُضوغِ منه يَْنفَُع من َعضَّ . والصَّ

ِة الَكِلب فإِنَّه يَُدقُّ َدقًّا َجِريشاً و ا ِلعَضَّ ُر األْوَراَم. وأَمَّ َح به صاِحُب الِمْنهاجِ ، ومن أَنَّ التَّْضِميَد بالَمْمُضوغ منه يُفَّجِ يُوَضع عليه ، كما َصرَّ

ه الَمْشُهورةِ : إذا ُوِضَع على قِْطعَِة َحِديٍد ُمْحَماةٍ وُسِحَق وُطِلَي بُرُطوبَتِه القَوابِي أَزالَها.  َخَواّصِ

ِميُر في قوِله :  الِحْنَطة ، أَي كِعنٍَب ، وبائعُها ِحنَطٌ  ج ا الضَّ  َحنَّاِطيٌّ  بالَكْسِر ، ويُقَال : الِحنَاَطةُ  ، وِحْرفَتُهُ  َحنّاطٌ  هُ إِلى البُّرِ ،فإِنّ « منهُ »، وأَمَّ

 وفَتْحِ الحاِء وتَْشِديد النُّون. أَيضاً ، بِزياَدةِ ياءٍ 

دو ٍد فإِنَّه تَفَقَّه على  نَْصٍر : فُقََهاءُ  وأَبُوهُ ، وَولَُده أَبو الطَّبَِريُّ الفَِقيهُ الّشافِِعيُّ  الَحنّاِطيُّ  بِن عبِد هللا الُحَسْيُن بُن ُمَحمَّ ، أَّما الُحَسْيُن بُن محمَّ

 .495القاِضي أَبِي الطَّيِِّب الطَّبَِرّيِ ، ومات بأَْصبَهاَن سنة 
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 وفَاتَهُ : بَلَِديُّه وَسِميُّه والُمَشاِرُك في اْسِم أَبِيه أَبُو َعْبِد هللا

__________________ 
 .408/  3وسريد عنه أيضاً أن : محاطان نبت أنظر اجلمهرة  172 / 2( انظر اجلمهرة 1)
 ( ورد محاَط يف معجم البلدان غري مصروف ا وفيه : اب مو  بد  اب دوج.2)
 ( ضبطت بضم ا اء عن التهذيب واللسان ا وقد أ ر ضبطها يف القاموس.3)
 ..«.. إذا ضربت يقا  : وقرأت خبرت ِشر ليون  أنه قا  :»( يف التهذيب قا  األزهري : 4)
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. ا َّناِطي   الط رَبيّ  (1)اُ َسُا بن  م ِد بِن اُ َساح   ا لَِض ابَن َعِديٍّ
 ، ومنه قوُل األَْعلَِم الُهَذِلّيِ : آِكلُها َكثِيراً حتّى يَْسَمنَ  ، بالَكْسِر : الِحْنِطيُّ و

طـــــــــــــــــــــــِ و  نـــــــــــــــــــــــح ي  ُء ا ـــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــــح  مُيح  ا ـــــــــــــــــــــــِ

ِة     ـــــــــــــمـــــــــــــَ ي ظـــــــــــــِ ـــــــــــــعـــــــــــــَ ُج ابل ـــــــــــــَ بح  (2)ث ـــــــــــــِ ـــــــــــــر غـــــــــــــائ  وال

  
 والِحْنِطُئ بالَهْمِز : هو القَِصيُر ، وقد تَقَدَّم في الَهْمز.

 قلُت : وقد قََرأُْت في الّديوان : .(3) الُمْنتَِفخُ  هو : الِحْنِطيُّ  قال أَبو نَْصٍر في َشْرحِ هذا البَْيِت :و

طــــــــــــــــــــــــــــِ  نــــــــــــــــــــــــــــح رِّيــــــــــــــــــــــــــــُح مُيح ا ــــــــــــــــــــــــــــِ  ُء املــــــــــــــــــــــــــــِ

بح     ِة والــــــــــــــــر غــــــــــــــــائـــــــــــــــِ يــــــــــــــــمــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــِ ُج ابلــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  ثــــــــــــــــَ

  
ل.قال أَبو َسِعيٍد : الِحْنِطى  ُء الُمْنتَِفُج ، ولم يَْعِرِف األَْصَمِعيُّ البَْيَت ، فتأَمَّ

. الِحْنَطةِ  ، صاِحبُها أَو الَكثِيرُ  الَحانِطُ و  ، وعلى األَِخيِر اْقتََصر الّصاَغانِيَّ

 .ثََمُر الغََضى : الَحانِطُ  عن ابِن َعبّاٍد :و

 ، والَواِرُس َواحٌد ، وأَْنَشَد : الَحاِنطُ  وقال َشِمٌر :

ِص  ــــر قــــح َن بــــعـــــــد ال ــــح ل د  بـــــــَ ــــَ رتِ يف  (4)تـ انــــِ ــــَغضــــــــــــــــــَ   حـــــــَ  ال

رُ     دح ُت الســــــــــــــــــــــــــــِّ بــــــــــــــُ نــــــــــــــح ــــــــــــــَ ال اًن بــــــــــــــه يـ  َأاَباًن وغــــــــــــــُ

  
. قلُت : وقد َسبَق الَحْمَراءُ  يُقَال لها : الِحْنَطةَ  ، كما يُقَال : أَْسَوُد حاِلٌك. نَقَلَه ابُن فاِرٍس ، قال : وهذا َمْحُموٌل على أَنَّ  ءٌ : قانِي اِنطٌ حَ  أَْحَمرُ و

 .«ح م ر»في 

ةِ  لَحانِطُ  إِنَّهُ  يُقَال :و رَّ ةَ الدََّراِهِم. َعِظيُمَها َكثِيُر الدََّراِهمِ  ، أَي الصُّ  ، يَْعنُون ُصرَّ

 .ءَ َمائٌل َعلَيَّ َمْيَل َعَداَوةٍ وَشْحنا إِلَيَّ ، أَي (5)، وُمْستَْقِدٌم إِلَيَّ ، ونَابٌِل إِلَيَّ ، وُمْستَْنبٌِل  إِلَيَّ  ُمْستَْحنِطٌ و إِلَيَّ ، َحانِطٌ  في نََواِدِر األَْعَراِب : فالنٌ و

فَيَاُن يَِصُف صائِداً : َزفَرَ  ، إِذا َحنََط يَْحنِطُ  يُقَال :و  ، مثل نََحَط ، قال الزَّ

ا  طــــــــَ الــــــــِ رًا مــــــــَ ِر َحشــــــــــــــــــــــح حــــــــَ لــــــــَ  املِســــــــــــــــــــــح  َأحنــــــــحَ  عــــــــَ

ا    طـــــــــــــَ اخـــــــــــــِ اَ  مـــــــــــــَ َ وجـــــــــــــَ ـــــــــــــغـــــــــــــ ح َذ ال فـــــــــــــَ ـــــــــــــح ـــــــــــــبَنـ  ف

  

ُبو و  َحُر َيكح  َحاِنطَااجنحََد  املِسح
 أَراد : نَاِحطاً ، فقَلََب.

 .َحاِنطٌ  فهو األَِديُم : اْحَمرَّ  َحنَطَ و

ْرعُ  َحنَطَ و ً  الزَّ  .(6)، وكذِلَك أََجزَّ ، وأَْشَرى  كأَْحنَطَ  : َحاَن َحَصاُدهُ ، ُحنُوطا

ْمُث : اْبيَضَّ وأَْدَركَ  َحنَطَ و  .أَْحنَطَ و ، كفَِرحَ  كَحنِطَ  وَخَرَجْت فيه ثََمَرةٌ َغْبَراُء ، فبََدا على قُلَلِه أَمثاُل قَِطع الِغَراِء ، الّرِ

ً و الشََّجُر والعُْشُب ، أَْحنَطَ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : ْمثُ  : َحنََط ُحنُوطا ، قال :  أَْحنَطَ و أَْدَرَك ثََمُره. وَرَوى األَْزَهِريُّ عن ابِن األَْعَرابِّيِ : أَْوَرَس الّرِ

ْمِث أَ  (7)ومثْلُه : َخَضب العَْرفَُج ، ويُقَال    :ّوَل ما يَتَفَطَُّر ليَْخُرَج َوَرقُه : قد أَْقَمَل ، فإَِذا اْزَداَد قَِليالً قِيل : بَقََل ، فإِذا اْبيَضَّ وأَْدَرَك قِيلَ للّرِ

ْمُث فهو ْحنَطَ أَ  . قال ابُن ِسيَده : قال بَْعُضهم :الَحانِطِ  . وإِنَّه لَحَسنُ ُمْحِنطٌ و َحانِطٌ  ، فهو أَْحنَطَ  يُقَال : . وقال َشِمٌر :َحنَطَ  ، على َغْيِر  َحانِطٌ  الّرِ

 قِيَاٍس ، فَظَهَر بذِلك القُُصوُر في ِعبَاَرةِ الُمَصنِّف.

ةً ، قاله اللَّْيُث ، وقاَل ابُن األَثِيِر : ألَْكفَاِن الَمْوتَى وأَْجَسا ِللَميِّتِ  (8) كَصبُور وِكتَاٍب : ُكلُّ ِطيٍب يُْخلَطُ  الحنَاطُ و الَحنُوطُ و ِمِهم من َذِريَرةٍ خاصَّ

ْمَث إِذا َحْنطِ  أَْو ِمْسٍك أَو َعْنبٍَر أَو َكافُوٍر وَغْيِره من قََصٍب ِهْنِدّي أَو َصْنَدٍل َمْدقُوق ، ُمْشتَقٌّ من ْمث ؛ ألَّن الّرِ كان لَْونُه أَْبيََض  أَْحنَط الّرِ
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ْفَرةِ ، وله رائَِحةٌ َطيِّبَةٌ. وَشاِهدُ   قال : ؟أََحبُّ إِلَْيك الِحنَاطِ  قُلُت ِلعَطاٍء : أَيُّ »ُرِوَي عن ابِن ُجَرْيجٍ قال :  َما اطِ الِحنَ  يَْضِرُب إِلى الصُّ

 .«الَكافُورُ 

 ، قال ُرْؤبةُ : أَْحنََطهُ وَ  ، بالتَّْشِديِد ، َحنََّطه ، هكذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : َحنََطهُ يَْحنُِطهُ  وقد الَحِديث ،

اَت  ِر و قـــــــــــد مـــــــــــَ َر الـــــــــــَغســـــــــــــــــــــــــح بـــــــــــح نـــــــــــاطِ قــــــــــــَ   اإِلحـــــــــــح
اطِ     مــــــــــــــَ اُه يف األَقــــــــــــــح نــــــــــــــَ يــــــــــــــح قــــــــــــــَ ظــــــــــــــًا وأَلــــــــــــــح يــــــــــــــح  غــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«ا سن»( يف اللباب : 1)
 ومل يرد البيت يف شعره يف ديوان اهلذليا. 316واملثبت عن شرح أشعار اهلذليا ص « مينح ابلعظيمة»( ابألصر 2)
 .«املنتفج واملثبت عن القاموس»( يف التكملة واألصر 3)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : الرف .4)
 ( التهذيب : ومستنتٌر.5)
 ( كذا ابألصر واللسان ويف التهذيب : وأشو .6)
 ( القو  التاد هو لألصمعي نقله عنه أبو عبيد كما يف التهذيب.7)
 واألصر كالتهذيب.« حيلرت»( يف القاموس 8)
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ُجُل ، تََحنَّطَ  : َذِريَرةٌ ، وقد الَحنُوطُ و ي الّصحاح :هو. وف فتََحنَّطَ  ً  الَميِّتَ  َحنَّطَ و بِه الرَّ  . انتهى.تَْحنِيطا

بِِر ؛ تََحنَُّطواو لّما اْستَْيقَنُوا بالعََذاِب تَكفَّنُوا باألَْنَطاعِ » في قِّصِة ثَُمود :و  لئِالّ يَِجيفُوا.« بالصَّ

في ثِيَابِه عند ُخُروِجه للِقتَاِل ، كأَنَّه أَراَد به االْستِْعَداَد  الَحنُوطَ  أَي يَْستَْعِملُ « يَتََحنَّطُ  وقد َحَسَر عن فَِخَذْيه وهو»في َحِديِث ثابِِت بِن قَْيٍس : و

ْبِر على القِ   تَاِل.للَمْوِت ، وتَْوِطيَن النَّْفِس بالصَّ

ْخَمةُ ، وقد ذُكرَ  الُحنَِطئَةُ و  .في الَهْمزِ  : العَِريَضةُ الضَّ

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، وأَْنَشَد : : العَِظيُم اللِّْحيَِة اْلَكثَُّها األَْحنَطُ و

ه  لـــــــــــــــــــُ ائـــــــــــــــــــِ اَء ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ بح ِإذح جـــــــــــــــــــَ  ملَح لـــــــــــــــــــَِ

طـــــــــــــااًن وال     ـــــــــــــح ب َ  مـــــــــــــِ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ رتَ ل ـــــــــــــَ ن ثّ   َأحـــــــــــــح  كـــــــــــــَ

  
ُجُل ، أُْحنِطَ و مِّ  الرَّ  .ماتَ  ، إِذا بالضَّ

اُء في نََواِدِره :و جُل ، إِذا اْستَْحنَطَ  قَاَل الفَرَّ  .(1) اْجتََرأَ على المْوِت ، وَهانَْت عليه نَْفُسه الرَّ

 ، يََمانِيَةٌ. يُْرَمى به الَِّذي النَّْبلُ  ، بالفَتْحِ : الَحْنطُ و

 والنّوُن والّطاُء ليس بذِلَك األَْصِل الذي يُقَاُس عليه أَو ِمْنهُ.وقاَل ابُن فَاِرٍس : الحاُء 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ينََوِريُّ : اْلَحانِطُ   : الُمْدِرُك من الشََّجر والعُْشب ، وأَْنَشد الّدِ

 حاِنرتُ الدِّنحِدُن الَباِد ومَخحرٌت و 
ْمُث : اْبيَضَّ َوَرقُه ، نَقَلَه  أَْحنَطَ و  ، األَِخيُر على غير قِيَاٍس ، وقد تَقَدََّم قَريباً. َحاِنطٌ و ُمْحِنطٌ  الَجْوَهِريُّ وغيُره ، فهوالّرِ

 واإِلْدماُء ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : (2): التَّرِميُل  اإِلْحنَاطُ و

مح  وٍص هبــــــــــــِ ــــــــــــُ رحق ــــــــــــَن حــــــــــــُ َة ب ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ اب وح َأّن كــــــــــــَ ــــــــــــَ  ل

هــــــــا الــــــــد      طــــــــَ نــــــــَ ي حــــــــَا َأحــــــــح وصــــــــــــــــــــــِ لــــــــُ ــــــــَ تح قـ َزلــــــــَ ــــــــَ  مُ نـ
  

لََها وَدّماها. وقال آخُر :  أَي َرمَّ

َنَطهاَخيحر َبيِن َشيحَباَن و   الد مُ  َأحح
 ، كما في األَساِس. الِحْنَطةِ  أَْيضاً ، من تََحنَّطَ و

 : َحاَن َحَصاُد َزْرِعِهم ، وهو على النََّسِب. َحانُِطونَ  وقَْومٌ 

ثِيَن ، منهم : فِْطُر  الَحنّاطُ و ٍد الُكوفيُّ شيُخ ابِن  (3): لَقَُب َجَماَعٍة من الُمَحّدِ بُن َخِليفَة ، والَحَسُن بن َسْهٍل َشْيُخ ُمَطيَّن ، وأَحمُد بُن محمَّ

ُد بُن ُمَحمَّ  ِد بِن  الَحنّاطُ  ِد بِن َعْبِد هللا النَّْيَسابُوِريُّ َمْرَدَوْيه ، وَخلَف بن ُعَمَر الَهَمَذانِّي عن َجْعفَر الَخلَِدّيِ ، وأَبُو الطَّيِِّب محمَّ ، عن ُمَحمَّ

د : تَابعيٌّ ، عن َكْعِب بِن  الَحنَّاط : شيٌخ للدَّاَرقُْطنِّيِ ، وأَبو ثَُماَمةَ  الَحنّاطُ  أَْشَرَس. ووالُده َسِمَع ابَن َراَهَوْيِه ، وأَبُو ُعثَْماَن َسِعيُد بُن محمَّ

ِد بِن الُحَسْينِ  (4) الَحنَّاطُ  عْجَرة ، وُمْسِلمٌ  ٌث. الَحنُوِطيُّ  : تَابِِعيٌّ أَيضاً ، عن ابِن ُعَمَر ، وأَْحَمُد بُن محمَّ  الِمْصِريُّ : ُمَحّدِ

اجُ  وال أَُحقُّه ، َضْرٌب من الطَّْيرِ  وأَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ه ، كِخْنِدفٍ  الِحْنِقطُ  : [حنقط] ، مثل الَحْيقَُطاِن ، قالَهُ في  أَو هو الدُّرَّ

 .َحنَاقِطُ  ، والَجْمُع : (5)ُرباعّيِ الَجْمَهَرةِ 

ِت العََرُب ِحنِقطاً ،و قال :  ، وأَْنشَد : بال المٍ  قد َسمَّ
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ر   رح ســــــــــــــــــــَ رتَ هـــــــَ قـــــــِ نـــــــح مح  حـــــــِ هــــــُ مــــــَ الــــــَ وحَم ســـــــــــــــــــــَ  َأن  الـــــــقـــــــَ

ـــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــُ     فُ أَب لـــــــــــَ دح لـــــــــــه خـــــــــــَ وجـــــــــــَ ٍح ومل يـــــــــــُ  َريـــــــــــح

  
واية  ِحْنِقط قال الّصاَغانِيُّ : هَكَذا قال ِحْنِقطاً َمْصُروفاً ، والصوابُ   ال غير.« أَبو ُحَرْيثٍ »، غير َمْصُروٍف. وأَبو ُشَرْيح ، والّرِ

 .«سالََمهم»بدل « َصالََحُهم»البَْيُت لألَْعَشى ويُْرَوى : ، وهو أَبُو ُحَرْيٍث ، هذا ، و اْمَرأَةِ يَِزيَد بِن القَُحاِديَّةِ  : اسمُ  ِحْنِقطُ و

 وكأَنَّ النُّوَن َزائَِدةٌ.« ح ق ط»ُهنَا َذَكره الّصاغاِنيُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وفي التَّْكِملَِة في مادة 

ً  : [حوط] َدهُ  وَكأَله ، وَرَعاهُ ، وَذبَّ عنه ، وتََوفَّر على َمَصاِلِحه وَصانَهُ َحِفَظهُ  ، بَكْسِرِهَما : ِحيَاَطةً و ِحيَطةً و َحاَطهُ يَُحوُطهُ َحْوطا ،  وتَعَهَّ

 وقَْوُل الُهَذِلّيِ :

يب و و  نحصـــــــــــــــــــــــــِ ُة مـــــــــــَ فـــــــــــَ وطُ َأحـــــــــــح ي  َأحـــــــــــُ رحضـــــــــــــــــــــــــِ  عـــــــــــِ

َ  بـــــــــِذي و     يـــــــــح وحِم لـــــــــَ ُ  الـــــــــقـــــــــَ عـــــــــح اطِ بــــــــــَ يـــــــــَ  (6) حـــــــــِ
  

__________________ 
 ( يف اللسان : الدنيا.1)
 والتكملة ووردت اللفظتان يف األصر ابلزاي.( يف التهذيب 2)
 .«قطر»( عن تقريب التهذيب وابألصر 3)
 .«اخلباط» 417/  1( يف اللباب : مسلم اخلّباط ا ابلباء املوحدة ا قا  : اجتمض فيه الثالث ا يعين : خباط وخّباط وحّناط. انظر اللباب 4)
 .329/  3و  171/  2( انظر اجلمهرة 5)
 وفيه : وأصون عرضي بد  وأحوط عرضي. 22/  2للمتنخر ديوان اهلذليا ( 6)
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ً  يُِريُد اإِلقَاَمةَ ، (1) (َوِإقاَم الصَّالةِ )، وَحَذَف الهاَء ، كقَْوِل هللِا تَعَالَى :  ِحيَاَطة أَراد َطه تَْحِويطا  قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : كَحوَّ

د   قــــــــــــــَ زٍّ مــــــــــــــُ َر عــــــــــــــِ وا َأهــــــــــــــح ي  وكــــــــــــــانــــــــــــــُ لــــــــــــــَ  ٍم عــــــــــــــَ

ٍد ِإَذا مـــــــــــا و     و طَ جمـــــــــــَح ي  حـــــــــــَ َد انئـــــــــــلـــــــــــِ جـــــــــــح
َ

(2)املـــــــــــ
 

  
ضَ »ويُْرَوى   وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه. (3)« َحوَّ

َطهُ و َطهُ  : مثلُ  تََحوَّ  هللا وِوقَايَتِه. ِحيَاَطةِ  ، يقال : اَل ِزْلَت في َحوَّ

طُ  وهو  أََخاهُ ، إَِذا كاَن يَتَعَاَهُده ويَْهتَمُّ بأَْمِره. يَتََحوَّ

 وَحِفَظها. الِحَماُر َعانَتَهُ : َجَمعَها َحاطَ و

جُل لنَْفِسه : اْحتَاطَ و  .الِحْوَطة ، وأَْصلُه ويُْكَسرُ  ، بالفَتْحِ فِيِهَما ، الَحْيَطةُ و الَحْوَطةُ  واالْسُم ، وبالثِّقَِة ، وهو َمجاٌز ، أََخَذ في الَحْزمِ  الرَّ

ْكِن ، وإِْن كان فيه َمْعنَى الَحائِطُ : ما فيه ، وقال ابُن ِجنِّي  يَُحوطُ  ، ألَنَّهُ  : الِجَدارُ  الَحائِطُ و  .الَحْوطِ  : اسٌم بَمْنِزلَة السَّْقِف والرُّ

ً  كقائٍم وقِيَام ، إِالّ أَنَّ  ِحيَاط :حكى ابُن األَْعَرابّي في َجْمعه و ج : ِحبَطاٌن. قد َغلَب عليه االْسُم ، فُحكُمه أَْن يَُكسََّر على ما يَُكسَُّر عليه  َحائِطا

 .ُحوَطانٌ  : حاِئطٍ  في َجْمعِ  الِقيَاسُ  قال ِسيبََوْيه :و يَاَء ؛ الْنِكَسار ما قَْبلها. الِحيطان فَاِعٌل إِذا كان اسماً. وقال الَجْوَهِريُّ : َصاَرت الواُو في

رَ  البُْستَانُ  : الَحائطُ و  ، َحَوائِطُ  وَجْمعُه :« وَعلَْيه َخِميَصةٌ  الَحائِطِ  فَإَِذا ُهو في»َحِديُث أَبِي َطْلَحةَ :  من النَّْخِل إِذا كاَن عليه ِجَداٌر ، وبه فُّسِ

 ، يعني البََساتِيَن ، وهو َعامٌّ فيها.« ِحْفُظها بالنَّهار الَحوائِطِ  على أَْهلِ »في الَحِديِث : و

. ناِحيَةٌ باليََماَمةِ  : الحائطُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانيُّ

ً و َط َحائطاً تَْحِويطا  .َعِملَه : َحوَّ

ََّخذُ للطَّعامِ  (4) الُحَواَطةُ و ّمِ : َحِظيَرةٌ تُت  ع عنه َسِريعاً كما في اللََّسان ، وأَْنَشد :ُء يُْقلَ ، كما في الّصحاح. أَو الشَّيْ  ، بالضَّ

ُرَس  ان عـــــــــــــــــــــــــُ دح اطِ ِإان  َوجـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــــّ   ا ـــــــــــــــــــــــــَ
َة     يــــــــــــــــــمــــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــــِ ًة لــــــــــــــــــَ ومــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــُ ذح ّواطِ مــــــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــــــُ

  
اُج. يَُحوُطُهمْ و َخْلَف الَماِل والقَْوِم ، يَْستَِديُر بهم ، الِذي يَُكونُ  : الَمَكانُ  الَمَحاطُ و  ، قال العَجَّ

 َحىت  رََأ  من مَخَِر 
َ
 َحاطِ امل

 عليها فهي َضاِحيَةٌ. .(5) يَُحيَّطْ  وَحِديقةٌ ، فإَِذا لم َحائِطٌ  الَّتِي عليها اْلُمَحاط وقيل : األَْرضُ 

اطُ  من الَمَجاِز :و  .قَِواُمهُ  ، كُرّماٍن : األَْمرِ  ُحوَّ

 ِعْلماً ، وهَذا مثُل قَْوِلك : قتَلَهُ ِعْلماً. [به أََحاطَ و ]،  (6)َعِلَمه  بِهِ  أََحاطَ  ٍء ، وأَْحَصى ِعْلَمهُ ، فقدُكلُّ َمْن بَلَغ أَْقَصى َشيْ  من الَمَجاِز :و

 ٌء.، إِذا َعِلَمه ِمن َجِميع ُوُجوِهه ولم يَفُتْه منها َشيْ  إَِحاَطةٍ  ويقال : َعِلَمهُ ِعْلمَ 

 من َجِميع ِجَهاتِه.، أَي َعِلْمتُه  (7) (ِبهِ ) تُِحطْ  (ِبا َلَْ ) أََحْطتُ  وقولُه تعالى :

ً  أََحْطتُ »في الَحِديث : و  ، أَي أَْحَدَق ِعْلِمي به من َجِميع ِجَهاتِه.« به ِعْلما

ا قولُه تعالَى :   فقاَل ُمَجاِهٌد : أَي جاِمعُهم يوَم الِقيَاَمِة. (8) (اِبْلكاِفرِينَ ) ُمِحيطٌ  (َوهللاُ )وأَمَّ
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ِبه األَْمُر ، إِذا أََخَذه من َجِميعِ َجَوانِبِه فلم يَُكْن منه  أََحاطَ  يعني أَنَُّهم في قَْبَضتِه من قَْولِهم : (9) (اِبلّناسِ ) أَحاطَ  (ِإنَّ رَبَّكَ )وقولُه تعالى : 

 َمْخلٌَص.

 وِء.، أَي ماَت على ِشْرِكه ، نَعُوذُ باهلل من َخاتَِمِة السُّ  (10) (ِبِه َخِطيئَ ُتهُ ) أَحاَطتْ  (وَ )وقولُه تعالَى : 

 أَي ال يُْعِجُزه أََحٌد ، قُْدَرتُه ُمْشتَِملَةٌ عليهم. (11) ُمِحيطٌ  (َوهللاُ ِمْن َوراِئِهمْ )وقَْولُه تَعالَى : 

__________________ 
 من سورة األنبياء. 73( من اآية 1)
 حوله وأحّوط.برواية إذا ما حّوض انئلي قا  : حّوض : يقا  إين ال حّوض  219/  3( ديوان اهلذليا 2)
 ابلصاد ا والصواب ما أثبت ا انظر ا اشية السابقة.« حوص»( ابألصر 3)
 ( يف التهذيب واللسان : وا ّواط بدون هاء. وعاد صاحب اللسان وذكر : ا ُواطة حظرية تتخذ للطعام.4)
(5.  ( يف التهذيب : مل حُيَرتح
 ( ضبطت عن اللسان ا والزايدة التالية عنه.6)
 .22سورة النحر اآية ( 7)
 .19( سورة البقرة اآية 8)
 .60( سورة اإلسراء اآية 9)
 .81( سورة البقرة اآية 10)
 .20( سورة الربوج اآية 11)
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ٍة تَُشدُّهُ الَمْرأَةُ ف ، يُقَاُل له البَِريم ، َخْيٌط َمْفتُوٌل من لَْونَْيِن : أَْسَوَد وأَْحَمرَ  ، بالفَتْحِ : الَحْوطُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و يه َخَرَزاٌت وِهاَلٌل من فِّضِ

ى ذِلَك الِهاَللُ  في َوَسِطَها ؛ لئالَّ تُِصيبَها العَْينُ  ى الَخْيُط به. الَحْوطَ  يَُسمَّ  ، ويَُسمَّ

َحدََّث بَجبَلَةَ ، وَسِمَع الَحِديَث بِحْمَص ،  الَحْوِطيِّينَ  رَ ، هَكَذا على الشَّّكِ من اْبِن السَّْمعَانّي. قال : فإِنَّ أَْكثَ  ة بِحْمَص ، أَو بَجبَلَةَ  : الَحْوطُ و

 .777، من أَْهِل َجبَلَةَ ، َرَوى عنه أَبُو الَهْيثَِم ، مات سنة  الَحْوِطيُّ  والَمْشُهوُر منهم : أَبو َعْبِد هللا أَحمُد بُن َعْبِد الَوّهاِب بِن نَْجَدةَ 

وقِيل : ابُن  279من أَهل َجبَلَةَ ، يَْرِوي عن علّيِ بِن َعيّاش الِحْمِصّي وعنه الَطبَرانّي مات سنة  الَحْوِطيُّ  ِحيموأَبُو َزْيٍد أَحمُد بُن عبد الرَّ 

 ، إِلى بَْطٍن من قَُضاَعةَ. (1)الَمْذُكور  الَحْوِطيُّ  نَْجَدةَ 

ِن َسَجاحِ  : َحْوطٍ  بِن َعْمِرو بنِ  َجدُّ لَجْنبَةَ بِن َطاِرق بُن ُسْلَمى بِن ِهْرِمّيِ بن ِريَاِح بِن يَْربُوع بِن َحْنَظلَةَ : َحْوطُ و الُمتَنَبِّئَِة. وقد َذَكَرهُ  ُمَؤّذِ

 .«ج ن ب»الُمَصنِّف أَْيضاً في 

َحابَِة ، وفيه نََظٌر. العَْبِديُّ : تابِِعيٌّ  َحْوطٌ و  ، َرَوى عن ابِن َمْسعُوٍد ، وعنه عبُد الَمِلَك بُن َمْيَسَرةَ ، وَذَكَره َعْبَداُن في الصَّ

 األَْنَصاِريُّ : ابُن َعّمِ الحاِرِث بِن ِزيَاٍد ، جاَء ِذْكُره في َغِريِب األََحاِديِث. بُن يَِزيدَ  َحْوطُ و

ةَ  َحْوطُ و ه يثاً َمْوضوعاً أَنَّ ، قال : ياِسيُن بُن الَحَسن : َحَجْجُت َسنَةَ ِسّتٍ وأَْربَِعيَن وِمائَتَْيِن فرأَْيُت هذا أَعرابِيّاً له ُصْحبة ، وَذَكر َحدِ  بُن ُمرَّ

 أََكَل َخبِيصاً من الَجنَِّة. وسلمعليههللاصلى

ى َحْوطو وقال أَبو حاتٍِم في هَذا األَِخيِر :  صحابِيُّون له َحِديٌث ، َرَوى عنه ابُن بَُرْيَدة ، وقِيل : ُخوٌط ، بضم الخاِء الُمْعَجَمِة : بُن َعْبِد العُزَّ

 إِنَّه ال ُصْحبَةَ له.

بِّيُّ : قِْرَواٍش بِن  َحْوطِ  قِْرواُش بنُ و  ، وله ِوفَاَدةٌ في َحِديٍث َمْجُهوِل اإِلْسنَاِد. شاِعٌر ، وأَبوه قَْد يُعَدُّ في الصَّحابَةِ  الضَّ

النَّْعَمان بن الُمْنِذر ، قال  ِء القَْيِس ألُّمه ، جدّ ، وهَو أَُخو الُمْنِذِر بِن اْمِرى النَِّمر ابِن قاِسطٍ  بَنِي الَحَظائِِر : َرُجٌل من َحْوطُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

، والَِّذي قََرأُْت في أَْنَساِب أَبِي ُعبَْيٍد في نََسِب بَنِي  لَهُ َحِديثٌ و الّصاَغانِيُّ : وَكانَْت له َمْنِزلَةٌ من الُمْنِذر األَْكبَِر ، وهو الُمْنِذُر بُن الُمْنِذر ،

ه. َحْوطٍ  أَبُو ومن بَنِي َعْوِف بِن َسْعدٍ  النَِّمِر بِن قاِسٍط :  الِحطَّانِّي ، واْبنُه جابٌِر كان أََخا الُمْنِذِر بِن ماِء السَّماِء ألُّمِ

ى الدَّاَرةَ  الُحوَطةُ و ّم : لُْعبَةٌ تَُسمَّ  ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. ، بالضَّ

ِحمِ  ُحْط ُحطْ  قاَل ابُن األَْعَراِبّي :و ِحَم واْحفَْظَها. قال :، كأَنَّه يَقُول : تَعَ  ؛ أَمٌر بِصلَِة الرَّ ِد الرَّ ْبيَةِ  (2) [أَمرٌ ]هو أَيضاً : و هَّ ، أَي  بتَْحِليَِة الّصِ

ْبيَانِ  ٍة كما تقّدم. بالَحْوطِ  الّصِ  وهو ِهاَلٌل من ِفضَّ

 ، في َضَواِحي ِمْصر ، وقد اْختُِلَف في نََسبِهم. بالُحوْيَطاتِ  ، ومنهم َجدُّ هِذه القَبِيلَِة الَمْشُهوَرةِ  ، كُزبَْيٍر : اسمٌ  ُحَوْيطٌ و

 .ِحَوَطَها يُقَاُل : َهلُمَّ و الفََرائِِض أَو َغْيِرَها ، عن ابن بُُزْرج ، به الدََّراِهُم إَِذا نَقََصْت في (3) ، كِعنٍَب : ما تَتِمُّ  الِحَوطُ و

 ، وفي بَْعِضها بالقَاِف والّصاِد المهملة ، ومثلُه في األَساِس ، (4)، هَكَذا بالفَاِء والّضاِد الُمْعَجَمِة في النَُّسخ  الفََضاءَ  َحاُطونا من الَمَجاِز :و

 أَبِي خاِزٍم :، قال بِْشُر بُن  أَْي تَباَعُدوا َعنّا وُهْم َحْولَنَا ، وما ُكنَّا بالبُْعِد ِمْنُهم لَْو أَراُدونَا

وانَ  اطــــــــــــُ ا  فــــــــــــحــــــــــــَ ــــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــــَ دح رََأوحان  (5)ال قــــــــــــَ ــــــــــــَ  َول

رَارُ     ُض الســـــــــــــــــــــــــِّ مـــــــــــَ ـــــــــــَ ت ُث ُيســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح ي ـــــــــــًا حـــــــــــَ ـــــــــــب رِي  قـــــــــــَ

  
في الَجانِِب  حاَطكَ  ، وُهَو تََهكُّم ، أَي (6)القََصاء  َحاَطكَ  وفي األَساس : إَِذا نََزَل بَك َخْطٌب ، فلَْم يَُحْطَك أَُخوَك ، وترَك َمعُونَتك ، قِيل :

 أَخاه يَْدنُو منه ، ويَُسانُِده. يَُحوطُ  لقََصا ، وُهَو البَِعيُد ، وَمْعناه : لم يَُحْطَك ؛ ألَنَّ َمنْ ا

يِت ، تَُحوطو ، بَضّمِ التّاِء ، تُِحيط من الَمَجاِز : َوقَعُوا فيو ّكِ  ، التَُّحوطُ و لإِلتباع ، ، بالَكْسرِ  تِِحيطو ، بالفَتْحِ ، تَِحيطو ، ِكالُهما عن اْبِن الّسِ

 ، بالاّلِم فيِهَما ، التَِّحيطو

__________________ 
 ( وقو  ابن األثري يف اللباب نصاً أنه مات بعد سنة تسض وسبعا ومائتا.1)
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 ( زايدة مقتبسة عن التهذيب ا وعبارته : وحرت حرت إذا أمرته أبن حُيلِّي صبيه اب وط.2)
 يـَُتم ُم به.( التكملة : ما 3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وحاطوان الَقص اء ا هكذا رأيته يف نسخة املؤلف مضبوطاً خبطه ا ه شنقيطي.4)
 .«القصاء وقد»( عن األساس وابألصر : 5)
 ( يف األساس : الَقَصا.6)
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ُثـَن اة حَتحت حيَِيرتو 
ِدبَة ا َأي ابمل ُجح

َنة امل ِديدة :ا وقا  الَفرّاُء  الســـــــــــ  َوا ِ  حتُِيرتُ  الشـــــــــــ   ابلّناِس : حتُِيرتُ  ا َأي هُتحِلُكها ا َأو ابأَلمح
اِس. اس ا فهي مَخحُ   َأحاطَ  به مبعحىَن  َحاطَ  من حَتُوطُ و  هُتحِلُكُهم ا كما يف اأَلســــــــَ ِبيِر التفا ِ  ا كما اأَلســــــــَ ا َأو َعَل  ســــــــَ

ِمَلِة ما عد كِّيِت  الت ِحيرتو  الت ُحوط الَُغاٍت نـََقَلُهن  الّصاَغاينّ يف الت كح َُما يف اللَِّساِن ا فتكوُن َسبحَعًة ا وأَنحَشَد ابُن السِّ ؛ فِإهن 
ِر بِن َأيب خازٍِم : ِس بن َحَجٍر يـَرحِثي َفَضاَلة بَن َكَلَدَة ا ويـُرحَو  لِبشح  أَلوح

ُة الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاَس يف و  افـــــــــــــــــِ وطَ ا ـــــــــــــــــَ  ِإَذا  حتـــــــــــــــــَُ

َت عـــــــــــــائـــــــــــــٍذ     وا حتـــــــــــــَح لـــــــــــــُ رحســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــُ املَح يـ عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  رُبـ

  
ً  فاُلنٌ  َحاَوطَ  ِمَن الَمَجاز :و  ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل : صاِحبَه يَُحوطُ  َداَوَره في أَْمٍر يُِريُده منه وُهَو يَأْباهُ ، َكأَنَّ ُكالًّ ِمْنُهَما ، ِإذا فاُلنا

ه و  انـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ن ُت عـــــــــــــِ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ ىت  ثـ يِن حـــــــــــــَ  حـــــــــــــاَوطـــــــــــــَ

هح     لـــــــــُ اِء َراّيَن كـــــــــاهـــــــــِ بـــــــــَ لـــــــــح ِر الـــــــــعـــــــــِ بـــــــــِ دح (1)عـــــــــلـــــــــ  مـــــــــُ
 

  
 .يَُحوُطك وهو تَُحوُطه وفي األََساِس : َحاِوْطه فإِنَّهُ يَليُن لك ، أَي َداِوْره ، كأَنَّكَ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ، ِإَذا َعِمْلتَه. عن أَبِي َزْيٍد. أََحْطُت الَحائِطَ 

طٌ  وَكْرمٌ  طُ  ، كما في الّصحاح ، قال : ومنه قولُُهْم : أَنا َحائِطٌ  ، كُمعَظٍَّم : بُنَِي َحْولَه ُمَحوَّ  َحْوَل ذِلَك األَْمِر ، أَي أَُدوُر. وهو َمَجاز. أَُحّوِ

. ِحيَطةٌ  ومع فاُلنٍ   لك ، وال تَقُْل : عليك ، أَي تََحنٌُّن وتَعَطٌُّف. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 به ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وزاَد غيُره : كَحاَطْت به.به ، أَي أَْحَدقَْت  اْحتَاَطتْ و به الَخْيُل ، أََحاَطتْ و

 أَْهلَه وإِْخَوانَه. يَُحوط ، كَسيِّد : َحيِّطٌ  وَرُجلٌ 

 .محتاطٌ  في األُُموِر ، وهو ُمْستَِحيٌط في أَْمِره ، أَي اْستََحاطَ و

 بفالٍن ، إِذا أُتَِي عليه ، أَو َدنَا َهالُكه ، وهو َمَجاٌز. أُِحيطَ و

 أَي أَصابَهُ ما أَْهلََكه وأَْفَسَده. (2) (بَِثَمرِهِ ) أُِحيطَ  (وَ )به ، إِذا َكان َمْقتُوالً َمأْتِيًّا عليه ، ومنه قولُه تَعَالَى :  ُمَحاطٌ  ويُقَال : فاُلنٌ 

 إِذا قاتََل َعْنُهم : كما في اللَِّساِن.قََصاُهم ، وبقََصاُهم ،  َحاَطُهمْ و

ُطوا وقَاَل أَبُو َعْمٍرو :  .الَحْوطَ  ُغالَمُكم ، أَي أَْلبُِسوه َحّوِ

بِّيِ لَدْفعِ العَْيِن. يَمانِيَةٌ. التَّْحِويَطةُ  قلُت : ومنه  : اسٌم ِلَما يُعَلَُّق على الصَّ

وفِّيِ  حائطٌ و   ، َرَوى عن أَبِي الُحَسْيِن بِن الطُّيُوِرّيِ. َضبََطه الحافُِظ.: لَقَُب علّيِ بِن أَبِي الفَْضل الصُّ

 ، كُجَهْينَةَ : قَْريَةٌ بِمْصَر من الشرقيَِّة. الُحَوْيَطةو

 بُن َعاِمِر بِن َعْبِدُوّدِ بِن َعْوِف بِن ِكنَانَةَ بِن َعْوِف بِن ُعْذَرةَ بن َزْيِد الَّالِت : بَْطٌن من قَُضاَعةَ. َحْوطُ و

 بُن َعْمِرو بِن َخاِلِد بن َمْعبَِد بن َعِدّيِ بِن أَْفلََت الّطائِيُّ ، َجدُّ بَنِي الَجّراحِ بِفلَْسِطيَن. َحْوطُ و

ياطِ  ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، ونَقَلَهُ ابُن ِسيَده ، قال أَي يَِحيطُ  الفَْرسُ  حاطَ  : [حيط] َم ِجْلُدهُ واْنتَفََخ من آثَاِر الّسِ  .تََورَّ

َدةِ  (3) [البَاءِ ]: يَْنتَِفُخ منه البَْطُن. َكَذا في الُمْحَكِم ، وِعْنِدي أَنَّ الُكلَّ تَْصِحيٌف واألُولَى ب  حاِئطٌ  َطعَامٌ و  ْبط ، وهو الَوَرم ،، من الحَ  الُمَوحَّ

 من َحنط. والثّانِيَةُ بالنُّونِ 
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ْض له الّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيه وال صاِحُب ا ل. ولم يَتَعَرَّ َدةِ أَْيضاً َصحَّ َمْعنَاه ، فتَأَمَّ للَِّساِن ، وإِنََّما َذَكَر الّصاَغانِيُّ ُهنَا قلُت : ولو ُجِعل بالموحَّ

، على أَنَّ عينَه ياٌء ال َواٌو ، وهو َمَحلُّ  يَِحيطو ، تُِحيطُ و ، تَِحيطُ  بمعنَى السَّنَِة الشَِّديَدة ، وُهنَّ : تَُحوط في (4)الثَةَ في العُبَاِب اللُّغَاِت الثَّ 

ٍل.  تَأَمُّ

 مض الطاءِ  فصر اخلاءِ 
ً  بيَِدِه األَْرضَ  وَكَذا البَِعيرُ  ، كذا في الُمْحَكِم ، : َضَربَهُ َشِديداً  َخبََطهُ يَْخبُِطهُ  : [خبط]  : َضَربََها ، كَما في الّصحاحِ ، وفي التَّْهِذيِب : َخْبطا

 َء بُخّفِ يَِده ، كما قال َطَرفَةُ :: َضْرُب البَِعيِر الشَّيْ  الَخْبطُ 

__________________ 
 ويف التهذيب أيضاً : وحاوطته.« وحاوطتهقوله : وحاوطين ا الذي يف اللسان واألساس : »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .42( سورة الكهف اآية 2)
 ( زايدة عن القاموس.3)
 ( هكذا ابألصر والصواب : الثالث.4)
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رتُ  ــــــــــــــــــــــِ ب ٍح  ختــــــــــــــــــــــَح ــــــــــــــــــــــُ مٍّ ُوق  اأَلرحَض بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

رح و     يـــــــــــــــِ  لـــــــــــــــُُ اَلطـــــــــــــــِ
َ

اَلٍب كـــــــــــــــاملـــــــــــــــ (1)صـــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
َم ِرْجلَه ِعْنَد الِقيَاِم من  «الَجَمِل ، وال تَُمطُّوا بآِمين تَْخبُِطوا َخْبطَ  ال:»َحِديُث َسْعٍد  ومنهأَراَد أَنََّها تَْضِربَُها بأَْخفَافَِها إِذا َساَرْت ،  نََهى أَْن يُقَّدِ

ْرُب باألَْيِدي ُدوَن األَْرُجِل فيكون للبَِعيِر  الَخْبطُ  السُُّجوِد. وقيَل : ْجِل ، وُكّل م (2)في الّدواّبِ : الضَّ ، أَْنَشَد  َخبََطه ا َضَربَه بيَِده فقدباليَِد والّرِ

 ِسيبََوْيه :

اَلٍت  مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ي يف يــــــــــــــَ لـــــــــــــِ نحصـــــــــــــــــــــــــــُ رحُت مبـــــــــــــُ طـــــــــــــِ  فـــــــــــــَ

د     ي األَيــــــــــــح نَ َدَوامــــــــــــِ طــــــــــــح بــــــــــــِ ا  لــــــــــــَح رحيــــــــــــَ (3)الســــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 : الَوْطُء الشديُد ، وقيل : هو من أَْيِدي الدََّواّبِ. الَخْبطُ  وقيل :

ْيُر َعلَى َغْيِر َجادَّةٍ أَو َطِريٍق َواِضَحٍة. وقيَل : أَْصلُ  الَخْبطُ  قال شيُخنا : ِعبَاَرةُ الَكّشاِف :  : الضَّْرب على َغْيِر اْستِواء. وقاَل غيُره : هو السَّ

َز بِه عن ُكّلِ َضْرٍب غير َمْحُموٍد ، وقيَل : الَخْبطِ  ْجِل ونَْحِوها. أَْصلُه َضْرُب اليَدِ  : َضْرٌب ُمتََواٍل على أَْنَحاٍء ُمْختَِلفٍَة ، ثُّم تُُجّوِ  أَو الّرِ

ْرَب الشَِّديَد ، وليس في َشيْ  الَخْبطَ  والُمَصنُِّف َجعَلَ  ْل.: الضَّ ْرِب الغيِر الَمْحُموِد ، فتأَمَّ  ٍء ّمما َذكْرنَا ِإالّ أَن يَْدُخَل في الضَّ

ْرِب الشَِّديِد نَقَلَه الُمَصنِّ  الَخْبطَ  قُلت : قد تَقَدَّم أَنَّ  ُف عن الُمْحَكم ، وقال َغْيُره : هو الَوْطُء الشَِّديُد ، ونَقَلَه في اللَِّساِن ، فِحينَئٍِذ ال بَمْعنَى الضَّ

ْرِب الغَْيِر الَمْحُموِد ، وما نَقَلَه عن ال البَِعير ، وكذا  طِ َخبْ  َكّشاِف فإِنَّه ُمْستَعاٌر منيُْحتَاج إِلى التََّكلُِّف الَِّذي َذَهب إِليه َشْيُخنَا من إِْدَخاِلِه في الضَّ

في قَْوِله : وَكَذا البَِعير ، زيادةٌ غيُر ُمْحتَاجٍ إِليها ، قلت : بل ْمْحتَاٌج إِليها ، فإِنَّهُ أََشاَر إِلى « كذا»السَّْيُر على غيِر َجادَّةٍ. وقولُه : ولَْفَظةُ 

ْرِب الشَِّديِد ، وُمَراُده من ذِلَك قولُهم :  ِده األَْرض ، إِذا َضَربَها َشِديداً ، كما في األََساِس أَْيضاً ، وتَقدََّم عن بَْعِضَهم أَنَّ البَِعيُر بيَ  َخبَطَ  الضَّ

 ، كما هو في ْفَهم منه ُمْطلَُق الضَّْربِ هو الَوْطُء الشَِّديُد. فلَْو لَم يَْذُكْر لَْفَظةَ كَذا ، اْحتَاَج إِلَى ِزيَاَدةِ قَْوِله : َضَربََها َشِديداً ، أَو كان يُ  الَخْبطَ 

ل.  الّصحاحِ ، فتأَمَّ

، قال َجّساُس بُن قَُطْيٍب يَِصُف  َخبَطَ  البَِعيُر ، أَي اْختَبَطَ و .تََخبََّطهُ و َخبََطهُ  . وفي العُبَاِب : ُكلُّ َمْن َضَربَه بيَِده فََصَرَعهُ فقداْختَبََطهُ و كتََخبََّطهُ 

 فَْحالً :

ريحَ مــــــــــــا  يــــــــــــاًل غــــــــــــَ لــــــــــــِ و   قــــــــــــَ بــــــــــــاطِ خــــــــــــَ تــــــــــــِ   اخــــــــــــح
اطِ     بــــــــــــــَ ٍب ســــــــــــــــــــــــــــِ اين ُعســــــــــــــــــــــــــــُ ثــــــــــــــَ  عــــــــــــــلــــــــــــــ  مــــــــــــــَ

  
 ، بمْعنًى َواِحٍد ، وكذِلَك تََخبََّزني وَخبََزنِي. َخبََطنِيو بِرْجِله ، تََخبََّطنِي وفي التّْهِذيب : قال ُشَجاٌع : يقال :

ً و  البَِعيِر بِيَِده. كَخْبطِ  َوِطئَهُ َشِديداً  : َخبََطهُ يَْخبُِطه َخْبطا

 الشََّجِر ، كما في األََساس. َخْبطِ  ، وهو َمَجاٌز من القَْوَم بَسْيفَه : َجلََدُهم َخبَطَ و

ً  بالعََصا الشََّجرةَ  َخبَطَ و ُب َوَرِق : َضرْ  الَخْبطَ  ليَْعِلفََها اإِلبَِل والّدَوابَّ ، وفي التَّْهِذيِب : نَفََض َوَرقََهاو َضَربََها بالعََصا َشدََّها ثُمَّ  : يَْخبُِطَها َخْبطا

َوَرِق الِعَضاِه من  َخْبطُ  : الَخْبطُ  الشََّجِر حتّى يَْنحاتَّ عنه ، ثم يَْستَْخِلف من غير أَْن يَُضرَّ ذِلَك بأَْصَل الشََّجَرة وأَْغَصانَِها. وقال اللَّْيُث :

ةً »َحِديُث ُعَمَر :  يِر : ومنهبالعََصا فيَتَنَاثَُر ثّم يُْعلَُف اإِلبُل. قال ابُن األَثِ  يُْخبَطُ  الطَّْلحِ ونْحِوه  أَْختَبِطُ و لَقَد َرأَْيتُنِي بهَذا الَجبَِل أَْحتَِطُب َمرَّ

الغَْبُط : َحَسٌد خاصٌّ ، فأََراَد « الَخْبطُ  قَال : ال إِالّ كما يَُضرُّ الِعضاهَ  ؟ُسئَِل : َهْل يَُضرُّ الغَْبطُ »الَحِديُث اآلَخر : و .(4)« أُْخَرى

َرر الّراِجعِ إلى نُْقَصاِن الثََّواِب ُدوَن ا وسلمعليههللاصلى إِلْحبَاِط بقَْدِر َما أَّن الغَْبَط ال يَُضرُّ َضَرَر الَحَسِد ، وأَنَّ ما يَْلَحُق الغاِبَط من الضَّ

َوَرقَُها ، فهو وِإْن كان فيه َطَرٌف من الَحَسد فهو  الَخْبطِ  بعدَ  َوَرِقَها الَِّذي هو ُدوَن قَْطِعها واْستِئْصاِلَها ، وألنَّه يَعُودُ  َخْبطِ  يَْلَحُق الِعَضاهَ من

 ُدونَه في اإِلثْم.

ً  اللَّْيلَ  َخبَطَ و ة : يَْخبِطُ  ، وهو َمجاز ، ويُقَال : باتَ  ساَر فيِه َعلَى َغْيِر ُهًدى : يَْخبُِطه َخْبطا مَّ  الظَّْلَماَء ، قال ذُو الرُّ

َرتح  رتُ ســــــــــــــــــَ بـــــِ يَبح َقســــــــــــــــــً   ختــــَح انــــِ ن جـــــــَ اَء مــــِ مـــــــَ لـــــح  الــــظـــــِّ

ن و     ا مـــــــــــِ ب  هبـــــــــــَ رتِ حـــــــــــُ ابـــــــــــِ رُ  خـــــــــــَ ِر زائـــــــــــِ يـــــــــــح  الـــــــــــلـــــــــــ 

  
__________________ 

 ( ديوانه والرواية فيه :1)
وج عـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــر   جـــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــالت فـــــــــــــــــــــــو  عـــــــــــــــــــــــُ

رح      ركــــــــــــــــــبــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــالطــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــُُ
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 فال شاهد يف هذه الرواية.

 ... ( يف اللسان : وقير : يكون للبعري2)
 حبواشي املطبوعة الكويتية ملضرّي بن ربعي الفقعسي األسدي.( نسب 3)
 ( يف النهاية : أي أضرب الشجر لينتثر اخلبرت منه.4)
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 : كّل َسْيٍر على َغْيِر ُهًدى ، أَو على غْيِر َجادَّةٍ. الَخْبطُ  وقيل :

ً  َخبَطَ  ِمَن الَمَجاز :و  .كتََخبََّطهُ  وَخبَلَه ،فأَْفَسَده  َمسَّهُ بأَذًى ، إِذا الشَّْيَطاُن فاُلنا

 أَي يَْصَرَعني َويَْلعََب بِي.« الشَّْيَطانُ  يَتََخبََّطنِي وأَُعوذُ بك أَنْ »في َحِديِث الدَُّعاِء : و

ِحُم والقََرابةُ ، كما تَقَدَّم ، َسأَلَه الَمْعُروَف من َغْيِر آِصَرة ، إِذا َزْيداً  َخبَطَ  من الَمَجاِز :و ، وهِذه عن ابِن  كاْختَبََطهُ  ، على فَاِعلٍَة ، وهو الرَّ

ّي. وقال ابُن فَاِرٍس : األَْصُل فيه أَنَّ الّساِرَي إِليه أَو السَّائَر ال بُدَّ من أَنْ   ْدَوى :األَْرَض ، ثّم اْختُِصَر الَكالُم فِقيَل لآلتِي َطاِلباً جَ  يَْختَبِطَ  بَّرِ

ُجلَ  َخبَْطت . وقال أَبو َزْيٍد :بَخْيٍر : أَْعَطاهُ  الَمْسئُولُ  َزْيدٌ  فَخبََطهُ  ، ُمْختَبِطٌ  ً  الرَّ بَمْعنَى السُّؤاِل قوُل ُزَهْيِر بِن  الَخْبطِ  : َوَصْلتَه. وَشاِهدُ  َخْبطا

 أَبِي ُسْلَمى يَْمَدُح َهِرَم بَن ِسنَاٍن :

ٍم و  رحَب وال َرحــــــــــــــِ ــــــــــــــُ َض ِذي قـ َ  مــــــــــــــانــــــــــــــِ يــــــــــــــح  لــــــــــــــَ

نح     ِدمـــــــــًا مـــــــــِ عـــــــــح وحمـــــــــًا وال مـــــــــُ ـــــــــَ رتٍ يـ ـــــــــِ اب ا  خـــــــــَ (1)َوَرقـــــــــَ
 

  
 وأَّما شاِهُد االْختِبَاِط بَمْعنَى َطلَِب الَمْعُروِف ، فقَْوُل الّشاِعِر :

رتٍ و  بــــــــــِ تــــــــــَ فــــــــــً   خمــــــــــُح ا كــــــــــُ نــــــــــَ َ  مــــــــــن ُدونــــــــــِ لــــــــــح  ملح يـــــــــــَ

او     هـــــــــَ يـــــــــعـــــــــُ ا َرضـــــــــــــــــــــــِ هـــــــــَ مـــــــــح نـــــــــِ يـــــــــٍض مل يـــــــــُ  َذاِت َرضـــــــــــــــــــــــِ

  
 قَْوُل لَبِيٍد :و

ٌة  نــــــــَ يــــــــح رحٌب وقـــــــــَ اِن شــــــــــــــــــــــَ مــــــــَ عــــــــح ِك عــــــــلــــــــ  الــــــــنــــــــ  بــــــــح يــــــــَ  لــــــــِ

اتٌ و     طــــــــــــــَ بــــــــــــــِ تــــــــــــــَ اىِل أَرامــــــــــــــرُ   خمــــــــــــــُح عــــــــــــــَ  كــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــ 

  
 وِمْن أَْبيَاِت الشََّواِهد :

ة  ومــــــــــــَ ارٌِع خُلصــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَد ضــــــــــــــــــــــــــَ زِي ِك يــــــــــــَ بــــــــــــح يــــــــــــَ  لــــــــــــِ

رتٌ و     بـــــــــــــِ تـــــــــــــَ وائـــــــــــــحُ  خمـــــــــــــُح يـــــــــــــح الـــــــــــــطـــــــــــــ  طـــــــــــــِ ا تـــــــــــــُ  ممـــــــــــــّ

  

تَـَعاٌر من   الَوَر ِ  َخاِبرتِ ُكر  ذِلَك ُمسح
 : مثُل َهبَغ ، إِذا ناَم. َخبَطَ  ، بالنُّوِن ، فقد قال أَبو ُعبَْيد :« نَامَ »، هَكَذا في النَُّسخِ ، وهو تصحيٌف ، صوابُه :  فاُلٌن : قَامَ  َخبَطو

ً  البَِعيرَ  َخبَطَ و . ، بالَكْسِر ، بالِخبَاطِ  َوَسَمهُ  ، إِذا َخْبطا  كما َسيَأْتِي قَِريباً ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 الدُّبَْيِرّي : (2)، كذا في الّصحاحِ ، وفي اللَِّساِن : حيُث كاَن ، وناَم ، وأَْنَشَد لدبَّاٍق  ِليَنَام َحْيُث َكانَ  فاُلٌن : َطَرَح نَْفَسه َخبَطَ و

ارِطـــــــــــــــــاً  ُلصـــــــــــــــــــــــــــــــًا ممـــــــــــــــــََ ِدي قــــــــــــــــــُ َداُء هتـــــــــــــــــَح وح  قــــــــــــــــــَ

ــــــــلــــــــ      َن ابل َدخــــــــح اَع َيشــــــــــــــــــــــح جــــــــَ ِر الشــــــــــــــــــــــ  ايــــــــح طــــــــَ ابــــــــِ  اخلــــــــَ

  
َراُع ، َواِحدها ، ِمْمَرَطةٌ.  الَمَماِرُط : الّسِ

ً  َخبَطَ و  ، كذا في الّصحاحِ ، وهو َمجاٌز ، وزاد غيُره : وال َوِسيلَةَ وال قََرابَةَ. أَْنعََم َعلَْيِه من َغْيِر َمْعِرفٍَة بَْينَُهَما ، إَِذا فاُلٌن فاُلنا

 يِه َشأٍْس :بَخْيٍر : أَْعَطاهُ ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لعَلَقََمةَ بن َعبََدةَ يَمَدُح الحاِرَث بن أَبِي َشِمٍر ، ويَْستَْعِطفُه ألَخِ  َخبََطه قلُت : وهو بعَْينِه :

رِّ حــــــــــَ و  تَ يٍّ قــــــــــد يف كــــــــــُ طــــــــــح بــــــــــَ ٍة  خــــــــــَ مــــــــــَ عــــــــــح  بــــــــــنــــــــــِ

وُب     ـــــــــــُ َداَ  َذن ـــــــــــَ نح ن بحٍس مـــــــــــِ ـــــــــــحـــــــــــُ   لشـــــــــــــــــــــــــَ (3)ف
 

  
 أَِسيراً من بَِني تَِميٍم.فَقَاَل الحاِرُث : نَعَْم وأَْذنِبَةٌ ، وكان قد أَسَر َشأَْس بن َعبََدةَ يَوَم َعْيِن أُبَاَغ ، فَأَْطلَق َشأْساً وَسْبِعيَن 

، فأُْدِغم ،  َخبَْطتَ  بغَْيِر تاٍء ؛ ألَنَّ أَصلَه« َخبَطَّ »ووَجدُت في الَهاِمِش : واألَْجَوُد أَْن يُكتب « َخبَْطت قد» : قلُت : هَكَذا في نَُسخِ الّصحاحِ 

ْقيََس اللُّغَتَْين ؛ ألَنَّ هذه التَّاَء لكان أَ « َخبَْطتَ »يُِريُد « َخبَتَّ »فَطْرُح التّاِء من الِكتَابَِة أَْجَوُد قلُت : وَكذِلَك يُْرَوى أَْيضاً في اللَّسان ، ولو قال : 

بتاِء اْفتَعَل ، فقَلَبََها طاًء ؛ لوقُوعِ الّطاِء قَْبلََها ،  َخبَْطت ليَسْت ُمتَِّصلَةً بما قَْبلَها اتّصاَل تاِء اْفتَعَْلَت بمثَاِلَها الذي هي فيه ، ولِكنَّه َشبَّه تاءَ 

أَنَّ النّابِغَةَ كاَن َكلََّمه في أَساَرى بنِي أََسٍد ، وكانُوا نَيّفاً وثَمانِين ، « في ُكّل َحّيٍ »: وأَراَد بقَْوِله :  اطََّرد ، واطَّلََع. قال شيُخنَا: كقوله 

 فأَْطلَقَهم. واستعاَر الذَّنُوَب لنَِصيبِه من الحاِرِث.

 في التَّْهِذيب : بِيََدْيه.، كما في العَْين ، و األَْرَض بِرْجلَْيهِ  يَْخبِطُ  : َخِبيطٌ و َخبُوطٌ  فََرسٌ و
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__________________ 
 ( رواية عجزه يف التهذيب واللسان :1)

 يوماً وال خابطاً من ماله ورقا
 واملثبت رواية الديوان.

 ( يف اللسان ط دار املعارف مصر : أاّب  الدبريي.2)
 ( يف األساس نسبه لعمرو بن شبس لاطب امللك.3)
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تَُها»الَحِديُث :  ، ومنه بها الَوَرقُ  يُْخبَطُ  كِمْنبٍَر : العََصا الِمْخبَطُ و ، وقد َذَكَره الُمَصنُِّف  الَمَخابِطُ  والَجمعُ « فَأَْسقََطتْ  بِمْخبَطٍ  فََضَربَتَْها َضرَّ

 اْستِْطراداً بعَد هذا بقَِليٍل ، وشاِهُده :

ري وملَح  مـــــــــــــــِ حـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح بح لـــــــــــــــِ ِر مـــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــَ دح  ملَح تـــــــــــــــَ

ِرب بـــــــــــكـــــــــــفِّ     ِم َتضـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــَ رَت الســـــــــــــــــــــــــ  ابـــــــــــِ (1) خمـــــــــــَ
 

  
َكةً : َوَرق الَخبَطُ و ،  يَُجفَُّف ويُْطَحُن ويُْخلَُط بَدقِيٍق أَو َغْيِره ، ويُوَخُف بالماِء فتُوَجُره اإِلبِلُ  ، أَي الِعِصّيِ ، ثمّ  بِاْلَمَخابِطِ  يُْنفَضُ  الشََّجرِ  ، ُمَحرَّ

َي به ألَنَّهُ  بالعََصا ، فَعٌَل بمْعنَى َمْفعُوٍل ، كالنَّفَِض والَهَدم ، وهو  َمْخبُوطٍ  ُكلُّ َوَرقٍ  : الَخبَطُ و بالعََصا َحتّى يَْنتَثَِر ، بَطُ يُخْ  قالَهُ أَبو َحنِيفَةَ ، ُسّمِ

 من َعلَف اإِلبِِل.

 .وَكَسَرتْهُ  بأَْرُجِلَها الدََّوابُّ  َخبََطتْهُ  َما أَْيضاً : الَخبَطُ و

بالقَبَِليَِّة  ِلُجَهْينَةَ ع ،  : الَخبَطوو
فَِة على ساِكنِها أَفضُل الصَّالةِ وأَتَمُّ السَّاَلِم ، على َخْمَسِة أَيّاٍم من الَمِدينَةِ  مّما يَِلي ساِحَل البَْحِر ، (2)  الُمَشرَّ

اح ، ، أَميُرها أَبو ُعبَْيَدةَ بُن الجَ  وسلمعليههللاصلى، من َسَراياهُ  الَخبَطِ  منه َسِريَّةُ و ، وكانت في َرَجب سنة ثََماٍن من الِهْجَرة  عنههللارضيرَّ

 إِلى َحّيٍ من ُجَهْينَةَ  في ثالثِِمائٍَة من الُمَهاِجِريَن واألَْنَصاِر ، منهم : ُعَمُر بُن الَخّطاِب رِضَي هللا عنه ، وسلمعليههللاصلى، بَعَثَه رسول هللا 

وا َجْيشَ  الَخبَطَ  َحتَّى أََكلُوا في الطَِّريقِ  واأَو ألَنَُّهم جاعُ  بالقَبَِليَِّة ،  .الَخبَطِ  ، وَسِريَّةِ  الَخبَطِ  ، فُسمُّ

َي به ألَنَّ ِطينَهُ  اإِلبُِل فَهَدَمتْهُ  َخبََطتْه الذي الَحْوضُ  ، كأَِميٍر : الَخبِيطُ و تَْينِ  ُخبُطٌ ج :  باألَْرُجِل عند بِنَائِه. يُْخبَطُ  ، وقِيل : ُسّمِ  ، قال ، بَضمَّ

 الّشاِعُر :

ِم  اخلَِبيرتِ نـُؤحٍي كَبعحَضاِد و  َهد 
ُ
 (3)امل

ِغيُر. الَخبِيطُ  قاله اللّْيُث ، وقال أَبُو ماِلٍك :  : هو الَحْوُض الصَّ

 من لَبٍَن ، ثمَّ يُْضَرُب َحتّى يَْختَِلَط ، وأَْنَشَد : لَبٌَن َرائٌِب أَو َمِخيٌض يَُصبُّ عليه َحِليبٌ  : الَخبِيطُ و قال :

 َخِبيرتِ َأو قـُبحَضٍة من َحازٍِر 
يِت ، ويُقَاُل : في اإِلنَاءِ  الماُء القَِليُل يَْبقَى في الَحْوِض  الَخبِيطُ و ّكِ ْلُصلَِة ، عن اْبِن الّسِ  ِمن ماٍء ، وأَْنَشَد : َخبِيطٌ  ، مثل الصُّ

ــــــــــــــــد   ِم ال لــــــــــــــــَ ُروُط ِإنح َتســــــــــــــــــــــــــــــح واُء والضــــــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــح

ا     هــــــــــَ وحضــــــــــــــــــــــــِ ا يف حــــــــــَ حح هلــــــــــََ بــــــــــِ يــــــــــرتُ ُيصــــــــــــــــــــــــح بــــــــــِ  خــــــــــَ

  
 .الِخْبَطةُ و الِخْبطُ  والدَّْفواء والضَُّروط : نَاقَتَان. وكذِلَك :

 األَْرُجِل. َخْبطِ  يَْرتَِفُع من ، كَسَحاٍب : الغُبَارُ  الَخبَاطُ و

 وليَس به ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ويُْرَوى بالَحاِء ، وقد تقّدم. كغَُراٍب : داٌء كالُجنونِ  ، الُخبَاطُ و

َرابُ  ، الِخبَاطُ و  ، عن ُكَراع. بالَكْسِر : الّضِ

ض ، وهَكَذا في العَْين. ِسَمةٌ في الفَِخذِ  : الِخبَاطُ و  ، كما نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، والُسَهْيِليُّ في الروَّ

ً  ، حكاه ِسيبََوْيه ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : هو فَْوَق الَخّدِ ، وزاد الَجْوَهِريُّ : الَوْجهِ  قيل : هي الَّتِي تَُكوُن على (4) و  ، قال : َطِويلَةٌ َعْرضا

انِّي في تَْفِسير وهي ِلبَنِي َسْعدٍ  مَّ : في كتاب ِسيبََوْيٍه : إِنَّهُ الَوْسُم في الَوْجِه ، والِعاَلُط والِعَراُض في العُنُق. قال :  الِخبَاطِ  ، وقال ابُن الرُّ

ِل :  والِعَراُض يكون َعْرضاً. والِعاَلُط يكوُن ُطوالً ، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ للُمتَنَّخِ

َر غـــــــــــــــرَي أَرحصـــــــــــــــــــــــــــــَ  ابـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ نح مـــــــــــــــَ  اٍف ولـــــــــــــــكـــــــــــــــِ

َوَد      اَر َأســــــــــــــــــــــــح هــــــــــَ َا  ــــــــــُ اطِ ُكســــــــــــــــــــــــِ بــــــــــَ  (5) كــــــــــاخلــــــــــِ
  

ِل الَّتي أَّولَُها : قال : غير أَْرصاِف ، أَي : لَْيَسْت َمْشُدوَدةً بِقَتٍب. قُْلُت :  ولم أَِجْد هَذا البَْيَت في َطائِيَِّة الُمتَنَّخِ

__________________ 
 ابألصر : ما ساء.عن املطبوعة الكويتية و « ماَسب»( قوله : 1)
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 ( معجم البلدان : موضض يف أرض جهينة ابلقبلية.2)
 ( األساس ونسبه لذي الرمة وروايته :3)
 مســــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــوٍس قـــــــــــــد ثـــــــــــــلـــــــــــــم الســــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــُر جـــــــــــــدره و 

 شــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــه أبعضــــــــــــــــــــــــــــاد اخلـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــرت املـــــــــــــــهـــــــــــــــّدمِ    

  

 .«أو»( يف القاموس : 4)
 للمتنخر : 28/  2( الذي يف ديوان اهلذليا 5)

 خـــــــــــــــــــــــــــــــواٍ  يف اجلـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــري خمـــــــــــــــــــــــــــــــوايٍت 

ـــــــــــــــاطِ     هـــــــــــــــار أصــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــر كـــــــــــــــاخلـــــــــــــــي  كســــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــُ

  

 وفسره : اخلياط : ز  زيت ا أي كبنه وعاء للزيت ا فرمبا ش  فجعر مثر القرو.
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رحٍ   اِف عـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ ُدٍث فـــــــــــــــنـــــــــــــــِ ُت أَبجـــــــــــــــح َرفـــــــــــــــح  عـــــــــــــــَ

اِط     مـــــــــــــَ رِي الـــــــــــــنـــــــــــــِّ بـــــــــــــِ حـــــــــــــح اَلمـــــــــــــاٍت كـــــــــــــتـــــــــــــَ (1)عـــــــــــــَ
 

  
 بيتاً. (2)وهي إِْحَدى وأَْربَعُون 

 في غيِر َمَحلِّه.« والوجه»َشَرْحنَا َظَهر لَك أَنَّ إِنكاَر َشْيخنا لقَْوِله : وبما 

 ، وأَْنَشد ابُن األَْعَرابِّيِ لَوْعلَةَ الَجْرِمّيِ : كُكتُبٍ  ، ُخبُطٌ  : ج

ًة  حـــــــَ وضــــــــــــــــــــِ اّيِن مــــــُ يِن الـــــــد  َت بــــــَ حـــــــح بــــــَ رح صــــــــــــــــــــَ  أَمح هـــــــَ

ــــــــِم و     ي حــــــــِ لــــــــح ــــــــ  ــــــــت َة ال ــــــــَ ي اَء ابقــــــــِ عــــــــَ ــــــــح ن رتِ شــــــــــــــــــــــَ ــــــــُ ب  (3) اخلــــــــُ
  

ْكَمةُ تُِصيُب في فَْصلِ  الَخْبَطةُ و َواُب : في قُبُلِ ـ  : الزَّ تَاءِ ـ  هَكذا في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، والصَّ ، كما هو نَّص العَْين ، وفي اللَِّسان :  الّشِ

ْكَمِة تَأُْخذُ قَْبَل  تاِء ، وقال ابُن ُشَمْيٍل : (4)كالزَّ َكاُم ، الَخْبَطةُ  الّشِ ُجلُ  طَ ُخبِ  وقد : الزُّ  ، وهو َمجاٌز. َمْخبُوطٌ  فهو كعُِنيَ  الرَّ

 (5)، والَحْقلَةُ والِحْقلَةُ ، والفَْرَسةُ والفََراَسةُ  الِخْبَطةُ و ، الَخْبَطةُ  ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هي بَقيَّةُ الماِء في الغَِديِر واإلنَاِء ، ويُثَلَّثُ  : الَخْبَطةُ و

من ماٍء ، وهو ِمثُْل الجْرعة ونَْحِوها.  ِخْبَطةٌ  ةُ ، كلّه : بَِقيَّةُ الماِء في الغَِديِر ، ونَقََل الَجْوهِريُّ عن أَبِي َزْيٍد ، وفي الِقْربَةِ ، والسُّْحبَةُ والسَُّحابَ 

 ى في قِْربٍة أَو َمَزاَدةٍ أَو َحْوٍض ، وال فِْعَل لها.: الَجْرَعة من الماِء تَْبقَ  الِخْبَطة وقال : ولم يَْعِرف له فِْعالً. ونَقَل األَْزَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد :

 عند قَْوِل أَبِي َزْيٍد.ـ  وَوَجْدُت في هاِمِش الّصحاح

 ِخبَطٌ  ج القَِليُل من الماِء.قال أَبو َزَكِريّا. قال : الَهَرِويُّ : هَكَذا بَخّطِ الَجْوَهِرّيِ ، وأَظنه مثَل الِجْزعة بالّزايِ وَكْسِر الِجيِم ، وهو ـ  الَجْرَعة

 ، بالّضّم ، كالُجْرَعة والُجَرع. الُخْبَطة ، الثَّانِي َجْمعُ  كِعنٍَب وُصَردٍ  ُخبَطٍ و

، كما في الّصحاحِ ، وهو  اللَّبَن ، بالَكْسِر ، على ما قَيََّده الَجْوَهِريُّ ، وِسيَاق الُمَصنِِّف يَْقتَِضي الفَتَْح ، وليس كذِلَك : القَِليُل من الِخْبَطةُ و

قَاءِ  قوُل أَبِي َزْيٍد ، زاد غيُره :  وال فِْعَل له. يَْبقَى في الّسِ

 ، وكَذا غيُر الطَّعَام. في اإِلنَاءِ  الطَّعَاُم يَْبقَى أَْيضاً : الِخْبَطةو

 في َهْيئَته وَسْحنَتِه. َمْسَحةٌ َجِميلَةٌ  جميلة ، أَي َخْبَطةٌ  َعلَْيه قال ابُن بُُزْرَج : يُقَال :و

 ٍء يبقَى في اإِلنَاِء.من ُكّلِ شي ُء القَِليلُ الشَّيْ  ، بالَكْسِر : الِخْبَطةُ و

ِعيُف القَْطرِ  هو ، وقيل : لَواِسُع في األَْرِض الَمَطُر ا ، بالفَتْح : الَخْبَطةو  .الضَّ

. بالَكْسِر : الِقْطعَة من البُيُوِت والنّاِس  ، الِخْبَطةو  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

بِيعِ الكِ  من اللَّْيلِ  ِخْبَطةٍ  يُقَال : كاَن ذِلَك بعدَ و . وقال أَبو الرَّ من اللَّْيل وِخْدفٍَة  ِخْبَطةٍ  اَلبِيُّ : كان ذِلَك بعد، أَي بعَد َصْدٍر منه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ
 أَي قَِطعَة. (7)وخذمة  (6)

قاءِ  من اللَّبَنِ  اليَِسيرُ  أَو يبقَى في األَْرِض ، اليَسيُر من الَكإَل  : الِخْبَطةو َما بَْيَن الثُّلُِث إِلى  ُهَو من الماِء : الّرفَُض ، وهو : أَو يبقَى في الّسِ

قَاِء والغَِديِر واإِلنَاءِ  هُ : النِّْصِف ِمن الّسِ فَُض ، كذا ُوِجَد بَخّطِ الَجْوَهِرّيِ. قال  من الماِء : الِخْبطُ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي َزْيٍد ، ونصُّ الرَّ

 : نَْحُو النِّْصِف.، وهو  َخبِيطٌ و ِخْبطٌ  . وقال َغْيُره : في اإِلنَاءِ الِخْبَطةُ  الّصواُب : الُمَحشُّون :

 ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال الّشاِعُر : كِعنَبٍ  ، ِخبَطٌ  جو ، قِْطعَةً قِْطعَةً ، أَو َجَماَعةً َجماعةً  ، أَي ِخْبَطةً ِخْبَطةً  أَتَْوا يُقَال ،و

َك  ـــــــــــــح ت ـــــــــــــَ وٍف قـــــــــــــد أَتـ زَعح جلـــــــــــــُِ ـــــــــــــح اافـ طـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ب   خـــــــــــــِ
طـــــــــــا    ـــــــــــَ ل ـــــــــــَ ت اِر اخـــــــــــح هـــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــن الِم وال ـــــــــــظـــــــــــ  ر ال ـــــــــــح ث  مـــــــــــِ

  
من السَّْمِك ،  الُخبّاطُ » كان أَْحَسن ، فإِنَّ ابَن َعبّاٍد قال :« َضْرب»، ولو َحَذف لفظة  كُرّماٍن : َضْرٌب من السََّمِك ، أَْواَلُد الَكْنعَدِ  ، اطُ الُخبَّ و

غَاُر.  أَْوالُد الَكْنعَِد الّصِ

__________________ 
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 أجدث ونعاف عر  هي مواضض. قا  أبو سعيد : 18/  2اهلذليا واملثبت عن ديوان « أبحدث»( ابألصر : 1)
 ( ذكر يف ديوان اهلذليا أربعا بيتاً.2)
 ( ويرو  : ابقية التلحية.3)
 ( ضبطت العبارة عن اللسان دار املعارف ا ويف التهذيب عن الليث قا  : اخلبطة كالزكمة تصيب يف قُبر الشتاء.4)
 راشة والسحبة والسحبان.( يف التهذيب : والفرشة والف5)
 ( عن التهذيب واللسان : وحذفة.6)
 ( يف التهذيب واللسان : وِخدمة.7)
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د طاُؤه َضُروَرةً في قَْوِل الّشاِعر : بِرْجلَْيهِ  (1) : َمْن يَْضِربُ  األَْخبَطُ و  األَْرَض ، وُشّدِ

رتِّ  حــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح
ُ

َة املـــــــــــــــــ ّد غـــــــــــــــــايـــــــــــــــــَ ا ومـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــّ  عـــــــــــــــــَ

ِض     َوالـــــــــــــــــــِ َر ُذو اخلـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــَ َقصـــــــــــــــــــــــــــــــــ   رتِّ اأَلخـــــــــــــــــــح
  

ّمِ ، كأَْحَمَر وُحْمٍر. ُخْبطٌ  ج  ، عن ابِن َعبّاٍد. ، كُمْحِسٍن : الُمْطِرقُ  الُمْخبِطُ و بالضَّ

. ُجنُونه إَِذا ُصرَع فَسقَطَ أَْي َكما يَقُوُم الَمْجنُوُن في حاِل  (2) الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمّسِ  يَتََخبَُّطهُ  َكما يَقُوُم الَِّذي (ال يَ ُقوُموَن ِإالّ ):  قَْولُه تَعالىو

 الشَّْيَطاُن : تََوطَّأَه فَصَرَعه. تََخبََّطه والَمسُّ : الُجنُون ، يُقَال :

 بَخبِله. يُْفِسُده [(3) أَي]،  يَتََخبَُّطهُ  أَوْ 

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

إِذا َمَشْت ، ال تَتََوقَّى شيئاً ، وهو َمَجاٌز ، قال ُزَهْيٌر  تَْخبِطُ  تي في بََصِرها َضْعٌف ،َعْشَواَء ، قال الَجْوَهِريُّ : وهي النّاقَةُ ال يَْخبُِط َخْبطَ  فاُلنٌ 

: 

ااَي  نـــــــَ َ
ُت املـــــــ رتَ رَأَيـــــــح بـــــــح ُب  خـــــــَ نح ُتصـــــــــــــــــــــِ َواَء مـــــــَ  َعشـــــــــــــــــــــح

طــــــــــِ     ُه ومــــــــــن ختــــــــــُح ــــــــــح ت َرمِ متــــــــــُِ هــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــي رح ف مــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــُ  ءح يـ

  
الَمنَايَا ِمْنُهْم َمْن تُِميتُه ، ومنهم َمْن تُِعلُّهُ فيَْبَرأَ والَهَرُم  َخبََطتْه العَْشَواِء من اإِلبِِل ال تُْبِقي على أََحد ، فَمنْ  َخْبطَ  الَخْلقَ  تَْخبِطُ  يَقُول : رأَْيتَُها

 في َعْميَاَء ، إِذا َرِكَب ما َرِكَب بَجَهالٍَة. يَْخبِطُ  غايتُه ، ثُمَّ الَمْوت ، ومثُل ذِلَك : فالنٌ 

في الظَّاَلِم ، وُهَو الَِّذي يَْمشي في اللَّْيِل بال ِمْصبَاحٍ ، فيَتََحيَُّر ويَِضلُّ ، فُربَّما  يَْخبِطُ  ، أَي َعَشَواتٍ  َخبّاطُ »َعِلّيٍ َرِضَي هللا َعْنهُ : في َحِديِث و

 تََردَّى في بِئٍْر.

 : القَِضيُب والعََصا ، قال ُكثَيٌِّر : الِمْخبََطةو

تــــــــــِ  يــــــــــح ــــــــــَ ت مــــــــــن بـ َرجــــــــــَ ا ِإذا خــــــــــَ اَ  ُدوهنــــــــــَ  هــــــــــا حــــــــــَ

ةٍ     طــــــــَ بــــــــَ خــــــــح َت ضــــــــــــــــــــــاِربُ  مبــــــــِ ــــــــح نح أَن َن مــــــــَ  اي ُحســــــــــــــــــــــح

  
 .يَْخبُِطها يَْعنِي َزْوَجَها

 ويُْرَوى :

 ... ِإذا ما َرآين ابرِزاً حا َ »
ً  له اْختَبَطَ و  الشَّْوَك ، أَي تَأُْكله ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : تْختَبِطُ  . والنّاقَةُ َخبَطَ  ، مثلُ  َخبَطا

تح عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  وكـــــــــــــــَ اُ   حـــــــــــــــُ ِن ِإذح حتـــــــــــــــَُ ريَيـــــــــــــــح  نـــــــــــــــِ

رتُ     بــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ ا ُ  ختــــــــــــــــــَح وحَ  وال ُتشــــــــــــــــــــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ُمْكتَنَِرة. (4)أَي ال يُْؤِذيَها الشَّْوُك ، وُحوَكْت على نِيَرْين ، أَي أَنََّها قَِويَّةٌ َشِحَمةٌ 

 لَْيٍل هو ، أَي أَيُّ النّاِس. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمَجاٌز. َخابِطِ  اللَّْيِل هو ، أَو أَيُّ  َخابِطِ  ويُقَاُل : ما أَْدِري أَيُّ 

ْجلَْيِن. الَخْبطُ و ْمح بالّرِ  باليََدْيِن ، كالرَّ

 ُخَضاَرة. ، بالّضّمِ ، معرفةً : األَْحَمُق ، كما قالُوا للبَْحِر : ُخبَاَطةُ و

. الَخْبَطةُ و  ، بالفَتْحِ : َمسَّةٌ ِمن الِجّنِ

ّي : وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد قوَل الّشاِعر : فاْختَبََطنِي َمْعُروفَه اْختَبَْطتُ و فاُلناً ، اْختَبَْطتُ  اِلٍك : يُقَاُل :وقال أَبُو مَ   بَخْيٍر ، قال ابُن بَّرِ
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ِدِه و  ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــرِف وُد ب ـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــر ف ن  ال  ِإيّن ِإَذ ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

رتٌ     بــــــــــــِ تــــــــــــَ خــــــــــــح مــــــــــــُ ازِحُ  لــــــــــــَ اِ  جــــــــــــَ
َ

ِد املــــــــــــ  مــــــــــــن َللــــــــــــِ

  
فُو ً  ُد بِرْفِده فإِنّي ال أَْبَخُل ، بل أَُكونُ أَي إِذا بَِخَل الرَّ  ِلَمْن َسأَلَنِي ، وأُْعِطيه من تَاِلِد َماِلي ، أَي القَِديم. ُمْختَبِطا

ْفِد من َغْيِر َساِبِق َمْعِرفٍَة ، وهو َمَجاٌز ، ُشبِّه (5) الُمْخبِطُ و َحِديُث ابِن عاِمٍر ،  ْيل ، ومنهاللَّ  َخابِطِ  الَوَرِق ، أَو بَِخابِطِ  ، كُمْحِسٍن : َطاِلُب الّرِ

ْيَف وتُْعِطي» قيَل له في َمَرِضه الَِّذي ماَت فيه :  .«الُمْخبِطَ  قد ُكْنَت تَْقِري الضَّ

 ٍء.، بالَكْسِر : الِقْطعَةُ من ُكّلِ َشيْ  الِخْبَطةُ و

 ، بالَكْسِر : الماُء القَِليُل في الَحْوِض. الِخْبطُ و

يِت ، الَخبِيطُ و ّكِ فَُض من الماِء ، وهو نَْحٌو من النِّصِف ، عن ابِن الّسِ  ، بالَهاِء ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : كالَخبِيَطةِ  : الرَّ

ــــــــــــُد  رِي ٌد يــــــــــــُ يِن َأحــــــــــــَ رح رَامــــــــــــَ جِي هــــــــــــَ يــــــــــــطــــــــــــَ بــــــــــــِ   خــــــــــــَ
جِي َومــــــــــــكــــــــــــاين     احــــــــــــَ َر ســــــــــــــــــــــــــَ ذ  عــــــــــــَ ــــــــــــَ رح تـ  ؟أَمح هــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«من لبرت»وابألصر ( عن القاموس 1)
 .275( سورة البقرة اآية 2)
 ( زايدة عن القاموس.3)
 ( اللسان : شحيمة.4)
تِبرت.5) ُخح

 ( يف النهاية واللسان : امل
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ِة ، يَِصُف َجَمالً : الَخْبَطةُ و مَّ  ، بالفَتْح : َضْربَةُ الفَْحِل النَّاقَةَ ، قال ذُو الرُّ

اطـــــــــــُ  يـــــــــــَ يـــــــــــِد نـــــــــــِ رحِ  الـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــِ ُروٌج مـــــــــــن اخلـــــــــــَ  ُه خـــــــــــَ

ــُرحضــــــــــــــــَ  و     وحِ  يـ ةَ يف الشــــــــــــــــ  طـــــــَ بــح ه  خــَ لـــــــُ (1)الــطــ رحِ  اَنجــِ
 

  
أِْس. الَخابِطُ و َرباُن في الرَّ  : الضَّ

. َخبَطَ و  فاُلٌن علَى البَاِب : َدقَّ

 ، كَشّداٍد : تَابِِعيٌّ ، عن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، وعن يَِزيد بن ِعيَاٍض. الَخبّاطُ  وأَبُو ُسلَْيَمانَ 

 : َواِلدةُ عّماِر بِن ياِسٍر ، َمْواَلةُ آل َمْخُزوٍم ، وكانَت تُعَذَُّب في هللا هي وابنَُها وَزْوُجَها ياِسٌر. َخبّاطٍ  وُسَميَّة بنتُ 

 : َرَوى عن الشَّْعبِّي. الَخبَّاطُ  وِعيَسى بُن أَبِي ِعيسى

نقله الحافُظ في التَّْبِصير ، وأَْهَملَه الذَّهبّي وابُن فَْهد. نعم َذَكرا في ،  َخابِطٌ  الَكْلبِيُّ : له ُصْحبة ، واسمهُ َجنَاٌب ، َرَوى عنه ابنُه َخابِطٍ  وأَبُو

 حرِف الجيم َجناباً الَكْلبِّي من َمْسلََمِة الفَتْحِ ، عن أَبي َعْمٍرو ، ولم يَْذُكَرا ُكْنيَتَه ، فلَعَلَّه هو.

ِد بِن مُ  ُخبَاطٌ و ٍد الّشافِِعّيِ الدَّقّاِق ، القائِِل بَمْفُهوِم اللَّقَب. َضبََطه الحافُِظ.، كغَُراٍب : لقَُب الفَِقيه أَبِي بَْكٍر ُمَحمَّ  َحمَّ

 الِعْرُق : َضَرَب. َخبَطَ و

 : َسأَلَه بغَْيِر َوِسيلٍَة. اْستَْخبََطهو

 فيهم بَخْيٍر : نَفَعَهم ، وهو َمَجاٌز. َخبَطَ و

 َء لَهُ. وهو َمَجاٌز.ْوٌر ، لَمْن ال َشيْ وال نَاِطٌح ، أَي بَِعيٌر وال ثَ  َخابِطٌ  ويُقَال : ما لَه

ً و يَْخِرُطهُ  الشََّجرَ  َخَرطَ  : [خرط] َحاَء ، اْنتََزَع الَوَرَق منه : يَْخُرُطه َخْرطا ً  واللِّ  بَكفِّه. اْجتِذابا

، على الِقيَاس في  ، بالَكْسرِ  الِخَراَطةُ  ، وِحْرفَتُه ّراطٌ خَ  والّصانِعُ  بيَِده. وَسّواهُ  ، كما فِي الّصحاح قََشَرهُ  : يَْخُرُطهو ، يَْخِرُطه العُودَ  َخَرطَ و

 أَسماِء الِحَرف.

ْلَو في البِئْرِ  َخَرطَ و  ومنه الفَْحَل على الشَّْوِل ، إِذا أَْرَسلَه في البِئْر ، أَي أَْلقَاَها وَحَدَرها. َخَرطَ  ، وكذا أَْرَسلَُهما ، أَي اإِلبَِل في الَمْرَعى ، والدَّ

ا َرأَى َمنِيّاً   ، وهو َمجاز. أَي : أُْرِسلَ  قال ابُن ُشَمْيٍل :« َعلَْينَا االْحتِاَلمُ  ُخِرطَ  قد»في ثَْوبِِه :  (2)قَْوُل ُعَمَر ، َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، لَمَّ

ً  َجاِريَتَهُ  َخَرطَ  الَمَجاز : منو  .نََكَحَها : َخْرطا

ً  العُْنقُودَ  َخَرطَ و ً  العُْنقُودَ  َخَرْطتُ  . وقال أَبو الَهْيثَم :كاْختََرَطهُ  َوَضعَهُ في فِيِه ، وأَْخَرج ُعْمُشوَشهُ َعاِرياً ، : َخْرطا ، إِذا اْجتََذْبَت َحبَّهُ  َخْرطا

 بَجِميعِ أَصابِِعَك.

ً  َكاَن يَأْكُل الِعنَبَ » وسلمعليههللاصلىيث أَنَّه في الَحدِ و  .«َخْرطا

 .َحبَقَ  ، وَكنَّى عنها الّصاَغانِّي فقال : بها ، إِذا ، باْستِهِ  َخَرطَ و

ً  َخَرطَ  من الَمَجاِز :و ً  أَْمَشاهُ ، أَي الدََّواُء فاُلنا َطهُ تَْخِريطا . كَخرَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 من َسْيِره ، قال َجّواُس بن قَْعَطٍل : البَاِزَي : أَْرَسلَه َخَرطَ و

ُه  بَنــــــــــــــــ  ٍ  وكــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ وح اَد بــــــــــــــــقــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ زَُع اجلــــــــــــــــِ  يـــــــــــــــــَ

ُده     يــــــــــــــــــــح َض قـــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــَ ُروطُ اَبٌز تـــــــــــــــــــــَ  خمــــــــــــــــــــَح

  
ً  َعْبَدهُ َعلَى النّاس َخَرط من الَمَجاز :و  ، ُشبِّهَ بالدَّابَِّة يُْفَسُخ َرَسنُه ويُْرَسُل ُمْهَمالً. أَِذَن لَهُ في أََذاُهمْ  ، إِذا َخْرطا

ْطُب البَِعيرَ  َخَرطَ  من الَمَجاِز :و ً  الرُّ ً و ، وكذِلَك غير البَِعيِر. َسلََّحهُ  : َخْرطا َط تَْخِريطا  ِمثْلُه ، كما في األَساِس. َخرَّ

ْطبَ  َخاِرطٌ  بَِعيرٌ و  .َمْخُروطٍ  في َمْعنَى ، وهذا ال يَِصحُّ إالّ أَْن يكونَ  فَخَرَطهُ  : أََكَل الرُّ
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،  ُخُرطٌ  ج ، (3) َخاِرَطةً  عاثَِرةً  تَْجتَِذُب َرَسنََها مْن يَِد ُمْمِسِكَها ثّم تَْمِضي ، وهي الَّتي الدَّابَّةُ الَجُموحُ  ، كَصبُوٍر : الَخُروطُ  من الَمَجاِز :و

ّمِ ، وقد . الِخَراطِ  ، يَقَوُل بائُع الّدابَّة : بَرئُْت إِلَْيَك من ، بالَكْسرِ  الِخَراطُ  واالْسمُ  ، اْنَخَرَطتْ و َخَرَطتْ  بالضَّ  ، أَي الِجماح نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

. فُُجوُرَها ، نَقَلَه ، وِخَراُطَها : الَمْرأَةُ الفاِجَرةُ  : الَخُروطُ  من الَمَجاِز :و  الّصاَغانِيُّ

__________________ 
 ابختالف رواية عجزه ا وضبطت يرض  يف التهذيب بفتح الياء. 27رقم  62( ديوانه قصيدة 1)
 ( يف التهذيب والنهاية واللسان : جنابة.2)
 ( وردت العبارة يف التهذيب واللسان ابلتذكري ا والدابة اسم يقض عل  املذكر واملؤنث.3)
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طُ  َمنْ  : الَخُروطُ  من الَمَجاز :و َحديُث علّيٍ رِضي هللا عنه  ، أَي يَرَكُب فيها َرأَْسهُ من َغْير ِعْلٍم وال َمْعِرفٍَة ، ومنه في األُُمور َجْهالً  يَتََخرَّ

نَا ونَْحُن له كاِرُهوَن ، فقال له علّي : إِنّك»أَنَّه   قال أَبُو ُعبَْيٍد :« ؟تَُؤمُّ قَْوماً وُهْم لََك َكاِرُهونَ أَ ،  لََخُروطٌ  أَتَاهُ قوٌم بَرُجٍل فقالوا : إِنَّ هَذا يَُؤمُّ

ُر في األُُمور َويَرَكُب َرأَْسه في ُكّلِ ما يُريُد بالَجْهل وقِلَِّة الَمْعِرفَة باألُُموِر ، كالفََرِس  الَخُروط الَّذي يَْمِضي لَوْجِهه  الَخُروطِ  : الِّذي يَتََهوَّ

 هائِماً.

طَ و في األَْمرِ  اْنَخَرطَ  َك :كذلو من القَْول والِفْعل  بالقَبِيحِ  فاُلٌن ، إَِذا اْنَدَرأَ  َعلَْينَا اْنَخَرطَ  قِيَل :و من غير َمْعِرفة. َرِكَب َرأَْسهُ َجْهالً  ، إِذا تََخرَّ
 ، وهو َمَجاٌز ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ُمْختََصراً. أَْقبَلَ و ، (1)

الفََرُس في َسْيِره ، أَي لَجَّ  اْنَخَرطَ  ، عن ابن األَْعَرابِّيِ. وقال الَجْوَهِريُّ : ُمْنَخِرطٌ  ، فهو أَْسَرعَ  ، أَي في العَْدوِ  الفََرسُ  َخَرطَ انْ  من الَمَجاز :و

اجِ يَِصُف ثَْوراً :  ، وأَْنَشَد للعَجَّ

اِط  ــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــَ د  مــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــَ رحق ــــــــــــــــَ ر  يـ ــــــــــــــــظــــــــــــــــَ  ف

رِيِّ جلَ  يف     رَاطِ كـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــرَبحبـــــــــــــــــــــــــَ  اَنـــــــــــــــــــــــــِح

  
 َشبََّهه بالفََرس البَْربَِرّيِ إِذا لَجَّ في َسْيِره.« (2)فَثَار يَْرَمدُّ »وفي العُبَاِب ، 

 .ُخِرَط بالِمْخَرط ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمجاٌز ، كأَنَّه َدقَّ  أَي ، ِجْسُمهُ  اْنَخَرطو

 ، عن ابن األَْعَراِبّيِ ، وأَْنَشَد : َخاِرطٌ  العَْدِو ، َواِحُدَها : الُحُمُر السَِّريعَةُ  الَخَواِرطُ و

لــــــــــه  رحســــــــــــــــــــــــِ ِم تـــــــــــُ حــــــــــح وُ  الــــــــــلــــــــــ  وُ  أَلــــــــــُ َم األَلــــــــــُ عــــــــــح  نــــــــــِ

َواِرطَ عـــــــــلـــــــــ      ـــــــــبُ  خـــــــــَ رِي طـــــــــح َر تـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــلـــــــــ  ا ال  فـــــــــيـــــــــهـــــــــَ

  
 ، قال الَجْعِديُّ : فَخَرطَ  البَْقلُ  َخَرَطه ، وقد َخاِرطٌ  ، َواِحُدَها الَّتي ال يَْستَِقرُّ العَلَُف في بَْطنَِها : الُحُمر الَخَواِرطُ  أو

اِرطٌ  ٌر  خـــــــــــــــَ امـــــــــــــــِ ٌو ضـــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ُب فـ قـــــــــــــــَ  َأحـــــــــــــــح

رح     فــــــــــَ وُب الــــــــــكــــــــــَ طــــــــــُ ِن َمشــــــــــــــــــــــــح َويــــــــــح قــــــــــح ُ  ا ــــــــــَ لــــــــــَ  أَبـــــــــــح

  
َعلَيَّ َسْيِفي وأَنا نائٌِم ، فاْستَْيقَْظُت وهو في يَِدِه َصْلتَاً ،  اْختََرطَ  إِنَّ هذا»الَحِديُث :  من ِغْمِده ، وهو َمَجاٌز ، ومنه السَّْيَف : اْستَلَّهُ  اْختََرطَ و

ً  ؟فقال : َمْن يَْمنَعَُك ِمنِّي  يعني َغْوَرَث بَن الحاِرِث.« فقلُت : هللا ، ثاََلثا

ُجلُ  اْستَْخَرطَ  قاَل اللَّْيُث :و ْيَطى ْسمُ واال عليه ، واْشتَدَّ بَُكاُؤه فيه لَجَّ  ، إِذا في البَُكاءِ  الرَّ ْيَهى الُخرَّ  .، كُسمَّ

ْرَع َعْيٌن أَوْ  الَخَرطُ و َكةً ، في اللَّبَِن : أَْن يُصيَب الضَّ  (3) تَْربَُض الشَّاةُ ، أَْو تَْبُرَك النَّاقَةُ َعلَى نًَدى ، فيَْخُرج اللَّبَُن ُمْنعَِقداً  َداٌء ، أَو ، ُمَحرَّ

ْحيَانِيُّ : هو أَْن يَْخُرَج مع اللَّبَن ُشْعلَةُ قَْيحٍ.ماٌء أَْصفَرُ  َمعَهُ  يَْخُرجُ  (6) و كِقَطعِ األَْوتَارِ   ، وهي أَْخَرَطتْ و كفَِرَح ، َخِرَطتْ  وقد . وقال اللِّ

. قال ابُن ِسيَده : ْخَراطٌ مِ  ، أَي إِذا كان ذلَك لها عادةً ، فهي وُمْعتَاَدتُهُ  ، َمَخاِرطُ و َمَخاِريطُ  : الُمْخِرطِ  جو ، َخاِرطٌ  كذِلكَ و ، بال هاءٍ  ُمْخِرطٌ 

فهي ُمْمِغٌر. وأَْنَشَد  تُْخِرطْ  . قال األَْزَهِريُّ : فإَِذا اْحَمرَّ لَبَنُها ولمُمْخِرطٍ  ال َجْمع ِمْخَراطٍ  جمعُ  َمَخاِريطَ  هذا نصُّ قَول أَبِي ُعبَْيٍد ، وِعْنِدي أَنّ 

ّي شاِهداً على  : الِمْخَراطِ  ابُن بَّرِ

ِرٍف و  قــــــــــــــــــــح م يف ِإاَنٍء مــــــــــــــــــــُ وحهــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــن َدرِّ     بـــــــــــــــــَ رَاطٍ لـــــــــــــــــَ رح  خمـــــــــــــــــِ ئـــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــَ

  
 قال : فَئٌِر : َسقََطْت فيِه فَأْرةٌ.

 لَبٌَن ُمْنعَِقٌد يَْعلُوه ماٌء أَْصفَُر. : الِخْرطُ  . وقال ابُن خالََوْيِه :، بالَكْسِر : اللَّبَُن يُِصيبُه ذِلكَ  الِخْرطُ و

 ، عن ابِن عبّاٍد ، وهو َذَكُر الَحَجِل. اليَْعقُوبُ  : الِخْرطُ و

جاِل. : القَِليُل اللِّْحيَةِ  الَمْخُروطُ و  من الّرِ

 َن فِيَها ُطوٌل من غيِر َعْرٍض.اللِّْحيَِة. إِذا كا مْخُروطُ  من َغْير َعْرٍض ، وكذِلكَ  من الُوُجوِه : ما فِيِه ُطولٌ  الَمْخُروطُ و

َطتْ  ، وقد وَسبَُط ُعثْنُونَُها ، وطالَ  ، هكَذا في النَُّسخِ ، والّصواُب : َعاِرَضاها ، بَِهاٍء : اللِّْحيَةُ الَّتِي َخفَّ َعاِرُضها ، الَمْخُروَطةُ و  اْخَروَّ

 ِلْحيَتُه.
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طَ و  : (5)، قاَل العَّجاُج يَِصُف َجَملَه َمْسُحوالً  (4) َطاَل واْمتَدَّ  والسَّفَُر ، وفي الّصحاحِ : السَّْيُر : بِهم الطَِّريقُ  اْخَروَّ

رارِي  ه ِإمـــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــ  ه ِإذح ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــــــ 

ٍر ســـــــــــــــــــــــــــارِي    يـــــــــــــح وُر ســـــــــــــــــــــــــــاٍج يف ُدجـــــــــــــَ رحقـــــــــــــُ  قــــــــــــــُ

  

 جاَء من اأَلطحرار خُمحَروِّطاً 
__________________ 

 ء وابلفعر.واللسان : ابلقو  السي( يف التهذيب 1)
 ( يف الديوان : فثار يرقد.2)
 ( التهذيب واللسان : متعقداً.3)
 .«و»بد  : « أو»( يف القاموس : 6)
 ( يف التهذيب : إذا مض  وامتّد.4)
 .« والً »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
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هُ : كما أَْنَشَده الّصاَغانِيُّ ، واْقتََصر الَجْوَهِريُّ   قلُت : وبَْعَده :« من األَْقَطارِ »على الّشْطِر األَِخيِر : ونَصُّ

َفارِ   فـَوحَت الِغراِف َضاِمَن اإِلسح
 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ أَيضاً ألَْعَشى بَاِهلَةَ :

ه  ــــــــــَ ت ــــــــــَ رحبـ وحمــــــــــاُء ضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــكــــــــــَ ازُِ  ال ــــــــــَ ــــــــــب ُن ال  ال َ حمــــــــــَ

َريفِّ ِإذا مـــــــــــــا     شـــــــــــــــــــــــــــح
َ
َرو طَ ابمل رُ  اخـــــــــــــح فـــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــ 

  
َطت قاَل اللَّْيُث :و ْيدِ  اْخَروَّ اُطَهاو . قَاَل :فاْعتَقَلَتْهُ  فعَِلقَْت بِرْجِله اْنقَلَبَْت َعلَْيه ، إِذا الشََّرَكةُ في ِرْجِل الصَّ  اْمتِداُد أُْنُشوَطتَِها. : اْخِروَّ

اطُ و طَ اْخرَ  في السَّْير : الَمَضاُء والسُّْرَعةُ. يُقَال : االْخِروَّ  .أَْسَرَع في السَّْيِر وَمَضى البَِعيُر ، إِذا وَّ

َطتو  من َغْيِر ِعَرض. اللِّْحيَةُ : طالَتْ  اْخَروَّ

وقال ، كما في الّصحاحِ.  أَْشَرجَها : إِذا الَخِريَطةَ  أَْخَرطَ  قدو ، وفي الّصحاحِ : فيها. : ِوَعاٌء ِمْن أََدًم وَغْيِره يُْشَرُج على ما فِيهِ  الَخِريَطةُ و

اِل فيُْبعَُث بها ، ويُتََّخذُ مثُل ذِلكَ  الَخِريَطة اللَّْيُث : ٌج من أََدٍم أَو ِخَرٍق ، ويُتََّخذُ ما ُشبِّه به لُكتُب العُمَّ  أَْيضاً فيُْجعَُل في َرأِْس : مثُل الِكيس ُمَشرَّ

 النَّاقَِة الَّتِي تُْحبَُس عند قَْبِر الَميِِّت.

ً  الطَّائرُ  طَ تََخرَّ  قاَل أَْيضاً :و طا  أََخَذ الدُّْهَن من ِزِمّكاه.: . كذا نصَّ الّصاَغانِّي. والَِّذي في اللِّساِن أََخَذ الدُّْهَن من ُمْدُهنِه بِزِمّكاهُ  ، إِذا تََخرُّ

، وأَْنَشَد  ِمْخَراطٌ  الَواِحَدةُ : نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، الُمْعتَاَدةُ باالْنِسالخِ في ُكّلِ عامٍ  هي أَو ُجلُوُدها ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، : الَحيّاُت الُمْنَسِلَخةُ  الَمَخاِريطُ و

ِس :  للشَّاِعِر ، قِيَل : هو أَْعَرابِيٌّ من َجْرٍم ، وفي العُباِب : هو للُمتَلَّمِ

ًة  لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رحفـ وَس مـــــــــــــُ ـــــــــــــو قـــــــــــــابـــــــــــــُ اين أَب  ِإيّن َكســـــــــــــــــــــــــــَ

اِر     كــــــــــــَ ُخ أَبــــــــــــح لــــــــــــح ا ســــــــــــــــــــــــــِ ارِيــــــــــــرتِ اكــــــــــــَبهنــــــــــــ َ خــــــــــــَ
َ

 ملــــــــــــ

  
 .«ح م ط»وقد سبق في 

َي به ألَنَّه الَحْمِض  أَْطيَبِ  ، بالَكْسِر : نَباٌت من اإِلْخِريطُ  في التَّْهِذيِب :و ْغِل ، ُسّمِ طُ  وهو ِمثُْل الرُّ ، أَي يُرقُِّق َسْلَحها ، كما  (1)اإِلبَل  يَُخّرِ

 ا : إِْسِليٌح.قالوا لبَْقلٍة أُْخَرى تَْسلَُح الَمواِشي إِذا َرَعتْهَ 

انَى ، الخراطُ و ْيَهى ، وُسمَّ اٍن ، وُسمَّ ، بالتَّْخِفيف ، فهي لغاٌت ِستَّةٌ ، َذَكَر منها اللَّْيُث األَولَى  وذُنَابَى ، بالتَّْشِديِد ، كغَُراٍب ، وَسَحاٍب ، وُرمَّ

وَذَكَر أَبو َحنِيفَةَ األُولَى واألَِخيَرةَ ، وأَما الّرابِعَةُ فقد َضبََطها الّصاغاِنيُّ في قَْوِل اللَّْيِث  والثّانِيَةَ والّرابِعَةَ واألَِخيَرة ، وَذَكَر ابن ُدَرْيٍد الثّاِلثَةَ ،

انَى الَمْوُزوُن به اللّغَةَ الخاِمَسةَ بالتَّْشِديِد هو الَِّذي يَْقتَِضيه َصنِ  ه في ُصَوٍر مثُل ذِلك ، يعُه هنا ، وَمرَّ لوأَبِي َحنيفَةَ بالتَّْخِفيِف ، وَكْوُن ُسمَّ

ٍر. وقد أََشاَر إِلَْيِه َشْيُخنَا فيما َسبَق ِمَراراً. ويُقَاُل : إِنَّ الُمَصنِّ « س م ن»ويَأْتِي له في  َف َشدََّدها ُهنَا َوَزنَه بُحبَاَرى ، فكالُمه فيه غيُر ُمَحرَّ

 بالقَلَم بِيَِده. والتَّْشِديُد غيُر معروف.

 ، مثل : ذُنَابَى ، الُخَراَطى ، ويُقَال : هو عن أَْصِل البَْرِدّيِ  (2) تَتََمصَّخُ  بيضاءُ  َشْحَمةٌ  : ُخَراَطةٌ  ، والَواِحدةُ  الُخَراطُ  العَْيِن :ونَصُّ اللَّْيِث في 

واةِ أَنَّ  ُخَرْيَطىو ُخَراَطىو ُخَراطٌ  ، وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : الُخَرْيَطىو قال : ويُقَاُل لها أَْيضاً  ُخَراطٌ  واحدةٌ ، والَجْمع الُخَراَطةَ  ، وَذَكر بعُض الرُّ

 : نَْبٌت يُْشبِه البَْرِديَّ ، وبه يَْظَهُر ما فِي كالِم الُمَصنِّف. فتَأَّمل. (3)مثُل القاُلِّم  الُخّراطُ  ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : الُخَرْيَطىو الُخَراَطى :

 ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : ، بالَكْسِر : فََراَشةٌ َمْنقُوَشةُ الَجناَحْينِ  ِخْرِطيطُ الو

ُت  ـــــــــــح ب جـــــــــــِ ـــــــــــرتٍ عـــــــــــَ ي رحطـــــــــــِ ه  خلـــــــــــِِ احـــــــــــِ ـــــــــــَ ن ِم جـــــــــــَ ـــــــــــح  وَرق

غــــــــــــاِدرِ و     ِث الضـــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــٍر وَرعــــــــــــح مــــــــــــِ خــــــــــــح ِة طــــــــــــِ  ُرمــــــــــــ 

  
وقد تَقَدَّم تفسيُره في  تَقَدَّم ، وال أَْعِرُف َشْيئاً ِمّما في هَذا البَْيِت. قلُت :قاَل األَْزَهِريُّ : هَكَذا قَرأُْت في نُْسَخٍة من ِكتاِب اللَّْيِث ، وفَسَّره بما 

 .«ض غ د ر»

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 الَوَرق ، إِذا َحتَّه ، قاَل الَجْوَهِريُّ : وهو أَْن يَْقبَِض على أَْعاله ، ثّم يُِمّر يََده َعلَْيِه إِلى أَْسفَِله. َخَرطَ 
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 ، قاله ُكلَْيبٌ « الَخْرطُ و ُدوَن ُعلَيّاَن القَتَادةُ »ومن األَمثال : 

__________________ 
 ( يف التهذيب : إذا أكلته ا أي : ُيسلِّحها.1)
 ويف إحد  ُنسِخه : متتضخ.« متتصخ»( يف التهذيب : 2)
 اخلراط بضــــم اخلاء وتشــــديد الراء : 410/  3. ويف اجلمهرة اخلراط بضــــم اخلاء ومل تشــــدد الراء وفســــره كما ابألصــــر 209/  2( يف اجلمهرة 3)

 نبت ا واقتصر عليه.
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بحانً من اَنقَِتِك ا وَ ن  أَن ه يـََتَعر ضُ  ٌر َأعحَظُم شــَ َتَلن  َغداً َفحح اســاً يـَُقوُ  خلَالَته : لَُيقح َض َجســ  ٍر كان ُيســم   ُعَلّياَن ِحَا لَِ  لَفحح
ِر الّشا ِّ  َرُب أَلمح  قاَ  الّشاِعُر :« الَقَتادِ  َخرحطُ  ُدوَن ذِلكَ » : ا ُيضح

َت بـــــــــــــــــــــِه  مـــــــــــــــــــــح ِذي  ـــــــــــــــــــــََ  ِإن  ُدوَن الـــــــــــــــــــــ 

َر     ثــــــــــح مــــــــــِ ــــــــــَ رحطِ ل لــــــــــم  خــــــــــَ ــــــــــظــــــــــ  تــــــــــاِد يف ال ــــــــــقــــــــــَ (1)ال
 

  
 وقال الَمّراُر بُن ُمْنِقٍذ الِهالِليُّ :

يِن و  يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــِ َر  ُدوين فـــــــــــــــــال َيســـــــــــــــــــــــــــــــح  يــــــــــــــــــَ

رحطَ     رح  خــــــــــَ هــــــــــّ مــــــــــَ تــــــــــاٍد ُمســــــــــــــــــــــــح وحٍ  مــــــــــن قــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقال َعْمُرو بُن ُكْلثوم :

ك و  نح ُدوِن ذلــــــــــــــــِ رحطُ مــــــــــــــــِ اِد  خــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ

يــــــــــــوان و     ر  الــــــــــــعــــــــــــُ قــــــــــــِ ٌن يــــــــــــُ عــــــــــــح رحٌب وطــــــــــــَ (2)ضـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ّمِ ما َسقََط من العُْنقُوِد حينالُخَراَطةُ و اطِ  ، عن أَبِي الَهْيثَِم ، وهو أَْيضاً : ما يَْسقُُط من يُْختََرطُ  . بالضَّ  ، كالنَُّجاَرةِ والنَُّحاتَة. َخْرِط الَخرَّ

 الّدابَّةُ : َجَمَحت. اْنَخَرطتو

 فتَْذَهب على َوْجِهها. تَْختَِرطُ  وَخّراتَة : َخّراطةٌ  ونَاقَةٌ 

. اْنَخَرطو ْقُر : اْنقَصَّ  الصَّ

ُجُل ، كفَرِ  َخِرطَ و ً  َح ،الرَّ وهو َحْرٌف َصِحيٌح ، وأَْنَشَد  (3) [قال األَزهري]إِالّ هاهنا ،  َخِرطَ  ، إِذا َغصَّ بالطَّعَاِم. قال َشِمٌر : لم أَْسَمعْ  َخَرطا

 : (4)األَُمِويُّ 

ا  طـــــــــــــَ عـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ـــــــــــــًا قـــــــــــــد ث ت ـــــــــــــِ مـــــــــــــًا ابئ ُر  ـــــــــــــَح  أَيحكـــــــــــــُ

ىت      َر حـــــــــــــَ َر مـــــــــــــنـــــــــــــه اأَلكـــــــــــــح ثـــــــــــــَ اَأكـــــــــــــح رِطـــــــــــــَ  خـــــــــــــَ

  
.« ج ر ط»ذِلك في قلُت : وقد تقّدم   بعْينِه ، ولعلَّ الخاَء الُمْعَجَمةَ أَْصَوُب. وهَكَذا حكاه الشَّْيبانِيُّ

ُجُل في األَْمِر ، َخرطَ و  .كاْنَخَرطَ  الرَّ

اطُ و ً  : الَكذّاُب ، وقد الَخرَّ  ، وُهَو مَجاٌز. َخَرَط َخْرطا

 من النُّوِق : السَِّريعَةُ. الَمْخُروَطةُ و

 .َخرطَ  الفَِصيُل الدَّابَّةَ مثلُ  اْختََرطَ و

 بَْطنُه. فاْنَخَرطَ  اإِلْنَساَن الَمِشيُّ  اْختََرطَ و

 الدَّواِء. تَْخِريطِ  ، بالَكْسِر ، وهو اسٌم من الِخَراطُ  ويُقَال : أََخَذه

ً  الَحِديدَ  َخَرْطتُ و ْلتُه كالعَُمو َخْرطا .، إِذا َطوَّ  ِد. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

َمْخَشِريُّ ، وهو َمَجاٌز. َمْخُروطةٌ  وبِئْرٌ   : َضيِّقَةٌ. نقله الزَّ

ثِيَن. الَخّراطُ و  : لَقَُب َجَماَعٍة من الُمحّدِ

 ، وهو نِْسبَةٌ إِلى الَجْمعِ ، كاألَْنَصاِرّيِ واألَْنَماِطّيِ. الَخَرائِطيُّ  وكذِلَك :

َمْشِقّي ُمِعيُد البَاِدرائِيّة تُُوفّي سنة  الَخّراط بُن ُعثَْماَن بِن مَحاِسن ُعِرَف بابنوأَبُو الَحَسِن َعِليُّ   . وأَبُو صْخٍر الَمَدنِيُّ 739الشَّاُغوِرّي الّدِ

 ، اسُمه : ُحَمْيُد بُن ِزيَاٍد ، َرَوى عنه حميدةُ بُن ُشَرْيحٍ. الَخّراطُ 

 الَجبَِلّيِ. ، بالَكْسِر : قَْرُن الَوِعلِ  الِخْرِطيطُ و
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 ، بالَكْسِر : األَْحَمُق الشَِّديُد الُحْمِق ، عن ابِن َعبّاٍد. الِخْرَطةو

 ، بالّضّم : ماٌء قليٌل في الُمْصَراِن ، عن ابِن َعبّاٍد أَْيضاً. الُخَراطةُ و

طٌ  وقََربٌ   : ُمْمتَدٌّ ، قال ُرْؤبَةُ : ُمْخَرّوِ

َرِب  ـــــــــــــقـــــــــــــَ ُر ال ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ اَد ل َروِّطِ مـــــــــــــا كـــــــــــــَ خـــــــــــــح
ُ

  املـــــــــــــ
ي    طـــــــــــِ تـــــــــــَ اٍف متـــــــــــَح يـــــــــــَ وهـــــــــــا فــــــــــــَ طـــــــــــُ يـــــــــــِ  متـــــــــــَح  ابلـــــــــــعـــــــــــِ

  
، تَكلََّم فيه ابُن ِحبّاَن  الَخْرَطِطيُّ  ، منها : َحبِيُب بِن أَبِي َحبِيبٍ  َخْرَطةُ  ، كَجْعفٍَر : قَريَةٌ بَمْرَو على ِستَِّة فََراِسَخ ، ويَقُول النّاُس لها : َخْرَططو

ْحمنِ  الَخْرَطِطيُّ  ، والقَاِسُم بُن َجْعفَرٍ  ُد بُن عبِد الرَّ  .الَخْرَطِطيّ  ، وُمَحمَّ

 فائدة :

 في السَّْلِك ، إِذا اْنتََظَم فيه ، كاْنَخَرطَ  بمعنى االْنتَِظاِم والدُُّخول ، االْنِخَراطَ  قال شيُخنَا : اْستَْعَمَل الناُس كثِيراً 

__________________ 
 مصر.ـ  ( الذي يف التهذيب واللسان ط دار املعارف1)

 إن دون مـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــه 

 مـــــــــــــــثـــــــــــــــر خـــــــــــــــرط الـــــــــــــــقـــــــــــــــتـــــــــــــــاد يف الـــــــــــــــظـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــه   

  

 ( الذي يف معلقة عمرو بن كلثوم :2)
 بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــريــــــــــــــــــهــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــــــراًب وطــــــــــــــــــعــــــــــــــــــنـــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــوان    ـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــك ال  أقـــــــــــــــــــــّر بـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــوال

  

 الكويتية.( ما با معقوفا سقرت من املطبوعة 3)
 ( يف التهذيب : أنشدين اإلايدي.4)
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رِيِّ وَأضـــــراهِبما ا وال يكاُد  ك اِكيِّ والز خَمحشـــــَ اِن كالســـــ  َحاِء الثَِّقاِت من ُعَلَماِء اللِّســـــَ يُوَجُد يف َكالِم وقد َوَقَض يف كالِم الُفصـــــَ
َهابَ  وِص َأهِر الل َغِة ما يـَُؤيُِّده. مثّ رأَيُت الشــــــــــِّ  َوَقَض له مثُر هَذا ا ولَكّنه َرمِحَُه   َوَقَض يف َجاِمض الل َغِة البحِن الَعَرِب وُنصــــــــــُ

ِد ا ِإىل آِخر  اخلَرِيَطةِ  اجلََواِهَر : مَجَعحُتَها يف َخَرطحتُ  َعّباٍد عل  قوهلم : ِله يف الِعقح ُمح َ و ُزوا به عن َجعح ُت َأهن  ا قا  : فَعِلمح
َفاِء ا وِعَنايَة القاِضي ا وهو َكالٌم ال  َِيَد عنه. انـحَتَه . ما أَبحداُه ا ونقله يف َشرححِ   الشِّ

يْ  الَخطُّ  : [خطط] اٍت ، وهو إِيّاه ، الطَِّريُق الخِفيُف في السَّْهلِ  قِيَل : هو (1) و ءِ : الطَِّريقَةُ الُمْستَِطيلَةُ في الّشِ . وقد أَعاَده الُمَصنُِّف ثاَلث َمرَّ

اُج على.و ، ُخُطوطُ  ج : وهو َغِريٌب ،  فقال : أَْخَطاط قد جمعه العَجَّ

طاطِ وِِشحَن يف الغَُباِر    كاأَلخح
 ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : وَغْيِرهأَ : َكتَبَه بقَلَِم ،  يَُخطُّه َخطًّا ءَ الشَّيْ  َخطَّ  ، الَكتُْب بالقَلَمِ  : الَخطُّ و

اين  جــــــــــــَ ه فشــــــــــــــــــــــــــَ رحتــــــــــــُ ٌر أَبحصــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ نح طــــــــــــَ مــــــــــــَ  لــــــــــــِ

رتِّ     انِ  كــــــــــــخــــــــــــَ يــــــــــــِب ميــــــــــــََ وِر يف َعســــــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــــز بــــــــــــُ

  
 وأَّما قوُل الّشاِعر :

َد  عــــــــــح ــــــــــَ حــــــــــتح بـ بــــــــــَ هــــــــــا  خــــــــــرتِّ فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح جــــــــــتــــــــــِ  هبــــــــــَح

مـــــــــــــا    ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ هـــــــــــــا قـ ومـــــــــــــَ رًا ُرســـــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبن  قـ

  
 ً  ُرُسوَمَها. َخطَّ  أَراد : فأَْصبََحْت بعد بَْهَجتِها قَْفراً ، كأَنَّ قَلَما

 قَُساحاً ، والقَْسُح : بقَاُء اإِلنعاِظ ، نَقَله اللَّْيُث ، كما في التَّْهِذيِب. َخطَّها ، وقد (2) الِجَماعَضْرٌب من  : الَخطُّ  من المجاز :و

َرُسوُل هللا َذَهب بِي : » َحِديُث ابِن أُنْيٍس : ، ومنه كالتَّْخِطيطِ  ، وبالحاِء : الَكثِير ، األَْكُل القَِليلُ  : ِضدُّ الَحّطِ ، وهو الَخطُّ  من الَمَجاِز :و

طُ  إِلى َمْنِزِله ، فَدَعا بَطعَام قَِليٍل ، فَجعْلتُ  وسلمعليههللاصلى في الطَّعاِم ، أُِريِه أَنِّي  أَُخطُّ  أَي :« وسلمعليههللاصلىحتّى يَْشبََع َرُسوُل هللا  أَُخّطِ

 .َخَطْطنَا قال : فَحَطْطنا ثمّ  آُكُل ولَْسُت بآِكٍل ، وَوَصف أَبو الَمَكاِرم َمْدَعاةً ُدِعَي إِليها ،

ّمِ ، كما َسيَأْتِي ، ويُْرَوى بالَوْجَهْيِن قوُل أَبِي  الَخطَّ  عن ثَْعلَِب ، يُقَال : اْلَزْم ذِلكَ  الطَِّريقُ  : الَخطُّ و وال تَْظِلْم َعْنه َشْيئاً ، ويُقَال : هو بالضَّ

 َصْخٍر الُهَذِلّيِ :

ــــــــَ  اَلِص األُدحِم يف ل ــــــــقــــــــِ ُدوَد ال ــــــــد جــــــــَ  صــــــــــــــــــــــُ ِة ال لــــــــَ ــــــــح  ي

رتِّ عــــــــن     ا  اخلــــــــَ ُربح هلــــــــََ رت  مل َيســــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــاِربُ  اخلــــــــُ

  
 وقال َسالَمةُ بُن َجْنِدٍل :

ا  ــــــــــَ ن ــــــــــُ ن ــــــــــِ عــــــــــائ ىَن  ــــــــــَ ــــــــــح ث ــــــــــُ ا ومــــــــــا تـ ــــــــــَ ن رِكــــــــــح ــــــــــُ  حــــــــــىّت ت

َواِد     َن بـــــــــــَا ســـــــــــــــــــــــــَ ذح رتِّ أَيحخـــــــــــُ وبِ  اخلـــــــــــَ  فـــــــــــالـــــــــــلـــــــــــ 

  
ى َخطُّ  : أَو ُكلُّ سيفٍ  وُعَمانَ  ِسيُف البَْحَرْينِ  الَخطُّ  قال ابُن ِسيَده :و يُف ُكلُّه يَُسّمِ :  الَخطِّ  . ومن قَُرىالَخطّ  ، وقال األَزَهِريُّ : وذِلَك الّسِ

 القَِطيُف ، والعُقَْيُر ، وقََطُر.

 ِء القَْيس :فيِ قَْوِل امِرىـ  وقِيلَ 

ا  فـــــــــَ َر والصـــــــــــــــــــــــ  قـــــــــ  شـــــــــــــــــــــــَ
ُ
ا امل نـــــــــّ وا مـــــــــِ عـــــــــُ نـــــــــَ  فـــــــــِإنح متـــــــــَح

اَن     دح ـــــــــــِإاّن َوجـــــــــــَ رت  ف ا مجـــــــــــَن  اخلـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــُ ـــــــــــل ي (3)ا َنـــــــــــَِ
 

  
 َعْبِد القَْيِس بالبَْحَرْين ، وهو َكثِيُر النَِّخيِل. َخطُّ  : هو ـ

ماحُ  َخطُّ  ، وهو ع ، باليَماَمةِ  ، أَيضاً : الَخطُّ و يّة َهَجَر ، تُْنَسُب إِليه الّرِ ُم به. الَخّطِ قال و كَذا في الّصحاح. ، أِلَنََّها تُْحَمُل من بِالِد الِهْنِد ، فتُقَوَّ

، وفيه نََظٌر ، فإِنَّه إِنَّما يُْكَسُر عند إَِراَدةِ االْسِميَّة ، كما يأَتيِ عن  يُْكَسرُ  قدو ، قال غيُره : َمْرفَأُ السُّفُِن باْلبَْحَرْينِ  : الَخطُّ  ابُن ِسيَده : وقيل :

ماحُ  اللَّْيِث ، فتأَّمل. قال ابُن ِسيَده : يُّ  يقاُل ُرْمحٌ  وإِلَْيِه نُِسبَت الّرِ يَّة ، وِرماحٌ  َخّطِ يَّةو َخّطِ ألَنََّها تُباُع  على الِقياِس ، وَعلى غيِر الِقياِس ، ِخّطِ
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 الَخطُّ  ولِكنََّها َمْرفَأُ السُّفُِن التي تَْحِمُل الِمْسَك من الِهْند. وقال اللّْيُث :، كما قالوا : ِمْسُك َداِريَن ، وليس ُهنَالك ِمْسٌك ،  به ، ال أَنَّهُ َمْنبِتَُها

ماح يّة أَرٌض تُْنَسب إِليها الرَّ يَّةٌ  ، فإِذا َجعلَت النِّْسبةَ اسماً الِزماً قُْلَت : الَخّطِ ماَح ، وهو ِخّطِ  ُعَماَن ، كما قالُوا : ثِيَابٌ  َخطُّ  ، ولم تَْذُكِر الّرِ

يُّ  هكذا. وقال أَبو َحنِيفَةَ :قِْبطيَّة ، فإِذا َجعَلُوها اْسماً قالُوا : قُْبِطيَّةٌ ، بتَْغيِير النَّسب ، وامرأَةٌ قِْبِطيَّةٌ ال غير ، وال يُقَال إِالّ  ماُح ،  الَخّطِ : الّرِ

يّ  َرْيِن ، وإِليه تَْرفَأُ السُّفُن إِذا جاَءت من أَرِض الهْند وليسالبَحْ  الَخطّ  وهو نِْسبَةٌ ، قد َجَرى َمْجَرى االسِم العَلَِم ، ونُِسبَت إِلى الذي هو  الخّطِ

ماُح من  الّرِ

__________________ 
 ( يف القاموس : أو الطري .1)
 ( يف التهذيب واللسان : البضحض بضم وفتح الباء.2)
 خلاء وتشديد الطاء. والبيت يف ديوانه.إىل األعش . وضبطت فيه اخلرت بضم ا« اخلرت»( نسب يف معجم البلدان 3)
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 نباِت أَرحِض الَعَرب. وقد َكثَُر جَميَئه يف َأشعارِها قا  الَشاعُر يف نَباتِه :
ُت و  ــــــــــِ ب ــــــــــح ن ــــــــــُ رح يـ ي  هــــــــــَ طــــــــــِّ ٌة  اخلــــــــــَ ــــــــــجــــــــــَ ي  ِإال  َوشــــــــــــــــــــــــِ

رُ و     خـــــــــــح هـــــــــــا الـــــــــــنـــــــــــ  تـــــــــــِ ابـــــــــــِ نـــــــــــَ َرُس ِإاّل يف مـــــــــــَ غـــــــــــح ـــــــــــُ  تـ

  
 وفي العُبَاِب قال َعْمُرو بن ُكْلثُوم :

ا  نـــــــــــــَ ن قــــــــــــــَ ٍر مـــــــــــــِ مـــــــــــــح يِّ بســـــــــــــــــــــــــــُ طـــــــــــــِّ ٍن  اخلـــــــــــــَ دح  لـــــــــــــُ

ا     يـــــــــــــنـــــــــــــَ تـــــــــــــلـــــــــــــِ يـــــــــــــٍ  لـــــــــــــَح بـــــــــــــِ َر َأو بـــــــــــــِ (1)ذَوابـــــــــــــِ
 

  
 وقال غيُره :

ِك و  رحتــــــــــــُ ي  ذَكــــــــــــَ طــــــــــــِّ ا  اخلــــــــــــَ ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ ن يــــــــــــح ــــــــــــَ ُر بـ طــــــــــــِ  لــــــــــــَح

رُ و     مــــــــــح ة الســـــــــــــــــــــــ  فــــــــــَ قــــــــــ  ثــــــــــَ ُ
ا املــــــــــ نــــــــــ  تح مــــــــــِ لــــــــــَ  قــــــــــد هنــــــــــَِ

  
مِّ  ، الُخطِّ  َجبَلُ و فَها هللا تعالى.،  أََحُد األَْخَشبْيِن بَمكَّةَ  ويفُتَْح : بالضَّ  َشرَّ

 .َمْوِضُع الَحّيِ  : الُخطُّ  قال أَبو َعْمٍرو :و

 ، وهكذا ُضبَِط بالَوْجَهْيِن في الَجْمَهَرةِ ، ويُْرَوى بالَوْجَهْيِن قول أَبِي َصْخٍر الُهَذِلّيِ ، وقد تَقَدَّم. الطَِّريُق الشاِرُع ، ويُْفتَحُ  الُخطُّ و

 وقد ُمِطَر ما َحْولَها ، عن أَبِي َحنِيفَةَ. لم تُْمَطرْ  الَّتِي األَْرضُ بالَكْسِر :  ، الِخطُّ و

، بِزياَدةِ الهاِء ، وإِنّما ُكِسَرت الخاُء منها ألَنَّها أُْخِرَجْت على  كالِحطَّةِ  ، عن ابن ُدَرْيٍد ، الَّتِي تَْنِزلُها ولْم يَْنِزْلها ناِزٌل قَْبلَكَ  : األَْرضُ  الِخطُّ و

 َمْصَدٍر بُنَِي على فِْعله.

ً  ِلنَْفِسهِ  َخطََّها وقد ، ِخَططٌ  : الِخطَّة وَجْمعُ   ِخَططُ  يََها َداراً ، ومنه؛ ليُْعلََم أَنَّه قد اْحتاَزها ِليَْبنِ  بالَخطِّ  وهو أَْن يُْعِلَم عليها َعالَمةً  اْختَطََّهاو َخّطا

.  البَْصَرةِ والُكوفَِة ، نَقلَهُ الَجْوَهِريُّ

ى الَمْقِريِزيُّ كتابَه ،  (2)لنَْفِسه ، من َغْير هاٍء  يَْختَطُّه : ِللمكان الَِّذي ِخطٌّ  . وحكى ابُن بَّرّي عن ابِن ُدَرْيٍد أَنَّه يُقالُ الِخَطط قلُت : ولهذا. َسمَّ

 .عليه َخَطْطتَ  فقد ، أَي َمنَْعتَهُ  وُكّل ما َحظْرتهُ  بني فاُلٍن. ِخطُّ  يُقال : هذا

الَّتِي  هي أَو ، وقال ابُن ُشَمْيِل : هي الَّتِي يُْمَطُر ما َحْولَها وال تُْمَطر هي ، َمْمُطورتَْينِ  أَْرَضْينِ  لَْم تُْمَطْر بَْين الَّتي : األَْرضُ  الَخِطيَطةُ و

 ، وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيَدةَ لهْمياَن بِن قُحافَةَ : َخَطائطُ  ْعٍض. والَجْمع :ُدوَن بَ  ُمِطَر بَْعُضها

ي  طـــــــــــِ تـــــــــــَ اَلٍص ختـــــــــــَح اعـــــــــــلـــــــــــ  قـــــــــــِ ائـــــــــــطـــــــــــَ طـــــــــــَ   اخلـــــــــــَ
ا    طــــــــــــــَ ائــــــــــــــِ اَلِط مــــــــــــــَ ّواَر املــــــــــــــِ َن مــــــــــــــِ عــــــــــــــح بــــــــــــــَ  يــــــــــــــتــــــــــــــح

  
 وقال الُكَمْيُت :

اَلٌت  ةقــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــطــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــِ ا  ابخلــــــــــــــــــَ اَوَرهتــــــــــــــــــح  جــــــــــــــــــَ

ُرورُ     ُ الـــــــــــــــــذ  اح ا الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ اهلـــــــــــــــــُ َ  فـــــــــــــــــنـــــــــــــــــَ   لـــــــــــــــــِ

  
ِة ، الُخطَّةُ و ّمِ : ِشْبهُ الِقصَّ ةُ ، وَزاَد غيُره : والَحاُل والَخْطُب ، وفي اللِّسان : يُقاُل : ُسْمتُه األَْمرُ  : الُخطَّة في الّصحاحِ :و ، بالضَّ  والقصَّ

ا : ُخطَّةَ و َخْسفٍ  ُخطَّةَ   َسْوِء ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لتأَبَّط َشرًّ

ا  ا ــــــــــــُ تــــــــــــَ طــــــــــــ  ا  خــــــــــــُ ٌة : ِإمــــــــــــ  نــــــــــــ   ِإســــــــــــــــــــــــــاٌر ومــــــــــــِ

َدرُ و     رِّ َأجــــــــــــــــح ُر اب ــــــــــــــــُ يــــــــــــــــح ا َدٌم والــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  ِإمــــــــــــــــّ

  
مون فيها ُحُرماِت هللا إِالّ  ُخطَّةً  ال يَْسأَلُوني»في َحِديِث الُحَدْيبِيَة : و ، فَحَذَف النُّوَن اْستِْخفافاً ، كذا في الّصحاحِ ، ُخطَّتان أَراد : يُعَّظِ

 أَي أَْمراً َواِضحاً في الُهَدى واالْستِقاَمة.« ُرْشٍد فاْقبَلُوها ُخطَّةَ  قد َعَرَض عليُكم»وفي َحِديثِها أَيضاً : «. أَْعَطْيتُهم إِيّاها

 ، أَي َجْهٌل ، وقيل : أَْمٌر ما. ُخطَّةٌ  ، يُقال : في َرأِْسه الَجْهلُ  : الُخطَّةُ و

 .لُْعبَةٌ لألَْعَرابِ  : الُخطَّة قال الفَّراُء :و

 أَي اسُم ذِلَك. (3) ، كالنُّْقَطة من النَّْقطِ  الَخطِّ  من الُخطَّةُ  في الّصحاحِ :و
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ة تقول : ؛ إِذا َجاَء وفي ُخطَّة ، يُقَال : جاَء وفي َرأْسه اإِلْقَداُم على األُُمورِ  : الُخطَّةُ و ، كذا  (4) ُخْطبَةٌ  نَْفِسه َحاَجةٌ وقد َعَزم َعلَْيَها ، والعَامَّ

 في الّصحاحِ ، زاد في اللَِّساِن : وكالُم العََرِب األَّوُل ، وفي العُبَاِب : قال القَُحْيُف العُقَْيلّي :

َوًة و  دح َا غـــــــــــُ َولـــــــــــِّ
ُ

ا املـــــــــــ يـــــــــــِّ حـــــــــــِ صـــــــــــــــــــــــــَ حح  يف الصـــــــــــــــــــــــــ 

امُ     ٍر ُتســــــــــــــــــــــــَ كــــــــــح ُب مــــــــــن بــــــــــَ َواعــــــــــِ لــــــــــ  كــــــــــَ تــــــــــَ  و ــــــــــُح

  

ااًب  ِتصـــــــــــــــــــــــــَ َن اغـــــــــــح ذح ةً ُأخـــــــــــِ طـــــــــــ  ًة  خـــــــــــُ يـــــــــــ  َرفـــــــــــِ جـــــــــــح  عـــــــــــَ

رحن أَرحمـــــــــــــاحـــــــــــــًا مـــــــــــــن و     هـــــــــــــِ رتِّ أُمـــــــــــــح اَل  اخلـــــــــــــَ  ُذبـــــــــــــ 

  
__________________ 

 ( ويرو  : ببي  يعتلينا ا والبيت من معلقته.1)
 .67/  1( انظر اجلمهرة 2)
مضــــــــــروب عليهما خبرت املؤلف. وقد وردت العبارة يف التهذيب  (يعين من النقرت)( عل  هامش القاموس عن نســــــــــخة أخر  : هذان اللفظان 3)

 واللسان كاألصر ا عن الليث.
 ( يف اللسان والصحاح : ُخطّية.4)
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 .«ِخْطبَةً » أَبِي َزْيٍد : وفي نواِدرِ « ُخطَّةً »ابِن َحبِيٍب النَّّسابَِة في ِشْعِر القَُحْيف  بَخطِّ  قال :

ِة محلُّ نَظٍر.  قلُت : فإِْن َصحَّ ما في نََواِدِر أَبِي َزْيٍد فنْسبَةُ الَجْوَهِرّيِ إِيّاَها للعامَّ

أَي أَنَّه إِذا نََزَل  (1)« َر َمْن َوَراَء الَحَجَزةويَْنتَِص  الُخطَّةَ  ياُلُم ابُن هِذه أَي يَْفِصلَ أَ » في َحِديث قَْيلَةَ بنِت َمْخَرَمةَ التَِّميِميَّة :و قال الَجْوَهِريُّ :

بِِه أَمٌر ُمْلتَبٌِس ُمْشَكل ال يُْهتََدى له ، إِنَّه ال يَْعيَا 
 به ، ولِكنَّه يَْفِصلُهُ حتى يُْبِرَمه ويَْخُرَج منه. (2)

. ُخطَّةُ  قَبََح هللا ِمْعَزى َخْيُرَها»الَمثَُل : منه و ، عن األَْصَمِعّيِ ، قال : بال الٍم : اسُم َعْنٍز َسْوءٍ  ، ُخطَّةُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

إِذا كان ِلبَْعِض القَْوِم على بَْعٍض  وقال الّصاَغانِيُّ : يُْضَرُب لقَْوٍم أَْشَراٍر يُْنَسب بَعُضهم إِلى أَْدنَى فَِضيلٍَة ، وفي اللَِّساِن : قال األَْصَمِعيُّ :

 َها َخِسيَسةٌ قِيَل ذِلَك ، وأَْنَشَد :فضيلَةٌ إِالّ أَن

هح  تــــــــــــَ يــــــــــــِّ اًة مــــــــــــَ ُب شــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــُ نح حيــــــــــــَح وحُم مــــــــــــَ ــــــــــــَ  اي قـ

تح     بـــــــــَ لـــــــــِ ةُ قـــــــــد حـــــــــُ طـــــــــ  هُ  خـــــــــُ تـــــــــَ فـــــــــَ بـــــــــًا ُمســـــــــــــــــــــــح نـــــــــح  جـــــــــَ

  
ّبِ. الَميّتَةُ : السَّاِكتَةُ عند الَحلَِب ، وَجْنباً : ُعْلبَة ، وُمْسفَتَةٌ :  َمْدبُوَغةٌ بالرُّ

طٌ و ٍث : ع ، ُمَخّطِ  ال اْمُرُؤ القَْيِس :، ق كُمَحّدِ

وحَ  و  اُت حــــــــــَ ــــــــــر وحضــــــــــــــــــــــــَ َر ال مــــــــــِ رتٍ قــــــــــد عــــــــــَ طــــــــــِّ   خمــــــــــَُ
ا    عــــــــَ مــــــــَ اَد وَمســــــــــــــــــــــح عــــــــَ ن ســــــــــــــــــــــُ رحًأ  مــــــــِ جِّ مــــــــَ  ِإىل الــــــــلــــــــ 

  
 .الَجِميلُ  : الغاُلم كُمعَظَّمٍ  الُمَخطَّطِ  من المجاز :و

 ، وقال ُرْؤبَةُ يصف َمْنَهالً : ُمَخطَّطٌ  ، وَوْحشٌ  ُمَخطَّط ، وتَْمرٌ  ُمَخطَّط ، وِكَساءٌ  ُمَخطَّط يُقَال : ثَْوبٌ  ُخُطوطٌ  ُكّل ما فيه : الُمَخطَّطُ و

رِت  غــــــــــــ  ــــــــــــ  اِط الــــــــــــل طــــــــــــَ َر الــــــــــــغــــــــــــَ بــــــــــــح ه قـــــــــــــَ رحتــــــــــــُ  ابكــــــــــــَ

طـــــــــــــا و     ـــــــــــــقـــــــــــــَ وينِّ ال َر جـــــــــــــُ ـــــــــــــح ب ـــــــــــــَ رتِ قـ طـــــــــــــ  خـــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــ

  
الغاُلُم : نَبََت  اْختَطَّ  ، وفي األََساس : امتَدَّ َشْعُر ِلْحيَتِه على َجانِبَْيه. وفي الّصحاحِ : ُخُطوطٌ  : صاَر فيهِ  اْختَطَّ و َوْجُههُ  َخطَّ  من الَمَجاز :و

 وهو َمَجاٌز. ِعَذاُره

 َها َداراً.ِليَْبنِيَ  (3)ليُْعلَم أَنَّه قد اْحتَاَزها  بالَخطِّ  َعالمةً  اتََّخَذها لنَْفِسه وأَْعلََم َعلَْيَها : اْختَطََّهاو َخطَّ الِخطَّةَ و

َرها ويَْبنَِي فيها ، وذِلَك إِذا أَِذَن السُّْلَطاُن  يَْختَطَُّها ، بالَكْسر : األَْرُض والدَّارُ  الِخّطة وفي اللَِّساِن : ُجُل في أَْرٍض غير َمْملُوَكٍة ليَتََحجَّ الرَّ

 ويَتَِّخذُوا فيها َمَساِكَن لهم ، كما فَعَلُوا بالُكوفَِة والبَْصَرةِ.الدُّوَر في َمْوِضعٍ بعَْينِه  يَْختَطُّوا لَجَماَعٍة من الُمْسِلميَن أَنْ 

به ، وهو  يَُخطُّ  العُودُ  ، كما في اللَِّساِن ، وأَْخَصُر منه ِعبَاَرةُ الَجْوَهِرّيِ ، فإِنَّه قال : به الَحائُك الثَّْوبَ  يَُخطُّ  الذي العُودُ  ، بالَكْسر : الِمَخطُّ و

 يَْشَمُل ما قَالَه الُمَصنُِّف وَغْيُره.

 ، أَي تَعَباً. تََمايََل َكاَلالً  ، إِذا في َسْيِرهِ  البَِعيرُ  َخْطَخطَ  في العُبَاِب :و

. ببَْوِلِه : َرَمى َخْطَخطَ و بِيُّ  به ُمَخاِلفاً ، كما يَْفعَُل الصَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ئُق تُفَاِرُق الشَّقَائَِق في ِغلَِظها وِلينَها.: َطَرا الَخَطائِطُ 

 األَْنَواِء. وهو َمَجاٌز. ُخُطوطَ  واإِلبُل تَْرَعى

 ، أَي َطرائُِق ، لم يَعُمَّ الغَْيُث البالَد ُكلََّها ، وهو َمَجاٌز. (4)في األَْرِض وِشَراٌك  ُخُطوطٌ  ويُقَال : الَكألُ 

َطتْ  لتَّْهذيب : كالتَّْسِطيِر ، تقول :: التَّْسِطيُر ، وفي ا التَّْخِطيطُ و َرت. ُخّطِ  عليه ذُنُوبُه ، أَي ُسّطِ

 .يَُخطُّ  : الِكتَابَةُ ونَْحُوها ِمّما الَخطُّ و
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ْمِل. قال ابُن عبّاٍس : ِعْلٌم قديٌم تََرَكهُ النّاُس ، وقد َجاءَ  الَخطِّ  وَرَوى ثَْعلٌَب عْن اْبِن األَْعَرابِّيِ أَنَّه قاَل في الطَّْرِق وِعْلم في  : هو ِعْلُم الرَّ

 َخطَّه قَ فََمْن َوافَ »وفي روايَة : « َعِلَم ِمثَْل ِعْلِمهِ  َخطَّه ، فَمْن ، َوافَقَ  يَُخطُّ  كان نَبِيٌّ من األَْنبِيَاءِ »َحِديِث ُمعَاِويَة بِن الَحَكِم الُسلَِمّيِ ، َرفَعَه : 

ِميَر وغيَرهُ ، وكثيراً ما يُِصيبُوَن ف قال اللَّْيُث :« فذاكَ   يه.وهو َمْعُموٌل به إِلى اآلَن ، ولهم فيه أَْوَضاٌع واْصِطالٌح ، ويَْستَْخِرُجون به الّضِ

__________________ 
 ( ا جزة ابلتحريك مجض حاجز ا أي مانض.1)
 .«يعبب»( عن الصحاح وابألصر 2)
 ( يف النهاية : اختارها.3)
قوله : وشرا  ا واألوىل أن يقو  ؛ وشر  كما يف األساس ونصه : ويف األرض خطوط من كأل وشر  أي طرائ  »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 .«ا مجض شرا  ا ه
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ً  الّزاِجُر في األَْرِض  َخطَّ و ً  َعِمَل فيها يَُخطُّ َخّطا   َزَجَر.بإِْصبَِعه ، ثمَّ  َخّطا

 : اسُم َرُجٍل َزاِجٍر َمْشُهور ، وهو الَِّذي أَتاه الثَّْوِريُّ وَسأَلَه فَخبََّره بُكّلِ ما َعَرَف. الَخّطاطُ  (1)قال اللَّْيُث : وَحْلبٌَس 

َل عليَّ ذِلَك الحديَث الَِّذي « يَُخطُّ  كان نَبِيٌّ من األَْنبِيَاءِ : » وسلمعليههللاصلىعن النَِّبّيِ يَْرِويِه أَبُو ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ ،  وقاَل الثَّْوِرّي : َسهَّ

. قلُت : وهَكَذا  ى في النَِّهايَة ، ولَعَلَّه ُرِوَي ِمْن َطِريٍق آَخَر إِلقال الّصاَغانِيُّ : هَكَذا قالَهُ اللَّْيُث. وأَّما الَحِديُث فَراِويِه ُمعَاِويةُ بُن الَحَكِم السُّلَِميُّ

 أَبِي ُهَرْيَرةَ أَيضاً.

ْل. وقاَل البَِعيُث :  ولم نَطَِّلْع عليه ، فتأَمَّ

داً  اَر  عـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــِ َ ا أَزحَر  حبـــــــــــــــــــــِ  َأاَل ِإلـــــــــــــــــــــ َ

اِف     ٌض كــــــــخــــــــطــــــــ  َويــــــــح ةِ ســـــــــــــــــــــُ يــــــــطــــــــَ طــــــــِ مُ  اخلــــــــَ حــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــح

  
ْره ، وِعْنِدي أَنَّ  ْملَة التي الَخِطيطةَ  كذا في اللَِّسان ، ولم يُفَّسِ الّزاِجِر ، وهو  ُخُطوطِ  من َخطٍّ  عليها الّزاِجُر ، وأَْسَحم : اسمُ  يَُخطُّ  ُهنَا هي الرَّ

ً  األُْستَاذُ  فيَخطَّ  َعالمةُ الَخْيبَِة ِعنَدُهم ، وذِلَك أَْن يَأِْتَي إِلى أَْرٍض ِرْخَوةٍ ، وله ُغالٌم معه ِميلٌ  كثيَرةً بالعََجلَة ، ِلئاَلَّ يَْلَحقََها العََدُد ، ثّم  ُخُطوطا

فُهَما عالَمةُ النُّْجح وقََضاِء الَحاَجِة ، قال : وُهَو يَْمُحو وُغالمهُ  الُخُطوِط َخّطانِ  ، فإِن بَِقَي من َخطَّْيِن َخطَّْينِ  يَْرِجع فيَْمُحو منها على َمَهلٍ 

وقد َرَوى مثَل ذِلَك  .(3)َعالَمةُ الَخْيبَِة  (2)فهي  َخطُّ  فبَِقَي منها الَخطوطِ  ِرَعا البَيان ، قال ابُن َعبّاٍس : فإِذا َمَحايقوُل للتّفاُؤل : اْبنَْي ِعيَان أَسْ 

 أَبو َزْيٍد ، واللَّْيُث.

 بِرْجِله األَْرَض : َمَشى ، وهو َمجاٌز ، قال أَبو النَّْجِم : َخطَّ و

ِرفح  نح عـــــــــــــنـــــــــــــِد زاَِيٍد كـــــــــــــاخلـــــــــــــَ ُت مـــــــــــــِ لـــــــــــــح بـــــــــــــَ  أَقــــــــــــــح

رت      الَي  ختــــــــــــــــــَُ رتٍّ رِجــــــــــــــــــح فح  خبــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ  خمــــــــــــــــــُح

  

 يف الط رِيِ  الَم اِلفح  (4)ُتَكتِّبان 
ي اللَِّساِن. والعََجُب من األَْرَض بأَْظالفَِها ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وكذِلك ُكلُّ َدابٍّة ، كما ف تَُخطُّ  ، كَصبُوٍر ، من بَقَِر الَوْحش : الَّتِي الَخُطوطو

 (5)الُمَصنِِّف كيَف أَْهَملَه ، وهو َمْوُجوٌد في العُبَاِب أَيضاً. 

ة : يَُخطُّ  ويُقَال : فاُلنٌ  مَّ ر في أَْمِره ويَُدبِّرهُ ، وهو َمَجاٌز ، قال ذُو الرُّ  في األَْرِض ، إَِذا كان يُفَّكِ

يِن  ٌة غـــــــــــــرَي أَنـــــــــــــ  يـــــــــــــلـــــــــــــَ َة مـــــــــــــاِد حـــــــــــــِ يـــــــــــــ   َعشـــــــــــــــــــــــــــِ

رِت بـــــــلـــــــَ     رتِّ اَ صـــــــــــــــــــــَ  و  (6)قـــــــح ضُ  اخلـــــــَ ولـــــــَ  يف الـــــــّداِر مـــــــُ

  

رت   و  َأخــــــــــــــــــُ رت  وَأ ــــــــــــــــــحُ يــــــــــــــــــُده  اخلــــــــــــــــــَ  مّث أُعــــــــــــــــــِ

ُض     اِر ُوقــــــــــــ  رحاَبُن يف الــــــــــــد  َي والــــــــــــغــــــــــــِ فــــــــــــِّ (7)بــــــــــــكــــــــــــَ
 

  
ى عليه الِمْخَطاطُ و  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، والعََجُب من الُمَصنِِّف كيَف أَْهَملَه وهو َمْوُجوٌد في العُبَاِب أَْيضاً. الُخُطوطُ  : ُعوٌد تَُسوَّ

 : مكتُوٌب فيه. َمْخُطوطٌ  وِكتَابٌ 

ّمِ ، أَي ُجدَّتاِن ، كما في األََساس ، وُهَما َطِريقَتان ُمْستِطيلَتاِن تُخالِ  ُخطَّتانِ  وَعلى َظْهر الِحَمار  فاِن لَْوَن َسائِر الَجَسد.، بالضَّ

أَي « َخطَّأَ »، وهي األَْرُض الغَْيُر الَمْمُطوَرةِ ، هكذا ُرِوَي في َحِديث اْبِن عبّاٍس ، قاله أَبو ُعبَْيِد : ويُْرَوى  الَخِطيَطة هللاُ نَْوَءها ، من َخطّ و

َوايَاِت. َخطَّط ه، وأَْصلُ  َخطَّى َجعَلَه ُمْخِطئاً لها ال يُِصيبُها َمَطُره ، ويُْرَوى  ، كتَقَضَّى الباِزي واألُولَى أَْضعَُف الّرِ

  ، ألَنَّ الذُّّلِ َمَخافَةُ ما ُهو أََشدُّ منه ، نقَلَه ابُن األْعَرابِّيِ من قَْوِل بعِض العََرِب الْبنِه. وهو مجاٌز ، استعارها للذُلِّ  َخِطيَطةَ  ويُقال : اْلَزمْ 

 ِليلَةٌ بما بََخَسته األَْمطاُر من َحقِّها ، كذا في الُمْحَكم.من األََرِضيَن ذَ  الَخِطيَطةَ 

 : الدَّقِيُق الَمَحاِسِن. األََخطُّ  وعن اْبن األَْعَرابِّيِ :

 بالسَّْيِف َوْجَهه ، وَوَسَطه ، وهو َمَجاٌز. َخَطْطتُ  ويُقال :

ْيِف نِْصفَْين. َخطَّهُ  وكذِلكَ   بالّسِ
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 في نَْوِمه ، أَي َغطَّ فيه. َخطَّ  من الغَِطيِط ، وهو َصْوُت النّائم ، والغَْيُن والَخاُء يتقَاَربان ، يُقَال : ، كأَِميٍر : قَريبٌ  الَخِطيطِ و

__________________ 
 .«حل »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .«فهو»( يف التهذيب : 2)
 خطوط ا ازي : األسحم ا وكان هذا اخلرت عندهم مشؤوماً.( زيد يف التهذيب : وكانت العرب تسمي ذلك اخلرت الذي يبق  من 3)
 .«يكتبان»( عن اللسان وابألصر 4)
 ( ونقله يف التهذيب عن الليث.5)
 ( يف التهذيب : بطر .6)
 .«موقض»( عن الديوان وابألصر 7)
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ط ويَْومُ  ٍث : من أْيّاِمِهم ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد : ُمَخّطِ  ، كُمَحّدِ

ُت يــــــــــــــــوَم  يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ نح القـ رتٍ ِإاّل َأكــــــــــــــــُ طــــــــــــــــِّ   خمــــــــــــــــَُ
َود دُ     ــــــــــــــَ اُن مــــــــــــــا أَتـ بــــــــــــــَ رب َ الــــــــــــــر كــــــــــــــح دح خــــــــــــــَ  فــــــــــــــقــــــــــــــَ

  
ة ، كما في العُبَاب ، وفي النّواِدِر : يُقَاُل : أَقِْم على هذا األَمْ  الُخطَّةو ّمِ : الُحجَّ ٍة ، َمْعنَاُهَما َواحٌد. بُخطَّةٍ  رِ ، بالضَّ  ، وبُحجَّ

 نائِيَةٌ ، أَي َمْقِصٌد بَِعيٌد ، كما في الّصحاح. ُخطَّةٌ  وقولُهم :

 االْنتَِصاف ، ومعناه : اْنتَِصْف. ُخطَّةَ  ، أَي ُخذْ  ُخطَّةً  وفيه أَْيضاً : قَْولُُهم : ُخذْ 

 الَمَكاِرم ، وهو َمَجاٌز. ُخَططَ  وفاُلٌن يَْبنِي

ط ، وهو َمجاٌز. ُمْختَطٌّ  وُغالمٌ   ، كُمَخّطِ

 ُغبَاَرهُ ، أَي ما َشقَّ ، كما في األَساِس ، واللِّساِن ، وهو َمجاٌز. َخطَّ  وَجاَراهُ فما

ْرها.  قَاَل الفَّراُء : وِمْن لُعَبِهم : تَْيُس َعَماٍء ُخْطُخوط ، قال الّصاَغانِيُّ : ولم يُفَّسِ

يْ  َخلََطهُ  : [خلط] ً  ، ، بالَكْسِر ، يَْخِلُطه َء ، بغَْيِره، أَي الّشِ ً و ، َخْلطا ، أَعّم من أَْن يَُكوَن في الَمائعاِت أَو َغْيِرها ، وقَْد  َمَزَجهُ  : َخلََّطهُ تَْخِليطا

ع تََداُخُل أَجزاِء الشَّيْ  : الَخْلطِ  : أَصلُ  في ِمثْل الَحيََوانَاِت والُحبُوِب. وقال الَمْرُزوقيّ  الَخْلطِ  يُْمِكُن التَّْميِيُز بَْعدَ  ِء بَْعِضها في بَْعٍض وإِن تُُوّسِ

 ُء : اْمتََزج.الشَّيْ  فاْختَلَطَ  كثيراً بالنّاس ، يَْختَِلطُ  لمن (1) َخِلطٌ فقيل :

ً و َخالََطهُ ُمَخالََطةً و  .: َماَزَجه ِخاَلطا

م. وكذِلَك القَْوُم ، وشاِهُده  ُمْعَوّجانِ ، بالَكْسِر : السَّْهُم والقَْوُس ال الِخْلطُ و ج وإِن قُّوِ ، أَي السَّْهُم الَِّذي يَْنبُُت ُعوُده على ِعَوجٍ ، فال يَزال يَتَعَوَّ

 قوُل اْبِن األَْعَرابِّيِ :

ُرٌ  و  َت امــــــــــح ــــــــــح رتٌ أَن ــــــــــح ل تح  خــــــــــِ ــــــــــَ ل  ِإذا هــــــــــي أَرحســــــــــــــــــــــــَ

ا    كــــــــَ الـــــــــُ َ ه ِشـــــــــِ تـــــــــح كـــــــــَ ئـــــــــًا أَمحســــــــــــــــــــــَ يـــــــــح ك شــــــــــــــــــــــَ يـــــــــنـــــــــُ  ميـــــــــَِ

  
ِل اأَي إِنك  م ، وَشاِهُد القَْوِس قَْوُل الُمتَنَّخِ ُج وإِْن قُّوِ  لُهَذِلّيِ :ال تَْستَِقيم أَبداً ، وإِنما كالقَْدحِ الَِّذي ال يَزاُل يَتَعَوَّ

ريحِ و  ِة غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــرُبَاي رَاِء ال فـــــــــــــــح رتٍ صـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ل   خـــــــــــــــِ
اطِ     يــــــــــــَ ِة الــــــــــــلــــــــــــِّ كــــــــــــَ اتــــــــــــِ ِف الــــــــــــعــــــــــــاِج عــــــــــــَ  كــــــــــــَوقــــــــــــح

  
ِل في الدَّيواِن.هَكَذا في اللَِّساِن ، والَِّذي قََرأْ   تُه في ِشْعِر الُمتَنَّخِ

رَاِء الرُبَايَِة ُعوِد نـَبحٍض و   (2)َصفح
 .يُْكَسُر الالُم فيهماو

 ، بالفَتْحِ ، كما َسيَأْتي. الَخاَلَطة ، واالسمُ  أَْخالط الَجْمُع :و األَْحَمُق ، : الِخْلط عن اْبِن األَْعَرابِّيِ :و

ِمَن  الِخْلط وهو« وسلمعليههللاصلىُكنَّا نُْرَزُق تَْمَر الَجْمعِ على َعْهِد َرُسوِل هللا » في َحِديِث أَبِي َسِعيٍد :و ِخْلطٌ  فهو ءَ الَشيْ  َخالَطَ  ُكلُّ ماو

 .أَْخالطٌ من أَْنَواعٍ َشتَّى ، ج :  الُمْختَِلطُ  ، أَي التَّْمرِ 

الِمْلُط : الِذي ال يُْعَرف له  ، وفي العُباب : َمْوُصوُم النََّسِب ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : النََّسبِ  ُمْختَِلطُ  ، بالَكْسِر ِفيِهَما : ِمْلطٌ  ِخْلطٌ  َرُجلٌ  يقاُل :و

نَ  الُمْختَِلطُ  فِفيه قَْوالن : أََحُدهما أَنه ِخْلط نََسٌب وال أٌَب ، وأَّما َر قوُل األَْعَشى يَْهُجو ُجُهنّاماً ، النََّسِب ، والثَّانِي : أَنَّه َولَُد الّزِ ا ، وباألَِخيِر فُّسِ

 أََحَد بَنِي َعْبداَن :

َرا  ظـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُن ب و  ِدَ اب قـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  َألين مـــــــــــــــا يـ

بــــــــــــاحِ أَ     ِة الصــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــبــــــــــــَ عــــــــــــح ٌ  اي بــــــــــــَن ثـــــــــــــَ يــــــــــــح  قـــــــــــــَ

  

َرٍة و  َداَن ابـــــــــــــــِن عـــــــــــــــاهـــــــــــــــِ بـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ رتٍ ل لـــــــــــــــح   خـــــــــــــــِ
ي     َواحــــــــــِ وِ  الــــــــــنــــــــــ  خــــــــــُ دح ِر مــــــــــَ (3)َرجــــــــــوِف اأَلصــــــــــــــــــــــــح

 

  
 .ِخْلطٌ  ُمتََحبِّبَةٌ ، وكذِلَك َرُجلٌ  بالنَّاِس  ُمْختَِلَطةٌ  ، بالَكْسِر : ِخْلَطةٌ  اْمَرأَةٌ و



9354 

 

 التي عليها بِْنيَتُه. اإِلْنَساِن : أَْمِزَجتُه األَْربَعَةُ  أَْخالطُ و

 كما سيأْتي.« فإِنَُّهَما يَتََراَجعاِن بَْينَُهَما بالسَِّويَّةِ  َخِليَطْينِ  ما كاَن من»الَحِديُث :  ، ومنه الشَِّريكُ  ، كأَِميٍر : الَخِليطُ و

ْرِب والطَِّريقِ  : الَخِليطُ و  أَي َحِديُث الشُّْفعَِة : ومنه الَحِديثُ  ونَْحِو ذِلَك ، الُمَشاِرُك في حقُوِق الِمْلِك كالّشِ

__________________ 
 ملطبوعة الكويتية.واملثبت عن ا« خليرت ملن للرت كثرياً »( ابألصر 1)
 وفيه : فرع نبض. 26/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ( ديوانه وفيه : ابن بُظَر .3)
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َِليرتِ  الش رِيُك َأوحىَل من» َشارَِ  يف الش ُيوعِ  تـََقد م َمعحَناه فاخلَِليرتُ  ا «َأوحىَل من اجلَارِ  اخلَِليرتُ و  ا اخلح
ُ
 .وأَراَد ابلش رِيِك : امل

ْوجُ  : الَخِليطُ و  .الزَّ

 .ابُن العَمِّ  : الَخِليطُ و

 وهو َواِحٌد وَجْمٌع ، وأَْنَشَد :: . قال األَْزَهِريُّ القَْوُم الَِّذيَن أَْمُرُهْم َواِحدٌ  : الَخِليطُ و

يـــــــــرتَ ِإن   لـــــــــِ وا  اخلـــــــــَ َرمـــــــــُ َ فـــــــــانحصـــــــــــــــــــــــَ اح د وا الـــــــــبـــــــــَ  َأجـــــــــَ

ُدواو     ِذي َوعــــــــــــَ ِر الــــــــــــ  َد اأَلمــــــــــــح و  عــــــــــــِ فــــــــــــُ لــــــــــــَ  َأخــــــــــــح

  
 قال ابُن بَّرّي َصَوابُه :

َ فاجنحََرُدوا اخلَِليرتَ ِإن    َأَجد وا الَباح
 ةٌ بُن الغَِديِر :، ثّم أَْنَشَد هذا الَمْعنَى لَجماعٍة من ُشعََراِء العََرِب ، قال بَشامَ « فاْنفََرُدوا»ويُْرَوى : 

يــــــــــرتَ ِإن   لــــــــــِ ُروا  اخلــــــــــَ كــــــــــَ تــــــــــَ ــــــــــح َ فــــــــــابـ اح د وا الــــــــــبــــــــــَ  َأجــــــــــَ

ُروا    ظـــــــــــــَ تـــــــــــــَ اُدوا وال انــــــــــــــح ٍة مُث  مـــــــــــــا عـــــــــــــَ يـــــــــــــ  نـــــــــــــِ  لـــــــــــــِ

  
 وقَال ابُن َميّاَدةَ :

يــــــــــرتَ ِإن   لــــــــــِ وا  اخلــــــــــَ عــــــــــُ ــــــــــَ َدفـ َ فــــــــــانــــــــــح اح د وا الــــــــــبــــــــــَ  َأجــــــــــَ

واو     عــــــــــُ نــــــــــَ ِذي صــــــــــــــــــــــــَ ِر الــــــــــ  َدَر اأَلمــــــــــح وا قــــــــــَ  مــــــــــا ربــــــــــُ

  
ّيٍ.وقال   نَْهَشُل بُن َحّرِ

يــــــــــرتَ ِإن   لــــــــــِ ُروا  اخلــــــــــَ كــــــــــَ تــــــــــَ ــــــــــح َ فــــــــــابـ اح د وا الــــــــــبــــــــــَ  َأجــــــــــَ

رُ و     َداٌج هلــــــــــــا ُزمــــــــــــَ ك َأحــــــــــــح قــــــــــــَ وح اَج شــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــَ  اهــــــــــــح

  
قاع ، ولعَُمَر بِن أَبِي َربِيعَة ، وَجِريٍر ، ونَُصْيِب ، وأَْنَشدَ   ما أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ على  الّصاَغانِيُّ وأَْنَشَد مثَل ذِلَك للُحَسْيِن بِن ُمَطْير ، والبِن الّرِ

ّي ، وأَْنَشَد لَجِريٍر ، وبِْشِر بِن أَبِي خاِزٍم ، « فاْنَجَرُدوا»الصَّواِب ألَبِي أَُميَّةَ الفَْضِل بِن َعبّاٍس اللَهبِّيِ ، وقال فيه :  كما َذَكَره ابُن بَّرِ

ِرّماح في َمْعنَى ذِلَك ، ولو أََرْدنا بَياَن ذِلَك ُكلِّ   ه لطاَل بنا المَجاُل ، فاْختَْرنَا اْختِصاَر الَمقَال.والّطِ

،  ُخلُطٌ  ج : إِالّ في الشَِّرَكة ، (1)، كالنَِّديِم الُمنَاِدِم ، والَجِليِس الُمجاِلِس ، كما في الّصحاحِ ، وقيل : ال يَُكوُن  الُمَخاِلطُ  القَْوِم : َخِليطُ و

تَْيِن. قال َوْعلَةُ الَجْرِميُّ :  بضمَّ

ُت هلــــــــم  ــــــــح ي ــــــــَ ن رحٍم : هــــــــر جــــــــَ اِوَر جــــــــَ رح جمــــــــُ ــــــــِ  ســــــــــــــــــــــائ

ـــــــــــــَزِة     ي ـــــــــــــَا اجلـــــــــــــِ فـــــــــــــّرُِ  ب ـــــــــــــُ رحاًب ت رتِ حـــــــــــــَ لـــــــــــــُ  اخلـــــــــــــُ

  
 .(2) (لَيَ ْبِغي بَ ْعُضُهْم َعلى بَ ْعض  ) اْلُخلَطاءِ  (َوِإنَّ َكِثْيًا ِمنَ )، ومنه قَْولُه تَعالَى :  ُخلََطاء يُْجَمُع أَيضاً علىو

 في َمتَْجٍر أَو َدْيٍن أَو ُمعاَملٍَة أَو ِجَواٍر. َخالََطك : َمنْ  الَخِليطُ  وقَال ابُن َعَرفَةَ :

ينَُهم في أَْشعاِرهم ألَنَُّهم كانُوا يَْنتَِجعُوَن أَيّاَم الَكإِل فتَْجتَِمُع منهم قَبائُل َشتَّى في َمَكاٍن َواِحٍد ، فَتَقَُع بَ  الَخِليطِ  قال الَجْوَهِريٌّ : وإِنَّما َكثَُر ِذْكرُ 

 ْفتََرقُوا وَرَجعُوا إِلى أَوَطانِِهم ساَءُهم ذِلك.أُْلفَةٌ ، فإَِذا ا

 .بقَتٍّ  ُمْختَِلطٌ  ، أَو : تِْبنٌ  بتبنٍ  ُمْختَِلطٌ  ِطينٌ  من العَلَِف : الَخِليطُ و

 .بَحاِزرٍ  ُمْختَِلطٌ  ُحْلوٌ  : َخِليطٌ  لَبَنٌ و

 .فيه َشْحٌم ولَْحمٌ  : َخِليطٌ  َسْمنٌ و

أُْن على الِمْعَزى ، وَعْكُسه تُْحلَبَ  تُْحلََب النَّاقَةُ على لَبَِن الغَنَِم. أَوبهاٍء : أَن  ، (3)الَخِليَطةُ و أْن. الضَّ  ، أَي الِمْعَزى على الضَّ

 ، أَنشَد ثَْعلٌَب : ، بالَكْسر : اْختِاَلُط اإِلبِِل والنّاِس والَمَواِشي الِخاَلطُ و
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َن من بـُعحُكوَكِة   اخِلاَلطِ َلحُرجح
ثِيلُه  َخالَطَ  إِذا الفَْحِل النَّاقَةَ  ُمَخالََطةُ  : لِخاَلطُ ا من الَمجاِز :و

 َحيَاها. قالَهُ اللَّْيُث. (4)

ُجُل في َعْقِلِه ، وقد يَُخالَطَ  أَنْ  : الِخاَلطُ  من الَمجاِز :و ً  في َعْقِله ُخوِلطَ  الرَّ  .ُمَخالَطٌ  ، فهو ِخالطا

َدقَةِ  ِخالطَ  ال»في الَحِديِث :  و  .«وال ِوَراطَ  ِخالطَ  ال»وفي ِروايٍة : « وال ِشنَاَق في الصَّ

فإَِذا جاء  ، ولآلَخِر أَْربَعُون ، ِمائَةٌ وِعْشُروَن َشاةً ، ألََحِدِهما ثََمانُونَ  أَي الشَِّريَكْيِن ، الَخِليَطْينِ  أَْن يكوَن بينَ  هو وقد فَسََّرهُ ابُن ِسيَده فقال :

ُق وأَخَ  ً »ولو قال ـ  َذ ِمْنَهاالُمَصّدِ ُق ِمْنَها ، كان أَْخَصر ، وهو نَصُّ الُمْحَكم أَيضا  شاتَْيِن َردَّ َصاِحُب الثَّمانِيَن علىـ  فإَِذا أََخَذ الُمَصّدِ

__________________ 
 .«ال يكونوا»( عن اللسان وابألصر 1)
 .24( سورة ص اآية 2)
 ( يف اللسان : واخلليرت بدون هاء.3)
 ثيله بكسر أوله وفتحه كما يف القاموس. ويف التهذيب : حياءها.( 4)
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رِيَن و  (1) صاِحبِ  َُصدِّ  من الِعشح
املائِة اأَلرحِبِعَا ثـُُلَث شاٍة فَيُكوُن عَليحِه شاٌة وثـُُلٌث ا وعل  اآَخِر ثـُلُثَا َشاٍة. وِإن َأَخَذ امل

اِحِب األَ  اٍة ا رحبَِعا ثـُلَُثيح شـــــاةٍ شـــــاًة َواحدًة َرد  صـــــاحُب الث ماِنَا عل  صـــــَ َكِم ثُلث شـــــَ ُحح
ِخ ا وَنص  امل  ا هَكَذا يف الّنســـــَ

. ا قا  : والِورَاُط : فيكوُن عَليحه ثـُلُثَا َشاٍة ا وعل  اآَخِر ثـُُلُث شاةٍ   اخَلِديَعُة والِغش 
َدقَة يه ، ، وال يَْخفَى أَنَّ قولَه :أَو الِخاَلط ، ثمَّ َضْبَطه بالَكْسِر ، وزيادةَ قَْيِد في الَصَدقَة ُكلُّ ذِلَك غيُر ُمْحتَاجٍ إِل أَو الِخاَلُط ، بالَكْسِر ، في الصَّ

ق (2) أَْن تَْجمعَ  وإِنما هو تَْطِويل في َغْيِر َمَحلِّه ، وكان يَْكِفي إِذا قَاَل : أَو هو  به إِلى قَْوِل الَجْوَهِرّيِ ، حيُث قال : ، َكأَنَّه أََشارَ  بَْيَن ُمتَفَّرِ

َدقَة»فيُقَال : ُهو كقَْوله :  «وال ِوَراطَ  ِخاَلط ال»الَحِديُث :  وأَّما ُق ، بيَن ُمْجتَِمع َخْشيَةَ الصَّ ٍق ، وال يُفَرَّ  قال األَْزَهِريُّ :« ال يُْجَمُع بيَن ُمتَفَّرِ

، شاةً ، وكذِلَك إِذا َملََك أَْكثََر ِمْنَها إِلى  (3)أَوَجَب على َمْن َملََك أَْربَِعيَن شاةً ، فحال َعلَْيَها الَحْوُل  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ  وتَْفسيُر ذِلكَ 

 تََماِم ِمائٍَة وِعْشِرين فِفيَها شاةٌ َواِحَدةٌ ، فإَِذا زادت شاةً َواِحَدةً على َمائَة وِعْشِريَن ففيَها َشاتَان.

قِ وُصورَ   قدو َسنَةً ، ُخلََطاءَ  ، ولم يَُكونوا أَْربَعُون شاةً  واحٍد منهم ِلُكلّ  ِعْشِرينَ و َملَُكوا مائةً  بأَْن يَُكوَن ثاَلثةُ نَفَر َمثاَلً  ةُ الَجْمعِ بْيَن الُمتَفَّرِ

قُون إِذا (4) وَجَمعُوها على َراعٍ َواحدٍ  ُخلََطاءَ  َصاُروا شاةٌ ، فإَِذا َواِحٍد منهم َوَجَب على ُكلِّ  ، وقاَل  اْختَلَُطوا ، فعَلَْيِهم َشاةٌ َواِحَدةٌ ؛ ألَنَُّهْم يَُصّدِ

ِق فهو شاةٌ ، وذلَك أَْن يَُكوَن ثاَلثَةُ نَفٍَر لُكّلِ َواِحٍد أَْربَعُون َشاةً ، فقد َوَجَب على ُكّلِ َواِحٍد منهم  الِخاَلطُ  ابُن األَثِيِر : أَّما الَجْمُع بَْيَن الُمتَفَّرِ

ُق َجَمعُوَها (5) [فإِذا] ا تَْفِريُق الُمْجتَِمع : فَأَْن يَكوَن اثْنَاِن إِالّ شاةٌ واحدةٌ  فيها لَكْيال يَُكوَن َعلَْيهم على راعٍ َواِحد أََظلَُّهم الُمَصّدِ . قال : وأَمَّ

قَا َغنََمُهَما ، فلم يَُكْن َعلَى  (6)َشِريَكاِن ، ولكّلِ َواِحٍد منهما مائةُ شاة وشاةٌ ، فيكون عليهما في َمالَْيِهما  ُق فَرَّ ثالُث ِشياٍه ، فإَِذا أََظلَّهما الُمَصّدِ

ِق ، ولَرّبِ الماِل ، قال : والَخْشيَةُ َخْشيَتَاِن : َخْشيَةُ الّسا ُكّلِ َواحٍد إِالّ َشاةٌ  َدقَةُ َواِحَدةٌ. قال الّشافِِعيُّ : الِخَطاُب في هَذا للُمَصّدِ ِعي أَْن تَِقلَّ الصَّ

 ْيئاً من الَجْمعِ والتَّْفِريِق.، وخشيةُ َرّبِ الماِل أَْن يَِقلَّ مالُهُ ، فأُِمَر ُكلُّ َواِحٍد منُهَما أَن ال يُْحِدَث في المال شَ 

ُمَؤثَّرةٌ ِعنده ، وأَّما أَبو حنيفة فال أَثَر لها عْنَده ويَُكوُن َمْعنَى الَحِديِث نَْفَي الِخاَلط لنَْفيِ األَثِر ،  الُخْلَطةُ  قال : هَذا على َمْذَهب الشَّافِِعّيِ ، إِذِ 

َكاةِ وتَْكثيِرها.في تَْقلِ  للُخْلَطةِ  كأَنَّهُ يَقُوُل : ال أَثَرَ   يِل الزَّ

قال األَْزَهِريُّ : َذَكَره أَبو ُعبَْيٍد في َغِريِب الَحِديِث ، ولم « فإِنَّهما يَتََراَجعَاِن بَْينُهَما بالسَِّويَّةِ  َخِليَطْينِ  وَما كان ِمنْ » أَْيضاً : في الَحِديثِ و

َد تَْفسيره في ِكتاب األَ  ره على َوْجهه ، ثمَّ َجوَّ : الّشِريكاِن لم  الَخِليَطانِ  ْمَواِل ، وفَسَّره على نَْحو ما فَسََّره الّشاِفِعيُّ ، قال الّشافِِعيُّ :يُفَّسِ

،  (7) ا فتُْؤَخذُ منه َصَدقَتَُهافي اإِلبِل تَِجب فيها الغَنَُم ، فتُوَجُد اإِلبُِل في يَِد أََحِدِهمَ  َخِليَطْينِ  أَْن يَُكونَا بالسَّويَِّة : يَْقتَِسَما الماِشيَةُ ، وتََراُجعُهما

ُجلَْيِن يَتََخالَطاِن بَماِشيَتِهما ، وإِْن َعَرَف ُكلُّ َواِحٍد َماِشيَتَه ، قال : وال  الَخِليَطانِ  ، قال الّشافِِعيُّ : وقد يَُكونُ  فيَْرِجُع على َشِريِكه بالسَِّويَّة : الرَّ

قَا  ُمْختَِلَطةً  ا ويَْسِقيَا َمعاً ، وتَُكوَن فُُحولُهماَحتَّى يُِريَحا ويَْسَرحَ  َخِليَطْين يَكونان ، فإَِذا كانَا هَكَذا َصدَّقَا َصَدقَةَ الَواِحِد بكّلِ حاٍل. قال : وإِْن تَفَرَّ

قان َصَدقةَ االثْنَْين. َخِليَطْينِ  في ُمَراحٍ أَو َسْقيٍ أَو فُُحوٍل فليَسا  ، ويَُصّدِ

َزكَّيَا َزَكاةَ الَواِحد. وقَال ابُن  اْختلََطا ، فإَِذا حاَل َعلَْيِهَما َحْوٌل ِمْن يوم اْختَلََطا َحتَّى يَُحوَل عليهَما َحْوٌل من يَْوم خليطينِ  قال : وال يَُكونَان

بَماِل َشِريِكه. والتََّراُجُع بَْينَهما هو أَْن يَُكوَن ألََحِدِهَما َمالَه  يَْخِلطُ  ، ويُِريُد به الشَّريَك الذي الُمَخاِلطُ  : الَخِليطُ  األَثِيِر في تَْفِسيِر هذا الَحديِث :

، فيأُْخذ الّساِعي عن األَْربَِعيَن ُمِسنَّةً ، وعن الثاّلثِيَن تَبِيعاً ، فيرجُع بَاِذُل الُمِسنَِّة  ُمْختَِلطٌ  َمثاَلً أَْربَعُوَن بَقََرةً ولآلَخِر ثاَلثُوَن بَقََرةً ، وَمالُهَما

نَّ بثَ  ْيِن َواِجٌب علَى الشُّيُوع ، كأَنَّ الماَل ِمْلُك الثَِة أَْسباِعَها على َشِريِكه ، وبَاِذُل التَّبِيعِ بأَْربَعَِة أَْسبَاِعه على الشَِّريِك ، ألَنَّ ُكلَّ َواِحٍد من الّسِ

َحَدهما فأََخَذ منه ِزيَاَدةً على فَْرِضِه ، فإِنَّه ال يَْرجُع بها على َشِريكِه ، وإِنََّما َدِليٌل على أَنَّ الَساِعَي ِإَذا َظلََم أَ « بالسَِّويَّةِ »َواِحٍد. وفي قوله : 

 له قِيَمةَ  (8)يَْضَمُن 

__________________ 
 ( اللسان : رّب األربعا.1)
 .« مض»( عن القاموس وابألصر 2)
 ( يف التهذيب : فحا  عليها ا و  ا من يوم ملكها ا شاًة.3)
 ( زيد يف التهذيب : سنًة كاملًة.4)
 .«وأ لهم»( عن النهاية واللسان وابألصر : 5)
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 .«ماهلما»( عن النهاية وابألصر 6)
 ومثلها يف التهذيب. أما األصر فكاللسان.« صدقتهما»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 7)
 ( يف النهاية : يغرم.8)
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اُجِض َدلِيٌر عل  َأن  ما َلُص ه من الَواِجِب دوَن الّزايَ  َواِ  عنَد َمنح يـَُقوُ  به. اخلُلحطَة َدِة. ويف الرت   َتِصح  مض مَتحِييِز َأعحَياِن اأَلمح
 .«أَْن يُنَبََّذا الَخِليَطْينِ  نََهى عن» في حديث النَّبِيِذ :و

 .نََهى أَْن يُْجَمَع بيَن ِصْنفَْين : تَْمٍر وَزبِيٍب ، أَو ِعنٍَب وُرَطبٍ  أَي

فُهو َشَراٌب يُتََّخذُ من التَّْمِر والبُْسِر  (1)مِن النَّْهي عن ُشْربِه  [فيهما]الَِّذي جاَء في األَْشِربَِة ، وما َجاَء  الَخِليَطْينِ  قال األَْزَهِريُّ : وأَّما تَْفِسيرُ 

بِيب يريُد : بِيبِ  ما يُنَبَّذُ من البُْسِر والتَّْمِر َمعاً ، ، أَو من الِعنَب والزَّ ا يُْنبَذُ  َمعاً ، أَو مْنهُ ومن التَّْمرِ  َمعاً ، أَو من الِعنَِب والزَّ  ونَْحِو ذلَك ِممَّ

 ً دَّةِ والتَّْخِمير. التَّغَيُُّر واإِلْسَكارُ  ِحينَئذٍ  ألَنَّهُ يُْسرُع إِلَْيه ، وإِنََّما نََهى عن ذِلكَ  ُمْختَِلطا  للّشِ

ةُ الُمَحدِّ  ْينَخِليطَ  والنَّبِيذُ الَمْعُموُل ِمن ثِيَن قَالُوا : َذَهَب قَْوٌم إِلى تَْحِريِمِه وإِْن لم يُْسِكر ، أَْخذاً بَظاِهِر الَحِديِث ، وبه قاَل َماِلٌك وأَْحَمُد ، وعامَّ

دَّةِ فيه فهو آثٌِم من ِجَهٍة َواِحَدةٍ ، ومن َشِربَهُ بعد ُحُدوثَِها فيه فهو ، وُشْرِب  الَخِليَطْين آثٌِم من ِجَهتَْيِن : ُشْربِ  َمْن َشِربَهُ قبَل ُحُدوِث الّشِ

َص فيه ، وَعلَّلوا التَّْحِريَم باإِلْسَكاِر.  الُمْسِكر. وغيُرهم َرخَّ

ْيَهى ويَُخفَّف ُخلَّْيَطىو ، كأَِميٍر ، َخِليطٌ و أَْخالٌط من النّاِس  بهاو ، ال َواِحَد  ُمْختَِلُطون ُمْجتَِمعُون أَْوباشٌ  ، وهِذه عن ابِن َعبّاٍد ، أَي ، كُسمَّ

، وإِن كان َجْمعاً فإِنَّه ال َواِحَد له. وفي بعض النَُّسخِ :  ُخلََطاءَ و ُخلُطٍ  َواِحٌد وَجْمٌع ، فإِْن كاَن َواِحداً فإِنَّه يُْجَمع على الَخِليطَ  . وتَقَدَّم أَنّ لَُهنَّ 

َواُب.أَي ن  اٌس ُمْختَِلُطون ، واألُولَى الصَّ

 اْختَلَطَ  ، وفي الّصحاحِ أَي أَي اْختِالطٍ  ، نقله األَْزَهِريُّ ، ويَُخفَّفُ  ، بتَْشِديد الاّلِم الَمْفتُوَحة ، نقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ُخلَّْيَطى َوقَعُوا في يقال :و

 َرابِّيٍ :عليِهم أَْمُرُهْم ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ ألَعْ 

ا و  نـــــــــَ طـــــــــَ كـــــــــُ يـــــــــح لـــــــــَ يِن  خـــــــــُ ا  فـــــــــرَاعـــــــــَ مـــــــــَ   (2)يف اجلـــــــــِ
كِ     الــــــــــــــــِ َ ًا مــــــــــــــــن مجــــــــــــــــِ َواىَل ُوهلــــــــــــــــ  اِد تـــــــــــــــــُ َ  مجــــــــــــــــِ

  
 ماَل بَْعِضهم ببَْعٍض. َخلََطوا ، وذلك إِذا ُمْختَِلطٌ  ، أَي ، كِخلِّيفَى ِخلِّيَطى بَْينُهم َمالُُهمْ  يُقَاُل :و

. ِمْزيٌَل : كما يُقَاُل : َراتٌِق فَاتِقٌ  ِمْخلَطٌ  ُهوَ  في الّصحاحِ والُمْحَكِم والعُبَاِب :و ويَُزايِلَُها. األُُمورَ  يَُخاِلطُ  ، كِمْنبٍَر ، وِمْحَراٍب : َمنْ  الِمْخلَطُ و

 وأَْنَشَد ثَْعلٌَب :

رحَواِط  نح ِذي َدَأٍب شــــــــــــــــــــــــــــــِ َن مــــــــــــــــِ حــــــــــــــــح لــــــــــــــــِ  يــــــــــــــــُ

ٍف     ظــــــــــــِ َداِء شــــــــــــــــــــــــــَ اِت ا ــــــــــــُ اَلطِ صــــــــــــــــــــــــــَ ح  (3) خمــــــــــــِ
  

 كما في الُمْحَكم. وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ ألَْوِس بِن َحَجٍر :

ريين و  َتشـــــــــــــــــــــــــِ اَذا تـــــــــــَر  َيســـــــــــــــــــــــــح  ِإنح قـــــــــــاَ  ِد مـــــــــــَ

مٍّ     ين ابـــــــــــَن عـــــــــــَ دح رتَ  ـــــــــــَِ لـــــــــــَ ح اَل  خمـــــــــــِ زحيـــــــــــَ ِر مـــــــــــِ  اأَلمـــــــــــح

  
 للنّاِس ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : الُمَخالََطةِ  فالَكثِيرُ  الِمْخالط قال : وأَّما

َ  عـــــــــــــــ ئـــــــــــــــح ِرِف فـــــــــــــــبـــــــــــــــِ اَلطِ    اخلـــــــــــــــَ خـــــــــــــــح   املـــــــــــــــِ
الطِ و     غـــــــــــــح ِة املـــــــــــــِ يـــــــــــــمـــــــــــــَ مـــــــــــــِ ِر ِذي الـــــــــــــنـــــــــــــ   الـــــــــــــَوغـــــــــــــح

  
يَراِفيُّ ، وأَّما بالفَتْحِ فهو َمْصَدٌر بَمْعنَى ، بالفَتْحِ وكَكتِِف ، وُعنُقٍ  الَخْلطُ  من الَمَجاز :و  ، الثّاِنيَةُ عن اللَّْيِث ، واألَِخيَرةُ عن ِسيبََوْيٍه وفَسََّره الّسِ

،  َمْن يُْلِقي نَِساَءهُ وَمتَاَعهُ بَْيَن النَّاِس  يَُكونو الُمتََملِّق إِلَْيهم ، يكون الُمتََحبِّب بالنّاِس  الُمْختَِلطُ  ، والَِّذي حكاهُ ابُن األَْعَرابِّيِ بالَكْسِر وهو الَخاِلطِ 

 : (4)، كفَِرَحٍة. وأنشد ابُن األَْعَرابِّيِ  َخِلَطةٌ  واألُْنثَى من الثّانِيَِة :

 ِإَذا هي أَرحَسَلتح  ِخلحرتٌ أَنحَت امرُ  و 
ِة ، ِكنايةً عن « هي»وإِْن ِشئَْت جعلَت « هي»وقد تَقَدَّم ، يَقُوُل : أَنَت امُرٌؤ ُمتََملٌِّق بالَمقَاِل ، َضنِيٌن بالنََّواِل ، ويَِمينُك : بََدٌل من قَْوِله :  الِقصَّ

 بالقََدح ، كما قَدَّمناه ، وفي كالِم الُمَصنِِّف نَظٌر ، فتأَّمل. الِخْلطِ  وهذا أَْجَوُد من تَْفِسيرِ 

، بالفَتْح :  الَخاَلَطة بَيِّنُ  ، كَكتٍِف ، َخِلطٌ  . سياقُه يَْقتَِضي أَنَّهُ بالفَتْحِ ، والّصَواُب كما نَقَله الّصاغانِيُّ عن ابن األَْعرابِّي : َرُجلٌ َخْلطٌ  َرُجلٌ و

ِل الَمادَّةِ  ُخوِلط قد أَْحَمقُ   بمْعنَى األَْحَمِق ، فإِعاَدتُه ثانِياً تَْكراٌر. الِخْلطُ  َعْقلُه ، عن أَبِي العََمْيثِل األَْعَرابِّيِ ، وهو َمَجاٌز ، وقد تَقَدَّم في أَوَّ

 .خاَمَرهُ  ِخاَلطاً : الّداءُ  َخالََطهُ  من الَمَجاِز :و



9360 

 

__________________ 
 والزايدة السابقة عنه.« شرهبما»( يف التهذيب : 1)
 ( يف التهذيب : يف اجلما  فبصبحت.2)
 ( قا  ابن بري : الرجز جلساس بن قطيب.3)
 وعبارة اللسان : وحك  ابن االعرايب : رجٌر ِخلحرٌت يف معىن َخِلرت وأنشد :« وأنشد ابن األعرايب»( كذا ابألصر 4)
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ئُْب الغَنَمَ  َخالَطَ  َجاِز :من المَ و ً  الذِّ  ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : َوقََع فِيها ، إِذا ِخاَلطا

َر الّشاِء يف  (1)َيِضُم   اخِلاَلطِ َأهح
ً  الَمْرأَةَ  َخالَطَ  من الَمَجاِز :و  .َجاَمعَها : ِخاَلطا

 .الُمَخالََطةِ  أَي الِجَماُع. من« الِخاَلطُ و الَخْفقُ »في الَحِديِث ، وُسئِل : ما يُوِجُب الغُْسَل ، قال : و

اج : و فَاَد.« الِخاَلطُ  ليَس أََواَن يَْكثُرُ »في ُخْطبَِة الَحجَّ  يعني : الّسِ

ً  الفََرسُ  أَْخلَطَ و َر في َجْريِِه ، : إِْخاَلطا  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. كاْختَلَطَ  قَصَّ

ً  الفَْحلُ  أَْخلَطَ  من الَمَجازِ و  ثِيلُه َحيَاَءَها. خالَطَ  ، أَي األُْنثَى لَطَ خا : إِْخاَلطا

الُ  أَْخلََطهُ  من الَمَجاِز :و  اْستَْخلَطَ و وأَْدَخلَهُ في الَحيَاِء. أَْخَطأَ في اإِلْدَخاِل ، فَسدََّد قَِضيبَهُ  ، األَِخيَرةُ عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، ِإذا له أَْخلَطَ و الَجمَّ

 أَْخلََطه يَل : قد. وقال أَبُو َزْيٍد : إِذا قَعَا الفَْحُل على النّاقَِة فلم يَْستَْرِسْد لَحيَائها َحتَّى يُْدِخلَه الّراِعي أَو َغْيُره ، قِ ِمْن تِْلقَاِء نَْفِسهِ  ذِلكَ  ُهَو : فَعَلَ 

 هو ، واْستَْلَطف. وجعل ابُن فارٍس  اْستَْخلَط من تِْلقَاِء نَْفِسه قيل : قدويُْلِطفهُ. فإِن فَعََل الَجَمُل ذِلَك  يُْخِلُطه إِْخالطاً ، وأَْلَطفَه ِإْلطافاً ، فهو

 كاإِلْخالِط. االْستِْخالطَ 

 .فََسَد َعْقلُه فالٌن : اْختَلَطَ و

 .ُمْختَِلط َعْقلُه ، إِذا تَغَيََّر ، فهو اْختَلَطَ و

 ُمه بلَْحِمه ، عن ابن ُشَمْيٍل.َشحْ  اْختَلَط حتّى َسِمنَ  ، إِذا الَجَملُ  اْختَلَطَ  من الَمَجاِز :و

اِمي بالنَّْبِل ، وقيل : السََّدى باللُّْحَمة ، الَحابُِل بالنَّابِلِ  اْختَلَطَ  كذا :و اللَّْيُل بالتَُّراِب ، اْختَلَطَ  يُقَاُل :و  اْختَلَطَ  كذا :و ، أَي نَاِصُب الِحبَالَِة بالرَّ

بَادِ  اْختَلَطَ  : الَمْرِعيُّ بالَهَمِل ، وَكَذا قِيق. ويُْرَوى  الَخاثُِر بالزُّ ْبُد إِذا اْرتََجَن ، أَي فََسَد عند الَمْخِض ، وقيل : هو اللَّبَُن الرَّ ، وهو كغَُراٍب : الزُّ

، وفي العُبَاب في اْشتِباك   واْرتِبَاِكهِ تُْضَرُب في اْستِْبهاِم األَْمرِ  أَْربَعَةٌ  أَْمثَالٌ  كُرّماِن ، وهو ُعْشٌب إِذا َوقَع في الّرائِب تَعَسَّر تَْخِليُصه منه ،

ُل عن أَبي َزيد ، وكذِلَك الثّاِلُث ، وقال : يُقال ذِلَك إِذا : األَِخير يُْضَرب في  (2)على القَْوِم أَْمُرهم ، ويُقَال  اْختَلَطَ  األَْمر. قلت : الَمثَُل األَوَّ

 اْختِاَلِط الَحّقِ بالبَاِطِل.

 اني في اْشتِبَاِكه.واألَِخيُر يُْضَرب لقَْوٍم يُْشِكُل عليهم أَْمُرهم فال يَْعتَِزُمون فيه َعلَى رأْيٍ ، واألَّول في اْستِْبَهام األَْمِر ، والثَّ 

ٍل.وكأَنَّ الُمَصنَِّف جعل مآَل الُكّلِ إِلى َمْعنًى َواحِ   ٍد ، وهو َمَحلُّ تَأَمُّ

ة. أَْخالطٌ  وال تَقُلْ  َمْشُهوٌر ، ، كِكتَاٍب : د ، بأَْرِمينِيَةَ  ِخاَلطٌ و  باألَِلف ، كما ُهَو على ِلَساِن العَامَّ

، وهو مع قَْوِله أَّوالً :والَجَمُل َسِمَن ، تَكَراٌر وتَْفِريٌق في  الشَّْحُم باللَّْحمِ  اْختَلَطَ  َسِمنَا حتَّى ، إِذا ُمْختَِلَطةٌ  وناقَةٌ  ُمْختَِلطٌ  َجَملٌ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و

 اللَّْفِظ الَواِحِد في َمَحلَّْين.

 وهو َغِريٌب.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

يِب ، كما في الّصحاحِ ، واسُم ُكّلِ نَْوعٍ  الِخْلطُ   من األَْخالِط ، كأَْخالِط الدََّواِء ونَْحِوه.، بالَكْسر : َواِحُد أَْخاَلِط الّطِ

 بَْعُضه ببَْعِضه. ُمْختَِلطٌ  : ِخْلطٌ  ونَْجوٌ 

 األَْشيَاَء فيَْلبُِسها على الّساِمِعيَن والنّاِظِريَن. يَْخِلطُ  ، كِمْنبٍَر : الِّذي الِمْخلَطُ و

يَصى.في األَْمِر : اإِلْفَساُد فيه ، نَقَلَهُ الَجوَهِريُّ  التَّْخِليطُ و   ، وكذِلك : الِخلَِّطى كِخّصِ

ً  القومَ  َخلَطَ و  : َداَخلَُهم. َخالََطهمو .َخْلطا

 .َخالََطُهم الثَّاَلثَةَ َرُجٌل ، كفَِرَح : َخِلطَ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :
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ْرَكة ، وبالَكْسِر : الِعْشَرةُ ، كما في الّصحاحِ. الُخْلَطةُ و ّمِ : الّشِ  ، بالضَّ

َره ، فيق ْطَب ولو َشاَء ألَخَّ ُجَل الَِّذي قَد أَْوَرَد إِبِلَه فأَْعَجَل الرُّ ُجُل الرَّ ً  وُل : لقد فَاَرْقتَ وقال أَبُو َحنِيفَةَ : يَْلقَى الرَّ  ال تَْلقَى مثلَه أَبَداً ، يعني َخِليطا

.  الَجزَّ

ى أَْخلَطُ »وتَقُول العرُب :   و َمَجاز.يُريدون أَنََّها ُمتََحبِّبةٌ إِليه ُمتََملِّقَةٌ بُوُروِدَها إِيّاه واْعتِيَاِدَها له ، كما يَْفعَُل الُمِحبُّ الَمِلُق ، وه« من الُحمَّ

__________________ 
 .«يضمنُ »( يف التهذيب واللسان : 1)
 .«قوله : ويقا  : األخري اخل هكذا يف النسخ ولرياجض وحترر العبارة»املصرية :  ( هبامش املطبوعة2)
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يا أَبَا الشَّْعثَاِء. فقال العَّجاُج  الِخاَلطَ  وفي الّصحاح : قال أَبو ُعبَْيَدة : تَنَاَزَع العَّجاُج وُحَمْيٌد األَْرقَُط في أُْرُجوَزتَْين على الّطاِء ، فقال ُحَمْيٌد :

اج هي قولُه : تَْخِلطْ  اُج أَْوَسُع ِمْن ذِلَك يا بَن أَِخي ، أَي ال: الِفجَ   أُْرُجوَزتِي بأُْرُجوَزِتك. قلُت أُرُجوَزةُ العَجَّ

اِط و  يـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــَدِة الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــِّ عـــــــــــــــــــِ َدٍة بـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــَ

ي    اطــــــــــــِ َو اخلــــــــــــَ طــــــــــــح اُ  خــــــــــــَ تــــــــــــَ غــــــــــــح ــــــــــــَ ٍة تـ ولــــــــــــَ هــــــــــــُ  جمــــــــــــَح

  
 وأُْرُجوَزةُ ُحَمْيٍد األَْرقَط هي قَْولُه :

اِط  تح عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــَك الـــــــــــــّداُر ابملـــــــــــــطـــــــــــــَ اجـــــــــــــَ  هـــــــــــــَ

ِذي أُرَاِط     ِ فــــــــــــــــَ اح احــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ اح الــــــــــــــــلــــــــــــــــّ (1)بــــــــــــــــَ
 

  
 َعْقلُه : فََسَد. اْختَلَطو

 قَْلبَهُ َهمٌّ َعظيٌم. وهو َمَجاٌز. َخالَطَ و

 قَْلَب الُمَصلِّي بالَوْسَوَسِة. يَُخاِلطُ  أَي« الِخاَلطَ  وَرَجَع الّشْيَطاُن يَْلتَِمسُ »في َحِديِث الَوْسَوَسة و

ُجُل إِلى ُمَراحِ آَخَر ، فيَأْخَذ منه َجَمالً ، فيُْنِزيَه على نَاقَتِه سِ  ِخاَلطَ  وفَسََّر ابُن األَْعَراِبيّ  ّراً من اإِلبل بَمْعنًى آَخَر فقال : هو أَْن يَأْتَِي الرَّ

 َصاِحبِه.

تَْين : المَ  الُخلُط وقاَل أَْيضاً : فَاِء.بَضمَّ  َواِلي ، وأَْيضاً : ِجيراُن الصَّ

 : الَجاُر قاَل َجِريٌر : الَخِليطُ و

 (2)ولوح طُوِوعحُت ما اَبان  اخلَِليرتُ اَبَن 
فَُث ، قاله ثَْعلٌَب ، وأَْنَشَد : الِخاَلطُ و  : الرَّ

ا  اهنـــــــــَِ نـــــــــَ تح مـــــــــن عـــــــــِ نـــــــــَ كـــــــــَ ا أَمـــــــــح نـــــــــَ لـــــــــح ا َدخـــــــــَ مـــــــــ  لـــــــــَ  فــــــــــَ

ِ  و     عـــــــــح ـــــــــَ نح بـ ُت مـــــــــِ كـــــــــح اَلطِ أَمحســـــــــــــــــــــــَ اين عـــــــــِ  اخلـــــــــِ ـــــــــَ  ن

  
فَِث وأَْمَسْكُت نَْفِسي عنها.  قال : تََكلََّمْت بالرَّ

نَا. الِخْلطُ و  ، بالَكْسِر : َولَُد الّزِ

تَْين. الُخلُط واألَْخاَلُط : الَحْمقَى من النَّاِس. وكذِلك  ، بضمَّ

 ، إِذا اْستَلَّه. قال الُجْرجانِيُّ : األَْصُل اْختََرَطه ، وكأَنَّ الالََّم ُمْبَدلَة منه. وفيه نََظٌر. اْختَلََطهو واْهتَلََب السَّْيَف من ِغْمِده ، واْمتََرقَه ، واْعتَقَّه ،

 ، كَكتٍِف : الَحَسُن الُخلُِق. الَخِلطُ و

 من النّاِس ، كقُبَّْيٍط ، أَي أَْخالٌط ، عن ابِن َعبّاٍد. ُخلَّْيطٌ  وَجاَءنا

ُجُل : أَْخلَطَ و  ، قال ُرْؤبَةُ : اْختَلَطَ  الرَّ

رِت و  ــــــــــــِ ب ــــــــــــح ن ــــــــــــَ ت ىَت َيســــــــــــــــــــــــــح ر  مــــــــــــَ ُر الشــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــِ اف  ا ــــــــــــَ

اًل َأو     يــــــــــــــمــــــــــــــًا َوجــــــــــــــِ زِعح َذمــــــــــــــِ نــــــــــــــح رتِ يـــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  لــــــــــــــُح

  
 .تََخاِليطَ  وَجَمَع َمالَهُ من

 السَّْهُم. َخالََطهُ  ويُقَاُل :

 .(3)وخالَقَُهم بمعنًى َواِحٍد  َخالََطُهمو

ثين. الُمَخلَِّطة واْبنُ  ثٍَة : من الُمَحّدِ  ، كُمَحّدِ

ً  اللَّْحمَ  َخَمطَ  : [خمط]  .َخِميطٌ  . فهوفَلَْم يُْنِضْجهُ  َشواهُ  َشَواهُ ، أَو : يَْخِمُطه َخْمطا
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ً  الَجْديَ و الَحَمَل ، والّشاةَ ، َخَمطَ و َشعَرهُ وَشَواهُ  عنه فإِْن نََزعَ  الَجْوَهِريُّ :. قال َخِميطٌ  فهو (4) وشَواهُ  ونََزَع ِجْلَدهُ  َسلََخهُ :  يَْخِمُطهُ َخْمطا

هَكذا هو في نَُسخِ الّصحاحِ ، ومثلُه في العُبَاب « َشعَره»وإِيراُده هنا ُمَخاِلٌف لَصنِيعِه. وقولُه « س م ط»، وهذا قد يَأْتِي بَيَانُه في  فَسِميطٌ 

 بُه : ُصوفه.واللَِّسان ، وَوَجْدُت في َهاِمِش نُْسَخِة الّصَحاح ، َصَوا

: الَمْشِويُّ بِجْلِده. وفي  الَخِميطُ  وَمْخُموٌط. قاَل : وقاَل بعُض أَْهِل اللُّغَِة : َخِميطٌ  الَجْدَي ، ِإذا َسَمْطتَه وَشَوْيتَه ، فهو َخَمْطتُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :

 بالنّاِر ، والسَّْمُط بالماِء. الَخْمطُ  اللَّسان : وقيل

ً  ، من حّدِ َضَرَب ونََصَر ، يَْخُمُطهو يَْخِمُطه اللَّبَنَ  َخَمطَ و  . عن ابِن َعبّاٍد.َجعَلَه في ِسقَاءٍ  ، إِذا َخْمطا

 ، قال ُرْؤبَةُ : الشَّّواءُ  ، كَشّدادٍ  الَخّماطُ و

__________________ 
 .«ط أرا»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ( ديوانه وعجزه فيه :2)

 قطعوا من حبا  الوصر أقراانو 
 ( الذي يف األساس : ورجر َخِلرت : يتحبب إىل الناس ولتلرت هبم ا وقد خالطهم وخالقهم.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : فشواه.4)

  



9365 

 

َر اآابِط  لــــــــــــــــــــَ ك  خــــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍ  َيشــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

َد     قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اِوي نـ شــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
ك  امل اطِ شــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــ   اخلــــــــــــــَ

  
 أَراد بالَمَشاِوي : السَّفَافِيَد تُْدَخُل في َخلَِل اآلبَاِط.

 ، مّما له ِريٌح َطيِّبةٌ. شبههأَما و ، والَِّذي في العَْين : ِريُح نَْوِر الَكْرمِ  : ِريُح نَْوِر الِعنَبِ  الَخْمَطةُ  قال اللَّْيُث :و

 ولَْيَسْت بالشَِّديَدةِ الذََّكاِء ِطيباً.

 أََخَذت ِريَح اإِلْدَراِك ، كِريحِ التُّفّاحِ ، ولم تُْدِرْك بَْعُد. ِريحاً ، وقال الَجْوَهريُّ : الَخْمُر الَّتِي أََخَذت : الَخْمَطةو

يحِ ، كِريحِ النَّبِِق ، والتُّفّاِح ، يُقَال :انتََهى ، وقال اللِّْحيَانِيُّ : أََخَذت َشْيئاً م ُء : أَّوُل ما تَْبتَدى الَخْمَطةُ  الَخْمُر. وقال أَبو َزْيٍد : َخِمَطت ن الّرِ

 أَو ت ِريَح اإِلْدَراِك ولم تُْدِرْك بَْعُد ،: الَخْمَرةُ الَّتي أُعِجلَت عن اْستِْحَكاِم ِريِحها فأََخذَ  الَخْمَطة في الُحُموَضِة قَْبَل أَْن تَْشتَدَّ. وقال أَبو َحنِيفَةَ :

ر قوُل أَبِي ذَُؤْيٍب : مع ِريحٍ  ، كذا في الّصحاحِ ، وهو قوُل أَبِي َحنِيفَةَ ، وزاَد غيُره : الَحاِمَضةُ  هي  ، وبه فُّسِ

تح  يحســـــــــــــــــــــــَ اِء الـــــــــينِِّّ لـــــــــَ اٌر كـــــــــمـــــــــَ قـــــــــَ ةٍ عـــــــــُ طـــــــــَ مـــــــــح   خبـــــــــَ
ا و     اهبـــــــــَُ هـــــــــَ وَد شـــــــــــــــــــــــِ ِوي الـــــــــُوجـــــــــُ كـــــــــح ٍة يـــــــــَ لـــــــــ  (1)ال خـــــــــَ

 

  
 : الّتي أََخَذْت ِريحاً ، والَخلَّةُ : الَحاِمَضة ، وقيل : الَخْمَطةُ  وقال السُّكَِّريُّ في َشْرحِ البَْيت : .«بَخْمَطةٍ  لْيَستْ »أَراَد َعتِيقَةً ، ولذِلَك قال : 

 : الَّتِي ِحيَن أََخَذ الطَّْعُم فيها. الَخْمَطة

يح أَو خاِمطٌ و َخْمَطةٌ و َخْمطٌ  لَبَنٌ و الِّذي يُْشبِه ِريُحه ِريَح التُّفَّاحِ  : الخاِمطُ  : (2)قال اليَِزيِديُّ  التُّفَّاحِ  أَو أََخَذ ِريحاً كِريحِ النَِّبقِ  الَِّذي : َطيُِّب الّرِ

 أَيضاً ، قال ابُن أَْحَمَر : الَخْمطُ  ، وكذِلكَ 

جِي و  يـــــــــ  نـــــــــِ شـــــــــــــــــــــــَ  َأنح تـــــــــكـــــــــوَن مـــــــــَ ُت َأخح نـــــــــح  مـــــــــا كـــــــــُ

اَل     رِيـــــــَب جـــــِ وحِ  ضـــــــــــــــــــَ طـــــــاً ِد الشـــــــــــــــــــ  ا مخـــــَح يـــــــَ افـــــِ  وصـــــــــــــــــــــَ

  
قَاِء ثّم يُوَضُع على َحِشيٍش َحتَّى يَأُْخَذ ِمن ِريِحه فيَُكونَ  َخْمطٌ  وفي التَّْهِذيِب : قال اللَّْيُث : لَبَنٌ  ً  ، وهو الَِّذي يُْحقَُن في الّسِ يحِ  َخْمطا َطيَِّب الّرِ

: أَنَّ اللَّبََن إَِذا َذَهَب عنه ـ  (3)وفي الّصحاح عن أَبي ُعبَْيٍد ـ  يُّ عن أَبِي ُعبَْيَدة ، كذا في العُبَابِ َطيَِّب الطَّْعم. ونَقَل الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِ 

يحِ فهو ٌل فإَِذا كان فيه َطْعُم  َخاِمطٌ  َحالَوةُ الَحلَب ولم يَتَغَيَّْر َطْعُمه فهو َساِمٌط ، وإِْن أََخَذ َشْيئاً من الّرِ ، وإِن أََخَذ َشْيئاً من الّطْعم فهو ُمَمحَّ

ً  ، كنََصر وفَِرحَ  َخمطَ  (5)قد و ، خاِمطٌ  وكذِلَك ِسقَاءٌ  ، (4)الَحالوة فهو قُوَهةٌ  ً و َخْمطا ً و ُخُموطا كة ، وفيه لَفٌّ ونَْشٌر  َخَمطا ، األَِخير ُمَحرَّ

 .ِضدٌّ  ِريُحه ، تَغَيََّرتْ  أَيضاً :و يُحه ،َطابَْت رِ  : َخِمطٌ  ُمَرتٌَّب ، فهو

قاِء ، َخْمَطتُهو ِميُر للّسِ ُك : َرائَِحتُه ، بالفَتْحِ ، والضَّ نَهُ وأَْوَخفَه. َخْمُطه ، وقِيل : ويَُحرَّ  : أَن يَِصيَر كالِخْطِمّيِ إِذا لَجَّ

ّجاُج :و ءٍ الُمرُّ من ُكّلِ َشيْ  هو :قيل  (6) و الَحاِمضُ  من اللَّبَِن : الَخْمَطةُ و الَخْمطُ  قِيَل :و حتَّى ال  أََخَذ َطْعماً ِمن َمَراَرةٍ  نَْبٍت إِذا ُكلُّ  قال الزَّ

 .َخْمطٌ  يُْمِكَن أَْكلُه فهو

 ، عن أَبِي َحنِيفَة. الَحْمُل القَِليُل من ُكّلِ َشَجرٍ  : الَخْمطُ و

واةِ أَنَّ و ْدرِ  : الَخْمطَ  قال أَيضاً : َزَعَم بعُض الرُّ  ، وَحْملُه كالتُّوِت. َشَجٌر كالّسِ

ْلناُهْم ِبَن َّتَ ْيِهْم َجن ََّتنْيِ َذواَِتْ ُأُكل  )في قَْوله تعالَى  الَخْمطِ  اْختُِلَف في تَْفِسيرو  فقيل : (7) (ء  ِمْن ِسْدر  َقِليل  َوَأْثل  َوَشيْ ) َخْمطٍ  (َوَبدَّ

، وهَذا عن ابن ُدَرْيٍد ، ومثلُه للّراِغِب في الُمْفرداِت ، وقِيل : َشَجٌر له َشْوٌك ، نُِقَل ذِلَك  أَو ُكلُّ َشَجٍر ال َشْوَك لهُ  ، أَو سمٌّ قاتِل ، َشَجٌر قَاتِلٌ 

َمْخَشِريُّ في الَكّشاف عن أَبي ُعبَْيَدة ، فتأَّمْل.  عن الفَّراِء ، ونَقَلَه الزَّ

. األََراكِ  ثََمرُ  في اآليَة : الَخْمطُ  قاَل أَيضاً :و  وهو البَِرير ، وقاَل اللَّْيُث : هو َضْرٌب من األَراِك له َحْمٌل يُْؤَكُل ، وهَذا قد نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

بُعِ  يُقَال له : ثََمر : الَخْمطُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و ُك وال يُْنتَفَع به. قال الَجْوَهِريُّ : وقُِرى فَْسَوة الضَّ َذَواتَّي »َء : على ُصوَرة الَخْشَخاِش يَتَفَرَّ

ّي : َمْن َجعَلَ  (8)هي  باإِلَضافَة. قلت :« َخْمطٍ  أُُكلِ  فَِة. قال ابُن بَّرِ :  طَ الَخمْ  قَِراَءةُ أَبِي َعْمٍرو ويَْعقُوَب وأَبِي حاتٍِم ، وقرأَ الباقُوَن على الّصِ

 األََراَك فَحقُّ 
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__________________ 
 ( ويرو  : يكو  الشروب شهاهبا.1)
 .«الزبيدي»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( ويف التهذيب عن أيب عبيد عن األصمعي.3)
 وهبامشه : الصواب قوهة ابلقاف املثناة املضمومة.« فوهة»( يف اللسان 4)
 .«مخَِرت وقد»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
 .«أو املرّ »( يف القاموس : 6)
 .16( سورة سبب اآية 7)
 ( ابألصر : هو.8)



9367 

 

اَفُه ِإىل رت الِقرَاِءِة ابإِلضــــــــــــــاَفِة ؛ أَلن  اأُلُكَر : اجَلىَن ا فَبضــــــــــــــَ رتَ  ا ومن َجعرَ  اخَلمح مَثََر اأَلرَاِ  فَح   الِقرَاَءِة َأنح َتُكوَن  اخَلمح
 َبَداًل من اأُلُكِر ا وبُكرٍّ قـََرأَتحه الُقرّاُء. رتُ اخَلمح  ابلت نحِويِن ا ويكونَ 

طَ  ِمن الَمَجاز :و َب وثار وأَْجلََب. ُشبِّه بَهِدير الفَْحِل ،  تََكبََّر وَغِضبَ  فاُلٌن ، إِذا تََخمَّ َب وتََكبَّر. وفي األََساِس : تَغَضَّ ، وفي الّصحاحِ : تَغَضَّ

 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للُكَمْيِت :

َرهـــــــــــاً و  دح ريَِة مـــــــــــِ نـــــــــــًا لـــــــــــلـــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــد كـــــــــــاَن َزيـــــــــــح

تح     امـــــــَ رتِ ِإَذا مـــــــا َتســـــــــــــــــــــَ مـــــــ  خـــــــَ ا لـــــــلـــــــتـــــــ  يـــــــُدهـــــــَ  صـــــــــــــــــــــِ

  
 األَْصَمِعيُّ : األَْخذُ والقَْهُر بغَلَبٍَة ، وأَْنَشَد ألَْوِس بِن َحَجٍر :وقاَل 

ِه  د  اَنبــــــــــــــــِ ا َذرَا حــــــــــــــــَ نــــــــــــــــ  َرٌم مــــــــــــــــِ قــــــــــــــــح  ِإذا مــــــــــــــــُ

رتَ     مــــــــــــــ  َرمِ  ختــــــــــــــََ قــــــــــــــح َر مــــــــــــــُ ا اَنُب آخــــــــــــــَ يــــــــــــــنــــــــــــــَ  فــــــــــــــِ

  
طَ  الَماُء من الَماِء ،»َحِديُث ِرفَاَعةَ ، قال :  قلُت : ومنه  وقال الّراِجُز : أَي َغِضَب.« ُعَمرُ  فتََخمَّ

ٍك  لـــــــــــــــــِ اِإذا رََأوحا مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ    ختـــــــــــــــــََ
ا    طــــــــــــــَ وُه مــــــــــــــا خــــــــــــــَ َربــــــــــــــُ ُزَوااًن ضــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــح  َأو خــــــــــــــُ

  
 ، قاَل الّشاِعُر وقد َجَمَع بينَُهَما : كَخِمَط ، بالَكْسرِ 

رتِإذا  مـــــــــــــــــ  وحه ِإىَل  ختـــــــــــــــــََ ـــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــَ اٌر ثـ ـــــــــــــــــّ ب  جـــــــــــــــــَ

وحَن ِإنح     نــــــــَ ثــــــــح ون ا وال يـــــــــُ هــــــــُ تــــــــَ وامــــــــا َيشــــــــــــــــــــــح طــــــــُ  مخــــــــَِ

  
طَ و يَال ، أَو إِذا صاَل. فَْحُل : َهَدرَ ال تََخمَّ  زاَد ابُن ُدَرْيٍد : للّصِ

طَ  من الَمَجاِز :و  واْضَطَربَْت أَمواُجه. التََطمَ و ، إِذا َزَخرَ  البَْحرُ  تََخمَّ

طُ  من الَمَجاِز :و َجاِل ، وهو َمأْخوذٌ من قَْوِل األَْصَمِعّيِ السابِق. : القَّهاُر الغَالّبُ  الُمتََخّمِ َجلَبَةٌ و فَْوَرةٌ  الشَِّديُد الغََضِب ، له قيَل : هوو من الّرِ

 ، كما في اللَِّساِن والعُبَاِب عن اللَّْيث ، وأَْنَشَد : من ِشدَّةِ َغَضبِه

 ... َجب اٌر ثـََنوحُه ِإىل خَتَم رتِإذا 
 وقد تَقَدَّم قريباً.

يحِ  ، أَي وتُْكَسُر ِميُمه ، بالفَتْحِ ، َخْمَطةٌ  أَْرضٌ و  .َخِمَطتْ  وقد َطيِّبَةُ الّرِ

 ، وقِيَل ُمْضَطِربَُها ، قال ُسَوْيُد بُن أَبِي كاِهٍل اليَْشُكِريُّ : ُمْلتَِطُمَها ، أَي األَْمَواجِ ، كَكتِفٍ  َخِمطُ  بَْحرٌ  ِمَن الَمَجاِز :و

ـــــــــــــــــــــــــــ   ٍد آِذي ـــــــــــــــــــــــــــَ اٍب َزب ـــــــــــــــــــــــــــَ ب  ُه ُذو عـــــــــــــــــــــــــــُ

رتُ     ضح  مخــــــــــــــَِ ــــــــــــــَ ل قــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ي ابل رحمــــــــــــــِ ــــــــــــــَ اِر يـ ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــ  ــــــــــــــتـ  ال

  
ْخَرةِ العَِظيَمِة. ْخَر ، أَي يَْرِمي بالصَّ  يعني بالِقلَع : الصَّ

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 ، كُرّماٍن. الُخّماط : الّساِمُط ، وَجْمعُهُ : الَخاِمطُ 

 : ُكلُّ طرّيٍ أََخَذ َطْعماً ولم يَْستَْحِكم. الَخْمطُ و

 : اللَّْوُم والَكالُم القَبِيُح ، قال َخاِلُد بُن ُزَهْيٍر الُهَذِليُّ : الَخْمَطةُ و

ينِّ و  اِس مــــــــــِ نح لــــــــــلــــــــــنــــــــــ  قــــــــــَ بــــــــــِ ةٍ ال َتســــــــــــــــــــــــح طــــــــــَ مــــــــــح   خبــــــــــَ
ا    ُروٍر عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا َذُروُرهـــــــــــَ ذح  مـــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــمِّ مـــــــــــَ

  
 السُّكَِّريُّ ، وقِيَل : َعنَى : َطِريَّةً َحِديثَةً كأَنََّها ِعْنَده أََحدُّ.هَكَذا فَّسره 

 ، قال الُمتَنَّخُل الُهَذِليُّ : الَخْمَطة ، بالَكْسِر : جمعُ  الِخَماطو
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ت  يحســــــــــــــــــــــَ ِ الــــــــدِّيــــــــِك لــــــــَ اح ٍة كــــــــعــــــــَ عــــــــَ عحشــــــــــــــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــــَ

رِّ     تح مـــــــــــــن اخلـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــَ اطِ ِإذا ِذي مـــــــــــــَ  (1) اخلـــــــــــــِ
  

انِيُّ كَذا أَْنَشَده الّصاغَ 
وايَةُ : (2)  ، والّرِ

ا ..  يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــَ ِ الـــــــــــــــــدِّيـــــــــــــــــِك فـــــــــــــــــِ اح  . كـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

ِب     هـــــــــــــح ا مـــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــ  اهـــــــــــــَ يـــــــــــــ  اطِ محـــــــــــــَُ مـــــــــــــَ  اخلـــــــــــــِ

  
، وهي : الَّتِي أََخَذْت ِريحاً ولم تُْدِرْك ،  َخْمَطة َواِحَدتُه الِخَماطُ  ، أَي تَغُول على َشاِربَِها ، فتَأُْخذُ َعْقلَهُ ، وقيل : ِخَماطٌ  قال السُّكَِّريُّ : يُقَال :

 ، نقله الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيد. َخاِمطٌ  ، أَي َخِميطٌ  َمْشطتها ، وذِلَك إِذا َخَمَر فَشِمْمَت ِريحاً َطيِّبَةً. ولَبَنٌ  َخْمَطةَ  يُقَال : ما أَْطيَبَ 

 .، عن اْبِن ُدَرْيدٍ  َخِميطٌ  ، أَي َمْخُموطٌ  وَجْديٌ 

__________________ 
 .21/  2( وهي رواية البيت يف الديوان 1)
 ( هذه الرواية يف اللسان.2)
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ُب ، قال ُرْؤبَةُ : الَخّماطُ و  ، كَشّداٍد : الُمتَغَّضِ

فـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــقـــــــــــــــد كـــــــــــــــَ رتَ ف مـــــــــــــــ  اطِ  ختـــــــــــــــََ مـــــــــــــــّ   اخلـــــــــــــــَ
اطِ و     يـــــــــــــّ ـــــــــــــعـــــــــــــَ رِت ال يـــــــــــــ  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َي مـــــــــــــن تـ غـــــــــــــح ـــــــــــــبـــــــــــــَ  ال

  
. الِخَماطُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :  ، بالكسِر : الغَنَم البِيُض. نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

طُ و  : األََسُد ، كذا في التَّْكِملَة. الُمتََخّمِ

طَ و  ناُب البَِعيِر : َظَهَر واْرتَفَع ، وهو َمَجاٌز ، كما في األََساِس. تََخمَّ

 .َكَربَهُ  من َحّد َضَرَب ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَي َخنََطهُ يَْخنُِطهُ  : [خنط]

قَةُ  ، زاَد في التَّْهِذيب : والَخنَاِطيُل : الَخنَاِطيطُ  قال الكسائِيُّ : قال ابُن األَْعَراِبّيِ ، كما في التَّْكِملَة ، وفي العُبَاب :و ، وفي  الَجَماَعاُت الُمتَفَّرِ

 يِب : َجَماَعاٌت في تَْفِرقٍَة ، مثْل العَبَاِديد ، ال َواِحَد لَها من لَْفِظَها.التَّْهذِ 

ّمِ : الغُْصُن النَّاِعُم لَسنَةٍ  الُخوطُ  : [خوط]  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل اللَّْيِث ، وأَْنَشَد : ، بالضَّ

ٍن اَنِبتِ   ُخوطاً َسَرعحَرعاً   كُغصح
 ما كاَن ، عن أَبِي َحنِيفَةَ. ُكلُّ قَِضيبٍ  هو أَو . وقِيَل : هو الغُْصُن النّاِعُم ُمْطلقاً ،ُخوَطةٌ   ، الَواِحَدةُ بَانٍ  ُخوطُ  يُقَال :

 قال قَْيُس بُن الَخِطيم :

ا  اُء هبـــــــــــــــََ َتضـــــــــــــــــــــــــــــَ َداُء ُيســـــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــح وحرَاُء جـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

ا     وطُ كـــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــ َ فُ  خـــــــــــــــــــُ ٍة َقصـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  اَبنـــــــــــــــــــَ

  
 . قال َجِريٌر :ِخيَطانُ  ج

نح  َن مــــــــــِ لــــــــــح بــــــــــَ مح  (1)أَقـــــــــــح اٍخ وِإضــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــَ يَبح فــــــــــِ نــــــــــح  جــــــــــَ

ِر     ثـــــــــح اَلٍص مـــــــــِ انِ عـــــــــلـــــــــ  قـــــــــِ يـــــــــطـــــــــَ مح  خـــــــــِ لـــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــ 

  
 وقال آَخر :

ا  هـــــــــــــَ لـــــــــــــِ َ  وَأهـــــــــــــح ُر  ِإيّنِ يف ِدَمشـــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــح عـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

ـــــــــــــبُ و     رِي غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ا َ ِواًي ل ـــــــــــــهـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ُت ف ـــــــــــــح ن  ِإنح كـــــــــــــُ

  

ت  َرســـــــــــــــــــــَ وحُت الـــَغضـــــــــــــــــَ  حـــَا َأجـــح َذا صـــــــــــــــــَ بـــــــ   َأاَل حـــَ

ه    انـــــــــــــِ يـــــــــــــطـــــــــــــَ وبُ  خبـــــــــــــِ نـــــــــــــُ اِم جـــــــــــــَ نـــــــــــــَ
َ

 بـــــــــــــعـــــــــــــَد املـــــــــــــ

  
ُجُل الَجِسيُم الَخِفيفُ  : الُخوطُ و  (2)، وكأَنَّه أََخَذه من َمْعنَى الَخِفيف  الَحَسُن الُخلُقِ  ، فهو َمَجاٌز ، وزاد الّصاَغانِيُّ بعد الخفيف : كالَخْوطِ  ، الرَّ

يُف اللَّْحِم ، ِلذْكِره بعد الَجِسيِم ، ِخفَّةَ الَحَرَكاِت يَْلَزُمه ُحْسُن الُخلُِق َعاَدةً ، وإِنََّما قُْلنَا : إِنَّ الُمَراَد بالخفيِف خفيُف الَحَرَكات ال َخفِ  ، فإِنَّ 

ْل. بالُخوط ولتََشبُِّهه  ، فتأَمَّ

َي به ِلذِلَك. بال الٍم : َعلَمٌ  ، ُخوطُ و  ، وهو َكثِيٌر في األَْعالم ، ُسّمِ

 أَْيضاً ، بالقَاف. قُوطُ  لها ة ببَْلَخ ، ويُقَال : ُخوطُ و

 .(4) [وَرُجلٌ ]

هما ُخوَطانِيَّةٌ و ُخوَطانَةٌ  َجاِريَةٌ و  وَغَضاَضةً ، وهو َمَجاز. كالغُْصِن ُطوالً ونَْعَمةً  ، األُولى عن اْبِن َعبّاٍد ، ، بضّمِ

 .: أَْمٌر بأَْن يَْختَِل أََحداً بُرْمِحهِ  ُخْط ُخطْ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

َطهُ  قال :و ً  تََخوَّ طا تاً ، إِذا تََخوُّ تَه تََخوُّ  . كذا في النّواِدِر.الِحيَن بعَد الِحينِ  الفَْينَةَ بعَد الفَْينَِة ، أَي أَتَاهُ  ، كتََخوَّ

 ا يُْستَْدَرك عليه :* وّمم
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ّم : َماِلُك بُن َربِيعَة ، ويُقَال له : ذو الَحَظائِِر  ُخوطٍ  أَبو  ، كذا في العُبَاِب. (3)بالضَّ

طَ  ً  وتََخوَّ طا  ْحتِيَّة.: َمرَّ َمّراً َسِريعاً ، عن اْبِن األَْعَرابِّي ، كَذا في التَّْكِملَِة. قلُت : وهو لغةٌ في تََخيَّط ، بالياِء التَّ  تََخوُّ

لَفّي. الُخوِطيُّ  والُحَسْيُن بُن ُمَساِفٍر التِّنِّيسيّ  ّمِ : َحدََّث عنه عْبُد هللا بُن الَحَسِن بِن َطْلَحةَ ، ضبَطه الّسِ  ، بالضَّ

 : بَْصِرّي. ُخوطٍ  وأَيُّوُب بنُ 

 : َشْيٌخ لَخاِلِد بن َمْخلٍَد. ُخوطٍ  ومحّمد بن

ِد بِن يُوُسَف الِفْريَابِّي.بُن َماِلٍك السََّمْرقَْندِ  ُخوطُ و  يُّ : عن ُمَحمَّ

ْلُك ج الَخْيطُ  : [خيط] ّي ، واألَِخيراِن نَقَلَُهَما الَجْوَهِريُّ ، وقاَل : ُخيُوَطةٌ و ُخيُوطٌ و أَْخيَاطٌ  : الّسِ ُل نَقَلَهُ ابُن بَّرِ مثل فُُحوٍل وفُُحولَة. زاد  ، األَوَّ

ّي الْبِن ُمْقبٍِل :  في اللَِّساِن : زاُدوا الَهاَء ِلتَأْنِيِث الَجْمعِ. وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
 ثبت عن ديوانه.وامل« من حنو فتاخ»( ابألصر : 1)
 ( الذي يف التكملة : اخلوط من الرجا  : اجلسيم ا سن اخلَلح .2)
 ( ساقطة من املطبوعتا املصرية والكويتية.4)
 .«ذو اخلطائر»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
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رِيســـــــــــــــــــــــًا  ُه  (1)فـــــــــَ ه كـــــــــبَنـــــــــ  يـــــــــح ا عـــــــــلـــــــــَ يـــــــــن غحشـــــــــــــــــــــــِ  ومـــــــــَ

ةُ     وطــــــــــــــَ يــــــــــــــُ هح  خــــــــــــــُ لــــــــــــــُ اتــــــــــــــِ ن  فــــــــــــــَ َواهــــــــــــــُ ارِيٍّ لــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد الّصاَغانيُّ للشَّْنفََرى :

َوت و  طـــــــَ ا انـــــــح مـــــــَ َوااي كـــــــَ ِص ا ـــــــَ مـــــــح ِوي عـــــــلـــــــ  اخلـــــــَ  َأطـــــــح

ةُ     وطــــــــــــــَ يــــــــــــــُ رُ  خــــــــــــــُ تــــــــــــــَ فــــــــــــــح اُر وتـــــــــــــــُ غــــــــــــــَ ارِيٍّ تـــــــــــــــُ  مــــــــــــــَ

  
ماِرّيٍ مْعنًى مطروٌق للشُّعََراِء ، كما َحقَّقَه  بُخيُوَطةِ  الثّاِني ، فإِنَّ التَّْشبِيهَ قلُت : ومثُل هَذا : َوقَع الحافُِر على الحافِر ، ال أَنَّ أََحَدهما أََخَذ من 

 اآلِمِدي في الُمَواِزنَِة.

قَبَة : نَُخاُعَها الَخْيطو  ّصحاحِ ، وهو َمَجاٌز.َرقَبَتِه ، أَي َدافَع عن َدِمه. كذا في اللَِّساِن والعُبَاِب وال َخْيطِ  ، يُقَال : َجاَحَش فاُلٌن عن من الرَّ

 َمْعروُف. َجبٌَل م : الَخْيطو

ً  ، بال هاٍء ، كما في العُبَاِب ، يقال : أَْعِطنِي الِخيَاطُ  ، هَكَذا في النُّسخ ، والّصوابُ  الِخيَاَطةُ  : الَخْيطو ً  ونَِصاحاً ، أَي ِخيَاطا ِحداً ، ، َوا َخْيطا

 : اإِلْبَرة. بالِمْخيَطو ، الَخْيطَ  ُهنَا : بالِخيَاط أَرادَ « الِمْخيَطَ و الِخيَاطَ  أَدُّوا» الَحِديُث : قاله أَبو َزْيٍد ، ومنه

 الَحيَّةُ ، وهو َمَجاٌز. خاطَ  ، وقد اْنِسيَاُب الَحيَِّة علَى األَْرِض  : الَخْيطُ و

 ، وفي اللِّسان : وقد يكون من البَقَِر. من النُّعَامِ  القَِطيعُ  ، وفي الّصحاح : الَجماَعةُ  : الَخْيطُ  من الَمَجاِز :و

. ، كَسْكَرى كالَخْيَطى الَجَراِد ، : القْطعَةُ من الَخْيطُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ْصَمِعيُّ يَْختَاُر الَكْسَر ، وعليه اْقتََصَر ، أَي في النَّعَام والَجَراِد ، ذكر ابُن ُدَرْيٍد الفتَح والَكْسر في النَّعَام ، وكان األَ  ، بالَكْسِر فِيهما الِخْيطُ و

َمَن : . وفي العُبَاب : قال لَبِيٌد يَْذُكُر الّدِ  الَجْوَهِريُّ

يـــــــــــطـــــــــــاً و  اٍت  خـــــــــــِ فـــــــــــَ لـــــــــــِ ؤح َب مـــــــــــُ َواضـــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــن خـــــــــــَ

ـــــــــــــــــــــــاِ      ا َورُ  اإِلف (2)كـــــــــــــــــــــــَبن  رائهلـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ّي ، وأَْنَشَد ابن ُدَرْيد : يَاطٌ أَخْ و ، بالَكْسر ، ِخيَطانٌ  ج : قلُت : ونََسبَه ابُن بَّرّي لُشبَْيٍل ،  أَْيضاً ، قاله ابُن بَّرِ

َش   من الن َعامِ  ِخيطَاانً ملح َأخح
. َطِويلَةُ العُنُقِ  ، أَي الَخيَطِ  بَيِّنَةُ  َخْيَطاءُ  نَعَاَمةٌ  من الَمَجاز :و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 (3) اْلِخياطِ  (َحّّت يَِلَج اجْلََمُل يف َسمِّ )، ومنه قولُه تعالَى :  اإِلْبَرةُ  هما أَيضاً :و بِه الثَّْوُب ، ِخيطَ  كِكتَاٍب وِمْنبٍَر : ما ، اْلِمْخيَطُ و الِخيَاطُ و

،  ِمْخيَطٍ و ِخيَاطٍ  ، قال : وِمثْلُ  ، ونَِظيُره ّمما يُْعتََمُل بِه َمْكُسوُر األَّول ، كانَْت فيِه الهاء أَو لم تَُكنْ  الِمْخيَطُ : أَي في ثَْقِب اإِلْبَرة ، قال ِسيبََوْيه 

بهذا الَمْعنَى ،  الِمْخيَطُ و الِخيَاطُ  ، ظاِهُر ِسيَاقِه أَنَّه َمْعُطوٌف على ما قَْبلَه ، فيكونُ  والَمَمرُّ والَمْسلَكُ  ِسَراٌد وِمْسَرٌد ، وقَِراٌم وِمْقَرٌم. وقَْولُه :

واُب : الَمَمرُّ والَمْسلَُك ، كما هو في اللَِّساِن والعُبَاب على الصَّواِب ، وَكأَنَّ في عبَاَرة الُمَصنّف  يٍل :، أَي كَمقِ  الَمِخيطُ و وهو َوَهٌم ، والصَّ

ل.  َسقطاً ، فَتَأَمَّ

ُعبَْيَدة ، ونََسبَهُ فِي اللَِّسان إِلى ، عن أَبِي ُعبَْيَدة ، كما نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب ، وَوقََع في التَّْكِملَِة : عن أَبِي  الِخيَاَطةِ  ، من َخاطٌ  هوو

 .َخيّاطٌ و ، خاِئطٌ و ُكَراع ،

 ، وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : َخاَطهُ ِخيَاَطةً  ، وقد َمْخيُوطٌ و َمِخيطٌ  ثَْوبٌ و

ر ِة  وِب ا ـــــــــــــــُ رح يف َدجـــــــــــــــُ يـــــــــــــــرتِ هـــــــــــــــَ خـــــــــــــــِ
َ

  املـــــــــــــــ
يــــــــــــرِت وَ      ي مــــــــــــن اأَلطــــــــــــِ فــــــــــــِ ٌة َتشــــــــــــــــــــــــــح (4)ِذيــــــــــــلــــــــــــَ

 

  
ً  وكان َحدُّه ، الْلتِقَاِء الَساِكنَْين ،  َمِخيطٌ  ، واْلتَقَى َساِكنَاِن : ُسُكوُن الياِء ، وُسُكون الواو ، فقالوا : َخاطٍ  ، فَليَّنُوا الياَء كما لَيَّنُوها في َمْخيُوطا

 ، والياُء في ِخْطتُ  بَنَاهُ على النَّْقِص ، لنُقصاِن الياِء في يطٌ َمخِ  أَْلقَْوا أََحَدُهَما. وكذِلك : بُرُّ َمكيِل ، وأَصلُه َمْكيُول ، قال الَجْوَهِرّي : فمن قال

َك َما قَْبلَها لُسُكونها وُسُكوِن ال َمِخيط َواِو بعد ُسقوِط الياِء ، وإِنّما ُكِسَر هي َواُو َمْفعُول اْنقَلَبَْت يَاًء ؛ لُسُكونها واْنِكَساِر ما قَْبلَها ، وإِنَّما ُحّرِ

 هي األَْصِليَّة ، والِذي ُحِذَف َواُو َمْفعُوٍل ، ليُْعَرفَ  َمِخيطٍ  السَّاقَِط ياٌء. ونَاٌس يَقُولُون : إِنَّ الياَء فيليُْعلَم أَنَّ 
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__________________ 
 ابلقاف.« قريساً »( عن الديوان وابألصر 1)
 ( يف التهذيب : قواضب بد  خواضب.2)
 .40( سورة األعراف اآية 3)
 .«قوله : رجوب ا أي غرارة والوذيلة قطعة من السنام. واألطيرت صوت األمعاء من اجلوع»وعة املصرية : ( هبامش املطب4)
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ِف الَواِوي  من الياِئيِّ ا والَقوُ  هو اأَلو ُ  ؛ أَلن  الَواَو َمزِيَدٌة للِبَناِء ا فال يـَنحَبِغي هلا َأنح حُتحَذف ا واألَ  ِلي  َأح   ابَ ذح صــــــــــــــح
ُعوٍ  من َذَواِت الّثالثَِة إِ  ِ ا َأو ِعل ٍة ُتوِجُب َأنح حُيحَذف َحرحٌف. كذِلَك الَقوحُ  يف ُكرِّ َمفح اِكَناح ِتماِع ســـــَ ذا كاَن من بـََناِت الجح

ي ئح عل  الت َماِم ِإال حَ الياِء فِإن ُه  َِ اِن والت َمام. فَبم ا ِمن بـََناِت الَواِو فلم  َِ ُووف ا وَثوٌب ُء ابلن قحصــــــــــــــَ ٌك َمدح رحَفاِن : ِمســــــــــــــح
ُووٌد  ُووٌ  ا وفرٌس َمقح ِويِّا من يَِقيُ  عل  ذِلَك فَيُقو  : قوٌ  َمقح ُوون ا فِإّن هذيحن جاَءا انِدَريحِن ا ويف الن حح ا ِقياســــــاً َمصــــــح

 ُمط رِداً.
ْيط ، وتَبَيَّنَ و ، وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز :  األَْسَود الَخْيطو األَْبيَض الَخْيط ، يُعنَى بهَما الَخْيط نَ مِ  الَخْيطُ  من الَمَجاِز : أََخَذ اللَّْيُل في َطّيِ الرَّ

ْبحِ وَسَواُد اللَّْيلِ  وُهَما (1) (اْْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ ) اْلَخْيطِ  (اْْلَبْ َيُض ِمنَ ) اْلَخْيطُ  (َحّّت يَ تَ َبنيََّ َلُكمُ )  لِدقَّتِه. الَخْيطِ ب . على التَّْشبِيهبَيَاُض الصُّ

وفي النَِّهايَِة : ولِكنَّهُ يُِريد بَيَاَض « إِنَّك لعَِريُض القَفَا ، ليس المعَنى ذِلَك ، ولِكنَّه بَيَاُض الفَْجِر من َسواِد اللَّْيلِ »في حديث َعِدّيِ بَن حاتٍِم : و

ْلتِ   : النََّهاِر وُظْلَمةَ اللَّْيِل ، وقال أَُميَّةُ بُن أَبِي الصَّ

رتُ  ــــــح ي ٌ   اخلــــــَ ــــــِ ل فــــــَ ــــــح نـ ِح مــــــُ ــــــح ب وحء الصــــــــــــــــــــ  ُ  ضــــــــــــــــــــَ ــــــَ ي ــــــح  اأَلبـ

رتُ و     يــــــــــح ومُ  اخلــــــــــَ رحكــــــــــُ ِر مــــــــــَ يــــــــــح وحُن الــــــــــلــــــــــ  َوُد لــــــــــَ  االســــــــــــــــــــــــح

  
 األَْبيُض : الفَْجُر الُمْعتَِرض ، قال أَبو ُدَواٍد اإِلياِديُّ : الَخْيطو األَْسَوُد : الفَْجُر الُمْستَِطيل ، ويُقَال : َسَواُد اللَّْيل ، الَخْيطُ  وفي الّصَحاحِ :

ٌة  ـــــــــــــَ ف دح ـــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــن ا َأضـــــــــــــــــــــــــــاَءتح ل ـــــــــــــمـــــــــــــ  ـــــــــــــل  ف

ِح و     بــــــــــــــــح ن الصــــــــــــــــــــــــــــــ  رتٌ اَلَح مــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح  َأانرَا خــــــــــــــــَ

  
 (2)األَْسَوُد ، واآلَخُر يَْبُدو َطاِلعاً ُمْستَِطيالً يَْمأل األُفُق ، وهو  الَخْيطُ  فَْجَراِن ، أََحُدهما يَْبُدو أَْسَوَد ُمْعتَِرضاً ، وهوقال أَبُو إِْسَحاَق : ُهَما 

تَْفِسيُر النَّبِّيِ  ، قال أَبو ُعبَْيد : ويَُدلُّ له (3)للَّْوُن في البَْيِت : ا الَخْيطُ  األَْبيَُض ، وَحقيقتُه : َحتَّى يَتَبَيَّن لُكم اللَّْيُل من النََّهاِر. وقيل : الَخْيطُ 

 .«إِنََّما هو َسَواُد اللَّْيِل وبَيَاُض النََّهارِ »إِيّاُهما بقوله :  وسلمعليههللاصلى

 قلُت : وكذا يَْشَهد له قوُل أَُميَّةَ السَّابُِق.

ً  وِلْحيَتِه أِْسهِ في رَ و َرأَْسه ، الشَّْيبُ  َخيَّطَ  من الَمَجاز :و . وفي األََساس : كالُخيُوطِ  أَو : َصارَ  فيه وَظَهر َطَراِئَق ، مثُل َوَخطَ  بََدا ، إِذا تَْخيِيطا

َد ، َر الشََّجُر وَورَّ  ، قال بِْدُر بُن عاِمٍر الُهَذِلّي : َرأُْسه بالشَّْيبِ  فتََخيَّطَ  هو مثُل نَوَّ

ٍد  َة َواحـــــــــــــــِ يـــــــــــــــحـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ  َلهلِل ال أَنحســـــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

ىت      رتَ حــــــــــــــَ يــــــــــــــ  ُروين  ختــــــــــــــََ اِض قـــــــــــــــُ يــــــــــــــَ (4)ابلــــــــــــــبــــــــــــــَ
 

  
َوايَة : طَ  ، ويُْرَوى : «أَْقَسْمت ال أَْنَسى» هَكَذا في اللَِّساِن. قلُت : الّرِ أِْس ، تََوخَّ وَمنِيَحة َواِحٍد ، يريد َمنِيَحة َرُجٍل ، . والقُُروُن : َجَوانُِب الرَّ

أْ  ّي : قال ابُن َحبِيب : إِذا اتََّصل الشَّْيُب في الرَّ . وقال ابُن بَّرِ أَْس الشَّْيُب ، فَجعَل َخيَّطَ  ِس فقدوفي العُبَاِب : يَْعنِي به أَبا الِعيَاِل الُهَذِليَّ  الرَّ

وَ  َخيَّطَ  ياً قال : فتَُكوُن الّرِ  ايَةُ على هذا :ُمتَعَّدِ

 (5)ابلَبَياِض قـُُروين  خُتَي رتَ حىت 
بكسِر  تَُخيِّطَ  في َرأِْسِه الشَّْيُب ، بمعنَى : بََدا ، فإِنَّه يُريدُ  َخيَّطَ  بَعُضه إِلى بَْعٍض ، قال : وأَّما من قال ِخيطَ  ءٌ وُجِعَل البَيَاُض فيها كأَنَّهُ َشيْ 

، والَمْعنَى : أَن الشَّْيَب صاَر في السَّواِد كالُخيُوِط ولم يَتَِّصْل ؛ ألَنَّه لو اتََّصَل لكاَن نَْسجاً. قال : وقد  َخيِّطتُ  قُُرونِي وهي َخيََّطتْ  الياِء أَي

 ، بكسرها ، والَخاُء مفتوحةٌ في الَوجهين. تَُخيِّطو ، بفَتْحِ الياِء ، تَُخيَّط ُرِوَي البَْيُت بالَوْجَهْيِن ، أَْعنِي

 بَاِطٍل ، هَكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وهو َمَجاٌز ، قال وأَْنَشَد ابُن فاِرٍس : َخْيطِ  ، يُقَال : أََرقُّ من بَاِطٍل : الَهَواءُ  َخْيطُ  َعبّاٍد :قال ابُن و

يِن  رٍو اَي بــــــــــــَ مــــــــــــح َدرحمُتح بــــــــــــعــــــــــــَ رتِ َِ يــــــــــــح ٍر  خــــــــــــَ  اَبطــــــــــــِ

رِوو     مــــــــح ــــــــ  عــــــــَ وَت عــــــــل ــــــــُ ي ــــــــُ ــــــــب يِن ال ــــــــح ب ــــــــَ ُم يـ كــــــــُ ــــــــُ ل ــــــــح ث  مــــــــِ
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 َخْيطِ  فاُلٌن أََدقُّ من الَِّذي نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابن َعبّاٍد تَْصحيٌف ، والَِّذي نَقَلَه األَْزَهِريُّ وغيره عن أَْحَمَد بِن يَْحيَى يُقَال :قلت : وهذا 

ةِ عند َحْميِ ال َخْيطُ و ، قال : (6)الباطِل  أَو َضْوُء يَْدُخُل  شَّْمِس ، يُْضَرب َمثاَلً ِلَمْن يَُهون أَْمُره.البَاِطِل هو الَهبَاُء الَمْنثُور الَِّذي يَْدُخُل من الُكوَّ

 من

__________________ 
 .187( سورة البقرة اآية 1)
 .«فهو»( يف التهذيب : 2)
 ( وهو قو  أيب طالب كما يف التهذيب.3)
 يب كبري.وعجزه يف التهذيب ونسبه أل« أقسمت ال أنس »وروايته  260/  2( ديوان اهلذليا 4)
 ( وهي رواية ابن دريد كما يف ديوان اهلذليا.5)
 ( يف األساس : خيرٍت ابطٍر. وفيها أنه اهلباء املنبّث يف الشم .6)
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حاح : الُكو ةِ  ِ  ا َخيحرتُ  ا حكاه ثـَعحَلُب. ويف الصـــّ مح َر  خُمَاطُ و  اَبِطٍر : ال ِذي يـَُقا  له لَُعاُب الشـــ  يحطَاِن. قُلت : وَفســـ  الشـــ 
َصنَِّف  خُمَاطَ  الز خَمحَشرِي  

ُ
ِ  ا وكَبن  امل يحطَاِن مبا َلحرُُج من َفِم الَعنحَكُبوت ا وكذِلَك قاله ابُن بـَّرّي ا فهو غرُي لَُعاِب الش مح الش 

 ِسرٍي ا ولي  كذِلَك ا فتَبم رح.َجَعَله َعطحَف تـَفح 
 ِليَتََدلَّى عليها ، أَي على الَخِليّة. (1)، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وزاَد السُّكَِّريُّ : الذي يُوتَُد في الَحْبِل  الَوتِدُ  في َكالِم ُهَذْيل : الَخْيَطةُ و

 وأَْنَشَد ألَبِي ذَُؤْيٍب يَِصُف ُمْشتاَر العََسِل :

بٍّ و  َ ســــــــــــــــــــــــِ اح َدىل  عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا بــــــــــَ ةٍ تــــــــــَ طــــــــــَ يــــــــــح   خــــــــــَ
ا    رَاهبــــــــــُ و غــــــــــُ بــــــــــُ كــــــــــح ِف يــــــــــَ ر الــــــــــوَكــــــــــح ثــــــــــح رحداَء مــــــــــِ  ِبــــــــــَ

  
بُّ : الَحْبُل.  يَقُوُل : تََدلَّى صاِحُب العََسِل. والّسِ

ْخَرة. والَوْكف : النِّطع. َشبَّهها به في الَمالَسة ، والباُء في   الَخْيَطةُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و «َعلَى»ْو أَ « في»بمعنَى « بَِجْرداء»والَجْرَداُء : الصَّ

 : (3)، كما نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ ، وأَْنَشَد  (2) الَحْبلُ  :

بٍّ و  ا بــــــــــا ســــــــــــــــــــــــِ هــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ َدىل  عــــــــــَ ةٍ تــــــــــَ طــــــــــَ يــــــــــح   خــــــــــَ
ِر     ـــــــــِ ـــــــــُن انب ـــــــــٌر واب اِة انب ـــــــــَوصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَد ال ِدي (4)شـــــــــــــــــــــــَ

 

  
يَواِن.: َحْبٌل لَ  الَخْيَطةُ  ونَقَل الَجْوَهِريُّ عن أَبِي َعْمٍرو : لَِب ، ونَقَلَه السُّكَِّريُّ أَْيضاً في َشْرِح الّدِ  ِطيف يُتََّخذُ من السَّ

 والسَّلَُب : َشَجٌر يُْعَمُل منه الِحبَال. هو َحْبٌل من َسلٍَب لَِطيف. قال : َخْيَطة فقال : ويُقَال

َر  الَخْيطِ  ، فإَِذا أَراَد الَخِليَّة ثّم أَراَد الحْبِل َجَذبَه بذِلكَ  يكوُن َمَع َحْبِل ُمْشتاِر العََسلِ  َخْيطٌ  : الَخْيَطة قال غيُره :و ، وهو َمْربُوٌط إِليه ، وبه فُّسِ

 قوُل أَبِي ذَُؤْيٍب الّسابُِق.

اَعةٌ يَْلبَُسَها : الَخْيَطةُ  أَو  بِي ذَُؤيٍب.، وهو قَْوُل ابِن َحبِيب في َشْرح قَْوِل أَ  ُدرَّ

ةً َواِحَدة ، إِذا َخْيَطةً  إِليه َخاطَ  من الَمَجاز :و  .َمرَّ عليه َمرَّ

ةً  : َخاَط َخْيَطةً  أَو إِلى َمْقِصِده ، َخاطَ  ٍء وكذِلكَ ، ِإذا اْمتَدَّ في السَّْيِر ال يَْلِوي على َشيْ  َخْيَطةً  فاُلنٌ  َخاطَ  وفي األََساس : وقاَل  َسِريعَةً  َمرَّ مرَّ

ً  َواِحَدةً ، إِذا سار َسْيَرةً ولم يَْقَطِع السَّْيَر. وفي نََواِدِر اإِلْعَراِب : َخاَط َخْيَطةً  اللَّْيُث : ً و ، إِذا َمَضى َسِريعاً ، خاَط َخْيطا طا َط تََخوُّ مثلُه ،  تََخوَّ

ُخوذٌ من الَخْطِو ، مقلوٌب عنه. قال ابُن ِسيَده : وهَذا َخَطأٌ ، إِذ لَو ، قال ُكَراع : هو َمأْ  اْختََطىو كاْختاطَ  وكذِلَك : َمَخَط في األَْرِض َمْخطاً ،

 وليس مثُل ُكَراع يُْؤَمُن على هَذا. . قال :َخيَطةً  ، ولم يَقُولوا َخاَطه َخْوَطة كاَن كذِلَك لقالُوا :

ةَ : الَحيَِّة : َمْزَحفَُها َمِخيطُ  ِمن الَمَجاِز :و مَّ َها وَمْسلَُكَها ، قال ذُو الرُّ  ، وهو َمَمرُّ

ُه و  ــــــــــــ  اٍم كــــــــــــبَن ــــــــــــَ قــــــــــــَ  زِم لــــــــــــح ا مــــــــــــُ مــــــــــــَ هــــــــــــُ ــــــــــــَ ن ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  بـ

ـــــــــرتُ     ي ِر  خمـــــــــَِ ـــــــــِ ِر  ئ ـــــــــح ي ـــــــــ  ـــــــــل َر ال اٍع آخـــــــــِ جـــــــــَ (5)شـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 * وّمما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ُل الُهَذِليُّ : الِخيَاَطة : بالَكْسِر : لُغَةٌ في الِخيَاطُ   ، قال الُمتنَّخِ

ه راَِيطـــــــــــاً كـــــــــــَبن   حـــــــــــِ اصـــــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــَ لـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ   عـــــــــــَ

َن     َن مــــــــــــــــِ زِعــــــــــــــــح َرًة نــــــــــــــــُ َنشــــــــــــــــــــــــــــــ  اطِ مــــــــــــــــُ يــــــــــــــــَ  اخلــــــــــــــــِ

  
ً و  ، ومنه قَْوُل الّشاِعِر : كَخاَطهُ  ، َخيََّطهُ تَْخيِيطا

ُه  يِّســـــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــَ ِدي مـــــــــــــــــُ ن  ابألَيـــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــهـــــــــــــــــُ

دِّرات و     قـــــــــــــــــــــــــــَ هُ مـــــــــــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــــــــِّ  خمـــــــــــــــــــــــــــَُ

  
 .الَخائطِ  : ِصنَاَعةُ  الِخيَاَطةُ و

 : اللَّْوُن. الَخْيطُ و
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الشَّْيَطان ، وقال الَجْوَهِريُّ : ألَنّه كاَن َطِويالً ُمْضَطِرباً ، وأَْنَشَد  بُمَخاطِ  بَاِطٍل : لَقَُب َمْرواَن بِن الَحَكِم لُقَِّب به لُطوِله ، كأَنَّهُ ُشبِّه َخْيطُ و

ْحمِن بُن الَحَكم :  للشَّاِعِر ، قلُت : هو َعْبُد الرَّ

__________________ 
 .«اجلبر»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 الوتد. ( الذي يف التهذيب عن األصمعي قا  : السّب : ا بر ا واخليطة :2)
 ( يف التهذيب : قا  أبو ذ يب اهلذد.3)
 وروايته فيه : 142/  1( هذه رواية التهذيب ا والبيت يف ديوان اهلذليا 4)

 تــــــــــــــــدىل عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا اب ــــــــــــــــبــــــــــــــــا  مــــــــــــــــوثــــــــــــــــقــــــــــــــــاً 

 شـــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــد الــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــــــاة انبــــــــــــــــٌر وابــــــــــــــــن انبــــــــــــــــر   

  

 وعل  هذه الرواية فال شاهد فيه.

 ( يف اللسان وضبرت  ئر ابلضم والصواب ما أثبتنا فالبيت من قصيدة أوهلا :5)
 أشــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــتـــــــــــــــك أخـــــــــــــــال  الـــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــدوائـــــــــــــــر 

ـــــــــــــنـــــــــــــوادرِ      أبعـــــــــــــنـــــــــــــا  حـــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــ  املـــــــــــــعـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــات ال

  

 .39انظر ديوانه قصيدة رقم 
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وا  كــــــــــُ ــــــــــ  ل وحمــــــــــًا مــــــــــَ ــــــــــَ رتَ  ــــــــــََ    قـ ــــــــــح ي ٍر  خــــــــــَ  اَبطــــــــــِ

ضُ     نــــــــَ نح َيشــــــــــــــــــــــاُء وميــــــــَح ي مــــــــَ طــــــــِ عــــــــح اِس يـــــــــُ  عــــــــلــــــــ  الــــــــنــــــــ 

  
َكةً  الَخيَطُ و الِعَراِب ، هو ما فيه من اْختِالِط َسَواٍد في بَياٍض اَلِزٍم له ، كالعَيَس في اإِلبِل  : ُطوُل قََصِب النَّعَاِم وُعنُِقه ، ويُقَال : (1)، ُمَحرَّ

 الَمْمُدوِد. كالَخْيطِ  النَّعَاِم هو : أَْن يَتقَاَطَر ويَتَتَابَعَ  َخيَطُ  ويُقَال :

بِيِريُّ : َخاطَ  ويُقَال :  بَِعيراً ببَِعيٍر ، إِذا قََرَن بَْينَُهَما ، وهو َمَجاٌز قاَل َرّكاٌض الدُّ

  ٍ نــــــــــــــح رحفــــــــــــــًا بــــــــــــــعــــــــــــــَ رتح حــــــــــــــَ يــــــــــــــٌد مل لــــــــــــــَِ لــــــــــــــِ  بــــــــــــــَ

نح كـــــــــــــــــاَن و     تـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــِ اءَ  اطُ لـــــــــــــــــَح فـــــــــــــــــَ  اخلـــــــــــــــــِ

  
 أَي لم يَْقِرْن بَِعيراً ببَِعيٍر ، أََراد أَنَّه ليس من أَْرباِب النَّعَِم. والِخفَاء : الثَّْوُب الَِّذي يُتَغَطَّى به.

 ، أَي الفَْينَةَ. الَخْيَطةَ  ويُقَال : ما آتِيَك إِالّ 

َهاِب أَثناَء  َمِخيُطهو ، قال : َمِخيُطهو وقَال ابُن ُشَمْيٍل : في البَْطِن ِمقَاُطه فاِق ، وهو َظاِهُر البَْطن. ونقَل َشْيُخنَا عن ِعنَايَة الّشِ : ُمْجتَمع الّصِ

 به. قلُت : وهو َغِريٌب. ِخيطَ  كَمْقعٍَد : ما الَمْخيَطُ  األَْعراَف :

 ، كَشدَّاٍد : الَِّذي يَُمرُّ َسريعاً ، قال ُرْؤبةُ : الَخيَّاطو

ِر  اعـــــــــــــــِ ر لـــــــــــــــَذاَ  الشـــــــــــــــــــــــــــــّ اطِ فـــــــــــــــقـــــــــــــــُ يـــــــــــــــ    اخلـــــــــــــــَ
اِط و     فـــــــــــــّ ِر الضـــــــــــــــــــــــــــِّ مـــــــــــــَ هـــــــــــــح رَاِء املـــــــــــــِ (2)ِذي املـــــــــــــِ

 

  

 ُرغحَت اتـَّقاَء الَعريحِ ابلض رَاطِ 
 ، بالفَتْح والَكْسر : الَجَماَعةُ من النّاِس. الِخيطانُ و الَخْيَطانُ و

 ، كَمِقيٍل : َجبٌَل. َمِخيطٌ و

ثَاِن َمْشُهوَراِن ، وَحّماُد بُن َخالدٍ  َخيّاطُ و ثون. الَخيَّاطِ  بُن َخِليفَة ، َوالُد َخِليفَة : ُمَحّدِ  ، وغيُره : ُمَحّدِ

يِن َسِديُد بُن مّحمدٍ  ْجُم الّدين الُحَسْيُن بُن الُخَوارْزِمّي ، عن فَْخِر الَمَشايخة علّي بن محّمد الِعْمَرانِّي ، وعنه نَ  الَخيّاِطيّ  وَشْيُخ اإِلْسالم َعالُء الّدِ

ٍد الباِرع.  محمَّ

ُد بُن َحَسِن  ، َسَكَن ما وراء النَّْهر ، وَحدَّث عن ِعْمَراَن بِن ُموَسى بن ُمَجاِشعٍ ،  الَخيّاِطيّ  بن علّي الُجْرجانيّ  (3)والَحافُِظ أَبو الُحَسْين ُمَحمَّ

 فيهما.هكذا َضبََطه الحافُظ  353، ومات سنة  (4)وعنه ُغْنَجار 

ٍد ، وَعِليُّ بُن الفَْضلِ  الُخيُوِطيُّ  وأَْحَمُد بُن َعِلّيٍ األَبّار  ، عن البَغَِوّي. الُخيُوِطيّ  : عن ُمَسّدِ

 : َمْوِضٌع بِمْصر. الُخيُوِطيِّين وَجِزيَرةُ 

ٍث  َخيّاطُ و  َمْشُهور. (5)السُّنَّة : لَقَُب ُمَحّدِ

لُقَِّب به ألَنَّه بِي محّمد الُحَسْيِن بِن أَْحَمَد بِن الُحَسْيِن بِن َداُووَد الُحَسْينِي ، أَِميِر الَمِدينَِة ، نََزَل ِمْصَر ، وِإنََّما ، كِمْنبٍَر : لقُب الشَِّريف أَ  ِمْخيَطٌ و

 بالَمِدينَِة وِمصَر والُكوفَِة. الَمَخايَِطةِ  ، وهي اإِلْبَرة ، وهو َجدُّ  بِمْخيَطٍ  كان يُْبِرُئ الَمْكلُوِبيَن. وكاَن إِذا أُتَِي بَمْكلُوٍب يقول : ائْتُونِي

 فصر الدا 
تِه من ِزيادات الُمَصنِّف ؛ إِذ ليَس فيه كلمةٌ َعربيّةٌ َصِحيَحة. انت  َهى.الُمْهَملَِة مع الطاِء قال شيُخنَا : هذا الفَْصُل بُرمَّ

فَمَحلُّ نََظٍر ، إِذ الدَّثط ، والّدحلطة ، « إِذ ليَس فيه إِلى آخره»وأَّما قَْولُه :  قلت : أَّما كونُه من ِزيَاداتِه ، أَي على الَجْوَهِرّيِ ، فَصِحيٌح ،

 نَقَلَُهَما ابُن ُدَرْيٍد ، والّدفط والّدوط َعَربِيّان ، كما سيأْتي.
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القَْرَحةُ  َدثََطت ، هَكَذا نَقَله الّصاَغانِيُّ والَِّذي في اللَِّسان : فِيَهابَطََّها فاْنفََجَر ما  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن َعبّاٍد ، أَي القُْرحةَ  َدثَطَ  : [دثط]

 : اْنفََجر ما فيها. وكأَنَّه عن اْبِن ُدَرْيٍد ، قال : وليس بثَبٍب.

. قال : هذا الَحْرُف مع َغْيرِه ما َوَجْدُت َخلَط في َكالِمه : َدْحلَطَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وفي الَجْمَهَرةِ البن ُدَرْيٍد : ، بالُمْهَملَة َدْحلَطَ  : [دحلط]

 أَْكثََرها للثِّقات ، ويَْنبَِغي للنّاظر

__________________ 
 ( ضبطت يف التهذيب ابلقلم بفتح فسكون.1)
 .«الضغاط»الكويتية وابألصر ( عن املطبوعة 2)
 .«ا سا»( يف اللباب 3)
 ( وهو أبو عبد    مد بن أمحد ُغنجار.4)
جزي ا نســبة إىل ســجســتان عل  غري قياس ا لي خبياط الســنة ألنه كان ليرت أكفان أهر الســنة 5) ( وهو زكراي بن حي  بن إايس بن ســلمة الســِّ

  .انظر تقريب التهذيب وخالصة تذهيب الكما
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دح منها لِثَقٍة ا كان منها عل  رِيبٍة و   َحَذٍر.َأنح يـَفحَحَص عنها ا فما َوَجَد منها إِلماٍم َموحثُوٍ  به فهو ُراَبِعييف ا وما مل  َِ
 قلُت : وأَْوَرَده الّصاَغانِّي في الذّاِل الُمْعَجَمة مع الطَّاِء.

 : * وّمما يُْستَْدَرُك عليه : [دجطط]

يِن بََدل الِجيم ، وهو الَمْشُهور على األَْلِسنة ، وهما قَْريتان بالفَيُّوم :، كعُ  ُدْجُطوطٌ   ُدْجُطوط إِحداهما : ْصفُوٍر ، بالجيِم ، ويقال أَْيضاً بالّشِ

 ُمَحّمٍد الدُّْشُطوِطّي ، ويقال : الَحَرجة ، واألُْخَرى : ُدْجُطوط الِحَجاَرة ، وإلى إحداُهما نُِسَب الَوِليُّ الشَِّهيُر عبُد القَاِدِر بُن ُمَحّمد بنِ 

َجعَل الطُّْحُطوِطّي ، ويقال : الدُّْشُطوِخّي ، ويُْعَرُف أَبُوهُ بالِحَجاِزّي ، ترَجمه الحافُظ السََّخاِوّي في الضوِء الاّلِمع ، و: . ويُقَال الدُّْجُطوِطيُّ 

 القَْريَة من أَعمال البَْهنََسا.

 : * ومّما يُْستَْدَرُك َعليه : [دشلط]

ّمِ : من قَُرى األُْشُمونين. ُدْشلُوط  ، بالضَّ

 ، كَصبُور : قَْريَتَان بها أَْيضاً. َدُروطُ و : [درط]

دٌ  َدْيُروطو ة ، وقد َوَرْدتَُها ، ومنها : الشَّْمُس ُمَحمَّ َدفِيُن ِدمياَط في َزاِويَِة أَبِي العَبّاِس ،  الدَّْيُروطيُّ  ، كَحْيُزوم : قَْريَةٌ أُْخَرى بالقُْرِب ِمْن فُوَّ

ِد بِن نَْصرٍ  هاُب أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ ث ، وغيرهما. الدَّْيُروِطيُّ  والّشِ  الُمَحّدِ

 بالفَتْح : قريةٌ بالغَربيّة. َدْحَطةُ و : [دحط]

 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [دسط]

ِد بِن علّيِ بِن ُعبَْيِد بن ُشعَْيبٍ ، كِهَزْبر : قَْريةٌ بمصَر من الدِّ  ِديَْسطُ  ُد بن محمَّ يَْسِطيُّ  ْنَجاِويَّة ، منها الُمِحبُّ ُمَحمَّ ، ويُْعَرُف بالقلعّي ، أََخَذ  الّدِ

 .897عن الَجْوَجِرّيِ وشيخِ اإِلْسالِم َزَكِريّا ، والكماِل بِن أَبي َشِريف ، والشَّْمِس السََّخاِوّيِ ، مات بَحلََب سنة 

ً  أُْنثَاهُ  الّطاِئرُ  َدفَطَ  : [طدف] أَو  ، وقال ابُن َعبّاٍد : هو بالذَّاِل الُمْعَجَمة ، َسفَدَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال العَُزْيِزيُّ : أَي َدْفطا

 وما َعداه تصحيٌف قَالَهُ الّصاَغانّي. والقَافِ  الُمْعَجَمة الصَّواب بالذَّال

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : : [دقط]

 : الغَْضبَاُن ، هنا َذَكره صاحُب اللَِّساِن. الدَّْقَطانُ و الدَّقِطُ 

ْلت   ، وَسيَأْتِي للُمَصنِّف في الذّاِل الُمْعَجَمة. (1)وأَْنَشد قوَل أَُميَّةَ بِن أَبِي الصَّ

، وفي  َدْلغتانُ  على أَْربَعَِة فََراِسَخ منها ، ويقال : ة ، بَمْروَ  ، أَْهَملَه الجماَعة ، وقال ابُن السَّْمعانِّي في األَْنَساب هي (2) َدْلغَاطانُ  : [دلغط]

ْنِجّيِ : هي ، قال ابُن  الدَّْلغَاِطيّ  عبد هللا (3)أَْحَمَد بِن بِن  فَْضُل هللا بُن محّمد بِن إِْبَراِهيمَ  أَبو بَْكرٍ  منها الفَِقيهُ  ، َدْلغَاتانُ  تاِريخ أَبِي ُزْرَعة الّسِ

ّن. السَّْمعَانِّي : هو َصِديقُنَا وَصاِحبُنَا ، أَْفنَى ُعْمَره في َطلَب العُلُوم ، يَْعِرُف اللُّغَة واألُصوَل والِفْقهَ ، وبال َغ في َطلَب الَحِديِث على ِكبَِر الّسِ

، وقال : منها أَْيضاً : الّزاِهُد أَبو بَْكٍر محّمُد بُن الفَُضِل بِن  489األَْنَساب ويُْعِجبُه ذِلَك ، ُولد بها سنة  قال وكان يَُحثُّنِي على إِتماِم كتابِ 

ّهاِد الُمْنَزِويَن ، وللنَّاِس فيه اْعتِقَاٌد َعِظيٌم. وَرَوى أَبُوه عن أَبِي َجعْ  الدَّْلغاطانِيُّ  أَْحَمدَ  فٍَر الَهْمدانّي ، توفِّي سنة ، روى عن أَبِيه ، كان من الزُّ

488. 

الَحافُِظ  وأَْعَجَم دالَهُ  ، سمَع قُنَْيبَةَ بَن َسِعيٍد ، وسعيَد بَن ُهبَْيَرةَ وغيَرهم. الدَّْلغَاطانِيّ  ومن القَُدَماِء أَبو َسْهٍل نَْصُر بن الَحَكم بن َحاِمد الطَّْهمانِيّ 

دٍ   تابُه هَذا في ِسّتِ ُمجلَّداٍت.في أَْنَسابِه ، وك الُرشاِطيُّ  أَبو محمَّ

 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [دمدرط]

 : قرية بِمْصَر من أَعمال الشَّرقيَّة. دميدروط

__________________ 
 ( يعين قوله :1)
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 مـــــــــــن كـــــــــــان مـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــئـــــــــــبـــــــــــًا مـــــــــــن ســــــــــــــــــــــــنـــــــــــجي دقـــــــــــطـــــــــــاً 

 فــــــــــــــــراب يف صــــــــــــــــــــــــــــــدره مــــــــــــــــا عــــــــــــــــاش دقــــــــــــــــطــــــــــــــــاان   

  

 .«ذقرت»وانظر التاج مادة « دقرت»انظر اللسان 

 ( يف القاموس : َدلحغاطان ابلغا املعجمة.2)
 ( يف معجم البلدان : أمحد بن أيب عبد  .3)
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 ، َمْعُروٌف : أََحُد الثُّغُوِر الِمْصِريَّة ، وهي ُكوَرةٌ َعِظيَمةٌ من ُكَوِر ِمْصَر ، بينََها د ، م ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وهو : ، كِجيْْر  ِدْمياطُ  : [دمط]

يت وبيَن تِنِّيَس اثْنَا َعَشَر فَْرَسخاً ، ويُقَال : من َولِد أَشمن بن ِمْصرايَم بن بنصر بن حام ، ويُقَال : الّداُل والِميُم والّطاُء أَصلَُها  بِدْميَاطَ  ُسّمِ

 ُسْريَانيّة ، وَمْعنَاها : القُْدَرة ، إَِشاَرة إِلى َمْجَمع العَْذِب والِمْلح.

ةِ والَجبَُروِت ، أَْجَمُع بين العَْذِب والِملْ  إِنَّ  يُقَال :و َل ما نََزَل عليه : أَنا هللا ذُو القُوَّ حِ ، والماِء والنّار ، وذِلَك إِْدِريَس َعلَْيه السَّالُم كاَن أَوَّ

 بقُْدَرتي وَمْكنُوِن ِعْلِمي.

 َزَماِن قَْيلَُمون بن أَتريب بن قِْبطم بن ِمْصَرايم ، على اْسِم ُغالٍم. : بَلٌَد قديٌم بُنَِي في ِدْميَاطُ  وقال إِْبَراِهيُم بُن َوِصيف شاه :

ا قَِدَم الُمْسِلُموَن إِلى أَْرِض ِمْصَر كانو ،  بِدْميَاط الهاموك من أَخواِل الُمقَْوقِس ، فلّما اْفتَتَح َعْمُرو بُن العاِص ِمْصَر اْمتَنَع الهاُموكُ  بِدْميَاطَ  لَمَّ

 ُخُطوب.ْرِب ، فأَْنفََذ إِليه َعْمٌرو المْقداَد بَن األَْسَوِد في َطائِفٍَة من الُمْسِلِميَن ، فاْفتَتََحَها بعد َمَكائَد وُحُروٍب وواستَعَدَّ للحَ 

راً وَسْبعَةَ أَيّاٍم ، ثّم تََسلََّمَها الُمْسِلُموَن وأََخَذَها من يَِد الُمْسِلِميَن ، وكانت في يَِده أََحَد َعَشر َشهْ  ِدْميَاطَ  وكان الفََرْنِسيُس ، لَعَنَهُ هللا ، قد حاصرَ 

ا اْستَْولَى الَمِلُك النّاِصَر يُوُسُف بُن ال عَِزيِز على ِدَمْشَق حيَن االْختِالف اتَّفََق في آِخِر َدْولَِة الَمِلك الُمعَظَِّم ِعيسى بِن أَبِي بَْكر بِن أَيُّوب ، ولمَّ

ةً أُْخَرى ، فَسيَُّروا إِليها الَحّجاِريَن ، فَوقََع الَهْدُم في أَْسَواِرَها يوَم  ِدْميَاط على تَْخِريبِ أَْربَاُب الدَّْولَِة بِمْصَر  َخْوفاً من ُهُجوِم اإِلْفِرنج َمرَّ

حت آثاُرَها ، ولم يَْبَق منها ِسَوى الَجاِمعِ ، وصار في قِْبِليَِّها أَخصاٌص على  648االثْنْيِن الثَّاِمَن َعَشَر من شعبان سنة  النِّيِل ، َسَكنََها حتّى امَّ

ْوَها الَمْنِشيَّةَ. عَفَاُء ، وَسمَّ  الضُّ

ل. ثُّم إِنَّ الَمِلَك الظَّاِهَر بِيبَْرس رِحمهُ هللا تعالَى لما استَبَدَّ بمَ  اِرين ِمن ِمْصَر وهذا السُّوُر هو الَِّذي كاَن بَنَاه الُمتَوّكِ ْملََكِة ِمصَر أَْخَرَج ِعدَّة َحجَّ

في بَْحِر الِمْلح ، حتى َضاَق  ِدْميَاط ، فَمَضْوا من القََرابِيص وأَْلقَْوها في بَْحِر النِّيِل الَِّذي يُصبُّ في َشَماِليّ  ِدْميَاطَ  ْدِم فَِم بَْحرِ لرَ  659في سنة 

ها َحاِدثَةٌ بعد تَْخِريِب َمِدينَتِها ، وما بَِرَحْت اآلن فإِنَّ  ِدْميَاطُ  إِلى اآلن. قال ابُن َوِصيف شاه : وأَّما ِدْميَاط وتَعَذَّر ُدخوُل الَمَراِكب منه إِلى

. ومن َورائَِها البََساتِيُن ، تَْزَداُد إِلى أَن صاَرْت بلدةً كبيرةً ذاَت َحّماماٍت وَجواِمَع وأَسواٍق وَمداِرَس وَمساِجَد. وُدوُرَها تُْشِرُف على النِّيلِ 

َر أَْحَسَن بََرنِي الَوِزيُر يَْلبُغا الساِلِميُّ ، َرِحَمهُ هللا ، أَنَّهُ لم يََر في البِالِد التي َسلََكَها من َسَمْرقَْنَد إِلى ِمصْ وهي أَْحَسُن بِالِد هللا َمْنَظراً ، وقد أَخْ 

 ى مع االْختَِصار.، فَظنَْنُت أَنَّه يَْغلُو في َمْدِحها إِلى أَْن شاَهْدتُها ، فإِذا هي أَْحَسُن بَْلَدةٍ وأَْنَزُهه. انته ِدْميَاطَ  من

ينِ  ِدْميَاطَ  وقد نُِسَب إِلى ثِين ، وكذا إِلى قَُراَها ، كتِنِّيَس ، وتُونَة ، وبوار ، وقسيس ، ومنهم : اإِلَمام الحافظ َشَرُف الّدِ  عبُد ُجْملَةٌ من الُمَحّدِ

ْميَاِطيّ  الُمْؤِمن بُن َخلٍَف التُّونِيُّ  ِكّيِ الُمْنِذِرّيِ ، وأَبِي العَبَّاس القُْرُطبّي شاِرح ، صاحُب الُمْعَجِم ، وهو في ِسفْ  الّدِ َرْيِن ، عندي َحدََّث عن الزَّ

د بن َعْمُرون ، والعَلَم اللُّوَرقِّي ، َشاِرحاً الُمفَصَّل ، والّصاَغانِ  ّي صاِحب العُبَاب ، وعلّي بن ُمْسِلم ، والعّز بن َعْبد السَّالِم ، والَجَمال محمَّ

احِب بِن العَِديمَسِعيٍد األَنْ  مؤّرخ َحلَب ،  َدلُِسّي صاحِب الُمْغِرب ، وياقُوت الَحَمِوّي صاِحِب ُمعجِم البُْلَدان ، وابِن الَخبّاز النَّْحِوّي ، والصَّ

ِد بن ِر ، محمَّ ُد بُن علّيِ بِن يُوُسَف الحرادّي شْيُخ الُمْسنِِد الُمعَمَّ ُمْقبٍِل الَحلَبِّي ، وأَسانِيُدنا إِليه َمْشُهوَرةٌ ،  وغيرهم ، َحدََّث عنه أَبُو َطْلَحةَ محمَّ

 وفي الّدفَاتِر َمْسُطوَرة.

ِد بِن ِعيَسى بِن يُوُسَف الّشافِعّي ، كان أَْحفََظ أَ  بِدْميَاطَ  وقد َسِمعُت الَحِديثَ  ث أَبِي َعْبِد هللا ُمَحمَّ ْهِل َزَمانِه على َشْيِخها العالَّمِة األُُصولّيِ الُمَحّدِ

د بِن محّمد، قَِراءةً عليه بجاِمعِ البَْحر ، وبالّزاِويَِة الَمْعُروفَِة بَمْسِجد ُزَراَرةَ بِن َعْبِد الَكِريم ، َحدَّث عن أَ  ِد بِن ُمَحمَّ ْمياطيّ  بِي َعْبِد هللا ُمَحمَّ  الّدِ

 .1179شعبان سنة  6وغيره ، تُُوفَِّي في 

د بُن محّمد بن عبِد القُدُّو (1)، كَسَحاب  َدَماطُ  * ومّما يُْستَْدَرُك عليه من هِذه الماّدة :  س: قَْريَةٌ من أَْعَمال الغَْربِيَّة ، ومنها الشَّْمُس ُمَحمَّ

رة ، على ساِكنها أَْفَضلُ  الدََّماِطيّ  َهاِب أَْحَمَد بن علّيِ بِن عبِد القُدُّوس نَِزيل الَمِدينَِة الُمنَوَّ ه الّشِ  الصَّالة والّسالم. ، حدََّث عن ابِن َعّمِ

 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [دندط]

 بمصر.، بَِضّمِ الّدال األُولى وفتح الثَانِيَة : قريةٌ  ُدْنَدْيط

__________________ 
 وضبطها ابلقلم. ُدماطُ  ( قيدها ايقوت1)
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 األَْشَراف. بُدْهُروط األَْدنَى ، ويُْعَرف اآلن د ، بَصِعيِد ِمْصرِ  ، أَْهَملَه الَجماَعةُ ، وهو : (1) كعُْصفُورِ  ُدْهُروطُ  : [دهرط]

 : * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه : [دوط]

 ، إِذا َحُمَق ، هكَذا أَْوَرَده صاِحُب اللَِّساِن ، وقد أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وهو َحْرٌف عربِيٌّ َصِحيٌح. َداطَ و دوط ، قال الفّراُء : َطاَد ، إِذا ثَبََت ،

 املعجمة مض الطاء فصر الذا 
. هَ ، كَمنَعَهُ ، َذبَحَ  َذأََطهُ  : [ذأط]  ، عن ابِن َعبّاد ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

، ونَقَلَه صاحُب اللَّسان أَيضاً عن ُكراع. وزاد الّصاَغانِيُّ  َحتَّى َدلََع ِلَسانُهُ  أََشدَّ الَخْنقِ  َخنَقَهُ  ، مثل َذأَتَه : َذأََطهُ  نَقََل الَجْوَهِريُّ عن أَبِي َزْيٍد :و

 ، بغير َهْمٍز. َذاَطهو ، وَذَعتَه ، زاد األَْزَهِريُّ :عن أَبِي َزْيد : وكذِلَك َذَعَطه 

 ، عن ُكراع. َمألَهُ  : يَْذأَُطه َذأْطا اإِلنَاءَ  ذأَطَ و

 ، وأَْنَشَد : اإِلناُء : اْمتأَلَ  ذأَطَ  قاَل اللَّْيُث :و

ُ  و  حــــــــــــــح
َ

ن  املــــــــــــــ هــــــــــــــُ ــــــــــــــَ اقـ نــــــــــــــَ َد  َأعــــــــــــــح  قــــــــــــــد فــــــــــــــَ

أحطُ و     رحضُ  الــــــــــــــــــذ  ن  غــــــــــــــــــَ ىت  مــــــــــــــــــا هلــــــــــــــــــَُ  حــــــــــــــــــَ

  
َجُز في تَْرِكيب   على ِرَوايٍَة أُْخَرى ، وَسيَأْتِي أَيضاً في الّظاِء الُمْعَجَمة إِْن شاَء هللا تعالَى.« غ ر ض»وقد َمرَّ الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .(2)، وهو الَخْنُق ، وقد جاَء في ِشْعِر أَبِي ِحَزاٍم غاِلِب بن الحاِرِث العُْكِلّي  الذَّأْط ، كَصبُوٍر ، من َذُؤوطٌ 

ُجُل ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد ، أَي : َذْحلَطَ  : [ذحلط]  وقد َمرَّ عن األَْزَهِرّيِ أَنّه َرَواهُ عن الَجْمَهَرة أَنّه بالّدالِ  َخلََط في َكالِمه الرَّ

ل. (3)الُمْهَملَِة ، وهَكَذا في نسخها   ، وَرَواه الّصاَغانِيُّ بالذّاِل ُهنَا ، فَتَأَمَّ

، وكذِلَك ِظْرياطةٌ  أَي ِطينَةٌ َواِحَدةٌ  ، َواِحَدةٌ ، بالَكْسر : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : (4) ِذْريَاَطةٌ  أَْرضٌ  : [ذرط]

ْل.: أَرٌض ثِْريَاَطةٌ ، أَي « ث ر ط»َواِحَدةٌ ، وثِْريَاَطة َواِحَدةٌ ، كذا في العُبَاِب والتَّْكِملَة ، وَمرَّ له في  (5)  َرْدَغةٌ ، فتَأَّمِ

ُ  قاَل أَبُو َعْمرو.و  ، أَي قَبَّْحَت أَْكلَهُ ، كما في العُبَاب. يا فالنُ  َذْرَطْيتَ  : أَْكٌل قَبِيٌح ، وقد الذَّْرَطأَة

 .من األْلبَاِن : الخاثِرُ  ، أَْهَملَه الَجوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقَال ابُن َعبّاٍد : هو ، كقَُذْعِمل الذَُّرْعِمطُ  : [ذرعمط]

َجاِل : الشَّْهَواُن إِلى ُكّلِ َشيْ  الذَُّرْعِمطُ و  اِب والتَّْكِملَة.، كذا في العُبَ  ءٍ من الّرِ

. كذا في العُبَاِب والتَّْكِملَة ، ومعنى لَفََظه ، لَفََظهُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : أَي َذْرقََطةً  الَكالكَ  َذْرقَط : [ذرقط]

 أَي َرَماهُ.

 ، فقيل : أََذّط. أَْذَوط ، قال األَْزَهِريُّ : كأَنَّهُ في األَْصل الُمْعَوجُّ الفَكِّ  هو: ألَْعَراِبّيِ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ا األََذطُّ  : [ذطط]

 عن ابن بَّرّي مثُل ذلك ، وُهنَاك ، َذَكره صاحُب اللَِّساِن ، والّصواُب أَْن يُْذَكر هاهنا.« أَدط»قلت : وقد تَقَدَّم في 

ً  ، ، كَمنَعَه َذَعَطهُ  : [ذعط] ً  َذبََحه أَو أَيَّ َذْبحٍ كان ، َذبََحهُ  : يَْذَعُطهُ َذْعطا ، والعَْيُن ُمْهَملَةٌ ، كما في الّصحاحِ. قال الّصاَغانِيُّ :  َذْبحاً َوِحيّا

 الَمنِيَّةُ ، قال أَبُو َسْهِم الُهَذِليُّ : َذَعَطتْهُ  ، ويُقَال : َذَعَطهُ  : القَتُْل الَوِحيُّ يقال : الذَّْعطُ  وكذِلَك السَّْحُط ، وقال اللَّْيُث :

وا  لــــــــــــــُ وجــــــــــــــِ م عــــــــــــــُ َرهــــــــــــــُ وا ِمصــــــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ِإذا بـ

ِغ مــــــــــــــــن     يــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح وحت ابهلــــــــــــــــِ َ
رتِ املــــــــــــــــ اعــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــذ 

  
 َر أَنَّ الهاءَ هَكَذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : كان الَخِليُل يَقُوُل : هو الِهْميَع ، بالعَْيِن غيَر ُمْعَجَمة ، وَذكَ 
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__________________ 
 ء غريب النير من انحية الصعيد قرب البهنسا.مهملة بليد عل  شاط ( قيدها ايقوت نصاً بفتح أوله وسكون  نيه وآخره طاء 1)
 كما يف حواشي املطبوعة الكويتية :ـ   ( يعين قوله2)
 تــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم ابلــــــــــــــــــــأل  مــــــــــــــــــــين و 

 ذأطـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــم بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــرتة ذووطِ و    

  

 ابلذا  املعجمة. 327/  3( الذي يف اجلمهرة 3) 
 ( يف التكملة : ذرايطة ابلياء.4)
 ايطة.( يف التكملة : ضر 5)
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َيَغ َمقح  ســــُب َأّن اهِلمح يُض َأصــــحابَِنا ا قا  أَبو حامتٍِ : َأحح ُعحَجَمَة مل َ حَتِمض يف َكِلَمٍة ا وخاَلَفه مجَِ
َ امل ُلوُب املِيِم من ابٍء ا والَغاح

 ُء ِميماً ؛ لُقرحهِبَا منها.من قـَوحهلِِم : َهَبَغ الر ُجُر ُهُبوغاً ا ِإذا ُسِبَت للن وحِم ا فكبَن ه ِهبحَيغ ا فُقِلَبت البا
 .َسِريعٌ  ، أَي َذاِعطٌ  وكذِلَك : قال غيُره :و ، كَجْرَوٍل ، َذْعَوطٌ  َمْوتٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 * وّمما يُْستَْدَرُك َعليه :

 ، أَي كاَد يَُموُت ، قاله ابُن َعبّاٍد. اْنَذَعطَ  ، وبََكى حتى اْنَذَعط يُقَال : َعِطَش َحتَّى

جُل : ماَت ، كما في التَّْكِملَة. اْنَذَعطَ و  الرَّ

وَحَكم بزياَدةِ « ذ ع ط». َكتَبَه بالُحْمَرة على أَنَّ الجوهريَّ لم يذُكْره ، وهو َغِريٌب. كيف وقد َذَكَره في آخر ماّدة َذْعَمَطةً  َذْعَمَطهُ  : [ذعمط]

باِعّيِ. وقال :الِميم ،   الشَّاةَ. َذْعَمطَ  ، أَي َذبََحهُ َذْبحاً َوِحيّاً ، وقد كَذَعَطهُ  ، َذْعَمَطهُ  وكأَنَّهُ تَبَع اللَّْيَث حيث َذَكَره في الرُّ

 ، كما في العُبَاِب. : الَمْرأَةُ البَِذيئَةُ  الَذْعَمَطةُ  قال غيُره :و

ً  الطَّائرُ  َذفَطَ  : [ذفط]  .(1)أُنثاهُ  َسفَدَ  ، من َحّدِ َضَرَب ، إِذا يَْذفِطُ  التَّْيسُ  كذِلكَ و الّطائُر ، َذفَطَ  ه الَجْوَهِريُّ ، وحكى ابُن ُدَرْيٍد :، أَْهَملَ  َذْفطا

. أَو الصَّواُب فِيهما بالقَافِ  . كّل ذِلك عن ُكراع ، كما في اللَِّسان ،الذُّبَاُب : أَْلقَى ما في بَْطنِهِ  َذفَطَ و  ، كما قالَهُ الّصاَغانِيُّ

ِعيفُ  الذَّفُوطُ و أَن يُْزِرَي بَرُجٍل قال ـ  على ساكنها أَفضُل الّصالة والّسالمـ  ، قال ابُن َعبّاد : إذا أراد أَحٌد من أَْهِل الَمِدينَةِ  ، كَصبُوٍر : الضَّ

 ، أَي َضِعيٌف. لََذفُوطٌ  له : إِنَّك

ً  أُْنثَاهُ  الّطائرُ  َذقَطَ  : [ذقط] ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  َسفََدها عن ِسيبََوْيٍه ، قال : ومثلُه : بََضعََها بَْضعاً وقََرَعَها قَْرعاً : ويَُضمُّ  ، بالفَتْحِ ، يَْذقُِط َذْقطا

اْستَْعَمَل النِّكاَح في غير نَْوعِ اإِلْنَسان إِالّ ثَْعلَباً ، وقال : هو إِذا نََكَح ، قال ابُن ِسيَده : ولم أََر أََحداً  الذُّبَاب َخصَّ ثَْعلٌَب بهو .(2)عن أَبِي َزْيٍد 

ً  هاهنا. وقال ِسيبََوْيه :  ، وهو النَِّكاُح فال أَْدِري ما َعنَى من األَْنَواعِ ، ألَنَّهُ لم يَُخصَّ منها َشْيئاً. َذقََطَها َذْقطا

 َذِقطٌ  التَّْيُس ، فهو َذقَطَ  . قال الّصاَغانِيُّ : وقد يُْستَْعَمُل في َغْيِر الّطائِر ، قال الخاْرَزْنِجيُّ :بَمْعنًى واحدٍ  َذقَطَ و الذُّباُب ، َونَمَ  وقال أَبو ُعبَْيٍد :

 ، إِذا َسِفَد.

ْلِت. كَسْكَراٍن وَكتٍِف : الغَْضبانُ  ، الذَِّقطُ و الذَّْقَطانُ و  ، ونَقَلَهُ صاِحُب اللَّساِن بالدَّاِل الُمْهَملَة ، وأَْنَشَد قول أَُميَّةَ بِن أَبِي الصَّ

ــــــــًا مــــــــن ســــــــــــــــــــــَ ِّ  ب ــــــــِ ئ ــــــــَ ت كــــــــح نح كــــــــان مــــــــُ طــــــــاً ٍء مــــــــَ ــــــــِ   َذق
اَش     رِه مــــــــــــا عــــــــــــَ دح طــــــــــــاانَ فــــــــــــزَاَد يف صــــــــــــــــــــــــــَ  َذقــــــــــــح

  
 يَْدُخل في ُعيُوِن النَّاِس. كُصَرٍد : ذُبَاٌب َصِغيرٌ  ، الذُّقَطُ و

 وُصَرٍد. كِصْردانٍ  ، بالكسِر ، ِذْقطانٌ  : ج : الَِّذي يكوُن في البُيُوتِ  الذُّقَطُ  ل الطَّائفيُّ :وقا

ً  تََذقََّطهُ  َرَوى أَبُو تَُراٍب عن بعِض بني ُسلَْيٍم :و  ، وكذِلَك تَبَقََّطه تَبَقُّطاً ، وقد تَقَدَّم. أََخَذهُ قَِليالً قَِليالً  : تََذقُّطا

 ، نَقَلَه الخاْرَزْنِجّي. َخبِيثٌ  ، أَي كُهَمَزةٍ وأَِميرٍ  ، َذقِيطٌ و ةٌ ذُقَطَ  َرجلٌ و

 ، عنه أَْيضاً. الذُّبَابِ  َذْقطُ  : فيه َمْذقُوطٌ  لَْحمٌ و

 * وّمما يُستدرُك عليه :

فَاِد ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، كما في اللَِّساِن والعُبَاِب. الذّاقِطُ   : الذُّبَاُب الَكثِيُر الّسِ

ً  يَْذِمُطهُ  َذَمَطهُ  : [ذمط] يَْبلَُع كلَّ  ، إِذا كان كُهَمَزةٍ  ُسَرَطةٌ ، ذَُمَطةٌ  ُهوَ  يُقَاُل :و ، قال : َذبََحهُ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن َعبّاٍد : أَي َذْمطا

 .ءٍ َشيْ 

 .َسِريُع االْنِحَدارِ  ، أَي كَكتِفٍ  وَزِرٌد ، َذِمطٌ  َطعَامٌ  في نََواِدر األَْعَراِب :و
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بَهُ جماعةٌ ، وفي َشْرحِ َشْيِخنا عن العَْبَدِرّي في ِرْحلَته : لغةٌ في الُمْهِملَة ، بالَكْسِر : اسُم بَْلَدةٍ  ِذْمياطُ و اِس يُْعِجُمَها ، أَكثُر النَّ  ، هكذا َصوَّ

شاِطيَّ  ٍد الرُّ َح بأَنَّ أَبَا محمَّ ْمياِطيَّ عن ذِلَك فقاَل لي : إِْعَجاُمَها َخطأٌ. وَصرَّ   َوَضعََها في الذّاِل الُمْعَجَمِة ، فأَْخَطأَ.وَسأَْلُت َشْيَخنَا الشََّرَف الّدِ

__________________ 
والذي يف  أ لت وكذلك حاهلما مض الفاء.« ذ ط ي»ســــــــــــــفد. وفيها هذه العبارة بســــــــــــــطر ذقرت الطائر إذا  313/  2( الذي يف اجلمهرة 1)

 الصحاح املطبوع ملن زيد ذفرت الطائر أنثاه يذفطها ذفطاً سفدها. وردت العبارة فيها ابلفاء.
 ( انظر ا اشية السابقة.2)
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ً  : [ذوط]  كذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عنه ، وقد تَقَدَّم أَنَّه لُغَةٌ في (1) َخنَقَهُ َحتَّى َدلََع ِلسانُه ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َزْيٍد : أَي َذاَطهُ يَذُوُطه َذْوطا

 ً  ، بالَهْمِز ، ونَقَلَه َصاِحُب اللَِّساِن عن ُكراع. َذأََطهُ َذأْطا

ِغيُر الفَّكِ ، وقِيَل : هو الَِّذي يَُطوُل َحنَُكه األَْعلَى ويَْقُصر األَْسفَل. األَْذَوطُ  ، ويُقَال : النّاِس وَغْيِرِهم: النَّاقُِص الذَّقَِن من  األَْذَوطُ و  : الصَّ

ً »َحِديُث أَبِي بَْكٍر َرِضي هللا عنه :  في البَِعيِر : قَِصُر ِمْشفَِره من أَْسفَِله ، ومنه الذََّوطُ و « لو َمنَعُوني ِعقَاالً »ويُْرَوى « ْذَوطَ أَ  لو َمنَعُوني َجْديا

 .«لقَاتَْلتُُهم عليه كما أُقَاتِلُهم على الصَّالة وسلمعليههللاصلىَعنَاقاً ِمّما أَدَّْوا إِلى َرُسوِل هللا »ويُْرَوى 

أِْس ، تََكُع  َصْفَراُء الظَّْهرِ  مثُل الَحبَِّة من الِعنَِب األَْسَودِ تَُكوُن بتَِهاَمةَ ، لها قَوائِم ، وَذنَبَُها  : َعْنَكبُوتٌ  الذَّْوَطةُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و َصِغيَرةُ الرَّ

اٍت ، َذْوُطهو ، يَذُوطَ  بَذنَبَِها فتُْجِهُد َمْن تََكعُه. َحتَّى  .أَْذَواطٌ  ج : أَْن يَْخَدَر مرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : األَْحَمق. نقله الّصاَغانِّي. قلُت : ولعَلَّه لُغَةٌ في األَْضَوط ، بالّضاد ، كما َسيَأْتِي. األَْذَوطُ 

 ، بالتَّْحِريِك : ُسقَاُط النّاِس. الذََّوطُ  وقال أَبُو العَبّاِس :

 ٌ  : قَِصيَرةُ الَحنَِك. َذْوَطاءُ  واْمَرأَة

 .َذْوَطةُ ذُوِطيه ومن َكالِمِهم : يا

يَاَر على الفََرِس ، أَْضِوطِ  ِعيٍد : َسِمْعُت بعَض َمشايِِخنَا يَقُول : يقال :وقال أَبو سَ  ، أَي أَْنِشبهُ في َجْحفَلَتِه ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في  أَْذِوْطهُ و الّزِ

 ، عن أَبِي َحْمَزةَ.« ض وط»العُبَاب. قلت ، وَسيَأْتِي ذِلَك في 

 .ع لَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو :، أَْهمَ  ، كَجْرَولٍ  َذْهَوطٌ  : [ذهط]

ِحيُح األَّوُل  ، قاْل ابُن ِسيَده : ع : اسم ُعْصفُورٍ  ، ِمثَال ذُْهيُوطٌ  هو ، هكذا َضبََطه ِسيبََوْيه وقال اللَّْيث : ، كِعْذيَْوطٍ  ِذْهيَْوطٌ و ، أَنَشَد  (2)والصَّ

َط الِحَجاَرةِ :  الّصاَغانِيُّ للنّابِغَِة الذُّْبيَانِّيِ يمَدُح َعْمَرو بَن ِهْنٍد ُمَضّرِ

ين   ُر مـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ر  الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  قـــــــــــــــِ َداُء مـــــــــــــــا تـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــِ

امِ     مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــُ ِة ل ـــــــــــــــَ اَ اب ـــــــــــــــذ  لـــــــــــــــَ  ال  ِإىل َأعـــــــــــــــح

  

اٍت و  ظـــــــــــــــــَ ائـــــــــــــــــِ ائـــــــــــــــــَر غـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ زَاُه قــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــَ

وحطِ إىل     ـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــذِّهـــــــــــــــح اِم  ال ٍب هلـــــــــــــــَُ (3)يف  ـــــــــــــــَِ
 

  
 ، أَيضاً.« ز ه ط»وَسيَأْتِي في 

 : * وّمما يُْستَْدَرُك عليه : [ذيط]

ً  في َمْشيِه ذاطَ   ، إِذا َحّرك َمْنِكبَْيِه في َمْشيِه مع َكثَْرة لَْحٍم ، نقله صاحُب اللَّسان عن أَبِي َزْيٍد ، وقد أَْهَملَه الَجَماَعةُ. يَِذيُط َذيََطانا

 مض الطاءِ  لراءِ فصر ا
ّمِ ، وهِذه عن األَْخفَِش ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، يَْربُُطهو ، بالَكْسِر ، يَْربُِطه َء ،، أَي الشَّي َربََطهُ  : [ربط] ً  ، بالضَّ  َمْربُوطٌ  َشدَّهُ ، فهو : َرْبطا

 .َمْربُوَطةٌ  ، أَي َربِيطٌ  ، يُقال : َدابَّةٌ  َربِيطٌ و

بَاطُ و ، بضّمٍ فُسكوٍن ،  ُربُطٌ  ج : ، أَي ُشدَّ به ، وفي العُبَاب والّصحاحِ : ما تَُشدُّ به الِقْربَةُ والدَّابَّةُ وغيُرهما ، به ُربِطَ  ما ، بالَكْسِر : الّرِ

 بُُطوِن األُتُِن :واألَْصُل فيه كُكتٍُب ، واإِلْسكان جائٌز على التَّْخِفيِف ، قال األَْخَطُل ، يَِصف األَِجنَّةَ في 

َرٌة  ــــــــــِ ــــــــــص يف اأَلرححــــــــــام غــــــــــائ ي عــــــــــامــــــــــِ ــــــــــد  ر ال ــــــــــح ث  مــــــــــِ

ُدودُ     د  اخَلصـــــــــــــــــــــاُص عــــلــــيــــهـــــــا ا فــــهــــو َمســـــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــُ

  

ا  ر هتـــــــــــــــَِ ا يف َأســـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ وحرًا وحتـــــــــــــــَح وُت طـــــــــــــــَ  متـــــــــــــــَُ

ُب يف     لــــــــــــ  قــــــــــــَ ــــــــــــَ رتِ كــــــــــــمــــــــــــا تـ رَاِويــــــــــــدُ  الــــــــــــر بــــــــــــح
َ

 املــــــــــــ

  
 ُوِجَد في ِديَواِن األَْخَطِل بَخّطِ أَبِي َزَكِريَّا.وهكذا « كما تَفَلَّتُ »كذا في الّصحاح والعُبَاِب ، ويُْرَوى : 
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بَاطُ و  به. ُرِبطَ  ، كأَنَّ الِجْسمَ  الفُؤادُ  : الّرِ

بَاطُ و  الَخْيِل. ِربَاطِ  قال الفاِرِسيُّ : هو ثَاٍن من لُُزوم الثَّْغِر ، ولُُزوُم الثَّْغِر : ثاٍن من الُمَواَظبَةُ على األَْمرِ  : الّرِ

__________________ 
 .«بلسانه»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 ( وهو ما ورد يف التكملة واللسان.2)
واملثبت عن الديوان. ويرو  : قايظات بد  غايضـــات. وقوله : هلام « مغزاة»وابألصـــر « إىل»بد  « عل  الذهيوط»وفيه  162( ديوانه ص 3)

 يبتلعه. والذهيوط مكان كان هلم فيه غزوة. عن حاشية الديوان.يريد جيشاً كثرياً يلتهم ما ورد عليه ا أي 
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بَاطو  ، كما في الّصحاحِ. كالُمَرابََطةِ  ُمالَزَمةُ ثَْغِر العَُدّوِ ، : الّرِ

يَ  ُمَرابََطتَُها الَخْيِل : ِربَاطُ و ً  الَخْيلُ  ، وُربما ُسّمِ  .ِربَاطا

بَاطُ  أَو . وأَْنَشَد للّشاِعِر ، وهو بَُشْيُر بُن أَبي ُحَمام العَْبِسيُّ كما في اللَِّساِن ، وفي العُبَاِب  ْوقََهاالَخْمُس ِمْنَها فما فَ  : الَخْيلُ  الّرِ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 : (1): بَُشْيُر بن أَبَّيِ بِن َجِذيَمةَ العَْبِسيُّ 

ٍ   الــــــــــــّراَِبطَ ِإّن و  َد مــــــــــــن آِ  َداحــــــــــــِ كــــــــــــح  الــــــــــــنــــــــــــ 

َن يـــــــــــــو     حـــــــــــــح لـــــــــــــِ فـــــــــــــح َ فـــــــــــــمـــــــــــــا يــــــــــــــُ اح انِ أَبـــــــــــــَ  َم رِهـــــــــــــَ

  
من الَخْيل ،  ِربَاطٌ  لفاُلنٍ  وَزاَد الَجْوَهِريُّ : يُقَال :« َجَرْيَن فلْم يُْفِلْحنَ »وِرَوايَةُ ابُن ُدَرْيٍد :  .«ُدوَن ِرَهان»كما في الّصحاحِ ، وفي اللَِّساِن : 

 كما تَقُول : تِاَلٌد ، وهو أَْصُل َخْيِله.

بَاطُ و بَاَطاتِ  َواِحدُ  أَْيضاً : الّرِ .الَمْبنِيَّة الّرِ  . نَقَله الَجْوَهِريُّ

َي الُمقاُم في الثَّْغرِ  يَْربُطَ  أَنْ  في األَْصِل : الُمَرابََطةُ  أَو ً  ُكلٌّ من الفَِريقَْيِن ُخيُولَُهم في ثَْغِرِه ، وُكلٌّ ُمعٌد ِلصاِحبِه ، فُسّمِ . قاله القُتَْيبِيُّ ، ِربَاطا

. وفي اللَِّساِن : ثّم صاَر لُُزوُم الثَّْغرِ  ً  على ما نَقَلَه الّصاَغانِيُّ يَت الَخْيُل أَْنفُُسها ِرباطا ً  ، وُربما ُسّمِ  (اْصِْبُوا) ومنه قولُه تعالى ، ِربَاطا

ُكم ،  (صاِبُروا) على ِدينِكم ، و (اْصِْبُوا)جاَء في تَْفِسيره :  (2) رابُِطواوَ  َوصابُِروا ُكم  رابُِطوا (وَ )َعُدوَّ ، أَي أَقِسُموا على ِجَهاِد َعُدّوِ

اْنتَِظاُر الّصالةِ بعَد الصَّالةِ ، لقَوله  َواقِيِت الصَّالةِ ، وقِيَل : الُمواَظبَةُ عليها ، وقيل :الُمَحافََظة َعلَى مَ  أَو َمْعنَاهُ  الَخْيل ، اْرتِبَاطو بالَحْربِ 

بَلَى يا »قالوا :  ؟الدََّرجاتِ أاََل أَُدلُُّكم على ما يَْمُحو هللا به الَخَطايَا ويَْرفَُع به »َرَواه عنه أَبُو ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللا عنه :  ، فيما وسلمعليههللاصلى

بَاطُ  فَذلُكمُ  اَلة ،َرُسوَل هللا ، قال : إِْسباُغ الُوضوِء على الَمَكاِرِه ، وَكثَْرةُ الُخَطا إِلى الَمَساِجِد ، واْنتَِظاُر الصَّالةِ بعَد الصَّ  بَاطُ  فذِلُكم الّرِ ،  الّرِ

بَاطُ  فذِلُكم . قلُت : فيَُكونفَشبَّه َما َذَكَره من األَْفعَ « الّرِ بَاطُ  اِل الّصاِلَحِة بِه. والقَْواَلِن َذَكَرُهَما األَْزَهِريُّ : أَي اَلَزْمُت ،  َرابَْطتُ  : َمْصَدرَ  الّرِ

 ، وتَُكفُّه عن الَمحاِرم.صاِحبََها عن الَمعَاِصي  تَْربِطُ  ُء ، أَي يَُشدُّ ، يَْعنِي أَنَّ هِذه الِخاللَ به الشَّيْ  يُْربَطُ  وقِيَل : هو هاُهنَا اسٌم لما

 ، كما في اللَِّساِن. به الّدابَّةُ ، كالِمْربََطةِ  ُربِطَ  ، كِمْنبٍَر : َما الِمْربَطُ و

، ال تَقُول : « َريَّاَمنَاَط الثُ »الّدابَِّة ، وهو من الظُُّروِف الَمْخُصوَصِة ، وال يَْجِري َمْجَرى  َرْبطِ  أَي َموضعُ  كَمْقعٍَد وَمْنِزٍل : َمْوِضعُهُ  الَمْربَطُ و

ّي : فَمْن قاَل في الُمْستَْقبَِل : َمْربَطَ  ُهو ِمنِّي  أَْربُطُ  ، بالَكْسِر ، ومن قال : الَمْربِطُ  ، بالَكْسِر ، قال في اْسِم الَمَكاِن : أَْربِطُ  الفََرِس ، قال ابُن بَّرِ

ّمِ ، قال في اْسِم الَمَكاِن :  َعْنٍز. وفي العُبَاب : قال الَحاِرُث بُن ُعبَاٍد في فََرِسه النَّعاَمة : َمْربِطُ  ، ويقال : ليس له ، بالفَتْح الَمْربَطُ  ، بالضَّ

ّراب  رتَ قـــــــــــــــــَ رحبــــــــــــــــِ يّن  مــــــــــــــــَ ِة مــــــــــــــــِ عــــــــــــــــامــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

ا ِ     ــــــــــــَ ي ــــــــــــٍر عــــــــــــن حــــــــــــِ رحُب َوائ تح حــــــــــــَ حــــــــــــَ قــــــــــــِ ــــــــــــَ  ل

  
بِيطُ و ، قال أَبو ُعبَْيِد : إِذا بَلََغ التَّْمُر اليُْبَس ُوِضَع في الِجَراِر ، وُصبَّ  ويَُصبُّ عليه الماءُ التَّْمُر اليابُِس يُوَضُع في الِجَراِب  ، كأَِميٍر : الرَّ

بِيطُ  (3)عليه الماُء فذِلَك  َمْخَشِريُّ في األََساِس ، فقال. هو تَْمٌر يُْجعَل في ال الرَّ ْبُس فذِلَك الُمَصقَّر. ونَقَلَهُ الزَّ ِجَراِر ويُبَّل ، فإِْن ُصبَّ عليه الّدِ

ا قولُهم للتَّْمِر : (4)بالماِء ِليَعُود  طب ، وُهَو َمجاٌز. وقال ابُن فاِرٍس : فأَمَّ فيُقَال : إِنَّه الَِّذي يَْيبَس فيَُصبُّ عليه الماُء ، قال : ولَعَلَّ  َربِيطٌ  كالرُّ

بِيدُ »هَذا من الدَّخيِل. وقِيل : إِنّه بالّداِل   وليس بأَْصٍل.« الرَّ

 .البُْسُر الَمْوُدونُ  : الّربِيطُ  في الّصحاحِ :و

بِيطُ و اِهُب ، والّزاِهُد ، والَحِكيمُ  : الرَّ ْنيَا َربَطَ  ، أَي َظلَفَ  الَِّذي الرَّ بَنِي إِْسَرائِيَل  َربِيطَ  إِنَّ » الَحِديُث : ، أَي َسدََّها وَمنَعََها ، ومنه نَْفَسهُ عن الدُّ

ُل منها عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. كالّرابِِط في الثَّالثِ « صَّْمتُ قال : َزْيُن الَحِكيِم ال  ، األَوَّ

بِيطُ و ة ، وهو َوَهم ، أَي ، ووقََع في الّصحاح : لَقَُب الغَْوِث بِن مرّ  : الرَّ بن اْلياِس بِن ُمَضَر بِن نَِزاِر بِن َمعَّدِ بِن َعْدنَاَن. قال  ابن َطابَِخةَ  ُمرَّ

هُ كانَْت ال ابُن الَكْلبِّيِ :  ألَنَّ أُمَّ

__________________ 
 بشر بن أيّب بن محام العبسي. 262/  2( يف اجلمهرة 1)
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 .200( سورة آ  عمران اآية 2)
 .«فلذلك»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 ( يف األساس : فيعود.4)
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َعَلن هُ  وَفًة ا ولََتجح ِه صـــــُ الَكعحَبِة ا فعاَش فَفَعَلتح ا وجعَلتحه َخاِدماً  َربِيرتَ  يَِعيُش هلا َوَلٌد ا فَنَذَرتح لَِئنح عاَش هذا َلرَتحبَُطن  بَرأحســـــِ
 .(2)ا كما نـََقَله الّصاَغاين   يرتَ الر بِ  ا فُلقِّبَ  (1) فـَنَـَزَعتحهُ  ا ُُلمَ  لِلحبَـيحِت َحىت  بـََلغَ 

بِيَطةُ و بِيطُ  َكَذا َرأْساً من الدََّواّبِ ، ويقال : نِْعمَ  يَْرتَبِطُ  وفاُلنٌ  . وفي الّصحاح :من الدََّوابِّ  اْرتُبِطَ  بهاٍء : ما ، الرَّ ِمَن  يُْرتَبَطُ  هذا ، ِلَما الرَّ

 الَخْيِل.

َدة والخاِء وهو َغلٌَط ، صوابه : َحِشيَّة ِطيفَةٌ تَُشدُّ فوق َخَشبَةِ نِْسعَةٌ لَ  ، بالَكْسِر : الِمْربَطةُ و ْحلِ  ، هَكَذا في النَُّسخ بالموحَّ ، بالحاِء الُمْهَملَِة  الرَّ

 والتَّْحتِيَّة.

 نَْفَسه عن الِفَراِر يَُكفَُّها بَجَراَءتِه وَشَجاَعتِه. يَْربِطُ  َشِديُد القَْلب ، َكأَنَّه ُشَجاعٌ  ، أَي َربِيُطهُ و الَجأِْش ، َرابِطُ  من الَمَجاز : َرُجٌل.و

ْوعِ ، ومن َسَجعَاِت األَساس : لوال َرَجاَحةُ َعْقِله ، اْشتَدَّ قَْلبُه ، أَي ، بالَكْسرِ  ِربَاَطةً  َجأُْشه َربَطَ و  َطةُ َربَاو ، وَوثَُق وَحُزَم فلم يَِفرَّ عند الرَّ

 الجدُّ العاثُِر في اْنتِعاِشه. (3)َجأِْشه ، ما َطِمَع 

ْبَر ، ، أَي هللا تَعالَى َعلَى قَْلبِه َربَطَ  من الَمَجاِز :و وكذا  .(4) (َعلى قَ ْلِبها) َربَْطنا (َلْو ال َأنْ )، ومنه قولهُ تعالَى :  قَّواهُ و َشدَّهو أَْلَهَمهُ الصَّ

ْبَر. (5) (َعلى قُ ُلوِِبِْم ِإْذ قاُموا) ناَربَطْ  (وَ )قَْولُه تعالَى :   أَي أَْلَهْمنَاُهم الصَّ

ُحُف  راِبطٌ  ، وحكى ابُن األَْعَرابِّي عن بَْعِض العََرب أَنَّه قال : اللُهمَّ اْغِفْر لي والِجْلُد باِرٌد ، والنَّْفسُ  : َواِسٌع أَِريضٌ  ِراِبطٌ  نَفَسٌ و والصُّ

وحِ ، وإِْن ِشئَْت على« ُمْنتَِشَرةٌ ، والتَّْوبَةُ َمْقبُولَةٌ  تِِه قبل الِحَماِم ، وذَكَر النَّْفس َحْمالً على الرُّ  النََّسب. يعني في ِصحَّ

« َمْريُوطُ »، هَكَذا نقَلَهُ الّصاَغانِيُّ في كتَابَْيه ، وهو َوَهٌم ظاهٌر منه ، والصَّواُب : أَنَّ القَْريَةَ الَمْذُكورةَ هي  : ة ، باإِلْسَكْنَدِريَّةِ  َمْربُوطُ و

َدة ، وأَعاَده الّصاَغانِيُّ ثانِياً على الّصَواب  ، وقال فِيَها  أَْهلها أَْطوُل النّاِس أَْعَماراً  في التكملة ، وَذَكر أَنَّ « ر ى ط»في بالتَّْحتِيِّة ، ال بالُمَوحَّ

 : إِنََّها من ُكَوِر اإِلْسَكْنَدِريَّة.

 ، وبثَْغِر َرِشيد منهم َجَماَعةٌ. َرأَْيُت مْنُهم أُناساً باالْسَكْنَدِريَّةِ  قال الُمَصنِّف : وقد

بَاطِ فََرساً : اتََّخَذهُ  اْرتَبَطَ و  َكذا وَكَذا من الَخْيِل. يَْرتَبِطُ  أَي لُمَرابََطة العَُدّو وتقوُل ُهوَ   للّرِ

 ، كما في الّصحاحِ. (6) ، دائٌم ال يُْنَزحُ  ُمتََرابِطٌ  ماءٌ  حَكى الشَّْيبَانِيُّ :و

 َمَجاٌز ، قال الّشاِعُر يَصُف َسحاباً : الماُء في َمَكاِن َكَذا وَكَذا ، إِذا لم يَْبَرْحه ولم يَْخرْج منه ، وهو تََرابَطَ  وقد

َر  املــــــــــــاَء مــــــــــــنــــــــــــه مــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــف  ــــــــــــَ رتٌ تـ رتابــــــــــــِ   مــــــــــــُ
ُح و     تح بـــــــه اأَلرحُض ســـــــــــــــــــــائــــــِ ِدٌر ضـــــــــــــــــــــاقـــــــَ حـــــــَ نــــــح (7)مــــــُ

 

  
ا يَِلي اليََمن ، في أَْعَماِل َحْضَرَمْوَت  ، كِمْحَراٍب : د ، بَساِحل بَْحِر الِهْند ِمْربَاطٌ و ِممَّ

(8). 

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه.

. كَربََطَها الّدابَّةَ ، اْرتَبَطَ   بَحْبٍل لئالّ تَِفرَّ

 من الَخْيِل ، كما في الّصحاحِ. َرابَِطةٌ  ، وببَلَِد كذا َرابَِطةً  وَخلَّف فاُلٌن بالثَّْغِر َخْيالً 

ْرُت عنه ، كأَنَّهُ َحبََس نَْفَسه وَشدََّها.« عليه أَْستَْبِقي نَْفِسي فَربَْطتُ »األَْكَوعِ : في َحِديِث اْبِن و  ، أَي تَأَخَّ

بُطُ و تَْيِن : الَخْيلُ  الرُّ ً  ، ويُْجَمع َربِيطٌ  باألَْفنِيَة وتُْعلَُف ، َواِحُدَها تُْربَط ، بَضمَّ بُط ِربَاطا الفَّراُء في قوله تعَالَى ، وهو َجْمُع الَجْمِع. وقال  الرُّ

 ، قال : يُِريد اإِلناَث من الَخْيل. (9) (اخْلَْيلِ ) ِرباطِ  (َوِمنْ )

__________________ 
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 حىت بلغ مث نزعته. 189( يف خمتصر مجهرة ابن الكليب ص 1)
 يزون اب اج ا ال  وز أحد حىت  وز واد ذلك والغوث بن مّر ا وهو صـوفة ا قا  : فبما صـوفة فإهنم كانوا  206( زيد يف مجهرة ابن حزم 2)

 منهم.
 ( األساس : ملا طمض.3)
 .10( سورة القصص اآية 4)
 .14( سورة الكهف اآية 5)
 ( ضبطت يف اللسان يـَنـحزَُح.6)
د ا وقا  : منجرد : جار قوله : مكنف ا الذي يف اللســـان : ملت  ا وقوله : منحدر ا الذي يف األســـاس منجر »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 7)

كاألصـــــر. وقد نبه مصـــــحح « ســـــائح»والذي يف األســـــاس املطبوع :  قلت :« ذاهب. وقوله : ســـــائح الذي يف األســـــاس : ســـــابح ابلباء املوحدة
 اللسان أيضاً إىل رواية يف األساس أهنا سابح ابملوحدة. ولعله قد وقض أبيديهما نسخة أخر  غري الجي بيدان.

 . مقدار مخسة فراسخ... ابلكسر مث السكون ا فرضة مدينة  فار بينها وبا  فار ( قيدها ايقوت8)
 .60( سورة األنفا  اآية 9)
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بَاطُ و  : النَّْفُس ، وقال العَّجاج يَِصف ثوراً َوْحِشياً : الّرِ

و َ ِبُت   الّراَِبطِ فَباَت وهح
 أَي ثابُِت النَّْفِس.

ْحيَانِّيِ. اْرتَبَطَ و  في الَحْبِل : نَِشَب ، عن اللِّ

بِيطُ و اِجّيِ ، فَكأَنَّهُ ِضدٌّ ، كما في اللَِّساِن. الرَّ جَّ  : الذّاِهُب ، عن الزَّ

اجِ وأَبِي ُعبَْيَدةَ. وفي الَمثَِل : االْرتِبَاطُ و جَّ يبِيُّ عن الزَّ أَي َوَجْدَت فََرساً كِريماً « أَْكَرْمتَ »َوى ويُرْ  .«فاْربِطْ  اْستَْكَرْمتَ ». االْعتِالُق ، نَقَلَه الّطِ

 .(2) فاْرتَِبطْ  ويُْرَوى (1) [بالنَّفائِِس ]فاْحفَْظهُ ، يُْضَرُب في ُوُجوِب االْحتِفَاِظ 

 لذِلَك األَْمِر َجأْشاً ، أَي َصبََر نَْفَسه وَحبََسها عليه. َربَطَ  ويُقَال :

، أَي  ُمَرابَِطاتهمو في الُدعاِء : اللُهمَّ اْنُصْر ُجيُوَش الُمْسِلميَن وَسَراياُهمو قاَل : .(3) َرابَُطوا : َجَماَعةُ الُخيُوِل الَِّذينَ  الُمَرابَِطاتُ  وقاَل اللَّْيُث :

 .ةَ الُمَرابِطَ  َخْيلَُهم

 .(4) َرابَُطو ، وهم الَجماَعةُ  الُمَرابَِطة ويُقَال : َوقََف مالَهُ على

 .الُمَرابَِطةِ  ، أَي ُمواِضعِ  ُمَراِبَطاتِهمو َمراِبِطهم والغَُزاةُ في

 ، أَي ِحبَالَتَه. ِربَاَطهُ  وفي الّصحاح : قََطع الَظْبيُ 

 َرَف َمْجُهوداً ، وهذا َمَجاٌز.، إِذا اْنصَ  ِربَاَطهُ  يقال : جاَء فاُلٌن وقد قََرض

 .«ق ر ض»، إَِذا ماَت. وقد تقدَّم هذا للمصنّف في  ِربَاَطهُ  وفي األََساس : قََرَض فاُلنٌ 

 : العُْلقَة والُوْصلَة. الّرابَِطةُ و

بَّاطو  األَْوتاَر. يَْربِطُ  ، كَشّداد : َمنْ  الرَّ

ُد بُن َخلَِف بِن َسِعيِد بِن َوْهٍب األَْنَدلُِسيُّ ُعِرَف باْبنِ : لَقَُب َجَماَعة من الَمغَاِربة ، م الُمَرابِطُ و ،  الُمَرابِطِ  نهم : القَاِضي أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ

ِريَن : َشيُخ َمَشايخ ُشيُوِخنَا أَبُو َعْبِد  485قاضي الَمِريَِّة وعاِلُمها ، َشَرح صحيَح البَُخاِرّيِ ، تُُوفَِّي سنة  ُد بُن أَبِي بَْكٍر ومن الُمتَأَّخِ هللا ُمَحمَّ

 الدَّالئِّي ، َحدَّث عنه العاَلَّمة أَبُو َعْبِد هللا بن الُحَسْين الَوْرزاِزّي وغيره.

بَاطُ و  اَسبَات.، كغُراٍب : لَقَُب الَحَسِن بِن َعِلّيِ بِن أَبِي بَْكٍر ، َجّد البُْرَهاِن إِبَراِهيَم بِن ُعَمَر الِبقَاِعّيِ ، صاحب الُمنَ  الرُّ

 اشِفين على َهْيئَِة اإِلْسَكْنَدِريَِّة.الفَتْحِ : َمِدينَةٌ قُْرَب َساَل ، على نَهٍر بالقُْرِب من البَْحر الُمِحيِط ، بَنَاها األَِميُر الَمْنُصوُر يَْعقُوُب بُن تَ  ِربَاطُ و

ً  في قُعُوِدهِ  َرثَطَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ واللَّْيُث ، وقال الَخاْرَزْنِجيُّ : َرثَطَ  : [رثط] ً  ولَِزَم ، في بَْيتِه ثَبَتَ  ، إِذا (5) ُرثُوطا . وفي كأَْرثََط ِإْرثاطا

ُجُل في قُعُوده. أَْرثَطَ  نََواِدر األَْعَراب : َم ، كلّه بمْعنًى َواِحٍد. قلُت : وقد تَقَدَّم أَنَّ الّصاَغانِيَّ َوقََع . وَرَطَم ، وَرَضَم ، وأَْرطَ تََرثَّطَ و َرثَطَ و الرَّ

دةِ وقَلََّده الُمَصنّف ، وَذَكَره ُهنَاَك ، والّصواُب أَنَّهُ بالفَْوقِيَِّة ، وهَذا َمحَ  تََرثَّطَ  له تَْصِحيٌف فَاِضٌح في قَْولهِ  لُّ ، حيُث َجعَلَه بَْرثَط ، بالُمَوحَّ

 هَكَذا هو نَصُّ النَّواِدِر ، ونَقَلَهُ صاِحُب اللَِّسان وغيرهُ ، فليُتَنَبَّه لذِلَك.ِذْكِره. و

 ، َذَكره هَكَذا في تكملة العَْين. ، كُمْحِسٍن : الُمْستَْرخي في قُعُوِده وُرُكوبِه المْرثطُ  قال الخاْرَزْنِجيُّ :و

َساُطونُ  : [رسط] بلُغَِة الّشام ، وسائُر  الَخْمرُ  الُون ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ واللَّْيُث ، وقال األَْزَهِريُّ : هو :، بالفَتْحِ ، قيل : َوْزنُه فَعَ  الرَّ

رُهم من أَْهِل الّشاِم ، وِعباَرة التَّْهِذيِب : وأَُراَها ُروِميَّةً َدَخلَت في َكالِم َمن جاوَ  َكأَنَّها ُروِميَّةٌ َدَخلَْت في َكالِمِهمو العََرِب ال يَْعِرفُونَه ، قال :

ْل وتَذكَّْر ما أَْسلَْفنَاه في األَْلفَاِظ العََجِميَِّة. ؟قال َشْيُخنَا : وإِذا قِيَل بعُْجَمتِه فِمْن أَْيَن الُحْكُم على َوْزنِه وأَصالَة بعض الُحروف دون بَْعٍض   : فتَأَمَّ

 [رشط]
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 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

ين ا َرَشاُطون يَن ِشيناً ، فيَقُولُ ، بالّشِ ، والَكالُم عليِه مثُْل  َرَشاُطون لمعَجَمة ، لغةٌ في الُمْهَملَة ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، قال : وِمْنُهم َمن يَْقِلُب الّسِ

 الَكالِم في الُمْهَملَِة.

__________________ 
 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.1)
 ( وهذه رواية األساس.2)
 ابألصر وصوهبا مصحح اللسان ط دار املعارف : الجي رابطت.( كذا 3)
 ( يف األساس : وهي اجلماعة الجي رابطت.4)
 ( يف القاموس : رثرت رُثُوطاً يف قـُُعوده.5)
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ّمِ ، فمن قال بالفَتْحِ يقُول : أََحُد أَْجَداده اسُمه الرَشاطيُّ و ّمِ يقول : نُِسَب إِلى ، فنُِسب إِل َرَشاَطةُ  ، َضبَُطوه بالفَتْحِ ، وبالضَّ يه ، وَمْن قال بالضَّ

ٍد عبُد هللا بُن علّيِ  ُرَشاَطة ، أَو كانت تاُلِعبُه فتَقُوُل : بُرشاَطةَ  َحاِضنَة له كانَْت أَْعَجِميَّةً تُْدَعى ، فنُِسَب إِليها ، وهو اإِلماُم الَمْشُهوُر أَبُو ُمَحمَّ

ٌث َكبِير ، ُوِلَد بأَعْ  بِن عبِد هللا بِن َعِلّيِ بِن َخلَِف بنِ  ِة األَْنَدلُس ، ُمَحّدِ مال ُمْرِسيَةَ سنة أَْحَمَد بِن ُعَمَر اللَّْخِميُّ الُمْرِسيُّ أَحُد أَعالم ُمْرِسيَةَ وأَئِمَّ

ُروُف باألَْنَساِب في ِستَِّة أَْسفَاٍر ِضَخاٍم ، وكتِابُه الَمعْ  543، وتُُوفَِّي َشِهيداً بالَمِريَِّة َصبِيَحةَ الُجُمعَة الُموفِي ِعشريَن من ُجَماَدى سنة  466

ْنعَِة ، ويَْنقُُل عن أَبِي سعٍد الَماِلينِ  ّيِ بَواِسَطِة ِكتَابِه هذا ؛ وقد أَْغفَلَه يَْنقُُل عنه الحافُِظ ابن َحَجٍر كثيراً في التَّْبِصير ، وهو ُعْمَدتُه في هذه الصَّ

ل« دلغاطان»ْلفَاِظ العََجِميَّة التي يُوِرُدَها ، ال ِسيَّما وقد َوقَع له قَِريباً ِذْكره في الُمَصنِّف وهو آَكُد من كثيٍر من األَ   .(1) فتأَمَّ

ِطيطُ  : [رطط] يَاحُ  الرَّ ِطيطُ و ، أَي َجلَبُوا. أََرطُّوا قال : وقد: ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  : الَجلَبَةُ والّصِ ً و الُحْمُق ، : الرَّ ، فهو على  َمقُ األَحْ  هو أَْيضا

 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : َرَطائِطُ و ، بالَكْسرِ  ِرَطاطٌ  ج ، أَي أَْحَمق ، ءُ َرِطىو َرِطيطٌ  هذا اْسٌم وِصفَةٌ. وَرُجلٌ 

وا مح  أَرِطـــــــــــ  كـــــــــــُ اتـــــــــــِ قـــــــــــَ لـــــــــــَ مح حـــــــــــَ تـــــــــــُ قـــــــــــح لـــــــــــَ دح أَقــــــــــــح  فـــــــــــقـــــــــــَ

وا     ونــــــــُ كــــــــُ وُزوا َأنح تــــــــَ فــــــــُ طــــــــاً َعســــــــــــــــــــــَ  َأن تـــــــــَ ائــــــــِ  َرطــــــــَ

  
له : َرَطائِطُ  األَْعَرابِّيِ : قَْومٌ قلُت : قال ابُن   : َحْمقَى ، وأَْنَشد هذا الّشْعَر ، وأوَّ

مح  كــــــــــُ ابــــــــــِ تــــــــــَ يِن ُرومــــــــــاَن بــــــــــعــــــــــَ  عــــــــــِ اًل بــــــــــَ هــــــــــح  مــــــــــَ

او     ارِطـــــــــــــــَ ينِّ َعضـــــــــــــــــــــــــــــَ َب مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح ُم واهلـــــــــــــــُ  ِإاّيكـــــــــــــــُ

  
َطائطِ  ولم يَذُُكر َطائِط :َواِحداً ، وكذا الَجْوَهِريُّ لم يَْذُكره ، وإِنَّما أَْنَشَد الشِّ  للرَّ ِطيطُ  ْعر الَمْذُكور ، وقال الّصاَغانِيُّ َواِحُد الرَّ ، ومعنَى  الرَّ

بدل « فَتَحاَمقُوا»الّصحاحِ والعُبَاِب  البَْيِت : أَي قد اْضَطَرَب أَْمُرُكم من ِجَهِة الِجّدِ والعَْقِل ، فاْحُمقُوا ، لعَلَُّكم تَفُوزا بَجْهِلُكم وُحْمِقكم ، وفي

 وقال اْبُن ِسيَده : وقَْولُه : أَْقلَْقتُُم َحلَقَاتُِكم ، يقول : أَْفَسْدتُم َعلَْيُكم أَْمَرُكْم ، من قَْوِل األَْعَشى : .«فاْحُمقُوا»

 (2)لقد قـَل َ  ا َلحَ  ِإالّ انتظارا 
 قلُت : هو ِمثُْل قوِل بعضهم :

ــــــــــــــداً  ي عــــــــــــــِ شح ســــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ارًا ت َ شح محــــــــــــــِ  فــــــــــــــعــــــــــــــِ

ِض     الـــــــــــــِ ُد يف طـــــــــــــَ عـــــــــــــح ائـــــــــــــمح فـــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــَ  الـــــــــــــبـــــــــــــَ

  
ُجُل : أََرطَّ و  ، والَمْفُهوم من نَّصِ الَجْوَهِرّيِ في َشْرحِ البَْيِت الَمْذُكوِر : تََحاَمَق. َحُمقَ  الرَّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وكان أَْصله أَْرثََط فقُِلبَت الثّاُء طاًء ، وقد َمرَّ عن النّواِدِر قَِريباً. في َمْقعَِده : أَلَحَّ فلم يَْبَرحْ  أََرطَّ و

ي يُقَال :و ِطيطِ  فإِّن َخْيَرك في أَِرّطِ ِطيط : هَكَذا في العُبَاِب ، وفي اللَِّسانِ  الرَّ ْزق  ُحِرمَ  لألَْحَمِق يُْرَزُق فإِذا تَعَاقَلَ  يُْضَربُ  َمثَلٌ  ، بالرَّ من الّرِ

 ، إِذا َجلَب ، قال : وِمْنهُ المثَُل. فَساقَهُ ، وما أَْوَرَدهُ الُمَصنُِّف هو الصَّواب. أََرطَّ  ، وأَْوَرَد الّصاَغاِنيُّ هذا الَمثََل بعد قَْوِله :

ْطَراطُ  في الَجْمَهَرةِ َذَكر عن أَبِي مالٍك أَنَّه قال :و ْجِرجِ ، وهو الماُء الِّذي يَْخثُر  أَْسأََرتْهُ اإِلبُِل في الِحيَاِض  لذيا الماءُ  ، بالفَتْحِ : الرَّ نحو الّرِ

 ، قال : ولم يَْعِرْفه أَْصَحابُنَا.

طُّ و َجاَن ، كما في العُبَاب. ع بيَن فاِرَس واألَْهَوازِ  ، بالفَتْحِ : الرَّ  ، وهو بيَن َرامُهْرُمَز وأَرَّ

 ، كاْستَْرَطأْتهُ. ونَظَّر فيه ابُن فارس. ه: اْستَْحَمْقتُ  اْستَْرَطْطتُهو

ُجل :و مِّ  ُرطْ  ، ُرطْ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ : يُقَاُل للرَّ مع الَحْمقَى ؛ ليكوَن له فِيِهم َجدٌّ* وّمما يُْستَْدَرُك  أَْمٌر بالتَّحاُمقِ  فِيِهَما ، قال : هو ، بالضَّ

ُجُل : إِذا َجلََب وصاحَ  أََرطَّ : عليه  . كما ِرَطاطٍ  فإِنَّك ذو أَِرطَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، ويُقَال للِِّذي ال يَأْتي ما ِعْنَده إِال باإِلْبطاِء : الرَّ

 في العُبَاِب.

__________________ 
 466ابلعدوة. وقا  : مولده يف مجاد  اآخرة ســـــنة أ نها بلدة  أن عبد   املذكور نســـــب إليها قا  :« رشـــــاطة»( الذي يف معجم البلدان 1)

 .540وتويف سنة 
 وروايته فيه : 83( البيت يف ديوانه / 2)
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 ء فــــــــــــــــــــــــــــإين وجــــــــــــــــــــــــــــّد  لــــــــــــــــــــــــــــو ال  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 لــــــــــــــــقــــــــــــــــد قــــــــــــــــلــــــــــــــــ  اخلــــــــــــــــرت أن ال انــــــــــــــــتــــــــــــــــظــــــــــــــــارا   

  

 وهو من قصيدة ميدح قي  بن معديكرب.
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 ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو ع ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّسان. ، كغَُراٍب ، بالُمْعَجَمةِ  ُرَغاطٌ  : [رغط]

ْقَطةُ  : [رقط] ّمِ َسواٌد يَُشوبُه نُقَُط بَياض الرُّ ْقَطةُ :  ، كما في الُمْحَكِم ، وفي األََساس أَْو َعْكُسه . نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ،بالضَّ : نُقٌَط ِصغَاٌر من  الرُّ

ً  وقد ، (1)بَيَاٍض وَسَواٍد ، أَو ُحْمَرةٍ وُصْفَرةٍ ، في الَحيََواِن  ً و ، اْرقَطَّ اْرقِطاطا ْقَطةِ  بَيِّنُ  أَْرقَطُ  فهو ، اْرقاطَّ اْرقِيَطاطا  .َرْقطاءُ  وهي ، الرُّ

ق ِعيَدانِِه وُكعُوبِه ِمثَْل األََظافِير َخَرَج َوَرقُه إِذا ، اْرقاطَّ و ُعوُد العَْرفَجِ  اْرقَطَّ و ، وقِيل : هو بعَد التَّثِْقيب والقََمِل ، وقَْبَل  َرأَْيَت في متَفَّرِ

 اإِلْدباِء واإِلْخواِص.

ْرفَُجَها ، يُقَال إِذا ُمِطَر العَْرفَُج فاَلَن ُعوُده : قد ثَقََّب عَ  اْرقاطَّ »قال القُتَْيبِيُّ : أَْحسبُه « َعْوَسُجَها اْرقَاطَّ و أَْغفََر بَْطحاُؤَها ،»في الَحِديث : و

 أَْدبَى. (2) [قد]، فإِذا زاَد ، قيل :  اْرقاطَّ  ُعوُده فإِذا اْسَودَّ َشْيئاً ، قِيل : قد قَِمَل ، فإِذا َزاَد ، قيل : قد

 ْسِم ، قال الشَّْنفََرى :، ِللَْونِه ، ِصفةٌ غاِلبَةٌ َغلَبَةَ اال : النَِّمرُ  األَْرقَطُ و

  ٌ لــــــــــ  مــــــــــَ يــــــــــٌد عــــــــــَ وَن ســــــــــــــــــــــــِ لــــــــــُ م َأهــــــــــح كــــــــــُ  وِد ُدونــــــــــَ

رتُ و     َبُ   أَرحقـــــــــــــَ يـــــــــــــح اُء جـــــــــــــَ رحفـــــــــــــَ وٌ  وعـــــــــــــَ لـــــــــــــُ (3)ُزهـــــــــــــح
 

  
 .األَْبغَث : مثلُ  ِمَن الغَنَمِ  األَْرقَطُ و

َي  (4)، أََحُد بني ُكعَْيِب بِن َربِيعَةَ بِن ماِلِك بن زْيِد َمنَاةَ  لَقَُب ُحَمْيِد بِن ماِلٍك الشَّاِعر : األَْرقَطُ  من الَمَجاز :و بِن تَِميٍم ، كما في العُبَاِب ، ُسّمِ

 الَمْنقُوِل منه ، هَكَذا هو في األَْصلِ  األَْرقَط ، كما قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، وُوِجد في نَُسخِ الّصحاحِ ، وُحَمْيد بُن ثَْورٍ  آلثاٍر كانَْت بَوْجِههِ  بذِلكَ 

 ، وهو من الصَّحابَِة شاِعٌر ُمِجيٌد ، األَْرقَطِ  بخّطِ أَبِي َسْهٍل الَهَرِوّي ، وهو غلٌط نَبّه عليه أَبُو َزَكِريّا ، والّصاَغانِيُّ ، فإِنَّ ُحَمْيَد بَن ثَْوٍر غيرُ 

ٌر ، عاصر العَّجاَج. ولم يُنَبِّْه عليه المُ  األَْرقَطُ و  َصنُِّف ، وهو نُْهَزتُه ، مع أَنَّه كثيراً ما يَْعتَِرُض على الَجْوَهِرّيِ في أَقَلَّ من ذِلك.َراِجٌز متأَّخِ

ْقَطاءُ  من الَمَجاز :و نَِها ، الِفتْنَة : من أَسماءِ  الرَّ ةُ أَْربُع فِتٍَن :»في َحِديِث ُحَذْيفَة : و : لتَلَوُّ ْقَطاءُ  لَتَُكونَنَّ فيكم أَيَّتَُها األمَّ والُمْظِلَمةُ وفاُلنَةُ  الرَّ

ْقطاءِ  يعني فتنةً َشبََّهَها بالَحيَّةِ  «وفاُلنَةُ   : الَّتِي ال تَعُمُّ ، يعني أَنََّها ال تَُكوُن بَاِلغَةً في الشَّّرِ واالْبتِالِء َمْبلَغ الُمْظِلَمِة. الرَّ

ْقَطاءُ و ةُ المُ  : الرَّ ٍن كان في ِجْلدها ، ِغيَرةلَقَُب الِهاَلِليَِّة الَّتِي كانَْت فيها قِصَّ في َحِديِث أَبي بْكَرةَ وَشَهاَدتِه على الُمِغيَرة : و ابِن ُشْعبَةَ ؛ لتَلَوُّ

ً  لو ِشئُْت أَْن أَُعدَّ »  أَي فَِخَذيِ الَمْرأَةِ التَّي ُرِمَي بها ، هَكَذا َذَكُروه.« كان َعلَى فَِخَذْيَها َرقَطا

 يَحْيِن فلم أَِجْد لها اْسماً.وقد راَجْعُت في ُمْبَهماِت الصَّحِ 

ْقَطاءُ و  ، إِذا كان فيها لَُمٌع بِيٌض وُسوٌد. َرْقطاءُ  ، يُقَال : َدَجاجةٌ  الُمبَْرقََشةُ من الدََّجاجِ  : الرَّ

ْحِر والنِّيَرْنِجيَّاِت كثيراً في أَْعماِلِهم ، وهي َعِزيَزةُ الُوجوِد.  قلت : وقد يَتََطلَّبَُها أَْهُل الّسِ

ْقَطاءُ  الَمجاِز : منو ْيتِ  : الرَّ  ، نقله الّصاَغانِّي. من الثَِّريدِ  والسَّْمنِ  الَكثِيَرةُ الزَّ

يُل ولَْيٌث أََخواِن ، األَُريِقطِ  َعْبُد هللا بنُ و يِليُّ ، والّدِ  ب َزَمَن الِهْجَرةِ.. وفي العُبَافي الِهْجَرةِ  وسلمعليههللاصلىَدِليُل النَّبِّيِ  اللَّْيثِيُّ ، ويُقَال : الّدِ

ً  «ثَْوبُه تََرقَّطَ » من الَمَجاز : يُقَال :و  .(5) تََرشََّش عليه نُقَُط ِمَداٍد أَو ِشْبِهه ، إِذا تَرقُّطا

 * وّمما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ْقطُ   ، قال ُرْؤبَةُ : أَْرقَاطٌ  : النَّْقُط ، وَجْمعُه الرَّ

تاِب  ُجح
 ابألرقاطِ كا َي ِة امل

 في العُبَاب.كما 

 وَرقَّْطُت على ثَْوبِي مثل نَقَّْطُت ، كما في األََساِس ، وهو َمجاٌز.

ْقَطاءُ  (6)والسُّلَْيلَةُ  تْه. الرَّ  : ُدَوْيبَّةٌ ، وهي أَْخبَُث العََظاِء إَِذا َدبَّْت َعلَى َطعَاٍم َسمَّ
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َمْخَشريُّ : كان ُعبَْيد هللِا بُن زِ  ْقَطةِ  َشِديدَ  أَْرقَطَ  يَادٍ وقال ابُن ُدَرْيٍد ، والزَّ  فَاِحَشَها. الرُّ

__________________ 
 يف ا يوان. بد  قوله :« تكون يف الشاء والدجاج وا يات»( الذي يف األساس : 1)
 ( زايدة عن النهاية.2)
 األمل .واملثبت عن املختار. والزهلو  : « ذهلو »وابألصر  598/  2( خمتار الشعر اجلاهلي 3)
 واملثبت عن مجهرة ابن حزم.« بن زيد بن مناة»( ابألصر : 4)
 ( يف التهذيب واللسان : نقرت مداد أو غريه ا فصار فيه نقرت.5)
 .«والس َليحِسَلة»( يف اللسان : 6)
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 ، كُزبَْيٍر : من األَْعالِم. ُرقَْيطٌ و

ً  واْرقَطَّت الّشاةُ   ، كما في العُبَاِب. َرْقطاءَ  : صاَرتْ  اْرقَِطاطا

ً  : [رمط]  .(1)، وفي اللَِّساِن : َطعََن فيه  َعابَهُ وَطعََن َعلَْيهِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَيْ  َرَمَطهُ يَْرِمُطهُ َرْمطا

ْمطُ  قاَل اللَّْيُث :و ْهَطةُ ، بالَهاءِ  ، كالغَْيَضة ، العُْرفُِط ونَْحِوه من الِعَضاهِ  (2) : َمْجَمعُ  الرَّ ، والِميُم تَْصِحيٌف ، قالَهُ األَْزَهِريُّ  أَو الصَّواُب : الرَّ

ْدِر : ِعيُص  ه : َسِمْعُت العَرَب تَقُول للَحَرَجِة الُمْلتَفَِّة من الّسِ ِسْدٍر ، وَرْهُط ِسْدٍر ، قال : وأَخبََرني اإِليَاِدّي عن َشِمٍر عن ابِن  (3)ونَصُّ

اهُ بالِميِم فقد يُقال : فَْرٌش من ُعْرفٍُط ، وأَْيَكةٌ من أَثٍْل ، وَرْهٌط من ُعَشٍر ، وَجْفَجٌف من ِرْمٍث. وهو بالَهاِء ال َغْير ، وَمْن َرو: األَْعَرابِّي قال 

.  َصحَّف ، وفي العُبَاِب : وتَبَِع اللَّْيَث عى التَّْصِحيف ابُن َعبّاٍد والعَُزْيِزيُّ

 يُْستَْدَرُك عليه : * وّمما

 بَجِزيَرةِ ِصِقلِّيَة ، َكذا في التَّْكِملَة. (4)َرْمطهُ ، بالفَتْحِ : قرية 

كأَنَّهُ  : ، حكاها الفاِرِسيُّ عن أَبِي َزْيدٍ  ويَْربِطُ  وهو أَْعلَى يَُروطُ  َراطَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : الَوْحِشيُّ باألََكَمةِ  َراطَ  : [روط]

 .يَلُوذُ بَِها

ْوُط : َمْصَدرُ   يَُروُط ، وهو : تَعَفُُّق الَوْحِشّيِ باألََكَمِة. َراطَ  وقال ابُن َعبّاد : الرَّ

وطُ و قال : ّمِ : النَّْهرُ  الرُّ ُب ُرودٍ  ، وفي العُبَاِب : الَواِدي ، قال : وهو بالضَّ  بالفارسيَِّة. ُمعَرَّ

ّمِ : ُروَطةُ و  من أَْعَمال َسَرقُْسَطةَ ، كان به ُملُوُك بَنِي ُهوٍد ، وهو ِحْصٌن َعِظيٌم. (5) ، باألْنَدلُِس ع  ، بالضَّ

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

ِد بِن إِْدِريَس بنِ  ُرَوْيطٌ  َوْيِطّيِ  الَحلَبِّيِ  ُرَوْيطٍ  ، كُزبَْيٍر : َجدُّ أَبِي أَيُّوب ُسلَْيَماَن بِن ُمَحمَّ  ، َشْيخ البِن ُجَمْيٍع الغَّسانِّيِ. الرُّ

ْهطُ  : [رهط] كُ  ، بالفَتْحِ  الرَّ ْهطِ  نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، وقال اللَّْيُث : تَْخِفيفُ  ويَُحرَّ ُجِل وقَبِيلَتُهُ  ْحَسُن من تثِْقيِله :أَ  الرَّ  َرْهُطهُ  ، يُقال : ُهمْ  قَْوُم الرَّ

. (6)ِدْنيَةٌ   ، قالَه الَجْوَهِريُّ

ْهطُ  قيل :و  ، وما ُدوَن السَّْبعَِة إِلى ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وُربَّما َجاَوَز ذِلَك قَِليالً  َسْبعٍَة إِلى َعَشَرةٍ  من أَو إِلى َعَشَرةٍ  ِمْن ثاَلثَةٍ  : َعَدٌد يَْجَمع الرَّ

ْهطُ  أَو الثَّالثَة : النَّفَُر ، جالِ  ما ُدَون العَشَرةِ  : الرَّ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو قوُل أَِبي َزْيٍد ، وقال َغْيُره : إِلى األَْربَِعيَن  وما فِيِهم اْمرأَةٌ  من الّرِ

ْهط يُّ عن أَبِي العَبّاِس :، وال تَُكوُن فيهم اْمَرأَةٌ. وَرَوى األَْزَهرِ  ، وكذِلَك الَمْعَشر ، والنَّفَُر ،  وال َواِحَد له من لَْفِظهِ  الَجْمُع ، َمعناه : الرَّ

يِت : الِعتَْرةُ  ّكِ جاِل. وقال ابُن الّسِ جاِل ُدوَن النِّساِء. قال والعَِشيَرةُ أَْيضاً للّرِ ْهطُ  : (7)والقَْوُم ، وهو للّرِ وَكاَن يف )، وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز :  الرَّ
 فَجَمَع ، وهو مثل َذْوٍد ، كما في الّصحاحِ ، وزاَد في اللَِّساِن : ولذِلَك إِذا نُِسَب إِليه نُِسَب على لَْفِظه ، فِقيل : (8) َرْهطٍ  (اْلَمِديَنِة ِتْسَعةُ 

 األَْصَمِعيُّ :، كفَْلٍس وأَْفلُس ، وأَْنَشَد  أَْرُهطٌ  ج : ، َرْهِطيٌّ 

َتِضٍح يف و   أَرحُهِطهح فَاِضٍح ُمفح
 وقال ُرْؤبَةُ :

لِيُر نـََفراً يف   أَرحُهِطهح هو الذ 
ل َوْهلٍَة أَنَّ  أَْرُهطٍ  ، قال الَجْوَهِريُّ : كأَنَّه َجْمعُ  أََراِهطُ و عن أَْن يُكوَن  ؛ لِضيِقه أَْرُهطٍ  َجْمعُ  أََراِهطَ  ، وقال ابُن ِسيَده : والّسابق إِليَّ من أَوَّ

، قال : وهي إِْحَدى الُحُروف الّتِي جاَء بِناُء َجْمِعَها على َغْيِر ما يَُكوُن في ِمثِْلِه ، ولم تَُكسَّْر هَي  َرْهطٍ  ، ولِكّن ِسيبَوْيه َجعَلَه َجْمع َرْهطٍ  َجْمعِ 
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ةِ َجْمعِ الَجْمعِ ؛ أِلَنَّ الُجُموَع إِنََّما ِهَي لآلحاِد ، وأَّما َجْمُع الَجْمعِ ففَْرٌع على بِنَائِها في الَواِحِد ، قال : وإِنَّما َحَمل ِسيبََوْيه على ذِلَك ِعلْ  ُمه بِعزَّ

 فيمن قرأَ به على بَاِب َسْحلٍ  (9)َداِخٌل على فَْرعٍ ، ولذِلَك َحَمَل الفَاِرسيُّ قولَه تعالَى : فُرُهٌن َمْقبُوَضةٌ 

__________________ 
 كالقاموس.« عليه»لسان ( الذي يف ال1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : جُمحَتمُض.2)
 والعيص : الشجر امللتف النابت بعضه يف أصو  بع  ا والغي  مثله.« َغي »( يف اللسان 3)
 ( الذي يف التكملة ومعجم البلدان : قلعة.4)
 ( يف معجم البلدان : حصن من أعما  سرقسطة ابألندل .5)
 واألصر كاللسان.« رهرت دينة»الصحاح : ( يف 6)
 ( يف التهذيب : العرتة مثر الرهرت.7)
 .48( سورة النمر اآية 8)
 .283( سورة البقرة اآية 9)
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ٍن ا لعزّة هذا يف كالمهم. ِسرُي َرهح  وُسُحر وِإن َقر  ا ومل حَيحِمله عل  أَن ه مجُض رَِهاٍن الَذي هو َتكح
ْهطُ  يُجمعو َهطِ  ، يْحتَمل أَن يكوَن جْمعَ  أَْرَهاط لىَ أَْيضاً ع الرَّ ْهطِ  المحّرك مثل : َسبٍب. وأَْسباٍب ، أَو جمع الرَّ ، بالفَتْح ، مثل : فَْرٍد  الرَّ

ْهطُ  ، وهو في الّصحاح. وقال اللَّْيُث : يجمع أََراِهيط يجمع أَْيضاً علىو وأَْفراٍد. جال الرَّ ً  من الّرِ ، قال  أََراِهطُ  ، ثم أَْرِهَطة ، والعدد أَْرُهطا

 الشَّاعر ، وهو سعُد بن ماِلِك بِن ُضبَْيعة بن قَْيِس بن ثَْعلَبَةَ :

جِي  ـــــــــــــــــــــــ  رحِب ال ـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــَ َس ل ؤح ـــــــــــــــــــــــُ  اي بـ

تح     عــــــــــــــــَ رتَ َوضــــــــــــــــــــــــــــــَ وا أَرَاهــــــــــــــــِ رَتاحــــــــــــــــُ ــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــح  ف

  
 وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد :

رتُ  رحٍم  أَراهـــــــــــــِ رِو بـــــــــــــِن جـــــــــــــَ مـــــــــــــح يِن عـــــــــــــَ  مـــــــــــــن بـــــــــــــَ

ٌب ِإذا     مح َنســــــــــــــــــــــــــــــَ ِرميُ هلــــــــــــــــَُ وا كــــــــــــــــَ بــــــــــــــــُ  ُنســــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ْهطُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن عبّاٍد. العَُدوُّ  : الرَّ

 ، قال أَبُو قِالبَةَ الُهَذِليُّ : ع : َرْهطٌ و

ا  ازهلـــــــــــــَُ ـــــــــــــَ ن شـــــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــــَ ا َوحح هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ رِفـ  اي َداُر َأعـــــــــــــح

ِم مــــــــــــن     ــــــــــــِ َوائ ــــــــــــقــــــــــــَ َ ال اح ــــــــــــَ رتٍ ب ــــــــــــانِ  َرهــــــــــــح ب ــــــــــــح ــــــــــــبَل  ف

  
 بَلٌَد.القَوائِم : موضٌع. وأَْلبان : 

ْهطُ و ْهطُ  ، وقال أَبو طاِلِب النَّْحِويُّ : تَُشقَُّق َجوانِبُه من أَسافِِله ِليُْمِكَن الَمْشُي فيهو ، وفي الَجْمَهَرةِ : إَِزاٌر يُتََّخذُ من أََدٍم ، ِجْلدٌ  : الرَّ يَُكون  الرَّ

غَارُ  وِمن ُصوفٍ  (1)من ِجْلٍد  ْهطُ ال ، وفي الُمْحَكِم : يَْلبََسهُ الّصِ ْبياُن ، رَّ . وفي الُحيَّضُ  النِّساءُ و : ِجْلٌد َطائِِفّي تَُشقَّق َجَوانِبُه ، يَْلبَُسه الّصِ

ْهطُ  الّصحاحِ : ْكبَِة ، تَْلبَسه الحائُِض ، قال أَبُو الُمثَلَِّم الُهَذِليُّ : الرَّ ةِ إِلى الرُّ  : ِجْلٌد قَْدر ما بْيَن الُسرَّ

و  ـــــــــــــُ ل
ُ

ِو املـــــــــــــ ريحَ َزهـــــــــــــح بح غـــــــــــــَ ىَت مـــــــــــــا َأشـــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

َك     لــــــــــــح عــــــــــــَ طــــــــــــاً ِ  َأجــــــــــــح يــــــــــــ  ِ  َرهــــــــــــح  عــــــــــــلــــــــــــ  حــــــــــــُ

  
ْهطُ  وقال غيُره : ة إِالّ َموضع الفَْلَهِم : ِمئَْزُر الحائِض يُْجعَل َجلوداً ُمَشقَّقَ  الرَّ

ْهطُ  أَو .(2) ، والَِّذي نقلَه الَجوَهِرّي عن  ِجْلٌد يَُشقَُّق ُسيُوراً  الرَّ

َهاطُ  النَّْضر بن ُشَمْيٍل : ْهط . وقال ابُن األَْعَرابِّي :َرْهطٌ  : ُجلوٌد تُشقّق ُسيُوراً ، َواِحُدها الّرِ بر أَْربَُع الشِّ  (3): ِجْلد يُقَّد ُسيُوراً ِعَرُض  الرَّ

ِغيَرة قبل أَْن تُْدِرك ، وتَْلبَسه أَْيضاً وهي حائٌض ، قال : ُل الُهَذِلّي : ِرَهاطٌ  ج :و وهي نَْجِديّة ، أََصابَِع تَْلبَُسه الَجاِريَةُ الصَّ  وقال الُمتَنَّخِ

روٍي  م ِذي فـــــــــــــــُ اجـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ رحٍب يف اجلـــــــــــــــَ  بضـــــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــرِت و     طـــــــــــِ عـــــــــــح ٍن مـــــــــــثـــــــــــِر تــــــــــــَ عـــــــــــح اطِ طـــــــــــَ  (4) الـــــــــــّرِهـــــــــــَ
  

َهاطُ  ، أَي أَو هو ً  الّرِ ْكبَِة ثُمَّ يَُشقَّق كأَْمثَاِل الشُُّرك تَْلبَسه الَجاِريَةُ بنُت السَّْبعَة  (5) [يُقطعُ ]، وهو أَِديم  َواحٌد أَيضا كقَْدِر ما بَْيَن الُحْجَزةِ إِلى الرُّ

 عُضها فوَق بَْعٍض أَمثاُل الَمراِويحِ.، ويقال : هو ثَوٌب يَْلبَسه ِغْلَماُن األَْعَراِب ، أَْطبَاٌق بَ  أَْرِهَطة ج :و ،

َهاطُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و  الطَّنَافُِس ، واألَْنَماُط ، والَوسائُد ، والفُُرُش ، والبُُسط. : ، بالَكْسر : َمتاُع البَْيتِ  الّرِ

ْهطُ و  ، والدَّْهَوَرة ، األُولَى عن أَبِي الَهْيثَِم ، والثّانِيَةُ عن اللّْيث. : ِعَظُم اللَّْقِم ، وِشدَّةُ األَْكلِ  التَّْرِهيطُ و ، الرَّ

 وأَْنَشَد اللَّْيُث :

 الرت حِهيرتِ اي أَيـ َها اآِكُر ذو 
مِّ  تُْرُهوطٌ  َرجلٌ و  َكثِيُر األَْكِل ، عن اْبِن َعبّاد. ، بالضَّ

اِهَطاءُ و َهَطاءُ او ، الرَّ َهَطةُ و ، كُخياََلَء ، لرُّ  ِمْن ِجَحَرةِ اليَْربُوعِ الّتي يُْخِرُج ِمْنَها التَُّرابَ  ، نَقََل الَجْوَهريُّ األُولى والثّاِلثَةَ : ، كُهَمَزةٍ  الرُّ

ُل َحِفيَرةٍ يَْحتَِفُرَها. زاد األَْزَهِريُّ : بيَن القاِص   عاِء والنّافِقَاِء يَْخبَأُ فيه أَْوالَده. وقال أَبو الَهْيثَِم :ويَْجَمعُه ، كذا في الّصحاحِ ، وهي أَوَّ

اِهَطاءُ  ي ُجْحَره َحتّى ال يَْبقَى الرَّ إِالّ على قَْدِر ما يَْدُخُل الضَّوُء  : التَُّراُب الَّذي يَْجعَلُه اليَْربُوُع على فَِم القَاِصعَاِء وما وراَء ذِلَك ، وإِنََّما يُغَّطِ

 منه.
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ْهطِ  أَْصلُه منقال : و ْهطِ  به الَحائُِض. قال : وفي (6): الِجْلِد الَِّذي يُقَّطُع ُسيُوراً يَِصيُر بعُضها فوَق بَْعض. تَتََوقَّى  الرَّ  الرَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : من جلوٍد.1)
 ( هذا قو  ابن االعرايب ا نقله يف التهذيب.2)
 ... والعبارة يف اللسان : عرض الس ريح أربض أصابض أو شرب تلبسه اجلارية( كذا ابألصر ا 3)
 وصدره يف التهذيب : 24/  2( هذه رواية الديوان 4)

 بضرٍب تسقرت اهلامات منه
 ( زايدة عن اللسان ا ويف التهذيب : أدم تقّطض.5)
 ( يف التهذيب : مث تلبسه ا ائ  تتوق  و تزر به.6)
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 فـُرحَجٌة َيِصُر هبا ِإليه الض وحُء. الرّاِهطَاءِ  يف الَقاِصَعاِء مضفـُرٌَج ا وكذِلَك 
ْهطُ و قال : يَتْ  الرَّ  ألَنََّها في َداِخِل فَِم الُحْجر ، كما أَّن اللُّْقَمةَ في َداِخِل الفَِم. َراِهَطاءَ  أَيضاً ِعَظُم اللَّْقِم ، ُسّمِ

ْهَطىو يَن عنَد ُخُروجِه من َوَرقِه َصِغيراً ، ويَأُْكل َزَمَع َعنَاقِيِد الِعنَِب ، ويَُكوُن ببَعِض َسَرَواِت الّطائِِف ، يَأُْكُل التِّ  ، كَسْكَرى : طائرٌ  (1) الرَّ

ى َعْيَر السََّراةِ ، والَجْمُع   .َرَهاَطى: وُهَو الِذي يَُسمَّ

 ، قال الّراِجُز يَِصُف إِبِالً. : ع َمَراِهطَ  ذُوو

هــــــــــَ  لــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ تح بــــــــــِ فــــــــــَ لــــــــــ  مح خــــــــــَ ن حــــــــــائــــــــــرِت كــــــــــَ  ا مــــــــــِ

تح و     َذعــــــــــَ رتِ  (2)َذعــــــــــح ا مــــــــــن غــــــــــائــــــــــِ هــــــــــَ ــــــــــُ فــــــــــافـ  َأخــــــــــح

  

 َمرَاِهرتِ ُمنحُذ َقَطعحَنا َبطحَن ِذي 
فِة ، من َمكَّةَ  (3) على ثاَلِث لَيَالٍ  بالِحَجاِز ، وهو كغَُراٍب : ع ، ُرَهاطو  ، وهو نَْجِديٌّ ِمْن ِبالِد بَنِي ِهالٍل ، ويقال : َواِدي لثَِقيفٍ  الُمَشرَّ

 ببِاَلِد ُهَذْيٍل ، قال أَبُو ذَُؤْيٍب يَِصُف الُحُموَل : ُرَهاطٍ 

َن  طـــــــــح َن بـــــــــَ طـــــــــح بـــــــــَ اطٍ هـــــــــَ ا  ُرهـــــــــَ َ كـــــــــمـــــــــَ َتصـــــــــــــــــــــــَ ح  واعـــــــــح

احُ     اَلَ  الــــــــــّداِر َنضــــــــــــــــــــــــ  ُذوَع خــــــــــِ ي اجلــــــــــُ قــــــــــِ  َيســــــــــــــــــــــــح

  
يَواِن : هو على ثاَلِث   أَْمياٍل من َمكَّةَ. (8)وفي َشْرحِ الّدِ

 قلُت : وهذا هو الصَّواُب.

 ، كانَْت به َوْقعَةٌ ، كما في الّصحاحِ ، أَي بين قَْيٍس وتَْغِلَب قال ُزفَُر بُن الحاِرِث الِكالِبّي : َشْرقِيَّ ِدَمْشقَ  : َموضعٌ  َراِهطٍ  َمْرجُ و

ُة  يــــــــــعــــــــــَ ت َوقــــــــــِ قــــــــــَ د أَبـــــــــــح قــــــــــَ رِي لــــــــــَ مــــــــــح رتٍ لــــــــــعــــــــــَ   راهــــــــــِ
ـــــــــا    ـــــــــي ـــــــــائ ن ـــــــــَ ت ا مـــــــــُ ـــــــــَ ن ـــــــــَ ن ـــــــــح ي ـــــــــَ عـــــــــًا بـ دح مـــــــــرحَواَن صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــِ  ل

  
 وقال ابُن َهْرَمةَ يَمدح عبَد الَواِحد ابن ُسلَْيَمان :

اَل  ـــــــــــــــعـــــــــــــــُ َك ال ـــــــــــــــَ رحِج َأوحَرث َ
َداَة املـــــــــــــــ وَ  غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  أَب

وحِت و     َ
اَ  ابملــــــــــ اَض الــــــــــَوغــــــــــَ  ِإذح ســــــــــــــــــــــــَ رتُ خــــــــــَ  رَاهــــــــــِ

  
 ، عن ابِن َعبّاٍد. الَوْجِه ، كُمعَظٍَّم : ُمَهبَُّجه ُمَرهَّطُ  َرُجلٌ و

 أَْيضاً. ، عن اْبِن َعبّادٍ  ، أَي ُمْجتَِمعُونَ  (4) َرْهطٍ  وَذُوو اْرتَِهاطٍ  نحُن َذُوو يُقَاُل :و

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

ْهطِ  يُقَال في  : أُْرُهوٌط ، يقال : َجاَءنَا أُْرُهوٌط ، ِمثَال أُْرُكوٍب ، عن النَّْضِر بِن ُشَمْيٍل. الرَّ

 الِفْعِل ، كقوِل الَخْنساِء :، وهو َمْصَدٌر أَقَاَمهُ ُمقَاَم  ُمْرتَِهُطونَ  ، أَي فَِرقٌ « اْرتَِهاطٌ  فأَْيقََظنا ونحن: » (5)في الَحِديث و

َا   ِهَي ِإقـحَباٌ  وِإدحابرُ  (6)فِإل 
 أَي ُمْقبِلَةٌ وُمْدبَِرة.

ْهط : جمعُ  األَْرهاطُ و  : اإِلزاُر الَِّذي تَْلبَُسه الَحائُِض. الرَّ

ُجلُ  َرهَّطَ  وقال ابُن َعبّاٍد : ً  الرَّ  ، إِذا لَِزَم َظْهَر الَمِطيَِّة فلم يَْنِزل ، وكذِلَك إِذا لَِزَم َجْوَف َمْنِزله فلم يَْخُرج. تَْرِهيطا

َجٌف من ُعَشٍر ، وَجفْ  َرْهطٌ و أَثٍْل ،قال األَْزَهِريُّ : وأَْخبََرنِي اإِليَاِديُّ عن َشِمٍر عن اْبِن األَْعَرابِّي قال : يُِقال فَْرٌش من ُعْرفُط ، وأَْيَكةٌ من 

 من ِرْمٍث.
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بة ، يُْستَقَى ِمْنَها بالثِّيراِن. قال الّصاَغانِيُّ : أَّما أَرُض الِهْند فأَنَا ابُن بَْجَدتِ  َرْهَطةُ  وقال اللَّْيُث : َها ، وَطالّع أَْنِجَدتَِها ، : َرَكايَا بالِهْنِد ، ُمعَرَّ

ى كايَا ، وإِنَّما الدُّوالُب يسمَّ ِديَن إِلى تِْلَك البِاَلِد يَقُولُون : « أَْرَهتْ »بالِهْنِديّة  ولَْيَسْت بها هِذه الرَّ فَسِمَع بعُض السَّْفر الُمْستَْعِربِيَن الُمتََرّدِ

 .(7) (َوال يُ نَ بُِّئَك ِمْثُل َخِبْي  )، بالّطاِء فغَيََّرَها ، ولَْيَس في كالِمِهم طاٌء « أَْرَهط»، فقال « أَْرَهتْ »

ْيَطةُ  : [ريط] ُكلَُّها نَْسٌج َواِحٌد ، وقِْطعَةٌ َواِحَدةٌ ، أَو ُكلُّ ثَْوٍب  ، أَي لم يَُضّم بعُضهُ ببَْعِض بَخْيٍط أَو نحِوه ، ّل ُماَلَءةٍ َغْيِر ذاِت ِلْفقَْينِ : كُ  الرَّ

يِت عن بَْعِض األَْعَراِب ، َرْيَطةٌ  لَيٍِّن َرقِيقٍ  ّكِ ائَِطةِ  ، نَقَلَه ابُن الّسِ  يُث ابنِ َحدِ  ، ومنه َكالرَّ

__________________ 
 .«ورهط »( عن القاموس وابألصر 1)
 .«ودغدغت»( عن التهذيب وابألصر 2)
 ومعجم البلدان : ثالث لياٍ . 165( كذا ابألصر والذي يف شرح أشعار اهلذليا ص 3)
 ( هكذا ابألصر والصواب : ثالثة.8)
 أَرُهرت.( يف اللسان : أي ذوو رهرت. ويف التكملة : أي ذوو 4)
 ( يف اللسان : ويف حديث ابن عمر.5)
 ترتض ما رتعت حىت إذا ادّكرت وصدره :« وإلا»( عن الديوان وابألصر 6)
 .14( سورة فاطر اآية 7)
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َياُن : يـَعحيِن مبِنحِديٍر. قا (1)« يـََتَمنحَدُ  هبا بعَد الط َعاِم فَطَرَحها ِبرَاِئطَةٍ  أَن ه ُأيتَ »ُعَمَر  فح َحاُب الَعَربِي ِة يـَُقوُلوَن قا  ســـُ َ  : وَأصـــح
 ا قا  ُسلحِمي  بُن َربِيَعة : راَِيطٌ و  ا َريحرتٌ  ج : ا َريحطة :
مــــــــــــــــَ  و  َن كــــــــــــــــالــــــــــــــــد  لــــــــــــــــح رحفـــــــــــــــــُ يــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــبــــــــــــــــِ

رتِ يف     ونِ  الــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــح صــــــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
ِب امل هــــــــــــــــــَ ذح ُ

 واملــــــــــــــــــ

  
 وقال لَبِيٌد ، َرِضَي هللا َعْنه :

رحِوي  ًة  (2)يــــــــُ اِدقـــــــَ ِح صـــــــــــــــــــــَ بـــــــح َر الصـــــــــــــــــــــ  ثـــــــح َح مـــــــِ وامـــــــِ  قـــــــَ

نٍّ عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا     اَه جــــــــــِ بــــــــــَ رتُ َأشــــــــــــــــــــــــح  واأُلُزرُ  الــــــــــر يــــــــــح

  
 وقال آَخر :

  ِ نـــــــــــح عـــــــــــَ ـــــــــــِ ي ب قـــــــــــِ حـــــــــــَ ـــــــــــح ل ـــــــــــَ ىت  تـ َر حـــــــــــَ هـــــــــــح  ال مـــــــــــَ

ِر     نـــــــــــــح ِ  الـــــــــــــّرايطِ َأهـــــــــــــح لـــــــــــــَ يـــــــــــــِ  والـــــــــــــقـــــــــــــَ  الـــــــــــــبـــــــــــــِ

  
ُل :  وقال الُمتَنَّخِ

ٍا  ن  عـــــــــــــــــِ وحُت هبـــــــــــــــــِ دح هلـــــــــــــــــََ وٍر قـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــحـــــــــــــــــُ

رُ    
ُ

َم يف املــــــــــــــــــــ َواعــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــّرايطِ وِط ويف نـ

  
ْيَطةُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : ال تَُكونُ   ِإالّ بَْيَضاَء. الرَّ

 ، قال َعْبُد هللِا بن َسِليَمةَ الغَاِمِديُّ : بال الٍم : ع ، بأَْرِض َشنُوَءةَ  ، َرْيَطةو

وِس  بــــــــــــــُ ٍض فــــــــــــــيــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ول ــــــــــــــدِّايُر بــــــــــــــتــــــــــــــُ ِن ال مــــــــــــــَ ــــــــــــــِ  ل

اِض     يـــــــــــــَ ةَ فـــــــــــــبـــــــــــــَ طـــــــــــــَ يـــــــــــــ ِ  َريـــــــــــــح ريح ذاِت أَنـــــــــــــِ  غـــــــــــــَ

  
اجِ السَّْهِميَّة ، َواِلَدةُ َعْبِد هللِا بن َعْمِرو بن العاص. بِْنُت ُمنَبِّهِ  َرْيَطةُ و  بِن الَحجَّ

 .صحابِيّتان التَّْيِميَّة : هاَجَرْت مع َزْوِجها الحاِرِث بِن خاِلد التَّْيِمّي إِلى الَحبََشة ، ولَها أَْوالٌد ، بِْنُت الَحاِرثِ  (3) َرْيَطةُ و

 ا عائَِشةُ.، وهي َزْوَجةُ قَُداَمةَ بِن َمْظعُوٍن ، َرَوْت عنها بِْنتُهَ  َرْيَطة: بن الحاِرث الُخَزاِعيَّة ، ويُقَال فيها  بنُت ُسْفيَانَ  (4) َرائَِطةُ و

َدة  بِْنُت َعْبد هللا َرائطةُ و  .(5)امرأَةُ َعْبِد هللا بِن َمْسعُوٍد ، ويُقَال فيها َرْبَطة بالُمَوحَّ

َدة ، هَكَذا قالَهُ  أَو هي بالبَاءِ  الَّتِي تَقَدََّمتْ  َرْيَطة الَّتِي هاَجَرْت َمح َزْوِجَها ، وهي الَحاِرثِ  (6) اْبنَةُ  رائَِطةُ و ِحيُح أَّن بالُمَوحَّ  المصنُِّف ، والصَّ

َدة هي  بغَْيِر أَلف. َرْيَطة بنُت َعْبِد هللا ، وأَّما هِذه فِقيل فِيها : رائَِطةُ  الَِّذي قِيل فيِه بالُمَوحَّ

 .َصَحابِيّات : لعَِلّيٍ  وسلمعليههللاصلىالَهَواِزنِيَّةُ ، َوهبََها النَّبِيُّ  بِْنُت َحيّانَ  رائَِطةُ و

ٌ  (7) رائَطةُ  قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد :و ٌ  ، كذا في الَجْمَهَرة ، ونَقَلَه األَْزَهِريُّ في التَّْهِذيِب وهو في أَْسَماِء النَِّساِء َخَطأ يَِر وَمن  َخَطأ ، ألَنَّهُ أَْجَمَع نَقَلَةُ الّسِ

َحابِيّ  َواةِ في ِذْكِر َمن تَقَدَّم من الصَّ اِت باألَْلف ، وقد تَحاَمَل شيُخنَا البن ُدَرْيٍد فقال : وتَْخِطئَتُه الْبِن ُدَرْيٍد َغلٌَط َمْحٌض ، له َمْعِرفَةٌ بأََساِمي الرُّ

ْذُكوراِت ْنُهم ، أَنَّ ُكالًّ من المَ فإِنَّ الَمْذُكوَر فِي االْستِيعَاِب واإِلَصابَة وغيِرِهما من الُمَصنَّفات الَمْوُضوَعة في أَْسَماِء الصَّحابَِة ، رضي هللا عَ 

ى ِة اللُّغَِة فِيِه من َمْعِرفَِة  َرائَِطةَ  بغير أَلف ، ولم يُْعَرف اسمُ  َرْيَطة تَُسمَّ باألَلف ، وال ِسيََّما واالْستِْقراُء في األَْسَماِء َشأْنُه ، ليس ألََحٍد ما أِلَئمَّ

غيِر ذِلك. فاْعِرْفه. قلُت : وَكأَنَّ الُمَصنَِّف قلََّد الّصاَغانِيَّ فيما قاله ، وإِالّ فإِنَّ ُكالًّ األَْشباه والنََّظائر ، وَغَرائِب األَْسَماِء ونََواِدر األَْلقَاِب ، و

دة ، إِالّ األََخيرة فإِنَّها لحاِرث فإِنَّه ذَكَرَها بنِت ا رائَِطةَ  مع تَْكراٍر في رائَِطةٌ  من الَمْذُكوراِت اْختُِلف فِيَها بيَن أَنَّها بغَيِر أَِلٍف وبين أَنَّها بالُمَوحَّ

تَْين ، وُهَما َواِحٌد ، وإِْنَكار أَْصَحاِب العََربِيَِّة لرائَِطةَ في َغْيِر أَْعالِم النَِّساِء فقد نُِقَل عن ُسْفيانَ   أَْيضاً. مرَّ

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 : اسُم َمْوِضع ، قال النّابِغَةُ الَجْعديُّ : َرْيطات
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را ر  أَبطــــــــــــــــــح اِف وداُرهــــــــــــــــــا حتــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــوِجــــــــــــــــــَ  ف ال

ــــــــــــٌر     ِوي اتٌ حــــــــــــَ طــــــــــــَ ــــــــــــح ــــــــــــَري َربُ  ف ــــــــــــَبخــــــــــــح ٌم ف ــــــــــــَزعــــــــــــح  ف

  
 ، أَي اَلَذ ، َحَكاهُ الفَاِرِسيُّ  يَِريطُ  بالشََّجَرةِ  (8)الَوْحُش  َراطَ و

__________________ 
 برائطة فتمند  بعد الطعام هبا.وأخرجه من حديث عمر. ويف النهاية من حديث ابن عمر : ُأيت « فكرهها»( يف غريب اهلروي : 1)
 .«يرم »( عن الديوان وابألصر 2)
 .«رائطة»( الذي يف أسد الغابة : 3)
 واألصر كبسد الغابة.« رايطة»( يف القاموس : 4)
 ( يف أسد الغابة : ريطة ويقا  ريطة ا قير إهنا زينب وأن رائطة لقب هلا.5)
 ( يف القاموس : بنت.6)
 واملثبت عن القاموس.« من»( ابألصر : 7)
 ( يف اللسان : الوحشي.8)
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ِتطحراداً يف  َصنُِّف اسح
ُ
 وَأغحَفَلُه هنا.« روط»عن َأيب َزيحٍد. وقد ذََكَره امل

ِملَة. وقد َوَهَم الُمَصنِّف َحْيُث َذَكَره من ُكَوِر اإِلسَكْنَدِريَِّة ، أَْهلَُها أَْطَوُل النّاِس أَْعَماراً. هذا َمَحلُّ ِذُكِره ، وكذِلك في التَّكْ  (1): ُكورةُ  َمْريُوطو

 تقليداً للعُبَاِب.« ر ب ط»في 

دٍ  اِء باإِلسَكْنَدِريّة ، توفِّي بها بعد الثََّمانِيَن وِستِّمائة. الَمْريُوطيُّ  ومنَها َعْبُد النَِّصيِر بُن َعِلّيِ بِن يَْحيَى أَبُو ُمَحمَّ  ، أََحُد ُشيوخِ القُرَّ

 ٍب : من األَْعالِم ، قال :كِكتا ِريَاطٌ و

ب  عـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــ  آِ  َأيب    راَِيطِ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
رَاطِ     ُدِح املــــــــــــــــــــــــــــــِ ٌة كــــــــــــــــــــــــــــــاألَقــــــــــــــــــــــــــــــح  ُذَ الــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 الَحْمِد. ِريَاطَ  الظَّْلَماِء ، وهو يَُجرُّ  بَِرْيَطةِ  وِمَن الَمجاِز : َخَرَج ُمْشتَِمالً 

يَاطُ و ِل : الّرِ  : ِشْبهُ السََّراِب بِالفاَلةِ ، وبه فَسََّر السُّكَِّريُّ قوَل اْلُمتَنَّخِ

ِه راَِيطـــــــــــاً  حـــــــــــِ اصـــــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــَ لـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ َبن  عـــــــــــَ  كـــــــــــَ

اطِ     يــــــــــــــــَ َن مــــــــــــــــن اخلــــــــــــــــِ زِعــــــــــــــــح َرًة نــــــــــــــــُ َنشــــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــُ

  
 له ِشعٌر يَُدلُّ على إِسالِمه ، وقد ُعدَّ من الصَّحابَِة. َرْيَطةَ  وُحَرْيُب بنُ 

 الطاءِ مض  فصر الزاي
ً  ، َكَمنََع ، َزأَطَ  : [زأط] ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّسان ، والّصاغاِنيُّ في التكملة ، وأَْوَرَدهُ في العُبَاب عن اْبِن َعبّاٍد ،  ، بالَكْسرِ  ِزئاطا

 .أَْكثََر ِمَن اللَّغَِط وأَْعاَلهُ  قال : إِذا

ئاط كما َسيَأْتِي. قال ابُن َعبَّاد :« زيط»َصنُِّف هنا في وأَْوَرَد صاِحُب اللَّسان ما ذَكره المُ   العاِلي ، وقد يُتَْرُك َهْمُزه. (2) [اللَّغَطُ ]:  الّزِ

ئاطُ  أَو ِل الُهَذِلّيِ :: الُجْلُجلُ  الّزِ َر قوُل الُمتَنَّخِ  . قلُت : وبِهَما فُّسِ

هـــــــــــــا  يـــــــــــــح بـــــــــــــَ انـــــــــــــِ وِش ِبـــــــــــــَ مـــــــــــــُ َبن  َوغـــــــــــــَ  اخلـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

ٍب أُمــــــــــــــــــــَ     َم َذِوي زاَِئطِ َوغــــــــــــــــــــَ  رَكــــــــــــــــــــح  يــــــــــــــــــــح

  
 قَِريباً.« ز ي ط»وَسيَأْتِي الَكاَلُم عليه في 

ً  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : يَْزبِطُ  البَطُّ  َزبَطَ  : [زبط] ً  وقال الفَّراءُ و ، بالفَتْحِ ، َزْبطا  .َصاحَ  ، إِذا َزبِيطا

بَطانَةُ و َكةً فيهما : َمْجًرى َطِويٌل َمثْقُوٌب يُْرَمى فيه بالبُْنُدِق وبالُحْسبَاِن  السَّبَطانَة ، مثلُ  الزَّ كما في « س ب ط»نَْفخاً ، وَسيَأْتِي في  (3)، ُمَحرَّ

 .بَزْربََطانَة العُبَاِب. قلُت : وهو الَمْشُهوُر اآلن :

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

بَاَطةُ  ّي عن ابِن َخالََوْيِه ، أَو هي بالتَّْشِديِد.، بالفَتْح : البَ  الزَّ  طَّةُ ، حكاه ابُن بَّرِ

داً ، ويُْكنَى أَبا َزبَطٍ  وأَبُو ى ُمَحمَّ ِعيِد َرُجالً يَُسمَّ َكةً : ِمْن ُكناُهْم ، وقد ُزْرُت بالصَّ  ، وله َكَراَماٌت ، وُدفَِن بالِكْلح. َزبَطٍ  ، محرَّ

ْحلُوطُ  : [زحلط] مِّ  الزُّ فَهُ ابُن عبَّاٍد فَذَكَره بالَخاِء ، كما  الَخِسيسُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو ، بالضَّ من َسِفلَِة النّاِس ، وقد َصحَّ

 َسيَأْتِي للُمَصنِِّف قَِريباً.

ْخِرطُ  : [زخرط]  ، وقال ابُن َعبّادٍ  (4) ولُعَابُُهَما والنَّْعَجةِ  الّشاةِ  كذِلَك ُمَخاطُ و  ، قال :، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن الفَّراءِ  ، بالَكْسِر : ُمَخاُط اإِلبِلِ  الّزِ

ْخِريطِ   ، وهو ِمَن اإِلبِِل والبَقَِر والّشاِء : ما ساَل ِمْن أُنُوفِها. كالّزِ

ّي أَيضاً. ُمِسنٌّ َهِرمٌ  ُزْخُروطٌ  َجَملٌ و  ، عن ابن دريد ، ونَقَلَهُ ابن بَّرِ

ْخِريطُ و ْخِرطِ  ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، : نَباتٌ  الّزِ ْخِرط ، بغيِر ياٍء ، وقال ابُن ُدَرْيٍد أَْيضاً : كالّزِ  : النَّاقَةُ الَهِرَمةُ. الّزِ
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ْخلُوطُ  : [زخلط] مِّ  الزُّ ُجُل الَخِسيسُ  َعبّاٍد : هو ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وقاَل اْبنُ  ، بالضَّ أَو  من السَِّفلَِة ، هَكذا َذَكَره في الَخاِء الُمْعَجَمة ، الرَّ

. الّصواُب بالَحاءِ   ، كما تَقَدََّم ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، ونَبّه عليه الّصاَغانِيُّ

__________________ 
 .. ( يف معجم البلدان : قرية من قر 1)
 لكويتية.( زايدة عن املطبوعة ا2)
 ( ا سبان : سهام صغار يرمي هبا الرجر يف جوف قصبة.3)
 ومثلها يف اللسان.« ولعاهبا»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
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ً  اللُّْقَمةَ  َزَرطَ  : [زرط] َراطُ و َدَها ،، كَسَرَطَها وَزرَ  اْبتَلَعََها ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال األَْزَهِريُّ : أَي يَْزِرُطَها َزْرطا لُغَةٌ في  بالَكْسِر ، الّزِ

َراطِ  راِط. فالُمنَاِسُب َكتْبُه باألَْسوِد. وُرِوَي عن أَبِي َعْمٍرو أَ  الّسِ يِن ، وَذَكَره الَجْوَهِريُّ اْستِْطَراداً في الّصِ راطَ  نَّه قََرأَ اْهِدنا، بالّسِ الُمْستَِقيم  الّزِ

راطَ »بالّزايِ خاِلَصةً ، وَرَوى الِكسائِيُّ عن َحْمَزة  (1) واةِ َرَوْوا َعْن أَبِي َعْمٍرو « الّزِ اي ، وسائُِر الرُّ راطَ )بالزَّ وقال ابُن ُمَجاِهٍد قََرأَ  .(الصِّ

اِد نافٌِع وأَبو َعْمٍرو وابُن عاِمٍر وعاِص  َراطَ »ٌم والِكَسائِيُّ ، وقِيَل : قََرأَ يَعُقُوُب الَحْضَرِميُّ ابُن َكثِيٍر بالّصاِد ، واْختُِلَف عنه ، وقََرأَ بالصَّ « الّسِ

يِن ، كذا في اللَِّساِن. وفي العُبَاِب : وقََرأَ َحْمَزةُ بن َحبِيٍب في ِروايَِة الفَّراِء عنهُ وعن الِكَسائِي في ِروايَ  ِة ابن َذْكَواَن َعْنهُ ، وعن َعاِصٍم بالّسِ

راطَ  اْهِدنا»ن َسِعيٍد عنه : في رواية ُمَجاِلد ب افِيَِة من َغْيِر ِإْشَماٍم.« الّزِ  بالّزاي الخاِلَصة الصَّ

 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [زربط]

ْربَطانَةُ  بَطانَةُ في لغة العاّمة. الزَّ  هي الزَّ

طُّ  : [زطط] ّمِ : ِجيٌل من الزُّ  الناِس ، كما في الّصحاحِ. ، بالضَّ

طِّ  كأَنَّهُ من ِرَجالِ »ُِ السالمعليهفي البَُخاِرّيِ في ِصفَِة ُموَسى  قد جاَء ِذْكُرهو  .«الزُّ

ْند بالبَْصَرة. وقال القاِضي ِعياٌض : هم ِجْنٌس من السُّوداِن ِطَواٌل ، وِمثْلُه في التَّْوِشيحِ  واختُِلَف فِيهم ، فِقيل : ُهم السَّبَابَِجةُ : قوٌم من الّسِ

يَّةُ  إِليِهم تُْنَسب الثِّيَابُ  الِهْندِ  ع نََحافٍَة. ونَقَل األَْزَهِريُّ عن اللَّْيث أَنَُّهم : ِجيٌل منللَجالِل ، وَزاد : م ّطِ ُب َجتَّ بالفَتْحِ  ، قال : وهو الزُّ  ُمعَرَّ

ا َجتَّ ، بالهِ  اَغانِيُّ : أَّما اللَّْيُث فلم يَقُْل في ِكتَابِه هذا ، وأَمَّ ْنِديَِّة فصحيٌح بفتح الِجيم ، وكذِلَك هو مضبوٌط في نُْسَخٍة بالِهْنِديَِّة. قال الصَّ

َحها األَْزَهِريُّ ، وعليها َخطُّه بفتحِ الِجيم ، ً  على هذا ،و َصحَّ بِِه أَيضا يٌّ  الَواِحُد : . وفي الّصحاح :الِقيَاُس يَْقتَِضي فَتَْح ُمعَرَّ وِم  ُزّطِ ، كالرُّ

ْنِجّيِ. وقال ابُن ُدَرْيٍد : ْنجِ والزَّ وِمّي ، والزَّ طُّ  والرُّ  هَذا الِجيُل ، وليس بعََربِّيٍ َمْحٍض ، وقد تََكلََّمْت به العََرُب ، وأَْنَشَد : الزُّ

ا  هــــــــــــَ فــــــــــــِّ لــــــــــــِ ٍر وبــــــــــــِ يح َوائــــــــــــِ يــــــــــــ  َ ئــــــــــــنــــــــــــا حبــــــــــــِ جــــــــــــِ  فــــــــــــَ

ـــــــــــــــٌم و     ي اَءتح متـــــــــــــــَِ اجـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ  واأَلســـــــــــــــــــــــــــــاِورُ  ُزطـــــــــــــــ 

  
 وقَاَل أَبُو النَّْجِم :

ــــــــــــــــــاِت  ن ــــــــــــــــــَ َد  ب ٌة ِإحــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــز طِّ جــــــــــــــــــارِي   ال
اٍز     هــــــــــــــَ رتِّ  (2)َذاُت جــــــــــــــَ لــــــــــــــَ رٍت مــــــــــــــِ غــــــــــــــَ  ِمضــــــــــــــــــــــــــــح

  
لها.  قلت : وكاَن خالُد بُن عبِد هللا أَْعَطى أَبا النَّْجِم َجاِريَةً من َسْبيِ الِهْنِد ، ولَهُ فيها أُْرُجوزة أَوَّ

 الز طِّ ُعلِّقحُت َخوحداً من بَناِت 
 الَوْجِه. الُمْستَِوي : األََزطُّ  قِيَل : بلو األََذّطِ ، مثل ألََزطُّ او

.  واألََذطُّ : الُمْعَوّج الفَّكِ

 وثُُطٌط ، عن اْبِن األَْعَراِبّيِ. ُزُططٌ  ، كاألَثَّطِ ، وَجْمعُهما الَكْوَسجُ  : األََزطُّ و

تَ  ، أَي الذُّبَابُ  َزطَّ  قال ابُن َعبّاٍد :و  ، كما في العُبَاِب. َصوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

يّة َحلَق فاُلٌن َرأَْسه ِليِب ، كأَنَّهُ فِْعلُ  ُزّطِ طِّ  ، أَي ِمثْل الصَّ  ، وقد جاَء ذلك في بَْعِض األَْخبَاِر. الزُّ

 .َخنَقَهُ  ، وفي الِّلَسان ، أَي (3)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيه  َكَمنَعَهُ  َزَعَطهُ  : [زعط]

تَ  َزَعطَ و  .الِحَماُر : َصوَّ

 وفي اللَِّسان : َضِرَط. قال ابُن ُدَرْيٍد : وليس بثَبٍَت.

 ، كَذاِعٍط. : ذابٌح َوِحيٌّ  َزاِعطٌ  َمْوتٌ و
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ْلطُ  : [زلط] ، في بعِض اللُّغاِت ، ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن اْبِن َعبّاٍد ، وكأَنَّهُ لم  الَمْشُي السَِّريعُ  : هو (4)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  الزَّ

 ْيٍد : وليس بثَبٍَت.يَِجْدهُ في الَجْمَهَرةِ َحتّى اْحتَاَج إِلى نَْقِله عن اْبِن َعبّاٍد ، وابُن َعبّاٍد أََخَذه من الَجْمَهَرةِ ، قال ابُن ُدرَ 

لَْيَطةُ و ، قال شيُخنَا : ال يَْبعُُد أَْن تَُكوَن َعَربِيَّةً َكأَنََّها لُسْرَعِة َدْوِرها في الَحْلِق.  للُّْقَمةُ الُمْنَزِلقَةُ من العَِصيَدة ونَْحِوَها ، ُمَولََّدةا ، كُجَهْينَة : الزُّ

 قلُت : أَّما َوْجهُ االْشتِقاقِ 

__________________ 
 .6( سورة الفاحتة اآية 1)
 .«جهاد»املطبوعة الكويتية وابألصر ( عن 2)
 .«كتابه»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .5/  3( اجلمهرة 4)
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َصنِِّف : 
ُ
َمضح يف َكالِم الَعَرِب الُفَصَحاِء ا فتَبّمر.« ُمَول َدة»فَصِحيٌح ا وقوُ  امل َا مل ُتسح َا يـَعحيِن به َأهن   ال مَيحَنُض ذِلَك ا وِإل 

 تَْدَرك َعلَْيه :* ومّما يُسْ 

لَطُ  يّة. الزَّ غَاُر ، مثُل َحَصى الَجَمَراِت ، ويَُشبَّه بها الفُوُل إَِذا لم يَُدّش ، وهي عاّمِ كةَ : الَحَصى الّصِ  ُمَحرَّ

ً  اللُّْقَمةَ  َزلَطَ  وكذا قَْولُُهم :  ، إِذا اْبتَلَعها من َغْيِر َمْضغٍ. َزْلطا

غاِر.: الَمْزلَقَةُ ، أَو  الَمْزلََطةُ و  َمْوِضُع الَحَصى الّصِ

لَّْيطو  ، كقُبَّْيٍط ، من األَْعالِم. الزُّ

لُْنقَُطةُ  : [زلقط] مِّ  الزُّ ْبط ، وقد َسقََط من بَْعِضَها ، ووقَع في  ، بالضَّ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وهكذا في النَُّسخِ ، وهو أَْقَرُب لالْختَِصار ، والضَّ

ا قولُه بَْعِضها بَضّمِ الّزايِ و فقد َسقََط في  كُكذُْبذُبَِة ، وَمالَُهما ثالثٌ : الالّم والقاِف ومثله في العُبَاِب والتَّْكِملَة ، وزاَدا : وُسكون النُّون. وأَمَّ

ِحيَحِة. قَال شيُخنَا : قال الشَّْيُخ أَبُو َحيّان في كتابِه اْرتشاِف ا لَضَرِب في كالم العََرِب : إِنّه لَْم بَْعِض النَُّسخِ ، وهو ثابٌت في األُُصوِل الصَّ

ْض لهَذا اللَّْفِظ الِّذي َذَكره الُمَصنُِّف ، والّظاِهُر أَنَّه لي س من هذا القَبِيل : ألَّن َوْزنَه فيما يَْظَهر يَأِْت على وزن فُعُْلعٍُل إِالّ ُكذُْبذٌُب ، ولم يَتَعَرَّ

 : هو أَبُو َحيّان فاْفتََرقَا ، إِالّ أَن يُِريَد نَِظيَره في اللَّْفِظ مع قَْطعِ النََّظِر عن أَْصِله وَوْزنِه. قال ابُن ُدَرْيدٍ فُعُْنلُل ، والُكذُْبذُب فُعُْلعُل ، كما قاله 

ُجلِ  ُربََّما قِيَل ذِلَك  َذَكُر الرَّ
(1). 

ْجهَ ، َذَكَرُهَما الّصاَغانِيُّ عنه ، هكذا في ِكتَابَْيه ، واْقتََصر صاِحُب اللَِّساِن على األَِخيِر ، ولِكنَُّهم لم يَْذُكُروا وَ  الَمْرأَةُ القَِصيَرةُ  هو أَْيضاً :و

ِمْنهُ ومن نَقََط إِْن كانَْت النُّوُن أَصِليَّةً ،  التَّْسِميَة ، وال االْشتِقَاق ، والّظاِهُر أَنَّ الَكِلَمةَ َمْنَحوتَةٌ من : َزلََط ولَقََط ، أَو من : َزلََق ولَقََط ، أَو

ل.  فتأَمَّ

نَاطُ  : [زنط] ناطِ  ، بالَكْسرِ  الّزِ حام ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو ِمثُْل الّضِ ، إِذا اْزَدَحُموا ، كما في  تَزانَُطوا وقَدْ  سواء ، والّزِ

 العُبَاِب ، وفي اللَِّساِن : تََزاَحُموا.

ْهَوَطةُ  : [زهط]  .«رهط». قلُت : وقد تَقَدَّم هذا المعنى في ِعَظُم اللَّْقمِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، ونَقََل َصاِحُب اللَِّساِن عن ُكَراع قال : هو الزَّ

واُب بالذّاِل الُمْعَجَمة ، وَذَكَره في الذّاِل أَْيضاً ، كما تقّدم ، ع فإِنَّه ِزْهيَْوط ، كِكْديَْونٍ  َملَةٌ إِالُمهْ « ز ه ط»قال األَْزَهِرّي و ، كما هو  أَو الصَّ

 في ِكتَاِب ِسيبََوْيِه. َوَرَوى األَْزَهِريُّ الَوْجَهْيِن في قَْوِل النّابِغَِة الَِّذي تَقَدَّم ِذْكُره.

 .ع ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَال ابُن ُدَرْيٍد : ، كغَُرابٍ  ُزَواطٌ  : [زوط]

حة ، وهو َغلٌَط ، والَِّذي في العُباب والتَّْكِملَة : ، كُسكاَرى ُزَواَطىو بتَْقِديِم األَِلف ، قال : وُربَّما  (2) َزَواَطى ، هكذا هو ِفي األُُصوِل الُمَصحَّ

يِب َواِسَط والبَْصَرةِ د ، بَْيَن  : َزَواَطة قِيل :  .(3). وفي التَّْكِملَة. بُلَْيَدةٌ قُْرَب الّطِ

النُّْعَماِن بِن ثَابٍِت ، َرِضَي هللا َعْنهُ ، وعليه اْقتََصَر الَحافُِظ عبُد القاِدر القَُرِشيُّ في الطَّبَقَاِت ، وقِيل  ، كَسْلَمى : َجدُّ اإِلمام أَبِي َحنِيفَةَ  َزْوَطىو

َماِن في َمناقِب ، كُموَسى ، وهو الَِّذي َجَزَم به َكثِيُرون ، واْقتََصَر عليه اإِلَماُم النََّوِوّي ، وَذَكَر الَوْجَهْيِن صاِحُب ُعقُوِد الجُ  ىُزوطَ  : هو

 النُّْعَمان ، نَقَلَه شيُخنَا.

ً و َط تَْزِويطا َط ، وَدبََّل.واْزَدَرَدها ، عن أَبِي َعْمٍرو ، قال :  : َعظََّم اللُّقَمَ  َزوَّ  وكذِلك : َغوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ً  اللُّْقَمةَ  أَْزَوطَ   .(4)َعظََّمَها واْزَدَرَدَها نَقَلَه صاِحُب اللِّساِن عن أَبِي َعْمٍرو أَيضاً  ازِوطاطا

ً  : [زيط] ً و ، َزاَط يَِزيُط َزْيطا  .صاحَ  انِيُّ في التَكملة ، وأَْوَرَده في العُبَاِب ، فقال : أَي، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاغَ  ، بالَكْسرِ  ِزيَاطا

يَاطُ  : نَاَزَع. وفي اللَِّساِن : َزاطَ  أَو  : الُمنَاَزَعةُ  الّزِ

__________________ 
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ر عبارته هذه كان يعدد لفظات ال ألنه قب« املذكر»( كذا ابألصــر ا وعبارة اجلمهرة : وزُلنقطة زرية صــغرية ورمبا قير للذكر زُلنقطة أيضــاً. يريد 1)
 ال يعين به ذكر الرجر كما ذهب إليه املصنف.« للذكر»يكاد يوصف هبا إال اإلانث ا فقوله 

كذا ا « قوله : والذي يف العباب والتكملة زاوط  ا الذي رأيناه يف التكملة : زواط  مثر ما للمصــــــــــــنف ا ه»( هبامش املطبوعة املصــــــــــــرية : 2)
 املطبوع : زواط  ا كما قا  الشارح ويف معجم البلدان زَاَوطا ورمبا قير زاوطة. والذي يف التكملة

 ( ومثلها يف معجم البلدان وزاد با واسرت وخوزستان والبصرة.3)
 ( كذا ابألصر والذي يف اللسان : يقا  : أزوطوا وغوطوا ودبّلوا إذا عظموا اللقم وازدردوا.4)
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ِتالُف اأَلصحواتِ و  ِر اهلَُذِدِّ : اخح  ا وأَنحَشَد ثـَعحَلٌب للُمتَـَنخِّ
ا  هـــــــــــــَ يـــــــــــــح بـــــــــــــَ انـــــــــــــِ وِش ِبـــــــــــــَ مـــــــــــــُ َبن  َوغـــــــــــــَ  اخلـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

َم َذِوي     يــــــــــــــــــــح ٍب أُمــــــــــــــــــــَ َ  رَكــــــــــــــــــــح  زاَِيطِ َوغــــــــــــــــــــَ

  
يَاطُ  قال : ياُح ، وزاَد في َشْرحِ الّديواِن : الّزِ وايَةُ  .«َذِوي ِهيَاط»والَجلَبَة ، ويُْرَوى :  : الّصِ ، أَي هذا الماء ، « بَجانِبَْيه»قلُت : والّرِ

ً  وَزاَطت الُخُمش تَِزيطُ  .«ِزيَاط وأُوِلي» تت. َزْيطا  : َصوَّ

ياطُ  ويُقَال :  فإِنَّ اْبَن َعبّاٍد نَقَلَه بالهْمِز وتَْرِكه.« زأَط»هنا : الُجْلُجل ، وقد تَقَدَّم ذِلَك للُمصنِِّف في  الّزِ

يَاطُ و يَاحُ : ال الّزِ يَاطُ  ، نَقَلَه السُّكَّرّي ، ويُقَال : ّصِ ْوُت الُمْختَِلف ، وقد الّزِ  األصواُت ، وَهاَطْت ، إِذا اْختَلَفَْت. َزاَطت ، بالَكْسِر : الصَّ

 املهملة مض الطاءِ  فصر السا
ُك ، وكَكتِفٍ  ، بالفَتْح السَّْبطُ  : [سبط] وكان َشعَُر » من الشَّعِر : الُمْستَْرِسُل الَِّذي ال ُحْجنَةَ فيه ، نَِقيُض الَجْعدِ  ، األَِخيُر لُغَةُ الِحَجاِز : ويَُحرَّ

ً  ال َجْعداً وال وسلمعليههللاصلىَرُسوِل هللِا   ، أَي كان َوَسطاً بَْينَُهَما.« َسْبطا

ُجُل ، َسبُطَ  قدو ً  فَِرَح ، مثلَشعُره ،  َسبِطَ و كَكُرَم ، الرَّ ً و ، بالفَتْحِ كما ُهَو َمْضبُوٌط ِعْنَدنَا ، أَو هو بالتَّْحِريك كما في الّصحاحِ ، َسْبطا  ُسبُوطا

هما ، ُسبُوَطةً و  ، بالفَتْحِ ، وهو لَفٌّ ونَْشٌر غيُر ُمَرتٍَّب. َسبَاَطةً و ، بَضّمِ

جاِل ال كَكتٍِف : الطَِّويلُ  ، السَّبِطُ و  بالفَتْح ، مثل فَِخٍذ وفَْخٍذ ، قال : السَّْبطُ  ، وكذِلكَ  السَّبَاَطةِ  ُمْستَِويها ، بَيِّنُ األَْلواحِ من الّرِ

 مل َلحَطرِ  َسِبطاً أَرحَسَر فيها 
 أَي هو في ِخْلقَتِه الَّتِي َخلَقه هللا تعالَى فِيها لم يَِزْد ُطوالً.

 اليََدْيِن كَكتٍِف ، قال َحّسان َرِضَي هللا عنه : َسبِطُ  ، وكذِلكَ  السُّبُوَطةِ  َسْمُح الَكفَّْيِن بَيِّن َسِخيٌّ  ، أَي اليََدْينِ  َسْبطُ  َرُجلٌ  من الَمَجاز :و

ِه  ــــــــــــــــــــِ رحت وح أَبحصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ اٍ  ِدَ ل  ُرب  خــــــــــــــــــــَ

رتِ     ــــــــــِ ب رح  ســــــــــــــــــــــــَ وحِم اخَلصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــيـ ِ يف ال اح فــــــــــ  ــــــــــكــــــــــَ  ال

  
 .َسبَُط َسبَاَطةً  وقدبالَمْعُروِف : إِذا كاَن َسْهالً ،  َسْبطٌ  وكذِلَك : َرُجلٌ 

 ، بالَكْسِر قاَل الّشاِعُر : ِسبَاطٍ  واالْستَِواِء ، من قَْومٍ  َحَسُن القَدِّ  ، بالفَتْحِ ، وكَكِتٍف : الِجْسمِ  َسبِطُ  َرُجلٌ و

اَءتح بــــــــــِه  رتَ فــــــــــجــــــــــَ بــــــــــح ا  ســــــــــــــــــــــــَ َبلــــــــــ  اِم كــــــــــَ ظــــــــــَ  الــــــــــعــــــــــِ

واءُ     َ الــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــاِ  لــــــــــــــــِ اح ه بــــــــــــــــَ تــــــــــــــــُ مــــــــــــــــامــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــِ

  
 والّشاِعُر هو أَبُو ُحْنُدج.كذا في الّصحاحِ ، 

ُرِوَي بسُكون الباِء وبَكْسرَها ، وهو الُمْمتَدُّ الَِّذي ليَس فيه تَعَقٌُّد وال نُتُوٌء ، والقََصُب يُِريُد بها « القََصبِ  َسِبطُ » وسلمعليههللاصلىفي ِصفَتِه و

 َساِعَدْيِه وَساقَْيِه.

ً  بهإِْن جاَءْت »في َحِديِث الُمالَعنَِة : و ُجِل الطَِّويِل األََصابعِ : إِنَّه« فهو ِلَزْوِجَها َسْبطا البَنَاِن  لََسْبطُ  ، أَي ُمْمتَدَّ األَعضاِء تامَّ الَخْلِق. ويُقَال للرَّ
 ، وهو َمَجاٌز. (1)

 ، قال القَطاِميُّ : : َكثَْرتُه وَسعَتُه َسباَطتُهو ، قالَهُ َشِمٌر. قال : َسحٌّ  ، أَي ُمتَداِركٌ  َسبِطٌ و َسْبطٌ  َمَطرٌ  من المجاز :و

وِ  بــــــــِه  يــــــــُ اُ  الســــــــــــــــــــــ  نــــــــَ ُج َأعــــــــح مــــــــ  عــــــــَ ــــــــَ تح تـ اقــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــَ

ٍر     رتٍ مـــــــــــن اَبكـــــــــــِ بـــــــــــِ ُر  ســـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــِ (2)َأو رَائـــــــــــٍح تـــــــــــَ
 

  
 : الَمَطَر الَواِسَع الَكثِيَر. بالسبِط أَرادَ 

مال ، الَواِحَدةُ : نَبَاٌت كالثِّيل إاِلّ  ، محّركةً  السَّبَطُ و ْطُب من النَِّصيّ  السَّبَطُ  ، قالَهُ اللَّْيُث. وقال أَبو ُعبَْيٍد : َسبَطةٌ   أَنَّه يَُطوُل ويَْنبُُت في الّرِ  الرَّ
ْمِل ، السَّبَط ، فإِذا يَبَِس فهو الَحِليُّ ، وقال ابُن ِسيَده : (3) ْطُب من الَحِلّيِ ، وهو من نَبَاِت الرَّ ل أَبُو َحنِيفَةَ : وأَْخبََرنِي أَْعَرابِيٌّ من قاو : الرَّ

ِتِه إِالَّ بالدَّّقِ ، والنّاُس يَْستَْخِرُجونَهُ  نَبَاتُه كالدُّْخنِ  السَّبَطَ  َعنََزةَ أَنَّ   ويَأُْكلُونَهُ َخْبزاً الِكبَاِر ُدوَن الذَُّرةِ ، وله َحبٌّ كَحّبِ البَْزِر ال يَْخُرُج من أَِكمَّ
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يَاُن ُخْبُز اإِلبِِل ،َمْرًعى َجيِّدٌ  هووَطْبخاً ، و لِّ َواةِ أَنَّ العََرَب تَقُول : الّصِ َخبِيُصها. وقال أَبو ِزيَاٍد  : السَّبَطُ و . قاَل أَبُو َحنِيفَةَ : وَزَعَم بعُض الرُّ

َماُل ، ُسلٌُب ِطَواٌل في السََّماِء ، ِدقَاُق الِعيَداِن يَأُْكلُه الغَنَم واإِلبُِل ، وتَحتَشُّه النّاُس فيَ  السَّبَطُ  : من الشََّجرِ  بِيعُونَه على الطُُّرِق ، وَمْنبِتُه الّرِ

 وليس له َزْهَرةٌ وال

__________________ 
 ( التهذيب واللسان : لسبرت األصابض.1)
 .«رائح تبر»بد  « ورائح يبر» .«ضاقت»بد  « صافت»( ديوانه وفيه : 2)

 ويف التهذيب : أعراف السيو  بد  أعنا  السيو . ويف الديوان :

 أعنا  السيو  أوائلها
 .«رطب النصي»( عن القاموس وابألصر 3)
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ِر الُكرّاِث َأو   ما َلحرُج الُكرّاُث. قا  الصـــاَغاينُ  وحَكٌة ا وله َوَرٌ  ِدقَاٌ  عل  َقدح َبرتُ و   :شـــَ َبه  الســـ  ممّا ِإذا َجف  ابـحَي   ا وَأشـــح
 ا وِلَذا قا  ابُن َهرحَمَة : (1)الش يحَب مبَنحزَِلِة الث َغاِم 

ااَي  نـــــــــــــــــَ
َ

ص  بـــــــــــــــــه املـــــــــــــــــ طـــــــــــــــــًا ختـــــــــــــــــَُ  رََأتح ِشـــــــــــــــــََ

ـــــــــــر أحِس      َواَة ال رتِ شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ب يـــــــــــرِ  كـــــــــــالســـــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــِ
ُ

 املـــــــــــ

  
، كأَنَّ الَواِلَد بَمْنِزلَة الشََّجَرةِ ، واألَوالَد.  األَْسبَاطِ  . قاَل وِمْنهُ اْشتِقَاقُ اٌن َكثِيَرةٌ وأَْصلَُها َواِحدٌ الشََّجَرةُ لها أَغص : السَّبَط قاَل األَْزَهِريُّ :و

 بَمْنِزلَة أَْغصانَِها.

ْبطُ و  وسلمعليههللاصلىَرُسوِل هللا  ِسْبَطا الَحَسُن والُحَسْينُ »في الَحِديث : و ، وفي الُمْحَكِم : َولَُد االْبِن واالْبنَِة ، بالَكْسِر : َولَُد الَولَدِ  ، الّسِ

 وَرِضَي َعْنُهما.

ْبطو يَ  القَبِيلَةُ من اليَُهودِ  : الّسِ ً  وُهُم الَِّذيَن يَْرِجعُوَن إِلى أٍَب َواِحٍد ، ُسّمِ  ج يَن َولَِد إِْسَماِعيَل وَولَِد إِسحاق عليِهما السَّالُم ،ِليُْفَرَق ب ِسْبطا

 .أَْسبَاطٌ 

ْبطِ  وقال أَبُو العَبّاِس : سأَْلُت ابَن األَْعَرابِّيِ : ما َمْعنَى ْبطُ  قال : ؟في َكالِم العََرب الّسِ ْبَطانُ و الّسِ ةُ األَْوالِد والُمَصاُص  األَْسباطُ و الّسِ : خاصَّ
 : أَوالُد األَْوالِد وقِيل : أَْوالُد البَناِت. األَْسباط َغْيُره : ِمْنُهم. وقال (2)

قُوا بَْينََها وبيَن األَْحفاِد ، ولِكّن كالَم األَئمَّ  ة ، وبه فَرَّ ِة َصِريٌح في أَنَّه يَْشَمُل َولََد االْبِن قْلت : وهذا القَْوُل األَِخيُر هو الَمْشُهوُر عنَد العامَّ

َح به ابُن ِسيَده.واالْبنَة ، كما   َصرَّ

وا بذِلَك ليُْفَصَل بي األَْسبَاطُ  وقال األَْزَهِريُّ : َن أَْواَلِدِهَما. في بَنِي إِسحاَق بَمْنِزلَِة القَبَائِِل في بَنِي إِْسَماِعيَل ، َصلََوات هللا عليِهَما. يُقَال : ُسمُّ

 جمعٍ من آباٍء َشتَّى : قَبيٌل ، بِال هاٍء. وقولُه تعالى : قال : وَمْعنَى القَبِيلَِة َمْعنَى الَجَماَعة ، يُقَال ِلُكّلِ َجماَعٍة من أٍَب وأُّمٍ : قَبِيلَةٌ ، ويقال لكلّ 

ً  َوقَطَّْعناُهُم اثْنَتَْي َعْشَرةَ  ّجاُج : ال تَْميِيزٌ  ، (اثْ َنَِتْ َعْشَرةَ )من قَْولِه  بََدلٌ  : أَْسبَاطٌ  (3) (ُأمَماً ) أَْسباطا  ، ألَنَّ الُمَميِّز إِنّما يَُكون َواِحداً. وقال الزَّ

ً  الَمْعنَى : وقَطَّْعنَاُهم اثْنَتَْي َعْشَرةَ فِْرقَةً  ً  ، أَْسبَاطا ً  من نَْعِت ِفْرقة ، كأَنَّهُ قال : وَجعَْلناُهم فأَسباطا  . قاَل : وهو الَوْجه.أَْسبَاطا

بتَْفِسيٍر ، ولِكنَّه بََدٌل من اثْنَتَْي َعْشَرةَ ،  األَْسبَاطُ  ، وليس أَْسبَاطٌ  ه أَراَد اثْنَتَْي َعْشَرةَ فِْرقَةً ، ثّم أَْخبََر أَنَّ الِفَرقَ وفي الّصحاحِ : وإِنََّما أَنَّث ألَنَّ 

 ز َدَراِهَم.ألَنَّ التَّْفِسيَر ال يَُكوُن إِالّ َواِحداً َمْنُكوراً ، كقَْوِلَك : اثْنَا َعَشر ِدْرَهماً ، وال يَُجو

. األَْسبَاطِ  ، ولم يَْجعَل العََدَد َواقِعاً على أَْسبَاطٌ  قلُت : وهذا الَِّذي نَقَلَه الَجْوَهِريُّ هو قوُل األَْخفَِش ، غيَر أَنَّه قاَل بعد قَوِله : ثم أَْخبََر أَنَّ الِفَرقَ 

ُمَؤنَّثَةً على ما  (اثْ َنَِتْ َعْشَرةَ )ِر الثّاني ، ولِكّن الِفَرَق قبل اثْنَتَْي َعَشَرةَ ، َحتّى يَكوَن قال أَبُو العَبّاِس : هَذا َغلٌَط ، ال يَْخُرج العََدُد على َغيْ 

فِيها 
 ، َكأَنَّه قال : وقَطَّْعنَاُهم ِفَرقاً اثْنَتَْي َعْشَرةَ ، فيَِصحُّ التَّأْنِيُث لّما تَقَدَّم. (4)

 ، َجْمٌع ، وهي الِفْرقَةُ. ِسْبطٌ  ، وهُؤالءِ  ِسْبطٌ  وهِذه ِسْبطٌ  يُقَال : هذا،  األَْسبَاط ِسْبط وقال قُْطرٌب : َواحدٌ 

ةَ الثَّقَِفيُّ  .«األَْسبَاطِ  ِمنَ  ِسْبطٌ  ُحَسْينٌ  ُحَسْيٌن ِمنِّي وأَنا مْن ُحَسْيٍن ، أََحبَّ هللاُ َمْن أََحبَّ ُحَسْيناً ،»في الَحِديِث : و قلُت : َرواه يَْعلَى بُن ُمرَّ

من َسِعيِد بن َراِشٍد عن يَْعلَى ،  (5)ْيٍم َرِضَي هللا عنه ، أَْخَرَجهُ التِّرِمِذيُّ عن الَحَسِن عن اْبِن َعيّاٍش ، قال : َحدَّثَنِي َعْبُد هللا بُن ُعثَْماَن بِن ُخثَ 

 من َحِديِث يَْحيَى بن ُسلَْيم وَوْهب عن ابن ُخثَْيم وقال : َحِديٌث َحَسٌن ، رواه ابُن ماَجةَ 

ً  األَْسبَاط من ِسْبطٌ  ُحَسْينٌ »أَْخَرَجهُ البَغَِويُّ عن إِسماِعيَل بن َعيّاٍش الِحْمِصّيِ عن ابِن ُخثَْيٍم ، ولَْفُظه : و ، قال « ، َمْن أََحبَّنِي فَْليُِحبَّ ُحَسْينا

ةٌ من األُ  أَبُو بَْكٍر : أَي ةُ ، واقِعَةٌ عليِه ، ومنه َممِ أُمَّ ِة ، واألُمَّ بَاِب :  في الَخْير ، فهو َواقٌِع على األُمَّ من  ِسْبطٍ  إِنَّ هللا َغِضَب على»َحِديُث الّضِ

 .«بَنِي إِْسَرائِيَل فَمَسَخُهم َدَوابَّ 

َجاعِ. ويُقَال أَْيضاً : التَّْسبِيطُ  ، والَِّذي في الّصحاحِ : َدها ِلغَْيِر تََمامٍ : أَْلقَْت َولَ  ُمَسبِّطٌ  النَّاقَةُ والنَّْعَجةُ تَْسبِيطاً ، وهي َسبََّطتِ و  في النّاقَِة كالّرِ

لّصاَغانِيُّ ، قال : وكذِلَك ، هَكذا نَقَلَه ا قَْبَل أَْن يَْستَبِيَن َخْلقُه النَّاقةُ ، إِذا أَْلقَت َولََدها َسبَّطت أَو النَّْعَجةُ ، إِذا أَْسقََطت ، وفي العُبَاِب : َسبََّطتِ 

جاع»قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، وأَْوَرَده في التَّْكِملَة ُمْستَْدِركاً به على الَجْوَهِرّيِ ، مع أَنَّ قوَل الَجْوَهِرّيِ :  إِشاَرةٌ إِلى قوِل أَبِي َزْيٍد هذا ، فإِنَّ « كالّرِ

 َولََدها قَبَل أَْن يَْستَبِينَ  نَصَّه في نََواِدِره : يُقَال للنَّاقَِة إِذا أَْلقَت
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__________________ 
 .«الثمام»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ( يف التهذيب : أو املصاص.2)
 .160( سورة األعراف اآية 3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : عل  ما قبلها.4)
 رب عن املطبوعة الكويتية.صحح هنا ويف كر مواضض اخل« خثيم»واملثبت « خيثم»( ابألصر 5)
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َهَضتح وَرَجَعت رَِجاعاً. وقولُه  (1) َسب طت َخلحُقه : َقدح  َمِعي  ا وَنص ه :: ا وَأجح  [بوَلِدها]الّناَقُة  َسب َطتِ  وكذِلَك قاَله اأَلصح
ُعحَجَمة ا ِإذا أَلحَقتحه وقد نـََبَت َوبـَرُُه قبَر الت َماِم. (2)

ِ امل  وَسب َغت ا ابلَغاح
ُجُل فهو أَْسبَطَ و ً  . هَكَذا هو في النَُّسخِ بالتَّاِء ،َسَكتَ  : ُمْسبِطٌ  الرَّ  أَْطَرَق َوَسَكن. ، أَي من الفََرِق ومثلُه في اللَِّسان ، وفي العُباِب : فَِرقا

 َجبَلَةَ. (3)بها عن ابن  باألَْرِض : لَِصقَ  أَْسبَطَ و

ُجُل ، ِإذا َوقََع على األَْرِض  أَْسبَطَ و أَو ِمَن الَمَرِض ، وكذِلَك من ُشْرِب الدَّواِء ، قاله أَبُو َزْيٍد ، ومنه قولُهم :  من الضَّْربِ  واْنبََسطَ  اْمتَدَّ و الرَّ

ً  ما ِلي أَراكَ  ياً َرأْ  ُمْسِبطا كانت تَْضِرُب اليَتِيَم يَُكوُن في »في َحِديِث َعائَِشةَ َرِضَي هللا عنها : أَنََّها و َسك كالُمْهتَّمِ ُمْستَْرِخَي البََدِن ،، أَي ُمَدلِّ

 أَي يَْمتَدَّ على َوْجِه األَْرِض.« يُْسبِطَ  َحْجِرها حتى

ً  ويُقَال : َدَخْلُت على الَمِريِض فتََرْكتُه كُ  ُمْسبِطا  وال يَتََكلَّم. قِيَل : وِمْنهُ : اْسبََطرَّ ، أَي اْمتَدَّ ، وقد تَقَدَّم في الّراِء. وقال الّشاِعُر : ، ال يَتََحرَّ

اَلِط  ِة اخلـــــــــــــــِ ذ  نح لـــــــــــــــَ تح مـــــــــــــــِ بـــــــــــــــثـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــد لـــــــــــــــَ

تح قــــــــــــــد     طــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ا  َأســــــــــــــــــــــــــــح اطِ وأميــــــــــــــّ بــــــــــــــَ  ِإســــــــــــــــــــــــــــح

  
 فيه قُُصوٌر.« من الضَّْربِ »بقَْوِله  اإِلْسباطَ  األَْرِض ، وبه يُْعرُف أَنَّ تَْقيِيَد الُمَصنِّفِ يَْعنِي اْمَرأَةً أُتِيَْت فلّما ذاقَْت العَُسْيلَةَ َمدَّت نَْفَسَها على 

 .في نَْوِمِه : َغمَّضَ  أَْسبَطو

. عن األَْمِر : تَغَابَى أَْسبَطَ و  ، نَقَلَُهَما الّصاَغانِيُّ

كَ  َعلَْيَها َوَوقَعَ  لى َوْجِه األَْرِض واْمتَدَّ ع اْنبََسطَ  ، أَي أَْسبَطَ  يُقَاُل : َضَرْبتُه حتَّىو ْعِف. فلَْم يَْقِدْر أَْن يَتََحرَّ  ، ِمَن الضَّ

كةً : قَنَاةٌ َجْوفَاءُ  السَّبََطانَةُ  قاَل اللَّْيُث :و اً فال تََكاُد ، وقيل : يُْرَمى فيها بِسَهاٍم ِصغَاٍر يُْنفَُخ فيها نَْفخ يُْرَمى بَِها الطَّْيرُ  َمْضُروبَةٌ بالعَقَبِ  ، محرَّ

 أَْيضاً.« ز ب ط»ُء. وقد ذُِكر في تُْخِطى

 .َسابَاَطاتٌ و ، َسَوابِيطُ  ج : نافِذٌ  تَْحتَها َطِريقٌ  ، َكما في الُمْحَكِم ، وفي الّصحاحِ : بيَن َحائَِطْينِ  : َسِقيفَةٌ بَْيَن َداَرينِ  السَّابَاطُ و

.، نَقَلَه  د ، بما َوَراَء النَّْهرِ  : َسابَاطُ و  الّصاَغانِيُّ

ب باَلس آبادْ  هو أَْبَرِويَز. قال األَْصَمِعيُّ : ع بالَمَدائِِن ِلِكْسَرى : َسابَطُ و وهَكَذا َوقََع في  ، قال : وباَلس : اسُم َرُجٍل. قلُت : (4) ُمعَرَّ

يِن ، قاَل   الَجْوَهِريُّ ، ومنه قَْوُل األَْعَشى :الَمعَاِرِف الْبِن قُتَْيبَةَ ، وقد تَقَدََّم في الّسِ

ه  وحِت َربــــــــــــــ  َ
ا َأجنــــــــــــــحَ  مــــــــــــــن املــــــــــــــ  فــــــــــــــَذاَ  ومــــــــــــــَ

ااَبطَ     رحَز ُ  بســــــــــــــــــــــــــــَ َو  ــــــــــــــَُ ىّت مــــــــــــــاَت َوهــــــــــــــح  حــــــــــــــَ

  
 ، ثم أَْلقَاهُ تحَت أَْرُجِل الِفيَلَِة. قلُت : ويُْرَوى : بَسابَاطَ  يذكُر النُّْعَماَن بَن الُمْنِذِر وكان أَْبَرِويُز قد َحبََسه

ٌة  ــــــــــلــــــــــَ ي ٌد وحــــــــــِ ــــــــــح ي ه كــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ ن ح مل ميــــــــــَح ــــــــــَ ب  فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح

 .. بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاابطَ    

  
 إِلخ.

امِ  الَمثَل : وِمْنهُ  «ُمَحْزَرق»ويُْرَوى :  ةً في َسفَِره ، فأَْغنَاهُ فلم يَعُْد لْلِحَجاَمةِ  أَبَْرِوْيزَ  أِلَنَّهُ َحَجَم ِكْسَرى ، قيل : َسابَاطَ  أَْفَرُغ من َحجَّ  ثانِياً ، َمرَّ

ً  أَو ألَنَّهُ كانَ   نَِسيئَةً إِلى َوْقِت قُفُوِلِهم ، َواِحدٍ  بَدانِقٍ  الَِّذي ُضِرَب عليُهم البَْعثُ  يَْحِجُم َمْن َمرَّ عليه من الَجْيِش  الَمَدائِِن ، وكان َسابَاط ُمالِزما

هُ فيَْحُجُمَها كانَ و َع و ليُِرَي النّاَس أَنَّهُ غيُر فاِرغٍ ، َمَع ذِلَك يَُمرُّ عليه األُْسبُوُع واألُْسبُوَعاِن وال يَْقَربُه أََحٌد ، فِحينَئٍِذ كان يُْخِرُج أُمَّ ِلئالَّ يُقَرَّ

 قال : صار َمثاَلً ماتَْت فَْجأَةً. فو أَْنَزَف َدَمها َدأْبَه َحتَّى ذِلكَ  بالبََطالَة. فما زالَ 

ه  اخــــــــــــــــُ بــــــــــــــــ  ٌر وطــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح ُه قـــــــــــــــــَ خــــــــــــــــُ بــــــــــــــــَ طــــــــــــــــح  مــــــــــــــــَ

اِم     جــــــــــــــــــــّ رَُي مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــَ ااَبطِ أَفـــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ى : من أَْسَماءِ  كقََطامِ  ، َسبَاطِ و ُل الُهَذِليُّ : الُحمَّ  ، َمْبنِيُّ على الَكْسِر ، قاَل الُمتَنَّخِ
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رَاٍم  يــــــــــــــــٍ  كــــــــــــــــِ يــــــــــــــــٍة بــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح زحُت بــــــــــــــــِ  َأجــــــــــــــــَ

مح     هـــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــ  ُم متـــــــــــــــــــَُ َبهنـــــــــــــــــــ ُ اطِ كـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
يَْت بَِسبَاِط أِلَنََّها إِذا أََخَذت اإِلْنَساَن اْمتَدَّ واْستَْرَخى ، قال الّصاَغانِيُّ    :قال السُّكَِّريُّ : وإِنََّما ُسّمِ

__________________ 
 ( زيد يف التهذيب : وغّضنت.1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 .«أيب جبلة»( عن اللسان وابألصر 3)
 .«َبالس َأابذ»البلدان : ( يف معجم 4)
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ى نافٌِض. َسبَاطِ  ويُقَال :  : ُحمَّ

ُجُل ، ُسبِطَ  قدو  .ُحمَّ  ، إِذا كعُنِيَ  الرَّ

ين قال أَبو ُعَمَر : يُْصَرفُ  كغَُرابٍ  ، ُسبَاطٍ  من الَمَجاِز : ُوِلَد فاُلٌن فيو ين والّشِ وِميَّة َشْهرٍ  : اسمُ  يُْصَرفُ  الو ، بالّسِ يَُكوُن بيَن  قَْبَل آَذارَ  بالرُّ

بِيع ، قال األَْزَهِريُّ : تَاِء والرَّ نِين ، فإَِذا تَمَّ ذِلَك اليَْوُم  الّشِ تَاِء ، وفيه يَُكوُن تََماُم اليَْوِم الَِّذي تَُدوُر ُكُسوُره في الّسِ في ذِلَك هو من فُُصوِل الّشِ

ى أَهُل الشَّاِم تِلْ  ُن به إِذا ُوِلَد َمْولُوٌد في تِْلَك السَّنَِة ، أَو قَِدَم قَاِدٌم من بَ الشَّْهِر َسمَّ  لٍَد.َك السَّنَةَ عاَم الَكبِيِس ، وهو الَِّذي يُتَيَمَّ

ّمِ : السُّبَاَطةُ و ا الَِّذي بأَْفنِيَِة البُيُوتِ  ُكلَّ يَْومٍ  تُْطَرحُ  الَّتِي الُكنَاَسةُ  ، بالضَّ ً  ُسبَاَطةَ  أَتَى»ِغيَرةِ : في َحِديِث المُ  ، وأَمَّ فهو الَمْوِضع « قَْوٍم فبَاَل قائِما

ِم إَِضافَةُ تَْخِصيٍص ال ِمْلك ؛ ألَنََّها كانَْت الَِّذي يُْرَمى فِيه األَْوَساُخ وما يُْكنَُس ِمَن الَمنَاِزِل. وقِيَل : هي الُكنَاَسةُ نَْفُسَها ، وإَِضافَتَُها إِلى القَوْ 

 َحةً.َمَواتاً ُمبَا

ِلَمَرٍض َمنَعَه عن  أَن ال يَُكوَن َمْوِضعَُها ُمْستَِوياً. وقِيَل : السُّبَاَطة وأَّما قولُه : قائِماً ، فِقيل : ألَنَّهُ لم يَِجْد َمْوِضعاً ِلْلقُعُوِد ؛ ألَنَّ الظَّاِهَر ِمنَ 

َوايَات : ِلِعلٍَّة بَمأْبِِضه  القُعُوِد. وقد جاَء في بَْعِض الّرِ
ْلِب ؛ ألَنَُّهْم كانُوا يَتََداَوْوَن بذِلَك. وفِيه أَنَّ ُمَدافَعَةَ  .(1) وقِيَل : فَعَلَه للتََّداِوي من َوَجعِ الصُّ

ْره. السُّبَاَطةِ  البَْوِل َمْكُروَهةٌ ؛ أِلَنَّهُ بَاَل قائِماً في  ولم يَُؤّخِ

بُن أَبِي ُحَمْيَضة بن َعْمِرو بن َوْهِب بن ُحَذافَةَ الُجَمِحّي ، له ُصحبةٌ ، َرَوى عنه ابنُه  طُ َسابِ  ، فمن األَّول : ، كُزبَْيٍر : اْسَمان ُسبَْيطٌ و َسابِطٌ و

حمن بن حمن ، وله ُصْحبَة أَيضاً. وعبد الرَّ  الشَّاِمّي تابعيُّ وقيل : هو الُجَمِحّي. َسابِطٍ  عبُد الرَّ

يِن والباِء وُسُكوِن الّطاِء وتَْخِفيِف الياِء ، وهكذا ُوِجَد َمْضبُوطاً في التَّْكِملَة  َسبَْطيَة ويُقَال : كأَْحَمِديَّة (2) َسْبَسِطيَّةو من  ؛ د ، (3)، بفَتْحِ الّسِ

 .فيه قَْبر َزَكِريَّا ويَْحيَى عليِهَما الصَّالةُ والسَّالم ، من أَْعَماِل فِلَْسِطيَن ، َعَمِل نَابُلُسَ 

 ، كما في اللَِّساِن. ْحِريَّة: َدابَّةٌ بَ  َسابُوطُ و

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

عرِ  السَّْبطِ  جمعُ  بَاطُ و ، بالَكْسِر ، قال ِسيبََوْيه : هو األَْكثَُر فيما كاَن على فَْعٍل ِصفَةً ، ِسبَاطٌ  من الّشِ  أَيضاً : َذُوو الشَّعِر الُمْستَْرِسل قال : الّسِ

عـــــــــح  ب  اجلـــــــــَ مـــــــــَ  ال ُأحـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــُ  ِديـــــــــنح قـــــــــالـــــــــَ

اطَ ال و     بـــــــــــــــَ اح  الســـــــــــــــــــــــــــــِّ اتـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ م مـــــــــــــــَ (4)ِإهنـــــــــــــــّ
 

  
 عن العََجِمّيِ ، كما يُْكنَى عن العََربِّيِ بالَجْعِد ، قال : بالسَّبِطِ  ويُْكنَى

ُد  عــــــــــــــــح زحٌع مــــــــــــــــَ نح َذوحَد  نـــــــــــــــــَ رحِويــــــــــــــــَ رح يـــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــاِن و     اقـــــــــــــــــِ رتٌ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــِ دُ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح  وجـــــــــــــــــَ

  
كةً ، للنَّبَاِت : السَّبَطِ  وَجْمع ِة يَِصف َرْمالً : أَْسبَاطٌ  ، ُمَحرَّ مَّ  ، قال ذو الرُّ

ٍد  قـــــــــَ ِر مـــــــــن عـــــــــَ يـــــــــح َ الـــــــــلـــــــــ  اح اِر وبـــــــــَ هـــــــــَ َ الـــــــــنـــــــــ  اح  بـــــــــَ

ِه     بــــــــــــِ َوانــــــــــــِ اطُ عــــــــــــلــــــــــــ  جــــــــــــَ بــــــــــــَ َدبُ  اأَلســــــــــــــــــــــــــح  واهلــــــــــــَ

  
 ، بالّضّم. َطةُمْسبَ  ، نقله الَجوَهِريُّ ، وفي بعض النَُّسخ السَّبَط ، بالفتح : كثيرةُ  َمْسبََطةٌ  وأَْرضٌ 

اَغانِّي وقال ابُن دريٍد : َغِلَط العَّجاُج أَو رْؤبة السَّبَاَطةِ  ومنه اشتقاقُ : عليه العََطاَء ، إِذا تَابَعَه وأَْكثََره ، وهو مجاز ، قيل  َسبَطَ و . نقله الصَّ

 فقال :

باطِ من  ِسبحرتٌ كبَن ُه   اأَلسح
لَُها :أَراد َرُجالً ، وهذا َغلٌَط ، كما في الُمحْ   كم قال الّصاَغانِّي : لُرْؤبَةَ أُْرُجوَزةٌ أَوَّ

اِط  يـــــــــــــــّ زٍِ  مـــــــــــــــَ ينح غـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ ت لـــــــــــــــِ بـــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــُ

تح بـــــــــــــــــِذي أَرَاطِ     لـــــــــــــــــ  ٌة حـــــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
اج أُْرُجوزةٌ أَولها :  وللعَجَّ
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اِط و  يـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــَدِة الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــِّ عـــــــــــــــــــِ َدٍة بـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــَ

ي    َو اخلــــــــــــاطــــــــــــِ طــــــــــــح اُ  خــــــــــــَ تــــــــــــَ غــــــــــــح ــــــــــــَ ٍة تـ ولــــــــــــَ هــــــــــــُ  جمــــــــــــَح

  
 والَمْشُطور الَِّذي َشكَّ ابُن ُدَرْيٍد في قائِِله من هِذه األُْرُجوَزةِ.

__________________ 
 ( يف النهاية واللسان : مبببضيه.1)
 ( قيدها ايقوت نصاً بفتح أوله و نيه وسكون السا الثانية وطاء مكسورة وايء مثناة من حتت خمففة.2)
 وضبطت ابلقلم كما ورد ضبطها يف معجم البلدان.« سبسطية»( الذي يف التكملة 3)
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية إىل ضبِّ بن نـُعحرة.4)
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 ٌ . (1)الَخْلِق ، وَسِبَطتُه : َرْخَصتُه لَيِّنَتُه  َسْبَطةُ  واْمَرأَة َمْخَشِريُّ  ، وهو َمجاٌز ، نَقَلَه الزَّ

ّم : ما َسقََط من السُّبَاَطةُ و َح. ، بالضَّ  الشَّعِر إِذا ُسّرِ

 ِمْصِريَّةٌ. أَْيضاً : ِعْذُق النَّْخلَِة بعََراِجينِها وُرَطبَِها. السُّبَاَطةُ و

ْبطُ و اُج عن بَْعِضِهم.، بالَكْسِر : القَْرُن الَِّذي يَِجي الّسِ جَّ  ُء بَْعَد القَْرِن ، نقَلَه الزَّ

ْبطُ و ْبِعيُّ : نَْخلَةٌ تُْدِرك آِخرَ  الّسِ  القَْيِظ. الّرِ

 فاُلٌن على ذِلَك األَْمِر يَِميناً ، وَسَمَط عليِه ، بِالباِء والِميِم ، أَي َحلََف َعلَْيه. َسبَطَ  ويُقَال :

 ِإذا َكانَْت َمْسُموَطةً َمْحلُوقَةً. َمْسبُوَطةٌ  ونَْعَجةٌ 

 بُن الُمْنِذِر السَِّليحّي كان يَِلي ِجبَاياِت بَنِي َسِليحٍ. سبَطةُ و

 بُن َحْرَملَة القَُرِشّي العَْبَدِرّي ، بَْدِريُّ هاَجَر إِلى الَحبََشة. ُسَوْيبِطُ و

ْوا ً  وقد َسمَّ  ، بالَكْسر. ِسْبطا

 ُظ في التَّْبِصير.بِن َعْمِرو بِن َعْوٍف. أَْوَرَده الحافِ  َسبِيطِ  وكأَِميٍر : الُمْنِذُر بنُ 

ْبطِ  وَمْن ُعِرفَ  ثِيَن. بالّسِ  : َجَماَعةٌ من الُمَحّدِ

 بن َطاِرق ، َرَوى عنه قَْيُل بُن َعَراَدةَ. َسبِيط وَجَراُد بن

ِجالّطُ  : [سجلط] يِن والِجيمِ  الّسِ اٍق ، أو ِسنِّماٍر ، كان أَْوفََق لَصْنعَتِه : ، بَكْسِر الّسِ ، نَقَلَه اللَّْيُث. وقاَل  اليَاَسِمينُ  وتَْشِديِد الالِّم ، ولو قال كِشِقرَّ

واةِ أَنَّ  ينََوِريُّ : َزَعَم بعُض الرُّ ِجالّطَ  الّدِ  الياَسِميُن. الّسِ

، قالَه الفَّراُء. وِقيل : هو النََّمُط يُغَطَّى به الَهْوَدُج. قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. قال : وَذَكَر عن  ِجهاٌء من ُصوٍف تُْلِقيِه الَمْرأَةُ على َهْودَ َشيْ  قِيل : هوو

ون هذا ٌب ، وقال : َسأَلُت َعُجوزاً ُروِميَّةً عن نََمٍط فقلُت : ما تَُسمُّ وقد َمرَّ ِذْكُره  فقَالَت : ِسِجالُّطْس ، ؟األَْصَمِعّيِ أَنَّه قال : هو فَاِرِسيُّ ُمعَرَّ

ين.  في الّسِ

 ، والواُو قبَل كأَنَّ ُمْستَْدَرٌك وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ لُحَمْيِد بِن ثَْوٍر َرِضي هللا عنه : أَو ثِيَاُب َكتَّاٍن َمْوِشيَّةٌ ، وَكأَنَّ َوْشيَه َخاتَمٌ 

ري حَن  د ابً  (2)ختــــــــــــــــــََ هــــــــــــــــــَ وااًن مــــــــــــــــــُ ا أُرحجــــــــــــــــــُ  ِإمــــــــــــــــــ 

ا و     اّلطَ ِإمـــــــــــّ جـــــــــــِ اا ســـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــَ ـــــــــــ  ت خـــــــــــَ
ُ

رَا  املـــــــــــ ـــــــــــعـــــــــــِ  ل

  
ْنِجالطُ و ياِحيِن ، وأَْنَشَد :َرْيَحانٌ  قيل :و ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ، بِزياَدةِ النُّوِن : ع الّسِ  . وفي الّصحاحِ : َضْرٌب من الرَّ

راَن  وحمــــــــــــــــــَ َن والضــــــــــــــــــــــــــــــــ  رَائــــــــــــــــــِ ب  الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــَ  ُأحــــــــــــــــــِ

ِة و     ـــــــــــقـــــــــــَ ي ـــــــــــِ ت ـــــــــــعـــــــــــَ رحَب ال الطِ شـــــــــــــــــــــــــُ جـــــــــــِ ـــــــــــح ن  ابلســـــــــــــــــــــــــِّ

  
 يُْستَْدَرك عليه :* ومّما 

: علَى  ِسِجالِّطيٌّ  َخزٌّ  ، ِإذا كاَن ُكْحِليّاً. وقال َغْيُره : ِسِجالِّطيٌّ  . وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : َخزٌّ ِسِجالِّطيٌّ  قال أَبُو َعْمٍرو : يُقَال للِكَساِء الُكْحِليّ 

والقَْوُل ما قَالَهُ أَبو َعْمٍرو ، وأَْصلُه ُروِميٌّ ، يُقَال   وُروٍم ، قال الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَة :، كُروِمّيٍ  ِسِجالّطٌ و ِسِجالِّطيٌّ  لَْوِن اليَاَسِميِن. يُقَال :

 له : ِسِقالّط ، ويكون ُكْحِليّاً ، ويكون فُْستُِقيّاً.

ً  ، كَمنَعَهُ  َسَحَطهُ  : [سحط] ً و ، بالفَتْحِ ، يَْسَحُطهُ َسْحطا :  َسَحَطهُ  ، وكذِلَك َذَعَطهُ وَشَحَطهُ ، قال ابُن ِسيَده : ويُقَال : َحهُ َذبَ  ، كَمْطلٍَب : َمْسَحطا

ً « الّشاةِ  فَسَحَطهُ َسْحطَ  فَبََرَك عليه»الّشاةَ ، وهو َذْبٌح َوِحيٌّ ، وفي َحِديِث َوْحِشّيٍ :  َسَحطَ  َذبََحهُ َذْبَحاً َوِحيّاً. وقال اللَّْيُث :  أَي َذبََحهُ َذْبحا

 ً  .َسِريعا

هُ  َحطَ سَ و ً  : السَّْحطُ  ، وقال ابُن ُدَريٍد : الطَّعَاُم فاُلناً : أََغصَّ ، أَي : أَْشَرقَه. قال الّصاَغاِنيُّ : في هذا  فَسَحَطهُ  الغََصُص ، يُقَال : أََكل َطعَاما

ه ؛ ألَنَّ  : السَّْحطَ  الَكالِم َغلََطاِن : أََحُدهما أَنَّ  اإِلْغصاُص ، ولَْو كان الغََصص لما تَعَدَّى إِلى َمْفعُوٍل ، والثّانِي : أَنَّ َصَوابَه : أَي أََغصَّ

 َد ابُن ُدَرْيٍد الْبن ُمْقبٍِل ، يَِصُف بَقََرةً :الشََّرَق ال يُْستَْعَمُل في الطَّعَاِم. وأَْنشَ 
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وحذاِن  اُع مــــــــن ا ــــــــَ عــــــــَ اكــــــــاَد الــــــــلــــــــ  هــــــــَ طــــــــُ حــــــــَ   َيســــــــــــــــــــــح
ــــــــــــرُ و     ي اطــــــــــــِ ــــــــــــَ ن ا خــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ي ــــــــــــَا  ــــــــــــَح رُِج ب  رِجــــــــــــح

  
ِمْنَها هَذا البَْيُت في ِديَوانَْي أَْشعَاِرهما ، قال الّصاَغانِيُّ : يُْرَوى هذا البَْيُت البِن ُمْقبٍِل ويُْرَوى لِجَراِن العَْوِد ، وقد وَجْدُت القَِصيَدةَ الَّتِي 

ْجِرُج : اللُّعَابُ  يَْسَحُطَها وقال يَْعقُوُب : ويُْرَوى للَحَكم الُخْضِرّيِ أَْيضاً. قلُت :  ُهنَا : يَْذبَُحَها ، والّرِ

__________________ 
 ( يف األساس : رخصة لينة.1)
 .«ختريت»( عن اللسان وابألصر 2)
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رَج. وِقير. نـََباٌت ا وقد تقّدم حَتحِقيُقه يف اجلِيم ا وأَيحيت أَيحضاً يف اّلالِم ِإنح َشاَء   تعاىَل.َيرتََ   جح
َرابَ  َسَحطَ و  ، أَي أَْكثََر َعلَْيِه. قَتَلَهُ بالماءِ  إِذا فاُلٌن الّشِ

ً  السَّْخلَ  َسَحطَ و هِ  : يَْسَحُطه َسْحطا . أَْرَسلَهُ مع أُّمِ  نَقَلَه الّصاغانَيُّ

 والَمْذبَُح ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : كَمْقعٍَد : الَحْلقُ  ، الَمْسَحطُ و

يح و  ريح شــــــــــــــــــــــَ رت مــــــــن غــــــــَ هح ســــــــــــــــــــــاخــــــــِ طــــــــِ خــــــــِ  ٍء ُمســــــــــــــــــــــح

ي يف     جــــــَ َر الشــــــــــــــــــــ  ثـــــــح هح كــــــنـــــــُت لـــــــه مــــــِ طـــــــِ حــــــَ  َمســــــــــــــــــــح

  
 وهو َمَجاز.

،  أَو : قاَرةٌ أَو قُنَّةٌ  ، قالَهُ أَبو َعْمٍرو أَو َوادٍ  إِشاَرةً إِلى الَمْوِضع ،« ع»، هَكَذا في النَُّسخِ ، والّصواُب أَن يَْكتَُب :  ، كِقيفاٍل : ة (1) ِسيَحاطٌ و

يِن الُمْعَجَمِة ،  وبالَوْجَهْيِن يُْرَوى قَْوُل تَِميِم بِن أُبَّيِ بِن ُمْقبٍِل :، نَقَلَه األَْصَمِعيُّ أَْيضاً ،  أَو أَْرضٌ  ِكالُهَما عن األَْصَمِعّيِ ، ولِكنَّه َضبََطهُ بالّشِ

ت ِإذا  مـــــــــح لـــــــــِ اٍب هـــــــــر عـــــــــَ هـــــــــَ َت آِ  شـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــح  اي بـــــــــِ

ضُ     اقـــــــهـــــــا َخضـــــــــــــــــــــَ نـــــــَ يـــــــُض يف َأعـــــــح راضـــــــــــــــــــــِ
َ
 أَمحســـــــــــــــــــــَ  املـــــــ

  

ارِي بــــــــــــــــــــــِذي َأَوٍد  ُم أَيحســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأيّنِ أمتــــــــــــــــــــــَِّ

رحِع     ـــَ نح فـ اطَ  (2)مـــِ يـــحـــــــَ رِعُ  ســـــــــــــــــِ ِه قـــَ يـــطـــــــِ ـــِ ي ل احـــِ  ضـــــــــــــــــــــَ

  
 الِقْدُح. واللِّيُط : اللَّْوُن. وقَِرٌع : ال ِلحاَء عليِه. ذو أََوٍد :

ُل :و َراِب ُكلِّه : الَمْمُزوجُ  الَمْسُحوطُ  قال الُمفَضَّ  بالماِء ، أَي الَمْقتُول بِه. من الّشِ

لَسَ  اْنَملَصَ  ، إِذا من يَِدهِ  ءُ الشَّيْ  اْنَسَحطَ  قال ابُن ُدَرْيٍد : أَْهُل اليََمِن يَقُولُون :و ، لغة يََمانِيَةٌ  فَسقَطَ  ، ونصُّ الَجْمَهَرةِ : امَّ
(3). 

 كذا في الَجْمَهَرةِ. ال يُْمِسُكَها بِيَِده إِلى األَْرِض  تََدلَّى عنها َحتَّى يَْنِزلَ  ، إِذا عن النَّْخلَِة وَغْيِرَها اْنَسَحطو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

.، بالفَتْحِ :  َسْحَطةُ   ِحْصٌن في ِجبَاِل َصْنعَاَء ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ّي عن أَبِي َعْمٍرو :  : اللَّبَُن يَُصّب ، وأَْنَشَد الْبِن َحبِيٍب الشَّْيبَانِّيِ : الَمْسُحوط ونَقَل ابُن بَّرِ

ه ضـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــٌف فـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــَ  بـــــــــــَذائـــــــــــٍ   ىَت أَيحتـــــــــــِ  مـــــــــــَ

َو      اجــــــــًا ســــــــــــــــــــــِ مــــــــَ وطِ لــــــــَ حــــــــُ ســــــــــــــــــــــح
َ
َ ِ اأَلدح ِ  امل  والــــــــلــــــــ 

  
 وَسيَأْتِي الَكالُم عليه ُهنَاَك.« ش ح ط»ت : وَذَكره الُمَصنُِّف في قل

 ، أَْن تَبِيَت والَمْولَى عليَك َساِخط. ساِحط َغمٌّ ال أَبالَكَ  : َذابٌِح ، وهو َمَجاٌز ، ومنه َسْجعَةٌ األََساِس : َساِحطٌ  وَغمٌّ 

 : الّشاةُ الَمْذبُوحة. الَمْسُحوَطةو السَِّحيطُ و

ّم ، وكعُنُقٍ  السُّْخطُ  : [سخط] ، َذَكَر الَجْوَهِريُّ األُولَى واألَِخيَرة ، وفي اللَِّساِن : هو مثل  َجبَلٍ  ، ِمثَال السََّخطُ و ِمثَاُل ُخْلٍق وُخلٍُق ، ، بالضَّ

 َد لُرْؤبَةَ :، وهذه والثَّانِيَة نَقَلَُهَما الّصاَغانِيُّ ، وأَْنشَ  َمْقعَدٍ  مثال الَمْسَخطو العُْدِم والعََدم ،

رِت  يـــــــــــــ  عـــــــــــــَ َن الـــــــــــــتـــــــــــــَ اٍن مـــــــــــــِ بـــــــــــــَ رِّ َغضـــــــــــــــــــــــــــح  بـــــــــــــكـــــــــــــُ

تــــــــــفــــــــــج     نــــــــــح ِر َأيبِّ  (4)مــــــــــُ جــــــــــح رتِ الشــــــــــــــــــــــــ  خــــــــــَ  املســــــــــــــــــــــــح

  
َضا َضا به ،، وهو الَكَراَهةُ للشَّيْ  ِضدُّ الّرِ ً  ، ، كفَِرحَ  َسِخطَ  وقد ِء وَعَدُم الّرِ طَ و يَْسَخُط َسَخطا هَ. تََسخَّ  ، أَي َكِرهَ وتََكرَّ

 : َمْكُروهٌ. َمْسُخوطٌ  َعَطاءٌ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. وفي األََساِس : : الَمْكروهُ  الَمْسُخوطُ و

ً  فاُلنٌ  أَْسَخَطنِي ، تَقُول : : أَْغَضبَهُ  أَْسَخَطهو : َغِضَب ، َسِخطَ و  . وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ :فَسِخْطُت َسَخطا
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 بُسُخِطهح أُعحِطيُت ِمنح ِذي َيِده 
اُج يَِصُف ثَْوراً :  وقال العَجَّ

 اإِلسحخاطِ  ساِخرتَ مُث َت َكر  
َطهُ  تقول : ُكلََّما َعِمْلُت له َعَمالً و َههُ  ، أَي تََسخَّ  .فَسِخَطه ولم يَْرَضهُ ، وكذِلَك أَْعَطاهُ قَِليالً  تََكرَّ

طَ و ً اْستَقَلَّ  ، إِذا َعَطاَءهُ  تََسخَّ . هُ ولم يَقَْع منه َمْوقِعا  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

كةً : الغََضُب. وهو السََّخط  عليه : َمْغُضوب َمْسُخوطٌ  ُمَحرَّ

__________________ 
 ( قيدها ايقوت ابلقلم بفتح فسكون.1)
 ( يف معجم البلدان : من نير سيحاط.2)
 .152 / 2( انظر اجلمهرة 3)
 واملثبت عن الديوان.« منتفخ الشحر»( ابألصر : 4)
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َخطَةٌ  الر جُر تـََغض ب ويـَُقا  : الرب  َمرحَضاٌة للر بِّ ا َتَسخ رتو  عليه.  للش يحطَان. َمسح
 لَُكم كذا ، أَي يَْمنَعُُكم ِمْنه ويُعَاقِبُُكم َعلَْيه ، أَو يرجع إِلى إِراَدةِ العُقُوبة عليه. يَْسَخطُ  وهللا

يّةٌ. الَمْسُخوطو  : الَمْمُسوُخ ، والقَِصيُر ، عاّمِ

 .السُّْخطِ  ، وهو : ما يَْحِملَُك على َمْسَخطٍ  : جمعُ  الَمَساِخطُ و

ينِ   .652ين ِعّزِ العََرِب ابِن األَِميِر ثَْعلٍَب الَجِميِلّي ، قُتَِل بِمْصَر سنة بُن فاِرِس الدِّ  َسْخَطةُ  وَسْيُف الّدِ

يخِ  الُمَسْربََطةُ  : [سربط] الدَّقِيقَةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وأَْوَرَده الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب نَْقالً عن اْبِن َعبّاٍد. قال : هي ِمن البِّطِ

ّمِ ، ُطوالً  ُسْرِبَطتْ  طَِّويلَةُ وقدال َسَرَب وَربََط ، أَْو من : َسَرَط وَسَرَب.  َسبَط وَربَط ، أَْو من :»، قلُت : والَحْرُف َمْنُحوٌت ِمن :  ، بالضَّ

ل.  فتأَمَّ

ً  الّصاَغانِيُّ ، وأَْنَكَرها غيُره األَِخيَرةُ هي الفُْصَحى الَمْشُهورةُ ، واألُولَى نَقَلَها ، كنََصَر ، وفَِرحَ  َسَرَطهُ  : [سرط] ً و ، َسَرطا ،  َسَرَطانا

 ، وكذلك َزَرَدهُ واْزَدَرَدهُ ، قال رؤبة : كاْستََرَطهُ  من الّصحاح ، وفي األَساس : قَِليالً قَليالً ، اْبتَلَعَهُ  ، أَي بَِلعَهُ ، وقيل : محّرَكتَْين

رتَاِطي  َمضحِغي ُرُ وَس الّناِس واسح
ُجَل من قَْوِلِهم : أَْعقَْيُت الشَّيْ « ، وال ُمّراً فتُْعقَى فتُْستََرطَ  ال تَُكْن ُحْلواً »ل : وفي الَمثَ  َء ، إِذا أََزْلتَه ِمْن فِيَك لَمَراَرتِه ، كما يُقَال : أَْشَكْيُت الرَّ

ا يَْشُكوه ، كما في الّصحاحِ. ويُْرَوى فتُْعِقَي ، بكسِر القافِ  إِذا اْشتَدَّت َمراَرتُهُ ، كأَنَّهُ صاَر بَحْيُث يُْعقَى ،  ُء :من أَْعقَى الشَّي ، إِذا أََزْلتَه َعمَّ

 أَي يُْكَره.

 يُْضَرُب في األَْمِر بالتََّوسُِّط ، كما في العُبَاِب. قلُت : وهو ِمثُْل قَْوِل القائِِل :

ا  َك الـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــَ رًا فـــــــــــيـــــــــــبكـــــــــــُ كـــــــــــ  نح ســـــــــــــــــــــــــُ كـــــــــــُ  ال تـــــــــــَ

اًل     ظــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح َذاُ  فــــــــــــــــرُتحمــــــــــــــــَ ُس وال حــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــُ

  
َطهُ  كذِلكَ و  . وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ :تََسرَّ

َي مــــــــــــــــن  مــــــــــــــــِ ا  ــــــــــــــــَح هح كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ َ ر طــــــــــــــــِ   َتســــــــــــــــــــــــــــــَ
هح     طـــــــــــــــِ نحشـــــــــــــــــــــــــــــَ َرِه َأو يف مـــــــــــــــَ كـــــــــــــــح

َ
 ِإاّيه يف املـــــــــــــــ

  

ه و  طــــــــــــِ بــــــــــــَ عــــــــــــح ي َأَواَن مــــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــــِ ه عــــــــــــِ طــــــــــــِ بــــــــــــح  عــــــــــــَ

هح     طـــــــــــــــِ ِه وأَقـــــــــــــــِ نـــــــــــــــِ ن لـــــــــــــــَح ٌة مـــــــــــــــِ يـــــــــــــــثـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــَ

  
 َهْرَمةَ :وقال إِْبَراِهيُم بُن 

ه  ــــــــــُ ت ركــــــــــح ــــــــــَ ُت ت كــــــــــح ــــــــــَ ل ــــــــــو هــــــــــَ ّي ول ــــــــــَ ل و عــــــــــَ عــــــــــُ دح ــــــــــَ  ي

ة     لـــــــــــــــَ ُدوِّ وَأكـــــــــــــــح زَر الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ رِّطِ جـــــــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــــ

  
 .َسْيراً َسْهالً  فيهِ  في َحْلِقِه : َسارَ  ءُ الشَّيْ  اْنَسَرطَ و

 ، والّصاُد لُغَةٌ فيه ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : كَمْقعَد ، وِمْنبٍَر : البُْلعُومُ  ، الَمْسَرطُ و

ه  طــــــــــــِ رحفــــــــــــُ ٍم َأو عــــــــــــُ لــــــــــــَ َن ســــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  ُغصــــــــــــــــــــــــــح

هح     َرطــــــــــــِ ِه يف َمســــــــــــــــــــــــــح وحكــــــــــــِ رَتِضــــــــــــــــــــــــــًا بشــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح  مــــــــــــُ

  
ْرَواطُ و يَرافِّيِ ، ، بالَكْسِر : األَُكولُ  الّسِ ْرِطمِ  ، عن الّسِ مِّ  السَُّراِطّيِ و ، بالَكْسِر أَيضاً. كالّسِ ٍء يَْبتَِلعُه ، وقال ُكلَّ َشيْ  يَْستَرط ، وهو الِّذي ، بالضَّ

ً  . وَجعََل ابُن ِجنّياالْستِراط ٍء ، وهو ِمنَ : يَبتِلع ُكلَّ َشيْ  َسْرَطمٌ و ِسْرِطمٌ  اللِّْحيَانِيُّ : رُجلٌ   ثاُلثيّا ، أَي والِميُم زائَِدة. سْرطما

ً  الَجْريَ  يَْسُرطُ  الَجْرَي ، أَي يَْلتَِهُمه. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : كأَنَّه ْستَِرطُ يَ  ، كأَنَّهُ  َشِديُدهُ  ، أَي الَجْريِ  ُسَراِطيُّ  فََرسٌ  من الَمَجاِز :و  .َسْرطا

هما ، أَي ُسَراطٌ و ُسَراِطيٌّ  َسْيفٌ  من الَمَجاِز أَْيضاً :و ِريبَِة كأَنَّه قَّطاعٌ  ، بَضّمِ النََّسِب ، ٍء يَْلتَِهُمه ، جاَء على لَْفِظ كلَّ شيْ  يَْستَِرطُ  يَُمرُّ في الضَّ

ِل الُهَذلّي :  وليس بنََسٍب ، كأَْحَمَر وأَْحَمِرّي ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للُمتَنَّخِ
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رٌي  ـــــــــــــِ ب ه هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــَ رحبـ ِح ضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح ل وحِن املـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  كـــــــــــــل

اٌط     قـــــــــــــّ َم ســـــــــــــــــــــــــــَ ظـــــــــــــح رت  الـــــــــــــعـــــــــــــَ ييـــــــــــــُ رَاطـــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــُ

  
 ٍء ويَْذَهُب َسِريعاً في اللَّْحِم.ُكلَّ شيْ  ُسَراِطيٌّ يَْستَِرطُ  بُن َحبِيب : أَراد :لمكاِن القَافِيَِة. وفي العُبَاب : وقال ا ُسَراِطيّ  وَخفَّف ياَء النِّْسبَِة من

ْرِطمُ و ُم البَِليغُ  الّسِ  ، وهو من االْستِراِط ، والِميُم زائَِدةٌ. ، بالَكْسر : المتكلِّ

ْيَطى األَْخذُ »في الَمثَل : و ْيَطى ُسرَّ َدتَْينِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  «والقَضاُء ُضرَّ ْيَهى فِيهما ، كان أَْحَسَن ، وهو  َمْضُموَمتَْين ُمَشدَّ ولو قَال : كُسمَّ

ْيطٌ  ويُقَالُ  َمجازٌ  ْيطٌ  ُسرَّ  ، كقُبَّْيطٍ  وُضرَّ
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 يـَُقا  :و  ا كزَُبريحٍ فيهما ا وُضَريحرتٌ  ُسَريحرتٌ  يـَُقا ُ و  َحكاُ ا يـَعحُقوُب. فيِهَما ا حكاه يـَعحُقوُب ونـََقَله اجلَوحَهرِي . ويف الُعَباِب :
ُموَمَتاح خُمَف َفَتاح  ُسَريحطَاءُ  يقا و  ا فيِهما ا نـََقَله الّصاَغاين   وِضرِّيَط  كِخلِّيَف  ِسرِّيَط  ِ. وُضَريحطاُء َمضح  مَمحُدوَدَتاح

ْبِط ، فإِنَّ  كةً  َسَرَطانٌ  يُْرَوى : األَْخذُ و هُ لم يَْذُكر أَنَُّهَما بالَمّد.ولو قال : كُمَرْيطاَء ، كان أَْحَسن ، مع أَنَّه أََخلَّ بالضَّ ، ويُْرَوى َسلََجاٌن ،  ، ُمَحرَّ

َها : أَْنَت تُِحبُّ األَ  والقََضاُء لَيّانٌ  وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه ، ْخَذ َوتَْكَرهُ ، وهِذه ُكلَُّها لُغَاٌت َصِحيَحةٌ قد تََكلََّمِت العََرُب بها ، والَمْعنَى فيها كلِّ

. أَْضَرط به وفي الّصحاحِ : فإِذا تَقَاَضاه صاِحبُهِ  ، فإِذا ُطوِلَب ِللقََضاءِ  (1) الدَّْين ويَْبتَِلعُه من يَأُْخذُ  ما يَْستَِرطُ  أَي اإِلْعَطاَء. وفي الّصحاحِ :

يه ال َراِط ، وهو الَِّذي تَُسّمِ  عَاّمةُ الفَصَّ ، يَْستَْعِملُونه على أَنواعٍ.قال َشْيُخنَا : أَي َعِمَل بِفيِه مثَل الضُّ

كةً : َدابَّةٌ نَْهِريَّةٌ  السََّرطانو يه الفُْرُس ُمّخ. وهو ، ُمَحرَّ  . قال األَِطبّاُء :َكثِيُر النَّْفعِ  ، وفي الّصحاحِ : من َخْلِق الَماِء ، زاَد في اللَِّساِن : تَُسّمِ

. ِجْنِطيانَا ، َعِظيُم النَّْفعِ من نَْهَشِة الَكْلِب الَكِلب (2)من  قاً في قِْدِر نَُحاٍس أَْحَمَر بماٍء أَو َشَراٍب أَو مع نِْصَف ِزنَتِهثاَلثَةُ َمثاقِيَل من َرماِدِه ُمْحرَ 

أَْصلُه مَطاوٌل يَُشبَّه : نَبَاٌت يُْشبِهُ َوَرقُه الِذي في أَْصلِه َوَرَق الَجْوِز وِلَساَن الَحَمل ، ولونُه أَْحَمُر ، وثََمَرتُه في أَْقَماِعه ، و (3)ِجْنِطيَانَا  قلُت :

ّلِ والنََّدى ، قالوا : إِذا ُشِرَب منه نصُف ِدْرَهم إِلى مِ  ثْقَاٍل قد ُعِجَن بعََسٍل وَماٍء فاتٍر ، نَفَع من نَْهِش بأَصِل الّزراَوْنِد يَْنبُت في الِجبَال والّظِ

ُد به مع العََسِل في َمْوِضعِ اللَّْسعَِة. قَْت على َشَجَرةٍ َسقََط ثََمُرها بال  الَهَواّمِ ، ويَُضمَّ وَعْينُه إِذا ُعلِّقَْت على َمْحُموٍم بِغّبٍ ُشِفَي. وِرْجلُه إِْن ُعلِّ

 الِّذي يَتََولَّد في األَْنَهار. انُ السََّرطَ  . هذا هوِعلَّةٍ 

ا البَْحِريُّ منه فَحيَواٌن ُمْستَْحِجٌر يْدَخُل ُمْحَرقُه في األَْكحالِ وَ   فتَُشدُّ اللِّثَة. السَّنُونَاتِ  فيو ، ِلقَْلعِ البَيَاِض ، أَمَّ

َي به لَكْونِ  : بُْرٌج في السََّماءِ  السََّرَطانُ و  ه يُْشبُِهه في الصُّوَرةِ.، وهو البُْرج الرابع ، ُسّمِ

ال  ، يُقَال : إِنَّه السََّرطانِ  َوَرٌم َسْوَداِويُّ يَْبتَِديُّ ِمثَل اللَّْوَزةِ وأَْصغَر ، فإَذا َكبَِر َظَهَر عليه ُعُروٌق ُحْمٌر وُخْضٌر َشبِيهٌ بأَْرُجلِ  : السََّرطانُ و

،  في ُرْسغِ الّدابَِّة يُيَبِّسهُ َحتّى يَْقِلَب حافَِره يَأُْخذ داءٌ  : السََّرطانُ  في الّصحاحِ :و على ما ُهَو َعلَْيِه. َدادَ َمْطَمَع في بُْرئه ، وإِنََّما يُعَالَُج ِلئاَلَّ يَزْ 

. وفي التَّْهِذيِب : هو َداٌء : داٌء يَأُْخذُ النّاَس والدَّوا السََّرطانُ  هذا َوقََع فِي نَُسخِ الّصحاحِ والعُبَاِب ، والصَّواُب : حاِفَرها ، وفي الُمْحَكِم : بَّ

ْنَساِن في َحْلِقِه ، َدَمِويٌّ يُْشبِه الدُّبَْيلَة.  يَْظَهُر بقََوائِِم الدََّواّبِ ، وقِيل : هو َداٌء يَْعِرُض ِلإْلِ

ً  الَجْريَ  يَْسَرطُ  من الَخْيِل ، كأَنَّه الشَِّديُد الَجْريِ  : السََّرَطانُ  من الَمَجاِز :و  ابِن ُدَرْيٍد. ، عن َسْرطا

َجاِل ، العَِظيُم اللَّْقمِ  : السََّرطانُ و ْرِطيطِ  الَجيُِّده من الّرِ ، ُمْقتََضى ِسيَاقِه أَْن  والشَِّديُد الَجْريِ  ، بالَكْسِر ، وهِذه عن اْبِن ُدَرْيٍد. وقوله : كالّسِ

ْل ، ولعَلَّه : الشَِّديُد الَجْري بالنَّْعِت ، السََّرطانِ  يَُكوَن من َمعَانِي  ، كُصَرٍد ، فِيِهما (5) كالسَُّرطِ  ، فإِْن َكاَن كذِلَك ، فهو تَْكراٌر مع ما قَْبلَه فتَأَمَّ

ً  ، َكأَنَّه يَْسَرُط الَجْريَ  ُسَرطٌ  ، أَي في العَِظيِم اللَّْقِم والشَِّديِد الَجْريِ ، يُقَال : فََرسٌ   : َجيُِّد اللَّْقِم. ُسَرطٌ  وَرُجلٌ ،  َسْرطا

 .االْسِتراطِ  ُمَرٌط ، أَي سريعُ  ُسَرطٌ  وقال ابُن َعبّاٍد : َرُجلٌ 

َراطُ و ر قولُه تعالَى : اْهِدنا ، بالَكْسِر : السَّبِيُل الواِضحُ  الّسِ َراطَ  ، وبه فُّسِ ا قالَهُ األَْزَهِريُّ أَي ثَبِّتْنَا على الِمْنَهاجِ الَواِضح ، كم (4)الُمْستَِقيم  الّسِ

َي به ِل كأَنَّه  يَْستَِرطُ  وقِيَل : ألَنَّه كان الُمْستََرط ألَنَّ الذّاِهَب فيه يَِغيُب َغْيبَةَ الطَّعَامِ  ، وإِنََّما ُسّمِ ة لَكثَْرة ُسلُوِكهم اَلِحبَهُ. قلُت : فعلى األوَّ المارَّ

ل. والّصادُّ والّزاُي لُغَتَاِن فيه ،يَْبتَِلُع الّساِلَك فيه ، وعلى الثّانِي يَْبتَلِ  اُد أَْعلَى ، للُمَضاَرَعةَ  عُه الّساِلُك ، فتأَمَّ ينُ  وإِْن كانَت والصَّ  هي الّسِ

ةُ العََرِب يَْجعَلَُها ِسيناً ، وبه  األَْصل ِلين الَّتِي جاَء بها الِكتَاُب ، وعامَّ أَ يَْعقُوُب الَحْضَرِميُّ ، وفي قَرَ ، قال الفَّراُء : والّصاُد لغةُ قَُرْيٍش األَوَّ

راط ، : وقوُل من قالَ  العُبَاِب ُرَوْيس. ٌ  ، وبه قََرأَ بَعُضُهم ، وَحَكاهُ األَْصَمِعيُّ ، وهو بالّزاي الُمَخلََّصة الّزِ ، إِنََّما َسِمَع الُمَضارَعةَ  َخَطأ

 فتََوهََّمها زاياً.

ٌ  فيُْؤَمَن على هذا.قاَل : ولم يَُكن األَْصمعيُّ نحوياً  راطَ »، فإِنَّهُ قد ُرِوَي ذِلَك عن أَبِي َعْمٍرو أَنَّه قََرأَ  َخَطأ  بالّزاي« الّزِ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : فيبتلعه.1)
 من القاموس ا وهي ليست منه.« من»( كذا ابألصر اعترب لفظة 2)
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سم يوانين مبخوذ من اسم جنطيان أحد ملو  اليوانن ا قير ألنه أو  من عرفها. قا  : ابلفارسية كوسد والعجمية ( يف تذكرة داود : جنطياان ا3)
 بشلشكة.

 ( ابملطبوعة املصرية : كالص َرِط.5)
 كتبت ابلصاد ا واألصر السا وهبا قرأ يعقوب.  6( سورة الفاحتة اآية 4)
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ائي  ع ًة ا وكذِلَك َرَواُه الِكســـــــــــَ ِعه. وما ذََكَره من الت َحاُمِر عل  « الّزِراط»ن مَححَزَة َخاِلصـــــــــــَ ابلز اي ا كما تـََقد م يف َموحضـــــــــــِ
َد  رَِوايـََتِيه ا فتَبم ر. رٍو يف ِإحح َزَة. وَأيب َعمح َمِعيِّ فال يـُلحَتَفت ِإليه مض ُمَوافـََقِته َ مح  اأَلصح

ل، كاِل  ، بَكْسَرتَْين ، وبِفَتَْحتَْين الّسرْطَراطُ و ، هَكَذا في األُُصوِل ، والصَّواب : كقُبَّْيط  وكُزبَْيرِ  ُهَما عن اللَّْيِث ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على األَوَّ

ِرْطراطُ  ، وقد تَقَدَّم التَّْعِريُف به. قال األَْزَهِريُّ : أَّما أَو الَخبِيصُ  ، شاِميّةٌ ، (1) الفالُوَذجُ  : َجيِّدةٌ لها نَظائُِر ، مثل بالَكْسِر ، فهي لُغَةٌ  الّسِ

،  ِسِرْطَراطٌ  : (2)الَِّذي هو البَْلُع. وقيل للفالُوَذج  السَّْرطِ  بالفَتْحِ ، فال أَْعِرُف له نَِظيراً. وهو فعْلعاٌل من [َسَرْطَراط]ِجِلْبالٍب وِسِجالٍّط. وأَّما 

رت فيه الّراُء والّطاُء تَْبِليغاً في َوْصِفه ، واْستِْلذَ   وأَساَغه في َحْلِقه. َسِرَطه اَذ آِكِله إِيَّاه إِذافُكّرِ

تَْيالِء : َحَساٌء كالَحِريَرةِ  السَُّرْيَطاءُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و واُب :  ، كالرُّ ونَْحِوها ، هَكذا ُهَو في النََّسخِ الَحِريَرةِ بالحاِء المهملة والراِء ، والّصِ

ْيَطى في اللَِّسان : هيو .(3)الَخِزيَرة ، كما هو نّص الَجْمهرة  ْيَهى : ِشْبهُ الَخِزيَرةِ. السُّرَّ  ، أَي كُسمَّ

 ، نَقَلَه ابُن َعبَّاٍد. االْستِراطِ  ، كُهَمَزةٍ : َسِريعُ  ُسَرَطةٌ  َرُجلٌ و

 * وّمما يُستدرك عليه :

ْرَوطُ   ٍء يَْبتَلعُه.ُكلَّ َشيْ  يَْستَِرط ، كِدْرَهٍم : الِذي الّسِ

 ، كَحَزْنبٍَل ، وهِذه عن اْبِن َعبّاٍد. َسَرْطَرطٌ  كِمْنبٍَر وَكتّاٍن ، أَي َسِريُع األَْكل ، وكذِلكَ  َسّراطٌ و ِمْسَرطٌ  ورُجلٌ 

ُم. السََّرَطانُ و كةً : البَِليُغ الُمتََكلِّ  ، ُمَحرَّ

 : هو داُء الِفيِل. السََّرطانُ  ويُقَال :

 ُمْستَِقيٍم. ِسَراطٍ  َجاِز : ُهَو فِي ِدينِه علىومن المَ 

يِن والّراِء وَضّم القافِ  َسَرقُْسَطةُ  : [سرقسط] تَتَِّصُل  باألَْنَدلُِس  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال الّصاغانِيُّ : د ، ، بفتحِ الّسِ

 اِب.، كما في العُبَ  (4)أَعمالَُها بأَْعَمال تُِطيلَةَ 

ى وُحُصوٌن مسافةَ أَْربَِعيَن ِميالً ، وال وقال َشْيُخنَا : وهي من أَْعَجِب بِالِد األَْنَدلُِس وأَْكبَِرَها وأَْكثَِرَها فََواِكهَ ، ولها أَعماٌل كثيَرةٌ : ُمُدٌن وقُرً 

ُس فِيها شي يِب. وقد ٌء من الطَّعَايَْدُخلُها عقرٌب وال حيَّةٌ إِالَّ ماتَْت ، وال يَُسّوِ ِم واألَْخَشاِب والثِّيَاَب ، نَقَل ذِلَك الّشَهاُب الَمقَِّريُّ في نَْفحِ الّطِ

ُد بُن يُوُسَف السََّرقُْسِطيُّ صاِحُب الَمقَاَمات التَِّميِميَِّة  كالسََّرقُْسِطّيِ  َخَرَج منها أَْعالمٌ  صاِحِب األَْفعَاِل. وغيُر واِحٍد ، وأَبو الّطاِهِر ُمَحمَّ

 ُزوِميّة ، وهي َخْمُسون َمقَاَمةً.اللُّ 

، عن الِعْمَرانّي الُخواَرْزِمّيِ ، كما في العُبَاِب. قلُت : ولعَلَّ هذا األَِخيَر َسراي قُْسَطة بإِضافَِة  د ، بنَواِحي ُخواَرْزمَ  أَيضاً : َسَرقُْسَطةُ و

ْل.السَّراي إِلى قْسَطةُ. وقُْسَطةُ : اسُم َرُجٍل نُِسَب إِليه السَّ   َراُي ، فتَأَمَّ

 ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. الشَّعُر : قَلَّ وَخفَّ  تََسْرَمطَ  : [سرمط]

 ، عن اللَّْيث ، وأَْنَشَد : ، كَصنَْوبٍَر : الَجَمُل الطَِّويلُ  السََّرْوَمطُ و

 َسَروحَمرتَأعحَيَ  ساٍم َسرحَطم 
 ، كلُّ ذِلَك عن اْبِن ُدَرْيٍد ، ويرَوى : السَّْرَمِطيطِ و ، كُمَدْحَرجٍ ، الُمَسْرَمطِ و ، كَجْعفٍَر وُعالبِطٍ  السَُّراِمطِ و كالسَّْرَمطِ 

 َسَروحَمرتِ  َسرحَمرتٍ ِبُكّر َساٍم 
 ٍء.وما بعَده كلُّه : الّطِويُل من ُكّلِ شيْ  السََّرْوَمطُ  وقيل :

 ن اإِلبِل وَغْيِرَها ، وأَْنَشَد ِللَبِيٍد يَِصف ِزقَّ َخْمٍر اْشتُِرَي ُجَزافاً :: الطويُل م السََّرْوَمطُ  وقال الَجْوَهِريُّ :
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َزٍف  تـــــــــــــَ جـــــــــــــح اَءه  (5)مبـــــــــــــُ فـــــــــــــَ وحٍن كـــــــــــــَبن  خـــــــــــــِ  جـــــــــــــَ

يٍّ     َبشــــــــــــــــــــــــــِ رَا حــــــــــــَ ــــــــــــَ رتِ قـ مــــــــــــَ َروح بِ  ابلســــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــَ   ــــــــــــُح

  
يَل : هي ِجلُد َظْبيٍَة لُفَّ فيه ِزقُّ الَخْمِر. وفي الُمْحَكِم : ِوَعاٌء يكوُن فيه ، وقِ  ِجْلُد َضائِنٍَة يُْجعَُل فيه ِزقُّ الَخْمرِ  في البَْيِت : السََّرْوَمطُ  قِيَل :و

 ِزقُّ الَخْمِر ونَحُوه.

 له. َسَرْوَمطٌ  فهو ءٌ ُكلُّ ِخفَاٍء يُلَفُّ فيه َشيْ  قيل :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : اسم َجبٍَل ، وبه فُّسر بيُت لَبِيد. السََّرْوَمطُ 

__________________ 
 واألصر كالتهذيب عن الليث.« الفالوذ»( يف القاموس : 1)
 ( الذي يف التهذيب هنا : وقير للفالوذ.2)
 .«اخلزيرة»كاألصر وعل  هامشها عن نسخة أخر  « ا ريرة» 330/  2( الذي يف اجلمهرة 3)
 .«قطيلة»البلدان وابألصر ( عن معجم 4)
 ( اللسان : وجمتزف.5)
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 ٍء قِيَل : إِّن الِميَم َزائَِدةٌ.: يَبتِلُع ُكلَّ َشيْ  َسَرْوَمطٌ  ورجلٌ 

تَْين السُُّططُ  : [سطط] . وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هم ، بضمَّ  أَْيضاً : الجائُرون.و الظَّلََمةُ ، ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

جال ، كذا في التَّْهِذيِب. َسطُّ األَ و قال : ْجلَْيِن من الّرِ  : الطَِّويُل الّرِ

يِن الُمْعَجَمة ، نقله القَْسَطالنِيُّ في َشْرحِ البَُخاِرّيِ ، وَسيَأْتِ  األَْسَطاطِ  وَغِديرُ   ي.: موضٌع قُْرب ُعْسفَاَن ، لغةٌ في األَْشطاِط ، بالّشِ

ً و يَْسعَُطه ، الدَّواَء ، كَمنَعَهُ ، ونََصَره َسعََطهُ  : [سعط] مُّ أَْعلَى. يَْسعُُطه َسعُطا ، وهِذه عن اْبِن ُدَرْيٍد وأَبِي َعْمٍرو. وقال  إِيَّاه أَْسعََطهو ، والضَّ

 ، قال العَّجاُج : َواِحَدةً  إِْسعَاَطةً و َواِحَدةً ، أَْسعَْطتُه َسْعَطةً  اللَّْيُث : وتَقُول :

َعاطِ  ِعنحَد َ حِقِن اخَلطحمِ و   اإِلسح
 هو بنَْفِسه. فاْستَعَطَ  أَْدَخلَه في أَْنِفه

اُد لُغَةٌ فيه عن اللِّْحيَانِّيِ. قال ابُن ِسيَده : وأَُرى هذا إِنََّما هو على  ، كَصبُوٍر : ذلك الدَّواء السَّعُوطُ و الَِّذي يَُصبُّ في األَْنِف ، والصَّ

 َها ِسيبََوْيه في هذا وأَْشباِهه.الُمَضاَرَعِة الَّتِي َحَكا

ّمِ ، وكِمْنبَرٍ  الُمْسعُطُ و ُل نَاِدٌر. قال  ويَُصبُّ منه في األَْنفِ  السَّعُوط ما يُْجعَُل فيه أِلَنَّه أَداةٌ :: ، وهِذه عن اللَّْيِث ، قال  ، بالضَّ ، واألَوَّ

ّمِ مما يُْعتََمُل ب  .(1)ه ، زاَد في العُبَاِب : كالُمْنُخل ، والُمُدّقِ ، والُمْكُحلَِة ، والُمْدُهِن ، والُمْنُصِل ِللسَّْيف الَجْوَهِريُّ : وهو أََحد ما َجاَء بالضَّ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : : ُدْرِديُّ الَخْمرِ  السَِّعيطُ و

رٍّ و  كـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ ُروِن يف ُمســــــــــــــــــــــــــــــح َواُ  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ  طـــــــــــــــــِ

ت     رِبــــــــــَ يــــــــــرتِ ُأشــــــــــــــــــــــــح عــــــــــِ اِب  ابلســــــــــــــــــــــــ  يــــــــــّ (2)والســــــــــــــــــــــــ 
 

  
يِّبَةُ من َخْمٍر ونَْحِوها ، أَو ِمْن ُكّلِ َشيْ  : السَِّعيطُ  قال أَبو ُعبَْيٍد :و يُح الطَّ يِت : ويَُكوُن من الَخْرَدِل.ءٍ الّرِ ّكِ  . قال ابن الّسِ

ّي عن بَْعِضِهم :و اْلبَاُن. : السَِّعيطُ  قال أَبُو َحنِيفَةَ :و  ، وأَْنَشَد للعَّجاج يَِصُف َشعَر اْمَرأَةٍ : ُدْهنُهُ  : السَِّعيط نَقَل ابُن بَّرِ

َق    من رُفَاِض الص نحَد ِ  الس ِعيرتَ ُيسح
ْت قُُرونَها بالسَِّليطِ و ْيت ، السَِّعيطو يقال : َروَّ  .ُدْهن الَخْرَدلو ، أَي بُدْهِن الزَّ

يحِ  : السَِّعيطُ و  ، وأَْنَشد أَبو َحنِيفَةَ يَصُف إِبِالً وأَْلبَانََها : السُّعَاطِ  ، بضّمٍ ، يُقَال : هو َطيِّبُ  كالسُّعَاطِ  ها ،وَذَكاؤُ  وُمبَالَغَتُها في األَْنِف ، ِحدَّةُ الّرِ

 الس َعاطِ مَححَضي ة طَيَِّبة 
 ِء اللَّْقَح.ِطىٌء ثّم َضَربََها فلم يُخْ منه َشيْ  بَْول النَّاقَِة فَدَخَل في أَْنِفهِ  َشْيئاً من َشمَّ  البَِعيُر : اْستَعَطَ و

ً  أَْسعََطهُ  من الَمَجاز :و ْمَح ، إِذا َطعَنَه به في أَْنِفه أَْسعََطهُ  من الَمَجاز أَيضاً :و وتَْكرير ما يُعَلُِّمه عليه. بالََغ في إِْفَهاِمهِ  ، إِذا ِعْلما ، كما  الرُّ

ْمَح مثْل أَْوَجْرتُه ، إِذا َطعَْنتَه به في َصْدِره. أَْسعَْطتُه هو نصُّ العَْين. وفي الّصحاح :  الرُّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، وِحدَّةُ ِريحِ الَخْرَدل. السَّعُوطُ  ، كغُراٍب : السُّعَاطُ 

 الِمْسِك : ِريُحه. ُسعَاطُ  وقال الفَّراُء :

 .الُمْسعُط : السَِّعيطُ و

ئْبَق.  و: ُدْهُن الزَّ

 .اإِلْسعَاطِ و السُّعُوطِ  يِّبُ ويُقَال : هو طَ 

 : العََرق. (3) السَّعُوطُ و
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َكةً  السَّفَطُ  : [سفط] يُب وما أَْشبََهه من أََدَواِت النَِّساِء. وفي الُمحكم : ، محرَّ ، وهو  أَْو كالقُفَّةِ  ، وفي غيره : كالُجَواِلقِ  : الَِّذي يُعَبَّى فيه الّطِ

 َعَربِيٌّ َمْعُروٌف.

رَّ أَعرابيٌّ بالنَّبِّيِ أَْخبَرنا أَبو حاتٍِم عن األَْصَمِعّيِ أَْحسبُه عن يُونَُس ، وأَْخبََرنا يَِزيُد بُن َعْمٍرو الغَنَِويُّ عن ِرَجاله ، قال : مَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 وهو يُْدفَُن فَقَال : وسلمعليههللاصلى

وَ    يف  م َرســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــُ ت لـــــــــح عـــــــــَ ال  جـــــــــَ رتٍ هـــــــــَ فـــــــــَ   ســـــــــــــــــــــــَ
ا    بـــــــــــَ َبســـــــــــــــــــــــــًا َذهـــــــــــَ لـــــــــــح َدا مـــــــــــُ و ِة َأصـــــــــــــــــــــــــح َن األلـــــــــــُ  مـــــــــــِ

  
 َسفََطْين فَأََصابَُوا»في َحِديِث ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنه : و

__________________ 
 ( وانظر التهذيب وفيه املكحر بد  واملكحلة.1)
 ( السياب كشداد ورمان ا البلح أو البسر.2)
 ( يف التكملة : والسعيرت : العر .3)
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 .«مَمحُلوَءيحِن َجوحَهراً 
ٍن رِضَي هللا عنو ه ، أَْرَسلُوا إِلى أُمَّ َولَِده : هل َعِهَد عن َمْعِقِل بِن يََساٍر الُمَزنِّيِ َرِضَي هللا عنه أَنَّه قال : لَّما قُتِل النُّْعمان بن َعْمِرو بن ُمقَّرِ

 .«فإِْن قُتِل النُّْعَمان ففاُلنٌ »فيه ِكتَاٌب. فجاَءْت به ففَتَُحوه ، فإَِذا فِيه :  َسفَطٌ  : قالت ؟إِليك النُّعمانُ 

ِحيِم الماِزنّيِ القَْيِسّيِ الغَْرنَاِطّيِ : ِد بِن َعْبِد الرَّ  قلت : وأَْنَشَد بعُض الشُّيوخِ ألَبي حاِمٍد ُمَحمَّ

ي يف  قـــــــــِ ـــــــــح ل ـــــــــُ َم وتـ ـــــــــح ل ـــــــــعـــــــــِ ُب ال ـــــــــُ ت كـــــــــح ـــــــــَ رتح ت فـــــــــَ   ســـــــــــــــــــــــَ
رتّ     ــــــــــــــَ ُح ق ــــــــــــــِ ل فــــــــــــــح ــــــــــــــُ ُة ا ال تـ فــــــــــــــَ  مُثّ ال حتــــــــــــــَح

  

ه  ظـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــَ نح حيـــــــــــــــــَح ُح مـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ ا يـ  ِإلـــــــــــــــــ َ

رتح     لــــــــــــــَ َو ٍّ مــــــــــــــنح غــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ٍم وتـ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ َد فـ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ  بـ

  
 .أَْسفَاطٌ  ج :

ىو قاَل ابُن ُدَرْيٍد :  ، بالتَّْحِريِك ، قال : وهو الِجْلُد الَِّذي عليه الفُلُوُس. َسفَطٌ  : َعلَى ِجْلِد السََّمكِ  الَِّذي الِقْشرُ  في بَْعِض اللُّغَات يَُسمَّ

ً  َحْوَضهُ  فاُلنٌ  َسفَّطَ  قال أَبو َعْمٍرو :و فَهُ  تَْسِفيطا  ، وأَْنَشد : وأَْصلََحهُ واَلَطهُ  ، إِذا َشرَّ

دح  َض ُذو قــــــــَ وح ت ا ــــــــَ ىت  رَأَيــــــــح احــــــــَ طــــــــَ فــــــــِّ   (1) ســــــــــــــــــــــُ
َرطــــــــــــَ     ــــــــــــح بَفـ َّب فــــــــــــَ وِ  اجلــــــــــــِ ن طــــــــــــُ اَض مــــــــــــِ  اُذو فــــــــــــَ

  

َرطَا راً من املاِء َهَواًء أَمح  قـَفح
 أَراَد بالَهَواِء : الفَاِرَغ من الماِء.

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للّراِجِز : السَِّخيُّ  قيل :و : الطَّيُِّب النَّْفِس ، السَِّفيطُ و

َا مــــــــــــــــــــــن اأَلرِيــــــــــــــــــــــرِت  َرجــــــــــــــــــــــِّ  مــــــــــــــــــــــاذا تـــــــــــــــــــــــُ

يــــــــــــــــِك     ٍر أَيحتــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ َزنـــــــــــــــــح يــــــــــــــــرتِ حــــــــــــــــَ طــــــــــــــــِ  ابلــــــــــــــــبــــــــــــــــَ

  

 َسِفيرتِ لَيحَ  بِذي َحزحٍم وال 
النَّْفِس ، أَي َسِخيُّها َطيِّبُها ، لُغَةُ أَْهِل  َسِفيطُ  بكذا ، ويُقَال : هو َسِفيَطةٌ  ، ونَْفُسه َسفَاَطةً  ، ، كَكُرمَ  َسفُطَ  وقد قلُت : وهو قَْوُل ُحَمْيٍد األَْرقَط ،

 النَّْفِس ، وُمِذلُّ النَّْفس : إِذا كان َهشًّا إِلى الَمْعُروف َجَواداً. لََسِفيطُ  هالِحَجاِز : وقال األَْصَمِعيُّ : إِنَّ 

 .النَّْذلُ  أَْيضاً : السَِّفيطُ و

 .ِضدٌّ  ، َسِفيطٌ  ٍء فهومن َرُجٍل أَو َشيْ  ُكلُّ َمْن ال قَْدَر له قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

 ، كما في اللَِّساِن. ِر األَْخَضرِ الُمتَساقُِط من البُسْ  أَْيضاً : السَِّفيطُ و

 ، كاألَثَاِث. نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. ، كثَُماَمٍة : َمتَاُع البَْيتِ  السُّفَاَطةُ و

، من البَْهنَساِويّة ، وقد َوَرْدتَُها ، وهي ُكوَرةٌ ُمْشتَِملَة  أَِبي ِجْرَجى َسْفطُ : ما َسيَأْتِي : أَْسَماُء قًُرى فَِمْنها  ُمَضافةً إِلى ، (2)، بالفَتْح  َسْفطُ و

َمزار ، وهي قريبةٌ من  على قرًى ، وتُْعَرُف اآلن بَساِحِل أَبي جْرج ، وكانَْت سابِقاً تَُضاف إِلى قَْيس ، وقد اْضَمَحلَّ حالُها ، ومن قَُراَها بَنِي

 البَْحر.

 اِويّة أَيضاً غربِيَّ النِّيِل.بالبَْهنَس (3) العَُرفاءِ  َسْفطُ و

عبِد هللا بالغَْربِيّة ، وبها تُُوفِّي عبُد هللا  بَسْفطِ  ، بأَْسفَِل ِمْصَر ، وهِذه الثاّلثَةُ َذَكَرُهنَّ الّصاَغانِيُّ واألَِخيَرةُ وهي الَمْعُروفَةُ اآلنَ  القُُدورِ  َسْفطُ و

بَْيِدّي. آخُر من ماَت من الصَّحا  بَِة بِمْصَر ، وقبُره ظاِهٌر يَُزاُر ، ُزْرتُه ِمَراراً ، رِضَي هللا عنه.بن َجْزٍء الزُّ

ْيتِ  َسْفطُ و ، وقد َسقََطْت هِذه من نُْسَخِة الشَّيخِ عبِد الباِسِط البُْلِقينِّي  اللَّبَن َسْفطُ و ، بها أَْيضاً ، الِحنَّاء َسْفطُ و ، بالشَّْرقِيَِّة ، (4) ُزَرْيق َسْفطُ و الزَّ

، بالمنُوفِيّة ، وهي ُمْنيَة َخلَف ، وقد  ُسلَْيط َسْفطو ، بالسََّمنُّوِديَّة ، أَبِي تَُراب َسْفطو ، بالمْرتاِحيَّة ، وهي مْنِشيّةُ األَْحَمر البَْهو َسْفطُ و ،
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 بني َوْعلَةَ ، وقد َوَرْدتُها ، َسْفطُ  ، بالبَْهنَساِويّة ، وهي َمْيُدومٍ  َسْفطُ و ، بَحْوِف َرْمِسيس ، قُلَْيَشانَ  َسْفطو ، بالبَُحْيَرةِ  َسةَ ِكْرَدا َسْفطو َوَرْدتَُها

ً  َرِشينَ  َسْفطُ و  ، بالِجيِزيَِّة ، ومنها ُمْرَهُف بن َصاِرِم بن فاَلٍح الُجَذاِميُّ  نَْهبَا َسْفطُ و ، باألُْشُمونَْين ، الَخّمارةِ  َسْفطُ و ، بالبَْهنَساويَّة أَْيضا

 ، كتَبَ  السَّْفِطيُّ 

__________________ 
 ء ا كما يف التهذيب.( ذو مبعىن الذي ا لغة ط 1)
 .( ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلتحريك ا وضبرت األصر يواف  معجم البلدان فقد نص عل  فتح أوله وسكون  نيه2)
 ( يف معجم البلدان : الُعرحَفا.3)
 .«وُرَزيح ٍ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
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ِمَلِته. وَعبحُد   بُن ُموســــــــــــــ  ُنحذرّي ا وتـَرحمَجَه يف َتكح
فحِطي   عنه الز ِكي  امل فحرتو  .(1)ا َرَو  عنه ابن َوهحب  الســــــــــــــ  َهل يبّ  ســــــــــــــَ

ُ
 امل

ُونا َر قَـ  ابأُلِشح بحَعَة َعشــَ رَ ســَ َرَة قـَرحيَة ا نّبه عل  ذلَك شــيُخَنا.  رحيًَة مِبصــح َبَض َعشــَ واُب : ســَ وِ  الَقاُموس ا والصــّ ا هَكَذا يف ُأصــُ
ُنحِذريِّ :

ِمَلِة امل ر يف ِقبحِلّيها وحَبحرِيِّها. وبَِقَي َعَليحه من َسفحرت ويف َتكح يا طُول َسفحرت : الس ُفوط : ِست َة َعَشَر َموحِضعاً ا كّلَها مِبصح
فحرتُ و  ابلشــرقّية ا ة ا وهي ســَ فحرتُ  خاِلد ابلُبَحريح فحرتُ و  الِعَنِب ا وقد َوَردحهُتا ا ســَ فحرتُ و  أَبو زِيَنة ا (2) ســَ ُُلو  ابلدِّجنحَاِوي ة ا ســَ

 امل
يّة ابلُكفوِر الّشاِسَعة. َسفحرتُ و   الُبَحريح
 .: االْشتِفاف االْستِفاطُ و

أِْس  ُمَسفَّطُ  رُجلٌ  قال ابُن َعبّاٍد :و  .كالسَّفَطِ  رأُْسه ، كُمعَظَّم ، أَي الرَّ

 للَخْمِر ، كما َسيَأْتِي. اإِلْسفَْنط . قال : ومنه اْشتِقَاقما أَْطيَبَها ، أَي نَْفَسه َعْنكَ  أَْسفَطَ  ما يُقَال :و قال ابُن األَْعَرابِّيِ :

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

ً أَسْ  السََّمَكةَ  َسفَْطتُ   َعْنَها. السَّفَطَ  ، إِذا قََشْرَت ذِلكَ  ِفُطَها َسْفطا

 ، كَسَحابٍَة : الهشاشةُ. السَّفَاَطةُ و

 .السَّفَطِ  : صانعُ  السَّفَّاطُ و

 : قَْريَة بِجزيرةِ بني نَْصٍر. َسْنَسْفطو

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

َهةُ ، قاله القَّصاُر والسَّْعُد في أَوائِِل َشْرحِ العَقَائِِد. : َكِلِمةٌ يُونَانِيَّةٌ َمْعنَاَها : الغَلَطُ  السَّْفَسَطة  ، والِحْكَمةُ الُمَموَّ

الُمَطيَُّب من  ، أَي مع َكْسِر الَهْمَزةِ ، وهَكذا ُوِجَد بَخّطِ الجْوَهرّيِ : وتُْفتَح الفاءُ  ، قاَل أَبو ُسَهْيٍل : كذا أَْحفَُظه ، ، بالَكْسرِ  اإِلسِفْنطُ  : [سفنط]

ب ، كما  أَو َضْرٌب من األَْشِربَةِ  ، كذا في اللَِّساِن ، في فَْصِل األَِلف مع الّطاِء ، وقيل : هي َخْمٌر فِيها أَفاِويهُ ، َعِصيِر الِعنَبِ  ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

وِميَِّة ، قالَ  وَصْفَوتَُها ، قالَه أَبُو ُعبَْيَدةَ. وقِيَل  أَو أَْعلَى الَخْمرِ  هُ األَْصَمِعيُّ أَْيضاً.في الّصحاحِ ، وهو قَْوُل األَْصَمِعّيِ. وقِيل : هو الَخْمُر ، بالرُّ

نانَ  : يَْت ألَنَّ الّدِ بْت أَْكثََرها تََسفََّطتَْها ُسّمِ ُح لقَْوِل أَبِي ُعبَْيَدةَ ، ، أَي تََشرَّ ، ألَنَُّهم  يِّب النَّْفِس ِللطَّ  السَِّفيطِ  أَو ِمن فبَِقيَْت َصْفَوتَُها ، وهو يُلَّمِ

يُّ من أَنَّه ُروِميٌّ ، نَْفَسه َعْنَك ، أَي ما أَْطيَبَها ، وهذا قوُل اْبِن األَْعَرابِّيِ ، فهو ِعْنَده َعَرِبيٌّ ، والقَْوُل ما قَالَهُ األَْصَمعِ  أَْسفَطَ  يَقُولوَن : ما

يَق :والَكِلَمةُ إِذا لم تَُكْن َعَربِيَّةً ُجِعلَْت ُحُروفُ   َها ُكلُّها أَْصالً ، قال األَْعَشى يَِصُف الّرِ

يـــــــــــــَ  مـــــــــــــن اإِلسح و  تـــــــــــــِ َر الـــــــــــــعـــــــــــــَ مـــــــــــــح َبن  اخلـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

ًة مبــــــــــــــــــــــاٍء ُزاَل ِ     ُزوجــــــــــــــــــــــَ رت ممــــــــــــــــــــــَح نــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــــِ

  

وح  ِة الـــــــــــــنـــــــــــــ  نـــــــــــــَ رَاُب يف ســـــــــــــــــــــــــــِ ا اأَلغـــــــــــــح َرهتـــــــــــــح  اَبكـــــــــــــَ

ا ِ     يـــــــــــَ وحِ  الســـــــــــــــــــــــــ  اَلَ  شـــــــــــــــــــــــــَ رِي خـــــــــــِ جـــــــــــح  ِم فـــــــــــتـــــــــــَ

  
ّنِ ، وقِيَل : هي ُخُموٌر ُمْختَِلفَةٌ َمْخلُوطةٌ. وقَال َشِمٌر : َسأَْلُت ابَن األَْعَرابِّيِ عنها فقال.األَْغَراُب : جمع َغْرِب   الّسِ

 : اْسٌم من أَْسَمائِها ال أَْدِري ما ُهَو ، وقد َذَكرها األَْعَشى فقاَل : اإِلْسفَْنط

رتَ َأو  نــــــــــــح فــــــــــــَ ــــــــــــر قــــــــــــا  اســــــــــــــــــــــــــح َة بــــــــــــعــــــــــــَد ال  عــــــــــــانــــــــــــَ

اُف إِ     ك  الـــــــــــرِّصـــــــــــــــــــــــــَ ِديـــــــــــَراِد شـــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا غـــــــــــَ

  
ُخماِسيّا ، ُجعلت الياُء أَصليّة. كما في  يَْستَعُور خماِسيّاِن ، َجعََل األَِلَف فِيهما أَْصِليَّة ، كما ُجِعل اإِلْسَطْبلُ  ، اإِلْسفَْنط قلُت : وقال ِسيبََوْيه :

 .(3)اللَّسان 

ً  ُء من يَِديالشَّيْ  َسقَطَ  : [سقط] ّمِ ، ُسقُوطا ً و ، بالضَّ  . وفي البََصائِر :َسقَطَ و ، وُكلُّ َمْن َوقَع في َمْهَواةٍ يُقَال : َوقَعَ  َوقَعَ  ، بالفَتْح : َمْسقَطا

، وِمْنهُ قولُه  كاّساقَطَ  ، (5)ُمْنتَِصِب القَاَمِة  ُسقُوطِ و من السَّْطح. (4) كالسُّقوطِ  ِء إِّما من َمَكاٍن عاٍل إِلى ُمْنَخِفٍض ،: إِْخَراُج الشَّيْ  السُّقُوط
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 باليَاِء التَّْحتِيَِّة الَمْفتُوَحِة ، كما في العُبَاِب. قلُت :« يَسَّاقَط»، َوقََرأَ َحّماد ونَُصْيٌر َويَْعقُوُب وَسْهٌل  (6) (َعَلْيِك ُرطَباً َجِنيًّا) تُساقِطْ  تَعَالى :

  فهي النَّْخلَة ،فَمْن قرأَ بالياِء فهو الِجْذُع ، ومن قََرأَ بالتّاءِ 

__________________ 
ينسـب إليها عبد   بن موسـ  السـفطي موىل قريش ا رو  عن ابراهيم بن زابن بن عبد العزيز ا « : سـفرت القدور»( الذي يف معجم البلدان 1)

 .«ورو  عنه ابنه وهب
 ( كذا ابألصر.2)
 .«أصفرت»و « أسقرت»( انظر اللسان يف ماديت 3)
 ويف مفردات الراغب : كسقوط اإلنسان من السطح.« ابلسقوط»( عن البصائر وابألصر 4)
 ( زيد يف املفردات : وهو إذا شاخ وكرب.5)
 .25( سورة مرمي اآية 6)
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اُب قوله :  َُحو ِ  ا أَراد (ُرطَباً َجِنيًّا)وانحِتصـــــــــــــــَ
ِييز امل اَقرت عل  الت مح ُرَطُب اجِلذحع ا فلّما ُحوِّ  الِفعحُر ِإىل اجِلذحع َخرََج  َيســـــــــــــــّ
راً ا قا  اأَلزحَهرِي  : هذا قـَوحُ  الَفرّاِء. َؤن ُث فيه سَواٌء ا قا  : َسُقوطٌ و  َساِقرتٌ  فهو الر َطُب ُمَفسِّ

ُ
ذَك ُر وامل

ُ
 ا كَصُبوٍر ا امل

اَء  هـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ رِّ بـ نح كـــــــــــُ وطِ مـــــــــــِ قـــــــــــُ ِض  ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــرُبحقـــــــــــُ  ال

ضِ     ــــــــــــــ  ي ةح ومل ُتضــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــَ اَء مل حتــــــــــــــُح يحضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  بـ

  
يبَة ولم يَُضيِّْعَها َواِلَداَها.  يعني أَنََّها لم تُْحفَْظ من الّرِ

 .ُسقُوِطه ، أَي َموِضعُ  َمْسِقُطهُ و ءِ الشَّيْ  َمْسقَط األُولَى ناِدَرةٌ نَقَلََها األَْصَمِعيُّ ، يُقَال : هذا كَمْقعٍَد وَمْنِزلٍ  َمْسِقطٌ  : الَمْوِضعُ و

هِ  َسقَطَ  قال الَخِليُل : يُقَال :و . وفي األَساِس : ويُقَال ، ِحيَن تَِلُده ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والّصاغَ  َخَرَج ، وال يُقَال : َوقَعَ  ، أَي الَولَُد من بَْطِن أُّمِ انِيُّ

. َسقَطَ  : ه ، وَوقََع الَحيُّ  الَميُِّت من بَْطِن أُّمِ

ً  الَحرُّ  َسقَطَ  من الَمَجاِز :و  .أَْقبََل ونََزلَ و ، أَي َوقََع ، يَْسقُُط ُسقُوطا

 .ِضدٌّ  ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، كأَنَّه أَْقلَعَ  الَحرُّ ، إِذا َعنَّا َسقَطَ  يُقَال :و

ً  وبَِكالِمه في َكالِمه َسقَطَ  من الَمَجاِز :و َ  ، إِذا ُسقُوطا  في َكالِمه. أَْسقَطَ  ، وكذِلكَ  أَْخَطأ

ً  القوُم إِليَّ  َسقَطَ  من الَمَجاِز :و ا أَبو َسّماٍل »الَحِديُث :  َعلَيَّ ، وأَْقبَلُوا ، ومنه نََزلُوا : ُسقُوطا فَأَمَّ
أَي أَتَاُهْم « ِإلى ِجيَراٍن له فَسقَطَ  (1)

 .«وَستَُروهُ  (2)فأََعاذُوهُ »

َمْخَشِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن. له من أَْعيُِن النّاِس  َمْسقََطةٌ  الِفْعلُ  هذا ِمَن الَمَجاِز :و  ، وهو أَْن يَأْتَِي بما ال يَْنبَِغي. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، والزَّ

أِْس : الَمْوِلدُ  َمْسِقطُ و ، يعني  هِ َمْسقَطِ  َرأِْسي ، وهو يَِحنُّ إِلى َمْسقَطُ  ، َرَواه األَْصَمِعيُّ بفتح القاِف ، وغيُره بالَكْسر ، ويُقَال : البَْصَرةُ  الرَّ

 َحْيُث ُوِلَد ، وهو َمَجاٌز ، كما في األََساِس.

 .ُسقُوُطهُ  تَتَابع ُء :الشَّيْ  تََساقَطَ و

ً و ، َساقََطهُ ُمَساقََطةً و  ُء بُن الحاِرِث البُْرُجِميُّ يَِصُف ثَْوراً والكالَب :، قال ضابِى إِْسقَاَطهُ  تَابَعَ و ، أَْسقََطه : ِسقَاطا

رتُ  ـــــــــــــِ اق ـــــــــــــه َروح  ُيســـــــــــــــــــــــــــَ ا عـــــــــــــن اراَِيهتـــــــــــــَِ ُه ضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــُ  ق

اطَ     قــــــــــَ َواَل  ســــــــــــــــــــــــِ َوَ  َأخــــــــــح ِ َأخــــــــــح اح ــــــــــقــــــــــَ ِديــــــــــِد ال  حــــــــــَ

  
قاً ، يعني َشَرَر النَّاِر.  قوله : أَْخَوَل أَْخَواَل ، أَي ُمتَفَّرِ

ه يَْسقُطُ  ، ُمثَلَّثَةً : الَولَدُ  السُّْقطُ و مَ »الَحِديُث :  ، والَكْسُر أَكثُر ، والذََّكُر واألُْنثَى َسواٌء وِمنهُ  ِلغَْيِر تََمامٍ  من بَْطِن أُّمِ ً  ألَْن أُقَّدِ أََحبُّ إِليَّ من  ِسْقطا

ْقطِ  الُمْستَْلئِم : البُِس ُعدَّةِ الَحْرِب ، يَعني أَنَّ ثََوابَ « ِمائَِة َمْستَْلئِمٍ   .(3)أَْكثَُر من ثَواِب ِكبَار األَْوالِد  الّسِ

ْقطِ  يُْحَشُر ما بَْينَ »ِديٍث آَخَر : في حَ و ِليَن أَوِلي أَفَانِينَ  الّسِ في َحِديٍث آَخَر : و وهي الُخَصل من الشَّعِر ؛ .«إِلى الشَّْيخِ الفانِي ُمْرداً ُجْرداً ُمَكحَّ

ْقطُ  يََظلُّ » ْقطُ  ويُْجَمع« ُمْحبَْنِطئاً على باب الَجنَّة الّسِ وِمّي يَْهُجو َوْهباً عند ما َضَرط :، قال ا األَْسقاطِ  على الّسِ  ْبُن الرُّ

ًة  يــــــــــ  بــــــــــِ دحت صــــــــــــــــــــــــَ ُك قــــــــــد َولــــــــــَ ُب ِإنح تــــــــــَ  اي َوهــــــــــح

ا    اطـــــــَ بـــــــَ فـــــــرًا عـــــــلـــــــيـــــــَك ســـــــــــــــــــــِ هـــــــم ســـــــــــــــــــــَ لـــــــِ مـــــــح  فـــــــبـــــــحـــــــَ

  

َرُه  ح َدهـــــــــــح كـــــــــــَ نـــــــــــح ـــــــــــُ ك  يـ فـــــــــــَ نـــــــــــح ـــــــــــَ نح كـــــــــــاَن ال يـ  مـــــــــــَ

اِت و     نــــــــــَ َد الــــــــــبــــــــــَ رتَ َولــــــــــَ قــــــــــَ ا َأســــــــــــــــــــــــح قــــــــــاطــــــــــَ  اأَلســــــــــــــــــــــــح

  
ه أَْسقََطتْهُ  قدو ً  أُمُّ َمْخَشِريُّ في األََساس. وِعبَاَرةُ الّصحاحِ والعُبَاِب : ، وُمْعتَاَدتُه : ِمْسقَاطٌ  ُمْسِقطٌ  وهي ، إِْسقَاطا  أَْسقََطتو ، وهذا قد نَقَلَه الزَّ

كاإِلْجَهاِض للنّاقَِة ، وإِليه مال الُمَصنِّف. وفي البََصائر : النّاقَةُ وَغْيُرها ، ِإذا أَْلقَْت َولََدَها ، والَِّذي في أََماِلي القَاِلي ، أَنَّه خاصٌّ بِبَنِي آَدَم ، 

َداَءةُ جميعاً ، فإِنَّهُ ال يُقَال السُّقُوطُ  الَمْرأَةُ ، اْعتُبَِر األَْمَراِن : أَْسقََطت في المرأَةُ إِالّ في الِّذي تُْلِقيه قَْبَل التََّماِم ، ومنه  أَْسقَطت من عاٍل ، والرَّ

 .(4) ِسْقطٌ  قِيَل لذِلَك الَولَِد :
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ِميِر في قَْوِلِه : أَْسقََطت قال َشْيُخنَا : ثُمَّ َظاِهُر الُمَصنِّف أَنَّهُ يُقَال : عن بَْعِضِهم : ، وفي الِمْصباحِ ،  أَْسقََطتْهُ  الَولََد ، ألَنَّهُ جاَء ُمْسنَداً للضَّ

ً  أَماتَت العَرُب ِذَكْر المفعوِل فال يََكاُدوَن يقولون :  الَولَُد ، أُْسِقطَ  ، وال يُقَال : أَْسقََطت ِسْقطا

__________________ 
 .«أبو لا »( عن اللسان وابألصر 1)
 .«فبمادوه»( عن اللسان وابألصر 2)
 صه أجره وثوابه ا وإن شاركه األب يف بعضه ا وثواب السقرت موفر عل  األب.( زيد يف النهاية واللسان : ألن فعر الكبري ل3)
 .241( انظر مفردات الراغب مادة سقرت ص 4)
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ُعوِ  ا قلُت : ولكن جاَء ذِلَك يف قـَوحِ  بـَعحِ  الَعَرب :  ابلِبَناِء للَمفح
تو  طــــــــــــــــَ قــــــــــــــــِ ُة يف الــــــــــــــــَواَلاَي  ُأســــــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــــ   اأَلجــــــــــــــــِ

ِت و     ِهضــــــــــــــــــــــــــــَ ابُ ُأجــــــــــــــح قــــــــــــــَ ُر والســــــــــــــــــــــــــــِّ َوامــــــــــــــِ  ا ــــــــــــــَ

  
ْنَدْيَن قَْبَل اْستِْحَكام الَوْريِ  َسقَطَ  ما : السَّْقطُ و للَولَِد  بالّسْقطِ  ، وهو َمثٌَل بذِلك ، كما في الُمْحَكِم ويُثَلَُّث ، كما في الّصحاحِ ، وهو ُمَشبَّه بيَن الزَّ

نَد القَْدح ، ِمْنَها ع يَْسقُطُ  النّاِر : َما َسْقطُ  قبَل التََّماِم ، كما يَْظَهُر من َكالِم الُمَصنِِّف ، وَصّرَح به في البََصائِِر. وفي الّصحاحِ : يَْسقُطُ  الَِّذي

ة : ويَُؤنَّث وِمثْلُه في العُبَاِب ، قاَل الفَّراُء : يَُذكَّرُ  مَّ  قال ، ذُو الرُّ

رتٍ و  قـــــح يب   ســـــــــــــــــــِ اَودحُت صـــــــــــــــــــــاحـــــِ ِ الـــــــدِّيـــــــك عـــــــَ اح  كـــــعـــــَ

رَا    عــــــــــــهــــــــــــا وَكــــــــــــح قــــــــــــِ وح مــــــــــــَ بحاَن لــــــــــــِ يــــــــــــ  ا ا وهــــــــــــَ  َأابهــــــــــــَ

  
ْمِل وَرقَّ  : السَّْقطُ و ح به الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ وقد أُْغِفل عن ذِلَك فيه وفي الِّذي تَقَدَّم ، ثم ، ويُثَلَُّث أَ  حيُث اْنقََطَع ُمعَظُم الّرِ ْيضاً ، كما َصرَّ

ا قولُه  ِسْقطو إِنَّ ِعبَاَرةَ الّصحاحِ أَْخَصُر من ِعباَرتِه ، حيُث قال : ْمِل : ُمْنقََطعُه ، وأَمَّ ألَنَّه ال « ُمْنقََطعُه»فُهَو َمْفُهوٌم من قوله : « َرقَّ »الرَّ

 ، كَمْقعٍَد ، على الِقيَاِس ، ويُْرَوى : كَمْنِزٍل ، على الشٌّذوِذ ، كما في اللَِّساِن ، وأَْغفَلَه الُمَصنُِّف قُُصوراً. كَمْسقَِطهِ  يَْنقَِطُع َحتَّى يَِرقَّ ،

ْمِل حيُث يَْنتَِهي إِليه َطَرفُه ، وهو قَِريٌب من القَْوِل ا َمْسقَطُ  وقِيل : ِل ، وقال اْمُرُؤ القَْيِس :الرَّ  ألَوَّ

زِِ   نـــــــــح يـــــــــٍب ومـــــــــَ بـــــــــِ َر  حـــــــــَ ِك مـــــــــن ِذكـــــــــح بـــــــــح ا نــــــــــَ فـــــــــَ  قـــــــــِ

رتِ     قــــــــح رِ  بســــــــــــــــــــــِ وحمــــــــَ وِ  فــــــــحــــــــَ ــــــــد خــــــــُ َو  بــــــــا ال ــــــــلــــــــِّ  ال

  
ِل قوُل ُهْدبَةَ بِن َخْشَرٍم : من النََّدى يَْسقُطُ  َما أَيضاً :و بالفَتْحِ : الثَّْلُج ، ، السَّْقطو  ، كالسَِّقيِط ، فيهما ، كما َسيَأْتِي للُمَصنِِّف قَِريباً ، ومن األَوَّ

ه و  تـــــــــــُ عـــــــــــح طـــــــــــَ ٍر قـــــــــــَ فـــــــــــح ريحِ قــــــــــــَ وحِف الـــــــــــعـــــــــــَ  َواٍد كـــــــــــجـــــــــــَ

َر      ـــــــَ رتَ تـ قـــــــح فِ  الســـــــــــــــــــــ  رَاســـــــــــــــــــــِ ـــــــكـــــــَ ه كـــــــال المـــــــِ  يف َأعـــــــح

  
ْذلُ ، وهو الّدنِي من ال يُعَدُّ في ِخيَاِر الِفتْيَانِ  : السَّْقطُ و  اللَّئيُم في َحَسبِِه ونَْفِسه. الّساقِطُ  وقِيل : كالّساقِطِ  ُء الرَّ

 ابُن ماقِِط ابِن القٍِط ، تَتَسابُّ بها. ساقِطُ  َماقٌِط ، كما في اللَِّساِن ، والَِّذي في العُبَاِب : وتَقُول العََرُب : فاُلنٌ  ساقِطٌ  ِء :ويُقَاُل للرُجِل الدَّنِي

 .(1)َعْبُد الالَّقِط ، والَّالِقُط : َعْبٌد ُمْعتٌَق  : َعْبُد الَماقِِط ، والَماِقُط : الّساقِطُ ف

 بالَكْسِر : الِخبَاِء ، وهو ِسْقطِ  في (2)ِمَن الَمَجاِز : قَعََد و

ْمِل ، وللِخبَاِء ِسْقَطاِن. طِ ِسقْ  كما في الّصحاح ، وَرْفَرفُهُ ، كما في األَساِس ، قال : اْستُِعيَر من ناِحيَةُ الِخبَاءِ   الرَّ

ْقطُ  ِمَن الَمَجاِز :و َجنَاَحْيه :  ِسْقَطا . وقيل :بِسْقَطْيه ، ومنه قَْولُهم : َخفََق الظَّليمُ  ، كَمْقعَِده َمْسقَِطهِ و َجنَاُح الّطائِر ، كِسقَاِطه ، بالَكْسِر ، : الّسِ

 وَمَضى. ِسْقَطْيهِ  ما يَُجرُّ منُهَما على األَْرِض ، يُقَال : َرفََع الظَِّليمُ 

ْقطُ  مَن الَمَجاِز :و  الِخبَاِء. ِسْقطُ  على األَْرِض في نَاِحيَِة األُفُِق ، كما في الّصَحاح ، ومنه أُِخذَ  َساقِطٌ  َحْيُث يَُرى كأَنَّه َطَرُف السََّحابِ  : الّسِ

 . وهو َمَجاٌز.أَْسقَاطٌ  ج : منه ، ما ال َخْيَر فِيهِ  الطَّعَاِم : َسقَطُ و وتُُهوِوَن به ، ءِ من الشَّيْ  أُْسِقطَ  بالتَّْحِريِك : ما ، السَّقَطُ و

 ، وهو َمَجاٌز أَْيضاً. الفَِضيَحةُ  : السَّقَطُ و

، وهو َمَجاٌز.  أَْسقَاطٌ  عن َرفِيعِ الَمتَاعِ ، والَجْمع : َساقِطٌ  البَْيِت ُخْرثِيُّه ؛ ألَنَّه َسقَطُ  : ، وقال ابُن ِسيَده ُء الَمتَاعِ َرِدي : السَّقَطُ  في الّصحاحِ :و

: ما تُنُوِوَل بَْيعُه من تَابٍِل ونَْحِوه ، وفي األََساِس  السَّقَطُ  ؛ نحو اإِلْبَرةِ والفَأِْس والِقْدِر ونَْحِوَها. وقيل : أَْسقَاطٌ  البَْيِت : َسقَطِ  وقال اللَّْيُث : جمعُ 

 نَْحو ُسكٍَّر وَزبِيٍب. وما أَْحَسَن قوَل الّشاِعر : :

اٍة و  ــــــــــــــــَ ي ريحٌ يف حــــــــــــــــَ رحِء خــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــا ل

د  مـــــــــــن     رتِ ِإذا مـــــــــــا عـــــــــــُ قـــــــــــَ اِع  ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ت َ
(3)املـــــــــــ

 

  
كةً ، وأَْنَكَر بَْعُضهم تَْسِميَتَه السَّقَِطيُّ و ، كَكتَّاٍن ، السَّقَّاطُ  بائعُه :و ً  ، ُمَحرَّ . قلُت : َسقَطٍ  ، ولكن يُقَال : َصاِحبُ  َسقّاط ، وقال : وال يُقَالُ  َسقّاطا

ِحيُح ثُبُوتُه ،  وال َصاِحِب بِيعٍَة إِالّ  قَّاطٍ بسَ  كان ال يَُمرُّ »فقد جاَء في َحِديِث اْبِن ُعَمر أَنَّه  والصَّ

__________________ 
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 ( العبارة وردت يف التهذيب عن ثعلب عن ابن األعرايب.1)
 .«عل »( يف األساس : 2)
 ( البيت لقطري بن الفجاءة ا ديوان شعر اخلوارج وانظر ختر ه فيه والبيت من أبيات مطلعها :3)

 أقــــــــــــــــــو  هلــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــارت شـــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــاً 

 مــــــــــــــــــن األبــــــــــــــــــطــــــــــــــــــا  وحيــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــراعــــــــــــــــــي   
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 والِبيَعُة من الَبيحض ا كاجلِلحَسِة من اجلُلوس ا كما يف الّصحاِح والُعَباِب.« َسل َم َعَليحه
َمْعُروِف بِن فَْيُروز الَكْرِخّيِ ، وعنه الُجنَْيُد وغيُره ، تُُوفَّي يُْكنَى أَبا الَحَسِن ، أََخَذ عن أَبِي َمْحفُوٍظ  السَّقَِطيُّ  وِمن األَِخير : َسِريُّ بُن الُمغَلّس

ر الُمِسنُّ ، عليُّ بُن العََربِّي بن ُمَحّمدٍ  251سنة  الفَاِسيُّ ، نزيُل مصَر ، أََخَذ عن أَبيِه وَغْيره ، تُُوفِّي بمصر  السَّقّاطُ  ومن األَّوِل شيُخنَا الُمعَمَّ

 .1183سنة 

 : الَخَطأُ في الِكتَابَِة والِحَساِب ، يقال : السَّقَطُ  . وفي الّصحاح :في الِكتَابِ  السَّقطُ  كذِلكَ و الَخَطأُ في الِحَساِب والقَْوِل ، : السَّقَطُ  : من الَمَجازو

هو كما تَقُول : َدَخْلُت به وأَْدَخْلتُه ، وَخَرْجُت به ، َحْرفاً ، عن يَْعقُوَب ، قال : و أَْسقَطَ  بَحْرٍف ، وما َسقَطَ  في َكاَلِمه ، وتََكلَّم بكالٍم فما أَْسقَطَ 

قَاطِ  وُسْؤُت به َظنًّا وأََسأُْت به الظَّنَّ ، يُثْبِتُوَن األَِلَف إِذا جاَء باألَِلف والاّلم. وأَْخَرْجتُه ، وَعلَْوُت به وأَْعلَْيتُه. اْنتََهى ، وزاد في اللَِّسان :  كالّسِ

 ِحُب اللَِّساِن.، نَقَلَه صا ، بالكْسر

هما : ما السُّقَاطُ و ، السُّقَاَطةُ و الَمتَاعِ ،  ُسقَاَطةَ  ونحوها ، يقَال أَْعَطانِي (1)وتُُهوِوَن به من رذالَِة الطَّعَاِم والثِّياِب  ءِ من الشَّيْ  َسقَطَ  ، بَضّمِ

 .ُسقَاَطةٍ  َجْمعُ  السُّقَاطُ  ٍء : ُرَذالَتُه. وقِيل :ُكّلِ شيْ  ُسقَاَطةُ  وهو َمَجاٌز. وقال ابُن ُدَرْيٍد :

، قال  وتََحيَّرَ  ، كما في الّصحاح ، زاد في العُبَاب : نَِدمَ  قِيَل :و َزلَّ وأَْخَطأَ. ، أَي َمْضُموَمتَْين في يَِده ، أَْسِقطَ و في يَِدهِ  ُسِقطَ  من المجاز :و

ّجاُج : يُقَال للنّاِدم على ، باألَلف ، على  أُْسِقط . وقال أَبُو َعْمٍرو : ال يُقَال :أُْسِقطو في يَِده ، ُسِقطَ  ما فَعَل الَحِسِر على ما فََرط منه : قد الزَّ

َزه األَْخفَُش ، كما في الّصحاحِ ، وفي التَّْنِزيِل العَِزيز :  قال  .(2) (يف أَْيِديِهمْ ) ُسِقطَ  (َوَلّما)ما لم يَُسمَّ فاِعلُه. وأَْحَمُد بن يَْحيَى مثلُه ، وَجوَّ

اُء : يُقَال : السُّقُوط الفَاِرِسيُّ : َضَربُوا أَُكفَُّهم على أَُكفِّهم من النََّدِم ، فإِن َصحَّ ذِلك فهو إَِذْن من ، من  أُْسِقطَ و في يَِده ، ُسِقطَ  ، وقال الفَرَّ

ِء من أَْعلَى إِلى هذا نَْظٌم لم يُْسَمْع قبَل القُْرآِن وال َعَرفَتْهُ العََرُب ، واألَْصُل فيه نُُزوُل الشَّيْ  أَكثَُر وأَْجَوُد. وفي العُبَاب : ُسِقطَ و النََّداَمة ،

 (3)، وَذَكَر اليََد ألَنَّ النََّدَم  فيُْسقَطُ  ؛ ألَنَُّهم َشبَُّهوه بما ال يُْحتَاُج إِليه َسقَطٌ  أَْسفَل وُوقُوُعه على األَْرِض ، ثّم اتُِّسَع فيه ، فِقيَل للَخَطإِ من الَكالِم :

وألَنَّ اليََد هَي الَجاِرَحةُ العُْظَمى  (4) (فََأْصَبَح يُ َقلُِّب َكفَّْيِه َعلى ما َأنْ َفَق ِفيها)يَْحُدُث في القَْلِب وأَثَُره يَْظَهُر في اليَِد ، كقَْوِله تَعَالَى : 

 .(5) (ذِلَك ِبا َقدََّمْت َيداكَ )بَاِشْره ، كقَْولِه تعَالَى : فُربََّما يُْسنَُد إِليها ما لَْم تُ 

َجاِجّيِ ، : الناقُِص العَْقلِ  السَِّقيطُ و واُب كالّساقَِطِة ، كما في اللَِّساِن  كالسَِّقيَطةِ  ، عن الزَّ ، هكذا في سائِِر أُُصوِل القَاُموِس ، وُهَو َغلٌَط ، والصَّ

ا ّجاِجّيِ في أَماِليه. السَِّقيطِ  ثَىفأُنْ  السَِّقيَطةُ  وأَمَّ  ، كما هو نَصُّ الزَّ

 .البََردُ  السََّحاِب : َسِقيطُ و

 .السُّقوط ، طائِيَةٌ ، وكالُهَما من الَجِليدُ  : السَِّقيطُ و

 ، قال الّراِجُز : من النََّدى على األَْرِض  َسقَطَ  ما : السَِّقيطُ و

رِّ و  ي  ذاِت طــــــــــــــــــــَ ٍة اي مــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــــَ  ل

ــــــــــــــــرتٍ ذاِت     ي قــــــــــــــــِ رِّ  ســــــــــــــــــــــــــــــَ ًد  خُمحضــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  ون

  

 َطعحُم الس َر  فيها كَطعحِم اخَلرِّ 
 كما في الّصحاحِ. ولكنَّه اْستَْشَهَد به على الَجِليِد والثَّْلجِ ، وقال أَبو بَْكِر بُن اللَّبَانَة :

ُب  ـــــــر كـــــــح َم ال لـــــــِ ي فـــــــمـــــــا عـــــــَ ِديـــــــعـــــــِ وح ـــــــَ تح عـــــــنـــــــد تـ كـــــــَ  بـــــــَ

يــــــــــرتُ أَذاَ      قــــــــــِ بُ  ســــــــــــــــــــــــَ ٌؤ َرطــــــــــح لــــــــــُ ؤح رِّ أَمح لــــــــــُ  الــــــــــظــــــــــِّ

  
 وقال آخر :

رتح و  قـــــــــُ ا   اســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ن ـــــــــح ي لـــــــــَ وطِ عـــــــــَ قـــــــــُ َد   كســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــ  ـــــــــن  ال

رُ     َة ال اَنٍه وال زاجــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ  ل

  
َ  ، أَي في الَكِلَمِة ، أَي فِيها أَْسقَطَ  ماو َحْرفاً ، أَْسقَطَ  وما كلمةً  أَْسقط ما يُقَال :و به ، وهو َمَجاٌز ، وقد تَقَدَّم  َسقَط فِيَها ، وكذِلَك َما ما أَْخَطأ

 هذا قريباً.
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 عالََجه علىو َسقََطه ، وذِلك إِذا َطلَب اْستَْسقََطهُ  ، هكذا في أُصوِل القاُموِس ، وهو َغلٌَط ، والّصواُب : أَْسقََطهو

__________________ 
 .«والشراب»عن التهذيب واللسان وابألصر ( 1)
 .149( سورة األعراف اآية 2)
 .«النوم»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .42( سورة الكهف اآية 4)
 .10( سورة ا ج اآية 5)
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ُقرتَ  َأن ِط  َيسح ِذَب َأو يـَُبوَح مبا ِعنحَدهفُيخح  يت ذِلَك للُمَصنِِّف يف آِخِر املاّدة.ا وَسَيبح  كَتَسق طَهُ   ا وهو جَماٌز ا َء َأو َيكح
 ِإليه ، إِذا أَْقبََل عليه. َسقَطَ  ، وهو َمَجاٌز ، من : الَِّذين يَرُدون اليََماَمةَ الْمتِيَاِر التَّْمرِ  السََّواقِطُ و

قَاطُ و َي به لَكْونِه كِكتَاٍب : ما يَْحِملُونَه من التَّْمرِ  الّسِ  إِليه من األَْقطاِر. يَْسقُطُ  ، وهو َمَجاٌز أَْيضاً ، كأَنَّه ُسّمِ

َجالِ  السَّاقِطُ و ر عن الّرِ  ، وهو َمجاٌز. : الُمتَأَّخِ

ً و ُمساقََطةً  ءَ الَشيْ  َساقَطَ و وهذا بعَْينِِه قد تَقَدَّم في َكالِم الُمَصنِّف ، ، كما في اللَِّساِن ،  إِْسقَاَطه أَو تَابَعَ  ، كما في الّصحاحِ ، أَْسقََطهُ  : ِسقَاطا

،  إِْسقَاَطه ، وتابَعَ  أَْسقََطه ِن فقال :وتَْفِسيُر الَجْوَهِرّيِ وصاحِب اللَِّسان َواِحٌد ، وإِنََّما التَّْعبيُر مختِلٌف ، بل صاِحُب اللسان َجَمَع بيَن الَمْعنَيَيْ 

ْل.فهو تَْكَراٌر محٌض في َكالِم الُمَصنِّ   ِف ، فتَأَمَّ

ً  الفََرُس العَْدوَ  ساقَطَ  من الَمَجاز :و ً  ِسقَاطا قَاطُ  فيِه ، وفي الَمْشيِ ، وقِيَل : : جاَء ُمْستَْرِخيا في الفََرس أَن ال يََزاَل َمْنُكوباً. ويُقَاُل للفََرِس :  الّسِ

إِنّه لَساقُِط الشَّّدِ 
 ٍء ، كما فِي األََساِس. وقال الشاعر :ٌء بعَد شيْ ، إِذا جاء منه َشيْ  (1)

َبن  أَدحَ.  ٍة كــــــــــــَ عــــــــــــَ يــــــــــــح ذي مــــــــــــَ هبــــــــــــِ اطــــــــــــِ قــــــــــــَ   ســــــــــــــــــــــــــِ
بِ و     لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ يـــــــــــُر ثـ لـــــــــــَ  َذآلـــــــــــِ ه اأَلعـــــــــــح رِيـــــــــــبـــــــــــِ قـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

  
اآلَخُر ، فإِذا َسَكَت  له بأَْن يَتََحدََّث الَواِحُد ويُْنِصتَ  الَحِديثِ  ِسقَاطُ و .من ُكّلٍ على اآلَخرِ  َسقَطَ  ، إِذا فاُلٌن فاُلناً الحديثَ  َساقَطَ  :من الَمَجاز و

 ، قال الفَرزدُق : تََحدََّث الساِكتُ 

ن   نَ ِإذا هـــــــــــُ طـــــــــــح ـــــــــــَ ه  ســـــــــــــــــــــــــاق بَنـــــــــــ  ـــــــــــَث كـــــــــــَ ِدي  ا ـــــــــــَ

ـــــــــح     ِر َأو أَب حـــــــــح ـــــــــنـــــــــ  ىَن ال فُ جـــــــــَ طـــــــــ  قـــــــــَ ـــــــــُ رحٍم تـ  كـــــــــاُر كـــــــــَ

  
ة : مَّ  قلُت : وأَْصُل ذِلَك قوُل ِذي الرُّ

ا و  نـــــــــَ لـــــــــح اطـــــــــاً نـــــــــِ قـــــــــَ ُه  ســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــ  بَن ِديـــــــــٍث كـــــــــَ  مـــــــــن حـــــــــَ

ائــــــــــضِ     اِء الــــــــــَوقــــــــــَ ُزوجــــــــــًا مبــــــــــَ ِر ممــــــــــَح حــــــــــح ىَن الــــــــــنــــــــــ   جــــــــــَ

  
 ومنه أََخذ الفرزدُق وَكذِلَك البُْحتِريُّ َحْيُث يَقوُل :

ا و  نـــــــــَ ـــــــــَ ٌد ل وحعـــــــــِ ا مـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــنـــــــــ  ا وال نـــــــــَ يـــــــــح قـــــــــَ تـــــــــَ ـــــــــح ا ال مـــــــــ  ـــــــــَ  ل

هح     طــــــــــــُ ا واَلقــــــــــــِ نــــــــــــ  ي الــــــــــــد رِّ مــــــــــــِ َب رائــــــــــــِ جــــــــــــ  عــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

  

هـــــــــا  امـــــــــِ ِتســــــــــــــــــــــَ َد ابـــــــــح نـــــــــح وه عـــــــــِ لـــــــــُ ٍؤ  ـــــــــَح لـــــــــُ ؤح ن لـــــــــُ  فـــــــــمـــــــــِ

ِديـــــــــِث و     ٍؤ عـــــــــنـــــــــد ا ـــــــــَ لـــــــــُ ؤح هح مـــــــــن لـــــــــُ طـــــــــُ اقـــــــــِ  ُتســـــــــــــــــــــــَ

  
ثَهم َشْيئاً بعد َشيْ  ِسقَاطُ  وقيل : قوُل َشْيِخنا عبِد هللا بن  الُمَساقََطةِ  ومن أَْحَسِن ما َرأَْيُت في .(2)ٍء ، كما في األَساِس الَحِديِث هو : أَْن يَُحّدِ

يِن القلعّي ، َرِحَمُهما هللا تَعَالَى وهو : ِن يَُخاِطُب به الَمْولَى عليَّ بَن تاجِ الّدِ  سالم الُمَؤذِّ

ي  رتُ ُأســـــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــِ  ُدرنا ِإذح متـــــــــــــــــََ   َأانمـــــــــــــــــِ

ُروُ  َومـــــــــــــرحجـــــــــــــاانَ     ااًن يــــــــــــــَ يـــــــــــــَ ي ِوعـــــــــــــقـــــــــــــح رَاعـــــــــــــِ  يــــــــــــــَ

  
ا  ــــــــــــَ ن ــــــــــــ  ي لــــــــــــِ ــــــــــــَن َلٍج عــــــــــــَ ي هبــــــــــــا لَج اب لــــــــــــِّ  ُأحــــــــــــَ

رحجــــــــــــــاانَ     ر  ومــــــــــــــَ وحاَلاَن األجــــــــــــــَ  فــــــــــــــال زَاَ  ا مــــــــــــــَ

  

وا و  بــــــــُ لــــــــُ وِد قــــــــاال لــــــــنــــــــا اطــــــــح َد  واجلــــــــُ ا الــــــــنــــــــ   َروحضــــــــــــــــــــــَ

رحجــــــــــاانَ     اُه مــــــــــَ فــــــــــّ رحجــــــــــَ  فــــــــــكــــــــــَ ــــــــــُ ِذي يـ يــــــــــَض الــــــــــ   مجــــــــــَِ

  
ِريبَِة ويَْقَطعُ  من يَْسقُطُ  السَّْيفُ  ، وَعلَى األَّوِل اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن : كَشدَّاِد وَسَحابٍ  ، السَّقاطُ و َها حتّى َوَراِء الضَّ

ِل : يَُجوَز إِلى األَرِض   ، وفي الّصحاح : يَْقَطعها ، وأَْنَشَد للُمتَنَّخِ

 (3)ُسرَاِطي  َسّقاطٌ ُيرت  الَعظحَم 
ِريبَةَ ، ويَِصَل إِلى ما بَْعَدها ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : َسيفٌ  هو الَِّذي يَقُدُّ حتَّى يَِصَل إِلى األَْرِض بعَد أَْن يَْقَطع ، وفي  َسقّاطٌ  أَو يَْقَطَع الضَّ

ِريبَةَ  يَواِن : أَْي يَُجوُز الضَّ  ، وهو مجاز. فيَْسقُطُ  َشْرح الّدِ

قَاطُ و  أَو َجْمعاً لَساِقٍط. ، يَُجوُز أَْن يكوَن ُمْفرداً ، كما هو ظاِهُر َصنِيِعه ، من النَّْخِل ومن البُْسرِ  َسقَطَ  كِكتَاٍب : ما ، الّسِ
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قَاطُ  من الَمَجاز :و لَّةُ  : الّسِ  ، بالفَتْح ، قال ُسَوْيُد بُن أَبِي كاِهٍل اليَْشُكِريُّ : كالسَّْقَطةِ  ، العَثَْرةُ والزَّ

__________________ 
 كاللسان.ونبه مصححه هبامشه إىل عبارة األساس. ويف التهذيب  « ءإنه ليساقرت الشي»( الذي يف اللسان : 1)
 ء.( عبارة األساس : وتذاكران سقاط األحاديث ا وساقطهم أحسن ا ديث وهو أن حيادثهم شيئاً بعد شي2)
 ( صدره يف اللسان :3)

 كلون امللح ضربُته هبريٌ 
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وَن  رحجــــــــــُ ــــــــــَ َف يـ ــــــــــح ي يكــــــــــَ اطــــــــــِ قــــــــــَ ا  ســــــــــــــــــــــــِ َدمــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ  بـ

َر     لـــــــــــ  ضح  (1)جـــــــــــَ لـــــــــــَ يـــــــــــٌب وصـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــر أحَس َمشـــــــــــــــــــــــــِ

  
أِْس »وفي العُبَاِب :   .«الَح فِي الرَّ

قَاط ، يقال : فاُلٌن قليلُ  َسْقَطةٍ  أَو هي َجْمعُ  ّي ليَِزيَد بِن الَجْهِم الِهالِلّيِ : الّسِ  ، كما يُقَال : قليل الِعثَاِر ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وحِت  يَرجـــــــــــَ اطـــــــــــِ قـــــــــــَ َويت  ســـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــح الِد ونــــــــــــَ تـــــــــــِ  واعـــــــــــح

َدا    ي غـــــــــــــَ لـــــــــــــِ قـــــــــــــًا وارححـــــــــــــَ ينِّ طـــــــــــــالـــــــــــــِ  َورَاَءِ  عـــــــــــــَ

  
ُجلُ  َساقَطَ  َواِحد ، فإِْن َكاَن ُمْفَرداً فهو َمْصَدرُ  أَو ُهَما بَمْعنًى ً  الرَّ  ، إِذا لم يَْلَحْق َمْلَحَق الِكَراِم. ِسقَاطا

ُب َمْشَكت. كَمْقعٍَد : د ، على ساِحِل بَْحِر ُعَمانَ  ، َمْسقَطو  ، مّما يَِلي بَرَّ اليََمِن. يُقَال : هو ُمعَرَّ

قلُت : هي َمِدينَةٌ بالقُْرِب من باِب األَْبواب ، بَنَاَها أَنُوَشْرواَن بُن قُبَاَذ بِن فَْيُروَز  .(2)، كما في العُبَاِب  ر الَخَزرِ ُرْستاُق بَساِحِل بَحْ  : َمْسقَطو

 الَمِلُك.

ْمِل : مْسقَطُ و  ، وهو في َطِريق البَْصَرة. َواٍد بيَن البَْصَرةِ والنِّبَاجِ  الرَّ

 ٍء ، َرَواه أَبُو تَُراٍب عن أَبِي الِمْقَدام الُسلَِمّيِ.َشْيئاً بَْعَد َشيْ  أََخَذهُ قَِليالً قَِليالً  وتَبَقََّطه : رَ الَخبَ  تََسقَّطَ  من المَجاز :و

 ، وأَنََشَد الجْوَهريُّ لَجِريٍر : يَْسقُطَ  ، كما في الّصحاحِ ، زاد في اللِّساِن وَعالََجهُ على أَنْ  َسقََطه فاَُلناً : َطلَبَ  تََسقَّطَ  من الَمَجاِز :و

ــــــــقــــــــد و  يِن ل طــــــــَ قــــــــ  وا  َتســــــــــــــــــــــَ ــــــــُ اَدف ــــــــُوشــــــــــــــــــــــاُة فصــــــــــــــــــــــَ  ال

ا    يــــــــــنــــــــــَ نــــــــــِ َم ضــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ ّرِ  اي أُم رًا ِبســــــــــــــــــــــــِ  َحصــــــــــــــــــــــــِ

  
 ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ةُ.بالفَتْحِ : الَوْقعَةُ الشَِّديدَ  السَّْقَطةُ 

 على َضالَّتِه : َعثََر على َمْوِضعها ، وَوقَع عليها ، كما يَقَُع الّطائُر على َوْكره ، وهو َمجاٌز. َسقَطَ و

ٌل سائٌر أَي على العاِرِف َوقَْعَت ، وهو َمثَ « َسقَْطتَ  علَى الَخبِيرِ » ٍء :للحاِرِث بِن َحّسان حيَن َسأَلَه عن َشيْ  وسلمعليههللاصلىِمْن أَْقَواِله و

 للعََرب.

.على الشَّيْ  تََساقَطَ و  ِء : أَْلقَى نَْفَسه عليه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ُجل يَِقيه نَْفَسه. تََساقَطَ  هو ، ويُقَال : أَْسقََطهو  على الرَّ

 .َسقَط النَّْجِم ، أَي َحْيثُ  َمْسِقطِ  َمَواقِعُه. ويُقال : أَنا في الغَْيِث : َمَساقِطُ و السَّْوِط : حيُث يَقَع ، َمْسِقطُ  وهذا

.  نقلَه الَجْوهريُّ

 ٍء ؛ ُمْنقََطعُه ، وأَْنَشد األَْصَمِعيُّ :ُكّلِ شيْ  َمْسِقطُ و

ٍر وَ   هــــــــــَ نــــــــــح هح  (3)مــــــــــَ طــــــــــِ اَل يف َأوحســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــفــــــــــَ  مــــــــــن ال

نح ذا وهــــــــــــــذاَ  وَذا يف     همــــــــــــــِ طــــــــــــــِ قــــــــــــــِ  .َمســــــــــــــــــــــــــــح
  

يواِن. وقد َسقَطَ و ُجُل : إِذا َوقََع اْسُمه من الّدِ  الفاِرُض اْسَمه ، وُهو َمجاز. أَْسقَطَ  الرَّ

ةً من السَِّقيطُ و  ، وقيل : هو الَجِليُد الَِّذي َذَكَره الُمَصنُّف. السَِّقيطِ  : الثَّْلُج ، نَقَلَه الَجْوَهرّي ، ويُقَال : أَْصبَحت األَْرُض ُمْبيَضَّ

 ْم.ومن أَْمثَاِلهِ 

 الَعشاُء به َعَل  ِسرحَحانِ  َسَقرتَ 
ُجِل يَْبِغي البُْغيَةَ فيَقَع في أَْمٍر يُْهِلُكه ، وهو َمَجاز.  يُْضَرب للرَّ

 الناِس أَْوبَاُشهم ، عن اللِّْحيَانّي ، وهو َمجاز. أَْسقَاطُ و
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 ةُ الَجْعدّي.وأَْلقَاٌط. وقال النابِغَ  (4) [ِمن النَّاِس ] أَْسقَاطٌ  ويُقَال : في الدَّارِ 

ا  اَلهتـــــــــَِ لـــــــــُ َش يف  ـــــــــُ م  الـــــــــَوحـــــــــح ُش ضـــــــــــــــــــــــَ  ِإذا الـــــــــَوحـــــــــح

رتُ     َواقـــــــــِ رَا ســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ رٍّ ا وقـــــــــد كـــــــــان َأ ـــــــــح  مـــــــــن حـــــــــَ

  
 فالٌن َمْغِشيّاً عليه. َسقَطَ  ، إِذا نََزل ولَِزَم َمْوِضعَه ، ويُقَال : َسقَطَ  من

 الَكاَلِم ورديئِِه ، وُهَو َمَجاز. بَسقَطِ  له بالَكالم ، إِذا َسبُّوه أَْسقَُطواو

لَّة ، يُقَال : ال يَْخلُو أََحٌد من السَّْقَطةُ و  ، َسْقَطةٍ  : العَثَْرةُ والزَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : لف َض الرأَس.1)
 تصحيف.« اخلرز»( زيد يف معجم البلدان : با ابب األبواب واللكز. ويف املطبوعة الكويتية 2)
 .«ومسقرت»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 ( زايدة عن األساس.4)
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َقطَاتِ  وفالٌن يـََتَتب ض َقطاتُه ويـَُعد  الَفَرطَات ا والكاِمُر من ُعد ت الســـــ  َقرت ا وهو جَمَاٌز ا وكذِلك ســـــَ بَغريحِ هاٍء ا ومنه  الســـــ 
 َرِضَي   َعنحه :قوُ  بعِ  الُغزاِة يف أَبـحَياٍت َكَتَبَها لسيِِّدان ُعَمَر 

ٍم  يـــــــــــح لـــــــــــَ َدُة مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــح ن  جـــــــــــَ هـــــــــــُ لـــــــــــُ قـــــــــــِّ عـــــــــــَ ـــــــــــُ  يـ

ي     غــــــــــِ تــــــــــَ بــــــــــح ــــــــــَ يــــــــــدًا يـ عــــــــــِ رتَ مــــــــــُ قــــــــــَ َذاَر  ســــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــعــــــــــَ

  
 أَي : َعثَراتَِها وَزالّتَِها. والعََذاَرى : جمع َعْذراَء. وقد تَقَدَّم ِذكٌر لبَِقيَِّة هذه األَْبيَاِت.

ُجلُ  ساقَطَ و ً  الرَّ  ، إِذا لم يَْلَحْق َمْلَحَق الِكَراِم ، وهو َمجاٌز. ِسقَاطا

ا ُسِقطَ  في يَِده ، َمْبنِيّاً للفاعِل ، مثل َسقَطَ و ّمِ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن األَْخفَِش ، قال : وبه قََرأَ بعُضُهم ولَمَّ كما تَقُوُل  (1)في أَيِديهم  َسقَطَ  بالضَّ

كان ِمّما ال يَُكوُن في اليَِد : قد َحَصَل في يَِده ِمْن هذا َمْكُروهٌ ، فُشبِّه ما يَْحُصُل في القَْلب وفي النَّْفس بما ٍء ، وإِن لَمْن يَْحُصُل على َشيْ 

 يَْحُصُل في اليَِد ، ويَُرى في العَْين ، وهو َمجاٌز أَْيضاً. وقوُل الّشاعِر أَْنَشَده ابُن األَْعَرابِّيِ :

وحٌم و  ـــــــــــــــــــــــــَ رتُ يـ اقـــــــــــــــــــــــــَ ه َتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اتـــــــــــــــــــــــــُ ذ    لـــــــــــــــــــــــــَ
ا    ارِهــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــَ َراي  وأَمــــــــــــــــــح ِم الــــــــــــــــــثــــــــــــــــــُ جــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــنــــــــــــــــــَ

  
 ٍء ، أَراَد أَنَّه َكثِيُر اللََّذاِت.أَي تَأْتِي لَذّاتُه َشْيئاً بعَد َشيْ 

الِء : ُسقّاطٌ و ، بالفَتْحِ ، َسْقَطى : اللَّئِيُم في َحَسبِه ونَْفِسه ، وقَْومٌ  الّساقَِطةُ و . ومنه قَْوُل َصِريعِ الّدِ  ، كُرّماٍن ، نقله الَجْوَهِريُّ

ـــــــــــــٍ   ي ا ِإىل َزمـــــــــــــاٍن َخســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ ن عـــــــــــــح ـــــــــــــِ ـــــــــــــد ُدف  ق

وحٍم أَراِذٍ      اطِ بــــــــــــــــــــــــَا قـــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 ، وأَْنَشَد : السََّواقِطُ  وفي التَّْهِذيِب : وجمعُه

 الس َواِقرتُ حَنحُن الص ِميُم وُهُم 
نِيَّةِ  . َسِقيَطةٌ  : (3)الحمقاِء  (2) ويُقَال للَمْرأَةِ الدَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 .«َسقَُطهمو ما ِلي ال يَْدُخلُني إِالّ ُضعفَاُء النّاِس » َحِديُث النّاِر : النّاِس : أَراِذلُُهم وأَْدَوانُهم ، ومنه َسقَطُ و

 ْوُل الّراِجِز :. وهو َمجاٌز ، ومنه قَ َساقََطَها ويُقَال للفََرس إِذا َسابََق الَخْيَل : قد

ا هـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِح  ســـــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــَ رِي ٍ  مـــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــنـ

يــــــــــــحِ     نــــــــــــِ
َ

ك  ابملــــــــــــ لــــــــــــ   صــــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــَ
ُ

َف املــــــــــــ طــــــــــــح  عــــــــــــَ

  

ِليحِ و  رِيباً َمَض الت جح  َهذ  تـَقح
 وقال العَّجاُج يَِصُف الثَّْوَر :

اِط  بــــــــــــــَ رٌت مــــــــــــــن اأَلســــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــح ه ســــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــ  بَن  كــــــــــــــَ

َدٍب     يـــــــــــــــح ي هـــــــــــــــَ َوامـــــــــــــــِ َ حـــــــــــــــَ اح اطِ بـــــــــــــــَ قـــــــــــــــّ  ســــــــــــــــــــــــــــُ

  
 ، وهو الُمتََدلِّي. الّساِقطِ  : جمع السُّقّاطُ و ُمْلتَّفِ الَهَدِب ،أَي نََواِحي َشَجٍر 

 اللَّْيِل ، بالَكْسِر : نَاِحيَتَا َظالِمه ، وهو َمَجاٌز. ِسقَاَطاو

َر قوُل الّراِعي ، أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ : ِسْقَطاه وكذِلك  ، وبه فُّسِ

تح  ثــــــــَ عــــــــَ بــــــــَ ُح وانـــــــــح بــــــــح اَء الصــــــــــــــــــــــ  ىت  ِإذا مــــــــا َأضــــــــــــــــــــــَ  حــــــــَ

ُة ِذي     امـــــــَ عـــــــَ ـــــــَ ُه نـ نـــــــح ِ عـــــــَ اح طـــــــَ قـــــــح ِر  ســـــــــــــــــــــِ كـــــــِ تـــــــَ عـــــــح (4)مـــــــُ
 

  
لُه وآِخُره ، وهو َعلَى االْستِعَاَرةِ ، يَقُوُل : إِنَّ اللَّْيَل ذا ِسْقَطاهو قال : فإِنَّه َعنَى بالنَّعاَمِة َسَواَد اللَّْيِل ، ْقَطْين : أَوَّ ْبُح ،  الّسِ َمَضى ، وَصَدَق الصُّ

 .ِسْقَطْينِ  راَد نَعَاَمةَ لَْيٍل ِذيوقال األَْزَهِريُّ : أَ 
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قَاطِ  وفََرٌس َريِّثُ   َء العَْدِو ، قال العَّجاُج يَِصُف فرساً :، إِذا كان بَِطي الّسِ

الِط  تـــــــــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــــــــايف اأَلايِدمِي بـــــــــــــــــــــــاَل اخـــــــــــــــــــــــح

ث و     اِس َريـــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــــــدِّهـــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــاطِ ابل  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 األَْرِض.: ِصغَاُر الِجبَاِل الُمْنَخِفَضِة الاّلِطئَِة بِ  السَّواقِطو

، أَي يَْرِويه َعْنهُ في ِخالِل َكالِمِه ، كأَنَّهُ يَْمُزُج َحِديثَه « وسلمعليههللاصلىفي ذِلك َعْن َرُسوِل هللا  يَُساقِطُ  َكانَ : » (5) [َسْعدٍ ]في َحِديِث و

 .وسلمعليههللاصلىبالَحِديث عْن َرُسوِل هللا 

يِن الُمْعَجمة ، كما سيأْتِي. السَِّقيطُ و اُر ، كَذا َذَكَره بعُضهم ، أَو الصَّواُب بالّشِ  : الفَخَّ

 .تِ السُّقَاَطا ويُقَال : َردَّ الَخيّاطُ 

__________________ 
 .149( سورة األعراف اآية 1)
 .«الدنيئة»( األصر والصحاح ويف التهذيب واللسان : 2)
 ومل ترد يف الصحاح.« ا مق »( عن التهذيب وابألصر 3)
 .«وانبعثت»بد  « وانكشفت»وانظر ختر ه فيه. ويف الديوان :  129( ديوانه ص 4)
 واللسان.( زايدة عن النهاية 5)
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 من فَِم النّاِطِق نَْفٌس تَْسَمعُها فتَْلقُُطها فتُِذيعُها ، يُْضَرب في ِحْفِظ اللَِّساِن. َسقََطت ، أَي لُكّلِ َكِلَمةٍ « اَلقَِطةٌ  َساقَِطةٍ  لُكلِّ »وفي الَمثَل : 

 الُسْلَطاُن. أَْسقََطهو فالٌن من َمْنِزلَتِه ، َسقَطَ  ويُقَال :

 في يَِده : ناِدٌم َذِليل. َساقِطٌ و ِده ،في يَ  َمْسقُوطٌ  وهو

 .(1)النَّْجُم والقََمُر : غابَا  َسقَطو

 فالٌن من َعْينِي. َسقَطو : اللَُّؤماُء. السُّقَّاطو السَّواقِطُ و

 الُجْنِد : ِمّمن ال يُْعتَّد به. ُسقَّاط وهو ِمنْ  (2)وأَتى 

 إِليَّ َخبَُر فاُلٍن وُكّل ذِلَك َمَجاٌز. تََساقَطَ و

 كَطِويٍل وِطَواٍل ، وبه يُْرَوى قوُل المتنّخل : ِسقَاطو َسِقيطو كنائٍم ونِيَاٍم ، َساِقطٍ  ، بالَكْسِر : َجْمعُ  ِسقَاطٌ  وقَْومٌ 

ي  رحمــــــــــــِ اُء تـــــــــــــَ بــــــــــــَ كــــــــــــح ُف الــــــــــــنــــــــــــ  رحجــــــــــــَ  ِإذا مــــــــــــا ا ــــــــــــَ

يِّ ابلـــــــــــــــَوَرِ      وَت ا ـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُ اطِ بــــــــــــــــُ قـــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــــِّ

  
ّمِ : جمع السُّقَاط»ويروى :   ، وقد تَقَدَّم. ُسقَاَطةٍ  ، بالضَّ

 : َموِضٌع. َساقَِطةُ و

 النَّْعِل. َساِقَطةُ  ويُقَال : هو

ه  إِلْسقَاطِ ا ، ويُْمكن أَْن يَُكوَن من ُسقوطٍ  ، وقِيَل : على النََّسِب ، أَي ذاتِ  ساقَِطة قيل : أَراد« َمرٌّ بتَْمَرةٍ َمْسقُوَطةٍ »في الَحِديِث : و مثل : أََحمَّ

 هللا فهو َمْحُموٌم.

 .أَْسقَاطٌ  ، محّركةً : ما تُُهوِوَن به من الّدابَِّة بعد ذَْبِحها ، كالقََوائِم ، والَكِرِش ، والَكبِد ، وما أَْشبََهها ، والَجْمعُ  السَّقَطُ و

. وقد نُِسَب هكذا أَْسقَاِطيٌّ  وبائعُه : ُث الُمْقِرى ، كأَْنَصاِرّيٍ وأَْنماطيٌّ َهاب أَْحَمدشيُخ مشايِِخنا العاَلّمةُ الُمَحّدِ  الَحنَِفّي. األَْسقَاِطيّ  ُء الّشِ

، وهي رسالة صغيرة متضمنّة  األَْسقاط ، كُزبَْيٍر : لَقَُب اإِلمام ِشَهاب الّدين أَحمد بن الَمْشتُوِلّي ، وفيه أُلَّف ُغَرُر األَْسفاط في ُعَررِ  ُسقَْيطو

 على نََواِدَر وفرائد ، وهي عندي.

 فإِنَّه كان قَِصيراً ِجّداً : ُسقَْيطا ُض الشُّعََراِء ، وُمَجاِوباً َمْن َسّماهأَيضاً : لَقَُب الُحَطْيئَِة الّشاعِر ، وفيه يَقُول ُمْنتَِصراً له بع ُسقَْيطٌ و

ا و  رتٌ مــــــــِ يــــــــح قــــــــَ ه  ســــــــــــــــــــــُ بــــــــُ َك َواصــــــــــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــح  وِإنح مَيحســـــــــــــــَ

رتٌ ِإاّل     يــــــــــح قــــــــــَ رُِج  ســــــــــــــــــــــــُ (3)عــــــــــلــــــــــ  اأَلزحاَبِب والــــــــــفــــــــــُ
 

  
اجٍ   الّشاِعر ، وكان ال بُدَّ في ُكّلِ قَِصيَدةٍ أَْن يَْذُكَر لَقَبَه فمن ذِلَك أَْبيَاٌت :وهو أَْيضاً : لَقَُب أَْحَمَد بِن َعْمرو ، َمْمُدوحِ أَبِي َعْبِد هللا بن َحجَّ

ضح اي  مــــــِ تــــــَ رتُ فـــــــاســــــــــــــــــــح يــــــح قــــــَ لــــــَ   ســــــــــــــــــــُ هــــــَ  وَأحــــــح  َأشــــــــــــــــــــح

زاجِ     اِع اأَلرحمــــــــــــــــــــــاِ  واأَلهــــــــــــــــــــــح نح لــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــِ

  
 وقوله :

ُت  َدحــــــــــح طــــــــــاً مــــــــــَ يــــــــــح قــــــــــَ ُروِس  ســــــــــــــــــــــــُ ِر الــــــــــعــــــــــَ ثــــــــــح  مبــــــــــِ

اين     عـــــــــــــــــــَ
َ

ًة ابملـــــــــــــــــــ حـــــــــــــــــــَ َوشـــــــــــــــــــــــــــــــــ  اَلحِ مـــــــــــــــــــُ  املـــــــــــــــــــِ

  
 ، كأَِميٍر : الَجْرُو. السَِّقيطو

 الشَّْغَزبِيَّة. َسقَطَ  ومن أَْقَوالهم : َمن َضاَرَع أَْطَوَل َرْوٍق منه

ُجُل : ماَت ، وهو َمَجاٌز. َسقَطَ و  الرَّ

ت الَمَودَّةُ   َشْرُط األََدِب والتَّْكِليف. َسقَطَ  ومن أَْقَوالهم : إِذا َصحَّ
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 رُّ الُمتَنَاثُِر ، ومنه قوُل الّشاِعر :: الدُّ  السَِّقيطُ و

ُت ُدرًّا  لـــــــــــح يِن فـــــــــــقـــــــــــُ تـــــــــــح مـــــــــــَ لـــــــــــ  يـــــــــــطـــــــــــاً كـــــــــــَ قـــــــــــِ   ســـــــــــــــــــــــــَ
رح     ــــــــــــَ اثـ نــــــــــــَ َدهــــــــــــا هــــــــــــر تـــــــــــــَ قــــــــــــح ُت عــــــــــــِ لــــــــــــح  فــــــــــــتــــــــــــَبمــــــــــــ 

  

ا  اهـــــــــــــــَ يِن  (4)فـــــــــــــــازحَدهـــــــــــــــَ ٌم فـــــــــــــــَبَرتـــــــــــــــح َبســـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ  تـ

رح     ِم آخــــــــــــــَ َبســــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــت َد ُدرٍّ مــــــــــــــن ال قــــــــــــــح  عــــــــــــــِ

  
 عليه فيَْنقَِفل. تَْسقُط ، كُرّمانٍَة : ما يُوَضع على أَْعلَى البابِ  السُّقّاَطةُ و

__________________ 
 ( شاهد قو  عمر بن أيب ربيعة ا كما يف األساس :1)

 هـــــــــــال دســـــــــــــــــســــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــــواًل مـــــــــــنـــــــــــك يـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــين 

 مل يــــــــــــــعــــــــــــــجــــــــــــــر إىل أن يســــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــرت الــــــــــــــقــــــــــــــمــــــــــــــرُ و    

  

ّقاط ا وقد ُأيَب. وهو من ســــقرت اجلند : ممن ال يعتد بهوهو ســــقطي »( كذا ابألصــــر ا وجاءت العبارة يف األســــاس : 2) « وصــــاحب ســــقرت وســــَ
 وقوله : وقد ُأيب يعين أن لفظة سقاط قد أابها وأنكرها بعضهم ا وقد تقدم ذلك أثناء املادة.

 .«قوله : ما سقيرت اخل هكذا يف النسخ ا وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«فازده »صر ( عن املطبوعة الكويتية وابأل4)
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د بن ِبْشر بن َسنَقَةَ   .356، عن إِبراِهيم الَحْربِّي وغيِرِه ، مات سنة  السَّقَِطيّ  وأَبو َعْمٍرو ُعثَْماُن بن محمَّ

وِم تُْنَسب إِليه الثِّيَاب، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وهو : َسْقالُطون : [سقلط] ى الثِّيَاب بنفِسَهاالسَّْقالُطونِيَّةُ  د ، بالرُّ  .َسْقالُطونا . وقد تَُسمَّ

 صاِحُب اللَِّساِن في الَمْوِضعَْين ، قلُت : وهي َكِلَمة ُروِميَّة ، والُحْكُم بزيَاَدةِ نُونَِها منظوٌر فيه ، فاألَْولَى ِذْكُرها في َحْرِف النُّون ، ولذا َذَكَرهُ 

د  السَّْقالُطونِيُّ  تعالَى ، وِمّمن نُِسَب إِليه : أَبُو َعِلّيٍ الَحَسُن بُن أَْحَمَد بِن السَّّماكِ  كما سيأْتي إِْن شاَء هللا المعروُف باْبن البِير عن أَبِي ُمَحمَّ

 .504الَجْوَهِرّي ، مات سنة 

ِقالّطو ِجالّط ِزنَةً وَمْعنًى الّسِ ةُ ِسِكْرالط ،  كالّسِ يه العامَّ  وجاَء في ِشْعر الُمَولَِّدين :وُهو الَِّذي تَُسّمِ

 أَرحُفر منها يف ِسِكرحالطِ 
 ، أَي شديٌد. وإِذا كان الّدابَّةُ َوقَاَح الحافِِر ، والبَِعيُر َوقَاَح الُخّفِ يُقَال : إِنّه َسِليطٌ و َسْلطٌ  ، يقال : حافِرٌ  : الشَِّديدُ  السَِّليطُ و ، السَّْلطُ  : [سلط]

 َساَلَطةً. َسلَُط يَْسلُطُ  ، وقدالحاِفِر والُخّفِ  لَسْلطُ 

 .الطَِّويلُ  : السَِّليطُ و السَّْلطْ  اللسانو

َجاِل. الطَِّويُل اللَِّسانِ  : السَِّليطُ و السَّْلطُ و  من الّرِ

ابَةٌ ، َسِليَطةٌ  هيو كةً ، َسلََطانَةٌ  َكذِلكَ و ، أَي َصخَّ ، األَِخيَرةُ عن اْبِن ُدَرْيٍد ، وُوِجد في الَجمهرة بتَْشِديِد الطاِء  بَكْسَرتينِ  ِسِلطانَةٌ و ، ُمَحرَّ

ابَة ، خَّ ،  َساَلَطةً  ، وعلى األَّول اقتصَر الجوَهِرّي وغيرهُ ، كَكُرَم وَسِمعَ  الرجُل ، َسلُطَ  وقد َمْضبُوطاً ، قال : وهي الطَِّويلَةُ اللَِّسان والصَّ

مِّ  ُسلُوَطةً و بالفَتْح ، ً و ، ، بالضَّ َجالِ  السَِّليطِ  مصدرُ  السَّاَلَطةُ  ، ُمَحّرَكةً أَيضاً ، كما في التكِملَِة. وقال اللَّْيُث : َسلَطا من  السَِّليَطةو من الّرِ

اللَِّساِن فله َمْعنَيَاِن : أَحُدهما أَنَِّها  َسِليَطةُ  ةٌ ، وذِلَك إِذا طاَل ِلَسانَُها واْشتَدَّ َصَخبَُها ، وقال األَْزَهِريُّ : وإِذا قالوا : اَمرأَ  ُسِلَطتْ  النَِّساِء ، والِفْعلُ 

 َحِديَدةُ اللَِّساِن ، والثَّانِي أَنََّها َطِويلَةُ اللَِّساِن.

ْيتُ  السَِّليطُ و ْمِسِم ، كما نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  : الزَّ ة العََرِب ، وِعْنَد أَْهِل اليََمِن : ُدْهُن الّسِ الصَّواُب الَمْسُموع ، وَخالَفَه ابُن ، وهو  (1)، عند عامَّ

ْمِسم ، وتَابَعَهُ ابُن فَاِرٍس في  السَِّليطُ  ُدَرْيٍد حيُث قال في الَجْمَهَرةِ : ْيُت ، وبلُغَِة َمْن ِسَواُهْم من العََرِب : ُدْهُن الّسِ بلغِة أَْهِل اليََمِن : الزَّ

واُب : ما قَالَهُ الَجْوَهِريُّ    ، وقد نَبَّه عليه الصاَغانِيُّ في العُبَاِب.الَمقَايِيس ، والصَّ

ّي  ُكلُّ ُدْهٍن ُعِصَر من َحبٍّ  قِيَل : هوو ي أَنَّ : ، قاَل ابُن بَّرِ ْمِسِم هو الشَّْيَرُج والَحلُّ ، ويُقَّوِ ْيُت قوُل النّابِغَِة الَجْعِدّيِ  السَِّليطَ  ُدْهُن الّسِ الزَّ

 َرِضَي هللا عنه :

هـــــــــــــًا َأَي َأضـــــــــــــــــــــــــــاَءتح لـــــــــــــنـــــــــــــا الـــــــــــــنـــــــــــــ    اُر َوجـــــــــــــح

ا    بـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــِ ؤاِد الـــــــــــح ِبســـــــــــــــــــــــــًا ابلـــــــــــفـــــــــــُ تـــــــــــَ لـــــــــــح  ر  مـــــــــــُ

  

ي ي ُيضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــِ ل رَاِج الســــــــــــــــــــــــــ  وحِء ســــــــــــــــــــــــــِ  ُء كضــــــــــــــــــــــــــَ

ا    اســـــــــــــــــــــــــــــَ ِر   فـــــــــــــــيـــــــــــــــه حنـــــــــــــــَُ عـــــــــــــــَ  ِط ملَح  ـــــــــــــــَح

  
ْيُت ، ألَنَّ « لم يَْجعَل هللا فيه نَُحاسا»قوله :  له ُدَخاٌن َصاِلٌح ، وِلهَذا ال يُوقَُد في الَمَساِجد والَكنائِِس إِالّ  السَِّليطَ  أَي ُدَخاناً ، دليٌل على أَنَّه الزَّ

ْيُت ، وقال الفََرْزَدُق :  الزَّ

ه و  وُه وأُمــــــــــــــــــــــــــ  نح ِداييف  أَبــــــــــــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــِ

عحصـــــــــــــــــــــــــرحَن     وحراَن يــــــــــــَ يـــــــــــرتَ حبـــــــــــَ لـــــــــــِ هح  الســـــــــــــــــــــــــ  ارِبـــــــــــُ  أَقـــــــــــَ

  
ْيُت.وَحْوراُن : من الشَّأِْم ، والشَّأُْم ال يُْعَصُر فيها إِالّ   الزَّ

بِّّي ألَّن عبَد هللا بَن ُمْسِلٍم الباِهِليَّ َخلََع َعلَ  ى الفََرْزَدِق وَحَملَه على َدابٍَّة ، وأََمَر له قلُت : هو من أَْبيَاِت الِكتَاِب ، َهَجا به َعْمَرو بن ِعْفَرى الضَّ

ي أَْعَطْيتَه ، إِنََّما يَْكِفيه ثاَلثُون ِدْرَهماً يَْزنِي بعََشَرة ، ويأُْكل بعََشَرةٍ ، ويَْشَرب بعََشَرةٍ بأَْلِف ِدْرَهٍم ، فقال َعْمٌرو : ما يَْصنَع الفََرْزَدُق بهَذا الَّذِ 

أََكلُونِي  ْوِلِهْم :، كقَ  .. السَِّليطَ  وِديَاُف : من قَُرى الشَّاِم. وقيَل : من قَُرى الَجِزيَرِة. وقَْولُه : يَْعِصْرنَ  .«ولكْن ِديَافِيُّ ، إِلى آِخَره»، فقال : 

 البََراِغيُث ، وقال اْمُرُؤ القَْيِس :

ي ٍب ُيضـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــُح رَاهـــــــــِ ابـــــــــِ نـــــــــاُه َأو َمصـــــــــــــــــــــــَ  ُء ســـــــــــــــــــــــَ

اَ      يـــــــــــرتَ  (2)أَمـــــــــــَ لـــــــــــِ رِ  الســـــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــ  فـــــــــــَ ُ
اَبِ  املـــــــــــ  ابلـــــــــــذ 

  
 وقال ابُن ُمْقبِل :
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__________________ 
 ( وهو قو  األصمعي كما يف التهذيب.1)
 واملثبت يواف  رواية الديوان.« أهان»( يف التهذيب : 2)
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ي َرٍة ُيضـــــــــــــــــــــــــــِ َديـــــــــــــِّ ا بـــــــــــــِ نـــــــــــــَ تـــــــــــــح ا بـــــــــــــِ نـــــــــــــَ وهـــــــــــــَ  ُء ُوجـــــــــــــُ

ُم     يــــــــرتِ  (1)َوســــــــــــــــــــــَ لــــــــِ يــــــــِر ُذاَب ِ  الســــــــــــــــــــــ  تــــــــِ  عــــــــلــــــــ  فــــــــَ

  
ْيِت.« َسِليطٍ  في َحِديِث اْبِن َعبّاٍس : َرأَْيُت َعِليًّا وَكأَنَّ َعْينَْيِه ِسَراَجاو  هو ُدْهُن الزَّ

 .َمْدٌح للذََّكِر ، َذمُّ لألُْنثَى الَحِديُد اللَِّساِن. قَال ابُن ُدَرْيٍد : هو الفَِصيحُ  : السَِّليطُ و

 : اْحتَدَّ. َسلَُط َساَلَطةً  ِلَساناً ، أَي أََحدُُّهم ، وقد أَْسلَُطهم ، يُقَال : هو ءٍ الَحِديُد من ُكّلِ َشيْ  : السَِّليطُ  قِيل :و

ِت العََربقال ابُن ُدرَ و اسٌم. : َسِليطٌ و ً  ْيد : وقد َسمَّ  منهم ، وأَْنَشَد : (2) أَبُو قَبِيلَةٍ  ، وهو : َسِليطا

 (3)غاِفاَل  َسِليرتٍ ال حَتحسَبيّن عن 
 وأَْنَشَد غيُره ، لألَْعَور النَّْبَهانّيِ ، واسُمه َعتّاب يهُجو َجِريراً :

ي  ــــــــِّ لــــــــُت هلــــــــا أُم ــــــــطــــــــاً فــــــــقــــــــُ ي لــــــــِ هــــــــا  ســــــــــــــــــــــَ  أبَرحضــــــــــــــــــــــِ

     َ ئـــــــــــــح بـــــــــــــِ رِيـــــــــــــرُ فـــــــــــــَ َا جـــــــــــــَ ازِلـــــــــــــِ اُخ الـــــــــــــنـــــــــــــ  نـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

  

اَن و  َد َغســـــــــــــــــــــ  نـــــــح ي  لـــــو عـــــِ يـــــطـــــِ لـــــِ تح  الســـــــــــــــــــ  ر ســـــــــــــــــــــَ  عـــــَ

ريُ     قــــــــــــــِ َرٌن مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا وكــــــــــــــاَس عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ا قـ  َرغــــــــــــــَ

  
 وَمْعٍن ، وقال َجريٌر : َسِليطٍ  أََخا السَِّليِطيَّ  أَراَد َغسَّاَن بَن ذَُهْيلٍ 

يــــــــــــطــــــــــــاً ِإن   لــــــــــــِ ه  ســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــرتُ مــــــــــــثــــــــــــلــــــــــــُ لــــــــــــِ   ســــــــــــــــــــــــــَ
رٍو     مــــــــــــح و عــــــــــــَ ــــــــــــُ ن ــــــــــــَ ــــــــــــوال بـ ــــــــــــرتُ ل ي ٌرو عــــــــــــِ مــــــــــــح  وعــــــــــــَ

  
 ، قال َجريٌر يَْهُجوُهم : َسِليطٍ  أراَد َعْمَرو بَن يَْربُوعٍ ، وُهم ُخلَفَاُء بَنِي

يــــــــــــرتٌ جــــــــــــاَءتح  لــــــــــــِ رحِدُم   ســــــــــــــــــــــــــَ رِي تـــــــــــــَ مــــــــــــِ  كــــــــــــا ــــــــــــَ

وا    ِدمـــــــــــُ قـــــــــــح مح ال تــــــــــــُ كـــــــــــُ اًل َوحيـــــــــــحَ هـــــــــــح ُت مـــــــــــَ لـــــــــــح  فـــــــــــقـــــــــــُ

  

َزُم  لــــــــــــــــح َا مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــَ بحن ِر اجلــــــــــــــــَ   (4)ِإيّن أَبكــــــــــــــــح
ؤحٌم     د  لــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــرتٌ ِإنح عــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــِ  َأأَلمُ  فســــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ٌت يف الُعاَل وال َفمُ   َما َلُكُم اسح
ةُ  السُّْلَطانُ و ُفُذوَن ِإالّ )والبُْرَهاُن ، ومنه قولُه تعالَى :  : الُحجَّ ِإْذ َأْرَسْلناُه ِإىل ) وقد يَُراُد بِه الُمْعِجَزةُ ، كقَْوِله تَعَالَى : (5) بُِسْلطانٍ  (ال تَ ن ْ

ُد بُن يَِزيَد : هو من (6) (ُمِبني  ) بُِسْلطانٍ  (ِفْرَعْونَ  ِة ال يُْجَمُع ؛ ألَنَّ َمْجَراه َمْجَرى الَمْصَدِر. قال ُمَحمَّ ، وهو  السَِّليطِ  وإِذا كان بَمْعنَى الُحجَّ

يْ  ةَ من َشأْنَِها أَن تكوَن نَيَِّرةً. قال ابُن عبّاٍس : وُكلُّ ُدْهُن الزَّ ةٌ. ُسْلَطانٍ  ِت ، إِلَضاَءتِه ، أَي فإِنَّ الُحجَّ  في القُْرآِن ُحجَّ

ةُ  َي الُحجَّ ً  وفِي البََصائِر : إِنََّما ُسّمِ  (7) [من المؤمنين]على أَْهِل الِعْلِم والِحْكَمِة  تََسلُِّطه لما يْلَحُق من الُهُجوِم على القُلُوِب ، لِكنَّ أَْكثَرَ  ُسْلَطانا

ً  : قُْدَرةُ َمن ُجِعَل ذِلَك لَهُ ، وإِْن لم يَُكْن َمِلكاً ، كقَْوِلك : قد َجعلُت لكَ  قُْدَرةُ الَمِلكِ  : السُّْلَطان قال اللَّْيُث :و  على أَْخِذ َحقّي من فاُلٍن. ُسْلَطانا

يت :، يَُذكَُّر ويُؤَ  وتَُضمُّ الُمهُ  ّكِ . قال األَزهرّي : السُّْلَطانُ  ، وقد آَمنَتْهُ  السُّْلَطانُ  ُمَؤنَّثَةٌ ، يُقَال : قََضْت به عليه السُّْلطانُ  نَُّث. وقال ابُن الّسِ

رِ   .(8) (ُمِبني  ) بُِسْلطانٍ  ؛ ألَنَّ لَْفَظه ُمَذكٌَّر ، وقال هللا تعالى : السُّْلَطانُ  وُربَّما ذُّكِ

ُد بُن يَِزيَد : هو الَواِلي : السُّْلَطانُ و في َمْعنَى  ألَنَّهُ  ، وذِلكَ  ُمَؤنَّثٌ  وهو ذُو السَّاَلَطِة ، وإِْطالقُه عليه ُهَو األَْكثَُر ، يَُذكَُّر ويَُؤنَُّث ، وقال ُمَحمَّ

قُْل ، مثُل : قَِفيٍز وقُْفَزاٍن ، وبَِعيٍر وبُْعَراٍن. وَمن َذكََّره َذَهَب به إِلى َمْعنَى الَواِحِد. قال األَْزَهِريُّ : ولم يَ  ، للدُّْهنِ  َسِليطٍ  َجْمعُ  عِ ، أَي إِنَّهالَجمْ 

َي به لتَْنِويِره اُء الُمْلكُ َكأَنَّ به يُِضى هَذا غيُره. ةِ  ألَْرَض وَكثَْرةِ االْنتِفَاع به. وفي البََصائِر : ُسّمِ  ، وإِنََّما قِيل للَخِليفَة : أَو ألَنَّه بَمْعنَى الُحجَّ

ة. وقيل : ألَنَّهُ به تُقَاُم الُحَجُج والُحقُوُق. السُّْلَطان ؛ أِلَنَّهُ ذُو ُسْلَطانٌ   ، أَي ذُو الُحجَّ

َي قَْوالن : أََحُدهما أَنْ  السُّْلَطانِ  وقال أَبُو بكر : في َي لتَْسِليِطه ، واآلَخُر أَْن يَُكوَن ُسّمِ ً ] يَُكوَن ُسّمِ ةٌ من ُحَججِ هللا. قلُت :  (9) [ُسْلَطانا ألَنَّهُ ُحجَّ

 ويَُؤيُِّده
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 .«ِظلُّ هللا في األَْرِض يَأِْوي إِلَْيه ُكلُّ َمْظلُوم السُّْلَطانُ »الَحِديث : 

ً و ه : قد يَُذكَُّر ، َذَهابا  السُّْلَطانُ  ، هو من قَْول الفَّراِء : ونَصُّ

__________________ 
 ( كذا ابألصر ويف الديوان : دسم السليرت.1)
 نهم.أبو بطن م 27/  3ويف اجلمهرة « أبو حّي من العرب»( يف التكملة : 2)
 ومتامه : 27/  3( هو جلرير كما يف اجلمهرة 3)

 إين سبهد  هلم مساحال
 ابلذا  املعجمة.« ملذم»( عن الديوان وابألصر : 4)
 .33( سورة الرمحن اآية 5)
 .38( سورة الذارايت اآية 6)
 ( زايدة عن مفردات الراغب.7)
 .38( سورة الذارايت من اآية 8)
 التهذيب.( زايدة عن 9)
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َرَه َذَهَب به  ا ومن أَنـ َثه َذَهَب به ِإىل َمعحىَن اُ ج ِة. ِإىل َمَعىنح الر ُجر ِعنحَد الَعَرِب : اُ ج ُة ا ويُذَك ُر ويـَُؤن ُث ا فمن ذَك 
 .الّدِم : تَبيُّغُه ُسْلطانُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 .السُّلطانِ  ومنه اْشتِقَاقُ  وَسْطَوتُه ، قال : وِحدَّتُه ٍء ِشدَّتُهمن ُكّلِ ْشي السُّْلطانُ و

 .بُن إِبراِهيَم : فَِقيهُ القُْدِس  ُسْلَطانُ و

ثُُهم وُمْقِرئُهم ، أََخَذ عن الشَّْيخِ  ُسْلَطانُ  قُْلُت : وأَبُو العََزائمِ  َسْيِف الدَّين بِن بُن أَْحَمَد بِن َسالَمةَ بِن إِْسَماِعيَل الَمّزاِحيُّ فَِقيهُ أَْهِل ِمْصر وُمَحّدِ

هاب أحمَد بن خليٍل السُّبّكّيِ ، وَسالِم بنِ  ياِدّيِ ، والّشِ ٍد السَّْنُهوِرّي وأَبِي بَْكِر بن إِْسَماِعيَل  َعَطاِء هللا الفََضاِلّي البَِصيِر ، والنُّور الّزِ ُمَحمَّ

ٍد الَخفاِجّيِ ، والشَّْمِس الَمْيُمونِّي وغيِرِهم ، وكانت ِوالَدتُه سنة  1075وتُُوفِّي سنة  الشَّنََوانِّي ، والبُْرهاِن إِبراِهيَم اللَّقانِّيِ ، والشَّْمِس ُمَحمَّ

ي 985 ّزاق الطُّوخيُّ ، وشاِهيُن األَْرمناِويُّ الَحنَ وَعْنهُ الَحافُِظ َشْمُس الّدِ ِفيُّ ، ِن البَابِليُّ ، والنُّوُر عليٌّ الشَّْبَراَملسّي وَمْنُصوُر بُن َعْبِد الرَّ

ُد بُن عبِد الَوّهاِب البِْبالِوّي  َخ موتَه الفاضُل ُمَحمَّ َهاُب أَْحَمُد بُن عبِد اللَِّطيِف البَْشبِيِشيُّ وأَرَّ   (1)والّشِ

ِر َوىل   ي  الـــــــــــــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــــــِ افـــــــــــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َر و     انح لــــــــــــــــــــه يف ِمصــــــــــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

وه  اَد  أَر خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  يف مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ِد     لـــــــــــــــح ـــــــــــــــِم اخلـــــــــــــــُ ي عـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ انح يف ن طـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــُ

  
ْلَطةُ و  وِساَلطٌ  بَكْسر ففَتْح ، وهِذه عن اْبِن َعبّاٍد ، ِسلَطٌ  ج : ، واْقتََصر الَجْوَهِريُّ على الَوْصِف األَِخير ، ، بالَكْسِر : السَّْهُم الدَّقِيُق الطَِّويلُ  الّسِ

ِل :  ، بالَكْسِر أَْيضاً ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للُمتَنَخَّ

ت  يحســــــــــــــــــــــــــَ ِر غــــــــــــاِمضــــــــــــــــــــــــــًة ولــــــــــــَ بــــــــــــح  كــــــــــــَبوحِب الــــــــــــد 

ِة الـــــــــــــــنِّصـــــــــــــــــــــــــــــاِ  وال     فـــــــــــــــَ رحهـــــــــــــــَ اَلطِ مبـــــــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــــــِ

  
يواِن. ِساَلطٌ و يَِصُف الَمعَابَِل.قلت :   : ِطواٌل ، أَي لم تَُطْل فتُثِْقَل السَّْهَم. َكذا في َشْرحِ الّدِ

ْلَطةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و ةُ ِشْلَطة بالشين المعجمة و ثَْوٌب يُْجعَُل فيه الَحِشيُش والتِّْبنُ  : الّسِ يقُولُوَن ، وهو ُمْستَِطيٌل. قلت : وُهَو الَِّذي تقوله العامَّ

 ِشلٍَط وَشالئَط.: أَيضاً : َشِليَطة ، ويَْجمعُونه على 

 ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد. َسِليَطةٌ  ، الواِحَدة : الفََراِنّي ، والَجَراِدُق الِكبَارُ  السَّالئِطُ و

ْحيَةِ  َمْسلُوطُ  َرجلٌ و  ، عن اْبِن عبَّاٍد أَيضاً. َخِفيُف العَاِرَضْينِ  ، أَي اللِّ

 .ِمْسالطٌ  ، الواِحَدةُ  : أَْسنَاُن الَمفَاتِيحِ  الَمَساِليطُ  في الّصحاح :و

ْلِطيطُ و ِلْطِليطُ  ، هكذا في سائر أُصول القَاموس ، والصواُب : بالَكْسرِ  (2) ، الّسِ ، كما في العُبَاِب وقد ُوِجَد هَكَذا أَْيضاً في بَْعِض النَُّسخِ  الّسِ

ْلِت : السَِّليَططُ  على الهاِمِش ، وهو َصِحيٌح ، ويروى يِن ، وبَكْسِرها ، وِكالهما شاذٌ ، وبُكّلِ ذِلَك يُْرَوى قوُل أُميَّةَ بِن أَبِي الصَّ  بفَتِْح الّسِ

هـــــــــــــــــــــم  لـــــــــــــــــــــّ ااَي   كـــــــــــــــــــــُ َاَنَم َرعـــــــــــــــــــــَ  ِإن  األح

َو     رتُ هــــــُ يــــــطــــــَ لــــــِ ُر  الســــــــــــــــــــ  طــــــِ تــــــَ (3)فــــــوَ  اأَلرحض ُمســــــــــــــــــــح
 

  
أَو  ، قال : وال أَْدِري ما َحِقيقَتُه. الُمَسلَّط : جاَء في ِشْعِر أَُميَّةَ بمعنَى (4) َسِليَططٌ  . وقاَل األَزهريُّ :السَّاَلَطة قال ابُن ِجنِّي : هو القَاِهُر ، من

 ، ، كما في العُبَاب. العَِظيُم البَْطنِ 

ثِيَن ، وَوِهَم من َكتَبه بالّصاِد والتّاِء ، ويُقَال له : ال ع ، بالشَّامِ  ، بالفَتْحِ : السَّْلطُ و سَّْنُط ، وهو ِحْصٌن َعِظيٌم ، وقد نُِسَب إِلَْيِه َجماَعةٌ من الُمَحّدِ

 ، بالنُّون.

في َوَسِطه : ، السَِّلطُ  قال الُجَمِحيُّ :و ل فِي ِرَوايَِة الُجَمِحّي : ِساَلطٌ  ج ، كَكتٍِف : النَّْصُل ال نُتَوَّ  ، وقال الُمتَنَّخِ

وحٍف  ٍة وخــــــــــــــــــــَ َدوحُت عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  َزآزِئــــــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــــــَ

َي َذا و     شــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأنح ُأالقــــــــــــــــــِ اَلطِ َأخح  ســــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
يواِن. وايةُ في الّدِ  قلت : ولَْيَسْت هِذه الّرِ
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 ، يُقَال : : التَّْغليُب وإِْطالُق القَْهِر والقُْدَرةِ  التَّْسِليطُ و

__________________ 
 .«النبالوي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
ِلطحليرت»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)  وجاء يف التهذيب : َسلحِطيرت.« السِّ
ليطرت بكسر السا ا وكال ا شاذ ا قاله يف اللسان.3)  ( ويرو  : السِّ
 واألصر كاللسان.« َسلحِطيرت»( الذي يف التهذيب : 4)



9456 

 

راً. ويف التـ نحزِيِر الَعزِيز  َسل طَه بَُة : (1) (َعَلْيُكمْ ) َلَسل َطُهمح  (َوَلْو شاَء هللاُ )  عليه ا َأي َجَعَر له َعَليحِه قـُو ًة وقـَهح  ا وقا  ُر ح
رِت  خـــــــــــــ  اِس وال َتســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــّ ـــــــــــــن ِرضح عـــــــــــــن ال  َأعـــــــــــــح

وَن عــــــــــــلــــــــــــ  و     تــــــــــــُ عــــــــــــح ــــــــــــَ اُس يـ رتِ الــــــــــــنــــــــــــ  لــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 امل

  
ْط َعلَْيِهم. السُّْلَطانِ  أَي على ِذي  فأَْعِرْض َعْنُهم وال تََسخَّ

ةِ والقَْهِر والغَلَبِة. وقد َشذَّ عنه  للدُّْهن. السَِّليطُ  قاَل الّصاَغانِيُّ : والتَّْرِكيُب يُدلُّ على القُوَّ

 اللِّْحيَِة. َمْسلُوطُ  قلُت : وكذا : َرُجلٌ 

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

 السُّْلَطةُ  َعلَْيِهم ، واالْسُم : َسلََّطهُ  : ُمَطاِوع التََّسلُّطُ و : القَْهُر ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ ، وقيل : هو التََّمكُُّن من القَْهِر ، كما ِفي البصائر. السَّاَلَطةُ 

ّمِ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً.  بالضَّ

تَْيِن :  السُّلُطُ  وقال ابُن األَْعَرابّي : َواُل.، بَضمَّ  القََوائُم الّطِ

 ، بَكْسِر الالَِّم ، أَي ِحَداٌد ، كما في الّصحاحِ ، وأَْنَشَد لألَْعَشى : َسِلَطاتٌ  وَسنابِكُ 

رِي و  ذحِع الــــــــــــــطــــــــــــــ  ٍت كــــــــــــــجــــــــــــــِ يــــــــــــــح مــــــــــــــَ ر  كــــــــــــــُ  كــــــــــــــُ

رِي عــــــــــــلــــــــــــ      اتٍ ِ   ــــــــــــَح طــــــــــــَ لــــــــــــِ مح  ســــــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــــُ  لــــــــــــُ

  
 ، كبُْرهاٍن وبََراِهيَن. السَّاَلِطينِ  على السُّْلَطان وقد ُجِمع

َر قولُه تَعَالَى :  السَّاَلَطةُ  أَْيضاً : السُّْلَطانُ و ً  (فَ َقْد َجَعْلنا ِلَوِليِّهِ )، وبه فُّسِ  يَْحتَِملُ  (3) ُسْلطانِيَهْ  (َهَلَك َع ِّ )وقَْولُه تعالَى :  (2) ُسْلطانا

 ، كما في البََصائِر. الُسْلَطانَْين

َر قوُل أَبي َدْهبٍَل الُجَمِحّيِ : : السُّْلطانو النّاِر : اْلتَِهابَُها ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. ُسْلَطانُ و  القُّوة ، وبه فُّسِ

  ٍ ـــــــــــِ ئ ـــــــــــَ ٍة ت عـــــــــــَ ـــــــــــح ي ا ِإىل ِذي مـــــــــــَ ـــــــــــَ ن عـــــــــــح ـــــــــــَ ىت  َدفـ  حـــــــــــَ

ه     اَرقــــــــــَ ِب فــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــذِّئ انُ كــــــــــال طــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــر وحُ  الســــــــــــــــــــــــ   وال

  
 : َمِدينَةٌ بالعََجِم. السُّْلَطانِيَّةُ و

يَّةٌ. السَّلَطةُ و كة : ما يُْعَمل ِمَن التََّوابِِل ، عاّمِ  ، ُمَحرَّ

و ، وقِيَل : َسْبَرةُ بُن األَْنَصاِرّي الَخْزَرِجّي ، أُّمه أُخُت َكْعِب بِن ُعْجَرةَ ، َشِهَد بَْدراً ، وعنه ابنُه عبُد هللِا ، اْسُمه أَسير بن َعْمرٍ  َسِليطٍ  وأَبُو

ُل   ٍء.بن َعْمرو بن ِسْلِسلَةَ ، بَْطٌن من َطيّى َسِليطُ و أََصحُّ ،َعْمٍرو ، واألَوَّ

 ، كأَِميٍر : من قَُرى َعثََّر ، باليََمن ، نَقَلَه ياقُوت. السَِّليطِ  وأُمُّ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه.

 ِء أَْنُظُر إِليه.، أَي اْرتَفَْعُت إِلى الشَّيْ  اْسلَْنَطأْتُ  : [سلنط]

 لَهُ صاحُب اللَّساِن عن ابِن بُُزْرج ، وقد أَْهَملَه الَجَماَعةُ ُهنَا ، وَمرَّ ِذْكُره في الهمزة فَراِجْعه.ُهنَا نَقَ 

 [سمسط]

وم ،، َغْربِيَّه في َطَرِف بالِد ال د ، بشاِطِئ الفُراتِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وهو ، كُطَرْيبَال ، بِسينَْينِ  ُسَمْيساطُ  ومنه الشَّْيُخ  رُّ

ِد بِن يَْحيَى دٍ  أَبُو القاِسِم َعليُّ بُن ُمَحمَّ َمْشِقيّ  بن ُمَحمَّ َؤَساءِ  السَُّمْيساِطيُّ  السُّلَِميُّ الّدِ ثِين من أَكابِرِ و بِدَمْشَق ، (4) ، من أَكابِِر الرُّ بها ،  الُمَحّدِ

ٍد الذََّهبِّي. َرَوى عنه أَبو بَْكٍر الَخِطيُب ،  َحدََّث عن أَبِيِه وعن َعْبِد الَوّهاِب الِكاَلبِّيِ  ه َسَماٌع من ُعثَْماَن بِن ُمَحمَّ وَغْيِرهما. قاَل الذََّهبِيُّ : وِلَجّدِ

 .(5)نِقَاه الَمْذُكورة وُدفَِن بالَخا 453، تُوفِّي سنة  بها السَُّمْيساِطيَّة َواِقُف الخانِقَاه هوو وأَبو القاسِم النَِّسيُب ، وابُن قَْيٍس الماِلِكيُّ ،
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : قريةٌ بالبَْهنَساِويّة. (6)، بكسرتين  ِسِمْسَطا

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

يِن  ُسْمُخَراط : [سمخرط]  والَخاِء : قريةٌ بالبَُحْيرة. (7)، بَضّمِ الّسِ

أِْس ، بفَتْحِ الّراءِ  ُمَسْمَرطُ  َرُجلٌ  : [سمرط] لُه ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : أَي الرَّ ، كذا أَْوَرَده الّصاَغانِيُّ في  ُمَطوَّ

 ِكتَابَْيه.

 قلُت : وَسيَأْتِي أَنَّ الّصاَد لُغَةٌ فيه.

ً  من َحّدِ َضَرَب ونََصر ،،  يَْسُمُطهو يَْسِمُطه والَحَمل الَجْديَ  َسَمطَ  : [سمط]  نَتَفَ  ، إِذا َسِميطٌ و َمْسُموطٌ  فُهو ، َسْمطا

__________________ 
 .90( سورة النساء اآية 1)
 .33( سورة اإلسراء اآية 2)
 .29( سورة ا اقة اآية 3)
 ( يف القاموس : من أكابر الر وساء وامدثا بدمش .4)
 داره بباب الناطفانيا.( يف معجم البلدان : دفن يف 5)
 قا  ومنهم من يقو  لسطا بفتحتا. .. ( قيدها ايقوت بضم أوله و نيه6)
 ( قيدها ايقوت بكسرتا ا من قر  البحرية مبصر.7)
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ِويَُه ا وقير : نـََتَف عنه الص وَف بعحَد ِإدح  ابملاِء ا ارِّ  . ويف الّصحاِح : َنظ َف عنه الش عرَ ُصوَفهُ  عنه َخالِه يف املاِء ا ارِّ. لَِيشح
ِوَي  ِِهاِبه ا فهو (1)وقا  الل يحُث : ِإذا ُمِرَط عنه  وفُه مُث  شــُ اةً »يف اَ ِديِث : و  ا لَِيرتٌ  صــُ ِوي ًة « لَِيطاً  ما َأَكَر شــَ َأي َمشــح

رُ  ُعوٍ  ا وَأصــــح ِميرتِ  ا َفِعيٌر مبعحىَن َمفح بُو  الســــ  َذح
وُف الشــــاِة امل َعر هبا ذِلَك يف الَغاِلِب : َأنح يـُنحزََع صــــُ َا يـُفح َحِة ابملاِء ا ارِّ ا وِإل 

َو .  لُتشح
ً  ءَ الشَّيْ  َسَمطَ و  .َعلَّقَه : َسْمطا

ينَ  َسَمطو ّكِ ً  الّسِ  ، عن ُكراع. أََحدَّها : َسْمطا

ً  اللَّبَنُ  َسَمطَ و ً و يَْسُمُط َسْمطا ُل تَغَيُِّره : السُُّموطُ  ، أَي ولَْم يَتَغَيَّر َطْعُمه ، أَو ُهو ، أَي َحاَلَوةُ الَحلَبِ  َحاَلَوتُه عنه َذَهبَتْ  : ُسُموطا  . وقِيَل :أَوَّ

قَاِء لَطَراَءتِه وُخثُوَرتِه ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : السَّاِمطُ  ُت في الّسِ ماٌء ، ُحْلواً كان أَو الَمْحُض من اللَّبَن ما لم يَُخاِلْطه  من اللَّبَِن : الَِّذي ال يَُصّوِ

يحِ فهو َخاِمٌط. َساِمطٌ  َحاِمضاً ، فإِذا َذَهبَْت عنه َحالَوةُ الَحلَِب ولم يَتَغَيَّْر َطْعُمه فهو  ، فإِن أََخَذ َشْيئاً من الّرِ

ُجلُ  َسَمطَ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و ً  الرَّ ً  عن الفُُضوِل ، َسَكتَ  : َسْمطا َط تَْسِميطا ً أَسْ و ، كَسمَّ  .َمَط إْسَماطا

ْمطُ و ْمطُ  ، ألَنَّه يُعَلَّق. وفي الّصحاحِ : ، بالَكْسِر : َخْيُط النَّْظم الّسِ قِاَلَدةٌ أَْطَوُل  قيل : هيو : الَخْيُط ما داَم فيه الَخَرُز ، وإِالّ فهو ِسْلٌك ، الّسِ

ْمطُ  ثَم :، وقال أَبُو الَهيْ  ُسُموطٌ  ج : ، قاله ابُن ُدَرْيٍد ، من الِمْخنَقَةِ  ْمَطانِ و : الَخْيُط الَواِحُد الَمْنُظوم ، الّسِ  اثْنَان ، يُقَال : َرأَْيُت في يَِد فاَلنَة الّسِ

 ً  ، وأَْنَشَد ِلَطَرفَةَ : ِسْمَطْينِ  ، أَي نَْظماً َواِحداً ، يُقَال له : يَْك َرَسْن ، فإِذا كانَِت الِقالَدةُ َذاْت نَْظَمْيِن فهي َذاتُ  ِسْمطا

اِدٌن يفو  رحَد شـــــــــــــــــــــــَ َ
ُ  املــــــــــ فــــــــــُ نــــــــــح َو  يـــــــــــَ يِّ َأحــــــــــح   ا ــــــــــَ

ُر     اهـــــــــــــِ ظـــــــــــــَ يح مـــــــــــــُ طـــــــــــــَ ح د لـــــــــــــِ رحجـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ٍؤ َوَزبـ لـــــــــــــُ ؤح  لـــــــــــــُ

  
َمْخَشِريُّ يَْرثِي َشْيَخه أَبا ُمَضَر :  قلت : وأَْنَشَد الزَّ

جِي و  َرُر الــــــــــــــــ  ٍة مــــــــــــــــا هــــــــــــــــِذه الــــــــــــــــد  ائــــــــــــــــلــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــَ

اَ      نـــــــــَ يـــــــــح ا عـــــــــَ هـــــــــَ طـــــــــُ اقـــــــــِ ِ ُتســـــــــــــــــــــــَ اح طـــــــــَ ح ِ  لـــــــــِ اح طـــــــــَ ح  لـــــــــِ

  

ا  ِذي كــــــــان قــــــــد َحشــــــــــــــــــــــَ  فــــــــقــــــــلــــــــُت هلــــــــا الــــــــد ر  الــــــــّ

يِن     يــــــــــح نح عــــــــــَ رَت مــــــــــِ اقــــــــــَ ٍر أُذحين َتســــــــــــــــــــــــَ و ُمضــــــــــــــــــــــــَ  أَبــــــــــُ

  
ْرُع يُعَلِّقُها الفَاِرُس على َعُجِز فََرِسهِ  : السَّْمطُ و ً  ، وقد الّدِ َطها تَْسِميطا  ، إِذا َعلَّقََها. َسمَّ

ْمطُ و ْيُر يُعَلَُّق من السَّْرج : الّسِ . ُسُموطٌ  ، جمعُه : السَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ْمطُ  قال ابُن ُشَمْيِل :و ، ألَنََّها ال  ِسْمطٌ  وال ِمْلَحفَةٌ  ِسْمطٌ  وال يُقَال : ِكَساءٌ  لَْيَسْت له بَِطانَةٌ ، َطْيلَساٌن أَو ما كان من قُْطنِ  الَِّذي الثَّْوبُ  : الّسِ

يه العََرُب اللَِّحاَف والِمْلَحفَةَ : إِذا كاَن طاقاً َواِحداً. تُبَطَُّن. قال األَْزَهِريُّ : أَراَد بالِمْلَحفَةِ  ْمطُ  أَو إِزاَر اللَّْيِل ، تَُسّمِ من الثِّيَاِب : ما َظَهَر من  الّسِ

 ، أَي جعَل له َظْهراً. تَْحتُ 

ْمطو ُجُل الدَّاِهي : الّسِ يّاُد كذِلكَ أَو  في ِجْسِمه ، الَخِفيفُ  ، (2)في أَْمِره  الرَّ ، وهو أَْكثَُر ما يُوَصُف به ، وهو َمَجاٌز. وأَْنَشَد الَجْوَهريُّ  الصَّ

ّي هو لُرْؤبَةَ ، َونَبَّه عليِه الّصاغانِيُّ كذِلك. اج. كذا بَخّطِ أَبِي َسْهٍل ، وقال ابُن بَّرِ  للعَجَّ

 يـَُريبِّ ِولحَدًة َزعاِباَل  لحطاً 
ّي : َصَوابُه وَضبََطه هَكَذا بفَتْحِ الِسين. ً  قال ابن بَّرِ ين ؛ ألَنَّه ُهنَا الّصائِد ، ُشبِّه ِسْمطا ْمطِ  ، بَكْسِر الّسِ من النَِّظاِم في ِصغَِر ِجْسِمه ،  بالّسِ

 وَصْدرهُ :

 (3)َجاَءتح َفالَقتح ِعنحَده الض ذِبال 
ً و آبِل ، وأَْوَرَد األَْزَهِريُّ هذا البَْيَت في تَْرَجَمِة  ِسْمطا غاُر ، ونُِقَل عن أَبِي َعْمٍرو في َمْعنَاه ، « زعبل»: بََدٌل من الضَّ َعابُِل : الّصِ قاَل : والزَّ

يَّاَد ، كأَنَّه نَِظاٌم في   ِخفَّتِه وُهَزاِله. (4)قال : يَعنِي الصَّ
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ْمطِ  قال : وِمّما قال ُرْؤبَةُ في  : الّسِ

ا  عـــــــــــــــــًا رَائـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ َن َروح ىت  ِإذا عـــــــــــــــــايـــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــَ

ال ٍب و     اَلَب كــــــــــــــــَ طــــــــــــــــاً كــــــــــــــــِ ح ا لــــــــــــــــِ عــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــابــــــــــــــــِ

  
ْمطُ و ْمِل : َحْبلُه الّسِ  الُمْنتَِظم كأَنَّه ِعْقٌد. وهو َمَجاز ، قال الشاعر : من الرَّ

__________________ 
 .«منه»( عن اللسان وابألصر 1)
 أمره.( يف التهذيب : الداهية يف 2)
 ( الذي قبله يف أراجيزه3)

 فاخلي  يطوي مستسراً ابسال
 .«من»( يف التهذيب : 4)
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َر  لـــــــــه  ذح تـــــــــَ َدا اســـــــــــــــــــــــح ا غـــــــــَ مـــــــــّ رتُ فـــــــــلـــــــــَ ح ٍة  لـــــــــِ لـــــــــَ  َرمـــــــــح

ِن     َواهــــــــــــــِ ِدِه ابلــــــــــــــد  هــــــــــــــح ِ أَدحَ. عــــــــــــــَ اح لــــــــــــــَ وح (1) ــــــــــــــَِ
 

  
ْمطُ و أَبو يَِزيَد ، أَمير ِحْمص ِلُمعاِويَةَ وكان من فُْرسانِه ، واْختُِلف في ُصْحبَته ، َرَوى عنه  الصَّحابِّيِ َواِلُد ُشَرْحبِيَل  بُن األَْسَوِد الِكْنِديُّ ، الّسِ

ةَ ، تَُوفَِّي سنة  أَبُو علّيٍ  (2)، كَكِتف ، منهم  السَِّمطُ  . قال الصاَغانِّي وأَهُل الغَْرب يَقُولون في اْسِم َواِلِده :42ُجبَْيُر بُن نُفَْير ، وكثير بن ُمرَّ

ين.  الغَّسانِيُّ ، والّصواُب فيه َكْسُر الّسِ

ْمطُ و ْدِر والَكتِفَْين : الّسِ  .ُسُموطٌ  ، جمعُه ما أُْفِضَل من الِعَماَمة على الصَّ

ْمطِ  بَنُوو  .، بالَكْسِر : قَوٌم من النََّصاَرى الّسِ

ْمطِ  أَبُوو  ، عن اللِّْحيَانِّيِ ، أَي من ُكنَى العََرِب. : ِمْن ُكنَاُهمْ  الّسِ

ّمِ : ثَْوٌب من الصُّوفِ  السُّْمطُ و  .بالضَّ

ُجُل الَخِفيُف الحاِل ، السَِّميطُ و  ُهنَا ، وهو : (3)، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد قوَل العّجاجِ  كالسَّْمطِ  : الرَّ

 «.. يـَُريبِّ  َلحطاً 
 إِلى آِخِره.

 م الَكالُم عليه قَِريباً.وقد تَقَدَّ 

ى بالفَاِرِسيَِّة  اآلُجرُّ القائُم بعُضهُ فوَق بَْعٍض  : السَِّميطُ و كما في الّصحاحِ واألََساِس ، وفي اللَِّساِن « بََراْستَق»، قال أَبُو ُعبَْيَدةَ : هو الَِّذي يَُسمَّ

 اع.، وهِذه عن ُكرَ  كُزبَْير كالسَُّمْيطِ  : هو قول األَْصَمِعّي ،

تَْيِن ، ُسُمطٌ  نَاقَةٌ و . ، كما يُقَال : : بِال ِسَمةٍ  أَْسماطٌ و ، بَضمَّ  ناقَةٌ ُغْفٌل ، وإِذا كانَْت َمْوُسوَمةً يُقَال : نَاقَةٌ ُعلٌُط ، قاله األَْصَمِعيُّ

 ْخُصوفٍَة ، وأَْنَشَد :، وقال أَبو َزْيٍد. أَي لَْيَسْت بمَ  : ال ُرْقعَةَ فيها أَْسَماطٌ و ، َسِميطٌ و ، ُسُمطٌ  نَْعلٌ و

ِد  َواعـــــــــــــِ يـــــــــــــُ  الســــــــــــــــــــــــــ  اطٌ بـــــــــــــِ ُم  َألـــــــــــــحَ اهلـــــــــــــُُ عـــــــــــــَ  نـــــــــــــِ

رُ     ُم أَثـــــــــــــَ هــــــــــــُ نــــــــــــح وحٍم مــــــــــــِ ِة قـــــــــــــَ احــــــــــــَ رِّ ســــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــكــــــــــــُ

  
 وقالَت لَْيلَى األَْخيَِليّة :

ِا  رَانــــــــــــــِ م  الــــــــــــــعــــــــــــــَ اطٌ شــــــــــــــــــــــــــــُ ُم  َألــــــــــــــحَ اهلــــــــــــــُُ عــــــــــــــَ  نــــــــــــــِ

رُ     مــــــــَ لــــــــَ ح هبــــــــا الــــــــغــــــــَ عــــــــح يــــــــِر مل يـــــــــَ رابــــــــِ يــــــــُ  الســــــــــــــــــــــ   بــــــــِ

  
 األَْسَوُد بُن يَْعفَُر :وقاَل 

نـــــــــا  ٍر أبَنـــــــــ  جـــــــــح ِد بـــــــــِن عـــــــــِ عـــــــــح يِن ســـــــــــــــــــــــَ غح بـــــــــَ لـــــــــِ  فـــــــــبَبـــــــــح

اِ      ثـــــــــــــَ َر املـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُم نـ اَنهـــــــــــــُ َذوح احـــــــــــــَ يـــــــــــــطـــــــــــــَ  لـــــــــــــَِ

  
 .«أَْسَماطٍ  نَْعلَ  وسلمعليههللاصلىَرأَْيُت للنَّبِّيِ »في َحِديِث أَبِي َسِليٍط : و

 يها.، أَي طاقاً َواِحداً ال ُرْقعَةَ ف َسِميطٍ  وهو َجْمعُ 

ةٍ ، أَْسَماطٌ  َسَراِويلُ وَ   ، عن ثَْعلٍَب ، وقال َجّساُس بُن قَُطْيٍب يَِصُف َحاِدياً : ُهَو أَْن تَُكوَن َطاقاً َواِحداً  قِيَل :و : غيُر َمْحُشوَّ

اِط  طــــــــــــــــــَ ح ٍ  ِشــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــَ رًا خبــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــُ

رَاِويـــــــــــــــَر لـــــــــــــــه     لـــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ اطِ عـــــــــــــــَ  .(4) َألـــــــــــــــحَ
  

طَ و ً  ، وفي اللِّسان : ِلغَِريِمه َغِريَمه َسمَّ طُ  ، وقال أَبو َعْمٍرو : : أَْرَسلَه تَْسِميطا َسمَّ : الُمْرَسُل الَِّذي ال يَُردُّ ، وهَكَذا نَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَيضاً.  المُّ

 وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ :

طَااَي َعَنُ   (5)يـَنحُضو 
َ
َُسم رتِ امل

 امل
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طَ و ً  ءَ الشَّيْ  َسمَّ  ، وهي السُّيُور. السُُّموطِ  (6) َعلَّقَه َعلَى : تَْسِميطا

طُ و ْعِر : أَبياٌت تَْجَمعَُها قافِيَةٌ َواِحَدةٌ ُمَخاِلفَةٌ ِلقََوافِي األَبياتِ  ، الُمَسمَّ َطة ، وهو َمَجاُز ، ويُقَال : قَِصيَدةٌ  كُمعَظٍَّم ، من الّشِ وفي األََساس :  ُمَسمَّ

 .بالسُُّموط ةُ ُشبَِّهت أَْبيَاتَُها الُمقَفَّا

ْعرُ : ، وفي بَْعِض نَُسخ الّصحاح  ِسْمِطيَّة قلُت : وكذِلَك قَِصيَدةٌ  طُ  َسِميَطةٌ. وقَاَل اللَّْيُث : الّشِ : الَِّذي يَُكوُن في َصْدِر البَْيِت أَْبيَاٌت  الُمَسمَّ

ُس. َمْشُطورةٌ ، أَو َمْنُهوَكةٌ ُمقَفّاة ، وتَْجَمعَُها قَافِيةٌ ُمَخاِلفَةٌ الَ  ِزمةٌ للقصيَدة حتى تَْنقَِضَي ، قال شيُخنَا : وهو الَِّذي يقال له عند الُمَولَِّدين الُمَخمَّ

ن طُ  ، قال الّصاَغانِيُّ : ليَس هذا أَو َغْيِره ، كما هو نَصُّ العَْينِ  ِء القَْيِس كقَْوِل اْمرى قلُت : ومن أَنواعه أَْيضاً الُمَسبَّع والُمثَمَّ في ِشْعِر  الُمَسمَّ

 ِء القَْيِس بِن ُحْجٍر ، وال في ِشْعِر َمْن يُقال له : امُرُؤ القَْيِس ِسواهُ :اْمِرى

__________________ 
 ( البيت يف األساس ونسبه للطرماح ا وقا  بعد إيراده : أراد الصائد جعله يف لزومه للرملة كالسمرت الالزم للعن .1)
 ( يف التكملة : ذكره.2)
 ا وقد صوبه ا فيما تقدم ا ابن بري أنه لر بة.( كذا 3)
 كذا ومل يرد يف التكملة.« قوله : معتجراً ا ويرو   تجزاً ا كذا يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«ينض »وابألصر  84( عن الديوان ص 5)
 .«ابلسموط»( عن القاموس وابألصر 6)
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ُه و  لـــــــــَ ـــــــــح ِح َذيـ ُت ابلـــــــــر مـــــــــح فـــــــــح ٍم َكشـــــــــــــــــــــــ  ئـــــــــِ لـــــــــح ـــــــــَ تـ  ُمســـــــــــــــــــــــح

هُ     لـــــــَ يـــــح َ  مـــــَ اســـــــــــــــــــِ فـــــــَ ٍب ِذي ســـــــــــــــــــَ ُت بـــــَعضـــــــــــــــــــــح مـــــــح  أَقـــــَ

  

ُه  لـــــــــَ يـــــــــح يِّ خـــــــــَ قـــــــــَ  ا ـــــــــَ تـــــــــَ لـــــــــَ ُت بـــــــــه يف مـــــــــَ عـــــــــح  فـــــــــجـــــــــَ

ُه     لـــــــــَ وح ُر حـــــــــَ جـــــــــُ ريحِ حتـــــــــَح اَ  الـــــــــطـــــــــ  تـــــــــَ ُت عـــــــــِ رَكـــــــــح (1)تــــــــــَ
 

  

 َنضحَح ِجرحاي ِ  (2) َكَبن  عل  أَثـحَواِبه
، إِْحَداُهما هِذه التي َذَكرها ، ولم يَْذكر الثانيةَ ، وهكذا هو في العَْيِن. وقد َرَوى  ِسْمِطيَّتَان ِء القَْيِس قَِصيَدتانىقاَل الَجْوَهِريُّ والْمرِ 

ّي : لبعِض الُمْحَدثِيَن : ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّشاِعر ، وقال (3)األَْزَهِريُّ أَْيضاً في ِكتَابِه على الَوْجِه الَِّذي َذَكَره اللَّْيُث تَْقِليداً   ابُن بَّرِ

ِم و  ٍة كـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

مِ     مـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــــــــــــل وَد ال ري َ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  غـــــــــــــــــــــــــــَ

  

ِم  تـــــــــــــــــــــــــــــَ ا ابلـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــح  َداَويـ

اانَ     تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُزورًا وهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُح

  
ّي :  ِء القَْيس.اْمِرى ُمَسَمطُ  وأَْوَرد ابُن بَّرِ

الِ   املَ َأطـــــــــــــح عـــــــــــــَ ٍد مـــــــــــــَ نـــــــــــــح ُت مـــــــــــــن هـــــــــــــِ َو ـــــــــــــ ح  تــــــــــــــَ

ِن اخلـــــــــاِد     ر يف الـــــــــز مـــــــــَ هـــــــــح وُ  الـــــــــد  ن  طـــــــــُ اهـــــــــُ فـــــــــَ  عـــــــــَ

  

ُف  تح وَمصــــــــــــــــــــــــايــــــــــِ لــــــــــَ ٍد خــــــــــَ نــــــــــح ُض مــــــــــن هــــــــــِ رَابــــــــــِ  مــــــــــَ

واِزفُ     ًد  وعــــــــــَ ا صــــــــــــــــــــــــَ اهــــــــــَ ــــــــــَ ن غــــــــــح ــــــــــُح مبــــــــــَِ ي  َيصــــــــــــــــــــــــِ

  

ُف وَ   َواصــــــــــــــــــــــــــِ وُج الــــــــــــّراَِيِح الــــــــــــعــــــــــــَ َهــــــــــــا هــــــــــــُ ري   غــــــــــــَ

ُر راِدفُ و     فٍّ مُث  آخـــــــــــــــــــــَ ر  ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــــُ

  

ِ َهطّا ِ  ماَكاح َحَم من نـَوحِء السِّ  أَبسح
 وأَورد آلَخَر :

ا  نـــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــَ اٌ  هـــــــــــــــــــاَج د شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــــَ

َزانَ     دًا حــــــــــــــــــــــــَ ابــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــــــــَ ت  مــــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــِ

  

ا  نـــــــــــــــــَ رحهتـــــــــــــــــََ ِب مـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَد ال مـــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــَ

ِو     ِر الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــح ذِكــــــــــــــــــــح َربِ بــــــــــــــــــــِ  والــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــ 

  

ُر  طــــــــــــــــــُ ٌة عــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــح ب يِن  ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ت ــــــــــــــــــَ ب  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

رُ     ا َعســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اهبـــــــــــــــــــــــــــََ  كـــــــــــــــــــــــــــَبن  ُرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ُر  فــــــــــــــــــــــَ ا كــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ رِه وُء خِبَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــُ ن ــــــــــــــــــــــَ  يـ

يـــــــــــــــــــــِر     نـــــــــــــــــــــَ بِ  (4)بـــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــــَ  َرَواِدِف ا ـــــــــــــــــــــَ

  

ا  قـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــا قـ احـــــــــــــــــــُ وُ  ِوشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــــَُ

ا    قــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ تح شــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإَذا مــــــــــــــــــا أُلــــــــــــــــــِبســــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ا  َرقـــــــــــــــــــَ ِب َأو ســــــــــــــــــــــــــــــــَ اَ  الـــــــــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــــــــح  رِقـــــــــــــــــــَ

بِ مــــــــــــــــــــن     ِة الــــــــــــــــــــُقشــــــــــــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــــ  وحشــــــــــــــــــــــــــــــــــِ َ
 املــــــــــــــــــــ

  

هــــــــــــــــــــــا  رِقــــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــــــح َك مــــــــــــــــــــــَ ج  املِســــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ميــــــــــــــــــــــَُ

هـــــــــــــــاو     قـــــــــــــــُ طـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح َر مـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح يب الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  َيصـــــــــــــــــــــــــــــح

  

هــــــــــــــــــــــــــا و  ــــــــــــــــــــــــــُ َؤرِّق ــــــــــــــــــــــــــُ ي مــــــــــــــــــــــــــا يـ  مُتحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

بِ     ِ  الـــــــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــــــِ اُم الـــــــــــــــعـــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــَ

  
ً  ُحْكُمكَ » من أَمثاِل العََرب الّسائَِرةِ :و طا ً  أَي لََك ُحْكُمكَ « ُمَسمَّ ُد : ُمسََّمطا ً  ، قال الُمبَّرِ ماً ، وال تَقُْل إِالَّ َمحذُوفا وقال ابُن  .«لَكَ »منه  أَي ُمتَمَّ

ُجل : ً  ُحْكُمكَ  ُشَمْيٍل : يُقَال للرَّ طا َمْخَشِريُّ ال اْعتَِراَض عليك  ُمَسمَّ  .(5)، قال : معناه : ُمْرَسالً ، يعني به جائزاً ، زاَد الزَّ

ً  ُخْذهُ  قولُهم :و طا ً  ، وفي الُمْحَكم : وُخْذ َحقَّكَ  ُمَسمَّ طا زاً نافِذاً. َسْهالً  ، أَي ُمَسمَّ  ُمَجوَّ

ً  وفي الّصحاح : ُخْذ ُحْكَمك طا زاً نافِذاً. ُمَسمَّ  ، أَي ُمَجوَّ
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َماَطْينِ  ، ومنه يُقَال : قاَم بين القَْوِم ، بالَكْسِر : َصفُُّهم ِسَماطُ و  ، أَي َصفَّْيِن. ِسَماَطْينِ  . ويُقَال : قَاَم القَْوُم َحْولَهالّسِ

َماطُ و تَْين. ُسُمطٌ  ِمَن الَواِدي : ما بَْين َصْدِره وُمْنتََهاهُ ، ج : الّسِ  ، بضمَّ

َماطُ و ه ، والَجْمُع : من الطَّعاِم : ما يَُمدُّ عليه الّسِ ة تَُضمُّ  ، وِسَماَطاٌت. أَْسِمَطةٌ  ، والعامَّ

 َواِحٍد ، قال ُرْؤبَةُ : على نَْظمٍ  يأَ  َواِحدٍ  ِسَماطٍ  ُهْم على يُقَال :و

َمِعّداٍت َعَل   َماطِ يف ُمصح  السِّ
البَُخاِريُّ ، عن النَّْضِر بن  ُسَمْيطٍ  بُن ُسَمْيٍر تابِِعيٌّ ، عن أبِي ُموَسى األَْشعَِرّي ، والَحَسُن بنُ  ُسَمْيطُ  َجماعٍة منهم : ُكزبَْيٍر : اْسم ، ُسَمْيطٌ و

ِريَن َشْيُخنَا  ُشَمْيٍل ، ومن الُمتَأَّخِ

__________________ 
 ( روايته يف التهذيب :1)

 فــــــــــــجــــــــــــعــــــــــــت بــــــــــــه مــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــي اخلــــــــــــيــــــــــــر خــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــه 

 تـــــــــــــركـــــــــــــت عـــــــــــــتـــــــــــــا  الـــــــــــــطـــــــــــــري حيـــــــــــــجـــــــــــــلـــــــــــــن حـــــــــــــولـــــــــــــه   

  

 ( يف التهذيب والصحاح : سرابله.2)
 ( قا  الصاغاين يف التكملة ومل أجد يف دواوين شعره قصيدة مسمطة.3)
 .«ولعلها نبيرُ . ..»( هبامش املطبوعة الكويتية 4)
 ( ويف التهذيب : قوهلم للرجر  يزون حكمه : حكمك مسم طاً.5)
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ويف   ّمُد بُن َزيحن  َحدُِّث الصـــ 
ُ
يِّد ُ َم د َأيب علوّي اَ ّداد امل رِين الســـ  َباِمّي الَعَلِوّي. َأَخذ عالِياً عن خامتَِة املتَبخِّ ابُلَيحرت الشـــّ

 ا وَأجاَزاَن من بـََلِده شَبام.
طَ و ً  ، وقد تَعَلَّقَ  ُء :الشَّيْ  تََسمَّ َطه تَْسِميطا  .َسمَّ

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

ْطتُ  ً تَسْ  ءَ الشَّيْ  َسمَّ  : لَِزْمتُه ، قال الّشاِعُر : ِميطا

اَدح  عـــــــــَ ـــــــــَ رتح تـ مـــــــــِّ ِدي  ُنســـــــــــــــــــــــَ تـــــــــَ غـــــــــح ـــــــــَ ٍد ونـ ب  َدعـــــــــح  حـــــــــُ

رحعـــــــــــــــــــَ  أبُمِّ َدرِيـــــــــــــــــــنِ     َ
ِن واملـــــــــــــــــــ َواَءيـــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي تَعَالَْي نَْلَزم ُحبَّنَا ، وإِْن كان َعلَْينَا فيه َضيِقةٌ.

َطة ، بالَكْسِر : ِسْمِطيّة وقَِصيَدةٌ   ، نقله الَجْوَهِرّي. ُمَسمَّ

ً  ويُقَال : هو لَكَ  طا  ، أَي َهنِيئاً. ُمَسمَّ

ُجَل يَِميناً على َحقِّي ، أَي اْستَْحلَْفتُه ، وقد َسَمْطتُ  ويُقَال : ، أَي َحلَف ، ويقال : َسبََط فالٌن على ذِلَك األَْمِر  يَْسُمط هو َعلَيَّ اليَِمينَ  َسَمطَ  الرَّ

 يا َرُجُل على أَْمر أَْنت فيه فاِجٌر ، وذلك ِإذا َوكََّد اليميَن وأَْحلََطها. َسَمْطتَ  ، بالبَاِء والميم ، أَي َحلَف عليه ، وقد عليه َسَمطَ و يَِميناً ،

 في تَرجمة زعبل ، وهو مجاز. (1)، بالفَتْح : الفَِقيُر ، نَقَلَه األَْزَهِرّي  السَّْمطو

 َء.الشَّيْ  يَْسُمط : الماُء الُمْغلَى الِّذي الّساِمطُ و

 َء بَِحْبٍل َخْلفَه ، من السُُّوط.: الُمعَلُِّق الشي الّساِمطُ و

َماَطانِ  الطَِّريق ، أَي جانِبَْيه ، وكذِلك ِسَماَطيِ  وُخذُوا  من النَّْخِل : الَجانِباِن. الّسِ

 : الَمعَاِليُق من القاََلئد ، قال : السُُّموطُ و

تـــــــــــه و  يـــــــــــح ـــــــــــَ ٍة وَرقـ جـــــــــــَ ن ِذي هبـــــــــــَح ت مـــــــــــِ اَديـــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــَ

ِه     يـــــــــح لـــــــــَ وطُ عـــــــــَ مـــــــــُ بِ  الســـــــــــــــــــــــ  َغضـــــــــــــــــــــــِّ تـــــــــَ ٍ  مـــــــــُ ابـــــــــِ  عـــــــــَ

  
ْوا ً  وقد َسمَّ ً و ، بالكسر ، ِسْمطا  ، كَكتِف. َسِمطا

 ً ً  ويُقَال : ِسْرُت يوما طا  ٌء.، أَي ال يَعُوُجنِي َشيْ  ُمَسمَّ

 ، َرَوى عن قَتَاَدةَ. السَِّميط َسِعيُد بن أَبي َسِعيٍد الَمهِرّي عن أَبِيه ، وعنه َحْرَملَةُ بُن ِعْمَراَن. وكأَِميٍر بَْكُر بن أَبي السَُّمْيط وأَبو

طَ و ّحة ، ويُقَال رأْيتهُء : تَفَلَّت. هكذا هو في التكملة ، ولعلَّه تحريف من الكاتب والصَّواُب تَعَلَّق ، كما هو في العُبَاب على الشي تََسمَّ  الّصِ

 ً طا  لَْحماً ، أَي يَْحِمله ، كما في األَساس. ُمَسّمِ

 ، محّركة : قَريتان بأَْعلى الصعيِد ، قد رأَيُت إِحداُهَما. السََّمَطةُ و

 [سمخرط]

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

تَْيِن : قَْريَةٌ من أَْعَماِل البَُحْيَرة بمصر  ُسُمْخَراط  .(2)، بَضمَّ

ً  العََجاجُ  اْسَمعَطَّ  : [سمعط] . وقال األَْزَهريُّ : أَي اْسِمْعَطاطا ً  واْشَمعَطَّ ، إِذا فالنٌ  اْسَمعَطَّ و ، قال : َسَطعُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ،  اْمتأَلَ َغَضبا

 دَّ.وكذِلَك اْسَمعَدَّ ، واْشَمعَ 

 .اتَْمَهلَّ ونَعَظَ  إِذا الذََّكر يُقَال ذِلَك فِيو
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 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 ِء النِّيِل الغَْربِّيِ من أَْعَماِل االْشُمونين ، وقد رأَْيتَُها.كَحلَُزون : قَْريَةٌ بِِمْصَر عى شاِطي (3) َسَملُوط : [سملط]

مِّ  ُسْمُهوطُ  : [سمهط] َعلَى الشَّّطِ ، كما في العُبَاِب ، وقاَل في  ة ، َكبِيَرةٌ َغْربَيَّ نِيِل َمْصرَ  هُ الَجَماَعةُ ، ونَقََل الّصاَغانِيُّ أَنََّها :أَْهَملَ  (4) ، بالضَّ

 .«سمط»فهذا َموِضعُه ، يعني في تركيب « سهط»التَّْكِملَة : فإِن كانَِت الهاُء زائَِدةً لعََوِز تركيب 

 يُغَتَفَُر في أَْسَماِء البُْلَداِن ما ال يُْغتَفَُر في غيِرَها.قلُت : وقد 

يِن وبالّدالِ « على الشَّطِّ »وقْولُه في العُبَاب :  في آِخِرها ،  محلُّ نََظٍر ، بل إِنَّها بَِعيَدةٌ من الشَّّطِ ، ثُّم إِّن الَمْشُهوَر في هِذه القَْريَِة أَنََّها بفَتْح الّسِ

َهاب العََجِمّيِ ، وَذَكر فيه أَنَّهُ يُقَال بالّطاِء بَدلوهكذا نَقَلَهُ   صاحُب الَمَراِصِد ، كما في َذْيِل اللُّبِ للّشِ

__________________ 
 قوله : نقله األزهري يف ترمجة زعبر ا أي مفسراً به قو  الشاعر :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 لطاً يـَُريبِّ ولدةح زعابال
 .«سان فافهم اهكذا يف الل

 ( تقدمت املادة ا وانظر ما الحظناه يف موضعه ا وردت فيما يستدر  عل  مادة لسرت.2)
 بفتح أوله و نيه وتشديد الالم.« للوط»ويف معجم البلدان  ( وقض هذه االستدرا  ابألصر بعد مادة لهرت فقد مناه إىل هنا.3)
 ابلدا  املهملة مكان الطاء. ( قيدها ايقوت بفتح أوله وسكون  نيه ا ويقا 4)
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 أَبُو الَعلحَياِء الّداِ  ا وقد ُنِسَب ِإليها اإِلَمام ِشَهاُب الدِّيِن أَقحَض  الُقضاِة َأمحُد بُن عليِّ بِن عيس  بِن ُ َم ٍد َجالُ  الدِّينِ 
يِن   ُهوِطي   اَ ســَ مح ن أَقضــَ  الُقضــاةِ  الســ  َحاســِ

َ
وقدم ِإىل  804َعبحُد   بُن َأمححََد ا ُوِلَد هبا ســنة  ا وولُده مَجَاُ  الدين أَبو امل

ن علي  بُن عبِد ِ   866مصـــــر ا والَزَم ُدُروَس الَقااَييتِّ ا وأَِذَن له ا ُتويّف بَبَلِده ســـــنة  وولُده اإِلماُم نوُر الدِّيِن أَبُو اَ ســـــَ
َُشر فة وُمؤّرُِخها ا ِواَلَدتُه سن

ِديَنِة امل
َ
 .844َة نَزِيُر امل

ينََوِريُّ : : قََرٌظ يَْنبُُت بِمْصرَ  السَّْنطُ  : [سنط] ِعيِد ، وهو أَْجَوُد َحَطبِهم ، يَْزُعموَن أَنَّه أَْكثَُره نَاراً ، وأَقَلُّه َرماداً ، قال :  ، قال الّدِ بالصَّ

ْنطُ   أَْيضاً ، وهو اسٌم أَْعَجِميٌّ ، قال الّصاَغانِيُّ : وهو ُمعَّرب : َجْند ، أَْخبََرنِي بذِلَك الَخبِيُر ، قال : ويَْدبُغُون به أَيضاً ، ويُقَال : الصَّ

 بالِهْنِديَِّة.

 ، وقد تَقَدَّمِت اإِلَشاَرةُ إِليه. ة بالّشاِم ، أَو هي بالالّمِ  : السَّْنطُ و

 ، والثّاِلثَةُ هي ، بل ِهي ثالُث قًُرى ، اثْنَتاِن ِمْنَها بالشَّْرقِيَِّة ، ِإحداُهَما تُْعرُف بكوِم قَْيَصَر ، والثّانِيَة تُْعَرُف بَصْفَراءَ  : قَْريَتَان بِمْصرَ  َسْنَطةُ و

 ْربَعَةً.، فَصاَرْت أَ  بَسْنَطة من السََّمنُّوِديِّة ، وفي الغَْربِيَّة أَيضاً قَْريَةٌ تُعرف« َسْندمنت»الَمْجُموعة مع 

ْنطُ و ْسُغ. ِسْنَطه . وأَْسنََع الرُجُل ، إِذا اْشتََكى ِسْنعَه ، أَي، بالَكْسِر : الَمْفِصل بَْيَن الَكّفِ والّساِعدِ  الّسِ  ، وهو الرُّ

نَاطُ و ، بفتِحِهَما ، السَّنُوِطيُّ و ، السَّنُوطُ و مِّ  ، السُّنَاطُ  وكذِلكَ  في اللَِّساِن والعُبَاب :و .، هِذه الثَّالثَةُ َذَكرُهنَّ الَجْوَهِريُّ  ، بالَكْسرِ  الّسِ ، ُكلُّ  بالضَّ

 : َسنُوطٌ  رجلٌ  أَو ، نَقَلَه ابُن األَْعَرابِّيِ  أَو : الَخِفيُف العاِرِض ولم يَْبلُْغ حاَل الَكْوَسجِ  ، كما في الّصحاحِ ، َكْوَسٌج ، ال ِلْحيَةَ له أَْصالً  ذِلَك :

 وهذا قوُل األَْصَمِعّيِ. ءٌ وما بالعَاِرَضْين َشيْ ِلْحيَتُه في الذَّقَِن 

تَْيِن ، عن ابن األَْعَراِبّيِ. ُسنُطٌ  : السَّنُوط َجْمعُ و ةُ ما َجاَء على  ، كَكُرم َسنُطَ  ، وقد أَْسنَاطٌ  قال غيره :و ، بَضمَّ ، قال األَْزَهِريُّ : وكذِلَك عامَّ

ّي : نَ  بِنَاِء فِعَاٍل ، وقال ابن بَّرِ ِة : : اطُ الّسِ مَّ  يُوَصُف به الَواِحُد والَجْمُع ، قال ذُو الرُّ

مح  هــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ اطُ ُزرحٌ  ِإذا القـ نــــــــــــــــــَ   ســــــــــــــــــــــــــــــــِ
ٍب راَِبطُ     َ  هلــــــــــــــــــــمح يف َنســــــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــح  لــــــــــــــــــــَ

  

رَاُط و  َد  صــــــــــــــــــــــــــــــــِ ِر اهلــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــح  ال ِإىَل حــــــــــــــــــَ

تــــــــــــــاطُ     لــــــــــــــح اُر هبــــــــــــــم مــــــــــــــُ ب  والــــــــــــــعــــــــــــــَ  فــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــ 

  
ِث ، أَو اسُم واِلِدهِ  َسنُوَطىو  ، فإِنّه يقال فيه : ُعبَْيُد بُن َسنُوَطى أَيضاً ، كما في العُبَاب. ، كَهيُولَى لَقَُب ُعبَْيٍد الُمَحّدِ

. كغَُراٍب لَقَُب الَحَسِن بن َحّسان الّشاِعِر القُْرُطبِّيِ  ، ُسنَاطٌ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ، معروٌف. بُوٍر : َدَواٌء ، مكصَ  ، َسنُوطٌ  قال ابُن َعبّاٍد :و

يُن والنُّون والّطاُء ليس بَشي نَاطَ  ٍء إِالّ وقال ابُن فاِرٍس : الّسِ  ، وهو الَِّذي ال ِلْحيَة له. الّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجُل ، كفَرَح ، َسنِطَ  ً  الرَّ  ، كَكُرم. َسنُطَ  : لغةٌ في ِسنَاطٌ  ، فهو َسنَطا

 ، بالتَّْصِغيِر : قَْريَةٌ بَشْرقِيَِّة ِمْصر. ُسنَْيَطةُ و

يِن والنُّون : قَْريةٌ أُخَرى بِمْصر ، وأَْهلُها َمْشُهوروَن بالتَّلَصُِّص. ِسنِيطُ و  ، بَكْسر الّسِ

مِّ  ُسْنبَاطُ  : [سنبط] َمدِ  : الشَّْمسُ  من ِمْصَر ، منه الُكْبَرى د ، بأَْعَماِل الَمَحلَّةِ  ، أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ ، وهو : (1) ، بالضَّ ُد بُن َعْبِد الصَّ  ُمَحمَّ

 .الفَِقيهُ  السُّْنبَاِطيُّ 

ِد بِن أَْحَمَد بِن َمسْ  ِد بِن ُمَحمَّ ثِين ، كأَبِيِه ، وَجدُّه ، ُوِلَد بها سنةَ ومنه أَيضاً : الشَّْمُس أَبُو َعْبِد هللا ُمَحَمُد بُن ُمَحمَّ عُوٍد السُّْنباِطّي ، قُْدَوةُ الُمَحّدِ

، واْنفََرد في تَْحِصيِل  وقَِدَم القاِهَرةَ ، وَكتَب األََماِلي عن الحاِفِظ اْبِن َحَجٍر ، والَزَمه َكثِيراً ، وأَْكثََر من السََّماع على شيوخ َوْقتِه 816

 .890ْبِط الغََرائِِب ، وَحدَّث ، توفّيِ سنة األَْجَزاِء ، وضَ 
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، من قَُدَماِء أصحاِب الَحافِِظ ابن َحَجٍر ، وأََخَذ عن الَوِلّي الِعَراقِّيِ  السُّْنباِطيُّ  والِعزُّ َعْبُد العَِزيِز بُن يُوُسف بن َعْبِد الغَفّاِر التُّونُِسيُّ األَْصِل ،

ه الَكثِيَر ، منها : أَْربَُع نُسخٍ من فَتْحِ البَاِري ، وِلَسان العَرِب ، مات سنة  799د سنة ، وابِن الَجَزِرّيِ ، وغيِرِهم ، ول  .879وكتََب بَخّطِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

__________________ 
 َسنحموطية.( قيدها ايقوت َسنحباط ا بفتح فسكون ضبرت قلم وقا  : كذا تقوله العوام ا ويقا  هلا أيضاً َسنحبوطية و 1)
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ُد بُن َعِلّيِ بِن أَبِي بَْكِر بِن ، قَْريَةٌ من أَعماِل َجِزيَرةِ قُِويسنا على شاِطى َسْندبَْسط : [سندبسط] ِء النِّيِل ، وقد َوَرْدتُها ومنها الشَّْمُس ُمَحمَّ

 لِقيَهُ السََّخاِويُّ في الَمَحلَّة. 822سنة  الّشافِعيُّ النّاِسُخ ، ُولد بها السَّْندبَْسِطيُّ  ُموَسى العَْسقالنِيُّ األَْصِل ،

أَو هو أَْن تَْخِلَط َشْيئَْيِن في إِنائَِك ثّم تَْضِربَهما بيَِدَك َحتّى  ِء بَْعِضه ببَْعِض ، كما في الّصحاحِ ،، أَي َخْلُط الشَّيْ  : الَخْلطُ  السَّْوطُ  : [سوط]

 َحِديِث علّيٍ مع فاِطَمةَ َرِضَي هللا َعْنُهَما :في و ، كما في الَجْمَهَرةِ ، يَْختَِلَطا

 « َحُمها بَدِمي و َحِمي َمُسوطٌ »
 أَي َمْمُزوٌج وَمْخلُوٌط ، ومنه قَْوُل َكْعِب بِن ُزَهْيٍر :

ٌة قــــــــد  لــــــــ  ا خــــــــُ هــــــــَ ــــــــ  ن ــــــــكــــــــِ ــــــــرتَ ل ي ا  ســــــــــــــــــــــِ هــــــــَ  مــــــــن َدمــــــــِ

ِديـــــــــــــــرُ     بـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ الٌف وتـ ٌض وِإخـــــــــــــــح ٌض وَولـــــــــــــــح جـــــــــــــــح  فـــــــــــــــَ

  
ً  ءَ الشَّي َساطَ  ، يُقَال : كالتَّْسِويطِ  األَْخالَق قد ُخِلَطت بَدِمها ،أَي كأَنَّ هِذه  َطهو ، َسْوطا طَ  : َخاَضه وَخلََطه وأَْكثََر ذِلك. يُقَال : َسوَّ فاُلٌن  َسوَّ

ً  أُموَره  ، أَي َخلَطها ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : تَْسِويطا

ا هــــــــــَ طــــــــــح ٍ   فســــــــــــــــــــــــُ َوفــــــــــ  ريحَ مــــــــــُ يــــــــــَم الــــــــــر أحِي غــــــــــَ  َذمــــــــــِ

َت عــــــــــلــــــــــ      افــــــــــَلســـــــــــــــــــــــح هــــــــــَ ِويــــــــــطــــــــــِ انِ  َتســـــــــــــــــــــــح عــــــــــَ  مبــــــــــُ

  
 بها إِْنَساٌن أَو دابَّة. ِسيطَ  إِذا تَْخِلُط اللَّْحَم بالدَّمِ  ، أَي تَُسوطُ  ألَنََّها ، قال ابُن ُدَرْيٍد : الِمْقَرَعةُ  : السَّْوطُ و

 ، بالواو ، قُِلبَت ياًء لَكْسِر ما قَْبلها. ِسَواطٌ  ، بالَكْسِر ، وأَْصلُه : ِسيَاطٌ  ج : : ما يُْضَرُب به السَّْوطُ  وقال الَجْوَهِريُّ :

ُل يَِصُف َمْوِرداً : «كأَْذناِب البَقَرِ  ِسيَاطٌ  (1) [معهم]»الحديث  ومنه  قال الُمتَنَّخِ

يــــــــــــــــِه  اِت فــــــــــــــــِ يــــــــــــــــ  َف ا ــــــــــــــــَ زَاحــــــــــــــــِ َبن  مــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

ِح آَ ُر     بــــــــــــــح َر الصـــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــح بــــــــــــــَ اطِ قـــــــــــــــُ يــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــِّ

  
 أَْسواطٌ  شاذٌّ ، كما يُقَال في جمع ِريحٍ : أَْريَاٌح َشاذًّا ، والِقيَاُس : (2) أَْسيَاطٌ  ، على األَْصل. قال ابُن األَثِير : أَْسَواط أَيضاً علىيُْجَمع و

 وأَْرواٌح ، وهو الُمطَِّرُد الُمْستَْعَمُل.

َر قولُه تَعَالى  النَِّصيبُ  : السَّْوطُ  من الَمَجاِز :و  أَي نَِصيَب َعَذاٍب ، كما في الّصحاح. (3) (َعذاب  ) َسْوطَ  (َفَصبَّ َعَلْيِهْم رَبُّكَ )، وبه فُّسِ

دَّةُ  ُهنَا : بالسَّْوطِ  قيل : الُمَرادُ و كما في الّصحاحِ أَيضاً. ،  بالسَّْوطِ  ، وهو َمَجاٌز أَيضاً ، والَمْعنَى أَي ِشدَّةَ َعذاٍب ؛ ألَّن العََذاَب قد يكونُ  الّشِ

من َعذابِهم  السَّْوطَ  أَنَّ  (4)، َجَرى به الَمثَُل ، والَكالُم ، ويُْرَوى  السَّْوطُ  وقال الفَّراُء : هذه َكِلَمةٌ تَقُولَُها العََرُب لُكّلِ نَْوعٍ من العََذاِب يَْدُخُل فيه

 .بَسْوطٍ  : اسٌم للعَذاِب وإِْن لم يكن ُهنَاَك َضْربٌ  فالسَّْوطُ  ه ِعْنَدُهم غايَةُ العََذاِب.الذي يُعَذَّبُون به ، فَجَرى لُكّلِ َعَذاٍب ؛ إِذ كاَن في

ْربُ  : السَّْوطُ و  ، قال الشَّّماُخ يَِصُف فََرساً : بالسَّْوطِ  الضَّ

ٍة  يـــــــــــَ بـــــــــــح وحُب غـــــــــــَ ه صـــــــــــــــــــــــــَ ه كـــــــــــبَنـــــــــــ  تـــــــــــُ و بــــــــــــح  فصـــــــــــــــــــــــــَ

ي ِإَذا     احـــِ ِز الضـــــــــــــــــــــ  عـــَ يـــرتَ عـــلـــ  اأَلمـــح رَا ســـــــــــــــــِ ضـــــــــــــــــَ  َأحح

  
ْوُب : الَمَطُر. والغَْبيَة : الدَّْفعَةُ منه. ْبتُه ، أَي : َحَمْلتُه على الُحْضِر في َصبٍَب من األَْرِض. والصَّ  َصوَّ

ً  دابَّتَه َساطَ و ً  َزْيداً َضربُت  . وقولهم :بالسَّْوطِ  ، إِذا َضَربَه يَُسوُطه َسْوطا ، ولِكّن َطِريَق إِْعَرابه أَنَّه  بَسْوطٍ  . إِنََّما معناه : َضَرْبتُه َضْربَةً َسْوطا

ْربَةُ على َحْذِف الُمَضاِف. َسْوطٍ  على َحْذِف الُمَضاف ، أَي َضَرْبتُه َضْربَةَ   ، ثُمَّ ُحِذفَِت الضَّ

 ، وفي بعض النَُّسخ فَْضلَتُه. فَْضلُهُ  ، والصَّواب : من الغَِديرِ  ، هَكَذا في أُُصوِل القَاُموِس  (5) من القَِديدِ  السَّْوطُ و

َواِحٍد من الماِء ، وهي فَْضلَةُ َغِديٍر  َسْوطٍ  ، وهو َمَجاٌز. وفي األَساس : يقال وَرْدنا على ِسيَاطٌ  من َماٍء : قد ُخبِط وُطِرَق ، والجمعُ  َسْوطٌ و

 .كالسَّْوط ُمْمتَدَّة
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 .أَْسَواطٌ  ، والجمعُ  َمْنقَُع الماءِ  اً :أَيض (6) السَّْوطُ و

ً  َما يَتَعَاَطيَان من الَمَجاِز :و  َواحٍد وُخلٍُق َواِحٍد. (7)، وفي األََساس : إِذا اتَّفَقَا على نَْجٍر  أَْمراً َواِحداً  ، أَي َواِحداً  َسْوطا

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية واللسان.1)
 .«سياط»النهاية وابألصر ( عن 2)
 .13( سورة الفجر اآية 3)
 كاألصر.« ويرو »وهبامشه عن إحد  نسخه : « ونر »( يف التهذيب : 4)
َلُته.5)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ومن الغديِر : َفضح
 .«السيوط»( ابألصر 6)
 .«حنو»( عن األساس وابألصر 7)
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 ، كِمْحَراٍب. كالِمْسَواطِ  ، بالِمْسَوطِ  قِْدَرهُ  ساطَ  ، وقد َما يُْخلَُط به من َعصاً ونَْحِوَها ، كِمْنبٍَر : الِمْسَوطُ و

ن : داِسٌم واألَْعَوُر ما ، وبِتٌْر وَزلَْنبُوُر ، قال ُسفيا ِمْسَوطٌ و ، قال ُمَجاِهٌد : وهْم َخْمَسةٌ : َداِسٌم ، واألَْعَوُر ، بال اَلٍم : َولٌَد إِلْبِليسَ  ، ِمْسَوطٌ و

ُجِل وأَْهِله. وقد  يُْغِري على الغََضبِ  فإِنَّه ِمْسَوطٌ  أَْدِري َما َعَملُهما ، وأَّما ُق بين الرَّ والصَّخب ، وبِتٌْر : صاِحُب الَمَصائِب ، وَزلَْنبُوُر : يُفَّرِ

 َظَر إِلَْيَها وهي تَْنُظر في َرْكَوةٍ فيها َماٌء ، فنَهاَها وقال : إِنِّي أَخاُف عليُكْم منهأَنَّه نَ »في َحِديث َسْوَدةَ و تقّدم ذِلَك في َحْرف الّراِء أَيضاً ،

 يَْعنِي الشَّْيَطاَن. هكذا جاَء في هذا الَحِديِث باألَِلِف والاّلِم.« الِمْسَوطَ 

 ، فكأَنَّه يَدَِّخر ُحْضَره. بالسَّْوطِ  : فََرٌس ال يُْعِطي ُحْضَرهُ إِالّ  الِمْسَواطُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 ، نادٌر. اْختَلَطَ  (5) [اْضَطَربَ ]، أَي أَْمُره اْستََوطَ  من الَمَجاِز :و

.، حكاهُ عنه يَْعقُوُب ،  ُمْختَِلطةٌ  ، أَي بَْينَهم (1) ُسَوْيَطةٌ  أَْمَوالُُهمْ  قال أَبو َزْيٍد : يُقَالو  قاله الجْوَهِريَّ

ُصها وسائُر الُحبوبِ  السَُّوْيَطاءُ  قال اللَّْيُث :و يَْت ألَنََّها : َمَرقَةٌ َكثَُر ماُؤَها وثََمُرَها ، أَي بََصلُها وِحمَّ ، أَي تُْخلَط وتُْضَرب. وقال  تَُساطُ  ، ُسّمِ

 ، بالراِء ، وقد َمرَّ ِذْكُره. السَُّرْيَطاءُ  ابُن ُدَرْيٍد : هي

ةِ في الشَّْمِس  َسْوطُ  ن المجاز :مو  ، وهو بعَْينِه َخْيُط باِطٍل ، الَِّذي تَقَدَّم ، ويُْرَوى بالّشيِن الُمْعَجمِة أَيضاً. بَاِطٍل : َضْوٌء يَْدُخُل من الُكوَّ

يَاطُ  من المجاز :و ً  (2) : قُْضباُن الُكّراِث الَّتِي عليها َزَماِليقُه الّسِ ياطِ  ، تَْشبِيها  الَّتِي يُْضَرُب بها. بالّسِ

طَ  قدو ً  الُكّراثُ  َسوَّ  .أَْخَرَج ذِلكَ  ، إِذا تَْسِويطا

طَ  من الَمَجاِز :و ً  أَْمَرهُ  َسوَّ  . نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وتقّدم َشاِهُده آنِفَا.َخلََّط فيه ، إِذا تَْسِويطا

ةٌ ، وهي بُْرقَةٌ بَْيَضاُء لبَنِي قَْيِس بِن َجْزِء بن َكْعِب بِن أَبِي بَْكر بِن ِكاَلٍب ، وقد َمرَّ  : بَظْهِر األَْبَرِق بالَمْضَجعِ  األَْسَواطِ  َداَرةُ و ، تُنَاِوُحَها َجمَّ

 ِذْكُرَها في َحْرِف الّراِء أَْيضاً.

 أَرٍض اتََّسعَت فأََحاَطْت بها الِجبَاُل.: َمنَاقُِع الِميَاِه ، والّداَرةُ : كلُّ  األَْسَواطِ  وأَْصلُ 

ً  نَْفِسي َساَطتْ  قال ابُن عبّاٍد :و َكة : تَقَلََّصتْ  َسَوَطانا . ، ُمَحرَّ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَسِويَطة. ُمْستَِوَطةٌ  وأَْمَوالُُهم بينهم

اطُ و  .السَّْوطُ  : الشُّْرِطيُّ الَِّذي َمعَهُ  السَّوَّ

ً و فغَلَْبتُه ، وهَذا في الَجَواِهِر قَِليٌل ، إِنَّما  بَسْوِطه ، عن اللِّْحيَانِّي ، وفَسَّره ابُن ِسيَده ، فقال : أَي عاَرَضِني َساَوَطنِي فُسْطتُه أَُسوُطه َسْوطا

ٍد الفَْقعَِسيُّ :: الماُء يَْبقَى في أَْسفَِل الَحْوِض ، قال أَ  الِمْسيَاطُ و ُهو في األَْعَراِض.  بُو ُمَحمَّ

َياطِ َحىّت انـحَتَهت َرَجارُِج   املِسح
َطهاو الَهِريَسةَ  َساطَ و َكها بَخَشبٍَة ِلتَْختَِلَط  َسوَّ  .(3): َحرَّ

 َواِحٍد. بَسْوطٍ  ويُقَال : ساَق األُمورَ 

ين أَيضاً ، وهو  األَْسَواطِ و ، يَاطِ السِّ  ، وهو َطِريٌق َدقِيٌق بين َشَرفَْيِن ، وفي هِذه السَّْوطِ  وُخذُوا في هذا ، كما في األََساِس : ويُْرَوى بالّشِ

 َمَجاٌز.

 ُحبُّك بَِدِمي ، ومن َدِمي. ِسيطَ  وكذِلَك قولُُهم :

ً  األَْمرَ  يَُسوطُ  وهو  .(4) [ويَُدبّره]: يُقَلِّبه َظْهراً ِلبَْطٍن  َسْوطا
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ُطَهاو الَحْربَ  يَُسوطُ  وفالنٌ   ، أَي يُبَاِشُرَها ، كما في األَساِس. يَُسّوِ

د بِن ِمْهَرانَ  ِد بِن إِسحاقَ  السَّْوِطيُّ  وأَْحَمُد بُن ُمَحمَّ ، َشْيٌخ للعتِيِقّيِ ، وأَْحَمُد بُن  السَّْوِطيُّ  ، عن أَبِي نُعَْيٍم ، وعنه الطَّبَرانِيُّ ، وُحَسْيُن بُن ُمَحمَّ

ِد بِن إِْسَماِعيل  عن أَِبي أَُميَّة الطََّرُسوِسّيِ. السَّْوِطيُّ  ، شيٌخ للّداَرقُْطنِّيِ ، وإِْبَراِهيُم بُن إِسماِعيل السَّْوِطيُّ  ُمَحمَّ

ِد ب ُسَوْيطو ِد بِن محمَّ ُد بُن ُمَحمَّ ُث ُمَحمَّ  ن الَحَسن، كُزبَْيٍر : قريةٌ بالبَْلقَاِء من أَْرِض الّشاِم ، نُِسَب إِليها اإِلَمام الُمَحّدِ

__________________ 
 ( ساقطة من املصرية والكويتية.5)
 ( يف التهذيب واللسان والصحاح : سويطة ا بفتح فكسر ضبرت قلم.1)
 للسان : مذليقه.( يف ا2)
 ( يف األساس : وساط اهلريسة ابملسوط واملسواط وسّوطها. وساط األقرّت : خلطه.3)
 ( زايدة مقتبسة عن األساس.4)
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َويحِطي   الِكَنايّن اجلَعحَفرِيّ  بت اجلَعحَفريّةُ  الســــــُ َر وَتَديـ َر هبا ا وِإليهم ُنســــــِ  القريَُة ا ارحتَر َأحُد ُجُدوِده منها فَنَز  ِإىل رِيِف ِمصــــــح
ُرها. ُهورُة ابلَغرحبِّية ا وقد تـََقد م ِذكح َشح

 امل
هما أُْسيُوطُ  ، أَو ُسيُوطُ  : [سيط] أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ ، ونَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ هكذا ، بأَو ، ِلتَْنِويعِ الِخالِف فقَلَّده الُمَصنِّف. قال َشْيُخنَا : بل  (1) ، بَِضّمِ

اُء األَماِكِن ليس فِيَها قِيَاٌس يُْرَجُع أَْسم ُهَما ثَابِتَاِن ، وِكالُهَما ُمثَلَّث ، فهما ِستُّ لُغَاٍت. وقولُُهم : الِقيَاُس فَعُول بالفَتْحِ َكالٌم غير َمْعقُول ، إِذا

وبَيَّنَّا ما َوقََع لشاِرحه من إِليه حتى يُْعلَم ، فَْضالً عن أَْن يُدََّعى. وفي َكالِم الُمَصنِِّف قُُصوٌر من ِجَهاٍت أَْوَضْحناَها في َشْرحِ االْقتِراب ، 

 األَْوَهاِم.

ِة أَْسيُوط ، بالفَتْحِ ، قلت : أَّما الَمْشُهوُر على أَْلِسنَِة العا ِة من أَْهِلَها : َسيُوُط ، كَصبُور ، وهو الَِّذي أَْنَكَره َشْيُخنَا ، وعلى أَْلِسنَة الَخاصَّ مَّ

 وعلى األِخيِر اْقتََصَر ياقُوت في ُمْعَجِمه.

، َعِجيٌب من الُمَصنِِّف أَْن يَْجعََل هِذه الَمِدينَةَ العَِظيَمةَ قَْريَةً ،  ة له. وقولُه :والتَّثِْليُث الَِّذي نَقَلَه َشْيُخنَا فيهما َغِريٌب ، وهو ثِقَةٌ فيما يَْرِويه ويَْنقُ 

صاَب ، والَِّذي في الُمْعَجم وغيره وكأَنَّهُ قَلََّد الّصاَغانِيَّ فيما قال ، ولكن في العُباب قَْريَةٌ َجِليلةٌ ، فلو قَيَّدها بها على عاَدتِه في بعِض القَُرى أَ 

 ، في َغْربِّيِ النِّيل ، َجِليلةٌ كبيرة. بَصِعيِد ِمْصرَ  : َمِدينَةٌ 

: قال الَحَسُن بن إِبراهيم الِمْصِرّي  قلُت : ولها ُكوَرةٌ ُمَضافَةٌ إِليها ُمْشتَِملَةٌ على قًُرى َجِليلٍة يَأْتِي ِذْكُر بَْعِضها في هذا الِكتاِب. ثّم قال ياقُوتٌ 

بِيِقّيِ والُمثَلّث : ِمن َعَمِل ِمْصَر أَس ، وسائُر أَنواع السُّكَِّر ال يَْخلُو منه بَلٌَد إِسالميٌّ وال َجاِهِليٌّ وبها  (2)يُوُط ، وبها َمنَاِسُج األَْرَمنِّي والدَّ

 األَْسَود ، والَخّس ، ويُْحَمُل إِلى سائِر الدُّنيا.السَّفَْرَجُل يَِزيُد في َكثَْرتِه على ُكّلِ بَلٍَد ، وبها يُْعَمُل األُْفيُون ، يُْعتََصُر من َوَرق الَخْشخاش 

ِشيِد فلم يَْستَْحِسْن إِالّ ُكوَرة ْنيَا للرَّ َرت الدُّ قَْطَرةُ ماٍء الْنتََشَرت في  (3)، وبها ثالثُون أَْلف فَدَّاٍن في اْستواٍء من األرض لو َوقَعَْت  أَْسيُوط وُصّوِ

هات أَبِي الَجْيِش خَماَرَوْيِه بِن أَْحَمَد بِن ُطولُوَن ، ويُْنَسب إِليها جماعةٌ ، منهم : أَبُو الحَ َجِميِعَها ال يَْظَمأُ فيها ِشْبٌر.   (4)َسن وكانت ِإْحَدى ُمتَنَزَّ

 . وغيره.372، توفي سنة  األَْسيُوِطيّ  َعِليُّ بُن الَخِضر بِن َعْبِد هللا

تَْين ، وَشاَهْدُت من عَ  َجائِبها ، وهي في َسْفحِ الَجبَل الغَْربِّيِ الُمْشتَِمِل على أَْسَراٍر وَغَرائَِب ، أُلِّف فيها الُكتُب. ولهَذِه قلُت : وقد َدَخْلتَُها مرَّ

ْحمن بُن أَبي بَْكرٍ  ين عبُد الرَّ ِرين في سائر الفُنُون ، وقد تَقَدَّم خاتَِمةُ الُمتَأَخّ  األَْسيُوِطيُّ  الَمِدينَِة تاِريٌخ َحافٌِل في مجلََّدْين ، أَلَّفهُ الَحافُِظ جالُل الّدِ

 فراِجْعهُ.« خ ض ر»ِذْكُره في 

 ، قال الّصاَغانِيُّ : فإِن َجعَْلتهُ َجْمع َسْوٍط فَمْوِضُع ِذْكِره التَّْرِكيب الذي قَْبلَه. كِكتَاٍب ُمغَّنٍ َمْشُهورٌ  ، ِسيَاطٌ و

 املعجمة مض الطاء فصر الشا
 وهي َرِديئَةٌ ،: ، عن اللَّْيِث ، كما في العُبَاِب ، وفي اللَِّساِن : عن اللِّْحيَانِّيِ ، قال  ويَُضمُّ  وٍر : نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ،، كتَنُّ  الشَّبُّوطُ  : [شبط]

وحِ ، والسَّبُّوح والسُّبُّوح ، كالقَدُّوِس والقُدُّوِس  وحِ والذُّرُّ ، حَكاهُ ابُن ِسيَده  الشَّبُوَطةُ  ، أَي يُقَال : والَواِحَدةُ بهاٍء ، وقد تَُخفَُّف الَمْفتُوَحةُ  والذَّرُّ

َدقِيق الذَّنَِب َعِريُض الَوَسِط لَيُِّن الَمّسِ ،  ثُ وفي الّصحاحِ : َضْرٌب من السََّمِك ، وزاَد اللَّيْ  َسَمكٌ  ولَْسُت منه على ثِقٍَة :: عن بَْعِضِهم ، قال 

أِْس ، كأَنَّه بَْربَطٌ  بُوا إِلَْيِهمِ  َشبَابِيطُ  . والَجْمُع :بالشَّبُّوطِ  ، وإِنََّما يَُشبَّهُ البَْربَُط إِذا كان ذا ُطوٍل ليس بعَِريٍض  َصِغيُر الرَّ  َشبَابِيطَ  ، ويُقَاُل : قَرَّ

 الّشاِعُر : كالبَرابِيِط ، قال

يــــــــــــٌف  يــــــــــــٌف َذفــــــــــــِ فــــــــــــِ ٌر خــــــــــــَ َدبــــــــــــِ ٌر مــــــــــــُ بــــــــــــِ قــــــــــــح  مــــــــــــُ

اتِ     كـــــــــــَ َو  لـــــــــــََ دح شـــــــــــــــــــــــــَ وحِب قـــــــــــَ ُم الـــــــــــثـــــــــــ   َدســـــــــــــــــــــــــِ

  

نح  ـــــــــــرتِ مـــــــــــِ ي ـــــــــــِ ـــــــــــاب ب ٍر  شـــــــــــــــــــــــــَ رَت حبـــــــــــَح ٍة َوســـــــــــــــــــــــــح  جلـــــــــــُ 

رَات    جـــــــــــِ ومـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــَ حـــــــــــُ تح مـــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــُ َدثـــــــــــَ  حـــــــــــَ

  
.  وُهَو أَْعَجِميٌّ

. األَْنَدلُِس  ، من أَعمالِ  ، كِكْديَْوٍن : ِحْصٌن بأُبََّدةَ  ِشْبيَْوطٌ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغاِنيُّ

 وُسبَاط ، ُشبَاط « :يَاقُوتَة الَجْلعَم»نَقََل أَبُو ُعَمَر في و

__________________ 
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 وآخره طاء.ابلفتح مث السكون وايء مضمومة. ويف ترمجة سيوط بفتح أوله « : أسيوط»( يف معجم البلدان 1)
 .«الدبيقي املثلث» ويف املعجم :« الديبقي»وابألصر « أسيوط»( عن معجم البلدان 2)
 ( يف معجم البلدان : لو وقعت فيها قطرة.3)
 .. ( يف اللباب ومعجم البلدان : أبو علي ا سن بن علي بن اخلضر4)
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ر : اســـمُ  كُغرَابٍ  هح ُهوِر ا شـــَ نِِّف يف  ابلر وِمي ة من الشـــ  َرُف ا وقد تـََقد م ذِلَك للُمصـــَ َرُف ا وال ُيصـــح س ب »ا وقا  : ُيصـــح
 .«ط

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ن َسِمَع الُمَوطَّأَ من ماِلٍك. َشْبُطونُ  ْحمن ، ممَّ  ، كَحْمُدون : لقَُب ِزيَاِد بِن َعْبِد الرَّ

ْحمنِ  َشْبُطونُ و  ، كما فِي ُشُروحِ الُمَوطَّإِ ، واْستَْدَرَكهُ َشْيُخنا. َشْبُطونَ  بُن َعْبِد هللا األَْنَصاِريُّ : َسمَع الُمَوطَّأَ من ِزيَاِد بِن َعْبِد الرَّ

 بن طاِرٍق ، كُزبَْيٍر ، َرَوى عنه قَْيُل بَن عَراَدةَ. ُشبَْيطِ  ُد بنُ وَجَرا

ً  كَمنَع ، الَمَزاُر ، َشَحطَ  : [شحط] ً و ، بالفَتْحِ ، َشْحطا َكةً ، َشَحطا ً و ، ُمَحرَّ ً و ، بالّضّمِ ، ُشُحوطا  الشَّْحطُ  ، وقِيَل : بَعُدَ  ، كَمْطلٍَب : َمْشَحطا

َحطُ و  الّداِر ، أَي بُْعِدها ، وقال النّابِغَةُ : َشْحطِ  : البُْعُد في ُكّلِ الحاالِت ، يُثَقَُّل ويَُخفَُّف ، ويُقَال : ال أَْنَساَك َعلَى الّشِ

ٍف و  رِّ ِإلــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــٍة ومــــــــــــــــــَ ر  قــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــُ

ه ِإىل     ـــــــــــــُ ارِق فـــــــــــــَ رتِ مـــــــــــــُ حـــــــــــــح ـــــــــــــنُ  الشـــــــــــــــــــــــــــ  رِي ـــــــــــــقـــــــــــــَ  ال

  
 وقال العّجاُج فيما أَْنَشَده األَْزَهِريُّ :

رتُ و  حــــــــــــح ا  الشــــــــــــــــــــــــــ  نح َرجــــــــــــَ اَء مــــــــــــَ اٌع َرجــــــــــــَ طــــــــــــ   قــــــــــــَ

ا    و جــــــــــــــَ نح حتــــــــــــــََ اِج مــــــــــــــَ ِتضــــــــــــــــــــــــــــاَر ا ــــــــــــــَ  ِإاّل احــــــــــــــح

  
 وقال أَبو ِحَزاٍم غاِلُب بن الحاِرث العُْكِليُّ :

  ُ نــــــــــِ قــــــــــح نــــــــــَ ــــــــــُ ود تـ نح  (1)عــــــــــلــــــــــ  قــــــــــُ َرطــــــــــِ طــــــــــح  ٍء شــــــــــــــــــــــــَ

اَلَم مــــــــــــاٍط ذي     َب  اأَلخــــــــــــح وطِ شــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــُ

  
 وقال ُرْؤبَةُ :

َحرتِ ِمنح َصوحِنَك الِعرحَض بَِعيُد  َشح
 امل

ً  كَشِحطَ   .كفَِرحَ  ، َشَحطا

 ، عن أَبي َحنِيفَةَ. أََرقَّ ِمَزاَجهُ  : يَْشَحُطه الشََّرابَ  َشَحطَ و

ً  ، يَْشَحُطه وَغْيَره ، الَجَملَ  َشَحطَ و يِن أَْعلَى قاَل ابُن ِسيَده : هوو ، عن أَبي َعمٍرو وابِن ُدَرْيٍد. َذبََحهُ  : َشْحطا  ، وقد تَقَدَّم. بالّسِ

ً  بَلَغ أَْقَصى ثََمنِه حتَّى البَِعيَر في السَّْومِ  َشَحطَ و ْقَص من العَْبدِ ـ  َحِديُث َربِيعَةَ أَنَّه قالَ  . وِمْنهيَْشَحُطه َشْحطا ُجِل يُْعتُِق الّشِ نَّه يَُكوُن إِ »ـ  في الرَّ

في السَّْوِم ، إِذا أَْبعََد فيِه ،  َشَحطَ  يريُد يُْبلَغ بِقيَمِة العَْبِد أَْقَصى الغايَِة. هو من« الثََّمُن ثّم يُْعتَُق ُكلُّه يُْشَحطُ  َعلَى الُمْعتِِق قِيمةُ أَْنِصبَاِء ُشركائه

 َمألْتَهُ. اإِلنَاَء ، إِذا َشَحْطتُ  وقيل : معناه يُْجَمع ثََمنُه. من

أَيضاً ، عنه قال  وكَسِمَع : لُغَةٌ فيهِ  ، عن اللِّْحيَانِّيِ ، تَبَاَعَد عن الَحّقِ ، وَجاَوَز القَْدرَ و فاُلٌن في السَّْوِم ، وأَْبعََط ، إِذا اْستاَم بِسْلعَتِه َشَحط أو

 ابُن ِسيده : أَُرى ذِلك.

ً  َشَحطَ و  َشَحَطت الَخْيَل ، أَي ، فَاتََها. ويُقَال : َشَحطَ  (3)، وفي التَّْهِذيِب : يُقَاُل : َجاَء فاُلٌن َسابِقاً وقد  (2) َد َعْنهوتَبَاعَ  وفَاتَه َسبَقَه ، إِذا فاُلنا

 بَنُو َهاِشٍم العَرَب ، أَي فاتُوُهم فَْضالً وَسبَقُوهم.

 .َحتَّى تَْستَِقلَّ إِلى العَِريِش  حتَّى تَْرتَِفع إِليها ، قاله أَبو الَخّطاِب. وقال غيره : َوَضَع إِلى َجْنبَِها َخَشبَةً  ، إِذا الَحبَلَة َشَحطَ و

 ، عن الفَّراِء. َمألَهُ  وَشَمَطه : اإِلنَاءَ  َشَحطَ و

وَمَزَق ، وَمَرَق ، بمْعنًى َواِحٍد  َسْقَسقَ و وَصاَم ، الّطاِئرُ  َشَحطَ  قَالقال األَزهرّي : يُ و الّطائُر ، َشَحطَ  ، وهو َمَجاٌز عن فاُلٌن : َسلَحَ  َشَحطَ و
(4). 

 ، وكذِلَك َوَكعَتْه. لََدَغتْه ، أَي العَْقَرُب إِيّاه َشَحَطت قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و
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 َشَد :، فهو َمْشُحوٌط ، وأَنْ  أَْكثََر َماَءهُ  ، إِذا اللَّبَنَ  َشَحطَ  عن أَبِي َعْمٍرو :و

َ  بـــــــــــَذائـــــــــــٍ   يـــــــــــح ٌف فـــــــــــلـــــــــــَ يـــــــــــح ىَت أَيحتـــــــــــِه ضـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــَ

َو      اجــــــــًا ســــــــــــــــــــــِ مــــــــَ وطِ لــــــــَ حــــــــُ شــــــــــــــــــــــح
َ
َ ِ اأَلدح ِ  امل  والــــــــلــــــــ 

  
يِن الُمْهَملَِة ، وقد أََشْرنَا إِليه  الُمْستَْدَرَكاِت.في  هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ هنا ، وقَلَّده الُمَصنِّف ، وَذَكَره صاِحُب اللِّساِن بالّسِ

__________________ 
 ( يف املطبوعة الكويتية تتقت .1)
 ( يف القاموس : منه.2)
 بدون الواو.« قد»( يف التهذيب 3)
 ( يعين ذر .4)
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ْوُم : الشَّْحطُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و   :، وأَْنَشَد ِلَرُجٍل من بَنِي تَِميٍم جاِهِلّيٍ  الّطائِرِ  (1) َذْرقُ  والصَّ

ٍة و  كـــــــــــــَ لـــــــــــــَ هـــــــــــــح وحمـــــــــــــاٍة مبـــــــــــــَ َ مـــــــــــــَ اح ٍد بـــــــــــــَ لـــــــــــــِ بـــــــــــــح  مـــــــــــــُ

انِ     يـــــــــــــَ لـــــــــــــح ِ  عـــــــــــــِ لـــــــــــــح اَلِة اخلـــــــــــــَ ه بـــــــــــــعـــــــــــــَ اَوزحتـــــــــــــُ  جـــــــــــــَ

  

ا  رتُ كـــــــــــَبلـــــــــــ َ حـــــــــــح ائـــــــــــرِه  الشـــــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــــَ  محـــــــــــَ  يف َأعـــــــــــح

انِ     ـــــــــــّ ت زٍّ وكـــــــــــَ ـــــــــــَ رِت مـــــــــــن قـ ـــــــــــح ـــــــــــر ي ُب ال ـــــــــــِ ـــــــــــائ ب  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 .االْضِطراُب في الدَّمِ   :(2) الشَّْحطُ  قاَل اللَّْيُث وابُن ِسيَده :و

 فال تَكاُد تَْنُجو منه. بَهاٍء : َداٌء يَأُْخذُ اإِلبَِل في ُصُدوِرَها ، الشَّْحَطةو قاَل :

 أَو نَْحو ذِلك. أَثَُر َسْحجٍ يُِصيُب َجْنباً أَو فَِخذاً  أَيضاً : الشَّْحَطةُ و قال :

طَ و  فيه ، قاَل النّابِغَةُ الذُّْبيَانِيُّ ، يَِصُف الَخْيَل : َطَربَ اضْ  ، وكذلك القَتِيُل في الدَِّم ، كما للَجْوَهِرّيِ : الَولَُد في السَّلَى تََشحَّ

زٍِ  وَ   نــــــــــــــح رِّ مــــــــــــــَ َن ابأَلوحالِد يف كــــــــــــــُ ِذفــــــــــــــح قــــــــــــــح  يـــــــــــــــَ

رتُ     حــــــــ  رِ  َتشــــــــــــــــــــــَ ــــــــِ ائ ــــــــَوصــــــــــــــــــــــَ هــــــــا كــــــــال ــــــــِ الئ  يف َأســــــــــــــــــــــح

  
ةً ،ٍء بالسَّلَى ، والسَّلَى في االَوَصائُِل : البُُروُد الُحْمُر فيها ُخطوٌط ُخْضٌر ، وهي أَْشبَهُ َشيْ  ةً ، والَمِشيَمةُ في النَّاِس َخاصَّ في ولماِشيَِة َخاصَّ

طُ  وهو»َحِديِث ُمَحيَِّصةَ :  غ.« في َدِمه يَتََشحَّ  أَي يَتََخبَُّط فيه ويَْضَطِرب ويَتََمرَّ

ُعوٌد من ُرّماٍن أَو  الشَّْحَطةُ ، وقِيل : الشَّْحَطةِ و ْحطِ الَكْرِم يَِقيِه من األَْرِض ، كالشَّ  من قُْضبَانِ  ، كِمْنبٍَر : ُعَوْيٌد يُوَضُع عند قَِضيب الِمْشَحطُ و

 َغْيِره تَْغِرُسه إِلى َجْنِب قَِضيِب الَحبَلَِة َحتَّى يَْعلَُو فَْوقَه.

قَِة الِقَصاِر الّتِي تَْخُرُج من الشُّ  الشَّْحطُ  وقيل : َطاِب الُمتَفَّرِ ُكر َحتّى تَْرتَِفَع عليها. ونَقََل ابُن ُشَمْيٍل عن : َخَشبَةٌ تُوَضع إِلى َجْنِب األَْغَصاِن الّرِ

 ُعوٌد تُْرفَع عليه الَحبَلَةُ حتَّى تَْستَِقلَّ إِلَى العَِريِش. (3)الّطائِفّيِ قال : هو 

ََّخذُ ِمْنهُ الِقِسيُّ  الِجبالِ  من َشَجر : َضْربٌ  الشَّْوَحطُ و ، كما في الّصحاحِ ، والُمَراُد بالِجبَاِل ِجبَاُل السََّراةِ ، فإِنََّها هي الَّتِي تُْنبِتُه ، قاَل  تُت

 األَعَشى :

وح و  ُب الشـــــــــــــــــــــــــــــ  ا ُقضـــــــــــــــــــــــــــــُ ادًا كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ َ يـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــِ

ا ِ     طـــــــــــــَ ـــــــــــــح َة األَب كـــــــــــــ  َن شـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــح مـــــــــــــِ رِت حيـــــــــــــَح  حـــــــــــــَ

  
بَاتَه نَبَاُت األَْرِز ، قُْضباٌن تَْسُمو َكثِيَرة من أَْصٍل َواِحٍد ، قال وَوَرقَهُ فِيَما ذكَر ِرقَاٌق ِطَواٌل ، أَّن نَ  بالشَّْوَحطِ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : أَْخبََرنِي العَاِلمُ 

َخذُ ِمْنه الِقيَاُس. قال األَْصَمِعيُّ : من تُتَّ  َضْرٌب من النَّْبعِ  : الشَّْوَحطُ  أَو وله ثََمرةٌ مثْل الِعنَبَِة الطَِّويلَة ، إِالّ أَنَّ َطَرفََها أََدقُّ ، وهي لَيِّنَةٌ تُْؤَكُل.

 َواحٌد ، واحتجَّ بقَْوِل أَْوٍس يَِصُف قَْوساً : الشَّْوَحطَ و والتَّأْلَُب. وحكى ابُن بَّرّيٍ في أَماِليه أَنَّ النَّْبعَ  الشَّْوَحطُ و أَْشَجاِر الِجبَاِل النَّْبعُ 

َوٌة  ظــــــــــح ي حــــــــــَ ا وهــــــــــح هــــــــــَ يــــــــــلــــــــــِ هــــــــــا يف غــــــــــِ مــــــــــَ لــــــــــ  عــــــــــَ  تـــــــــــَ

رُ     يــــــــــــــَ ثــــــــــــــح واٌن وحــــــــــــــِ ٌض طــــــــــــــِ بــــــــــــــح  بــــــــــــــَواٍد بــــــــــــــه نـــــــــــــــَ

  

ٌف و و  اٌن وَرنـــــــــــــــح يـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح رتٌ اَبٌن و ـــــــــــــــَ وححـــــــــــــــَ   شـــــــــــــــــــــــــــــَ
رُ     بــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ ٌم مــــــــــــــــُ يــــــــــــــــٌث اَنعــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ ف  أَث ــــــــــــــــَ  أَل

  
 َواِحداً. وأَنشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : الشَّْوَحطِ و فَجعَل َمْنبَِت النَّْبعِ 

ا و  نــــــــــَ نــــــــــَ يــــــــــح ُت بـــــــــــَ بــــــــــِ نــــــــــح ي  يـــــــــــُ َر الــــــــــَولــــــــــِح عــــــــــَ  قــــــــــد جــــــــــَ

َ و     اح عـــــــــــًا و بـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــَ يِن ُدوَداَن نـ ابـــــــــــَ طـــــــــــَ وححـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
ّي : َمْعنَى هذا : أَنَّ العََرَب كانَْت ال تَْطلُُب ثَأَْرها إِالّ إِذا أَْخَصبَت بِالُدَها ، أَي صاَر هذا ال َمَطُر يُْنبُِت لنا الِقِسيَّ الَّتِي تَُكوُن من قاَل ابُن بَّرِ

 فهو ، ويَْختَِلُف االْسُم بَحَسِب َكَرِم َمنَابِتَِها ، فما كاَن في قُلَِّة الَجبَِل فنَْبٌع ، وما كاَن في َسْفِحه (4) اُن َواِحدٌ أَْو ُهَما والشَّْري ، الشَّْوَحطِ و النَّْبعِ 

ا قَْوُل ابِن بَّرّي : َشْوَحطٌ  فهو في الَحِضيِض  ما كانو َشْرياٌن ، والنَّْبع َشَجٌر َواِحٌد ، فما كاَن  َحطالشَّوْ  ، هكذا نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ عن الُمبَّرِد. فأَمَّ

ُد : وما كاَن في الَحِضيض فهو َشْريَاٌن ، وقد ُردَّ على الُمبَّرِد هذا  َشْوَحط ِمْنَها في قُلَِّة الَجبَِل فهو نَْبٌع ، وَما كان في َسْفِحه فهو ، وقال الُمبَّرِ

ا  الشَّْوَحطُ و لنَّْبعُ القَْوُل. والَِّذي قالَهُ الغَنَِويُّ األَْعَرابِّي : ا ّي َصِحيٌح يَْعُضُده قوُل أَبي ِزيَاٍد وغيِره. وأَمَّ والسََّراُء َواِحٌد. وما قَالَهُ ابُن بَّرِ

 الشَّْريَاُن فلم
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__________________ 
 ( يف القاموس : َزرحُ .1)
 كما يف التهذيب ا والشحرت هو قو  ابن سيده.« التشحرت»( عبارة الليث : 2)
 به اخلََبلة. (التكملة : ترفض)والذي يف التهذيب والتكملة : عود يرفض « عند»اللسان وابألصر  ( عن3)
 ( يف التهذيب واللسان : شجرة واحدة.4)
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رحاين ا وهي َنُض الِقَياُس من الشِّ رَبِّد. قلُت : وقاَ  أَبو زاَِيٍد : وُتصح
ُ
َهب َأَحٌد ِإىل أَن ه من الن بحِض ِإالّ امل َداُء  َيذح َا َسوح َجيَِّدٌة ِإالّ َأهن 

َربٌَة مُححَرًة ا قا  ُذو الر م ِة :  ُمشح
ٌة و  مـــــــــَ عـــــــــِ طـــــــــح رحايِن مـــــــــُ اِ  مـــــــــن الشـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــَ  يف الشـــــــــــــــــــــــِّ

ا     وِدهــــــــــَ َداُء يف عــــــــــُ بــــــــــح ِوميُ  (1)كــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــَ ٌف وتـ طــــــــــح  عــــــــــَ

  
ةً : ا. الشَّْوَحطُ  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ َمرَّ  .: َواِحَدتُه الّشْوَحَطةُ و والنَّْبُع أَْصفََرا العُوِد ، َرِزيناهُ ، ثَِقيالِن في اليَِد ، إِذا تَقَاَدَما أَْحَمرَّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وكأَنَّه على التَّْشبِيه بالشَّْوَحَطِة الشََّجَرةِ. الطَِّويلَةُ من الَخْيلِ  أَْيضاً : الشَّْوَحَطةُ و

 .: د ، باليََمنِ  اِحطُ الشّ و

ّمِ : ِحْصٌن بها ُشَواِحطٌ و  ُمِطلٌّ على السَُّحوِل. ، بالضَّ

 الشَّريفَْيِن كثيُر النُّموِر واألََراِوّي ، وفيه أَْوَشاٌل. َجبٌَل قُْرَب السََّواِرقِيَِّة بيَن الَحَرَمْين أَيضاً : ُشَواِحطٌ و

 العََرِب.َمْعُروٌف في أَيّاِم  : م ُشَواِحطٍ  يَْومُ و

 في قَْوِل ساِعَدةَ بِن العَْجالِن الُهَذِلّيِ : ُشَواِحطٌ و

َداَة  رتٍ غــــــــــــَ َواحــــــــــــِ ا  شــــــــــــــــــــــــــُ دن وحَت شــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــن  ف

ــــــــــــــــدُ و     رِي ٍة هــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ اقــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ َك يف عــــــــــــــــَ بــــــــــــــــُ وح ــــــــــــــــَ  ثـ

  
 .(2)« َعَماقِيَةٍ »قِيل : َموِضٌع ، كما في اللَِّساِن ، وِقيَل : بَلٌَد ، كما في العُبَاِب ، وَعبَاقِيَةٌ : َشجرةٌ ، ويروى 

. ة ، بَصْنعَاء : ُشَواِحَطةُ و  اليَمِن ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : ءٍ أَْرٌض لَطيِّى ، بالفَتْحِ : َشْحطٌ و

ــــــــــَا  رح َأان مــــــــــاٍش ب ــــــــــهــــــــــَ رتٍ ف حــــــــــح ٍة  شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــ  ي  وحــــــــــَ

رَاو     ــــــــــــِن ِشــــــــــــَ  ِ  ب ــــــــــــح ي ــــــــــــَ رح َأان ال  حــــــــــــي  قـ  هــــــــــــَ

  
َر ، هو ابُن َعّمِ َجِذيَمةَ بِن ُزَهْيٍر.« بين ُشوطٍ »ويُْرَوى   كما َسيَأْتِي ، وقَْيُس بُن َشمَّ

ينِ  ، بالَكْسرِ  ِشيَحاطُ و والصَّواُب باإِلْعجاِم ، كما  «سحط»ذُِكر في  قدو ، أَو : َواٍد ، أَو : َجبَلٌ  ة ، بالّطائِفِ  الُمْهَملَِة : وقيل : ِسيَحاُط ، بالّسِ

 في العُباِب.

ً و َطه تَْشِحيطا َجه بالدَِّم ، َشحَّ طَ  : َضرَّ ج بِه واْضَطَرب فيه هو ، أَي فتََشحَّ  ه آنِفاً.، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقد تَقَدَّم شاِهدُ  تََضرَّ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشد الّصاَغانِيُّ لَحْفٍص األَُمِوّيِ : : أَْبعََده أَْشَحَطهو

ةٌ  طـــــــــــــَ حـــــــــــــح ُؤهـــــــــــــا  َأشـــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــَ فـــــــــــــح  مـــــــــــــا يـــــــــــــزاُ  مـــــــــــــَ

ُؤهــــــــــــا    بــــــــــــَ َت ختــــــــــــَح نــــــــــــح بــــــــــــارِيــــــــــــَح كــــــــــــُ ِدي تــــــــــــَ بــــــــــــح  يـــــــــــــُ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 األَْوِديَة : ما تبَاَعَد منها. َشَواِحطُ 

 ، كَكتّان : بَِعيٌد ، أَيضاً. َشّحاطٌ و ، أَي بَِعيٌد ، شاِحطٌ  وَمْنِزلٌ 

 قال العَّجاج يِصُف ِكاَلباً َهَربت من ثَْوٍر َكرَّ عليها :

طــــــــــــاِط  اِر كــــــــــــاأَلخــــــــــــح بــــــــــــَ َن يف الــــــــــــغــــــــــــُ مــــــــــــح  فشــــــــــــــــــــــــــِ

اِرٍب     بحَو هـــــــــــــَ َ شـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــُ ح طـــــــــــــح اطِ يـــــــــــــَ حـــــــــــــّ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .َشَرائطٌ و ُشُروطٌ  ِء واْلتَِزاُمه في البَْيع ونحِوه ، كالشَِّريَطِة ، ج :: إِْلَزاُم الشَّيْ  الشَّْرطُ  : [شرط]
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عٍة ، وال فَْرَق هو كقَْوِلَك : بِْعتَُك هذا الثَّْوب نَْقداً بِدينَاٍر ، ونَِسيئَةً بِديناَرْيِن ، وهو كالبَْيعْيِن في بَيْ « في بْيعٍ  َشْرطانِ  ال يَُجوز:»في الَحِديث و

َق بينَُهما أَْحَمُد َعَمالً بَظاِهِر الَحِديِث ومنه َشْرَطْينِ  َواِحٍد أَو َشْرطٍ  عند أَْكثَِر الفُقََهاِء في َعْقِد البَْيعِ بينَ   نُِهَي عن بَْيعٍ »الحِديُث اآلَخُر :  ، وفَرَّ

بقوله :  تريد ما أَْظَهَره وبَيَّنَه من ُحْكِم هللا« هللِا أََحقُّ  َشْرطُ »َحِديُث بَِريَرةَ :  بْعَده ، ومنه هو أَْن يكوَن ُمالِزماً في العَْقِد ال قَْبلَه وال« َشْرطٍ و

 يَْجِري بيَن اإِلْخَوان. الشَّْرطِ  قال الّصاَغانِيُّ : ويُْضَرب في ِحْفظ «أَْملَُك ، عليك ، أَم لك الشَّْرطُ »وفي الَمثَِل :  .«الوالُء ِلَمْن أَْعتَقَ »

 .َشْرِط َشاِرط ، أَْوَجُع من َشْرِط َشاِرط ، ويُقَال : ُربَّ  ، ِفيهما يَْشُرطُ و يَْشِرطُ  ، بالِمْشَرطِ  بَْزُغ الَحّجامِ  : الشَّْرطُ و

 ه بالتَّْحِريِك ، قاَل الُكَمْيُت :، ُمْقتََضى ِسيَاقِه أَنَّه بالفَتْحِ ، والّصواُب أَنَّ  الدُّوُن اللَّئِيُم السافِلُ  : الشَّْرطُ و

زَاٍر  يَنح نــــــــــــــــِ ريحَ ابــــــــــــــــح اَس غــــــــــــــــَ ُت الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  دح  َوجــــــــــــــــَ

ُم و     هـــــــــــــــــــــــُ رحطـــــــــــــــــــــــاً مل أَذحممـــــــــــــــــــــــُح  وُدوانَ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( اللسان : عجسها.1)
 مشقو .شواحرت : بلد ا وعباقية : شجرة. وهريد :  وقا  السكري يف شرحه : 109/  3( وهي رواية ديوان اهلذليا 2)
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ً  ويُْرَوى :  : بالتَّْحِريِك ، كما هو في الّصحاحِ. َشَرطا

انُهم ، َشَرطُ و  ، وهم األَْرذاُل. أَْشَراطٌ  ج : النّاِس : ُخَشاَرتُهم وُخمَّ

 ، أَْيضاً. أَْشَراطٌ  ، بالتَّْحِريِك : العاَلَمةُ التي يَْجعَلَُها النّاُس بينهم ، ج : الشََّرطُ و

 .(1) أَْشراُطها (فَ َقْد جاءَ )الّساعِة : َعاَلماتَُها ، وهو ِمْنهُ ، وفي الِكتَاِب العَِزيز :  أَْشَراطُ و

: ما َساَل من  األَْشَراطُ  الماِل ، وهو ُرَذالَُها ، قالَهُ أَبو َحنِيفَةَ. وقِيل َشَرطِ  ، ِمثْل ُرعٍ ُء من قَْدِر َعْشر أَذْ ُكلُّ َمِسيٍل َصِغيٍر يَِجي : الشََّرطُ و

عَاِب.  األَْسالِق في الّشِ

ُل الشَّيْ  : الشََّرطُ و لُه.يْ الّساَعِة ، واالْشتِقَاقاِن ُمتَقَاِربَاِن ؛ ألَنَّ َعالمةَ الشَّ  أَْشَراطُ  . قال بَْعُضُهْم : ومنهءِ أَوَّ  ِء أَوَّ

، وِشَراُرَها ، قاله أَبُو ُعبَْيٍد ، الَواِحُد والَجْمُع والُمَذكَُّر والُمَؤنَُّث في ذِلَك َسواٌء ، قال  وِصغَاُرَها كالدَّبِر والَهِزيلِ  ُرَذاُل المالِ  : الشََّرطُ و

 َجِريٌر :

هـــــــــمح  ائـــــــــِ ور ِنســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــُ َز  مـــــــــُ عـــــــــح اُ  مـــــــــن املـــــــــِ  ُتســـــــــــــــــــــــَ

نح و     َرطِ مـــــــــــــِ ورُ  شـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــُ ن  مـــــــــــــُ َز  هلـــــــــــــَُ عـــــــــــــح  املـــــــــــــِ

  
َكاةِ : و ،  َشَرطٌ  اإِلبِل : َحَواِشيها وِصغَاُرها ، َواِحُدها َشَرطُ و أَي ُرَذاَل الماِل ، وقِيَل ِصغاره وِشَراره ،« اللَّئِيَمةَ  الشََّرطَ  وال»في َحِديِث الزَّ

 .َشَرطٌ  ، وإِبِلٌ  َشَرطٌ  أَْيضاً ، يُقَال : ناقَةٌ 

ً  أَْشَراطٌ  األَْشَراُف :و  األَْرذاِل. وفي الّصحاحِ : وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّي :يَقَُع على األَْشراِف و ِضدٌّ  ، قال يَْعقُوُب : هو أَيضا

رَاطِ مــــــــــن  َأشـــــــــــــــــــــــارِيــــــــــرتُ  رَاطِ  َأشـــــــــــــــــــــــح  ٍء طــــــــــَ ِّ  َأشـــــــــــــــــــــــح

مح و     َرطــــــــــاً كــــــــــاَن أَبــــــــــوهــــــــــُ ن  َأشــــــــــــــــــــــــح اوابــــــــــح َرطــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــح

  
كةً : نَْجَماِن من الَحَمِل ، وُهَما قَْرناهُ ، وإِلى َجانِِب الشَّماِليّ  الشََّرطانِ و َمْن يَعُدُّه  ، أَي من العََربِ  ٌب َصِغيٌر ، وِمْنُهمْ َكْوكَ  منهما ، ُمَحرَّ

يها : هو ، أَي َمعَُهَما ، فيقولُ   ، هذا نصُّ الَجْوَهِرّيِ بعَْينِه. األَْشَراطَ  هذا الَمْنِزُل ثاَلثةُ َكَواِكَب ، ويَُسّمِ

بِيع ،  َمْخَشِريُّ وابُن ِسيَده : ُهَما أَّول نَْجم من الرَّ  ، وقاَل العَّجاُج : أَْشَراَطهُ  وِمْن ذِلَك صار أَوائُل كّلِ أَْمٍر يَقَعُ وقال الزَّ

ٌد  َبُه َرعـــــــــــــــــــح رَاطِ مـــــــــــــــــــن  (2)َأجلـــــــــــــــــــَح   اأَلشــــــــــــــــــــــــــــــــح
ِر ِإىل أُرَاطِ و     يـــــــــــــــــــــــــــح ُ  الـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــ   َريـــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 ِء الَواِحِد ، قال العَّجاُج أَْيضاً :، ألَنَّه قد َغلََب عليها فصاَر كالشَّيْ  األَْشراِط أَْشراِطيٌّ  والنِّْسبَة إِلى

ِر  نح ابكــــــــــــــــِ رَاطِ مــــــــــــــــِ رَاطــــــــــــــــي   اأَلشــــــــــــــــــــــــــــــح   َأشــــــــــــــــــــــــــــــح
ِوي      قـــــــــــــــــَ   َأوح َدلـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــح َراي  انـ  مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــ 

  
 وقال ُرْؤبَةُ :

ا  رَاجــــــــــــَ اِط   (3)لــــــــــــنــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــِ ٍر غــــــــــــَ يــــــــــــح رِّ لــــــــــــَ  كــــــــــــُ

ِم و     جـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــن اُت ال راطِ ورَاِجســـــــــــــــــــــــــــــــَ  اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 وقال الُكَمْيُت :

ـــــــــه مـــــــــن  ـــــــــي تح عـــــــــل اجـــــــــَ رَاطِ هـــــــــَ ٌة  اأَلشـــــــــــــــــــــــح جـــــــــَ ـــــــــِ  اَنف

ارِ     فــــــــــــــَ الٍم وِإســــــــــــــــــــــــــــح َ ِإ ــــــــــــــح اح ٍة بــــــــــــــَ تــــــــــــــَ لــــــــــــــح  بــــــــــــــفــــــــــــــَ

  
 وشاهد الُمثَنَّى قوُل الَخْنَساِء :

ا  اهتـــــــــــَُ ـــــــــــَ ب ـــــــــــَ رَاُء غـــــــــــَ يف نـ ٌة َخضـــــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــا َروحضـــــــــــــــــــــــــَ

اهلـــــــــــــــــا     َن َراّيهـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ  انِ َتضـــــــــــــــــــــــــــــــَ َرطـــــــــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 .َشْيئاً للبَْيع ِمْنَها أََعدَّ  وَغنَمه ، إِذا ِمْن إِبِلهِ  أَْشَرطَ  في الّصحاح :و أَْعلََم أَنََّها ِلْلبَْيعِ ،و وَغنَِمه : َعَزلَها إِبِله طائفةً من أَْشَرطَ و
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ُسوَل : أَْعَجلَه إِليهِ  أَْشَرطَ و من قَْوِلك : فاِرٌط ، وهو  (4)األَْشيَاِء ، كأَنَّهُ الَّتِي هي أَوائُِل  األَْشَراطِ  ، من أَْشَرَطهو وقَدََّمه ، يُقَال : أَْفَرَطه الرَّ

 الّسابِق.

 الشُّجاُع نَْفَسه : أَْعلََمها ِلْلَمْوت ، قال أَْوُس بُن َحَجٍر : أَْشَرطَ  ، ومن ذِلكَ  وأََعدَّها له أَْعلََمها من األَْمِر ، أَي نَْفَسه ِلَكَذا فاُلنٌ  أَْشَرطو

َرطَ و  عح  َأشــــــــــــــــــــــح ه وهــــــــو مــــــــُ ســــــــــــــــــــــَ فح ــــــــَ ٌم فــــــــيــــــــهــــــــا نـ  صــــــــــــــــــــــِ

اَل و     وَكـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــه وتـ اٍب ل بـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  أَبســـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــح  أَل

  
ّم : ما الشُّْرَطةُ و  .ُشْرَطتَكَ  ، يُقَال : ُخذْ  اْشتََرْطتَ  بالضَّ

 نقله الصاغانّي.

__________________ 
 .18( سورة  مد اآية 1)
 .«وعد»( عن الديوان واللسان وابألصر 2)
 .«لنا سراج»( عن الديوان وابألصر 3)
 كذا ابألصر واللسان وهبامشه : كذا ابألصر ا ويظهر أن قبله سقطاً.(  4)
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ُل َكتِيبَةٍ  الشَُّرطِ  َواِحدُ  : الشُّْرَطةُ و َحِديُث  ، وهم نُْخبَةُ السُّْلَطاِن من الُجْنِد ، ومنه تَْشَهُد الَحْرَب وتَتََهيَّأُ للَمْوتِ  من الَجْيِش  ، كُصَرٍد ، وُهْم أَوَّ

 .«ِلْلَمْوِت ال يَْرِجعُوَن إِالَّ غاِلبِينَ  تُْشَرُط ُشْرَطةٌ و يَْستَِمدُّ الُمْؤِمنُوَن بَْعُضهم بعضاً فيَْلتَقُون ،:»في فَتْحِ قُْسَطْنِطينِيّة  اْبِن َمْسعُودٍ 

ه َعْبَد بَن ُزْهَرةَ   .(1)وقال أَبُو الِعيَاِل الُهَذِليُّ يَْرثِي ابَن َعّمِ

دح  وجـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــمح فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمح ي ـــــــــــــــــِ ت رحطـــــــــــــــــَ   ِلشـــــــــــــــــــــــــــــــُ
وا    ـــــــــــــــــــَ ِدب ـــــــــــــــــــَ مح وقـــــــــــــــــــد ن ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــِ ي ىًت فـــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــــَ

  

ا  يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــَ ُم فـــــــــــــــــِ اهـــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــَ َت فــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح كـــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــَ

ُب     ثــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــَ دح (2)ِإذا تــــــــــــــــــــُ
 

  
َمْخَشِريُّ : ومنه صاِحبُ   .الشُّْرَطة قال الزَّ

كتُْرِكّيٍ  أَْيضاً في الُمْفرد ُشرِطيُّ  هوو «ِكاَلُب النّارِ  الشَُّرطُ »الَحِديُث :  ، معروفةٌ ، ومنه طائِفةٌ من أَْعَواِن الُواَلةِ ، م أَيضاً : الشُّْرَطةُ و

كُرَطبٍَة ، وهي لُغَةٌ قَِليلَةٌ. وفي األَساِس  ُشَرَطة ، أَي بُسُكوِن الّراِء وفَتِْحَها ، هَكذا في الُمْحَكِم ، وكأَنَّ األَِخيَر نُِظَر إِلى ُمْفَرِدهِ  وُجَهنِيّ 

، بالّضّم وتَْسِكيِن الّراِء ، َردًّا َعلى َواِحِده ، والتَّْحِريُك َخَطأٌ ، ألَنَّه  الشُّْرَطة ُشْرِطيٌّ   الصَّواَب في النََّسِب إِلىوالِمْصبَاح ما يَُدلُّ على أَنّ 

يلةٌ ، كما أََشْرنَا إِليِه قَِريباً أَولَى من أَْن نَْجعَلَه كُهَمَزةٍ ، وهي لُغَةٌ قَلِ  الشَُّرَطةِ  الَِّذي هو َجْمٌع. قلُت : وإِذا َجعَْلنَاهُ َمْنُسوباً إِلى الشَُّرطِ  نََسٌب إِلى

ل. وإِنََّما وا بذِلَك ألَنَُّهْم أَْعلَُموا أَْنفَُسهم بعاَلماٍت يُْعَرفُون بها َمْنُسوباً إِلى الَجْمِع ، فتَأَمَّ . وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : ألَنَُّهم أَعدُّوا ُسمُّ . قالَه األَْصَمِعيُّ

ّي وشاِهدُ  .(3) [لذلك]  قَْوُل الدَّْهناِء : الشَُّرط لَواِحدِ  الُشْرِطيّ  قال ابُن بَّرِ

رِي و ُة اأَلمـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــــَ وحال َخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ِ  لـــــــــــــــــــــــَ

ُة و     يــــــــــــــَ يّ َخشــــــــــــــــــــــــــــح رحطــــــــــــــِ ؤروِر  الشــــــــــــــــــــــــــــ  (4)والــــــــــــــتــــــــــــــيف
 

  
 وقال آَخُر :

رِي  وُذ ابهلل وابأَلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  َأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ِر     ةِ مــــــــــــــــن عــــــــــــــــامــــــــــــــــِ رحطــــــــــــــــَ ُرورِ  الشــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــح  واألُتـ

  
 ُمْختَِلفَة ، أَي ُطُرٍق. ُشُروطٍ  . نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، كأَنَّه َوقََع في، كَسِمَع : َوقََع في أَْمٍر َعِظيمٍ  َشِرطَ و

ط : ُخوٌص َمْفتُولٌ  الشَِّريطُ و الَحْبُل ما كاَن ،  وقِيَل : ُهوَ  (5)، فإِن كاَن من ِليٍف فهو ِدَساٌر ،  به السَِّريُر ونَْحُوه ، وفي العُبَاِب : يُْشَرجُ  يَُشرَّ

َي بذِلَك ألَنَّهُ  لقد َهَمْمُت أَْن أُوِصَي إِذا »، ومنه قَْوُل ماِلٍك ، رحَمه هللا :  ُشُرطٌ و َشَراِئطُ  ُخوُصه ، أَي يَُشقُّ ، ثّم يُْفتَُل ، والجمع : يُْشَرطُ  ُسّمِ

 .«، كما يُْنَطلَُق بالعَْبِد ِإلى َسيِِّده ، ثُّم يُْنَطلََق بِي إِلى َربِّي بَشِريطٍ  ِمتُّ أَْن يَُشدَّ ِكتَافِي

 وأََداتَها. َعتِيَدةٌ تََضُع الَمْرأَةُ فيها ِطيبَها : الشَِّريطُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

َر قوُل َعْمِرو بِن َمْعِدي َكِرب : العَْيبَةُ  : الشَِّريطُ  قِيَل :و  ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ أَيضاً ، وبه فُّسِ

نــــــــــــُ  ٍر فــــــــــــَزيـــــــــــــح كــــــــــــح ك أُم  بــــــــــــَ رِيــــــــــــطــــــــــــِ  ِك يف شــــــــــــــــــــــــــَ

يِن و     ِ َزيـــــــــــــح اح ونـــــــــــــَ ٌة وُذو الـــــــــــــنـــــــــــــ  غـــــــــــــَ ابـــــــــــــِ (6)ســـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
الُح ، وَعنَى بذِ  يُب الَِّذي في العَتِيَدة ، أَو الثِّيَاُب الَّتِي في العَْيبَةَ ، وَزْينِي أَنا الّسِ ي النُّونَْيِن السَّْيَف ، كما َسّماه بعُضُهم َذا يقُول : َزْينُِك الّطِ

 الَحيّاِت.

. ة ، بالَجِويَرة الَخْضَراِء األَْنَدلُِسيَّة : َشِريطُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 آَذانَُها ، أَي ُشقَّْت ، فهو فَِعيلَةٌ بَمْعنَى َمْفعُولٍة. ُشِرَطتْ  ، ألَنََّها بهاٍء : الَمْشقُوقَةُ األُذُِن من اإِلبِلِ  ، الشَِّريَطةُ و

 َشْرطِ  ، أَي ال يُْستَْقَصى في َذْبِحَها. أُِخَذ من أُثَِّر في َحْلِقَها أَثٌَر يَِسيٌر ، كَشْرِط الَمَحاِجِم من غيِر إِْفَراِء أَْوَداجٍ وال إِْنَهاِر َدمٍ  الّشاةُ  : الشَِّريَطةُ و

 ، وهي كالذَِّكيَِّة والذَّبِيَحة ويَْجعَلُونَه َذَكاةً لَها ُكونََها حتَّى تموتَ ويَتْرُ  يَْقَطعُون يَِسيراً ِمْن َحْلِقَها ، كانُوا وكاَن يُْفعَُل ذِلَك في الجاِهِليَّةِ  الَحّجام

__________________ 
 .241/  3( قتر يف زمن معاوية بن أيب سفيان ابلروم كما يف ديوان اهلذليا 1)



9483 

 

ندبوا عن الديوان ا وضبطها السكري ابلبناء للمجهو  نُدبُوا ( هذه رواية الديوان ا و ا يف األساس برواية خمتلفة وفيها : يرثي أخاه. وضبطت 2)
 وفسره بقوله : دعوا بضم الدا  لألمر.

 ( زايدة عن اللسان.3)
 التؤثور. قا  : والتؤثور : اجللواز. واملثبت عن ديوان العجاج ا ويف اللسان :« والرتتور»( ابألصر 4)
 .«وسار»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 فزينك يف الشريرت إذا التقينا وأنشده يف التهذيب شاهد عل  العتيدة. صدره يف التهذيب واللسان :( 6)
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رِيَطةَ  ال َ حُكُلوا» وهو : يف اَ ِديثِ  قد هنَُِي عن ذِلكَ و  والن ِطيَحِة ا يحَطاِن  الشــــــــــــــ   وِقير : َذبِيَحةُ « (1)فِإهنا َذبِيَحُة الشــــــــــــــ 
رِيطَةِ  ُم كانُ  الشِّ رِطُوهَنَا واهي َأهن   من الِعل ِة ا فِإذا ماَتتح قاُلوا : قد َذحَبحَناَها. َيشح

بُن أَنَِس بِن ِهالٍل األَْشَجِعيُّ صحابِيٌّ ، واِلْبنِه نُبَْيٍط ُصْحبةٌ أَْيضاً ، وله أَحاِديُث ، وقد ُجمعَْت في  ُشَرْيطُ  ، وهو كُزبَْيٍر : َواِلُد نُبَْيطٍ  ، ُشَرْيطٌ و

اَسة لَ   ائِّي.ِطيفٍَة َرَوْينَاَها عن الشُّيُوخِ بأََسانِيَد َعاِليٍَة ، َرَوى عنه ابنُه َسلََمةُ بُن نُبِْيٍط ، وَحِديثُه في ُسنَِن النَّسَ ُكرَّ

. َكَصبُوٍر : َجبَلٌ  ، َشُروطٌ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ْرَواطُ و جاِل ، نَقَلَه الَجوْ  ، كِسْرَداح : الطَِّويلُ  الّشِ  َهِريُّ ، وهو في العَْين.من الّرِ

ْرواطُ و َواب أَنَّ  الَجَمُل السَِّريعُ  : الّشِ ْرَواطَ  ، هَكذا في أُصوِل القَاُموِس ، والصَّ ،  ِشْرَواطٌ  يُْطلَُق على النّاقَِة والَجَمِل ، ففي العَْيِن : نَاقَةٌ  الّشِ

هُ َطِويٌل ، وفيه ِدقَّةٌ ، الذََّكُر واألُْنثَى فيه َسَواٌء ، ونَقََل الَجْوَهِريُّ ِمثَْل ذِلَك ، وكأَنَّ الُمَصنَِّف أََخَذ م:  ِشْرَواطٌ  وَجَملٌ  ن ِعبَاَرةِ ابِن َعبّاٍد. ونَصُّ

ْرَواطُ :  َم ولم يَُخّص الَجَمل ، ففي كالِم الُمَصنِِّف قُصُ  الّشِ ْرَواطُ  وٌر من ِجَهتَْيِن ، وأَْجَمُع من ذِلَك ما في اللَِّساِن :: السَِّريُع من اإِلبِل. فعَمَّ  الّشِ

ُب القَِليُل اللَّْحِم الدَّقِيُق ، يكوُن ذِلَك من النّاِس واإِلبِِل ، وكذِلَك األُْنثَى ، بغَْير هاءٍ    ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّراِجز :: الطَِّويُل الُمتََشذِّ

رٍ  َن مــــــــــــــن ِذي َزجــــــــــــــَ حــــــــــــــح ــــــــــــــِ ل ــــــــــــــُ رحواطِ  ي   شــــــــــــــــــــــــــــِ
اطِ     طــــــــــــــــــــَ ح ٍ  ِشــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ ل ٍز خبــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ ت   ــــــــــــــــــــُح

  
َواِب ، وهي ستَّ  َجُز لَجّساِس بِن قَُطْيٍب ، وهو ُمغَيَّر ، وأَْنَشَده ثَْعلٌَب في أَماِليِه على الصَّ ةَ َعَشَر َمْشُطوراً وبيَن قال ابُن بَّرّي : الرَّ

 الَمْشُطوَرْيِن َمْشُطوران ، وهما :

الِط  ٍف خمـــــــــــــــِح ظـــــــــــــــِ َداِء شـــــــــــــــــــــــــــــَ اِت ا ـــــــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

ي     اطــــــــــِ ه لــــــــــلشــــــــــــــــــــــــِّ يــــــــــبــــــــــِ رحَن مــــــــــن حنــــــــــَِ هــــــــــِ ظــــــــــح (2)يــــــــــُ
 

  
 .«ِمْن ِذي ِذئَبٍ »ويُْرَوى : 

اُم. يَْشِرط ، وهي اآللَةُ الَّتِي ، بَكْسِرِهَما ، الِمْبَضعُ  الِمْشَراطُ و ، الِمْشَرطُ و  بها الَحجَّ

 أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : ، كأَْشراِطه ، ِء : أَوائِلُهالشَّيْ  َمَشاِريطُ و

ِوي  تـــــــــــــَ لـــــــــــــح وِر وتــــــــــــــَ اُ  األُمـــــــــــــُ نـــــــــــــَ ُه َأعـــــــــــــح ابـــــــــــــَ  َتشــــــــــــــــــــــــــَ

ارِيـــــــــــرتُ     واِدرُ  َمشـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــا اأَلوحراُد عـــــــــــنـــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــَ

  
 .ِمْشَراطٌ  الَواِحد وقال : ال َواِحَد لَها ، ونَقَل ابُن َعبّاٍد أَنَّ 

 .أُْهبَتَهُ  ، أَي َمَشاِريَطهُ  أََخَذ ِلألَْمرِ  يقال :و قال :

على قَْوِمِه أَن ال يُْدفََن  َشَرطَ و بِن َسالَمةَ بِن عبِد هللا بن ُعلَْيِم بِن َجنَاِب بِن ُهبََل التَّْغلبِّيِ ، وكان قد َرأََس ، َعِدّي بن َجبَلَةَ  لقبُ  الشَّْرطِ  ذُوو

 عِ بِن ِكنَانَةَ بِن بَْحِر بِن َحّساَن بِن َعِدّيِ بِن َجبَلَةَ في ذِلَك :، فقال ُطْعَمةَ بُن ِمْدفَ  َميٌِّت َحتَّى يَُخطَّ ُهو له َمْوضَع قَْبِرهِ 

ِه  َن أُمــــــــــــِّ ُرٌ  َدفــــــــــــح و امــــــــــــح رحجــــــــــــُ ــــــــــــَ َة ال يـ يــــــــــــ   َعشــــــــــــــــــــــــــِ

اً     ربح رت  هلـــــــــــــا قـــــــــــــَ تح َأو لـــــــــــــَُ ـــــــــــــَ َي مـــــــــــــات  ِإذا هـــــــــــــِ

  
ُسوُل فَذَهَب إِلى بَْحَدِل كاَن ُمعَاِويةُ َرِضَي هللا عنه بَعََث َرُسوالً إِلى بَْهَدِل بِن حّساِن بِن َعِدّيِ بِن َجبَلَةَ يَْخُطُب إِليه اْبنَتَه ، فو بِن  (3)أَْخَطأَ الرَّ

َجهُ اْبنَتَه َمْيُسوَن ، فََولَدَ  َهْيِريُّ :أُنَْيٍف من بَنِي حاِرثَةَ بِن َجنَاٍب ، فَزوَّ  ْت له يَِزيَد ، فقال الزُّ

لــــــــــــــتح  لــــــــــــــِّ َداًل كــــــــــــــانــــــــــــــوا أَراُدوا فضـــــــــــــــــــــــــــُ  َأاَل هبــــــــــــــَح

َدٍ      رِ  (4)ِإىل حبـــــــــَح لـــــــــ  ضـــــــــــــــــــــــَ
ُ
ُوِ  امل ُ  الـــــــــر ســـــــــــــــــــــــُ  نـــــــــفـــــــــح

  

َدٍ   ِن حبـــــــــَح َت بـــــــــَا ابـــــــــح اَن ِإنح قـــــــــاَيســـــــــــــــــــــــح تـــــــــ   فشـــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــِن ِذي و     َاح اب ـــــــــَ رحطِ ب رِ  الشـــــــــــــــــــــــ  جـــــــــ  حـــــــــَ ُ
رِّ املـــــــــ  اأَلغـــــــــَ

  
 .َشَرطَ  مثل :كذا :  َعلْيه اْشتَرطو

طَ و َق وتََكلَّفَ  في َعَمِله : تَأَلَّقَ  تََشرَّ ً  ، كذا في العُبَاب ، وفي األََساِس : تَنَوَّ ، نَقَلَه  الماُل : فََسَد بعَد َصاَلحٍ  اْستَْشَرطَ وما ِهَي عليه : ُشُروطا

.  الّصاَغانِيُّ
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يِت :و ّكِ  ، قال ابُن ِسيَده : ُمفَاَضلَةٌ بال فِْعلِ  ، وهو أَْرَذلُه ، أَي المالِ  أَْشَرطُ  الغَنَمُ  في إِصالحِ األَْلفَاِظ الْبن الّسِ

__________________ 
 .460/  2والنهاية  648/  1( انظر الفائ  1)
اجلوهري ا يف اللسان إال صات ( مل يرد يف اللسان ا ذكره صاحب التكملة. ويف اللسان ستة عشر شطراً ومل يرد با الشطرين ا الذي أورد ا 2)

 والشظف : خشونة العيش. . والدأب : شدة السري والسو . ويلحن : يفرقن... ا داء
 .«هبد »وابألصر  457( عن مجهرة ابن حزم ص 3)
 .«هبد »( ابألصر 4)
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ِم ا وهو حَنُو ما  ا َتُكوُن من الِفعحِر ُدوَن االســــح َلَة ِإل  َُفاضــــَ
ِ ؛ وُهَو انِدر ا أَلن امل اَتاح َنُك الشــــ  يَبَويحِه من قـَوحهلِِم : َأحح َحكاه ســــِ

 الح : الَغَنمُ أَلن  ذِلَك ال ِفعحَر له أَيحضاً ِعنحَده ا وكذِلَك آَبُر الّناِس ا ال ِفعحَر له عند ِسيَبَويحِه قا  : ويف بعِ  ُنَسِخ اإِلصح 
رَاطُ   ا ُ َر َكًة. َشَرط يحضاً. قا  فِإن َصح  هذا فهو مَجحضُ املاِ . قلُت : وهَكذا َأوحَرَدُه اجلَوحَهرِي  أَ  َأشح

 ، كما في اللَّساِن والعُبَاِب. ُكلٌّ ِمْنُهَما على صاِحبِه َشَرطَ  : َشاَرَطهُ ُمَشاَرَطةً و

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، بالفَتْح : العاََلَمةُ ، لغةٌ في التَّْحِريِك. الشَّْرطُ 

َكةً ، من اإِلبِِل : ما يُْجلَُب ِلْلبَْيع ، نْحُو النّاِب والدَّبِر ، يقال : إِن في إِبِِلكَ  الشََّرطُ و ً  ، ُمَحرَّ فيَقُوُل : ال ، ولِكنََّها لُبَاٌب ُكلَُّها ، كما في  ؟َشَرطا

اللِّساِن ، وِعبَاَرةُ األََساِس : يُقَاُل للَحاِلِب 
 : ال ، ُكلَُّها لُبَاٌب.قال  ؟َشَرطٌ  : َهْل في َحلُوبَتِك (1)

. وقال غيُره : هي  أَْشَراطُ و أَْسبَابَُها الَّتِي هي ُدوَن ُمْعَظِمَها الّساَعِة : ما يُْنِكُره النّاُس من ِصغَاِر أُُموِرَها قَْبَل أَْن تَقُوَم الّساَعةُ : نَقَلَه الَخّطابِيُّ

 وقِياِمها.

ّمِ : ِخيَاكّلِ َشيْ  ُشْرَطةُ و من أَْهِل األَْرِض ، فيَْبقَى  َشِريَطتَه ال تَقُوُم الّساَعةُ َحتَّى يَأُْخَذ هللا»الَحِديُث :  ، ومنه َشِريَطتُه ُرهُ ، وكذِلكَ ٍء ، بالضَّ

يِن. قاَل األَْزَهِريُّ :أَُظنُه« َعَجاٌج ال يَْعِرفُوَن َمْعُروفاً ، وال يُْنِكُرون ُمْنَكراً  ، أَي الِخيَاَر ، إِالَّ أَنَّ َشِمراً كذا  َطتَهَشرَ  يَعِني أَهل الَخْيِر والّدِ

 َرَواه.

ّي : والنََّسُب إِلى  ، كقَْوِله : الّشَرَطْيِن َشَرِطيٌّ  قاَل ابُن بَّرِ

 ُمرحثَِعنٍّ بَعاِمرِ  َشَرِطيٍّ ِمنح و 
 أَْشَراطيَّةٌ  ، ومن ذِلَك : َرْوَضةٌ  (2)، وقد تَقَدَّم َشاِهُده  أَْشَراِطيّ   الَجْمع، وُربََّما نََسبُوا إِليه َعلَى لَْفظِ  األَْشَراِط َشَرِطيٌّ  قال : وكذِلَك النََّسُب إِلى

ِة يَِصُف َرْوَضةً : الشََّرَطْينِ  إِذا ُمِطَرْت بِنَْوءِ  مَّ  ، قال ذُو الرُّ

رححـــــــــــــاُء  و اُء قــــــــــــــَ ةٌ حـــــــــــــَ يـــــــــــــ  رَاطـــــــــــــِ تح  َأشــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــَ  وَكـــــــــــــَ

يــــــــــمُ     ا الــــــــــرَبَاعــــــــــِ هــــــــــَ تــــــــــح فــــــــــ  اُب وحــــــــــَ ا الــــــــــذِّهــــــــــَ يــــــــــهــــــــــَ  فــــــــــِ

  
بَواِحٍد ، والتَّثْنِيَةُ في ذِلَك أَْعلَى وأَْشَهُر ؛ ألَنَّ أََحَدُهَما ال يَْنفَِصُل عن اآلَخِر ، كأَبَانَْيِن  للشََّرَطْين . فجاءَ الشََّرطُ  وحَكى ابُن األَْعَرابِّي : َطلَعَ 

 ٍء.في أَنَّهما يُثَنَّيَاِن معاً وتَُكوُن َحالتُهما َواِحَدةً في كّلِ شيْ 

ّي. َشَرِطيٌّ  ، ولَعَلَّهُ  (3)، هكذا هو في األََساِس  َشَراِطيٌّ  قَال : نَْوءٌ ويُ  َكةً ، كما تَقَدَّم عن اْبِن بَّرِ  ُمَحرَّ

 وفي الّصحاحِ : وأَّما قوُل َحّساِن بِن ثَابٍِت :

وِه كــــــــــــــرَاٍم  ــــــــــــــُوجــــــــــــــُ ــــــــــــــِ  ال ي ــــــــــــــِ َدامــــــــــــــَ  ب ــــــــــــــَ  يف ن

ِة     عــــــــــــَ جــــــــــــح وا بــــــــــــعــــــــــــد هــــــــــــَ هــــــــــــُ بــــــــــــِّ رَاطِ نـــــــــــــُ  اأَلشــــــــــــــــــــــــــح

  
ِحيُح أَنَّه أَراَد ما َشَرطٌ  ، فيُقَاُل : إِنَّهُ أَراَد به الَحَرَس وَسِفلَةَ النّاِس ، أَي فالَواِحدُ « األَْشَراطِ  بعد َخْفقَةِ »العُبَاب : وفي  . قال الّصاَغانِيُّ :والصَّ

ّمِة ، وَخْفقَتَُها :ُسقُوُطَها.  أََراَد الُكَمْيُت وذُو الرُّ

َكةً : لَ  َشَرطٌ و ُق ، قال خالُد بُن قَْيٍس التَّْيِمّي يَهْ ، ُمَحرَّ  ُجو ماِلكاً هذا :قَُب ماِلِك بِن بُْجَرة ، َذَهبُوا في ذلك إِلى اْستِْرَذاِلِه ؛ ألَنَّه كان يَُحمَّ

َت  نـــــــــــــح َك ِإذح ُرهـــــــــــــِ تـــــــــــــَ يـــــــــــــح هح  (4)لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ وحأَل  آَ  مـــــــــــــَ

هح     لـــــــَ بـــــــَ ِف عـــــــنـــــــَد الســـــــــــــــــــــ  يـــــــح ِر الســـــــــــــــــــــ  ز وا بـــــــَنصـــــــــــــــــــــح  حـــــــَ

  

هح و  لــــــــــَ عــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــقــــــــــَ اُب ال قــــــــــَ ــــــــــعــــــــــُ َك ال تح بــــــــــِ قــــــــــَ لــــــــــ   حــــــــــَ

َرًة     بـــــــــــــــــِ دح َرطٍ مـــــــــــــــــُ هح  بشـــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــح  ال مـــــــــــــــــُ

  
ً  فِيَها وبَِها : اْستََخفَّ بَِها وَجعَلََها أَْشَرطَ و  ، أَي َشْيئاً ُدوناً َخاَطَر بها. َشَرطا
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 ِليه ، وأَْنَشَد :فاُلناً ِلعََمِل كذا ، أَي يَسَّْرتُهُ وَجعَْلته يَ  أَْشَرْطتُ  وقال أَبو َعْمٍرو :

مح  هــــــــــــُ نــــــــــــح ر َب مــــــــــــِ رحٍم   (5)قـــــــــــــَ ر  قـــــــــــــَ َرطِ كــــــــــــُ   ُمشــــــــــــــــــــــــــح
رتِ     لـــــــــــــ  مـــــــــــــَ ٍة عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ن دح ٍم ذي كـــــــــــــُ جـــــــــــــَ مـــــــــــــح جـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
__________________ 

فلعلها نسخة « للحالب»والذي يف األساس املطبوع الذي بيدي « للجالب» عن األساس :ـ  ( كذا ابألصر واألساس ا ويف املطبوعة الكويتية1)
 وقعت بيده.أخر  

 ( يعين قو  العجاج :2)
 من ابكر األشراط أشراطي

 قوله : هكذا هو يف األساس ا الذي يف النسخة الجي أبيدينا منه نوء أشراطي ا واستشهد عليه بقوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 من ابكر األشراط أشراطي

 .«وهو مواف  لقو  ابن بري الساب  ورمبا نسبوا اخل

 .«رهبت»عن اللسان ط د املعارف ا وابألصر ( 4)
 منها.« : عملرت»ويف مادة « منهم»( كذا ابألصر هنا 5)
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 : الُميَسَُّر للعََمِل. الُمْشَرطُ 

 : ُخيوٌط من َحِريٍر ، أَو ِمْنهُ ومن قََصٍب ، تُْفتَُل مع بعِضَها ، على التَّْشبِيِه بُِخيُوِط الصُّوِف واللِّيف. الشَِّريطُ و

 : بَْطٌن من العََرب ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. َشِريطٍ  ووبَنُ 

 النَّهِر : َشّطاه. َشْرَطاو

ْذُل ، األَْشَرطُ و  جمُع الَجْمع وهم األَراِذُل. األََشاِريطُ و ، كأَْحَمَد : الرَّ

 : الُطُرُق الُمْختَِلفَة. الشُُّروطو

يَّ التَّلَصُّص.ال الشُّْرِطيَّ  ومن أَْمثَاِل الُمَولَِّدين : ال تُعَلِّمُ  ّطِ  تَّفَحُّص ، وال الزُّ

 : كالشَّْرط. التَّْشِريطُ و

 .َشاَرطَ  عليه كذا : ِمثْلُ  تََشاَرطَ و

 .(1)نَْفَسه وَمالَه في هذا األَْمِر ، إِذا قَدََّمهَما  أَْشَرطَ و

. الشَّّراطُ  وأَبُو القاِسِم بُن أَبِي غاِلبٍ  ٌث َمْغِربِيٌّ ، َرَوى عنه ِسْبُطه القاسُم بُن محّمِد بِن أَْحَمَد القُْرُطبِيُّ  : ُمَحّدِ

 ، عن ابِن لَِهيعَةَ ، قال الدَّارقُْطنِيُّ : َمتُْروٌك. الشُّْرِطيُّ  وأَبو ِعْمَراَن ُموَسى بُن إِبراِهيمَ 

ً و َشطًّا َب ونََصَر ،، من َحّدِ َضرَ  يَُشطُّ و يَِشطُّ  الَمْنِزلُ  َشطَّ  : [شطط]  ، قاَل الّشاِعُر :  َشاطٌّ : ، وُكلُّ بَِعيٍد  بالّضّمِ : بَعُدَ  ، األَِخيرُ  ُشُطوطا

رت   ُر  شـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ  اأَلمـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــح َو  وانـ دح زَاُر ِبـــــــــــَ َ
 املـــــــــــ

رُ     لـــــــــــــَ ٌد وال طـــــــــــــَ هـــــــــــــح اٌ  وال عـــــــــــــَ يـــــــــــــَ  فـــــــــــــال خـــــــــــــَ

  
 وقاَل آَخُر :

رت   ا  َتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــــَ ريانـــــــــــــــــــــِ دًا َداُر جـــــــــــــــــــــِ  غـــــــــــــــــــــَ

دُ و     عــــــــــــــــــَ ٍد أَبـــــــــــــــــــح َد غــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح اُر بـــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــد   لــــــــــــــــــَ

  
ً  ، من حّدِ َضَرب فقط ، يَِشطُّ  َعلَْيه في ُحْكِمه ، َشطَّ و ً كذا في أُُصوِل القاُموِس ، كأَِمير ، والصواُب : َشِطيطا كةً : َشَططا في  َجارَ  ، ُمَحرَّ

، إِذا ُجْرَت. ونَقََل َصاِحُب اللَِّساِن هذا القَْوَل عن أَبِي  أَْشَطْطتُ و عليه ، َشَطْطتُ  الّصحاحِ : وَحَكى أَبو ُعبَْيٍد :. وفي اْشتَطَّ و كأََشطُّ  قَِضيَّته ،

يِن ، فَجعَلَه من َحّدِ نََصَر ، وِعبَاَرةُ الَجْوَهِرّيِ ُمْطلَقةٌ ، فهو  َشَطْطُت أَُشطُّ  ُعبَْيٍد ، ولِكنَّه قال : يَُردُّ به على الُمَصنِِّف ، حيُث َجعَلَهُ ، بضّمِ الّشِ

ل.  من َحّدِ َضَرب ، فتَأَمَّ

ً  في ِسْلعَتِه َشطَّ و َكةً  يَُشطُّ َشَططا  .وتَبَاَعَد عن الَحقِّ  (2) َجاَوَز القَْدَر الَمْحُدودَ  ، إِذا ، ُمَحرَّ

ً  في السَّْومِ  عليه َشطَّ و  أَْبعََد. .اْشتَطَّ و في السَّْوِم ، أََشطَّ  ، وِعبَاَرةُ الّصَحاحِ : ْكثَرُ أَْبعََد َكأََشطَّ ، وهذه أَ  : يَُشطُّ َشَطاطا

ّي :  بمعنَى أَْبعََد قوُل األَْحَوِص : أََشطَّ  بمعنَى بَعَُد ، وشاِهدُ  َشطَّ و بَمْعنَى أَْبعََد ، أََشطَّ  قال ابُن بَّرِ

ي قـــــــــــد  وحمـــــــــــِ قـــــــــــَ تح َأاَل اي لـــــــــــَ طـــــــــــ  َواِذِد  َأشـــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــَ

يو     لـــــــــــــِ َي اَبطـــــــــــــِ قـــــــــــــِّ َن َأنح َأوحَد  حبـــــــــــــَ مـــــــــــــح زحعـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  يـ

  
الّداُر ، إِذا بَعَُدت. قلُت  َشطَّتِ  ٍء ، ُمْشتَقٌّ من: ُمَجاَوَزةُ القَْدِر في بَْيعٍ أَو َطلٍَب أَو اْحتَِكاٍم أَو َغْيِر ذِلك من ُكّلِ َشيْ  الشََّططُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :

في ُحْكِمه ، وفي ِسْلعَتِه ، وفي السَّْوِم ، فتَْخِصيُص الُمَصنِِّف إِْحَدى  َشطَّ  ٌر لُكّلِ ما ذُِكَر من األَْفعاِل. وهي :َمْصدَ  الشََّططَ  فَظَهَر بذِلَك أَنَّ 

ل ذِلَك ، ـ  كما في سائِِر النَُّسخِ ـ  ، كأَِميرٍ  بالشَِّطيطِ  َمَصاِدِرها ة فتأَمَّ َحِديُث ابِن َمْسعُوٍد :  ومنهغيُر صواِب ، ألَنَّهُ ُمَخاِلٌف لنُُصوِص األَئِمَّ

َوأَنَُّه كاَن يَ ُقوُل َسِفيُهنا َعَلى )أَي ال نُْقَصاَن وال زياَدةَ. وفي الكتاِب العَِزيز : « َشَططَ  َصَداٌق كَصَداِق نَِسائَِها ، ال َوْكَس وال (3)لها »
ً  (هللاِ   قال الّراِجُز : (4) َشَططا
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 َططَاشَ حَيحُموَن أَلحفاً َأنح ُيَساُموا 
 وقال َعْنتَرةُ :

تح  طـــــــ  تح  شـــــــــــــــــــَ حـــــــَ ـــــَ ب َا فـــــــَبصـــــــــــــــــــح قـــــِ اشـــــــــــــــــــِ ـــــعـــــــَ زاَر ال  مـــــَ

َرِم     ا ابــــــــــنــــــــــُة خمــــــــــَح اَلهبــــــــــَُ ي  طــــــــــِ لــــــــــَ رًا عــــــــــَ (5)َعســــــــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( يف األساس : قّدمها.1)
 .«امدود»بد  قوله  .«جاوز القدر وا دّ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 .«.. هلا مهر مثلها الوك »( يف اللسان : 3)
 .4( سورة اجلن اآية 4)
 ( معلقته وروايته فيها :5)

ت أبرض الــــــــــــــزائــــــــــــــريــــــــــــــن فــــــــــــــبصــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــت   حــــــــــــــلــــــــــــــّ

 عســـــــــــــــــــــــــــــرًا عــــــــــــــــلــــــــــــــــّي طــــــــــــــــالبــــــــــــــــك ابــــــــــــــــنــــــــــــــــة خمــــــــــــــــرم   

  

 قا  أبو بكر األنباري : ويرو  : شطت مزار العاشقا.
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ي إِنّك»في الّصحاح : وفي َحِديث تَِميٍم الّداِرّيِ وَجاَوَزْت ،أَي َجاَوَزْت َمَزار العَاِشِقين ، فعَدَّاه َحْمالً على َمْعنَى  أَي جائٌر عليَّ في « لَشاّطِ

ي (1)َك أَرأَْيَت إِْن كنُت أَنا ُمْؤِمناً َضِعيفاً وأَنَت ُمْؤِمٌن قَِويٌّ أَِإنَّ »الُحْكِم. قلُت : ونَصُّ الَحِديِث : أَنَّ َرُجالً َكلََّمه في َكثْرةِ الِعبَاَدةِ فقال :   لََشاّطِ

تَك على َضْعِفي فال أَْستَِطيَع فأَْنبَتَّ  ، وهو الَجْوُر في الُحْكِم ، يَقُول : إِذا َكلَّْفتَنِي مثَل َعَمِلك  الشََّططِ  قال أَبُو ُعبَْيٍد :هو من« َحتّى أَْحِمَل قُوَّ

.  وأَْنَت قَِويٌّ وأَنا َضِعيٌف فهو َجْوٌر منَك عليَّ

ي  : َجعََل قولَه :قال األَْزَهِريُّ  . شاّطِ  بَمْعنَى ظاِلِمي ، وهو ُمتَعَّدٍ

ً  َشطَّ  قال أَبُو َزْيٍد ، وأَبو ماِلٍك :و ً و َشطًّا يَُشطُّه فاَُلنا ي»، قال األَْزَهِريُّ : أَراد تَِميٌم بقوله :  َشقَّ َعلَْيِه وَظلََمهُ  ، إِذا ُشُطوطا هذا « َشاّطِ

 الَمْعنَى الَِّذي قالَهُ أَبو َزْيٍد.

 الَواِدي : َسنَُده الَِّذي يَِلي بَْطنَهُ. َشطُّ  وَجانِبُه ، وقال أَبُو َحنِيفَةَ : : شاِطئ النَّهرِ  الشَّطُّ و

ِهَما ُشّطانٌ و ، ُشُطوطٌ  ج :  اللَّْيُث : ، وأَْنَشدَ  ، بَضّمِ

ِر   َشرتِّ بـَعحَد  َشطنارَُكوُب الَبحح
 وقاَل َغْيُرهُ :

ي  مـــــــــــــن و  و َح الـــــــــــــَولـــــــــــــِح هَتصـــــــــــــــــــــــــــَ انـــــــــــــِ طـــــــــــــ    شـــــــــــــــــــــــــــُ
هِ     ـــــــــــــِ ان ـــــــــــــَ ت ُر مـــــــــــــِ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ رِه وبـ اهـــــــــــــِ ـــــــــــــظـــــــــــــَ ٌر ب قـــــــــــــح ـــــــــــــَ  بـ

  
 جمُع شاِطٍئ.« ِمْن ُشْطآنِه»ويُْروى : 

 ، وقال أَبُو النَّْجِم : َشطَّانٍ  ، ولُكّلِ َسنَامٍ  أَو نِْصفُه وِشقُّه َجانُِب السَّنَامِ  : الشَّطُّ  ِمَن الَمَجاِز :و

اِت الـــــــــــــز طِّ  نـــــــــــــَ وحدًا مـــــــــــــن بــــــــــــــَ ُت خـــــــــــــَ قـــــــــــــح لـــــــــــــِّ  عـــــــــــــُ

رتِّ     لـــــــــــــــــَ رٍت مـــــــــــــــــِ غـــــــــــــــــَ اٍز ِمضــــــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــَ  ذاَت جـــــــــــــــــَ

  

رتِّ  عـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح
ُ

ا املـــــــــــــــــ هـــــــــــــــــَ َت ِدرحعـــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــَبن  حتـــــــــــــــــَح

ا    طــــــــــــــن ه  شــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــَ وح َت فـــــــــــــــَ يــــــــــــــح رتِّ َرمــــــــــــــَ  ِبشــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ُز يف الر فحِض وملَح   يـَنحَحرتِّ مل يـَنـح
ّم. ُشُطوطُ  ج  ، بالضَّ

. ة ، باليََماَمةِ  : الشَّطُّ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

َحابِّيِ  الثَّقَِفّيِ  ع بالبَْصَرةِ ، يَُضاُف إِلى ُعثَْماَن بِن أَبِي العَاِص  ُعثَْماَن : َشطُّ و َرِضَي هللا عنه ، كما في العُبَاِب ، وراَجْعُت في َمعَاِجم  الصَّ

يُّ ، وُعثَْمان بن ُعثَْماَن الثَّقَِفّي ِة فَوَجْدُت َمن اْسُمه ُعثَْماُن ِمن بَنِي ثَِقيٍف َرُجلَْين : ُعثَْمان بن عاِمِر بِن ُمْعتب الثَّقَِفيُّ ، ذكره السَُّهْيلِ الصَّحابَ 

 .(2)نَِزيل ِحْمَص ، ولم أَِجْد ُعثَْماَن بَن أَبِي العاِص هذا ، فليُْنَظر 

 ، قال الُهَذِليُّ : َسَحاٍب ، وِكتَاٍب. الطُّوُل وُحْسُن القََوامِ ، ك الشََّطاطو

ــــــــــــــٌح  ي لــــــــــــــِ ي مــــــــــــــَ قــــــــــــــِ لــــــــــــــح ن  ِإذح مــــــــــــــَ وحُت هبــــــــــــــِِ  هلــــــــــــــََ

ِة و و     يــــــــــــلــــــــــــَ خــــــــــــِ
َ

اطِ ِإذح َأان يف املــــــــــــ طــــــــــــَ  (3) الشــــــــــــــــــــــــــ 
  

َطاطِ و الشََّطاطِ  بَيِّنَةُ  شاطَّةٌ و َشطَّةٌ  جاِريَةٌ  ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، يُقَال : أَو اْعتَِدالُهُ   .الّشِ

طَِّة ، بالَكْسرِ  ، بالفَتِْح : الشََّطاطُ و اللُهمَّ إِنّي أَُعوذُ بَِك من َوْعثَاِء »الَحِديُث :  ، وِمْنهُ  البُْعد ، كالّشِ
طَّةِ  السَّفَِر ، وكآبَةِ  (4) « وُسوِء الُمْنقَلَبِ  الّشِ

 أَي بُْعِد الَمَسافَِة.

. ويُقَاُل : رجلٌ ُكسَ  أَْيضاً : الشََّطاطُ و  ، بفَتِْحِهَما. الشََّطاَطةِ و الشََّطاطِ  بَيِّنُ  شاطٌّ  اُر اآلُجّرِ

َطاطُ و  .، بالَكْسِر ، وهو : البَِعيُد َما بَْيَن الطَّرفَْين الّشِ
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ً و  بَضّم التاِء وفَتْح الّشين ، وهي قَِراَءةُ قَتَاَدةَ ، (5) طْ تَُشطِّ  َء : َوالَ وقُِرى ، أَي الَجْوِر والتَّجاُوز عن الَحّد ، الشََّططِ  : بالََغ في َشطََّط تَْشِطيطا

قََرأَ الَحَسُن البَْصِريُّ وأَبو َرجاٍء وأَبو َحْيَوةَ واليََمانِيُّ وقَتَاَدةُ في إِْحَدى ِرَوايَتَْيه ، و بَضّمِ التّاِء وَكْسِر الطاِء اأُلولَى تُْشِططْ  (َوال)ء : قُِرىو

أَي ال تُْبِعْد عن  ومْعنَى الُكّلِ : تَُشاِططْ  قرأَ ِزرُّ بُن ُحبَْيٍش : والو بفَتْحِ التَّاِء وضّمِ الّطاِء واأُلولَى ، تَْشُطط إِبراِهيَم وابُن أَبِي َعْبلَةَ : والوأَبو 

 .الَحقِّ 

__________________ 
 ( يف التهذيب والنهاية واللسان : إّنك.1)
عثمان بن أيب العاص بن بشر بن عبد بن د ان وقير عبد د ان بن عبد   بن  ام بن أابن بن سيار بن مالك  373 / 3( يف أسد الغابة 2)

يههللاصللللللللىبن حطيرت بن خيثم بن ثقيف الثقفي يكىن أاب عبــد   وفــد عل  النيب  يف وفــد ثقيف فــبســــــــــــــلم واســــــــــــــتعملــه النيّب  وسللللللللمعل
 .«شرتّ »ظر معجم البلدان وان عل  الطائف. وسلمعليههللاصلى

 قوله ملقي يعين لا كالمي وهو من التمل . 20/  2( البيت للمتنخر يف ديوان اهلذليا 3)
 ( ويرو  : من الضبة يف السفر.4)
 من سورة ص. 22( من اآية 5)
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ً  القَْوُم في َطلَبِنَا أََشطَّ ، كما في الّصَحاحِ ، ويُقَال : في الطَّلَِب : أَْمعَن أََشطَّ و  ، إِذا َطلَبُوهم ُمَشاةً وُرْكبَاناً. إِْشَطاطا

 ، كأَنَّه أَْبعََد فيها. في الَمفَاَزةِ : َذَهبَ  أََشطَّ و

فها هللا ، ومنه : ع األَْشَطاطِ  َغِديرُ و وقال  «األَْشَطاطِ  أَْيَن تََرْكَت أَْهلَك بغَِديرِ »الَحِديُث :  بُمْلتَقَى الطَِّريقَْيِن من ُعْسفاَن للَحاّجِ إِلى َمكَّةَ ، َشرَّ

قَيّاِت :  ُعبَْيُد هللا بُن قَْيس الرُّ

هح  َة فـــــــــــالـــــــــــظـــــــــــ  مـــــــــــَ لـــــــــــح زٌِ  ِلســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــح ِرٌف مـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــُم     نـــــــــــــازٌِ  فـــــــــــــالـــــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــــِ ا مـــــــــــــَ نـــــــــــــّ (1)راُن مـــــــــــــِ
 

  

ــــــــــــُر  دي اطِ فــــــــــــغــــــــــــَ طــــــــــــَ ريف  اأَلشــــــــــــــــــــــــــح ا  ــــــــــــََ هــــــــــــَ ــــــــــــح ن  مــــــــــــِ

ومُ     لـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح زٌِ  مـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح اَن مـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــبـــــــــــــــُعســـــــــــــــــــــــــــــح

  
 عن اْبِن ُدَرْيٍد ، قال : َزَعُموا ذِلَك ، وليس بثَبٍَت. : طائرٌ  الشَّْطَشاطُ و

ْخَمةُ السَّنَامِ  اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ :، وعلى األَِخير  كَصبُورٍ  الشَُّطوطو ، كَخَجْوَجى ، الشََّطْوَطىو كما في الّصحاح ، وهو قَْوُل  النَاقَةُ الضَّ

 ، قال الّراِجُز يَِصُف إِبِالً وَراِعيَها : َشَطائِطُ  ج : األَْصَمِعّيِ ، وقال غيُره : هي العَِظيَمةُ َجْنبَيِ السَّنَاِم ،

ٌة  لــــــــــــ  ُه جــــــــــــِ تــــــــــــح حــــــــــــَ لــــــــــــ  رتُ قــــــــــــد طــــــــــــَ ائــــــــــــِ طــــــــــــَ   شــــــــــــــــــــــــــَ
َو هلـــــــــــــــــَُ     هـــــــــــــــــح  وفـــــــــــــــــاِرطُ  (2)ن  حـــــــــــــــــائـــــــــــــــــٌر فــــــــــــــــــَ

  
 وقال أَبو ِحَزاٍم العُْكِليُّ :

ؤحِد  اَءريت وبـــــــــــــــــــــــُ رح ممــــــــــــــــــــــُ ؤحمــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــــال تـــــــــــــــــــــــُ

     ٌ وُء جنـــــــــــــَح بـــــــــــــُ ـــــــــــــَ َ  يـ يـــــــــــــح وطِ فـــــــــــــلـــــــــــــَ طـــــــــــــُ  ابلشـــــــــــــــــــــــــــ 

  
ً  َغالَبَهُ في : َشاطَّهُ ُمَشاطَّةً و  : َغلَبَه. االْشتَِطاِط فَشطَّهُ َشّطا

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجُل : إِذا أَْنعََظ ، نَقَلَه ابُن القَّطاعِ. َشطَّ   الرَّ

 ، كالَمَشقَِّة َوْزناً وَمْعنًى ، وبَمْعنَى البُْعِد أَْيضاً. الَمَشطَّةُ و

ةَ : (3)، كُرّماٍن  الشُّّطانُ و فَِة ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ  : َمْوِضٌع قريٌب من الَمِدينَِة الُمَشرَّ

زَاُ  كـــــــــــــــــَ و  ـــــــــــــــــَ وٍم ال تـ ي ُرســـــــــــــــــــــــــــــــُ ا اَبقـــــــــــــــــِ  َبهنـــــــــــــــــ َ

َدِة     عـــــــــِ انِ أَبصـــــــــــــــــــــــح طـــــــــ  ُض  الشـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــ  رٌت ُمضـــــــــــــــــــــــَ (4)َريـــــــــح
 

  
 ويُقَال : هو بَْيَن األَْبَواِء والُجْحفَِة.

 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [شعط]

ة ، واألَ  َشْعَوطَ  َطه تَْشِويطاً ، كما َسيَأْتِي.الدََّواُء الُجْرَح ، والفُْلفُُل الفََم ، إِذا أَْحَرقَه وأَْوَجعَه ، هكذا تَْستَْعِملُه العامَّ  ْصُل َشوَّ

ةً  يُْجعَُل فيها الماُء ، الِجَراُر من الَخَزفِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وقال ابُن األَثِيِر : هي ، كأَِميرٍ  الشَِّقيطُ  : [شقط] ،  أَو الفَّخاُر عامَّ

 .«الشَِّقيطِ  رأَْيُت أَبا ُهَرْيَرةَ يَْشَرُب من ماءِ »في َحِديِث َضْمَضٍم :  قالَهُ الفَّراُء ، وقد جاءَ 

يِن الُمْهَملَِة ، وهو تَْصِحيٌف ، كما في اللَِّساِن.  وَرَواه بعُضهم بالّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 السُّوِس األَْقَصى بالَمْغِرِب. ، بالَكْسِر : َمِدينَةٌ من أَْعمالِ  ِشْنِقيطُ 

ينُ  بالَمّدِ ، أَْهَملَها الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : هي الشَّْلَطاءُ  يُقَاُل :و ، الشَّْلطُ  : [شلط] ّكِ بلُغَِة أَْهِل الَجْوف ، األُولَى َذَكرَها ُهنَا ، والثّانِيَةُ  الّسِ

ه ُهنَاك : الشَّلْ « ش ل ح»َذَكَرَها في  ْحِر ،ونَصُّ يُن. قال الّصاَغانِيُّ : وتَبِعَهُ ابُن َعبّاٍد ، وأَْنَكر  الشَّْلَطاءُ و َحاُء : السَّْيُف بلُغَِة أَْهِل الّشِ ّكِ هي الّسِ

.  ذِلَك األَْزَهِريُّ
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ْلَطةُ و يَن لُغَةٌ ، عن اْبِن َعبّاٍد. ق كِعنَبٍ  ، ِشلَطٌ  الدَّقِيُق : ج (5) ، بالَكْسِر : السَّْهُم الطَِّويلُ  الّشِ ين أَْيضاً ، وَكأَنَّ الّشِ لُت : وقد تقَدََّم ِذْكُره في الّسِ

 فيها.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ِف.، إِذا نَِضَج ، هَكَذا ُهو في التَّْكِملَِة. قلُت : وهو تَْحِريٌف ، والّصواُب فِيِه َشاَط : إِذا نَِضَج ، كما يَأْتِي للُمَصنِّ  َشلَطَ 

 ُكلُّ ذِلَك نقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، ثُمَّ إِّن هذا الَحْرفَ  ، كَجْعفَر وِسْرَداحٍ وُعْصفُوٍر : الُمْفِرُط الطُّولِ  الشَّْمَحطُ  : [شمحط]

__________________ 
 .«أشطاط»واملثبت عن معجم البلدان « فالقضيم .. شرف منز »( ابألصر 1)
 .«خائر»ويف التهذيب : « حابر»( يف اللسان : 2)
 ايقوت بضم أوله وسكون الطاء مث ألف مهموزة ونون. واٍد من أودية املدينة. ( قيدها3)
 ( يف معجم البلدان برواية خمتلفة.4)
 ( يف التكملة : السهم الدقي . ومل ترد لفظة الطوير.5)
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َرٌ  عل  اجلَوحَهرِيِّ ا ولي  كذِلك ا َتدح وِ  اِب ُمَرِة ا عل  أَن ه ُمســـــــــح فِإن  اجلَوحَهرِي  ذََكَر يف آِخِر  مكتوٌب يف ســـــــــائِِر اأُلصـــــــــُ
ُحوطو  ما َنص ه :« شحرت»تـَرحِكيِب  ِ ا ونـَب ه عل  زاَِيَدة  الش مح َحل اح

َ
: الط ِويُر ا واملِيُم زاِئَدٌة. وأَم ا الّصاَغاين  فِإن ُه ذََكره يف امل

 رح.املِيِم عن بعٍ  ا فالص َواُب ِإَذنح ِكَتابـَُته ابلسَواِد ا فتَبم  
 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [شمرط]

 الشَّْعُر : قَلَّ وَخفَّ ، أَْهَملَهُ الَجَماَعة ، ونَقَلَه ابن القَطَّاع. َشْمَرطَ  في العُبَاِب :

، من بِالِد َربِيعَةَ قَِريٌب من ِديَار  د ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ياقَوت والّصاَغانِيُّ : هو : (1) كَخْزَعالٍ  َشْمَشاطٌ  : [شمشط]

ُد و من الَحّدِ الّرابعِ من ُحُدوِد إِْرِمينِيَةَ ، وَضبََطه الَحافُِظ في التَّْبِصير بَكْسِر األَّول قال :« قاليِ قاََل »بَْكٍر ، ويُقَال : هوو  منه أَبُو الربِيعِ ُمَحمَّ

ثُ  الشَّْمَشاِطيُّ  بُن ِزيَادٍ   .َشْمَشاطٍ  ى عنه مْنُصوُر بُن َعّماٍر ، وطائفةٌ من أَْهلِ َروَ  الُمَحّدِ

َكةً : بيَاض الشََّمطُ  : [شمط] أِْس يَُخاِلُط َسَواَده َشعرِ  ، ُمَحرَّ في الشَّعِر : اْختِالفُه بلَْونَْيِن من  الشََّمطُ  ، كذا في الّصحاحِ ، وفي الُمْحَكِم : الرَّ

 َسَواٍد وبَياٍض.

جلُ  َشِمطَ  ً  كفَِرحَ  الرَّ ً و ، كأَْكَرَم ، أَْشَمطَ و يَْشَمُط َشَمطا  ، قال األَْغلَُب الِعْجِليُّ : اْشَمطَّ اْشِمَطاطا

ِت  جِي وَأطـــــــــــــــ  رححـــــــــــــــَ يِن ســـــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ رفـ  قـــــــــــــــد عـــــــــــــــَ

تُ قــــــــــــــد و     طــــــــــــــح َدهــــــــــــــا و  ِشــــــــــــــَِ عــــــــــــــح تِ بـــــــــــــــَ طــــــــــــــ   اِشــــــــــــــحَ

  
ُل الُهَذِليُّ :« أَ ط ط»وتَقَدََّم في  َجَز للّراِهِب الُمَحاِربّيِ. وقال الُمتَنَّخِ  أَنَّ الرَّ

مـــــــــــَ  و  لـــــــــــح ُر ســـــــــــــــــــــــــَ َداَة وِذكـــــــــــح َت الـــــــــــغـــــــــــَ  مـــــــــــا أَنـــــــــــح

َك ِإىل و     ــــــــــح ن ــــــــــر أحُس مــــــــــِ طــــــــــاطِ أَمحســــــــــــــــــــــــَ  ال  (2) اِشــــــــــِح
  

ً  ، كاْطَمأَنَّ  (3) اْشَماطَّ و  .اْشِمئْطاطا

هما ، مثُل : ُشْمطانٍ و ، ُشْمطٍ  قَْوم ، من أَْشَمطُ  فهو  أَْسَوَد وُسوٍد وُسوَداٍن ، وأَْعَوَر وُعوٍر وُعوَراٍن. ، بَضّمِ

 ُ  .َشْمَطاءُ  قال الَجْوَهِريُّ : والَمْرأَة

 قلُت : ومنه قوُل َعْمِرو بِن ُكْلثُوٍم.

طــــــــــــــــاءُ ال و  ا  ِشــــــــــــــــَح اهـــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ ُ ح شــــــــــــــــــــــــــــــَ رتح  مل يــــــــــــــــَ

ا    يــــــــــــنــــــــــــَ نــــــــــــِ ٍة ِإاّل جــــــــــــَ عــــــــــــَ ا مــــــــــــن ِتســــــــــــــــــــــــــح  (4) هلــــــــــــََ
  

أِْس ، ال يقَاُل للَمْرأَةِ : َشْيباُء ، ولِكن الشََّمطُ  وقال اللَّْيُث : ُجِل : َشْيُب اللَّْحيَِة ، وفي الَمْرأَةِ َشْيب الرَّ  .َشْمطاءُ  في الرَّ

ً  ءَ ، أَي الشَّيْ  َشَمَطهو َعَملَك بَصَدقَة ،  أَْشِمطْ  ، وهِذه عن أَبِي َزْيٍد قال : ومن َكاَلِمِهم : كأَْشَمَطه َخلََطه ، ، من َحّدِ َضَرب : يَْشِمُطه َشْمطا

، أَي ُخذُوا « اْشِمُطوا». وكان أَبُو َعْمِرو بُن العاَلِء يَقُول ألَْصحابِه : َشِميطٌ  ، وُكلُّ لَْونَْين اْختَلَطا فَُهما َمْشُموطٌ و َشِميطٌ  فهو أَي اْخِلْطهُ ،

ةً في لُغٍَة ، أَي ُخوُضوا ، وهو َمَجاٌز.َمّرةً في قُرآٍن ،  ةً في ِشْعٍر ، وَمرَّ ةً في َغِريٍب ، وَمرَّ ةً في َحِديٍث وَمرَّ  َوَمرَّ

 ، وكذِلك َشَحَطهُ ، عن أَبِي َعْمٍرو. اإِلنَاَء : َمألَه َشَمطَ و

 .يَْشِمطُ  ، اْنتَثََر َوَرقُه ، ِإذا الشََّجرُ  كذِلكو ، قال :، عن أَبي َعْمٍرو  اْنتَثََر بُْسُرَها إِذا النَّْخلَةُ  َشَمَطت من الَمَجاِز :و

ْبحُ  ، أَي الشَِّميطُ  من الَمَجاِز : َطلَعَ و ، الْختِاَلِط لَْونَْيه من الظُّْلمة والبَيَاِض. وقيل : الْختِالِط بَيَاِض النََّهاِر بَسَواِد اللَّْيِل. وفي الّصحاح :  الصُّ

 اِلْختِالِط بَيَاِضه ببَاقِي ُظْلَمِة اللَّْيِل.قاَل الُكَمْيُت :

اَح و  يـــــــــــَ َض مـــــــــــنـــــــــــه الـــــــــــلـــــــــــِّ لـــــــــــَ يـــــــــــرتَ َأطـــــــــــح مـــــــــــِ   الشـــــــــــــــــــــــــ 
رُ     ِت األَنحصـــــــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــ  ُدوٌد كـــــــــــــــمـــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــُ  خـــــــــــــــُ

  
 وقال البَِعيث :
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ا و  هح هبــــــــــَِ فــــــــــُ ــــــــــَ ٍة ملَح تـ اجــــــــــَ هــــــــــا عــــــــــن حــــــــــَ لــــــــــَ جــــــــــَ  َأعــــــــــح

يــــــــرتٌ     ي  ِشــــــــَِ لــــــــِّ ــــــــَ تـ ــــــــُ ضُ  (5)يـ اطــــــــِ ِر ســــــــــــــــــــــَ يــــــــح َر الــــــــلــــــــّ  آخــــــــِ

  
 . َكذا في اللَِّساِن.الُوْلُد نِْصفُُهْم ذُُكوٌر ونِْصفُُهْم ِإناثٌ  : الشَِّميطُ  من الَمَجاِز :و

__________________ 
 أوله وسكون  نيه وشا مثر األوىل وآخره طاء مهملة.( قيدها ايقوت بكسر 1)
 وفيه وأضح  بد  وأمس . 19/  2( ديوان اهلذليا 2)
َبّط كاّطَمَبنّ 3) اّط واِشح  .«( كذا ابألصر ا والذي يف القاموس : واِشح
 وابألصر مل ينز  واملثبت عن املعلقة. 98( معلقته ا شرح املعلقات العشر ص 4)
 .«تبكي»األساس وابألصر ( عن 5)
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 ، أَي بعُضه هائٌج. َشِميطٌ  ، قالَهُ اللَّْيُث. وفي الّصحاحِ : نَْبتٌ  من النَّبَاِت : ما بَْعُضه هائٌج وبَْعُضه أَْخَضرُ  : الشَِّميطو

َكةً : َشِميطٌ   ، والصَّواُب : َذنَبٌ ، هكذا في النَُّسخ بكسِر الذّاِل الُمْعَجَمِة على اْسِم الَحيََواِن ، وهو َغلطٌ  ِذئْبٌ  : الشَِّميطُ و فيه َسَواٌد  ، ُمَحرَّ

 .(1) وبَياضّ 

 بيَن الماِء واللَّبَِن ، أَي َخلَط. َشَمطَ  ، من قَْوِلِهم : من اللَّبَِن : ما ال يُْدَرى أَحاِمٌض هو أَْم َحِقيٌن ، من ِطيبِهِ  الشَِّميطُ  من الَمَجاِز :و

 ، إِذا كاَن في َذنَبِه بَيَاٌض وَسَواٌد قاله الليث ، وأَْنَشَد ِلُطفَْيٍل الغَنَِوّيِ يصُف فََرساً : الذُّنَابَى َشِميطُ  َطائِرٌ  يُقَال :و

ـــــــــــرتُ  ي ٌة  ِشـــــــــــَِ ـــــــــــَ ن وح َي جـــــــــــَ تح وهـــــــــــح وِّفـــــــــــَ ـــــــــــذ اَبَب جـــــــــــُ  ال

قـــــــــــــَ     رٍت مـــــــــــــُ اٍج وَريـــــــــــــح ِة ِديـــــــــــــبـــــــــــــَ بـــــــــــــَ قـــــــــــــح ضِ بـــــــــــــنـــــــــــــُ  طـــــــــــــ 

  
، والتَْجِويُف اْبيَضاُض البَْطِن حتَّى يَْنَحِدَر  َشْعاَلُؤَها الذُّبَابَى ، أَي َشِميطُ  قولُه : يَقُول : اْختَلََط في َذنَبَِها بَيَاٌض وَغْيُره. وقال ابُن ُدَرْيٍد :

 البَيَاُض في القََوائِم.

ّمِ : البُْسَرةُ يُْرِطُب َجا الشُّْمَطانَةُ و َطبَةُ  أَو وَسائُِرَها يَابٌِس ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، نٌِب ِمْنَها، بالضَّ فَةُ  هي الرُّ  .(2)، قالَهُ أَبو َعْمٍرو  الُمنَصَّ

 ، من أَعماِل َسَرقُْسَطةَ. ، كُزبَْيٍر : ِحْصٌن باألَْنَدلُِس  ُشَمْيطٌ و

ثانِ  البْصِريُّ : بُن العَْجالنِ  ُشَمْيطُ و بن بَِشيٍر ، ُشَمْيطُ و  .ُمَحّدِ

، كما في العُبَاب ، وبالَوْجَهْيِن ُرِوَي قوُل أَْوِس بِن َحَجٍر يَِصُف  كأَِميرٍ  ، الشَِّميطُ  نَقاً ببِاَلِد بَنِي أَبِي َعْبِد هللا بِن ِكاَلٍب ، أَو ُهو  :(3) الشَُّمْيطُ و

 القَتْلَى :

 َ اح ُم بـــــــــــــَ مـــــــــــــيـــــــــــــرتِ كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ ُ ارٍَة  الشـــــــــــــــــــــــــــّ  وصـــــــــــــــــــــــــــَ

و و     رحمُثَ والســـــــــــــــــــــــــــ  ر عُ جــــــــــــــُ ُب ُمصـــــــــــــــــــــــــــَ  ابِن ُخشـــــــــــــــــــــــــــح

  
ث َشاِمطٌ و  ، كما فِي العُبَاِب. : لَقَُب أَْحَمَد بِن َحيّاَن القَِطيِعّيِ الُمَحّدِ

واُب : و ، بالفَتْحِ ، كما  بَشْمِطها تََسُع َشاةً  ، كما ُهَو نَصُّ الَجْمَهَرةِ والّصحاحِ ،« قِْدرٌ »يُقَال : هِذه قِْدَرةٌ ، هَكذا في أُُصوِل القاُموِس ، والصَّ

ّي عن ابِن َخالََوْيِه ، قال :  ويُْكسرُ  ُهو نَصُّ الّصحاِح والَجْمهَرةِ ، ، عن العُْكِلّيِ ، قال ابُن ُدَرْيٍد : ولم أَْسَمْع ذِلك إِالّ ِمْنهُ ، وَحَكى ابُن بَّرِ

يِن من يَن.إِالّ العُْكِليَّ  َشْمِطها النّاُس ُكلُّهم على فَتْحِ الّشِ كُ   ، فإِنَّه يَْكِسُر الّشِ ، عْن ابن َعبّاٍد ، وُوِجَد هَكذا َمْضبُوطاً في نُْسَخِة الُمْجَمِل  ويَُحرَّ

كِ  َشَمطٍ  ، وكأَنَّهُ َجْمعُ  أَْشَماِطَها كذِلكَ و البِن فاِرس ، الّصحاح ، أَي  ، كما في أَي بتََوابِِلها ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، ، بالَكْسر ِشَماِطهاو الُمَحرَّ

بَاغِ. (4)بمآِدِمها   من الُخْبِز والّصِ

ّمِ : الطَِّويلُ  الشُّْمُطوطُ و  ، قاَل الّراِجُز : ، بالضَّ

رحَدٌ   ا ِشــــــــــــــــــََ هــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح وطُ يـــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــُ   ِشــــــــــــــــــُح
وطُ     ـــــــــــــــــــــُ بحق ٌ  وال مـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح ب  ال َورٌَع جـــــــــــــــــــــِ

  
ْمَطاطِ  الِفْرقَةُ من النَّاِس وَغْيِرهم : الشُّْمُطوطو ْمِطيطِ و كالّشِ قَةٌ  َشَماِطيطُ  ، بَكْسِرهما ، وقْومٌ  الّشِ ، َكَما في الّصَحاحِ  ِشْمِطيطٌ ، الَواِحَدةُ : : ُمتَفَّرِ

قُوا ، الَواِحدُ  َشَماِطيطَ  ، ويُقَال : َذَهَب القَْومُ   أَبِي ُسْفيَاَن :، وفي َحِديِث  ُشْمُطوطٌ و ، ِشْمَطاطٌ و ، ِشْمِطيطٌ  وَشَماِليَل ، إِذا تَفَرَّ

 ُجرحُهمِ  َِشَاِطيرتِ َصرِيح ُلَؤيٍّ ال 
ْحيَانِّيِ ، وزاَد َغْيُره : َخلَقٌ  ، أَي َشَماِطيطُ  ثَْوبٌ و ، كما فِي الّصحاح ، وأَْنَشَد للّراِجِز ، وهو َجّساُس بُن  ِشْمَطاطٌ  ، الواِحُد : ُمتََشقِّقٌ  ، عن اللِّ

 قَُطْيٍب :

  ٍ ــــــــــــــــــــَ ل زًا خبــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــِ ت طــــــــــــــــــــاطِ  ــــــــــــــــــــُح ح   ِشــــــــــــــــــــِ
اطِ     ُه َألــــــــــــــــــحَ رَاِويــــــــــــــــــَر لــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــَ

  
 وقد تَقَدََّم.
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قَةً أَْرساالً  ، أَي َشَماِطيطَ  َجاَءِت الَخْيلُ  يُقَال :و  :، ولذِلَك إِذا نََسْبَت إِليه قلَت  للشََّماِطيطِ  ، أَو َجماَعةً في تَْفِرقٍَة. قال ِسيبََوْيه : ال َواِحدَ  ُمتَفّرِ

. وقال ِشْمِطيِطيٌّ  ، أَو ُشْمُطوِطيٌّ  ِشْمَطاِطيٌّ أَو . فأَْبقَى عليه لَْفَظ الَجْمع ، ولو كان ِعْنَدهُ َجْمعاً لَردَّ النََّسَب إِلى الَواِحِد ، فقال :َشَماِطيِطيٌّ 

 َرُد له َواحٌد.والعَبَاِديُد والشَّعَاِريُر واألَبَابِيُل ، ُكلُّ هذا ال يُفْ  الشََّماِطيطُ  الفَّراُء :

__________________ 
 ( الذي يف اللسان : وفرس ِشيرت الذنب : فيه لوانن. وذئب ِشيرت : فيه سواد وبياض.1)
طان الر َطب واملَنص ف.2)  ( عبارة التهذيب : الش مح
 [.... نقاً من انقاِء الرمر يف بالد]( قيدها ايقوت ِشيرت بدون ألف والم ابلفتح مث الكسر : 3)
 .«مببدمها»( عن التكملة وابألصر : 4)
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 ، أَْنَشد ابُن ِجنِّي : َرُجل : اسمُ  َشَماِطيطُ و

يــــــــــــــرتُ َأاَن  اطــــــــــــــِ هح  ِشــــــــــــــََ َت بــــــــــــــِ دِّثــــــــــــــح ِذي حــــــــــــــُ  الــــــــــــــ 

َداِء     هح لــــــــــــــــلــــــــــــــــغــــــــــــــــَ بــــــــــــــــ  ىَت أُنـــــــــــــــــَ هح مــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ  أَنـــــــــــــــــح

  

ُه  ـــــــــــــــــــــِ ب ـــــــــــــــــــــَ ت ُه وَأحـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ ل وح زِّ حـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  مُث  أُنـ

هح     ُت بــــــــــــِ ٌد وَلســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــّ ا  ســــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــَ  حــــــــــــىت يـــــــــــــُ

  
 والهاُء في أَْحتَبِه زائدةٌ للَوْقف ، وإِنََّما َزاَدَها ِلْلَوْصل ، كما في اللَِّساِن.

 * ومّما يُْستَْدرُك عليه :

أِْس ، َجْمع الشََّمَطاتُ  كةً : الشَّعََراُت البِيُض تَُكوُن في الرَّ  .َشَمطٍ  ، ُمَحرَّ

 : بَْيَضاُء اْلِمْشفََرْيِن ، وبه فَسََّر ابُن األَْعَرابِّيِ قوَل الّشاِعِر : َشْمَطاءُ  وناقَةٌ 

اءُ  طـــــــــــــــَ ر ُح  ِشـــــــــــــــَح طـــــــــــــــَ ّزِهـــــــــــــــا مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ  بــــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــــح

رَتِّحُ    
ُ

هــــــــــــــــا املــــــــــــــــ ر حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــد طــــــــــــــــاَ  مــــــــــــــــا تـ

  
 الذَّنَِب : فيه لَْونَاِن. ِميطُ شَ  وفََرسٌ 

بَاغِ. بُشْمِطَها ويُقَال : أَكَل فالٌن َشاةً َمْصليَّةً  ّمِ ، لُغَةٌ في الفَتْحِ ، عن ابن َعبّاٍد ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، أَي بِتَابَِلَها من الُخْبِز والّصِ  ، بالضَّ

ّمِ : األَْحَمُق. الشُّْمُطوطو  ، بالضَّ

ِة ، وهو القائُِل فِيَها : : الشَّْمَطاءُ و مَّ  فَِرُس ُدَرْيِد بِن الّصِ

ُت  لــــــــح لــــــــ  عــــــــَ ــــــــَ اءِ تـ طــــــــَ مــــــــح يب  ابلشــــــــــــــــــــــ   ِإذح اَبَن صــــــــــــــــــــــاحــــــــِ

رِ و     ر  امـــــــــح هح كـــــــــُ ـــــــــُ ب ـــــــــو اَبَن صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ ـــــــــد اَبَن ل  ٍء ق

  
الُمعَْنقَبة ، الَّتِي هي إِْحَدى البُيُوِت الَخْمَسة الَمْشُهوَرة عند العََرِب ، وهي  الشَُّمْيَطاءِ  ، ومن نَسلِ  الشَُّمْيَطاءُ  كما في العُبَاِب. قلُت : وِمْن نَْسِله

 مْوُجوَدةٌ اآلَن.

 : الَخْوُض ، وهو َمَجاٌز. الشَّْمطُ و

ً  (1)وأَْجَرْيُت  ً و طلَقا  بمْعنًى َواِحٍد ، كما في العُبَاِب والتَّْكِملَة. ُشْمُطوطا

 ِكَضْت تُبَاِدُر َشيئاً تَْطلُبُه. كما في التَّْكِملَة.الَخْيُل ، إِذا رُ  اْشماطَّتِ و

ً  وقَْوُل العاّمة :  ، على التَّْشبِيِه. بَشَمِطَها ، إِذا أََخَذه باْستِيفَاٍء ، َمأُْخوذٌ من أَْكِل الّشاةِ  َشَمَطهُ شْمطا

ُجُل : أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي ، وقاَل األَْزَهِريُّ : أَي اْشَمعَطَّ  : [شمعط] ً  الرَّ ين. اْمتأَلَ َغَضبا ين والّشِ  ، وكذِلَك اْشَمعَدَّ ، ِكالُهَما بالّسِ

قُوا فِيه بَاَدُروا واْشَمعَلُّوا ، إِذا القَْوُم في الطَّلَبِ  اْشمعَطَّ  قال أَبُو تُراٍب :و عِض قَْيٍس ، وقال ُمْدِرٌك الَجْعفَِريُّ : يُقَال : . هَكَذا َسِمعَهُ من بوتَفَرَّ

قوا ِلَضَوالُِّكمْ  قُوا في َطلَبَِها.يَْشَمِعطُّونَ  ْغيَاناً يُِضبُّون لََها ، أَي فَّرِ  . فُسئَِل عن ذِلَك ، فقال : أََضبَّ القوُم في بُْغيَتِِهْم ، أَي ضالَّتِهم ، إِذا تَفَرَّ

 . هَكَذا في العُبَاِب ، وفي التَّْكِملَِة : اْشَماطَّْت ، وقد َذكرناهُ قريباً.ٍء تَْطلُبهُ َرَكَضت تُبَاِدُر إِلى َشيْ  ، إِذا الَخْيلُ  طَّتِ اْشَمعَ  عن اْبِن َعبّاٍد :و

 ، كاْشَمعَلَّْت ، عن أَبِي تَُراٍب. اإِلبُِل : اْنتََشَرتْ  اْشَمعَطَّتِ و

يُن لُغَةٌ فيه. الذََّكُر : نَِعظَ  اْشَمعَطَّ و  ، عن األَزَهِرّيِ ، والّسِ

نِاطُ  : [شنط] . وقال ابُن َعبّاٍد : هي ، كِكتَابٍ  الّشِ  .َشنائِطُ و ِشنَاطاتٌ  الَمْرأَةُ الَحَسنَةُ اللَّْحِم واللَّْوِن ج : ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 .ٍب : اللُّْحَماُن الُمْنَضَجةُ ، كُكتُ  الشُّنُطُ  قاَل اْبُن األَْعَراِبّيِ :و

 : لم يُبالَْغ في َشيِّه. ُمَشنَّطٌ  ، وقِيل : ِشَواءٌ  ، كُمعظٍَّم : الشََّواءُ  الُمَشنَّطُ و قال :

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :
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 ٌ  ، كعاَلنِيٍَة : َحَسنَةُ اللَّْوِن واللَّْحِم ، كما في التَّْكِملَِة. َشنَاِطيَةٌ  اْمَرأَة

 : * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه : [شنحط]

يرافيُّ ، كما في اللَِّساِن ، وقَْد أَْهَملَه الَجَماَعةُ. ق الشُّْنُحوط ّمِ : الطَِّويُل ، مثََّل به ِسيبََوْيه ، وفَسََّره الّسِ وكأَنَّ نُونَه بَدٌل عن الميم ، : لُت ، بالضَّ

اَغانِيُّ أَيضاً في التَّْكِملَة نقالً عن اْبِن ُدَرْيٍد ، وأْهَملَهُ في العُبَاِب.وقَد تَقَدَّم الُشْمُحوط بهذا الَمْعنَى ، وَذَكره   الصَّ

__________________ 
 .«وجريت»( عن التكملة وابألصر 1)
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َمْخَشِريُّ  بََراحٍ : اْبُن آَوى َشْوطُ  : [شوط] ا قَْولُهم : آِوي فَخَطأٌ. وزاَد  (1)، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والزَّ ، وهو في العُبَاِب عن اْبِن ُدَرْيٍد وقال : فأَمَّ

 اللَِّساِن : أَْو دابَّةٌ غيُره.

ة إِلى البَ  بَاِطلٍ  َشْوُطه َشْوطُ  يُقَاُل : فاُلنٌ و . ْيت في الشَّْمِس ، أَي ليس بَشيْ ، وهو الَهبَاُء الَِّذي يَْدُخل من الُكوَّ َمْخَشِريُّ والَجْوَهِريُّ ٍء ، نَقَلَهُ الزَّ

ينِ  ون ِلهِذه اللُّغَِة : هيوقال ابُن ُدَرْيٍد : ليس بثَبٍَت ، وقالوا : َخْيُط بَاِطٍل ، وهو أََصحُّ الَوْجَهْيِن إِْن َشاَء هللا تَعالَى وقال الُمثْبِتُ   لُغَةٌ في الّسِ

 َملَة.الُمهْ 

ً  ، ِإذا َعَدا شاط يَُشوطُ  ، وقد : الَجْرُي َمرةً إِلى َعايَةٍ  الشَّْوطُ و ً  إِلى غايٍَة ، ويُقَال : َعَدا َشْوطا  ج : ، أَي َطلَقاً ، كما في الّصحاحِ ، َشْوطا

 ، ، قال العَّجاُج : أَْشَواطٌ 

َواطِ الض غحن من تَتابُِض و   اأَلشح
َواِحٌد ، َكما في الّصحاحِ ، وُهو في األَْصِل َمَسافَةٌ من األَْرِض يَْعُدوَها  َشْوطٌ  ، مَن الَحَجِر إِلى الَحَجرِ  أَْشَواطٍ  عَةَ ويُقَال : َطاف بالبَْيِت َسبْ 

 .أَْشَواطٌ  وَكِرهَ َجماَعةٌ من الفُقََهاِء أَْن يُقَاَل لَطْوفاِت الطََّواِف : الفََرُس ، كالَمْيَداِن ونَْحوه.

ه : كان بعُض الفُقََهاِء يَْكَرهُ أَن يُقَاَل َطاَف بالبَْيتِ قلُت : هو َمأْ  ً  ُخوذ من قَْوِل اْبِن فَاِرٍس ، ونَصُّ بَاِطل ،  الشَّْوطُ  ، وكان يَقُول : أَْشَواطا

 والطَّواُف بالبَْيِت من الباقِيَاِت الّصاِلَحاِت.

في ُمِضّيٍ في غير تَثَبٍُّت وال في َحّقٍ ، ونَقََل َشْيُخنَا أَنّه ُرِوَي ذِلَك عن الشَّافِعّيِ  الشَّْوطِ  عِ قلُت : فهو قَْد بَيََّن َوْجهَ الَكَراَهِة ، فإِّن أَْصَل َوضْ 

 وُمَجاِهٍد.

وِمْن ثَمَّ اْنَخَزل عبُد هللا بُن  : ، من بََساتِيِن الَمِدينَِة ، وقد جاَء ِذْكُره في َحِديِث الَمْرأَة الَجْونِيَّة. وفي العُبَابِ  َحاِئٌط عند َجبَِل أُُحدٍ  : الشَّْوطُ و

 أُبَّيِ بِن َسلُوَل يوَم أُُحٍد َراِجعاً ، قال قيس بُن الَخطيم األَنصارّي.

وحطِ و  ٌد  ابلشـــــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــُ ِرَب َأعـــــــــــــــــح ثـــــــــــــــــح نح يــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــِ

ا    اهنــــــــــــــُ ِر أمثــــــــــــــحَ مــــــــــــــح ُك يف اخلــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ل هــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــت

  
َمْبلَُغ َصْوِت داعٍ ثُّم  ِمْقَداُر الدَّْعَوةِ ، أَي َشَرفَْيِن من األَْرِض يَأُْخذُ فيه الماُء والنّاُس ، كأَنَّهُ َطِريٌق ُطولُهَمَكاٌن بَْيَن  : الشَّْوطُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و

َمْخَشِريُّ بالّسين الُمْهَملَة ، وقد َمّر ِذْكُره هناك ، يَْنقَِطعُ  ، قُِلبت الَواُو ياًء الْنِكَسار ما قَْبلها ،  ِشَواطٌ  وأَْصلُه كِكتَابٍ  ، ِشيَاطٌ  جو ، وَضبََطه الزَّ

 َحَسناً. (2)ُت نَْبتاً كَسْوٍط وِسيَاٍط. قال : وُدُخوله في األَْرِض أَنَّه يَُواِري البَِعيَر وَراِكبَه ، وال يَُكون إِالّ في ُسُهوِل األَْرِض يُْنبِ 

طَ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و ُجلُ  َشوَّ ً  الرَّ  .َطاَل َسفَُره ذا، إِ  تَْشِويطا

طَ  قال الِكالبِيُّ :و  .أَْغاَلها وَشيََّطها ، إِذ الِقْدرَ  َشوَّ

طَ  قال ابُن َعبّاٍد :و نَه وال  أَْنَضَجه وَشيََّطه : اللَّْحمَ  َشوَّ ، هَكذا نَقَلَه َعْنه الّصاَغانِيُّ ، وَسيَأْتِي أَنَّ تَْشيِيَط اللَّْحِم وتَْشِويَطه ، هو : أَْن يَُدّخِ

 يُْنِضَجه.

طَ و ِقيُع النَّْبَت : أَْحَرقَه َشوَّ ه على الُجْرحِ. الصَّ  ، وَكذِلَك الدََّواُء تَذُرُّ

طَ و  ولَغََب. (3) لى أَْن أَْعيَاَطْرَده إِ  ، ِإذا أَدامَ  الفََرسَ  تََشوَّ

ّمِ ، وأَْنَشَد الْمِرى ءٍ : ع ، ببِالِد َطيِّى شوطو  ِء القَْيِس :ظاِهُره أَنَّه بالفَتْحِ ، وقال الّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيه : إِنَّه بالضَّ

اٍش بــــــــــــَا  رح َأاَن مــــــــــــَ هــــــــــــَ وطَ فـــــــــــــَ ٍة  شـــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــ   وحــــــــــــَ

رَ و     ــــــــــــِن ِشــــــــــــَ  ِ  ب ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ي  قـ رح َأاَن الٍ  حــــــــــــَ  اهــــــــــــَ
  

 وقد تَقَدََّم. «َشْحَط وَحيّةٍ  (4)بَْيَن » ويُْرَوى :

 ، قال ُكثَيٌِّر : كَسْكَراَن : ع َشْوَطاُن ،و

اح و  ِم ِداٍر بــــــــَ وحطــــــــانَ يف َرســــــــــــــــــــــح تح  شــــــــــــــــــــــَ لــــــــَ دح خــــــــَ  قــــــــَ

ضُ و     مــــــــــــَ دح ــــــــــــَ ك ت ــــــــــــُ ن ــــــــــــح ي اِن عــــــــــــَ امــــــــــــَ ر  هلــــــــــــا عــــــــــــَ  مــــــــــــَ
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 وقال أَبُو َسْهٍم الُهَذِلّي :

ُت هلــــــــــم بــــــــــِذي  َذلــــــــــح انَ بــــــــــَ وحطــــــــــَ دِّي  شــــــــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــَ

اِد     تــــــــــــــــــــَ ُذ ح قــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــح ٍذ ومل أَب ئــــــــــــــــــــِ داتــــــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــــــَ

  
 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

يحِ ، نَقَلَه اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : الشَّْوطُ  وقد يُْستَْعَملُ   في الّرِ

َواطِ انزِح ُمعحَتِكر و   اأَلشح
يَح.  يَْعنِي الّرِ

__________________ 
 األساس يف شوط وبرح وأد  وشيرت.( مل أجده يف 1)
 .«نبالً »وابألصر « شوط»( عن معجم البلدان 2)
 .«حصن ابألندل . وسيبيت يف املستدركات هنا يف نسخة املو زايدة نصها : وشاٌط :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«شحرت»واملثبت عن مادة « من»( ابألصر 4)
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طَ و اسُم تلك الَمَسافَِة ، وقد يُْكنَى بها عن الّطاُعوِن واألَْمَراِض  التَّْشِويَطةُ و َسِفينَتَه ، إِذا سافََر بها ، وهو مأُْخوذٌ من قَْوِل ابِن األَْعَرابِّيِ. َشوَّ

 الُمْهِلَكِة ، وُهَو ِمْن ذِلَك.

قَاَمة الَحْضَرِميّة ، يُْضَرب في ُطوِل األَمِد بحيُث يُْمِكُن أَْن يُْستَْدَرَك فيه َما فَاَت ، َذَكَره الَحِريِريُّ في المَ « بَِطينٌ  الشَّْوطُ »ومن أَْمثَالهم : 

ر عن وْقعَِة الَجَمِل   .(1)وأَْصلُه قوُل ُسلَْيَماَن بِن ُصَرٍد ، قال ِلعَِلّيٍ رِضَي هللا عنه حين تَأَخَّ

 ، كَسْكَرى : َهضبَةٌ ، قال ابُن ُمْقبٍِل : َشْوَطىو

ه و  ـــــــــــــــُ ارِع ا َأكـــــــــــــــَ ـــــــــــــــن ي وحشـــــــــــــــــــــــــــــِ َف مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــو َ َل  ل

ِر     دح نح فـــــــــــُ وحطـــــــــــَ مـــــــــــِ ا شـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــَ ـــــــــــِ ا أَل  أبَدحَ. َدهلـــــــــــَّ

  
 .َشْوَطى ومنه : َعِقيقُ 

. شاطٌ و  : ِحْصٌن باألَْنَدلُِس ، نقله الّصاَغانِيُّ

يِن أَْحَمُد بُن علّيِ بِن ُعَمَر بِن أَحمَد بن بَْكرٍ ، بالفَتْح : بَْلَدةٌ باليََمِن ، قُرْ  َشَوائِطُ و الِحْميَِريُّ الَكاَلِعيُّ  الشََّوائِطيُّ  َب تَِعزَّ ، منها اإِلَماُم ِشَهاُب الّدِ

ْيِن الَمَراِغّيِ ، وماَت ب 781، ُوِلَد بها سنة  يٍق ، والَجَماِل بن َظِهيَرةَ ، والزَّ َمكَّةَ ، تَْرَجمه الَخْيَضِريُّ في وَحدَّث عن البُْرهاِن ابِن ِصّدِ

 الطَّبَقَات.

ً  (2) يَِشيطُ  ءُ الَشيْ  شاطَ  : [شيط] بَّ ، قال : ، بالَكْسِر : اْحتََرق ِشيَاَطةً و ، َشْيُطوَطةً و ، َشْيطا ْيَت والرُّ  ، وَخصَّ بعُضُهم به الزَّ

َكرِ  كشاِئرتِ   الر بِّ عليه اأَلشح
ْيتُ  شاطَ و  . وفي الّصحاحِ حتّى يَْحتَرَق.يَْهِلك أَنْ  نَِضَج َحتَّى كاد السَّْمُن ، إِذا َشاطَ  َخثَُرا ، أَو ، إِذا السَّْمُن ، والزَّ

 وزاَد في العُبَاِب ؛ ألَنَّه يَْهِلُك ِحينَئٍذ. قال نُقادةُ األََسِديُّ يصُف ماًء آِجناً :

ا  الطـــــــــــــــــــــــَ الئصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا َأعـــــــــــــــــــــــح ه قـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــُ  َأوحَردح

ا     ِت ملــــــــــّ َر الــــــــــز يــــــــــح ثــــــــــح َر مــــــــــِ فــــــــــَ اَأصــــــــــــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــاطــــــــــَ

  
 َحتّى وسلمعليههللاصلىإِنَّ َزْيَد بَن َحاِرثَةَ َرِضَي هللا َعْنه ، قاتََل بَِرايَِة َرُسوِل هللا :»حِديُث َغْزوةِ ُمؤتَةَ  ، ومنه َهلَكَ  ، أَي يَِشيطُ  فاُلنٌ  َشاطَ و

 .«َماحِ القَْومِ في رِ  َشاطَ 

 قال األَْعَشى :

لـــــــــه  ـــــــــِ ائ وِن فـــــــــَ ـــــــــُ كـــــــــن ريحَيف مـــــــــَ ـــــــــعـــــــــَ ُب ال دح ََنحضـــــــــــــــــــــــِ  قـــــــــَ

دح و     يـــــــــرتُ قـــــــــَ رُ  َيشـــــــــــــــــــــــِ طـــــــــَ ا الـــــــــبـــــــــَ نـــــــــَ احـــــــــِ  عـــــــــلـــــــــ  أَرحمـــــــــَ

  
 هَكذا هو في الّصحاح.

نَا ، قال : في َحِديِث ُعَمَر لّما َشِهَد َعلَى الُمِغيَرةِ ثالثةُ و« قد نَْطعُُن العَْيرَ »َرَوى أَبُو َعْمٍرو : و  .«ثالثَةُ أَْربَاعِ الُمِغيَرةِ  شاطَ »نَفٍَر بالّزِ

 .شاطَ  وُكلُّ ما َذَهَب فقد

، واْختَلَفُوا فِقيَل : بَمْعنَى اْحتََرَق ، وقِيَل : بمعنَى َهلََك ، وقِيَل : بمعنَى َذَهَب  َشاطَ  َمْن قاَل : إِنَّ اْشتِقاقَهُ من في قَْول فَْعالن الشَّْيَطانُ  ِمْنهُ :و

 وَسِعيِد بِن ُجبَْيٍر ، وأَبُو ، وقيل : بمعنَى بََطل ؛ ألَنَّ من أَسمائه الُمْذِهُب والباِطُل ، ويَُدلُّ على ذِلَك قَِراَءةُ الَحَسِن البَْصِرّيِ واألَْعَمِش 

لَْت به (3)َرْهَسِم البَ  ـ  وقال بعُضُهم : هو فَْيعَاٌل من َشَطن ، إِذا بَعَُد. قال شيُخنَا : وقد َجعََل ِسيبََوْيه (4) الشَّيَاُطونُ  ، وَطاُووٍس ، وَما تَنَزَّ

َكْرنَاه من االْشتِقَاِق ، وإِيّاه تَبَِع الُمَصنُِّف ، فإِنَّهُ َذَكَره ُهنَا في الِكتَاِب نُونَه َزائَِدةً تَاَرةً ، وأَْصِليّةً أُْخَرى ، بِنَاًء على َما ذَ ـ  رِحَمه هللا تعالَى

 إِيماًء لذِلَك على عاَدتِه فيما فيِه من األَْلفَاِظ اْشتِقَاٌق أَو أَْكثَر ، وهللا أَعلم.« شطن»وأََعاَده في 

ُل أَنَّه إِذا َكاَن من بمعنَى الذََّهاِب والبُْطالِن  الشَّْيط بَمْعنَى اْحتََرَق فهو على َحِقيقَِته ، وإِْن كاَن من يَِشيطُ َشاَط  قلت : بَِقَي َعليه أَْمَراِن : األَوَّ

َي به لم يَْنَصِرْف ، وعلى ذِلَك قوُل ُطفَْيٍل الغَنَِوّيِ : الشَّْيَطانُ : والَهالِك فإِنَّهُ َمَجاٌز. والثّاني   ُمْنَصِرٌف ، فإَِذا ُسّمِ
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ِت اخلـــــــــــَ و  تـــــــــــ  دح مـــــــــــَ هـــــــــــم قـــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ ا عـــــــــــَ تـــــــــــن واُء مـــــــــــَ  ذح

انُ و     طــــــــــــَ يــــــــــــح وِّبُ  شــــــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــــَ ُم ويـــــــــــــُ وهــــــــــــُ عــــــــــــُ دح  ِإذح يــــــــــــَ

  
 بُن الَحَكِم بن ُجْلُهَمة ، والَخْذواُء : فََرُسه. َشْيَطانُ  ، وهو َشْيَطانَ  فلم يَْصِرف

 ، وفي الّصحاحِ : أَي لَْم يَْبَق منَها نَِصيٌب إِالَّ قُِسَم قلُت : وهو قَْوُل األَْصَمِعّيِ. وفي األَساس : تَنَفَّقَتْ  ، أَي الَجُزورُ  َشاَطتِ  من الَمَجاِز :و

 ٌء.لَْحُم الَجُزوِر ، إِذا َذَهَب ُمقَسَّماً لَْم يَْبَق ِمْنهُ َشيْ  شاطَ 

__________________ 
 إن الشوط بطٌا ا وقد بقي من األمور ما تعرف به صديقك من عدو . ( ونصه كما يف النهاية : قا  لعلي : اي أمري املؤمنا1)
 .«يشيطه»( عن القاموس وابألصر 2)
 .«أيب ابراهيم»( عن التكملة وابألصر 3)
 .210( سورة الشعراء اآية 4)
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ماءَ  شاطَ  ِمَن الَمَجاِز :و ُس يَُخاِطُب  تُولِ َخلََطها ، كأَنَّهُ َسفََك َدَم القَاتِل على َدِم الَمقْ  ، إِذا الّدِ ، كما في الّصحاحِ. وأَْنَشد للّشاِعِر ، وهو الُمتَلَّمِ

 الَحاِرَث بَن قَتَاَدةَ بِن التَّْوأَم اليَْشُكِريَّ :

وح  اطُ َأحــــــــــــــــــاِرُث ِإاّن لــــــــــــــــــَ اُ ان  ُتشــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِدمــــــــــــــــــَ

ا    ىت  ال ميـــــــــــــــََ   َدٌم َدمـــــــــــــــَ َن حـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ـــــــــــــــ  َزيـ ـــــــــــــــَ  تـ

  
يِن الُمْهَملَِة ، من السَّْوِط ، وهو الَخْلُط ، وقد تَقَدَّم.، « تَُساطُ »ويُْرَوى :   بالّسِ

 .َعِجلَ  بمْعنَى في األَْمرِ  فالنٌ  شاطَ  من الَمَجاِز :و

 .شاطَ  َهَدراً وبََطَل ، وُكلُّ ما َذَهَب فقد َذَهبَ أَ ،  َدُمهُ  َشاطَ  ِمَن الَمَجاِز :و

 ُء.، كما في العُبَاِب ، وفي الّصحاحِ : إِذا اْحتََرقَْت ولَِصَق بها الشَّيْ  ٌء ُمْحتَِرقٌ لَِصَق بأَْسفَِلَها َشيْ  ، ِإذا الِقْدرُ  َشاَطتو

ْيَت ، أََشاطَ  ، يُقَال : أَْحَرقَهُ  : إِشاَطةً  ، أََشاَطهُ و ً  الِقْدَر ، أَشاطَ و الزَّ  .كَشيََّطهُ تَْشيِيطا

 .أَْهلََكهُ  : أَشاَط إِشاَطةً و

قَهُ  ، أَي لَْحَم الَجُزوِر : اللَّْحمَ  أَشاطَ  من الَمَجاِز ،و فالٌن ، وذلَِك أَنَُّهم إِذا  أَشاَطَهاو الَجُزوُر ، شاَطت وبََضعَهُ وقََسَمه ، وفي الّصحاحِ : فَرَّ

 قال الُكَمْيُت : ؟السَّْهمَ أَي َمْن يُنَفُِّق هَذا  ؟الَجُزورَ  يُِشيطُ  َمن اْقتََسُموَها وبَِقَي بينَُهم َسْهٌم فيُقَال :

و  يــــــــــَد مــــــــــن الــــــــــكــــــــــُ َبَ  الــــــــــلــــــــــهــــــــــِ يــــــــــح ُم اجلــــــــــَ عــــــــــِ طــــــــــح  نــــــــــُ

دحُع مـــــــــــــــن     يـــــــــــــــرتُ ِم وملَح نـــــــــــــــَ ُزورَا ُيشـــــــــــــــــــــــــــــِ  اجلـــــــــــــــَ

  
ُجُل الُمْسِلُم » َحِديُث ُعَمَر رِضَي هللا عنه أَنَّهُ َخَطَب فقال : وِمْن ذِلكَ   ُء فيُْدَسَر كما تُْدَسُر الَجُزوُر ،البَِريأَْخَوُف ما أَخاُف عليُكم أَْن يُْؤَخَذ الرَّ

: وَكْيَف ذاَك ولَّما تَْشتَدَّ البَِليَّةُ ، وتَْظَهِر  عنههللارضيلَْحُم الَجُزوِر ، ويُقَال : عاٍص ، ولَْيَس بعاٍص. فقال علّي  يَُشاطُ  لَْحُمهُ كما يَُشاطَ و

يَّةُ ، وتَُدقَُّهمُ  َحى بثِفَاِلَها الَحِميَّةُ ، وتُْسَب الذُّّرِ يِن  ؟فقال ُعَمُر رِضَي هللا عنه : َمتَى يَُكوُن ذِلك يا َعِليُّ  ؟الِفتَُن َدقَّ الرَّ قال : إِذا تَفَقَُّهوا ِلغَيِر الّدِ

ْنيَا بعََمِل اآلِخَرةِ   ها وقََسَم لَْحَمَها ، كما في العُبَاِب واللَِّساِن.الَجّزاُر الَجُزوَر ، إِذا قَطَّعَ  أَشاطَ  هو من« وتَعَلَُّموا لَغْيِر العََمل ، وَطلَبُوا الدُّ

 ، أَي أَْهَدَرهُ. َدَمهُ  السُّْلَطانُ  أَشاطَ  من الَمَجاِز :و

يَةُ  «الدَّمَ  تُِشيطُ  القََساَمةُ تُوِجُب العَْقَل وال»حديُث ُعَمر :  ، ومنه أََشاَطهُ  ، وكذِلَك : أَْذَهبَه ، أَي بَدِمهو َدَمه أَشاطَ  يُقَال :و ، أَي يُْؤَخذُ بها الّدِ

يَِة.وال يُْؤَخذُ بها الِقَصاُص ، يعنِي : ال تُْهِلك الدََّم رأْساً بحيث تُْهِدُره َحتَّى ال يَِجَب فيه شي  ٌء من الّدِ

َضه ِلْلقَتْلِ  َدَمه ، إِذا أَشاطَ و بَدِمه ، أََشاطَ و ، أََشاَطهُ  َعِمَل في َهاَلِكِه ، أَو بَدِمه ، إِذا أََشاطَ  أَو . وقال ابُن األَْنبَاِرّي : َعرَّ  ، وهذا نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

َضه ِللَهالِك ، ويُقَال : فالٌن بَدِم فاُلٍن : شاطَ  ُجِل قيل : شاطَ  مْعنَاهُ َعرَّ  .َدَمهُ  أَشاطَ و بَدِمه ، شاطَ  َدُم فاُلٍن إِذا جعَل الِفْعل للدَِّم ، فإِذا كاَن للرَّ

قال « َدَم َجُزور بِِجْذٍل فأَْكلَه أَشاطَ  أَنَّهُ »وَرِضَي عنه  وسلمعليههللاصلىَحِديث َسِفينَة َمْولَى رُسوِل هللا  ، هو َمأُْخوذٌ من َدَم الَجُزورِ  أَشاطَ و

 وأََراقَهُ ، وأَراَد بالِجْذِل ُعوداً أََحدَّهُ للذَّْبحِ. َسفََكهُ  األَْصَمِعيُّ : أَي

ً  ، إِذا َعلَْيه فاُلنٌ  اْستَشاطَ  لَمَجاِز :من او  .اْلتََهَب َغَضبا

في الَحِديث : و ، ِمْشياطٌ  ، أَي اْحتََدَم ، كأَنَّهُ اْلتََهَب في َغَضبِه. قال األَْصَمِعيُّ : هو من قَْوِلِهم : نَاقَةٌ  اْستَشاطَ و وفي الّصحاح : وَغِضَب فاُلنٌ 

ْلَطاُن تَسَ  اْستََشاطَ  إِذا» ق من ِشدَّةِ الغََضِب وتَلَهََّب وصاَر كأَنَّه ناٌر ، تَسلَّط عليه (1) الشَّْيَطانُ  لََّط عليهِ السُّ فأَْغَراه باإِليقاعِ  الشَّْيَطانُ  ، أَي تََحرَّ

 ، إِذا كاَد أَْن يَْحتَِرَق. شاَط يَِشيطُ  بَمْن َغِضَب عليه ، وهو اْستَْفعَل من

ً  إِذا َمامُ الحَ  اْستَشاطَ  مَن الَمَجاِز :و  .َطاَر نَِشيطا

ُجلُ  اْستَشاطَ  من الَمَجاِز :و َق. َخفَّ لَهُ  إذا من األَْمرِ  الرَّ  واْحتَدَّ وتََحرَّ

ً  وسلمعليههللاصلىَرَوى ابُن ُشَمْيٍل بإِْسنَاِده إِلى النَّبِّيِ و ، : الُمبَاِلُغ في الضَِّحكِ  الُمْستَِشيطُ  من الَمَجاِز :و ً  أَنَّه ما ُرئِي ضاِحكا قال « ُمْستَِشيطا

 َمْعنَاهُ : ضاِحكاً َضِحكاً َشِديداً كالُمتََهاِلك في َضِحِكه.

َمُن البَِعيُر ،  اْستَشاطَ  . وقدمن الِجَماِل : السَِّمينُ  الُمْستَِشيطُ  من الَمَجاِز :و يواِن : أَي ، تََطايََر الّسِ أَي َسِمَن ، كما في الّصحاحِ ، وفي َشْرحِ الّدِ

 فيه.
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َمِن منها ، كِمْحَراٍب : الِمْشيَاطُ و  ، يُقَال : ناقَةٌ  السَِّريعَةُ الّسِ

__________________ 
 ( يف النهاية واللسان : تسّلرت الشيطان.1)
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ياطٌ  رُع ِفيهَ  ِمشـــح رَاعِ ا وهي ال جِي ُيســـح َمُن وهو جَمَاٌز من ِإســـح يِّرتِ  ا الســـِّ ُشـــَ
َواِء  امل ربُ ابلشـــِّ اُن  (1)وَعَجَلِته ال َيصـــح ُكَن ِلســـَ حىّت َيســـح

َياطٌ  ا وقا  غريُه : بَِعريٌ  َمَشاِيرتُ : ا ويف بعِ  ُنَسِخ الّصحاح  َمَشاييرتُ  ج الّنار ا كما يف اأَلساس ا  شياط ا وِإِبرٌ  ِمشح
رٍو : (2) َشايِيرتُ  ا وقا  أَبو َعمح

َ
ِر ا من قـَوحهلِِمح : امل  َدُمه. َشاطَ  : هي اإِلبُر الجي ُ حَعُر للن حح

 .يُْشَوى ِلْلقَْوِم ، اسٌم كالتَّْمتِينِ و يُْصلَح لَْحمٌ  التَّْشييطُ و

 ِمثْله. كُمعَظٍَّم اسمٌ  ، الُمَشيَّطُ و

بِّّيِ ،  فََرُس أُنَْيِف بِن َجبَلَةَ  أَيضاً ، الشَّيِّطُ و السَُّدوِسّيِ الشَّاِعِر ، وهو ابُن النَّعاَمِة ، ُس ُخَزَز بِن لَْوَذانَ فَرَ  ، على فَْيِعل : ، كَسيِّدٍ  الشَّيِّطُ و الضَّ

ه فيما َزَعم العَْبِسيُّون ، وله يَقُوُل الّشاِعر :  كما في العُبَاب ، وهو َجدُّ َداِحٍس من قِبَِل أُّمِ

دح  ُف لــــــــــقــــــــــَ يــــــــــح وحٍد أُنـــــــــــَ ِب عــــــــــَ َت بــــــــــَعســــــــــــــــــــــــح لــــــــــح  خبــــــــــِ

َواِد     تــــــــــــَ َة ُمســــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــ  اٍر ِلضــــــــــــــــــــــــــَ (3)عــــــــــــلــــــــــــ  جــــــــــــَ
 

  
 كما في أَْنَساِب الَخْيِل الْبِن الَكْلبِّيِ.

 ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : اْحتََرقَ  اللَّْحُم : تََشيَّطَ و

 َتَشي ِطهح بعَد انحِشَواِء اجلِلحِد َأو 
 وَهلََك ، عن أَبِي َعْمٍرو. نَِحَل من َكثَْرةِ الِجَماعِ  ، إِذا فاُلنٌ  تََشيَّط من الَمَجاز ،و

 ، قال القُطاِميُّ : ، كَصْيِفّيٍ : الغُبَاُر الّساِطُع في السَّماءِ  الشَّْيِطيُّ و

ا  وهبــــــــــَِ نــــــــــُ رًا يف جــــــــــُ مــــــــــ  ي ضــــــــــــــــــــــــُ رَاخــــــــــِ
َ
اِدي املــــــــــ عــــــــــَ  تـــــــــــَ

ن  مــــــــــــن و     يِّ هــــــــــــُ طــــــــــــِ ــــــــــــح ي ــــــــــــِ ُ  الشــــــــــــــــــــــــــ  اٍر واَلب  عــــــــــــَ

  
 اَرتََها الغُبَاَر بَسنابِِكها.يَِصُف الَخْيَل وإِثَ 

 من األَعالِم. ، كِضيَزى : َعلَمٌ  ِشيَطىو

يَاطُ و  ، كما في الّصحاحِ. كِكتَاٍب : ِريُح قُْطنٍَة ُمْحتَِرقَة ، الّشِ

ّمانِ  : َشيِّطٍ  ، كَكيٍِّس ُمثَنّى الّشيِّطانِ و ، قال  (4) فِيِهَما َمَساكاٌت للَمَطرِ  لع أَو قَِريب منهفي أَْرِض تَِميٍم ِلبَنِي َداِرٍم ، أََحُدهما ُطَويْ  قاعاِن بالصَّ

 النّابِغَةُ الَجْعِديُّ يَصف ناقةً :

ا  اُء هبــــــــــَِ جــــــــــَ اَ  الــــــــــنــــــــــ  ا بــــــــــعــــــــــَد مــــــــــا طــــــــــَ  كــــــــــَبهنــــــــــ َ

    ِ اح طـــــــــــَ يـــــــــــِّ اَل  ابلشـــــــــــــــــــــــــ  تح ُرمـــــــــــَ رحِولـــــــــــَ اٌة ســـــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــَ  مـــــــــــَ

  
 ويُْرَوى :« ُسْربِلَت»ويُْرَوى : 

 «بعد ما أَفحَض  الّنجاُء هبا»
 أَراد ُخطوطاً ُسوداً تكوُن على قََوائِم بَقَِر الَوْحِش.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  الِقْدرَ  َشيَّطَ  َطها ، عن الِكالِبّيِ. تَْشيِيطا  : أَْغاَلَها ، كَشوَّ

 الصُّوف. يَِشيطُ و الهُ أَعْ  (5)فيُْحَرق  يَتََشيَّطُ  اللّْحِم إِذا َمسَّتْه النارُ  التَّشيُُّط َشْيُطوَطةُ  وقال اللَّْيُث :

فَه. َشيَّْطتُ  ويقال : ْطتُه ، إِذا أَْحَرْقَت ُصوفَه لتُنَّظِ  َرأََس الغَنَِم وَشوَّ

نَه ولم يُْنِضْجه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد للُكَمْيِت ، يَْهُجو بَنِي ُكْرٍز : َشيَّطَ و  فاُلٌن اللَّْحَم ، إِذا َدخَّ
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ري  فــــــــــِ تح صــــــــــــــــــــــــَ ا َأجــــــــــابــــــــــَ مــــــــــ  ا لــــــــــَ هــــــــــَ تــــــــــَ ــــــــــَ  ًا كــــــــــان آيـ

     ٍ ابـــــــــِ رتَ مـــــــــن قـــــــــَ يـــــــــ  ارِ  شـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــاَء ابلـــــــــنـــــــــ   الـــــــــَوجـــــــــح

  
أَْس والُكَراَع ، إِذا أَْشعَل فِيهما النّاَر حتى َشيَّطَ و َط. يَتََشيَّطَ  الّطاِهي الرَّ  ما َعلَْيِهَما من الشَّْعِر والصُّوف ، كَشوَّ

 الدَُّم ، إِذا َعاَل بَصاِحبِه. تََشيَّطَ و

 ُمْحتَِرٌق كالشَّاِطي ، كما يُقَال في الهائِر َهاٍر. قال العَّجاج : : شائِطٌ  ولَْحمٌ 

 ِبَولحِ  َطعحٍن كا َرِيِ  الّشاِطي
 : تَْقِطيُع لَْحِم الَجُزوِر قَْبَل التَّْقِسيِم ، عن اْبِن ُشَمْيٍل. اإِلَشاَطةُ و

 والتَّْقِسيُم أَْيضاً ، وقد َذَكَره الُمَصنُِّف.

 ف.، وهِذه قد َذَكَرها الُمَصنِّ  (6) كتََشيَّط فاُلٌن من الَهبَِّة ، نََحَل من َكثْرِة الِجَماعِ ، وهو َمَجاٌز ، َشيَّطَ  وقال أَبو َعْمٍرو :

َق ، وأَيضاً ، أَْشَرَف على الَهاَلِك. اْستَشاطَ و  فاُلٌن تََحرَّ

__________________ 
 .«للشواء»( عن األساس وابألصر 1)
 ( يف الصحاح : وإبٌر مشاييرٌت.2)
 .«مسرتاد»( يف املطبوعة الكويتية 3)
 ّيطان واداين يف داير بين متيم لبين دارم أحد ا طويلض أو قريب منه.الشّ  ( الذي يف معجم البلدان :  ا قاعان فيهما حوااي للماء ا قا  نصر :4)
 ( يف اللسان : فيحرت  أعاله وتشّيرت الصوف.5)
 وذكر الصاغاين يف التكملة اللفظتا.« تشيرت»( اقتصر يف اللسان عل  6)
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 وفي الَحْرِب : اْستَْقتََل ، وهو َمَجاٌز ، وأَْنَشَد ابُن ُشَمْيل :

اطَ  ااَء ِدمــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــَ ــــــــطــــــــِ ي َتشــــــــــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــح
ُ
مح   امل هــــــــِ ــــــــِّ ل  كــــــــُ

واو     ــــــــُ ل لحســــــــــــــــــــــِ مح وســــــــــــــــــــــُ ــــــــهــــــــِ ــــــــي وحِم ف ــــــــقــــــــَ ر  ُرُ وُس ال  غــــــــُ

  
ِقيُع النَّْبَت ، والدََّواُء الُجْرَح : أَْحَرقَهُ ، وهو َمَجاٌز ، كما في األََساِس. َشيَّطو  الصَّ

ل الُهَذِلّي : يَِشيَط فَشاطَ  : ُطِلَب منه أَنْ  ُمْستََشاطٌ  وَوْشمٌ  ر قول الُمتَنَّخِ  ، أَي طاَر ُكلَّ َمِطيٍر ، واْنتََشر في الّساِعِد ، وبه فُّسِ

ت  لــــــــــ  اِ  عــــــــــُ تــــــــــَ غــــــــــح ُ
ِم املــــــــــ عحصــــــــــــــــــــــــَ ِم املــــــــــِ  كــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــح

ٍم     ـــــــــــَوشـــــــــــــــــــــــــح رُه ب َواشـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ اطِ نـ َتشـــــــــــــــــــــــــَ  (1) ُمســـــــــــــــــــــــــح
  

 .«غ ي ط»َرَده الّصاَغانِيُّ في ، أَي كالٌم ُمْختَِلٌف ، أَوْ  ُمَشايََطة وعن اْبِن األَْعَرابّيِ : يقال : بَْينَهما

ِد بِن علّيِ بِن النُّْعَماِن الُكوفِّي ، كاَن في ُحُدوِد الثََّمانِين وِمائة ، وطاِئفَ  َشْيَطانُ و  ةٌ من الّرافَِضة يُْعَرفُونالّطاِق : لَقَُب أَبِي َجْعفٍَر ُمَحمَّ

.، َمْنُسوبون إِليه َذَكَره الشَّْهِرْستَ  بالشَّْيَطانِيَّة  انِيُّ

 .(2)، َذكَره ياقُوت في المعجم  الشَّْيَطانِ  ونَْهرُ 

ِرير ، الّشاِعر ، كان ببَْغَداَد في سنة  َشْيَطانُ و  .555الِعَراِق : لَقَُب أَنُو ِشْرواَن الّضِ

 مض الطاِء املهملتا فصر الصاد
ْبطُ  : [صبط]  ، وُضبِط بالتَّْحِريك أَْيضاً. الطَِّويلَةُ من أَداةِ الفَّدانِ  اِن ، وقال الَخاْرَزْنِجيُّ : هي، بالفَتْحِ ، أَْهَملَه الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّسَ  الصَّ

َراطُ  : [صرط] راطَ  (اْهِدانَ ) ، قال هللا تَعالى : ، بالَكْسر : الطَِّريقُ  الّصِ وبه قََرأَ ابُن َعاِمٍر وابُن َكثِيٍر ونَافٌِع وأَبو  (3) (اْلُمْسَتِقيمَ ) الّصِ

. وقال القَْعقَاُع بُن َعِطيَّةَ البَاِهِليُّ :  َعْمٍرو وعاِصٌم والِكَسائيُّ

رِي  هــــــــــــــــح َا مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِّ ُرورِي ر  عــــــــــــــــلــــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــــَ  َأكــــــــــــــــُ

ِح     هــــــــــــم عــــــــــــلــــــــــــ  َوضــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ رَاطِ أَلمحــــــــــــِح  الصــــــــــــــــــــــــــِّ

  
او ِحيح اآلِخَرة فهو ِعْنَد أَهِل السُّنَّة : ِصَراطُ  أَمَّ وهو أََحدُّ من السَّْيِف ، وأََدقُّ من » ، ِجْسٌر َمْمُدوٌد على َمتِْن َجَهنََّم َمْنعُوٌت في الَحِديِث الصَّ

يحِ الُمْرَسلَِة ، وبعُضهم كِجيَاِد  الشَّعر ، يَُمرُّ عليه الخالئُق فيَُجوُزه أَْهُل الَجنَِّة بأَْعَماِلهم ، يَُمرُّ بعُضهم كالبَْرِق الخاِطف ، وبعُضهم كالّرِ

َصاَرُكم َحتَّى تَُجوَز فاطَمةُ بنُت الَخْيِل ، وبعُضُهم يَْشتَدُّ ، وبعُضُهم يَْمِشي ، وبعُضُهْم يَْزَحُف ، ويُنَاِدي ُمنَاٍد من بُْطناِن العَْرِش : ُغضُّوا أَبْ 

ٍد  اُم أَْهِل وَرِضي عنها. وتَقُوُل النّاُر لْلُمْؤِمِن : ُجْز يا ُمْؤِمُن فقد أَْطفَأَ نُوُرك لََهبِي ، وتَِزلُّ وتَْدَحُض عند ذِلَك أَْقدَ  لموسعليههللاصلىمحمَّ

َراطِ  أَجاَزنا هللا تَعالَى على« النّارِ   أَْنبِيَائِه.إَِجاَزتَه َمن اْصطفاهُ من أَْوِليائه ، وَرَزقَنا َشفَاَعةَ ُرُسِله و الّصِ

َراطُ  قال ابُن َعبّاٍد :و ّمِ : السَّْيُف الطَِّويُل. ، الصُّ  بالضَّ

يُن لُغَةٌ في الُكلِّ و َراَط الُمْستَِقيَم وأَنَّ أَْصَل صاِدِه ِسيٌن ، قُِلبَْت مع الّطاِء صاداً لِ  الّسِ  قُْرب َمخاِرِجهما.، وقد تَقَدَّم أَنَّ يَْعقُوَب قرأَ اْهِدنا الّسِ

يِن ، قال ابُن ِسيَده : أرى هذا إِنََّما هو على الُمَضاَرَعِة  السَّعُوط : أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وقال اللِّْحيَانِيُّ : هو ، كَصبُورٍ  الصَّعُوطُ  : [عطص] بالّسِ

 التي حكاها سيبََوْيه في هذا وأَْشباِهه.

ً  ، ، كَمنَعَهُ ونََصَرهُ  َصعََطهُ و ً و َصْعطا  ، لُغَةٌ في َسعََطه وأَْسعََطه. عََطهأَصْ و ُصعُوطا

. وقاَل األَْصَمِعيُّ : هي اإِلْصفَْنطُ  : [صفط] وِميَِّة  لُغَةٌ في اإِلْسفَْنطِ  ، بالَكْسِر ، والفَاُء َمْفتُوَحةٌ وتُْكَسُر ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وهي الَخْمُر بالرُّ

 وتَقَدَّم تحقيُق ذِلَك.« أصفط»وقال بَْعُضُهم : هي َخْمٌر فِيها أَفَاويهُ ، وَذَكره بَْعُضُهم في اْستَْعَملَتَْها العََرُب ، قاله ابُن عبَّاٍد. 

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

يِن : اسٌم لقَْريٍَة من قَُرى ِمْصر ، وهي َسْبَع َعْشَرةَ قَْريَةً ، كما تَقَدَّم ، والّصاُد نَقَلَهُ  َصْفط الَحافُِظ في التَّْبِصير ، وقال :  : لغةٌ في َسْفط ، بالّسِ

 هَكَذا تَقُولُه أَْهُل ِمْصَر.

ً  هللا تَعالَى عليهِ  َصلََّطه : [صلط]  ، أَْهَملَه تَْصِليطا
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__________________ 
 .18/  2ء. ونواشره : عصبه ا وهو العصب الذي يف ابطن الذراع ا ديوان اهلذليا ( قوله : املغتا  يعين املمتل 1)
 الذي يف معجم البلدان هنر شيطان ا بدون ألف والم ا ابلبصرة ينسب إىل موىل لزايد ابن أبيه.( 2)
 .6( سورة الفاحتة اآية 3)
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ِا. لَُغٌة يف َسل طَه اجلَوحَهرِي  وصاِحب  اللَِّساِن ا وقا  ابُن َعّباٍد هي  ا ابلسِّ
أِْس  ُمَصْمَرطُ  َرُجلٌ  : [صمرط] يِن. ُمَسْمَرطهُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبَاٍد : أَي (1) ، بفَتْحِ الّراءِ  الرَّ  ، بالّسِ

ْنطُ  : [صنط] ْيِن. لُغَةٌ في السَّْنطِ  هَكَذا يَْنِطق به أَهُل ِمْصَر ، وهي : القََرظُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن ، وهو الصَّ  ، بالّسِ

ْوطُ  : [صوط] ، كما في  َصْوٌت من ماٍء ، وهو َما ضاَق َمْنقَعُهُ وقد اْنَمدَّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال الَخاْرَزْنِجّي : هو الصَّ

يِن.  العُبَاب ، وفي التَّْكِملَة : وقد اْمتَدَّ ، كالسَّْوِط ، بالّسِ

يَاطُ  : [صيط] . اللَّغَُط العاِلي ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : هو ، بالَكْسرِ  الّصِ  الُمْرتَِفُع ، نَقَلَهُ الّصاَغاِنيُّ

 املعجمة مض الطاءِ  فصر الضاد
ً  ، ، كفَِرحَ  َضئِطَ  : [ضأط] َك َمْنِكبَهُ وَجَسَدهُ في َمْشيِهِ  : أَي ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ُهنَا ، وقال أَبُو َزْيدٍ  َضأَطا ، لغةٌ في َضاَط َضْيطاً ، وقد  َحرَّ

 َذَكَره الَجْوَهِريُّ ُهنَاك ، وسيأْتِي.

ً  (2) َضبََطهُ يَْضبُطه : [ضبط] ِء : لُُزوُمه ال يْ الشَّ  َضْبطُ  ، أَي حاِزٌم. وقَاَل اللَّْيُث : ضابِطٌ  ، فهو َحِفَظهُ بالَحزمِ  ، بالفَتِْح : َضبَاَطةً و َضْبطا

 ِء : ِحْفُظه بالَحْزم.الشيْ  َضْبطُ و ٍء.يُفَاِرقُه ، يُقَال ذِلَك في ُكّلِ َشيْ 

ُجُل الشَّيْ  َضبَطَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ً  ءَ الرَّ  .َضبَْنَطىو ضابِطٌ  َرُجلٌ و ، إِذا أََخَذه أَْخذاً َشِديداً ، يَْضبُُطه َضْبطا

ةِ والِجْسِم ، وقال  قَِويٌّ َشِديدٌ  أَْيضاً ِكالُهَما أَي (7) [َكَحبَْنَطى]َضبَْنَطىو ضابِطٌ  َجَملٌ  قال غيُره :و أَيٌِّد. وفي التَّْهِذيِب : َشِديُد البَْطِش والقُوَّ

 الُهَذِليُّ : (3) [بن الحارث]أَُساَمةُ 

ٍف و  لــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح ريحُ يف مــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــا َأاَن والســــــــــــــــــــــــــــــــ 

ِر     رَبُِّح ابلـــــــــــــــــــذ كـــــــــــــــــــَ رتِ يـــــــــــــــــــُ  (4) الضـــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــِ
  

ً  أَْضبَطُ  َرُجلٌ و ُف منه ، وفي الّصحاح : يَْعَمُل بِكْلتَا يََدْيه. تَقُول منه : : يَْعَمُل بيََدْيه َجِميعا  َضبِطَ  ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وال أَْعلَُم له فِْعالً يَتََصرَّ

ُجُل ، بالَكْسِر ، الذي يَْعَمُل بيََساِره كما يَْعَمُل  فقال : األَْضبَطِ  عن وسلمعليههللاصلىُسئَِل النَّبِيُّ »في الَحِديِث : و ، َضْبطاءُ  وهي ، يَْضبَطُ  الرَّ

 أَْعَسُر يََسٌر. وكذِلَك ُكلُّ عاِمٍل يَْعَمُل بِيََدْيه َجِميعاً ، نقله أَبو ُعبَْيٍد ، وهو الِّذي يُقَال له :« بِيَِمينَه

 ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد. أَْضبَطَ ـ  َرِضَي هللا عنهـ  ُعَمرُ كاَن و

وا بَحّيٍ  ، ومنه أََخَذه َعلَى َحْبٍس وقَْهرٍ  ، أَي تََضبََّطه يُقَال : تَأَبََّطه ثُمَّ و َحِديُث أَنٍَس رِضَي هللا عنه : َسافََر ناٌس من األَْنَصاِر ، فأَْرَملُوا ، فَمرُّ

َراَء فلم يَبِيعُوُهم ، فأََصابُوا ِمْنُهممن العََرِب ، فَسأَلُو  .«تََضبَُّطواو هم الِقَرى فلم يَْقُروُهم ، وسأَلُوهم الّشِ

أُْن : نَالَْت َشْيئاً من الَكأْلِ  تََضبََّطتِ و أُْن َشبِعَِت اإِلبُِل قال ابُن األَْعَرابِّي : وذِلَك أَنَّ  تََضبََّطت إَِذا ، تَقُول العََرُب : الضَّ أَْن يُقَاُل لها :  الضَّ الضَّ

ْغَرى ؛ ألَنََّها أَْكثَُر أَْكالً من الِمْعَزى ، والِمْعَزى أَْلَطُف أَْحنَاكاً ، وأَْحَسُن ِإَراَغةً  أَُن فقد  (5)اإِلبُِل الصُّ ، وأَْزَهُد ُزْهداً منها ، فإِذا َشبِعَِت الضَّ

 أَْحيَا النّاُس ؛ لَكثَْرةِ العُْشِب.

 وَسِمنَت. (6) أَْسَرَعْت في الَمْرَعى وقَِويَتْ  ، أَي َطتْ تََضبَّ  معنَى أَو

ةٍ  أَْضبَطُ  في الَمثَِل : هوو  .فال تُْرِسلُه ُمْرتَِفعٍ  َشاِهقٍ  َمكانٍ  ألَنََّها تَُجرُّ ما ُهو َعلى أَْضعاِفَها ، وُربما َسقََطا من ، وذِلكَ  من َذرَّ

 من بَنِي َعْبَشْمِس بن (8) من عائَشةَ بِن ُعثْمٍ  أَْضبَطُ  يُقَال :و

__________________ 
 ( ضبرت ابلقلم يف التكملة بكسر الراء ا وفيها : رجٌر مصمرط الرأس ا وهو إىل الطو .1)



9511 

 

هامش نسخة  قوله يضبرت شكر يف األصر يف غري موضض بضم الباء وهو مقتض  إطال  اجملد وضبرت»( كذا ضبطت يف اللسان وهبامشه : 2)
 .«من النهاية يوث  هبا ا لكن الذي يف املصباح واملختار أنه من ابب ضرب

 ( ساقطة من الكويتية.7)
 .195/  2( زايدة عن ديوان اهلذليا 3)
 ( يف ديوان اهلذليا :4)

 «. يربِّح ابلذكر.. ما أان»
 ( يف التهذيب : إراحة.5)
.( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6) َرحَع  : َقويتح

 وامل
 .«ُعثحمٍ »بد  : « ُعتحمٍ »( يف القاموس : 8)
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عحدٍ  َرٌة منها يف ســــــــــــــَ َق  ِإبَلٌه يـَوحماً وقد أَنـحَزَ  َأخاٌه يف الر ِكي ة للَميحح فازحَدمَحَِت اإِلِبٌر فَهَوتح َبكح الِبئحِر ا فَبَخَذ  وذِلَك أَن ه ســــــــــــــَ
َتَذ بَذنَِبَها ا وصـــــــــــاَح به َأخوه : اي َأِخي ا . مثّ اجح َرِة ا يريُد أَن ه ِإنح انـحَقَطَض َذنـَبـَُها َوقـََعتح َوحَت ا قا  : ذِلَك ِإىل َذَنِب الَبكح
مل

َرَجَها ُة ا من الُعُبوِس. ومل َيذحُكرح عا هَبَا فبخح ُنحِذرِي  : هو َعاِبســـَ
اَغاينّ : هذه رَِوايَُة مَححَزَة وَأيب الن َد  ا وقا  امل ةَ قا  الصـــّ  ِئشـــَ

عحِد بن َزيحِد َمَناَة بِن مَتِيٍم. قلُت : وراجعُت يف أَنحسَــ  ِ  بن ســَ مح ِب َعبحشــَ اب َأيب ُعَبيحٍد فلم بَن َعثحٍم ابُن الَكلحيبِّ يف مَجحَهَرِة َنســَ
ٍ  أَيضاً.  َيذحُكرحه يف َبيِن َعبحَشمح

مِّ  ُضبَِطت من الَمجاِز :و َمَطراً ، أَي معموٌم بالَمَطِر. وفي  َمْضبُوطٌ  األَْعَرابِّيِ. وفي األََساِس : بَلَدٌ ، عن اْبِن  ُمِطَرتْ  ، إِذا األَْرُض ، بالضَّ

ها الَمطُر. َمْضبُوَطةٌ  العُبَاِب : أَرضٌ   : َعمَّ

مؤبِّنَةُ َرْوحِ بِن ِزْنبَاعٍ في نَْوِحَها. وفِي العُبَاب : قال األَْصَمِعيُّ : أَْخبََرني من  (1)يَْعَمُل بيََساِره كعََمِلِه بيَِمينِه ، قالْت  : األََسدُ  األَْضبَطُ و

 َحَضَر ِجنَاَزةَ َرْوحِ بِن َحاتٍم وبَاِكيَةٌ تقوُل :

ٌد  رتُ َأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــــَ ي  َأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

يـــــــــــــــــــــــــــــرِ     رحفـــــــــــــــــــــــــــــاٍء وغـــــــــــــــــــــــــــــِ َ طـــــــــــــــــــــــــــــَ اح  بـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ِج َداُوو  ه مـــــــــــــــــــــــن َنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح بحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  لـــــــــــــــــــــــُ

يـــــــــــــــــــــــرِ     ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
َ
اِح امل ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ حح  َد كضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقَال الُكَمْيُت :

َو  رتُ هــــــــُ بــــــــَ ًة  اأَلضــــــــــــــــــــــح اعــــــــَ جــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــَ يــــــــنــــــــَ ّواُس فــــــــِ  اهلــــــــَ

رُ و     قـــــــــــ  ثـــــــــــَ ُ
ف  املـــــــــــ جـــــــــــَ اِديـــــــــــِه اهلـــــــــــِ عـــــــــــَ ـــــــــــُ نح يـ يـــــــــــمـــــــــــَ  فـــــــــــِ

  
 ، ُوِصَف به لما تَقَدَّم. كالّضابِط فال تََكاُد تُْفِلُت منه ، يَْضبَُطَهاو وقِيَل : إِنََّما ُوِصَف األََسُد بذِلك ألَنَّه يَأُْخذُ الفَِريَسة أَخذاً َشِديداً ،

ُل من َرأَس  َشاِعَر ، م بن َعوف بِن َكْعب بِن َسعد بِن زيد َمنَاةَ بن تَِميٍم : بُن قَُرْيع األَْضبَطُ و ، َمْعُروٌف َمْشُهوٌر. وبَنُو تَميٍم يَْزَعُموَن أَنَّهُ أَوَّ

 فٍَر أَْنِف النّاقَِة.فِيهم. قلُت : وهو أَُخو جعْ 

 َكْعٌب. األَْضبَطِ  بن َربِيعَةَ ، واسمُ  بُن ِكاَلب األَْضبَطُ و

 الَِّذي َذَكره. األَْضبَط ، هو هذا : بَْطٌن من بَنِي ِكالبٍ  األَْضبَطِ  بَنُوو

 ، قال اْبُن َهْرَمةَ يصُف الَوتَِد : َكاَن من األَِشّداِء على األَُسراءِ  األَْشَجِعيُّ  األَْضبَطِ  َربِيعَةُ بنُ و

ا  ُه فــــــــــــــــكــــــــــــــــَبلــــــــــــــــ َ ُد رَأحســــــــــــــــــــــــــــــَ َزَم الــــــــــــــــَواَلئــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــَ

َة بــــــــِن     يــــــــعــــــــَ و ِإســــــــــــــــــــــاَر َربــــــــِ كــــــــُ رتِ َيشــــــــــــــــــــــح بــــــــَ  اأَلضــــــــــــــــــــــح

  
ْبَطةُ و  ، وهي الَمسَّةُ أَيضاً ، والطَِّريدةُ. : لُْعبَةٌ لَُهم الضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْبطُ   َعلَْيِه. َضبَطَ  ِء وقد: َحْبُس الشَّيْ  الضَّ

ُجُل. كفَِرَح ، عن الَجْوَهِرّيِ. َضبِطَ و  الرَّ

ِل قوُل الُجَميحِ األََسِدّيِ : َضْبَطاءُ  ، ونَاقَةٌ  َضْبطاءُ  ولَبَُؤةٌ   ، ومن األَوَّ

ا َرَدتح  أَمـــــــــــّ ٌة  (2)ِإذا أحـــــــــــَ ـــــــــــَ رِي جـــــــــــح رحَد  فـــــــــــمـــــــــــُ  حـــــــــــَ

طــــــــــاءُ     بــــــــــح ُروبِ  ضــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــح ريحَ مــــــــــَ يــــــــــاًل غــــــــــَ ُض غــــــــــِ نــــــــــَ  متــــــــــَح

  
ْبَطاءِ  أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ هَكذا ، وَشبَّه الَمْرأَةَ باللَّبَُؤةِ   نََزقاً وِخفَّةً. ومن الثّانِي قوُل َمْعِن بِن أَْوٍس يَصف ناقَةً : الضَّ
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َرة  َذافـــــــــــــِ اءعـــــــــــــُ طـــــــــــــَ بـــــــــــــح ا ختـــــــــــــَح  ضـــــــــــــــــــــــــــَ َبهنـــــــــــــ َ  ِدي كـــــــــــــَ

ا    َوارِحــــــــَ َواَم الســــــــــــــــــــــ  ي الســــــــــــــــــــــ  مــــــــِ َدا حيــــــــَح ــــــــٌ  غــــــــَ ي ــــــــِ ن ــــــــَ  ف

  
 َوَجٌع : أََخَذه ، وهو مَجاٌز. َضبََطهو

 لألُُموِر ، وهو َمَجاُز. ضابِطٌ  : قَِويٌّ على العََمِل ، وكذِلَك َرُجلٌ  َضابِطٌ  وبَِعيرٌ 

َض إِليه ، وهو َمَجاٌز. يَْضبُطُ  وفاُلٌن ال  َعَملَه ، أَي ال يَقُوُم بما فُّوِ

 قَِراَءتَه ، أَي ال يُْحِسنَُها ، وهو مَجاٌز. يَْضبُط وهو ال

 ، إِذا أُْصِلَح َخلَلُه. َمْضبُوطٌ  وكذِلَك : ِكتَابٌ 

 .َضَوابِطُ  : الَماِسَكةُ. والقَاِعدةُ ، َجْمعُه الّضابَِطةُ و

 .«ِمَن األَْعَمى أَْضبَطُ  هو» وِر : َكثِيُر الحْفِظ لَها. ومن أَمثاِلِهم :لألُمُ  َضبّاطٌ  وَرُجلٌ 

بَْعَطى : [ضبعط]  ، والْعيُن ُمْهَملَة ، أَْهملَه ، كَحبَْنَطى الّضِ

__________________ 
 .«قا »( عن اللسان وابألصر 1)
 .«متنض غيال»بد  « تقرب غيال»لتهذيب : ويف ا« تكن غيال»( يف املطبوعة الكويتية : إذا حردت ا ويف اللسان 2)
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ُعحَجَمة ا ومعناه :
ِ امل  .اأَلمحح ُ  اجلَوحَهرِي  ا وقا  ابُن ُدَريحٍد : هو لَُغٌة يف الَغاح

ْبيَانُ  ءٍ أَْو َشيْ  ُكلُّ َكِلَمةٍ  قِيَل :و ُع بها الّصِ  ، لُغَةٌ في الغَْيِن الُمْعَجَمِة. يُفَزَّ

بَْغَطى : [ضبغط] َجَز الَِّذي يَأْتِ  كالضَّ ي ِذْكُره. وقال ابُن ُدَرْيٍد بإِْعجاِم الغَْيِن ، وهذا يَْنبَِغي َكتْبُه باألَْسَود ، فإِنَّ الَجْوَهِريَّ قد َذَكَره ، وأَْنَشَد الرَّ

بِ  ُع به الصَّ بَْغَطى ، ويُقَال : اْسُكْت ال يَأُْكلك َضبَاِغطُ  ج : يُّ ،: هو األَْحَمُق ، وما يُفَزَّ بَْغَطى ، ُرِوي بالَوْجَهْيِن وقال أَبو َعْمٍرو : الضَّ  الضَّ

 ٌء يُْعَرُف ، ولِكنََّها َكِلَمةٌ تُْستَْعَمُل في التَّْخِويف ، وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد :لَْيَس شي

َز  و  ـــــــــــــــــــــــــــــح زٌ  َزَونـ ـــــــــــــــــــــــــــــح ا َزَون هـــــــــــــــــــــــــــــَ  َزوحجـــــــــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــــــَ     زَِّع يـ ـــــــــــــُ زَُع ِإنح فـ طـــــــــــــَ فـــــــــــــح بـــــــــــــغـــــــــــــح  (1) ابلضـــــــــــــــــــــــــــ 
  

بَْغَطى واألَِلُف في َجُز أَْوَرَدهُ األَزَهِريُّ ونََسبَهُ لَمْنُظوٍر األََسِدّي : الضَّ  لإِلْلَحاِق ، كما في الّصحاحِ ، وهذا الرَّ

َز  و  ٌك َزَونــــــــــــــــــــــــح ا َزَونـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــــــَ

وَِّف     ُف ِإنح خـــــــــــــُ طـــــــــــــَ َلحضـــــــــــــــــــــــــــِ غـــــــــــــح بـــــــــــــَ  ابلضـــــــــــــــــــــــــــ 

  
 وّمما يُْستَْدَرك عليه :

بَ  قال ابُن بُُزْرجِ : ما أَْعَطْيتَنِي إِالَّ  بَْغَطى ُمْرَسلَةً ، فأَنََّث ، وقال : أَي الباِطَل. وقال غيرهُ : ْغَطىالضَّ ْرعِ. الّضِ  : فَّزاَعةُ الزَّ

بِْغَطى ويُْرَوى  ، بكسر الضاِد والباِء ، وَعَزاه َشْيُخنَا ألَبِي َحيّان. بالّضِ

بَْنَطى : [ضبنط] « ض ب ط»، َكتَبَه بالُحْمَرةِ على أَنَّه ُمْستَْدَرٌك على الَجْوَهِرّيِ ، وليس كما َزَعَم ، بل َذَكَره الَجْوَهِريُّ في  ، كَحبَْنَطى الّضِ

بَْنَطىو فقَال : باعّيِ ، فقال : هو والنُّوُن واألَِلُف زائَِدتاِن لإِلْلَحاِق بَسفَْرَجٍل ، وَكأَنَّه تَبَع ابَن ُدَرْيٍد ، حيُث َذكَ  القَِويُّ  هو : الضَّ َره في الرُّ

 . وَذَكَره الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب في الَمَحلَّيِن.الشَِّديدُ  القَِويُّ الغَِليُظ ، أَي

َرطُ  : [ضرط] َكةً : ِخفَّةُ اللِّْحيَِة ، الضَّ ، َخِفيفَةُ َشعِر  َضْرَطاءُ  وهي ا ،: َخِفيُف َشعِر اللِّْحيَِة قَِليلُهَ  أَْضَرطُ  ِرقَّةُ الَحاِجِب ، وهو قِيَل :و ، ُمُحرَّ

كان قَِليَل َشعٍر الَحاِجبَْيِن ، وااْلسُم :  الَحاِجِب َرقِيقَتُه ، هَكذا نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، قال : وقاَل األَْصَمِعيُّ : هذا َغلٌَط إِنَّما هو َرُجٌل أَْطَرُط ، إِذا

ُهْدُب أَْشفاِره ، إِالّ أَنَّ األَْغلََب على ذِلَك الغََطُف ، وقال أَبو حاتِم هو أَْطرُط ال َغْيُر ، وَذَكر الَجْوَهِريُّ الطََّرُط ، وُربََّما قِيَل ذِلَك للَِّذي يقلُّ 

 هذا الَمْعنَى عن أَبِي َزْيٍد ، ونَقََل عن بعضهم ما َذَكَره الُمَصنُِّف ُهنَا ، وَسيَأْتِي.« ط ر ط»في 

َراطو َداُم ، وقد الفَْيخِ  كغَُراٍب : َصْوتُ  ، الضُّ ُجلُ  َضَرطَ  ، وفي الصحاح : هو الرُّ ً  ، من َحّدِ َضَرب ، يَْضِرطُ  الرَّ ً و ، بالفَتْح ، َضْرطا  َضِرطا

ً و ، وَعلَْيه اْقتَصَر الَجْوَهِريُّ ، ، كَكتِفٍ  ً و َضِريطا مِّ  ، األَِخيرُ  ُضَراطا  .بالضَّ

 ، كنَُهاٍق نَِهيٍق ، َضِريطٌ و ُضَراطٌ  يُقَال :« َضِريط وله»ويُْرَوى : « ُضَراطٌ  ةِ أَْدبََر الشَّْيَطاُن ولهإِذا ناَدى الُمنَاِدي بالصَّال»في الَحِديِث : و

. ، كَصبُوٍر وِسنَّْورٍ  ضروطٌ و ، كَشّداٍد ، َضّراطٌ  فهو يَرافيُّ  ، األَِخيُر مثََّل به ِسيبََوْيِه ، وفَسَّره الّسِ

َراِط ، وَهِزى أَْضَرطَ و ْرَطةَ  ، وهو أَْن يَْجَمع َشفَتَْيه ويُْخِرَج من بينِهما َصْوتاً يُْشبِه َء بهبِِه : َعِمَل له بِفيِه كالضُّ ْستِْخفَاف على َسبِيل اال الضَّ

طَ  أَي اْستََخفَّ به ، وأَْنَكر قولَه.« بالّسائِلِ  فأَْضَرطَ  ءٍ ُسئَِل عن َشيْ »أَنَّه »ّيٍ َرِضَي هللا عنه َحِديُث عل واالْستِهزاِء ، ومنه ً  به كَضرَّ  تَْضِريطا

 َء ، نقله الَجْوَهِرّي.، أَي َهِزى

ْيَطةٌ  نَْعَجةٌ و ْيَزة ُضرَّ  َسِمينَةٌ ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. َضْخَمةٌ  ، أَي كُجمَّ

ْوٌط َضْروطٌ  إِنّه بّاٍد :قال ابُن عَ و  .أَي َضْخمٌ  ، األُولَى كِسنَّْوٍر ، لَضرَّ

َطهُ و َغْيُره ، أَْضَرَطهُ و  ، وفي العُبَاِب : أَي فَعَل بِه فِْعالً َحَصل ِمْنهُ ذِلك. منه َضَرطَ  َعِمَل به ما ، أَي َضرَّ

ً  في الَمثَِل : أَْجبَُن من الَمْنُزوفِ و ، أَي :  َوذِلَك أَنَّ نِْسَوةً ِمْنُهم نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، وقال : له َحِديٌث ، قال الّصاَغانِيُّ : ، بكسِر الّراِء ، َضِرطا

َجتْ  من العََربِ  ْجَن إِْحَداُهّن َرُجالً إِحداُهنَّ َرُجالً  (2) لم يَُكْن لَُهنَّ َرُجٌل ، فَتََزوَّ بَُحة . وفي العُبَاب فَزوَّ فإِذا  ، أَي نَْوَم الغََداةِ ، كاَن يَنَاُم الصَّ

 أَتَْينَهُ بَصبُوحٍ 

__________________ 
 ( بعده يف اللسان :1)
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ـــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ء هـــــــــــــــــــــو اب ـــــــــــــــــــــربكـــــــــــــــــــــ  أشــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 إذا حـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــبت رأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــ    

  

 إن فـــــــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــ  و 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــض ولــــــــــــــــــــدتــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــ    

  

َن.( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)  فـََزّوجح
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تـُن يِن ِلَعاِديٍَة : فلّما رَأَيحن ذِلَك قا  بعُضُهن   َ  لبعٍ  : قـُلحَن : ُقمح فاصحطَِبحح ا فيقو  : لو نـَبـ هح ِإّن صاِحَبنا َلُشَجاٌع ا فتَـَعاَلاح
َنه كما ُكن  أَيحتِيَنه ي اخلَيحِر. فجَعر يَقوُ  اخلَيحَر فَقاَ  : َلوح ِلَعاِديٍَة نـَبـ   فبَيـحَقظحَنه حىت  جُنَرِّبَه ا فبَتـحيـح تـُن يِن : فُقلحن : هِذه نـََواصــــــــِ هح

 .حىّت مات َيضحِرطُ و  اخلَيحَر ا
 ً ماً  أَْبَرَص ، فوَضَع َرأَْسه يَوْ قال : وفيه قوٌل آخر ، قاَل أَبو ُعبَْيدةَ : كانَت َدْختَنُوُس بنُت لَِقيِط بِن ُزَراَرةَ تحَت َعْمِرو بِن َعْمٍرو وكان َشْيخا

فحاَدْت عن ذِلك.  ؟َعْمٌرو وساَل لُعَابُه ، وهو بيَن النّائِم واليَْقَظاِن فَسِمعَها تَُؤفُِّف ، فقال : ما قُْلتِ  (1)في ِحْجِرها وهي تُهْمِهُم ، إِذ َجَخَف 

ِك أَْن أُفَاِرقَكِ  يٌم من بَنِي ُزَراَرة ، وقال ابُن َحبِيب : نََكَحَها ُعَمْيُر بُن ُعَماَرةَ بِن قالْت : نَعْم ، فَطلَّقَها ، فنََكَحَها َرُجٌل َجميٌل َجسِ  ؟فقال : أَيَُسرُّ

 : (2)تْهُ وهي تَُظنُّ أَنَّ فيِه َخْيراً ، فقالَت َمْعبِِد بِن ُزَراَرةَ ، ثّم إِنَّ بَْكَر بَن َوائٍِل أَغاُروا على بَِني َداِرٍم ، وكاَن َزْوُجَها نائِماً يَْنِخُر ، فنَبَّهَ 

َي الَمْنُزوف ُجُل يَْحبُِق َحتَّى ماَت ، فُسّمِ ً  الغَاَرة ، فلم يََزل الرَّ أَْن  (3) [بن َعمرو]. وأُِخَذت َدْختَنُوس فأَْدَرَكَها الَحيُّ ، فَطلَب َعْمُرو َضِرطا

 ٍط ، وكاَن في السََّرعاِن فَردُّوها إِليه ، فَجعَلََها أََماَمه ، فقاَل :يَُردُّوا َدْختَنُوَس فأَبَْوا ، فََزَعم بَنُو َدارم أَنَّ َعْمراً قَتَل ِمْنُهم ثاَلثَةَ َرهْ 

َا  ريح ِت خــــــــــــــــَ دح ِك َوجــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح يــــــــــــــــلــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ  َأي  خــــــــــــــــَ

َرا    ـــــــــــــــــــح ًة وأَيـ يحشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَم فـ ي ظـــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح  أَأَل

  

َا  أَِم اّلِذي أَيحيت الَعُدو  َسريح
 فَردََّها إِلى أَْهِلَها.

، بضّمِ  أََرى قَْوماً قد َرَصدونا ، فقاَل َرفِيقُه : إِنََّما هي ُعَشَرةٌ  لَرفِيِقه : فالَحْت لهم َشَجَرةٌ ، فقاَل أََحُدهماأو َرُجالِن منهم َخَرَجا في فاَلةٍ ، 

ً  ي المْنُزوفُ حتَّى نَِزف روحهُ. فُسمِّ  َضَرطَ و فجعل يقُول : وما َغنَاُء اثْنْيِن عن عَشرة ، ، بفتح العْيِن ، فَظنَّه يَقُوُل : َعَشَرةٌ  العْيِن ،  َضِرطا

 لذِلك.

ةُ ، بِن َعْوٍف العَْبِدّي ، وذِلك أَنَّه َضَرَب َحنِيفَةُ بُن لَُجْيٍم األَْحَزَن المْذُكوَر فَجَذَمه بالسَّْيف فقيل له : َجِذيمَ  (4)ويُقَاُل : هو َمْولَى األَْحزِن 

َراطُ  ه : َحنِيفَةُ ، وكان اسُمه أُثَاالً ، فلَما رأَى ما أََصاَب موالهُ َوقََع عليهوَضَرب األَْحَزُن َحنِيفَةَ على ِرْجِله فَحنَفََها ، فِقيَل ل ، فماَت ،  الضُّ

ً  هذا هو الَمْنُزوفُ »فقاَل َحنِيفَةُ :  ٍة َطِويلٍَة َذَكَرَها الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب.« َضِرطا  فَذَهبْت َمثاَلً ، في قصَّ

ً  ، أَي الَمْنزوفُ  أَو هو نَّْورِ  : َضِرطا ئِْب ، َدابَّةٌ بيَن الَكْلِب والّسِ َراطُ  إِذا ِصيَح بها َوقََع عليها ، وفي العُبَاِب : بيَن الَكْلب والذِّ ،  من الُجْبنِ  الضُّ

.  نَقَلَه الّصاغانِيُّ

ً  أَْوَدى العَْيُر إِالّ »أَيضاً :  في المثَلِ و و َمْنُصوٌب على االْستِثْنَاِء من َغْير ِجْنٍس ، كما في أَيضاً ، وه ، يُْضَرُب للذَِّليِل وللشَّْيخِ « َضِرطا

 العُبَاِب.

ً و قال تِه و َجلَِدهِ  أَي لَْم يَْبَق من ، وذكَر الَجْوَهِريُّ الَمثََل وقال في َمْعنَاه : ِء َحتَّى ال يَْبقَى منه إاِلّ ما ال يُْنتَفَُع بهِلفََساِد الشَّيْ  يُْضَرب أَيضا قُوَّ

َراطُ  هذا ، أَي إِالّ   .الضُّ

ْيَطى والقََضاءُ » يَقُولُوَن :و ْيَطى األَْخذُ ُسرَّ ْيِن فإِذا تَقَاَضاهُ صاِحبُه ُضرَّ به ، كما في  أَْضَرطَ  ، مثاُل القُبَّْيَطى أَي يَْستَِرُط ما يَأُْخذُه من الدَّ

 .«س ر ط»في » الّصحاحِ ، وقد تَقَدَّم تَْفِصيُل لُغَاتِه

 تَْدَرك َعلَْيه :* ومّما يُسْ 

طُ  كاَن يُقَال لعَْمِرو بِن ِهْنٍد :  الِحَجاَرةِ ، ِلِشدَّتِه وَصَراَمتِه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وفي األََساِس : لَهْيبَتِه. ُمَضّرِ

.إِذا فَعََل فَْعلَةً لم يَكْن فَعَل قَْبلََها « األََصمِّ  كَضْرَطةِ  (5)َكانَْت منه »ومن أَْمثَاِلِهم :   وال بَْعَدَها ِمثْلَها ، وهو َمثٌَل في النَّْدَرةِ ، نَقَلَه الّصاَغانيُّ

 ، كَضَرب ، نقله شيُخنَا عن الِمْصباحِ. َضَرَط يَْضِرطُ  ، كفَِرح ، لغةٌ في َضِرَط يَْضَرطُ و

َرْعِمُط ، : [ضرعمط]  .اللَّبَُن الَخاثُرِ  ِحُب اللَِّساِن. وقال ابُن عبّاٍد : هو، والعَْيُن ُمْهَملَةٌ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصا كقَُذْعِملٍ  الضُّ
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__________________ 
 وجخف : غرت يف نومه ونفخ ا اللسان.« خجف»وابألصر  111( عن الفاخر للمفضر ص 1)
 ( يف الفاخر : فقالت : اخلير ا فجعر يضرط وهو يقو  : اخليَر اخليَر حىت مات.2)
 ( زايدة عن الفاخر.3)
 .«األحرز بن عوان»عن املطبوعة الكويتية وابألصر : ( 4)
 ( سقطت من التكملة ا واملثبت يواف  اللسان.5)
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َجاِل : الشَّْهَواُن إِلى كّلِ َشيْ  هوو . ءٍ من الّرِ  ، وكذِلك الذَُّرْعِمُط ، بالذّاِل ، نقله الّصاَعانِيُّ

ً  : [ضرغط] ً  ، أَي ، والغَْيُن ُمْعَجَمةٌ  اْضَرَغطَّ اْضِرْغطاطا  ، كما في الّصحاح ، وكذِلَك اْسَمادَّ. اْنتَفََخ َغَضبا

 ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. أَو اْنثَنَى ِجْلُده على لَْحِمه

 ُء : َعُظَم.الشَّيْ  اْضَرَغطَّ  ، وقال ثَْعلُب : أَو َكثَُر لَْحمهُ 

 وأَْنَشَد :

اُب  بــــــــــــــــــــَ ا ا ــــــــــــــــــــِ م كــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــ َ وهنــــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــــــُ

تح ِإذا     طــــــــــــ  َرغــــــــــــَ وح  اضــــــــــــــــــــــــــح ابُ فـــــــــــــَ ا الــــــــــــّرِقــــــــــــَ هــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

  
ْرغاَطةُ  في نَواِدِر األَْعَراب :و يِن ، بالَكْسرِ  الّضِ  .(1) الَوَحلُ  ، وكذا الَوِليَخةُ منه : من الّطِ

ْخُم الَِّذي ال َغنَاَء ِعْنَده الُمْضَرِغطُّ  قال ابُن ُدريد :و  ، وأَْنَشَد : (2) ، كُمْطمئِّن : الضَّ

وين  ثـــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــَ َي اإِلَوزِّ  (3)قـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــَ  رَاعـــــــــــــــــــِ

زِّ     رتٍّ كــــــــــــــــَ َرغــــــــــــــــِ ٍد ُمضــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــح ب رِّ عــــــــــــــــَ كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِ  ل

  

 لَيحَ  ِإَذا ِجئحَت مبُرحَمِهزِّ 
 وقَال اللَّْيُث : ُهَو العَِظيُم الِجْسِم ، الَكثِيُر اللَّْحم.

 ْدَرُك عليه :ومّما يُْستَ 

 : اسُم َجبٍَل ، وقيل : هو َمْوِضٌع فيه ماٌء ونَْخٌل. َضْرَغطٌ 

 ويقال : هو ذو َضْرَغٍد ، بالّدال ، وقد تَقَدَّم ِذْكُره في َمْوِضِعه.

 : اْستَْرَخى ، نقلَه ابُن القَّطاعِ. اْضَرَغطَّ و

. وقال َضْرفََطه َضْرفََطةً  : [ضرفط] ً  . قال : يُقَال : جاَء فالنٌ وأَْوثَقَهُ  بالَحْبلِ  َشدَّهُ  يُونُس : أَي : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ بالِحبَاِل ، أَي  ُمَضْرفَطا

 ُموثَقاً.

ْرفاَطةُ و ْرفَِطىو الّضِ ْخمُ  الُضَراِفطُ و ، بكسرهما (4) الّضِ رفطى» الَكبِيُر ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد وقوله : ، بالّضّم : البَِطيُن الضَّ ُمْقتََضى « الّضِ

لَة ، وُوِجَد في النَُّسخِ بَكْسِر َضْبِطه أَنَّه بكسِر الّضاِد والفاِء والّطاُء ، كما هو َصنِيعُه غالباً والياُء ُمَشدََّدة ، وهَكَذا هو َمْضبُوٌط في التَّْكمِ 

اِد والفَاِء واألَلُف مقصور ، ةٌ ، وفي بعِضَها بَكْسِر الّضاِد والّراِء ، والطاُء َمْكُسورةٌ وَمْفتُوَحةٌ ، وعبَاَرةُ الُمَصنِِّف ُمْحتَِملَة لُكّلِ ذِلَك الضَّ

ل.  فتأَمَّ

 ُعنُِقه ، عن اْبِن َعبّاٍد. علىوتُْخِرَج ِرْجلَيَك من تَْحِت إِبَِطْيِه وتَْجعَلَُهما  ، وفي العُبَاب : صاِحبَكَ  : أَْن تَْرَكَب أََحداً  التََّضْرفُطو

 ، عن اْبِن َعبّاٍد أَْيضاً. ، كُدَرْيِهميٍَّة : لُْعبَةٌ لَُهمْ  الُضَرْيِفِطيَّةو

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

ْرفاَطةِ  ، هو َجْمعُ  َضَراِفَطةٌ  قَْومٌ   .الّضِ

َططُ  : [ضطط] يِن ، الَوَحُل الشَِّديدُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال األَْزَهِرّي : هو ، ُمَحّرَكةً  الضَّ ِطيطِ  من الّطِ  ، يُقَال : َوقَْعنَا في ، كأَِميرٍ  كالضَّ

 ُمْنَكَرةٍ ، أَي في َوَحٍل وَرْدغٍة. َضِطيَطةٍ 

تَْيِن : الدََّواِهي ، الضُُّططُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ و  َسان والعُبَاِب.، كما في اللِّ  بَضمَّ

 ، كَذَعَطه ، كما في العُبَاب. َذبََحهُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاد : أَي ، كَمنَعَه َضعََطه : [ضعط]
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ً  : [ضغط]  وَضيََّق َعلَْيه وقََهَره. َعَصَرهُ  : َضغََطه يَْضغَُطه َضْغطا

 إِلى حائٍِط ونَْحِوه ، كما في الّصحاح. َزَحَمهُ  ، إِذا َضغََطهو

ِة القَْبر» ، ويُْرَوى : القَْبرِ  َضْغَطة لَْو نَجا أَحٌد من»الَحِديُث :  ومنه كأَْرٍض أَو َحائٍِط ، ءٍ َغَمَزه إِلى َشيْ  ، إِذا َضغََطهُ و لَنَجا منها « من َضمَّ

 أَي تُْزَحُموَن.« ى بَاِب الَجنَّةعل لَتُْضغَُطنَّ » ، وفي حديٍث آَخَر :« َسْعدٌ 

قِيب واألَِمين على الشَّيْ  مثْل الّضاِغطُ  من الَمَجاِز :و ً  ، يُقَاُل : أَْرَسلَه ءِ الرَّ َي بذِلك ِلتَْضيِيِقه على العاِمل ، ومنه  ضاِغطا على فاُلٍن ، ُسّمِ

َساِعياً على بَِني ِكالٍب ، أَو  عنهماهللارضيِديُث أَنَّ ُمعَاذاً كاَن بَعَثَهُ ُعَمُر الحَ و كذا في الّصحاح. قلُت :« ضاِغطٌ  َكان عليَّ »َحِديُث ُمعَاٍذ : 

 على َسْعِد بِن ذُْبيَاَن ، فقََسَم فيِهْم ولَم يََدْع َشْيئاً حتّى جاءَ 

__________________ 
رغامٌة من طا وثويطة ولبيخة ووليخة وهو ويف نوادر  230/  8( كذا ابألصـــــــــــر والقاموس والذي يف التهذيب ضـــــــــــرغم 1) األعراب قا  : ضـــــــــــِ

 الوحر.
 .403/  3( اجلمهرة 2)
 .«بعثرين»( عن اجلمهرة وابألصر 3)
. ( هكذا ضبطت يف القاموس ا وعل  هامشه عن نسخة أخر  :4) رحِفِطي   والضِّ
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َرأَتُه : أَيح  ِليِهم. فقا  :حِبلحســــه ا الذي َخرََج به عل  َرقـََبِته ا فقاَلت َلُه امح ِة َأهح  َن ما ِجئحَت به ممّا أييت به الُعّماُ  من ُعرَاضــــَ
َرحأَِة هبذا الَقوحِ  ا« ضـــــاِغرتٌ  كان َمِعي»

اَء امل َا أَراد ا و ُ َأعحَلُم ا ِإرحضـــــَ رِيٌك ا وِإل   ا َأي أَمٌا ا ومل يُكنح َمَعه أَِمٌا وال شـــــَ
  وجر  املط ِلَض عل  َسرائِر الِعباِد. وهذا من َمعارِيِ  الَكالم.َأي أَمٌا حاِفٌة ا يـَعحيِن   َعز  

، إِذا كان إِبُِطه  َضاغطٌ  أَيضاً ، كما في الّصحاحِ وقال ابُن ُدَرْيٍد : بَِعيٌر به الضَّبُّ هو :و وَكثَْرةُ لَْحم اْنِفتَاٌق في إِبِِط البَِعيرِ  : الّضاِغطُ و

اِغطُ  يه أَو يَتََدلَّى ِجْلُده. وقال غيُره : هو ِشْبهُ ِجَراٍب أَو ِجْلد ُمْجتَِمع. وقال بَْعُضُهم :يُِصيُب َجْنبه حتَّى يَُؤثِّر ف في البَِعيِر : أَْصُل  الضَّ

 َموضَع إِبِطه فيَُؤثُِّر فيه ويَْسَحُجه. يَْضغَطُ  ِكْرِكَرتِه

:  الَمَضاغيطُ  . وقال ابُن فاِرٍس :َمَضاِغطُ  ج ، َزَعُموا ، قاله ابُن ُدَرْيٍد ، ُمْنَخِفَضةٍ  َجْمع َمِسيلٍ  ذاُت أَْمِسلَةٍ  (1) ، كَمْقعٍَد : أَْرضٌ  الَمْضغَطُ و

 أََرُضوَن ُمْنَخِفَضة.

ْغطةُ و يُق واإِلْكَراهُ  الضُّ ّمِ : الّضِ ً  ، بالضَّ  ِء ، كما في الّصحاح.، إِذا َضيّقَت عليه ِلتُْكِرَهه على الشَّيْ  ُضْغَطةً  ، يقال : أََخْذُت فاُلنا

دَّةُ  : أَيضاً : الضُّْغطةو ْغَطةَ  ارفَْع َعنَّا هذه والمَشقَّة ، وهو َمَجاٌز. يُقَال : الّشِ وفي « اللُهمَّ اْرفَعْ »، كما في الّصحاح. وفي بعِض النَُّسخِ :  الضُّ

ْغطَ  ال تَُجوزُ »الَحِديث   قِيل : هي أَْن تَُصاِلَح َمْن لك عليِه ماٌل ، على بْعِضه ، ثّم تَِجد البَيِّنةَ فتَأُْخذه بَجِميعِ الماِل.« ةُ الضُّ

 .(2): اسُم َموِضع وفيه نََظٌر ، وَضبََطه كَحَذاِم  َضغَاطِ  ، هكذا في العُبَاِب : وفي التَّْكِملَة : كغَُراٍب : ع ُضغَاطٌ  قال ابُن ُدريد :و

ِغيطُ  : بِئٌْر تُْحفَر إِلى َجْنبَِها بئٌْر أُْخَرى فيَِقلُّ ماُؤَها. قاله ابُن ُدَريٍد. قال : وقاَل قوٌم : بل كأَِميرٍ  ، ِغيطُ الضَّ و بِئٌْر تُْحفَُر بيَن بِئَْرْين َمْدفُونَْين  الضَّ

ِغيطُ  ، وفي الّصحاحِ : قال األَْصَمِعيُّ : ، وليَس هذا في نَّصِ األَْصَمِعّيِ ، وإِنَّما فيه بعَد  ْخَرى فتَْنَدفُِن إِْحداُهَماأُ  بِئْرٌ  بِئٌْر إِلى َجْنبِها : الضَّ

ُ  قَْوِله : أُْخَرى ، . ونصُّ األَْصَمِعّيِ : فيَِصيُر ماؤَها فيُْنتُِن ماؤها ، فيَِسيُل في العَْذبِة فيُْفِسُدَها ، فال تُْشَربُ  ، أَي تَِصيُر ذاَت َحْمأَةٍ ، فتَْحَمأ

 في َماِء العَْذبَِة فيُْفِسُده ، فال يَْشَربُه أََحٌد ، قال الّراِجٌز : (3) [فيسيلُ ]تِناً ُمنْ 

ِن و  َن مــــــــــــاَء اأَلجــــــــــــح ــــــــــــح َرب ــــــــــــرتِ َيشــــــــــــــــــــــــــح ي غــــــــــــِ   الضــــــــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــرتِ و     ي ســــــــــــــــــــــــــــــــِ

َ
َدَر امل َن كــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  ال يـ

  
ِغيطُ و ُجلِ  الضَّ أْي : الرَّ ِعيُف الرَّ  ، ألَنَّهُ َداٌء. َضْغَطى ج : اَل يَْنبَِعُث مع القَْومِ  الضَّ

ِغيَطةُ و ِعيفَةُ من النَّْبتِ  ، الضَّ ِغيغَةُ بغَْينَْين معجمتَْين ، وهو  بهاٍء : الضَّ ، هَكَذا في َسائِِر أُُصوِل القَاُموِس ، وهو َغلٌَط والّصواُب : والضَّ

 ه :َمأُْخوذٌ من الُمِحيط الْبِن َعبّاٍد ، ونصُّ 

ِغيَطةُ  ِغيغَِة من النَّْبِت والبَْقل ، وهي من الطَّعَاِم : مثْل اللَّبِيَكة ، وسيأْتي في  الضَّ ْل.« ض غ غ»: مثل الضَّ  بياُن ذِلَك فتَأْمَّ

 .: اْزَدَحُموا تََضاَغُطواو

حام. تََضاَغطَ  ، وفي التَّْهِذيب : : َزاَحُموا َضاَغُطواو غَاطُ و الناُس في الّزِ  ، أَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : كالتَّضاُغطِ  ، بالَكْسِر ، الّضِ

َغاطَاِإّن الن َد  َحيحث تـََر    الضِّ
 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

ْغَطةُ  يُق واالْضِطَراُر. (4)، بالفَتْح  الضَّ  : القَْهُر ، والّضِ

 .اْضَطغَطَ  ، باإِلظَهاِر ، والِقيَاسُ  اْضتَغَطَ  : تََشدََّد عليه في ُغْرٍم أَو نَْحِوه ، عن اللِّْحيَانِّيِ ، كذا حكاه اْضتَغَطَ و عليه َضغَطَ و

 : الُمجاَحدةُ ، عن النَّْضر. الُضْغَطةُ و

ُجُل : اْنقََهر. اْنَضغَطَ و  الرَّ

ْفَرَطةُ  : [ضفرط]  .(5): ِرْخُو البَْطِن َضْخٌم  ، كِزْبِرجٍ  ِضْفِرطٌ  ِضَخُم البَْطِن ، وَجملٌ  هو ، أَهمله الجْوهِرّي ، وقال اللَّْيُث : الضَّ
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__________________ 
 ( اللسان : مواضض.1)
 ( قيدها ايقوت ضغام مثر ُجَذام.2)
 ( زايدة عن الصحاح والتهذيب.3)
غطة :4) غطة من ســــلطان أي قهر ا والضــــ  غطة : اإلكراه.الضــــي  ا  ( كذا ابألصــــر والذي يف ضــــُ غطة أي قهراً  والضــــ  وفيه أيضــــاً : فعر ذلك ضــــُ

 واضطراراً ومثله يف األساس ا ابلضم.
غحرِط : الرخو البطن الضخم. ومل يقيده.5)  ( الذي يف اللسان : الضِّ
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 ، كذا في اللَِّسان والعُبَاب. كعُْصفُورٍ  ، ُضْفُروطٌ  : الَوْجِه : ُكُسوٌر بَيَن الَخّدِ واألَْنِف وعند اللَِّحاَظْيِن ، الَواِحدُ  َضفَاِريطُ و قال :

فَاَطةُ  : [ضفط]  والغَْفلَةُ ، كالسَّفَاَطِة. : الَجْهلُ  الضَّ

فَاَطةُ و أْيِ  : الضَّ فَاَطةِ  اللُهمَّ إِنِّي أَعوذُ بَك من»عنه :  في َحِديِث ُعَمَر رِضَي هللاو ، َضْعُف الرَّ أْيِ « الضَّ قال أَبُو ُعبَْيٍد : َعنَى َضْعَف الرَّ

 والَجْهَل.

فَاَطةُ و َخاَوةِ. ِضَخُم البَْطنِ  : الضَّ  مع الرَّ

 .َضفَُط َضفَاَطةً  ، الِفْعُل كَكُرمَ و

فَاَطةُ و  .«؟َضفَاَطتُُكنَّ  أَْينَ »أَنَّه َحَضر نَِكاحاً فقال : »َحِديُث ابِن ِسيريَن :  ، ومنه الدُّفُّ  الضَّ

يَْعنِي الدُّفَّ ، قال أَبُو ُعبَْيٍد  ؟َضفَاَطتُُكنَّ  فَسَُّروا أَنَّه أَراَد الدُّفَّ ، وفي الّصحاح : أَين
لهذا الَمْعنَى ، أَي أَنَّهُ لَهٌو  َضفَاَطةً  : وإِنََّما نَراه َسّماه (1)

أْيِ والَجْهِل.ولَِعٌب ، وهو راجِ   ٌع إِلى َضْعِف الرَّ

فَاَطةُ  أَو ْنجِ ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، هَكَذا نقلهُ الّصاَغانِيُّ وهو ُمْحتَِمٌل أَْن يَُكوَن بالتَّْشِديِد ، فإِ  اللِّعَاُب به : الضَّ نَّ ابَن ُدَرْيٍد لم ، أَي ، بالدُّّفِ والصَّ

 للّسان ، فتأَّمل.يَْضبِْطه وال الّصاَغانِيَّ وال َصاِحَب ا

ِفيطُ و  وهو الِذي يُْحِدُث عند الِجَماع. الِعْذيَْوطُ  ، كأَِميٍر : الضَّ

ِفيطُ و أْيِ  الجاِهلُ  : الضَّ ِعيُف الرَّ  لِكنّي أَوتُِر ِحين يَنَامُ »في َحِديث ُعَمَر رِضي هللا عنه : و كَصِريعٍ وَصْرَعى ، (2) َضْفَطى ج : الضَّ

ْفَطى  ْمقَى والنَّْوَكى.الحَ  (3)هم « الضَّ

فيطُ و  .السَِّخيُّ  : الضَّ

ِفيطُ و  ، كما في العُبَاِب. اإِلِبِل ، ِضدٌ  فُُحولِ  الشَِّريُس من : الضَّ

 .: ُمَساِفٌر ال يُْبِعُد السَّفَرَ  الّضافِطُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ْفَطةُ و ةِ ، ِمثْلُ  الضَّ َكةً ، ومنه َضفََطاتٌ  ، جمعُه الَحْمقَة للَمرَّ  ، وهِذه إِْحدى َضْفطةً  إِنَّ فِيَّ »حِديُث ابِن َعبّاٍس َرِضَي هللا عنهما ؛  ، ُمَحرَّ

،  تَقُوُل هذاأَ ، يعني أَنَّه لما قَال : لو لم يَْطلُب النّاُس بَدِم ُعثَْماَن لَُرُموا بالِحَجارةِ من الّسَماِء ، فِقيَل له :  (4)، كما في الّصحاحِ « َضفََطاتِي

 فقالَُهَما. ؟وأَْنت عاِمٌل لفاُلنٍ 

فَّاطُ و  ، عن ابِن األَْعرابِّيِ. كَشّداٍد : الجّمالُ  ، الضَّ

فَّاطُ و  َشَد :، وأَنْ الذي يُْكِري األَْحماَل من قَْريٍَة إِلى قَْريٍَة أُْخَرى ، وقِيل : الَِّذي يُْكِري من مْنِزٍل إِلى َمْنِزٍل ، حكاه ثَْعلٌَب  الُمَكاِري : الضَّ

 الض ّفاطِ لَيحَستح له لَائُر 
فّاطُ و  يَْجِلُب الِميَرةَ والَمتَاَع إِلى الُمُدن. الَجالّبُ  : الضَّ

ْيَت وغيَرهما ، وأَْنَشَد َسيبََوْيه « قَِدُموا الَمِدينَةَ  َضفَّاِطينَ  إِنّ »في الَحِديِث : و وكان يَْوَمئٍذ قَوٌم من األَْنبَاِط يَْحِملُون إِلى الَمِدينَِة الدَّقِيَق والزَّ

 لألَْخَضِر بن ُهبَْيَرةَ :

ُت  نــــــــح اطــــــــاً فــــــــمــــــــا كــــــــُ فــــــــّ بــــــــًا  ضــــــــــــــــــــــَ ن  رَاكــــــــِ   (5)ولــــــــكــــــــِ
ِر     هـــــــــــح وحَ   ـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــاًل فـ ـــــــــــرِ َأاَنَخ قـــــــــــلـــــــــــي ي ـــــــــــِ ب  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
فّاطُ و  ، إِذا قََضى َحاَجتَهُ. َضفَط ، عن اللَّْيث ، أَي َرَمى به. وقال غيُره : هو الُمْحِدُث ، يقال : بَسْلِحه َضفَطَ  قد الِّذي : الضَّ

فّاطُ و ْخوُ  : الضَّ ْخُم البَِطيُن ، السَِّميُن الّرِ ِفيطِ  الضَّ  َضفَنَّط َذا هو في أُُصول القاُموِس ، والّصواُب :، هكَ  َسَمْندٍ  : مثل َضفَنطٍ و ، كأَِميٍر. كالضَّ

 .َضفَُط َضفَاَطةً  مثُل َعَملٍَّس. وقد (6)
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فّاطُ و جال الثَِّقيلُ  : الضَّ ِفطِّ  ِلَضْعِف َرأْيِه ، ال يَْنبَِعُث مع القَْومِ  البَِطيُن من الّرِ ، وهِذه عن اْبِن األَْعَرابِّي ، كما أَنَّ األُّولَى عن  ، كِفِلزٍّ  كالّضِ

 ثَْعلٍَب.

فّاَطةُ و ، وهم أَْيضاً :  كالّضافَِطةِ  يُْحَمُل عليها من بَلٍَد إِلى بلٍَد ، وكذِلَك الُحُمُر الُمْختلَُف َعلَْيَها من َماٍء إِلى ماٍء ، ، بهاٍء : اإِلبُِل الَحُمولَةُ  الضَّ

 ن الِميَرةَ والطَّعَاَم.الَّذين يَْجِلبُو

 وُهَو من ذِلَك ، قاله ابُن ُشَمْيٍل.« من الدَّْرَمكِ  َضافَِطةٌ  فقَِدمَ »في َحِديِث قَتَاَدةَ بِن النُّْعَماِن : و

__________________ 
 ( يف الصحاح : أبو عبيدة.1)
َق .2)  ( يف القاموس : ج : كَحمح
 .( يف النهاية : أي ضعفاء اآراء والعقو 3)
 ( ومثله يف النهاية ا ويف اللسان : إيّن يف ضغطة.4)
 ولكن طالباً. 282/  1( يف كتاب سيبويه 5)
 ( ومثله يف اللسان.6)
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فّاَطةُ و ْفقَةُ العَِظيَمةُ ، كالدَّّجالَةِ  أَيضاً : الضَّ . (1) الرُّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

فّاطُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وأَْنَشَد قوَل َجّساِس بِن قَُطْيٍب : فَِطةِ كُرّماٍن : ُرَذاُل النّاِس ، كالّضا ، الضُّ

 الض ّفاطِ لَيحَست به َِشَائُر 
ً و  بالَحْبِل وأَْوثَقَه. َشدَّه : َضفََطهُ َضْفطا

 أَي لم يفاِرْقه. َعلَْيِه : َرِكبَه فلم يَُزايِْله َضفَطَ و

ِفطُّ و جالِ  الّضِ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن ُشَمْيٍل ، وصاِحُب اللَِّساِن عن َشِمٍر. كِفِلّزٍ : التَّارُّ من الّرِ

 .اْكتَنزَ  أَي اللَّْحمُ  عليه تََضافَطَ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 قال الّصاَغانِيُّ : والتَّرِكيب يَُدلُّ على الُحْمِق والَجفَاِء.

ل عليه.وقال ابُن فارٍس : وأَْحسَ   ب أَنَّ الباَب ُكلَّه مّما ال يُعَوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

فّاطُ   : أَْحَمُق َكثِيُر األَْكِل. َضِفيطٌ  ، كَشّداٍد : األَْحَمق ، عن اْبِن األَْعَرابّيِ. وقال َشِمٌر : َرُجلٌ  الضَّ

فّاطُ و فّاَطةُ   ، ويُقَال أَْيضاً ِللُحُمِر :: الُمْختَِلُف على الُحُمِر من قَْريٍَة إِلى قَْريَةٍ  الضَّ  .الضَّ

ْوَحاُء المائِلَةُ. َضفّاَطةٍ  وقال ثَْعلٌَب : َرَحَل فالٌن على  ، وهي الرَّ

 ، أَي ُخْرأَُهم. ُضفُوَطُهم وما أَْعَظمَ 

ُجلُ  َضِفطَ و  ، كَكُرَم ، نقله ابُن القَّطاع. َضفُطَ  ، كفَِرَح : لغةٌ في َضفَاَطةً  الرَّ

ْمُروطُ  : [ضمرط] ّم ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال اْبُن األَْعَراِبّيِ : هو الُمْختَبَأُ ، أَي الَمْوِضُع يُْختَبَأُ فيه. الضُّ  ، بالضَّ

ْمُروطُ  وقال ابُن َعبّاٍد :  : الَمِضيُق. الضُّ

َماِريطُ  العَْينَْين. وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : طُمَضْمر الَوْجِه ، أَي ُمتَشنُِّجهُ ، وكذِلكَ  ُمَضْمَرطُ  وعنه أَْيضاً : َرُجلٌ  فاِريُط ، وهي أََساِريُر  الّضِ الضَّ

 .ُضْمُروطٌ  الَجبِيِن ، َواِحُدها

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْمُروطُ  ْمُر : وِضيُق العَْيِش. وَمِسيٌل َضيٌِّق في َوْهَدةٍ بين َجبَلَْين. الضُّ ّمِ : الضُّ  ، بالضَّ

، ُمْشتَقٌّ من الضَّرِط ، قاله ابُن ِسيده ، وأَنشَد للقَِضِم بن  ِضْمِريطٌ  أَو ُضْمُروطٌ  أَو ِضْمَراطٌ  االْسِت : ما َحَوالَْيَها ، كأَنَّ الَواِحدَ  َضماِريطُ و

 ُمْسِلٍم البَّكائّي :

اَي هَنحســــــــــــــــــــــــــــــاً و  ــــــــــــــــَبســــــــــــــــــــــــــــــَ ه ف ــــــــــــــــ  َت أُم ــــــــــــــــ  ي ــــــــــــــــَ  بـ

ـــــــــــــرتَ     ارِي مـــــــــــــَ ريحِ انرِ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ ايف غـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ت  اســـــــــــــــــــــــــــح

  
ْرِف بِزياَدةِ ِميمِ قال :  ةُ الصَّ ح أَئِمَّ ْمُروطِ  وقد يَُكوُن ُرباِعيًّا ، أَي فهو إِشارةٌ إِلى أَّن الِميَم أَْصِليَّة. وقد َصرَّ  ، فتأَّمل. الضُّ

ْنطُ  : [ضنط] يُق. الضَّ  ، بالفَتْحِ ، أَهملهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : هو الّضِ

ْنطُ ا وقال ابُن ُدَرْيٍد : َِّخَذ الَمْرأَةُ َصِديقَيِن ، فهي لضَّ ْمُد : أَْن تَت  وَضُموٌد ، قال أَبو ِحَزاٍم العُْكِليُّ : َضنُوطٌ  والضَّ

ي  حـــــــــــِّ فـــــــــــِ ُر َأنح تـــــــــــَ فـــــــــــِ ُت َأحـــــــــــح َز لســـــــــــــــــــــــــح اقــــــــــــُ  فـــــــــــيـــــــــــَ

     ٍ لــــــــِ صــــــــــــــــــــــَ هح يــــــــِح صــــــــــــــــــــــَ حــــــــِ ِديــــــــَد فــــــــَ وطِ نــــــــَ نــــــــُ  ضــــــــــــــــــــــَ

  
َجاِل ،  ّخابة.القَُزةُ : َحيَّةٌ تَثُِب على الّرِ ْهَصِلق : الصَّ  والصَّ
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نَطُ  وقال ابُن َعبّاٍد :  ، بالتَّْحِريِك : النََّشاُط. الضَّ

 وأَْيضاً : الشَّْحُم.

لَُف.  وأَيضاً : الصَّ

نَاطُ  وقال ابُن ُدرْيٍد : َحاُم على الشَّيْ  الّضِ َحاُم الكثِيُر ، يَْزَدِحُمون، كِكتاٍب : الّزِ  على بِئٍْر ونْحِوها ، قال ُرْؤبَةُ : ِء ، وقال اللَّْيُث : هو الّزِ

لــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــَورّاٌد عــــــــــــــــــــَ اطِ ِإيّن ل ــــــــــــــــــــَ ن   الضــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ
اطِ     قــــــــــــّ ُح الســــــــــــــــــــــــــ  و مــــــــــــائــــــــــــِ رحجــــــــــــُ ــــــــــــَ  مــــــــــــا كــــــــــــان يـ

  

ي  ِتشـــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــِ ِد وانـــــــــــــــح جـــــــــــــــح
َ

يب ِدالَء املـــــــــــــــ ذح  جـــــــــــــــَ

اطِ     قــــــــــــــَ ِن مــــــــــــــن مــــــــــــــِ ــــــــــــــح ر ي ِ يف كــــــــــــــَ اح ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــح ث  مــــــــــــــِ

  
 ، إِذا اْزَدَحُموا. اْنَضنُطوا وقد

ً  فاُلٌن من الشَّْحم َضنِطَ  من اللَّْحِم ، كفَِرَح : اْكتَنََز ، والَِّذي في نََواِدِر أَبِي َزْيٍد : َضنِطَ و  ، وأَنَشَد : َضنَطا

__________________ 
ابلدا  ا قاله  ( يف الصـــــحاح : الرجالة وهبامشـــــه : قوله الرجالة كذا يف نســـــخ ابلراء لكن الذي يف م ر ابلدا  رلا ا واملرتجم صـــــرح يف ضـــــبطه1)

 نصر.
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 َضَنطا َضِنطحنَ أَبو بـََناٍت قد 
 : * ومّما يْستَْدرُك عليه : [ضنفط]

بَاِعّي. َضْنفَطٌ  َرجلٌ   ، كَجْعفٍَر ، أَي َسِميٌن ِرْخٌو َضخْم البَْطِن ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وَذَكَره األَْزَهِرّي في الرُّ

َوطُ  : [ضوط]  ، يقال : ، محّركةً : العََوُج في الفَكّ  الضَّ

 ، أَي َعَوٌج. َضوطٌ  فِي فَِمهِ 

 ، كاألَْذَوط. : األَْحَمقُ  األَْضَوطُ و

ِغيُر الفَّكِ والذَّقَنِ  : األَْضَوطُ و  ، كاألَْذَوِط ، وقِيَل : هو الَِّذي يَُطوُل َحنَُكه األَْعلَى ، ويَْقُصر األَْسفَُل. الصَّ

ِويَطةُ و . ، كَسِفينٍَة : العَِجيُن الُمْستَْرِخي الضَّ  من َكثَْرةِ الماِء ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ِويَطةُ  قاَل الِكالبيُّ :و ُ  : الضَّ يُن يَُكونُ  الَحْمأَة  ، حكاه عنه يَْعقُوُب ، كما في الّصحاحِ. في أَْصِل الَحْوِض  والّطِ

ِويَطةُ و  ، كما في اللَِّساِن. السَّْمُن يَُذاُب باإِلَهالَِة ويُْجعَل في نِْحيٍ َصِغيرٍ  : الضَّ

ُطوا ، يُقَال : : الَجْمعُ  التَّْضِويطُ  قَال ابُن َعبّاٍد :و  تَهم ، أَي َجَمعُوها.َماِشيَ  َضوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِويَطةُ  ّي واألَْزَهِريُّ ، وأَْنَشَد ابُن ِسيَده : الضَّ  ، كَسِفينٍَة : األَْحَمُق ، نَقَلَه ابُن ِسيَده واْبُن بَّرِ

ُرد ين ذاَ   ـــــــــــــَ ةُ أَيـ ِويـــــــــــــطـــــــــــــَ َو   الضـــــــــــــــــــــــــــ   عـــــــــــــن هـــــــــــــَ

ـــــــــــــــدُ     رِي عـــــــــــــــُر مـــــــــــــــا يـــــــــــــــُ فـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ي ويـ ســـــــــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــــــَ  نـ

  
ساً ، وأَْنَشدَ  يِت في األَْلفَاِظ لِريَاحٍ  قال : هَذا البَْيُت من ناِدِر الكاِمِل ؛ ألَنَّهُ جاَء ُمَخمَّ ّكِ  .(1) [الدبيري]ابُن الّسِ

َو  ..   . عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــدُ     رِي ـــــــــُ ُر مـــــــــا ي عـــــــــَ فـــــــــح ـــــــــَ يِن ويـ عـــــــــُ ـــــــــَ ن ي وميـــــــــَح ســـــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــَ  نـ

  
 وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ :

َو  ..   . عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رِ     اقـــــــــِ ِر الـــــــــعـــــــــَ عـــــــــح ُر غـــــــــرَي فـــــــــِ عـــــــــَ فـــــــــح ـــــــــَ ي ويـ ســـــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــَ  نـ

  
 وقال أَبُو َعْمٍرو :

َو  ..   . عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــبُ     ي ــــــــِ ب ــــــــُد شــــــــــــــــــــــَ ري ــــــــُ ُر مــــــــا ي عــــــــَ فــــــــح ــــــــَ ي ويـ ســــــــــــــــــــــِ فح ــــــــَ  نـ

  
قال « يَْمنَعُنِي»أَْسقَطَت « بَشبِيب»وإَِذا أَتَْيت « َشبِيب»أَْسقَْطت « بيَْمنَعُنِي»إِذا أَتَْيت  وهَكَذا أَْنشده ابُن برّي في أََماِليه. وقال ابُن األَْنبَاِرّيِ :

 كما في العُبَاِب.: وِروايَةُ أَبِي َعْمٍرو أَثْبَُت في العَُروِض ، 

يَاَر على  أَْضِوطِ  وقال أَبو َحْمَزة :  فَِم الفََرِس ، أَي َزيِّْره به. (2)الّزِ

طُ و ُع ، عن ابِن َعبّاٍد. التََّضوُّ  : التََّجمُّ

ُجلُ  ضاطَ  : [ضيط] ً  فِي ِمْشيَتِه الرَّ ً و ، يَِضيُط َضْيطا َك َمْنِكبَْيِه وَجَسَدهُ  ، األَِخيُر بالتَِّحريك : َضيَطانا ، قاله أَبُو َزْيٍد ، وكذِلَك حاَك يَِحيُك  َحرَّ

يَطانُ  َحيَكاناً. قال األَْزَهِريُّ : وَرَوى اإِليَاِديُّ عن أَبِي َزْيٍد : َك َمْنِكبَْيه وَجَسَده حيَن يَْمِشي ، الضَّ ، ثّم قال :  َرَخاَوةٍ َمَع َكثَْرةِ لَْحٍم و : أَن يَُحّرِ

يَكان ، قال : وُهَما لُغَتَاِن َمْعُروفَتَاِن ،  ، بالفَتْح : كثيُر اللَّْحِم ِرْخُوه ، نقله ابُن ِسيَده. َضْيطانٌ  فهو وَرَوى الُمْنِذِريُّ عن أَبِي الَهْيثَِم : الضَّ

يّاطُ و ُجُل الغَِليظُ  ، الضَّ  .، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  كَشّداِد : الرَّ
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 .الشَِّديدُ  قال ابُن َعبّاٍد : هوو

 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّراِجِز : الُمتََمايُِل في َمْشيِهِ  في الُمْحَكِم : هوو

َة  بــــــــــاجــــــــــَ جــــــــــح َر  الــــــــــبــــــــــَ ىت  تـــــــــــَ احــــــــــَ اطــــــــــَ يــــــــــّ   الضــــــــــــــــــــــــ 
ا    اطـــــــــــــَ بـــــــــــــَ َف اإِلغـــــــــــــح الـــــــــــــَ ا حـــــــــــــَ مـــــــــــــ  ُح لـــــــــــــَ  مَيحســـــــــــــــــــــــــــَ

  

َخاطَا
ُ
 اب َرحِف ِمن َساِعِده امل

يَرافّي. وقيل : لَرُجٍل من بَني َماِزٍن ، وقي جُز ِلنقاَدةَ األََسِدّيِ وهم ابُن َعّم الَحْذلَِمّي قاله ابُن الّسِ ٍد قلُت : الرَّ ل : من بَني َشْيبَاَن. وقال أَبُو ُمَحمَّ

.َمْنُظوِر بِن َمْرثٍَد األََسِدّيِ ، وأَْنَكَره الصّ  (3) [ِسْعرٍ ]األَْسَوُد : هو ألَبِي   اَغانِيُّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( يف اللسان : عل  الفرس.2)
 كناه أبو  مد األسود أاب مسعر.  374( زايدة عن املطبوعة الكويتية. وهبامش معجم املرزابين ص 3)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْيَطانُ  ْخُم الَجْنبَْين العَِظيُم االْسِت ،  الضَّ يَّاِط.: الضَّ  كالضَّ

يّاطُ و  : الُمتَبَْختُِر. الضَّ

يّاطُ و فّاُط ، بالفَاِء. الضَّ  : التّاِجُر. والَمْعُروُف الضَّ

ْيَطاءُ و  من اإِلبِِل : الثَِّقيلَةُ. الضَّ

 مض الطاءِ  فصر الطاءِ 
 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [طحط]

ِعيِد. (1)، بالّضّمِ  ُطْحُطوطُ   : قَريةٌ بالصَّ

َكةً : الُحْمُق ، وهو الطََّرطُ  : [ططر]  : أَْحَمُق ، كما في اللَِّساِن. ، كَكتِفٍ  َطِرطٌ  ، ُمحرَّ

 َطِرطُ و الَحاِجبَْيِن ، أَْطَرطُ  ، كفَِرَح ، فهو َطِرطَ  ، وليس في الُمْحَكِم ِذْكُر األَْهَداِب. ِخفَةُ َشعِر العَْينَْيِن والَحاِجبَْيِن واألَْهَدابِ  : الطََّرطو

. وفي الّصحاحِ : وقال ال بُدَّ من ِذْكِر الَحاِجبَْينِ  الَحاِجبَْيِن ، وأَْمَرُط الَحاِجبَْيِن : ليس له َحاِجبَاِن ، أَْطَرطُ  ، وقال أَبُو َزْيٍد : رُجلٌ  الحاِجبَْينِ 

ْعِف ، وفي قَُوْيلٍ  و الغَوث :بعضهم : هو األَْضَرُط ، بالّضاِد الُمْعَجَمِة ، ولم يَْعِرفه أَبُ  ، أَي يُْستَْغنَى  قد يُتَْركُ  ، تَْصِغيُر قَْول ، إِشاَرة إِلى الضَّ

 عن ِذْكر الحاِجبَْيِن ، وهو َمرجوٌح.

قِيُق الَحاِجبَْيِن ، يُقَال : األَْطَرط قال ابُن َعبّاٍد :و ً  : الرَّ ُشْفِر العَْيِن ، كذا قال : ُشْفر العَْيِن ،  قَِليلَةُ  العَْيِن : (2) َطْرَطاءُ  اْمَرأَةٌ و ، َطِرَط َطَرطا

. ُهْدبَِها والّصواُب : قليلة  ، نَبَّه عليه الّصاَغانِيُّ

 ، أَي ِرقَّةُ َشعٍر. َطَرطٌ  قال ابُن األَْعَرابّيِ : في َحاِجبَْيهو

 .(3)، كما في اللِّساِن  الَخِفيُف الشَّعرِ  : الحاِجبُ  الّطاِرطُ و

 .الّداِهيَةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن. وقال ابُن األَْعَرابِّي : هي ، كالبَُرِحينِ  الطُّلَِطينُ  : [طلط]

 ، َكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في ِكتابَْيِه. : أَْدَهى أَْطلَطُ  هوو

 : ومّما يُْستَْدَرك عليه : [طهط]

ِعيِد ، من أَْعَمال أَْسيُوط ، وقد َدَخْلتَُها وفيها الشَِّريُف أَبو القاِسم بُن عبِد العَِزيز بِن يُوُسَف التِِّلْمَسانِ ، كَسْكَرى : قَْريَةٌ َكبِيَرةٌ ب َطْهَطى يُّ ، الصَّ

 .َطْهَطى نَِزيلُ 

َمام ، َشبََّههُ بالَحيَّة ، بالّضّمِ : الَحيَّةُ  الطُّوطُ  : [طوط]  : ، عن اللَّْيِث ، وأَْنَشَد في َوْصف الّزِ

هــــــــــــا  وِّمــــــــــــُ قــــــــــــَ بحٌ  يـــــــــــــُ زَاُ  هلــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــا ِإنح يـــــــــــــَ

ُر     ــــــــــــــح ث و ٌم مــــــــــــــِ قــــــــــــــَ وطِ مــــــــــــــُ ُدو ُ  طــــــــــــــُ  املــــــــــــــاِء جمــــــــــــــَح

  
 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ، هو لَرُجٍل من َجْرٍم : القُْطنُ  : الطُّوطُ و

ا  هــــــــَ مــــــــُ ائــــــــِ تح لــــــــََ يــــــــكــــــــَ ًة حــــــــِ مــــــــَ حــــــــَ لــــــــح رَاَء مــــــــُ فــــــــح  صــــــــــــــــــــــَ

ِر     نح فــــــــــاخــــــــــِ ِ  َأو مــــــــــِ قــــــــــَ َدمــــــــــح ُ
وطِ مــــــــــن املــــــــــ  الــــــــــطــــــــــ 

  
س :  وقال الُمتَلَّمِ

ا  هــــــــــَ مــــــــــُ ائــــــــــِ تح مــــــــــنــــــــــهــــــــــا لــــــــــََ كــــــــــَ بــــــــــِ ة حــــــــــُ وكــــــــــَ بــــــــــُ   ــــــــــَح

ِر     نح فــــــــاخــــــــِ يِّ َأو مــــــــِ قحســــــــــــــــــــــِ وطِ مــــــــن الــــــــدِّمــــــــَ  الــــــــطــــــــ 

  
س :  وقال الُمتَلَّمِ
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ا  هــــــــــَ مــــــــــُ ائــــــــــِ تح مــــــــــنــــــــــهــــــــــا لــــــــــََ كــــــــــَ بــــــــــِ ة حــــــــــُ وكــــــــــَ بــــــــــُ   ــــــــــَح

ِر     نح فــــــــاخــــــــِ يِّ َأو مــــــــِ قحســــــــــــــــــــــِ وطِ مــــــــن الــــــــدِّمــــــــَ  الــــــــطــــــــ 

  
َواةِ أَنَّ وقال أَبو َحنِيفَةَ : وَزَعم  ْلِت : الطُّوطَ  بعُض الرُّ ةً ، وأَْنَشَد ابُن خالََوْيِه ألَُميَّةَ بِن أَبِي الصَّ  : قُْطُن البَْرِدّيِ خاصَّ

وطٌ و  رَاُ ُه  الــــــــــــــــــطــــــــــــــــــ  ن  جــــــــــــــــــِ ه َأغــــــــــــــــــَ زحَرعــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ  نـ

دُ     عحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُ وحٍ  يـ رِّ حــــــــــَ اُس لــــــــــكــــــــــُ بــــــــــَ  فــــــــــيــــــــــه الــــــــــلــــــــــِّ

  
 ْعَضُد : يَُوشَّى.أََغّن : ناِعٌم ُمْلتَّف ، وِجَراُؤه : َجْوُزه ، ويُ 

يطِ و ، كالّطاطِ  ، وقال ُكَراع : هو الُمْفِرُط في الطُّولِ  الطَِّويلُ  : الطُّوطُ و  األََططُ  ، قال األَْزَهِريُّ : ومنه قَْوُل ابِن األَْعَرابِّيِ : ، بالَكْسر الّطِ

: ذُو  َطاطٌ و ، قال الّصاَغانِيُّ : وكذِلَك َرُجٌل قاٌق وقُوٌق ، أَي َطويٌل. قال : وطِ الطُّ و الّطاطِ  ، كأَنَّهُ َمأُْخوذٌ من (4) َططَّاءُ  الطَِّويل ، واألُْنثَى :

 َوْجَهْين.

 .الُخفَّاشُ  وقِيل : الباِشقُ  : الطُّوطُ و

ِغيرُ  : الطُّوطُ و  .ُطوطٌ  من الِجبَال ، يقال َجبَلٌ  الصَّ

ُجلُ  الطُّوطُ و  .الشُّجاُع ، كالّطاطِ  ُربما ُوِصَف بهو ، كالّطاِط ، الشَِّديُد الُخُصوَمةِ  : الرَّ

__________________ 
 قرية كبرية بصعيد مصر عل  شرقي النير. ( قيدها ايقوت ابلفتح مث سكون مث ضمة عل  الطاء ا ضبرت قلم قا  :1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : َطرحَط  العا.2)
 تكملة : والطارط : اخلفيف الشعر.( يف ال3)
 .«أطّ »( انظر التهذيب مادة 4)
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، ويُوَصف به  (5) الطائطِ و كالّطاط ِمّما بِه ، ال يََكاُد يُْبِصُر ، (1)الَِّذي يَْرفَُع َعْينَْيه  الَهائِجُ  الُمْغتَِلمُ  الفَْحلُ  : الطُّوطُ و ، كغَُراٍب ، الطَُّواطُ و

ُجُل الشُّجاُع ، ْعِر :  َطاَطةٌ  ، وفُُحولٌ  َطاُطونَ  ، وَحَكى األَْزَهِريُّ عن اللَّْيِث في َجْمِعه : أَْطَواطٌ و ، َطاَطةٌ  ج : الرَّ ، قال : ويَُجوُز في الّشِ

 .َطاَطاتٌ  فُحولٌ 

 .أَْطَواطٌ و

ً  قدو ً و ، كقُعُوٍد ، َطاَط يَُطوَط ُطووطا  .يائِيَّةٌ َواويَّة ، باليَاِء ، فإِنَّ الَكِلَمةَ  يََطاُط ُطيُوطا

َصْوتَه َضبَعَْت ، وليس  : الذي تَْسُمو َعْينَاهُ إِلى هِذه وهِذه من ِشدَّةِ الَهْيجِ. وقِيَل : هو الذي يَْهِدُر في اإِلبِِل ، فإِذا َسِمعَت النّاقَةُ  الّطاطُ  وقِيَل :

 هذا ِعْنَدُهْم بَمْحُموٍد.

 من اإِلبِِل : الشَِّديُد الغُْلَمِة ، وأَْنَشَد : الّطائِطُ و الطَّاطُ  نَْصر :وقاَل أَبو 

اط جــــــــــــاِج  طــــــــــــَ ــــــــــــِ ت ــــــــــــح ِة يف ال مــــــــــــَ ــــــــــــح ل ــــــــــــغــــــــــــُ  مــــــــــــن ال

اجِ     يــــــــــــــَ ِة اهلــــــــــــــِ د  ب مــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــِ تــــــــــــــَ لــــــــــــــح  مــــــــــــــُ

  
 وقال آَخُر :

رتٍ  يــــــــــــــرتُ  كــــــــــــــطــــــــــــــائــــــــــــــِ طــــــــــــــِ هح  يــــــــــــــَ ُروقــــــــــــــَ نح طــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ

هح     ِرُب فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا روقــــــــــــــَ ِدُر ال َيضــــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــح  يـــــــــــــــَ

  
يطُ و  .ِطيَطةٌ  ، واألُْنثَى : ، بالَكْسِر : األَْحَمقُ  الّطِ

يطانُ و يُّ  ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، وقِيَل : هو ، كتِيَجاٍن : الُكّراثُ  الّطِ ْمُل ، البَّرِ  ، قال بَْعُض بَنِي فَْقعَس : الَواحدةُ بهاءٍ  ، َمْنبِتُه الرَّ

وحا و  بـــــــــــَ اٌة ِإذا صـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــَ ٍن صـــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــح يِن مـــــــــــَ  ِإن  بـــــــــــَ

ا    ـــــــــــطـــــــــــانُ ٌة ِإذا ُفســـــــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــطـــــــــــِّ و رَا ال ـــــــــــَ ِر نـ ـــــــــــر مـــــــــــح  ابل

  
ّي. وَظاِهرُ  يطانِ  حكاه أَبُو َحنِيفَةَ ، وقال ابُن بَّرِ  .ُطوطٍ  أَنَّه َجْمعُ  الّطِ

دَّةُ  الطُّيُوطُ و ّمِ : الّشِ  ، كما في اللِّسان. ، بالضَّ

يَطَوىو من الطَّْيِر. وقال  أَو َغْيِره ِطَواُل األَْرُجلِ  (3) َضْرٌب من القََطا لعََربِيَِّة :في ا (2)لقَْريٍَة بالَمْوِصل ، وكالُهَما َدخيالِن  ، كنِينََوى الّطِ

 الّصاَغانِيُّ : هو َمْعُروٌف ، وأَْنَشَد لبَْعِض الُمْحَدثِيَن :

ه  انــــــــــــَ كــــــــــــَ ريًا مــــــــــــَ بــــــــــــِ ِذي أَرحســــــــــــــــــــــــــَ  ثــــــــــــَ ا والــــــــــــ   أَمــــــــــــَ

َو و     ِر نـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــَ لـــــــــــَ  هنـــــــــــَح واًن عـــــــــــَ تـــــــــــُ ـــــــــــح َت َزيـ بـــــــــــَ ـــــــــــح  أَنـ

  

اِد  عــــــــــَ ــــــــــَ َواٌم فـ ــــــــــح نح عــــــــــاَب أَقـ ــــــــــِ ئ ــــــــــَ مح  (4)ل وحهلــــــــــِ ــــــــــقــــــــــَ  ب

رتحِ     َد  فــــــــِ وحِد مــــــــَ نح قـــــــــَ ُت عــــــــَ ا زِغــــــــح مــــــــَ و لــــــــَ يــــــــطــــــــَ  طــــــــِ

  
غيَرها ،  ، وذَكر َكِلَماٍت يائِيَّة يَطاطُ و ، يَُطوطُ  الفْحلُ  طاطَ  اعلم أَنَّ هذا الَحْرَف َواِويٌّ ويائيٌّ ، وقد َخلََط الُمَصنُِّف بينَُهَما ، ولم يُِشْر إِالّ فِي

دَّةُ  الطُّيُوطُ و أَْحَمُق ،:  ِطيطٌ و : َطويٌل ، ِطيطٌ  فِمْنها : َرجل يَطَوىو : الّشِ يطانُ  للطَّْيِر ، وأَّما الّطِ للُكّراِث فَصِريُح قَوِل أَبِي َحنِيفَةَ أَنََّها  الّطِ

ّي أَنََّها َواِويَّةٌ.  يائِيَّةٌ ، وُمْقتَضى كالِم ابِن بَّرِ

 ْدَرُك عليه :* ومّما يُْستَ 

 .َطاُطونَ و َطاَطاتٌ  فُُحولٌ 

ِة : َطاطٌ  وَرُجلٌ  مَّ  : يَْرفَُع َعْينَْيِه عن الَحّقِ ال يََكاُد يُْبِصُره ، على التَّْشبِيِه بِالبَِعيِر الهائِجِ ، قال ذُو الرُّ

اطٍ ٍء فـــــــــــُرب  امـــــــــــرِ  ٍح  طـــــــــــَ امـــــــــــِ  عـــــــــــن ا ـــــــــــَ ِّ طـــــــــــَ

ه     و َدتــــــــــــــح ا عــــــــــــــَ ِه ممــــــــــــــّ يــــــــــــــح نــــــــــــــَ يــــــــــــــح عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ هح بـ ارِبــــــــــــــُ  أَقــــــــــــــَ

  

ٍة  رِيــــــــــــهــــــــــــَ وحصـــــــــــــــــــــــــاَء َذاَت كــــــــــــَ ه عــــــــــــَ ُت بــــــــــــِ بــــــــــــح  رَكــــــــــــِ

هح و     بـــــــــــُ انــــــــــِ َم جــــــــــَ يــــــــــح ِرَف الضــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــح ىت  يـــــــــــَ  َزوحراَء حــــــــــَ
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ّي عن ابِن خالََوْيِه قال : يُقَاُل : ً  الفَْحُل النّاقَةَ  َطاطَ  وحكى ابُن بَّرِ ْحِل ، أَي هذا الفَ  َطاطُ  ، إِذا َضَربَها ، ويُقَاُل : أَْعَجبِنَي يََطاُطها َطاطا

 ِضَرابُه.

 : الّظاِلُم ، وقِيل : الُمتََكبِّر ، قال َربِيعَةُ بُن َمْقُروٍم : الطَّاطُ و

اَء و  وحصــــــــــــــــــــــــــَ ُب الــــــــــــعــــــــــــَ رحكــــــــــــَ ــــــــــــَ ٍم يـ اطٍ َخصــــــــــــــــــــــــــح   طــــــــــــَ
َذاعُ     ــــــــــــــقــــــــــــــِ اُه ال امــــــــــــــَ نــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  غــــــــــــــُ ثــــــــــــــح

ُ
 عــــــــــــــن املــــــــــــــ

  
 أَي ُمتََكبٍِّر عن الُمثْلَى. والُمثْلَى : خيُر األُُموِر.

طَ و ُجُل ، ِإذا أَتَى َطوَّ َواُل. بالّطاَطةِ  الرَّ  من الِغْلَماِن ، وُهم الّطِ

 : هاِئٌج ، على التَّْشبِيِه بالَجَمِل الُمْغتَِلم ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : طاِئطٌ  وُغالمٌ 

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : أنفه.1)
 ( وردت ابلكويتية كالطائرت.5)
 وهي أفصح.« دخير»التهذيب : ( يف إحد  نسخ 2)
 .«طيطو » 54/  14( قا  األزهري : ال أصر هلذا القو  ا وال نظري هلذا يف كالم العرب انظر التهذيب 3)
 مقاد. 54/  14« طيطو »( يف التهذيب 4)
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المــــــــــــــًا  تح غــــــــــــــُ ا القــــــــــــــَ الــــــــــــــو َأهنــــــــــــــ َ طــــــــــــــَ ائــــــــــــــِ   طــــــــــــــَ
ا    طــــــــــــَ البــــــــــــِ اًل عــــــــــــُ كــــــــــــَ لــــــــــــح قــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه كــــــــــــَ ــــــــــــح  أَل

  
 .«أَْلقَْت عليه»، وفي بعِض النَُّسخِ : « أَْلقَى َعلَْيَها»الّصحاح ، وبخّطِ أَبِي َسْهل هَكَذا في 

ُجُل القَِليُل الُمُروَءةِ ، والمتََطاِوُل على أَْصَحابِه. الطُّوطُ و ّمِ : الرَّ  ، بالضَّ

 مض الطاءِ  فصر الظاءِ 
تِه ساقٌِط من الّصحاحِ واللَِّساِن.  هذا الفَْصُل بُرمَّ

 ال ابُن َعبّاد :وق

 ، وكذِلَك ِذْريَاَطةٌ ، وثِْريَاَطةٌ ، وقد ذُِكرا في موِضِعِهما. َواِحَدةٌ ، أَي ِطينَةٌ َواِحَدة (1) ِظْرياَطةٌ  أَْرضٌ  : [ظرط]

ُجلُ  تََظْرَمطَ  : [ظرمط] ينِ  الرَّ  .َوقََع فيه  : أَي، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وقال الَخاْرَزْنِجيُّ في تَْكِملَِة العَْينِ  في الّطِ

 ، كما في العُبَاِب والتَّْكِملَة. (2) ، أَي َرِدَغةٌ  ُمتََظْرِمَطةٌ  وأَْرضٌ  قال :

 مض الطاء فصر العا
ً  ، من َحّدِ َضَرَب ، يَْعبُِطها الذَِّبيَحةَ  َعبَطَ  : [عبط] ، هَكَذا في النَُّسخِ  وهي َسِمينَةٌ فَتِيَّةٌ ، فهو من داٍء أَو َكْسٍر ، نََحَرَها من َغْيِر ِعلَّةٍ  ؛ َعْبطا

ِمير ِل قوُل أَبِي ذَُؤْيٍب الُهَذِلّيِ : كُكتٍُب وِرَجالٍ  ، ِعبَاطٌ و ، ُعبُطٌ  : ج ، َعبِيَطةٌ  فهي: ، وفي الّصَحاحِ  َعبِيطٌ  بتَْذِكيِر الضَّ  ، ومن األَوَّ

ا بــــــــــنــــــــــَ  مــــــــــَ هــــــــــِ يــــــــــح ســــــــــــــــــــــــَ فح ا نـــــــــــَ خــــــــــاَلســــــــــــــــــــــــَ ٍذ فــــــــــتــــــــــَ  َوافــــــــــِ

ِذ     َوافـــــــــــــِ نـــــــــــــَ رتِ كـــــــــــــَ بـــــــــــــُ ضُ  الـــــــــــــعـــــــــــــُ رحقـــــــــــــَ جِي ال تــــــــــــــُ  الـــــــــــــ 

  
من الثاني أَنَشَد ، وهو الَِّذي يُْنَحُر لغَْيِر ِعلٍَّة. فإِذا كاَن كذِلَك كاَن ُخُروُج الدَِّم أََشدَّ ، وفيه َوْجهٌ آخُر يَأْتِي بَيَانُه. و َعبِيطٍ  فإِنَّهُ أَراَد بها َجْمعَ 

 ِسيبََوْيه قوَل الُمتَنَّخل الُهَذِلّي :

حــــــــــــاٍت  ارَِي َواضــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــَ ــــــــــــُت عــــــــــــلــــــــــــ  مــــــــــــَ ي ــــــــــــِ  أَب

َدِم     ّوٌب كـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ن  مـــــــــــــــُ اطِ هبـــــــــــــــِِ بـــــــــــــــَ  (3) الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ
  

 .«على َمعَاِصمَ »ويُْرَوى : 

 ، وهو َمَجاٌز. العَْبَطةُ  ، من الغَْيبَِة ال من الغَْيبُوبَة ، عن ابن األَْعَرابِّيِ ، وهي فاُلٌن : َغابَ  َعبَطو

يُح َوْجهَ األَْرِض : قََشَرتْه َعبََطتو  ، وهو َمَجاٌز أَيضاً. الّرِ

ً  َعبَطَ و  ذِلك ، وهو َمَجاٌز أَْيضاً ، قال الَمّراُر بُن ُمْنِقٍذ العََدِويُّ يَِصُف ِحَماراً : لم يُْحفَْر قَْبل األَْرَض : َحفََر منها َمْوِضعا

اٍع جـــــــــــــــــاِذاًل  فـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــَ ر  يف َأعـــــــــــــــــح   ـــــــــــــــــَ

رتُ     بــــــــــِ عــــــــــح اطَ اأَلرحَض  يـــــــــــَ بــــــــــَ تــــــــــِ رح  اعــــــــــح فــــــــــِ تــــــــــَ حــــــــــح ُ
(4)املــــــــــ

 

  
، قال  ُمْعتَبََطةٌ و َعبِيطةٌ  البَِعيَر : نََحرهُ بال ِعلَّة ، ونَاقَةٌ  اْعتَبَطَ  ، يُقَال : ، في الُكلِّ  كاْعتَبَطَ  ، وهو َمَجاٌز أَيضاً ، الُكِذَب َعلَيَّ : اْفتَعَلَهُ  َعبَطَ و

 ُرْؤبَةُ :

اٌر مــــــــــــــــن  ي  أَلــــــــــــــــحَ لــــــــــــــــَ يعــــــــــــــــَ اطــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ تــــــــــــــــِ   اعــــــــــــــــح
اِب ابأَلرحقــــــــــــــــــاطِ     تــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــح

ُ
ِة املــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــَ

  
 فاُلٌن : اغتاَب. اْعتَبَطَ و

 وَعلَْيه الَكِذَب : اْفتَعَلَه ُصَراحاً من َغْيِر ُعْذٍر.

 األَْرَض : َحفََرها ، قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر : اْعتَبَطَ و
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رحَن  ـــــــــــَ هـــــــــــا أَثـ كـــــــــــُ ابـــــــــــِ نـــــــــــَ طـــــــــــاً ِإَذا ســـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــَ تـــــــــــَ عـــــــــــح   مـــــــــــُ
ريُ     اصــــــــــــــــــــــــِ تح فــــــــــيــــــــــهــــــــــا اأَلعــــــــــَ بــــــــــَ َاِب كــــــــــَ  مــــــــــن الــــــــــرت 

  
 ثاَرتْهُ كان ذِلك في َمْوِضعٍ لم يَُكْن فيه قَْبُل.أَراد التَُراَب الَِّذي أَ 

 .َغْيَر ُمْكَرهٍ  فِيها في الَحْرِب : أَْلقَاَها وبنَْفِسه نَْفَسه فاُلنٌ  َعبَطَ  من الَمَجاز :و

__________________ 
ابلياء املثناة من حتت وهي موافقة ملا يف األصـــــــــــــر ابلباء املوحدة ا وعل  هامشـــــــــــــه عن نســـــــــــــخة أخر  : ِ رحايطة «  رابطة»( يف القاموس : 1)

 والتكملة.
 ( ضبطت يف التكملة ا ابلقلم ا بفتح فسكون.2)
 وفيه فاخرات بد  واضحات. 20/  2( ديوان اهلذليا 3)
 وفيها : 16( البيت يف املفضليات ملف  من بيتا ا املفضلية رقم 4)

  ــــــــــــــــــــــر يف أعــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــاع جــــــــــــــــــــــاذاًل 

 ملـــــــــــــــــــؤمتـــــــــــــــــــرح يـــــــــــــــــــقســــــــــــــــــــــــــــــــم األمـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــقســــــــــــــــــــــــــــــــم ا   

  

 والثاين :

 مث إن يـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــزع إىل أقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــرح     ــــــــــــــــــاط امــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــرت األرض اخــــــــــــــــــت  لــــــــــــــــــب

  

 فعل  هذه الرواية فال شاهد فيها.
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 .َعبِيطٌ  ، كاْعتَبََطه ، والتَُّرابُ  أَثَاَرهُ  بَحَوافِرِه : التَُّرابَ  اِلحَمارُ  َعبَطَ و

 .(1) [الَجْعِديُّ ]، وهو َمَجاٌز ، قال النَّابِغَةُ  أَْجَراهُ َحتَّى َعِرقَ  ، إِذا الفََرس َعَرقَ  َعبَطَ و

ي  قـــــــــِ ـــــــــَ ت لـــــــــح ـــــــــَ يـــــــــِب تـ ـــــــــِ الل ـــــــــكـــــــــَ راُف ال َت وَأطـــــــــح َزحـــــــــح  مـــــــــَ

رتَ قــــــــــد و     بــــــــــَ اَل  عــــــــــَ هــــــــــَ يــــــــــَم فــــــــــَبســــــــــــــــــــــــح مــــــــــِ اَء ا ــــــــــَ َ
 املــــــــــ

  
ْرَع : أَْدماهُ  َعبَطَ و أَي ال « ُضُروَع الغَنَمِ  يَْعبُِطوا أَو (2)وا أَْظفَاَرُهم أَْن يُوِجعُوا ُمِري بَنِيِك أَْن يُقَلِّمُ » الَحِديُث : ، وهو َمَجاٌز. ومنه الضَّ

ُدوا الَحلََب فيَْعِقُروها ويُْدُموها بالعَْصِر ، من َحلَبََها حتَّى يَْخُرَج الدَُّم بعَد اللَّبَِن. والُمَراُد  (3)، وهو الدَُّم الطَِّريُّ ، أَو اَل يَْستَْقُصون  العَبِيطِ  يَُشّدِ

 .يَْعبُِطوها أَن ال

يْ  َعبَطَ و ً  والثَّْوبَ  ءَ الّشِ ً  َشقَّهُ  : يَْعبُِطه َعْبطا ً  َشقّا تَْيِن ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ قوَل أَبِ  ُعبُطٌ  : العَبِيطِ  وَجْمعُ  َعبِيطٌ و َمْعبُوطٌ  ، فهو َصِحيحا ي ، بَضمَّ

 ذَُؤْيٍب :

َسيحهما  ... فـََتَخاَلَسا نـَفح
 إِلخ.

 . كذا في النَُّسخِ ، وفي بَْعِضَها : ال تُْرقَُع بعدَ العَْبطِ  وقد تَقَدَّم ِذْكُره ، قال : يَْعنِي كَشّقِ الُجيُوِب وأَْطَراِف األَْكَماِم والذُّيُوِل ؛ ألَنََّها تُْرقَُع بعدَ 

. قْلُت : ويُْرَوى : كنوافِِذ العُُطب. وهو القُْطن ، وأَراَد الثَّْوَب من قُْطن. وقاَل أَبُو نَْصٍر : ال العَْبطِ  ْرقَُع إِالّ بعدَ . وفي بَْعِضَها : ال تُ العَْبطِ 

يواِن ،  ل القَُطاِميُّ :. قاالِزٌم ُمتَعَدّ  ، من َحّدِ َضَرب ، أَي اْنَشقَّ ، يَْعبِطُ  بنَْفِسه فعَبََط هو أَْعِرُف هذا ، كذا في َشْرحِ الّدِ

تح و  لـــــــــــــ  رت ـــــــــــــَ بـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ومـــــــــــــاً  تـ لـــــــــــــُ ِدي كـــــــــــــُ  األَيـــــــــــــح

اعـــــــــــــا    تـــــــــــــَ قـــــــــــــًا مـــــــــــــُ لـــــــــــــَ ا عـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ُروقــــــــــــــُ ج  عـــــــــــــُ  متـــــــــــــَُ

  
ُجلَ  َعبََطت من الَمَجاِز :و  لذِلَك. من َغْيِر اْستِْحقَاقٍ  ، وزاَد اللَّْيُث : نَالَتْهُ  ، إِذا الدََّواِهي الرَّ

ً  ، وقِيل : شابًّا شابًّا بالفَتْحِ ، أَي َعْبَطةً  فاُلنٌ  َماتَ  يُقَال :و ْلِت :َصِحيحا ًّ ، وأَْنَشَد ألَُميّةَ بِن أَبِي الصَّ  . وفي الّصحاحِ : ِصِحيحاً َشابا

تح  نح ال ميــــــــــــَُ ةً مــــــــــــَ طــــــــــــَ بــــــــــــح َرمــــــــــــاً  عــــــــــــَ تح هــــــــــــَ  ميــــــــــــَُ

ا     هــــــــــــَ قــــــــــــُ رحُء ذائــــــــــــِ َ
بحٌس فــــــــــــاملــــــــــــ وحِت كــــــــــــَ مــــــــــــَ لــــــــــــح (4)لــــــــــــِ

 

  
 وبَْعَده :« ك وس»والَمْرُء ، وقد تَقَدَّم تَْحِقيقُه في ويُْرَوى : ِلْلَمْوت َكأٌْس 

ِه  تــــــــــــِ يــــــــــــ  نــــــــــــِ ر  مــــــــــــن مــــــــــــَ نح فـــــــــــــَ ُك مــــــــــــَ وشــــــــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــُ

ا    هــــــــــــــــَ قــــــــــــــــُ َوافــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ ِه يـ رّاتــــــــــــــــِ ِ  غــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  يف بـ

  
 ، إِذا أََخَذه َشابًّا َصِحيحاً لَْيَست به ِعلَّةٌ وال َهَرٌم. اْعتَبََطهُ و الَمْوتُ  أَْعبََطه يُقَالو

في الَحِديث و ، َعبِيطٌ  : َسِليٌم من اآلفاِت إِالّ الَكْسر ، قاله ابُن بُُزْرج ، قال : وال يُقَال ِللَّْحم الدَِّوّيِ الَمْدُخول ِمن آفٍة : العُْبَطةِ  بَيِّنُ  َعبِيطٌ  لَْحمٌ و

« : ً ً  فقَاَءْت لَْحما ـ  والَِّذي في َغِريِب الَخّطابِّيِ « َعبِيطٍ  فََدَعا بِلَْحمٍ »َحِديُث ُعَمَر :  قال ابُن األَثِيِر : هو الطَِّريُّ غير النَِّضيجِ ، وِمْنهُ « َعبِيطا

 يريُد لَْحماً َخِشناً عاِسياً ال يَْنقَاُد في الَمْضغِ. قال ابُن األَثِيِر : وكأَنَّه أَْشبَهُ.« فََدَعا بِلَْحٍم َغِليظ»على اْختالِف نَُسِخه : 

ٍة ، أَو ِمْن َداءٍ أَ  يَُراد : ؟أَْم عاِرضٌ  ِعبيطٌ أَ ِر : وفي األََساِس : يُقَاُل للَجّزا  ؟.َمْنُحوٌر َعلَى ِصحَّ

. العُْبَطة بَيِّنُ  َعبِيطٌ  َدمٌ  كذِلَك :و  : َخاِلٌص َطِريٌّ

مِّ  العُْبَطةِ  بَيِّنُ  َعبِيطٌ  َزْعفََرانٌ  يُقَاُل :و قال اللَّْيُث :  .عَبِيطِ ال ، يَُشبَّهُ بالدَّمِ  َطِريٌّ  ، أَي ، بالضَّ

 ، قال ُحَمْيٌد األَْرقَُط : َعَوابِطُ  ، َجْمعُهُ : الّداِهيَةُ  ، كَجوَهٍر : العَْوبَطُ و

رِت  الـــــــــــــــــــــــِ فٍّ ومل لـــــــــــــــــــــــَُ زٍِ  عـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــح  مبـــــــــــــــــــــــَ

ِب     َدنِّســــــــــــــــــــــــــــــاِت الــــــــــــــــرِّيــــــــــــــــَ رتِ مــــــــــــــــُ َوابــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

  
ةُ البَْحرِ  : العَْوبَطُ و  ، مقلوٌب عن العَْوَطب. لُجَّ
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 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 َء َطِريٍّا ، هذا هو األَْصُل.: أَْخذَُك الشَّي العَْبطُ 

 : الّشاةُ الَمْذبُوَحةُ َصِحيَحةً. الَمْعبُوَطةُ و

__________________ 
 ( زايدة عن التكملة واللسان.1)
 .«قوله : أن يوجعوا أي لئال يوجعوها إذا حلبوها أب فارهم ا ه هناية»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 األصر والنهاية ويف اللسان : ال يستقصوا.( 3)
الصحيح أهنا ألمية وهي أزيد من  230/  1وقا  املرصفي يف رغبة اآمر  ( عن األخفش األصغر راوي الكامر للمربد أنه لرجر من اخلوارج.4)

 .42وهو يف ديوان أمية ص « أربعة أبيات
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. وأَْنَشَد للَبِيٍد :: لم يُنَبِّْب فيه َسبٌُع ، ولم تُ  َمْعبُوطٌ  ولَْحمٌ   ِصْبه ِعلَّةٌ ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

ن  و  وطِ ال َأضـــــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــُ عـــــــــــــح اِم ِإذا  مبـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــ 

ُر     طــــــــُ رَتحَوُح الــــــــقــــــــُ اُر كــــــــمــــــــا ُيســــــــــــــــــــــح تــــــــَ (1)كــــــــاَن الــــــــقــــــــُ
 

  
، وهو الذَّْبُح بغيِر ِعلٍَّة ، للقَتِْل  االْعتِباطَ  فاُلناً : قَتَلَه ُظْلماً ال َعْن ِقَصاٍص ، قاله الَخّطابِيُّ ، وهو َمَجاٌز. وقال الّصاَغاِنيُّ : اْستَعار اْعتَبَطَ و

 بغَْير ِجنَايٍَة.

يبَة. العَْبطُ و  : الّرِ

 : َمْشقوٌق. َعبِيطٌ  (2)وأَديٌم 

 النَّبَاُت األَْرَض : َشقَّها. َعبَطَ و

 : الَكذَّاُب. العَابِطُ و

 ، وهو َمَجاٌز وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : َعبََطه ِعْرَضه : َشتََمه وتَنَقََّصه ، وكذِلكَ  اْعتَبَطَ و

 َمعحَبِطهح ِعرحِضي أََواَن  َعبحِطهِ و 
 ، إِذا ُوِعَك. اْعتُبِطَ  : الَوْعُك ، وقد االْعتِبَاطُ و

 : ُجِرَح. طَ اْعتُبِ و

 ، بالفَتْحِ. العَبَاَطةُ  : األَْهَوُج ، كالَمْعبُوِط ، وَمْصَدُره العَبِيطُ و

: ، نَقَلَهُ الَجوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ ، وأَبو َعْمٍرو ِمثْلُه ، وكذِلَك : ُعَجِلٌط وُعَكِلٌط ، قال  ، كعُلَِبط وُعالِبط : َخاثٌِر ثَِخينٌ  ُعثَِلطٌ  لَبَنٌ  : [عثلط]

 وُعَجاِلٍط ، وقيل : هو الُمتََكبُِّد الغَِليُظ. وأَْنَشد : ُعثَاِلطٍ  وهو قَْصرُ 

َرُس يف جَمحَزِمِه   (3) ُعثَاِلرتُ َأخح
 يقاُل : لَبٌَن أَْخَرُس ، إِذا كان خاثِراً ال يُْسَمُع له َصوٌت ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ :

ُه  طــــــــــِ طــــــــــُ ُرعــــــــــح َة مــــــــــن ثـــــــــــُ لــــــــــَ َر اأَلكــــــــــح بــــــــــَ وح تــــــــــَ  فــــــــــاســــــــــــــــــــــــح

رحســـــــــــــــــــــــــاَء مـــــــــــن و     َة اخلـــــــــــَ رحبـــــــــــَ هح الشـــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــِ لـــــــــــِ ثـــــــــــَ  عـــــــــــُ

  
 [عجلط]

َذَكَره  ، كتََب هذا الَحْرَف باألَْحَمِر ، كأَنَّهُ ُمْستَْدَرٌك على الَجْوَهِرّيِ ، وليس كذِلَك ، فإِنَّه ِزنَةً وَمْعنًى وُعثَاِلطٍ  ، كعُثَِلطٍ  ُعَجاِلطٌ و ُعَجِلطٌ  لَبَنٌ 

 َجْمعاً للنّظائِر. وأَْنَشَد :« عثلط»في تَْرَجَمِة 

َبيَنح  ـــــــــــــح ث َت كـــــــــــــُ ـــــــــــــح َف رَأَي ـــــــــــــح ي هح كـــــــــــــَ طـــــــــــــِ لـــــــــــــِ جـــــــــــــَ   عـــــــــــــُ
ه و     طــــــــــــِ لــــــــــــِ كــــــــــــَ رِت مــــــــــــن عــــــــــــُ امــــــــــــِ َبَة اخلــــــــــــَ ثــــــــــــح (4)كــــــــــــُ

 

  
 وأَْنَشَد أَْيضاً للّراِجِز :

ا و  طــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــًا قــــــــــافــــــــــِ اُه تـــــــــــَ طــــــــــَ غــــــــــَ  َأعــــــــــح  لــــــــــو بـــــــــــَ

نـــــــــــــــًا و     بـــــــــــــــَ اُه لـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ اَلســـــــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ الـــــــــــــــِ جـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــُ

  
 .«ع ث ل ط»بعَد ِذْكِره إِيّاه في تركيِب « ع ج ل ط»نَعَْم يُقَال : إِنَّهُ كاَن يَْنبَِغي أَْن يُْفِرَد الَجْوَهِريُّ تركيب 

 : هو اللَّبَُن الَخاثُِر جدًّا ، وهو الُمتََكبُِّد الغَِليُظ. العَُجاِلدُ و ، العَُجاِلطُ و ، العَُجِلطُ  ويُقَال :

ّي :  : شديد  ُعَكِمسٌ  : الشَّْبَكَرةُ في العَْين. ولَْيلٌ  الُهَدبِدُ و وُعَكِلٌط وُعَمِهٌج ، ِللّبَن الخاثِِر. ُعَجِلطٌ و ُعثَِلطٌ  وّمما جاَء على فُعَِلٍل :قال ابُن بَّرِ

 يَرةٌ.، أَي َكبِ  ُخَزِخزٌ  ، أَي بَّراقَةٌ. وقِْدرٌ  ُدلَِمصٌ  الُظْلَمة ، وإِبٌِل ُعَكِمٌس ، أَي َكثِيَرةٌ. وِدْرعٌ 

ئُْب من الّشاةِ الُحَدِلَق ، وماءٌ  ُمَرةِ. قال :: َشي ُدَوِدمٌ و : بَْيَن الِمْلحِ والعَْذِب ، ُزَوِزمٌ  وأَكَل الذِّ وجاَء فَعَلٌُل ِمثَاٌل َواِحٌد  ٌء يُْشبِهُ الدََّم يَْخُرُج من السَّ

 : َعَرتٌُن ، محذُوف من َعَرْنتٍُن.
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، األَولَى نقلَها الَجْوَهِريُّ ، والثّانِيَةُ نَقَلََها صاِحُب اللَِّساِن عن  ، وُعْصفُوٍر ، وِعتَْورٍ  (5) ، كِحْرَذْونٍ  الِعْذَوطُ و ، يُوطالعُذْ و ، الِعْذيَْوطُ  : [عذط]

، وهو الَِّذي يُْحِدُث عنَد الِجَماعِ ، أَو ُهو الَِّذي إِذا أَتَى أَْهلَه أَْكَسَل ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ  التَّْيتَاءُ  ثَْعلٍَب ، والثّاِلثَةُ نقَلََها الّصاَغانِيُّ عن اْبِن عبَّاٍد :

 الْمَرأَةٍ :

يــــــــــــــُت  لــــــــــــــِ وحطٍ ِإيّن بــــــــــــــُ ــــــــــــــَ يـ ذح عــــــــــــــِ ٌر  بــــــــــــــِ  بــــــــــــــه خبــــــــــــــََ

را    اُه ِإنح َكشــــــــــــــــــــــــَ نح اَنجــــــــــَ ُر مــــــــــَ تــــــــــُ قــــــــــح  يــــــــــكــــــــــاُد يـــــــــــَ

  
ُ  َعَذاِويطُ و ، َعَذايِيطُ و ، عْذيَْوُطونَ  ج : ، نَقَلَه  العَْذطُ  واالْسمُ  ، َعْذيََط يُعَْذيُط َعْذيََطةً  وقد ، ِعْذيَْوَطةٌ  ، األَِخيَرةُ على َغْيِر قِيَاٍس. والَمْرأَة

ِلِق ، أَْو ال يُْشتَقُّ منه فِْعلٌ  اللَّْيث. مَّ ُل بُن َسلََمة في ِكتَاب ألَنَّهُ ِخْلقَةٌ  ، مثل الزُّ  ، قالَهُ الُمفَضَّ

__________________ 
 ( يف الديوان : مبعروف بد  مبعبوط فال شاهد يف هذه الرواية.1)
 ( اللسان : وثوب عبيرت.2)
 .«جمزمة»ويف التهذيب : « خمرمه»( يف اللسان : 3)
 لسان. ( كثبة الل  : ما عال املاء من الل  الغلية وبقي املاء حتته صافياً.4)
 .«كحردون»وابألصر ( عن القاموس 5)
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ِ من الَغَلرت» رَاج ما يف ِكَتاِب الَعاح َا هي « ِإخح ِحيَحٌة. ومض ذِلَك ِإل  يحِخَنا حيُث قا  : هي قاِعَدٌة صــــــــــــَ وبه يـَُرد  عل  شــــــــــــَ
ُه من أَئم ِة ال َثرِي ٌة ا ولي  هذا ِمنحَها. والِفعحُر منه  ِبٌت ا نـََقَله الش يحُخ ابُن ماِلٍك وَغريح  ل َغِة فَتَبم رح.َأكح

مِّ  العُْذفُوطُ  : [عذفط] ُدَوْيبَّةٌ بَْيَضاُء  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، والّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة ، وأَْوَرَده في العُبَاِب ، قال : هي ، بالضَّ

ى الِعْسَودَّة ، ناِعَمةٌ   ، قاَل : وَكذِلَك العُْضفُوُط والعَْضَرفُوط. ييَُشبَّه بها أَصابُع الَجَوارِ  تَُسمَّ

، كما في العُبَاِب ، ولم  ِزنَةً وَمْعنًى وُعثَاِلطٍ  كعُثَِلطٍ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّسان ، وقال ابُن َعبّاٍد : هو ُعذاِلطٌ و ُعَذِلطٌ  لَبَنٌ  : [عذلط]

ّيٍ أَْيضاً فيما جاء على فُعَِلِل ، كما تَقَدَّم في ُعَجِلٍط.يَْذُكره في التَّْكِملَة. ويُْستَْدَرُك على   اْبِن بَّرِ

ً  النّاقَةُ الشََّجرَ  َعَرَطتِ  : [عرط]  ، كَصبُوٍر. َعُروطٌ  أََكلَتََها َحتَّى َذَهبَْت أَْسنَانَُها ، فهي ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال الفَّراُء : أَي تَْعرُطَها َعْرطا

 .كُكتُبٍ  ، ُعُرطٌ  ج

 ، وهو َمَجاٌز. كاْعتََرَطهُ  اْقتََرَضهُ بالِغيبَِة ، ، إِذا ِعْرَضهُ  فاُلنٌ  َعَرطَ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

 .العَْقَربُ  ُكلُّ ذِلَك : الِعْريَطِ  وأُمُّ  ِعْريَطٍ  ، كِحْذيٍَم ، وأُمُّ  ِعَرْيطٌ  قال اللِّْحيَانِيُّ :و

 يُْستَْدَرُك عليه :* وِمّما 

ُجُل : أَْبعََد في األَْرِض ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. اْعتََرطَ   الرَّ

 : الشَّقُّ حتَّى يَْدَمى ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. العَْرطُ و

ّمِ : َشَجٌر من الِعَضاهِ  العُْرفُطُ  : [عرفط] ، كما في الّصحاحِ ، وفي اللَِّساِن : وله َصْمٌغ يَْنَضُح الُمْغفُوَر ، وبََرَمتُه بْيَضاُء ُمَدْحَرَجةٌ  ، بالضَّ

 .«العُْرفُطَ  ولِكنِّي َشِرْبُت َعَسالً. فقالت : إَِذْن َجرَسْت نَحلهُ »الَحِديُث :  َكِريهُ الّرائَحِة ، فإَِذا أََكلَتْهُ النَّْحُل َحَصَل في َعَسِلها من ِريِحِه ، وِمْنهُ 

على األَْرِض ال يَْذَهُب في السََّماِء ، وله َوَرقَةٌ َعِريضةٌ ، وَشْوكةٌ حديدةٌ  (1)وهو فَْرٌش  العُْرفُطُ  ياٍد : من الِعَضاهِ وقال أَبُو َحنِيفَةَ : قال أَبُو زِ 

هُ الباقاِلُء ، تَأُْكلُه اإِلبُِل والغَنَم ، وقال كأَنَّ َحْجنَاُء ، وهو ِمّما يُْلتََحى ِلَحاُؤه ، وتُْصنَُع منه األَْرِشيَةُ الَّتي يُْستَقَى بها ، وتَْخُرج في بََرِمِه العُلَّفَة 

يُْنتَفَُع بِه فِيَما يُْنتَفَُع  ِلبَرَمتِه : الفَتَلَةُ ، وِهي بَيضاُء كأَنَّ َهيَاِدبَها القُْطُن. قال أَبو ِزيَاٍد : وهو َخِرُج الِعيَداِن ، وليس له َخَشبٌ  (2) [يقال]غيُره : 

 مثُل األَْرَجاِء الِعَظام ، قال الشَّّماُخ يَِصُف إِبالً. العُْرفُطِ  يٌر وُربََّما قََطَر َعلَى األَْرِض َحتّى يَِصيَر تَْحتَ من الَخَشِب ، وَصْمغُه كثِ 

ه  ُ امجـــــــــــِ ٍض مجـــــــــــََ لـــــــــــح رٍت صـــــــــــــــــــــــــُ رحفـــــــــــُ ِ  يف عـــــــــــُ  ِإنح متـــــــــــُح

ُرودِ     وحِ  جمـــــــــــَح ارِي الشـــــــــــــــــــــــــ  ِ  عـــــــــــَ الـــــــــــِ  مـــــــــــن اأَلســـــــــــــــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ :

ٍم َأو  لــــــــــــَ َن ســــــــــــــــــــــــــَ هح كــــــــــــَبن  ُغصــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــِ رحفــــــــــــُ   عــــــــــــُ
هح     َرطــــــــــــِ ِه يف َمســــــــــــــــــــــــــح وحكــــــــــــِ رَتِضــــــــــــــــــــــــــًا بشــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح  مــــــــــــُ

  
َرْيقَةٌ َصِغيَرةٌ ، : َشَجرةٌ قَِصيَرةٌ ُمتََدانِيَةُ األَْغَصاِن ذاُت َشْوٍك َكثِيٍر ، ُطولَُها في السََّماِء كُطوِل البَِعيِر بَاِركاً ، لها وُ  العُْرفُط وقال َشِمٌر :

  في الجبَال تَأْكُل اإِلبُِل بِفيها أَْعَراَض ِغَصنَتَِها ، وقال ابُن َهْرَمةَ :تَْنبُتُ 

ُه  تـــــــــــــَ وح ي ولـــــــــــــو أيّنِ َأشــــــــــــــــــــــــــاُء َكســــــــــــــــــــــــــَ  أُغحضــــــــــــــــــــــــــِ

وحِ      ـــــــــــه كشـــــــــــــــــــــــــَ ُت ل ـــــــــــح ن َراًب وكـــــــــــُ رتِ جـــــــــــَ ـــــــــــُ رحف ـــــــــــعـــــــــــُ  ال

  
رِضَي هللا عنه ، كما في العُبَاِب. وفي ُمْعَجِم الذََّهبِّيِ وابِن  الصَّحابِيُّ  (3)بِن جبيَرةَ القَُرِشيُّ  بُن الُحبَاب ُعْرفَُطةُ  ، وبها ُسميَ  ُعْرفَُطةٌ  الَواِحَدةُ 

 فَْهٍد : هو األَْزِديُّ الَِّذي استُْشِهَد بالّطائِف.

عن  ُعْرفَُطةَ  ماِلُك بنُ  التَِّميميُّ : صحابِيّون. وقال ُشْعبَةُ : (4)هيٍك بُن ن ُعْرفَُطةُ و بُن نَْضلَةَ األََسِديُّ ، ُعْرفَُطةُ و األَْنَصاِريُّ ، ُعْرفُطةُ  وفَاتَه :

.  َعْبِد َخْيٍر ، قال البَُخاِريُّ : هذا َوَهٌم ، والّصواُب : َخاِلُد بُن َعْلقََمةَ الَهْمدانِيُّ

ُجُل : اْنقَبَضَ  اْعَرْنفَطَ و  ، عن اْبِن األَْعَرابِي. الرَّ
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 : الَهُن ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ لَرُجٍل قَالَْت له اْمَرأَتُه ، وقد َكبَِر : الُمْعَرْنِفطُ و

كح  ذا َذابِذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

كح     بـــــــــــــــــــــــــُ الـــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــــــاُب غـــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
__________________ 

 ( اللسان : مفرتش.1)
 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.2)
يف أســـــــــــــد الغابة : ملرفطة بن ا باب بن حبيب وقير ابن جبري األزدي حليف لبين أمية. قا  : وذكره ابن إســـــــــــــحا  إال أنه قا  ابن جناب ( 3)

 ابجليم والنون.
 .«هنيرت»( عن أسد الغابة وابألصر : 4)
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 فأََجابََها :

َذا  بـــــــــــــــــــــ  كح اي حـــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــــِ َرنـــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــــح   مـــــــــــــــــــــُ
كح     ّرِطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ِإذح َأاَن ال أُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َجَز.« قرفط»هَكذا في اللَِّسان. وَسيَأْتِي ذِلك بعَْينِه للُمَصنِِّف في   وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ُهنَاك هذا الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .العُْرفُطَ  : تَأُْكلُ  ُعْرفُِطيَّةٌ  إِبِلٌ 

 وال ِرْعٌي ، نقله ياقُوٌت عن َعّرام. : َواٍد بيَن الَحَرَمْيِن الشَِّريفَْيِن ليَس به ماءٌ  (1) ُعَرْيِفطانُ و

 ، كُدَوْيِهيٍَة وُزَعْيِفراٍن : العَُرْيِقَطانُ و العَُرْيِقَطةُ  : [عرقط]

 ، َضْرٌب من الُجعَِل. واْقتََصَر على األُولَى ، وَذَكَر الَجْوَهِريُّ االثْنَتَْين. َعِريضةٌ  ، كما في الّصحاحِ ، وزاَد في العَْين : ُدَوْيبَّةٌ 

. وفي اللَِّساِن : هو العَْزطُ  : [عزط]  ، مقلُوٌب عن الطَّْعز. النَِّكاحُ  ، أَهمله الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ

.  ، كَطْيلََسان َعْيَسَطانُ  : [عسط] ْعِر  (2)، قال ابُن ُدَرْيٍد  بنَْجدٍ  ، وقال َغْيُره : ع وقال ابُن ِسيَده :، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ : وقد جاَء في الّشِ

 :، وأَْنَشدَ الفَِصيح 

انَ قـــــــــــد َوَرَدتح مـــــــــــن و  طـــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــَ ًة  عـــــــــــَ مـــــــــــَ يـــــــــــح  مجـــــــــــَُ

ا    رَاهبــــــــُ وَه شــــــــــــــــــــــَ زحِوي الــــــــُوجــــــــُ ــــــــَ لــــــــَ  يـ اِء الســــــــــــــــــــــ   كــــــــمــــــــَ

  
 ، نقله الّصاَغانِّي وصاِحُب اللَّسان. َخلََطهُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال ابن ُدَرْيٍد ، أَي َعْسَمَطهُ  : [عسمط]

 ، كالعَْسَطلَة. الَكالُم بال نَِظامٍ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ُهنَا. وأَْوَرَده في العَْلَسطة. وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو العَْسلََطة : [عسلط]

 ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وهي لُغَةٌ بَِعيَدةٌ ، وكذِلَك ُمعَْسَطٌل ، وُمعَْلطس. : ُمَخلَّطٌ  ُمعَْسلَطٌ  َكالمٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : َعْدٌو في تَعَسٍُّف ، كالعَْطلََسِة. العَْسلََطة

شيئاً « عشط». وقال األَْزَهِريُّ : لم أَِجْد في ثاُلثِّيِ اْجتََذبَه ُمْنتَِزعاً له ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَي َعَشَطهُ يَْعِشُطه : [عشط]

 َصِحيحاً.

 لفظ. ِمْنهُ اْشتِقَاقُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

.فالنّوُن َزائَِدةٌ عنده ، وقد أَ  ، كعََشنَّقٍ  العََشنَّط : [عشنط] ، هكذا هو في أُُصوِل  أَو هو التَّارُّ  ، وكذِلَك العََشنَُّق ، ِللطَِّويِل ِجداً  ْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ، نَقَلَه اللَّْيُث في ُربَاعّيِ العَْيِن والشين. الظَِّريُف الَحَسُن الِجْسمِ  القاُموِس ، وفي العَْين : الّشابُّ 

 ، مثل َعَشانِقٍَة ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : َعَشانَِطةٌ  ، وقِيَل في َجْمِعه : َعَشانِطُ و ، َعَشنَُّطونَ  ج :

دالن  قــــــــَ  مــــــــُ لــــــــح ــــــــَ َت َأنح تـ ئــــــــح طــــــــاً ِإذا شــــــــــــــــــــــِ نــــــــ    َعشــــــــــــــــــــــَ
بُ     نحشــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ وحُم يـ ــــــــقــــــــَ ُه ال اجــــــــَ ا هــــــــَ ورًا ِإذا مــــــــَ  َجســــــــــــــــــــــُ

  
 َشَد :َوَصفَه بِخالٍف وُسوِء ُخلٍُق وقال األَْصَمِعيُّ : وكذِلَك ُهَو من الِجَماِل ، وأَنْ 

ا  طـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــَ ٍة مـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــَ دح زاًِل ذا كـــــــــــــــــِ َويـــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــُ

اِ  اَبزاًِل     مـــــــــــــــــَ ن اجلـــــــــــــــــِ امـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــ   َعشـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
جَز في   في باب فَعَلٍَّل أَْيضاً. العََشنَّطَ  ، كما سيأْتي. وذكَر ابُن ُدَريدٍ  َعَشنَّطا ورواه هكذا« عنشط»قُْلُت : وأَْوَرَد الَجْوَهِريُّ هذا الرَّ

ُ  تَعَْشنََطت قال ابُن َعبّاٍد :و  ، كما في العُبَاِب ، وكذِلَك : تَعَْنَشَطْت ، كما في التَّْكِملَِة ، وَسيَأْتِي. تَعَلَّقَتْه ِلُخُصوَمةٍ  ، إِذا َزْوَجَها الَمْرأَة
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ً  ، كِزْبِرجٍ وَجْعفٍَر : الِعَجانُ  العْضرطُ  : [عضرط] ، هَكذا عن أَبِي ُعبَْيٍد ، قال : وهو ما  ، بلُغة ُهَذْيٍل ، قاله ابُن َعبّاد ، وفي الّصحاحِ أَْيضا

 والَمَذاِكيِر. (3)بَْيَن السَّبَِّة 

لَِّة ، يعنِي اْستَه. ِعْضِرَطةُ و ، كالبُْعثُِط ، يقال : أَْلَزَق بُْعثَُطه االْستُ  : الِعْضِرطُ  قيل :و  بالصَّ

 ، وهِذه عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. أو هو العُْصعُصُ 

 ، كما في الُمْحَكِم. أَو الَخطُّ الَِّذي من الذََّكِر إِلى الدُّبُرِ 

 كقُْنفٍُذ ، وُعالبٍِط ، وُعْصفُوٍر : الَخاِدُم على ، العُْضُرطُ و

__________________ 
 ( قيدها ايقوت ُعرُيحِفطان تصغري عرفطان.1)
 وأحسب أن عيسطان موضض. 25/  3( الذي يف اجلمهرة 2)
 .«الَسهِ »( األصر واللسان ويف الصحاح : 3)
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 عحُمو َة.ا قاَلُه الل يحُث ا وحكاُه ابُن بـَّرِّي أَيحضاً عن ابِن خاَلَويحِه ا وقا  : ومثُله الل عحَمُة والل عحُموُ  ا واألُنـحَث  لُ  َطَعاِم َبطحِنه
 ، وأَْنَشَد : َعَضاِريطُ و َعَضاِرطُ  األَِجيُر ، ج : : وطُ العُْضرُ و ، العُْضُرط قال األَْصَمِعي :و

ا  هـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  ريحٌ أَيـ ارِطُ أَذاَ  خـــــــــــــــــــَ   الـــــــــــــــــــُعضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ارِطُ و     مــــــــــــــَ ــــــــــــــعــــــــــــــُ ُة ال ظــــــــــــــَ مــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــلــــــــــــــ  ا ال هــــــــــــــَ ــــــــــــــ   أَيـ

  
 : العََضاِريطِ  ، كُجَواِلق وَجَواِلَق ، وقال ُطفَْيٌل الغَنَِوّي في العَُضاِرطُ  : العََضاِرطِ  ويُقَال : َواِحدُ 

د  و  ارِيـــــــرتُ شـــــــــــــــــــــَ تح  الـــــــَعضـــــــــــــــــــــَ مـــــــَ لـــــــِ  الـــــــّرِجـــــــاَ  وُأســـــــــــــــــــــح

ِب     بــــــــِّ تــــــــكــــــــَ حــــــــَ  مــــــــُ واِر الضــــــــــــــــــــــ  غــــــــح رِّ مــــــــِ (1)ِإىل كــــــــُ
 

  
 وقال األَْعَشى :

فــــــــــَ  و  ارِيــــــــــرتُ كــــــــــَ دَِّدتح  الــــــــــَعضــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــرِّكــــــــــاَب فــــــــــبــــــــــُ

ا    ٍر فــــــــــــــَبجــــــــــــــَ َؤمــــــــــــــ  ِر مــــــــــــــُ ا أَلمــــــــــــــح هــــــــــــــَ نــــــــــــــح امــــــــــــــِ  هلــــــــــــــََ

  
َدِت الَخْيُل للغاَرةِ بأَْمِر الَمْمدُ  كاَب ، وَرِكَب الفُْرساُن فبُّدِ  وحِ ، وهو قَْيُس بُن َمْعِدي َكِرَب.أَي لّما صاُروا إِلى الغَاَرةِ أَْمَسَك الَخَدُم الّرِ

 .ُعْضُروطٌ و ُعْضُرطٌ :  (2)، الَواِحَد  َعَضاِرَطةٌ و ، َعَضاِريطُ  يُقَال لألَتْبَاعِ :و

َجاِل ، قالَهُ اللَّْيُث. اللَّئِيمُ  بالَكْسِر : الِعْضِرطُ و  من الّرِ

ْخوُ  العَُضاِرِطيُّ و ّمِ : الفَْرُج الّرِ  ، قال َجِريٌر : ، بالضَّ

هــــــــــــــا  لــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُه بـ َواجــــــــــــــِ ــــــــــــــُ ارِطــــــــــــــيٍّ تـ   بــــــــــــــُعضــــــــــــــــــــــــــــَ
ااَب     بـــــــــــــَ رِه جـــــــــــــَ افـــــــــــــِ (3)كـــــــــــــَبن  عـــــــــــــلـــــــــــــ  َمشـــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 الِعَجاُن. ، عن اْبِن َعبّاٍد ، وقِيَل : االْستُ  أَْيضاً : العَُضاِرِطيُّ و

 ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. : العُُروُق الَّتِي في اإِلْبِط بيَن اللَّْحَمتَْينِ  العََضاِريطُ و

 ، عن اْبِن َعبّاٍد. فُه أَْبيَضُ ُء الَحْلِق ، وُهَو َرأُْس الَمِعَدةِ الاّلِزُق بالُحْلقُوِم أَْحَمُر ُمْستَِطيٌل ، وَجوْ كعُْصفُوٍر : َمِرى ، العُْضُروطُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : َصعَاِليُك. َعَضاِريطُ  قَومٌ 

ّي ، يَقُول  الِعْضِرطُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :« الِعْضِرطِ  إِيّاك وُكلَّ قِْرٍن أَْهلَبِ »وقاَل َشِمٌر : َمثٌَل للعََرِب :  :  (4): الِعَجاُن والُخْصيَةُ ، وقال ابُن بَّرِ

 فإِنّهُ ال َطاقَةَ لَك بِه. قال الّشاِعُر : الِعْضِرطِ  إِيّاَك وأَْهلَبَ 

كــــــــــمح  ابــــــــــِ تــــــــــَ َ  عــــــــــِ عــــــــــح اَن بـــــــــــَ يِن ُرومــــــــــَ اًل بــــــــــَ هــــــــــح  مــــــــــَ

ينِّ و     َب مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح ُم واهلـــــــــــــــُ اِإاّيكـــــــــــــــُ ارِطـــــــــــــــَ  َعضـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 واألَْهلَُب : هو كثيُر َشعِر األُْنثَيَْيِن.

 أَْيضاً. العْضرطِ  ، وهو الَكثِيُر َشعِر الَجَسِد ويُقَاُل : فاُلٌن أَْهلَبُ  َعْضَرطٌ  وفي العُبَاِب : َرُجٌل أَْهلَبُ 

 : َعْجُب الذَّنَِب. الِعْضِرطُ  وفي اللَِّساِن : ويُقَاُل :

ةُ الَّتِي تَقَدَّم ِذْكُرها ، : العُْذفُوطُ  العَْضَرفُوطُ  : [عضرفط]  لّصحاحِ ، قال أَبو ِحَزاٍم العُْكِليُّ :، كما في ا َذَكُر العََظاءِ  هو أَو ، وهي الِعْسَودَّ

تح  َدَخ ِد وَداخـــــــــــــَ َدخـــــــــــــح َر قـــــــــــــد تـــــــــــــَ  فـــــــــــــذصـــــــــــــــــــــــــــِ

ُه ُدُووَخ     خــــــــــــــــُ رَاضــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ وطِ فـ َرفــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــَعضــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 قال الّشاِعُر : أَو : هو من َدواّبِ الِجّنِ وَركائِبِهم
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دح و  ا فـــــــــــلـــــــــــم جنـــــــــــَِ نـــــــــــَ بـــــــــــح ااَي قـــــــــــد رَكـــــــــــِ طـــــــــــَ َ
ر  املـــــــــــ  كـــــــــــُ

يـــــــــِد     هـــــــــَ  مـــــــــن َوحـــــــــِ ذ  وَأشـــــــــــــــــــــــح بِ أَلـــــــــَ الــــــــــِ عـــــــــَ  الـــــــــثـــــــــ 

  

ٍة و  رِيــــــــــــــــــ  ٍة ِشــــــــــــــــــَ  ومــــــــــــــــــَ زحمــــــــــــــــــُ بحَرٍة مــــــــــــــــــَ نح فــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــِ

ا أَمـــــــــــــاَم الـــــــــــــر كـــــــــــــائـــــــــــــبِ و     هـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ فـ رِدح وٍد بـــــــــــــِ  خـــــــــــــَ

  

ٍة و  ــــــــــ  ي نــــــــــِ رت  يب مــــــــــن ثــــــــــَ وٍط حــــــــــَ َرفــــــــــُ نح َعضــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــِ

َواِربِ     اء قــــــــــــــَ ظـــــــــــــَ نح عـــــــــــــَ رحاًب مـــــــــــــِ اِدُر ســـــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــَ  يــــــــــــــُ

  
ّي : َعَضافِيطُ  جمعُه. وقِيَل : َعْضَرفُوطاتٌ و ج. َعَضاِرُف ، قاَل اللَّْيُث :  ، وفي الّصحاحِ : وتَْصِغيُره ُعَضيَِرٌف وُعَضْيِريٌف ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ُم  يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــِ ا فـــــــــــــــــِ ر هـــــــــــــــــَ َرهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَبحـــــــــــــــــح

ُة     يـــــــــــ  ُر ا ـــــــــــَ حـــــــــــِ اكـــــــــــمـــــــــــا  ـــــــــــُح وطـــــــــــَ َرفـــــــــــُ  الـــــــــــَعضـــــــــــــــــــــــــح

  
ً  : [عضط]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال َعَضَط يَْعِضُط َعْضطا

__________________ 
 .«متلبب .. الرحا »( يف املطبوعة الكويتية ا عن العباب ا 1)
 .«الواحدة»( عن اللسان وابألصر 2)
 ء كالزبد ا وحباب املاء اب اء املهملة نفاخاته الجي تعلوه.اب اء املهملة. واجلباب شي« حبااب»( عن الديوان وامكم وابألصر 3)
 وضبرت العضرط يف الصحاح نصاً ابلفتح.« يف املثر : ِإاي  واألهلب العضرطتقو  »( يف اللسان : 4)
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َدَث ِعنحَد اجِلَماعِ  ابُن ُدَريحٍد ا َأي َيُوطٌ  ُهوَ : و ا قا  : وِمنحُه قوهُلم  َأحح ر ُف  ا كِهلحَيوحنٍ  ِعضــــــــــــــح قا  : وَزَعَم اخلَِليُر أَن ه يـََتصــــــــــــــَ
 ا ابلض ّم. الُعضحُيوط ا قا  : وملح ُيَصّرِفه َأحٌد من َأصحابَِنا غريه وقا  ثعلب : هو (1)ابلّضاد والذا  مجيعاً 

. وقاَل اللَّْيُث  العُْضفُوطُ  : [عضفط]  العَْضَرفُوطِ  ، لغةٌ في َحْيَزبُونٍ  ِمثَالُ  العَْيَضفُوطُ  : هو قال اْبُن َعبّادٍ و كعُْصفُوٍر ، هو: ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 .َعَضاِفيطُ  ، والَجْمُع :

ً  الثَّْوبَ  َعطَّ  : [عطط]  ، وأَْنَشَد : بَْينُونَةٍ  (2) أَو َعْرضاً : من غير، قال اللَّْيُث : َشقَّهُ ُطوالً  : يَعُطُّه َعّطا

ٍف و  لـــــــــــــــح مح حبـــــــــــــــِ ُت هلـــــــــــــــَُ فـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ وا حـــــــــــــــَ  ِإنح جلـــــــــــــــَ 

رتِّ     و ِ  كـــــــــــــعـــــــــــــَ تـــــــــــــُ ـــــــــــــُ َ  بـــــــــــــِذي فـ يـــــــــــــح  الـــــــــــــرُبحِد لـــــــــــــَ

  
 وقال أَبو ُزبَْيٍد الّطائِيُّ :

يب  لـــــــــــح ُر قــــــــــــَ طـــــــــــح ٍر هلـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــَ امـــــــــــِ يِن عـــــــــــَ  مـــــــــــن بـــــــــــَ

َر مـــــــــــــا     ثـــــــــــــح ًة مـــــــــــــِ مـــــــــــــَ رت  ِقســـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ  الـــــــــــــّرَِداءُ  يـ

  
ِل : كعَطََّطهُ  َد لْلَكثَْرةِ ، كما في الّصحاحِ. وأَْنَشَد للُمتَنَّخِ  ، ُشّدِ

ُروٍي  ـــــــــــــــُ ِ  ِذي فـ َوانـــــــــــــــِ رحٍب يف الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  بضـــــــــــــــــــــــــــــَ

ِر و     ثـــــــــــح ٍن مـــــــــــِ عـــــــــــح يـــــــــــرتِ طـــــــــــَ طـــــــــــِ عـــــــــــح اِط  تــــــــــــَ (3)الـــــــــــّرِهـــــــــــَ
 

  
 ويُْرَوى :

 «يف اجَلَماِجم ِذي ُفُضو ٍ »
 .«تَْعَطاطِ »ويروى : 

ا َرأَى قولُه تعالَى : ءَ قِيل : وقُِرى ُل ، قال : هَكذا قََرأُْت في ُمْصَحٍف ، ونَقَلَه اللَّْيُث ، قال الّصاغانِيُّ  (4) ِمْن ُدبُرٍ  ُعطَّ  قَِميَصهُ  فَلَمَّ رواه الُمفَضَّ

 ، قال ابُن َهْرَمةَ : اْنعَطَّ و الثوبُ  فتَعَطَّطَ  : ولم أَْعلَْم أََحداً من أَْهِل الشَّواذِّ قرأَ بها ،

ا  ِديــــــــُدهــــــــَ لــــــــَ  فــــــــجــــــــَ ا الــــــــبــــــــِ هــــــــَ ارِفـــــــــُ عــــــــَ تح مــــــــَ ِبســــــــــــــــــــــَ  لــــــــَ

ِح     وحِب املــــــــــــاتــــــــــــِ ٌ  كــــــــــــثــــــــــــَ لــــــــــــَ رتِ خــــــــــــَ طــــــــــــِّ عــــــــــــَ تــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــ

  
 وقال أَبُو النَّْجِم :

ا  وحهبـــــــــــــــَِ َت ثــــــــــــــــَ َبن  حتـــــــــــــــَح رتِّ  (5)كـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح
ُ

  املـــــــــــــــ
ي    طــــــــــــــِّ غــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ِذي تـ ا الــــــــــــــ  هــــــــــــــَ نــــــــــــــح َدا مــــــــــــــِ  ِإذا بــــــــــــــَ

  

َقُه بَشرتِّ   َشطّاً َرَميحَت فـَوح
ُل :وقال   الُمتَنَّخِ

الٌت  عـــــــــــــــــَ ُب ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــح َوالـــــــــــــــــِ د  لـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــَ  متـــــــــــــــــَُ

ُر ُذو     مــــــــــــَ ــــــــــــح ن  أَق هــــــــــــُ لــــــــــــُ لــــــــــــِّ اطِ  ــــــــــــَُ طــــــــــــَ عــــــــــــِ  (6) انــــــــــــح
  

 ، عن أَبي َعْمٍرو. َصَرَعهُ وَغلَبَهُ  : يَعُطُّه َعطًّا فاُلناً إِلى األَْرِض  َعطَّ و

يت. ، كَسَحاِب : الشَُّجاُع الَجِسيمُ  العََطاطُ و  الشَِّديُد ، عن اْبِن السَّّكِ

ُل الُهَذِلّي : األََسدُ  : العََطاطُ و  الَجِسيُم الشَِّديُد ، قال الُمتَنَّخِ

عـــــــــــاً و  فـــــــــــح اَن شـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــَ تـــــــــــح ُر الـــــــــــفـــــــــــِ تـــــــــــُ قـــــــــــح َك يــــــــــــَ  ذلـــــــــــِ

ِث و     يـــــــــح َة الـــــــــلـــــــــ  لـــــــــَ ُب حـــــــــُ لـــــــــُ اطِ َيســـــــــــــــــــــــح طـــــــــَ  (7) الـــــــــعـــــــــَ
  

 بالغَْيِن الُمْعَجَمة.« الغََطاطِ »الَجِسيُم الطَِّويُل الشَُّجاُع ، ويُْرَوى قِيَل : هو 
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 أَو العَتُّ ، بالتَّاِء. وفِْعالً.: ، هَكَذا في النَُّسخِ ، والّصواُب  قَْوالً أَو فِْعالً  ، كالَمْعتُوِت ، وُهَو الَِّذي ُغِلبَ  : الَمْغلُوبُ  الَمْعُطوطُ  قاَل الشَّْيبَانِيُّ :و

 .في الِفْعلِ  ، بالّطاِء ، العَطُّ و فِي القَْوِل ،

ّي :و  .، بضّمتَْين : الَماَلِحُف الُمقَطَّعَةُ  العُُططُ  قال ابُن بَّرِ

 وهو قوُل اْبِن األَْعَرابِّي.

كِّ  أَو الَجْديُ  ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، ، كُهْدُهٍد : العَتُوُد من الغَنَمِ  العُْطعُطُ و  يِت.، قالَهُ ابُن الّسِ

 ، وهو َولَُد الِحَماِر األَْهِلّيِ ، كالعُتْعُِت ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. أَو الَجْحشُ 

 ، وفي بعِض النََّسخِ : واْختِاَلفَُها. : تَتَابُُع األَْصَواِت واْختِالُطَها في الَحْرِب وَغْيِرَها العَْطعََطةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

__________________ 
َيَطًة.1)  ( يف التكملة : وزعم اخللير أنه يتصرف فيقا  : َعضحَيرت يـَُعضحِيرت َعضح
 ( يف القاموس : بال بينونة.2)
 وصدره فيه : 24/  2( ديوان اهلذليا 3)

 بضرٍب يف اجلماجم ذي فرويٍ 
 .(. ُقدَّ ِمْن ُدبُر  ..)والقراءة املشهورة :  27( سورة يوسف اآية 4)
 ( يف الصحاح واللسان : درعها.5)
 واملثبت عن الديوان.« حتللهن»ويف األصر  23/  2( ديوان اهلذليا 6)
 ( قا  ابن بري هو لعمرو بن معدي كرب.7)
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اِن إِذا قالُوا : ً  ، بَكْسِرِهَما ، يطْ ِعيْط عِ  أَو ِحَكايَةُ َصْوِت الُمجَّ  ، قاله اللَّيُث. يُعَْطِعُطونَ  ، يُقَال : ُهمْ  وذِلَك إِذا َغلَبُوا قَْوما

 ، عن اْبِن األَْعَراِبّيِ. : الطَِّويِلُ  األََعطُّ و

 ، قالَهُ أَبو َزْيٍد. العُوُد : تَثَنَّى من َغْيِر َكْسٍر بَيِّنٍ  اْنعَطّ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الثَّْوَب : َشقَّهُ. طَّ اْعتَ 

 : َمْشقُوٌق. َمْعُطوطٌ و ، َعِطيطٌ  وثَْوبٌ 

 .َعطََّطه : َمْصَدرُ  التَّْعَطاطُ و

طُ و ٍر : الطَِّويُل ، واالْنِطاَلُق الَسِريُع ، والشَِّديُد من ُكّل شي العََطوَّ ِد.كَحَزوَّ  ٍء ، كالعََطوَّ

 الَكاَلَم : َخلََطه. َعْطعَطَ و

ئِْب : قال له : َعاِط عاِط. َعْطعَطَ و  بالذِّ

 أََوائَل القَْوِم ، أَي َشقَُّهم ، وهو َمجاٌز. اْعتَطَّ و

 ألَْعالِم.، بالفَتِْح : من ا َعْطعُوطٌ و

 .الَمعَطِّ  ويُقَاُل : فَتٌْق َواِسعُ 

 ، نَقَلَه عن بَْعِضِهْم. الِعْذيَْوُط ِزنَةً وَمْعنًى هو« : عذط»، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ في تَْرَجَمِة  (1) الِعْظيَْوطُ  : [عظط]

 : (2)، قال الشَّْرقِيُّ  بهاٍء : اليَْربُوُع األُْنثَى ، َطةُ الِعْظيَوْ  قال الخاْرَزْنِجيُّ في تَْكِملَِة العَْيِن :و

ةٍ ِإىل  وحطــــــــــــــَ يــــــــــــــَ ظــــــــــــــح رِيــــــــــــــعــــــــــــــاً  عــــــــــــــِ ِوي ســــــــــــــــــــــــــــَ  هتــــــــــــــَح

اتِ     بــــــــــــــــــَ رحنــــــــــــــــــِ رِيــــــــــــــــــُض لــــــــــــــــــفــــــــــــــــــِ  هبــــــــــــــــــا َذَوٌط تــــــــــــــــــَ

  
ً  العَْنزُ  َعفََطت : [عفط] ً و تَْعِفُط َعْفطا ً و َعِفيطا َكةً : َضَرَطتْ  ، األَِخير َعفََطانا  ، وفي العُبَاِب والّصحاحِ : َحبَقَْت. ُمَحرَّ

ْرَطةُ ، ومنه العَْفَطةُ و  .«َعْنزٍ  َعْفَطةِ  ولَكانَْت ُدْنياُكْم هِذه أَْهَوَن َعلَيَّ من» قَْوُل علّيٍ َرِضي هللا َعْنهُ : : الضَّ

 : َضُروٌط ، قال : ، كَكِتفٍ  َعِفطٌ و َعاِفطٌ  َرُجلٌ و

 َعِفرتح اي ُرب  خاٍ  لك فـَعحَفاٍع 
أِْن تَْنثُِر بأْنُوفَِها كما يَْنثُِر الِحَمارُ  العَِفيطُ و العَْفطُ و  ، كما في الّصحاحِ. العَْفَطةُ  ، وهي : نَثِيُر الضَّ

قولُُهم  ومنه ، ألَنََّها تَْنِفُط بأَْنِفَها قال : : العَْنزُ  النَّافَِطةُ و ، أَي تَْضِرُط ، تَْعِفطُ  . وَعلَّلَه بعُضُهم فقاَل : ألَنََّها: النَّْعَجةُ  العَافَِطةُ  قال أَبو الدُّقَْيِش :و

شاةٌ تَثْغُو وال ناقَةٌ تَْرُغو ، كما في الّصحاحِ. وقيل : النّافَِطةُ  (3) [ال]، وهذا كقَْوِلهم : ما له ثَاِغيَةٌ وال راِغيَةٌ ، أَي  وال نَافَِطةٌ  َعافَِطةٌ  ما لَهُ  :

ائِنَةُ والنّافَِطةُ : الماِعَزةُ ، وقاَل َغْيُر األَْصَمِعّيِ من األَعراب  العَافَِطةُ  النّافَِطِة : العَْنُز أَو النّاقَةُ. وقاَل األَْصَمِعيُّ :: يل إِتْبَاٌع ، وقِ  : : الضَّ

 : الماِعَزة إِذا َعَطَسْت. العَافَِطةُ 

اِعيَةُ ، العافَِطةُ  أَو ّي :والنَّاِفَطةُ : الّشاةُ  في َكالِمَها ، تَْعِفطُ  كما في الّصحاح ، ألَنََّها كالعَفَّاَطةِ  : األََمةُ الرَّ ويُقَال أَْيضاً : َمالَهُ  . قال ابُن بَّرِ

ٍو وال نابٌخ. وَمالَهُ ِهلٌَّع وال ِهلَّعَةٌ ، وَما لَهُ َحانَّةٌ وال آنَّةٌ ، وما لَهُ َهاِرٌب وال قَاِرٌب. وما لَهُ َعا (4)ساِرَحةٌ وال رائَحةٌ ، ومالَهُ َدقِيقَةٌ وال َجِليلَةٌ 

(5). 
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الَِّذي ال يُْفِصُح في َعَرِبيَّتِه وكذِلك العَفّاُت ، بِالتّاِء ، وال يُقَاُل على ِجَهِة  ، كَشدَّاِد : األَْلَكنُ  العَفّاطُ  َكذلكَ و ، بَكْسِرِهَما ، الِعْفِطيُّ و الِعفَاِطيُّ و

ً  .يَْعِفطُ  في َكالِمه َعفَطَ  وقد ، ِعْفطيٌّ  النِّْسبَِة إِالّ   ، وكذِلَك : َعفََت َكاَلَمه َعْفتاً إِذا تََكلَّم بالعََربِيَِّة فلم يُْفِصْح ، وقيل : تََكلَّم بَكاَلٍم ال يُْفَهم. َعْفطا

ْرُط بالشَّفَتَْين العَْفطُ  قال أَبُو الَهْيثَِم :و  ، والنَّْفُط : ُعَطاُسَها. وقال . الُحَصاُص للّشاةِ العَْفطُ  باألَْنِف. وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : ، والنَّْفُط : : الضَّ

 الِكَسائيُّ : الشَّاةُ تَْسعُل فَتَْسَمُع َصْوتاً من أَْنِفَها ، فذِلَك النَِّفيُط.

 بغَنَِمه ، إِذا دَعاَها. َعفَطَ  ، وقد ُدعاُء الغَنَمِ  : العَْفطُ  قال ابُن فاِرٍس :و

أِْن ِلتَأْ  العَافِطُ  وقِيَل : تِيَهُ : الَِّذي يَِصيُح بالضَّ
ّجاِز يصُف َغنََماً : .(6)  وقال بعُض الرُّ

__________________ 
 ابلظاء.« العظيوط»والذي يف نســــــــــــــخجي القاموس اللتا بيدي « وردت يف القاموس ابلطاء املهملة بعد العا»( هبامش املطبوعة الكويتية : 1)

 فلعلها نسخة  لثة منه.
 .«الشريف»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 ( زايدة عن الصحاح واللسان.3)
 ( الدقيقة : الشاة ا واجلليلة الناقة ا لسان.4)
 ( قوله : ا انّة أي الناقة الجي حتن لولدها ا واآنّة األمة الجي تئن من التعب. وقوله : هلض أي جدي واهللعة : العنا .5)
 ( هو قو  أيب عمرو كما يف التهذيب.6)
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اُر فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــاىِل  رُت حيــــــــــــــــــََ  ُء وآقــــــــــــــــــِ

اٌح و     اِن و ــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــِ ال رتٌ حــــــــــــــــــــــَ افــــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 بها ، وَعفََق بها : َضَرَط. َعفَطَ 

 : االْسُت. اْلِمْعفََطةو

 الّراِعي بغَنَِمه ، إِذا َزَجَرها بَصْوٍت يُْشبِهُ َعْطفََها ، كما في الّصحاحِ. َعفَطَ و

اِعيَِة. العَافَِطةِ  الّراِعي. ومن َسبِِّهم : يابنَ :  العَافِطُ و  ، أَي الرَّ

، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، ونقََل الّصاغانِيُّ في العُبَاِب األُولَى والثّانِيَةَ عن اْبِن ُدَرْيٍد ، والثّالثَة في  ، كِزْبِرجٍ ، وَعَملٍَّس ، وِزْنبِيل العفلطُ  : [عفلط]

 .األَْحَمقُ  اً. واْقتََصر صاِحُب الَّلَساِن على الثّانِيَة ، والثّاِلثَة ، وهو :التَّْكِملَة عنه أَْيض

 بِه. َخلََطهُ  إِذا َعْفلََطةً  بالتُّرابِ  َعْفلََطةُ و قال :

 .ُء الُخلُقِ اللَّئِيُم السَّيِّى ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو ، كعََملٍَّس  العَفَنَّطُ  : [عفنط]

ى َعنَاقَ  َدابَّة هو أَْيضاً :و قاَل :  ، كما في اللََّساِن. األَْرِض  تَُسمَّ

ِة : كالقَْعطِ  في ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الَخاْرَزْنِجيُّ في تَْكِملَِة العَْيِن : هو العَْقطُ  : [عقط]  كما َسيَأْتِي. الِعمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : ُدْحُروَجةُ الُجعَِل ، وهي البَعَرةُ ، كما في اللَِّساِن. اليَْعقُوَطةُ 

 ْنَشَد :ُمتََكبٌِّد ، وأَ  َخاثِرٌ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل األَْصَمِعيُّ : أَي ، كعُلَِبطٍ  ُعَكِلطٌ  لَبَنٌ  : [عكلط]

هح  طـــــــــــــَ لـــــــــــــِ جـــــــــــــَ َبيَتح عـــــــــــــُ ـــــــــــــح ث َت كـــــــــــــُ ـــــــــــــح َف رَأَي ـــــــــــــح ي  كـــــــــــــَ

رِت مــــــــــــــن و     امــــــــــــــِ َبَة اخلــــــــــــــَ ثــــــــــــــح هح كــــــــــــــُ طــــــــــــــَ لــــــــــــــِ كــــــــــــــَ  عــــــــــــــُ

  
ّي : ُهَو َمْقُصوٌر من ُعَكاِلٍط ، كأَخَ  ُعَكِلطٌ و وقال ابُن ُدَرْيٍد : يُقَال للَخاثِِر من األَْلبَاِن الغَِليِظ : ُهَدبٌِد ، وُعثَِلٌط ، وُعلَِبٌط ،  واتِه.، قال اْبُن بَّرِ

ح بَضْبِطِهما ألَنَّه يَِزُن بِهَما غاِلباً في ِكتَابِه : ، والعاَُلبُِط ، بضّمِ َعْينِهما وفَتْحِ الِمهما العُلَبِطُ  : [علبط] ْخمُ  ، وإِنََّما َصرَّ ، كما في  الضَّ

جاِل ، وأَْنَشَد : الّصحاحِ ، وزاَد في اللََّساِن   األَْصَمِعيُّ :العَِظيُم من الّرِ

هح  طـــــــــــِ نـــــــــــَ طـــــــــــح نـــــــــــَ ا عـــــــــــَ طـــــــــــَ َ
ِر املـــــــــــ بـــــــــــح ٍج عـــــــــــَ اعـــــــــــِ  بـــــــــــنـــــــــــَ

رَا     ِوِش الــــــــــــقــــــــــــَ ؤحشــــــــــــــــــــــــــُ َزِم جــــــــــــُ هح َأحــــــــــــح طــــــــــــِ بــــــــــــِ لــــــــــــَ  عــــــــــــُ

  
 والمائة ا الَخْمُسونَ أَقَلُّهَ  في اللَِّساِن :و ، وقال ابُن َعبّاٍد : نحو الِمائَِة والِمائَتَْين منها. ، بهاءٍ  كالعُلَبَِطةِ  القَِطيُع من الغَنَِم ، : العاَُلِبطُ و ، العُلَبِطُ و

 من الِعدَّةِ. إِلى ما بَلَغَتْ 

أَْن. وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : ُعلَبَِطةٌ  : َكثِيرةٌ. وقال اللِّْحيَانِيُّ : عليه ُعلَبَِطةٌ  وقِيَل : َغنَمٌ  أَِن ، أَي قِْطعَةٌ ، فَخصَّ به الضَّ  من الضَّ

ا  طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ اب اٌ  هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ي يِن ِإال  خـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــا رَاعـــــــــــــــَ

ه     وحطـــــــــــَ ـــــــــــَ وِت قـ يـــــــــــُ ـــــــــــبـــــــــــُ لـــــــــــَ  ال اعـــــــــــَ طـــــــــــَ اَلبـــــــــــِ ـــــــــــعـــــــــــُ  ال

  
 .«َجنَاٌح هابِطا»قال : خيَاٌل : اسُم راع. قلُت : ويُْرَوى 

 َذا ، وبَْعَد الَمْشطوَرْين :وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد في نََواِدِره هكَ 

ا  طــــــــــــــَ العــــــــــــــِ
َ

رُت املــــــــــــــ عــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ وٍ  تـ  ذاَت ُفضــــــــــــــــــــــــــــُ

ا    طــــــــــــَ َوائــــــــــــِ َر َوالــــــــــــعــــــــــــَ قــــــــــــ  َر  الــــــــــــعــــــــــــُ ــــــــــــَ ا تـ يــــــــــــهــــــــــــَ  فــــــــــــِ

  
، وبَْينَُهَما ِجنَاُس التَّْصِحيِف ، وُكلُّ ذِلَك َمْحذُوٌف من فُعَاِلٍل  ُعلَبِطٌ  : ُكلُّ َغِليظٍ  قِيَل :و الغَِليُظ الُمتََكبُِّد ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، اللَّبَُن الخاثِرُ  : العُلَبِطُ و

 ، وليس بأَْصٍل ، ألَنَّه ال تَتََوالَى أَْربَُع َحَرَكاٍت في َكِلَمٍة َواِحَدةٍ.
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 .(1)قَلَه ونَْفَسه ، أَي ثِ  ُعاَلبَِطهُ و ُعلَبَِطهُ  ثِقَُل الشَّْخِص ، ونَْفُسه ، يُقَاُل : أَْلقَى عليهِ  : العُلَبِطُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 . َعِظيَمةٌ.ُعلَبََطةٌ  نَاقَةٌ 

 : َعِريٌض ، وُغالٌم ُعالبٌِط : َعِريُض الَمْنِكبَْيِن. قاَل األَْغلَُب الِعْجِليُّ يَِصُف شابًّا َجاَمَع اْمَرأَةً : ُعلَبِطٌ  وَصْدرٌ 

 ُعاَلِبطَاأَلحَق  َعَليحَها َكلحَكاًل 
، وكذِلَك الُمعَْلَطُس والُمعَْسلَط ، وقد تَقَدَّم ِذْكُرُهما  ال نَِظاَم لَهُ  ، كُمَدْحَرجٍ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَيْ  ُمعَْلَسطٌ  َكالمٌ  : [علسط]

 في َموِضِعِهَما.

 . قالُء الُخلُقِ السَّيِّى ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال العَُزْيِزي : هو ، كعََملٍَّس  العَلَشَّطُ  : [علشط]

__________________ 
 .«ثقله»( اقتصر يف التكملة عل  1)
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اَغاين  : ِتَها َنَظرٌ  الصـــّ ح  ح ِته بر بَرِي ويف صـــِ َدتِ ا وَنص  الُعَباب : َأان َواِقٌف يف صـــِ ه. قلت : ويـَُؤيِّد الُعَزيحزِي  ُوُرُوُد ٌء من ُعهح
ُروه ابلســـــَ ِّ  رِت ا كما نـََقَلُه اجلَوحَهرِي  وَغريُُه ا وَفســـــ  ح تِه تكوُن اّلالُم َبَداًل من الن وِن ا ومثُر الَعَنشـــــ  ِء اخلُُلِ  ا فهو َعَل  صـــــِ

.  هذا َكِثرٌي ا فتَبم رح ذِلك وأَنِصفح
 [علط]

العُنُِق من  (1): َصْفَحتَا  الِعاَلَطانِ  من الَجانِبَْين ، وفي الّصحاحِ والعُبَاب : ِعاَلَطانِ  وُهَما ٍء ،من ُكّلِ شي : َصْفَحةُ العُنُقِ  ، كِكتَابٍ  الِعاَلطُ 

 : عنههللارضيالَجانِبَْيِن ، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ لُحَمْيِد بِن ثَْوٍر 

ةٌ و  امــــــــــــَ وحَ  ِإاّل محــــــــــــَ يّن الشــــــــــــــــــــــــــ  اَج مــــــــــــِ   مــــــــــــا هــــــــــــَ
ا    َرلـــــــــــــ َ اٍم تــــــــــــــَ رٍّ يف محـــــــــــــََ اَ  حـــــــــــــُ تح ســـــــــــــــــــــــــــَ  َدعـــــــــــــَ

  

اُء  ــــــــــــُورحِ  محــــــــــــَّ َن ال ِ مــــــــــــِ اح اَلطــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــِ َرتح  ال  اَبكــــــــــــَ

ا     َحمـــــَ ِ  َأســــــــــــــح مح اٍء َمطحَلَض الشــــــــــــــ  يـــــَب َأشـــــــــــــــــــَ (2)َعســــــــــــــِ
 

  
. وقال غيُره : من الَحَماَمِة : َطْوقَُها في َصْفَحتَْي ُعنُِقَها بَسَوادٍ  الِعاَلَطانِ و ْقَمتان اللَّتَاِن في أَْعنَاِق  : العُْلَطتَانِ و ، الِعاَلَطانِ  ، قالَهُ األَْزَهِريُّ الرَّ

 .ِعالَطْيَها حَ ، بمْعنَى السََّمِة. وتقول : َما أَْملَ  الِعاَلطِ  القََماِرّي. وفي األََساِس : إِنَّهُ من

 الَِّذي يَتََراَءى ، قالَهُ اللَّْيُث ، وهو َمَجاٌز. َخْيُط الشَّْمِس  : الِعاَلطو

ل الُهَذِلّيِ : الُخُصوَمةُ والشَّرُّ  : الِعاَلطُ و َر قوُل الَمتَنَّخِ  والُمشاَغبَةُ ، وهو َمَجاٌز ، وبه فُّسِ

ي  فــــــــــــِ ــــــــــــح ي ــــــــــــك اَنَد  ا ــــــــــــي  ضــــــــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــِ اَل وأَب ــــــــــــَ  ف

ُدوًءا     اَءِة و هـــــــــــــــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
اَلطِ ابمل  الـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــِ

  
. وأَْصلُ  : َوْسٌم في ُعنُِق البَِعيِر ، يَقُول : إِذا  الِعاَلط أَراَد : ال وأَبِيَك ال يُنَاِدي الَحيُّ َضْيِفي ُهُدوًءا ، أَي بعَد ساَعٍة من اللَّْيِل بالَمَساَءةِ والشَّّرِ

يَواِن. ويُْرَوى : بعاٍر ، أَي لم يَِسْمنِ  يَْعِلْطنِي نََزَل بي َضْيٌف لم  .«فال وهللاِ »ي ، كذا في َشْرحِ الّدِ

. َحْبٌل يُْجعَُل في ُعنُِق البَِعيرِ  : الِعاَلطُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  قدو قال :  من ُعنُِقه ، هذه ِحَكايَةُ أَبِي ُعبَْيٍد. الِعاَلطَ  ، أَي : نََزَعه ِمْنهُ  َعلََّطه تَْعِليطا

َطاُع بالطُّوِل. ِسَمةٌ في ُعْرِض ُعنُِقه : الِعاَلطُ و  ، وفي الّصحاحِ : في العُنُِق بالعَْرِض ، عن أَبِي َزْيٍد ، قال : والّسِ

ْوِض للسَُّهْيلّي : في قََصَرةِ العُنُِق ، وقال أَبُو َعِلّيٍ في التَّْذِكَرةِ  : يكوُن في العُنُِق َعْرضاً ، وُربما كاَن  الِعاَلطُ   من كتاِب ابن َحبِيب :وفي الرَّ

 .، كإِْزِميلٍ  كاإِلْعِليطِ  َخطًّا َواِحداً ، وُربما كاَن َخطَّْيِن ، وُربما كان ُخُطوطاً في ُكّلِ َجانٍِب ،

 .كُكتُبٍ  . األَِخيرُ ُعلُطٌ و أَْعِلَطةٌ  : الِعاَلطِ  جو

ً  ، من حّدِ َضَرَب ونََصَر ، واْقتََصر الَجْوَهِريُّ على األَِخيِر ، يَْعلُطُ و يَْعِلطُ  النّاقَةَ  َعلَطَ و ً  وَعلََّطها ، َعْلطا َد للَكثَْرةِ ،  َوَسَمها بهِ  : تَْعِليطا ، ُشّدِ

 كما في الُمْحَكِم.

 ، كَمْقعٍَد وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : َمْعلَطٌ  ذِلَك الَمْوِضُع من ُعنُِقه :و

نــــــح  ه مــــــُ طـــــــِ لــــــَ عــــــح يح مــــــَ يــــــفــــــَ لــــــِ حـــــــًا صــــــــــــــــــــَ فــــــح ٍ  صــــــــــــــــــــَ حــــــَ  تــــــَ

هح     طـــــــــــــــِ بـــــــــــــــِ هـــــــــــــــح ه ومـــــــــــــــَ بحدائـــــــــــــــِ ُب يف كـــــــــــــــَ  حُيحســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد أَْيضاً في هِذه األُْرُجوَزةِ :

ه تـــــــــــُ طـــــــــــح لـــــــــــَ ه  عـــــــــــَ طـــــــــــِ لـــــــــــَ عـــــــــــح واِء مـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــَ

هح     طـــــــــِ وحخـــــــــِ تح يف مـــــــــَ َنشـــــــــــــــــــــــَ يٍّ َنشـــــــــــــــــــــــح َة كـــــــــَ طـــــــــَ  َوخـــــــــح

  
طٌ  َكذِلكَ و َدةِ  ُمْعلَوَّ  ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : َمْفتُوَحةَ الاّلِم والواِو الُمَشدَّ
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أحِي من   ُمعحَلو ِطهح ابِدي ُحُجوِم الد 
طَ  ولِكنَّ األَِخيَر َمْوِضعُ  َمِة ، من ُعنُِقه ، كما ُهَو ُمْقتََضى ِعبَاَرةِ ال اْعلَوَّ ُمَصنِِّف ، ففيه نََظٌر ال يَْخفَى البَِعيَر ، إِذا تَعَلََّق بعُنُِقه ، ال َمْوِضُع الّسِ

ً  فاُلناً بَشرٍّ  َعلَطَ  من الَمَجاِز :و ، ِل : َذَكَره بُسوءٍ  ، يَْعلُُطِه َعْلطا ّي قوَل الُمتَنَّخِ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ي  فــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح ي  ضــــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــاَل و  انَد  ا ــــــــــــــــَ

اَءِة و     ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
ُدوًءا ابمل اَلطِ هـــــــــــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــِ

  
 إِذا لََطَخه به. بَشّرٍ ، َعلََطه يُقَاُل :

تَْيِن : بال ِسَمةٍ  ُعلُطٌ  ناقَةٌ و ؤاِسي : بال ِخَطامٍ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و ، كعُُطٍل ، (3)، قالَهُ األَْحَمُر  ، بَضمَّ  ، قال أَبُو ُدَواٍد الرُّ

َروحَرِت و  رتَ اعـــــــــح لـــــــــُ ه  الـــــــــعـــــــــُ رحُكضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ي  تـ رحضـــــــــــــــــــــــِ  الـــــــــعـــــــــُ

داِء     َواِرِس ابلـــــــــــــــِدئـــــــــــــــح هح أُم  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ  والـــــــــــــــر بــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( األصر واللسان ا ويف الصحاح : َصفحقا.1)
ويف التهذيب أيضاً فروع ا وفيه سفعاء « قضيب ا ويف التكملة : فروع ا ه قوله : عسيب ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 .«سفض»بد  محاء ا ومثله يف األساس 
 ا ويف التهذيب أبو عبيد.( األصر والصحاح 3)
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 كذا في الّصحاحِ ، وقال َعْمُرو بُن أَْحَمَر الباِهِليُّ :

ة وَ   يــــــــــ  رحضــــــــــــــــــــــــِ وحِد عــــــــــلــــــــــ  عــــــــــُ ــــــــــَ ا قـ هــــــــــَ تــــــــــُ حــــــــــح نــــــــــَ  مــــــــــَ

رتٍ     لـــــــــــــُ َود دِ  عـــــــــــــُ ا بـــــــــــــتــــــــــــــَ هـــــــــــــَ نــــــــــــــَ غـــــــــــــح  أَُدارِي ضـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّراِجِز : أَْعالطٌ  ج :

 َأعحاَلطَاَأوحَردحتُه َقاَلئصاً 
ْجُز لَرُجٍل من بَنِي ماِزٍن.قلُت :   الرَّ

ٍد األَْعَرابِيَّ : لَمْنُظوِر بِن َحبَّةَ ، ولَْيَس له يَرافّي : هو ِلنُقاَدةَ األََسِدّيِ. وقال أَبُو ُمَحمَّ  . وآِخُره :وقال ابُن الّسِ

َفَر ِمثحَر الز يحِت َلم ا َشاطَا  َأصح
ْلت :ومن الَمَجاز : ِعاَلُط النُُّجوِم :   الُمعَلَُّق بها. والَجْمع أَْعاَلٌط ، قال أُميّة بُن أَبي الصَّ

اَلطُ و  قــــــــــــــــاٌت  ِإعــــــــــــــــح لــــــــــــــــ  عــــــــــــــــَ وِم مــــــــــــــــُ جــــــــــــــــُ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــن  ال

اب     ِتصــــــــــــــــــــــَ رحِ  لــــــــيــــــــَ  لــــــــه انــــــــح ِر الــــــــقــــــــِ يــــــــح (1)كــــــــخــــــــَ
 

  
 ويُْرَوى :

الطُ و  الٌت  َأعــــــــــــــــح رحســــــــــــــــــــــــــــــَ ِب مــــــــــــــــُ َواكــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ

ابُ     ِتصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ا ان هـــــــــَ ـــــــــُ ت ـــــــــَ رحِ  غـــــــــايـ ـــــــــقـــــــــِ ِر ال ـــــــــح ي  كـــــــــخـــــــــَ

  
اةُ الَمْعُروفَةُ كأَنََّها َكَواِكبِ ال أَْعالطُ  قبل :و َماِت. وقِيَل : هي َمْعلُوَطةٌ  هي النُُّجوُم الُمَسمَّ  ، من قَْوِلهْم : نَاقَةٌ  الدََّراِري الَّتِي ال أَْسَماَء لََها بالّسِ

 من النُُّجوم لُكْنَت من (3) [كنت] من أَْنبَاِطَها ، أَو لُكْنتَ  (2): ال ِسَمةَ عليها وال ِخَطاَم. ومن َسَجعَاِت األََساس : لو ُكنَت من العََرِب  ُعلُطٌ 

ف الليُث بيَت أَُميَّةَ الّسابَِق وَغيََّره ، وتَبِعَه األَْزَهِريُّ ، وأَْنَشَده أَْعالِطَها  (4)، وقال : الفَْرق : الَكتَّاُن « كَحْبل الفَْرق». قال الّصاغانِيُّ وَصحَّ

 َخاِء الُمْعَجَمة والياِء التَّْحتِيَّة ، والِقْرق : لُْعبَةٌ لهم يُقَال لَها : السُّدَُّر ، وَخْيلَُها : ِحَجاَرتَُها.، وإِنََّما هو : َكَخْيِل بال

َواُل من النُّوقِ  العُلُط قال ابُن األَْعَرابِّيِ : (7) و تَْين : الِقَصاُر من الَحِميِر ، والّطِ  .، بَضمَّ

ّمِ : الِقاَلَدةُ  العُْلَطةُ  قال َغْيُره :و اِجِز ، وهو ُحبَْنيَةُ بُن َطِريٍف  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ : ، بالضَّ َمْخَشِريُّ : من ُسّكٍ أَو قََرْنفٍُل ، وأَْنَشَد للرَّ زاد الزَّ

 العُْكِليُّ :

 ِ اح ِب ِذي ُرعــــــــــــــَ عــــــــــــــح ٌة مــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــِ ارِيــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

ي     ٌة مَتحشـــــــــــــــــــــــــــــِ اكـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  ِ حـــــــــــــــَ اح تـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  بـــــــــــــــعـــــــــــــــُ

  
 بلَْيلَى األَْخيَِليَِّة ، وبعده : (5)قلُت : هو يَْنُسُب 

 ِ اح ٍب وعــــــــــــــــَ اجــــــــــــــــِ تح حبــــــــــــــــَ جــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــدح خــــــــــــــــَ

يِن     يــــــــــــــح ا وبـــــــــــــــَ هــــــــــــــَ نــــــــــــــَ يــــــــــــــح وا بـــــــــــــــَ لــــــــــــــ  وحِم خــــــــــــــَ  اي قـــــــــــــــَ

  

 ِ َ اثـحَناح  َأَشد  ما ُخلَِّي َباح
 ، قاله ابُن ُدَرْيٍد. كالعَْلِط ، بالفَتْح ، اللُّْعَطةُ  ِلكَ ، أَي تَتََزيَُّن به ، وكذ َسَواٌد تَُخطُّه الَمرأَةُ في َوْجِهَها ِزينَةً  : العُْلَطةُ و

 .ما أَْنَكَره ، أَي أَْعلََطه ، وما َعاِلطٌ  شاِعرٌ  قال أَبو َعْمٍرو : تَقُول : هذاو

 .، كإِْزِميٍل : ما َسقََط َوَرقُهُ من األَْغَصاِن والقُْضبَانِ  اإِلْعِليطُ و

ِدقَاٌق ،  : َوَرُق الَمْرخِ ، قاَل الّصاغانِيُّ : وهو َغْيُر َسِديٍد ، ألَنَّ الَمْرخ ال َوَرَق له ، وِعيَدانُه َسِلبَةٌ ، وهي قُْضبانٌ  اإِلْعِليطُ  قال الَجْوَهِرّي :و

 ذَُن الفََرِس :قال يَِصُف أُ  ، يَُشبَّه به أُذَُن الفََرِس. وفي الّصحاح : ِوَعاُء ثََمِر الَمْرخِ ، وهو كِقْشِر الباقِاَلءِ  والّصواُب :
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َرٌة  َرٌة َمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ا أُُذٌن َحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  هلــــــــــــــــــــــــــََ

يـــــــــــرتِ     لـــــــــــِ رح  كـــــــــــِإعـــــــــــح فـــــــــــِ رحٍخ ِإذا مـــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــِ (6)مـــــــــــَ
 

  
لّصاَغانِيُّ ِء القَْيس ، وقال ابُن بَّرّي : للنَِّمِر بِن تَْولَب. وقال الّصاَغانِيُّ بل ِلَربِيعَةَ بِن ُجَشَم النََّمِرّيِ. قال ا. قِيَل : هو الْمِرىإِْعِليَطةٌ  َواِحَدتُه :

ل ما رأَْيُت الَمْرَخ سنةَ َخْمٍس وِستَِّمائٍة بقَُدْيٍد عْند َمْوِضعِ َخْيَمتَْي أُّمِ َمْعبَد رِضَي هللا َعْنها.  : أَوَّ

نَاَد ِلَما كاَن بَلَغَنِي من قَْوِلِهْم :   .«في ُكّلِ َشَجٍر ناٌر ، واْستَْمَجَد الَمْرُخ والعَفَارُ »واتََّخْذُت منه الّزِ

ُل ُرْؤيَتِي في الَمْرخِ والعَفَاِر بالدَُّريِهِمّي ، وهي : قَْريَةٌ باليََمِن سنة   .1166قلُت : وأَوَّ

__________________ 
 ( عجزه يف التهذيب واللسان :1)

 كحبر الفر  لي  له انتصاب
 ( عن األساس وابألصر : من األعراب كنت.2)
 ( زايدة عن األساس.3)
 وال أعرف الفر  مبعىن الكتان. األزهري تبعاً لرواية الليث وقوله : الفر  : الكتان ا قا  :( وبعد ما أنشد 4)
 ( ساقطة من الكويتية.7)
 .«يتشبب»( عن اللسان وابألصر 5)
 ء القي .( نسب يف الصحاح واللسان المر 6)
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 ، َذَكَره الّصاَغانِيُّ ، وهو في اللَِّساِن أَْيضاً. ، كَمْعُروٍف : شاِعٌر َسْعِديٌّ  الَمْعلُوطُ و

طَ و ً  البِعيرَ  اْعلَوَّ طٌ  ، وذِلَك الَمْوِضُع منه تَعَلََّق بعُنُِقه وَعاَلهُ  : اْعِلّواطا كما ، قال الَجْوَهِريُّ : وإِنََّما لم تَْنقَِلب الواُو ياًء في الَمْصَدِر  ُمْعلَوَّ

 اْنقَلَبَْت في اْعَشْوَشَب اْعِشيشاباً ، ألَنََّها ُمَشدََّدة.

َطهُ  أَو  ، قاله ابُن َعبّاٍد. َرِكبَهَ بال ِخَطامِ  : اْعلَوَّ

ً  : َرِكبَهُ  اْعلَّوَطهُ  أَو  . قال ِسيبََوْيه : ال يُتََكلَُّم به إاِلّ َمِزيداً.ُعْريا

طَ و  له اللَّْيُث ، وأَْنَشَد :قا فاُلناً : أََخَذه وَحَسبَه اْعلَوَّ

ا و طـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ اُه  اعـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ب ـــــــــــــــُيشـــــــــــــــــــــــــــــح رًا ل مـــــــــــــــح  عـــــــــــــــَ

اهُ     يــــــــــــــــــــَ َدرحبــــــــــــــــــــِ ريحٍ ويــــــــــــــــــــُ رِّ خــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــُ

  

 يف ُكّر ُسوٍء وُيَكرح ِكَساهُ 
َطهُ و  ُعنَُق البَِعير. قال األَْزَهِريُّ : وليس ذِلَك بَمْعُروٍف. الِعاَلطُ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ واْشتَقَّهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، فقال : كما يَْلَزمُ  لَِزَمهُ  فاُلٌن : اْعلَوَّ

طَ و مَ  اْعلَوَّ . ويُقَال :بال َرِويَّةٍ  فيه األَْمَر : َرِكَب َرأََسهُ وتَقَحَّ طَ اْعلَ  . قالَهُ األَْزَهِريُّ  فاُلٌن َرأََسه. وهو َمَجاٌز. وَّ

ُم َعلَى الشَّيْ  االْعِلّواطُ  وقيل : طَ  منهو ِء من فَْوِق ،: ُرُكوُب العُنُِق ، والتَّقَحُّ م ِمْن فْوِقها. الَجَمُل النّاقةَ  اْعلَوَّ  ، إِذا َرِكَب ُعنُقَها وتَقَحَّ

َطها وقِيل :  .تََسدَّاَها ِليَْضِربََها ، إِذا اْعلوَّ

. َخاَصَمهُ وَشاَغبَه ، إِذا به اْعتَلَطَ و ، اْعتَلََطهو  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 بالسََّراةِ تُْعَمُل منه الِقِسيُّ ، قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر : ، كِحْذيٍَم : َشَجرٌ  الِعْليَطُ و

ُروُع  اُد فـــــــــُ كــــــــَ رتِ تــــــــَ يــــــــَ لــــــــح ا  الــــــــعــــــــِ نــــــــَ قـــــــــَ وح ُب فـــــــــَ هــــــــح  الصـــــــــــــــــــــ 

يـــــــــــمِ     رحايِن والـــــــــــنـــــــــــِّ يبـــــــــــه وُذرَا الشـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــِ تـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ   تـ

  
َي باْسِم هذا الشََّجِر. اْسم : ِعْليَطٌ و  رُجٍل ُسّمِ

ْطهُ  ، وكذِلكَ  : تَعَلّْقُت به ، وَضَمْمتُه إِلَيَّ  تَعَْلَوْطتُه قال ابُن َعبّاٍد :و  ، كذا في العُبَاِب. اْعلَوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َي بالَمْصَدِر ، قال : العَْلطُ   ، بالفَتْحِ : أَثَُر الَوْسِم في َساِلفَِة البَِعيَر ، كأَنَّهُ ُسّمِ

ن   طـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ رحَزمـــــــــــــــــًا  أَلعـــــــــــــــــح رتِ حـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح   بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ
رحطِ     ُذوِح الشـــــــــــــــــــــــــــــ  َد بـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ه عـــــــــــــــِ يـــــــــــــــتـــــــــــــــِ  بـــــــــــــــلـــــــــــــــِ

  
 البُذُوُح : الشُّقُوق. وَحْرَزم : اْسُم بَِعيٍر.

ً  بالقَْولِ  َعلََطهو  : َوَسَمه ، وهو أَْن يَْرِميَه بعاَلَمٍة يُْعَرُف بها ، وهو َمَجاٌز. يَْعلُُطه َعْلطا

ً  بَسْهمٍ  َعلََطهو  : أَصابَه بِه. َعْلطا

َمةُ ، وقوُل أَبِي ُعبَْيٍد أََصحُّ ، وقد تَقَدَّم  ِعاَلَطه البَِعيَر ، إِذا نََزعَ  َعلَّطَ  وقال ُكَراع :  .(1)من ُعنُِقه وهي الّسِ

 اإِلْبَرةِ : َخْيُطها ، عن اللَّْيِث ، وهو َمَجاٌز. ِعاَلطُ و

ْقَمتان في أَْعنَاِق القََماِرّيِ ونَْحِوَها من الطُّيُوِر. العُْلَطتانِ و ّمِ : الرَّ  ، بالضَّ

: وهذا الَِّذي أَْنَكَره ابُن ِسيَده فقد أَثْبَتَه السَُّهْيِلي في قلُت  ؟: َطْوٌق ، وقيل. ِسَمةٌ. قال ابُن ِسيَده : وال أَْدِري كيَف هذا العُْلَطتَانِ  وقال ثَْعلٌب :

ْوِض.  الرَّ

ْبيَاِن. العُْلَطتَانِ و  : َوَدَعتَاِن تَُكونَاِن في أَْعنَاِق الّصِ
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َر قول ُحبَْينَةَ بِن َطِريٍف أَْيضاً  ُعْلَطتَاو َمتَْيِن. (2)الَمْرأَةِ : قُبُلَُها وُدبُُرَها ، وبه فُّسِ  ، وهو َمَجاز ، وَجعَلَُهَما كالّسِ

ْقِر : ُسْفعَةٌ في َوْجِهه ، كاللُّْعَطِة. ُعْلَطةُ و  الصَّ

 ا أَْبيَُض.َسَواٍد وَسائُرهَ  ُعْلَطةُ  : بعُْرِض ُعنُِقَها َعْلَطاءُ  ونَْعَجةٌ 

 القَْوَس : تَقَلََّدها. تَعَلَّطَ و

 البَِعيِر ، أَي ألَِسَمنََّك َوْسماً يَْبقَى عليَك. ألَْعلَُطنََّك َعْلطَ و

ُجُل. َمْعلُوطٌ  وبَِعيرٌ  َي الرَّ  : َمْوُسوٌم بالِعاَلِط ، وبه ُسّمِ

 ِمن ُعنُِقه. ِعاَلُطه ، كُمعَظٍَّم : نُِزعَ  ُمعَلَّطٌ  وبَِعيرٌ 

__________________ 
 ( يعين قوله أن العالط هو حبر  عر يف عن  البعري.1)
 ( يعين قوله :2)

 جـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــب ذي رعـــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــة متشــــــــــــــــــــــــــــــــي ب  حـــــــــــــــــــي
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طَ و  الفََرَس : َرِكبَها بال ِلَجاٍم. اْعلَوَّ

ّمِ : َمْصَدرُ  العُلُوطُ و  بُسوٍء ، قال أَبُو ِحَزاٍم العُْكِليُّ : َعلََطهُ  ، بالضَّ

َواِذ و  ــــــــــــــــِ ُت ب وابً َلســــــــــــــــــــــــــــــح اِء حــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ب  ِء اأَلحــــــــــــــــح

رًا و     ُم َجشـــــــــــــــــــــــــــــَ َداهـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ يال تـ وطـــــــــــــــِ لـــــــــــــــُ  عـــــــــــــــُ

  
ْوا ً  وقد َسمَّ اُج بنُ  ِعاَلطا بِن ِهالِل بِن َعْبِد بِن َظفَِر بِن َسْعِد بِن َعْمِرو بِن بَْهِز  (1)بِن َخاِلِد بن ثَُوْيَرةَ بن َحْنثَِر  ِعاَلطِ  ، كِكتَاٍب ، ومنه الَحجَّ

َحابِيُّ ، َرِضي هللا عنه ، نََسبه ابُن الَكْلبِّيِ هَكَذا ، وُكْنيَتُه أَبُو ِكالٍب ، وق (2)ِء القَْيِس بِن بُْهثَةَ بن ُسِلْيٍم بِن اْمِرى ٍد ، وقيل : الصَّ يل : أَبُو ُمَحمَّ

ةٌ َعِجيبَةٌ « خثر»في  (3)أَبُو عبد هللا ، وقد َذَكَره الُمَصنُِّف   .(4)وإِلْساَلمه قِصَّ

 ، بَمْعنَى الِقالَدةِ ، وقال الّراِجُز : العُْلَطةِ  بَضّم ففَتْح : جمعُ  العُلَطُ و

َرطح  خـــــــــًا ِإذا اب  ضـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح حـــــــــي شـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــِ نـــــــــح  ال تــــــــــَ

رتح آَدَر أَرحثــــــــــــــَ  حتــــــــــــــَح     ِه ِشــــــــــــــََ يــــــــــــــح يــــــــــــــَ  َت ُخصــــــــــــــــــــــــــــح

  

َتاُف و  َرَد َيسح تَـبحدد أَمح  الُعَلرتح اسح
 أَْرثَى : كثيُر َشعِر األُذُنَْيِن.

 [علفط]

 به ، وكذِلك َعْفلََطه ، وقد تَقَدََّم. َخلََطه : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَي َعْلفََطةً  بالتَُّرابِ  َعْلفََطهُ 

 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [علقط]

 لَقَةَ.، بالَكْسِر ، أَهمله الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وقال صاحُب اللَِّساِن : هو اإِلتُْب ، قال ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسبُهُ العِ  الِعْلِقطُ 

ّمِ : (5) العُْمُروطُ  : [عمرط] ،  َعَماِريطُ و َعَماِرَطةٌ ج :  َخَذهُ ،ٌء إِالّ أَ ، كما في الّصحاحِ ، زاد ابُن ُدَرْيٍد : الَِّذي ال يَلُوح له َشيْ  اللِّصُّ  بالضَّ

 كما في الّصحاح.

 .َء لَهُ الَِّذي ال َشيْ  العُْمُروطُ  قال األَْصَمِعيُّ :و

ْعلُوكُ  هو الَخبِيُث ، أَو وقيل : هو . الماِرُد الصُّ  الذي ال يََدُع شيئاً إاِلّ أََخَذهُ ، فهو أََخصُّ من اللِّّصِ

طُ و  .من الِفتْيَانِ  ، كما في الّصحاحِ ، وزاد َغْيُره : الَخِفيفُ ، كعََملٍَّس :  العََمرَّ

طٌ  . وقال غيُره : ِذئْبٌ الَجُسوُر الشَِّديدُ  قاَل اللَّْيُث : هوو  : َشديٌد َجُسوٌر. َعَمرَّ

طِ  وقال ابُن فاِرٍس : أَْصلُ  ٌد ، والّطاُء ُمْبَدلَةٌ من الدَّال. العََمرَّ  َعَمرَّ

طُ و  .يَةُ الدَّاهِ  : العََمرَّ

 كِزْبِرجٍ ، وبُْرقُعٍ : العُْمُرطو الِعْمِرط قال ابن َعبّاٍد :و

َجالِ  الطَِّويلُ  ّمِ : فَْرُج الَمْرأَةِ العَِظيمُ  العَُماِرِطيُّ و من الّرِ  ، عن اْبِن َعبّاٍد. ، بالضَّ

 ، عن اْبِن َعبّاٍد. : يَأُْخذُ ُكلَّ ما َوَجدَ  ُمتَعَْمِرطٌ و ، ُمعَْمِرطٌ  لصٌّ و

ما يُْستَْدَرُك عليه :  * ومُّ

 :أََخَذه. َعْمَرَطةً  ءَ الشَّيْ  َعْمَرطَ و ، َعَماِريطَ  ، ِمثْل َعَماِرطُ  قَْومٌ 

 ، بالكْسِر : قَريةٌ بَشْرقِيَِّة ِمْصَر. ِعْمِريطُ و
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ً  ِعْرَضهُ  َعَمطَ  : [عمط] َعابَهُ  وقال اْبُن ُدَرْيٍد : أَي .(6)َملَه الَجْوَهِريُّ ، على ما في النَُّسخِ ، على أَنَّهُ قد ُوِجَد في بَْعِضَها ، أَهْ  يَْعِمطه َعْمطا

 لَْم يَْشُكْرها ، كعََمَط ، كفَِرَح ، لُغَيَّةٌ في الغَْينِ  تعالى ، إِذا نِْعَمةَ هللا َعَمطَ  قال : وقد قَالُوا : كاْعتََمَطهُ  بما لَْيس فيه ، وَوقََع فيه ، وثَلَبَهُ 

 الُمْعَجَمِة ، وليس بثَبٍَت ، كما في العُبَاِب واللَّساِن.

ِلقٍ  العََملَّط : [عملط] جاِل واإِلبِِل ، من ال ، كما في الّصحاحِ ، وقال غيُره : الشَِّديدُ  ، وعلى األَّوِل اْقتََصر الَجْوَهِريُّ : ، كعََملٍَّس ، وُزمَّ ّرِ

ّي لنَجاٍد الَخْيبَِرّي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
 .«خنثر»( عن أسد الغابة وابألصر 1)
 ( انظر متام نسبه يف أسد الغابة ا فثمة اختالف.2)
ومض ذلك « هبز»ه فيها ا وإلا ذكره يف قوله : وقد ذكره املصــــــــــــنف يف خثر ا قد راجعت هذه املادة فلم أجد»( هبامش املطبوعة املصــــــــــــرية : 3)

 .«يراجض ابن الكليب وحيرر منه النسب ا فإن ذكره الشارح هنا  فيه بع  خمالفة ملا هنا
 .382ـ  381/  1( انظر قصة إسالمه يف أسد الغابة 4)
روط ا كعصفور.5)  ( يف القاموس : الُعمح
 ( مل ترد يف الصحاح املطبوع.6)
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َر  َت الــــــــــــــر جــــــــــــــُ ــــــــــــــح ا رَأَي اأَمــــــــــــــَ طــــــــــــــَ لــــــــــــــ  مــــــــــــــَ   الــــــــــــــعــــــــــــــَ
ا    طـــــــــــــَ عـــــــــــــِ تـــــــــــــًا قـــــــــــــد ثـــــــــــــَ مـــــــــــــًا اَبئـــــــــــــِ ر  ـــــــــــــَح  أيََكـــــــــــــُ

  

َر حىت  َخرِطا  ثـََر منه اأَلكح  (1)َأكح
 ، والعََملَّس مثلُه ، وأَْنَشَد : (2) القَِويُّ على السَّفَرِ  وقال أَبُو َعْمٍرو : هو

َرِط  رحٍم ُمشــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــَ ر  قـ ر َب مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا كــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  قـ

ٍة     ـــــــــــــَ ن دح ٍم ِذي كـــــــــــــِ جـــــــــــــَ مـــــــــــــح جـــــــــــــَ رتِ عـــــــــــــَ لـــــــــــــ  مـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
 : قَِويٌّ َشِديٌد : كذا في التَّْهِذيِب. َعَملَّطٌ  وبَِعيرٌ 

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

اِهيَةُ ، كما في التَّْكِملَة. العََملَّطُ   ، الدَّ

ِهما العُْنبَُطةُ و ، العُْنبُطُ  : [عنبط] َجاِل. القَِصيُر اللَِّحيمُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو ، بَضّمِ  من الرَّ

 العَْنَشطُ و َشنَّطُ ، كذا في سائِر أُُصوِل القَاُموِس ، وهو َغلٌَط ، ففي نََواِدِر األَْصَمِعّيِ : العَ  ، كَجْعفٍَر ، وَعَشنَّقٍ  العَنَشَّطُ و ، العَْنَشطُ  : [عنشط]

يِن ، وِمثْلُه ِعبَاَرةُ الّصحاحِ ، قال : الطَِّويلُ  معاً : ُل بتَْشِديِد النُّوِن ، والثّانِي بتَْسِكيِن النُّوِن ، قَْبَل الّشِ : الطَِّويُل ، وكذِلك :  العَْنَشطُ  ، األَوَّ

 قَةٌ ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ لراِجٍز :العََشنَُّط ، مثال العََشنَّق ، ويُقَاُل : َرُجٌل وَجَمٌل َعَشنٌَّط ، والَجْمُع َعَشانِِطةٌ وَعَشانِ 

ا  طـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــٍة مـــــــــــــــــُ دح زاًِل ذا كـــــــــــــــــِ َويـــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــُ

ا    طـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــ  اِ  ابزاًِل َعشـــــــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــن اجلـــــــــــــــــِ

  
 وِمثْلُه ِعبَاَرةُ العُبَاِب ، وزاَد األَْصَمِعيُّ يَِصُف َجَمالً :

ِديــــــــــــِر  دِّ اجلــــــــــــَ تــــــــــــَ مــــــــــــح ويف مبــــــــــــُ هح يــــــــــــُ طــــــــــــِ نحشــــــــــــــــــــــــــَ   عــــــــــــَ
اِم قـــــــــــَ     غـــــــــــَ ِد الـــــــــــلـــــــــــ  عـــــــــــح ُخ يف جـــــــــــَ فـــــــــــُ نـــــــــــح هح يــــــــــــَ طـــــــــــِ  طـــــــــــَ

  
يِن على النُّوِن ، وقد َوِهَم الُمَصنِّ  ْبَط الثّانَِي إِنَّما هو للعََشنَِّط ، بتَْقِديِم الّشِ  ُف.فَظَهَر بما ذُِكَر أَنَّ الضَّ

 ، كما في الّصحاحِ. ُء الُخلُقِ السَّيِّى ، كَجْعفٍر : العَْنَشطُ و

 قال : ومنه قَْوُل الّشاِعِر :

ٌد  اجــــــــــــــِ اِن أَرحوَُع مــــــــــــــَ يــــــــــــــَ تــــــــــــــح ــــــــــــــفــــــــــــــِ َن ال  َألَ  مــــــــــــــِ

ريحُ     ه غـــــــــَ وٌر عـــــــــلـــــــــ  مـــــــــا اَنبـــــــــَ بـــــــــُ رتِ صـــــــــــــــــــــــَ نحشـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــَ

  
اُء :و ٌ  قال الفَرَّ  .، وَعْنَشَطةٌ : َطِويلَةٌ  َعْنَشطٌ  اْمَرأَة

ُجلُ  َعْنَشطَ و  ، كما في اللسان. َغِضبَ  ، إِذا َعْنَشَطةً  الرَّ

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 رأَةُ َزْوَجَها ، إَِذا تَعَلَّقَْت بِه ِلُخُصومٍة ، كما في التَّْكِملَِة.المَ  تَعَْنَشَطتِ 

ةً  العَنَطُ  : [عنط] َكةً : ُطوُل العُنُِق وُحْسنُه ، أَو الطُّوُل عامَّ  ، أَي سواٌء كاَن في العُنُِق أَو في القََواِم. ، ُمَحرَّ

َجاِل ، وِمْنُهم من َعمَّ بِه ، قال الَجْوَهِريُّ : وأَْصُل الَكِلَمِة  ، كَسَمْعَمعٍ : الطَِّويلُ  العَنَْطنَطُ و َرْت ، وقاَل اللَّْيُث ، اْشتِقَاقُه « ع ن ط»من الّرِ فُكّرِ

 ولِكنَّه أُْرِدَف بَحْرفَْيِن في َعُجِزه ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ :« عنط»من 

اٍت وُ  بـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ ٍب ِذي ســـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ رِت بســـــــــــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــ 

و     طــــــــــُ ٍ   (3)ميــــــــــَح نــــــــــُ َر  بــــــــــعــــــــــُ رتِ الســــــــــــــــــــــــ  نــــــــــَ طــــــــــح نــــــــــَ  عــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد األَْصَمِعّي :
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ا  ِر املـــــــــــطـــــــــــَ بـــــــــــح ٍج عـــــــــــَ اعـــــــــــِ هح بـــــــــــنـــــــــــَ طـــــــــــِ نـــــــــــَ طـــــــــــح نـــــــــــَ   عـــــــــــَ
ه    طــــــــــــِ بــــــــــــِ لــــــــــــَ رَا عــــــــــــُ وِش الــــــــــــقــــــــــــَ ؤحشــــــــــــــــــــــــــُ َزِم جــــــــــــُ  َأحــــــــــــح

  
ٌ  ِهَي بهاءٍ و ، ولو  العَنَطَ  قََواِمَها ال يُْجعَل َمْصَدُر ذِلَك إِالّ  (4): ُطوُل  َعنَُطَها َطِويلَةُ العُنُِق مع ُحْسِن قََواِمَها ، ويُقَال : َعنَْطنََطةٌ  ، يُقَال : اْمَرأَة

ْعِر ، ولِكنَّه يَْقبُُح في الَكالِم لُطوِل الَكلِ  َعنَْطنََطتَُها قِيَل : َمِة ، وكذِلَك يَوٌم َعَصْبَصٌب بَيُِّن العََصابَِة ، : ُطوُل ُعنُِقَها لَكاَن َصَواباً جائِزاً في الّشِ

ٌ  َعنَْطنَطٌ  َغَشْمَشٌم بيُِّن الغَْشِم وقاَل أَبُو لَْيلَى : رجلٌ  (5)وفََرٌس  أَي  «العَنَْطنََطةِ  فتَاةً ِمثَْل البَْكَرةِ »في َحِديِث الُمتْعَِة : و ، َعنَْطنََطةٌ  ، واْمَرأَة

 العُنُِق مع ُحْسِن قََواٍم.الطَِّويلَِة 

 ، لُطوِل ُعنُِقه. قال ابُن ِسيَده : وأَْنَشَدنِي بعُض من لَِقيُت : اإِلْبِريقُ   :(6) العَنَْطنََطةُ  من الَمَجاِز :و

ـــــــــــه و  َواســـــــــــــــــــــــــًا ل ر َب َأكـــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــَ طـــــــــــاً فـ ـــــــــــَ ن طـــــــــــح ـــــــــــَ ن   عـــــــــــَ
رٍي َدَوارِ ِ و     ـــــــــــــــــــِ ث اٍح كـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــت اَء ب  جـــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 سان :( بعده يف الل1)
ــــــــــــــــه الضـــــــــــــــــــــــــــــرطــــــــــــــــا  ــــــــــــــــوب مــــــــــــــــن ــــــــــــــــر املــــــــــــــــذب  فــــــــــــــــبكــــــــــــــــث

 فـــــــــــــــظـــــــــــــــر يـــــــــــــــبـــــــــــــــكـــــــــــــــي جـــــــــــــــزعـــــــــــــــًا وفـــــــــــــــطـــــــــــــــفـــــــــــــــطـــــــــــــــا   

  

 واألصر كاللسان.« السري»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ( اللسان : متطو.3)
 ( اللسان : طو  عنقها وقوامها.4)
 ( اللسان : وأسٌد.5)
 ( اللسان : العنطنرت.6)
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ُل الشَّبَابِ  ، ِفْعِليَان ، الِعْنِطيَانُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي بَْكِر بن السَّّراجِ. بالَكْسِر : أَوَّ

ُجُل ، إِذا أَْعنَطَ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  ، أَي َطِويٍل. َعنَْطنَطٍ  َجاَء بَولَدٍ  الرَّ

 * ومما يُْستَْدرُك عليه :

 :، قال الشاِعُر  َعنَْطنََطةٌ  فََرسٌ 

رتٌ  نـــــــــــَ طـــــــــــح نـــــــــــَ ُدو بـــــــــــه  عـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ هح تـ طـــــــــــَ نـــــــــــَ طـــــــــــح نـــــــــــَ   عـــــــــــَ
هح     طــــــــَ مــــــــَ طــــــــح ِن مــــــــنــــــــهــــــــا غــــــــَ طــــــــح َت الــــــــبــــــــَ اِء حتــــــــَح مــــــــَ لــــــــح  لــــــــِ

  
مِّ  العُْنفُطُ  : [عنفط] جاِل. ُء الُخلُقِ اللَّئِيُم السَّيِّي ءُ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو الدَّنِي ، بالضَّ  من الّرِ

 . ويُقَال : هي العَفَنَُّط ، كَمعَلٍَّس ، وقد تَقَدََّم.َعنَاُق األَْرِض  : العُْنفُطُ  قال أَْيضاً :و

« ع ف ط»، وقِيَل : النُّوُن َزائَِدةٌ ، ولذا َذَكَره في التَّْكِملَة في تَْرِكيب  َما بَْيَن الّشاِربَْيِن إِلى األَْنفِ  : النَّثَْرةُ ، وهي : بهاءٍ  ، (1) العُْنفَُطةُ و

َكةً : ُطوُل العُنُقِ  العَيَطُ  : [عيط] و [عوط]  ، ومنه َعْيطاءُ  ، وِهيَ  أَْعيَطُ  وهو ، كما في الّصحاحِ ، وزاد بَْعُضهم : في اْعتَِداِل قََواٍم ، : ُمَحرَّ

 .ِعيطٌ  ، والجْمعُ  َعْيَطاءُ  ، وناقَةٌ  أَْعيَطُ  ويُْرَوى : َعنَْطنَط ، وقد تَقَدَّم ، وَجَملٌ « َعْيطاءُ  فَاْنَطلَْقُت إِلى اْمَرأَةٍ كأَنََّها بَْكَرةٌ »َحِديُث الُمتْعَة 

ً و ، تَعُوطُ  الَمْرأَةُ  عاَطت قدو َطتْ و تَِعيُط َعيَطا  قََوام.: طاَل ُعنُقُها في اْعتَِداِل  تَعَيََّطتْ و تَعَوَّ

 ، على الَمثَل ، قال ُسَوْيُد بن أَبي َكاِهٍل اليَْشكِريُّ : ُمنِيفٌ  ، أَي أَْعيَطُ  ِعزٌّ  ، أَي ُمنِيٌف ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمَجاٌز وكذِلَك : أَْعيَطُ  قَْصرٌ و

رحِدي  يـــــــــــًا يــــــــــــَ عـــــــــــِ قـــــــــــح َرمح  (2)مـــــــــــُ اًة مل تــــــــــــُ فـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

رتَ يف ُذرَا     ـــــــــــــــــَ ي ضح  َأعـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــ 
ُ

ِر املـــــــــــــــــ  َوعـــــــــــــــــح

  
 وقاَل أَُميَّةُ :

يـــــــــــــــــُض  نـــــــــــــــــِ ز ان مـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــٌف عـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــِ ُن ثـــــــــــــــــَ  حنـــــــــــــــــَ

رتَ     يــــــــــــَ يــــــــــــضُ  َأعــــــــــــح قــــــــــــَ  َرفــــــــــــِ رحتـــــــــــــَ ُ
ُب املــــــــــــ عــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
أِْس والعُنُقِ  األَْعيَطُ و  ، قال النابِغَة الَجْعِدّي : األَبِيُّ الُمْمتَنِع هو وهو َسْمٌح ، وقيل : : الطَِّويُل الرَّ

ه و  ــــــــــُ وب عــــــــــُ م  كــــــــــُ ُح اأَلصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــر مــــــــــح ُر ال عــــــــــُ  ال َيشــــــــــــــــــــــــح

رِت     رحَوِة َرهـــــــــــــح رتِ بـــــــــــــثـــــــــــــِ يـــــــــــــَ مِ  اأَلعـــــــــــــح لـــــــــــــِّ ظـــــــــــــَ تـــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــ

  
 : الُممتنِع ، ويُوَصُف بذِلَك ُحُمُر الَوحِش. األَعيَطو الُمتََظلُِّم ، ُهنَا الَظاِلم ،

مَ  النّاقَةٌ  َعاَطتِ  فى الُمحكِم :و ً  الَمْرأَةُ ،: وْخَشِريُّ ، زاد الزَّ ً  ، زاَد في الُمْحَكم : تَعُوطُ  في الّصحاحِ و ، تَِعيُط ِعيَاطا ً و َعْوطا ً و ، َعْيطا  ِعيَطانا
َطتْ و بالَكْسِر ، ، األَِخيرُ  (3) ً و زاَد في الّصحاحِ : تَعَيََّطتو ، تَعَوَّ  .اْعتاَطْت اْعتِيَاطا

 الَمْرأَةُ ، ونَاقَةٌ  تَْعتَاطُ  ، وقد ُمْعتَاطٌ  فهي اْعتَاَطتْ  : قد من َغْيِر ُعْقرٍ  َسنََواٍت ، ، وفي العَْين : لَْم تَْحِمْل ِسنِينَ  للنّاقَِة إِذاوقاَل اللَّْيُث : يقاُل 

 .، كِميلٍ  ِعيطٌ و ، كُسوٍد ، ُعوطٌ  ج : َعائِطٌ 

ا الَّتِي تَْعتاُط أَْرحاُمها ِعيطُ تَ  ، وهي ِعيطٌ  ، وَجْمعُها عائطٌ  وقاَل ابن بُُزْرج : بَْكَرةٌ   .تَعوطُ  ، وهي من فعائُط ُعوطٍ  ، قال : فأَمَّ

 ، على من قاَل ُرُسٌل ، وكذِلَك الَمْرأَةُ والعَْنُز. ُعوطٌ  وفي الُمْحَكِم : نُوقٌ 

ً  النّاقَةُ  عاَطتِ  قال أَْيضاً :و  ، قال اْبُن َهْرَمةَ : ، كُركَّعٍ  ُعيَّط ، من إِبِل تَِعيُط ِعيَاطا

مــــــــــــَ  و  ــــــــــــد  َ  كــــــــــــال ــــــــــــِ ُت هبــــــــــــا َأوان ــــــــــــح دح رَأَي قــــــــــــَ ــــــــــــَ  ل

اِء     بــــــــــَ َدِ  الــــــــــظــــــــــ  رحَن مــــــــــن حــــــــــَ ظــــــــــُ نــــــــــح رتِ يـــــــــــَ يــــــــــ   الــــــــــعــــــــــُ

  
 قوُل الّشاِعِر : الِعيطِ  وَشاِهدُ 

ه  نــــــــــــَ عــــــــــــح وحيت ِإذا مــــــــــــا لــــــــــــَِ َن ِإىل صــــــــــــــــــــــــــَ رِعــــــــــــح  يــــــــــــَ

ِوي     رحعـــــــَ يـــــــرتٌ كـــــــمـــــــا تــــــــَ ا عـــــــِ َيســـــــــــــــــــــَ وحت َأعـــــــح  ِإىل صــــــــــــــــــــَ
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َل َسنٍَة يَْطُرقَُها الفَْحُل فهي ، كفُوفَلٍ  ُعوَططٌ  يُقال أَْيضاً :و وحائٌِل ،  عائِطٌ  ونَقَل الَجْوَهِريُّ واألَْزَهِريُّ عن الِكَساِئّيِ : إِذا لم تَْحِمِل الناقَةُ أَوَّ

.فيَمن  العُوَططِ  ، لغة في وقد تَُضمُّ الّطاءُ  ، وُحوٌل وُحولٌَل ، ُعوَططو (4) ِعيطٌ و ُعوطٌ  وَجْمعُها  َجعَلَه َمْصَدراً ، قاله األَْصَمِعيُّ

__________________ 
 ابلقلم بفتح مث سكون ففتح.« عفرت»( ضبطت يف التكملة : 1)
 .«يرو »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 ومثلها يف اللسان عن ابن سيده ا والتهذيب.« وِعياطاً »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 .«وُعي رت»الصحاح : ( زيد يف 4)
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ً  ونَقَل الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد ، قال : وبَْعُضُهم يَْجعَلُ  ِعْنَد  العُوَططُ  َمْصَدراً ، وال يَْجعلُه َجْمعاً ، وَكذِلك ُحولٌَل ، وفي اللَِّساِن : ُعوَططا

لم يُْجعَْل بَمْنِزلَِة بِيٍض ، حيُث َخَرَجْت إِلى ِمثاِلها هذا وَصاَرْت إِلى أَْربَعَِة أَْحُرٍف ِسيبََوْيٍه : اسٌم في َمْعنَى الَمْصَدِر ، قُِلبَت فيِه الياُء واواً ، و

ُك ياُؤه ما داَم على هِذه الِعدَّةِ ، وأَْنَشَد :  ، وكأَنَّ االْسَم ُهنَا ال تَُحرَّ

يـــــــــــقـــــــــــًا و  تـــــــــــِ ا عـــــــــــَ يـــــــــــن َرة نــــــــــــَ اهـــــــــــِ ظـــــــــــَ طـــــــــــاً مـــــــــــُ وطـــــــــــَ   عـــــــــــُ
ا    بـــــــــَ تـــــــــَ قـــــــــًا هلـــــــــا مـــــــــُ لـــــــــح ا خـــــــــَ مـــــــــَ كـــــــــَ افـــــــــقـــــــــد َأحـــــــــح  يـــــــــنـــــــــَ

  
 .العُوَططو العُوَطةُ  ، واالسمُ  اْعتاَطتْ  : في اإِلبِل : البَْكَرةُ الَّتِي أَْدَرَك إِنَا َرِحِمها فلم تَْلقَْح ، وقد العائِطُ و

تَْيِن من أَْبنِيَِة الَجْمعِ ، وهو َمْصَدٌر ، وكان يَنَبَِغي أَ  العُوُطط ففي َكالِم الُمَصنِِّف نََظر ، حيث َجعَلَ  ن يُنَبِّه على ما نَقله الَجْوَهِريُّ عن بَضمَّ

ْل.  أَبي ُعبَْيٍد ، فَتْرُكهُ قُصوٌر ظاِهٌر ، فتَأمَّ

، وذِلك إِذا لم  ، ُمبَالَغَةً  عائُِط ُعوَططٍ و ، عائِط ُعوطٍ و ، عائُِط ِعيطٍ  وقالُوا : ، بالَكْسِر ، ِعيطات ، من إِبِلٍ  تَِعيطُ  النّاقَةُ  عاَطت في الُمْحَكِم :و

.تَ   ْحِمل السَّنَةَ الُمْقبِلَةَ أَْيضاً ، كما قالُوا حائُِل ُحوٍل وُحولٍَل ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن الِكسائّىِ

 ، أَو الَّتِي أَْدَرك إِنَا َرِحِمها فلم تَْلقَْح. من اإِلبِل : ما أُْنِزَي َعلَْيها فلَْم تَْحِملْ  العائطُ و

ً  اْعتَاَطتْ  قدو  .العُوَططُ و العُوَطةُ  ، واالسُم : ُمْعتَاطٌ  وهي اْعتِياطا

َطْت ، اْعتِياُطها وقال اللَّْيُث : ُربَّما كان . تَعَيََّطتو من َكثَْرةِ َشْحِمها ، وكذِلك تَعَوَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

َطت َدبَُّس الِكنَانِيُّ : يُقال :وقال العَ  قاً فأُتِي بَشاةٍ » في الَحِديث :و النّاقَةُ ، إِذا َحَمل عليها الفَْحُل فلم تَحِمْل. وفي الّصحاحِ : تَعَوَّ أَنَّهُ بعَث ُمَصّدِ

كاةِ : و ت :والّشافُِع : الَّتِي َمعََها َولَُدها. قل« بُمْعتاطٍ  ائْتِني َشافِعٍ فلم يَأُْخْذها ، وقال : قال ابُن األَثِيِر « ُمْعتاطٍ  فاْعِمْد إِلى َعنَاقٍ »في َحِديِث الزَّ

في  ِر ُعْقٍر. والَِّذي جاءَ من الغَنَِم : الَّتِي اْمتَنَعَْت من الَحبَل لِسَمنِها وَكثَْرة َشْحِمها ، وهي في اإِلبِِل التي ال تَْحِمُل َسنََواٍت من َغيْ  الُمْعتاطُ  :

، وكأَنَّ الُمَراَد بالِواَلِد الَحْمُل ، أَي أَنَّها لم تَْحِمْل وقد حاْن أَْن تَْحِمَل ، وذِلَك من حيُث  : الَّتِي لم تَِلْد وقد حاَن ِواَلُدها الُمْعتَاطَ  : أَنَّ الَحديث 

َي الَحبَ  نَّ التي يَْحِمُل مثلُها فِيَها فُسّمِ  بالِواَلَدةِ. (1)ُل َمْعِرفَة ِسنِّها وأَنَّها قد قاَربَِت الّسِ

غ أَو يَِسيلَ  شجٌر ، أَو َحَجٌر ، أَو (2) : أَْن يَْنبُعَ  التَّعَيُّطُ  قاَل اللَّْيُث :و الذَّْفَرى : َسالَْت بالعََرِق. قال  تَعَيََّطتو ، ُعوٌد فيَْخُرَج ِمْنهُ ِشْبهُ ماٍء فيُصمَّ

 بالعََرق األَْسَوِد ، وأَْنَشَد : تَتَعَيَّطُ  األَْزَهِريُّ : وِذْفَرى الَجَملِ 

رتُ  يــــــــــــــــ  عــــــــــــــــَ ُه  تـــــــــــــــــَ بَنــــــــــــــــ  وحٍن كــــــــــــــــَ ا ِبــــــــــــــــَ رَاهــــــــــــــــَ  ِذفـــــــــــــــــح

ضُ     يــــــــِت اَنبــــــــِ ِذ الــــــــلــــــــِّ فــــــــُ نــــــــح ــــــــُ َر  مــــــــن قـ ٌر جــــــــَ يــــــــح حــــــــَ  كــــــــُ

  
وايَةُ :قلُت : هكذا أَْنَشَده اللَّْيُث ،  يْت به الْجتَِماِعها ، كما في  وتَبِعَهُ األَْزَهِريُّ ، والّرِ ْفَرى ، ُسّمِ تَفَيَُّض وتُفَيُِّض ، والبَْيُت لَجِريٍر. والقُْنفُذ : الذِّ

 العُباِب.

ياُح ، أَو صيَاُح األَِشرِ  : التَّعَيُّطُ و َر قوُل ُرْؤبَ  ِعيطْ  بقَْوِله : الَجلَبَةُ والّصِ ِة ، وهو َغلَط :، وبه فُّسِ مَّ  ةَ ، وَوقََع في اللَِّساِن ذُو الرُّ

اِط و  مـــــــــــــــــ  رَت اخلـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــَ  ختـــــــــــــــــََ  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــَ

َي مـــــــــــــن و     غـــــــــــــح رتِ الـــــــــــــبـــــــــــــَ يـــــــــــــ  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اطِ  تـ يـــــــــــــّ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

  

َخاِطي  ِحلحِمي وَذب  الن اَس عن ِإسح
ْفَرى ، أَي سالَْت بالعََرِق ، وقد تَقَدَّم قريباً. تَعيََّطت ، وقد السَّياَلنُ  : التَّعَيُّطو  ُء ، إِذا َخَرَج نََداهُ وَساَل.الشَّيْ  تَعَيَّطَ و الذِّ

بَاِعيَِة. ، بالَكْسِر : ِخيَاُر اإِلبِل وأَْفتَاُؤها الِعيطُ و  ، ما بين الِحقَِّة إِلى الرَّ

يُْلَهُج  َكِلَمةٌ يُناَدى بها ِعْنَد السُّْكِر ، أَو هي ، على ما قَالَهُ اللَّْيُث : أَو في اللَِّعبِ  ، بالَكِسِر ، َمْبنِيَّةً : َصْوُت الفتْيَاِن النَِّزقِيَن إِذا تَصايَُحوا ِعيطِ و

ُجلُ  َعيَّطَ  وقد ، ِعيْط ِعيطْ  ، وال يَْفعَلُه إِالّ النَِّزُق ، يَقُول : ِعْنَد الغَلَبَةِ  بها ، ً  الرَّ ةً  في السُّْكرِ  ، إِذا قالَهُ  تَْعيِيطا فإِْن  ولم يَِزْد على َواِحَدةٍ ، َمرَّ

رَ  عَ  َكرَّ  َعْطعََطةً وقد تَقَدََّم. فقُل : َعْطعَطَ  وَرجَّ

، كَمقَاٍم َومبَاعٍ ،  َمعَاطٌ  ، إِالّ أَنَّه َشذَّ ، وكان قِيَاُسه اإِلْعالَل ، اْعتَاَطتْ و ، َعْيطاءَ  ، قال ابُن ِجنِّي : هو َمْفعٌَل من لَْفظِ  ، كَمْقعٍَذ : َوادٍ  َمْعيَطٌ و

 غيَر أَنَّ هذا الشُّذُوَذ في العَلَِم أَْسَهلُ 
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__________________ 
 ( يف اللسان : ا مر.1)
 ... ء من حجر( يف التهذيب : التعيرت : تتبض الشي2)
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َوَزة منه يف اجلِنحِ  ا وَنِظريُه َمرحميَُ  ا قا  ساِعَدُة بُن ُجَؤي َة يـَرحِثي من ُأِصيَب ِمنحُهم يف ذِلك الَيوحِم  وَلُه يوٌم معروفٌ  ا (1) وَمكح
: 

  ٍ ِر مـــــــــــن أَنـــــــــــَ هـــــــــــح َد ُن الـــــــــــد  ىَن حـــــــــــَ تـــــــــــَ ِر اقــــــــــــح  هـــــــــــَ

وا     رتَ كـــــــــــــانـــــــــــــُ يـــــــــــــَ عـــــــــــــح َزمِ  مبـــــــــــــَِ ٍش وال قــــــــــــــَ  ال َوخـــــــــــــح

  
 .«هالّ اْقتَنَى»وَرَوى الُجَمِحيُّ : 

ق بَْينَُهَما ، وهَكذا َصنََع صاِحُب اللِّساِن والّصاغَ اعلم أَنَّ  َمْخَشِريُّ في هِذه المادَّةَ َذَكَرَها الَجْوَهِريُّ َواِويَّةً ويَائِيَّةً ، وفَرَّ انِيُّ في ِكتابَْيِه ، والزَّ

 األََساِس ، وَخلَط الُمَصنُِّف بينَهما ، ِلشدَّةِ اْمتِزاِجِهما.

 .العائِط َعَوائطُ  َجْمعُ  ه منهما :* وقد يُْستَْدَرُك علي

 ، قال الّشاِعُر : الِعيَطُط كالعُوَططِ و

َن  حـــــــــــح قـــــــــــِ اٍر لـــــــــــَ كـــــــــــَ ـــــــــــح ُب أَب ائـــــــــــِ رتٍ جنـــــــــــََ يـــــــــــطـــــــــــَ   لـــــــــــعـــــــــــِ
ــــــــــُر و     ــــــــــائ ي رَاُت ا ــــــــــَ جــــــــــِ هــــــــــح

ُ
ن  املــــــــــ ــــــــــهــــــــــُ َم ف عــــــــــح ــــــــــِ (2)ن

 

  
، إِذا اْستََطالَْت في السََّماِء ، وأَْنَشَد  َعْيطاءُ  َرةٌ وربَّما قالوا : قَا« : ع ى ط»: ُمْرتَِفعَةٌ ، وهو مجاٌز ، وفي الّصحاح في  َعْيَطاءُ  وَهْضبَةٌ 

 الّصاَغانِيُّ ألَبِي َكبِيٍر الُهَذِلّيِ :

ٍة و  وبـــــــــــَ رحهـــــــــــُ ئـــــــــــًا عـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــَ بـــــــــــِ رحتـــــــــــَ وحُت مـــــــــــُ لـــــــــــَ  عـــــــــــَ

رِ     مــــــــــِ ــــــــــح ث هــــــــــا يف مــــــــــَ ــــــــــُ ــــــــــب ي ــــــــــ  َرقــــــــــِ ــــــــــي اَء ل  َحصــــــــــــــــــــــــّ

  

اءَ  طــــــــــَ يــــــــــح هــــــــــا  عــــــــــَ يســــــــــــــــــــــــَ وُن أَنــــــــــِ كــــــــــُ ٍة يــــــــــَ قــــــــــَ نــــــــــِ عــــــــــح  مــــــــــُ

اِم     مـــــــــــــَ رِ ُورحُ  ا ـــــــــــــَ ؤحكـــــــــــــَ ـــــــــــــُ هـــــــــــــا مل يـ ـــــــــــــمـــــــــــــُ ي  مجـــــــــــــََ

  
يواِن من ِشْعِره :  الَمثِْمُل : الَخْفُض والدََّعةُ. قُْلُت : والَِّذي في الّدِ

 ... «ُمعحِنَقةٍ  (3)َجرحَداَء »
 ٌء.وقال الّشاِرُح ُمْعنِقَة لها ُعنُق ، وَجْرداء : ليس فِيها َشيْ 

 : ِطَواٌل. ِعيطٌ  ، وَخْيلٌ  َعْيَطاءُ  وفرسٌ 

ّي وأَنشد  أَْعيطَ  مثلُ  َعيَّاطٌ  وَجَملٌ   .(4) [لألَعشى]، نقله ابن بَّرِ

َمح جُمَر ب   َعي اطَصَمحح
 .ِعيْط ِعيطْ  فاُلٌن بفاُلٍن ، إِذا قاَل له : َعيَّطَ و

ة : (5): َمدَّ َصْوتَه بالصُّراخِ  َعيَّطَ  وقي األََساِس :  نَاِدِه. لي بفاُلٍن ، بَمْعنَى : طْ َعيِّ  ، وهو َمَجاٌز. قلُت : وِمْنهُ قوُل العامَّ

َر قوُل ُرْؤبَةَ الّسابُِق ، وفَسَّره بعُضهم أَْيضاً باالْختِياِل. وقال ُرْؤبَةُ أَ  التَّعَيُّطو ُجِل واْختِالُطه ، وبه فُّسِ  ْيضاً :: َغَضُب الرَّ

اَن مـــــــــــــَن  بـــــــــــــَ رِّ َغضـــــــــــــــــــــــــــح رتِ بـــــــــــــكـــــــــــــُ يـــــــــــــ  عـــــــــــــَ   الـــــــــــــتـــــــــــــ 
ِج     فــــــــــِ تــــــــــَ نــــــــــح ِر َأيبِّ ا (6)مــــــــــُ جــــــــــح رتِ الشــــــــــــــــــــــــ  خــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــح

َ
 مل

  
ْعقَة. الِعيَاطُ و العيَطةُ و  كِكتاٍب : الصُّراُخ والزَّ

 النّاقَةُ ، إِذا حالَْت. اْعتَاَطتِ  األَْذَهاُن اللََّواقِح ، وُهَو من اْعتَاَطتِ و ومن َسَجعَات األََساِس : هَذا َزماٌن ُعِقَمْت فِيِه القَرائِح ،

 : االْسُم. األَْعَوطُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :

 .«ع وط»األَْمُر ، إِذا اْعتَاَص ، َذَكَرهُ في  اْعتَاطَ  وفي الّصحاحِ : وُربَّما قالوا :

 : الَجبَل الطَِّويُل ، قال ُرْؤبَةُ : األَْعيَطُ و
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اِف  يـــــــــــــَ ارِيـــــــــــــُخ الـــــــــــــنـــــــــــــ  رتِ  (7)ِإذا ِشـــــــــــــَ يـــــــــــــَ   اأَلعـــــــــــــح
رتِ     مـــــــــــــــاَم اأَلِشـــــــــــــــحَ تـــــــــــــــِ َن ابآِ  اعـــــــــــــــح مـــــــــــــــح مـــــــــــــــِّ  عـــــــــــــــُ

  
 اح.: َصيّ  َعيّاطٌ  ورُجلٌ 

 ويُقال : هو في َمِعيَطٍة ، كَمِعيَشٍة ، أَي في َمْنعٍَة.

يِن أَْحَمدَ  العَيّاطِ  وَكْفرُ  ، َدفِيِن بَنَي َعِدة باألُْشُمونين. وقد اْجتََمْعُت بَولَِده  العَيَّاطِ  : من قَُرى ِمْصَر ، وقد َوَرْدتَُها ، نُِسبَت إِلى الشَّْيخِ ِشَهاِب الّدِ

ِد بِن الشَّْيخِ أَْحَمَد الَمْذُكوِر. وهكذا أَْملَى علينا نََسبَه الشَّْيُخ الفَ الشَّْيخِ الّصالِ  ْحمِن بِن حِ أَحمَد بن أَحمَد بِن َعِلّيِ بِن ُمَحمَّ اِضُل علي بُن َعْبِد الرَّ

 ِعيَسى بِن َسْلَماَن الَخِطيب الجديمّي.

 مض الطاءِ  فصر الغا
ً  الَكْبشَ  َغبَطَ  : [غبط]  َجسَّ أَْليَتَه ؛ ِليَْنُظَر أَبِه : يَْغبُِطه َغْبطا

__________________ 
 .«ومزيد»( األصر واللسان ويف معجم البلدان 1)
 ( يف التهذيب : اخليائر.2)
 كاألصر.« عيطاء» 97/  2( كذا والذي يف ديوان اهلذليا 3)
 ( زايدة مقتبسة عن اللسان.4)
 ابلصريخ ا وهو الِعياط.( يف األساس : 5)
 واملثبت عن الديوان.« منتفخ الشحر»( ابألصر 6)
 .«النياط»( عن الديوان وابألصر 7)
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 ا كذا يف الّصحاِح ا وأَنحَشَد للّشاِعر : ِطرحٌ  أَمح ال
يِن  ـــــــــــــَ رِي قـــــــــــــح ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ اّلٍ  ل َن غـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي اب ـــــــــــــِ ي ـــــــــــــح  ِإيّن وأَت

رتِ     ـــــِ اب بِ  كـــــغـــــــَ نـــــــَ رحَ  يف الـــــــذ  ـــــطـــــِّ ي ال غـــــِ ـــــح ب ـــــَ ِب يـ لـــــــح ـــــكـــــَ  ال

  
ْعر الَِّذي أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ لألَْخَطِل ، كما في العُبَاِب ِليَْعِرَف ُهَزالَه من ِسَمنِهِ  : َجسَّ بيَِده َظْهَرهُ  َغبَطَ  قال اللَّْيُث :و . قلُت : وكذِلَك النّاقَة. والّشِ

لُه :، وقيل : لَرُجٍل من بَنِي َعْمِرو بِن عامٍر يَْهُجو قَْوماً من ُسلَْيٍم ، وأَ   وَّ

هـــــــــــــا  ـــــــــــــَ رِف عـــــــــــــح تـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ال قـــــــــــــًا ل َت غـــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــ   ِإذا حتـــــــــــــََ

تـــــــِب     ــــــكــــــُ ا ال هـــــــَ اقــــــِ نـــــــَ ؤحِم يف َأعــــــح ــــــلــــــ  تح مــــــن ال (1)الحـــــــَ
 

  
 ، أَي تَُجسَّ باليَِد. تُْغبَطَ  ال يُْعَرُف ِطْرقَُها حتى ، كَصبُوٍر : َغبُوطٌ  نَاقَةٌ و

 ، كما في العُبَاِب والتَّْكِملَِة. يُْجعَُل على أَْطَراِف األَِديَمْيِن ، ثّم يُْخَرُز َشِديداً  ِمثُْل الشََّراكِ  ، بالّضّم : َسْيٌر في الَمَزاَدةِ  الغْبَطةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ةُ  ، كما في الّصحاحِ ، بالَكْسِر : ُحْسُن الَحالِ  ، الِغْبَطةُ و ، كذا في أُصوِل القَاُموِس ، وفي  اْغتَبَطَ  وقد ،والنِّْعَمةُ ، كما في اللَِّساِن  والَمَسرَّ

ً  اللِّساِن : وقد  .أَْغبََط إِْغبَاطا

ً  ، ، كَضَربَه وَسِمعَهُ  َغبَطهُ  وقد ، بالفَتْحِ ، في الَمْعنَيَْين ، الَحَسُد ، كالغَْبطِ  : الِغْبَطةُ و ةٌ ، إِذا َحَسَده ، الثّانِيَةُ عن اْبِن بُُزْرج ، لغ ِغْبطةً و َغْبطا

. وكونُ  رَ  الغَْبطِ  في األُولَى ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ قال : نَعَْم كما يَُضرُّ  ؟الغَْبطُ  يَُضرُّ أَ »الَحِديُث :  بَمْعنَى الَحَسِد ، نَقَلَه ابُن األَْعَرابِّيِ ، وبه فُّسِ

:  الغَْبطُ  قال :« حسد»ُم األَْزَهِرّيِ في التَّْهِذيِب ، فَذَكَره في تَْرَجَمِة ، واْختَلََف َكال بالغَْبطِ  وقال غيُره : العََرُب تَْكنِي عن الَحَسدِ « الَخْبطُ 

فأَْخبَر « قال : نَعَْم كما يَُضّر الَخْبط ؟الغَْبطُ  َهْل يُضرُّ »لّما ُسئَل :  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ  اَل تََرىأَ َضْرٌب من الَحَسِد ، وهو أََخفُّ منه ، 

، ثّم  [عنه]الشََّجِر حتَّى يَتَحاتَّ  (3) [َوَرق]النِّْعَمِة عن أَِخيِه. والَخْبُط : َضْرُب  (2)أَنَّه ضارٌّ ، وليس كَضَرِر الَحَسِد الَِّذي يَتَمنَّى صاِحبُه َزيَّ 

 وسلمعليههللاصلىُسئَل النَّبِيُّ  ِل الشََّجرةِ وأَْغَصانَِها ، وَذَكر أَْيضاً في هِذه التَّْرَجَمِة عن أَبِي ُعبَْيٍد فقال :يَْستَْخِلف من َغْيِر أَْن يَُضرَّ ذِلَك بأَصْ 

ً و : الَحَسَد الخاصَّ  الغَْبطَ  وفَسَّر« فقال : ال إِالّ كما يَُضرُّ الِعَضاهَ الَخْبطُ  ؟الغَْبطُ  هْل يَُضرُّ » إِنَّ الَحَسَد تََمنِّي ـ  «حسد»رجمة في تـ  قاَل أَْيضا

َل عنه ، َل عن صاِحبِها الِغْبَطةَ و نِعَمٍة على أَْن تَتََحوَّ من َغْيِر أَْن يُِريَد َزَوالَها ،  الَمْغبُوطِ  ، أَي يَتََمنَّى مثَل حالِ  تمنِّي نِْعَمٍة على أَْن ال تَتََحوَّ

ل عنه ، وليَس بَحَسٍد  يَت في وُروِ  (4)وال أَْن تَتحوَّ ّكِ ُجلَ  َغبَْطتُ  قال :« غبط»ي عن اْبِن الّسِ ً  الرَّ ، إِذا اْشتََهْيَت أَن يَُكوَن لك  أَْغبَُطه َغْبطا

من  الغَابِطَ  يَْلَحقُ  ال يَُضرُّ َضَرَر الَحَسِد ، وأَنَّ ما الغَْبطَ  أَنَّ  وسلمعليههللاصلىمثُل َما لَه ، وأَْن ال يزوَل عنه ما ُهَو فيه. والَِّذي أَراَد النَّبِيُّ 

َرِر الّراِجعِ إِلى نُقصاِن الثَّواِب ُدوَن اإِلْحبَاِط بقَْدِر ما يَْلَحُق الِعَضاهَ من َخْبِط َوَرقِها الَِّذي ُهو ُدو َن اإِلْحبَاِط بقَْدِر ما يَْلَحُق الِعَضاهَ من الضَّ

وألَنَّه يَعُوُد بعَد الَخْبِط َوَرقَُها ، فهو وِإن كاَن فيه َطَرٌف من الَحَسِد فهو ُدونَه في اإِلثِْم.  َخْبِط َوَرِقها الَِّذي ُهو ُدوَن قَْطِعها واْستِئْصاِلَها ،

 األَْصِل. : الَجسُّ ، والشََّجُر إِذا قُِشَر عنها ِلحاها يَبَِسْت ، وإِذا ُخبَِط َوَرقَُها اْستَْخلََف ُدوَن يَْبِس  الغَْبطِ  وأَْصُل الَحَسِد : القَْشُر ، وأَصلُ 

اإِلْنَساُن ، وَضَرره إِياه أَن يُصيبَهُ نَْفٌس فيَتَغَيََّر  يُْغبَطَ  : أَن الغَْبطُ  وقال أَبو َعْدنَاَن : سأَْلُت أَبا َزْيٍد الَحْنَظِليَّ عن تَْفِسيِر هذا الَحِديِث ، فقال :

 حالُه كما تَغَيَُّر الِعضاهُ إِذا تَحاتَّ َوَرقَُها.

َق هللا بين ، فقام َمقَاَم النَّْجأَةِ الَمْحذُوَرةِ ، وهي اإِلَصابَةُ بالعَْيِن. قال : بالَمْغبُوطِ  ُربََّما َجلََب ِإصابَةَ َعْينٍ  الغَْبطُ  األَْزَهِريُّ :وقال   الغَْبطِ  وقد فرَّ

َوال تَ َتَمن َّْوا ما َفضََّل هللاُ ِبِه بَ ْعَضُكْم َعلى بَ ْعض  ِللّرِجاِل )ْن قائل : والَحَسِد بما أَْنَزلَه في ِكتَابِه ِلَمْن تََدبََّره واْعتَبََرهُ ، فقال َعّز مِ 
ُجِل أَْن يَتََمنَّى .(5) (َنِصيب  ممَّا اْكَتَسُبوا َوِللنِّساِء َنِصيب  ممَّا اْكَتَسْبَ َوْسئَ ُلوا هللَا ِمْن َفْضِلهِ  إِذا  وفي هِذه اآليَة بَياُن أَنَّهُ ال يَُجوُز للرَّ

 : أَْن يََرى فالغَْبطُ  ا بال تََمّنٍ ِلَزيَِّها عنه ،َرأَى على أَِخيه الُمْسِلِم نْعَمةً أَْنعََم هللا بها عليِه أَن تُْزَوى عنه ويُْؤتَاَها ، وجائٌز لَهُ أَْن يَتََمنَّى ِمثْلَه

َسنَِة من َغْيِر أَن يَتََمنَّى َزَوالَها عنه ، وإِذا َسأَل هللا ِمثْلََها فقد اْنتََهى إِلى ما أََمَرهُ بِه في َحاٍل َحَسنٍَة فيتََمنَى ِلنَْفِسه مثَل تِْلَك الحال الحَ  الَمْغبُوطَ 

 ، وأَْن يَُزوَل عنه ما ُهو (6)وَرِضيَهُ له. وأَّما الَحَسُد : فهو أَْن يَْشتَِهي أَْن يَُكوَن لَهُ ما ِلْلَمْحُسوِد 

__________________ 
 واملثبت عن التاج مادة غل .« يف أعناقه الكتب»ر ( ابألص1)
 ( كذا ابألصر والتهذيب واللسان ا ويف اللسان يف مادة حسد : زوا .2)
 .281/  4« حسد»( زايدة عن التهذيب 3)
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 أن يكون له مثلها ( نص عبارة التهذيب : وا ســــــــد أن ير  اإلنســــــــان ألخيه نعمة فيتمىن أن تزو  عنه وتكون له ا قا  : والغبرت : أن يتمىن4)
 من غري أن تزو  عنه. وهو قو  أمحد بن حي .

 .32( سورة النساء اآية 5)
 ( يف اللسان : ماُ  امسوِد.6)
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ِن ا اِ  ا وَ حَتِهُد يف ِإزالَِتها عنه بـَغحياً و ُلحماً. وكذِلَك قولُه تعاىل  (1)فيه ا فهو يـَبحِغيِه الَغَوائَر عل  ما أُويتَ   :من ُحســــــــــــــح
ِلهِ ) ُدوَن الّناَس َعلى ما آاتُهُم هللاُ ِمْن َفض        ْ يف و« َأهُر اجلمض يـَغحِبطُهم عل  َمَناِبَر من نُورٍ »يف اَ ِديِث : و  (2) (َأْم ََيْس        ُ

َدِة كما يـُغحَبرتُ  أَيحيَت عل  الّناِس َزَمانٌ »َحِديٍث آخر :  ِر « الَيوحَم أَبُو الَعشــــــَرة يـُغحِبرتُ  الر ُجُر ابلَوحح دح يَعيِن : َأّن األِئّمَة يف صــــــَ
ِلِما وَذرارِي هم من بـَيحت املاِ  فكاَن أَبو الَعشـــَرةِ  ُســـح

الم يـَرحزُقون ِعَياَ  امل ُر ِإلَيحِه من أَرحزَاِقهم ا مثّ  َمغحُبوطاً  اإِلســـح بَكثحَرِة ما َيصـــِ
ي َطُعوَن ذ َِ َُؤونَة ا ويـُرحَث  لصاِحِب الِعَياِ . فُيغحَبرتُ  ِلَك َعنحُهم اُء بـَعحَدُهمح أَِئم ٌة يـَقح

َدِة ؛ خلِِف ِة امل  من َغاِبرتٌ  فهو الر ُجُر ابلَوحح
 ا هَكذا يف ُأُصو  القاُموِس ا والّصواُب : كُسك ٍر ا كما يف الل َساِن ا وأَنحَشَد : ا كُكُتبٍ  ُغُبرتٍ  قـَوحمٍ 

َ شاِمٍت و و   ُغب رتِ الن اُس َباح
ً  اللُُّهمَّ » ، أَي َحِديِث الدَُّعاِء : في الَحِديثِ و ً  َغْبطا ونَعُوذُ بك أَن نَْهبَِط عن حاِلنَا ، َذَكَره أَبو ُعبَْيٍد في أَحاِديَث ال  الِغْبَطةَ  أَي نَْسأَلُكَ  ،« ال َهْبطا

 َمْنِزلَةً  أَْنِزْلنَا أَو َحْوراً وال نَْقصاً ، يُْعَرُف أَْصَحابُها ، ومنه نَقََل الَجْوَهِريُّ ، وقِيَل : َمعناه : اللُهمَّ اْرتِفاعاً ال اتِّضاعاً ، وزيادةً من فَْضِلك ال

عَِة. وقِيَل : َمْعنَاه : نَسأَلُك عليها بَطُ نُغْ   ، وهي النِّْعَمةُ والسُُّروُر ، ونَعُوذُ بَك من الذُّّلِ والُخُضوعِ. الِغْبَطةَ  ، وَجنَّْبنا َمناِزَل الُهبُوِط والضَّ

ْحَل على الّدابَّةِ  أَْغبَطَ و  ولم يَُحطَّهُ عنه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للّراِجز : أََداَمهُ  ِر :، كما في التَّْهِذيِب ، وفي الّصحاحِ : على َظْهِر البَِعي الرَّ

ِه و  دابــــــــــــــِ ــــــــــــــح َب مــــــــــــــن أَن الــــــــــــــِ َف اجلــــــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــح  انـ

نـــــــــــا    اطـــــــــــُ بـــــــــــَ هِ  ِإغـــــــــــح البـــــــــــِ َ  عـــــــــــلـــــــــــ  َأصـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح َ
 املـــــــــــ

  
َجُز لُحَمْيٍد  ّي ألَبِي النَّْجِم. (3)قلُت : الرَّ  األَْرقَِط يَِصُف َجَمالً َشِديداً ، ونََسبَه ابُن بَّرِ

 واتََّصل. داَم َمَطُرها ، إِذا السََّماءُ  أَْغبََطت من الَمَجاِز :و

 علينا الَمَطُر ، وهو ثُبُوتُه ال يُْقِلُع ، بعُضهُ على أَثِر بَْعٍض. أَْغبَطَ  وقال أَبو َخْيَرةَ :

ى ، إِذا داَمْت ، وقِيَل : أَي لَِزَمتْه ، وهو من َوْضعِ  أَْغبَطتْ  ِز : أَْيضاً :ومن الَمَجا على الجَمِل. قال األَْصَمِعيُّ : إِذا لم  الغَبِيطِ  َعلَْيه الُحمَّ

ى الَمْحُموَم أَيّاماً قِيل : يكون اَلِزماً وَواقِعاً كما  اإِلْغبَاطُ و األَْزَهِريُّ : عليه ، وأَْرَدَمت ، وأَْغَمَطت بالِميِم أَْيضاً. قال أَْغبََطتْ تُفَاِرق الُحمَّ

 تََرى.

 وقال ابُن َهْرَمةَ يَِصُف نَْفَسه :

ُه  ـــــــــــــ  بَن ـــــــــــــُب كـــــــــــــَ ي طـــــــــــــِ ٌت ِإذا كـــــــــــــاَن اخلـــــــــــــَ ـــــــــــــح ب ـــــــــــــَ  ثـ

وَر ِورحٍد     كـــــــــــــُ اُف بـــــــــــــُ اٍ  لـــــــــــــَ رتِ شـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــِ غـــــــــــــح  مـــــــــــــُ

  
 بالِميِم.« ُمْغِمط»ويُْرَوى : 

ى : َكأَنََّها َضَربَْت عليهِ  أَْغبََطت وفي األََساِس : ى ، واْمتََطتْه ، واْرتََحلَتْه. الغَبِيطَ  عليه الُحمَّ  ِلتَْرَكبَه كما تقوُل : َرِكبَتْه الُحمَّ

،  بالفَتْحِ  ، إِذا كانَْت كذِلك ، وهو ُمْغبََطةٌ  َكأَنَّه من َحبٍَّة َواِحَدةٍ. وأَْرضٌ  حتى َغطَّى األَْرَض وَكثَُف وتََدانَى ، إِذا النَّبَاتُ  أَْغبَطَ  من الَمَجاز :و

ْهِن ، رواه أَبو َحنِيفَةَ. ِله ، كما يَتَبَاَدُر إِلى الذِّ  أَي َعلَى ِصيغَة الَمْفعُوِل ال فَتْح أَوَّ

 .«يُغَبُِّطهم فَجعَلَ  في جماَعةٍ  جاَء وُهْم يَُصلُّون وسلمعليههللاصلىأَنَهُ » ، أَي حديِث الصَّالةِ  في الَحِديثِ و

ا الغَْبطِ  هَكذا ُرِوَي ُمَشدَّداً ، أَي يَْحِملُهم على قال ابُن األَثِيِر :  وإِْن ُرِوَي بالتَّْخِفيِف فيَُكوُن قد . قال :عليه يُْغبَطُ  ، ويَْجعَُل هذا الِفْعَل ِعْنَدُهم ِممَّ

 َهايَِة.، كذا في النِّ  إِلى الصَّالةِ  وتَقَدُِّمِهم ِلَسْبِقِهم َغبََطُهم

ْرعِ ، ج ، بالفَتْح الغَْبطُ و تَْيِن. ُغبُطٌ  ، ويُقَال : ُغبُوطٌ  ويُْكَسُر : القَبََضاُت الَمْحُصوَدةُ المْصُروَمةُ من الزَّ  ، بَضمَّ

:القَبَضاُت  الغُبُوطُ  ، وقال أَبُو َحنِيفَةَ : طٌ َغبْ  : هي القَبَضاُت الَّتَي إِذا ُحِصَد البُرُّ ُوِضَع قَْبَضةً ، قَْبَضةً الَواِحدُ  الغَبُوطُ  وقال الّطائِفيُّ :

ْرع ، َواحُدَها قَةُ من الزَّ  على الغاِلب. َغْبطٌ  الَمْحُصوَدةُ الُمتَفَّرِ

ْحُل ، وهو للَّنَساِء يَُشدُّ َعليه الَهْوَدُج ، كما في الّصحاحِ ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : كأَِميرٍ  الغَبِيطُ و  : الرَّ
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ا وُ  وقـــــــــد مـــــــــَ قـــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــرتُ َ  تـ ي ـــــــــِ ب ـــــــــغـــــــــَ ا مـــــــــعـــــــــاً  ال ـــــــــَ ن ـــــــــِ  ب

زِ ِ     ـــــــــح ِ  فـــــــــان ـــــــــح ي ـــــــــقـــــــــَ َرَأ ال رِيي اي امـــــــــح عـــــــــِ ـــــــــَ رحَت ب قـــــــــَ  عـــــــــَ

  
 ، قالَ  الَمْرَكُب الَِّذي هو ِمثُْل أُُكِف البََخاتِّيِ  وقيل : هو

__________________ 
 ( يف التهذيب : أويت من النعمة والغبطة.1)
 .54( سورة النساء اآية 2)
 بن األرقرت.( يف التهذيب : محيد 3)
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َجاٍر ا وَيُكوُن للَحرَائِر  نحَعِة هِذه األَقـحَتاب ا (1)اأَلزحَهرِي  : ويـَُقب ُب بشــِ َنُض عل  َغريحِ صــَ ٌر قـََتُبُه  ا وِقيَر : هو قـََتَبٌة ُتصــح َأو َرحح
َناُ ه َواِحَدٌة ج  ت الثـ َقفّي :. ويف الّصحاِح : وقوُ  أَُمي َة بِن َأيب الص لح كُكُتبٍ   ا ُغُبرتٌ  : وَأحح

ا  َبهنـــــــــــــ َ ٍر كـــــــــــــَ تـــــــــــــَ وَن عـــــــــــــن عـــــــــــــَ رحمـــــــــــــُ رتٌ يــــــــــــــَ بــــــــــــُ   غـــــــــــــُ
ٍر     اال (2)بـــــــــــَزخمـــــــــــحَ جـــــــــــَ ي  ِإعـــــــــــح رحمـــــــــــِ ُر ا ـــــــــــَ جـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــُ  يـ

  
حاِل. وشبّه الِقِسيَّ الفَاِرسيّةَ بها ، وأَنشد ابُن بَّرّي لَوْعلَةَ الَجْرِمّي :  يَْعنِي به َخَشب الّرِ

ًة و  يــــــــــَ احــــــــــِ يِّ ضــــــــــــــــــــــــَ اَء ا ــــــــــَ ُت ِنســــــــــــــــــــــــَ رَكــــــــــح رح تـــــــــــَ  هــــــــــَ

َن يف    دح قــــــــِ وح ــــــــَ ت ــــــــّداِر َيســــــــــــــــــــــح ِة ال احــــــــَ رتِ  ســــــــــــــــــــــَ ــــــــُ ب ــــــــغــــــــُ  ابل

  
 وأَنشد ابُن فَاِرٍس أَْيضاً هكذا لَهُ. وفي َحِديِث اْبِن ِذي يََزَن :

َا »  «يف َزخمحَرٍ  ُغُبرتٌ َكَبهن 
 ، وهو الَمْوِضُع الَِّذي يَُوطَّأُ للَمْرأَةِ على البَِعيِر ، كالَهْوَدجِ يُْعَمُل من َخَشٍب وَغْيِره ، وأَراَد به هاهنا أَحدَ  َغبِيطٍ  : جمعُ  الغُبُطُ  قال ابُن األَثِير :

 أَْخَشابِه ، َشبَّه به القَْوَس في اْنِحنائها. (3)

ْوُض والعُْشُب ، والَجْمُع كالَجْمعِ ، الغَبِيَطْين كالواِدي في السَّعَِة ، وما بَْينَ  َمِسيٌل ِمَن الماِء يَُشقُّ في القُفِّ  : الغَبِيطُ و واو يَُكوُن الرَّ  ُربما َسمَّ

ً  األَْرض الُمْطَمئِنَّة  ، كما فِي الّصحاحِ وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : َغبِيطا

َعمِ  َغِبيرتٍ ُكرِّ و  ُِغريَِة ُمفح
 ابمل

ْحُل اللَِّطيُف ، وَوَسُطَها ُمْنَخِفٌض ، الغَبِيطِ  كَهْيئَةِ  الَواِسعَةُ الُمْستَِويَةُ يَْرتَِفُع َطَرفاها ِهَي األَْرضُ  أَو تُِغيُر ، الُمغيَرةُ : الَخْيُل التي  ، وهو الرَّ

يَتْ و ً  أَْرٌض ِلبَنِي يَْربُوعٍ  به ُسّمِ  اْمُرُؤ القَْيِس : ، قال الغَبِيطِ  ، وفي الّصحاح : اُسم َواٍد ، ومنه َصْحَراءُ  َغبِيطا

رَاِء و  حــــــــــَ قــــــــــَ  بصــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــرتِ أَلــــــــــح بــــــــــِ ُه  الــــــــــغــــــــــَ اعــــــــــَ عــــــــــَ  بـــــــــــَ

رِ     مـــــــــ  حـــــــــَ ُ
اِب املـــــــــ يـــــــــَ اين ِذي الـــــــــعـــــــــِ مـــــــــَ ُزوَ  الـــــــــيـــــــــَ  نــــــــــُ

  
 وقال أَْوُس بن َحَجٍر :

ا  نــــــــــــَ اَ  بــــــــــــِ يــــــــــــرتفــــــــــــمــــــــــــَ بــــــــــــِ ِه  الــــــــــــغــــــــــــَ يــــــــــــح بــــــــــــَ انــــــــــــِ َ  ِبــــــــــــِ

ا ُ     ا أُفـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  أََرٍ  ومـــــــــــــــــاَ  بـــــــــــــــــِ

  
 يَْربُوعٍ َمِسيَرةَ ثاَلٍث في ِمثِْلها ، وهو بَْيَن الُكوفَِة وفَْيد.قلت : وهو قُفٌّ َغِليٌظ في َحْزِن بني 

 شَّْيبَانِيُّ :َمْعُروٌف ، كانَْت فيه َوْقعَةٌ لَشْيبَاَن وتَِميم ، وتَِميٌم َغلَبَت فيِه َشْيبَاَن ، وفيه يَقُوُل العَّواُم بُن َشْوَذٍب ال الَمَدَرةِ : ع ، وله يومٌ  َغبِيطُ و

كُ  وحِم  فـــــــــــِإنح تـــــــــــَ ـــــــــــَ يـــــــــــرتِ يف يـ بـــــــــــِ ٌة  الـــــــــــغـــــــــــَ المـــــــــــَ  مـــــــــــَ

َومـــــــــــا    ـــــــــــح َز  وأَل اىَل كـــــــــــان َأخـــــــــــح ظـــــــــــَ وحُم الـــــــــــعـــــــــــُ  فـــــــــــيـــــــــــَ

  
 ، وقال َجِريٌر : (4)اقٍَة وفي العُبَاِب : وفي هذا اليَْوِم أََسَر ُعتَْيبَةُ بُن الَحاِرِث بِن ِشَهاٍب بِْسَطاَم بن قَْيٍس ففََدى نفَسه بأَْربَِعمائة ن

وحَم  َدتح يـــــــــَ هــــــــِ يــــــــرتِ فــــــــمــــــــا شــــــــــــــــــــــَ بــــــــِ ٌض  الــــــــغــــــــَ اشــــــــــــــــــــــِ  جمــــــــَُ

رِ و     جَيح ُيســــــــــــــــــــــــح لــــــــــ  ِر مــــــــــن قـــــــــــُ يــــــــــح الَن اخلــــــــــَ قــــــــــَ  ال نـــــــــــَ

  
 َي هللا عنه :وقَال لَبيٌد رِض 

اَلَح وقــــــــــــد رََأ   و الــــــــــــفــــــــــــَ رحجــــــــــــُ ــــــــــــَ رًأ يـ  فــــــــــــِإن  امــــــــــــح

رُ     ِة جـــــــــــــاهـــــــــــــِ ـــــــــــــاقـــــــــــــَ ا ابألُف يـــــــــــــن َوامـــــــــــــًا وحـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  

م  رحهبـــــــــــــَ َدوحا مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا وآزَر ســـــــــــــــــــــــــــَ َداَة غـــــــــــــَ  غـــــــــــــَ

َد      ُب حتــــــــــُح واكــــــــــِ يــــــــــرتِ  (5)مــــــــــَ بــــــــــِ رُ  ابلــــــــــغــــــــــَ  وجــــــــــامــــــــــِ

  
 بو أَْحَمَد العَْسَكِريُّ يوَمْين وَمْوِضعَْيِن.، وَجعَلَُهَما أَ  : ع ، ولَهُ يَْوُم ، أَو ِكالُهَما َواِحدٌ  الغَبِيَطانِ و

 ، ونَصُّ الَجْمَهَرةِ : إِذا أَْغَمَطت في السَّحاِب يَْوَمْيِن أَو ثاَلثةً ، وهو َمَجاٌز. كَجَمَزى : دائِمةُ الَمَطرِ  وَغَمَطى ، َغبََطى َسَماءٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و
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ُح بالَحاِل الَحَسنَةِ  االْغتِبَاطُ و  فِيَها. يَْغتَبِطُ  ، وقِيَل : هو الفََرُح بالنّْعَمِة ، وفي تاجِ الَمَصاِدِر : هو أَْن يَِصيَر الشَّْخُص بَحالٍ  : التَّبَجُّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : ويكون للحرائر دون اإلماء.1)
 .«بزخمر»( عن الصحاح واللسان وابألصر 2)
 ( األصر واللسان ويف النهاية : آخر أخشابه.3)
 فيه ركب بعضــهم قا  : يوم العظاىل تســم  بذلك ألن الناس« العظاىل»ويف مادة « مث أطلقه وجّز انصــيته« : غبيرت»( زيد يف معجم البلدان 4)
 . وفّر بسطام بن قي  الشيباين يف هذا اليوم فقا  فيه ابن حوشب ا وذكر البيت املتقدم...
 .«ختد »وابألصر « الغبيرت»( عن معجم البلدان 5)
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ً  نالَ بَِما  َغبَْطتُه وفي اللَِّساِن : هو ُشْكُر هللا على ما أَْنعََم وأَْفَضَل وأَْعَطى ، وفي الّصحاحِ والُمْحَكم : هو ،  ِغْبَطةً فاْغتَبَطَ و أَْغبُِطهُ َغْبطا

 كقَْوِلَك َمنَْعتُه فاْمتَنََع ، وَحبَْستُهُ فاْحتَبََس ، قال الّشاِعُر :

اِء و  يــــــــــَ رحُء يف اأَلحــــــــــح َ
ا املــــــــــ مــــــــــَ نــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ رتٌ بـ بــــــــــِ تــــــــــَ غــــــــــح   مــــــــــُ

ريُ     اصـــــــــــــــــــــــــِ وُه اأَلعـــــــــــَ فـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ ُ  تـ َو الـــــــــــر مـــــــــــح  ِإذا هـــــــــــُ

  
 ، كما في الّصحاحِ. َمْغبُوطٌ  و سِعيٍد بَكْسِر الباِء ، أَي هو، أَْنَشَدنِيه أَبُ  ُمْغتَبِطٌ  أَي هو

ةَ بِن الحاِرِث العُْذِرّيِ ، وُوِجَد بخّطِ أَبِي قلُت : وهو قوُل ُعّشِ بِن لَبِيٍد العُْذِرّي ، ويُرَوى لُحَرْيِث بِن َجبَلَةَ العُْذِرّيِ ، وَرَواهُ الَمْرُزبَانِيُّ لَجبَلَ 

 ّيِ في أَْشعَاِر بَنِي ُعْذَرةَ :َسِعيٍد السُّكَّرِ 

رتٌ ...  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
ريُ     اصـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــِه اأَلعـــــــــَ فـــــــــِّ عـــــــــَ  ِإذح صـــــــــــــــــــــــاَر َرمحســـــــــــــــــــــــًا تــــــــــُ

  
ةٌ ، « ع ص ر»، وقد تَقَدَّم لهذا البَْيِت ِذْكٌر في  ُمْغتَبَطٌ  فهو اْغتُبِطَ و ، اْغتَبَْطتُه ، بفَتْحِ الباِء ، وقد ُمْغتَبَطٌ  وقاَل األَْزَهِريُّ : يَُجوُز هو وقِصَّ

 فراِجْعه.

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 أَيضاً. ُمْغتَبَطٌ و ، ِغْبَطةٍ  : في ُمْغتَبِطٌ و َمْغبُوطٌ  َرُجلٌ 

يِت : اإِلْغبَاطُ و ّكِ ُكوِب ، وأَْنَشَد ابُن الّسِ  : ُمالَزَمةُ الرُّ

ةَ  اجــــــــــَ بــــــــــَ جــــــــــح َر  الــــــــــبــــــــــَ ىت  تـــــــــــَ ا  حــــــــــَ اطــــــــــَ يــــــــــّ  الضــــــــــــــــــــــــ 

َف     ـــــــــــــَ ا حـــــــــــــال مـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ُح ل امَيحســـــــــــــــــــــــــــَ اطـــــــــــــَ بـــــــــــــَ  اإِلغـــــــــــــح

  

َخاطَا
ُ
 اب َرحِف من َساِعِدِه امل

َحاَل َعْنَها لَْيالً وال  أَْغبَُطوا وُمْغِمٌط ، أَي دائٌم ال يَْستَِريُح ، وقد ُمْغبِطٌ  وقال ابُن ُشَمْيٍل : َسْيرٌ  على ُرْكبَانِِهم في السَّْيِر ، وهو أَن ال يََضعُوا الّرِ

 نََهاراً ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ :

ِقيِة 
َ
 ُمغحِبِطهيف ِ رِّ َأج اِج امل

ً  ، وفي األََساس : كأَّن عليه الغَبِيط اٌز ، ُشبِّه بَصْنعَةِ الكاثِبَة ، كُمْكَرٍم ، إِذا كان ُمْرتَِفَع الَمْنِسجِ. وهو َمجَ  ُمْغبَطُ  وقال اللَّْيُث : فََرسٌ  ،  َغبِيطا

 وأَْنَشَد اللَّْيُث ِللَبِيٍد :

رُُه  ِديــــــــــــٌد َأســــــــــــــــــــــــــح ِه شــــــــــــــــــــــــــَ ُم الــــــــــــَوجــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــِ

رتُ     بـــــــــــــَ غـــــــــــــح رح  مـــــــــــــُ فـــــــــــــَ وُ  الـــــــــــــكـــــــــــــَ بـــــــــــــُ  ا ـــــــــــــارِِ   ـــــــــــــَح

  
 أَْذناِب الِكاَلب. كغَْبطِ  ومن َسَجعاِت األََساِس : َطلَُب العُْرِف من الطُّالّب ،

 ، واستكرْمَت فاْرتَبِْط. فاْغتَبِطْ  وتَقُوُل : أُْكِرْمتَ 

ىوَ   ، كما يُقَال : ُمْطبِقَةٌ ، وهو َمَجاٌز ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : ُمْغبَِطةٌ  أََصابَتْه ُحمَّ

 اغحِتَباطِ َخو   قَِلياًل َغريحَ ما 
ْره ، قال ابُن ِسيَده : ِعْنِدي أَنَّ  . َغبِيطٍ   َمْعنَاه : لم يَْرَكْن إِلىولم يُفَّسِ ى على َمَكاٍن ِذي ُعَدَواَء غيِر ُمْطَمئِّنٍ  من األَْرِض َواِسعٍ ، وِإنََّما َخوَّ

ل َشْيُخنا ، غيَر أَنَّه تَقَدَّم في ، إِذا َكَذَب ، نَْقالً عن اْبِن القَّطاعِ. قلُت : راَجْعتُه في كتاب األَْبنِيَة له فَوَجْدُت فيه كما قا َغبَطَ  واْستَْدَرَك َشْيُخنا :

َف على اْبِن القَّطاع ، إِذ اْنفََرَد به ، ولم يَْذُكْره غيُره ، فيُْحتَاُج إِلى نَظَ « ع ب ط» ٍل.هذا الَمْعنَى بعَْينِه ، فلعلَّه تََصحَّ  ٍر وتَأَمُّ

تِ  ِغْبَطةُ و  َها أُّمِ الَحَسن عن َجدَّتَِها عن عائَِشةَ.بِْنُت َعْمٍرو الُمَجاِشِعيَّةُ ، بالَكْسر ، َرَوْت عن َعمَّ

 [غرنط]
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، وعليه اقتََصر في التَّْكِملَة ،  د ، باألَْنَدلُس ، كَصْمصاَمٍة ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللََّساِن ، وقال : ياقُوت والّصاَغانِيُّ : هو َغْرناَطةُ 

يَّةٌ  أََغْرنَاَطةُ  كما قاله بَْعُضُهم لَْحٌن والصَّوابُ  ُهوَ  أَو وقال في العُبَاِب : قال َشْيُخنَا : وال لَْحَن ، فقْد  .(1)بِزياَدةِ األَِلِف ، وَحْذفُها لغةٌ َعاّمِ

يَت البَْلَدةُ بهما ، ّمانَةُ باألَْنَدلُِسيةِ  ُسّمِ فإِنََّها ِدَمْشُق  َغْرنَاَطةُ  : قال الشقندّي أَّماَعَجِم األَْنَدلُِس. قال َشْيُخنَا  (2)، وفي العُبَاِب : بلُغَِة  وَمْعنَاها : الرُّ

ن الَمْرجِ الطَِّويِل العَِريِض ، ونَهر بالِد األَْنَدلُِس ، وَمْسَرُح األَْبَصاِر ، وَمْطَمُح األَْنفُس. وقال َغْيُرهُ : لو لم يَُكْن لها إِالّ ما َخصَّها هللا به م

  وأَْشعَاٌر كثيٌر ، كقَْوِل القائِِل :لَكفاها ، ولهم فِيَها تَصانِيفُ  (3)شنيل 

ةٌ  رحاَنطـــــــــــــــــــــَ رٌي  غـــــــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــــــِ ا نـــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــا هلـــــــــــــــــــــََ

رَا ح     ـــــــــــعـــــــــــِ اُم مـــــــــــا ال َر مـــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــّ  مـــــــــــا ِمصـــــــــــــــــــــــــح

  

ـــــــــــــــــَ   ل ُروُس  ـــــــــــــــــُح ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ َي ِإاّل ال  مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــِ

دا ح و     ِة الصـــــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــَ َك مـــــــــــــــــن مجـــــــــــــــــُح لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــِ  ت

  
__________________ 

 ( وهذا ما نقله ايقوت يف معجمه عن ابن ِبكم.1)
 .«بلسان»معجم البلدان ( يف 2)
 ( يف معجم البلدان : سنجر.3)
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ِخيَها ِمائَتَاِن وَسْبعُوَن قَْريَةً ، نَقََل ذِلَك ابن خيرّي ُمَرتُِّب ِرْحلَِة ابن بَطُّ  َخها. وآثَاُرَها َجِليلَةٌ وقَُراَها فيما َذَكَر بَْعُض ُمَؤّرِ وَطة وغيُره ّممن أَرَّ

ٍد وآِله عليهُم السَّالم.َكثِيَرةٌ ال يََسعَُها هذا ال  ُمْختََصُر ، وهللا يَُردَُّها داَر ِإْسالٍم ، بُمَحمَّ

وَغَمَسه. وفي  َغطََّسهُ  ، بالفَتْحِ : َغطًّا من َحّدِ نََصَر وَضَرَب ، وَعلَى األُولَى اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، يَِغطُّهو يَغُطُّه في الماءِ  َغطَّهُ  : [غطط]

َصه فيِه. الّصحاحِ : َمقَلَه  وَغوَّ

ً  ، بالَكْسِر ، يَِغطُّ  البَِعيرُ  َغطَّ  قال أَبُو َزْيٍد :و ْقِشقَِة ، فإَِذا لَْم يَُكْن في الشَّْقِشقَِة فهو َهِديٌر ، والنّاقَةُ تَْهِدُر وال َهَدرَ  ، أَي َغِطيطا ،  تَِغطُّ  في الّشِ

 .«لنا بَِعيرٌ  يَِغطُّ  وهللا ما»الَحِديُث :  ألَنَّه ال ِشْقِشقَةَ لها ، كما في الّصحاحِ ، وِمْنهُ 

 وقال اْمُرُؤ القَْيِس :

رت   غـــــــــِ يـــــــــرتَ  يـــــــــَ طـــــــــِ ه  غـــــــــَ اقـــــــــُ نـــــــــَ د  خـــــــــِ ِر شـــــــــــــــــــــــُ كـــــــــح  الـــــــــبـــــــــَ

ا ِ     ــــــــــــّ ت ــــــــــــقــــــــــــَ ــــــــــــَ  ب ــــــــــــي رحُء ل َ
يِن واملــــــــــــ لــــــــــــَ ــــــــــــُ ت قــــــــــــح ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ  ل

  
ً و ، يَِغطُّ َغطًّا النائمُ  َغطَّ و ناَم »وفي َحِديٍث آخَر : « يَِغطُّ  ، (1)فإِذا ُهو ُمْحَمرٌّ َوْجُهه »َحِديُث نُُزوِل الَوْحي :  ونََخَر ، ومنه صاتَ  : َغِطيطا

ى الَمْذبُوح والَمْخنُوق ِخيرُ نَ  وَكَذا وهو الصَّوُت الَِّذي يَْخُرُج مع نَفَِس النّائِِم ، وهو تَْرِديُده َحْيُث ال يَِجُد َمَساغاً ،« َغِطيُطه َحتَّى ُسِمعَ   يسمَّ

 ً . َغِطيطا  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، كما في الّصحاحِ ، وقال غيُره : َضْرٌب من الطَّْيِر ليَس من القَطا ، ُهنَّ  أَو َضْرٌب منه ، كما في الُمْحَكم ، ، كَسَحاٍب : القََطا الغََطاطُ و

 ، ِطَواُل األَرُجِل واألَْعنَاِق ، ِلَطاٌف ال تَْجتَِمُع أَْسَراباً ، أَْكثَُر ما تَُكوُن ثاَلثاً واثْنَتَْيِن ، ُسوُد بُُطوِن األَْجنَِحةِ  واألَْبَدانِ  ُغْبُر الظُُّهوِر والبُُطونِ 

ْفُر األَعْ  بَهاءٍ  َغَطاَطةٌ  الَواِحَدةُ  ْهُب الَخَوافِي ، ، كما في الّصحاحِ. وقِيل : القََطا َضْربَاِن : فالِقَصاُر األَْرُجِل ، الصُّ نَاِق ، السُّوُد القََواِدِم الصُّ

َواُل األَْرُجِل البِيُض البُُطوِن ، الغُْبُر الظُُّهوِر الواِسعَةُ العُيُوِن هي  .الغََطاطُ  هي الُكْدِريَّة والُجونِيَّة ، والّطِ

ْقَمتَْيِن َخّطانِ  الغََطاَطةِ  وقاَل أَبو َحاتٍِم : بأَْخَدَعيِ   أَْسَوُد ، وأَْبيَُض ، وهي لَِطيفَةٌ فَُوْيَق الُمّكاِء ، قال الّشاِعُر :  :ِمثُْل الرَّ

م  هــــــــــــُ اطــــــــــــاً فــــــــــــَبَ َر فــــــــــــارِطــــــــــــُ طــــــــــــَ مــــــــــــاً  غــــــــــــَ ثــــــــــــ   جــــــــــــُ

رحسِ     ِن الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــُ ا كــــــــــــــــــــرَتَاطــــــــــــــــــــُ َواهتــــــــــــــــــــَُ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 كذا في اللَّساِن. قلُت : والَِّذي جاَء في ِشْعِر ُحَمْيِد بِن ثَْوٍر َرِضَي هللاُ عنه :

وح و  اطُت  ــــــــــــــــو ٍض صــــــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــَ ِه  الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــِ

رحسِ     ِن الــــــــــــــــفــــــــــــــــُ حــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــرَتَاطــــــــــــــــُ  رَأحَد الضــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 وقاَل الَهَذِليُّ :

َم طـــــــــــــــــــاٍم و  يـــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــاٍء قـــــــــــــــــــد َوَردحُت أُمـــــــــــــــــــَ

ُر     ائـــــــــــــه َزجـــــــــــــَ اطِ عـــــــــــــلـــــــــــــ  أَرحجـــــــــــــَ طـــــــــــــَ  (2) الـــــــــــــغـــــــــــــَ
  

 وقال أَبو َكبِيٍر الُهَذِلّي :

اِف ولــــــــــــو رََأوحا  ضــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ون عــــــــــــن امل لــــــــــــُ فــــــــــــِ  ال  ــــــــــــُح

اوِع      اطِ أُوىَل الــــــــــَوعــــــــــَ طــــــــــَ ِر  كــــــــــالــــــــــغــــــــــَ بــــــــــِ قــــــــــح ُ
(3)املــــــــــ

 

  
ِشْعِره في ا ، وُهَو َمْوُجوٌد هكَذا في وأَْوَرَد الَجْوَهِريُّ هذا الّشْطَر األَِخيَر ، ونََسبَه الْبِن أَْحَمَر ، وهو َغلٌَط ، والّصواُب ألَبِي َكبِيٍر كما َذَكْرن

ّمِ َشبََّهُهم بَسَواِد السََّدِف ، وَمْن َرواهُ بالفَتْح َشبََّهُهم بالقَطَ  يواِن. قال الَجْوَهِريُّ : فَمن َرواه بالضَّ ا. قلُت : واْقتََصَر السُّكَِّريُّ في َشْرحِ الّدِ

يَواِن َعلَى الفَتْحِ فقط ، وفَسََّره بطائٍِر يُْشبِهُ القََطا. وقَْولُ  ّي في أَماِليه. وأَْنَشَدهُ ألَبِي َكبِيٍر ، كما َذَكرُت ، الّدِ نَا : وُهَو َغلٌَط ، نَبَّه عليِه ابُن بَّرِ

 وقال نُقَاَدةُ األََسِديُّ ، ويُْرَوى لَرُجٍل من بَنِي ماِزٍن :

 ِإالّ اَ َماَم الُورحَ  والَغطَاطَا
 وقال ُرْؤبَةُ :

 الَغطَاطِ أََذّ  َأعحَناقاً من 
ْبحِ  ، َطاطُ الغُ و ّمِ : أَّوُل الصُّ ْبُح ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : بالضَّ  ، كذا َوقََع في بَْعِض أُُصوِل الّصحاحِ ، وفي بعِضَها : الصُّ
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ُج  احـــــــــــــــِ ا الشـــــــــــــــــــــــــــــّ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  اطِ اي أَيـ طـــــــــــــــَ   ابلـــــــــــــــغـــــــــــــــُ
اطِ     ــــــــــــــــــــَ ن َورّاٌد عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  الضــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــــــَ  ِإيّن ل

  
 وأَْنَشَد أَُب العَبّاِس :

اَء يف  اَم ِإىل أَدحمـــــــــــــــــــَ اطِ قـــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــَ   الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــُ
طــــــــــاِط     ــــــــــُفســــــــــــــــــــــــح ــــــــــِم ال ــــــــــائ ِر ق ــــــــــح ث ي مبــــــــــِ (4)مَيحشــــــــــــــــــــــــِ

 

  
__________________ 

 ( يف النهاية واللسان :  مّر الوجه.1)
 يف شعر املتنخر. 24/  2( ديوان اهلذليا 2)
 يف شعر أيب كبري. 91/  2( ديوان اهلذليا 3)
 الطماحي ا وقد رو  األرجوزة ابن بري كاملة يف أماليه وفيه :( الرجز يف اللسان حطرت ونسبه لزايد 4)

 قام إىل عذراء يف الغطاط
 .384/  3ويف املقايي  

 ... قام إىل محراء
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ِل النََّهاِر. بَِقيَّةٌ من َسَواِد اللَّْيلِ  : الغَُطاطُ  أَو  أَو اْختِالُط َظالِم آِخِر اللَّْيِل بِضيَاِء أَوَّ

 ، عنه أَْيضاً. السََّحُر ، ويُْفتَح : الغَُطاطُ  قال ثَْعلٌَب :و

، قال األَْزَهِريُّ :  كُهْدُهدٍ  ، ُغْطغُطٌ  الَواِحدُ  ، قاله اللَّْيُث. (1)، كما في العُبَاِب ، ونصُّ التَّْهِذيِب : إِناُث السَّْخِل  : السََّخاُل اإِلنَاثُ  الغََطاِغطُ و

 العََطاِعُط بالعَْيِن الُمْهَملَِة كالعَتَاِعِت ، الَواِحُد ُعْطعٌُط وُعتْعٌُت ، قاله ابُن األَْعَرابِّيِ وغيره. هذا تَْصِحيٌف من اللَّْيِث ، وَصوابهُ :

 : الغَنِّي. األََغطِّ  شّك الشَّْيُخ في . قال األَْزَهِريُّ :: الغَنِيُّ  األََغطُّ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

، كما في  كتَغَْطغَطَ  وِمثْلُه في اللِّسان ، أَْمَواُجه بالغَْيِن الُمْعَجَمة« َغلَت»، هَكذا بالعَْيِن الُمْهَملَة ، وفي بعِض النَُّسخِ  البَْحُر : َعلَتْ  َغْطغَطَ و

 العُبَاِب.

تَتْ  تَغْطغَطَ و  : ِحكايةُ َصْوتِها عند الغَلَيَاِن. الغَْطغََطةُ و .الِقْدُر : َصوَّ

 .ُمغَْطِغَطةٌ  ، فهي أَو اْشتَدَّ َغلَيَانُها

 ، كما في اللََّساِن. النَّْوُم عليه : َغلَبَ  َغْطغَطَ و

َخها ، أَي الفَْحُل النّاقَةَ  اْغتطَّ و  ، كما في التَّْكِملَِة والعُبَاِب. تَنَوَّ

 بعَد ما َسبََق أَّوالً. فالٌن فاُلناً : َحاَضَرهُ فَسبَقَهُ  اْغتَطَّ و

. ُء : تَبَدَّدَ الشَّيْ  تَغَْطغَطَ و ق ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ  وتَفَرَّ

 اللَّسان : يُْحَكى بها َضْرٌب من الصَّْوت. ، كما في العُبَاِب. وفي : ِحَكايَةُ َصوٍت يُقَاِرُب َصْوَت القََطا الغَْطغََطةُ و

 * وّمما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ُجُل في الَماءِ  اْنغَطَّ  ً  الرَّ ، إِذا اْنقََمَس  اْنِغَطاطا
 فيه. (2)

 ، أَي يَتََماقَلُون في الماِء. يَتَغَاطُّون القَْومُ  تَغَاطَّ و

 .«فغَطَّنِي فَأََخَذني: » (3)الَحِديث  : العَْصُر الشَِّديُد ، ومنه الغَطُّ و

 : َكبََسه. َغطَّه َغطًّاو

َت. َغطَّ و  الفَْهُد والنَِّمُر والُحبَاَرى : َصوَّ

ً  البُْرَمةُ  َغطَّتو  .«لَتَِغطُّ  وإِنَّ بُْرَمتَنَا»َحِديُث َجابٍِر :  ، ومنه َغِطيُطَها ، إِذا َغلَْت وُسِمعَ  َغِطيطا

،  (5)وَحَكم بِزيَاَدةِ الِميم  (4)، َكتَبَه باألَْحَمِر على أَنَّه ُمْستَْدَرٌك على الَجْوَهِرّيِ ، مع أَنّه َذَكَره في التَّْرِكيِب الَِّذي يَِليِه  الغَْطَمَطةُ  : [غطمط]

ً  ؟!فَكْيَف يكوُن ُمْستَْدَركاً عليه وهو قَْد َذَكَرهُ  كالَجْوَهِرّيِ « غ ط ط»في التَّْكِملَة ، بل أَْوَرَده في  وألَْجِل هَذا لم يُْفِرد الّصاَغانِيُّ له تَْرِكيبا

 وأَْفَرَده في العُبَاِب ، ومثلَه َصنََع صاِحُب اللِّساِن.

 .اْضِطراُب َمْوجِ البَْحِر وَغلَيَاُن الِقْدِر ، وَصْوُت السَّْيِل في الَواِدي وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو

مِّ  ُغَطاِمطٌ  بَْحرٌ  يُقَال :و  ، الغَْطَمَطة َعِظيُم األَْمَواجِ ، َكثِيُر الماِء ، والَمْصَدُر : ، كَسْلَسبِيٍل : َغْطَمِطيطٌ و ، كَسفَْرَجٍل ، َغَطْوَمطٌ و  ،، بالضَّ

 ، قالُه ابُن ُدَرْيٍد. ، بالَكْسر الِغْطماطُ و

 قال ُرْؤبَةُ :

اِط  رُت ابأَلوحهـــــــــــــــــــَ  ِإذا تـــــــــــــــــــالقـــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــَوهـــــــــــــــــــح

ِن يف     رح َريــــــــــــــــح مــــــــــــــــاطِ أَرحِوي بــــــــــــــــثــــــــــــــــَ طــــــــــــــــح  الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ

  
 وقَاَل أَْيضاً :
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اِط  ا ِإىل اأَلوحســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــهــــــــــــَ َواحــــــــــــِ ــــــــــــَ تح نـ الــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ

ِد     ِر الــــــــــز بــــــــــَ يــــــــــح اًل كســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح مــــــــــاطِ ســــــــــــــــــــــــَ طــــــــــح  الــــــــــغــــــــــِ

  
، أَي صوُت َغلَيَاِن َمْوجِ البَْحِر ، كما في نُْسَخٍة من  الصَّْوتُ  ، األُولَى عن الَجْوَهِرّيِ والثّانِيَةُ عن اْبِن ُدَرْيٍد : كغاُلِبط وَسْلَسبِيلٍ  ، الغَُطاِمطْ و

 : َصْوُت َغلَيَاِن الِقْدِر وَمْوجِ البَْحِر ، قال : والِميُم ِعْنِدي َزائدةٌ ، وأَْنَشَد للُكَمْيت : (6)الّصحاح ، وفي أُخَرى 

رتَ كـــــــــــــَبن   امـــــــــــــِ طـــــــــــــَ ا  الـــــــــــــغـــــــــــــُ هـــــــــــــَ يـــــــــــــِ لـــــــــــــح  مـــــــــــــن غـــــــــــــَ

ارَا    فــــــــــــــَ و غــــــــــــــِ جــــــــــــــُ َم هتــــــــــــــَح لــــــــــــــَ يــــــــــــــُز َأســــــــــــــــــــــــــــح  أَرَاجــــــــــــــِ

  
 وُهَما قَبِيلَتاِن كانَْت بَْينَُهَما ُمَهاَجاةٌ. وَوَجْدُت بخّطِ أَبِي

__________________ 
 ( يف التهذيب : إانث السخا .1)
 ابلغا املعجمة.« انغم »( عن اللسان وابألصر 2)
 ان : ويف حديث ابتداء الوحي.( يف اللس3)
 .«الذي سبقه»وحقه أن يقو  « غطرت»( كذا ا وقد وردت يف الصحاح يف مادة 4)
 .«النون»( عن الصحاح وابألصر 5)
 ( وهي العبارة الواردة يف الصحاح املطبوع.6)
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ٍر : ذُِكَر َأن  الُكَميحَت حَا أَنحَشَد هذا الَبيحَت لُنَصيبح قا  له : ما  َسَك الُكَميحُت. ويف سهح َلُم ِغَفاراً قرت  ا فَبمح َهَجتح َأسح
َلُم ِإىل  (1)ِقيَر : َوَرَدتح و  الُعَباِب : قاَ  الُكَميحُت َيذحُكُر ُقُدوَر َأاَبِن بِن الَولِيِد الَبَجِليِّ ا وذََكَر الَبيحَت ا مث قا  : ِغَفاُر وَأســح

تح فلّما صــــاُروا يف وسلللمعليههللاصلللىالن يب   َلَها َمضــــَ َلُم َرحح َلَم : انحزُِلوا بَِنا ا فلّما َحط تح َأســــح  الط رِيِ  قَاَلتح ِغَفاُر أَلســــح
َلُم ارححَتَُلوا ا وَجَعُلوا يـَرحُجُزون هِبجاِئهم.  ِغَفاُر فلم تـَنحزِ ح ا فَسب وهم ا فلّما رََأتح ذِلَك َأسح

الماِء ، أَرادوا َصْوتَه  َغْطَمِطيطَ  يُقَال : َسِمْعتُ  َغْطَمِطيطٌ  جاَء من الَمَصاِدِر على هذا البِنَاِء : (2)ومما « : فَْعلَِليل»وقال ابُن ُدَرْيٍد ، في باب 

 ، وأَْنَشَد :

ي طــــــــــــــِ ا َمشــــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــَ ن  ِإذا مــــــــــــــَ فــــــــــــــَ  ٌء ضــــــــــــــــــــــــــــِ

ه     اجــــــــــــِ فــــــــــــَ َت أَلعــــــــــــح عــــــــــــح الــــــــــــَِ يــــــــــــطــــــــــــَ طــــــــــــِ مــــــــــــَ طــــــــــــح  غــــــــــــَ

  
 األَْصِل َمْصَدٌر ، وقد تَقَدََّم َشاِهُده قَِريباً.، وهو في  ، بالَكْسِر : الَمْوُج الُمتاَلِطمُ  الِغْطَماطُ و

 .بَححٌ  ، وفي الّصحاحِ : معه : صوٌت فيه التَّغَْطُمطُ و

 ِمثْله. َغْطَمَطتو : َشِديَدةُ الغَلَياِن ، ُمتَغَْطِمَطةٌ  وهي تَغَْطَمَطت ، وهي صوُت َغلَيَانَِها ، وقد َغْرَغَرةُ الِقْدرِ  أَْيضاً :و

 عليه الَمْوُج ، إِذا اْضَطَرب عليه حتَّى َغّطاه. تَغَْطَمطَ  ، يُقال : اْضِطَراُب الَموجِ  أَْيضاً :و

ْرفِيِّين كذِلك : فِْعِليٌل أَو فِْعِميٌل ، وَذَكَره غيُره من ال ِغْطِميطٌ  إِلخ. قلت : في كتاِب األَْبنِيَِة الْبِن القَّطاعِ : ِغْطِميط تَْنبِيهٌ. قال َشْيُخنَا : قَْولُه : صَّ

، كَسْلَسبِيل ، وراَجْعُت ِكتَاَب األَْبنِيَِة الْبِن القَّطاعِ فََرأَْيتُه َذَكَر في  َغْطَمِطيطٌ  ، وإِنََّما ُهو ِغْطِميطٌ  ، انتَهى. قلُت : ليَس في القَاُموِس قولُه :

ِحيِح : بَاِعّيِ الصَّ ْله.الماُء : اْضَطَرَب ، وكذلك : تَ  تَغَْطَمطَ  الرُّ  غَْطغَط ، وليَس فيه ما نََسبَهُ َشْيُخنَا له ، فاْنُظْر ذِلَك وتَأَمَّ

َكةً : أَْن تَْعيَا الغَلَطُ  : [غلط] دٍ  ِء فال تَْعِرَف َوْجهَ الصَّواِب فِيهبالشَّيْ  (3) ، ُمَحرَّ  ، كفَِرحَ  َغِلطَ  وقد ، كذا في الُمْحَكِم وزاَد اللَّْيُث : ِمْن َغْيِر تَعَمُّ

ً يَ  ، ً  ، في الِحَسابِ  الفَْوقِيَِّة : خاصٌّ بالَمْنِطِق ، وَغِلَت ، بالتّاءِ  ، بالّطاِء : َغِلطَ  في الِحَساِب ، وَغْيِره ، أَو ، ْغلَُط َغلَطا ، وَغلَتاً ، كما نَقَلَه  َغلَطا

ٍء ، والغَلَت : ال يَُكوُن إِالّ في في الِحَساِب وفي ُكّلِ شيْ  الغَلَط : الَجْوَهِريُّ عن العََرِب ، وبعُضُهم يَْجعَلُهما لُغَتَْيِن بمْعنًى ، وبَعُضهم يَقُول

 بأَْبَسَط من هذا ، فراِجْعهُ فإِنَّه نَِفيٌس.« غ ل ت»الِحَساِب ، وقد َمرَّ تَْحِقيقُه في 

ّمِ ، األَْغلُوَطةُ  كذِلَك :و ، كَصبُوَرةٍ ، الغَلُوَطةُ و  .فِيه يُْغلَطُ  الَكالمُ  ، بالفَتْحِ : الَمْغلََطةُ  أَْيضاً :و ، بالضَّ

به من  يُغَلَّطُ  : ما األُْغلُوَطةالعَاِلُم ِليُْستََزلَّ ويُْستَْسقََط َرأْيُه ، وفي الّصحاِح :ـ  من الَمَسائِلـ  به يُغَالَطُ  : ما األَْغلُوَطةُ و ، الغَلُوَطة قيل :و

 .باألََغاِليط ، ومنه قَْولُُهم : َحدَّثْتُه َحِديثاً ليس األُْغلُوطاتِ  السَّالُم عننََهى َعلَْيه و الَمَسائِل ،

، كَشاةٍ َحلُوٍب ، ونَاقٍة َرُكوٍب ، وإَِذا َجعَْلتَها اْسماً ِزْدَت فِيَها الهاَء ، قالَهُ  َغلُوطٌ  ، ويُقَال : َمْسأَلَةٌ  الغَلُوطاتِ  قلُت : وُرِوَي : نََهى عن

، وقال القُتَْيبِيُّ :  َغلُوَطةٍ  من قاَل : هي َجْمعُ  َغِلطَ  ، ثّم تُِرَكت الَهْمَزةُ ، قال : وقد األُْغلُطاتُ  . وقال أَبو ُعبَْيٍد الَهَرِويُّ : األَْصُل فيهاالَخّطابِيُّ 

يِن ، وال يكاُد  وإِنََّما نُِهَي عن ذِلَك ألَنََّها غيُر نافِعٍَة في الّدِ
 ما ال يَقَُع ، ومثلُه قوُل ابِن َمْسعُوٍد : أَْنَذْرتُكم ِصعَاِب الَمْنِطِق. يُكوُن فِيَها إِالّ  (4)

 يريُد : الَمَسائَل الدَّقِيقَةَ الغَاِمَضةَ.

َجاِل ، قال ُرْؤبَةُ : الغَلَطِ  ، بالَكْسِر : الَكثِيرُ  الِمْغالطُ و  من الّرِ

ِرِف  َ  عــــــــــــــــَ   اخلــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــح الطِ فــــــــــــــــبــــــــــــــــِ غــــــــــــــــح   املــــــــــــــــِ
ِر ِذي و     ــــــــــــَوغــــــــــــح الطِ ال خــــــــــــح ِة املــــــــــــِ ــــــــــــمــــــــــــَ ي مــــــــــــِ ــــــــــــ  ــــــــــــن  ال

  
 .َغلََّطه . نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقدَغِلْطتَ  : أَْن تَقُوَل له : التَّْغِليطُ و

ً و َغالََطهُ ُمغَالََطةً و  ، بالَكْسِر. ِغالطا

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

 ً ً  ، الغَلَط : أَْوقَعَهُ في أَْغلََطهُ إِْغالطا  .كغَلََّطه تَْغِليطا
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 ، قال : وال أَْدِري َوْجهَ ذِلك. ِغاَلطٍ  . قال ابُن ِسيَده : وَرأَْيُت ابَن ِجنِّي قد َجَمعَهُ علىأَْغالطٍ  على الغَلَطُ  عُ ويُْجمَ 

 ، كَسْكَران. َغْلَطان ورجلٌ 

__________________ 
 .«وفدت»( كذا ابألصر ويف املطبوعة الكويتية : 1)
 ة : وما جاء.وابألصر والتكمل 401/  3( عن اجلمهرة 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : أن تـَغحىن.3)
 ( يف النهاية واللسان : وال تكاد تكون إال فيما ال يقض.4)
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 .ُمْغلطو َغلَطٌ و ، َمْغلُوطٌ  فيه ، وكذِلَك : ِحَسابٌ  ُغِلطَ  : قد َمْغلُوطٌ  وِكتَابٌ 

 .الغَلَطِ  ، كَشداٍد : كثيرُ  َغالّطٌ  وهو

 النّاَس في ِحسابِهم. يُغَاِلطُ  ، بالفَتْحِ : َمْغلَطانِيٌّ  ، وهو الغَلَط ، أَي الَمْغلََطةِ  َوقَع فالٌن فيويُقَال : 

ً  ، النّاَس ، كَضَرِب وَسِمعَ  َغَمطَ  : [غمط] ا ذِلَك إِنَّمَ »الَحديُث :  ، وأَْزَرى بِهم ، واْستَْصغََر بهم ، وكذِلَك َغَمَصهم ، ومنه اْستَْحقََرُهمْ : َغْمطا

. َغمطَ و يَْعنِي : أَْن يََرى الحقَّ َسفَها وَجْهالً ، ويَْحتَِقَر النّاَس ، كما في الّصحاح ، أَي إِنََّما البَْغُي فِْعُل َمن َسِفهَ « النّاسَ  َغِمطَ و َمْن َسِفهَ الحقَّ 

 .(1)النَّاَس  تَْغِمطَ و الِكْبُر أَْن تَْسفَهَ الَحقَّ ،»ْزَهِريُّ : وَرواهُ األَ  .«غ م ص»وقد تَقَدَّم في « وَغَمصَ »قال الّصاَغانِيُّ : ويُرْوَى : 

 ، وكذِلَك النِّْعَمةَ. لَْم يَْشُكْرها ، كفَِرَح : العَافِيَةَ  َغِمطَ و

 .َغِمَطهو َعْيَشه ، َغَمطَ  ، وكذِلكَ  بَِطَرها وَحقََرَها ، من َحّدِ َضَرب وَسِمَع ، أَي النَّْعَمةَ  َغمطَ و

أَنَّهُ الَجْرُع الُمتَتَابُِع ، وأَْنَشَد « غ م ج»َغَمَجه َغْمجاً ، قالَهُ اللَّْيُث ، وقد تَقَدََّم في : ، وهو مثُل  َجَرَعهُ بِشدَّةٍ  ، من َحّدِ َضَرب : الماءَ  َغَمطَ و

 ابُن األَْعَرابِّيِ :

ج َغَمالِيُج َغَمل جات  ُغمح
 وأَْنَشَد اللَّْيُث :

 َغَمّلطات َغَمالِيرت ُغمحرت
 والَمْعنَى َواِحٌد.

 ، لغةٌ في َغبَط. الذَّبِيَحةَ : َذبََحها َغَمطَ و

َكةً  َغَمَطى َسَماءٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  في السَّحاب يَْوَمْيِن أَو ثاَلثَةً. أَْغَمَطتْ  ، بالباِء ، إِذا َغبََطى ، وكذِلكَ  ، ُمَحرَّ

ى ، لغةٌ في أَْغبََطت. وقال ابُن َهْرَمةَ : أَْغَمَطت ، ومنه :، مثل أَْغبََط  : َداَم واَلَزمَ  أَْغَمطَ و  عليه الُحمَّ

ُه  ـــــــــــــ  ـــــــــــــُب كـــــــــــــبَن ي طـــــــــــــِ ٌت ِإذا كـــــــــــــاَن اخلـــــــــــــَ ـــــــــــــح ب ـــــــــــــَ  ثـ

وَر ِورحٍد     كــــــــــُ اُف بــــــــــُ اٍ  لــــــــــََ رتِ شــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــِ غــــــــــح  (2) مــــــــــُ
  

 وقد تَقَدَّم.« ُمْغِبطِ »ويُْرَوى 

 ، وكذِلَك اْغتَطَّهُ ، وقد تَقَدَّم. : َحاَضَرهُ فَسبَقَهُ بعد ما ُسبَِق أَّوالً  اْغتََمَطهُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 ، نَقَلَه صاحُب اللِّساِن عن بَْعِض األَْعَراِب. َعاَلهُ فقََهَرهُ  واْغتَطَّهُ ، إِذا فاُلناً بالَكاَلمِ  اْغتََمطَ و

 ، فما َرأَْينَا لََها أَثَراً. فاْغتُِمَطتْ  ، يُقَال : َخَرَجت َشاتُنَا ئِي له َعْيٌن وال أَثَرٌ ُء : َخَرَج فما رُ الشَّيْ  اْغتُِمطَ و قال أَبُو َعْمٍرو :و

 ، كالغَْمِض. : الُمْطَمِئنُّ من األَْرِض  الغَْمطُ و

طَ و  حتّى قَتَلَه ، كما في اللََّساِن. َغّطاهُ  ، أَي تَُراُب البَْيت ، أَي َعلَْيِه التَُّرابُ  تَغَمَّ

 ا يُْستَْدَرُك عليه :* وممَّ 

. اْغتََمَطه  بالَكالِم ، إِذا اْحتَقََره. نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

. َغُموطٌ  ويُقاُل : هو َمْخَشِريُّ  َهُموٌط ، أَي َظلُوٌم ، نَقَلَه الزَّ

 الَحقَّ ، كفَِرح : َجَحَده. َغِمطَ و

 في الشُّْرِب : الَجْرُع الُمتََداِرُك. الُمغَاَمَطةُ و

ُجُل الطَِّويلُ  ، كعََملٍَّس  الغََملَّطُ  : [غملط] جِ ، بالِجيِم ، وأَْنَشَد : العُنُقِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : هو الرَّ
 ، كالغََملَّ
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رت   َغَمل طات َغَمالِيرتُغمح
 وأَْنَشَد اْبُن األَْعَرابِّيِ :

ج َغمالِيج َغَمل َجات  ُغمح
 وقد تَقَدَّم ذِلَك.

 ّمما يُستدرُك عليه :* و

ُجُل الطَِّويُل العُنُِق ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة. الغُْملُوطُ   ، كعُْصفُوٍر : الرَّ

 : * وّمما يُْستَْدَرُك عليه : [غمرط]

ّمِ : الفَْرُج ، أَْنَشَد ابُن ُشَمْيٍل لَجِريٍر : الغَُماِرِطيُّ   ، بالضَّ

__________________ 
 ( ذكر ابن األثري يف النهاية الروايتا.1)
 ( تقدم يف مادة غبرت.2)
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ا  هـــــــــــــــــَ ازُِع َزوحجـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــُ يٍّ تـ ـــــــــــــــــِ ارِط مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــُ   ب
ااَب     ـــــــــــــَ ب رِِه حـــــــــــــَ افـــــــــــــِ (1)كـــــــــــــَبن  عـــــــــــــلـــــــــــــ  َمشـــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 َرَواه أَبُو َسِعيٍد :وَ  

 (2)تـَُواِجُه بـَعحَلَها بُضراِطِميٍّ 
 والَمْعنَى َواِحٌد ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ في ُربَاِعّيِ التَّْهِذيب.

 .: الثِّريَدةُ  الغَْوطُ  : [غوط]

ً  ، عن أَبِي َعْمٍرو : الَحْفرُ  : الغَْوطُ و ين. غاطَ و أَي َحفَر. َغاَط يَغُوط َغْوطا ُجُل في الّطِ  الرَّ

يْ ُدُخوُل الشَّيْ  : الغَْوطُ و  ، يُقَاُل : ِء ، كالغَْيطِ ِء ، في الّشِ

 فيه األَْقَداُم. تَغُوطُ  : َدخَل فيه. وهذا رملٌ  يَِغيطُ و يَغُْوطُ  ءِ في الشَّيْ  غاطَ 

 .الغَائطِ  شدُّ اْنِخفَاضاً منأَ  الغَْوطُ  . وقال ابُن ُدَرْيٍد :الغَائطِ و الُمْطَمئنُّ الَواِسُع من األَْرِض ، كالغَاطِ  : الغَْوطُ و

 وأَْبعَُد.

ٍد وعليه الّصالةُ والّساَلم : و ِة نُوحٍ ، على سيِِّدنا ُمَحمَّ وقال ابُن ُشَمْيٍل : يُقَال  «األَْكبَِر وأَْبَواُب السََّماءِ  الغَْوطِ  واْنَسدَّت يَنَابِيعُ »في قِصَّ

ِب ، وِلبَْعِضَها أَْسنَاٌد. غاطَ  ، ألَنَّهُ  غائِطٌ  لألَْرِض الَواِسعَِة الدَّْعَوةِ :  في األَْرِض ، أَي َدَخَل فِيَها ، وليس بالشَِّديِد التََّصوُّ

ّمِ ، ُغوطٌ  ج : أَراَد أَْهَل الَواِدي الَِّذي يَنِزلُه «يُْحِسنُوا ُمَخالََطتِي الغائطِ  أنَّ َرُجالً جاَءه فقال : يَا َرُسوَل هللا ، قُْل أِلَْهلِ »في الَحِديث و  ، بالضَّ

ّي : أَْغَواطٌ و أَْيضاً ،  غاِئطٍ  َجْمٌع له أَيضاً ، مثل ثَْوٍر وثِيراٍن ، وَجْمعُ  ِغيَطانٌ و ، الغَائطِ  ، بالفَتْحِ ، لُغَة في َغْوطٍ  : جمعْ  أَْغَواطٌ  ، قال ابُن بَّرِ

 ، فهو مثُل شاِرٍف وُشْرٍف. ُغوطٌ و غائطٌ  مثُل َجاّنٍ وِجنّاٍن. وأَّما

 ، بفَتْحِ الغَْيِن ، قوُل الّشاِعر : الغَْوطِ  وشاِهدُ 

 نـََفاِنفُ  َغوحطٌ ما بـَيحَنها واأَلرحِض و 
ُل الُهَذِليُّ : ، بكسرهما ِغيَاطٌ و وهو بَمْعنَى البُْعِد ،« َغْولٌ »ويُْرَوى   ، صارت الواُو ياًء اِلْنِكَساِر َما قَْبلَها ، قال الُمتَنَّخِ

ُر الــــــــــــــــرُكــــــــــــــــح و  رحٍ  حَتحســــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــِه خــــــــــــــــَ اُن فــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــَ

رَبَ ِذي     وحِن َأغــــــــــــح يــــــــــــِد اجلــــــــــــَ عــــــــــــِ اطِ بــــــــــــَ يــــــــــــَ  (3) غــــــــــــِ
  

 وقاَل آَخُر :« وذي نِيَاط« »ذي ِغَواطِ »ويُْرَوى : 

دُِّث و  رحٍ  حتــــــــــــــــــــــَُ هخــــــــــــــــــــــَ انــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــَ   غــــــــــــــــــــــِ
ا    رَارِهــــــــــــــــــَ َذاَر  أَبســــــــــــــــــــــــــــــــح ِديــــــــــــــــــَث الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــَ

  
تِي»في الَحِديِث : و ونَه البَْصَرةَ  بغَائطٍ  تَْنِزُل أُمَّ  أَي بَْطٍن ُمْطَمئِّنٍ من األَْرِض.« يَُسمُّ

وقََضوا الَحاَجةَ ، فِقيَل لُكّلِ  الغَائطَ  . وقِيَل : ألَنَُّهْم كانُوا إِذا أَراُدوا ذِلَك أَتَوابالِغيطانِ  نَْفِسَها ؛ ألَنَُّهم كانُوا يُلقُونَها : ِكنَايَةٌ عن العَِذَرةِ  الغَائطُ و

 .(4) اْلغائِطِ  (َأْو جاَء َأَحد  ِمْنُكْم ِمنَ ) ، يُْكنَى به عن العَِذَرة. وفي التَّْنِزيِل العَِزيز : الغَائِطَ  حاَجتَه : قد أَتَى َمن قََضى

َز اْرتَادَ  ُجُل إِذا أَراَد التَّبَرُّ ً  وكان الرَّ ، ِكنَايَة عنه ، ِإْذ  غائطٌ  من األَْرِض يَِغيُب فيِه عن أَْعيُِن النّاِس ، ثّم قِيَل للبََراِز نَْفِسِه ، وهو الَحَدثُ  َغائِطا

 كاَن َسبَباً له.

 الُمْطَمئنَّة. الَوْهَدةُ في األَْرِض  : (5)، بالفَتْحِ  الغَْوَطةُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و

ٍد األَْعَرابِ و  ِغيَطانٌ و ، به ِمياهٌ َكثِيَرةٌ  يَِسيُر فيه الّراِكُب يَْوَمْيِن ال يَْقَطعُه بِن ِكالبٍ  بَْرٌث أَْبيَُض ِلبَنِي أَبِي بَْكر : الغَْوَطةُ  يُّ :قال أَبُو ُمَحمَّ

 وِجبَاٌل.
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ٌء َرِدي ماٌء ِمْلحٌ  األُْخَرى :و ي فََزاَرةَ ، وهما َغْوَطتَاِن ،ِلبَنِي ألٍْم منهم ، قَِريٌب من ِجبَال ُصْبحٍ لبَنِ  ءٍ د ، بأَْرِض َطيِّى : الغَْوَطةُ  قال َغْيُره :و

 الّطائّيِ. ِلبَنِي عامِر بن ُجَوْينٍ  ،

ّمِ : َمِديِنَةُ ِدَمْشق ، أَو ُكوَرتَُها ، الغُوَطةُ و ْنيَا األَْربَعِ ، والثّانِيَةُ : أُبُلَّةُ البَْصَرةِ ، والثّ  بالضَّ ابِعَة  اِلثَة :، وهي إِْحَدى ِجنَاِن الدُّ ِشْعُب بَّوان ، والرَّ

قَيّاِت يَْمَدُح عبَد العَِزيِز بَن َمْرَواَن :  ُسْغُد َسَمْرقَْنَد ، قال ُعبَْيُد هللا بُن قَْيِس الرُّ

__________________ 
 ( ديوانه ويف روايته :1)

 تـــــــــــــــــــواجـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــعضــــــــــــــــــــــــــــــــارطـــــــــــــــــــّي 

 كــــــــــــــــــــبن عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــره جــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــااب   

  

 بسراطمّي.ويرو  : 

 .«بغراطمي»( عن اللسان وابألصر 2)
 وعجزه فيه : 28/  2( ديوان اهلذليا 3)

 بعيد الغو  أغرب ذي نياط
 والغو  : البعد ا ويف اللسان : بعيد اجلوف. وفيه أيضاً : حتشر الركبان ا وحتسر أي تكلر ركاهبم وتسقرت من اإلعياء.

 .43( سورة النساء اآية 4)
 ابلقلم يف التهذيب ابلضم. ونص ايقوت عليها هنا وفيما سيبيت ابلضم مث السكون.( ضبطت 5)
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ُة  ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــــِ ل َك   واخلـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  ل   اب ح َأحـــــــــــــــــــَ
مِ     كــــــــــــــــَ و ا ــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ ِة َدارًا هبــــــــــــــــا بـــــــــــــــــَ وطــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــُ

  
 وقاَل أَْيضاً يَْذُكر الُملُوك :

رَاِديـــــــــــُ   م الـــــــــــفـــــــــــَ هـــــــــــُ نـــــــــــح َرتح مـــــــــــِ فـــــــــــَ وأَقــــــــــــح   فـــــــــــالـــــــــــغـــــــــــُ
ــــــــــــــــظــــــــــــــــِّ     َر  وذاُت ال ــــــــــــــــقــــــــــــــــُ ُة َذاُت ال  ال ِ طــــــــــــــــَ

  
 .«إِلى َجانِِب َمِدينٍَة يُقَال لها : ِدَمْشقُ  بالغُوَطةِ  أَنَّ فُْسَطاَط الُمْسِلِميَن يوَم الَمْلَحَمةِ »في الَحِديث : و

 ، وهو الثَِّريُد. الغَْوطِ  ، من : اللَّْقمُ  التَّْغِويطُ و

 ، أَي اللَّْقم. تَْعِظيُمه : التَّْغِويطُ  أَو

 .إِْبعَاُد قَْعِر البِئْرِ  : التَّْغِويطُ و

طَ و ُجُل ، ِإذا تَغَوَّ طٌ  ، أَي أَْحَدَث ، ِكنايَة عن الِخَراَءةِ ، فُهو أَْبَدى الرَّ  .ُمتَغَّوِ

. العُوُد : تَثَنَّى اْنغَاطَ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 ، ويَتَغَاطَّاِن. انِ يَتَغَاَوطَ  وتَغَاطَّا ، وهما في الماِء : تَغَاَمَسا تَغَاَوَطاو

الَجَماَعِة إِذا  ، أَي الغَاطِ  ، إِذا أََمْرتَهُ أَْن يَُكوَن َمع ُغْط ُغطْ  يُقاُل : قال ابُن األَْعَرابِّيِ :و ِمثْلُه ، الغَاطِ  ، يُقَال : ما في : الَجَماَعةُ  الغَاطُ و

 .جاَءت الِفتَنُ 

 وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 ِفينٍة : بَِعيَدةُ القَْعِر.، كسَ  َغِويطةٌ  بِئْرٌ 

 بِئَْرَك ، أَي أَْبِعْد قَْعَرها. أَْغِوطْ  وقال الفَّراُء : يُقَال :

 ، َمَجاٌز ؛ ألَنَّ العَاَدة أَْن يَْقِضَي في الُمْنَخفِض من األَْرِض حيُث هو أَْستَُر له. غائطٌ  ويُقَال لَمْوِضعِ قََضاِء الَحاَجِة :

 .غاطَ  اْنَحَدَر في األَْرِض فقدوُكلُّ ما 

يَاُض. الغَائِطَ  قال أَبو َحنِيفَةَ : وقد َزَعُموا أَنَّ   ُربما كاَن فَْرَسخاً ، وكانَْت به الّرِ

ً  يَُجوُز أَْن يكوَن أَْصلُه الغَْيطِ  قال ابُن ِجنِّي : ومن الّشاذِّ قَِراَءةُ من قََرأَ : أَو جاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمنَ  ، وأَْصلُه َغْيِوٌط ، فُخفِّف ، قال أَبُو  َغيِّطا

 الَحَسن : ويَُجوز أَْن تكوَن الياُء َواواً للُمعَاقَبَة.

ز ، الغَائِطَ  ويُقَال : َضَرَب فاَُلنٌ  ُجالِن يَْضِربَانِ » في الَحِديِث :و ، إِذا تَبَرَّ  وُهَما ، أَي يَْقِضيَاِن الَحاَجةَ « يَتََحدَّثانِ  الغائِطَ  ال يَْذَهُب الرَّ

َر ِذْكرُ   في الَحِديِث بَمْعنَى الَحَدِث والَمَكاِن. الغَاِئطِ  يَتََحّدثاِن. وقد تََكرَّ

ً  أَْنَساُع النّاقَةِ  َغاَطتْ و  : لَِزقَْت ببَْطنَِها فَدَخلَْت فيه ، قال قَْيُس بُن عاِصٍم : تَغُوُط َغْوطا

مح  كـــــــــُ وفـــــــــَ ٌد والـــــــــّراَِبُب أُنـــــــــُ عـــــــــح ُم ســـــــــــــــــــــــَ طـــــــــِ حـــــــــح تـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

ا     اطَ كـــــــمـــــــَ رِيـــــــُرهـــــــا غـــــــَ يـــــــِب جـــــــَ ِف الـــــــَقضـــــــــــــــــــــِ  يف أَنـــــــح

  
 آثاُرَها فيِه. (1)األَْنساُع في َدفَّ النّاقَِة : إِذا تبيّن  َغاَطتِ  ويُقَال :

ُجُل في الَواِدي َغاطَ و  ، إِذا غاَب فيه. يَغُوطُ  الرَّ

 ، إِذا اْنغََمَس فِيه. يَغُوطُ  فاُلٌن في الماءِ  َغاطَ و

 ، بالفَتْحِ : البُْستَاُن. الغَْيطُ و
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ٍد والنَّْجُم ُمَحمُد بُن أَْحَمَد السََّكْنَدِريُّ الغَْيِطيُّ ، َمنُسوٌب ِإلى َغْيط الِعدَّةِ بِمْصَر ؛ ألَنَّه كاَن َسَكَن به ا ، َحدَّث عن َشْيخِ اإِلْسالِم َزَكِريّا بِن ُمَحمَّ

ُن َسْبعاً األَْنَصاِرّي.   وِعْشِريَن َشْيخاً ، وهو ِعْنِدي. (2)وُمْعَجُم ُشيُوِخه يَتََضمَّ

 .981صفر سنة  17قال الشَّْعَرانِيُّ في الذَّْيِل : تُُوفِّي يوَم األَْربِعَاِء 

 .َدَخلَ  ، واِويَّةٌ يائِيَّةٌ : يَغُوطُ  كذِلكَ و ، يَِغيطُ  ، أَي في الَواِدي فيه غاطَ  : [غيط]

 .َغابَ  بمعنَى يَِغيطُ و في األَْرِض يَغُوطُ  غاطَ  قال األَْصَمِعيُّ :و

 .َكالٌم ُمْختَِلفٌ  وُمَهايََطةٌ ، وُمَمايََطةٌ ، وُمَشايََطةٌ ، أَي ُمغَايََطةٌ  بَْينَُهَما قال ابُن األَْعَراِبّيِ : يُقَال :و

فإِنَّه قال ُهنَاك « غ وط»ْكتُوبَةٌ عنَدنَا بالسََّواِد ، وكذا في َسائِر أُُصوِل القَاُموِس ، والَجْوَهِريُّ لم يَْذُكْرها إِالّ اْستِْطَراداً في ثّم إِنَّ هِذه المادَّةَ مَ 

يْ  غاطَ  : نَّ هذا وأَْمثَالَهُ يْكتُبها بالُحْمَرةِ ُمْستَْدِركاً بها عليه ، بمْعنَى َدَخَل ولم يُْفِرد لغيط تَْرِكيباً ، وَعاَدةُ الُمَصنِِّف أَ  يَِغيطُ و ِء يَغُوُط فيهفي الّشِ

ْل.  فتَأَمَّ

__________________ 
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : تـَبَـّينت.1)
 ( كذا ابألصر ا والصواب : سبعًة.2)
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 مض الطاءِ  فصر الفاءِ 
ُجُل : أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وَصاِحُب اللََّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : أَي فَْرثَطَ  : [فرثط] ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيه. وأَُظنُّه  اْستَرَخى في األَْرِض  الرَّ

يِن.  لُثْغَة ، والصَّواُب بالّشِ

 : * وّمما يُْستَْدَرُك عليه : [فرجط]

تَْيِن ، هكَذا هو في ُكتُب القََوانِين ، وِمثْلُه في الّطاِلع، كعُْصفُوٍر : َمِدينَ  فُْرُجوطٌ  ِعيِد األَْعلَى من القُوِصيَِّة ، وقد َدَخْلتَُها َمرَّ السَِّعيد  ةٌ بالصَّ

ُعِرف بابِن ُمَجاِهٍد :  الفُْرُجوِطيُّ  ، منهم ُعثَْماُن بُن أَيّوبَ  الفُْرُجوِطيُّ  للَكمال األُْدفوّي حين َذَكَر بعَض َجماعة من أَْهِلها ، يَقُول فيه : فاُلنٌ 

فَِديُّ مات ببلده سنة   .739شاِعر ُمِجيٌد ، تَْرَجَمه األُْدفوّي والصَّ

ِحيم الَحَسنيُّ  يِِّب بِن َعْبِد الرَّ ِد بِن الطَّ ُث أَبُو العَبّاِس أَْحَمُد بُن أَْحَمَد بِن ُمَحمَّ ،  568سنة  بفُْرُجوط لدَ  اإِلْدِريِسيُّ ، وُ ومنهم الشَِّريُف الُمَحّدِ

 أَْوَرَده ابُن ُشعَْيب في َزْهِر البََساتِين ، وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف في التَّْرِكيِب الَِّذي بعَده. 649وتُوفََّي سنة 

ُجلُ  فَْرَشطَ  : [فرشط] َج بَْيَن ِرْجلَْيك قَاِعداً أَو قائِماً ، وهو مثلُ : أَن تُفَ  الفَْرَشَطةُ  وفي الّصحاحِ : قَعََد فَفَتَح ما بَْين ِرْجلَْيهِ  : فَْرَشَطةً  الرَّ  ّرِ

 ، وأَْنَشَد للّراِجِز : الفَْرَشَطةِ 

رتَ  رحشــــــــــــــــــــــــــــَ رَِه  فـــــــــــــــَ ا كــــــــــــــُ اطُ ملــــــــــــــّ رحشــــــــــــــــــــــــــــَ   الــــــــــــــفــــــــــــــِ
اطُ     طـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح ا مـــــــــــــــــِ ٍة كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ َ يحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ

  
 ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ يَِصُف بَِعيراً : ، كِزْبِرجٍ ، وِقْرَطاٍس  ِفْرِشطٌ  هوو

 ِفرحِشِطهح لَيحَ  مبُنحَهكِّ الرُبُوِ  
 ، قاله الفَّراُء. أَلَصَق أَْليَتَْيِه باألَْرِض ، وتََوسََّد َساقَْيهِ  : فَْرَشطَ  أَو

ُكوِب ِرْجلَْيِه من َجانٍِب َواِحدٍ  : فَْرَشطَ  أَو  يُّ ، وهو في اللََّساِن عن ابِن بُُزْرَج.، نَقَلَه الّصاَغانِ  بََسَط في الرُّ

ً  : فَْرَشَطةً  البَِعيرُ  فَْرَشطَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  فأَْلَصَق أَْعضاَده باألَْرِض. وقِيل : هو أَن يَْنتَِشر بِْرَكةُ البَِعير عند البُُروك. بََرَك بُُروكاً ُمْستَْرِخيا

 ، كما في اللََّساِن. َشْرَشَرهُ  : فَْرَشَطةً  اللَّْحمَ  فَْرَشطَ و

 به. فَْرَشطَ  ، وكذا َء : َمدَّهُ الشَّيْ  فَْرَشطَ و

َجْت للَحْلبِ  فَْرَشَطتِ و  في الّصحاحِ.، كما  النّاقَةُ : تَفَحَّ

َح ِلْلبَْولِ  ، ِإذا الَجَملُ  فَْرَشطَ و  .(1)، كما في اللََّساِن والعُبَاِب  تَفَجَّ

، وقد قَلََّده الُمَصنُِّف ُهنَا ، وهكذا هو الَمْعُروُف على  (2)األَْعلَى ، غربيَّ النَّيِل ، كما في العُبَاِب  بَصِعيِد َمْصرَ  َكبِيَرةٌ  كِبْرَذْوٍن : ة فِْرَشْوطٌ و

يَوانِيَّة ، كما تَقَدَّمت اإِلَشاَرةُ أَلِسنَِة العاّمة. والّصواُب أَّن اْسَمها فُْرُجوٌط ، كعُْصفوٍر بالِجيِم على ما ُهَو َمثْبُوٌت في ُكتُِب التّاِريخِ والقََوانِ  ين الّدِ

ة على ما قَالَه الُمَصنُِّف حتَّى الخاصَّة. ومن ذِلَك قوُل َشْيِخنا العاَلَّمِة أَبِي الَحَسِن َعلّيِ بِن صاِلحِ بِن مُ إِليه ، واْعتََمَدت ال بَِعّيِ عَامَّ وَسى الرَّ

 نَِزيِل فُْرُجوٍط في أَبياٍت َكتَبَها تَْقِريظاً علَى هذا الِكتَاِب :

ّر يف  دح حـــــــــَ اقـــــــــَ نـــــــــَ وحطـــــــــِ رحشـــــــــــــــــــــــَ ا   فـــــــــِ ر  الـــــــــر ضـــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــُ

رحَتضـــــــــــــــــــــــَ     ُ
ـــــــــُ  املـــــــــ ي فـــــــــِ ـــــــــ  ـــــــــن ربحُ ال ا ا ـــــــــَ هـــــــــَ لـــــــــ  حـــــــــَ ذح  مـــــــــُ

  
 إِلى آِخِر ما قَاَل ، أَداَم هللا فَْضلَهُ ، ما لََمع آٌل ، وَملََع راٌل.

ُجلُ  فََرطَ  : [فرط] ً  الرَّ ّمِ : َسبََق وتَقَدَّمَ  يَْفُرُط فُُروطا ً يا أَبا َسعِ »قال أَْعَرابِيُّ للَحَسِن :  ، فاِرطٌ  ، فهو ، بالضَّ ْمنِي ِديناً َوُسوطاً ، ال ذاِهبا  يٍد ، َعلِّ

 ً . قال له الَحَسُن : فُُروطا ماً بالغُلُّوِ ، وال ُمتَأَِخراً بالتُّلُّوِ أَْحَسْنَت يا أَْعَرابِيُّ ، خيُر األُموِر  ، وال َساِقطاً ُسقُوطاً. أَي ِديناً ُمتََوسَّطاً ال ُمتَقَّدِ

 .«أَْوَساُطها

 أَي َسبََق وتَقَدَّم. ِمنِّي فََرطَ  ما في الدعاِء : َعلَىو
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ً  في األَْمرِ  فََرطَ و َر به ، بالفَتْحِ : يَْفُرط فَْرطا  َحتّى فَاَت. . زاَد في الّصحاحِ :وَضيَّعَه ، كما في العُبَاِب. وفي الّصحاحِ : فيِه. قَصَّ

َعَلْينا َأْو ) يَْفُرطَ  (ِإنَّنا َُناُف َأنْ )عليه ، أَي َعِجَل وَعَدا ، ومنه قولُه تعالَى :  فََرط وتَقَدََّم. وفي الّصحاحِ : َعلَْيه في القَْوِل : أَْسَرفَ  فََرطَ و
ّحاُك : زاد في العُبَاِب أَي يُبَاِدَر بعُقُوبَتِنَا. وقال ابُن َعَرفَةَ : أَي يَْعَجل فيَتَقَدَّم منه َمْكُروهٌ ، وقال  (3) (َأْن َيْطغى ُمَجاِهٌد : يَْبُسط ، وقال الضَّ

 منه ، فََرطَ  يَِشّط. قلت : وقال الفَّراُء : أَي يَْعَجَل إِلى ُعقُوبَتِنَا. والعََرُب تقول :

__________________ 
 ( والصحاح أيضاً.1)
 ( ومثله يف معجم البلدان ا وقيدها بكسر أوله وسكون  نيه وشا معجمة مفتوحة.2)
 .45سورة طه اآية ( 3)
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ُرطَ  َأي َبَدَر وَسَبَ  ا ويف اأَلَساس من اجملاز : َأنح  (1) [أَمرٌ ]  َعَليحَنا منه اَبِدَرٌة. (2) يـَفح
 َعلَْينَا فاُلٌن : َعِجَل بَمْكُروٍه. فََرطَ و

ُجلُ  فََرطَ  من الَمَجاِز :و ّمِ ، أَي ُوْلداً  الرَّ ُجُل َولََده : تَقَدَّمه إِلى  فََرطَ  ، فكأَنَُّهم َسبَقُوه إِلى الَجنَِّة. ونصُّ ابِن القَّطاع : ماتُوا له ِصغَاراً  ، بالضَّ الرَّ

 الَجنَِّة.

ً  وذكر ابُن ُدَرْيٍد هذا المعنَى في .(3) قَدََّمهُ وأَْعَجلَهُ  ، أَي إِلَْيه َرُسولَه فََرطَ و َطه تَْفِريطا أَْفَرَطه  للُمَصنِِّف قَِريباً وفي اللََّساِن : . وَسيَأْتِيفَرَّ

 ً ا إِْفَراطا ً  بهذا الَمْعنَى. وأَمَّ ِة ، والمادَّةُ ال تَْمنَعه. فََرَطه فَْرطا  فلم أََرهُ ألََحٍد من األَئِمَّ

 ، كما في العُبَاِب. َغْيُرها َرَطَهاأَفْ و ما لُقَِّحْت َحتَّى َعَسا َطْلعُها.و : إِذا تُِرَكت النَّْخلَةُ  فََرَطت قال أَبو َعْمٍرو :و

ً  (4) يَْفِرُطُهمْ  القَْومَ  فََرطَ و  فَْرطٌ  ، كَسَحابٍَة ، كما في الُمْحَكِم ، وفي العُبَاِب : والَمْصَدرُ  فََراَطةً و ، بالفَتْحِ ، وعليه اْقتََصَر الَجوَهِريُّ ، فَْرطا

 ، وفي الّصحاحِ : َسبَقَُهم ِإلى الماِء ، زاَد في العُبَاِب : وتَقَدََّمُهم. تَقَدََّمُهْم ِإلى الِوْردِ  : فُُروطٌ و

الءِ  واألَْرِشيَةِ  إِلْصالحِ الَحْوِض  وفي الُمْحَكِم : اط وُهمُ  ، أَي ليَُهيِّئََها لهم ، والّدِ ان ، جمع الفُرَّ  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للقُطاِمّيِ : فَاِرطٍ  كُرمَّ

و  لــــــُ جــــــَ عــــــح تــــــَ ا فـــــــاســــــــــــــــــــح نـــــــَ تــــــِ ابــــــَ حـــــــَ وا مــــــن صــــــــــــــــــــَ  ان وكـــــــانــــــُ

َر     جـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ا تـ مـــــــــــــــَ ر اطٌ  (5)كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ُورّادِ  فـ  لـــــــــــــــِ

  
 للَواِحِد قوُل الشاعر : الفَاِرطِ  وشاهدُ 

مفــــــــــــَبَ َر  هــــــــــــُ ارِطــــــــــــُ مــــــــــــاً  فــــــــــــَ ثــــــــــــ  اطــــــــــــًا جــــــــــــُ طــــــــــــَ  غــــــــــــَ

رحسِ     ن الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــُ رَتَاطــــــــــــــــــــُ ا كــــــــــــــــــــَ واهتــــــــــــــــــــَُ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
،  الغَلَبَةُ  : الفَْرطو في األَْمِر ، كما في الّصحاحِ ، الفَْرطَ و ، وهو ُمَجاَوَزة الَحّد في األَْمر ، يُقال : إِيّاكَ  اإِلْفَراطِ  االْسُم من ، بالفَتْحِ : الفَْرطُ و

 الشَّْهَوِة والُحْزِن ، أَي َغلَبَتُُهما. فَْرطُ  ومنه

ِغيرُ  : الفَْرطُ و  ، أَي بَضمتين : َواِحدُ  الفُُرط وَشْخُصها ، والذي في الّصحاح : َرأُْس األَكَمةِ  : الفَْرطُ  أَو ، عن ُكَراع. فُُرطٌ  ، جمعه الَجبَُل الصَّ

 . عن أَبِي نَْصٍر ، قال َوْعلَة الَجْرمّي :األَْفَراطِ  ، يُقَاُل : البُوُم تَنُوح َعلَى (6)، وهي آَكاٌم َشبِيَهاٌت بالِجبَال  األْفَراطِ 

ٌب  رّاٍر لــــــــــــــــه جلــــــــــــــــََ وُت ِبــــــــــــــــَ رح لــــــــــــــــََ  أَم هــــــــــــــــَ

ِر و     هـــــــــح ِر بـــــــــَا الســـــــــــــــــــــــ  واهـــــــــِ م  الصـــــــــــــــــــــــ  ُرطِ جـــــــــَ  الـــــــــفـــــــــُ

  
 ، وهي آكاٌم َشبِيهاٌت بالِجبَاِل ، وأَْنَشَد لَحّساِن بِن ثابٍِت َرِضَي هللا عنه : األَْفَراطِ  أَْيضاً : َواِحدُ  الفُْرطو .الفُُرطُ  والَِّذي في العُبَاِب :

ُه  َزعــــــــــــُ ُب ِإذح جنــــــــــــَح عــــــــــــح ا الشــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــ  اَ  عــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــَ

ألحانوَ      رحطَ  مــــــــــــــَ رح  الــــــــــــــفــــــــــــــُ مح والــــــــــــــر جــــــــــــــَ هــــــــــــــُ نــــــــــــــح  مــــــــــــــِ

  
 ، كقُْفٍل وأَْقفَاٍل. وأَما قوُل ابِن بَّراقَةَ الَهْمَدانَّي : أَْفَراطٌ  قلُت : وفَسَّره اليَِزيِديُّ بَسْفحِ الِجبَاِل ، قال : وَجْمعُه

ه  ومـــــــــُ ت جنـــــــــُُ لـــــــــ  قـــــــــَ تـــــــــَ ُر أَرحخـــــــــَ  واســـــــــــــــــــــــح يـــــــــح  ِإذا الـــــــــلـــــــــ 

اَح مــــــــــــن و     رَاطِ صــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح َوامِثُ  األفـ اٌم جــــــــــــَ (7)هــــــــــــَ
 

  
ّي : أَفَراطَ  فاْختَلَفُوا في هذا فقال بَْعُضُهم : أَراَد به بَاحِ َصَرَخ. قلُت وأَْنَشَده ابُن بَّرِ ْبحِ ، ألَنَّ الهاَم إِذا أََحسَّ بالصَّ  الصُّ

َفَهر ت جُنُوُمه  ِإذا الل يحُر أَرحَخ  واكح
 ابُن ُدَرْيٍد َعُجَزه غير َمْنُسوٍب هكذا : (8)ونََسبَهُ لألَْجَدعِ الَهْمَدانِّيِ وأَْنَشَد 

 َجَوامِثُ  بُومٌ  األفـحرَاطِ َصاَح عل  و 
 ، كفَْلٍس وأَْفلٍُس ، أَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : أَْفُرطٌ  يُْهتََدى به ، ج : من أَْعاَلِم األَْرِض  العَلَُم الُمْستَِقيمُ  الفَْرطُ  قال آَخُرون :و ثم قال الّصاَغانِيُّ :
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َوُه يف و   أَفـحُرِطهح الُبوُم يـَبحِكي َشجح
__________________ 

 ب.( زايدة عن التهذي1)
 ( يف األساس : وَناف أن تفرط علينا منه ابدرٌة.2)
 ( يف القاموس : قّدمه وأرسله.3)
( األصــــر والقاموس واللســــان وهبامشــــه : قوله وفرط القوم يفرطهم كذا ضــــبرت األصــــر ا وهو لفة اجملد ا فمفاده أنه من ابب ضــــرب. قا  يف 4)

 .املختار : واببه نصر. وقا  يف املصباح : هو من ابب قعد
 ( اللسان : كما تقدم.5)
 .«اب با »( عن التهذيب واللسان وابألصر 6)
 ( اللسان وروايته فيه :7)

 إذا الــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــر أدجــــــــــــــ  واكــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــرت جنــــــــــــــومــــــــــــــه 

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــاح مـــــــــــــــــــــن األفـــــــــــــــــــــراط بـــــــــــــــــــــوٌم جـــــــــــــــــــــوامثُ و    

  

مناها إىل هنا ملقتضــ  الســيا  ا وقد ( العبارة من هنا إىل قوله يوم جوامث وردت يف األصــر بعد قوله كما أنشــده اجلوهري عن أيب نصــر ا فقد 8)
 قدمت العبارة أيضاً يف املطبوعة الكويتية.
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 أَْيضاً ، وتَقَدَّم شاِهُده في قول َوْعلَةَ الَجْرِمّي ، كما أَْنَشَدهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبِي نَْصٍر. أَْفَراطٌ و

ه   :وهو في نََواِدِر اْبِن األَْعَرابِّيِ ِلَوْعلَة أَْيضاً ، ونَصُّ

ُت هلــــــــم  ــــــــح ي ــــــــَ ن ر جــــــــَ رحٍم : هــــــــَ اِوَر جــــــــَ رح جمــــــــَُ ــــــــِ ائ  ســــــــــــــــــــــَ

رتِ     لـــــــــــــــُ ريَة اخلـــــــــــــــُ َ اجلـــــــــــــــِ اح ُر بـــــــــــــــَ َزيـــــــــــــــِّ رحاًب تــــــــــــــــُ  حـــــــــــــــَ

  

ٌب  رّاٍر لــــــــــــــــه جلــــــــــــــــََ وحُت ِبــــــــــــــــَ رح لــــــــــــــــََ  أَم هــــــــــــــــَ

ِر و     هـــــــــح ـــــــــَا الســـــــــــــــــــــــ  ارَِم ب غحشـــــــــــــــــــــــَ  خمـــــــــََ ـــــــــَ ُرطِ يـ ـــــــــفـــــــــُ  ال

  
ْله.وبما َسَرْدنا يَْظَهُر لك ما في ِعبَاَرةِ الُمَصنِِّف من القُُصور ،   فتَأَمَّ

 وهي ما اْستَْقَدَم من أَْعالِمَها.: الَمفَاَزةِ  أَْفَراطُ  وفي األََساِس : ومن الَمَجاِز ؛ بََدْت لنا

، أَي  الفَْرطَ  إِنََّما آتِيه أَي الِحيِن بَْعَد الِحيِن ، كما في الّصحاحِ. ويُقَال أَْيضاً : الفَْرطِ  بعدَ  الفَْرطِ  ، يُقَال : لَِقيتُه في الِحينُ  ، بالفَتْحِ : الفَْرطُ و

ةً. وقال أبُو ُعبَْيٍد : أَْن تَأْتِيَه : الفَْرطُ  قِيل :و حيناً. ُجلَ  الفَْرطُ  في األَيّاِم َمرَّ . وقال ابُن الفَْرطِ  ، يُقَال : إِنَّما أَْلقَاه في بَْعَد األَيَّام أَْن تَْلقَى الرَّ

يِت : ّكِ  : اليَْوُم بيَن اليَْوَمْيِن. وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِللَبِيٍد : الفَْرطُ و يَْوٍم أَو يَْوَمْين ، فَْرطَ  : أَْن يُقَال : آتِيكَ  الفَْرطُ  الّسِ

عــــــــــارٌَة  تــــــــــَ ٌة ُمســــــــــــــــــــــــح عــــــــــَ تــــــــــح ُ  ِإاّل مــــــــــُ فــــــــــح ر الــــــــــنــــــــــ   هــــــــــَ

اُر     عـــــــــــَ ا  (1)تــــــــــــُ بحيت َرهبـــــــــــ َ رحطَ فـــــــــــتـــــــــــَ رِ  فــــــــــــَ هـــــــــــُ  َأشـــــــــــــــــــــــــح

  
 يَُكونُ  وال ، هكَذا في النَُّسخِ. وفي الّصحاحِ : من َخْمَس َعَشَرةَ لَْيلَةً ، قال غيُره : أَْكثََر ِمْن َخْمَسةَ َعَشرَ  في الفَْرطُ  ال يَُكونُ و قال ابُو ُعبَْيٍد :و

أَي بعَد يَْوَمْيِن. وقاَل بعُض « ما تَْبعَُر اإِلِبلُ يَْوٍم أَو يَْوَمْيِن فيَْبعَُرون ك فَْرطَ  كان النَّاُس إِنَّما يَْذَهبُون»في َحِديِث ُضبَاَعةَ : و ، أَقَلَّ من ثاَلثَةٍ 

فقال : َكُمْذ أََخْذَت في الَحِديِث ، فأَْدَخَل الكاَف على ُمْذ. وقولُه :  ؟ساعة فَْرطَ  ما َساَعٍة ولم أُوِمْن أَْن أَْنفَلَت. فقيل له : فَْرطَ  العََرِب : َمَضْيتُ 

ْق أَنَّي أَْنفَِلُت.ولم أَوِمْن ، أَي : لم أَثِْق ولم أُصَ   ّدِ

 قُْرَب الِحَجاِز. قال َغاِسُل بُن ُغَزيَّةَ الُجَربِيُّ : أَو : ع ، بتَِهاَمةَ  ، عن أَبِي َعْمٍرو َطِريقٌ  : الفَْرطُ و

َرتح مــــــن  رحطِ ســــــــــــــــــــَ اح  الــــــفــــــَ تــــــَ لــــــَ نح َنــــــَح مح  (2)َأو مــــــِ لــــــَ ــــــَ  فـ

دُ     جـــــــُ اَن فـــــــالـــــــنـــــــ  مـــــــَ عـــــــح بـــــــا نــــــــَ انـــــــِ بح هبـــــــا جـــــــَ نحشـــــــــــــــــــــَ  يــــــــَ

  
 َمنَاف بُن ِرْبعٍ الُهَذِليُّ :وقال عبُد 

م و  كــــــــــــُ رحطَ فــــــــــــمــــــــــــا لــــــــــــَ ُه  الــــــــــــفــــــــــــَ ونــــــــــــَ َربــــــــــــُ قــــــــــــح  ال تـــــــــــــَ

رِ و     ـــــــــــــِ اف ـــــــــــــقـــــــــــــَ ذٍب ل ه أَدحَ. مـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح ل دح خـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  ق

  
 ، من القَْيلُولَة.« أَْدنَى َمَزاٍر لقائلِ »قلت : ويُْرَوى 

ه ُهَذلِ  (3)والقَِصيَدةُ يَْرثي بها ُدبَيَّةَ  ى ، وأُمُّ  يَّةٌ.السُّلَِميَّ َساِدَن العُزَّ

ُم إلى الماءِ  ، الفََرطُ و الَء ويَْمُدُر الِحيَاَض ويَْستَِقي ، كالّرائِِد في الَكاَلِء ، أَي يَتَقَدَُّم على الَواِرَدةِ فيَُهيِّى بالتَّْحِريِك : الُمتَقَّدِ ُء لهم األَْرساَن والّدِ

ونَْحُن لُكْم  فََرطٌ  أَْنتُم لنا»في الَحِديِث : و، فََرطٌ  ، يُقَال َرُجلٌ  (4) للَواِحِد والَجْمعِ  نُ لهم ، وهو فَعٌَل بَمْعنَى فاِعل ، مثُل تَبَعٍ بَمْعنَى تابعٍ ، يكو

 .«تَبَعٌ 

بِّيِ قال : و ً »كاَن الَحَسُن البَْصِريُّ إِذا َصلَّى على الصَّ ً و اللُهمَّ اْجعَْله لنا َسلَفا  .«على الَحْوِض  فََرُطُكم فأَنَا»في الَحِديِث : و« وأَْجراً  فََرطا

تِي َدَخَل الَجنَّةَ  فََرطانِ  من كاَن له»فيه أَْيضاً : و  .«ِمْن أُمَّ

وأَبَا بَْكٍر رِضي هللا  وسلمعليههللاصلىيَْعنَي َرُسوَل هللا « ِصْدقٍ  فََرطِ  تَْقَدِميَن على: » عنهمهللارضيفي َحِديِث اْبُن َعبّاٍس قال لعائشةَ ، و

 عنه.

م لغَْيِره من األَْمَواهِ  أَيضاً : الفََرطُ و  ، وهو َمَجاٌز. الماُء الُمتَقَّدِ

 .ما تَقَدََّمك من أَْجٍر وَعَملٍ  : الفََرط من الَمَجاِز أَيضاً :و

 يَُكوُن َواِحداً وَجْمعاً. الفََرط . وقيل :أَْفَراطٌ  ، أَي لَْم يَْبلُغ الُحلَُم ، َجمعُه ما لَْم يُْدِرْك من الَولَدِ  كذاو
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تَْين : الُظْلُم واالْعتِداءُ  ، الفُُرطُ و ً  (وَكاَن َأْمُرهُ )، وبه فُّسر قولُه تعالَى  بَضمَّ ، يُقَال  (6) الُمَجاَوُز فيِه عن الَحدِّ  : الفُُرطُ  األَْمرُ  قيل :و (5) فُُرطا

 فيه ُمَجاَوٌز َحدُّه ، كما في األَساِس والّصحاحِ. ُمْفَرطٌ  ، أَي فُُرطٌ  كلُّ أَْمِر فاُلنٍ 

__________________ 
 .«تعاد»( عن اللسان والصحاح والتهذيب وابألصر 1)
 من رملتا.« فرط»( يف معجم البلدان 2)
 .174/  3قتله خزانة األدب ج  انظر قصة« رببة»وابألصر  43/  2( عن ديوان اهلذليا 3)
 ( يف القاموس : واجلميض.4)
 .28( سورة الكهف اآية 5)
 ( يف اللسان : وأمر فـُُرط أي جماوز فيه ا ّد.6)
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طُ  التي الفََرُس السَِّريعَةُ  : الفُُرطُ و ـ  هي الّسابِقَةُ ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للَبِيدٍ الَخْيَل ، أَي تَتَقَدَُّمَها ، كما في الّصحاحِ. وفي اللََّساِن واألََساِس :  تَتَفَرَّ

 :ـ  رِضي هللا عنه

جِي و  كــــــــــ  ُر شــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــِ ي  حتــــــــــَح ُت ا ــــــــــَ يــــــــــح  لــــــــــقــــــــــد محــــــــــََ

ُرطُ     ــــــــــُ ا فـ هــــــــــَ امــــــــــُ َدوحُت جلــــــــــَِ ي ِإذح غــــــــــَ احــــــــــِ  ا ِوشــــــــــــــــــــــــَ

  
 .أَْفَراطٌ  َزاَد في األََساِس : وَخْيلٌ 

 فَُراَطةٌ  كذِلَك. وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : الماُء بَْينَُهم فَُراَطةٌ  ، وبِئْرٌ  ، كثَُماَمٍة : الماُء يَُكوُن َشَرعاً بيَن ِعدَّةِ أَْحيَاٍء ، َمْن َسبََق إِلَْيِه فُهَو لَهُ  الفَُراَطةُ و

 اه : أَيُُّهم َسبََق إِليه َسقَى ولْم يَُزاِحْمهُ اآلَخُرون.بَْيَن بَنِي فاُلٍن وبَنِي فاُلٍن. ومعن فَُراَطةٌ  ، أَي ُمَسابَقَةٌ. وهذا ماءٌ 

 .. : الماُء يَُكونُ  الِفَراَطةُ و ، الِفَراطُ و والَِّذي في العُبَاِب :

 َكْسر ، فتأَّمْل.بال الِفَراَطةَ  : الَِّذي يَُكوُن ِلَمْن َسبََق إِلَْيِه من األَْحيَاِء ، وقد َضبََطا الِفَراطُ  إِلخ ، وفي الّصحاحِ : والماءُ 

: الَِّذي يَْسِبُق القَْوَم لَحْفِر  بالفَاِرطِ  يَتَقَدَّمانَِها ، قاله اللَّْيُث ، قال : وإِنَّما ُشبِّها بَنَاِت نَْعٍش  َسِريرِ  أَمامَ  ُمتَبَايِنَانِ  : َكْوكبانِ  الفَاِرطانِ  من الَمَجاز :و

 .الفََرَطانِ  : (1)القَْبِر ، وَوقَع في األََساِس 

باحِ  أَْفَراطُ  من الَمَجاِز : َطلَعَتْ و ْبحِ ، نَقَلَه اللَّْيُث ، قال : تَبَاِشيُره ، أَي الصَّ ، وأَْنَشَد  (2) فُْرطٌ  والَواِحُد منها ، األَُوُل ِلتَقَدُّمها وإِْنَذاِرَها بالصُّ

 لُرْؤبَةَ :

رِت  غــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــل طــــــــــــاِط ال ــــــــــــغــــــــــــَ َر ال ــــــــــــح ب ــــــــــــَ ه قـ ــــــــــــُ رحت  ابكــــــــــــَ

رتِ و     طـــــــــــــ  خـــــــــــــَ
َ

ا املـــــــــــــ طـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــَ وينِّ ال َر جـــــــــــــُ بـــــــــــــح ـــــــــــــَ  قـ

  

 الُفر طِ الص باِح  أَفـحرَاطِ قـَبحر و 
طو ً  ء وفيهالشَّيْ  فَرَّ  ، قال َصْخُر الغَّيِ : : َضيَّعَه وقَدََّم العَْجَز فيه تَْفِريطا

نح  ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــل ّزِي ف ــــــــــــــــــــَ َك بـ ــــــــــــــــــــِ هُ ذل ــــــــــــــــــــَ ّرِط ــــــــــــــــــــَ   أُفـ
ُدواَأخــــــــــــــاُف     ِذي َوعــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ُزوا ال جــــــــــــــِ ــــــــــــــح ن ــــــــــــــُ  َأنح يـ

  
مه وأَتََخلَّف عنه. قلُت وفي َشْرحِ ا يوان :أَي هو َمِعي ال أُفَاِرقُه وال قال ابن ِسيَده : يقُوُل ال أَُضيِّعُه ، وقيل : معناهُ ال أَُخلِّفُهُ ، وقيل : ال أُقَّدِ لّدِ

ي أَي ِسالِحي. ُمه. وبَّزِ  أُقَّدِ

طَ  يُقَال :و  انتهى. في األَْمِر : التَّْقِصيُر فيه وتَْضيِيعُه حتّى يَفُوَت. التَّْفِريطُ فيه. وفي الّصحاح : قَصَّرَ  األَْمِر ، إِذافي  فَرَّ

طَ و ْطتُ  (اي َحْسَرتى َعلى ما)في َجْنِب هللا : َضيََّع ما ِعْنَده فلم يَْعَمْل ، ومنه قولُه تَعَالَى :  فَرَّ  أَي في أَْمِر هللا ، (3) (يف َجْنِب هللاِ ) فَرَّ

 .«أَْن ال يَُصلَّى حتّى يَْدُخل َوْقُت األُْخَرى التَّْفِريطُ  ، إِنََّما تَْفِريطٌ  لَْيَس في النَّْومِ »في الَحِديِث : و

طَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ً  إِلَْيه َرُسوالً  فَرَّ تِه وقَدََّمه. أَْرَسلَهُ  : تْفِريطا  إِلَْيه في َخاصَّ

طَ و ً فُ  فَرَّ ً  النا  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّةَ : تََرَكه وتَقَدََّمهُ  : تَْفِريطا

اٌء ال  قـــــــــــــَ ُه ســـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــَ رِّطُ مـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ُه  يـ ـــــــــــــَ ل  محـــــــــــــَح

َبُب     َن وِمســـــــــــــــــــــــح حـــــــــح لـــــــــُ ـــــــــَ رَاٌص يـ ٌن وَأخـــــــــح فـــــــــح (4)صـــــــــــــــــــــــُ
 

  
ْطتُكَ  أَي : ال يَتُْرُك َحْملَه وال يُفَاِرقُه ، وقال أَبُو َعْمرو : َر قوُل َصْخِر السابُِق. فَرَّ  في كذا وكذا ، أَي تََرْكتَُك. قلُت : وبه فُّسِ

ً و قال ابُن ُدَرْيٍد : َطه تَْفِريطا ه :  في َمْدِحه أَْفَرطَ  َمَدَحه َحتّى : فَرَّ َظه ، بالقَاِف والّظاِء ، كما في العُبَاِب ، وَذَكَر في التَّْكِملَِة ما نَصُّ ، مثل قَرَّ

َظه ، بالقاِف والّظاِء ، إِالّ أَْن يكوَن َضبََطه. قلُت : وكأَنَّهُ َظَهَر له فِيَما بَ وأَ  تُه فَسلََّمه في العُبَاِب ، إِْذ نا أَْخَشى أَْن يَُكوَن تَْصِحيَف قَرَّ ْعُد صحَّ

ٌر عن تَأِْليِف التَّْكِملَِة.  تَأِْليفُه ُمتَأَّخِ

طَ  قال الخليل :و ْعِر ، قال ُمَرقٌِّش ، وهو نَّحاه ، أَي عن فاُلٍن َما يَْكَرهُ هللا تَعَالَى  فَرَّ . نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقال : وقَلََّما يُْستَْعَمُل إِالّ في الّشِ

 األَْكبَُر ، واسُمه َعْمُرو بن َسْعٍد :
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اَل  جــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ا ال تـ ثــــــــــــَ بــــــــــــ  لــــــــــــَ ــــــــــــَ يَب  تـ احــــــــــــِ  اي صــــــــــــــــــــــــــَ

َباَل     ا َتســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــداِر كـــــــــــَ ِض ال ـــــــــــح ـــــــــــَرب ا ب فـــــــــــَ ـــــــــــِ  وق

  

ا  مــــــــــَ َبكــــــــــُ طــــــــــح ــــــــــُ ر  ب عــــــــــَ رِّطُ فــــــــــلــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــُ ــــــــــاً  يـ ئ ــــــــــِّ ي  ســــــــــــــــــــــــَ

الً     بـــــــــــِ قـــــــــــح ًا مـــــــــــُ ريح رَاُع خـــــــــــَ بـــــــــــِ  اإِلســـــــــــــــــــــــــح  َأوح َيســـــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

قوله : ووقض يف األســـاس الفرطان ا الذي يف النســـخة الجي أبيدينا منه نصـــه : وطلض الفارطان ا و ا كوكبان أمام »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)
 .«بنات نعش ا ه

 ( ضبطت بضم فسكون عن اللسان والتهذيب.2)
 .56( سورة الزمر اآية 3)
نة.( الصفن شي4)  .180/  1واملسَبب : السقاء الضخم عن ديوان اهلذليا  ء مثر السفرة يستق  به املاء ا وبعضهم يقو  : َصفح
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 هَكذا هو في الّصحاحِ ، وفي العُبَاِب الّشْطُر الثّانِي :

 (1)ِإن  الر ِحيَر َرِهُا َأنح ال تـَعحُذاَل 
 قال : ويرَوى :

ا ..  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  . َريـ

بــــــــــِ      اَل  اإِلفــــــــــراطُ َأوح َيســــــــــــــــــــــــح بــــــــــِ قــــــــــح بــــــــــًا مــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــيــــــــــح

  
 .َمألَه حتَّى أَساَل الماءَ  أَي الَمَزاَد : أَْفَرَطهُ و

  ُزَهْيٍر ، َرِضَي هللا عنه :، قال َكْعُب بنُ  َحتَّى فاضَ  الَحْوَض واإِلنَاَء ، إِذا َمألَهُ  أَْفَرط أَو

َذ  عــــــــــنــــــــــُه و  ــــــــــقــــــــــَ ــــــــــّراَِيُح ال ي ال فــــــــــِ نــــــــــح ــــــــــَ هتـ َرطــــــــــَ ــــــــــح   أَفـ
يـــــــــرُ     الــــــــِ عــــــــَ يــــــــٌ  يـــــــــَ ٍة بــــــــِ ارِيــــــــَ وحِب ســــــــــــــــــــــَ  مــــــــن صــــــــــــــــــــــَ

  
يَاحُ »ويُْرَوى :   .«من نَْوِء َساِريَةٍ »وَرَوى األَْصَمِعيُّ :  .«تَْجلُو الّرِ

 ، أَي مآْلُن ، قاَل َساِعَدةُ الُهَذِليُّ يَِصُف ُمْشتَاَر العََسِل : ُمْفَرطٌ  ويُقَال : َغِديرٌ 

  َ يــــــــــــَ ــــــــــــح ا أبَبـ هــــــــــــَ حــــــــــــَ َرطٍ فــــــــــــَبزَاَ  اَنصــــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــح   مــــــــــــُ
ُب     بحلـــــــــــــَ ن  الـــــــــــــتـــــــــــــ  اٍب هبـــــــــــــِ اِء َأهلـــــــــــــحَ ن مـــــــــــــَ (2)مـــــــــــــِ

 

  
 أَي َمَزَجَها بماِء َغِديٍر َمْملُوٍء ، وقال آَخُر :

زَاِد  (3)َبج  
َ
َرطاً امل  تـَوحِكريَا ُمفح

 وأَْنَشَد إِْبَراِهيُم بُن إِْسَحاَق الَحْربِيُّ :

ائــــــــــــــــٍر  يَبح حــــــــــــــــَ َرطٍ عــــــــــــــــلــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــانــــــــــــــــِ فــــــــــــــــح   مــــــــــــــــُ
بِ     عحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ه مـــــــــــــــــــــُ و أحتـــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــــرَبحٍث تـ

  
 وقاَل أَبُو َوْجَزةَ :

ِر  ي  الــــــــــــز جــــــــــــح فــــــــــــِ اُد خــــــــــــَ كــــــــــــَ هالٍع يــــــــــــَ رِطــــــــــــُ فــــــــــــح   يـــــــــــــُ
اجِ     يـــــــــــــّ وحمـــــــــــــاِة هـــــــــــــَ َ

َر  املـــــــــــــ ٍض لســـــــــــــــــــــــــــُ رَتحفـــــــــــــِ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح

  
ّي :وأَْنَشَد ابُن بَ   ّرِ

رحٍم  َ خـــــــــــــــــُ اح ُض بـــــــــــــــــَ َرجـــــــــــــــــِّ َرطـــــــــــــــــاتٍ يــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــح   مـــــــــــــــــُ
ا الـــــــــــــــــــدِّالءُ     دِّرحهـــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــَ َواٍف مل يـــــــــــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وأَْنَشده ابُن ُدَرْيٍد أَيضاً هكذا قال ، والُخْرم : ُغُدٌر يَنَخِرُم بعُضها إِلى بَْعٍض.

ُمْ )، أَي َمْنِسيٌّ وبه فَسََّر ُمَجاِهٌد قولَه تَعَالَى :  ُمْفَرطٌ  ، فهو نَِسيَه ، إِذا األَْمرَ  أَْفَرطَ و ن  (4) ُمْفَرُطونَ  (َوَأَّنَّ أَي َمْنِسيُّون. وقال الفَّراُء : منسيوُّ

 ِمْنُهْم نَاساً أَي ، َخلَّْفتُُهم ونََسيتُهم. أَْفَرْطتُ  في النّاِر ، قال : والعََرُب تَقُول :

لَه ما ال يُِطيُق ، قَّطاعِ : على البَِعيِر ، إِذا، ونَصُّ ابِن ال عليه أَْفَرطَ و  ، وقَِصرٌ  ُمْفِرطٌ  ُطولٌ : . يقال ُمْفِرطٌ  والقَْدَر فهو جاَوَز الَحدَّ  كلُّ ماو َحمَّ

َمثَِلي وَمثَلُُكم َكَمثَِل ِعيِسى »ه أَنَّه قال : َرَوى َزاَذاُن َعْن َعِلّيٍ رِضَي هللا عنو ، بالسُُّكوِن ، وقد َذَكَره الُمَصنُِّف آنِفاً ، الفَْرطُ  . واالسُم :ُمْفِرطٌ 

 .«في بُْغِضِه فَهلَُكوا فأَْفَرُطوا في ُحبِّه فَهلَُكوا ، وأَْبغََضته طائِفَةٌ  فأَْفَرُطوا َصلََواُت هللا عليه ، أََحبَّته طائفةٌ 

جُل : أَْفَرطَ و  بُّت.. وفي األَْمِر : تَقَدَّم قبل التَّثَ أَْعَجَل باألَْمرِ  الرَّ

لَْت به ، إِذا السََّحاُب بالَوْسِمّيِ  أَْفَرطَ  من الَمَجاِز :و ُمه. تُْفِرطُ  والسََّحابَةُ  َعجَّ لُه وتُقَّدِ ِل الَوْسِمّيِ : أَي تُعَّجِ  الماَء في أَوَّ

 ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. بيَِده إِلى َسْيِفه لَيِْستَلَّهُ : بَاَدرَ  أَْفَرطَ و
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داً  أَْرَسَل َرُسوالً  ، إِذا أَْفَرط األَْعِراِبّيِ :قال ابُن و ا في َحَوائِِجهِ  ُمَجرَّ قَه الُمَصنِّف في ثاَلِث َمَواِضَع.خاصًّ  فََرطَ  . قلُت : وهو َمْعنًى َواِحٌد فَرَّ

طَ و ط أَْفَرطو فَرَّ َل فيه نَظٌر.كان فيه َغنَاٌء عن هذا التَّْطِويِل ، مع أَنَّ  أَْفَرطَ و ، ولَْو قاَل : كفرَّ  األَوَّ

 .الفَْرطِ  ، أَي الِحيِن ، وفي العُبَاِب : أَي ال تُِصيبُه إاِلّ في الفَْرطِ  أََصابَتْه في واألُُموُر ، أَي الُهُمومُ  تَفاَرَطتْهُ  يُقَال :و

عَ َسبََق وتَ  ، إِذا فاُلنٌ  تَفَاَرطَ  هو ِمْن قَْوِلِهم :و تََسابَقَْت إِلَْيه ، : تَفَاَرَطتْه أَو  ، قال بَْشُر بُن أَبِي َخازٍم : َسرَّ

اٍت  يـــــــــــــــَ غـــــــــــــــِ ة ُمصـــــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــ  َن اأَلعـــــــــــــــِ ازِعـــــــــــــــح نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  يـ

اَرطُ كـــــــــــمـــــــــــا     فـــــــــــَ تـــــــــــَ ـــــــــــَ اُم  يـ مـــــــــــَ َد ا ـــــــــــَ مـــــــــــَ (5)الـــــــــــثـــــــــــِّ
 

  
__________________ 

 ( وهي رواية املفضليات.1)
 وفيه : عليه التبلب بد  هبن التبلب. شعر ساعدة بن جؤية. 182/  1( ديوان اهلذليا 2)
 َثج  املزاِد. 182/  1ديوان اهلذليا ( يف 3)
 .62( سورة النحر اآية 4)
 ( رواية املفضليات :5)

 يـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــن األســــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــات 

 يــــــــــــــــــــــــرو  ا ــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــاُم بــــــــــــــــــــــــد  ا ــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــامُ و    
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 وقال النّابِغَةُ الذُّْبيانَيُّ :

ئـــــــــاٍب  وَص عـــــــــلـــــــــ  اكـــــــــتـــــــــِ لـــــــــُ ـــــــــقـــــــــَ ا ال ُت هبـــــــــَِ فـــــــــح ـــــــــَ  َوقـ

اُرطُ ذاَ  و     فــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ينِّ  تـ عــــــــــــــــــَ
ُ

وحِ  املــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 .«ِلفَاِرطِ »ويُْرَوى : 

َر َوْقتُه فلم يَْلَحْقه َمْن أََراَدهُ الشَّيْ  تَفَاَرطَ و َحِديُث َكْعِب بن َماِلٍك األَْنَصاِرّيِ ، َرِضَي هللا عنه ، في تََخلُّفه عن َغْزَوةِ تَبُوك :  ، ومنه ُء : تَأَخَّ

 .«الغَْزوُ  تَفَاَرطَ و ،فلم يََزْل بي َحتَّى أَْسَرُعوا »

ه ، أَي إِْحَسانُه يُْفتََرطُ  هو ال قال بعُض األَْعَراِب :و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. يَُخاُف فَْوتُه يُْفتََرُض ، فال ال وبَرُّ

ةُ الَواِحَدةُ من الُخُروجِ. الفَْرَطةُ و  : الَمرَّ

ّمِ : االْسمُ و ّمِ : الفُْرَطةُ  ، وفِي الّصحاحِ : بالضَّ ةُ الَواِحَدةُ ، مثل ُغْرفٍَة وَغْرفٍَة وُحْسَوةٍ  الفَْرَطةُ و اسٌم للُخُروجِ والتَّقَدُِّم ، ، بالضَّ ، بالفَتْح : الَمرَّ

 انتَهى.« في البِالد الفُْرَطةِ  نََهاِك عن وسلمعليههللاصلىإِنَّ َرُسوَل هللا »عائَشةَ ، َرِحَمُهما هللا تَعالى : قَْوُل أُّمِ َسلََمةَ ل وَحْسَوةٍ. ومنه

ينفي ال الفُْرَطةِ  نََهاِك عن وسلمعليههللاصلىإِنَّ َرُسوَل هللا »: قالت أُمُّ َسلََمة لعائَشةَ رِضَي هللا َعْنهما :  (1)قال غيُره و قلُت : يعني : « ّدِ

.  السَّْبَق والتَّقَدَُّم وُمجاَوَزةَ الَحّدِ

ّمِ وبالتَّْحِريك. ، كُجَهنِّيٍ ، وَعَربِّيٍ : َصْعبٌ  فَرِطيٌّ  بَِعيٌر ، وَرُجلٌ  قال ابُن َعبّاٍد :و  لم يَُذلَّل. إِالّ أَنَّ نَصَّ الُمِحيط : بالضَّ

 .ُمْفَرُطونَ  قولُه تَعَالَى َوأَنَُّهمْ و

إِلى  ُمقَدَُّمونَ  األَْصُل فيه أَنَُّهمْ  في النّاِر ، أَو . وقال الفَّراُء : َمْنِسيُّونَمتُْروُكون ُمَضيَّعُون ، كما قالَهُ ُمَجاِهٌد. وقِيَل : أَي َمْنِسيُّون الراِء ،بفتْح 

لُون إِليها النّارِ  ، وهي قراَءةُ  بَكْسر الّراِء ، أَي ُمَجاِوُزوَن لما ُحدَّ لَُهمْ  ، «ُمْفِرُطونَ » ءَ وقُِرى : قَدََّمه ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ  أَْفَرَطه ، يقال : ُمعَجَّ

ُطونَ ُمفَ »َء أَيضاً : في األَْمِر ، إِذا تََجاَوَز فيِه عن الَحّد والقَْدِر. وقُِرى أَْفَرطَ  قُتَْيبَةَ وأَبِي َجْعفٍَر ونَافِعٍ ، من بتَْشِديِد الّراِء الَمْكُسوَرةِ ، أَي « ّرِ

 على أَْنفُِسِهم في الذُّنُوب.

ً و فَاَرَطه ُمفَاَرَطةً و ، وفَالََطه ، واَلفََطه ، ُكلُّه بمعنًى َواِحٍد. أَْلفَاهُ ، وَصاَدفَهُ و ، فَاَرَطهُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ : يُقَال :و  .َسابَقَه : ِفَراطا

ً  فاُلنٌ  َكلَّمَ تَ  يُقَاُل :و ً و فَاَرَطهُ  ، وهو َمْصَدرُ  ، كِكتَاٍب ، أَي َسبَقَْت منه َكِلَمةٌ  فَِراطا  .ِفَراطا

ً  فاُلنٌ  اْفتََرطَ  يُقَال : ، ونَصُّ الّصحاحِ : َولَداً ، أَي ماَت َولَُده فاُلنٌ  اْفتََرطَ و ، أَي َمْبلََغ  الُحلُمَ  أَن يَْبلُغَ  قَْبلَ  ، إِذا ماَت له َولَد َصِغير فََرطا

َجاِل   .(2)الّرِ

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 ً َطه تَْفِريطا  : قَدََّمه ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : فَرَّ

ا هــــــــــَ ّرِطــــــــــُ فــــــــــَ َدٌ   يـــــــــــُ ِر َمصـــــــــــــــــــــــح يــــــــــح ِة اخلــــــــــَ بــــــــــ  نح كــــــــــَ  عــــــــــَ

اُذ ُ     ديف لــــــــــــــيــــــــــــــَ  فــــــــــــــيــــــــــــــِه ختــــــــــــــََ ِرمٌي وشــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

  
مها.  أَي يُقَّدِ

َطهو أَهُ ، كأَْفَرَطه ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. فَرَّ  في الُخُصومِة : َجرَّ

ً  في َحْوِضهِ  فََرطَ و  ، إِذا َمألَهُ ، أَو أَْكثََر من َصّبِ الماِء فيِه. فَْرطا

ُم الَواِرَدةِ  الفَاِرطُ و ُم لَحْفِر القَْبِر ، َجْمعُهُ :ـ  كالفََرطِ ـ  : ُمتَقَّدِ اطٌ  والُمتَقَّدِ   أَبي ذَُؤْيب :، ومنه قولُ  فُرَّ

وا و  لـــــــــــُ مح قـــــــــــد أَرحســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــُ ر اطـــــــــــَ لـــــــــــوا  فــــــــــــُ بَثـــــــــــ   فـــــــــــتـــــــــــَ

دِ     َواعـــــــــِ ـــــــــقـــــــــَ ا كـــــــــاإِلمـــــــــاِء ال اهـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــًا ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــب ي ـــــــــِ ل ـــــــــَ  ق

  
يَواِن ، وقد يُْجَمعُ   ّي :، وهو نَاِدٌر ، كفَاِرٍس وفََواِرَس ، كما في العُبَاِب ، وو أَْنَشَد لألَْفَوِه األَْودِ  فََواِرطَ  على الفَاِرطُ  كذا في َشْرحِ الّدِ
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ا  نـــــــــــــّ اكـــــــــــــُ هـــــــــــــَ َوارِطـــــــــــــَ ا  فــــــــــــــَ ِذيـــــــــــــن ِإذا َدعـــــــــــــَ  الـــــــــــــ 

زَعُ     فــــــــــــح ــــــــــــُ هــــــــــــم ال يـ يــــــــــــح بــــــــــــاِح ِإلــــــــــــَ ي الصــــــــــــــــــــــــــ   َداعــــــــــــِ

  
 .«ف ر س»قال َشْيُخنا : يَُزاد على نَُظَرائه الثَّالثَة ، انظر في 

اطُ و َماتَُها إِلى الَواِدي والماء ، نقلهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للّراِجِز ، وهو نُقَاَدةُ األََسِديُّ : فُرَّ  القََطا : ُمتَقَّدِ

__________________ 
 ( يعين بغريه أي غري اجلوهري.1)
 ( يف التهذيب : وافرتط فالٌن فـََرطاً له أي أوالداً مل يبلغوا ا لم.2)
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ٍر وَ و  هــــــــــــــــــَ ا مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــح اطــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح ه ال تــــــــــــــــــُ  َردح

ُه     تـــــــــــــــــــــــــــُ امل أََر ِإذح َوَردح ر اطـــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 ِإالّ اَ َماَم الُورحَ  والَغطَاطَا
 البِئَْر ، إِذا تََرْكتََها حتّى يَثُوَب ماُؤَها. قال ذِلَك َشِمٌر ، وأَْنَشَد في ِصفَِة بِئٍْر : فََرْطتُ و

َي ِإذا مــــــــــــا وَ   تح هــــــــــــح ــــــــــــَ رِط ــــــــــــُ ــــــــــــَوَذمح  ف َد ال قــــــــــــح  عــــــــــــَ

مّ     اٍب  ـــــــــــــــــــٍش وَذاُت طـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــَ  َذاُت عـــــــــــــــــــِ

  
ْلِو ثَابَت ب  ماٍء َكثِيٍر. والِعقَاُب : ما يَثُوب لها من الماِء ، جمُع َعقٍَب.يقول : إِذا أُِجّمت هِذه البِئُْر قَْدَر ما يُْعقَُد َوَذُم الدَّ

 وأَّما َعْمُرو بُن َمْعِديَكِرَب :

ُت  لـــــــــــــــح مَأطـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ رَاطـــــــــــــــَ ا  فـــــــــــــــِ ىّت ِإذا مـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

اِط     طــــــــــَ ــــــــــَ تح ق ــــــــــَ مح كــــــــــان رَاهتــــــــــَ ُت ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ل ــــــــــَ ت ــــــــــَ (1)قـ
 

  
 قَتَْلتُهم.أَي أََطْلُت إِْمَهالَُهم والتَّأَنَِّي بِهم إِلى أَْن 

ُجُل ُوْلداً : ماتُوا ِصغَاراً. اْفتََرطَ و  الرَّ

َل َمْوتُه ، عن ثَْعلب. اْفتَِرطَ و  الَولَُد : ُعّجِ

 اْبنَْين. اْفتََرْطتُ  الَمْرأَةُ أَْواَلداً : قَدََّمتُْهم. قال َشِمٌر : َسِمْعُت أَْعَرابيَّةً فَِصيَحةً تَقُول : أَْفَرَطتِ و

 قَدََّمهم. أَْواَلداً : اْفتََرطو َولَداً : ماَت لهُ َولٌَد َصِغيٌر. أَْفَرطَ و

 أَْمٌر قَبيٌح ، أَي َسبََق. فََرطَ  إِليه ِمنِّي َكالٌم وقَْوٌل : َسبََق ، وكذِلك فََرطَ و

ُجل فََرطَ و ً  الرَّ  : َشتََم ، نَقَلَه ابُن القَّطاعِ. فُُروطا

تَْيِن ، أَي َمتُْروٌك ، ومنه قَْولُه تَعَالَى : فُُرطٌ  وأَْمُرهُ  ً  (وَكاَن َأْمُرهُ ) ، بَضمَّ أَي َمتُْروكاً ، تََرَك فيه الّطاَعةَ وَغفََل عنها ، وقال أَبو  (2) فُُرطا

ّجاُج : أَي كان أَْمُره فُُرطٌ  الَهْيثَم : أَْمرٌ   ، وهو تَْقِديُم العَْجِز. وقال َغْيُره : أَي نََدماً ، ويُقَاُل : َسَرفاً. التَّْفِريطَ  : ُمتََهاَوٌن به ُمَضيَّع. وقال الزَّ

َطهُ  : تََركه ، وَخلَّفَه ، أَفََرَطهو  .كفَرَّ

ً  الَجاِهَل إِالّ  (3)ال تََرى »: في َحِديِث َعلّيٍ َرِضَي هللا عنه و ً  أَو ُمْفِرطا طا راً فيه « ُمفَّرِ  .(4)أَي ُمْسِرفاً في العََمِل ، أَو ُمقَّصِ

طَ و َطتْ  نَاَم عن الِعَشاِء َحتَّى»الَحِديُث :  ، ومنه كتَفَاَرطَ  ُء : فَاَت َوْقتُه ،الشَّيْ  تَفَرَّ  أَدائِها.أَي فاَت َوْقتَُها قَْبَل « تَفَرَّ

 إِليِه في هذا األَْمِر : تَقَدََّم وَسبََق. اْفتََرطو

َجاِل إِلى العاَُل ، أَي له فِيِه قُْدَمةٌ قال الّشاِعُر : ُمْفتَِرطُ  وفاُلنٌ   الّسِ

َت  رَتِطَ مـــــــــا زِلـــــــــح فـــــــــح اَل  مـــــــــُ اِ  ِإىل الـــــــــعـــــــــُ جـــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــِّ

ا    وقــــــــــــــَ ــــــــــــــرت حنــــــــــــــُ ُدُر ال َج متــــــــــــــَح لــــــــــــــَ ــــــــــــــح ِض أَبـ وح  يف حــــــــــــــَ

  
 البَلَِد : أَْطَرافُه ، قال أَبُو ُزبَْيٍد : مفَاِرطُ وَ  

ِر الــــــــــــــــــص  و  يِّ والــــــــــــــــــُذبــــــــــــــــــ  طــــــــــــــــــِ
َ

وحا ابملــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــََ

اَء يف     يـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ اِرطِ مِّ لـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ يـــــــــــــــدِ  مـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــِ

  
ّمِ ، إِذا كاَن صاِحَب أَْسفَاٍر َكثِيَرةٍ. فُْرَطةٍ  وفاُلٌن ذُو  في البِالِد ، بالضَّ

تَْين : األَْمرُ  الفُُرطُ و  فيه ، وقيَل : هو اإِلْعَجاُل. َرطُ يُفْ  ، بَضمَّ

 ، آذاهُ. يَْفُرط عليهِ  فََرطَ و
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 .(6)تََوانَى وَكِسَل  (5)أَْيضاً ، إِذا  فََرطَ و

كةً : العََجلَةُ. الفََرطُ و  ، ُمَحرَّ

 : أَْعَجلَه. أَْفَرَطهُ و

طتُ  قال ِسيبََوْيه : وقالُوا : ُره ِمْن بَْيِن يََدْيِه َشْيئاً ، أَو تَأُْمُره أَن يَتَقَدََّم. وهي من أَْسَماِء الِفْعِل الَِّذي ال يَتَ  فَرَّ  عَدَّى.إِذا ُكْنَت تَُحذِّ

يَاَدةُ على ما أُِمْرَت. اإِلْفَراطُ و  : الّزِ

 في القَْوِل : أَْكثََر. أَْفَرطَ و

َكةً : األَْمُر الَِّذي الفََرطُ و طُ يُ  ، محرَّ  فيه َصاِحبُه ، أَي يَُضيِّع. فَّرِ

__________________ 
 وقتلت سراتكم بكاف اخلطاب. .. أطلت فراطكم قالت : قطاِط. قا  ابن بري : صواب إنشاده :« : قطرت»( يف اللسان 1)
 .28( سورة الكهف اآية 2)
 ( يف النهاية واللسان : ال يُري اجلاهُر وابلبناء للمجهو .3)
 هاية واللسان : هو ابلتخفيف املسرف يف العمر ا وابلتشديد املقّصر فيه.( يف الن4)
 ( ابألصر : إذ.5)
 ( يف اللسان : ونسي.6)
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َرت. تَفَاَرَطتو  الصَّالةُ عن َوْقتَِها : تأَخَّ

َطهو ً  عنه فَرَّ  : َكفَّ عنه. تَْفِريطا

َطهو  : أَْمَهلَه. فَرَّ

 ، كِكتَاٍب : التَّْرُك. الِفَراطُ و

 ، أَي ما تََرْكت. (1)من القَْوِم أََحداً  أَْفَرْطتُ  وقال الكَسائِيُّ : ما

. فََرطَ  كفَِرح ، إِذا َسبََق ، لغةٌ في فَِرطَ و  ، كنََصر ، نقله الّصاَغانِيُّ

تَْيِن : َطَرُف العَاِرض ، َعاِرِض اليََمامَ  الفُُرطُ  وقال أَبو ِزيَاٍد :  ِة ، وأَْنَشَد بَْيَت َوْعلَةَ الَجْرِمّيِ الَِّذي َسبَق ِذْكُره آنِفاً.بَضمَّ

ْوا ً  وقد َسمَّ ً و ، فَاِرطا  كُزبَْيٍر. فَُرْيطا

 الُهُموُم : ال تََزاُل تأْتِيه الِحيَن بعَد الِحيِن. وهو َمَجاز. (2) تَفَاَرَطتْهُ و

 ِمنِّي ، وهو َمَجاز. فََرطَ  أَي ما فََرَطاتِي وتقول : اللُهمَّ اْغِفْر لي

 [فرغلط]

 * وّمما يُْستَْدَرك عليه :

ِسيُّ القُْرُطبِيُّ : قريةٌ من أَعمال قُْرُطبَة ، وِمْنها : أَبُو الَحَسن عليُّ بُن ُسلَْيَمان بِن أَحمَد بِن ُسلَْيَماَن الُمَراِديُّ األَْنَدلُ  (3)بالفَتح  فَْرغِليط

 .544ج من األَْنَدلُِس إِلى بَْغَداَد ، وكان ثَْبتاً َجباَلً في السُّنَّة ، تُُوفِّي سنة ، خر الفَْرغِليِطيّ  الشَّقُوِريُّ 

، نَقَلَه أَبُو َحنِيفَةَ. وهذا يَُدلُّ على  فَِسيَطةٌ  ، قالَهُ اللَّْيُث. الَواِحَدةُ  الثُّْفُروقُ  ما بَْيَن الِقَمع إِلى النََّواةِ ، وهو (4): ِعاَلقَةُ  ، كأَِميرٍ  الفَِسيطُ  : [فسط]

 َجْمٌع ، ونَقَلَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ هكذا. الفَِسيط أَنَّ 

. وفي التَّْهِذيِب : ما يُقَلَُّم من الظُّفُِر إِذا طاَل. قاُلَمةُ الظُّفُرِ  : الفَِسيطُ و  ، كما في العَْيِن ، ونَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 َواِحٌد ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. الفَِسيطُ  . وقِيَل :فَِسيَطةٌ  َواِحِدتُه

 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّشاِعِر يَِصُف الِهالَل :

اً  احنــــــــــــــــِ هــــــــــــــــا جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ت ــــــــــــــــَ زحن َن مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح  كــــــــــــــــَبن  اب

يـــــــــرتٌ     ِر  َفســـــــــــــــــــــــِ نحصـــــــــــــــــــــــِ ِ  مـــــــــن خـــــــــِ ـــــــــح َد  األُف ـــــــــَ (5)ل
 

  
ةٌ ، فََكأَنَّهُ ِمْن َوَراِء الغُبَاِر قاُلَمةُ ُظفُِر ِخْنِصٍر.وقال : يَعْ  .«كأَنَّ ابَن لَْيلَتَِها»ورَوى ابُن ُدَرْيٍد :   نِي بذِلك ِهاَلالً بََدا في الَجْدِب ، والسََّماُء ُمْغبَرَّ

 وفَسَّره في التَّْهِذيِب ، فقال : أَراَد باْبِن ُمْزنَتَِها ِهاَلالً أََهلًّ بيَن السَّحاِب في األُفُِق الغَْربِّيِ.

، وهو ما قُصَّ من الظُّفُِر وهو في اللَِّساِن لعَْمِرو بِن قَِميئَةَ. وفي العُبَاِب لَخْيِر بِن ِربَاٍط األََسِدّيِ. « فَِسيط»بدل « قَِصيصَ »ى قْلت : ويُْرو

 وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ ألَبِي ِحزاٍم العُْكلّيِ : قلُت : وهَكَذا أَْوَرَدهُ ابُن الُمفَّجع في كتاب التَّْرُجَمان عن أَبي العَبّاِس ، لَخْيِر بِن ِرباٍط الَمْذُكوِر.

نح و  نـــــــــــِ اراً َوذِّخح ضـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ تح شـــــــــــــــــــــــــِ ئـــــــــــَ نح ُرطـــــــــــِ  َء مـــــــــــَ

ِه مــــــــــن و     يــــــــــح لــــــــــَ َدت عــــــــــَ كــــــــــِ يــــــــــرتِ مــــــــــا شـــــــــــــــــــــــُ  َفســـــــــــــــــــــــِ

  
 .الفَِسيطِ  : فِْعٌل ُمماٌت. ومنه اْشتِقَاقُ  الفَْسطُ و وقال ابُن ُدَرْيٍد :

ّمِ : ُمْجتََمُع أَْهِل الُكوَرةِ  الفُْسَطاطُ و  ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. بالضَّ

 .الفُْسَطاطِ  زاَد األَْزَهِريُّ َحوالَْي َمْسِجِد َجَماَعتِِهم ، يُقَال : هُؤالِء أَهلُ 

 ا ُمْجتََمُع النّاِس.يُِريُد الَمِدينَةَ الَّتِي فِيهَ « الفُْسَطاطِ  عليُكْم بالَجَماَعِة فإِنَّ يََد هللا على»في الَحِديِث : و
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 ، وقال ُرْؤبَةُ : فُْسَطاطٌ  وُكلُّ َمِدينَةٍ 

الئـــــــــــُب  تح حـــــــــــَ بـــــــــــَ لـــــــــــَ وح َأحـــــــــــح اطِ لـــــــــــَ طـــــــــــَ   الـــــــــــُفســـــــــــــــــــــــــح
اَلطِ     ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ ن  ابل قــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح ه أَل يــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــَ

  
هم ، فأَقِيُموا بين َظْهَرانَْيَهم وال أَي حالئُب الِمْصِر. قال الّصاَغانِيُّ : والَمْعنَى أَنَّ الَجَماَعةَ من أَْهِل اإِلْسالِم في َكنَِف هللا ، وَواقِيَتُه فَْوقَ 

تِي على َضاَللٍَة ، بل يَُد هللا َعلَْيِهم ، فمن تََخلَّف عن إِنَّ هللا لم يَْرَض بالَوْحَدانِيَِّة ، وما :»كَحِديثِه اآلَخِر  وهَذا .(6)تُفَاِرقُوهْم  كاَن ِليَْجَمَع أُمَّ

تِي تِنَا فقد َخلََع ِرْبقَةَ اإِلْسالِم من ُعنُِقه ، ِشَراُر أُمَّ  َصالتِنَا ، وَطعََن َعلَى أَئمَّ

__________________ 
 ( التهذيب : واحداً.1)
 .«موموفارطة اهل»( عن األساس وابألصر 2)
 قرية من نواحي شقورة ابألندل . .. ( قيدها ايقوت ابلنص بضم أوله وسكون  نية وغا معجمة مضمومة والم مكسورة3)
 ويف اللسان : ِعالٌ .« ِغالفُ »( يف التهذيب : 4)
 ( نسبه يف اللسان لعمرو بن قميئة.5)
 .275/  2( هذه عبارة الزخمشري انظر الفائ  6)
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َُخاِصُم حُبح ِته
رَاِئي بَعَمِله ا امل

ُ
ُعحَجُب بِديِنه ا امل

َداين  امل  .«الَوحح
، رِضي هللا عنه ِحيَن اْفتَتََحها ، وكان نائُِب الُمقَْوقِِس إِْذ ذاك  َعْمُرو بُن العاِص  َسيُِّدنا ِمْصَر العَتِيقَِة التي بَنَاَها َمِدينَةِ  َعلَمُ  : الفُْسَطاطُ و

ن ْمعِ. وتَْفِصيلُه في كتاِب الِخَطط للمْقِريِزّيِ.ُمتََحّصِ  اً في الَمْوِضعِ الَمْعُروِف اآلَن بقَْصِر الّشِ

 . وفي الّصحاحِ : بَْيٌت من َشعٍر. وقال العَّجاُج يَِصُف ثَْوراً :السَُّراِدُق من األَْبنِيَةِ  : الفُْسَطاطُ و

اِط  ٍر غــــــــــــــَ يــــــــــــــح اَز لــــــــــــــَ جــــــــــــــَ اَل َأعــــــــــــــح ىت  جــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

وحِن      اُح الـــــــــــلـــــــــــ  يـــــــــــَ ُه لـــــــــــِ نـــــــــــح طـــــــــــاطِ عـــــــــــَ  كـــــــــــالـــــــــــُفســـــــــــــــــــــــــح

  

 من البَـَياِض ُمد  ابملَِقاطِ 
َمْخَشِريُّ : يَِت الَمِدينَة ، الفُْسَطاطُ  وقال الزَّ ٌل من الّطاِء ، لقَْوِلِهْم ، التّاُء بَدَ  كالفُْستاطِ  : َضْرٌب من األَْبنِيَِة في السَّفَر ُدوَن السُّراِدِق ، وبه ُسّمِ

فاً ، بفَساِطيِطه ، يُقَال : أََمَر األَِميرُ  فََساِطيطُ  في الَجْمعِ :  فُْستاط هَذا يَُؤيُِّد أَنَّ التّاَء فيو فُضِربَْت ولم يَقُولُوا : فَساتِيُط ، فالّطاُء إَِذن أَعمُّ تََصرُّ

، فهي إِِذْن لُغاٌت  ويُْكَسْرنَ  ، بالتّاَءْيِن ، الفُْستَاتُ  كذِلكَ و كُرّماٍن ، هذا قوُل ابِن َسيَده ، الفُسَّاط نِ أَو ِمْن ِسي فُْسَطاط إِنََّما هي بََدٌل من َطاءِ 

ثََمانِيَةٌ َذَكَرُهنَّ الَجْوَهِريُّ ما َعدا الفُْستَات 
هاُب القَْسَطالنِيُّ فيه ، في إِْرَشاِد الّساِري ، اثْنَتَْي َعشَرةَ لُغَةً ، وبه  .(1) قال َشْيُخنَا : وأَْوَرَد الّشِ

 فُْسَطاطٍ  بََدالً من طاءِ  فُْستَاطٍ  تاُء فيتَْعلَُم ما في كالِم الُمَصنِّف من القُُصوِر الباِلغ. انتهى. وفي الُمْحَكم : فإِْن قلَت : فَهالَّ اْعتََزْمَت أَْن يَُكوَن ال

يِن ، قِيل : بإِزاِء ذِلَك إِنَّك إِذا َحَكْمَت بأَنََّها بََدٌل من ِسين أََحُدهما تَْغيِيُر الثّاني  ، ففيه َشْيئاِن َجيَِّداِن : فُّساطٍ  ؛ ألَنَّ التّاَء أَْشبَهُ بالّطاِء منها بالّسِ

ينَْيِن فيمن الِمثْلَْيِن ، وهو أَْقيَُس من تَْغيِيِر ا ل ؛ واآلَخُر أَنَّ الّسِ ِل من الِمثْلَْين ، ألَنَّ االْستِْكراهَ في الثّانِي يكوُن ال في األَوَّ ُمْلتَِقيَتان  فُسَّاط ألَوَّ

 َرى من استِثْقَاِلهما ُمْنفَِصلَْين.ُمْفتَِرقَتاِن ُمْنفَِصلَتَان باألَِلِف بينَُهَما ، واْستِثْقَاُل الِمثْلَْين ُمْلتَِقيَْين أَحْ  فُْسَطاطٍ  ، والطاَءان في

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

 بُن فالٍن من : البَْصَرةُ ، ونقََل الّصاَغانَيُّ عن بعِض بَنِي تَِميٍم قاَل : قََرأُْت في كتاِب َرُجٍل من قَُرْيٍش : هذا ما اْشتََرى فاُلنُ  الفُْسَطاطُ 

 ، يُِريُد البَْصَرة. الفُْسَطاطِ  َخْمَسِمائَِة َجِريٍب ِحيَالَ  َعْجالَن َمْولَى ِزيَاٍد ، اْشتََرى منه

 ، كما في اللَِّساِن. كَسِفيِطها : َطيِّبَُها ، الفََساَطةِ  النَّْفِس ، بَيِّنُ  فَِسيطُ  وَرُجلٌ 

 ً ً  وفي األََساِس : ما أََرى له بَاعا  .(2) فَِسيطا

 تَه ، كما في التَّْرُجمان الْبِن الُمْفّجع.َء : إِذا أَْلقَْيتَه وأَْلغَيْ الشَّيْ  فََسْطتُ و

ً  وُهو في اللَِّساِن أَْيضاً هَكَذا ، قال : اْنفََضخَ  أَي أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن َعبّاٍد : العُودُ  اْنفََشطَ  : [فشط] ، كما في  وال يَُكوُن إِالَّ َرْطبا

ْطب.  العُبَاب ، وفي اللَِّسان : إِالّ في الرَّ

يِن. الفَِسيطُ  ، كأَِميٍر أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، والّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وهو لُغَةٌ في الفِصيطُ  : [فصط]  بالّسِ

 .األَْفَطسُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ واللَّْيُث ، وقال ابُن األَْعَرابّيِ : هو األَفَطُّ  : [فطط]

ُجُل األَْفَزُر الظَّْهرِ ، كخج الفََطْوَطى قال ابُن عبّاٍد :و  .وجى : الرَّ

ْجرِ  ، بالفَتْح : الفََطافطُ و قال : ْهزِ  األَْصواُت عند الزَّ ، كما ُهَو نَصُّ  والِجَماعِ  ، هكذا في سائِِر النََّسخ ، وهو َغلٌَط ، والصَّواُب : عند الرَّ

ْهَز في َمْوِضِعه ، ونَبَّ   ْهنَا عليه.الُمِحيط. وقد أَْغفََل الُمَصنُِّف الرَّ

ُجل ، إِذا فَْطفَطَ و قال :  ، قال نَِجاٌد الَخْيبَِريُّ : َسلَحَ  الرَّ

ا  رِطــــــــــــَ وب مــــــــــــنــــــــــــه الضــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــُ ذح َ
َر املــــــــــــ ثــــــــــــَ  فــــــــــــَبكــــــــــــح

َزعــــــــــًا و     كــــــــــي جــــــــــَ بــــــــــح ــــــــــَ ر  يـ افــــــــــظــــــــــَ طــــــــــَ فــــــــــَ طــــــــــح  (3) فــــــــــَ
  

ُجُل : إِذا فَْطفَطَ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و  . ونَصُّ النّواِدِر : إِذا لَْم يُْفَهْم َكالُمه.تََكلَّم بَكالٍم ال يُْفَهمُ  الرَّ

، َكتَبَه باألَْحَمِر ، ألَنَّهُ أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ُهنَا ، وهو َرِحَمه هللا تَعَالَى َذكره في ترجمة  ، وقد تُْفتَُح فاُؤهما فِلَْسِطينُ و ، فَلَْسُطونَ  : [فلسط]

ّي هناك : َحقُّها أَْن تُْذَكَر في فَْصِل الفاِء من باب الّطاِء ؛ لقَْوِلِهْم : ، وقال« طين»  ، فِلَْسُطونَ  ابُن بَّرِ
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__________________ 
 ( ومل يذكر ايقوت أيضاً فستات ا وفيه ُفسَتاط وَفستاط بد  الطاء لء ويضمون ويفتحون.1)
 أراه يعطي أحداً فسيطاً. ( عبارة األساس : ما أر  لفالن ابعاً بسيطاً وما2)
 ( املذبوب : األمح .3)
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امِ   فتَبم ر : ِدس وما َواالها. ويف النَِّهاَية هي : ما َباح ُكوَرٌة ابلشـــــــــــــــّ َقح
َلة ا وَغز ُة ا وبـَيحُت امل اس : هي : الر مح . يف نُور النِّربح

َر  َقحِدس. (1)اأُلرحُدنِّ وِداَيِر ِمصح
 وأُم  ِبالِدَها بـَيحُت امل

 نُونَُها َزائَِدةٌ. وفال غيُره : بل هي َكِلَمةٌ ُروِميَّةٌ. . وفي التَهذيب :بالِعَراقِ  وقِيَل : َمِدينَةٌ  ة : فِلْسِطينُ و

ْفعِ  النوِن ، ِذي قبلَ والعََرُب في إِعرابِها على َمْذَهبَْيِن ، منهم : َمْن يَجعَلَُها بَمْنِزلَِة الَجْمعِ ، ويَْجعَُل إِْعَرابََها في الَحْرِف الَّ  تَقُوُل في حاِل الرَّ

تُْلِزُمَها و تَْجعَلَُها بَمْنِزلَِة ما ال يَْنَصِرفُ  أَو ، (2) بِفَلَْسِطينَ  وَمَرْرت فَلَْسِطينَ  ، رأَيت النَّْصِب والَجّرِ بالياءِ  حال وفي ، فَلَْسُطونَ  : هِذهِ  بالَواو

قاعِ : بفلَْسِطينَ  وَمَرْرت (3) [فِلَْسِطينَ  وَرأَْيتُ ] فِلَْسِطينُ  فَتَقُول : هِذه اليَاَء في ُكّلِ حالٍ   ، والنُّوُن في ُكّلِ ذِلَك َمْفتُوَحةٌ ، قال َعِديُّ بُن الّرِ

يِن  تـــــــــــــح طـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ال رِهـــــــــــــم خـــــــــــــَ َبيّن مـــــــــــــن ِذكـــــــــــــح  فـــــــــــــكـــــــــــــَ

اَ مــــــــــن     طــــــــــِ َلســــــــــــــــــــــــح ــــــــــِ ارُ  ف قــــــــــَ ٍر عــــــــــُ ُ  مخــــــــــَح ــــــــــح ل  جــــــــــَ

  

اَلِ   تح يف الـــــــــقـــــــــِ قـــــــــَ تـــــــــِّ ِت رَأحٍس  (4)عـــــــــُ يـــــــــح  مـــــــــن بــــــــــَ

ارُ     جــــــــــَ ا الــــــــــتــــــــــِّ هــــــــــَ تــــــــــح بــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــَ َواٍت ومــــــــــَ نــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

  
 ، قال األَْعَشى : (5) فِلَْسِطيٌّ  إِليها النِّْسبَةُ و

ا  اهبـــــــَِ يـــــــَ نح أَنــــــــح َ  مـــــــِ ىَت ُتســــــــــــــــــــح ٍة  (6)مـــــــَ عـــــــَ جـــــــح َد هـــــــَ عـــــــح  بــــــــَ

ا    اَلهتــــــــَُ ت طــــــــُ ــــــــَ رحاًب حــــــــَا مــــــــال ر شــــــــــــــــــــــِ يــــــــح ــــــــلــــــــ   مــــــــن ال

  

ُه  لـــــــــح اً  (7)ختـــــــــََ يـــــــــّ طـــــــــِ َلســـــــــــــــــــــــح ه  فـــــــــِ مـــــــــَ عـــــــــح َت طـــــــــَ  ِإذا ُذقـــــــــح

ا    اهتـــــــــــــَُ ثـــــــــــــَ ٍش لـــــــــــــِ َذاِت الـــــــــــــين ِّ محـــــــــــــُح  عـــــــــــــلـــــــــــــ  َربـــــــــــــِ

  
 وقال ابُن َهْرَمةَ :

بحٌس  ةٌ كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ي طـــــــــــــــَ ِلســـــــــــــــــــــــــــــح ٌة  فـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ت عـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

رِ     بـــــــــــَ ِة الســـــــــــــــــــــــــ  زحنـــــــــــَ تح مبـــــــــــاٍء مـــــــــــن مـــــــــــُ جـــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــُ

  
ُجلُ  فَلَطَ  : [فلط]  ، كما في العُبَاِب واللَِّساِن. وقد ُوِجَد أَْيضاً في بَْعِض نَُسخِ الّصحاح على الهاِمِش. ُدِهَش َعْنهُ  ، إِذا عن َسْيِفهِ  الرَّ

ُ  الفَلَطُ و كةً : الفَْجأَة ً  ، يُقَال : لَِقيتُه ، ُمَحرَّ  ، أَي فَْجأَةً ، ُهَذِليَّةٌ ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّراِجِز : فَلَطا

اشٍ و  ٍر عـــــــــــــلـــــــــــــ  ِغشـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن رتح  و مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ   فـ
رتح     عـــــــــــَ ـــــــــــَ رحٍه وثـ َ كـــــــــــُ اح ُت مـــــــــــنـــــــــــه بـــــــــــَ ـــــــــــح رِب (8)شـــــــــــــــــــــــــَ

 

  
ُ  ، الِفاَلطُ و ِل الُهَذِلّيِ : كِكتَاٍب : الُمفَاَجأَة  ، لغةٌ لُهَذْيل ، قاله الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للُمتَنَّخِ

اين  اَف ِإذا َدعــــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ي امل  بــــــــــــــــــه َأمحــــــــــــــــــِح

زَِع و     ـــــــــــفـــــــــــَ َة ال اعـــــــــــَ ي ســـــــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــَ اَلطِ نـ ـــــــــــفـــــــــــِ  ال

  
ه ، فقال : »ُرفَِع إِلى ُعَمَر بِن َعْبِد العَِزيِز َرُجٌل قال آلَخَر ، في يَتِيَمٍة َكفَلَها : و ً  (9)أُْضَرُب أَ إِنَّك تَبُوُكَها ، فأََمَر بَِحّدِ قَال أبو ُعبَْيد :  ؟فِاَلطا

 أَي فَْجأَةً.

ُجلُ  أَْفلََطنِيو ً إِْفاَل  الرَّ  : لُغَةٌ قَبِيَحةٌ تَِميِميَّةٌ في أَْفلَتَنِي ، كما في الّصحاحِ. أَْفلََطنِي . قال الَخِليُل :أَْفلَتَنِي ، مثل طا

 وقد اْستَْعَملَه َساِعَدةُ بن ُجَؤيَّةَ ، فقال :

ٍة  يــــــــــــنــــــــــــَ يــــــــــــِر مثــــــــــــَِ لــــــــــــِ َدِ  أَبحٍس مــــــــــــن خــــــــــــَ  أَبصــــــــــــــــــــــــــح

رتَ أَمحضــــــــــــــــــــــَ  ِإَذا مــــــــا و     لــــــــَ ــــــــح ُد  أَفـ ائــــــــَم الــــــــيــــــــَ (10)الــــــــقــــــــَ
 

  
 ، فقلَب ، هكذا هو في اللَِّساِن. (11)أَراد : أَْفلََت اليََد 

وايَةُ  ً »والّرِ يَواِن : أَنَّ  .«بأَْصَدَق بَأْسا ْل. أَْفلَطَ  والَِّذي في َشْرحِ الّدِ  ُهنَا بمعنَى فَاَجأَ ، أَي أَصابَهُ فَْجأَة ، فتَأَمَّ

ُل الُهَذِليُّ : فاَجأَنِي األَْمُر : أَْفلََطنِيو  ، قال الُمتَنَّخِ
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هــــــــــــا طــــــــــــَ لــــــــــــَ تــــــــــــَ ح  أَفـــــــــــــح رٍي فـــــــــــــَ ُر بــــــــــــعــــــــــــِ يــــــــــــح  الــــــــــــلــــــــــــ 

ِد ِ     عــــــــــــــــح
َ

ُب املــــــــــــــــ نــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ ا جمــــــــــــــــُح وحهبــــــــــــــــُ  عــــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــــَ

  
َرت بَمِجي أَي فاَجأََها اللَّْيُل بِعيٍر تَْحِمُل بعَض ما« ُمْختَِلُف الَمْعِدلِ »ويُْرَوى : « بَِعيراً »قاَل الّصاَغانِيُّ : ويُْرَوى  ِء الِعير ، تُِحبُّ ، أَي بُّشِ

 وفي اللَِّساِن : بِعيٍر فيها َزْوُجها

__________________ 
 .«مضر»( عن اللسان والنهاية ا وابألصر 1)
 ( ضبطت نصاً اللفظات الثالث عن معجم البلدان بفتح الفاء والالم ا قا  : كذا ضبطه األزهري.2)
 ( زايدة عن معجم البلدان.3)
 .«يف الدانن»( يف معجم البلدان 4)
 ( ضبطت يف معجم البلدان بفتح الفاء والالم.5)
 .«أعناهبا»( عن معجم البلدان وابألصر 6)
 ( يف اللسان ومعجم البلدان : تقله.7)
 حتريف. تقو  : ثعرت اللحم واملاء : إذا أنو.« نعرت»( األصر والصحاح ا ويف اللسان 8)
 ومثله يف النهاية.« أضرب»وابألصر ( عن اللسان 9)
 ( ويرو  : أبصد  كيساً ا والكي  : الببس عند هذير.10)
 ( يف اللسان : أفلَت القائُم اليَد.11)
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َجَرٍة يف انِحَيِة الط رِيِ  فانحشـــَ    َع  من الَفرَِح ا فَتَعل َ  ثـَوحهُبَا بشـــَ : أَفـحَلَتَها ا َأي  أَفـحَلَطَها ا وقا  اجلَُمِحي  : (1)فَخَرَجتح َتســـح
رحِح الدِّيواِن : َع  يف طََلبه. قلُت ويف شــــــَ ر  هَلَا الل يحِر بَِعرياً ا فهي َتســــــح : فَاَجَبَها الل يحُر بِعرٍي ا َأي وافـََقتح ِعرياً  أَفـحَلَطَها َأضــــــَ

ِقَها ا وِقيَر : ِد  ُمح يحُر بَذهاِب بَِعرٍي فَذَهَبت َ ُر  ثـَوحهَبا ؛ لَتنحظَُر ا فَتَعل َ  َفاجَبَها الل   فَخَرَجتح تـَعحُدو وثـَوحهُبا عل  َغريحِ الَعقح
ب ه تِلحَك الط عحَنَة هبَذا الشــ  ِّ ا َجَرٍة يف اَنِحَيِة الط رِيٍ . فشــَ مِّ  فافـحتُِلطحتُ  يف شــَ ِر ا ابلضــ  ا لَُغٌة ُهَذلِي ٌة ا  ُفوِجئحُت به ا َأي ابأَلمح

َهرة :نـََقَله ابُن ُدَريحٍد ا و  ه يف اجَلمح ُر. قلُت ا وكذا افـحتُِلتحُت ا وقد تـََقد م يف الر ُجُر : ِإذا ُفوِج  افـحتُِلرتَ  َنصـــــــــــــــ  ف   »َء اأَلمح
 .«ت

األَْصُل التّاَء أَْيضاً ،  يَُكوَن وقال ابُن فارٍس : الفاُء والاّلُم والّطاُء ليس بأَْصٍل ؛ ألَنَّه من باِب اإِلْبَداِل ، واألَْصُل الّراء. قُْلت : ويَُجوُز أَنْ 

ْل.  فتَأَمَّ

 * وّمما يُْستَْدَرُك عليه :

. األَْفلَطُ   : األَْحَرى ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 .(2): َصاَدفَهُ عن اْبِن األَْعَرابِّيِ  فَالََطهو

ً  ويُقَال : تََكلََّم فاُلنٌ   فأَْحَسَن ، ِإذا فَاَجأَ بالَكالِم الَحَسِن. فِاَلطا

 : الُمفَاَجأَةُ ، قال اْبُن َهْرَمةَ يَْمَدُح عبَد الَواِحِد بَن ُسلَْيَماَن : َطةُ الُمفَالَ و

ٍة و  ــــــــــــــهــــــــــــــَ رِي رِّ كــــــــــــــَ و اَض كــــــــــــــُ َرًأ خــــــــــــــَ  كــــــــــــــاَن امــــــــــــــح

رٍّ و     وحَم شـــــــــــــــــــــــــَ ُروٍب يــــــــــــَ رحَد  حـــــــــــُ هح مـــــــــــِ طـــــــــــُ الـــــــــــِ فـــــــــــَ  يــــــــــــُ

  
 : التَّْرُك كالِفَراِط ، عن ُكَراع. الِفاَلطُ و

ُجلُ  فَْلقَطَ  : [فلقط]  ولم يَْعُزه ألََحٍد. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحب اللَِّساِن ، وقال الّصاَغانِيُّ : أَي أَْسَرَع. في الَكالِم والَمْشيِ  الرَّ

. وقال اللَّْيُث : ، كُصَردٍ  الفَُوطُ  : [فوط] ْندِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  َمآِزُر ُمَخطََّطةٌ  هي أَو تكوُن َمآِزَر ، ، وهي ِغالٌظ قَِصارٌ  ثِيَاٌب تُْجلَُب من الّسِ

الُوَن واألَْعَراُب والَخَدُم وِسفَُل النّاِس بالُكوفَِة فيَأْتَِزُروَن  مِّ  فُوَطةٌ  الَواِحَدةُ  بها. (3)يَْشتَِريَها الَجمَّ قالَه األَزهريُّ ، قال ، ولم أَْسَمْعها في  ، بالضَّ

 التي تُْلبَس ، فلَْيَسْت بعََربيٍَّة. الفَُوطُ  َعَربِيّةٌ هي أم ِهَي من َكالِم العََجِم. وقال ابُن ُدَرْيٍد : فأَّماأَ وال أَْدِري  (4) [العاربةِ ]ٍء من َكالِم العََرب َشيُ 

. أَو هي لُغَةٌ ِسْنِديَّةٌ  ٍة غيِر ُمْشبَعٍَة ، قاله الّصاَغانِيُّ بَةُ پوتَْه ، بَضمَّ  ُمعَرَّ

 ى ِعْنَدنا باليََمِن : األَْزَهِريَّة.قلُت : وهي الَّتِي تَُسمَّ 

َطه وَكثَُر اْستِْعَماُل هِذه اللَّْفَظِة َحتَّى اْشتَقُّوا منها فِْعالً فقالوا : طٌ  . وَرجلٌ فُوَطةً  تَْفِويطاً : إِذا أَْلبََسه فَوَّ اَلبُِسها. واستعملوها  ، كُمعَظٍَّم : ُمفَوَّ

طََّطِة األَْطَراِف تُْنَسج بالَمَحلّة الُكْبَرى من أَرِض مصر ، يََضعُها اإِلنساُن على ُرْكبَتَْيه ليَِقَي بها عند أَيضاً اآلن على َمنَاِديَل قَِصاٍر ُمخَ 

 ، كَكتّاٍن : َمْن يَْنِسُجها أَو يَبِيعُها. الفَّواطُ و الطَّعَاِم.

ْرقَ  الفُوِطيُّ و ّمِ : ما كان أَْزَرَق غيَر َصافِي الزُّ  ِة.من األَْلواِن بالضَّ

ين عبُد الّرّزاِق بن أَْحَمد الشَّْيبَانِيّ  ُخ الِعَراِق َكماُل الّدِ  .723ُمَصنٌِّف عاِلٌم مات سنة  الفَُوِطيُّ  وُمَؤّرِ

ُد بُن َعِلّيٍ   .627اللُّغَِويُّ الُملَقّن ، سمع ابَن شاتِيَل. مات سنة  الفَُوِطيُّ  وأَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ

 النَِّديِم في الِفْهِرْست. (5) [ابن]: أََحُد رُؤوس الُمْعتَِزلَِة ، َضبََطهُ  الفُوِطيُّ  وِهَشاُم بُن َعْمٍرو

__________________ 
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وثوهبا مائٌر عن منكبها عل  غري القصـد ا يصـفها اب م . وانظر  ( عبارة اللسـان : أي فاجبها العير بعرٍي فيها زوجها ا فبسـرعت من السـرور1)
 التكملة.

 ( الذي يف اللسان عنه : يقا  : صاَدَفه وفاَرَطه وفاَلَطه والَقَطه كله مبعىًن واحٍد.2)
 ( األصر والتكملة ويف التهذيب واللسان : فـَيَـت زِرون.3)
 .37/  14« فوط»( زايدة عن التهذيب 4)
 .378األصر ا واله  مد بن اسحا  الندمي البغدادي تويف سنة  ( سقطت من5)
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 مض الطاء فصر القاف
الّصحاِح . َعزاهُ في العُبَاِب إِلى اْبِن فارٍس ، وفي التَّْكِملَِة إِلى اْبِن ُدَرْيٍد ، وقد ُوِجَد أَْيضاً في بَْعِض نَُسخِ َء بِيَِدكَ : َجْمعَُك الَشيْ  القَْبطُ  : [قبط]

ً  على الهاِمِش ، يقال :  ، من َحّدِ َضَرَب. قَبَْطتُه أَْقبُِطه قَْبطا

ّمِ ، أَي أَصلُها وَخاِلُصها. بُْنُكها همو أَْهُل ِمْصَر ، : الِقْبطُ  : ِجيٌل بِمْصَر. وفي الّصحاح : بالَكْسرِ  ، الِقْبطُ و  ، بالضَّ

ُُ ، وَذَكر صاِحُب الشََّجَرةِ أَنَّ مْصرايِم بَن حاٍم أَْعقَب من السالمعليهبُن َحاِم بِن نُوحٍ ،  الِقْبطُ  ، فِقيَل : هو الِقْبط قلُت : واْختُِلف في نََسبِ 

ِعيِد ، وَذَكر أَبو هاِشٍم أَْحَمُد بُن َجْعفٍَر العَبّاسيُّ الّصاِلِحيُّ النَّّسابَةُ  قِْبطَ  لوذيم ، وأَنَّ لوذيم أَْعقَب ِمْصَر في ِكتابِه ، فقال : هم  قِْبطَ  ِمْصَر بالصَّ

مِة الفاِضِليَِّة. قِْبط َولَدُ  ّمِ ، على غْيِر  القُْبِطيَّة وإِلَْيِهم تُْنَسُب الثِّيَابُ  ابن ِمْصَر بِن قُوِط بِن حاٍم ، كذا َحقَّقَهُ ابُن الَجّوانِّيِ النَّّسابَةُ في الُمقَّدِ ، بالضَّ

مَّ فيِه أَْكثَُر من الَكْسر ، والَِّذي في الّصحاحِ : .(5) قِيَاٍس ، وقد يُْكَسرُ  ثِيَاٌب بِيٌض ِرقاٌق من َكتّاٍن تُتََّخذ  : الِقْبِطيَّةُ و َصِريُح هِذه الِعبارة أَنَّ الضَّ

 ْهٍل وَدْهٍر ، بفَتِْحهما ، ثم أَْنَشَد لُزَهْيٍر :بِمْصَر ، وقد يَُضمُّ ، ألَنَُّهْم يُغَيُِّرون في النِّْسبَِة ، كما قَالُوا : ُسْهِليٌّ وُدْهِريٌّ ، أَي إلي سَ 

ذٌَع  ـــــــــــــَ ٌ  ق طـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ينِّ مـــــــــــــَ َك مـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ن ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ بحت ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــَ  ل

     َ ا َدنــــــــــــ  مــــــــــــَ ةَ اَبٍ  كــــــــــــَ يــــــــــــ  طــــــــــــِ بــــــــــــح  الــــــــــــَوَد ُ  الــــــــــــقــــــــــــِ

  
ْل. وقاَل اللَّْيُث : لّما أُلْ  ّم قليٌل ، فتَأَمَّ  ِزَمِت الثِّيَاُب هذا االْسَم َغيَُّروا اللَّْفَظ ، فاإِلْنسانُ فهَذا يَُدلُّ على أَنَّ الَكْسَر أَْكثَُر ، وهو الِقيَاُس ، والضَّ

. قُْبِطيٌّ  ، بالَكْسِر ، والثَّْوبُ  قِْبِطيٌّ  ّمِ  ، بتَْسِكينها. قَبَاِطيو ، بتَْشِديِد الياءِ  (1) قُبَاِطيُّ  ج : ، بالضَّ

قَّة والبَيَاِض ، قال الُكَمْيت يَصف ثَْوراً. القُبَاِطيّ  وقال َشِمُر : قَّة والّرِ  : ثِيَاٌب إِلى الّدِ

ٌض  بـــــــــــــَ ة ُمســـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــ  مـــــــــــــِ َبنح ابأَلحتـــــــــــــحَ اح كـــــــــــــَ يـــــــــــــَ  لـــــــــــــِ

ةٍ ِإزَارًا ا ويف     يـــــــــــــ  طـــــــــــــِ بـــــــــــــح بُ  قــــــــــــــُ بـــــــــــــِ لـــــــــــــح جـــــــــــــَ تـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

  
 .«واألَْنَماط القُبَاِطيَّ  أَنَّه كان يَُجلُِّل بُْدنَهُ »في َحِديِث ابِن ُعَمر : و

ابِن َرُسول  أُمُّ إِْبَراِهيمَ  الَّتِي أَْهَداَها له الُمقَْوِقُس صاِحُب االْسَكْنَدِريَِّة ، وهي الِقْبِطيَّةُ  ماِريَةُ :  وهي بَهاٍء ، ومنهم ، (2)، بالَكْسر  ْبِطيٌّ قِ  َرُجلٌ و

 ، وَرِضَي َعْنَها ، تُُوفِّيَْت َزَمَن ُعَمَر ، رِضَي هللا عنه. وسلمعليههللاصلىهللا 

. (3) نَاِحيَةٌ كانَت بُسرَّ َمن َرأَى ، تَْجَمُع أَْهَل الفََسادِ  : قِْبطُ و  ، نقله الّصاَغانِيُّ

، نَقَلَه  النّاِطفُ  ، وإِذا َخفَّْفَت َمَدْدَت ، وإِذا َشدَّْدت قََصْرَت : ، كُحَمْيراءَ  القُبَْيَطاءُ و ، بضّم قافِِهنَّ وَشّدِ بائِهنَّ ، القُبَّْيَطىو القُبَّْيطُ و القُبّاطُ و

 ، بمْعنَى الَجْمعِ. القَْبطِ  الَجْوَهِريُّ ، وهو ُمْشتَقٌّ من

 منه ، حكاه يعقوب. (4)، َمْقلُوٌب  الَوْجِه : تَْقِطيبُه تَْقبِيطُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

. الِقْبِطيُّ   : فََرُس عبِد الَمِلك بن ُعَمْيِر بِن ُسَوْيِد بِن حاِرثَةَ ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 قلُت : وقَد ُعِرَف هو بفََرِسه ذِلك ، كما نَقَلَه الحافُِظ.

 .ِمْصَر ، عن أَبِي ُمَوْيِهبَةَ ، وعنه يَْعلَى بُن َعَطاء وآَخُرونَ  قِْبطِ  : من الِقْبِطيُّ  وُعبَْيدٌ 

ً  ءَ الشَّيْ  قَبَطَ و  : َخلََطهُ. قَْبطا

ْيَطى. القُبَّْيَطى وتَقُول : فاُلٌن يَأُْخذُ   ، فيَأُْكلُها السُّرَّ

 .أَْقبَاطٌ و قِْبِطيَّةٌ  وَجَماَعةٌ 

ٌث مشهور. القُبَّْيِطيُّ  وعبُد اللَِّطيفِ   : محّدِ
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ْيَزة : لَقَُب الَحافِِظ أَبِي علّيٍ الحَ  قُبَّْيَطةُ و َسِن بِن ُسلَْيَماَن بِن َسالم الفَزاِرّيِ البَْغَداِدّيِ ، َوثَّقَهُ يُونُس ، َسَكن ِمْصَر ، وتُُوفِّي في ُحُدوِد ، كُجمَّ

 .270سنة 

 [قبجط]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ةُ  قَْبجاَطةُ   ، بالفتح : مدينةٌ بالَمْغِرِب ، هكذا َذَكَرهُ األَئِمَّ

__________________ 
َسُر.5)  ( يف القاموس : ُتكح
 ( ضبطت يف الصحاح ابلقلم بفتحة عل  القاف.1)
 .«( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  زيد فيها ابلكسر : ورجر قبطي ابلكسر2)
 ( زيد يف معجم البلدان : كا اانت.3)
 (.حكاه يعقوب)( الذي يف اللسان : وقب رت ما با عينيه كقّطب مقلوب عنه 4)



9610 

 

َصنُِّف ا وَسَيبحيت َقرِيباً. (1)ابجلِيِم 
ُ
ِا : قـَبحَشاطَُة ا وتَِبَعُه امل  ا وذََكَرُه الّصاغاين  ابلشِّ

ْرُب الشَِّديدُ  القَْحطُ  : [قحط]  .: الضَّ

ً  الَمَطرُ  قََحطَ  يُقَال : اْحتِبَاس الَمَطرِ  حاحِ ؛ ألَنَّهُ من أَثَرِ : الَجْدُب ، كما في الصّ  القَْحطُ و ، إِذا اْحتَبََس ، وقال أَْعَرابِيٌّ لعَُمَر  يَْقَحُط قُُحوطا

الَمَطُر  قَِحطَ  قد َحَكى الفَّراُء :و كَمنََع. األَْرُض ، قََحَطتِ  . وقال ابُن ُدَرْيٍد :العَامُ  قََحطَ  السَّحاُب ، أَي اْحتَبَس. ويُقَال : قََحطَ  رِضَي هللا عنه :

 ، كما ِفي الّصحاحِ. قال ابُن ِسيَده : والفتُح أَْعلَى. فَِرحَ  ِمثْلُ 

ّي عن بَْعِضهم ، إِالّ أَنّه قال : ُعنِيَ  الَمَطُر ، مثلُ  قُِحطَ  َحَكى أَبُو َحنِيفَةَ :و  قَْطُر ، وأَْنَشَد لألَْعَشى :ال قُِحطَ  ، ونَقَلَه أَْيضاً ابُن بَّرِ

ون ِإنح و  مــــــــــــُ عــــــــــــِ طــــــــــــح ُم يــــــــــــُ رتَ هــــــــــــُ حــــــــــــِ رتح  قــــــــــــُ  الــــــــــــقــــــــــــَ

رِيـــــــــــــبِ     َبٍ  وضـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــح تح بشـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــ   ُر ا وهـــــــــــــَ

  
 ً ً و ، بالفَتْحِ ، قَْحطا َكةً ، قََحطا ً و ، ُمَحرَّ  الَمَطِر : أَْن يَْحتَبَِس وهو ُمْحتَاٌج إِليه. قُُحوطُ  ، وفيه لَفٌّ ونَْشٌر مرتٌَّب. وقاَل َشِمٌر : قُُحوطا

َماِن ، أَي في ِشدَّتِه ، وَحَكى أَبو َحنِيفَةَ : إِْقَحاطِ  العاُم ، وأَْكَحَط ، قال ابُن الفََرجِ يُقاُل : كان ذِلَك في أَْقَحطَ و ماِن ، وإِْكَحاِط الزَّ  أَْقَحطَ  الزَّ

، ال َغْيُر ، ونَقَلَه ابُن  النّاُس كَسِمعَ  قَِحطَ و الَمَطُر ، كَمنَع ، قََحطَ  و ُعبَْيٍد البَْكِريُّ ، في َشْرحِ أَماِلي القَاِلي :قال أَبُ و الَمَطُر على فِْعِل الفاِعل ،

ّي عن بَْعِضِهم ، لِكنَّه قال : واُب. قَِحطَ و الَمَطُر ، بالفَتْحِ ، قََحطَ  بَّرِ  .بضّمهما قَِليلتَان أُْقِحُطواو قُِحُطواو الَمَكاُن ، بالَكْسر ، هو الصَّ

ً  ، على ما لَم يَُسمَّ فَاِعلُه ، قُِحُطوا . وفي الّصحاحِ :أُْقِحُطوا وال قُِحُطوا وفي الُمْحَكِم : ال يُقَاُل : ، وزاَد َغْيُره : ال  القَْحطُ  أَصابَُهمْ  : قَْحطا

ا زها الّصاَغانِيُّ أَْيضاً. وأَمَّ ّمِ فََكِرَهها بعُضُهم. وكالُم ابِن ِسيَده يُْفَهُم منه اإِلْنَكاُر ُمْطلَقاً فيهما. وُحْكُم الُمَصنِِّف  ِحُطواأُقْ  َغْيُر ، وَجوَّ ، بالضَّ

ْل.  فيِهَما بالِقلَِّة إَِشاَرةٌ إِلى الَجْمعِ بيَن القَْولَْيِن. فتَأَمَّ

 .َشِديدٌ  ، أَي ، وفَِرحٍ  َكأَِميرٍ  ، قَِحطٌ و قَِحيطٌ  وَضْربٌ  ، قَِحطٌ و ، قَِحيطٌ  عامٌ و

 .قََواِحطُ  ج : ، قَْحطٍ  : ذو قاِحطٌ  َزَمنٌ و

ُجلُ  القَْحِطيُّ  من الَمَجاِز :و هو من َكالِم الحاِضَرةِ  ، وقال األَْزَهِريُّ : ِعَراقِيَّةٌ  الَِّذي ال يُْبِقي مَن الطَّعَاِم َشْيئاً ، األَُكولُ  ، بالفَتْحِ ، هو : الرَّ

 ، فلذلك َكثَُر أَْكلُه. القَْحط لكثرة األَْكل ، كأَنَّه نََجا من القَْحط ، وأَظنّه نُِسب إِلى (2) ُدوَن الباِديَةِ 

 ، حكاه أَبُو َحنِيفَةَ. التَّْلِقيحُ  ، في لُغَِة بَنِي عاِمٍر : التَّْقِحيطُ و

: َضْرٌب من النَّْبِت ، وهو َمْضبُوٌط ، بالفَتْحِ ،  القَْحَطةُ  ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، وقال : ليس بثَبٍت ، والَِّذي في الَجْمَهَرةِ : ، بالّضّمِ : نَْبتٌ  القُْحطُ و

 َضْبَط القَلَم ، فاْنُظْره.

َدةِ  (3) بُن َعاِمرٍ  قَْحَطانُ و واُب عابَر ، بالُمَوحَّ بِن أَْرفَْخَشَذ بِن ساِم بِن نُوحٍ َصلَّى هللا على نُوحٍ وعلى  (4) ِلخَ ابن شا ، هَكَذا في النَُّسخِ ، والصَّ

ُُ ، وقال غيُره بِخالِف ذِلَك ، ولذا َوقََع في السالمعليه، بل أَبُو اليََمِن. وقَال ابُن الَكْلبِّيِ النَّّسابَةُ : عابَُر هذا هو ُهوٌد النَّبِيُّ  أَبُو َحّيٍ  نَبِيِّنَا :

، وهو ِجَماُع األَْنَساِب ،  وسلمعليههللاصلىبُن ُهوٍد ، وَعابَُر هذا هو الَجدُّ الّسابُِع والثَّالثُوَن لَسيِِّدنَا رسوِل هللا  قَْحَطانُ  ْعِضهم :ِعبَاَرةِ بَ 

 وُجْرثُوَمتُه ، بال ِخاَلٍف. قال ابُن الَجّوانِّيِ : ومن َولَِد عابَرَ  الّراِجُع إِلَْيِه َجِميُع قَبَائِِل األَْعَراِب : ِخْنِدُف وقَْيُس ونَِزاُر ويََمُن ، فهو ِجْذُم النََّسبِ 

بَْيِر. وِمَن  قَْحَطانُ  هو يَْقُطن ، وإِنما قَْحَطانُ  ويَْقُطُن ، وقاَل قوٌم : قَْحطانُ  بالعََربِيَِّة ، ويَْقُطن بالِعْبَرانِيَِّة ، ويْقَطاُن بالسُّْريَانِيَِّة ، وهو قَْوُل الزُّ

بَةُ ، وُهُم الَِّذيَن نََطقُوا بِلَساِن العََرِب العاِربَِة ،  قَْحَطانَ  ، ثم قال : وَولَدُ  (5)من َولَِد ِإْسَماِعيَل  قَْحطانَ  ّسابِيَن َمْن َجعَلَ النَّ  هم العََرُب الُمتَعَّرِ

ن َولَِده يَْشُجَب ، وهو من َولَِده َسبَأَ ، وهو أَبُو ِحْميََر وَكْهالَن القَبِيلَتَْيِن من َولَِده يَْعُرُب ، وأَْعقَب يَْعُرُب م قَْحطانُ  وَسَكنُوا ِديَاَرُهم ، فأَعقَبَ 

 العَِظيَمتَْيِن.

__________________ 
 ( قيدها ايقوت قبحاطة ا اب اء املهملة ا قلعة ومدينة من أعما  جّيان ابألندل .1)
 ونص التهذيب : وهذا من كالم ا اضرة ونسبوه إىل القحرت لكثرة األكر. .«دون أهر البادية»( يف اللسان : 2)
 .«عابر»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 ( ضبطت يف مجهرة ابن حزم ا ابلقلم ا بفتح الالم.4)
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 ( قا  ابن حزم : وهذا ابطر بال شك.5)



9612 

 

 ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، وفي اللَِّساِن : وِكالُهَما عربيٌّ فصيٌح. ، على َغْيِر قِيَاٍس  أَْقحاِطيٌّ و ، على الِقيَاِس ، قَْحَطانِيٌّ  هوو

ً  الِمْقَحطُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  ، وأَْنَشَد : ، كِمْنبٍَر : فََرٌس ال يََكاد يَْعيا َجْريا

 ِمقحَحطَايـَُعاِوُد الَشد  ِمَعن ا 
ُجُل ، إِ  أَْقَحطَ  من الَمَجاِز :و وَمْعنَاه أَْن يَْنتَِشَر فيُوِلَج ثم يَْفتَُر « فال ُغْسَل عليه فأَْقَحطَ  َمْن جاَمعَ »الَحِديُث :  ، ومنه َجاَمَع ولم يُْنِزلْ  ذاالرَّ

بقَْوِله  ْدِر اإِلْسالِم ، ثم نُِسخَ : مثُل اإِلْكساِل ، وكان هذا في صَ  اإِلْقحاطُ و النّاُس ، إِذا لم يُْمَطُروا ، أَْقَحطَ  َذَكُرهُ قبَل أَْن يُْنِزَل ، وهو من

 .«إِذا قَعََد بين ُشعَبَِها األَْربَعِ ، وَمسَّ الِختَاُن الِختَاَن فقد َوَجَب الغُْسلُ : » وسلمعليههللاصلى

 ، كما في الّصحاحِ ، أَي إِذا لم يُْمَطُروا. القَْحطُ  أَصابَُهمُ  ، أَي القَْومُ  أَْقَحطَ و

.أََصابََها بِهِ  ، أَي هللا تعالَى األَْرضَ  أَْقَحطَ و  . نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. قُِحَطتْ  : لم يُِصْبَها الَمَطُر ، وقد َمْقُحوَطةٌ  أَرضٌ  ّمِ  ، بالضَّ

 ْيِره. نَقَلَهُ ابُن ِسيَده.ٍء : قِلّةُ خَ في ُكّلِ شيْ  القَْحطُ و

ً و  ن األَْعماِل الّصاِلَحِة.له ، مثُل ُسْحقاً وبُْعداً ، منصوٌب على الَمْصَدِر ، وهو ُدَعاٌء بالَجْدِب ، ُمْستَعَاٌر الْنِقَطاع الَخْير عنهُ ، وَجْذبِه م قَْحطا

 وقوُل ُرْؤبَةَ :

اِط  خــــــــــــ  ــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــ  رُت ل خــــــــــــح ــــــــــــه والســــــــــــــــــــــــــ  تح ل  َدانــــــــــــَ

زَاُرهـــــــــــــــــــــــــا و     ُن نـــــــــــــــــــــــــِ اطِ ايمـــــــــــــــــــــــــِ حـــــــــــــــــــــــــَ  األَقـــــــــــــــــــــــــح

  
 ، كما في العُباِب. قَْحَطانَ  يُِريد بَنِي

 ، قال ابُن َهْرَمةَ : قَْحطٍ  : ذو ُمْقِحطٌ  وعامٌ 

ا و  هـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــــــــح  َدواِداًي وَأَواراًِي ملَح يــــــــــــــــــــــــــَ

ٍر وعـــــــــــاٍم     طـــــــــــَ ر  مـــــــــــن مـــــــــــَ رتِ مـــــــــــا مـــــــــــَ حـــــــــــِ قـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
يَّة. قََحطَ و  الَمنِيَّ عن الثَّْوِب : َحتَّه. عاّمِ

 ، ِفيَما َرَواهُ ابُن ُمنَبِّه. لقَْحطانَ  : أََخَوانِ  ُمْقِحطو قاِحطٌ و

 هو أَبو قَُرْيٍش. (1)قلُت : وأَخوهم الّرابُع فالَُغ 

ُجُل : صاَر في أَْقَحطَ و  ، نقله ابُن القَّطاع. القَْحطِ  الرَّ

َي به ألَنَّهُ  ، بالَكْسِر : نوٌع من الُكّراِث يُعَرُف بُكّراِث المائَِدةِ  الِقْرطُ  : [قرط] ً  ُسّمِ ُط تَْقِريطا  ، أَي يُقَطَُّع. يُقَرَّ

ْطبَِة إِالّ أَنَّه أََجلُّ ِمْنها ، القُْرطُ و ّمِ : نَبَاٌت كالرَّ  ، كَجْعفٍَر. فاِرِسيَّتُه الشَّْبَذرُ  فَةَ. قال :وأَْعَظُم َوَرقاً ، تَْعتَِلفُهُ الدَّوابُّ ، نَقَلَه أَبو َحنِي بالضَّ

 الثَّْعلَبِّيِ ، وهو القائُِل فيِه : سيُف َعْبِد هللا بِن الَحّجاجِ   :(2) القُْرطُ و

ٌب  هـــــــا َنشـــــــــــــــــــــِ رَاســـــــــــــــــــِ ُف يف َأضـــــــــــــــــــح يـــــح وُ  والســـــــــــــــــــ  قـــــُ  تــــــَ

ونِ     اعــــــــــــُ ريحُ طــــــــــــَ وحٌت غــــــــــــَ ُرَ  مــــــــــــَ مــــــــــــح عــــــــــــَ  هــــــــــــَذا لــــــــــــَ

  

ي  ُت َأخـــــــــــِ رحطـــــــــــاً فـــــــــــمـــــــــــا َذممـــــــــــَح ـــــــــــُ ُه  قـ طـــــــــــَ عـــــــــــِ ـــــــــــح  فـــــــــــبُب

زِيـــــــــــيِن و     خـــــــــــح وًة يـــــــــــومـــــــــــًا فـــــــــــيـــــــــــُ بـــــــــــح ا نــــــــــــَ بـــــــــــَ  مـــــــــــا نــــــــــــَ

  
 كما في الُمْحَكِم. ُشْعلَةُ النَّارِ  : القُْرطُ و

بِّيِ  : القُْرطُ و َمْخَشِريُّ ، وقال : وهو َمَجاٌز. ُزبَْيُب الصَّ  ، عن اْبِن َعبّاٍد ، ونَقَلَه الزَّ
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ْرُع بالّصاِد الُمْهَملَِة ،  : القُْرطُ  ، هَكَذا في أُُصوِل القَاُموِس بالّضاِد الُمْعَجَمِة ، والَِّذي نَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن عن ُكَراعٍ : الضَّْرعُ  : القُْرطُ و الصَّ

ْرُع على القَفَا. : القُْرط اْبِن ُدَرْيٍد : ويَُؤيُِّده قولُ   الصَّ

ةً ،  الُمعَلَُّق في َشْحَمِة األُذُنِ  هو أَو في أَْسفَِلَها ، القُْرطُ و ، وقيل : والشَّْنُف في أَْعلَى األُذُن ، الشَّْنفُ  : القُْرطُ و ، كما في الّصحاحِ ، َسَواء ُدرَّ

ٍة ، أَو ِمْعاَل  (3)أَو تُوَمةً  ةٍ  قُْرَطْينِ  ما يَْمنَُع إِحداُكنَّ أَْن تَْصنَع»في الَحِديِث : و قاً من َذَهٍب ،من فِضَّ  .«من فِضَّ

 ، كقُْفٍل وأَْقفَاٍل ، قال ُرْؤبَةُ : أَْقَراطٌ  ج :

رَاِط  ِد واألَقــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــَبن  بـــــــــــــــــــَا الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــِ

ــــــــــــــِد ِرمٍي عــــــــــــــاطِ     ي ًة مــــــــــــــن جــــــــــــــِ فــــــــــــــَ ــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــال

  
__________________ 

 .السالمعليهأن فالغ بن عابر من أجداد ابراهيم  462ويفهم من عبارة ابن حزم ص « فا ج»( يف سفر التكوين : 1)
 ( يف التكملة : ذو الُقرحط.2)
 ا« ثومة»( عن التهذيب واللسان وابألصر 3)
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 ، مثُل ُرْمحٍ وِرَماٍح. قُْرٍط ِقَراطٌ  قال الَجْوَهِرّي : جمعُ و

ِل الُهَذِلّي يَذُكر قَْوساً :  وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ للُمتَنَّخِ

اٍت  فـــــــــــَ رحهـــــــــــَ َر مـــــــــــُ ابـــــــــــِ عـــــــــــَ ُت هبـــــــــــا مـــــــــــَ قـــــــــــَ نـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــَ

ر ِة      االِت اأَلغـــــــــــــــــــــِ رَاطِ ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــِ

  
ةُ : .«قََرْنُت بها»ويُْرَوى  يواِن. قال :  (1)دُّ جمُع ِغَراٍر ، وهو الحَ  وُمَساالٌت : جمع ُمَسالَة. واألَِغرَّ ، كما في العُبَاب ، ومثلُه في َشْرحِ الّدِ

 .قَِراطٌ  يَْعنِى النَّْبَل تَْبُرق كأَنََّها

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وَمثَّلَه الّصاَغانِيُّ بقُْلٍب وقِلَبَة. ، كِقَرَدةٍ  قَِرَطةٌ  علىو ، كبُْرٍد وأَْبَراٍد وبُُروٍد ، قُُروطٌ  أَيضاً على القُْرط يُْجَمعو

َطةٌ  جاِريَةٌ و  .قُْرطٍ  ، كُمعَظََّمٍة : ذاتُ  ُمقَرَّ

 ، رِضَي هللا عنه ، وهو القائُِل فيه : (2) َسْيِف خاِلِد بِن الَوِليدِ  : اسمُ  الِوَشاحُ  واسُمه القُْرطِ  ذُوو

رحطِ بـــــــــــــِذي و  ُت  الـــــــــــــقـــــــــــــُ لـــــــــــــح تـــــــــــــَ االً قـــــــــــــد قــــــــــــــَ  رِجـــــــــــــَ

رَابِ     ٍم وعــــــــــــــــِ اطــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ وٍ  طــــــــــــــــَ هــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــن كــــــــــــــــُ

  
ةَ بِن َماِلِك بن األَوِس بن حاِرثَةَ األَْوسّي األَْنَصارّي من  لقُب السََّكِن بِن ُمعَاِويَةَ بِن أَُميَّةَ  : القُْرطِ  ذُوو بِن َزْيٍد بِن قَْيِس بن عاِمَرةَ بِن ُمرَّ

 .(3)الَجعَاِدَرةِ 

 ، قالَه اللَّْيُث ، وهو َمَجاٌز. َزنََمتَاِن ُمعَلَّقَتَاِن من أُذُنَْيهِ  أَو لْلعَْنزِ  أَْن تَُكوَن للتَّْيِس  : ِشيَةٌ َحَسنَةٌ في الِمْعَزى ، وهي ، كُهَمَزٍة ، وِعنَبَةٍ  القَُرَطةُ و

ً  ، ، كفَِرحَ  قَِرطَ  قدو ،  القَُرَطةُ  وتُْستََحبُّ  ويُْستََحبُّ في التَّْيِس ؛ ألَنَّهُ يكوُن ِمئْناثاً. وفي األََساِس : . قال :قَْرَطاءُ  ، وهي أَْقَرطُ  فهو قََرطا

 لَداَللَتَِها على اإِلينَاِث. ويُتَنَافَُس فِيها

طَ و اثَ  قَرَّ ً  الُكرَّ ً  : قَطَّعَهُ في الِقْدِر ، كقََرَطهُ  تَْقِريطا  .قَْرطا

َي بذِلَك ألَنَّه طُ  وجعل ابُن ِجنِّي القُْرُطَم ثاُلثِيًّا ، وقال : ُسّمِ  .يُقَرَّ

ط من المجاز :و  .(4) الِقّراط قليالً ، ِمنَ  أَْعَطاهُ قَِليالً  ، إِذا َعلَْيه قَرَّ

طَ و يَهاـ  ، قال الّراِجزُ  القُْرطَ  الَجاِريَةَ : أَْلبََسها قَرَّ  : قُْرَطْينِ  يَُخاِطب امرأَتَه وقد سأَلَتْه أَْن يَُحلِّ

 ِ اح يـــــــــــــــــــــَ ح ر ٍة حنـــــــــــــــــــــِ أُل كـــــــــــــــــــــر  حـــــــــــــــــــــُ  َتســـــــــــــــــــــــــــــــــــح

ِ و     اح تــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــــــ  ألحِت عــــــــــــــــــــــــُ ا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإلــــــــــــــــــــــــ َ

  

ِرِد  َا اشــــــــــــــــــــــــــــــــح ولــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــُ ِ مُث  تـــــــــــــــــــَ اح رحطــــــــــــــــــَ   قـــــــــــــــــــُ
كِ     ر طــــــــــــــــَ ِ  قـــــــــــــــــَ اح نــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح    عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

  

 ِ اح مـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ ودًا وأَرحق اراًِب ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــــــَ

    ِ اح ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــُ يِن قـ ــــــــــــــَ ن ب ــــــــــــــح نح َدي ــــــــــــــِت مــــــــــــــِ ي  َنســــــــــــــــــــــــــــِ

  

نَـُهم وبـَيحيِن و   ِمنح ِحَساٍب بـَيـح
طَ و مِ  في الّصحاحِ. ، أَي َطَرَح اللَِّجاَم في َرأِْسَها ، كما الفََرَس : أَْلَجَمَها قَرَّ من ُرُؤِسَها. نَقَلَه  أَو َجعََل أَِعنَّتَها َوَراَء آَذانَِها عنَد َطْرحِ الجُّ

 الَمْرأَةِ. تَْقِريطِ  الّصاَغانِّي ، وهو َمَجاٌز ، أُِخَذ من

َرِس ، والثُّانِي : إِذا َمدَّ الفاِرُس يََده َحتَّى يَْجعَلَها على قََذاِل َطْرُح اللَِّجاِم في َرأِْس الفَ  الفََرِس له َمْوضعاِن ، أَحُدهما : تَْقَريطُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

ّي ، وعليه قَْوُل الُمتَنَبِّي :  فََرِسه وهي تُْحِضُر ، قاَل ابُن بَّرِ

 (5)اأَلِعن َة رَاِجعاٍت  فَقّرِطحَها
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. وفي األَساِس : من الَمَجاز كالقُْرط ذا اْشتَدَّ ُحْضُرها اْمتَدَّ الِعنَاُن على أُذُنَِها ، فصارَ : َحْملَُها على أََشّدِ الُحْضِر ، وذِلَك أَنَّه إِ  تَْقِريُطَها وقيل :

طَ  : ْكض. القُْرطِ  الفََرَس ِعنَانَهُ ، وهو أَْن يُْرِخيه حتّى يَقََع على ِذْفَراهُ َمكانَ  قَرَّ  ، وذِلَك عند الرَّ

ٍن ، َرِضَي هللا عنه ، أَنَّهُ أَْوَصى أَصحابَه يَْوَم نََهاَوْنَد ، فقال : في َحِديِث النُّْعَماِن بِن و َجاُل إِلى ُخيُوِلَها»ُمقَّرِ َواَء فَْلتَثِِب الّرِ  إِذا َهَزْزُت اللِّ

ُطوَها  .«أَِعنَّتَها فيُقَّرِ

 كأَنَّه أََمَرُهم بإِْلَجاِمَها.

طو َراجَ  قَرَّ  َء ، كما في الّصحاحِ.ِليُِضى قَ نََزَع منه ما اْحتَرَ  ، ِإذا الّسِ

 ، وقال أَبو َعْمٍرو : أَْقِرَطةٌ  وهو الِهْزلُق أَْيضاً ، والجمُع : ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. قال : كِكتَاٍب : الِمْصبَاحُ  الِقَراطُ و

__________________ 
 .«اخلد»والتكملة وابألصر  27/  2( عن ديوان اهلذليا 1)
 التكملة سيف عبد   بن ا جاج الثعليب وقد أشران إىل عبارهتا قريباً.( يف 2)
عامرة  ويف املقتضب : 345كما يف مجهرة ابن حزم ص « عامر وسعد» واجلعادرة هم ولد مرة بن مالك :« اجلعادر» 66( يف املقتضب ص 3)

 وسعيد.
 ( يف التهذيب عن ابن دريد : القرياط.4)
 : ( ديوانه ا وعجزه فيه5)

 فإن بعيَد ما طلبتح قريبُ 
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ِل الُهَذِلّيِ الّسابِق.قُْرطٌ  : الَمَصابِيُح ، وقيل : الّسرُج ، الواِحُد : الِقَراطُ   . وبه فَسَّر بعُضهم قوَل الُمتَنَّخِ

. ُشْعلَتُه الِمْصبَاِح : قَِراطُ  أَو  ، ما اْحتََرَق من َطَرِف الفَتِيلَِة ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ّمِ : بُُطوٌن من بَنِي ِكاَلٍب ، وهم إِْخوةٌ  القُُروطُ و ، قاله ابُن ُدَرْيٍد. ولم يَِزْد  ، كقُْفٍل وأَِميٍر وُزبَْيرٍ  قَُرْيطٌ و ، قَِريطٌ و ، قُْرطٌ  ، أَسماؤهم : ، بالضَّ

لَْين. وقال ابُن َحبِييب في  ، بنُو َعْبِد بِن أَبِي بَْكِر  قَُرْيطٌ و ، قَِريطٌ و ، قُْرطٌ  ، وهم : لقَُرَطاءُ ا « :َجْمَهَرة نََسِب قَْيِس َعْيالنَ »على االثْنَْين األَوَّ

ا َعْبُد بن أَبِي بَْكِر بِن ِكاَلٍب فمن العََشائِرِ   ، وُهم قَُرْيطٍ  وبَنُو قُْرطٍ  ، لُصْلبِه بنو بِن ِكالٍب. وقال ابُن الَجّوانِّيِ في الُمقَدَّمِة الفاِضِليَِّة : فأَمَّ

 .(1)الَِّذين غزاُهم النَّبِيُّ صلَّى هللا عليِه وَسلَّم  القَُرطاء . وفي أَنساِب أَبِي ُعبَْيٍد القاِسِم ابِن َسالّم : وهمَطةالقُرَ 

،  قُْرطٌ  من َمْهَرةَ ، يقال لهم : َمْنُسوب إِلى َحّيٍ  َضْرٌب من اإِلبِلِ  ، كما في الُمْحَكِم : وتَُضمُّ  ، بالفَتْح ، وعليه اْقتََصَر الّصاَغانِيُّ ، القَْرِطيَّةُ و

 ، وأَْنشَد ابُن ُدَرْيٍد ، وَرَواه بالفَتْح : قَْرطٌ  أَو

رِي نـَتحقا الَقرحِطي  أَما تـََر    يـَفح
 النَّتُْق : النّْفُض ، وأَْنَشَد في الُمْحَكِم قوَل الّراِجِز :

هح  الـــــــــــــقـــــــــــــرحطـــــــــــــي  قـــــــــــــا  ِد  مـــــــــــــُ هـــــــــــــَ وحاًل أَفــــــــــــــح  قــــــــــــــَ

ُه     هح ِإذح َعضـــــــــــــــــــــــــــــِّ مـــــــــــــــُ دٍّ أيحلـــــــــــــــَ ُروُس قـــــــــــــــِ  َمضـــــــــــــــــــــــــــــح

  
 ، وكذِلَك َساِهٌم ، قال ُسبَْيُع ابُن الَخِطيِم التّْيِميُّ : كُزبَْيٍر : فَرٌس لِكْنَدةَ  ، القَُرْيطُ و

َة و  لــــــــــــــَ رتِ أَرحاَبُب َنــــــــــــــَح َريــــــــــــــح ٍم  الــــــــــــــقــــــــــــــُ اهــــــــــــــِ  وســــــــــــــــــــــــــــَ

وُف     بحلــــــــــــــــُ ٌف مــــــــــــــــَ َك آلــــــــــــــــِ نــــــــــــــــالــــــــــــــــِ (2)َأّ. هــــــــــــــــُ
 

  
 : فََرُس ُسبَْيعِ بِن الَخطيِم. (3)نَْخلَة 

 ، بالتَّشِديٍد ، ألَنَّ َجْمعَه قِّراطٌ  ، الثّانِيَةُ كِكتَاٍب ، وعلى األُولَى اْقتََصر الَجْوَهِريُّ : نِْصُف َدانٍِق ، وأَْصلُه ، بَكْسِرِهما (4) الِقَراطُ و الِقيَراطُ و

 يَاء ، على ما َذَكْرنَاهُ في ِديناٍر ، هذا نَصُّ الَجْوَهِرّيِ ، ومثله في العُباِب.، فأُْبِدَل من أََحد َحْرفَْي تَْضِعيِفه  قََراِريطُ 

ط من قَْوِلِهْم : الِقيَراطِ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَْصلُ  ابِن ُعْصفوٍر ، وَشْرحِ التَّْسِهيل « ُمْمتِع»ونَقَل شيُخنَا عن  (5) [قليال]إِذا أَْعَطاه قَِليالً  عليه : قَرَّ

اِء في ، وزاد في اللَِّساِن : كما  قََراِريطُ  ، لقوِلِهم : ِقّراطٌ  على ِجَهة اللُُّزوم ، وأصله قِيراط ألَبِي َحيّان وغيِرِهَما : أَنَّ الياَء أُْبِدلَت من الرَّ

ْوِض للسَُّهْيِلّيِ : ولم يَقُولوا :َدبَا (6)قالُوا ِديباٌج وَجَمعه   .قَياِريط بِيُج ، وفي الرَّ

ْرِف ِمْنُهَما مَ  َحلُّ نََظٍر ، فإِنَّ الُمَصنَِّف لْم يُقَلِِّد وقوُل َشيِخنا : فِفي َكالِم الُمَصنِِّف ُمَخالَفَةٌ وإِْن قَلَّد العُبَاَب ، فهُؤالِء أَْعَرُف بُطُرِق الصَّ

ْرِف ، وكأَنَّهُ َظنَّ أَنَّ الّصاَغانِيَّ في هذِ  ِة اللُّغَِة والصَّ في قوِل المصنّف بالَكْسِر  الِقراطَ  ه المسأَلة ، بل هو نَصُّ الَجْوَهِرّيِ وغيِره من أَئمَّ

ْله. وقد َمرَّ البَْحُث في ذِلَك في والتَّْشِديِد ، وإِنََّما هو كِكتَاٍب ، كما نَبَّْهنَا عليه ، وال ُمَخالَفَةَ بيَن َكالِم الَجْوَهِرّيِ وَكالِم ُشَرا حِ التَّْسِهيل ، فتأَمَّ

 ُمْستَْوفًى ، فراِجْعه.« د نر»و « د بج»

فَها هللا تَعَالَى ، البِالِد ؛ فبَمكَّةَ  اْخِتالفِ  بَِحَسبِ  الِقيراط ، أَي يَْختَِلُف َوْزنُه وفي العُبَاِب : . ُف ُعْشِرهِ ُرْبُع ُسْدِس ِدينَاٍر. وبالِعراِق ِنصْ  ، َشرَّ

ينَاِر ، وهو نِْصُف ُعْشِرِه في أَْكثَِر البِالِد. : الِقيَراطُ  وقال ابُن األَثِير :  ُجْزٌء من أَجزاِء الّدِ

 وأَْهُل الّشاِم يَْجعَلُونَه ُجْزًءا من أَْربَعٍَة وِعْشِريَن.

طولَُها َخْمَسةُ أَْذُرعٍ بالنَّّجاِرّيِ ، فَمتَى بَلَغَت الِمَساَحةُ أَْربَعَِمائَةَ قََصبٍَة فاْسُمها الفَّداُن ، قلُت : واتَّفََق أَْهُل ِمْصَر أَنَُّهم يَْمَسُحون أَْرَضُهم بقََصبٍَة 

راعِ الِمْصِرّيِ ، وَجعَلُوا القََصبَتَْين في ْرِب بَدا ثم أَْحَدثُوا قََصبَةً حاِكِميَّةً طولُها ِستَّةُ أَْذُرعٍ وُرْبُع ُسُدٍس بالذِّ نِق ، والثَّالثَةَ إِلى األَْربَعَِة ، الضَّ

، والعشَر بَحبَّتَْين وهَكَذا إِلى المائِة تَْنقُُص قََصبَتَْين وبعَض قََصبٍَة بُرْبعِ فَدَّاٍن. كذا  الِقيَراطِ  والَخْمَسةَ إِلى السَّْبعَِة بَحبٍَّة ، والثََّمانِيَةَ نصفَ 

 نَّ الِمَساَحِة.َوَجْدتُه في بعض الُكتُِب الُمَؤلَّفَِة في فَ 

__________________ 
 جعر الثالث : مقرطا. 400الُقَرطاء : قـُرحط وقـَُريرت وقـَُريطة. ويف املعارف البن قتيبة ص  282( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
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 وجعر القريرت موضعاً.« القريرت»( البيت يف معجم البلدان 2)
 حنلة ا اب اء املهملة.« : حنر»( يف اللسان 3)
 ضبطت يف القاموس بتشديد الراء ا واملثبت ككتاب كما نص عليه الشارح.( 4)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.5)
 ويف اللسان : ومجعوه.« وأصله»( عن التهذيب وابألصر 6)
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ً  الِقيراطُ  َستَْفتَُحون أَْرضاً يُْذَكُر فيه»في َحِديِث أَبِي ذَّرٍ : و ةً وَرِحما أَراَد باألَْرِض المستَْفتََحِة ِمْصَر « ، فاْستَْوُصوا بأَْهِلَها َخْيراً ، فإِنَّ لَُهم ِذمَّ

ً »قوِله :  ، صانَها هللا تَعالَى ، وَمْعنَى ةً وَرِحما  ِل ِمْصَر.أَّن هاَجَر أُمَّ إِسماِعيَل عليِهَما السَّالُم كانََت قِْبِطيَّةً من أَهْ « فإِنَّ لهِم ِذمَّ

. قلُت : وهو قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد ، قال : وقد ، أَي بَشيّ  بِقْرِطيَطةٍ  يُقَال : ما َجاَد فاُلنٌ  ُء اليَِسيرُ ، بالَكْسِر : الشَّيْ  الِقْرِطيطُ و ٍء يَِسيٍر. نقله الَجْوَهِريُّ

 َصنَعُوا في هذا بَْيتاً وهو :

مـــــــــــــــَ   لـــــــــــــــح ا ســـــــــــــــــــــــــــــَ اَدتح لـــــــــــــــنـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــمـــــــــــــــا جـــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــــــــرٍت و     رحطـــــــــــــــــــــــــِ هح بـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــِ وفـــــــــــــــــــــــــَ  ال فـــــــــــــــــــــــــُ

  
قِيقَةُ الّتِي على النَّواةِ. قال الّصاَغانِيُّ   ، وقَْبَل البَْيِت بيٌت ، وهو : (1)هكذا قال ابُن ُدَرْيٍد في هذا التَّْرِكيِب : الفُوفَةُ : الِقْشَرةُ الرَّ

مـــــــــــــــــــَ   لـــــــــــــــــــح ُت ِإىل ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــــَبرحســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

هح     وفـــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــــــُ َ  َمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــــــــح  أَبن  الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــ 

  
 .(2)وقد تَقَدََّم في الّراِء  .«فُوفَهْ  بِِزْنِجيٍر وال»ويروى : 

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وابُن ِسيَده ، وأَْنَشَد األَِخيُر ألَبِي غاِلٍب الَمْعنِّيِ : الدَّاِهيَةُ  : الِقْرِطيطُ و

وا  لـــــــــــُ بـــــــــــَ ُدوان فـــــــــــَبحـــــــــــح رحفـــــــــــِ ُم َأنح يــــــــــــَ اهـــــــــــُ نـــــــــــَ بَلـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــرتٍ جــــــــــاَءتح و     ي رحطــــــــــِ ــــــــــقــــــــــِ بُ  ب ــــــــــَ ن ــــــــــح ِر َزيـ  مــــــــــن اأَلمــــــــــح

  
ّمِ ، كالقُْرطانِ  مِّ  القُْرطاطِ و بالضَّ  ، َذَكَرُهنَّ ابُن ِسيَده بَمْعنَى الّداِهيَِة. ، بالَكْسِر والضَّ

 في العََربِيَِّة. َدِخيلٌ  ، أَي : َمْعُروٌف عند األَِطبَّاِء ، وهو : َمْرَهٌم ، م القَْيُروِطيُّ و

ِهَما ، ويُْكَسُر األَِخيرُ  (8) القُْرَطاطُ و ، عن ابن ُدَرْيٍد ، القُْرطانُ و ُل أَْيضاً  ، بَضّمِ ، فهي لغَاٌت أَْربَعَةُ ، َذَكَر  (3)، وفي اللِّساِن ويُْكَسُر األَوَّ

 منها الَجْوَهِريُّ األُولَيَْيِن ، وقال : هي البَْرَذَعةُ.

ْحِل ، ومنه قْوُل العَّجاجِ :قال الَخِليُل : هي الِحْلُس الَِّذي يُْلقَ   ى تَْحَت الرَّ

ِلَي و  ا َرحح  الَقرَاِططَاَكَبل 
ِحيُح في إِْنَشاِده : فَيَاِن ال للعَّجاجِ. قال ، والصَّ ّيٍ والّصاَغانِيُّ : هو للزَّ  قال ابُن بَّرِ

ا  طـــــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــــِ اِدَي واأَلســـــــــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ َبن  أَقــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــَ

َر و     اَع و  (4)الــــــــــــر حــــــــــــح طــــــــــــاواألَنحســــــــــــــــــــــــــَ رَاطــــــــــــِ  الــــــــــــقــــــــــــَ

  

َدراين انِشطَا تـُُهن  َأحح نـح  َضم 
 زاَد الّصاَغانِيُّ : ويُْرَوى :

ا اقـحَتاِدَي األَساِمطَا  َكَبل 
ْحِل : البَْرَذَعةُ ، وهو الِحْلُس للبَِعيِر ، وهو ِلَذواِت الحافِرِ  ْحل  ِقُرطانٌ و قُْرَطاطٌ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : من َمتَاعِ الرَّ ْنِفَسةُ الَّتِي تُْلقَى فوَق الرَّ ، والّطِ

ى النُّْمُرقَة. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ْحلِ  (5) للسَّْرجِ بَمْنِزلَِة الَوِليَّةِ  القُْرَطانُ  تَُسمَّ ْحل أَْيضاً ، قال ُحَمْيٌد األَْرقَُط : للرَّ  ، وُربََّما اْستُْعِمَل للرَّ

اَلط  يبٍّ مـــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــِر املـــــــــــــــــــــــــــــــِ  أبَرححـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُر     نحشــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــَ َرٍة يـ ــــــــــــــح رحطــــــــــــــاطِ ِذي َزفـ  (6) ابلــــــــــــــقــــــــــــــِ
  

 وقول ُحَمْيٍد هذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ أَْيضاً.

 . في التَّْكِملَِة : هَكَذا قََرأْتُه في َشْرحِ ِشْعِر حّساَن بِن ثابٍِت ، رِضَي هللا َعْنهُ.التَّْمُر الِهْنِديُّ  الُحَمِر ، وهو َحبُّ  القَراِريطُ  يُقال :و ، القاِريطُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 : الثَُّريّا على التَّْشبِيِه. القُْرطُ 

ْرُع على ا الِقْرِطيُّ  وقَال يُونُُس :  لقَفَا ، ونَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد أَْيضاً.، بالَكْسِر : الصَّ

ّمِ : ُشعَْلةُ النّاِر. القُْرطُ و  ، بالضَّ

يواِن  الِقَراطُ و  .(7)، كِكتَاٍب : النَّاُر نَْفُسها ، كذا في َشْرحِ الّدِ

َراجِ إِذا َعِشَي ، القَُراَطةُ و  ، كثَُماَمٍة : ما يُْقَطع من أَْنِف الّسِ

__________________ 
 أفرد صاحب اللسان مادة قرطرت عن قرط.( 1)
 .«زجنر»( يعين يف مادة 2)
 ( يف القاموس : والقرطات.8)
 ( اقتصر يف التهذيب عل  ضبطه ابلكسر ا ضبرت قلم.3)
 والقطض : الطنفسة تكون حتت الرحر.« .. والقطض واألنساع»( يف التكملة : 4)
ء وىل  هر البعري حتت الرحا  والقتب : ا ل  والولية مصــدر وىل ا يقا  لكر شــي« يةشــبه الول»ويف التهذيب : « كالولية»( يف القاموس : 5)

 .311/  4ا أنظر التهذيب حل  
 واملثبت عن الصحاح واللسان.« ذي ذفرة»و « مائر»( ابألصر : 6)
 ( يعين يف قو  املتنخر ا وقد تقدم قريباً.7)
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رَتََ  من َطَرِف الَفِتيَلِة.  ُسه. : الُقرَاطَةُ  وِقيَر : بروأَيحضاً : ما احح باُح نـَفح  املِصح
هي بنُت ظاِلِم بِن َوْهِب بِن الحاِرِث ابن ُمعَاِويَةَ الِكْنِدّيِ ، أُمُّ الَحاِرِث بِن أَبِي َشِمٍر الغَّسانِّيِ ، وهي « ماِريَةَ  بقُْرَطيْ  ُخْذهُ ولو»وفي الَمثَل : 

ل عربيَّةٍ  َطت أَوَّ ما بأَْربَِعيَن أَْلَف ِدينَاٍر ، وقِيَل : كانَْت فِيِهَما  ْرَطْيَهاقُ  ، وساَر ِذْكرُ  تَقَرَّ في العََرِب ، وكانا نَِفيَسيِ الِقيَمِة ، قِيل : إِنَّهما قُّوِ

تاِن كبَْيِض الَحَماِم لم يَُر ِمثْلُُهَما ، وقِيَل : هي اْمَرأَةٌ من اليََمِن أَْهَدتْ  ِء ، وإِيجاِب َرُب في التَّْرِغيِب في الشَّيْ إِلى البَْيِت. يُضْ  قُْرَطْيَها ُدرَّ

 الِحْرِص عليِه ، أَي ال يَفُوتَنَّك على َحاٍل ، وإِْن ُكْنَت تَْحتَاُج في إِْحراِزه إِلى بَْذِل النَّفائِِس.

ٍد األَْعَرابِيّ ـ  لَِميُّ رِضَي هللا َعْنه، كُزبَْيٍر ، والِحَمالَةُ : فََرَسان لبَنِي ُسلَْيم ، قال العَبّاُس بُن ِمْرَداٍس السُّ  القَُرْيطُ و  :ـ  أَْنَشَده له أَبُو َمَحمَّ

ِة و  الــــــــــــــَ مــــــــــــــَ َ ا ــــــــــــــِ اح رتِ بــــــــــــــَ َريــــــــــــــح دح  الــــــــــــــقــــــــــــــُ قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  فـ

رِ     حـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ِت مـــــــــــــــــن أُمٍّ ومـــــــــــــــــنح ف ـــــــــــــــــح ب  َأجنـــــــــــــــــحَ

  
 النَّْصِل : أُذُنَاهُ ، كما في اللَِّساِن ، وهو على التَّْشبِيِه. قُْرطاو

 .(1)النَّْصِل : َطَرفَا ِغَراَرْيِه  قَِراَطا وقال ابُن َعبَّاٍد :

من َشِهَد الِجنَاَزةَ َحتَّى »َحِديِث  الَِّذي في الَحِديِث فقد جاَء تَْفِسيُره فيه أَنَّهُ مثُل َجبَِل أُُحٍد. قلت : يُِشيُر إِلى الِقيَراطُ  قال الَجْوَهِريُّ : وأَّما

َرواه أَبُو ُهَرْيَرةَ  .«َجبَلَْيِن العَِظيَمينِ قال : ِمثُْل ال ؟الِقيَراَطانِ  ، قيل : وما قِيَراَطانِ  ، ومن َشِهَدَها َحتَّى تُْدفََن فله قِيَراطٌ  يَُصلَّى َعلَْيَها فلَهُ 

َي هللا َعْنَها فَصدَّقَْت أَبا ُهَرْيَرةَ. فقال : َرِضَي هللا عنه فبَلَغ ذِلك ابَن ُعَمَر َرِضَي هللا عنه ، فقال : لقَْد أَْكثََر أَبُو ُهَرْيَرةَ. فبَلََغ ذِلَك عائَِشةَ َرِض 

 َرةٍ.َكثِي قََراِريطَ  لقد ضيّْعنا في

 ، أَبُو العاِليَِة : من أَتْبَاعِ التّابِِعيَن يَْرِوي عن الَحَسِن البَْصِرّيِ وُمَجاِهٍد. قِيَراطٌ و

ثِيَن أَنَّ  رَ  قَراِريطَ  وَزَعَم بعُض الُمَحّدِ ً »الَحِديُث :  َموِضٌع أَو َجبٌَل ، وبه فُّسِ إِالّ َراِعَي َغنٍَم ، » ويُْرَوى :« ما بَعََث هللا نَبِيًّا إِالَّ َرَعى َغنَما

ُل قَْدَمتِي ـ  615قاَل الّصاَغانِيُّ : قَِدْمُت بَْغَداَد َسنَة « ألَْهِل َمكَّةَ  قََراِريطَ  قاَل : وأَنا ُكْنُت أَْرَعاَها على ؟قالُوا : وأَْنَت يا َرُسوَل هللا وهي أَوَّ

ثِيَن عن َمْعنَىـ  إِلَْيَها  الِحساِب. قََراِريطُ  المراُد به في هذا الَحِديِث ، فقُْلُت : ِريطِ القََرا فَسأَلَنِي بعُض الُمَحّدِ

: اسُم َجبٍَل أَو َمْوِضعٍ فأَْنَكْرُت ذِلَك ُكلَّ اإِلْنَكاِر ، وهو ُمصرٌّ على ما قاَل ُكلَّ اإِلْصَراِر.  القََراِريطَ  فقال : َسِمْعنا الحافَِظ الفاُلنِيَّ يَقُوُل : إِنَّ 

لَل. انتهى. أَعاَذنا هللا من  الَخَطأَ والَخَطِل ، والتَّْصِحيِف والزَّ

 ً  ، إِذا أَْسَمعَه ما يَْكَرُهه. قََراِريطَ  ويُقال : أَْعَطْيُت فاُلنا

يَّةٌ ال تُوَجُد في َكالِم غيِرِهم. ، أَي : أَُسبُّك وأُْسِمعَُك الَمْكُروهَ ، وقال ابُن األَثِيِر : وهي لُغَةٌ ِمْصرِ  قَراِريَطكَ  ويُقَاُل أَْيضاً : اْذَهْب ال أُْعِطيك

ْت ِمْصُر بِذْكر  في َحِديِث أَبي َذّرٍ المتقّدِم. الِقيَراطِ  قال : ولذا ُخصَّ

. قُْرطٌ و ّمِ : اسُم َرُجٍل من ِسْنبِس ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  ، بالضَّ

 الَّتي َذَكَرها الُمَصنُِّف. القُْرِطيَّةُ  اإِلبِلُ أَْيضاً : قَبِيلَةٌ من َمْهَرةَ بِن َحْيَداَن ، وإِليهم نُِسبَت  قُْرطُ و

ُد بُن القَاِسِم بِن ُسْفيَاَن ، أَبُو إِْسَحاَق الفَِقيهُ ال القُْرِطيُّ  ونُوُح بُن ُسْفيَان الِمْصِريُّ  ماِلكيُّ : ، بَضّمٍ فُسُكوٍن ، وأَُخوه ُعثَْماُن ، وابُن أَِخيِهَما ُمَحمَّ

ثُون.  ُمَحّدِ

. القُْرِطيُّ  عاِصٍم بَْكُر بُن َعْبدٍ وأَبُو   ، عن اْبِن ُعيَْينَةَ ، َذَكَره الماِلينِيُّ

 ، بالَكْسِر : العََجُب ، عن األَْزَهِرّيِ. الِقْرِطيطُ و

ْطتُ  وقال ابُن َعبّاٍد : ً  إِليِه َرُسوالً ، قَرَّ  ُمْستَْعِجالً. (2)نَفَّْذتُه  : أَْعَجْلتُه إِليِه. قلُت : وهو َمَجاٌز ، ونصُّ األََساِس  تَْقِريطا

طَ  قال : وهو من َمجاِز الَمجاِز ، أَي َمأُْخوذٌ من قَْوِلِهْم : ْكض. قَرَّ  الفََرَس ِعنَانَه : إِذا أَْرخاهُ َحتّى َوقَع على ِذْفراه عند الرَّ

ِة : ل.بَمْعنَى التَّْنبِيِه واالْستِعْ  التَّْقِريطُ  قْلُت : ومنه اْستِْعَماُل العَامَّ  َجاِل والتَّْضيِيِق والتَّأِْكيِد في األَْمِر ، وهو من َمجاِز َمجاِز الَمَجاِز ، فتَأَمَّ

َطتِ و  .القُْرطَ  الَجاِريَةُ : لَبَِست تَقَرَّ

 : قريةٌ قُْرَب ِمْصَر. القُرطيين وَجِزيَرةُ 
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__________________ 
 ( يف األساس : وكبن ِغراري النصر قراطان.1)
 .«نبذته»األساس وابألصر ( عن 2)
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 ، بالفَتْحِ : قَْريَةٌ بالبَُحْيَرةِ. قَْرَطاو

 ، بالَكْسر : قَْريَةٌ بالغَْربِيِّة. إِْقِريطُ و

ِد بِن َعْسَكِر بِن ُمَظفَِّر بِن نَْجٍم ، ُول الِقيَراِطيُّ  والبُْرَهانُ  وَسِمَع الَحِديَث عن  726د سنة : شاِعٌر َمْشُهوٌر ، وهو إِبراِهيُم بُن َعْبِد هللا بِن ُمَحمَّ

 وديواُن ِشْعِره َمْشُهوٌر بيَن أَْيِدي النّاِس. 781َمشايخِ َعْصِره ، مات بَمكَّةَ سنة 

 : إِْحَدى قَُرى الغَْربِيَِّة بِمْصَر. الِقيَراطِ  قلُت : وهو َمْنُسوٌب إِلى ُمْنيَةِ 

 ، عن اْبِن َعبّاٍد. في الَمْشيِ ، كالقَْرَمَطةِ  القَْرفََطةُ  : [قرفط]

 .َضْرٌب من الِجَماعِ  هو أَيضاً :و قال :

 ، رواه أَبو العَبّاِس عنه ، وَذَكَرهُ األَْزَهِريُّ في الَخَماِسّيِ الُمْلَحِق ، وتَقُوُل العرُب : تَقَبََّض واْجتََمعَ  ، إِذا اْقَرْنفَطَ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

ٌب أُ  نـــــــــــــــــــــــــِ هح َريـــــــــــــــــــــــــح طـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــــــِ َرنـــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــــــــــح   مـــــــــــــــــــــــــُ
هح     طـــــــــــــــــــــــَ رحفـــــــــــــــــــــــُ َواِء عـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــــــَ

  
 يقول : َهَربَْت من َكْلٍب أَو صائٍد ، فعَلَْت َشَجَرةً.

فادِ  بين َجَمعَتْ  ، إِذا العَْنزُ  اْقَرْنفََطتِ  في الّصحاح :و  ، ألَنَّ ذِلَك الَمْوِضَع يُوِجعُها. قُْطَرْيَها ِعْنَد الّسِ

عن ثَْعلٍَب ،  َهُن الَمْرأَة : (1)سِر الفاِء ، كما هو َمْضبُوٌط في النَُّسخِ ، وفي بَْعِضها بفَتِْحَها ، ومثلُه َمْضبُوٌط في الّصحاحِ ، بك الُمْقَرْنِفطُ و

 ُب اْمَرأَتَه :وَذَكَرهُ الُمَصنُِّف أَْيضاً في اْعَرْنفََط ، وقد تَقَدَّم ، قال الَجْوَهِريُّ : أَْنَشَدنا أَبُو الغْوِث لَرُجٍل يُخاطِ 

َذا  بــــــــــــــــــ  كح اي حــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــِ َرنــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــح   (2) مــــــــــــــــــُ
كح     ّرِطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ِإذح َأان ال أُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 فأَجابَتْهُ :

كح  َذا َذابِذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

كح     بـــــــــــــــــــــــــُ الـــــــــــــــــــــــــِ اُب غـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــــَ  ِإذ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 َسنَةً.قال الّصاَغانِيُّ : هو قَّماٌم األََسِديُّ يَُخاِطُب اْمَرأَتَه َغماَمةَ ، وكانَْت ِعْنَده ثمانِيَن 

 ، كذا في العُباب. الُمْستَْكِثُر من الغََضِب الُمْنتَِفخُ  : الُمْقَرْنِفطُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 وتََدانِي الُحُروِف والسُّطوِر. ِدقَّةُ الِكتَابَةِ  في الَخّط : القَْرَمَطةُ  : [قرمط]

ْج ما بَْيَن السُُّطور: » عنههللارضيفي حديث علّي و الكاتُِب ، ِإذا قاَرَب بين ِكتَابَتِه ، قَْرَمطَ و  .«ما بَْين الُحُروفِ  (3) قَْرِمطْ و فَّرِ

ُجُل في َخْطِوه ، إِذا قاَرَب ما بَْيَن قََدَمْيِه ، وكذِلَك : قَْرَمطَ  ، يُقَال : ُمقَاَربَةُ الَخْطوِ  في الَمْشيِ : القَْرَمَطةُ و البَِعيُر ، إِذا قاَرَب ُخَطاهُ  قَْرَمطَ  الرَّ

 ، وتََدانَى َمْشيُه.

 : َمتَقاِرُب الَخْطِو. ، كَزْنَجبِيلٍ  قَْرَمِطيطٌ  هوو

 ّيِ.، عن اْبِن األَْعَرابِ  ، كعُْصفُوٍر : ُدْحُروَجةُ الُجعَلِ  القُْرُموطُ و

. وقال أَبُو َعْمٍرو : األَْحَمُر من ثََمِر الغََضى : القُْرُموطو َل َما يَْخُرُج ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ اِن أَوَّ مَّ ، من ثََمِر  القُْرُموط ، يَْحِكي لونُه لَْوَن نَْوِر الرُّ

ّماِن ، يَُشبَّهُ بِه الثَّْديُ  الغََضى :   نََهَد ثَْدياها :، وأَْنَشَد في ِصفَة جاِريَةٍ  كالرُّ

تح و  هـــــــا ِإذا َمشـــــــــــــــــــــَ ــــــح ن َب الـــــــدِّرحِع عــــــَ يـــــــح ُز جــــــَ نحشــــــــــــــــــــِ ــــــُ  يـ

يـــــــٌر     وطِ   (4)مخـــَِ رحمـــُ ِدي كـــقـــُ ِر الـــنـــــــ   الـــَغضـــــــــــــــــَ  اخَلضـــــــــــــــــــــِ

  
 .(5)قال : يعنِي ثَْديَها 
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والصَّواُب :  الِعضاه ، قال الّصاغانِيُّ : َضْرباِن من ثََمِر الِعضاِه ، كذا قال : ، والقُْرُموُد : القُْرُموطُ  ووقع في الَجْمَهَرِة الْبِن ُدَرْيٍد :

 الغََضى.

وأَْلَمْمنَا بِذْكِر بَْعِضِهْم ُهنَاك ، وتََماُمه « ج ن ب»، بالفَتِْح ، وقد تَقَدََّم للُمَصنَِّف ِذْكُرهم في  قَْرَمِطيُّ  الَواِحُد : َمْعُروٌف ، : ِجيلٌ  القََراِمَطةُ و

 في الكاِمِل البِن األَثِيِر.

طَ  قال أَبو َعْمٍرو :و جُل ، إِذا اْقَرمَّ  قالو َغِضَب ، الرَّ

__________________ 
 رت قلم.( ضبطت يف الصحاح بكسر الفاء ا ضب1)
 ( ضبطت بكسر الفاء عن اللسان والصحاح.2)
 .«قرمرت با ا روف»و  واملثبت عن اللسان. ويف النهاية :« وقّرب با ا روف»( ابألصر : 3)
 ( اللسان : محير اب اء املهملة.4)
 ( التهذيب : ثدييها.5)
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ا وأَنحَشَد اأَلزحَهرِي  ِلَزيحِد اخلَيحِر  (1)قاَرَب ا وانحَضم  بـَعحُضه ِإىل بـَعحٍ  اجلِلحُد ا ِإذا تـََقب َ . ويف الّصحاح : ِإذا تَ  اقـحَرلحَرتَ  غريه :
 َرِضَي   عنه :

ِطي اقـحَرلَطتح ِإذا 
َ
 يـَوحماً من الَفزَِع امل

، الَمِطي ، بالِميِم والّطاِء  قال الّصاَغانِي : كذا هو في التَّْهِذيِب لألَْزَهِرّيِ في نُْسَخٍة قُِرئَْت عليه ، وتََولَّى إِْصالَحَها وَضْبَطها وَشْكلََها

 وأَْنَشَده الَجْوَهِرّي أَْيضاً لَزْيِد الَخْيل َرِضَي هللا عنه : .(2)الُمَخفَّفَتَْيِن 

تــــــــــُ  بــــــــــح َكســــــــــــــــــــــــ  ٍة تــــــــــَ د  رَاِف شــــــــــــــــــــــــِ رِّ َأطــــــــــح ا يف كــــــــــُ  هــــــــــَ

تح ِإَذا     طـــــــَ َرلــــــَ ــــــح زَِع اخُلصــــــــــــــــــــَ   اقـ ــــــفــــــَ وحمـــــــًا مــــــن ال ــــــَ (3)يـ
 

  
 قاَل : والَِّذي في ِشْعِره هو :

رِّ غــــــــــــــــــارٍَة و  اُء   يف كــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــَ  َذاَ  عــــــــــــــــــَ

َص اخُلصـــــــــــــــــــــــــَ     لـــــــــــ  ـــــــــــَ وحمـــــــــــًا ِإذا قـ ـــــــــــَ َرٍة يـ مـــــــــــِّ  ُمشـــــــــــــــــــــــــَ

  
 على القَْلِب.« الِقْرِطَمتَانِ »وَرواه الجاِحُظ  ْن ِذي الَجنَاَحْيِن كالنُّْخَرتَْيِن من الّدابَّةِ ، بالَكْسِر ، مِ  الِقْرِمَطتَانِ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ّمِ : نَْوٌع من السََّمك ، والجمُع : القُْرُموط  .القََراِميطُ  ، بالضَّ

 : ُخطَّة بِمْصَر. قُرُموَطة وبِْرَكةُ 

ِغيِر ، وتَْرَجَمهُ الَخِطيُب في التَّاِريخِ. ، وبالَكْسِر ، البَْغَداِديُّ : الِقْرِمِطيُّ  عَبّاِس والفَْضُل بُن ال  من ُشيُوخِ الطَّبَرانِّيِ في الصَّ

 : قَْريَةٌ بِمْصَر من أَْعَماِل الشَّْرقِيَِّة. قََراِميطَ  وأَبُو

ْحسانِ )وهو كقَْولِه تعَالى :  (4) بِاْلِقْسطِ  (ُقْل َأَمَر َربِّ )، قال هللا تَعَالَى :  ، بالَكْسِر : العَْدلُ  الِقْسطُ  : [قسط]  (ِإنَّ هللَا َيَُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ

. وقوُل يَْستَِوي فيِه الواحُد والَجِميعُ  ، قِْسطٌ  نُ ، وَمواِزي قِْسطٌ  وِميزانانِ  قِْسطٌ  ، يُقال : ِميزانٌ  من الَمَصاِدِر الَمْوُصوِف بها كالعَْدلِ  وهو (5)

ً  بالَكْسرِ  يَْقِسطُ  ، أَي العَْدِل ، الِقْسطِ  أَي ذواتِ  (6) اْلِقْسطَ  (َوَنَضُع اْلَموازِينَ )تَعَالى :  مُّ  يَْقُسطُ و ، وهو األَْكثَرُ  قِْسطا ّمِ لُغَةٌ ، والضَّ ، بالضَّ

يِن. وقولُه تعَالى :  (8) تْقُسُطوا وإِْن ِخْفتُم أَْن ال (7)قَِليٌل. وقرأَ يَْحيَى بُن َوثَّاٍب ، وإِبراهيُم النََّخِعيُّ   (9) (ِعْنَد هللاِ ) أَْقَسطُ  (ذِلُكمْ )بضّمِ الّسِ

: هو العاِدُل.  الُمْقِسطُ  . وفي أَْسَمائِه تَعَالَى الُحْسنَى :ُمْقِسطٌ  ، أَي َعَدَل ، فهو أَْقَسطَ و في ُحْكِمِه ، قََسطَ  . يُقال :كاإِلْقَساطِ  أَي أَْقَوُم وأَْعَدُل ،

أَي : « أَْقَسُطوا قََسُمواإِذا َحَكُموا َعَدلُوا ، وإِذا »ففي الَحِديِث :  إِليهم ، أَْقَسْطتُ و بينهم ، أَْقَسْطتُ  :العَْدُل في الِقْسَمة فقط ، اإِلْقَساطُ  ويُقَال :

ُجُل فهو أَْقَسطَ  ، بالَكْسِر : العَْدُل ، تَقُوُل منه : الِقْسطُ  َعَدلُوا. وقال الَجْوَهِريُّ :  اْلُمْقِسِطينَ  (ِإنَّ هللَا َيُِبُّ )، ومنه قَْولُه تَعَالَى : ُمْقِسطٌ  الرَّ

ِة ـ  قال شيُخنَا .(10) بَاِعّيِ ، كما تََوهََّمه بعُضهم ،  (ِعْنَد هللاِ ) أَْقَسطُ  (ُهوَ ): ومن الثُّالثِّيِ بَنَْوا نحو ـ  العََربِيَِّة الُحفَّاظنَْقالً عن أَئِمَّ ، ال من الرُّ

لذِلَك َحُسَن التَّْشبِيهُ بَمْصَدِره في قَْوِله الَِّذي َمثََّل به هو الَمْعُروُف الَمْشُهور ، و أَْقَسطَ و وقالُوا : هو شاذٌّ ال يَأْتِي إِالَّ على َمْذَهِب ِسيبََوْيه.

للسَّْلِب ، كما يُقَال : َشَكا  اإِلْقَساطِ  َزةَ فيكاإِلْقَساِط ، انتهى. قلُت : وهو َحَسٌن ، ويَُؤيُِّده َصِريُح ِعبَاَرةِ الَجْوَهِرّيِ. وبَِقَي أَنَُّهم قالُوا : إِنَّ الَهمْ 

 إِلَْيِه فأَْشكاهُ.

ةُ والنَِّصيبُ  : الِقْسطُ و تَه. وُكلُّ ِمْقَداٍر فهو قِْسَطه ، كما في الّصحاحِ ، يُقال :َوفّاهُ  الِحصَّ  ، في الماِء وغيِره. ِقْسطٌ  ، أَي نَِصيبَه وِحصَّ

ُد : أَْقَساطٍ  ، وفي الّصحاحِ والعُبَاِب : وهو نِْصُف صاع ، والفََرُق : ِستةُ  ِمْكيَاٌل يََسُع نِْصَف صاعٍ  : الِقْسطُ و : أَْربَعَُمائٍَة  الِقْسطُ  ، وقال الُمبَّرِ

أُ فِيه ، ومنهُ  وأََحٌد وثََمانُوَن ِدْرَهماً ، َراجِ  الِقْسطِ  صاِحبَةَ إِنَّ النَِّساَء من أَْسفَِه السُّفََهاِء ِإالّ »الَحِديُث :  وقد يُتََوضَّ : ُهنَا : اإِلنَاُء  الِقْسطُ « والّسِ

أُ فيه ، ئُهُ وتَْزَدِهرُ  إِالّ  َكأَنَّهُ أَرادَ  الَِّذي يُتََوضَّ  (11) الَّتِي تَْخُدُم بَْعلََها وتَُوّضِ
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__________________ 
 .«اقرم رت اجللد»( يف اللسان : 1)
 .«خففتاامل»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«اقرقطت»ووردت يف التهذيب « اقرم طت»( يف اللسان : 3)
 .29( سورة األعراف اآية 4)
 .90( سورة النحر اآية 5)
 .47( سورة األنبياء اآية 6)
 .«والنخعي»( ابألصر 7)
 .3( سورة النساء اآية 8)
 .282( سورة البقرة اآية 9)
 .42( سورة املائدة اآية 10)
 مش القاموس عن نسخة أخر  : وحتتفة.( عل  ها11)
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رَاجِ   . ويف النَِّهايَِة : تقوُم أبُُمورِِه يف ُوُضوئِِه وِسرَاِجه.مبِيَضبَتِه وتـَُقوُم عل  رَأحِسِه ابلسِّ
ةُ من الشَّيْ  : الِقْسطُ و تَه. قِْسَطه ، يُقَال : أََخَذ ُكلٌّ من الشَُّرَكاءِ  ءِ الِحصَّ  ، أَي ِحصَّ

 في الماِء أَو َغْيِره. الِمْقَدارُ  : الِقْسطُ و

ْزق : الِقْسُم من الِقْسطُ و رَ  الّرِ ويَْرفَعُه  الِقْسطَ  إِنَّ هللا اَل يَنَاُم وال يَْنبَِغي له أَْن يَنَاَم ، يَْخِفضُ »الحديُث :  الَِّذي هو نَِصيُب ُكّلِ َمْخلُوٍق ، وبه فُّسِ

، في  الِقْسطُ  قِيَل :و تَْقِليلُه ، وَرْفعُه : تَْكثِيُره ، وَخْفُضهُ :« ِء أَْدَرَكهُ بََصُرهَطبَقُهُ أَْحَرَق ُسبَُحاُت َوْجِهه ُكلَّ َشيْ ، ِحَجابُه النُّوُر ، لو ُكِشَف 

ليه ، وأَْرَزاقهم النّاِزلَِة من ِعْنده ، كما يَْرفَُع الَوّزاُن يََده ، أَراَد أَنَّ هللا تعالى يَْخِفُض ويَْرفَُع ِميَزاَن أَْعَماِل الِعبَاِد الُمْرتَِفعَِة إِ  الِميَزانُ  الَحِديِث :

ُره هللا تَعالَى ويُْنِزلُه.  ويَْخِفُضها عند الَوْزِن ، وهو تَْمثِيٌل لما يُقَّدِ

ْيُت. الُكوزُ  : الِقْسطُ و  ِعْنَد أَْهِل األَْمصاِر. قلُت : ويُْستَْعَمُل اآلَن فيما يُكاُل به الزَّ

ّم : ُعوٌد ِهْنِديٌّ  ، ْسطُ القُ و ُر به ، لغةٌ في الُكْسط ، وقال اللَّْيُث : ُعوٌد يُجاُء بِه مَن الِهْنِد ، يُْجعَُل في البَُخوِر والدََّواءِ  بالضَّ ً و يُتَبَخَّ ،  َعَربِيٌّ  أَْيضا

وُكْسٌط وُكْشٌط ،  قُْسطٌ  َدٌل ، وقال أَبُو َعْمٍرو : يُقَاُل لهَذا البَُخوِر :قِيل َعقّاٌر من َعقَاِقيِر البَْحِر ، كما في الّصحاحِ ، وقاَل يَْعقُوُب : القاُف بَ 

ّي لبِْشِر بِن أَبي خاِزٍم :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ٍد و و  رحَن مـــــــــــــــــن َزبـــــــــــــــــَ دح أُوقـــــــــــــــــِ رتٍ قـــــــــــــــــَ   ُقســـــــــــــــــــــــــــــــح
اَلِم و     نح ســــــــــــــــــــــــــَ م  ومــــــــــــِ ٍك َأحــــــــــــَ نح ِمســــــــــــــــــــــــــح (1)مــــــــــــِ

 

  
يِب ، وقِيَل : هو العُوُد ، وقال َغْيُره : « وأَْظفَارٍ  قُْسطٍ  تََمسَّ ِطيباً إِالّ نُْبَذةً منال »في َحِديِث أُّمِ َعِطيَّةَ : و قال ابُن األَثِير : هو َضْرٌب من الّطِ

ر  يحِ تَتَبَخَّ  يِث ألَنَّه أََضافَه إِلى األَْظفَاِر.به النُّفََساُء واألَْطفَاُل. قال ابُن األَثِير : وهو أَْشبَه بالَحدِ  (2)هو َعقّاٌر َمْعُروٌف َطيُِّب الّرِ

 .«البَْحِريُّ  القُْسطُ و إِنَّ َخْيَر ما تََداَوْيتُم به الِحَجاَمةُ »في َحِديٍث آَخَر : و

، ومن َمواِضَع أَُخر ، وأَْجَوُده  ومن الِهْند (3)العُوُد : َخَشٌب يَأْتِي من قَِماَر « : ُسرور النَّْفس»وقال البَْدُر ُمَظفَُّر ابن قاِضي بَْعلَبَكَّ في ِكتَابِه 

ائَِحِة ، الذّائُب إِذا أُْلِقَي على النّاِر ، الّراِسُب في الما ِزيُن األَْسَوُد اللَّْوِن الذَِّكيُّ الرَّ  ِء ، وِمَزاُجه حارٌّ يابٌِس في الثّانِيَِة. اْنتََهى. وهوالِقَماِريُّ الرَّ

كاِم والنََّزالِت والَوباِء بَُخوراً ، وللبََهِق والَكلَِف ِطالءً  (4) غَِص ُمِدرٌّ نافٌِع للَكبِِد ِجّداً ، والمَ  ْبعِ ُشْرباً ؛ وللزُّ ى الّرِ ويَْحبُِس  ، والدُّوِد ، وُحمَّ

ي الَمِعَدةَ والقَْلَب ، ويُوِجُب اللَّذَّة. ويَْدُخل في أَْصنَاٍف َكثِيَرةٍ من الطِّ  يَاَح ، ويُقَّوِ يِب راِئَحةً عند البَْطَن ويَْطُرُد الّرِ يِب ، وهو أَْحَسُن الّطِ

ِر.  التَّبَخُّ

 ، قال ُرْؤبَةُ : ِقساطٍ  أَْعنَاقٍ  من قَْسطاءٌ  ُعنُقٌ  ، يُقَال : بالتَّْحِريِك : يُْبٌس في العُنُقِ  ، القََسطُ و

وا ابلــــــــــــــــــذ  ِّ واإِليــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاِط  ىَتّ َرضــــــــــــــــــــــــــــــــُ  حــــــــــــــــــَ

هـــــــــــــــم و     اقـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ رحِب َأعـــــــــــــــح اطِ ضـــــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــِقســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
. القََسط بيِّنُ  أَْقَسطُ  فََرسٌ  ، وذِلك َعْيٌب ؛ ألَنَّهُ يُْستََحبُّ فِيهما االْنِحنَاُء والتَّْوتِيُر ، يُقَال : اْنتَِصاٌب في ِرْجلَيِ الدَّابَّةِ  : لقََسطُ ا في الّصحاحِ :و

 تَُكوُن ِخْلقةً.وَجعََل ابُن ِسيَده االْنتَِصاَب الَمْذُكوَر َضْعفاً ، قال : وُهَو من العُيُوِب الَِّتي 

ْجلَْيِن ِخْلقةً ، وهو القََسطُ  وقال غيُره :  األَْقَسطُ  ، نقله أَبُو ُعبَْيٍد عن العََدبَِّس. وقِيل : قَْسَطاءُ  ، والنّاقَةُ  األَْقَسطُ  في البَِعيِر : أَْن يَُكوَن يَابَِس الّرِ

 الَخْيِل : قَِصُر الفَِخِذ والَوِظيِف ، واْنتَِصاُب الّساقَْيِن. من اإِلبِل : الَِّذي في َعَصِب قََوائِِمه يُْبٌس ِخْلقةً ، وفي

ً  ِعَظاُمه ، كَسِمعَ  قَِسَطتْ  وقال أَبُو َعْمٍرو :   ، إِذا يَبَِسْت من الُهَزاِل ، وأَنشد : قُُسوطا

وحدًا  اُه عــــــــــــَ طــــــــــــَ طــــــــــــاً َأعــــــــــــح ه  قــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــِ امــــــــــــُ ظــــــــــــَ  عــــــــــــِ

بح و     حـــــــــــِ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح ن ـــــــــــَ فـــــــــــًا ويـ ي َأســـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــِ ـــــــــــح ب ـــــــــــَ َو يـ  هـــــــــــَ

  
َجةٌ  قَْسطاءُ  ، وِرْجلٌ  أَْقَسطُ  فهو ْجلُ  ، وفي التَّْهِذيِب : : ُمعَوَّ ى القََدماِن ويَْنَضمَّ الّساقَان ، قال : القَْسَطاءُ  الّرِ  : في َساقَِها اْعِوَجاٌج َحتَّى تَتَنَحَّ

ْجُل َمْلَساَء األَْسفَِل ، كأَنَّها َمالٌَج. قََسطٌ  : ِخالُف الَحنَِف. وقال ابُن األَْعَرابِّيِ واألَْصَمِعيُّ : في ِرْجِله القََسطُ و  قيل :و ، وهو أَن تُكوَن الّرِ

 : يُْبٌس يَُكونُ  القََسطُ 

__________________ 
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 .«ومن سالح»( ديوانه براوية : 1)
 ( النهاية : تُبخ ر.2)
 يوجد يف سواحلها العنرب وور  القماري وهو طيب. .. جزيرة يف وسرت حبر الزنج .. ( يف معجم البلدان : قمر بضم فسكون3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وللمغص.4)
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َبِة  ِر والر أحِس والر كح َبةٌ  يُقا  : .(1)يف الّرِجح طاءُ  رُكح ها ا ج : ا ِإذا َقســـح تح وَغُلَظتح حىت  ال َتكاد تنحِقبُ  من يـُبحســـِ  رتٌ ُقســـح  يَِبســـَ
 .ابلض مِّ 

 من العََرِب. أَبُو َحّيٍ  بِن أَْفَصى يِن ُدْعِمّيِ بِن َجِديلَةَ بِن أََسِد بِن َربِيعَةَ : بُن ِهْنب قاِسطُ و

ً  من َحّدِ َضَرَب ، قََسَط يَْقِسطُ و ً و ، بالفَتْحِ ، قَْسطا ّمِ : قُُسوطا نَّ العَْدَل عن الَحّقِ هو وهو َعْطُف تَْفِسيٍر ؛ ألَ  جاَر وَعَدَل عن الَحقِّ  ، بالضَّ

بغيِر  قََسطَ  ، وفي الَجْور لغةٌ واِحَدةٌ  أَْقَسطَ و قََسطَ  الَجْوُر ونَقَلَه الَجْوَهِريُّ هَكَذا ، واْقتََصَر على ِذْكِر الَمْصَدِر األَِخيِر ، ففي العَْدِل لُغَتَاِن :

 قال الفَّراُء : هم الَجائُِرون الُكفّاُر. (2) (َفكانُوا جِلََهنََّم َحطَباً ) اْلقاِسُطونَ  (َوَأمَّا): أَِلف ، ومنه قَْولُه تعالَى 

 ُطونالقاسِ و النَّاِكثُون : أَْهُل الَجَمِل ؛ النَّهم نََكثُوا بَْيعَتَهم ،« والماِرقِينَ  القَاِسِطينَ و أُِمْرُت بِقتَال النّاِكثِينَ »في َحِديِث َعلّيٍ َرِضي هللا عنه : و

يِن ، ك ِميَِّة ، وقال أَْهُل ِصفِّين ؛ ألَنَُّهم جاُروا في الُحْكِم وبَغَْوا عليه ، والماِرقُون : الَخَواِرُج ؛ ألَنَُّهْم َمَرقُوا من الّدِ ما يَْمُرُق السَّْهُم من الرَّ

 الّراِجُز :

غحن  ِفي من الضِّ  الَقاِسرتِ  ُقُسوطُ َيشح
 ، أَي جائٌِر َغيُر َعْدٍل. ُمْقِسطٍ  غيرُ  قاِسطٌ  ويُقَال : هو

اجِ : يا يَْقُسط وال يُْقِسطُ و وتَقُول : هللا يَْقبُِض ويَْبُسط ، ةَ للَحجَّ يا عاِدُل ، نََظَرت إِلى قَْوِله تَعَالَى الّسابِق ، وإِلى قَْوِله  قَاِسطُ  ، ومنه قَْوُل َعزَّ

 القَُطاِميُّ :وقال  (3) (َوُهْم ِبَرِبِِّْم يَ ْعِدُلونَ )تعالَى 

وا ابأُلىَل  يحســـــــــــــــــــــــــــــُ واأَلـــــــــــــــَ طـــــــــــــــُ ِدميـــــــــــــــاً  َقســـــــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

ا    طـــــــــاعـــــــــَ َدُروا الســـــــــــــــــــــــِّ تـــــــــَ ـــــــــح اِن وابـ مـــــــــَ عـــــــــح  عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــنـــــــــ 

  
قَهُ الشَّيْ  قَسَّطَ و ً  ءَ الشَّيْ  قَسَّطَ  ، ظاِهُره أَنَّهُ ثاُلثِيٌّ ، ونَصُّ ابِن األَْعَرابِّيِ في النّواِدِر : َء : فَرَّ قَه ، وأَْنَشَد : تَْقِسيطا  : فَرَّ

رٍت و  ز  َواســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــو كــــــــــــان خــــــــــــَ هح ل طــــــــــــُ قــــــــــــَ   ســــــــــــــــــــــــــَ
هح و     طـــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ بـــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  ٌج َنصـــــــــــــــــــــــــــــِ الـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــَ

  

هح و  طــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــَ ه وحــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــُ ر اَزيـــــــــــــــــــح اُم طــــــــــــــــــُ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــّ

تح     حــــــــــَ بــــــــــَ ا َأصــــــــــــــــــــــــح هــــــــــَ يــــــــــح هح أَيحِوي ِإلــــــــــَ طــــــــــُ َقســــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــُ  تـ

  
يُّ : ُمْقرى بالقُْسطِ  قُْسَطْنِطيَن ، الَمْعُروفُ  َعْبِد هللا بنِ  إِْسَماِعيُل بنُ و ّيِ. ٌء َمّكِ  ، َمْولَى بني َمْيَسَرةَ ، قرأَ على َعْبِد هللا ابِن َكثِيٍر الَمّكِ

ِهنَّ  القُْسَطانِيَّةُ و ، القُْسَطانِيُّ و ، نُ القُْسَطاو ، ويُقَاُل أَْيضاً : قَْوُس الُمْزِن ،  قَْوُس هللا ، األُولَى عن أَبي َعْمٍرو ، والثّانِيَةُ عن أَبِي َسِعيدٍ  ، بَضّمِ

ِرمّ  (4)وهي ُخيُوُط تُِحيُط   اح :بالقََمِر ، وهي من َعالَمِة الَمَطِر ، وأَْنَشَد أَبو سعيد للّطِ

ٌف و  ا  (5)أُِديــــــــــــــــــــــــَرتح حــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــَ  ُدوهنــــــــــــــــــــــــَ

ُر     ـــــــــــــح ث اينِّ مـــــــــــــِ طـــــــــــــَ مـــــــــــــامِ  ُقســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــغـــــــــــــَ ِن ال  َدجـــــــــــــح

  
ةُ و و « قََزح»ذِلَك ، وقد َغفََل الُمَصنُِّف عن هذا فَذَكرهُ في َمَواِضَع من ِكتَابِه في  وقد نُِهَي أَْن يُقَالَ  قاَل أَبُو َعْمٍرو : قَْوُس قَُزحَ  تَقُول : العامَّ

 فليُتَنَبَّهُ لذِلَك.« قَْسَطل»و « َخَضل»

مِّ  قُْسطانُةُ و ّيِ وَساَوةَ  (6) ، بالضَّ ّيِ َمْرَحلةً. : ة ، بَْيَن الرَّ  ، وهي َعلَى َطِريِق َساَوةَ ، بينَها وبين الرَّ

يِن نوٌن ساِكنَةٌ  قُُسْنَطانَةُ  وفي التَّْكِملَِة : ِحْصٌن باألَْنَدلُِس  : انَةُ قُْسطَ و تْيِن ، وبعَد الّسِ  .(7)بَضمَّ

ّمِ : ِحْصنٌ  (8) قُْسُطونُ و  ، َخِرَب. من َعَمِل َحلَبَ  كان ، بالضَّ

يِن ، والّطاُء مكسورةٌ ، والياءُ  قَُسْنِطينِيَّةُ و وقد نُِسب  بُحُدوِد إِْفِريِقيَّةَ  َعِظيمٌ  ِحْصنٌ  وقد تُْقلَب النُّوُن ِميماً : (9) ْشدََّدةمُ  ، بضّمِ القاِف وفتحِ الّسِ

ثيَن.  إِليه َجَماَعةٌ من الُمَحّدِ
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َدةٍ ، وقد تَُضمُّ الّطاُء األُولى منهما قُْسَطْنِطينِيَّةُ  ، أَو قُْسَطْنِطينَةُ و فاِء ، وإِْن ، وأَّما القاُف فإِنَّها  بزياَدةِ ياٍء ُمَشدَّ مضمومةٌ ، كما في ُشُروِح الّشِ

فاِء ، فهي ِستُّ  لُغاٍت. وقال ابُن الَجْوزّيِ في كاَن اإِلْطالُق يُوِهُم الفَتَْح ، فهي خمُس لُغاٍت ، ويُْرَوى أَيضاً تَْخِفيُف الياِء ، كما في ُشُروحِ الّشِ

  ، وهي ُمَشدََّدةٌ أَبداً ، كما يَُجوُز تَْشِديدُ تَْقِويِم البُْلداِن : ال يَُجوُز تَْخِفيُف أَْنَطاِكيّةَ 

__________________ 
 ( يف امكم : يكون يف الرجر والسا  ا ومل يذكر الركبة.1)
 .15( سورة اجلن ا اآية 2)
 .150( سورة األنعام اآية 3)
 .«ختيرت»( عن اللسان ط دار املعارف ا وابألصر 4)
 .«حقف»ويف التكملة « خفف»وفيهما حتتها بد  دوهنا ا وابألصر ( عن التهذيب واللسان 5)
 ( قيدها ايقوت ابلضم ويرو  ابلكسر.6)
 ( ويف معجم البلدان قسنطانة بضم مث فتح فسكون.7)
 ( قيدها ايقوت بفتح فسكون فضم ا ابلقلم.8)
 ( نص ايقوت عل  ختفيفها.9)



9630 

 

طنطينّيةَ  ِلِمَا ا وفاحِتُها  داُر َمِلكِ  مِّ ا فتَبم رح :ا وعد  ذِلَك من َأغحالط الَعوا الُقســــــــــــــح ســــــــــــــح
ُ
الر وِم ا وهي اآَن داُر َمِلِك امل
لحطَ  لحطَاِن ُ َم ِد بِن الســــ  لحطَاِن ُمرَاِد بِن الســــ  َجاِهُد الغازِي أَبُو الُفُتوَحاِت ُ َم ُد بُن الســــُ

ُ
لحطَاُن امل لحطَاِن الســــ  اِن ابيَزِيَد ابِن الســــ 

ي  مَمحَلَكِته بعد اقح ُمرَاٍد ا َِته ا فُهو ال ِذي َجَعَلَها ُكرحســــــــــــــِ ِتالِعه هلا من َيِد أَلو ِ  بِن أُورخاَن بِن ُعثماَن ا تـََغم َدُه   َتعاىَل بَرمحح
َلَكِة بعد أَبِيِه يف ســــــنة  (1)اإِلفحرِنحِج  َمح

ِتقحرَارُُه يف امل ُثَابـََرِة عل  َدفحِض . كان َمِلكاً َعِظيماً اقـحَتَف  أَ 855ا وكان اســــــح
ثـََر أَبِيِه يف امل

ِفه مبُزَامَحَِة الُعَلَماِء ا وَرغحَبِته يف ِلَقاِئِهم ا وتـَعحِظيِم من يَرُِد علي ِه ِمنحُهم ا وله مذثُِر الِفرِنحِج حىت فاَ  ُملوَ  زمانِه ا مض َوصــــــــــــــح
ا ا وُدِفن ابلرَبِّي ِة ُهناَ . مث ُحوَِّ  ِإىل يف 886كثريٌة ِمنح َمَداِرَس وَزوااي وَجواِمض ا تـُُويّف َأوائر ســـــنة   تـََوج ِهه ِمنحَها ِإىل بـُرحصـــــَ

لط رَبُ الســـ  َلَكِة بـَعحَدُه َوَلُده اأَلكح َمح
َتَقر  يف امل رِيٍح ابلُقرحِب من َأَجرِّ َجَواِمِعه هبا ا واســـح طَنحُبوَ  يف ضـــَ َعحُروُف اســـح

اُن أَبو يزِيَد ا امل
وحِء. قلُت : وهو َجد  ُسلطاِن َزمانِنا  ا وَمعحَناه« بيلدرم» َخاِوي  يف الض  ىَن بِه عن الّصاِعَقِة ا كما ذََكَره الس  : الرَبحُ  ا وُيكح

رِيَفِا. َريحِن ا خاِدِم ا ََرَماح الشــ  لحطاِن الرَب يحِن والَبحح َُجاِهِد الغازِي ا ســُ
راطِ  اإِلَماِم امل اعَ  ِقيامِ  وفـَتحُحها من َأشــح  ا وهو ما ةِ الســّ

َي   َعنحه ا عن الن يب  اَعُة َحىت  تـَنحزَِ  الر وُم ابأَلعحَماِ  » أَن ه قا  : وسلللمعليههللاصلللىَرَو  أَبُو ُهَريـحَرَة رضـــِ ال تُقوُم الســـّ
َمِئٍذ ا فإِ  ِر اأَلرحِض يـَوح َِديَنِة من ِخَياِر َأهح

رُج ِإلَيحِهم جيٌش من امل ذا َتصـــــــــــــــاف وا قاَلِت الر وُم : َخل وا بـَيحَنَنا وبَا َأو بَداِبٍ  ا فَيخح
َوانِنا ا فُيَقاتِلُ  َ ِإخح ِلُمون : ال و  ال َُنَلِّي بـَيحَنُكمح وَباح ُســــــح

َبوحا ِمّنا نـَُقاتِلحُهم ا فَيُقوُ  امل وهَنم ا فـََينحَهزُِم ثـُُلٌث ال يتوُب ال ِذين ســــــَ
َتُر ثُـ  َتِتُحونَ   َعَليحِهمح أََبداً ا ويـُقح َتُنون أَبداً ا فَيفح َتِتُح الثُُلُث ال يـُفح َهَداِء عنَد   ا ويـَفح ُر الشـــــــ  طَنحِطيِني ة ُلٌث هم أَفحضـــــــَ ا  ُقســـــــح

يَح قد  ســـِ
َ
يحطَاُن : ِإن امل ُيوفـَُهم ابلز يـحُتوِن ِإذ صـــاَح فيهم الشـــ  ُموَن الَغَنائَِم قد َعل ُقوا ســـُ َتســـِ ِليُكم ا  َخَلَفُكمح فَبيحَنَما ُهم يـَقح يف َأهح

اَم خرَج ا فَبيحَنَما  ُرُجوَن ا وذِلَك ابِطٌر. فِإذا جاُءوا الشــّ الُة ا  (2)فَيخح ُفوَف ِإذح أُِقيَمِت الصــّ و وَن الصــ  ُهمح يُِعد وَن للِقَتاِ  ُيســَ
اءَ 
َ
تُُله  فَينحزُِ  ِعيســـــَ  ابُن َمرحمَي ا فِإذا رآه َعُدو    َذاَب كما ِيُذوُب املِلحُح يف امل ِلَك ا ولِكن يـَقح ا فلو تر  النحَذاَب َحىت  يـَهح

 .«َنيب    بَيِده فرُيِيِهم َدَمه يف َحرحبَته
ً  القُْسَطْنِطينِيَّةِ  وقد جاَء ِذْكرُ  وِم أَنَّه يُِريدُ  أَْيضا أَْن يَْغُزَو بالَد الّشاِم أَيَّاَم  في َحِديِث ُمعاِويَةَ رِضَي هللا َعْنهُ ، وذِلَك أَنَّه لَّما بَلَغَه خبُر صاِحِب الرُّ

َمتَهُ إِليك ، فألَْجعَلَّن القُْسَطنْ »فِتْنَِة ِصفِّيَن َكتََب إِلْيِه يَْحِلُف باهلل  ْمَت على ما بَلَغَنِي من َعْزِمك ألُصاِلَحنَّ صاِحبِي ، وألَُكونَنَّ ُمقَّدِ ِطينِيَّةَ لئِْن تَمَّ

يساً من األَراِرَسة تَْرَعى الدََّوابِلَ ُحَمَمةً َسْوداَء  (3)البَْخراَء  وِميَِّة و «، وألَْنِزَعنََّك من الُمْلِك اْنتِزاَع اإِلْصَطْفِلينَِة ، وألَُردَّنَّك إِّرِ ى بالرُّ تَُسمَّ

ّمِ ، وتُْعَرُف اآلن باْسَطْنبُول ، وإِْسالم بُوَزْنِطيَا واْرتِفاُع ُسوِره أَحٌد وِعْشُروَن ِذراعاً ،  اد ،بُول ، وفي معَجِم ياقُوت : اْصطْنبُوُل بالصَّ ، بالضَّ

ٌس ، ُمْستَِطيلَةٌ وبجانِبِها َعُموٌد عاٍل في َدْوِر أَْربَعَِة أَْبواعٍ تَْقِريباً. وفي َرأِْسِه فََرٌس من نَُحاٍس ، َوَعلَيه فار الَمْعُروفَةُ بأَيا ُصوفيا وَكنِيَستُها

 .باِنيها قُْسَطْنِطينَ  ُهَو ُصوَرةُ  يُقال :و وفي إِْحَدى يََدْيه ُكَرةٌ من َذَهٍب ، وقد فَتَح أَصابَع يَِده األُْخَرى ُمِشيراً بِها ،

ْخُرِف والنُّ  قُوِش البَِديعَِة والفُُرِش قلُت : وقد ُجِعلت هِذه الكنِيَسةُ جاِمعاً َعِظيماً ، وأُِزيَل ما كان فيه من الصُّوِر حيَن فتِْحها ، وفيه من الزُّ

نَّهاِر ، َجعَلَه هللا عاِمراً بأَْهِل الِعْلِم ببقاِء َدْولَِة الُملُوِك األَْبَراِر ، الَمنِيعَِة اآلن ما يَِكلُّ عنه الَوْصُف ، يُتْلَى فيه القُرآُن آناَء اللَّْيِل وأَْطَراَف ال

 .وسلمعليههللاصلىوالّسالِطيِن األَْخيَار ، وأَقام بهم نُْصَرةَ ِديِن النَّبِّيِ الُمْختاِر ، 

 وأَْنشَد : الغُبَارُ  والَكْسطاُن : القَْسطانُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

رَجح  َأ بَ  يــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــثــــــــــــــــــارَت هبــــــــــــــــــَِ  راعــــــــــــــــــِ

رُي     ـــــــــــــِ ث ـــــــــــــُ طـــــــــــــانت جح  َقســـــــــــــــــــــــــــح اٍر ِذي َرهـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ب  غـــــــــــــُ

  
ِرّماُح : قَسَّطَ  ، يُقال : : التَّْقتِيرُ  التَّْقِسيطُ و  على ِعيَاِله النَّفَقَةَ ، إِذا قَتََّرها َعلَْيِهم ، قال الّطِ
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ا  هـــــــــــــَ بـــــــــــــُ يـــــــــــــح َر  ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــُ ف  ال يـ اُه كـــــــــــــَ  كـــــــــــــفـــــــــــــّ

طــــــــــــــــاً     َقســــــــــــــــــــــــــــــ  ا مــــــــــــــــُ هــــــــــــــــَ َدامــــــــــــــــِ َة ِإعــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ب  َرهــــــــــــــــح

  
 .: االْقتَِسام االْقتَِساطُ و

تَقَسَُّموه على العَْدِل  والعَْدِل. وفي اللِّساِن : الِقْسطِ  وفي العُبَاِب : على اْقتََسُموه بالسَّويَّةِ  ، أَي َء بَْينَُهمالشَّيْ  تَقَسَُّطوا قاَل اللَّْيُث : يقال :و

 والسَّواِء.

__________________ 
 .«اإلفرنج»( كذا ابألصر 1)
 ذلك ورجحه.واملثبت عن املطبوعة الكويتية ا وقد نبه هبامش املطبوعة املصرية إىل « فيما بينهم»( ابألصر 2)
 قا  ابن األثري : وصفها بذلك لبخار البحر.« خبر»والنهاية « خبر»( كذا ابألصر واللسان 3)
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تَْينِ  قُُسطُ و ، كأَِميٍر ، قَِسيط َرُجلٌ و ْجِل ، بَضمَّ  .ُمْستَِقيُمها بال أََطرٍ  ، أَي الّرِ

 للدَّواِء. القُْسطُ  ْيِن ، وقد َشذَّ عنهقال الّصاَغانِيُّ : والتَّْرِكيُب يَدلُّ على َمْعنَيَْين ُمتََضادَّ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الماَل بينَُهم. قَسَّطَ و الَخَراَج َعلَْيِهم ، قَسَّطَ  : التَّْفِريُق ، يُقَال : التَّْقِسيطُ 

ّمِ في قَْوِل الّراِجِز : القُْسَطةُ و  ، بالضَّ

ا  اُرهــــــــــــــــَ َ ا مخــــــــــــــــِ ا زاهنــــــــــــــــََ يــــــــــــــــن قــــــــــــــــِ ِدي نــــــــــــــــَ بــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ  تـ

طـــــــــــــَ و     ا ةً ُقســـــــــــــــــــــــــــح اُرهـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ا غـــــــــــــُ اهنـــــــــــــَ  مـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 يُقال : هي السَّاُق ، قال الَجْوَهِريُّ : نَقَْلتُه من ِكتَاٍب.

ٍد األَْعَرابِيُّ :  ةً »قلُت : وهو قَْوُل َغاِديَةَ الدُّبَْيِريَِّة ، وَرَواه أَبُو ُمَحمَّ  .قسَطةُ  ، كُزبَْيٍر : اسٌم ، وكذِلكَ  قَُسْيطٌ و «.. وقُصَّ

 ، وهو الجائُر ، وهَكذا َرَوى بعُضُهم َرَجَز ُرْؤبَةَ : قاِسطٍ  ، كُرّماٍن : جمع القُّساطُ و

 الُقّساطِ َضرحِب َأعحَناِقِهم و 
 َء القَْيِس :وقوُل اْمِرى

ن   اطٌ ِإذح هــــــــــــــــُ ــــــــــــــــد َب   أَقحســــــــــــــــــــــــــــــَ ِر ال  كــــــــــــــــرِجــــــــــــــــح

َة     مــــــــــــــَ ا كــــــــــــــا ــــــــــــــِ طــــــــــــــَ رِ َأو كــــــــــــــقــــــــــــــَ اهــــــــــــــِ  الــــــــــــــنــــــــــــــّ

  
 .(1)أَي قَِطع 

يُح الِعيَداَن : أَْيبََستْها ، كما في األََساِس. أَْقَسَطتِ و  الّرِ

ُحوا بأَنَّ  على ذِلَك  ِمَن األَْضداِد ، كما في أَْفعَاِل ابِن القَّطاع ، والِمْصباحِ وَغْيِر ِديَواٍن وأَْهَمَل التَّْنبِيهَ  قََسطَ  قال شيُخنَا : بَِقَي عليه أَنَُّهم َصرَّ

 ولَعَلَّهُ َذَكَره في ِكتَاٍب آخَر. اما قَْولُه ِمَن االْضداِد فهو َصحيٌح. (2)َغْفلَةً وتَْفِريقاً للَمعَانِي. قلُت أَّما اْبن القَّطاع فما َرأَْيتُه في أَْفعَاِله 

 ْمتِيِن.اإِلْنَساِن من الماِل وَغْيِره ، اسٌم كالتَّ  قِْسطُ  : ما ُكِتَب فيهِ  التَّْقِسيطُ و

 ، بالَكْسِر ، َمْولَى بَنِي أَُميَّةَ. الِقْسِطيّ  وأَْحَمُد بُن الَوِليِد بِن هَشامٍ 

 ، كُجَهْينَةَ : قريةٌ بِمْصَر. القَُسْيَطةُ و

 َهبِيُّ في َطبَقَات القُّراِء.، بالفتحِ : بلَدةٌ باألَْنَدلُِس من أَْعَماِل دانِيَةَ ، منها َجْعفَُر بُن عبِد هللِا بِن سيديُونةَ الُمْقَرُئ ، َذَكَره الذَّ  (3) قَْسَطْنطانَةُ و

 والَكْحِط ، والقَافُوِر والكافُوِر. قال : وتَِميٌم وأََسٌد بمعنًى َواِحٍد ، كالقَْحطِ  الَكْشطُ و أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال يَْعقُوُب : هو القَْشطُ  : [قشط]

َراَءةِ َعْبِد هللا بالقَاف ، وقَْيٌس تقوُل : َكَشْطُت ، وليست القاُف بدالً من الكاِف ؛ ألَنَُّهَما لُغتَاِن ألَقواٍم ُمْختَِلِفيَن. قال : وفي قِ  قََشْطتُ  يقولون :

 بالقاف ، والَمعنَى َواِحٌد. (4) ِشَطتْ قُ  بِن َمْسعُوٍد : وإِذا السَّماء

ّجاُج : وبالقَاِف أَْيضاً  . قلُت :قََشْطتُهو َواِحٌد ، َمعناُهما : قُِلعَْت كما يُْقلَُع السَّْقُف ، يُقَال : َكَشْطُت السَّْقفَ  (ُكِشَطتْ ) ، و قُِشَطتْ  وقال الزَّ

 ِهيَم بِن يَِزيَد النََّخِعّيِ.قَِراءةُ َعاِمِر بِن َشَراِحيَل الشَّْعبِّيِ وإِْبَرا

ً  الُجلَّ عن الفََرِس  قََشطَ  ، يُقَال : الَكْشفُ  : القَْشطُ  قال يَْعقُوُب أَيضاً :و  . أَي نََزَعهُ وَكَشفَهُ ، وكذِلَك َغْيُره من األَْشيَاِء.قَْشطا

ْرُب بالعََصا : القَْشطُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  .الضَّ

 من الغُيُوم ، وهو َمجاٌز. أَْصَحتْ  ، أَي تَقَشََّطتْ و السََّماءُ  اْنقََشَطتِ و
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ُد بُن الَوِليدِ  اإِلماُم أَبُو َعْبِد هللا منه باألَْنَدلُس من أَعماِل َجيّاَن ، بالَمْغِرب د ، ، وفي تواِريخِ الَمْغِرب : قَْيجاَطةُ ، بالجيِم : قَْيشاَطةُ و  ُمَحمَّ

ُد بُن أَبِي الَحَسِن َعِليٌّ القَْيجاطِ  بُ األَِدي ، القَْيَشاِطيُّ  . قلُت : ومنه أَْيضاً الَخِطيُب أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ ُث ، َحدََّث ، هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ يُّ الُمَحّدِ

ٍد األَْنَصاِريُّ الَمْعُروُف بابْ  ِد بِن ُمَحمَّ ُد بُن ُمَحمَّ فاِء أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ ُد عنه بالّشِ ْوِء للسَّخاِوّيِ ؛ وُمَحمَّ ُث تُونَُس ، كذا في الضَّ ِن القَّماحِ ، ُمَحّدِ

ُد بُن َمْرُزوٍق التِّ  ِد بِن َعِلّيِ بِن ُعَمَر الِكنَانِيُّ القَْيجاِطيُّ ، حدَّث َعْنه أَبُو َعْبِد هللا ُمَحمَّ  ِلْمَسانِيُّ الشَِّهيُر بالَحِفيِد.بُن ُمَحمَّ

__________________ 
 ( ويف التهذيب : أراد أهنا مجاعات يف تفرقة.1)
 .22/  3( كذا وهو يف األفعا  البن القطاع. أنظر ج 2)
 ( قيدها ايقوت ُقَسنحطانة.3)
 .11( سورة التكوير اآية 4)
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 بَمْعنَى االْنِكَشاِف ، كما َسيَأْتِي. «الِكَشاطَ » ، لغةٌ فيه كِكتَاب ، الِقَشاطُ و

 ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :* 

 ، بالكْسر ، لغةٌ في الِقْشَدةِ. الِقْشَطةُ 

 .ُمقَشََّطةٌ و عليها ، َمْقُشوطٌ  ، فهي التَّْقِشيطُ  الّدابَّةَ : َكَشَطها ، لُغَةٌ فِيِه ، وكذِلكَ  قََشطَ و

ط ، كَكتّاًن : السَّالُب ، وقد القََشاطُ و ُجُل ، فهو قُّشِ  .ُمقشَّطٌ  الرَّ

ّمِ : لُغَةٌ في القُْسِط. القُْشطُ و  ، بالضَّ

ةً  القَطُّ  : [قطط] ً  : القَْطعُ  القَطُّ  أَو ، كما في الُمْحكِم ، : القَْطُع عامَّ  القَلَِم. قطُّ  كما في العُبَاِب ، وهو قوُل الخِليِل ، قال : وِمْنهُ : َعْرضا

، « قَطَّ  وإِذا تَوسَّطَ »قلُت : ويُْرَوى :  .«قَطَّ  قَدَّ ، وإِذا اْعتََرضَ  (1)هللا عنه ، أَْبكاراً ، إِذا اْعتَلَى  كانَْت َضَرباُت َعلّيٍ رِضي»في الَحِديِث : و

 بانَةُ.نِْصفَيِن وأَ يقول : إِذا َعال قِْرنَه بالسَّْيِف قَدَّه بنِْصفَْيِن ُطوالً ، كما يُقَدُّ السَّْيُر ، وإِذا أَصاَب َوَسَطه قََطعَه َعْرضاً 

 قَطَّهُ  ، يُقاُل : كاالْقتِطاطِ  اإِلْنَساُن قََصبَةً على َعْظٍم ، قالَهُ اللَّْيُث ، يَقُطُّ  على َحْذٍو ُمْستٍَو ، كما يُقَطُّ  ونَْحِوها ٍء ُصْلٍب كالُحقَّةِ قَْطُع َشيْ  : القَطُّ  أَو

 .اْقتَطَّهُ و

َكةً القَِصيُر الَجْعُد من الشَّْعِر ،  : القَطُّ و ً  بإِْظَهاِر التَّْضِعيِف ، ، َكفَِرحَ  قَِططَ  وقد ، قََططٌ و قَطٌّ  ، يُقَال : َشعرٌ  كالقََطِط ، ُمَحرَّ ، وهو أََحُد ما  قَّطا

 إِشاَرةٌ إِلى أَنَّ ماِضيَهُ كفَِرَح ،« كيََملُّ »، وهو ُمْستَْدَرٌك ، وقَولُه : « قدْ »، هَكذا في النَُّسجِ بِزيَاَدةِ  ، كيََملُّ  قَطَّ يَقَطُّ  وقد َجاَء على األَْصِل ،

 ً َكةً ، قََططا  كَسَحابٍَة. قََطاَطةً و ، ُمَحرَّ

 ، كما في العُبَاِب والّصحاحِ. الَخّراُط صانُِع الُحقَقِ  ، كَشّداٍد : القَّطاطُ و

َكةً  قََطُطهو الشَّْعِر ، قَطُّ  َرُجلٌ و ً  إِْن جاَءْت به َجْعداً » في َحِديِث الُمالَعنَِة :و ، بَمْعنًى ، ، ُمَحرَّ : الشَِّديُد الُجعُوَدةِ ،  القََططُ و «فهو ِلفاُلنٍ  قََططا

ُل الُهَذِليُّ : ِقَطاطٌ و أَْقطاطٌ و ، قََطُطونَ و ، قَطُّونَ  ج : وقِيل : الَحَسُن الُجعُوَدةِ   ، األَِخيُر بالَكْسِر ، قال الُمتَنَّخِ

ٍر  وُت مخــــــــــــــَح ــــــــــــــُ ا حــــــــــــــان ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ  مُيَشــــــــــــــــــــــــــــّ  بـ

َرِة     راصــــــــــــــــــــــــِ رحِس الصــــــــــــــــــــــــ  اطِ مــــــــــن اخلــــــــــُ طــــــــــَ  (2) الــــــــــقــــــــــِ
  

 .(3)« خرس»وقد تَقَدََّم الَكالُم عليه في 

عليِه  يَقُطُّون ، ونصُّ اللَّْيِث : الكاتُِب عليه أَْقالَمهُ  يَقُطُّ  يكوُن مع الَوّراقِينَ  ُعَظْيمٌ  عليه القَلَُم. وقال اللَّْيُث : هو يُقَطُّ  : ما ، كِمَذبَّةٍ  الِمقَطَّةو

 أَْطَراَف األَْقالم.

ْعرُ  قَطَّ و ْعُر ، قُطَّ  ُرِوَي عن الفَّراِء :و ، بالَكْسِر ، يَِقطُّ  الّسِ مِّ  الّسِ ً و قَّطا ، أَي َعلَى ما لَْم يَُسمَّ فاِعلُه ، بالضَّ ّمِ ، فهو قُُطوطا  ، طٌّ قَ و ، قاطٌّ  ، بالضَّ

ْعُر بَمْعنَى َغاَل َخَطأٌ ِعْنِدي ، وإِنََّما هو بَمْعنَى فَتََر ، قال األَْزَهِريُّ : َوِهَم  قَطَّ و ، وقال َشِمٌر : َغاَل  ، األَِخيُر بمعنَى فاِعٍل : َمْقُطوطٌ و الّسِ

ً  َشِمٌر فيما قال. ويُقَال : ً  َوَرْدنَا أَْرضا  ِسْعُرَها ، قال أَبُو َوْجَزةَ السَّْعَديُّ : قَّطا

ارح  بـــــــــــــ  زِيـــــــــــــِز اجلـــــــــــــَ و ِإىل   الـــــــــــــعـــــــــــــَ كـــــــــــــُ  َأشـــــــــــــــــــــــــــح

ك     يـــــــــــــح تـــــــــــــارح مُث  ِإلـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
َد امل عـــــــــــــح وحَم بــــــــــــــُ  الـــــــــــــيـــــــــــــَ

  

َعارح  َقرت  حاَجَة اَ يِّ و و   اأَلسح
ْعُر ُحُطوطاً ، واْنَحطَّ انِحَطاطاً ، وُكِسَر واْنَكَسَر ، إِذا فَتََر. وقال :  ، إِذا َغاَل ،  قُطَّ  ، وقد َمْقُطوطٌ  ِسْعرٌ وُرِوَي عن الفَّراِء أَنَّه قال : َحطَّ الّسِ

 هلل. قَطَّهُ  وقد

ْعُر الغاِلي القاِططُ  اْبِن األَْعَرابِّيِ :عن و  .: الّسِ

ُل لإِلدغاِم  قَُططُ  ، قال الِكَساِئيُّ : كانَت قَطُّ  ما َرأَْيتُه قَْولُُهْم :و َن الَحْرُف األَوَّ كاً إِلى إِعرابِه ، (4)، فلّما ُسّكِ بِإِتْبَاعِ  ويَُضمُّ  ُجِعَل اآلِخُر ُمتََحّرِ

ةَ ، ِة الّضمَّ مَّ ِة الَّتِي في الُمَشدََّدةِ ، وفي الثّانِي  ويَُخفَّفَانِ  مثل ُمدُّ يا هذا ، الضَّ مَّ ل يُْجعَل أَداةً ثّم يُْبنَى على أَْصِله ويَُضمُّ آِخُره بالضَّ ، في األَوَّ

ةَ فيقال مَّ ةُ الضَّ مَّ  ، كقوِلِهم لم أََرهُ ُمذ يَْوَميِن. قال الَجْوَهِريُّ : وهي قَِليلَةٌ. قُط تُتْبَُع الضَّ
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الً  بَمْعنَى الدَّْهِر ، َمْخُصوٌص بالماِضي ، هذا إِْن كانَت مشدَّدةً َمْجُروَرةً  قَطٍّ  حَكى ابُن األَْعَرابِّي ما رأَْيتُهو ، أَي الَمْنِفّي ، كما يَُدلُّ له قولُه أَوَّ

 ، إِلى آِخِره. قال َشْيُخنا : : ما َرأَْيتُه

__________________ 
 .«ِإذا غال»( يف النهاية واللسان : 1)
 وقوله : من اخلرس الصراصرة يريد أعجم من نبرت الشام يقا  هلم الصراصرة. 21/  2( ديوان اهلذليا 2)
 .«خرس»( كذا ا ومل يرد البيت يف مادة 3)
 ... رف الثاين جعر( يف التهذيب واللسان : فلما سكن ا 4)
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َثرِي . يحُخ ابُن ماِلٍك أَن ُه َأكح َهُر. وذََكر الشـــ  َيبحيت  وهو اأَلعحَرُف اأَلشـــح حيِح ا كما ســـَ ٍة يف الصـــ  ُثحَبِت يف َأحاِديَث ِعد 
َوَرَد يف امل

 .َأي فيما َمَض  من الز َماِن ا َأو ِفيما انـحَقَطَض من ُعُمرِي للُمَصنِِّف َقريباً 
تا (1) [غايةٌ ]، وُهَو َرْفٌع ؛ ألَنَّهُ  قَطُّ  فإِنَّهُ هو األَبَُد الماِضي ، تَقُول : َما َرأَْيُت ِمثْلَهُ  قَطُّ  اللَّْيُث : وأَّما وقالَ   القَطّ  ِمثُْل قَْبُل وبَْعُد ، قاَل : وأَمَّ

َماِن والعََدِد.، فإِنَّهُ َمْجُرورٌ  قَطٍّ  الِّذي في َمْوِضعِ : ما أَْعَطْيتُه إِالّ ِعْشِرينَ  ماُن. قَطُّ و  ، فَْرقاً بين الزَّ  َمْعنَاها الزَّ

 قَِطيو ، ُمنَّوناً َمْجُروراً ، قَطٍ  قد يُقَاُل :و قاَل ِسيبََويه : َمْعنَاَها االْكتِفَاءُ  [فقد] كعَنْ  َمْفتُوَحةَ القاِف ساِكنَةَ الّطاءِ  فَقَطْ  إِذا كانَْت بَمْعنَى َحْسُب ،و

ّمِ كَحْسُب ، هَكذا هو في اللَِّساِن. معنَاها : قَطُ  ، وقال ِسيبََوْيه : وقال شيُخنَا : هِذه ِعبَاَرةٌ غيُر جاِريٍَة على القََواِعِد  االْنتَِهاُء ، وبُنِيَْت على الضَّ

ْل ؛ والنََّظُر في؛ ألَّن قَِضيَّةَ التَّْعبِيِر بالَمْجُروِر أَْن تكوَن مُ  أَْظَهُر ، فإِنََّها ِحينَئٍِذ ُمَضافَةٌ إِلى الياِء ، فال حاَجةَ  قَِطي ْعَربةً ، وال تُعَرب ، فتأَمَّ

 إِلى ِذْكِرها كذِلَك ، وتَْحِقيقُه في الُمْغنِي وُشُروِحه.

، فإِذا  فقَطْ  ، فهي َمْفتُوحةٌ ساِكنَةُ الّطاِء ، تَقُول : ما َرأَْيتُه إِالّ مّرةً َواِحَدةً  وِعبَاَرةُ الّصحاحِ : فأَّما إِذا كانَْت بَمْعنَى َحْسُب ، وهو االْكتِفَاءُ 

 .قَطْ و ، قَِطيو ، قَْطنِيو ُء ، أَي َحْسبَُك ،هذا الشَّيْ  قَْطكَ  أََضْفَت قُْلَت :

، بَمْعنى َحْسُب ، قال ابُن األَثِيِر : وتَْكَراُرَها للتَّأِْكيِد ، « قَْط قَطْ  يها ، فتَقُوُل :َحتَّى يََضَع الَجبَّاُر قََدَمهُ فِ »في الَحِديث في ِذْكِر النّاِر : و قلُت :

 أَي َحْسبِي.« قَْطنِي»وهي ساِكنَةُ الّطاِء. وقال : وَرواهُ بعُضهم 

ْيُخنا : هو الَِّذي َجَزَم بِه َجماَعةٌ منهم الشَّْيُخ ابُن ِهشاٍم. وفي قال : ش قَْطنِي إِذا كان اْسَم فِْعٍل بَمْعنى يَْكِفي فتُزاُد نُوُن الِوقايَِة ، ويُقاُل :و

نَِة ، نحو : يَِدي وَهنِي ،  قَْطنِي ، فقالُوا : قَطْ  اللَِّساِن : وزاُدوا النُّوَن في ، لم يُِريُدوا أَْن يَْكِسُروا الّطاَء ، لئاَلَّ يَْجعَلُوَها بَمْنِزلَة األَْسَماِء الُمتََمّكِ

 : َكِلَمةٌ َمْوُضوَعةٌ ال ِزيَاَدةَ فِيها كَحْسبِي ، قال الّراِجُز : قَْطنِي ال بَْعُضُهم :وق

ُض وقــــــــــــــــا  :  وح أَل ا ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ت يِن امــــــــــــــــح طــــــــــــــــح   قــــــــــــــــَ
يِن     طــــــــــــح ألحَت بــــــــــــَ دًا قــــــــــــد مــــــــــــَ الن ُرَويــــــــــــح (2)ســــــــــــــــــــــــــَ

 

  
َجَز هكذا ، وقال : وإِنَّما َدَخلَِت النُّوُن ِليَْسلََم السُُّكوُن الَِّذي بُنَِي االْسُم ع .«َمْهالً رويداً »ويُْرَوى :  ليه ، وهِذه النُّوُن وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ هذا الرَّ

ك : َضَربَنِي وَكلََّمنِي ؛ لتَْسلََم الفَتَْحةُ التي بُنَِي الفعُل عليها ، إِذا َدَخلَتْهُ ياُء الُمتََكلِّم ، كقَْولِ  (3)ال تَْدُخُل األَْسَماَء ، وإِنََّما تَْدُخُل الِفْعَل الماِضيِ 

وقَْدنِي وَعنِّي وِمنِّي ولَُدنِّي ، ال يُقَاُس عليها ، ولو كانت  قَْطنِي وِلتَُكوَن ِوقَايَةً ِللِفْعِل من الَجّرِ ، وإِنَّما أَْدَخلُوَها في أَْسَماَء َمْخُصوَصٍة نحو :

 من أَْصِل الَكِلَمِة لقالُوا : قَْطنَُك ، وهذا غيُر معلوٍم. انتهى.النُّوُن 

ُء ، أَي َحْسبَُك. قال : ومثله قَْد ، قال : وُهَما لم يَتََمكَّنا في التَّْصِريِف ، فإِذا الشَّيْ  قَْطكَ  َخِفيفَةٌ بَمْعنَى َحْسب ، تقول : قَطْ  وقال اللَّْيث :

يَتَا بالنُّوِن ، قلَت :أََضْفتَُهَما إِلى نَْفِسك قُ  ْوا َعنِّي وِمنّي ولَُدنِّي بنوٍن أُْخَرى. قَْطنِي ّوِ  وقَْدنِي ، كما قَوَّ

ي : َعنِّي وِمنِّي وكذِلَك هِذه التي  ولَُدنِّي على الِقيَاِس ، ألَنَّ نوَن الِوقَايَِة تَْدُخُل األَْفعال ِلتَِقيََها الَجرَّ ، وتَْبقَى على فَتِْحها ، قَْطِنيو وقال ابُن بَّرِ

ّمِ تَقَدََّمْت َدَخلِت النُّوُن عليها ِلتَِقيََها الَجرَّ فتبقَى على ُسُكونَِها ، وقد يُْنَصُب بقَْط ، ومنهم من يَْخِفُض بقَْط مَ  ْجُزوَمةً ، منهم َمْن يَْبنِيَها على الضَّ

، هكَذا هو في النَُّسخ ، والَِّذي في الُمْغنِي وُشُروِحه : النّوُن الِزَمةٌ في  ، أَي َكفَانِي قَِطيو ، أَي كفَاَك ، قَُطكَ  ويُقَالُ  ويَْخِفُض بها ما بَْعدها ،

 الَّتِي بَمْعنَى َكفَانِي ، وعدُم النُّوِن يَُدلُّ على أَنََّها بَمْعنَى َحْسبِي ، كما قاله َشْيُخنا.

،  وقد تَْدُخل النُّوُن فيها ويُْنَصُب بها ، فتَقُوُل : قَْطَن عبَد هللا ِدْرَهمٌ  ، قال : ، فينصبون بها عبَد هللا ِدْرَهمٌ  قَطْ  منهم َمْن يَقُولُ و قاَل اللَّْيُث :و

 قَْطني»، ومن نََصب قال إِذا أَضاف : « وقَِدي ِدْرَهمٌ  قَِطي» فمن َخفََض قال إِذا أَضاَف :

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 ويف التهذيب : مأّل رويداً.« قوله : سال رويداً ا مثله يف اللسان ا ولعله مأًل رويداً »املطبوعة املصرية : ( هبامش 2)
 ( كذا ابألصر ا ونون الوقاية تدخر مجيض األفعا  لتقيها الكسر الذي هو لي  من خصائصها. قا  ابن مالك :3)
 قـــــــــــــيـــــــــــــر اب الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــ  مـــــــــــــض الـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــر الـــــــــــــتـــــــــــــزم و 

 ظـــــــــــــــــمنـــــــــــــــــون وقـــــــــــــــــايـــــــــــــــــة ولـــــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــد نـــــــــــــــــ   

  
 



9637 

 

ين  َب. وقا  الل يحُث أَيحضــاً : قا  َأهُر ا« وَقدح َتَكلِِّم ا َخَفَ  هبا َأو َنصــَ
ُ
اَف ِإىل امل ِخُر الن وَن ِإذا َأضــَ لُكوَفِة ا وِمنحُهم من يُدح

ٍب ا مثر ايء َكَفاين ؛ ألَن َك تـَُقوُ  : (1): َكَفاين ا فالياء  َقطحيِن  معىن : ِض َنصـــــــــح وَعبِ  َعبحَد ِ  ِدرحَهمٌ  َقرتح  يف َموحضـــــــــِ
ُ
 ويف امل

اَر ِإَليحِه ابُن بـَّرِّي عبِد   ِدرحَهٌم ا َيرتحُُكوَن الّطاَء َموحُقوفًة وَ ُر وَن هِبا َقرتح  البحِن الت ي اينّ : ويقولون : . قلُت : وهذا قد َأشـــــــــــــــَ
وابُ  يحضــــاً ا كما تـََقد م قرِيباً اأَ  َرِة وُهَو الصــــ  َرِة  وقا  َأهُر الَبصــــح ُر الَبصــــح ِ : وقا  َأهح واُب فيِه اخلَفح ُ  (2)وَنص  الَعاح  : الصــــ 

ُي َزيحٍد ِدرحهمٌ  ُب زيٍد ا َكفح ُبيِن َأن   عل  َمعحىَن حســح   الباَء ُمَتَحرِّكٌة والطاَء منا وهِذه الن وُن ِعَماٌد ا وَمنَـَعُهم َأنح يـَُقوُلوا : َحســح
ّكاِن ا وَجَعُلوا الّنوَن الثّانَِيَة من َلُديّنِ ِعَماداً للياِء. َقرتح   ساِكَنٌة ا فَكرُِهوا تـَغحِيريَها عن اإِلسح

ن بقَطُّ  أَو إِذا أََرْدتَ  َماَن فُمْرتَِفٌع أَبداً غير ُمنَوَّ  فاْجِزْمها ، ما ِعْنَدَك إِالَّ هذا بقَطْ  فإِْن قَلَّلَت هُ مثُل قَْبُل وبَْعُد.، ألَنَّ  قَطُّ  ما َرأَْيُت مثلَه ، تقول : الزَّ

أَو  ُمَشدَّداً مضموَم الّطاِء ، قَطُّ  وال َمْجُزوَم الّطاء قَطْ  اليَْوَم. وما فَعَْلت هذا قَطِ  َما َعِلْمُت إِالّ هذا ، تقول : . فإِن لَِقيَتْه أَِلُف َوْصٍل ُكِسَرتقَطْ 

يا فَتَى ، بَضّمِ  قُطُّ  ، ونصُّ اللِّْحيَانِّيِ في النََّواِدِر : وما َزاَل هذا ُمذْ  يا هذا ُمثَلَّثَةَ الّطاِء ُمَشدََّدةً ، وَمْضُموَمةَ الّطاِء ُمَخفَّفَةً وَمْرفُوَعةً  قَطُّ  يُقَال :

ً وتَْختص بالنَّ  القاِف والتَّثِْقيل ،  كما قَدَّْمنَا اإِلَشاَرةَ إِليه. ْفيِ ماِضيا

ةُ : ال أَْفعَلُهو  .قَطُّ  تَقُوُل العَامَّ

 وإِنََّما يُْستَْعَمُل في الُمْستَْقبَِل َعْوُض.

، وفي « قَطُّ  أَْطَوُل صالةٍ َصلَّْيتُها»الُكُسوِف :  باب صالةِ  البُخاِرّيِ جاء بعَد الُمثْبَِت ، ِمْنها في َصِحيحِ اإِلَماِم أَبِي َعْبِد هللا في َمواِضَع منو

أَ ثاَلثاً ،»أَبِي َداُوَد :  اإِلَمامِ  ُسنَنِ  ِحيح. وأَثْبَتَه ابُن ماِلٍك في الشََّواِهِد لغةً « قَطْ  تََوضَّ قال :  ، وَحقََّق بَحثَه في التَّْوِضيحِ على ُمْشِكالِت الصَّ

َل األََحاِديَث الَواِرَدةَ ُمثْبَتَةً بالنَّْفيِ ، قال َشْيُخنَا :، وح وهي ِمّما َخِفَي على َكثيٍر من النُّحاةِ  َجَزم وَ  اول الِكْرَماِنيُّ َجْريَها على أَصِلَها فأَوَّ

ةِ بأَنَّ اْستِْعَمالَ   في الُمْستَْقبَِل ، أَو الُمثْبَِت نفٌي. قَطُّ  الَحَريِريُّ في الدُّرَّ

ً  قَطْ  ا لَهُ إاِلّ َعَشَرةٌ مَ  َحَكى اللِّْحيَانِيُّ : قد يُقاُل :و  .يا فَتَى ، ُمَخفَّفاً َمْجُزوماً ، وُمثَقَّالً َمْخفُوضا

 ، قال َعْمُرو بُن َمْعِديَكِرَب : َحْسبِي ، أَي ، كقََطامِ  قََطاطِ  في الّصحاحِ : يُقَال :و

ىت  ِإذا مـــــــــــــــا  مح حـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ راطـــــــــــــــَ ُت فـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح  َأطـــــــــــــــَ

تح     مح كــــــــــــانــــــــــــَ راهتــــــــــــَُ ُت ســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــح تــــــــــــَ ــــــــــــَ طــــــــــــاطِ قـ  قــــــــــــَ

  
ّي والّصاَغانِيُّ َصواُب إِْنَشاِده :   .(3)« ف ر ط»بكاِف الِخطاِب ، وقد تَقَدََّم في « فِراَطُكْم وَسَراتَُكم»قاَل ابُن بَّرِ

تَْت ، األَِخيَرةُ نَقَلََها الّصا (4) قََطتْ و قَْطقََطت ، يُقَال : ويَُخفَّفُ  والَحَجلَِة ، : ُدَعاهُ القَطاةِ  القَطُّ و  َغانِّي.، أَي َصوَّ

ْل لَنا) وهو َمجاٌز ، ومنه قَْولُه تَعالَى : بالَكْسِر : النَِّصيبُ  ، الِقطُّ و قال ُمَجاِهٌد وقَتاَدةُ والَحَسُن :  (5) (قَ ْبَل يَ ْوِم احلِْسابِ ) قِطَّنا (رَبَّنا َعجِّ

 تََهْوا ما فِيَها ، فقالُوا ذِلك.أَي نَِصيبَنَا من العََذاب ، وقال َسِعيُد بُن ُجبَْيٍر : ذُِكَرِت الَجنَّةُ فاشْ 

ِحيفَةُ لإِلْنَساِن بِصلٍَة يُوَصُل بها. وقال الفَّراُء : الصَّكُّ  الِقطُّ و ِحيفَةُ الَمْكتُوبَةُ ، وإِنَّما قالُوا  : الِقطُّ  بالَجائَِزةِ ، كما في الّصحاحِ ، وهي الصَّ الصَّ

ْل لَنَا هذا الِكتَاَب قَبَل يوِم الِحَساِب. (6) (فََأّما َمْن ُأوِتَ ِكتابَُه بَِيِميِنهِ )ذِلَك ِحيَن نََزَل   فاْستَْهَزُءوا بِذِلَك وقالُوا : َعّجِ

ْلِت : الُمَحاَسبَةِ ِكتَاُب  : الِكتَاُب ، كما في الّصحاحِ ، وقِيَل : هو الِقطُّ و ّي ألَُميَّةَ ابِن أَبِي الصَّ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ُة الـــــــــــــــــــــــِض  وحٌم هلـــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــعـــــــــــــًا و     رت  راِ  مجـــــــــــــَِ ُم  الـــــــــــــقـــــــــــــِ لـــــــــــــَ (7)والـــــــــــــقـــــــــــــَ
 

  
 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لألَْعَشى : قُُطوطٌ  ج :

ه و  يـــــــــــتـــــــــــُ قـــــــــــِ َم لـــــــــــَ وح اُن يــــــــــــَ مـــــــــــَ عـــــــــــح ُك الـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــِ
َ

 ال املـــــــــــ

ي     طــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــُ ه يـ تــــــــــِ بــــــــــطــــــــــَ وطَ بــــــــــغــــــــــِ طــــــــــُ  وأَيحفــــــــــِ ُ  الــــــــــقــــــــــُ
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__________________ 
 .«قوله فالنون هكذا يف النسخ ومثله يف اللسان ا واألوىل : فالياء»وهبامش املطبوعة املصرية : « فالنون»( ابألصر : 1)
 البصريون.( يف التهذيب : وقا  2)
 ( انظر ما ال حظناه يف مادة فرط.3)
 ( ضبطت عن التكملة.4)
 .16( سورة ص اآية 5)
 .19( سورة ا اقة اآية 6)
 ( كذا رواية البيت ابألصـــر واللســـان ا وقد عل  عليه مصـــحح اللســـان دار املعارف : والبيت ال يســـتقيم له وزن عل  هذه الرواية. وقد جاء يف7)

 ؤنث البن األنباري هبذه الرواية :كتاب املذكر وامل
 قـــــــــــــــــــــوم هلـــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــرا  ِإذا 

 ســــــــــــــــــــــــــــــاروا مجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــعـــــــــــــــــًا والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرت والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــم   
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ل.  يَأْفُِق ، أَي : يُفَّضِ

ً  القُطوطِ  كانا ال يَرياِن ببَْيعِ »ُرِوَي عن َزْيِد بِن ثابٍِت واْبِن ُعَمَر أَنَُّهَما : و ، ولِكن ال يَِحلُّ لَمن اْبتَاَعها أَْن يَبِيعَها حتى « إِذا َخَرَجْت بَأْسا

 يَْقبَِضها.

يَتْ  بالقُطوطِ  قال األَْزَهِريُّ : أَرادَ  ً  ُهنَا الَجَوائَِز واألَْرَزاَق ، سّمِ ها وِصَكاٍك َمْقُطوعٍة. وبَْيعُ  (1)ألَنََّها كانَْت تَْخُرُج َمْكتُوبةً في ِرقَاعٍ  قُطوطا

ْل ما فِيَها في ُمْلِك من ُكتِبَْت لَهُ معلومةً مقبوضةً.  ِعْنَد الفُقَهاِء غير جائٍز ما لم يَتََحصَّ

ْيُث : قِطَّةٌ  ، كما في الُمْحَكِم ، واألُْنثَى : الِسنَّْورُ  : الَضْيَوُن ، كما في الّصحاح ، وهو الِقطُّ و :  طَّةُ القِ  ، كما في الصَحاحِ والُمْحَكِم. وقال اللِّ

نَّْوُر ، نَْعٌت لها ُدوَن الذََّكِر. ونقََل ابُن ِسيَده عن ُكَراع ، قال : ال يُقَاُل :  .قِطَّةٌ  الّسِ

 ، قال األَْخَطل : قَِطَطةٌ و ، قِطاطٌ  ج : وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال أَْحَسبُها َعَربِيَّةً. وقال َشْيُخنَا : وتَعَقَّبَه جماَعةٌ بُوُروِده في الَحِديِث.

َت  لـــــــــــــح اطَ َأكـــــــــــــَ طـــــــــــــَ هـــــــــــــا  الـــــــــــــقـــــــــــــِ تـــــــــــــَ يـــــــــــــح نـــــــــــــَ ـــــــــــــح  فـــــــــــــبَفـ

زِ     مـــــــــــَ غـــــــــــح نح مـــــــــــَ ـــــــــــِص مـــــــــــِ ي ـــــــــــِ ان ـــــــــــَ ن رح يف اخلـــــــــــَ ـــــــــــهـــــــــــَ  ف

  
اَغانِّي : ولم أَِجْدهُ في ِشْعِر األَْخَطل ِغيَاِث بِن َغْوٍث ، وقد َمرَّ بَِقيَّ   .«هرمز»تُه في هَكَذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ له ، قال الصَّ

 ِمَن اللَّْيِل ، أَي ساَعةٌ منه ، حكاه ثَْعلَُب. قِطُّ  ، يُقَال : َمَضى  ِمَن اللَّْيلِ الّساَعةُ  : الِقطُّ و

غارُ  الِقْطِقطُ و ه : أَْصغَُر الَمَطِر ، ، بالَكْسِر : الَمَطُر الّصِ  هو الَمَطُر الُمتَحاتِنُ  أَو الَِّذي كأَنَّه َشْذٌر ، ونَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبي َزْيٍد ، ونَصُّ

ذاذُ ، وهو فَْوقَ  الُمتَتابُع العَِظيُم القَْطرِ  ذاِذ ، ثّم البَْغُش  الِقْطِقطِ  ، قالَهُ اللَّْيُث ، قال الَجْوَهِريُّ : قال أَبو َزْيٍد : ثُّم الرَّ ، ثّم الطَّشُّ ، وهو فَوَق الرَّ

 َحْلبَةُ ، والشَّْجذةُ ، والَحْفشةُ. والَحْشَكةُ : مثْل الغَْبيَِة.، وهو فَْوَق الطَّّشِ ، ثم الغَْبيَةُ ، وهو فَوَق البَْغَشِة ، وكذِلَك ال

، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي  ُمقَْطِقطةٌ  فهي السََّماءُ  قَْطقََطتِ  يُقال :و الَِّذي يُتََوهَُّم بََرداً أَو َمَطراً ، كما في العُبَابِ  البََرُد ، أَو ِصغاُره : الِقْطِقطُ  أَو

 .أَْمَطَرتْ  أَيَزْيٍد ، 

تَْت َوْحَدها والَحَجلَةُ : القََطاةُ  قَْطقََطتِ و  ، بالتَّْخِفيِف ، كما تَقَدَّم. (2) قََطتْ  ، وكذِلَك : َصوَّ

ُجُل : تَقَْطقَطَ و  .َرِكَب َرأَْسه الرَّ

 ، عن ثَْعلَب ، وأَْنَشَد : : سريعٌ  قَْطقاطُ  َدلَجٌ و

ُح  ــــــــــِ ب ــــــــــد جلَِ  (3)ُيصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــعــــــــــَد ال قــــــــــاطِ ب طــــــــــح ــــــــــقــــــــــَ   ال
اطِ و     يـــــــــــــــــــَ ُن األَلـــــــــــــــــــح ِد   َحســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــُ

  
 ، قاَل القُطاِميُّ : ع ، ُمَصغَّراً : اسُم أَْرٍض ، وقيل : قَُطْيِقطٌ و

هـــــــــــا  تـــــــــــَ يـــــــــــح رَاِ  َولـــــــــــَ ُروَج مـــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــِ ِت اخلـــــــــــُ  أَبـــــــــــَ

نــــــــــــا     تح لــــــــــــَ عــــــــــــَ رتٍ َرفـــــــــــــَ قــــــــــــِ يــــــــــــح طــــــــــــَ عــــــــــــاانَ  بــــــــــــقــــــــــــُ  َأ ــــــــــــح

  
 ْيٍر ، وهو َغلٌَط.كُزبَ  قَُطْيطٌ  وَوقَع في التَّْكِملَة

هما القُْطقُطانَةُ و ، القُْطقُطُ و ، القَطاِقطُ و أَو بِقُْربِها من جَهِة  بالُكوفَةِ  نَقَلَها الَجْوَهِريُّ ، قِيل : ُهو َمْوِضٌع : (4) َمَواِضع ، األَِخيَرةُ  : أَسماءُ  بَضّمِ

يَِّة بالطَّفِّ   قال الّشاِعُر : كانَْت ِسْجَن النُّْعَماِن بِن الُمْنِذرِ  البَّرِ

ا ـــــــــَ ن ـــــــــُ زِل ـــــــــح ن ن مـــــــــَ ـــــــــح ا أَي ـــــــــ  ن َبُ  عـــــــــَ   ؟مـــــــــن كـــــــــان َيســـــــــــــــــــــــح
ةُ     طـــــــــانـــــــــَ قـــــــــُ طـــــــــح ُن  فـــــــــالـــــــــقـــــــــُ مـــــــــِ زٌِ  قـــــــــَ نـــــــــح ا مـــــــــَ نـــــــــ  (5)مـــــــــِ

 

  
 وقال الُكَمْيُت :

رح  بــــــــَ ــــــــُ ٌد ِإىل تـ ــــــــح ي مــــــــَ  ُحصــــــــــــــــــــــَ ــــــــح ل َد مــــــــن ســــــــــــــــــــــَ ــــــــ     حب
ٍم     ةُ فــــــــُذو ُحســــــــــــــــــــــُ طــــــــانــــــــَ قــــــــُ طــــــــح رح  فــــــــالــــــــقــــــــُ  فــــــــالــــــــّرِجــــــــَ

  
 ، عن ُكَراع ، ولو قال كقُْنفُذ وِزْبِرجٍ كان أَْخَضَر ، وقد َمرَّ ِذْكُرها في الّداراِت. ، بضّمِ القافَْيِن ، وَكْسِرهما : ع قْطقطٍ  دارةُ و
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 .(6)من قَُرى ُزنَّاِر َذَماَر  : ة ، باليََمنِ  القَطائطُ و

__________________ 
 ( يف التهذيب : يف رقا  ورقاع مقطوعة.1)
 التكملة.( ضبطناها فيما تقدم ابلتخفيف عن الصاغاين يف 2)
 .«يسيح»ويف األصر  ( عن املطبوعة الكويتية ا ونسب الرجز حبواشيها جلساس بن قطيب.3)
وقعت ابألصـــــر بضـــــمها خطب واملثبت عن « بضـــــمهما»( هذه الكلمة من القاموس وقد اعتربها يف األصـــــر من كالم الشـــــارح خطب. واللقطة 4)

 لفتح.القاموس ا فاللقطة األوىل القطاقرت ضبطت يف القاموس اب
 ( اللسان وحباشيته نسب إىل عمر بن أيب ربيعة ا ويف ديوانه : االقحوانة بد  القطقطانة.5)
 ( ضبطت عن التكملة بفتح آخرها.6)
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ً  أَي قَطائِطَ  َجاَءِت الخْيلُ  يُقال :و  ، قال ِهْمياُن بُن قَُحافَةَ : قَِطيعاً قَطيعا

ًا  َ  زميـــــــــــــــَ رتح ِر تـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح اابخلـــــــــــــــَ طـــــــــــــــائـــــــــــــــطـــــــــــــــَ   قـــــــــــــــَ
رحابً     اضــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــَ نـــــــــــًا َواخـــــــــــِ عـــــــــــح اِم وطـــــــــــَ   عـــــــــــلـــــــــــ  اهلـــــــــــَ

  
 وقال َعْلقََمةُ بُن َعبََدةَ :

ـــــــــا و  ن لـــــــــَ ـــــــــح ي َة خـــــــــَ ـــــــــ  رِي ـــــــــا مـــــــــن ضـــــــــــــــــــــــَ ن ـــــــــح ب لـــــــــَ ُن جـــــــــَ  حنـــــــــَح

د  اإِلكـــــــــــاِم     هـــــــــــا حـــــــــــَ فـــــــــــُ ـــــــــــِّ ل كـــــــــــَ ـــــــــــُ ان ـــــــــــطـــــــــــَ طـــــــــــائ ـــــــــــَ  ق

  
 وأَْنَشَده الّصاَغانِيُّ :

 ... «حَنحُن َجَلبحنا»
َوايَةُ ، : على الَخْرِم ، قال  ل الِقْطعَِة. قال أَبُو َعْمٍرو : أَي نَُكلِّفها أَْن تَْقَطَع حدَّ اإِلكام ، فتَْقَطعَها بَحواِفِرها ، قال :وهكذا الّرِ  وَواحدُ  والبَْيُت أَوَّ

 ، مثل َجُدوٍد َوَجَدائَِد. القََطائِط قَُطوطٌ 

 َعْمٍرو.، وهو قَْوُل َغْيِر أَبي  َجماعاٍت في تَْفِرقَةٍ و ، أَي ِرَعاالً  قَطائِطَ  أَو

 ويُْقَطُع عليه النَّْعُل ، قال ُرْؤبَةُ : كِكتاٍب : الِمثاُل الَِّذُي يُْحَذى َعلَْيهِ  ، الِقطاطُ و

 الِقطَاطِ اي أَيُها ا اِذي عل  
يَْت ، قال رؤبة : قُطَّتْ  (1)ألَنَّها كأَنَّها  َمَداُر َحَوافِِر الّدابَّةِ  أَْيضاً :و  ، أَي قُِطعَْت وُسّوِ

ٍر ُصلحَبِة  يـَرحِدي  الِقطاطِ بُسمح
 ، وهذا قد تَقَدَّم للُمَصنِِّف عند ِذْكِر الُجُموعِ آنِفاً ، فهو تَْكرار. قََططٍ  وقِيل : الَحَسنُو الُجعُوَدةِ ، جمعُ  ُجعُوَدةِ الشَّعَرِ  (2) الشَِّديُدو : الِقطاطُ و

 ، كَسِفينٍَة ، عنه أَْيضاً. كالقَِطيَطةِ  عن أَبِي َزْيٍد ، ونَصُّ النّواِدِر : حافَةُ أَْعلَى الَكْهفِ  أَْعلَى حافَِة الَكْهفِ  : الِقطاطُ و

ْخِر ، قُطَّ قَطًّا َحْرٌف من َصْخٍر ، كأَنََّما (3) ، أَو َحْرف الَجبَلِ  : الِقطاطُ  قال اللَّْيُث :و  .أَقِطَّةٌ  ج : ، ونَصُّ العَْين : َحْرُف الَجبَِل والصَّ

طُ و ٍر : الَخِفيُف الَكِميشُّ  القََطوَّ جال ، عن اْبِن َعبّاٍد ، وَضبََطه في التَّْكِملَِة : كَصبُوٍر َضْبَط القَلَِم ، فانْ  ، كَحَزوَّ  ُظره.من الّرِ

 .التَّقَْطقُطُ  ، وفِْعلُه ، كَخَجْوَجى : َمْن يُقاِرُب الَخُطوَ  القََطْوَطىو

ّيٍ لُرْؤبَةَ يَِصُف أُتُناً وِحماراً : الُحقَِّة : قَْطعُها تَْقِطيطُ و  وتَْسِويَتُها ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ن   يــــــــهــــــــِ و   َمســــــــــــــــــــــاحــــــــِ يــــــــرتَ ســــــــــــــــــــــَ طــــــــِ قــــــــح قــــــــَ ح  تـــــــــَ  ا ــــــــُ

ِر     َن مــــــــن لــــــــُح يــــــــُر مــــــــا قــــــــاَرعــــــــح لــــــــِ فــــــــح ــــــــَ َر ح  (4)تـ  الــــــــطــــــــ 

  
ى تَْقِطيطَ  أَراد بالَمَساِحي َحَوافَِرُهنَّ ، ونََصبَ  ى  قَطَّطَ و الُحقَق على الَمْصَدِر الُمَشبَّه به ؛ ألَنَّ َمْعنَى َسوَّ ى ، أَي َسوَّ واِحٌد ، وتَْفِليُل فاعُل َسوَّ

 َمساِحيَُهنَّ تَْكِسيُر ما قاَرعْت من ُسْمِر الطَُّرق ، والطَُّرُق : جمع ُطْرقٍَة وهي ِحَجارةٌ بَعُضها فوَق بَْعض.

 الفََرِس : ُمْنقََطع أَْضالِعه ، قاَل النّابِغَةُ الَجعِديُّ : َمقَطُّ  كما في الُمْحَكِم ، وفي التَّْهِذيب : َشَراِسيِف الفََرِس : ُمْنقََطُع  الَمقَطُّ و

َبن   رت  كـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ ه  مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــِ ي رَاســـــــــــــــــــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

بِ     قـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح
َ

ِب فـــــــــــــــاملـــــــــــــــ نـــــــــــــــح َرِف الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ  ِإىل طـــــــــــــــَ

  

ا  فــــــــــــَ ــــــــــــِد الصــــــــــــــــــــــــــِّ ِدي ــــــــــــرُتحٍس شــــــــــــــــــــــــــَ َن ب مــــــــــــح طــــــــــــِ ــــــــــــُ  ل

وحزِ     ِب اجلـــــــــــــَ بِ  ِ  مـــــــــــــن َخشـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــَ ثـــــــــــــح  مل يــــــــــــــُ

  
 ، وهي َطَرفُه في القَّصِ ، وَطَرفُه في العانَِة. (5) َمقَاطةٌ  وقال النَّْضُر : في بَْطن الفََرِس 

ِة يصُف ُسْفَرةً َدالَّها في البِئِْر : اْنَحَدَرتْ  في البِئِْر ، أَي الدَّْلوُ  تَقَْطقََطتِ  قال أَبو َزْيٍد :و مَّ  ، قال ذُو الرُّ
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ٍر  ِض َرحـــــــح وَدٍة يف ِنســـــــــــــــــــــح قـــــــُ عـــــــح تح مبـــــــَ طـــــــَ قـــــــَ طـــــــح قـــــــَ ـــــــَ   (6) تـ
هح     بـــــــــُ الـــــــــِ قـــــــــد  عـــــــــنـــــــــهـــــــــا طـــــــــحـــــــــَ ىت  انـــــــــح اِء حـــــــــَ َ

 ِإىل املـــــــــ

  
 عن اْبِن َعبّاٍد. أَْسَرع قيل :و فاُلٌن : قاَرَب الَخْطَو ، تَقَْطقَطَ و

 فيها ، عن اْبِن َعبّاٍد. في البِالِد : َذَهبَ  تَقَْطقَطَ و

__________________ 
 .«قوله : ألهنا كبهنا ا الذي يف اللسان : ألنه كبنه قرت ا أي مقطض وسّو  اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«الشديد»( يف القاموس : 2)
 ( يف التهذيب : وحرف.3)
 واملثبت عن الديوان.« . ُسمّ .. تقلير»( ابألصر هنا ويف الشرح 4)
 بن ِشير : يف بطن الفرس. مقاطه خميطه ا فبما مقطعه فطرفه يف القص وطرفه يف العانة.( عبارة التهذيب عن ا5)
 وعليه فال شاهد فيها.« تقلقلت»( ديوانه وفيه 6)
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أِْس ، بفتحِ القافَْيِن : الُمَصْعنَبُهُ  الُمقَْطقَطُ و َصنِّعُه ، بكسِر النُّوِن المُ : ، هكذا هو في العُبَاِب ، وهو الصَّواُب ، ووقع في ِكتاِب المحيِط  الرَّ

َدةٍ ، وهو َخطأٌ. َدةِ ِمن غيِر ُمَوحَّ  الُمشدَّ

 * ومّما يُْستَْدُرك عليه :

 .قَطَّهُ قَطًّا : ُمَطاِوَعا اْقتَطَّ و ُء ،الشَّيْ  اْنقَطَّ 

 ٌ  ، بغير هاٍء : َجْعَدةُ الَشعِر. قََططٌ و قَطَّةٌ  واْمَرأَة

 : الَِّذي َسقََطْت أَْسنانُه. األَقَطُّ  : الَِّذي اْنَسَحقَت أَْسنانُه حتى َظَهَرْت َدَراِدُرَها. وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : األَقَطُّ  وقال الفَّراُء :

ٌ  أَقَطُّ  وفي الُمْحَكِم : َرُجلٌ   ، إِذا أََكال على أَْسنانِهما َحتّى تَْنَسِحَق ، حكاه ثَْعلٌَب. قَّطاءُ  ، وامرأَة

يخٍ ، أَو َغْيِره ، وهي الشَِّقيقَةُ منه ، كما في األََساِس. قَطَّةً  ويقاُل : هاتِ   من بِّطِ

 .َمْقُطوطٍ  يرُ َحوافُِرها ، وحاِفٌر فََرِسِه غ قُطَّتْ  البَْيطاُر حافَِر الّدابِّة : نََحتَه وَسّواه ، وخيلٌ  قَطَّ و

 .(1)من العاِمل ، أَي َحظًّا من الِهبَاِت. كما في األَساِس  قِطًّا وُخذْ 

ِغيُر الِجْسِم ، قال : وليس بثَبٍت. القُْطقُوطُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :  : الصَّ

. قََططٌ  (2) [َجْعدٌ ]وهو  َمْخَشِريُّ َكةً : بليُغ الشُّّحِ ، وهو َمجاٌز نَقَلَه الزَّ  ، ُمَحرَّ

يَّةٌ. القَْطقاطُ و  ، كُزبير : َعلٌَم. قَُطْيطٌ و : جماعةُ القََطا : عاّمِ

ِل : فَقَط وقَْولُُهم : : اسُم فِْعٍل بَمْعنَى اْنتَِه ، ويُصدَُّر كثيراً بالفاِء تَْزيِينا ِللَّْفِظ ، كأَنَّهُ َجَزاُء َشْرٍط َمْحذُوٍف ، أَي إِذا  قَط ، قال السَّْعُد في الُمَطوَّ

 َن كذِلَك فاْنتَِه عن اآلَخر.كا

 كالقَْعَوَطة. تَْقِويُض البِنَاءِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال أَبو َعْمٍرو : هو القَْعَرَطةُ  : [قعرط]

على َغِريِمه ، كما في الّصحاحِ ، وفي الُمْحَكِم : ِإذا َشدََّد عليه في التَّقاِضي ، وهو  قَعَطَ  ، يُقَال : ، كالَمْنعِ : الشَّدُّ والتَّْضيِيقُ  القَْعطُ  : [قعط]

 َوثَاقَهُ ، أَي َشدَّهُ ، قال الّراِجُز : قعَّطَ  . يُقَال :كالتَّْقِعيطِ  قاِعٌط ،

هح  طــــــــــــــِ عــــــــــــــ  قــــــــــــــَ ه مــــــــــــــُ نــــــــــــــانــــــــــــــَ  بــــــــــــــرح قــــــــــــــابــــــــــــــٍ  بــــــــــــــَ

هح     طـــــــــــِ خـــــــــــُ ِده بســـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــُت مـــــــــــن ِذي يـــــــــــَ طـــــــــــِ  أُعـــــــــــح

  
. وقال ابُن األَْعَرابِّيِ :قاَل الّصاَغانِ  طُ  الِمْعَسُر : الذي يُّ : بل بَمْعنَى ُربَّ  يُِلحُّ عليه. على َغِريِمه في وْقت ُعْسَرته ، أَي : يُقَعِّ

 والتَّْحِريِك.باإِلْعَجاِم « والضََّرعُ »، هَكَذا في النَُّسخِ بالّصاِد الُمْهَملَِة ، وفي التَّْكِملَِة :  الُجْبُن والصََّرعُ  : القَْعطُ و

 .الغََضبُ  : القَْعطُ و

يَاحِ  : القَْعطُ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. كاإِلْقعاطِ  على الغَِريم ، ِشدَّةُ الّصِ

 .الّشاء الَكثِيَرةُ  : القَْعطُ و

ً  الدَّوابَّ  قَعَطَ  ، يُقَال : السَّْوُق الشَِّديدُ  : القَْعطُ و طُ  يُقَال : هو كالتَّْقِعيطِ  ، إِذا ساقََها َسْوقاً َشِديداً ، يَْقعَُطها قَْعطا الدَّوابَّ ، إِذا كان َعُجوالً  يُقَعِّ

 يَُسوقُها َشِديداً.

يِت :و ّكِ  .الطَّْردُ  كذِلكَ و الَكْشُف ، : القَْعطُ  قاَل ابُن الّسِ

ً  عَماَمتَه قَعَط  الَحنَِك ، وقدمن َغْيِر إَِداَرةٍ تَْحتَ  َشدُّ الِعَماَمةِ  : القَْعطُ  قاَل غيُره :و  ، قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : يَْقعَُطَها قَْعطا

 عليها الَعَمائمُ  َمقحُعوطٌ طَُهي ُة 
 : اليابُِس. القاِعطُ و .اليُْبسُ  : القَْعطُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و
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َواِب : كَشّداٍد كما ُهَو في التَّْكِملِة واللَِّساِن ، وهو ، هك ، كَسَحابٍ  قَعَاطٌ  وَرُجلٌ  َشعُرهُ من الُحفُوِف : يَبِسَ  قَعَطَ و ذا في َساِئِر النَُّسخِ ، والصَّ

يِت. ّكِ  قَوُل اْبِن الّسِ

 .للدَّوابِّ  َشِديُد السَّْوقِ  ِكتاٍب : َسّواٌق َعنِيفٌ  ، مثل قِعَاطٌ  كذِلَك : َرُجلٌ و

ً  ، ، كَسِمع قَِعطَ  قال أَبُو العََمْيثَِل :و  .َذلَّ وهانَ  : قَْعطا

ً  فيه أَْفَحشَ  : إِذا في القَْولِ  أَْقعَطَ  قال غيُره :و ً  . وفي المحيط :كقَعَط قَْعطا  .قَعََّط تَْقِعيطا

ً  أَْقعَطَ  قال أَبُو العََمْيثِل :و  وأََذلَّه. أََهانَهُ  : إِذا فاُلنا

__________________ 
 .«حظ ا من اهلبات والذي يف نسخة األساس الجي أبيدينا : وخذ ِقطا من العامر ا وهو خرت ا سابقوله : َأي »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( زايدة عن األساس.2)
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يِت :و ّكِ  .القَْوُم عنه : اْنَكَشفُوا ، أَْقعَطَ  قال ابُن الّسِ

 ، وهو َمَجاٌز. كُمعَظٍَّم : الِحْمُل الُمْرتَِفُع على الّدابَّةِ  ، الُمقَعَّط قاَل أَبو َعْمٍرو :و

طُ و قال : أِْس : الشَِّديُد الُجعُوَدةِ  الُمتَقَعِّ  .الرَّ

ُد في األَمرِ  أَْيضاً :و يِن.و الُمتََشّدِ  الّدِ

ُجلُ  اْقتَعَطو َم ولم يُِدْر تَْحَت الَحنَكِ  الرَّ ، كما في الّصحاحِ ، أَي أَداَرها على َرأِْسه ولم يَتَلَحَّ بها ، وقد نُِهَي عنه في الَحِديِث الَِّذي َرَواه  تَعَمَّ

ه ، وفي النَِّهايَِة : أَو تابِِعّيٍ أَْرَسلَ أَبُو ُعبَْيٍد القاِسُم بُن َسالٍّم مرفوعاً ، قال الّصاَغانِيُّ : ولم أَْظفَْر بإِْسنَاِده ، وال باْسِم من َرواه من صحابِّيٍ 

 تَْحَت ذقَنِه. (1)هو أَن يَْعتَمَّ بالِعماَمِة وال يَْجعََل منها شيئاً  االْقتِاُط :

َمْخشِريُّ : كِمْكنََسٍة : الِعَماَمةُ  ، الِمْقعََطةو . وقال الزَّ ُب به (2) الِمْقعَطو الِمْقعََطة عن أَبِي ُعبَْيٍد ، نقله الَجْوَهِريُّ  َرأَْسك. : ما تُعَّصِ

 وكذِلَك : القَْعَوَشةُ ، وقد ذُِكَر ُكلُّ منُهَما في َمْوضعه. القَْعَرَطةِ  : تَْقِويُض البِناِء ، نقلَه ابُن َعبّاٍد ، وهو ِمثْلُ  القَْعَوَطةُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  ءَ الشَّيْ  قعَطَ   : َضبَطه. قْعطا

ةُ الَواِحَدةُ من القَْعَطةُ و  ، َذَكَره الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ِلأْلَْغلَِب الِعْجِلّيِ : القَْعطِ  : الَمرَّ

ُروَه بـَعحَد و  َكح
 قـَعحَطجِي َداَفَض امل

َر. وقال غيره : قَعَّطَ  وفي نوادر األَْعَراب : َت ، وَجوَّ َق ، وثَهَّ  في أَثَِره : اْشتَدَّ. أَْقعَطَ  على َغِريمه ، إِذا صاَح أَْعلَى ِصيَاِحه ، وكذِلَك َجوَّ

طو القَعَّاطُ و . الُمقَعِّ ٍث : الُمتََكبُِّر الَكزُّ  ، كَشدَّاِد وُمَحّدِ

 قُعَْيَطةٌ. : (3)وقَال أَبُو حاتٍِم : يُقَال لألُْنثَى من الِحْجالِن 

 .«قَْعَطبَ »، كُمعَظٍَّم ، أَي َشِديٌد. َذَكَرهُ األَْزَهِريُّ في  مقَعَّطٌ  وقََربٌ 

 : التََّشدُُّد. التَّْقِعيطُ و

 : العَْطُف. التَّْقِعيطُ  وقال ابن األَْعَراِبّيِ :

 ِء.، كِكتَاٍب : الِخيَاُر من ُكّلِ َشيْ  الِقعَاطُ و

ً تَْقعِ  في القَْولِ  قَعَّطَ و  : أَْفَحَش ، عن اْبِن َعبّاٍد. يطا

 : اْنَكَشَف ، عن الفَّراِء. اْنقَعَطو ، تَقَْعَوطو السََّحاُب ، تَقَعَّطَ و

بِيُّ  ، أَْهَملَهُ الِجْوَهِريُّ ، وقال ابُن َعبّاٍد : ، كعُْصفُورٍ  القُْعُموطُ  : [قعمط] بِّيِ ، لكان أَْخَصَر ، ولو قاَل : قِماُط  ِخْرقَةٌ َطِويلةٌ يُلَفُّ فيها الصَّ الصَّ

 ، بهاٍء. القُْعُموَطةُ  ، ثُّم هو في التَّْكِملَِة :

 ، وَسيُْذَكَراِن في ُمْوِضِعهما. (4)، وكذِلَك : القُْمعُوَطة ، والُمْعقُوَطةُ  بَِهاٍء : ُدْحُروَجةُ الُجعَلِ  القُْعُموَطةُ  قاَل اللَّْيُث :و

فاِد ، وقد قَفََطِت العَْنُز. : َجْمُع ما بَْيَن القُطَرْينِ  القَْفطُ  : [قفط]  ِعْنَد الّسِ

فادُ  : القَْفطُ و ً  ، من َحّدِ نََصَر وَضَرَب ، يَْقِفطُ و يَْقفُطُ  الّطاِئُر أُْنثَاه قَفَطَ  . وفي الّصحاحِ :الّسِ  ، أَي َسفََدها ، وكذِلَك قََمَطها. قَْفطا

ْلفِ  خاٌص بَذَواتِ  : القَْفطُ  أَو  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد ، والذَّْقُط للّطائِر ، ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن أَبي َزْيٍد. الّظِ

 .بَخْيٍر : كافَأَنا بهِ  قَفََطناو
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َوَرَد على فَعَلَى وهو صفةٌ لمذكٍَّر فيَُضاُف إِلى ما ذُِكَر ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد. قال َشْيُخنَا : هذا ِمّما  ، كَجَمَزى : َكِثيُر النِّكاحِ  قَفََطى َرُجلٌ  يقال :و

،  ، كَحْيَدرٍ  كالقَْيفَطِ  ويَُردُّ به على األَْصَمِعّيِ الَِّذي َزَعَم أَنَّه لم يَِرد منِه إِالّ َجَمَزى ، .«ولق»و ، « وقر»و ، « جمز»و ، « حيد»منه في 

 عن ابِن ُدَريٍد أَْيضاً.

م هللا  على العَلَِويِّينَ  ، هَكَذا في النََّسخِ ، وصوابُه موقوفٌ  َمْوقُوفَةٌ  األَْعلَى ، بالَكْسر : د ، بَصِعيِد ِمْصرَ  قِْفطُ و أَْوالِد علّيِ بِن أَبِي طالٍب ، كرَّ

دٌ  . قلُت : وقد من أَيّاِم أَميِر الُمْؤِمنِيَن َعِلّيٍ َرِضي هللا تَعالى عنه  ، وُعَمُر ، والعَبّاُس ،َوْجَهه ، الَخْمَسِة ، وهم : الَحَسُن ، والُحَسْيُن ، وُمَحمَّ

ةَ إِالَّ باهلل لنَّْزُر اليَِسيُر ، فال َحْولَ تَقَْهقََر اآلن َرْسُم هذا الَوْقِف ، واْستَْولَْت عليه األَْيِدي ُمْنذُ ِسنِيَن َعِديَدةٍ ، فال يَِصُل إِلْيِهْم منه إِالّ ا  وال قُوَّ

 العَِلّيِ العَِظيِم.

__________________ 
 .«ءشي»( عن النهاية وابألصر 1)
َعَطة واملِعحَقَطة.2)  ( يف الفائ  : واملِقح
 .«ا جالت»( عن التكملة وابألصر 3)
 ( يف اللسان : القعموطة والبعقوطة ا كله : دحروجة اجلعر.4)
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ثيَن ، فمنهم  الِقْفطِ  وقد نُِسَب إِلى يِن ُمَحّمُد بُن صاِلحِ بِن َحَسنِ : ُجْملَةٌ من الُمَحّدِ ، أََخَذ عن اْبِن َدقِيٍق الِعيِد ، واإِلماِم بَهاِء  الِقْفِطيّ  َشْمُس الّدِ

ين  .698، وتََولَّى الُحْكِم بُسْمُهوَد والبْليَنا وِجْرجا وُطوخٍ ، وتُوفَِّي سنة  الِقْفِطيّ  الّدِ

ُد بُن صاِلحِ بِن ِعْمَراَن العاِمِريُّ و ْيَحانِيُّ ، وَغْيُرهما. الِقْفِطيُّ  ُمَحمَّ بِيعِ ُسلَْيَماُن الرَّ  : َكتََب عنه أَبُو الرَّ

ً  العَْنزُ  اْقفاطَّتِ  قال اللَّْيُث :و َرها إِلى الفَْحلِ و ، إِذا َحَرَصتْ  اْقِفيطاطا  .ُطَهايَْقتَفِ  والتَّْيسُ  . قاَل :َمدَّت ُمَؤخَّ

َرهُ إِليها. ، أَي إِلَْيَها يَْقتَِفطُ و  .ذِلكَ  ونَصُّ العَْين : َعلَى : تَعَاَونَا في تَقافََطاو يَُضمُّ ُمَؤخَّ

 .الُمتَقَاِرُب الُمْستَْوفُِز فَْوَق الّدابَّةِ  هو :« الُمتَقَفِّطُ »ونَصُّ الُمِحيِط :  (1) الُمْنقَِفطُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 ومّما يُْستَْدَرك عليه :* 

ُجِل الَمْرأَةَ ، أَي ِشدَّةُ اْحتِفاِزه ، قال : والذَّْقُط : َغْمُسه فيها ، والَمْقُط نَْحُوه ، يُقَا القَْفطُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل : ل : َمقََطها ونََخَسها : ِشدَّةُ لََحاِق الرَّ

 وداَسَها. قال أَبُو ِحَزاٍم العُْكِليُّ :

يِن  بـــــــــــــُ لـــــــــــــِ ثـــــــــــــح ِدي أَتــــــــــــــَ يـــــــــــــُف َوغـــــــــــــح َت َأســـــــــــــــــــــــــــِ   وأَنـــــــــــــح

وطِ     فـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ٍز قـ حـــــــــــــــــح ا    مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــََ

  
 الماِعُز : نََزا. قَفَطَ و

ةٌ قََرنِيَّةٌ َمْلَحةُ بَْحري: » (2)قال اللَّْيُث : ُرْقيةٌ للعَْقَرِب و ل : بَلَغَنَا َسْبَع َمّراٍت. قا (3) (ُقْل ُهَو هللاُ َأَحد  ) و . يَْقَرُؤَها َسْبَع َمّراٍت ،قَفَطيّ  َشجَّ

ْقيَِة فلم يَْنهَ َعْنَها وسلمعليههللاصلىأَنَّ َرُسوَل هللا  . ُسِئَل عن هِذه الرُّ قَِى َعَزائُم ، أُِخَذْت على الَهواّمِ  ، وقال : الرُّ

ْقيَِة.  قال األَْزَهِريُّ : لم أَْعِرْف َحِقيقَةَ هِذه الرُّ

 .«ِمْن تَْيِس بَنِي ِحّمانَ  أَْقفَطُ  وهو»،  قَفّاطٌ و قافِطٌ  وفي األََساِس : تَْيسُ 

واْختَلََسه ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ هكذا في العُبَاِب  اْختََطفَهُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وَصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : أَي من يَِدهِ  قَْفلََطه : [قفلط]

 والتَّْكِملَِة عنه.

َكةً  القَلَِطيُّ  : [قلط] كة ، وال حاَجةَ إِليه بعَد قَْوِله :  ، كعََربِّيٍ ، ُمَحرَّ َف ، وفيِه « كعََربيّ »هَكَذا ثَبََت في األُُصوِل ُمَحرَّ إِالّ أَْن يُقَال : لئالّ يَُصحَّ

َكة»أَنَّ قَْولَهُ :   فيه ِغنًى عّما قَْبلَه.« ُمَحرَّ

َمْقُصوراً ِحينَئٍِذ ، فالظَّاِهُر أَنَّ أََحَدهما ال يُْغنِى عن اآلَخِر ، وإِْن َسقََط في  قَلََطى التَّْحِريَك ، فَيُْحتََمُل أَْن يُقاَل :قلُت : ال ِغنًى به ، ألَنَّه يُِفيُد 

كة»بعِض األُُصوِل لَْفُظ  ْل ، قاله َشْيُخنا.« ُمَحرَّ  ، فتأَمَّ

 النّاِس والسَّنانِيِر والِكالِب ، ، زاَد في الُمْحَكِم : الُمْجتَِمُع من القَِصيُر ِجدًّا َربِّيِ مْنُسوٌب إِلى العََرِب :ِمثَاُل العَ  القَلَِطيُّ  قلُت : وِعبَاَرةُ العَْيِن :

مِّ  كالقاَُلطِ   ، قال ابُن ِسيَده : وأَرى األَِخيَرةَ َسَواِديّةً. ، بالَكْسرِ  الِقيِليطِ و ، وهِذه عن أَبِي َعْمٍرو ، بالضَّ

 : القَِصيُر. (4)، مثاُل نُغَاٍش  قاُلطٌ  ُدَرْيٍد : وقال ابنُ 

. الماردُ  (5) الَخبِيثُ  : القَلَِطيّ و  ِمَن الِرجاِل ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ةُ تَْفتَُحَها ، وفي اللَِّسان : هو .(6)، وهي الِقْيلَةُ ، هَكذا نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ  اآلَدرُ  ، بالَكْسِر : الِقيِليطُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و ،  (7) الِقِليطُ  قلُت : والعامَّ

 وهو العَظيُم البَْيَضتَْيِن. بالَكْسِر ، من غير ياِء ، قال :

يٍت : األُْدَرةُ  الِقلِّيطُ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. ، كِسّكِ

، كما في اللَِّساِن  ِمْن أَْوالِد الِجّنِ والشَّيَاِطينِ  : أَنَّهُ ـ  وهللا أَْعلَمُ ـ  واْقتََصَر اللَّْيُث على األَِخيِر ، وقال : يُقَالُ  اٍب وَسَمٍك وِسنَّْورٍ ، كغُرَ  القاَُلطُ و

 والتَّْكِملَِة والعُبَاِب.

. الدََّماَمةُ  بالفَتْحِ : القَْلطُ و  ، عن اْبِن األَْعَرابِيُّ
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 .آيَسُ  ، أَي : منه أَْقلَطُ  هذا ل :يُقَاو

ْيلَهم كِكتَاٍب : قَْلعَةٌ  .قِاَلطٌ و  ، َعلَى قُلَِّة َجبَل ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وياقُوُت. بين قَْزِويَن وَخْلَخالَ  في ِجبَال تَاِرَم من نََواِحي الدَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .القَْيلَطِ  ، كَحْيَدٍر ، وتُْكَسُر الالَُّم : الُمْنتَِفُخ الُخْصيَِة ، ويُقَاُل له : ذُو القَْيلَطُ 

 مَصغَّراً : القَِصيُر ، عاِميَّةٌ. القُلَْيِطيُّ و

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : املتَـَقفِّرُت.1)
 طت العبارة عن اللسان ط دار املعارف. ويف التكملة : ملحه حبر قـََفَط .( األصر والتكملة ا ويف اللسان : العقرب. وضب2)
 .1( سورة االخالص اآية 3)
 ابلفاء.« نفاش»( عن التكمة وابألصر 4)
 ( يف القاموس : والرجر اخلبيث املارد.5)
 ( واللسان أيضاً.6)
 يلة.( اللسان : والقليرت بدون هو. وتقدم فيه قبلها القبليرت اآدر وهو الق7)
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 .«ق ل ص»، كَصبُوٍر : نَهٌر جاٍر تَْنَصبُّ إِليه األَْقَذاُر ، لغةٌ شاِميَّةٌ ، وقد َمرَّ في  القَلُوطُ و

 ، بالكسر : اآلَدُر ، عن أَِبي َعْمٍرو. اإِلْقِليطُ و

. وقال اللَّْيُث : الّشعرُ  اْقلَعَطَّ  : [قلعط] ْنجِ كاْقلَعَدَّ. َجعَُد وَصلُبَ  أَي ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  كَشعِر الزَّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانيُّ عن اْبِن َعبّاٍد. ، كُمْطَمِئّنٍ : الهاِرُب الَحاِذُر النَّافُِر الخائِفُ  الُمْقلَِعطُّ و

أُْس الَشِديُد الُجعُوَدةِ ال يَكاُد يَُطوُل  : الُمْقلَِعطُّ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  ، وال يَُكوُن إِالّ مع َصاَلبٍَة ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ : َشعَُرهالرَّ

َلِعرتِّ أبَتـحَلَض   الر َأِس طَاطِ  ُمقح
 وكذِلَك اْقلَعَدَّ ، وبهما ُرِوَي قوُل الشاِعِر :

يٍّ  مــــــــــِ رٍت كــــــــــَ بــــــــــِ ُت عــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح نــــــــــَ  فــــــــــمــــــــــا هنــــــــــَح

نح و     رتِّ ال عـــــــــــــَ عـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ل قـــــــــــــح دِ  مـــــــــــــُ عـــــــــــــح ـــــــــــــرأحِس جـــــــــــــَ  ال

  
 وهو أََشدُّ الُجعُوَدِة ، عن اْبِن ُدَرْيٍد.،  القَْلعََطةُ  االسمُ و

ِد ابِن يَْحيَى األَِديبِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والَجَماَعةُ ، وهو ، كَخْزعالٍ  القَْلفاطُ  : [قلفط]  .لَقَُب ُمَحمَّ

ً  ، من َحّدِ نََصَر وَضَرَب ، يَْقِمُطهو قََمَطه يَْقُمُطه : [قمط] َشدَّ يََدْيِه وِرْجلَْيِه ، كما  ، كما في الُمْحَكِم ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على األُولَى : قَْمطا

بِّيِ في الَمْهدِ   .الِقَماطُ  وفي َغْيِر الَمْهِد ، إِذا ُضمَّ أَعضاُؤه إِلى َجَسِده َوَجْنبَْيه ، ثم لُفَّ عليه يُْفعَُل بالصَّ

َطهُ  كما في الصحاح ، قََمط بَِحْبٍل ، وقد يََدْيِه وِرْجلَيه األََسيَر : َجَمَع بَْينَ  قََمطَ و ً  كقَمَّ  كما في الُمحكم. تَْقميطا

 .قُِمط إذا التي تَلُفُّها على الَصبّيِ  العريضة الِخْرقَةُ  أيضاً :و : ككتاٍب : ذلك الَحْبُل ، الِقَماطُ و

 يَْعني : َحبَائِلَه وَمصائَِده التي يَصيُدها النَّاس. بُنوَده قال اللَّْيُث : أي علىلَهُ في تُؤدةٍ. و فَِطْنتُ  أي قِماِطه َوقَْعُت على ويقال :

فَادُ  القَْمطُ و  .: الّسِ

 : إِذا َسفََدها ، نَقَلَه الجوهِريُّ وهكذا نَقَله الحّراني عن ثابت بن أبي ثابت. يَْقُمُطها الطَّاِئر أَْنثاهُ  قََمطَ 

 ، وقَفَطها. قََمَطها يقال ِللطَّائِر : الطَّائُِر. وقال األَصمعّي : قََمطَ و قَنََط التَّْيُس : إِذا نَزا.

 التَّْيس كذلك. قمط وقال ابن االعرابي :

 الغنم فعمَّ به ذلك الِجنس. تَقَاَمَطت وقال مرة :

ً  امرأته قمط . وقدالِجَماعُ  : القمط من المجاز :و  عن ابن عباد. قماطا

 َء ، أَي : ذاقَهُ ، نقله الّصاَغانِيُّ عن ابِن عبّاٍد.الّشي قََمطَ  ، يُقَال : الذَّْوقُ  : القَْمطُ و

 ، إِذا قََطَرها. قََمَطها ، وقد تَْقِطيُر اإِلبِلِ  : القَْمطُ و قال :

 ، نَقَلَه اللَّْيُث. األَْخذُ  : القَْمطُ و

ّمِ :، هَكَذا َضبََطهُ الَجْوَهِريُّ  (1) بالَكْسرِ  ، الِقْمطُ و ، وهي  تَُشدُّ به األَْخصاصُ  من ِليٍف أَو ُخوٍص  َحْبلٌ   ، ونَقََل ابُن األَثِيِر عن الَهَرِوّيِ بالضَّ

َرُجالِن في ُخّصٍ ، أَي أَنَّه اْختََصَم إِليه » َحِديُث ُشَرْيحٍ : . قلُت : ومنهالقُُمط البُيُوُت الَّتِي تُْعَمُل من القََصِب. قاَل الَجْوَهِريُّ : ومنه َمعَاقِدُ 

ّمِ ، كأَنَّهُ َجْمعُ « القُُمطُ  ادََّعياه معاً ، فقََضى بالُخّصِ للَِّذي يَِليهِ  ، كِكتَاٍب وُكتٍُب ، أَي الَمعَاقُِد ، ُدوَن من ال تَِليه  قَِماطٍ  ، رواه الَهَرِويُّ بالضَّ

 تَقَدَّم آنفاً. ، كما (2)؛ ورواه الَجْوَهِريُّ بالَكْسِر  القُُمط َمعَاقِدُ 

. قُُمطٌ  ، بالَكْسِر فيهما ، والَجْمعُ  كالِقَماطِ  قََوائُِم الّشاةِ للذَّْبحِ ، أَْيضاً : َحْبٌل تَُشدُّ به الِقْمطُ و ّمِ  ، بالضَّ

 ْيَمَن ابِن ُخَرْيٍم يَْذُكُر َغزالَةَ الَحُروِريَّةَ :، مثل َكِريٍت َسَواٌء ، وأَْنَشَد صاِعُد في الفُُصوِص ألَ  : تامٌ  قَِميطٌ  َحْولٌ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : َمرَّ بنا
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راِب  وَ  الضــــــــــــــــــــــــــــِّ ُة ســــــــــــــــــــــــــــُ زالــــــــــــــَ تح غــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــامــــــــــــــَ

وحاًل     ِ حـــــــــــــَ اح ـــــــــــــَ رَاق ـــــــــــــعـــــــــــــِ ِر ال ـــــــــــــطـــــــــــــاأَلهـــــــــــــح ي مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  ق

  
ً َشْهراً » ويُْرَوى :  وَغَزالةَ : اسُم امرأَةِ َشبِيٍب الخاِرِجّيِ. «قَِميطا

ً  ه َشْهَراً فما زاَل يَْسأَلُ »في َحِديِث ابِن َعبّاس : و ً  ، وَحْوالً  قِميطا ا. قَِميطا  : أَي تامًّ

 * ومّما يستدرك عليه :

. القَّماطُ   ، كَشّداٍد : اللِّصُّ

اطُ  وقَال اللَّْيُث :  ، أَي كُرّماٍن : اللُُّصوُص. القُمَّ

تَْيِن : ِحبَاُل الَمَكايِد ، وهو َمَجاٌز. القُُمطُ و  ، بَضمَّ

 ، بالفَتْح : العَْصبَةُ. القَْمَطةُ و

ْيِر ُكلّه :  تََراَصعَْت ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. الغَنَُم : تَقَاَمَطتِ و ، كِكتَاٍب. قَِماطٌ  وِسفَاُد الّطِ

__________________ 
 ويف اللسان يقمطها ويقمطها بكسر امليم يف األوىل وضمها يف الثانية. ابلقلم أيضاً.( اقتصر اجلوهري عل  كسر امليم ا 1)
 ( زيد يف النهاية : كبنه عنده واحد.2)
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فاِد ، عنه أَيضاً. (8) لقََمَطيٌّ  وإِنَّهُ  َكةً ، أَي : َشِديُد الّسِ  ، ُمَحرَّ

 : الَحبَّاُل. القَّماطُ و

ْبيَانِ  القُُمطَ  وَمْن يَْصنَعُ   .للّصِ

ُد بُن الُحَسْيِنةَ  اطُ  وُمَحمَّ  : ُمفتِى َزبِيَد ، صاِحُب الفَتَاوى ، َمْشُهوٌر. القَمَّ

 يَْوُمنا ، أَي اْشتَدَّ بَْرُده ، وهو َمجاٌز. قََمطَ و

 ، قال ُرْؤبَةُ : قَِماطٍ  : جمعُ  قُُمطٌ و .قَْمطٍ  واألَْقَماُط : جمعُ 

اِط  نـــــــــــَ ِر واإِلحـــــــــــح َر الـــــــــــَغســـــــــــــــــــــــــح بـــــــــــح  قـــــــــــد مـــــــــــاَت قــــــــــــَ

يــــــــــــــح     اه يف غــــــــــــــَ نــــــــــــــَ يــــــــــــــح قــــــــــــــَ مــــــــــــــاطِ ظــــــــــــــًا وأَلــــــــــــــح  األَقــــــــــــــح

  
مِّ  القُْمعُوَطةُ  : [قمعط] ْيُث : هي ، بالضَّ  .(1)، كالقُْعُموَطِة ، والُمْقعُوَطِة  ُدْحُروَجةُ الُجعَلِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللِّ

ُجُل ، إِذا اْقَمعَطَّ  وقاَل أَْيضاً :  .َعُظَم أَْعلَى بَْطنِه وَخُمص أَْسفَلُه الرَّ

 .القَْمعََطةُ  ، وهذا نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، وقال : واالسُم : تََداَخَل بَْعُضه في بَْعٍض  ، إِذا اْقَمعَطَّ  أَو

ّمِ وفَتْحِ النُّوِن الُمَشدَّدة القُنَّبِيطُ  : [قنبط] على  (2)« ق ب ط»ْدَرٌك على الَجْوَهِريُّ ، وهو قد َذَكَره في ، كتَبَه باألَْحَمِر على أَنَّهُ ُمْستَ  ، بالضَّ

ٌر ُمغَلٌِّظ ، وُمْحتَِملَةُ بِْزِره ال تَْحبَلُ  قلُت : وهو القَْرنَبِيُط ، بلُغَِة ِمْصَر ، أَْغلَُظ أَْنَواع الُكُرْنبِ  أَنَّ النُّوَن زائَدةٌ فتأَمْل :  َذَكَرهُ األَِطبَاُء هَكَذا. ُمبَّخِ

د بُن الُحَسْينِ ُمحَ و ثٌ  القُنَّبِيِطيُّ  بِن خاِلٍد البَْغَداِديُّ  مَّ ِجيُّ ،  304عن يَْعقُوَب الدَُّوَرقِّيِ وَطبَقَتِه ، مات سنة  : ُمَحّدِ خَّ وِسْبُطه ِعيَسى بُن أَْحَمَد الرُّ

 .368َسِمَع من إِْبَراِهيَم بِن َشِريٍك وماَت سنة 

مِّ  القُْنَسِطيطُ  : [قنسط] ين وُسُكوِن النُّونِ  ، بالضَّ . وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : وفَتْحِ الّسِ َمْعُروفَةٌ ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ في  َشَجَرةٌ. م ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 .«ق س ط»ُربَاِعّيِ التَّْهِذيِب ، وأَْوَرَدهُ الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة في تركيِب 

ً ـ  «وَحِسبَ »وَسقََط في بَْعِض النَُّسخِ ـ  ، كنََصَر ، وَضَرَب ، وَحِسَب ، وَكُرمَ  قَنَط : [طقن] مِّ  قُنُوطا ل والثّانِي ، قال ذِلَك  بالضَّ َمْصَدُر األَوَّ

ا قلُت : .(3) ( الّضالُّونَ ِمْن َرْْحَِة رَبِِّه ِإالَّ ) يَْقنَطُ  (َوَمنْ )َء قولُه تعالى أَبو َعْمِرو ابُن العَالِء ، وبِِهَما قُِرى ، كيَْنُصر ، فَقََرأَ به  يقنُط أَمَّ

فيه لغةٌ أُْخَرى و .قاِنطٌ  وطاُووُس ، فهواألَْعَمُش ، وأَبو َعْمٍرو ، واألَْشَهُب العُقَْيِليُّ ، وِعيَسى بُن ُعَمَر ، وُعبَْيُد بُن ُعَمْيَر ، وَزْيُد بُن َعِلّيٍ ، 

بكسر النُّوِن ، َوقََرأَ الَخِليُل ِمْن بَْعِد  (4) قَنُِطوا ، وقََرأَ أَبُو رَجاٍء العَُطاِرِديُّ واألَْعَمُش والدُّوِريُّ عن أَبي َعْمٍرو : من بَْعِد ما َكفَِرحَ  ، قَنِطَ  :

ً  بضّمِ النُّوِن ، قَنُُطوا ما كةً ، قَنطا ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن  وَحِسَب. وهاتَاِن على الَجْمعِ بين اللُّغَتَْينِ  كَمنَعَ  ، قَنَطَ و ، كَسَحابٍَة. قَنَاَطةً و ، ُمَحرَّ

 .(5) القَنِيِطينَ  وقُِرَئ : فال تَُكْن من كفَِرحَ  قَِنطٌ  يَئَِس ، فهو األَْخفَِش ، أَي

 بِي َعْمٍرو.قلُت : هو قَِراَءةُ ابِن َوثّاٍب واألَْعَمِش وبِْشِر بِن ُعبَْيٍد وَطْلَحةَ والُحَسْيِن عن أَ 

 َء.: اليَأُْس ، وفي التَّْهِذيب : اليَأُْس من الَخْيِر ، وقِيَل : أََشدُّ اليَأِْس من الشَّيْ  القُنُوطُ و

« ّيِ قََواِعِد التَّْصِريفالتَّْعِريف بَضُرورِ »، كأَبَى يَأْبَى ، أَي في الشُّذُوِذ ، وقد َحقَّْقنَا هذا البَْحَث في كتابِنَا  قَنََط يَْقنَطُ و وقال ابُن ِجنِّي :

 فراِجْعهُ.

ً و  .(6)النّاَس من َرْحَمِة هللا ، أَي يُْؤيُِسونهم  يُقَنُِّطونَ  ، يُقَال : شرُّ النّاِس الَِّذين : آيََسةُ  قَنََّطه تَْقنِيطا

 ن اْبِن َعبّاٍد.ماَءهُ َعنَّا ، أَي َمنَعَه ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ع قَنَطَ  ، يُقَال : : الَمْنعُ  القَْنطُ و

بِّيِ  : القَْنطُ و قال  وَضبَطه في التَّْكِملَِة بَضّمِ القَاِف. ُزبَْيُب الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 ، أَي : قُِطعَْت. (7)هَكذا ُرِوَي « القَنَِطةُ  وقُطَّتِ »في َحِديِث ُخَزْيَمةَ : و ، كَصبُوٍر : اآليُِس ، كالقَانِِط ، القَنُوطُ 

 : َمْقلُوُب القَِطنَِة ، وهي َهنَةٌ ُدون الِقبَِة ، قالَهُ ابُن األَثِيِر ، ولم يَْعِرْفَها أَبُو ُموَسى. القَنَِطةُ و

 ا زاَدْت ،ِمْنَها إِلى م أَو ِمائةٌ  كما في الّصحاحِ ، وزاد بَْعُضُهم : اليَِسيُر ِمْنَها : القَِطيُع من الغَنَمِ  القَْوطُ  : [قوط]

__________________ 
 .«قطمي»( عن اللسان وابألصر 8)
 .«واملقعوط»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( وردت أيضاً يف اللسان ضمن مادة قبرت.2)
 .56( سورة ا جر اآية 3)
 .28( سورة الشور  اآية 4)
 ابأللف. (ِمَن اْلقاِنِطنيَ )وقراءة العامة :  55( سورة ا جر اآية 5)
 .«يوئسوهنم»( عن اللسان وابألصر 6)
 ( قا  أبو موس  : وأما القنطة ال أعرفها. وأ نه تصحيفاً إال أن يكون أراد القنطة بتقدمي الطاء ا وهي هنة دون الِقَبة.7)
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 وَخص  بعُضهم به الض بحَن. وأَنحَشَد اجلَوحَهرِي  للرّاِجِز :
ا  طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ اٌ  هـــــــــــــــاب ـــــــــــــــَ ي يِن ِإاّل خـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــا رَاعـــــــــــــــَ

وِت     يـــــــــــُ ـــــــــــبـــــــــــُ هُ عـــــــــــلـــــــــــ  ال وحطـــــــــــَ ـــــــــــَ طـــــــــــا قـ البـــــــــــِ ـــــــــــعـــــــــــُ  ال

  
، في البَْيِت : َمْنُصوٌب في البَْيِت  قَْوَطهو ، والعاُلبُِط : هي الَخْمُسون والِمائَةُ إِلى ما بَلَغَْت من العََدِد ، كما تَقَدََّم. «إِالّ َجناٌح هابَِطا» ويُْرَوى

 .«علبط»َهبَْطتُه بمعنَى أَْهبَْطتُه ، كما َسيَأْتِي. وَجنَاٌح : اسُم راعٍ ، وقد تَقََدم ذِلَك في : و الّشاِهُد على قبلَه ، وه (1)

 .أَْقواط ج :

ه. ، عن ابِن َعبّاٍد. قلُت : بهاٍء : الُجلَّةُ الَكبِيَرةُ  ، القَْوَطةُ و ةُ تَُضمُّ  والعَامَّ

 ، ويُقَاُل فِيها أَْيضاً : بالَخاِء ، كما تَقَدََّمِت اإِلَشاَرةُ إِليه. ، كلُوط : ة ، ببَْلخَ  قُوطُ و

ثِ  : قُوطٌ و ٍد الُمَحّدِ  .َجدُّ َعْبِد هللا بِن ُمَحمَّ

 ، كما فِي العَْيِن. ، بَِهاٍء : عو

 عن اْبِن َعبّاٍد ، قال ُرْؤبَةُ : : راِعي قَْوٍط من الغَنَمِ  القَّواطُ و

 قـَو اطِ من انِعٍ  َأو حارٍث 
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِة اللُّغَِة ، نُسَب إِلى َجدَّةٍ له ، من ُعلََماِء األَْنَدلُِس ، صنََف  القُوِطيَّة أَبُو بَْكٍر محّمُد بُن ُعَمَر بِن َعْبِد العَِزيِز بِن إِبراهيَم ابنِ  ، بالّضّمِ ، من أَئمَّ

 .(2)ومات في َسنَة ثاََلثَِمائَة وسبعٍ كتاَب األَْفعَاِل ، 

ْنِد.السالمعليهبُن حاِم بِن نُوحٍ  قُوطُ و  ُُ ، أَبُو السُّوداِن والِهْنِد والّسِ

ٌث. القُوِطيُّ  وُسلَْيَماُن بُن أَيُّوب  القُْرُطبِيُّ : ُمَحّدِ

 أَيضاً : َمَحلَّة بِبَُخاَرى. قُوطُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 بالَشْرقِيَِّة ؛ والثّانِيَةُ : بَجِزيَرةِ قُويسنا. ، كَحْيُزوٍم ، قَْريَتَان بِمْصَر ، إِحداُهَما : (3) القَْيُطون [قيط]

 مض الطاءِ  فصر الكاف
 ، أَي قََحَط. القَْطرُ  َكَحطَ  لُغَةٌ في القَْحِط فَِصيَحةٌ ، وقد هو: ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال األَْزَهِريُّ  الْكَحطُ  : [كحط]

اِن ، وإِْقَحاِطه ، أَي ِشدَّتِه َوْجدبِه. إِْكَحاطِ  : قاِحٌط. وَزَعم يَْعقُوُب أَنَّ الكاَف بََدٌل من القاِف ، ويُقَال : كاَن ذِلَك في َكاِحطٌ  عامٌ و مَّ  الزَّ

مِّ  الُكْسطُ  : [كسط] ُر به. القُْسط لُغَةٌ في ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل األَْزَهِريُّ : هو ، بالضَّ  ، بالقَاِف ، وهو العُوُد الَِّذي يُتَبَخَّ

 ، كالقَْسطان ، وكالُهما عن أَبِي َعْمٍرو ، َوَسيَأْتِي. ، بالفَتْح : الغُبَارُ  الَكْسَطانُ و

 الِجْلُد عن السَّنَاِم ، وعن الَمْسلُوَخِة. يُْكَشطُ  وَغِشيَهُ من فَوقِِه ، كما. وفي العَْيِن : قد َغطَّاهُ ، ِء قد َغشَّاه: َرْفعَُك َشْيئاً عن َشيْ  الَكْشطُ  : [كشط]

ّجاُج : (4) ُكِشَطتْ  إَِذا السَّماءُ  (وَ )في التَّْنِزيل العَِزيز : و ، وكذلك قُِشَطْت ، بالقاِف. وقال الفَّراُء : يَْعنِي  قُِلعَْت كما يُْقلَُع السَّْقفُ  قال الزَّ

، وتَِميٌم وأََسٌد يَقُولون : قََشَط ، قال : ولَْيَسْت الكاُف في هذا بََدالً من القَاِف ، ألَنَُّهَما  َكَشط يَْت. وقال يَْعقُوُب : قَُرْيٌش تقول :نُِزَعْت فُطوِ 

 لُغَتَاِن ألَْقواٍم ُمْختَِلفيَن.

ً  ، الفََرِس  رَ َظهْ  الُجلَّ عنو ِء ، والِجْلَد عن الَجُزوِر ،الِغَطاَء عن الشَّيْ  َكَشطَ و  عنه. َكَشفَهُ و : قَلَعَه ، ونََزَعه ونََضاهُ ، يَْكِشُطه َكْشطا
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 والقَاُف لُغَةٌ فِيه. كِكتَابٍ  ، الِكَشاطُ  ِء :اسُم ذِلَك الشَّيْ و

ً  َرْوُعهِ  ُكِشطَ  ، يُقَال : كاالْنِكَشاطِ  االْنِكَشاُف ، أَْيضاً : الِكَشاطُ و  َشَف ، وهو َمجاٌز.، أَي اْنكَ  اْنَكَشطو ، ِكَشاطا

ى به بعَد ما يُْكَشُف ، قال : ثمّ  الِجْلُد الَمْكُشوطُ  : الِكَشاطُ  قال اللَّْيُث :و َي به َعلَْيَها ، يَُسمَّ  أَي : علَى ُربََّما ُغّشِ

__________________ 
 .«الشطر قبلهيف  قوله : يف البيت قبله ا اأَلوىل أي يقو  :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( كذا.2)
 ( قيدها ايقوت بدون ألف والم ا بلدة أبفريقية ا بينها وبا قفصة ثالث مراحر.3)
 .11( سورة التكوير اآية 4)
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 .وهَذا خاصيف ابجلَُزورِ  . قا َ ألَنحظَُر ِإىل  َحِمَها ِكَشاَطَها  عنها يـَُقا  : ارحَفضح  اجلَُزوِر ا فِحيَنِئذٍ 
ً  البَِعيرَ  ْطتُ َكشَ  وفي الّصحاحِ :  أَو َجلَّْدتُه. َكَشْطتُه : نََزْعُت ِجْلَده ، وال يُقَال : َسلَْخُت ؛ ألَنَّ العََرَب ال تَقُول فِي البَِعيِر إِال َكْشطا

كةً : أَْربَاُب الَجُزورِ  الَكَشَطةُ و قال اللَّْيُث :  ، فقال : من بِكَشاِطَها ُخوا َجُزوراً وقد َغطَّْوها. واْنتَهى أَْعَرابِيٌّ إِلى قَْوٍم قد َسلَ الَمْكُشوَطةِ  ُمَحرَّ

َدقَِة ، يَْعنِي فيما يُْجِزيوُهَو يُِريُد أَْن يَْستَْوِهبَهم ، فقاَل بعُض القَْوِم : ِوَعاُء الَمراِمي وَمثَابُِت األَْقَراِن ، وأَْدنَى الَجَزاِء من ال ؟الَكَشَطةُ  ُء من صَّ

َدقَِة ، فقاَل األَْعرَ  ابِيُّ : يا ِكنَانَةُ ، ويا أََسُد ، ويا بَْكُر ، أَْطِعُمونا الصَّ
من لَْحِم الَجُزوِر. وفي الُمحَكِم : َوقََف َرُجٌل على ِكنَانَةَ وأََسد اْبنَْي  (1)

، فقال : خابِئَةُ الَمَصاِدع ، وَهّصاُر  (2)، أَي : ما أَْسماُؤُهَما  الكاِشَطْينِ  َعْن بَِعيٍر لَُهَما ، فقاَل لَرُجٍل قائٍم : ما ِجالءُ  يَْكِشَطانِ  ُخَزْيَمةَ ، وُهَما

: ةُ أَْطِعَمانِي من هذا اللَّْحِم. وَرواهُ بعُضهم يا أََسُد َوِكنَانَ  األَْقَراِن : يَْعنِي بخابِئَِة الَمَصاِدع : الِكنَانَةَ ، وبَهّصار األَْقَراِن : األََسَد. فقال :

وُع : َذَهبَ  اْنَكَشطَ و «يا أََسدُ »مكان « يا َصلَْيعُ »وَكذا ُرِوَي « َخابِئَةُ َمصاِدَع ، ورأُْس بال َشعرٍ »  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمَجاٌز. الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َق. تََكشَّطَ   السََّحاُب في السََّماِء ، أَي تَقَطََّع وتَفَرَّ

ٌث.الَمْكُشوطِ  الَحْرَف : أََزالَهُ من َمْوِضِعه. وابنُ  َكَشطَ و : الَجّزاُر ، كالَكاِشِط. الَكّشاطُ و  . ُمَحّدِ

 [كغط]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : لغةٌ في الكاِغِد ، بالّداِل. الكاِغطُ 

، وكذِلَك اللَّبََطةُ. وظاهُر َصنِيِعه أَنَّه بالفَتْحِ ، وَصوابُه بالتَّْحِريِك ،  َعْدُو األَْقَزلِ : ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبُو َعْمٍرو  (3) الَكْلَطةُ  : [كلط]

ْجلِ  َعْدوُ  أَو وقد َضبََطه ُهو في اللَّبََطِة على الصَّواِب ،  ألَْعَرجِ الشَّديِد العََرِج ، وقِيل : وِمْشيَةُ الُمْقعَِد.. وقِيَل : ِمْشيَةُ االَمْقُطوعِ الّرِ

َكةً : ابٌن للفََرْزَدقِ  َكلََطةُ و  ، هَكَذا رواهُ بَْعُضُهم ، وَذَكر الَجْوَهِريُّ ثانِيَهم ، كما َسيَأْتِي. (4)الّشاِعِر ، وهو أَُخو لَبََطةَ وَحبََطةَ  ، ُمَحرَّ

ً  الُكلُطُ  قال ابُن األَْعَراِبيُّ :و َجاُل الُمتَقَلِّبُون فََرحاً وَمَرحا تِْيِن : الّرِ . ، بَضمَّ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 [كنط]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ّمِ وَكسْ  ُكْنِطي  ِر الّطاِء : أَرٌض ِلْلبَْربَِر بالَمْغِرِب ، نقله ياقوُت.، بالضَّ

 مض الطاءِ  فصر الالم
ً  ، ، كَمنَعَه أَلَطهُ  : [ألط] . وقاَل أَبُو َزْيٍد : أَي ألَطا  .أََمَره بأَْمٍر فأَلَحَّ َعلَْيه ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 بَِسْهٍم : أَصابَهُ به ، كلَعََطهُ. أَلَطهُ و

 ، وفي اللَِّساِن : َحتّى يَتََواَرى. َحتّى تََواَرى عنه أَتْبَعَهُ بََصَرهُ فلم يَْصِرْفه : أَلَطهُ و

 بها. بالعََصا : َضَربَه أَلَطهُ و

ا ُمْستَْعِجالً ال يَْلتَِفتُ  ، إِذا في ُمُروِرهِ  ألَطَ و  ٍء ، كلَعََطه ، عن اْبِن َعبّاٍد.إِلى شيْ  َمرَّ فَارًّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن اْبِن َعبّاٍد. َعلَْيِه : اْشتَدَّ  أَلطَ و

ً  به األَْرضَ  لَبَطَ  : [لبط]  ، كلَبََج به ، وقيل : َصَرَعه َصْرعاً َعنِيفاً. َضَربَ  : يَْلبُِطهُ لَْبطا
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ى ، وِقيل : ُصِرعَ  َكذِلَك إِذاو به ، َمْلبُوطٌ  ، فهو ِمْن قِيَامٍ  ْرِض َعلَى األَ  به ، كعُنَِي : َسقَطَ  ِلبطَ وُ  بِه ، إِذا َضَرَب بنَْفِسه  لُبِطَ  من َعْيٍن أَو ُحمَّ

 األَْرِض من َداٍء أَو أَْمٍر يَْغَشاهُ ُمفَاَجأَةً.

 أَي : ُصِرعَ « به َحتَّى ما يَْعِقلُ  فلُبطَ  ْغتَِسُل فعانَهُ َربِيعَةَ رأَى َسْهَل بَن ُحنَْيَف يَ  (5)أَنَّ عاِمَر بَن أَبي »في الَحِديِث : و

__________________ 
 ( يف التهذيب : أطعموا.1)
 ( يف اللسان : ما ألا ا.2)
 ( ضبطت يف اللسان والتكملة ابلتحريك.3)
 جلطة ابجليم والالم.« : لبرت»وفيه يف مادة  ( كذا ابألصر اب اء املهملة ويف اللسان هنا : خبطة ابخلاء املعجمة.4)
 ( يف النهاية : عامر بن ربيعة.5)
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فَبَمَر َعَليحِه الص الُة والس الُم عاِمَر بَن  .«ما رَأَيحُت كالَيوحِم وال ِجلحَد خُمَب َبةٍ : » (1) [حا رآه]َسَقرَت ِإىل اأَلرحِض. وكاَن قاَ  و 
ِب.َأيب َربِيَعَة العاِئَن َحىت  َغَسَر له َأعضاءَ  ٍر فراَح مض الركح  ُه ومجض املاء مث صب  عل  رَأحِس َسهح

لَةً ، فراِجْعه. (2)قلُت : وِلغَْسِل العائِِن َكْيِفيَّةٌ َغِريبَةٌ َذَكرها األَْزَهِريُّ في التَّْهِذيِب   ُمَطوَّ

 ْيِه ، وكذِلَك لُبَج بِه.، أَي أَنَُّهم ُسقُوٌط بيَن يَدَ « بهم َمْلبُوطٌ  َخَرَج وقَُرْيشٌ »في َحِديٍث آخر : و

َكامُ  اللَّْبَطةُ و ّمِ ، لُِبطَ  والسُّعَاُل ، وقد : الزُّ ً  ، بالضَّ  : أَصابَهُ ذِلَك. َمْلبُوطٌ  ، فهو لَْبطا

 البَِعيِر ، اآلتِي َمْعنَاهُ قَِريباً. اْلتِبَاطِ  ، أَي االْلتِبَاطِ  بالتَّْحِريِك : اسٌم من ، اللَّبََطةُ  قال الفَّراُء :و

 ، كالَكْلَطة ، ويقال : هو َعْدو األَْعَرجِ الّشِديِد العََرِج. َعْدُو األَْقَزلِ  اللَّْبَطةُ  قال أَبو َعْمرو :و

أَُخو َكلََطة  الشَّاِعر ، نقله الَجْوَهِرّي ، وُكنيتُه أَبو غاِلٍب الُمَجاِشعّيِ يَْرِوي عن أَبيه ، وعْنهُ ُسْفياُن بُن ُعيَْينةَ ، وهو : ابٌن للفََرْزَدقِ  لَبََطةُ و

 ، بالِجم. (3) النَُّسخِ َجلََطةَ بالَخاِء الُمْعَجَمِة ، وفي بعِض « َخبََطة»، ولم يَْذُكِر األَِخيَر في َمْوِضِعه ، وقد نَبَّهنا عليه ، ويُْرَوى  وَحبََطة

ُجُل في أَْمِره ، إِذا تَلَبَّطَ و  اْختَلََطْت عليه أُُموُره. : تَلَبَّطَ  ، ويقال : تََحيَّرَ  الرَّ

 .كاْلتَبَطَ  ، َعَدا : تَلَبَّطو

غَ  : تَلَبَّطَ و . يُقَال : فالنٌ  اْضَطَجَع وتََمرَّ ُغ فيه.في النَّ  يَتَلَبَّطُ  ، نقله الَجْوَهِريُّ  ِعيِم ، أَي يَتََمرَّ

ُغون ويَْضَطِجعُون.« في الغَُرِف العاُل في الَجنَّةِ  يَتَلَبَُّطون أُولَئك» في حديِث الشَُّهَداِء :و  أَي يَتََمرَّ

هَ  تَلَبَّطَ و ه ، عن اْبِن َعبّاٍد. تَلَبَّطَ  ، وفي التَّْكِملَة : إِلَْيِه : تََوجَّ  َمْوِضَع كذا ، أَي تََوجَّ

 ، نقله ياقوُت. ، كِمْنبٍَر : ع. ولَهُ يومٌ  الِمْلبَطُ و

َكةً : لَبَِطيطُ  ، وفي التَّْكِملَة (4) ، كِزْنبِيلٍ  ِلْبِطيطٌ و  .د ، بالَجِزيَرةِ الَخْضراِء األَْنَدلُِسيَّةِ  ، ُمَحرَّ

،  اللَّبََطةُ  ، واالسُم : يَْلتَبِطُ  وإِذا َعَدا البَِعيُر وَضَرَب بقَوائِمه ُكلِّها قِيَل : َمرَّ  ، وفي الّصحاِح : البَِعيُر : َخبََط بِيََدْيِه وهو يَْعُدو اْلتَبَطَ و

 : عْدو مع َوثٍْب ، قال الّراِجُز : االْلتِباطُ  بالتَّْحِريِك. وقال َغْيُره :

َع  مَ   أَلحَتِبرتح َعُهمح و ما زِلحُت َأسح
ً  البَِعيرُ  لَبََطهُ  ، من َحّدِ َضَرَب ، ويُقَاُل : َكلَبََط يَْلبِطُ  ْجِل ، وقال الُهَذِليُّ : اللَّْبطُ و : َخبََطهُ ، يَْلبُِطه لَْبطا  باليَِد كالَخْبط بالّرِ

َزبُون يـَلحِبرتُ   فيها ُكّر َحيـح
 في األَمِر. فالٌن : َسعَى اْلتَبَطَ و

كم ، (5)لَْيَس ِعْنِدي من الَخْيِر »في َحِديِث الحّجاجِ الُسلَِمّيِ ِحيَن َدَخَل َمكَّةَ قال للُمْشِرِكين : و ، تَلَبَّطَ  ، مثل تََحيَّرَ  في أَْمِره : اْلتَبَطَ و  ما يَُسرُّ

أَي : اْسعَوا. قلُت : وِسياُق « بَجْنبَْي ناقَتِى فاْلتَبُِطوا» وفي التَّْكِملَِة : وفي َحِديِث بَْعِضِهم : .«إِيٍه يا حّجاجُ  بَجْنبَْي ناقَتِه يَقُولُوَن : فاْلتَبَُطوا

 الَحِديِث ال يُوافِقُه.

بَْعَرى : اْضَطَربَ  : اْلتَبَطَ و  في األَْرِض ، وأَْنَشَد ابُن فاِرٍس قوَل َعْبِد هللا بِن الّزِ

م و  هـــــــــــــُ نـــــــــــــَ يـــــــــــــح اُت ِخســـــــــــــــــــــــــــاٌس بــــــــــــــَ يـــــــــــــّ طـــــــــــــِ  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

رح و     قـــــــــــــــــــِ ٍر ومـــــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــــح ربحُ مـــــــــــــــــــُ َواٌء قـــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

اِديـــــــــــــــَح  نـــــــــــــــَ رتٍ وُذو  (6)ُذو مـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح   مـــــــــــــــُ
رح و     ُت ُذلــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــح ُث َوجــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــح  رِكــــــــــــــــــايب حــــــــــــــــــَ
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يِر ، قال الّصاَغانِيُّ : وليَس ِمْنهُ في َشيْ  االْلتِباطَ  وفَسَّرَ  ْرِب في األَْرِض. ُهنَا االْلتِبَاطُ  ٍء ، وإِنمابَمْعنَى التَحُّ  بْمعَنى االْضِطراِب ، أَي الضَّ

 ، قالَهُ ابُن فاِرٍس. وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : الفََرُس : َجَمَع قََوائَِمه اْلتَبَطَ و

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 .«لبرت»ء من ذلك يف التهذيب ( كذا ا ومل يرد شي2)
 لبرت ا وفيه يف مادة كلرت : خبطة. وقد أشران ذلك فيما تقدم.( وهي عبارة اللسان يف مادة 3)
 .. ( قيدها ايقوت ا نصاً ا بفتح أوله و نية وكسر الطاء4)
ويف نســــــخة منها « ا ري»ويف النهاية املطبوع : اخلرب بد  « لي »( كذا ابألصــــــر واللســــــان ا ويف إحد  النســــــخ من النهاية ســــــقطت لقطة 5)
 كاألصر.« اخلري»
 .«ذو مناويح»عن التكملة وابألصر ( 6)
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 الحِتباِطيَمعحِجي أَماَم اخلَيحِر و 
 .«اللَّبَطةَ  َعَدا»هو من قَْوِلِهم للبَِعيِر إَِذا َمرَّ يَْجَهُد العَْدَو : 

 وهذا َمثٌَل. يُِريُد أَنَّه ال يَُجاِري أَحداً إِالّ َسبَقَه.

َر َحِديُث الَحّجاجِ السُّلَِمّيِ الَمْذُكوِر. ُموهأَطافُوا به ولَزِ  ، أَي القَْوُم بهِ  اْلتَبَطَ و  ، وبه فُّسِ

 ، عن ثَْعلٍَب ، وأَْنَشَد : : الُجلُودُ  األَْلبَاطُ و

َور ِة و   األَلحَباطِ قـُُلٍص ُمقح
ةِ األَْليَاط»وِرَوايَةُ أَبِي العاَلِء :   كأَنَّه جمُع ِليٍط.« ُمْقورَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َع. تَلَبَّط  : تََصرَّ

 : اْنَصَرع. تَلَبَّطَ و : التَّقَلُُّب ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ  اللَّبِطو

 وَرُجٌل به : ُمتََحيٌِّر في أَمِره.

ً  وعن اْبِن األَْعَرابِّيِ : جاَء فاُلٌن َسْكَرانَ  ً  ، أَي ُمْلتَبِجاً ، ويُروى : ُمْلتَبِطا  .(1)، وهو أَْجَوُد  ُمتَلَبِّطا

 : الَمْذَهُب قاَل اْبُن َهْرَمةَ : الُمتَلَبَّطُ  ابُن َعبّاٍد :وقال 

هــــــــــــــــا و  لــــــــــــــــَ َواِن وَأهــــــــــــــــح دَعح داَر اهلــــــــــــــــَ ىَت تــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

َة     رِيضـــــــــــــــــــــــــــَ الَد عـــــــــــــَ ِد الـــــــــــــبـــــــــــــِ رتِ  ـــــــــــــَِ بـــــــــــــ  لـــــــــــــَ تـــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــ

  
ُجُل : اْحتاَل واْجتََهَد. اْلتَبَطَ و قاَل :  الرَّ

ْرُب الَخِفيفَانِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو اللَّثْطُ  : [لثط] ْمُي ، والضَّ  ، كاللَّْطِث. الرَّ

 قالَهُ ابُن األَُعَرابِّيِ. أَو َضْرُب الظَّْهِر بالَكّفِ قَِليالً قليال

 : َضْرٌب بالَكّفِ قِليالً قليال. اللَّثْطُ  ثَّْلِط ، وقد تَقَدََّم ، والَِّذي في نَّصِ اْبِن األَْعَرابِيُّ :، ِمثُْل ال َرْمُي العَاِذِر َسْهالً  : اللَّثْطُ و

ْل.  والثَّْلُط : َرْمُي العاِذِر َسْهالً. فَجعَلَُهَما الُمْصنُِّف َواِحداً ، فتأَمَّ

شُّ  هو ْعَراِبّيِ :، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَ  اللَّْحطُ  : [لحط]  باَب َداِره ، إِذا َرشَّهُ بالماِء. لََحطَ  يُقَاُل : (2) [بالماءِ ]كالَمْنعِ : الرَّ

. الاّلِحطُ و فُه ، عن اْبِن األَْعَرابِيُّ  : الَِّذي يَُرشُّ باَب داِره ويُنَّظِ

 أَي َكنَُسوه وَرشُّوهُ بالماِء.« بَاَب َداِرِهم لََحُطوا أَنَّه َمرَّ بقَْومٍ »في َحِديِث َعِلّيٍ رِضَي هللا َعْنهُ : و

ْبنُ  : اللَّْحطُ و قاَل : . الزَّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

ُجُل : اْلتََحطَ و  ، كاْحتَلََط. َعِضبَ  الرَّ

الّرجُل من ذِلَك  اْلتََخطَ  ، ونَقََل عن َخْيَشنَةَ أَنَّه قال : قد االُختِالطُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن بُُزْرَج في نََواِدِره : هو االْلتِخاطُ  : [لخط]

 األَْمِر ، يريد اْختَلََط.

 .لَِزَمهُ  ، من َحّدِ َضَرب ، كما هو ُمْقتََضى قاِعَدتِه ، وَضبَطه في الّصحاحِ من َحّدِ نََصَر : يَِلطُّ  باألَْمرِ  لَطَّ  : [لطط]

ُجِل صاحبَه»أَْلَزقَه. ورَوى أَبو ُعبَْيٍد في باب وفي الُمْحَكِم :  ، إَِذا لَِزْمتُه ، وكذِلَك  أَلُطُّه لَطًّا بفاُلنٍ  لََطْطتُ  عن أَبِي ُعبَْيَدةَ :« لُُزوِم الرَّ

 أَْلَظْظُت به إِْلظاظاً ، األُولَى بالطَّاِء.
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 .اللََّططُ  ، واالسُم : عليه : َستََر ، كأَلَطَّ  لَطَّ و

 في الخبَِر : أَْن تَْكتَُمه وتُْظِهَر غيَره. اللَّطُّ  ، ويُقَال : وَكتََمهُ  . هَكذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه لََواهُ َطَواهُ  وكذا َعلَْيه الَخبََر : َعْنهُ الَخبَرَ  لَطَّ و

 ، كما في الّصحاحِ. َء أَْلَصْقتُهالشَّيْ  لََطْطتُ و أَْغلَقَهُ. : لَطًّا البابَ  لَطَّ و

يِن َحتّى تَُسدَّ َخلَلَه. (3)كذا جاَء في الُمَوطَّإِ  قال ابُن األَثِيِر :« َحْوَضَها تَلُطُّ »لَحِديِث في او  ، يُِريُد تُْلِصقُه بالّطِ

، وال  ُمِلطٌّ  خِ : كأَلَطَّ. وفاُلنٌ . وفي بعِض النُّسَ كأَْلَطْطتُ  َجَحْدتُه ، وهِذه عن اْبِن ُدَرْيٍد ، وفي بعِض األُُصوِل عليه : َعْنه كذاو َحقَّهُ ، لََطْطتُ و

 يُقَال : اَلطٌّ.

كاةِ  تُْلِططْ  ال»في َحِديِث َطْهفَةَ : و ، بالخطاِب ،  (4) يُْلَططُ  أَي ال تَْمنَْعَها. قال أَبو ُموَسى : هَكَذا رواه القُتَْيبِيُّ ، ورواه غيُره : ال« في الزَّ

َمْخَشَريُّ و للَجَماَعِة ، ويَُؤيُِّدهُ ِسيَاُق الَحِديِث ،  بَِذنَبَِها : أَْلَصقَتْه بَِحيَائَِها ِعْنَد العَْدوِ  تَِلطُّ  النّاقَةُ  لَطَّتِ و (5)بالنُّون « وال نُْلِحد نُْلِططُ  وال»َرواه الزَّ

، 

__________________ 
 ( زيد يف اللسان : ألن االلتباط من العدو.1)
 ( زايدة عن القاموس.2)
 .33ح  وسلمعليههللاصلىكتاب صفة النيب ـ   ( املوطب3)
ابخلطاب للجماعة عبارة اللســــــان : والذي رواه غريه : وال يلطرت يف الزكاة وال يلحد يف ا ياة أي قوله : يلطرت »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 4)

 ومثله يف النهاية.« عل  بناء الفعر للمجهو  وهو الوجه ألنه خطاب للجماعة واقض عل  ما قبله ا ه
 ابلتاء.« . وال تلحد.. ال تُلطرت» 5/  2( الذي يف الفائ  5)
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 ِح : َجَعَلتحه بَا َفِخَذيـحَها ا وأَنحَشَد ابُن بـَّرِّي لَقيحِ  بِن اخَلِطيِم :وِعَباَرُة الّصحا 
ٌب  نحصـــــــــــــــــــــــــــــــِ ا مـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــاٍ  لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا ُود هـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

وحُ      تح ِإذا الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  طــــــــــــــــــــــ  ا لــــــــــــــــــــــَ  أبَذحانهبــــــــــــــــــــــَِ

  
 أَْعَشى بَنِي ماِزٍن ، فَشَكا إِليِه َحِليلَتَه ، وأَْنَشَد : وسلمعليههللاصلىقَِدَم َعلَى النَّبِّيِ و

ًة مـــــــــــــن الـــــــــــــذَِّربح  َك ِذرحبـــــــــــــَ يـــــــــــــح و ِإلـــــــــــــَ كـــــــــــــُ  َأشـــــــــــــــــــــــــــح

َد ا    هــــــــــح ِت الــــــــــعــــــــــَ فــــــــــَ لــــــــــَ تح و  َأخــــــــــح طــــــــــ  بح  لــــــــــَ نــــــــــَ  ابلــــــــــذ 

  
الناقةُ بَذنَبَِها إِذا امتنعْت على الفَْحل أَن يَْضِربَها وَسدَّْت فَْرَجَها به. وقيَل : أَراَد  تَِلطُّ  أَراَد أَنَّها َمنَعَتْه بُْضعَها ومْوضَع حاَجتِه منها ، كما

 .(1)ه عبُد هللا بُن األَْعَوِر تََواَرْت وأَْخفَت َشْخَصها عنه كما تُْخِفي الناقةُ فَْرَجها بَذنَبَِها. وفِي العُبَاِب : هو أَْعشى بَنِي الِحْرَماِز ، واْسمُ 

الِقالَدةُ من َحّبِ  َحَسناً ، وَكْرماً َحَسناً ، وِعْقداً َحَسناً ، ُكلُّه بمعنًى ، عن يَْعقُوَب ، وقِيَل : هو لَطًّا : الِعْقُد ، يقال : رأَيُت في ُعنُِقَها اللَّطُّ و

 ، قال الّشاِعُر : الَحْنَظِل الُمَصبَّغِ 

رتِّ  رَاِ  ثــــــــــــــــــــــــــَ رٍي ابلــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــِ  ِإىل أَمــــــــــــــــــــــــــِ

وزٍ     جـــــــــــــُ ِه عـــــــــــــَ تح َوجـــــــــــــح لـــــــــــــيـــــــــــــَ رتِّ يف  (2) جـــــــــــــُ  لـــــــــــــَ

  

 َتضحَحُك عن ِمثحِر الِذي تـَُغطِّي
 ، قال الّشاِعُر : ِلَطاطٌ  ج : أَراد أَنََّها بَْخراُء الفَِم ،

 َ اح لــــــــــــِّ واٍر حيــــــــــــَُ طــــــــــــاطَ جــــــــــــَ ا  الــــــــــــلــــــــــــِّ هــــــــــــَ زِيــــــــــــنــــــــــــُ  يــــــــــــَ

رحفِ     َواٍف مـــــــــــن االَدِم الصـــــــــــــــــــــــــِّ رَائـــــــــــُح َأحـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
، األَِخيَرةُ عن أَبِي َزْيٍد ، وإِْطالقُه يُوِهُم الفَتَْح ، وقد َضبََطه الّصاَغانِيُّ  كاللََّطاطِ  ، بالَكْسِر : َحْرٌف ِمْن أَْعلَى الَجبَِل ، وَجانِبُه ، الِمْلطاطُ و

ٍة ، وهو َطِريٌق في ُعْرِض الَجبَِل. ِلطَّةٍ أَ  الَجبَِل ، وثاَلثَةُ  ِلَطاطُ  يُقَاُل : هَذا: بالَكْسِر ، فإِنَّهُ نَقََل عن أَبِي َزْيٍد ، قاَل   ، مثَل ِزَماٍم وأَِزمَّ

َحى ، كما في الّصحاحِ ، َرَحى البِْزرِ  : الِمْلَطاطُ و  ، قال الّراجُز : أَو : يَُد الرَّ

اُط  رحشـــــــــــــــــــــــــــَ رِه الـــــــــــــفـــــــــــــِ ا كـــــــــــــُ مـــــــــــــ  رَت لـــــــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

ا     ٍة كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ َ يحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــاطُ بـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــِ

  
 ، قال ُرؤبَةُ : ساِحِل البَْحرِ  : َطِريٌق على الِمْلَطاطُ و وَشِفيُره ، كما في الّصحاحِ  يَحافَةُ الَوادِ  : الِمْلطاطُ و

اَس  ا الـــــــــــــنـــــــــــــّ نـــــــــــــَ عـــــــــــــح ُن مجـــــــــــــََ طـــــــــــــاطِ حنـــــــــــــَح لـــــــــــــح   ابملـــــــــــــِ
ا ِإيــــــــــــــــــــــــــراِط     ٍة وأميــــــــــــــــــــــــــ  (3)يف َورحطــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 قاَل األَْصَمِعيُّ : يعنِي ساِحَل البَْحِر.

 َء الفُراِت.يَْعنِي به شاِطى« َطِريُق بَِقيَِّة الُمْؤِمنِيَن ُهّراباً من الدَّّجال الِمْلطاطُ  هذا»في َحِديِث اْبِن َمْسعُوٍد : و

قَْولِهم : كثيراً ، أَي َضَربَتْه السَّيَاَرةُ وَوِطئَتْه ، ك لُطَّ  بالعََصا ، إِذا َضَربَهُ بها ، وَمْعنَاه : َطِريقٌ  لَطَّهُ  ، من الَمْنَهُج الَمْوُطوءُ  : الِمْلَطاطُ و

 َطِريٌق ِميتَاٌء : للَِّذي أُتَِي َكثيراً.

ِض الُخْبزِ  الَخبّازِ  (4) َصْوبَجُ  : الِمْلَطاطُ و  ، ويُقَاُل لَه : الِمْرقَاُق أَيضاً. (5) بالِمْلطاطِ  ، عن الفَّراِء ، وهو الِمْحَوُر ، يُقال. َعّرِ

 ، على التَّْشبِيِه به. َمالَُج الطَّيَّانِ  : الِمْلطاطُ و

ْمحاقُ  الِمْلطاطُ و جاجِ : الّسِ ماَغ ، كالِمْلطاةِ ، والِمْلطاِء والِمْلَطى ، كالاّلَطئِِة ، من الّشِ ، وقد َسبَق  بَكْسِرِهنَّ  ، َمْقُصوَرةً ، أَو الَِّتي تَْبلُُغ الّدِ

 .«لطأ»للُمَصنِِّف في 

. البَِعيرِ َحْرٌف في َوَسِط َرأِْس  : الِمْلطاطُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

أَِس  : الِمْلَطاطُ  قِيل :و البَِعيِر ، قال  ِمْلَطاطِ  ، واألَْصُل فِيها من ِمْلطاطٌ  أَو ُجْملَتُه ، أَو ِجْلَدتُه ، أَو ُكلُّ ِشّقٍ منه ، ِمْلَطاَطانِ  ، وُهَما نَاِحيَةُ الرَّ

 الّراِجُز :
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ِتشـــــــــــــــــــــــــــــاِط  ِ ابنـــــــــــــــح اح نـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ُخ الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ  ميـــــــــــــــَح

رحَوَة الــــــــــــــــــر أحِس عــــــــــــــــــن و     اطِ فـــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح  املــــــــــــــــــِ

  
 ، قالَهُ اللَّْيُث. وأَْنَشَد لَجِريٍر يهُجو األَْخَطَل : ، بالَكْسِر : الغَِليُظ األَْسنَانِ  اللِّْطِلطُ و

ِت  ابــــــــــــِ نــــــــــــَ َ
رِِد املــــــــــــ رَت  عــــــــــــن قــــــــــــَ فــــــــــــح رتٍ تـــــــــــــَ لـــــــــــِ طــــــــــــح   لــــــــــــِ

رِ     ــــــــِ اف هــــــــا كــــــــا ــــــــَ رحســــــــــــــــــــــُ اِن وضــــــــــــــــــــــِ جــــــــَ ــــــــعــــــــِ ِر ال ــــــــح ث  مــــــــِ

  
__________________ 

 ( ويف النهاية : األعش  ا رمازي.1)
 اب اء املهملة.« حّليت»( عن التهذيب وابألصر 2)
 ( الذي يف أراجيز ر بة.3)

 فبصبحوا يف ورطة األوراط
 وأشار إىل هذه الرواية صاحب اللسان.

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وصوبح.4)
 .«ابمللطاة»( ابألصر 5)
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 أَْسنانُها. (1)، زاد أَبو َعْمٍرو : الَّتِي قَْد أََكلَْت  الناقَةُ الَهِرَمةُ  : اللِّْطِلطُ و

 ، عن األَْصَمِعّيِ. الَمْرأَةُ العَُجوزٌ  : اللِّْطِلطُ و

، وفي الّصحاحِ : أَو تَأَكَّلَْت وبَِقيَت  : َمْن َسقََطْت أَْسنَانُه وتَأَكَّلَتْ  األَلَطُّ و ، أَي أَْصحابُه ُخبَثاُء. َخبِيٌث ُمْخبِثٌ  ، كقولهم : الطٌّ ُمِلطٌّ  هوو

 .ِلْطِلطٌ  ، ومنه قِيَل للعَُجوِز والنّاقَِة الُمِسنَِّة : اللََّططِ  بَيِّنُ  أَلَطٌّ  أُُصولُها ، يُقَاُل : رُجلٌ 

ُل :الَمْرأَ  التَطَّتِ  ، َمأُْخوذٌ من ، كقََطاِم : السَّنَةُ الساتَِرةُ عن العََطاِء الحاِجبَةُ  لََطاطِ و  ةُ ، أَي اْستَتََرت ، قال الُمتَنَّخِ

اَلِدي و  ُزوٍر تــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــح ريحَ مــــــــــــــــــَ ي غــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــِ  أُعــــــــــــــــــح

ٍر     َد  خبــــــــــــــََ تح لــــــــــــــَ طــــــــــــــ  تــــــــــــــَ اطِ ِإذا الــــــــــــــح طــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

  
ً  قَْبَرهُ  أَلَطَّ و  َمنََع من الحقِّ و : دافَعَ  لَطَّ و بالَحّقِ ُدوَن الباِطلِ  الغَِريمُ  أَلَطَّ و بِهِ  لَطَّ و َء ،الَشيْ  لَطَّ  ، عن اْبِن عبّاد ، وكذا أَْلَزقَه باألَْرِض  : إِْلطاطا

 .أَلَطَّ  أَجوُد من لَطَّ و

 به ، عن اْبِن َعبّاٍد. بالِمْسِك : تَلَطَّخَ  اْلتَطَّ و

ُ  اْلتَطَّتِ و  ، عن اْبِن عبّاٍد. اْستَتََرتْ  ، أَي الَمْرأَة

 .أَلَطَّهو ، كلَطَّه ، َء : َستََرهُ الشَّيْ  اْلتَطَّ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كما في الّصحاحِ. لََطِطه َحقِّي ، يُقاُل : مالََك تُِعينُه على يَِلطَّ  : أَعانَهُ أَو َحَملَه على أَنْ  أَلَطَّهُ 

ُجُل ، أَي : اْشتدَّ في األَْمِر والُخُصوَمِة. أَلطَّ و  الرَّ

 ، وُربما قالوا : الَّالطُّ  ، والَخْصُم ُهوَ  الُمِلطُّ  وقال أَبو َسِعيٍد : إِذا اْختََصَم َرُجاَلِن فكان ألََحِدِهَما َرِفيٌد يَْرفُِده ويَُشدُّ على يَِده ، فذِلَك الُمِعيُن هو

 ْوَهِرّي.ُهم َكِرُهوا اْجتَِماَع ثالَث طاَءات ، فأَْبَدلُوا مَن األَِخيَرة يَاًء ، كما قالُوا من اللَّعَاع : تَلَعَّْيُت. َحقَّقَه الجَ َحقَّه ؛ ألَنَّ  تَلَطَّْيتَ 

يْ  لَطَّ و  َء : َستََره وأَْخفاهُ ، وأَْنَشَد أَبُو ُعبَْيٍد لألَْعَشى :الّشِ

اُض و  يـــــــــــَ ا الـــــــــــبـــــــــــَ تح لـــــــــــقـــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــاَءهـــــــــــَ   فـــــــــــلـــــــــــطـــــــــــ 
ابٍ     جـــــــــــَ ُدوِف  حبـــــــــــِ ا َمصـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــَ نـــــــــــِ يـــــــــــح (2)مـــــــــــن بــــــــــــَ

 

  
تَْر : أَْرخاه. لَطَّ و  الِحَجاَب : أَْرخاه وَسَدلَه ، قال : لَطَّ و الّسِ

ِب  َغضـــــــــــــــــــــــــ  تح هـــــــــــِذه يف الـــــــــــتـــــــــــِّ ا وجلـــــــــــَِّ نـــــــــــَ جـــــــــــح  جلـــــــــــََ

رتِّ و     بِ  لــــــــــــَ قــــــــــــ  نــــــــــــَ نــــــــــــا والــــــــــــتــــــــــــ  اِب ُدونــــــــــــَ جــــــــــــَ  ا ــــــــــــِ

  
 و َمجاز.فاُلٌن الَحقَّ بالبَاِطِل ، أَي َستََره ، وه لَطّ  وقاَل اللَّْيُث :

ه : َكتََمه. لَطَّ و  ِسرَّ

 الَحقَّ بالباطِل ، كلَطَّ. أَلَطَّ و

 الَمْرأَةُ : َمنَعَت َزْوجَها عن البَِضاعِ ، وهو َمجاز. لَطَّتِ و

 ُمْنَكبٌّ ، وأَْنَشَد لساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّةَ : ، أَي َمْكبُوٌب على َوْجِهِه ، وفي الّصحاحِ : َمْلُطوطٌ  وتُْرسٌ 

ٍة  يــــــــَ غــــــح ــــــطــــــَ وَب ب ــــــُ ب ــــــُف هلـــــــا الســــــــــــــــــــ  ي ــــــلــــــهــــــِ ب  ال  صـــــــــــــــــــــَ

اَب كـــــــــمـــــــــا     قـــــــــَ ـــــــــعـــــــــُ َّب ال نـــــــــح ـــــــــُ رت  تـ لـــــــــَ ـــــــــُ بُ  يـ نـــــــــَ جـــــــــح  املـــــــــِ

  
 يَْعنِي ُهنَا الَِّذي يَأُْخذُ العََسَل ، واللِهيُف : الَمْكُروُب.

: يُْستَتَُر به ،  يُلَطُّ و التُّْرُس.: أَْن يَقََع بها ِلَمالَستَِها. والِمْجنَُب والطَّْغيَةُ : ناِحيَةٌ من الَجبَِل ، والسُّبُوُب : الِحبَاُل ، وتُْنبِي العُقَاَب ، أَي ال يَْقِدُر 

ي : أَراد أَنَّ  يوان ، وقال ابُن بَّرِ  َهذه الطَّْغيةَ مثُل ظْهِر التُّْرس إِذا أَراَد أَنَّ هذه الّطْغيَةَ مثُل َظْهِر التُّْرِس ِحيَن يُْستَتَُر به ، كما في شرحِ الّدِ

 تَه.َكبَبْ 
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 : َصْحُن الداِر. الِمْلطاطُ و

َمْخَشِريُّ ، وكذِلَك لََطأَه لَطَّهو  ، بالَكْسِر : َشِفيُر الواِدي. اللَِّطاطُ و بالعََصا : َضَربَه ، وهو َمَجاٌز ، نقله الزَّ

أَي  «بالنارِ  لَعََطه اَء بَن َمْعُروٍر وأََخَذتْه الذُّبََحةُ ، فأََمَر َمنْ أَنَّه عاَد البَرَ »الَحِديُث :  ، ومنه ، كَمنَعَهُ : َكَواه في ُعْرِض العُنُقِ  لَعََطهُ  : [لعط]

 َكَواه في ُعنُِقه.

 .فاُلٌن : أَْسَرعَ  لَعَطَ و

ً  اإِلبِلُ  لَعََطتِ  قال أَبُو حنيفةَ :و  َحْوَل البُيُوِت. َرَعتْ و : لم تُْبِعْد في َمْرَعاها ، اْلتَعََطتْ و ، لَْعطا

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : َأِكَلتح أسناهُنا.1)
 مسدوف. ويف ديوانه :« من دوننا مصدوف»ويف التهذيب : « مصروف»( ويروي : 2)
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 .(1)نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، أَي لَواهُ به وَمَطلَه  فاُلناً بَحقِّه : اتَّقَاه بِه لَعَطَ و

ً  بَسْهمٍ  لَعَطَ و  : َحَشأَهُ بِه ، عن ابن َعبَّاٍد. لَْعطا

 ، وهَذا َمجاٌز. بعَْيٍن : أََصابَه لَعََطهو

ّمِ : االْسُم منه اللُّْعَطةُ و  .، بالضَّ

 ْرأَةُ في َوْجِهها لتَتََزيََّن به ، كما َسبَق.، وهي َسَواٌد تَُخطُّه المَ  العُْلَطةُ  أَْيضاً : اللُّْعَطةُ و

ْقرِ  : اللُّْعَطةُ و .ُسْفعَةٌ في َوْجِه الصَّ  . نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 لَْعطاءُ  : بَْيَضاُء ُعْرِض العُنُِق ، ونَْعَجةٌ  لَْعطاءُ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبي َزْيٍد. ويُقَال : شاةٌ  لَْعطاءُ  َسَواٌد بعُْرِض ُعنُِق الشَّاِة ، وهي : اللُّْعَطةُ و

 َسْوداُء ، وسائُرها أَْبيَُض. لُْعَطةٌ  ، وهي الَّتِي بعُْرِض ُعنُِقها

ه : اللُّْعَطةُ و  ، وهي العُْلَطةُ ، أَشار إِليه الُمَصنُِّف قريباً ، فهو تَكرار. اَخطُّ بَسَواٍد أَو ُصْفَرةٍ تَُخطُّه الَمْرأَةُ في َخّدِ

 ، من ذِلَك. َمْلعُوطٌ  ، بالفَتح ، وَحبَِشيٌّ  لَْعطٌ  : ُخطوٌط تَُخطَُّها الَحبَُش في ُوُجوِهها ، الَواِحدُ  األَْلعاطُ و

ّمِ : في ُهَذْيل لُْعطٍ  أَُساَمةُ بنُ و  َدٍب الُهَذِليُّ ِلبَنِي نُفَاثَةَ :، وفِيِه يَقُوُل أَبو ُجنْ  ، بالضَّ

ُة بـــــــــــــُن  امـــــــــــــَ ىَت ُأســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــفـــــــــــــَ َن ال ـــــــــــــح رتِ أَي عـــــــــــــح ـــــــــــــُ   ل
رتِ     َت َأو ذو اإِلبــــــــــــــــح ــــــــــــــــح وُم أَن قــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ال  تـ  هــــــــــــــــَ

  
 .«أ ب ط»وقد تَقَدَّم في 

ً  فالنٌ  َمرَّ و مِّ  لُْعطٌ  َجبَلِ ُمعَاِرضاً إِلى َجْنِب حائٍِط أَو َجبٍَل ، وذِلَك الَمْوِضُع من الَحائِِط وال : َمرَّ  ، أَي الِعطا ، قاله ابُن ُشَمْيٍل ، يُقَال :  ، بالضَّ

 يا فاُلُن. اللُّْعطَ  ُخذِ 

،  َحْوَل البُيُوتِ الَمْرَعى القَِريُب ، إِنََّما يكوُن  : الَمْلعَطُ  أَو ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. نَبَاتُه ، أَي يُْلَحُس من الَمراِعي يُْلعَطُ  كَمْقعٍَد : ُكلُّ َمَكانٍ  ، الَمْلعَطُ و

 ، أَي تَْرَعى قَِريباً من البُيُوِت. وأَْنَشَد َشِمٌر : تَْلعَُط الَمالِعطَ  ، نقله األَْزَهِريُّ ، يُقَاُل : إِبُِل فاُلنٍ  الَمالِعطُ  والَجْمُع :

ا  طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ اب ـــــــــــــــاٌح هـــــــــــــــَ ن يِن ِإاّل جـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــا رَاعـــــــــــــــَ

ه     وحطـــــــــــَ ـــــــــــَ وِت قـ يـــــــــــُ اعـــــــــــلـــــــــــَ  الـــــــــــبـــــــــــُ طـــــــــــَ اَلبـــــــــــِ  الـــــــــــعـــــــــــُ

  

اَلِعطا تـَلحَعرتُ ذاَت ُفُضوٍ  
َ
 (2) امل

 .كَجْرَوٍل : اسمٌ  ، لَْعَوطٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ّم : إِْبُطه ، والَجْمعُ  لُْعطُ  ْمِل : بالضَّ  .أَْلعَاطٌ  الرَّ

ُجُل : َمَشى في أَْلعَطَ و ، عن أَبي َحنِيفَةَ : كلَعََطت اإِلبُِل. اْلتعَطتِ و  ، وهو أَْصلُه ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ.الَجبَِل  لُْعطِ  الرَّ

 بأَْبيَاٍت : َهجاه بها ، وهو َمَجاٌز ، كما في األََساِس. لَعََطهُ و

 ، كغَُراٍب : َمْوضٌع. لُعَاطٌ و

 ، بالفَتِْح : قَريةٌ بَشْرقِيَِّة مصَر. الَمْلعََطةُ و

ُجِل إِل اللَّْعقََطةُ  : [لعقط] ى األَْنف. كما في ، أَْهَملَه الُمَصنُِّف والَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال الّصاَغانِيُّ : هو النَّثَْرةُ بَْيَن شاِربَيِ الرَّ

 التَّْكِملَِة.

 .اللِّْعَمَطةُ  ، وهو في التَّْكِملَة : الَمْرأَةُ البَِذيَّةُ  : هي ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّادٍ  ، كِزْبِرجٍ  اللَّْعِمطُ  : [لعمط]



9666 

 

كُ  ، بالفَتْحِ عن الِكَسائِّيِ ، اللَّْغطُ  : [لغط] ْوُت والَجلَبَةُ  ، وعلْيه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ : ويَُحرَّ القَْوِم ، وقال الِكَسائِيُّ :  لَْغطَ  . يُقال : َسِمْعتُ الصَّ

ً  َسِمْعتُ  ً و ، لَْغطا  ، قالهُ اللَّْيُث. أَو أَْصَواٌت ُمْبَهَمةٌ ال تُْفَهمُ  .لَغَطا

 كَسبٍَب وأَْسبَاٍب ، وَزْنٍد وأَْزناٍد. أَْلغاطٌ  ج :« في أَُسَواقِهم لَْغطٌ  ولَُهمْ »في الَحِديِث : و

ً  ، كَمنَعُوا لَغَُطوا ً و لَْغطا ً و ، لَغَطا ً أَْلغَُطوا و ، لَغَُّطوا تَْلِغيطا  .إِْلغاطا

ً  بَصْوتِهَما ، الَحَماُم والقََطا لَغَطَ و ً و ، يَْلغَطان لَْغطا  ، قال نُقاَدةُ األََسِديُّ : أَْلغَطَ  ، وكذِلك لَِغيطا

__________________ 
 ( كما يف اللسان.1)
 (.تكملةـ  لسان)( جناح اسم راعي غنٍم ا وجعر هابطاً هنا واقعاً متعدايً 2)
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قــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــا و  ــــــــــــــــــِ ت ــــــــــــــــــح ه ال ــــــــــــــــــُ ت ٍر َوَردح هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ن  مــــــــــــــــــَ

رّاطــــــــــــــــــــــــا    ه فـــــــــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــــــــُ َ  ِإذح َوَردح  ملَح أَلــــــــــــــــــــــــح

  

اطــــــــــــــــا  طــــــــــــــــَ اَم الــــــــــــــــُورحَ  والــــــــــــــــغــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ  ِإاّل ا ــــــــــــــــَ

َن بــــــــــــــه     طــــــــــــــح غــــــــــــــِ لــــــــــــــح ــــــــــــــُ ن  يـ افــــــــــــــهــــــــــــــُ غــــــــــــــاطــــــــــــــَ  ِإلــــــــــــــح

  
 ي الّصحاحِ ، قال :، كما ف َجبَل : اسمُ  كغَُرابٍ  لُغاطٌ و

رحطـــــــــــــــاِط  ـــــــــــــــقـــــــــــــــُ ِر وال ـــــــــــــــر حـــــــــــــــح َت ال  كـــــــــــــــَبن  حتـــــــــــــــَح

يح     فــــــــــــــَ تــــــــــــــِ ِذيــــــــــــــَذًة مــــــــــــــنح كــــــــــــــَ نــــــــــــــح اطِ خــــــــــــــِ غــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  ل

  
 زاَد اللَّْيُث : من َمناِزِل بَنِي تَِميٍم :

 قال : ماءٌ  : لُغاطٌ  قيل :و

 َقدح َسِج ح  لُغاطٍ َلّما رََأتح ماَء 
 : َواِد ِلبَنِي َضبَّةَ. لُغاطٌ  وفي الُمْعَجم :

 .فِنَاُء البَابِ  بالفَتْحِ : اللَّْغطُ و

ً  لَبَنَهُ  أَْلغَطَ  يُقال :و ْضَف ، فاْرتَفََع لَهُ النَِّشيشُ  : إِْلغاطا  ، كما في اللَِّساِن. أَْلقَى فِيِه الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِل الُهَذِلّيِ :، نَقَلَه الَجوْ  اللَّغَطُ  ، كِكتَاٍب : اللِّغَاطُ   َهِريُّ ، وأَْنَشَد قوَل الُمتَنَّخِ

ِه  يــــــــــــــح بــــــــــــــَ انــــــــــــــِ وش ِبــــــــــــــَ مــــــــــــــُ ا اخلــــــــــــــَ غــــــــــــــَ َبن  لــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

بٍ     ا رَكـــــــح غـــــــَ مَ ـــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــَ يــــــح اطِ َذِوي ـــــــــــــــــــــــــــــ  أُمــــــَ غـــــــَ  (1) لــــــِ
  

راً. الاّلِغطِ  ، وقَْبَل القََطا لَْغِطهِ و القََطا ، لَِغيطِ  وأَتَْيتُه قبلَ   ، أَي ُمبَّكِ

 ، قال ُرْؤبَةُ : اَلِغطٍ  : َجْمعُ  اللُّغَّطُ و

اِط  طــــــــــــَ َر الــــــــــــغــــــــــــَ بــــــــــــح ه قـــــــــــــَ رحتــــــــــــُ رتِ ابكــــــــــــَ غــــــــــــ  ــــــــــــ    الــــــــــــل
رتِ و     طـــــــــــــ  خـــــــــــــَ

ُ
ا املـــــــــــــ طـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــَ وينِّ ال َر جـــــــــــــُ ـــــــــــــح ب ـــــــــــــَ  قـ

  
 ، كغَُراٍب : اسُم َرُجٍل. لُغَاطٌ و

ً  : [لقط]  .لَِقيطٌ و َمْلقُوطٌ  أََخَذهُ ِمَن األَرِض ، فهو : لَقََطهُ يَْلقُُطه لَْقطا

ً  الثَّْوبَ  لَقَطَ  الَمَجاِز :ِمَن و  ُمقَاِرباً. (2) َرفَأَهُ  الثَّْوَب ، إِذا لَقَطَ  قال الفَّراُء :و ، عن الِكَسائّيِ. َرقَعَهُ  : يَْلقُُطه لَْقطا

ْل ثَْوبَك. اْلقُطْ  : َمْرفُوٌء ، ويُقَاُل : لَِقيطٌ  وثَْوبٌ   ثَْوبَك ، أَي اْرفَأْهُ ، وكذِلك : نَّمِ

فّاءُ  الاّلقِطُ  قاَل اْبُن األَْعَراِبّيِ :و  ، وهو َمجاٌز. : الرَّ

 والماِقُط : ، اَلقِطٌ  فهو ُكلُّ َعْبٍد أُْعتِقَ  من الَمَجاِز أَْيضاً :و

 .«س ق ط»وقد أََشْرنَا إِلى ذِلك في  القِطٍ  هو ساِقُط بُن ماِقِط بنِ  قولُُهم : ومنه الماقِِط ،، أَي َعْبُد  والّساِقُط : َعْبُده ، الاّلقِطِ  أَي َعْبدُ  َعْبُده

ا ال قِيَمةَ له اللُّقَاَطةُ و ّمِ : ما َكاَن َساِقطاً ِممَّ  ِء التّافِِه ، ومن َشاَء أََخَذه.من الشَّيْ  ، بالضَّ

، كالَحَصاِد والِحصاِد  بالَكْسِر : اسُم ذِلَك الِفْعلِ  ، اللِّقَاطُ و النّاُس ، حكاهُ أَبو َحنِيفَةَ. يَْلتَِقُطه ه الَمنَاِجلُ كَسَحاٍب : السُّْنبُُل الذي تُْخِطئُ  ، اللَّقَاطُ و
(3). 
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، وفي التَّْهِذيِب : تَقُوُل :  يا أَْحَمُق ، وهي بهاءٍ  . وفي األََساِس : أَيالقِطُ  ، َكأَنَُّهم أَراُدوا يا َمْلقََطانُ  يا من الَمَجاِز : يُقَال في النَِّداِء َخاّصةً :و

، تَْعنِي  َمْلقََطانُ  يا
 به الفَْسَل األَْحَمَق. (4)

َكةً  اللَّقَطُ و  .لَقََطةٌ  ، والَواِحَدةُ  لَقَطٌ  ِء ، وُكلُّ نُثَاَرةٍ من ُسْنبٍُل أَو ثََمٍر :من الشَّيْ  اْلتُِقطَ  : ما ، ُمَحرَّ

ّمِ ، عن اللَّْيِث ، َمةٍ كُحزْ  اللَّقََطةو  لُقَاَطةُ و ِء ،من الشَّيْ  اْلتُِقطَ  ثَُماَمٍة : ما ، مثلُ  اللُّقَاَطةُ و ُهَمَزةٍ ، ، مثالُ  اللُّقََطةُ  هي قال َغْيُره :و ، أَي بالضَّ

راِم. قاَل اللَّْيُث : اْلتُِقطَ  النَّْخِل : ما ْبيان :، بتَْسِكيِن الق اللُّْقَطةُ  من َكَربِه بعد الّصِ  اِف : اسُم الِذي تَِجُده ُمْلقًى فتَأُْخذُه ، وكذِلَك الَمْنبُوذُ من الّصِ

ُجل اللُّقََطةُ  ، وأَما لُْقَطةٌ  ا قَال . وقال األْزَهِريُّ : وكالُم العََرِب الفُصَحاِء على َغْيِر ماللُّْقَطاِت يَْلتَِقُطها يَتَتَبَّعُ  اللَّقَّاطُ  ، بفَتْح القاِف ، فُهَو : الرَّ

 ، والقَُصعَةُ ، اللُّقََطةُ  ، َوَرَوى أَبو ُعبَْيد عن األَْصَمِعّيِ واألَْحَمِر ، قاال : هي اللُّقََطةِ و اللُّْقَطةِ  اللَّْيُث في

__________________ 
 وروايته. 25/  2( ديوان اهلذليا 1)

 كـــــــــــــــــــبن وغـــــــــــــــــــ  اخلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــوش ِبـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه 

 وغـــــــــــــــــــــ  ركـــــــــــــــــــــٍب أمـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــم ذوي هـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاط   

  

 الرواية فال شاهد فيها.وعل  

 .«رفاه»( يف القاموس : 2)
رام واجِلداد واجَلداد. 251/  16« لقرت»( قا  األزهري يف التهذيب 3)  اَ صاد واِ صاد مبعىن واحد ا ومثله : اجِلزاز واجلَزاز ا والص رام والصِّ
 .«يعين»( عن التهذيب وابألصر 4)
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اِقرتِ من الشــــــي يُلتقرتُ  امل]والن َفَقُة ا ُمَثق الٌت كل َها  ِويَِّا  (1) [ِء الســــــ  «  لُقحطَة»و[ مل َألحَضح ]ا قا  : وهذا قـَوحُ  ُحّذاِ  الن حح
َُحدِّثُوَن عن َأيب ُعَبيحد ا قا  :

ِكِا ا وقوُ  اأَلمححَ « الل قحطَةُ »وَرَواُه الَفرّاُء أَيحضـــــــــــــاً  لَغريحِ الل يحِث ا وهَكَذا َرَواُه امل ِر ا ابلت ســـــــــــــح
َوُب. َمِعيِّ َأصح  واأَلصح

بِيُّ الَمْنبُوذُ يِجُده إِْنَساٌن فهوو قال : على الطُُّرِق ، أَو يُوَجد َمْرِميًّا  الَمْولُوُد الذي يُْنبَذُ  ِعْنَد العََرِب ، ال كما َزَعَمه اللَّْيُث ، وهو اللَِّقيطُ  أَّما الصَّ

ه ، فَ   لَِقيَطهاو الَمْرأَةُ تَُحوُز ثاَلثَةَ َمَواِريَث : َعتِيقَها»الَحِديُث :  ، ومنه كالَمْلقُوطِ  ِعيٌل بمعنَى َمْفعُوٍل ،على الطُُّرق ال يُْعَرُف أَبُوه وال أُمُّ

ِة الفُقََهاِء ُحرٌّ ، ال َواَلَء عليِه ألََحٍد ، وال يَِرثُه« وَولََدَها الَِّذي الَعنَْت عنه العََمَل  (2)، وَذَهَب بعُض أَْهِل الِعْلِم أَنَّ  ُمْلتَِقُطه وهو في قَْوِل عامَّ

بَه واْستَْحَسنَه ، وقال : ألَن  بهذا الَحِديِث علَى َضْعِفه عنَد أَْكثَِر أَْهِل النَّْقِل. قلُت : وما ردَّ به ّي قد َصوَّ األَْزَهِريُّ على الَّلْيِث قولَه فإِنَّ اْبَن بَّرِ

ِة ذِلَك قَْوُل الُكَمْيتِ  َحَكِة ، قال : ويَُدلُّ َعلَى ِصحَّ ْحَكِة والفُعَلَةَ للفاِعل ، كالضُّ  .الفُْعلَةَ للَمْفعُوِل كالضُّ

ةَ  طــــــــــــــَ قــــــــــــــح وَد أُنـــــــــــــــح  أَلــــــــــــــُ نــــــــــــــُ ٍد وجــــــــــــــُ هــــــــــــــُ دح  ثــــــــــــــَ  هــــــــــــــُ

وان    ــــــــــــــــــُ ل ي َ حكــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــِ ًة ا َأ ــــــــــــــــــَح َ رَبحِشــــــــــــــــــِ  ؟مــــــــــــــــــُ
  

عَلَُهم يَِدينُون الْمَرأَةٍ ، : ُمنَاَدى مضاٌف ، وكذِلك ُجنُوَد أُْنثَى ، وَجعَلَهم بذِلك النهايَةَ في الدناَءةِ ؛ ألن الُهْدُهَد يَأُْكُل العَِذَرةَ ، وجَ  لُْقَطةَ 

 وُمبَْرِشَمةً : حاٌل من الُمناَدى.

،  اللُّقََطةَ  كذِلك التُّْخَمةُ ، بالسُُّكوِن ، وهو الصحيُح. والتَُّخَمةُ بالتَّْحِريِك ناِدٌر كما أَنوالبَْرَشَمةُ : إِدامةُ النَظِر ، وذِلَك من ِشدَّةِ الغَْيِظ ، و

 بالتَّْحِريِك نادٌر. انتهى ، فتَأَمْل.

 يِث ، وهي بَضّمِ الاّلِم وفَتْحِ القاِف : اسُم المالِ قال ابُن األَثِيِر : وقد تََكّرَر ِذْكُرَها في الَحدِ « إِالّ ِلُمْنِشدٍ  لُقََطتَُها ال تَِحلُّ » : (3)في الَحِديث و

فهو بُسُكوِن القاِف. قال : واألَّوُل أَكثُر  الَمْلقُوطُ  ، كالُضَحَكِة والُهَمَزة ، وأَّما المالُ  الُمْلتَِقطِ  ، أَي الَمْوجوُد. وقال بَْعُضهم : هي اسمُ  الَمْلقُوطِ 

.  وأََصحُّ

ً اْلتُقِ  بِئْرٌ  : الَّلِقيطُ و  .االْلتِقَاطُ  من َغْيِر َطلٍَب ، عن اللْيِث ، وفِْعلُه ُوقَِع عليَها بَْغتَةً  ، أَي َطْت اْلتِقَاطا

بِيعِ بِن الحاِرثِ  لَِقيطٌ و  يوَم اليََماَمِة. لَِقيطٌ  لَ َحِليُف األَْنَصاِر ، َعقَبِيٌّ بَْدِريُّ ، وفي أَبِيه اْختِالٌف َكبِيٌر ، قُتِ  البَلَِويُّ  هو النُّْعَماُن بُن َعَصِر بِن الرَّ

بِيعِ  لَِقيطُ و ى بِن َعْبِد َشْمٍس العَْبَشِميُّ ، ِصْهُر َرُسوِل هللا  بُن الرَّ ، أُِسَر يوَم بَْدٍر ، وهو ابُن أُْخِت َخِديَجةَ  (4) وسلمعليههللاصلىبِن َعْبِد العُزَّ

 بنِت ُخَوْيِلٍد ، وُكْنيَتُه أَبو العاِص ، َمْشُهوٌر بها.

ُم ، وقيَل : ُهَشْيٌم ، وقيَل : قاِسٌم.  وقِيَل : بل اْسُمه ُمَهّشِ

. لَِقيطٌ و  أََصحُّ

 بني الُمْنتَِفِق ، له فِي الُوُضوِء.َواِلُد عاِصٍم : ِحَجاَزيٌّ ، وهو َوافُِد  بُن َصْبَرةَ  لَِقيطُ و

َق  لَِقيطُ  بِن الُمْنتَِفِق بِن عاِمٍر بِن ُعقَْيٍل العاِمِريُّ العُقَْيِليُّ ، أَبو َرِزيٍن ، وقال البَُخاِريُّ : هو بُن عاِمرِ  لَِقيطُ و بُن َصْبَرةً الَِّذي تَقَدَّم ِذْكُره ، وفرَّ

 بينَُهَما ُمْسِلُم.

 اللَّْخِميُّ ، كان على َكِميِن َعْمِرو بِن العاِص َوْقَت فتحِ ِمْصَر. ّيٍ بُن َعدِ  لَِقيطُ و

 َرِضَي هللاُ َعْنهم. َصَحابِيُّون بِن نَُجْيٍد السَّاِميُّ ، له ِوفَاَدةٌ ، َذَكره ابُن ماُكوال : بُن َعبّادِ  لَِقيطُ و

 وفاتَهُ :

 عنه َعْبُد الّرْحمِن بُن عائٍِذ.بُن أَْرطاةَ السَُّكونِيُّ : شاِميٌّ ، رَوى  لَِقيطُ 

 بُن َعْبِد القَْيِس الفََزاِريُّ َحِليُف األَْنَصاِر ، قال َسْيٌف : كان أَِميراً على ُكْرُدوٍس يَْوَم اليَْرُموِك. لَِقيطُ و

 َمَن ُعَمر.، كان نُوبِيًّا ، أَو َحبَِشيًّا ، مات زَ  وسلمعليههللاصلى: من َمواِلي َرُسول هللا  لَِقيطٍ  وأَبو
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ْذلُ  اللَِّقيَطةو ُجُل الَمِهيُن الرَّ ُ  الّساقُِط. بَهاٍء : الرَّ ، وإِذا  لَِقيَطةٌ  ، وإِنََّها لََسِقيَطةٌ  لَِقيطٌ  ، قالَهُ اللَّْيُث ، وهو َمَجاٌز ، تَقُول : إِنَّه لََسِقيطٌ  وَكَذا الَمْرأَة

ُجِل قالُوا : إِنَّهُ لَسِقيٌط.  أَْفَرُدوا للرَّ

وا بها اللَِّقيَطةِ  وبَنُ و َهمُ  ، وفي الّصحاحِ : بذِلَك ، : ُسمُّ  في َجَوارٍ  ، أَي الفََزاِريُّ  ُحَذْيفَةُ بُن بَْدرٍ  اْلتَقََطَها َزَعُموا ألَنَّ أُمَّ

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 ( يف اللسان : إىل العمر.2)
 ( يف النهاية : ويف حديث مكة.3)
 عل  ابنته زينب ا وأمه هالة بنت خويلد. أسد الغابة.( 4)
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َنُة ا فبعَجَبتحه قد ر تح هِبن  الســ  م ها ِإليه ا َأضــَ اَغاين   فَخطََبها ِإىل أَبِيَها وتـََزو َجها فضــَ حاِح ا قا  الصــّ : ا ِإىل ُهَنا َنص  الصــّ
ٍب ا وِهَي أُم   بِن َمرحَوانَ  (1) هي بِنحُت ُعصحمِ و  ِن بِن ُحَذيـحَفَة ا ويف ِديَواِن َحّساَن َرِضَي  ُ عنه :بِن َوهح   ِحصح

ر  َأوحالَد  رح ســــــــــــــــــــــــــَ ةِ هــــــــــــَ يــــــــــــطــــــــــــَ قــــــــــــِ نــــــــــــا  الــــــــــــلــــــــــــ   أَنــــــــــــَ

َدادِ     قـــــــــــــــــح َواِرِس املـــــــــــــــــِ َداَة فــــــــــــــــــَ ٌم غـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
فٌ  اختِيَاُر أَبي تَّماٍم َحبِيِب بِن أَْوٍس الطائّيِ  أَّوُل أَْبيَاِت الَحَماَسةِ و   ُشعََراِء بَْلعَْنبَر. قلُت ، هو قَُرْيُط بُن أُنَْيٍف :، وهو قوُل بعِض  ُمَحرَّ

لــــــــِي  ــــــــِ ح ِإب ــــــــِ ب ــــــــَ ت ــــــــُت مــــــــن مــــــــازٍِن مل َتســــــــــــــــــــــح ن وح كــــــــُ ــــــــَ  ل

و     نــــــُ ةِ بـــــــَ يــــــطـــــــَ قــــــِ اان  الــــــلــــــ  بـــــــَ يــــــح ِر بــــــِن شــــــــــــــــــــَ (2)مــــــن ُذهـــــــح
 

  
َوايَةُ : وهي ثَمانِيَةُ أَبياٍت ، كذا هو في ساِئِر نَُسِخها ، بِن َعْمِرو بِن ذُْهِل بِن َشيَباَن ، هكذا َحقَّقه  بِْنُت َعبَّاِد بِن َزْيدِ وهي « بنُو الشَِّقيقَةِ » والّرِ

ْقِر الواِسِطيُّ عن أَبِي الَحَسِن الَخْيِشّيِ النَّْحِوّيِ  ويَأْتِي في القافِ  الصاَغانِيُّ في العُبَاِب ، ُد بُن علّيِ بِن أَبِي الصَّ قلُت : ورواهُ أَبو الَحَسِن ُمَحمَّ

 كما هو الَمْشُهوُر.« ِقيَطةِ اللَّ  بنو»

 ، أَي كتَْبتُها بالقَلَِم. لَقَْطتُها بالِمْلقَاطِ  لَكِلَمٍة أََعْدتُها َعلْيَها : لقدـ  قال َشِمٌر : َسِمْعُت ِحْميَِريّةً تَقُولُ  ، بالكسِر : القَلَمُ  الِمْلقاطُ و

 به الشَّعُر. يُْلقَطُ  الِّذي الِمْنقَاشُ  : الِمْلقَاطُ و

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن بَْعِضهم. َمالقِيطُ  ، والَجْمُع : العَْنَكبُوتُ  : الِمْلقَاطُ و

 فِيه. يُْلقَطُ  الِّذي تقّدمَّ ِذْكُره. وفي الَجْمَهَرِة : ما كالِمْلقاط ، به يُْلقَطُ  كِمْنبٍَر : ما ، الِمْلقَطو

 من العََرِب ، َذَكَرهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وأَْنَشَد ِلعَْلقََمةَ بِن َعبََدةَ : : حيٌّ  ِمْلِقطٍ  بَنُوو

ٍك  ريــــــــــــِف بــــــــــــِن مــــــــــــالــــــــــــِ َ بــــــــــــن الــــــــــــطــــــــــــ   َأصــــــــــــــــــــــــــح ح

َ و     ــــــــــو َأصــــــــــــــــــــــــَ ح فــــــــــاًء ل طــــــــــاكــــــــــاَن شــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــِ الق
َ

 املــــــــــ

  
ِهيُص ، من طّيِ  (3) بِن َعْمِرو بِن ثَْعلبَةَ بِن َعْوِف بِن َوائِِل بِن ثَْعلبَةَ بِن ُرومانَ  ِمْلقَطِ  قلُت : وُهْم بَنُو الَِّذي تَقَدَّم  (4)ٍء ، من َولَِده األََسُد الرَّ

 وقال ابُن َهْرَمةَ :« رهص»ِذْكُره في 

ا  وُزهـــــــــــَ اِن حيـــــــــــَُ جـــــــــــَ ِم اهلـــــــــــِ عـــــــــــَ ـــــــــــنـــــــــــ  ِم وال هـــــــــــح ـــــــــــد   كـــــــــــال

نح     هــــــــــاَن َأو مــــــــــِ بــــــــــح الِن مــــــــــن نـــــــــــَ رتِ َرجــــــــــُ قــــــــــَ لــــــــــح  مــــــــــِ

  
الشَّبََكةُ : اآلباُر  .«َشبَكةً فَطلََب أَْن يَْجعَلَها له اْلتَقَطَ  أَنَّ َرُجالً من تَِميمٍ »الحديُِث :  . ومنه: َعثََر عليِه من َغْيِر َطلَب اْلتَقََطه من الَمَجاِز :و

 الَكألَ كذِلَك. اْلتَقَطو القَِريبَةُ من الماِء ،

 .من هاُهنا وهاُهنا اْلتَقَطَ  ، أَي التَْمَر ، كما في الّصحاح : تَلَقََّطهو

 وكذلك بِطواِرها. بِحذائها أَي َداِري ، بالكسرِ  بِلقَاطِ  َداُره اللِّْحيَانِيُّ : يقاُل :قال و

 كاللِّقاِط. : المُحاذاةُ  الُمالقَطةُ و

ً  ويقال : لقيتُه  ، أَي ُمواَجَهةً ، حكاه ابُن األَعرابّيِ. ِلقاطا

ً  التَّْقِريبَ  الفََرسُ أَْن يَأُْخَذ  : الُمالقََطةُ  : (5)قال أَبو ُعبَْيَدةَ و  .بقََوائِمِه جميعا

 .أَْلقاطٌ و ، يُقَال : جاَء أَْسقَاٌط من النّاِس  : األَْوباشُ  األَْلقَاطُ  من الَمَجاِز :و

وأَْخَصُر منه ِعبَاَرةُ  ، فتُِذيعُها ْلقُُطَهافَتَ  ، أَي ِلكّلِ َكِلَمٍة َسقََطْت من فَِم النّاِطِق نَْفٌس تَْسَمعُها ، (6) القِطةٌ  لُكّلِ َساقَِطةٍ  من المجاِز قَْولُهم :و

َمْخَشِريُّ على معنًى آَخَر ، فقال : أَي في ِحْفِظ اللَِّسانِ  َمثاَلً  يُْضَربُ  الَجْوَهِريُّ ، أَي لكّلِ ما نََدَر من الَكالِم من يَْسَمعُها ويُِذيعُها ، لَه الزَّ . وأَوَّ

 .«س ق ط»تَِفيُدها. وقد تَقَدََّم ِذْكُره في لكّلِ نَاِدَرةٍ َمْن يأُْخذَُها ويَسْ  :
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، زاَد الَجْوَهِريُّ : يْجتَِمُع فيها الَحَصى ، وفي األَساِس : هي  قاِنَصةُ الطَّْيرِ  ، وهي الَحَصى القَِطةُ و ، الاّلِقَطةَ  من الَمَجاِز : أَْخَرَج القَّصابُ و

لَتْه فِيَها.  الِقبَةُ ؛ ألَنَّ الّشاةَ ُكلََّما أََكلَْت من تَُراٍب أَو َحًصى َحصَّ

__________________ 
 عصيم. 6/  1( يف شرح ا ماسة للتربيزي 1)
يمن ومازن ربيعة ومازن متيم ا واملراد هنا مازن متيم. وقوله : بنو اللقيطة ا كبنه يعريهم أن أمهم ( املوازن يف العرب أربعة : مازن قي  ومازن ال2)

 .6/  1بنت أمة التقطت. وقير : اللقيطة هنا نسب ولي  بشتم انظر شرح ا ماسة للتربيزي 
 .«ردمان»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 3)
 ن غياث بن ملقرت. وقير اله جبار ا وقير هبار.( واله حيان بن عمرو بن عمرية بن ثعلبة ب4)
 ( األصر والتكملة ا ويف التهذيب : أبو عبيد.5)
 .94/  2( املثر يف جممض امليداين 6)
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ْيَهى لُقَّْيَطى إِنَّهُ  من الَمَجاِز :و ، يُقَال له إِذا جاِء بها  اللُّقَْيَطى نَّمُّ ، وَعاَدتُههو ال فاالْلتِقاطُ  .لألَْخبَاِر ِليَنِمَّ بها ُمْلتَِقطٌ  ، فِيهما ، أَي ُخلَّْيَطى ، كُسمَّ

 ُخلَّيََطى ، يُعَاُب بذِلَك. لُقَّْيَطى :

كةً : ما اللَّقَطُ و نَابِلِ  يُْلتَقَطُ  ، ُمَحرَّ  ، كاللُّقَاِط. من السَّ

ّمِ ، وقد ذُِكَر.  بالضَّ

ٍة أَْمثَاُل الشَّْذِر ، وأَْعَظُم في الَمعَاِدن  اللَّقَطُ  ا في الّصحاحِ ، وقاَل اللَّْيُث :، كم قَِطُع َذَهِب تُوَجُد في الَمْعِدنِ  أَْيضاً : اللَّقَطُ و : قَِطُع َذَهٍب أَو فِضَّ

 .لَقَطٌ  ، وهو أَْجَوُدهُ ، ويقال : َذَهبٌ 

ُجُل فنَاَولََها بَِعيَرهُ ، وهَي بُقُوٌل َكثِيَرةٌ يَْجَمعَُها (3)فتَأُْكلُها لِطيبِها  الدََّوابُّ  (2) بَْقلَةٌ َطيِّبَةٌ تَتبَعَُها  :(1) اللَّقَطُ  قال أَبُو ماِلٍك :و  ، وُربََّما اْنتَتَفَها الرَّ

ْيف والقَْيِظ في ِديَار ُعقَْيٍل ، يُْشبِه الِفْطَر والَواِحَدةُ بهاءٍ  ، اللَّقَطُ  تَْشتَدُّ  اللَّقَطَ  الَمْكَرةَ ، إِالّ أَنَّ . وقال َغْيُره : هو نَبَاٌت ُسْهِليٌّ يَْنبُُت في الصَّ

 ُخْضَرتُه واْرتِفَاُعه.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً »وأََخَذه من األَْرِض. والعرُب تقول :  لَقََطه َء ، أَيالَشيْ  اْلتَقَطَ   يقال ذلك للنَّّماِم. .«الَحَصى يَْلتَِقط إِّن عنَدَك ِديكا

 الساقُِط. والذََّهُب يُوَجُد في الَمْعِدن. ءُ : الَشيْ  الُمْلتَقَطو

َطُب من الِعْذِق :ـ  السَّنابِلَ  يَْلقُط ويقاُل للَِّذي ْرُع وُوِخَز الرُّ  .لَقّاَطةٌ و لَقّاطٌ و اَلقِطٌ  إِذا ُحِصَد الزَّ

َكة ، أَي ْشي لَقَطٌ  وفي هذا المكان للماِل ، أَي َمْرًعى ليَس  لَقَطٌ  . وقال َغْيُره : في األَرضٌء ِمْنهُ قَِليٌل ، كما في الّصحاحِ من الَمْرتَعِ. ُمَحرَّ

 .أَْلقَاطٌ  بالَكثِير ، والَجْمُع :

 إِذا كانَْت يابَِسةً وال َكأَل فيها ، وأَْنَشَد : ِمَن الَجْدِب : َمالقِطَ  وقال األَْصَمِعيُّ : أَْصبََحْت َمَراِعينَا

ي  عــــــــــــَ   (4)مُتحســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ رحتـ ُ
ر  املــــــــــــ رتُ وجــــــــــــُ اَلقــــــــــــِ   مــــــــــــَ

رتُ و     انـــــــــــــــِ ٌ  حـــــــــــــــَ ِدُن الـــــــــــــــبـــــــــــــــاِد ومحـــــــــــــــَح  الـــــــــــــــدِّنـــــــــــــــح

  
 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َغْيُر األَْوبَاِش الَِّذي َذَكَره الُمَصنُِّف. (5): الِفْرُق من النّاِس القَِليل  األَْلقاطُ و

 : قِبَةُ الّشاةِ. الَّالقَِطةُ و

ُجُل الّساِقُط.  والرَّ

ُجِل الفَِقيِر يَْستَْغنِي فى ساعٍة. لُْقَطةٌ  َصْيُد القُْنفُِذ أَمْ أَ ومن أَمثالهم :   ، يُْضَرُب للرَّ

ً ا ويُقَاُل : لَِقيتُه  ، إِذا لَِقيتَهُ من غيِر أَْن تَْرُجَوه أَو تَْحتَِسبَه. ْلتِقَاطا

يْ  ً  ءَ وفي الّصحاحِ : َوَرْدَت الّشِ  وهو نُقَاَدةُ األََسِديُّ :ـ  ، إِذا َهَجْمَت عليِه بَْغتَةً ، وأَْنَشَد للّراِجزِ  اْلتِقَاطا

 الحِتقاطَاَمنحَهٍر َوَردحتُه و 
ً  وقال سيبوْيه :  أَي فَْجأَةً ، وهو من المصادِر التي َوقَعَْت أَْحَواالً نَْحَو جاَء َرْكضاً. ، اْلتِقاطا

 ، كَمْقعٍَد : الَمْعِدُن والَمْطلَُب. الَمْلقَطُ و

 الذُّباُب : َسفََد. نقله اْبُن القَّطاعِ في كتاب األَْبنِيَِة. لَقَطَ و

ّم : َمْوِضٌع قريٌب من الَحاِجِر. اللُّقَاَطةُ و  بالضَّ

َكةً : اسُم ماٍء بيَن َجبَلَْى َطيِّى لَقَطٌ و  ٍء وتَْيَماَء.، محرَّ

ِعيد. اللَِّقيَطةُ و  ، كَسِفينٍَة : بئٌر بأََجأَ ، وتُْعَرف بالبَُوْيَرةِ ، وماٌء َعلَى َمْرَحلٍَة من قُوص بالصَّ
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 ، كأَِميٍر : ماٌء لغَنِّيٍ. (6) اللَِّقيطُ و

 وبَْطٌن من العََرِب.

 ومّما يُْستَْدَرُك عليه :*  [لكط]

ْحمِن الدُّّكاِليُّ ، تَْرَجَمه التَِّقيُّ الفاِسيُّ في الِعْقِد الثَِّمين ، وقَْبُره بالَحُجوِن َمْشُهوٌر. لكوط أَبو  : عبُد الرَّ

 .الطَّْعنُ  : اللَّْمطُ  ه :قاَل غيرُ و االْضِطراُب. هو ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اْبُن األَْعَراِبّيِ : اللَّْمطُ  : [لمط]

 ، والصَّواُب من أَْرٌض ِلقَبِيلٍَة بالبَْربَرِ  بالفَتْحِ : لَْمَطةُ و

__________________ 
َطُة ولل َقرَت اجلمض.1)  ( اللسان : اللقح
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : تـَتَـبـ ُعها.2)
 ( التهذيب : لطيبها فتبكلها.3)
 .«متشي»ويف اللسان : « لسي»( يف التهذيب : 4)
 ( يف الصحاح : واأللقاط من الناس : القلير املتفرقون.5)
 قا  : وقير اللقيطة ماء لغيّن.« اللقيطة»( قيدها ايقوت 6)
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َغحِرِب من الرَبِّ اأَلعحَظم ا
َرُ  ؛ يـُنحســـــــب ِإليها الرَبحبَر أبَقحصـــــــَ  امل ُمح  الد  طاُدوَن الَوححشَ فيما َزَعَم ابُن َمرحواَن يَ  أَلهن  يـَنحَقُعوَن و  صـــــــح

 .فـََينحُبو عنها الس يحُف القاِطضُ  (1)ُدرُقاً ا  فـَيَـعحَمُلوهَنا كاِمَلةً   َسَنةً « ا َِليبِ » الل َ ِ  اجلُُلوَد يف 
ٍة من األَُممِ  لَْمطٌ  أَوْ   قالَه الخاْرَزْنِجيُّ ، وأَْنَشَد. : اسُم أُمَّ

رتِ  َلوح ُكنحُت ِمنح نُوبََة َأو ِمنح   َلمح
ِحيُح أَنََّها من البَْربَِر ، وهي ِعدَّةُ قَبَائَِل أُْخِرَجْت من فِلَْسِطيَن ، ونََزلَْت بالَمْغِرِب ، وتَنَاَسلَْت ف يَْت بهُم األََماِكُن التي نََزلُوها ،والصَّ  لَْمطٌ و ُسّمِ

َج العَْرَجاَء أُمَّ ِصْنهاجٍ ، فأَْولََد منها ً  هذا تََزوَّ  ْصغََر ، فَُهَما أََخَواِن ألُّم.األَ  لَْمطا

 نَقَلَه ، الّصاَغانِيُّ عن أَِبي َزْيٍد. َذَهَب بِهِ  ، إِذا بَِحقِّي فاُلنٌ  اْلتََمطَ  قاَل أَبو َزْيٍد :و

ّمِ : من األَْنبِيَاِء عليهُم الصَّالةُ والسَّالم لُوطٌ  : (2) [لوط] بُن هاراَن بِن تاَرَح بِن ناُحوَر بِن ساُروَغ بِن أَْرُغو بِن فالََغ بِن  لُوطُ  وهو ، بالضَّ

 إِلى َسُدوَم وسائِر القَُرى الُمْؤتَِفَكِة. وسلمعليههللاصلىعابََر ، وهو رسوُل هللا 

األُْرُدنَّ ، فأُْرِسل إِلى أَْهِل  لُوطٌ  ُُ ، وَشَخَص معه ُمَهاِجراً إِلى الّشاِم ، فنََزَل إِْبَراِهيُم فِلَْسِطيَن ، ونََزلَ السالمعليهمايَم بإِبَراهِ  لُوطٌ  قيل : آَمنَ و

ْرَف إِلنَّ االْسَم على ثاَلثَِة أَْحُرٍف العُْجَمِة والتَْعِريِف ، وكذِلَك نُوٌح ، قاَل الَجْوَهِريُّ : وإِْنَما أَْلَزمُ  ُمْنَصِرٌف مع ، وهو اسم َسُدومَ  وهما الصَّ

، وكذِلَك الِقيَاُس فِي ِهْند وَدْعد ، إِالّ أَنَُّهْم لم يُلِزُموا  السَّبَبَْيِن لُسُكوِن َوَسِطه أَْوَسُطه ساكٌن ، وهو على غايَِة الِخفَِّة ، فقاَوَمْت ِخفَّتُه أََحدَ 

ْرَف في الُمَؤنَِّث ، وَخيَّ  ْرِف وتَْركِه.الصَّ  ُروَك فيِه بيَن الصَّ

ُجلُ  اَلطَ و ً  الرَّ طَ  كذِلكَ و ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، كاَلَوطَ  َعِمَل َعَمَل قَْوِمِه ، : يَلُوط ِلَواطا كاَن نَبِيًّا بَعَثَه هللا إِلى قَْوِمه ،  لُوطٌ  ، قاَل اللَّْيُث : تَلَوَّ

 تَقَّ النّاُس من اْسِمه فِْعالً ِلَمْن فَعََل فِْعَل قَْوِمِه.فَكذَّبُوه ، وأَْحَدثوا ما احدثوا ، فاشْ 

يِن. الَحْوضَ  اَلطَ و يِن وَملََّسه به ، فعَدَّى به : َطيَّنَهُ  فاُلنٌ  الطَ  قال اللِّْحيَانِيُّ :و : أَْصلََحه بالّطِ  بالباِء. الطَ  وَطاَلهُ بالّطِ

َحِديُث أَْشَراِط الّساَعِة :  أَْعِرفُه لغَْيِره ، إِالّ أَْن يَُكوَن من بَاِب َمدَّه وَمدَّ به. والَكِلَمةُ َواِويَّةٌ ويائِيَّةٌ ، ومن ذِلكَ قاَل ابُن ِسيَدْه : وهذا ناِدٌر ال 

 .«يَِليطُ »وفي ِرَوايٍَة « َحْوَضه يَلُوطُ  ولَتَقُوَمنَّ وُهو»

 .«َحْوَضها وتَْهنَأُ َجْربَاَها فأَِصْب َمْن ِرْسِلها تَلُوطُ  ْن ُكْنتَ إِ »في َحِديِث اْبِن َعبّاٍس في ماِل اليَتِيِم : و

 أَي مما يَْجَمعُونَهُ في الِحيَاِض من اآلباِر.« اَلُطوا كانَْت بَنُو إِْسَرائِيَل يَْشَربَون في التِّيِه ما»في َحِديِث قَتَاَدةَ : و

ً  ، يَِليطُ وَ  يَلُوطُ  ُء بقَْلبِي ،الَشيْ  الطَ و ً  لَْوطا ً و ولَْيطا  بقَْلبِي ، وأَْليَُط. أَْلَوطُ  ، يُقَاُل : هو ُحبَِّب إِليه وأُْلِصقَ  ، كِكتَاٍب : ِليَاطا

ً  وإِنِّي ألَِجُد له في قَْلبِي ،  ، يَْعنِي الُحبَّ الاّلِزَق بالقَْلِب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن الِكَسائّيِ. (3)ولَْيطاً  لَْوطا

قال أَبو ُعبَْيٍد : أَْي « أَْلَوطُ  الَّلُهم أََعزُّ ، والَولَدَ »، ثم قال : « إِنَّ ُعَمَر ألََحبُّ النَّاِس ِإلَيَّ »ِديِث أَبِي بَْكٍر رِضي هللا َعْنه أَنَّه قال : في حَ و

 بِه. الطَ  ٍء فقدٍء لَِصَق بَشيْ أَْلَصُق بالقَْلِب ، وكذِلَك ُكلُّ َشيْ 

 يَّةٌ ويَائِيَّةٌ.والَكِلَمةُ َواو

 ، والَهْمُز لُغَةٌ. فاُلناً بَسْهٍم ، أَو بِعَْيٍن : أَصابَهُ بهِ  اَلطَ و

 قْلُت : وكذِلَك العَْيُن ، كما تَقَدَّمِت اإِلَشاَرةُ إِليهما.

 أَي يُْلِحقُهم ، وهو َمجاٌز.« كان يَِليُط أَْوالَد الجاهليَِّة بِآبائِِهم« أَنَّه»، يائِيَّة ،لَحِديِث ُعَمَر  فاُلناً بفاُلٍن : أَْلَحقَهُ بهِ  القَاِضي اَلطَ و

ً  ءُ الشَّي اَلطَ و  وأَْلَصقَه. أَْخفَاه : لَْوطا

ً  في األَْمرِ  الطَ و ، وهو قَِريٌب من اللُُّصوِق ؛ ألَنَّ الُمِلحَّ يَْلَزُق َعاَدةً. وقد َمرَّ  اللّْوطَ الاّلِط  ، قالَهُ اللَّْيُث ، وهي َواِويَّةٌ ؛ ألَنَّ أَْصلَ  : أَلَحَّ  اَلطا

ِل الفَْصِل   ، بَمْعنَى بهذا الَمْعنَى ، وَسيَأْتِي أَيضاً في ألََظه ، بالظاِء. قاَل الّصاَغانِيُّ : فإِْن َصحَّ ما قَالَهُ اللَّْيُث فالاّلُط كالقالِ « أَلَطهُ »في أَوَّ

 ْوِل في الَمْصَدِر.القَ 
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 ، يائِيَّةٌ ، ومنه قوُل َعِدّيِ بِن َزْيٍد ، يِصُف الَحيَّةَ وُدُخوَل إِْبِليَس َجْوفَها : هللا تَعالى فاُلناً لَْيطاً : لَعَنَه قال اللَّْيُث : الطَ و

ه  تــــــــــــَ يــــــــــــفــــــــــــَ لــــــــــــِ َوتح خــــــــــــَ ا   ِإذح َأغــــــــــــح هــــــــــــَ  فــــــــــــاَلطــــــــــــَ

اَل     ر هلــــــــــا َأجــــــــــَ عــــــــــَ اِد ومل  ــــــــــَح يــــــــــَ وَ  الــــــــــلــــــــــ   (4) طــــــــــُ
  

__________________ 
 سنة كاملة مث يتخذون منها الدر  ا فإذا ضربت ابلسيف القاطض نبا عنها.« : ملطة»( يف معجم البلدان 1)
 ( مجض املصنف با ماديت لوط وليرت وفر  بينهما يف الصحاح واللسان.2)
 ابلكسر.( ضبطت ابلفتح عن الصحاح ا وضبطها األزهري يف التهذيب نصاً 3)
 ونسبه يف اللسان ألمية بن أيب الصلت. 160( البيت يف ديوان عدي بن زيد ص 4)
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 أََراَد أَنَّ الَحيَّةَ ال تَُموٌت بأََجِلها حتّى تُْقتََل.

ي : قال القاِلي : لَْيَطاٌن ، ِمْن اَلَط بقَْلبِه ، أَي لَِصَق. أَو ُهَو إِتْبَاعٌ  ، ُسْريَانِيَّةٌ ، ِمْنهُ َشْيَطاٌن لَْيطانٌ و . وقال ابُن بَّرِ  له ، كما قالَهُ الَجْوَهِريُّ

داءُ  اللَّْوطُ و  .لَْوَطه : ِرَداُؤه. ونَتْقُه : بَْسُطه. ويُقَاُل : لَبِسَ  لَْوُطهو في الغََزالَِة حتّى يَِجفَّ  لَْوَطكَ  ، يُقَال : اْنتُقْ  : الّرِ

فُ  : اللَّْوطُ و ُجُل الَخِفيُف الُمتََصّرِ  .الرَّ

با اللَّْوطُ و َي به ألَنَّهُ شي لَْوطٌ  ، وأَصله ِليطٌ  : اللِّيَاطِ  ، وجمعُ  ِلَواطٌ  َواِويِّةٌ ؛ ألَّن أَْصلََها ، كاللِّيَاطِ  (1) الّرِ  ِليطَ  ءٌ ، عن اْبِن األَْعَراِبّيِ ، ُسّمِ

أٌ من هللا ِليَاطٌ  فبَلََغ أََجلَهُ فإِنَّهُ  (2)وّما كاَن لَُهْم من َدْيٍن إِلى أََجِله »الَحِديُث :  ، ومنه الماِل ، أَي لَِصَق به برأِْس   .«ُمبَرَّ

 ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : َمْصَدٌر يُوَصُف به ، هو لَْوطٌ  : ُء الاّلِزقُ الَشيْ و

ٍض  َي مُمحضــــــــــــــــــــــــــَ َو  َرمــــــــــــح ييف ابهلــــــــــــَ يِنَ مــــــــــــَ تــــــــــــح   (3)َرمــــــــــــَ
ِش ا     وحطٍ مـــــــــن الـــــــــَوحـــــــــح ُه اأَلوالـــــــــِ ُ  لـــــــــَ قـــــــــح عـــــــــُ  ا مل تــــــــــَ

  
 ، قال الّشاِعُر : كاْستاَلَطهُ  اْستَْلَحقه ، َكفاه من هذا التّْطِويِل ، ، ولو قاَل : ادَّعاهُ َولَداً ولَْيَس لَهُ  ، أَي التَاَطهُ  يُقَال :و

َت ِإال   نــــــــــح رح كــــــــــُ ًة فــــــــــهــــــــــَ ثــــــــــَ هــــــــــا هبــــــــــُح تــــــــــالطــــــــــَ   اســــــــــــــــــــــــح
حـــــــــــ  ُ     لـــــــــــَ ٌد مـــــــــــُ َواِم َوغـــــــــــح ـــــــــــح ييف مـــــــــــن األَقـ قـــــــــــِ  ؟شـــــــــــــــــــــــــَ

  
ُروَرةِ. ويُْرَوى   .«به وُدِعَي اْبنُهُ  فاْلتَاطَ »في نِكاحِ الجاِهِليَِّة : ـ  في َحِديِث عائَِشةَ و« فاْستاَلَطها»قََطَع أَِلَف الَوْصِل للضَّ

ُجِل في النََّسِب الَِّذي ُوِلَد ِلغَْير ِرْشَدةٍ.« إِنَّه ال يَِرثُ : » الُمْستاَلطِ  الُحَسْيِن َرِضي هللا عنهما فيفِي َحِديِث َعلّيِ بِن و  يَْعنِي : الُمْلَصَق بالرَّ

 ، أَْلَزقُوه بأَْنفُِسهم. اْستاَلُطوهو

ةً. ِلنَْفِسه الَطهُ  َحْوضاً : اْلتاطَ و  خاصَّ

ْنيَا»في الَحِديِث : و، كاَلط ، بِقَْلبِي : لَِصقَ  اْلتاطَ و  .«ِمْنَها بثاَلٍث : ُشْغٍل ال يَْنقَِضي ، وأََمٍل ال يُْدَرُك ، وِحْرٍص ال يِْنقَِطعُ  اْلتَاطَ  َمْن أََحبَّ الدُّ

 ، أَي ال يَْعلَُق وال يَْلَزُق. يَْلتاطُ  بَصفَِري ، وال يَِليطُ  ويُقَال : هذا األَمُر ال

 ، َواِويَّةٌ. َطعاٌم اْختَلََط بَْعُضه ببَْعٍض  ، كَسِفينٍَة : للَِّويَطةُ او

 الاّلِزِق بها. ، بالكسِر : قِْشُر القََصبَةِ  اللِّيَطةُ و

ُن. القَْوِس  ِليطُ  كذِلكَ و َدَخْلُت على »يِث أَبِي إِْدِريَس ، قال : في َحدِ وٍء له َمتانَةٌ ،وُكّلِ َشيْ  القَنَاةِ  ِليطُ و : أَْعالها وَظاِهُرَها الِذي يُْدَهُن ويَُمرَّ

النَّبِّيِ 
العُوِد : الِقْشُر  ِليطُ  قِيَل : أََراَد الِقْطعَةَ الُمَحدََّدةَ من القََصِب ؛ وقال األَْزَهِريُّ ؛« بِليَطةٍ  فأُتَِي بعََصافِيَر ، فذُبَِحتْ  وسلمعليههللاصلى (4)

، وأَْنَشَد الفَاِرِسيُّ قوَل أَْوِس بِن َحَجٍر يَِصُف  ، بَكْسِرهما ، وأَْليَاطٌ  ِليَاطٌ  : ِليطٍ  َجْمعُ و ، كريَشٍة وِريٍش  ِليطٌ  ج : الَِّذي تَْحَت الِقْشِر األَْعلى ،

 قَْوساً وقَّواساً :

َك  لـــــــــ  يـــــــــرتِ فـــــــــمـــــــــَ ا  ابلـــــــــلـــــــــِّ رِهـــــــــَ َت ِقشـــــــــــــــــــــــح ِذي حتـــــــــَح  الـــــــــ 

ــــــِ     رحق ُه كــــــغــــــِ نـــــــ  ٍ  كــــــَ ــــــح ي ــــــَ رُ  (5)ِء بـ نح عـــــــَ ُ  مــــــِ ــــــح ي ــــــقــــــِ  ال

  
ا ؛ « الَِّذي»قال : َملَّك : َشدََّد ، أَي تََرك َشْيئاً من الِقْشِر على قَْلِب القَْوِس ِليَتََمالَك به. ويَْنبَِغي أَْن يكوَن َمْوِضُع  نَْصباً بَملََّك ، وال يَُكوُن َجرًّ

 ، أَي الِزقَتَُها. اللِّيَاطِ و اللِّيطِ  ِء ، ويُقَال : قَْوٌس عاتَِكةُ تَْحتََها ، ويَُدلُّ على ذِلَك تمثيلُه أَيّاه بالقَْيِض والِغْرقِيألَنَّ الِقْشَر الِِّذي تَحَت القَْوِس ليس 

 قِْشٌر ، قال أَبُو ذَُؤْيٍب :، َوِلْيُط الشَّْمِس : لَْونَُها ، إِْذ لَْيَس لََها  اللِّيَاطُ  وكذِلكَ  اللَّْوُن ، ويُْكَسر ، بالفَتْحِ : اللَّْيطُ و

ِرٍب  غـــــــــــــــح رِّ مـــــــــــــــَ ِوي ِإىل كـــــــــــــــُ جِي هتـــــــــــــــَح  أبَرحِي الـــــــــــــــ 

ر      فـــــَ رتُ ِإذا اصـــــــــــــــــــح ـــــح ي ـــــِ ا ل الهبـــــــَُ قـــــِ ـــــح اَن ان ِ  حـــــــَ مـــــح  الشـــــــــــــــــــ 

  
الشَّْمِس ،  ِلْيطِ  قال : هو أَْنَوُر منبالَوْجَهْين ، أَراَد لَْونَها. وحاَن اْنِقالبَُها ، أَي النَّْحُل إِلى َمْوِضِعها ، وهو َمَجاٌز. ي« الشَّْمِس  ِليطُ »ُرِوي : 

 . أَنشَد ثَْعلُب :ويُقال : أَتَْيتُه َوِلْيُط الشَّْمِس لم يُْقَشْر ، أَي قَْبَل أَْن تَْذَهَب ُحْمرتُها في أَّول النَهاِر. والَجْمُع أَْليَاطٌ 
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قــــــــــــاِط  طــــــــــــح ــــــــــــقــــــــــــَ ــــــــــــَدجلَِ ال بــــــــــــُح بــــــــــــعــــــــــــد ال  ُيصــــــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــــــــــاطِ و     ُن األَلـــــــــــــــــــح ِد يف َحســـــــــــــــــــــــــــــــــَ و مـــــــــــــــــــُ  هـــــــــــــــــــح

  
 ، وهو َمجاٌز. والجمُع أَْلياٌط. بالَكْسِر : اْلِجْلدُ  اللِّيطُ و

__________________ 
 واألصر مواف  للسان والتكملة والتهذيب.« الزان»( القاموس : 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب والنهاية والتكملة : إىل أجٍر.2)
 .«ممضغ»( عن اللسان وابألصر 3)
 واللسان ا ويف النهاية : عل  أن .( األصر 4)
 .«فمّلك»بد  « فمن لك»ويف التهذيب « كّبه»( عن التهذيب وابألصر 5)
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ةَ األَْلياطِ  (1)في التِّيعَِة »وفي كتابِه لَوائِل بِن ُحْجٍر :   وقال َجّساُس بُن قَُطْيٍب :« شاةٌ ال ُمْقَورَّ

َور ِة األَلحَياطِ و   قـُُلٍص ُمقح
لُوِد لُهزاِلها ، ا الُجلُوُد هنا ، وفي الَحِديِث ، وهي في األَْصِل : الِقْشُر الاّلِزُق بالشََّجر ، أََراد في الَحِديِث غيَر ُمْستَرِخيَِة الجُ والُمَراُد بِهَ 

 ً  ُكّلِ ُعْضٍو. ِليطَ   ألَنَّه أَرادَ فاْستَعَاَر اللِّيَط للِجْلِد ؛ ألَنَّهُ للَّْحِم بَمْنِزلَتِه للشََّجِر والقََصِب. وإِنََّما جاَء بِه َمْجُموعا

 ، إِذا كان لَيَِّن الَمَجسَِّة. والَجْمع : أَْليَاٌط. اللِّيطِ  ، وهو َمجاٌز ، يُقَال : فالٌن لَيِّنُ  السَِّجيَّةُ  : اللِّيطُ و

 ، هذا ُهَو األَْصُل في الباِب ، ثم اْستُِعيَر ِمْنَها. ءٍ قِْشُر ُكّلِ َشيْ  : اللِّيطُ و

 بهما الَحْوُض وغيُره. ياَُلطُ  ، ألَنَّهُ  كِكتَاٍب : الِكْلُس والِجصُّ  ، يَاطُ اللِّ و

 ، على التَّْمثِيِل. السَّْلحُ  : اللِّيَاطُ و

 ، كالتَّْلبِيِس ، يائِيَّة. التَّْليِيُط : اإِلْلصاقُ و

 به ، عن أَبي َزْيد. ما يَِليقُ  ، أَي َما يَِليُط به النَِّعيمُ  يُقَال :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

القَْوُم ، واْستََحقُّوا ، وأَْوَجبُوا ، وأَْعَذُروا ، إِذا أَْذنَبُوا ذُنُوباً يكوُن  اْستالطَ  َدَمه ، أَي اْستَْوَجبَه واْستََحقَّه. وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : يُقاُل : اْستالطَ 
 لمن يُعَاقِبُهم ُعْذٌر في ذِلك ، الستِْحقاقِهم. (2)

َطهو يِب : لَطََّخه ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : لَوَّ  بالّطِ

ا  هـــــــــــــَ َد َزوحجـــــــــــــِ نـــــــــــــح ًة أَزحَر  هبـــــــــــــا عـــــــــــــِ ر كـــــــــــــَ فـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

ــــــــــــو و     و  ل ــــــــــــَ هل ــــــــــــح ت ُف  طــــــــــــَ ــــــــــــِ ال ــــــــــــاٌن خمــــــــــــَُ ب ــــــــــــّ ي (3)هــــــــــــَ
 

  
 .اللَّْوطُ  ، بالَكْسِر : اللِّياطُ و

مُّ عن ُكَراعٍ ، وعن اللّْحيَانّيِ ، مثل لَُوَطةً و لَْوَطةً  وإِنِّي ألَِجُد له ً  ، الضَّ  وِليطاً. لْوطا

 بَصفَِري ، أَي ال أُِحبُّه ، وهو َمجاٌز. يَْلتَاطُ  وال

 .الُمْستاَلطُ  : الُمْلتاطُ و

ِه : َذَهَب به. (4) الَطهُ و  بَحقِّ

ّمِ : اسٌم ، من اللُّوِطيَّةُ و ْغَرى اللُّوِطيَّةُ  تلك»َحِديُث ابِن َعبّاٍس :  ، ومنه لُوطٍ  ، إِذا َعِمَل َعَمَل قَْومِ  الط يَلُوطُ  ، بالضَّ بالَكْسِر :  اللِّيطُ و. «الصُّ

 قِْشُر الُجعَِل.

 وتَلَيََّط ِليَطةً : تََشظَّاها.

 يَاُط الشَّْمِس : لَْونَُها.ولِ 

 السََّماِء : أَِديُمَها ، قال : ِليطُ و

ا  ارِجــــــــــــَ هــــــــــــَ ًة صــــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــَ تح جــــــــــــابــــــــــــِ حــــــــــــَ بــــــــــــ   َفصــــــــــــــــــــــــــَ

ا    اِء خـــــــــــارِجـــــــــــَ مـــــــــــَ رَت الســــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــح ا لـــــــــــَ هـــــــــــَ بـــــــــــُ  حَتحســــــــــــــــــــــــَ

  
 وهو َمَجاٌز.

 ورُجُل لَيُِّن اللِّيِط ، إِذا اَلنَْت بََشَرتُه. وهو َمجاز.

 : األُْسُطوانَةُ ؛ ِللُُزوقها باألَْرِض. الاّلئَطةُ و
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 : أَْلَصقَه. أاََلَطهُ يُِليُطه إِاَلَطةً و

 ، زاد ابُن َعبّاٍد : أَيَّ الَجَسِد أَصابَْت. وقال غيُره : َضَربَهُ بالَكّفِ َمْنُشوَرةً  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َزْيٍد : أَي ، كَمنَعَهُ  لََهَطهُ  : [لهط]

ْرُب باليَِد والسَّْوِط. للْهطُ ا  : الضَّ

 َكلَعََط. بَِسْهٍم : َرَماهُ بِهِ  لََهَطه قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و

 .الثَْوَب : َخاَطه لََهطَ و

ً  بِه األَْرضَ  لََهطَ  قال ابنُّ القَّطاعِ :و  .َصَرَعهو : َضَربَها به ، لَْهطا

ا ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : األُمُّ به : َولََدتْه لََهَطتِ  قال غيُره :و  .به به ، أَي َرَمتْ  لََهَطتْ  ويُقَال : لَعََن هللا أُمًّ

ْبهُ  وَهْلَطةٌ : هو من الَخبَرِ  لَْهَطةٌ  يُقَاُل :و  ، كذا في النََّواِدر. ما تَْسَمعُه ولم تَْستَِحقَّه ولم تَُكذِّ

ُ  (5) أَْلَهَطتِ و  ، قالَه الفَّراُء. بماٍء : َضَربَتْهُ بهفَْرَجها  الَمْرأَة

__________________ 
 ( عن النهاية واللسان ا وابألصر : التبيعة.1)
 واألصر مواف  للسان.« تكون ملن يعاقبهم عذراً »( يف التهذيب : 2)
 ( ويرو  : عند أهلها. ويعين ابهلّسان املخالف ولده منها.3)
 ( يف اللسان : والط حبقه.4)
 يف اللسان : وهلطت املرأة ا ثالثياً.( 5)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

فُه ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. قلُت : وهو لغةٌ في الاّلِحِط. الاّلِهطُ   : الِذي يَُرشُّ باَب َداِره ويُنَّظِ

 ، وِمثلُه في اللَِّساِن. كأَْلَهَطتْ  الَمْرأَةُ فَْرَجَها ، لََهَطتِ  َء بالماِء : َضَربَه بِه ، عنه أَْيضاً. وقال ابُن القَّطاع :الشَّيْ  لََهطَ و

 مض الطاءِ  فصر امليم
ً  فََما يَِجدُ  فاُلنٌ  اْمتأََل  : [مأط] ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة وصاِحُب اللَّساِن ، وأَْوَرَده في  َمِزيداً  ، أَي ، كَكتٍِف وَكيٍِّس  َمئِطا

ِد ، وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف في العُ  ، الَمْيُط بَمْعنَى الَمِزيِد. قال ُكراُع : اْمتأََل َحتَّى ما يَِجُد َمْيطاً ، « م ى ط»بَاِب هَكذا ، وهو عن ُكراعٍ في الُمَجرَّ

 أَي َمِزيداً.

. وقال اْبُن ُدرَ  ، بالثَّاِء الُمثَلَّثَة الَمثْطُ  : [مثط] َِّطَد كالنَّثِْط ، بالنُّوِن ، ولَْيَس  َء بِيَِدَك َعلَى األَْرِض َغْمُزَك الشَّيْ  ْيٍد : ُهوَ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ َحتَّى يَت

 بِثَبٍَت إِالَّ في لُغَاٍت َمْرُغوٍب عنها.

ِجطُ  َرُجلٌ  : [مجط] ِغطِ ك ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقال ابُن َعبّاٍد : وهو الَخْلقِ  ُممَّ ، كما في التَّْكِملَِة  ُمْستَْرِخيِه في ُطولٍ  ، أَي الُممَّ

 والعُبَاِب.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :[مجرط]

وَرسائَل  .«غايَةُ الَحِكيِم وأََحقُّ النَّتِيَجتَْيِن بالتَّْقِديمِ »، ُمَؤلُِّف  الِمْجِريِطيُّ  : َمِدينَةٌ بالَمْغِرِب ، ومنها الفَْيلَُسوُف الماِهرُ  (1)، بالَكْسِر  ِمْجِريَطةُ 

فا وَغْيَرهَما. واْسُمه أَبُو القَاِسِم َمْسلََمةُ بُن أَْحَمَد بِن القَاِسِم بِن َعْبِد هللا ، َذَكَرهُ ابُن بَ   ، وُهَو من 353ْشُكَواَل هَكَذا ، وتُُوفَِّي سنة إِْخواِن الصَّ

ْغَرى ، وقد َذَكَرهُ الُمَصنُِّف ف قَِريباً ، والَمْعُروُف ما « مرجط»ي ُرُؤوِس الفاَلِسفَِة ، أَْنَكَر َعلَْيِه ابُن تَْيِميَة. َكذا في فَتَاَوى ابِن َحَجٍر الصُّ

 َذَكْرناهُ.

 : * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه : [مجسط]

َب في َزَمِن الَمأُْمونِ  ، بفَتْحِ الِميِم والِجيِم ، الَمَجْسِطيُّ  َي الِكتَاُب الَِّذي َوَضعَهُ بَْطلَْيُموُس الَحِكيُم ، وُعّرِ  .: اْسٌم لِعْلِم الَهْيئَِة ، وبِِه ُسّمِ

. وقال ابُن ُدَرْيٍد : الَمْحطُ  : [محط]  .َشبِيهٌ بالَمْخطِ  وُهوَ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 .قَِليُل الغَْيثِ  ، أَيْ  َماِحطٌ  عامٌ  قال َغْيُرهُ :و

هُ َعلَى الَوتَِر أَْن تُِمرَّ َعلَْيه تَْمِحيطُ و وقال األَْزَهِريُّ :  ِلتَُملَِّسهُ. ، وفي األََساِس : األََصابعِ ِلتُْصِلَحهُ  ، ونَصُّ التَّْهِذيِب : أَْن تُِمرَّ

بَعَِة ، عن ابِن َعبّاٍد. َعْدو اإِلبِلِ  : ِمنْ  االْمتِحاطُ و  ، كالرَّ

ْمحِ  َكذاو ، َعن ابِن ُدَرْيٍد ، اْستِالُل السَّْيفِ  : تِحاطُ االمْ و  ُرْمَحهُ. اْمتََحطَ و َسْيفَه ، اْمتََحطَ  . يُقَاُل :اْنتِزاُع الرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً  الَوتََر والعَقَبَ  َمَحطَ و العَقَِب : تَْخِليُصهُ ، تَْمِحيطُ  َطهُ تَْمِحيطاً. يَْمَحُطه َمْحطا  ، كَمحَّ

ً  البَاِزيُّ ِريَشهُ  َمَحطَ و  .(2)َكأَنَّهُ يَْدُهنُه  يَْمَحُطهُ َمْحطا

يَش ، كما تَقُوُل ادََّهَن. اْمتََحطَ و  الباِزي ، وال تَْذُكِر الّرِ

ً  الَمْرأَةَ  َمَحطَ و  لقَطَّاعِ.: جاَمعَها كَمَطَحها َمْطحاً ، نَقَلَهُ اْبُن ا َمْحطا

ً و : ِشدَّةُ ِسنَاِن الَجَمِل النّاقَةَ إِذا اْستَناَخها ِليَْضِربَها. يُقَاُل : َسانَّها الُمَماَحَطةُ  وقال النَّْضُر : َشِديداً َحتَّى َضَرَب بَِها األَْرَض ،  َماَحَطها ِمَحاطا

 .«م خ ط»ف في كما في اللَِّساِن واألََساِس والتَّْكِملَة ، وَسيَأْتِي ِلْلُمَصنِّ 

 وأَْمَخَط السَّْهَم : أَْنفََذهُ ، كأَْمَخَطهُ ، عن ابِن القَّطاعِ.
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ً  ، يَْمُخطُ و ، يَْمَخطُ  ، السَّْهُم ، كَمنََع ، ونََصرَ  َمَخطَ  : [مخط] ّمِ : ُمُخوطا  َماِخطٌ  ، وفي الّصحاح : َمَرَق ، وهو َمَجاٌز. ويُقَاُل : َسْهمٌ  نَفَذَ  ، بالضَّ

 ، أَي َماِرٌق.

 ، وَعلَى األَِخيِر اْقتََصَر الَجْوَهِرّي ، وهو َمَجاٌز. كاْمتََخَطه من ِغْمِدِه ، السَّْيَف : َسلَّهُ  َمَخطَ و

. الَجَمُل به : أَْسَرعَ  َمَخطَ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

__________________ 
 بلدة ابألندل . .. ( قيدها ايقوت : جمريرت بفتح أوله وسكون  نيه وكسر الراء وايء ساكنة1)
 ولعله تصحيف.« يذهبه»( األصر والتكملة ا ويف اللسان : 2)
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ً و  في القَْوِس. (1) أَْمَخطَ : ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. يُقَال  نََزَع وَمدّ  : َمَخَطهُ َمْخطا

ً  الفَْحُل النّاقَةَ  َمَخطَ  اِز :من الَمجَ و رابِ  ، إِذا يَْمَخُطها َمْخطا بَمْعنَى السَّياَلِن ، ألَنَّهُ بَِكثَْرةِ ِضَرابِه  الَمْخطِ  ، وُهَو من أَلَحَّ َعلَْيَها في الّضِ

 يَْستَْخِرُج ما فِي َرِحِم النّاقَِة من ماٍء وَغْيِره.

 كاللُّعَاِب من الفَِم. الّسائُل من األَْنفِ  : الُمَخاطُ  أَي وهو ،من أَْنِفِه  : َرَماهُ  َمَخَط الُمَخاطَ و

، بالَكْسِر  ِغْرَسهُ  َعْنهُ  ذِلَك أَنَّ الُحَواَر إِذا فَاَرَق النَّاقَةَ َمَسَح النّاتِجُ  أَْصلُ و بَنُو فاُلٍن ، أَي نُتَِجْت ِعْنَدُهْم ؛ َمَخَطها إنّما هِذه النَّاقَةُ  من الَمَجاِز :و

  قِيَل للنّاتِجِ :، ثمّ  الَمْخطُ  فَذِلكَ  ، وهي ُجلَْيَدةٌ َعلَى َوْجِه الفَِصيِل ساَعةَ يُولَُد ، َوَما َعلَى أَْنِفِه من الّسابِيَاءِ  ، ُمَخاطٌ  : ما يَْخُرُج َمَع الَولَِد ، كأَنَّهُ 

ِة : ماِخطٌ  مَّ  ، قال ذُو الرُّ

هـــــــــــــا  وحَم طـــــــــــــارِقـــــــــــــُ اَ  الـــــــــــــنـــــــــــــ  وُم محـــــــــــــَ مـــــــــــــُ  ِإَذا اهلـــــــــــــُ

يـــــــــدُ و     هـــــــــِ ميف وَتســـــــــــــــــــــــح هـــــــــا هـــــــــَ فـــــــــِ يـــــــــح نح ضـــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــاَن مـــــــــِ

  

ٍد  ٍة ُأجــــــــــــُ ــــــــــــَ ان ريح ــــــــــــَ  عــــــــــــَ ل وَد عــــــــــــَ ــــــــــــُ ت ــــــــــــقــــــــــــُ امنِح ال ــــــــــــَ  ف

ٍة     ـــــــــ  رِي هـــــــــح امـــــــــَ هـــــــــَ تـــــــــح طـــــــــَ يـــــــــدُ  خمـــــــــََ ـــــــــعـــــــــِ هـــــــــا ال رحســـــــــــــــــــــــَ  غـــــــــِ

  
 والِعيُد : قَْوٌم من بَنِي ُعقَْيٍل تُْنَسُب إِلْيِهُم النَّجائُِب. .«َعْيرانٍَة َحَرجٍ »ويُْرَوى : 

 ، وَوْخٌط ، أَْي قَِصيٌر كما فِي اللِّساِن والتَّْكِملَِة. َمْخطٌ  ، َصوابُه : البُْرُد القَِصيُر ، فإِنَّ الَِّذي ُرِوَي : بُْردٌ  : الثَّْوُب القَِصيرُ  الَمْخطُ و

َمادُ  : ْخطُ المَ و  . وما أُْلِقَي من ِجعَاِل الِقْدِر.الرَّ

ْيُر السَِّريعُ  : الَمْخطُ و  .(2)وَوْخٌط  َمْخطٌ  ، كالَوْخِط. يُقَاُل : َسْيرٌ  السَّ

ً  . قال اْبُن األَْعَرابِّيِ : تَقُوُل العََرُب : كأَنََّماَشبَهُ الَولَِد بِأَبِيهِ  : الَمْخطُ  ِمَن الَمَجاِز :و  .َمَخَطهُ َمْخطا

يهِ و أَبِي ُعبَْيَدةَ ، ، كثَُماَمٍة عن الُمَخاَطةُ و ْيطَ  بَْعُض أَْهِل اليََمِن يَُسّمِ ْيزٍ  ، ِمثْل الُمخَّ  َشَجرٌ  وَكذا أَْهُل ِمْصَر : وقُبَّْيٍط ، قالَهُ الّصاَغاِنّي. قُْلُت : ُجمَّ

بِْستَانُ فاِرِسيَّتُهُ  ، (3)يُثِْمَر ثََمراً لَِزجاً يُْؤَكُل  بِْستَاِن في َمْوِضِعِه ،   الّسِ بِْستَاُن : أَْطباُء الَكْلبَِة ، ُشبَِّهْت بها ، وقد أَْهَمَل الُمَصنُِّف ِذْكَر الّسِ ، والّسِ

 ونَبَّْهنَا َعلَْيه ُهنَاَك.

الشَّْمِس ،  ُمَخاطُ  ويُقَاُل له أَْيضاً :  ِللنّاِظِر في الَهَواِء بالهاِجَرةِ الَِّذي يَتََراَءى في َعْيِن الشَّْمِس  ، وُهوَ  الشَّْيَطانِ  ُمَخاطُ  ِمَن الَمَجاِز : سالَ و

مع قَْوِلِه : َخْيُط باِطٍل. فَما أَْغنَى ذِلَك عن « خ ى ط»ولُعَاُب الشَّْمِس ، َوِريُق الشَّمِس ، ُكلُّ ذِلَك ُسِمَع عن العََرِب ، وقد َذَكَرهُ الَجْوَهِرّي في 

 ِه في هذا الَمْوضع.إَِعاَدةِ ِذْكرِ 

ُجلُ  اْمتََخطَ و ً  الرَّ ً  اْستَْنثََر ، : اْمتِخاطا طا َط تََمخُّ . كتََمخَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 ، كما في الّصحاحِ ، وفي اللَِّساِن : اْختََطفَهُ ، وهو َمَجاٌز ، كما في األََساِس. نََزَعهُ واْختَلََسهُ  ، أَيْ  ما فِي يَِدهِ  اْمتََخطَ  ُربََّما قالُوا :و

اِعي : أَْن يَْمَسحَ  التَّْمِخيطُ و . ِمْن أَْنِف السَّْخلَِة ما َعلَْيه الرَّ َمْخَشِريُّ  ، نَقَلَه الزَّ

يُِّد الَكِريُم ، ج :  الَمِخطُ  قال اللَّْيُث :و  .َمِخُطونَ  ، وفي اللَِّساِن : اطٌ أَْمخَ كَكتٍِف : السَّ

ً  السَّْهمَ  أَْمَخطَ و ِميَِّة ، أَْي أَْمَرقَهُ ، كما في األََساس. فأَْمَخَطهُ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو َمَجاٌز. يُقَال : َرَماهُ بَِسْهمٍ  أَْنفََذهُ  : إِْمَخاطا  من الرَّ

طَ و ُجُل : تََمخَّ ةً ، َويَتَحاَمُل أُْخَرى َصارَ ، فَ  اْضَطَرَب في َمْشيهِ  الرَّ اِجِز :يَْسقُُط َمرَّ  . وِمْنهُ قَْوُل الرَّ

نــــــــــا  خــــــــــِ يــــــــــح نح شــــــــــــــــــــــــَ ا مــــــــــِ نــــــــــَ ــــــــــَ دح رابـ هح قــــــــــَ طــــــــــُ خــــــــــ    متــــــــــََ
هح     طـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ  ب ُه ختـــــــــــــــََ لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ دح زَايـ َح قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ب  َأصـــــــــــــــــــــــــــــح

  
.  نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

يَ  الَمْخطُ   ، ال َغْيُر. أَْمِخَطةٌ  : الُمَخاطِ  ، وَجْمعُ  الُمَخاطُ  : السَّياَلُن والُخُروُج ، هَذا هو األَْصُل ، وبه ُسّمِ
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 ِضَراِب : يَأُْخذُ ِرْجَل النَّاقَِة ويَْضِرُب بَِها ِمْخطُ  وفَْحلٌ 

__________________ 
 ( ضبطت عن الصحاح ا ويف اللسان : خَمَرَت يف القوس.1)
 ( زيد يف التهذيب واللسان والتكملة : شديد سريض.2)
 ( يف التكملة : مثراً حلواً لزجاً يؤكر.3)
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َلةَ  خَمَرتَ و  اأَلرحَض فـََيغحِسُلها ِضرَاابً ا وُهَو جَمَاٌز.  : َمَسَح أَنـحَفُهما ا كما يف اللِّسان واأَلساِس. خَمحطاً  الص يب  والس خح
ً  في األَْرِض  َمَخطَ و  إَِذا َمَضى فيها َسِريعاً.:  َمْخطا

 ُرْمَحهُ ِمْن َمْرَكِزِه : اْنتََزَعهُ. وهو َمَجاٌز. وأَْنَشَد اللَّْيُث ِلُرْؤبَةَ : اْمتََخطَ و

ا  و  رتِإن  أَدحواَء الــــــــــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــــــــ 
ُ

  املــــــــــــــــــــــــ
رتِ     بــــــــــــــ  ٍت وغــــــــــــــُ امــــــــــــــِ ا مــــــــــــــنح شــــــــــــــــــــــــــــَ اهنــــــــــــــَ كــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

  
طِ  أَرادَ  َوايَةُ :  (1)، قال األَْزَهِريُّ  َماِخطٍ  الِكَراَم ، َكسََّرهُ على تََوهُّمِ  بالُمخَّ طِ »والّصاَغانِيُّ : وإِنََّما الّرِ بالنّوِن والحاِء الُمْهَملَة ال َغْيُر ، « النُّحَّ

 وهم الَِّذين يَْزِفْروَن من الَحَسِد.

طَ  قال األَْزَهِريُّ : وال أَْعِرفُ   في تَْفِسيِره. الُمخَّ

 ، وقَْد تَقَدََّم أَنَّ الَمْشُهوَر فيه بالِجيِم : د ، بالَمْغِربِ  ، بالفَتْحِ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن. وقال الّصاَغانِيُّ : ُهو َمْرِجيَطةُ  : [مرجط]

 ، بتَْقِديِم الِجيِم على الّراِء وَكْسِر الِميِم. ِمْجِريَطةُ 

، أَْو َكتّاٍن يُْؤتََزُر به ، وقِيَل : هو الثَّْوُب ، وقِيَل : ُكلُّ ثَْوٍب َغْيِر َمِخيٍط. قال الَحَكُم  ، بالَكْسِر ، ِكَساٌء ِمْن ُصوٍف ، أَْو َخزٍّ  الِمْرطُ  : [مرط]

 الُخْضِريُّ :

ي الــــــــــــدِّرحِع رَأحَدٌة  فــــــــــــِ ا فــــــــــــَ وحابهــــــــــــَ ــــــــــــَ َم ثـ  َتســــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــَ

رحطِ يف و     فـــــــــــــُ  املــــــــــــِ اَواِن رِدح فــــــــــــ  رُ لــــــــــــَ بــــــــــــح ا عــــــــــــَ مــــــــــــَ  هــــــــــــُ

  
كان يُغَلُِّس بالفَْجِر فَتَْنَصِرُف النَِّساُء »في َحِديٍث آَخَر : و .«ِنَسائهِ  ُمُروطِ  كاَن يَُصلِّي في»الَحِديُث  ومنهُ  ُمروطٌ  ج : تََساَهم ، أَْي تَقاَرعَ 

 .«ما يُْعَرْفَن من الغَلَِس  بُِمُروِطِهنَّ  ُمتَلَفِّعاتٍ 

 في َحِديِث عائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنَها في ثَْوِب َشعٍَر َمَجاٌز. الِمْرطِ  َمالُ قال َشْيُخنا : واْستِعْ 

يِش والصُّوِف َعِن الَجَسِد ، وقد بالفَتْحِ : نَتُْف الشَّعَرِ  ، الَمْرطُ و ً  والّرِ  .َمَرَطهُ يَْمُرُطهُ َمْرطا

ْحيَانِيُّ  ، كثَُماَمٍة : ما َسقََط ِمْنهُ في التَّْسريحِ ، أَو النَّتْفِ  الُمَراَطةُ و  من اإِلْبِط ، أَْي نُتَِف. ُمِرطَ  ما بالُمراَطةِ  ، وَخصَّ اللِّ

ً و ً و َمَرَط يَْمُرُط َمْرطا ً  ْيِل : ُهنَّ : ُسْرَعةُ الَمْشيِ والعَْدِو. يُقَاُل ِلْلخَ  الُمُروطُ . وقال اللَّْيُث :أَْسَرعَ  : ُمُروطا  .يَْمُرْطَن ُمُروطا

ً و  ما يَِجُدهُ ، أَي يَْجَمعُهُ ، كما في األََساِس. يَْمُرطُ  ، يُقَاُل : ُهوَ  َجَمعَ  : َمَرَط يَْمُرُط َمْرطا

ً  بَسْلِحهِ  َمَرطَ و هُ  َمَرَطتْ  ، وقِيَل : بَولَِدَها : َرَمتْ  َمَرَطتْ و به. َرَمى : َمْرطا ً تَْمُرُط َمْرط به أُمُّ  : َولََدتْهُ. ا

مِّ  ُمْرطٌ  َعَمشاً ، ج : ، األَِخيرُ  : الَخِفيُف َشعِر الَجَسِد والَحاِجب والعَْينِ  األَْمَرطُ و نَاِدٌر. قال ابُن ِسيَده : وأُراهُ  كِعنَبَةٍ  ِمَرَطةٌ و على الِقيَاس بالضَّ

: ال َشعََر َعلَى َجَسِدِه  أَْمَرطُ  الحاِجبَْيِن ، ال يُْستَْغنَى عن ِذْكِر الَحاِجبَْيِن. وقِيَل : َرُجلٌ  َمْرَطاءُ  ، وهي أَْمَرطُ  فهو كفَِرحَ  َمِرطَ  وقد اْسماً لْلَجْمعِ.

 وَصْدِره إِالّ قَِليٌل ، فإَِذا َذَهَب ُكلُّه فُهَو أَْملَُط.

 ، وُهَو الَِّذي قَْد َخفَّ َعاِرَضاهُ من الشَّعَِر. الَمَرطِ  بَيِّنُ  أَْمَرطُ  وفي الّصحاحِ : َرُجلٌ 

ئُْب الُمْنتَتُِف الشَّعَرِ  : األَْمَرطُ و  .الذِّ

ئِْب. اللِّصُّ  : األَْمَرطُ و  ، َحَكاهُ أَبُو ُعبَْيٍد عن أَبِي َعْمٍرو ، كما في الّصحاحِ ، قِيَل : هو على التَّْشبِيِه بالذِّ

ئْبُ األَْمَرطُ  ِعيُّ : العُْمُروُط : اللِّصُّ ، وِمثْلُهُ وفي التَّْهِذيِب : قال األَْصمَ  طُ  . قال األَْزَهِريُّ : وأَْصلُهُ الذِّ من َشعِرِه وُهو ِحينَئٍذ أَْخبَُث ما  يَتََمرَّ

 يَُكوُن.

َهاِم : ما ال ِريَش عليه األَْمَرطُ و َكأَِميٍر ، وِكتَاٍب ،  الُمُرطِ و ، الِمَراطِ و ، كالَمِريطِ  ، كاألَْملَِط. وفي الّصحاحِ : الَِّذي قَْد َسقََطْت قَُذذُه من الّسِ

 . األَِخيُر نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ أَْيضاً ، وأَْنَشَد للَبِيٍد يِِصُف الشَّْيَب :وُعنُقٍ 
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ُرطُ  ٌض  مــــــــــُ نــــــــــَ يــــــــــه َمصــــــــــــــــــــــــح َ  فــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــَ َذاِذ فـ  الــــــــــقــــــــــِ

يـــــــــــبُ     قــــــــــِ عــــــــــح ُه وال الــــــــــتــــــــــ  عــــــــــُ فــــــــــَ نــــــــــح  ال الــــــــــرِّيــــــــــُش يـــــــــــَ

  
 َسخِ الّصحاحِ.َكَذا َوقََع في نُ 

 ِلنَافِعِ بِن لَِقيطٍ « تَْهِذيب اإِلْصالح»قال أَبو َزَكِريَّا والّصاَغانِيُّ : لَم نَِجْدهُ في ِشْعِره ، وَعَزاهُ أَبُو َزَكِريَّا في ِكتَابِِه 

__________________ 
والذي يف التهذيب « ل  األخري كما ســيتضــح يف مادة َنرت ا ه( هبامش املطبوعة املصــرية : قوله : قا  األزهري والصــاغاين األوىل االقتصــار ع1)

 قلت : ورأيته يف شعر ر بة :: »
 إن أدواء الرجا  النخرتو 

 ابلنون.
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. وقا  ابحُن بـَّرِيٍّ : ُهَو لَِناِفضِ  . قا  : وذََكَر الِكَساِئي  أَن ُه لِلحُجَميحِح بِن الط ّماِح اأَلَسِديِّ .بِن  اأَلَسِديِّ َعِسيِّ  نـَُفيحٍض الَفقح
اِجيُّ عن أَبِي الَحَسِن األَْخفَِش عن ثَْعلٍَب لنَُوْيفََع بِن نُفَْيعٍ الفَْقعَِسّيِ ، يَ  جَّ َب وأَْنَشَده أَبُو القَاِسِم الزَّ ِصُف الشَّْيَب وِكبََرهُ في قَِصيَدةٍ له. وَصوَّ

 وأَّما القَِصيَدةُ الَّتِي هَذا البَْيُت منَها فهي هِذِه : .«ر ى ش»وقد تَقَدَّم ذِلَك في  الصاَغانِيُّ أَنَّه ِلنَافِعِ بِن لَِقيٍط األََسِدّيِ ،

وُب  نــــــــــــُ َداَة جــــــــــــَ ا الــــــــــــغــــــــــــَ هــــــــــــَ تــــــــــــِ يــــــــــــ  طــــــــــــِ تح لــــــــــــِ  ابتــــــــــــَ

كَ و     َت ا ِإنـــــــ  تُ ـــــــــــــــــــــــــــــ  َطرِبـــــــح  َطُروبُ ـــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــا َعِلمـــــــح

  

ا و  نــــــــــــَ تــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ ُر بـ جــــــــــــُ هــــــــــــح اِوُران فــــــــــــتــــــــــــَ دح  ــــــــــــَُ قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

اَ  :     قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ارَِ  َأوح يـ فـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ىت  تـ ـــــــــــــبُ حـــــــــــــَ رِي  مـــــــــــــُ

  

ي و  غـــــــــــــِ تـــــــــــــَ بـــــــــــــح ـــــــــــــَ ِذي ال تـ ِت الـــــــــــــ  يـــــــــــــح  زايَرُة الـــــــــــــبـــــــــــــَ

يــــــــــــبُ     عــــــــــــِ ن  مــــــــــــَ هــــــــــــِ ِديــــــــــــثــــــــــــِ َواَء حــــــــــــَ  فــــــــــــيــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــَ

  

بـــــــــا و  اُب ِإىل الصـــــــــــــــــــــــِّ بـــــــــَ يـــــــــُر يبَ الشـــــــــــــــــــــــ  دح ميـــــــــَِ قـــــــــَ  لـــــــــَ

ــــــــــبُ     رِي جــــــــــح َي الــــــــــتــــــــــ  َم رَأحيــــــــــِ كــــــــــَ َبحــــــــــح يــــــــــنــــــــــًا ا فــــــــــَ  حــــــــــِ

  

هـــــــــــا و  يـــــــــــنـــــــــــَ اُة ميـــــــــــَِ تـــــــــــَ ُدين الـــــــــــفـــــــــــَ َوســـــــــــــــــــــــــِّ دح تــــــــــــُ قـــــــــــَ  لـــــــــــَ

وبُ و     بــــــــــــُ ُة الــــــــــــر عــــــــــــح نــــــــــــانــــــــــــَ هــــــــــــح ا ا الــــــــــــبــــــــــــَ اهلــــــــــــَ َ  ِشــــــــــــِ

  

ا  وهبــــــــــَِ عــــــــــُ كــــــــــُ َر  لــــــــــِ ِة ال تـــــــــــَ يــــــــــبــــــــــَ قــــــــــِ ُج ا ــــــــــَ فــــــــــُ  نـــــــــــُ

وبُ     بـــــــــــُ نـــــــــــُ هـــــــــــا  ـــــــــــُ اقـــــــــــِ َ  ِلســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح ا ا ولـــــــــــَ دن  حـــــــــــَ

  

ا  هــــــــــَ قــــــــــُ لــــــــــح ُر خــــــــــَ مــــــــــِ ا وُأكــــــــــح هــــــــــَ تح َرَواِدفـــــــــــُ مــــــــــَ ظــــــــــُ  عــــــــــَ

يــــــــــــــــــــبُ و     ٌة وجنــــــــــــــــــــَِ يــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــَ داِن جنــــــــــــــــــــَِ  الــــــــــــــــــــَولــــــــــــــــــــِ

  

مــــــــــــ   ُه لــــــــــــَ الــــــــــــَ قــــــــــــَ ُب يب أَثـــــــــــــح يــــــــــــح ر  الشــــــــــــــــــــــــــ   ا َأحــــــــــــَ

وبُ و     لــــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــــح
َ
بــــــــــــايبَ امل ُت َأّن شــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــح لــــــــــــِ  عــــــــــــَ

  

ٍة  ذ  ِب لــــــــــَ احــــــــــِ ر  صــــــــــــــــــــــــَ ربحَت وكــــــــــُ تح : كــــــــــَ  قــــــــــالــــــــــَ

يـــــــــــبُ     بـــــــــــِ تـــــــــــح َك الـــــــــــتـــــــــــ  وُد ا وذلـــــــــــِ عـــــــــــُ لـــــــــــً  يــــــــــــَ بـــــــــــِ  لـــــــــــِ

  

يـــــــــــُب  بـــــــــــِ ِا طـــــــــــَ بـــــــــــِ
ُ

رَبِ املـــــــــــ َن الـــــــــــكـــــــــــِ رح ِد مـــــــــــِ  هـــــــــــَ

يـــــــــــبُ     جـــــــــــِ اُب عـــــــــــَ بـــــــــــَ رنا ا والشــــــــــــــــــــــــ  وَد غـــــــــــِ َبعـــــــــــُ  ؟فـــــــــــَ
  

َ  ِد  ــــــــــح ي لــــــــــَ ــــــــــَ اُب فـ ــــــــــَ ب َدايت والشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــِ تح ل ــــــــــَ ب  َذهــــــــــَ

رِيــــــــــــبُ     ِم ضــــــــــــــــــــــــــَ َن مــــــــــــن اأَلانح رِيــــــــــــح نح تــــــــــــَ يــــــــــــمــــــــــــَ  فــــــــــــِ

  

ىَت و  ِب الــــــــــفــــــــــَ لــــــــــَ َن يف طــــــــــَ وُن َدأَبــــــــــح نــــــــــُ  ِإَذا الســــــــــــــــــــــــِّ

وبُ     لـــــــــــــــُ طـــــــــــــــح
َ

وَن وأُدحرَِ  املـــــــــــــــ نـــــــــــــــُ َ  الســـــــــــــــــــــــــــــِّ   ـــــــــــــــَِ

  

ُم عـــــــــاملٌ  لـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ َ  يـ يـــــــــح لـــــــــَ ـــــــــَ َك ا فـ يـــــــــح بح ِإلـــــــــَ  فـــــــــاذحهـــــــــَ

هُ     ظــــــــــــ  ُض حــــــــــــَ مــــــــــــَ َن  ــــــــــــُح نح أَيــــــــــــح وبُ مــــــــــــِ تــــــــــــُ كــــــــــــح
َ

  املــــــــــــ

  

ِه  يـــــــِ عــــــح َر ســــــــــــــــــــَ اَ  أَفحضـــــــــــــــــــــَ نـــــــَ يــــــَ ىَت لــــــِ عــــــَ  الــــــفــــــَ  َيســــــــــــــــــــح

وبُ     طـــــــــــــُ اَت َذاَ  ا وُدوَن َذاَ  خـــــــــــــُ هـــــــــــــَ يـــــــــــــح  هـــــــــــــَ

  

ُه  فـــــــــــَ لـــــــــــح ُة خـــــــــــَ يـــــــــــ  نـــــــــــِ
َ

ُر ا واملـــــــــــ عـــــــــــَ  وأَيحمـــــــــــُ  يســـــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــــبُ     ُه عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه َرقــــــــــــــِ اَم لــــــــــــــَ ويف اإِلكــــــــــــــَ  تــــــــــــــُ

  

اِدٌ   عـــــــــــَ ـــــــــــَ رِي فـ غـــــــــــِ ُر الصـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــِ تـــــــــــَ وحُت  ـــــــــــُح َ
 ال املـــــــــــ

هـــــــــــــيـــــــــــــبُ     رِي مـــــــــــــَ بـــــــــــــِ رَبُ الـــــــــــــكـــــــــــــَ ُه وال كـــــــــــــِ نـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

  

يِن و  بَنــــــــــــ  رحُت كــــــــــــَ مــــــــــــِ دح عــــــــــــَ قــــــــــــَ ربحُت لــــــــــــَ نح كــــــــــــَ ئــــــــــــِ  لــــــــــــَ

يـــــــــــــبُ     ه الـــــــــــــّراَِيُح َرطـــــــــــــِ ئـــــــــــــُ يـــــــــــــِّ فـــــــــــــَ ٌن تــــــــــــــُ  ُغصـــــــــــــــــــــــــــح

  

ِه و  لــــــــــــِ بــــــــــــح رح يـــــــــــــُ مــــــــــــ  عــــــــــــَ نح يـــــــــــــُ ا مــــــــــــَ قــــــــــــن ذاَ  حــــــــــــَ  كــــــــــــَ

يــــــــــــبُ     لــــــــــــِ قــــــــــــح ِه والــــــــــــتــــــــــــ  يــــــــــــح لــــــــــــَ اِن عــــــــــــَ ر  الــــــــــــز مــــــــــــَ  كــــــــــــَ

  

ُه  بَنـــــــــــــ  لـــــــــــــَ  وكـــــــــــــَ وَد مـــــــــــــن الـــــــــــــبـــــــــــــِ عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ىت  يـ  حـــــــــــــَ

وبُ     عحصـــــــــــــــــــــــــُ ٌر مـــــــــــَ َوُ  انصـــــــــــــــــــــــــِ فِّ أَفــــــــــــح  يف الـــــــــــكـــــــــــَ

  

ُرطُ  ٌض  مــــــــــُ نــــــــــَ َذاِذ فــــــــــلــــــــــيــــــــــ  فــــــــــيــــــــــه َمصــــــــــــــــــــــــح  الــــــــــقــــــــــِ

يـــــــــــبُ     قــــــــــِ عــــــــــح ه وال الــــــــــتــــــــــ  عــــــــــُ فــــــــــَ نــــــــــح  ال الــــــــــرِّيــــــــــُش يـــــــــــَ
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ِه  ِه ومبـــــــــــــالـــــــــــــِ لـــــــــــــِ وُب أَبهـــــــــــــح عـــــــــــــُ تح شـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــَ  َذهـــــــــــــَ

وبُ     عـــــــــــــــُ اِ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــّرِجـــــــــــــــَ ـــــــــــــــل ااَي ل ـــــــــــــــَ ن
َ

 ِإن  املـــــــــــــــ

  

ُه و  ـــــــــــــــ  بَن اِن كـــــــــــــــَ ِب الـــــــــــــــز مـــــــــــــــَ نح َريـــــــــــــــح رحُء مـــــــــــــــِ َ
 املـــــــــــــــ

وبُ     اُء رَكــــــــــــــــــُ ُه الــــــــــــــــــّرِعــــــــــــــــــَ َداَولــــــــــــــــــَ وحٌد تــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــَ

  

ا  رحمـــــــــــــَ  هبـــــــــــــَِ ـــــــــــــُ ٍة يـ يـــــــــــــ  نـــــــــــــِ رِّ مـــــــــــــَ كـــــــــــــُ َرٌض لـــــــــــــِ  غـــــــــــــَ

وبُ     نحصـــــــــــــــــــــــــــُ َ
َواُده املـــــــــــــ اَب ســـــــــــــــــــــــــــَ ىت  ُيصـــــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

  
والِعْبَرةُ ِلَمْن يَْعتَبُِر من أُوِلى األَْلباِب. قال الَجْوَهِريُّ : ويَُجوُز فيه تَْسِكيُن وإِنّما َذَكْرُت هِذِه القَِصيَدةَ بِتَمامها ِلَما فِيها من الِحَكِم واآلداِب. 

اِء فَيَُكون َجْمعَ   ، وإِنّما َصحَّ أَْن يُوَصَف به الَواِحُد ِلَما بَْعَده من الَجْمعِ ، َكما قال الّشاِعر : أَْمَرطَ  الرَّ

رِهـــــــــــــــا و  ؤاُد بـــــــــــــــذِكـــــــــــــــح جِي هـــــــــــــــاَم الـــــــــــــــفـــــــــــــــُ  ِإن  الـــــــــــــــ 

ائـــــــــرِ     بـــــــــَ رحُس اجلـــــــــَ اِء خـــــــــُ شـــــــــــــــــــــــَ حح وٌد عـــــــــن الـــــــــفـــــــــَ  َرقـــــــــُ

  
 والَجبَائِر هي األَْسِوَرةُ.

 ، كعُنٍُق وأَْعنَاٍق. وأَْنَشَد ثَْعلَُب : أَْمَراطٌ  ج

ثَاُ  الس َر  و   اأَلمحرَاطِ ُهن  أَمح
َهام  ، ِمثْل ُسلٍُب وِساَلٍب ، كما في الّصحاح. قال الراجز : َكِكتَابٍ  ، ِمَراطٌ و والُِّسَرى َجْمع ُسْرَوة من الّسِ

اِء َأيب راَِيِط  ـــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ ب  عـــــــــــــــــل  صـــــــــــــــــــــــــــــــُ

ُدِح     ٌة كــــــــــــــــــــــــــــــاألَقــــــــــــــــــــــــــــــح رَاطِ ُذ الــــــــــــــــــــــــــــــَ  املــــــــــــــــــــــــــــــِ
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 وقال الُهَذِلّي :

   ُ ــــــــــــــــِ راطِإاّل عــــــــــــــــواب ــــــــــــــــَدٌة  كــــــــــــــــاملــــــــــــــــِ ي عــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــُ

ِف     َغضـــــــــــــــــــــــــــِّ تـــــــــــــَ وحرَِد َأميٍِّ مـــــــــــــُ ِر مـــــــــــــَ يـــــــــــــح (1)ابلـــــــــــــلـــــــــــــ 
 

  
ّمِ َجْمعُ  ُمْرطٌ  الُجُموعوفَاتَه من  . أَْمَرطَ  ، بالضَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ْسغِ  باِطنِ  َما بَْيَن الثُّنَِّة وأُّمِ الِقْرَداِن ِمن ، من الفََرِس : كأَِميرٍ  ، الَمِريطُ  قال أَبُو ُعْبيٍَد :و  ُمَكبٌَّر لَْم يَُصغَّْر. الرُّ

 ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. َمِريطانِ  الَجَسِد ، وُهَماِعْرقَاِن في  : الَمِريطُ و

. كُزبَْيٍر : ع ، الُمَرْيطُ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 .ُمَرْيطٍ  بِن األَْشعَِر بِن إياِس بنِ  َجدُّ ِلَهاِشِم بِن َحْرَملَةَ  : ُمَرْيطٌ و

 َق التَّْقِريِب وُدوَن اإِلْهَذاِب. وقال يَِصُف فََرساً :. قال األَْصَمِعيُّ : هو فَوْ َكَجَمَزى : َضْرٌب من العَْدوِ  ، الَمَرَطىو

رِيُبها  َرَط تـَقح
َ
 والش د  ِإبرَا ُ  امل

 كما في الّصحاحِ.

ّي لُطفَْيٍل الغَنَِوّيِ :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  هـــــــــــَ قـــــــــــرِيـــــــــــبـــــــــــُ َرطـــــــــــَ تـــــــــــَ َ
ِدٌ   املـــــــــــ تـــــــــــَ عـــــــــــح وحُز مـــــــــــُ  واجلـــــــــــَ

و ُ     غحســــــــــــــــــــــــــــُ ٌد ابملــــــــــــــاِء مــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ َ

  
ةِ  الُمَرْيَطاءُ و  إِلَى العانَِة ، قاله األَْصَمِعيُّ ، ومنه قَْوُل ُعَمَر َرِضي هللا َعْنهُ ألَبِي َمْحذُوَرةَ ِحيَن أَذََّن وَرفََع َصْوتَه : ، كالغُبَْيراِء : ما بَْيَن السُّرَّ

بِيعِ أَبا ُعبَْيَدةَ واألَْحَمُر : هي كما في الّصحاح. وال يُتَكَ  (3) «ُمَرْيطاُؤكَ  َخِشيَت أَْن تَْنَشقَّ  (2)أَما » لَُّم بِها إِالَّ ُمَصغََّرةً ، وَسأََل الفَْضُل بُن الرَّ

 َمْقصوَرةٌ ، فَدَخَل األَْصَمِعيُّ فََوافَق أَبا ُعبَْيَدةَ واحتَجَّ على األَْحَمِر َحتَّى قََهَرهُ.

ْدِر والعانَةِ  : َما بَْينَ  الُمَرْيطاءُ  أَو  له اللَّْيُث.، قا (4) الصَّ

ُجِل اللََّذاِن ال َشعََر َعلَْيِهَما.  وقِيَل : ُهَما َجانِبَا َعانَِة الرَّ

ةِ والعانَِة يَِميناً وِشَماالً ، َحْيثُ  أَْو ِجْلَدةٌ َرقِيقَةٌ بَْينَُهَما طَ  ، أَي بَْيَن السُّرَّ ْفغَْين ، قاله ابُن ُدَرْيٍد. تََمرَّ  الشَّعَُر إِلَى الرُّ

 تَُمدُّ. تَُمدُّ وتُْقَصُر.

ائحُ  في َمَراّقِ البَْطِن ، ِعْرقانِ  : الُمَرْيطاَوان أَو ُم. يَْعتَِمُد َعلَْيِهما الصَّ  وِمْنهُ قَْوُل ُعَمَر الُمتَقَّدِ

 ِمّما يَِلي األَْنَف. َما َعِرَي من الشَّفَِة السُّْفلَى والسَّبَلَِة فَْوَق ذِلكَ  : الُمَرْيَطاوانِ و

 . قال الشاِعُر :اإِلْبطُ  : الُمَرْيَطاءُ و ، ، بالَكْسرِ  (5) كالِمْرطاَوانِ  ما اْكتَنََف العَْنفَقةَ من جانِبَْيَها ، ، في بَْعِض اللُّغَاِت. َرْيطاوانِ المُ و

ُروَ   طــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــَبن  عــــــــــــــــــــُ َريــــــــــــــــــــح   مــــــــــــــــــــُ
ِت الـــــــــدِّرحَع عـــــــــنـــــــــهـــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــ  ِإذا َنضـــــــــــــــــــــــَ ا ُ ـ بـــــــــَ  ا ـــــــــِ

  
 ، َحكاهُ الَهَرِويُّ في الغَِريبَْيِن. بالقَْصِر : اللَهاةُ  ، الُمَرْيَطىو

ا ، َسقََط بُْسُرها ، ِإذا النَّْخلَةُ  أَْمَرَطتِ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ، وهو َمجاٌز  ِمْمَراطٌ  ، وُمْعتَاَدتَُها ُمْمِرطٌ  وِهيَ  ، ونَصُّ الَجْمَهَرةِ : أَْسقََطْت بُْسَرها َغضًّ

 .تَْشبِيهاً بالشَّعرِ 

 ، ولَْيس بِثَْبٍت. ِمْمَراطٌ و ُمْمِرطٌ  ، إِذا أَْسَرَع ، فهي َمَرطَ  ، ِمنْ  أَْسَرَعْت وتَقَدََّمتْ  ، إِذا النَّاقَةُ  أَْمَرَطتِ  قال َغْيُره :و

أَْيضاً. وفي ِعبَاَرةِ  ِمْمَراطٌ  ِإْن كاَن ذِلَك عاَدتَها فِهيَ و ، طٌ ُمْمرِ  وهي النَّاقَةُ َولََدها : أَْلقَتْهُ لغَْيِر تََماٍم وال َشعَر َعلَْيه ، أَْمَرَطتِ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :

 الُمَصنِِّف نَْقٌص وَمَحلُّ تَأَّمٍل.
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. يُْمَرطَ  الشَّعُر : َحاَن لَهُ أَنْ  أَْمَرطَ و  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

طَ و ً  الثَّْوبَ  َمرَّ ْيِه ، فَجعَلَهُ  تَْمِريطا َر ُكمَّ ً  : قَصَّ  .ِمْرطا

طَ و ً  الشَّعرَ  مرَّ  .نَتَفَهُ  : تَْمِريطا

َطهُ. َجَمعَهُ  ما َوَجَدهُ ، إِذا اْمتََرطَ  اْختَلََسه ، أَو من يَِده : اْمتََرَطهُ وَ   ، كَمرَّ

طَ و ً  ، ُهَو ُمَطاِوعُ  الشَّعرُ  تََمرَّ َطهُ تَْمِريطا  .َمرَّ

َرطَ و ً  ، وفي التَّْكِملَِة كاْنفَعََل : ُمَطاِوعُ  ، كاْفتَعَل امَّ  .تََساقََط وتََحاتَّ  : َمَرَطهُ َمْرطا

َرطَ »في َحِديِث أَبِي ُسْفيَاَن : و  فامَّ

__________________ 
 .«إالّ عواسر»ويروي : « إالّ عواب « »بد »يف شقر أيب كبري اهلذد وفيه إالّ عواسر  105/  2( ديوان اهلذليا 1)
 واملثبت كالصحاح والنهاية.« لقد»( يف التهذيب واللسان : 2)
 ( يف التكملة مربطا  مقصورة.3)
 ( يف القاموس : إىل العانة.4)
 ( كذا ابألصر والقاموس.5)
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مِ  . مَتَر َطتح و  َأي َسَقرَت رِيُشه.« ُقَذُذ الس هح الذِّئحُب ا ِإذا َسَقرَت َشَعَرُه وبَِقَي عليه شَعٌر  مَتَر طَ و  َأوحابُر اإِلِبِر :َتطايـََرتح وتـََفر َقتح
 قَِليٌر.

ً و َماَرَطهُ ُمَماَرَطةً و طَ  : ِمَراطا  . قال ابُن َهْرَمةَ يَِصُف ناقَتَهُ :َشعَرهُ وَخَدَشه َمرَّ

طــــــــــــاَرٍة  ــــــــــــَ ت ارٍِ  ُمســــــــــــــــــــــــــح يَنح فــــــــــــَ ــــــــــــح ي عــــــــــــَ ــــــــــــِ وُ  ب ــــــــــــُ ت ــــــــــــَ  تـ

تح     امــــــــــَ َ  فــــــــــقــــــــــَ ريح هــــــــــا غــــــــــَ لــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ هح رََأتح بـ ارِطــــــــــُ  متــــــــــَُ

  
 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : لَْم يَُكْن َعلَْيَها َوَرٌق. َمْرَطاءُ  َشَجَرةٌ 

باط وفََرسٌ  الُمَرْيَطاءُ و  : ُسْرَعةُ الَمْشيِ والعَْدِو. الُمُروطُ و، كَجَمَزى : َسِريٌع ، وَكذِلَك النَّاقَةُ : َمَرَطى : الّرِ

 فاُلٌن فاُلناً ، وَهَرَدهُ ، إِذا آذاه. َمَرطَ  وَرَوى أَبو تَُراٍب عن ُمْدِرٍك الَجْعفَِرّي :

 أَبو َعْمٍرو للدُّبَْيِرّي :، وأَْنَشَد  َمَماِرطُ  : السَِّريعَةُ من النُّوِق ، والَجْمعُ  الِمْمَرَطةُ و

ُلصـــــــــــــــــــــــــــــــًا  ِدي قــــــــــــــــــُ وحَداء هتـــــــــــــــــَح اقــــــــــــــــــَ ارِطـــــــــــــــــَ   ممـــــــــــــــــََ
طــــــــا    ــــــــِ اب اَع اخلــــــــَ جــــــــَ ِر الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــح ي ــــــــلــــــــ  ن ابل َدخــــــــح  َيشــــــــــــــــــــــح

  
 الشَُّجاُع : الَحيَّةُ الذََّكُر. والخابُِط : النّائُم.

ِرْطراُط ، كما في اللَّساِن. الِمِرْطَراطُ  ويُقَاُل ِلْلفَالُوِذ :  والّسِ

 كما في األَساِس. (1) [أَْمَراطٌ ]ووَمَواِرُط ،  ُمْرطٌ  : ال ِريَش لَهُ ، وِسهامٌ  َماِرطٌ  وَسْهمٌ 

ةَ من بَنِي َحْنَظلَةَ ، وكاَن مع ، َذَكَرهُ َسْيٌف في الفُتُوحِ ، وقال : كان من َصاِلِحي الصَّحابَِة. قُْلُت : ُهَو من بَْلعََدِويَّ  ُمَرْيَطةَ  وَحْرَملَةُ بنُ 

ٍة َطِويلَة. (2)، وهو الَِّذي فَتََح َمنَاِذَر وتِيَرى  وسلمعليههللاصلىالُمَهاِجِريَن مع َرُسوِل هللا   ، مع َسْلَمى بِن القَْيِن ، في قِصَّ

 ٌ   ُدَرْيدٍ : ال َشعََر َعلَى َرَكبِها وما يَِليِه ، قاله ابنُ  َمْرطاءُ  ويُقَال : اْمَرأَة

ً  النّاقَةَ  َمَسطَ  : [مسط]  (3)يَْجتَِمُع في َرِحِمها ، وذِلَك إِذا َكثَُر ِضَرابَُها  ماُء الفَْحلِ  َوثَْرَها ، وهو أَْدَخَل يََدهُ في َرِحِمَها فأَْخَرجَ  : يَْمُسُطها َمْسطا

 ، قاله أَبُو َزْيٍد.

ُجِل إِذا َسَطا على الفََرِس وَغْيِرَهاونَقََل الَجْوَهِريُّ عن ابِن  يِت ، يُقَاُل للرَّ ّكِ  : قدـ  أَْي أَْدَخَل يََدهُ في َظْبيَتِها فَأَْنقَى َرِحَمها فَأَْخَرج ما فِيهاـ  الّسِ

 ً . وقال اللَّْيُث : إِذا نََزا َعلَى فَْحٌل لَئِيمٌ  فََرِس الَكِريمِ ، ونَصُّ الّصحاحِ : على ال إِذا نََزا َعلَْيَها ذِلكَ  يُْفعَلُ  . قال : وإنََّماَمَسَطَها يَْمُسُطها َمْسطا

قال : وَكأَنَُّهم عاقَبُوا بَْيَن  (4) [وَمَساَها]، وَمَصتََها ،  َمَسَطها الفََرِس الَكِريَمِة ِحَصاٌن لَئٌِم أَْدَخَل صاِحبَُها يََدهُ ، فَخَرَط ماَءهُ ِمْن َرِحِمها. قال :

 والَمْصِت. الَمْسطِ  ِء فيالطَّاِء والتّا

يِت ، وَكذِلَك َمَصَت ، وقد تَقَدََّم. الِمعَى : َخَرَط ما فِيه بإِْصبَِعهِ  َمَسطَ و ّكِ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابن الّسِ

ً  الثَّْوبَ  َمَسطَ و َكهُ  بَلَّهُ ثُمَّ َخَرَطهُ بيَِده : يَْمُسُطهُ َمْسطا   ابُن ُدَرْيٍد.، قالَهُ  ِليَْخُرَج َماُؤه (5)وَحرَّ

قاَء : أَْخَرَج ما فِيِه من لَبٍَن َخائٍِر بَإِْصبَِعهِ  َمَسطَ و  ، قاله ابُن فاِرٍس. الّسِ

ياطِ  َمَسطَ و  عن ابِن َعبّاٍد. فاُلناً : َضَربَهُ بالّسِ

. البُُطونَ  يَْمُسطُ  : الَماُء الِملحُ  الَماِسطُ و  ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ
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 .(6)بُُطونَها  َمَسطَ  في بِالِد بَنِي تَِميٍم إِذا َشِربَتْهُ األَبِلُ  ِلبَنِي ُطَهيَّةَ  َخبِيثٍ  ُمَوْيه ِمْلح : اْسمٌ  َماِسطٌ و

 ا. قال َجِريٌر.، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، أَْي أَْخَرَج ما فِي بُُطونِهَ  بُُطونَها فَخَرَطها َمَسطَ  نَبَاٌت َصْيِفيٌّ إِذا رَعتْهُ اإِلبِلُ  : الَماِسطُ و

هــــــــــــا  لــــــــــــُ َرو َح َأهــــــــــــح ــــــــــــَ ٍة تـ اِمضــــــــــــــــــــــــــَ رَت حــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ  اي ثـ

نح     رتٍ مـــــــــــِ اســـــــــــــــــــــــــِ ا  مـــــــــــَ اّلمـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــُ د ِت ال نـــــــــــَ ـــــــــــَ (7)وتـ
 

  
__________________ 

 ( زايدة عن األساس ا وشاهده فيه قوله :1)
 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أيب رايِط 

 ذ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألقــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــراطِ    

  

 املراط برواية.وقد تقدم يف أثناء املادة شاهداً عل  

 ذ الة كاألقدح املراطِ 
 .«برت »( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 ( زيد يف التهذيب واللسان : ومل تلقح.3)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
 .«حركته بيد »ويف التكملة « بّله مث حركة ليستخرج ماءه»( يف اللسان : 5)
 .«بطوهنامسطت »( عن التهذيب واللسان وابألصر 6)
 .542( هذه رواية الديوان ص 7)
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 ويُْرَوى هذا البَْيُت :

ض  َربــــــــــ  ٍة تـــــــــــَ اِمضــــــــــــــــــــــــَ رَت حــــــــــَ لــــــــــح طــــــــــاً اي ثـــــــــــَ   مــــــــــاســــــــــــــــــــــــِ
اّلمــــــــــــــــا    ض الــــــــــــــــقــــــــــــــــُ َربــــــــــــــــ  رٍت وتـــــــــــــــــَ نح َواســـــــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــِ

  
 : كما في الّصحاح ، وأَْنَشَد للّراِجِز : كالَمِسيَطةِ  يَْبقَى في الَحْوِض ، كأَِميٍر : الماُء الَكِدرُ  ، الَمِسيطُ و

يــــــــــرِت  غــــــــــِ ِن والضــــــــــــــــــــــــ  َن مــــــــــاَء اأَلجــــــــــح َربــــــــــح   (1)َيشــــــــــــــــــــــــح
َدَر و     َن كــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــرتِ ال يـ ســــــــــــــــــــــــــــــــِ

َ
 امل

  
ِكيَّة تَُكوُن إِلى َجْنبَِها َرِكيَّةٌ أُْخَرى فتَْحَمأُ وتَْنَدفُِن فيُْنتُِن ماُؤَها  ِغيُط : الرَّ فَيُْفِسُده ، فتِْلَك ويَِسيُل ماُؤَها ِإلَى َماِء العَْذبَِة وقال أَبو َزْيٍد : الضَّ

ِغيطُ   .الَمِسيطُ و الضَّ

ينُ  : الَمِسيطُ و يِن ، فقال : هذا الّطِ يَن. الَمِسيطُ  ، عن ُكَراعٍ ، قال ابُن ُشَمْيٍل : ُكْنُت أُْمِشي مع أَْعَراِبّي في الّطِ  ، يَْعنِي الّطِ

 ، وَكذِلَك الَمِليُخ ، والدَِّهيُن. فَْحٌل ال يُْلِقحُ  الَمِسيطُ  َعِن ابِن األَْعَرابِّيِ :و

 .اآلِجنَِة فَيُْفِسُدها البِئْر بَهاٍء : البِئُْر العَْذبَةُ يَِسيُل إِلَْيَها َماءُ  الَمِسيَطةُ و

 ، وأَْنَشَد : الماُء يَْجِري بَْيَن الَحْوِض والبِئِْر فيُْنتِنُ  : الَمِسيَطةُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و

ـــــــــــــــــــرُت الو  طـــــــــــــــــــائ َبٌة مـــــــــــــــــــَ ُه محـــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــح ت حـــــــــــــــــــَ  طـــــــــــــــــــَ

رٍِج     نح رِجـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــِ د  ـــــــــــــــــرتُ ميـــــــــــــــــَُ ائ  َمســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ه : بَسْيٍل َصِغيٍر ، كما في الّصحاحِ  َمِسيَطةٌ  الَواِدي السائُل بَماٍء قَِليلٍ  قال أَبُو الغَْمِر :و ،  ُمَسيَِّطةٌ  وأَقَلُّ من ذِلكَ  ، َحكاهُ عنه يَْعقُوُب ، ونَصُّ

، كَسِفينٍَة : ما يَْخُرُج من َرِحِم النّاقَِة من القََذى  الَمِسيَطةُ * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : (2) [ُمَسيِّطةٌ ]حاحِ : وأَْصغَُر ِمْن ذِلك ، ونَصُّ الصّ  ُمَصغَّراً 

 .ُمِسَطتْ  إِذا

فَاِء ، قاَل :وِعْنِدي فيه ُمثَلَّثَةُ  المْشطُ  : [مشط] نََظٌر ، وأَْنَكَر  األَّوِل ، وَحَكى َجَماَعةٌ التَّثِْليَث في ِشينِِه أَْيضاً ، كما نَقلَهُ َشْيُخنَا عن ُشُروح الّشِ

ّمِ وهو أَْفَصُح لُغَاتِِه. الِمْشطَ  ابُن ُدَرْيدٍ   ، ِمثَالُ  الُمُشطُ  قال الِكَسائّي :و كَكتٍِف ، الَمِشطُ : من لُغاِتهو ، بالَكْسِر ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على الضَّ

 ، وأَْنَشَد : ُعتُلٍّ  ، ِمثالُ  الُمُشطُّ  عن أَبِي الَهْيثَِم َوْحَدهُ :و ُعنٍُق.

ُم  كـــــــــُ ـــــــــح ن ا عـــــــــَ ـــــــــن ي ـــــــــِ ن يِن غـــــــــَ ـــــــــُ ب ســـــــــــــــــــــــَ ُت َأحح ـــــــــح ن دح كـــــــــُ ـــــــــَ  ق

ِن     يِن  عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــغــــــــــــــــَ رتِّ ِإن  ال شــــــــــــــــــــــــــــــُ
ُ
رَعُ  امل ــــــــــــــــح  األَقـ

  
ُج ، ُكلُّ « بالقَْصِر والَمدِّ »والِمَكدُّ ، والِمْرَجُل ، والِمْسَرُح ، والِمْشقَا ،  ِمْنبَرٍ  ، ِمثَالُ  الِمْمَشطُ  مائهِ قال ابُن بَّرّي : ومن أَسْ و والنَِّحيُت ، والُمفَرَّ

ح يُْمتََشطُ  آلَةٌ  ذِلكَ   الشَّعَُر. بَِها أَْي يَُسرَّ

ْحمِن  ِمَشاطٌ و ، كعُنٍُق وأَْعنَاٍق ، وقُْفٍل وأَْقفَاٍل ، وَكتٍِف وأَْكتَاٍف ، أَْمَشاطٌ  ج : ، بالَكْسِر ، ِمثُْل ُسلٍُب وِساَلٍب. أَْنَشد ابُن بَّرّي لَسِعيِد بِن َعْبد الرَّ

 بِن َحّسان :

مـــــــــا  مح كـــــــــَ كـــــــــُ نـــــــــح ىًن عـــــــــَ ىَن ِذي غـــــــــِ ُت َأغـــــــــح نـــــــــح دح كـــــــــُ  قـــــــــَ

ىَن الـــــــــــــّرِجـــــــــــــاِ  عـــــــــــــن     اطِ َأغـــــــــــــح رَعُ ا املِشــــــــــــــــــــــــــَ  ألَقــــــــــــــح

  
ُل :  قلُت : وقال الُمتَنَّخِ

ــــــــــــــاًل  ي ِه َنســــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــِ ارِق  كــــــــــــــَبن  عــــــــــــــلــــــــــــــ  مــــــــــــــفــــــــــــــَ

زَُع     ـــــــــــــــح ن ـــــــــــــــُ اِن يـ ـــــــــــــــّ ت ـــــــــــــــكـــــــــــــــَ َن ال اطِ مـــــــــــــــِ  ابملِشـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  الُمْشطُ و ّمِ : ِمْنَسٌج يُْنَسُج بِِه َمْنُصوبا  ، وهو َمجاٌز. أَْمَشاِطهِ و (3) بُِمْشِطهِ  . يُقَاُل : َضَرَب النَّاِسجُ بالضَّ

ئْبِ  ُمْشطُ  نَْبٌت َصِغيٌر ، ويُقَاُل له : الُمْشطُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ولَْيس فيه الواو ، زاد في اللسان : له ِجَراٌء كِجَراِء الِقثّاِء. الذِّ

قاُق الُمْفتَِرشَ  ُساَلَميَاُت َظْهِر القََدمِ  : الُمْشطُ  في التَّْهِذيِب والّصحاحِ :و  ُمْشطُ  ةُ على القََدِم ُدوَن األََصابعِ ، يُقَاُل : اْنَكَسرَ ، وهي الِعَظاُم الّرِ

 أَْرُجِلِهم ، وهو َمجاٌز. أَْمَشاطِ  قََدِمِه ، وقاُموا َعلَى



9694 

 

 ، كما في الّصحاحِ. من الَكِتِف : َعْظٌم َعِريضٌ  الُمْشطُ و

 الَكتِِف : اللَّْحُم العَِريُض. ُمْشطُ و وفي التَّْهِذيب :

 . قال أَبُوالُمْشطِ  على ُصوَرةِ  ِسَمةٌ لإِلبِلِ  : الُمْشطُ و

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان :1)

 . اآجن الضغيرت..
 ( زايدة عن التهذيب والصحاح.2)
 ( يف األساس : مبُشطه ومبَشطه ومِبشطه وأبمشاطه يعين مثلث امليم.3)



9695 

 

ُشحرتُ  والَفِخِذ. قا  ِسيَبَويه : أَّماَعِليٍّ : َتُكوُن يف اخَلدِّ والُعُنِ  
َياِء. امل لحُو واخلُط اُف فِإّلَا يُرِيُد َأن  َعَليحِه ُصوَرَة هِذه اأَلشح  والد 

 .الُمْشطُ  : ِسَمتُهُ  َمْمُشوطٌ  بَِعيرٌ و

ى بِهَ  َسبََجةٌ  : الُمْشطُ و . يُغَطَّى بها الُحبُّ و ا الِقَصاُب ،فيها أَْفنَاٌن ، وفي َوَسِطَها ِهَراَوةٌ يُْقبَُض عليها ، وتَُسوَّ  ، أَي الدَّنُّ

 بَْيَن الماِء واللَّبَِن. َمَشطَ  ، عن الفَّراِء : يقال : بالفَتْح : الَخْلطُ  ، الَمْشطُ و

 يَْمِشُطهُ و يَْمُشُطهُ  َشعََرهُ  َمَشطَ : َكِم والِمْصبَاِح . َظاِهُره أَنَّه من َحّدِ نََصَر ، وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ أَْيضاً. وفي الُمحْ تَْرِجيُل الشَّعَرِ  : الَمْشطُ و

،  ً لَهُ. َمْشطا  ، من َحدَّْي نََصَر وَضَرَب ، أْي َرجَّ

ً و الَمْرأَةُ. اْمتََشَطتِ و .اْمتََشطَ  وقد ، الَمْشطِ  ِعْندَ  كثُماَمٍة : ما َسقََط منه ، الُمَشاَطةُ و  ، كما في الّصحاحِ. َمَشَطتَْها الَماِشَطةُ َمْشطا

 ، على الِقيَاِس. ، بالَكْسرِ  الِمَشاَطةُ  ، وِحْرفَتَُها الَمْشطَ  : التي تُْحِسنُ  الَماِشَطةو

ً  النّاقَةُ ، كفَِرحَ  َمِشَطتِ  ِمَن الَمَجاِز :و ً كَمشَّ  من الشَّْحِم ، كاألَْمشاطِ  ، وفي األََساِس : َجْنبَْيَها َصاَر َعلَى َجانِبَْيَها : َمَشطا ، كما في  َطت تَْمِشيطا

 اللَّساِن واألََساِس.

، كَشِظيٍَّة من الِجْذعِ ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وهو قَْوٌل  َدَخَل فيها َشْوٌك ونَْحُوه يَُدهُ ، أَي َمِشَطتْ  َخُشنَْت ِمْن َعَمٍل. أَوْ  ، إِذا يَُدهُ  َمِشَطتْ و

ألَبِي ُعبَْيٍد : َمِشَظْت يَُدهُ ، بالّظاِء الُمَشالَِة لألَْصَمِعّيِ. وفي بَْعِض نَُسخ الُمَصنَِّف 
وِهي لُغَةٌ أَْيضاً وَذَكَرها الَجْوَهِريُّ : ، قال ابُن ُدَرْيٍد  (1)

 هناك ، كما َسيَأْتِي.

 : الطَِّويُل الدَّقِيُق. الَمْمُشوطُ . وقال الَخِليُل :: فيه ِدقَّةٌ وُطولٌ  َمْمُشوطٌ  َرُجلٌ و

 ، على الَمثَِل. الَمْشطِ  دائِمُ  : هو للُمتََملّقِ يُقَال و

قاعِ : كأَُمْيِلحٍ : ع األَُمْيِشطُ و ْعِر ، قال ابُن الّرِ  جاَء ِذْكُره في الّشِ

رَاِء  حــــــــــح ر  بصــــــــــــــــــــــــَ ظــــــــــَ رتِ فــــــــــَ يحشــــــــــــــــــــــــِ ه  األُمــــــــــَ نــــــــــُ طــــــــــح  بــــــــــَ

بِ     هــــــح ِة الصــــــــــــــ  اِديــــــَ غحَن هــــــَ يصــــــــــــــــــــًا ُيضــــــــــــــــــــاِهي ضــــــــــــــِ  مخَِ

  
 كَذا في الُمْعَجِم.

 يُْستَْدَرُك عليه :* ومّما 

ةٌ   .َمْمُشوَطةٌ  ، أَيْ  َمِشيطٌ  ِلمَّ

 في ِشْعره فقال : الَمشَّاطَ  ، وقد اْستَْعَمَل بَْعُض الُمْحَدثِينَ  الِمَشاَطةَ  : الَجاِريَةُ الَّتِي تُْحِسنُ  الَمشَّاَطةُ و

َياء ملَح حَتحَتجح   ِلَمش اطِ َلمح
كْ  الَمْشطِ  : َضْرٌب من الِمْشَطةُ و .، كالّرِ  بَِة والِجْلَسِة ، نقله الَجْوَهِريُّ

 : الَمْمُشوُق. الَمْمُشوطُ و

 .َمْمُشوطٍ  ، ِمثْلُ  أَْمَشطُ  وبَِعيرٌ 

 ، بالَكْسِر : قَْريَةٌ بالُمنُوفِيّةَ. الِمْشطُ و

ِعيِد. مشَطاو  : قَْريَةٌ بالصَّ

 .الُمْشطَ  ، كَكتَّاٍن : َمْن يَْعَملُ  الَمشَّاطُ و

ُد بُن أَْحَمَد بِن َحَسِن بِن إِْسَماِعيَل العْنتَابِّيِ الِمْصِرّيِ وابُن  ٌث فَِقيهٌ ، وهو الشَّْمُس ُمحمَّ  ، أََخَذ عن الشَّْمِس بِن الَجَزِرّي ، األَْمَشاِطّيِ : ُمَحّدِ

.  وعنه السَّخاِويُّ

ُجلُ  َمَصطَ  : [مصط] ِحمِ  الرَّ  .َمَسَطهُ  ِحُب اللَّساِن. وقال الَخاْرَزْنِجّي في تَْكِملَِة العَْيِن : أَي، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصا ما فِي الرَّ
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 بَْيَن الّطاِء والتّاِء.« َمَصتَ »على الُمعَاقَبَِة من « َمَصطَ »قُْلُت : وأَّما اللَّْيُث فإِنَّهُ ما َذَكَر إِالَّ َمَسط وَمَصَت ، كما أََشْرنَا إِلَْيِه آنِفاً ، وَكأَنَّ 

مِّ  الُمْضطُ  : [مضط] َمةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن. وقال الِكَسائِيُّ : هي لُغَةٌ في ، بالضَّ من التِّثِْليِث  الُمْشِط ، وتَأِْتي فيه اللُّغَاُت الُمتَقَّدِ

يَن  هي: قال الِكَسائيُّ  .(2)وما بَْعَدهُ  يِن والّضادِ  ضاداً لُغَةٌ لَربِيعَةَ واليََمِن ، يَْجعَلُون الّشِ ، أَي لَْيَسْت بضاٍد َصِحيَحٍة ،  َغْيَر خاِلَصةٍ  بَْيَن الّشِ

 ً  وال ِشينا

__________________ 
 ( يف التكملة واللسان : ابلظاء املعجمة.1)
 ع  املضرت ابلكسر ضبرت قلم.« مشرت»( اقتصر الصاغاين يف التكملة مادة 2)
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رَتِ د ا َلفحظاً ومعىًن ا نقله الّصاَغاينّ هَكَذا.َصِحيَحًة. ويـَُقوُلون أَيحضاً :  َطِر د ا مثَر اشح  اضح
 .«بآِمينَ  تَُمطُّوا ال»َحِديُث َسْعٍد :  ، ومنه َمدَّهُ  : َمطَّهُ يَُمطُّه َمطًّا : [مطط]

ْلوِ  َمطَّ  . وقال اللِّْحيَانِّي :َجَذبَهُ  : يَُمطُّه َمطًّا الدَّْلوَ  َمطَّ و  : َجَذَب. َمطًّا بالّدِ

 ، أَي َمدَُّهما. َحاِجبَْيه فََمطَّ  يُقَاُل : تََكلَّمَ و

 ، كنَأَى بَجانِبِِه ، وَصعََّر َخدَّهُ. تََكبَّرَ  ، إِذا َخذَّهُ  َمطَّ و حاِجبَْيِه ، َمطَّ  وِمَن الَمَجاِز :

 َخاِطُب بِها.، أَي كأَنَّهُ يُ  أَصابِعَهُ : َمدََّها ُمَخاِطباً بِها َمطَّ و

 .في أَْسفَِل الَحْوِض  يَْبقَى الخاثِرُ  الَكِدرُ  ، كَسِفينٍَة : الماءُ  الَمِطيَطةُ و

ْدَغةُ ، َجْمعُه  .َمَطائطُ  وقِيَل : ِهَي الرَّ

ُج ويَْمتَدُّ. يَتََمطَّطُ  : الماُء فيه الطينُ  الَمِطيَطةُ  وقال األَْصَمِعيُّ :  ، أَي يَتَلَزَّ

 .«الَمَطائطَ  إِنّا نَأُْكُل الَخَطائَط ، ونَِردُ »ذَّرٍ :  في َحِديِث أَبِيو

 وقال ُحَمْيٌد األَْرقَُط :

رِت  َوابـــــــــــــــــِ َوِ اخلـــــــــــــــــَ اِت الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ  يف جمـــــــــــــــــُح

اِ      هــــــــــــَ رَت الــــــــــــنــــــــــــِّ بــــــــــــح َر  (1)خــــــــــــَ ائــــــــــــرتِ لــــــــــــََ طــــــــــــَ َ
 املــــــــــــ

  
َجُز َوقََع في الّصحاحِ : َسَملَ  ِه. (2) «الَمِطيطِ  وهذا الرَّ  َكذا ُوِجَد بَِخّطِ

َجُز ِلُحَمْيٍد.  وقال الّصاَغانِيُّ : ولَْيَس الرَّ

لُه : َواُب أَنَّهُ له ، وأَوَّ  قُْلُت : والصَّ

 َقدح َوَجَد اَ ج اُج َغريحَ قاِنرتِ 
قَاعِ : ، كُجَهْينٍَة : ع ُمَطْيَطةُ و . وأَْنَشَد لعَِديٍ بِن الّرِ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

اًل يف  كــــــــــــــَبن  و  ةَ َنــــــــــــــَح طــــــــــــــَ يــــــــــــــح طــــــــــــــَ تــــــــــــــاً  مــــــــــــــُ  اَنبــــــــــــــِ

ا    اهـــــــــــــَ جـــــــــــــَ ا وحـــــــــــــَ رَارِهـــــــــــــَ َ قــــــــــــــَ اح ِض بـــــــــــــَ مـــــــــــــح  ابلـــــــــــــكـــــــــــــِ

  
ُج ويَْمتَدُّ. ، كَسَحاٍب : لَبَُن اإِلبِِل الَخاثُِر الَحاِمضُ  الَمَطاطُ و َي به ألَنَّهُ يَتََملَُّط ، أَْي يَتَلَزَّ  ، عن ابِن َعْباٍد ، وهو القَاِرُص ، ُسّمِ

 ، كما في الّصحاحِ. وقال َغْيُرهُ : هو َمْشُي التَّبَْختُِر. ، كُحَمْيَراَء : التِّبَْختُرُ  الُمَطْيَطاءُ و

َمْخَشِريُّ في الفائِق : هو من الُمَصغَّرِ    الَِّذي ال ُمَكبََّر لَهُ.قال الّزِ

 ُر ذِلَك.قال َشْيُخنَا : وقد َعقَُدوا ِلِمثِْلِه باباً ، كما في الغَِريِب الُمَصنَِّف وَغْيِرِه ، وِمثْلُه الُكَمْيُت والُكعَْيُت وَغيْ 

تِي»قال في الَحِديِث : و ، كما في الّصحاحِ ، َمدُّ اليََدْيِن في الَمْشيِ  : الُمَطْيطاءُ و وُم ، كاَن  الُمَطْيَطاءَ  إِذا َمَشت أُمَّ ، وَخَدَمتُْهْم فاِرُس والرُّ

 هِذه ِرَوايَةُ أَبِي ُعبَْيٍد.« بَأُْسُهم بَْينَُهم

 .«َسلَّط هللاُ ِشَراَرَها َعلَى ِخيَاِرها»ِرَوايَةُ اللَّْيِث : و

، َعْن ُكَراعٍ ، وُرِوَي بالَوْجَهْيِن في الَمْعنَيَْيِن عن األَْصَمِعّيِ أَْيضاً ،  ويُْقَصرُ  اَر قُْطنِّي ،قُْلُت : هَكَذا قََرأُْت هذا الَحِديَث في ِكتاِب الِعلَِل ، للدَّ 

. كالَمِطيطاءِ  كما في اللَِّساِن ،  ، بالفَتْحِ والَمّدِ

 .: الشَّتْمُ  التَّْمِطيطُ  من الَمجاِز :و

ِل التَّْضِعيِف ، وأَْصلُهُ  َمطَّىتَ  ، وَكذلكَ  تََمدَّدَ  ، أَيْ  تََمطَّطَ  يُقاُل :و  .تََمطَّطَ  ، وهو من ُمَحوَّ
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قال : أَي يَتَبَْختَُر ، ألَنَّ الظَّْهَر هو الَمَطا ، فيَْلِوي َظْهَرهُ تَبَْختُراً. قال :  (3) يَتََمّطى (ُثَّ َذَهَب ِإىل َأْهِلهِ )وقال الفَّراُء في قَْوِلِه تَعالَى : 

 ٍل.ونََزلَْت في أَبِي َجهْ 

 قْلُت : فِحينَئٍذ َمَحلُّ ِذْكِرِه الُمْعتَلُّ ، كما َسيَأْتِي.

ي وقال أَبو ُعبَْيٍد : َمْن َذَهبَ  ْيُت ِمَن التَّقَضُِّض ، وَكذِلكَ  (4) الَمِطيطِ  ِإلَى بالتََّمّطِ ي فإِنَّهُ يَْذَهُب به َمْذَهَب تََظنَّْيُت من الظَّّنِ ، وتَقَضَّ  يُِريدُ  التََّمّطِ

. َمَطْطتُ و ، والَمْطُو ، والَمدُّ ، َواِحٌد. ويُقَال : َمَطْوُت ، الَمطُّ : و. قال األَْزَهِريُّ التََّمطُّطَ   بَِمْعنَى الَمّدِ

َن فِيهِ  تََمطَّطَ و . في الَكالِم. لَوَّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

__________________ 
 ( عن التهذيب واللسان والصحاح والتكملة وابألصر : خبرت النهار.1)
 والشارح ينقر عن التكملة.« سم املطائرت»( كذا ا والذي يف الصحاح املطبوع : 2)
 .33( سورة القيامة اآية 3)
 ويف التهذيب : إىل املطيطة.( األصر واللسان ا 4)
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ُجُل ، إِذا َمْطَمطَ و ِه أَْو َكالمهِ  الرَّ لَهُ. َمْطَمطَ  . نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن اْبِن األَْعَرابِّي. وقَال ابُن ُدَرْيٍد :تََوانَى في َخّطِ  في َكالِمه إِذا َمدَّهُ وَطوَّ

. وفي نَّصِ األَْصَمِعّيِ :، نَقَلَهُ الّصاَغانِ  َخثُرَ  : إِذا الماءُ  تََمْطَمطَ و َج واْمتَدَّ. تََمْطَمطَ  يُّ  الماُء : إِذا تَلَزَّ

مِّ  ُمَطائطُ و ، كِكتَاٍب وُغَراٍب ، ُمَطاطٌ  وصالً   ، وأَنشد ثَْعلٌَب : ُمْمتَدٌّ  ، أَي ، بالضَّ

ا  ــــــــــــَ ب ِض ِإذا مــــــــــــا َنضــــــــــــــــــــــــــَ وح حــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــِ َددحُت ل  َأعــــــــــــح

ــــــــَز  ا و     ي َرَة شــــــــــــــــــــــِ كــــــــح ــــــــَ اطــــــــاً ب طــــــــَ ا مــــــــُ ــــــــَ ب هــــــــَ ــــــــح ل  ســــــــــــــــــــــَ

  
 البَِعير ، وأَن يُْعنَى بَِها البَِعيُر. (1)يجوز أَن يُعنَى بها َصاَل 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 َمدَّهُ وَوسَّعَهُ. َخطَّهُ وَخْطَوةُ : َمطَّ و ، َمطَّ يَُمطُّ  : َسعَةُ الَخْطِو ، وقَدْ  الَمطُّ 

داُغ ، قاله اللَّْيُث ، وأَنشد :قََوائِم ال (2): َمَواِضُع َحْفِر  الَمَطائِطُ و  دَّواّبِ في األَْرِض ، تَْجتَِمُع فِيها الّرِ

ٌة يف  فــــــــــَ طــــــــــح َ  ِإال  نــــــــــُ بــــــــــح ــــــــــَ مح يـ لــــــــــَ ــــــــــَ ةٍ فـ يــــــــــطــــــــــَ طــــــــــِ   مــــــــــَ
هـــــــا     نــــَ يــــح قحصــــــــــــــــــَ تــــَ ر (3)مــــن اأَلرحِض فـــــــاســــــــــــــــــح حـــــــافـــــــِ  ابجلــــَ

  
تَْين : الطَُّواُل ِمن َجِميعِ الَحيََوا الُمُططُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :  ِن.، بَِضمَّ

ْن أََخَذ عنه اإِلَماُم أَبو  الِمْطماِطيُّ  ، بالَكْسِر : َمْوِضٌع بالَمْغِرِب ، إِلَْيه نُِسَب اإِلَماُم الفَِقيهُ أَبُو َعْبِد هللا ُمَحّمُد بُن أَبِي القاِسمِ  الِمْطَماطُ و ، ِممَّ

 ُعثَْماَن الَجَزاِريُّ ، ُعِرَف بقَدوَرةَ.

ً  ، ، كَمْنعَه َمْعَطهُ  : [معط]  وَمدَّهُ ، َسلَّهُ  من قِرابِه ، إِذا السَّْيفَ  َمعَطَ  منه :و ، نَقَلَهُ اللَّْيُث ، لُغَةٌ في َمغََط ، بالغَْيِن. َمدَّهُ  : يَْمعَُطه َمْعطا

. كاْمتَعََطهُ   .أَْغَرقَ و ، إِذا نََزعَ  في القَْوِس  َمعَطَ  منه أَْيضاً :و ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

، أَْي َمدَّ  «فِيَها ، َحتَّى إِذا َمألََها أَْرَسَل نُشَّابَتَهُ ، فأََصابَْت َمْسُروَق ابَن أَْبَرَهةَ  َمعَطَ  َوتََّر قَْوَسه ، ثُمَّ  (4)إِنَّ َوْهِرَز »بِي اْسَحاَق : في َحِديِث أَ و

 يََدْيِه بَِها.

 ، قاله اللَّْيُث. اَمعَهاجَ  ، أَيْ  الَمْرأَةَ  َمعَطَ  : َضْرٌب من النَِّكاح. يُقَاُل : الَمْعطُ و

. بَِولَِدَها : َرَمتْ  النَّاقَةُ  َمعََطتو  بِِه ، نقله الّصاَغانِيُّ

ً  ِمْن رأِْس الّشاةِ  الشَّعَر َمعَطَ و  ، نقله اللَّْيُث. نَتَفَهُ  : َمْعطا

 .بَها : َحبَقَ  َمعَطَ و

 .بَحقِّه : َمَطلَ  َمعََطهُ و

ئْبُ  ُمْعَطةَ  أَبوو ّمِ : الذِّ و َشعِرِه ، َعلٌَم َمْعِرفَةٌ ، وِإْن لم يَُخصَّ الَواِحَد ِمْن ِجْنِسِه ، وَكذِلَك أَُساَمةُ ، وذَُؤالَةُ ، وثُعَالَةُ ، وأَبُ  ِلتََمعُّطِ  ، ، بالضَّ

 َجْعَدةَ.

َواِلُد   َعْبٍد َشْمِس بِن َعْبِد َمناٍف القَُرِشيُّ األَُمِويُّ أَُخو ُمَسافٍِر وأَبِي َوْجَزةَ ، وهوبُن أَبِي َعْمِرو بِن أَُميَّةَ بنِ  أَبَانُ  ، اْسُمهُ  ، كُزبَْيرٍ  ُمعَْيطٍ  أَبُوو

ِه. ُعقَبَةَ   ، َوبنُوهُ الَوِليُد ، وُعَماَرةُ ، وخاِلٌد إِْخَوةُ ُعثَْماَن بِن َعفَّاَن ألُّمِ

 .: اسمٌ  ُمعَْيطٌ و

 ّوُل َضْبُط األَْرَزنِّيِ بَخّطِه في الَجْمَهَرِة ، والثَّانِي ُوِجَد بَِخّطِ أَبِي َسْهٍل الَهَرِوّيِ فيها.، األَ  ع ، أَْو هو كأَِميرٍ  : ُمعَْيطٌ و

 ، كَمْقعٍَد ، وقد تَقَدََّم. (5) َمْعيَطٍ  قال الّصاَغانِّي : وأَنا أَْخَشى أَْن يَُكونَا تَْصِحيفَيْ 

ِة الماِلِكيَِّة. ْيِطيُّ الُمعَ  من قَُرْيٍش ، منهم أَبُو خّيٍ  : ُمعَْيطو  أََحُد أَئمَّ
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ئُْب ، كفَِرَح : ُخبَُث ، أَْو قَلَّ َشعُره مِعطَ وَ   ، كَكتٍِف. َمِعطٌ و ، الَمعَطِ  بَيِّنُ  أَْمعَطُ  فهو َشعُرهُ ، قاله اللَّْيُث ، َمِعطَ  ، وال يُقَاُل ، الذِّ

ئْبُ   أَنَّه تَساقََط َشعُرهُ وزاَد ُخْبثُه.« م ر ط»: الَِّذي قَْد تَساقََط َشعُرهُ ، وقد تَقَدََّم في  األَْمعَطُ  وفي الّصحاحِ : الذِّ

ُجلُ  تََمعَّطَ و عَطَ و الرَّ ط وَسقَطَ  كاْنفَعََل ، أَي (6) اْنَمعَطَ  ، وفي الّصحاحِ : اْمتَعَطَ  ، أَْصلُه ، كاْفتَعَلَ  امَّ  .ِرُض لَهُ ِمْن داٍء يَعْ  َعلَى األَْرِض  تََمرَّ

قَْت. تَطايََرتْ  ، أَي أَْوباُره تََمعََّطتْ و  وتَفَرَّ

__________________ 
 .«أصالً »( عن اللسان وابألصر 1)
 ( ضبطت عن التهذيب واللسان ا كال ا ابلقلم.2)
 .«فاستصيفنها»ويف اللسان : « فاستصفيتها»( يف التهذيب : 3)
 ( يف النهاية واللسان : إن فالانً.4)
 . وال حُيمر عل  َفِقير فإنه مثا  مل أيت... ( قيده ايقوت ابلفتح مث السكون وفتح الياء5)
 ( يف الصحاح : ام عرَت وهو انفعر.6)
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َجاِل : األَْمعَطُ و  َسنُوٌط. أَْمعَطُ  َشعَُره وِجْلُدهُ. يُقَاُل : َرُجلٌ  َمِعطَ  ، كاألَْمَرط واألَْجَرِد ، وقد َمْن ال َشعََر له على َجَسِدهِ  من الّرِ

ْمُل ال نَبَاَت فِيِه ، : األَْمعَطُ  من المجاز :و مِّ  ُمْعطٌ  وِرَمالٌ  َمْعَطاءُ  ، وَرْملَةٌ  َمْعطاءُ  أَْرضٌ  َكذِلكَ و الرَّ  : ال نَبَاَت بَِها. ، بالضَّ

 ْكِملَِة واللَِّساِن ، وهو اْسُم أَْرٍض في قَْول الّراعي :، كما في الُمْعَجِم والتَّ  أَْمعَطُ  ، هكذا في سائِر النَُّسِخ ، وَصَوابُه : ع أَْمعَاطٌ و

ُرٌف  ٍض لــــــــــه عــــــــــُ قــــــــــح ــــــــــَ نح نـ ِر مــــــــــِ يــــــــــح َن ابلــــــــــلــــــــــ  ُرجــــــــــح  لــــــــــَح

اِع     ــــــــقــــــــَ رتَ ب عــــــــَ ــــــــح رَيِ  أَم ِر والصــــــــــــــــــــــِّ هــــــــح َ الســــــــــــــــــــــ  اح ــــــــَ (1)ب
 

  
يَرِ »ويُْرَوى :   .«بَْيَن الَحْزِن والّصِ

 الَهْمَزةِ.قال ياقُوُت : وَرَواهُ ثَْعلٌَب بَِكْسِر 

 كاْنفَعََل. كاْنَمعَطَ  واْمتَدَّ ، مثل اْمتَغََط ، بِاْلِغْيِن ، (6) النََّهاُر : اْرتَفَعَ  اْمتَعَطَ و

عَطَ و . اْنَجَردَ  ، زاَد في الّصحاحِ وَغْيِره : اْمتَعَطَ  ، أَْصلُهُ  الَحْبُل ، كاْفتَعَل امَّ  ، وَعلَْيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ

عَطَ  قال أَبُو تَُراٍب :و غََط ، بِاْلغَْيِن ، َطالَ  على اْنفَعَل : إِذا امَّ ِعطُ  ومنه واْمتَدَّ ، مثُل امَّ  .ِلْلبَائِِن الطُّولِ  بتَْشِديِد الِميِم الثّانِيَِة الَمْفتُوَحةِ  الُممَّ

ِغُط ، بالغَْيِن الُمْعَجَمة ، وَكذِلَك َرَواهُ أَبُو ُعبَْيٍد عن األَْصَمِعّي ، قال : ولَْم أَْسَمعْ قال األَْزَهِرّي : الَمْعُروُف في الطُّ  ً  وِل الُممَّ ِعطا بِهذا  ُممَّ

ِعطٌ  ِد هللا التَِّميِمّيِ يَقُوالِن : َرُجلٌ ألَبِي تُراٍب. قَال : سمعُت أَبا َزْيٍد وفاُلَن بَن َعبْ « كتاب االْعتِقَابِ »الَمْعنَى ِلغَْيِر اللَّْيث إِالّ ما قَرأُْت في   ُممَّ

ِغٌط ، أَي َطِويٌل.  وُممَّ

لَعَنََّك ولَغَنَّك ، بَِمْعنَى لَعَلَّك ، والَمعَُص والَمغَُص من اإِلبِِل : البِيُض. وُسُروٌع  قال األَْزَهِرّي : وال أُْبِعُد أَْن يَُكونَا لُغَتَْين ، كما قالُوا :

ْخَصِة.وُسُروٌغ ، لل  قُْضبَاِن الرَّ

ْفَراُء : من أَْسَماءِ  الَمْعطاءُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و  .السَّْوأَةِ  ، والشَّْعَراء ، والدَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ُرْمَحهُ : اْنتََزَعهُ. اْمتَعَطَ و : الَجْذُب. الَمْعطُ 

 : الُمْمتَدُّ على َوْجِه األَْرِض. األَْمعَطُ و

ئْبَةُ الَخبِيثَةُ. َطاءُ الَمعْ و  : الذِّ

 : َسقََط َصوفَُها. َمْعَطاءُ  وَشاةٌ 

ئْبِ  أَْمعَطُ  وِلصٌّ  ئابِ  ، كما في الّصحاحِ. زاَد في األََساِس : ُمْعطٌ  ، لُخْبثِِه ، ولُُصوصٌ  األَْمعَطِ  ، على التَّْمثِيِل بالذِّ في ُخْبثَِها  الُمْعطِ  ُشبَِّهْت بالذِّ

 .(2)ِفَها ، فُوِصفَْت بَِوصْ 

ِليَْلَحَق ويَُكوَن ذِلَك  (3)ْحبَِس ِرْجلَيه في ُحْضِر الفََرِس : أَْن يَُمدَّ َضْبعَْيِه َحتَّى ال يَِجَدا َمِزيداً ، ويَْحبَِس ِرْجلَْيِه َحتَّى ال يَِجَد َمِزيداً ، ويَ  التَِّمعُّطُ و

 ِهما كالّسابح.ِمْنهُ في َغْيِر االْحتِالط ، يَْسبَُح بِيََدْيِه ويَْضَرُح بِرْجلَْيِه في اْجتِماعِ 

طُ و ُب ، يُْرَوى ، باْلعَْيِن وبِاْلغَْيِن ، قاله ابُن األَثِيِر. الُمتََمعِّ ُط والُمتَغَّضِ  : الُمتََسّخِ

 : اسٌم. ماِعطٌ و

ِه ُضبَْيعَةُ ابُن الَحاِرِث بن ُخلَيٍف  (4)، كأَِميٍر : ابُن َمْخُزوٍم القَْيِسّيِ جّد َحيّاَن  َمِعيطٌ و بِن الُحَصْيِن بِن ُخلَيِف بِن َربِيعَةَ الّشاِعِر. وابُن َعّمِ

 شاِعٌر أَْيضاً ، نَقَلَهُ الَحافُِظ.

ُجُل  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : هو ، كعََملٍَّس  الَمعَلَّطُ  : [معلط]  .قَْلُب َعَملَّطٍ  ، وهو الشَِّديدُ الرَّ

ِط فِيهما ، كما تَقَدََّم. الّداِهيَةُ  ، وقِيَل : الَخبِيثُ  : الَمعَلَّطُ و  ، كالعََمرَّ
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ً  في القَوِس  غَطَ مَ  في نَْزعِ الَوتَِر وَمدَّه ِليُْبِعَد السَّْهَم ، قاله ابُن ُشَمْيٍل. ويُقَال : أَْغَرقَ  ، إِذا الّراِمي في قَْوِسهِ  َمغَطَ  : [مغط] ، ِمثْل َمَخط :  َمْغطا

ه بَْعُضهم فَقاَل : (7) و َء : َمدَّه يَْستَِطيلُه ،الشَّيْ  َمغَطَ و نََزَع فيها بَِسْهم أَو بِغَْيره. َمغََطهُ  ، (5)ونَْحِوه  ٍء لَيٍِّن كالُمْصرانِ : َمدُّ َشيْ  الَمْغطُ  َخصَّ

غَطَ و ، يَْمغَُطه َمْغطاً فاْمتَغَطَ  َدةَ  امَّ  الِميِم. ، ُمَشدَّ

__________________ 
 وختر ه فيه. 129( ديوانه ص 1)
 ( بعدها يف القاموس : والش َعُر : َتَساَقرَت.6)
 ( األساسي : فوضعت بصفتها.2)
 كما يف اللسان.« وحيب  رجليه»( كذا ا وردت مكررة والظاهر حذف 3)
 اب اء املهملة.« حليف»ويف املؤتلف « انحب»وابألصر  97( عن املؤتلف ل مدي ص 4)
 .«و»بد  : « أو»( ابلقاموس : 7)
 ء اللا حنو املصران.( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : مد  الشي5)
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ِغطُ و ثين بتَْشِديِد الغَْيِن ، وهو َغلَطٌ ـ  ، بِتَْشِديد الِميِم الثانِيَةِ  الُممَّ ِعطِ  ِمثْلُ  وهوـ  وقد َرواهُ بَْعُض الُمَحّدِ ، بالعَْين ، وُهَو الطَِّويُل لَْيَس بالبَائِِن  الُممَّ

األَْصَمِعّيِ باْلغَْيِن. زاَد السَُّهْيليُّ ، في الطُّول. وفي الّصحاحِ :هو الطَِّويُل َكأَنَّه ُمدَّ َمدًّا ِمْن ُطولِه. قال األَْزَهِريُّ : هَكَذا َرَواهُ أَبُو ُعبَْيٍد عن 

ْوِض   : والِكسائيُّ وأبو َعْمٍرو. (1)الرَّ

ِغطِ  لَْم يَُكْن بالطَِّويلِ »فقال :  وسلمعليههللاصلىوَصَف َعِليٌّ َرِضَي هللا عنه النَّبِيَّ و دِ  الُممَّ يَقُوُل : لَْم يَُكْن بالطَِّويِل « ، وال القَِصيِر الُمتََرّدِ

 البائِِن ، ولِكنَّه كاَن َرْبعَةً.

ِويِل : » وسلمعليههللاصلىأَْخَرَج اإِلماُم في ُمْسنَِدِه عن أَنٍَس َرِضي هللاُ عنه في ِصفَتِِه وقُْلُت : كاَن َرْبعَةً من القَْوِم ، لَْيَس بالقَِصير وال بالّطِ

 .«البائنِ 

ِغطُ  وُروَي عن األَْصَمِعّيِ أَنَّهُ قال : ِغطُ و الُمتَناِهي في الطُّوِل.:  الُممَّ ، والنَّوُن ِلْلُمطاَوَعة ، فَقُِلبَْت ِميماً ، وأُْدِغَمْت في  ُمْنَمِغطٌ  ْصلهُ ، أَ  الُممَّ

 الِميِم.

ْوِض للسَُّهْيلّيِ : ِغطُ  وفي الرَّ ا أُِمَن اْلتِبَاُسه بالمُ  الُممَّ َحى ، لَمَّ َضاَعِف ، َوْزنُه ُمْنفَِعٌل ، واْنَدَغمِت النُّوُن في الِميِم ، كما اْنَدَغمْت في َمَحْوتُه فامَّ

 َزّماَء ، وَغّماَء.: ولَْم يُْدِغُموا النُّوَن في الِميِم في شاةٍ َزْنماَء ، وال في َغْنَماَء ، ِلئالَّ يَْلتَبَِس بالُمَضاَعِف لَْو قالُوا 

 في السَّْيِر. البَِعيُر : َمدَّ يََدْيِه َشِديداً  تََمغَّطَ و

في َجْريِه ، ويَْحتَِشي ِرْجلَْيِه في بَْطنِِه حتى ال يَِجَد َمِزيداً لإِلْلحاِق ، ثُّم يَُكوُن ذِلَك ِمْنهُ  ى َحتَّى ال يَِجَد مِزيداً َجرَ و : َمدَّ َضْبعَْيهِ  الفََرسُ  تََمغَّطَ و

،  َمدَّ قََوائَمه وتََمطى في َجْريِهِ  الفََرُس : إِذا غَّطَ تَمَ  أَوْ  .(3)، يَْسبَُح بِيََدْيِه ويَْضَرُح بِرْجلَْيِه في اْجتَِماعٍ ، قاله أَبُو ُعبَْيَدةَ  (2)في َغْيِر اْحتِالٍط 

 نَقَلَهُ أَبُو ُعبَْيَدةَ أَْيضاً.

 . قال ابُن ُدَرْيٍد : ولَْيَس بُمْستَْعَمٍل.قَتَلَهُ الغُبَارُ و ، إِذا َسقََط َعلَْيه البَْيتُ  فاُلٌن تَْحَت الَهَدمِ  تََمغَّطَ و

 من قِرابِِه. َسْيفَهُ : اْستَلَّهُ  اْمتَغَطَ و

. والعَْيُن لُغَةُ ِفيِه ، وقَْد تَقَدََّم. النََّهاُر : اْرتَفَعَ  اْمتَغَطَ و  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 : َمدُّ البَِعيِر يََدْيِه في السَّْيِر ، قاَل : الَمْغطُ 

 مَيُد  َغَضَن اآابطِ  َمغحطاً 
طُ و ُب ، عن ابِن األَثِيِر. الُمتََمغِّ  : الُمتَغَّضِ

 : الطَِّويُل. الُمْمتَِغطُ و

هُ بِها َحتَّى ُعنُقَهُ بالعََصا وَمقََرهُ ، إِذا َضَربَ  َمقَطَ  . وقال بَْعُضُهم :َكَسَرها من َحدَّْي نََصَر وَضَرَب : يَْمقُُطهاو ، يَْمِقُطَها ُعنُقَهُ  َمقَطَ  : [مقط]

 يَْنَكِسَر َعْظُم العُنُِق والِجْلُد َصِحيٌح.

ً  َمقَطَ و ً  فاُلنا ً  ، إِذا َمقََطه أَو وبَلََغ إِلَْيِه في الغَْيِظ ، عن أَبِي َزْيدٍ  َغاَظهُ  ، إِذا يَْمقُُطهُ َمْقطا  .َمأَلهُ َغْيظا

ً  الِقْرنَ  َمقَطَ و  .َرَعهصَ : ، وهِذه عن ُكَراعٍ  بِه َمقَطَ و ، َمْقطا

ً  الُكَرةَ  َمقَطَ و  ، كما في اللَِّساِن والعُبَاِب والتَّْكِملَِة. وقال الشَّّماُخ : َضَرَب بها األَْرَض ثُمَّ أََخَذَها : َمْقطا

هـــــــــــــا  َا أَدحرَكـــــــــــــَ ا حـــــــــــــِ هـــــــــــــَ َديــــــــــــــح  كـــــــــــــَبن  َأوحَب يـــــــــــــَ

رَتححـــــــــــــــــــا ِ     دح اَنَدوحا بـــــــــــــــــــِ رَاِح وقـــــــــــــــــــَ
َ

 َأوحُب املـــــــــــــــــــ

  

رتُ  قــــــــح ٍف  مــــــــَ ٍة َزلــــــــَ نــــــــوســــــــــــــــــــــَ كــــــــح لــــــــَ  مــــــــَ رِيــــــــَن عــــــــَ  الــــــــكــــــــُ

عـــــــــــزَا ِ     ِن مـــــــــــِ ـــــــــــح ريَي ـــــــــــِّ ـــــــــــن ِة ال ـــــــــــَ ان ـــــــــــّ ن ِر حـــــــــــَ هـــــــــــح  يف  ـــــــــــَ

  
 وقال الُمَسيَُّب بُن َعلٍَس يَِصُف ناقَةً :
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ا  َبهنــــــــــــ َ جــــــــــــاِء كــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــن ــــــــــــل ا ل َداهــــــــــــَ ــــــــــــَ تح ي رِحــــــــــــَ  مــــــــــــَ

يح     فــــــــــــ  ُرو بــــــــــــكــــــــــــَ كــــــــــــح رتٍ تــــــــــــَ اقــــــــــــِ اعِ  مــــــــــــَ  يف صــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  الطائُِر األُْنثَى َمقَطَ و  ، َمْقلُوٌب منه. قََمَطَها ، ِمثْلُ  يَْمقُُطَها َمْقطا

. باألَْيَماِن : َحلَّفَه بها (4) َمقََطهُ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

ْرُب ، يُقَال : الَمْقطُ و  ، وَكذِلَك بالسَّوِط. َضَربَهُ  ، أَي بالعََصا َمقََطهُ  : الضَّ

دَّةُ والضَّْربُ  الَمْقطُ و َر قَْوُل أَبِي ُجْنَدٍب الُهَذِلّي : : الّشِ  ، وبِِه فُّسِ

ز ٍة و  ُه ُذو عـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــ  وح أَن رتِ لـــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــح   مـــــــــــــــــــــَ
رتِ     مـــــــــــــــح َ  اهلـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ريَاَن بــــــــــــــــَ َض اجلـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

  
__________________ 

 وهو كتاب الروض األنف للسهيلي.« العروض»( ابألصر 1)
 جمة ا واألصر كاللسان.( يف التهذيب : اختالط ابخلاء املع2)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : أبو عبيد.3)
 .«مقرت»( عن التكملة وابألصر 4)
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ِغيرِ  : الضَّْربُ  الَمْقطُ  وقال اللَّْيُث :  الُمغَاِر. بالُحبَْيِل الصَّ

 الَحْبَل ، أَْي فَتَلَهُ َشِديداً. َمقَطَ  . يُقَاُل :ِشدَّةُ الفَتْلِ  : الَمْقطُ و

ً  اإِلبِلَ  َمقَُطوا . يُقَاُل :بالِمقَاطِ  الشَّدُّ  : الَمْقطُ و ِغيرُ  ُهو الَحْبلُ  أَو أَيًّا كاَن ، َكِكتَاٍب ، وهو الَحْبلُ  ، بالِمقاطِ  ، إِذا َشدُّوَها َمْقطا الشَِّديُد  (1) الصَّ

 ، كالِقماِط ، َمْقلُوباً منه. وتقُول : ُشدَّهُ بالِقَماِط ، فإِْن أَبَى فبِالِمقَاِط. (2)يََكاُد يَقُوُم من ِشدَّةِ فَتِْلِه  الفَتْلِ 

ا قَِدَم َمكَّةَ فقاَل : و فقاَل الُمطَِّلُب بُن أَبِي »ِمْن َمكانِِه ،  وكان السَّْيُل اْحتََملَهُ « ؟َمْن يَْعلَْم َمْوِضَع الَمقَامِ »في َحِديِث ُعَمَر َرِضي هللا َعْنهُ لَمَّ

 .«ِعْنِدي بِمقَاطٍ  َوَداَعةَ : قَْد ُكْنُت قَدَّْرتُه وَذَرْعتُه

ُن الطاِرُق بالَحَصى الَماقِطُ و . : الَحاِزي الُمتََكّهِ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 .َمْولَى الَمْولَى : الَماقِطُ و

عبُد الاّلقِِط ، والاّلقُِط : عبٌد  الماقِطُ و ، الَماقِطِ  بِن القٍِط ، تَتََسابُّ بذِلَك ، فالّساِقُط َعْبدُ  ماِقطِ  الٌن َساقُِط بنُ في الصحاحِ : تَقُوُل العََرُب : فُ 

 .«ل ق ط»وفي « س ق ط»ُمْعتٌَق ، نقْلتُه من ِكتَاٍب ِمْن َغْيِر َسماعٍ ، اْنتََهى. وقد َسبََق ذِلَك ِلْلُمَصنِّف في 

كْ  : طُ الَماقِ و  .بَِعيٌر قاَم ِمَن اإِلْعياِء والُهَزاِل ولَْم يَتََحرَّ

ً  وقَدْ  من األَبِِل : ِمثُْل الّراِزِم ، الَماقِطُ  وفي الّصحاح : قال الفَّراُء :  .َشِديداً  ُهزاالً  ُهِزلَ  ، أَي َمقََط يَْمقُط ُمقُوطا

، هَكَذا هو فِي سائِِر النَُّسخِ ، وِمثْلُهُ فِي العَْيِن ، وهو َغلٌَط ، والصَّواُب الَمأْقُِط ، بالَهْمِز ، كَمْجِلٍس  أَْضيَُق الَمَواِضعِ في الَحْرب : الماقِطُ و

 والِميُم ليست بأَْصِليٍَّة.« أ ق ط»وقد َسبََق له ذِلَك في 

ْلِو ، ج : : الَماقِطُ و ً  ، الّصواُب أَنَّ  ، كُكتُبٍ  ُمقُطٌ  ِرَشاُء الدَّ  ، وهو الَحْبُل أَيًّا كاَن ، كِكتَاٍب وُكتٍُب ، كما في اللَِّساِن وَغْيِره. ِمقَاطٍ  َجْمعُ  ُمقُطا

َف الُمَصنُِّف. الِمقَاطُ  ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو ِمْقَوُد الفََرِس  : الَماقِطُ و ْلِو ، وقد َحرَّ  ، وَكذِلَك قال في ِرَشاِء الدَّ

 أَْشُهٍر ، عن ابِن َعبّاٍد. لَُد لِستَِّة أَْشُهٍر أَْو َسْبعَة، كَكتٍِف : الَِّذي يُو الَمِقطُ و

ّمِ : َخْيٌط يَُصاُد به الطَّْيُر ، ج : أَْمقَاطٌ  ، الُمْقطُ و قال :  ، كقُْفٍل وأَْقفَاٍل. بالضَّ

ً و  .كَمقََطهُ  ، عن ابِن َعبَّاٍد ، : َصَرَعهُ  َمقََّطهُ تَْمِقيطا

 فاُلٌن َعْينَْيِن ، ِمثَْل َجْمَرتَْيِن ، أَي استَْخَرَجُهَما. اْمتَقَطَ  قَاُل :. يُ : اْستَْخَرَجهُ  اْمتَقََطهُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، أَْي َشِديٌد. ماقِطٌ  : الُمتَغَيُِّظ ، وُهوَ  الُمتََمقِّطُ 

 : أَِجيُر الَكِرّيِ. الَمقّاطُ من َمْنِزٍل إِلَى َمْنِزٍل. وقال َغْيُرهُ : كالَمقَّاِط كَشدَّاٍد. وقِيَل : (3)، وهو الَِّذي يُْكِري  َماقِطٌ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : َرُجلٌ 

ُجِل في بَْعِض الطَِّريق فيَْستَ  الَمقَّاطو وفي األََساِس : لَْم أََر في السُّقّاِط ، ِمثَْل الَكِرّيِ   ْكِري لَهُ.، وهو َكِريُّ الَكِرّيِ يَْعَجُز عن َحْمِل الرَّ

ً  ، وَجعَلََها بالِمقَاط اإِلبَِل تَْمِقيطاً : َشدَّها َمقَّطَ و  َواِحداً. َمْقطا

ً  ءَ الشَّيْ  َمقََطهُ و َمه  َمْقطا  ، عن ابِن َعبّاٍد. (4): َجرَّ

ّمِ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّكِملَِة والعُبَ  الُمْقعُوَطةُ  : [مقعط] ، وهي  كالقُْمعُوَطِة ِزنَةً وَمْعنَى اِب. وقال اللَّْيُث : هي، بالضَّ

 ُدْحُروَجةُ الْجعَِل ، كما تَقَدََّم ذِلَك في اللَِّساِن.

َجاِل ، الَِّذي ، بالَكْسِر : الَخبِيثُ  الِمْلطُ  : [ملط] ُث. وَوقََع في اللَِّساِن : ال يُْدفَع إِلَْيِه ، قالَهُ اللَّيْ  ٌء إِالّ َسَرقَهُ واْستََحلَّهُ َشيْ  (5) ال يُْرفَُع له من الّرِ

 ٌء إِالّ أَْلَمأَ َعلَْيِه ، وَذَهَب به َسَرقاً واْستِْحالالً.َشيْ 
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 : الَِّذي ال يُْعَرُف له نََسٌب وال أٌَب ، قالَهُ  الِمْلطُ و

__________________ 
 مواف  للسان والتهذيب.واملثبت « الضفري»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 ( يف التهذيب : من شدة إغارته.2)
 ويف التهذيب : املّقاط : ا امر من قرية إىل قرية أخر  ا نقله عن ِشر. واملثبت ضبرت التكملة.« املكرتي»( يف اللسان 3)
 .«جرعه»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : إليه.5)
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َلرتَ  َمِعي  ا من قـَوحِلك :اأَلصح   ريُش الطّائِِر ا ِإذا َسَقرَت َعنحُه. أَمح
 ، كما في الّصحاحِ. الُمْختَِلُط النََّسبِ  ِخْلٌط ، وهو ِمْلطٌ  ويُقَاُل : ُغاَلمٌ 

ّم ، ُملُوطٌ و أَْمالطٌ  ج ُجُل ، َملُطَ  وقَدْ  ، بالضَّ ً  َكَكُرَم ، ونََصَر ، الرَّ ّمِ ، يُقَ  ُملُوطا  .الُملُوطِ  من ِمْلطٌ  ال : هَذا، بالضَّ

ً  الحائطَ  َملَطَ و يِن ، َطاَلهُ  : َمْلطا ً  بالّطِ  ، األَِخيُر عن ابِن فاِرٍس. كَملََّطهُ تَْمِليطا

 ، عن ابِن األَْعرابِّي. َشعَره : حلَقَهُ  َملَطَ و

ينُ  الِمالطُ و ِمْسٌك  ِماَلُطَها»َحِديُث ِصفَِة الَجنَِّة :  ، كما في الّصحاحِ. ومنه بِِه الحائطُ  يَُملَّطُ و يُْجعَُل بَْيَن سافَيِ البِنَاءِ  الَِّذي كِكتَاٍب : الّطِ

 .«أَْذفَرُ 

يا بذِلَك ألَنَُّهما قد ِماَلَطانِ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وُهما الَجْنبُ  : الِماَلطُ و ً  عنها اللَّْحمُ  ُمِلطَ  ، ُسّمِ . ْلطٌ مُ  ، أَي نُِزَع ، وَجْمعُه َمْلطا ّمِ  ، بالضَّ

ا يِلي ُمقَدََّمهُ. جانِبا السَّنَامِ  : الِمالطانِ و  ، ِممَّ

 ، كما في الّصحاحِ ، ألَنَُّهما يَِلياِن الَجْنبَْيِن. قال الراِجُز يَِصُف بَِعيراً. : َعُضدا البَِعيرِ  ِماَلطٍ  اْبناو

اَل  هِ كــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح اَلطــــــــــــــــَ فــــــــــــــــا  مــــــــــــــــِ طــــــــــــــــ  عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  ِإذا تـ

رَاعٍ     ــــــــــــــَ ا رَاعــــــــــــــَ  بـ ــــــــــــــمــــــــــــــَ ا ابان ف ــــــــــــــَ َوف (1) َأجــــــــــــــح
 

  
 ُهنَا العَُضدان ، ألَنَُّهَما الَمائَِراِن ، كما قَاَل الراِجُز : فالِمالَطان

 (2)عن الز وِر أََبّد  ِمالطَيحَهاِكاَل 
َي باسم الَجْنِب. ِمالطٌ  وقيل للعَُضد  ، ألَنَّه ُسّمِ

 . وأَنشد ابُن بَرّي ِلعُيَْينَةَ بِن ِمْرَداٍس :ِماَلطٍ  وهو قوُل أَبِي َعْمٍرو ، الَواِحُد ابنُ  َكتِفَاهُ  البَِعيِر : ِماَلطِ  اْبنا أَو

يَنح  َر  ابــــــــــح اتـــــــــــَ هــــــــــَ يــــــــــح الطــــــــــَ تح  مــــــــــِ لــــــــــَ َي أَرحقـــــــــــَ  ِإذا هــــــــــِ

َزو رِ     ُ
نح ُمشـــــــــــــــــــــــــــــاِش املـــــــــــــــ بـــــــــــــــااَن عـــــــــــــــَ ر ا فـــــــــــــــَ  أُمـــــــــــــــِ

  
ْوِر. ُر : َمْوِضُع الزَّ  الُمَزوَّ

 : الِهالُل. الِماَلطِ  أَبِي ُعبَْيَدةَ. وُحِكَي عن ثَْعلٍَب أَنَّه قال : ابنُ  ، عن : الِهاللُ  ِماَلطٍ  اْبنُ و

ْمحاقُ  ، نقله الَواقِِديُّ ، ويُْقَصرُ  َمْمُدوداً ُمَذكَّراً ِمثَاُل الِحْرباِء ، عن اللَّْيث ، ، بالَكْسرِ  الِمْلطاءُ و َجاجِ : الّسِ  .من الّشِ

َجاجِ : بِلُغَِة الِحَجاِز. وفي كتاِب أَبِي ْمحاُق ، وقد تقدََّم ، كالِمْلطاةِ ، بالَهاِء ، َعْن أَبِي ُعبَْيٍد. قاَل : فإِذا  الِمْلَطاطُ ُموَسى في ِذْكِر الّشِ ، وهي الّسِ

 كانَْت على هَذا فهي في التَّْقِديِر َمْقُصوَرةٌ.

أِْس و : الِمْلَطاةُ و الِمْلَطى أَو قِيق بَْين لَْحِم الرَّ ةَ أَْن تُوِضَح. نَقَلَهُ ابُن األَثِيِر. (3) َعْظِمهالِقْشُر الرَّ  ، يَْمنَع الشَّجَّ

ه ، وَكذلك َذَكَرهُ في الُمْعتَّلِ قال َشْيُخنا : الصَّواُب ذْكُره في الُمْعتَّلِ ، كما يَأَتي له ، ألَنَّهُ ِمْفعاٌل كما َذَكره أَبو عِلّيٍ القاِلي في َمْقُصورِ 

ا لَْيَس من ذِلَك ِرّيِ واْبِن األَثِيِر وَغْيِر َواِحٍد. وأَعاَده الُمَصنُِّف على عاَدتِه إِشاَرةً إِلى ما فِيه قَْوالِن في االْشتِقَاِق ، وهذالَجماِهيُر ، كالَجْوهَ 

 القَبِيِل فاْعِرْفهُ ، فِذْكُرهُ ُهنَا َخَطأٌ ظاِهٌر. اْنتََهى.

ِة ُهنَا ،  ّي ، وقال : أَْهَمَل الَجْوَهِريُّ من هذا الفَْصلِ قُْلُت : اْختَلََف َكالُم األَئمَّ  ، وهي الِمْلَطى فاللَّْيُث َجعََل ِميَمه أَْصِليَّةً ، وإِليه ماَل ابُن بّرِ

بِن األَْعرابِّيِ ِزياَدةَ الِميِم. وأَما ، وَذَكَرهُ أَْيضاً الَصاَغانِيُّ ُهنَا في العُباِب والتَّْكِملَِة ، ونَقََل عن ا« لطى»أَْيضاً ، وَذَكَرها في فَْصِل  الِمْلَطاةُ 

ْلحاِق كا كالِعْزهاةِ ، وُهو  الِمْلَطاةُ و لَِّذي في الِمْعَزى ،اْبُن األَثِيِر فإِنَّهُ ذََكَر االْختِالَف فقاَل : قِيَل : الِميُم زائَِدةٌ ، وقِيَل أَْصِليَّةٌ ، واألَِلُف ِلإْلِ

 أَْشبَهُ.

ِء : إِذا لَِصْقُت ِميُم ِمْفعٍَل ، وأَنََّها لَْيَسْت بأَْصِليٍَّة ، كأَنَّها من لََطْيُت بالشَّيْ  الِمْلَطى ابِن األَْعرابِّيِ يَُدّل على أَنَّ الِميَم من وفي التَّْهِذيب : وقَْولُ 

 ُخنا.ُهنَا ليس بَِخَطإِ ، كما َزَعَمهُ َشيْ  الِمْلَطى بِِه ، فقَْد َظَهَر بِذِلك أَنَّ ِذْكَر الُمَصنّف
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ّي َعلَْيه.  وأَما الَجْوَهِريُّ فقد َرأَْيَت اْستِْدراَك ابِن بَّرِ

 وأَّما ابُن األَثِيِر ، فإِّن الَمْنقوَل عنه ِخالُف ما نََسبَهُ له

__________________ 
 ( كذا ابألصر والتهذيب واللسان ا ويف املطبوعة الكويتية :1)

 ابان فمارا عنح يراٍع أجوافا
 قبله يف التهذيب واللسان.( 2)

َردح   عـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر غـــــــــــــــــري حـــــــــــــــــَ

ض الـــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــ  إذا طـــــــــــــــا  الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــدح     قـــــــــــــــطـــــــــــــــّ  تـــــــــــــــُ

  

 ( يف اللسان والتهذيب : القشرة الرقيقة الجي با عظم الرأس و مه.3)
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بُه. ٌح َأصاَلَة املِيِم وُمَصوٌِّب له بَقوحلِه : وهو اأَلشح  َشيحُخنا ا فِإنّه ُمرجِّ
ا أَبو َعِلّيٍ  ْل بإِْنصاٍف ، وَدعِ  الِمْلَطى: و القاِلي فإِنَّهُ قال في الَمْقُصوِر والَمْمُدوِد وأَمَّ يْحتَمُل أَْن يَُكوَن ِمْفعاالً ، ويْحتَمل أَْن يَُكوَن فِْعالَء فَتَأَمَّ

ى ابُن األَْعرابّيِ   . اْنتََهى.الِمْلطاةِ  كأَنَِّها تَْصِغيرُ  ِليِطيَةَ الِمْلَطى المُ  االْعتِساَف. ثم إِّن الّصاَغانِيَّ قال في التَّْكِملَِة : وَسمَّ

ا َذَكَر الباِضعَةَ قال : ثُمَّ الُمْلطِ  جاَج فلَمَّ ئَةَ ، وهي الَّتِي تَْخِرُق اللَّْحَم َحتَّى تَْدنَُو ِمَن قُْلُت : والَِّذي نَقَلَهُ َشِمٌر عن ابِن األَْعرابِّي أَنَّه َذَكَر الّشِ

 َو في التَّْهِذيِب الُمْلِطئَةُ ، كُمْحِسنٍَة ، فَتَأَّمْل.العَْظِم. هَكَذا هُ 

ْحيَةَ ، قالَهُ اللَّْيُث. : َمْن ال َشعََر َعلَى َجَسِدهِ  األَْملَطُ و أَْس واللِّ  ُكلّه إِالّ الرَّ

 وهو ِمثُْل األَْمَرِط ، وأَْنَشَد للّشاِعر يَِصُف الفَِصيَل : الَملَطِ  بَيِّنُ  أَْملَطُ  وفي الّصحاحِ : َرُجلٌ 

ٍة  يــــــــــــهــــــــــــَ يــــــــــــُخ أَمــــــــــــِ بــــــــــــِ اٍز َأوح طــــــــــــَ يــــــــــــُخ حنــــــــــــَُ بــــــــــــِ  طــــــــــــَ

يِّ     اِم ســــــــــــــــــــــَ ظــــــــَ ــــــــعــــــــِ يــــــــُ  ال ِم َدقــــــــِ ــــــــِقشــــــــــــــــــــــح رتُ ُء ال لــــــــَ ــــــــح  أَم

  
ه به َحاِملَةً وبِها نَُحاٌز ، أَي ُسعَاٌل أَو ُجَدِريُّ ، فجاَءْت به   َضاِويًّا. والِقْشم : اللَّْحُم.يقول : كانَْت أُمُّ

ً  ، كفَِرَح ، َمِلطَ  وقَدْ  ، أَي ال َشعَر فِي بََدنِه إِالَّ في َرأِْسِه ، أَْملَطَ  قاَل : وكان األَْحنَُف بُن قَْيٍس  َكة ، َملَطا مِّ  ُمْلَطةً و ، ُمَحرَّ  .، بالضَّ

 .ِمْمالطٌ  والُمْعتَاَدةُ  ، باليَاِء ، َمماِليطُ  ، ج : ُمْمِلطٌ  ْيِه ، وِهيالنَّاقَةُ َجنِينَها : أَْلقَتْهُ وال َشعََر َعلَ  أَْملََطتِ و

هُ  َملََطتْهُ و كأَِميٍر : الَجنِيُن قَْبَل أَْن يُْشِعَر. ، الَمِليطُ وو  .َولََدتْه ِلغَْيِر تََمامٍ  : تَْملُُطه أُمُّ

 ْمَرَط ، األُولَى نَقَلها الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، وأَْنَشَد يَْعقُوُب :، ِمثُْل أَ  ال ِريَش َعلَْيهِ  ، أَيْ  َمِليطٌ و ، أَْملَطُ  َسْهمٌ و

ا و  يـــــــــــــــــطـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــِ َرُه لـــــــــــــــــَ ا انصـــــــــــــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــو َدعـــــــــــــــــَ

نح     كـــــــــــــُ ًب ملَح يـــــــــــــَ ذاَ  َجشـــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــــــَ يـــــــــــــطـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

  
 لَِقيٌط : بََدٌل من ناِصٍر.

 السَّْهُم ، إِذا لَْم يَُكْن َعلَْيه ِريٌش. تََملَّطَ  قدو

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، كاْمتََرَطهُ. : اْختَلََسهُ  اْمتَلََطهُ و

. : تََملَّسَ  تََملَّطَ و اَغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 ، بِفَتْحِ الِميِم والَّالِم وُسُكوِن الّطاِء ُمَخفَّفَةً : َملَْطيَةُ و

وِم يُتَاِخُم الشَّأَْم ِمْن بِنَاِء اإِلْسَكْندِر ، د َحابَِة ، َكثِيُر الفَواِكِه ، َشِديُد البَْردِ  من بِالِد الرُّ أَي مع  والتَّْشِديُد لَْحنٌ  ، وجاِمعُهُ األَْعَظُم ِمن بِنَاِء الصَّ

ِة ، وأَْنَشَد ِللُمتَنَبِّي :َكْسِر ال  ّطاِء على ما ُهَو الَمْشُهوُر على األَْلِسنَِة ، ونََسبَهُ ياقُوٌت إِلى العامَّ

 (1)أم التبا مكسوُ   ملطية
 وقال أَبُو فِراس :

ٍة و  ــــــــــــــَ رحق َ هلــــــــــــــَّبح عــــــــــــــَ ةٍ َأهلــــــــــــــحَ ح ــــــــــــــَ ي طــــــــــــــح ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــمــــــــــــــَ   ف
رُ و     ن  زَائـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــح وحزاَر مـــــــــــــــــِ اَد ِإىل مـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــَ

  
واةِ : أَبُو الُحَسْيِن ُمَحّمد بُن َعِلّيِ بِن أَْحَمَد بِن أَبِي فَْرَوةَ  َملَْطيَةَ  ويُْنَسٍب إِلى ُء. والحاِفُظ أَبُو أَيُّوَب ُسلَْيَماُن بُن أَْحَمَد بِن الُمْقِرى الَملَِطيُّ  من الرُّ

 .الَملَِطيُّ  يَْحيََى بِن ُسلَْيَمانَ 

قاِضي القَُضاة الَحنَِفيَِّة بِمْصَر َمن  الَملَِطيُّ  ، من ُشيُوخِ ُموَسى بِن َعْبِد الَمِلِك البابِّيِ. والَجَماُل يُوُسُف بُن ُموَسى الَملَِطيُّ  وإِْسَحاُق بُن نَُجْيحٍ 

 .803ُشيُوخِ البَْدِر العَْينِّيِ ، تُُوفَِّي سنة 

 ، كالَمَرَطى. كَجَمَزى : َضْرٌب من العَْدوِ  ، الَملََطىو

هُ اآلَخرُ  ، إِذا قَاَل هذا مالََطهُ  ن الَمَجاِز :مو ً  ، بَْيتاً ، وبَْينَُهَما نِْصَف بَْيٍت وأَتَمَّ  .ُمَمالََطةٌ َكَملَّطهُ تَْمِليطا
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 الَحاِمِل. إِْماَلطِ  وهو من، أَْي أَِجِز الِمْصَراَع الثّانِي ،  أَْمِلطْ  : (2)وفي األَساس : ُهَو أَْن يَقُوَل الّشاِعُر ِمْصراعاً ، ويَقُوَل اآلَخُر 

ِء القَْيِس وبَْين التَّْوأَِم اليَْشُكِرّيِ. قال أَبُو َعْمِرو بُن العاَلِء : كان اْمُرُؤ قُْلُت : وقد يَقَُع ِمثُْل هذا بَْين الشُّعََراِء َكثِيراً ، كما َجَرى بَْين اْمِرى

ْعَر ، فناَزَع التَّْوأََم َجدَّ قَتَاَدةَ بِن الحاِرث بِن التَّْوأَِم ، القَْيِس ِمعَنًّا ِضلِّيالً ، يُناِزُع َمْن قِيل لَهُ   إِنَّهُ يَقُوُل الّشِ

__________________ 
 ( ديوانه وروايته فيه :1)
 كـــــــــــــــــّرت فـــــــــــــــــمـــــــــــــــــّرت يف دمـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــلـــــــــــــــــطـــــــــــــــــيـــــــــــــــــٍة و 

 مــــــــــــــــــلــــــــــــــــــطــــــــــــــــــيــــــــــــــــــُة أميف لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــكــــــــــــــــــو ُ    

  

 وعجزه يف معجم البلدان.

 ( يف األساس : ويقو  آخر.2)
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ُرُ  الَقيح  ُمبحَتِدائ :  ما أَُقوُ  فََبِجزحها فقاَ  :أَنحَصافَ  فَملِّرتح  فقا  : ِإنح كنت شاِعراً   نـََعمح ا فقا  امح
ناً   َأصاِح تـََر  بـَُريحقاً َهب  َوهح

 فقال التَّْوأَُم :

ِتعارا َتِعُر اسح  كَناِر جَمُوِس َتسح
 إِلى آخر ما قاَل.

اَغانِيُّ ، وهي  د ، وَوقَع في التَّْكِملَِة َمْضبُوطاً بفَتْح الَّالِم ، والَمْشُهوُر على األَْلِسنَِة ُسُكونُها : ، كَصاِحبَةٍ  ماِلَطةُ و باألَْنَدلُِس كما نَقَلَهُ الصَّ

وم ، َشِديَدةُ الضََّرر على الُمْسِلِميَن في البَحْ  ُمها النََّصاَرى تَْعِظيماً بَاِلغاً ، وبها ُوكالُء ُعظمائِهم ِمْن َمِدينَةٌ َعِظيَمةٌ في َجِزيَرةِ بَْحِر الرُّ ِر ، يُعَّظِ

ةِ الَحْرِب ما يَْقِضي العََجَب ، َجعَلَها ُكّلِ ِجَهاٍت ، ولقد َحَكى ِلي َمْن أُِسَر بها من َزَخاِرفِها وَمتَانَِة ُحصونِها وتَْشيِيِِد أَْبَراِجَها ، وما بِها من ُعدَّ 

 َر إِْسالٍم بُِحْرَمِة النَّبِّي عليه الّصالةُ والّسالم.هللا دا

 * ومّما يُْستَْدرك عليه :

 : النَّْزُع. الَمْلطُ 

تَْين ،  الُملُط ، بالَكْسِر : الِمْرفَُق ، والَجْمع الِمالطُ  وقال ثَْعلٌب :« األَْجَرب يُماِلُطها إِنَّ اإِلبِلَ »الَحِديُث  : الُمَخالََطةُ ، ومنه الُمَمالََطةُ و ، بَضمَّ

 السَّْعدّيِ : (1)وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ لقَِطراَن 

رٍة و  َزفـــــــــــــح وُع بـــــــــــــِ لـــــــــــــُ ُه الضـــــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــح ـــــــــــــَ وحٍن َأعـــــــــــــانـ  جـــــــــــــَ

رتٍ ِإىل     ــــــــــــُ ل هــــــــــــا مــــــــــــُ ــــــــــــُ ــــــــــــل ي تح وابَن َخصــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ  ابن

  
 َماِلها.: ما َعْن يَِميِن الِكْرِكَرةِ وشِ  الِمالطانِ  وقال النَّْضُر :

يت : ّكِ  : اإِلْبطاِن. قال : وأَْنَشَدنِي الِكالبِيُّ : الِمالَطانِ  وقال ابُن الّسِ

ه  ــــــــــــــ  تح ا مُث  ِإن تح مــــــــــــــا أميــــــــــــــَِّ دح أميــــــــــــــَِّ قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ل

ُو     يــــــــــــــح هلــــــــــــــا رِخــــــــــــــح ــــــــــــــِ ِ أُت اح الطــــــــــــــَ اِرسُ  املــــــــــــــِ  قــــــــــــــَ

  
 القاِرُس : الباِرُد ، يَْعنِي َشْيخاً وَزْوَجتَهُ.

أِْن. (2)، كأَِميٍر  الَمِليطُ و ل ما تَضعُهُ العَْنُز ، وَكذِلَك من الضَّ  : السَّْخلَةُ ، وقِيَل : الَجْدُي أَوَّ

 ، بالَكْسِر َمْقُصوراً : األَْرُض السَّْهلَة. الِمْلَطىو

ال  (3) [أَي] َملََطى ٌن إِلى َمْوِضع َكذا ، فيُقاُل : َجعَلَهُ هللاوالَملََسى ، كَجَمَزى ، وهو البَْيع بال ُعْهَدةٍ ، ويُقاُل : َمَضى فاُل الَملََطى ويُقال : بِْعتُه

 ُعْهَدةَ له ، أَْي ال َرْجعَةَ.

كَّاب. وَسيَأْتِي ذِلَك في  .(4): َمْقعَُد اإِلْستِيام  الُمتََملَِّطةُ و  أَْيضاً.« ل م ظ»واإِلْستِيام : رئِيُس الرُّ

ين أَْحَمُد بُن الَحَسن بِن َعِلّيٍ ، كإِْزِميل : قَْريَةُ بالبُ  إِْمِليطُ و الّشِهير بالبَْشتَِكّيِ الُمتَوفَّى  األَْمِليِطّيِ  َحْيَرةِ ، وقد َوَرْدتُها ، ومنها اإِلمام ِشهاُب الّدِ

ُد بُن ُمَحّمِد بِن ُسلَْيماَن السُّوِسيُّ في سنة  1110سنة  َشْيُخ َمَشايِِخنا اإِلماُم النَّسَّابَةُ أَبُو  ، ومنه 1081، َحّدَث عن اإِلمام أَبِي َعْبِد هللا ُمَحمَّ

 .(5)جابٍِر َعِليُّ بُن عاِمِر بِن الَحَسِن االنياِديُّ 

ُد بُن الَحسِن بِن َجْعفَِر بِن ُموَسى بِن َجْعفَِر بِن ُموَسى الَمِليطُ و ْينيُّ ، كان ُشجاعاً الكاظِم الُحسَ  ، كأَِميٍر : لَقَُب َشْيخِ الشََّرِف أَبِي َعْبِد هللِا ُمَحمَّ

فَة ، وَولَُده يُْعَرفُون ، وِمْن  (6)« الُمحاَضَرة»، ذكره التَّنُوِخيُّ في ِكتاِب  بالَمالِئَطةِ  َشْهماً يَْنِزُل في أُثاَل ، وهو مْنِزٌل في َطِريِق َمكَّةَ الُمَشرَّ

دٍ  د بِن ُمَحمَّ ُد بُن ُمَحمَّ  ، لَُهْم َعَدٌد بالِحجاِز والِحلَِّة والحائِر. الَمِليطُ  َولَِده أَبو َجْعفٍَر ُمَحمَّ

ْيِن ، عاِميّة ، َجْمعُه الَملُّوَطةُ و  .َمالِليطُ  ، كَسفُّوَدة : قَباُء َواِسُع الُكمَّ
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 ، كَجَمَزى :الَِّذي يَُزنُّ بَِماٍل أَو َخْيٍر. الَملََطىو : الُمَماَطلَةُ والُمَخالَسةُ. الُمَمالََطةُ و

تَْيِن ، وهي  د ، بَصِعيد ِمْصر ، أَْهَملَه الَجَماَعة ، وهو بالفَتْح : َمْنفَلُوطُ  : [منفلط] من أَْعمال أَْسيُوط ، بَينَُهما َمسافَةُ يَْوٍم ، وقد َوَرْدتَُها َمرَّ

يِن بُن َدقِيق الِعْيِد ُمَحمَّ َمِدينَةٌ َحَسنَةٌ البِنَاِء ، عِظيَمةُ األَْوصاِف ، َذاُت قُُصوٍر وبَساتِيَن. وإِليها نُِسَب اإِلماُم الحافُِظ َشْيُخ اإِلسْ  ُد بُن الم تَِقيُّ الّدِ

 َعِلّيِ بن

__________________ 
 ( يف التهذيب : وقا  الَقِطران السعدي.1)
ِلرت»( األصر واللسان ويف التهذيب : 2)

َ
 ... واملليرت : اجلدي ويف موضض آخر فيه :« وامل

 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.3)
كذا « املهملة يف نســـــخة من الشـــــارح ومثله يف التكملة يف مادة ملة ا ه قوله : االســـــتيام ا هكذا هو ابلســـــا»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 4)

 وردت ملة والصواب يف مادة ملة.
 .«قوله : األنباري. يف نسخة : الديناري»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«نشوار اماضرة»( كذا ا وهو كتاب 6)
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ريحِي   ِب بِن ُمِطيٍض الُقشـــَ ِب بِن َعِلي  بِن َوهح بحت  َوهح ِر املِلحِح يف يوم الســـّ متوّجهاً من  625شـــعبان ســـنة  25ا ُوِلَد يف الَبحح
 َ َا َكَتَب خِبَطِّه الث َبِجيِّ ا وتـُُويّفِ  .702صفر سنة  11ُقوص ِإىل َمك َة ا وِلذِلَك ُرمب 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 .(1)لَى َغْرِبّي النِّيِل ، نقله ياقُوُت في الُمْعَجم َمْنقَباط ، بالفَتْحِ : َجِزيَرةٌ من أَْعَماِل أَْسيُوَط عَ 

ً  َعلَيَّ في ُحْكِمه ماطَ  : [ميط]  ، كما في الّصحاح ، وهو قَْوُل الِكَسائّيِ وأَبِي َزْيٍد. َجارَ  ، أَيْ  يَِميُط َمْيطا

ً و  ، نقله الَجْوَهِريُّ أَْيضاً. َزَجرَ  : ماَط َمْيطا

ً  َعنِّي ماطَ و ً و َمْيطا ى وبَعُدَ  األَِخيُر بالتَّْحِريِك : َميََطانا  .(2)، أَْي تَنَحَّ « َعنّا يا َسْعدُ  ِمطْ » َحِديُث العَقَبَِة : وَذَهَب ، ومنه تَنَحَّ

ى وأَْبعََد ، كأَماَط فِيِهَما أَْيضاً : َماطَ و  .نَحَّ

ْيَت َعْنه. وَكذِلكَ  إِذا : أََمْطتُ و عنه ، ِمْطتُ  وفي الّصحاح : وَحَكى أَبُو ُعبَْيٍد : ْيتُهُ. أََمْطتُهُ و َغْيِري ِمْطتُ  تَنَحَّ  ، أَْي نَحَّ

 األََذى عن الطَِّريِق. اْنتََهى. إَِماَطةُ  َغْيِري ، ومنه أََمْطتُ و أَنا ، ِمْطتُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ :

في َحِديِث و« ما بَِها ِمْن أَذًى فَْليُِمطْ »َحِديُث األَْكِل  أَي تَْنِحيَتُه ، ومنه« األََذى َعِن الطَِّريقِ  إِماَطةُ  أَْدنَاَها»في َحِديِث اإِليماِن :  قُْلُت : وُهوَ 

يَة بَوِسيِط النَّْقِل في الغَاِلب.، َعلَى ُحْكِم ما تَتَعَدَّى إِلَْيه األَْفعاُل َغْيُر الُمتَعَ  أََمْطتُهو به ، ِمْطتُ  وقال بَْعُضُهم :« عنه األََذى أَِميُطوا»العَِقيقَة :   ّدِ

ها.« َعنَّا يََدكَ  أَِمطْ »في الَحِديث : و  أَْي نَّحِ

 .«وسلمعليههللاصلىأََحُدُهْم عن َمْوِضعِ يَِد َرُسوِل هللا  َماطَ  فما»في َحِديث بَْدٍر : و

ها »في َحِديِث َخْيبََر : و  : ثم جاَء آَخُر فقال : أَِمطْ  فجاء فاُلٌن ، فقاَل : أَنَا ، فقال : ؟مَّ قاَل. َمْن يأُْخذُها بَِحقِّها، ثُ  (3)أَنَّهُ أََخَذ َرايَةً ، ثُمَّ َهزَّ

 أَْي تَنَحَّ واْذَهْب.:  «أَِمطْ 

ً  األََذى ماطَ و اهُ وَدفَعَهُ. قاَل األَْعَشى : أَماَطهُ و ، َمْيطا  : نحَّ

ي ي فــــــــــمــــــــــيــــــــــطــــــــــِ يــــــــــطــــــــــِ ؤاِد  متــــــــــَِ ِب الــــــــــفــــــــــُ لــــــــــح  ِبصــــــــــــــــــــــــُ

اِدهــــــــــــــــــــاو     ــــــــــــــــــــ  ن ٍر وكــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح ب اِ  حــــــــــــــــــــَ  َوصــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 .(4)قال ابُن ِسيَده وهو َخَطأٌ « .. وَوْصِل ِحبَالٍ »وَرواه أَبُو ُعبَْيٍد : .« .. َوُصوِل ِحبالٍ »أَنََّث أِلَنَّه َحَمَل الَحْبَل على الُوْصلَِة. ويُْرَوى : 

 بعد ِسياقِها : ومن قاَل بِخالفِِه فُهَو باِطٌل.ـ  وزاد َغْيُر الَجْوَهِرّي في ِعبَارة األَْصَمِعيّ  .(5)ويُْرَوى : وَوْصل كِريٍم 

بَِمْعنى ، والباُء زائَِدة  ماطَ و َماطَ أَ  بَِجْعلِ « أَِميِطي تَِميِطي»َعنِّي بَِمْعنًى. قَال :وُرِوَي بَْيُت األَْعَشى :  أَِمطْ و َعنّي ِمطْ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :

 ولْيَست للتَّْعِديَِة.

 .: فََسَد ما بَْينَُهم تََمايَُطواو

اء : تَهايَط القْوُم تهايُطاً ، إِذا اْجتََمعُوا وأَْصلَُحوا أَْمَرهمو ً و قال الفَرَّ  .(6) تَباَعُدوا ، إِذا تمايَُطوا تَمايُطا

 .بَمْيطٍ  ، وما َرَجَع ِمْن َمتاِعهِ  ءٌ َشيْ  ي، أَ  َمْيطٌ  ما ِعْنَدهُ  يُقال :و

ً  اْمتأََل َحتَّى ما يَجدُ و  اً ، عْن ُكراع. مِزيد ، أَي َمْيطا

ةٍ  ، أَْي ذُو مْيطٍ  أَْمٌر ذُو (7) و  ، والَجْمُع : أَْمياٌط. ِشدَّةٍ وقُوَّ

 . قال أَْوٌس :كَشدَّاٍد : اللَّعَّاُب البَطَّالُ  ، الَميّاطُ و



9714 

 

ي يــــــــطــــــــِ اطٍ  فــــــــمــــــــِ يــــــــ  ي  مبــــــــَ مــــــــِ عــــــــِ ِت فــــــــانــــــــح ئــــــــح  وِإنح شــــــــــــــــــــــِ

ي    مـــِ لـــَ َر واســـــــــــــــــح ا الـــَوصـــــــــــــــــــــح نـــــــَ نـــَ يـــح ـــَ بـــــــاحـــــــًا وُردِّي بـ  صـــــــــــــــــَ

  
ْجرُ  ، الِميَاطُ و . ِمياطٍ و ، يُقَاُل : القَْوُم في ِهياطٍ  الَمْيطُ  ، وَكذِلكَ  كِكتَاٍب : الدَّْفُع والزَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 قاَل اللِّحيَانِيُّ : الِهياُط : اإلْقباُل ،و الَمْيُل. : الِمياطُ و . قاَل اللَّْيُث : الِهيَاُط : الُمَزاولَةُ ،الِميَاطِ و ما ِزْلنَا بالِهياطِ  قال أَبُو َطاِلِب بُن َسلََمةَ :و

 .اإِلْدبارُ  : الِمياطُ و

اُء :و  ِء والذَّهاِب.، وَمْعنَى ذِلَك : ما ِزْلنَا بالَمِجي أََشدُّ السَّْوِق في الِوْردِ أََشدُّ السَّْوِق في الَصْدِر ، والِهياُط :  : الِمياطُ  قال الفَرَّ

 ِمّما يَِلي البَرابَِرةَ والَحبََشةَ. : ة ، بساِحِل بَْحِر اليََمنِ  َمْيطُ و

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : قرية عل  غريب النير ابلصعيد قرب مدين أسيوط.1)
.( يف النه2)  اية واللسان : أي ابـحُعدح
 .«فهّزها»( يف النهاية واللسان : 3)
 ( زيد يف اللسان : إالّ أن يضيض وصر موضض واصر.4)
 ( وهي رواية التهذيب.5)
 ( زيد يف التهذيب : وفسد ما بينهم.6)
 .«و»بد  : « أو»( يف القاموس : 7)
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، على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالِم ، ُمقَابِل الشُّوراِن ، به بِئُْر ماٍء يُقَاُل  بَاِل الَمِدينَةمن جِ  ، وَضبََطهُ ياقُوت بالفَتْح : ، كِميزانٍ  ِميطانٌ و

 ٌء من النَّبَاِت ، وهو في بِالِد بَنِي ُمَزْينَةَ وُسلَْيٍم.، ولَْيَس بِِه َشيْ  (1)لها : َضفَّةُ 

 في َحِديِث بَنِي قَُرْيَظةَ والنَِّضيِر :و

دح و  ااًل قـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ م ثـــــــــــــــِ َدهتـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح بـــــــــــــــَ وا بـــــــــــــــِ   كـــــــــــــــانـــــــــــــــُ

تح     لـــــــــــَ قـــــــــــُ ا ثــــــــــــَ مـــــــــــَ انَ كـــــــــــَ يـــــــــــطـــــــــــَ ورُ  مبـــــــــــِ خـــــــــــُ  الصـــــــــــــــــــــــــ 

  
 وقَال َمْعُن بُن أَْوٍس الُمَزنِيُّ :

َر َذا  ـــــــــــح ب ـــــــــــَ َة قـ قـــــــــــ  نح اي أُم  حـــــــــــِ كـــــــــــُ ـــــــــــَ َبنح ملَح ي  كـــــــــــَ

انَ     يــــــــــطــــــــــَ ُض  مبــــــــــِ رَابــــــــــِ ا ومــــــــــَ نــــــــــَ طــــــــــاٌف لــــــــــَ (2)ُمصــــــــــــــــــــــــح
 

  
ّمِ : أُْميُوطُ و ْحمِن بُن الَجَماِل أَبِي إِْسَحاَق بِن إِْبَراِهيمَ  ة ، بِِمْصرَ  ، بالضَّ ْيُن أَبُو َعِلّيٍ َعْبُد الرَّ بِن الِعّز بِن  ، من أَْعَماِل الغَْربِيَِّة ، ومنها الزَّ

ْحمِن بِن الَجَماِل أَبي إْسَحاَق بِن إِْبَراِهيَم بِن يَْحيَى بِن أَبِي المَ  ، ثُمَّ الَمّكيُّ الشافِِعيُّ ،  األُْميُوِطيُّ  ْجِد أَْحَمَد اللَّْخِمّيِ ُمَحّمِد بِن البَهاِء بِن َعْبِد الرَّ

ْيِن الِعَراقّيِ  778ُوِلَد سنة  ْيِن الَمَراِغّيِ وابِن الَجَزِرّيِ ، وَدَخَل ِمْصَر ، فَسِمَع على الزَّ  794 في سنة وَسِمَع َعلَى أَبِيِه والنشاوري والزَّ

 .867فحدَّث وَسِمَع منه السََّخاِويَّ وَغْيُره ، مات سنة  852قِِّن والَكَماِل الدِميِرّي ، وقَِدَم ِمْصَر ثانِياً في سنة والبُْلقَْينِّيِ وابِن الُملَ 

 * ومّما يُْستدرك عليه :

. الَمْيطُ  ْجر ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  : الدَّْفع والزَّ

 أَْذَهبَهُ. : أَماَطهُ و بِِه : َذَهَب به ، َماطَ و ُء : َذَهَب.الشَّيْ  َماطَ و

ْلحِ.: : الُمبَاَعَدةُ. وقِيَل  الِميَاطُ و وقيل : الِهيَاُط : االْجتَِماع. ياُح  الِميَاطُ و الِهيَاُط : اْجتِماع النّاس للصُّ : التَّفَُرق َعْن ذِلَك ، وقِيَل : الِهيَاُط : الّصِ

َخُب.  والَجلَبَةُ والصَّ

ي. وقِيَل  الِميَاطُ و  : وال وهللِا ، وبَلَى وهللِا. (3): قَْولَُهم  الِميَاطُ و : الِهيَاطُ : التُنَّحِ

 .«َشعَرةٍ  َمْيطُ  لَْو كان ُعَمُر ِميَزاناً ما كاَن فِيهِ »في َحِديِث أَبي ُعثْماَن النَّْهِدّيِ : و : الَمْيُل ، الَمْيطُ و

 أَْي َمْيُل َشعَرةٍ.

 : االْختِالُط ، تَفَّرَد فيه ابُن فاِرٍس. الَمْيطُ و

 ، وماَد ، وحاَد بَِمْعنًى. ماطَ و

ً  بَْينَُهما َميَّطَ  وقال :  ، أَي ميََّل. تَْميِيطا

 : ساَعد. قال العُْكِلّي : اْستَماطَ و

يح  ُب ِإنح َزأَنحِت ِإَد  فـــــــــــــــــــارحقـــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَبمثـــــــــــــــــــحَ

ِك و     ـــــــــــَ ال ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ ـــــــــــٍر قـ ي ـــــــــــربحطـــــــــــِ يب ـــــــــــطـــــــــــِ ي مـــــــــــِ ـــــــــــَ ت  اســـــــــــــــــــــــــح

  

 مض الطاءِ  النونفصر 
. وقال اْبُن بُُزْرَج ، وابُن َعبّاٍد : ُهوَ  نَأَطَ  : [نأط]  .كنََحَط ِزنَةً وَمْعنًى ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

ً  بالِحْملِ  نَأَط . يُقَال :: النَِّحيطُ  النَّئِيطُ و ً و نَأْطا َّطَ و ، إِذا َزفََر بِِه. نَئِيطا َط. تَنَأ  : ِمثُْل تَنَحَّ

ً  ، ِمْن َحدَّْي نََصَر وَضَرَب ، يَْنبُطُ و يَْنبِط الماءُ  نَبَطَ  : [نبط] ً و نَْبطا ، كقُعُوٍد ، وَذَكَر الَجْوَهِريُّ البابَْين ، واْقتََصَر في الَمَصاِدِر َعلَى  نُبُوطا

 .نَبَعَ  األَِخيِر :

ً  البِئْرَ  نَبَطَ و  ، كأَْنبََطَها ، كما َسيَأْتِي قَِريباً. َرَج ماَءَهااْستَخْ  : يَْنبُِطَها نَْبطا

 وُهَو ساِعَدةُ ْبُن ُجَؤيَّةَ :ـ  . قال الُهَذِليُّ بِنَاِحيَِة الَمِدينَِة قُْرَب َحْوراَء الَّتِي بِها َمْعِدُن البَِرامِ  بِعَْينِه. وهو ِشْعٌب من ِشعَاِب ُهَذْيٍل ، : َوادٍ  نَْبطٌ و
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اٍح  ر  بــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــَ افــــــــــنــــــــــَ َأضــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــَ ٍة  بــــــــــح  ُأســــــــــــــــــــــــالــــــــــَ

وُرهــــــــــا    ُخصــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ ا ف ــــــــــَ وحزِه ــــــــــَ  حــــــــــَ َبعــــــــــل ــــــــــَ ريف ف مــــــــــَ ــــــــــَ  ف

  
 : َمَواِضُع. نَْبطٌ و َضاحٍ ، وَمرٌّ ،

 لبَنِي ُمحاِرٍب. بالبَْحَرْين : قَْريَةٌ  نَْبَطاءُ  . وفي التَّْكِملَِة ،: ة لعَْبِد القَْيِس  النَّْبَطاءُ و

 القَْيِس أَْيضاً ، فالقَْوالِن َواِحٌد.قُْلُت : وُهْم بَْطٌن ِمْن َعْبِد 

 ، نَقَلَهُ ياقُوُت في الُمْعَجِم. لبَنِي نَُمْيٍر بالشَُّرْيِف ِمْن أَْرِض نَْجدٍ  َطِويلَةٌ َعِريَضةٌ  َهْضبَةٌ  : نَْبَطاءُ  قال أَبُو ِزيَاٍد :و

واْسُمه أَُدْيِهُم بُن ِمْرَداٍس أَُخو ـ  . قال اْبُن فَْسَوةَ ع ، بِبِالِد َكْلِب بِن َوْبَرةَ  كما في الُمْعَجمِ ، بَوْزِن أَْحَمَد ،  أَْنبَطُ  ، وَرَواه الَخاِلُع : كإِثِْمدٍ  إِْنبِطُ و

 ُعتَْيبَةَ :

__________________ 
 .«ضبعة»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 .«ومراتض»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 .«قوهلا»( عن التكملة وابألصر 3)
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ُه فـــــــــــِإنح  م فـــــــــــِإنـــــــــــ  اكـــــــــــُ َ ا محـــــــــــِ هـــــــــــَ نـــــــــــح وا مـــــــــــِ عـــــــــــُ نـــــــــــَ   متـــــــــــَح

    َ اح ا مــــــــــا بــــــــــَ اٌح هلــــــــــَ بــــــــــَ رتَ مــــــــــُ بــــــــــِ رِ  ِإنــــــــــح دح  فــــــــــالــــــــــكــــــــــُ

  
 وقال ابُن َهْرَمةَ :

ائـــــــــــــــٍر  ن الـــــــــــــــدِّاَيُر حبـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ رتِ لـــــــــــــــِ بـــــــــــــــِ   فـــــــــــــــاإِلنـــــــــــــــح
رِِّط     َتشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُ
ا كـــــــــــــــــــَوَ ئـــــــــــــــــــِ  املـــــــــــــــــــ (1)آايهتـــــــــــــــــــَُ

 

  
ٍد القُوَمسانِّي ، كان صاِحَب َكَراماٍت ، يَُزاُر فِيَها ِمَن اآل ة ، بَهَمَذانَ  أَْيضاً : إِْنبِطُ و اِهِد أَبِي َعِلّيٍ أَْحَمَد بِن ُمَحمَّ فَاِق. مات سنة ، بَِها قَْبُر الزَّ

 كثِيُر الَوْحِش. قال َطَرفَةُ يَِصُف ناقَةً : بَِهاٍء : ع ، إِْنبََطةُ و 387

ِش  نح َوحــــــــــــــــــح ا مــــــــــــــــــِ َبهنــــــــــــــــــ َ ةٍ كــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــِ   ِإنــــــــــــــــــح
ؤحَذرُ خــــــــــــَ     ا جــــــــــــُ هــــــــــــَ فــــــــــــَ لــــــــــــح و خــــــــــــَ بــــــــــــُ  نحســــــــــــــــــــــــــاُء حيــــــــــــَح

  
َكة النَّبَطِ  ، بَيِّن أَْنبَطُ  فََرسٌ و ْدَر. وقِيَل : ، ُمَحرَّ : الَِّذي يَُكوُن  األَْنبَطُ  ، وهو بَيَاٌض تَْحَت إِْبِطِه وبَْطنِه ، وُربما َعَرَض َحتَّى يَْغَشى البَْطَن والصَّ

ه بَيَاٌض ما َكاَن وأَْيَن كاَن ِمْنه. وقِيَل : نِ البَيَاُض في أَْعلَى ِشقَّْي بَْطنِه ِمّما يَِليه في َمْجَرى الِحَزاِم وال يَْصعَُد إِلَى الَجْنِب. وقيَل : هو الَِّذي بِبَطْ 

ْفغِ ما لَْم يَْصعَْد إِلَى الَجْنبَْين. وقال أَبُو ُعبَْيَدةَ : إِذا كاَن الفََرُس أَْبيََض ا ْدِر فهوُهَو األَْبيَُض البَْطِن والرُّ . وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ أَْنبَطُ  لبَْطِن والصَّ

ِة يَِصُف ا مَّ ْبَح :ِلِذي الرُّ  لصُّ

َر  و  َر الســــــــــــــــــــــ  مــــــــ  ِذي كــــــــَ ارِي الــــــــ   قــــــــد اَلح لــــــــلســــــــــــــــــــــ 

رُ     هـــــــــ  ٌ  ُمشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ت ـــــــــَ ِر فـ ـــــــــح ي ـــــــــ  ـــــــــل َراَيِت ال ـــــــــَ  ُأخـــــــــح ل  عـــــــــَ

  

ِر  ثـــــــح اِن  (2)كــــمــــِ رتِ اِ صـــــــــــــــــــــَ ــــَ ب ــــح مـــــــاً  األَنـ ــــِ ِن قـــــــائ طــــح ــــَ ــــب  ال

رُ     قــــــــــَ وحُن َأشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــل ــــــــــال ر  ف ُه اجلــــــــــُ ــــــــــح ن َر عــــــــــَ ــــــــــَ اي  متــــــــــََ

  
ْبحِ َطاِلعاً في   اْحِمراِر األُفُِق بفََرٍس أَْشقََر قَْد َماَل َعْنهُ ُجلُّهُ ، فبَاَن بَيَاُض إِْبِطِه.َشبَّهَ بَيَاَض الصُّ

. : بَْيَضاُء الشَّاِكلَةِ  نَْبطاءُ  شاةٌ و  ، نقله الَجْوَهِريُّ

 : بَْيَضاُء الَجْنبَْيِن أَو الَجْنِب. نَْبَطاءُ  وقال ابُن ِسيَده : شاةٌ 

ةٌ فإِْن َكانَْت بَْيَضاَء فهي نَْبَطاءُ  و: ُمَوشََّحةٌ. أَ  نَْبَطاءُ  وشاةٌ   ببَياٍض. نَْبَطاءُ  بَسَواٍد ، وإِْن كانَْت َسْوَداَء فهي نَْبطاءُ  : ُمْحَورَّ

ُل ما يَْظَهُر ِمْن َماِء البِئْرِ  النَّبَطُ و َكةً : أَوَّ مِّ  إِذا ُحِفَرْت ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، ، ُمَحرَّ ً  ماُؤَها بَطَ نَ  ، وقد كالنُّْبَطِة ، بالضَّ ً و يَْنبُط نَْبطا ، والَجْمُع  نُبُوطا

 .نُبُوطٌ و ، أَْنبَاطٌ  :

 الَحفَّاُر : بَلََغ الماَء. أَْنبَطَ و . وِعبَاَرةُ الّصحاح :اْنتََهى إِلَْيَهاو ماَءَها ، اْستَْنبَطَ  : الَحافِرُ  أَْنبَطَ و

 ، أَي ال يُْعلَُم َغْوُرهُ وَغايَتُهُ وقَْدُر ِعْلِمه. نَْبطٌ  ، وال يُْدَرُك لَهُ  نَْبُطه يُقَاُل فاُلٌن ال يُْدَرك. َغْوُر الَمْرءِ  : النَّْبطُ  من الَمَجاِز :و

 ، إِذا َكاَن َداِهياً ال يُْدَرُك لَهُ َغْوٌر. نَْبطٌ  وقال ابُن ِسيَده : فاُلٌن ال يُنَاُل له

، َكأَِميٍر  كالنّبِيطِ  . َكَذا في الّصحاح. وفي التَّْهِذيب : يَْنِزلُون السََّواَد. وفي الُمْحَكِم :َسَواَد الِعَراقِ َن الِعَراقَْينِ ِجيٌل يَْنِزلُوَن بالبََطائحِ بَيْ  : النَّبَطُ و

َكة نَبَِطيٌّ  وُهوَ  َجْمٌع ، األَْنبَاطُ  ُهمو ، كالَحبَِش والَحبِيِش في التَّْقِديِر. ، ِمثُْل يََمنِّيٍ ويََمانِّيٍ ويََماٍن. نَقََل  ، كثَمانٍ  اطٍ نَبَ و ُمثَلَّثَةً  نَبَاِطيٌّ و ُمَحرَّ

 بالّضّمِ أَْيضاً. نُبَاِطيٌّ  الَجْوَهِريُّ التَّْحِريَك والفَتَْح في الثّاني. قال : وَحَكى يَْعقُوبُ 

وا نَبَِطيٌّ  وال تَقُلْ  نَبَاِطيٌّ و ، بَضّم النُّوِن ، نُبَاِطيٌّ  وقال ابُن األَْعَراِبّيِ : َرُجلٌ  ً  ، ويُقَاُل : إِنََّما ُسمُّ  ال ْستِْنبَاِطهم ما يَْخُرُج من األَْرِضيَن. نَبَطا

 النَّبَطُ  ِلَد بَِها وكانَ قِيَل : إَِن إِْبَراِهيَم الَخِليَل َعلَْيِه السَّالُم وُ « من أَْهِل ُكوثَى َربَّى النَّبَطِ  نَْحُن َمعاِشَر قَُرْيٍش ِمنَ »في َحِديِث اْبِن َعبّاٍس : و

 ُسكَّانَها.

 نَبَطٌ  َمْن كاَن َسائِالً َعْن نِْسبَتِنَا فإِنّا»َرَواهُ اْبُن ِسيِريَن عن ُعبَْيَدةَ الّسلمانِّيِ َعْنه :  قُْلُت : وقد َوَرَد هَكَذا أَيضاً عن َعِلّيٍ َرِضَي هللا َعْنه ، كما

 .«من ُكوثَى

ي عن االْفتِخَ وهذا القَْوُل  ْدعِ عن الطَّْعِن في األَْنَساِب ، والتَّبَّرِ اِر بِها وتَْحِقيٌق ِلقَْوِلِه َعزَّ ِمْنهُ وِمن ابِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنُهم إِشاَرةٌ إِلَى الرَّ

 بأَْبَسَط ِمْن هذا فَراِجْعهُ.« ك وث»وقَْد تَقَدَّم تَْحِقيُق ذِلَك في  .(3) (ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا أَْتقاُكمْ ) وَجلَّ :
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 .«في ِجْبَوتِهِ  نَبَِطيٌّ  أَْعَرابِيٌّ في ِحْبَوتِِه ،»في َحِديِث َعْمِرو بِن َمْعِدي َكِرَب ، َسأَلَهُ ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن َسْعِد بِن أَبِي َوقّاٍص فقاَل : و

 ِحْذقاً بَِها وَمَهاَرةً ِفيَها. أِلَنَّهم كانُوا ُسكَّاَن الِعَراِق وأَْربَابَها. كالنَّبَطِ  األََراِضيأَراَد أَنَّه في ِجبَايَِة الَخَراجِ وِعَماَرةِ 

__________________ 
 .«املتشرط»بد  « املستشرط»( معجم البلدان ا وفيه 1)
 ( يف الصحاح : لكون ا صان.2)
 .13( سورة ا جرات اآية 3)
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ً »وفي ِرَوايَة : « أَْهِل الّشام نَبِيطَ  ُكنَّا نُْسِلفُ »ْوفَى : في َحِديِث اْبِن أَبِي أَ و  .«الشَّام أَْنبَاطِ  ِمنْ  أَْنبَاطا

 .«نَبَطٌ  ، فقاَل : الَحدَّ َعلَْيه ، ُكلُّنا نَبَِطيُّ  أَنَّ َرُجالً قال آِلَخَر : يا»في َحِديِث الشَّْعبِّيِ و

 كأَْجبَاٍل في َجبَل. نَبَطٍ  في فأَْنبَاطٌ  .أَْنبَاطٌ  َواِحٌد بِداللَِة َجْمِعِهْم أَيّاهُ في قَْوِلهم : النَّبَطَ  . وَحَكى أَبُو َعِلّيٍ أَنَّ يريد الِجَواَر والدَّاَر ، ُدوَن الِواَلَدةِ 

 كالَكِليُب والَمِعيُز. النَّبِيطُ و

ُجُل : تَنَبَّطَ و  في ُسْكنَاَها ، واتّخاِذ العَقاِر والِمْلِك. بالنَّبَطِ  ، أَْي ال تََشبَُّهوا« في الَمدائن تَنَبَُّطوا ال»الَحِديُث :  . ومنهتََشبَّهَ بِِهم الرَّ

 واْنتََمى. تَنَسََّب إِلَْيِهمْ  : تَنَبَّطَ  أَو

 ، هَكَذا هو في النَُّسخ. الَكالَم : اْستَْخَرَجهُ  تَنَبَّطَ و

 هُ الّصاَغانِيُّ عن اْبِن َعبّاد. وأَْنَشَد ِلُرْؤبَةَ :الكالَم ، كما َرَوا اْنتَبَطَ  والصَّواُب :

وحَ  و  رِي الـــــــــــقـــــــــــَ يـــــــــــك أَثـــــــــــح فـــــــــــِ كـــــــــــح ييـــــــــــَ بـــــــــــاطـــــــــــِ تـــــــــــِ   انـــــــــــح
قــــــــــــــــــــاطِ     رحَم ابإِلســــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــُ َوارِمــــــــــــــــــــًا ملَح تـ  عــــــــــــــــــــَ

  
 ، لَهُ أَحاِديُث ، وَعْنهُ اْبنُهُ َسلََمةُ في ُسنَِن النََّسائّيِ. َصحابِيٌّ  بن أَنٍَس األَْشَجِعّيِ : كُزبَْيٍر ابُن ُشَرْيطِ  نُبَْيطٌ و

َم فِيِه وفي َسلََمةَ.  نُبَْيطِ  نِ قُْلُت : وتِْلَك األََحاِديُث َوَصلَْت إِلَْينَا من َطِريِق َحِفيِده أَبِي َجْعفٍَر أَْحَمَد بِن إِْسَحاَق بِن إِْبَراِهيَم ب بِن ُشَرْيٍط ، وقْد تُُكلِّ

يُّ ، وَعْنهُ اْختَلََط بِأََخَرةٍ ، كما في ِديواِن الذََّهبِّي. َحدََّث عن أَبِي َجْعفٍَر هَذا أَبُو الَحَسِن أَْحَمُد بُن القاِسِم اللَّكِّ : وفي األَِخيِر قَال البُخاِريُّ : يُقَال 

 أَبو نُعَيم.

ّيِ هَذا ، وقد أََشْرنا ِلذِلَك في « الُمْعَجمِ »ذََّهبِيُّ في وِمْن َطِريِقِه َوَصلَْت إِلَْينَا هِذه النُّْسَخةُ. وقال ال  .«ش ر ط»تََكلََّم ابُن َماُكوال في اللَّّكِ

ِكيَّةَ  نَبَطَ  في الُمْحَكم :و  قال :واألَِخيَرةُ عن اْبِن األَْعَرابّيِ : نَبََّطها هَكَذا في النَُّسخ ، والِّذي في الُمْحَكِم : تَنَبََّطَهاو ، اْستَْنبََطهاو ، أَْنبََطَهاو الرَّ

يَن ، فإِذا بَلَ  أَْنبَطَ ، وقَْد َسبََق للُمَصنّف : أََماَهَها ،  أَْنبَطَ  َغ الماَء قِيل :الحافُِر ، قَِريباً ، فُهَو تَْكَراٌر. وقال أَبُو َعْمٍرو : َحفََر فأَثْلََج ، إِذا بَلََغ الّطِ

ْمَل قِيل : أَْسَهَب.  فإِذا َكثَُر الماُء قيل : أََماهَ وأَْمَهى ، فإِذا بَلََغ الرَّ

 .اْستَْنبَْطتَهُ و أَْنبَْطتَهُ  ٍء أَْظَهْرتَهُ بَْعَد َخفائِه فقدْ وفي البََصائِر : وُكلُّ َشي ، َمْجُهولَْينِ  اْستُْنبِطَ و ، أُْنبِطَ  ُكلُّ ما أُْظِهَر بَْعَد خفاٍء فقَدْ و

 .أُْنبِطَ  والَِّذي في اللَِّسان : وُكلُّ ماٍء أُْظِهَر فَقَدْ 

 ، َحَرَسها هللا تَعَالَى ، َعلَى ثاَلثَِة أَْميَاٍل من تُوَز ، بَْيَن فَْيَد وَسِميَراَء. : َجبٌَل بَِطِريِق َمكَّةَ  (1) ، كُحَمْيراءَ  النُّبَْيَطاءُ و

 .(2)ُهْم ، وِهَي َرْملَةٌ بالدَّْهنَاِء َمْعُروفَةٌ ، ويُقَاُل أَْيضاً : َوْعساُء النَُّمْيِط. قال األَْزَهِريُّ :وهَكَذا َسماِعي ِمنْ  ع ، ُمَصغَّراً : لنُّبَْيطِ ا َوْعساءُ وَ 

اَغانِيُّ عن اْبِن َعبّاٍد. : التَّأْثِيرُ  اإِلْنبَاطُ و  ، نَقَلَهُ الصَّ

ُهمْ ) يَْستَْنبُِطونَهُ  (َلَعِلَمُه الَِّذينَ )، قال هللا تَعالَى :  اْستَْخَرَج الِفْقهَ البَاِطَن بفَْهِمِه واْجتَِهاِدهِ  ، أَيْ  : الفَِقيهُ  اْستَْنبَطَ  الَمَجاِز :ِمَن و قال  (3) (ِمن ْ

ّجاُج : َمْعنَى  ، وهو الماُء الَِّذي يَْخُرُج ِمَن البِئِْر أَّوَل ما تُْحفَُر. النَّبَطِ  لُهُ ِمنَ في اللُّغَِة يَْستَْخِرُجونَهُ ، وأَصْ  يَْستَْنبُِطونَهُ  الزَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعليه :

. يُْنبَطُ  ، كأَِميٍر : الماُء الَِّذي النَّبِيطُ   من قَْعِر البِئِْر إِذا ُحِفَرْت ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ِكيَّةَ   َكةً : إِذا أُِميَهْت ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ أَْيضاً.، ُمَحرَّ  نَبَطٌ  ويُقَال للرَّ

. اْستَْنبَطَ  في َغْضَراَء ، أَيْ  أَْنبَطَ  ويُقَاُل :  الَماَء ِمْن ِطيٍن ُحّرٍ

 .«ْلماً ، فََرَشْت لَهُ الَمالئَِكةُ أَْجنَِحتَهاعِ  يَْنبِطُ  َمْن َغَدا ِمْن بَْيتِهِ »الَحِديُث :  النَّاِس ، وهو َمَجاٌز ، ومنه الِعْلَم : أَْظَهَره ونََشَرهُ في نَبَطَ و
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ً » الَحِديُث : الفََرَس : َطلََب نَْسلََها ونِتَاَجَها ، ومنه اْستَْنبَطَ و ، أَي يَْطلُُب ما في « ِليَْستَْبِطنَها»وفي ِرَوايٍَة : « ِليَْستَْنبَِطَها َرُجٌل اْرتَبََط فََرسا

 بَْطنَِها.

__________________ 
 ( قيدها ايقوت ابملد والتصغري ا وقد ذكرت مكربة.1)
 فقا  :ـ  كما يف معجم البلدانـ   ( ذكرها ذو الرمة2)

 فـــــــــــبضـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــت بـــــــــــوعســـــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــرت كـــــــــــبهنـــــــــــا 

 ذر  األثــــــــــــــر مــــــــــــــن وادي الــــــــــــــقــــــــــــــر  وحتــــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــا   

  

 .83( سورة النساء اآية 3)
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ْخِر. النَّبَطُ و َكةً : ما يَتََحلَُّب من الَجبَِل َكأَنَّهُ َعَرٌق يَْخُرُج من أَْعَراِض الصَّ  ، ُمَحرَّ

ُجَل إِذا كاَن يَِعُد وال يُْنِجُز :  اإِلْنَجاِز وفاُلٌن ال . يُِريُد أَنَّهُ دانِي الَمْوِعِد ، بَِعيدُ النَّبَطِ  فاُلٌن قَِريُب الثََّرى ، بَِعيدُ  وقال ابن األَْعَراِبّيِ : يُقَاُل للرَّ

َمهُ  نَبَُطه يُنالُ  هُ َسبِيالً أِلَْن يَتََهضَّ ، إِذا ُوِصَف بالِعّزِ والَمنَعَِة َحتَّى ال يَِجَد َعُدوُّ
(1). 

ّمِ : بَيَاٌض في بَاِطِن الفََرِس. وُكّلِ دابٍَّة ، النُّْبَطةُ و َكةً. كالنَّبَطِ  ، بالضَّ  ، ُمَحرَّ

جُ  اْستَْنبَطَ و  .نَبَِطيًّا ُل : َصارَ الرَّ

يَِّة : « تَْستَْنبُِطوا تََمْعَدُدوا وال»منه و  .«اْستَْعَربُوا نَبَطٌ  ، وأَْهُل البَْحَرْينِ  اْستَْنبَُطوا أَْهُل ُعَماَن َعَربٌ »، وفي الّصحاح في َكالِم أَيُّوَب بِن الِقّرِ

 ُزوقاً ِلْلُجْرحِ.: هو الَكاَماُن الُمَذاُب ، يُْجعَُل لَ  األَْنبَاطِ  وِعْلكُ 

 ، كما يَأْتِي للُمَصنّف.« بالياِء التَّْحتِيَّة»: الَمْوُت ، حكاه ثَْعلَُب ، ُهنَا أَْوَرَده صاِحُب اللَّسان ، أَْو َصوابُهُ النَّْيط ،  النَّْبطُ و

. نَبَطٌ و َكةً : َجبٌَل ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ  ، ُمَحرَّ

 : اْستَْخَرَجهُ ، وهو َمجاٌز.ِمْنهُ ِعْلماً وَخْيراً وَماالً  اْستَْنبَطَ و ، اْستَْنبََطهُ و

 : قَْريَةٌ بالفَيّوم. االْستِْنبَاطُ و

 الَحِديِث واْستِْخَراُجه. قال الُمتَنَّخل : اْستِْنبَاطُ  « :بالْكَسرِ »،  النِّبَاطو

ينِّ  َم عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ن  أُم ِرضـــــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ا تـ  فـــــــــــــــِإمـــــــــــــــّ

و و     اُة أُولــــــــــــُ ِك الــــــــــــُوشــــــــــــــــــــــــــَ زِعــــــــــــح نــــــــــــح بــــــــــــاطِ يـــــــــــــَ (2)الــــــــــــنــــــــــــِّ
 

  
. وقال ابُن ُدَرْيٍد : ُهوَ  النَّثْطُ  : [نثط] ِحيُح ، وقَْد نََشَطهُ ،  ويَْطَمئِنَّ  يَثْبُتَ  َء بِيَِدَك َعلَى األَْرِض َحتَّىَغْمُزك الشَّيْ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وُهَو الصَّ

 أَْي َغَمَزهُ بِيَِدِه.

 ْظَهُر.ويَ  ِحيَن يَْصَدُع األَْرضَ  نَْفُسه النَّباتُ  : النَّثْطُ و

مِّ ُسُكوُن الشَّيْ  : النَّثْطُ و ً  ، وقَدْ  ِء ، كالنُّثُوِط ، بالضَّ ً و نَثََط نَثْطا  .نُثُوطا

أَي َشقَّها « فثَنََطَها بالِجبَالإِنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ لَّما َمدَّ األَْرَض ماَدْت ، »َخبَُر َكْعٍب األَْحبَار :  ، ومنه (3) اإِلثْقَالُ  : النَّثْطُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :و

 الَكِلَمة األُولَى بِتَْقِديِم الثّاِء على النّون ، والثّانِيَةُ بِتَْقِديِم النُّوِن َعلَى الثاِء.« باآلكاِم فَصاَرْت كالُمثِْقالِت لََها نَثََطهاو»فَصاَرت كاألَْوتَاِد لها. 

إِثْقَاالً ، وهما َحْرفَاِن َغِريبَاِن ، وال أَْدِري أََعَربِيّاِن أَْم  النَّثْطَ  ، فَجعََل الثَّْنَط َشقًّا ، وَجعَلَ  النَثْطِ و بَْيَن الثَّْنطِ قال األَْزَهِريُّ : فَرَق ابُن األَْعَرابِّي 

 اللَّْيُث. األَْرض ، أَْي صدَعْت قالَهُ  نثطت ، وقَدْ  والَكْمأَةِ ِمَن األَْرِض  النَّبَاتِ  ُخُروجُ  : النَّثْطُ و ؟َدِخيالنِ 

. : التَّْسِكينُ  التَّْنثِيطُ و  ، نَقَلَه الّصاَغاِنيُّ

ً  : [نحط]  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد أِلَبِي َسْهٍم الُهَذِلّيِ : َزفََر َزفِيراً  ، أَيْ  نََحَط يَْنِحُط نَِحيطا

نح آزٍِ   َا ومـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــــِ رحبـــــــــــــــــــــــَ ُ
َن املـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــِ

ُر      يـــــــــــــح ُه الـــــــــــــلـــــــــــــ  نـــــــــــــ  رتِ ِإَذا جـــــــــــــَ احـــــــــــــِ  (4) كـــــــــــــالـــــــــــــنـــــــــــــ 
  

فِيِر. النَِّحيطُ  وقال َغْيُره :  : ِشْبهُ الزَّ

 .: َمْن يَْسعُُل َشِديداً  الناِحطُ و

اطُ و  من الغَْيِظ ، قال : يَْنِحطُ  الَِّذي َكَشدَّاٍد : الُمتََكبِّرُ  ، النَّحَّ

 الن ّحاطِ زاَد بـَغحُ  األَِنِف و 
ْدِر ِمْن َغْيِر أَْن يَْظَهرَ  ، النَُّحاطُ  ِسيَده :قال ابُن و  ، كأَِميٍر. النَِّحيطِ و بالفَتْحِ  كالنَّْحطِ  ، أَو ُهَو أََشدُّ البَُكاِء ، كغَُراٍب : تََردُُّد البَُكاِء في الصَّ
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، عن النَّْضِر بِن ُشَمْيٍل. وفي  ، كُمْكَرَمةٍ  ُمْنَحَطةٌ و َمْنُحوَطةُ  وهي ه ،ال تَكاُد تَْسلَُم من : َداٌء في ُصُدوِر الَخْيِل واإِلْبلِ  النَّْحَطةُ  قال اللَّْيُث :و

 بَْعِض األَُصوِل : كُمعَظََّمٍة.

ْجُر ِعْنَد الَمسأَلة النَّْحطُ و  .كالنَِّحيطِ  ، : الزَّ

ْدِر إِلَى الَحْلق ، َصْوُت الَخْيِل ِمَن الثِّقَِل واإِلْعيَاءِ  : النَّْحطُ و  .كالنَِّحيطِ  ، يَُكوُن بَْين الصَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : إىل أن يتهضمه فيما حتت يده ا وقا  الشاعر.1)

ــــــــــــــــــــا  عــــــــــــــــــــدّوه  ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــراه مــــــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــــــب ث ــــــــــــــــــــري  ق

 لــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــًا آيب اهلــــــــــــــــــــوان قــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــوبُ    

  

 وفيه فإما تعرضا. 19/  2( ديوان اهلذليا 2)
 والقاموس كالتكملة.« التثقير»( يف اللسان : 3)
 يف شعر أسامة بن ا ارث اهلذد. 196/  2( ديوان اهلذليا 4)
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اِر ِحيَن يَْضِرُب بِثَْوبِِه الَحَجرَ  : النَّْحطُ  في الُمْحَكِم :و  ِليَُكوَن أَْرَوَح لَهُ. تَنَفُُّس القَصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ٌع. وقِيَل : ُهَو َصْوٌت َشبِيهٌ بالسُّعَاِل.: َصْوٌت َمعَهُ  النَِّحيطُ   تََوجُّ

 .نَْحَطةٌ  : َسِعلَةٌ ، وبها ناِحطٌ  وَشاةٌ 

ُجُل إِذا صاَح أَو َسعََل فيُقَاُل :  .نَْحَطةٌ وقال ابُن ُدَرْيٍد : يَُسبُّ الرَّ

طُ و َر قَْول ُرْؤبَةَ : النُّحَّ  ، كُركَّعٍ : هم الَِّذين يَْزفُِروَن من الَحَسِد. نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ ، وبه فُّسِ

 الن ح رتِ َأن  أَدحواَء الّرِجاِ  و 
 ، أَْي ِمْن أَْيَن َطَرأَْت َعلَْينَا. نََخْطتَ و ْرتَ َعلَْينَا ، وِمْن أَْين نَعَ  نََخطَ و . ويُقَاُل : نَعََر إِلَْينَا ،َطَرأَ َعلَْيِهم ، أَيْ  إِلَْيِهم نََخط : [نخط]

ِة : كاْنتََخَطهُ  ، ِمثُْل َمَخَطهُ ، َرَماهُ  ِمْن أَْنِفِه : نََخَط الُمَخاطَ و مَّ . وأَْنَشَد قَْوَل ِذي الرُّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

َدمـــــــــــــا و  عـــــــــــــح ـــــــــــــَ َن بـ ـــــــــــــح ر ب قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ يٍّ ِإذح يـ اِ  مـــــــــــــَ  َأمجـــــــــــــحَ

نَ     طــــــــــــــــح ِن ا َنــــــــــــــــََ ــــــــــــــــِذاب  ــــــــــــــــِف اأَلزارِ ِ ب ي صــــــــــــــــــــــــــــــِ
َ
 مل

  
ُل َعلَْيها.« ُوِخْطنَ »قُْلُت : ويُْرَوى :  ِحيحيةُ ، والُمعَوَّ َوايَةُ الصَّ  ، أَي لُِدْغَن فيَْقُطُر الدَُّم. قال الّصاَغانِيُّ : وهِذه ِهَي الّرِ

ً  به نََخطَ و ع بِه وَشتََمه نَِخيطا  ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. : َسمَّ

 ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد أَْيضاً. َعلَيَّ : بََذَخ وتََكبَّر نََخطَ و

ّمِ : النَّاسُ  النُّْخطُ و ، أَْي أَيُّ النّاِس  ؟ُهوَ  النُّْخطِ  يُقَاُل : ما أَْدِري أَيُّ  ، عن ابن األَْعَرابِّيِ. ويُْفتَحُ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وُهَو قَْوُل اْبِن ُدَرْيدٍ  ، بالضَّ

. ّمِ ْره ، وَردَّ ذِلَك ثَْعلٌَب فقاَل : إِنََّما ُهَو بالضَّ  ، وَرَواه ابُن األَْعَرابِّيِ بالفَتْح ، ولَْم يُفَّسِ

ّمِ : النُّْخطُ و  ، وهو الَخْيُط الَِّذي في القَفَا. النَُّخاعُ  ، بالضَّ

 .«ص ف ر»وُصفَاٌر ، وقد ذُِكَر في  وَصفَرٌ  (1) الَماُء الَِّذي في الَمِشيَمِة ، فإِذا اْصفَرَّ فَصفَقٌ  : السُّْخُد ، وُهَو : ْخطُ النُّ و

تَْين ، ال َكُركَّع ، َكما تََوهََّم األَْزَهِريُّ  ، النُُّخطُ و َماحِ َشجاَعةً وبََطالَةً :  بَضمَّ األَْعَرابِيَّ ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ هَكَذا في ، عن ابن  الَّالِعبُون بالّرِ

 َرادًّا به على اللَّْيِث في قَْوِل ُرؤبَةَ : .«م خ ط»التكملة ، والَِّذي َذَكَره األَْزَهِريُّ في تَْرِكيب 

ُخ رِت و 
 (2)َأن  أَدحواَء الّرَِجاِ  امل

 قال : والَِّذي َرأَْيتُه في ِشْعر ُرْؤبَةَ :

 الن خ رتَء الّرَِجاِ  َأن  أَدحواو 
ط بالِميِم على ما فَسَّره اللَّْيث ، ثم قَال : وقال ابُن األَْعَرابِّي : طُ  بالنون ، وال أَعِرف الُمخَّ ماح َشجاعةً ، كأَنَّهُ أَراد  النُّخَّ : الاّلِعبُون بالّرِ

جال. هذا َكالُم األَْزَهِرّيِ. قال الّصاَغانِيُّ : َوايَة. الطَّعَّانِين في الّرِ َف الّرِ ا اللَّْيُث فقد َحرَّ  أَمَّ

َوايَةُ  ا األَْزَهِريُّ فقد أَْرسَل الَكالَم على َعَواِهنه ، وَعَدل عن سواِء الثُّْغَرةِ ، والّرِ طُ »وأَمَّ بالنوِن والَحاِء الُمْهَملَِة ال َغْيُر ، من النَِّحيِط ، « النُّحَّ

فِيُر من الَحَسِد. وقولُه ِحكَ  ط ايَةً عَن ابِن األَْعَراِبّيِ :وهو الزَّ َماح. الصَّوابُ  النُّخَّ ، كما َذَكْرُت ، وكما « بضمتين»،  النُُّخطُ  ، الَّالِعبُوَن بالّرِ

 .(3)َذَكَر ُهَو أَْيضاً في هذا التَّْرِكيب 

، قال : وَكأَنَّ هذا من  نََخَطهُ  ، كاْمتََخَطهُ ، قاله ابُن َعبّاٍد. وقال ابُن فاِرٍس : أَي َرَمى به من أَْنِفه ، مثْلَ  أَْشبََههُ  ، أَيْ  اْنتََخَطهُ  من الَمَجاِز :و

 اإِلْبَداِل ، واألَْصُل الِميم.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :
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 َريد : هو نَْبٌت ، وليس بِثَبَت.وقال ابُن دُ  .(4)، بالَكْسِر ، أَْهَملَه الَجَماَعة  النِّْخِرطُ  : [نخرط]

. وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو النَّْسطُ  : [نسط] عن ابِن األَْعَرابِّيِ و الَّتِي تَقَدََّم ِذْكُرها. في الَمعَانِي الثَّالثَِة األُولَى ، بالِميِم ، كالَمْسطِ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 . قال األَْزَهِريُّ : والنُّون فيه ُمْبَدلَةٌ من الِميِم ، وُهو ِمثُْل الُمُسِط.إِذا تَعَسََّر ِوالُدَها ، أَي النُّوق ِرُجون أَْوالَدَهاكعُنٍُق : الَِّذيَن يَْستَخْ  ، النُُّسطُ  :

ً  ، كَسِمع ، نَِشطَ  : [نشط]  نَاِشطٌ  ، بالفَتْحِ ، فَُهوَ  نََشاطا

__________________ 
 : فُصُفٌ  وُصُفٌر.( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  1)
 .«خمرت»( بعده يف اهلذيب 2)

 مكاهنا من شامٍت وُغب رت
 بضمتا ونبه  ققة إىل ما ذكره القاموس حو  ضبطه للقطة كرُّكض يف مادة خمرت.« َنرت»( ضبطت يف التهذيب ا ابلقلم ا يف مادة 3)
 ( وردت يف اللسان ا نقال عن ابن دريد موافقاً ملا يف األصر.4)
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ِهِ  نِشيرتٌ و  ُسُه لِلحَعَمِر وَغريح  أِلَمحر َكذا. كتَـَنش رتَ   ا قاله الل يحثُ  : طاَبتح نـَفح
 .نَِشيَطةٌ  ، أَي َطيِّب النَّْفس ، وَدابَّةٌ  نَِشيطٌ  : ِضدُّ الَكَسِل ، يَُكوُن ذِلَك في اإِلْنَساِن والدَّابَِّة. يُقَال : َرُجلٌ  النََّشاطُ و

 الَكأَلُ : أَْسَمنَهُ. أَْنَشَطهُ و ِمنَْت.الدَّابَّةُ : سَ  نَِشَطتو

ً و ، نَِشيطٌ  إِلَْيِه فهو نَِشطَ  يُقَاُل :و  ، وهِذه عن يَْعقُوَب. أَْنَشَطهُ و ، نَشََّطهُ تَْنِشيطا

ُجُل : أَْنَشطَ و  .(1) نَِشيطٌ و ُمْنِشطٌ  أَْهلُه ، أَْو َدوابُّه ، فهو نَِشطَ  الرَّ

طٌ  َرُجلٌ  يُقَاُل :و ُكوبَ  له َدابَّةٌ يَْرَكبَُها ، وإِذا َسئِمَ  إِذا كانَتْ ،  ُمتَنَّشِ ، إِذا نََزَل عن  االْنتِشاطِ  ، من ُمْنتَِشطٌ  . ويُقَاُل أَْيضاً : َرُجلٌ نََزَل َعْنَها الرُّ

اِجِل ، قالَهُ أَبو َزْيٍد. ُكوِب ، وال يُقَاُل ذِلَك للرَّ  َدابَّتِِه من ُطوِل الرُّ

 ، وَكذِلَك إِذا قََطَع ِمْن بَلٍَد إِلَى بَلٍَد. : َخَرجَ  يَْنِشطُ  من الَمَكانِ  نََشطَ و

 ، فإَِذا كاَن بِقَاَمٍة فُهو الَمتْح. بََكَرةٍ  قاَمٍة ، أَيْ  (6) بغَْيرِ  وَجَذبََها من البِئِْر ُصعُداً  نََزَعها من البِئْر ، من َحّدِ نََصَر وَضَرَب : الدَّْلوَ  نََشطَ و

ً  من َحّدِ نََصَر وَضَربَ  تَْنُشطُ و تَْنِشطُ  الَحيَّةُ  نََشَطت من الَمَجاِز :و ْت بنَابِها ،و : لََدَغتْ  نَْشطا  .كأَْنَشَطت َعضَّ

ً  وإِنَّ لها:»فقاَل ـ  وَذَكَر َحيّاِت النّاِر وَعقَاِربَهاـ  َهالِ في َحِديِث أَبِي الِمنْ و ً  نَْشطا ً  أَْنَشأَْن بِهِ »وفي ِرَوايٍَة :  .«ولَسْبا أَْي لَْسعاً بُسْرَعٍة « نَْشطا

 واْختِالٍس ، وأَْنَشأْن بَمْعنَى َطِفْقَن وأََخْذَن.

ً  ، الَحْبَل ، كنََصرَ  نََشطَ و ً  وَشدَّهُ ، َدهُ َعقَ  : يَْنُشُطه نَْشطا ً و ، كنَشََّطه تَْنِشيطا  العَْقَد ، إِذا َعقَْدتَهُ  (2) نََشْطتُ  . ويُقَال :َحلَّهُ  : أَْنَشَطه إِْنشاطا

فاْنَحلَّ ، وكذِلَك الَحْبُل إِذا مَدْدتَهُ  أَْنُشوَطتَهُ  الِعقَاَل : َمدَّ  أَْنَشطَ و .أُْنُشوَطتَهُ  البَِعيَر : َحلَّ  أَْنَشطَ و ، وهذا نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبي َزْيٍد. بأُْنُشوَطةٍ 

 .أَْنَشْطتَهُ  َحتَّى يَْنَحلَّ ، قِيَل : قَدْ 

 ، هَكَذا في سائر النَُّسخِ. َء : اْختَلََسهُ الشَّيْ  أَْنَشطَ و

 الماُل الَمْرَعى والَكأَل : اْنتََزَعهُ باألَْسنَاِن كاالْختِالِس. اْنتََشطَ :َء ، أَْي اْختَلََسهُ. قال َشِمٌر الشَّيْ  اْنتََشطَ  والصَّواُب في هذا

 هو الَحلُّ ، فإِْن َصحَّ ما َذَكَرهُ الُمَصنِّف فَيَُكوُن هذا من اإِلْنشاطُ و هو اإِليثاُق ، النَّْشطَ  ، هَكَذا في النَُّسخِ ، وقَْد تَقَدََّم آنِفاً أَنّ  أَْوثَقَهُ  : أَْنَشَطهُ و

ْل.  باِب األَْضداِد ، فتَأَمَّ

 ، أَْو ِمن بَلٍَد إِلى بَلٍَد. قال أَُساَمةُ الُهَذِلّي : يَْخُرُج ِمن أَْرٍض إِلَى أَْرٍض  الَِّذي : الثَّْوُر الَوحِشيُّ  النّاِشطُ و

ُه و  انــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــــ  اَم وحــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــــَ  ِإال  الــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــ 

ِ  و     َن الــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــَ ًا مــــــــــــِ يــــــــــــَ غــــــــــــح رتِ طــــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــــنــــــــــــّ

  
 الِحَماُر.وَكذِلَك 

ة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

ُه  ُرعـــــــــــــــُ ِي َأكــــــــــــــــح ٌش ابلــــــــــــــــَوشـــــــــــــــــــــــــــــح  أَذاَ  أَمح لــــــــــــــــَِ

اٍد     دِّ هــــــــــَ ُض اخلــــــــــَ فــــــــــ  رتٌ ُمســــــــــــــــــــــــَ بُ  انشــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
ً وَ  قَولُه تَعَالَى :و . وقال ابُن ُدَرْيٍد  الناِشطِ  كالثَّْور من بُْرجٍ إِلَى بُْرٍج آَخرَ  تَْنِشطُ  أَي النُُّجوم (3) النّاِشطاِت نَْشطا ِمْن بَلٍَد إِلى بَلٍَد ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ن . ُرِوَي ذِلَك َعِن اْبِن َعبّاٍس وابالَمالئَِكةُ  : النّاِشَطاتُ  أَو من بَلٍَد إِلى بَلٍَد. وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : ِهَي النُُّجوُم تَْطلُُع ثُمَّ تَِغيُب. تَْنِشطُ  َعن أَبِي ُعبَْيَدةَ :

ً  كما في اللَِّسان ، وزاَد ابُن َعَرفَةَ  (4) نَْفَس الُمْؤِمِن بِقَْبِضها تَْنِشط َمْسعُوٍد. وقال الفّراء أَي ّجاج : هي الَمالئَِكةُ أَي تَُحلَُّها َحالًّ َرفِيقا  . وقال الزَّ

ً  األَْرَواحَ  تَْنِشطُ  ً  ِعْنَد الَمْوتِ  تَْنِشطُ  النُّفُوُس الُمْؤِمنَة : الناِشَطاتُ  أَو البِئِْر ،، أَْي تَْنِزُعها نَْزعاً كما تَْنِزُع الدَّْلَو من  نَْشطا أَي تَِخفُّ له.  نَشاطا

 العُْقَدةَ. نََشْطتُ  :الَمالئَِكةُ تَْعِقُد األُُموَر ، من قَْوِلِهم : الناِشَطاتُ  وقِيَل :

 وهو العَْقُد الَِّذي يَْسُهل َحلُّهُ تَْنبِيهٌ على ُسُهولَِة األَْمِر َعلَْيِهم. النَّْشطِ  وتَْخِصيصُ 
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ئِيسُ  (5) فِي النَِّشيَطةُ و  ، قَالَهُ ابُن ِسيَده. قَْبَل أَْن يَِصيَر إِلَى بَْيَضِة القَْومِ  في الطَِّريق الغَنِيَمِة : ما أََصاب الرَّ

 ُمه الغَُزاةُ في الطَِّريق قَْبلَ : ما يَْغنَ  النَِّشيَطةُ  وفي الّصحاح :

__________________ 
 ( يف اللسان : ورجر نشيرت وُمنِشرت : نِشرت دوابّه وأهله.1)
 .«بغري»بد  : « بال»( يف القاموس : 6)
 وضبطت ابلقلم يف التهذيب بتشديد الشا املفتوحة.« نطشت»( عن اللسان ا ومنه ضبطت ا وابألصر 2)
 .2آية ( سورة النازعات ا3)
 ( يف التهذيب : وتقبضها.4)
 واألصر كالتهذيب ا وقد نقله األزهري عن أيب عبيد عن األصمعي.« من الغنيمة»( يف اللسان : 5)
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طَاَم بحَن قـَيحٍ   ِّ ُلَاِطُب ِبسح َوحِضِض الِذي َقَصُدوُه. وأَنحَشَد ِلَعبحِد   بِن َعَنَمَة الض يبِّ
 :البُُلوِي ِإىَل امل

ا  هـــــــــــَ نـــــــــــح رحابُع مـــــــــــِ َك املـــــــــــِ ااَي  (1)لـــــــــــَ فـــــــــــَ  ا والصـــــــــــــــــــــــــ 

َك ا و و     مــــــــُ كــــــــح ةُ حــــــــُ يــــــــطــــــــَ و ُ  الــــــــن شــــــــــــــــــــــِ  ا والــــــــُفضــــــــــــــــــــــُ

  
ئِيُس لَهُ  ِفّيِ ، وهو ما النَِّشيَطةُ  والرَّ ْبعِ والصَّ  وسلمعليههللاصلىمن الغَنَائِم ولَْم يُوِجفُوا َعلَْيه بَِخْيٍل وال ِرَكاٍب ، وكانَْت ِلْلنَبِّي  اْنتُِشط مع الرُّ

ةً.  خاصَّ

، كما في  اْنتََشُطوهُ  قَدْ ، هَكَذا في النَُّسخ ، وَصَوابُهُ : و أَْنَشُطوهُ  من َغْيِر أَْن يُْعَمَد لَها ، وقَدْ  (2) ِمَن اإِلبِل : الَّتِي تُْؤَخذ فَتُْستَاقُ  النَِّشيَطةُ و

 اللَِّسان.

. وفي الّصحاح : َضْرٌب من السََّمِك ولَْيَس بالشَّبُّوِط. كَصبُوٍر : َسَمٌك يُْمقَُر في ماٍء وِمْلحٍ  ، النَُّشوطو  َكالٌم ِعَراقِيٌّ

 .، كأُْنبوبٍَة : ُعْقَدةٌ يَْسُهل اْنِحاللَُها كعَْقِد التِّكَّةِ  األُْنُشوَطةُ و

ُب : الَِّذي  األُْنُشوَطةُ  ، أَْي ما َمَودَّتَُك بَواِهيٍَة ، كما في الّصحاح. وقِيَل : بأُْنُشوَطةٍ   : ما ِعقَالُكيُقَالُ  . والُمَؤرَّ : ُعْقَدةٌ تَُمدُّ بأََحِد َطَرفَْيَها فتَْنَحلَّ

 : إِذا َشدََّها. نََشَطها ال يَْنَحلُّ إِذا ُمدَّ َحتَّى يَُحلَّ َحالًّ ، وقَدْ 

بهم َطِريٌق فَأََخذُوه. قال  نََشطَ  ، قالَهُ اللَّْيُث ، أَْي يَْخُرُج. يُقَاُل : من الطَِّريِق األَْعَظِم يَْمنَةً ويَْسَرةً  يَْنِشطُ  : إِذا كانَ  نَاِشطٌ  َطِريقٌ  ِمَن الَمَجاِز :و

 ُحَمْيٌد األَْرقَُط :

اِرِط  اِن اخلــــــــــــــــَ الَة كــــــــــــــــاِ صــــــــــــــــــــــــــــــَ د  الــــــــــــــــفــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــَ

فــــــــــًا     َتســــــــــــــــــــــــِ عــــــــــح ُرِ   (3)مــــــــــُ رتِ لــــــــــلــــــــــطــــــــــ  واشــــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــنــــــــــ 

  
 

 : الَّتِي تَْخُرُج ِمَن الَمِسيِل األَْعَظِم يَْمنَةً أَْو يَْسَرةً. من الَمَسايِلِ  النَّواِشطُ  َكذِلكَ و

ّي. ويُْكَسرُ  ، بالفَتْحِ ال َغْيُر ، كما في الَجْمَهَرةِ ، أَْنَشاطٌ  بِئْرٌ و  ، كما ُهَو فِي الغَِريِب ألَبِي ُعبَْيٍد ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

إِنََّما جاَء به على ِمثَاِل الَمَصاِدِر ، وأَْصلُهُ قُْلُت : وهو الَمْنقُوُل عن األَْصَمِعّيِ ، وقَْد ردَّ َعلَْيه ذِلَك ، ويُْمِكُن أَْن يُْنتََصَر ْلأِلَْصَمِعّيِ : ويُقَال : 

ْلَو تُْخَرُج ِمْنَها  أَْنَشْطتُ   :ِمْن قَْولهمْ  َي هذا بالَمْصَدِر ِمْن َحْيُث أَنَّ الدَّ العُْقَدةَ ، إِذا َحلَْلتَها بَجْذبٍَة َواِحَدةٍ ، فُسّمِ
ْل. وفي  (4) بَجْذبٍَة َواِحَدةٍ ، فَتَأَمَّ

حاحِ عن األَْصَمِعّيِ : بِئْرٌ  ْلُو بَجْذبَةٍ  الَّتِي القَْعِر ، وهي قَِريَبَة ، أَيْ  أَْنَشاطٌ  الّصِ  َواِحَدةٍ. يَْخُرُج ِمْنَها الدَّ

ْلُو َحتَّى كَصبُوٍر ، َعْكُسَها ، نَُشوطٌ  بِئْرٌ و  َكثِيراً ، أَي لبُْعِد قَْعِرَها. تُْنَشطَ  ، وهي الَّتِي ال تَْخُرُج ِمْنَها الدَّ

 ، َكأَنَّهُ نََزَع قِْشَرَها. السََّمَكةَ : قََشَرها اْنتََشطَ و

ْعيَ  اْنتََشطَ  ال َشِمٌر :قو  كاالْختِالِس. اْنتََزَعهُ باألَْسنَانِ  والَكأَلَ : اْلَماُل الّرِ

 ، كما تَقَدََّم. أَْنَشطَ  ، وَكذا الَحْبَل : َمدَّهُ َحتَّى يَْنَحلَّ  اْنتََشطَ و

 ، وهو َمَجاٌز. نََشاطٍ و بُسْرَعةٍ  الَمفاَزةَ : َجاَزَها تَنَشَّطَ و

تْها النّاِشطِ  الناقَةُ األَْرَض ، إِذا قََطعَتَْها قَْطعَ  تَنَشََّطتِ  . ويُقَاُل :َشدَّتْ  : إِذا اقَةُ فِي َسْيِرَهاالنَّ  تَنَشََّطتِ و وَمَرحٍ. قال  بنََشاطٍ  في ُسْرَعتِها ، أَو تََوخَّ

: 

 ُكر  ِمغحالِة الَوَه ح   تـََنش طَتحهُ 
 يََدْيَها في َسْيِرها.يَقُوُل : تَناَولَته وأَْسَرَعْت َرْجَع 

 والِمْغالةُ : البَِعيَدةُ الَخْطِو. والَوَهُق : الُمبَاَراةُ في السَّْيِر.

 واْنَضمَّ ، نَقَلَه الّصاَغانِّي عن اْبِن َعبّاٍد. الِجْلُد : اْنَزَوى واْجتََمعَ  اْستَْنَشطَ و
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 أَبُو فَاِطَمةَ ، يَْرِوي عن َعِلّيِ بِن أَبِي طاِلٍب ، وَعْنهُ األَْعَمُش ، والثّانِي : نَِشيطٌ  أََحُدُهما :. قُْلُت : بَْل ُهَما اثْناِن ، َكأَِميٍر : تابِعيٌّ  ، نَِشيطٌ و

. نَِشيطُ   اْبُن يَْحيَى ، َرَوى َعِن اْبِن َعبّاٍس ، وعنه َزْيٌد الياِميُّ

ْم داَركَ  : ُكلََّما قِيَل له كاَن ِزيَادٌ و َرب إِلى َمْرَو ، قَْبل إِتَْماِمَها ،َداراً بالبَْصَرةِ فهَ  ابِن أَبِيهِ  َرُجل بَنَى لِزيَاد : اْسمُ  نَِشيطٌ و َحتَّى  : الَ  قال تَّمِ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ هَكَذا. ِمْن َمْرَو ، فلم يَْرِجْع ، فَصاَر َمثاَلً  نَِشيطٌ  يَْرِجعَ 

تَْين : نَاقُِضو الِحبَاِل في َوْقِت نَ  النُُّشطُ و  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ْكثَِها ، ِلتُْضفََر ثانِيَةً ، بَِضمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 لَهُ ، يُْنَشطُ  : وهو األَْمُر الَِّذي النََّشاط ، َمْفعٌَل من الَمْنَشطُ 

__________________ 
 .«فيها»( التهذيب : 1)
 اللسان.واوصر مواف  ملا يف « فتسا »( يف القاموس : 2)
 ( يف التهذيب واللسان : معتزماً.3)
 .«لرج منه»( عن اللسان وابألصر 4)
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 .(1)وُلَف  ِإلَيحِه ويـُؤحثـَُر ِفعحُله 
 .النََّشاطِ  ٌر بَمْعنَىوهو َمْصدَ « والَمْكَرهِ  الَمْنَشطِ  َعلَى وسلمعليههللاصلىبَايَْعُت َرُسوَل هللا »في َحِديث ُعبَاَدةَ بِن الّصاِمِت َرِضَي هللا َعْنه : و

 العُْقَدةِ. أُْنُشوَطةِ  الَكإَلِ ، أَي بعُْقَدتِه وإِْحَكاِمِه إِيّاه ، وُهَو ِمنْ  بأَْنِشَطةِ  ويُقَاُل : َسِمنَ 

ً  اإِلبِلُ  نََشَطتِ و  سَّْيَر ، يَْعنِي َسْدَو يََدْيَها في َسْيِرها.ال نََشَطت : َمَضْت َعلَى ُهًدى أَْو َغْيِر ُهًدى. ويُقَاُل للنَّاقَِة : َحُسَن ما تَْنَشُط نَْشطا

 أُْنِشطَ   في أَْمٍر يُْسِرُع فِيِه َعِزيَمتَهُ : كأَنَّماويُقَاُل ِلآْلِخِذ بُِسْرَعٍة في أَّيِ َعَمٍل كاَن ، وِلْلَمِريِض إِذا بََرأَ ، وللَمْغِشّيِ َعلَْيه إِذا أَفاَق ، وللُمْرَسلِ 

.أَ  نَِشطَ و ِمْن ِعقَاٍل.  ي ُحلَّ

ْحِر : و . قال ابُن األَثِيِر : وَكثِيراً ما يَِجى« من ِعقالٍ  أُْنِشطَ  فَكأَنََّما»في َحِديِث الّسِ َوايَة َكأَنَّما، أَي ُحلَّ ِمْن ِعقَاٍل ، وليس  نَِشطَ  ُء في الّرِ

 بَصِحيحٍ.

 َء : َجَذبَهُ.الشَّيْ  اْنتََشطَ و

ً يَْنُشُطه نَْشط في َجْنبِهِ  نََشَطهُ و  أَيًّا كاَن من الَجَسِد. (2) [الّطْعن]: النَّْشط : َطعَنَهُ. وقِيَل : ا

 َشعُوُب ، أَي أَْهلََكتْه ، وهو َمجاٌز. نََشَطتْهو

ً  اإِلبِلَ  نَشَّْطتُ و  الَحْبِل. قال أَبُو النَّْجِم : أُْنُشوَطةِ  ، إِذا كانَْت َمْمنُوَعةً من الَمْرَعى فَأَْرَسْلتَها تَْرَعى ، وقالُوا : أَْصلُها من تَْنِشيطا

ا هـــــــــــَ طـــــــــــَ ِر  َنشـــــــــــــــــــــــــ  غحســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ ٍة ملَح تـ مـــــــــــ    (3)ُذو لـــــــــــِ
ز  ِ     غـــــــــَ ِن الـــــــــتـــــــــ  اٍف عـــــــــَ ا جـــــــــَ ُب الـــــــــَعصـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــُ

  
 بَِصاِحبِها ، أَي تَْخُرُج. قال ِهْميَاُن : تَْنِشطُ  َمْرعاَها بَْعَدما َشِربَْت. والُهُمومُ أَي أَْرَسلََها إِلَى 

ي  ومـــــِ تح  ـــــُُ رتأَمحســـــــــــــــــــــَ نحشـــــــــــــــــــِ ا تــــــَ طـــــــَ واشـــــــــــــــــــِ   (4) الـــــنـــــ 
ا    طــــــــــــــَ وحرًا َواســــــــــــــــــــــــــــِ وحرًَا وطــــــــــــــَ بحَم يب طــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــــ 

  
.  هكذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ

 . وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ يَِصُف بَِعيراً :اطِ النَّشَ  ، كِمْنبٍَر : الَكثِيرُ  الِمْنَشطُ و

َو الَيَديحِن   ِمنحَشطُهح ُمنحَسرٍِح َسدح
 وقاَل ُرْؤبَةُ :

و  نحضــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ رِت  (5)يـ مــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــَ
ُ
ُ  امل نــــــــــَ ااَي عــــــــــَ طــــــــــَ َ

 املــــــــــ

وحٍع     تح وبــــــــــــــــَ ٍر طـــــــــــــــالـــــــــــــــَ رتِ بـــــــــــــــرِجـــــــــــــــِ نحشـــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

  
ط وَرُجلٌ  كوبِ  ُمنَّشِ ٍث : نَزَل عن َدابَّتِِه من ُطوِل الرُّ طٍ  ، عن أَبِي َزْيٍد ، ، كُمَحّدِ  ُمْنَكَرةٌ. نَْشَطةٌ  ، وهِذهِ  كأَْنَشَطتْهُ  الَحيَّةُ  اْنتََشَطتْهُ و .كُمتَنَّشِ

 .«بِنَاِب أَْرقَم نَْشَطةٍ  ُربَّ نَْقَطٍة بِسّنِ قَلَم ، َشرٌّ ِمنْ »ومن َسَجعَاِت األََساس : 

 ، وناَطهُ نَْوطاً. نَطَّهُ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. يُقَاُل : : الشَّدُّ  النَّطُّ  : [نطط]

 ، أَْي َمدَّهُ ، وقيَل :َشدَّهُ. نَطَّهُ يَنُطُّه نَطًّا : الَمدُّ ، يُقَاُل : النَّطُّ و

ً  ، وقِدْ  الِفَرارُ  َكأَِميٍر : النَِّطيطُ و . نَطَّ يَنِطُّ نَِطيطا  : فَرَّ

 ، أَْي بَِعيَدةَ. نَِطيَطةٌ  . يُقَاُل : أَْرضٌ البَِعيُد َوِهَي بَِهاءٍ  : النَِّطيطُ و

تَْين نُُططٌ  : السَّفَر البَِعيُد ، ج : األَنَطُّ و  ، وهي األَْسفَاُر البَِعيَدةُ ، نَقَلَهُ ابُن األَْعَرابِّي. ، بَضمَّ

 الَكثِيُر الَكالِم والَهْذِر. قال ابُن أَْحَمَر : كَشدَّاٍد : الِمْهَذار ، النَّطَّاط قاَل األَْصَمِعيُّ :و
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ينِّ و  بـــــــــــَ َرٍة  (6)ال حَتحســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــح نـــــــــــَ ا لـــــــــــِ دن عـــــــــــِ تـــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــــح

َت و     ــــــــــح ن اطــــــــــاً ِإنح كــــــــــُ طــــــــــ  ــــــــــَ ر  ن اهــــــــــِ جــــــــــَ َ
رَي املــــــــــ ــــــــــِ ث  كــــــــــَ

  
ً  قدو  .نَطَّ يَنِطُّ نَِطيطا

ُجلُ  ، كفَْدفٍَد ، وفُْلفٍُل ، وَسْلَسالٍ  النّْطنطُ و ، وِمْنهُ الَحِديُث :  نَطانِطُ ج :  ، اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى األَِخيَرةِ. وقال : قاَمةِ الطَِّويُل الَمِديُد ال : الرَّ

واُل ، ويُْرَوى : الثَِّطاُط ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعِه.« النََّطانِطُ  ما فَعََل النَّفَُر الُحْمرُ »  أَي الّطِ

ُجُل : نَْطنَطَ  قال ابُن األَْعَراِبيُّ :و  .َد َسفََرهُ بَاعَ  الرَّ

__________________ 
 ( ضبطت العبارة يف النهاية واللسان ابلبناء للمعلوم.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( يف التهذيب واللسان : مل تقَمِر.3)
 ( يف التهذيب والصحاح واللسان : املناشطا.4)
 .«ينض »( عن الديوان وابألصر 5)
 ( اللسان برواية : فال حتسبين.6)
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 .األَْرُض : بَعَُدتْ  نَْطنََطتِ و

 .َمدَّهُ  ، أَيْ  ءَ الشَّيْ  نَْطنَطَ  في الّصحاحِ :و

ً  (1) فِي األَْرِض  نَطَّ و تَبَاَعَد ، ُء : إِذاالشَّيْ  تَنَْطنَطَ  قَاَل َغْيُره :و ذا َذَهَب ، إِ  يَنِطُّ  في البِالدِ  نَطَّ  . ونَصُّ أَبِي َزْيٍد في النَّواِدِر :َذَهبَ  : يَنِطُّ نَّطا

 فِيَها.

 .بَِعيَدةٌ  ، أَي نَّطاءُ  ُعْقبَةٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ، بالفَتْحِ : الِمْهَذاُر. النَّْطناطُ 

 ، كَشّداٍد : الَكثِيُر الذََّهاب في األَْرِض. النَّّطاطُ و

 َمُل تََكلُّفاً ، وهو َمَجاٌز.والقَفّاز. والَوثّاُب والَِّذي يَدَِّعي بما لَْيَس فِيه ، إِنََّما يَتََحا

ِة : نَطَّْيُت أَْصلُه ةٍ ِمَن األَْرِض. نََطْطتُ  وقَْوُل العامَّ  ، إِذا قَفََز فِي ُهوَّ

 ُمْشتَِمٌل على ُحُصوٍن وقًُرى وَمعَاقَِل. ، كَصاِحب : ِمْخالٌف باليََمن نَاِعطٌ  : [نعط]

 ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ وابُن فاِرٍس ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لَلبِيٍد : َجبَل : اْسمُ  نَاِعطٌ و

ِر أَرحاَبَب و  هــــــــــــــح اُت الــــــــــــــد  نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ىَن بـ ــــــــــــــح رتٍ أَف   اَنعــــــــــــــِ
رِ     ظـــــــــــَ ـــــــــــح ن اِء ومـــــــــــَ مـــــــــــَ ٍض ُدوَن الســـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــَ ـــــــــــَ ت  مبُســـــــــــــــــــــــــح

  

ِه و  نـــــــــِ نح رَأحِس ِحصـــــــــــــــــــــــح يِّ مـــــــــِ َن ابلـــــــــد ومـــــــــِ َوصـــــــــــــــــــــــح  َأعـــــــــح

رِ و     قـــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــَ
َ
اِب َرب  امل ـــــــــــــَ ب َن ابأَلســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــح َزل ـــــــــــــح  أَنـ

  
 وقال َغْيُرُهَما : هو باليََمِن. .(2)الدُّوِميُّ : هو أَُكْيِدُر صاِحُب ُدوَمِة الَجْنَدِل. والُمَشقَُّر :ِحْصٌن َوِرثَهُ اْمُرُؤ القَْيِس 

ِحيُح. بَصْنعَاءَ  ال :وَخصَّ بَْعُضُهْم فَقَ  ً  به لُقِّبَ و إِليه نُِسَب الِمْخالُف الَمْذُكوُر ،و ، وهو الصَّ بِن ُجَشَم بِن َحاِشِد بِن ُجَشَم  َربِيعَةُ بُن َمْرثَدِ  أَْيضا

َهْمَدان. قال أَبو ُعبَْيد في أَْنَسابِِه : نََزَل َربِيعَةُ َجباَلً  َحيٌّ من ناِعطٌ  ، وهو َمْعنَى قَْوِل الَجْوَهِرّيِ : أَبو بَْطٍن ِمْن َهْمدانَ  بِن َخْيَراَن بِن نَْوٍف ،

َي بِ  نَاِعطٌ : يقال له  َي به. وَغلََب َعلَْيه. ونََزَل َعْبُد هللا بُن أَْسعََد بِن ُجَشَم بِن حاِشٍد َجبَالً يُقَاُل له : ِشبَاٌم فُسّمِ هَذا الَجبَل  َرأِْس  وفِي ِه.فَُسّمِ

ً  نَاِعطٌ  يُقَاُل له :  َمْعُروٌف يُعَدُّ من ُحُصوِن أَْعَماِل َصْنعَاَء ،قَِديمٌ  ِحْصنٌ   .(3)، وكاَن ِلبَْعِض األَْذواِء  أَْيضا

: بُنَِي هذا القَْصُر َسنَةَ كانَْت َمِسيَرتُنَا  نَاِعطٍ  وفي الُمْعَجِم : قَاَل َوْهٌب : قََرأْنا َعلَى َحَجٍر في قَْصرِ 
من ِمْصَر ، فإِذا ذِلَك أَْكثَر ِمْن أَْلٍف  (4)

 وِستِّمائِِة َسنٍَة. وقال أَبو نُواٍس يَْفتَِخُر باليََمِن :

ا  َهــــــــــــــَ ري  تح ا وغــــــــــــــَ فــــــــــــــَ َداٍر عــــــــــــــَ ُت لــــــــــــــِ  َلســــــــــــــــــــــــــــح

ا     هـــــــــَ بـــــــــِ اصـــــــــــــــــــــــِ ا وحـــــــــَ هـــــــــَ ئـــــــــِ وح ـــــــــَ نح نـ رحاَبِن مـــــــــِ (5)ضـــــــــــــــــــــــَ
 

  

ُن أَرحاَبُب  رح حنـــــــــــــــــــَح رتٍ بـــــــــــــــــــَ ا  اَنعـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــَ  ولـــــــــــــــــــَ

ا     ُك مـــــــــــن مـــــــــــذرهبـــــــــــِ اُء واملِســـــــــــــــــــــــــح عـــــــــــَ نـــــــــــح (6)صـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ش ع »َشِريُف قَْوِمِه ، َذَكَرهُ الُمَصنُِّف في  ناِعٍط الناِعِطيُّ  بُن أَْيفََع بِن َربِيِب بِن َشراِحيَل بنِ  (7)هُؤالِء : ذُو اْلِمْشعَاِر حْمَزةُ  ناِعطٍ  وِمْن بَنِي

على الَجْوَهِرّيِ واْبِن فاِرٍس بِقَْوِله ْنُهْم ذُو َمّراَن : قَْيٌل من األَْقيَاِل ، وُهْم أَْصَحاُب هَذا الِحْصِن ، وبِهَذا يَْظَهُر لََك أَنَّ َردَّ الّصاَغانِّيِ ، ومِ « ر

ِحيُح أَنَّهُ اْسُم ِحْصٍن ، ال اْسم َجبٍَل ، َمْنُظوٌر ِفيِه.  : والصَّ

 ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. بَِعيداً  َسفَراً  تَْين : الُمَسافُِرون، بَضمَّ  النُّعُطُ و

 والنُُّطُع. النُّعُطُ  ، وُهمُ  في الغَضاَرةِ  اآلَخرَ  والقَاِطعُو اللُّقَِم بِنِْصفَْيِن ، فَيَأُْكلُون نِْصفاً ويُْلقُوَن النِّْصفَ  قال :

يِّئُو األََدِب في أَْكِلِهْم وُمُروءَ   وناِطٌع. ناِعطٌ  الَواِحدُ  وَعطائِهْم ، تِِهمْ أَْو ُهْم السَّ
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 ، كأَْنَطَع. قََطَع لُقََمهُ  ، إِذا أَْنعَطَ  يُقاُل :و

تَْين النُّغُطُ  : [نغط] . وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : ُهمُ  ، ِبَضمَّ واُل من النّاِس  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ه : « في التَّْهِذيبِ »، ونَقَلَهُ األَْزَهِريُّ  الّطِ أَْيضاً ، ونَصُّ

جاِل. أَْوَرَدهُ هَكذا صاِحُب اللَِّساِن.  من الّرِ

__________________ 
 واألصر والقاموس كاللسان.« يف البالد»( يف التكملة : 1)
 .«ء القي ي اللسان : ومشّقر : حصن وربّه أبو أمر قوله : ورثه امر  القي  أي من أبيه ا فف»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( زيد يف معجم البلدان : قرب عدن.3)
 .«مريتنا»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
 .«وصاحبها»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
 ( يف معجم البلدان : واملسك يف  ارهبا.6)
 .«مُححَرة»( يف املطبوعة الكويتية ا عن االشتقا  ا 7)
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ٌ  الفَتْحُ  ، بالَكْسِر ، وقْد يُْفتَُح ، أَو النِّْفطُ  : [نفط]  ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، وأَْنَشَد : َخَطأ

رِت  ـــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــا واإِلب طـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــح َ ِإب اح ـــــــــــــــــــَ َبن  ب  كـــــــــــــــــــَ

َو  يف     وِم ثـــــــــــــــَ َن الــــــــــــــثــــــــــــــ  وحاًب مــــــــــــــِ رتِ ثـــــــــــــــَ فــــــــــــــح  نــــــــــــــِ

  
 قال الَجْوَهِريُّ : ُدْهٌن. م وفي الّصحاح : والَكْسُر أَْفَصُح :

 وقال ابُن ِسيَده : الَِّذي تُْطلَى به اإِلبُِل لْلَجَرِب والدَّبَِر والِقْرَداِن ، وهو ُدوَن الُكَحْيل.

 هو الُكَحْيل. النِّْفطَ  وَرَوى أَبُو َحنِيفَةَ أَنَّ 

ةُ القَِطراِن ، وَردَّ َعلَْيه ذِلكَ  النِّْفطُ  قال أَبُو ُعبْيٍد : : ُحالبَةُ َجبٍَل في قَْعِر بِئِْر تُوقَُد به  النِّْفطُ و  أَبُو َحنِيفَةَ. قاَل : وقَْوُل أَبِي ُعبَْيٍد فاِسٌد. قال :عامَّ

يداِن الكائِنَِة في الفَْرجِ ا النّاُر. اْنتََهى. َّاٌل للّدِ  ، كما َذَكَرهُ األَِطبّاُء. ْحتَِماالً في فُْرُزَجةٍ وأَْحَسنُهُ األَْبيَُض ُمَحلٌِّل ُمِذيٌب ُمفَتٌِّح للسَُّدِد والَمغَِص ، قَت

، وفي التَّْهِذيب : بها. وقال َغْيُرهُ :َضْرٌب من السُُّرجِ  وَضْرٌب من السُُّرج يُْستَْصبَح بهِ  .النِّْفطُ  ، ُمَشدََّدةً : َمْوِضٌع يُْستَْخَرُج ِمْنهُ  النَّفَّاَطةُ و

 ، والتَّْشِديُد أَْعَرُف. يِهَماويَُخفَُّف فِ  بالنّْفطِ  يُْرَمى بَِها

 والنّاِر. بالنِّْفطِ  من النُّحاِس يُْرَمى فِيها تُْعَملُ  أَداةٌ  أَْيضاً : النَّفَّاَطةُ و

 .(1). نَقََل الّصاَغانِيُّ اللُّغَاِت الثَّالثَةَ الُجَدِريُّ  كفَِرَحٍة : ، النَِّفَطةُ و ويُْكَسر ، ، بالفَتْحِ ، النَّْفَطةُ و

َمْخَشِريُّ :وقال ا ْبيَاِن والغَنَِم. النَّْفطُ  لزَّ  بِلُغَِة ُهَذْيٍل : الُجَدِريُّ يَُكوُن بالّصِ

 : بَثَْرةٌ تَْخُرُج في اليَِد ِمَن العََمِل َمأْلى َماًء. النَّْفَطةُ  قال اللَّْيُث : البَثَْرةُ و

 العََمُل. أَْنفََطها ، وال َوْجهَ لَهُ ِعْنِدي ، ألَنَّهُ ِمنْ  َمْنفُوَطة ، قال اْبُن ِسيَده : َكذَا َحَكى أَْهُل اللُّغَة : نَاِفَطةٌ و ، َمْنفُوَطةٌ و ، نَِفيَطةٌ  َكفُّ و

ً  َكفَِرحَ  يَُدهُ  نَِفَطتْ  قدو ً و ، بالفَتْح ، نَْفطا ً و ، بالتَّْحِريِك ، نَفَطا  ، وهَذا في الّصحاح. قَِرَحْت َعَمالً أَْو َمِجلَتْ  ، َكأَِميٍر : نَِفيطا

 واْقتََصَر في الَمَصاِدِر على األَِخيَرْيِن.

. العََملُ  أَْنفََطها قَدْ و َمْخشِريُّ  ، نَقَلَهُ ابُن ِسيَده والزَّ

 الَمْجُل. وقال َغْيُرهُ :ُهَو ما يُِصيُب اليََد بَْيَن الِجْلِد واللَّْحِم.« بالتَّْحِريكِ  النَّفَطُ »وفي الّصحاح : 

ً  بو َزْيٍد : إِذا كاَن بَْيَن الِجْلِد واللَّْحِم ماٌء قِيلَ وقال أَ  ً و نَِفَطْت تَْنفَُط نَفَطا  .نَِفيطا

ً كتَنَفَّطَ  َغِضَب ، أَو اْحتََرَق َغَضباً ، ، أَيْ  نَفََط يَْنِفطُ  ِمَن الَمَجاِز :و ُق  لَيَْنِفطُ  . وِإنَّ فاُلنا .، ِمثَْل يَْنِفتُ  (2)َغَضباً ، أَي يَتََحرَّ   ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ً  العَْنزُ  نَفََطتِ و ً  ، وهو من َحّدِ َضَرَب ، كما نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبِي الدُّقَْيِش ، وزاَد َغْيُرهُ في َمَصاِدِره : نَثََرْت بِأَْنِفَها نَِفيطا ، بالفَتْح  نَْفطا

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. أَْو َعَطَستْ  أَْيضاً.

ً  الِقْدرُ  نَفََطتِ و َهاِم. َغلَتْ  : تَْنِفُط نَِفيطا َسْت ، لُغَةٌ ، في تَْنِفُت ، كما في الّصحاحِ. وزاد َغْيُرهُ : فصاَرْت تَْرِمي بِمثِْل الّسِ  ، وتَبَجَّ

بِيُّ  نَفَطَ و ً  ْبُي ،، هكذا في سائِر النَُّسخِ وُهَو َغلٌَط ، َصَوابُهُ الظَّ  الصَّ تَ  : يَْنِفُط نَِفيطا  ، كما في اللَِّسان والتَّْكِملَة. َصوَّ

 ، كأَنَّهُ من َغَضبِِه. فاُلٌن : تََكلََّم بَِما ال يُْفَهمُ  نَفَطَ و

 ، عن ابِن َعبَّاٍد ، أَْي َحبَقَْت. اْستُه : فَقَعَتْ  نَفََطتو

َمْخَشِريُّ وصاِحُب  : الماِعَزةُ  النَّافَِطةُ و ، اْختُِلَف فِيِه ، فَِقيَل : العَافَِطةُ : الّضائِنَةُ ، «نافَِطةٌ  َما لَهُ َعافِطةٌ وال»يُقاُل في الَمثَِل : و ، نَقَلَهُ الزَّ

 اللَِّساِن.

ْرُط.ٌء. وقِيَل : ، والَمْعنَى : ما لَهُ َشيْ  إِتْبَاٌع للعَافَِطةِ  النافَِطةُ و العَافَِطةُ : الَماِعَزةُ إِذا َعَطَسْت ، أَوْ   العَْفُط : الضَّ

 من أَْنِفَها. النافَِطةُ و : العَُطاُس ، فالعَافَِطةُ من ُدبُِرَها ، النَّْفطُ و
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ً  تَْنِفطُ  الَّتِي : النَّافَِطةُ  قِيَل :و  .ببَْوِلها ، أَي تَْدفَعُهُ َدْفعا

 : العَْنُز. النافَِطةُ و وقال أَبو الدُّقَْيِش : العَافَِطةُ : النَّْعَجة ،

 : الشَّاةُ. النافَِطةُ و وقال َغْيُرهُ : العَاِفَطةُ : األََمةُ.

__________________ 
 [.الصواب : الثالث] .«الثالثة»( كذا ابألصر 1)
 ( يف اللسان : يتحر .2)
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ُدون ، بَيْ  د ، بإِْفِريِقيَِّة ، أَْهلُها إِباِضيَّةٌ  : (1)، بالفَتْحِ  نَْفَطةُ و ْحمِن ُمتََمّرِ نَهُ وبَْيَن تَْوزَر َمْرَحلَةٌ ، وإِلى قَفَُصةَ َمْرَحلَتاِن. ومنهُ أَبُو القاِسِم َعْبُد الرَّ

ِد ْبِن أَْحَمدَ  وفِّيِ  النَّْفِطيُّ  بُن ُمَحمَّ أََجاز الَحافَِظ أَبَا وَرَحَل إِلى الِعَراِق ، فَدَخَل ِدَمْشَق و (2)يُْعَرُف باْبِن الّصائغِ ، َسِمَع الحافِظ أَبا َعِلّي الصُّ

 القاِسِم بَن َعساِكَر ، ثُمَّ َرَجَع إِلى بَلَِدِه.

ً  ، النُّفََطةُ و  ، ويَْحَمرُّ َوْجُههُ ، عن ابِن َعبّاٍد. كُهَمَزةٍ : َمْن يَْغَضُب َسِريعا

 وِشدَّةِ الدَّْهِر وَعَجِف الماِل ، قاله يُونُس. ذِلَك في الَجْدبِ : أَْن يَْنِزَع َشعَر الِجْلِد فيُْلِقيَهُ فِي النّاِر ِليُْؤَكَل ، يُْفعَل  التَّنافِيطُ و

اِد. َرَمتْ  ، أَيْ  العَْنُز ببَْوِلها أَْنفََطتِ  قال الفَّراُء :و  ، قال :والنّاُس يَقُولُوَن : أَْنفََصت ، بالصَّ

بَِد ، لُغَةٌ  ، أَيْ  تَنافَطُ  الِقْدرُ و  في تَنافَُت. تَْرِمي بالزَّ

 وِمّما يُْستَْدَرك َعلْيه :* 

َماةِ  النَّفّاَطةُ  . كنَِفَطتْ  يَُدهُ من العََملِ  تَنَفََّطتْ و ، (3) النَّفّاطة وَمعَُهمُ  النَّفّاُطونَ  . ويُقاُل : َخَرجَ بالنِّْفط ، بالتَّْشِديِد : َجماعةُ الرُّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

َكةً : َشبِيهٌ بالسُّعَاِل ، والنَّْفُخ ِعْند الغََضِب. وَكذِلَك النَّفَتَاُن ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعِه. النَّفََطانُ و  ، ُمَحرَّ

 ، وأَْنَشد أَبُو َزْيٍد. نَفّاَطاتٍ  : ذاتُ  نَاِفَطةٌ  وَرْغَوةٌ 

 نـََواِفرتُ َحَلٌب فيه ُرغاً و 
 أَْي ال يُْؤَخذُ ِلهَذا القَتِيِل بثَأٍْر. ،« فِيِه َعنَاقٌ  يَْنِفطُ  ال»ومن أَْمثَاِلِهْم : 

ٍد النَّْحِويُّ الَمْشُهور ، أََخَذ عن ثَْعلٍَب. نِْفَطَوْيهِ و  : لَقَُب أَبِي ُمَحمَّ

ِعيِد. َمْنفطةُ و  : قَْريَةٌ من أَْعَماِل أَْسيُوَط بالصَّ

ً  الَحْرفَ  نَقَطَ  : [نقط] ً و ، يَْنقُُطهُ نَْقطا  .نَقّاطٌ  ، فُهوَ  ْعَجَمهُ أَ : نَقََّطهُ تَْنِقيطا

مِّ  النُّْقَطةُ  االْسمُ و . وفي الّصحاح ، بالضَّ ً  : الِكتابَ  نَقَطَ  ، وهو َرأُْس الَخّطِ ً  الَمَصاِحفَ  نَقَّطَ و ، يَْنقُُطه نَْقطا كُصَرٍد  ، النُّقَطُ  : ج نقَّاطٌ  فهو تَْنِقيطا

قَِة ِمْنهُ  ِمْنهُ ، نُقَطٌ و ِمَن الَكإَلِ  نِقَاطٌ  قَْولُُهْم : في األَْرِض  ومنه ، األَِخيُر ِمثُْل بُْرَمٍة وبَِراٍم ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبِي َزْيٍد. وِكتابٍ  ،  ِلْلِقَطعِ الُمتَفَّرِ

 وهو َمَجاٌز.

 .َصاَر َكذِلك ، إِذا الَمَكانُ  تَنَقَّط قَدْ و

َدة ، كما تَقَدَّم. وَوقََع في األَساِس : ءٍ أََخَذه َشْيئاً بَْعَد َشي ، أَيْ  الَخبَرَ  تَنَقَّطَ  ِز :ِمن الَمَجاو  ، نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد ، أَْو ُهَو تَْصِحيُف تَبَقََّطْت ، بالُمَوحَّ

 ْن لَْم يَُكْن تَْصِحيفاً من الَخبَِر ، وإِالَّ فَُهَو َمْعنًى َجيٌِّد َصِحيٌح.، أَي َشْيئاً فَشْيئاً ، فإِ  نُْقَطةً نُْقَطةً  الُخْبَز : أََكْلتُه (4) تَنَقَّْطتُ 

 ُمْبَدلَةٌ من الِميِم. النّاِقطِ  ، وَكأَنَّ نُونَ  : َمْولَى الَمْولَى النَِّقيطُ و ، النّاقِطُ و

ّمِ : َعلَمٌ  نُْقَطةو . ، بالضَّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 لَْيه :* وِمّما يُْستَْدَرُك عَ 

ْعفََراِن والِمَدادِ  نَقَّطَ  ، بالفَتْحِ ، فَْعلَةٌ َواِحَدة. ويُقَاُل : النَّْقَطةُ  ً  ثَْوبَهُ بالزَّ  الَمْرأَةُ َوْجَهَها وَخدََّها بالسَّواِد تَتََحسَُّن بِذِلَك. نَقََّطتو ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. تَْنِقيطا

 : َمْشُكوٌل. َمْنقُوطٌ  وِكتَابٌ 

 من َعَسٍل ، وهو َمَجاٌز. نُْقَطةً  ويُقَاُل : أَْعطاهُ 

 ٍل ، وقِْطعَةٌ ِمْن َزْرعٍ هاهنا وهاهنا ، وهو َمَجاٌز.، وهي ِقْطعَةٌ ِمْن نَخْ  النُّْقَطةُ  وقال ابُن األَْعَراِبّيِ : يُقَاُل : ما بَِقَي من أَْمَواِلِهم إِالَّ 

ً  ويُقَاُل : التَّنُّوُم يَْنبُتُ   أُْخَرى ، َكما في األَساِس. نُْقَطةً  ثُمَّ تَْقَطعَُها فَتَِجدُ  نُْقَطةٍ  : في أَماِكَن ، تَْعثُُر َعلَى نِقَاطا
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ّمِ : األَْمُر والقَِضيَّةُ ، ومنه النُّْقَطةُ و َها نُْقَطةٍ  فََما اْختَلَفُوا فِي»َحِديُث عائَِشةَ تَِصُف أَباها َرِضَي هللا َعْنُهَما :  ، بالضَّ هَكَذا « إِالَّ طاَر أَبِي بَحّظِ

ِريَن الّرَوايَةَ األُولَ  َح بَْعُض الُمتَأَّخِ َدةِ. وقَد َسبََق ، وَرجَّ بقَْوِلِه : يُقَاُل ِعْنَد الُمبَالَغَة ، ـ  النُّونُ  وهيـ  ىجاَء فِي ِرَوايٍَة ، وَضبََطهُ الَهَرِويُّ بالُمَوحَّ

 في

__________________ 
 . مدينة أبفريقية... ( قيدها ايقوت ابلفتح مث السكون1)
 ( يف معجم البلدان أاب علي ا سا بن  مد الصديف.2)
 .«ومعهم النفاطة»بد  « وأبيديهم النفاطات»( يف األساسي : 3)
 .«تنطقت»األساسي وابألصر ( عن 4)
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َتَلفا يف ُلُه يف الِكَتاَباح يـَُقاَبُر َأَحُد َُا ابآَخِر ويُعاَرُض. فُيَقاُ  : ما اخح َُوافـََقِة ا وَأصــــــــــــــح
َطةٍ  امل ا ُُروف  نـَُقرتِ  ا يـَعحيِن من نـُقح

 ِء الَيِسرِي. هذا الش يح والَكِلَماِت ا َأيح َأن  بـَيحَنُهَما من االتَِّفاِ  ما ملَح َلحَتِلَفا َمَعُه يف 
ُد بُن َعْبِد الغَنِّي بِن أَبِي بَْكِر ْبِن ُشَجاعِ بن أَبيِ نَْصِر بِن عَ  نُْقَطةَ  واْبنُ  يِن ُمَحمَّ ّمِ : ُهَو الَحافُِظ ُمِعيُن الّدِ البَْغَداِديُّ الَحْنبَِلّي  نُْقَطةَ  ْبِد هللِا ْبنِ بالضَّ

ة الَحِديِث ، ُولِ  على إِكمال ابن « والُمْستَْدَرك»في ُمَجلٍِّد ، « التَّْقيِيد في َمْعِرفَِة ُرَواةِ الُكتُِب واألََسانِيدِ »وأَلََّف  576َد بِبَْغَداَد سنة ، أََحُد أَئمَّ

ابُونِّيِ.كذا في َذْيِل اإِلكْ  629فقَال : ِهي َجاِريَةٌ ُعِرَف بها َجدُّ أَبِي ، وتُُوفَِّي سنة  نُْقَطةَ  َماُكواَل. وُسئَِل عن  َماِل الْبِن الصَّ

 كَسفَينٍَة : قَْريَةٌ بِمْصَر من أَْعَماِل الُمْرتاِحيَّة. النَِّقيَطةُ و

دٍ  ُر ُسلَْيَماُن بُن ُمْصَطفَى بِن ُمَحمَّ تقريباً ، وأََخَذ عن أَبِي  1095، ُمْفتِي الَحنَِفيَِّة بِمْصَر. ُوِلَد سنة  النَِّقيِطيّ  وِمْنَها َشْيُخنَا اإِلَماُم الفَِقيهُ الُمعمَّ

وَولَُده الفَِقيهُ العاَلَّمةُ  1170ي سنة الَحَسن َعِلّيِ بِن ُمَحّمد العقِدّيِ ، وشاِهيَن بِن َمْنُصوِر بِن عاِمٍر األَْرمناِوّيِ الَحنَِفيَّْيِن وَغْيِرِهما ، وتُُوفِّ 

َس وأَْفتَى مع ُسُكوٍن وَعفاٍف ، وتُُوفِّي سنة ُمْصَطفَى   َربِيعٍ الثانِي. [من] 6في  1180بُن ُسلَْيَماَن َجلََس بَْعَد أَبِيِه ، وَدرَّ

 إِذا اْستَْحَسنُوه.« في الُمْصَحف نُْقَطةُ  هو»وِمْن أَْمثَاِل العَاّمِة : 

َماُن ، نَقَّطَ و  َح.، أَْي جاَد ِبِه وَسمَ  نَقَطَ و بِِه الزَّ

 .«إِنََّما َكثََّرها الَجاِهلُون نُْقَطةٌ  الِعْلمُ »يُْرَوى لعَِلّيٍ َرِضي هللا َعْنه : و

 على النُّقَْيَطِة. النُّْقَطةُ  وتَُصغَّرُ 

ً  بَِكالمٍ  نَقََّطهُ و ّمِ ، ويُْجَمُع َعلَى أَْنقَا النُّْقطُ  : آذاهُ وَشتََمهُ بالِكنَايَِة ، وااْلسمُ  تَْنِقيطا يّة.، بالضَّ  ٍط ، كقُْفٍل وأَْقفَاٍل ، عاّمِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وِممَّ

 ، بالَكْسِر : اْسُم َمِدينَِة ُجْنَدْيسابُوَر ، نَقَلَه ياقُوُت. نِيالطُ  : [نلط]

َكةً : ِظَهاَرةُ ِفَراٍش ّما النََّمطُ  : [نمط]  ، كما في الّصحاح. ِمَن البُُسطِ  أَْو َضْربٌ  . وفي التَّْهِذيِب : ِظهاَرةُ الِفراِش.، ُمَحرَّ

 ، أَْي هذا الطَِّريَق. النََّمط ، يقال : اْلَزم هذا الطَِّريقَة : النََّمطُ  : (1)قال أَبُو ُعبَْيٍد و

يْ  أَْيضاً : النََّمطُ و ْرُب منه. يُقَاُل : ءِ النَّْوُع من الّشِ ْرِب ، يُقَال هذا في الَمتَاعِ والِعْلم  النََّمطِ  لَْيَس هَذا ِمْن ذِلكَ  والضَّ ، أَي من ذِلَك النَّْوعِ والضَّ

 وَغْيِر ذِلَك.

ةِ »أَْوَرَد الَحِديَث : و ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، أَْمُرُهْم َواِحدٌ  من النّاس َجَماَعةٌ  أَْيضاً : النََّمطُ و اِلي ، األَْوَسُط يَْلَحُق بهم التَّ  النََّمطُ  َخْيُر هذه األُمَّ

 .«ويَْرِجُع إِليهم الغَاِلي

 قُْلُت : ُهَو قَْوُل َعِلّيٍ َرِضَي هللا عنه.

 .«األَْوَسطُ  النََّمطُ  َخْيُر النَّاِس هذا»في َحِديٍث َمْرفُوعٍ :  والَِّذي جاءَ 

يِن.قال أَبُو ُعبَْيٍد : وَمْعنَى قَْوِل َعِلّيٍ َرِضَي هللا َعْنهُ أَنَّهُ َكِرهَ الغُلُوَّ وال  تَّْقِصيَر فِي الّدِ

 ، لَهُ َخْمل َرقِيٌق. ثَْوُب ُصوٍف يُْطَرُح على الَهْوَدجِ  : النََّمطُ  في األََساِس والنَِّهايَِة :و

ا كاَن َذا لَْوٍن من ُحْمَرةٍ أَْو ُخْضَرةٍ أَْو إِالَّ ِلمَ  نََمطٌ  ِعْنَد العََرِب : َضْرٌب من الثِّيَاِب الُمَصبَّغَِة ، وال يََكاُدوَن يَقُولُونَ  النََّمطُ  وقال األَْزَهِريُّ :

ا البَيَاُض فاَل يُقَاُل لَهُ   .نََمطٌ  ُصْفَرةٍ ، فَأَمَّ

،  نَِماطٌ  يُقَاُل :و ّيٍ :قال اْبُن بَرِّ «. األَْنَماطَ  أَنَّهُ كاَن يَُجلٌِّل بُْدنَهُ »َحِديُث ابِن ُعَمَر :  ، ِمثُْل َسبٍَب وأَْسبَاٍب ، كما في الّصحاح ، وِمْنهُ  أَْنَماطٌ  ج :

ُل الُهَذِلّي :  بالَكْسِر ، أَْيضاً. قال الُمتَنَّخِ

ِبرِي   (2) النِّماطِ َعالماٍت كَتحح
 ، إِلى الَواِحِد على الِقيَاس. نََمِطيٌّ و ، كأَْنَصاِرّيٍ ، أَْنَماِطيٌّ  والنََّسبُ  وهو كَجبٍَل وِجبَاٍل.
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ُد بُن إِْسَماِعيل نَِزيُل  البَاِرعُ  الَحافِطُ  الفَِقيهُ  الِمْصريُّ  : إِْسَماِعيُل بُن َعْبِد هللا ْبِن َعْبِد الُمْحِسنِ  األَْنَماِطّيِ  ابنُ و الّشافِِعيُّ األَْشعَِريُّ ، وَولَُده ُمَحمَّ

عَهُ أَبُوهُ ِمْن أَبِي اليمِن الِكْنِدّي وأَبِ   ي البََرَكاِت بِن ُمالِعب ، وأَجاَز لَهُ ِدَمْشَق ، ُكْنيَتُه أَبُو بَْكٍر ، َسمَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : أبو عبيدة.1)
 «فنعاِف عر »عرفُت أبجدث  وصدره فيه : 18/  2( ديوان اخلذليا 2)



9739 

 

َ  وهَبََر ا تـُُويّفِ  َُؤي ُد الط وِسي  ا وَحد َث بِدَمشح
َضِر ا وامل .  684 سنة َعبحُد الَعزِيِز بُن اأَلخح  كذا يف لريخ الذ َهيبِّ

ُد بُن طاِهرٍ  ُث 425، َسِمَع القاِضي أَبا الفََرجِ الُمعَافَى بَن َزَكِريّا النَّْهَروانِيَّ ، وتُُوفِّي سنة  األَْنَماِطيُّ  وفاتَهُ : أَبو الُحَسْيِن ُمَحمَّ . واإِلَماُم الُمَحّدِ

 األَْحَوُل ، تِْلِميذُ الُمَزنِّيِ وَشْيُخ اْبِن ُسَرْيجٍ. األَْنَماِطيُّ  . وَشْيُخ الشافعيَِّة أَبُو القاِسِم ُعثَْماُن بُن َسِعيِد بِن يََسارٍ ْنَماِطيُّ األَ  َعْبُد الَوهَّاِب بُن الُمبَاَركِ 

َم فِيِه ، وأَبُو بَْكرِ  األَْنَماِطيُّ  وأَبُو القاِسِم الَحَسُن بُن الُمبَاَركِ  ُد اْبُن َعْبِد  .«نرز»، َذَكَرهُ الُمَصنُِّف في  األَْنَماِطيّ  بُن نَْيروزَ  البَْغداِديُّ تُُكلِّ وُمَحمَّ

ثُوَن.« : ت وث»، ذُِكَر في  األَْنَماِطيُّ  هللا بِن أَبِي َزْيدٍ   ُمَحّدِ

ِة في قَْوِله « ن ب ط»يُْنبُِت ُضُروباً من النَّبَاِت ويُقَاُل بالباِء أَْيضاً وقد تَقَدََّم في  كُزبَْيٍر : َواٍد بالدَّْهنَاءِ  : النَُّمْيط وْعَساءُ و مَّ ، وقد َذَكَرهُ ذُو الرُّ

: 

اِء  َوعحســــــــــــــــــــــَ تح بــــــــِ حــــــــَ َبضــــــــــــــــــــــح رتِ فــــــــَ يــــــــح مــــــــَ ا   الــــــــنــــــــ  َبهنــــــــ   كــــــــَ

هـــــــــا    ـــــــــُ ـــــــــل ي َر  َأوح َنـــــــــَِ ـــــــــقـــــــــُ نح َواِدي ال ِر مـــــــــِ ـــــــــح  ُذرَا األَث

  
ِة أَْيضاً : أَو ُهَو َمْوِضٌع آَخُر. قال مَّ  ذُو الرُّ

ا  اَ  : أَرَاهــــــــــــَ قــــــــــــَ رتِ فـــــــــــــَ يــــــــــــح مــــــــــــَ ا   ابلــــــــــــنــــــــــــ  َبهنــــــــــــ َ  كــــــــــــَ

هح     اِولـــــــــــــــُ ارُُه وَأطـــــــــــــــَ بـــــــــــــــ  َر  جـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُر الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ  َنـــــــــــــــَِ

  
اللَةُ َعلَى الشَّيْ  التَّْنِميطُ و طَ  . يُقَاُل : َمنْ ءِ : الّدِ  لََك هذا ، أَْي َمْن َدلََّك َعلَْيِه ، عن اْبِن َعبّاٍد. نَمَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

. النََّمطُ   : الَمْذَهُب والفَنُّ

 : الطَِّريقَةُ. األَْنَمطُ و

 بَمْعنًى َواِحٍد ، عن اْبِن َعبّاٍد. (1)لَهُ وأَْوتََح  أَْنَمطَ و

َكةً »َهْمَداِنيُّ ، ال نََمطٍ  وذُو الِمْشعَاِر َماِلُك بنُ   .«ش ع ر»َصَحابِيٌّ ، ذكره الُمَصنُِّف في  « :ُمَحرَّ

ً  : [نوط]  .: َعلَّقَه نَاَطهُ يَنُوُطهُ نَْوطا

 أَْي بِال َضْرٍب وال تَْعِليٍق.« نَْوطٍ  ما أََخْذنَاهُ إِالّ َعْفواً بِال َسْوٍط وال»: التَّْعِليُق. وِمْنهُ الَحِديُث :  النَّوطُ و

 .تَعَلَّقَ  ُء :به الشَّى اْنتاطَ و

َعلَْيَك بَِصاِحبَِك األَْقَدِم ، » :ـ  في َحِديثِه لبَْعِض ُخدَّاِمهِ ـ  يَةَ قَْوُل ُمعَاوِ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ومنهُ  بَعَُدتْ  ، أَيْ  الدَّارُ  اْنتَاَطتِ  من الَمجاِز :و

« يحٍ الدَّار ، وايَّاَك وُكلَّ ُمْستَْحَدٍث ، فإِنَّهُ يَأُْكل َمَع ُكّلِ قَْوٍم ، ويَْجِري مع ُكّلِ رِ  اْنتَاَطتِ و فإِنََّك تَِجُدهُ َعلَى َمَودَّةٍ َواِحَدةٍ ، وإِْن قَُدَم العَْهُد ،

 وأَْنَشَد ثَْعلٌَب :

َز غــــــــــــــاِدايً و  هــــــــــــــ  دح  ــــــــــــــََ فــــــــــــــًا قــــــــــــــَ ــــــــــــــح ٌن أَل  لــــــــــــــكــــــــــــــِ

وحرَاَن     َ ــــــــــــــاطُ حبــــــــــــــِ ت ــــــــــــــح ن ــــــــــــــبُ  مــــــــــــــُ رِي رِّ غــــــــــــــَ حــــــــــــــَ
َ

 املــــــــــــــ

  
 .النَّْوطِ  ْت ِمنَ الَمغاَزةِ ، وهو بُْعُدها. ويُقَاُل : أَْي بَعُدَ  نِيَاطِ  أَْي بَعَُدْت ، وهو من« الَمغَاِزي اْنتاَطتِ  إِذا»في َحِديث ُعَمر َرِضَي هللا عنه : و

 ، كما في اللَِّساِن. َء : اْقتََضبَه بَرأْيِِه ال بَمُشوَرةٍ الشَّيْ  اْنتاطَ و

ٌء ُمعَلٌَّق ، وهذا نَْحُو قَْوِلِهم : أَّي يَتَنَاَوُل ولَْيَس ُهنَاَك َشيْ « أَْنَواطٍ  َعاٍط بِغَْيرِ » ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال : ومنه الَمثَُل : : الَمعَاِليقُ  األَْنَواطُ و

 .«تََجشَّأَ لُْقَماُن ِمْن َغْيِر ِشبَعٍ »و « كالَحاِدي ولَْيَس لَهُ بَِعيرٌ »

 .: َكِكتَاٍب : الفُؤادُ  النِّياطُ و

 الّصاَغانِيُّ ، وهو َمجاٌز. ، نَقَلَهُ  َكْوَكبَاِن بَْينَُهَما قَْلُب العَْقَربِ  : النِّياطُ و

. وأَْنَشَد للّراِجزِ  بَمفَاَزةٍ أُْخَرى نِيَطتْ  من الَمفَاَزة : بُْعُد َطِريِقَها كأَنََّها النِّياطُ  ِمَن الَمَجاِز :و  وهو العَّجاُج :ـ  ال تََكاُد تَْنقَِطُع. نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ
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يـــــــــــــــــــَدِة و  عـــــــــــــــــــِ َدٍة بـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــاطِ بــــــــــــــــــــَ   الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــِّ
ــــــــــَ     ول هــــــــــُ ي جمــــــــــَح اطــــــــــِ َو اخلــــــــــَ طــــــــــح اُ  خــــــــــَ ــــــــــَ ت غــــــــــح ــــــــــَ (2)ٍة تـ

 

  
 الَمغَاِزي. اْنتَاَطتِ  ومنه :

ً  الِقْربَةَ  نُْطتُ  . يُقَاُل :ِمَن القَْوِس والِقْربَِة : ُمعَلَّقُُهما النِّيَاطُ و  .نِيَاطٌ  : ءٍ وُمعَلَُّق ُكّلِ َشيْ  .بِنِيَاِطها نَوْطا

__________________ 
 قّلله.ء : ( يقا  أوتح له الشي1)
 ( املشطور األو  يف التهذيب ونسبة لر بة. و ا يف اللسان للعجاج كاألصر.2)
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. إِلَى الَوتِينِ  ، أَي ُعلِّقَ  بِه القَْلبُ  نِيطَ  ِعْرٌق َغِليظٌ  : النِّيَاطُ  أَوْ   ، فإِذا قُِطَع ماَت صاِحبُه. نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

مِّ  نُوطٌ  لَْم تُِرد العََدَد جاَز أَْن يُقَاَل ِلْلَجْمع : إِذاو .أَْنِوَطةٌ  ج : قال األَْزَهِريُّ :  َواٌو في األَْصِل ، وقِيَل : ُهَما النِّياطِ  ، ألَنَّ الياَء الَّتِي في ، بالضَّ

 الفُؤاِد واألَْسفَُل : الفَْرُج. نِيَاطُ  ، فاألَْعلَى : نِيَاَطانِ 

ْلِب تَْحَت الَمتْن ، كالنَّائِط ، أَوِعْرٌق ُمْستَْبِطُن  : النِّيَاطُ و ْلِب ، َكما في  ُمْمتَدٌّ فِي القَْلبِ  : ِعْرقٌ  النَّائطُ  الصُّ ، َكذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه في الصُّ

 .يُعَالَُج الَمْصفُوُر بقَْطِعهِ  الّصحاح ،

 وأَنشد الَجْوَهِريُّ للّراجِ وهو العَّجاج :

ورِ  عـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ ٍد نـ انـــــــــــــــــــِ ر  عـــــــــــــــــــَ ج  كـــــــــــــــــــُ   فـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــَ
يـــــــــــِب     بـــــــــــِ ُب الـــــــــــطـــــــــــ  ورِ  اَنئـــــــــــرتَ قضـــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــُ صـــــــــــــــــــــــــح

َ
 امل

  
 القَْضب : القَْطُع. والَمْصفُوِر : الَِّذي في بَْطنِه الَماُء األَْصفَُر.

 ، هذا على قَْول َمْن َرَواهُ بِفَتْح الطَّاِء. يُْقَطعُ  نِيَاُطها تَفَاُؤالً ، أَيْ  ُمقَطَّعَةُ األْسحارِ  كما قالُوا : النِّياطِ  يُقَاُل لألَْرنَِب : الُمقَطَّعَةُ  ِمَن الَمَجاِز :و

عُ  وهكذا هو َمْضبُوٌط في الّصحاح ، وِمْنُهم َمْن يَْكِسُر الطَّاءَ  عُ الِكاَلبِ  نِيَاطَ  ، أَو نِيَاَطَها أَي ِمْن ُسْرَعِتَها تْقَّطِ  نِيَاطَ  . وفي األََساِس : ألَنََّها تُقَّطِ

 ةِ َعْدِوَها.َمْن يَْطلُبُها ، لِشدَّ 

ها (1) ِمْن َجَواِنبَِها ُمعَلَّقاً يَْنَحِدرُ  كَسيٍِّد : بِئٌْر يَْجِري ماُؤَها النَّيِّطُ و  .إِلَى َمَجّمِ

 ٍء ، وأَْنَشد :بَِشيْ  َهاولَْم تَِعْن من قَْعرِ  : إِذا ُحِفَرْت فَأَتَى الماُء من جانٍِب ِمْنَها فَساَل إِلى قَْعِرَها نَيِّطٌ  وقال ابُن األَْعَراِبيَّ : بِئْرٌ 

نح  ا مــــــــــــــِ ي ِداَلُ هــــــــــــــَ قــــــــــــــِ تــــــــــــــَ رتِ ال َتســـــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــِّ   نـــــــــــــــَ
َروِّطِ و     ا خمــــــــــــــــــُح ُرهــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــٍد قـ عــــــــــــــــــِ  ال بــــــــــــــــــَ

  
يَِت الِعالَوةُ  : الِعاَلَوةُ بَْيِن ِعْدلَْين النَّْوطُ و َمْخَشِريُّ : ُسّمِ ه : الِعالَوةُ بَْيَن الفَْرَدْيِن ، وقال الزَّ ً  ، وُهو قَْوُل أَبِي ُعبَْيَدةَ ، ونَصُّ  تُنَاطُ  أِلَنََّها نَوْطا

 بالِوْقِر.

َي بالَمْصَدرِ  (2) ءٍ َما ُعلَِّق ِمْن َشيْ  : النَّْوطُ و  .، ُسّمِ

ُك. يُنَاطُ  ، أَراَد ما« الُمَذْبَذبِ  كالنَّْوطِ  الُمتَعَلُِّق بَِها»عنه : في َحِديِث َعِلّي َرِضَي هللا و  بَرْحِل الّراِكِب من قَْعٍب أَو َغْيِرِه ، فُهَو أَبَداً يَتََحرَّ

ِغيَرةُ فيها التَّْمُر ونَْحُوهُ  : النَّْوطُ و  َشَد ِللنابِغَِة الذُّْبيَانِّيِ يَِصُف قََطاةً :تُعَلَُّق من البَِعير ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وأَنْ  الُجلَّة الصَّ

ًة  لـــــــــــــَ بـــــــــــــِ قـــــــــــــح اُء مـــــــــــــُ كـــــــــــــ  َرًة ســـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــِ دح ّذاُء مـــــــــــــُ  حـــــــــــــَ

ا     هــــــــَ نــــــــح ِر مــــــــِ حــــــــح اِء يف الــــــــنــــــــ  مــــــــَ لــــــــح ةٌ لــــــــِ وحطــــــــَ بُ  نـــــــــَ جــــــــَ  عــــــــَ

  
 .نِيَاطٌ و أَنواطٌ  ج :

غَاَر  ون الِجاَلَل الّصِ ً ـ  الَّتِي تُعَلَّق بعَُراَها ِمن أَْقتَاِب الَحُمولَةِ ـ  (3) [المكنوزة بالتَّْمرِ ]قال األَْزَهِريُّ : وَسِمْعُت البَْحَرانِيِّيَن يَُسمُّ  ، َواِحُدَها نِيَاطا

 .نَْوطٌ 

ً  فَأَْهَدْوا لَهُ »في الَحِديِث : و وِمْنهُ  «ع ض ض»أَْي أَْهَدْوا لَهُ ُجلَّةً َصِغيَرةً ِمْن تَْمِر التَّْعُضوض. وقد تَقَدَّم في « ِمْن تَْعُضوِض َهَجرَ  نَْوطا

ً  إِْن أَْعيَا البَِعيُر فَِزْدهُ »الَمثَُل :   .«نَْوطا

دَّةِ على البَِخيل  ً  ِوْقراً ، وإِْن أَْعيَا فِزْده إِْن َضجَّ فِزْده»وقال األَْصَمِعيُّ : من أَْمثَاِلِهم في الّشِ  .«، وأَْن َجْرَجَر فِزْدهُ ثِْقالً  نَْوطا

َمْخَشِريُّ :  .أَي ال تَُخفِّْف َعْنه إِذا تَلَكَّأَ في السَّْيرِ  وقال الزَّ

 . وبه فَسََّر بَْعٌض قَْوَل النابِغَِة السابِق.بهاٍء : الَحْوَصلَةُ  ، النَّْوَطةُ و

ْدِر. أَوْ َوَرٌم  : النَّْوَطةُ و  .في نَْحِر البَِعيِر وأَْرفَاِغه َوَرمٌ  في الصَّ

 البَِعيُر ، إِذا أَصابَهُ ذِلَك ، كما في الّصحاح. نِيطَ  يُقَاُل :
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 البَِعيِر ؛ وهي َسْلعَة تَُكوُن في نَْحِرِه. بِنَْوَطةِ  وقال ابُن ِسيَده في تَْفِسيِر قَْوِل النَّابِغَِة : وال أََرى هذا إِالَّ على التَّْشبِيِه ، َشبَّهَ َحْوَصلَةَ القََطاةِ 

 .أََصابَهُ ذِلكَ  البَِعيُر : أَنَاطَ و ، إِذا أَصابَهُ ذِلَك ، َمنُوطٌ  الَجَمُل فهو نِيطَ  . يُقَاُل :في بَْطنِه ُمْهلَكةٌ  تُِصيبُهُ  ُغدَّةٌ  : النَّْوَطةُ  أَو

 تَْجتَِمُع َجَماَعاٍت ِمْنهُ يَْنقَِطُع أَْعاَلها وأَْسفَلُها. نِيَاطٌ  ولَْيَسْت بَواِحَدةٍ ، وُربَما كانَْت فِيهِ  الطَّْلحُ األَْرُض يَْكثُر بَِها  : النَّْوَطةُ و

__________________ 
 ( اللسان : من أجواهلا.1)
 ء.( عل  هامش من القاموس عن نسخة أخر  : من كر شي2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
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ةً. الطَّْرفاءُ  : الَمَكاُن َوَسَطه َشَجٌر ، أَو َمَكاٌن فِيهِ  النَّْوَطةُ  أَو  َخاصَّ

ةً : هو الَمَكاُن فيه َشَجٌر في َوَسِطِه ، وَطَرفَاهُ ال َشَجَر ِفيِهَما ، وُهَو  الَمْوِضُع الُمْرتَِفُع عِن الماءِ  : النَّْوَطةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبيَّ :و وقال َمرَّ

بَُع ِمْن َكثَْرتِِه. لَبِنَْوَطة ِفٌع عن السَّْيِل. وقال أَْعَرابِيٌّ : أَصابَنَا َمَطٌر َجْوٌد ، وإِنّاُمْرتَ  بُعِ ، أَْي بَِسْيٍل يَُجرُّ الضَّ  ، فجاَء بَجاّرِ الضَّ

  ُشَمْيٍل.، وهذا قَْوُل اْبنِ  بَْيَن ذِلكَ  هي وال بتَْلعٍَة ، بَلْ  َضْخم ، لَْيَسْت بَوادٍ  النَّْوَطةُ  أَو

 ، كما في الّصحاح. النَّْوطُ  ، وهو بَْين العَُجز والَمتْنِ  (1): ما  النَّْوَطةو

 .الِغلُّ :  النَّْوَطةُ  قال َغْيُرهُ :و الِحْقُد. : النّْوَطةُ  في الّصحاح :و

 .ما يُعَلَُّق من الَهْوَدِج يَُزيَُّن به ، بالفَتْحِ : التَّْنَواطُ  في الّصحاحِ :و

، قاله ِسيبََوْيه وهو َمجاٌز. وقِيَل : أَْي بِتَْلَك الَمْنِزلَِة ، فََحَذَف الجارَّ وأَوَصَل ، كَذَهْبُت الّشاَم  الثَُّريَّا ، أَْي في البُْعدِ  َمنَاطَ  هَذا ِمنِّي يُقَاُل :و

َمْخَشِريُّ  ِهْم الثَُّريَّا ، لشَ  َمنَاط بَنُو فاُلنٍ : وَدَخْلُت البَْيَت. وقال الزَّ  .(2)َرفِِهْم وُعلُّوِ

، قاَل َحسَّاُن بُن ثابٍِت رِضَي هللا  أَْو َدِعيُّ  ولَْيَس ِمْن ُمَصاِصِهْم ، بالقَْوِم : َدِخيٌل فِيِهم َمنُوطٌ  هذا َرُجلٌ و ُمعَلٌَّق. ، أَي به َمْنوطٌ  هَذا يُقَاُل :و

 َعْنهُ :

ي  و  َت َدعـــــــــــِ يـــــــــــرتَ  (3)أَنـــــــــــح ٍم  نـــــــــــِ اشــــــــــــــــــــــــِ  يف آِ  هـــــــــــَ

رحدُ  يـــــــرتَ نـــــــِ كـــــــمـــــــا     َدُح الـــــــفـــــــَ ِب الـــــــقـــــــَ َف الـــــــر اكـــــــِ لـــــــح  خـــــــَ

  
 

يُح تَُذْبِذبُهُ يَِميناً وِشَماالً.« ُمَذْبَذبٌ  َمنُوطٌ »ويُقَاُل ِللدَِّعّيِ يَْنتَِمي إِلَى القَْوِم :  َي ُمَذْبَذباً ألَنّه ال يَْدِري إِلَى َمْن يَْنتَِمي ، فالّرِ  ُسّمِ

 ، قالَهُ ابُن َعبَّاٍد. ، كَكيَِّسٍة : البَِعيُر تُْرِسلُهُ مع الُمْمتَاِريَن ِليُْحَمَل لََك َعلَْيه النَّيَِّطةُ و

 ، قالَهُ أَبو َعْمٍرو. هو لَهُ  فاْنتَاطَ  فاُلٌن بَِعيَرهُ فاُلناً ، اْستَناطَ  قدو

طُ و م التَّنَوُّ  ، َكذا ُضبَِط في نُْسَخِة الّصحاح. ، كالتََّكرُّ

ً و ط يُقَاُل أَْيضا ب ُعشََّها بَْيَن ُعوَدْيِن أَْو َعلَى  َطائِرٌ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ أَْيضاً : وَكْسِر الواوِ  وفَتْحِ النُّونِ  بَِضّمِ التّاءِ  التُّنَّوِ نَْحو القَاِريَِة َسَواداً ، تَُرّكِ

َي بهِ  ُعوٍد َواِحٍد ، فَتُِطيلُ  ُجُل إِلى بَْيِضها َحتَّى يُْدِخَل يََدهُ إِلَى الَمْنِكِب. وقال األَْصَمِعيُّ : إِنََّما ُسّمِ يَُدلِّى ُخيُوطاً ِمْن   ألَنَّهُ ُعشَّها فاَل يَِصُل الرَّ

ً  َشَجَرةٍ ، َويَْنُسُج ُعشَّه كقاُروَرة الدُّْهنِ  لبَْصِريّات : هو طائٌر يُعَلُِّق قُُشوراً ِمْن قُُشوِر الشََّجِر ، . قال أَبُو َعِلّيٍ في ابتلك الُخيُوطِ  َمنُوطا

. قال : ُش في أَْطَرافَِها ِليَْحفََظهُ ِمَن الَحيّات والنّاِس والذَّّرِ  ويُعَّشِ

اَ   نــــــــــَ ُض َأعــــــــــح طــــــــــِّ قــــــــــَ ــــــــــُ و طتـ نــــــــــَ حــــــــــَ   الــــــــــتــــــــــ   ابلضــــــــــــــــــــــــ 

ارِعِ و     عــــــــــَ  اأَلجــــــــــَ ــــــــــح اِء أَفـ مــــــــــَ لــــــــــح ِرُس يف الــــــــــظــــــــــ  فــــــــــح ــــــــــَ  تـ

  
 بَِل بُطوِل األَْعنَاِق وأَنََّها تَِصُل إِلى ذِلَك.َوَصَف هِذه اإلِ 

 ، كما في الّصحاح. الَواِحَدةُ بَِهاءٍ 

طَ و ً  الِقْربَةَ  نَوَّ  ، عن اْبِن َعبّاٍد. : أَثْقَلَها ِليَْدُهنَها تَْنِويطا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

طَ  : ما األَْنَواطُ   ُء أَْي ُعلَِّق َعلَْيه. قال ِرقَاُع بُن قَْيٍس األََسِدّيِ :عليه الشَّيْ  نِيطَ  ويُقَاُل : َعلَى البَِعيِر إَِذا أُوقَِر. نُّوِ

الٌد هبـــــــــــا  ـــــــــــِ تح ب ـــــــــــطـــــــــــَ ي ـــــــــــِ ي  ن ـــــــــــمـــــــــــِ ائ ي  متـــــــــــَ ـــــــــــَ ل  عـــــــــــَ

او     رَاهبــــــــــــــــُ ــــــــــــــــُ ِدي تـ ــــــــــــــــح ل  َأو ُ  أَرحٍض مــــــــــــــــَ   جــــــــــــــــِ

  
 ُء : ُوِصَل به.به الشَّيْ  نِيطَ و
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ً  ال َواِحَد منهما ولِكنَّ »فقال : « ؟أََخَسْفَت أَْم أَْوَشْلتَ »الَحِديُث ، قال الَحّجاُج ِلَحفّاِر البِئِْر :  كَسيٍِّد : الَوَسُط بَْيَن األَْمَرْيِن. وِمْنهُ  النَّيِّطُ و  نَيِّطا

 ٌق بَْينَُهَما.َكأَنَّهُ ُمعَلَّ  (5)، أَْي َوَسطاً بَْيَن الغَِزيِر والقَِليِل  (4)« بَْيَن الماَءْينِ 

َكةً. َدةِ ، ُمَحرَّ  قاَل القُتَْيبِيُّ : هَكَذا ُرِوَي ، ويَِصحُّ أَْن يَُكوَن بالباِء الُمَوحَّ

__________________ 
 هي أبصر القاموس.« ما»يعين أن لقطة « وما با العجز»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 ( يف األساس : وعلو منزلتهم.2)
 التهذيب : وأنت منوط. ( يف3)
 ( يف اللسان : با األمرين.4)
 ( يف اللسان : با القلير والكثري.5)
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 قال ُرْؤبَةُ : اْنتاَطتْ  : بَعَُدْت ، وُهَو َعلَى القَْلِب ِمنْ  (1)الَمفَاَزةُ  اْنتََطتو

 َنِطي   نَِياطَُهابـَلحَدٍة و 
. فقَلََب ، َكما قَالُوا فِي َجمعِ « نَيِّطٌ »أَراَد   قَْوٍس : قِِسيٌّ

َحاِب من البَلَِد الظَّاِهِر الَِّذي بِِه الغََضى. النَّْوَطةُ و  : ما يَْنَصبُّ ِمَن الّرِ

. قاَل ابُن األَثِيِر : ِهَي اْسُم َسُمَرةٍ بِعَْينَِها كانَ  أَْنَواطٍ  وَذاتُ   بها ِسالَحُهمْ  يَنُوُطون ُمْشِرِكينَ ْت لل: َشَجرةٌ كانَْت تُْعبَُد في الَجاِهِليَِّة. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ويَْعُكفُون َحْولَها.ـ  (2)أَْي يُعَلِّقُوَن ـ 

ِعيٌص من ِسْدٍر ، وأَْيَكةٌ من أَثٍْل ، وفَْرٌش من ُعْرفٍُط ، وَوْهٌط ِمْن ُعَشٍر ، وَغالٌّ ِمْن : من َطْلحٍ ، كَما يُقَاُل  نَْوَطةٌ  وفي الّصحاح : ويُقَاُل :

 ى.وَسِليٌل من َسُمٍر ، وقَِصيَمةٌ ِمْن َغًضى ، وِمْن ِرْمٍث ، وَصِريَمةٌ من َغًضى ، وِمْن َسلٍَم ، وَحَرَجةٌ من َشَجٍر ، اْنتَهَ َسلٍَم ، 

 .(3)ِعَذاِرِه  َمنَاطُ  ويُقَاُل : َعِرقَ 

طَ  وأَْبَطأَ َحتَّى وَح ، وهذا َمَجاٌز. وَغايَةٌ  نَوَّ  ، أَي بَِعيَدةٌ. ُمْنتاَطةٌ  الرُّ

. ومن أَْمثَاِلِهْم  النّائَطةُ و اَغانِيُّ أَْي ُكلُّ َجاٍن يُْؤَخذُ بِِجنَايَتِِه. قال األَْصَمِعيُّ : أَي ال يَْنبَِغي « َستُنَاطُ  ُكلُّ شاةٍ بِِرْجِلها»: : الَحْوَصلَةُ ، نَقَلَهُ الصَّ

 أِلََحٍد أَْن يَأُْخَذ بالذَّْنِب َغْيَر الُمْذنِِب.

ْمح نََهَطه : [نهط] ً  بالرُّ . كَمنَعَهُ  ، نَْهطا  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 بِِه ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّسان. َطعنهُ  وقَال ابُن ُدَرْيٍد : أَيْ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 في القََوانِين.: قَْريَةٌ بِمْصَر ِمْن أَْعَماِل َجِزيَرةِ قُويسنا ، َكذا  نَهطايةُ  ويقال : نهطيةُ 

قال : وهو الِعْرُق الَِّذي ُعلَِّق به القَْلُب ، فإِذا قُِطَع ماَت صاِحبُهُ ، وِمْنهُ قَْولُُهم : َرَماهُ « ن وط»، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ في  : الَمْوتُ  النَّْيطُ  : [نيط]

 َرَماه هللا بالنَّْبِط أَْي بالَمْوِت.« ط ن ب»، أَْي بالَمْوِت ، وَذَكَرهُ صاِحُب اللَِّساِن في  بالنَّْيطِ  هللا

 فاْنُظْرهُ. ؟ُهَو تَْصِحيٌف أَْم لُغَةٌ أَ قُْلُت : فاَل أَْدِرى 

 ؛ وذِلَك إِذا ُرِمَي في َجناَزتِِه ، وَمْعناه إِذا ماَت. نَْيِطهِ  ، يُقَاُل : ُرِمَي فاُلٌن فِي َطْنيِِه وفِي الَجنَاَزة : النَّْيطُ  أَو

 ، أَْي أََجلُهُ. نَْيُطهُ  ، يُقَاُل : أَتاهُ  األََجلُ  : النَّْيطُ  أَو

الَِّذي ُهَو الَمْوُت إِنََّما أَْصلُه  فالنَّْيطُ  ، أَْي بالَمْوِت الَِّذي يَنُوُطهُ ، فإِْن َكاَن ذِلكَ  بالنَّْيطِ  ، وَرَماهُ هللا بِنَْيِطه وقال ابُن األَْعَراِبّي : يُقَاُل : َرَماهُ هللا

ً  الَواُو ، والياُء داِخلَةٌ َعلَْيَها ُدُخوَل ُمعَاقَبٍَة ، أَْو يَُكوُن أَْصلُهُ  َف فهو ِمثُْل الَهْيِن والَهيِِّن ، ، أَي نَْيِوطاً ، ثم ُخفَِّف. قال األَْزَهِريُّ : فإَِذا ُخفِّ  نَيِّطا

 واللَّْيِن واللَّيَِّن.

 وقال ابُن األَثِيِر : والِقياُس النَّْوُط ، َغيَر أَّن الواَو تُعَاِقُب الياَء في ُحُروٍف َكثِيَرةٍ.

ً و ً  : بَعَُد ، نَاَط يَنِيُط نَْيطا  .كاْنتاَط اْنتِياطا

 ْبَل أَْن تَِصَل إِلَى القَْعِر.: العَْيُن فِي البِئِْر قَ  النَّيِّطُ و

 مض الطاءِ  فصر الواو
 .زاَرُهمْ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقال ابُن َعبّاٍد : أَي القَْوَم ، كَوَعدَ  َوأَطَ  : [وأط]

 .الَهْيجُ  أَْيضاً : الَوأْطُ و قال :
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ةُ  الَوأَْطةُ و  .ِمْن لَُججِ الماءِ  : اللُّجَّ

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ويَُخفَُّف ، فَيُقَاُل : الَواَطةُ : كما َسيَأْتِي. من األَْرِض : الَمْوِضُع الُمْرتَِفُع مْنَها الَوأَْطةُ و

مُّ نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن الفَّراِء ،، الفَتُْح والَكْسُر نَقَلَُهَما ا ُمثَلَّثَةَ الباءِ  َرأُْي فاُلٍن فِي هَذا األَْمِر ، َوبطَ  : [وبط]  ، كيَِعُد ، يَِبطُ  لَجْوَهِريُّ ، والضَّ

ّمِ ، َوبُطَ  ، أَْي َعْيٌن الِفْعِل ، وُهَو ُمَضاِرعُ  وتَُضمُّ العَْينُ  بالَكْسِر ، َوبِطَ  ُمَضاِرعُ  ، كيَْوَجلُ  يَْوبَطُ و ً  ، بالضَّ ً َوبَ و ، بِفَتِْحِهَما ، َوبَاَطةً و ، َوْبطا  طا

َكةً ، ً و ، ُمَحرَّ مِّ  ُوبُوطا  َضعَُف ولَمْ  : الَوبَاَطة ، َذَكَرُهنَّ الَجْوَهِريُّ ما َعَدا ، بالضَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : ويقا  : انتاطت املغازي أي بعدت من النوط ا وانتطت جائز عل  القلب.1)
 ( النهاية واللسان : أي يعّلقونه هبا.2)
 ( األساسي وزيد فيها : قا  امر  القي  :3)

 فـــــــــــــــــــــبدر  مل يـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاُط عـــــــــــــــــــــذاره 

بِ      مبـــــــــــــــــّر كـــــــــــــــــخـــــــــــــــــدروف الـــــــــــــــــولـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد املـــــــــــــــــثـــــــــــــــــقـــــــــــــــــ 
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ِكمح. ورَأحيٌ  َتحح  : َضِعيٌف. وأَنشد ابُن بـَّرِّي ِ َُميحٍد اأَلرحَقرت : َواِبرتٌ  َيسح
َث بَرأحٍي   َواِبرتِ ِإذح ابَشَر الن كح

 ِلْلُكَمْيِت :« ى د ى»وأَْنَشَد أَْيضاً في 

 (1)أِبَيحٍد ما َوَبطحَن وال َيِديَنا 
 قاَل : أَْي ما َضعُْفَن.

 الواِضُع الشََّرِف. : الَخِسيسُ  الوابِطُ و

ِعيفُ  : الوابِطُ و . الَجبَاُن الضَّ  ، نقله الَجْوَهِريُّ

 أَي ال تُِهنِّي وتََضْعنِي.« بَْعَد إِْذ َرفَْعتَنِي ْطنِيتَبِ  ال» َحِديُث الدُّعاِء : ، ومنه ، كَوَعَدهُ : َوَضَع ِمْن قَْدِرهِ  َوبََطهُ و

 ، وَوَضَع ِمْن قَْدِره. َحظَّهُ : أََخسَّهُ  َوبَطَ و

ً  الُجْرَح : فَتََحهُ  َوبَطَ و  ، كبَطَّهُ بَطًّاً. َوْبطا

. َعْن حاَجتِه : َحبََسهُ  َوبََطهُ و  َعْنَها ، نقله الَجْوَهِريُّ

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. : أَثَْخنَهُ  أَْوبََطهُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجُل ، كَكُرَم : ثَقَُل. َوبُطَ   الرَّ

ْعُف. قال الراِجُز : الَوبَاطُ و  كَسَحاٍب : الضَّ

 َواَبطِ ُذو قـُو ٍة لَيحَ  ِبِذي 
 هللا ، وأَبََطهُ ، وَهبََطهُ بَمْعنًى َواِحٍد. َوبََطهُ  أَبو َعْمٍرو :وقال 

 : الَهابُِط. الَوابطُ و

 بأَْرٍض : إِذا لَِصَق بَِها. َوبَطَ و

ً  ، الشَّْيُب ، كَوَعَدهُ  َوَخَطهُ  : [وخط] ّي :، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، كَوَخَضهُ ، وهو َمَجاٌز. وأَْنَشَد ابنُ  خالََطهُ  : َوْخطا   بَّرِ

ر يت  ـــــــــــغـــــــــــِ يـــــــــــُه ل فـــــــــــِ ِذي أَيحيت الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ  ُت ال يـــــــــــح ـــــــــــَ  أَتـ

اَل     رتٌ ِإىَل َأنح عــــــــَ يِ  َوخــــــــح َرقــــــــِ فــــــــح ب مــــــــَ يــــــــح َن الشــــــــــــــــــــــ   مــــــــِ

  
 من القَتِيِر : النَّْبذُ. الَوْخطُ  وقِيَل :

 .َمْوُخوطٌ  فهو ، إِذا شاَب َرأُْسهُ ، فاُلٌن كعُنِيَ  ُوِخطَ  فََشا َشْيبُه ، أَْو اْستََوى َسَواُده وبَياُضه ، وقَدْ  : َوَخَطهُ  أَو

. يَِخطُ  في السَّْيرِ  َوَخطَ  في السَّْيِر ، لُغَةٌ في الَوْخِد بالدَّاِل ، وقَدْ  كالَوْعِد : اإِلْسَراعُ  ، الَوْخطُ و  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 َصنُِّف فِيَما بَْعُد.الَِّذي َذَكَرهُ المُ  الِميَخطُ  ، ومنه الدُُّخولُ  : الَوْخطُ و

 ْذ فَذِلَك الَوْخضُ لَْيَس بالنَّافِِذ ، وقِيَل : ُهَو أَْن يَُخاِلَط الَجْوَف. قال األَْصَمِعيُّ : إِذا خالََطت الطَّْعنَةُ الَجْوَف ولَْم تَْنفُ  الطَّْعُن الَخِفيفُ  : الَوْخطُ و

ْمحِ وَوَخَضهُ ،الَوْخطُ و  ، كما في الّصحاحِ. النّافِذُ  : الطَّْعنُ  الَوْخطُ  أَو . َوَخَطهُ بالرُّ

ا َسِمعَ »َحِديُث أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي هللا َعْنه :  وَصْوتَُها على األَْرِض. ومنه َخْفُق النِّعَالِ  : الَوْخطُ و  .«نِعَاِلنَا َخْلفَهُ َوقَفَ  َوْخطَ  فَلَمَّ

ةً ،  : الَوْخطُ و  .ويَْخَسَر أُْخَرىأَْن يَْربََح في البَْيعِ َمرَّ
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ْرُب بالسَّْيِف تَنَاُوالً  : الَوْخطُ  قاَل اللَّْيُث :و  ِمن بَِعيٍد. الضَّ

ْرُب بالسَّْيِف ، قاَل : وأُراهُ أَراَد أَنَّه يَتَنَاَولُه الَوْخطِ  قال األَْزَهِريُّ : لَْم أَْسَمْع ِلغَْيِر اللَّْيِث في تَْفِسيرِ   ُوِخطَ  وقَدْ  اً ال َضْرباً ،َطْعن بذُبَابِهِ  أَنَّه الضَّ

ً  ، ، كعُنِيَ   .يُوَخُط َوْخطا

 وأَْنَشد األَْصَمِعيُّ : الّداِخلُ  ، أَْي كِمْنبٍَر : بالَكْسرِ  الِميَخطُ و

َض الت واِد ِميَخطهح  َتلحِحٌ  َرجح  ُمسح
 ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ِة :َوّخاطٌ  ، كَشّداٍد : الظَِّليُم السَِّريُع الَخْطِو الواِسعُهُ ، وَكذِلَك بَِعيرٌ  الَوّخاطُ  مَّ  . قال ذُو الرُّ

فــــــــــــــــــــــاِ   ح رحَدٍ  جمــــــــــــــــــــــِ نح ِشــــــــــــــــــــــََ ينِّ وعــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــــَ

رَت     ــــــــــــــــــَ ي اطِ َأعــــــــــــــــــح َوا ِ  َوخــــــــــــــــــّ ا طــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــَ  اخلــــــــــــــــــُ

  
اطٌ  وَطْعنٌ  اطٌ  ، وَكذِلَك ُرْمحٌ  َوخَّ  ، قال : َوخَّ

طاً   َوخ اطِ  مبَاٍض يف الُكَل  َوخح
 .(2)وفي التَّْهِذيِب : َوْخضاً بماٍض 

__________________ 
 ( متامه يف اللسان يدي :1)

ا   فـــــــــــــــــبّي مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــك وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــّ

 فـــــــــــــــــبيـــــــــــــــــٍد مـــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــن وال يـــــــــــــــــديـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا   

  

 ابلنصب.« فبايّ »يف األساسي « فبي»وهبامشه قا  مصححه : قوله 

 وخطاً مباٍض.( كذا ابألصر ا والذي يف التهذيب املطبوع : 2)
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وجٌ   ، إِذا جاَوَز َحدَّ الفَراِريجِ ، وَصاَر في َحّدِ الدُّيُوِك. َواِخطٌ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : فَرُّ

 ِمْن َوْحٍش ، وَوْخٌز ، أَي نُبذٌ ِمْنَها ، وُهَو َمَجاٌز. َوْخطٌ  ويُقَاُل : بَِها

 وهو َمَجاز. : االْستُ  الَوْرَطةُ  : [ورط]

ُل بُن َسلََمةَ في قَْوِل العََرِب : و .َطةٌ َورْ  ُكلُّ غاِمٍض و ، وفي الّصحاح :  الَهلََكة قال أَبُو َعْمٍرو : وهي« َوْرَطةٍ  َوقََع فاُلٌن في»قال الُمفَضَّ

 ِمّيِ :، من َهلََكٍة أَْو َغْيِرَها. قال يَِزيُد بن ُطْعَمةَ الَخطْ  َوْرَطةٌ  وُكلُّ أَْمٍر تَْعُسُر النَّجاةُ ِمْنهُ  الَهاَلُك ،

مح يف  َدهــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــِّ وا ســــــــــــــــــــــــــــــــَ َذفــــــــــــــــــُ ةٍ قــــــــــــــــــَ   َورحطــــــــــــــــــَ
رَتَ ح     عـــــــــــــح

ُ
رَت املـــــــــــــ َة َوســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــَ ل قـــــــــــــح

َ
َك املـــــــــــــ ـــــــــــــَ ف ذح ـــــــــــــَ  ق

  
َدَغة تَقَُع فِيَها الغَنَُم فاََل تَتََخلَّصُ  : الَوْرَطةُ و َطتِ  ِمْنَها. يُقَاُل : الَوَحُل والرَّ ، ثُمَّ صاَر َمثاَلً ِلُكّلِ ِشدَّةٍ َوقََع فِيها  َوْرَطةٍ  الغَنَُم إِذا َوقَعَْت في تََورَّ

 اإِلْنَسان.

 .أَْرٌض ُمْطَمئنَّةٌ ال َطِريَق فيها : الَوْرَطةِ  في الّصحاح : قال أَبُو ُعبَْيٍد : وأَْصلُ و

بَةٌ تَُكون في الَجبَِل تَُشقُّ على َمْن َوقََع فيها. الَوْرَطةُ  وقَاَل األَْصَمِعيُّ :  : أُْهِويَّةٌ ُمتََصّوِ

 ، هو ِمْن ذِلَك. البِئْرُ  : الَوْرَطةُ  قال َغْيُرهُ :و

 . قال ُطفَْيٌل يَِصُف اإِلبَِل :ِوَراطٌ  ج :

ُه  ُب أَنـــــــــــ  ِر حَتحســــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــح رِيـــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــ  اُب طـــــــــــَ  هتـــــــــــََ

وٌر     ــــــــــــــَ  ِوراطٌ ُوعــــــــــــــُ داُء بـ ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ َو بـ ضُ وهــــــــــــــح قــــــــــــــَ ــــــــــــــح  ل

  
 ، أَْو فيما ال َخالَص ِمْنهُ. : أَْلقَاهُ فِيها أَْوَرَطهُ و

َط ، فِيِهَما أَْوَرطَ و ً  ، إِبِلَهُ في إِبٍِل أُْخَرى : َغيَّبَها ، كَورَّ  .تَْوِريطا

 ء ، وأَْنَشَد ِلبَْعِض العََرب :، عن اْبِن هانِي ، ثُمَّ َجَذبَهُ َحتَّى يَْخنُقَهُ  (1) الَجِريَر في ُعنُق البَِعيِر : َجعََل َطَرفَهُ في َحْلقَتِه أَْوَرطَ و

ــــــــــــــــِر  رِي راهــــــــــــــــا يف اجلــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ىت  ت وَرطِ حــــــــــــــــَ
ُ

  املــــــــــــــــ
رحَح     رتِ  (2)ســــــــــــــــــــــــُ بــــــــــ  هــــــــــَ َة الــــــــــتــــــــــ  حــــــــــَ اِد لــــــــــَح يــــــــــَ  الــــــــــقــــــــــِ

  
َدقَِة. ِوَراطُ  قال : ومنه أُِخذَ   الصَّ

طَ  قال َغْيُرهُ :و فَلَْم يَْسُهل الَمْخَرُج ِمْنه. فِيهِ  اْرتَبَكَ  ، إِذا فِي األَْمرِ  اْستَْوَرطَ  قال َشِمر :و  َكذِلَك. فِيهِ  تََورَّ

طَ  : أَْوَرَطهُ  وقال الَجْوَهِريُّ : َطهُ فَتََورَّ  ال ِخاَلَط وال»إِلَى وائَل ْبِن ُحْجٍر :  وسلمعليههللاصلى في ِكتَاِب النَّبِيّ َوقََع. و هو فيها ، أَي َورَّ

َدقَةِ  الِوراطُ و أَّما الِخالُط فقَْد تَقَدَّم في َمْوِضِعه. «ِوَراطَ  ٍق ، أَْو َعْكُسه : ُهوَ  ، َكِكتَاٍب ، في الصَّ ، وُهَو َمْعنَى قَْوِل الَجْوَهِرّيِ  الَجْمُع بَْيَن ُمتَفَّرِ

َدقَِة ، ُق بَْيَن ُمْجتَِمعٍ َخْشيَةَ الصَّ ٍق ، وال يُفَرَّ  ُهَو أَْن يُغَيِّبَها أَوْ  ، قالَهُ ثَْعلٌَب. أَْو أَْن يَْخبَأََها في إِبِِل َغْيِرهِ  ، ويُقَاُل هو َكقَْوِلِه : ال يُْجَمُع بَْيَن ُمتَفَّرِ

قُ  (3) في َوْهَدةٍ  ةُ العَِميقَةُ في األَْرِض. الَوْرَطةِ  ، َمأُْخوذٌ من ِمَن األَْرِض ِلئاَلَّ يَراَها الَمَصّدِ قَها ، وِهَي الُهوَّ  هو أَوْ  في إِبِِل َغْيِره ، أَْو أَْن يُفَّرِ

ِق : ِعْنَد فاُل النّاِس بَْعِضِهْم بَْعضاً ، وذِلكَ  تَْوِريطُ  ، وهذا َعِن اْبِن األَْعَرابِّيِ. قال :  ٍن َصَدقَةٌ ، ولَْيَسْت ِعْنَدهُ َصَدقَةٌ أَْن يَقُوَل أََحُدُهْم للُمَصّدِ

 الَجِريِر فِي ُعنُِق البَِعيِر ، كَما تَقَدََّم. إِيراطِ  ٍء : هو من. وقال اْبُن هانِىاألَيراطُ و الِوَراطُ  وهو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، وِمْنهُ قَْوُل ُرْؤبَةَ : َوْرَطةٍ  : َجْمعُ  األَْوَراطُ 

طـــــــــــــاِط  لـــــــــــــح اَس ابملـــــــــــــِ ا الـــــــــــــنـــــــــــــّ نـــــــــــــَ عـــــــــــــح ُن مجـــــــــــــََ  حنـــــــــــــَح

وا يف     حــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــَ َبصــــــــــــــــــــــــــــــــح ةِ فــــــــــــــــــَ  اأَلوحرَاطِ  َورحطــــــــــــــــــَ

  
َحِديُث  . ومنهالَوَرطاتِ  أَْيضاً على الَوْرَطةُ  وقال ابُن ِسيَده : أُراهُ على َحْذِف التاِء ، فَيَُكوُن من باِب َزْنٍد وأَْزنَاٍد ، وفَْرخٍ وأَْفَراخٍ. وتُْجَمعُ 

 .«األُُموِر الَّتِي ال َمْخَرَج ِمْنَها َسْفَك الّدِم الَحَراِم بِغَْيِر ِحلِّه َوَرطاتِ  ِإنَّ ِمنْ »اْبِن ُعَمَر 
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طَ و ُجُل ، تََورَّ  َعلَى فاُلٍن : ِإذا تََحيََّر في الَكالِم. اْستُوِرطَ و : َهلَك ، أَْو نَِشَب. اْستَْوَرطَ و الرَّ

 الِوَراطَ  ويُقَاُل : ال تَُواِرْط جاَرَك ، فإِنَّ  .(4)، بالَكْسِر ، وهِذه عن الَجْوَهِريُّ  الِوَراَطةُ  : الِخَداُع والِغُش ، وكذِلكَ  الِوَراطُ و ، الُمَواَرَطةُ و

.األَْوَراطَ  يُوِردُ  َمْخَشِريُّ  . نَقَلَهُ الزَّ

 .«في اإِلْساَلمِ  َوْرطَ  ال»الَحِديُث :  كالِوَراِط ، وِمْنهُ  لَوْرطُ او

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : َحلِقه.1)
 .«َسرح»( ضبطت عن التهذيب ا ويف اللسان 2)
 ( يف غريب اهلروي : ُهّوة.3)
 .«والوارط»( كذا ابألصر والذي يف الصحاح املطبوع : 4)
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 : َستََرها ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ. أَْوَرَطهاو َوَرَطَها يُقَاُل :و

َكةً ، من ُكّلِ َشيْ  الَوَسطُ  : [وسط]  .ٍء : أَْعَدلُهُ ، ُمَحرَّ

ِدي َوَسطٌ  ءٌ ويُقَاُل : َشيْ  ً  (وََكذِلَك َجَعْلناُكْم ُأمَّةً )ِء ، وِمْنهُ قَْولُه تَعالَى : ، أَْي بَْيَن الَجيِِّد والرَّ ، قال الّزجاُج : فيه قَْوالِن ، قال  (1) َوَسطا

 .ِخيَاراً  ، وقاَل بَْعُضُهم : أَْي َعْدالً  بَْعُضُهم :

  العَْدَل َخْيٌر ، والَخْيَر َعْدٌل.واللّْفَظاِن ُمْختَِلفَاِن والَمْعنَى َواِحٌد ، أِلَنَّ 

 ، وَعلَى الثانِيَِة اْقتََصَر الَجْوَهِرّي. وأَْنَشَد ِلَطَرفَةَ : ُمقَدَُّمهُ ، األُولَى عن اللِّْحيَانِّيِ : َواِسُطهُ وَ  الُكوِر ، َواِسَطةُ و

اَم  و  ُت ســـــــــــــــــــــَ ئـــــــح رتَ ِإنح شــــــــــــــِ هـــــــا  َواســــــــــــــِ  الُكوِر رَأحســــــــــــــُ

ا جنـــــــــََ و     هـــــــــَ يـــــــــح عـــــــــَ بـــــــــح تح ِبضـــــــــــــــــــــــَ امـــــــــَ َددِ عـــــــــَ يـــــــــح فـــــــــَ  اَء اخلـــــــــَ

  
 وأَنشد الّصاَغانِيُّ أِلُساَمةَ الُهَذِلّيِ يَِصُف َمتْلَفاً :

داً  ه رُكــــــــــــــــــــــ  اِدبــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــُح جــــــــــــــــــــــَ  َتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

رِي يف     ســـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــِ
َ
يـــــــــــــاَح امل رتِ صـــــــــــــــــــــــــــِ  الـــــــــــــَواســـــــــــــــــــــــــــِ

  
ْحِل  َواِسطِ  : ما بَْيَن القَاِدَمِة واآلِخَرةِ. قال األَْزهريُّ : لَْم يَتَثَبَّت اللَّْيُث في تَْفِسيرِ  َواِسَطتُهو الُكورِ  َواِسطُ  وقال اللَّْيُث : ، وإِنََّما يَْعِرُف  (2)الرَّ

حاِل َعلَى اإِلبِِل  ُر َكالَم العََرِب على قِيَ  (3)هذا َمْن شاَهَد العََرَب. وَماَرَس َشدَّ الّرِ ا َمْن يُفّسِ ْحِل ، فَأَمَّ اساِت األَْوَهاِم فإِنَّ َخَطأَهُ يَْكثُُر. وللرَّ

ْحِل وُمؤْ   خَرتُه ، والطََّرُف الَِّذي يَِلي َرأَْس البَِعيِر :َشْرَخاِن ، وُهَما َطَرفاه ِمثُْل قََربُوَسيِ السَّْرجِ ، فالطََّرُف الَِّذي يَِلي َذنََب البَِعيِر : آِخَرةُ الرَّ

ْحِل ، ِبال َواِسطُ  ً   هاٍء ، ولَْم يَُسمَّ الرَّ ْحِل بَتّةً ، إِنَّما القاِدَمِة الَواِحَدةُ ِمْن  َوَسطٌ  ألَنَّهُ  َواِسطا بين اآلِخَرةِ والقَاِدَمِة ، كما قال اللَّْيُث. وال قاِدَمةَ ِللرَّ

يش. ولَضْرعِ الناقَِة قاِدماِن وآِخَران ، بِال هاٍء. وَكالُم العََرِب يَُدوَّ  ا أَْن يُْؤَخَذ عن إِماٍم ثِقٍَة قََواِدِم الّرِ ْحِف ِمْن َحْيُث يَِصحُّ ، إِمَّ ُن في الصُّ

ا ِعبَاَراُت َمْن ال َمْعِرفَةَ لَهُ وال أَمانَةَ  (4)َعَرَف َكالَم العََرِب وشاَهَدُهْم ، أَْو يُْقبََل   يُْفِسُد فإِنَّهُ  (5)من ُمَؤّدٍ ثِقٍَة يَْرِوي عن الثِّقَاِت الَمْقبُوِليَن. فَأَمَّ

 الَكاَلَم ويُِزيلُه عن ِصيغَتِه.

ْحلِ  َحاِل قال :وفي الرَّ ُمقَدَُّمهُ الطَِّويُل الَِّذي يَُحاِذي َصْدَر  فََواِسُطهُ  وآِخَرتُهُ وَمْوِرُكه ، َواِسُطه قال : وقََرأُْت في ِكتَاِب ابِن ُشَمْيٍل في باِب الرَّ

ا آِخَرتُهُ فُمْؤخَرتهُ  : الشَّْرَخاِن ، ويُقَاُل :  الَواِسطُ و ؛ وهي َخَشبَتُه الطَِّويلَةُ العَِريَضةُ الَّتِي تَُحاِذي َرأَْس الراِكِب. قاَل :واآلِخَرةُ الراِكِب ، وأَمَّ

 َرِكَب بَْيَن َشْرَخْي َرْحِلِه ، وهذا الَِّذي َوَصفَهُ النَّْضُر ُكلُّهُ َصِحيٌح ال َشكَّ فيه.

ً ، ُمَذكَّراً َمْصُرو َواِسطٌ و ً و ، أِلَنَّ أَْسَماَء البُْلَداِن الغاِلُب َعلَْيَها التَّأْنِيُث وتَْرُك الصَّْرف ، إِالَّ ِمنًى والشَّأَْم ، والِعَراَق ، فا ، وَدابِقاً ، وفَْلجاً  َواِسطا

 بُْقعَةَ والبَْلَدةَ ، كما قال الشاعر :إِذا أََرْدَت بِها ال وقَْد يُْمنَعُ  وَهَجراً فإِنََّها تَُذكَُّر وتُْصَرُف ، َكَما في الّصحاحِ ،

ا  َت هبــــــــــَِ ــــــــــح رِف دح عــــــــــُ ــــــــــَ ٍ  ق دح ّن َأاّيُم صــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــُ ــــــــــح ن  مــــــــــِ

رتَ َأاّيُم     ر َواســــــــــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــــــــــَ نح هــــــــــــــــــَ  واأَلاّيُم مــــــــــــــــــِ

  
 ْبيَاِت :، وُهَو قَْوُل الفََرْزَدِق يَْرثِي به َعْمرو بَن ُعبَْيِد هللا بِن َمْعَمٍر ، وَصَوابُهُ : ِمْن َهَجَرا ، فإِنَّ أَّوَل األَ  (6)هَكَذا في الّصحاح 

تح  ـــــــــــَ دح ُرزِئ قـــــــــــَ ـــــــــــَ ٍص فـ فـــــــــــح ٌش َأاب حـــــــــــَ َريـــــــــــح ـــــــــــُ ا قـ ـــــــــــ   أَم

امِ     ــــــــــــــــــــــــــــ  ابلشــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  ِإذح فاَرقـَتحكَ ـ راـ َض والَبصــــــــــــــَ مح  الســــــــــــــ 

  

بـــــــــاٍن إِ  نح جـــــــــَ مح مـــــــــِ ه كـــــــــَ َت بـــــــــِ فـــــــــح جـــــــــا َدلـــــــــَ يـــــــــح  ىَل اهلـــــــــَ

را    َت مــــــــــا َجســــــــــــــــــــــــَ وحال أَنــــــــــح اِء ولــــــــــَ قــــــــــَ وحَم الــــــــــلــــــــــِّ  يـــــــــــَ

  
اجُ  ، هَكَذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه اْختَطَّه د ، بالِعراِق ، اْختَطَّها يَتْ  في َسنَتَْينِ  بُن يُوُسَف الثَّقَِفيُّ  الَحجَّ ً  بَْيَن الُكوفَِة والبَْصَرةِ ، وِلذِلَك ُسّمِ  َواِسطا

َطةٌ  ، ألَنََّها  (7) [أهل اللغة]َب إِلَْيِه بَْعُض بَْينَُهَما ، أِلَّن ِمْنها ِإلى ُكّلٍ ِمْنُهَما َخْمِسيَن فَْرَسخاً قال ياقُوت : ال قَْوَل فِيِه َغْيَر ذِلَك إِالَّ ما َذهَ  ُمتََوّسِ

 َعِن الَكْلبِّيِ.ِحَكايَةً 

ً  َواِسطُ  لَهُ : ويُقَالُ  وُهَو قَْوُل الُمَصنِّف. َر الَحّجاُج َمِدينَتَهُ  القََصِب أَْيضا ا َعمَّ ، فَلَمَّ
أَّوالً  الَحّجاجُ  أَْو ُهَو قَْصٌر كاَن قَْد بَنَاهُ  َسّماَها باْسِمِه ، (8)

َي بِِه.، ثُمَّ لَّما بَنَاهُ  َء البَلَدَ قَْبَل أَْن يُْنِشى ُد : .«واسِطيٌّ  تَغافَْل َكأَنَّكَ »وِمْنهُ الَمثَُل :  ُسّمِ  قال الُمبَّرِ
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__________________ 
 .143( سورة البقرة اآية 1)
 ( يف التهذيب : قا  األزهري : قلت أخطب الليث يف تفسري واسرت الرحر ومل يُثبته.2)
 كاللسان.واألصر  « عل  الرواحر»( يف التهذيب : 3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أو يُتلّق  عن مؤٍد.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وال مشاهدة.5)
ومثله يف معجم البلدان واللســــان وعقب ايقوت بعد إيراده البيت : ولقائر أن يقو  : إنه مل يرد واســــرت هذه « من هجرا»( الذي يف الصــــحاح 6)

 حامت. يعين أنه مذكر ومنصرف. كما تقدم عن الصحاح. فريجض إىل ما قاله أبو
 .«واسرت»( زايدة عن معجم البلدان 7)
 .«مدينة»( عن معجم البلدان وابألصر 8)
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بَلحُت عنه الث وحرِي  فَقا  : رُبُوَن َويَناُموَن َباح  ا َأي اَ ّجاُج ا أِلَن ُه كانَ  ســَ خ ُرُهم يف الِبَناِء فَيهح رتَ  ا ويف الصــحاح : يـََتســَ  َوســح
ِجِد. فـََيِجي: َسح

َرِطي  ويـَُقوُ  : ايالُغَرابِء يف امل ُعحَجم : اي ِكرحِشي   َواِسِطي   ُء الش 
فَِلذِلَك  ومَحََلهُ  َفَمنح َرَفض رَأحَسُه َأَخَذهُ  ا ويف امل

 ا انـحتَـَه  َنص  الّصحاح. كانُوا يـَتَـَغافـَُلون
َطةٌ  ةَ بَِواِدي نَْخلَةَ : ة ، قُْرَب َمكَّ  َواِسطُ وَ   ، بَْينَها وبَْيَن بَْطِن َمّرٍ ، ذاُت نَِخيٍل ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ وياقُوت. ُمتََوّسِ

د بِن إِْبَراِهيم : َواِسطُ و د بِن ُمَحمَّ ِد بِن إِْبَراِهيَم الُمْستَْمِلي ، وَعْنهُ إِْبَراهِ  ة ، ببَْلَخ ، منها ُمَحمَّ وبَِشيُر ابُن  يُم بُن أَْحَمَد السَّّراجِ ،، َحدََّث عن ُمَحمَّ

ثان أَبو َعصْيِفّيٍ َعْن ُعبَْيٍد الُمْكتِِب ، وَعْنهُ قُتَْيبَةُ  َمْيُمون  .الُمَحّدِ

ُد بُن الُحَسْين َواِسطُ  ُطوَس ، ويُقَاُل لََها نوقان ة ، بِبَابِ  : َواِسطُ و ُث الفََرِضيُّ ال اإِلَمام أَبُو بَْكرِ  اليَُهوِد ، ومنها ُمَحمَّ ، َرَوى عن  َواِعُظ الُمَحّدِ

 أَبِي القاِسِم إِْسَماِعيَل بِن الُحَسْيِن الفََرائضَي ، َوَعْنهُ أَبُو َسْعِد بُن السَّْمعَانّيِ.

ى الُكوفَة قَْريَةٌ  وبقُْربِها قُْرَب بُِزاَعةَ َمْشُهوَرة ، ة ، بَحلَبَ  : َواِسطُ و  َذا.. نقله ياقوت هكَ أُْخَرى تَُسمَّ

 ، قال ياقُوت :وإِيّاَها َعنَى األَْخَطُل فيَما أَحسب ألَنَّ الجزيرة َمناِزُل بَنِي تَْغلب : (1)قُْرَب قَْرقِيساء  ة ، بالخابُورِ  : َواِسطُ و

ِر َرضحَو  ونـَبحَتُر  َواِسرتٌ َعَفا   (2)من َأهح
، إِْحَداُهما : بالفَْرجِ ِمْن نََواِحي الُمْوِصِل  قَْريَتَاِن بالَمْوِصلِ  : َواِسطُ و

، والثّانيةُ : َشْرقِّيِ ِدْجلة الَمْوِصِل ، بَْينَُهَما ِميالِن ، ذاُت بَساتِيَن  (3)

 َكثِيَرةٍ.

ثُ  ، ، َعلَى ثاََلثَِة فََراِسَخ ِمْن بَْغَداَد ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي ويَاقُوت هَكَذا ة ، بُدَجْيلٍ  : َواِسطُ و ُد بُن ُعَمَر بِن َعِلّيٍ العَطَّاُر الُمَحّدِ الَحْربِيُّ  ِمْنَها ُمَحمَّ

ِد بِن ناِصٍر السَّاَلِمّي ، وَعْنهُ ابُن نُْقَطةَ. َواِسطِ  ، ِمنْ  الَواِسِطيُّ  ثُمَّ   ُدَجْيٍل ، َرَوى َعْن ُمَحمَّ

 الشاِعُر. ومن ِشْعِرِه : الَواِسِطيُّ  منها أَبو النَّْجِم ِعيَسى بُن فَاتِكٍ  َمْرزاباَذ ، َواِسطُ  ، يُقَاُل لََها : ، قُْرَب ُمَطْيراباذَ  ة ، بالِحلَّة الَمْزيََديَّةِ  : َواِسطُ و

ُه وَ   رحُت لــــــــــــــَ كــــــــــــــَ رِه شــــــــــــــــــــــــــــَ دح لــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ  مــــــــــــــا عــــــــــــــَ

رِي    دح لــــــــــــَ  قــــــــــــَ ُه عــــــــــــَ ــــــــــــَ رِي ل كــــــــــــح ن  شــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــكــــــــــــِ  ل

  

ُه ا ح  مـــــــــــُ عـــــــــــَ هـــــــــــَ  وأَنــــــــــــح رِي الســــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــح  أِلَّن شــــــــــــــــــــــــُ

رِ     دح ـــــــــــــَ ـــــــــــــب َن ال هـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ َن الســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــح ُر وأَي دح ـــــــــــــَ  ب

  
 ، بالقُْرب من َزبِيَد ، قُْرَب العَْنبََرةِ ، وِمْنَها َخَرَج َعِليُّ بن َمْهِدّيٍ الُمْستَْوِلي َعلَى اليَِمٍن. ة ، باليََمن : واسطو

ْفَراءِ  (4) ع : َواِسطو يِت قَْوَل ُكثَيِّر : ، بَْيَن العَُذْيبَِة والصَّ ّكِ  ، وبِِه فَسََّر ابُن الّسِ

ِة  ا بــــــــــــرُبحقــــــــــــَ يــــــــــــُت هلــــــــــــَ رتٍ فــــــــــــِإذا َغشــــــــــــــــــــــــــِ   واســــــــــــــــــــــــــِ
اين     كـــــــــــــَ ـــــــــــــح زاًِل أَب نـــــــــــــح َة مـــــــــــــَ نـــــــــــــَ يـــــــــــــح تـــــــــــــَ لـــــــــــــَو  كـــــــــــــُ  فـــــــــــــِ

  
 ِلبَنِي أَُسْيَدةَ ، وُهْم بَنُو ماِلِك بِن َسلََمةَ بن قَُشْيٍر. ، لبني قَُشْير (5) ع : َواِسطو

 نَقَلَهُ ياقُوٌت عن العمرانّيِ. ع ، لبَِني تَِميمٍ  : َواِسطو

ة  مَّ  .(6)قال : وهو الُمَراد في قول ذي الرُّ

. ، باألَْنَدلُس (7) د : َواِسطو ، َسَكَن قُْرُطبةَ  الَواِسِطيُّ  بن أَبِي الَجْهمِ  منه أَبو ُعَمَر أَحمُد بُن ثابِت من أَْعَماِل قَْبَرةَ ، َذَكَرهُ ياقُوُت والّصاَغانِيُّ

ٍد األَصيِلّيِ ، وتُُوفَِّي سنة   ذََكَرهُ ابُن بَْشُكوال. 437، َرَوى عن أَبِي ُمَحمَّ

 ، قالَهُ أَبُو النََّدى ، ونَقَلَهُ عنه األَْسَوُد. قَاَل : وإِيّاَها َعنَى األَْعَشى في ِشْعِرِه. ة ، باليََماَمةِ  : َواِسطُ و
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 َشى :ِمْن بَنِي َحنِيفَةَ ، يُقَاُل ِلهذا الِحْصِن َمْجَدٌل. قال أَبو ُعبَْيَدةَ : وإِيّاهُ َعنَى األَعْ  (8) ِحْصٌن ِلبَنِي السَُّمْيرِ  : َواِسطُ و

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : قرقيسيا.1)
 ( ديوانه وعجزه فيه :2)

 فمجتمض ا رّين ا فالصرب أمجر
 ( زيد يف معجم البلدان : با َسَر  وعا الرصد.3)
 .«منز »( يف القاموس : 4)
 .«واسرت»ومثله يف معجم البلدان « منز »( يف القاموس 5)
 .«واسرت»البلدان ( روايته يف معجم 6)

 غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريب واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ت يف املــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــب األابطــــــــــــــــــــــــــحو      جمــــــــــــــــــــــــــّ

  

 وهبامشه عقب مصححه : هذا البيت خمتر الوزن غام  املعىن.

 ( يف معجم البلدان : بليدة من أعما  قربة.7)
ما»( يف معجم البلدان 8) حنيفة. انظر خمتصــــر اجلمهرة البن ابلنون. وهو ُلري بن عاتك بن قي  بن ســــعد بن ا ارث بن عامر بن « بين الســــّ

 .542الكليب ص 
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ُه  انـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح َد بــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــ  َدٍ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ  يف جمـــــــــــــــــَح

رِ     ائـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــّ ُر ال فـــــــــــــــــُ ُه  ـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــح زِّ  عـــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــَ

  
 الِعَراق ، َذَكَرها أَبُو النََّدى. َواِسطُ  ، وهي ة ، بنَْهِر الَمِلكِ  : َواِسطو

، إِذا َذَهْبَت إِلَى ِمنًى  العَقَبَِة بين الَمأِْزَمْينِ َجبٌَل أَْسفََل ِمْن َجْمَرةِ  : َواِسطو
قالَهُ الُحَمْيديُّ ، ونَقَلَهُ السَُّهْيِليُّ َعْنهُ  َكاَن يَْقعُُد ِعْنَدهُ الَمَساِكينُ  ، (1)

ْوِض ، وأَْنَشَد قَْوَل الحاِرث   بِن ُمَضاٍض الُجْرُهِمّيِ : (2)في الرَّ

ضح و  ــــــــــــــــ  رَتَب طــــــــــــــــاً ملَح يــــــــــــــــَ ُه وجــــــــــــــــ َواســــــــــــــــــــــــــــــِ وبــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــُ

رُ     ِة حــــــــــاضــــــــــــــــــــــــِ رِّ مــــــــــن َواِدي اأَلراكــــــــــَ  ِإىَل الســــــــــــــــــــــــِّ

  
د بُن إِْسحاَق الفاِكِهّيِ في اسٌم ِلْلَجبَلَْيِن اللَِّذْيِن ُدوَن العَقَبَةِ  : َواِسط أَو يّين : بَْل تِْلَك الناِحيَةُ ِمْن بِْرَكِة  .«تَاِريخِ َمكَّة». قالَهُ ُمَحمَّ وقال بَْعُض الَمّكِ

ى  الُمِقيِم. َواِسطَ  القَْسِرّي إِلى العَقَبَِة تَُسمَّ

 ، ُهَذِليَّةٌ. : البابُ  الَواِسطُ و

ً  ، كَوَعَد ، َوَسَطُهمْ و  : صاَر في تََوسََّطهُ و ءَ الشَّيْ  َوَسطَ  ، ويُقَاُل أَيضاً : َوسََّطُهمْ كتَ  ، أَي بَْينَُهْم ، َوْسَطُهمْ  َجلَسَ ، كِعَدةٍ : وِسَطةً  ، بالفتْحِ  َوْسطا

 .َوَسِطهِ 

 (3)، َكذا في النَُّسخِ. وفي بَْعِض األَُصوِل َمْجداً. قال العَْرِجيُّ ، وُهَو َعْبُد هللا بُن َعْمِرو  نََسباً وأَْرفَعُُهْم َمَحالًّ  أَْوَسُطُهم فِيِهْم ، أَيْ  َوِسيطٌ  هوو

 بِن ُعثَْماَن :

مح  يـــــــــــــهـــــــــــــِ نح فـــــــــــــِ َبيّنِ ملَح َأكـــــــــــــُ يـــــــــــــطـــــــــــــاً كـــــــــــــَ   َوســـــــــــــــــــــــــــِ
رِو و     مـــــــــــــح جِي يف آ  عـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ُك ِنســـــــــــــــــــــــــــح (4)ملَح تـــــــــــــَ

 

  
ً و ، َوُسَط َوَساَطةً وِسَطةً  الّداِر والَحَسِب في قَْوِمِه ، وقد َوِسيطُ  وقال اللَّْيُث : فاُلنٌ   ، وأَْنَشَد : َوسََّط تَْوِسيطا

 (5)اأُلصحُطم ا ِمنح َحنحظََلَة  َوس طحتُ 
طُ  : الَوِسيطُ و  بَْيَن القَْوِم.: . وفي العُبَاِب بَْيَن الُمتََخاِصَمْينِ  الُمتََوّسِ

 .أَْو ُهَو أَْصغَُرها أَْكبُر من الَمَظلَِّة وأَْصغَُر من الِخبَاِء ، كَصبُوٍر : بَْيٌت من بُيُوِت الشَّعَرِ  ، الَوُسوطُ و

. ُوُسطٌ  ، ِمثُْل الطَّفُوِف ، َجْمعُه النَّاقَةُ تَْمألُ اإِلناءَ  : الَوُسوطُ  يقال :و تَْين ، نَقَلَه الّصاَغانيُّ  ، بَضمَّ

بَِعيَن يَْوماً التي تَُجرُّ أَرْ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ أَْيضاً. وقِيَل :ِهيَ  ال تُْعقَل وال تُقَيَّد ، ِصعابٌ  على ُرُؤوَسها وُظُهوِرها (6) الَّتِي تَْحِمل قِيَل : هيو

ا الَجُروُر فَِهي الَّتِي تَُجرُّ بَْعد السَّنَِة ثاَلثَةَ أَْشُهٍر. وقد ذُِكرَ  بَْعَد السَّنَةِ   في َمْوِضعِه. ، هِذه عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، قال : فَأَمَّ

: َمْوِضٌع في قَْوِل الُهَذِلّي يَأْتِي في  َوْسَطان يُّ ، وإِنََّما َذَكَر ياقُوتٌ ، لَْم يَْذُكْرهُ ياقُوٌت في ُمْعَجِمِه وال الّصاَغانِ  : د ، لألَْكَرادِ  َوْسَطانُ و

 الُمْستَْدَرَكات.

َكةً : َجبَلٌ  َوَسطٌ و  َضْخٌم على أَْربَعَِة أَْميَاٍل َوَراَء َضِريَّةَ ، وفي التَّْكِملَِة : َعلٌَم ِلبَنِي َجْعفََر بِن ِكالٍب. ، ُمَحرَّ

 ُهَو َجبٌَل َعلَى أَْربَعَِة أَْميَاٍل ِمْن َضِريَّةَ ، وقد ذُِكَر في الدَّاراِت. : ع َواِسطٍ  َداَرةُ و

َكةً : ما بَْيَن َطَرفَْيهِ الشَّيْ  َوَسطُ و  ، قاَل : ِء ، ُمَحرَّ

وين  لـــــــــــــُ عـــــــــــــَ ُت فـــــــــــــاجـــــــــــــح لـــــــــــــح اً ِإذا َرحـــــــــــــَ طـــــــــــــَ   َوســـــــــــــــــــــــــــَ
َدا    ــــــــــــــــ  ن ــــــــــــــــعــــــــــــــــُ ــــــــــــــــُ  ال ي رٌي ال أُطــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ ب  ِإيّنِ كــــــــــــــــَ

  
ً  اْجعَلُونِيأَْي  راً َعْنُكمْ ـ  لَُكْم ، تَْرفُقُوَن بِي وتَْحفَُظونَنِي ، فإِنّي أَخافُ  َوَسطا ماً لَُكْم ، أَو ُمتَأَّخِ أَْن تَْفُرَط َدابَّتِي أَْو ناقَتِي ـ  إِذا ُكْنُت َوْحِدي ُمتَقَّدِ

نَ  ، وهو اْسم كأَْفَكل وأَْزَمل ، كأَْوَسِطه فَتَْصَرَعنِي. يُن ِمْنَها تفإِذا ُسّكِ ً  الّسِ  .َكانَْت َظْرفا

 الّداِر ، بالتَّْحِريك ، ألَنَّهُ اْسٌم. َوَسطَ  القَْوِم ، بالتَّْسِكيِن ، ألَنَّهُ َظْرٌف ، وَجلَْستُ  َوْسطَ  وفي الّصحاح ، يُقَاُل : َجلَْستُ 
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ّيٍ  ِد بِن بَّرِ  مٌ ُهنَا َكالـ  َرِحَمهُ هللا تَعَالَىـ  وللشَّْيخِ أَبِي ُمَحمَّ

__________________ 
 .«من»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 ( عن معجم البلدان : عمرو بن ا ارث.2)
قا  لي ابلعرجي ألنه كان ينز   365( العرجي هو عبد   بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان ا قاله ابن قتيبة يف الشـــــعر والشـــــعراء ص 3)

 مبوضض قبر الطائف يقا  له الَعرحج.
 وبعده : 365( البيت يف الشعر والشعراء ص 4)

 أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــوين وأّي فـــــــــــــــــــــــىًت أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــوا 

 لـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــوِم كـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــٍة وســـــــــــــــــــــــــــــــــداِد ثـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــرِ    

  

 .183( الذي يف أراجيز ر بة ص 5)
 وصــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــت مـــــــــــــن حـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــلـــــــــــــة األســــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــمـــــــــــــا 

 الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدد الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــطــــــــــــــــــامــــــــــــــــــرت الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــطــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاو    

  

 .«هُتَمر»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
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ِنِه ا قا  : ُمِفيٌد ال  َتغحىَن َعنح ِإيراِدِه ُكلِّه ا ُ سح َ َطَريَف الش يح  الَوَسرتَ  اعحَلمح َأن  »ُيسح رِيِك : اسٌم ِلَما َباح ِء ا وُهَو ِمنحُه ا ابلت حح
تُ  رتَ  ا كَقوحِلَك : قـََبضـح رحتُ  َوسـَ رتَ  ا َبحِر ا وَكسـَ تُ  َوسـَ ِح ا وَجَلسـح رتَ  الر مح   َوسـَ

َ
طاً  يـَرحَتِعي»َثُر : الّداِر ا وِمنحُه امل ويـَرحِبُ   َوسـَ

َرةٍ  رتَ  َأيح يـَرحَتِعي« َحجح َرًة ا َأيح انِحَيًة  َأوحســـــَ ر  اعحَتَزهَلُمح ا وَرَبَ  َحجح َرحَع  وِخَياَرُه ما داَم الَقوحُم يف َخريحٍ ا فِإذا َأصـــــاهَبُمح شـــــَ
امل

رتُ  ُمنحَعزاًِل عنهم. وجاءَ  طُه ُ َر كاً  الَوســـَ يه عل  ِوزانٍ  َأوحســـَ يح  (1) يقتضـــِ َعحىَن وهو الط َرُف ؛ أَلن  نَِقيَ  الشـــ 
ِء يـََتَنز ُ  َمنحزَِلَة يف امل

ري. قا  : وممّا جاَء َعَل  ِوزَاِن َنِظريِهِ  بحعان ا وَطِويٍر وَقصـــــِ ا َرحُد ا  قـَوحهُلم : َنِظريِه يف َكِثرٍي من اأَلوحزَاِن ا حَنحُو : َجوحَعان وشـــــَ
ُب. يـَُقاَ  : َحَرَد حَيحرِد َحرحداً ا كما يـَُقاُ  :قَ أِلَنّه َعَل  وِ  ِد ا وا ََرُد ألَن ُه َعَل  ِوزَاِن َنِظريِِه وُهَو الَغضـــَ ُد زَاِن الَقصـــح َد يـَقحصـــِ صـــَ

ُم ا ألَن ُه عل  باً. وقاُلوا : الَعجح ُب َغضـــَ َب يـَغحضـــَ داً. ويـَُقاُ  : َحرَِد حَيحَرُد َحَرداً َكما يـَُقاُ  :َغضـــِ ِوزاِن الَع ِّ ا وقاُلوا :  َقصـــح
ُب واجَلدحب أِلَن  ِوزَاهَنَُما الِعلحُم واجلَ  ِه ا أَلّنُه ِوزَاُن الن َو . وقاُلوا : اخِلصـــــــــــــــح ُر ا أِلَن  الِعلحَم حُيحِيي الَعَجُم ِ َّب الز ِبيِب وَغريح هح

 الناَس كما حُيحِييِهُم اخِلصحُب.
ِوزاَن الِمْخلَِب. وقالُوا : أَْدلَْيُت  (2) [على]َجْدُب. وقالُوا الَمْنِسُر أِلَنَّهُ َعلَى ِوَزاِن الَمْنِكب. وقالوا : الِمْنَسُر ، أِلَنَّهُ والَجْهَل يُهِلكهم كما يُْهِلُكهم ال

ْلَو : إِذا أَْرَسْلتَها في البِئِْر ، وَدلَْوتَُها : إِذا َجَذْبتَها ، فجاَء أَْدلَى على مثال أَْرَسَل ، و َداَل َعلَى ِمثَاِل َجَذَب قال : فبِهَذا تَْعلَُم ِصّحةَ قَْوِل َمْن الدَّ

ّرِ ، ولَْم يَْجعَْلُهما بَمْعنًى ، فقاَل الضَّرُّ : بإِزاِء النَّْفعِ الَِّذي ُهَو نَِقيُضهُ ،  ّرِ والضُّ رُّ بإَِزاِء السُّْقِم الَِّذي ُهَو نَِظيُرهُ في الَمْعنَ فََرَق بَْيَن الضَّ ى والضُّ

وهو ماَت يَُموُت ، والنَّفَاُق في السُّوِق  ، وقالُوا : فَاَد يَِفيُد ، جاَء َعلَى وزاِن َماَس يَِميُس ، إِذا تَبَْختََر ، وقَالُوا : فاَد يَفُوُد على ِوَزاِن نَِظيِره ،

 .. جاَء على َوْزِن الَكَسادِ 

ُجِل جاَء على ِوَزاِن الِخَداعِ. قالَ   .« : وهذا النَّْحُو في َكالِمِهم َكثِيٌر ِجدًّاوالنِّفاُق في الرَّ

الَمْرَعى َخْيٌر ِمْن  كَوَسطِ  ِء أَْفَضلُه وِخيَاُره ،الشَّيْ  أَْوَسطَ  قَْد يَأْتِي ِصفَةً وإِْن كاَن أَْصلُه أَْن يَُكوَن اْسماً من ِجَهِة أَنَّ  الَوَسطَ  واْعلَْم أَنَّ »قال : 

ُكوِب َخْيٌر من َطَرفَْيَها ِلتََمكُِّن الّراِكِب. ومنه كَوَسطِ و ى َخْيٌر ِمْن َطَرفَْيِه ،الَمْرعَ  كَوَسطِ و َطَرفَْيِه ،  ِخيَاُر األَُمورِ »الَحِديُث :  الدَّابَّة للرُّ

 وقول الراجز : .«أَْوَساُطها

َعالين   (3) َوَسطَاً ِإذا رِِكبحُت فاجح
ا كانَ  ً  (وََكذِلَك َجَعْلناُكْم ُأمَّةً )ِء أَْفَضلَهُ وأَْعَدلَهُ جاَز أَْن يَقََع صفة ، وذِلَك ِمثُْل قَْوِله تَعالَى : الشَّيْ  َوَسطُ  فَلَمَّ أَْي َعْدالً ، فهَذا  (4) َوَسطا

 .«ِء وهو ِمْنهُ وَحِقيقَةُ َمْعنَاهُ ، وأَنَّهُ اْسٌم ِلَما بَْيَن َطَرفَيِ الشَّيْ  الَوَسطِ  تَْفِسيرُ 

 َوَسطُ  ، والَِّذي ُحِكَي عن ثَْعلٍَب : فإِذا كانَْت أَْجَزاُؤه ُمتَبَايِنَةً فباإِلْسَكاِن فَقَط والسُّْبَحِة والِعْقدِ  (5)ِمَن النَّاِس  أَو ُهَما فِيَما ُهَو ُمْصَمٌت كالَحْلقَةِ 

ْل. َوْسطٌ  ِخلَةً فُهوَ ِء بالفَتْحِ إِذا َكاَن ُمْصَمتاً ، فإِذا كاَن أَْجَزاًء ُمتََخلْ الشَّيْ   ، باإِلْسَكاِن ال َغْيُر ، فتَأَمَّ

َن ولَْيَس بالَوْجِه ، كقْوِل  بالتَّْسِكيِن ، وإِالَّ فبِالتَّْحِريكِ  ، َوْسطٌ  أَو ُكلُّ َمْوِضعٍ َصلََح فِيِه بَْيَن فُهوَ  . قال : وُربََّما ُسّكِ ، وهذا نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 ُصُر بُن َسْعِد بِن قَْيِس َعْيالَن :الّشاِعِر ، وهو أَعْ 

ٍج و  يـــــــــــــح وحم هـــــــــــــَ َض يــــــــــــــَ جـــــــــــــَ وا اَيَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــــــُ  قـــــــــــــَ

رتَ و     اايًَ  َوســــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــَ تــــــــــــــِ رحاًب واحــــــــــــــح  الــــــــــــــّداِر ضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ّي : وأَّما ين ، فُهَو َظْرٌف ال اْسٌم ، َجاَء على ِوزاِن نَِظيِرِه في الَمْعنَى وُهَو بَْيَن ، تَ  الَوْسطُ  قال ابُن بَّرِ القَْوم ،  َوْسطَ  قُوُل :َجلَْستُ ، بُسُكوِن الّسِ

 أَي بَْينَُهْم. ومنه قَْوُل أَبي األَْخَزِر الِحّمانّي :

ِت   اأَلعحَجمِ  َوسحرتَ َسّلوَم لو َأصَبحح
 أَي بَْيَن األَْعَجِم.

 وقال آَخُر :
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ٍة  تـــــــــــــــــــــــــــَ َذُب مـــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــــــــــــِ  َأكـــــــــــــــــــــــــــح

وُ      قــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــَ رتتـ َربِ  َوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــَ  ال

  

ا و  ُد هلـــــــــــــــــــــــََ بـــــــــــــــــــــــح ُض ملَح يــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــ 

بِ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ذا َأواُن ال  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 واملثبت كاللسان.« نقيضه»( يف املطبوعة الكويتية 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 ( تقدم قريباً برواية :3)

 إذا رحلت فاجعلوين وسطا
 .143( سورة البقرة اآية 4)
: كا لقة من الناس والســبحة والعقد ا فيه أن هذا لي  من املصــمت بر من ابئن األجزاء ا وأما املصــمت  قوله»( هبامش املطبوعة املصــرية : 5)

 .«فكالدار والراحة والبقعة كما يف اللسان عن أمحد بن حي 
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اُر بُن الُمضّرب :  وقال َسوَّ

ُه  يـــــــــــــــاَء لـــــــــــــــَ نح ال حـــــــــــــــَ َبيّنِ أََر  مـــــــــــــــَ  ِإيّن كـــــــــــــــَ

َة و     ــــــــــــــانــــــــــــــَ رتَ ال أَم رحاَيانَ  َوســــــــــــــــــــــــــــح اِس عــــــــــــــُ ــــــــــــــنــــــــــــــّ  ال

  
َظْرفاً وِلهَذا جاَءْت « َوْسطَ »َظْرفاً ، كانت « بَْينَ »أَْي بَْينَُهْم. ولَّما كانَْت « القَْومِ  وْسطَ  وسلمعليههللاصلىأَتَى َرُسوُل هللا »في الَحِديِث : و

 الَِّذي هو بَْعُض ما يَُضاُف إِلَْيه ، َكذِلكَ  الَوَسطِ  ُكوُن بَْعضاً ِلَما يَُضاُف إِلَْيَها بِخالفِ ِلتَُكوَن على ِوَزانَِها ، ولَّما كانَْت بَْيَن ال تَ  األَْوَسطِ  َساِكنَةَ 

 َوَسطَ  َرأِْسه ُصْلٌب ، ألَنَّ  َوَسطُ  وِمْن ذِلَك قَْولُهم : ؟القَْوِم َغْيُرهم َوْسطو الّداِر ِمْنَها ، َوَسطَ  ال تَُكوُن بَْعَض ما تَُضاُف إِلَْيه ، أاَل تََرى أَنَّ  َوْسط

 على الظَّْرِف. َوْسطَ  َرأِْسِه ُدْهٌن. فتَْنِصبُ  َوْسطَ  الّرأِْس بَْعُضها ، وتَقُوُل :

أِْس. فقَْد َحَصَل لََك الفَْرُق بَْينَُهما من ِجَهِة الَمْعنَى ، وِمْن ِجَهِة اللَّ  ا من ِجَهِة الَمْعنَى ، فإِنََّها تَْلَزُم الظَّْرفِيَّةَ ، ولَْيَسْت ولَْيَس هو بَْعَض الرَّ ْفِظ. أَمَّ

ٍن يَِصحُّ َرْفعُهُ ونَْصبُه ، َعلَى أَْن يَُكوَن فاِعالً وَمْفعُوالً ، وَغْيَر ذِلَك بِخالفِ   .الَوَسطِ  باْسٍم ُمتََمّكِ

ا من ِجَهِة اللَّْفِظ فإِنَّهُ ال يَُكوُن ِمَن ال َعلَى الظَّْرِف ، كما  الَوَسطُ  أَْيضاً. فإِْن قُْلَت : قَْد يَْنتَِصبُ  الَوَسطِ  ِء الَِّذي يَُضاُف إِلَْيِه ، بِِخالفِ شَّيْ وأَمَّ

ً  الّداِر ، وُهَو يَْرتَِعي َوَسطَ  كقَْوِلِهم : َجلَْستُ  الَوْسط يَْنتَِصبُ   الَجنَاَزةِ َعلَى الَمْرأَةِ  (1)ِقُف في أَنَّهُ كاَن يَ »في الَحِديِث :  ، وِمْنهُ ما جاءَ  َوَسطا

ونَْحوهُ « الطَِّريق»على الظَّْرِف إِنََّما جاَء َعلَى ِجَهِة االتِّساعِ ، والُخُروجِ َعِن األَْصِل َعلَى َحّدِ ما َجاَء  الَوَسطِ  فالَجَواُب أَنَّ نَْصبَ « َوَسَطَها

 ، وذِلَك ِمثُْل قَْوِلِه :

  الث عحَلبُ َكما َعَسَر الط رِي َ 
ً  ال تََرى أَنَّ أَ ،  َوْسط ولَْيَس نَْصبُهُ َعلَى الظَّْرِف َعلَى َمْعنَى بَْيَن َكَما كاَن ذِلَك فِي بَِل الاّلِزُم لَهُ  ؟َوَسطٌ  اَلِزٌم للظَّْرفِيّة ، ولَْيَس َكذِلكَ  َوْسطا

فِي َكْونِِه بَِمْعنَى بَْيَن ، فاْفَهم  الَوْسطِ  َعلَى َحّدِ اْنتَِصابِ ـ  وِإْن كاَن قَِليالً في الَكالمِ ـ  ظَّْرفِ االْسِميَّة في األَْكثَِر واألََعّمِ ، ولَْيَس اْنتَِصابُه َعلَى ال

 ذِلَك.

، كقَْوِلَك :  َوْسط ُن بَمْعنَى، ويَُكو َوَسط َخَرَج َعِن الظَّْرفِيَِّة وَرَجعُوا فِيه إِلَىـ  َحْرُف الِوَعاءِ « َوْسط»أَنَّهُ َمتَى َدَخَل َعلَى ـ  قال : واْعلَمْ 

ِكِه ، كَمْعناهُ َمَع ُسُكونِِه ، إِذا قُْلَت : َجلَْستُ  َوَسطِ  القَْوِم. وفي َوَسطِ  َجلَْسُت فِي َرأِْسِه  َوْسطَ و القَْومِ  َوْسطَ  َرأِْسه ُدْهٌن. والَمْعنَى فِيِه َمَع تََحرُّ

ً  اَل تََرى أَنّ أَ ُدْهٌن ،  على ِجَهِة النِّيَابَِة َعْنه ، وهو في  الَوَسطُ  يَْلَزُم الظَّرفِيّة ، وال يَُكوُن إِالَّ اْسماً ، فاْستُِعيَر لَهُ إِذا َخَرَج َعِن الظَّْرفِيّة َوْسطا

، كما اْستَْعَمْلوا بَْيَن اْسماً َعلَى حكِمَها َظْرفاً في نَْحِو  الَِّذي هو َظْرٌف اْسماً ويُبَقَّى َعلَى ُسُكونه الَوْسطُ  َغْيِر هَذا ُمَخاِلٌف ِلَمْعنَاهُ. وقد يُْستَْعَملُ 

َنُكمْ )قَْوِله تَعالَى :  َّاُل الِكالبِيُّ : (2) (َلَقْد تَ َقطََّع بَ ي ْ  قال القَت

نح  رتِ مـــــــــِ َدمـــــــــا  َوســـــــــــــــــــــــح عـــــــــح ٍة بــــــــــَ َريـــــــــح يِن قــــــــــُ ِض بـــــــــَ  مجـــــــــَح

و اِر     يِن خــــــــــــَ ــــــــــــَ ُة اي ب ــــــــــــعــــــــــــَ ي ــــــــــــِ تح َرب فــــــــــــَ ــــــــــــَ ت (3)هــــــــــــَ
 

  
 َزْيٍد :وقال َعِديُّ بُن 

هُ  طـــــــــــــُ جح   َوســـــــــــــــــــــــــــح َ
رُِج املـــــــــــــ ـــــــــــــرَياِع َأوح ســـــــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــال

ريُ     ــــــــــِ ن ــــــــــُ ــــــــــًا ي ــــــــــن ي و ا وحــــــــــِ ــــــــــُ ب ــــــــــًا لــــــــــَح ــــــــــن ي  َدِ  ا حــــــــــِ

  
ّي.  انتهى َكالُم ابن بَّرِ

هُ : ـ« الَحْلقَِة َمْلعُونٌ  َوْسطَ  الجاِلسُ »َحِديِث : في تَْفِسيرِ ـ  وقال ابُن األَثِيرِ  َق األَْجَزاِء َغْيَر « بالتَّْسِكينِ » الَوْسط ما نَصُّ يُقاُل فِيما كاَن ُمتَفَّرِ

أِْس فهو بالفَتْحِ. وُكلُّ  فَُهَو بالسُُّكوِن ، وما « بَْين»ما يَْصلُُح فِيِه ُمتَِّصٍل ، كالنّاِس والدََّواّبِ وَغْيِر ذِلَك ، فإِذا كاَن ُمتِِّصَل األَْجَزاِء كالّداِر والرَّ

الَحْلقَِة ألَنَّهُ ال  َوْسطَ  (4)اِلُس فَُهَو بالفَتْحِ. وقِيَل : ُكلُّ ِمْنُهما يَقَُع َمْوِقَع اآلَخِر ، قاَل : وَكأَنَّه األَْشبَهُ. قاَل : وإِنََّما لُِعَن الجَ « بَْينَ »يِه ال يَْصلُُح فِ 

ونَهُ.بُدَّ وأَْن يَْستَْدبَِر بَْعَض الُمِحيِطين بِِه ، فَيُْؤَذيِهْم ، فيَْلعَنُونَ   هُ ويَذُمُّ

ةُ في الفَْرِق بَْينَ  د َوَسطَ و َوْسط قُْلُت : هذا ُخالَصةُ ما َذَكَرهُ األَئِمَّ يَْقُرُب ِمْن َكالِم  (5). وكالُم اللَّْيِث يَْقُرُب ِمْن َكالِم الَجْوَهِرّيِ. وَكالُم الُمبَّرِ

خافَةَ التَّْطِويِل ، وفِيما َذَكْرناهُ ِكفَايَةٌ ، وإِلَى تَْحِقيق ما َسطَّْرنَاه النَِّهايَة. وقَِديماً ُكْنُت أَْسَمُع ابِن بَّرّي ، أَْعَرْضنا َعْن إِيراِد نُُصوِصِهم ُكلَِّها مَ 

 ُشيُوَخنَا يَقُولُون

__________________ 
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 ( يف اللسان : يف صالة اجلنازة.1)
 .94( سورة األنعام اآية 2)
 جّواب.( اللسان وفيه : اي بين 3)
 .«َلَعن اجلال َ »( ضبطت ابلبناء للمجهو  عن اللسان ا وضبطت يف النهاية ابلبناء للمعلوم : 4)
كنت ( نقر األزهري يف التهذيب قو  املربد ا قا  : وقا  املرّبد : تقو  َوَسرت رأسك وهٌن اي فىت ألنك أخربت أنه استقر يف ذلك املوضض فبس5)

 َوَسرتح رأسك صلب ألنه اسم غري  رف. السا ونصبت ألنه  رف. وتقو  :
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لحناه َتَحّرُِ  ســـــــاِكٌن ا وما َفصـــــــ 
ُ
اِكُن ُمَتَحّرٌِ  ا وامل اِماًل ِلما ذََكُروُه وهو : الســـــــ  رٌَج حَتحَت هذا  يف الَفرحِ  بـَيحَنُهَما َكالماً شـــــــَ ُمدح

ِسِه :الكاِمِن. وقا  الص َفِدي  يف لرِله : أَنحَشَدين الش يحُخ مَجَاُ  الدّ   ين يوُسُف ابُن  مد الُعَقيحِليِّ الس ر َمّرِي  لَِنفح
مح  هـــــــــُ ـــــــــَ ن ـــــــــح ي ـــــــــَ ا بـ رحُ  مـــــــــَ ـــــــــَ رتَ فـ يح  َوســـــــــــــــــــــــَ   (1)ِء الشـــــــــــــــــــــــّ

رتَ وَ      يــــــــــــنــــــــــــاً  َوســــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــِ ــــــــــــكــــــــــــًا َأوح َتســــــــــــــــــــــــــح رِي  حتــــــــــــَح

  

نح  كـــــــــــِّ َ َفســـــــــــــــــــــــــَ اح بـــــــــــَ ٌح لـــــــــــِ الـــــــــــِ ٌض صـــــــــــــــــــــــــَ وحضـــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــَ

يـــــــــــــــنـــــــــــــــاً و     بـــــــــــــــِ رَاُه مـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ نح تـ ـــــــــــــــَ رِّك ي حـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ  ل

  

ُت  َلســـــــــــــــــــــــح رتَ كـــــــــجـــــــــَ مح  َوســـــــــــــــــــــــح ِة ِإذح هـــــــــُ اعـــــــــَ مـــــــــَ  اجلـــــــــَ

رتَ     ا َوســـــــــــــــــــــــــَ م جـــــــــــاِلســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــنـــــــــــَ هـــــــــــُ لـــــــــــ   الـــــــــــّداَر كـــــــــــُ

  
 وهللا أَْعلَم وبِِه نَْستَِعيُن.

ينِ  : إَِذا َوِسيَطةً  صاَر الماءُ  يُقَاُل :و ينُ  َغلََب َعلَى الّطِ   على الماِء.، َكَذا في األُُصوِل ، والَِّذي َحَكاهُ اللِّْحيَانِيُّ َعْن أَبِي َظْبيَةَ ، أَي َغلََب الّطِ

. من األََصابعِ : م الُوْسَطىو  ، أَْي َمْعُروفَةٌ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

بَْيَن  َوَسطٌ  ألَنَّها (2) اْلُوْسطى (حاِفُظوا َعَلى الصََّلواِت َوالصَّالةِ )العَِزيز وهو قَولُه تَعالَى :  الَمْذُكوَرة في التَّْنِزيل الُوْسَطى الصَّالةُ و

ْبحُ  َصاَلتيِ اللَّْيِل والنََّهاِر. وِلهَذا الَمْعنَى َوقََع االْختِالُف في تَْعيِينَِها ،فَِقيَل : إِنَّها ، وُهَو قَْوُل عِلّيِ بِن أَبِي طاِلٍب ، في ِرَوايٍَة عنه ، واْبِن  الصُّ

ً »َعْباٍس  وُرِوَي عن جابٍِر وابن ُموَسى وَجَماَعٍة من  .(4)ِمذيُّ َعن اْبِن َعبَّاٍس واْبِن ُعَمَر تَْعِليقاً وأَْخَرَجهُ التِّرْ  (3)« أَْخَرَجهُ في الُمَوطَّإِ باَلغا

َحه َجماعةٌ من أَْصحابِِه ، وإِلَْيه َمْيُل الشافِعّيِ فِيما َذَكَر عنه ، وهَو قَْوُل َزْيِد  أَو الظُّْهرُ  القَُشْيِريُّ ، التَّابِِعيَن. وإِلَْيه َمْيُل اإِلماُم ماِلك ، وَصحَّ

،  ، وُهَو قَْوُل علّيِ بن أَبِي طاِلٍب في ِرَوايَةٍ  أَو العَْصرُ بِن ثابٍِت ، وأَبِي َسِعيٍد الُخْدِرّيِ ، وَعْبِد هللا بِن ُعَمَر ، وعائَِشةَ ، َرِضَي هللا َعْنُهْم ،

ْيَرةَ ، وأَبي َسِعيٍد الُخْدِرّيِ ، وأَبِي أَيُّوَب األَْنَصاِرّيِ وعائَِشةَ ، وَحْفَصةَ ، وأُّمِ َسلََمةَ واْبِن َعبّاٍس ، وابِن ُعَمَر ، في ِرَوايٍَة َعْنُهَما وأَبِي ُهرَ 

أَْكثَُر أَْهِل األَثَِر ، وُهَو وقَالَهُ الشافِِعيُّ و َرِضَي هللا َعْنُهم ، وَجَماَعٍة من التّاِبِعيَن ِمْنُهم الَحَسُن البَْصِريُّ ، وهو اْختِيَاُر أَبِي َحنِيفَةَ وأَْصَحابِِه ،

َحه َعْبُد الَمِلِك بُن َحبِيٍب ، واْختَاَرهُ ابُن العََربِّيِ في قَبَِسِه ، وابُن َعِطيَّةَ في تَ  َحهُ الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب ِروايَةٌ َعْن ماِلٍك وَصحَّ ْفِسيِرِه ، وَصحَّ

ْميَاِطيُّ ،  أَو الِوتْر َحكاهُ أَبُو ُعَمَر بُن َعبِد البَّرِ عن َجماَعٍة ، أَو الِعَشاءُ  َمْكُحوٌل ،، قالَه قَبِيَصةُ بُن ذَُؤْيب و أَو الَمْغِربُ  ، ، نَقَلَه الحاِفُظ الّدِ

ْمياِطيُّ ، أَو الِفْطرُ  ُء ،واختاره السَّخاِويُّ المقرى َحكاه بَْعُضُهم وتََردَّد  َحىأَو الضُّ  ، نقله الحافظ الدمياطي ، أَو األْضحى ، نَقَلَهُ الحافُِظ الّدِ

لَواِت الَمْفُروضاتِ  نَقَلَهُ الحافُِظ الّدْميَاِطيُّ ، أَو الَجَماَعةَ  فِيِه ، ْبُح والعَْصُر  وُهَو قَوُل ُمعَاِذ بِن َجبٍَل ، نَقَلَهُ القُْرُطبِيُّ ، أَو َجِميُع الصَّ أَو الصُّ

 ً  .(5)، قَالَهُ أَبو بَْكٍر األَْبَهِريُّ  َمعا

بِيعِ بن ُخثَْيٍم  أَْو َصالةٌ َغْيُر ُمعَيَّنَة ً  ، (6)، وُهَو قَْوُل ناِفعٍ والرَّ ْبُح َمعا ،  أَو َصاَلةُ الَخْوفِ  ، ُرِوَي ذِلَك َعْن ُعَمَر ، وُعثْماَن ، أَو الِعَشاُء والصُّ

َطةُ  أَو ، ، ُرِوَي ذِلَك َعْن َعِلّيٍ ، نَقَلَهُ ابُن َحبِيب و الُجْمعَةُ في يَْوِمها ، وفي سائِِر األَيّاِم الظُّْهرُ أَ  نَقَلَهُ الَحافُِظ الّدْميَاِطيُّ ، بَْيَن الطُّوِل  الُمتََوّسِ

 .َها َصالتَْيِن وبَْعَدَها َصالتَْينأَْو ُكلُّ ِمَن الَخْمِس أِلَنَّ قَْبلَ  ، وهذا القَْوُل قَْد َردَّهُ أَبُو َحيَّاَن في البَْحِر ، والِقَصرِ 

ثِيَن و ها أَْقَواٌم من الُمَحّدِ الفُقَهاِء وَغْيِرِهْم بالتَّْصنِيِف ، واتََّسعَْت فيها قال َشْيُخنا : وَحاِصُل ما ُعدَّ ِمَن األَْقَوال تِْسعَةَ َعَشر قَْوالً ، والَمْسأَلَةُ َخصَّ

ا ِبفَتْحِ بابِها. ْوالً ، فما هَذا الَِّذي َذَكَرهُ َوافِياً وال بالنِّْصِف ِمْنَها ، مع أَنَُّهْم َعَزوا األَْقَوال أِلَْربابَِها ، واْعتَنَوْ األَْقَواُل وزاَدْت على أَْربَِعيَن قَ 

َح أَْربَاُب التَّْحِقيِق أَنََّها َغْيُر َمْعُروفٍَة ، كلَْيلَِة القَْدِر ، واالْسِم األَْعَظم ، وساَعِة  الُجُمعَِة ونَْحِوها ، ِمّما قُِصَد بإِبهاِمها الَحثُّ والَحضُّ وَصحَّ

ةٍ واالْعتِنَاُء بِتَْحِصيلها ، ِلئاَلّ يُتَْرَك َشيْ  ُد بُن المسناوّيِ َرِضَي هللا َعْنهُ َغْيَر َمرَّ  : ٌء ِمْن أَْنَظاِرَها. وأَْنَشَد َشْيُخنَا اإِلماُم أَبو َعْبِد هللا ُمحمَّ

ِت و  ــــــــَ ي فــــــــِ طــــــــَ اُأخــــــــح ــــــــُوســــــــــــــــــــــح ٍة   ل عــــــــَ ِة مجــــــــُح  كســــــــــــــــــــــاعــــــــَ

رِ     دح ـــــــــقـــــــــَ ِة ال ـــــــــَ ل ـــــــــح ي ـــــــــَ ضح ل اِء مـــــــــَ ُم اأَللـــــــــحَ ظـــــــــَ َذا َأعـــــــــح  كـــــــــَ

  
ُهوَن إِلَى هللا تَعَالَى إِلَى َشيْ   ٍء ِمْن ذِلَك ، وأََخذُوا في الِجّدِ واالْجتِهاِد ، نَفَعَنا هللا بِِهْم.ولَْم يَْلتَِفِت العارفُوَن الُمتََوّجِ

__________________ 
 قوله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 ءفر  ما بينهم وسرت الشي
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 .«هكذا يف النسخ ا وهذا الشطر غري موزون

 .238( سورة البقرة اآية 2)
 ( أي قا  مالك يف املوطب أنه بلغه عنهما.3)
 ( التعلي  يعين رواية ا ديث من غري سند.4)
 ا ديث ا رواه أبو هريرة. نقله القرطيب.« يتعاقبون فيكم مالئكة ابللير ومالئكة ابلنهار»( احتج بقوله ص : 5)
 ( يف تفسري القرطيب : خيثم.6)
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ْبُح ، والُجُمعَةُ ، كما في ثاَلثةٌ : العَصْ  قُْلُت : وِلُكّلِ قَْوٍل ِمْن هِذِه األَْقَواِل الَمْذُكوَرةِ َدِليٌل وتَْوِجيهٌ َمْذُكوٌر فِي َمَحلِّه ، وأَْقَوى األَْقَوال ُر ، والصُّ

 البصائِر.

، اْنتََهى.  وسلمعليههللاصلىَمْن قَاَل ِهَي َغْيُر َصالةِ الُجُمعَِة فقَْد أَْخَطأَ ، إِالَّ أَْن يَقُولَهُ بِِرَوايٍَة ُمْسنََدةٍ إِلَى النَّبِّي  في الُمْحَكم : ابُن ِسيَده قال

لََواِت ،وَعلَّلها بَكْونِها أَْفضَ   َصالةِ العَْصرِ  الُوْسَطى َشغَلُونا َعن الصَّالةِ » في يَْوِم األَْحَزاِب : وسلمعليههللاصلىقَْولُه  قِيَل ال يَِرُد َعلَْيهِ  َل الصَّ

أَي أَّن الَمْذُكوَرةَ في الَحِديِث لَْيس الُمَراُد بَِها الَمْذُكورةَ  ْنِزيلِ أِلَنَّه لَْيَس الُمراُد بَِها في الَحِديِث الَمْذُكوَرةَ في التَّ « َمأَل هللا بُيُوتَُهْم وقُبُورُهْم نَاراً 

َل َعلَْيه ، فإِّن اآليَاِت تُ  ُرها األََحاِديُث ما أَْمَكن ، كالعَْكس ، وال في التَّْنِزيل ، أَْي اِلْحتَِماِل أَنََّها َغْيُرَها ، وُهَو َكالٌم َغْيُر ظاِهٍر ، وال ُمعَوَّ فّسِ

ح السَّلَُف  َف في آيٍَة َوقََع فِيَها نَصٌّ من السَّلَِف ، وال في َحِديٍث َوافََق آيَةً ، وَصرَّ بِأَنََّها تُوافِقُه أَو َوَرَدْت فِيِه ، أَو نَْحو يَُجوز ألََحٍد أَْن يَتََصرَّ

َدةٍ ، ويعضُده ذِلَك ، َكَما َحقَّقَهُ َشْيُخنَا. ثُمَّ إِنَّ الَحِديَث الَمْذُكوَر أَْخَرَجهُ  َحِديٌث آَخُر أَنََّها الّصالةُ الَّتِي ُشِغَل َعْنَها  ُمْسِلٌم في َصِحيِحِه بُِطُرٍق ُمتَعَّدِ

ا الَحِديِث ، وبَِما في ، وأَْوَرَد ُمالّ َعِلّيٍ في نَاُموِسه َكالماً قد َذَكَر حاِصلَهُ ، واْستََدلَّ بِهذَ  (َحّّت َتواَرْت اِبحلِْجابِ )ُسلَْيَماُن َعلَْيِه الّسالُم 

ْل ، وهللا (1)ُمْصَحِف َحْفَصةَ    أَْعلَُم.، وَذَكَر َشْيُخنَا اإِلْجَماَع ِمْن أَْهِل الَحِديهث على أَنََّها َصالةُ العَْصِر ، كما أََشْرنَا إِلَْيه. فَتَأَمَّ

َجلَْبُت فِيَها نُُصوَص العُلََماِء واألَئّمِة كالقُْرُطبِّيِ ، واْبِن َعِطيّةَ ، والسُّلَِمّيِ ، وأَبِي َحيّاَن ،  قُْلُت : وقد أَْفَرْدُت في هِذِه الَمْسأَلَِة ِرَسالَةً ُمْستَِقلَّةً ،

 والنََّسِفّيِ ، والَحاِفِظ الّدْميَاِطّيِ ، والبِقَاِعّيِ ، وَغْيِرهم ، فراِجْعها.

ً و ً  ، يُقَاُل : قُتَِل فاُلنٌ  : قََطعَهُ نِْصفَْين َوسََّطهُ تَْوِسيطا قال  (2)به َجْمعاً  فََوسَّْطنَ ، وِمْنهُ قَِراَءةُ بَْعِضِهم : الَوَسطِ  َجعَلَه فِي : َوسََّطهُ  أَو .ُمَوسَّطا

َم هللا وجَهه ، وإِلى ابِن أَبِي لَيْ  ّي : هِذه الِقَراَءة تُْنَسب إِلَى َعِلّيٍ ، َكرَّ لَى ، وإِْبَراِهيَم بِن أَبِي َعْبلَةَ. قُْلُت : وَعْمِرو بِن َمْيُموَن ، وَزْيِد بِن ابُن بَّرِ

 َعِلّيٍ. وأَبي َحْيَوةَ ، وأَبي البََرْهَسِم ، والباقُوَن بالتَّْخِفيِف.

 .الَوساَطةَ  بَْينَُهْم : َعِملَ  تََوسَّطَ و

 . قال اْبُن َهْرَمةَ يَِصف َسخاَءهُ :ءِ ِديبَْيَن الَجيِِّد والرَّ  ، وهو الَوَسطَ  أََخذَ  تََوسَّطَ و

ِذِه و  ُث انَ  أبَِخــــــــــــح يــــــــــــح َك حــــــــــــَ لــــــــــــِ بــــــــــــح َ ِذفح حبــــــــــــِ  اقــــــــــــح

مح وال     ثــــــــــــَ ا واعــــــــــــح وِدهــــــــــــَ نح عــــــــــــُ رتِ مــــــــــــِ َوســــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

  
ةً  َوَسِطهِ  البَْيِت ، كُمْكَرٍم : ما كاَن ِفي ُموَسطُ و  نَقَلَه ابُن َعبَّاٍد. َخاصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، وِمْنهُ قَْوُل الشَّاِعِر : أَْوَسط : َجْمع األَواِسطُ 

تح  مـــــــــَ مـــــــــاُة وأهلـــــــــِح َض الـــــــــكـــــــــُ مـــــــــَ تـــــــــَ ٌم ِإذا اجـــــــــح هـــــــــح  شـــــــــــــــــــــــَ

هـــــــــــــــــــــــــا     َواهـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــح رتِ أَفـ َلرِ  أبَواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  اأَلوح

  
ً  وقد يَُجوُز أَْن يَُكوَن َجَمعَ   ، فاْجتََمعَْت َواواِن ، فََهَمَز األُولَى. َوَواِسطَ  على َواِسطا

 . قال َغْيالُن بُن ُحَرْيٍث :بأَْوَسِطهِ  َء : َصارَ الشَّيْ  َوَسطَ و

تُ قــــــــــــد و  طــــــــــــح ال  َوســـــــــــــــــــــــــَ ظــــــــــــَ نــــــــــــح كــــــــــــًا وحــــــــــــَ الــــــــــــِ  مــــــــــــَ

ال    جــــــــــــــِ لــــــــــــــح جــــــــــــــَ
ُ

َدَد املــــــــــــــ ا والــــــــــــــعــــــــــــــَ اهبــــــــــــــَ يــــــــــــــ   صــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 السََّماَء. تََوسُُّطَها الشَّْمس : ُوُسوطُ و

ةُ الَّتِي في َواِسَطةُ و  ، وهي أَْنفَُس َخَرِزَها. َوَسِطها الِقاَلَدةِ : الدُّرَّ

طٌ  ، كَصبُوٍر : َوُسوطٌ  وِدينٌ   بَْيَن الغاِلي والتّاِلي. ُمتََوّسِ

ً و ، َوَساَطةً وِسَطةً  في َحَسبِهِ  َوُسطَ و ، أَي َحِسيٌب في قَْوِمِه ، َوِسيطٌ  وَرُجلٌ   .َوسََّط تَْوِسيطا

 ، أَْي أَْكَرَمهُ. قال : َوَسَطهُ  لَّ : حَ  َوَسَطهُ و

رتُ  ًة  َيســــــــــــــــــــــــِ وَن َرِديــــــــــ  كــــــــــُ يح تــــــــــَ كــــــــــَ وَت لــــــــــِ يــــــــــُ ــــــــــُ  الــــــــــبـ

دِ     رَتحفــــــــِ ســــــــــــــــــــــح
ُ
ُة امل نــــــــَ فــــــــح ُض جــــــــَ وضــــــــــــــــــــــَ ُث تــــــــُ يــــــــح نح حــــــــَ  مــــــــِ
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 الدَّنانِيِر : ِخيَاُرَها. َوَساَطةُ و

 : َمْوِضٌع بنَْجٍد. َواِسطُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :

ُد بُن إِْسَماِعيَل بِن أَبِ « : بالَهاءِ »،  َواِسَطةُ و بِيعِ قَْريَةٌ تَْحَت الَمْوِصِل ، وأُْخَرى في َحْضَرَمْوت ، وأُْخَرى من قَُرى قَْزِويَن. ومنها ُمَحمَّ  ي الرَّ

افِِعيُّ في تاِريِخ قَْزِويَن. الَواِسِطيُّ   ، َذَكَرهُ الرَّ

__________________ 
 .(َوُقوُموا لِِلِّ قانِِتنيَ )ـ  وهي العصرـ  الحُوسحط  (حاِفُظوا َعَلى الصََّلواِت َوالصَّالةِ )( الذي يف مصحف حفصة ا كما نقله القرطيب : 1)
 .5( سورة العادايت اآية 2)
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 ْيِه الّداَرةُ ، وقِيَل : َغْيُرهُ.: َجبٌَل ِلبَنِي عاِمٍر ِمّما يَِلي َضِريَّةَ ، قِيَل : ُهَو الَِّذي نُِسبَْت إِلَ  َواِسطُ و

ُل َمِن اْستَْحَدثَها : قَْريَةٌ قُْرَب ُمَطْيَر باَذ ، وِهَي الَّتِي َذَكَرَها الُمَصنُِّف بالقُْرِب ِمَن الِحلَِّة الَمْزيَِديَّة ، وأُْخَرى بالقُ  َواِسطُ و قَِّة ، أَوَّ ْرِب ِمَن الرَّ

قَِّة ، َحدَّث َعْن شريٍك وَغْيِرِه ، َوَولَُده أَبُو َعِلّيٍ َسِعيُد  َواِسطِ  ها أَبُو َسِعيٍد َمْسلََمةُ ابُن ثابٍِت الُخَراسانِيُّ ، نَِزيلُ ِهَشاُم بُن َعْبِد الَمِلِك ، وِمنْ  الرَّ

قَّة ؛ وق قَّة ، قال فيه : وهي قَْريَةٌ َغْربِيَّ الفُراِت ُمقَابَِل الرَّ بالَجِزيَرةِ ، فاهلل أَْعلَم ِهَي هِذِه  َواِسطُ  اَل أَبو َحاتٍِم :بُن َمْسلََمة ، صاِحُب تاريخِ الرَّ

 أَو الَّتِي بقَْرقِيَساء ، أَْو َغْيرهما.

ُد بُن َحبِيبٍ  ةَ في تَْفِسيِر قَْوله :ـ  وقال ُمَحمَّ  في َشْرحِ ِديواِن ُكثَيِّر َعزَّ

ر َ   فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ا تـ مـــــــــــــــ  َزين لـــــــــــــــَ َواحـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رتٌ فـ   َواســـــــــــــــــــــــــــــِ
جِي َأهــــــــــــــــــح و     ُر الــــــــــــــــــ  ومُ َأهــــــــــــــــــح ا وَأحــــــــــــــــــُ  ِذي هبــــــــــــــــــَِ

  
قَِّة.  إِنََّها قَْريَةٌ بِنَاِحيَِة الرَّ

 نَْجٍد أَو الِحَجاِز ، وهللا أَْعلَم. َواِسطُ  أَنََّها (1)قال ياقُوٌت : هَكَذا قالَهُ ، والظَّاِهُر 

 ، بالفَتِْح : َمْوِضٌع في قَْوِل األَْعلَِم الُهَذِلّيِ : َوْسَطانُ و

طانَ بَذلحُت هلم بِذي  ِدي َوسح  َجهح
ه :  ويُْرَوى َشْوَطان ، َكذا نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ قُلت : وهَكذا هو في ِديَواِن ِشْعره ونَصُّ

دِّي  اَن شــــــــــــــــــــــــَ وحطــــــــــَ ِذي شــــــــــــــــــــــــَ مح بــــــــــِ ُت هلــــــــــَُ َذلــــــــــح  بــــــــــَ

ئـــــــــــــــــــٍذ وملَح     َداتـــــــــــــــــــَ اِد غـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ ُذ ح قـــــــــــــــــــِ (2)أَبـــــــــــــــــــح
 

  
ِعيُف الَجبَانُ  الَوْطَواطُ  : [وطط] َي بِذِلَك إِالَّ تَْشبِيهاً بالّطائِِر ، وأَْنَشَد للرّ  : الضَّ اجِز ، وهو ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيَدةَ. قاَل : وال أَُراهُ ُسّمِ

 العَّجاُج :

اِط وَ   يــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَدِة الــــــــــــــــنــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــِ َدٍة بــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح   (3)بـــــــــــــــــَ
ِة     بـــــــــــــَ يـــــــــــــح َا هـــــــــــــَ ُت حـــــــــــــِ عـــــــــــــح طـــــــــــــَ واطِ قـــــــــــــَ ـــــــــــــَوطـــــــــــــح  ال

  
َوايَةُ :  (4)قال الّصاَغانِيُّ : وبَْيَن الَمْشُطوَرْيِن ِستَّةُ َمَشاِطيَر ،  ة يَْهُجو اْمَرأَ القَْيس :.« .. َعلَْوُت ِحينَ »والّرِ مَّ  وأَْنَشَد ابُن بَّرّي لِذي الرُّ

َز  جــــــــــــــــَ واطُ  (5)ِإيّنِ ِإذا مــــــــــــــــا عــــــــــــــــَ   الــــــــــــــــَوطــــــــــــــــح
رَ و     ـــــــــــــــــــــــُ ث اطُ  كـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ ي اُط واملـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــَ ي  اهلـــــــــــــــــــــــِ

  

الُط و  َرِ  اخلــــــــــــــــِ ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ َد ال ــــــــــــــــح ن ف  عــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــح  ال

اطُ     قــــــــــــــــَ َ الســـــــــــــــــــــــــــــِّ ينِّ كــــــــــــــــِّ  مــــــــــــــــِ َتشـــــــــــــــــــــــــــــَ  ال يـــــــــــــــــُ

  

َرأَ الَقيحِ  ُهُم األَنـحَباطُ   ِإن  امح
 وأَْنَشَد آِلَخَر :

راِط  ا َدوحكـــــــــــــــًا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  الصــــــــــــــــــــــــــــِّ هـــــــــــــــَ داكـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

ا     هـــــــــــــَ لـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ِ  بـ دوح يـــــــــــــح  كـــــــــــــَ َواطِ لـــــــــــــَ  الـــــــــــــَوطـــــــــــــح

  
أْي ، الَوْطواطُ  ُشَمْيل :وقال ابُن  ِعيُف العَْقِل والرَّ جُل الضَّ  .كالَوْطواِطّيِ  : الرَّ

، وأَْهُل الشاِم  الُخفَّاشُ هاُهنا : الَوْطواطُ  يُِصيبُه الُمْحرُم قال : ثُلُثَا ِدْرَهم. قال األَْصَمِعيُّ : الَوْطواطِ  في َحِديث َعَطاِء بن أَبي َرباح فيو

ونَهُ السَّرْ   َوَع ، وهي البَْحِريَّةُ ، ويُقَاُل لََها : الُخشَّاف.يَُسمُّ

، أَْسَوُد ، ُشبِّهَ بَِضْرٍب من الَخَشاِشيِف ، لنُُكوِصِه وَحْيِده. وقال أَبُو ُعبَْيٍد في قَْوِل  (6)، يَُكوُن في الِجبَاِل  َضْرٌب من الَخَطاِطيفِ  قِيَل :و

ا أُْحِرَق بَْيُت الَمْقِدِس »أَْشبَهُ القَْوِلْيِن ِعْنِدي بالصَّواِب ،ِلَحِديِث عائَِشةَ َرِضَي هللا تَعالَى َعْنَها قالَْت : َعَطاٍء : إِنَّهُ الُخطَّاُف ، قاَل : وُهو  لَمَّ

 ، كما في الّصحاحِ.« تُْطِفئُه بأَْجنَِحتَِها الَوَطاِوطُ  كانَِت األَْوَزاُغ تَْنفُُخه بِأَْفواِهها ، وكانَتِ 

ى ُعْصفُوَر الَجنَِّة ، والُخفَّاُش : ُهَو الَِّذي يَِطيُر باللَّْيِل.قال ابُن بَرِّ   الَوْطَواطُ و ّي : الُخطَّاُف : العُْصفُور الَِّذي يَُسمَّ
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__________________ 
 ( يف معجم البلدان : وأان أر  أنه أراد واسرت الجي اب جاز أو بنجد بال شك.1)
 يه.وعجزه ف 84/  2( ديوان اهلذليا 2)

 مل أَبذ  غداتئٍذ قتادو 
 ( بعده يف اللسان :3)

 يرملها من خاطٍف وعاط
 ( روايتها كما يف التكملة :4)

 جمــــــــــــــــهــــــــــــــــولــــــــــــــــة تــــــــــــــــغــــــــــــــــتــــــــــــــــا  خــــــــــــــــطــــــــــــــــو اخلــــــــــــــــاطــــــــــــــــي 

 بســــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــة بســــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــبســــــــــــــــــــــــــــــــــــاطو    

  

 تـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــه ألويـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــاط 

 كــــــــــــــــــــــــبن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريان املــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا األخــــــــــــــــــــــــالط   

  

 يـــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــٍف وعـــــــــــــــــــاط 

ــــــــــــــــــــــاط    ــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــوش مــــــــــــــــــــــن األن  أخــــــــــــــــــــــالط أحــــــــــــــــــــــب

  

 علوت حا هيبة الوطواط
 ابلراء.« عجر»( يف اللسان : 5)
 ( يف القاموس : وضرب من خطاطيف اجلبا .6)
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لِيُر َعَل  َأنّ  ُهوُر ِفيِه اخلُف اُش ا وَقدح َأجاُزوا َأنح َيُكوَن ُهَو اخلُط اف ا والد  َشـــــح
ُر لَيحاًل »اخلُفاُش قـَوحهُلُمح :  الَوطحَواطَ  امل ُهَو أَبحصـــــَ
 .«َوطحواطِ ال ِمنَ 

ُجلِ و يَّاح قال اللِّْحيَانِيُّ : يُقَاُل للرَّ  .وِهَي بَِهاء ، َكأَنَّ َصْوتَهُ َصْوُت الَخطاِطيِف ، الَِّذي يُقَاِرُب َكاَلَمهُ  َزَعُموا أَنَّهُ و . قال :َوْطَواطٌ  : الصَّ

، ألَنَّ األَِلَف إِذا كانَْت َرابِعَةً  َوْطواطٍ  وال يَُكون َجْمعَ  (1) ُمَوْطَوطٍ  فهو َجْمع َوَطاِوطُ  أَّماو ، َعلَى الِقيَاِس. الَوْطواِط َوَطاِويطُ  ج قاَل ُكَراع :

 في الَواِحِد تَثْبُُت الياُء في الَجْمعِ ، إِالّ أَْن يُْضَطرَّ شاِعٌر َكقَْولِه :

 الَوطاِوطِ َكَبن  برُفـحَغيحَها ُسُلوَخ 
ُروَرةِ. الَوطاِويطِ  أَراد  فَحَذَف اليَاَء ِللضَّ

ْعُف. وُمقَاَربَةُ الَكالمِ  الَوْطَوَطةُ و  في الَمْعنَيَْيِن. َوْطَواطٌ  َرُجلٌ  : يُقَاُل ِمْن ذِلَك : : الضَّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ أَْيضاً. الَوْطواطِ  َصْوتُ  َكذِلكَ و نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، : َصِريُر الَمْحِملِ  الَوطُّ و

ِعيُف أَْيضاً ، كما تَقَدَّم. الَكثِيُر الكالمِ  : الِمْهذارُ  الَوْطَواِطيُّ و  وهو الضَّ

ْعفَى العُقُوِل واألَْبَدانِ  اْلُوُططُ و تَْين : الضَّ َجاِل ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، والَواِحدُ  ، بضمَّ  .َوْطَواطٌ  من الّرِ

بِّيِ : ُضغاُؤهُ  تََوْطُوطُ و  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. الصَّ

 ُك َعلَْيه :* ومّما يُْستَْدرَ 

 : َمْوِضٌع بالَمْغِرِب. أَْوَطاط

ِشيدُ   : شاِعٌر. الَوْطواطُ  والرَّ

،  الَوْرُد األَْحَمُر ، أَو األَْصفَرُ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقال الخاْرَزْنِجيُّ : هو ، بالَكْسِر ، والعَْيُن ُمْهَملَةٌ  الِوَعاطُ  : [وعط]

 واألَِخيُر أََصحُّ ، وأَْنَشَد :

 ابلِوَعاطِ يف جَمحِلٍ  زُيَِّن 
 أَعَرفُ  الُمْعَجَمةِ  بالّظاءِ و، قاَل : َعلَى َعَجلَةٍ  ْكِملَِة والعُبَاِب. وفِي اللَِّساِن : أَيْ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في التَّ  أَْوفاطٍ  لَِقيتُه على : [وفط]

ي َعَجلٍَة ، لَِقيتُهُ على أَْوفاٍز ، أَ « وف ز»، وقَْد أَْهَمالهُ في الّظاِء أَْيضاً ، كما َسيَأْتِي ، َحتَّى صاِحُب اللِّسان لَْم يَْذُكْرهُ ُهناَك ، وقد َمرَّ لَهُ في 

ْل.  فالَِّذي يَْظَهُر أَنَّ الّزاَي أَْعَرُف ، فَتَأَمَّ

ً  بِِه األَْرَض ، أَْي َصَرَعهُ. وفي ِكتَاِب ابِن القَّطاعِ : َوقَطَ  . وفي الّصحاح :، كَوَعَدهُ : َضَربَهُ َحتَّى أَثْقَلَهُ  َوقََطهُ  : [وقط] : َصَرَعهُ  َوقََطهُ َوْقطا

 ، إِذا َصَرَعهُ َصْرَعةً ال يَقُوُم ِمْنَها. فََوقََطهُ  . وقاَل األَْحَمُر : َضَربَهُ قُوطٌ َموْ و َوقِيطٌ  فهو ،

 بَِعيُرهُ : َصرَعهُ فغُِشَي َعلَْيه. وأَْنَشَد يَْعقُوُب : َوقََطهُ  ويُقَاُل أَْيضاً :

يــــــــــــطــــــــــــاً  لــــــــــــِ َذمــــــــــــًا ســــــــــــــــــــــــــَ رحَت حــــــــــــار هلــــــــــــَح  َأوح جــــــــــــَ

رًا     قــــــــــــــــِ عــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ُه مــــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ يــــــــــــــــطــــــــــــــــاً تـ  َوقــــــــــــــــِ

  
يُك : َسفَدَ  َوقَطَ و  أُْنثَاهُ. الّدِ

 .اللَّبَُن فاُلناً : أَثْقَلَهُ  َوقَطَ و

 ً  ، أَي أَناَمنِي. َوقََطنِي وأََكْلُت َطعَاما

راً ثَِقيالً  الَوقِيطُ و . : َمْن َطاَر نَْوُمه فأَْمَسى ُمتََكّسِ اَغانِيُّ ً  َمَرضاً ، أَوْ  َضْرباً ، أَو ُمثَْخن وُكلُّ ُمثْقَلٍ  ، نَقَلَه الصَّ  .َوقِيطٌ  ، أَْو ِشبَعاً : ُحْزنا

 ، بالفَتْحِ. كالَوْقطِ  ، وفي الّصحاح : يَْجتَِمُع فيه ماُء السََّماِء ، ُحْفَرةٌ في ِغلٍَظ أَْو َجبٍَل تَْجَمُع ماَء الَمَطرِ  : الَوقِيطُ و
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ْدَهِة ف الَوقِيطُ و الَوْقطُ  وفي الُمْحَكِم : ةِ ، واْسُم ذِلَك الَمْوِضعِ أَْجَمعَ : كالرَّ ََّخذُ فِيها ِحياٌض تَْحبُِس الماَء ِلْلَمارَّ  َوْقطٌ  ي الَجبَِل يَْستَْنِقُع فيه الماُء ، يُت

 .(2)أَْوَسُع  الَوْقطَ  ، وهو ِمثُْل الَوْجِذ ، إِالّ أَنّ 

ْلُب الَّ  الَوقِيطُ  وقال ابُن ُشَمْيٍل :  ِذي يَْستَْنِقُع فيه الماُء فاَل يَْرَزأُ الماُء َشْيئاً.والَوقِيُع : الَمَكاُن الصُّ

حٍ ، ، اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ِمْنُهنَّ على الثانِيَِة. واألَِخيَرةُ لُغَةُ تَِميٍم ، والَهْمَزةُ بََدٌل ِمَن الواِو ، مثُل إَِشا ، بَِكْسِرِهنَّ  إِقَاطٌ و ِوقَاطٌ و ِوْقَطانٌ  ج :

 ُء َعلَى هذا الِمثَاِل أَِلفاً.َواٍو تَِجييَُصيُِّروَن ُكلَّ 

__________________ 
 ويؤيده سيا  العبارة فيما سيبيت.« لعله مجض وطوط»( كذا ابألصر واللسان وهبامشه : 1)
 ( نقله األزهري يف التهذيب عن الليث.2)
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ً  ، إِذا صارَ  الَمَكانُ  اْستَْوقَطَ  قَدو ا َدَعَسهُ النّاُس والدََّوابُّ ، قالَهُ أَبُو َعْمٍرو. َوْقطا  ِممَّ

قُتَِل فيه  َمْعُروٌف ، كاَن في اإِلْسالِم بَْيَن بَنِي تَِميٍم وبَْكِر ابن َوائٍل ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، م ، كأَِميٍر ، عن أَبِي أَْحَمَد العَْسَكِريّ  الَوقِيطِ  يَْومُ و

، ِكالُهَما ِمْن فُْرَساِن بَنِي تَِميٍم ، أََسَرُهَما  وأُِسَر َعثَْجُل بُن الَمأُْموِم ، والَمأُْموُم بُن َشْيبَانَ  الحاِرث بِن نَِهيٍك النَّْهَشِليُّ ، ثََمةَ بنِ بُن َخيْ  (1) الَحَكمُ 

 وفِيِه يَقُوُل الشاِعر : (2)بِْشُر بُن َمْسعُوٍد ، وَطْيَسلَةُ بُن ُشْربٍُب 

َر و  جــــــــــــَ ثــــــــــــح رحاَن  قــــــــــــيــــــــــــرتِ ابلــــــــــــوِ عــــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــــَ دح اقـــــــــــــح  قــــــــــــَ

ِتســـــــــــــــــــــــــــــــارِ وَ      اَل َأي  اقـــــــــــــــــح وَم الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ بحمـــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــَ

  
ْرِب الُمثْقَلِ  َي ِلَما َحَصَل فِيِه ِمَن الُحْزِن أَو الضَّ  .َكأَنَّهُ ُسّمِ

، قاَل ذِلَك  ِسَواه ، وَزُرود بالباِديَةِ  ولَْيَس لَُهمْ  إِلَى باِلِد بَنِي عاِمٍر ، قالَهُ السُّكَِّريُّ ، قاَل : ، كُزبَْير : َماٌء لُمجاِشعٍ بِأَْعلَى بِالِد تَِميمٍ  الُوقَْيطو

 في قَْوِل َجِريٍر :

ُم  كـــــــــــــُ ٍر لـــــــــــــَ َ  ِبصـــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــِ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رتٌ فـ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ   ُوقـ
رَبَتح     ا صــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــَ مح َزُرودُ كــــــــــــــَ كــــــــــــــُ ــــــــــــــِ وحأَت  ِلســــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْخرُ  َوقَّطَ و ً  الصَّ ْخُر ، أَْي : فَوقَّطَ  ، ونَصُّ الّصحاحِ : يُقَاُل : أَصابَتْنَا السََّماءُ  تَْوِقيطا  .َوْقطٌ  صاَر فيه الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ُريعَةُ. الَوقِيَطةُ   : الصَّ

 الثِّقَُل.فِي َرأِْسِه ، كعُنَِي : أَْدَرَكهُ  ُوقِطَ و

ا يَُداَوى به. وقََطهُ و  : قَلَبَهُ َعلَى َرأِْسِه وَرفََع ِرْجلَْيِه فَضَربَُهَما َمْجُموَعتَْيِن بِفْهٍر َسبَع َمّراٍت ، وذِلَك ِممَّ

 ، بالفَتْحِ : َمْوِضٌع ، نَقَلَهُ ابُن بَّرّي : وأَْنَشَد ِلُطفَْيٍل : الَوْقطُ و

 َ اح مــــــَ  بــــــَ لــــــح ُت ِلســــــــــــــــــــَ َرفـــــــح ِض  رتٍ َوقــــــح عــــــَ فــــــَ لــــــح   (3)َفضــــــــــــــــــــَ
ضِ     رحبـــــــــــَ يـــــــــــٍف ومـــــــــــَ نح َمصـــــــــــــــــــــــــِ َوتح مـــــــــــِ ازَِ  أَقــــــــــــح نـــــــــــَ  مـــــــــــَ

  

ا  نــــــــــَ ِ ح لــــــــــَ رٍت ملَح يــــــــــَ نح َواســــــــــــــــــــــــِ ىَن مــــــــــِ حــــــــــَ نــــــــــح ُ
 ِإىَل املــــــــــ

ز عِ     نــــــــــــــَ
ُ

اِم املــــــــــــــ مــــــــــــــَ َواِد الــــــــــــــثــــــــــــــ  ريحُ َأعــــــــــــــح ا غــــــــــــــَ  هبــــــــــــــَِ

  
. وقال ابُن األَْعَرابِّيِ :هي الَوْمَطةُ  : [ومط] ْرَعةُ من التَّعَب ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ وَصاِحُب اللَِّساِن. الصَّ

ً  ، ، كَوَعَدهُ  وَهَطهُ  : [وهط]  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وَكذِلَك َوقََصهُ ، قال : َكَسَرهُ  : َوْهطا

َفافاً   اجلَنحَدال َيِهطحنَ  (4)ميُِر  َأخح
ً  قِيَل :و أَهُ  : َوَهَطهُ َوْهطا  . هَكَذا هو بالتَّْشِديِد ، والصَّواُب َوِطئَهُ.َوطَّ

ْمحِ ، أَيْ  َوَهَطهُ  قَاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  بِِه. َطعَنَهُ  بالرُّ

ْعِف والَوْهِن ، يُقاُل : الَوْهطُ و ً  فاُلنٌ  َوَهطَ  : ِشْبهُ الضَّ  .فَأَْوَهَطهُ  : أَْضعَفَهُ. يُقَاُل :َرَمى طائراً  َغْيُرهُ  أَْوَهَطهُ و َضعَُف وَوَهَن ، : إِذا يَِهُط َوْهطا

َحِديُث ِذي الِمْشعَاِر  ، وِمَن األَِخيرِ  ِوَهاطٌ و َوْهطٌ  ج : ألَْصَمِعّيِ.، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ا الَوْهَدةِ  : ما اْطَمأَنَّ ِمَن األَْرِض ، ِمثْلُ  الَوْهَطةُ و

 .«وَعَزاَزها ِوَهاَطها َعلَى أَنَّ لَُهمْ »الَهْمدانِّيِ 

 .: الُهزالُ  الَوْهطُ و

 .الَجَماَعةُ  : الَوْهطُ و

هُ بِه بَْعُضهم. ما َكثَُر ِمَن العُْرفُطِ  : الَوْهطُ و  ، هَكَذا َخصَّ
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: الَمَكاُن الُمْطَمئنُّ ِمَن األَْرِض الُمْستَِوي ، يَْنبُُت  الَوْهطُ  ِمْن ُعَشٍر ، َكما يُقَاُل : ِعيٌص ِمْن ِسْدٍر. وقاَل َغْيُره : َوْهطٌ  وقال الَجْوَهِريُّ : يُقَاُل :

يَ و فِيِه الِعضاهُ والسَُّمُر والطَّْلُح والعُْرفُُط ، . وقال َغْيُرهُ : كاَن كاَن لعَْمِرو بِن العاِص  اْسُم َمالٍ  في الّصحاح :و بُْستَاٌن ، وهو الَوْهطُ  به ُسّمِ

ُش َعلَى أَْلِف أَْلِف َخَشبَةٍ  ، وهو َكْرٌم َمْوُصوفٌ  بالطَّائِف َعلَى ثاَلثَِة أَْميَال ِمْن َوّجٍ  لعَْبِد هللا بِن َعْمِرو بن العاِص   ، ِشَراُء ُكّل َخَشبٍَة كاَن يُعَرَّ

، قِيَل َدَخلَهُ بَْعُض الخلفاِء  ِدْرَهمٌ 
بِيُب  (5) ةُ الَّتِي في َوَسِطه ، فقالُوا : هذا الزَّ  .(6)فأَْعَجبَهُ وقاَل : يا هلل ِمْن ماٍل لَْوال هِذِه الَحرَّ

__________________ 
 حكيم النهشلي. 185/  5( يف العقد الفريد 1)
. وأســـــر طيلســـــة بن زايد حنظلة بن .. عثجر .. أســـــر عمرو بن قي  184/  5ويف العقد الفريد « شـــــريت»معجم البلدان وابألصـــــر ( عن 2)

 املبموم.
 ( صدره يف معجم البلدان :3)

 عرفت لليل  با وقرت وضلفض
 .«أخالفاً »( عن التهذيب وابألصر 4)
 .«وهرت»( هو سليمان بن عبد امللك كما يف معجم البلدان 5)
 ( كان زبيبه مجض يف وسطه فلما رآه من البعد  نه حرًة سوداء.6)
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يَاُح. : الُخُصوَماتُ  األَْوَهاطُ و  والّصِ

َط. فِي الطَّيِن : َغابَ  تََوهَّطَ و  ، ِمثُْل تََورَّ

 ، عن اْبِن َعبّاٍد. الِفَراَش : اْمتََهَدهُ  تََوهَّطَ و

ً و اٌم السُّلَِميُّ  أَْوقَعَهُ فِيما يَْكَرهُ  : ْوَهَطهُ أَ و َضْرباً. أَثَْخنَهُ  : أَْوَهَطهُ إِيهاطا ِمْنَها ، نَقَلَهُ  َصَرَعهُ َصْرَعةً اَل يَقُومُ  : أَْوَهَطهُ  أَوْ  ، كأَْوَرَطهُ ، قالَهُ َعرَّ

.  الَجْوَهِريُّ

 .قَتَلَهُ  : أَْوَهَطهُ  أَو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ً  .َكأَْوَهَطهُ  : َضَربَهُ ، وَهَطهُ َوْهطا

 َجنَاَح الطَّائِِر : َكَسَرهُ. أَْوَهطَ و

ْمُي الُمْهِلُك ، قال : اإِليَهاطُ و  : الرَّ

ُهٍم َسرِيَعِة   اإِليهاطِ أبَِسح
 ِلْلَمَكاِن الُمْستَِوي. َوْهطٍ  : َجْمعُ  األَْوَهاطُ و

 ، بالفَتْحِ : قَْريَةٌ باليََمِن. الَوْهطُ و

 [ويط]

 ْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما يُ 

 بالَهْمِز.« وأ ط»: من لَُججِ الماِء ، ُهنَا َذَكَرهُ صاِحُب اللَِّسان ، وَذَكَرهُ الُمَصنُِّف في  الَواَطة

 : قَْريَةٌ بِِمْصَر من الُمنُوفِيَّة ، وقد َوَرْدتَُها ، وقَْد نُِسَب إِلَْيَها َجَماَعةٌ من العُلَماِء. الَواطُ و

 مض الطاءِ  اهلاءِ فصر 
بَضّم الباِء ، َوقَرأَ أَيُّوُب  (1) يَْهبُطُ  ، ِمْن َحّدِ نََصَر ، وِمْنه قَِراَءةُ األَْعَمِش : وإِنَّ ِمْنَها لََما يَْهبُطُ و ، ِمْن َحّدِ َضَرَب ، َهبََط يَْهِبطُ  : [هبط]

ً   أَْيضاً ،بَِضّم الباءِ  (2)ِمْصراً  اْهبُُطوا الّسْختِيَانِيُّ ُهَو َخْيرٌ  أَْرَض َكَذا ، أَْي نََزلَها ، وِمْنهُ قَْولُه  َهبَطَ  ، يُقَاُل : نََزلَ  َمْصَدُر البابَْيِن : ُهبُوطا

 .(ِمْصراً ) اْهبُِطوا تَعَالَى :

 ، وِمْنهُ قَْوُل الّراِجِز : ، كنََصَرهُ : أَْنَزلَهُ  َهبََطهُ و

اٌح  ـــــــــــــــَ ن يِن ِإال  جـــــــــــــــَ طـــــــــــــــاً مـــــــــــــــا رَاعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ اب   هـــــــــــــــَ
ا    طـــــــــــَ البـــــــــــِ ـــــــــــعـــــــــــُ ُه ال وحطـــــــــــَ ـــــــــــَ وِت قـ يـــــــــــُ ـــــــــــبـــــــــــُ لـــــــــــَ  ال  عـــــــــــَ

  
ً  أَي ً  قَْوَطهُ ، وقَْد تَقَدََّم ذِلَك. قاَل اْبُن ِسيَده : ويَُجوُز أَْن يَُكوَن أَرادَ  ُمْهبِطا قَا كأَْهبََطهُ  َعلَى قَْوِطِه فَحَذَف وَعدَّى. َهابِطا  (3)عِ ، قال َعِديُّ بُن الّرِ

: 

ه تـــــــــــُ طـــــــــــح بـــــــــــَ ه  َأهـــــــــــح مـــــــــــُ ِديـــــــــــيِن وُأجلـــــــــــِح عـــــــــــح َب يــــــــــــُ  الـــــــــــر كـــــــــــح

مِ     َذِم األكـــــــــــــَ ح ريحٍ خمـــــــــــــِ اِت بســـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــَ ائـــــــــــــِ لـــــــــــــنـــــــــــــ   لـــــــــــــِ

  
. وقاَل َغْيُره : أَي نَقََصهُ وأَْحَدَره ، وهو َمَجاٌز ، َكَما في األََساِس ، َهَزلَهُ  ، أَيْ  الَمَرُض لَْحَمه َهبَطَ و . َمْهبُوطٌ و َهِبيطٌ  فهو ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 الَمَرُض إِلى أَْن اْضَطَرَب لَْحُمه. فَهبََطهُ  : هو الَِّذي َمِرَض ، الَمْهبُوطو ِسَمنُهُ ، َهبَطَ  ، أَي َهبِيطٌ  ويُقَاُل : بَِعيرٌ 

ً  َهبَطَ و  .بَلََد َكَذا : َدَخلَهُ  َهبَطَ و َضَربَهُ  ، أَي فاُلنا



9772 

 

ي َواِحٌد. َهبَْطتُه فَهبَطَ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ : يُقَال : تَعَدٍّ أَْدَخلَهُ ، الِزٌم مُ  ، أَي َهبََطهُ و  ، ولَْفُظ الاّلِزِم والُمتَعَّدِ

ْلعَةِ  َهبَطَ  من الَمَجاِز :و ً  ثََمُن الّسِ  واْنَحطَّ. : نَقَصَ  ُهبُوطا

ً  هللا َهبََطهُ و .: نَقََصهُ وَحطَّهُ ، َكذا فِي التَّْهِذيِب ، الِزٌم ُمتَ  َهْبطا  عَّدٍ

 أَنا باألَِلِف ، َونَقَلَهُ الَجْوَهِرّي أَْيضاً عن أَبِي ُعبَْيٍد. أَْهبَْطتُهُ و الثََّمُن ، َهبَطَ  وفي الُمْحَكم :

ومِ  ، بالفَتْحِ : الَهْيباطُ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ُهنَا. َمِلٌك للرُّ

 ، بالنون ، كما َسيَأْتِي. الهْنبَاط والصَّواُب أَنَّهُ 

َدةِ : ، بَكَسَراٍت ُمَشدََّدةَ الباءِ  التِِّهبِّطُ و ٍل َغْيُره ، قالَه ُكَراع ، ونَقَلهُ أَبو َحاتٍِم في ِكتاِب الطَّْيِر  طائِرٌ  الُمَوحَّ ، ولَْيَس في الَكالِم على ِمثاِل تِِفعِّ

وجِ الدَّجاَجةِ  أَْغبَرُ  فقال : ُهَو طائرٌ  ُب َرأَْسه ، ثُمَّ و يَتعَلَّق بِِرْجلَْيه بِعَظِم فَرُّ ُت بَصْوٍت كأَنَّهُ يَقُوُل : أَنا أَُموُت ، أَنا أَُموتُ  يُصّوِ . َشبَُّهوا يَُصّوِ

 َصْوتَهُ بهذا الَكالِم.

ِلهِ  ، اليَِهبِّطو ، على لَْفِظ الَمْصَدرِ  التََّهبُّط وُرِوَي عن أَبِي ُعبَْيَدةَ :  ، أَي مع َكَسَراٍت وتَْشِديدِ  بالُمثَنَّاةِ تَْحت فِي أَوَّ

__________________ 
 .74( سورة البقرة اآية 1)
 .61( سورة البقرة اآية 2)
 .«عدي بن زيد»( يف اللسان : 3)
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ِمَلِة ا وِمثحُلُه يف اللَِّساِن.ا وال ِذي َضَبطَُه أَبُو َحامتٍِ ابلّتاٍء يف َأو لِِه ِمثحر  د ا َأو أَرحضٌ  الباِء : ِم الط ريحِ كما يف الت كح  اسح
 أَْيضاً ، كما في الُمْحَكِم. َهبََطهُ  ، كما في الّصحاح ، ويَُجوُز أَْن يَُكوَن ُمَطاِوعَ  أَْهبََطهُ  ، وُهَو ُمَطاِوعُ  : اْنَحطَّ  اْنَهبَطَ و

. يَْهبُِطكَ  لَمْوِضُع الَِّذي، وهو ا كَصبُوِر : الَحُدوُر من األَْرِض  الَهبُوطُ و  من أَْعلَى إِلى أَْسفََل ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 ، أَْي من األَْرِض. : ما تَطاَمن منها الَهْبَطةُ و

 وهو َمَجاٌز. : النُّْقصانُ  الَهْبطُ و

ً  اللُهمَّ َغْبطاً ال»الَحِديُث  ا في َسفَاٍل ونَقَُصوا. وِمْنهُ ، إَِذا كانُو يَْهِبُطونَ  القَْومُ  َهبَطَ و ، إِذا نَقََصْت حالُهُ. َمْهبُوطٌ  وِمْنه َرُجلٌ  نَقَلَهُ « َهْبطا

ماُن : إِذا كان كثِيَر الماِل والَمْعُروف ، فَذَهَب مالُهُ وَمْعُروفُه. قال  َهبَطهُ  ، ويُقال :« غ ب ط»الَجْوَهِريُّ ُهنا ، وتَقَدَّم للُمَصنّف في  الزَّ

اُء : يُقال :  .أَْهبََطهُ و هللا َهبَطهُ  الفَرَّ

 ، وهو َمجاٌز. الُوقُوُع في الشَّرِّ  : الَهْبطُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ً  : اْنَحَدَر. تََهبََّط تََهبُّطا

 يَِة : تضاَءل وَخَشَع.ِمن الَخشْ  َهبَطَ و

. الَهْبطُ و  : الذُّلُّ

ً  إِبِلي وَغنَِمي َهبََطتْ و . قاَل أُساَمةُ الُهَذِليُّ  َهبَطَ و فاُلٌن ، إِذا اتََّضَع. َهبَطَ و : نَقََصْت. تَْهبُِط ُهبُوطا اللَّْحُم نَْفُسهُ : نَقََص ، وَكذِلَك الشَّْحُم ، إِذا قَلَّ

: 

َد إِ و  عــــــــــــــــح هــــــــــــــــا بـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــِ نح أَيــــــــــــــــح ا مــــــــــــــــِ َداهنــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــح

هــــــــــا و     اجــــــــــِ ــــــــــَ ب ــــــــــح ِم أَثـ حــــــــــح نح شــــــــــــــــــــــــَ رتِ مــــــــــِ ــــــــــِ اب  (1) اهلــــــــــَ
  

 من النُّوِق : الّضاِمُر ، قالَهُ أَبُو ُعبَْيَدةَ : وأَْنَشَد لعَبِيِد بِن األَْبَرِص : الَهبِيطُ و

هـــــــــــا و  عـــــــــــَ َن ِنســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــ  اِدي َتضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح َبن  أَقـ  كـــــــــــَ

ِش َأوحرَاٍ      نح َوحــــــــــــــح ــــــــــــــرتٌ مــــــــــــــِ ي ــــــــــــــِ ب فــــــــــــــَردُ  هــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

  
ّي : َعنَىقوال ابُن  يعِ كاَن أَْسَرَع الثَّْوَر الَوْحِشيَّ ، َشبَّه به نَاقَتَهُ في ُسرَعتِها ونََشاِطَها ، وَجعَلَه ُمْنفَِرداً ، ألَنَّه إِذا اْنفََرَد عن القَطِ  بالَهبِيطِ  بَّرِ

 لعَْدِوِه.

فََها هللاُ تَعالَى. َمْهبِطُ و  الَوْحيِ : ِمْن أَْسَماِء َمكَّةَ ، َشرَّ

 .َمْهبُوطٍ و كَهِبيطٍ  ، َهابِطٌ  ِعيرٌ وبَ 

 من َمْنِزلَتِِه : َسقََط ، وهو َمَجاٌز. َهبَطَ و

َدهُ َعلَى البَِعيِر. فتََهبَّطَ  الِعْدلَ  َهبَّطَ و  : َمهَّ

 ، بالَكْسِر : َمْوِضٌع ، أَْو قَبِيلَةٌ بالَمْغِرِب. الِهْبَطةُ و

اِشِدّيِ عاِلِم قَُسْنِطينَةَ. الهْبَطةِ  أَِميرُ   الَحَسنِيُّ يُقَاُل له :وَراِشُد بُن َعِلّيِ بِن القَاِسِم اإِلْدِريِسيُّ   ، َكَذا َوَجْدتُه بَِخّطِ َعْبِد القَاِدِر الرَّ

أُْكول. وقاَل ُسْفيَاُن : في ِرَوايٍَة في َحِديِث ابِن َعبّاٍس في العَْصِف المَ  (2) [بالطاء]، كَصبُوٍر : طائٌر. قاَل اْبُن األَثِيِر : هَكَذا جاَء  الَهبُوطُ و

ِغيُر. وقال الَخطَّابِيُّ  اِء.: هو الذَّرُّ الصَّ  أَراهُ َوَهماً ، إِنََّما هو بالرَّ

ً  ِعْرَضهُ  َهَرطَ  : [هرط] قَهُ  فيه وتَنَقََّصهُ ، وزاَد َغْيُره : َطعَنَ  ، وعلى األَِخيِر اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، قال : فيه َهَرطَ و ، يَْهِرُطهُ َهْرطا ،  وَمزَّ

قه ، وَهْرَطَمهُ.  وِمثْلُه : َهَرتَهُ ، وَهَرَدهُ ، وَمزَّ

 في َجِميعِ األَْشيَاِء الَمْزُق العَنِيُف ، لُغَةٌ في الَهْرت. الَهْرطُ  وقِيَل :
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 وَخلََّط ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. في الَكالِم : َسْفَسفَ  َهَرطَ و

ة الَِّتي قَِد اْنَكَسَرْت أَْسنَانُها ، فهي ال تَْحبُِس لُعَابَها ،  ُهُروطٌ و أَْهَراطٌ ُمِسنَّةٌ ، ج :  ، أَيْ  ، بالَكْسرِ  ِهْرطٌ  نَاقَةٌ  قال اْبُن ُدَرْيٍد :و ، وهي الَماجَّ

ا. ه َمجًّ  تَُمجُّ

، َعِن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، قاَل : وهو اللَّْحُم الَِّذي يَتَفَتَُّت إِذا  ويُْفتَحُ  ال يُْنتَفَُع به ، لغَثاثَتِه ، عن الفَّراِء ، ، بالَكْسِر : لَْحٌم َمْهُزوٌل كالُمخاطِ  ْرطالهِ و

 ُطبَخ.

لُ  : الِهْرطُ و ُجُل الُمتََمّوِ  : الَكثِيُر من الماِل والنّاِس َعِن ابِن َعبّاٍد. الِهْرطُ  :، والَِّذي نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ  الرَّ

 ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على األَِخيِر. ، بَِهاءٍ  كالِهْرَطةِ  النَّْعَجةُ الَكبِيَرةُ الَمْهُزولَة ، : الِهْرطُ و

__________________ 
 تقو  : أبدهنا الربيض والعشب. وفيه : االبن : اإلعياء. وإبداهنا ا 195/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( زايدة عن النهاية.2)



9775 

 

 ، وهي الَمْهُزولَةُ ال يُْنتَفَُع بِلَْحِمَها ُغثُوثَةً. ِهْرَطةٌ  وقال اللَّْيُث : نَْعَجةٌ 

ِعيُف ، عن ابِن ُشَمْيٍل. قاَل الَجْوَهِريُّ : األَْحَمُق الَجبَانُ  ِمَن الّرجاِل : الِهْرَطةُ  ، أَي هيو  في قِْربٍَة. ، كِقَربٍ  الِهْرَطِة ِهَرطُ  أَي َجْمع ج الضَّ

ْخوُ  الَهْيَرطُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  .، كَصْيقٍَل : الّرِ

. : تََشاتََما تََهاَرَطاو  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 ، بالفَتْحِ : أَْكلَُك الطَّعَاَم وال تَْشبَُع. الَهْرطُ  ُجُل ، كفَِرَح ، إِذا اْستَْرَخى لَْحُمهُ بَْعَد َصالبٍَة من ِعلَّة أَو فََزعٍ. وقال َغْيُرهُ :الرَّ  َهِرطَ 

.« : بالَكْسرِ »،  الِهْرطو  الَكثِيُر من النّاِس ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

. ِهْربِيط : [هربط] ّمِ  ، كإِْزِميٍل : قَْريَةٌ بِِمْصَر ِمْن أَْعَماِل الشَّْرقِيَِّة ، أَو هي بالضَّ

. وقاَل اْبُن ُدَرْيٍد : أَيْ  ِعْرَضهُ  َهْرَمطَ  : [هرمط] فِيِه ، ِمثُْل َهَرط وَهْرَطَم ، هكذا في ُربَاِعّيِ التَّْهِذيِب. قال الّصاغانِيُّ  َوقَعَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

باعّيِ. والِميُم ِعْنِدي زائَِدةٌ ، وَحقُّهُ أَْن يُْذَكَر في الثُّالثِّيِ. (1)  : ذكَره ابُن ُدَرْيٍد واألَْزَهِريُّ في الرُّ

تَْينِ  الُهُططُ  : [هطط] . وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : ُهمُ ، أَْهَملَهُ ال ، بَضمَّ  .الَهْلَكى ِمَن النَّاِس  َجْوَهِريُّ

بُورُ  (2) : الَجمُل الَمشَّاءُ  األََهطُّ و قاَل :  .َهّطاءُ  وِهيَ  َعلَْيِه ، الصَّ

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن اْبِن َعبّاٍد. ، كعاُلبٍِط : الفََرسُ  الُهَطاِهطُ و

 .ُسْرَعةُ الَمْشيِ والعََملِ  أَْيضاً :و : َصْوتَُها ، الَهْطَهَطةو

 .(3): السُّْرَعةُ فِيَما أُِخَذ فِيِه ِمْن َعَمٍل ، َمْشيٍ أَْو َغْيِره ، َزَعُموا  الَهْطَهَطةُ  وفِي اللَِّساِن ،

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : اللَّيِّنَةُ السَّْيِر من الَخْيِل. الُمَهْطِهَطةُ 

. وقاَل الُمبَّرد َوْحَده : هو ، بَكْسِر الهاِء والقَاِف َمْبنِيَّةً على السُُّكون ِهِقطْ  : [هقط]  ، وأَْنَشَد : َزْجٌر للفََرِس  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

مح  هـــــــــــــُ لـــــــــــــَ يـــــــــــــح ُت خـــــــــــــَ عـــــــــــــح ا لـــــــــــــَِ مـــــــــــــ  ـــــــــــــَ رتِّ ل قـــــــــــــِ   هـــــــــــــِ
طــــــــــــِّ      تــــــــــــَ ُت َأن  فــــــــــــارِســــــــــــــــــــــــــًا  ــــــــــــُح مــــــــــــح لــــــــــــِ (4)عــــــــــــَ

 

  
 وأَْنَشَده الخاْرَزْنِجيُّ في تَْكِملَِة العَْين :َكذا في اللَِّسان. 

 أَيـحَقنحُت َأن  فارِساً ُ حَتطِّ 
 أَي يَُحطُّنِي َعْن َسْرِجي. وَرَواهُ ِحِقّط ، بالَحاِء بََدَل الهاِء.

َكةً : ُسْرَعةُ الَمْشيِ  الَهقَطُ و . يََمانِيَةٌ  ، لُغَةٌ  ، ُمَحرَّ  ، نَقَلَه الخاْرَزْنِجيُّ

،  ِهِقطْ  ، أَْيضاً. قاَل : وأَْحسُب أَنَّ قَْولَُهم ِلْلفََرِس إِذا اْستَْعَجلُوهُ : الَهْقطُ و ابُن ُدَرْيٍد : الطَّْهُق : لُغَةٌ يََمانِيَةٌ ، وهو ُسْرَعةُ الَمْشيِ َزَعُموا ، وقَالَ 

 ِمْن هذا.

. وقاَل اْبُن األَْعَرابِ  الَهاِلطُ  : [هلط]  .الُمْستَْرِخي البَْطنِ  : الَهاِلطُ : ّيِ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

ْرُع الُمْلتَفُّ  (5)الهاِطُل : و ْرَع الُمْلتَفَّ ِمْن َمْعنَى الزَّ ، وإِنََّما هو  الَهاِلطِ  ، هَكَذا نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وقَْد َوِهَم الُمَصنُِّف فَجعََل الزَّ

 فليُتَنَبَّْه ِلذِلَك.« ور ش»الَهاِطُل ، َمْقلُوبُه ، وقَْد َوقََع لَهُ ِمثُْل ذِلَك في 
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ْبهُ. بَمْعنًى ، ِمْن َخبَرٍ  ولَْهَطةٌ ِمْن َخبٍَر ،  َهْلَطةً و ْقه ولَْم تَُكذِّ  َواِحٍد ، وهو الَِّذي تَْسَمعُه ولَْم تَُصّدِ

. وقَاَل ابُن القَطَّاعِ : أَي َهْلَمَطهُ َهْلَمَطةً  : [هلمط] اَغاِنيُّ ا ُوِجَد في بَْعِض ، وهَكذَ  أََخَذهُ ، أَْو َجَمعَهُ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن والصَّ

 نَُسخ الَجْمَهَرة أَيضاً.

 ، َظلََم وَخبَطَ  ، ِمْن َحّدِ َضَرب : َهَمَط يَْهِمطُ  : [همط]

__________________ 
 ( التكملة مادة هرط.1)
 ( يف التكملة واللسان : اجلمر الكثري املشي.2)
 ليست يف اللسان.« زعموا»( لفظة 3)
وعل  ضـــبرت الكامر ابســـكان الروي فإن املشـــطورين  .«قا  الفراء هقرت ابلكســـر والفتح»وهبامشـــه : « خمرتّ » 358/  1( يف الكامر للمربد 4)

 خمتاًل الوزن.
 ( كذا ابألصر واللسان ا ومقتض  سيا  القاموس واهلالرت ا وقد نبه إىل عبارته الشارح وخطبه.5)
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 لّناَس : ِإذا  ََلَمُهمح َحق ُهمح.ُفالٌن ا َ َرتَ  نـََقَلُه اجلَوحَهرِي . وقاَ  : يـَُقاُ  :
 ، فقاَل : ُهَو األَْخذُ بُخْرٍق وُظْلٍم. الَهْمطِ  . وقاَل أَبُو َعْدناَن : َسأَْلُت األَْصَمِعيَّ عنأََخَذ بِغَْير تَْقِديرٍ  : َهَمطَ و

ُجُل : إِذا َهَمطَ و  .أََكلَ  ماو لَْم يُبَاِل ما قالَ  الرَّ

ً َكَذا في النَُّسخ ، وهو َغلٌَط َصوابُهُ الماَل : الماءَ  َهَمطَ و ُسئَِل إِْبَراِهيُم النََّخِعيُّ » الَحِديُث : أَْي َعلَى َسبِيِل الغَلَبَِة والَجْوِر ، وِمْنهُ  أََخَذهُ َغْصبا

اٍل يَْنَهُضوَن إِلَى القَُرى ، م أَْهَدْوا ِلِجيرانِِهم وَدَعْوُهْم إِلَى َطعَاِمِهم ، فقاَل : لَُهُم الَمْهنَأُ وَعلَْيِهم أَْهلَها ، فإِذا َرَجعُوا إِلى أََهاِليهِ  فَيَْهِمُطون عن ُعمَّ

 .«الِوْزرُ 

الُ »في ِرَوايٍَة : و كانُوا َظلََمةً ، إِذا لَْم  يَْعني يَْدُعوَن إِلَى َطعاِمِهْم ، يُِريد أَنَّهُ يَُجوُز أَْكُل َطعَاِمِهم وِإنْ « ويَْدُعوَن فيَُجابُون يَْهِمُطونَ  كاَن العُمَّ

 ، ومنهُ قَْول الّراِجِز : كاْهتََمَطهُ  يَتَعَيَِّن الَحَراُم.

ِتَماطِ ِمنح َشِديِد اجَلوحِر ِذي و   اهح
َطهُ و طُ  ، قاَل الّصاَغانِيُّ : تََهمَّ  : الغَْشَمَرةُ في الظُّْلِم ، واألَْخذُ ِمْن َغْيِر تَثَبٍُّت. التََّهمُّ

 : إِذا َشتََمهُ وعابَهُ. اْهتََمطَ و نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ وابُن ِسيَده ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : اْمتََرَز ِمْن ِعْرِضهِ  تَنَقََّصهُ و أَْي َشتََمهُ  َضهُ ِعرْ  اْهتََمطَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : التَّْخِليُط باألَباِطيِل. الَهْمطُ 

 ُم.، كَشدَّاٍد : الظَّالِ  الَهّماطُ و

 : أََخَذ بعََجلٍَة. َهمطَ و

 : الَخْلُط. الَهْمطُ و

ئُْب السَّْخلَةَ أَو الّشاةَ : أََخَذها ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. اْهتََمطَ و  اللذِّ

. وقال ابُن ُدَرْيٍد : أَيْ  َهْملََطةً  َهْملََطه : [هملط] ،  أَو الصَّواُب َهْلَمَطه ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّسان ، أََخَذهُ أَو َجَمعَهُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 بتَْقِديم الَّالم كما نَقَلَه ابُن القَطَّاع وقد تَقَدَّم.

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

وِميَّة ، وقد جاءَ  (1)بالفَتْحِ  ، الَهْنبَاطُ  : [هنبط] ُهنَا َذَكَرهُ اْبُن األَثِيِر « الَهْنبَاطُ  إِذا نََزلَ »في َحِديِث َحبِيِب بِن َمْسلََمةَ :  : صاِحُب الَجْيِش بالرُّ

 وقَلَّده الُمَصنُّف ، والصَّواُب أَنَّهُ بالنُّوِن.« ه ب ط»وَذَكَرهُ الّصاَغانِيُّ في 

َرة طِهْنِري : [هنرط] ومِ  أَهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان. وقال الّصاَغانِيُّ : هو ، كِقْنِديٍل ، وبالراِء الُمَكرَّ « ه ز ط»وأَْوَرَده في  ثَْغٌر بالرُّ

اي   ، وهَكَذا َضبََطهُ ياقُوُت أَْيضاً ، وقد َذَكَرهُ أَبُو فِراٍس فقال : (2)بالزَّ

ه و  ـــــــــــِ ل ـــــــــــح ي ِ غـــــــــــاَرُة خـــــــــــَ اح ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ  لـــــــــــُح ل تح عـــــــــــَ  رَاحـــــــــــَ

رُ و     واكــــــــــِ ا بــــــــــَ هــــــــــَ نــــــــــح زيــــــــــرَت مــــــــــِ نــــــــــح َرت هــــــــــِ دح ابكــــــــــَ  قــــــــــَ

  
 قال : وُهَو في اإِلْقِليِم الخاِمِس.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجِل :« ه وط: » [هوط] ِء. ُهنَا َذَكَره ، إِذا أََمْرتَهُ بالذَّهاِب والَمِجي ُهْط ُهطْ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والُمَصنُِّف. وقال ابُن األَْعَرابِّي : يُقَاُل للرَّ

 .هاَط يَُهوطُ  الّصاَغانِيُّ َعلَى أَنّه ِمنْ 

 ِذْكُرهُ ُهنَا.والصَّواُب « ه ط ط»وَذَكَرهُ صاِحُب اللَِّسان في 

 .(3): الذَّاِهُب ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ُهنا  الهائطُ و
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 . نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن الفَّراِء ، قال : وهو ِخالُف التَّمايُِط.: اْجتََمعُوا وأَْصلَُحوا أَْمَرُهم تََهايَُطوا : [هيط]

ً  يُقَاُل : ما زاَل ُمْنذُ اليَْومِ و  ، أَْي في وِميَاٍط ، بَكْسِرِهما ِهيَاطٍ  في قِيَل :و ِضَجاجٍ وَشّرٍ وَجلَبٍَة. أَْي فِي وَمْيطٍ  َهْيطٍ  فِي ما زالَ و .يَِهيُط َهْيطا

 .«م ى ط»في  َطَرٌف ِمْن ذِلك تَقَدَّمَ  قَدْ و ُدنُّوٍ وتَبَاُعٍد ،

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اِء : الُمَهايََطةُ  يَاُح والَجلَبَةُ ، ونَقََل أَبُو َطاِلٍب عن الفَرَّ اْستِْطَراداً ، « م ى ط»: أََشدُّ السَّْوِق فِي الِوْرِد ، وقَْد َذَكَرهُ الُمَصنُِّف في  الِهيَاطُ : الّصِ

َدِر ، وَمعْ   ِء.نَى ذِلَك بالذَّهاِب والَمِجيوال يُْغنِي َعْن إَِعاَدتِِه ُهنَا. قاَل :والِميَاُط : أََشدُّ السَّْوِق في الصَّ

__________________ 
 ( وضبطت ابلفتح أيضاً يف اللسان ا ويف النهاية ضبطت ا ابلقلم ا ابلضم ا ويف إحد  نسخها ابلكسر.1)
 وهنزيرت مثا  خنزير ا موضض ابلروم.« هزط»( يف التكملة 2)
 .«ه ي ط»وذكره اللسان أيضاً يف « ي طه »( مل يرد يف التكملة هنا وأورده الصاغاين فيها يف 3)
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ةً ويَِميُط أُْخَرى ، ال َماِضيَ  يَِهيطُ  وقاَل ابُن القَّطاعِ : ما زالَ   .الِهيَاط . وفي اللَِّسان : وقد أُِميَت فِْعلُ ِليَِهيط َمرَّ

 وُمَمايََطةٌ ، وُمغَايََطةٌ وُمَشايََطةٌ ، أَي َكالٌم ُمْختَِلٌف. َهايََطةٌ مُ  بَْينَُهَما: : اإِلْقبَاُل. وقاَل َغْيُره : يُقَال  الِهيَاطُ  وقال اللِّْحيَانِيُّ :

والِميَاُط : االْضطراُب.  الِهيَاطُ : ، إِذا اْستَْضعَفَهُ. وقاَل َغْيُرهُ  هايََطهُ  الجائِي. قاَل : ويُقَاُل :: : الذّاِهُب. والمائُِط  الهائطُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :

.ويُقَاُل :   هو قَْولُُهْم : ال وهللا ، َوبَلَى وهللا ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 مض الطاءِ  فصر الياءِ 
مُّ والَكْسُر لُغَتَان َضِعيفَتَان  ، ُمثَلَّثَةَ األَّوِل ، َمْبنِيَّةً بالَكْسرِ  يعَاطِ  : [يعط] ، نَقَلَُهَما ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، الفَتُْح كقََطاِم ، وهي الفُْصَحى ، والضَّ

. قال : والَكْسُر أَْضعَفُُهَما. وقاَل األَْزَهِريُّ : الَكْسر قِبِيٌح أِلَنَّه َزاَد اليَاَء قُْبحاً ، ألَنَّ ا لياَء ُخِلقَْت من الَكْسَرةِ ، ولَْيَس في َكالِم الّصاَغانِيُّ

 ُرهُ : يَِساٌر : لُغَةٌ في اليََساِر ، وبَْعٌض يَقُوُل : إَِساٌر تُْقلَُب َهْمَزةً إِذا ُكِسَرْت.العَرِب َكِلَمةٌ على فِعَاِل في َصْدِرها ياٌء َمْكُسوَرةٌ. وقاَل َغيْ 

 َمْصَدُر يَاَوَمهُ.« بالَكْسرِ »قُْلُت : وَحَكى اْبُن ِسيَده : اليَِوام 

ائُِد األََسَد ، كما َمرَّ ، فََصاَرْت أَْربَعَةً ، كما أَشاَر إِلَْيه َشْيُخنَا.وزاَد َغْيُرهُ : اليِعَاُر في َجْمعِ يَْعٍر ِلْلَجْفِر الَِّذي يَْصَطاُد به   الصَّ

 قُْلُت : وَزاَد الّصاَغانِيُّ ِهاَلَل بَن يَِساٍف ، بالَكْسِر ، فََصاَرْت َخْمَسةً.

ئْبِ  ، عن الفَّراِء ، قاَل : وهو أَْكثَُر : ، بأَِلفٍ  يَاَعاطِ و ، َوَعلَْيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد قَْوَل الّراِجِز  يَعَاِط يَعَاطِ  أَْيتَهُ قُْلَت :، إِذا رَ  َزْجٌر للذِّ

: 

لـــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــــاِء َأيب راَِيِط  ب  عـــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــــُ

رَاطِ     ُدِح املــــــــــــــــــــــــــــــِ ًة كــــــــــــــــــــــــــــــاألَقــــــــــــــــــــــــــــــح  ُذَ الــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ُفو   يـََعاطِ ِإذا ِقيَر َلُه :  (1)يـَهح
 وَرَواهُ الفَّراء :

 اَي : َعاطِ تـَنحُجو ِإذا ِقيَر َلُه 
 وِلإِلبِِل ، وأَْنَشد ثَْعلٌَب في ِصفَة إِبٍِل : ِلْلَخْيلِ  ُهَو أَيضاً َزْجرُ و

اِط و  يــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــح َور ِة األَل قــــــــــــــــــــــح ٍص مــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــُ  قـ

اطِ     ٍب َأطــــــــــــــــّ حــــــــــــــــ  لــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــُ تح عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  اَبت

  

 يَعاطِ تـَنحُجو ِإذا ِقيَر هَلَا : 
 ويُْرَوى بَكْسِر الياِء ، وقد تَقَدََّم أَنََّها قَبِيَحةٌ.

ِد بِن َحبِيب : َعاِط َعاِط. قاَل : ّي عن ُمَحمَّ ، فِقيل : يا َعاِط ، « يا»فهذا يَُدّل َعلَى أَنَّ األَْصَل َعاِط ِمثْل َغاٍق ، ثُمَّ أُْدِخَل َعلَْيه  وَحَكى ابُن بَّرِ

 .يَعَاطِ ثُّم ُحِذَف ِمْنهُ األَِلَف تَْخِفيفاً ، فِقيَل :

ِعيِد قاِطبَةً فإِنَُّهْم يَْستَْعِملُونَه في َزْجِر الَخْيِل  يَعَاطِ و لفَّراِء : تَقُوُل العََرُب : يا عاطِ قُلُت : وهذا َمْعنَى قَْوِل ا ، وباألَلف أَْكثَُر. وأَّما أَْهُل الصَّ

 ، كما َسِمْعتُه ِمْنُهْم ِمراراً ، وهي َعَربِيَّة فَِصيَحةٌ. يَعاطِ و واإِلبِل والنَّاِس ، َكذِلك يقُولُون : َعاطِ 

ً  (2) يُْنِذُر بِِهَما ياَعاطِ و ، يَعَاطِ  قِيَل :و قِيُب أَْهلَهُ إِذا َرأَى َجْيشا ل الُهَذِليُّ : الرَّ  ، قال الُمتَنَّخِ

اين و  كـــــــــــــــَ وا مـــــــــــــــَ مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ دح عـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــَذا مُث  قـــــــــــــــَ

يـــــــــــــُب : َأال     عـــــــــــــاطِ ِإذا قـــــــــــــاَ  الـــــــــــــر قـــــــــــــِ  (3) يـــــــــــــَ
  

َحْملَِة في الَحْرِب ، وقالُوا : َعاِط قال السُّكَِّرّي في َشْرِحه : َعاِط : َكِلَمةٌ يَِصيُح بها الصائُِح ، وهو قَْوله : َعاِط َعاِط. يَقُوُل : إِذا جاَء َوْقُت ال

 َعاِط ، ُكْنُت فِيَمْن يَْحِمُل.

 َزْجٌر في الَحْرِب ، قال األَْعَشى : يَعَاطِ  وقال األَْزَهِريُّ : ويُقَاُل :
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اِط  حــــــــــــــاٍن ســــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــِّ وا بــــــــــــــتــــــــــــــَ نــــــــــــــُ دح مــــــــــــــُ قــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

يـــــــــــــــَر لـــــــــــــــه :     ٍت ِإذا قـــــــــــــــِ بـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ عـــــــــــــــاطِ ثـ  يـــــــــــــــَ

  
 : ِإْغَراٌء. وقال ابُن َعبَّاٍد : يَعَاطِ  ، أَي اْحِملُوا ، وقِيلَ  يَعَاطِ : اْستِغَاثَةٌ وَزْجٌر. وقال َغْيُره : يَعَاطِ  وقال الُجَمِحيُّ :

__________________ 
 .«يدنو»( يف التهذيب : 1)
 ومثلها يف اللسان.« هبا»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 وضبطت مَث  ابلفتح من الديوان.« وهذا»بد  « فهذا»وفيه :  23/  2( ديوان اهلذليا 3)
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ِر اخلَيحِر ِإذا  ِر اإِلِبِر : اَي عاِط ا ويف َزجح َباِ  :يـَُقاُ  يف َزجح  .يـََعاطِ  أُرحِسَلتح ِعنحَد السِّ
ً  بِهِ  يَعَّطَ و بِِه ، أَْيعَطَ و يَاَعَطهُ  ، وَكذِلكَ  يَاَعاطِ و ، يَعَاطِ  ، أَي قَاَل لَهُ ذِلكَ  ، وعلى األُولَى اْقتََصر الَجْوَهِريُّ ، إِذا ُمياَعَطةً  بِهِ  ياَعطَ و ، تَْيِعيطا

 .ُمياَعَطةً 

ٍد النَّبِّيِ األُّمّيِ وبه تَمَّ َحْرُف الطاِء ال  وَعلَى آِلِه وَصْحبِه ُمْهَملَة من َشْرح القاُموس والحمُد هلل َحقَّ َحْمِدِه ، وَصلَّى هللا َعلَى َسيِِّدنا وَمْوالنَا ُمَحمَّ

 .(1)وَذِويِه وِعتَْرتِِه ، وَسلّم تَْسِليماً َكثِيراً َكثِيراً 

__________________ 
وكتب الشــارح يف هذا امر ما نصــه وذلك عند أذان العصــر من يوم األربعاء الســادس والعشــرين من شــهر رجب »املطبوعة املصــرية : ( هبامش 1)

عل  يد مهذبة العبد املقصر  مد مرتض  ا سيين عفا   عنه وسا ه مبنه ا وذلك مبنزلة يف خرت عطفه الغسا   1184األصب من شهور سنة 
 تعاىل آما.مبصر حرسها   
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 ابب الظاء
ْيُث أَنَّ الَخِليَل قاَل : الظَّاُء : َحْرٌف َعَربِيٌّ ُخصَّ به ِلَساُن العََرِب ، ال يَْشَرُكُهْم فيه أََحٌد من  سائِر األَُمِم ، وِهَي من الُحُروِف َرَوى اللِّ

ثَِة.الَمْهُجوَرةِ. والّظاُء والذّاُل والثّاُء في َحيٍِّز َواِحٍد ، وهي الحُ   ُروُف اللّثَِويَّةُ ؛ أِلَنَّ َمْبَدأَها من اللِّ

 والّظاُء َحْرُف ِهَجاٍء يَُكوُن أَْصالً ، ال بََدالً وال َزائِداً.

 شاَء هللاُ تَعَالَى. إِنْ « ظوى»قال ابُن ِجنّي : وال تُوَجُد في َكالم النَّبَِط ، فإَِذا َوقَعَْت فيه قَلَبُوَها َطاًء ، كما َسنَْذُكُر ذِلَك في تَْرَجَمِة 

ْض ل ذِلَك في التَّْسِهيِل ، على َكثَْرة ما فِيِه من الغََرائِب قال َشْيُخنا : وَذَكَر ابُن أُّمِ قاِسٍم ، وَجَماَعةٌ ، أَنَُّهْم لَْم يَِجُدوا في إِْبَداِلَها َشْيئاً ، ولَْم يَتَعَرَّ

ٌع لغَرائب الفَّن ، ثّم َرأَْيُت اْبَن ُعْصفُوٍر قال في الُمقَّرب : إِنَّها تُْبَدل من الذَّاِل الُمْعَجَمِة ، يُقَاُل : ، وتََرَكهُ في الُمْمِتعِ أَْيضاً ، مع أَنَّه جامِ 

يت. قُْلُت : ونُِقَل ذِلَك عن ُكَراع أَْيضاً ، كما َسيَأْتِي.  ّكِ َكذِلَك أَْرٌض َجْلَذاُء ، وَجْلَظاُء ، قُْلُت : وتََرْكتُهُ َوقِيذاً وَوقِيظاً ، َحَكاهُ يَْعقُوُب ابُن الّسِ

 كما في نََواِدِر األَْعَراِب.

 مض الظاِء هذا فصر اهلمزة
ته من الّصحاح.  الفصل ساقط بُِرمَّ

بِن َعِدّي بِن ماِلِك بِن َزْيِد بِن  (1) ابُن َسْعِد بِن َعْوفِ  : أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي ، وقال الّصاَغانِّي : ُهَو اْسُم َرُجٍل ، ُهوَ  ، كأُساَمةَ  أَُحاَظةُ  : [أحظ]

 .باليََمنِ  أَُحاَظةَ  ْيه يُْنَسُب ِمْخالفُ إِلَ و ، قاَل : أَبو قَبِيلٍَة من ِحْميَرَ  َسْهِل بِن َعْمِرو بِن قَْيِس بِن ُمعَاِويَةَ بِن ُجَشَم بِن َعْبِد َشْمِس :

ثُون يَقُولُوَن : ُوَحاَظةُ ، بالَواوِ  : بَلٌَد باليََمن ، أَُحاَظةُ  وفي التَّْكِملَة : وقَْد تَبِعَُهم الُمَصنُِّف ُهنَاَك أَْيضاً ، وناِهيَك بِِهْم ، وكذِلَك َذَكَرهُ  والُمَحّدِ

 تِي ، فيَُكوُن كإِشاحٍ وِوَشاحٍ. قاَل الشَّْنفََرى يَِصُف القََطا :ياقُوٌت في ُمْعَجِمِه ، كَما َسيَأْ 

ا  ر تح كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ َ ثــــــــــــــاً  مُث  مــــــــــــــَ َت غــــــــــــــَ بــــــــــــــ   فــــــــــــــعــــــــــــــَ

ٌب مــــــــن     ِر رَكــــــــح جــــــــح َض الــــــــفــــــــَ ةَ مــــــــَ ُر  ُأحــــــــا ــــــــَ فــــــــِ (2)جمــــــــُح
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

يد في الفَْرِق :« أ ر ظ: » [أرظ] ةً ، وما َعَدا ذِلَك فبالّضاِد. هَكَذا َزَعَمهُ  األَْرظُ  وقد أَْهَملَه الَجَماَعةُ. وقال ابُن الّسِ : أَْسفَُل قََوائِم الدَّابَِّة خاصَّ

 فراِجْعهُ.« أَ ر ض»بَْعُض أَْهِل اللُّغَِة ، وقَْد َمرَّ إِيماء إِلَى ذِلَك في 

 تَْدَرك عليه :* ومّما يُسْ 

ّي : يُقَاُل : اْمتأَلَ اإِلناُء َحتَّى ما يَِجدُ « أ ظ ظ: » [أظظ]  ، أَْي ما يَِجُد َمِزيداً ، هكذا َذَكَرهُ صاِحُب اللَِّسان ُهنَا. ِمئَظًّا ، قاَل ابُن بَّرِ

َواُب فِيِه ِمئَطًّا ، بالطَّاِء الُمْهَملَة ، وقَْد َسبََق ذِلَك ِلْلُمَصنِّف  ِد في تَْرِكيِب  (3)قُْلُت : الصَّ  كما أََشْرنَا إِلَْيِه.« م أ ط»، ونَقَلَهُ ُكَراع في الُمَجرَّ

 ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان ، االئْتِفاظُ  : [أفظ]

__________________ 
 ( وضعت يف املطبوعة املصرية ابعتبارها يف مو القاموس ا وهي ليست فيه.1)
 وفيها : 604/  2( خمتار الشعر اجلاهلي ا المية العرب ا 2)

ت غشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً   . .. فــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــّ

 .. مــــــــــــــــــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــح ركــــــــــــــــــــــــــــــــب   

  

ء ا وما رجض من متاعه مبيرت. وأمر ذو ميرت ا أي شــــــــي( قا  اجملد يف مبط : امتأل فما  د مئطنا. وقا  يف مادة ميرت : وما عنده ميرت ابلفتح 3)
 شديد ا وامتأل حىت ما  د ميطاً أي مزيداً. :
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ّي : هو ذُ  وقا  اخلَارحَزجنِح  : َأَخَذ وَلزَِم. ائـحَتَفةَ  ا وقد اأَلخح
 واآلِخذُ ، نَقَلَه الّصاَغانِّي في ِكتابَْيه. : الَّالزمُ  الُمْؤتَفظُ و

 مض الظاءِ  فصر الباءِ 
. وفي اللَِّسان : أَيْ  بَظًّا الُمغَنِّي بظَّ  : [بظظ] َك أَْوتَاَرهُ ِليَُهيِّئَها للضَّْربِ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ اُد لُغَةٌ فِيِه والظَّاء أَْحَسُن ، واألَْحَسُن في  َحرَّ ، والضَّ

اِرُب أَْوتَاَرهُ  بَظَّ  يَاِق الِعبَاَرة :سِ  ْرِب. يَبُظَُّها بَظًّا الضَّ َكَها وَهيَّأَها للضَّ  : َحرَّ

 .َغِليظٌ  إِتْبَاٌع ، وقِيَل : جافٍ  بَظٌّ  فَظٌّ و

 ، وقيل : إِتْبَاع. َسِميٌن ناِعمٌ  ، أَيْ  بَِظيظٌ  َرُجٌل فَِظيظٌ و

 .َسِمنَ  ، إِذا أَبَظَّ  قال أَبو َعْمٍرو :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 َعلَْيِه َكَذا وَكَذا ، أَْي أَلَحَّ ، ويُقَاُل : هذا تَْصِحيٌف. والصَّواُب أَلَظَّ َعلَْيه : إِذا أَلَحَّ َعلَْيه. بَظَّ وَ  ، أَْي ُمِلحٌّ ، بَظٌّ  َرُجٌل َكظٌّ 

ابَةٌ  ، وقاَل أَبُو تَُراٍب : أَيْ  (1)َهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان أَْهَملَه الَجوْ  ، بالَكْسرِ  بْنِظيانٌ  اْمَرأَةٌ ِشْنِظيَانٌ  : [بنظ] ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي  َسيِّئَةُ الُخلُِق َصخَّ

 ، وَسيَأْتِي ِشْنظيان في َمْوِضِعه.

ُجلُ  بَاظَ  : (2) [بوظ] ً  الرَّ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. يَبُوُظ بَْوظا

رَ قََذفَ  األَْعَراِبّي في نََواِدِره : أَيْ وقال ابُن  : ، قال األَْزَهِرّي  أَُروَن أَبِي ُعَمْيٍر فِي المْهبِلِ  . َكذا َوقََع في التَّْكِملَِة وَغْيِرَها ، وفي اللَِّسان : قَرَّ

 ِحِم.قَراَر الرَّ : أَراَد باألَُروِن : الَمنِيَّ ، وبِأَبِي ُعَمْيٍر : الذََّكَر ، وبالَمْهبِِل 

ُجلُ  باظ قال ابُن األَْعَراِبّي أَْيضاً :و ً  الرَّ  كبَظَّ بَظًّا. بَْعَد ُهزالٍ  ِجْسُمه َسِمنَ  : يَبُوُظ بَْوظا

ولْم يُتابْعهُ أََحٌد َعلى ذِلك ،  هكذا َسِمْعُت أَْعَرابِيًّا ِمْن أَْشَجَع يَقُوُل. قال األَْزَهِرّي : ، وبََهَضهُ ، قال أَبو تَُراٍب : األَْمُر ، كَمنَعَ  بََهَظهُ  : [بهظ]

 ، َكما في الَجْمَهَرةِ. َغلَبَهُ وثَقَُل َعلَْيه ، وبَلََغ بِِه َمَشقّةً  وُهَو َمَجاٌز كما في األََساِس ، أَيْ 

ً  الِحْملُ  بََهَظهُ  وفي الّصحاحِ :  .َمْبُهوظٌ  ، أَْي أَثْقَلَهُ وَعَجَز َعْنه ، فهو يَْبَهُظهُ بَْهظا

 األَْمُر والِحْمُل : أَثْقَلَنِي ، وَعَجْزُت َعْنهُ ، وبَلََغ ِمنّي َمَشقَّةً. بََهَظنِي وفي الُمْحَكم :

 .(3) كَ أَْبَهظَ  ٍء أَثْقَلََك فقَدْ وفي التَّْهِذيب : ثَقَُل َعلَيَّ ، وبَلََغ ِمنِّي َمَشقَّةً ، وُكلُّ َشيْ 

اِحلَةَ : أَْوقََرَها بََهظَ و  .َمْبُهوظٌ  ، وُكلُّ َمْن ُكلَِّف َما ال يُِطيقُهُ أَْو ال يَِجُدهُ فهو فأَتْعَبََها وَحَمَل َعلَْيَها الرَّ

 .بَِذقَنِِه وِلْحيَتِهِ  بفُْقِمِه ، أَيْ  فاُلناً : أََخذَ  بََهظَ و

 وبفُْغِمِه ، قاَل َشِمٌر : أَراَد بفُْقِمِه : فََمهُ ، وبفُْغمِه : أَْنفَه. : أََخْذُت بفُْقِمِه : تُهُ بََهظْ  وفِي التَّْهِذيِب َعْن أَبِي َزْيٍد :

 والفُْقَماِن : ُهَما اللَّْحياِن ، وأََخَذ بفَْغِوِه أَْي بفَِمِه.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ْزَهِرّي ، وُهَو َمَجاٌز.، أَْي شاٌق. نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي واألَ  باِهظٌ  أَْمرٌ 

 : الَمْغلُوُب. الَمْبُهوظُ  والِقْرنُ 

 : الدَّاِهيَةُ ، كما في العُبَاِب. البَاِهَظةُ و َحْوَضهُ ، إِذا َمألَهُ. أَْبَهظَ  ويُقَاُل :

تُهُ ، وقالُوا : ُهوَ  البْيظُ  : [بيظ]  .ماُء الفْحل أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقال ابُن ُدَرْيٍد : َزَعُموا أَنَّهُ ُمْستَْعَمٌل ، وال أَْدِري ما ِصحَّ
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ُهَو  أَوْ  ْم َذَكُروها ما كاَن إِلثْباتَِها َوْجهٌ.، وقاَل ابُن فاِرٍس : َكِلَمةٌ ما أَْعِرفُها في َصِحيحِ َكالِم العََرِب ، ولَْوال أَنَّهُ  ماُء المْرأَة قاَل قَْوٌم : ُهوَ و

ُجل ماءُ   .األَْبيَاظُ و ، قالَهُ اللَّْيُث ، قاَل : ولَْم أَْسَمْع منه فِْعالً ، وال َجْمعاً ، وإِن ُجِمَع فِقياُسهُ البُيُوظُ  الرَّ

 .بَْيظٌ  ، والَجْمعُ  َرِحُم الَمْرأَةِ  : البَْيَظةُ  قال ُكَراع :و

 أَْنَشدهُ الفَّراُء :ـ  يَِصُف القَطا وأَنَُّهنَّ يَْحِمْلَن الماَء لِفراِخِهنَّ في َحَواِصِلِهنَّ ـ  . قاَل الشاِعرُ البَْيظِ  : لُغَةٌ في البَْيَظةُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :

اهــــــــــــــــًا يف اأَلَداَو   ــــــــــــــــَ ي ا مــــــــــــــــِ َن هلــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح  محــــــــــــــــََ

َن يف     لـــــــــح مـــــــــِ ةِ كـــــــــمـــــــــا حيـــــــــَح يـــــــــح ا الـــــــــبـــــــــَ يـــــــــظـــــــــَ ظـــــــــِ  الـــــــــفـــــــــَ

  
__________________ 

 ( أ له صاحب اللسان هنا وذكره يف مادة شنة عن مصعب.1)
 ( أ لت يف اللسان هنا وجاءت فيه ضمن بية.2)
 ( يف اللسان : هبظك.3)
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 الفَِظيُظ : ماُء الفَْحِل.

ً  قاَل ابُن األَْعَراِبّي :و َر أَُروَن أَبِي ُعَمْيٍر في الَمْهبِلِ  بَاَظ يَبِيُظ بَْيظا  بَْوظاً. كيَبُوظُ  : إِذا قَرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

اِد ، َذَكَرهُ العاَلََّمةُ َعِليُّ بُن ظافٍِر اإِلْسَكْنَدِرّي في  البَْيظُ  ةُ ، وما َعداه فبِالضَّ  .(1)« بَدائع البَدائه»: بَْيُض النَّْمِل خاصَّ

 : بَِقيَّةُ الماِء في نُْقَرةِ البِئِْر ، وهي الُحْفَرةُ الَّتِي يَْبقَى فيها الماُء بَْعَد نَْزِحها. البَْيظُ و

قِيُق الَِّذي في البَْيِض ، وهو الِغْرِقى البَْيظُ و  ُء.: الِقْشُر الرَّ

 قاَل ُزَهْيٌر :

َبن   ةَ كــــــــــــــَ يــــــــــــــح اعــــــــــــــاً  الــــــــــــــبــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ُه قــــــــــــــِ نــــــــــــــَ قــــــــــــــ   لــــــــــــــَ

ـــــــــــــــَ  اهلـــــــــــــــامـــــــــــــــاِت      ل ورِ عـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــد  رّات ال  كـــــــــــــــَ

  
ين القلعّي َرِحَمهُ هللا تَعَالَى في  البَْيظُ و وقد نََظَم هِذِه « َشْرح بَِديِعيَّتِهِ »أَْيضاً : َخياُل َوْجِه اإِلْنَساِن اليََمانِّي. قاَل العاَلَّمةُ َعِليُّ بُن تاجِ الّدِ

الَمعَانَِي األَْربَعَةَ 
َهاُب اْبُن أُْخِت الَوِزي (2)  ِر ابِن الُمجاِور :الّشِ

وا  رَكـــــــــــُ ـــــــــــَ ا تـ مـــــــــــَ لـــــــــــ  ـــــــــــَ َوايف قـ  اي ســـــــــــــــــــــــــاَدًة يف الـــــــــــقـــــــــــَ

َو      ُ ح ســـــــــــــــــــــــِ رتح ـــــــــَ ِر ملَح ي ـــــــــح ئ ـــــــــِ ـــــــــب ِح ال ـــــــــِ ات
َ
ةِ ملـــــــــ ـــــــــح ي ـــــــــَ ـــــــــب  ال

  

هـــــــــا  عـــــــــَ ـــــــــظـــــــــاآِت َأمجـــــــــحَ مـــــــــا ال ـــــــــكـــــــــُ ي ـــــــــِ َواف ـــــــــَ  حـــــــــاَزت قـ

ةِ     يــــــــح ِ  ابلــــــــبــــــــَ يــــــــح ح  الــــــــبــــــــَ يــــــــَز مــــــــُ ِر مــــــــا حــــــــِ ثــــــــح  كــــــــمــــــــِ

  

ٍف  ـــــــــــَ و ُدل ـــــــــــُ مح أَب ـــــــــــكـــــــــــُ ـــــــــــُد انِوي ي َواعـــــــــــِ نح مـــــــــــَ ـــــــــــكـــــــــــِ  ل

دح َ     ِر اآِ  و ال صــــــــــــــــــــــِ ــــــــح ث ــــــــهــــــــا كــــــــمــــــــِ ــــــــي ةِ  ف ــــــــح ي ــــــــَ ــــــــب  ال

  
 عن الِعْقِد الفَِريد الْبِن َعْبِد َربِِّه وهللا أَْعلم. (3)قاَل : هَكَذا نَقَلَهُ صاِحُب بََدائعِ البَدائِه 

 مض الظاءِ  فصر اجليم
 ، لُغَةٌ في َجأََز ، بالّزايِ. ثَقُل ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَّساِن. وقال ابُن َعبَّاٍد : أَي ِمَن الماِء ، كَمنَعَ  َجأَظَ  : [جأظ]

 : الِجَحاظُ  في نُْسَخٍة :و في بَْعض اللُّغَاِت ، كما في اللَّسان ، وهو عن اْبِن ُدَرْيٍد ، قال األَْزَهِريُّ : ، كِكتَاٍب : َمْحِجُر العَْينِ  الِجَحاظُ  : [جحظ]

 .َحْرُف الَكَمَرةِ 

ً  َعْينُه ، كَمنَعَ  َجَحَظتْ و ونَتَأَْت ، كما في الّصحاح ، زاَد في الَجْمَهَرةِ ، كاألُْدَرةِ في  أَْو َعُظَمتْ  وَظَهَرْت ، َخَرَجت ُمْقلَتُها : تَْجَحُظ ُجُحوظا

ُجلُ   يُم زائَدةٌ.، والمِ  َجْحَظمٌ و ، جاِحظٌ  األَْجفاِن ، والرَّ

َصنِيِعِه ،  (4). وقال األَْزَهِرّي : يُراُد نََظر في َوْجِهه ، فَذكََّرهُ بُِسوِء ُسوَء ما َصنَعَ  فَرأَى نََظَر في َعَمِلهِ  ، إِذا إِلَْيه َعَملَهُ  َجَحظَ  ِمن الَمَجاز :و

 به ألُِريَنَّك ُسوَء أَثَِر يَِدَك. إِلَْيَك أَثََر يَِدَك ، يَْعنُون أَلْجَحَظنَّ  قال : والعََرُب تَقوُل :

 .تَْحِديُد النََّظرِ  ، وهو التَّْجِحيظُ  منهو

 ، هَكَذا نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. : لَقَُب َعْمِرو بِن بَْحرٍ  الجاِحظُ و

يَوان : قال ثَْعلٌَب : لَْيَس بِثِقٍَة وال َمأُْموٍن.  انتهى. قال الذََّهبِّي في الّدِ

، فإِنّهُ َغْيُر ثِقٍَة  الَجاِحظِ  أَْمِسُكوا عن ِذْكرِ  في َمْجِلِس أَبِي العَبَّاِس أَْحَمَد بِن يَْحيَى فقال : الجاِحظِ  ُرِوَي عن أَبِي َعْمٍرو أَنَّهُ َجَرى ِذْكرُ قُلُت : 

ِمِهْم ، وكاَن قد أُوتَِي بَْسَطةً في ِلَسانِِه ، وبَيَاناً َعْذباً في قد َرَوى عن الثِّقاِت ما لَْيَس ِمْن َكال الَجاِحظُ  وال َمأُْموٍن. قال األَْزَهِرّي : وكان

ْدِق َدفَعُوه. وهللا وهُ ، وعن الّصِ  أَْعلَم. ِخَطابِه ، وَمَجاالً َواِسعاً في فُنُونِِه ، َغْيَر أَّن أَْهَل الِعْلِم والَمْعِرفة َذمُّ

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :
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 ُخُروُج ُمْقلَِة العَْيِن ، كما في الُمْحَكم.، كِكتَاٍب :  الِجَحاظُ 

 .(5): نُتُوُّ الُمْقلَِة عن الِحجاج  الُجُحوظُ  وفي التَّْهِذيب :

 العَْينَْيِن : إِذا كانَْت َحَدقَتَاه خاِرَجتَْيِن. َجاِحظُ  وَرُجلٌ 

 .الَجاِحَظتَانِ  : ُهَما الِجَحاَظتَاِن. وفي اللَّسان : : َحَدقَتا العَْيِن ، عن اللَّْيِث ، ونَقَلَه الَجْوَهِرّي فقال الِجَحاَظانِ و

__________________ 
 .«البداية»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .«قوله املعاين األربعة ا مل يذكر يف األبيات إال ثالثة ا ه»( عن املطبوعة املصرية : 2)
 .«البداية»( ابألصر 3)
 مثله يف اللسان والتكملة.و « سوء صنيعه»( يف التهذيب : 4)
 ( يف التهذيب : اجلحو  : خروج املقلة ونُتُؤها من ا جاج.5)
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ّم ، أَّي َشاِخُصو األَْبَصاِر ، ُجْحظٌ  وُهمْ  ظٍ  ، بالضَّ  ، كُركَّع. كُجحَّ

 ، بالَكْسر : َكثِيُر اللَّْحِم. ِجْحظايَةٌ  وَرُجلٌ 

 : شاِعٌر. ُجَحْيَظةَ  وابن

 ، نَقَلَه األَْزَهِرّي عن اللَّْيث ، وهو َمْقلُوٌب عن الَجْمَحَظِة ، كما َسيَأْتِي ، وأَنشَد اللَّْيُث : : الِقَماطُ  الَجْحَمَظة : [جحمظ]

ا  ظــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ل دح وااًن مــــــــــــــِ ظــــــــــــــَ حــــــــــــــح ِه جــــــــــــــَ ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ّز ِإل ــــــــــــــَ  ل

ه     تـــــــــــــِ عـــــــــــــَ ر  يف ِنســـــــــــــــــــــــــــح افـــــــــــــظـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ مـــــــــــــَ حـــــــــــــح  جمـــــــــــــَُ

  
 .بالَوتَرِ تَأَِطيُر القَْوِس  : الَجْحَمَظةو

اإِليثاُق  : الَجْحَمَظةُ  أَو ، َجْحَمُظوه ، قالَهُ الِكَسائّي ، وفي بَْعِض الِحكايات هو بَْعُض َمنْ  َشدُّ يََديِ الغاُلِم على ُرْكبَتَْيه ِليُْضَربَ  : الَجْحَمَظةُ و

بَْيِري َكْيَف كانَ   األََسِدّي. ، نَقَلَهُ َشِمٌر عن ابِن األَْعَرابِّي ، فِيما َحدَّثه الزُّ

 .َجْحَمظَ  ، وقد اإِلْسَراُع فِي العَْدوِ  : الَجْحَمَظةُ و

 ، عن ابِن َعبّاٍد. َمْشُي القَِصيرِ  قال الّصاَغانِّي : هوو

ه ، َكذا في نََواِدِر األَْعَراِب. : َطَرَدهُ  َجظَّهُ  : [جظظ]  ، وَكذِلَك َشظَّه وأَرَّ

 .َصَرَعه : َجظَّهو

 بِإِبِلي. ، وأَْلَحقُ  َجظَّتَْينِ  ، أَوْ  أَُجظُِّك َجظَّةً  ومنه قَْوُل أَبِي َزْيٍد الْمَرأَتِِه : أَتََدِعينَنِي: ، نَقَلَهُ الّصاغانِّي. قال ابُن َعبّاٍد  الَمْرأَةَ : َجاَمعََها َجظَّ و

ُجُل : َجظَّ و  ، ِمثُْل َعظَّ ، كَذا في نََواِدِر األَْعَراِب. َعَدا الرَّ

 ، عن ابِن األَْعَرابِّي. قَِصرٍ  (1) َسِمَن ِفي ، إِذا َجظَّ و

ةِ  َجظَّهُ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. َكظَّهُ  : ِمثْلُ  بالغُصَّ

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. تََكبََّر وَعتَا ، إِذا أََجظَّ و

ُجلُ  الَجظُّ و ْخمُ  : الرَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. الضَّ

ْخُم الَكثِيُر اللَّْحم. وقال الفَّراُء :« ُمْستَْكِبرٍ  َجظّ  أَْهُل النَّاِر ُكلُّ : » (2)في الَحِديث و : الطَِّويُل الَجِسيُم األَُكوُل  الَجظُّ  وقال بَْعُضُهم : هو الضَّ

 ُروُب البَِطُر الَكفُوُر. قاَل : وُهَو الَجّواُظ ، والِجْعَظار.الشَّ 

في الَحِديِث الَمْرِوّي َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ  ، كما جاَء تَْفِسيُرهُ  في نَْفِسهِ  الُمْستَْكبِر العَِظيمُ  بالفَتْحِ ، وهو الَجْعظِ  : ك [جعظ]

 .«ُمْستَْكِبرٍ  َجْعظٍ   أُنَبِّئُُكْم بِأَْهِل النَّاِر ، ُكلُّ َجظٍّ الَ أَ »: قَاَل :  وسلمعليههللاصلى

ُط ِعْنَد الطَّعَامِ السَّّيِ  أَْيضاً : الَجْعظُ و ً  ، وقَدْ  ُء الُخلُِق الَِّذي يَتََسخَّ  .َجِعَظ َجعَظا

 ، أَي َدفَعَهُ َعْنه َوَمنَعَهُ. قال ُرْؤبَةُ ، ويُْرَوى للعَّجاج : كأَْجعََظهُ  ، عن ابِن ُدَرْيدٍ  َكَمنَعَهُ : َدفَعَهُ  ، َجعََظهُ و

ا  ا ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــعــــــــــــــــِ ِد ال ــــــــــــــــَ رحب وا ابملــــــــــــــــِ لــــــــــــــــُ َواكــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  تـ

وا و     رَكـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ِ تـ اح َرتـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــح ااجلـــــــــــــــــُ ا ـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ  ِإجـــــــــــــــــح

  
اج وفيه :  وفي التَّْهِذيِب : أَْنَشَد أَبُو َسِعيٍد للعَجَّ

َرَتاح و  َعظُوااجلُفح َعا اً  َأجح  ِإجح
وا بِأَْنِفِهْم.قال : َمْعناهُ    أَنَُّهم تَعَظَُّموا في أَْنفُسِهم ، وَزمُّ

 اللَِّحيُم. ، بَكْسِرِهما : القَِصيرُ  الِجْعظانُ و الجْعَظانَةُ و
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 .(3)، وِمْنُهم من َرَواُهما بَِكْسَرتَْين وتَْشِديد الّظاِء  ِجْعَظانَةٌ  ويُقَال : َرُجلٌ 

ُجُل : أَْجعَظَ و َر أَْيضاً قَْوُل ُرْؤبَةَ السَّابُِق.، نَقَلَهُ  َهَربَ  الرَّ  ابُن ِسيَده ، وبه فُّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 .«بالفَتح»،  الَجْعظِ  ، َكَكتٍِف : لُغَةٌ في الَجِعظُ 

 ّي.، بالَكْسِر : القَِصيُر الَكِثيُر اللَّْحِم ، الَكثِيُر األَْكِل العَيِيُّ ، نَقَلَهُ الّصاَغانِ  الِجْعَظايَةُ و

اٌر. أَْجعَاظٌ  وقَاَل ابُن بَّرّي : قَْومٌ   ، أَي فُرَّ

ً  َعلَْينَا َجعَظَ و ً  : َخالََف َعلَْينا وَغيََّر أُُموَرنا ، َجْعظا  ، كما في اللِّسان. كَجعَّظ تَْجِعيظا

نِيُن الشَِّرهُ  أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال الّصاَغانِيُّ : هو (4) ، كقُْنفُذٍ  الُجْعُمظُ  : [جعمظ]  ، هَكَذا نَقَلَهُ ، وقد الشَّْيُخ الضَّ

__________________ 
 .«مض قصر»( يف التكملة : 1)
ٍع : وســريد يف مادة جعة كر جعة جةٍّ مســتكرب منا   ؟أنه قا  : أال أنبئكم أبهر النار وسلمعليههللاصلىورو  عن النيب »( يف اللســان : 2)

 التالية.
 ( وهي رواية اللسان.3)
 ( ضبطه ابلقلم يف التكملة يبالفتح فسكون ففتح.4)
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 َتَصح َف َعَليحه ا والص واُب : الش ِحيُح الش رُِه الن ِهُم ا كما يف الّلسان ا وَصر ح َغريحُ واِحٍد َأن  املِيَم زائدة.
اِء. وُل الُمْنتَِفخُ : الَمْقتُ  الَجِفيظُ  : [جفظ]  ، َرَواه َسلََمةُ عن الفَرَّ

 ، عن اْبِن َعبّاد. ءُ : الَملْ  الَجْفظُ و

. قَْلُس السَِّفينَةِ  : الَجْفظُ و  ، نَقَلََها الّصاَغانِيُّ

ُكوَن األَِلَف اِلْجتَِماعِ الساِكنَْيِن.  اْجفَأَظَّت . قال الَجْوَهِريُّ : وُربما قالُوا :، كاْحَمارَّ واْطَمأَنَّ : اْنتَفََختْ  اْجفَأَظَّتْ و الِجيفَةُ ، اْجفَاظَّتو ، فيَُحّرِ

ْوِضعَْين ، وَكأَنَّهُ تََحيََّر فِيها ، وقَْد َردَّ َعلَْيِهَما قاَل : وقاَل ثَْعلٌَب : هو بالَحاِء تَْصِحيٌف قُْلُت : وقد َرَواه ابُن ِسيَده بالَحاِء ، وَذَكَرهُ اللَّْيُث في المَ 

واُب بالِجيِم. قال :وَكذا قََرأُْت في نََواِدِر ابِن بُُزْرَج لَهُ  :  الُمْجفَئِظُّ بَخّطِ أَبِي الَهْيثَِم ، قال :األَْزَهِريُّ ، وقاَل : الحاُء تَْصِحيٌف ُمْنَكٌر ، والصَّ

 ِفُخ.الَميُِّت الُمْنتَ 

 .، كُمْطَمئِنٍّ  فُمْجفَئِظٌّ  َمَرٍض أَو َشّرٍ أَصابَهُ  وُكلُّ ما أَْصبََح َعلَى َشفَا الَمْوِت ِمنْ  قال األَْزَهِريُّ :

ِه.أَْصِليَّةٌ ، وَردَّهُ أَبُو َحيَّاَن بَِما هو َمذْ  ُمْجفَئظٍّ  أَنَّ ِميمَ « الُمْمتِع»قاَل َشْيُخنَا : وَزَعَم اْبُن ُعْصفُوٍر في   ُكوٌر في َمَحلِّ

 الَكثِيُر الّشعِر على َجَسِدِه مع ِضَخٍم ، ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقال الّصاَغانِيُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن : هو ، كِزْبَرجٍ ، وِقْرطاٍس  الِجْلِحظُ  : [جلحظ]

، كما  األَْرُض الغَِليَظةُ  : الِجْلِحظاءُ  أَي وهي ثُْل الِجْربِياِء ، كما في العُبَاِب.، ويُْرَوى مِ  الحاءِ  َكْسرِ و وُسُكوِن الَّالمِ  ، بَكْسِر الِجيمِ  كالِجْلِحظاءِ 

ْحمِن  ابِن أَِخي األَْصَمِعّي. قال :وخالَفَه أَْصحابُنا ، فقالُوا : ِجْلِخظاء ، بالَخاِء الُمْعَجَمِة. قال األَْزَهِريُّ :  (1)َرواهُ ابُن ُدَرْيٍد عن َعْبِد الرَّ

ْحمن ابُن أَِخي األَْصَمِعّي.والصَّ   واُب ما َرَواه َعْبُد الرَّ

، نَْقالً عن ِسيبََوْيه ، قاَل : هَكَذا « بالحاِء والطاءِ »،  ِجْلِحطاء هذا البَْحُث بِعَْينِِه ، وفِيِه نَقََل ابُن ُدَرْيٍد : أَْرضٌ « جلحط»قُْلُت : وقَْد َسبََق في 

ي ُر ، ألَنِّي َسِمْعُت اْبَن أَِخي األَْصَمِعّي يَقُول : بالَحاِء والّظاِء الُمْعَجَمة ، وَسأَْلتُه فقاَل : هَكَذا َرأَْيُت فنَقَلَهُ وأَنا من الَحْرِف أَْوجَ  ي ِكتَاِب َعّمِ

َخِة الَجْمَهَرة بَِخّطِ أَبِي َسْهٍل ، فراِجْعهُ ، وهَكَذا في نُسْ « بالَخاِء الُمْعَجَمة»فَِخْفُت أَن ال يَُكوَن َسِمعَهُ. وَمرَّ أَيضاً عن ابِن َعبّاٍد : ِجلِخطاء 

ْل.  وتأَمَّ

ه :ِجْلظاٌء ِمَن األَْرِض ، بالَخاءِ  ، بالَكْسِر ، كالِجْلَخاظِ  : [جلخظ]  الُمْعَجَمة ، وقَْد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وهو في نَواِدِر األَْعَراِب. هَكَذا ، ونَصُّ

واُب بالُمْهَملَة الِجْلِخظاءِ . و(2) ، كِزْبِرجٍ  كالِجْلِخظِ  ، وِجْلَذاء وِجْلَذانٌ  ِجْلخاظٌ و  ، كما قالَهُ األَْزَهِرّي. أَو الصَّ

. وقال ابُن ُدَرْيٍد :« بالَكْسرِ »ِمَن األَْرِض ،  جْلَظاءٌ  : [جلظ] كما نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، ونَقَلَه صاِحُب  أَي األَْرُض الغَِليَظةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 استِْطراداً عن نََواِدر األَْعَراِب. (3)« جلحظ»اللَِّسان في تَْرِكيب 

قِم :  عاِمِر ْبِن الطُّفَْيل، بالَكْسر : َسْيفُ  الِجْلَواظُ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، قال : وهو القائُِل فِيِه يَْوَم الرَّ

يِن عـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــٌر  َداَة فـــــــــــــــــــاَرقـــــــــــــــــــَ  ََثَرحُت غـــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــمُ و     نـــــــــــــــــِ
ُ

بحُر املـــــــــــــــــ َر ح بـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــ  دح  ملَح يـــــــــــــــــُ

  

ُف ا و و  ــــــــــَوحــــــــــح جي ال وا ُ حتــــــــــَح ــــــــــح ل ي  اجلــــــــــِ فــــــــــِ ــــــــــح ي  ســــــــــــــــــــــــَ

ي     وحمــــــــــــِ ر  مــــــــــــن لــــــــــــَ َف ميــــــــــــََ يــــــــــــح كــــــــــــَ يــــــــــــمُ فــــــــــــَ لــــــــــــِ
ُ

 املــــــــــــ

  
ظَ و ط : اْستََمرَّ  البَِعيُر ، اْجلَوَّ  ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد ، وفي بَْعض النُّسخ : اْستََمّد. واْستَقَام على َسْيِرهِ  كاْعلَوَّ

يُْرَوى الَحِديث  بالَخيُوِط والِخَرِق والتَّْقيِيِر ، وبه ُمْصِلُح السُّفُن ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقال األَْزَهِريُّ : هو ، بالَكْسرِ  الِجْلفَاظُ  : [جلفظ]

 َي بالَوْجَهْين ، فراِجْعهُ.َمْشُروحاً ، والَحِديُث ُروِ  الطاءِ  َحْرفِ  في الَكالُم فِيه تَقَدَّمَ  قَدْ و ، الَجْلفََظةُ  وفِْعلُهُ  ، «َجْلفََظها الِجْلفَاظُ و»

ُجلُ  ، بالَكْسرِ  الِجْلماظُ  : [جلمظ]  ، كما فِي اللّساِن والعُبَاب. ءٍ الشَّْهواُن ِلُكّلِ َشيْ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِّي. وقال أَبُو َعْمٍرو : ُهَو الرَّ

 ، عن ابن َعبّاٍد. ، كَحبَْنَطى : الغَِليُظ الَمْنِكبَْينِ  الَجلَْنَظى : [جلنظ]

__________________ 
 ( يف اللسان : عبد الرحيم.1)
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كذا يف القاموس وهبامشــــــه عن نســــــخة أخر  ورد فيها : هذه العبارة مضــــــروب عليها بنســــــخة « كاجللخة ابخلاء كاجللخة كزبرخ»( قوله : 2)
 املؤلف وبدهلا هذه : كاجلِلحِخِة ابخلاء واجلِلحِخظَاء.

 تصحيف.« جلخة»املطبوعة الكويتية : ( يف 3)
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ُجُل : اْجلَْنَظىو قال :  أَوَ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل أَبِي ُعبَْيٍد ، وَرفََع ِرْجلَْيهِ  على َظْهرهِ  اْستَْلقَى : اْجلَْنَظى قال َغْيُره :و اْمتأَلَ َغَضباً. الرَّ

رَ واْستَلْ  اْضَطَجَع على َجْنبِهِ  : اْجلَْنَظى قاله اللِّْحيَانِيُّ « أَْجلَْنِظي إِذا اْضَطَجْعُت ال»قَْوُل لُْقَماَن بِن عاٍد :  قَى على قَفاهُ ، قالَهُ اللِّْحيَانِي. وبه فُّسِ

 ، أَي ال أَنَاُم نَْوَمةَ الَكْسالِن ، ولِكنّي أَناُم ُمْستَْوفِزاً.

. اْنبََسطَ  ، إِذا اْجلَْنَظى قاَل أَبو ُعبَْيٍد :و  ، وَكذِلَك اْسلَْنطَح واْسلَْنقَى ، كما في الَجْمَهَرةِ. وفي بَْعِض النَُّسخ : اْسبََطرَّ

هُ بَحبَْنَطى. . ثّم إِنَّ الُمَصنِّف َجعََل النُّوَن أَْصِليَّةً ، وِلَذا َوَزنَ اْجلَْنَظأْتُ و ، اْجلَْنَظْيتُ  قال الَجْوَهِرّي : واألَِلُف لإِلْلَحاِق ، وُربما ُهِمَز ، يُقَاُل :

ْل. وقال ابُن ُدَرْيٍد : قال أَبو حاتٍِم : أَنا فِي« ج ل ظ»وِعْنَد الَجْوَهِرّي والّصاَغانِّي وَغْيِرهما زائَدةٌ ، ولذا َذَكُروهُ في تَْرِكيِب   ُمْجلَْنظٍ  ، فتَأَمَّ

 أَْوَجُر.

 .الِقَماُط ، كالَجْحَمَظة َسواء ، بِتَْقِديِم الِميِم علَى الحاِء ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقاَل الّصاَغانِيُّ : هو الَجْمَحَظةُ  : [جمحظ]

 دة.. قُْلُت : واألَْشبَهُ أَْن تَُكوَن الِميُم زائالجافِي الغَِليظُ  هو الِجْنعاظ ، أَي : ، بالَكْسرِ  الِجْمعاظُ  : [جمعظ]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْبُط. يُقَاُل : الَجْمظُ  : [جمظ] ما َكاَن َمْجُموظاً ، أَي ما َكاَن  : أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، والُمَصنِّف وصاِحُب اللَّسان. وقال ابُن َعبّاٍد : هو الَخْنُق والرَّ

 َمْربُوطاً ، نَقَلَه الّصاَغانِّي.

ُط عنَد الطَّعامِ  أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقاَل اللَّْيُث : هو بالَكْسرِ ،  الِجْنعاَظةُ  : [جنعظ]  لُسوِء ُخلُِقِه. الَِّذي يَتََسخَّ

ْجلَْين كالِجْنِعيظِ  األَُكولُ  : الِجْنعاَظةُ  قال َغْيُره :و  .، كِقْنِديٍل ، وهو القَِصيُر الّرِ

 األَُكوُل. الشَِّرهُ  عن اْبِن َعبّاٍد ، والصَّواُب الشَِّحيحُ  ، هَكَذا في النَُّسخِ  كِزْبِرجٍ : الشَّْيخُ  ِجْنِعظٌ و

 .، بالَكْسرِ  كالِجْنعَاظِ  الَجافِي الغَِليُظ ، وقِيَل : األَْحَمُق ، : الِجْنِعظُ  قال ابن ُدَرْيٍد :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. الِجْنِعيظُ  ْجلَْيِن ، الغَِليُظ األََشمُّ  ، بالَكْسِر : القَِصيُر الّرِ

 ، بَكْسِرهما : العَِسُر األَْخالِق. قال الراِجُز : الِجْنعاَظةُ و الِجْنعاظُ و

ةٌ  عـــــــــــــــا ـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ا  جـــــــــــــــِ ر حـــــــــــــــَ دح بــــــــــــــــَ ِه قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ  أبَِهـــــــــــــــح

ا    حــــــــــَ لــــــــــَ امــــــــــًا ُمصــــــــــــــــــــــــح عــــــــــَ وحمــــــــــًا طــــــــــَ ــــــــــَ دح يـ  ِإنح ملَح  ــــــــــَِ

  

هاً ملَح يـََز  ُمقَ   ب َحاقـَب َح َوجح
ْبر الُجَواظُ  : [جوظ] َجر وقِلَّة الصَّ  َعْنَك َشْيئاً. ُجَواُظكَ  . وال يُْغنِيبُجواِظكَ  األُُمور ، قاله أَبُو َسِعيٍد. يُقَاُل : اْرفُقْ  (1)في  ، كغَُراب : الضَّ

اظُ و ْخمُ  الَجوَّ  في ِمْشيَتِه عن أَبِي َزْيٍد. وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي لُرْؤبَةَ : الُمْختَالُ  الجافِي الغَِليظُ  كَشدَّاٍد : الضَّ

ا ــــــــــــــا و  ــــــــــــــّ ي مح غــــــــــــــَ اٍ  هلــــــــــــــَُ ــــــــــــــّ ي ُف غــــــــــــــَ ــــــــــــــح ي  ســــــــــــــــــــــــــــَ

و     لـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ ِر  (2)يـ ّوا ـــــــــــابـــــــــــه ذا الـــــــــــَعضـــــــــــــــــــــــــَ  اجلـــــــــــَ

  
اظُ  يُقَاُل :و  .الَكثِيُر الَكالِم والَجلَبَِة في الشَّرِّ  ُهوَ  الَجوَّ

 لَِّذي َجَمَع وَمنََع.ا الَجُموُع الَمنُوعُ  قال أَبُو َزْيٍد : هوو

يَّاحُ  قِيَل : هوو يُر ، قالَهُ النَّْضرُ  الصَّ ّرِ ُجورُ  قِيَل : هوو الّشِ رَ الضَّ اظٍ  أَْهُل النَّاِر ُكلُّ َجْعَظِرّيٍ : » وسلمعليههللاصلىقَْولُه  . وبُِكّل ذِلَك فُّسِ « َجوَّ

اَظةِ  ،  ، بالهاِء. كالَجوَّ

اظُ  قيل :و اُء. (3) الفَاِجرُ  هو الَجوَّ  .الُمتََكبُِّر الجافِي قال ثَْعلٌَب : هوو الكاِفُر ، قالَهُ الفَرَّ
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ً  قدو ً و جاَظ يَُجوُظ َجْوظا َكة األَِخيُرةُ  َجَوَظانا ً  ، ونَقَلَه الَجْوَهِرّي ولِكنَّهُ قاَل في الَمْصَدِر األَِخيرِ  اْختَاَل في ِمْشيَتِهِ  أَي ُمَحرَّ َكةً  َجَوظا ،  (4)ُمَحرَّ

 هكذا هو في النَُّسخِ ، وفي نَّصِ ثَْعلٍَب كما أَْوَرَدهُ الُمَصنِّف.

ةِ  َجاظَ و ً  فاُلناً بالغُصَّ  عن ابن َعبّاٍد كَجظَّهُ َجظًّا. أَْشَجاهُ بَِها : َجْوظا

ظَ و ً  ُجلُ الرَّ  َجوَّ ظَ و تَْجِويظا  .َسعَى أَيْ  تََجوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اَظةٌ  َرُجلٌ  اظُ و : أَُكوٌل. َجوَّ  : القَِصيُر البَِطيُن األَُكوُل ، قاله أَبو َزْيٍد. الَجوَّ

__________________ 
 ( يف اللسان والتكملة : عل  األمور.1)
 كاللسان واجلمهرة.واملثبت  « فعلوا به»( يف الصحاح 2)
 واملثبت كاللسان والتكملة.« العاجز»( يف القاموس : 3)
 ( يف الصحاح : َجوح ا بفتح فسكون ضبرت قلم. وعل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وَجَو اانً وَجَو اً.4)
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ُجِل الطَِّويِل الَجِسيِم األَُكوِل الشَُّروِب البَِطِر الك  َجْعٌظ ِجْعظاٌر. َجّواظٌ  اِفِر :وقال الفَّراء : يُقَاُل للرَّ

ُجُل ، كفَِرَح : َسعَى ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَّساِن. َجِوظَ و  الرَّ

ً  (1) َجاَظ يَِجيظُ  : [جيظ] َكةً  َجيَظانا  َسِمُج الِمْشيَِة. َجيّاظٌ  اْختَاَل في ِمْشيَتِِه ، فُهوَ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وفي نََواِدِر األَْعَراِب ، أَي ، ُمَحرَّ

ً  بِِحْمِلهِ  فاُلنٌ  َجاظَ و  .َمَشى ُمتَثاقِالً  : يَِجيُظ َجْيظا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ْعَراب.: َسِميٌن ، َكذا في نَواِدر األَ  َجيّاظٌ  َرُجلٌ 

 مض الظاءِ  فصر ا اءِ 
ً  بالّطاِء ِزنَة وَمْعنًى ، وفي اللَّسان : أَي كالُمْحبَْنِطئ ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي والّصاَغانِّي ، وهو الُمْحبَْنِظئُ  : [حبظ] ، كالُمْحَظْنبِئ  الُمْمتَِلُئ َغَضبا

ْل. ، هَكذا هو في النَُّسخِ وهو لَمْ  ذُِكَر في الَهْمزِ  قَدْ و ،  يَْذُكْرهُ ُهنَاَك ، وقد أَْغِفَل عن الُمْحَظْنبِئ أَْيضاً فتَأَمَّ

 ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَّسان. القَْوَس ِحْرباظاً ، بالَكْسرِ  َحْربَظَ  : [حربظ]

 ، وهو َمْقلُوُب َحْظَربََها َحْظَربَةً ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : َشدَّ تَْوتِيَرها وقال ابُن َعبّاٍد : أَي

ا  ا ـــــــــــــــَ َد اأَلرحعـــــــــــــــَ د  ي ِإذا مـــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــَ رحمـــــــــــــــِ  يــــــــــــــــَ

يٍّ     لـــــــــــــَ  ِقســـــــــــــــــــــــــــِ تح عـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ رحبـــــــــــــِ ا حـــــــــــــُ رحاَب ـــــــــــــَ  حـــــــــــــِ

  
تَْين ، وكُصَردٍ  الُحُضظُ  : [حضظ] ، فُهَو لَْم يُْهِمْله كما َزَعَم الُمَصنُِّف ، فاألَْولَى َكتْبُهُ « ح ظ ظ»، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي ُهنَا ، وَذَكَرهُ في  ، بَضمَّ

 ه أَْصحابُنا.، قال ابُن ُدَرْيٍد : وَذَكُروا أَنَّ الَخِليَل كان يَقُولُهُ ولَْم يَْعِرفْ  َدواٌء يُتََّخذُ ِمن أَْبَواِل اإِلبِلِ  بالسَّواِد ، وهو

. وفي العُبَاِب : أَو الُحُضضُ  اُء : ، وهو ُعصاَرةُ الشََّجِر الُمّرِ  ، قال : (2): الُحُضُض  الُحَضظُ و الُحُضظُ  قال الفَرَّ

ةح  فــــــــــــــــَ ذَن ِإذا عــــــــــــــــَ   لــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح َش  ــــــــــــــــَ  أَرحقــــــــــــــــَ

ٍر و     قـــــــــــــح ربحٍ ومـــــــــــــَ نح صـــــــــــــــــــــــــــَ ر  مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ةح أَم  ُحضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ْيٍد عن اليَِزيِدّي هَكَذا ، قاَل : وأَْنَشَد َشِمٌر :قُْلُت : وَحَكى الَجْوَهِرّي عن أَبِي ُعبَ 

ةح  فــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َر ل ذَن ِإَذا ُعصــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــح َش  ــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  أَرحق

ٍر و     قـــــــــــــح ربحٍ ومـــــــــــــَ ر  مـــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ةح أَم  ُحضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
اِد والظَّاِء.  فَجَمَع بين الضَّ

 .الُحَضظِ  قال األَْزَهِرّي : قال َشِمٌر : ولَْيَس في َكالِم العََرِب ضاٌد مع ظاٍء غير

 ، كما في الّصحاح. : النَِّصيُب والَجدُّ  الَحظُّ  : [حظظ]

 وزاد في النَّهايَة : والبَْخُت.

. وقاَل فِْعالً  الَحظِّ  وقِْسٍم ِمَن الفَْضِل قال : ولَْم أَْسَمْع ِمن َحظٍّ  ، كما نَقَلَهُ اللَّْيُث. يُقَاُل : فاُلٌن ذُو أَو خاصٌّ بالنَِّصيِب من الَخْيِر والفَْضلِ 

، على َغْيِر قِيَاٍس ، َكأَنَّهُ َجْمُع أَْحٍظ ،  أَحاظٍ و ، كأَُشّدٍ ، أَُحظٌّ  في الِقلَّةِ  ج فِْعٌل عن العََرِب وإِْن لَْم يَْعِرْفهُ اللَّْيُث ولَْم يَْسَمْعهُ. لْلَحظِّ  األَْزَهِرّي :

 ِر :نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، أَي في الَكثِيِر ، وأَْنَشَد ِللّشاعِ 

ىَت و  ِة الــــــــفــــــــَ يــــــــلــــــــَ نح حــــــــِ ُر مــــــــِ قــــــــح ىَن والــــــــفــــــــَ َ  الــــــــغــــــــِ يــــــــح  لــــــــَ

نح و     ُدودُ  َأحـــــــــــــــا ٍ لـــــــــــــــكـــــــــــــــِ تح وجـــــــــــــــُ مـــــــــــــــَ  ُقســـــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 : (3)ُره قُْلُت : أَْنَشَدهُ اْبُن ُدَرْيٍد ِلُسَوْيِد بِن َخذّاٍق العَْبِدّي ، ويُْرَوى ِلْلَمْعلُوِط بِن بََدٍل القَُرْيِعّي ، وَصدْ 
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يِن  وجـــــــــــارُه  اُس الـــــــــــغـــــــــــَ َر  الـــــــــــنـــــــــــّ ىَت مـــــــــــا يــــــــــــَ  مـــــــــــَ

يــــــــــــدُ     لــــــــــــِ ٌز وجــــــــــــَ وا : عــــــــــــاجــــــــــــِ ولــــــــــــُ قــــــــــــُ رٌي يـــــــــــــَ قــــــــــــِ  فــــــــــــَ

  
هو هللاُ ُسْبَحانَهُ نَى ِلَجالَدتِه ، وُحِرم الفَِقيُر ِلعَْجِزه وقِلِّة َمْعِرفَتِِه ، ولَْيس كما َظنُّوا ، بَْل ذِلك ِمْن فِْعِل القَسَّاِم ، وقال ابُن بَّرّي : إِنََّما أَتَاه الغِ 

نَ ُهْم َمِعيَشتَ ُهمْ )وتَعَالَى ، ِلقَْوله :   على َغْير قِياٍس َوَهمٌ  أَحاظٍ  قال : وقَْولُهُ : (4) (ََنُْن َقَسْمنا بَ ي ْ

__________________ 
 ومل ترد اللفظة يف القاموس فحذفناها.« جيظاً و»بزايدة « جا   ية جيظاً وجيظاانً  ركة»( ابألصر 1)
 ( ونقلها يف التكملة أيضاً.2)
 ( كذا ا يريد : وقبله.3)
 .32( سورة الزخرف اآية 4)
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ةٍ  مَجحض َأحا ٍ  منه ا بر ُظةٌ  ُلها وَأصح  َأحح ةٍ  ا فُقِلبت الظّاُء الثّانَِيُة ايًء ا فصاَرتح  َأحح  .َأحا ٍ  ا مُثّ مجَُِعتح عل  َأحح
 عن ابن ِجنّي وأَْنشد : الِحَظاظُ و ، األَِخيُر َمْمُدوٌد عن أَبِي َزْيٍد. ، بَكْسِرِهَما ِحظاءٌ و ، ِحَظاظٌ  في الَكثِيِر :و

ُت مـــــــــــن و  لـــــــــــح ٍد َأوحشـــــــــــــــــــــــــَ اُحســـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــَ ظـــــــــــا ـــــــــــِ   حـــــــــــِ
هــــــــا    ظــــــــا ــــــــِ ــــــــِ ت ِة واكــــــــح ــــــــح ي ــــــــغــــــــَ ي ال ــــــــَ  َأحــــــــاســــــــــــــــــــــِ ل  عــــــــَ

  
ل التَّْضِعيف ، ولَْيَس بِقيَاٍس ، وقد تَقَدَّم ما فِيه قَِريباً. ِحَظاءِ و أَحاظٍ  وفي اللَّسان :  من ُمحوَّ

ِهنّ  ُحُظوَظةٌ  َعبّاٍد :زاَد ابُن و ، ُحُظوظٌ و ، الَحّظ ُحظٌّ  قال أَبُو َزْيٍد : َجْمعُ و َهاب الَمقَِّرّي في أَّول  ، بَضّمِ وهي ُجُموُع الَكثَْرة ، ومنهُ قَْوُل الّشِ

 قَِصيَدتِه الَمْشُهوَرة :

َم  اَن مــــــــــــــن َقســــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــَ ــــــــــــــح ب وســــــــــــــــــــــــــــُ ظــــــــــــــُ   ا ــــــــــــــُ
هح     المـــــــــــــــــــَ اَب وال مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــِ  َ  ف

  
يٌّ و ، نَقَلَُهَما الَجْوَهِريُّ  َحِظيظٌ و ، َحظٌّ  َرُجلٌ و  َحظٌّ  لى النََّسِب ، كما في النَُّسخ ، أَو َمْنقُوص ، كما نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ ، قاَل : وأَْصلُه، ع َحّظِ

ْزق. َحظٍّ  ذُو َمْجُدودٌ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ أَيضاً ، وهو قول أَبي َعْمٍرو ، أَي َمْحُظوظٌ و والَجْمُع أَِحّظاء ،  تََحظُّ  ، ، بالَكْسرِ  َحِظْظتَ  وقَدْ  ِمَن الّرِ

 ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. َحظًّا في األَْمِر ،

بِر الُحُظظُ و تَْين ، وكُصَرٍد : َصْمٌغ كالصَّ  ، وقِيَل : هو ُعصاَرةُ الشََّجِر الُمّرِ ، وقِيَل : هو ُكْحُل الَخْواَلِن. قال األَْزَهِرّي : هو الُحُدُل. بَضمَّ

ت   وأَْنَشَد َشِمٌر على هِذه اللُّغَِة : .(1)لُغَاتُه ، فصاَر فيه ِستُّ لُغَاٍت وقال الَجْوَهِرّي : هو َدواٌء ، وقد َمرَّ

ٍر وَصربحٍ و   ُحَظةح أََمر  ِمنح َمقح
ُجُل : أََحظَّ و  وبَْخٍت. َحظٍّ  َذا صارَ  الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .(2)، وتِْلَك النُّوُن ِعْنَدُهْم ُغنَّةٌ ، ولَْيَسْت بأَْصِليٍَّة  الُحُظوظِ  :َحْنظ ، فإِذا َجَمعُوا َرَجعُوا إِلَى ِلْلَحظِّ  قال اللَّْيُث : ونَاٌس من أَْهِل ِحْمَص يَقُولُونَ 

 من فاُلٍن ، أَي أََجدُّ منه ، نقله الَجْوَهِرّي. أََحظُّ  وفاُلنٌ 

ا قَْولُُهْم : ِل ، وقد يَُكوُن من الُحْظَوةِ ، وَسيَأِْتي في الُمْعتَّلِ إِْن َشاَء هللا تَعَالَى.َعلَْيه فقد يَُكوُن من هَذا ا أَْحَظْيتُه فَأَمَّ  لبَاِب ، َعلَى أَنَّه من الُمَحوَّ

 الَحظِّ  ولَْم أَْسَمْع من:»لَّْيِث السَّابَِق بهم ويََجدُّون ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ رادًّا به قَْوَل ال يََحظُّونَ  وقال أَبو الَهْيثَم فِيما َكتَبَه الْبِن بُُزْرَج : يُقَاُل : ُهمْ 

 .«فِْعالً 

اِء قال :  : الغَنِيُّ الُموِسُر. الَحِظيظُ  وَرَوى َسلََمةُ عن الفَرَّ

ُجُل ، إِذا اْستَْغنَى ، كما في العُباِب والتَّْكِملَِة. أََحظَّ  وقال َغْيُره :  الرَّ

ً  ، ، كعَِلَمهُ  َحِفَظهُ  : [حفظ]  ، كما في الّصحاح. َحَرَسه : ِحْفظا

 ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي أَْيضاً ، أَي َوَعاهُ على َظْهِر قَْلٍب ، كما في الِمْصبَاحِ ، وهو من ذِلَك. القُْرآَن : اْستَْظَهَرهُ  َحِفظَ و

ثين : َعَرض  علَى فاُلٍن. َمْحفُوَظاتهِ  ومنهُ قَْوُل الُمَحّدِ

رَّ : الَمالَ  َحِفظَ و ً  ءَ الشَّيْ  َحِفظَ و ، َرعاهُ  والّسِ  عن اللِّْحيَاِنّي. َحِفيظٌ  فهو ِحْفظا

كة كَكاتٍِب وَكتَبٍة. َحفََظةٍ  من قَْومٍ  حافِظٌ و ما َسِمعُوا ، وقَلََّما يَْنَسوَن َشْيئاً يَعُونَهُ ، ِحْفظَ  ، وُهْم الَِّذيَن ُرِزقُوا ُحفَّاظٍ  ِمْن قَْومٍ  حاِفظٌ  َرُجلٌ و  ، ُمَحرَّ

 صاِحبَها إِذا لَْم يَْغِلْبَها النَّْوُم. تَْحفَظُ  عن اللِّْحيَانّي ، وهو من ذِلَك ، أِلَنَّ العَْينَ  ال يَْغِلبُه النَّْومُ  أَيْ  العَْينِ  ظُ َحافِ  وَرُجلٌ 

. وِمْنه قَْولُه تَعالَى : الُمحافِظُ  : الَحِفيظُ  الّصحاح :. وفي حافِظٌ  َعلَْيكم ، أَي َحِفيظٌ  فاُلنٌ  ، يُقَاُل : كالَحافِظِ  ، يَْحفَُظه ءِ : الُمَوكَُّل بالشَّيْ  الَحِفيظُ و

 .(3) بَِحِفيظٍ  (َوما َأاَن َعَلْيُكمْ )
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ةٍ ، أَي عن ءٌ في األَْسَماِء الُحْسنَى : الَِّذي ال يَْعُزب َعْنهُ َشيْ  الَحِفيظُ و  في السَّمواِت واَل في ِحْفِظهِ  ِمثْقَاُل َذرَّ

__________________ 
 ( وهي اُ ُض  واُ َض  واُ ُضة واُ َضة وا ُُظة وا َُظة.1)

 (.حض  ا وحضة وحظة)ونقر عن أيب عمر الزاهد اُ ُضُذ ابلضاد والذا  انظر اللسان يف مواد 

رُنحز ا  عل  ألسنتهم يف املشدد حنو الرّز يقولون : وإلا  ري هذا اللفة( العبارة يف التهذيب واللسان : ولكنهم  علوهنا أصلية. وبعدها فيهما :2)
 وأترّجة يقولون : أترجنة.

 .86( سورة هود اآية 3)
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بحنُهُ  رٍّ ا وقد َحِفةَ  ا وقد اأَلرحِض ا َتعاىَل شــــــــــَ مواِت واأَلرحَض  َحِفةَ  عل  َخلحِقِه وِعَباِده ما يـَعحَمُلون ِمنح َخريحٍ َأو شــــــــــَ الســــــــــ 
َرِتِه  ُقدح يد  ، يف َلْوح  )ويف الت نحزِير الَعزِيز :  (1) (َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ ) ِحفحظُُهما (يَ ُؤُدهُ َوال )ِب ا  (2) َ حُفو ٍ  (َبْل ُهَو قُ ْرآن  َمَِ
ٍر : ـ  نا وقـََرأَ الُكوِفي و  (3) ِحفحظاً  وهو نـَعحٌت لُلُقرحآن ا وَكذا َقولُه تـََعاىَل : فاهللُ َخريحٌ « َ حُفو ٌ »َء وقُرِ  ا  حاِفظاً َغريحَ َأيب َبكح

رَاِد   َخريحُ  ِحفحةٍ  ِ  َخريحُ  ِحفحةُ  وَعَل  اأَلو ِ  َأيح 
ُ
لُه تـََعاىَل :ا َاِفِظاَ  ا وَعَل  الثّاين ابمل  (4) (ِمْن َأْمِر هللاِ ) حَيحَفظُونَهُ  . وقـَوح

ِر  . اِ فحة ا َأي ذِلكَ   من أَمح
ةً ثمَّ يَْنقَِطُع أَثَُرهُ فَلَْيسَ  : الطَِّريُق البَيُِّن الُمْستَِقيمُ  ظُ الَحافِ  قال النَّْضُر :و ا الطَِّريُق الَِّذي يَبِيُن َمرَّ  .بَحافِظٍ  الَِّذي ال يَْنقَِطُع ، وهو َمَجاٌز. قال : فأَمَّ

َكةً : الَِّذيَن يُْحُصوَن أَْعَماَل الِعبَادِ  الَحفََظةُ و  لَحاِفِظينَ  (َوِإنَّ َعَلْيُكمْ ). وفي التَّْنِزيِل : الَحافُِظونَ  ِمَن الَمالئَكة ، وهم ويَْكتُبُونَها َعلَْيِهم ، ، ُمَحرَّ

 ْكتُبُوَن أَْعَماَل بَنِي آَدم.: الَمالئَكةُ الَِّذين يَ  الَحفََظةُ و ، وأَْخَصُر ِمْنهُ ِعبَاَرةُ الَجْوَهِرّي : (5)

، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، زاَد َغْيُره : لُحْرَمٍة تُْنتََهُك ِمْن ُحُرماتَِك ، أَو َجاٍر ِذي قََرابٍَة يُْظلَُم ِمْن  : الَحِميَّةُ والغََضبُ  الَحِفيَظةُ و ، بالَكْسِر ، الِحْفَظةُ و

ِل قَْوُل العَّجاج :َذِويَك ، أَو َعْهٍد يُْنَكُث. شاِهُد األَ   وَّ

رِي  ــــــــــــــــــــِ ت ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــَ ِح ال  مــــــــــــــــــــَض اجلــــــــــــــــــــاَل والئــــــــــــــــــــِ

ةٍ و     ظــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح رِيي حــــــــــــــــِ مــــــــــــــــِ هــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــ   َأكــــــــــــــــَ

  
َر َعلَى َغْضبٍَة أََجنَّها قَْلبِي.  فُّسِ

 وشاِهُد الثّانِيَِة قَْوُل الشاِعِر :

رِ و  ُو ِإال  المــــــــــح فــــــــــح ةٍ ٍء ِذي مــــــــــا الــــــــــعــــــــــَ يــــــــــظــــــــــَ فــــــــــِ   حــــــــــَ
ِب     نح َذنـــــــح َف عـــــَ عـــــح ىَت يــــــُ رِ مـــــَ جِ امـــــح جـــــَ لـــــح وحِء يــــــَ  ِء الســـــــــــــــــــ 

  
 وقال قَُرْيُط بُن أُنَْيٍف :

ٌن  ٌر ُخشــــــــــــــــــــــــُ عحشــــــــــــــــــــــــَ رِي مــــــــــَ َنصــــــــــــــــــــــــح اَم بــــــــــِ قــــــــــَ  ِإذًا لــــــــــَ

َد     نــــــــــــح ةِ عــــــــــــِ يــــــــــــظــــــــــــَ فــــــــــــِ ٍة اَلانَ  ا ــــــــــــَ وثــــــــــــَ ــــــــــــُ  ِإنح ُذو ل

  
ُجِل ، يَقُولُوَن : َحِفيَظةِ  ِعْنَدَما يَُرى ِمنْ  االْحتِفَاظ : اْسٌم من الِحْفَظةُ و في التَّْهِذيِب :و  .أَْغَضبَهُ  أَي أَْحفََظه ِحْفَظةً  الرَّ

، أَي « أَْحفََظتْهُ  فَبََدَرت ِمنّي َكِلَمةٌ »وفي َحِديث آَخَر :  .«النَّاَس وأَْن يُقَاتِلُوا عن أَْهِليِهم وأَْمَواِلِهمْ  أُْحِفظَ  أََرْدُت أَنْ »َحِديُث ُحنَْيٍن  ومنه

 ، أَْي َغِضَب. وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي ِلْلعَُجْيِر السَّلُوِلّي : فاْحتَفَظَ  أَْغَضبَتْهُ 

يح  يـــــــٌد مـــــــن الشـــــــــــــــــــــ  عـــــــِ ـــــــَ يـــــــِر ب ـــــــِ ل ـــــــقـــــــَ هُ ِء ال فـــــــا ـــــــُ ـــــــِ ت   احـــــــح
بُ     غحضـــــــــــــــــــــَ َا يــــــَ ُزوُر الـــــرِّضـــــــــــــــــــــا حـــــِ نـــــح َك ا ومـــــَ يـــــــح لـــــَ  عـــــَ

  
َض لَهُ وإِْسَماِعه إِيّ  إِالّ بَِكالٍم قَبِيحٍ  اإِلْحفَاظُ  أَْو ال يَُكونُ   اه ما يَْكَرهُ.ِمَن الَِّذي تَعَرَّ

أَْي َصلُّوها في أَْوقاتِها. وقال األَْزَهِرّي : أَي َواِظبُوا  (6) (َعَلى الصََّلواتِ ) حافُِظوا على األَْمِر ، وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى : : الُمَواَظبَةُ  الُمَحافََظةُ و

 وبَاَرك ، إِذا داَوَم َعلَْيه. وقال َغْيُره : (8)، وَحاَرض  (7) [بمعنى]َعلَى األَْمِر ، وثابََر َعلَْيه  حافَظَ  على إِقَاَمتَِها في َمَواقِيتَِها. ويُقَاُل :

 و من ذِلَك.: الُمَراقَبَةُ ، وه الُمَحافََظةُ 

،  ِحفَاظٍ  ، بالَكْسِر ، وِإْطالقُهُ يُوِهُم الفَتَْح ، ولَْيَس َكذِلَك ، يُقَال : إِنّهُ لَذُو كالِحفاظِ  ، والَمْنُع ِعْنَد الُحُروِب ، الذَّبُّ َعِن الَمَحاِرمِ  : الُمَحافََظةُ و

 ى للعَّجاجِ :ويُْروَ ـ  ، إِذا كانَْت له أَنَفَةٌ. قال ُرْؤبَةُ  ُمَحافََظةٍ  وذُو

َزُم  لـــــــــــــــــــــــح ا ـــــــــــــــــــــــاِإان  أانٌس نــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــــَ   ا ـــــــــــــــــــــــِ
ا    ا ــــــــــــَ ظــــــــــــَ ُة الــــــــــــكــــــــــــِ يــــــــــــعــــــــــــَ تح َربــــــــــــِ مــــــــــــَ ئــــــــــــِ  ِإذح ســــــــــــــــــــــــــَ

  
. الُمَحافََظةُ  : الِحفَاظُ  ويُقَاُل :  على العَْهِد ، والَوفَاُء بالعَْقِد ، والتََّمسُُّك بالُوّدِ
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 : (9)، قاَل ُزَهْير  الَحِفيَظةُ  االْسمُ و

ا  يـــــــــــدًا َأانهتـــــــــــَُ عـــــــــــِ المـــــــــــًا بـــــــــــَ ون َأحـــــــــــح وســـــــــــــــــــــــــُ  َيســـــــــــــــــــــــــُ

وا جـــــــــاَء و     بـــــــــُ ةُ ِإنح َغضـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــظـــــــــَ فـــــــــِ د   ا ـــــــــَ (10)واجلـــــــــِ
 

  
__________________ 

 .255( سورة البقرة اآية 1)
 .22و  21( سورة الربوج اآيتان 2)
 .64( سورة يوسف اآية 3)
 .11( سورة الرعد اآية 4)
 .10( سورة االنفطار اآية 5)
 .238سورة البقرة اآية ( 6)
 ( زايدة يف التهذيب.7)
 حتريف.« وحارص»( عن التهذيب وابألصر واللسان : 8)
 ( األصر واللسان ويف األساس : ا طيئة.9)
 ـوأوهلا : ـ  أنف الناقةـ  ( البيت للحطيئة ا ديوانه ا من قصيدة ميدح بغي  بن عامر بن ِشاس بن جعفر10)
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، أَْي إِذا َرأَْيَت َحِميَمَك يُْظلَُم َحِميَت لَهُ ، وإِْن كاَن في قَْلبَِك َعلَْيِه ِحْقٌد ، كما في « تُْذِهُب األَْحقَادَ  الَحفائِظُ »منه قَولُهم : ، و الَحفائظُ  والَجْمعُ 

 الّصحاح.

ها بِهِ  اْحتَفََظهُ و  .اْحفَْظهُ  ِء ، أَيْ بِهَذا الشَّيْ  اْحتَِفظْ  ِء ِلنَْفِسي. وفي الّصحاح : يُقَال :بالشَّيْ  اْحتَفَْظتُ  . يُقَاُل :ِلنَْفِسِه : َخصَّ

 عنه ، أَي اْحتَرز. تََحفَّظ ، يُقَاُل : : االْحتِرازُ  التََّحفُّظُ و

 .وقِلَّةُ الغَْفلَةِ  : نَِقيُض النِّْسيَان ، وهو التَّعَاُهدُ  الِحْفظُ  في الُمْحَكِم :و

: قِلَّةُ الغَْفلَِة فَشَرْحنَاهُ بَِما َذَكْرنَا ،  الِحْفظُ و : التَّيَقُُّظ وقِلَّةُ الغَْفلَِة ، ولِكْن هَكَذا في النَُّسخِ بِغَْيِر َواِو العَْطِف. التََّحفُّظُ  بَاِب ، والّصحاحِ :وفي العُ 

ْل.،  التََّحفُّظِ  واألَْولَى : وقِلَّة الغَْفلَة ، ليَُكوَن ِمْن َمعَانِي  كما في العُبَاِب والّصحاح ، فتَأَمَّ

 لٌَب :: قِلَّةُ الغَْفلَِة في األُُموِر والَكالِم ، والتَّيَقُّظ ِمن السَّْقَطِة ، َكأَنَّهُ َحِذٌر ِمَن السُّقُوِط ، وأَْنَشَد ثَعْ  التََّحفُّظُ  وفي اللَِّساِن :

ُ  عـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــًا  غـــــــــــِ ظـــــــــــاً ِإيّنِ ألُبـــــــــــح حـــــــــــفـــــــــــِّ تـــــــــــَ   مـــــــــــُ
مــــــــــــــــــح     هــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ وبُ ملَح تـ لــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــُ ُاٌ وقـ  ُه َأعــــــــــــــــــح

  
ا.« إِيّاه»، كما في الّصحاح ، ولَْيَس فِيه  يَْحفََظهُ  َسأَلَه أَنْ  ، أَي إِيّاهُ  اْستَْحفََظهو  َزاَد الّصاَغانِّي : ماالً أَْو ِسرًّ

اِز قال : (1) (ِمْن ِكتاِب هللاِ ) اْستُْحِفُظوا (ِبَا)وقَْولُه تَعالَى :  ّي عن القَزَّ َء : الشَّيْ  اْستَْحفَْظتُه، أَي اْستُوِدُعوه وائْتُِمنُوا َعلَْيه. وَحَكى ابُن بَّرِ

 ، يتَعَدَّى إِلى َمْفعُولَْيِن ، وِمثْلُه : َكتَْبُت الِكتَاَب واْستَْكتَْبتُه الِكتاَب. يَْحفَُظهُ  َجعَْلتُه ِعْنَدهُ 

ً  في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، َصوابُه الِجيفَةُ  ، هكذا الَحيَّةُ  اْحفاظَّتِ و ، هكذا َذَكَرهُ ابُن ِسيَده في الَحاِء. وَرَواه األَْزَهِرّي عن  اْنتَفََخت : اْحِفيظاظا

قَْد َذَكَر اللَّْيُث هَذا الَحْرَف في باِب َوْحَده ، والحاُء تْصِحيٌف ُمْنَكٌر ، قالَه األَْزَهِرّي. قال : و أَو الصَّواُب بالِجيمِ  اللَّْيِث في الِجيِم والَحاِء :

 الِجيم أَيضاً ، فََظنَْنُت أَنَّه كاَن ُمتََحيِّراً فيه ، فَذَكَرهُ في َمْوِضعَين.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ياً ، يُقَال : ُهوَ  الَحِفيظُ  وقَْد يَُكونُ   ِعْلَمَك وِعْلَم َغْيِرَك. َحِفيظٌ  ُمتَعَّدِ

 ٍء ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي.لِكتَاَب ، أَي اْستَْظَهْرتُهُ َشْيئاً بَْعَد َشيْ ا تََحفّْظتُ و

ُجَل ، أَي تُْغِضبُهُ إِذا ُوتَِر في َحِميِمِه ، أَو في ِجيَرانِِه. قال القَطاِميُّ : تُْحِفظُ  : األُُموُر الَّتِي الُمْحِفظاتُ و  الرَّ

ه  ســــــــــــــــــــــــُ فح ــــــــــَ ُك ا ــــــــــِ   نـ لــــــــــِ ِذي ال متــــــــــَح وَ  الــــــــــ   َأخــــــــــُ

َد و     نـــــــــح رحفـــــــــَ   عـــــــــِ ظـــــــــاتتــــــــــَ فـــــــــِ حـــــــــح ُ
 الـــــــــكـــــــــتـــــــــائـــــــــفُ  املـــــــــ

  
ُجُل ِمْن ِذي قَرابَتِِه ، فاْضَطغََن عليه َسِخيَمةً ، إِلساَءةٍ كانَْت ِمْنهُ إِلَْيه فَأَوْ  َحَشتْهُ ، ثُمَّ َرآه يُضاُم ، َزاَل عن قَْلبِِه ما يَقُوُل : إِذا اْستَْوَحَش الرَّ

 وَغِضَب لَهُ ، فَنََصَرهُ واْنتََصَر لَهُ ِمْن ُظْلمه.اْحتَقََدهُ َعلَْيِه 

ُجلِ   أَْيضاً. ُمْحِفظاتُه وُحَرم الرَّ

 عند الَمْقدَرةِ يُْضَرُب ِلُوُجوب العَْفوِ « الَحِفيَظةَ  الَمْقدَرةُ تُْذِهبُ »ومْكنُوِنه ، لنَفاَستِِه. وفي الَمثَِل  بَمْحفُوِظهِ  الدُّّرِ ، أَي بَحِفيظِ  (2)ويُقَاُل : تَقَلََّدْت 

 ، كما في األساِس.

ِبّي. الَحِفيَظةُ و  : الَخَرُز يُعَلَُّق على الصَّ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. الِحْفظِ  ، كُهَمزة ، أَْي َكثِيرُ  ُحفََظةٌ  وَرُجلٌ 

يّة ، والَجْمُع َمَحافِيُظ ، تَفاُؤالً. الَمْحفُوظُ و ِغيُر ، َمّكِ  : الَولَُد الصَّ

ٍد النَّعّالَ  الَحافِظُ و  النِّعاَل. لِحْفِظهِ  ، فإِنَّهُ لُقَِّب به الحافِظَ  ِعْنَد الُمَحّدثِيَن َمْعُروٌف ، ِإالَّ أَبا ُمَحمَّ

 ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحب اللَّسان. َحَمَظهُ  : [حمظ]

 .، كَحَمَزه ، نَقَلَهُ الّصاَغاِنيّ  َعَصَره وقال أَبُو تَُراٍب : أَيْ 
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اشٌ  ، أَي ، بالَكْسرِ  ِحْنِظيَانٌ  َرُجلٌ  : [حنظ] ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي هَكَذا. قاَل : وَحَكى األََمِويُّ ِخْنِظيَاٌن ، بالَخاِء الُمْعَجَمِة. قاَل األَْزَهِرّي :  فَحَّ

 وَكذِلَك : ِحْنِذيان ، وِخْنِذيان ، وِعْنِظيَان.

 ، تَتَفاَحشُ  ، أَي تَُحْنِظي هي في العُبَاِب : يُقَال للَمْرأَةِ :و

__________________ 
 أال طـــــــــــرقـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــا بـــــــــــعـــــــــــدمـــــــــــا هـــــــــــجـــــــــــدوا هـــــــــــنـــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــرن غــــــــــــورًا واســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــان لــــــــــــنــــــــــــا جنــــــــــــدُ و    

  

 عن الديوان واللسان واألساس.« بعيداً أانهتا»واملثبت « بعيداً لثاهتا»وابألصر 

 .44( سورة املائدة اآية 1)
 .«تقلدته»( عن األساس وابألصر 2)
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 كذلك خُتَنحِظي ا وحُتَنحِذي ا وخُتَنحِذي ا وتـَُعنحِظي : ِإذا كاَنتح َبِذي ًة َفح اَشًة.و 
 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

، كما َسيَأْتِي « خ ن ظ»ي بِِه ، أَي نَدََّد بِه ، وأَْسَمعَهُ الَمْكُروهَ ، واألَِلُف ِلإِلْلَحاِق بَدْحَرَج ، كما في الّصحاح ، والُمَصنُِّف َذَكَره ف َحْنَظى

 قَِريباً.

ْخَمةُ ، على َوْزِن ُزْؤِزئَ  ُحْنِظئَةٌ  وفي العُبَاِب : َذَكَر الخاْرَزْنِجّي في هذا التَّْرِكيِب َعْنزٌ  ْخَمةُ. وِهَي أَْيضاً القَْملَةُ الضَّ ة ، وهي العَِريَضةُ الضَّ

 : َعِظيُم البَْطِن ، قال : ِحْنَظأْوةٌ  وَرُجلٌ  على َوْزن ِهْبِرئٍة : ِهَي العَِريَضةُ الَمآلنةُ. قاَل : الِحْنِظئَة ، بالَهْمِز ، وَكذِلك َحنَاِظئُ  وَجْمعَُها

 ، قِيَل : ِهَي قِيَراٌن ِصغَاٌر في األَْرِض َسْهلٍَة. ُحْنُظَوةٌ  ُشوُزَها ، الَواِحَدةُ الَمِدينَة :نُ  َحناِظئُ و

واُب فيِهنَّ بالطَّاِء الُمْهَملَِة ـ  بالظاِء الُمْعَجَمةـ  الِحْنَظأَْوةُ و الِحْنِظئَةُ و الُحْنِظئَة قال الّصاَغانِّي : أَّما  .(1)فتَْصِحيٌف ، والصَّ

 وتَبِعَهُ ابُن َعبّاٍد على التَّْصِحيف في الَكِلَماِت األَْربَع.« فبالخاِء الُمْعَجَمةِ »ُء الَمِدينَة وأَما َخنَاِظى

ّي : ُجَل : أَْعَطْيتُه ِصلَةً أَو أُْجَرةً. أَْحنَْظتُ  وقاَل ابُن بَّرِ  الرَّ

ُجُل الَِّذي أُْعِطَي أُْجَرةً َعلَى َعَمٍل َعِملَهُ ، أَو ِصلَةً على َخبٍَر جاَء به :ز يد في الفَْرق : والرَّ  ، كأَِميٍر. َحنِيظٌ  اد ابُن الّسِ

 : لُغَةٌ في الَحّظِ ، وقد تَقَدَّم. الَحْنظُ و

 مض الظاءِ  فصر اخلاءِ 
تِه ، ولَْيَس كذِلك ، فإِنَّ الَجْوَهِرّي ذكَر ِخْنِظيان ، بالخاِء نَْقالً هذا الفَْصُل َمْكتُوب بالُحْمَرةِ في سائِر النُّ  َسخ ، على أَنَّهُ ساقٌِط من الّصحاح بُرمَّ

 ، كما َسيَأْتي ، فاألَْولى َكتْبُه بالسَّواِد. (2)عن األَُمِوّي 

ُجلُ  خظَّ  : [خظظ] ُجُل : أَخظَّ  أَبِيِه أَنَّه قال : (3) [عمٍرو عن]و العَبَّاِس عن ، أَْهَملهُ اللَّْيُث والَجْوَهِريُّ ، وَرَوى أَبُ  الرَّ ،  اْستَْرَخى بََدنُه إِذا الرَّ

ُجُل ، وَصَوابُه خظَّ  ، ثُمَّ الَمْوُجود ِعْنَدنا في النَُّسخِ : واْنَدال هكذا في النُّسخ ، وَصوابُه : بَْطنُه يِب ، كما َذَكْرنا ، وهو هكذا في التهذِ  أَخظَّ  الرَّ

 ، واللَِّساِن ، والعُبَاِب ، والتَّْكِملَة.

مِّ  ُخْنظُ  : [خنظ] ، ولِكنَّهُ َرَواه بالَحاِء ، وتَبِعَهُ الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَة ،  أَْعاَلهُ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي ، وقال الخاْرَزْنِجّي : أَي َوةُ الَجبَِل ، بالضَّ

 ، ونَبَّه َعلْيه في العُبَاِب أَنَّ الَحاَء تَْصِحيٌف ، والصَّواب بالخاِء ، والَجْمع الَخناِظي. (4)فَذَكَرهُ في الَحاِء 

، فِمثُْل هذا ال يُقاُل لهُ أَْهَملَه « ح ن ظ»هُ الَجْوَهِريُّ عن األَُمِوّي ، وأَشاَر إِلَْيِه في ، ِزنةً وَمْعنًى ، وهذا قد نَقَلَ  : الِحْنِظيانُ  الِخْنِظيَانُ و

 الَجْوَهِرّي.

عَ  ، بالخاِء ، وَذَكَرهُ الَجْوَهِرّي في الحاِء ، أَي به َخْنَظىو  .أَْغَرى وأَْفَسدَ  قيل :و به ، َسِخرَ  قِيَل :و نَدََّد ،و بِهِ  َسمَّ

 حاح : أَّي نَدََّد به وأَْسَمعَهُ الَمْكُروهَ ، واألَِلُف لإِلْلَحاِق بَدْحَرَج.وفي الصّ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ُ  تَتَفَاَحُش ، كتَُحْنِظي وتُعَْنِظي. قال َجْنَدَل بُن الُمثَنَّى الحاِرثِي : (5)أَي  تَُخْنِظي الَمْرأَة

ر  طـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــِر  َرَس كـــــــــــــــــــُ ىت  ِإذا َأجـــــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــــَ

امــــــــــَ     يتح قــــــــــَ ظــــــــــِ نــــــــــح رِ  ختــــــــــَُ َض ا ــــــــــاضــــــــــــــــــــــــِ َك لــــــــــَح  بــــــــــِ

  

 مض الظاءِ  فصر الدا 
قاَء والِوَعاَء ، أَي َمألَُهَما ، نَقَلَهُ أَبُو َزْيٍد في ِكتاِب الَهْمِز ، وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي : َدأَظَ  ، يُقاُل : ، كَمنَعَهُ : َمألَه َدأَظهُ  : [دأظ]  الّسِ
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  ُ حـــــــــــــح
َ

ن  املـــــــــــــ هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ نـــــــــــــاقـ َد  َأعـــــــــــــح دح فـــــــــــــَ قـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

أح ُ و     ـــــــــــــــد  رحُض  ال ن  غـــــــــــــــَ ىت  مـــــــــــــــا هلـــــــــــــــَُ (6)حـــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .«حنطب»( انظر اللسان 1)
 ( الصحاح مادة حنة.2)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.3)
 ( يف التكملة : ا ُنحظُوة : النشر.4)
 تصحيف.« أن»( يف املطبوعة الكويتية : 5)
 ( يف التهذيب دأض :6)

 الدأ  حىت ال يكون غرضُ و 
 وفسره قا  : ويقو  فداهن ألباهنن من أن ينحرن. قا  : والغرض أن يكون يف جلودها نقصان.
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، قال : وَكذِلَك أَْقَرأَنِيه  الدَّأْظُ  قال : وَرَواهُ أَبو َزْيدٍ « د أ ض»أَْنَشَدهُ يَْعقُوُب وأَبُو َزْيٍد ، وأَْوَرَد األَْزَهِريُّ هِذه الَكِلَمةَ في أَثْناِء تَْرَجَمِة هكذا 

َمُن واالْمتِ  الدَّأْظُ  الُمْنِذِرّي عن أَبِي الَهْيثِم ، وفسََّرهُ فقال : َز الظاَء أَْيضاً ، وقد تَقَدَّم : الّسِ الُء. وُحِكَي عن األَْصَمِعّي أَنّهُ َرَواهُ : الدَّأْض ، وَجوَّ

 ُهناك. وكذِلك ُرِوي بالّصاِد أَْيضاً ، كما تقدَّم.

ً  القُْرَحةَ  َدأَظو  فاْنفََضَخْت. َغَمَزها : يَْدأَُظها َدأْظا

ً  فاُلنٌ  َدأَظَ و  واْمتأَلَ ، نَقَلَهُ يَْعقُوُب وأَبُو الَهْيثَِم. َسِمنَ  ، أَي َدأَظا

 ، أَي َمِغيٌظ ، عن ابِن َعبّاٍد. َمْدُءوظٌ  فاُلناً : َغاَظه ، فُهوَ  َدأَظَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ً ّي : َدأََظه يَْدأَُظهُ َدأْظا بَعِ.ال َدأَْظتُ  ، أَي َخنَقَهُ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وَحَكى ابُن بَّرِ ُجَل : أَْكَرْهتُهُ أَْن يَأُْكَل على الّشِ  رَّ

 الَمتَاَع في الِوعاِء ، إِذا َكنََزه ِفيِه َحتَّى يَْمألَهُ. َدأَظَ و

. وقال اللَّْيُث : هو الدَّظُّ  : [دظظ] ُل َعلَْيه وال يُقَاُس يََمانِيّة. قاَل ابُن فاِرٍس : الّداُل والّظاء لَيْ  الشَّلُّ والطَّْردُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ َس أَْصالً يُعَوَّ

 ، أَي َشلَْلناُهْم. نَُدظُّهم َدظًّا في الَحْربِ  َدَظْظناُهمْ  ِمْنه. وَذَكُروا عن الَخِليِل أَنَّهُ يُقال :

 لغَْيِر اللَّْيِث. الدَّظَّ  ٍء. قال األَْزَهِريُّ : ال أَْحفَظُ ولَْيَس ذا بَِشيْ 

. وقاَل اللَّْيُث : ْنعِ ، كالمَ  الدَّْعظُ  : [دعظ] . ونَصُّ اللَّْيِث : إِيعَاُب الذََّكِر ُكلِِّه في فَْرجِ الَمْرأَةِ. إِْدخاُل الذََّكِر في الفَْرجِ ُكلِّهِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

َدَعَظَها  يُْكنَى بِه عن الِجَماعِ. يُقَاُل : الّدْعظُ  وَكذِلَك َدْعَمَظهُ فِيها ِإذا أَْدَخلَهُ ُكلَّه فِيها. وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : فِيها َدَعَظهُ و به ، َدَعَظها يُقَاُل :

 ً  ، أَي نََكَحها. يَْدَعُظَها َدْعظا

يِت في و ّكِ ْعظايَةُ  : (1)« كتاب األَلفاظِ »قال ابُن الّسِ َجاِل : (2). وقال فِي َمْوِضعٍ آَخَر ِمْن هذا الِكتاِب ، بالَكْسِر : القَِصيرُ  الّدِ  :وِمَن الّرِ

ْعظايَةُ   .الَكثِيُر اللَّْحِم ، ولَْو َطالَ  ُهوَ و الّدِ

ْعَكايَةُ ، ْعَظايَةُ و وقال أَبو َعْمٍرو : الّدِ ةُ بهَذا الَمْعنَى ، وقد تَقَدََّم في ، ُهَما الَكثِيَرا اللَّْحِم ، طاال أَْو قَُصرا. وقاَل في َمْوِضعٍ : الِجْعَظايَ  الّدِ

 َمْوِضِعِه.

. وقال اللَّْيُث : َدْعَمظَ  : [دعمظ]  .كَدَعَظهُ  : أَْدَخلَهُ ُكلُّهُ ، َذَكَرهُ فِيها َدْعَمظَ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 .ُء الُخلُقِ كعُْصفُوٍر : السَّّيِ  ، الدُّْعُموظُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

 َرُك عليه :* ومّما يُْستَدْ 

 : أَْوقَْعتُه في الشَّّرِ ، نَقَلَهُ ابُن بَّرّي وابُن ُدَرْيٍد. َدْعَمْظتُه

ا اْستَْدَرَك الّصاَغانِّي ُهنَا في التَّْكِملَة : [دقظ] ْقَظانُ و ، الدَّقِظُ  : وِممَّ وَجعََل الذّاَل الُمْعَجَمةَ والطَّاَء الُمْهَملَة  .(3): الغَْضباُن ، عن ابن َعبَّاٍد  الدَّ

 كما تَقَدَّم في َمْوِضِعه. تَْصِحيفاً. وفي العُباب : إِنَّما التَّْصِحيُف ما َوقَع فيه ، والصَّواُب أَنَّهُ بالذَّاِل الُمْعَجَمة والطاِء الُمْهَملَِة ،

ً  : [دلظ] َدَل عَهُ ، نَقَلهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبِي َزْيٍد ، قال : َحكاهُ َعْنهُ أَبُو ُعبَْيٍد ، َوَوقََع في العُبَاِب عن ابِن ُدَرْيٍد بَ وَدفَ  َضَربَهُ  : َدلََظهُ يَْدِلُظهُ َدْلظا

 : َوَكَزهُ ، ولََهَزهُ. َدلََظهُ  ، وفي التَّْهِذيب : َدفَعَهُ في َصْدِرهِ  : َدلََظهُ  أَوْ  أَبِي َزْيٍد ، وهو َغلٌَط.

ً  َدلَظَ و  ، نَقَلَهُ صاِحُب اللَِّساِن عن السَّيرافّي. في َسْيِرِه : َمرَّ ُمْسِرعا

لَظُّ و كِمْنبٍَر ، الِمْدلَظُ و  ، كما في اللَِّسان. ِخَدّبٍ : الشَِّديُد الدَّْفعِ  ، ِمثْلُ  الّدِ

 ، وفي اللَِّسان : اْنَدفََع. الماُء : تََدافَعَ  اْنَدلَظَ و

ُجُل : اْدلَْنَظىو  ، كَدلََظ. َمرَّ فأَْسَرعَ  الرَّ

 وَغلَُظ. َسِمنَ  : اْدلَْنَظىو
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 ، َعْن ابِن َعبّاٍد. َكأَِميٍر : الُمَدفَُّع عن أَْبَواِب الُملُوكِ  ، الدَِّليظُ و

الظُ و اج :ـ  عن ابِن َعبّاٍد أَْيضاً. وأَْنَشَد َغْيُره ِلُرْؤبَةَ  كِكتَاٍب : الُمَدافَعَةُ  الّدِ  ويُْرَوى ِلْلعَجَّ

ال ـــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــِ انـــــــــــــــــَ ُدوا أَرحكـــــــــــــــــَ دح َوجـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــَ

ا و     نــــــــــــــــــــَ نح َزمحــــــــــــــــــــِح رَكــــــــــــــــــــًا مــــــــــــــــــــِ  ِدال ــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــَ

  
 ، نَقَلَهُ  كَجَمَزى : َمْن تَِحيُد َعْنهُ ، وال تَِقُف لَهُ في الَحْربِ  ، َغْير ُمْعَرٍب ، َدلََظى قال ابُن األَْنبَاِرّي : َرُجلٌ و

__________________ 
 .246( انظر هتذيب األلفا  ص 1)
 .138هتذيب األلفا  ص  (2)
 ( وردت املادة أيضاً يف اللسان نقاًل عن ابن بري وذكر املعىن نفسه وشاهده فيه قو  أمية بن أيب الصلت :3)

 مـــــــــــن كـــــــــــان مـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــئـــــــــــبـــــــــــًا مـــــــــــن ســــــــــــــــــــــــنـــــــــــجي دقـــــــــــظـــــــــــاً 

 فــــــــــــــــراب يف صــــــــــــــــــــــــــــــدره مــــــــــــــــا عــــــــــــــــاش دقــــــــــــــــظــــــــــــــــاان   
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ان ا وقا  ابُن بـَّرّي : اِحُب اللِّســــــــــَ اَغاينّ وصــــــــــَ ذَك ُر  َدَلَظ  الصــــــــــّ
ُ
ُف هِبَا امل ُرُف الث الثَُة يُوصــــــــــَ ومَجََز  وَحَيَد  ا هِذه اأَلحح

َؤن ث.
ُ
 وامل
 ، وُهَو أَْعَرُف. السَِّمينُ  الشَِّديُد ، أَو أَو الغَِليظُ  : إِذا َمرَّ فأَْسَرَع ، َدلَظَ  ، ِمنْ  كالَحبَْنَطى : الَجَمُل السَِّريعُ  الدَّلَْنَظىو

 يُْستَْدَرُك عليه :* ومّما 

 التَّْلعَةُ بالَماِء : ساَل ِمْنَها نَهراً. َدلََظت

 ، إِذا َرِكَب بَْعُضُهْم بَْعضاً. (1) يَتََدْلَظى وأَْقبََل الَجْيشُ 

ْفُع. الدَّْلظ وبَلَْنَزى ، إِذا كان َضْخَم الَمْنِكبَْيِن ، وأَْصلُه من َدلَْنَظى وقاَل َشِمٌر : َرُجلٌ   ، وهو الدَّ

ِلْعماظُ  : [دلعمظ] . ، كِسِرْطراطٍ  الّدِ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 ، كَذا في اللَِّساِن. الَوقّاُع في النَّاِس  النَِّهُم ، وقاَل األَْزَهِرّي في آِخِر َحْرِف العَْيِن : ُهوَ  الشَِّرهُ  وقاَل اْبُن ُدَرْيٍد : هو

ْلِمظُ  : [دلمظ] النَّاُب  ، وصاِحُب اللَِّسان. وفي العُبَاِب عن أَبِي َعْمرو : هي (2)لَجوهرّي ، والّصاغانِّي في التَّْكِملَِة ، أَْهَملَهُ ا ، كِزْبِرج الّدِ

 ، أَي الُمِسنَّةُ. الَكبِيَرةُ 

َعلى أَنَّ « د ل ظ»في  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، كما ُهَو ُمْقتََضى َكتْبِِه بالُحْمَرةِ ، ولَْيَس َكذِلَك ، بل َذكَر الَجْوَهِرّي هِذه المادَّةَ  الُمْدلَْنِظي : [دلنظ]

باِعّي ، وكذا َصنََع صاِحبُ  . وفي الشَِّديُد اللَّْحمِ  الُمِحيِط َحْيُث قاَل فِيِه : هو النُّون زائَدةٌ ، وكأَنَّ الُمَصنَِّف تَبَِع األَْزَهِريَّ في إِيراِدِه في الرُّ

ياَدةِ. العُباِب :  يُْمِكُن أَْن يُْجعََل هَذا التَّْرِكيُب والَِّذي قَْبلَهُ َواِحداً ، ويُْحَكَم على النُّوِن بالزَّ

ْلبُ  أَي قَْد ذُِكَر ُهناِلَك. قال الَجْوَهِريُّ : في دلظ الدَّلَْنَظىو ، زاَد الّصاَغانِّي :  َدلَْنظاةٌ   الشَِّديُد ، واألَِلُف لإِلْلحاِق بَسفَْرَجٍل. ونَاقَةٌ هو الصُّ

ِمَن ، إِذا سَ  اْدلَْنَظى ٍء ، كذا في ُرباِعّي التَّْهِذيِب ، وقال ابُن َعبّاٍد :: السَِّميُن من ُكّلِ َشيْ  الدَّلَْنَظى وِداَلٌظ. وقاَل األَْصَمِعيُّ : َدالنِظُ  والَجْمع

 وَغلَُظ.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ا ، هَكذا هو في اللَِّساِن َعْن بَْعِض األَْعَراِب في تَْرِكيِب  َدنِظٌ  : ُعْشبٌ  [دنظ] وأَنا ِمْنهُ في ِريبٍَة ، َهْل  (3)« د ر ع»، كَكِتٍف ، إِذا كان َغضًّ

 ، فَْليُْنَظر. (4) هو هَكذا ، أَو بالذّاِل الُمْعَجَمِة والّطاِء الُمْهَملَةِ 

 مض الظاءِ  فصر الراءِ 
ّمِ : َمْدَخُل ِسْنخِ النَّْصِل ، وفَْوقَه ُرْعظُ  : [رعظ] صاُف ، وهي السَّْهِم ، بالضَّ  ج :و نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل اللَّْيِث. قال : لَفائُف العَقَبِ  الّرِ

 ، وأَْنَشَد : أَْرَعاظٌ 

دَ  د  ي ِإذا مـــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــَ رحمـــــــــــــــِ ا يــــــــــــــــَ   اأَلرحعـــــــــــــــا ـــــــــــــــَ
رحاب ـــــــــــــا    تح حـــــــــــــِ ظـــــــــــــَ رحبـــــــــــــِ يٍّ حـــــــــــــُ َ  ِقســـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
وهو َغْضباُن َشِديُد  ِلَمْن يَْشتَدُّ َغَضبُهُ ، كأَنَّه يَقُوُل : إِذا أََخَذ السَّْهمَ  يُْضَربُ  َمثَلٌ  ، وهو «النَّْبلِ  أَْرعاظَ  إِنَّ فاُلناً لَيَْكِسُر َعلَْيكَ » يُقَاُل :و

ُق فاُلٌن يَْحرِ »هو ِمثُْل قَْوِلِهم :  أَوْ  ، هَكَذا فَسَُّروه. ُرْعُظه األَْرَض ـ وهو َواِجٌم ـ نَْكتاً َشِديداً ، َحتَّى يَْنَكِسرَ  ، أَْي بنَْصِلهِ  نََكَت به الغََضبِ 

مَ  ِريِف ، (5)، أَراُدوا أَنَّهُ كان يَْصِرُف بأَْنيَابِِه من ِشدَّة َغَضبِِه َحتَّى َعنِتَْت  َمْعنَاه يَْحرُق َعلَْيَك األَْسنَانَ  «َعلَْيَك األُرَّ َشبَّه  أَْسنَاُخَها ِمْن ِشدَّةِ الصَّ

 ، َكما في اللَِّساِن والعُبَاِب. النِّبَالِ  النِّصاِل من (6) َمَداِخَل األَْنيَاِب وَمنَابِتََها بَِمَداِخلِ 

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي في العُبَاِب. النَّْبلِ  أَْرعاظُ  َحتَّى تَعَطَّفَْت َعلَيَّ  وَكَذا َما قََدْرُت َعلَى َكَذا ، يُقَاُل : َمثٍَل آَخر فِيو

 النَّْبِل ، وهو َمجاٌز. أَْرعاظُ  تَدَّْت َعلَيَّ وفي األََساِس : َطلَْبُت حاَجةً فَما قََدْرُت َعلَْيَها َحتَّى ارْ 
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ً  ، كَمنَعَهُ  بالعَقَب ، َرَعَظهُ و ً  َجعََل لَهُ  ، َرْعظا اجِ ، أَْي لَفَّهُ عليه ، وَشدَّهُ به ، فهو كأَْرَعَظهُ  ، ُرْعظا جَّ  .َرِعيظٌ و َمْرُعوظٌ  ، ِكالُهَما عن الزَّ

 .ِضدٌّ  ، فهو ُرْعَظهُ  َكَسرَ  : أَْرَعَظهُ و َرَعَظهُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ُظنِي . يُقَاُل : ما زالَ : التَّْفتِيرُ  التَّْرِعيظُ  قاَل أَْيَضاً :و ِّ  يَُرّعِ ً و ُرنِي.َعْنهُ ، أَْي يُفَت ْظهُ  ، يُقَاُل : ال التَّْعِجيلُ  أَْيضا  َعنِّي ، تَُرّعِ

__________________ 
 ( التكملة : يتدّلُة.1)
 ..«.. جاء يف حاشية نسخة ح زايدة هذه نصها : دملة : الدملة : الناب الكبرية»( هبامش التكملة املطبوع قا   ققه : 2)
 .«قا  بع  األعراب : عشب درع وترع ومثض ودمة ووجل إذا كان غضناو « : درع»( كذا ا والذي يف اللسان 3)
 .«. وَذِمرت.. عشب َدرِع« : درع»( الذي يف التهذيب 4)
 .«عتقت»( عن التهذيب واللسان والتكملة وابألصر 5)
 بدون الباء.« مداخر»( يف التهذيب : 6)
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لحُه ا فهو ِمَلِة : ِضديف  َأي ال تـَُعجِّ ِر : َفرت َين  أَرحَعَظيِن  ا َكَذا يف الُعَباِب. وَوَقَض يف الت كح  .(1) [عنه]َعِن اأَلمح
، عن  الَوتِِد ِلتَْقلَعَهُ  يكُ تَْحرِ  : التَّْرِعيظُ  أَو أَْم ال ، وهو في التَّْكِملَِة بالتَّْخِفيِف. تَْحِريُك اإِلْصبَع لتََرى أَبَِها بَأْسٌ  : التَّْرِعيظُ  قال ابُن َعبّاٍد أَْيضاً :و

 ابِن َعبّاٍد أَْيضاً.

 ، َكذا في العُبَاِب. : أَْن تَُحاِوَل تَْسِويَةَ ِحْمٍل َعلَى بَِعيٍر فيَُروغَ  التََّرعُّظُ و قال

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ، نَقله الَجْوَهِرّي. َرِعظٌ  ، فهو َسْهمٌ  ُرْعُظه السَّْهُم ، كفَِرَح : اْنَكَسر َرِعظَ 

ْعِف ، وأَْنَشَد : َمْرُعوظٌ  وقاَل أَبو َخْيَرةَ العََدويُّ : َسْهمٌ   ، إِذا ُوِصَف بالضَّ

ُمُه   َمرحُعو ُ انَضَليِن وَسهح
 ونَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد أَْيضاً هَكَذا.

ّي.فَشدَّهُ بالعَقَِب ،  ُرْعُظه : اْنَكَسرَ  َمْرُعوظٌ  وقال َغْيُرهُ : َسْهمٌ   وذِلَك َعْيٌب ، قالَهُ اْبُن بَّرِ

 ، بالَكْسِر : َعِجَل ، عن اْبِن َعبّاٍد. َرِعظَ و

.« يْرَعظُ  َمْن أَْبَهظَ »وقاَل اللَّْيُث فِي الَمثَِل :  هُ َعَطَف َعلَْيِه بالشَّّرِ  أَي َمْن أَْلَجأَ َعُدوَّ

 مض الظاءِ  فصر الشا
ا ، األَْمُر : َشقَّ َعلَْيه َشظَّهُ  : [شظظ] ً و ، َشّظٍ  .ُشُظوظا

قَُهْم ، أَْو َطَرَدُهمْ  : َشظًّا القَْومَ  َشظَّ و ً  (2) كَشظََّظُهمْ  ، وهِذه من نََواِدِر األَْعَراِب ، فَرَّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغاِنّي. تَْشِظيظا

ُجُل : أَْنعَظَ  َشظَّ و ظاظ َحتَّى يَِصيَر َمتَاُعهُ  الرَّ  .كالّشِ

ظاظَ  َجعََل فِيه : يَُشظُّه َشظًّا الوعاءَ  َشظَّ و لِ  الُكّلِ ، ، كأََشظَّ في الّشِ ً  القَْومَ  أََشظَّ  ، يُقَاُل : َغْيِر األَوَّ قَُهْم ، قال البَِعيُث : إِْشظاظا  ، إِذا فَرَّ

ـــــــــــّراَِبِب  ـــــــــــُف ال ي ـــــــــــِ اِإذا مـــــــــــا َزعـــــــــــان هـــــــــــَ ظـــــــــــ    َأشـــــــــــــــــــــــــَ
ِم     اجـــــــــــِ مـــــــــــَ ـــــــــــذ رَا يف اجلـــــــــــَ رَاِدي ال َ

اُ  املـــــــــــ قـــــــــــَ ـــــــــــِ (3)ث
 

  
. قال ابُن ُدَرْيٍد  أََشظَّ و ُجُل : أَْنعََظ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  وهذا أَْكثَُره ، وأَْنَشَد ِلُزَهْيٍر :: الرَّ

ِه  ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ ُم ِإل اُ هـــــــــــــــُ تح ِنســـــــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ن  ِإذا جـــــــــــــــَ

ة      ارُ   َأشـــــــــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــَ ٌد مـــــــــــــــــُ ُه َمســـــــــــــــــــــــــــــــَ بَنـــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــَ

  
ً  الُجَواِلَق : َجعََل لَهُ  أََشظَّ و  ، نقله الَجْوَهِرّي. ِشَظاظا

. : بَِقيَّةُ النََّهارِ  الشُّظُّ و  ، وَكذِلَك الشَّفَافَةُ ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ

ً  َطاُروا يُقَاُل :و قُوا وَشعَاعاً ، بفَتِْحِهَما : إِذا (4) َشَظاظا أَْن :عن  تَفَرَّ  األَْصَمِعّي ، وأَْنَشَد ِلُرَوْيِشٍد الطَّائِّي يَِصُف الضَّ

رحَن  ا ـــــــــاً طـــــــــِ ظـــــــــَ دح  شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ن رَاِف الســـــــــــــــــــــــ  َ َأطـــــــــح اح ـــــــــَ  ب

دح     لـــــــــــــــَ  َولـــــــــــــــَ ا عـــــــــــــــَ وي أُميف هبـــــــــــــــَِ رحعـــــــــــــــَ  ال تــــــــــــــــَ

  

ا َهاَ َُهن  ُذو لَِبدح   َكَبل 
. م ، ِشَظاظٌ و َمْخَشِرّي ، قُلُت : وهو القائُِل : َكِكتَاٍب : ِلصٌّ َضبِّيٌّ  َمْعُروٌف ، كاَن في الَجاِهِليِّة فُصِلَب في اإِلْسالِم ، وكان ُمِغيراً ، نَقَلَهُ الزَّ

رَبًَة  هـــــــــــــــح ريحٍ شـــــــــــــــــــــــــــــَ وٍز مـــــــــــــــن لـــــــــــــــَُ جـــــــــــــــُ  ُرب  عـــــــــــــــَ

َرةح     ــــــــــَ رحقـ عــــــــــَد الــــــــــقــــــــــَ اَض بــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــح ا اإِلنـ هــــــــــَ تــــــــــُ مــــــــــح لــــــــــ   عــــــــــَ
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 قال : .ِشَظاظٍ  لَصُّ من، وأَ  ِشَظاظٍ  أَْسَرُق من الَمثَُل : ِمْنهو

يـــــــــــــــــــــِم  ـــــــــــــــــــــَقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ اَ  مـــــــــــــــــــــن ال  ُ  جنـــــــــــــــــــــَ 

نح و     ا ٍ مـــــــــــــِ ظـــــــــــــَ ومِ  شـــــــــــــــــــــــــــِ كـــــــــــــُ ِح الـــــــــــــعـــــــــــــُ  فـــــــــــــاتـــــــــــــِ

  

ُمومِ و  َسح
 َماِلٍك وَسيحِفِه امل

ظاظِ و ، وأَْنَشَد  أَِشظَّةٌ  ج : ، ِشَظاَظانِ  ِإذا ُعِكَما على البَِعيِر ، وُهَما تُْجعَُل فِي ُعْرَوتَيِ الُجَواِلقَْين محددة الطََّرِف. َخَشبةٌ َعْقفَاءُ  : الّشِ

 الَجْوَهِرّي للّراِجز :

َن  ـــــــــــــح انأَي ظـــــــــــــا ـــــــــــــَ هح  الشـــــــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رحبـ َن املـــــــــــــِ ـــــــــــــح  وأَي

هح و     عــــــــــــَ فــــــــــــَ نــــــــــــح لــــــــــــَ ِة اجلــــــــــــَ اقــــــــــــَ ُ  الــــــــــــنــــــــــــ  َن َوســــــــــــــــــــــــــح  أَيــــــــــــح

  
 .الُمَشقَّقُ َكأَِميٍر : العُوُد  ، الشَِّظيظُ  قال الفَّراُء :و

__________________ 
 ( زايدة عن التكملة.1)
 ( يف القاموس : والقوم فّرقهم كشّظظهم أو َطَرَدهم.2)
 ( اللسان وفيه :3)

 . .. زعـــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرا واجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو    

  

 واللسان.كاألصر والتهذيب « شظا اً » وعل  هامشه عن نسخة أخر  :« طاروا أشظا اً »( يف القاموس : 4)
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 ، عنه أَْيضاً. الُجَواِلُق الَمْشُدودُ  : الشَِّظيظُ و

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل اللَّْيِث. : فِْعُل ُزّبِ الغاُلِم في البول الشَّْظَشَظةُ و

ً  َجاءَ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و البَِعيُر : َمدَّ َذنَبَهُ. أََشظَّ  قال ابُن فَاِرٍس :و  أَي َجاَء وأَُدافُهُ ُمتَْمِهلٌّ  ، وَضبََطهُ في التَّْكِملَِة كُمَحدٍَّث ، ، كُمعَظَّمٍ  ُمَشظَّظا

 من الشَّبَِق. نَقَلَهُ الّصاَغانِّي.

 ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. ، بالقَاِف ، كأَِميرٍ  الشَِّقيظُ  : [شقظ]

 ِجَراٌر ِمْن َخَزٍف.. وقال األَْزَهِرّي : الفَّخارُ  وقال الفَّراُء : هو

 .الشَِّقيظِ  َرأَْيُت أَبَا ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَْشَرُب ِمْن ماءِ  قال الّصاَغانِّي : ومنه قَْوُل َضْمَضِم بِن َجْوٍس الهفَّاِنّي :

 .«س ق ط»وفي « ش ق ط»قُْلُت : وقَْد َسبََق ذِلَك أَيضاً في 

ً  (1) يَْشِمُظهُ  عن األَْمرِ  َشَمَظهُ  . قال ابُن ِسيَده :الَمْنعُ  هو ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقال ابُن ُدَرْيٍد : الشَّْمظُ  : [شمظ]  : َمنَعَهُ ، وأَْنَشَد : َشْمظا

مح  كـــــُ ظـــــُ مـــــِ َتشـــــــــــــــــــح ا  ســـــــــــــــــــَ نـــــــَ ـــــُ وفـ يـــــُ ِن َوجٍّ ســـــــــــــــــــُ طـــــح نح بـــــَ  عـــــَ

راً و     فــــــــِ قــــــــح َذاَن مــــــــُ لــــــــح ُن جــــــــِ طــــــــح مح بــــــــَ كــــــــُ نــــــــح ُح مــــــــِ بــــــــِ  ُيصــــــــــــــــــــــح

  
 ، يُقَال : َشَمْظُت ماِلي بَْعَضه ببَْعٍض ، أَْي َخلَْطُت َحالِلي بَِحَراِمي ، نَقَلَهُ الَخاْرَزْنِجّي. الَخْلطُ  : الشَّْمظُ و

 ، َعْنهُ أَْيضاً. ِء قَِليالً قَِليالً أَْخذُ الشَّيْ  أَْيضاً : الشَّْمظُ و

 .العُْنفِ  اْستِْحثاٌث وتَْحِريٌك ُدونَ  : الشَّْمظُ  قال أَْيضاً :و

 .ِليناً بِشدَّةٍ  لَهُ  اإِلْنَساُن بَكالٍم يَْخِلط يَْشِمظَ  أَنْ  أَْيضاً : الشَّْمظُ و قاَل :

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. وأَْنَشَد لُحَمْيِد بِن ثَْوٍر ، َرِضَي هللاُ عنه : َشْمَظةُ   : اسُم َمْوِضعٍ ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ

ت  بـــــــَ َقضــــــــــــــــَ مـــــــا انـــح هـــــــا كـــــــَ   (2)كــَ رَاخــَ ي فــِ قــِ رَاُء َتســــــــــــــــح  دح

ةَ     ظـــــــــــَ مـــــــــــح وبُ  بشـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــُ اُه شـــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــَ هـــــــــــًا واملـــــــــــِ  رِفـــــــــــح

  
 وناِحيَتُه وَطَرفُه. الَجبَِل ، كقُْنفَُذةٍ ، أَْعالهُ  ُشْنُظَوةُ  : [شنظ]

اَغانِّي ، ولَْو قاَل كِشنَاِظِه بالَكْسِر ألََصاَب. ، بالَكْسِر : أَْعالهُ  ِشنَاُظهُ و  ، هَكَذا في َسائِر النَُّسخِ ونَقَلَهُ الصَّ

ِرّماح : ، كثَمانٍ  َشنَاظٍ  ج :  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي للّطِ

ييف  ا ـــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــَ ا  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٍن ُدوهنـــــــــــــــــــــََ ـــــــــــــــــــــَ  أُق

امح     عــــــــــــــَ وحِم الــــــــــــــنــــــــــــــ  ريحِ كصــــــــــــــــــــــــــــَ ر ُة الــــــــــــــطــــــــــــــ  (3)عــــــــــــــُ
 

  
ٌ  َرَوى أَبُو تَُراٍب :و  َصّخابَةٌ. َسيِّئَةُ الُخلُقِ  فيهما ، أَيْ  بالَكْسرِ  بِْنِظيانٌ  ِشْنِظيَانٌ  اْمَرأَة

 .ُمْكتَنَِزةُ اللَّْحِم َكثِيَرتُهُ  ، أَي ، كِكتَابٍ  ِشنَاظٍ  َذاتُ  قاَل اللَّْيُث : اْمَرأَةٌ و

 يُْستَْدَرُك عليه :* ومّما 

 بِِه ، إِذا أَْسَمعَهُ الَمْكُروهَ. َشْنَظى يُقَاُل :

. وفي الّصحاح : ال ُدخاَن لَهُ ، وأَْنَشد أِلَُميَّةَ بِن َخلٍَف يَْهُجو َحّساَن بَن ثابٍِت َرِضَي ، كغُراٍب ، وِكتَاٍب : لََهٌب ال ُدخاَن فِيهِ  الشَُّواظُ  : [شوظ]

 هللاُ َعْنه :

نــــــــــــاً أَ  يــــــــــــح ا كــــــــــــان قـــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــَ وَ  فــــــــــــِ َ  أَبــــــــــــُ يــــــــــــح  لــــــــــــَ

ا ِ     فـــــــــــَ اًل يف ا ـــــــــــِ اِت َفســـــــــــــــــــــــــح نـــــــــــَ يـــــــــــح َد  الـــــــــــقـــــــــــَ  لـــــــــــَ
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رياً  د  كـــــــــــــــــِ ر  َيشـــــــــــــــــــــــــــــــُ ظـــــــــــــــــَ ا يـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــن انـــــــــــــــــِ  ميـــــــــــــــــََ

َب و     بـــــــــــــــًا هلـــــــــــــــََ ُخ َدائـــــــــــــــِ فـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ َوا ِ يـ  الشـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 .«ع ك ظ»وسيأْتي َجَواُب َحّساَن له في 

 بكسر الّشين. (4) ِشَواظٌ  وقََرأَ ابُن َكثِيٍر : يُْرَسُل َعلَْيُكَما

ها : الّشَواظُ  أَو قال الفَّراُء : وهو ِمثْل ُصَواٍر ، وِصَواٍر ، لَجَماَعِة البَقَِر.  عن ابِن ُشَمْيل. ُدَخاُن النَّاِر وَحرُّ

 ِمَن الشَّْمِس. ُشَواظٌ  أَْيضاً. يُقَاُل : أَصابَنِي ُشَواظٌ  وَحرُّ الشَّْمِس  قال :

يَاحُ  : الشُّواظُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و  ، وهو َمَجاٌز. الّصِ

 .(5)، أَي َهيَْماُن  ُشَواظٌ  ، وُهَو َمَجاٌز أَْيضاً. وفي األََساِس : َجَمٌل بِهِ  ِشدَّةُ الغُلَّةِ  : الّشَواظُ و قاَل :

َواظُ و  .الُمَشاتََمةُ  : الّشِ

 ، كتََشايََظا. تََسابَّا ، إِذا تََشاَوَظا يُقَاُل :و

__________________ 
 ِشطه مقتض  إطال  القاموس أنه من حد كتب. ( ضبطت عن اللسان : بكسر عينه يف املضارع عل  حد ضرب ا وقوله :1)
 كما انقبضت.« : ِشظة»( يف معضم البلدان 2)
ت فيها الشـــــــــــجر. وعرة الطري : ذرقها. واألقن واحدهتا أقنة ا وهي حفر تكون با اجلبا  ينب« بينها عرة الطري»( الذي يف شـــــــــــعر الطرماح : 3)

 اللسان.
 .35( سورة الرمحن اآية 4)
 ( يف األساس : ِهباب.5)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 به الغََضُب ، كَشاَط. َشاظَ 

ً  به َشاظَ و  ، إِذا سابَّهُ وقََذعهُ. يَُشوُظ َشْوظا

 من َمَرٍض ، أَي َوْخَزةٌ ، كما في العُبَاب. َشْوَظةٌ  به َشاَظتْ و

اَغانِّي في التَّْكِملَة. وفي العُبَاِب عن ابِن َعبّاٍد : هو ، كَشْيطانٍ  الشَّْيَظانُ  : [شيظ] ، ال  الشَِّكُس الُخلُِق ، الشَِّديُد النَّْفِس  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِري والصَّ

 ٍء.يَْنثَنِي َعْن َشيْ 

ً  فِي يَِدي ِمْن قَنَاتَِك َشِظيَّةٌ ، (1) َشاَظتْ  ٍرو عن الَكْلبِّي :قال أَبُو َعمْ و  : َدَخلَْت فِيها. تَِشيُظ َشْيظا

 ، كتَشاَوَظا. تََسابَّا ، إِذا تََشايََظا قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 مض الظاءِ  فصر العا
تْهُ  َعظَّتْهُ  : [عظظ] فإِْن َصحَّ فلَعَلَّه يَُكوُن  وقال ابُن فارس : .«بالظاءِ »الَحْرُب  َعظَّتْه ُمفَضَّل بُن َسلََمةَ ، عن اللَّْيِث. وأَْنَكَر ال الَحْرُب ، كعَضَّ

دَّةِ في الَحْرِب ، كأَنَّهُ من َعّضِ الَحْرِب إِيّاه ، ولِكْن يُْفَرُق بَْينَُهَما كما يُْفَرُق بَْيَن  العَظُّ  من باِب اإِلْبَداِل. وقال بَْعُضُهم :  (2)الدَّْعِث من الّشِ

 والدَّْعِظ ، الْختِالِف الَوْضعَْيِن.

مَ  اِد ، وما لَْيَس بَِها كعَّظِ الزَّ  اِن فهو بالظَّاِء.ونَقََل َشْيُخنَا َعْن بَْعِض فُقَهاِء اللُّغَِة : ُكلُّ َعّضٍ باألَْسنَاِن فُهَو بالضَّ

يد في  ماِن ، وال تُْستَْعَمُل الّظاُء في َغْيِرِهما ، قال الفََرْزَدُق : العَظُّ و العَضُّ « : ِكتَاب الفَْرقِ »وقاَل ابُن الّسِ  : ِشدَّةُ الَحْرِب ، أَو ِشدَّةُ الزَّ

ة  و  دَعح  عــــــــــــــَ رحوان ملَح يــــــــــــــَ َن مــــــــــــــَ اٍن اي ابــــــــــــــح  َزمــــــــــــــَ

فُ     لــــــــــــ  ٌت َأو جمــــــــــــَُ حــــــــــــَ اِ  ِإاّل ُمســــــــــــــــــــــــــح
َ

ن املــــــــــــ  مــــــــــــِ

  
 باألَْرِض. َمْعُظوظٌ  ، فهو أَْلَزقَهُ بَِها ، ِإذا فاُلناً باألَْرِض  َعظَّ  قَال َشِمٌر :و

ً و َعْظعََظةً  السَّْهمُ  َعْظعَظَ و  ويُْرَوى ِلْلعَّجاجـ  ، وقِيَل : َمرَّ ُمْضَطِرباً ولَْم يَْقِصْد. قال ُرْؤبَة اْرتَعََش في ُمِضيِِّه واْلتََوى ، إِذا ، بالَكْسرِ  ِعْظعَاظا

 :ـ 

ا رَ  مـــــــــــّ ـــــــــــَ تح َأوحان ل ظـــــــــــَ عـــــــــــَ ظـــــــــــح ا ـــــــــــا عـــــــــــَ ظـــــــــــح   (3) عـــــــــــِ
ا ـــــــــــــا    وا الـــــــــــــَوعـــــــــــــ  قـــــــــــــُ د  ُم ا وصـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــُ لـــــــــــــُ بـــــــــــــح  نــــــــــــــَ

  
 السَّْهِم. َعْظعََظة َعْنه ، َمأُْخوذٌ من نََكَص َعْن ُمقَاتِلِه ، وَرَجَع وَحادَ  : َعْظعََظةً  الَجبَانُ  َعْظعَظَ و

 ، عن أَبِي َعْمٍرو ، وَكذِلَك َعْضعََض ، وبَْرقَط ، وبَقََّط ، وَعنََّت. (4) في الَجبَل : َصعَّدَ  َعْظعَظَ و

َكْت َذنَبََها وَمَشْت في ِضيٍق ِمْن نَْفِسها ، إِذا َعْظعََظةً  الدَّابَّةُ  َعْظعََظتِ و  ، عن ابِن َعبّاٍد. َحرَّ

ةُ  الُمعَاظَّةُ  قال أَبُو َسِعيٍد :و  ْم فََرقُوا بَْيَن اللَّْفَظْيِن ، َكما فََرقُوا بَْيَن الَمْعنَيَْيِن.َواِحٌد ، إِالّ أَنَّهُ  والُمعاضَّ

ً  وماظه َعاظَّهُ  ، وُهَو َشبِيهٌ بالِمَظاِظ : يُقَاُل : ، بالَكْسِر : ِشدَّةُ الُمَكاَوَحةِ  الِعَظاظُ و هُ ، ِعَظاظا دَّةُ  هوو وِمَظاظاً : إِذا اَلَحاهُ واَلجَّ الَمَشقَّةُ والّشِ

 ، قال : الُمعَاظَّةِ و ِب ، كالعَظَّةِ في الَحرْ 

ُه  نــــــــــــــح َت عــــــــــــــَ ت شــــــــــــــــــــــــــــح ٍة ِإَذا فـــــــــــــــَ قــــــــــــــَ و ثــــــــــــــِ  َأخــــــــــــــُ

ِة و     ـــــــــــــهـــــــــــــَ رِي ـــــــــــــكـــــــــــــَ رٌي يف ال ا ِ َبصـــــــــــــــــــــــــــِ ظـــــــــــــَ ـــــــــــــعـــــــــــــِ  ال

  
. قاَل الَجْوَهِرّي : وهذا الَحْرُف هَكَذا جاَء َعْنُهم فِيَما ، أَْي ال تُوِصينِي وأَْوِصي نَْفَسكِ  تَعَْظعَِظيو قَْولُُهْم : ال تَِعِظينِي ِمَن األَْمثَاِل الّسائَرةِ و

ُجِل ِعْلماً ال يُْحِسنُهُ ، عاِء الّرِ ِل الثّانِيَةِ  َذَكَرهُ أَبُو ُعبَْيٍد. قُْلُت : أَي عن األَْصَمِعّي في اّدِ  حِ : وأَنا أَُظنَّهُ :، ونَصُّ الّصحا أَو الصَّواُب َضمُّ أَوَّ

ُل اللَّْيثِّي ، كما في العُبَابِ  أَي ال يَُكْن ِمْنِك أَْمٌر بالصَّالحِ وأَْن تَْفُسِدي أَْنِت في نَْفِسكِ  ، بَضّم التّاِء ، تُعَْظِعِظيو ويُْرَوى ـ  ، كما قاَل الُمتََوّكِ

 ألَبِي األَْسَوِد الدَُّؤِلّي :



9813 

 

ُه  لـــــــــــــَ ثـــــــــــــح ٍ  وَ حيتَ مـــــــــــــِ لـــــــــــــُ نح خـــــــــــــُ َه عـــــــــــــَ نـــــــــــــح  ال تــــــــــــــَ

ـــــــــــمُ     ي ظـــــــــــِ َت عـــــــــــَ ـــــــــــح ل عـــــــــــَ ـــــــــــَ َك ِإَذا فـ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل اٌر عـــــــــــَ  عـــــــــــَ

  
. َعْظعَظَ  قال : فَيَُكوُن من  السَّْهُم : إِذا اْلتََوى واْعَوجَّ

ِجيَن.  يَقُوُل : َكْيَف تَأُْمِرينَنِي باالْستِقاَمِة وأَْنِت تَتَعَوَّ

__________________ 
 عداها بنفسها. .. شا ت يدي شظية من القناه ( يف اللسان :1)
 .«الدعت»( عن اللسان وابألصر 2)
 وعظعظت سهامهم ِعظعا اً  ( اللسان ا ويف التهذيب :3)
 ( يف التكملة والتهذيب : َصِعد.4)
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الَمْضُموُم التَّاِء على ما َظنَّه وفَسََّرهُ  تُعَْظِعِظي َخَطأٌ ، ألَنَّ قُلُت : وَوَجْدُت بَخّطِ أَبِي َزَكِريّا ، قال الَهَرِويُّ : قَوُل الَجْوَهِرّي علَى ما فَسََّرهُ 

ِجيَن ، فجاَء بالنُّوِن لَّما كان َخبَراً ، وإِنََّما النُّوُن َمْحذُوفَ  ،  أِلَنَّهُ أَْمرٌ « الَمْفتُوَحة التاءِ » تَعَْظعَظ ةٌ ِمنْ َخبٌَر يَْلَزُمه النُّون ، كما قاَل : أَْنِت تَتَعَوَّ

 وَمْعنَاهُ : ُكفِّي واْرتَِدِعي عن َوْعِظِك إِيّاي. انتََهى.

ِحيُح ، أِلَنَّهُ قد َرَوى الَمثََل :  ِة قَْوِله.« ثم ِعِظي تَعَْظعَِظي»وقاَل اْبُن بَّرّي : الَِّذي َرواهُ أَبُو ُعبَْيٍد هو الصَّ  ، وهذا يَُدلُّ على ِصحَّ

ُمَضاَعِف بَِمْعنَى اتَِّعِظي أَْنِت ، أَي فهو أَْمٌر من الَوْعِظ ، وهذا القَْوُل َشاذٌّ ، أِلَنَّ العََرَب إِنََّما تَْفعَُل هذا في ال عَِظيتَعَظْ  قُْلُت : وِمْنُهم َمْن َجعَلَ 

ِمَن الَوْعِظ لَِقيَل ِمْنه : تََوعَِّظي ، « تَعَْظعَظى»اَن فتُْبِدُل ِمْن أََحِد الَحْرفَْيِن َكَراِهيَةً اِلْجتَِماِعهما ، فَيَقُولُوَن : تََحْلَحل وأَصله تََحلَّل ، ولَْو ك

ْل.  فتَأَمَّ

 .ِعَظاظٍ  هللا تَعالَى : َجعَلَهُ َذا أََعظَّهُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 السَّْهُم ، عن ُكَراع ، وهي ناِدَرةٌ. َعْظعَظَ  ، بالفَتْحِ : َمْصَدرُ  العَْظعَاظُ 

ْيِد. العَْظعََظةُ و  : النُُّكوُص عن الصَّ

ه وال يُِزيلُهُ.َشيْ  يُعَْظِعُظه وما  ٌء ، أَي ما يَْستَِفزُّ

ُجُل ، إِذا اْغتاَب َغْيبَةً قَبِيَحةً.  وأََعظَّ الرَّ

ً  : [عكظ] تِِه ، قََهَرهُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و َعَرَكهُ ، : يَْعِكُظه ءَ الشَّيْ  َعَكظَ و َحبََسه. : َعَكَظهُ يَْعِكُظه َعْكظا يَ و ، قاَل : َوَردَّ َعلَْيِه فَْخَره بُِحجَّ  به ُسّمِ

 .كغَُراٍب : ُسوٌق بَصْحراءَ  ُعَكاظٌ 

َمْخَشِرّي : نَْخٌل في َواٍد بَْينَهُ وبَْيَن الطَّائِِف لَْيلَةٌ. وبَْينَهُ وبَْينَ  ُعَكاظٌ  وقاَل األَْصَمِعيُّ :  َمكَّةَ ثاَلُث لَيَاٍل ، وبِِه كاْنَت تُقَاُم ُسوُق العََرِب. وقاَل الزَّ

إِلى بَلٍَد يُقَاُل له : الِعتُْق  بَْين نَْخلَةَ والّطائِفِ  : َماءٌ  ُعَكاظٌ  : قِيَل :
تَقُوُم ِهالَل ِذي القَْعَدةِ ، وتَْستَِمرُّ  َمؤِسماً ِمْن َمَواِسِم الجاِهِليَِّة ، كانَتْ  ، (1)

 ً ْعِر ثُ  ، أَي يَتَفَاَخُروَن ويَتَنَاَشُدونَ  فيَتَعَاَكُظونَ  ، قَبَائُِل العََربِ  فِيها تَْجتَِمعُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وكانَتْ  (2) ِعْشِريَن يَْوما م ما أَْحَدثُوا من الّشِ

َمْخَشِرّي : كانَْت ِفيها َوقَائُِع وُحُروٌب. قُوَن. زاَد الزَّ  يَتَفَرَّ

ا جاَء اإِلْسالُم َهَدَم ذ ا ِلَك. قَاَل اللِّْحيَانّي : أَْهُل الِحَجاِز يُْجُرونَهَ وفي الّصحاح : فيُِقيُموَن َشْهراً يَتَبَايَعُوَن ويَتَفَاَخُروَن ، ويَتَنَاَشُدوَن ِشْعراً ، فلَمَّ

 ، وتَِميم ال يُْجُرونَها ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَبِي ذَُؤْيٍب :

ـــــــــــــ   اُب عـــــــــــــل ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــقـــــــــــــِ يِنَ ال ـــــــــــــُ ا ٍ ِإذا ب كـــــــــــــَ   عـــــــــــــُ
وفُ و     ــــــــــــــُ َض األُل مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت ُض واجــــــــــــــح ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ــــــــــــــب اَم ال ــــــــــــــَ  ق

  
 .بِعَُكاظ أَراَد :

 وقال أُميَّة بُن َخلَف الُخزاِعي يَْهُجو َحسَّان بَن ثَابِت َرِضي هللا عنه :

نح مــــــــــــــــُ  يّن َأال مــــــــــــــــَ ان عــــــــــــــــَ غ َحســــــــــــــــــــــــــــــّ لــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــح

ِدّب ِإىل     ـــــــــــــــَ ًة ت ـــــــــــــــَ ل غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ل غـــــــــــــــَ ا ِ مـــــــــــــــُ كـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــُ

  
 فأََجابَهُ َحّسان َرِضَي هللا َعْنه :« شوظ»في أَبيات تَقَدَّم ِذْكُرها في 

وحٍ   ــــــــــــــــــــــَ َة ُزوُر قـ يــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــَ نح أُم  َألين عــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــِب و     ي غـــــــــــِ
َ

َو املـــــــــــ فـــــــــــا ِ  (3)مـــــــــــا هـــــــــــُ ِذي حـــــــــــِ ـــــــــــِ  ب

  

المــــــــــاً  مح كــــــــــَ يــــــــــُت لــــــــــكــــــــــُ قــــــــــِ ر ِإنح بــــــــــَ بَنحشــــــــــــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــَ

ضح     ِة مـــــــــــَ نـــــــــــ  جـــــــــــَ
َ

ُر يف املـــــــــــ َنشـــــــــــــــــــــــــ  ا ِ يــــــــــــُ كـــــــــــَ  (4) عـــــــــــُ
  

الِم  َوايفَ كـــــــــــالســـــــــــــــــــــــــِّ ر تح  (5)قــــــــــــَ مـــــــــــَ تـــــــــــَ  ِإذا اســـــــــــــــــــــــــح

ال ِ     ـــــــــــــغـــــــــــــِ ِة ال ـــــــــــــَ َرف جـــــــــــــح عـــــــــــــَ
ُ

مِّ املـــــــــــــ َن الصـــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــِ

  

رِّ أَرحٍض  وحَت بـــــــــــــــكـــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ زُوُرَ  ِإنح شـــــــــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

َك و     لـــــــــــــــــّ ُخ يف  ـــــــــــــــــََ رحضـــــــــــــــــــــــــــــــَ ا ِ تــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ
َ

 ابملـــــــــــــــــ
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الابً  اًل صــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــَ َك أَبـــــــــــــح يــــــــــــح لــــــــــــَ ُت عــــــــــــَ يــــــــــــح نــــــــــــَ  بـــــــــــــَ

ظـــــــــاِ      َ  ابلشـــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــِّ ِ  قــــــــــُ (6)كـــــــــَبمـــــــــِر الـــــــــَوســـــــــــــــــــــــح
 

  

ــــــــــــــــاراً  ن ه شــــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــُ مــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ لــــــــــــــــًة تـ لــــــــــــــــِّ  جمــــــــــــــــَ

وا ِ     ُج كــــــــــــــــــــالشــــــــــــــــــــــــــــــــــّ ًة َ َجــــــــــــــــــــ  ر مــــــــــــــــــــَ  ُمضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

رِيـــــــــــنـــــــــــاً  ي عـــــــــــَ مـــــــــــِ ٍم حيـــــــــــَح غـــــــــــَ يـــــــــــح َزِة ضـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــح  كـــــــــــهـــــــــــَ

ي    الِع خـــــــــــا ـــــــــــِ غـــــــــــارِِز اأَلضـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــِد مـــــــــــَ ِدي  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«الفن »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
قالوا : كانت العرب تقيم بســــو  عكا  شــــهر شــــوا  مث تنتقر إىل ســــو  جمنة فتقيم فيه عشــــرين يوماً من ذي « : عكا »( يف معجم البلدان 2)

 القعدة مث تنتقر إىل سو  ذي اجملاز فتقيم فيه إىل أايم ا ج.
 وفيه : 141( ديوانه ص 3)

 ... ما هو ابملغيبو 
 ( يف الديوان :4)

 ينشر يف اجملامض من عكا 
 .«كالسالح»( عن الديوان وابألصر 5)
 كبسر الوس  قـُّفص ابلشظا   .142( يف الديوان 6)
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اَ  ُدوين  قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح رحَف َأنح أَل ـــــــــــــــطـــــــــــــــ  غـــــــــــــــُ   ال ـــــــــــــــَ  تـ

حــــــــــــــــا و     ُر ابلــــــــــــــــلــــــــــــــــِّ بــــــــــــــــِ َا أُدح ي حــــــــــــــــِ رحمــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  تـ

  
 تَِميٍم :وقال َطِريُف بُن 

ا َوَرَدتح  مــــــــــــَ لــــــــــــ  كــــــــــــا َ َأَو كــــــــــــُ ٌة  عــــــــــــُ ــــــــــــلــــــــــــَ ي بــــــــــــِ  قــــــــــــَ

مُ     َوســــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــَ مح يـــــــــــــَ هــــــــــــُ رِيــــــــــــفــــــــــــَ وا ِإَد  عــــــــــــَ ثــــــــــــُ عــــــــــــَ  ؟بـــــــــــــَ
  

 فبِيَع بَِها. ُعَكاظ َمْنُسوٌب إِلَْيَها ، كما نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وهو ما ُحِمَل إِلَى العَُكاِظيُّ  منه األَِديمُ و

 ، وتََمنَّع. تَعَسََّر وتََشدَّدَ  َعلَْيه أَْمُره ، أَي تَعَكَّظَ  قِيَل :و ، عن اْبِن األَْعَرابِّي ، كما َسيَأْتِي بَيَانُه. أَْمُرهُ : اْلتََوى تَعَكَّظَ و

 ُرو بُن َمْعِدي َكِرَب :قال َعمْ 

ــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــا  وا ال ي َأطــــــــــــاعــــــــــــُ وحمــــــــــــِ ــــــــــــَ وح َأن  قـ ــــــــــــَ ل ــــــــــــَ  فـ

لـــــــــــــــــــــمِ     ُدوين وملَح َأ ـــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــح  َد ملَح يــــــــــــــــــــــُ

  

وا و  ـــــــــــــــغـــــــــــــــُ وا ال ي َأطـــــــــــــــاعـــــــــــــــُ وحمـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ن  قـ ـــــــــــــــكـــــــــــــــِ  ل

ىت      ةَ َة حـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــَ ُر الـــــــــــــــــد مِ  تــــــــــــــــــَ  َأهـــــــــــــــــح

  
ُجِل السَّفَُر ، هَكَذا نَقَلَهُ ، وهو َغلٌَط  فاُلٌن : اشتَدَّ َسفَُرهُ وبَعُدَ  تَعَكَّظَ و ُمَخاِلٌف ِلألُُصول ، فإِنَّ الَمْنقُوَل عن ابِن األَْعَرابِّي : إِذا اشتَدَّ علَى الرَّ

ةً تَعَكَّظَ  وبَعَُد ، قِيَل : تَنَكََّظ ، فإَِذا اْلتََوى َعلَْيه أَْمُرهُ فقَدْ  ةً تنكَّظ. تَعَكَّظُ  . قال : تَقُوُل العََرُب : أَْنَت َمرَّ : تََمنَُّع. وتَنَكَُّظ : تَْعَجل ،  كَّظُ تَعَ  ، وَمرَّ

 .«ن ك ظ»بتَنَكَّظ ، وسيَأْتِي ذِلَك في  تَعَكَّظ كما في اللَّسان والعُبَاِب والتَّْكِملَة. وقد اْشتَبَهَ على الُمَصنّف

يَتْ  القَْوُم : تََحبَُّسوا يَْنُظُروَن في أُُموِرهم تَعَكَّظَ و  .ُعكاظ ، قِيَل : ومنه ُسّمِ

ً  ونَكََّظهُ  َعْن حاَجتِهِ  َعكََّظهُ  قاَل إِْسَحاُق بُن الفََرجِ : َسِمْعُت أَْعَرابِيًّا ِمْن بَنِي ُسلَْيٍم يَقُوُل :و  َعْنَها. َصَرفَهُ  وتَْنِكيظاً ، ِإذا تَْعِكيظا

 .(1) نََكَدَها ونَكََّظ ، أَي حاَجتَهُ  َعلَْيهِ  َعكَّظَ و

 فِيه ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. في اإِليصاِء : بالَغَ  َعكَّظَ و

 .َمَطلَهُ و ، وَدالََكهُ ، وَعاَسَرهُ ، وَماَعَسهُ : لََواهُ  َعاَكَظهُ و

 ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. َكأَِميٍر : القَِصيرُ  العَِكيظُ و

 .: التََّجاُدل والتَّحاجُّ  التَّعَاُكظُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 أَْيضاً : القَِصيُر ، كما فِي اللَِّسان. العَِكظُ و العََطاِء ، أَي َعِسُرهُ. لَعَِكظُ  ، كَكتٍِف ، أَْي َعِسٌر. يُقَاُل : إِنَّهُ  َعِكظٌ  َرُجلٌ 

ً  األَِديمَ  َعَكْظتُ و باغ.، أَي َمعَْستُهُ  َعْكظا  وَدلَْكتُه في الّدِ

 القَْوُم : تَعَاَرُكوا. تَعَاَكظَ و

ِة : ُعَكاظٍ  ويَْوَما مَّ  : من أَيّاِمِهْم ، قال ُدَرْيُد بُن الّصِ

يح  وحمــــــــَ نح يـــــــــَ ُت عــــــــَ بــــــــح يــــــــ  ا َ تــــــــغــــــــَ كــــــــَ مــــــــا   عــــــــُ هــــــــِ يــــــــح لــــــــَ  كــــــــِ

بُ و     ــــــــــــــــ  ي غــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ٌث أَتـ ــــــــــــــــِ وحٌم َ ل ــــــــــــــــَ ُك يـ ــــــــــــــــَ  ِإنح ي

  
 نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي.

 .«ف ج ر»وُهَما ِمْن أَيَّاِم الِفَجاِر ، كما تَقَدَّم في قُْلُت : 

َمْخَشِرّي. وقاَل : هو َمأُْخوذٌ من تَعَكَُّظواو  .ُعكاظ في َمْوِضع َكذا : اْجتََمعُوا واْزَدَحُموا ، نَقَلَهُ الزَّ

عُ  العُْنُظَوانُ  : [عنظ] يُر الُمَسّمِ ّرِ  البَِذّي. (2) ، كعُْنفُواٍن : الّشِ
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اٌش ، وهو فُْعلُواٌن. ُعْنُظوانٌ  َجْوَهِرّي : َرُجلٌ وقال ال  ، أَي فَحَّ

 ، واألُْنثَى ِمْن ُكّلِ ذِلَك بالَهاِء. السَّاِخُر الُمْغِري وقِيَل : هو

ُ  العُْنُظوانُ  وقال الفَّراُء : جاِل ، والَمْرأَة ّي :  ، بالَكْسِر ِفيِهَما كالِعْنِظيانِ  ، ُعْنُظوانَةٌ  : الفَاِحُش من الّرِ ، أَي فِي العَْين والّظاِء ، وقال ابُن بَّرِ

اش : ِعْنِظيَانٌ  الَمْعروفُ   .ِعْنِظيانٌ و ِحْنِظيَاٌن ، وِخْنِظيَاٌن ، وِحْنِذيَاٌن ، وِخْنِذياٌن ، ، ويُقَال للفَحَّ

 ، وفي الّصحاحِ : َضْرٌب من النَّبَاِت. نَْبتٌ  : العُْنُظوانُ و

في الضَُّحى أَو العَِشّيِ ، وال  العُْنُظوانَةِ  ، وهو أَْغبَُر َضْخٌم ، وُربَّما اْستََظلَّ اإِلْنَساُن في ِظلِّ  من الَحْمِض  وقاَل أَبو َعْمٍرو ، وأَبُو ِزيَاٍد : ُهوَ 

 ، قاَل الّراِجز : ذا أَْكثََر ِمْنه البَِعيُر َوِجَع بَْطنُهإِ : يَْستَِظلُّ ِللظَِّهيَرةِ. قاَل الَجْوَهِرّي 

ا َواِرُس  هــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ ر قـ وانِ حــــــــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــــح   عــــــــــــــــــــــُ
ا يــــــــــــــــــوُم أَرحَواَننِ     هــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح وحُم مــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَ

  
، نَقَلَهُ أَبُو َحنِيفَةَ عن بَْعِض األَْعَراِب ، وقاَل  وانِ العُْنظُ  نَْحُوه ، إاِلّ أَنَّهُ أََدقُّ من (3)، وأَْسَمنُه وأََشدُّهُ بَيَاَضاً ، والغَْوالُن  أَْجَوُد األُْشنَانِ  هو أَو

 أَبُو َعْمٍرو : كأَنَّهُ الُحْرُض ، واألََراِنُب تَأُْكلُه.

__________________ 
 ( ضبطت يف التهذيب ابلقلم بتشديد الكاف املفتوحة.1)
 ( اللسان : املَتَسمِّض.2)
 ابلفاء.« نالفوال»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
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ألَنَُّهم بعَثُوه َربِيئَةً فَجلََس  بِن بَْكِر بِن َعْوِف بِن ُعْذَرةَ بِن َزْيِد الاّلِت ، ِمْن قُضاَعةَ ، وإِلَْيه نُِسبَِت القَبِيلَةُ ، لَقَُب َعْوِف بِن ِكنَانَةَ  : العُْنُظوانُ و

 ، وهي الشََّجَرةُ الَّتِي ُوِصفَْت ، فلُقَِّب بذِلَك. نَةَ العُْنُظوا ، وقاَل : ال أَْبرُح هِذه ُعْنُظَوانَةٍ  في ِظلِّ 

 َمْشُهوٌر. َماٌء ِلبَنِي تَِميمٍ  : ُعْنُظَوانُ و

 ، نَقَلَهُ األَْزَهِرّي ، وقد تَقَدََّم ِلْلُمَصنِِّف قَِريباً. ُء الفاِحشُ ، بالَكْسِر : البَِذي الِعْنِظيَانُ و

 ، واألُْنثَى فيهما بالهاِء. الَجافِي وقَاَل َغْيُرهُ : هو

ُل الشَّبَابِ  : الِعْنِظيانُ و  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. أَوَّ

ً و : َسِخَر منه به َعْنَظىو  وَشتََمهُ ، ولَْو قاَل : أَْسَمعَهُ القَبِيَح لََكاَن أَْجَوَد. ونَقََل الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّي قاَل : يُقَاُل : قامَ  أَْسَمعَهُ َكالماً قَبِيحا

 بِه ، إِذا أَْسَمعَهُ َكالماً قَبِيحاً ، ونَدََّد بِِه ، وأَْنَشَد : يُعَْنِظي

 (1)ِبك َلحَض ا َاِضِر  تـَُعنحِظيقاَمتح 
َجُز ِلَجْنَدِل بِن الُمثَنَّى الطَُّهِوّيِ يَُخاِطُب اْمَرأَتَه ، كما في العُبَاِب. ويُقَاُل أِلَبِي القِرين.قُْلُت : و  الرَّ

هذا ِخالُف نَّصِ ِسيبََوْيِه في ِكتَاِب هَكَذا في سائِِر النَُّسخِ ، و ُعْنُظوانٍ  َحقُّ التَّْرِكيِب أَْن يُْذَكَر في الُمْعتَّلِ ، ِلتَْصِريحِ ِسيبََوْيِه بِِزيَاَدةِ النُّوِن فيو

ه : : نَْبٌت ، ونُونُه زائَدةٌ ، تقوُل : َعِظَي  العُْنُظوانُ  األَْبنِيَِة َعلَى ما نَقََل عنه الثِّقاُت ، وإِنََّما َذَكَر اللَّْيُث في ِكتَابِِه في هذا التَّْرِكيِب ما نَصُّ

اَغانِّي فقاَل : إِذا كانَِت النُّوُن ِعْنَدهُ  البَِعيُر يَْعَظى َعظاً فهو َعٍظ ، كَرِضيَ  يَْرَضى ، وأَْصُل الَكِلَمة العَْين والظَّاء والواُو. واْعتََرَض عليه الصَّ

ولَْم يَْذُكْرهُ « ع ظ و»ْذَكَر في تَْرِكيِب  أَْن يُ َزائَِدةً فَوْزنهُ ِعْنَدهُ فُْنعاُلن ، وكاَن ِذْكُره إِيّاه في هَذا التَّْرِكيِب بَمْعِزٍل ِمَن الصَّواِب ، وَحقُّهُ ِعْنَدهُ 

بَه  الَجْوَهِرّي والّصاَغانِيُّ ، وَردُّوا على اللَّْيِث فِيِه. ونَصُّ ِسيبََوْيٍه فِي ِكتَاِب األَْبنِيَِة : أَنَّ النُّوَن زائَدةٌ ، وَوْزنُه فُْعلُواٌن ، وهذا هو الَِّذي َصوَّ

 قَْولَه.

ْل.وِعبَاَرةُ الُمَصنِّف ف  يها من الُمَخالَفَِة للنَّّصِ والقُُصوِر ما ال يَْخفَى. فَتَأَمَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : الذََّكُر. بُ العُْنظُ و : الَجَراَدةُ األُْنثَى ، العُْنُظوانَةُ  ، كما ِفي العُبَاِب. وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : ُعْنُظوانَةٌ  : الَجَراُد الذََّكُر ، واألُْنثَى العُْنُظوانُ 

 .العُْنُظوانَ  : تَأُْكلُ  ُعْنُظوانِيَّة وأَْرنَبٌ 

ُجَل : قََهْرتُه ، وهو بالغَْيِن أَْكثَُر ، كما َسيَأْتِي. (2) َعْنَظْيتُ و  الرَّ

 ، بالفَتْحِ ، عن اللِّْحيَانّيِ ، لُغَةٌ في الغَْين ، كما َسيَأْتي. َعنَاَظْيكَ  وفَعَل ذِلكَ 

 مض الظاءِ  فصر الغا
،  ، أَي َعلَى ِصيغَِة الفَاِعِل ، هَكَذا يَْقِضي َصنِيعُهُ في ِسيَاقِِه ، وهو َغلَطٌ  ويُْكَسُر الغَْيُن الثَّانِي ، َعلَى ِصيغَِة الَمْفعُوِل ، الُمغَْظغََظةُ  : [غظغظ]

ِحيح ،  (3)« بالّطاِء والّظاءِ »،  الِقْدُر الشَِّديَدةُ الغَلَيَانِ  : الُمغَْظِغَظةُ  وقَْد أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان. وقال ابُن الفَرجِ : ، وهذا ُهَو الصَّ

ا ِكالُهَما بالّظاِء ، فََجعََل االْختِالَف في الَحَرَكاِت ، وهو ُمَخاِلٌف لنَّصِ ابِن الفََرجِ كما نَقَلَهُ الّصاَغانيُّ في ِكتَابَْيِه َعْنهُ ، وقَْد َظنَّ الُمَصنُِّف أَنَُّهمَ 

ْل.  الَِّذي َرَوى الَحْرَف ، فتَأَمَّ

ّجاجِ في تَْفِسيِر قَْوِله تَعالَى :  ، ُمثَلَّثةً  الغْلَظةُ  : [غلظ]  ونَقَلَهُ الَجْوَهِرّي أَْيضاً ، (4) ِغْلَظةً  (َوْلَيِجُدوا ِفيُكمْ )، عن الزَّ

__________________ 
 ( الرجز يف الصحاح واللسان وجلند  لاطب امرأته وقبله يف الصحاح.1)

 حىت إذا أجرس كر طائر
 وقبلهما يف اللسان.
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ــــــــــــــــري  ــــــــــــــــقــــــــــــــــوم قــــــــــــــــاب ــــــــــــــــت أن ي ــــــــــــــــقــــــــــــــــد خشـــــــــــــــــــــــــــــي  ل

ــــــــــــــــــــــــرو      مل متــــــــــــــــــــــــارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائ

  

 كـــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاة مجـــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــــــــر 

 اجلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــائــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــظــــــــــــــــــرية شـــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــلــــــــــــــــــة    

  

 وبعد ا فيه.

ــــــــــــــــــــة مبــــــــــــــــــــّد وافــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــك ال ــــــــــــــــــــويف ل  ت

 مث تـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــك بصــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــــــــــاغـــــــــــــــــــر   

  

 حىت تعودي أخسر اخلواسر
 قا  يف التكملة : وقد سقرت من با املشطورين مشطوران  ا :

 أجلــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــب إىل املــــــــــــــــــــــــذخــــــــــــــــــــــــر و 

 متــــــــــــــــــيــــــــــــــــــز الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر ألحــــــــــــــــــو  جــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــر   

  

 .«الرجر قهرته ا هكذا يف النسخ ا والذي يف التكملة : عنظت بدون ايءقوله : وعنظيت »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«قوله : ابلطاء والظاء ا أي عل  صيغة الفاعر فيهما ا كما يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .123( سورة التوبة اآية 4)
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ُهورُ  َشح
ُر هو امل  .وَكذِلَك صاِحُب الَبارِِع والّصاَغاينّ ا والَكسح

 بالَكْسِر ، الِغالَظةُ  كذِلكَ و ، بالّضّم ، ُغْلَظةً  وقََرأَ السُّلَِميُّ ، وِزرُّ بُن ُحبَْيٍش ، وأَباُن بُن تَْغِلَب :« بالفَتْحِ » َغْلَظةً  وقََرأَ األَْعَمُش وعاِصٌم :

قَِّة في ، ُكلُّ ذِلكَ  َكِعنَب ، الِغلَظو  الَخْلق والطَّْبعِ والِفْعِل والَمْنِطِق والعَْيِش ونَْحِو ذِلَك. ِضدُّ الّرِ

 وَمْعنَى اآليَِة ، أَي ِشدَّةً واْستَِطالَةً.

ً  ِعيَد القَْعِر َشِديداً َسْقيُهُ ،أَّما ما َكاَن آِجناً وأَّما َما َكاَن بَ »ِلْلَخْمِر ، واْستَعَاَرهُ يَْعقُوُب لألَْمِر فقاَل في الماِء :  الِغلَظَ  واْستَعَاَر أَبُو َحنِيفَةَ   َغِليظا

ِويّ »في َغْيِر الَجَواِهِر أَْيضاً فقاَل :  الِغلَظَ  وقد اْستَْعَمَل ابُن ِجنِّي .«أَْمُرهُ  تِِه فهو أَْغلَظَ  إِذا كاَن َحْرُف الرَّ ْدِف مع قُوَّ  ُحْكماً ِعْنَدُهْم ِمَن الّرِ

 .«لتَّأِْسيِس ، لبُْعِدهُحْكماً وأَْعلَى َخَطراً من ا أَْغلَظُ 

ِل اْقتََصَر الَجْوَهِرّي ، والثّانِيَةُ نَقَلََها الّصاَغانِّي ، قال : وقََرأَ نُبَْيٌح وأَبُو َواقٍِد والَجرّ  الِفْعُل كَكُرَم وَضَربَ و  (1)َعلَْيِهم  اْغِلظْ و احُ ، وعلى األَوَّ

 بَكْسِر الالَِّم ، في التَّْوبَِة والتَّْحِريِم.

 .(2) (َعَلْيها َمالِئَكة  ِغالظ  ِشداد  )، وَجْمعَُها ِغاَلٌظ ، وِمْنهُ قولُه تعالَى :  َغِليَظةٌ  وُغاَلٌظ ، كغَُراٍب ، واألُْنثَى َغِليظٌ  فهو

اُج :  وقال العَجَّ

 ِغال َاَقدح َوَجُدوا أَرحَكانـََنا 
 ، عن اْبِن َعبّاٍد. األَْرُض الَخِشنَةُ  ، بالفَتْحِ : الغَْلظُ و

، قالُوا : ولم يَُكِن النَّْضُر بِثقٍَة ، ونَقََل  الِغلَظُ  من األَْرِض ، وُردَّ ذِلَك َعلَْيِه ، وقِيَل : إِنَّما هو الغَِليظُ  : الغَْلظُ  وَرَوى أَبُو َحنِيفَةَ عن النَّْضِر :

ً  وقد: َغْيُر َسْهلٍَة ،  َغِليَظة ابُن ِسيَده قَْولَهم : أَْرضٌ   ، قاَل : فال أَْدِري أَهو بمْعنَى بالِغلَظِ  من األَْرِض  الغَِليظِ  ، وُربما ُكنَِي عن َغلَُظْت ِغلَظا

ْلُب من َغْيِر ِحَجاَرةٍ.  الغَْلظُ  قُْلُت : وِمّما يَُؤيِّد أَبا َحنِيفَةَ قَْوُل ُكَراع : ؟.، أَم هو َمْصَدٌر ُوِصَف به الغَِليظِ  ْل.من األَْرِض : الصُّ  فَتَأَمَّ

ُجُل : أَْغلَظَ و  ، كما في التَّْكِملَة ، فهو أَْيضاً تَأِْكيٌد ِلقَْوِل أَبِي َحنِيفَةَ. الِغلَظُ  : الغَْلظُ  ، َعن اْبِن َعبّاٍد. وقال الِكَسائِي : نََزَل بَِها الرَّ

ً  الثَّْوَب : َوَجَدهُ  أَْغلَظَ و راِء في َشيْ ، األَِخيُر عن  أَو اْشتََراهُ كذِلكَ  َغِليظا ٍء ، الَجْوَهِرّي ، وقد َردَّ عليه الّصاَغانِّي بقَْوِلِه : ولَْيَس هو من الّشِ

فاِت ، كقَْوِلهْم : أَْحَمْدتُهُ وأَْبَخْلتُهُ ، كما ف .ي التَّْكِملَِة. وفي العُبَاِب : واألَوَّ وإِنَّما هو من بَاِب أَْفعَْلتُه ، أَْي َوَجْدتُهُ علَى ِصفٍَة من الّصِ  ُل أََصحُّ

 .َغلَّظَ  ، وهو َمجاٌز ، وال يُقَاُل فيه لَهُ في القَْوِل : َخشَّنَ  أَْغلَظَ و

ْنبُلَةُ  َغلَُظتِ و وكذِلَك َجِميُع النَّبَاِت والشََّجِر  .(4) (فَاْسَتوى َعلى ُسوِقهِ ) فَاْستَْغلَظَ  ، وِمْنه قَْولُهُ تَعالَى : (3) : َخَرَج فِيها الَحبُّ  اْستَْغلََظتْ و السُّ

ً  إِذا اْستَْحَكَمْت نِْبتَتُه وصارَ   .َغِليظا

 ، عن ابِن ُدَرْيد. َعَداَوةٌ  ، أَيْ  ُمغَالََظةٌ و بالكسر ، ِغْلَظةٌ  بينهماو

ً  ءَ َعلَْيِه الشَّيْ  َغلَّظَ و يَةُ  ، وِمْنهُ  تَْغِليظا تِي تَِجُب في ِشْبِه العَْمِد ، كما في الّصحاح. وقال الّشافِِعيُّ َرِحَمهُ هللا ، وهي الَّ  ، كُمعَظََّمةٍ  الُمغَلََّظةُ  الّدِ

يَةُ  ِحِم ، وِهيَ  (5) [وفي القَتل في الشهر الحرام]في العَْمِد الَمْحِض ، والعَْمِد الَخَطإِ  الُمغَلََّظةُ  تَعالَى : الّدِ ثاَلثُوَن  والبَلَِد الَحَراِم ، وقَتِْل ِذي الرَّ

 ، أَي حاِمٌل. وثاَلثُوَن َجَذَعةً ، وأَْربَعُوَن ما بَْيَن الثَّنِيَِّة إِلَى باِزِل عاِمَها ، ُكلُّها َخِلفَةٌ  ِمَن اإِلبِِل ، ةُ ِحقَّ 

 ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. ِلغلَِظهِ  تََرَك ِشَراَءهُ ، ، أَي الثَّْوَب : اْستَْغلََظهُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  ءَ الشَّيْ  َغلَّظَ  ً  : َجعَلَهُ  تَْغِليظا  .َغِليظا

 .(6)اليَِميِن  بِأَْغالظِ  َحلَفَ  ، أَي ُمَؤكٌَّد ُمَشدٌَّد ، وهو َمجاٌز. ويُقَال : َغِليظٌ  وَعْهدٌ 

. وُكلُّ ذِلَك َمَجاٌز. : َغِليظٌ  ِديٌد َصْعٌب. وماءُ : شَ  َغِليظٌ  ُء الُخلُِق. وأَْمرٌ القَْلِب ، أَي َسّيِ  َغِليظُ  ، أَي فَظٌّ ، ذُو قَساَوةٍ. وَرُجلٌ  َغِليظٌ  وَرُجلٌ   ُمرٌّ
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__________________ 
 .73( سورة التوبة اآية 1)
 .6( سورة التحرمي اآية 2)
 ( اللسان : القمح.3)
 .29( سورة الفتح اآية 4)
 .«غلة»( زايدة عن التهذيب 5)
 : وتغلية اليما : تشديدها وتوكيدها.ويف التهذيب « وحلف له أبغلة االميان»( يف األساس : 6)



9822 

 

 ، وهو َمجاٌز. َغِليَظةً  ِذراِعِه ، ونََكى فِيهم نَِكايَاتٍ  ُمْستَْغلَظِ  ويُقَاُل : َطعَنَهُ في

 : ِشْبهُ الُمعَاَرَضِة. الُمغالََظةُ و

ً  األَْمرُ  َغنََظه : [غنظ]  ، كما في الّصحاح ، قال الشاِعُر : َمْغنُوظٌ  ، فهو َعلَْيهَجَهَدهُ وَشقَّ  ، من َحّدِ َضَرَب : يَْغنُِظهُ َغْنظا

وانِإذا  ظــــــــــــــُ نــــــــــــــَ ا  غــــــــــــــَ نــــــــــــــَ انـــــــــــــــَ َا َأعــــــــــــــَ مــــــــــــــِ الــــــــــــــِ   ــــــــــــــَ

لــــــــــَ      معــــــــــَ هــــــــــِ ظــــــــــِ نــــــــــح ضُ  غــــــــــَ َن   َواســــــــــــــــــــــــِ نيف مــــــــــِ  مــــــــــَ

  
، يُقَاُل  الَهمُّ الالَِّزمُ  قاَل ابُن فاِرٍس : هوو ي ُعبَْيٍد.الشَِّديُد والَمَشقَّةُ. وفي الّصحاح : أََشدُّ الَكْرِب. قُْلُت : وهو قَْوُل أَبِ  الَكْربُ  ، بالفَتْحِ : الغَْنظُ و

 الَهمُّ ، أَْي لَِزَمهُ. َغنََظهُ  :

كُ و  .«، وَكظٌّ لَْيَس كالَكظِّ  كالغَْنظِ  ال َغْنظٌ »في َحِديِث ُعَمَر بِن َعْبِد العَِزيِز ، وقَْد َذَكَر الَمْوَت فقال : و ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، يَُحرَّ

 . وفي الّصحاح :أَْن يُْشِرَف علَى الَهلََكةِ  : هو ْنظُ الغَ و

وهو َمْسُروُح ْبُن أَْدَهَم النَّعاِمّي ويُقَاُل ـ  : هو أَْن يُْشِرَف على الَمْوِت من الَكْرِب ، ثُمَّ يُْفِلَت ِمْنهُ ، قال الشاِعرُ  الغَْنظ وكاَن أَبو ُعبَْيدة يقول :

 الَكْلبِّي ، وقِيَل هو لَجِرير :

نـــــــــا و  طـــــــــِ نح َرهـــــــــح َوارِســـــــــــــــــــــــًا مـــــــــِ ـــــــــَ يـــــــــَت فـ قـــــــــِ ـــــــــَ دح ل قـــــــــَ ـــــــــَ  ل

و َ     ظـــــــــــــُ نـــــــــــــَ ةَ  غـــــــــــــَ نـــــــــــــح ارِ  غـــــــــــــَ يـــــــــــــّ راَدِة الـــــــــــــعـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

  

م و  هـــــــــــُ تـــــــــــَ رِهـــــــــــح كـــــــــــَ مح فـــــــــــَ كـــــــــــاهنـــــــــــَُ َت مـــــــــــَ دح رَأَيـــــــــــح قـــــــــــَ  لـــــــــــَ

ـــــــــــــغـــــــــــــاِر     ـــــــــــــإِلي ـــــــــــــِر ل زِي ـــــــــــــح ن ِة اخلـــــــــــــِ راهـــــــــــــَ (1)كـــــــــــــكـــــــــــــَ
 

  
أَْعَرابِيٌّ صاَد َجَراداً ، وكاَن جائِعاً ، فأَتَى بِِهنَّ إِلى َرماٍد ، فَدسَُّهنَّ فيه ، وأَْقبََل  العَيّاُر : اسُم َرُجٍل. وَجراَدةُ : فََرُسهُ. وقِيَل : العَيّاُر :

.  ةٍ ِمْنُهنَّ طاَرْت ، فقاَل :يُْخِرُجُهنَّ ِمْنهُ َواِحَدةً َواِحَدةٍ ، فَيَأُْكلُُهنَّ أَْحيَاًء وال يَْشعُُر بِذِلَك من ِشدَّةِ الُجوعِ ، فآِخُر َجَرادَ  وهللا إِْن ُكْنُت ألُْنِضُجُهنَّ

وَك بِشدَّةِ فُضِرَب ذِلَك َمثاَلً ِلُكّلِ من أَْفلََت من َكْرٍب. وقِيَل : َجَراَدةُ العَيَّاِر : َجراَدةٌ ُوِضعَْت بَْيَن ِضْرَسْيِه فأَفْ  ِلتَْت ، أَراَد أَنَُّهْم اَلَزُموَك وَغمُّ

 َراَدةُ.ُجالً أَعلََم ، أََخَذ َجَراَدةً ِليَأُْكلََها فأُْفِلتَْت من َعلَِم َشفَتِِه ، أَي ُكْنَت تُْفلَُت َكَما أُْفِلتَت هِذه الجَ الُخُصوَمِة. وقِيَل : العَيّاُر َكاَن رَ 

إِذا قُِطعَِت النَّْخلَةُ ، نَقَلَه الّصاَغانِّي  فيُتَْرُك َحتّى يَْنَضَج في ُعذُوقهِ  بَْعَد ما يَْصفَرُّ أَو يَْحَمرُّ  َكأَِميٍر : البُْسُر يُْقَطع من النَّْخلِ  ، الغنِيظُ و
عن  (2)

 أَبِي َعْمٍرو.

لعَْيِن ، إِذا نَدََّد بِِه ، ، با َعْنَظى ، ِمثْلُ  بِهِ  َغْنَظى َكذِلكَ و ، عن األَْصَمِعّي ، لُغَةٌ في العَْيِن الُمْهَملَِة : ، بالَكْسِر : فَاِحٌش بَِذيٌّ  ِغْنِظيَانٌ  َرُجلٌ و

 وأَْسَمعَهُ ما يَْكَرهُ.

« بالغَْيِن والعَْينِ »وَعنَاَظْيَك ، أَي  َغنَاَظْيكَ  ، هَكَذا ُمْقتَضى ِسيَاقِِه وهو َخَطأٌ ، فإِنَّ الَمْرِويَّ عن اللِّْحيَانيّ  ويُْكَسر بالفَتْح ، َغنَاَظْيكَ  فَعَل ذِلكَ و

ةٍ أَْي ِليَُشقَّ َعلَْيَك  ، ةً بَْعَد َمرَّ  واْستَْدَرْكنَاه َعليه.« عنظ»، هَكَذا في اللَِّسان ، وقَْد أَْهَملَهُ في  َمرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وممَّ

 ، كِكتَاٍب : الَجْهُد والَكْرُب. قال الفَْقعَِسّي : الِغنَاظُ 

 الِغَنا ِ تـَنحِتُح ِذفحراُه من 
 ، كيُْضِرُب. يَْغنِظُ  ، كيَْنُصُر : لُغَةٌ فِي يَْغنُظُ و

ً و ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. َغنََظهُ  الَهمُّ : لَِزَمهُ ، لُغَةٌ في أَْغنََظهُ و ً  ويُقَاُل أَْيضاً : : َمأَلهُ َغْيظاً : َغنََظهُ َغْنظا ، نَقَلَهُ  ُمغانِظٌ  : شاقَّةُ ، َوَرُجلٌ  َغانََظهُ ِغنَاظا

 َشَد للّراِجز :الَجْوَهِرّي وأَنْ 

رٌِ   ظــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ نــــــــــــــح ةُ جــــــــــــــاٍف َدلــــــــــــــَ غــــــــــــــانــــــــــــــِ   مــــــــــــــُ
ةُ     ا ـــــــــــــــــــــــــــِ ُه ممـــــــــــــــــــــــــــَُ َوُج ِإاّل أَنـــــــــــــــــــــــــــ   َأهـــــــــــــــــــــــــــح

  
 وقال ُرُؤبَةُ ، ويُْرَوى ِلْلعَّجاج :

 الِغَنا اَتواَكُلوا ابملِرحَبِد 
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 ويُْرَوى : الِخنَاَظا ، وقَْد تَقَدََّم.

اجِ :: أََشدُُّهْم َكْرباً ، وقاَل ُرْؤبَةُ  أَْغنَُظُهمْ  وُهوَ    ، ويُْرَوى ِلْلعَجَّ

مح و  اٍ  هلــــــــــــــَُ ــــــــــــــ  ي ف غــــــــــــــَ ــــــــــــــح ي ا ــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ن   غــــــــــــــِ
ّوا ـــــــــــــا    ِر اجلـــــــــــــَ ِه َذا الـــــــــــــَعضـــــــــــــــــــــــــــَ و بـــــــــــــِ لـــــــــــــُ عـــــــــــــح  نــــــــــــــَ

  
ُل بالياِء ، والثَّانِي بالنُّوِن ، ويُْرَوى   وقد تَقَدَّم ، وَسيَأْتي أَْيضاً.« يَْعلُو بِهِ »األَوَّ

__________________ 
 ألدهم النعامي الكليب.« جرد»جلرير ا وليسا يف ديوانه ا ونسبا يف التاج ( نسب البيتان يف اللسان 1)
 ( مل ترد العبارة يف التكملة ا ونبه هبامشها إىل أهنا عن العباب.2)
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َكةً : تَغَيُُّر النَّبَاِت ِمَن الَحّرِ ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. الغَنَظُ و  ، ُمَحرَّ

 يَْسَخُر بالنَّاِس ، وهي بَهاٍء ، وقاَل َغْيُره ، أَْي جاٍف. : ِغْنِظيَانٌ  وقاَل أَْيضاً : َرُجلٌ 

لُهُ  ُمْطلَقاً ، وقِيَل : َغَضٌب كاِمٌن لْلعَاِجِز ، كما في الّصحاح ، : الغََضبُ  الغَْيظُ  : [غيظ]  .أَْو أََشدُّه ، أَْو َسْوَرتُهُ وأَوَّ

: َسْوَرةُ الغََضِب  الغَْيظ : أََشدُّ ِمْن الغََضِب. وقاَل قَْوٌم : الغَْيظُ  والغََضِب ، فقالُوا : الغَْيظِ  اللُّغَِة بَْينَ قال اْبُن ُدَرْيٍد ، وقد فََصَل قَْوٌم ِمْن أَْهِل 

 وأَّولُهُ.

 ِز.ِلْلعَاجِ  الغَْيظُ و هو الَكِميُن ، والغََضُب هو الظَّاِهُر. أَو الغََضُب ِلْلقَاِدِر ، الغَْيظُ  قُلُت : وقَاَل آَخُروَن :

 ً أَباَها  وسلمعليههللاصلىوقَتََل النَّبِيُّ ـ  ، (1). في الّصحاح : قالَْت قُتَْيلَةُ بِْنُت النَّْضِر بِن الحاِرِث َمِغيظٌ  وذِلكَ  َغائِظٌ  ، وهو َغاَظهُ يَِغيُظه َغْيظا

 :ـ  َصْبراً 

ا  َت وُرمبـــــــــــ َ ـــــــــــح ن ـــــــــــَ ن وح مـــــــــــَ ـــــــــــَ ر َ  ل  مـــــــــــا كـــــــــــاَن ضـــــــــــــــــــــــــَ

َو     ىَت َوهــــــــــح ن  الــــــــــفــــــــــَ  مــــــــــَ
َ
يــــــــــةُ املــــــــــ ُ   غــــــــــِ نــــــــــَ حــــــــــح ُ

(2)املــــــــــ
 

  
 ً  .فاْغتَاَظ اْغتِيَاظا

ّجاُج : غاَظهُ  لُغَةٌ في أََغاَظهُ و ، َغيََّظه فتَغَيَّظَ و يِت ، وله تَبَع الَجْوَهِريُّ فلَْم يُِجْز ذِلَك ، وقاَل الزَّ ّكِ  لَْيَسْت بالفَاِشيَِة. ، وأَْنَكَرهُ ابُن الّسِ

 ى َواِحٍد.، بَمْعنً  تَغَيَّظو ، َغايََظهُ فاْغتاظَ و بَمْعنًى َواِحٍد : َغيََّظهُ و ، أََغاَظهُ و ، َغاَظهُ  وَحَكى ثَْعلٌَب عن اْبِن األَْعَرابِّي :

 ، وهو َمَجاٌز ، قال األَْخَطُل : الَهاِجَرةُ : اْشتَدَّ َحْميَُها تَغَيََّظتِ و

ا  َداُج أَرحَو  كـــــــــَبهنـــــــــ َ حـــــــــَ  َأحـــــــــح تح يف الضــــــــــــــــــــــ  فـــــــــَ  طـــــــــَ

ا    هـــــــــــَ يـــــــــــلـــــــــــُ َزئـــــــــــر  َنـــــــــــَِ َواثـــــــــــَ   ـــــــــــُح نح جـــــــــــُ ًر  مـــــــــــِ ـــــــــــُ  قـ

  

ىت  ِإذا مـــــــــــا  َوة حـــــــــــَ دح ُدنح غـــــــــــُ تح لـــــــــــَ ظـــــــــــَ يـــــــــــ  غـــــــــــَ   تــــــــــــَ
اَن     بــــــــَ عــــــــح ُر مــــــــنح شــــــــــــــــــــــَ َواجــــــــِ اهــــــــَ هــــــــَ يــــــــلــــــــُ اٍم َأصــــــــــــــــــــــِ  حــــــــَ

  
ةَ بِن َعْوِف بِن َسْعِد بِن ذُْبيَانَ  : اْسُم َرُجٍل ، وهو َغْيظو  بِن بَِغيِض بِن َرْيِث بِن َغَطفَاَن. قال ُزَهْيُر بُن أَبِي ُسْلَمى : اْبُن ُمرَّ

ا  يـــــــَ اعــــــِ عــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ ةِ ســــــــــــــــــــَ يــــــح ا  غــــــَ َدمـــــــَ عـــــــح ــــــَ ر َة بـ  بــــــِن مــــــُ

مِ     ريَِة ابلــــــــــــــد  َ الــــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــــِ اح ز   مــــــــــــــا بــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

  
 َساِعيَاهُ : ُهَما الَحاِرُث بُن َعْوٍف ، وَهِرُم بُن ِسنَاِن بِن أَبِي حاِرثَةَ.

اجِ ـ  بِن أَُدَد. قال ُرْؤبَةُ  ِمْن بَنِي َضبَّةَ  ، َرُجلٌ  َكَشدَّاٍد : ابُن ُمْصعَبٍ  ، َغيَّاظٌ و  :ـ  ويُْرَوى للعَجَّ

ف و  ــــــــــــــح ي ا ٍ ســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ي ا  غــــــــــــــَ ا ــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ن مح غــــــــــــــِ  هلــــــــــــــَُ

ِه     و بـــــــــــــِ عـــــــــــــلـــــــــــــُ ّوا ـــــــــــــانـــــــــــــَ ِر اجلـــــــــــــَ  َذا الـــــــــــــَعضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وقد تَقَدَّم. ، بَكْسِرِهَما ، كِغنَاَظْيكَ  ِغيَاَظْيكَ و ِغيَاَظكَ  ذِلكَ  فَعَل يُقَاُل :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

َتكاُد ََتَي َُّز ) في ُمْهلٍة ، أَو ِمْنُهَما َجِميعاً. وقَْولُه تَعالَى : : فِْعلٌ  الُمغَايََظةُ و : بَاَراهُ وَغالَبَهُ فَصنَع ِمثَْل َما يَْصنَُع ، وهو َمَجاٌز. َغايََظهُ ُمغايََظةً 
. (3) اْلغَْيظِ  (ِمنَ   ، أَْي ِمْن ِشدَّةِ الَحّرِ

ُعوا هَلا)األَْمالِك ، أَْي : أََشدُّ أَْصَحاِب هِذِه األَْسَماِء ُعقُوبَةً. وقَْولُه تَعَالَى :  (4)األَْسماِء عند هللا َمِلُك  أَْغيظُ و ً  (ْسَِ أَْي َصْوَت َغلَيَاٍن ،  (5) تَغَيُّظا

ّجاج.  قالَهُ الزَّ

كان الُحَضْيُن هَذا فاِرساً  .«ح ض ن»بُن الُحَضْيِن بِن الُمْنِذر : أََحُد بَنِي َعْمِرو بِن َشْيبَاَن الذُّْهِلّي السَُّدوِسّي ، وَسيَأْتي ِذْكُر أَبِيِه في  َغيّاظُ و

ايَ   :ـ  في اْبنِِه الَمْذُكورِ ـ  ِة بِصفِّيَن َمَع َعِلّيٍ َرِضَي هللا َعْنهُ ، وُهَو القَائِلُ ، صاِحَب الرَّ
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ٍح َمضــــــــــــــــــــَ   نح صـــــــــــــــــــــالــــــِ يـــــــَت مــــــِ ا أُولــــــِ مـــــــَ ييف لــــــِ  َنســــــــــــــــــــِ

ـــــــــــــةُ و     ي فـــــــــــــِ ي  حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــٍب عـــــــــــــَ بحِدي ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــِ َت ل ـــــــــــــح  أَن

  

ُم  هــــــــــُ ــــــــــح ن ِز مــــــــــِ مــــــــــح ــــــــــغــــــــــَ رِّ وال ــــــــــغــــــــــِ ِر ال ُا أِلَهــــــــــح ــــــــــِ ل ــــــــــَ  ت

فــــــــــاِء و     ِر الصــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــَ  َأهــــــــــح َت عــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــةُ غــــــــــَ أَن ي  لــــــــــِ

  
__________________ 

( قا  ابن اسحا  : قتيلة بنت ا ارث أخت النضر بن ا ارث ا وصحح السهيلي أهنا بنت النضر ا كاألصر. وكانت قتيلة حتت ا ارث بن 1)
 .44/  3أيب أمية األصغر. انظر سرية ابن هشام 

 قصيدة مطلعها :وهو من  45/  3( البيت يف اللسان والصحاح وسرية ابن هشام 2)
 اي راكــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــًا إن األثــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــت مــــــــــــــوفــــــــــــــ ُ     ــــــــــــــح خــــــــــــــامســـــــــــــــــــــــــــٍة وأن  مــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــب

  

 .8( سورة امللك اآية 3) 
 ( أي رجر تسم  مبلك األمال .4)
 .12( سورة الفرقان اآية 5)
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يـــــــــــَت و  ا ـــــــــــاً لـــــــــــُِّ يـــــــــــ  َت  غـــــــــــَ ـــــــــــةٍ وَلســـــــــــــــــــــــــح ائ غـــــــــــَ   بـــــــــــِ
ِديـــــــــــِ      لصـــــــــــــــــــــــــ  نح لـــــــــــِ ُدّوًا ا ولـــــــــــكـــــــــــِ يـــــــــــةُ عـــــــــــَ غـــــــــــِ  تـــــــــــَ

  

ًة  يــــــــــــ  َك حــــــــــــَ ُن ُروحــــــــــــَ َة الــــــــــــر محــــــــــــح فــــــــــــِ  فــــــــــــاَل حــــــــــــَ

يـــــــــــــــةُ و     فـــــــــــــــِ َا تـــــــــــــــَ َي يف اأَلرحواح حـــــــــــــــِ  ال َوهـــــــــــــــح

  

ِذي  ُروٌر ا وُذو الــــــــــــــُودِّ ابلــــــــــــــ  ُدو َ  َمســــــــــــــــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

نح     َك مــــــــِ نــــــــح َر  مــــــــِ ــــــــَ ةٍ يـ يــــــــح يــــــــةُ  غــــــــَ ظــــــــِ َك كــــــــَ يــــــــح لــــــــَ  عــــــــَ

  
 ، وهو َمَجاٌز ، كما في األََساِس. اَظةُمْغت ويُقَاُل : البُْرَمةُ َحِليَمةٌ 

 مض الظاءِ  فصر الفاءِ 
َجاِل : الفَظُّ  : [فظظ] الجانِِب  هو الغَِليظُ  ، بَْعَدهُ. وفي العُبَاب :« الجافِي»، كما في الّصحاح ، وفي بَْعِض نَُسِخه ِزيَاَدةُ :  الغَِليظُ  من الّرِ

م الَخِشُن الَكالمِ  : الفَظُّ  نّي :. وقال الَحّراُء الُخلُِق القَاِسيالسَّّيِ   بَيِّنُ  فَظُّ  يُقَاُل : َرُجلٌ  .(1). وقاَل اللَّْيُث : هو الَِّذي في َمْنِطِقه ِغلٌَظ وتََجهُّ

 ، بالفَتْح. الفَظاَظةِ 

َكة الفََظظِ و ، بالَكْسِر ، الِفَظاظِ و  :ـ  ويُْرَوى ِلْلعَّجاجـ  . قاَل ُرْؤبَةُ ، ُمَحرَّ

 الِفظَا االل ؤحَم و  (2)تـَعحِرُف ِفيِه 
 : ُخُشونَةٌ في الَكالِم ، كالِفَظاِظ ، َعِن ابِن َعبّاٍد. الفََظظُ و

ً و تَفَظُّ فََظاَظةً  ، بالَكْسِر ، فَِظْظتَ  وقد  : واألَّوُل أَْكثَُر ِلثِقَِل التَّْضِعيف. فََظظا

: َشقَّ  اْفتَظَّهُ و فَظَّهُ  وقَدْ  والفَلََواِت ، فِي الَمفَاِوزِ  ِمْنهُ ِعْنَد َعَوِز الماءِ  يُْعتََصُر ويُْشَربُ  ، كما في الّصَحاح ، وزاَد َغْيُره : َماُء الَكِرِش  : الفَظُّ و

ٍد األَْسَوُد : إِنََّما هو ِمْنَها ، وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي ِلْلشَّاِعِر وهو َحّساُن بُن نُْشبَةَ العَ  َعَصَرهُ  َعْنهُ الَكِرَش ، أَو َدِوّي ، كما في العُبَاِب. وقال أَبو ُمَحمَّ

 ِجَساُس بُن نُْشبَة ، كِكتَاٍب :

مــــــــاً و  رحغــــــــَ م  مــــــــَ ِث ال شــــــــــــــــــــــَ يــــــــح ِف الــــــــلــــــــ  بَنــــــــح وا كــــــــَ  كــــــــانــــــــُ

ة  ال انَ  و     َرا فــــــــــــَ فــــــــــــِّ عــــــــــــَ ىت  يـــــــــــــُ ِد حــــــــــــَ يــــــــــــح  الصــــــــــــــــــــــــــ 

  
بَاعِ. قاَل : وميَقُوُل : ال يََشمُّ ِذلَّةً فتُْرِغَمه ، وال   نهُ قَْولُهم :يَناُل ِمْن َصْيِده لَْحماً َحتَّى يَْصَرَعهُ ويُعَفَِّره ، ألَنَّه لَْيَس بِِذي اْختِالٍس كغَْيِرِه من الّسِ

ُجُل ، وهو أَْن يَْسِقَي بَِعيَره ثُمَّ يَُشدَّ فََمهُ ِلئالَّ يَْجتَرَّ ، فإِذا أَصابَهُ َعَطٌش َشقَّ  اْفتَظَّ   فَْرثَهُ ، فَشِربَه اْنتََهى. (3)بَْطنَه ، فعََصر  الرَّ

َر به. وقال الراِجُز : اْفتَظَّ  وقاَل الشافِِعيُّ َرِحَمهُ هللا : إِن  َرُجٌل َكِرَش بَِعيٍر نََحَرهُ ، فاْعتََصَر ماَءهُ وَصفّاهُ ، لَْم يَُجْزأَْن يَتَطهَّ

 اِلفحِتظاِ هاَِب َك ِكرحَش الّناِب 
ا ُكَراع فقاَل : ماُء الفَْحِل أَْو الَمْرأَةِ  ، َزَعُموا : ، كأَِميرٍ  الفَِظيظُ  َرْيٍد ، والفَّراُء :قال ابُن دُ و ماُء الفَْحِل في َرِحِم :  الفَِظيظُ  ، ولَْيَس بثَبٍت. وأَمَّ

 ِخِهنَّ في َحَواِصِلِهنَّ :النّاق ، وأَْنَشَد ابُن ِسيَده للّشاِعِر يَِصُف القطا ، وأَنَُّهنَّ يَْحِمْلَن الماَء لِفَرا

اهــــــــــــــــًا يف اأَلَداَو   ــــــــــــــــَ ي ا مــــــــــــــــِ َن هلــــــــــــــــََ لــــــــــــــــح  محــــــــــــــــََ

َن     لــــــــح مــــــــِ ا حيــــــــَح مــــــــَ ِة  (4)كــــــــَ يــــــــح يــــــــظــــــــايف الــــــــبــــــــَ ظــــــــِ  الــــــــفــــــــَ

  
ّمِ : فُعَالَةٌ ِمْنهُ  الفَُظاَظةُ و  وِمْنهُ قوُل عائَِشةَ  .الفَظِّ  و من: ماُء الفَْحِل أَو ماُء الَكِرِش ، واألَِخيُر أَْنَكَرهُ الَخطَّابِّي ، أَ  الفَِظيظِ  ، أَي من ، بالضَّ

،  ويُْرَوى : فُُضضٌ  ، أَْي نُْطفَةٌ ِمنها ، ِمْن لَْعنَِة هللا فَُظاَظةٌ  لِكنَّ هللا لَعََن أَباَك وأَْنَت في ُصْلبِِه ، فأَْنتَ و َرِضَي هللا َعْنَها ِلَمْرَواَن بِن الَحَكم :

تَْين ، َجْمُع فَِضيٍض ، وهو الماُء ال كة ، فَعٌَل بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، ويُْرَوى : فَِضيض ، كأَِميرٍ بَضمَّ  تَقَدَّم قَدْ و غَِريُض ، ويُْرَوى : فََضٌض ، ُمَحرَّ

ْهنَاه على اإِلتْبَاعِ. بَظٌّ ، إِتْبَاعٌ  فَظٌّ  هوو « :ف ض ض»في  ْر بَظًّا ، فَوجَّ  قاَل ابُن ِسيَده : َحَكاهُ ثَْعلٌَب. ولَْم يُفَّسِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :  * وممَّ

 ً  ِمْن فاُلٍن ، أَْي أَْصعَُب ُخلُقاً وأَْشَرُس. ظُّ أَفَ  ، عن أَبِي َعْمٍرو. وهو أَْفَظْظتَهُ  : َردَّهُ َعّما يُِريُد. وإِذا أَْدَخْلَت الَخْيَط في الَخْرِت فقَدْ  أَفَظَّهُ إِْفَظاظا

َمْخَشِرّي :  الَكِرَش : اْعتَصْرُت ماَءَها. أَْفَظْظتُ  وقال الزَّ
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ُجِل السَّّيِ  الفَظِّ  وَجْمعُ   ، أَْنَشَد ابُن ِجنّي للّراِجِز : أَْفَظاظ ِء الُخلُِق ،، بَمْعنَى الرَّ

__________________ 
 اللسان : وخشونة.( يف 1)
 وقبله يف التهذيب :« منه»( يف التهذيب واللسان : 2)

 ملا رأينا منهم مغتا اً 
 ( اللسان : فقطر فرثه فشربه.3)
 .. ( يف التهذيب والتكملة : كما قد حيمر البية4)
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نح  و اَ  مــــــــــــِ َر  اجلــــــــــــَ ىت  تـــــــــــــَ احــــــــــــَ هــــــــــــَ ا ــــــــــــِ ظــــــــــــَ   فــــــــــــِ
َذا     َد شــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح يـــــــــــًا بــــــــــــَ لـــــــــــِ وح لـــــــــــَ ذح امـــــــــــُ هـــــــــــَ ظـــــــــــا ـــــــــــِ  أَفـــــــــــح

  
ْيدِ  فَظِّ  جمعُ و ُم ْبُن نَُوْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ :فُُظوظٌ  الصَّ  . قال ُمتَّمِ

ُرون و  عحصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ م ِإذح يـ اكـــــــــــاَن هلـــــــــــُ هـــــــــــَ و ـــــــــــَ ظـــــــــــُ   فـــــــــــُ
وحرُِد     ِة مــــــــــَ ــــــــــَ ب ــــــــــح َريـ ِ  اخلــــــــــُ ــــــــــح ي ــــــــــَ َة َأو فـ لــــــــــَ دجــــــــــح ــــــــــِ (1)ب

 

  
 ِهَي تِْلَك األَْبواُل بِعَْينَِها ، كما فِي اللَّسان. الفُُظوظُ  يَقُوُل : يَْستَبِيلُون َخْيلَهم ِليَْشَربُوا بَْولََها ِمن العََطِش ، فإِذا

ً  : [فوظ] ً و فَاَظ يَفُوُظ فَْوَظا َكتَبَهُ باألَْحَمِر َعلَى أَنّه ُمْستَْدَرٌك على الَجْوَهِرّي ، وليس كذِلَك ، بَْل َذَكَرهُ الَجْوَهِرّي في الّتِي تَِليَها  : َماتَ  فََواظا

ً  بََّما قالُوا :بِقَْوِلِه : ورُ  ً و فَاَظ يَفُوُظ فَْوظا َمْخَشِرّي أَْيضاً. وِمْن َسَجعَاتِِه : َمْن قَاَظ بتَِهاَمةَ فقد فََواظا  .(2) [أَي مات] فَاظَ  ، وَذَكَرهُ الزَّ

ً األَْفعَاُل الَّتِ ـ  وإِْن لَْم يَِرْد به اْستِْعَمالٌ ـ  وقَاَل اْبُن ِجنّي : ومّما يَُجوُز في الِقيَاِس   ي َوَرَدْت َمَصاِدُرها وُرفَِضْت هي ، نَْحُو فَاَظ الَميُِّت فَْيظا

ً و  نَِظيُره األَْيُن الَِّذي هو اإِلْعيَاُء ، لَْم يَْستَْعِملُوا ِمْنهُ فِْعالً. ، ولم يَْستَْعِملُوا ِمْن فَْوٍظ فِْعالً. قاَل : فَْوظا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ا ، فإِنَّهُ َعلَى َشْرِطِه.ْي َمْوتُهُ ، عن األَْصَمِعّي. وقَْد َذَكَرهُ الُمَصنِّف اْستِْطراداً في الَّتِي تَِليَها ، فََما أَْغنَاه َعْن ِذْكِرِه ُهنَ ، أَ  فَْوُظهُ  َحانَ 

ً  : ك [فيظ] ً و ، فَْيُظوَظةً و ، فَاظ يَِفيُظ فَْيظا َكةً ، فَيََظانا ً و ، ُمَحرَّ مِّ  فُيُوظا ، َذَكَرُهنَّ الَجْوَهِرّي َما َعَدا الثّانِيَةَ ، فإِنَّهُ َذَكَرها اللَّْيُث ،  ، بالضَّ

 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلُرْؤبَةَ ، ويُقَاُل ِلْلعّجاجِ :

ا و  ا ـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــُ مح ل هـــــــــُ عـــــــــُ ُد أَمحســـــــــــــــــــــــَ  مجـــــــــَح   (3)اأَلســـــــــــــــــــــــح
نح     ُم مـــــــــــــَ هـــــــــــــُ نـــــــــــــح وَن مـــــــــــــِ نـــــــــــــُ فـــــــــــــِ دح ااَل يـــــــــــــَ ا ـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

  

 َمِصيِفِه َأوحقا اِإنح ماَت يف 
 أَْي ِمْن َكثَْرةِ القَتْلى.

بَْيَر ُحْضَر فََرِسِه ، فَأَْجَرى الفََرَس َحتَّى»في الَحِديِث : و  .«، ثُمَّ َرَمى بَِسْوطِه ، فقاَل : أَْعُطوهُ َحْيُث بَلََغ السَّْوطُ  فاظ أَنَّهُ أَْقَطَع الزُّ

 .«وإِلِه بَنِي إِْسَرائِيلَ  فَاظَ » فِي َحِديِث قَتِْل ابِن أَبِي الُحقَْيِق :و

 هللا تَعَالَى نَْفَسهُ ، قال : (4) أَفاظَ و نَْفَسه ، أَفَْظتُ  : أََماتَهُ ، ويُقَاُل : َضَرْبتُهُ َحتَّى هللا تَعَالَى أَفَاَظهُ و

ه  ســــــــــــــــــــــِ فح َة نـــــــــَ جــــــــَ هــــــــح ُت مــــــــُ كــــــــح تــــــــَ افــــــــهــــــــَ هــــــــَ تــــــــُ ظــــــــح بَفــــــــَ   فــــــــَ
ِم و    لــــــــــــــــــــح ِم ا ــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــــــَ ه مبــــــــــــــــــــُ (5)ََثَرحتــــــــــــــــــــُ

 

  
نَْفُسه ، أَي َخَرَجت ُروُحه ، عن أَبِي ُعبَْيَدةَ والِكسائّي ، وعن أَبِي َزْيٍد ِمثْلُهُ. وقال األَْصَمِعّي : َسِمْعُت أَبا  فاَظتْ  قال الَجْوَهِريُّ : وَكذِلكَ 

َّةً  ، إِذا ماَت. قاَل : وال يُقَاُل : فَاظَ  نَْفُسه ، ولِكْن يُقَاُل : اَظتْ  ََعْمِرو بَن العاَلِء يَقُوُل : ال يُقَاُل :  نَْفُسه ، فَاَظتْ  . وَحَكى الِكَسائِّي :فاَض بَت

 نَْفُسه. فَاَظتْ  ، يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى ، هَكَذا نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي عنه. فَعَلَى هذا قَْوُل َشْيِخنَا. قُْلُت : الصَّوابُ  قَاَءَها ، أَيْ  نَْفَسهُ  هو فَاظَ و

 عن تَفَُت إِلَْيه ، فإِّن الَِّذي َذَكَرهُ الُمَصنِّف هو نَصُّ الِكَسائّي ، وَكأَنَّ َشْيَخنا اْشتَبَهَ َعلَْيِه الَحاُل وَغفَلَ من قَبِيحِ التَّْعبِيِر ال يُلْ « قَاَءَها»وقولُه : 

ّي بالّضاِد وذِلَك أَنَّهُ أَتَى ُعْرساً فَُحِجَب ، وهو قَْوُل األَْصَمِعّي. وأَْنَشَد ِلُدَكْيِن بِن َرَجاٍء الفُقَْيمِ  أَْو إِذا َذَكُروا نَْفَسه ففاَضْت بالّضادِ  النُُّصوِص ،

 فَرَجَز بِِهْم :

رحُس  وا : عـــــــــــــُ الـــــــــــــُ اُس وقـــــــــــــَ َض الـــــــــــــنـــــــــــــّ مـــــــــــــَ تـــــــــــــَ  اجـــــــــــــح

فِّ مخـــــــــــــــــــــَح ُ      ِإذا ِقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌع كـــــــــــــــــــــاأَلكـــــــــــــــــــــُ

  

  ُ لــــــــــــــــح رَاٌت مــــــــــــــــُ غــــــــــــــــَ اٌت ُمصــــــــــــــــــــــــــــــح حــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  َز ــــــــــــــــَح

بـــــــــــــــح ُ و     اَءتح عـــــــــــــــَ ٌ  وجـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح تح قــــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ  ُدعـــــــــــــــِ

  

ٌ ا وفَاَضتح نـَفح ُ   فُفِقَئتح َعاح
 نَْفُسه. فاَظتْ  ، بالظَّاِء ، وقِيَل : فَاَضْت بالّضاِد لُغَةُ ُدَكْيٍن َوْحَدهُ. ولُغَةُ َسائِر العََرِب : فَاَظتو هَكَذا هو بالّضاِد. وَرَواه الَجْوَهِريُّ :
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 نَْفُسهُ. قُْلُت : وَرَواهُ ِمثْلَهُ الماِزنيُّ عن أَبِي (6) فَاَظتْ  وقَاَل أَبُو حاتٍِم : َسِمْعُت أَبا َزْيٍد يَقُول : بَنُو َضبَّةَ َوْحَدُهْم يَقُولُون :

__________________ 
 ( يف اللسان :1)

 . .. كــــــــــــــــــــــــــــــبهنــــــــــــــــــــــــــــــم إذ يــــــــــــــــــــــــــــــعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون

 أو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

  

 ( زايدة عن االساس.2)
 ( يف اللسان :3)

 األزد أمس  شلوهم لُفا اً و 
 .«قوله : وأفا ه   ا كذا يف األصر»هبامش اللسان قا  مصححه : « وأفا ه   نفسه»( األصر والصحاح ا ويف التهذيب واللسان : 4)
 .«قوله : مبعمم ا لم ا لعله مبعمم ا لم أي مبقلد ا كم ا يف االساس : وعمموين أمرهم قلدوين»( اللسان وهبامشه 5)
 املازين عن أيب زيد.قله  ( كذا ابألصر ونص اللسان عل  ان بين ضبة يقولون فاضت ابلضاد.6)
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ُسُه ا ِإذا َخَرَجتح ا والفاِعرُ  فَاَ تح  َزيحٍد. وقَاَ  الل يحُث :  .فائةٌ  نـَفح
 نَْفُسهُ. فَاَظتْ  وقال الفَّراُء : أَْهُل الِحَجاِز وَطيِّئ يَقُولُوَن :

 َدْمعَتُه.وقَُضاَعةُ وتَِميٌم وقَْيٌس يَقُولُون : فاَضْت نَْفُسهُ ِمثُْل فَاَضْت 

ي« بالضاد»و لُغَةُ قَْيٍس « بالظاءِ »نَْفُسه  فَاَظتْ  وقاَل أَبو َزْيٍد ، وأَبُو ُعبَْيد :  بالّظاِء قَْوُل الّشاِعِر : فَاَظتْ  لُغَةُ تَِميٍم. وِمّما يُقَّوِ

رح ـــــــــــــــــــََ   ـــــــــــــــــــُ ا يـ وُدهـــــــــــــــــــَ ٌد جـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ َداَ  ي ـــــــــــــــــــَ  ي

هح و     ظــــــــــــــــــَ ا غــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــَ َدائــــــــــــــــــِ َر  أِلَعــــــــــــــــــح  ُأخــــــــــــــــــح

  

رح ــــــــــــــــــََ   ــــــــــــــــــُ ا يـ ُهــــــــــــــــــَ ريح جِي خــــــــــــــــــَ ا الــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــَبمــــــــــــــــــ 

هح     ظـــــــــــــــــَ َن الـــــــــــــــــال فـــــــــــــــــِ ودًا مـــــــــــــــــِ َوُد جـــــــــــــــــُ َبجـــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــَ

  

قـــــــــــــــــَ  و  ـــــــــــــــــ  ت ـــــــــــــــــُ ر هـــــــــــــــــا يـ جِي شـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  ا ال ـــــــــــــــــ   أَم

ُ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــُدوِّ هلـــــــــــــــا     فـــــــــــــــح هح فـــــــــــــــنـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــائـــــــــــــــظـــــــــــــــَ

  
 وِمثْلُهُ قَْوُل الُحَضْيِن بِن الُمْنِذِر.

 (1) َتِفيةُ اَل ِهَي يف اأَلرحَواِح ِحَا و 
ِت األَْبيَ   .«غيط»اُت في وقد َمرَّ

ّجاِجّي : يُقاُل : جائٌِز ِعْنَد الَجِميع إِالّ « بالظاءِ »نفُسه  فاظتْ و ،« بالضاد»، وفَاَضت نَْفُسه ، « بالّظاءِ »الَميِّت ،  فَاظَ  وقال أَبُو القَاِسِم الزَّ

 نَْفُسهُ يَْحتَجُّ بِقَْوِل الشاِعِر : فاَظتْ  األَْصَمِعّي ، فإِنّهُ ال يَْجَمُع بَْيَن الظَّاِء والنَّْفِس. والَِّذي أَجازَ 

ُ  َأنح  فـــــــــــح يـــــــــــةَ كـــــــــــاَدِت الـــــــــــنـــــــــــ  فـــــــــــِ ه  تـــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ  عـــــــــــَ

ُروِد     ٍة وبـــــــــــــــــُ طــــــــــــــــَ َوَريــــــــــــــــح َو  َحشــــــــــــــــــــــــــــــح (2)ِإذح ثـــــــــــــــــَ
 

  
 وقَْوِل اآلَخِر :

نح  ينِّ ولـــــــــــــــكـــــــــــــــِ لـــــــــــــــً  مـــــــــــــــِ َك القـــــــــــــــِ رحتـــــــــــــــُ جـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــَ

ُدودِ     اَء ُودِِّ  يف الصــــــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــَ ُت بـــــــــــــــــــَ  رَأَيــــــــــــــــــح

  

ا  مـــــــــــــ  ائـــــــــــــمـــــــــــــاِت الـــــــــــــِورحَد لـــــــــــــَ ِر ا ـــــــــــــَ جـــــــــــــح  كـــــــــــــهـــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــــُوُرودِ     َة يف ال يــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــِ
َ

 رََأتح َأن  املــــــــــــــــــــــ

  

يــــــــــةُ  فــــــــــِ ًب وخَتحشــــــــــــــــــــــــَ   تــــــــــَ مــــــــــَ ا  ــــــــــَ هــــــــــَ وســــــــــــــــــــــــُ فــــــــــُ ــــــــــُ  نـ

يـــــــــــدِ     عـــــــــــِ نح بـــــــــــَ ُر مـــــــــــِ ظـــــــــــُ نـــــــــــح ـــــــــــَ َي تـ هـــــــــــح ـــــــــــَ امـــــــــــًا فـ َ  محـــــــــــِ

  
 . على الُمعَاقَبَِة ، َحَكاه اللِّْحيَانِّي.َمْوتُه ، أَي ، وفَْوُظه فَْيُظه َحانَ و

 تَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما يُسْ 

 أَْنفَُسُهْم : تَقَيَّئُوها ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. تَفَيَُّظوا

 ، بالتَّْحِريِك ، عن اللِّْحيَانِّي. الفَيََظانِ  ، بالفَتْحِ : لُغَةٌ في الفَْيَظانُ و

 ع الظاءِ  فصر القاف
َكة : َوَرُق السَّلَم القََرظُ  : [قرظ]  .أَو ثََمُر السَّْنِط ، ويُْعتََصُر ِمْنهُ األَقَاقِيَا ، كما في الّصحاح ، وهو قَْوُل اللَّْيِث ، (3)يُْدبَُغ بِِه  ، ُمَحرَّ

ةً : (4): أَْجَوُد َما تُْدبَُغ بِِه األُُهُب فِي أَْرِض العَرِب ، وهي تُْدبَُغ  القََرظُ  وقال أَبُو َحنِيفَةَ : : َشَجٌر ِعَظاٌم ، لََها  القََرظُ  بَِوَرقِِه وثََمِرِه. وقال َمرَّ

،  قََرَظةٌ  يَْنبُُت في الِقيعَاِن ، َواِحَدتُهُسوٌق ِغالٌظ أَْمثَاُل َشَجِر الَجْوِز ، وَوَرقُهُ أَْصغَُر من َوَرِق التُّفّاحِ ، ولَهُ َحبٌّ يُوَضُع في الَمَواِزيِن ، وهو 

يَ  ُجلوبَِها ُسّمِ  .قَُرْيَظةَ و ، قََرَظةَ   الرَّ

ْلُب األَْخَضُر ، يَُشدُّ األَْعَضاَء  القََرظِ  : هو ُعَصاَرةُ  أَقاقيَا قُْلُت : وقَاَل : ابُن َجْزلَةَ : زيُِن الصُّ ، وفِيه لَْذٌع ، وأَْجَوُده الطَّيُِّب الّرائَحِة الرَّ

 ا.الُمْستَْرِخيَة إِذا ُطبَخ في ماٍء وُصبَّ َعلَْيهَ 
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 وجاِمعُهُ. : ُمْجتَنِيهِ  القَاِرظُ و

قاءَ  قََرظَ  ، يُقَاُل : : ُدبَِغ أَو ُصبَِغ بِهِ  َمْقُروظٌ  كَشدَّاٍد : بائِعُهُ ، وأَِديمٌ  ، القَّراظُ و ً  الّسِ  ، أَْو َصبَغَهُ بِِه. بالقََرظِ  ، أَْي َدبَغَهُ  يْقِرُظهُ قَْرظا

 ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. يََمنِيٌّ ، ألَنََّها َمنَابِتُه األَِخيُر َعلَى تَْغيِيِر النََّسبِ ،  ، كعََربِّي وُجَهنِّيٍ  قَرِظيٌّ  َكْبشٌ و

ا َذَكَرهُ ابُن بِن ُهَمْيِم بن يَْذُكَر بِن َعنََزةَ ، َكذَ  عاِمُر بُن ُرْهمِ  اآلَخرُ و وهو األَْكبَُر ، كاَن ِلُصْلبِِه ، يَْذُكُر بُن َعنََزةَ  : َرُجالِن أََحُدُهَما القَاِرظانِ و

 األَْعَرابِّي. وقاَل َغْيُره : هو ُرْهُم بنُ 

__________________ 
 ال حفة الرمحن روحك حّية ( اللسان وصدره فيه.1)
 .«إذ غدا»و « ويرو  : مذا غدا« مذ ثو »ويرو   123( البيت ممد بن مناذر كما يف طبقات ابن املعتز ص 2)
 ( كذا ابألصر عن الصحاح ا والذي يف املصباح أنه ا ب ألن الور  ال يدبغ به.3)
 انظر ما مّر عن املصباح.« ومثره»وهي تدبغ بورقه ا ومل يرد  414( يف كتاب النبات رقم 4)
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َغر ا ويـَُقاُ  َلُه : (1)عاِمٍر  َُما ِكالُ َا ِمنح َعَنَزةَ و  الث اين ا الَقاِر ُ  ا وهو اأَلصــــــــــــح  َ حَتِنَيانِهِ  الَقَر ِ  َخَرَجا يف طََلبِ  ا يـَُقاُ  : ِإهن 
َثرُ  فـََلمح يـَرحِجَعا

َ
ِرَب هِبَِما امل رَ  القاِر ُ  فـََقاُلوا : ال آتِيَك َأوح يـَُؤوبَ  ا فضـــــُ ُ ا أَراَد أَبُو ُذَ يحٍب ا ُيضـــــح َبِة ا وِإاي  ُب يف انحِقطَاِع الَغيـح

 ِبَقوحلِِه :
ىت  يـــــــــــــــُؤوَب و  انِ حـــــــــــــــَ ارِ ـــــــــــــــَ ا   الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ال ـــــــــــــــَُ  كـــــــــــــــِ

ر و     وائــــــــِ ٌب لــــــــِ يــــــــح لــــــــَ لــــــــَ  كــــــــُ تــــــــح َر يف الــــــــقــــــــَ نحشــــــــــــــــــــــَ ــــــــُ (2)يـ
 

  
اُز في ِكتَاِب الّظاِء : (3)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  ّي : َذَكَر القَزَّ يَْقُدُم بُن  القَاِرَظْينِ  نَّ أََحدَ  َ: أََحُدُهَما من بَنِي ُهَمْيم ، واآلَخُر يَْقُدُم بُن َعنََزةَ. وقَاَل ابُن بَّرِ

 َعنََزةَ ، واآلَخَر عاِمُر بُن َهْيَصم بِن يَْقُدَم بِن َعنََزةَ.

 العَنَِزيَّ ُمقاَم الدَّْهِر ، ونََصبَهُ َعلَى الّظْرِف ، وهذا القَاِرظَ  العَنَِزّي فأَقَامَ  القَاِرظُ  العَنَِزّي ، أَي ال آتِيَك َما َغابَ  القاِرظَ  وفي الُمْحَكِم : وال آتِيكَ 

 اتَِّساٌع ، وله نَظائُر.

 وقاَل بِْشُر بُن أَبي َخاِزٍم اِلْبنَتِه ُعَمْيَرةَ وُهَو يَُجوُد بنَْفِسه ، لَّما أََصابَهُ َسْهٌم من ُغالٍم من وائلة :

يب و   لـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــي  َأصـــــــــــــــــــــــــــــــاَب قــــــــــــــــــَ  ِإن  الـــــــــــــــــوائـــــــــــــــــِ

اابَ     غـــــــــــَ ـــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــَ  ل كح ـــــــــــُ نح ي كـــــــــــُ ـــــــــــَ ٍم ملَح ي هـــــــــــح  بســـــــــــــــــــــــــَ

  

ظــــــــــــــــــرِي ِإاي تــــــــــــــــــَ ريحَ وانـــــــــــــــــــح ي اخلــــــــــــــــــَ  يب فــــــــــــــــــَرجــــــــــــــــــِّ

اِر ُ ِإذا مـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ زِي  آابَ  ال ـــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ  ال

  
ُن ، يُقَاُل لَهُ َسْعدُ  َسْعدُ و َحابِيُّ  القََرظِ  بُن َعائٍِذ الُمَؤذِّ ، َرِضي هللا َعْنهُ ، وهو َمْولَى َعّماِر بِن ياِسر ، َرِضَي هللا َعْنهُ ، أِلَنَّهُ كاَن ُكلََّما تَِجَر  الصَّ

ناً بِقُبَاِء ،  وسلمعليههللاصلىأَي لَِزَم تَِجاَرتَهُ ، فعُِرَف به ، وكاَن قَْد َجعَلَه َرُسوُل هللا  (7)،  ِجَر فيه فََربَح ، فلَِزَمهُ تَ و ٍء َوَضَع فيه ،في َشيْ  ُمَؤذِّ

 ا ، وبَِقَي األَذاُن في َعِقبِِه.وَخِليفَةَ بِاَلٍل إِذا غاَب ، ثُمَّ اْستَقَلَّ باألَذاِن َزَمَن أَبِي بَْكٍر وُعَمَر ، َرِضَي هللا َعْنُهمَ 

اجِ ، وَرَوى َعْنهُ ابنَاه  القََرظِ  قاَل أَبُو أَْحَمَد العَْسَكِرّي : عاَش َسْعدُ  إِلَى أَيَّاِم الَحجَّ
 ُعَمُر وَعّماٌر. (4)

، وقِيَل : أُِضيَف إِلَْيِه. أِلَنَّهُ كان « القََرظِ  أََعزُّ من َمْرَوانِ »لَمثَُل : ، وِمْنهُ ا ، أُِضيَف إِلَْيِه ، ألَنَّه كان يَْغُزو اليََمَن وهي َمنَابِتُه القََرظِ  َمْرَوانُ و

ِتِه. َذَكَر الَوْجَهيِن الَمْيَدانِّي في أَْمثَاِلِه. القََرظَ  يَْحِمي  ِلِعزَّ

َكةً ، صحابِيٌّ  بِن َعْمٍرو ، بُن َكْعب قََرَظةُ و  ِمَن األَْنَصاِر َرِضَي هللا َعْنه ، َكَما في العُبَاِب. ُمَحرَّ

، من فَُضالِء الصَّحابَِة ، َشِهَد أُُحداً ، وَوِلَي الُكوفَةَ لعَِلّيٍ ،  (5)بُن َكْعِب بِن ثَْعلَبَةَ األَْنَصاِريُّ الَخْزَرِجيُّ  قََرَظةُ  الَِّذي في الُمْعَجِم الْبِن فَْهٍد :و

ّيِ َزَمَن ُعَمَر.وقَْد َشِهَد فَتْ   َح الرَّ

َكةً ، أَو قََرظٍ  ذُوو  ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. كُزبَْيٍر : ع ، باليََمنِ  قَُرْيظٍ  ذُو ، ُمَحرَّ

َكةً : ِحْصٌن بَزبِيدَ  قََرَظانُ و  ، من أَْعَماِل اليََمِن. ، ُمَحرَّ

، وَكذِلَك بَنُو النَِّضيِر ، وقَْد َدَخلُوا في العََرِب على نََسبِِهم إِلَى َهاُرون أَِخي ُموَسى ، َصلََواُت هللا  كُجَهْينَةَ : قَبِيلَةٌ مْن يَُهوِد َخْيبَرَ  ، قَُرْيَظةُ و

ُد بُن َكْعبٍ  وسلمعليههللاصلىَعلَْيِهَما وَعلَى نَبِيِّنا  . القَُرِظيُّ  وِمْنُهْم ُمَحمَّ  وَغْيُرهُ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

وَسْبيِ َذَراِريهم ،  (6)، أَمر بِقَتْل ُمقَاتِِليِهْم  وسلمعليههللاصلىفإِنَُّهْم أُِبيُروا لنَْقِضِهم العَْهَد ، وُمَظاَهَرتِِهم الُمْشِرِكيَن على َرُسوِل هللا  ةُ قَُرْيظَ  أَّما

 َزلَْت ُسوَرةُ الَحْشِر.واْستِفَاَءةِ ماِلِهْم. وأَّما بَنُو النَِّضير فإِنَُّهم أُْجلُوا إِلى الّشاِم ، وفيهم نَ 

ادِ  قََرْظتُه قاَل الفَّراُء في نََواِدره :و َماِل ، لُغَةٌ في الضَّ  .َذاَت الّشِ

ُجُل ، قَِرظَ  قاَل ابُن األَْعَراِبّي :و  والّصاَغانِّي في العُبَاب.« ق ر ض»، نَقَلَه األَْزَهِرّي في  كفَِرَح : َساَد بَْعَد َهوانٍ  الرَّ

ظُ  ، والتَّأْبِين : َمْدُحهُ َميِّتاً. وقولُهم : فالنٌ  : َمْدُح اإِلْنَساِن وهو َحيُّ  التِّْقِريظُ  الَمَجاِز :من و اِد َجِميعاً ،  يُقَّرِ ُضهُ ، بالظَّاِء والضَّ صاِحبَهُ ويُقَّرِ

 .بَِحّقٍ أَو باِطلٍ  عن أَبِي َزْيٍد ، إَِذا َمَدَحهُ 
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ُظو ال»في الَحِديِث : و َظتِ  كما نِيتُقَّرِ  .«النََّصاَرى ِعيَسى قَرَّ

ُظنِي يَْهِلُك فِيَّ َرُجالِن : ُمِحبٌّ ُمْفِرطٌ »في َحِديِث َعِلّيٍ َرِضَي هللا َعْنهُ و  .«بما لَْيَس فِيَّ ، وُمْبِغٌض يَْحِملُه َشنآنِي َعلَى أَْن يَْبَهتَنِي يُقَّرِ

__________________ 
 كليب. ويف اللسان : عامر بن متيم بن يقدم بن عنرتة.( وهو قو  التهذيب عن ابن ال1)
 اهللك  بد  القتل  ا واملثبت رواية الديوان. ويف الصحاح كليب بن وائر ويف امكم : 145/  1( ديوان اهلذليا 2)
 .378/  2( انظر اجلمهرة 3)
 ( بعدها يف القاموس : فبضيف إليه.7)
 .«ابنه»( ابألصر 4)
 غابة عن أيب عمر.( ومثله يف أسد ال5)
 ( يف التهذيب : مقاتلتهم.6)
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. قاَل  التَّقاُرظُ  . وقِيَل :يَتقاَرَضانِ  ، وِمثْلُهُ  الَمْدَح : يَْمَدُح ُكلٌّ صاِحبَه يَتَقَاَرَظان ُهَماوَ  ةً ، والتَّقاُرُض في الَخْيِر والشَّّرِ في الَمْدِح والَخْيِر خاصَّ

َمْخَشِريُّ : َمأُْخوذٌ من  األَِديَم. القَاِرظُ  ، فهو يَُزيُِّن صاِحبَهُ ، كما يَُزيِّنُ  بالقََرظِ  األَِديِم يُبَالَُغ في ِدبَاِغهِ  ِريظِ تَقْ  الزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 .القََرظَ  : تَأُْكلُ  قََرِظيَّةٌ  إِبِلٌ 

ْبغِ  أَْقَرْظتُهُ  ، كأَنَّهُ َعلَى ُمْقَرظٌ  َحنِيفَةَ عن أَبي ِمْسَحٍل : أَِديمٌ . وَحَكَى أَبُو بالقََرظِ  : َمْدبُوغٌ  قََرِظيٌّ  وأَِديمٌ   ، قاَل : ولَْم نَْسَمْعهُ ، واسُم الّصِ

 ِء إِلَى نَْفِسِه.َعلَى إِضافَِة الشَّيْ  القََرِظيُّ 

 ، كُزبَْيٍر : فََرٌس لبَْعِض العََرِب. القَُرْيظُ و

 فَّراِء.: َحَذْوتُهُ ، عن ال قََرْظتُهو

َكةً : قَْريَةُ بِمْصَر. قََرَظةُ و  ، ُمَحرَّ

ً  : [قعظ] . ويُقَاُل َشقَّ َعلَْيه يْ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي ، والّصاَغانِّي فِي العُبَاِب ، وأَْوَرَدهُ في التَّْكِملَِة ، وَكَذا َذَكَرهُ صاِحُب اللَّسان ، أَ  أَْقعََظه إِْقعَاظا

ً إِ  فاُلنٌ  أَْقعََظنِي : اُج في قَِصيَدةٍ ظائِيٍَّة. ْقعَاظا  : إِذا أَْدَخَل َعلَْيَك َمَشقَّةً في أَْمٍر ُكْنَت عنه بَمْعِزٍل ، وقد َذَكَره العَجَّ

 : ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه : (1 [قنفظ]

 الَمَشاِرِق ، قاَل : وُهَو َغِريٌب. َكَذا نَقَلَهُ َشْيُخنَا. ، لُغَةٌ فِي القُْنفُِذ ، نَقَلَه اإِلَماُم النََّوِويُّ عن القاِضي ِعيَاٍض فِي القُْنفُظُ 

 ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيه. القَْوظُ  : [قوظ]

 ، ولَْيَس بَِمْصَدٍر اْشتُقَّ ِمْنهُ الِفْعُل ، ألَنَّ لَْفَظَها َواٌو ، ولَْفظ الِفْعِل ياٌء. َمْعنَى القَْيظِ  وفي اللَِّسان : قاَل أَبو َعِلّي : هو في

ْيفِ  القَْيظُ  : [قيظ] ْيِف. : َصِميُم الصَّ  ، وهو حاقُّ الصَّ

ْيِف ، وهو (2)وفي الّصحاح : َحَراَرةُ   .قُيُوظٌ و اظٌ أَْقيَ  ِمْن ُطلُوع الثَُّريّا إِلى ُطلُوعِ ُسَهْيٍل. ج : الصَّ

اج ، ويُْرَوى ِلُرْؤبَة :  قاَل العَجَّ

ا  نـــــــــــــــَ عـــــــــــــــِ نح َوقـــــــــــــــح مح مـــــــــــــــِ ا ـــــــــــــــاِإن  هلـــــــــــــــَُ يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح   أَقـ
او     وا ـــــــــــــــــَ ُر الشــــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــِ رحب ُتســــــــــــــــــــــــــــــح  اَنَر حـــــــــــــــــَ

  
ً و ، ُمقَايََظةً  َعاَملَهو ً و ، بالَكْسرِ  قِيَاظا مّ  قُيُوظا ، وَكذِلَك  القَْيظِ  ِدِر باِب الُمفَاَعلَِة ، أَي لَزَمنِ َغِريبَةٌ ِلَكْونِها لَْيَسْت ِمْن َمَصا نَاِدَرةٌ  ، وهِذهِ  ، بالضَّ

ً و ُمقَايََظةً  اْستَأَْجرهُ   .، كُمَشاَهَرةٍ ِمَن الشَّْهرِ  القَْيظِ  من ، وُهوَ  قِيَاظا

هُ  ، أَي يَْوُمنا قاظَ و  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي والّصاَغانِّي. اْشتَدَّ َحرُّ

ً  القَْوُم بالَمَكاِن : أَقاُموا بِه قاظَ و  ال تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يَُكوَن الَولَُد َغْيظاً والَمَطرُ : » وسلمعليههللاصلىقَْوُل النَّبِّي ، و القَْيظِ  ، أَْي فَْصلَ  قَْيظا

 ً  ِضدُّ ذِلَك. القَْيظُ و أَنَّ الَمَطَر إِنَّما يَُراُد للنَّبَاِت وبَْرِد الَهواِء ، ِفيه كالقَْيِظ. وفي النّهايَِة :، أَْي إِذا كاَن الَهَواُء « قَْيظا

 وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ ِلنَُهْيَكةَ الفََزاِرّي :

يح  ُن الشـــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــح َر بـــــــــــَ ذ  عـــــــــــَ ىت  تــــــــــــَ ٍف حـــــــــــَ  ِء يف أُنـــــــــــُ

ــــــــــــر اعــــــــــــِ     ه ال ــــــــــــِ ل ذًا يف َأهــــــــــــح ــــــــــــِ ب ــــــــــــَ ت ــــــــــــح ن اَ  مــــــــــــُ ــــــــــــَ  يوق
  

 قال : وَعّداهُ إَِهاُب بُن ُعَمْيٍر العَْبَشِمّي بِنَْفِسِه في قَْوِله يَِصُف باِزالً :

ا َ  ــــــــــــــــَ ِز  ق ــــــــــــــــِ جــــــــــــــــال ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ َراّيِت ِإىَل ال ــــــــــــــــقــــــــــــــــُ  ال

زِ     َوامـــــــــــــــِ ِح اجلـــــــــــــــَ مـــــــــــــــ  َب اجلـــــــــــــــُ غـــــــــــــــح ُرد  شـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  يـ

  
 وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي لألَْعَشى :
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ًا  ا َ اي َرمخـــــــــــــــَ وِب  قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ طـــــــــــــــح  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  مـــــــــــــــَ

ف  اخلـــــــــــــارِ     ُر كـــــــــــــَ جـــــــــــــِ عـــــــــــــح يــــــــــــــبِ يــــــــــــــُ طـــــــــــــِ
ُ

 ِء املـــــــــــــ

  
ِة بِنَْفِسه َحْيُث قال : تَقَّيَُظواو ، كقَيَُّظوا مَّ  بِِه ، األَِخيَرةُ نَقَلََها الجوَهِرّي. وَعدَّاهُ ذُو الرُّ

ةَ  يـــــــــــ  قـــــــــــَ ُه  تــــــــــــَ تـــــــــــَ فـــــــــــَ لـــــــــــح ز  خـــــــــــِ ىت  هـــــــــــَ َر حـــــــــــَ  الـــــــــــر مـــــــــــح

بُ     ـــــــــــــَ ه َرت يحشـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــرَبحِد مـــــــــــــا يف عـــــــــــــَ َرو ُح ال ـــــــــــــَ  تـ

  
القَْوِم :  َمِقيظُ و .القَْيظِ  بأَْرٍض ال بُْهَمى فِيها ، أَي ال َمْرَعى في َمِقيظَ  . وقال ابُن األَْعَرابِّي : الكَمِقيٍل وَمْقعَدٍ  ، الَمْقيظُ و ، الَمِقيظُ  الَمْوِضعُ و

ْيِف.ا (3) [، ومصيفهم الموضع الذي يُقام فيه وقت القَْيظِ  وقت]الَمْوِضع الَِّذي يُقَاُم فِيِه   لصَّ

ْيِف ، (4)قال األَْزَهِريُّ : العََرُب تَقُوُل  وهو  : السَّنَةُ أَْربَعَةُ أَْزَماٍن ، ولُكّلِ َزَمٍن منها ثاَلثَةُ أَْشُهٍر ، وهي فُُصوُل السَّنَِة : ِمْنَها فَْصُل الصَّ

له]فَْصُل َربِيع الَكإِل :   آذاُر ونَْيَسانُ  (5) [أَوَّ

__________________ 
 ( ابألصر وردت بعد مادة قو  ا فقدمناها.1)
 ( يف الصحاح : مَحَاد ة الصيف.2)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.3)
 ( التهذيب : العرب  عر.4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
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رُ  ُر  الَقيحةِ  وَأاّيُر ا مُث  بـَعحَدُه َفصـــح رِيُن ا مُث  بـَعحَدُه َفصـــح رِيُن وَتشـــح ُر اخلَرِيِف : أَيـحُلوُ  وَتشـــح : َحزِيرَاُن ومَت وُز وآُب ا مُث  بـَعحَده َفصـــح
تاِء : كانُوُن وكانُوُن وُشباُط.  الشِّ

ً  ءُ الشَّيْ  هذا قَيََّظهُ و  وَشتَّانِي َطعَاٌم أَو ثَْوٌب ، وأَْنَشَد الِكَسائّي : نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وَكذِلك َصيَّفَنِي ِلقَْيِظه : كفَاهُ  تَْقيِيظا

جيِّ  هــــــــــــــــــَذا بــــــــــــــــــَ تٍّ فــــــــــــــــــَ ُك ذابــــــــــــــــــَ نح يــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــَ

ةُ     يـــــــــــــــــــِّ قـــــــــــــــــــَ جيِّ  مـــــــــــــــــــُ ٌف ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــِّ  ُمصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

تِّ  اٍت ســـــــــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نح نـ ُه مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ ت ذح  ختـــــــــــــــَِ

ِت     ــــــــــد شــــــــــــــــــــــــح اِج ال عــــــــــَ ــــــــــِ اٍج كــــــــــن عــــــــــَ ــــــــــِ وٍد ن (1)ســــــــــــــــــــــــُ
 

  
تَاءُ  (2) القَْيظُ  يَقُوُل : يَْكِفينِي ْيُف والّشِ إِنََّما »ِديُث ُعَمَر َرِضَي هللا عنه :  َ. ومنهوالصَّ

 أَْي ما تَْكِفيِهْم ِلْلقَْيظ.« بَنِيَّ  يُقَيِّْظنَ  هي أَْصُوٌع ما (3)

لإِلبِِل إِذا يَبَِس ما  (4)، وإِْن هاَجِت األَْرُض وَجفَّ البَْقُل يَُكوُن ُعْلقَةً  القَْيظِ  إِلَى ، أَْي تَُدوُم ُخْضَرتُه ، كَمِدينٍَة : نَباٌت يَْبقَى أَْخَضرَ  الَمِقيَظةُ و

 ِسَواهُ. قَالَهُ اللَّْيُث.

 .القَْيظِ  ، أَي في : ما نُتَِج فيه القَْيِظيُّ و

بُن قَْيِس بِن لَْوَذاَن األَْنَصاِرّي األَْوِسّي ، َشِهَد أُُحداً ، وقُتَِل  قَْيِظيُّ  ، هكَذا هو في النَُّسخ ، والصَّواب بِاَل اَلٍم ، ابُن لَْوَذاَن الصَّحابِيُّ  ، قَْيِظيٌّ و

ْحمِن بِن بَُجْيٍر ، نَقَلَهُ الَحافُِظ ، وهو هكذا في العُبَاِب والُمْعَجِم.  يَْوَم الِجْسِر ، وهو َجدُّ َعْبِد الرَّ

ٍد الفَْقعَِسّي : ع قَاُل : أَْقيَاذٌ :، ويُ  أَْقيَاظٌ و  ، قاَل أَبو ُمَحمَّ

ُد ِمنح  ا والَعهح  أَقـحَيا ِ َكَبهن 
 وفِي أُْرُجوَزةِ الَمّراِر بِن َسِعيٍد الفَْقعَِسّي :

ُد من أَقـحَياذِ  َا والَعهح  َكَبهن 
 ثم اتَّفقا :

 ُأس  َجرَاِميَز َعَل  ِوَجاذِ 
 وهذا ِمْن تَواُرِد الَخَواِطِر ، وهو اإِلْكفَاُء َعلَى قَْوِل أَبِي َزْيٍد.بالذّاِل. قاَل الّصاَغانِّي : 

 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. (5) باليََمِن قُْرَب ِذي ِجْبلَةَ  قَْيَظانَ  ِمْخالفُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َر  قاظَ  : قايََظهُ ُمقَايظةً   ِء القَْيِس :قَْوُل اْمِرىَمعَهُ ، نَقَلَهُ أَبو َحنِيفَةَ ، وبِه فُّسِ

ا  قَاَيظحَننا  (6)أَيحُكلحَن ِفينا ِقدن
 َمعَنا. قِْظنَ  قاَل : أَرادَ 

 .(7) [يريدون أَهَل اليمامةِ ]، على الَحْذِف واإِليجاِز ، كقَْوِلِهْم : اْجتََمعَِت اليََماَمةُ  القَْيظِ  ، أَي اْجتََمَع النّاُس في القَْيظُ  وقَْولُهم : اْجتََمعَ 

 . قاَل تَْوبَةُ بُن الُحَميِِّر :قَْيِظِهم : أَقاُموا َزَمنَ  اْقتاُظواو

مـــــــــــَ   ِح فـــــــــــا ـــــــــــِ يـــــــــــ  ضـــــــــــــــــــــــــَ
ُ
لـــــــــــَ  ابمل يـــــــــــح ـــــــــــَ ُض ل َربـــــــــــ  ـــــــــــَ  تـ

ا ُ و     تـــــــَ قـــــــح ـــــــَ ا تـ يـــــــَ واقـــــــِ ـــــــِ  الســـــــــــــــــــــ  ي قـــــــِ ـــــــعـــــــَ ِن ال طـــــــح ـــــــَ نح ب  مـــــــِ

  
 ، كَصيَّفُوا وَربَّعُوا. القَْيظِ  : أَصابَُهْم َمَطرُ  قَيَُّظواو
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. قائِظٌ  ويَْومٌ   : َشِديٌد. قَْيٌظ قائظٌ و : َشِديُد الَحّرِ

تَاِء. الِقيَاظُ و ِل الّشِ ْرع : ما ُزِرَع في َزَمِن الَخِريِف وأَوَّ  ، كِكتَاٍب ، من الزَّ

  ، جاَء ِذْكُره في الَحِديِث.، بالفَتْح : َمْوِضٌع بِقُْرِب َمكَّةَ على أَْربَعَِة أَْميَاِل من نَْخلَةَ  قَْيظٌ و

ر َكثِيراً ، ِمْنُهم : قَْيِظيُّ و بُن َعْمِرو بِن األَْشَهِل َواِلُد  قَْيِظيُّ  بُن َشّداٍد السُّلَِميُّ ، َحدَّث َعْنهُ َولَُده َعْمٌرو ، وهذا االْسُم في نََسِب األَْنَصاِر يَتََكرَّ

 الصَّحابِيَّْيِن. (8)َصْيِفّيٍ وَجناٍب 

__________________ 
 .«الدست»( عن الصحاح واللسان وابألصر 1)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : للقية.2)
 ( األصر والنهاية ا ويف التهذيب واللسان : ما هي.3)
 .«علفة»( عن التكملة والتهذيب واللسان ا وابألصر 4)
لسكون. وضبطت يف القاموس ا ضبرت قلم ا  ركة. وجبلة ابلتحريك ابلكسر مث ا« جبلة»و « قيظان»( ضبطت عن التكملة ومعجم البلدان 5)

 ا كما يف معجم البلدان اسم لعدة مواضض ا ليست ابليمن.
 ( متامة يف ديوانه.6)

ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــا أيكــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــن  قــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــن

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِ     ّدًا و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروَت اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

 ( زايدة عن اللسان.7)
وقا  غريه حباب بضــــم ا اء والباء ا وِقيَر : خباب ابخلاء املعجمة ا واب اء املهملة ( كذا ابألصــــر وأســــد الغابة نقاًل عن ابن ســــعد ا قا  : 8)

 هو الصواب.
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 ع الظاءِ  فصر الكاف
ً  في ِعْرِضه َكَرظَ  : [كرظ]  فيه. قََدحَ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَّسان. وقال الخاْرَزْنِجّي في تَْكِملَِة العَْين : أَيْ  يَْكُرظ َكْرظا

ْنَد ، وهو (1) تَْكرظُ  كما يَكُرُظه َحَسِب ، بالَكْسِر ، أَيْ  ِكْرظُ  هو يُقَاُل :و ْنَدةُ الزَّ  الَحَسِب ، أَي َمْقُدوٌح فيه. َمْكُروظُ  الزَّ

ّمِ ، في السَّْهِم والقَْوِس  الُكْرَظةُ و  التَّْكِملَة.، َمْقلُوٌب ِمْنهُ ، كما في العُبَاب و (2) الُكْظَرةِ  ، ِمثْلُ  ، بالضَّ

 ، َكما في الُمْحَكِم. ، بالَكْسِر : البِْطنَةُ  الِكظَّةُ  : [كظظ]

،  الطَّعامُ  َكظَّهُ  . يُقَاُل :الطَّعَامِ  . وفي الّصحاح : عن االْمتِالِء منمن اْمتِالء الَحيََوانَ : اإِلْنَساَن. وفي األََساِس  ٌء يَْعتَِريَشيْ  في الّصحاح :و

 ، أَْي اْمتأََل. فاكتَظَّ  النَّفَس ، على َمأَلهُ َحتَّى ال يُِطيقَ  ، أَيْ  يَُكظُّه َكظًّا وكذِلَك الشََّراُب ،

ً  الِكظَّةُ  فإِذا َعلَتْهُ البِْطنَةُ ، وأََخَذتْهُ »في َحِديِث الَحَسِن البَْصِرّي : و  .«، قال : هاِت َهاُضوما

 أَي اْمتأَلَْت منهُ وأَثْقَلََك.« الطَّعَاُم أََخْذَت ِمْنهُ  َكظَّكَ  فإِذا»قال :  (4)ُجَواِرْشَن  (3) [إِْنَسانٌ ]ى لَهُ في َحِديِث ابِن ُعَمَر : أَْهدَ و

 .«، وإِْن ُجْعُت أَْضعَفَنِي َكظَّنِي إِْن َشبِْعتُ »في َحِديٍث آَخَر ، قاَل َرُجٌل للَحَسِن : و

ً و ، يَُكّظه َكظًّا األَْمرُ  َكظَّهُ و ا ، َهَظهُ  َ، بفَتِْحِهَما : َكَظاَظةً و َكَظاظا قَْوُل ُعَمَر بِن َعْبِد  وأَثْقَلَهُ ، وُهَو َمَجاٌز. ومنه وَكَربَهُ وَجَهُدهُ  وَمأَلهُ َهمًّ

 ، ولِكنَّهُ أََشدُّ. ، أَْي َهمٌّ يَْمألُ الَجْوَف لَْيَس كسائِر الُهُمومِ « كالَكظِّ  لَْيسَ  َكظٌّ و»العَِزيز وَذَكَر الَمْوَت فقاَل : 

ٌد ، كما في الّصحاحِ. َكظٌّ  َرُجلٌ و  لَظٌّ ، أَْي َعِسٌر ُمتََشّدِ

،  َكظَّظٌ مُ و َمْكُظوظٌ و ، َكِظيظٌ  فُهوَ  الغَْيُظ َصْدَرهُ ، أَْي َمأَلهُ ، َكظَّ و َحتى يَْعِجَز َعْنَها وتَْغِلبُهُ  تَْبَهُظهُ األُُمورُ  ِللَِّذي َكظٌّ  وقال ابُن َعبّاٍد : َرُجلٌ 

 ، أَْي َمْغُموٌم َمآْلُن من الثِّقَِل. كُمعَظَّمٍ 

دَّةُ والتَّعَبُ  ، الِكَظاظُ و  في األَْمِر َحتَّى يَأُْخَذ بالنَّفَِس. قاَل ُرْؤبَةُ : ويُْرَوى للعَّجاج : كِكتَاٍب : الّشِ

ا  ا ـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــــَ َزُم ا ـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــــح  ِإان  أاَُنٌس نــــــــــــــــــــــــَ

ُة     يــــــــــعــــــــــَ تح َربــــــــــِ مــــــــــَ ئــــــــــِ ا ــــــــــاِإذح ســــــــــــــــــــــــَ ظــــــــــَ  (5) الــــــــــكــــــــــِ
  

دَّةِ ، أَْنَشَد ابُن ِجنّي : ُطوُل الُماَلَزَمةِ  أَْيضاً : الِكَظاظُ و  على الّشِ

 ِكظَاِ َهاُخط ة ال َخريحَ يف  و 
. ويُقَاُل : كالُمَكاظَّةِ  الُمَماَرَسةُ الشَِّديَدةُ في الَحْرِب ، أَْيضاً : الِكَظاظُ و الُمَضايَقَةُ والُماَلَزَمةُ في َمِضيِق : في الَحْرِب  الِكَظاظُ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ً  َكاظَّ  الَمْعَرَكِة. وقد ً و ُمَكاظَّةً  القَْوُم بَْعَضهم بَْعَضا  الِكَظاظِ  َس أَُخولَيْ »: تََضايَقُوا في الَمْعَرَكِة عند الَحْرِب. ومن أَْمثَاِلهم :  تََكاظُّواوَ  ، ِكَظاظا

ِهم يَقُوُل :« َمْن تَْسأَُمهُ   ، أَي ال تَْسأَْمُهْم أَْو يَْسأَُموا. َكاظُّوكَ  ما َكاّظِ

 يَْنتَِصُب َجَسُده قَاِعداً. هُكلََّما اْمتأََل بَْطنُ و . وقال اللَّْيُث : أَْي تََراه ُمْنَحنِياً ،يَْنتَِصُب قَاِعداً  ، أَي عْنَد األَْكلِ  يَتََكْظَكظُ  هو قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 أَي اْمتأََل بالَمَطِر والسَّْيِل ، وهو َمَجاٌز.« الَواِدي بِثَِجيِجهِ  فاْكتَظَّ »ِديُث ُرقَْيقَة :  َ. ومنهضاَق به ِلَكثَْرتِهِ  : إِذا الَمِسيُل بالماءِ  اْكتَظَّ و

قاِء إِذا َمأَلْتَهُ  الَكْظَكَظةُ و تََراهُ يَْستَِوي ُكلََّما َصبَْبَت  . وفي العُبَاب : وهي أَنْ َكِظيظٌ و ، َمْكُظوظٌ  ، وهو َكَظْظتُهُ  اللَّْيُث ، وقَدْ  ، قالَهُ  : اْمتِداُد الّسِ

 .فيه الَماءَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

هُ ِمْن َكثَْرةِ األَْكِل ، قالَهُ اللَّْيُث. َكظَّهُ ِكظَّةً   : َغمَّ

 الغَْيُظ كَكظَّهُ. اْكتَظَّهُ و. «َمْسَمنَةٌ َمْكَسلَةٌ َمْسقََمةٌ  األَِكظَّةِ  َعلَى األَِكظَّةُ »ِديث النََّخِعّي :  َ. ومنهالِكظَِّة أَِكظَّةٌ  وَجْمعُ 

 . قاَل الُحَضْيُن بُن الُمْنِذر يَْهُجو اْبنَه :، كأَِمير : الُمْغتَاُظ أََشدَّ الغَْيظِ  الَكِظيظُ و
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__________________ 
 .«يكر »( عن التكملة وابألصر 1)
 ( الكظر :  ّز القوس تقض فيه حلقة الوتر.2)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.3)
 واملثبت كاللسان والضبرت منه.« َجوارضَ »( يف النهاية : 4)
 واملشطوران يف ديوان العجاج.( لي  يف أراجيز ر بة. 5)
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ِذي  ُروٌر وُذو الــــــــــــــــُودِّ ابلــــــــــــــــ  ُدو   َمســــــــــــــــــــــــــــــح  عــــــــــــــــَ

ك      يــــــــح لــــــــَ ٍة عــــــــَ يــــــــح َك مــــــــن غــــــــَ نــــــــح َر  مــــــــِ ــــــــَ يــــــــةُ يـ ظــــــــِ  كــــــــَ

  
قاُء : اْمتأََل. تَكْظَكظَ و  الّسِ

 َحتَّى ال يَِجد َمْخَرجاً يَْخُرج إِلَْيه. (1): أَْلَجَمهُ  َكظًّا َخْصَمهُ  َكظَّ و

 بَطنُه. اكتَظَّ و ، أَي َمتَْخَمة ، َمَكظَّةٌ  وهذا الطَّعامُ 

 القَْوُم في الَمْسِجِد : اْزَدَحُموا. اْكتَظَّ و

 : االْزِدَحاُم واالْمتِالُء. الَكِظيظُ و

 : تََجاُوُز الَحّدِ في العََداَوةِ. الُمَكاظَّةُ و التََّكاظُّ و

. الِكَظاظُ و  : َما يَْمألُ القَْلَب من الَهّمِ

 .اْكتَظَّ  الَمِسيُل ، ِمثْلُ  َكظَّ و

 ِللَِّذي يَْطُرُد َشْيئاً من َخْلِفِه ، وقد كاَد يَْلَحقُه ، كما في العُبَاِب. يَُكظُّه يُقَاُل : َجاءَ  الَحْبَل أَي َشدَّه. قاَل : َكظَّ  وقَاَل ابُن َعبَّاد : يُقَاُل :

 بالتَّْخِفيف ، وْكظاً ، كما َسيَأْتِي. ظُّهُ يَكِ  والصَّوابُ 

. وَذَكَرهُ الُمَصنِّف في  َكظٌّ  وَرُجلٌ  ٌد ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  .«ل ظ ظ»لَظٌّ أَي َعِسٌر ُمتََشّدِ

. وقاَل اللَّْيُث : هو ، َكأَِمير وُمعَظَّم ، بالعَْين الُمْهَملَة الَكِعيظُ  : [كعظ] ُجُل القَِصيرُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ْخُم ، َكذا َحكاهُ األَْزَهِرّي عنه ،  الرَّ الضَّ

 قاَل ولَْم أَْسَمْع هذا الَحْرَف ِلغَْيره.

ا يُْستَْدَرك عليه : (2) [كغظ]  : * وممَّ

 لغة في الدَّال والطَّاِء الُمْهَملَتَْين نَقَلَه َشيُخنا. الكاِغظ

َكةً  الَكلََظة : [كلظ] اَغانِيُّ في التَّْكِملَِة وصاِحُب اللَِّسان. وفي العباب : قال العَُزيزّي  ، ُمَحرَّ  ِمْشيَةُ األَْقَزِل وهوَ  هي: ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والصَّ

اَغانِّي. و الصَّواب بالّطاءِ أَ  ، أَْي أَْقَزُل. أَْكلَظُ   الُمْهَملَِة ، والظَّاُء تَْصِحيٌف للعزيِزّي ، كما َحقَّقَهُ الصَّ

ه  : َكنََظهُ  قيل :و بَلََغ َمَشقَّتَهُ ، ، إِذا تََكنََّظهُ و َكنََظهُ  ِمثُْل َغنََظهُ ، إِذا َجَهَدهُ وَشقَّ َعلَْيِه. ويُقَاُل : يَْكنُُظهُ و يَْكنُِظه األَْمرُ  (3) َكنََظه : [كنظ] َغمَّ

َمْغنُوٌظ  لََمْكنُوظٌ  : بُلُوُغ الَمَشقَِّة من اإِلْنساِن ، تَقُوُل : إِنَّهُ  الَكْنظ ِمْعُت أَبا ِمْحَجٍن يَقُوُل هَكَذا. وقاَل اللَّْيُث : َِمثُْل َغنََظهُ. قال أَبُو تُراٍب : َوَمأَلهُ 

 ، وهو الَكْرُب الشَِّديُد الَِّذي يُْشفَى ِمْنهُ َعلَى الَمْوِت. َكنََظهُ و ، أَي َمْغُموٌم. وقال النَّْضُر : َغنََظهُ 

ْغَطةُ  الُكْنَظةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و ّمِ : الضَّ  .(4)، كما في العُباِب  بالضَّ

 : * ومّما يُْستَْدَرك عليه : [كنعظ]

ّي.:  الِكْنعاظُ  ُط ِعْنَد األَْكِل ، نَقَلَهُ صاِحُب اللِّسان َعْن َحواِشي ابُن بَّرِ  الَِّذي يَتََسخَّ

 مض الظاءِ  فصر الالم
 :، وأَْنَشَد ألَبِي ِحَزاٍم العُْكِلّي  الغَمُّ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّسان. وقاَل الّصاَغانِّي : هو ، كالَمْنعِ  الأّلْظُ  : [ألظ]

ِم و  هــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــئــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــــح ألح ِ تــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــينِّ  اِبلــــــــــــــــــ 

رَتٍَة َذُءوطِ و     ــــــــــــــــــــــح ن مح بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــِ ي  َذأحطــــــــــــــــــــــِ

  
فيِه ، وهِذه عن ابِن َعبّاٍد أَْيضاً ، وهذا قَْد تَقَدَّم للُمَصنِِّف في  ِفي التَّقَاِضي : َشدََّد َعلَْيهِ  أَلظَ و عن ابن َعبّاٍد. : َطَرَدهُ ، وقد َدنَا ِمْنه أَلَظهُ  أَوْ 

 ألَط ُمْهَملَةً بعَْينِه ، فهو إِّما لُغَةٌ أَْو تَْصِحيٌف.
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ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وِممَّ

 ، أَْي َعاَرَضهُ ، عن ابِن َعبّاٍد ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي في ِكتَابَْيه. أَلَظهُ 

ً  إِلَْيهِ  لََحظَ و ، يَْلَحُظهُ  ، كَمنَعَهُ  لََحَظهُ :  [لحظ] ً و ، بالفَتْحِ ، لَْحظا َكةً  لََحَظانا ، َكَذا في الّصحاح ، أَْي ِمْن أَّيِ  (5) نََظَر بُِمْؤِخِر َعْينَْيهِ  ، أَيْ  ُمَحرَّ

 جانِبَْيِه كاَن ، يَِميناً أَْو ِشَماالً.

__________________ 
 ويف التهذيب : أفحمه.( األصر واللسان ا 1)
 ( طلب املادة ابألصر بعد مادة كلة ا فقدمناها.2)
 األمر.« كنة»( عن القاموس ا وابألصر 3)
 ( والتكملة أيضاً ومل يعزه ألحد.4)
 ( يف التهذيب واللسان : عينه.5)
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 .وُهَو أََشدُّ اْلتِفَاتاً ِمَن الشَّْزرِ  .«في الصَّالةِ وال يَْلتَِفتُ  يَْلَحظُ  كانَ  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ »َحِديُث ابِن َعبّاِس :  وِمْن ذِلكَ 

 قاَل :

نــــــــــــــا  ونــــــــــــــَ يــــــــــــــُ َبن  عــــــــــــــُ ىت  كــــــــــــــَ ُم حــــــــــــــَ رحانهــــــــــــــُ ظــــــــــــــَ  نــــــــــــــَ

ِة     د  نح شـــــــــــــــــــــــــِ وٌة مـــــــــــِ قـــــــــــح ا لـــــــــــَ ظـــــــــــانِ هبـــــــــــَِ حـــــــــــَ  الـــــــــــلـــــــــــ 

  
 : النَّْظَرةُ ِمْن جانِِب األُذُِن ، وِمْنهُ قَْوُل الّشاِعِر : اللَّْحَظةُ  قِيَل :وَ  

ٌر  ابــــــــــِ ثــــــــــَ َو مــــــــــُ ُر وهــــــــــح يــــــــــح ُه اخلــــــــــَ تــــــــــح لــــــــــَ ا تـــــــــــَ مــــــــــ  لــــــــــَ  فـــــــــــَ

ا     يــــــــُدهــــــــَ عــــــــِ َرًة ويــــــــُ ظــــــــح ي نــــــــَ فــــــــِ ِب لــــــــُح لــــــــَ  الــــــــر كــــــــح (1)عــــــــَ
 

  
ُجلُ قال األَْزهَ « الُمالَحَظةُ  ُجلُّ نََظِره»لَحِديُث :  ، ومنه : ُمفَاَعلَةٌ منه الُمالَحَظةُ و ِء َشْزراً ، َعْينَْيِه إِلَى الشَّيْ  بِِلَحاظِ  ِريُّ : هو أَْن يَْنُظَر الرَّ

ْدَغ.  وهو ِشقُّ العَْيِن الَِّذي يَِلي الصُّ

 ، َكَذا في الّصحاح. َكَسَحاٍب : ُمؤِخُر العَْينِ  ، اللََّحاظُ و

قِيَن يَْكِسُرهُ وهو َوَهٌم ،  كما أَْوَضْحتُه في َشْرحِ نَْظِم الفَِصيحِ. قاَل َشْيُخنَا : وبَْعُض الُمتََشّدِ

 ي األَْنَف.قُْلُت : وهذا الَِّذي َخّطأَه قَْد ُوِجَد بَِخّطِ األَْزَهِرّي في التَّْهِذيب : الماُق والُموُق : َطَرُف العَْيِن الَِّذي يَلِ 

ْدَغ ، بَكْسِر الاّلِم  اللِّحاظُ و َح بأَنَّ الَمْشُهوَر في: ُمْؤِخُر العَْيِن الَِّذي يَِلي الصُّ ّي َصرَّ  العَْيِن الَكْسر ال َغْير. ِلَحاظِ  ولِكنَّ ابَن بَّرِ

 ، عن ابِن األَْعَراِبّي. وقَاَل ابُن ُشَمْيٍل هو ِميَسٌم في ُمْؤِخِرَها إِلَى األُذُِن ، وهو َخطٌّ َمْمُدوٌد ، وُربما كانَ  كِكتَاٍب : ِسَمةٌ تَْحَت العَْينِ  اللَِّحاظُ و

مةُ ِسَمةَ بَنِي َسْعٍد. قَاَل رُ  ِلَحاظٌ  ِمْن جانِبَْيِن ، وُربما كانَ  ِلَحاَظانِ   ْؤبَةُ ، ويُْروى ِلْلعَّجاج :َواِحٌد ِمن َجانٍِب َواِحٍد ، وَكانَْت هِذِه الّسِ

َوا ــــــــــــــــا و  ُر الشــــــــــــــــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــِ رحٍب ُتســــــــــــــــــــــــــــــح  انَر حــــــــــــــــَ

ِم     طـــــــــــُ َد اخلـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ ُج بـ نحضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــُ اتـ ا ـــــــــــَ حـــــــــــَ ـــــــــــلـــــــــــِّ  ال

  
 الِخَطاُم : ِسَمةٌ تَُكوُن علَى الَخْطِم. يَقُوُل : َوَسْمنَاُهْم ِمْن َحْربِنَا بِسَمتَْيِن ال تَْخِفياِن.

 ، وأَْنَشَد : ، َحَكاه ابُن األَْعَرابِيّ  كالتَّْلِحيظِ 

ًة  حـــــــَ وضــــــــــــــــــــِ ِن مــــــُ يِن الـــــــد اي  َت بــــــَ حـــــــح بــــــَ رح صــــــــــــــــــــَ  أَمح هـــــــَ

َة     يــــــــَ اَء اَبقــــــــِ عــــــــَ نــــــــح يــــــــةِ شــــــــــــــــــــــَ حــــــــِ لــــــــح رِت  الــــــــتــــــــ  بــــــــُ (2)واخلــــــــُ
 

  
َمِة ، فَقَاَل : التَّْحجِ  َمِة ، َكَما َجعََل أَبُو ُعبَْيٍد التَّحِجيَن اْسماً للّسِ ةٌ.يُن : ِسَمةٌ مُ َجعَلَهُ ابُن األَْعَرابِّي اْسماً للّسِ  ْعَوجَّ

ْفِعيُل اْسماً ، فإِنَّ ِسيبََوْيه قَْد َحَكى التَّْفِعيَل في قاَل ابُن ِسيَده : وِعْنِدي أَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهما إِنََّما يُْعنَى به العََمُل ، وال أُْبِعد مع ذِلَك أَْن يَُكوَن التَّ 

ي ذِلَك أَنَّ هذا الّشاِعَر قَْد قََرنَهُ بالُخبُِط.األَْسَماِء ، كالتَّْنبِيِت ، وُهَو َشَجٌر ِبعَْينِِه. وا  لتَّْمتِين ، وُهَو ُخيُوُط الفُْسَطاِط ، يُقَّوِ

يِش ِإذا ُسِحَي من الَجنَاحِ  : اللَِّحاظُ  أَو  ، قالَهُ ابُن فاِرٍس. ما يَْنَسِحي ِمَن الّرِ

يِش. قاَل األَْزَهِرّي :وأَّما قَْوُل الُهَذِلّي يَِصُف ِسَهاماً : اللِّيَطةُ الَّتِي تَْنَسِحي  اللَِّحاظُ  وقال أَبو َحنِيفَةَ : يش ، َعلَْيَها َمْنبُِت الّرِ من العَِسيِب مع الرَّ

: 

َبن   مــــــــــــــًا كــــــــــــــَ ّن َأآح اَكســــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــُ هــــــــــــــَ ا ــــــــــــــَ    ــــــــــــــَِ
َ و     اح يـــــــَر مـــــــا بـــــــَ فحصـــــــــــــــــــــِ ا ِ تــــــــَ حـــــــَ يـــــــُم  الـــــــلـــــــِّ (3)َقضـــــــــــــــــــــِ

 

  
يَشِة : بَْطنَُها إِذا أُِخَذْت من الَجنَاحِ فقُِشَرْت ، فأَْسفَلُها األَْبيَُض هو ِلَحاظُ و لَُؤاماً.َكأَنَّهُ أََراَد َكَساَها ِريشاً   .اللَِّحاظُ  الّرِ

قُّ األَْبيَُض يُْكتَُب فِيه. يَشِة الَمْقُشوَرةِ بالقَِضيِم ، وهو الرَّ  َشبَّهَ بَْطَن الّرِ

يِش  اللَِّحاظُ و  ، وقيل : ما يَِلي أَْعلَى الفُوِق من السَّْهم. من السَّْهِم : ماَوِلَي أَْعاَلهُ من القَُذِذ من الّرِ

 فاُلٍن ، أَي نَِظيُره وَشبِيُههُ. لَِحيظُ  . يُقَاُل : هوَكأَِميٍر : النَِّظيُر والشَّبِيهُ  ، اللَِّحيظُ و

 .َطيِّبَةُ الماءِ  َمْعُروفَةٌ ، بِال اَلٍم : َماٌء أَْو َرْدَهةٌ م ، لَِحيظو
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 قال يَِزيُد بُن ُمْرِخيٍَة :

نح و  اُ وا اِبلـــــــــــــــــــــر َوااَي مـــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــةٍ جـــــــــــــــــــــَ    ـــــــــــــــــــــَِ
َذابِ     اِء الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ

َ
َ  ابملـــــــــــــــ حـــــــــــــــح

َ
وا املـــــــــــــــ َرخـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ  فـ

  
وا : أَْي َخلَُطوا   .(4)َرخُّ

__________________ 
 ( عجزه يف التهذيب :1)

 عل  الرك  لفي  ظة ويعيدها
 اللسان خبرت برواية التلحيم بد  التلحية وعل  هذه الرواية فال شاهد فيه ا ونسبه لوعلة اجلرمي.( يف 2)
 ( مل أجده يف ديوان اهلذليا ا والبيت يف التهذيب واللسان والتكملة.3)
 ( يف معجم البلدان : مزجوا.4)
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 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. كَصبُوٍر : َجبٌَل لُهَذْيلٍ  لَُحوٌظ ،و

 ، كما يُقَاُل : أُْسُد بِيَشةَ. قال النابِغَةُ الَجْعِدّي : لُْحَظةَ  ، َكَحْمَزةَ : َمأَْسَدةٌ بتَِهاَمةَ ، ومنه : أُْسدُ  لَْحَظةُ و

ٍد  وا عــــــــلــــــــ  َأســــــــــــــــــــــَ طــــــــُ قــــــــَ ةَ ســــــــــــــــــــــَ ظــــــــَ حــــــــح لــــــــَ شح  بــــــــِ  مــــــــَ

مِ     هـــــــــــــــح ٍر جـــــــــــــــَ ِد ابســـــــــــــــــــــــــــــِ َواعـــــــــــــــِ وِح الســـــــــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــــُ

  
ظُ و ي التَّلَحُّ  منه اْشتِقَاُق لَُحوٍظ لَجبٍَل من ِجبَاِل ُهَذْيٍل الَمْذُكور. ، نقله الّصاَغانِيُّ ، قاَل : ُق واالْلتَِصاصُ : الّضِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ةُ ِمنَ  اللَّْحَظة  .لََحَظاتٌ  ، والَجْمعُ  لَُحْيَظة ُرونَهُ ، أَْي كلَْحَظِة العَْيِن ، ويَُصغِّ  لَْحَظةً  . ويَقُولُوَن : َجلَْسُت ِعْنَدهُ اللَّْحظِ  : الَمرَّ

 ، كَسَحاٍب وُسُحٍب. اللََّحاِظ اللُُّحظُ  ، وَجْمعُ  أَْلَحاِظهاو بلَحاِظَها فَتَنَتْه : يُقَاُل : أَْلحاظٌ  العَْيِن ، والَجْمع لََحاظُ  ، بالفَتْحِ : اللّْحظُ و

اظٌ  وَرُجلٌ   ، كَشدَّاٍد. لَحَّ

 . وهو َمجاٌز.ُمتالِحَظةٌ  ْحَوالُُهْم ُمتََشاِكلَةٌ ، ويُقَال : أَ  تاَلَحُظواو

ً و الَحَظهُ ُمالَحَظةً و  .َمْلُحوظٌ  : َراعاهُ ، وهو َمَجاٌز. ويُقَاُل : هو ِعْنَدهُ َمْحفُوٌظ ، وبعَْيِن الِعنَايَةِ  ِلَحاظا

ً و ، لََحَظهُ  ، وقد َمْلُحوٌظ بِلَحاَظْينِ  وَجَملٌ  َظه تَْلِحيظا  .لَحَّ

 فِنَاُؤَها قاَل الشاِعُر :« : بالَكْسر»الدَّاِر ،  ِلَحاظُ و

رح و  ا ِ هــــــــَ حــــــــَ ٌم  بــــــــلــــــــِ ــــــــَ ل عــــــــح ِن مــــــــَ حــــــــح  الــــــــّداِر والصــــــــــــــــــــــ 

وحُ و     لــــــــــــــُ رَاِ  تـــــــــــــــَ ُا الــــــــــــــعــــــــــــــِ ا بــــــــــــــِ هــــــــــــــَ نح آيــــــــــــــِ  مــــــــــــــِ

  
 البِيُن ، بالَكْسِر : ِقْطعَةٌ من األَْرِض قَْدُر َمّدِ البََصِر.

يُِّق. الَّلُحوظو  ، كَصبُور : الضَّ

 .الَماَلِحظُ  ، أَو َمْوِضعُه ، وَجْمعُهُ  اللَّْحظُ  ، كَمْطلٍب : ظُ الَمْلحَ و

دُ  الَكظُّ : هو اللَّظُّ  : [لظظ] ُجُل العَِسُر الُمتََشّدِ ً « ك ظ ظ»، كما في الّصحاحِ. قال ابُن ِسيَده : وأََرى َكظًّا إِتْبَاعاً ، وقَد تَقَدََّم في  الرَّ  أَْيضا

 عن ابِن َعبّاٍد.، بالفَتِْح ،  كالَّلْظاَلظِ 

 ، أَْي َزِعُر الُخلُق. لَْظالظٌ  قال : يُقَاُل : إِنَّه لََحِديدٌ 

 . قال الراِجُز :كاللَِّظيظِ  ِبِه ، إِذا لَِزَمهُ ولَم يُفَاِرْقهُ ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. لَظَّ  ، َوقَدْ  اللُُّزوُم واإِلْلَحاحُ  : اللَّظُّ و

ُر َلُه   َلِظيةُ َعِجبحُت والد هح
ً  به أَلَظَّ  قِبَل ُهَو اْسٌم ِمنْ   .إِْلظاظا

 .الطَّْردُ  : اللَّظُّ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

ٍد الفَْقعَِسّي : ، بالَكْسِر : الِمْلحاحُ  الِمْلَظاظُ و  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. وأَْنَشَد أِلَبِي ُمَحمَّ

ٍح  ابــــــــــــــــِ ُه بســــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح ا ِ جــــــــــــــــاَريـ ظــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح   مــــــــــــــــِ
قـــــــــــــــــا ِ     ـــــــــــــــــح ٍم أَي ـــــــــــــــــِ َوائ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  قـ ل رِي عـــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــَح

  
 وأَْنَشد الّصاَغانِّي ِلُرْؤبَةَ ، ويُْرَوى ِلْلعَّجاجِ :

 ِملحظا َااجَلد  حَيحُدو َقَدراً و 
 .حارٌّ  ، أَيْ  لَْظالظٌ  يَْومٌ  قال الفَّراُء في نََواِدِرِه :و

َسالَةُ  الُمِلظَّةُ و ّمِ : الّرِ ر قَْوُل أَبِي َوْجَزةَ : ، بالضَّ  ، وبه فُّسِ



9845 

 

ٍر  كــــــــح ِد بــــــــِن بــــــــَ عــــــــح يِن ســــــــــــــــــــــَ غح بــــــــَ لــــــــِ ةً فــــــــبَبــــــــح ظــــــــ  لــــــــِ   مــــــــُ
ر     وَ  امـــــــــــــح حِ َرســـــــــــــــــــــــــــُ َود ِة اَنصـــــــــــــــــــــــــــِ َ

 ٍء اَبِدي املـــــــــــــ

  
به : لَِزَمهُ فَعََل وأَْفعََل بَمْعنًى. وقاَل أَبُو  أَلَظَّ و ءِ بالشَّيْ  لَظَّ  ، وقَدْ  اَلَزم بفاُلٍن أَيْ  أَلَظَّ  من ٍء ،ِء ، أَراَد ِرَسالَةَ اْمِرىوقَْولُه : َرُسوَل اْمِرى

أَْي اْلَزُموا ذِلَك « بياَذا الَجالِل واإِلْكَرامِ  أَِلظُّوا»ِديُث ابِن َمْسعُوٍد َرِضَي هللا َعْنهُ :  َبه ال يُفَاِرقُهُ. وِمْنهُ  ُمِلظٌّ  بِِه : لَِزَمهُ ، وهو أَلَظَّ  َعْمٍرو :

: اإِلْلحاح. قال بِْشٌر يَِصُف ِحَماراً َشبَّه ناقَتَهُ بِِه  اإِلْلَظاظُ : ِء والُمثَابََرةُ عليه. ويقال : لُُزوُم الشَّيْ  اإِلْلَظاظُ و واثْبُتُوا َعلَْيه ، وأَْكثُِروا ِمْن قَْوِله.

: 

ة   ــــــــــــــــــــــَ ىت   أَل ن  حــــــــــــــــــــــَ ُدوهــــــــــــــــــــــُ ن  حيــــــــــــــــــــــَح  هبــــــــــــــــــــــِِ

    َ ا  بـــــــــــــــَ ا ِ  تــــــــــــــــَ ن  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــِوســـــــــــــــــــــــــــــَ وهلـــــــــــــــَُ  حـــــــــــــــُ

  
 وفي الصحاح :

 (1)تـََبي َنِت ا ِياُ  من الِوسا  
 َعلَْيه. أَلَظَّ  به ، وكذلك أَقَامَ  بالَمَكاِن : أَلَظَّ و َداَم. المطُر : أَلَظَّ و

ُكها ، وتَْحِريُك َرأِْسها ِمْن ِشدَّةِ اْغتِيَاِظها لَْظلََظتُهاو الَحيَِّة ، تَلَظُّظُ و  ِمْن تََوقُِّدها وُخْبثَِها ، كأَنَّ األَْصلَ  تَتَلَظَّى . وَحيَّةٌ التَّلَْظلُظُ  ، وَكذِلكَ  : تََحرُّ

 .تَتَلَظَّظُ 

__________________ 
 ( ا يا  مجض حائر ا الناقة الجي محر عليها فلم تلقح.1)
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 ، فَكأَنَّه يَْلتَِهُب كالنَّاِر ، من اللََّظى ، وَسيَأْتِي. يَتَلَظَّى قَْولُُهْم فِي الَحّرِ :وأَّما 

ت الفُْرسانُ : التََّطاُردُ  التَّالظُّ و  .تاَلظُّ  . يُقَاُل : َمرَّ

ا يُْستَْدَرك َعلَْيه :  * وِممَّ

وِملَزٌّ ،  ِملَظٌّ  ِء يُِلحُّ َعلَْيِه. ويُقَاُل لْلغَِريِم الُمِلّحِ اللَُّزوِم :ِملَحٌّ : َشِديُد اإِلْبالغِ بالشَّيْ  ِملَظٌّ  َرُجلٌ في الَحْرِب : الُمَواَظبَةُ ولُُزوُم الِقتَاِل. و الُماَلظَّةُ 

 ِء.على الشَّيْ  اإِلْشفاقُ  إِلْلَظاظُ  : َعِسٌر ُمَضيٌَّق ُمَشدٌَّد َعلَْيه. وقاَل ابُن فاِرٍس : ِمْلَظاظٌ و ِملَظٌّ  بَكْسِر الِميِم ، وهو

 ، بالفَتْح ، أَْي فَِصيٌح. لَْظالظٌ  وَرُجلٌ 

. قاَل األَْزَهِرّي : لَْم أَْسَمْع هذا الَحْرَف الَجاِريَةُ السَِّمينَةُ الطَِّويلَةُ الَجِسيَمةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي : وقاَل اللَّْيُث : هي ، كُمعَظََّمةٍ  الُملَعََّظةُ  : [لعظ]

  في َكالِم العََرِب ِلغَْيِر اللَّْيِث.ُمْستَْعَمالً 

 لَْعَظْمتُهُ  اللَّْحَم : انتََهْستَه َعِن العَْظِم ، وُربما قالُوا : لَْعَمْظتُ  . وفي الّصحاح :لَْعَمَظهُ  ، وقد َء الفَمِ العَْظِم ِملْ  (1) : اْنتِهاسُ  اللَّْعَمَظةُ  : [لعمظ]

 ، كَدْحَرَجٍة وِدْحراجٍ. ، بالَكْسرِ  كاللِّْعماظِ  َعلَى القَْلِب ،

ِهما الُّلْعُموظةِ و ، للُّْعُموظكا للطَّعَاِم ، عن اللَّْيِث. وقاَل َغْيُره : هو النَِّهُم الشَِّرهُ ، كَجْعفٍَر : الَحِريُص الشَّْهوانُ  ، اللَّْعَمظُ و ، كما في  بَِضّمِ

 الّصحاح.

 ، قاَل الشاِعُر : لَعاِميظُ و ، لَعاِمَظةٌ  ج :

جِي  ِإن  الـــــــــــــــــ  َر فـــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــح هح وال فـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــِ  َأشــــــــــــــــــــــــــــــح

وحٌم     هـــــــــــــــا قــــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ بـــــــــــــــِ يـــــــــــــــةُ ُتشـــــــــــــــــــــــــــــح امـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

  
ْرماذُ  ، اللِّْعَماظُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  ، وهو أَْن يُْعِطيََك من الَكالِم ما ال أَْصَل له. كِقْرطاٍس : الّطِ

 : التَّْطِفيُل. اللَّْعَمَظةُ و ، كعُْصفُوٍر : الطُّفَْيِليُّ  ، اللُّْعُموظو

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ّي عن ابِن َخالََوْيه :  : الَِّذي يَْخُدم بَِطعَاِم بَْطنِِه ، ِمثُْل العُْضُروِط. قال راِفُع بُن ُهَزْيٍم : اللُّْعُموظُ و اللَّْعَمظُ  نَقََل ابُن بَّرِ

ةٌ  ظـــــــــــَ امـــــــــــِ عـــــــــــَ ـــــــــــَ ا  ل هـــــــــــَ ـــــــــــِ ائ ا و ـــــــــــَِ ـــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــَ َ ال اح ـــــــــــَ  ب

رِ     فـــــــــح رِت الســـــــــــــــــــــــ  قـــــــــَ نح ســـــــــــــــــــــــَ َا مـــــــــِ الـــــــــِ يـــــــــ  اُء نــــــــــَ  أَِدقـــــــــّ

  
اٌس. وأَْنَشَد األَْصَمِعّي : لَْعَمَظةٌ  وَرُجلٌ   : َحِريٌص لَحَّ

ريحٌ أَ  ارُِط أَذاَ  خـــــــــــــــــــَ ا الـــــــــــــــــــُعضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ   يـ

ا و     هــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ةُ أَيـ ظــــــــــــــَ مــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــلــــــــــــــ  ارِطُ  ال مــــــــــــــَ ــــــــــــــعــــــــــــــُ  ال

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

يحِ ، َزَعُموا ، َكَذا في اللَِّسان. اللَّغَظُ  : [لغظ]  : ما َسقََط في الغَِديِر من َسْفيِ الّرِ

ً  من فِيهِ  لَفََظه : [لفظ] ً  به لَفَظَ و ، يَْلِفُظهُ لَْفظا  َسِمعَ  ، ِمثَالُ  لَِفَظ يَْلفَظُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد : وفيه لُغَةٌ ثَانِيَةٌ :و ، وهي اللُّغَةُ الَمْشُهوَرةُ. َضَربَ ك ، لَْفظا

 .لَِفيظٌ و َمْلفُوظٌ  َرَماهُ ، فهو بفَتْحِ الفاِء ، أَيْ  (2)من قَْوٍل  يَْلفَظُ  يَْسَمُع. وقََرأَ الَخِليُل : ما

 أَْي تَْقِذفُُهْم وتَْرِميِهْم.« أََرُضوُهمْ  تَْلِفُظُهمْ  ِشَراُر أَْهِلَها (3)ويَْبقَى في األَْرِض »في الَحِديِث : و

اأَْي فَْليُْلِق ما يُْخِرُجهُ الِخالُل ِمْن بَْيِن أَْسنَانِه. وفي « فَْليَْلِفظْ  وَمْن أََكَل فََما تََخلَّل في َحِديٍث آَخَر :و البَْحُر  لَفََظهُ  َحِديِث اْبِن ُعَمَر : أَنَّهُ ُسئَِل َعمَّ

 فَنََهى َعْنهُ ، أَراَد ما يُْلِقيِه البَْحُر من السََّمِك إِلى جانِبِِه من َغْيِر اْصِطياٍد.

 أَ فِيَها من النَّبَاِت وَغْيِره.أَي أَْظَهَرْت ما َكاَن قد اْختَبَ « َخبِيئَها لَفََظتْ و فَقَاَءْت أُُكلََها»في َحِديِث عائَِشةَ : و
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القَْوَل :  لَفَظَ  ، وَكذِلكَ  (ِمْن قَ ْول  ِإالّ َلَدْيِه َرِقيب  َعِتيد  ) يَْلِفظُ  (ما)، به ، ومنهُ قَْولُهُ تَعَالَى :  َكتَلَفَّظَ  به ، بالَكالِم : نََطقَ  لَفَظَ  من الَمجاِز :و

 إِذا تََكلََّم به.

 .فاُلٌن : ماتَ  لَفَظَ و

 .، َمْعِرفَةً  كاَلفَِظة بَِما فِي َجْوفِِه إِلَى الشُُّطوِط ، يَْلِفظُ  ، أِلَنَّهُ  : البَْحرُ  الاّلفَِظةُ  من الَمَجاِز :و

يُك ألَنَّهُ يَأُْخذُ الَحبَّةَ بِمْنقَاِرِه فال يَأْ  : الاّلفَِظةُ  قِيَل :و الَّتِي تَُزقُّ فَْرَخها من الطَّْيِر ؛ ألَنََّها تُْخِرُج  قِيَل : هيو ُكلَُها ، وإِنَّما يُْلِقيَها إِلَى الدََّجاَجِة.الّدِ

تَِها فتَْلِفظُ  ، وهي تُْعلَُف ، الشَّاةُ الَّتِي تُْشلَى ِللَحْلب يُقاُل : هيو وتُْطِعُمهُ  َجْوفَِها لفَْرِخها (4) من إِلى الحاِلِب  وتُْقبِلُ  ْلِقي ما فِي فِيها، أَّي تُ  بِجرَّ

ً  ِلتُْحلََب ،  ِلكَرِمها. بالَحْلبِ  ِمْنَها فََرحا

__________________ 
 ( يف القاموس : انتهاش.1)
 من سورة  . وسرتد كاملة قريباً. 18( من اآية 2)
 ( يف النهاية واللسان : يف كر أرض.3)
 الصحاح : ما يف حوصلتها.ويف « ما يف جوفها»( يف اللسان : 4)
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َحى : الاّلفَِظةُ  من الَمَجاِز :و « الفَِظةٍ  أَْجَوُد من»و ،  «الفَِظةٍ  أَْسَمُح ِمنْ »وِمْن إِْحَداها قَْولُُهم  ما تَْطَحنُهُ ِمَن الدَّقِيِق ، أَْي تُْلِقيِه. تَْلِفظُ  ألَنََّها الرَّ

 قال الشاعر :« الفَِظةٍ  أَْسَخى ِمنْ »و ، 

ودُ  ؤاِ   ـــــــــــــــَُ َر الســـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــح ب ـــــــــــــــَ زُِ  قـ جـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــَ   فـ

نح و     ُح مـــــــــــــــــــِ َك َألـــــــــــــــــــحَ فـــــــــــــــــــ  هح كـــــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــِ  الف

  
 :ـ  ويُقَاُل إِنَّه ِلْلَخِليلِ ـ  وأَْنَشَد اللَّْيُث ،

ر ــــــــــــــََ   هــــــــــــــا يــــــــــــــُ بــــــــــــــُ يــــــــــــــح جِي ســــــــــــــــــــــــــــَ ا الــــــــــــــ  َبمــــــــــــــ   فــــــــــــــَ

َوُد مـــــــــــــــــن     َبجـــــــــــــــــح ِدميـــــــــــــــــًا فـــــــــــــــــَ هح قـــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــَ  الفـــــــــــــــــِ

  
يِك أَو البَْحِر َجعََل الهاَء ِلْلمبالَغَِة.قال « ف ى ظ»في أَبياٍت تَقَدََّم ِذْكُرها في   الّصاَغاِنّي :فَمْن فَسََّرَها بالّدِ

ْنيَا في َغْيِر الَمثَِل : الاّلفَِظةُ و يت الدُّ  وهو َمَجاٌز. تَْرِمي بَِمْن فِيها إِلى اآلِخَرةِ  ، أَيْ  تَْلِفظُ  ألَنََّها ؛ ُسّمِ

 .اَلفَِظةٌ  : ُكلُّ ما َزقَّ فَْرَخهُ و

َواِك. لُفَاَظةُ  ، ومنه َكثَُماَمٍة : ما يُْرَمى من الفَمِ  ، اللُّفَاَظةُ و  الّسِ

 ، أَي بَِقيَّةٌ قَِليلَةٌ. لُفَاَظةٌ و . يُقَاُل : ما بَِقَي إاِلّ نَُضاَضةٌ ، ولُعَاَعةٌ ءِ بَِقيَّةُ الشَّيْ  : اللُّفاَظةُ  من الَمَجاِز :و

 بِعَْينِه ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. البَْقلُ َكِكتَاٍب :  ، اللِّفَاظُ و

 .(1) ماٌء ِلبَنِي إِياٍد ، ويَُضمُّ  : ِلفَاظٌ و

َمْخَشِرّي. َمْجُهوداً َعَطشاً وِإْعيَاءً  جاءَ  ِلَجاَمهُ ، أَي لَفَظَ  جاَء وقد من الَمَجاِز :و  ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد والزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، وهو في األَْصِل َمْصَدٌر. األَْلفَاظِ  واِحدُ :  اللَّْفظُ 

ّي. وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ اِلْمِرى اللَّْفظُ و ، كغَُراٍب : ما ُطِرَح به ، اللُّفَاظُ و  ء القَْيِس يَِصُف ِحَماراً :ِمثْلُه ، عن ابِن بَّرِ

ٍة  يــــــــــــــــلــــــــــــــــَ رِّ مخــــــــــــــــَِ والِت كــــــــــــــــُ هــــــــــــــــُ َوارُِد جمــــــــــــــــَح  يـــــــــــــــــُ

ج      ا َ ميــــــــــَُ فــــــــــَ ــــــــــُ َربٍ  ل رِّ َمشــــــــــــــــــــــــح ِر يف كــــــــــُ قــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــب  ال

  
 وقال َغْيُره :

 لَُفا ااأَلزحُد أَمحَس  ِشلحُوُهم و 
 َمْطُروحاً لَْم يُْدفَْن.أَي : َمتُْروكاً 

 .الَمالِفظُ  ، والَجْمع اللَّْفظ : الَمْلفَظُ و

 الَميَِّت ، أَي تَْرِمي به ، وهو َمَجاٌز. تَْلِفظُ  : األَْرُض أِلَنََّها الَّالفَِظةُ و

ً  نَْفَسهُ  لَفَظَ و َعْصبَهُ : إِذا ماَت ، وَعْصبُه : ِريقُه الَِّذي  لَفَظَ   قَاَء نَْفَسهُ. وَكذِلكَ ، َكأَنَّهُ َرَمى بَِها ، وهو ِكنَايَةٌ عن الَمْوِت ، وَكذِلكَ  يَْلِفُظها لَْفظا

 َعَصَب بِفيِه ، أَي َغِرَي به فَيَبَِس.

 فَائُِظ. اَلفِظٌ  ويُقَاُل : فاُلنٌ 

َها ، والبِاَلُد أَْهلََها. لَفََظتِ و ِحُم ماَء الفَْحِل : أَْلقَتْهُ ، وَكَذا الَحيَّةُ ُسمَّ  وُكلُّ ذِلَك َمَجاٌز. الرَّ

يّة. لَفََظانُ  وَرُجلٌ  َكةً ، أَي َكثِيُر الَكالِم ، عاّمِ  ، ُمَحرَّ

ً  : [لمظ] مِّ  اللَُّماَظةِ  بَِقيَّةَ  تَتَبَّع بِلَسانِهِ  مْن َحّدِ نََصَر ، إِذا لََمَظ يَْلُمُظ لَْمظا أَْخَرَج ِلَسانَه  : إِذا لََمظَ و بَْعَد األَْكِل. لبَِقيَِّة الطَّعَاِم في الفَمِ  ، اْسمٌ  ، بالضَّ

قَ  : إِذا لََمظَ  َشفَتَْيِه. أَوْ  به فََمَسحَ  َظ ، في الُكلِّ  وتََمطََّق ، تَتَبََّع الطَّْعَم وتََذوَّ  .كتَلَمَّ
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بِيُّ »في َحِديِث التَّْحنِيِك :  ا باألُْخَرى مع َصْوٍت يَُكوُن ِمْنُهما ،وَمْعنَى التََّمّطِق بالشَّفَتَْيِن : أَْن يَُضمَّ إِْحداُهمَ  ظُ  فََجعََل الصَّ أَْي يُِديُر ِلَسانَهُ « يَتَلَمَّ

ُكهُ يَتَتَبَُّع أَثََر التَّْمِر.  في فِيِه ويَُحّرِ

ً  أَْعَطاهُ ، َشْيئاً : فاُلناً من َحقِّه لََمظَ و َظ تَْلِميظا  اٌز.، وهو َمجَ  كلَمَّ

ظُ  ٌء يَذُوقُهَشيْ  ، أَيْ  ، كَسَحابٍ  لََماظٌ  مالَه يُقَاُل :و ً  به. وفي الّصحاح : ما ذُْقتُ  فيَتَلَمَّ ً  ، أَي الماءَ  َشِربَهُ : ، أَي َشْيئاً ويُقَاُل أَْيضاً  لََماظا :  لََماظا

ً  الماءَ  لََمظَ  ، وكذِلكَ  َذاقَهُ بَطَرِف ِلَسانِهِ  إِذا  .لَْمظا

 ، ألَنَّهُ يَذُوُق بها. : ما َحْوَل َشفَتَْيكَ  َماَلِمُظكو

 قال الراِجُز فاْستَعَاَرهُ للطَّْعِن : : َجعََل الماَء على َشفَتِهِ  أَْلَمَظهُ و

 (2) ِإلحما َاحيميه َطعحناً ملَح َيُكنح 
 إِيّاه. يُْلِمُظُهمْ  أَْي يُبَاِلُغ في الطَّْعِن ال

 اللَِّسان : أَْصِفِقيِه. نَْسَجِك ، أَي َصفِِّقي وفي ْلِمِظي َأَبُو َعْمٍرو : يُقَاُل للَمْرأَةِ : َعلَْيه : َمأَلهُ َغْيظاً. وقالَ  أَلَمظَ و

__________________ 
 ( قيدها ايقوت ابلضم ا وابأللف والالم. وقد روي بكسر أوله.1)
 يف اللسان جاء شاهداً عل  األملا  الطعن الضعيف قا  ر بة وبرواية : حُيذيه. ( كذا ورد ابألصر واللسان هنا ا ويف موضض آخر2)
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ّمِ : بَيَاٌض في َجْحفَلَِة الفََرِس السُّْفلَى (1) اللُّْمَظةُ و تُهُ َحتَّى تَْدُخَل في فَِمِه ، بالضَّ ةِ ، وَكذِلَك إِْن َسالَْت ُغرَّ ظ ، من َغْيِر الغُرَّ  بها ، فهي فيَتَلَمَّ

 .ْمَظةُ اللُّ 

َكةً ، والفََرسُ  كاللََّمظِ   ، كما َسيَأْتِي في َمْوِضِعِه. فأَْرثَمُ  (2) ، فإِْن كانَْت في العُْليَا أَْلَمظُ  ، ُمَحرَّ

 .البَيَاُض في الشَّفَتَْين فَقَطْ  : اللُّْمَظةُ  أَو

ها.ٌء ِمَن البَياض فِي َجْحفَلَِة الّدابَِّة : َشيْ  اللََّمظُ  وفي الُمْحَكِم :  ال يُجاِوُز َمَضمَّ

 .لُْمَظةٌ  . يُقَاُل : في قَْلبِهِ النُّْكتَةُ السَّوَداُء في القَْلبِ  : اللُّْمَظةُ و

َمْخَشِرّي وابُن َعبّاٍد. اليَِسيُر من السَّْمِن تَأُْخذُهُ بِإِْصبَِعكَ  : اللُّْمَظةُ  من الَمَجاِز :و  كالَجْوَزة. نَقَلَه الزَّ

 ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. َهنَةٌ من البَيَاِض بيَِد الفََرِس أَْو بِرْجِله على األَْشعَرِ  : اللّْمَظةُ و

 .النُّْقَطةُ من البَياِض ِضدٌّ  : اللُّْمَظةُ و

 .«اللُْمَظةُ  بَْيضاُء ، ُكلََّما اْزَداَد اإِليماُن اْزداَدتِ  لُْمَظةٌ  ُء ، واإِليمانُ َسْوَدا لُْمَظةٌ  النِّفَاُق في القَْلبِ  في الَحِديِث :و

 ، ِمثُْل النُّْكتَِة ونَْحوها ِمن البَيَاِض. لُْمَظةٌ  قال األَْصَمِعّي : قَْولُه :

َظتِ  من الَمَجاِز :و ظِ  أَْخَرَجْت ِلَسانَها ، إِذا الَحيَّةُ  تَلَمَّ  نَقَلَه الَجْوَهِرّي. اآلِكِل ، كتَلَمُّ

ظُ و ظِ  . يُقَاُل : إِنَّهُ لََحَسنُ لُمتَبَسَّمُ  ، أَي َعلَى ِصيغَِة الَمْفعُوِل : ، بالفَتْحِ  الُمتَلَمَّ  .الُمتَلَمَّ

َظةَ  قَيََّد بَِعيَرهُ  وقاَل ابُن عبّاٍد : يُقَاُل : . ، وهو أَْن يَْقُرَن بَْيَن يََدْيه َحتَّى يََمسَّ الَوِظيُف الَوِظيفَ  الُمتَلَّمِ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

ً  اْلتََمَظهو يت : : َطَرَحهُ فِي فَِمِه َسِريعا ّكِ  األََساِس.َء ، أَْي أََكلَهُ ، وِمثْلُهُ في الشَّيْ  اْلتََمظَ  ، َكذا في العُبَاِب. ونَقََل الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

 .ِمْنُهَما يَُكونُ  بَشفَتَْيِه : َضمَّ إِْحَداُهَما على األُْخَرى مع َصْوتٍ  اْلتََمظَ و ، نَقَلَه الّصاَغانِيّ  ِء : اْلتَفَّ بالشَّيْ  اْلتََمظَ و به. بَحقِّه : َذَهبَ  اْلتََمظَ و

ً  الفََرسُ  اْلَمظَّ و  .أَْلَمظَ  صارَ  ، كاْحَمرَّ اْحِمَراراً : اْلِمَظاظا

اظُ و ار : َمْن ال يَثْبُُت َعلَى َمَودَّةِ أََحدٍ  التِِّلمَّ  ، عن ابِن َعبّاٍد. ، كِسنِمَّ

اَظةُ و قاَل :  ، أَي الَكثِيَرةُ الَكالِم. الثَّْرثاَرةُ الِمْهذاَرةُ  ، من النَِّساِء : بَهاءٍ  ، التِِّلمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ّمِ : بَِقيَّةُ الشَّيْ  اللَُّماَظةُ  ْنيَا :، بالضَّ  ِء القَِليِل ، وهو َمجاٌز. ومنه قَْوُل الّشاِعِر يَِصُف الدُّ

الِم انئِم  ُلما َةُ   (3)َأاّيٍم كَبحح
ِعيُف ، وهو َمَجاٌز أَْيضاً. اإِلْلماظُ و  : الطَّْعُن الضَّ

ً و َظهُ تَْلِميظا َجهُ. لَمَّ قَهُ ، كلَمَّ  : َذوَّ

 البَِعيُر بَذنَبِِه : إِذا أَْدَخلَهُ بَْيَن ِرْجلَْيِه. أَْلَمظَ و

 القَْوَس : َشدَّ َوتََرها. أَْلَمظَ و

ظُ  ويُقَاُل : ما زاَل فاُلنٌ   بِذْكِرِه ، وهو َمَجاٌز. يتَلَمَّ

َظةُ  وقَاَل أَبُو َعْمٍرو : كَّاِب وال الُمتَلَمَّ وال أَْدِري « م ل ط»َمالِّحيَن ، َكما في التَّْكِملَِة ، وَسبََق ِمثُْل ذِلَك في : َمْقعَُد االْستِيَاِم ، وهو َرئيُس الرُّ

 .(4)أَيّهما أََصّح 
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 ، بالفَتْحِ : الفََصاَحةُ وَطالقةُ اللَِّساِن ، وهَو َمجاٌز. اللََّماَظةُ و

. وقاَل األَْصَمِعيُّ : أَيْ  لَْمعََظةٌ  َرُجلٌ  : [لمعظ]  : (5)، وأَْنَشَد لَخاِلٍد  َمْقلُوُب لَْعَمَظةٍ  ، وهو َحِريٌص لَّحاسٌ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

ارُِط  ـــــــــــــــــــُعضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا ال هـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  ريحٌ أَيـ  أَذاَ  خـــــــــــــــــــَ

ا و     هــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ةُ أَيـ ظــــــــــــــَ عــــــــــــــَ مــــــــــــــح ــــــــــــــ  ــــــــــــــل ارِطُ  ال مــــــــــــــَ ــــــــــــــعــــــــــــــُ  ال

  
__________________ 

 .«واملظة»( عن القاموس وابألصر 1)
 ( يف الصحاح : العلياء.2)
 ومتامه :( البيت يف األساس 3)

 ملــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــة أايم كــــــــــــــــــــــــــــبحــــــــــــــــــــــــــــالم انئــــــــــــــــــــــــــــم 

 يـــــــــــــــــــــذعـــــــــــــــــــــذع مـــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــذاهتـــــــــــــــــــــا املـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــربضُ    

  

 وقبله فيها :

 مــــــــــــــا زالــــــــــــــت الــــــــــــــدنــــــــــــــيــــــــــــــا لــــــــــــــون نــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــمـــــــــــــهـــــــــــــا و 

ـــــــــــــــم متـــــــــــــــخـــــــــــــــّ ُ و     ـــــــــــــــعـــــــــــــــظـــــــــــــــي ـــــــــــــــح ابألمـــــــــــــــر ال  تســــــــــــــــــــــــــــب

  

 ئي  الركاب. ( الذي تقدم يف مادة ملرت : املتملطة : مقعد اإلستيام ا واإلستيام :4)
وأنشـــــد »واملثبت هنا عن التكملة وابألصـــــر « وأنشـــــد االصـــــمعي خلاله»ويف اللســـــان لعمة : « وأنشـــــد األصـــــمعي»( تقدم يف مادة لعمة : 5)

 .«خلاله
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 ، كَجْعفٍَر : َشْهَواُن َحِريٌص. لَْمعَظٌ  وقاَل أَبو َزْيٍد : َرُجلٌ 

 .لََماِعَظةٍ  ، ِمْن قَْومٍ  لُْمعُوَظةٌ و لُْمعُوظٌ  وَرُجلٌ 

، بالَهْمِز ، أَي َطَرَدهُ وقد َدنَا ِمْنهُ. وَكذِلَك إِذا  بَِمْعنَى أَلَظهُ  َجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان. وقَاَل ابُن َعبّاٍد : هو، أَْهَملَهُ ال الَظهُ يَلُوُظهُ  : [لوظ]

 عاَرَضهُ. وقد تَقَدََّم.

 .«م ل ظ»، وهو الطَّْرُد والُمعَاَرَضةُ وَسيَأْتِي في  اللَّْوظِ  ، ِمْفعٌَل من (1) َسْوطٌ  قِيَل :و ، كِمْنبٍَر : َعصاً يُْضَرُب بَِها. الِمْلَوظُ و

 ، كما في العُبَاِب. تَعَذََّرتْ  ، أَيْ  الحاَجةُ  َعلَْيهِ  اْلتَاَظتو

 مض الظاءِ  فصر امليم
 ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. الُمماَحَظة : [محظ]

نَاُن : هووقال ابُن ُشَمْيٍل : هو ِشدَّةُ ال نَان. قاَل : والّسِ ةِ ِليَْضِربَها ّسِ  .الِمَحاظُ  ، وكذِلكَ  أَْن يَْستَنِيَخ الفَْحُل النَّاقَةَ بالقُوَّ

َمْخَشِريُّ وصاِحُب اللَِّسان في   ، وَكذا في التَّْكِملَة ، وقد تَقَدََّم.« م ح ط»قُْلُت : وَذَكَرهُ الزَّ

يَُدهُ أَْيضاً ، كما في  َمِشَظتْ و ، أَْو َشِظيَّةٌ ، كما في الُمْحَكِم ، ءٌ شَّْوَك أَو الِجْذَع ، فَدَخَل في يَِده منه َشيْ ، كفَِرَح : َمسَّ ال َمِشظَ  : [مشظ]

يَ الّصحاح ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، وقَْد قِيلَْت بالطَّاِء الُمْهَملَِة ، وُهَما لُغَتَاِن. وِمْنهُ قَْوُل ُسَحْيِم بِن وثيٍل  يت :الّرِ ّكِ  اِحّي فِيما أَْنَشَدهُ ابُن الّسِ

ا  نــــــــــــَ نــــــــــــاتـــــــــــــَ ةٌ فــــــــــــِإن  قــــــــــــَ ا  َمشــــــــــــــــــــــــــِ اهــــــــــــَ ظــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــنِ     رِي َ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ نـــــــــــــُ ا عـــــــــــــُ هـــــــــــــَ د  ِديـــــــــــــٌد مـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ُعنُقَهُ وَجَذبَتْهُ فَذلَّ ، كأَنَّه في َحْبٍل َشَظاها ، َمثََل الْمتِناعِ َجانِبِِه ، أَْي ال تََمسَّ قَناتَنَا فيَنَالََك ِمْنَها أَذًى ، وإِْن قُِرَن بَِها أََحٌد َمدَّتْ  َمِشظٌ  قولُهُ :

 يَْجِذبُهُ.

 :ـ  َرِضَي هللا عنهـ  وقاَل النابِغَةُ الَجْعِديّ 

ىًت أخــــــــــــي هــــــــــــو  ر  فــــــــــــَ جــــــــــــاٍع كــــــــــــُ  يــــــــــــجــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــُ

فــــــــــانــــــــــٍة     يــــــــــح ةٍ عــــــــــلــــــــــ  خــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــظــــــــــاهــــــــــا َمشــــــــــــــــــــــــِ

  
 وَرَوى األَْخفَُش : َمِشٍق َشَظاها ، أَي َشِديد.

ُجلُ  َمِشظَ  قاَل الخاْرَزْنِجّي :و ً  ، أََصابَْت إِْحَدى َربَلَتَْيِه األُْخَرى ، ِإذا الرَّ َكةً. َمَشظا  ، ُمَحرَّ

ً  الدَّابَّةُ : َظَهَر َعَصبَُها مع لَْحِمها َمِشَظتِ و كُ  ، بالفَتْحِ ، َمَشظا  ، وهو الِقيَاُس ، َكذا في تَْكِملَِة العَْين. ويَُحرَّ

 .الَِّذي يَْدُخُل فِي اليَِد ِمَن الشَّْوكِ  ، بالفَتْحِ : الَمْشظُ و

 منه ، أَْو من الِجْذعِ. ، بالَكْسِر : الشَِّظيَّةُ  الِمْشَظةُ و

 من َخبٍَر. نَقَلَه الَخاْرَزْنِجّي. َمْشَظةً  الَّتِي ال يُْدَرى أََحقُّ هي أَْم ال. يُقَاُل : َسِمْعتُ  الَخِفيَّةُ  : ِهيَ  بالفَتِْح ، ِمَن األَْخبَارِ  ، لَمْشَظةُ او

 .البَلََد : تََخيََّره َمَشظَ و

ً  َمَشظَ و  ، نَقَلَهُ الخاْرَزْنِجّي. فاُلناً : أََخَذهُ ِمْنهُ َشْيئا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 بِها يَُد َمْن تَنَاَولََها. تَْمَشظُ  ، إِذا كانَْت َجِديَدةً ُصْلبَةً  َمِشَظةٌ  قَنَاةٌ 

 في الفَِخِذ. قاَل غاِلٌب الَمْعنِّي : (2)ّي : هو بالتَّْحِريِك الَمَذُخ : الَمَشُق. وتََشقٌُّق في أُُصوِل الفَِخَذْين. وقاَل الَخاْرَزْنجِ  الَمَشظُ و
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ُه  نــــــــــح دح َرث  مــــــــــِ ةٌ قــــــــــَ ا  َمشــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــَ حــــــــــَ جــــــــــح  فــــــــــحــــــــــَ

او     وِت أَزِجــــــــــــَ ــــــــــــُ ي ــــــــــــُ ــــــــــــب حــــــــــــَ  يف ال  كــــــــــــاَن َيضــــــــــــــــــــــــــح

  
 الَحْجَحَجةُ : النُُّكوص. واألَِزُج : األَِشُر.

 : قال َجِريرٌ  الِمَشاظ ِمَن القَنَاةِ : الِمْشَظةِ  وَجْمعُ 

 (3)قـََناٍة َدرحُ َها ملَح يـَُقو ِم  ِمَشا ُ 
 ، بالفَتْحِ : الَخَشبَةُ الَّتِي يَُسكَُّن بِها قَلَُق نَِصاِب الفَأِْس ، نَقَلَهُ الخاْرَزْنِجّي. الَمْشظُ و

ّمانِ  الَمظُّ  : [مظظ] يُّه (4) : َشَجُر الرُّ . وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ، أَو بَّرِ يَْنبُُت في ِجبَاِل  ُرّمانٌ  : الَمظُّ  ، قالَهُ اللَّْيُث ، وَعلَى األَِخيِر اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ

رُ  ْهِرّي َوبنِي إِْسَرائِيَل  َنَْوراً َكثِيراً ، وِمْنهُ  السَّراةِ ، وال يَْحِمل ثََمراً ، وإِنََّما يُنَّوِ  الَمظِّ  وقال أَبو َحِنيفَةَ : َمنابِتُ « الَمظَّ  ّمانَُهمُ وَجعََل رُ »ِديُث الزُّ

 : الِجبَاُل ،

__________________ 
 .«أو سوط»( يف القاموس : 1)
 .«املذح»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 ( صدره يف الديوان :3)

 بين عبد عمرو قد أصاب أكفكم
 .«بد  مشا  قناة« مشا ي قناة»وفيه : 

 .«شجر الرمان لتضامِّ حّبة ا وبريّة»اموس عن نسخة أخر  : ( عل  هامش الق4)
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ُر فـََيُجوُد َعَسُلَها َعَليحِه ا الَواِحَدةُ  وميَُص   َكِثريٌ   ويف نـَوحرِِه َعَسرٌ  وال يـُرِّيبِّ ا (1)يـَُنوُِّر  َوُد  َمظ ةٌ  ا وَ حُكُلُه الن حح ا وَلُه َحَطٌب َأجح
رحح الّديوان : ك رِّي يف شــــَ َمُض. وقا  الســــ  َتوحَقُد الشــــ  َتوحَقُد َكما ُيســــح ة   َحَطٍب وأَثـحَقُبُه اَنراً ا ُيســــح

َ
ُه : الر م اُن الرَبِّّي ال ِذي َ حُكلُ  امل
ُر ا وِإّلَا يـَعحِقُد الر م اُن الرَبِّي َوَرقاً ا وال َيُكوُن َلُه ُرم اٌن. قا  أَبو ُذَ يحٍب َيِصُف َعَساًل :  الن حح

ا  ا هلــــــــــــــَ يــــــــــــــَ ة َأحــــــــــــــح يــــــــــــــَ انــــــــــــــِ ة  ميــــــــــــــََ ٍد  مــــــــــــــَ بحبــــــــــــــِ  مــــــــــــــَ

رِ و     حـــــــــــح يـــــــــــٍة كـــــــــــُ قـــــــــــِ وحُب َأســـــــــــــــــــــــــح رَاٍس صـــــــــــــــــــــــــَ  آِ  قــــــــــــَ

  
 ٍء :وأَْنَشَد أَبُو الَهْيثَِم ِلبَْعِض َطيِّى« ق ر س»وفي « م ب د»وقد تَقَدَّم َشْرُح هذا البَْيِت في 

تح و  لـــــــــــــ  رتح ِإذا جـــــــــــــَ نـــــــــــــَ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ اٌم  (2)ال تـ ظـــــــــــــَ  عـــــــــــــِ

ا    ظــــــــــــّ َواِدِث َأن ُتشــــــــــــــــــــــــــَ َك مــــــــــــن ا ــــــــــــَ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ل  عــــــــــــَ

  

وحٍث و  ــــــــــــــَ َذاِت ل ــــــــــــــِ َك ب ــــــــــــــح ن م  عــــــــــــــَ رِّ اهلــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــَ

ا    ظـــــــــــــــــــ  ِ ِإذا أَلـــــــــــــــــــَ اح اِديـــــــــــــــــــَ وُص ا ـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــــــَ

  

ا  هــــــــــــــَ ــــــــــــــح َريـ فــــــــــــــَ رِهــــــــــــــا ومِبشــــــــــــــــــــــــــــح حــــــــــــــح َبن  بــــــــــــــنــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

ا رَاًء و و     هـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ ِج أَنـــــــــــــــح لـــــــــــــــِ اخمـــــــــــــــَح ظـــــــــــــــّ  (3) مـــــــــــــــَ
  

ّي. َدُم األََخَوْين ، وهو َدُم الغََزالِ  : الَمظُّ  قال أَبو الَهْيثَِم :و  ، ويُْعَرف اآلَن بالقَاِطِر الَمّكِ

ْت مَشاِفُرها. ُعَصاَرةُ ُعُروِق األَْرَطى : الَمظُّ و  وهي ُحْمٌر ، واألَْرطاةُ َخْضراُء ، فإِذا أََكلَتَْها اإِلبُِل اْحَمرَّ

 ، كما في اللَِّسان ، ونَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد أَْيضاً. : ِشدَّةُ الُخلُِق وفََظاَظتُهُ  الَمَظاَظةُ و

 ، عن ابِن َعبّاٍد. : لُْمتُه َمَظْظتُهُ و

ْطبَ العُوَد  (4) أَْمَظْظتُ و ْضتُهُ ِلذلكَ  ، أَي الرَّ تِِه ، وَعرَّ  ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. تَوقَّْعُت َذهاَب نُُدوَّ

ً و َماَظْظتُه ُمَماظَّةً و  ، وَخاَصْمتُهُ ، وال يَُكوُن ذِلَك إِالّ ُمقَابَلَةً ِمْنُهَما. : َشاَرْرتُه ونَاَزْعتُه ِمَظاظا

ْحمِن وهوفي َحِديث أَبي بَْكٍر أَنَّهُ َمرَّ باْبنِهِ و  قَاَل أَبو ُعبَْيٍد :« جاَرَك فإِنَّهُ يَْبقَى ويَْذَهُب النّاسُ  تَُماظِّ  ال»َجاراً له فقاَل :  يَُماظُّ   َعْبِد الرَّ

ةُ وِشدَّةُ الُمناَزَعة مع ُطوِل اللُُّزوِم. الُمَماظَّةُ   الَمظّ  اْشتِقَاقُ  ومنه ، قِيَل : اَلَزْمتُه ، أَيْ  الَخْصمَ  َماَظْظتُ  ِمْنهُ :و : الُمَخاَصَمةُ والُمَشاقَّةُ والُمَشارَّ

َمْخَشِرّي. وقال ُرْؤبة : (5)مع بَْعٍض ، أاَل تََرى إِلَى قَْوِل األَْعَرابِّيِ : كأََزِز  ِلتَضاّمِ َحبِّه الَِّذي ذُِكرَ  ان الُمْحتَِشيَِة ، هذا قَْوُل الزَّ مَّ  الرُّ

ا  ا ـــــــــــَ ظــــــــــــَ ُة الــــــــــــكــــــــــــِ يــــــــــــعــــــــــــَ تح َربــــــــــــِ مــــــــــــَ ئــــــــــــِ  ِإذح ســـــــــــــــــــــــــَ

ا واأَلزحَ  و     ااَلواَءهــــــــــــــــــــــــــــَ ا ــــــــــــــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــــــــــــــَ  املــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 وقال َغْيُره :

ُة  غــــــــــــــانــــــــــــــِ رٌِ  مــــــــــــــُ ظــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ نــــــــــــــح  جــــــــــــــاٍف َدلــــــــــــــَ

ُه     َوُج ِإال  أَنـــــــــــــــــــــــــــ  ةُ َأهـــــــــــــــــــــــــــح ا ـــــــــــــــــــــــــــِ  ممـــــــــــــــــــــــــــُ

  
اُد لُغَةٌ فيه. : تَعَاظُّوا بأَْلِسنَتِِهمْ  تََماظُّواو  ، والضَّ

ةٍ وُمنَاَزَعٍة ، وقَْد َشذَّ َعْن هذا التَّْرِكيبِ  الّصاَغانِّي :. وقاَل : الذَّْبَذبَةُ  الَمْظَمَظةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و . قُْلُت : ولَّما الَمظّ  التَّْرِكيُب يَُدلُّ َعلَى ُمَشارَّ

ةِ غاِلباً َحُسَن اْشتِقَاقُ  ْل.ِمْنهُ ، فال َمْعنَى ِلُشذُوِذه عن  الَمظِّ  َكاَن التََّضامُّ ِمْن لََواِزِم الُمنَاَزَعِة والُمَشارَّ  التَّْرِكيِب. فَتَأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : الُمَشاتََمةُ. الُمَماظَّةُ 

 ، إِذا َشتََم ، وأَبَظَّ ، إِذا َسِمَن. أََمظَّ  وقَال أَبو َعْمٍرو :

 َكِم بِن َسْعِد العَِشيَرة. نقله الَجْوَهِرّي والّصاَغانِيُّ واألَْزَهِرّي.بِن الحَ  (6): لَقَُب ُسْفيَاَن بِن ِسْلِهم  َمظَّةُ و .َكتََماضُّوا القَْوُم : تاَلَحْوا ، تََماظَّ و
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 َعصا يُْضَرُب بَِها ، أَْو َسْوٌط. أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي :« : بالَكْسِر وتَْشِديِد الّظاءِ »،  الِمْلَوظُّ  : [ملظ]

 املِلحَو  امُث َت َأعحَل  رَأحَسه 
لى فِْعَوّلٍ ، ولَْيَس فيِه ِمْفعَلٌّ ، وقد يَُجوُز أَْن تَبَعاً للّصاَغانِّي. وهَذا َمَحّل ِذْكِرِه. قاَل اْبُن ِسيَده : وإِنََّما َحَمْلتُه ع« ألَظ»ونَقَلَهُ الُمَصنُِّف في 

 يَُكوَن ِمْلَوٌظ ِمْفعَالً ، ثُمَّ يُوقَف َعلَْيهِ 

__________________ 
 وهو ينور نوراً كثرياً. 988( يف النبات رقم 1)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : حّلت.2)
 ( بعده يف التهذيب واللسان :3)

  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا جـــــــــــــر  نســـــــــــــــــــــــــــئ عـــــــــــــلـــــــــــــ  عســـــــــــــــــــــــــــنٍ 

 فـــــــــــــــمـــــــــــــــار خصــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــا حـــــــــــــــىت تشــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــ    

  

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  وامتظظت.4)
 .«كبرز»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 وضبطت يف الصحاح بفتح فسكون ففتح.« أسليم»والضبرت عنها ا وابألصر  408( عن مجهرة ابن حزم ص 6)
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ِديِد فُيَقا  : ِر جُمحَر  الَوقحِف ا فقاَ  : ِملحَو ّ  ابلت شح راُه يف الَوصح َتاَج فََبجح  ا كَقوحله : املِلحَو  ا ا مُثّ ِإّن الشاِعَر احح
َناَء أَو َعيحَهرِّ   ببازٍِ  َوجح

 أَراد : أَو َعْيَهٍل.

ْهتَهُ فإِنَّهُ ال يُْعَرُف اْشتِقاقُه.  قاَل : وَعلَى أَّيِ الَوْجَهْيِن َوجَّ

ْل ذِلَك.قُْلُت : وقد تَقَدَّ   م للُمَصنِِّف أَنَّهُ ِمَن الَّألِْظ. وهو الطَّْرُد والُمعاَرَضةُ ، َكَما َحقَّقَهُ ابُن َعبّاٍد ، فَتَأَمَّ

 مض الظاءِ  فصر النون
مّ  النُُّشوظُ  : [نشظ] َل ما يَْبُدو ِحيَن يَْصَدُع األَْرضَ نَبَاُت الشَّيْ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي : وقاَل اللَّْيُث : هو ، بالضَّ ، نَْحَو ما يَْخُرُج  ِء ِمْن أُُروَمتِِه أَوَّ

 ، وأَْنَشد : كنََصرَ  ِمْنهُ  والِفْعلُ  من أُُصوِل الَحاجِ ،

 ُنُشو ُ لَيحَ  َلُه َأصحٌر وال 
في ُسْرَعٍة واْختِالٍس  (1): اللَّْسُع  النَّْشظُ و :ـ  على ما نَقَلَهُ المحقِّقُونَ ـ  ، هَكَذا في األُُصوِل ُكلَِّها ، ونَصُّ اللَّْيثِ  َعةٌ في اْختِالٍس : ُسرْ  النَّْشظُ و

ِحيٌف ظاِهٌر ، وَصَوابُهُ النَّْشُط بالّطاِء الُمْهَملَة ، وقَْد ، وقد تَبِعَهُ ابُن َعبّاٍد والعَُزيِزّي في هذا الَمْعنَى. قاَل األَْزَهِرّي ، والّصاَغانِّي : وهو تَصْ 

 َذَكَرهُ الَجْوَهِريُّ في َمْوِضِعِه وتَبِعَهُ الُمَصنِّف.

 قُُصوِرَها عن الَمْنقُولَِة ِمْنهُ نََظٌر َظاِهٌر ، ف َمعَ قال الّصاَغانِّي : وإِنَّما نَبَّْهُت َعلَْيه ِلئاَلَّ يَْغتَرَّ به قَِليُل البَِضاَعِة في اللُّغَِة ، ففي ِعبَاَرةِ الُمَصنِّ 

 َحْيث قَلََّد التَّْصِحيَف ِمْن َغْيِر تَْنبِيٍه َعلَْيه.

ً  َذَكُرهُ  نَعَظَ  : [نعظ] ُك ، ، بالفَتْحِ ، يَْنعَُظ نَْعظا ً و ويَُحرَّ ِل والثانِي اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، وهُ  نُعُوظا ّم ، وعلى األَوَّ َو نَصُّ اللَّْيِث ، ، بالضَّ

 واْنتََشَر. قَامَ  والتَّْحِريُك نَقَلَهُ ابُن ِسيَده :

اٌل ، فَأَتَتْهُ امرأَةٌ َجِميلَةٌ ، فَكَحلََها ، ِد بِن َسالٍّم أَنَّهُ قاَل : كاَن بالبَْصَرةِ َرُجٌل َكحَّ َطاَن ، وأََمرَّ الِميَل َعلَى فَِمَها ، فَبَلََغ ذِلَك السُّلْ  ُرِوَي عن ُمَحمَّ

 ، فَأََخَذهُ ولَفَّهُ فِي ُطّنِ قََصٍب وأَْحَرقَهُ. نَْعَظهُ  فَقاَل : وهللا ألَفُشَّنَّ 

لَهُ ُعّدةً ، واْعلَُموا أَنَّهُ أَْمٌر َعاِرٌم ، فأَِعدُّوا  النَّْعظَ  يا َمْعَشر َخْوالَن أَْنِكُحوا نَِساَءَكْم وأَيَاَماُكم ، فإِنَّ »فِي َحِديِث أَبِي ُمْسِلٍم الَخْوالنِّي أَنَّه قاَل : و

 يَْعنِي أَنّه أَْمٌر َشِديٌد.« َرأْيٌ  ِلُمْنِعظٍ  لَْيسَ 

َمْخَشِرّي وابُن َعبّاٍد. النَّْعظَ  الَِّذي يَُهيِّجُ  ؛ وهو الدََّواءُ  النَّاُعوظَ  يُقَاُل : َشِربَ و  ، نَقَلَهُ الزَّ

ُجُل والَمْرأَةُ : َعاَلُهَما الشَّبَقُ  أَْنعَظَ و  واْشتََهيَا الِجَماَع ، وَهاَجا. الرَّ

ةً وقَبََضتْه أُْخَرى أَْنعََظتِ و  : (2)، ويُْنَشد  الدَّابَّةُ : فَتََحت َحيَاَءَها َمرَّ

رِء 
َ

وُع ابملــــــــــــ قــــــــــــَ هــــــــــــح
َ

رَِ  املــــــــــــ تح ِإذا عــــــــــــَ ظــــــــــــَ عــــــــــــَ ــــــــــــح   أَنـ
ا ِإزاُرهـــــــــــَ     هـــــــــــَ نـــــــــــح ر  مـــــــــــِ تـــــــــــَ ـــــــــــح ُه ا وابـ تـــــــــــُ يـــــــــــلـــــــــــَ لـــــــــــِ  احـــــــــــَ

  
 هَكذا في الّصحاح ، ويُْروى :

 (3)ازحَداَد َرشححاً ِعَجاهُنَا و 
ّي : أَجاَب هذا الشَّاِعَر ُمِجيٌب :  قال ابُن بَّرِ

ه  لــــــــَ ثــــــــح َت مــــــــِ نح َلســــــــــــــــــــــح وَع مــــــــَ قــــــــُ هــــــــح َ
ُب املــــــــ رحكــــــــَ ــــــــَ دح يـ  قــــــــَ

انِ و     وَع َزوحُج َحصـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــُ هـــــــــــح
َ

ُب املـــــــــــ رحكـــــــــــَ ـــــــــــَ دح يـ ـــــــــــَ  ق

  
ئِلَه ، فَكِرهَ النَّاُس ُرُكوُب الَمْهقُوعِ ؛ ألَنَّ َرُجالً أَتَى بِفََرٍس لَهُ يَبِيعُهُ في بَْعِض األَْسَواِق ، فَسِمَع هذا البَْيَت ولَْم يََر قاقاَل اللَّْيُث : وإِنََّما ُكِرهَ 

 ُرُكوبَهُ.

 ، عن أَبِي ُعبَْيَدة. كاْنتَعََظتْ 
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 ابِّي :، وأَْنَشَد ابُن األَْعرَ  َشبِقٌ  ، أَي ، كَكِتفٍ  نَِعظٌ  ِحرٌ و

 ِ اح تـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ي بـــــــــــــــعـــــــــــــــُ ٌة مَتحشـــــــــــــــــــــــــــــِ اكـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ   حـــــــــــــــَ

بــــــــــــــاٍب و     ةِ ِذي هــــــــــــــِ عــــــــــــــِ نِ  نــــــــــــــَ َريــــــــــــــح  الــــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــــح

  
 بالعَْصَرْيِن ، أَي بالغَداةِ والعَِشّيِ ، أَو بالنََّهاِر واللَّْيل. نَِعظٍ  اسَم فَاِعٍل منه ، وأَراَد : نَِعظٌ  وهو َعلَى النََّسِب ، ألَنَّهُ ال فِْعَل لَهُ يَُكونُ 

 .(4)من العََرِب ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد في هذا التَّْرِكيِب ، وقَْد تَقَدَّم أَْيضاً في الُمْهَملَِة  : بَْطنٌ  نَاِعظٍ  بَنُوو

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

__________________ 
 واألصر كالتكملة.« الَكسحض»( يف اللسان : 1)
 ( يف التهذيب : وأنحَشَد أبو عبيدة :2)
 ( هذه رواية التهذيب.3)
 وانعرت بطن من  دان ا وهنا يف مادة نعة : وبنو انعة قبيلة.« نعرت»( يف اللسان 4)
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. قاَل الفََرْزَدُق : أَْنعََظهو ،َذَكُره : إِذا اْنتََشَر ، َكما في الُمْحَكِم  أَْنعَظَ   صاِحبُه ، الِزٌم ُمتَعَّدٍ

َوارِي  ِدي اجلـــــــــــــَ هـــــــــــــح ـــــــــــــَ ت َت ِإَد  َتســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــح ب ـــــــــــــَ ت  كـــــــــــــَ

دح     قـــــــــــَ ـــــــــــَ تَ ل ظـــــــــــح عـــــــــــَ ـــــــــــح ـــــــــــدِ  أَنـ ي عـــــــــــِ ـــــــــــَ ٍد ب لـــــــــــَ ـــــــــــَ نح بـ  مـــــــــــِ

  
َكةً : الَجْهدُ  النََّكظُ  : [نكظ] َكةً ، النََّكَظةِ و ، بالفَتْح ، كالنَّْكظِ  ، كما في الّصحاح ، والعََجلَةُ  ، َكَما في العُبَاِب ، ، ُمَحرَّ . قاَل الَمْنَكَظةِ و ، ُمَحرَّ

 األَْعَشى يَِصُف نَاقَتَهُ :

ــــــــــَ   ا عــــــــــل هــــــــــَ ــــــــــُ ت ــــــــــح ل ــــــــــ  ل عــــــــــَ ــــــــــَ دح تـ ــــــــــَ ةِ ق كــــــــــَ ــــــــــَ يح  ن َ
 املــــــــــ

اُت اآ ِ     عـــــــــــــــــــــــَ ب  المـــــــــــــــــــــــِ  ِط ِإذا خـــــــــــــــــــــــَ

  
 الَمْيُط : البُْعُد.

 وقال َغْيُرهُ :

ُت يف  ــــــــــــــح ةٍ مــــــــــــــا زِل ظــــــــــــــَ كــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن ريحِ  مــــــــــــــَ  وســــــــــــــــــــــــــــَ

ريحِي    غـــــــــــــــــــَ ريُهـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــِ ٍة أُغـــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــح  ِلصـــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 . قال الشَّْنفََرى :الُجوُع الشَِّديدُ  : النََّكظُ  قِيَل :و

ا  هـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــ  اَءتح اَبِدايٍت وكـــــــــــــــــــُ اَء وفـــــــــــــــــــَ  وفـــــــــــــــــــَ

لـــــــــــَ      ةٍ عـــــــــــَ كـــــــــــَ مـــــــــــُر  نـــــــــــَ امِتُ جمـــــــــــُح كـــــــــــَ ا يـــــــــــُ (1)ممـــــــــــِّ
 

  
ً  ٍد. يُقَاُل :، َعِن اْبِن ُدَريْ  اإِلْعجالُ  : النََّكظُ و  ، بالفَتْحِ ، وِمثْلُه في الُمْحَكم. النَّْكظُ  ، إِالّ أَنَّ فِي الَجْمَهَرة : نِكَظهُ نََكظا

ُل عن األَْصَمِعّي. نَِكَظهُ و أَْنَكَظهُ  . يُقَاُل :التَّْنِكيظِ و كاإِلْنكاظِ   ، إِذا أَْعَجلَهُ ، األَوَّ

 عليه أَْمُره ، إِذا اْلتََوى. تَنَكَّظَ  . يُقَاُل :االْلتَِواءُ  : التَّنَكُّظُ و

 .البُْخلُ  : التَّنَكُّظُ و

َق ابُن األَْعَرابِّي.ِشدَّةُ الَحاِل في السَّفَر : التَّنَكُّظو  . وفَرَّ

ُجلُ  تَنَكَّظَ  يُقَاُل :  فَْليُْحَذر.« ع ك ظ». وقَْد َسبََق ِللُمَصنِّف ِمثُْل هذا التَّْخِليِط في تَعَكَّظَ  ، إِذا اْشتَدَّ َعلَْيه َسفَُره ، فإِذا اْلتََوى َعلَْيِه أَْمُرهُ فقد الرَّ

ً  َحاَجتَه َعلَْيه نَكَّظَ و  ، عن اْبِن َعبّاٍد. َعسََّرَها : تَْنِكيظا

 يُْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما 

ً  َعْن َحاَجتِِه : َصَرفَهُ ، أَْنَكَظهُ   ، وهِذه عن ابِن َعبّاٍد. كنَكََّظهُ تَْنِكيظا

دَّةُ في السَّفَِر. الَمْنَكَظةُ و  : الّشِ

ِحيُل ، كفَِرَح ، إِذا أَِزَف  نَِكظَ  وقَاَل : ابُن َعبّاٍد :  .(2)الرَّ

ً  ِلْلُخروجِ ، وأَفِْدُت لَهُ ، نَِكْظتُ  وقاَل أَبُو َزْيٍد :  وأَفَداً ، بَمْعنًى. نََكظا

 ع الظاءِ  فصر الواو
مِّ  ُوَحاَظةُ  : [وحظ] لَهْمَزةِ ، بالَهْمَزةِ ، وقد أَْهَمَل الَجْوَهِرّي إِيّاُهَما في الَمْوِضعَْيِن ، وتَقَدََّم للُمَصنِّف في ا أَُحاَظةُ  ويُقَاُل : ، وهو األَْكثَرُ  ، بالضَّ

ثُون ، ولَْم يُِشْر إِلَْيِه ُهنَا ، كأَنَّهُ نِْسيَاٌن أَو ُرُجوٌع عن تِْلَك الَمقَ  د ، أَو أَْرٌض  الَِة إِلَى َما قالُوه إِيضاحاً وبَيَاناً :أَنَّ الَواَو ِمّما يَْنِطُق به الُمَحّدِ

 .(3) ُوَحاَظةَ  باليََمِن ، يُْنَسُب إِلَْيَها ِمْخالفُ 

ن ثِيَن : أَبُو َزَكِريّا يَْحيَى بُن صاِلحٍ  وِممَّ ٍد َخْيُر بُن يَْحيَى  الُوحاِظيّ  نُِسَب إِلَْيه من الُمَحّدِ َمْشِقّي ، َرَوى عنه أَبُو ُزْرَعةَ وَوثَّقَهُ ، وأَبُو ُمَحمَّ الّدِ

 يَراِزّي.، إِلَى قَْريٍَة باليََمِن ، َرَوى َعْنهُ أَبُو القَاِسِم الشِّ  الُوَحاِظيّ  بِن ِعيَسى
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 ونَْحِوه يَُضيِّقَُها به ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. بَخَشبٍ  ، أَْي َشدَّ فُْرَجةَ ُخْرتَِها كَوَعَد : َضيََّق ُخْرتَها ، (4)والقَْعَب  الفَأْسَ  َوَشظَ  : [وشظ]

ً  العَْظمَ  َوَشظَ و  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. َكَسَر ِمْنهُ قِْطعَةً  : يَِشُظه َوْشظا

 .لَِحقُوا بِنَا ، فََصاُروا َمعَنَا ، وهم قليلٌ  ، إِذا القَْوُم إِلَْينَا َوَشَظتِ  قال ابُن َعبّاد :و

 .َذَكَرهُ في بَْطِن َصاِحبِهِ  َواِحٍد ِمْنُهَما أَْنعََظا فَعََصَر ُكلُّ  ، إِذا تََواَشَظاو ، َواَشَظا قاَل أَْيضاً :و

 . قال َجِريٌر :َكأَِميٍر : األَتْبَاُع والَخَدُم واألَْحالفُ  ، الَوِشيظُ  اِب :في العُبَ و

َز   ــــــةُ لــــــَح ي ــــــَوشــــــــــــــــــــِ م :  ال ــــــُم هلــــــَُ ي مــــــِ اَ  الصــــــــــــــــــــ   ِإذا قـــــــَ

يـــــــــ ِ     ايـــــــــِ قـــــــــَ َ
وا ابملـــــــــ يســـــــــــــــــــــــُ د وا اَ صـــــــــــــــــــــــَ  مُث  قـــــــــِ  عـــــــــُ

  
__________________ 

 .«ابدايت»بد  « ابدرات»وفيها :  35المية العرب رقم  603/  2( خمتار الشعر اجلاهلي 1)
 ( يف التكملة واللسان عن أيب زيد.2)
 . نسب اليهم خمالف ابليمن... اسم لقبيلة« وحا ة»( الذي يف معجم البلدان 3)
 .«والعقب»( عن اللسان وابألصر 4)
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 يَقُوُل : ُعدُّوا َشَرفَنا وَعَدَدنَا ، ثمَّ قِيُسوا أَْنفَُسُكْم بِنَا.

 .الَوَشائِظُ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وهو قَْوُل اللَّْيث ، وَجْمعُهُ  لَِفيٌف من النَّاِس لَْيَس أَْصلُُهْم َواِحداً  : الَوِشيظُ  الَمَجاِز :من و

ْفلَةُ من النّاِس.« الَوَشائِظَ و كانَِت األََوائُِل تَقُوُل : إِيّاُكمْ »ومنه َحِديُث الشَّْعبِّي :   ، هم الّسِ

ِميمِ  ، ِشيَظةُ الوَ و قاَل األَْزَهِرّي : وهو َغلٌَط من اللَّْيِث ، و ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي من ِكتَاِب اللَّْيِث. بالَهاِء : قِْطعَةُ َعْظٍم تَُكوُن ِزياَدةً في العَْظِم الصَّ

 َجْوَهِرّي من غْيِر تَْنبِيٍه َعلَْيه بل َجَمَع بَيَن القولين ، وهو َغِريٌب.، والُمَصنُِّف تَبَع ال قِْطعَةُ َخَشٍب يُْشعَُب بِها القََدحُ  : الَوِشيَظةُ  إِنََّما

 ، وأَْنَشَد : َحْشٌو فيِهم ، أَْي هم في قَْوِمِهم َوِشيَظةٌ  هم قاَل الِكَسائّي :و

ا  مـــــــــَ هـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ ٍش كـــــــــِ َريـــــــــح اَويح قــــــــــُ حـــــــــَ طـــــــــح ُر بـــــــــَ ُم َأهـــــــــح  هـــــــــُ

ُبهـــــــا ا َليحَ  و     لح ائةُ ُهمح صـــــــــــــــُ بِ   الَوشـــــــــــــــــــــَ لـــــــح  كـــــــالصـــــــــــــــُ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 . قال ُرْؤبة :َوِشيظ (1): لَفائُِف الفَأِْس ، َجْمع  األَْوَشاظُ 

 اأَلوحشا اِإذا الص ِميُم ساَقرَت 
 : الدَُّخالُء في القَْوِم ، والسَِّفلَةُ من النّاِس. الَوَشائظُ و

 : الَخِسيُس. الَوِشيظُ و

ً  : [وعظ]  : َمْوِعَظةً و ، كِعَدةٍ ، وِعَظةً  ، َوَعَظه يَِعُظه َوْعظا

. يُقَاُل : الَمْوِعَظةِ  قَبُولُ  : االتِّعَاظُ و : النُّْصُح والتَّْذِكيُر بالعََواقِِب. الَوْعظُ  به. وفي الّصحاح : فاتَّعَظَ  َذكََّرهُ ما يُلَيُِّن قَْلبَه من الثَّواِب والِعقَاِب ،

ه قُْلُت : والُجْملَةُ األُولَى ِمْنهُ َحِديٌث ، وتَماُمه : .(2) «اتُِّعظَ  ِقيُّ َمْن بهوالشَّ  بغَْيِرهِ  ُوِعظَ  السَِّعيُد َمنْ » وفي  .«والشَِّقيُّ َمْن َشِقَي في بَْطِن أُّمِ

 ِعَوٌض عن الواِو الَمْحذُوفَِة. الِعَظة وِعْبَرةً ِلغَْيرك ، والهاُء في َمْوِعَظةً  ، أَيْ « ِعَظة أَلْجعَلَنَّكَ »َحِديٍث آَخَر : 

 : هو التَّْخِويُف واإِلْنَذاُر. الَوْعظُ  وقَاَل ابُن فَاِرٍس :

 (َفَمْن جاَءهُ )الَى : لَْيَسْت للتَّأْنِيِث ، ألَنَّهُ َغْيُر َحِقيقّي ، ومنه قَْولُهُ تَعَ  الَمْوِعَظةِ  وقَاَل الخِليُل : هو التَّْذِكيُر في الَخْيِر بما يَُرقُِّق القَْلَب ، وَهاءُ 

 (3) (ِمْن رَبِّهِ ) َمْوِعَظةٌ 

بَا بالبَْيعِ ، والقَتْلُ  في الَحِديِث :و  به الُمِريُب. ليَتَِّعظَ  ءُ هو أَْن يُْقتََل البَِري« بالَمْوِعَظةِ  َسيَأْتِي َعلى النّاِس َزماٌن يُْستََحلُّ فِيِه الّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلْيه :

 .ِعَظةٍ  : َجْمع الِعَظاتُ 

ثِيَن ، والَجْمعُ  الَواِعظُ و  .ُوعَّاظٌ  : النّاِصُح ، وقَْد اْشتَهَر بِِه َجَماَعةٌ ِمَن الُمَحّدِ

 ، قاَل ُرْؤبَةُ : الَواِعَظةُ  ، كَشّداٍد : الَوعَّاظُ و

ا  ا ــــــــــــَ عــــــــــــَ ظــــــــــــح تح عــــــــــــِ ظــــــــــــَ عــــــــــــَ ظــــــــــــح ا رََأوحان عــــــــــــَ مــــــــــــ   لــــــــــــَ

وا     قــــــــــــــُ د  م وصــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــُ لــــــــــــــُ بــــــــــــــح ا ــــــــــــــانـــــــــــــــَ  الــــــــــــــَوعــــــــــــــ 

  
ا َذَهبُوا أَصابَُهْم ما َوَعَظُهْم َواِعظٌ  يَقُوُل : كانَ   ِحينَئٍِذ. الَوّعاظَ  به ، فَصدَّقُوا َوَعَظُهمْ  ، وقاَل لَُهْم : إِْن َذَهْبتُْم َهلَْكتُْم ، فَلَمَّ

 ، بَِكْسِرَها. الِعَظة ، بفَتْحِ العَْيِن ، لُغَةٌ في العََظةُ و

ُجُل : َخْضَخَض الماُء ، وأَْصلُهُ من َخضَّ ، نَقَلَهُ األَْزَهِرّي هكذا ، وأَْوَرَد الَمثََل  َ، كما قالُوا : الَوْعظِ  ، وأَْصلُه من اتَّعَظَ  وتَعَْطعََظ الرَّ

 وقَْد بَيَّنّا ُهنَاك َخَطأَ هذا القَْوِل فَراِجْعهُ.« ع ظ ع ظ»الَمْذُكوَر في 
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِحِب اللَِّساِن ، أَْي َعلَى َعَجلٍَة ، لُغَةٌ في الّطاِء ، وقَْد َسبََق لهُ ُهنَاَك أَنَّ الّظاَء أَْعَرُف ، وأَْغفَلَه ُهنا نِْسيَاناً كَصا أَْوفَاظ ه َعلى: لَِقيتُ  [وفظ]

 والّصاَغانِّي ، فتَنَبَّه ِلذِلَك.

يِت : أَيْ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقال اب ، كَوَعَدهُ  َوقََظهُ  : [وقظ] ّكِ  ، عاقَبَت الّظاُء فيه ذاالً. َوقََذهُ  ُن الّسِ

 وثَبََت ، كَوَكَظ. َعلَى األَْمِر : َدامَ  َوقَظَ و

مِّ  ُوقِظَ  يُقَاُل :و  َمَكاَن ُمبَاَشَرةِ الِفْعِل ، كقَْوِلَك : ُضِرَب فاُلٌن في َرأِْسِه ، وُصِدَع في َرأِْسِه ، تُسنُِد الِفْعَل إِلَْيه ، ثم تَْذُكرُ  به في َرأِْسِه ، بالضَّ

فِي َرأِْسِه ،  ُوقِظَ  كاَن إِذا نََزَل به الَوْحيُ  وسلمعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ »الَحِديُث :  وُمالقَاتِِه ، ُمْدِخالً َعلَْيه الَحْرَف الَِّذي هو للِوعاِء ، ومنه

 واْربَدَّ َوْجُههُ ، وَوَجَد بَْرداً في

__________________ 
 حتريف.« مجعه»( ابألصر 1)
 ( يف الصحاح واللسان : من اتّعة به غريه.2)
 .275( سورة البقرة اآية 3)
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َنانِه َمَلِة ا ابلط اءِ  َكُوِقرتَ « َأســـــــح ُهح
واُب ابلط اءِ  امل َناُه َعَليحه ا مُث  ِإن ُه َأحاَلُه عل  ا وملَح يَ  (1) َأو الصـــــــ  رَكح ذحُكرحُه ُهناَ  ا وقد اســـــــَتدح

َعحىَن ا وَمعحَناُه : َأي أَدحرََكُه الثَِّقُر فَوَضَض رَأحَسُه.
 جَمحُهوٍ  ا وملَح َيذحُكِر امل

، وقد تَبِعَهُ ابُن  يَْجتَِمُع فيه ماٌء َكثِيرٌ  َحْوٌض لَْيَست لَهُ أَْعضاٌد ، إِالّ أَنَّهُ  ، وفي نُْسَخٍة من ِكتَابِِه : : َحْوٌض َصِغيٌر لَهُ إَِخاذٌ  الَوْقظُ  قاَل اللَّْيُث :و

 ُهناَك.َعبّاٍد أَْيضاً في الُمِحيِط. قال األَْزَهِرّي والّصاَغانِّي : وهو َخَطأٌ َمْحٌض ، وتَْصِحيٌف. قُْلُت : وقد َذَكراهُ أَْيضاً 

 ِمثُْل الَوقِيِذ ، عن ُكراع. بَُت الَِّذي ال يَْقِدُر على النُُّهوِض الُمثْ  ، كأَِميٍر : الَوقِيظُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، أَي أَثْقَلَهُ ، وقِيَل : َكَسَره وَهدَّهُ. فَوقََظهُ  يُقَاُل : َضَربَهُ 

 : أَثَْخنَه بالضَّْرب. َوقََظهُ و

ً  : [وكظ]  ، كما في الّصحاح.« الُمَصنِّفِ »، َذَكَرهُ أَبو ُعبَْيٍد في  الَواِكظُ  ، وهو وَزبَنَهُ َدفَعَهُ  : َوَكَظه يَِكُظه َوْكظا

 .كَواَكظَ  وثَبَتَ  َعلَى األَْمِر : داَومَ  َوَكظَ  قال اللِّْحيَانِّي :و

ً  أَي (2) (ما ُدْمَت َعَلْيِه قاِئماً )وقاَل ُمَجاِهٌد في قَْوِله تَعالَى :  ، وُمَواِظٌب  َواِكظٌ و َعلَى َكذا ُمواِكظٌ  للِّْحيَانِّيِ : فاُلنٌ ، ونُِقَل عن ا ُمَواِكظا

 وَواِظٌب ، وُمَواِكٌب وَواِكٌب ، أَي ُمثَابٌِر ُمَداِوٌم.

 ، كتَعَكََّظ َوتَنَكََّظ. اْلتََوى ، إِذا أَْمُرهُ  َعلَْيهِ  تََوكَّظَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 وُهَو َغلٌَط ، وقد نَبَّْهنا َعلَْيه ُهنَاَك. (3)« ك ظ ظ»ُرُد َشْيئاً ِمْن َخْلِفِه ، وأَْوَرَدهُ الّصاغانِّي في العُبَاِب في ، إِذا َمرَّ يَطْ  يَِكُظه َمرَّ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

يَّة. نَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن هَكَذا. الَوْمَظةُ  : [ومظ] انَةُ البَّرِ مَّ  ، أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ ، وفِي التَّْهِذيِب : هي الرُّ

 ع الظاءِ  فصر الياءِ 
َكةً : نَِقيُض النَّْومِ  اليَقََظةُ  : [يقظ]  .، ُمَحرَّ

 قال ُعَمُر بُن َعْبِد العَِزيز :

يــــــــــ  و  قــــــــــِ يــــــــــُش شــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــِ نح يــــــــــَ اِس مــــــــــَ َن الــــــــــنــــــــــ   ا مــــــــــِ

َر     ـــــــــــِ اف ِر غـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــ  ـــــــــــل َة ال ـــــــــــفـــــــــــَ ي هح جـــــــــــِ ظـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــي  ال

  

يــــــــــــــــــــاٍء وِديــــــــــــــــــــٍن  اَن ذا حــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــِإذا كــــــــــــــــــــَ

هح     ظـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  َب   واتـ  رَاقـــــــــــــــــــَ

  

يـــــــــــــــٌم  قـــــــــــــــِ ٌر ومـــــــــــــــُ ائـــــــــــــــِ اُس ســـــــــــــــــــــــــــــَ ا الـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ِإلـــــــــــــــ َ

هح و     ظـــــــــــــَ يـــــــــــــم عـــــــــــــِ قـــــــــــــِ مـــــــــــــُ لـــــــــــــح اَر لـــــــــــــِ ِذي ســـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــ 

  
ً و قَاَظةً يَ  ، األُولَى عن اللِّْحيَانَّي ، ، كَكُرَم وفَِرحَ  يَقُظَ  قَدْ وَ   َكةً  يَقَظا َكةً ، وَزاَد في الِمْصبَاحِ : يَقََظةً  ، وَكذِلكَ  ، ُمَحرَّ « بفَتْحِ القافِ »،  قَظَ  َُمَحرَّ

مَّ ، وهو َغِريٌب ،  : اْنتَبَهَ. اْستَْيقَظَ  وقد ، أَي كَضَرَب ، ولَْم يْذُكر الضَّ

يِت  ُمتيَقِّظٌ  ، ِكالُهَما على النََّسِب ، أَي (4) ، َكنُدٍس وَكتِفٍ  يَقظٌ  َرُجلٌ و ّكِ في باب فَعُِل وفَِعِل قاَل  (5)َحِذٌر ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. وقَْد َذَكَرهُ ابُن الّسِ

ً  ، إِذا كان يَِقظٌ و يَقُظٌ  : َرُجلٌ   َسْكَراَن ، ج : ِمثْلُ  يَْقَظانُ  َرُجلٌ و ِجٌل ، وفَُطٌن وفَِطٌن.، فيِه َمْعِرفَةٌ وِفْطنَةٌ ، وِمثْلُه َعُجٌل وعَ  التَّيَقُّظِ  َكثِيرَ  ُمتَيَقِّظا

 .أَْيقَاظٌ 
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ا ِسيبََوْيه فقاَل : ال يَُكسَّرُ  فات ، وإِذا قَلَّ بِناُء الشَّيْ  يَقُظٌ  وأَمَّ فُه في التَّْكِسيِر ، وإِنَّمالِقلَِّة فَعٍُل في الّصِ ، ألَنَّ  ظٍ يَقِ  ِعْنَدهُ َجْمعُ  أَْيقاظٌ  ِء قَلَّ تَصرُّ

فاِت أَْكثَُر ِمْن فَعٍُل.  فَِعالً في الّصِ

ّي : َجْمعُ  َكةً » اليَقََظةُ  ، واالْسمُ  يَقَاَظى ج :و يَْقَظى وهي ، يَْقظاَن يقاظٌ  وَجمعُ  يَِقٍظ أَْيقَاظٌ  وقاَل ابُن بَّرِ ٌ  .«ُمَحرَّ ،  يَْقَظى وفي العُبَاِب : واْمَرأَة

 قال ُرْؤبَةُ : .(6) أَْيقاظٌ  وِرَجاٌل ونِْسَوة

َوهَتُم و   أَيحقا َاَوَجُدوا ِإخح
ً  (َوَِتَْسبُ ُهمْ )وفِي التَّْنِزيل العَِزيز :   .يَقاَظى ونَِساءٌ  (7) (َوُهْم رُُقود  ) أَْيقاظا

تَ  ، أَيْ  الَخْلَخاُل والَحْليُ  اْستَْيقَظَ  ِمَن الَمَجاِز :و  ، َصوَّ

__________________ 
 .177/  3وانظر الفائ  « وقة»وقرت ا قا  : ويرو  ابلظاء مبعناه ا ومل يرد يف النهاية يف ( ذكره ابن االثري يف 1)
 من سورة آ  عمران. 75( من اآية 2)
 ( والتكملة أيضاً ا وفيها : وكظ ه : طرده.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وككتٍف.4)
 .99( انظر إصالح املنط  ص 5)
 قظان وامرأة يقظ  ا وقوم أيقا .( ويف األساس : رجر ي6)
 .18( سورة الكهف اآية 7)
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ِتاَلِء الّساِ  ا قا  طَُريحٌح :  َكما يـَُقاُ  : انَم ا ِإذا انـحَقَطَض َصوحتُه ِمنح امح
ا  هــــــــــَ احــــــــــُ اَ  ِوشــــــــــــــــــــــــَ ا وجــــــــــَ هــــــــــَ لــــــــــُ الخــــــــــِ تح خــــــــــَ  اَنمــــــــــَ

رِ و     يـــــــــَ يـــــــــٍب َأهـــــــــح ثـــــــــِ لـــــــــَ  كـــــــــَ اُح عـــــــــَ َر  الـــــــــِوشـــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــَ

  

تح  ظـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــَ تـ جِي  فـــــــــاســـــــــــــــــــــــح ا الـــــــــ  ُدهـــــــــَ الئـــــــــِ ُه قـــــــــَ نـــــــــح  مـــــــــِ

رِ     حـــــــــَ زاِ  اأَلكـــــــــح ـــــــــغـــــــــَ ـــــــــِد ال ي ـــــــــَ  جـــــــــِ ل َدتح عـــــــــَ قـــــــــِ  عـــــــــُ

  
اُر بُن ياِسٍر ، َرِضَي هللا َعْنُهما ، اليَْقَظانِ  أَبُوو  .«ى س ر»، وأَبُوهُ َكذِلَك لَهُ ُصْحبَةٌ ، وقد َمرَّ لْلُمَصنِّف في  َصَحابِيٌّ  : َعمَّ

 .تَابِِعيُّ  ُعَمْيِر بِن قَْيٍس البََجِليُّ الُكوفِيُّ : ُعثَْماُن بُن  اليَْقَظانِ  أَبوو

يكِ  : ُكْنيَةُ  اليَْقظانِ  أَبوو  .الّدِ

ً و ً و ، يَقََّظه تَْيِقيظا  .نَبََّههُ  : أَْيقََظهُ إِيقاظا

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 . قاَل أَبُو َحيَّة النَُّمْيِرّي :أَْيقََظهُ  : استَْيقََظهُ 

ــــــــح ِإذا  ت ظــــــــَ قــــــــَ ــــــــح ي ــــــــَ ت ُه  هُ اســــــــــــــــــــــح ــــــــًا كــــــــبَنــــــــ  ن طــــــــح ــــــــَ م  ب  شــــــــــــــــــــــَ

َد رَادِعُ     نـــــــــــــــــح ا اهلـــــــــــــــــِ وَءٍة واىَف هبـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــح  مبـــــــــــــــــَِ

  
 ِمْن نَْوِمِه : تَنَبَّه. تَيَقَّظَ و

 ، بُسُكوِن القَاِف : لُغَةٌ في التَّْحِريِك ، قال التَِّهاِمّي : اليَْقَظةُ و

ُة  يـــــــــــــ  نـــــــــــــِ
َ

وحٌم واملـــــــــــــ ُش نــــــــــــــَ يـــــــــــــح ةٌ الـــــــــــــعـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ قـــــــــــــح   يــــــــــــــَ
رحُء و     َ

ارِياملــــــــــــ اٌ  ســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــَ ا خــــــــــــَ مــــــــــــَ هــــــــــــُ نــــــــــــَ يــــــــــــح  بـــــــــــــَ

  
 ً ْعِر ، وقال أَبو َعْمٍرو ، إِنَّ فاُلنا أِْس. ويُقَاُل : ما َرأَْيتُ  لَيَِقظٌ  واألَْكثَُروَن َعلَى أَنَّهُ َضُرورةُ الّشِ  منه. وهو َمَجاٌز. أَْيقَظَ  ، إِذا كاَن َخِفيَف الرَّ

 . وهو َمَجاٌز.يَقَّْظتُه وقد فاُلٌن ِلأْلَْمِر ، إِذا تَنَبَّهَ لَهُ ، تَيَقَّظَ و

 إِلَى َصْوتِِه ، ُكلُّ ذِلَك َمَجاٌز. يَْستَْيِقظُ  ، وهو (1) يَِقُظهُ و الِفْكِر وُمتَيَقُِّظهُ  يَْقَظانُ  وَرُجلٌ 

قَهُ ، يَقََّظهُ  وقاَل اللَّْيُث : يُقَاُل ِللَِّذي يُثِيُر التَُّراَب : قد ً  ثَْرتُه ، وَكذِلكَ الغُبَاَر : أَ  أَْيقَْظتُ و ، إِذا فَرَّ . قاَل األَْزَهِريُّ : هذا تَْصِحيٌف يَقَّْظتُه تَْيِقيظا

َمْخَشِريُّ اللَّْيَث في  .(2)الغُبَاِر بَِمْعنَى اإِلثَاَرةِ  إِيقَاظِ  والصَّواُب بَقََّط التَُراَب تَْبِقيطاً ، وقد ذُِكَر في موضعه ، وتَبَع الزَّ

ةَ بِن َكْعِب بِن لَُؤّيِ بِن غاِلٍب ، وفيه يَقُوُل الّشاِعُر : يَقََظةُ  أَبُو َمْخُزومٍ : اْسُم َرُجٍل ، وهو  يَقََظةُ و  بُن ُمرَّ

راً  وُدين ُزمــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ ريــــــــــــــــــٌش تـ  جــــــــــــــــــاَءت قــــــــــــــــــُ

هح و     ظـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ا ا ـــــــــــــَ ا هلـــــــــــــَ َرهـــــــــــــَ دح َوعـــــــــــــَ  َأجـــــــــــــح ـــــــــــــَ  ق

  

ٌح و  ٌم وال مجـــــــــــــــــَُ هـــــــــــــــــح ين ســـــــــــــــــــــــــــــــَ دح عـــــــــــــــــُ  ملَح يــــــــــــــــــَ

يِن و     ن بــــــــــــــَ ر  مــــــــــــــِ اَدين الــــــــــــــغــــــــــــــُ هح عــــــــــــــَ ظــــــــــــــَ قــــــــــــــَ  يـــــــــــــــَ

  

داً  م أَبـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــِ ز  فـــــــــــــــــِ َُح الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِ ربح  ال يـــــــــــــــــَ

هح     َر ـــــــــــــــَ نح قــــــــــــــــَ اُ  مـــــــــــــــِ بـــــــــــــــَ ُزوَ  اجلـــــــــــــــِ ىت  تــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

  
ٌث. اليَْقَظانِ  وأَبُو ٍد الثَّْوِريُّ ، ابُن أُخِت ُسْفيَاَن الثَّْوِرّيِ ، ُمَحّدِ  : َعّماُر بُن ُمَحمَّ

، بُحْرَمة  ، وبه تَمَّ نِْصُف الِكتَاب من القاُموِس الُمِحيط ، والقابُوِس الَوِسيِط ، وإِلى هللِا أَْجأَُر في تَْكِميِل نْصِفِه الثّانِي هَذا آِخُر َحْرِف الظاءِ 

 الَجاللَْين :ِزلَْت َعلَْيه السَّْبُع الَمثَانِي ، وأَنا أَقُوُل َكما قاَل الَجالل الّسيُوطّي في آِخِر ُسوَرةِ اإلْسراِء ِمْن تَْكِملَِة من أُنْ 

َداين  ُت َ  َريبِّ ِإذح هــــــــــــــــــــــــــــَ دح  محــــــــــــــــــــــــــــَِ

ي    فـــــــــِ عـــــــــح زِي وضـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــح ُت مـــــــــن عـــــــــَ َديـــــــــح ـــــــــح ا أَب مـــــــــَ  لـــــــــِ
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ه و  ـــــــــــــــــح ن ُبَرد  عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ا ف طـــــــــــــــــَ نح ِد ابخلـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــَ

رحفِ و     ــــــــــــــــو حبــــــــــــــــَ وِ  ول بــــــــــــــــُ ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ نح ِد ابل  مــــــــــــــــَ

  
ِ تَعالَى َوْحَدهُ ، وَصلَّى هللاُ َعلَ  ٍد النَّبِّيِ وآِلِه هذا وأَنَا في َزَمٍن لَْم أَِصْل بَصاٍف َمِعيٍن ، وال ُمَصاٍف ُمِعيٍن ، والَحْمد لَِّلَّ ى َخْيِر َخْلِقه ، ُمَحمَّ

يَّتِِه ، وَسلَّم تَْسِليم يِن ، ووأَْزَواِجِه وذُرَّ ةَ إِالَّ باهلِل العَِلّيِ العَِظيِم  (َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ ) اً َكثِيراً إِلَى يَْوِم الّدِ  .(3)وال َحْوَل وال قُوَّ

__________________ 
 ( يف األساس : ويَِقٌة ويـَُقٌة.1)
 ( عبارة األساس : وأيقة الرتاب ا ويقظه : أ ره ا وقا  ا ماسي :2)

 إذا حنـــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــران بـــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــر  ومـــــــــــــــغـــــــــــــــرب 

هح      حتـــــــــــــــــــــر  يـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــرتاب وانئـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــُ

  

كتب الشـــارح هنا ما نصـــه : جنز ذلك عل  يد مؤلفه امللتجئ إىل عفوه ســـبحانه  مد مرتضـــ  ا ســـيين عفا   »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)
 مبنزله يف عطفة الغسا  مبصر حرسها   تعاىل آما. 1284عنه مبنه وكرمه يف هنار اجلمعة بعد الزوا  خلم  خلون من شعبان سنة 
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 اَبُب الَعنْي 
ا أَراَد الَخِليُل بُن في اللَِّسان : هذا الَحْرُف قَدََّمهُ َجماَعةٌ من اللُّغَِويّين في ُكتُبِِهم ، واْبتََدأُوا به في ُمَصنَّفاتِِهم. َحَكى األَزْ  َهِريُّ َعن اللَّْيِث : لَمَّ

ِل :أَحْ  ا ب ت ث ، أِلَنَّ األَِلَف َحْرٌف ُمْعتَلٌّ ، فلّما فاتَهُ أَّوُل الُحُروِف  َمَد االْبتَِداَء في ِكتَاِب العَْيِن أَْعَمَل فِْكَرهُ فِيه : فَلَْم يُْمِكْنه أَْن يَْبتَِدَئ ِمْن أَوَّ

ٍة ، و إِلَى الُحُروِف ُكلَِّها وَذاقَها ، فَوَجَد َمْخَرَج الَكالِم ُكلِّه من الَحْلٍق  (1)بَْعَد اْستِْقَصاٍء ، نََظَر َكِره أَْن يَْجعََل الثّانَي أَوالً ، وهو البَاُء إاّل بُِحجَّ

الَحْرَف ، نَْحو اب ، اْت ، اْح ، اْع  ، ثُمَّ أَْظَهرَ  ، فََصيََّر أَْواَلَها باالْبتِداِء به أَْدَخلََها في الَحْلِق ، وَكاَن إِذا أَراَد أَْن يَذُوَق الَحْرَف فَتََح فاهُ بأَِلفٍ 

َل الِكتَاِب العَْيَن ، ثُمَّ ما قَُرَب َمْخَرُجهُ ِمنْ  َها بَْعَد العَْيِن األَْرفََع فاألَْرفََع ، َحتّى أَتَى َعلَى فَوَجَد العَْيَن أَْقَصاَها في الَحْلِق ، وأَْدَخلََها ، فَجعََل أَوَّ

ةٌ في الحاِء ألَْشبََهِت العَْيَن ، ِلقُْرب َمْخرج الحاءِ آِخِر الُحُروِف. وأَْقَصى الحُ  َها العَْيُن ، وأَْرفَُع ِمْنَها الحاُء ، ولَْواَل بُحَّ من العَْيِن ، ثُّم  ُروِف ُكلِّ

ةً : َههَّةٌ في الهاِء  ـالهاُء ، ولو ال َهتَّةٌ في الهاِء  من الحاِء ، فهِذه الثاّلثَةُ في َحيٍِّز َواِحٍد. فاْعلَْم ألَْشبََهِت الحاِء لقُْرب َمخَرج الهاِء  ـوقال َمرَّ

 .(2)ذِلَك 

، وهذا قَلَّ َمْن َذَكَرهُ ، وِمَن الَهْمَزةِ وقاَل َشْيُخنَا : أُْبِدلَِت العَْيُن من الحاِء ، قالوا : ُصْبٌع في صبح ، وِمن الغَْيِن قالُوا : العاُلُم لُغَةٌ في الغاُلِم 

ِل والثّاِلِث اْقتََصَر ابُن أُّمِ قاِسٍم ، وُمَحشُّوهُ ، وأَْكثَُروا من أَْمثِلَِة إِْبَداِلَها َعِن الهَ  قالُوا : َعْن في ْمَزةِ ، وَذَكُروا من أَْمثِلَِة إِْبداِلها أَْن. وَعلَى األوَّ

تَِلفَاِن في َكِلَمٍة َواِحَدةٍ أَْصِليَِّة الُحُروِف ، ِلقُْرِب َمْخَرَجْيِهما ، إِاّل أَْن من الحاِء قولهم : َعتَّى في َحتَّى. قُْلُت : وقال الَخِليُل : العَْيُن والحاُء ال يَأْ 

 يَُؤلَّف فِْعٌل من َجْمعٍ بَْيَن َكِلَمتَْيِن ، ِمثْل : َحّي َعلَى ، فَيُقَاُل ِمْنهُ َحْيعََل ، وهللا أَْعلَم.

 مض العا فصر اهلمزة
 كما في اللُّباِب. شاِعٌر من َهْمدانَ  أَْهَملَه الَجْوَهِري وصاِحُب اللِّسان. وقال الّصاغانِيُّ : هو ، كُزبَْيٍر ، أُثَْيعٍ  ذُو : [أثع]

َرِضَي هللا  َرَوى َعْن َعِلّيٍ  ابِِعيّ بقَْلِب الَهْمَزةِ ياًء ، وِسيَاقُه يَْقتَِضي أَنَّهما كُزبَْيٍر ، وضبََطهُ الَحاِفُظ كأَِميٍر ، وُهَو تَ  ، أَو يُثَْيع أُثَْيعِ  َزْيُد بنُ وِ 

دَّيِق َرِضَي هللا تَعالَى َعْنهُ أَْيضاً ، َذَكَرهُ ابُن ِحبّاَن في ِكتَابِ  الثِّقَاِت ، وُكْنيَتُه أَبُو إِْسَحاَق ، َكذا في  تَعالَى َعْنهُ. قُْلُت : وَعْن أَبِي بَْكٍر الّصِ

 حاِشيِة اإِلْكَمال.

قُْلُت : فيَْنبَِغي ِذْكُرهُ ُهنَاَك ، كما فَعَلَهُ ، الّصاَغاِنّي وَغْيُرهُ من  ِمَن األَْعالِم ، أَْصلُه ُوَزْيٌع. أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ ، وهو بَْيٍر ،، كزُ  أَُزْيعٌ  : [أزع]

ِة اللُّغَِة ، وَسيَأْتِي ذِلَك ِلْلُمَصنِِّف أَْيضاً في   «.وزع»أَئِمَّ

 : (3)* ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه 

ُهَو اْسُم ِعيَسى َعلَْيِه وَعلَى نَبِيِّنا أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالِم ، وَسيَأْتِي ِذْكُره في : « وش ع»، بالفَتْحِ ، قاَل اللَّْيُث في تَْرِكيب  أَْيُشوعُ  : [أشع]

 بالِعْبَرانِيّة ، كما َسيَأْتِي ُهناَك إِْن َشاَء هللا تَعالَى.« وش ع»

__________________ 
 َتَدبّر ونظر.: « أو  ابب العا»( يف اللسان 1)
روف ( زيد يف اللســــان نقاًل عن األزهري قا  : العا والقاف ال تدخالن عل  بناء إاّل حســــنتاه ا ألهنما أطل  ا روف ا أما العا فبنصــــض ا 2)

 جرسا وألذها لاعا.
 «.أع»فبخرانها اىل موضعها بعد مادة « مادة : أفض»( وردت هنا ابألصر 3)
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واكِ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَِّسان ُهنَا. وقد جاءَ  ، َمْضُموَمتَْين. أُعْ أُعْ  : [أع] َك قاَل :»وُهَو :  في َحِديِث الّسِ ، َكأَنَّه « أُعْ أُعْ  كاَن إِذا تََسوَّ

ُع ، أَْي يَتَقَيَّأُ ، ع. قالُوا : َصْوِت الُمتَقَيِِّئ. وِهَي ِحَكايَةُ  يَتََهوَّ َواُب إَِذْن  أَْصلَُها ُهْع ُهْع ، فأُْبِدلَْت َهْمَزةً. وفي التَّْكِملَِة : الُمتََهّوِ قاَل َشْيُخنَا : فالصَّ

 قُْلُت : وهَكذا فَعَلَه صاِحُب اللَِّسان وغيره.« ع وهـ » ِذْكُرَها في

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

َكةً ، أَي ُمتََرْعرع  أَفَعَةٌ  الم: غ [أفع]  أَهملَه الجماَعة. .(1)، ُمَحرَّ

، كُمَطْربَل  كالُمَؤْولَع وكذِلَك الَمأْلُوُق ، الَمْجنُون أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان. وقال الَخاْرَزْنِجيُّ ِفي تَْكِملَِة العَْيِن : هو الَمأْلُوعُ  : [ألع]

 أَْي الُجنُوُن. واألَْولَُق ، األَْولَعُ  بهو ْولَُق ، قَاَل :وكذِلَك الُمؤَ  ،

فالصَّواُب ِذْكُرهُ في الَواِو ، كما َسيَأْتِي ،  ـَكَما َذَهَب إِلَْيِه قَْوٌم  ـواألَْولََق َوْزنُهما فَْوَعٌل ، فإِْن قِيَل : أَْفعَُل  األَْولَعَ  قُْلُت : وهذا بِنَاًء َعلَى أَنَّ 

ه : يُقَاُل : بِفاُلٍن ِمْن ُحّبِ فاُلنَةَ  اٍم ونَصُّ كما « ول ع»واألَْولَُق ، وهو ِشْبهُ الُجنُوِن. وَمَحلُّ ِذْكِره في  األَْولَعُ  قالَهُ َشْيُخنَا. قُْلُت : وهو قَْوُل َعرَّ

 َسيَأْتِي.

عُ  : [أمع] عَةُ اإلِ و اإِلمَّ عٍ وِهلَّعٍَة ويُْفتَحاِن ، ، مَّ
اِء. وقال ابُن السَّّراجِ : كِهلَّ عٌ  الفَتُْح لُغَةٌ عن الفَرَّ  فِعٌَّل ، أِلَنَّهُ اَل يَُكوُن إِْفعَُل َوْصفاً ، وهو ِإمَّ

ُجلُ  َحِديُث َعْبِد هللا بِن َمْسعُوٍد َرِضَي  والَهاُء فيِه ِلْلُمبَالَغَِة. ومنه ءٍ علَى َشيْ يُتَابُِع ُكلَّ أََحٍد َعلَى َرأْيِِه وال يُثْبُُت  ال َرأَْي لَهُ وال َعْزَم ، فهو الرَّ

عَةً  (2)اْغُد عاِلماً ، أَو متعلماً وال تَُكْن »هللا تَعالَى َعْنه :  ٌر ، وهو األَْحَمُق. قَاَل األَْزَهِرّي : وَكذِلَك اإلِ « إِمَّ َرةُ ، وال نَِظيَر لَهُ إِاّل َرُجٌل إِمَّ مَّ

 وهو الَِّذي يَُوافُِق ُكلَّ إِْنَساٍن َعلَى ما يُِريُده ، قال الشَّاِعُر :

خــــــــــــــــــًا  يــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــُت شــــــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــِ هح لــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ  ِإمــــــــــــــــــ 

هح      عـــــــــــــــــــــَ ا مـــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــ  ه عـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــــــح بَل  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ٌد أَرحبـََعهح   فـََقاَ  َذوح

 وقاَل آَخُر :

ٍب  احـــــــــــــــــــِ نح صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــال در  َدر َ  مـــــــــــــــــــِ  ف

َت الــــــــــــــــــــــــــُوزَاِوَزُة      بَنــــــــــــــــــــــــــح هح فــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــــــ   اإلحِ

  
عَةً  ال يَُكونَنَّ أََحُدُكمْ »أَْيضاً :  (3)وفي َحِديٍث  عَةَ  وُرِوَي عن اْبِن َمْسعُوٍد قاَل : ُكنّا في الَجاِهليَِّة نَعُدُّ  «.إِمَّ ُمتَّبِع النَّاِس إِلى الطَّعَاِم من  هو اإِلمَّ

ُد الَِّذي َجعََل  الُمْحِقُب الناِس ِدينَه. فِيُكُم اليَْومَ  عَةَ اإِلمَّ  إِنَّ و َغْيِر أَْن يُْدَعى ، قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : والَمْعنَى األَّوُل يَْرجُع إِلَى هَذا. قُْلُت : وَمْعنَاهُ الُمقَلِّ

ُد بُن َعِلّي الَمِدينِّي َحدَّثَنَا : حَ  (4)ِدينَه تابِعاً لِديِن َغْيِره بال َرِويٍَّة وال تَْحِصيِل بُْرَهاٍن. وفي أََماِلي القَاِلي  دَّثَنَا أَبُو بَْكر بُن األَْنباِرّي ، َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ه َعْن الَحاِرِث األَْعَوِر قاَل : ُسئل َعِليُّ بنُ  بِعّي ، َحدَّثَنَا نَْهَشُل بُن دارم عن أَبيه َعْن َجّدِ ْنهُ َعْن  أَبِي طاِلٍب َرِضَي هللا تعالَى عَ أبُو الفَْضِل الرَّ

ٌم ، فِقيَل له : يا أَِميَر الُمْؤِمنِينَ   ، إنََّك ُكْنَت إِذا ُسئِْلَت عن الَمْسأَلَِة تَُكوُن فيها َمْسأَلٍَة ، فََدَخَل ُمبَاِدراً ، ثُمَّ َخَرَج في ِرَداٍء وِحَذاٍء ، وُهَو ُمتَبَّسِ

كَِّة الُمْحَماةِ ، قاَل : إِنِّي ُكْنُت َحاقِناً ، وال   َرأَْي لَحاقٍِن ، ثم أَْنَشأَ يَقُوُل :كالّسِ

َن ِد  يـــــــــــــــــــح د  الُت َتصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
 ِإذا امل

رح      ظـــــــــــَ هـــــــــــا ابلـــــــــــنـــــــــــ  قـــــــــــَ ائـــــــــــِ قـــــــــــَ ُت حـــــــــــَ فـــــــــــح (5)َكشـــــــــــــــــــــــــَ
 

  

اين  يب    (6)ِلســــــــــــــــــــــــــــَ ِة اأَلرححــــــــــــــَ قــــــــــــــَ قحشــــــــــــــــــــــــــــِ  كشــــــــــــــــــــــــــــِ

  
رح    اين الـــــــــــــــذ كـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ اِم الـــــــــــــــيـــــــــــــــَ  َأوح كـــــــــــــــاُ ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  

ُت وِ  ةٍ َلســـــــــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــَ  يف الـــــــــــــــــــّرِجـــــــــــــــــــاِ   ِ مـــــــــــــــــــ 

  
رَبح    ائـــــــــــــــــُر هـــــــــــــــــَذا وَذا مـــــــــــــــــا اخلـــــــــــــــــَ  ؟ُأســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ِن وِ  ــــــــــــــــح َري غــــــــــــــــَ َرُب اأَلصــــــــــــــــــــــــــــــح ذح يِن مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــ  ن ــــــــــــــــكــــــــــــــــِ  ل

  
ضح    ُ مـــــــــــــَ اِّ رَبح  (7)أُبـــــــــــــَ ا َمضــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــا غـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
عَةُ  قِيَل :وِ  ُد فِي َغْيِر َصْنعٍَة. : اإِلمَّ عةُ  وُرِوَي َعْن اْبِن َمْسعُوٍد أَنَّهُ ُسئَِل : ما الُمتَرّدِ ّيٍ : أَراَد  : أَنا َمَع النّاس. َمْن يَقُولُ  قاَل : ؟اإِلمَّ قاَل اْبُن بَّرِ

عَةٌ  ْيُث : َرُجلٌ بذِلَك الَِّذي يَتْبَُع ُكلَّ أََحٍد َعلَى ِديِنِه ، أَْي لَْيَس الُمَراُد بِِه َكَراَهةَ الَكْينُونَِة مع النّاِس. وقال اللَّ   ، يَقُوُل ِلُكّلِ أََحٍد : أَنَا َمعََك. إِمَّ

__________________ 
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 «.( عن املطبوعة الكويتية وابألصر مرعوع1)
 ( األصر والنهاية واللسان ا ويف التهذيب : وال تغُد.2)
 ( يف اللسان : قو  ابن مسعود أيضا. ومثله يف النهاية.3)
 .101/  2( أماد القاد 4)
 ( بعده يف األماد :5)
 إن بـــــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــــــت يف خمـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وِ 

ــــــــــــــهــــــــــــــا      ــــــــــــــي ــــــــــــــل ــــــــــــــاء ال  ــــــــــــــت ــــــــــــــبصـــــــــــــــــــــــــــرب عــــــــــــــمــــــــــــــي  ال

  

 وبعد البيت فيها :« لساان»( يف األماد : 6)
 قـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــا إذا اســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــطـــــــــــــقـــــــــــــتـــــــــــــه الـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــون وِ 

 أبـــــــــــــــــــــــــــّر عـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــواه درر    

  

 ( يف األماد : أبّا مما مض .7)
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ٌ وِ  عَةٌ  ال يُقَاُل : اْمَرأَة  َحَكاه الَجْوَهِرّي عن أَِبي ُعبَْيٍد. أَو قَْد يُقَاُل ، فإِنَّهُ َخَطأٌ ، .إِمَّ

عَ تَ وِ  ُجُل ، أَمَّ عَةً  : َصارَ  اْستَأَْمعَ و الرَّ عُونَ  وِرجالٌ  ، إِمَّ  .(1)، وال يُْجَمُع باألَِلِف والتّاء  إِمَّ

 فصر الباءِ 
 مض العا

وفِي العَْيِن : نَبِيذٌ يُتََّخذُ من َعَسٍل  الُمْشتَدُّ. َكما في الّصحاحِ ، وزاَد َغْيُرهُ : نَبِيذُ العََسل ، ِمثَاُل قِْمعٍ وقَِمع : بالَكْسِر ، وكِعنٍَب ، ، البِتْعُ  : [بتع]

َي بذِلَك لِشدَّة فيه ، من: قالَهُ ابُن َعبّاٍد. وقاَل بَْعُضُهم  ُساللَةُ الِعنَِب ، هو أَوْ  َكأَنَّهُ الَخْمُر َصالبَةً ، يُْكَرهُ ُشْربُْه ،  ، وهو ِشدَّةُ العُنُِق. البَتَعِ  ُسّمِ

ُسئِل النَّبِيُّ »ِديِث : وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : الَخْمُر الُمتََّخذُ من العََسِل ، فأَْوقََع الَخْمَر َعلَى العَسِل ، وهي لُغَةٌ يََمانِيَّةٌ. وفي الحَ  لَخْمرُ أَو بالَكْسِر : ا

ُموَسى األَْشعَِرّي َرِضَي هللا تَعالَى َعْنه أَنَّهُ َخَطَب فقاَل : وَعْن أَبِي « فهو َحرامٌ  (2)فَقَاَل : ُكلُّ َشَراٍب أَْسَكَر  البِتْع عن وسلموآلهعليههللاصلى

 «.، وهو من العََسِل ، وَخْمُر الَحبَِش السُّْكُرَكةُ  البِتْعُ  َخْمُر الَمِدينَِة من البُْسِر والتَّْمِر ، وَخْمُر أَهِل فاِرَس من الِعنَِب ، وَخْمُر أَْهِل اليََمنِ »

َجاِل ،الطَّويلُ  : البَتِعُ وِ  َواُب فيه  من الّرِ ٌ  البَتِعُ  ظاِهُر ِسيَاقِِه أَنَّهُ بالَكْسِر ، وهو َخَطأٌ ، والصَّ  : َطِويلَةٌ ، كما في اللَِّساِن. بَتِعَةٌ  كَكتٍِف ، واْمَرأَة

ً  الفََرُس ، كفَِرَح ، بَتِعَ  تَقُوُل منهُ : بالتَّْحِريِك : ُطوُل العُنُِق مع ِشدَّةِ َمْغِرِزَها : ، البَتَعُ وِ  قالَهُ األَْصَمِعّي.  ، بَتِعَةٌ  ، كَكِتٍف ، وهي بَتِعٌ  فهو بَتَعَا

 : َشِديَدةٌ. بَتِعَةٌ و بَتِعٌ  وقَْد َسَها ُهنَا عن اْصِطالِحِه وهو قَْولُه : وهي بهاٍء. ويُقَاُل أَْيضاً : ُعنُقٌ 

 وقيل : ُمْفَرَطةٌ في الّطوِل.

، وهو الغَِليُظ الَكِثيُر اللَّْحِم الشَِّديُد.  البَتِعُ  الطَِّويُل الظَّْهِر. وقاَل ابْن ُشَمْيٍل : ِمن األَْعنَاقِ  : الّطِويُل العُنُِق ، والتَِّلُع : البَتِعُ   :وقال ابُن األَْعَراِبيّ 

تُهُ  البَتَعُ  ، وهو الدَّقِيُق. ويُقَاُل : (3)وقاَل : ومنها الّرِهيُف   ، والتَّلَُع : ُطولُهُ.فِي العُنُق : ِشدَّ

 وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ لَسالَمةَ بَن َجْنَدَل يَِصُف فَرَساً :

ُه  ــــــــــَ ــــــــــُض ِإىَل هــــــــــاٍد ل ي ــــــــــد ســــــــــــــــــــــــِ رحقــــــــــَ  ال ــــــــــَ ضٍ يـ ــــــــــِ ت ــــــــــَ   ب
وبِ      ـــــــــِب خَمحضـــــــــــــــــــــــُ ي ـــــــــطـــــــــِّ َداِ  ال ٍؤ كـــــــــمـــــــــَ ؤحجـــــــــُ  يف جـــــــــُ

  
 وأَْنَشَد لُرْؤبَة : ٌء.ُمْمتَِلى أي أَْبتَعُ  ُرْسغٌ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

غاً وِ   أَبتَـَعاَقَصباً فـَعحماً وُرسح
ّي : َكذا َوقََع ، وأَُظنُّهُ :   «.أَْبتَعَا َوجيداً »قاَل الّصاَغانِيُّ : ولَْيَس ِلُرْؤبَةَ كما قاَل اللَّْيُث. وقاَل ابُن بَّرِ

َجالِ  البَتِعُ و ِد. وقال َغْيُرهُ :والَمَواِصل ِمَن الَجسَ  كَكتٍِف : الشَِّديُد الَمفَاِصلِ  ، البَتِعُ  قاَل اللَّْيُث أَْيضاً :وِ  كفَِرَح ،  ، بَتِعَ  وفِْعلُهُ  كذِلَك ، من الّرِ

. بُتْعٌ  ج :و ، بَتِعَةٌ و بَتْعَاءُ  اْشتَدَّْت َمفَاِصلُهُ ، وهي : أَْبتَعُ و بَتِعٌ  وهو ّمِ  ، بالضَّ

ً  ِمْنهُ  بتَعو قاَل : في األَْرِض : تَبَاَعَد. بَتَعَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :وِ  ّمِ : ، بُتُوعا  وهِذه َعْن أَبِي ِمْحَجٍن ، كاْنبَتََل. ، كاْنبَتَعَ  اْنقَطَع ، بالضَّ

 كنَبَذَهُ يَْنبِذُه ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد. اتََّخَذهُ وَصنَعَهُ  من َحّدِ َضَرَب : ، يَتْبِعُ  النَّبِيذَ  بَتَعَ وِ 

 قال أَبُو َوْجَزةَ السَّْعِديُّ : قََطعَهُ ُدونِي. أَيْ  بِأَْمٍر لَْم يَُؤاِمْرنِي فيه ، كفَِرَح ، فاُلنٌ  بَتِعَ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ 

ًة  ُ اَبئـــــــــــــجـــــــــــــَ اح يـــــــــــــرُت وكـــــــــــــاَن الـــــــــــــبـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  ابَن اخلـــــــــــــَ

رِ وِ      لـــــــــَ  اأَلمـــــــــح مح عـــــــــَ هـــــــــُ فـــــــــح ِذي  ملَح َنـــــــــََ واالـــــــــ  عـــــــــُ تـــــــــِ  بـــــــــَ

  
 .(4)وهو ابُن عبّاد في الُمِحيِط ، وقَْد َردَّ َعلَْيه الّصاَغانِّي  َشفَةٌ بَاثِعةٌ بالُمثَلَّثَِة ال َغْيِر ، وَوِهَم َمْن قَاَل بالُمثَنَّاة ،وِ 

أَْو  وفي العُباِب : بِأَثَِرِه ، إِتْبَاَعاٌت ألَْجَمِعيَن ، ال يَِجئَْن إِالَّ َعلَى إِثِْرَها ، يَ وهِ  ، أَْبتَعُونَ  َجاُءوا ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن ، أَْكتَعُوَن ، أَْبَصعُون ، تَقُوُل :وِ 

 . إِنتهى.أَْبتَعُونَ  عُوَن ،َجاُءوا أَْجَمعُوَن ، أَْكتَ  : َكِلَمةٌ يَُؤكَُّد بَِها ، تَقُوُل : أَْبتَعُ و قالَهُ ابُن َكْيَساَن ، وفي الّصحاح : تَْبَدأُ بأَيَّتِهنَّ ِشئَْت بَْعَدَها ،

 . وهذا التَّْرتِيُب َغْيُر الِزٍم ،بَتْعَاءُ  ، والقَبِيلَة ُكلُّها َجْمعَاُء ، َكتْعَاُء ، بَْصعَاُء ، بُتَعُ  النَِّساُء ُكلُُّهنَّ ُجَمُع ، ُكتَُع ، بَُصُع ،وِ 
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__________________ 
 إمّعة :  ّمض الرجر واستبمض. وانظر التكملة واللسان.( زيد يف التهذيب عن الليث قا  : والفعر من 1)
 ( يف النهاية واللسان والتهذيب : مسكر.2)
 ( يف التهذيب واللسان : املرهف.3)
اء يف يعين اقراره املثناة لغة يف املثلثة ا ولعر ما ورد ابألصــــــر ج« وشــــــفة ابتعة لغة يف ابثعة»( كذا ا ابألصــــــر ا والذي يف التكملة ومل يعزها : 4)

 كتابه اآخر العباب.
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وَي ِمنح وِ  َصـــــــــــُ
َا اّلالزُِم لَذاِكر اجَلِميِض َأن يـَُقدَِّم ُكالن ويُولَِيُه امل ِدمَي ما « ج م ع»ِإل  اَء ا إال  َأن  تـَقح مُث  أَيحيتَ ابلبواقي َكيحَف شـــــــــــَ

ِدمَي ما ِصيَغ من «   ت ع»ِصَيَغ من  َتاُر ا« ب ت ع»عل  « ب ص ع»َعَل  الَباِقا ا وتـَقح ُخح
وقَاَ  اجلَوحَهرِّي  هو امل

َعاُء. وجاَء الَقوحمُ : « ب ص ع»يف  َض ا واألُنـحَث  مَجحعاُء َبصـــــــح ُت َحقِّي َأمجحََض أَبحصـــــــَ ُض : َكِلَمٌة يـُؤَك ُد هِبا تـَُقو  : َأَخذح  أَبحصـــــــَ
َض ا وهو تَـ  َوَة مُجََض ُبصــَ ُعوَن. ورَأَيحُت النِّســح ا جاُءوا هبا َأمجحَُعون أَبحصــَ يَده : وإل  ُم َعَل  َأمجحََض ا وقاَ  ابحُن ســِ وحِكيٌد ُمَرت ٌب ال يـَُقد 

ُ حتََ  َها ا وهو الَعاح يِض ُحُروِف َأمجحََض ِإىَل ِإَعاَدِة بـَعحضــــــــــــِ ُم َعَدُلوا عن ِإعاَدِة مجَِ رِيِر ِإتحباعاً أِلَمجحََض ا أِلَهن  ياً ِمَن اإِلطَاَلِة بَتكح اشــــــــــــِ
َثِم : اا ُُروفِ  تَـُعوَن ا وُرِوَي َعنح َأيب اهلَيـح َمُه َأكح ُعوَن َحىت  يـَتَـَقد   (1)لَكِلَمُة تـُؤَك ُد بَِثالثَِة  ُكل َها. قاَ  اأَلزحَهرِي  : وال يـَُقاُ  أَبحصــــَ

تَـُعونَ   أَبحَصُعوَن. أَبـحتَـُعونَ  تـََواِكيَد ا يـَُقا  : جاَء الَقوحُم َأكح
اُء : أَ وِ   ، ولَْم يُِجْز في أَْجَمِعيَن وُجَمَع إِالَّ التَّْوِكيَد. (2) ْعَجبَنِي القَْصُر أَْجَمُع ، والدَّاُر َجْمعَاَء ، بالنَّْصِب حاالً َحَكى الفَرَّ

ِحيُح.وِ   أَجاَز ابُن َدَرْستََوْيه َحاِليَّةَ أَْجَمِعيَن ، وهو الصَّ

َعلَى أَنَّ بَْعَضُهْم َجعََل أَْجَمِعيَن تَْوِكيداً ِلَضِميٍر ُمقَدٍَّر َمْنُصوٍب ، كأَنَّهُ قاَل  «.ُجلُوساً أَْجَمِعيَن ، وأَْجَمعُونفََصلُّوا » الَحِديُث : بالَوْجَهْين ُرِويَ وِ 

 : أَْعنِيُكْم أَْجَمِعين.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اُر ، بلُغَِة اليََمِن. البَتَّاع  ، كَشدَّاٍد ، الَخمَّ

دَّةُ ، وهو البَتْعُ وِ  ةُ والّشِ  .باتِعٌ  ، بالفَتْحِ : القُوَّ

 : َجبٌَل لَبنِي نَْصِر بِن ُمعَاِويَةَ ، فيه قُبُوٌر ِلقَْوم من عاٍد ، كَذا في الُمْعَجِم. (3)، بالفَتْحِ  بَتْعَةُ وِ 

 بتَْقِديم التّاِء على الباِء.« ت ب ع»قُْلُت : ويَأْتِي ذِلَك ِلْلُمَصنِِّف في 

 يٌف قَلََّد فيه الّصاَغانِّي ، والصَّواُب ِذْكُره ُهنَا.وهو تَْصحِ 

ةً ، فإَِذا َكاَن بالغَْيِن والباءِ  البَثَعُ   :[بثع] َكةً : ُظُهوُر الدَِّم في الشَّفَتَْيِن َخاصَّ في الَجَسِد ،  (4)وهو البَثَُغ  فِفيهَما وفي الَجَسِد ُكلِِّه ، التَّْحتِيَّة ، ُمَحرَّ

 من ِشدَّةِ الُحْمَرةِ. فِيها الدَُّم ، َحتَّى تََكاَد تَْنفَِطرُ  يَْبثَعُ  َكاثِعَةٌ ، أَيْ  َشفَةٌ بَائِغَةٌ  يُقَاُل :و ُث.قالَهُ اللَّيْ 

ةٌ من الدَِّم. بَاثِعَةٌ  وفي الّصحاح : َشفَة َكاثِعَةٌ   ، أَي ُمْمتَِلئَةٌ ُمْحَمرَّ

 وهو ُمْستَْقبٌَح. ، بَثْعَاءُ  ، وهي أَْبثَعُ  وهو َغلَُظ لَْحُمَها ، وَظَهَر َدُمَها ،، إِذا  بَاثِعَةٌ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : الشَّفَةُ 

ِحِك ، بَثِعَت قاَل أَبُو َزْيٍد :وِ   اْنقَلَبَْت َشفَتُهُ. إِذا فاُلٌن : بَثِعَ  قدو الشَّفَةُ كفَِرَحت : اْنقَلَبَْت عند الضَّ

ُجلِ  بَثِعَت وقال األَْزَهِريُّ : ً  ِلثَةُ الرَّ  ، إِذا َخَرَجْت واْرتَفَعَْت ، كأَنَّ بها َوَرماً ، وذِلك َعْيٌب. تَْبثَُع بُثُوعا

 في َمْوِضعِ اللَّثْغَِة. ِخْلقَةً  ناتِئَةً  تَُكوُن ِظاِهَرةً  : لَْحَمةٌ  البَثْعَةُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :وِ 

ً  الُجْرحُ  بَثَّعَ و قَاَل :  وربما أَِرَض ، وهو لَْحٌم أَْحَمُر. ِشْبهُ الضُُّروِس تَْخُرُج فِيِه ، بُثَعٌ  يهِ : َخَرَج فِ  تَْبثِيعا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ثٍَة : َكثِيَرة اللَّْحِم والدَِّم ، وااْلسُم ِمْنهُ  ُمبَثِّعَةٌ و ، كَصبُور ، بَثُوعٌ  ِلثَةٌ  ٌ  البَثَعُ  كُمَحّدِ َكةً. واْمَرأَة ثَِة َواِرَمتَُها.: كفَِرَحٍة  بَثِعَةٌ  ، ُمَحرَّ  بَثِعَ و َحْمَراُء اللِّ

ً  الُجْرُح كفَِرَح ، ِمثْلُ  ََّع تَْبثِيعا  .بَث

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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ُجُل ، َكفَِرَح ، بالِجيم ، وَكَذا بَِجعَ  : [بجع]  : إِذا أَْكثََر من األَْكِل َحتّى كاَد أَْن يَْنفَِطَر. اْنبََجع الرَّ

 ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :* وممّ 

 ، كَذا في اللِّساِن. (5)، كَجْعفٍَر ، والَخاء ُمْعَجَمة : اْسٌم َزَعُموا ، ولَْيَس بثابٍِت  بَْخثَعٌ   :[بخثع]

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه أَْيضاً :

 : اْسٌم ، وهو َواِلُد ِجْبِريَل الُمتََطبِِّب الَمْشُهوِر. بَْختَْيُشوع : [بخشع]

َوابُ  بََجعَهُ  : [بخذع]  بالِجيِم ، هَكَذا في النَُّسخِ ، والصَّ

__________________ 
املادة نفســـها ورد قو  أيب أبربعة تواكيد. وزاد عل  ما ورد ابالصـــر هنا أمجعون. هذا يف رواية فيه ويف موضـــض آخر يف : « يصـــض»( يف اللســـان 1)

 اهليثم كاألصر.
 عن ثعلب تقو  : أعجبين القصر أمجض وأمجض الرفض عل  التوكيد والنصب عل  ا ا .« مجض»( يف اللسان 2)
 ( قيدها ايقوت بتعة ا ضبرت قلم.3)
 «.البثض»ويف املطبوعة الكويتية : « التبيغ»( عن اللسان وابألصر : 4)
 بت.( يف اللسان : ولي  بث5)



9875 

 

َخٍة  خَبحَذَعهُ  خبض ِ ا كما يف ُنســــــــــــــح ُعحَجَمَتاح
َرَبهُ  (1)ا ابخَلاِء والذاِ  امل َر  ا وَقدح َأ حََلُه اجلَوحَهرِي . وَقاَ  ابُن ُدَريحٍد : ضــــــــــــــَ  ُأخح

َذَعهُ  ُلوٌب منه. َأي َقَطَعُه ابلس يحِف ا كَخَذَعه ا ا فـََبخح  وهو َمقح
ا ، بََخعَ  : [بخع] ِة : نَْفَسهُ ، كَمنََع : قَتَلَها َغمًّ مَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وهو َمَجاٌز. وأَْنَشَد لِذي الرُّ

هــــــــــذا  ضُ َأاَل أَيــــــــــ  ه  الــــــــــبــــــــــاخــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــُ فح ُد نـــــــــــَ  الــــــــــَوجــــــــــح

يح      َك ِبشـــــــــــــــــــــــَ َديــــــــــح نح يــــــــــَ ُه عــــــــــَ تــــــــــح قــــــــــاِدرُ  (2)ٍء حنــــــــــََ
َ
 املــــــــــ

  
ً  وقَاَل َغْيُره : ً و بََخعَها بَْخعا ا.: قَتَلَهَ  بُُخوعا  ا َغْيظاً أَْو َغمًّ

ً  بالَحقِّ  له بََخعَ وِ  ً و بََخاَعةً  بالَكْسِر ، له ، كبَِخعَ  : أَقَرَّ به وَخَضَع له ، بُُخوعا  له ، أَي تََذلَّْلُت وأََطْعُت وأَْقَرْرُت. بََخْعتُ  ويُقَاُل : .بُُخوعا

كَّيةَ  بََخعَ  قاَل الِكَسائِّي :وِ  ً  الرَّ  بََخعَ »:  فقالَتْ  عنهماهللارضيَحِديُث عائَِشةَ أَنََّها َذَكَرْت ُعَمَر  ومنه َحفََرَها َحتَّى َظَهَر ماُؤَها. إِذا ، يَْبَخعَُها بَْخعا

 الُملُوِك.، أَْي قََهَر أَْهلَها وأََذلَُّهْم ، واْستَْخَرَج ما فِيَها من الُكنُوِز وأَْمَواِل « األَْرَض ، فقَاَءْت أُُكلَها

ً  نُْصَحهُ  له بََخعَ  من الَمَجاِز :وِ   أَْخلََصهُ وبَالََغ. ، إِذا بَْخعا

ً  لكل نَْفِسي ونُْصِحي ، أَْي َجَهْدتُُهما ، بََخْعتُ  وقاَل األَْخفَُش : يُقَاُل : ديُث ُعْقبَةَ بن عاِمر نه ح، وِمثْلُهُ في األََساِس. وم أَْبَخُع بُُخوعا

ً  أََرقُّ  هم ، اليََمنِ  أَْهلُ  أَتَاُكمْ »:  ـ َرفَعَهُ  ـ عنههللارضي أَْي أَْنَصُح وأَْبلَُغ في الطَّاَعِة من َغيرِهم ، كأَنَُّهْم « طاَعةً  أَْبَخعُ و ، أَْفئَِدةً  وأَْليَنُ  ، قُلوبا

 أَْنفُِسِهم ، أَي قَْهِرَها وإِْذالِلها بالطَّاَعة. بَْخع بَالَغُوا في

 يُبَاِلُغ َجْهَدهُ في اإِلْذَعاِن ، وهو َمَجاٌز. (3)، أَْي أَقَرَّ إِْقَراَر ُمْذِعٍن  بََخعَ  وفي األََساِس :

راَعةِ  بََخعَ  من الَمَجاِز أَْيضاً :وِ  ً  األَْرَض بالّزِ َها َعاماً ،نََهَكَها وتَابََع ِحَرا ، إِذا بَْخعا أَْي لَْم يُِرْحَها َسنَةً ، كما في الدُّّرِ النَّثِيِر  ثَتَها ، ولَْم يُِجمَّ

 َصَدقَهُ. إِذا فاُلناً َخبََرهُ : بََخعَ  يُقَاُل :و للَجالِل.

 َكَذا في العُباِب. بالََغ في َذْبِحَها ، إِذا بالشَّاةِ ، بََخعَ وِ 

َمْخَشريُّ :  بيَحةَ ، إِذا بالََغ في َذْبِحها ، كذا هو نَصُّ الفائِق له.الذَّ  بََخعَ  وقَاَل الزَّ

 .البَِخاعَ  ، أَْي ُهَو أَْن يَْقَطَع َعْظَم َرقَبتَِها ويَْبلُغ بالذَّْبحِ  (4) البَِخاعَ  َحتَّى بَلَغَ : الشاةَ : بَلََغ بَذْبِحَها القَفَا ، وقولُهُ  بََخعَ  وفي األََساِس :

َمْخَشِرّي :  هذا أَْصلُهُ ، ثُمَّ اْستُْعِمَل في ُكّل ُمبَالَغٍَة. قاَل الزَّ

ُمْهِلُكَها ُمبَاِلغاً فِيَها ِحْرصاً  ُمْخِرٌج نَْفَسَك وقَاتِلَُها. قالَهُ الفَّراء. وفي العُبَاِب : أَيْ  أَي (5) (َعلى آاثرِِهمْ ) نَْفَسكَ  باِخعٌ  فَلَعَلَّكَ  وقولُه تَعالَى :

 .(6) (َفال َتْذَهْب نَ ْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرات  )وفيه َحٌث َعلَى تَْرِك التَّأَسُِّف ، نَْحو قَْوِلِه تَعالَى :  زاَد في البََصائِِر : على إِْسالِمِهم ،

ْلبِ  ، البَِخاعُ وِ  بتَْقِديِم الفاِء على »مْستَْبِطُن القَفَا ، كما في الَكّشاِف ، وقاَل البَْيَضاِوّي : هو ِعْرٌق ُمْستَْبِطُن الفَقَاِر  كِكتَاٍب : ِعْرٌق في الصُّ

َواب القَفا َكما في ال« القاِف وِزياَدةِ الّراءِ  قَبَِة. قَْولُه :و َكّشاف.وقَاَل قَْوٌم : ُهَو تَْحِريٌف ، والصَّ  هَكَذا. في سائِِر النَُّسنِ  يَْجِري في َعْظِم الرَّ

ْلِب ، ـبالبَاِء ، قاَل  البَِخاعَ  بَْعَد ما َذَكرَ  ـهو َغلٌَط ، فإِنَّ نَصَّ الفائِق و وُهَو الَخْيُط  وُهَو َغْيُر النَُّخاعِ بالنُّونِ  : وهو الِعْرُق الَِّذَي في الصُّ

قَبَِة ، وهَكَذا نَقَلَهُ الّصاَغانِّي أَْيضاً وَصاِحُب اللَِّسان وابُن األَثِيِر ، وِمثْلُه في األَْبيَضُ  هُ « َشْرحِ السَّْعِد على الِمْفتَاحِ » الَِّذي يَْجِري في الرَّ ونَصُّ

ْلبِ : » قَبَِة يَْمتَدُّ إِلَى الصُّ َمْخَشِرّي ، وقَْولُه« وأَّما بالنُّوِن فَخْيٌط أَْبيَُض في َجْوِف َعْظِم الرَّ أَي في فائِقِه وَكّشافِِه ، وقَْد تَبِعَهُ  فِيَما َزَعَم الزَّ

ِزّي في   وقال ابُن األَثِيِر في النَِّهايَة : ولَْم أَِجْدهُ ِلغَْيِره. «.الُمْغِربِ »الُمَطّرِ

ّبِ والتَّْشِريحِ   ٍء ِمْنَها. وِلذا قاَل الكواشّي في تَْفِسيِره :بالبَاِء َمْذُكوراً في َشيْ  البَِخاعَ  فَلَْم أَِجد قاَل : وَطالَما بََحثُْت َعْنهُ في ُكتُِب اللُّغَِة والّطِ

َمْخَشِريَّ ثِ  البَِخاعُ  العِ ، فهو ُمقَدٌَّم.قَةٌ ثابٌِت َواِسٌع ا، بالبَاِء لَْم يُوَجْد وإِنََّما هو بالنُّوِن. قال َشْيُخنَا : وقد تَعَقََّب ابَن األَثِيِر قَوٌم بأَنَّ الزَّ  الّطِ

__________________ 
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قطعه  قوله : كما يف نسخة أخر  الذي يف نسخة املو الجي أبيدينا : ِبعه : قطعه ابلسيف : كخذعه. خبذعه :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 مصححه.هـ  النسخ ومل يشرح عليها الشارح اوهبامش القاموس : قوله : ِبعه ا هذه املادة ساقطة من أكثر « ابلسيف ا كخذعيه

 ( يف التهذيب والصحاح واألساس : عن يديه.2)
 ( األساس : ابلٍغ ُجهَده.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : النخاع.4)
 .6( سورة الكهف اآية 5)
 .8( سورة غافر اآية 6)
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ُل قَْبَل ُكّلِ َشيْ  البَِديعُ  األَْشيَاَء وإِْحَداثِه إِيّاَها ، وهو إِلْبَداِعهِ   الُحْسنَى ،وهو من أَْسَماِء هللا ، الُمْبتَِدعُ  : البَِديعُ  : [بدع]  ٍء. وقاَل أَبُو َعْدنَاَن :األَوَّ

وُمْبتَِدئَُها ال َعلَى  ُمْبتَِدُعها أَيْ  (1) (ماواِت َواْْلَْرضِ َبِديُع السَّ ): الَِّذي يَأْتِي أَْمراً َعلَى ِشْبٍه لَْم يَُكْن اْبتََدأَهُ إِيّاه. قاَل هللا َجلَّ َشأْنُهُ :  الُمْبتَِدعُ 

ً  ِمثَاٍل َسبََق. قاَل أَبُو إِْسَحاَق : يَْعنِي أَنَّه أَْنَشأََها َعلَى َغْيِر ِحَذاٍء وال ِمثَاٍل ، إِاّل أَنَّ   بََدعَ  أَْكثَُر فِي الَكالِم ِمنْ  أَْبَدعَ و ، أَْبَدعَ  ال َمنْ  بََدعَ  من بَِديعا

فَِعيٌل بَمْعنَى فاِعٍل ، ِمثُْل قَِدير بَمْعنَى قاِدٍر ، وهو ِصفَةٌ من ِصفَاِتِه تَعَالَى أِلَنَّهُ بََدأَ الَخْلَق على ما  فبَِديعٌ  َخَطأً ،لَْم لُكْن  بََدعَ  ، ولو اْستُْعِملَ 

 ا الَجالِل واإِلْكَراِم.السَّمواِت واألَْرِض ، يا ذَ  بَِديعَ  أَراَد على َغْيِر ِمثَاٍل تَقَدََّمهُ ، وُرِوَي أَنَّ اْسَم هللا األَْعَظَم يا

 ، أَْي ُمْحَدٍث َعِجيٍب ، لَْم يُْعَرْف قَْبَل ذِلَك. بَِديعٍ  يُقَاُل : ِجئَْت بِأَْمرٍ  .الُمْبتََدعُ  أَْيضاً : البَِديعُ وِ 

 منه قَْوُل الشَّّماخِ يَِصُف َجَمالً :و َحْبٌل اْبتُِدَئ فَتْلُهُ ولَْم يَُكْن َحْبالً فنُِكَث ثُم ُغِزَل ثُمَّ أُِعيَد فَتْلُهُ ، : البَِديعُ وِ 

ُه  نـــــــــــــــــح اَع مـــــــــــــــــِ وَر واألَنحســـــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبن  الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ

يــــــــــــضِ      َف الــــــــــــر بــــــــــــِ ٍج َرعــــــــــــَ  أُنــــــــــــُ لــــــــــــح لــــــــــــَ  عــــــــــــِ  عــــــــــــَ

  

ااًل  ُه ُنســـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ُه عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــقـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ اَر عـــــــــــــــَ  َأطـــــــــــــــَ

  
ٍن وِ    طــــــــــــــَ َج ِذي شــــــــــــــــــــــــــــَ َج َدمــــــــــــــح ِديــــــــــــــضَ أُدحمــــــــــــــِ  بــــــــــــــَ

  
 فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل. ، أَي َجِديٌد ، قاَل األَْزَهِرّي : بَِديعٌ  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : َحْبلٌ 

قُّ الَجِديُد ، : البَِديعُ وِ  قاُء الَجِديُد ، ِصفَةٌ غاِلبَةٌ ، كالَحيَِّة والعَُجوِز ، الّزِ  كبَِديعِ  تَِهاَمةُ » : قالَ  وسلموآلهعليههللاصلىالنَّبِيَّ  ِمْنهُ الَحِديُث أَنَّ و والّسِ

لُه ، ُحْلٌو آِخُرهُ  لِ العَسَ   «.ُحْلٌو أَوَّ

لُهُ َطيٌِّب وآِخُره َطيٌِّب ، وكذِلَك العََسُل ال يَ   تَغَيَّر ، ولَْيَس كذِلَك اللَّبَُن ، فإِنَّه يَتَغَيَُّر.َشبََّهَها بِزّقِ العََسِل ، ألَنَّهُ ال يَتَغَيَُّر َهَواُؤَها ، فأَوَّ

ُجُل السَِّمينُ  : البَِديعُ وِ   ، كفَِرَح ، عن األَْصَمِعّي ، فهو ِمثُْل َسِمَن يَْسَمُن فهو َسِميٌن ، وأَْنَشَد لبَِشيِر بِن النِّْكِث : بَِدعَ  وقَدْ   ،الرَّ

تح  ِدعــــــــــــــــــَ ُه  فــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــُ رحنــــــــــــــــــِ ُه وخــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ  أَرحنـ

هوِ      ـــــــــــُ ِق ربح اًل شـــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــح َب غـــــــــــَ لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــ  َر الـــــــــــثـ مـــــــــــَ  غـــــــــــَ

  
ْبِرُق َحتَّى َغَمَل   : َسِمنَْت. بَِدَعتْ  الثَّْعلََب ، أَي َغّطاهُ ، وَمْعنَىأَي َطاَل الّشِ

 بالّضّم. ، بُُدعُ  ج :

لِ  : بَِديعٌ وِ   قاله الَحاِزمّي. بُسرَّ َمْن َرأَى ، العَبَّاسي ، بِنَاٌء َعِظيٌم للُمتََوّكِ

التَحتِيَِّة ، وهو  ويُقَاُل : يَِديٌع ، بالياءِ  َكَما في العُبَاِب والُمْعَجِم. ي القَُرى ،قُْرَب َوادِ  وُعيُوٌن َجاِريَةٌ  َماٌء َعلَْيه نَِخيلٌ  : بَِديعٌ  قاَل السَُّكونِّي :وِ 

 قَْوُل الَحاِزمّيِ ، َوَسيَأْتِي فِي َمْوِضِعه أَنَّه َمْوِضُع بَْيَن فََدَك وَخْيبََر.

 بالشَّاِم ، َكذا في الُمْعِجِم.وِحْسَمى : َجبٌَل  كسِفينَة : ماٌء بِحْسَمى ، ،( 2) بَِديعَةُ وِ 

الً ، البِْدعُ وِ  ، أَْي ما ُكْنت أَّوَل َمْن  (3) (ُقْل ما ُكْنُت ِبْدعاً ِمَن الرُُّسلِ )، وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى :  البَِديعُ  وَكذِلكَ  ، بالَكْسِر : األَْمُر الَِّذي يَُكوَن أَوَّ

ُل لَْم يَْسبِْقهُ أََحٌد. بِْدعٌ  أُْرِسَل ، قَْد أُْرِسَل قَْبِلي ُرُسٌل َكثِيٌر. ويُقَاُل : فاُلنٌ   في هذا األَْمِر ، أَْي أَوَّ

َجاِل ، : البِْدعُ وِ   عن ابِن األَْعَرابِّي. الغُْمُر من الّرِ

ٌ  بِْدعٌ  يُقَاُل : َرُجلٌ  ءٍ الغَايَةُ في ُكّلِ َشىْ  : البِْدعُ و ُء ،الُمْمتَِلى ، البِْدعُ  البَدنُ وِ  ً  ، بِْدَعةٌ  ، واْمَرأَة وقال  وذِلَك إِذا َكاَن َعاِلماً ، أَْو ُشَجاعاً ، أَو َشِريفا

. ج : البِْدعُ  الِكَسائِّي :  ، بِْدَعةٌ  ، كعُنٍُق ، وهي بُُدعٌ و ، عن األَْخفَِش ، أَْبَداعٌ  مٌ ، وقَوْ  أَْبَداعٌ  يُقَاُل : ِرَجالٌ  ، أَْبَداعٌ  يَُكوُن في الَخْيِر والشَّّرِ

 ، َكَما في اللَِّسان. أَْبَداعٌ ويُقَاُل أَْيضاً : نَِساءٌ  كِعنٍَب : ، بَِدعٌ  ج : كِسْدَرةٍ ،

ً و بََداَعةً  ، كَكُرَم ، بَُدعَ  قَدْ وِ   َوْصِفِه ، َخْيراً كاَن أو َشّراً.قالَهُ الِكَسائِّي ، أَْي صاَر غايَةً في  ، بُُدوعا

ين بَْعَد اإِلْكَماِل ، البِْدَعةُ وِ   «.َضاللَةٌ  بِْدَعةٍ  ، وُكلَّ  بِْدَعةٌ  إِيَّاُكْم وُمْحَدثَاِت األُُموِر ، فإِنَّ ُكلَّ ُمْحَدثَةٍ »الَحِديث : ومنه ، بالَكْسر : الَحَدُث في الّدِ

 وأَنَشَد : كِعنٍَب ، ، بَِدعٌ  : جو وها قَْوُل اللَّْيِت. ْقاَل : ، واألَْعَمالِ  األَْهَواءِ  ِمنَ  وسلموآلهعليههللاصلىّي ما اْستُْحِدَث بَْعَد النَّبِ  ِهيَ  أَوْ 
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ا  نـــــــــَ اِة بـــــــــِ اِدي والـــــــــُوشـــــــــــــــــــــــَ ُن اأَلعـــــــــَ عـــــــــح  مـــــــــا زَاَ  طـــــــــَ

َا ال وِ      َن الــــــــــَواشــــــــــــــــــــــــِ ٌر مــــــــــِ ــــــــــح ُن أَم عــــــــــح دَعُ الــــــــــطــــــــــ   بــــــــــِ

  
__________________ 

 .117( سورة البقرة اآية 1)
 ( قيدها ايقوت ابأللف والالم.2)
 .9( سورة األحقاف اآية 3)
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يت : ّكِ  ُهًدى ، بِْدَعةُ   :َعتَانِ البِْدَعةُ بِدْ  وقاَل ابُن األَثِيِر :« هِذه البِْدَعةُ  نِْعَمت»قِيَاِم َرَمَضاَن  (1): ُكلُّ ُمْحَدثٍَة. وفي َحِديِث  البِْدَعةُ  وقاَل ابُن الّسِ

نََدَب هللا إِلَْيِه ، وَحضَّ َعلَْيه ، َضالٍل ، فََما كاَن في ِخالِف ما أََمَر هللا به فهو في َحيِِّز الذَّّمِ واإِلْنَكاِر ، وما َكاَن َواقِعَاً تَْحَت ُعُموِم ما  بِْدَعةُ و

ُكْن لَهُ ِمثَاٌل َمْوُجوٌد كنَوعٍ ِمن الُجوِد والسََّخاِء ، وفِْعِل الَمْعُروِف ، فهو من األَْفعَاِل الَمْحُموَدةِ ، أَْو َرُسولُه ، فهو في َحيِِّز الَمْدحِ ، وما لَْم يَ 

ً  ذِلكَ  في له َجعَلَ  قد وسلموآلهعليههللاصلىوال يَُجوُز أَْن يَُكوَن ذِلَك في ِخاَلِف َما َوَرَد الشَّْرُع به ، ألنَّ النَّبِيَّ  َمْن َسنَّ ُسنَّةً :» فقالَ  ، ثََوابا

 «.َحَسنَةً َكاَن لَهُ أَْجُرها وأَْجُر َمْن َعِمَل بَِها

ِه :  ، وذِلَك إِذا كاَن في ِخالِف ما أََمَر هللا به وَرُسولُه ، قال : « َمْن َسنَّ ُسنَّةً َسيِّئةً َكاَن عليِه ِوْزُرَها وِوْزُر َمْن َعِمَل بَِها»وقال في ِضّدِ

 بِْدَعةً  لّما كانَْت من أَْفعَاِل الَخْيِر ، وَداِخلَةً في َحيِّز الَمْدحِ َسّماها« هِذه البِْدَعةُ  نِْعَمتِ »ومن هِذا النَّْوعِ قَْوُل ُعَمَر َرِضَي هللا تَعالَى عنه : »

َها اوإِنَّمَ  ، لَُهمْ  يَُسنََّها لَمْ  وسلموآلهعليههللاصلىوَمَدَحَها ، إلنَّ النَِّبيَّ   َكانَتْ  وال ، لََها النّاسُ  َجَمعَ  وال ، َعلَْيَها يَُحافِظْ  ولَمْ  ، تََرَكَها ثُمَّ  لَيَاِليَ  َصالَّ

ِلقَْوِله  ، وهي على الَحِقيقَِة ُسنَّةٌ  بِْدَعةً  َسّماَها فَبِهَذا ، ِإلَْيَها ونََدبَُهمْ  َعلَْيَها النّاسَ  َجَمعَ  ُعَمرُ  وِإنََّما ، عنههللارضيٍر بَكْ  أَبِيِ  َزَمنِ  في

 أَبِي:  بَْعِدي ِمنْ  باللََّذْينِ  اْقتَُدوا»:  وسلموآلهعليههللاصلىقَْولُه وِ « َعلَْيُكْم بُسنَّتَي وُسنَِّة الُخلَفَاِء الّراِشِديَن ِمْن بَْعِدي» : وسلموآلهعليههللاصلى

 «.!وُعَمرَ  بَْكرٍ 

إِنَّما يُريُد ما َخالََف أُُصوَل الشَِّريعَِة ولَْم يَُوافِق السُّنِّةَ « بِْدَعةٌ  ُكلُّ ُمْحَدثَةٍ »الَحِديُث اآلَخُر :  يِل يُْحَملُ وَعلَى هذا التَّأْوِ 
 ، وأَْكثَُر ما يُْستَْعَملُ  (2)

. الُمْبتَِدعُ   ُعْرفاً في الذَّّمِ

 بِن ماِلٍك. بِن َعْمِرو فََرُس الحاِرِث بِن ِضَرار ( :3) َمْبُدوعٌ وِ 

بِّّيِ.  كذا في العُبَاِب ، وَوقََع في التَّْكِملَِة : فََرُس َعْبِد الحاِرِث ، وهو الصَّواُب ، وهو القائُِل فِيه : الضَّ

زحَو  كـــــــــــ   الـــــــــــغـــــــــــَ ُدوعٌ َتشـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــح حـــــــــــَ   مـــــــــــَ  وَأضـــــــــــــــــــــــــح

ُروحُ      ه جـــــــــــــــُ اِم بـــــــــــــــِ حـــــــــــــــَ الِء الـــــــــــــــلـــــــــــــــِّ  كـــــــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــــــح

  

َدَ ِن ِإيّن  زَعح مـــــــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــاَل  ـــــــــــــــــــــَح

  
ُروُح    َب الـــــــــــــقـــــــــــــُ لـــــــــــــَ زحَو ِإذح جـــــــــــــَ ر  الـــــــــــــغـــــــــــــَ (4)َأكـــــــــــــُ

 

  
 وقَاَل ُزَوْيِهُر بُن َعْبِد الَحاِرث :

ُم  يــــــــــــكــــــــــــُ ٍد ال َأاَب أِلَبــــــــــــِ عــــــــــــح ُت ِلســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــح قــــــــــــُ  فـــــــــــــَ

وا َأيّنِ ابـــــــــــُن فـــــــــــارس      مـــــــــــُ لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ ُدوعِ أملَح تـ بـــــــــــح  ؟مـــــــــــَ
  

 «.ى د ع»التَّْكِملَة ، وَسيَأْتِي ذِلَك ِلْلَجْوَهِرّي في وهَذا يَُؤيُِّد ما في 

 عن األَْصَمِعّي ، َوْزناً وَمْعنًى ، وقد تَقَدََّم. ، كفَِرَح : َسِمَن ، بَِدعَ وِ 

ً  َكَمنَعَهُ  ءَ الشَّيْ  بََدعوِ   ى ، كما َسبََق.فِي أَْسَمائِه تَعالَ  البَِديعُ  وِمْنه ، كاْبتََدَعهُ  وبََدأَهُ ، أَْنَشأَهُ  : بَْدعا

ِكيَّةَ  بََدعَ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ً  الرَّ ، كما  بََدع في أَسَمائه تَعَالَى ، وهو أَْكثَُر َمنْ  البَِديعُ  بَمْعنًى َواِحٍد ، وِمْنهُ  أَْبَدأَ و أَْبَدعَ و وأَْحَدثَها ، اْستَْنبََطها : بَْدعا

 ء ، وقد تقّدم.يُقَاُل : الُمْبِدى

 من القَْوِل الُمْختََرعِ على َغْيِر ِمثَاٍل َسابٍِق. بالبَِديعِ  الشَّاِعُر : أَتَى أَْبَدعَ وِ 

اِحلَةُ : َكلَّْت وَعِطبَْت ، به : أَْبَدَعتْ وِ   اإِلْبَداعُ  أَْو ال يَُكونُ  طَِّريِق من ُهَزال أَو َداٍء ،أَْو بََرَكْت في ال َظلَعَتْ  به : أَْبَدَعتْ  أَو َعِن الِكَسائِّي ، الرَّ

 كما قالَهُ بَْعُض األَْعَراِب. إالَّ بْظلَعٍ ،

 وقَاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : لَْيَس هذا باْختِالٍف ، وبَْعَضه َشبِيهُ بَْعٍض.

ةً عليه من َمادَّةِ  أَي اْنقََطعَْت َعنِ « أَْبَدَعتْ  إِْن ِهىَ »قُْلُت : وفي َحِديِث الَهْديِ :  السَّْير بَكالٍل أَو َظلَعٍ ، َكأَنَّهُ َجعََل اْنِقطاَعَها َعّما كانَْت ُمْستَِمرَّ
ً  السَّْيرِ  (5)  ، أَْي إِْنَشاَء أَْمٍر َخاِرجٍ َعّما اْعتِيَد ِمْنَها. إِْبداعا

 ولَْم يَُكْن عند َظنِّه به ، وهو َمَجاٌز. به ، وَخَذلَهُ ، ولَْم يَقُْم بَحاَجتِِه ، (6) فََظع إِذا فاُلٌن بفاُلٍن ،  :أَْبَدعَ  قال اللِّْحيَانِّي : يُقَاُل :وِ 
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تُهُ. أَْبَدَعتْ  من الَمَجاِز : قَاَل أَبُو َسِعيٍد :وِ   وفي األََساِس : َضعُفَْت. بََطلَْت ، أَيْ  ُحجَّ

هُ بُشْكِري ، وقَْصُدهُ  أَْبَدع قاَل َغْيُره :وِ  إِذا َشَكَرهُ َعلَى إِْحَسانِِه  ، َكذا في العُبَاِب. وفي اللَِّسان : فَْضلُهُ وإِيَجابُه بَوْصِفي : بَوْصِفي وإِيجابُه بِرُّ

 إِلَْيِه ، ُمْعتَِرفاً بأَنَّ ُشْكَرهُ ال يَِفي بإِْحَسانِِه.

__________________ 
 يف حديث عمر رض يف قيام رمضان.( يف اللسان والنهاية : و 1)
 ( يف املطبوعة الكويتية الس َنة ا ضبرت قلم.2)
 ميدوع.: « يدع»واللسان « بدع»( يف الصحاح 3)
 «.به فدوح»ويف اللسان « به جروح»بد  « ويف الصحاح : أبه كدوح« يدع»( البيتان يف الصحاح واللسان يف مادة 4)
 .( النهاية واللسان : من عادة السري5)
 ومثلها يف التهذيب واللسان.« قطض»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
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ّمِ ، أُْبِدعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  تُهُ ، أَْي أُْبِطلَْت. أُْبِدَعتْ  قَاَل أَبُو َسِعيٍد : يُقَاُل : أُْبِطَل. أَْي َمْبنِيًّا للَمْفعُوِل : ، بالضَّ  ُحجَّ

أَنَّ َرُجالً أَتَى النَّبِيَّ »الَحِديُث :  وَحِسَر َعلَْيه َظْهُره ، أَو قاَم به ، أَي َوقََف. ومنهُ  وبَِقَي ُمْنقََطعاً به أَْوَكلَّتْ  بفاُلٍن : َعِطبَْت ِرَكابُهُ  أُْبِدعَ وِ 

ّي : وَشاِهُدهُ أَي « بِي فاْحِمْلنِي أُْبِدعَ   هللا ، إِنِّيَرُسولَ  يا:  فَقَالَ  وسلموآلهعليههللاصلى قَْوُل ُحَمْيٍد  (1)اْنقُِطَع بِي ، لَكاَلِل َراِحلَتِي. قال ابُن بَّرِ

 األَْرقَِط :

ِه  ابــــــــــــِ بــــــــــــَ لــــــــــــَ  جــــــــــــِ ُ  عــــــــــــَ مــــــــــــح ِدُر ا ــــــــــــُ قــــــــــــح ــــــــــــَ  ال يـ

هِ      ذابـــــــــــــــــــِ ريحِ واجنـــــــــــــــــــِح وِ  الســـــــــــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــــُ  ِإال  بـــــــــــــــــــِ

  

 ِمنح رِكاِبهِ  أَبحدَعَ تـَرحِ  ما وِ 

ً وِ   كما في الّصحاحِ. ، البِْدَعةِ  : نََسبَه إِلَى بَدََّعهُ تَْبِديعا

ً  : َعدَّهُ  اْستَْبَدَعهُ وِ   كما في الّصحاحِ. ، بَِديعا

جُل : تَبَدَّعَ وِ  لَ  الرَّ ً  تََحوَّ  كما في العُبَاِب ، قال ُرْؤبَةُ : ، ُمْبتَِدعا

ا  َوعـــــــــــــــَ ي  اأَلطـــــــــــــــح قـــــــــــــــِ َت لِلِّ الـــــــــــــــتـــــــــــــــ  نـــــــــــــــح  ِإنح كـــــــــــــــُ

َه ا ــــــــــــــَ ِّ َأنح      َ  َوجــــــــــــــح يــــــــــــــح لــــــــــــــَ افـــــــــــــــَ عــــــــــــــَ بــــــــــــــد   تــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَيه :

 .ببِْدعٍ  ، كما يُقَاُل : ببَِديعٍ  (2): َحِديثَهُ الَحْفِر. ويُقَاُل : ما ُهَو مني  بَِديعَةٌ  َرِكيٌّ 

ُجُل ، أَْبَدعَ وِ   .(3) (َوَرْهبانِيًَّة ابْ َتَدُعوها). ومن األَِخيِر قَْولُه تَعَالَى : ببِدَعةٍ  : أَتَى اْبتََدعَ و الرَّ

 : َجِديٌد. بَِديعٌ  وِزمامٌ 

 «.بِكَ  أُْبِدعَ  إَِذا َطلَْبَت الباِطلَ »وفي الَمثَِل : 

 بِِه : َضَربُوهُ. أَْبَدُعواوِ 

 يَِميناً : أَْوَجبََها ، عن اْبِن األَْعَرابّي. أَْبَدعَ وِ 

 بالَحّجِ وبِالسَّفَِر : َعَزَم َعلَْيه. أَْبَدعَ وِ 

 : َمْوِضٌع في قَْوِل ُكثَيٍِّر : البََدائِعُ و .بَِديعٌ  : بَاِدعٌ  وأَْمرٌ 

كــــــَ   كــــــَ   (4)بــــــَ ا بــــــَ مـــــــَ وِع كــــــَ مــــــُ ُر الـــــــد  هـــــــح ُه ســــــــــــــــــــَ  ِإنـــــــ 

اَر      َ اَوزحاَن حبـــــــــــــــِ َة جـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  َدائـــــــــــــــضِ اَعشـــــــــــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــبـــــــــــــــَ

  
لَّتِي َحَذا َعلَْيَها الَحِريِرّي ، َرَوى : لَقَُب أَبِي الفَْضِل أَْحَمَد بِن الُحَسْيِن بِن يَْحيَى بِن َسِعيٍد الَهَمَذانِّي ، أََحد الفَُصحاِء صاحِب الَمقَاَماِت ا البَِديعُ وِ 

ٍد عبُد هللِا بُن الُحَسْيِن النَّْيسابُوِريُّ ، وماَت بَهَراةَ َمْسُموماً َسنَةَ عن اْبِن فاِرٍس اللُّغَِوّي ، وِعيَسى بن هشاٍم األَْخبَاِرّي ،  وَعْنهُ القاِضي أَبُو ُمَحمَّ

 ثالثِمائٍة وثََمانِيٍَة وتْسِعين.

ْيَحانِّيِ الواِعِظ الصُّوفّيِ ، َسِمعَ  َمِد بِن الُحَسْين بِن َعْبِد الغَفّاِر الرَّ  َزاِهر بن طاِهٍر ، وأَبا الُحَصْين ، وَصِحَب أَبا النَِّجيِب وأَْيضاً لَقَُب َعْبِد الصَّ

 ، تُُوفَِّي سنةَ َخْمِسِمائٍَة وإِْحَدى وثََمانِين.

َكةً  البََذعُ  : [بذع] . وقاَل اللَّْيُث : ، ُمَحرَّ  الفََزع. هو ِشْبهُ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

ُع. الَمْبذُوعُ وِ  قُوا. قال األَْزَهِرّي : ما َسِمْعُت هذا ِلغَْيِر اللَّْيِث. بَِذُعوا وقاَل أَْعَرابِّي : : الَمْذُعوُر الُمفَزَّ وا ، أَي فَِزُعوا فتَفَرَّ  فاْبَذَعرُّ

ً  ، كَمنَعَهُ  بََذَعهوِ   .(5)وكذِلَك ندع  ، كأَْبَذَعه أَْفَزَعهُ ،  :بَْذعا

ّمِ : الُحبُّ ، بََذعَ  األَْعَراِبّي :قاَل اْبُن وِ   بالفَتْحِ ، وَمْذٌع ، بِاْلِميِم. ، بَْذعٌ  السائلُ  وذِلَك القَْطرُ  وَكذِلَك َمَذعَ  قََطَر الَماَء ، بالضَّ
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ٌث ُخَراَسانِيٌّ ، َرَوى َعْنه أَْحَمُد بُن أَبِي الَحَواِرّيِ. بَِذيعٍ  ُصْبُح بنُ وِ  قال : وَضبََطه  «.بالدَّاِل الُمْهَملَةِ »: وَضبََطه الحافُِظ قُلت  ، َكأَِميٍر : ُمَحّدِ

ل.  األَشيِرّي أَْيضاً هَكَذا ، فَتَأَمَّ

. وقاَل ابُن ُدَرْيد : ، كقُْنفٍُذ ، بُْرثُعٌ  : [برثع]  َكَذا في العُبَاِب واللَِّساِن. اْسٌم ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 الدَّاِل ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي.بإِْهَماِل  ، البَْرَدَعة : [بردع]

 وقال َشِمٌر : هو لُغَة في الذّاِل ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي.

ْحِل ، الَِّذي الِحْلسُ  وقال َشِمٌر : هو لُغَة في الذّاِل الُمْعَجَمِة ، وُهوَ  ين  يُْلقَى تَْحَت الرَّ أَنَّ الِحْلَس وَخصَّ بَْعُضُهْم بِِه الِحَماَر ، وقد تَقَدََّم في الّسِ

 ، فاْنُظْرهُ. البَْرَدَعةِ  َغْيرُ 

__________________ 
 ... قا  : وشاهده .. ( جاء كالم ابن يري يف اللسان بعد قوله : وأُبحدِع به وأُبحدََع : كّلت راحلته أو عطبت ا وبقي منقطعا به1)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.2)
 .27( سورة ا ديد اآية 3)
 «.بل »لديوان وابألصر ( عن ا4)
 «.قوله : وكذلك ندع ا هكذا هو يف النسخ الجي أبيدينا»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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ِمْنهُ إِلَى  َربِيَجاَن ،د ، بأَْقَصى أَذْ  بالدال الُمْهَملَة : (1)وقاَل ياقُوٌت : وَرَواهُ أَبُو َسِعيٍد  وقَْد تُْنقَُظ َدالُه ، كما ُهَو الَمْشُهور ، بِال المٍ  ، بَْرَدَعةُ وِ 

ْرعِ والثَِّماِر  َجْنَزةَ تِْسعَةُ فََراِسَخ. وقال اإِلْصَطْخِرّي : وهي َمِدينَةٌ َكبِيَرةٌ ِجدًّا ، أَْكيَُر من فَْرَسخٍ في فَْرَسخٍ ، وهي نَِزَهةٌ ِخْصبَةٌ ، َكثِيَرةُ الزَّ

ّيِ وأَْصبََهاَن َمِدينَةٌ أَْكبَُر وال أَْخَصُب وال أَْحَسُن َمْوِضعاً منها. قاَل ياقُوٌت : فأَّما اآلَن فَلَْيس  ِجدًّا ، ولَْيَس ما بَْيَن الِعَراِق وُخَراَساَن بَْعدَ  الّرِ

ولَْيَس بها اآلَن إِاّل َكما يَُكوُن في  بأَْذَربِيَجاَن َرُجالً َسأَْلتُه َعْن بَلَِدِه ، فَذَكَر أَنَّ آثَاَر الَخَراِب بِها َكثِيٌر ، بَْرَدَعة كذِلَك ، فقد لَِقيُت من أَْهلِ 

بِيٌر. قاَل ياقُوٌت : فَتََحَها َسْلَماُن بُن القَُرى ، ناٌس قَِليٌل ، وَحاٌل ُمْضَطِرٌب ، وُدوٌر ُمْنَهِدَمةٌ ، وَخراٌب ُمْستَْوٍل ، فُسْبَحاَن َمْن لَهُ في َخْلِقِه تَدْ 

ً  ، عنههللايرضَربِيعَةَ الباِهِلّي في أَيّاِم ُعثَْماَن   ماتَ  وكانَ  ، َمْزيَدٍ  بنَ  يَِزيدَ  يَْرثِي ِشْعِرهِ  في الَوِليدِ  ْبنُ  ُمْسِلمُ  َذَكَرَها وقَدْ  ، بَْيلَقَانَ  فَتْح بَْعدَ  ُصْلحا

 : وثاَلثِينَ  وَخْمٍس  ِمائَةٍ  َسنَةَ  ببَْرَدَعةَ 

ربحٌ  ةقــــــــــَ رَبحَدعــــــــــَ ُه  (2) بــــــــــِ رحيــــــــــُ ر  ضــــــــــــــــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــَ  اســــــــــــــــــــــــح

رًا      طـــــــــــــَ ارُ خـــــــــــــَ طـــــــــــــَ ُه اأَلخـــــــــــــح ُر ُدونـــــــــــــَ قـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

  

َرٌة  فـــــــــــــح اُم وحـــــــــــــُ مـــــــــــــَ ُه ا ـــــــــــــِ اَفســـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ٌر تـ  َأجـــــــــــــَ

  
ارُ    جـــــــــَ ك اأَلحـــــــــح هـــــــــَ ا َوجـــــــــح هـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــَ ل تح عـــــــــَ ِفســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ  ن

  

َدُه  عـــــــــــح ـــــــــــَ دٍّ بـ عـــــــــــَ ـــــــــــَ  مـــــــــــَ ل اُن عـــــــــــَ ـــــــــــز مـــــــــــَ قـــــــــــَ  ال ـــــــــــح  أَبـ

  
ارُ    عـــــــــــَ ـــــــــــُ َ  يـ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ِر ل هـــــــــــح ـــــــــــد  ُر ال مـــــــــــح عـــــــــــَ ـــــــــــَ زحاًن ل  حـــــــــــُ

  
ُب بَْرَدْه دان ، بَْرَدَعةُ  قاَل َحْمَزةٌ : ً  أَْي من ُملُوِك الفُْرِس  ألَنَّ َمِلكاً ِمْنُهْم ، َمْوِضُع السَّْبيِ ، وذِلكَ  وَمْعنَاهُ بالفاِرِسيَِّة : ُمعَرَّ ِمْن َوَراِء  َسبَى َسْبيا

ُد بُن يَْحيَى رٍ أَْبو بَكْ  ِمْنهُ  .لبَْرَدَعةَ  ثُمَّ َغيََّرتْهُ العََربُ  وأَْنَزلَُهْم ُهنَاِلَك ، أَْرِمينِيَةَ  نَِزيُل بَْغداَد ، َرَوى َعْنهُ أَبُو َسْعٍد  الّشاِعرُ  البَْرَدِعيُّ  بِن ِهاللٍ  ُمَحمَّ

يُّ بُن أَْحَمدَ  اإِلْدِريسّي ، ثُ  (3) البَْرَدِعيّ  بِن َسْعَدَوْيهِ  وَمّكِ ّحاُل ، َسِمَع بِدَمْشَق ابن َجْوصا ، وببغَداد أَب الُمَحّدِ ا القاسِم البَغَِوّي ، الُمْكثُِر الرَّ

يَن ، وأَقَاَم بَِها ، ثُمَّ َخَرَج إِلى ما َوَراِء وبمصر أَبا َجْعفَر الطَّحاِوّي ، َرَوى عنه الحاِكم أَبُو َعْبِد هللا ، وكاَن نََزَل نَْيَسابُوَر َسنَةَ ثاَلثَِمائٍَة وثاَلثِ 

ن يُْنَسُب إِلَْيه أَْيضاً : أَبو ُعثَْماَن َسِعيُد بُن َعْمِرو بن َعّماٍر األَْزِديّ النَّْهَر َسنَةَ َخْمِسيَن ، وتُُوفَِّي بالّشاَش َسنَةَ   ثالثَِمائة وأَْربَعٍَة وَخْمِسيَن. وِممَّ

 الحافُِظ ، وَغْيُرهما. (4) البَْرَدِعيّ  البَْرَذِعيُّ الحافُِظ ، وأَبُو بَْكٍر َعْبُد العَِزيِز بُن الَحَسنِ 

 َكذا في العُبَاِب ، وفي بَْعِض النَُّسخِ : ُمتَقَبٌِّض. ُمْنقَبٌِض َوْجُهه. أَيْ  ِء ،عن الشَّيْ  ُمْبَرْنِدعٌ  َرُجلٌ  : قاَل ابُن ُدَرْيدٍ وِ 

ِء ، إِذا اْنقَبََض َعْنه عن الشَّيْ  ُمْبَرْنِدعٌ  وفي التَّْكِملَِة : َرٌجلٌ 
(5). 

 نَقَلَهُ َشِمٌر ، قال ُرْؤبَةُ : البَْرَدَعة بالذّاِل الُمْعَجَمة ، لُغَةٌ في البَْرَذَعةُ  : [برذع]

ناِء الّرِحا  وِ   الرَبحذَعُ حَتحَت َأحح
ثُوَن ، واْقتََصَر الَجْوَهِرّي على اإِلْعَجامِ   ْنَماِطّي.، كاألَ  البََراِذِعيُّ  وقد يُْنَسب إِلى الَجْمعِ فيُقَاُل : ويُْنَسُب إِلَى َعَمِلَها ُمَحّدِ

 .البََراِذعُ  والَجْمعُ  أَْرٌض ال َجلٌَد وال َسْهٌل ، : البَْرَذَعةَ وِ 

 ذِلَك. تَقَدَّمَ  قَدْ و د ، بأَْذَربِيجاَن وإِْهَماُل ذاِلِه أَْكثَُر ، : بَْرَذَعةُ وِ 

 َذَكَرهُ ابُن األَثِيِر في أُْسِد الغَابَة. َصَحابِيٌّ أَْوِسيٌّ أُُحِديٌّ شاِعٌر ، بِن النُّْعَماِن ، ابُن أَِخي قَتَاَدةَ بِن النُّْعَماِن : بُن َزْيدِ  بَْرَذعُ وِ 

ً  ِلأْلَْمرِ  اْبَرْنَذعَ  قاَل أَبُو َزْيد :وِ  .نَقَلَهُ  اْستَعَدَّ لَهُ ، : اْبِرْنَذاعا  الَجْوَهِريُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ، كَجْعفٍَر : اْسُم َرُجٍل ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : بَْرَذعٌ 

جِي :  يــــــــلــــــــَ لــــــــِ وُ  ا حــــــــَ قــــــــُ ا ال تـــــــــَ يــــــــهــــــــَ ُر أَبــــــــِ مــــــــح عــــــــَ  لــــــــَ

وحَم      يِن الــــــــــــــيـــــــــــــــَ انــــــــــــــَ دح خــــــــــــــَ ُه قــــــــــــــَ رحذَعُ َأال ِإنــــــــــــــ   بــــــــــــــِ

  
 .عنههللارضيبُن يَِزيَد بِن َعاِمٍر : صحاِبيٌّ ،  بَْرَذعُ وِ 

ْوِض أَثْنَاَء َغْزَوةِ بَْدٍر.  اْبَرْنَذعَ وِ  وهو نَاِدٌر ، ألَنَّ ِمثِْل  وفي اللَِّساِن :أَْصَحابَه : تَقَدََّمُهم ، َكذا في الغَِريِب الُمَصنَِّف ، وتَبِعَهُ السَُّهْيِليُّ في الرَّ

يغَِة ال يَتَعَدَّى.  هِذه الّصِ



9884 

 

ْمِل ، وفِيَها نَْخٌل. َكذا في الُمْعَجم.: أَْرٌض لبَنِي  بَْرَذَعةَ  وَجوُّ   نَُميٍر باليََماَمِة في َجْوِف الرَّ

__________________ 
 أبو سعد.: « برذعة»( يف معجم البلدان 1)
 ( يف معجم البلدان : برذعة معرب برده دار.2)
 ( يف معجم البلدان : الربذعي ابلذا  املعجمة.3)
 الربذعي ابلذا  املعجمة.( يف معجم البلدان : 4)
 وفيها : ِإذا تقب  عنه. 400/  3( انظر اجلمهرة 5)
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ْخُم الَجافِي ، هو ، بالَكْسِر ، البِْرَشاعُ  : [برشع]  نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وزاَد َغْيُره : الُمْنتَِفخ ، وأَنشد الَجْوَهِريُّ ِلُرْؤبَةَ : األَْهَوُج الضَّ

رِ  يـــــــــــــــــــــيِن اِبمـــــــــــــــــــــح ِدلـــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــح  ٍء ِإرحَزبِّ ال تــــــــــــــــــــــَ

ربحشـــــــــــــــــــــــــــــــــاعِ ال وِ      بِ  بـــــــــــــــــــِ اِم َوغـــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــوِخـــــــــــــــــــَ

  
 قال ابُن بَّرّي ، والّصاَغانِّي : اإِلْنَشاُد ُمْختَلٌّ ، وَصَوابُهُ :

ـــــــيِن  ي ـــــــِ ِدل عـــــــح ـــــــَ ي  ـــــــــــــــــــــــــــــال تـ حـــــــِ ـــــــَ ت   ِِزحِب  ـــــــــــــــــــــــــــــواســـــــــــــــــــــح

ٍح ِإرحَزبِّ      ـــــــــــــــــــــــ  ا أُن يـــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــَ
ُ

زِّ املـــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــَ

  

 َ اَءٍة َنـــــــــــــــــــــــــِ وحهـــــــــــــــــــــــــَ ٍر وال هـــــــــــــــــــــــــَ  بِّ َوغـــــــــــــــــــــــــح

  
ربحشـــــــــــــــــــــــــــــــــاعِ ال وِ    بِ  بـــــــــــــــــــِ اِم َوغـــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــوِخـــــــــــــــــــَ

  
َجُز قَْد أَْوَرَده الَجْوَهِرّي في تَْرَجَمة   فَقَاَل :« وغ ب»قال ابُن بَّرّي ، وهذا الرَّ

 الوَِخاِم َوغحبِ  (1)ال ِبربحشاِم وِ 
 :« أَنح»قُلُت : وأَْنَشَد في 

 َكّز اَمي ا أُن ٍح ِإرَزبِّ 
 الصَّواِب ، وَغيََّره ُهنَا.َعلَى 

 عن ابِن ُدَرْيٍد. ، كِزْبِرجٍ ، كالبِْرِشعِ  ُء الُخلُِق ،السَّّيِ  : البِْرَشاعُ وِ 

 نَقَلَهُ يَاقُوُت عن الَحْفِصّي. ، بالَكْسِر : َمْنَهٌل بَْيَن الدَّْهنَاِء واليََماَمِة ، بِْرشاَعةُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : األَْحَمُق الطَِّويُل ، وقِيَل : هو الُمْنتَِفُخ الَجْوِف ، ال فَُؤاَد له. البِْرشاعُ 

اَغانِيُّ : ، ويُثَلَُّث ، برعَ  : [برع] . وقاَل الصَّ ّمِ كَكُرَم ،  بَُرعَ  هو َمْصَدرُ  ، بََراَعةً  ، كفَرَح لُغَةٌ فِيها بَِرعَ و اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى الفَتْح والضَّ

 ه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد أبُو َعْمِرو بُن العَالِء :وَعلَيْ 

ه  اعــــــــــــَ نــــــــــــَ و خــــــــــــُ نــــــــــــُ ايب بـــــــــــــَ حــــــــــــَ وح َأن  َأصــــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــَ

زحِم و      َد  وا ـــــــــــــــــَ ُر الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ  هح َأهـــــــــــــــــح (2)الـــــــــــــــــرَبَاعـــــــــــــــــَ
 

  
ً  زاَد في الُمْحَكِم :وِ  ّمِ ، وهو َمْصَدرُ  ، بُُروعا أَْو تَمَّ في ُكّلِ فَِضيلٍَة  َكَما في الّصحاحِ ، أَْصَحابَهُ في الِعْلِم وَغْيِرِه ،فَاَق  ، َكنََصَر : بََرعَ  بالضَّ

 وقَْد أَْغفََل عن اْصِطالِحِه ُهنَا فَتَنَبَّْه. ، باِرَعةٌ  ، وهي باِرعٌ  فهو كما في الُمْحَكِم. وَجَماٍل ،

 ، وفَاِرٌع. بَاِرعٌ  وفََزَعهُ ، إِذا َعالهُ وفَاقَه ، وُكلُّ ُمْشِرفٍ  بََرَعهُ  قَاُل :وقَال ابُن األَْعَرابِّي : يُ  َغلَبَهُ. إِذا َصاِحبَه ، بََرعَ وِ 

 قاَل أَبُو ذُؤْيٍب يَِصُف ثَْوراً ُرِمَي : أَْضَخُم. أَيْ  ِمْنهُ ، أَْبَرعُ  هذا في العُبَاِب :وِ 

ـــــــــــٌ  لرٌِز  ي ـــــــــــِ ن ـــــــــــَ و ف ـــــــــــُ ب كـــــــــــح ـــــــــــَ ا كـــــــــــمـــــــــــا ي ـــــــــــَ ب ـــــــــــكـــــــــــَ  ف

َو      ُه هـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــ  ِت ا ِإال  أَن بـــــــــــــــــح رَعُ ابخلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح  أَبـ

  
يواِن : أَْعَظُم منه.  أَْي إِالَّ أَنَّ الفَنِيَق هو أَْضَخُم من الثَّْوِر. وفي َشْرح الّدِ

ُ  : البَِريعَةُ  قاَل ابُن األَْعَرابِّي :و َجِميٌل. َسنِيُّ  : بارعٌ  أَْمرٌ وِ   والعَْقِل. (3) الفائِقَةُ الَجَمالِ  الَمْرأَة

 باليََمِن ، نَقَلَهُ الّصاَغاِنّي ويَاقُوٌت. ِحْصٌن بَذَمار بالفَتْح : ، البَْرعُ وِ 

 نَقاَلهُ أَْيضاً. : ِمْخالٌف بالّطائف ، بَْرَعةُ وِ 
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نابُِر ِمْن ِحْميَر ، وله ُسوٌق ، وقد بالقُْرِب من َواِدي سَهاٍم ، فيه قَْلعَةٌ ِحِصينَةٌ ، وقُرًى ِعدَّةٌ ، يَْسكُ  (4) َكُزفََر : َجبٌَل بتَِهاَمةَ  ، بَُرعُ وِ  نُها الصَّ

ِحيم بن أَْحَمدَ  ِريَن الشاِعُر الُمْفِلُق َعْبُد الرَّ  النّاِس  أَْيِدي في والَمْوُجودُ  ، وسلموآلهعليههللاصلى، َماِدُح الُمْصَطفَى  البُْرِعيُّ  نُِسَب إِلَْيِه من المتَأَّخِ

يَّةٌ صاِلَحةٌ. هو ِغيُر ، ولَهُ َمقَاٌم َعِظيٌم ببَلَِدِه ، وذُّرِ  ِديَوانُهُ الصَّ

فإِنَّهُ َخَطأٌ ، وَعَزاهُ أِلَْصَحاِب الَحِديِث وَعلََّل بأَنَّهُ لَْيَس في الَكالِم فِْعَول إِاّل  وال يُْكَسرُ  هَكَذا َضبََطهُ الَجْوَهِرّي ، قاَل : ، كَجْرَول ، بَْرَوعُ وِ 

ِزيُّ في ِخْرَوع ، وِعتَْوٌد ، اْسُم َواٍد ، ونَقَلَهُ الّصاَغانِّي أَْيضاً هَكَذا ، وزاَد وِعتَْور ، قاَل : ولَْيَس ِبتَْصِحيِف ِعتْوَ  ٍد ، وَكذِلَك َجَزَم الُمَطّرِ

ثِينَ  بأَنَّ الَكْسَر َخَطأٌ ، وقَْد َجَزَم أَْكثَرُ « الَجْمَهَرةِ »وابُن ُدَرْيٍد في « الُمْغربِ »  الُمَحّدِ

__________________ 
 ( كذا ا والذي يف الصحاح وغب : وال بربشاع.1)
 يف شعر أيب صخر اهلذد. 236/  2( املشطوران يف ديوان اهلذليا 2)

 وهبامشه قا  : خناعة : قبيلة من هذير ا وقد أورد السكري هذا البيت :

ــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــزاعــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــو أن أصـــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــايب ب  ل

 واجملـــــــــــــــــــــــد والـــــــــــــــــــــــرباعـــــــــــــــــــــــةأهـــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــد      

  

 مث قا  : خزاعة حي من هذير.

 ( يف اللسان : ابجلما .3)
 ( يف معجم البلدان : جبر بناحية زبيد ابليمن.4)
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ِر ا وَرَووحه هَكَذا َلَاعاً. ويف  ح ِة الَكســــح َرأٍَة ا وهي« الغايَةِ »بصــــِ ُم امح َهُر : اســــح ُر َأشــــح ِر ا َوالَفتحِح ا والَكســــح بِنحُت  هو ابلَكســــح
َجِعي ة َزوحُج ِهاَلِ  بِن ُمر َة ا َواِش ٍ  َسّيب. َصَحابي ةٌ  الر واِسي ة ا وِقيَر : اأَلشح

ُ
َها َسِعيُد بُن امل  ا َرَوَ  َعنـح

 َرى ِعفَاَس :الّشاِعُر ، وهو القائِل فِيَها وفِي نَاقَتِِه األُخْ  نَاقَةٌ لعُبَْيِد بِن ُحَصْيٍن النَُّمْيِرّي الّراِعي : بَْرَوعُ وِ 

ٌة  لــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــاُء جــــــــــِ جــــــــــَ ا عــــــــــَ هــــــــــَ نـــــــــــح تح مــــــــــِ رَكــــــــــَ  ِإذا بـــــــــــَ

اَس و      فــــــــَ لــــــــَ  الــــــــعــــــــِ ٍة َأشــــــــــــــــــــــح يــــــــَ نــــــــِ حــــــــح امبــــــــَِ رحَوعــــــــَ  (1) بـــــــــَ
  

ً  َجْنَدَل بَن الّراِعيـ وِعبَاَرةُ الّصّحاحِ : وِمْنهُ كاَن َجِريٌر يَْدُعو  ـ ِمْن ذِلَك كاَن يَْدُعو َجِريرٌ وِ   .بَْرَوعا

ّي : اِعي ، ويُقَاُل : اْسُم ناقَتِِه ، قاَل َجِريٌر يَْهُجوهُ : عُ بَْروَ  وقال ابُن بَّرِ  : اْسُم أُّمِ الرَّ

يـــــــــَب  مح  (2)فـــــــــمـــــــــا هـــــــــِ تـــــــــُ مـــــــــح لـــــــــِ دح عـــــــــَ َرزحَدُ  قـــــــــَ  الـــــــــفـــــــــَ

ِن وِ      ا حـــــــــــــــَ   ابـــــــــــــــح رحوَعَ مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ هـــــــــــــــاابَ  بـ  َأنح يـــــــــــــــُ

  
عَ  يُقَاُل :وِ  َل بَما ال يَِجُب َعلْيه ، أَيْ  بالعََطاِء ، فاُلنٌ  تَبَرَّ َمْخَشِرّي : َكأَنَّهُ يَتََكلَّفُ  من أَْعَطى:  وقِيلَ  السالمعليه تَفَضَّ  َغْيِر ُسؤاٍل. قاَل الزَّ

 فيه والَكَرَم. البََراَعةَ 

ً  فَعَلَهُ  في الّصحاح :وِ  عا عاً ، أَيْ  ، ُمتَبَّرِ  وهو من ذِلَك. ُمتََطّوِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الَجبََل : َعاله. َرعَ بَ 

 : نَْجٌم ِمَن الَمنَاِزِل. البَاِرعِ  وَسْعدُ 

 ، أَْي َجِميلَةٌ. بَاِرَعةٌ  وَجاِريَةٌ 

 ريخِ َحلََب.ِديِم في تا: لَقَُب أَبِي َعْبِد هللا الُحَسْيِن بِن أَْحَمَد بِن َعْبِد الَوّهاِب الحاِرثّي البَْغَداِدّي األَِديب ، َذَكَرهُ ابُن العَ  البَاِرعُ وِ 

يَُكوُن للنَِّساِء  هَكَذا نَقََل الَجْوَهِرّي هِذه اللُّغَاِت الثَّالثَةَ* ، وهو قَْوُل اْبِن األَْعَرابِّي ، قاَل : وُعْصفُور ، (3) ، كقُْنفُذ وُجْنَدب البُْرقع  :[برقع]

 وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي لَشاعٍر يَِصف ِخْشفاً : والدََّواّبِ ،

دٍّ  وِ  وعِ خــــــــــــــَ ٍض  كــــــــــــــرُبحقــــــــــــــُ مــــــــــــــ  لــــــــــــــَ اِة مــــــــــــــُ تــــــــــــــَ  الــــــــــــــفــــــــــــــَ

راوِ      َقشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ ُدَوا َأن تـ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ا يـ مـــــــــــــّ ـــــــــــــَ اح ل قـــــــــــــَ  َروح

  
ْعُر للنَّابِغَِة الجَ  وَ قُْلُت : هَكذا في نَُسخ الّصحاحٍ. ويُْرَوى : لَّما يَْعُد أَْن يَتَقَشَّرا. وقاَل الّصاَغانِيُّ : الّشِ ايَةُ : ْعِدّي يَِصُف بَقََرةً َمْسبُوَعةً ، والّرِ

ً »و « وَخدًّا» عا  : (4)، وَصْدُرهُ « ُملَمَّ

ٍد  هــــــــــــَ عــــــــــــح َد َأو ِ  مــــــــــــَ نــــــــــــح ااًن عــــــــــــِ يــــــــــــَ ــــــــــــَ تح بـ القــــــــــــَ  فــــــــــــَ

وطــــــــــًا      بــــــــــُ عــــــــــح را (5)ِإهــــــــــااًب ومــــــــــَ وحِف َأمحــــــــــحَ َن اجلــــــــــَ  مــــــــــِ

  
ّي أَْيضاً ، وقاَل في قَْوِلِه :  ئُْب َولََدَها. وفي اللَّسان والعُبَاِب : وقَْد أَْنَكَر أَبُو حاتٍِم يَْعنِي بَقََرةَ الَوْحِش « فاََلقَت»وهَكَذا قالَهُ ابُن بَّرِ الَّتِي أََخَذ الذِّ

 اللُّغَةَ الثّانِيَةَ والثّاِلثَةَ وكاَن يُْنِشُد بَْيَت الَجْعِدّي :

 .. الَفَتاةِ  كرُبحُقضَخدٍّ  وِ 
حاِف. و« كبُْرقُوع»قاَل : وَمْن أَْنَشَده   أَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد أِلَبِي النَّْجِم :فإِنََّما فَرَّ من الّزِ

وِط  قـــــــــــُ زَاَء ســـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــح رِّ عـــــــــــَ نح كـــــــــــُ ضِ مـــــــــــِ ـــــــــــُ ـــــــــــرُبحق   ال
ضِ      يـــــــــــــــ  ةح ومل ُتضـــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ اَء ملَح حتـــــــــــــــُح هـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  بــــــــــــــــَ

  
 النَّْجم :. قاَل وفيه َخْرقَاِن لْلعَْينَْيِن ، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ أِلَبِي البُْرقُعِ البََراِقعُ  وقال اللَّْيُث : َجْمعُ 
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ضِ ِإّن َذَواِت اأُلزحِر و    الــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبَاقــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
ضِ وِ      اصـــــــــــــــــــــــــِ اض الـــــــــــنـــــــــــّ يـــــــــــَ ـــــــــــَ ن يف ذاَ  الـــــــــــبـ دح  الـــــــــــبـــــــــــُ

  

ِض  افــــــــــــِ نــــــــــــَ ا بــــــــــــِ َدهــــــــــــَ نــــــــــــح ذارِي عــــــــــــِ تــــــــــــِ َ  اعــــــــــــح يــــــــــــح ــــــــــــَ  ل

  
ضِ وِ    ــــــــــــــِ اف َذاَ  الشــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــِ فــــــــــــــاعــــــــــــــاٍت ل  ال شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِة في العَْكِس الُمْستَِوي :   «.بََراقِعَ  َعقاِرُب تَْحتَ »ومن قَْوِل العَامَّ

 أَي لَبَِسهُ. قاَل تَْوبَةُ بُن الُحَميِّر : ، فَتَبَْرقَعَ  أَْلبََسهُ إِيّاه : بَْرقَعَهُ بَْرقَعَةً  يُقَاُل :وِ 

لــــــــَ  ِو  يـــــــــح ُت لــــــــَ ئــــــــح ُت ِإذا مــــــــا جــــــــِ نــــــــح تح كــــــــُ عــــــــَ رَبحقـــــــــَ   تــــــــَ
ا     وُرهـــــــــَ فـــــــــُ َداَة ســـــــــــــــــــــــُ ا الـــــــــغـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــح نـ يِن مـــــــــِ دح رَابـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَ  فـ

  
 .5/  5 هَكَذا ُصوَرتَُها َحْلقَتَاِن بَْينَُهَما ِخبَاٌط فِي ُطوِل الفَِخِذ ، وفِي العَْرِض الَحْلقَتاِن ، ِسَمةٌ ِلفَِخِذ البَِعيِر ،كقُْنفٍُذ :  البُْرقُعُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ 

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه.« إذا»بد  « وِإن بركت»وفيه :  170( ديوانه ص 1)
 وفيه : فما هبت. 71( ديوانه ص 2)
 عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وخندف.( 3)
 كذا ابألصر والصواب : الثالث.  (*)
 ( كذا ا واألفضر : وقبله.4)
 «ومغبوطا»( عن مجهرة أشعار العرب والتكملة ا وابألصر 5)
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اَغانِّي  َماٌء لبَنِي نَُمْيرٍ  أَْيضاً : البُْرقُعُ وِ   .(1)ببَْطِن الشَُّرْيِف. نَقَلَهُ ياقُوٌت والصَّ

 نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. بِال الٍم : اْسٌم لْلعَْنِز إِذا ُدِعيَْت ِلْلَحْلِب ، ، بُْرقُعُ وِ 

التَّْحتِيَِّة الَمْضُموَمِة  يُْرقُوٌع بالياءِ  َكذِلَك ُجوعٌ و نَْدَرةَ َصْعفُوٍق ، نَاِدراً  جاَء األَِخيرُ  ، كعُْصفُوٍر ، وَصْعفُوٍق ، بْرقُوعٌ  ُجوعٌ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

 َشِديٌد. ، ولَْيَس بِتَْصِحيف ، بل هي لُغَةٌ ثاِلثَةٌ ، وكذِلَك بُْرُكوع وبَْرُكوٌع ُكلُّ ذِلَك بَمْعنًى َواِحٍد ، أَيْ 

 ال يَْنَصِرُف ، ونَقَلَهُ الَجْوَهِرّي أَْيضاً هَكَذا. الّسابِعَةُ  وقاَل أَبُو َعِلّي الفَاِرِسّي : هي السََّماءُ  كِزْبِرجٍ ، وقُْنفٍُذ : اسٌم للسََّماِء. البُْرقعُ وِ 

 ، كما نَقَلَهُ األَْزَهِرّي عن اللَّْيِث ، وقاَل جاَء ِذْكُرهُ في بَْعِض األََحاِديِث. الّرابِعَةِ  هي اْسُم الّسَماءِ  أَوْ 

ْنيا ، َكما قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، قاَل : َزَعُموا ، وَكذِلكَ  األُولَى َماءِ هي اْسُم السّ  أَوْ  ْنيا ، َكما قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، قاَل : الدُّ قَالَهُ ابُن فاِرس  وهي َسَماُء الدُّ

اَغانِّي قَْوَل األَْزَهِرّيِ ، وأَْنَشَد ، قاَل : والباُء زائَدةٌ ، واألَْصُل الّراُء والقَاُف والعَْيُن ، أِلَنَّ ُكلَّ َسَماٍء َرقِيٌع  َب الصَّ ، والسَّمَواُت أَْرقِعَةٌ ، وَصوَّ

ْلِت :  الَجْوَهِريُّ أِلَُميَّةَ بِن أَبِي الصَّ

َبن   ضَ فـــــــــــكـــــــــــَ رحقـــــــــــِ ا  بـــــــــــِ هـــــــــــَ تــــــــــــَ َك حتـــــــــــَح الئـــــــــــِ
َ

  (2)واملـــــــــــ
وائـــــــــــــُم َأجـــــــــــــربُ      ُه الـــــــــــــقـــــــــــــَ لـــــــــــــَ َواكـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ِدٌر تـ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ِحيَحةُ هَكذا هو في نَُسخِ الّصحاحِ ، وهو غَ  َوايَةُ الصَّ ّي والّصاَغانِّي ، والقَِصيَدةُ داِليَّةٌ. وزاَد « أَْجَردُ »لٌَط ، والّرِ بالدَّاِل ، كما نَبَّهَ َعلَْيِه ابُن بَّرِ

ّي : وما َوَصفَهُ الَجْوَهِرّي في تَْفِسيِر هذا البَْيِت َهَذيَاٌن ِمْنهُ  قِ  (3)ابُن بَّرِ ْنيَا هي الرَّ س د »يُع. قُْلُت : وقَْد تَقَدَّم البَْحُث في ذلك في ، وَسَماُء الدُّ

 فراِجْعهُ.« ر

 ، وقَْد أَْهَملَهُ ياقُوٌت والّصاَغانِّي ، وهو َغْيُر الَِّذي ببَْطِن الشَُّرْيِف ، فإِّن ذِلَك بنَْجٍد. ، كقُْنفٍُذ ، بِأَْعلَى الّشامِ  بُْرقُع بِْرَكةُ وِ 

أِْس ، ، بفَتْحِ القافِ  الُمبَْرقَعَةوِ  ةُ الفََرِس اآلِخَذةُ َجِميَع َوْجِهِه َغْيَر أَنَّه يَْنُظر في َسواٍد  نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. قاَل : : الشَّاةُ البَْيَضاُء الرَّ وبَكْسِرها : ُغرَّ

ةِ ُسْفالً إلى الَخدَّْيِن من َغْيِر أَْن يُِصيَب العَْينَيْ  ، ةٌ  ُمبَْرقَعٌ  فََرسٌ  ِن. يُقاُل :زاَد َغْير ، وقَْد جاَوَز بَياَض الغُرَّ  .ُمبَْرِقعَةٌ  ، وُغرَّ

 ، وِمْنهُ قَْوُل الّشاِعِر : البُْرقُعِ  َمْعنَاه تََزيَّا بِزّيِ َمْن لَِبس صاَر َمأْبُوناً ، أَي ِلْحيَتَهُ ، بَْرقَعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

الَن  ــــــــح ي َ  عــــــــَ ــــــــح ي ــــــــَ يحســــــــــــــــــــــًا قـ ــــــــَ َر قـ ــــــــَ تح أملَح تـ عــــــــَ ــــــــَ رحقـ ــــــــَ   بـ
ارِ      غـــــــــــــَ

َ
ا ابملـــــــــــــ هـــــــــــــَ لـــــــــــــَ بــــــــــــــح تح نــــــــــــــَ ا واَبعـــــــــــــَ اهـــــــــــــَ   ـــــــــــــَِ

  
 َعلَى َرأِْسِه. كالبُْرقُعِ  أَي َحتَّى صارَ  َضَربَهُ بها بَْيَن أُذُنَْيِه ، : بَْرقَعَةً  فاُلناً بالعََصا بَْرقَع من الَمَجاِز :وِ 

 يُْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما 

وهو َغِريٌب ناِدٌر. قُْلُت ، ناِدٌر نُْدَرة ِهْجَرع : اْسٌم للسَّماِء عن ابِن َعبَّاٍد ، ونَقَلَهُ األَْزَهِريُّ أَْيضاً ، وقاَل : َجاَء على فَْعلَِل ،  بِْرقَعُ  قال الفََّراُء :

ْل.: ولَعَلَّ قَْوَل الُمَصنِِّف في اْسِم الّسَماِء وَكقُنْ   فٍُذ تَْصِحيٌف َعْن هذا ، فَتَأَمَّ

ِد بِن َعِلّيِ بِن ُموَسى الكاِظم ، الُحَسْينِّي ، الَمْدفُوُن بِقُّم ، ويُقَاُل ِلَولَِدِه الّرضَ  الُمبَْرقَعُ وِ   ِويُّوَن.: لَقَُب ُموَسى بِن ُمَحمَّ

ُجُل القَِصيرُ  البُْرُكع : [بركع] ةً ،  : البُْرُكعُ  ، وَكذا الَجَمُل القَِصيُر ، َكذا قالَهُ ابُن َعبّاٍد. بَْل في اللَِّسان : ، كقُْنفُذ : الرَّ القَِصيُر من اإِلبِِل خاصَّ

ُجِل قُُصوٌر.  فاْقتِصاُر الُمَصنِِّف َعلَى الرَّ

 ُعنُقُهُ إِلَى األَْرِض. (4) يَِصلُ فَِصيٌل ال   :البُْرُكعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد أَْيضاً :وِ 

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وَكذِلَك َكْربََع. َصَرعَ  : بَْرَكعو ، قالَهُ أَبُو ُعبَْيَدةَ ، وَكذِلَك بَْلَكَع. قََطعَ و بالسَّْيِف : َضَربَ  بَْرَكعَ وِ 

. قَاَم َعلَى أَْربَعٍ ، : بَْرَكَع بَْرَكعَةً وِ   نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ُجُل ، إِذا بَْرَكعَ  يُقَاُل :وِ   َكَذا في اللَِّساِن والُمِحيِط. َسقََط َعلَى ُرْكبَتَْيِه ، الرَّ

__________________ 
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 ( قيدها ايقوت : الرَبحَقعة بفتح فسكون ففتح ا ضبرت قلم ا وزايدة هاء يف آخرها.1)
 ( يف الصحاح : حوله.2)
سدر أي حبٌر ا وأجرب صفة البحر املشبه به السماء ا فكبنه وصف البحر ابجلرب ملا حيصر فيه من ( قا  اجلوهري يف شرحه للبيت : قوله : 3)

 املوج أو ألنه تر  فيه الكواكب كما تر  يف السماء ا فهي كاجلرب له.
 ( يف التكملة : الذي يصر عنقه.4)
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ُجُل : تَبَْرَكعَ وِ  . وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّراِجِز :َعلَى اْستِِه َمْصُروعاً ، نَقَلَهُ ال َوقَعَ  الرَّ  َجْوَهِريُّ

ز ُه وِ  زحان عــــــــــــــــــــِ نح  ــــــــــــــــــــََ امــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــَ رَبحكــــــــــــــــــــَ   تــــــــــــــــــــَ
ا     عـــــــــــــَ بــــــــــــــَ ًة َأوح َزوح عـــــــــــــَ بــــــــــــــَ ِه َزوح تـــــــــــــِ لـــــــــــــَ  اســـــــــــــــــــــــــــح  عـــــــــــــَ

  
وايَةُ : َجُز ِلُرْؤبَةَ ، والّرِ  وقَال الّصاَغانِّي : ُهَو إِنَشاٌد ُمَداَخٌل ، والرَّ

عـــــــــــــا وِ  ـــــــــــــَ ل عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ َه تـ مـــــــــــــَ ظـــــــــــــح زحان عـــــــــــــَ نح  ـــــــــــــََ  مـــــــــــــَ

ز ُه وِ      ا عــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ نح َأحبــــــــــــــــَح امــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ رَبحكــــــــــــــــَ  (1) تــــــــــــــــَ
  

ّي : هَكَذا َذَكَرهُ ابُن ُدَرْيٍد : َزْوبَعَةً أَْو َزْوبَعاً ، وَصوابُه بالّراِء ،   .(2) [وكذلك هو في شعر رؤبة]وقال ابُن بَّرِ

اي ، وَسيَأْتِي.قُْلُت : وقَْد قَلََّد الَجْوَهِريُّ ابَن ُدرَ   ْيٍد فَرواهُ بالزَّ

ّمِ ، ، بُْرُكوعٌ  وجوع  أَْي َشِديٌد. كبُْرقُوعٍ ِزنَةً وَمْعنًى ، بالضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، بالفَتْحِ ، َعْن أَبِي َعْمٍرو ، وهو ناِدٌر ، وقد تَقَدََّم. بَْرُكوعٌ  ، كقُْنفٍُذ : الُمْستَْرِخي القَوائِم فِي ثِقٍَل. وُجوعٌ  البُْرُكعُ 

ً  أَي ، بَِزيعَة ، وهي بَِزيعٌ  فهو بََزاَعةً  الغاُلُم ، َكَكُرمَ  بَُزعَ  : [بزع] ِب ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. قاَل : وال يُقَاُل إِاّل َذِكيَّ القَلْ  َصاَر َظِريفاً َمِليحاً َكيِّسا

جاِل والنَِّساِء ، عَ  ِلأْلَْحَداِث من الّرِ عَ  نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، يُقَاُل : ، كتَبَزَّ  الغاَُلُم ، أَي َظُرَف. تَبَزَّ

 ِمّما يُْحَمُد بِِه اإِلْنَساُن. البََزاَعةُ و نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. قاَل : ،كأَِميٍر : الغاُلُم يَتََكلَُّم وال يَْستَْحيِى  ، البَِزيعُ  قاَل أَبُو الغَْوِث :وِ 

ِفيُف اللَّبِقُ  : البَِزيعُ  قاَل اْبُن ُدَرْيٍد :وِ  َجاِل ، الخَّ وهذا نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وقاَل : َحَكاهُ أَبُو ُعبَْيَدةَ عن يُونُس بن َحبِيب  ، كغَُراٍب. كالبَُزاعِ  من الّرِ

بِّّيِ النَّْحِوّي.  الضَّ

. بَِزيعٌ  أَبُو حاِزمٍ وِ  بِّي  بَِزيعٌ و الكوفِيَّ ْحَمن. بَِزيعُ و العَطَّاُر. بَِزيعٌ و .*[والَمْخزوِميُّ ]الضَّ  بن َعْبِد الرَّ

اُم بنُ  أَبُو َسْهلٍ وِ  ثُون ، َمولَى بَنِي َمْخُزوٍم : بَِزيعٌ  وفاتَهُ أَبُو َعْمٍرو .بَِزيعٍ  تَمَّ وقَْد تََكلَُّموا في أَبِي حاِزم ، وأَبِي َسْهٍل ، َكذا قَالَهُ  ُمَحّدِ

 الّصاَغانِّي.

ّحاِك. قَاَل الذََّهبِّي : قد َضعَّفُوهُ. وأَّما أَ  بَِزيعُ  قُْلُت : أَّما أَبو َحاِزٍم فإِنَّهُ  بُو َسْهٍل فَقَْد َرَوى عن الَحَسِن ، قاَل بُن عبِد هللا اللَّّحاُم ، يَْرِوي عن الضَّ

ْن فَُحَش َخَطُؤهُ. قُْلُت : ْحمِن يَْرِوي َعْن ناِفعٍ ، وقد َضعَّفَهُ أَبُو َحاتٍِم. بَِزيعُ و الدَّاَر قُْطنِّي : َمتُْروٌك. وقال ابُن ِحبّاَن : ِممَّ  بُن َعْبِد الرَّ

، َعْن َحاِرِث بِن َحّجاجٍ. قاَل الَداَر قُْطنِّي :  بَِزيعٍ  ي عن األَْعَمِش ، وقَْد َضعَّفَهُ الّداَرقُْطِنّي أَْيضاً. وُعَمُر بنُ بُن َحسَّاَن الَِّذي يَْروِ  بَِزيعُ  وفَاتَهُ :

 ُكوفِيٌّ َمتُْروٌك ، َرَوى َعْنهُ أَبُو ُكَرْيب. وفي َكالِم الُمَصنِِّف والّصاَغاِنّي ِمَن القُُصوِر ما ال يَْخفَى.

 لبَنِي َسْعٍد. َمْعُروفٍَة من ِرماِل بَنِي أََسٍد. وفي التَّْهِذيِب ، والّصحاحِ ، والعُبَاِب : َرْملَةَ  اسمُ  كَجْوَهر : ، بَْوَزعُ وِ 

 قاَل ُرْؤبَةُ :

ِر يـَرحاَن َأو رَِماِ    (3) بـَوحَزَعاِمنح َرمح
 َجِريٌر : ، قَالَ  (4) البَِزيعِ  فَْوَعل من َعلٌَم لْلنَِساءِ   :بَْوَزعُ وِ 

وُ  وِ  قــــــــُ ــــــــَ وحزَعُ تـ ــــــــَ ا  بـ َت عــــــــلــــــــَ  الــــــــَعصــــــــــــــــــــــَ بــــــــح ــــــــَ دح َدبـ  قــــــــَ

ريحِاَن اي      غـــــــــــــــــَ ِت بـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح زِئ ال  هـــــــــــــــــَ وحزَعُ هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  بـ

  

ر ًة وِ  َذاَر  مــــــــــــــَ ــــــــــــــعــــــــــــــَ ِك يف ال ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــح دح رَأَيـ قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ل

  
رَعُ وِ    َو َداٍج أَفـــــــــــــــــــح ي وهــــــــــــــــــح ِت رَأحســــــــــــــــــــــــــــــــِ  رَأَيــــــــــــــــــح

  
 هَكَذا في العُبَاِب ، وَوقََع في اللَِّسان :

 ِإذح َدبـَبحُت َعَل  الَعَصا بـَُويحزِعُ َهزَِئتح 
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عَ وِ  تِِه. تَفَاقََم ، أَيْ  الشَّرُّ ، تَبَزَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وَشكَّ ابُن فاِرس في ِصحَّ

ع أَوْ  ا يَقَْع ، الشَّرَّ ، إذا تَبَزَّ  نَقَلَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد ِلْلعَّجاج : َهاَج وأَْرَعَد ولَمَّ

َدا  ِإانّ  ُر الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ اِإذا أَمــــــــــــــــــح ز عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــــــَ   تـ
عـــــــــــــــاوِ      فـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــَ رِّ َأنح تـ تح اِبلشـــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ  َأمجـــــــــــــــحَ

  
 قَال الّصاَغانِّي : في قَْوِل اللَّْيِث َغلََطاِن : أََحُدُهَما : أَنَّ 

__________________ 
 ( بعده يف التكملة :1)

 عل  استه روبعة أو روبعا
 .93ر ية ص ( زايدة عن اللسان ا وانظر ديوان 2)
 ساقطة من املطبوعتا املصرية والكويتية. (*)
 ( روايته يف اللسان :3)

 برمر يران أو برمر بوزعا
 ( األصر والتهذيب ا ويف معجم البلدان عن األزهري : من البزع.4)
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بََة ال لِلحَعّجاِج ا والثاين : َأن  الّرَِوايََة  ِ ِمنح فـَوح  ا فال يـَبـحَق  َلُه يف الر َجِز ُحج ٌة.بتاَءيحِن ُمعحجَ « َترَت عا»الر َجَز لُر ح ِ ابثـحنَـَتاح  َمَتاح
ّمِ والَكْسِر ، قَاَل :  ، ُكثَماَمةَ ويُْكَسُر : د ، بَْيَن َمْنبَج وَحلََب ، بَُزاَعةُ وِ  قالَه الّصاَغانِّي ، ونَقَلَهُ يَاقُوٌت أَْيضاً هَكَذا َسَماعاً من أَْهِل َحلََب ، بالضَّ

 ، بالقَْصِر ، وَعلَْيِه قَْوُل شاِعِرِهْم : بَُزاَعى نهم َمْن يَقُوُل :وم

َو أن   زَاعـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــُ ا َوىَف  بـ ِد مـــــــــــَ لـــــــــــح ُة اخلـــــــــــُ نـــــــــــ   جـــــــــــَ

مُ      كــــــــــــُ ــــــــــــح ن ِر عــــــــــــَ َحــــــــــــ  ــــــــــــرت  ا ابل هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ــــــــــــٌر ِإل ي  َرحــــــــــــِ

  
فيُقَاُل : في النِّْسبَة إِلَْيَها البَابِّي ، وقَْد تَقَدََّم ذِلَك في  بَُزاَعى ويُقَاُل لََها أَْيضاً : بابُ قُْلُت : وَعلَى هذا اْقتََصَر اْبُن العَِديِم في تَاِريخِ َحلََب ، زاَد : 

 َمْوِضِعه.

ْنَها َمْرَحلَةٌ ، وفِيها ُعيُوٌن وِميَاهٌ بَْيَن ُكّلِ َواِحَدةٍ مِ  (1)بينها و[ ]قاَل ياقُوٌت : وهي بَْلَدةٌ ِمْن أَْعَماِل َحلََب في َواِدي بُْطنَاَن بَْيَن َمْنبَج وَحلََب ، 

 البَُزاِعيّ  َعِلّيِ بن ِعيَسى بِن عاِمٍر التَّنُوِخيّ َجاِريَةٌ وأَْسَواٌق َحَسنَةٌ ، وقد َخَرَج منها بَْعُض أَْهِل األََدِب ، ِمْنُهم : أَبُو َخِليفَةَ يَْحيَى بُن َخِليفَةَ بِن 

 ه :، لَهُ ِشْعٌر َجيٌِّد ، ومنه قَْولُ 

ُه  تـــــــــــُ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ٍب أَتـ َذنـــــــــــح اين ال لـــــــــــِ فـــــــــــَ يـــــــــــٌب جـــــــــــَ بـــــــــــِ  حـــــــــــَ

فــــــــــح ِ      ــــــــــ  ِديــــــــــِه ابملــــــــــاِ  والــــــــــنـ ــــــــــح رِِه أَف جــــــــــح لــــــــــَ  هــــــــــَ  عــــــــــَ

  

ُه  لـــــــــ  ِر الـــــــــعـــــــــاَم كـــــــــُ جـــــــــُ هـــــــــح ـــــــــَ يـ لـــــــــح ـــــــــَ ِه فـ يـــــــــُت بـــــــــِ  َرضـــــــــــــــــــــــِ

  
ـــــــــح ِ وِ    ِر واألُن َن الـــــــــَوصـــــــــــــــــــــــح وحمـــــــــًا مـــــــــِ ـــــــــَ َر ِد يـ عـــــــــَ   ـــــــــَح

  
اُد بُن َمْنُصور ،  البَُزاِعيُّ  وأَبُو فَِراس بُن أَِبي الفََرجِ  الشاِعُر ، قاَل : وَحّماٌد البُزاِعّي : شاِعٌر َعْصِريٌّ ، وكان من الُمِجيِديَن. قُْلُت : هو َحمَّ

 ومْن ِشْعِره في ُغالٍم اسُم أَبِيِه َعْبُد القاِهِر :

ي  وحمــــــــــِ َر نـــــــــــَ فــــــــــ  ُر  (2)نـــــــــــَ مــــــــــَ  الــــــــــنــــــــــافــــــــــِ ُ ا ــــــــــِ يبح   ــــــــــَ

اهـــــــــــــــرح وِ      ُد الســـــــــــــــــــــــــــــّ ابـــــــــــــــِ كـــــــــــــــَ ا يـــــــــــــــُ مـــــــــــــــّ  انَم عـــــــــــــــَ

  

 اي لَيحلًة بِتـ َها وأَو هُلَا

 إِلى أَْن قاَل :

ِم َوالـــــــــــــــِدِه ا ح  ُه َأو َ  اســـــــــــــــــــــــــــــح رحُت لـــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــِ

رح      ُه اآخـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــَ  َأو ِ  ِإذح كـــــــــــــــــــان ِنصـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ثاِن. البَُزاعيّانِ  قُْلُت : وَعِلّي بُن َمْحُموِد بِن َعِلّي ، وِهبَةُ هللا بُن أَْحَمَد بِن َجْعفَرٍ   ، ُمَحّدِ

 ْدَرُك َعلَْيه :* ومّما يُْستَ 

يُِّد الشَِّريف ، َحكاهُ الفاِرِسيُّ عن الشَّْيبَانِّي. البَِزيعُ   ، كأَِميٍر : السَّ

 ِلُحْسنِِه وَجَماِلِه ، وقد َجاَء ِذْكُرهُ في الَحِديِث. البَِزيعِ  ، أَي َمِشيٌد ، ُشبِّهَ بالغاُلم بَِزيعٌ  ومن الَمَجاِز : قَْصرٌ 

َمْخَشِرّي. وفي الّصحاح : َشيْ  البَِشع كَطْعِم اإِلْهِليلَجِ  ، كَكتٍِف : ِمَن الطَّعَاِم : الَكِريهُ فِيِه ُحفُوٌف وَمَراَرةٌ  البَِشعُ  : [بشع]  ءٌ ، نقله اللَّْيُث والزَّ

 .البََشاَعةِ  ، أَْي َكِريهُ الطَّْعِم ، يَأُْخذ بالَحْلِق ، بَيِّنُ  بَِشعٌ 

أَي الَخِشَن « البَِشعَ  يَأُْكلُ  وسلموآلهعليههللاصلىكاَن َرُسوُل هللا »: الَخِشُن من الطَّعَاِم واللِّبَاِس والَكالِم. وفي الَحِديِث :  البَِشعُ  وفي النَِّهايَة :

 الَكِريهَ الطَّْعِم ، يُِريُد أَنَّه لَْم يَُكْن يَذُمُّ َطعاماً.

َجاِل : البَِشعُ وِ   َكذِلَك. بَِشعَةٌ  وهي الَكِريهُ ِريحِ الفَِم ، الَِّذي ال يَتََخلَُّل وال يَْستَاُك ، من الّرِ

َكةً  عُ البَشَ و ، البََشاَعةُ  الَمْصَدرُ وِ  ُجُل ، بَِشعَ  ، وقد (3) ، ُمَحرَّ ً  َمْن أََكلَ   :البَِشعُ و كفَِرَح. الطَّعَاُم والرَّ ً  َشْيئا  ِمْنه. فبَِشعَ  ولَْم يُِسْغهُ  بَِشعا

 .بََشاَعةٌ  الُخلُق ، وفي ُخلُِقهِ  بَِشعُ  ُهوَ  والِعْشَرةِ ، يُقَاُل : ُء الُخلُقِ السَّّيِ  : البَِشعُ  مَن الَمَجاِز :وِ 

 وهو الَِّذي لَْم يَْحَل بِالعُيُوِن. الدَِّميمُ  : البَِشع ِمَن الَمَجاِز :وِ 
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 وهو َمَجاٌز. الَخبِيُث النَّْفِس ، : البَِشعُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :وِ 

 وهو َمجاٌز أَْيضاً. العابُِس الباِسُر ، الَوْجِه : هو البَِشعُ و قاَل :

َمْخَشِرّي. قال  بَِشعَ  ، وَكذا (4)قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  الَواِدي ، كفَِرَح : تََضايََق بالماِء ، بَِشعَ  الَمَجاز :من وِ  بالنّاِس ، أَْيضاً ، إِذا َضاَق ، كما نَقَلَهُ الزَّ

 أَبو ُزبَْيٍد الطَّائِيُّ يَِصُف أََسداً.

ٌب  ا َأشــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــاهنــــــــــــــُ ن ًة عــــــــــــــَ ن  عــــــــــــــرِّيســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  أَب

دَ وِ      نـــــــــــح رَعُ  عـــــــــــِ وحَرٌد شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ا ُمســـــــــــــــــــــــــح هـــــــــــَ تـــــــــــِ ابـــــــــــَ  غـــــــــــَ

  
__________________ 

 «.بزاعة»( زايدة عن معجم البلدان 1)
 ( عن معجم البلدان.2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  :  رّكتا.3)
 ( يف اللسان : وبشض الوادي ابملاء بشعا : ضا .4)
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ىَت  اح مــــــــــــَ يــــــــــــَ وط َزاَنُء ا ــــــــــــامــــــــــــِ بــــــــــــُ بحُس اهلــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

ضح      بحشــــــــــــــــــــــــــــَ زَع يــــــــــــــــَ ا فــــــــــــــــَ ُدث هلـــــــــــــــََ  بـــــــــــــــَوارَِدٍة حيـــــــــــــــَح

  
 ِء إِذا َغّص بِه.أَْي يَتضايَق كما يَْنَشغ بالشَّيْ « بالنُّون والغَْين الُمْعَجَمةِ »بَِواِرَدةٍ ، أَي يَِضيُق بالنَّاس ، ويُْرَوى : يَْنَشغ  يَْبَشع قَْولُه :

ً  باألَْمرِ  بَِشعَ  لَمَجاِز :من اوِ   َضاَق بِِه َذْرعاً. ، إِذا بََشاَعةً و بََشعا

بَاُء إِلَى ي الَمْوِضعِ الَِّذي يَْفتَِرُسَها ، فإِذا اْنتََهِت الظِّ وقِيَل : َمْعنَى قَْوِل أَبِي ُزبَْيٍد أَنَّ األََسَد إِذا أََكَل أَْكالً َشِديداً ، وَشبَِع تََرَك ِمْن فَِريَستِه َشْيئاً ف

 ذِلَك الَمْوِضعِ ِلتَِرَد الماَء فَِزَعْت ِمْن ذِلَك ، ِلَمَكاِن األََسِد.

 .بََشعُهُ  يُقَال : نََحَت َمتَْن العُوِد َحتَّى َذَهبَ  َكثِيَرةَ األُبَِن ، إِذا كانَتْ  ، كفَِرَحٍة ، بَِشعَةٌ  َخَشبَةٌ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

 قاَل قَْيُس بُن العَْيَزاَرةِ. .(1) د ، بِدياِر فَْهمٍ  رُع َصنََع :ُمَضا ، كنَْصنَع ، تَْبَشعُ وِ 

مح  ا ِدايرَكــــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح غــــــــــــــــَ ٍر ِإاّن بـــــــــــــــــَ  َأاب عــــــــــــــــامــــــــــــــــِ

رِي وِ      فــــــــــِ اح الســــــــــــــــــــــــ  مح بــــــــــَ كــــــــــُ ضِ َأوحطــــــــــانــــــــــَ بحشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ  فــــــــــتـ

  
يِن الُمْعَجَمة.  وَرَوى نَْصٌر : الشَِّفير ، بالّشِ

ً  َعدَّهُ  َء ، إِذاالشَّيْ أَي  ، اْستَْبَشعَهُ  ِمَن الَمَجاز :وِ   نَقَلَه الَجْوَهِرّي. ، بَِشعا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 .بَِشعٍ  ، مثلُ  بَِشيعٌ  ، وَكذا َطعَامٌ  بَِشعٍ  ، كأَِميٍر ، ِمثْلُ  بَِشيعٌ  َرُجلٌ 

 : الطَّعَاُم الجافُّ اليابُِس الِّذي ال أُْدَم فِيِه. البَِشعُ وِ 

ك البََشعُ وِ   ةً : تََضايُُق الَحْلِق بَِطعَاٍم َخِشٍن.، ُمَحرَّ

 : َخِشٌن َكِريهٌ ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وهو َمَجاز. بَِشيعٌ  وَكالمٌ 

 : َخِشٌن ، عن ابن األَْعَرابِّي ، وهو َمَجاٌز. بَِشعٌ  وِلبَاسٌ 

ً  ءِ بِالشَّيْ  بَِشعَ وِ   في َمَحّلِ َكذا : اْستَْخَشنَهُ ، وهو َمَجاٌز. (2)الُمقَاَم  اْبتََشعَ و ، إِذا بََطَش به بَْطشاً ُمْنَكراً ، َكَما في اللَِّسان. بََشعا

 ر.، كتَْنُصر ، فليُْنظَ  تَْبُشعُ  ، كقُْنفٍُذ : َشَجُر الِخْرَوعِ ، يََمانِيَةٌ ، هَكَذا َسِمْعُت ِمْنُهم ، أَو ُهوَ  التُّْبُشعوِ 

 ، ِلُخُشونَتِه ، عن ابِن األَْعَرابِّي. البََشعِ  الطَّعَاُم : َحَملَنِي َعلَى أَْبَشعَنِيوِ 

ً  ، كَمنََع ، بََصع : [بصع] تُه. قُْلُت : قاَل الَجْوَهِرّي  َجَمع ، : بَْصعا َرواه ثَْعلٌَب عن ابن : َسِمْعتُه من بعِض النَّْحِويّيَن ، وال أَْدِري ما ِصحَّ

 ٌء يَْجَمُع األَْجَزاَء.، إِنََّما هو َشيْ  أَْبَصعُونَ  : الَجْمُع ، وِمْنهُ قَْولُُهْم في التَّأِْكيِد جاَء القَْوُم أَْجَمعُون أَْكتَعُون البَْصعُ  َرابِّي ، قاَل :األَعْ 

 ُرهُ : َرَشَح قَِليالً.وقال َغيْ  ساَل. أَيْ  الماء أو َغْيره ، ُء ، َسواء كانَ الشَّيْ  بََصعَ  قَاَل ابُن فاِرٍس :وِ 

 نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. : األَْحَمقُ  األَْبَصعُ وِ 

د بَِها. يُقَاُل : َجاَء القَْوُم أَْجَمعُونَ  أَْبَصعُ  قاَل الَجْوَهِرّي :وِ   .أَْبَصعَ  وتَقُوُل : أََخْذُت َحقِّي أَْجَمعَ  أَْبَصعُونَ  : َكِلَمةٌ يَُؤّكِ

 ُمفَصَّالً. في ب ت ع ، ِللتَّْوِكيِد ، وهو ُمَرتٌَّب ال يُقَدَُّم َعلَى أَْجَمَع ، كما َمرَّ  بَْصعَاء األُْنثَى : َجْمعَاءويُقَاُل في 

يِّقُ  بالفَتْحِ : البَْصعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ   .َعةً بََصَع يَْبَصع بََصا تَقُوُل : ال يََكاُد يَْنفُذُ فِيِه الماُء ، الَِّذي الَخْرُق الضَّ

 َكذا في اللَّسان. َما بَْيَن السَّبّابَِة والُوْسَطى ، : البَْصعُ وِ 

 ِمَن اللَّْيِل ، أَي َجْوٌش منه ، كما في الّصحاحِ. بِْصعٌ  يُقَاُل : َمَضى بالَكْسِر : بِْضٌع من اللَّْيِل.وِ 

ّمِ : َجْمعُ  ، البُْصعُ وِ  حِ للعََرِق المُ  كأَِميٍر : اْسمٌ  ، البَِصيعِ  بالضَّ  من الَجَسِد. تََرّشِ
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، كُزفََر. فَِفي الّصحاحِ :  بَُصعُ  الَِّذي هو تَأِْكيٌد ألَْجَمَع ، هَكَذا في َسائِِر النَُّسخِ ، وهو َخَطأٌ ، والصَّواُب في َجْمِعهِ  .األَْبَصعِ  َجْمعُ  : البُْصعُ وِ 

بَمْعنَى األَْحَمِق فُهَو ُمَسلٌَّم َمِقيٌس ، كأَْحَمَر وُحْمٍر ، وأَْسَوَد وُسوٍد ،  األَْبَصعِ  ، وتَقَدََّم ِمثْلُه أَْيضاً ، وإِْن كاَن َجْمعَ  بَُصعَ  َرأَْيُت النِّْسَوةَ ُجَمعَ 

 ولِكنَّهُ يَْحتَاُج إِلى بَيَاٍن وَدِليٍل.

__________________ 
 ( زيد يف معجم البلدان : اب جاز.1)
 «.وقد بشض الوادي ابلناس ِإذا ضا  هبم ا فاستبشعوا املقام فيه قوله : وابتشض املقام ا عبارة األساس :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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 قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وكاَن الَخِليُل يُْنِشُد بَْيَت أَبِي ذَُؤيٍب : العََرُق من الَجَسِد : نَبََع قَِليالً قَِليالً ِمْن أُُصوِل الشَّعَِر. تَبَصَّعَ وِ 

تح  ـــــــــــَ ب غحضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــُ ا ِإذا مـــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــتـ ـــــــــــِدر هتـــــــــــَِ  َ حَب ب

ُه      يـــــــــــــَم فـــــــــــــِإنـــــــــــــ  مـــــــــــــِ ضُ ِإاّل ا ـــــــــــــَ َبصـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ  (1) يـ
  

 ِليالً قَِليالً.بالّصاِد أَْي يَِسيُل قَ 

َواةُ في ِشْعر أَ  أَو الصَّواُب بالّضادِ  َحهُ الّصاَغانِّي ، قَاَل : وهَكَذا َرَواه الرُّ  بِي ذَُؤْيٍب.الُمْعَجَمِة كما نَقَلَهُ األَْزَهِرّي عن الثِّقاِت ، وَصحَّ

َف.قال األَْزَهِرّي : وابُن ُدَرْيٍد أََخَذ هذا ِمْن ِكتَاِب اللَّْيث ، فَمرَّ ع فَه فَصحَّ  لى التَّْصِحيِف الَِّذي َصحَّ

ّي ثَلَثَُهما في التَّْصِحيف ، فإِنَّه َذَكَرهُ في أَماِليِه على ،  يَتَبصَّع« بصع»الّصحاح في تَْرَجَمة  قاَل صاِحُب اللَِّسان : والظَّاِهُر أَنَّ الشَّيَخ ابَن بَّرِ

« بضع»، مع أَنَّهُ َذَكَرهُ اْبُن بَّرّي أَْيضاً ُمَوافِقاً ِلْلَجْوَهِرّي في ِذْكِره في تَْرَجَمِة  (2)ّي في صحاِحِه بالصاد الُمْهَمِلة ، ولَْم يَْذُكْرهُ الِجْوَهرِ 

ْكتَهُ للعَْدِو : وَمْعنَى البَْيِت : يَقُوُل « إِذا ما اْستُْكِرَهتْ »بالّضاِد الُمْعَجمِة قُْلُت : ويُْرَوى  أَْعَطاَك ما ِعْنَدهُ ، فإِذا َحَمْلتَهُ الفََرُس الَجَواُد إِذا َحرَّ

ْكتَهُ بَساٍق أَو بَضْرِب َسْوٍط َحَملَتْهُ ِعّزةُ نَْفِسه َعلَى تَْرِك العَْدِو واألَْخِذ في الَمَرحِ ، ثُمَّ يَْنَسِلُخ من ذِلَك الَمَرحِ َحتَّى  َعلَى أَْكثََر ِمْن ذِلَك فَحرَّ

 .(3)أَساء َرى ما قَْدُرهُ ، قاَل : فَتَأْبَى ِعْنَد ذِلَك إِاّل أَْن تَْعَرَق. قاَل األَْصَمِعّي : هذا ِمّما ال تُوَصُف به الَخْيل وقد يَِصيَر في العَْدِو إِلَى ما ال يُدْ 

يواِن.  وأَصحاُب الَخْيل قَالُوا : يَُكوُن هذا في الفََرِس الَجَواِد ، كَذا في َشْرحِ الّدِ

 يُْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما 

اِد. البَُصْيعو . َرَشَح ِمْن أُُصوِل الشَّعَِر.بََصاَعةً  العََرُق من الَجَسدِ  بََصعَ   ، كُزبَْيٍر : َمكاٌن في البَْحِر ، ويُْرَوى بالضَّ

اد أَْيضاً. أَْبَصعَةُ وِ   ، كأَْرنَبَة : َمِلٌك ِمْن ِكْنَدةَ ، ويُْرَوى بالضَّ

اِد الُمْهَملَة ، كما َسيَأْتِي.وبِئُْر   بَُضاَعةَ ، ُحِكيَْت بالصَّ

ً  اللَّْحمَ  بََضْعتُ  يُقَاُل : ، كالَمْنعِ : القَْطعُ  البَْضعُ  : [بضع]  : قََطْعتُهُ. أَْبَضعُهُ بَْضعا

َد للُمبَالَغَِة. كالتَّْبِضيع  ُشّدِ

 َشقَْقتُه ، َكما فِي الّصحاح.الُجْرَح ، أَي  بََضْعتُ  يُقَاُل : الشَّقُّ ، : البَْضعُ وِ 

 .بَْضعَةً بَْضعَةً  وَجْعلُهُ  تَْقِطيُع اللَّْحمِ  : البَْضعُ وِ 

ُج. : البَْضعُ  ِمن الَمَجاِز :وِ   التََّزوُّ

، أَي الُمبَاَشَرة ، وفي الَمثٍَل : « أَْهلَهُ َصَدقَةٌ  بَْضعُهو: » (4)وِمْنهُ الَحِديُث  ، البِضاعِ و كالُمبَاَضعَةِ  الُمَجاَمعَةُ ،  :البَْضعُ  ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً :وِ 

َمٍة أَْهلََها » كُمعَلِّ
 «.البَِضاعَ  (5)

 .كاإِلْبضاعِ  ، أَي بَيَّن بََضعَ  يُقَاُل : التَّْبيِيُن : البَْضعُ وِ 

ً  البَْضعُ وِ   فبََضعَ  بَيَّنَهُ لَهُ ، أَيْ  الَكاَلَم ، أَْبَضعَهُ و الَكالمَ  بََضعَهُ   ، الِزٌم ُمتَعَّدٍ ، ويُقَاُل :، أَي بَيَّْنهُ ، فَتَبَيَّنَ  بََضْعتُه فبََضعَ  يُقَاُل : التَّبَيُّن ، ، أَْيضا

ً  هو  به : بَيََّن لَهُ ما يُنَاِزُعهُ َحتَّى تَبَيََّن كائناً ما َكاَن. بََضعَهُ و (6)الَكالَم  أَْبَضعَهُ  وقِيَل : فَِهَم ، بالّضّم ، أَيْ  ، بُُضوعا

 في الدَّْمِع : أَْن يَِصيَر في الشُّْفِر وال يَِفيَض. البَْضعُ وِ 

ّمِ : الِجَماُع ، ، البُْضعُ وِ  ً  وهو اْسٌم ِمنْ  بالضَّ مّ »،  البُْضعُ  ، إذا جاَمعَها. وفي الّصحاح : بََضعَها بَْضعا يِت.  :« بالضَّ ّكِ النَِّكاُح ، عن ابِن الّسِ

ً  َمْصَدٌر ، يقال : البَْضعُ  ، أَْي الِجَماَع. وقَاَل ِسيبََوْيه :« يَِزيُد في السَّْمعِ والبََصرِ  البُْضعَ  فإِنَّ »وفي الَحِديِث  ، وقََرَعَها قَْرعاً ،  بََضعََها بَْضعا

 وَذقََطها َذْقطاً ، وفُْعل في المصادر َغْيُر َعِزيٍز كالشُّْكِر ، والشُّْغِل ، والُكْفِر.

نَنِي َربِّي من ُكلِّ »ةَ َرِضَي هللا تَعَالَى عنها وفي َحِديِث َعائِشَ   وَكان ، ِنَكاحٍ  ُكلِّ  من أَيْ  وسلموآلهعليههللاصلىتَْعنِي النَّبِيَّ « بُْضعٍ  ولهُ َحصَّ

َجَها  .نَِسائهِ  بَْينِ  ِمنْ  بِْكراً  تََزوَّ
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__________________ 
 برواية : 17/  1( ديوان اهلذليا 1)

 . فإنه يتبضض.. استكرهتإذا ما 
 .296/  1وانظر اجلمهرة 

 وقد ورد يف الصحاح يف مادة بضض شاهدا عل  قوله : جبهته تبضض أي تسير عرقا.« بصض»( يعين يف مادة 2)
العدو ( أي أبو ذ يب ا ألنه وصـــف الفرس مبا توصـــف به الناقة ا فإن الذي يســـتنفر ويضـــغرت عليه ابلســـوط وحنوه من أجر محله عل  ســـرعة 3)

 إلا هي الناقة ا وقد  ن أبو ذ يب أن هذا مما توصف به اخلير ا ولي  األمر كذلك وهو ما ذهب اليه األصمعي يف قوله.
وبضعه أهله » قوله : ومنه ا ديث : وبضعه أهله صدقة. الذي يف اللسان : واملباضعة : املباشرة ومنه ا ديث :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 «.ابشرته أي»« صدقة
 «.( يف اللسان : أّمها5)
 ( اللسان : ابلكالم.6)
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ا فاْختَاِري الثَّبَاَت َعلَى « فاْختَاِري بُْضعُكِ  َعتَقَ »الَحديُث  نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ ، وِمْنهُ  الفَْرُج نَْفُسه ، : البُْضعُ  أَو أَْي صاَر فَْرُجك بالِعتِْق ُحرًّ

 . قَاَل َعْمُرو بُن َمْعِديَكِرب :البُُضوعُ  أَْي َمْهُر الَمْرأَةِ ، وَجْمعُهُ  الَمْهُر ، : البُْضعُ  يَل :قِ و َزْوِجَك أَو ُمفَاَرقَتْهُ.

اَلٍب وِ  ا كــــــــــــــــــــِ َوهتــــــــــــــــــــِ ٍب وإخــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــح  يف كــــــــــــــــــــَ

ُة      يــــــــــَ الــــــــــِ رحِف غــــــــــَ ي الــــــــــطــــــــــ  َوامــــــــــِ وعِ ســــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــُبضــــــــــــــــــــــــُ

  
اٌت. وغاِليَةُ   ، ِكنَايَةً عن الُمُهوِر اللََّواتِي يُوَصُل بَِها إلَْيِهنَّ ، وقال آَخُر : البُُضوعِ  َسَواِمي الطَّْرِف ، أَي ُمْعتَزَّ

ِه  يـــــــــــــــح تح إلـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ ٍة بــــــــــــــــَ ربـــــــــــــــَ الُه ِبضـــــــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

ِت      ُه وأَرحَخصــــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــَ َوائــــــــــــــِ انـــــــــــــــَ وعــــــــــــــَ  الــــــــــــــُبضــــــــــــــــــــــــــــُ

  
فيه وفي النِّكاح ، كما اْستُْعِمل النِّكاُح في الَمْعنَيَْين ، وهو  استُعِمل َعْقُد النَِّكاح ، قاَل قَْوٌم : هوو نَقَلَهُ األَْزَهِرّي. الطَّالُق ، : البُْضعُ  قِيَل :وِ 

 ِضدُّ. َمَجاز ،

 ع. : البُْضعُ وِ 

من اللَّْيِل ، أَْي َوْقٌت منه ، وَذَكَرهُ  بِْضعٌ  من اللَّْيِل. وقَاَل اللِّْحيَانّي : َمرَّ  بِْضعٌ  َمَضى يُقَاُل : بالَكْسِر ، ويُْفتَُح : الطَّائفَةُ من اللَّْيِل. ، البِْضعُ وِ 

 بالَكْسِر في العََدِد. البِْضعُ  الَجْوَهِرّي في الّصاِد الُمْهَملَِة ، وفَسََّرهُ بالَجْوِش منه ، وقَْد تَقَدَّمَ 

ِسنِين  بِْضع تَقوُل : ما بَْين الثَّالِث إلى التِّْسعِ ، ، ُكلَُّها بالفَتِْح. وهو ِسنيَن ، وَجلَْسُت في بَْقعٍَة َطيِّبٍَة ، وأَْقْمُت بَْرَهةً  بَْضعَ  قاَل أَبو َزْيٍد : أَقَْمتُ وِ 

:  الُمنَاَحبَةِ  في بَْكرٍ  ألَبِي قال ، وسلموآلهعليههللاصلىَعْشَرةَ اْمَرأَةً ، وقَْد ُرِوَي هذا الَمْعنَى في َحِديٍث َعْنه  بِْضعَ و َعَشَر َرُجالً. بِْضعَةَ و ،

: ما لَْم يَْبلُغِ  البِْضعُ  أَو َرَواهُ األَثَْرُم عن أَِبي ُعبَْيَدةَ  إلى الَخْمِس ، هو ما بَْيَن الثَّالثِ  أَو« ما بَْيَن الثَّالِث إلى التِّْسعِ  البِْضعَ  فإِنّ  اْحتَْطتَ  َهالَّ »

بِي ُعبَْيَدة أَْيضاً ، كما في العُبَاِب يُْرَوى ذِلَك عن أَ  ما بَْيَن الواِحِد إلَى األَْربَعَِة. العَْقَد وال نِْصفَه ، أَي
نَقَلَهُ ابن  أَو ِمْن أَْربَعٍ إلى تِْسعٍ ، ، (1)

وإذا  قاَل : ـَسْبٌع  البِْضعَ  إنَّ  ويُقَاُل : ـهو ِمْن نَّصِ أَبِي ُعبَْيَدةَ فإِنَّه قاَل بَْعَد أَن َذَكَر قَْولَه السابَِق  أَْو هو َسْبٌع ، ِسيَده ، وهو اْختِيَاُر ثَْعلٍَب.

 يُقَاُل ذِلَك. ، بل (2)ُهو َغلٌَط  أَوْ  ونَقَلَه الَجْوَهِرّي أَْيضاً هَكَذا. قال الّصاَغانِّي : وِعْشُروَن ، بِْضعٌ  ، ال يُقَالُ  البِْضعُ  َجاَوْزَت لَْفَظ العَْشِر َذَهبَ 

ّي  ِبْضعٌ و وِعْشُروَن َرُجالً ، بِْضعَةٌ  قال أَبو َزْيٍد : يُقَاُل لَهُ :  وُحِكَي عن: وِعْشُرون اْمَرأَةً ، وهو لُكّلِ َجماَعٍة تَُكوُن ُدون َعْقَدْيِن. قاَل ابُن بَّرِ

اءِ  ْعنِي أَنَّه يُقَاُل : فِيَما بَْعَد ذِلك ، يَ  إالَّ مع العََشَرةِ والِعْشِريَن إلَى التِّْسِعيَن ، وال يُقَالُ  (3) ال يُْذَكر البِْضعَ  أَنَّ  (ِبْضَع ِسِننيَ )في قَْوله :  الفَرَّ

اٍم في بَاِب الِهَجاِء من الَحَماَسة ِلبَْعِض العََرب : وأَْلٌف. بِْضعٌ  وِمائَةٌ ، وال بِْضعٌ  ِمائَةٌ ونَيٌِّف ، وال يُقَالُ   وأَْنَشد أَبُو تَمَّ

ُه  تـــــــــــــَ ـــــــــــــَ يـ ـــــــــــــًا و ـــــــــــــِح ب عـــــــــــــح َا أََر  كـــــــــــــَ وُ  حـــــــــــــِ ـــــــــــــُ  أَق

ضٍ ال ابَرَ    يف      اِ  ِبضـــــــــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــــــِّ  وســـــــــــــــــــــــــــــــِ

  

نَ  ٍب مـــــــــــِ هـــــــــــا بـــــــــــال َحســـــــــــــــــــــــــَ ال  ا متـــــــــــََ نـــــــــــِ   الســـــــــــــــــــــــــِّ

  
ٍر وال ِديــــــــــــــــِن وِ    دح اٍء وال قــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ (4)ال حــــــــــــــــَ

 

  
ً »وقد جاَء في الَحِديِث :  ً  بِْضعا  «.وِعْشِريَن َدَرَجةً  ببِْضعٍ  َصاَلةُ الَجَماَعِة تَْفُضُل َصاَلةَ الَواِحدِ »وفِي الَحِديِث :  «.وثاَلثِيَن َملَكا

ِد بِن َعِلّي بِن إْسَماِعيَل اللُّغَِوّي ، أَحد اآلِخِذيَن عن الَجْرِمّي والماَزنِّي وقَْد تَقَدَّم ِذْكرُ  َمْبَرَمانُ  وقَالَ  مَ وهو لَقَُب ُمَحمَّ : ما  البِْضعُ  ة :هُ في الُمقَّدِ

مع الُمَذكَِّر بهاٍء ، وَمعَها بِغَْيِر  البِْضعُ  الَمْنِطِق : يُْذَكرُ  (5)في إْصاَلحِ و بَْيَن العَْقَدْيِن ، من َواِحٍد إلَى َعَشَرةٍ ، وِمْن أََحَد َعَشَر إلَى ِعْشِريَن.

قال ابُن ِسيَده : لَْم  وِعْشُروَن اْمَرأَةً ، وال يُْعَكُس. بِْضعٌ و وِعْشُرون َرُجالً ، بِْضعَةٌ  قَاُل :أَي يَُذكَُّر مع الُمَؤنَِّث ويَُؤنَُّث مع الُمَذكَِّر. يُ  َهاءٍ 

ْجِن ِبْضَع ِسِننيَ )نَْسَمع ذِلَك وال يَْمتَنُِع. قُْلُت : وَرأَْيُت في بعِض التَّفاِسيِر : قَْولُهُ تَعالَى :  ُرِوَي عن أَبِي أَْي َخْمَسةً. و (6) (فَ َلِبَث يف السِّ

 : َما بَْيَن الَواِحِد إلى الَخْمَسِة. وقال ُمَجاِهٌد : ما بَْيَن الثَّالثَة إلَى السَّْبعَِة. البِْضعُ  ُعبَْيَدةَ :

اِء ما بَْيَن الثَّالثَِة إلَى اُك : َعَشَرةٌ ، ويُْرَوى َعن الفَرَّ : ال  البِْضعُ  ما ُدوَن العََشَرةِ. وقال َشِمٌر : وقاَل ُمقَاتٌِل : َخْمَسةٌ أَو َسْبعَةٌ. وقَاَل الضَّحَّ

 يَُكوُن أَقَلَّ من ثاَلٍث وال أَْكثََر من َعَشَرةٍ.

__________________ 
 ( ومثله أيضا أيضا عن أيب عبيدة يف التهذيب والتكملة واللسان.1)
 ( يعين قو  اجلوهري ا فهو يرد عليه قوله : ال تقو  بضض وعشرون.2)
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 عبارة الشارح وهي موافقة ملا جاء يف اللسان أفاده نصر.»ونبه هبامشه إىل « ال يذكر مض العشرة والعشرين»القاموس : ( يف 3)
 .47/  4( شرح ا ماسة للتربيزي 4)
 «.اصطالح»( ابألصر 5)
 .42( سورة يوسف اآية 6)
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 َكذا في النَُّسخِ. َغْيُر َمْعُدوِد ، من العََدِد : البِْضعُ  أَو

ً  صَّواُب َغْيُر َمْحُدوٍد ، أَْي في األَْصِل. قال الّصاَغانِّي :وال  والِقْطعَةُ ، َغْيُر َمْحُدوَدةٍ. أِلَنَّهُ بَمْعنَى الِقْطعَِة ، وإنََّما صاَر ُمْبَهما

ً  اللَّْحمَ  بََضعَ  اسُم من وقَْد تُْكَسُر : الِقْطعَةُ  بالفَتْحِ  ، البِْضعَةُ وِ  َهاُب أَنَّ  من اللَّْحمِ  قِْطعَةٌ  ، أَي يَْبَضعُهُ بَْضعا الُمْجتَِمعَة. قال َشْيُخنا : َزَعَم الّشِ

 الَكْسَر أَْشَهُر على األَْلِسنَِة.

َها وَكْسَرها. قُلُت : الفَتُْح هو األَْفَصُح واألَْكثَ  َدة ، وَحَكى َضمَّ الفَِصيحِ وُشُروِحه. اْنتََهى. ُر ، َكما في وفي َشْرحِ الَمَواِهِب لَشْيِخنَا : بفَتْح الُمَوحَّ

: الِقْطعَةُ من اللَّْحِم ، هِذِه بالفَتْحِ ، وأََخواتَُها بالَكْسِر ، ِمثُْل الِقْطعَِة ،  البَْضعَةُ و قُْلُت : ويَُدلُّ َعلَى أَنَّ الفَتَْح هو األَْفَصُح قَْوُل الَجْوَهِرّي :

 الَهْبَرةُ فإِنَّهُ أَْيضاً بالفَتْحِ. ويُقَال : فاُلنٌ  البَْضعة ة ، وما ال يُْحَصى ، ونَقََل الّصاَغانِّي ِمثَْل ذِلَك ، وِمثْلُ والِفْلَذة ، والِفْدَرة ، والِكْسفَِة والِخْرقَ 

فَمن »ويُْرَوى :  «.ْؤِذينِي ما آذاهاِمنِّي ، يُِريبُنِي ما َرابَها ، ويُ  بَْضعَةٌ  فَاِطَمةُ »الَحِديُث :  ِمْن فاُلٍن يُْذَهُب به إلَى التَّْشبِيِه. ومنهُ  بَْضعَةٌ 

وايات  «.أَْغَضبََها فَقَْد أَْغَضبَنِي  «.ِمنِّي بَُضْيعَةٌ »وفي بَْعِض الّرِ

 والَمْعنَى أَنَّها ُجْزٌء ِمنّي َكما أَنَّ البَُضْيعَةَ من اللَّْحِم ُجزٌء ِمْنه.

 ُزَهْيُر بُن أَِبي ُسْلَمى يَِصُف بَقََرةً َمْسبُوعةً :ِمثُل تَْمَرةٍ وتَْمٍر. قال  ، بالفَتْح ، بَْضعٌ  ج :

ا  الهتـــــــــَُ فـــــــــَ ا غـــــــــَ رح هلـــــــــََ فـــــــــَ غـــــــــح ـــــــــُ مح تـ تح فـــــــــلـــــــــَ  َأضـــــــــــــــــــــــاعـــــــــَ

دِ      هـــــــــــَ عـــــــــــح ِر مـــــــــــَ َد آخـــــــــــِ نـــــــــــح ااًن عـــــــــــِ يـــــــــــَ ـــــــــــَ تح بـ القـــــــــــَ  فـــــــــــَ

  

ُه  لــــــــَ وح ريحُ حــــــــَ ُر الــــــــطــــــــ  جــــــــُ ٍو حتــــــــَح لــــــــح َد شــــــــــــــــــــــِ نــــــــح  َدمــــــــًا عــــــــِ

  
ضَ وِ    ِد  َبضـــــــــــــــــــــــــــح د  قـــــــــــــَ اٍب مـــــــــــــُ اٍم يف إهـــــــــــــَ (1) ـــــــــــــَِ

 

  
ال َغْير ،  بَْضعٌ  الَمْسُموعُ  ِمثُْل بَْدَرةٍ وبَِدٍر ، نَقَلَهُ بَْعُضهم ، وأَْنَكَره َعِليُّ بن َحْمَزةَ َعلَى أَبي ُعبَْيد. وقاَل : كِعنٍَب. ، بَِضع ضاً علىيُْجَمع أَيْ وِ 

 وأَْنَشَد :

ِدُ   َدهــــــــح ضَ نــــــــُ َد   َبضــــــــــــــــــــــح اِع والــــــــنــــــــ  لــــــــبــــــــح ِم لــــــــِ  الــــــــلــــــــحــــــــ 

نــــــــــاقــــــــــِ وِ      َذمٍّ مــــــــــَ لــــــــــي بــــــــــِ غــــــــــح هــــــــــم تـــــــــــَ عحضــــــــــــــــــــــــُ هبـــــــــــَ  عــــــــــُ

  
 وَجفَنٍَة وِجفَاٍن ، وأَْنَشد الُمفَّضل : ِصَحافو ، ِمثُْل َصْحفَةٍ  بَِضاعٍ  علىوِ 

هح  ِديــــــــــــنــــــــــــَ
َ

َر املــــــــــــ ا حــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــَ َزلــــــــــــح ا نـــــــــــــَ مــــــــــــ   لــــــــــــَ

هح      ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــن ي ٍة لـــــــــــــــَِ ـــــــــــــــ  ث ٍز غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ن ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ اُءوا ب  جـــــــــــــــَ

  

 وبال َسِديَنهح  ِبَضاعٍ بال 

َمِن إنََّما هو من السَّْمِن ، وذِلَك أَنَّه إذا كاَن اللَّْحُم َمْهُزوالً  ؟تَُكوُن َغثَّة َسِمينَةً قال ابُن األَْعَرابِّي : قُْلُت للُمفَّضل : َكْيَف  قاَل : لَْيَس ذِلَك من الّسِ

ْوه بالسَّْمِن ، والسَِّدينَة   الشَّْحم.: َروَّ

 تََمَراٍت.و ، ِمثُْل تَْمَرةٍ  بََضعَاتٍ  َعلَىوِ 

 واألَِديُم. به الِعْرقُ  يُْبَضعُ  ما َرُط ، وهوالِمشْ  كِمْنبٍَر : ، الِمْبَضعُ وِ 

َجاج : البَاِضعَةُ وِ  ةُ التي تَْقَطُع الِجْلَد ، وتَُشقُّ اللَّْحَم ، من الّشِ الدََّم ، فإِْن َساَل فهي  َشقًّا َخِفيفاً وتَْدَمى ، إاّل أَنََّها ال تُِسيلُ  بَْعَد الِجْلدِ  تَْبَضعُهُ  الشَّجَّ

 «.بَِعيَرانِ  البَاِضعَةِ  في»:  عنههللارضيقَْوُل َزْيِد بِن ثابٍِت الُمتاَلِحَمة. ومنه الباِضعَةِ  ْعدَ الدَّاِميَةُ ، وبَ 

اغانيُّ ، الِفْرُق من الغَنَِم ، أَْيضاً : البَاِضعَةُ وِ   ، كما قاله اللَّْيُث. بََواِضعُ  تَقُوُل : فِْرقٌ  الِقْطعَةُ الَّتِي اْنقََطعَْت عن الغَنَِم ، هي أَو نَقَلَهُ الصَّ

اُء :وِ  نَقَلَهُ  الَحّيِ ويَْجلُبُها بََضائعَ  َمْن يَْحِملُ   :الباِضعُ  أَو ، (2)َكذا في اللَِّساِن والعُبَاِب  في اإِلبِِل كالدَّاّلِل في الدُّوِر ، البَاِضعُ  قال الفَرَّ

 الّصاَغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد.

 .بََضائعَُهمْ  الَحّيِ : َمْن يَْحِملُ  بَاِضعُ  وفي األََساِس :

اِجُز :ٍء يَْقَطعُ ُكلَّ َشيْ  يَْبَضعُ  وقِيَل : (3) بضعَةً  ، أَي قََطَع ِمْنهُ  بََضعَهُ  ءٍ إذا َمرَّ بَشيْ  السَّْيُف القَطَّاعُ   :الباِضعُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :وِ   ه. قَاَل الرَّ
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ِر ما َم     َبَضضح ِمثحِر ُقَداَم  الن سح
َكةً. بََضعَةٌ  ج : يَاُط. وقِيَل : َعلَى القَْلِب ، كما في العُبَاِب  البََضعَةُ  قاَل الفَّراُء : ُمَحرَّ قُْلُت : ويَُؤيُِّد القَْوُل  .(4): السُّيُوُف ، والَخَضعَةُ : الّسِ

 أَنَّهُ َضَرَب َرُجالً أَْقَسَم َعلَى أُّمِ َسلََمةَ ثاَلثِينَ »َحِديُث ُعَمَر َرِضي هللا َعْنهُ :  األَِخيرَ 

__________________ 
 .227شرح ديوانه ص ( 1)
 ( والتكملة والتهذيب أيضا. والداّل  الذي  مض با البيعا.2)
 «.بعضه»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( ومثله يف التهذيب والتكملة. واخلضعة واحدها خاضض.4)
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َم ا وقير « وحَتحُدرُ  تـَبحَضضُ  َسوحطَاً ُكل َها َطُض وحَتحُدُر الد   حَتحُدُر َأي تـَُوّرُِم.َأيح َتُش   اجلِلحَد وتـَقح
 َسبَى أَْهلَها عبُد هللا وُعبَْيُد هللا َمْرَواَن الِحَماِر آِخِر ُملُوِك بَنِي أَُميَّةَ ، َكَذا نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. : ع ، بَِساِحِل بَْحِر اليََمِن ، أَو َجِزيَرةٌ فِيه ، بَاِضعٌ وِ 

ِشيِد ، َوَولَُدهُ الَحَكُم كاَن في َحْبِس السَّفّاح.قُْلُت : أَّما ُعبَْيُد هللا فَقَتَلَتْه الَحبَ   َشةُ ، وأَّما َعْبُد هللا فكاَن في الَحْبِس إلَى َزَمِن الرَّ

ً  ِمْن صاحبِي بََضْعتُ  هَكَذا في سائِر النَُّسخِ ، ونَصُّ اللَّْيِث : تَقُول : ، كَمنََع ، (1) به بََضْعتُ وِ   فَلَْم يَْفعَْله فَدَخلََك مْنهُ ءٍ : إذا أََمْرتَهُ بَِشي بُُضوعا

 ٍء أَْيضاً.بَِشيْ وهَكَذا نَقَلَهُ َعْنهُ صاِحُب اللَِّسان والعُبَاِب. وقال َغْيُر اللَّْيِث : فلَْم يَأْتَِمْر لَهُ ، فَسئَِم أَْن يَأُْمَرهُ  ،

ً  من الماءِ  بََضْعتُ  في الّصحاح :وِ  ً  زاَد في الَمَصاِدرو بالماِء أَْيضاً ، بََضعَ : ووزاَد َغْيُره  ، بَْضعا ّمِ ، بُُضوعا ً و بالضَّ  بالفَتْحِ ، أَي ، بََضاعا

 «.تَْبَضعُ  َحتَّى َمتَى تَْكَرُع وال»َكما في الّصحاح ، وزاَد َغْيُرهُ : واْمتأَلُْت. قال الَجْوَهِرّي : وفي الَمثَِل :  َرِويُت ،

 عن األَْصَمِعّي ، وأَْنَشَد أِلَبِي ِخراٍش الُهَذِلّي : ي البَْحِر ،، كأَِميٍر : الَجِزيَرةُ ف البَِضيعُ وِ 

ر َم يف  اٍد  ــــــــــــََ يــــــــــــضِ ســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــاً  الــــــــــــَبضــــــــــــــــــــــــــِ انــــــــــــِ  مثــــــــــــَ

بُ      نـــــــــــَ اِر و ـــــــــــُح حـــــــــــَ اِت الـــــــــــبـــــــــــِ يـــــــــــقـــــــــــَ ِوي بـــــــــــعـــــــــــَ لـــــــــــح  يــــــــــــَ

  
ِوّي. وفي اللّسان : قاَل َساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ الُهَذِلّي ، هَكَذا نََسبَه الّصاَغانِّي أِلَبِي ِخَراٍش ، وراَجْعُت فِي ِشْعِره فلَْم أَِجْد لَهُ قافِيَةً على هذَ  ا الرَّ

لها : ِوّي ، وأَوَّ  وأَْنَشَد البَْيَت. قُْلُت : ولساِعَدةَ قصيدةٌ ِمن هذا الرَّ

ُب  ــــــــ  ن جــــــــَ ــــــــَ ت ــــــــَ نح يـ ب  مــــــــَ وُب وحــــــــَ َرتح َغضــــــــــــــــــــــُ جــــــــَ  هــــــــَ

ُب وِ      غــــــــــَ َك َتشــــــــــــــــــــــــح يــــــــــِ ــــــــــح َواٍد ُدوَن َول َدتح عــــــــــَ (2)عــــــــــَ
 

  
َم في:  ـواللَّْفُظ لأْلَِخير  ـوقال الّصاَغانِيُّ ، وصاِحُب اللََّسان  .(3)ولَْم أَِجْد هذا البَْيَت فِيها   َساٍد ، َمْقلُوٌب من اإِلْسآِد ، وهو َسْيُر اللَّْيِل. تََجرَّ

َم أَْي قََطَع ثََمانِي لَياٍل ال يَْبَرُح َمكانَهُ. ويقال للَِّذي يُْصبُح َحْيثُ  البَِضيعِ  أَْمَسى ولَْم يَْبَرْح َمَكانَهُ : َساٍد ،  ، أَْي أَقاَم في الَجِزيَرةِ. وقِيَل تََجرَّ

ِحيح. ويَْلِوي بِعَيقات ، أَْي يَذْ   َهُب بَِما في َساِحِل البَْحِر. ويُْجنَُب أَْي تُِصيبُه الَجنُوب.وأَْصلُهُ من السَُّدى ، وهو الُمْهَمُل ، وهذا الصَّ

 وقاَل القُتَْيبِّي في قَْوِل أَبِي ِخَراٍش الُهَذِلّي :

ا  َبهنــــــــ َ اَرتح كــــــــَ َ  صــــــــــــــــــــــَ مــــــــح َن الشــــــــــــــــــــــ  ا رَأَيــــــــح مــــــــ  لــــــــَ  فـــــــــَ

      َ ـــــــــح َوي ـــــــــُ ـــــــــضِ فـ ي ـــــــــَبضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــرُ  ال ي اِع مخـــــــــَِ عـــــــــَ  يف الشـــــــــــــــــــــــ 

  
ْت بالَمغيِب َرأَْيَن ُشعَاعَها ِمثَْل الَخِميل ، وهو القَِطيفَةُ.: َجِزيَرةٌ من َجزائِ  البَِضيعُ  قاَل : ا َهمَّ  ر البَْحِر يَقُوُل : لَمَّ

يواِن :  قُْلُت : والَِّذي فِي الّدِ

َا  َ  َحىت  َكَبهن   (4)َفظَل تح تـُرَاِعي الش مح
 هَ الشَّْمَس ِبها ِلبَيَاِضها.بالِجيِم قاَل : وهي اإِلهالَةُ ، َشبَّ « َجِميلُ »وَرَوى أَبُو َعْمٍرو : 

َف أَبُو َعْمٍرو ، كما  في العُبَاِب. وقال الُجَمِحيُّ : لَْم يَْصنَْع أَبُو َعْمٍرو َشْيئاً إْذ َشبََّهها باإِلهالَِة. وقَْد قَالُوا : َصحَّ

ا يَِلي اليََمَن ، بعَْينِهِ  َمْرًسى : البَِضيعُ وِ   ذا االْسُم.َغلََب علْيه ه َدوَن ُجدَّةَ ِممَّ

 وقد تَقَدََّم.« والّصاُد لُغَةٌ فيه»من الَجَسِد ، أَي يسيُل  يَْبَضعُ  أِلَنَّه العََرُق ، : البَِضيعٌ وِ 

. قال لَبِيٌد  َجبَلٌ  : البَِضيعُ وِ   : عنههللارضينَْجِديٌّ

ـــــــــــَ  اأَلّي  ل ُدوُم عـــــــــــَ ـــــــــــَ رًا ومـــــــــــا ي ُت َدهـــــــــــح  ِعشـــــــــــــــــــــــــح

َرٌم ا      َرمــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ ارُ اِم إاّل يـ عــــــــــــــــــــــــَ  وتــــــــــــــــــــــــِ

  

ٌض ا و ِو  فـــــــــــــَ لـــــــــــــح الٌف ا وضـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــضٌ كـــــــــــــُ   َبضـــــــــــــــــــــــــــِ
  

ارُ وِ    يـــــــــــــــــمـــــــــــــــــَ ٍة تـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــ  وحَ  خـــــــــــــــــُ ِذي فــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــ 

  
 .بَاِضعٌ و بَِضيعٌ  يُقَاُل : ماءٌ  .كالبَاِضع الَماُء النَِّميُر ، : البَِضيعُ و نَْفُسه. البَْحرُ  : البَِضيعُ وِ 

 .بَِضيِعيو يُقَاُل : هو َشِريكي الشَِّريُك. : البَِضيعُ وِ 
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__________________ 
 «.منه»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  1)
 «.تشعب»وفيه :  167/  1( ديوان اهلذليا 2)
 من قصيدة ساعدة بن جؤية اهلذد. 15رقم  172/  1( البيت يف ديوان اهلذليا 3)
 هي الرواية املتقدمة. 119/  2( كذا ابألصر ا والذي يف الديوان 4)
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ّمِ ، هَكَذا هو في سائِِر النَُّسخِ ، والَِّذي في اللَِّساِن والعُبَاِب : ُهْم ُشَرَكائِيبال ، بُْضعٌ  ج :  .بَُضعائِيو ضَّ

 نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد. وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي : الَجنِيبَة تُْجنَُب مع اإِلبِِل ، العَِليقَةُ ، وهي كَسِفينٍَة : ، البَِضيعَةُ وِ 

ا  ا إهنــــــــــــــ َ هــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ ل رح عــــــــــــــَ ضُ امحــــــــــــــِح ــــــــــــــِ ائ   َبضــــــــــــــــــــــــــــَ
ضُ وِ      ــــــــــــــِ َو ضــــــــــــــــــــــــــــائ ــــــــــــــهــــــــــــــح  مــــــــــــــا َأضــــــــــــــــــــــــــــاَع   ف

  
 من ناِحيَِة اليََمِن ، به َوْقعَةٌ. : ع (1) كُزبَْيرٍ  ، البَُضيعوِ 

 : عنههللارضيوقد َجاَء ِذْكُرهُ في ِشْعر َحّساَن  أَو َجبٌَل بالشَّاِم ، وقيل : مكاٌن في البَْحرِ 

َبِ   َم الـــــــــــّداِر أَمح ملَح َتســـــــــــــــــــــــــح َت َرســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح بَل  َأســـــــــــــــــــــــــَ

َوايب      َ اجلــــــــــَ اح ضِ  (2)بــــــــــَ يــــــــــح رِ  فــــــــــالــــــــــُبضــــــــــــــــــــــــَ وحمــــــــــَ  فــــــــــحــــــــــَ

  
ٌل قَِصيٌر أَْسَوُد َعلَى تَّلٍ بأَْرِض البَثَنِيَّة فِيما بَْيَن نَِشيل قاَل األَثَْرُم : وقِيَل : هو البَُصْيع ، بالّصاِد الُمْهَملَِة. قال األَْزَهِرّي : وقد َرأَْيتُه ، وهو َجبَ 

ْيِن بالشَّأِْم من ُكوَرةِ ِدَمْشق. (3) مَّ  وذاِت الصَّ

 من عْيِن الِغفَاِريِّيَن.بَْيَن َمكَّةَ والَمِدينَةَ ، قِيَل : هو ِمّما يَِلي الُجْحفَةَ وُظَرْيبَةَ ، أَْسفََل  ع ، َعْن يََساِر الَجاِر ، هو أَْيضاً :وِ 

ّمِ ، وقَْد تُْكَسُر ، بَُضاَعةَ  بِئْروِ  مُّ. قاَل ابُن األَثِيِر : وُحِكَي  ، بالضَّ َحَكى الَوْجَهْيِن الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِّي ، وقاَل َغْيُرهما : الَمْحفُوُظ الضَّ

اِد الُمْهَملَِة أَْيضاً ، وقَْد أََشْرنَا إلَى ذِلَك ،  كاَن يُْطَرُح فِيَها ِخَرُق الَحْيِض  بالَمِدينَِة ، والَكْسُر ، نَقَلَهُ اْبُن فاِرٍس أَْيضاً : هي بِئٌْر َمْعُروفَةٌ بالصَّ

 قُْطُر َرأِْسِه ِستَّةُ أَْذُرعٍ. ، عنههللارضيولُُحوُم الِكالِب ، والُمْنتِن ، وقد جاَء ِذْكُرَها في َحِديِث أَبِي َسِعيٍد الُخْدِرّي 

 بِرَدائِي ، َمَدْدتُهُ َعلَْيَها. ثُمَّ َذَرْعتُهُ ، فإِذا َعْرُضَها ِستَّةُ أَْذُرعٍ. بُضاَعةَ  اَل أَبُو َداُووَد ُسلَْيَماُن بُن األَْشعَِث : قَدَّْرُت بِئْرَ ق

ا كانَْت َعلَْيهِ قاَل : وَسأَْلت الَِّذي فَتََح ِلي باَب البُْستَاِن ، فَأَْدَخلَنِي إلَْيِه :َهْل ُغيَِّر بِنَا فقَاَل : ال ، وَرأَْيُت فيها ماًء ُمتَغَيَِّر اللَّْون. قال  ؟ُؤَها َعمَّ

ْفُت بِزيَاَرةِ النَّبِّي الّصاَغانِيُّ : ُكْنُت َسِمْعُت هذا الَحِدْيَث بَِمكَّةَ َحَرَسها هللا تَعَالَى َوْقَت َسَماِعي ُسنََن أَبِي َداُووَد ، فَلَمّ  ا تََشرَّ

، وقَدَّْرت قُْطر َرأْس البِئْر بِعَماَمتِي ، فكاَن  بُضاَعةَ  بِئْرُ  فِيهِ  الَِّذي البُْستَانَ  َدَخْلتُ  ـ (4) وِستِِّمائة َخْمٍس  َسنَةِ  يف وذِلكَ  ـ وسلموآلهعليههللاصلى

 كما قاَل أَبُو َداُووَد.

 اْسُم اْمَرأٍَة نُِسبَْت إلَْيَها البئْر. بَُضاَعةَ  قُْلُت : ويقَاُل : إنَّ 

َ  ، أَْبَضعَةُ وِ  َدة بَنُو َمْعِديَكرَب بِن َوِليِعَةَ ، أَُخو ِمْخَوٍس  وِذْكُر ُملُوٍك ُمْستَْدَرٌك ، َمِلٌك ِمْن ُملُوِك ِكْنَدةَ  ْرنَبَة :كأ  قَدْ و وِمْشَرحٍ ، وَجْمٍد ، والعََمرَّ

ينِ  َحْرف في ِذْكُرُهم تَقَدَّمَ   .(5) الّسِ

ادِ  ويُْرَوى ، اللَّْيثُ  قالَهُ  ، ولَعَنَُهمُ  وسلموآلهعليههللاصلىوقد َدعا َعلَْيِهم النَّبِيُّ   ُمْهَملَِة ، وقد تَقَدَّم.ال بالصَّ

َجاِل. نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد. : الَمْهُزولُ  األَْبَضعُ وِ   من الّرِ

َجها ، أَيْ  ، أَْبَضعََهاو قاَل : .« إْبضاِعِهنَّ  تُْستَأِْمُر النَِّساُء في»أَْنَكَحَها. وفِي الَحِديِث : وهو ِمثُْل  َزوَّ  ، أَْي في إْنَكاِحِهنَّ

ُن التَّْمِر. قاَل وذِلَك أَنَّ َهَجَر َمْعدِ « التَّْمِر إلَى َهَجرَ  كُمْستَْبِضعِ »ومنه الَمثَُل :  .كاْستَْبَضعَهُ  كائنَةً ما َكانَْت ، بَِضاَعةً  َء : َجعَلَهُ الشَّيْ  أَْبَضعَ وِ 

لُ  وهو ، عنههللارضيَحّسان   : اإِلْسالمِ  في قاله ِشْعرٍ  أَوَّ

َوان  َد حنـــــــــــَح ائـــــــــــِ ِدي الـــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــُ نح يـ  فـــــــــــِإان  ومـــــــــــَ

ضٍ      بحضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ تـ رَبا كــــــــــُمســــــــــــــــــــــــح يــــــــــح ِر خــــــــــَ رًا إىَل َأهــــــــــح  متــــــــــَح

  
ّي :  وقال َخاِرَجةُ بُن ِضَراٍر الُمّرِ

َك و  كَ فــــــــِإنــــــــ  بحضــــــــــــــــــــــاعــــــــَ تــــــــِ َواَن  اســــــــــــــــــــــح َر حنــــــــَح عــــــــح  الشــــــــــــــــــــــِّ

رَبَا     ـــــــــــح ي ِر خـــــــــــَ رًا إىل أهـــــــــــح ٍض متـــــــــــَح َتضـــــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــُمســـــــــــــــــــــــــح

  
َي بإِلَى أِلَنَّه في َمْعنَى َحاِمٍل.  وإنََّما ُعّدِ

 نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي وهو َمَجاٌز. الَماُء فاُلناً : أَْرَواهُ ، أَْبَضعَ وِ 
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 ، إذا َشفَْيتَهُ. فأَْبَضْعتُه ونَصُّ الَجْوَهِرّي : وُربَّما قالُوا : َسأَلَِني فاُلٌن عن َمْسأَلَةٍ  عن الَمْسأَلَِة : َشفَاهُ ، أَْبَضعَهُ وِ 

ً  الَكالمَ  أَْبَضعَهُ  قاَل اللّْيُث :وِ  ً  أَْي بَيََّن لَهُ ما يُنَاِزُعهُ  بَيَّنَهُ ، ، إذا إْبضاعا  ا َكاَن.َكائناً م بَيَاناً َشافِيا

__________________ 
 ( قيده ايقوت مصغرا ا قا  : ويروي ابلفتح.1)
 «.اخلوايب»( عن الديوان ومعجم البلدان وابألصر 2)
 واملثبت عن معجم ما استعجم.« أبرض البلينه فيما با بسير وذات الصنما ابلشبم»( ابألصر 3)
قوله : يف سنة مائتا صوابه ستمائة ألنه تويف سنة ستمائة ومخسا كذا هبامش »املطبوعة املصرية : وهبامش « سنة مائتا ومخسة»( ابألصر 4)

 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« األصر
 «.خوس»( يعين يف مادة 5)



9907 

 

فَه اللَّْيُث ، وتَبِعَهُ ابُن ُدَرْيٍد وابُن بَّرّي ، كما تَقَدََّم. وُهنَا نَقَلَهُ الَجْوَهرِ  .. وبالُمْعَجَمِة أََصحُّ  أَي ساَل ، تَبَصَّعَ  ِمثْلُ  العََرُق ، تَبَضَّعَ وِ  ّي. وقَْد َصحَّ

 َعَرقاً ، أَْي تَِسيُل ، وأَْنَشَد أِلَبِي ذَُؤْيٍب : تَبَضَّعُ  قال الَجْوَهِريُّ : ويقاُل :َجْبَهتُهُ 

تح  رِهـــــــــــــَ كـــــــــــــح تـــــــــــــُ ا إذا مـــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــح ِدر هتـــــــــــــَِ  َ حَب بـــــــــــــِ

يـــــــــــــــَم فـــــــــــــــِإنـــــــــــــــ       مـــــــــــــــِ ضُ ُه إال  ا ـــــــــــــــَ َبضـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــَ  يـ

  
ا تُوَصُف بِِه. اْنتََهى.  قال األَْصَمِعيُّ : وكاَن أَبُو ذَُؤْيٍب ال يُِجيُد َوْصَف الَخْيل ، وَظنَّ أَنَّ هذا ِممَّ

عاً. يَتَبَضَّعُ  قُْلُت : وقَْد تَقَدََّم َردُّ أَبِي َسِعيٍد السُّكَِّرّي َعلَْيِه. وَمْعنَى َُّح بالعََرِق ويَِسيُل ُمتَقَّطِ  : يَتَفَت

ّي : وَوقََع في نُْسَخِة ابِن القَّطاعِ  َع بِمثِْل « إذا ما اْستُْضِغبَتْ »وقال ابُن بَّرِ اِغَب هو الَِّذي يَْختَبُِئ في الَخَمِر ، ليُفَّزِ َعْت ، أِلَنَّ الضَّ وفَسََّرهُ بفُزَّ

غَاُب : صَ   قَِريباً ، فََراِجْعهُ.« ب ص ع»ُء من ذِلَك في ْوُت األَْرنَِب ، وتَقَدََّم َشيْ َصْوِت األََسد. والضُّ

 بَمْعنَى قََطْعتُهُ. بََضْعتُهُ  هو ُمَطاوعُ  : اْنقََطَع ، اْنبََضعَ وِ 

 بَمْعنَى بَيَّنَهُ ، هَكَذا في التَّْكِملَة. بََضعَهُ  وهو ُمَطاوعُ  : تَبَيََّن ، اْبتََضعَ وِ 

 ، أَي بَيَّْنتَه فَتَبَيَّن. (1) بََضعَ و بََضْعتُه فاْنبََضع اللَِّساِن :وفي 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْهِن ، َوكِليٌب وَمِعيٌز َجْمُع َكْلٍب وَمْعٍز. بَِضيعٍ  اللَّْحِم َعلَى بَْضعَةُ  ويُْجَمع ِهيُن َجْمع الرَّ  ، وهو نَاِدٌر ، ونَِظيُره الرَّ

حاح. قاَل : يُقَاُل :َدابَّةٌ َكثِيَرةُ أَيْ  البَِضيعُ وِ   .بَِضيعَةٌ  ، وُهَو ما اْنَماَز من لَْحِم الفَِخِذ. الَواِحَدةُ  البَِضيعِ  ضاً : اللَّْحُم كما في الّصِ

 ، أَْي َسِميٌن. البَِضيعِ  ويقَاُل : َرجٌل َخاِظي

ي : يُقَاُل : َساِعٌد خاِظي   اللَّْحِم. قال الَحاِدَرة :، أَي ُمْمتَِلئُ  البَِضيع قال ابُن بَّرِ

بـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــٍة وِ  ريحِ تـــــــــــَ اِخ غـــــــــــَ نـــــــــــَ ُه  (2)مـــــــــــُ تـــــــــــُ ر ســـــــــــــــــــــــــح  عـــــــــــَ

ضِ      جـــــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــــح
َ
َد ِن اَنيب امل َن ا ـــــــــــــَ ٍن مـــــــــــــِ مـــــــــــــِ  قـــــــــــــَ

  

ٌد  اعــــــــــِ َي ســــــــــــــــــــــــَ اُد رَأحســــــــــــــــــــــــِ ُه ووســــــــــــــــــــــــَ تــــــــــُ ر ســــــــــــــــــــــــح  عــــــــــَ

  
ي    ا ـــــــــِ يـــــــــضِ خـــــــــَ ـــــــــَبضـــــــــــــــــــــــِ ضِ  ال ســـــــــــــــــــــــَ دح ه ملَح تـــــــــَ ُروقـــــــــُ  عـــــــــُ

  
 ُمْمتَِلئٍَة ِمَن الدَِّم ، أِلَنَّ ذِلَك إنََّما يَُكوُن ِللشُّيُوخِ.أَي ُعُروُق َساِعِدِه َغْيُر 

 َحَسنُها ، إَذا كان ذا ِجْسٍم وِسَمٍن. البَْضعَةِ  ويُقَاُل : إّن فاُلناً لََشِديدُ 

 وقولُهُ :

َبن  وِ  ٍر كـــــــــــَ ثـــــــــــح ٍر جـــــــــــَ هُ ال َعضـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــعـــــــــــَ   َبضـــــــــــــــــــــــــِ
ومُ      ثـــــــــــــُ ِ جـــــــــــــُ اح بـــــــــــــَ كـــــــــــــِ نـــــــــــــح

َ
وحَ  املـــــــــــــ يـــــــــــــُض فــــــــــــــَ رابـــــــــــــِ  يـــــــــــــَ

  
 يََرابِيع ، ويَُجوُز أَْن يَُكوَن اللَّْحم.: ، وهو أَْحَسُن ، ِلقَْوِلِه  بَْضعَةٍ  يَُجوُز أَْن يَُكوَن َجْمعَ 

يَاِط َخَضعَةً ، وللسُّيُوفِ   ، بالتَّْحِريِك فِيِهَما ، أَْي َصْوَت َوْقعٍ ، وَصْوَت قَْطعٍ ، كما فِي األَساِس. بََضعَةً  ويقال : َسِمْعُت للّسِ

 : القَْوُس. قَاَل أَْوُس بُن َحَجٍر : الَمْبُضوَعةُ وِ 

 (3)ِمنح رَأحِس فـَرحٍع َشِظي ًة  َمبحُضوَعةً وِ 
 ً  ، أَْي قََطعَها. بََضعَها يَْعنِي قَْوسا

 من فاُلن : إذا َسئِّْمَت ِمْنهُ ، علَى التَّْشبِيِه ، كما في الّصحاح. بََضْعتُ وِ 

 يِر نُصحِه فقطعتَه.وفي األَساِس : َسِئْمَت ِمْن تَْكرِ 
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مِّ » البُْضعُ وِ  ،  البُْضعِ  أَراَد صاِحبَ « ال يُْقَرع أَْنفُهُ  البُْضعُ  هذا»الَحِديث :  ُء ، وِمْنهُ : الُكفْ  البُْضعِمْلُك الَوِلّيِ العَْقَد ِلْلَمْرأَةِ. ويُقَاُل :: « بالضَّ

.، وال يُْرغَ  (4)ُء ال يَُردُّ نََكاُحهُ يُريُد : هذا الُكف ّدِ  ُب َعْنهُ. وقَْرُع األَْنِف ِعبَاَرةٌ عن الرَّ

ُجِل ِلتَناَل ِمْنهُ الَولََد فَقَط ، كاَن  االْستِْبضاعُ  وقاَل ابُن األَثِيِر : ُجُل ِمْنُهم يَقُوُل : نَْوعٌ ِمن نَِكاحِ الجاِهلَيَِّة ، وذِلَك أَْن تَْطلَُب الَمْرأَةُ ِجَماَع الرَّ الرَّ

ُجِل ، وإنَّما يَْفعَُل ذِلَك َرْغبَةً في  فاْستَْبِضِعي َرأَتِِه : أَْرِسِلي إلى فاُلنٍ أِلََمتِِه أَو امْ  ِمْنهُ ، ويَْعتَِزلَُها فاَل يََمسُّها ، َحتَّى يَتَبَيَّن َحْملُها من ذِلَك الرَّ

 نََجابَِة الَولَِد.

__________________ 
 . اخل... عبارة اللسان : وبضض الكالم فانبضض بّينه فتبّا. وبضض من صاحبه( العبارة يف التهذيب ا وهو قو  الليث. أما 1)
 ( كذا ابألصر واللسان وهبامشه : كذا ابألصر هنا ا وسيبيت يف دسض لءية ولعله نيئة بنون أوله أي أرض غري مرتفعة.2)
 وعجزه : 21( ديوان أوس ص 3)

 بطود تراه ابلسحاب مكّلال
 صله يف اإلبر أن الفحر اهلجا إذا أراد أن يضرب كرائم اإلبر قرعوا أنفه بعصا أو غريها لريتّد عنها ويرتكها.( قا  ابن األثري : وأ4)
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ة تَُضّمها»:  البَِضاَعةُ وِ  ََّجُر فِيِه ، وأَْصلَُها من: « بالَكْسر ، والعامَّ ْلعَةُ ، وهي الِقْطعَةُ من َماٍل يُت  .البََضائِعُ  عُ وهي القَْطُع ، والَجمْ  البَْضعِ  الّسِ

 تَْبَضعُ و الَمِدينَةُ كالِكيِر تَْنِفي َخبَثََها ،» الَحِديُث : ، كالِقَراِض. وِمْنه البَِضاعُ  منه : أََخَذ ، واالْسمُ  اْبتََضعَ و : أَْعَطاهُ إيّاها. أَْبَضعَهُ البَِضاَعةَ و

 «.ِطيبَها

. والَمْشُهوُر في الّروايَةَ أَْي تُْعِطي ِطيبَها َساِكنِيها ، هَكَذا فَسََّرهُ الزَّ  بالّضاِد والَخاِء »: تَْنَصُع ، بالنُّون والّصاِد الُمْهَملَِة ، ويُْرَوى  (1)َمْخَشِريُّ

ّش. (2) [والنَّْضخُ ]من النَّْضحِ « الُمْعَجَمتَْيِن وبالحاِء الُمْهَملَةِ   ، وهو الرَّ

 َجْبَهتُه : َسالَْت َعَرقاً. بََضعَتْ وِ 

وقاَل : لَْيَس بالعَاِلي. وقال األَْزَهِرّي : بَْل هو تَْصِحيُف « ب ص ع»، وَذَكَرهُ الَجْوَهِرّي في  أَْبَضِعينَ  تِيُّ : َمَرْرُت بالقَْوِم أَْجَمِعينَ وقَاَل البُشْ 

اِد الُمْهَملَة.  َواِضٌح. والَِّذي ُرِوَي عن اْبِن األَْعَرابِّيِ وَغْيره. أَْبَصِعين ، بالصَّ

، يَْعنِي الَخْمَر ، « في البَْطَحاءِ  فبَعَّها فَأََخَذَها»الَحِديُث : : إذا َصبَّهُ. ومنه يَبُعُّهُ بَعًّا الماءَ  بَعَّ  يُقَاُل : : الصَّبُّ في َسعٍَة وَكثَْرةٍ. البَعُّ  : [بعع]

 أَْي قََذفَها في البَْطَحاِء.َصبََّها َصبًّا. ويُْرَوى بالثّاِء الُمثَلَّثَِة ِمن ثَعَّ يَثِعُّ ، إذا تَقَيَّأَ ، 

 والَمتَاع : نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. ، كَسَحاٍب : الَجَهاُز ، البَعَاعُ وِ 

 ِء القَْيس :وهو قَْوُل اللَّْيِث. ومْنهُ قَْوُل امرى ثِقَُل السََّحاِب من الَمَطرِ  : البَعَاعُ و قاَل :

يـــــــــرِت وِ  بـــــــــِ رَاِء الـــــــــغـــــــــَ حـــــــــح قـــــــــَ  ِبصـــــــــــــــــــــــَ هأَلـــــــــح اعـــــــــَ عـــــــــَ   بــــــــــَ
زُ      رِ نـــــــــــــُ قــــــــــــ  ثـــــــــــــَ

ُ
اِب املــــــــــــ يــــــــــــَ اين ابلــــــــــــعــــــــــــِ مــــــــــــَ  وَ  الــــــــــــيــــــــــــَ

  
 :َكذا أَْنَشَدهُ الَجْوَهِرّي 

رِ  يـــــــــــح والـــــــــــِذي يف ِديـــــــــــواِن امـــــــــــح   ... ِء الـــــــــــقـــــــــــَ
ر ..     مــــــــــــــــ  حــــــــــــــــَ

ُ
اِب املــــــــــــــــ يــــــــــــــــَ (3). ِذي الــــــــــــــــعــــــــــــــــِ

 

  
 ويُْرَوى :

َخو ِ 
ُ
 كصرحِع الَيَماين ِذي الِقَباِب امل

 وقاَل ابُن ُمْقبٍِل يَْذُكُر الغَْيَث :

رِيـــــــــِف  رحٍج والصـــــــــــــــــــــــ  قـــــــــَ  بشـــــــــــــــــــــــَ بَلـــــــــح هُ فـــــــــَ اعـــــــــَ عـــــــــَ   بــــــــــَ
زحِن ُدحل ُ      ُ

اٌ  َرَواايُه مـــــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــِ  ث

  
 قاَل فَْرَوةُ بن ُمَسْيٍك الُمَراِديُّ : ما َسقََط ِمن الَمتَاعِ يَْوَم الغَاَرةِ  : البَعاعُ وِ 

َي وِ  وحمــِ َت  ـــــــــــــــــــــــــــــقـــَ بَلـــــــح ٍف  ـــــــــــــــــــــــــــــإنح ســـــــــــــــــــــَ يـــح طـــَ و غــُ نـــُ  بـــَ

اُت      يـــــــــــَ تــــــــــــَ اإذا الـــــــــــفـــــــــــَ اعـــــــــــَ عـــــــــــَ َن الـــــــــــبــــــــــــَ طـــــــــــح قـــــــــــُ لـــــــــــح  يــــــــــــَ

  
 نَْفَسهُ.و ثِقَلَهُ  ، أَيْ  بَعَاَعهُ  أَْلقَى َعلَْيهِ  يُقَاُل :وِ 

ُجِل إذا َرَمى بنَْفِسِه : أَْلقَى  .بَعَاَعهُ  وفي العُبَاِب : يُقَاُل ِللرَّ

 الَمَطِر. الماِء وثِقَلِ  أَْي ُكلَّ ما فِيِه من بَعَاَعهُ  السََّحاُب : أَْلقَىوِ 

ً  السََّحابُ  بَعَّ وِ  ً و يَبِعُّ بَعّا  .(4)َكذا في العُبَاِب ، ونَصُّ اللَِّساِن : إذا أَلَحَّ بَِمَطِرِه ، ونَصُّ العَْيِن : إذا أَلَجَّ بَِمَطرِه  ، إذا أَلَحَّ بَِمَكاٍن ، بَعَاعا

ّمِ ، ِمْن أَْواَلِد اإِلبِل : ما يُولَدُ  البُعَّةُ وِ  بَعِ والُهبَعِ ، (5) ، بالضَّ اَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن. بَْيَن الرُّ  نَقَلَهُ الصَّ

 قاَل األَْزَهِريُّ : َكأَنَّهُ يَْعنِي ِحَكايَةَ َصْوتِِه. .(6) الماُء الُمتََداِرك إذا َخَرَج ِمْن إنائِهِ  أَْي كَجْعفٍَر : ، البَْعبَعُ  قَاَل أَبو َعْمٍرو :وِ 

لُهُ ، البَْعبَعُ  ْيضاً :قاَل أَبو َعْمٍرو أَ وِ   َشبَابه. بَْعبَعِ و كالعَْبعَِب. يُقَاُل : أَتَْيتُه في َعْبعَِب َشبَابِِه ، من الشَّبَاِب : أَوَّ
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 بهاٍء : ِحَكايَةُ بَْعِض األَْصواِت. ، البَْعبَعَةُ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

ُجِل ، إذا تَابََع َكالَمهُ َعِجالً به. بَْعبَعَةَ  قَاُل :َسِمْعتُ يُ  تَتَابُُع الَكاَلِم في َعَجلٍَة. قاَل اْبُن ُدَرْيٍد : هووِ   الرَّ

ْحِف. : البَْعبَعَةُ  قاَل َغْيُرهُ :وِ   الِفَراُر من الزَّ

عَاِليكُ  البَعَابِعَةُ  قاَل أَبو َزْيٍد :وِ   الِذيُن ال َماَل لَُهْم وال َضْيعَةَ. : الصَّ

__________________ 
 تصحيف.« الرواية»( ابألصر 1)
 ( زايدة عن النهاية.2)
 .40( يف أشعار الستة اجلاهليا لألعلم ص 3)

 نزو  اليماين ذي العباب املخو 
 .ذي العباب امّمر 62ويف ديوانه ط. بريوت ص  33/  1ومثله يف خمتار الشعر اجلاهلي 

 ( ويف التهذيب : إذا جلّ مبطره.4)
 ملثبت عن القاموس يواف  عبارة التهذيب والتكملة واللسان.وا« ما يولد ما با»( ابألصر : 5)
 «.املتدار »بد  « املدار »ويف التهذيب : « والبَـعحَبض حكاية صوِت املاء املتدارِ  إذا َخرََج من إانئِه»( عبارة القاموس : 6)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الَمَطُر من الّسحاِب ، أَْي َخَرَج. بَعَّ 

 : نَْبٌت ، كما في التَّْكِملَِة. البَعَاعُ و من الَمَطِر. بَعَّ  : ما البَعَاعُ وِ 

بِيعِ. وهو َمَجاز. بَعاَعها وفي اللَّسان : يُقَاُل : أَْخَرَجِت األَْرضُ   ، إذا أَْنبَتَْت أَْنَواَع العُْشِب أَيّاَم الرَّ

ْبيَاِن.، َمضْ  بُعْ بُعْ وِ   ُموَمتَيِن ، ِمْن ِحَكايَِة الّصِ

 ، كبَعَاِعِه. بَعَعَهُ  ويُقَاُل : أَْلقَى

ُد بُن ُمراَرةَ بنِ   ، كَجْعفٍَر ، الَحنَِفيُّ ، َحدََّث َعْن َعبِد هللا الَمتُوثِّي ، وَعْنهُ أَبو غاِلٍب الماَوْرِدّي. بَْعبَع وُمَحمَّ

َكةً ، في البَقَعُ  : [بقع]  بَِلَق. أَي ، كفِرَح ، بَِقعَ  قدو كما في الّصحاح ، الطَّْيِر والِكالِب ، كالبَلَِق في الدََّواّبِ ، ، ُمَحرَّ

ِكيَِّة على العَلَِق ، إذا الُمْستَِقي بَِقعَ  يُقَاُل :و َخلَتْ  أَيّ  األَْرُض منه ، بَِقعَتو به اْكتَفَى ، أَيْ  به بَِقعَ  يُقَال :وِ  ُء َعلَى بََدنِه اْنتََضَح الما من الرَّ

. البُْقعُ  وِمْنهُ قِيَل ِللسُّقَاةِ : أَي ِمْن بََدنِِه. فاْبتَلَّْت َمواِضُع ِمْنهُ ، ّمِ  وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي للُحَطْيئَِة : ، بالضَّ

اِف  ـــــــــَ ي َا اِبأَلســـــــــــــــــــــــح ـــــــــِ ت ـــــــــِ ن وحا ســـــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ عـــــــــاً كـــــــــَ قـــــــــح ـــــــــُ   بـ
يِّ      فــــــــــِ ــــــــــنــــــــــ  َن ال اِر مــــــــــِ فــــــــــَ َك اجلــــــــــِ لــــــــــح لــــــــــَ  تــــــــــِ (1)عــــــــــَ

 

  
 السَّنُِت : الَِّذي أَصابَتْهُ السَّنَةُ.

 والنَِّفيُّ : الماُء الَِّذي يَْنتَِضُح َعلَْيه.

ِ  َذَهَب ، أَْي أَْينَ  ، بَقَعَ و َسقَعَ  َما أَْدِري أَْينَ  يُقَاُل :وِ   َذَهَب ، ال يُْستَْعَمُل إاّل في الَجْحِد. البِقَاعِ  من بُْقعَةٍ  َكأَنَّهُ قاَل : إلَى أَّي

 بالتَّْشِديد ، عن الفّراِء. ، كبَقَّعَ 

جُل ، بُِقعَ وِ   بقَبِيحٍ : فُِحَش َعلَْيه. بُِقعَ  كما في العُبَاِب ، وزاَد في الّصحاحِ : أَو ببُْهتَاٍن. وفي اللَّسان : كعُِنَي : ُرِمَي بَكالٍم قَبِيحٍ ، الرَّ

 في بَْيِت األَْخَطِل :  باقِعُ الوِ 

ريحِ و  ـــــــعـــــــَ َن ال ب  وابـــــــح وا الضـــــــــــــــــــــ  لـــــــُ ضَ كـــــــُ اقـــــــِ ـــــــبـــــــَ ِذي  ال  الـــــــ 

ابــــــــــرِ      قــــــــــَ َ
َ املــــــــــ اح َر بــــــــــَ يــــــــــح عــــــــــُ   الــــــــــلــــــــــ  ــــــــــَ يــــــــــُت يـ بــــــــــِ  يــــــــــَ

  
بُع. أَوْ   ُكّل ذِلَك قد قِيَل. ، األَْبقَعُ  ، أَو الَكْلبُ  األَْبقَعُ  الغَُرابُ  هو الضَّ

ُجُل الدَّاِهيَةُ. البَاقِعَةُ  ِمَن الَمَجاز :وِ  يَ  البََواقِعِ  من باقِعَةٌ  يُقَاُل : ما فاُلٌن إالَّ  : الرَّ األَْرِض وَكثَْرةِ تَْنِقيِبِه في البِالِد  بِقَاعَ  ِلُحلُوِلهِ  بَاقِعَةً  ، ُسّمِ

جُل البَِصيُر باألُُموِر الَكثِيُر البَْحِث َعْنَها  ُجِل ِلْلُمبَالَغَِة في ِصفَتِِه ، قالُوا : وَمْعِرفَتِه بها ، فُشبِّهَ الرَّ ُب لها بِِه ، والَهاُء َدَخلَْت في نَْعِت الرَّ الُمَجّرِ

 َرُجٌل َداِهيَةٌ وَعاّلمةٌ ونَسَّابَةٌ.

 «.باقِعَةٌ  فإِذا هو (2)اتََحهُ ففَ »وِمْنهُ الَحِديُث :  ٌء وال يُْدَهى ،ال يَفُوتُه َشيْ  الَِّذي الذَِّكيُّ العاِرفُ   :البَاقِعَةُ  من الَمَجاِز :وِ 

يَُصاَد ، و يُْحتاَل َعلَْيهِ  َخْوَف أَنْ  والِميَاهَ الَمْحُضوَرةَ  ال يَِرُد الَمَشاِربَ  الَحِذُر الُمْحتَاُل الَِّذي يَْنُظر يَْمنَةً ويَْسَرةً إذا َشِربَ  الطائِرُ  : البَاقِعَةوِ 

 ثُمَّ ُشبِّهَ به ُكلُّ َحِذٍر ُمْحتَاٍل حاِذٍق. وهي الَمَكاُن يَْستَْنِقع فيه الماُء ، ،بالفَتْحِ  ، البَْقعَةِ  وإنََّما يَْشَرُب من

ّمِ ، ، البُْقعَةُ وِ   الَّتِي إلى َجنِبَِها. الِقْطعَةِ  الِقْطعَةُ ِمَن األَْرِض َعلَى َغْيِر َهْيئَةِ : عن أَبِي َزْيٍد  ويُْفتَح ، وُهَو األَْفَصُح ، بالضَّ

 ، بَضّمٍ ففَتْحٍ. البُقَعُ  وَكذِلكَ  كِجبَاٍل ، ، بِقَاعٌ  ج :

 السَّالم.و وَعلَى نَبِيِّنَا أَْفَضُل الّصالةِ  إْليَاَس عليه َسيِِّدنا به قَْبرُ  الشَّأْم ، َكْلٍب : ع قُْرَب َدمشق بِقَاعُ وِ 

ُر  ببِقاعِ   َوْبَرةَ ، ِلنُُزوِل َولَِدِه به ، وهو الَِّذي يُْعَرفُ قُْلُت : والَِّذي نُِسَب إلَْيِه هو َكْلُب بنُ  العَِزيِز االَن ، وهي قَْريَةٌ عاِمَرةٌ ، ومنَها اإِلَماُم الُمفَّسِ

 تالِمَذةِ اإِلَماِم الَحافِِظ ابِن َحَجَر ، تَْرَجَمهُ ، أََحدُ  البِقَاعيّ  البُْرَهاُن إْبَراهيُم بُن ُعَمَر بَن يَْحيَى بِن الَحَسِن بِن َعِلّي بِن أَبِي بَْكٍر الشَّافِِعيُّ 
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وَغْيُره ، وقَْد َسِمَع َعلَى ُشيُوخٍ َكَما هو َمْحفُوٌظ ِعْنِدي في الثَّبَت. وفي « الُمنَاَسباتُ »الّسَخاِوّي والَخْيَضِرّي وُهَما َرفِيقَان. وِمن مؤلَّفاتِِه 

ِريَن َشْيُخ بَْعِض ُشيُوِخنَ  ُث َعْبُد اللَِّطيِف بُن أَْحَمدَ الُمتَأَّخِ َمْشِقيُّ ، َحدََّث عن أَبِي الَمَواِهِب الَخِليلّيِ وَغْيِره. البِقَاِعيُّ  ا باإِلجاَزةِ اإِلَماُم الُمَحّدِ  الّدِ

 : عنههللارضيُهَرْيَرةَ ،  في َحِديِث أَبِيو عن اللِّْحيَانِّي. من الَجَرادِ  بُقَعٌ  ِفيها أَي ، كفَِرَحٍة ، بَِقعَةٌ  أَْرضٌ  يُقاُل :وِ 

__________________ 
 ( ديوانه برواية ابألصياف.1)
 ( يف النهاية واللسان : ففاحتته.2)
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ُك َأنح يـَعحَمَر َعَليحُكمح » َعانُ  يُوشـــــِ رِ  بـُقح امِ  َأهح مِّ ا ا الشـــــّ بـ َهُهمح  َخَدُمُهمح وَعِبيُدهم َأيح  ابلضـــــ  ِهمح ومُححَرهِتِمح  ومَمَالِيُكُهمح. شـــــَ  لِبَـَياضـــــِ
يح  وداِن ا ا األَبـحَقضِ  ءِ وَسَواِدِهمح ابلش  ُمح من الر وِم ومن الس  َها  َأوح أِلَهن  ِتاَلِط أَلحواهِنِمح ا فِإن  الَغاِلَب َعليـح وِقبَر : ُل وا بذِلَك اِلخح
َرُة.  البَـَياُض والص فح

اُهمْ وقال أَبو عُ  قاِلبَةُ ، فَسمَّ وُم والصَّ ً  بَْيٍد : أَراَد البَيَاَض ، أِلَّن َخَدَم الشَّأِْم إنََّما هم الرُّ ِلْلبَيَاِض. وقاَل َغْيُر أَبِي ُعبَْيٍد : أَراَد البَيَاَض وقاَل  بُْقعَانا

ْفَرةُ ، وقيل لهم : الَِّذين فيهم َسَواٌد  البُْقعَانُ  الْختِالِف أَْلوانِِهْم وتَنَاُسِلِهْم من ِجْنَسْيِن. وقال القُتَْيبِّي :،  بُْقعَان َغْيُر أَبِي ُعبَْيٍد : أَراَد البَيَاَض والصُّ

ومَ  أَْبقَعُ  وبَيَاٌض ، وال يُقَاُل ِلَمْن كاَن أَْبيََض من َغْيِر َسواٍد يَُخاِلُطهُ : ً  ، فَكْيَف يَْجعَُل الرُّ وأََرى أَبا ُهَرْيَرةَ  : ، وُهْم بِيٌض ُخلَّص ، قالَ  بُقعانا

وِم فيُْستَْعَمُل َعلَْيُكْم أَْوالُد اإِلماِء ، وُهْم من بَنِي العََرِب وهْم ُسودٌ  وِم وُهْم بِيٌض. أَراَد أَنَّ العََرَب تَْنِكُح إماَء الرُّ  ، وِمْن بَنِي الرُّ

ّمِ : بِئٌْر بالَمِدينَِة ، البُْقعُ وِ  كما قالَهُ أَْو هي السُّْقيَا الَّتِي بنَْقِب بَنِي ِديناٍر ،  في الَحِديثِ   الصَّالةِ والسَّالم ، جاَء ِذْكُرهُ علَى ساِكنِها أَْفَضلُ  ، بالضَّ

 الواقِِدّي.

 بُن ُخَوْيِلٍد األَِسِديُّ لَّما َهَرَب يَْوَم بَُزاَخةَ. (1)بِن َوْبَرةَ ، به اْستَقَرَّ طْلَحةُ  بال الٍم : ع بالشَّاِم بِدياِر بَنِي َكْلبِ  ، بُْقعٌ وِ 

قَِّة  كعُثَْماَن : ع قُْرَب َعْيِن الِكْبِريتِ  ، بُْقعَانُ وِ   قاَل َعِديُّ ْبُن َزْيٍد الِعبَاِدّي يَِصُف ِحَماراً : .(2)في َطِريِق الرَّ

اُب  تـــــــــَ غـــــــــح نح  (3)يــــــــــَ رحِ  مـــــــــِ انَ ابلـــــــــعـــــــــِ عـــــــــَ قـــــــــح وحرَِدُه  بــــــــــُ  مـــــــــَ

مِ مـــــــــاَء      َن اأَلجـــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــًا مـــــــــِ ـــــــــَ ِة َأوح فـ ـــــــــعـــــــــَ رِي  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
 ويُْرَوى : بُْعقَان.

يَ و : الَمْوِضُع فِيِه أُُروُم الشََّجِر ِمْن ُضُروٍب َشتَّى ، البَِقيعُ وِ  ألَنَّه  وقَْد َوَرَد في الَحِديِث ، وهي َمْقبََرةٌ َمْشُهوَرةٌ بالَمِدينَة ، الغَْرقَِد ، بَِقيعُ  به ُسّمِ

 والغَْرقَُد : َشَجٌر لَهُ َشْوٌك ، فََذَهَب وبَِقَي االْسُم الِزماً ِلْلَمْوِضعِ. َمْنبِتَهُ ،كاَن 

ً  األَْرِض : الَمَكاُن الُمتَِسُع ، وال يَُسَمى (4)في  البَِقيعُ وِ  بَْير ، بَِقيعُ و إاّل وفيه الشََّجُر. بَِقيعا الَخْبَجبَِة  ِقيعُ بَ و الَخيل ، بَِقيعُ و فِيِه ُدوٌر وَمناِزُل. الزُّ

 األُولَى داِخلَها. ُكلُّهنَّ بالَمِدينَِة ،« خ ب ج ب»وهِذِه َعْن أَبي القاِسِم السَُّهْيلّي كما َمرَّ للُمَصنِّف في  ، بخاٍء ثُّم ِجيم ،

إْسَحاَق. وفي ُمْعَجِم  الَخَضَماِت : َمْوِضُع بَِها ِعْنَد َخْرِم بَنِي النَّبِيِت ، فيه َجَمَع أَبُو أَُماَمةَ ، كذا َضبََطهُ ابُن يُونَُس عن اْبنِ  بَِقيعُ  وفاتَهُ :

ْوِض للسَُّهْيِلّي. قُْلُت : وَسيأْتِي للمَصنِِّف في   «.ن ق ع»البَْكِرّي : هو بالنُّوِن ، َكذا في الرَّ

 َكَذا في الُمْعَجِم. ماٌء ِلبَنِي ِعْجٍل ، أَْيضاً : بُقَْيعٌ و يَُخاِلُط بِاَلَد اليََمِن من َوَراِء اليََماَمِة. كُزبَْيٍر : ع ِلبَنِي ُعقَْيلٍ  ، قَْيعٌ بُ وِ 

 ، كقََطاِم. بَقَاعِ  أََصابَهُ ُخْرءُ  قال أَبُو َزْيٍد : يُقَاُل :وِ 

 أَْرضاً. وقَاَل َغْيُرهُ : َعلَْيِه ُخْرءُ  ببَقَاع قال : وأََراُدوا ُغبَاٌر وَعَرٌق فبَِقَي لَُمٌع من ذِلَك علَى َجَسِدهِ  أَصابَهُ  أَيْ  ُف ،وال يُْصرَ  يُْصَرفُ  (5) بَقَاعٍ وِ 

 ، وهو العََرُق يُِصيُب اإِلْنَساِن فيَْبيضُّ علَى ِجْلِدِه ِشْبه لَُمعٍ. بَقَاعِ 

وهو َمَجاٌز ،  ، أَي بالِجيفَِة ، ألَنَّ الَكْلَب يُْبِقيَها ، بُقَْيعٍ  تقَاَذفَا بَِما أَْبقَى ابنُ  تََشاتََما فَ  يُقَاُل :وِ عن أَبِي َزْيٍد. قال : ْلُب ،، كُزبَْيٍر : الكَ  بُقَْيعٍ  ابنُ وِ 

 أَْي قََذَف ُكلٌّ صاِحبَهُ بالقَاذُوراِت.

ّمِ ، اْبتُِقعَ وِ   بالبَاِء والنون والميم ، أَْي تَغَيََّر. ع.واْمتُقِ  ِمثُْل اْنتُِفعَ  لَْونُه ، بالضَّ

ً  فاُلن (6) اْنبَقَعَ وِ  ً  اْنِصَرافاً ، أَيْ  كاْنَصَرفَ  اْنبِقاعا  وَعَدا. قاَل ابُن أَْحمر الباِهِلّي : َذَهَب ُمْسِرعا

ُه  تــــــــُ غـــــــَ ـــــــح بـ وِر صـــــــــــــــــــــُ طـــــــُ مـــــــح َ
ِب الـــــــرّائـــــــِح املـــــــ لـــــــَ عـــــــح ـــــــ   كـــــــالـــــــثـ

َف      ـــــــــح ي ُه كـــــــــَ ـــــــــح ن ُر مـــــــــِ َوامـــــــــِ ر  ا ـــــــــَ ضُ شـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــِ ـــــــــَ ب ـــــــــح نـ ـــــــــَ  يـ

  
 .(7) [لسرعته]َشلَّ الَحَواِمُل ِمْنهُ : ُدَعاٌء َعلَْيه أَْن تََشّل قََوائُِمهُ 



9914 

 

__________________ 
 «.طليحة»( كذا ابألصر واللسان والنهاية ويف معجم البلدان 1)
 ( يف معجم البلدان : اسم موضض ا وقير : قرية.2)
 يف الديوان ومعجم البلدان : ينتاب.( 3)
 ( اللسان : من.4)
 زاد يف التكملة : ابلفتح. وعبارة التهذيب : أصابه خرء بقاع وبقاِع اي فىت ا وبقاٍع مصروف وغري مصروف.« وبـََقاعَ »« بـََقاعٍ »( يف اللسان : 5)
 ا يف األصر واللسان والتهذيب.ومثله« وانبقض»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « وابـحتَـَقضَ »( يف القاموس : 6)
 ( زايدة عن التهذيب.7)
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َر ِللتَّْهِويِل ، ويُقَاُل أَْيضاً : عامٌ  العَاُم القَِليُل الَمَطِر ، ُمَصغَّراً : ، األُبَْيِقعوِ   فيه الَمَطُر. بَقَّعَ  ، إذا أَْبقَعُ  وهو َمَجاٌز ، وإنََّما ُصغِّ

 فِيها ِخْصٌب وَجْدٌب. هي الَّتِي : السَّنَةُ الُمْجِدبَةُ ، أَو البَْقعَاءُ  ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً :وِ 

 من العََرِب ، وُهْم إْخَوةُ بَنِي ذُْبيَاَن. أَبُو بَْطنٍ  : البَْقعَاءِ  قاَل اْبُن ُدَرْيٍد : َهاِربَةُ وِ 

. قال مَخيُِّس بُن أَْرَطاةَ في َرُجل من بَنِي َحنِيفَةَ  ة باليََماَمِة ، :ِهَي : و: اْسُم بَلٍَد. قاَل الّصاَغانِّي  بَْقعَاءُ  وقَاَل الَجْوَهِرّي : كما قاَل األَْزَهِريُّ

 اسُمه يَْحيَى :

َ  وِ  دح َأَلين َأن  حيــــــــــــــــــــــَح نح قــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــِ

ِه يف      يــــــــــــح لــــــــــــَ اُ  عــــــــــــَ قــــــــــــَ اءَ يـــــــــــــُ عــــــــــــَ قــــــــــــح ر   بـــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

  
 َمْعِرفَةٌ ال تَْدُخلُها األَِلُف والاّلُم.. وهي .. وَكاَن اتُِّهَم باْمَرأَةٍ تَْسُكُن هِذه القَْريَةَ 

ً و َماٌء ُمرٌّ ِلبَنِي َعْبٍس. : بَْقعاءُ وِ  ً و َماٌء بِأَْصِل َجبَِل بُّسٍ ، ِلبَنِي ِهالٍل. أَْيضا وفيه تَقُوُل اْمَرأَةٌ من  ِلبَنِي َسِليِط بِن يَْربُوع. بِِدياِر تَِميمٍ  ماءٌ  أَْيضا

ُق إلَى بِالِدَها  ـ (1)العََرِب  َجْت في قَبِيلٍَة فعُنَِّن َعْنَها َزْوُجَها فقَالَْت تَتََشوَّ  : ـوكانَْت قد تََزوَّ

نح مــــــــاِء  ِد د مــــــــِ هــــــــح ــــــــُ نح يـ ــــــــمــــــــَ اءَ ف عــــــــَ قــــــــح ــــــــَ ًة  بـ رحعــــــــَ  جــــــــَ

ا     عـــــــــــــَ َة أَرحبــــــــــــــَ يـــــــــــــنـــــــــــــَ نح مـــــــــــــاِء لـــــــــــــِ ُه مـــــــــــــِ ِإن  لـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

  
 «.وج د»دََّم ِذْكُرُهنَّ في تَْرِكيِب في أَْبيَاٍت تَقَ 

 بن ذَُهْيل : (2)قُْلُت : وبه فَسََّر أَبُو ُعبَْيَدةَ قَْوَل سنان 

اَن يف وِ  دح كــــــــــَ اءَ قــــــــــَ عــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــَ مح  بـ كــــــــــُ ــــــــــِ ائ  رِييف ِلشــــــــــــــــــــــــَ

ا وِ      ِديـــــــــــُرهـــــــــــَ رِي غـــــــــــَ اُء  ـــــــــــَح فـــــــــــَ وح ة واجلـــــــــــَ عـــــــــــَ لـــــــــــَ (3)تــــــــــــَ
 

  
 «.ج وف»وفي « ت ل ع»الَي اليََماَمِة وَستَأْتِي في قاَل : هِذِه ِميَاهٌ وأََماِكُن ِلبَنِي َسِليٍط َحوَ 

ً و ُكورةٌ بَْيَن الَمْوِصِل ونَِصيبِيَن و: ة ، بأََجأَ ِلَجِديلَِة َطيِِّئ. وُكوَرةٌ من َعَمل َمْنبَِج. : بَْقعَاءُ وِ  ى ُكلٌّ  ُكوَرةٌ أُْخَرى من َعَمِلَها أَْيضاً ، أَْيضا يَُسمَّ

الً بقَْوله : قَْريَةٌ باليََماَمِة. ماٌء ِلبَنِي ُعقَْيلٍ  : بَْقعَاءُ و ِمْنُهَما بذِلَك. ة : ع بَْقعَاءُ و من َوَراِء اليََماَمِة. قُلُت : وهي الَّتِي َذَكَرَها أَوَّ َعلَى  ِذي القَصَّ

دَّةِ ، (4) ى َعْنهُ ِلتَْجِهيزِ َخَرَج إلَْيِه أَبو بَْكٍر َرِضَي هللا تَعَالَ  أَْربَعٍَة وِعْشِريَن ِميالً من الَمِدينَِة ، وقد َذَكَرهُ الُمَصنِّف  الُمْسِلِمين ِلقتاِل أَْهِل الّرِ

 في ِشْعِر اْبِن ُمْقبِل. قال : الَمساِلحِ : ع بَْقعَاءُ و ونَبَّْهنَا عليِه ُهنَاِلَك.« ق ص ص»أَْيضاً في 

ا  نـــــــــــَ اءِ رَأَيــــــــــــح عـــــــــــَ ا  بـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــح نـــــــــــَ ِح ُدونــــــــــــَ الـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــَ
َ
 امل

فُ مــــــــــــن      لــــــــــــَ َواِرَب َأكــــــــــــح وحٌن ُذو غــــــــــــَ وحِت جــــــــــــَ َ
 املــــــــــــ

  
 ويُْرَوى : رأَونا.

اجوِ  ً  بن يُوسَف : قَْوُل الَحجَّ ً  َرأَْيُت قَْوما مِّ  بُْقعا  أَْي من ُسوِء الَحاِل ، َشبَّهَ تِْلَك الثِّيَاَب بِلَْونِ أَْي َعلَْيِهْم ثِيَاٌب ُمَرقَّعَةٌ ،  وقد ُسئَِل َعْنهُ فقالَ  ، بالضَّ

 .عِ االْبقَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الذَُّرا ، أَي بِيُض األَْسنَِمِة. بُْقعُ  َذْودٌ 

 َمثاَلً لُكّلِ َخبِيٍث. : فيه َسَواٌد وبَيَاٌض. وِمْنُهْم َمْن َخصَّ فقَاَل :في َصْدِره بَيَاٌض ، وهو أَْخبَُث ما يَُكوُن من الِغْربَاِن ، ثُّم َصارَ  أَْبقَعُ  وُغَرابٌ 

 .األَْبقَعِ بُْقعَانٌ  : األَْبَرُص ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وَجْمُع الغَُرابِ  األَْبقَعُ وِ 

ّي :  : الظَِّرباُن. (5)في قَْوِل األَْخَطِل  البَاقِعُ  وقاَل ابُن بَّرِ

نِِه قال الشاِعر : األَْبقَعُ وِ   : السََّراُب ِلتَلَوُّ
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ضُ وِ  قـــــــــــــَ ـــــــــــــح يب  أَبـ حـــــــــــــح ـــــــــــــه لصـــــــــــــــــــــــــــَ ُت ب دح أََرغـــــــــــــح  قـــــــــــــَ

ا     رَاهــــــــــــــــــَ ااَي يف بـــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــَ
َ

يــــــــــــــــــاًل واملــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــَ

  
ْبغِ فبَِقَي به لَُمٌع. بَقَّعَ  الَمَطُر في َمَواِضَع من األَْرِض تَْبِقيعاً ، إذا لَْم يَْشَمْلَها ، وَكَذا بَقَّعَ وِ  هُ بالّصِ بَّاُغ الثَّْوَب ، إذا لَْم يَعُمَّ  الصَّ

 من نَْبٍت ، أَي نُبَذٌ ، َحَكاهُ أَبُو َحنِيفَةَ. بُقَعٌ  وفي األَْرِض 

 ، كفَِرَحٍة : نَْبتَُها ُمتَقَطٌَّع. بَِقعَةٌ  وأَْرضٌ 

__________________ 
 ( معجم البلدان : من بين عب .1)
 جرير أيضا.« تلعة»نسبه جلرير ويف « بقعاء»نسبه لغسان بن ذخير ويف « جوفاء»ابألصر ا ويف معجم البلدان ( كذا 2)
 .195( البيت جلرير ديوانه ص 3)
ِضَر.4)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : لُيحح
 ... كلوا الضب وابن العري والباقض الذي يبيت يع ( تقدم قوله أثناء املادة وهو :5)
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ْجلَْيِن ، إذا أَصاَب الماُء ِمْنَها فََخالََف لَْونُها لَْوَن ما أََصابَهُ الماُء. ُمبَقَّعُ  وُهوَ   الّرِ

 .البُْقعَِة بُقَعٌ  وَجْمعُ 

 : الّداِهيَةُ تُِصيُب اإِلْنَساَن. البَاقِعَةُ و ْم.الدَّاِهيَةُ : أَصابَتْهُ  (1) بَقَعَتُْهمْ وِ ِعْنَد األَِميِر ، أَي الَمْنِزلَِة ، وهو َمَجاز : البُْقعَةِ  ويُقَال : هو َحَسنُ 

 ، بالفَتْح ، وقد َذَكَرهُ الُمَصنِّف. بَْقعَةٍ  ، بالَكْسِر ، ِضدُّ الَمَشاِرعِ ، وهي َجْمع (2) البِقَاعُ وِ 

 ، كقُبَعٍَة ، َوَسيَأْتِي. بُقَعَة وجاِريَةٌ 

غَاِر.من األَْرِض : الَمْعَزاُء ذاُت الَحصَ  البَْقعَاءُ وِ   ى الّصِ

 يُقَاُل هذا ِلَرُجٍل يُِعينُك بِقَِليٍل ما يَْقِدُر َعلَْيه وهو َعلَى ذِلَك يَُذّم.« بُلَْيقٌ »عن ابن األَْعَرابِّي ، واألَْعَرُف  «.ويَُذمُّ  بُقَْيعٌ  يَْجِري»وقالُوا : 

 : اْسُم اْمَرأَةٍ. بَْقعَاءُ وِ 

 نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. ، َكَمنَعَهُ : اْستَْقبَلَهُ بما يَْكَرهُ ، بََكعَهُ  : [بكع]

ة : بََكعَه به ، وَكَذا قََطعَه بالسَّْيِف : بََكعَهُ وِ  مَّ  بالعََصا ، قال ذُو الرُّ

  ٍ ــــــــِ ِ اَبئ اح ــــــــَ نح ب ِر مــــــــِ وَص املِصــــــــــــــــــــــح ُت ُلصــــــــــــــــــــــُ رَكــــــــح ــــــــَ  تـ

يــــــــٍب و      لــــــــِ وعِ صــــــــــــــــــــــَ كــــــــُ بــــــــح يــــــــِض اَبرِ ِ  مــــــــَ رَاســــــــــــــــــــــِ  الــــــــكــــــــَ

  
ِمْن »أََخواٌت ، وَرَواهُ األَْزَهِرّي :  (3)، والَكْبُع ، والَكْنُع  البَْكعُ و بتَْقِديم الكاِف َعلَى الباِء. «.َمْكبُوع»بالنون. ويُْرَوى : « َمْنُكوع»ويُْرَوى : 

 ... بَْيِن ُمْقعٍَص. َصِريعٍ 

ً وِ  ُجِل بَِما يَْكَرهُ ، وهو كعَْطِف تَْفِسيٍر ِلقَْوِله :اْستَْقبَلَه ب، نَ  بَكَّتَهُ  ، أَيْ  بََكعَهُ بَْكعا . والتَّْبِكيُت :اْستِْقبَاُل الرَّ ما يَْكَرهُ ، ولَْو َذَكَرهُ ُهنَاَك قَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 «.بَِها تَْبَكعَنِي لَقَْد َخِشيُت أَنْ »الَحِديُث : َكما َذَكَرهُ الَجْوَهِريُّ َكاَن أَْحَسَن. ومنه

 ً ً و ، بَمْعنَى القَْطعِ ، والتَّْبِكيِت ، عن َشِمٍر. كبَكَّعَهُ تَْبِكيعا ً  َضَربَهُ   :بََكعَهُ بَْكعا قَِة من َجَسِدِه. (4) َشِديداً  َضْربا  ُمتَتَابِعاً في َمَواِضَع ُمتَفَّرِ

ّي :وِ  ً  ويُقَاُل : أَْعَطاُهُم الَمالَ  أَْعَطاهُ ُجْملَةً ، إذا َء ،الشَّيْ  بََكعَهُ  : الُجْملَةُ : يُقَاُل : البَْكعُ  قاَل ابُن بَّرِ  ال نُُجوماً ، وِمثلُه الَجْلفََزةُ. بَْكعا

 َذَهَب. بَمْعنَى أَْيَن بَقََع ، أَيْ  ، بََكعَ  ما أَْدِري أَْينَ  في الّصحاح : وتَِميٌم تَقُوُل :وِ 

 هذا قْد تَقَدََّم في َكالِم الُمَصنِّف قَريباً.عن َشِمر. و : التَّْقِطيُع ، التَّْبِكيعُ وِ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : األَْقَطُع. األَْبَكعُ 

 بالسَّْيِف : َضَربَهُ به. وقال الفَّراُء : الَمْحفُوُظ بَْرَكعَه. بَْوَكعَهوِ 

 بَِكالٍم َخِشٍن. فبََكعَنِي وِمَن الَمَجاز : َكلَّْمتُهُ 

في النَّساِء :  بَِهاٍء فِيهَما ، قِيَل :و وقِيَل : هو الظَِّريُف الُمتََكلُِّم ، واألَْنثى بالَهاِء. ءٍ ، كَجْعفٍَر ، وَسَمْنَدٍل : الحاِذُق بُِكّلِ َشيْ  عُ البَْلتَ  : [بلتع]

 السَِّليَطةُ الِمْكثَاَرةُ الُمَشاتَِمةُ. َذَكَرهُ األَْزَهِرّي في الُخَماِسّي.

ُف الُمتََكيُِّس ، البَْلتَعانِيُّ وِ   قاله األَْصَمِعّي. : الُمتََظّرِ

ُف ويَتََحْذلَقُ   وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي لُهْدبَةَ بِن الَخْشَرِم : ، كالُمتَبَْلتِع ٌء ،ولَْيَس ِعْنَده َشيْ  وقال أَبُو الدُّقَْيِش : هو الَِّذي يَتََظرَّ

ا وِ  نـــــــــَ ـــــــــَ نـ ـــــــــح يـ ـــــــــَ ُر بـ هـــــــــح ر َ  الـــــــــد  ـــــــــَ ي إنح فـ حـــــــــِ كـــــــــِ نـــــــــح ـــــــــَ  ال تـ

َزعـــــــــــا     ـــــــــــح َ  أبَنـ يـــــــــــح ِه لـــــــــــَ ا والـــــــــــَوجـــــــــــح فـــــــــــَ م  الـــــــــــقـــــــــــَ  َأغـــــــــــَ
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اِدفــــــــــــاً وِ  نــــــــــــَ اِ  جــــــــــــُ رَت الــــــــــــّرِجــــــــــــَ رحُزاًل َوســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــُ  ال قـ

  
وحاًل    ـــــــــَ اَ  قـ ا َمشـــــــــــــــــــــــَ  َأوح قـــــــــَ اإَذا مـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــَ تـ لـــــــــح ـــــــــَ بـ ـــــــــَ  تـ

  
وايَةُ :  قاَل الّصاَغانِّي : وُهَو إْنَشاٌد ُمْختَلٌّ ، والّرِ

ا  نــــــــَ نـــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَ ُر بـ هــــــــح ــــــــد  ر َ  ال ــــــــَ ي إنح فـ حــــــــِ كــــــــِ ــــــــح ن ــــــــَ ــــــــاَل تـ  ف

ريحَ أَرحَوعـــــــــا     حـــــــــَ  غـــــــــَ طـــــــــاَن الضـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــح َد مـــــــــِ بـــــــــِ يـــــــــح  ُأكـــــــــَ

  

ِم َزوحرِه  ظــــــــــح لــــــــــَ  عــــــــــَ ِه عــــــــــَ يــــــــــح يـــــــــــَ حــــــــــح لــــــــــَ ُرواًب بــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــَ

  
عــــــــــا   نـــــــــ  قـــــــــَ ا  تــــــــــَ عـــــــــَ لـــــــــفـــــــــَ وا لـــــــــِ وحُم َهشـــــــــــــــــــــــ   إذا الـــــــــقـــــــــَ

  
__________________ 

 الداهية.( الذي يف اللسان هنا : وتبعتهم 1)
 ( يريد ابلبقاع املواضض يستنقض فيها املاء.2)
 ( يف التكملة : والنكض.3)
 ... ( يف القاموس : وضربه شديدا4)
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ِه  رحســـــــــــــــــــــِ دِّ ضــــــــــــــــِ نح حـــــــَ اَن مــِ َو  مـــــــا كـــــــَ يــاًل ســــــــــــــــِ لــِ  كــَ

َزعـــــــــــا     ـــــــــــح َ  أِبَنـ يـــــــــــح ِه لـــــــــــَ ا والـــــــــــَوجـــــــــــح فـــــــــــَ م  الـــــــــــقـــــــــــَ  َأغـــــــــــَ

  

ُه  ــــــــــ  وحِم زِي يــــــــــَك يف الــــــــــقــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــُ َد ال يـ فــــــــــِ يــــــــــح ــــــــــَ  أُقـ

  
وحاًل    ــــــــــــَ َواِم قـ ــــــــــــح عــــــــــــاإذا قــــــــــــاَ  يف األَقـ تــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ بـ ــــــــــــَ  تـ

  
ُم. : اللَِّسُن الفَِصيحُ  البَْلتَِعيُّ وِ   الحاِذُق الُمتََكلِّ

ُُّح بالَكالِم ، كأَنَّهُ يَْقَذُع فيه ، أَو التَّبَْلتُعُ وِ   وقاَل األَْصَمِعيُّ : هو التََّحْذلُُق والتََّدّهِي. الَِّذي اْلتََوى ِلَسانُه. هو : التَّفَت

ْن َشِهَد  بَْلتَعَةَ  رضي هللا َعْنهُ. ويُقَاُل : أَبُو َصحابِيُّ  َعمِرو بِن راِشِد بِن ُمعاٍذ اللَّْخِمّي ، بَْلتَعَةَ  َحاِطُب بُن أَبِيوِ  َعْمُرو بُن ُعَمْيِر بِن َسلََمةَ ، ِممَّ

 «.ح ط ب»بَْدراً ، وقَْد تَقَدََّم ِذْكُره في 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

زُ  التَّبَْلتُعُ   َها :: إْعَجاُب الَمْرِء بنَْفِسِه وتََصلُّفُهُ ، عن ابِن األَْعَرابِّي. وأَْنَشَد ِلَراعٍ يَذُمُّ نَْفَسه ويُعَّجِ

ا  عـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ نح تـ جِي لـــــــــــــَ يـــــــــــــَ وحا فـــــــــــــِإن  رِعـــــــــــــح  ارحعـــــــــــــَ

ِخ وإنح      يـــــــــــح ريحَ يف الشـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــاال خـــــــــــَ ـــــــــــَ ت لـــــــــــح ـــــــــــَ بـ ـــــــــــَ  تـ

  
 : اسٌم. بَْلتَعَةُ وِ 

. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ، كَجْعفٍَر ، بَْلَخعٌ   :[بلخع] باِعّي ،هَكَذا َذَكَرهُ في ِكتَابِِه في باِب  ، (1) ع ، باليََمنِ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ  الباِء معٍ الخاِء ِمَن الرُّ

اْفتِراِق »َذَكَر ذِلَك ابُن الَكْلبِّي في ِكتَاب  األَّولُ  هو والّصوابُ  هَكذا َذَكَرهُ ثانياً في باِب الياِء مع الخاِء من الثُّالثِّي ، أَْو ُهَو يَْلَخُع كيَْمنَع ،

 ِمْن تَأِْليِفِه.« العََربِ 

ً  هُ ،، كَسِمعَ  بَِلعَهُ  : [بلع]  أَْي َجَرَعهُ. ، اْبتَلَعَهُ  : بَْلعا

 (2) ماَءكِ  اْبلَِعي يا أَْرضُ  ِلألَْرِض : َطلََع لَّما قاَل هللا تَعالَى َزَعُموا أَنَّهُ  َمْعِرفَةً : َمْنِزٌل ِلْلقََمِر ، قال اللَّْيُث : يَْجعَلُونَهُ : َسْعُد بُلَغ ، كُزفََر ،وِ 

 ، (3)وزاَد َغْيُرهُ : ُمتَقَاِربَاِن ُمْعتَِرَضاِن  نَْجَماِن ُمْستَِويَاِن في الَمْجَرى.  :بُلَعَ  وقاَل ابن قُتَْيبَة : َسْعدُ « وهما» : وفي العُبَاِب واللَّسانِ  وهو

ىأََحُدُهَما َخِفيٌّ ، واآلَخُر ُمِضي ً  (4) ُء ، ويَُسمَّ ِمَن  وُطلُوُعهُ للَْيلَة تَْبقَى مْن َكانُوَن اآلِخِر ، الَخِفيَّ وأََخَذ َضْوَءه ، اآلَخرَ  بَلَعَ  َكأَنَّهُ  أِلَنَّهُ  ، بَاِلعا

وِميَِّة ، وِميَِّة. وُسقُوُطهُ ِللَْيلٍَة تَْمِضي ِمْن آبَ  الشُُّهوِر الرُّ ،  بُلَع دُ إذا َطلََع َسعْ »اْنتََهى نَصُّ ابِن قُتَْيبَةَ. يَقُوُل َساِجُع العََرِب :  ِمن الشُُّهوِر الرُّ

بَع ، ولَِحَق الُهبَع ، وِسيَد الُمَرع ، وصاَر في األَْرِض لَُمع بَعِ أَنَّهُ يَْقَوى َمْشيُهُ فيُْسِرُع وال يَضبُط. والُهبَُع أَْيضاً يَْقَوى  «.اْقتََحَم الرُّ اْقتِحاُم الرُّ

 اُد.فَيَْلَحقُهُ. والُمَرع : َطْيٌر َكأَنَّهُ هذا الَوْقَت يُصَ  (5)َمْشياً 

ها وثَْقبَُها ، الَواِحَدةُ  قائِمةِ  ، كُصَرٍد ، ِمنْ  البُلَعُ  قال اللَّْيُث :وِ   بهاِء. بُلَعَةٌ  البََكَرةِ : َسمُّ

اِعي : بِال الٍم : د ، أَْو َجبٌَل ، ، بُلَعٌ وِ   قال الرَّ

تح  ـــــــــَ ب جـــــــــَ تـــــــــَ ٍد إذا احـــــــــح نـــــــــح نح هـــــــــِ ُر مـــــــــِ ذَكـــــــــ   مـــــــــاذا تـــــــــَ

َواٍر وأَدحَ. َدارِ      يَن عـــــــــــــــُ ضُ هـــــــــــــــا اِببـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  (6) بـ
  

 «.بَحل ما تََذكَّر»ويَُرَوى : 

 : بَُطْيٌن ِمْن قُضاَعةَ. بُلَعٍ  بَنُو قاَل ابُن دريد :وِ 

ُجُل األَُكوُل ، هو كُصَرٍد ، وُهَمَزةٍ ، وِمْنبٍَر ، وَجْوَهٍر ، ، بُلَعٌ وِ   األَِخيُر عن اْبِن األَْعرابّيِ. الرَّ

 ، قَاَل ُرْؤبةُ : البُْلعُومُ و ، البُْلعُمُ  وكذِلكَ  الَحْلقِ  َمْجَرى الطَّعَاِم وَمْوِضُع االْبتِالعِ من كَمْقعٍَد : ، الَمْبلَعُ وِ 

َلعا َبـح
داَقُه وامل  ما َمألوا َأشح

ّمِ : طائٌِر َمائيٌّ َطِويُل العُنُِق ، البُلُْعلُعُ  قال اْبُن َعبّاٍد :وِ   .البَْلعِ  وَكأَنَّهُ من ، بالضَّ
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 ما يُْلقَى فيها. تَْبلَعُ  (7) ، كَصبُوٍر : َواِسعَةٌ  بَلُوعٌ  قِْدرٌ  اِس : من الَمَجاِز :في األَسَ وِ 

َدتَْيِن ، البَلُّوَعةُ و في لُغَِة ِمْصَر ، الباَّلَعةُ و في لُغَِة البَْصَرةِ ، البَالُوَعةُ وِ  ْيَزةٍ في لُغَِة ِمْصَر أَْيضاً : البُلَّْيعَة وَكذِلكَ  مشدَّ في  (8) بِئٌْر تُْحفَرُ  ، كُجمَّ

أِْس يَْجِري فِيها ماُء الَمَطر ونَْحوهُ. َوَسِط الّدارِ   وفي الّصحاح : ثَْقٌب في َوَسِط الدَّاِر. َضيُِّق الرَّ

  علَى األَِخيِر.نَقَلَُهَما الّصاَغانِّي ، واْقتََصَر الَجْوَهِريّ  ، باَلِليعُ و ، بََواِليعُ  ج :

__________________ 
 فعبدوه أبرض يقا  هلا بلخض. ... عن ابن الكليب قا  : اختذت محري صنما« بلخض»( نقر ايقوت يف 1)
 .44( سورة هود اآية 2)
 ( يف اللسان : متقارابن معرتضان خفيان.3)
 ( يف عجائب القزويين : وّلي األكرب ابلعا.4)
 «.شيئا»تية وابألصر ( عن املطبوعة الكوي5)
 وفيه : 159( ديوانه ص 6)

 . دوهنا بلض.. بر ما تذكر من هند
 ( يف األساس : كبرية.7)
 ( يف القاموس : حيفر.8)
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 َمْشُهوٌر. من ِرَجاالِت العََرِب ، ْبُن قَْيٍس الِكنَانّي : بَْلعَاءُ وِ 

أَبِي  لعَْبِد هللا بِن الَحاِرثِ  ِمْنَها : فََرسٌ  ثاَلثَةُ أَْفَراٍس ،  :بَْلعَاءُ وِ 
 أُْخَرى كانَتْ و ، (2)بِن ثَْعلَبَةَ  ِلألَْسَوِد بِن ِرفَاَعةَ  أُْخَرىو ُملَْيٍل اليَْربُوِعّي ، (1)

 ِلبَنِي َسُدوٍس.

يَق. ، أَْبلَعُهُ  أَْمِهْلنِي ِمْقَداَر ما أَيْ  ِريِقي ، أَْبِلْعنِييُقَاُل :و .بَْلِعهِ  َمكَّْنتُهُ ِمنْ  َء ، أَيْ الشَّيْ  أَْبلَْعتُه يُقَاُل :وِ   أَْي الّرِ

فَِة ، الُمْبلَعَةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ِكيَّةُ الَمْطِويَّةُ من القَْعِر إِلَى الشَّ  كما في العُبَاِب ، وفي التَّْكِملَة : إِلَى الشَِّفيِر. ، كُمْكَرَمٍة : الرَّ

ً  ِسهِ أَي فِي َرأْ  الّشْيُب فِيِه ، بَلَّعَ وِ  الً ، بََدا ، وفي األََساِس : اْرتَفََع. وقاَل َغْيُرهُ : َكثَُر ، وِقيَل : : تَْبِليعا ا قَْوُل َحّساَن : َظَهَر أَوَّ  فأَمَّ

تح  رو َدفـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــح يِن أُم  عـــــــــــــــــَ ا رَأَتـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــّ  لـــــــــــــــــَ

دح      تح قـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ تح  بـ فـــــــــــــــَ  يب ُذرحأٌَة فـــــــــــــــب ـــــــــــــــَح

  
ْت. أَْو أَراَد « بِي»فإِنََّما عدَّاهُ بِقَْوِلِه   :« فِيّ »مكانََها ِلْلَوْزِن ِحيَن لم يَْستَِقْم لَهُ أَْن يَقُوَل « بِي»فََوَضع « في»أِلَنَّهُ في َمْعنَى : قد أَلَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  يَْبتَِلعْ  ُح َرفِيقاً َمْن لَمْ ال يَْصلُ »َء تَبَلُّعاً : َجَرَعهُ ، عن ابِن األَْعَرابِّي. وفي الَمثَِل : الشَّيْ  تَبَلَّعَ   «.ِريقا

مِّ »من الشََّراُب  البُْلعَةُ وِ   كالُجْرَعِة.« بالضَّ

 .يُْبلَعُ  الشََّراُب ، واْسٌم لَدَواءٍ »، كَصبُوٍر :  البَلُوعُ وِ 

 َغْيرهُ. أَْبلَعَهُ و : لَْم يَْمُضْغهُ ، اْبتَلَعَهُ و الطَّعَامَ  بَِلعَ وِ 

 الَكاَلَم ، نَقَلَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد قَْوَل العَّجاج : يَْبلَعُ  ح ، كأَنَّهُ ، بالفَتْ  بَْلعٌ  وَرُجلٌ 

َتُه َصُموُت  بـَلحضٌ  تَـنحَطقح  (3)ِإذا اسح
َوايَةُ : بَْلٌغ  َجُز ِلُرْؤبَةَ. والّرِ أَْي أَنا بَِليٌغ إِذا اْستَْنَطقَتْنِي ، وَصُموٌت  ،« بالغَْيِن الُمْعَجَمة»قال الّصاَغانِّي : قَْوَل اللَّْيث : قاَل العَّجاُج َسْهٌو ، والرَّ

 إِذا لَْم أُْستَْنَطْق.

 فيه الشَّْيُب : َظَهَر ، عن اْبِن األَْعَرابِّي. تَبَلَّعَ وِ 

 «.ت ل ع»، ُهنَا نَقَلَهُ اْبُن بَّرّي ، وَسيَأْتِي للُمَصنِّف في  (4): فََرُس َمْزيَدة الَحاِرثِّي  الُمتَبَلِّعوِ 

 ٍء.ُكلَّ َشيْ  تَْبلَعُ  ، كُهَمَزةٍ ، بُلَعَةٌ  وقَاَل الفَّراُء : اْمَرأَةٌ 

َع األَْيِر ، وهو ُمْستَْهَجٌن.  وِمْن َشتِْم أَْهِل الشاِم : يا باَلَّ

ع ، َرَوى َعْن أَبِي الُمَصفَِّر بِن الّشْبِلّي وَغْيِرِه ، َذَكَرهُ ابُن نُْقَطةَ.وَعْبُد الَمِلِك بُن أَبِي الفَتْحِ بِن   َمَحاِسَن بِن الباَلَّ

ُد بُن أَْحَمَد بِن َعِلّيٍ األََسِديُّ الَمْعُروفُ  عِ  والشَّْمُس ُمَحمَّ من أَْرِض  (5)بالِحْذيَِة  ، أََحُد ، َمْن أََخَذ عن َسيِّدي َعْبد القَاِدِر الِجيالنّي ، ولَهُ  بالباَلَّ

 اليََمِن َمقَاٌم َمْشُهوٌر ، وقد ُزْرتُه.

 الّديلّي : (7)، وفِيِه يَقُوُل َربِيعَةُ بُن أَُميّةَ  (6)بُن قَْيٍس الشَّّداخ : جاهلّي  بَاِلعُ وِ 

َت وِ  لــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ضٌ أَفـ لــــــــــــــــــ    اَبلــــــــــــــــــِ ا وخــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــّ  مــــــــــــــــــِ

ازِي     عــــــــــــــــَ
َ

َدِت املــــــــــــــــ ــــــــــــــــَ دح ب ُه وقــــــــــــــــَ ــــــــــــــــلــــــــــــــــَ الئ  حــــــــــــــــَ

  
 : هَكَذا أَفَاَدهُ الَجاِحُظ.قال الحافُِظ 

 «.ج ز ع»، على قَْوِل َمْن قاَل بزيَاَدة الهاِء ، وَسيَأْتِي الُمَصنَّف ِمثُْل ذِلَك في  البَْلعِ  كِدْرَهم ، هْفعٌَل من ِهْبلَعٌ وِ 
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إِذا كاَن نَْعتاً ، فهو بِغَْيِر هاٍء  ـبغَْيِر الهاِء  ـ بَْلقَعُ  ، ودارٌ  بَْلقَعٌ  َء بها. يُقَاُل : َمْنِزلٌ الَّتِي ال َشيْ  بَهاٍء : األَْرُض القَْفرُ  البَْلقَعَةُ و ، البَْلقَع : [بلقع]

 َمْلَساَء ، وَكذِلَك القَْفُر. بَْلقَعَةٍ  للذََّكّر واألُْنثَى ، فإِْن َكاَن اْسماً قُْلَت : اْنتََهْينَا إِلَى

ْمِل وفي الِقيعَانِ :  البَْلقَعَةُ وِ  يَارَ  (8)اليَِميُن الفَاِجرةُ تََدُع »وفي الَحِديِث :  .باَلقِعُ  ج : األَْرُض الَّتِي ال َشَجَر فيها ، يَُكوُن في الرَّ قال « باَلقِعَ  الّدِ

َق هللا َشْملَه ، ويُغَيَِّر ما أَْوالهُ من نِعَِمِه. وقَاَل ُرْؤبَةُ : َشِمٌر : أَْي يَْفتَِقُر الَحاِلُف ، ويَْذَهُب ما فِي بَْيتِِه من الماِل. وقاَل َغْيُرهُ : هو أَنْ   يُفَّرِ

__________________ 
 «.بن»( عن التكملة وابألصر 1)
 ( يف اللسان : وبلعاء أيضاً فرس أليب ثعلبة.2)
 «.غاين يفيد أنه استنطقتين ا هقوله : بلض ِإذا استنطقته ا كذا ابألصر ا وما نقله الصا»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف اللسان : اماريب.4)
 واملثبت عن معجم البلدان والضبرت عنه ا وهي أرض حبضرموت ا قاله نصر.« اب دية»( ابألصر 5)
 «.كاهلي»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 6)
 «.راقية»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 7)
 اللسان : تذر.( األصر والنهاية ا ويف 8)
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َبَحتح َداُرُهُم   َبالِقَعافََبصح
قاَل اْبُن األَثِيِر : َوَصفََها بالَجْمعِ ُمبَالَغَةً كقَْوِلِهم : أَْرٌض َسبَاِسُب ، وثَْوٌب أَْخالٌق. وقاَل  «.باَلقِعَ  فَأَْصبََحت األَْرُض ِمنِّي»وفي الَحِديِث : 

ً  ُكلَّ ُجْزٍء منهاَغْيُرهُ : َجَمعُوا أِلَنَُّهْم َجعَلُوا  ئَْب :بَْلقَعا  . قال العَاِرُم يَِصُف الذِّ

جِي  ــــــــَ ي ــــــــح بـ ــــــــيِن وصــــــــــــــــــــــِ ي غــــــــِ ــــــــَ ت ــــــــح بـ ــــــــَ ٍر يـ ــــــــح ي لــــــــَ ــــــــِ د   ب  َتســــــــــــــــــــــَ

ٌر      فــــــــــــح يِن ا واأَلرحُض قـــــــــــــَ لــــــــــــَ بحكــــــــــــُ يــــــــــــَ ضُ لــــــــــــِ القـــــــــــــِ  بــــــــــــَ

  
 . قاَل َجِريٌر :بَْلقَعٌ  ويُقَاُل أَْيضاً : ِديَارٌ 

ا  الهلـــــــــــــَ وا َأطـــــــــــــح بَلـــــــــــــُ ازَِ  واســـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــَ
َ

وا املـــــــــــــ يـــــــــــــ   حـــــــــــــَ

رح      ـــــــــــدِّاَيُر هـــــــــــَ رَبَ ال ُض اخلـــــــــــَ رحجـــــــــــِ ـــــــــــَ ضُ  يـ قـــــــــــَ ـــــــــــح ل ـــــــــــَ ـــــــــــبـ  ؟ال
  

َحِديُث  وهو َمَجاٌز. ومنه الَمْرأَةُ الخاِليَةُ ِمن ُكّلِ َخْيٍر ، : البَْلقَعَةو البَْلقَعو« ثاََلثَِمائَِة ِسنِينَ »َء كأَنَّهُ وَضع الَجْمع َمْوِضَع الَواِحِد ، كما قُِرى

 .(1)« البَْلقَعَةُ  السَّْلفَعَةُ  نَِسائُِكم َشرُّ و»:  عنههللارضيأَبِي الدَّْرَداِء 

 «.ق ى س»وقد َسبََق الَحِديُث في 

اح : َصافِي النَّْصِل ، إِذا َكاَن ، ، بَْلقَِعيُّ  أَْو ِسنَانٌ  بَْلقَِعيُّ  َسْهمٌ وِ  ِرمَّ  قال الّطِ

ا  َدمـــــــــــَ عـــــــــــح ُة بــــــــــــَ يـــــــــــ  َرحـــــــــــِ ضـــــــــــــــــــــــــح
َ
ُن فـــــــــــيـــــــــــه امل َوهـــــــــــ   تــــــــــــَ

ــــــــــه أُذحاَن      ــــــــــي تح ف يٍّ َمضــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــِ قــــــــــَ ــــــــــح ل ــــــــــَ رِ  بـ امــــــــــِ  وعــــــــــَ

  
 أَقفََر. : بَْلقَعَةً  البَلَدُ  بَْلقَعَ وِ 

ْبُح : أََضاَء ، اْبلَْنقَعَ و الَكْرُب : اْنفََرَج. اْبلَْنقَعَ وِ   قال ُرْؤبَةُ : الصُّ

َي َتشــــــــــــــــــــــــــُ   اآَ  َأوح  هــــــــــــح ــــــــــــَ ضُ فـ قــــــــــــِ ــــــــــــح ن ــــــــــــَ ل ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ   يـ
وا     عــــــــــُ ــــــــــَ تـ عــــــــــح ــــــــــَ تـ ــــــــــَ ا تـ وحا هبــــــــــَِ ــــــــــ  وح َونـ ــــــــــَ ا ا ول هــــــــــَ ــــــــــح نـ  عــــــــــَ

  
 زائَدةٌ ، وهو من باِب البَاِء والقَاِف والعَْين. البَْلقَعِ  وقال ابُن فاِرٍس : الَّالُم في .بَلَْنقَعٌ  يُقَاُل للطَِّريِق : َصلَْنقَعٌ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرك عليه :

 ُء : َظَهَر وَخَرَج.الشَّيْ  اْبلَْنقَعَ 

 نَقَلَه الّصاَغانِّي. قََطعَهُ ، وَكْعبََرهُ ، إِذا بَْرَكعَهُ  أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللّسان ، وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : هو ِمثْلُ  ، بَْلَكعَهُ  : [بلكع]

 األَِخيَرةُ ُهَذِليَّة. قال أَبُو ذَُؤْيٍب : ، ويَُضمُّ ، كالبَْوعِ   ،وَما بَْينَُهَما من البََدنِ  : قَدُر َمّدِ اليََدْينِ  البَاعُ  : [بوع]

ًة  امــــــــــَ ــــــــــَ َا ق ــــــــــِ ان نح مثــــــــــََ اًل مــــــــــِ ــــــــــح ب اَن حــــــــــَ وح كــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــل  ف

َا وِ      وعــــــــــــــاً مَخحســــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــُ ِر  ب ا ابأَلاَنمــــــــــــــِ (2)اَنهلــــــــــــــََ
 

  
يَواِن :  «.إِذا كاَن َحْبلٌ »هَكَذا في اللَِّساِن ، ويُْرَوى :  ً  وتِْسِعينَ »والَِّذي في الّدِ ا  «.باعا ً »وأَمَّ ً  فإِنَّهُ ِرَوايَةُ األَْخفَِش ، قَاَل : يُِريدُ « بُوعا  .باعا

َب العَْبُد ِمنِّي»وفي الَحِديِث :  .أَْبَواعٌ  ج : ً  إَِذا تَقَرَّ َب إِلَْيه وهو َمثٌَل ِلقُْرِب أَْلَطاِف هللا َعزَّ و« أَتَْيتُهُ َهْرَولَةً  بَْوعا َجلَّ من العَْبِد ، إِذا تَقَرَّ

اُج : الشََّرف واْلَكَرم ، عن بالبَاعِ  ُربََّما ُعبِّرو باإِلْخالِص والطَّاَعِة ،  قاَل العَجَّ

َدُروا  تــــــــــــــَ رَاُم ابـــــــــــــــح َدرح  الــــــــــــــبــــــــــــــاعَ ِإذا الــــــــــــــكــــــــــــــِ  بــــــــــــــَ

رح      ازِي َكســـــــــــــــــــــــــَ ازِي ِإذا الـــــــــــبـــــــــــَ َي الـــــــــــبـــــــــــَ َقضـــــــــــــــــــــــــِّ  تــــــــــــَ

  
 لَكَرم :وقَاَل ُحْجُر بُن َخاِلٍد في ا

ِم  حــــــــح َض الــــــــلــــــــ  ِد  َبضــــــــــــــــــــــح َدهــــــــح اعِ نــــــــُ لــــــــبــــــــَ َد   لــــــــِ  والــــــــنــــــــ 

ه وِ      عـــــــــُ َذمٍّ مـــــــــنـــــــــاقـــــــــِ ي بـــــــــِ لـــــــــِ غـــــــــح ـــــــــَ ُم تـ هـــــــــُ عحضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ (3)بـ
 

  
ونَ  البَاعُ و البَْوعُ  وقَاَل اللَّْيُث : ا بَْسطُ  البَْوعَ  لُغَتَاِن ، ولِكنَُّهْم يَُسمُّ ، وأَنشد  الباعِ  في الَكَرِم ، ونَْحِوه فال يَقُولُوَن إِاّل َكِريمَ  الباعِ  في الِخْلقَِة ، فَأَمَّ

: 
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ِد ساِبَقٌة  َجح
 اَبعُ وَ  (4)َلُه يف امل

ً  يُقَاُل : ِء.بالشَّيْ  الباعِ  : َمدُّ  البَْوعُ وِ  ً  الَحْبلَ  بَاعَ و .بَاَعه : بََسطَ  بَاَع يَبُوُع بَْوعا ً  تَّى صارَ : َمدَّ يََدْيِه َمعَهُ حَ  يَبُوُعهُ بَْوعا  .بَاعا

ِة يَِصُف أَْرضاً : بَاِعكَ  ، وقِيَل : هو َمدَُّكهُ  بُْعتُهوِ  مَّ ْبِر ، والَمْعنَيَان ُمتَقَاربَاِن. قال ذُو الرُّ  ، كما تَقُوُل : َشبَْرتُهُ من الّشِ

ٌة وِ  يصـــــــــــــــــــــــَ َي َرخــــــــــِ اُم وهــــــــــح تــــــــــَ ٍة ُتســـــــــــــــــــــــح امــــــــــَ تــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــح

اعُ      بــــــــــــــَ حُ  تـــــــــــــــُ اِت اأَلاَيِدي ومُتحســــــــــــــــــــــــــــَ احــــــــــــــَ  ِبســــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 اشة القليلة ا ياء.( السلفعة : املرأة اجلريئة البذيئة الفح1)
 برواية : 142/  1( ديوان اهلذليا 2)

 ... . وسبعا ابعاً .. فلو كان حبرٌ 
 ( ويروي : مراجله.3)
 «.سابغة» 318/  1( عن املقايي  4)
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أَي تَُمدُّ فيها اإِلبُل أَْبَواَها وأَْيِديََها ، وتُْمَسُح من  تُبَاعُ و ، البِْيعُ  ُمْستَاَمة : يَْعنِي أَْرضاً تَُسوُم فيَها اإِلبُِل ، من السَّْيِر ال ِمْن السَّْوِم الَِّذي ُهوَ 

 الَمْسحِ الَِّذي هو القَْطع.

بَاُء ، أَْبَواَعَها في َسْيِرها ، أَْي تَُمدُّ  تَبُوعُ  واإِلبِلُ  عِ  ، وَكذِلَك الّظِ عُ وَ  يَبُوعُ  يُقاُل : .كالتَّبَوُّ  ، َويَمألُ ما بَْيَن َخْطِوِه. بَاَعهُ  ، أَْي يَُمدُّ  يَتَبَوَّ

 وَكذِلَك النّاقَةُ ، ومنه قَْوُل بِْشِر بِن أَبِي خاِزٍم : إِْبعَاُد َخْطِو الفََرِس في َجْريِه : البَْوعوِ 

ا  هــــــــــَ ــــــــــح نـ َ  عــــــــــَ فــــــــــح ــــــــــ  رِّ الــــــــــنـ دًا وســــــــــــــــــــــــَ نــــــــــح دَعح هــــــــــِ  فــــــــــَ

رُي ِإَذا      غـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ دح ت ـــــــــــــــَ رحٍف ق وعُ حبـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ب ـــــــــــــــَ  (1) تـ
  

ِرّماحِ : بَْسُط اليَِد بالَماِل ، : البَْوعُ وِ   عن اللَّْيِث ، وأَْنَشَد ِللّطِ

رح  ااَي وملَح أَنــــــــــَ نــــــــــَ َ
قــــــــــَ  املــــــــــ ُت َأنح أَلــــــــــح فــــــــــح دح خــــــــــِ قــــــــــَ  لــــــــــَ

ه و      و بـــــــــــــــِ وعُ مـــــــــــــــن املـــــــــــــــاِ  مـــــــــــــــا َألـــــــــــــــحُ  أَبـــــــــــــــُ

  
 في ِلْصِب َجبٍَل. (2) الَمَكاُن الُمْنَهِضمُ   :البَْوعُ  قاَل ابُن عبّاٍد :وِ 

 لُغَةٌ في البَاَحِة. اِر : َساَحتَُها ،الدَّ  بَاَعةُ و قاَل :

مِّ  بُوعٌ  ج : ِصفَةٌ َغاِلبَةٌ ، فِي َمْشيِِه ، بَاعَ  : َولَُد الّظْبيِ إِذا البَائعُ وِ   .بََوائِعُ و ، بالضَّ

مَ  بَِعيُد الَخْطِو ، أَيْ  ، كَسيٍِّد ، بَيِّعٌ  َطيِّعٌ  فََرسٌ  يُقَاُل :وِ   ْخَشِرّي.وأَْصلُهُ بَْيوٌع ، نَقَلَه الزَّ

ىوِ  ِعها ، َمْعِرفَةً ، أَْبَواعَ  النَّْعَجةُ تَُسمَّ  ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. أَْبواع أَْبَواع فيُقَال : في الَمْشيِ ، وتُْدَعى ِلْلَحْلب بَِها ِلتَبَوُّ

 قاَل َعْنتََرةُ العَْبِسّي : العََرُق : ساَل ، اْنبَاعَ وِ 

اعُ  بــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ َرٍة  يـ وٍب ِجســــــــــــــــــــــــح َر  َغضــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح نح ِذفـ  مــــــــــِ

َدمِ      كــــــــــــــح
ُ

ــــــــــــــِ  املــــــــــــــ ي ــــــــــــــِ ن ــــــــــــــفــــــــــــــَ ِر ال ــــــــــــــح ث ٍة مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ف  َزاي 

  
ِكها وانْ  ى في هذا الَمْوِضعِ ، وأَْصلُه يَْنبَوع ، صاَرت الَواُو أَِلفا لتََحرُّ  ِفتَاحِ ما قَْبلَها.َوَصَف َعَرَق النَّاقَِة ، وأَنَّهُ يَتَلَوَّ

التَّْعِريف بَضُروِرّيِ ِعْلِم :»كاَن في األَْصِل يَْنبَُع فَوَصَل فَتَْحةَ الباِء باألَِلِف لإِلْشبَاع. وقد َحقَّْقنَاه في رسالَتِنا  يَْنبَاع اللُّغَِة أَنَّ وقَْوُل أَْكثَِر أَْهِل 

 .ُمْنبَاعٌ  و[ ُكلُّ راِشحٍ ] (3)ويُْرَوى يَْنَهمُّ  «.التَّْصِريف

يْ   ِت :وأَْنَشَد ابُن فاِرٍس في الزَّ

ا وِ  َبلـــــــــــــــ َ وِب كـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ ُن الـــــــــــــــكـــــــــــــــُ دح رٌِد لـــــــــــــــَ طـــــــــــــــ   مـــــــــــــــُ

اُه      َغشـــــــــــــــــــــــ  اعٌ تــــــــــَ بـــــــــَ نــــــــــح رُ  مـــــــــُ ِت ســـــــــــــــــــــــائـــــــــِ َن الـــــــــز يـــــــــح  مـــــــــِ

  
عو الَحْبلُ  انباعَ وِ   بمعنى َواِحٍد. تَبوَّ

ً  الَحيَّةُ  اْنبَاَعتوِ  يها ِلتَُساِوَر ، ، إِذا اْنبِياعا ْحيَانّيِ. قال السَّفَّاح بُن بَُكْيٍر يَْرثِي يَْحيَى بَن َمْيَسَرةَ  بََسَطت نَْفَسها بعَد تََحّوِ ويُْرَوى  ـ (4)عن اللِّ

 .ـلَرُجل من بَنِي قَُريع 

عــــــــــــــــــاً  مــــــــــــــــــًا وَأانًة مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ل ُض حــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــــَح

َت      اعُ مثـــــــــــــُ  بـــــــــــــَ نــــــــــــــح اعَ  يــــــــــــــَ يـــــــــــــَ بـــــــــــــِ جـــــــــــــاعح  انـــــــــــــح  الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
يواِن.قُْلُت : وأَ   ْنَشَده األَْصَمِعّي ِلبَُكْيِر بن َمْعداَن فِيَما َذكر كما فِي َشْرحِ الّدِ

 ومنه قَْوُل َصْخِر الغَّيِ الُهَذِلّي : في بَْيِعها ، واْمتَدَّ إِلَى اإِلَجابَِة إِلَْيه ، لَكَ  َساَمحَ  إِذا في ِسْلعَتِِه ، فاُلنٌ  ِلي اْنبَاعَ وِ 

تح مــــــــــــــــَ وِ  عــــــــــــــــَ وح َألــــــــــــــــحَ ا   لــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ الــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــَ

دُ      بــــــــــــِ ُه لــــــــــــَ َن الــــــــــــز بِّ رَأحســــــــــــــــــــــــــُ خــــــــــــًا مــــــــــــِ يــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــَ

  

وُخ َأِو ا ح  ـــــــــــــــــُ ن ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــر وُم َأو تـ ه ال ـــــــــــــــــُ ذب  مـــــــــــــــــَ

  
دُ    و راَن َأو َزبــــــــــــــــــــَ نح صــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اُم مــــــــــــــــــــِ  آطــــــــــــــــــــَ
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َح  اتــــــــــــــَ فــــــــــــــَ ضَ لــــــــــــــَ يــــــــــــــح ا  الــــــــــــــبـــــــــــــــَ هــــــــــــــَ تــــــــــــــِ يــــــــــــــَ وحِم ُر ح  يـــــــــــــــَ

  
ُر ِو    بـــــــــــــح ـــــــــــــَ اَن قـ هُ كـــــــــــــَ اعـــــــــــــُ يـــــــــــــَ بـــــــــــــِ ُد  انـــــــــــــح كـــــــــــــِ (5)لـــــــــــــَ

 

  
اِهِب الُمتَلَبَِّد َشعُره الْنبََسَط إِلَْيَها. وفاتَح : كاَشَف.يَِصُف اْمَرأَةً َحْسنَاَء ،  َضْت للرَّ  : االْنبَِساُط ، البَْيعُ و يَقُوُل : لَْو تَعَرَّ

__________________ 
 ( يف الديوان :1)

 فـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــالهبـــــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــّز عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــنســــــــــــــــــــــــــــــــــــوع      حبـــــــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــــــا ختـــــــــــــــــــــــوهنـــــــــــــــــــــــا ال

  

 اللسان :فال شاهد عل  هذه الرواية ا وصدره يف 

 فعّد طالهبا وتسر عنها
 ( يف التكملة : املتهضم.2)
قوله : ويروي »وهبامش املطبوعة املصـــرية : « بينهم كر راشـــح منتاع»( عن حاشـــية شـــرح املعلقات ا وهي رواية  مد بن اخلطاب. وابألصـــر 3)
 وهو ما أثبتناه.« وكر راشح منباع»ففي اللسان :  وزايدة الواو ضرورية فاجلملة مستقلة :« بينهم اخل هكذا يف النسخ الجي أبيدينا:
 «.مسرية»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
صــــــوران : دون داب  ا وزبد : قير محص ا عن الديوان ا ومل يرد عند وقوله :« قبر ابتياعه لكد»وفيه :  58/  2( األبيات يف ديوان اهلذليا 5)

 فيها عدة أقوا .ايقوت أبن زبد هي محص ا وقد ذكر 
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 بَلِكٍد ا كما تـَُقوُ  : كاَن عبُد   أَبُوُه قائٌِم. انحِبَياعهُ  ورُِفضَ 
 وَرَوى الُجَمِحّي :

ُعهُ كاَن ِمن قـَبحُر ِو   َلِكدُ  بـَيـح
 .(1) اْبتِيَاُعه وقال ابُن َحبِيب : ويُْرَوى :

ُجِل إِذا أََضبَّ َعلَى َداِهيٍَة. أَْي ُمطِرٌق ِليَثَِب ،« ِليَْنبَاعَ  ُمْخَرْنبِقٌ »في الَمثَل وِ   ويُْرَوى : ِليَْنبَاَق ، أَي ِليَأْتَِي بالبَائِقَِة ، أَْو ِليَْسُطَو ، يُْضَرُب ِللرَّ

 ِللدَّاِهيَِة. اسم

ُعهُ  ما يُْدَركُ  يُقَاُل : فاُلنٌ وِ  َعهُ  وقَاَل اللِّْحيَانِّي : يُقَاُل :وهللا اَل تَْبلُغُون .تَبَوُّ  وأَْصلُهُ ُطوُل ُخَطاهُ. َشأَْوهُ ، ال تَْلَحقُونَ  يأَ  ، تَبَوُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ُهنَا. البَْوعُ  َعْن ذِلَك : لَْم يََسْعهُ ، وهو َمجاٌز ، وال يُْستَْعَملُ  بَاُعه : السَّعَةُ في الَمَكاِرِم ، وقد قَُصرَ  البَاعُ 

 في الِجْسِم. الباعِ  وقَِصيُرهُ في الَكَرِم ، وهو َمَجاز ، وال يُقَاُل : قَِصيرُ  البَاعِ  ، أَي الِجْسِم ، وَطِويلُ  البَاعِ  وَرُجٌل َطِويلُ 

اعٌ  وَجَملٌ   : َجِسيٌم. بَوَّ

ى  بَاَع يَبُوعُ  من اْنبَاعَ  وقَاَل أَْحَمُد بُن ُعبَْيٍد : ، إِذا َجَرى َجْرياً لَيِّناً وتَثَنَّى وتَلَوَّ
(2). 

ُجُل : َوثََب بَْعَد ُسُكوٍن ، وقِيَل : َسَطا. اْنبَاعَ وِ   الرَّ

 : االْنبَِساُط. االْنبِيَاعُ و البَْيعُ وِ 

. باَعْيهِ  ، إذا أََمْرتَهُ بَمدِّ  بُعْ بُعْ  وقال ابُن األَْعَراِبّي : يُقَاُل :  في طاَعِة هللا َعزَّ وَجلَّ

ّفِ : بََرَز ،  اْنبَاعَ وِ   عن الفَاِرِسّي.الشَُّجاُع من الصَّ

 .بََوائِعُ  : بَِعيَدةُ الَخْطِو ، ونُوقٌ  بائعَةٌ  وناقَةٌ 

عَ وِ   : َعاِجٌز وبَِخيٌل. قال أَبُو قَْيِس بُن األَْسلَِت األَْنَصاِريُّ : الباعِ  ، وهو َمجاٌز. وهو قَِصيرُ  (3) باَعهُ  ِللَمَساِعي : َمدَّ  تَبَوَّ

َ  وِ  نــــــــــــَ وح َرُب الــــــــــــقــــــــــــَ وحَم الــــــــــــَوغــــــــــــَ  (4)َأضــــــــــــــــــــــــــح    يـــــــــــــَ

ِه      رح بـــــــــــــِ قحصـــــــــــــــــــــــــــُ ِف ملَح يــــــــــــــَ يـــــــــــــح يابلســـــــــــــــــــــــــــ   اَبعـــــــــــــِ

  
َمْخَشِرّي ُهنَا  بَْوَعاءُ وِ  يِب : رائَِحتُه ، نَقَلَهُ الزَّ  «.ب ى ع»، وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف في  (5)الّطِ

ً  : [بيع] ً و باَعهُ يَبِيعُهُ بَْيعا ً  والِقيَاسُ  وهو شاذّ  ، َمبِيعا : ِمْن ُحُروِف األَْضداِد في  البَْيعُ  قال أَبُو ُعبَْيٍد : وإِذا اْشتََراهُ ، ِضدُّ. بَاَعهُ  ، إِذا َمبَاعا

 ِمْن َغْيِره ، وأَْنَشَد قَْوَل َطَرفَةَ : باعَ و فاُلٌن ، إِذا اْشتََرى ، بَاعَ  َكالِم العََرِب. يُقَاُل :

نح ملَح وِ  اِر مــــــــــــَ بــــــــــــَ يــــــــــــَك ابألخــــــــــــح ضح أَيحتــــــــــــِ بــــــــــــِ ُه  تــــــــــــَ  لــــــــــــَ

دِ      وحعـــــــــــِ َت مـــــــــــَ ُه َوقـــــــــــح ـــــــــــَ ِربح ل اًل وملَح َتضـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ  بـ

  
 أَي من لَْم تَْشتَِر لَهُ.

 قُْلُت : وِمْنهُ قَْوُل الفََرْزَدَق أَْيضاً :

نح  ٌح مــــــــــــــَ رَابــــــــــــــِ اَب لــــــــــــــَ بــــــــــــــَ هُ ِإن  الشــــــــــــــــــــــــــــ    اَبعــــــــــــــَ
َ  وِ      يـــــــــــح ُب لـــــــــــَ يـــــــــــح يـــــــــــهالشـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــِ ائـــــــــــِ ارُ  لـــــــــــبـــــــــــَ   ـــــــــــَِ

  
 أَْي َمن اْشتَراهُ. وقاَل َغْيُره :
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اَء  تح ِعشــــــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ َراي  طــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ   ِإذا الــــــــــــــــــثـ

ضح      اءَ  فـــــــــــــــــبـــــــــــــــــِ ٍم ِكســـــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ ي غـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــرَاعـــــــــــــــــِ

  
 أَْي اْشتَِر لَهُ.

ُجُل َعلَى ِخْطبة أَِخيِه ، وال»وفي الَحِديِث :   «.أَِخيهِ  بَْيعِ  َعلَى يَبِعْ  ال يَْخُطِب الرَّ

قَِدان فِي َمْجِلِس العَْقِد فَطلََب طالٌب قال ابُن األَثِيِر : فِيِه قَْوالِن : أََحُدُهَما : إِذا كاَن الُمتعَا
بَ  (6) ْلعَةَ بأَْكثََر ِمن الثََّمِن ِليَُرّغِ في فَْسخِ  البائِعَ  الّسِ

ٌم ، أِلَنَّهُ إِْضِراٌر بالغَْيِر ، ولِكنَّهُ ُمْنعَِقٌد أِلَنَّ نَْفسَ  َب الُمْشتَِرَي في  َغْيُر َمْقُصوٍد بالنَّْهيِ ، فإِنَّه ال البَْيعِ  العَْقِد فهو ُمَحرَّ َخلََل فِيِه. الثّانِي : أَْن يَُرّغِ

 الفَْسخِ بعَْرِض ِسْلعٍَة أَْجَوَد بِمثْل ثََمنَها ، أَْو ِمثِْلَها بُدوِن ذِلَك الثََّمِن ،

__________________ 
 ( وهي رواية ديوان اهلذليا.1)
 . انظر اللسان... ذفر ( ورد قوله يف تفسريه بيت عنرتة املتقدم : ينباع من 2)
 ( األساس ا وبعدها : قا  الطرماح :3)

ــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــي   ميــــــــــــــــــــــــاين تــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــوُع ل

 يــــــــــــــــــــــــداه وكــــــــــــــــــــــــر ذي حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب ميــــــــــــــــــــــــاين    

  

 «.القوس»وابألصر  75( عن املفضلية 4)
آخر مادة بوع فاشتبه ( كذا ابألصر ا ووردت العبارة يف األساس يف مادة بوي وفيها : ارتفعت بوغاء الطيب أي رحيه. وقد جاءت مباشرة يف 5)

 ذلك عل  الشارح ونقلها هنا.
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.6)
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ِي ا وَسَواٌء كاان َقد تـََعاَقَدا عل  ِبيض فِإن ُه ِمثحُر اأَلو   يف النـ هح
َ
 ا َأو َتَساَوَما وقَاَراَب االنحِعَقاِد وملَح يـَبحع  ِإال  الَعقحد. امل

َراِء ، تَقُوُل : بَْيعُ ال فعَلَى األَّوِل يَُكونُ   َعلَى َظاِهِرِه. البَْيعُ  َء بَمْعنَى اْشتََرْيتُه ، وهو اْختِيَاُر أَبِي ُعبَْيٍد. وَعلَى الثّانِي يَُكونُ الشَّيْ  بِْعتُ  بَمْعنَى الّشِ

 .البائع َع النَّْهُي على الُمْشتَِري ال َعلَىقُْلُت : وقال أَبُو ُعبَْيٍد : ولَْيَس ِعْندي ِلْلَحِديث َوْجهٌ َغْيُر هذا ، أَي إِنََّما َوقَ 

 قاَل : وَكاَن أَبُو ُعبَْيَدةَ وأَبو َزْيٍد وَغْيُرُهَما من أَْهِل الِعْلِم يَقُولُوَن ذِلَك.

 البائِعِ  أَِخيِه أَو اْشتََرى َعلَى ِشَراِء أَِخيِه ، ألَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما يَْلَزُمه اْسمُ  بَْيعِ  َعلَى باعَ  والُمْشتَِري َسَواٌء في اإِلثِْم إِذا البائِعُ  وقال األَْزَهِريُّ :

ً  ، ُمْشتَِرياً كاَن أَوْ   ، وُكلُّ َمْنِهيٌّ َعْن ذِلَك. بائعا

 ِمثُْل َمِخيٍط وَمْخيُوٍط ، َعلَى النَّْقِص واإِلتَْماِم. ، َمْبيُوعٌ و َمبِيعٌ  هووِ 

 َواُو َمْفعُوٍل ، ألَنََّها زائَدةٌ ، وهي أَْولَى بالَحْذِف. َمبيِعٍ  ِليُل : الَِّذي ُحِذَف ِمنْ قاَل الخَ 

ا َسكَّنوا اليَاَء أَْلقَْوا َحَرَكتَها على الَحْرِف الَّذِ  ت ، ثُمَّ أَبْ وقال األَْخفَُش : الَمْحذُوقَةُ َعْيُن الِفْعِل ، ألَنَُّهْم لَمَّ ِة َكْسَرةَ ي قَْبلَها فاْنَضمَّ مَّ َدلُوا من الضَّ

 الَّتِي بَْعَدها ، ثُمَّ ُحِذفَِت الياُء واْنقَلَبَْت الَواُو ياًء كما اْنقَلَبَْت َواُو ِميَزاٍن ِلْلَكْسَرةِ. (1)الياِء 

 قال الماِزنِيُّ : ِكاَل القَْولَْيِن َحَسٌن ، وقَْوُل األَْخفَِش أَْقيَُس.

 وهو قَْوُل اْبِن ِسيَده. ، باَعةٌ ، ج :  بائِعٌ  والُمْشتَِري البائعِ  أَْي ُكلٌّ ِمن وهو وَوَشى به ، السُّْلَطاِن ، ِإذا َسعَى بِِه إِلَْيهِ  من بَاَعهُ  من الَمَجاِز :وِ 

 ، كعَيٍِّل وَعالَة ، وَسيٍِّد وَساَدة. بَيِّعٍ  َجْمعُ  بَاَعةٌ  وقال ُكَراع :

ا فَْيِعٌل فَجْمعُهُ بالَواِو والنُّوِن.قال ابُن ِسيَدْه : وعْنِدي أَنَّ   ُكلَّ ذِلَك إِنََّما هو َجْمُع فَاِعٍل ، فَأَمَّ

 فقال : ؟وفي العُبَاِب : وَسَرَق أَْعَرابِيٌّ إِبِالً فأَْدَخلََها السُّوَق فقَالُوا لَهُ : ِمن أَْيَن لََك هذه اإِلبِلُ 

يِن  بَلــــــــــــــــُ ةُ َتســــــــــــــــــــــــــــــح اعــــــــــــــــَ ا  الــــــــــــــــبــــــــــــــــَ َن َداُرهــــــــــــــــَ  أَيــــــــــــــــح

ا ِإذح      اُرهــــــــــــَ تح أَبحصــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــَ ا فســــــــــــــــــــــــــَ وهــــــــــــَ َزعــــــــــــُ  َزعــــــــــــح

  

ا  رَاُرهــــــــــــــَ ِدي قــــــــــــــــَ ي ويـــــــــــــــَ لــــــــــــــِ ُت رِجـــــــــــــــح لـــــــــــــــح قـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــَ

  
ا   َا اَنُرهــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــِ الــــــــــــــــــــَ ر  اَنِر الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــُ

  
 «.ن ج ر»قُْلُت : والبَْيُت األَِخيُر َمثٌَل ِلْلعََرِب ، وقد تَقَدََّم ِذْكُرهُ ُمفَصَّالً في 

 بها ، قالَهُ اللَّْيُث. يُتَبَايَعُ  وهي األَْشيَاُء الَّتِي بِيَاَعاتٌ  . ج :البِيَاَعةَ  تَقُوُل : ما أَْرَخَص هِذه ، بالَكْسِر : السَّْلعَةُ ، البِيَاَعةُ وِ 

قَا (2) البَيِّعَانِ :»الَحِديُث  وِمْنهُ  والُمْشتَري البائِعُ  كَسيٍِّد : البَيِّعُ وِ  اْشتََرى ِمْن  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّهُ :»وفي َحِديٍث آَخَر  «.بالِخيَاِر َما لَْم يَتَفَرَّ

ا َوَجبَ  ً  قال لَهُ : اْختَْر ، فقاَل لَهُ األَْعَرابِّي : َعْمَرَك هللا البَْيعُ  أَْعَرابِّيٍ ِحْمَل َخبٍَط ، فلَمَّ  ِز.واْنتَِصابُه َعلَى التَّْميِي« بَيِّعا

اخِ يَِصُف قَْوساً ، كما في العُبَاِب ، وفي اللَِّسان : في َرُجلٍ  البَيِّعُ وِ   قَْوساً : بَاعَ  في قَْوِل الشَّمَّ

رَبَ   ِم فـــــــــــــانـــــــــــــح َواســـــــــــــــــــــــــــِ
َ

َر املـــــــــــــ ا َأهـــــــــــــح  فـــــــــــــَواىَف هبـــــــــــــَ

ُه      ضٌ لـــــــــــَ يـــــــــــِّ ـــــــــــَ زُ  بـ وحَم رَائـــــــــــِ ا الســـــــــــــــــــــــــ  ي هبـــــــــــَِ لـــــــــــِ غـــــــــــح ـــــــــــُ  يـ

  
 وال الُمْشتَِري. البائعُ  ال الُمَساِومُ  هو

ةٌ ألَبِي َحنِيفَةَ َرِحَمهُ هللا ، َحْيُث يَقُوُل : ال ِخيَارَ قُ  يَانِ  ِلْلُمتبايِعَْينِ  ْلُت : وقَْوُل الشَّّماخِ ُحجَّ ، وهما ُمتََساِوَماِن  ُمتَبايِعَْينِ  بعد العَْقِد ، ألَنَُّهَما يَُسمَّ

 .البَْيعَ  قَْبَل َعْقِدِهَما

َراءِ  َعْقدِ  قَْبلَ  ُمتََساِوَمانِ  اُهمَ :  عنههللارضيوقَاَل الشافِِعيُّ  يَان ُمتَبَايِعَانِ  فَُهَما البَْيعُ  ُعِقدَ  فإِذا ، الّشِ وُهَما في  ُمتَبَايِعَْينِ  وال بَيِّعَْينِ  ، وال يَُسمَّ

 .(3)السَّْوِم قَْبَل العَْقِد. وقَْد َردَّ األَْزَهِريُّ َعلَى الُمْحتَّجِ بِبَْيِت الشَّّماخِ بما هو َمْذُكوٌر في التَّْهِذيِب 

__________________ 
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 ( اللسان : كسرًة للياء الجي بعدها.1)
 انظر اللسان.( األصر والتهذيب والنهاية ا ويف رواية بعضهم : املتبايعان. 2)
: قلت : وهذا وهم ومتويه ا ويرد ما  وله هذا امتج شــــــــــــيئان : أحد ا أن الشــــــــــــماخ قا  هذا  238/  3( نص عبارة األزهري يف التهذيب 3)

يســمه بيعا ا وأراد ابلبّيض  الشــعر بعد ما انعقد البيض بينهما ا وتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه. فســّماه بّيعا بعد ذلك ا ولو مل يكوان أمتّا البيض مل
 الذي اشرت  ا وهذا ال يكون حجة ملن  عر املتساوما بّيعا وملا ينعقد بينهما البيض.:
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 ، األَِخيُر قَْوُل ُكَراع ، كما تَقَدََّم. بَاَعةٌ و أَْبيِعَاءُ و كِعنَباءَ  بِيَعَاءُ  ج :

ِد النَّْيَسابُورّي ،ُمَحمَّ  أَبُو َعْبِد هللا الَحاِكمُ  هو البَيِّعِ  اْبنُ وِ  . وهَكَذا يَقُولُهُ َشْيُخ اإِلْسالِم الَهَرِويُّ البَيَّاعِ  ويُقَاُل لَهُ أَْيضاً : اْبنُ  ُد بُن َعْبِد هللِا بِن ُمَحمَّ

 التَّْبِصيِر.إِذا َرَوى َعْنهُ ، وَكَذا قالَهُ َعْبُد الغَنِّي بُن َسِعيٍد في ِرَوايَتِِه عنه باإلَجاَزةِ ، َكذا في 

ْفعَِة. وَحلَّ بَواِديه ، إِذا بَْيِعهِ  على فاُلنٌ  بَاعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  بِّّي. هو َمثٌَل قَِديٌم تَْضِربُهُ العََرُب و قَاَم َمقَاَمهُ في الَمْنِزلَِة والّرِ ُل الضَّ قاَل الُمفَضَّ

ُجِل الَِّذي يَُخاِصُم َرُجالً ويَُطاِلبُهُ   فاُلٍن ، وِمثْلُهُ : َشقَّ فاُلنٌ  بَْيعِ  فاُلٌن َعلَى باعَ  : (2)واْنتََزَع ما َكاَن يَُطاِلبُهُ بِِه قِيل  َظِفَر بِِه. بالغَلَبَِة فإِذا (1)للرَّ

 أََحٌد ، أَْي لَْم يُساِوَك أََحٌد. بَْيِعكَ  َعلَى بَاعَ  ُغبَاَر فاُلٍن. ويُقَاُل : ما

َج يَِزيُد بُن ُمعَاِويَةَ أُمَّ ِمْسِكيٍن بِْنَت ُعَمَر بِن عاِصِم بِن ُعَمَر بِن الَخّطاِب  اِشٍم فَقَاَل بِْنِت أَبِي هَ  (3)َعلَى أُّمِ خاِلٍد  ـَرِضَي هللا َعْن ُعَمَر  ـوتََزوَّ

 يَُخاِطبَُها :

اح  كــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــُ ٍد تـ ــــــــــــــــِ ال ِك أُم  خــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــا ل

اح      جـــــــــــــِّ مح َتضـــــــــــــــــــــــــــِ كـــــــــــــُ ر  بـــــــــــــِ َدٍر حـــــــــــــَ نح قـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

  

تح  لـــــــــــَ   اَبعـــــــــــَ كِ عـــــــــــَ عـــــــــــِ يـــــــــــح ـــــــــــَ اح  بـ كـــــــــــِ  أُم  ِمســـــــــــــــــــــــــح

  
اح    يـــــــــــــامـــــــــــــِ َوٍة مـــــــــــــَ نح ِنســـــــــــــــــــــــــــح ٌة مـــــــــــــِ ونـــــــــــــَ مـــــــــــــُ يـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  
ٌ  ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً :وِ   نافِقَةٌ ، ِلَجَماِلَها. أَي ، بائعٌ  اْمَرأَة

ْمَخْشِرّي : َكأَنََّها  نَْفَسها ، كنَاقٍَة تَاِجَرةٍ. تَبِيعُ  قاَل الزَّ

يَل ، وأَْشبَاِهِهَما. ، وَكذِلَك القَْوُل فِي ِكيَل ، وقِ  (4)بقَْلِب الياِء واواً  ، بُوعَ  وقد تَُضمُّ باُؤهُ فيُقَاُل ، على ما لَْم يَُسمَّ فاِعلُهُ ، ءُ الشَّيْ  بِيعَ  تَقُوُل :وِ 

وا الباَء في البَْوعِ  البَْيعِ  . ِمنَ بِْعنَ  وفى التَّْهِذيب : قاَل بَْعُض أَْهِل العََربِيِّة : يُقَاُل : إِنَّ ِربَاَع بَنِي فاُلٍن قد ، وقد بُْعَن ، من البَْوعِ ، فَضمُّ

 َمتَاعاً ، إِذا ُكنَّ بائِعَاٍت ، ثُمَّ تَقُوُل : َرأَْيُت إَِماءً  بِْعنَ  ْفعُوِل ، أاَل تََرى أَنَّك تَقُوُل : َرأَْيُت إَِماءً ، ِلْلفَْرِق بَْيَن الفاِعِل والمَ  (5) البَْيعِ  وَكَسُروَها في

 : إِذا ُكنَّ َمبِيعاٍت ، وإِنََّما يَبِيُن الفَاِعُل من الَمْفعُول باْختِالِف الَحَرَكاِت ، وَكذِلَك من البَْوع. بُْعنَ 

 قاَل لَِقيُط بُن َمْعبٍَد : كِعنٍَب. ، بِيَعٌ  ج : وقِيَل َكنِيَسةُ اليَُهوِد ، ، بالَكْسِر : ُمتَعَبَُّد النََّصاَرى ، يعَةُ البِ وِ 

ٌة  بــــــــــــَ رحعــــــــــــُ اِ  خــــــــــــُ َذاِت اخلــــــــــــَ َؤاِدي بــــــــــــِ ــــــــــــُ تح فـ  َلمــــــــــــَ

ا      عـــــــــَ يــــــــــَ ِة الـــــــــبـــــــــِ بـــــــــَ ذح َذاِت الـــــــــعـــــــــَ رِيـــــــــُد بـــــــــِ ر تح تـــــــــُ (6)مـــــــــَ
 

  
ْكبَِة : يُقَاُل : إِنَّهُ لََحَسنُ  ، كالِجْلَسة البَْيع َهْيئَة : البِيعَةوِ   بِيعَةٍ  أَنَّهُ كاَن يَْغُدو فاَل يَُمرُّ بَسقَّاٍط وال َصاِحبِ »َحِديُث ابِن ُعَمَر :  . وِمْنهُ البِيعَةِ  والّرِ

 بُن ماِلِك بِن أَُميَّةَ الَهْمَدانِيُّ : قَاَل األَْجَدعُ  ِلْلبَْيعِ  َعَرْضتُهُ  : إِبَاَعةً  وأَبَْعتُهُ  «.إِالَّ َسلَّم َعلَْيه

نح وِ  ِت فـــــــــمـــــــــَ يـــــــــح مـــــــــَ يـــــــــُت آاَلَء الـــــــــكـــــــــُ ضح َرضـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــِ   يـــــــــُ
َواُداَن      َ  جــــــــــــــَ يــــــــــــــح َرســــــــــــــــــــــــــــًا فــــــــــــــلــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اعِ فـ بــــــــــــــَ  مبــــــــــــــُ

  
ٍض   . وآالُؤهُ : ِخَصالُه الَجِميلَةُ.ِلْلبَْيعِ  أَْي لَْيَس بُمعَرَّ

 «.أَْفالَء الُكَمْيتِ »ويُْرَوى : 

، أَي اْشتََرْيتُه بَماِلي ، وقد اْستَْعَملَهُ الِمْصِريُّوَن في َكالِمِهم َكثِيراً ، فيَْحِذفُوَن الِميَم. وِمْنُهم َمْن  ُمْبتَاِعي ءُ يُقَاُل : هذا الشَّيْ  : اْشتََراهُ  اْبتَاَعهُ وِ 

 لنّاِس ال يَْعِرُف ما أَْصل هذا الَكالِم.أَفَرَط فَجَمَع فقال : بُتُوِعي ، وهو َغلٌَط ، وإِنََّما نَبَّْهت َعلَى ذِلَك ألَنَّ َكثِيراً من ا

قا الُمتَبايِعانِ »الَحِديُث :  البَْيعِ  َجِميعاً ، فِمنَ  البَْيعَةِ و البَْيعِ  من ، الُمبَايَعَةُ  : التَّبَايُعُ وِ  َعلَى األَْمِر  تَبَايَعُوا قَْولُهم : البَْيعَةِ  وِمنَ « بالِخيَاِر ما لَْم يَتَفَرَّ

 ، كقَْوِلَك : أَْصفَقُوا َعلَْيِه.

 ِعبَاَرةٌ َعِن الُمعَاقََدةِ والُمعَاَهَدةِ ، َكأَنَّ كلَّ  التَّبَايُعو الُمبَايَعَةُ وِ 

__________________ 
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رمح عن الليث بن سعد عن انفض عن واملعىن الثاين الذي يرد  ويله ما يف سيا  خرب ابن عمر. وهو ما حدثنا به ا سا بن ادري  عن  مد بن 
فرقا ا إال أن لري أحد ا صــــــاحبه. فإذا قا  له : اخرت فقد وجب يت مل ما ابخليار ا البّيعان:  قا  وسلللللموآلهعليههللاصلللللىابن عمر أن النيب 

الذي تبايعا فيه ا واآخر : أن لرب أحد ا أال تراه جعر البيض ينعقد أبحد شــــــــــــــيئا : أحد ا : أن يتفرقا عن مكاهنما  ؟البيض ا وإن مل يتفرقا
 صاحبه. وال معىن للتخيري إاّل بعد انعقاد البيض.

 ( يف التهذيب : وهو يريغ أن يغالبه ا فإذا  فر مبا حاوله قير :1)
 انظر ا اشية السابقة.« وقير»( ابألصر 2)
 كالتكملة.هنا ويف الشعر واألصر  « أم هاشم»( يف التهذيب واللسان واألساس : 3)
ء ا عل  ما مل يســـّم فاعله ا إن شـــئت كســـرت الباء وإن شـــئت ضـــممتها ا ومنها من يقلب ( الذي يف الصـــحاح واللســـان : تقو  : بيض الشـــي4)

 ء.الياء واواً فيقو  بُوَع الشي
 وكسروها يف البوع.فضموا الباء يف البيض ا وضبطت العبارة عنه ا والذي يف التهذيب :« بوع»( كذا ابألصر واللسان 5)
 . خزعته مّرت. واملثبت عن املطبوعة الكويتية... ( ابألصر : انمت6)
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ُهَما ُرَها يف اَ ِدي اَبعَ  َواِحٍد ِمنـح رِِه ا وَقدح َتَكر َر ِذكح ِسِه وطَاَعَته وَدِخيَلَة أَمح  ِث.ما ِعنحَدُه ِمنح َصاِحِبِه وَأعحطَاُه َخاِلَصَة نـَفح
 ِمْنه. يَبِيعَهُ  َسأَلَهُ أَنْ  َء :الشَّيْ  اْستَبَاَعهُ وِ 

َ  نَفَقَ  ُء :الشَّيْ  (1) اْنباعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   .ِلبَاَعهُ  نَّهُ ُمطاوعٌ وراَج ، وَكأ

د أَبو الفََرجِ وِ  ُث ، ُمَشدَّداً ، البَيَّاِعيُّ  الَخواَرْزِميّ  َعِليُّ بُن ُمَحمَّ ينِ  وَكَذا َرَوى َعْن أَبِي َسْعٍد بِن السَّْمعَانِّي ، الُمَحّدِ  َعِليُّ بُن الُحَسْينِ  َمْجُد الّدِ

اِهِدّي َسَماعاً ، عن لَْفظ ُمْحيِى السُّنَّة أَبِي الَمعَاِلي َعنْ  (2)في َسنَِة مائَتَْيِن  السُّنَّةِ  َحدََّث بَِشْرحِ  الُخَواَرْزمّي ، البَيَّاِعيُّ  د الزَّ البَغَِويَّ ، قََرأَهُ  ُمَحمَّ

 َعلَْيه ، َعْن عاِصِم بِن صاِلح ، َكَذا في التَّْبِصيِر.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً بِيَاعو بَايَعَهُ ُمبَايَعَةً   . قال ُجنَاَدةٌ بُن عاِمٍر :بالبَْيعِ  : َعاَرَضهُ  ا

ُه فـــــــــــــــــــِإيّنِ  نـــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــًا عـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــِإنح َأُ  اَنئـــــــــــــــــــِ

     َ ِ ُه غــــــــــــــــُ ــــــــــــــــ  رِرحُت أِبَن اســــــــــــــــــــــــــــــُ اعــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــبــــــــــــــــِ

  
 وقَاَل قَْيُس بُن َذِريحٍ :

ِه  َديـــــــــــــح لـــــــــــــَ  يـــــــــــــَ عـــــــــــــَ   عـــــــــــــَ وٍن يــــــــــــــَ بـــــــــــــُ غـــــــــــــح  كـــــــــــــمـــــــــــــَ

َد      عــــــــــــــح نــــــــــــــُه بـــــــــــــــَ بــــــــــــــح ا  غــــــــــــــَ بــــــــــــــَ اعِ تـــــــــــــــَ يــــــــــــــَ  الــــــــــــــبــــــــــــــِ

  
 ، قال َصْخُر الغَّيِ يَِصُف َسحاباً : الَمبِيعِ  : اسمُ  البَْيعوِ 

ــــــــــــــــــذ رَا  َواُ  ال ُه طــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح ن َر مــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــبَقـ

ن       هــــــــــــِ يــــــــــــح لــــــــــــَ َبن  عــــــــــــَ عــــــــــــاً كــــــــــــَ يــــــــــــح ا بـــــــــــــَ زِيــــــــــــفــــــــــــَ  جــــــــــــَ

  
ً و ِطَواُل الذَُّرا ، أَْي ُمْشرفاٌت في السََّماِء.  .بُيُوعٌ  من الَكثَْرة ، يَْعنِي السََّحاَب. والَجْمُع :َجِزيفاً ، أَي اْشتُِرَي ُجَزافاً ، فأُِخَذ بِغَْيِر ِحَساٍب ،  بَْيعا

، وال يَُكسَُّر  بَيِّعَاتٌ  ، والَجْمعُ  بَيِّعَةٌ  . وال يَُكسَُّر ، واألُْنثَىبَيِّعُونَ  ، والَجْمع بَيٌِّع كبَيُوعٍ و : َكثِيُرهُ ، بَيَّاعٌ وَ  ، البَْيعِ  ، كَصبُوٍر : َجيِّدُ  بَيُوعٌ  وَرُجلٌ 

 ِسيبََوْيه.، َحَكاهُ 

 األَْرِض : ِكَراُؤَها ، وقَْد نُِهَي َعْنهُ في الَحِديِث. بَْيعُ وِ 

ْفقَةُ َعلَى إِيجابِ  البَْيعَةُ وِ   : َعاَهَدهُ. ُمبَايَعَةً  َعلَْيه بَايَعَهُ و والّطاَعِة. الُمبَايَعَةِ  وَعلَى البَْيعِ  : الصَّ

 ، بغَْيِر َهْمٍز : َمْوِضٌع. قال أَبُو ذَُؤْيٍب : نُبَايِعُ وِ 

زحِع  زحِع جـــــــــــــــِ ا ابجلـــــــــــــــِ َبهنـــــــــــــــ َ ضٍ فـــــــــــــــكـــــــــــــــَ ايـــــــــــــــِ بـــــــــــــــَ   نــــــــــــــــُ
ضُ وِ      مــــــــــــــَ ٌب جمــــــــــــــُح اِء هنــــــــــــــَح رحجــــــــــــــَ ــــــــــــــعــــــــــــــَ  ُأاَلِت ِذي ال

  
داً مِ  َي به ُمَجرَّ ْن َضِميِرِه ، فلذِلَك أُْعِرَب ، ولَْم يُْحَك ، ولَْو كاَن قال ابُن ِجنِّي : هو فِْعٌل َمْنقُوٌل َوْزنُه نُفاِعُل ، كنُضاِرُب ونَْحِوه ، إِاّل أَنَّهُ ُسّمِ

 َ ى َحبًّا ، وتَأ ا ، فكاَن ذِلَك يَْكِسُر َوْزَن البَْيِت.فِيِه َضِميُرهُ لَْم يَقَْع في هذا الَمْوِضعِ ، ألَنَّهُ كاَن يَْلَزُم ِحَكايَتُهُ إِْن كاَن ُجْملَةً ، كَذرَّ  بََّط َشرًّ

 فإِنَّهُ َجعََل النُّوَن أَْصِليَّة.« ن ب ع»ي للُمَصنّف في قُْلُت : وَسيَأْتِ 

ْوا  ، كَشدَّاٍد. بَيَّاعا وقد َسمَّ

 الِكنَانّي : أَحُد ُرؤساِء الِمْصِريِّيَن الَِّذين َساُروا إِلَى ُعثَْماَن ، َرِضَي هللا عْنه. البَيّاعِ  وُعْرَوةُ بن ُشيَْيِم بنِ 

ُدْنيَاهُ بِآِخَرتِِه ، أَي اْشتََراَها  باعَ  وِمَن الَمَجاِز :
َمْخَشِرّي. (3)  ، نَقَلَهُ الزَّ

ِد بِن غاِلبِ  بَيَّاعُ وِ  بِّّي.الطَّعَاِم : لَقَُب أَبِي َجْعفٍَر ُمَحمَّ   بِن َحْرٍب الضَّ

 فصر التاءِ 
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 املثناة الفوقية مض العا
باعيّ »أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  ، كَجْعفٍَر ، تَْبَرعٌ  : [تبرع] فعَلَى هذا َوْزنُهُ ِعْنَدهُ  ع ، إِنَّهُ اْسمُ : « في باب الباِء مع التاِء في الرُّ

 وتَْرَعٌب :َمْوِضعاِن ، بيََّن َصْرفَُهم إِيّاُهَما أَنَّ التّاَء أَْصٌل. تَْبَرعٌ  وفي اللَِّساِن :« ب ر ع»تَْفعَُل لََكاَن َمْوِضُع ِذْكره تَْركيَب فَْعلٌَل ، ولَْو َكاَن 

 وَذَكَر تَْبَرعاً ُهنَاَك اْستِْطَراداً.« ت ر ع ب»قُْلُت : وقَْد تَقَدََّم هَذا بِعَْينِه ِلْلُمَصنِّف في 

ً  ، كفَِرحَ  تَبِعَهُ  : [تبع] َكةً ، ، يَتْبَعُهُ تَبَعا  ءَ الشَّيْ  تَبعَ  يُقَاُل : َمَشى َخْلفَهُ أَْو َمرَّ به فَمضى َمعَهُ ،كَسَحابٍَة : ، تَبَاَعةً وَ  ُمَحرَّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وابتاع.1)
. ونبه  ق  املطبوعة الكويتية 518فمح  الّسّنة أبو  مد ا سا بن مسعود البغوي مات يف شوا  سنة ( كذا ابألصر وفيه حتريف  اهر ا 2)

 إىل هذا ا انظر حاشيته.
 ( يف األساس : استبدهلا.3)
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 : ساَر يف ِإثحرِِه. تـُُبوعاً  ءَ الش يح  تَبضَ و  ا يف األَفـحَعاِ . تـََباعاً 
به صاِحبََك  اتَّبَْعتَ  ما كما في العُباِب والتَّْهِذيب. وفي اللَّساِن : ُء الَِّذي لك فيه بُْغيَةٌ ، ِشْبهُ ُظاَلَمٍة ونَْحِوها ،وِكتَابٍَة : الشَّيْ َكفَِرَحٍة  ، التَّبِعَةُ وِ 

ِمْن طاِلٍب وال ِمْن  تَبِعَةٌ  ما الماُل الَِّذي لَْيَس فِيه» الَحِديُث : ، وِمْنهُ  تِبَاَعةٌ  وال تَبِعَةٌ  من ُظالَمٍة ونَْحِوَها. يُقَاُل : ما َعلَْيه من هللا في هَذا

ُجَل بَحقِّي. تَبِْعتُ  الماَل ِمْن نََوائِب الُحقُوِق ، وهو من : يَتْبَعُ  ما بالتَّْبعَةِ  يريد« َضْيفٍ   الرَّ

 وقاَل الشاِعُر :

ا  ُة َرهبـــــــــــــــــــــ َ يـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــِ تح حـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــَ  َأكـــــــــــــــــــــَ

هح      اعــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــَ
َ

ِم واملــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــَ َن الــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــ   َزمــــــــــــــــــَ

  

مح  ن َرهبـــــــــــــــــــــــــــــــــِِّ َذُروا مـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ملَح حيـــــــــــــــــــــــــــــــــَح

  
ِب و    َواقــــــــــــــــِ ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ وَء ال هح ســــــــــــــــــــــــــــــُ اعــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــت  ال

  
 به ، قَاَل َوّداُك بُن ثَُمْيٍل : يُتْبَعُ  والتِّباَعاُت : ما فيه إِثْمٌ  التَّبِعَاتُ وِ 

وا  ريِّ يــــــــــــــــــــــٌم ِإىل املــــــــــــــــــــــوت ِإذا خــــــــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــــــــِ

     َ اح اعــــــــــــــــــــاتٍ بــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــَ ا ِ  تــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــح  وتـــــــــــــــــــــَ

  
َكة : التَّبَعُ وِ  ، ويَُكوُن َمْصَدراً ، أَي  تابِعٍ  يَُكوُن اْسماً لَجْمعِ  (1) (ِإاّن ُكّنا َلُكْم تَ َبعاً )ِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى : و يَُكوُن َواِحداً وَجْمعاً ، التَّابِعُ  ، ُمَحرَّ

َدٌم ، وَطاِلٌب ، وَغاِئٌب وَغيٌَب ، وَساِلٌف وَسلٌَف ، وَراِصٌد ، وَرَصٌد ، . ونَِظيُرهُ : َخاِدٌم وخَ تابعٍ  َجْمعُ  وقاَل ُكَراع :و *أَتْبَاعٌ  ج :و .تَبَعٍ  َذِوي

وَخابٌِل وَخبٌَل ، وهو  ورائِح وَرَوٌح ، وفَاِرٌط ، وفََرٌط ، وَحاِرٌس وَحَرٌس ، وَعاِسٌس وَعَسٌس ، وقَافٌِل من َسفره وقَفٌَل ، وَخائٌِل ، َوَخَوٌل ،

ِحيُح. الشَّْيَطاُن ، وبَِعيٌر هاِملٌ   وَهَمٌل ، وهو الّضالُّ الُمْهَمُل ، فُكلُّ هؤالِء َجْمٌع. وقاَل سيبََوْيه : إِنََّها أَْسَماٌء ِلَجْمعٍ ، وهو الصَّ

 وأَْنَشَد ِسيبََويه ألَبِي كاِهٍل اليَْشُكِرّي : قََوائُم الدَّابَِّة ، أَْيضاً : التَّبَعُ وِ 

عـــــــــــاً  لــــــــــــ  ومــــــــــــًا طــــــــــــُ ُر جنــــــــــــُُ يــــــــــــح ُب الــــــــــــلــــــــــــِّ حــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــــئـــــــــــــاُت      طـــــــــــــِ يـــــــــــــهـــــــــــــا بـــــــــــــَ َوالـــــــــــــِ ضح فـــــــــــــتــــــــــــــَ بـــــــــــــَ  الـــــــــــــتــــــــــــــ 

  
 :وقَاَل أَبو ُدَواٍد يَِصُف الظَّْبيَةَ :« ُظلَّعاً »ويُْرَوى : 

ٌم وِ  َوائــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــــَ ضٌ قـ بــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــَ ا  تـ  هلــــــــــــــــــــــــــــــََ

دح      ــــــــــــــــــِ ٌض َزَوائ ا َزمــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح ل نح خــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــِ

  
 ، وأَْنَشَد لَهُ يَِصُف َظْبية : تَبَعُهُ  ٍء فهوأَثََر َشيْ  تَبِعَ  : ما التَّبَعُ  وفي التَّْهِذيب عن اللَّْيث :

َوائــــــــــــــــــــــــــــــٌم وِ  ــــــــــــــــــــــــــــــَ ضٌ قـ بــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــَ ا  تـ  هلــــــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــ       ل عـــــــــــــــَ ٌض مـــــــــــــــُ ا َزمـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ل  مـــــــــــــــن خـــــــــــــــَ

  
َوايَة :  قال الّصاَغانِي : الّرِ

ُذٌف هلــــــــــــــــــــــــــــــــا وِ  َوائــــــــــــــــــــــــــــــــٌم حــــــــــــــــــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

هــــــــــــــــــــــــــــــــــا     قــــــــــــــــــــــــــــــــــِ وح ــــــــــــــــــــــــــــــــــَ نح فـ  .... مــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ُف ثَْوراً.وُخذٌُف ، أَي تَْخِذُف الَحَصى. وقَْولُهُ يَِصُف َظْبيَةً َغلٌَط ، وإِنََّما يَِص 

تَْين ُمَشدَّدة الباِء ، التُّبُّعُ وِ  لُّ ،، كُسكٍَّر : التُّبَّع وَكذِلكَ  ، بَضمَّ َي به ألَنَّهُ  الّظِ الشَّْمَس َحْيثَُما َزالَْت ، وبهما ُرِوَي قَْوُل ُسْعَدى الُجَهنِيَِّة  يَتْبَعُ  ُسّمِ

 تَْرثِي أَخاها أَْسعََد :

ريًَة  ًة وَحضــــــــــــــــــــــــــِ يضــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــِ اَه نــــــــــــَ يــــــــــــَ رُِد املــــــــــــِ   (2)يــــــــــــَ
َب        اِة ِإذا الـــــــــــــــحَ طـــــــــــــــَ ضُ ِورحَد الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ بـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ   الـــــــــــــــتـ

  
لُّ ُهنَا ِظلَّ النََّهار. إِنََّما هو ِظلُّ اللَّْيِل. قاَل هللا تَعَالَى : : اْسِمئاْللُهُ : بُلُوُغهُ نِْصَف النََّهاِر وُضُموُرهُ. وقَال أَبُو لَْيلَى  ََلْ تَ َر ِإىل رَبَِّك أَ )لَْيَس الّظِ

ُجَل يَرُد الِميَاهَ باألَْسَحاِر قَْبَل ُكّلِ أَ  (3) (َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ  لُّ هو اللَّْيُل في َكالِم العََرب. أَراَدْت أَّن هذا الرَّ  َحٍد ، وأَْنَشَد :والّظِ
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رح  ا َزحـــــــــَ ر  غـــــــــَ يف مـــــــــَ تح والـــــــــظـــــــــِّ حـــــــــَ بـــــــــ  دح صـــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــَ

رح وِ      وٌد وُمصـــــــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــُ ُر املـــــــــــــــــاِء هـــــــــــــــــُ  اضـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 : ِظلُّ النََّهاِر ، واْشتُقَّ هذا ِمن ِظّلِ اللَّْيِل. التُّبَّعو قاَل :

َكة ، تَبَعَةٌ وِ  َدةِ وُسُكوِن التَّاِء الُمثَنّاةِ الفَْوقِيّةبِفَ »وتَقَدََّم أَنَّ أَبا ُعبَْيٍد البَْكِرّي َضبََطهُ  ، ُمَحرَّ نَْقالً عن « ُمْعَجِم ياقُوتٍ »وِمثْلُه في « تْحِ الباِء الُمَوحَّ

فَهُ الّصاَغانّي وقَلََّدهُ الُمَصنُِّف. قال األَْصَمِعيُّ : هي (4)األَْصَمِعّيِ   ُكلُّ نَْقٍب قَْدرُ  َهْضبَةٌ بِِجْلَذاَن من أَْرِض الّطائِف ، فيها نُقوٌب ، ، وقَْد َصحَّ

__________________ 
 .21( سورة ابراهيم اآية 1)
 عبارة القاموس : و مض عل  أتباع. (*)
 ونسبه أليب ذ يب ا وفيه ويف التهذيب واللسان : ( البيت يف الصحاح2)

 يرد املياه حضرية ونفيضة
 .45( سورة الفرقان اآية 3)
 ( نص ايقوت عل  ضبطها ابلتحريك.4)
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ِر بِن ُمَعاِويََة. كاَنتح تـُلحتَـَقرُت ِفيَها الس ُيوُف الَعاِدي ُة واخلََرُز ا  ساَعٍة ا  وساِكُنوها بـَُنو َنصح
لُ »:  عنههللارضيَحِديُث َجابٍِر  ومنه َحْيُث َذَهَب. يَتْبَعَانِه : الِجنِّيُّ والِجنِّيَّةُ يَُكونَاِن مع اإِلْنَسانِ  التّابِعَةُ و التّابعُ وِ  ٌ  الَمِدينَةَ  قَِدمَ  َخبَرٍ  أَوَّ  لها اْمَرأَة

نَا ، وَمنَ  تَابعٌ  َم الّزِ  «.َع ِمنّا القََرارَ ، فجاَء في ُصوَرةِ طائٍر َحتَّى َوقََع ، فقالَْت : اْنِزْل ، قاَل : إِنَّهُ َظَهَر بَِمكَّةَ نَبِيُّ َحرَّ

 الَمْرأَةَ يُِحبَُّها. يَتْبَعُ  ُهنَا : ِجنِّيُّ  التابِعُ وِ 

ُجَل تُِحبُّه. وقِي تَتْبَعُ  : التّابِعَةُ وِ  ئِّيُّ من الِجّنِ ، وإِنََّما أَْلَحقُوا الهاَء للُمبَالَغَِة ، أَْو لتَْشنِيعِ األَْمِر ، أَو َعلَى ِإراَدةِ الّداِهيَ  التّابِعَةُ  َل :الرَّ ة ، : الرَّ

 ، وُهنَّ القَُرنَاُء. التََّوابعُ  والَجْمُع :

َي به تَفاُؤالً  تَابِعُ وِ  ً  الدَّبَرانَ  يَُسّمي َسِمْعُت بَْعَض العََربِ و قال األَْزَهِرّي : ِمْن لَْفِظِه ، وفي العُبَاِب : تََطيُّراً  النَّْجِم : اْسُم الدَّبََراِن ، وُسّمِ  تَُوْيبِعا

ّي :ويُقَاُل له : الحاِدي والتَّاِلي ، وأَْنَشَد ِلُمَهْلِهٍل : .*، بالتَّْصِغيرِ   وقَاَل ابُن بَّرِ

َبّن  ضَ كـــــــــــــَ ابـــــــــــــِ َا فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا  الـــــــــــــتـــــــــــــّ كـــــــــــــِ  املِســـــــــــــــــــــــــــح

رِي      َدااَيِت الــــــــــــــــــــَوقــــــــــــــــــــِ رٌي يف حــــــــــــــــــــُ (1)َأجــــــــــــــــــــِ
 

  
ً وِ  ي الدَّبَراُن أَْيضا ً  يَُسمَّ َي به التِّباِعه الثَُّريَّا ، كُسكٍَّر ، تُبَّعا َر بَْيُت ُسْعِدى الُجَهنِيّة ، وقاَل : إِنََّما ُسّمِ ِريُر : وبه فُّسِ . قاَل قَالَهُ أَبو َسِعيٍد الضَّ

ويَُدلُّ َعلَى ذِلَك قَْوُل « أََدلُّ ِمن قََطاةٍ :»ما قَالَهُ بالصَّواِب ، ألَنَّ القََطا تَِرُد الِميَاهَ لَْيالً ، وقَلََّما تَِرُد نََهاراً ، ولذِلَك يُقَاُل  األَْزَهِريُّ : وما أَْشبَهَ 

 لَبِيٍد :

ا  طــــــــــــــــــَ ر اِط الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ َر فـــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــَوَردحاَن قـــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــَ       ي ـــــــــــــِ ل غـــــــــــــح ـــــــــــــَ نح ِورحِدَي تـ رح ِإن  مـــــــــــــِ هـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــنـ  ال

  
ً  تَقُوُل : َوَجْدُت علَى فاُلنٍ  كأَِميٍر : النَّاِصرُ  ، التَّبِيعُ وِ  ً  ، أَْي نَِصيراً  تَبِيعا  ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. ُمتَابِعا

 ، أَي تَُطاِلبُه به. تُتابِعُهُ و الَِّذي لك َعلَْيِه َمالٌ  : التَّبِيعُ وِ 

ً  لُه تَعالَى : ثُمَّ ال تَِجُدوا لَُكْم َعلَْينا بِهِ ، ومنه قَوْ  التَّابعُ  أَْيضاً : التَّبِيعُ وِ  ً  قَاَل الفَّراُء : (2) تَبِيعا  بالثَّأِْر. أَْي ثَائراً وال َطاِلبا

اُج : َمْعنَاهُ ال تَِجُدوا َمنْ  جَّ ً  بِأَْن يَْصِرفَه َعْنُكْم ، وقِيَل : يَتْبَعُنَا بإِْنَكاِر َما نََزَل بُِكْم ، وال َمنْ  يَتْبَعُنَا وقاَل الزَّ  : ُمَطاِلباً. تَبِيعا

ثُمَّ َجَذٌع ، ثُمَّ ثَنِيٌّ ، ثُمَّ َربَاٌع ، ثُمَّ َسِديٌس  َولَُد البَقََرةِ في األُولَى ،  :التَّبِيعُ وِ 
 وهي بَِهاٍء. ، قالَهُ أَبُو فَْقعٍَس األََسِديُّ ، (4)، ثم َساِلٌغ  (3)

هُ بَْعُد. قاَل األَْزَهِرّي : وهذا َوَهٌم ، ألَنَّهُ يُْدِرُك إِذا أَثْنَى ، أَي َصاَر ثَنِيًّا. يَتْبَعُ  (5): الِعْجُل الُمْدِرُك ، ألَنَّهُ  التَّبِيعُ  وقاَل اللَّْيُث : من  التَّبِيعُ و أُمَّ

ىالبَقَِر يُ  ً  َسمَّ ى تَبِيعا ً  ِحيَن يَْستَْكِمُل الَحْوَل ، وال يَُسمَّ قَْبَل ذِلَك ، فإَِذا اْستَْكَمَل َعاَمْيِن فهو َجَذٌع ، فإِذا اْستَْوفَى ثاََلثَةَ أَْعَواٍم فهو ثَنِيٌّ ،  تَبِيعا

 «.س ل غ»ِمن البَقَِر. قُْلُت :وَسيَأْتِي البَْحُث في ذِلَك في  وِحينَئٍِذ ُمِسنٌّ ، واألُْنثَى ُمِسنَّةٌ ، وِهي الَّتِي تُْؤَخذُ في أَْربَِعينَ 

 أَتابِعُ و تَبِيعٍ أَتْبِعَةٌ  وفي العُبَاِب : ِمثُْل أَفِيٍل وإِفَاٍل وأَفائَِل ، عن أَبي َعْمٍرو ، والَِّذي في اللَِّسان :َجْمعُ  كِصَحاٍف وَصَحائَف. تَبَائعُ و تِبَاعٌ  ج :

 ا َجْمُع الَجْمعِ ، واألَِخيَرةُ نَاِدَرةٌ.، كالُهمَ  أَتَابِيعُ و

 قالَهُ الشَّْعبِيُّ ، قاَل ابُن فاِرٍس : هذا من َطِريقَِة الفُتْيَا ال ِمن الِقيَاِس في اللُّغَة. الَِّذي اْستََوى قَْرنَاهُ وأُذُنَاهُ. : التَّبِيعُ وِ 

َعْينِّيِ الصَّحابِّيِ ، : تَبِيعٌ وِ  أَو  ، ِمْصرَ  فَتْحَ  وَشِهدَ  ، ِوفَاَدةٌ  لَهُ :  الذََّهبِيّ  قال. كأَِميرٍ  َماُكوالَ  ابنُ  َضبََطهُ  هَكَذا ، عنههللارضي َواِلُد الَحاِرِث الرُّ

 الِحْمْيِرّي ، وهو بِن عاِمرٍ  كتُبَْيعِ  وقاَل ابُن َحبِيب : هو الَحاِرُث بن يُثَيعٍ ، بضّم الياِء التَّْحتِيَّة ، وفَتْح الثاِء الُمثَلَّثَِة ُمصغَّراً ، كُزبَْيٍر. تُبَْيعٌ  هو

ثِيَن ، وقد َسبََق له في  ابن امرأَةِ َكْعِب األَْحبَاِر ،  األَْحبَار ، وإِنََّما يُقَاُل َكْعُب الَحْبِر ، وقد َغفََل َعْن أَنَّه ال يُقَاُل َكْعبُ « ح ب ر»من الُمَحّدِ

ث تُبَْيعِ و ذِلَك. ى ، ويَْرِوي  بِن ُسلَْيَماَن أَبِي العََدبَِّس الُمَحّدِ ةً أُْخَرى : ال يَُسمَّ ةً ، وقاَل َمرَّ اهُ أَبُو حاتٍِم هَكَذا َمرَّ وهو الَمْعُروُف باألَْصغَِر ، َسمَّ

. وُهنَاَك لَْم يُْذَكر إِالَّ أَبا العََدبَّس األَْكبََر ولَْو َجَمَع بَْينَُهَما كاَن أَْحَسنَ « ع د ب س»َمْرُزوٍق ، وَعْنهُ أَبُو العََدبَّس ، وقد تَقَدََّم ِذْكُره في َعْن أَبِي 

 راَجْعهُ.ف

َدتَْينِ »هَكذا  ، التَّبَابِعَةُ وِ  كُسكٍر  ، تُبَّعٌ  الَواِحدُ  ويُوَجُد في بَْعِض النَُّسخِ : التَّتابِعَةُ ، بتاَءْيِن فَْوقِيَّتَْين ، وهو َغلٌَط ، ُملُوُك اليََمِن ، :« بِبَاَءْيِن ُمَوحَّ

وا بذِلَك ألَنَّه ،  بَْعُضُهمْ  يَتْبَعُ  ُسمُّ
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__________________ 
 «.ابلتصغري»بد  : « ُمَصّغراً »يف القاموس :  (*)
 ( ويرو  : حداايت.1)
 .69سورة اإلسراء اآية ( 2)
 «.مث سدس»( يف التهذيب : 3)
 «.صالغ»( التهذيب واللسان : 4)
 ( التهذيب واللسان : إاّل أنه يتبض.5)
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 لن َسِب.ا إِلرَاَدِة ا التـ َباِبَعةِ  له عل  ِمثحِر ِسريَتِِه ا وزَاُدوا اهلاَء يف َلِبعاً  بـَعحضاً ا ُكل َما َهَلَك َواِحٌد قاَم َمَقاَمُه آَخرُ 
ّجاج :جاَء في التَّْفِسيِر أَنَّ (1) (ُهْم َخْْي  َأْم قَ ْوُم تُ بَّع  أَ )وقَْولُه تَعالَى :  ً  قاَل الزَّ كاَن َمِلكاً من الُملُوِك وكاَن ُمْؤِمناً ، وأَنَّ قَْوَمهُ كانُوا  تُبَّعا

ً  تُبَّعٍ  هذا قَْبُر َرْضَوى وقَْبُر ُحبَّى ابنَتَيْ » بنَاِحيَِة ِحْميََر : كافِِريَن. وجاَء أَْيضاً أَنَّهُ نُِظَر إِلَى ِكتَاٍب َعلَى قَْبَرْينِ  وفي  «.، ال تُْشِركان بِاهلل َشْيئا

ً  ال تَُسبُّوا»الَحِديِث :  ُل َمْن َكَسا الَكْعبَة تُبَّعا في ِحْميََر ، كاألََكاِسَرةِ في الفُْرِس ،  التَّبَابِعَةُ  قاَل اللَّْيُث :و وقِيَل : اْسُمه أَْسعَُد أَبُو َكِرب.« فإِنَّهُ أَوَّ

وِم ، ى به إِالَّ إِذا َكانَْت ،و والقَيَاِصَرةِ في الرُّ ٌ »وزاَد َغْيُره :  لَهُ ِحْميَُر وَحْضَرَمْوُت ، هَكَذا في النَُّسخ ، ونَصُّ العَْيِن : َدانَتْ  ال يَُسمَّ ، « وَسبَأ

ً  يَُسمَّ وإَِذا لَْم تَِدْن لَهُ هاتاِن لَْم   .(2) تُبَّعا

 كما في العُبَاِب. ، وسلموآلهعليههللاصلىُوِلَد فِيها النَّبِيُّ  َمْعُروفَةٌ ، وهي الَّتِي بَِمكَّةَ  التَّبَابِعَة َدارُ وِ 

لُّ أِلَنَّهُ  ، التُّبَّعُ وِ  َشْرنَا إِلَْيَها قَِريباً ، ولَْو َذَكَرُهَما في َمْوِضعٍ ، َواِحٍد َكاَن أَْصنََع ، وهِذِه هي اللُّغَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي أَ  الشَّْمَس ، يَتْبَعُ  كُسكٍَّر : الّظِ

 وهَكَذا ُرِوَي بَْيُت ُسْعَدى الُجَهنِيَِّة الَِّذي تَقَدَّم ِذْكُرهُ.

، أَْي يَْعُسو بَها  تُبَّعََها النَّْحلُ  تَبعَت نَقَلَهُ اللَّْيُث ، ويُقَاُل ِمْن ذِلَك ، التَّبَابِيعُ  ج : أَْعَظُمها وأَْحَسنَُها ، َضْرٌب من اليَعَاِسيبِ  : التُّبَّع ِمَن الَمَجاِز :وِ 

 .التَّبَابعُ  األَْعَظم ، تَْشبِيهاً ِبأُولئَِك الُملُوِك ، وَوقََع في اللَِّساِن : والَجْمعُ 

 هو. (3) النّاِس  أَْي أَيُّ  ؟ُهوَ  تُبَّعٍ  ما أَْدِري أَيُّ  قاَل ابُن عبّاٍد : يُقَاُل :وِ 

ِد بنِ  أَْحَمُد بنُ  أَبو َعْبِد هللاوِ  ٌث ، التُّبَِّعيّ  َسِعيدٍ  ُمَحمَّ ٍد اللَّبّاُد ، نَقَلَه الَحافُِظ. : ُمَحّدِ  َرَوى عن القاِسِم بِن الَحَكِم ، وعنه َزْنَجَوْيه بُن ُمَحمَّ

 بَْعَض َكالِمِه بَْعضاً. يُتْبعُ  َمنْ  وهو كُصرٍد ، للَكالِم ، تُبَعٌ  قاَل يُونُُس : َرُجلٌ وِ 

با ال نَشْ  مع ُطلُوِعَها بالغََداةِ  تَُهبُّ  يُقَال لََها : النَُّكْيبَاءُ  الشَّْمِس ، كتَنُّوٍر : ِريحٌ  تَبُّوعُ وِ  يَاحِ َحتَّى تَعُوَد  َء معهاِمن نَْحِو الصَّ فتَُدوُر في َمَهاّبِ الّرِ

بَا َمْخَشِريُّ : والعََرُب تَْكَرُهها. (4)َحْيُث  إِلَى َمَهّبِ الصَّ  بََدأَْت بالغََداةِ. قاَل الزَّ

 َحْيُث َذَهبَْت. تَاِبعُهاو الَمْرأَةِ ، بالَكْسِر : عاِشقُها تِْبعُ وِ 

، وِحْدُث نَِساٍء : يَُحاِدثُُهنَّ ، وِزيُر نَِساٍء : يَُزوُرُهنَّ ،  يَتْبَعُُهنَّ  نَِساٍء ، أَيْ  تِْبعُ  . وقاَل األَْزَهِرّي :تِْبعَتُه نَِساٍء ، وهي تِْبعُ  وَحَكى اللِّْحيَانِّي : هو

.  وِخْلُب نَِساٍء : إِذا َكاَن يَُخاِلبُُهنَّ

 ُمْستَْحِرَمةٌ. أَيْ  ، كَسْكَرى ، تَْبعَى بَقََرةٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

ً  : إِذا قَفَاهُ وتََطلَّبَهُ  أَتْبَعَهُ  نَقَلَه أَبُو ُعبَْيٍد. ويُقَاُل : َك إِذا َكانُوا َسبَقُوَك فلَِحْقتَُهْم ،، وذلِ  تَبِْعتُُهم ِمثْلُ  أَتْبَْعُهمُ وِ  أَْيضاً َغْيِري.  أَتْبَْعتُُهمو لهُ ، ُمتَتَبِّعا

 (فَأَتْ بَ َعُه الشَّْيطانُ )ومنهُ قَْولُه تَعالَى :  أَْي لَِحقَُهْم أَو كاَد ، إِيّاُهْم. وقاَل ابُن َعَرفَةَ : أَتْبَعَُهمْ  أَراد (5) فِْرَعْوُن بُِجنُوِدهِ  فَأَتْبَعَُهمْ  وقَْولُه تَعالَى :

 أَي لَِحقَهُ. (6)

و  (8) (فَأَتْ َبَع َسَبباً )وقَْولُهُ َعزَّ وَجلَّ :  (7) (ُمِبني   فَأَتْ بَ َعُه ِشهاب  )، ولَِحقَهُ وأَْلَحقَهُ ، وَكذِلَك قَْولُه :  أَتْبَعَهُ و تَبِعَهُ  وقاَل الفَّراء : يُقَاَل :

ً  فاتَّبَعَ » ا ، وكاَن أَبُو َعْمِرو بُن العاَلِء يَْقَرُؤها بالتَّْشِديِد ، وهي قَِراَءةُ أَْهِل الَمِدينَِة ، وكاَن الِكَسائيُّ يَْقَرُؤهَ  تَبِعَ  بتَْشِديِد التَّاِء ، وَمْعنَاَها« َسبَبا

 .ْطعِ األَِلِف ، أَْي لَِحَق وأَْدَرَك. قَاَل أَبُو ُعبَْيٍد : وقَِراَءةُ أَبِي َعْمٍرو أََحبُّ إِلَيَّ ِمن قَْوِل الِكَسائيّ بقَ 

واْستِتَماِمِه ،  ْضَرُب ِلألَْمِر باْسِتْكَماِل الَمْعُروفِ يُ  ُكلُّ ذِلكَ  الدَّْلو ِرَشاَءَها أَتْبِعِ  النَّاقَةَ ِزَماَمها ، أَو أَتْبِعِ  الفََرَس ِلَجاَمَها ، أَوْ  أَتْبعِ  في الَمثَِل :وِ 

 وعلَى األَِخيِر قَْوُل قَْيِس بِن الَخِطيِم :

َزرِي  ــــــــــح ئـ رت  مــــــــــِ عــــــــــًا خــــــــــَ ــــــــــَ ُت أَرحب ــــــــــح رِب  ِإذا مــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ

تُ وِ      عــــــــح ــــــــَ بـ ــــــــح ا أَتـ اَءهــــــــَ اِح رِشــــــــــــــــــــــَ مــــــــَ ِوي يف الســــــــــــــــــــــ  ــــــــح  َدل

  
َجاُم أَْيَسُر َخْطباً ، فَأَتِمَّ الَحاَجةَ ، ِلَما أَنَّ الفَرَس ال ِغنَى وقال أَبو ُعبَْيٍد : أََرى َمْعنَى الَمثَِل   به َعن اللَِّجام.األَّوِل : إِنََّك قَْد ُجْدَت بالفََرِس ، واللِّ

بِّيُّ ، والَِّذي َحقَّقه الُمفَّضل وَغْيُره أَنَّ الَمثََل لعَْمِرو بِن ثَْعلَبَ  قالَهُ ِضَراُر بُن َعْمٍرو ا أََغارَ  ةَ ، قالُوا :الضَّ  َعلى َحّيِ َعْمِرو بِن ثَْعلَبَةَ  ِضَرارٌ  لَمَّ

 الَكْلبِّيِ فأََخَذ أَْمَوالَُهْم ،
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__________________ 
 .37( سورة الدخان اآية 1)
 ( عبارة اللسان : ال يسم  تّبعاً حىت ميلك حضرموت وسبب ومحري.2)
 ( يف التكملة : َخلح .3)
 ( التكملة : حا.4)
 .78( سورة طه اآية 5)
 .175( سورة األعراف اآية 6)
 .18( سورة ا جر اآية 7)
 .85( سورة الكهف اآية 8)
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يبحِ ِإىَل أَرحِض جَنحٍد ا روٌ  وَسَّب َذرَارِي هم وساَر ابلَغَنائِم والس  َهدح غاَرَة ِضرَاٍر َعَليحِهمح ا وملَح حَيحُضرحُهمح َعمح َأيح  فَحَضر ا َأي مل َيشح
َواهَلُمح وَذرَارِيـ ُهمح  رِو َأغاَر عل  اَ يِّ فََبَخَذ أَمح ٌرو فَتِبَعهُ  َقِدَم عَل  قـَوحِمِه ا فِقيَر َلُه : ِإن  ِضرَاَر بَن َعمح فَلِحَقه قـَبحَر َأنح َيِصَر  َعمح

رُ  ِه ا فـََقاُ  َعمح رَاٍر : وِإىل أَرحضـــــِ ِلي وَماِد. فَرد ُ َا َعَليحه ا فـََقاَ  : ُرد  َعَلي  ِقَياين ا فـََرد   بُن ثـَعحَلَبَة لضـــــِ نَـَته  َعَليحه ُرد  َعَلي  َأهح قـَيـح
 الَفَرَس جِلَاَمها. أَتحبض َفقاَ  له ِحينئٍذ : اي َأاب قَِبيَصةَ  بِنحَت َعِطي ة بِن وائٍر. الرائَعَة ا وَحَبَ  ابـحنَـتَـَها َسلحَم 

ُل يَْذُكُر أَّن الَمثََل لعَْمِرو بِن ثَْعلَبَةَ الَكْلبِّي ، أَِخي َعِدّي بِن َجنَاٍب الَكْلبِّي ، وكان ِضرا بِّيُّ أََغاَر َعلَْيِهْم ، فَسبَي وكاَن الُمفَضَّ ُر بُن َعْمٍرو الضَّ

و َمةً لعَْمِرو بن ثَْعلَبَةَ ، وهي أُمُّ النُّْعَماِن بِن الُمْنِذِر ، فَمَضى بِها ِضَراٌر مع ما َغنَِم ، فأَْدَرَكُهْم َعْمرُ يَْوَمئٍذ َسْلَمى بِْنَت َوائٍِل ، وكانَْت يَْوَمئٍذ أَ 

ئاً َشْيئاً ، َحتَّى بَِقيَْت َسْلَمى وكانَت قد أَْعَجبَْت َشيْ  بُن ثَْعلَبَةَ ، وَكاَن َصِديقاً له وقال : أُْنِشُدَك اإِلَخاَء والَمَودَّةَ إِالَّ َرَدْدَت َعلَيَّ أَْهِلي. فَجعََل يَُردُّ 

 الفََرَس ِلَجاَمها ، فَأَْرَسلَها َمثاَلً. أَتْبعِ  ِضَراراً ، فأَبَى أَْن يَُردَّها ، فقاَل َعْمٌرو : يا ِضَراُر ،

ّي فيها : تَبِيعٍ  : َذاتُ  ُمتْبِعٌ  ويُقَاُل : بَقََرةٌ  َولَدَها ، يَتْبَعُها :في الُكّلِ  ، كُمْحِسنٍ  ُمتْبِعُ  وجاِريَةٌ  ، ُمتْبِعٌ  وبَقََرةٌ  ، ُمتْبعٌ  َشاةٌ وِ   ُمتْبِعَةٌ  ، وَحَكى ابُن بَّرِ

 أَْواَلٌد. :الَّتِي َمعََها الُمتْبِعُ  َولَُدها َحْيثَُما أَْقبَلَْت وأَْدبََرْت ، وَعّم بِه اللِّْحيَانِّي ، فقال : يَتْبَعَُها : ُمتْبِعٌ  أَْيضاً ، وَخاِدمٌ 

 وقَبِيح َشِقيح ، وَشْيَطان لَْيطان ، ونَْحِوَها. في الَكالهم ِمثُْل : َحَسْن بََسْن ، اإِلتْبَاعُ وِ 

َمَداقَّ األُُمور  يَتَتَبَّعو َء فاُلن وأَثََرهُ ،َمَساِوى عيَتَتَبَّ  ٍء ، وفالنٌ في ُمْهلٍَة َشْيئاً بَْعَد َشيْ  يَتَتَبَّع ، فُهَو أَنْ  التَّتَبُّع وقال اللَّْيُث : أَّما ، التَّتَبُّعُ  : التَّتْبِيعُ وِ 

 ، ونَْحَو ذِلَك.

وا بَِك فَمَضْيَت  اتَّبَْعتُُهمْ  ، أَْي َحذَا َحْذَوهُ. وقَال أَبُو ُعبَْيٍد : أَتْبَعَهُ يُقَاُل : ، كالتَّبَع األَِخيُر على اْفتِعَاٍل ، ، االتِّباعُ و اإِلتْبَاعُ وِ  ِمثُْل اْفتَعَْلُت ، إِذا َمرُّ

ً و ، َّبِعُُهمْ  ِمثْلُه. ويُقَاُل :ما ِزْلتُ  تَبِْعتُُهْم تَبَعا ، أِلَن االتِّباع أَْن يَِسيَر  اتَّبَعَ  أَْحَسُن ِمنِ  أَتْبَعَ  ، أَْي َحتَّى أَْدَرْكتُُهم. وقاَل الفَّراُء : أَتْبَْعتُُهمْ  َحتَّى أَت

ُجُل وأَْنَت تَِسيُر َوَراَءهُ ، فإِذا قُْلَت :  َسَواٌء. أَتْبَْعتُهُ و ، اتَّبَْعتُهُ و فاُلناً ، تَبِْعتُ  فَكأَنََّك قَفَْوتَهُ. وقاَل اللَّْيُث : أَتْبَْعتُهُ  الرَّ

ا ، َكَما هُ تَبِعَ  فاُلٌن فاُلناً ، إِذا أَتْبَعوِ  فِْرَعْوُن  (1) [أَتْبَعَ  ، وكما (َفكاَن ِمَن اْلغاِوينَ )الشيطاُن الذي انََسلَخ من آيات هللا ، ] أَتْبَعَ  ، يُِريُد بِِه َشرًّ

 ُموَسى.

 َمَجازاً ، فقال : التَّتَبُّع َمْوِضعَ  االتِّبَاعَ  وَوَضَع القَُطاِميّ 

نــــــــــح وِ  َت مــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــَ بـ قــــــــــح ــــــــــَ تـ ِر مــــــــــا اســــــــــــــــــــــــح ريحَ اأَلمــــــــــح  ُه خــــــــــَ

َ  أبَِنح وِ      يـــــــــــــــح هلـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  بـ ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــَ ا تـ اعـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ  اتـــــــــــــــِّ

  
ً  قال ِسيبََوْيه :  .اتَّبَْعتُ  في َمْعنَى تَتَبَّْعتُ  ألَنَّ  تَتَبَّعَهُ اتِّبَاعا

 َعلَى َكذا ، قَاَل القَُطاِمّي : تابَعَهُ  وقَدْ  ، بالَكْسِر : الِواَلُء ، التِّبَاعُ وِ 

وٍف  يــــــــــُ ا ســــــــــــــــــــــــُ نــــــــــَ وَن ســــــــــــــــــــــــَ نــــــــــُ ــــــــــ  يـ ــــــــــَ بـ ــــــــــَ تـ ــــــــــَ مح يـ هــــــــــُ ــــــــــَ  فـ

ن  َأاّيمـــــــــــــــــــًا      رحاَنهـــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ اعـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــِ

  
ْنيَا تَابَْعنَا»:  عنههللارضيقَْوُل أَبِي َواقٍِد الحاِرِث بِن َعْوٍف اللَّْيثِّيِ وِ  ْهِد في الدُّ أَْي « األَْعَماَل فلَْم نَِجْد َشْيئاً أَْبلََغ في َطلَب اآلِخَرةِ ِمن الزُّ

قاَل أَبُو َكبِيٍر الُهَذِليُّ يَِصُف  أَْحَكَم بَْريََها ، وأَْعَطى ُكلَّ ُعْضٍو ِمْنَها َحقَّهُ ، إِذا البَاِري القَْوَس : تابَع اَرْسنَاَها وأَْحَكْمنا َمْعرفَتََها ، ِمن قَْولهم :مَ 

 قَْوساً :

ِ وِ  اح تــــــــــَ يـــــــــــَ ِة الســــــــــــــــــــــــِّ رَاضــــــــــــــــــــــــَ ضَ عــــــــــُ وبــــــــــِ ا  تــــــــــُ هــــــــــَ رحيـــــــــــُ  بـــــــــــَ

ِر      هــــــــــَ ــــــــــح بـ ٍ  عــــــــــَ جــــــــــح ا بــــــــــعــــــــــَ هــــــــــَ َوائــــــــــفــــــــــُ (2)َ حِوي طــــــــــَ
 

  
 بَْعضاً. يَتْبَعُ  بَْريَُها ، أَْي ُجِعَل بَْعُضهُ  تُوبعَ  وقاَل السُّكَِّرّي :

 ً  «.ْقَر والذُّنُوَب كما يَْنِفي الِكيُر َخبََث الَحِديدِ بَْينَُهَما تَْنِفي الفَ  الُمتَابَعَةَ  بَْيَن الَحّجِ والعُْمَرةِ ، فإِنَّ  تَابِعُوا»الَحِديُث :  قال الّصاَغانِيُّ : وِمْنهُ أَْيضا

 فاُلٌن َعَملَهُ وَكاَلَمهُ ، إِذا أَتْقَنَهُ وأَْحَكَمهُ. تَابَعَ  وقال ُكراع : قَْوُل أَبِي َواقٍِد الَمْذُكوُر ِمن قَْوِلِهْم :

 وهو َمَجاٌز : قال أَبُو َوْجَزةَ السَّْعِدّي : أَْنعََم تَْسِميَنََها وأَتْقَنَهُ ، ُع الَماَل ، إِذاوِعبَاَرةُ اللَِّسان : الَمْرتَ  الَمْرَعى اإِلبَِل ، تَابَعَ  يُقَاُل :وِ 
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ِر  حـــــــــح ٌة كـــــــــالـــــــــفـــــــــَ يـــــــــ  يـــــــــكـــــــــِ لـــــــــَ رحٌف مـــــــــُ احـــــــــَ هـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــَ   َلبـ
ـــــــــــرُ      ي مـــــــــــِ رَاٌ  وهتـــــــــــَح ـــــــــــح ِ ِإفـ اح امـــــــــــَ ِب عـــــــــــَ  يف ِخصـــــــــــــــــــــــــح

  
 .(3) ُمتَابَعٌ  ُمبَالغٍ في اإِلْحَكامِ  ُكلُّ ُمْحَكمٍ وِ 

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.1)
 «.بعج »بد  « لعج »وفيه  103/  2( ديوان اهلذليا 2)
 «.ُمَتاَبض»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « متَـَتابض»( يف القاموس : 3)
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َعلَى قَُرْيٍش  تَتَابَعَتْ »األَْشيَاُء واألَْمَطاُر واألُُموُر ، إِذا جاَء َواِحٌد َخْلَف َواِحٍد َعلَى أَثَِرِه. وفي الَحِديِث :  تتَتَابَعَ  قال اللَّْيُث : : تََوالَى ، تَتَابَعَ وِ 

 وقال النابِغَةُ الذُّْبيَانِّي : «.ِسنُو َجْدبٍ 

ُه  نــــــــــــَ مــــــــــــح ظــــــــــــَ َده فــــــــــــنــــــــــــَ قــــــــــــح َذاَر  عــــــــــــِ َذ الــــــــــــعــــــــــــَ  َأخــــــــــــَ

ٍؤ      لــــــــــــــُ ؤح نح لــــــــــــــُ ضٍ مــــــــــــــِ ابــــــــــــــِ تــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ  ّرِدِ مــــــــــــــُ

  
 .ُمتَتابِعَْينِ  وِمْنهُ : َصاَم َشْهَرْينِ 

 .عنههللارضيوقاَل ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر  .(1) ُمتَتابِعَُها زاَد الّزَمْخَشِرّي : ُمْعتَِدُل األَْعَضاءِ  ُمْستَِويه ، أَيْ  الَخْلِق ، ُمتَتَابِعُ  فََرسٌ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

ا  ال ـــــــــــــَُ الن كـــــــــــــِ عحســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ ِه يـ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ َرفـ َر  طـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  تـ

ِم      بحســــــــــــــــــــــَ وُد الســــــــــــــــــــــ  ز  عــــــــُ ــــــــَ تـ ا اهــــــــح مــــــــَ ضُ كــــــــَ تــــــــابــــــــِ تــــــــَ ُ
 املــــــــ

  
ً  إِذا َكانَ  الِعْلمِ  ُمتَتَابِعُ  َرُجلٌ  ِمن الَمَجاِز :وِ   ال تَفاُوَت فِيه. يَُشابِهُ ِعْلُمهُ بَْعُضهُ بَْعضا

ً إِذا كاَن ُمْستَ  ، ُمتَتابِعٌ  ُغْصنٌ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   ال أُبََن فيه. ِويا

 فعَِلْقتُ »:  القُْرآنِ  َجْمعِ  في عنههللارضيقَْوُل َزْيِد بِن ثابٍِت  ٍء ، قالَهُ اللَّْيُث ، وقد تَقَدَّم قَِريباً ، وِمْنهُ في ُمْهلٍَة َشْيئاً بَْعَد َشيْ  : تََطلَّبَهُ  تتَبَّعَهوِ 

 ، أَْي يَتََطلَّبُه.« من اللَِّخاِف والعُُسبِ  أَتَتَبَّعُهُ 

اْحتِيَاطاً ، لئاَلَّ يَْسقُط ِمْنه َحْرٌف لُسوِء ِحْفِظ حافِِظِه  (2)استظهاراً و[  ـوكان من أحفظ الناس للقرآن  ]ـولَْم يَْقتَِصْر َعلَى ما َحِفَظ هو وَغْيُرهُ 

َجاِل ، وأَْحَرى ، أَو يَتَبَدَّل َحْرٌف بغَْيِره ، وهذا يَُدلُّ عَ   ٌء.يَْسقَُط ِمْنهُ َشيْ  (3) [أاَلّ ]لَى أَنَّ الِكتَابَةَ أَْضبَُط ِمن ُصُدوِر الّرِ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً  ءَ الشَّيْ  تَبَْعتُ  َّ  أَْي اْجعَْلنا« بَْينَنَا وبَْينَُهْم َعلَى الَخْيَراتِ  تابعْ »و : ِسْرُت في أَثَِرِه.  تُبُوعا  َعلَى ما هم َعلَْيِه. بِعُُهمنَت

ً  َء : َجعَلَهُ لهالشَّيْ  أَتْبَعَهُ وِ   .تابِعا

اٍن. تُبَّاعٌ و ، تُبَّعٌ  : التّاِلي ، والَجْمعُ  التَّابعُ وِ   ، كُسكٍَّر وُرمَّ

ْربَةِ ):  : الَخاِدُم ، وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى التَّابِعُ و القُْرآَن : ائْتَمَّ به وَعِمَل بما فيه. اتَّبَعَ وِ  ْوجِ  أَتْبَاعُ  قاَل ثَْعلٌَب : ُهمْ  (4) (َأِو الّتاِبِعنَي َغْْيِ ُأوِل اإْلِ الزَّ

ْن يَْخُدُمهُ ، ِمثُْل الشَّْيخِ الفانِي ، والعَُجوِز الَكبِيَرةِ.  ِممَّ

ً  ُكْنتُ » َحِديُث الُحَدْيبِيَة : ، كأَِميٍر : الخاِدُم أَْيضاً ، وِمْنهُ  التَّبِيعُ وِ  َكةً : ما َكاَن َعلَى آِخِره. ُكّلِ َشيْ  تَبَعُ و«. لَطْلَحةَ بِن ُعبَْيِد هللا تَبِيعا ٍء ، ُمَحرَّ

 ٍء.أَثََر َشيْ  تَبعَ  : ما التَّبَعُ  وقاَل األَْزَهِريٌّ :

 َعلَى األَْمِر : أَْسعََدهُ َعلَْيِه. تابَعَهُ و .الُمتَابَعَةُ التِّبَاعُ وِ 

 .أَتْبَاعٌ  البَقَِر ، والَجْمعُ  تَبِيعُ  ، بالَكْسر : التِّْبعوِ 

د»نَِساٍء ، كُسكٍَّر ، إِذا َجدَّ في َطلَبِِهّن ، َحَكاهُ ُكَراع في ِكتَابَْيه  تُبَّع ويُقَاُل : هو ذُ ، والُمَجرَّ  «.الُمنجَّ

ِضلَّةٌ ، على النَّْعِت ، أَْي ال َخْيَر فِيِه َوال َخْيَر ِعْنَدهُ ، َعن اْبِن  تِْبعٌ و النَِّساَء ، (5) يتَتَبَّعُ  ِضلٍَّة ، بالَكْسِر : إِذا كانَ  ِتْبعُ  وقاَل َغْيُرهُ : هو

 ِضلٍَّة ُمَضاٌف. تِْبعُ  األَْعَرابِّي. وقاَل ثَْعلٌَب : إِنََّما هو

 فاُلٌن بفاُلٍن ، أَي أُِحيل له عليه. أُتْبِعَ  ويُقَال :

َّبِعْ  ءٍ أََحُدُكْم َعلَى َمِلى أُتْبعَ  الظُّْلُم لَيُّ الَواِجِد ، وإِذا»الَحِديُث :  هُ ، وهو مجاٌز. ومنهُ عليه : أَحالَ  أَتْبَعَهُ وِ  معناهُ : إِذا أُِحيَل أََحُدُكْم َعلَى « فَْليَت

 «.بالتَّْشِديدِ »لَحِديِث يَْرُوونَهُ فَْليَْحتَْل ، ِمن الحَوالَِة ، هَكَذا َضبََطهُ الَخطَّابِّي ، قاَل : وأَْصَحاُب ا [قادر]ٍء َمِلى

 : الُمَطالَبَةُ. الُمتَابَعَةُ وِ 
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يَة ، أَْي ِلَصاِحِب الدَِّم. (6)بالَمْعُروِف في اآليَة  اتِّباعٌ وِ   هو الُمَطالَبَةُ بالّدِ

َمْخَشِرّي. التَّبَعُ وِ  ّي والزَّ َكةً : من أَْسَماء الدَّبَراِن ، نقَلَهُ ابُن بّرِ  ، ُمَحرَّ

َمْخَشِرّي : إِذا كاَن يُْحِسُن ِسيَاقَهُ ، وهو َمَجاٌز. يُتَابِعُ  ، كُسكٍَّر : َضْرٌب من الطَّْير. ويُقَاُل : ُهوَ  التُّبَّعُ وِ   الَحِديَث ، إِذا كاَن يَْسُرُدهُ. وقاَل الزَّ

__________________ 
 ( يف األساس : متناصُفها.1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 .31( سورة النور اآية 4)
 ( اللسان : يتبض.5)
 من سورة البقرة. 178من اآية  «َفاتِّباع  اِبْلَمْعُروِف َوَأداء  ِإَلْيِه ِبِِْحسان  » ( يعين قوله تعاىل :6)
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 اإِلبُِل ، أْي َسِمنَْت وَحُسنَْت ، وهو َمَجاٌز. تَتَابَعَتِ وِ 

 الفََرُس : َجَرى َجْرياً ُمْستَِوياً ال يَْرفَُع بَْعَض أْعَضائِه ، وهو َمجاٌز. تَتَابَعَ وِ 

يِن َعْمُرو بنُ  (1) التِّبَاِعيُّونوِ  ثُوا ِمْنُهْم ُمَظفَُّر الّدِ د بن  ، بالَكْسِر ، َجَماَعةٌ ِمْن أْهِل اليََمِن َحدَّ َعِلّي السُُّحوِليُّ ، َحدََّث َعْن أبِي َعْبِد هللا ُمَحمَّ

ْيِف اليََمنِّي وَغْيِرِه ، وَعْنهُ َولَدهُ البُْرَهان إْبَراِهيُم بُن َعْمٍرو ، وقَْد َوقََع لنا ال بَُخاِريُّ ِمْن َطِريِقِه ُمَسْلَساٍل بأَْهِل اليََمِن ، إْسَماِعيَل بن أبِي الضَّ

د بن ِعيسى ْبِن ُمَطْيٍر الَحَكِمّي. مْن طريق ِث اليََمِن الَجَماِل ُمَحمَّ  ابِن أُْختِِه ُمَحّدِ

لّدالئِل. وقَْد ةَ َعَشَر ، أَخَذ َعِن الَجُزِولّي صاِحِب اوكَشّداٍد لَقَُب أبِي األَْمَداِد َعْبَد العَِزيِز بِن َعْبِد الَحّقِ الُمّراُكِشّي الُمتََوفَّى سنَةَ تِْسِعِمائٍَة وأْربَعَ 

 «.ح ر ر»َمرَّ ِذْكُرهُ أيضاً في 

ّمِ : البَاُب ، التُّْرَعةُ  : [ترع] إنَّ »َحِديُث :  الّداِر ، أْي بابََها ، وهو َمَجاٌز ، وبه فُسَّرَ  تُْرَعةَ  نَقَلَه الَجْوَهِرّي والّصاَغانِّي : يُقَاُل : فَتَحَ  ، بالضَّ

 «.الَجنَّةِ  تَُرعِ  من تُْرَعةٍ  ِمْنبَِري هذا َعلَى

 َكأَنَّهُ قاَل : َعلَى باٍب ِمْن أْبَواِب الَجنَّة.

 هَكَذا فَسََّرهُ َسْهُل بُن َسْعٍد الساِعِديُّ ، وهو الَِّذي َرَوى الَحِديَث. وقاَل أبُو ُعبَْيٍد : وهو الَوْجهُ. كُصَرٍد ، ، تَُرعٌ  : ج

 ً َر أْيضا  «.الَحْوِض  تَُرعِ  ِمنْ  تُْرَعةٍ  إنَّ قََدَميَّ َعلَى»هُ اآلَخر : َحِديثُ  قُْلُت : وبه فُّسِ

، وهو َخَطأٌ ، وقَْد أَخَذهُ من قَْوِل أبِي ُعبَْيٍد ِحيَن فَسََّر الَحِديَث وَذَكَر تَْفِسيَر راِوي الَحِديِث ، فقاَل  التُّْرَعةِ  َجعَلَهُ ِمْن َمعَانِي والَوْجهُ ، وقَْولُه :

ْل. التُّْرَعةِ   ِعْنَدنَا ، فَظنَّ الُمَصنِّف أنّهُ َمْعنًى من َمعَانِي: وهو الَوْجهُ   ، وإنََّما هو يُِشيُر إلَى تَْرِجيحِ ما فَسََّرهُ الّراِوي. فتَأَمَّ

نَقَلَهُ  الدََّرَجةُ ،في الَحِديِث : التُّْرَعةُ  قَاُل :ويُ  َحْيُث يَْستَِقي النّاُس ، إلَْيِه ، وهي الفُْرَضةُ  َمْفتَُح الماءِ  الَحْوِض : تُْرَعةُ  قاَل األَْزَهِريُّ :وِ 

 الَجْوَهِرّي.

ْوَضةُ في َمَكاٍن ُمْرتَِفعٍ  : التُّْرَعةُ وِ  ةً ، فإِْن كانَْت في ُمْطَمئِّنٍ من األَْرِض فِهي َرْوَضةٌ ، واْشتِقاقَُها ِمن الرَّ ، وهو اإِلْسَراُع والنَّْزُو  التََّرعِ  َخاصَّ

 ، قَاَل : وال يُْعِجبِنُي. الُمتَْرعِ  إلَى الشَّّرِ ، وِلذلََك قِيَل ِلاَلَكَمِة الُمْرتَِفعَِة : نَاِزيَة. وقال ثَْعلٌَب : هو َمأُْخوذٌ من اإِلنَاءِ 

 َكَذا نَصُّ العُبَاِب ، ونَصُّ اللَِّسان : ِمن الَحْوِض. َمقَاُم الشَّاِربَِة علَى الَحْوِض ، : التُّْرَعةُ  قاَل أبُو َعْمٍرو :وِ 

أنَّ َمْن َعِمَل بما أْخُطُب به َدَخَل الَجنَّةَ. وقَاَل القُتَْيبِّي : َمْعنَاه أنَّ نَقَلَهُ الّصاَغانِّي ، عن أبِيِ َعْمٍرو أْيضاً. والَمْعنَى  الِمْرقاةُ ِمن الِمْنبَرِ  يُقَاُل :وِ 

يَان إلَى الَجنَِّة ، فكأَنَّه قِْطعَةٌ ِمْنَها ، وكذِلكَ  ْكَر في هذا الَمْوِضعِ يَُؤّدِ عائُِد الَمِريِض يَْمِشي َعلَى َمَخاِرِف »الَحِديُث اآلَخُر :  الصَّالةَ والذِّ

 «.نَّةِ الجَ 

َهةُ الَجْدَوِل ، : التُّْرَعةُ وِ  ّي : «.أْيضاً أْفَواهُ الَجَداِولِ  التُّْرَعةُ و»وِعبَاَرةُ الّصحاحِ :  فُوَّ  : َجْمعُ  التَُّرعُ و وَصَوابُه َحَكاهُ بَْعُضُهم. وقاَل ابُن بَّرِ

 لَْم يَتْبَعِ الَجْوَهِريَّ فِيَما قالَهُ.: أْفَواهُ الَجَداِوِل ، وَكأَنَّ الُمَصنَِّف تَنَبَّهَ لذِلَك ف تُْرَعةٍ 

يرُ  عاِمٍر : تُْرَعةُ و نَقَلَهُ البَْكِريُّ والّصاَغانِّي. ة ، بالشَّاِم ،  :تُْرَعةُ وِ  ِعيِد األَْعلَى يُْجلَُب ِمْنَها الّصِ  نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. ، (2) ة ، بالصَّ

َكةً : اإِلْسَراُع إلَى الشَّ  التََّرعُ وِ  ِء ، هَكَذا في األُُصوِل : إلَى الشَّّرِ ، بالراِء ، وهو َصِحيٌح ، وفي بَْعِض ُكتُِب اللُّغَاِت ، إلَى الشَّيْ  ّرِ ،، ُمَحرَّ

رَ  أْي ما « تََرَعنِي فََما ، وسلمهوآلعليههللاصلىفَأََخْذُت بِخَطاِم َراِحلَِة َرُسوِل هللِا »َحِديُث اْبِن الُمْنتَِفِق :  بالَهْمَزة ، وهو َصِحيٌح أْيضاً ، وبه فُّسِ

 أْسَرع إلَيَّ فِي النَّْهيِ.

ً  التََّرعُ وِ   قاَل ُسَوْيٌد اليَْشُكِرّي : االْمتِالُء : ، أْيضا

تح وِ  ئـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــِ َوايب مـــــــــــــــــــُ اجلـــــــــــــــــــَ اٍن كـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــــِ

ا      يـــــــــــــهـــــــــــــَ اِت الـــــــــــــذ رَا فـــــــــــــِ يـــــــــــــنـــــــــــــَ نح لـــــــــــــَِ رَعح مـــــــــــــِ  تــــــــــــــَ

  
ً  َعتٌِل : وقَدْ  تَِرعٌ  وُهَو إذا اْمتأَلَ ِجدًّا ، قالَهُ اللَّْيُث. وقاَل الِكسائِيُّ : هو ، تَِرعٌ  كفَِرَح ، فهو ُء ،الشَّيْ  تَرعَ  تَقُوُل : ، َوَعتَِل َعتاَلً ، إذا  تَِرَع تََرعا

.  كاَن َسِريعاً إلَى الشَّّرِ

ً  فاُلنٌ  تَِرعَ  وَن :اإِلنَاُء ، َولِكنَُّهْم يَقُولُ  تَِرعَ  قال اللَّْيُث : لَْم أْسَمْعُهْم يَقُولُوَن :وِ   اْقتََحَم األُُموَر َمَرحاً ونََشاطاً. ، إذا تََرعا
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 وأْنَشَد للّراِعي :

__________________ 
 ا.( ورد ابألصر قبلها : والتباعيون ابلكسر مجاعة من أهر اليمن حدثوا ا وكشداد لقب أيب االمداد عبد العزيز بن عبد ا   مكررة فحذفناه1)
 يكثر فيه الصرايري ا وهو نوع من السمك صغار لي  يف جوفه كثري أذ  .« ترعة عامر»معجم البلدان ( يف 2)
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عـــــــــَ  حنـــــــــَوهـــــــــا  رحَب َيســـــــــــــــــــــــح َي ا ـــــــــَ رِعـــــــــاً الـــــــــبـــــــــاغـــــــــِ   تـــــــــَ
َرَدا      ــــــــــَ ــــــــــًا بـ ي ا حــــــــــامــــــــــِ هــــــــــَ ــــــــــح نـ ىت  إذا ذاَ  مــــــــــِ (1)حــــــــــَ

 

  
 قَال الّصاَغانِيٌّ : ولَْم أِجْده في ِشْعِره.

 ، كما في العُبَاِب واللَِّسان. تَِرعٌ  لنَُّسخِ ، وَصَوابُه فهوهَكذا في ا ، تَِريعٌ  فهو

 وَصَرفَهُ ، َكَما في اللَِّساِن ، وَعزاهُ الّصاَغانّي الْبِن َعبّاٍد. عن َوْجِهه ، كَمنَعَه : ثَناهُ  تََرَعهُ وِ 

 «.ترعز»، وقد أشاَر الُمَصنِّف ِلذِلَك في  تَْرَعِزيّ  يفاً ، وفي العُبَاِب :تَْخفِ  ، تَْرُعوِزيّ  إلَْيَها : ، والنِّْسبَةُ  (2) ُعوٍز : ة ، بَِحّرانَ  تَْرعُ وِ 

َكةً : ُمْمتَِلٌئ ، تََرعٌ  َحْوضٌ وِ   َكَكِتٍف. ، تَرعٌ  والِقيَاسُ  ، ِكالُهَما تَْسِميَةٌ بالَمْصَدِر ، تََرعٌ  وَكذِلَك ُكوزٌ  ، ُمَحرَّ

اعُ  يُقَاُل : َحَجبَهُ وِ  اُب ، أي كَشدَّاٍد ، ، التَّرَّ  عن ثَْعلٍَب. البَوَّ

 قَاَل ُهْدبَةُ بُن الَخْشَرِم :

ين  ريِّ هُ لــــــــــــــــــَُ ر اعــــــــــــــــــُ ٍة  تـــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح َ حــــــــــــــــــَ اح  بــــــــــــــــــَ

بِ      ـــــــــــــ  ب ٍر ُمضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح ب تح وكـــــــــــــَ  أُزوٍم إذا َعضـــــــــــــــــــــــــــ 

  
ّي : والَِّذي في ِشْعِرِه  «.إذا ُشدَّتْ »َكذا في الّصحاحِ. وفي العُبَاِب :   «.يَُخبُّرِني َحّداُدهُ »وقاَل ابُن بَّرِ

 . قَاَل ُرَؤبَةُ :أتَْرعُ و تَّراعٌ  يُقَاُل : َسْيلٌ  : كاألَتَْرعِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، ُء الَواِدي ،السَّْيِل : َماِلى من التَّّراعُ وِ 

 أتـَرحَعافافحرَتَُشوا اأَلرحَض بَسيحٍر 
 الّصحاِح والُمْجَمِل الْبِن فاِرٍس والَمقَايِيس أْيضاً : وَوقََع في

 أتـحَرَعافافحرَتََش اأَلرحَض بَسريحٍ 
 قال الّصاغانِيُّ : وفِيه َغلَطان ، أَحُدُهما تَْوِحيُد اْفتََرَش ، والثّانِي قَْولُه : بَسْيٍر.

َب ابُن   وبَْعَدهُ :« بالاّلمِ »بَّرّي أنَّهُ ِلُرْؤبَةَ : قَاَل : والَِّذي في ِشْعِره بَسْيٍل قُْلُت : وقَاَل بَْعُضُهْم : هو ِلْلعَّجاج ، وَصوَّ

َيعا َهح
َواَف الِبالِد امل  مَيحألُ أجح

 ، أي يَْمألُ الَواِدَي. تَْرعُ أ : فِْعٌل َماٍض ، قاَل وَوَصَف بَنِي تَِميٍم وأنَُّهْم اْفتََرُشوا األَْرَض بعََدٍد كالسَّْيل َكثَْرةً ، ومنه : َسْيلٌ  أتَْرعَ و قالَ 

قال  ال يَْغَضُب وال يَْعَجُل. إذا كانَ  : َمتَْرَعةٍ  ذو (3) َرُجلٌ  َرَوى األَْزَهِريُّ عن الِكاَلبِيِّيَن ، كما في اللَّساِن ، وفي العُبَاب : وقاَل أبُو َزْيد :وِ 

ِزْد ولَْم يَُرّد َعلَْيِه ، وُسُكوتُه َعلَى َما قَاَل َدِلْيٌل َعلَى أنَّهُ ِعْنَده من األَْضداِد ، وال َشكَّ أنَّه . قَاَل الّصاَغانِّي : لَْم يَ التََّرعِ  األَْزَهِرّي : وهذا ضدُّ 

ايِ.  تَْصِحيُف الَمْنَزَعِة ، بالنُّوِن والزَّ

 قَاَل ُرْؤبَةُ : : َمألَه أتَْرَعهُ وِ 

ا  عــــــــــــــَ ِن مــــــــــــــَ ــــــــــــــح َي ربح َ عــــــــــــــِ اح يــــــــــــــُه ميٍَّ بــــــــــــــَ بــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

مــــــــــــح      َة عــــــــــــُ كــــــــــــ  دح صــــــــــــــــــــــــــَ رًا قــــــــــــَ اٍي زَاخــــــــــــِ رِعــــــــــــَ  أُتــــــــــــح

  
عَ وِ  َعتِ وِ وَرَوى األَْزَهِريُّ بَسنَِدِه عن َحّماِد بِن َسلََمةَ أنَّهُ قاَل : قََرأُْت في ُمْصَحِف أُبَّيِ بِن َكْعٍب : البَاَب تَتِْريعاً : أْغلَقَهُ ، تَرَّ  (4)األَْبَواب  تَرَّ

 .(َغلََّقِت اْْلَْبوابَ )قاَل : هو في َمْعنَى 

 قُْلُت : وهي أْيضاً قَِراَءةُ أنٍَس َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، وقَِراَءةُ أبِي صاِلحٍ ، كما في العُبَاب.

عَ وِ  عو هَكَذا في َسائر النَُّسِخ ، والَِّذي في الّصحاح : ، (5) بِِه إلَى الشَّّرِ : نََزعَ  تَتَرَّ َع ، وِمثْلُه في اللَّساِن والعُبَاِب  تَتَرَّ  (6)إلَْيِه بالشَّّرِ ، أْي تََسرَّ

 ، وأْنَشَد في األَِخيِر لُرْؤبَةَ :



9948 

 

رَت عــــــــــــــــــــا  َدا تــــــــــــــــــــَ ُر الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــِ  إاّن إذا أمــــــــــــــــــــح

عـــــــــــــــاوِ      فـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رِّ أنح تـ تح ابلشـــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ  أمجـــــــــــــــحَ

  

 َحرحٌب َتُضم  اخلَاِذِلَا الش س عا

 :نَقَلَهُ الّصاَغانِّي  َل : اْمتأَلَ ،كاْفتَعَ  اإِلنَاُء ، اتََّرعَ وِ 

 :* ومّما يُْستَْدَرُك عليه 

 .ُمتَْرَعةٌ  : َمْملُوٌء ، وَجْفنَةٌ  ُمتَْرعٌ  َحْوضٌ 

َزهُ الَجْوَهِرّي والّزَمْخَشِرّي. تَِرعَ و اإِلنَاءُ  أُتِْرعَ وِ   ، وأْنَكَر اللَّْيُث األَِخيَر ، وَجوَّ

__________________ 
 «.جامحاً برداً »برواية  304( ملح  ديوانه ص 1)
 . ومعىن ترع عوز بلغة الصائبة ابب الزهرة ا وأهر حران يف أايمنا يسموهنا : ترعوز... ( زاد ايقوت : من بناء الصائبة2)
 الذي يف التهذيب : فالٌن.( 3)
 «.َوَغلََّقِت اْْلَْبوابَ » . واملثبت يف املصحف االمام :23( سورة يوسف اآية 4)
 ( يف القاموس : َتَسر َع.5)
 ( والتهذيب أيضاً.6)
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 : َكثِيُر الَمَطِر. قاَل أبو َوْجَزةَ : تَرعٌ  وَسَحاٌب :

َدًة  هـــــــــــــ  عـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ يــــــــــــــح تح لـــــــــــــَ َرقـــــــــــــَ ا طـــــــــــــَ َبلـــــــــــــ َ  كـــــــــــــَ

اِرٌض      ا عـــــــــــــــــَ َن الـــــــــــــــــّراَِيِض َواَلهـــــــــــــــــَ رِعُ مـــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــَ

  
 : هو الُمْستَِعدُّ للغََضِب ، السَِّريُع إلَْيه. قال اْبُن أْحَمَر : التَِّرعُ وِ 

رحُع ال  ـــــــــــــفـــــــــــــَ اُن ال جـــــــــــــَ ي  اهلـــــــــــــِ زحَرجـــــــــــــِ رِعٌ اخلـــــــــــــَ ـــــــــــــَ   ت
رُ      فـــــــــــِ ـــــــــــَ اٍف وال ت مِّ وال جـــــــــــَ جـــــــــــَ

َ
ُ  املـــــــــــ ـــــــــــح ي  ضـــــــــــــــــــــــــَ

  
 «.وال َجبِلُ »ويُْرَوى : 

 من النِّساِء : الفاِحَشةُ الَخِفيفَةُ. التَِّرَعةُ و : السَِّفيهُ. التَّرعُ وِ 

عُ وِ  يُر الُمَساِرُع إلَى ما ال يَْنبِغي له. الُمتَتَّرِ ّرِ  : الّشِ

يَت القَْريَةُ بِمْصَر ، وإلَْيها يُنَسبُ  التُّْرَعةُ وِ  ْوَضِة ، كما في اللَّساِن ، وهذا هو الَمْعُروف ، وبه ُسّمِ ُد  : َمِسيُل الماِء إلى الرَّ الشَّْيُخ الّصاِلُح ُمَحمَّ

مياطّي ، وقد اْجتََمْعُت به.َعْن َعْبِد الغَِنّيِ البالسّي ، وأْدَرَك ا التُّْرِعيّ  بُن َسْعِد بِن َعْبِد الفَتَّاحِ بِن َسْعدٍ  َهاَب أْحَمَد بَن أْحَمَد بِن َعْبِد الغَنِّيِ الّدِ  لّشِ

 : َشَجَرةٌ َصِغيَرةٌ تَْنبُُت مع البَْقِل وتَْيبَُس معهُ ، وهي أَحبُّ الشََّجِر إلَى الَحِميِر. التُّْرَعةُ وِ 

 بالاّلِم.« َسْيلٌ » : َشِديٌد. نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، واْستَْشَهَد َعلَْيه بقَْوِل ُرْؤبَةَ ، وقَْد تَقَدَّم الَكالُم َعلَْيه ، وأنَّ الصَّوابَ  أتْرعُ  وَسْيرٌ 

. وقال الّصاَغانِّي في التَّْكِملَة : هو التِّْريَاعُ وِ  َدةِ  تِْرباعٌ  ، بالَكْسِر : َمْوِضٌع ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ْض لَهُ في العُبَاِب. (1)، بالُمَوحَّ  ، ولم يَتَعَرَّ

 ، ُمَصغَّراً : اْسُم فََرٍس نَِجيٍب. تَُرْيعَة وأُمّ 

اً. نَقَلَهُ صاِحُب اللَِّساِن والّصاَغانِّي في تَْرِكيب  تَِرعٌ  وقال بَْعُض األَْعَراِب : ُعْشبٌ   «.ور ع»، كَكتٍِف ، إذا َكاَن َغضَّ

 آياتٍ  (ِتْسعَ َوَلَقْد آتَ ْينا ُموسى ):  وقَْولُه تَعَالَى في العََدِد الُمَؤنَِّث ، َمْعُروٌف. نِْسَوٍة ، تِْسعُ و في العََدد الُمَذكَّر ، ِرَجاٍل ، تِْسعَةُ  : [تسع]

نِيَن ، وإْخَراُج ُموَسى َعلَْيه الّسالُم يََدهُ بَْيَضاَء والعََصا ، والطُّوفاُن ، والَجَراُد ، و هي : (2) (بَ يِّنات  ) فَاِدُع أْخذُ آِل فِْرَعْوَن بالّسِ ُل ، والضَّ القُمَّ

 ْيٍت واحٍد فقال :، والدَُّم ، واْنِفالُق البَْحِر. وقَْد َجَمَع ذِلَك الُمَصنُِّف في بَ 

ٌر  مــــــــ  رَاٌد ا وقــــــــُ ٌر ا جــــــــَ ٌة ا حبــــــــَح نــــــــَ  َعصــــــــــــــــــــــًا ا ســــــــــــــــــــــَ

وفـــــــــانُ      فـــــــــادِِع ا طـــــــــُ َد الضـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــح ـــــــــَ ٌد ا بـ  َدٌم ا ويـــــــــَ

  
ْنتُه بِبَْيٍت ، آَخَر ، فقُْلُت :  وقَْد َضمَّ

يــــــِم  لــــــِ وســـــــــــــــــــَ  الــــــكــــــَ ضُ آايُت مــــــُ ا  الــــــتِّســـــــــــــــــــح هـــــــَ عـــــُ مــــــَ   ــــــَح

َوانُ      نـــــــــــح ك عــــــــــُ بــــــــــح ُه يف الســــــــــــــــــــــــ  رِيــــــــــٌد لــــــــــَ ٌت فــــــــــَ يــــــــــح  بـــــــــــَ

  

 .. َعصاً َسَنة
 إلى آِخِره.

ا العََصا فَِفي قَْوِله تَعَالَى :  ا السَّنَةُ ففي قَْوِله تَعالَى :  (3) (فَأَْلقى َعصاُه فَِإذا ِهَي ثُ ْعبان  ُمِبني  )أمَّ َوَلَقْد َأَخْذان آَل ِفْرَعْوَن )وأمَّ
ِننيَ  ُكوَرةٌ في القُْرآِن. قال ، وهو الَجْدُب َحتَّى َذَهبَت ثَِماُرُهْم وَذَهَب من أْهِل البََواِدي َمَواِشيِهم ، وَكذا بَِقيَّةُ اآليَاِت ، وُكلَُّها َمذْ  (4) (اِبلسِّ

 َشْيُخنَا : وقَْد نََظَمها البَْدُر بن َجَماَعةَ أْيضاً فِي قَْوِله :

يــــــِم  لــــــِ وســــــــــــــــــــَ  الــــــكــــــَ ا  ــــــَح  الــــــّتســــــــــــــــــــضُ آاَيت مــــــُ هـــــــَ عــــــُ  مــــــَ

ورُ      طــــــــُ ِت َمســــــــــــــــــــــح يــــــــح ِر هــــــــَذا الــــــــبـــــــــَ لــــــــَ  إثــــــــح ٌت عــــــــَ يــــــــح  بـــــــــَ
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ٌر وَدٌم  مـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــُ ٌد َوجـــــــــــــــــراٌد ق ـــــــــــــــــَ  َعصـــــــــــــــــــــــــــــــًا ي

  
ورُ    ـــــــــــطـــــــــــ  ُر وال حـــــــــــح ـــــــــــبـــــــــــَ ٌر وال جـــــــــــَ ادٌِع حـــــــــــَ فـــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــَ

  
َمْخَشِرّي إْحَدى َعْشَرةَ آيَةً ، : فزاد الطَّْمَسةَ ، والنُّْقصَ  (5)وقَاَل : وبَْينَهُ  اَن في َمَزاِرِعِهم ، مع بَْيِت الُمَصنِّف اتّفَاٌق واْختِالٌف ، وَجعَلََها الزَّ

ُل ،  ْسعُ التِّ و وِعبَاَرتُه : ِلقَائٍِل أْن يَقُوَل : كانَِت اآليَاُت إْحَدى َعشَرةَ : ثِْنتَاِن منها اليَُد والعََصا ، :الفَلُق ، والطُّوفاُن ، والَجَراُد ، والقُمَّ

 والّضفاِدُع ، والدَُّم ، والطَّْمُس ، والَجْدُب في بَواِديِهْم ، والنَّْقُص من َمَزاِرِعِهم.

 َذَكَرهُ صاِحُب اللَِّساِن أْيضاً.، يُِريُد به اْنِفَجاَرهُ ، وقد  (6)اْنتََهى ، ولَْم يَْذُكِر الَجَواَب. وقَْولُه في النَّْظِم : وَحَجٌر 

__________________ 
 ( ذكره ايقوت : ترابع ابلكســــــــــر مث الســــــــــكون والباء املوحدة. قا  وهو يف كتاب ابن القطاع : ترانع مث ذكره ايقوت يف : ترايع وقا  : قرأت1)

 لبين يربوع قا  جرير :والرتايع ماء خبرت أمحد بن أمحد يعرف أبخي الشافعي يف شعر جرير رواية السكري :
 خـــــــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــــــــي ابلـــــــــــــــــــــــرتايع غـــــــــــــــــــــــرّيه 

 ضــــــــــــــــــــــــرب األهـــــــــــاضــــــــــــــــــــــــيـــــــــــب والـــــــــــنـــــــــــبحجـــــــــــة الـــــــــــعصــــــــــــــــــــــــفُ     

  

 .101( سورة اإلسراء اآية 2)
 .107( سورة األعراف اآية 3)
 .130( سورة األعراف اآية 4)
 «.واألوىل : وفيه مض قوله : وبينه اخل هكذا يف النسخ.»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( كذا ا ابألصر ا ويف البيت : ضفادٌع َحَجٌر.6)
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 (1) (ِتْسع  َوِتْسُعونَ )اْعتَِماداً على الشُّْهَرة بالَكْسِر ، فَلَْم يَْحتَج إلَى َضْبِطَها ، وفي ُسوَرةِ ص :  التِّْسعِ  قال َشْيُخنَا : ثُمَّ إنَّ الُمَصنِّف أْطلَق في

ا جاوَ  ْل. التِّْسعُ  رَ بفَتْح التَّاِء ، وَكأَنَُّهم لَمَّ  الثَّماَن والعَْشَر قََصُدوا ُمنَاَسبتَه ِلَما فَْوقَه وِلَما تَْحتَهُ فتَأَمَّ

 .تََواِسعُ  أيّاٍم ، واإِلبِلُ  تِْسعَةِ  وهو أْن تَِرَد إلَى ٌء من أْظَماِء اإِلبِِل ،ِظمْ  أي بالَكْسِر : أْيضاً ، التِّْسعوِ 

ّمِ : ُجْزٌء م ، التُّْسعُ وِ  إالَّ أِلَبِي  التَِّسيع ، كأَِميٍر ، يَطَِّرُد في َجِميعِ هِذه الُكُسوِر عْنَد بَْعِضِهم. قَاَل َشِمٌر : ولَْم أْسَمْع : كالتَِّسيعِ  ، تِْسعَةٍ  نبالضَّ

ْميَاِطّي في الُمْعَجِم ، عن ابِن األَْنبَ  اِرّي ، قَاَل : فََمْن تََكلَّم به أْخَطأَ ، وقد تَقَدََّمت َزْيٍد. قُْلُت : إالَّ الثَِّليث ، فإِنَّهُ لَْم يُْسَمع كما نَقَلَه الشََّرُف الّدِ

 «.ث ل ث»اإِلَشاَرةُ إلَْيه في 

، وقيل : هي اللَّيَاِلي الثَّالُث  التاسعة وهي بَْعَد النُّفََل ، ألَنَّ آِخَر لَْيلٍَة منها هي من الشَّْهرِ  التّاِسعَةُ و اللَّْيلَةُ السَّابِعَةُ والثاِمنَةُ كُصَرٍد :  ، التَُّسعُ وِ 

ُل أْقيَُس. ِل الشَّْهِر ، واألَوَّ  ِمْن أوَّ

ينَ  تَُسعٌ  ِر : ثاَلٌث ُغَرٌر ، وبَْعَدَها ثاَلٌث نُفٌَل ، وبَْعَدَها ثاَلثٌ وقال األَْزَهِرّي : العََرُب تَقُول في لَياِلي الشَّهْ  ً  ، ُسّمِ  أِلَنَّ آِخَرتَُهنَّ اللَّْيلَةُ  تَُسعا

 ، كما قِيَل ِلثاَلٍث بَْعَدَها : ثاَلٌث ُعَشٌر ، ألَنَّ بَاِدئَتَها اللَّْيلَةُ العاِشَرةُ. التاِسعَةُ 

ِم ، وفي الّصحاح : تاِسعُ ال اليَْومُ  : التّاُسوعاءُ وِ   ونَصُّ الّصحاح : وأُظنُّه ُمَولَّداً. قَْبَل يَْوم َعاُشوراَء ، ُمَولٌَّد ،من الُمَحرَّ

 إلَى بَِقيتُ  لَئِنْ »:  عنهماهللارضي َعبَّاٍس  ابنُ  َعْنهُ  َرواهُ  فِيما وسلموآلهعليههللاصلىقَْوله  وقاَل َغْيُره : هو يَْوُم عاُشوَراَء. وقال األَْزَهِريُّ في

َل فيه ِعْشَر الِوْرِد ، أنََّها« التَّاِسعَ  ألَُصوَمنَّ  قابِلٍ   أيّاٍم ، والعََرُب تَقُوُل : َوَرْدُت الماَء ِعْشراً ، يَْعنُوُن يْومَ  تِْسعَةُ  يَْعنِي يَْوَم عاُشوراَء ، كأَنَّهُ تَأَوَّ

َل  التَّاِسعَ  ، ألَنَّهم َجعَلُوا ثَمانِيةَ َعَشَر يَْوماً ِعْشَرين ، واليَْومَ  (2)، وِمْن ها ُهنا قالُوا : ِعْشِرين ، ولم يَقُولُوا ِعْشَرْيِن  التَّاِسعِ  َعَشَر والُمَكّمِ

 .(2)ائفةً من الِوْرِد الثّاِلِث ، فََجَمعُوهُ بِذِلَك ِعْشِريَن ط

ْوا َعاُشوراء ّي : ال أْحَسبُُهم َسمَّ ، وَكذِلَك الِخْمُس  التّاِسعِ  إالَّ َعلَى األَْظماِء نَْحُو الِعْشر ، أِلَنَّ اإِلبَِل تَْشَرُب في اليَْومِ  تاُسوعاءَ  وقال ابُن بَّرِ

 اليَُهودِ  ِلُمَوافَقَةِ  َكَراَهةً  وسلموآلهعليههللاصلى، وَكذِلَك الِخْمُس تَْشَرُب في اليَْوِم الّرابعِ. وقاَل اْبُن األَثِيِر :إنََّما قاَل ذِلَك  التّاِسعِ  تَْشَرُب في اليَْومِ 

، قال : وظاِهُر الَحِديِث يَُدلُّ َعلَى ِخالِف ما َذَكَرهُ  التّاِسعَ  ُهْم ويَُصومَ يَُخاِلفَ  أنْ  فأََرادَ  ، العَاِشرُ  وهو ، عاُشوراءَ  يَُصوُمونَ  كانُوا فإنَُّهمْ  ،

 األَْزَهِرّي.

َح الّصاَغانِيُّ هذا القَْوَل : والُمَراُد بَظاِهِر الَحِديِث يَْعنِي َحِديَث ابِن َعبّاٍس الَمْذُكوَر ،أنَّ  هُ قاَل ِحيَن صاَم َرُسوُل هللا قُلُت : وقد َصحَّ

ُمه يَْومٌ  إنَّه هللا َرُسولُ  يَا:  قَالُوا ، بِصيَاِمهِ  وأَمرَ  ، عاُشوَراءَ  ْومَ يَ  وسلموآلهعليههللاصلى  القابلُ  العام كانَ  فإِذا:  فَقَالَ  ، والنََّصاَرى اليَُهودُ  تُعَّظِ

ْل.« تاُسوعاءَ  إْن بَِقيُت إلَى قَابٍِل ألَُصوَمنَّ »، وفِي ِرَوايٍَة :  التاِسعَ  اليَْومَ  ُصْمنا  أي فَكْيَف يَِعُد بَصْوِم يَْوٍم قد َكاَن يَُصوُمه. فَتَأَمَّ

لعََرِب من الُمْحَدثِيَن ، وهِذه لَْفَظةٌ َوَرَدْت في وقَْوُل الَجْوَهِرّيِ وَغْيِره : إنَّه ُمولٌَّد ، فيه نََظٌر ، فإِّن الُمَولََّد هو اللَّْفُظ الَِّذي يَْنِطُق به َغْيُر ا

ُر  هو الَِّذي وسلموآلهعليههللاصلىالَحِديِث الشَِّريِف ، وقالََها النَّبِيُّ  أْفَصُح الَخْلِق وأْعَرفُُهْم بِأَْنَواعِ الَكالِم بَوْحيٍ ِمن هللا الَحّقِ ، فَأَنَّى يُتََصوَّ

 كما َحقّقَه َشْيُخنَا ، وأَشْرنَا إلَْيه في ُمقَّدمة الِكتَاِب. ؟يَْلَحقَُها التَّْفنِيدُ فِيها التَّْوِليُد ، أْو 

 َذَكَر الَجْوَهِريُّ  .تاِسعَُهمْ  أْمَواِلِهْم ، أْو كان تُْسعَ  أَخذَ  األَِخيَرةُ عن يُونَُس ، وعلَى األُولَى اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ : ، كَمنَع وَضَرَب ، تََسعَُهمْ وِ 

أْن  ثََمانِيٍَة ، وال يَُجوزُ  تَاِسعُ و ، تاِسُع تِْسعَةٍ  فَُهوَ  ، تَاِسعَُهمْ  ، أْو َكانَ  بنَْفسهِ  تِْسعَةً  َصيََّرُهمْ  ، أيْ  فَتََسعَُهمْ  تَقُوُل : كاَن القَْوٌم ثََمانِيَةً  أوْ  الَمْعنَيَْين ،

إنََّما يُقَال : َرابُع أْربَعٍَة على اإِلَضافَِة ، ولِكنََّك تَقُوُل : َرابٌع ثاَلثةً ، هذا قَْوُل الفَّراِء وَغْيِرِه من وال َرابٌع أْربَعَةً ،  ، تاِسٌع ِتْسعَةً  يُقَاَل : هو

 الُحذَّاِق.

ً  َوَرَدْت إبِلُُهمْ  أْيضاً :و نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، ، تِْسعَةً  صاُروا كانُوا ثََمانِيَةً ، ف : أتَْسعُواوِ  أيّاٍم  لتِْسعَةِ  لَهُ الَجْوَهِرّي أْيضاً ، أْي َوَرَدتْ نَقَ  ، تِْسعا

 .ُمتِْسعُونَ  وثََمانِي لَيَاٍل ، فهم

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 داً ، َغْيَر أنَّكَ َعَشَرةَ ، َمْفتُوَحاِن َعلَى ُكّلِ حال ، ألَنَُّهَما اْسَماِن ُجِعاَل اْسماً َواِحداً ، فأُْعِطيَا إْعَراباً َواحِ  تِْسعَ  قَْولُهم :

__________________ 
 وقراءة العامة بكسر التاء ا وقرأ ا سن بفتح التاء وهي لغة شاذة. 23( سورة ص اآية 1)
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َريحن ألهنما عشران وبع  الثالث.2)  ( نص التهذيب : ومل يقولوا : ِعشح
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ض تـَُقوُ  : َرأًة ا ِتسح َعةَ و  َعَشَرَة امح َعةَ  أي (1) (َعَلْيها ِتْسَعَة َعَشرَ )  تـََعاىَل : َعَشَر َرُجالً : قا   ِتسح ثـَُر  ِتسح َعَشَر َمَلكاً ا وأكح
عحةَ  الُقر اِء َعَل  هِذه الِقراَءِة ا وَقدح قُرَِئ : ِ »َعَشَر ا  ِتسح َكنَـَها ِلَكثـحَرِة ا َرَكاِت.« بُسُكوِن الَعاح َكنَـَها َمنح أسح  ا وإّلا أسح

 تَُصيُِّر هذا اللَّْفَظ َعلَماً لهذا الَمْعنَى.أْكثَُر ِمْن ثََمانِيَةَ ، فَال تُْصَرُف إالَّ إذا أَرْدَت قَْدَر العََدِد ال نَْفَس الَمْعُدوِد ، فإِنَّما ذِلَك أِلَنََّها  تِْسعَهُ  وقَْولُهم :

 قُوًى. تِْسعِ  : َعلَى َمتُْسوعٌ  وَحْبلٌ 

، وهو الُمْنَكِمُش الماِضي في أْمِرِه. قال األَْزَهِرّي : وال أْعِرُف ما قَاَل ، إالَّ أْن يَُكون ُمْفتَِعالً من  ُمتَِّسعٌ  : َرُجلٌ  ونَقََل األَْزَهِريُّ عن اللَّْيثِ 

: « س ت ع»، وإنََّما َذَكَرهُ في تَْرِكيِب  السَّعَِة ، وإذا كاَن َكذِلَك فَلَْيَس ِمْن هذا الباِب قاَل الّصاَغانِّي : لَْم يَقُل اللَّْيُث َشْيئاً في هذا التَّْرِكيبِ 

 َرُجٌل ِمْستٌَع : لُغَةٌ في ِمْسَدع ، فاْنقَلََب علَى األَْزَهِرّي.

ِمْستٌَع ويُقَاُل : ِمْسَدٌع ، لُغَةٌ ،  كتَاِب اللَّْيِث :قُْلُت : وهذا الَِّذي َردَّ به علَى األَْزَهِرّي فإِنَّهُ َذَكَرهُ في كتابِِه فِيما بَْعُد ، فإِنَّهُ قاَل : وفي نُْسَخٍة من 

ْل ذِلَك.  وُهَو الُمْنَكِمُش الماِضي في أْمِرِه. وَرُجٌل ِمْستٌع : َسِريٌع. فتَأَمَّ

 .تَعَّ تَعًّا َعن ابِن األَْعَراِبّي ، وقد : االْستِْرَخاُء ، التَّعَّةُ و ، التَّعُّ  : [تعع]

ّعِ والثَّعَِّة  التَّقَيُُّؤ ، : التَّعُّ وِ 
فَمَسَح َصْدَرهُ ، »َحِديُث :  نَقَلَهُ الّصاَغانِّي َعِن اْبِن ُدَرْيٍد ، ويُْرَوى« بالثّاِء الُمثَلَّثَةِ »وَكذِلك التَّعَّةُ ، لُغَةٌ ، في الثَّ

وَرَوى اللَّْيُث هَذا : « ث ع ع»بالتّاِء والثَّاِء َجِميعاً. وقاَل األَْزَهِرّي في ترجمة  يَتِعُّ « ، فَخَرَج ِمن َجْوفِِه ِجْرٌو أْسَودُ  فَتَعَّ تَعَّةً  وَدعا لَهُ 

 : إذا قاَء ، وهو َخَطأٌ ، إنََّما هو بالثَّاِء الُمثَلَّثَِة ال َغْير. تَعَّ  الَحْرَف بالتّاِء الُمثَنّاة ،

 نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. أراِجيَف وتَْخِليطٍ  أْي في ، تَعَاتِعَ  وَوقَعُوا في قاَل : َعْن أِبي َعْمٍرو. الفَأْفاُء ، كَجْعفَر : ، التَّْعتَعُ وِ 

َكهُ بعُْنٍف ، : تَْعتَعَهُ  ِقيَل :و بِأَْن أْقبََل به وأْدبََر به ، وَعنَُف عليه ، قالَهُ أبُو َعْمٍرو. : تَْلتَلَهُ  تَْعتَعَهُ وَ  أْكَرَههُ في  : تَْعتَعَهُ  أوْ  َعن اْبِن ُدَرْيٍد ، َحرَّ

ُجَل ، إذا َعتَْلتَهُ وأْقلَْقتَهُ. وفي الَحِديث :  تَْعتَْعتُ  عن اْبِن فاِرٍس. وفي الّصحاح : األَْمِر َحتَّى قَِلَق ، ِعيِف َحقُّه َغْيرَ »الرَّ  َحتَّى يُْؤَخَذ للضَّ

 ويُْزِعُجهُ.، بفَتْحِ التّاِء ، أْي ِمن َغْيِر أْن يُِصيبَهُ أذًى يُْقِلقُهُ « ُمتَْعتَعٍ 

أْي « فِيه له أَْجَرانِ  (2) يَتَتَْعتَعُ و الَِّذي يَْقَرأُ القُْرآنَ »الَحِديُث :  وِمْنهُ  .كتَتَْعتَع نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، تََردََّد ِمْن َحَصِر أْو ِعّيٍ ، إذا في الَكالِم ، تَْعتَعَ وِ 

ْمِل ، وذِلَك إذا الدَّابَّةُ ، تَْعتَعَت ُربما قالُوا :و ِلَسانُه. قَاَل الَجْوَهِرّي :يَتََردَُّد في قَِراَءتِه ، ويَتَبَلَُّد فيها  زاَد َغْيُره : والَخبَاِر  اْرتََطَمْت في الرَّ

َماِل. قال أْعَشى َهْمَداَن  تَْعتَعَ  والَوحِل ، وقَدْ   يَِصف بَْغَل َخاِلِد بن َعتَّاِب بِن َوْرقَاَء :البَِعير وَغْيُرهُ : إذا َساَخ في الَخبَاِر ، أي في ُوُعوثَِة الّرِ

َزوحاَن  ر َة إذح غــــــــــــــــــــــــــَ ُراَن ومــــــــــــــــــــــــــُ ذحكــــــــــــــــــــــــــُ  أتــــــــــــــــــــــــــَ

ومِ وِ      َك ِذي الــــــــــُوشــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــِ يــــــــــح غــــــــــَ ــــــــــُ لــــــــــَ  بـ َت عــــــــــَ  أنــــــــــح

  

ضُ  تــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح تـــــــــــــــــَ الُه  يـــــــــــــــــُ اِر إذا عــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ  يف اخلــــــــــــــــَ

  
يــــــــــــمِ وِ    قــــــــــــِ تــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح

ُ
رِيــــــــــــ  امل ُر يف الــــــــــــطــــــــــــ  ثـــــــــــــُ عــــــــــــح  يـــــــــــــَ

  
 ويُْرَوى :

دٍ يـَرحَكُب رَأحَسُه يف ُكرِّ وَ وِ   هح
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ُجُل وأْكتََع ، إذا اْستَْرَخى. عن اْبِن ُدَرْيٍد. أتَعَّ   الرَّ

ّمِ : إَذا ُردَّ َعلَْيِه قَْوله. تُْعتِعَ وِ   فاَُلٌن ، بالضَّ

 : َكاَلُم األَْلثَغِ. التَّْعتَعَةُ وِ 

 : قَاَء ، َعن اْبِن األَْعَرابِّي. اْنتَعَّ وِ 

َكةً ، التَّقَعُ  : [تقع] ً  وقَدْ  الُجوُع ، أْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان. وقاَل العَُزيِزّي : هو ، ُمَحرَّ  ، إذا جاَع. تَِقَع تَقَعا

 الّصاَغانِّي في ِكتَابَْيِه. قُْلُت : ولَعَلَّ تَاَءهُ بََدٌل من الدَّاِل ، كما َسيَأْتِي.هَكَذا نَقَلَهُ  َشِديٌد ، أيْ  ، كَكتٍِف ، تَِقعٌ  ُجوعٌ  يُقَاُل :وِ 

 األَضدادِ  واْنَحَدَر ، نَقَلَُهما أبو ُعبَْيَدة ، وهو ِمن ما اْنَهبََط ِمْنَهاأْيضاً :وَ  وأْشَرَف ، : ما اْرتَفََع ِمَن األَْرِض  التّْلعَةُ  : [تلع]
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__________________ 
 .30( سورة املدثر اآية 1)
قوله : ويتتعتض كذا هو ابألصــــر مضــــارع تعتض مخاســــياً ا وهو يف النهاية يتعتض مضــــارع تعتض »( األصــــر واللســــان والنهاية ا وهبامش اللســــان : 2)

 لعر نسخة أخر  للنهاية وقعت بيد مصحح اللسان.« رابعياً ا ولعلهما روايتان
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حاِح. و  َلِب قاَ  ِعنحَده ا كما يف الصــــــــــــــّ ِد بِن َعبحِد   بِن طاِهٍر ا وِعنحَدُه أبو : َحَك  ابُن بـَّرِّي َعنح ثـَعح َدَخلحُت عَل  ُ َم 
َثِر اأَلعحرَايبّ ا فقاَ  ِد : ما َر أُخو أيب الَعَميـح داِد ا ِلما َعاَل و  ؟التـ لحَعة ُمضـــَ ُر الّرَِوايَِة يـَُقوُلوَن : ُهو ِمَن اأَلضـــح ِلَما فـَُقلحُت :أهح

 َسَفَر ا قاَ  الرّاِعي يف الُعُلوِّ :
لـــــــــــــَ   ٍر أَبعـــــــــــــح رح ـــــــــــــَِ اِن مـــــــــــــُ ةٍ كـــــــــــــُدخـــــــــــــَ عـــــــــــــَ لـــــــــــــح   تــــــــــــــَ

واًل      لــــــــــــُ بـــــــــــــح جــــــــــــًا مــــــــــــَ رحفــــــــــــَ ر َم عــــــــــــَ رحَ َن ضــــــــــــــــــــــــــَ (1)غــــــــــــَ
 

  
 وقاَل ُزَهْيٌر في االْنِهبَاِط :

َن اأَلرحِض وِ  رتح مــــــــــــِ بــــــــــــِ ىَت أهــــــــــــح ةً إيّنِ مــــــــــــَ عــــــــــــَ لــــــــــــح   تـــــــــــــَ
ِديـــــــــــدًا      ي جـــــــــــَ لـــــــــــِ بـــــــــــح ـــــــــــَ رًا قـ دح أثـــــــــــَ اأجـــــــــــِ يـــــــــــَ  وعـــــــــــافـــــــــــِ

  
ةً يُوَصُف أْسفَلَُها. قُْلُت : وهو قَْوُل ابِن  َمِسيُل الَماءِ  لَْيَس َكذِلَك إنََّما ِهيَ و قاَل : ةً يُوَصُف أْعالَها ، وَمرَّ ِمن أْعلَى الَواِدي إلَى أْسفَِله ، فَمرَّ

 األَْعَرابِّي.

ِهةَ  التَّْلعَةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ  يَتوِ قاَل : الَواِدي ، ما اتََّسَع من فُوَّ  ، واألَّوُل هو األَْصُل. وقال َغْيُرهُ : تَْلعَةً  الِقْطعَةُ الُمْرتَِفعَةُ ِمَن األَْرِض  ُربَما ُسّمِ

 .(2)ْكَرَمةٌ للنَّبَاِت أْسفََل مْنَها ، وهي مَ  تَْلعَةٍ  : أْرٌض ُمْرتَِفعَةٌ َغِليَظةٌ يَتََردَُّد فيه السَّْيُل ، ثُمَّ يَْدفَُع مْنَها إلَى التَّْلعَةُ 

َكةً ، ، تَلَعاتٌ  ج : بِّّي : ، تِاَلعٌ و ، كتََمراٍت وتَْمٍر ، تَْلعٌ و ُمَحرَّ  كقَْلعٍَة وقِاَلعٍ. قاَل َربِيعَةُ بُن َمْقُروٍم الضَّ

ا  اَع هلـــــــــــــَ ٌر أطـــــــــــــَ كـــــــــــــح ٌة بـــــــــــــِ يـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ ا  ـــــــــــــَ َبهنـــــــــــــ َ  كـــــــــــــَ

ٍر      وحمــــــــــــَ نح حــــــــــــَ اتُ مــــــــــــِ عــــــــــــَ ــــــــــــَ ل ــــــــــــَ وِّ أوح أُوَدا تـ  اجلــــــــــــَ

  
 وقَال أبُو َكبِيٍر الُهَذِلّي :

وا  لــــــــــــُ تــــــــــــِّ ــــــــــــُ اٍ  قـ َك يف رِجــــــــــــَ َوٌة لــــــــــــَ رح ُأســــــــــــــــــــــــــح  هــــــــــــَ

اَلعِ      ــــــــــــِ ــــــــــــت رَبِ  ب قــــــــــــح ــــــــــــُ مح ملَح تـ هــــــــــــُ امــــــــــــُ رحمَيَ هــــــــــــَ ــــــــــــِ (3)ت
 

  
من األَْسنَاِد  تَِسيلُ  َمَسايُِل الماءِ  َعْمرو ، وقال َشِمٌر : التِّالع :َمَجاِري أْعلَى األَْرِض إلَى بُُطوِن األَْوِديَِة ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أبِي  : التِّالعُ  أو

 التِّالعُ  وال تَُكونُ  ُء فيَُخدُّ فيه ويَْحِفُره َحتَّى يَْخلَُص مْنه ، قاَل :الَجبَِل أنَّ الماَء يَِجي تَْلعَةُ و قاَل : والنََّجاِف والِجبَاِل َحتَّى يَْنَصبَّ في الَواِدي

َحاري  التَّْلعَةُ  قاَل : وُربما جاَءتِ  في الّصَحاَري ، (4) إالَّ  ِمن أْبعََد ِمن َخْمَسِة فََراِسَخ إلَى الَواِدي ، فإِذا َجَرْت ِمن الِجبَاِل فَوقَعَْت في الصَّ

 الَواِدي أْو ثُلُثَْيِه ، فهي َمْيثَاُء.َحتَّى تَُكوَن ِمثَْل نِْصِف  التَّْلعَةُ  َحفََرْت فيها َكَهْيئَِة الَخْنَدِق ، قَاَل : وإَذا َعُظَمتِ 

 أي َجعَلَتَْها َزلَقاً تَْزلَُق فِيها األَْرُجُل.« وأْدَحَضِت التِّالعَ »الَمَطر :  (5)وفي َحِديِث الَحّجاجِ في َوْصِفِه 

 يُْضَرُب للذَِّليِل الَحِقيِر.« تَْلعَةٍ  اَل يَْمنَُع ذنَبَ  فاُلنٌ »في الَمثَِل : وِ 

 ُء به. يُوَصُف بالَكِذب.أي ال أثُِق بَِما تَقُوُل ، وبَِما تَِجي يُْضَرُب ِلَمْن ال يُوثَُق بِِه ،« تَْلعَتِكَ  ال أثُِق بَِسْيلِ » ابُن ُشَمْيٍل : من أْمثَاِلِهم :قال وِ 

ي وأقَاِربِي ، ، قاَل :« تَْلعَتِي ما أخاُف إاّل ِمْن َسْيل» قاَل ابُن األَْعَراِبّي : ِمْن أْمثَاِلهم :وِ  وهي َمِسيُل  التَّْلعَةَ  أِلَنَّ َمْن نََزلَ  أْي ِمن بَنِي َعّمِ

ْيُل َجَرَف به ، قاَل : هذا وُهَو ناِزلٌ  ، فهِذه ثاَلثَةُ أْمثاٍل جاَءت « ال أخاُف إالَّ ِمن َمأََمنِي»، فقاَل :  بالتَّْلعَةِ  الماِء فهو على َخَطٍر ، إْن جاَء السَّ

 .التَّْلعَة في

 قاَل بَُدْيُل بُن َعْبِد َمنَاةَ الُخَزاِعّي : ماَءةٌ ِلِكنَانَةَ ، بالفَتْحِ : ، التَّاَلَعةُ وِ 

ا وِ  نــــــــــــَ حــــــــــــح بــــــــــــَ ُن صــــــــــــــــــــــــــَ ةِ حنــــــــــــَح اَلعــــــــــــَ مح  اِبلــــــــــــتــــــــــــ   دارَكــــــــــــُ

َواِذ ِ      وحَم الــــــــــعــــــــــَ َن لــــــــــَ قــــــــــح بــــــــــِ ا َيســــــــــــــــــــــــح نــــــــــَ افــــــــــِ يــــــــــَ  أبَِســــــــــــــــــــــــح

  
َكةً : التَّلَعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ  وقاَل َغْيُرهُ : هو اْنتَِصابُهُ  ُطوُل العُنُِق ، بالتَّلَعِ  قاَل أبو ُعبَْيٍد : أْكثَُر ما يَُرادُ و في بَْعِض الَمعَانِي. التََّرع ، َشبِيهُ  ، ُمَحرَّ

ً  ، كَكُرَم وفَرَح ، تَلعَ  وقد ، وِغلَُظ أْصِلِه ، وَجْدُل أْعالهُ. ،  تَْلعَاءُ و فِيَمْن َذكََّر ، أْي َطِويٌل ، تَِليعٌ و عُ أتْلَ  يُقَاُل : َعنُقٌ  ، تَِليعٌ و أتْلَعُ  فهو ، تَلَعا

 : َطِويٌل. قال األَْعَشى : تَِليعٌ  فِيَمن أنََّث. وِجيدٌ 
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ي  نح جــــــــــِ ُة عــــــــــَ لــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ تـ ــــــــــُ ا قـ نــــــــــَ ِدي لــــــــــَ بــــــــــح ــــــــــُ وحَم تـ ــــــــــَ  يـ

يـــــــــــــــــــضٍ ٍد      لـــــــــــــــــــِ وا ُ  تـــــــــــــــــــَ ُه اأَلطـــــــــــــــــــح زِيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــُ  تـــــــــــــــــــَ

  
ً يَتْلَُع تَلْ  النََّهاُر ، كَمنََع ، تَلَعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  ً و عا  : تُلوعا

__________________ 
 انظر ختر ه فيه. 240( ديوانه ص 1)
 ( يف التهذيب واللسان : مكرمة من املنابت.2)
 «.ومل تقرب»بد  « ومل يقرب»وفيه : صّرعوا بد  قتلوا ا و ا مبعىن ا  102/  2( ديوان اهلذليا 3)
 ومثلها يف التهذيب ا واألصر كاللسان.« اللفظة مضروب عليها بنسخة املؤلفهذه »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
 ( يف النهاية واللسان : يف صفة املطر.5)
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َكِم والُعَباِب واأَلَساِس ا ويف الّصحاِح : ُحح
 .(1) طََلضَ  ارحتـََفَض كما يف امل

ً  الضَُّحى تَلَعَتِ  قاَل ابن ُدَرْيٍد :وِ   اْنبََسَطْت. ، إِذا تُلُوعا

 وأَْنَشَد اللَّْيُث :

مح يف اآِ  ِإذح ِو  َبهنــــــــــــ ُ ضَ كــــــــــــَ لــــــــــــَ ــــــــــــَ حــــــــــــَ   تـ  الضــــــــــــــــــــــــــ 

الال     تح َأجــــــــــح ِبســــــــــــــــــــــــَ ُد الــــــــــح وُم قــــــــــَ عــــــــــُ ــــــــــَ ٌن تـ فــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــُ

  
ُجُل : إِذا تَلَعَ  تَقُوُل :و قاَل : إِذا  الثَّوُر ِمن الِكنَاِس ،و الظَّبِيُّ  تَلَعَ و وهو ِشْبهُ َطلََع ، إِالَّ أَنَّ َطلََع أََعمُّ. ٍء كاَن فِيِه ،أَْخَرَج َرأَْسهُ من ُكّلِ َشيْ  الرَّ

ِة. (2)َرأَْسهُ ، أَْي أَْطلََع ِليَْنُظَر  أَتْلَعَ  يُقَاُل : .َكأَتْلَعَ  ، َعن ابن ُدَرْيٍد ، (2)أَْخَرَج َرأَْسهُ ِمْنهُ وَسما بِجيِده  مَّ . قال ذُو الرُّ  ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ

تح كــــــــمــــــــا  عــــــــَ لــــــــَ ــــــــح تِ  أَتـ نح حتــــــــَح ٍة  مــــــــِ رميــــــــَ  أَرحطــــــــَ  صــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــِ ُ      َوان ـــــــــكـــــــــَ ـــــــــاُء ال ب ـــــــــظـــــــــِّ وحِت ال َبِة الصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــح ب ـــــــــَ  ِإىَل نـ

  
ْيُث أَْيضاً هَكَذا.  ونَقَلَهُ اللِّ

 لُغَةٌ في تَِرعٍ ، أَو لُثْغَةٌ ، كما في الّصحاح ، زاَد في اللَِّساِن : أَْو بََدٌل. ، كَكتٍِف : َمالُن ، تَِلعٌ  إِنَاءٌ وِ 

 : (3)قاَل َعْبُد هللِا بُن َسلََمةَ  فُوفٍَل : ع ، يُقَاُل : ِمثْلُ و كَجْوَهٍر ، تَْولَعٌ وِ 

ِن الــــــــــــــدِّاَيُر  مــــــــــــــَ ضٍ لــــــــــــــِ لــــــــــــــَ وح ــــــــــــــَ وِس  بــــــــــــــتـ بــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  فــــــــــــــيـ

يـــــــــــــ ِ      ريحُ َذاِت أَنـــــــــــــِ َة غـــــــــــــَ طـــــــــــــَ اُض َريـــــــــــــح يـــــــــــــَ  فـــــــــــــبــــــــــــــَ

  
 «.ي ب س»وقد تَقَدَّم إِْنَشاُده في 

ُجُل ، إِذا أَتْلَعَ  يُقَاُل :وِ  أَْي « أَْعنَاقَُهْم إِلى أَْمٍر لَْم يَُكونُوا أَْهلَهُ ، فَوقَعُوا ُدونَهُ  أَتْلَعُوا لَقَدْ »:  عنههللارضيَحِديُث َعِلّيٍ  ومنهُ  َمدَّ ُعنُقَهُ ُمتَطاِوالً  الرَّ

 َرفَعُوها.

ض للنّاِظِرين إِلَْيَها. أَْي تَُمدُّ  ِلعُ تُتْ  كُمْحِسٍن : الَمْرأَةُ الَحْسنَاُء ، ألَنََّها ، الُمتِْلعُ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ   َرأَْسَها ، تَتَعَرَّ

ً  والَِّذي في العُبَاِب والتَّْكِملَِة : يُقَاُل : َرأَْيتُهُ  : الشَّاِخُص ِلألَْمِر. الُمتَتَلِّعُ وِ  اِفُع َرأَْسهُ ، : الُمتَتَلِّعُ و ِلْلَخبَِر ، أَي شاِخصاً له. ُمْستَتِْلعا َمْن يُقَاُل لِ  الرَّ

 وال يُِريُد البَراَح. َكما في الّصحاح. للنُُّهوِض  ، أَْي فَما يَْرفَُع َرأَْسه يَتَتَلَّعُ  لَِزَم َمَكانَهُ : قَعََد فَما

ُم ، : الُمتَتَلِّعُ  يُقَاُل :وِ   قال أَبُو ذَُؤْيٍب يَِصُف الَحِميَر : الُمتَقَّدِ

َد راِبِ  عـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح وُ  مـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ   ء ا  َوَردحَن والـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

ِم ال      جــــــــــح وحَ  الــــــــــنــــــــــ  ــــــــــَ َرابِء فـ ضُ ضــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــ  ــــــــــَ تـ ــــــــــَ تـ ــــــــــَ  (4) يـ
  

ّي : َصَوابُه   «.فَْوق النَّْظمِ :»وفي ِرَوايَة « ُدوَن النَّْجمِ »، وَكذِلَك َرَواهُ ِسيبََويه. قُْلُت : وَرَوى أَبُو َسِعيٍد « َخْلَف النَّْجمِ »قال ابُن بَّرِ

َدةِ ، وقد أََشْرنَا « ب ل ع»كما في العُبَاب ، ووقع في التَّْكِملَة : الُمَحاِربّي ، وَرَواهُ ابُن بَّرّي فِي  الَحاِرثّي ،فَرُس َمْزيََدة  : الُمتَتَلِّعوِ  بالُمَوحَّ

 إِلَى ذِلَك ُهنَاَك.

 .تَتَلَّع وَكذِلكَ  َمدَّ ُعنُقَهُ وَرفََع َرأَْسه ، إِذا في َمْشيِِه ، تَتَالَعَ وِ 

األَْبيَُض ،  ُمتَاِلعٌ ٍء ، ويُقَاُل لَه :ٍء ، ُمالِصُق أِلَجأَ ، بَْينَُهَما َطِريٌق لبَنِي ُجَوْيِن بِن َجْرِم َطّيِ في بِالِد َطّيِ  ّمِ : َجبٌَل بالبَاِديَِة ،، بالضَّ  ُمتَاِلعٌ وِ 

 : عنههللارضياألَْسوُد وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي للَبِيٍد  ُمتَاِلعٌ  يقال لَهُ :وَجبٌَل أَْيضاً في باِلِدهْم ِلبَنِي َصْخِر بِن َجْرٍم ، بَْينَهُ وبَْيَن أََجأَ لَْيلَةٌ ، 

َنا 
َ
 فَباَبنِ  مبَُتاِلضٍ َدَرَس امل

 قاَل : أَراَد الَمنَاِزَل فَحَذَف ، وهو قَبِيٌح.

ّي :  قُْلُت : وَعْجُزه فِيما َرواه الّصاَغانِّي وابُن بَّرِ
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 فالس وابنِ فتَـَقاَدَمتح اب ُبحِ  
 ويُْرَوى :

َ الِبيِد والس وابِن   (5)اب ُبحِ  َباح
 قاَل َصَدقَةُ بُن نَافِعٍ العَُمْيِلّي : ِلبَنِي ُعَمْيلَةَ : َجبَلٌ  أَو بالِحَمى ، لغَنِيّ  َجبَلٌ  أَوْ 

ا وِ  نــــــــــــــَ نح َأاّيمــــــــــــــُ عــــــــــــــَ رحجــــــــــــــِ رح تـــــــــــــــَ ضٍ هــــــــــــــَ الــــــــــــــِ تــــــــــــــَ   مبــــــــــــــُ
اَل ُ وِ      ن  طـــــــــــــــــــَ اٍ  هلـــــــــــــــــــَُ رحٌب أبَوحشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( الذي يف الصحاح املطبوع : ارتفض.1)
 ( عبارة التهذيب قا  األزهري : قلت املعروف يف كالم العرب أتلض رأسه إذا أطلعه فنظر.2)
 ( يف معجم البلدان : سليم.3)
 «.. فو  النظم.. فوردن»وفيه :  6/  1( ديوان اهلذليا 4)
 ( وهي رواية اللسان.5)
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 ، يُقَال لَهُ : َعْينُ  (1) َماء َعْيٌن تَِسيحُ  وفي َسْفِحهِ  بَْيَن السَّْوَدِة واألَْحَساِء ، َكذا في التَّْهِذيِب وفي الُمْعَجِم َوَراَء َطْخفَةَ ، بِنَاِحيَة البَْحَرْينِ  َجبَلٌ  أَو

ِة يَِصُف حماراً وأَتَانَهُ : (2)وفي الُمْعَجِم : يُقَاُل لها :الَخّراَرةُ  .ُمتَاِلع مَّ  ، وقَاَل ذُو الرُّ

بحٍج  ثــــــــــــــَ ا لــــــــــــــِ اهــــــــــــــَ ُه  (3)حنــــــــــــــََ َوًة ا مُث  ِإنــــــــــــــ   حنــــــــــــــَح

يَن      يــــــــــح ِ عــــــــــَ اح نــــــــــَ يـــــــــــح ا الــــــــــعــــــــــَ َوخــــــــــ   هبــــــــــَِ ضِ تـــــــــــَ الــــــــــِ تــــــــــَ  مــــــــــُ

  
 : ـ ِمْن َسُدوَس َرُجالً  ـالَسائَِب  (4)وقَاَل ُكثَيِّر يَْذُكُر َراِويَتَه 

ٍج  ـــــــــِ َر عـــــــــال ا رََأ  َرمـــــــــح مـــــــــ  ـــــــــَ ٌب ل ـــــــــِ كـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــائ ـــــــــَ  ب

ُب      ُب َهضــــــــــــــــــــــــح ُه واهلَضــــــــــــــــــــــــح ضِ أَتــــــــــَ  ُدونــــــــــَ تــــــــــالــــــــــِ  مــــــــــُ

  
ةَ بِن َعْوٍف ، وقِيَل جَ  ُمتَاِلعُ و وَزاَد في الُمْعَجِم : ة وَضِريَّةَ ، وِشْعٌب فِيِه نَْخٌل ِلبَنِي ُمرَّ مَّ بٌَل في ِديَاِر أََسٍد أَْيضاً : َجبٌَل فِي أَْرِض ِكاَلٍب بَْيَن الرُّ

 َء ، َحْيُث يَْلتَِقي َرْعُي الَحيَّْيِن.، وقِيَل : َمْوِضٌع بين فَزاَرهَ وَطّيِ 

 ه :* ومّما يُْستَْدَرك َعلَيْ 

َمْخَشِرّي ، وهو َمَجاز. أَتْلَعَ  *  النََّهاُر : اْرتَفََع. َذَكَرهُ ابن ِسيَده والزَّ

 الضَُّحى : اْنبََسَطْت ، َذَكَره ابُن ُدَرْيٍد. أَتْلَعَتوِ 

 ، عن اْبِن األَْعَرابِّي ، وأَْنَشَد : تُلُوِعَها الضَُّحى : َوْقتُ  تَلَعُ وِ 

ِن َوا طـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ر َدت يف ب ٌة أََأن غـــــــــــــــَ امـــــــــــــــَ  ٍد محـــــــــــــــََ

ِر عــــــــــاِذرُ      هــــــــــح ِذرح  ابجلــــــــــَ عــــــــــح َت ا ومل يـــــــــــُ يــــــــــح كــــــــــَ  بــــــــــَ

  

ه  ِيـــــــــــِّ ربح َ يف عـــــــــــُ اح الـــــــــــَ عـــــــــــَ ضَ تــــــــــــَ لـــــــــــَ حـــــــــــَ   تــــــــــــَ  الضـــــــــــــــــــــــــ 

  
رُ    رائــــــــــِ ه الســــــــــــــــــــــــ  تــــــــــح مــــــــــَ عــــــــــ  ــــــــــَ د نـ ٍن قــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــَ لــــــــــَ  فـ  عــــــــــَ

  
أُْس نَفُسه ، إِذا َخَرَج. نَقَلَه األَْزهِرّي. تَلَعَ وِ  ،  األَتْلَع أَْيضاً : التَِّلعُ و : الطَِّويُل. وقِيَل : الطَِّويُل العُنُِق. وقاَل اللَّْيُث : التَِّليعُ و التَِّلعُ و األَتْلَعُ و الرَّ

 التَّلَعِ  بَيِّنُ  تَِلعٌ  : الطَِّويُل الظَّْهِر. ويُقاُل : َرُجلٌ  التَّلعُ و البَتُِع : الطَِّويُل العُنُِق.« بتع»ْرَجمة ألَنَّ فَِعالً قَْد يَْدُخُل َعلٍَى أَْفعََل. وقَاَل األَْزَهِريُّ في تَ 

 ٌ  ، األَِخيَرةُ َعن ابِن َعبّاٍد. تَليعةو تَِلعَةٌ  . ويقال :التَّلَعِ  بَيِّنَهُ  تَْلعَاءُ  ، واْمَرأَة

بَِعّي : ، تَِلعَةٍ  : َجْمعُ  التَِّلعَاتُ وِ  َر قَْوُل َغْيالَن الرَّ  بَكْسِر الاّلِم ، وهي قُلُوُع السُّفُِن ، وبه فُّسِ

اءح  قــــــــــَ ــــــــــح َذاِر اإِلل نح حــــــــــِ وَن مــــــــــِ كــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــِ مح ــــــــــَ ت  َيســــــــــــــــــــــــح

اتٍ      عـــــــــــــَ لـــــــــــــِ يصـــــــــــــــــــــــــــاءح   بـــــــــــــتـــــــــــــَ ُذوِع الصـــــــــــــــــــــــــــِّ  كـــــــــــــجـــــــــــــُ

  
 بقُلُوعِ هِذه السَِّفينَِة الطَِّويلَِة َحتَّى كأَنََّها ُجذُوُع النَّْخلَِة.أَراَد ِمْن ِخْشيَِة أَْن يَقَعُوا في البَْحِر فيَْهِلُكوا ، فيَتَعَلَّقُوَن 

 : َرفِيٌع ، نقله اللَّْيُث. تَِلعٌ و تَِليعٌ  . وَسيِّدٌ تَِليعٌ  : َكثِيُر التَّلَفُِّت َحْولَهُ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وكذِلَك َرُجلٌ  تَِلعٌ  وَرُجلٌ 

لَيَْضِربَنَُّهُم :»، يُِريُد َكثَْرتَهُ ، وأَنَّه ال يَْخلُو منه َمْوِضٌع. وفي َحِديٍث آَخَر « تَْلعَةٍ  ِمْنهُ َذنَبُ  (5)ُء َمَطٌر ال يَْمتَنُِع فيَِجي»وفي الَحِديث : 

 «.تَْلعَةٍ  الُمْؤِمنُوَن َحتَّى ال يَْمنَعُوا َذنَبَ 

حَ  التَّْلعَةُ وقِيَل :  . قال عاِرٌق الطَّائِّي :تَْلعُ  بَة ، والَجْمعُ ِمثُْل الرَّ

ٍة ِو  طـــــــــــــَ ـــــــــــــح ب ـــــــــــــغـــــــــــــِ َا ب ـــــــــــــِ ن ـــــــــــــِ ا أانســـــــــــــــــــــــــــًا دائ ـــــــــــــ  ن  كـــــــــــــُ

ا      نـــــــــــــَ يـــــــــــــُر بـــــــــــــِ ضُ َيســـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ هح  تـ اَل وَأاَبرِقـــــــــــــُ
َ

 املـــــــــــــ

  
ةَ : التِّالَعةُ وِ   ، بالَكْسِر : ما اْرتَفََع ِمن األَْرِض ، ويَُشبَّهُ به الناقَةُ ، ومنه قَْوُل ُكثَيِِّر َعزَّ

رِّ  كـــــــــــــــُ ةٍ بـــــــــــــــِ اَلعـــــــــــــــَ ا   تـــــــــــــــِ مـــــــــــــــ  ِر لـــــــــــــــَ دح  كـــــــــــــــالـــــــــــــــبـــــــــــــــَ

ا ِ      بــــــــــــَ لــــــــــــَ  اجلــــــــــــِ ر  عــــــــــــَ قــــــــــــَ تـــــــــــــَ و َر واســــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

  
 ُهنَا : الطَِّويلَةُ العُنُِق الُمْرتَِفعَتُه. التِّالَعةُ  وقِيَل :
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 ، بالفَتْح : َمْوِضٌع قُْرَب اليََماَمِة ، قاَل َجريٌر : تَْلعَةُ وِ 

َو   ُر واهلــــــــــــــــَ ذَكــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــت ا هــــــــــــــــاَج ال  َأال ُرمبــــــــــــــــ َ

ةَ      عـــــــــَ لـــــــــح تــــــــــَ مِ  بـــــــــِ َواجـــــــــِ وِع الســـــــــــــــــــــــ  مـــــــــُ  ِإرحشـــــــــــــــــــــــاَش الـــــــــد 

  
 وقَاَل أْْيضاً :

مح وِ  ــــــــــكــــــــــُ ائ اَء رِييف لشــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــَ دح كــــــــــاَن يف بـ  قــــــــــَ

ةُ وِ      عـــــــــــــَ لـــــــــــــح ِديـــــــــــــُرهـــــــــــــا تــــــــــــــَ رِي غـــــــــــــَ اُء  ـــــــــــــَح فـــــــــــــَ وح  واجلـــــــــــــَ

  
 «.ج وف»وهَكَذا فَسََّره أَبو ُعبَْيَدة ، كما َسيَأْتِي في 

ةُ النََّسِب وتَبِعَُهم الّصاَغانِّي : هي : ، بالَكْسِر ، تِْنعَةُ  : [تنع]  ة ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان. وقال أَئمَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : يسيح ما ها ا يقا  هلا :1)
جبر بناحية البحرين با الســــــودة واألحســــــاء ا ويف « ومتالض: « متالض»( كذا ابالصــــــر عن معجم البلدان ا وفيه يف موضــــــض آخر من الرتمجة 2)

 سفح هذا اجلبر عا يسيح ما ها يقا  هلا عا متالض ولذلك قا  ذو الرمة.
 «.لنبح حنوه»( عن معجم البلدان ا وابألصر 3)
 «.رواية»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 ( يف النهاية واللسان : ال مُيَنض.5)
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رَ  ُعحَجِم  َموحَت اقـُرحَب َحضــــــــــح
َعة هي: ِعنحَدها َواِدي بِئحِر بـََرُهوَت. ويف امل ُعحَجمة» تـَنـح

ِ امل َيبحيت : حَتحِقيُ   (1)« ابلَفتحح والَغاح وســــــــــَ
َيتح  ذِلَك ُهَناَ . قا  الّصاَغاينّ : َعةَ  لُِّ رِو بِن َعبحِد بن  بِن هاِنئ (2) بِتنـح َوِد بِن الض بَـيحِب بِن َعمح ِر بِن اأَلسح رِو بِن ُذهح بِن َعمح

َرَموحت ا الماَن بِن ا َاِرِث بِن َحضــح َها ســَ َب ِإلَيـح َلةَ  ُنســِ ُهم :أَبُو قـَيـح زَاُر بُن  مَجَاَعٌة من الّتاِبِعَا ا ِمنـح ِعَياُض بُن َعَياٍض ا والَعيـح
ُر بُن َعنـحَب ٍ  أَبو الس َكنِ و  َجرحَوٍ  ا َحدِّثُونَ  وعمريحٌ وَعاِمٌر ابـحَنا ُسَويحدٍ  ُحجح

ُ
 وَغريحُ هُؤالِء. التِّنحِعي ون امل

بَأَ والسَّْمَن ، تُْعتُ  : َمْصَدرُ  التَّْوعُ  : [توع] ً  ، أَتِيعُهو أَتُوُعه ، تِْعتُهو اللِّ ى ، وَذَكَر الثانِيَةَ ابُن وتَْيعاً ، واْقتََصَر الَجْوَهِرّي على اللُّغَِة األُولَ  تَْوعا

 نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ عن اللَّْيث. تَْرفَعَهُ بَها ، ُشَمْيٍل ، إِذا َكَسْرتَه بِقْطعَِة ُخْبزٍ 

مِّ  تُعْ تُعْ  قاَل ابُن األَْعَراِبّي :وِ   .التَّْوعِ  وهو ِمن أَْمٌر بالتََّواُضعِ ، فِيهَما : ، بالضَّ

ْبُط َمَع ُطوِلِه يَُدلُّ َعلَى أَنَّ التَّاَء زائَدةٌ ، ألَنَّهُ َوَزنَهُ بِتَْفعُوٍل ، ولو قاَل كتَنُّوٍر ألََصابَ  (3) ، ُمَشدََّدةً َعلَى تَْفعُولٍ  التَّيُّوعوِ   ُكلُّ   الَمَحزَّ :وهذا الضَّ

ُح البََدَن.ساَل ِمْنَها لَبٌَن أَبْ  أَْو قُِطفَتْ  بَْقلٍَة إِذا قُِطعَْت ، َوَرقٍَة أَو  يَُض حارٌّ ، يُقَّرِ

، ُكلَِّها  التَّيُّوَعاتِ  لَبَنُ و قاَل األَِطبّاُء : والعَُشِر ، والَحْلتِيِت ، والعَْرَطنِيثَا ، (5) كالسَّقَُمونِيا ، والشُّْبُرم ، والاَلِعيَةِ  : بُقُوٌل أَُخرُ  (4) التَّيُّوَعاتُ وِ 

كالسََّكاَرى  َعلَى الماءِ  الماِء الّراِكِد َطفَا َسَمُكهُ وإِذا ُدقَّ وَرقَُها أَْو بَْزُرَها وُطِرَح في َوْحَدهُ ، َحاِلٌق للشَّْعرِ  للبَْول والطَّْمِث ، ُمْسِهٌل ُمِدرٌّ 

 «.ى ت ع»ٌء من ذِلَك في ما يَشاُء ، وسيأْتِي َشيْ  فاْصِطيدَ 

ً  ءُ القَيْ  تَاعَ  : [تيع] ً و بالفَتْحِ ، ، يَتِيُع تَْيعا ً و ، تَيَعا َكتَيِن ، تَيَعَانا  َخَرَج. وكذِلَك تَْوعاً : ، ُمَحرَّ

ً  : ساَل واْنبََسَط علَى َوْجِه األَْرِض ، يَتِيعُ  كالماِء ونَْحِوهِ  ءُ الشَّيْ  تَاعَ وِ   وتَْوعاً ، األَِخيَرةُ ناِدَرةٌ. تَْيعا

ّجاج :وِ   َذاَب. ُء ، إِذاالشَّيْ  تاعَ  قال الزَّ

ً و تَيَعَانًا تَاعَ  َعبّاد :قاَل ابُن وِ  ً و تَْيعا ، إِذا تاَق  تَيَعا
(6). 

ً  الطَِّريقَ  تاعَ وِ   قََطعَهُ. : يَتِيعُهُ تَْيعا

 َذَهَب. إِلَْيِه : تَاعَ  كما يَأْتِي ، وِمْنهُ  التَّيَّعانِ  ومنه اْشتِقَاقُ  إِلَْيِه : َعِجَل ، تاعَ وِ 

ً  يَتِيعُه السَّْمنَ  تَاعَ وِ   .كتَيَّعَهُ  َرفَعَهُ بِقْطعَِة ُخْبزٍ  :وتَْوعاً  تَْيعا

ً  به تَاعَ َء بيَِدَك. يُقَاُل :: أَْن تَأَُخَذ الشَّيْ  التَّْيعُ  قاَل اْبُن ُشَمْيٍل :وِ   بِيَِدِه ، وأَْنَشد : أََخَذهُ  به ، إِذا تَيَّعَ و ، يَتِيُع تَْيعا

ودًا و  هــــــــــا عــــــــــُ ــــــــــُ ت ــــــــــح يـ طــــــــــَ ــــــــــَبعــــــــــح تُ ف عــــــــــح ــــــــــِ رٍة  ت مــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــت  ب

رَاِغي وِ     
َ
ا  ـــــــــــــــــــــــــــــَخريحُ امل نـــــــَ ا ـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــد َعِلمح  ِقصـــــــــــــــــــــاُرهـــــــَ

  
بِتَْمَرةٍ أَْي أََخْذتَُها آُكُل بِها. والِمْرغاةُ : العُوُد أَو  تِْعتُ و قاَل : هذا َرُجٌل يَْزُعُم أَنَّه أََكَل َرْغَوةً َمَع صاِحبٍَة له ، فقال : أَْعَطْيتُها ُعوداً تَأُْكُل به ،

 التَّْمُر أَو الَكْسَرة يُْرتَغَى بها ، وَجْمعَُها الَمَراِغي. قال األَْزَهِرّي : َرأَْيتُه بَخّطِ أَبِي الَهْيثَِم.

 به ، أَْي أََخْذتُه. فتِْعتُ  انِي فاُلٌن ِدْرَهماً ،بها. قاَل : وأَْعطَ  (7) تَيَّْعتُ  بتَْمَرةٍ قاَل : وِمثُْل ذِلكَ  تِْعتُ وِ 

وِمْنُهم َمْن « شاةٌ ، والتِّيَمةُ لصاِحبها التِّيعَةِ  َعلَى»نَقَلَهُ أَبُو ُعبَْيٍد في َشْرحِ ، َحِديِث وائِل بِن ُحْجٍر :  ، بالَكْسِر : األَْربَعُوَن من الغَنَِم ، التِّيعَةُ وِ 

دَ  هُ بغَنَِم الصَّ من الشاِء :  التِّيعَةُ  : ال أَْدِري ما هي ، وبَلَغَنا عن الفَّراِء أَنَّهُ قال : التِّيعَةُ »قَِة ، وَحَكى َشِمٌر عن ابِن األَْعَرابِّي قاَل : َخصَّ

دَ  أَْدنَى ما يَِجب : التِّيعَةُ  أَو« الِقْطعَةُ التَّي تَجُب فِيَها الَصَدقَةُ تَْرَعى َحْوَل البُيُوتِ  قَِة كاألَْربَِعيَن فيها شاةٌ ، وكَخْمٍس من اإِلبِِل يها َشاةٌ ِمن الصَّ

ِريُر ، قاَل : وإِنََّما ق فِيَها ، ألَنَّهُ لَْو راَم أَْخَذ َشيْ  تَيَّع التِّيعَةَ  ، قالَهُ أَبُو َسِعيٍد الضَّ  ٍء ِمْنَها قَْبَل أَنْ الَحقُّ الَِّذي َوَجَب للُمَصّدِ

__________________ 
 له ايقوت عن كتاب نصر ا ونقر عن اجلواليقي أنه ثنعة ابلثاء املثلثة مث قا  : والصواب عندان تنعة.( نق1)
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 «.تنعة»( انظر يف عامود نسبة اللباب البن االثري ومعجم البلدان 2)
. اخل والذي يف .. الشــــارح وهذا الضــــبرتقوله : والتيوع مشــــددة عل  تفعو . هكذا يف نســــخ املو ا وعليه قو  »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 3)

حتريف التكملة واللســـــــان عن األزهري : اليتوع بتقدمي الياء عل  التاء ا ويؤيده ما ســـــــيبيت متنا وشـــــــرحا يف مادة يتض فلعر ما يف املصـــــــنف هنا من 
 «.توع»التكملة يف مادة يف « يتض»الذي ورد يف اللسان يف مادة « النساخ ا والصواب واليتوع عل  يفعو  وال غبار عليه ا ه

 بتقدمي الياء ا كر نبت له ل  يسير ِإذا قطض. واملشهور من اليتوعات سبعة.« يتوع»( الذي ورد يف تذكرة داود 4)
 ( وهي أجود أنواعه.5)
 كاألصر.« ل »وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « لف»( يف القاموس : 6)
 . مث قا  : والصواب تعت ابلعا غري معجمة... وتيغت ابلغا املعجمة( كذا ابألصر واللسان ا ووردت يف التهذيب : 7)
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ُب ِفيه ُلَغ َعَدُدَها ما  َِ نَـَعُه صـــــــــاِحُب املاِ  ا فَلم ا َوَجَب فيه اَ     التِّيَعةُ  يـَبـح
َ
دُِّ  ا َأيح َعِجَر. لعَ  مل ُصـــــــــَ

َرب   لعَ و  ِإلَيحه امل
ُله مناملاِ  ِإىل ِإعحطَائِه فجاَد به. قاَ  : و   ُء.ا وهو الَقيح  التـ يحضِ  َأصح

َدقَةُ ، : اْسٌم ألَْدنَى ما يَِجبُ  التَّيعَةُ  وقَال أَبُو ُعبَْيٍد : َكاةُ  فيه الصَّ ونَصُّ أَبِي ُعبَْيٍد  ِمن الَحيََواِن ، وَكأَنََّها الُجْملَةُ الَّتِي للسُّعَاةِ إِلَْيَها َذَهاٌب ، أَي الزَّ

 كالَخْمِس ِمَن اإِلبِِل ، واألَْربَِعيَن ِمَن الغَنَِم. إِلَْيِه ، ، إِذا َذَهبَ  تاَع يَتِيعُ  ِمنْ  : َعلَْيَها َسبِيٌل ،

 نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. : الُكتْلَةُ من اللَّبَاِء الثَِّخينَِة ، التّاَعةُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :وِ 

َكةً ُمَشدََّدةً ، تَيَّعانُ و كَكيٍِّس ، تَيِّع في نََواِدِر األَْعَراِب : َرُجلٌ وِ  ٌع إِلَى الشَّّرِ أَْو إِلَى  ، أَيْ  (1)وَكذِلَك تَيٌِّح وتَيَّحان ، وتَيٌِّق وتَيَّقَان  ُمَحرَّ ُمتََسّرِ

 ِء ، أَْي َعِجَل إِلَْيِه.إِلَى الشَّيْ  تَاعَ  ِمْن قَْوِلِهْم : ءِ الشَّيْ 

 أَو الذَّاِهُب فيه. في الُحْمِق ، الُمتََسارعُ أَي  ، الُمتَتايعُ  : األَتْيَعُ وِ 

 من األََماِكُن : ما يَْجِري السََّراُب َعلَى َوْجِهِه. األَتْيَعُ وِ 

ُجلُ  أَتَاعَ وِ   الِجَراَحاِت :. نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد للقَُطاِمّي يَْذُكُر ُمتَاعٌ  ءُ واْلقَيْ  قاَء ، : ُمتِيعٌ  فهو إِتاَعةً  الرَّ

ومـــــــــــــاً وِ  لـــــــــــــُ ِدي كـــــــــــــُ رُت األَيـــــــــــــح بـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ تح تـ لـــــــــــــ    ـــــــــــــَ

اً      اعــــــــــــــَ تــــــــــــــَ قــــــــــــــًا مــــــــــــــُ لــــــــــــــَ هــــــــــــــا عــــــــــــــَ ُروقــــــــــــــُ ج  عــــــــــــــُ  متــــــــــــــَُ

  
ً  َدَمهُ  أَتاعَ  وَكذِلكَ  َء : أََعاَدهُ ،القَي أَتاعَ وِ   .فتَاَع تُيُوعا

 َعن اْبِن ُشَمْيل. : ُرُكوُب األَْمِر َعلَى ِخالِف النّاِس ، التَّتَايُعُ وِ 

ِء إِذا تََهافَتُوا فيه ، وساَرُعوا إِلَْيه ، وبه في الشَّيْ  (2) تَتَايَعُوا َعلَْيه ، يُقَاُل للقَْوم : قد الُمتَايَعَةُ و ِء ،في الشَّيْ  التََّهافُتُ   :التتَايُع قاَل أَبُو ُعبَْيٍد :وِ 

رَ   «.الفََراُش فِي النّارِ  يتَايعُ  في الكذِب كما تَتايَعُوا ما يَْحِملُُكْم َعلَى أَنْ »الَحِديُث :  فُّسِ

 وال يَُكوُن إِاّل فِي الشَّّرِ ، كما في الّصحاح. اإِلْسَراُع فِي الشَّّرِ ، قيَل : هووِ 

وقِيَل : هو  اللََّجاَجةُ ، : إِنَّهُ  التَّتَايُعِ  يقال فيو في الَخْيِر ، كالتَّتَايُعِ  في الشَّرِّ  لتَّتَايُعافي الَخْيِر ، وقِيَل : التَّتَايُعَ  وقال األَْزَهِرّي : ولم نَْسَمعِ 

اْستَقَلَّ  إَِذا ِلْلِقيَاِم ، يَعَ تَتَاو َعلَيَّ فاُلٌن. قاَل : تَتَيَّع عن ابن َعبّاٍد ، وهو في نََواِدِر األَْعَراِب. يُقَاُل : ، كالتَّتَيُّع التََّهافُُت فيه ، كما في الّصحاح ،

 وأَْنَشَد : له ،

ا  ا َرآهـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــ  ه لـــــــــــــــــــَ َف أُمـــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــَ

وُء وال      نــــــــــــــــُ ضُ تـــــــــــــــــَ ايــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ امِ  تـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ قــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح  لــــــــــــــــِ

  
يُح بالَوَرِق : اتَّايَعَتِ وِ  ْت علَى َرأْسها  تَتَايَعَت أَْصلُهوِ قال األَْزَهِرّي : َذَهبَْت به. إِذا الّرِ به. قال أَبُو ذَُؤْيٍب يَْذُكُر َعْقَرهُ نَاقَتَهُ ، وأَنََّها َكاَسْت فَخرَّ

: 

هـــــــــــا وِ  ـــــــــــِ اق َدرحُت لســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ٍ  ق ـــــــــــح ن ٍة عـــــــــــَ ـــــــــــَ رِه فـــــــــــح  مـــــــــــُ

ا      مـــــــــَ ر تح كـــــــــَ ضُ فـــــــــخـــــــــَ ايـــــــــَ تـــــــــ  ـــــــــَ رِ  تـ فـــــــــح ـــــــــُح ابلـــــــــقـــــــــَ  الـــــــــرِّي

  

و ٍ   ٍف  ـــــــــــــــَُ يـــــــــــــــح اٍع َأو ِلضــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ يٍّ جـــــــــــــــِ   ـــــــــــــــَِ

  
ي    لــــــــــــِ بــــــــــــح ج  بــــــــــــه قـــــــــــــَ لــــــــــــَ دًا َأنح يـــــــــــــُ (3)أاَُبِدُر محــــــــــــَح

 

  
َّايَعُ  وقال األَْخفَُش :  : تَْذهُب به. تَت

 عن ابِن َعبّاٍد ، وِهَي لُغَةٌ ، أَو لُثْغَةٌ ، أَو بََدٌل. ، أَْستَِطيعُ  ال بَمْعنَى : أَْستَتِيع الوِ 

 يُْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما 

 : ما يَِسيُل علَى َوْجِه األَْرِض ِمن َجَمٍد َذائٍب ونَْحِوِه. التَّْيعُ 

 : َمائٌع. تَائعٌ  ءٌ وَشيْ 
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 الَماُء : اْنبََسَط علَى َوْجِه األَْرض. (4) تَتَيَّعَ وِ 

 السُّْنبُُل : يَبَِس بَْعُضهُ وبَْعُضهُ َرْطٌب. تَاعَ وِ 

 ِر فِْكَرةٍ وال َرِويٍَّة.: يَْرِمي بنِْفِسِه َسِريعاً ِمْن َغْيِر تَثَبٍُّت ، وَكذا الَحْيَراُن وقِيَل : والتَّتابُُع : الُوقُوُع في الشَّّرِ ِمن َغيْ  يَعُ يَتَتَا والسَّْكَرانُ 

. تَتَايَعَ وِ  َك أَْلواَحهُ َحتَّى يَكاد يَْنفَكُّ  الَجَمُل في َمْشيِِه فِي الَحّرِ ، ِإذا َحرَّ

__________________ 
( ضــــــــــبطت األلفا  تّيعان وتّيحان وتّيقان بدون تنوين كما يف القاموس والتهذيب واللســــــــــان ا وضــــــــــبطها الصــــــــــاغاين يف التكملة ا مجيعها ا 1)

 ابلتنوين.
حذف إحداها كالواجب كما قوله : أن تتابعوا أصــله بثالث لءات واألصــر كاللســان وهبامشــه :« ال تتايعوا يف الكذب»( نصــفه يف النهاية : 2)

 يستفاد من هامش النهاية.
 «.محداً »بد  « ذكراً »و « لساقها»بد  « لرجلها»يف شعر أيب ذ يب ا وفيه :  39 ـ 38/  1( ديوان اهلذليا 3)
 «.وتيض»( عن اللسان وابألصر 4)
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 .(1) القَْوُم في األَْرِض ، أَْي تَبَاَعُدوا فِيَها َعلَى عّيٍ وِشدَّةٍ  تَتَايَعَ وِ 

 .التِّيعَةُ  ِء ، وقد َشذَّ َعْنهُ وقال الّصاَغانِّي : التَّْرِكيُب يَُدلُّ على اْضِطَراِب الشَّيْ 

ْلَت في قَْوِل أَبِي َسِعيٍد الَِّذي تَقَدَّم فيه َعِلْمَت أَنَّهُ ال ُشذُوَذ.  قُْلُت : وإِذا تَأَمَّ

 فصر الثاءِ 
 مض العا

قاَل : وأَْحَسبه َمْصنُوعاً ، وأَْنَت َخبِيٌر أَنَّ هَذا  اْسٌم ، أَْهَملَه الَجْوِهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ، كَجْعفٍَر ، ثَْخَطعٌ  : [ثخطع]

 وأَْمثَالَهُ ال يُْستَْدَرُك به َعلَى الَجْوَهِرّي.

ُجُل ، ثَِرعَ  : [ثرع] . وقاَل ابُن األَْعَرابِّي ، أَيْ أَْهَملَهُ الَجْوَهرِ  كفَِرَح ، الرَّ تَْطِفيالً ، هَكَذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه َعلَى قَْوٍم ،  َطفََّل َعلَى قَْوِمه يُّ

 .(2)كما هو نَصُّ ابِن األَْعَرابِّي 

كاُم ، الثَُّطاع : [ثطع] َكاِم والسُّعَاِل ، ، كغَُراٍب : الزُّ ُجُل ، ثُِطعَ  وقد ، وقِيَل : هو ِمثُْل الزُّ ،  الثَُّطاِعيُّ  ، وقال الفَّراُء : َمثُْطوعٌ  فهو كعُنَِي ، الرَّ

ّمِ : الَمزُكوُم ،  وهو َمأُْخوذٌ ِمْنه. بالضَّ

َط ، عن ابِن ُدَرْيد ، ولَْيَس بثَبٍَت. كَمنََع : أَْحَدثَ  ، ثََطعَ وِ   وتَغَوَّ

ُجُل ، إِذا بََداونَصُّ  ُء ،الشَّيْ  ، ثََطعَ  قاَل أَْيضاً :وِ  َط  َظَهَر ،و العُبَاِب : الرَّ ، ألَنَّهُ إِذا أَْحَدَث بََرَز ِمَن  (3)ويُقَاُل : أَْبَدى ، أَي أَْحَدَث وتَغَوَّ

 البُيُوِت ، فيَُكوُن من باِب الِكنَايَِة.

ً وِ    الفَْهِمّي :قَالَهُ ابُن َعبّاٍد ، وأَْنَشَد الْبِن نَْجَدةَ  : َكَسَرهُ ، ثَطَّعَهُ تَثِْطيعا

نَ  عـــــــــــــح طـــــــــــــِّ ثـــــــــــــَ وٌد  يــــــــــــــُ ن  ســـــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــُ رَاَب فــــــــــــــَ  الـــــــــــــعـــــــــــــِ

َدامُ      ٌح قــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــح ُه قـــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــَ اَلســــــــــــــــــــــــــــــــح  ِإذا جــــــــــــــــــَ

  
ُجلُ  ثَعَّ  : [ثعع] فَخَرَج ِمْن َجْوفِِه  فَثَعَّ ثَعَّةً »، وأَْنَكَر األَْزَهِرّي التَّاَء ، وقَْد تَقَدََّم ، وبِِهَما ُرِوَي الَحِديُث : « بالتاء»كتَعَّ تَعًّا  قَاَء ، : يَثِعُّ ثَعًّا الرَّ

 ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُهَما َسواٌء.« َجْرٌو أَْسَودُ 

َدُف ،: الثَّْعثَعُ و َعن أَبِي َعْمٍرو. اللُّْؤلُؤ ، كَجْعفٍَر : ، الثَّْعثَعوِ  د وأَبِي َعْمٍرو أَْيضاً. وَشاِهُده قَْوُل أَبِي الَهمَ  الصَّ ْيَسع اآلتِي َعْن ثَْعلٍَب والُمبَّرِ

 ِذْكُره في َكالِم الُمَصنِّف في فَْصِل الِجيم :

 الثـ عحَثضِ َ حرِي َعَل  اخَلدِّ كِضئحِب 
َواُب أَنه كَجْعفَر ، ٌء له َحبٌّ يُْزَرُع ، والصَّ أَنَّهُ َشيْ  الثَّْعثَعِ  وقد أَْخَطأَ البُْشتِّي في َضْبِطِه وتَْفِسيِرِه ، فإِنَّهُ َضبََطهُ كِزْبِرج ، ثم فَسََّر ِضئْبَ 

ُد عن البَْصِريِّيَن نَْحواً والُمَراُد به َصَدُف اللُّْؤلُِؤ ، نَبَّهَ َعلَى ذِلَك األَْزَهِرّي في ُخْطبَة الِكتَاِب. وفي العُبَاِب : قاَل أَبو ُعَمَر ال اِهُد : َرَوى الُمبَّرِ زَّ

 لَباً فعَرفََها.ِمّما قاَل أَبو َعْمٍرو. قاَل : وَسأَْلُت َعْنَها ثَعْ 

 عن أَبِي َعْمٍرو. الصُّوُف األَْحَمُر ، أَْيضاً : الثَّْعثَعُ وِ 

اَغانِّي عن أَبي َزْيٍد : ُء ِمن فِيِه ،: اْنَصبَّ القَيْ  اْنثَعَّ وِ  َكذا الدَُّم و ِمثَاُل اْنَصبَّ ،: ُء ِمْن فِيِه القَيْ  اْنثَعَّ و هَكَذا في َسائِِر النَُّسخِ ، والَِّذي َحَكاهُ الصَّ

ن ث »ِمثَاُل أَْجَمَع ، وَسيَأْتِي ذِلَك في تَْرِكيب  أَْنثَعَ  إِذا َخَرَج ، وقاَل َغْيُره : اْنَدفََع ، وَكذِلَك قاَل ابُن األَْعَرابِّي ، وزاَد : ِمَن األَْنِف والُجْرحِ ،

 «.ع

ً و حَكايَةُ َصْوِت القَاِلِس.: ْعثَعَةُ الثَّ  قاَل اْبُن ُدَرْيٍد :و : َكالٌم فيه لُثْغَةٌ. الثَّْعثَعَةُ وِ   بِقَْيئِه ، إِذا تابَعَهُ. يُثَْعثِعُ  يُقَاُل : ِء ،ُمتَابَعَةُ القَيْ  أَْيضا

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ةُ الَواِحَدةُ ِمَن القَيْ  الثَّعَّةُ   ِء.: الَمرَّ
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ً  ، ِمن ، َحّدِ فَِرَح ، ثَِعْعُت أَثَعُّ وِ  َكةً : لُغَةٌ في ثَعَعا ّي. ثَعَّ يَثِعُّ  ، ُمَحرَّ  ، عن ابِن األَْعَرابِّي. نَقَلَه ابُن بَّرِ

ً  َمْنِخَراهُ  اْنثَعَّ وِ   : ُهِريقا َدماً. اْنثِعاعا

ُجُل بقَْيئه ، مثل تَثَْعثَعَ وِ   .(4) ثَْعثَعَ  الرَّ

 َشَدَخهُ. ِذه التَّْرَجَمةُ اْنفََرَد بِها الَجْوَهِرّي فقاَل : أَيْ ه َرأَْسه ، كَمنَع ، ثَلَعَ  : [ثلع]

 وَغْيِره ، وهي َمْوُجوَدةٌ في نُْسَختِنَا ، وَسقََطْت من َغاِلب نَُسخِ الّصحاح ، كُمعَظٍَّم : الُمَشدَُّخ ِمن البُْسرِ  ، الَمثَلَّعُ وِ 

__________________ 
 «.وَشَدةٍ »مثله يف التهذيب وصحح  ققه و « عل  عمّ  وشدة»( يف اللسان : 1)
 ( كما يف اللسان والتكملة.2)
 واملثبت عن التكملة.« ويقا  : ِإذا بدأ يف تغوط ا ألنه»( ابألصر : 3)
 ( يف اللسان : وقد تـَثـَعحَثَض بقيئه وتـَثـَعحثـََعُه.4)
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اِن. وذََكَرَها اجلَوحَهرِي   َعحىَن ال ابلن صِّ يف تـَرحمَجَة وِلَذا قاَ  صـــــاِحُب اللِّســـــَ
ُعحَجَمِة.« ثـََلغ»ابمل

ِ امل واُب  يف َحرحِف الَغاح َأو الصـــــ 
ِ ا اَغاينّ يف الُعَباِب ا وَخط َب اجلَوحَهرِي  يف ِإيرَاِدَها ُهَنا. قـُلحُت : َوَقدح ذََكَرَها اجلَ   ابلَغاح وحَهرِي  أَيحضــــــاً كما نـَب ه َعَل  ذِلَك الصــــــ 
ِ ا كما َسَيبحيت وخَتحِطَئُة اجلَوحَهرِّي من َغريحِ َدلِيٍر لَيحَ  بَوِجيه ا ال ِسي ما وَقدح تَِبَض الز خَمحَشرِي  يف َحرح   عَل  ذِلَك ا فِإن ه ف الَغاح

لَ  ُمثـَل ضٌ  : َشَدَخُه ا وُرَطبٌ  (1)قاَ  يف هذا الرت حِكيِب : ثـََلَغ رَأحَسُه وفـََلَغه   ِة فانحَشَدَخ. فَتَبم رح.: َسَقرَت من الن خح
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

وأَنا ِمْنه في ِريبٍَة  (2)« ورع»، كَكِتٍف : إِذا َكاَن َغّضاً ، هَكذا هو في اللَِّساِن َعْن بَْعِض األَْعَراِب ، أَْوَرَدهُ في تَْركيب  ثَِمعٌ  : ُعْشبٌ  [ثمع]

 ْعَجَمِة ، فانُظره.، َهْل هو بالعَْين الُمْهَملَة أَو المُ 

وله َوَرٌق كَوَرِق  َشَجٌر َجبَِليٌّ ، َدائُم الُخْضَرةِ ، ذُو ساٍق َغِليٍظ يَْسُمو ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال أَبو َحنِيفَةَ : هو ، كُصَرٍد ، الثَُّوعُ  : [ثوع]

ةً : الثُّعَبَةُ َشَجَرةٌ تُْشبِهُ  ثَُوَعةٌ  ٍء ، َواِحَدتُهفِي َشيْ  ال يُْنتَفَع بهو َحْمٌل ، وهو َسْبُط األَْغَصاِن ، ولَْيَس لَهُ  وَعناقِيُده كالبُْطِم ، الَجْوِز ،  ، وقاَل َمرَّ

 .الثَُّوَعةَ 

 كما َسيَأْتِي.« ث ى ع»ِسيَده قَْد َذَكَرهُ في نَقَلَهُ الّصاَغانِّي إِْن لَْم يَُكْن تَْصِحيَف تَاَع بالفَْوقِيَِّة ، ثُمَّ َرأَْيُت ابَن  َساَل ، ، إِذا يَثُوعُ  الماءُ  ثاعَ وِ 

ّمِ ، ، ثُعْ ثُعْ  قاَل ابُن األَْعَراِبّي :وِ   ِء.: القَْذفَةُ ِلْلقَيْ  الثَّاَعةُ و قال : .(3) أَْمٌر باالْنبَِساِط في البِالِد في طاَعِة هللا بالضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ُجلُ  أَثَاعَ   إِذا قاَء ، عن ابِن األَْعَرابِّي. ، إِثَاَعةً  الرَّ

ّي َعن اْبِن الثّايعُ  : القَاِذف. ولم يَِزْد َعلَى ذِلَك ، ولَعَلَّه من الَمْقلُوِب ، وأَْصلُه الثَّاِعي وَحَكي األَْزَهِريُّ َعْن أَبِي َعْمٍرو : . وَذَكَر ابُن بَّرِ

ُجُل النَّْحُس األَْحَمُق. اَعةَ الثَّوَ  َخالََوْيِه أَنَّهُ َحَكى عن العَاِمِرّي أَنَّ   : الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً  الماءُ  ثاعَ  : [ثيع] ً و يَثِيع ءُ الشَّيْ  ثَاعَ  ، كما هو نَصُّ ابِن ِسيَده ، وقاَل َغْيُره : يَثِيُع ثَْيعا ً و يَثاُع ثَْيعا  : ساَل ، كما في اللَّسان. ثَيَعَانا

 فصر اجليم
 مض العا

. وقاَل أَبو الَهْيثَِم : هو ، كُرّماٍن ، الُجبَّاعِ  : [جبع]  أَْيضاً قاَل ابُن ُمْقبِل : ُجبّاَعةٌ و ُجبّاعٌ  وهي قاَل : القَِصيرُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ريحِ وِ  ٍة غـــــــــــــَ لـــــــــــــَ فـــــــــــــح اعٍ طـــــــــــــَ بـــــــــــــ  ٍف  جـــــــــــــُ  وال َنصـــــــــــــــــــــــــــَ

ومُ      تـــــــــــــــُ كـــــــــــــــح ا ابٍد ومـــــــــــــــَ اهلـــــــــــــــَِ ثـــــــــــــــَ نح َد ِّ أَمـــــــــــــــح  مـــــــــــــــِ

  

مـــــــا  اِ  كــــــَ نـــــــَ وحَع الــــــعــــــِ تح طــــــَ نـــــــَ ثـــــــَ ا فـــــــانـــــــح هـــــــَ تـــــــُ قــــــح  عـــــــانـــــــَ

  
ومُ    رحطــــــــــُ اُء خــــــــــُ بــــــــــَ هــــــــــح ارهبــــــــــا صــــــــــــــــــــــــَ تح بشــــــــــــــــــــــــَ الــــــــــَ  مــــــــــَ

  
 أَي َغْير قَِصيَرةٍ ، كذا َرَواهُ األَْصَمِعّي. واألَْعَرُف َغْير ُجبَّاٍء ، وقَْد تَقَدََّم بَْحثُه في الَهْمَزة.

ْبيَ  : الُجبَّاعُ وِ  ا انُ َسْهٌم قَِصيٌر يَْرِمي به الّصِ ُح يَْجعَلُوَن َعلَى َرأِْسِه تَْمَرةً ِلئالَّ يَْعِقَر ، َعْن ُكَراعٍ. قاَل ابُن ِسيَده : وال أَُحقُّها ، وإِنََّما هو الُجمَّ

اُع. قُْلُت : وقد تَقَدَّم ذِلَك في الَهْمَزة أَْيضاً. وبه ُشبَِّهِت الَمْرأَةُ القَِصيَرةُ.  والُجمَّ

ْبَسِة ،وِ عن الَخاْرِزْنِجّي قاَل : َدةً : االْستُ ، ُمَشدَّ  الَجبَّاَعةوِ  اٍن : الَمْرأَةُ القَبِيَحةُ الِمْشيَِة واللِّ  قاَل : لَْيَسْت بَصِغيَرةٍ وال َكبِيَرةٍ. الَّتِي كُرّمانٍَة وُرمَّ

ً  قَدْ و َل به العَْيَن.ُكلُّ ذِلَك من ِكتَاِب  تَغَيََّرت اْستُهُ ُهَزاالً ، إِذا : َجبََّع تَْجبِيعا  الخاْرَزْنِجّي الَِّذي َكمَّ

 قال أَبو تَُراٍب : ُكْنت َسِمْعُت ِمْن أَبِي الَهَمْيَسعِ َحْرفاً وهو في قَْوِل أَبِي الَهَمْيَسع ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَْد جاءَ  ، َجْحلَْنَجع : [جحلنجع]

أُْت إِلَْيه من َمْعَرفَتِِه ، وأَْنَشَدتُه فيه ما َكاَن أَْنَشَدنِي ، وَكتَبَهُ َشِمٌر ، واألَْبياُت الَّتِي أَْنشَ ، فَذَكْرتُه لَشِمر بِن َحْمَدَوْيِه  َجْحلَْنَجع  َدنِي :، وتَبَرَّ
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ضِ  مـــــــــَ دح َ
وحَب املـــــــــ ِك صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ب وح ي صـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــِ ـــــــــَ ن   ِإنح متـــــــــَح

ضِ      ـــــــــَ ث عـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــثـ ِب ال ـــــــــح ئ دِّ كضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ  اخلـــــــــَ ل رِي عـــــــــَ   ـــــــــَح

  
__________________ 

ابلغا املعجمة. وزيد فيها : « ثلغ»وقد وردت العبارة ابألصــر ابلعا املهملة وقد صــححناها عن األســاس « وفلقه»اس وابألصــر ( عن األســ1)
 وتناثرت الثمار فثّلغت.

 «.وزي»وال يف « ورع»( كذا ابألصر ومل يرد يف اللسان ال يف مادة 2)
 ( يف اللسان : االنبساط يف طاعة.3)
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 فِيِه من َحّبِ اللُّْؤلُِؤ ، َشبَّهَ قََطَراَن الدَّْمعِ به.ِضئْبُهُ : ما 

َحةٍ  َلنحَجضِ  َصِبريَُها( 1) ِمنح َطمح  َجحح
 : (2)وفي بَْعِض النَُّسخِ 

َوُ  ابلتـ نَـو ِع.  ملَح حَيحضَها اجَلدح
ُروه. هَكَذا  َذَكُروه ولَْم يُفَّسِ

ي الُكوَز  ِمن أَْعَراِب َمْديََن ، وما ُكنَّا نَكاُد نَْفَهُم َكالَمهُ ،ـ فِيَما ذُِكَر  ـ الَهَمْيَسعِ كاَن أَبُو  القائُِل أَبو تَُراِب : قَالُوا :وِ   (3)قاَل : وكاَن يَُسّمِ

بَاعّي من َحْرِف العَْيِن : هِذه ُحُروٌف ال ْعِرفُها ، ولَْم أَِجْد لَها أَْصالً في  أَ الِمْحفَى. وقاَل األَْزَهِريُّ عن هِذِه الَكِلَمة وما بَْعَدها في أَّوِل باِب الرُّ

باً ِمْنَها ، وال ُكتُِب الثِّقَاِت الَِّذيَن أََخذُوا َعِن العََرِب العَاِربَِة ما أَْوَدُعوا ُكتُبَُهْم ، ولَْم أَْذُكْرها وأَنا أَُحقُّها ،  ولِكْن َذَكْرتَُها اْستِْنداراً لَها ، وتَعَجُّ

تَُها ، و  قَْلُت فِيها. وهللا أَْعلَُم.لَْم أَْذُكْرها ُهنَا َمَع هذا القَْوِل إِالَّ لَئاَّل يَْذُكَرها ذاِكٌر ، أَو يَْسَمعَها َساِمٌع فيَُظنَّ بِها َغْيَر َما نَ أَْدِري ما ِصحَّ

ْرِف ، وادََّعْوا فيه االْسِميَّةَ والِفعْ  ِة الصَّ لُهُ قال َشْيُخنَا : وقد اْختَلَفَْت فيه َكِلَمةُ أَئمَّ ِليَّةَ ، وقاَل الَِّذيَن َزَعُموا أَنَّهُ فِْعٌل : لَْم يَِرْد فِْعٌل ُسَداِسيٌّ لَْيَس أَوَّ

  أَْعلَُم.َغْيُر َظاِهَرٍة ، وال فيه ما يَُدلُّ َعلَْيَها ، وهللا ـوال ِسيَّما في نَْظٍم أَبِي الَهَمْيَسعِ  ـَهْمَزةَ َوْصٍل َغْيُر هَذا اللَّْفِظ ، والِفْعِليَّةُ فيه 

ا الُخَماِسيُّ فال يَُكوُن إِاّل اْسماً ، (4)قُلُت : الَِّذي َحكاهُ األَْزَهِريُّ  باِعّي يَُكوُن اْسماً ويَُكوُن فِْعالً ، وأَمَّ وهو قَْوُل  عن الَخِليل بِن أَْحَمَد قاَل : الرُّ

ْل.  ِسيبََوْيه وَمْن قاَل بقَْوِله ، فتَأَمَّ

 ْيُخنَا.هذا ما أَْوَرَدهُ شَ 

، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ُهنَا وفي الذَّاِل الُمْعَجَمِة أَْيضاً ، وقِيَل : بالذَّاِل ُمْعَجَمٍة ُهو  َمْجُدوعٌ  فهو َجَدْعتُه ، كالَمْنعِ : الَحْبُس والّسْجُن ، الَجْدعُ  : [جدع]

 الَمْحفُوُظ ، كما َسيَأْتِي.

ُجُل ِعيَالَه ، إِذا َحبََس َعْنُهم الَخْيَر. قال أَبُو الَهْيثَِم : الَِّذي ِعْنَدنَا في ذِلَك أَنَّ  َجَدعَ  ويُقَاُل : والَجْذَع َواِحٌد ، وهو َحْبُس َمْن تَْحبُِسهُ  لَجْدعَ ا الرَّ

 ، وَعلَى اإلذالِة ِمْنَك. (5)َعلَى ُسوِء َوالئِِه 

ً  ، وقَدْ  جاِدعٌ  فهو َجَدَعهُ يَْجَدُعهُ  ونَْحِوَها. يُقَاُل : قَْطُع األَْنِف ، أَو األُذُِن ، أَو اليَِد ، أَو الشَّفَة : القَْطُع البائُن ، وقِيَل : ُهوَ  الَجْدعُ وِ   َجِدَع َجَدعا
كةً ، الَجَدع بَيِّنُ  أَْجَدعُ  فهو ،  . قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب يَِصُف الِكالَب والثَّْوَر :َجْدعاءُ  واألُْنثَى ، ُمَحرَّ

ُه  ُروجـــــــــــَ د  فــــــــــــُ َذٍر وســـــــــــــــــــــــــَ نح حـــــــــــَ اَع مـــــــــــِ  فـــــــــــانحصـــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــاِن و      ي ــــــــــــــــِ واٍر : َواف ربحٌ ضــــــــــــــــــــــــــــــَ دَعُ غــــــــــــــــُ  َأجــــــــــــــــح

  
ُغْبٌس » . وُغْبٌر : طوال وفي ِرَوايٍَة :(6)« فاْهتَاَج ِمن فََزعِ » ٌء. قُْلُت : ويُْرَوى، أَي َمْقُطوُع األُذُِن ، َوافِيَان : لم يُْقَطْع من آذاِنِهَما َشيْ  أَْجَدعُ 

ا أَْفَزَعتْه الِكالُب َعَدا َعْدواً َشِديداً ، فكاَن ذِلَك العَْدُو هو الَِّذي «ضوارٍ  َسدَّ فُُروَجهُ ، إِالَّ أَنَّ اللَّْفَظ لْلِكالِب والَمْعنَى علَى العَْدِو ، هَذا  أَْي لَمَّ

يواِن. وقِيَل : ال يُقَاُل :  .الَمْجُدوع من ُجِدعَ  ، ولِكنْ  َجِدعَ  قَْوُل األَْصَمِعّي ، كما في َشْرحِ الّدِ

كةً : ما بَِقيَ  الَجَدَعةُ وِ   ، وَكذِلَك العََرَجةُ ِمَن األَْعَرجِ ، والقََطعَةُ ِمَن األَْقَطعِ. الَجْدعِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهي َمْوِضعُ  ، الَجْدعِ  بَْعدَ  ِمْنهُ  ، ُمَحرَّ

 .األَْجَدعُ و قال الفَّراُء : يُقال : هو الشَّْيَطاُن ، والماِرُد ، والماِرج ، : الشَّْيَطاُن ، األَْجَدعُ وِ 

بِن ماِلِك بن أَُميَّةَ بِن َعْبِد هللا بِن ُمّرِ بِن َسالماَن بِن َمْعَمِر بِن  األَْجَدعِ  هو أَبو َعاِئَشةَ َمْسُروُق بنُ  ُد َمْسُروٍق التّابِِعّيِ الَكبِيِر ،َوالِ  : األَْجَدعُ وِ 

وغيََّرهُ ُعَمُر بُن الخطَّاِب َرِضَي هللا تَعالَى   ، ِمْن ثِقَاِت التابعين ،الَهْمَدانِيُّ ، ثّم الَوَداِعيُّ الُكوفِيُّ  (7)الحاِرِث بِن َسْعِد بِن عْبِد هللا بِن َوَداَعةَ 

ْحمِن ، اهُ َعْبَد الرَّ ، فَقَاَل : أَْنَت  األَْجَدعِ  فقُْلُت : َمْسُروُق بنُ  ؟وُرِوَي َعْن َمْسُروٍق أَنَّه قَاَل : قَِدْمُت على ُعَمَر ، فقاَل ِلي : ما اْسُمك عنه وَسمَّ

ْحمِن. َحدَّثَنا َرُسوُل هللا َمْسرُ  ْحمِن. األَْجَدعَ  أَنَّ  وسلموآلهعليههللاصلىوُق بُن َعْبِد الرَّ  َشْيَطاٌن. فكاَن اْسُمه فِي الّديواِن َمْسُروَق بن َعْبِد الرَّ

 كُزبَْيٍر : َعلٌَم. ، ُجَدْيعٌ وِ 
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__________________ 
 ( يف اللسان : وطمحٍة.1)
والشـــطر يف  «.. اخل.. شـــطر رابض وهو مل حيضـــها (كذا)قوله : ويف بع  النســـخ أي زايدة عل  الشـــطر الثالث »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 2)

 اللسان والتكملة والتهذيب.
 ابلراء.« الُكور»( يف التهذيب واللسان : 3)
 أو  كتاب الرابعي من حرف العا. 262/  3( انظر التهذيب 4)
 واألصر كاللسان.« واليةٍ »ذيب : ( الته5)
 .12/  1( وهي رواية ديوان اهلذليا 6)
 ( يف مجهرة ابن حزم : وادعة.7)
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 ِمَن العََرِب. ، كثَُماَمةَ : قَبِيلَتانِ  ُجَداَعةَ  وبَنُو (1) َجْدَعاءَ  بَنُووِ 

 وال َعْضبَاَء وال قَْصَواَء ، وإِنََّما ُهنَّ أَْلقَابٌ  َجْدَعاءَ  تَُكنْ  ولَمْ  ، والقَْصَواءُ  العْضبَاءُ  وهي ، وسلموآلهعليههللاصلى: ناقَةُ َرُسوِل هللا  الَجْدعاءُ وِ 

يَِر.  لَها ، كما َذَكَرهُ أَْهُل الّسِ

ّمِ : َجواٌد ، م ، ُجْدَعانَ  َعْبُد هللا بنُ وِ  ةَ ، وهو َواِلُد ُزَهْيِر أَبِي بِن َعْمِرو بِن َكْعِب بنِ  ُجْدَعانَ  َمْعُروٌف ، وُهَو ابنُ  ، بالضَّ  َسْعِد بِن تَْيِم بِن ُمرَّ

ُد بُن َعْبدِ  ُجْدعانَ  وُعَمْيُر بنُ  ُجْدَعانَ  ُملَْيَكةَ. وأََخواه َزْيُد بنُ   ، فِمْن َولَِد ُعَمْيٍر الُمَهاِجِرّي قُْنفُذُ بُن ُعَمْيُر وِمْن َولَِد أَبِي ُملَْيَكةَ أَبُو َعَزاَرةَ ُمَحمَّ

وَكانَْت  وَكفَاهُ بذِلَك فَْخراً وَشَرفاً ، ، َطعَاَمهُ  وسلموآلهعليههللاصلىُربما كاَن يَْحُضُر النَّبِيُّ و حمِن بِن أَبِي بَْكِر بِن ُعبَْيِد هللا بن أَبِي ُملَْيَكةَ ،الرَّ 

، كما َوَرَد في الَحِديِث ، ونَقَلَهُ الّصاَغانِّي ، وكانَْت هِذه الَجْفنَةُ  ُعَميًّ  َصكَّةَ  المِ اإِلسْ  في وسلموآلهعليههللاصلىيَْستَِظلُّ بِِظلَِّها النَّبِيُّ  لَهُ َجْفنَةٌ 

ْلِت وكاَن لَهُ ُمنَاٍد يُنَاِدي : َهلُمَّ إِلَى الفَالُوِذ ، وإِيّاهُ َعنَ  يَأُْكل ِمْنَها القائُم والّراكُب لِعَظِمها ، يُْطِعُم فِيَها في الَجاِهِليَِّة ، وكانَ  ى أَُميَّةُ بُن أَبِي الصَّ

 بِقَْوِلِه :

ريف  عـــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــَ َة ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــــــــ  ُه َداٍع مبـــــــــــــــــــَِ  لـــــــــــــــــــَ

اِديوِ      ـــــــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــــــُ ِه يـ ـــــــــــــــــــــِ وحَ  َداَرت ـــــــــــــــــــــَ ُر فـ  آخـــــــــــــــــــــَ

  

َداُه  ٍذ يــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  َربــــــــــــــــِ م عــــــــــــــــَ هــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ َبدحخــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

  
َدادِ    َ  مــــــــــــــن اهلــــــــــــــَ يــــــــــــــح ريحِ لــــــــــــــَ ِر اخلــــــــــــــَ عــــــــــــــح  بــــــــــــــفــــــــــــــِ

  

ِن  ــــــــــح ريحِ ب لــــــــــَ  اخلــــــــــَ انَ عــــــــــَ عــــــــــَ دح رٍو  جــــــــــُ مــــــــــح ــــــــــِن عــــــــــَ  ب

  
ادِ    مـــــــــــَ ض الـــــــــــعـــــــــــِ فـــــــــــِ رحتـــــــــــَ ِك مـــــــــــُ مـــــــــــح ِويـــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــ   طـــــــــــَ

  

اَلٍء  يـــــــــــــــــــَز  مـــــــــــــــــــِ َن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ِإىل ُرُدٍح مـــــــــــــــــــِ

  
ادِ    هــــــــــــــَ ُك ابلشــــــــــــــــــــــــــــِّ بــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــُ اَب الــــــــــــــرُبِّ يـ بــــــــــــــَ  لــــــــــــــُ

  
ِل ) يَْوماً : َرّبِ اْغِفرْ قاَل : ال إِنَّهُ لَْم يَقُْل  ؟يا َرُسوَل هللا َهْل َكاَن ذِلَك نافِعَهُ  : عنهاهللارضي« قَالَْت عائَشةُ » وجاَء في بَْعِض األََحاِديثِ 
ينِ   «.(َخِطيَئِِت يَ ْوَم الدِّ

 ِلَمْن َرَعاهُ. َجْدعٌ  فيه أَي ، كغَُرابٍ  ُجَداعٌ  َكألٌ  يُقَاُل :وِ 

بِّّي :  قاَل َربِيعَةُ بُن َمْقُروٍم الضَّ

يـــــــــــــــَر وِإنح آَنين  لـــــــــــــــِ ُر اخلـــــــــــــــَ دح َأصـــــــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

أَلٌ وِ      داَويت كــــــــــــــــــــــــَ ب  عــــــــــــــــــــــــَ َداعُ غــــــــــــــــــــــــِ  جــــــــــــــــــــــــُ

  
 َدٍو. َوبِيٌل َوِخمٌ  هو ُمرُّ بَِشعٌ  أَي وهو َمثٌَل ،

َي به ألَنَّهُ يُْذِهُب ُكلَّ َشيْ  للَمْوِت. الُجَداع ِمْنهُ وِ  ّمِ أَْيضاً ، وهو َمَجاٌز ، وَضبََطهُ بَْعُضُهم كَسَحاٍب ، وإِنََّما ُسّمِ  .يَْجَدُعهُ  ٍء ، كأَنَّهُ بالضَّ

 ِمن العََرِب. ، أَْيضاً : بَْطنٌ  ُجَداعٍ  بَنُووِ 

ً  ، كفَِرَح ، َجِدعَ  ُء الِغَذاِء ، وقَدْ ، كَكتِف : َسّيِ  َجِدعٌ  وَصيِيُّ  ّي : قال الَوِزيُر : َجَدعا فَِعٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، قال  َجِدعٌ ، وهو َمجاٌز : قال اْبُن بَّرِ

 ويُْرَوى لبِْشِر بِن أَبِي َخاِزم : (2)بُن َحَجٍر يرثِي فََضالَةَ بَن َكلََدةَ  : ال يُْعَرُف ِمثْلُهُ. قَاَل أَْوسُ 

ُة وا   َدامــــــــــــــَ
ُ

رحُب واملــــــــــــــ َك الشــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــِ بــــــــــــــح يـــــــــــــــَ  لــــــــــــــِ

ا     عــــــــــــــَ مــــــــــــــِ ٌض طــــــــــــــَ رنا وطــــــــــــــامــــــــــــــِ اُن طــــــــــــــُ يــــــــــــــَ تـــــــــــــــح  فــــــــــــــِ

  

ا وِ  ُرهـــــــــــــــــــَ َواشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ ٍم عـــــــــــــــــــاٍر نـ دح  ذاُت هـــــــــــــــــــِ

  
بـــــــــــــًا    لـــــــــــــَ وح ُت ابملـــــــــــــاِء تــــــــــــــَ مـــــــــــــِ اُتصـــــــــــــــــــــــــــح ِدعـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

  
َف  ُل وقَْد َصحَّ .« بالذاِل الُمْعَجَمةِ »بَْعُض العُلََماِء هِذِه اللَّْفَظةَ : قَاَل الَجْوَهِريُّ :وَرَواهُ الُمفَضَّ  وَردَّ َعلَْيِه األَْصَمِعيُّ

ُل  قُْلَت : قاَل األَْزَهِريُّ في أَثْنَاِء ُخْطبَِة كتابِِه : َجَمَع ُسلَْيَماُن بُن َعِلّيٍ الهاِشِميُّ بالبَْصَرةِ بَْينَ  بِّّي واألَْصَمِعّي ، فأَْنَشَد الُمفَضَّ ِل الضَّ الُمفَضَّ

ً »ففَِطَن األَْصَمِعّي ِلَخَطئِِه ، وكاَن أَْحَدَث ِسنًّا منه ، فقاَل لَه : إِنََّما هو « َجذعا»وقال آِخَر البَْيِت  «.وَذاُت ِهْدمٍ » وأَراَد تَْقِريَرهُ « تَْولَباً َجِذعا

ُل ِلُمراِدِه فقَاَل : وَكذِلَك أَْنَشْدتُه ، فقَاَل لَهُ األَْصَمِعيُّ ِحينَئٍِذ : أَْخَطأََت إِنََّما هو َعلَى الَخَطإِ ، فلَْم  ً يَْفِطِن الُمفَضَّ ُل :  َجِدعا تَْولَبا ، فقاَل لَهُ الُمفَضَّ

، فقال  َجِدعا ي الشَّبُّوِر ما نَفَعََك ، تََكلَّْم َكالَم النَّْمِل وأَِصْب ، إِنََّما هو :َجِذَعا ، َجِذعا وَرفََع َصْوتَهُ َوَمدَّه ، فقاَل لَهُ األَْصَمِعيُّ : لَْو نَفَْخَت ف
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ْعِر ، فأُْحِضَر ، فعََرضا َعلَْيه ما اْختَلَفا  ؟ُسلَْيَماُن بُن َعِلّي :َمْن تَْختَاَراِن أَْجعَله بَْينَُكَما فِيِه ، فَصدََّق فاتَّفَقا َعلَى ُغالٍم من بَنِي أََسٍد حافٍِظ للّشِ

ُل : ما ب قَْولَهُ ، فقَاَل لَه الُمفَضَّ  ُء ، الِغَذاِء. اْنتهى.فقاَل : السَّّيِ  ؟الَجِدعُ  األَْصَمِعيَّ ، وَصوَّ

__________________ 
 ء.( هو جدعاء بن ذهر بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن ُفطرة بن ط 1)
 «.فضالة بن لكدة»وابألصر  55يتان يف ديوان أوس ص والب 1400/  3( عن الكامر للمربد 2)
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ِقيُع النَّبَاَت فَضِرَب ، وَكذِلَك َصِقَع ، وَعقَْرتُه فعَِقَر ، أَي َسقََط. َجَدْعتُه فَجِدعَ  وقَاَل أَبُو الَهْيثَِم :  ، كما تَقُول : َضَرَب الصَّ

ه ، كَمنََع : أَساَءْت ِغَذاَءهُ ، َجَدَعتْهوِ  ً  ّجاج ، ونَقَلَهُ الَجْوَهِرّي أَْيضاً ،عن الزَّ  أُمُّ ً و كأَْجَدَعتْهُ إِْجداعا  ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي : َجدََّعتْهُ تَْجِديعا

َعهُ َحبَـل ٌ    الّرَِعاءُ  َجد 
ُم ِذْكُرهُ. أَْجَدَعهُ  ويُْرَوى : ي قَْوَل أَبِي الَهْيثَِم. الُمتَقَّدِ  ، وُهَو إِذا َحبََسهُ َعلَى َمْرعى َسْوٍء ، وهذا يُقَّوِ

لعُبَاِب والّصحاح. كما في ا بالَمال وتَْذَهُب بِِه ، تَْجَدعُ  الَّتِي السَّنَةُ الشَِّديَدةُ  وَعلَى األَِخيَرةِ اْقتََصر الَجْوَهِرّي : كَسَحاٍب ، وقَطاِم ، ، َجَداعوِ 

النَّبَاَت ، وتُِذلُّ النّاَس ، وهو  تَْجَدعُ  ، وهي السَّنَةُ ، أِلَنََّها َجَداع . وفي األََساِس : وأَْجَحفَْت بهمتَْجَدُعهُ  ٍء ، كأَنََّهاوفي اللَّسان : تَْذَهُب بُكّلِ َشيْ 

 َمَجاٌز.

 : ـواْسُمه َجاِريَةُ بُن ُمّرٍ أَُخو بَنِي ثُعََل  ـوفي العُبَاِب : قَاَل أَبو َحْنبٍَل الّطائِيُّ 

ِدُر يف  ُت َأغــــــــــــــــح يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ قــــــــــــــــدح آل ــــــــــــــــَ َداعِ ل   جــــــــــــــــَ
ـــــــــــــــــــــّرابعِ وِ      اِت ال ـــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــــُت أُم ي ـــــــــــــــــــــِّ ن  ِإنح مـــــــــــــــــــــُ

  

اٌر  َواِم عـــــــــــــــــــــَ َر يف األَقــــــــــــــــــــــح دح  أِلَن  الـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــَ

  
رَاعِ وِ    ــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــُ َزُأ ابل رحَء  ــــــــــــــــــــــــــَح َ

 َأن  املــــــــــــــــــــــــــ

  
ً  قَْولُهم في الدُّعاِء َعلَى اإِلْنَساِن :وِ   قال األَْعَشى : ، الَجْدعَ  لَهُ ، أَي أَْلَزَمهُ هللا َجْدعا

ُه  وحا لـــــــــَ اًل وَدعـــــــــَ حـــــــــَ ي ِمســـــــــــــــــــــــح يـــــــــلـــــــــِ لـــــــــِ وحُت خـــــــــَ  َدعـــــــــَ

اَم ا      نــــــــــّ هــــــــــُ عــــــــــاً جــــــــــُ دح مِ  جــــــــــَ َذمــــــــــ  ُ
جــــــــــِا املــــــــــ هــــــــــَ  لــــــــــلــــــــــح

  
 الدَُّعاِء علَى إِْضَماِر الِفْعِل َغْير الُمْستَْعَمِل إِْظَهاُره.وَكذِلَك َعْقراً له ، نََصبُوُهَما في َحّدِ 

ً  َحَكى ِسيبََوْيه :وِ   .(1)« َجدَّعَ و بَّ فسَ  عنههللارضيفغَِضَب أَبُو بَْكٍر »الَحِديُث : ومنه قَاَل لَهُ ذِلَك ، وَعقََّرهُ تَْعِقيراً : ، َجدََّعهُ تَْجِديعا

 الْنِقَطاعِ الغَْيِث َعْنهُ ، قاَل ابُن ُمْقبِل : قَْحُط النَّبَاَت : إِذا لْم يَْزُك ،ال َجَدع ِمَن الَمَجاِز :وِ 

ــــــــــــــٍض ملَح وِ  رِي ٍث مــــــــــــــَ يــــــــــــــح د عح غــــــــــــــَ ُه   ــــــــــــــَُ اتــــــــــــــُ بــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  نـ

بِ      لــــــــــَ ِ ا َأهــــــــــح اح اكــــــــــَ مــــــــــَ ُا الســــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــانــــــــــِ ُه أَف تــــــــــح ــــــــــَ  َول

  
 وفي الّصحاح : َمْقُطوُع األُذُِن. كُمعَظٍَّم : َمْقُطوُع األُذُنَْيِن ، ُمَجدَّعٌ  ِحَمارٌ وِ 

 قاَل الَجْوَهِرّي : أَّما قَْوُل ِذي الِخَرِق الطَُّهِوّي :

  ٍ لـــــــــــــيبِّ ابـــــــــــــِن َديحســــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــح الُم الـــــــــــــتــــــــــــــ   َألين كـــــــــــــَ

ي َأيِّ هــــــــَذا      ُه  ــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــفــــــــِ لــــــــَ رَت عُ  ــــــــــــــــــــــــــــــَويـــــــــح تــــــــَ  ؟يـــــــــَ
  

ــــــــ ُ  ال غــــــــَ ــــــــح ا ا وأَبـ ــــــــَ ن وُ  اخلــــــــَ قــــــــُ ــــــــَ قــــــــاً يـ ِم اَنطــــــــِ جــــــــح  عــــــــُ

  
مـــــــــــاِر    وحُت ا ـــــــــــِ ا صـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــَ د عُ ِإىَل َربـــــــــــِّ جـــــــــــَ  الـــــــــــيـــــــــــُ

  
اجِ :  (2)، كما تَقُوُل : هو اْليَْضِربَُك  يَُجدَّع فإِنَّ األَْخفََش يَقُوُل : أَراَد الَِّذي ، تُِريُد هو الَِّذي ، وهو ِمْن أَْبيَاِت الِكتَاِب. وقاَل أَبُو بَْكِر بُن السَّرَّ

ْعِر ، انتهى.لَّما اْحتَ   اَج إِلى َرْفعِ القَافِيَِة قَلََب االْسَم فِْعالً ، وهو من أَْقبَحِ َضُروَراِت الّشِ

ّي :لَْيَس بَ قُْلُت : هذاِن البَْيتاِن أَْنَشَدُهَما أَبُو َزْيٍد في نََواِدِره هَكَذا ِلِذي الِخَرِق الطَُّهِوّي َعلَى طاِرق بِن َدْيَسقٍ  ْيُت ذي الِخَرق هذا . وقاَل اْبُن بَّرِ

ولَْم أَِجِد البَْيَت الثَّانِي في ِشْعِر ِذي الِخَرِق ، وقَْد : ِمْن أَْبيَاِت الِكتَاِب َكما َذَكَر الَجْوَهِرّي ، وإِنّما ُهَو في نََواِدِر أَبِي َزْيٍد. قاَل الّصاَغانِّي 

 ِر بِن َسْعد ، وها أَنَا أَُسوُق الِقْطعَةَ بَِكَماِلَها ، وهي :قََرأُْت ِشْعَره فِي أَْشعَاِر بَنِي ُطَهيَّةَ ِبْنِت ُعَميْ 

  ٍ لـــــــــــــيبِّ ابـــــــــــــِن َديحســــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــح الُم الـــــــــــــتــــــــــــــ   َألين كـــــــــــــَ

ي َأيِّ هـــــــــَذا      ُه  ـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــفـــــــــِ لـــــــــَ ـــــــــح رَت عُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــَويـ تـــــــــَ ـــــــــَ  يـ

  

ٌح  رحُب القـــــــــــــــِ اهـــــــــــــــا ِإِذ ا ـــــــــــــــَ نـــــــــــــــ  ال  متـــــــــــــــََ  فـــــــــــــــهـــــــــــــــَ

  
د عُ وِ    َتصـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ُه يـ ربح واِن قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــنـ  ُذو ال

  



9974 

 

عـــــــــــــاً  ا مـــــــــــــَ ا دارِم و ـــــــــــــَُ يـــــــــــــن يـــــــــــــَك حـــــــــــــَ بحتـــــــــــــِ يـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

  
رَعُ وِ    ـــــــــــــح َة أَقـ يـــــــــــــ  هـــــــــــــَ ٌف مـــــــــــــن طـــــــــــــُ ـــــــــــــح يـــــــــــــَك أَل  أَيحتـــــــــــــِ

  

ِه  قــــــــــائـــــــــــِ نح انفــــــــــِ وَع مــــــــــِ رُِج الــــــــــرَيحبــــــــــُ خــــــــــح تــــــــــَ  فــــــــــَيســــــــــــــــــــــــح

  
ضُ وِ    َقصــــــــــــــــــــــ  تـــــــــَ ِة الــــــــيـــــــــُ يــــــــحــــــــَ رِِه ُذو الشــــــــــــــــــــــِّ حــــــــح نح جــــــــُ  مــــــــِ

  

ان وِ  ذح ُن َأخـــــــَ مح  ـــــــــــــــــــــــــــــحنــَح تــُ مــح لــِ دح عــَ م  ـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــَ ريَكــُ  َأســــــــــــــــِ

  
َذ  مــــــِ    حـــــــح ــــــُ ضُ َيســـــــــــــــــــــارًا ا فــــــي قــــــَ ــــــح نـ ــــــُ اٍر ا ويـ  نح َيســـــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

َثر فجد ع وسب  »( متامه يف النهاية : ويف حديث الصدي  رض : 1)  َأي خاصمه وذّمه.« قا  البنه اي ُغنـح
 ( أدخر الالم عل  الفعر املضارع ملضارعه الالم الذي.2)
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كـــــــمح وِ  وتـــــــِ يـــــــُ رَت بــــــــُ َم َوســـــــــــــــــــــح هـــــــح ا الـــــــد  نـــــــَ َبســـــــــــــــــــــح ُن حـــــــَ  حنـــــــَح

زَعُ      َزعــــــــــــح اُح تـــــــــــــَ وهــــــــــــا والــــــــــــّرِمــــــــــــَ َربــــــــــــُ قــــــــــــح مح يـــــــــــــَ  فــــــــــــلــــــــــــَ

  

ُم وِ  كــــــــــُ نــــــــــح ريحِ مــــــــــِ نــــــــــا فــــــــــاِرَس اخلــــــــــَ َربــــــــــح ُن ضــــــــــــــــــــــــَ  حنــــــــــَح

  
اِر    قـــــــَ ـــــــفـــــــَ حـــــــَ  ُذو ال ر  وَأضـــــــــــــــــــــح ظـــــــَ ر عُ  ـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــَ كـــــــَ ـــــــُ  ي

  
ً و َجاَدع ُمَجاَدَعةً  ِمن الَمَجاِز :وِ  ً »ب  شاتَمَ  إِذا ، ِجَداعا  َخاَصَم. : جاَدعَ  قِيَل :و أَْنَف صاِحبِه. َجَدعَ  ، وشارَّ ، كأَنَّ ُكلَّ واِحٍد ِمْنُهَما« لكَ  َجْدعا

 قال النابِغَةُ الذُّْبيَانِّي :

وحٍف  ــــــــــــــــــــــــــــــــأَقـــــــــــارُِع عـــــــــــَ ا  ـ َهـــــــــــَ ريح اِوُ  غـــــــــــَ   ـال ُأحـــــــــــَ
نح      ي مـــــــــــــَ غـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ ـــــــــــــَ ُروٍد تـ ـــــــــــــُ وُه قـ ادِعُ ُوجـــــــــــــُ   ـــــــــــــَُ

  
 .(1)« ِكاَلبٍ ُوُجوه »ويُْرَوى 

،  تََجاَدعُ و أَفاِعيهِ  تََجدَّعُ  أَفَاِعيَها ، أَْي يَأُْكُل بَْعُضَها بَْعضاً ، كما في الّصحاح. وُحِكَي عن ثَْعلٍَب : عامٌ  تََجاَدعُ  يقَال : تََرْكُت الباَلدَ  .كتََجاَدعُ 

تِِه ، وَكذِلَك : تََرْكُت البِال  أَفاِعيَها ، قاَل : ولَْيَس ُهنَاَك أَْكٌل ، ولِكْن يُِريُد تَقَطَُّع. تَجاَدعُ و تََجدَّعُ  دَ أَْي يَأُْكُل بَْعُضَها بَْعضاً لِشدَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

َي بالَمْصَدِر. ونَاقَةٌ  الَجْدعُ  :قُِطَع ُسُدُس أُذُنَِها أَْو ُربعَُها  َجْدعاءُ  : ما اْنقََطَع من َمقَاِديِم األَْنِف إِلَى أَْقَصاهُ ، َرَواهُ أَبو نْصٍر عن األَْصَمِعّي ، ُسّمِ

 األُذُِن. الُمَجدَّعِ  لُُث أُذُنِها فَصاِعداً ، وَعمَّ به ابُن األَْنبَاِرّي َجِميَع الّشاءِ ِمن الَمْعِز : الَمْقُطوُع ثُ  الَجْدعاءُ و ، أَْو ما زاَد َعلَى ذِلَك إِلَى النِّْصِف.

 وقَْوُل الّشاِعِر :

َبن     رَاُه كــــــــــــــــــــَ دَعُ تـــــــــــــــــــــَ ُه   ــــــــــــــــــــَح فــــــــــــــــــــَ  أَنـــــــــــــــــــــح

رُ وِ      ـــــــــــــح ُه َوفـ وحالُه  َب لـــــــــــــَ ِه ِإنح مـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ نـ ـــــــــــــح يـ  عـــــــــــــَ

  
 أَراَد : ويَْفقَأُ َعْينَْيِه ، كما قاَل آَخُر :

َدا  اي دح غـــــــــــــــــَ ِك قـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح َت بــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــَ

ا     فــــــــــــــــــًا وُر ــــــــــــــــــحَ يــــــــــــــــــح دًا ســــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِّ قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ تـ  مــــــــــــــــــُ

  
 والِعْرنِيَن للدَّْهِر ، فَقَاَل : الَجْدعَ  واْستَعَاَر بَْعُض الشُّعََراءِ 

ُر ُذو الِعرحِنِا قد وِ  َبَح الد هح  ُجِدَعاَأصح
ْره. قاَل ابُن ِسيَده : وِعْنِدي أَنَّهُ َعلَى الَمثَِل  اْجَدْعُهمْ  ويُقَاُل :  أُنُوفَُهم. اْجَدعْ  ، أَيْ باألَْمِر َحتَّى يَِذلُّوا ، َحَكاهُ ابُن األَْعَرابِّي ولَْم يُفَّسِ

 من النّباِت : ما قُِطَع من أَْعالهُ ونََواِحيِه ، أَو أُِكَل. الُمَجدَّعُ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ :

 الفَِصيُل ، كفَِرَح : ساَء ِغَداُؤه ، أَْو ُرِكَب َصِغيراً فَوَهَن. عَ َجدِ وِ 

ً  ِعيَالَهُ  َجَدعَ وِ   : إِذا َحبََس َعْنُهم الَخْيَر. َجْدعا

اهُ ، إِذا لَقّاه َشّراً وُسْخِريَةً ، كَمنْ  َجدَّعهُ  ويُقَاُل :  أُذَُن َعْبِده ويَبِعُه. وهو َمَجاٌز. يَْجَدعُ  وَشرَّ

هُ ، وإِْن كاَن لَْيَس بُمْستَْحِكِم القُْرِب. وأَّوُل َمْن قاَل ذِلَك قُْنفُذُ بنُ « أَْجَدعَ  أَنفَُك ِمْنَك وإِْن كانَ »الَمثَِل وفي   يُْضَرُب ِلَمْن يَْلَزُمَك َخْيُرهُ وَشرُّ

ةٌ َذَكَرها الصّ  بِيعِ بِن َكْعٍب الماِزنِّي ، ولَهُ قِصَّ  .(2)اَغانِيُّ في العُبَاِب َجْعَونَةَ الماِزنيُّ للرَّ

 .َجَدْعتُ  أَْنفَه : لُغَةٌ في أَْجَدْعتُ وِ 

ى ً  وكاَن َرُجٌل ِمن َصعاِليِك العََرِب يَُسمَّ عا ٍث ، أِلَنَّهُ كاَن إِذا أََخَذ أَِسيراً  ُمَجّدِ  .َجَدَعهُ  ، كُمَحّدِ

يّاِن َرَضيِ هللا َعْنُهَما ، َكَذا نَقَلَهُ الّصاَغانِّي في العُبَاِب. قُْلُت : ويُقَاُل لَُهَما الِغفَاِريّاِن ، ، كُمعَظَِّم :َصَحابِ  الُمَجدَّع والَحَكُم وَراِفُع اْبنا َعْمِرو بنِ 

وإِنََّما ُهَما من بَنِي ثَْعلَبَة 
 ، وَكاَن صاِلحاً فاضالً ، وأَّما أَِخي ِغفَاٍر ، نََزَل الَحَكُم البَْصَرةَ ، واْستَْعَملَهُ ِزيَاٌد َعلَى ُخَراَساَن ، فَغََزا وَغنِمَ  (3)
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الِكنَانّي الضَّْمرّي أَُخو الَحَكم بن َعْمرو الِغفَاِرّيِ ، ولَْيَس  ُمجدَّع ، فقاَل : رافُِع بُن َعْمِرو بنِ  (4)أَُخوهُ َرافٌِع فَذَكَرهُ ابُن فَْهٍد في الُمْعَجِم 

ه ُمَخدَّع أَِخي ِغفَ  (5)ِغفَاِريّاً وإِنََّما ُهَما من ثَْعلَبَةَ  ْلِت ، هَكَذا قاَل في اْسِم َجّدِ  (6)ار ، نََزَل البَْصَرة ، وله َحِديثَاِن ، َرَوى َعْنهُ َعْبُد هللا بُن الصَّ

 ، بالَخاِء الُمْعَجَمة والِجيِم ، فاْنُظْر ذِلَك.

__________________ 
 ( وهي رواية الديوان.1)
 420وقد نقلها  ق  املطبوعة الكويتية حبواشــي ص  4007مض األمثا  للميداين مثر رقم وجم 149( وردت قصــته يف الفاخر للمفضــر ص 2)

 .20ج 
 : نـَُعيلة. 186( يف اسد الغابة ومجهرة ابن حزم ص 3)
 واملناسب ما أثبتناه.« مذكره ابن فهد يف فهد يف املعجم»( ابألصر : 4)
 ( انظر ما تقدم ا نُعيلة.5)
 جمدع.ير جمدع ا وفيه يف ترمجة أخيه ا كم :( يف أسد الغابة : خمدج وق6)
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كة : قَْبَل الثَّنِيَّ  الَجَذع : [جذع]  كما في الّصحاح. ، ُمَحرَّ

ُل ما يُْستََطاُع ُرُكوبُهُ واالْنتِفَاُع به. الَجذَعُ  وقاَل اللَّْيُث :  وهي بهاٍء. من الدَّواّبِ واألَْنعَاِم : قَْبَل أَْن يُثْنَِي بَسنٍَة ، وهو أَوَّ

 اقِبَُها أُْخَرى.زاَد ابُن ِسيَدْه : وتُعَ  اسٌم له في َزَمٍن ، ولَْيَس بِسّنٍ تَْنبُُت أَْو تَْسقُُط ، : الَجَذعُ و قال الَجْوَهِريُّ وابُن ِسيَده ،

راً ُمْشبَعاً ، لَحاَجِة فإِنَّهُ يَْختَِلُف في أَْسنَاِن اإِلبِِل والَخْيِل والبَقَِر والشَّاِء ، ويَْنبَِغي أَْن يُفَسَّر قَوُل العََرِب فيه تَْفِسي الَجَذعُ  وقَاَل األَْزَهِريُّ : أَّما

 اتِِهم وَغْيِرها.النَّاِس إِلَى َمْعِرفَتِِه في أَضاِحيِهْم وَصَدق

ا البَِعيُر فإِنَّهُ  ، وهي الَّتِي  َجذَعةٌ  األُْنثَىوِ ، َجَذعٌ  اِلْستِْكَماِله أَْربَعَةَ أَْعَواٍم ، وُدُخوِلِه في الّسنَِة الَخاِمسة ، وهو قَْبَل ذِلَك ِحقٌّ ، والذََّكرُ  يُْجِذع فأَمَّ

من  الَجَذعُ  ءُ ، وال يُْجِزى الَجَذَعةِ  ، ولَْيَس في َصَدقَاِت اإِلبِِل ِسنٌّ فَْوقَ  ِستّينَ  َجاَوَزتْ  إِذا اإِلبِلِ  َدقَةِ صَ  في وسلموآلهعليههللاصلىأَْوَجبََها النَّبِيُّ 

 اإِلبِِل في األََضاِحي.

ابِعَِة  َجَذعٌ  في الَخْيِل ، فقاَل ابُن األَْعَرابِّي ، إَِذا اْستَتَمَّ الفََرُس َسنَتَْيِن وَدَخَل في الثَّاِلثَِة فهو (1) الَجَذعُ  وأَّما ، وإِذا اْستَتَمَّ الثاِلثَةَ وَدَخَل في الرَّ

.  فهو ثَنِيٌّ

ا ، وبَْعَدهُ ثَنِيٌّ ، وبَْعَدهُ َربَاٌع  َجَذعٌ  الِعْجِل وقُِبَض َعلَْيِه فهو َعْضٌب ، ثُمَّ هو بَْعَد ذِلكَ  من البَقَِر ، فقاَل ابُن األَْعَرابِّي : إِذا َطلَع قَْرنُ  الَجَذعُ  وأَمَّ
ل يَْوٍم ِمن الثَّاِلثَِة  الَجَذع ، وقِيَل : ال يَُكونُ  (2)  بَقَِر في األََضاِحي.ِمن ال الَجَذعُ  ءُ ، وال يُْجِزى (3)ِمن البَقَِر َحتَّى يَُكوَن لَهُ َسنَتَاِن ، وأَوَّ

أِْن فإِنَّهُ يُْجِزى الَجَذعُ  وأَّما ِحيَِّة.ِمن الضَّ  ُء في الضَّ

ةً ، إِذا أَتَى َعلَْيَها الَحْوُل فالذََّكُر تَْيٌس ، واألُْنثَى إِْجَذاِعهِ  وقَْد اْختَلَفُوا في َوْقتِ  ْنٌز ، ثم عَ  : فقاَل أَبو َزْيٍد في أَْسنَاِن الغَنَِم ، الِمْعزى ، خاصَّ

ً  يَُكونُ  أَْن. َجَذَعةٌ  في السَّنَِة الثَّانِيَِة ، واألُْنثَى َجَذعا  ، ثم ثَنِيّاً في الثّاِلثَِة ، ثم َربَاِعياً في الّرابِعَِة ، ولم يَْذُكِر الضَّ

العَنَاُق قَْبَل تََماِم السَّنَِة  أَْجَذَعتِ  لَسنٍَة ، وُربَّما تُْجِذعُ  : والعَناقُ ، قاَل  (4)من الغَنَِم لَسنٍَة ، وِمَن الَخْيِل لَسنَتَْين  الَجَذعُ  وقَاَل ابُن األَْعَربِّي :

أِْن : إِْن كاَن ا الَجَذعِ  في (5)ِلَسنٍَة ، وثَنِيَّةٌ ِلتَماِم َسنَتَْيِن. وقَاعل اْبُن األَْعَرابِّي  َجَذَعةٌ  ، فهي إِْجذاُعَها للِخْصِب ، فتَْسَمن ، فيُْسرعُ  ْبَن من الضَّ

َق ابُن األَْعَراِبّي بَْيَن الَمْعِز  أَْجَذعَ  لِستَِّة أَْشُهٍر إِلَى َسْبعَِة أَْشُهٍر ، وإِْن َكاَن اْبَن َهِرَمْينِ  أَْجَذعَ  َشابَّْين ِلثََمانِيَِة أَْشُهٍر إِلَى َعشَرةِ أَْشُهٍر. وقَْد فَرَّ

أِْن فِي أَْن أَْسَرعَ  اإِلْجذاعِ  والضَّ ً  ، فَجعََل الضَّ  وهذا إِنََّما يَُكوُن َمَع ِخْصِب السَّنَِة ، وَكثَْرةِ اللَّبَِن والعُْشِب.: ، قال األَْزَهِريُّ  إِْجذاعا

ُل ما يُْستَطاُع ُرُكوبُهُ. وإِذا كاَن من الِمْعَزى لَ  الَجَذعُ  ءُ قاَل : وإِنََّما يُْجِزى أِْن في األََضاِحي ألَنَّهُ يْنُزو فيُْلِقُح ، قاَل : وهو أَوَّ ْم يُْلِقح من الضَّ

أِْن لثَمانِيَِة أَْشُهٍر أَْو لتِْسعٍَة  الَجَذعُ  َحتَّى يُثْنَِي. وقِيَل : ال ، وال »، قالَْت :  الَجَذعُ   الْبنَِة الُخّسِ : َهْل يُْلِقحُ وقِيلَ  .(6)من الَمْعِز ِلَسنٍَة ، وِمن الضَّ

 «.يََدع

 وِمْنهُ قَْوُل َوَرقَةَ بِن نَْوفٍَل : الشَّابُّ الَحَدُث. : الَجَذعوِ 

َتيِن ِفيَها   َجذَعح اي لَيـح
تُه َحتَّى أُبَاِلُغ في   نُْصَرته.أَْي لَْيتَني أَُكوُن َشابّا حيَن تَْظَهر نُبوَّ

ة : مَّ  وقَاَل دَرْيد بنَّ الّصِ

ا  ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــي ين ف ـــــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــــــَ ذَعح اَي ل   جـــــــــــــــــــَ
ضح      ب  فــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا وَأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأخــــــــــــــــــــــــــُ

  

ضح  فــــــــــــــــــــــــــــاِء الــــــــــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــــــــــَ ود َوطــــــــــــــــــــــــــــح  أَقــــــــــــــــــــــــــــُ

  
دَعح    ا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــــــــــ َ

  
ّمِ ، جْذعانٌ و بالَكْسر ، ، جَذاعٌ  ج : مُّ  جْذعانٌ و ُجْذعٌ  كما في الّصحاح. وفي اللَِّسان : والَجْمعُ  ، بالضَّ . قُْلُت : الضَّ ّمِ ، األخير بالَكْسر وبالضَّ

 .الَجَذَعِة َجَذَعاتٌ  ، وَجْمعُ  أَْجذاعٌ و ، بالَضّم ، ُجَذاعُ  َعْن يُونَُس ، وفي العُبَاِب :وزاد يُونُسُ 

 قال لَِقيٌط اإِليَاِدّي : الدَّْهُر ، أَيْ  ، الَجَذعُ  األَْزلَمُ  أَْهلََكُهمُ »ِمن الَمَجاِز : وِ 
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ا  ـــــــــــــــــــــــــــــوحم اي قــــــَ  ن  هبـــــــَِ حـــــُ فحضـــــــــــــــــــَ مح ال تــــــُ كـــــُ تـــــَ يحضـــــــــــــــــــَ  بــــــَ

ا اأَلزحملََ      هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ لـــــــــــــَ اِإيّنِ َأخـــــــــــــاُف عـــــــــــــَ َذعـــــــــــــَ  اجلـــــــــــــَ

  
 َكَذا فِي الّصحاحِ.

__________________ 
 «.من اخلير»( يف التهذيب : 1)
 ( العبارة يف التهذيب ا وهو قو  األصمعي ا واألصر كاللسان عن ابن اأَلعرايب.2)
 بن أيب حكيم كما يف التهذيب.( هو قو  عتبة 3)
 ( زيد يف التهذيب : ومن اإلبر ألربض سنا.4)
 .. ( كذا ابألصر واللسان ويف التهذيب ا لعت ابراهيم ا ريب يقو  يف5)
 ( هذا قو  األصمعي ا نقله يف التهذيب.6)
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ا قَْوُل الّشاِعِر ، وهو األَْخَطُل يَْمَدُح بِْشَر بَن َمْرواَن   :قَاَل وأَمَّ

ٍة  زِلــــــــــَ نــــــــــح م مبــــــــــَ كــــــــــُ نــــــــــح نح مــــــــــِ وح ملَح َأكــــــــــُ ُر لــــــــــَ  اي ِبشــــــــــــــــــــــــح

ِه اأَلزحملَُ      َديــــــــــــــح ي  يــــــــــــــَ لــــــــــــــَ قــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ ذَعُ أَلــــــــــــــح  اجلــــــــــــــَ

  
 األََسُد. يُقَاُل : هوو فيُقَاُل الدَّْهُر ،« يََدْيِه َعلَيَّ »ويُْرَوى 

ّي : قَْوُل َمْن قاَل :   ٍء.: األََسُد لَْيَس بَشيْ  الَجَذعَ  إِنَّ األَْزلَمَ وفي اللَِّساِن : وهذا القَْوُل َخَطأٌ. قال اْبُن بَّرِ

. الَجَذعَ  ويُقَاُل : ال آتِيَك األَْزلَمَ   ، أَي ال آتِيَك أَبَداً ، ألَنَّ الدَّْهَر أَبَداً َجِديٌد ، كأَنَّهُ فَتِيٌّ لَْم يُِسنَّ

:ُكلُّ يَْوٍم ولَْيلٍَة.  الَجَذعُ  ِمْن قَْوِلِهم : األَْزلَمُ  الَجَذعُ  وقال ثَْعلٌَب : َشابٌّ ال يَْهَرُم. أَْي َجِديٌد ، َكأَنَّهُ  أَبَداً ، َجَذعٌ  : الدَّْهرُ  الَجَذعِ  أُمُّ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

 هَكَذا َحَكاهُ. قاَل اْبُن ِسيَده : وال أَْدِري َوْجَهه.

ِغيَرةُ ، وأَْصلَُها الَجْذَعَمةُ وِ  لِميُم زائَِدةٌ للتَّْوِكيِد ، كالَّتِي فِي : ُزْرقُم ، وفُْسُحم ، وُستُْهم وِدْرِدم ، وِدْلِقٍم ، وَشْجعَم ، وِصْلِدم ، وا ، َجَذَعةٌ  : الصَّ

 عنههللارضيث َعِلّي وَصلَْخَدم ، وُحْلقُوم. وفي َحِدي (1)وِضْرِزِم ، وِدْقِعم ، وِحْصِرم ِلْلبَِخيل ، وَعْرَزم ، وَشْدقَم ، وَعْلقَم ، وَجْلعَم ، وُجْلُهم 

ّنِ َغْيُر  َجَذع أَيْ ؟عنههللارضيأَقُوُل فاَل يُْسَمُع ، فََكْيَف أَُكوُن أََحقَّ بَمقَاِم أَِبي بَْكٍر  َجْذَعَمةٌ  أَبُو بَْكٍر وأَنَا ـوهللا  ـلََم أَسْ »:  قالَ  أَنَّهُ  َحِديُث الّسِ

 َما الُمبَالَغَةُ ، والثانِي التَّأْنِيُث ، علَى تَأِْويِل النَّْفِس أَو الُجثَّة.َوْجَهاِن :أََحُدهُ  الَجْذَعمة ُمْدِرٍك. وفي تَاءِ 

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للعَّجاجِ : الدَّابَّةَ ، َكَمنََع : َحبََسَها َعلَى َغْيِر َعلٍَف ، َجَذعَ وِ 

وِ   نح طـــــــــــــُ ُه مـــــــــــــِ بَنـــــــــــــ  ذحعِ كـــــــــــــَ ِ   جـــــــــــــَ فـــــــــــــح  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

مـــــــــــــــح ِ وِ      َد اخلـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ِ  بـ مـــــــــــــــح اَلِن اخلـــــــــــــــِ  َرمـــــــــــــــَ

  

 يـُنحَحُت من أَقحطَارِه بَفبحسِ 

 بَْين البَِعيَرْيِن ، َجَذعَ و وقد تَقَدََّم.: الَِّذي يُْحبَس علَى َغْيِر َمْرًعى ، ويُْرَوى بالدَّاِل الُمْهَملَِة أَْيضاً ، َعْن أَبِي الَهْيثَِم ، وُهَما لُغَتَاِن ،  الَمْجذُوعُ وِ 

 أَْي َحْبٍل. قََرنَُهَما في قََرٍن ، إِذا

 َكَذا في النَّواِدِر.

ْبِرقان  بالِجذاعِ  َمْشُهوُروَن بهَذا اللَّقَِب ، وَخصَّ أَبُوء ُعبَْيدٍ  ، (2)  : أَْحيَاٌء من بَنِي َسْعدٍ كِكتَابٍ  ، الِجَذاعُ وِ  ْبِرقاِن. قاَل الُمَخبَُّل يَْهُجو الّزِ َرْهَط الّزِ

: 

وَد  ٌ َأنح َيســـــــــــــــــــــــــــُ اح ىن  ُحصـــــــــــــــــــــــــــَ همتـــــــــــــََ َذاعـــــــــــــُ   جـــــــــــــِ
َرا     هــــــــــــَ دح أََذ   وأَقـــــــــــــح ٌ قــــــــــــَ اح  فــــــــــــَبمحســــــــــــــــــــــــــَ  ُحصــــــــــــــــــــــــــَ

  
، فأُْقِهَر في هذا لُغَةٌ في قُِهَر ، أَْو يَُكوُن أُْقِهَر ، ُوِجَد َمْقُهوراً ،  «قَْد أُِذلَّ وأُْقِهَرا» قَْد صاَر أَْصَحابُه أَِذاّلَء َمْقُهوِرين ، وَرواهُ األَْصَمِعّي : أَيْ 

 «.رهـ  ق»وقد تَقَدَّم البَْحُث فيه في 

ّمِ : ِصغَاُرَها. ُجْذَعانُ وِ  ة يَِصُف السََّراَب. الِجبَاِل ، بالضَّ مَّ  قال ذُو الرُّ

تح وِ  ر قــــــــــَ عــــــــــاَف ا وغــــــــــَ َ  اآُ  الشــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــ  دح خــــــــــَ  قــــــــــَ

َوارِيـــــــــِه      انَ جـــــــــَ عـــــــــَ ذح كِ  جـــــــــُ وابـــــــــِ اِف الـــــــــنـــــــــ   الـــــــــِقضـــــــــــــــــــــــَ

  
وِهَي ِمثُْل الِقَضاِف. قَاَل « البََراِتكِ »بِطيٍن وال ِحَجاَرةٍ ، ويُْرَوى : الِقَضاُف : َجْمُع قََضفٍَة ، وِهي ِقْطعَةٌ ، من األَْرِض ُمْرتَِفعَةٌ ، لَْيَست 

فَهُ بالِميِم فَقَاَل :الِجَماِل ، وهو َغلَ  ُجْذعانُ  َشْيُخنَا :  ٌط.الِجبَاِل ، هَكَذا في النَُّسخِ العَتِيقَِة ، وبَْعُض أَْربَاِب الَحَواِشي قد َحرَّ

قُوا في ُكّلِ َوْجهٍ  أَيْ  ِمَذَع ، كِعنَب ، َمْبنِيَّتَْيِن بالفَتْح ، ِجَذعَ  بُواَذهَ  قَاَل ابُن ُشَمْيل :وِ   لُغَةٌ في ِخَذع ، بالَخاِء الُمْعَجَمة. تَفَرَّ

ى ، بالَكْسِر : َساُق النَّْخلَةِ  الِجْذعُ وِ  ً  وقال بَْعُضُهْم : ال يَُسمَّ ْطِعِه ، وقِيل : ال يَْختَصُّ باليَابِِس وال بما قُِطَع إِاّل بَْعد يُْبِسِه. وقِيَل : إِالَّ بَْعد قَ  ِجْذعا

َر في  (3) (َوُهزِّي ِإلَْيِك ِبِْذِع النَّْخَلةِ )، لقَْولِه تَعَالَى :  وُردَّ بأَنَّهُ كاَن يَابِساً في الَواقِعِ ، فال تَُدلُّ اآليَةُ َعلَى تَْقيِيٍد وال إِْطالٍق ، َكَما ُحّرِ

 .ُجذُوعٌ و أَْجَذاعٌ  والَجْمع« في َعْينَْيهِ  الِجْذعَ  يُْبِصُر أََحُدُكُم القََذى في َعْيِن أَِخيِه ، َويََدعُ »ِوّي وَحَواِشيِه. وفي الَحِديِث : تَْفِسيِر البَْيَضا

ي ُكلَّ َسنٍَة إِلى َمِلكِ َكانَْت  يُقَاُل :« مال أَْعَطاكَ  ِجْذعِ  ُخْذ ِمنْ »وِمْنهُ  َمْشُهوٌر ، بُن َعْمٍرو الغَسَّانِيُّ  ِجْذعوِ   َغسَّاُن تََؤّدِ
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__________________ 
 «.جلهتم»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 واألصر والقاموس كالتهذيب واللسان.« بين أسعد»( يف التكملة : 2)
 .25( سورة مرمي اآية 3)
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ُنحِذر الس ِليِحي  ا فَجاَء َسبحطَةُ يَِلي ذِلَك سَ  ال ِذي َسِليٍح ِديَناَريحن من ُكرِّ َرُجٍر ا وكانَ 
بَلُُه الدِّيَناَريحِن  ِجذحعٍ  ِإىل بحطَُة بُن امل َيسح

بحطََة َحىت  بـََرَد ا وقَاَ  :  ِجذحعٌ  ا فَدَخرَ  َرَب ِبه ســــــَ يحِفِه ا فضــــــَ َتِماًل بســــــَ  ا« ما َأعحطَا َ  ِجذحعٍ  ُخذح ِمنح »َمنحزَِلُه ا َفَخرََج ُمشــــــح
انُ  تَـنَـَعتح َغسح َثر : قاله الّصاَغاين   وامح

َ
َُعو ُ  َعَليحه يف َأصحر امل

 .(1)ِمنح هِذه اإِلَلَوِة بـَعحَد ذِلَك ا وهذا هو امل
قُونَُهْم ، فََساُموُهْم :َرُجٌل ِمْن أَْهِل اليََمِن َكاَن الُمْلك فِيِهم ، ثم اْنتَقَل إِلى َسِليحٍ ، فجاءُ  ِجْذعٌ  قُْلُت : والَِّذي في ِكتَاِب األَْمثَاِل ِلألَْصَمِعّي : وا يَُصّدِ

ا َعلَْيِهْم ، فقَاَل ثَْعلَبَةُ  ، فاْذَهْب إِلَْيه َحتى يُْعِطيَك ما َسأَْلَت ، فأَتَاهُ فَقَاَل : هذا َسْيِفي ُمحلًّى فُخْذهُ.  ِجْذعٌ  : هذاكَ  ـ ِجْذع وهو أَُخو ـأَْكثََر ِممَّ

أَْعَطى بَْعَض الُملُوِك َسْيفَهُ  أَْصُل الَمثَِل أَنَّهُ  أَوْ  «.ما أَْعَطاكَ  ِجْذعٍ  ُخْذ ِمنْ »بَهُ َحتَّى قَتَلَهُ ، فقاَل ثَْعلَبَةُ أَُخوهُ : فنَاَولَهُ َجْفنَهُ ، ثُمَّ اْنتَضاهُ فَضرَ 

كَ  في َكَذا ِمْن َكَذا ، هذا وقال : اْجعَلْ  ِمْنهُ ، َرْهناً فلَْم يَأُْخْذه وهَكذا أَْوَرَدهُ الَجْوَهِريُّ ، وتَبِعَه صاِحُب  فََضَربَهُ به فَقَتَلَهُ ، وقَالَهُ ، أَْي من أُّمِ

َل :  يُْضَرَب في اْغتِنَاِم ما يَُجوُد به البَِخيُل. اللَّساِن. قاَل الّصاَغانِّي بَْعَد نَقََل الَوْجهَ األَوَّ

أَْجَذَع  الَخاِمَسة : السَّنَةِ  الثَّاِلثَِة ، وِلإِلبِِل فِي السَّنَةِ  وَذَواِت الَحافِِر في أَي لولد البقر انِيَِة وللبَقَرِ تَقُوُل لَولَِد الّشاةِ في السَّنَِة الثَّ  في الّصحاح :وِ 

 ً  .إِْجَذاعا

 قُْلُت : وتَقَدََّم تَْحِقيقُه قَِريباً في أَّوِل المادَّةِ ، فأَْغنَانَا َعْن ِذْكِرِه ثانِياً.

 «.كُمْكَرمٍ »بََدَل « كُمحَصنٍ »ولو قاَل :  : كُمْكَرم وُمعَظَّم : ُكلُّ ما ال أَْصَل لَهُ وال ثَبَاَت. الُمجذعُ   :قاَل ابُن َعبّادٍ وِ 

أْتِي بَْعُض ذِلَك وَسيَ « ل ف ج»و « بهـ  س»كما فَعَلَهُ الّصاَغاِنيُّ ، ألََشاَر إِلى لُُحوقِِه بِنََظائِِرِه التي َجاَءْت َعلَى هذا البَاِب ، وقَْد ذُِكَر ِفي 

 أَْيضاً.

بالّداِل ، وِمثْلُهُ في األََساِس ، « َدانٍ »، هكذا في نَُسخِ العُبَاب : َواٍن ، بالَواِو ، وِفي التَّْكِملَِة :  اإِلْجَذاعِ  ِمن : َواٍن ، ُمتََجاِذعٌ  وَخُروفٌ  قال :

 ولَعَلَّهُ الصَّواُب.

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ّمِ : االْسُم من الُجذُوَعةُ   : ـأَْنَشَدهُ ابُن األَْعَرابِّي  ـ. وقَْولُه اإِلْجَذاعِ  ، بالضَّ

اَر  َت اَبزاًِل صـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ذَعح ِإذا رَأَيــــــــــــــــــــــح  جــــــــــــــــــــــَ

َذرح      فـــــــًا  ـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــاحـــــــح لحَ  َحتح َقضح  ـــــــــــــــــــــــــــــوِإنح ملَح تـَ  َأن تـَ

  
ِغيِر ، فاْحَذْر أَْن يَقََع الباَلُء ، ويَْنِزَل ا لَحتُْف. وقاَل غيُر ابِن األَْعَرابِّي : َمْعناهُ إِذا َرأَْيَت فَسََّرهُ فقاَل : َمْعنَاهُ : إِذا َرأَْيت الَكبِيَر يَْسفَهُ َسفَهَ الصَّ

أَْن تَِصيَر ِمثْلَه ، واعَمل لنَْفِسك قَْبَل الَمْوت ما ُدْمَت  ـوإِْن لَْم تَْلَق َحتْفاً  ـقَُرَب أََجلُه فاْحَذْر الَكبيَر قَد تََحاتَّْت أَْسنَانُه فَذَهبَْت ، فإِنَّهُ قد فَنَِي و

 شابّاً.

َمْخَشِرّي ، وهو َمجاٌز.  َجَذعٌ  وقَْولُُهْم : فالٌن في هذا األَْمرِ  ً  وأََعْدُت األَْمرَ : إِذا َكاَن أََخذ فيه َحِديثاً ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والزَّ : أَْي َجِديداً  َجَذعا

ً  َكما بََدأَ ، وهو َمَجاٌز أَْيضاً. وفُرَّ األَْمرُ  ً  ، وفَرًّ األَْمرَ  (2)َء : أَْي بُِدى َجَذعا : أَْي أَْبَدأَه. وإِذا ُطِفئَْت َحْرٌب بَْيَن قَْوٍم ، فَقَاَل بَْعُضُهْم : إِْن  َجَذعا

 ، أَي أَّوَل ما يُْبتََدأُ فِيها ، وُكلُّ ذِلَك َمَجاٌز. ةً َجَذعَ  ِشئْتُم أََعْدنَاَها

ُجُل : أََرى أَنَّهُ  تََجاَذعَ وِ   ، على الَمثَِل ، قال األَْسَوُد : َجَذعٌ  الرَّ

يِن  ـــــــــــــــ  ي  فـــــــــــــــِإن لـــــــــــــــَ واًل عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ل دح  فـــــــــــــــِإنح َأُ  مـــــــــــــــَ

ٌم وال      حــــــــــح رحِب ا ال قــــــــــَ اذِعُ َأخــــــــــو ا ــــــــــَ جــــــــــَ تــــــــــَ  مــــــــــُ

  
 : َحبََسهُ ، بالذَّاِل ، وبالدال. نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. أَْجَذَعهُ وِ 

ً  ءَ الشَّيْ  َجَذعَ وِ   : َعفََسه وَدلََكهُ. يَْجذََعهُ َجذعا

 : الَمْحبُوُس على َغْيِر َمْرعًى. الَمْجذُوعُ وِ 

ُجُل ِعيَالَهُ ، إِذا َحبََس َعْنُهم َخْيراً ، ويُْرَوى بالدَّاِل ، وقد تَقَدَّ  َجَذعَ وِ   م.الرَّ

 ، بِالَكْسِر : َسْهُم السَّْقِف. الِجْذعُ وِ 
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ُجِل ، كِكتَاٍب : قَْوُمهُ ، ال َواِحَد له. ِجَذاعُ وِ   الرَّ

، َرَوى َعْن أَبِي بَْكِر بِن ِزيَاٍد  (3)، كَشدَّاٍد  بالَجذَّاع ، كُزبَْيٍر : اسٌم. وأَبُو أَْحَمَد عبُد السَّالِم بُن َعِلّي بِن ُعَمَر الُمَرابُِط ، ُعِرفَ  ُجِذْيعٌ وِ 

 أَبُو القَاِسِم األَْزَهِرّي ، َذَكَرهُ ابُن السَّْمعَانّي. (4)النَّْيَسابُوِرّي ، وَعْنهُ 

__________________ 
 .1241( وهو ما ورد يف جممض األمثا  للميداين ا مثر رقم 1)
 ( يف األساس : إذا عاوده من الرأس.2)
 ( ضبطت نصاً يف اللباب بضم اجليم وتشديد الذا  املعجمة.3)
 «.ومنه»( عن اللباب ا وابألصر 4)
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ْدِر ، هو الَخْيِل ، أَوْ  ِمنو قَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، زاَد الّصاَغانِّي :نَ  ، كقُْنفٍُذ : العَِظيُم من اإِلبِِل ، الُجْرُشعِ  : [جرشع] وقِيل : الطَِّويُل ،  العَِظيُم الصَّ

 وأَْنَشَد ألَبِي ذَُؤْيٍب يَِصُف الُحُمَر : الُمْنتَِفُخ الَجْنبَْيِن ، وزاَد الَجْوَهِريُّ :

ـــــــــــه  تح ب رَتَســـــــــــــــــــــــــَ رحَن وامـــــــــــح فـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــنـ ُه ف ـــــــــــَ رحن كـــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــن  ف

ٌة وهــــــــــــــاٍد      اِديــــــــــــــَ اُء هــــــــــــــَ وحجــــــــــــــَ ضُ هــــــــــــــَ رحشــــــــــــــــــــــــــــُ  جــــــــــــــُ

  
َمةُ. قاَل الّصاَغانِّي : ويُْرَوى :   .(1)« َسْطعَاءُ :»ويُْرَوى « َعْوَجاءُ »أَي فَنِكْرَن الصائَِد. واْمتََرَست األَتَاُن بالفَْحِل ، والَهاِديَةُ :الُمتَقَّدِ

 بُو َسْهٍم الُهَذِلّي :قاَل أَ  : األَْوِديَةُ الِعَظاُء األَْجَواِف. الَجَراِشعُ وِ 

ُم  هـــــــــــــِ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ د  عـــــــــــــَ ِر مـــــــــــــَ يـــــــــــــح  كـــــــــــــَبن  َأيت  الســـــــــــــــــــــــــــ 

َداِح ا      ُه يف الــــــــــبــــــــــَ تــــــــــح عــــــــــَ ضُ إذا َدفـــــــــــَ رَاشــــــــــــــــــــــــِ (2)اجلــــــــــَ
 

  
غَاُر الِغالُظ ، : الَجَراِشعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ، كقُْنفٍُذ ، َعلَى التَّْشبِيِه  ُجْرُشعٌ  هُ نَقَلَهُ الّصاَغانِّي ولَْم يَْذُكْر لََها َواِحداً ، والّظاِهُر أَنَّ  الِجبَاُل الّصِ

 بالُمْنتَِفخ الَجْنبَْيِن ِمن اإِلبِِل ، فتَأَّمْل.

ْملَةُ  بالفَتْحِ ، ، الَجْرَعةُ  : [جرع] ُك : الرَّ يِّبَةُ الَمْنبِِت ، العََذاةُ  ويَحرَّ األَْرُض  هي أوْ  وَصاِحُب اللَِّساِن.نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ  ال ُوُعوثَةَ فيَها ، الَّتِي الطَّ

ْمَل ، ْملَةُ السَّْهلَةُ الُمْستَِويَةُ ، َذاُت الُحُزونَِة تَُشاِكُل الرَّ ْعُص ال يُْنبِتُ  َكما في اللِّسان. وقِيَل : هي الرَّ َشْيئاً ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، واْقتََصَر  أَو الّدِ

أَو الَكثِيُب  الماِء ، وذِلَك أِلَنَّ الشُّْرب ال يَْنفَعَُها ، فكأَنََّها لَْم تَْرَو. بَِجْرَعةِ  وهي ُمَشبََّهةٌ : وال تُْمِسُك َماًء. قُْلُت َعلَى التَّْحِريِك ، وزاَد َغْيُره : 

. الَجْرعاءِ و ، كاألَْجَرعِ  وجانٌِب ِحَجاَرةٌ ، (3) جانٌِب ِمْنهُ وْحلٌ  َكةً  ـ الَجَرَعةُ  نَقََل الَجْوَهِرّي ِمْنَها ، وفي الُكّلِ  . وقِيَل :الَجْرَعاءُ ـ وُمَحرَّ

ِة فيالَجْرَعةِ  أَْكبَُر ِمن األَْجَرعُ و الَجْرَعاءُ  مَّ  ، فَجعَله يُْنبُِت النَّبَاَت : األَْجَرعِ  . وقَاَل ذُو الرُّ

ًة وِ  ابـــــــــَ بـــــــــَ ُت صـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح كـــــــــَ زحَو  إنح بـــــــــَ وحُم حـــــــــُ ـــــــــَ ا يـ  مـــــــــَ

ٍض َأو      رحفـــــــــــــاِن َربـــــــــــــح زِ ِ لـــــــــــــعـــــــــــــِ نـــــــــــــح اِن مـــــــــــــَ رحفـــــــــــــَ  لـــــــــــــعـــــــــــــِ

  

ٌة  نــــــــــَ وحَ  ِدمــــــــــح َك الشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ تح ل اجــــــــــَ  أبَو َ  مــــــــــا هــــــــــَ

  
رَعَ    رِ  أَبجـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــ  َربٍّ  ـــــــــــــــــَُ اٍر مـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــِ

  
 ويُْرَوى : ِمْربَاعٍ ، وال يَُكوُن َمَربًّا ُمَحلَّالً ، إالَّ وهو يُْنبُِت النَّبَات. وقاَل أَْيضاً :

ٌة  ــــــــ  ل َك إال   ــــــــََ ــــــــح ي ــــــــَ نـ ــــــــح يـ تح عــــــــَ ــــــــَ ب ــــــــَ ل حــــــــح ــــــــَ ت ا اســــــــــــــــــــــح ــــــــَ  أَم

زحَو  ا َأوح      وِر حــــــــــُ هــــــــــُ مــــــــــح رعــــــــــاءِ ِبــــــــــُ كِ  ِبــــــــــَح ــــــــــِ ال  مــــــــــَ

  
 وقَاَل أَْيضاً : يَُخاِطُب َرْسَم الداِر :

حــــــــَ  وِ  ِ  الضــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ ن َي األُدحِم يف َروح ِش َمشــــــــــــــــــــــح  ملَح متــــــــَح

رَائــــــــــدُ      اُن اخلــــــــــَ يــــــــــُ  اِ ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــبــــــــــِ ائــــــــــِك ال رعــــــــــَ َ  ِبــــــــــِ

  
 :وقاَل أَْيضاً 

ــــــَ   ل ــــــِ ــــــب ــــــَ  ال ل ي  ا عــــــَ ي ا اي داَرمــــــَ مــــــِ ــــــَ ل  َأال اَي اســــــــــــــــــــح

الن وِ      هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــكِ ال زَاَ  مـــــــــــُ ائ رحعـــــــــــَ رُ  ِبـــــــــــَ طـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــَ  ال

  
 : الَمَكاُن الَواِسُع الَِّذي فيه ُحُزونَةٌ وُخُشونَةٌ. األَْجَرعُ  : َرْمٌل يَْرتَِفُع َوَسُطهُ ، وتَِرقُّ نََواِحيِه. وقاَل اْبُن األَثِيِر : الَجْرعاءُ  وقِيَل :

كةً : الَجْمُع ، الَجَرعُ وِ  ،  الَجْرَعةِ  . وَجْمعُ ِجَراعٌ و أَْجَراعٌ  ، وَجْمعُهُ  ْجَرعِ األَ  ُمْفَرٌد ِمثْلُ  الَجَرعُ  ، بَحْذِف الهاِء. وقِيلَ  َجَرَعةٍ  أَْي َجْمعُ  ، ُمَحرَّ

َكة ، الَجَرَعةِ  . وَجْمعاألَْجَرعِ أََجاِرعُ  . وَجْمعُ الَجْرَعاِء َجْرَعاَواتٌ  ، بالَكْسِر. وَجْمعُ  ِجَراعٌ  بالفَتْحِ ، َحِديُث  ، بالَكْسِر. وِمْنهُ  ِجْرَعانٌ  ، ُمَحرَّ

 ، كما َضبََطه ابُن األَثِيِر ، وُكلُّ ذِلَك قَْد أَْغفَلَهُ الُمَصنُِّف.« ِجْرَعانٍ  ُصُدورِ بَْيَن » قُّسٍ :

ةٍ ِمن قَُوى الَحْبِل ، أَْيضاً : الَجَرعُ وِ  ، وذِلَك َظاِهَرةٍ َعلَى سائِِر القَُوى  قاَل الَجْوَهِريُّ : أَو الَوتَِر. كما في الّصحاح ، َزاَد َغْيُرهُ : اْلتَِواٌء في قُوَّ

عٌ  أَِو الَوتَرُ  الَحْبلُ  ، أَي ُمْستَِقيٌم ، إالَّ أَنَّ في َمْوِضعٍ ِمْنهُ نُتُوًءا فيُْمَسُح ويُْمَشُق بِقْطعَِة  َجِرعٌ  يُقَاُل : َوتَرٌ  َكَكتٍِف ، َجِرعٌ و ، كُمعَظٍَّم ، َمَجرَّ

 ِكَساٍء َحتّى يَْذَهَب ذِلَك النّتُوُء ، عن اْبِن األَْعَرابِّي.

عُ  : من األَْوتَاِر : (4)قاَل ابُن ُشَمْيٍل و : وهو الَِّذي اْختَلََف فَتْلُهُ ، وفيه ُعَجٌر ، ولَْم يَُجْد فَتْلُهُ ، وال إَغاَرتُهُ ، فَظَهَر بَْعُض قَُواهُ علَى  الُمَجرَّ

عٌ  بَْعٍض. يُقَاُل : َوتَرٌ  ُد. ُمَجرَّ ٌر ، وَكذِلَك الُمعَرَّ  وُمعَجَّ
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__________________ 
 .8/  1( وهي رواية ديوان اهلذليا 1)
 يف شعر أسامة بن ا ارث اهلذد. 201/  2( ديوان اهلذليا 2)
 «.رمر»( يف اللسان : 3)
 واألصر كالتهذيب والتكملة.« يف»( يف اللسان : 4)
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كةً : َجَرعٍ  ذُووِ   أَِخي َهْمَداَن بِن ماِلٍك قَبِيلَتَاِن في اليََمِن. (1)بِن َزْيِد بن أَْوَسلَةَ  من أَْلَهاَن بِن ماِلك َرُجلٌ  ، ُمَحرَّ

 كانَْت فِيه فِتْنَةٌ. بِهاٍء : ع ، قُْرَب الُكوفَِة ، ، الَجَرَعةُ وِ 

قَْد قَِدَم  كانو ، عنههللارضي ُل الُكوفَِة إلَى َسِعيد ْبِن العَاِص َخَرَج فِيِه أَهْ  يُقَاُل :: « فإَِذا َرُجٌل جاِلسٌ  الَجَرَعة يَْومَ  َحِديُث ُحَذْيفَةَ : ِجئْتُ  ِمْنهُ وِ 

 ً ه َرِضي هللا َعْنه ، وَسأَلُوا ُعثَْمان ، ، عنههللارضي فََردُّوهُ وَولَّْوا أَبَا ُموَسى األَْشعَِريَّ  عنههللارضي ُعثَْمانَ  قِبَلِ  ِمن عليِهمْ  واِليا  علَْيِهم. فأَقَرَّ

ّمِ ، والفَتْح : االْسُم ِمن هو ، ُمثَلَّثَةً ، من الماِء : َحْسَوةٌ ِمْنهُ ، أَوْ  الجْرَعةُ وِ  ً  الماءَ  َجِرعَ  بالضَّ األَِخيَرةُ لُغَةٌ ،  كَسِمَع َوَمنََع ، ، يَْجَرُع َجْرعا

 بَِلعَهُ. وأَْنَكَرَها األَْصَمِعيُّ ، كما في الّصحاح ، أَيْ 

مِّ  ، الُجْرَعةُ وِ  ّم : ما الَجْرَعةُ وفي اللَّساِن : قِيَل : اْجتََرْعتَ   : مابالضَّ ةُ الَواِحَدةُ. وبالضَّ ، األَِخيَرةُ للُمْهلَِة ، على ما  اْجتََرْعتَهُ  ، بالفَتْحِ ، الَمرَّ

. وفي َحِديِث الِمْقَداِد الُجْرَعِة ُجَرعٌ  ُء الفَِم يَْبتَِلعُهُ. وَجْمعُ لْ : مِ  الُجْرَعةُ و ُء ِسيبََوْيه في هذا النَّْحو ،: ِملْ  الُجْرَعةُ و أَراهُ ِسيبََوْيه في هذا النَّْحو ،

مُّ : االْسُم ِمن الشُّْربِ « الُجْرَعةِ  ما به َحاَجةٌ إلى هِذه: » ةُ الَواِحَدةُ منه ، والضَّ ّمِ ، فالفَتُْح : الَمرَّ اليَِسيِر ،  قاَل ابُن األَثِيِر : تُْرَوى بالفَتْحِ والضَّ

ايِ ، َكَما َسيَأْتِي.وه  و أَْشبَهُ بالَحِديِث ، ويُْرَوى بالزَّ

قال الّصاَغانِّي : أَْفلََت ُهنَا الِزٌم ، « الذَّقَِن ، أَْو بُِجَرْيعَائَِها بُجَرْيعَةِ  أَوْ »ِمن َغْيِر َحْرٍف ، « الذَّقَنِ  ُجَرْيعَةَ  أَْفلََت فاُلنٌ »بِتَْصِغيِرَها َجاَء الَمثَُل وِ 

ً  ُجَرْيعَةَ  ونََصبَ  وهي ِكنَايَةٌ َعّما بَِقَي ِمن ُروِحه ، أَْي نَْفُسهُ َصاَرْت في فِيه ، وقَريباً ِمْنهُ  الذَّقَِن ، ُجَرْيعَةَ  َعلَى الَحاِل ، َكأَنَّهُ قاَل : أَْفلََت قاذفا

َوايَِة الثّانِيَِة ، وقاَل :  الُجَرْيعَةِ  ِمن الذَّقَِن. وفي اللَِّسان : أَي وقُْرُب الَمْوِت ِمْنهُ كقُْربِ  الُجْرَعةِ  قُْربَ  ، من الذَّقَِن. واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ علَى الّرِ

َهى. زاَد في اللَِّساِن :يُِريُدوَن أَنَّ نَْفَسهُ صاَرت في فِيِه ، فََكاَد إذا أَْشرف علَى التَّلَِف ثُمَّ نََجا. قال الفَّراُء :هو آِخُر ما يَْخُرُج ِمَن النَّْفِس ، اْنتَ 

َوايَِة  ـالَّذَّقَِن. قال الّصاَغانِّي : وأَْفلََت  ُجَرْيعَةَ  يَْهِلُك ، فَأَْفلََت وتََخلََّص. وفي ِرَوايَِة أَبِي َزْيٍد : أَْفلَتَنِي ياً ، يَُجوُز أَْن يَُكوَن مُ  ـعلَى هِذِه الّرِ تَعَّدِ

أَْفلََت ِمنّي ، فَحَذَف َوَوَصَل الِفْعَل ، كقَْوِل وَمْعنَاهُ : َخلََّصنِي ونَّجانِي ، ويَُجوُز أَْن يَُكوَن الِزماً ، وَمْعنَاه تََخلََّص ونََجا ِمنِّي ، وأَراَد بأَْفلَتَنِي 

 ِء القَْيِس :اْمِرى

رِيضــــــــــــــــــــــــــــاً وِ  اٌء جـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ن  عـــــــــــــــِ هـــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  أَفــــــــــــــــح

ـــــــــــــــَ وِ      ـــــــــــــــِوطـــــــــــــــابُ ل َر ال فـــــــــــــــِ ُه صـــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ  وح أَدحرَكـــــــــــــــح

  
تَْحِقير وتَْقِليل ، وأَضافَها إلَى الذَّقَِن ألَنَّ َحَرَكةَ الذَّقَِن تَُدلُّ َعلَى  [تَْصِغيرُ ] ُجَرْيعَة أَراَد أَْفلََت ِمَن الَخْيل. وَجِريضاً حاٌل من ِعْلبَاء. وتَْصِغيرُ 

وحِ ، والتَّْقِديُر أَفْ  ِميِر في أَْفلَتَنِي ، أَْي أَْفلَتَ  ُجَرْيعَة لَتَنِي ُمْشِرفاً َعلَى الَهاَلِك ، ويَُجوُز أَْن يَُكونَ قُْرِب ُزُهوِق الرُّ َذقَنِي ،  ُجَرْيعَة بََدالً ِمَن الضَّ

، أَْي َعْن َهَواَها ،  (2) (الن َّْفَس َعِن اهْلَوى َوََّنَى)أَي باقِي ُروِحي ، وتَُكوُن األَِلُف والاّّلُم في الذَّقَِن بََدالً ِمن اإلَضافَِة ، كقَْوِله تَعَالَى : 

ُء من ذِلَك في الذَّقَِن ، َكما يُقَاُل : اْشتََرى الّداَر بآالتَِها ، أَْي َمَع آاَلتَِها ، وقَْد تَقَدََّم َشيْ  ُجَرْيعَةِ  الذَّقَِن فَمْعنَاهُ َخلَّصنِي َمعَ  بُجَرْيعَةِ  وَمْن َرَوى :

 «.تف ل »وفي « ج ر ض»

 نَقَلَهُ اْبُن َعبّاٍد ، وأَْنَشد : ، َمجاِريعُ  ، ج : ُجَرعٌ  ، كُمْحِسٍن : لَْيس فِيَها ما يُْرِوي ، وإنََّما فِيَها ُمْجِرعٌ  ناقَةٌ وِ 

 َغَداَة اخِلمح ِ  جَمارِيضَ ال وِ 
 َمَجاِرعُ  ونُوقٌ : ، فلَْم يَْذُكِر الُمْفَرَد ، وزاَد في اللَِّساِن  ُجَرعٌ  : قَِليالُت اللَّبَِن ، كأَنَّهُ لَْيَس فِي ُضُروِعَها إالَّ  َمَجاِريعُ  وقال الَجْوَهِرّي : نُوقٌ 

 كذِلَك.

ةٍ ، َجَرَعهُ  ، وقِيَل : كَجَرَعهُ  بَلَعَهُ ، : اْجتََرَعهُ وِ   نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. بَمرَّ

 ، لُغَةٌ في اْجتََزَعهُ. (3) اْكتََسَرهُ  أَي العُوَد ، اْجتََرع  :قاَل ابُن َعبَّادٍ وِ 

َعهُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   هو ، أَي َكَظَم. تَْجِريعاً فَتََجّرع أَْي ُغَصَص الغَْيِظ ، كما في الّصحاح ، الغَُصَص ، َجرَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

عُ   وقَاَل ابُن األَثِيِر : (4) (يَ َتَجرَُّعُه َوال َيكاُد ُيِسيُغهُ )ةً بَْعَد أُْخَرى كالُمتََكاِرِه ، قاَل هللا َعزَّ وَجلَّ َمرَّ  الَجْرع : ُمتَابَعَةُ  التََّجرُّ

__________________ 
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 .392( وهو أوسلة بن ربيعة بن اخليار بن مالك زيد بن كهالن بن سبب انظر مجهرة ابن حزم ص 1)
 .40اآية ( سورة النازعات 2)
 ( يف التكملة : كسره.3)
 .17( سورة ابراهيم اآية 4)
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عُ   : ُشْرٌب في َعَجلٍَة. وقِيَل : هو الشُّْرَب قَِليالً قَليالً. التََّجرُّ

 تَْكِظُمَها ، وُهَو ِمْن ذِلَك. َغْيظٍ  ُجْرَعةِ  أَْحَمَد ُعْقبَاناً ِمنْ  ُجْرَعةٍ  الغَْيَظ ، كعَِلَم : َكَظَمه ، وهو َمَجاٌز. ويُقَاُل : ما ِمن َجِرعَ وِ 

 الَحْبَل ، أَو الَوتََر ، إذا أَْغلََظ بَْعَض قَُواهُ. أَْجَرعَ وِ 

َكةً : َمْوِضٌع ، قَاَل لَِقيٌط اإِليَاِديُّ : الَجَرعُ وِ   ، ُمَحرَّ

ا  هـــــــــــَ لـــــــــــِّ تــــــــــــَ نح  ـــــــــــُح َرَة مـــــــــــِ مـــــــــــح ااي َداَر عـــــــــــَ َرعـــــــــــَ   اجلـــــــــــَ
زَ      زَاَن واجلـــــــــــــَ م  واأَلحـــــــــــــح تح ِدَ اهلـــــــــــــَ اهـــــــــــــاجـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
 «.قَْد ِهْجِت ِلي»و ، « يا داَر َعْبلَةَ »ويُْرَوى : 

يقِ  ُجَرْيعَةَ  أَْفلَتَنِي»ويُقَاَل :   ، إذا َسبَقََك فاْبتَلَْعَت ِريقََك َعلَْيِه َغْيظاً.« الّرِ

ِم ُمَشدَّداً ، وال يُقَاُل : ما  اَعةٌ ، بالضَّ اَعةً ولِكنْ وقَاَل ابُن َعبّاٍد : يُقَاُل : ما لَهُ به ُجرَّ  ، كَما في العُبَاِب. ُجَرْيعَة َذاَق ُجرَّ

 َعلَى قَْوِل َمْن قاَل بِِزياَدةِ الهاِء ، وَسيَأْتِي لْلُمَصنِّف في الَّتِي تَِليَها الِهْجَزُع ، ِهْفعٌَل من الَجَزع ، فهذه الَجْرعِ  ، كِدْرَهٍم ، ِهْفعٌَل ِمنَ  ِهْجَرعٌ وِ 

 ِمثُْل تِْلَك.

ً  األْرَض والَواِدَي ، كَمنََع ، َجَزعَ  : [جزع] ً  : قََطعَه َجَزَعهُ  قََطعَهُ ، أَو : َجْزعا وَكذِلَك الَمفَاَزة والَمْوِضُع إذا  كما في الّصحاح ، َعْرضا

 . قاَل الَجْوَهِريُّ :جَزْعتَهُ  قََطْعتَه َعْرضاً فقَدْ 

 ِء القَْيس :وِمْنهُ قَْوُل اْمِرى

ٍة  لــــــــَ َن َنــــــــَح طــــــــح ٌك بــــــــَ الــــــــِ مح ســــــــــــــــــــــَ هــــــــُ نـــــــــح اِن : مــــــــِ رِيــــــــقــــــــَ  فــــــــَ

مح وِ      هـــــــــــُ ـــــــــــح نـ ُر مـــــــــــِ ازِعٌ آخـــــــــــَ بِ  جـــــــــــَ كـــــــــــَ ـــــــــــح ب َد كـــــــــــَ  جنـــــــــــَح

  
رٍ  َواِدي َعلَى َوقَفَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّهُ » الَحِديثُ  وفي العُبَاِب : وِمْنهُ   «.َجَزَعهُ  َحتَّى فَخبَّتْ  ، َراِحلتَه فقََرعَ  (1) ُمَحّسِ

 وقاَل ُزَهْيُر بُن أَبِي ُسْلَمى :

ُه  نـــــــــــــَ َزعـــــــــــــح وابِن مُث  جـــــــــــــَ َن الســـــــــــــــــــــــــــ  رحَن مـــــــــــــِ هـــــــــــــَ   ـــــــــــــَ

َبمِ      فـــــــــــح يـــــــــــٍب ومـــــــــــُ يِنٍّ َقشـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــح ـــــــــــَ رِّ قـ لـــــــــــَ  كـــــــــــُ  عـــــــــــَ

  
ة : ويُْكَسُر ، بالفَتْحِ ، وَعلَْيِه اْقتََصَر الَجْوَهِرّي ، ، الَجْزعُ وِ  كما في الّصحاح ، زاَد َغْيُرهُ  الَخَرُز اليََماِنيُّ ، عن ُكَراع ، ونََسبَهُ ابُن ُدَرْيٍد للعَامَّ

ينِيُّ ، :  قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : ألَْعيُُن ،فيه َسَواٌد وبَيَاٌض تَُشبَّهُ به ا قاَل الَجْوَهِريُّ : هو الَِّذي الّصِ

ا  نــــــــــَ ائــــــــــِ بــــــــــَ وحَ  خــــــــــِ ِش حــــــــــَ وَن الــــــــــَوحــــــــــح يــــــــــُ  كــــــــــَبن  عــــــــــُ

ا وِ      نـــــــــــــَ لـــــــــــــِ زحعُ أَرححـــــــــــــُ بِ  اجلـــــــــــــَ قـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ثـ ِذي ملَح يــــــــــــــُ  الـــــــــــــ 

  
 أِلَنَّ ُعيُونَها ما داَمْت َحيَّةً ُسوٌد ، فإَذا ماتَْت بََدا بَياُضَها ، وإْن لَْم يُثَقَّْب كاَن أَْصفَى لََها.

 وقَاَل أَْيضاً يَِصُف ِسْرباً :

رحَن   بـــــــــــــَ زحعِ فــــــــــــَبدح ُه  كــــــــــــاجلــــــــــــَ نــــــــــــَ يـــــــــــــح ِر بـــــــــــــَ َفصــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

 املــــــــــــ

ِو ِ      ريَِة خمــــــــــــــُح مٍّ يف الــــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــِ يــــــــــــــِد مــــــــــــــُ  ِبــــــــــــــِ

  
 َظفَاِر. قاَل الُمَرقُِّش األَْكبَر : َجْزعِ  ِمنْ  ـ عنهاهللارضي ـوكاَن ِعْقُد عائَشةَ 

ًة  عـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ رًا وصـــــــــــــــــــــــــــِ ذح وًل وشـــــــــــــــــــــــــــَ اح اَيقـــــــــــــُ لـــــــــــــ   حتـــــــــــــََ

زحعــــــــــــــاً وِ      ا  جــــــــــــــَ مــــــــــــــَ َوائــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ارايًّ وُدرًّا تـ فــــــــــــــَ (2) ــــــــــــــَ
 

  
ي ي : ُسّمِ ً  وقَاَل اْبُن بَّرِ عٌ  أِلَنَّهُ  َجْزعا َع َسَواُدهُ ببَيَاِضه وُصْفَرتِِه ، ُمَجزَّ  لَْيَس بِحَسٍن ، فإِنَّهُ  والتََّختُُّم به ، أَْي ُمقَطٌَّع بأَْلَواِن ُمْختَِلفٍَة ، أَْي قُّطِ

َعةَ ، وُمَخاَصَمةَ النَّاِس ، ٍة فِيه ، يُوِرُث الَهمَّ والُحْزَن واألَْحالَم الُمفَّزِ هِ و عن خاصَّ  إْن لُفَّ به َشعُر ُمْعِسٍر َولََدْت ِمْن َساَعتَِها. ِمْن َخَواّصِ

َكما  ُمْنعََطُف الَواِدي ، وهو بَْيَدةَ : الالئُِق به أَْن يَُكوَن َمْفتُوحاً ،وقَاَل أَبُو عُ  َكما في الّصحاحِ والعُبَاِب واللَِّساِن ، بالَكْسِر ، الَواِدي ، ِجْزعُ وِ 

حاحِ ، َزاَد ابُن ُدَرْيٍد : ،  يَْجَزُعه الواِدي َحْيثُ  ِجْزعُ  قالَهُ األَْصَمِعيُّ وقِيَل : أَو ُمْنَحنَاهُ ، ثاَلُث لُغَاٍت ، َوَسُطهُ أَو ُمْنقََطعُه ،: قِيَل و في الّصِ
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ى َر ، يَْقَطعُه. وقِيَل : هو ما اتََّسَع ِمن َمَضايِِقِه ، أَْنبََت أَو لَْم يُْنبِْت. وقِيَل : هو إذا قََطْعتَهُ إلَى جانٍِب آخَ أَيْ  ً  أَْو ال يَُسمَّ َحتَّى تَُكوَن لَهُ  ِجْزعا

 .أَْجَزاعٌ  وَغْيَره ، نَقَلَهُ اللَّْيُث عن بَْعِضِهم ، وَجْمعُهُ  َسعَةٌ تُْنبُِت الشََّجرَ 

 : ـ عنههللارضي ـواْحتَجَّ بقَْوِل لَبِيٍد 

َزتح  فــــــــــِ ا  (3)حــــــــــُ َبهنــــــــــ َ رَاُب كــــــــــَ ا الســــــــــــــــــــــــ  هــــــــــَ لــــــــــَ ــــــــــَ  وزَايـ

زَاعُ      ا َأجـــــــــــح هـــــــــــَ امـــــــــــُ ا وُرضـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ لـــــــــــُ َة أَثــــــــــــح يشـــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــِ

  
ً  قاَل : أاَل تََرى أَنَّهُ َذَكَر األَثْل وهو الشََّجُر. وقَاَل آَخُر : بَْل يَُكونُ   بغَْيِر نَبَاٍت. وأَْنَشَد َغْيُرهُ أِلَبِي ذَُؤْيٍب يَِصُف الُحُمر : ِجْزعا

__________________ 
ٍر.1)  ( يف النهاية واللسان : عل  ُ َسِّ
 ( ويروي : وصيغة.2)
 «.حفرت»( عن الديوان وابألصر 3)
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ا  َبهنــــــــــــــــ َ زحعِ فــــــــــــــــكــــــــــــــــَ ٍض  ابجلــــــــــــــــِ ايــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ َ نـــــــــــــــــُ اح  بــــــــــــــــَ

اِء هنــــــــــــَح وِ      رحجــــــــــــَ ُض أُوالِت ِذي الــــــــــــعــــــــــــَ مــــــــــــَ (1)ٌب جمــــــــــــُح
 

  
أَْو  إْن َشاَء هللا تَعَالَى ،« ن ب ع»و « ج م ع»ويَأْتِي أَْيضاً في « ب ي ع»، وقد َمّر إْنَشاُد هَذا البَْيِت في « نُبَايعٍ  بالِجْزعِ ِجْزع»ويُْرَوى 

َِّسُع. ِجْزَعةُ  قِيَل :و وُربََّما كاَن َرْمالً  َعن اْبِن األَْعَرابِيّ  هو َمَكاٌن بالَواِدي ال َشَجَر فِيِه ،  الَواِدي : َمَكاٌن يَْستَِديُر ويَت

 قاَل الُكَمْيُت : َمِحلَّةُ القَْوِم ، : الِجْزعُ وِ 

ا وِ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
ُه وامل َربـــــــــــــــــــَ َن َمشـــــــــــــــــــــــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــــــــاَدفـــــــــــــــــــح

يــــــــــئــــــــــًا و      نــــــــــِ رحاًب هــــــــــَ زحعــــــــــاً َم شــــــــــــــــــــــــِ رياً  جــــــــــِ جــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
 ُطَمأْنِينَةٌ.الُمْشِرُف ِمن األَْرِض إلَى َجْنبِه  : الِجْزعُ وِ 

 .أَْجَزاعٌ  َخِليَّةُ النَّْحِل ، ج : : الِجْزعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 ة ، يَِميِن الّطائِف ، وأُْخَرى عن ِشَماِلَها. : ِجْزعوِ 

ّمِ : الِمْحَوُر الَِّذي تَُدوُر فيه الَمَحالَةُ ، ، الُجْزع قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ   ويُْفتَُح. يَمانِيةٌ ، بالضَّ

ى الُهْرَد ، والعُُروقَ  وهو الَِّذي ِصْبٌغ أَْصفَُر ، أَْيضاً : الُجْزعوِ  ْفَر في بَْعِض اللُّغَاِت ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. (2) يَُسمَّ  الصُّ

ً  تُوَضُع في العَِريِش  الَّتِي : الَخَشبَةُ  الَجاِزعُ وِ   قُْضباُن الَكْرِم. َعلَْيَها (3)كذا في النُّسخ ، وفي الّصحاحِ : تُْطَرُح  َعْرضاً يُْطَرُح َعلَْيه ، أَْيضا

 ْرِض ، فإِْن نَعَتَّ تِْلَك الَخَشبَةَ قُْلَت : َخَشبَةٌ قاَل الَجْوَهِريُّ : ولَْم يَْعِرْفهُ أَبُو َسِعيٍد ، وقال َغْيُرهُ : إنََّما يُْفعَُل ذِلَك ِليَْرفََع القُْضبَاَن َعِن األَ 

 .جاِزَعةَ  فهي ٌء ،ُكلُّ َخَشبٍَة َمْعروَضة بَْيَن َشْيئْين ليُْحَمل عليها َشيْ  كذِلكَ و . قاَل :َجاِزعةٌ 

َعن  ويَُضمُّ  من الماِل ، أَْي قََطَع له ِمْنهُ قِْطعَةً  ِجْزَعةً  لَهُ  َجَزعَ  كما في الّصحاح. يُقَاُل : ، بالَكْسر : القَِليُل ِمن الماِل ، وِمن الماِء ، الِجْزَعةُ وِ 

من  الُجْزَعةُ  ، وِهي القَِليُل ِمَن الماِء ، وكذِلَك هي في الِقْربَِة واإلَداَوةِ. وقاَل َغْيُرهُ : ُجَزْيعَةٌ و ِجْزَعةٌ  ابِن ُدَرْيٍد. قاَل : َما بَِقَي في اإِلنَاِء إالّ 

قاِء واإِلناِء وال قَاءِ الماِء واللَّبَِن : ما كان أَقَلَّ ِمن نِْصِف الّسِ ةٌ : بَِقَي في الّسِ  ُجْزَعةٌ  ِمن ماٍء ، وفِي الَوْطبِ  ُجْزَعةٌ  َحْوِض. وقال اللِّْحيَانِيُّ َمرَّ

ِكيَّةِ  ُجْزَعةٌ  في الغَِديرِ : ٌء قَِليٌل ، وقَاَل َغْيُرهُ : يُقَاُل من لَبٍَن ، إذا َكاَن فيه َشيْ  يقاُل : في  ، وقال ابُن ُشَميل ُجْزَعةٌ  ، وال يُقَاُل : في الرَّ

، والُكثْبَةُ ، والغُْرفَةُ ، والُخْمَطةُ : البَِقيَّةُ ِمَن  الُجْزَعةُ  . وقَاَل اْبُن األَْعَرابِّي :الُجَزعُ  : وهي الثُّلُُث ، أَْو قَِريٌب ِمْنهُ ، وهي ُجْزَعةٌ  الحوِض 

 اللَّبَِن.

 الِقْطعَةُ ِمن الغَنَِم. : الِجْزَعةُ  قال أَْبو لَْيلَى :وِ 

 ِجْزَعةٌ  ِمَن اللَّْيِل ، أَْي َساَعةٌ ِمْن أَّوِلَها وبَِقيَتْ  ِجْزَعةٌ  زاَد َغْيُره :ماِضيَةً أو آتِيَةً ، يُقَاُل : َمَضتْ  طائِفَةٌ ِمَن اللَّْيِل ، : الِجْزَعةُ  في الّصحاح :وِ 

ِلِه أَْو ِمن آِخِرِه. وقال غيره : ما دوَن النَّْصِف ، ِمْن آِخِرَها ، وهو َمَجاٌز. وفي العُبَاِب :  من أَوَّ

 ْحَت الَمَطِر.يَُراُح فيه الماُل من القُّرِ ويُْحبَُس فِيِه إذا كاَن جائعاً ، أَْو صاِدراً أَو ُمْخِدراً والمْخِدُر :الَِّذي تَ  ُمْجتََمُع الشََّجر : الِجْزَعةُ وِ 

ِة. ويُْفتَُح ، اليََمانِيَةُ الَّتِي تَقَدََّم ِذْكُرها الَخَرَزةُ  الِجْزَعةُ وِ   وقَْد تَقَدََّم أَنَّ الَكْسَر نََسبَهُ ابُن ُدَرْيٍد للعَّامَّ

ْبر ، الَجَزعُ وِ  َكةً : نَِقيُض الصَّ ْعُف َكَما في الّصّحاح ، زاَد في العُبَاِب : وهو اْنِقطَ  ، ُمَحرَّ اُع الُمنَِّة من َحْمِل ما نََزَل. وفي الِمْصبَاحِ : هو الضَّ

ا نََزَل به. وقاَل َجَماَعةٌ : هو الُحْزُن. وقِيَل : هو أََشدُّ الُحْزِن الَِّذي يَْمنَُع اإلْنَساَن ويَْصِرفُهُ عّما هُ  َو بَصَدِدِه ، ويَْقَطعُه َعْنه ، وأَْصلُهُ القَْطُع َعمَّ

ِضّي ، ونَقَلَهُ َشْيُخنَا ، وهذا َعن اْبِن َعبّاد ،، كما َحرَّ   وأَْصلُهُ في ُمْفَرَداِت الراِغِب ، َرهُ العَاّلَمةُ َعْبُد القَاِدِر البَْغَداِديُّ ، في َشٌرْح شواهِد الرَّ

ً  َكفَِرَح ، وهذا َعن اْبِن َعبّاٍد ، ، َجِزعَ  وقد ً و َجَزعا ّمِ ، ، ُجُزوعا وقِيَل : إذا  ، كَكتٍِف ، وَرُجل ، وَصبُوٍر ، وُغَراٍب. ِزعٌ جَ و جازعٌ  فهو بالضَّ

 ، َعِن اْبِن األَْعَرابِّي ، وأَْنَشَد : ُجَزاعٌ و َجُزوعٌ  ، فهو الَجَزعُ  َكثَُر ِمْنهُ 

حــــــــــَ  وِ  لــــــــــح ــــــــــَ ٍم يف الــــــــــنــــــــــاِس يـ يســــــــــــــــــــــــَ ُت مبــــــــــِ  َلســــــــــــــــــــــــح

ٍم      ُه َوخــــــــــــــــِ اتــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــا فــــــــــــــــَ زاعِ عــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــُ

  
 .(4)أَْبقى  َغْيُرهُ : أَْجَزَعهُ وِ 

__________________ 
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 «.نبايض»بد  « يُنابعت»وفيه :  6/  1( ديوان اهلذليا 1)
 ( ضبطت يف التكملة : الَعرحَوُ  ا ضبرت حركات ا والقاموس كالتهذيب واللسان.2)
 ( يف الصحاح : يُطرح عليها.3)
 ا ولعلها مقحمة من النساخ.« أبق »أجزعه غريه. ومل ترد لفظه و ويف اللسان :« قوله : أَبق  ا فيه نظر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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ّم ، أَْجَزَع ِجْزَعةً  يُقَاُل :وِ  كما فِي العُبَاِب. وقِيَل : ما ُدوَن النِّْصِف  أَْبقَى بَِقيَّةً ، أَيْ  ، بالَكْسِر ، والضَّ
(1). 

 : (2)قاَل اْبُن َعبّاٍد : قاَل أَْعَشى بَاِهلَةَ وِ 

افـــــــــــِإنح  نـــــــــــَ زِعـــــــــــح ر   جـــــــــــَ افـــــــــــِإن  الشـــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــَ َزعـــــــــــَ  َأجـــــــــــح

ُر وِ      ٌر ُجســــــــــــــــــــــــُ عحشــــــــــــــــــــــــَ رحان فــــــــــِإاّن مــــــــــَ (3)إنح َجســــــــــــــــــــــــَ
 

  
ّم : ُجْزأَتُهُ ، ُجْزَعةُ  ين بالضَّ ّكِ  لُغَةٌ فيه. الّسِ

عَ وِ  ً  البُْسرُ  َجزَّ ٍث. ُمَجّزعٌ  فهو تَْجِزيعا  ، كُمعَظٍَّم وُمَحّدِ

يُّ : عُ  قاَل َشِمٌر : قَال الَمعَّرِ  ، بالَكْسر ، وهو ِعْنِدي بالنَّْصِب علَى َوْزِن ُمَخطَّم. قال األَْزَهِريُّ : وَسماِعي ِمن الَهَجِريِّيَن : ُرَطبٌ  الُمَجّزِ

ع دَ  ُمَجّزِ ّي َعْن أَبِي ُعبَْيد. قُْلُت : وَعلَى الَكْسِر اْقتََصَر الَجْوَهِرّي ، وقَْد تَفَرَّ  أَْرَطَب إلَى نِْصِفِه ،  بالفَتْحِ :َشِمرٌ  بَِكْسر الّزاي ، َكما َرواه الَمعَّرِ

َطُب والِعنَبُ  (4)أَْن يَُحدَّ وقِيَل : بَلََغ اإِلْرَطاُب ِمْن أَْسفَِلِه إلَى نِْصِفِه. وقِيَل : إلَى ثُلُثَْيِه ، وقِيَل : بَلََغ بَْعَضهُ ، ِمْن َغْيِر   وُرَطبَةٌ  ، وَكذِلَك الرُّ

عة ثٍَة قاَل اب (5) ُمَجّزِ وقِيَل : إلَى ثُلُثَْيَها. ُن ُدَرْيٍد : هَكَذا قالَهُ أَبُو َحاتٍِم ، ويُقَاُل : بالفَتْحِ أَْيضاً ، إذا أَْرَطبَْت إلَى نِْصِفَها أَْو نَْحَو ذِلَك ، كُمَحّدِ

ُن.  وقاَل الّراِغُب : هو ُمْستَعَاٌر من الَخَرِز الُمتَلَّوِ

عَ وِ  ً  َجزَّ ً  فاُلنا ا ُطِعَن ُعَمُر َجعََل ابُن َعبَّاٍس »الَحِديُث :  وِمْنهُ  ، َجَزَعهُ  أََزال : تَْجِزيعا ُعهُ  عنهماهللارضيلَمَّ قاَل ابُن األَثِيِر : أَْي يَقُوُل « يَُجّزِ

 ، وهو الُحْزُن والَخْوُف. َجَزَعهُ  لَهُ ما يَُسلِّيِه ويُِزيلُ 

عَ وِ  عٌ  الَحْوُض فُهوَ  َجزَّ ٍث ، إذا لَْم يَْبَق فيه إال مَجّزِ  أَْي بَِقيَّةٌ من الماِء. ، ِجْزَعةٌ  ، كمَحّدِ

عٌ  نَوىوِ  ً  ُحكَّ بَْعُضهُ َحتَّى أَْبيَضَّ ، وتُِرَك البَاقِي علَى لَْونِِه ، وهو الَِّذي ويُْكَسُر ، بالفَتْحِ ، ، ُمَجزَّ . وفي َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ بالَجْزعِ  تَْشبِيها

عِ  بالنََّوى يَُسبِّحُ  كانَ  أَنَّهُ »:  عنههللارضي عٌ  فِيِه َسَواٌد وبَياٌض فهو اْجتََمعَ  وُكُل ما «.الُمَجزَّ عو ُمَجزَّ  بالفَتْحِ والَكْسِر. ، ُمَجّزِ

 إذا اْنقََطَع ِمْن َطَرفِِه. اْنَجَزعَ   :. وال يُقَالُ اْنَجَزعَ  يُقَاُل : بنِْصفَْينِ  إذا اْنقََطعَ  أَو أَيًّا كاَن ، اْنقََطعَ  إذا الَحْبُل ، اْنَجَزعَ وِ 

 كاِهٍل اليَْشُكِرّي : [أَبِي]بنِْصفَْيِن. قال ُسَوْيُد بُن  اْنَكَسَرتْ  إذا العََصا ، اْنَجَزَعتوِ 

ا  هـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ رحَن إذا انطـــــــــــــــَ ُب الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ عحضـــــــــــــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــَ

رحَد  وِ      ا املــــــــــــــــــِ زَعح إذا صــــــــــــــــــــــــــــــــاَب هبــــــــــــــــــَِ  اجنــــــــــــــــــحَ

  
َعتْ  عَ  يُقَاُل : .كتََجزَّ ْمُح ، إذا تََكسََّر ، وَكذِلَك السَّْهُم وَغْيُرهُ قاَل  تََجزَّ  : (6)الرُّ

 (7) َ َز عاإذا ُر حُُه يف الّداِر ِعَا 
 د بالّراِء أَْيضاً ، كما تَقَدََّم.وفي الّصحاح : اْقتََطعَهُ واْكتََسَرهُ ، وَرَواهُ اْبُن َعبّا َكَسَرهُ وقََطعَهُ ، أَي العُوَد ِمَن الشََّجَرةِ ، إذا ، اْجتََزَعهُ وِ 

هاُؤه بََدٌل من الَهْمَزة ، َعِن اْبِن ِجني. قال : ونَِظيره ِهْجَرٌع وِهْبلَع ، فِيَمْن أََخَذهُ من  ، الَجَزعِ  ، كِدْرَهم : الَجبَان ، ِهْفعٌَل ِمنَ  الِهْجَزعُ وِ 

 يَأْتِي ذِلَك في الهاِء َمَع العَْيِن.الَجْرع والبَْلع ، ولَْم يَْعتَبِْر ِسيبََوْيه ذِلَك ، وسَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

عُ  ع واالْقتَِساُم ، من التََّجزُّ ِحيَّة :  الَجْزعِ  : التََّوزُّ َق النّاُس عنه إلى َغنِيَمةٍ »وهو القَْطُع ، وِمْنهُ َحِديُث الضَّ ُعوها فتَفَرَّ أَي اْقتََسُموها. « فتََجزَّ

عٌ  وتَْمرٌ  عٌ  : بَلََغ اإِلْرَطاُب نِْصفَهُ. ولَْحمٌ  ُمتََجّزِ عٌ  : فيه بَيَاٌض وُحْمَرةٌ. وَوتَرٌ  ُمَجزَّ ُضه َرقِيٌق ، وبَْعُضه َغِليٌظ ، ُمْختَِلُف الَوْضعِ ، بِعْ :  ُمَجزَّ

عٌ  كما في اللَِّساِن. وفي األََساِس : َوتَرٌ  اِء أَْيضاً. (8): لَْم يُْحِسنُوا إَغاَرتَهُ  ُمَجزَّ  ، فاْختَلَفَْت قََواهُ. قُْلُت : وقد تَقَدََّم في الرَّ

ْعتُ وِ  ً  في الِقْربَةِ  َجزَّ  .ُجْزَعةً  : َجعَْلُت فِيَها تَْجِزيعا

ّمِ ، وهو الَكألُ الَِّذي يَْقتُلُ  ُجَزاعٌ  ل أَبو َزْيٍد : َكأَلٌ وقَا  ، بالضَّ
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__________________ 
 ( ورد القوالن يف التكملة.1)
قوله : وقا  ابن عباد : وقا  أعشـــ  ابهلة اخل ال مناســـبة له بقو  املصـــنف : وجزعه الســـكا حىت ميزجه به بر »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 2)

 «.مناسبته لقوله : وأجزعه غريه ا فهو شاهد عليه
 ( اللسان ا وجاء فيه شاهد عل  قوله : وأجزعه األمر.3)
 «. د»( عن اللسان وابألصر 4)
 كاألصر.« جمّزِعة»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « جمز عة»( يف القاموس : 5)
 ( يف األساس : قا  الراعي ا وذكر البيت بتمامة.6)
 وصدره فيه : 173يف ديوان الراعي ص ( البيت 7)

 من فارٍس مل حيرِم السيَف خظّهوِ 
 واملثبت عن االساس.« ( يف األصر : مل حيسنوا اعادته فاختلف قواه8)



9993 

 

 الد واب  ا وِمنحُه الَكألُ الَوبِيُر ا مثُر ُجَداٍع ابلّداِ  ا نـََقَلُه الّصاَغاين  ا وصاِحُب اللَِّسان.
ِء ، هَكذا هو في نَُسخِ الّصحاحِ بَخّطِ أَبي َسْهٍل الَهَرِوّي. ، بالَكْسر ، وُهَو القَِليُل ِمن الشَّيْ  الِجْزَعةِ  : الِقْطعَةُ من الغَنَِم ، تَْصِغيرُ  الُجَزْيعَةُ وِ 

 وقاَل ابُن األَثِيِر : وهَكَذا َضبََطهُ الَجْوَهِريُّ ُمصغَّراً.

ايِ  ـ الْبِن فَاِرٍس والِذي َجاَء في الُمْجَملِ  ، وقَاَل : هي الِقْطعَةُ من الغَنَِم ، فَِعيلَةٌ بَمْعنَى َمْفعُولَة. قال : وَما  الَجِزيعَةُ  : ـبفَتْحِ الِجيِم وَكْسِر الزَّ

داً يَأْتِي األَْنَصاَر فَيُتِْحفُونَهُ ، ما بِِه حاَجةٌ إِلى هِذهِ أَتَانِي الشَّْيَطاُن فقاَل : إِنَّ »َسِمْعنَاها في الَحِديِث إِاّل ُمَصغََّرةً. وفي َحِديِث الِمْقَداِد :   ُمَحمَّ

ما به » جاَء في َصِحيحِ ُمْسِلم : القَِليَل ِمَن اللِّبَِن ، هَكَذا َذَكَرهُ أَبُو أَبُو ُموَسى وَشَرَحه ، والَِّذي (1)، يُِريُد  ِجْزَعةٍ  هي تَْصِغيرُ « الُجَزْيعَةِ 

اِء « الُجْرَعة»، َغْير ُمَصغََّرة. وأَْكثَُر ما يُْقَرأُ في ِكتَاِب ُمْسِلٍم « الِجْزَعةِ  هِ حاَجةٌ إِلَى هذِ  ، وِهي الدُّْفعَةُ ِمن الشُّْرِب.  (2)، بَضّمِ الِجيِم وبِالرَّ

 وقد تَقَدََّم.

ّمِ ، الُجُسوعُ  : [جسع]  والَكالِم. اإِلْمساُك عن العََطاءِ  اْرَزْنِجيُّ : هوأَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان. وقال الخَ  ، بالضَّ

 بَِعيٌد. أَي ، َجاِسعٌ  َسفَرٌ  يُقَاُل :وِ 

 َكَذا نَقَلَهُ الّصاَغانِّي في ِكتَابَْيه. فاُلٌن : قَاَء. َجَسعَ و ، كاْجتََسعَتْ  ، (3) وَجَسَت النَّاقَةُ ، كَمنََع : َدَسعَتْ  قاَل :

َكةً : أََشدُّ الِحْرِص  الَجَشعُ  : [جشع]  علَى األَْكِل وَغْيِرِه. وأَْسَوُؤهُ  كما في الّصحاح ، َزاَد في العُبَاِب : ، ُمَحرَّ

أَْن تَأُْخَذ نَِصيبََك ، وتَْطَمَع في  أَْسَوأُ الِحْرِص ، فََسأْلُت آَخَر فقال :قَاَل :  ؟الَجَشعُ  قال ابُن ُدَرْيٍد : قال األَْصَمِعيُّ : قُْلُت أِلَْعَرابِّيٍ : ماوِ 

ً  ، كفَِرحَ  َجِشعَ  نَِصيِب َغْيِرَك ، َوقَدْ   قاَل الشَّْنفََرى : ، َجِشِعينَ  قَْومٍ  ، ِمنْ  َجِشعٌ  فهو ، َجَشعا

نح وِ  ـــــــــــــزّاِد ملَح َأكـــــــــــــُ ِدي ِإىَل ال ـــــــــــــح د ِت األَي  ِإنح مـــــــــــــُ

مح ا ِإذح      هـــــــِ لـــــــِ جـــــــَ ضُ أَبعـــــــح شـــــــــــــــــــــَ ُر  َأجح جـــــــَ وحِم َأعـــــــح (4)الـــــــقـــــــَ
 

  
 : ـيَِصُف الثَّْوَر والِكالَب  ـاليَْشُكِرّي  (5)كاِهٍل  [أَبِي]وقاَل ُسَوْيُد بُن 

ِ ح  تــــــــــــــــــــــَ ا َيســــــــــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــ  ن  ولــــــــــــــــــــــَ َرآهــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــَ  فـ

ن  ِو      يـــــــــــــهـــــــــــــِ ِد فـــــــــــــِ يـــــــــــــح الُب الصـــــــــــــــــــــــــــ  ضح كـــــــــــــِ  َجشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ّمِ : أَبُو قَبِيلٍَة ِمْن تَِميِم ، بِن ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ بِن َماِلِك بِن َعْمٍرو ، بُن َداِرمِ  ُمَجاِشعُ وَ   َمْشُهوٌر. قاَل َجِريٌر يَْهُجو الفََرْزَدَق : بالضَّ

َن  ــــــــح يــــــــَر : أَي قــــــــِ ــــــــُر فــــــــَ رِب َض اخلــــــــَ اشــــــــــــــــــــــضٌ ُوضــــــــــــــــــــــِ   ؟جمــــــــَُ
ضُ      لــــــــــَ بـــــــــــح رَاٌف هــــــــــِ ُه جــــــــــُ لــــــــــَ افــــــــــِ حــــــــــَ ا جــــــــــَ حــــــــــَ  َفشــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل الفََرْزَدُق :

يِن فـــــــــيـــــــــَ  بـــــــــ  ٌب َتســـــــــــــــــــــــُ يـــــــــح لـــــــــَ ىت  كـــــــــُ يب ا حـــــــــَ جـــــــــَ  ا عـــــــــَ

ٌر َأوح      ا هَنحشــــــــــــــــــــــــــــَ ضُ كــــــــــــــَبن  َأابهــــــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــــــِ  جمــــــــــــــَُ

  
 ، عائَِشةَ  مع الَجَملِ  يَْومَ  وقُتِلَ  ، ُمَجاِلدٌ  وأَُخوهُ  هو البَْصَرةَ  نََزلَ  ، عنههللارضي السُّلَِمّي : َصَحابِيٌّ  بِن ثَْعلَبَةَ  بُن َمْسعُودُ  ُمَجاِشعُ وِ 

جَ »ماَعةٌ ، وكاَن بَحاِضِر جَ  عنه َرَوى ، عنهاهللارضي  .عنههللارضيأَِميراً ، َزَمَن ُعَمَر ، « تَوَّ

 وتَعَاَطَشاهُ. وَكذِلَك تَنَاَهبَاه ، َوتََشاَحَجاه تََضايَقا َعلَْيِه ، أَي الماَء ، تََجاَشعَا ُرِوَي عن بَْعِض األَْعَراِب :وِ 

ُص ، التََّجشُّعُ وِ   ِمثْلُه. تََجشَّعَ و ، بالَكْسِر ، َجِشعَ  نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، قال : : التََّحرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

َكةً : الَجَزُع لِفَراق اإِلْلِف. الَجَشعُ   أَْيضاً :الفََزُع. الَجَشعُ و ، ُمَحرَّ

 لَكْسِر.با ِجَشاعٌ و ، ُجَشعَاءُ و ، َجَشاَعى وقَْومٌ 

 بَِشٌع : يَْجَمُع َجَزعاً وِحْرصاً وُخْبَث نَْفٍس. َجِشعٌ  وَرُجلٌ 
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 ، كأَِميٍر : الُمتََخلُِّق بالباِطِل وَما لَْيَس فيه. الَجِشيعُ وِ 

 ، َكَكتٍِف : األََسُد. قال أَبو ُزبَْيٍد الطَّائيُّ : الَجِشعُ وِ 

هـــــــــمـــــــــا  ـــــــــخـــــــــِ ي الَ  شـــــــــــــــــــــــَ َذا َأخـــــــــح ـــــــــد َأخـــــــــَ ِن ق ـــــــــح  َورحَدي

يــــــــــهــــــــــِ      اِء و فــــــــــفــــــــــِ مــــــــــَ لــــــــــح رحأَُة الــــــــــظــــــــــ  ا جــــــــــُ ضُ مــــــــــَ  اجَلشـــــــــــــــــــــــَ

  
يَن ، فاُلٌن : َجعَّ  : [جعع]  عن أَبِي َعْمٍرو. أََكَل الّطِ

__________________ 
 «.تريد»( عن اللسان ابألصر 1)
 «.اجليم والراء»( عن النهاية واللسان وابألصر : 2)
 وأفاضتها.( دسعت أي دفعت جرهتا حىت أخرجتها من جوفها اىل فيها 3)
 .8( المية العرب البيت رقم 4)
 .250والزايدة ضرورية. انظر الشعر والشعراء ص « كامر»( ابألصر 5)
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يِن. بالَجْعِو ، أَي َرَماهُ  إِذا فاُلناً ، فاُلنٌ  َجعَّ  قال ابُن األْعَراِبّي :وِ   أُِميَت.« اْلَجعُّ »وقاَل اْبُن ُدَرْيٍد :  بالّطِ

بِيعِ البَْكِرّي يَقُوُل :قاَل وِ  كالَجْفَجِف ، وذِلَك أَنَّ الماَء  ما تَطاَمَن ِمَن األَْرِض ، ِمثَاُل لَْعلَعٍ : الَجْعَجعُ  إْسَحاُق بُن الفََرجِ : َسِمْعُت أَبَا الرَّ

 يَتََجْفَجُف فيه فَيَقُوُم ، أَي يَُدوُم.

 فلَْم يَقُْلَها في الماِء.« يَتََجْعَجعُ » (1)قَاَل : وأََرْدتُهُ أَن يَقُوَل 

يُِّق الَخِشنُ  في الّصحاحِ عن اْبِن األَْعَرابِّي :وِ   .كالَجْعَجاعِ  الَمْوِضُع الضَّ

 قُْلُت : ومنه قَْوُل تَأَبََّط َشّراً :

اٍخ وِ  ـــــــــــــــــــــَ ن ا يف مـــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ رَك ـــــــــــــــــــــح ا أَبـ  مبـــــــــــــــــــــَ

ضٍ      جــــــــــــــَ عــــــــــــــح ر   جــــــــــــــَ ُب فــــــــــــــيــــــــــــــه اأَل ــــــــــــــَ قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح  يـــــــــــــــَ

  
ةً ، الَجْعَجاعُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ   نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد : : األَْرُض عامَّ

َُعر جِ  ِِبَعحَجاعٍ ابُتوا وِ 
 َجِديِب امل

 وهَكَذا في العُبَاِب أَْيضاً ذا العَُجز األَِخير.

 َوَصْدُره : «.بَجْعَجاعٍ  أَْنْخنَ »قُْلُت : البَْيُت للشَّّماخِ ، وَصواُب إِْنَشاِدِه : 

 َنَشاَو  ِمنح َكًر  ِعنحَد ُضم رٍ  ُشعحثٍ وِ 
 قاَل الَجْوَهِرّي : ويُقَاُل : هي األَْرُض الغَِليَظةُ. قاَل أَبُو قَْيِس بُن األَْسلَت :

هـــــــــــــا  مـــــــــــــَ عـــــــــــــح دح طـــــــــــــَ رحَب  ـــــــــــــَِ ُذِ  ا ـــــــــــــَ نح يـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

ُه      رتحُكـــــــــــــــــــــح رنا ا وتـــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــــاعِ مـــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــــح  ِبـــــــــــــــــــــَ

  
ا الَِّذي أَْنَشَدنَاهُ قَِريباً ، ويُْرَوى أَْيضاً : ، « وتُْبِرْكهُ »قُْلُت : ويُْرَوى :  يِه قَْوُل تَأَبََّط َشرًّ  وقْد ُرِوَي أَْيضاً َعْن أَبِي َعْمٍرو : أَنَّ  «.وتَْحبِْسهُ »ويُقَّوِ

ّي : قال األْصَمِعيُّ : الَجْعَجاع ْلبَةُ. وقال ابُن بَّرِ  ال أََحَد بها ، َكذا فَسََّرهُ في بَْيِت ابِن ُمْقبٍِل :: األَْرُض الَّتِي  الَجْعَجاعُ  هي األَْرُض الصُّ

ا  نــــــــــَ يــــــــــتـــــــــــَ بــــــــــِ تح مــــــــــَ رَاُء انلــــــــــَ دح ُة الــــــــــكــــــــــَ نــــــــــَ وح  ِإذا اجلــــــــــَ

تح      اعٍ َأانخــــــــــَ جــــــــــَ عــــــــــح اَل  ِبــــــــــَ كــــــــــَ لــــــــــح احــــــــــًا وكــــــــــَ نــــــــــَ  جــــــــــَ

  
 وقَال نَُهْيَكةُ الفََزاِريُّ :

ٌم  ا َرحـــــــــِ ٍث ا ِإهنـــــــــ  يـــــــــَ  بـــــــــَن َريـــــــــح غـــــــــِ ًا بـــــــــَ ربح  صـــــــــــــــــــــــَ

مح      كـــــــــُ ـــــــــح ت ـــــــــَباَن خـــــــــَ ا ا ف م هبـــــــــَِ ـــــــــُ ت ـــــــــح بـ جـــــــــاعِ حـــــــــُ عـــــــــح  ِبـــــــــَ

  
 بَِجْعَجاع كَ ويُقَاُل للقَتِيِل إذا قُتَِل في الَمْعَرَكِة : تُرِ  «.َمْعَرَكةُ األَْبَطالِ »ونَصُّ اللَّْيِث :  َمْعَرَكةُ الَحْرِب ، من األَْرِض : الَجْعَجاع قاَل اللَّْيُث :وِ 

 ، وبه فَسََّر ابُن أَِبي الَحِديِد في َشْرحِ نَْهج الباََلَغِة قَْوَل أَبِي قَْيِس بِن األَْسلَِت الَِّذي ذُِكَر.

َغاِء.الفَ   :الَجْعَجاع في الّصحاحِ :و ال يِقَرُّ فِيِه صاِحبُهُ  أَو َغْيِرهِ  (2)ِمن َجدب  ُمنَاُخ ُسوءٍ   :الَجْعَجاع في اللَِّسان :وِ   ْحُل الشَِّديُد الرُّ

 قُْلُت :ومنهُ قَْوُل ُحَمْيِد بن ثَْوٍر :

َن  فــــــــــــــح طــــــــــــــِ اعٍ يــــــــــــــُ جــــــــــــــَ عــــــــــــــح َ ُه   ِبــــــــــــــِ رَانــــــــــــــَ َبن  جــــــــــــــِ  كــــــــــــــَ

َوفُ      ِر َأجـــــــــح هـــــــــح ـــــــــ  َن الـــــــــنـ اٍ  مـــــــــِ لـــــــــَ  جـــــــــَ يـــــــــٌب عـــــــــَ  جنـــــــــَِ

  
َحى الَجْعَجعَةُ وِ   نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، قاَل : وِمْنهُ الَمثَُل الَِّذي يَأْتِي َذْكُرهُ بَْعُد. : َصْوُت الرَّ

َشَدهُ ، وال إَِخالُهُ من قَْوِل الشَّاِعِر ، وأَنْ  الَجْعَجاعَ  به : إذا أَناَخ به وأَْلَزَمهُ  َجْعَجع َعِن ابِن َعبّاٍد ، وَكأَنَّهُ أََخَذهُ من نَْحُر الَجُزوِر ، : الَجْعَجعَةُ وِ 

 ابُن األَْعَرابِّي :

ــــــــــــــــــــــــــــــدِّايَ  ــــــــــــــــــــــــــــــدِّاَيَر َورَاَء ال ر  ال  حنــــــــــــــــــــــــــــــَُ

ضُ ِر مُث       جــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح ُزرح  جنــــــــــــــــَُ ا اجلــــــــــــــــُ ــــــــــــــــهــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــِ  ف
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 َغْيَر أَنَّهُ فَسََّرهُ فقَاَل : أَْي نَْحبُِسَها َعلَى َمْكُروِهَها.

 الَجْوَهِرّي.نَقَلَهُ  أَْصَواُت الِجَماِل إِذا اْجتََمعَْت ، : الَجْعَجعَةُ وِ 

ونَقَلَهُ الَجْوَهِرّي أَْيضاً ، ولِكنَّه اْقتََصَر علَى اإِلنَاَخِة والنُُّهوِض.  تَْحِريُك اإِلبِل لإِلناَخِة أَو الَحْبس ، أَْو للنُُّهوِض ، : الَجْعَجعَةُ  قال اللَّْيُث :وِ 

 وأَْنَشَد اللَّْيُث ِلألَْغلَِب :

وحٌد ِإذا  ضَ عـــــــــــــــَ جـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح َد اهلـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح  بِّ بــــــــــــــــَ

بِّ      َرٍة كــــــــــــــــا ــــــــــــــــُ جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ن َر يف حــــــــــــــــَ رحجــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــَ

  

ُنحَكبِّ وِ 
 َهاَمٍة كاملِرحَجِر امل

َوايَةُ : َجُز ِلألَْغلَِب ، كما قَاَل اللَّْيُث ، وإِنََّما ُهَو ِلُدَكْيٍن ، والّرِ  قال الّصاَغانِّي : لَْيس الرَّ

__________________ 
 اللسان ا واملثبت عن التهذيب.ومثله يف « وأردته عل  يتجعجض»( ابألصر : 1)
 «.من َحَدب»( يف اللسان : 2)
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 .ُهَو إِذا َجْرَجَر بَْعَد الَهبِّ وِ 

َجِز مع اْرتِكاِب تَْغييِر  ةَ لَهُ في الرَّ واية : (1)فإِذاً ال ُحجَّ  الّرِ

 .بالَجْعَجاعِ  ْوُم : أَناُخوا ، وِمْنُهْم َمْن قَيََّد فقاَل :القَ  َجْعَجعوِ  .الَجْعَجاعَ  بِِهم : أَْي أَناَخ بهم ، وأَْلَزَمُهمْ  َجْعَجعَ  ويُقَاُل :

 البَِعيُر : بََرَك واْستَناخ قال ُرْؤبَةُ : َجْعَجعَ  يُقَاُل : بُُروُك البَِعيِر ، : الَجْعَجعَةُ وِ 

عــــــــــــا  اَلِد اأَلوحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ ــــــــــــب رحِض ال نح عــــــــــــَ أُل مــــــــــــِ  لــــــــــــَح

ز ُه      ــــــــــــــا عــــــــــــــِ ن ىت  َأَنــــــــــــــَح عــــــــــــــاحــــــــــــــَ جــــــــــــــَ عــــــــــــــح جــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ف

  

 ِبَوَسرِت اأَلرحِض وَما َتَكعحَكَعا

َكهُ وأَناَخهُ. َجْعَجعَ و َجْعَجعَهُ  يُقَالُ  تَْبِريُكه ، : الَجْعَجعَةُ وِ   به ، إِذا بَرَّ

فِيَما َكتَبَهُ إِلَى  ـلَعَنَهُ هللا  ـقَْوَل ُعبَْيِد هللا بِن ِزيَاٍد  وَجْفَجفَها ، إِذا َحبََسَها. وبه فَسََّر األَْصَمِعيُّ  (2)بالَماِشيَِة  َجْعَجعَ  يُقَاُل : الَحْبُس ،  :الَجْعَجعَةوِ 

في الّصحاح. وفي العُبَاِب : أَْي ، كما  عنههللارضي« بُحَسْينٍ  َجْعجعْ »ُعَمَر بِن َسْعٍد َعلَْيِه ِمَن هللا ما يَْستَِحقُّ ، وَرِضَي هللا َعْن أَبِيِه ، أَْن 

 الَجْعجاعَ  ْزعاُجه ، ألَنَّ ، وُهَو الَمَكاُن الَخِشُن الغَِليُظ ، قاَل : وهذا تَْمثِيٌل إِلْلَجائِه إِلَى َخْطٍب شاٍق وإِْرهاقِِه ، وقِيَل : الُمَراُد إِ  بَِجْعَجاعٍ  أَْنِزْلهُ 

 ُمناُخ ُسوٍء ال يَقَرُّ فيه َصاِحبُه.

 القُعُوُد على َغْيِر ُطَمأْنِينٍَة. : الَجْعَجعَةُ  ،وِمْنهُ 

ً  َجْعَجعَةً  أَْسَمعُ » وفِي الَمثَِل : ْرهُ ، وقَاَل الّصاَغانِّي : ،« وال أََرى ِطْحنا يُْضَرُب لْلَجبَاِن يُوِعُد وال يُوقُِع ، وِللبَِخيِل » نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ولَْم يُفَّسِ

َضَرَب بِنَْفِسِه  البَِعيُر وَغْيُرهُ ، أَيْ  تََجْعَجعَ  في الّصحاحِ والعُبَاِب :و« للَِّذي يُْكثُِر الَكالَم وال يَْعَملُ »و  في اللَِّساِن : زادَ « يَِعُد وال يُْنِجزُ 

ً  األَْرضَ   أَصابَهُ ، أَْو َضْرٍب أَثَْخنَهُ. قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : ِمْن َوِجعٍ  باِركا

هـــــــــــــاِرٌب  ن  : فـــــــــــــَ هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ وفـ تـــــــــــــُ ن  حـــــــــــــُ هـــــــــــــُ د  ـــــــــــــَ بَب  فـــــــــــــَ

ِه ا َأوح ابرٌِ       َذمــــــــــــائــــــــــــِ ضُ بــــــــــــِ جــــــــــــِ عــــــــــــح جــــــــــــَ تــــــــــــَ (3)مــــــــــــُ
 

  
يواِن :  : الاّلِحُق باألَْرِض قَْد ُصِرَع. ويُْرَوى : الُمتََجْعِجعُ  وفِي َشْرح الّدِ

ض » ....  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رت     َذمـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــه َأوح ســـــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــِ  « ....بـــــــــــــــــــِ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ّي قَْوَل أَْوِس بِن َحَجٍر : َجْعَجعَ   القَْوُم : نََزلُوا في َمْوِضعٍ ال يُْرَعى فيه ، وبه فَسََّر اْبُن بَّرِ

وَد الــــــــ لــــــــُ َبن  جــــــــُ ُم كــــــــَ هــــــــِ يــــــــح لــــــــَ تح عــــــــَ يــــــــبــــــــَ ِر جــــــــِ مــــــــح  نــــــــ 

واِإَذا      عـــــــــــُ جـــــــــــَ عـــــــــــح بـــــــــــح ِ  جـــــــــــَ ِة وا ـــــــــــَ َ اإِلاَنخـــــــــــَ اح  بـــــــــــَ

  
 ِعْنَدهُ ، إَِذا أَقَاَم ِعْنَدهُ ولَْم يَُجاِوْزه. َجْعَجعَ  ويُقَاُل :

 : الَمْحبُِس. الَجْعَجاعُ وِ 

م ِذْكُرهُ ، لَعَنَه هللا. : التَّْشِريُد بالقَْوِم ، والتَّْضيِيق علَى الغَِريِم في الُمَطالَبَِة ، وبه فَسََّر اْبُن األَْعَرابِّي قَْوَل ُعبَْيِد هللا الَجْعَجعَةُ وِ   بِن ِزيَاٍد الُمتَقَّدِ

مِ    من األَْضداِد.وقِيَل : هو اإِلْزَعاُج واإِلْخَراُج ، فهو مع قَْوِل األَْصَمِعّي الُمتَقَّدِ

اَغانِّي. (4)الثَِّريَد : َسْغَسْغتُه  َجْعَجْعتُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :  ، هَكَذا نَقَلَهُ الصَّ

قالوا : َجَذب وهذا َمْقلُوب ، كما  َصَرَعه ، وَجعَفَه ، إِذا َجفَعَهُ  أَهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال األَْزَهِرّي َعن بَْعِضِهم : ، َكَمنَعَهُ ، َجفَعَه : [جفع]

 َوَجبَذ ، ويُْنَشد قَْوُل َجِرير على هِذِه اللُّغَِة :

مح  وهنـــــــــــَُ طـــــــــــُ زِيـــــــــــُر بـــــــــــُ َخ اخلـــــــــــَ فـــــــــــَ دح نــــــــــــَ ون قـــــــــــَ  مَيحشــــــــــــــــــــــــُ

اٍ       قــــــــــَ يِن عــــــــــِ ــــــــــَ ُف ب ــــــــــح ي دًا ا وضــــــــــــــــــــــــَ ضُ َزغــــــــــَ فــــــــــَ   ــــــــــُح
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 َجْوَهِرّي وما فيه من التَّْصِحيِف.بالِجيِم ، أَْي يُْصَرُع من الُجوعِ. وَرَواهُ بَْعُضُهْم :يُْخفَُع ، بالَخاِء ، وَسيَأْتِي ِللْ 

ً  ءَ الشَّيْ  َجفَعَ  وقاَل اْبُن ِسيَده : َ  َجْفعا ْل.: قَلَبَه ، قاَل : ولَْوال أَنَّ لَهُ َمْصَدراً لَقُْلنَا : إِنَّه َمْقلُوٌب ، وهذا يَُخاِلُف ما قَالَهُ األَْزَهِريُّ ، فتَأ  مَّ

ً  فَُمه ، كفِرَح ، َجِلعَ  : [جلع] كما في الّصحاح ، زاَد في اللَّساِن : ِعْنَد الَمْنِطق  ، كَكتٍِف : ال تَْنَضمُّ َشفَتَاهُ َعلَى أَْسنَانِِه ، َجِلعو أَْجلَعُ  فهو ، َجلَعا

، قَاَل الَجْوَهِرّي : وكاَن األَْخفَُش األَْصغَُر  َجِلعَةٌ وَ  َجْلعَاءُ  بالباِء والِميم ، تَْقِلُص العُْليَا فيَُكوُن الَكالُم بالسُّْفلَى وأَْطَراِف الثَّنَايَا العُْليَا ، واْمَرأَةٌ 

 .أَْجلَعَ  النَّْحِويُّ 

اِم :  ويَْنَكِشُف إذا َجلََس. وبه فَسََّر القُتَْيبِيُّ  أَْو هو الَِّذي ال يََزاُل يَْبُدو فَْرُجهُ  بَْيِر بِن العَوَّ ً  أَْجلَعَ  َكانَ »الَحِديَث في ِصفَِة الزُّ  «.فَِرجا

__________________ 
 «.تغري»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 «.املاشية»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 2)
 «.أو ابر »بد  « أو ساقرت»ويروي : بدمائه ابلدا  املهملة. ويروي : « فظالض بذمائه»ويروي :  9/  1( ديوان اهلذليا 3)
 بفاءين.« سفسفته»( عن التكملة وابألصر 4)
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 .(1): الُمْنقَِلُب الشَّفَِة والفَْرجِ ، الَِّذي ال يََزاُل يَْنَكِشُف فَْرُجه  األَْجلَعُ  وقال ابُن األَْعَراِبّي :

ُ  ، الَجِليعُ وِ   ال تَْستُُر نَْفَسَها إِذا َخلَْت مع َزْوِجَها. الَّتِي َكأَِميٍر : الَمْرأَة

لٍَة :   ْن ، ولْم تُْنغَْث فتَُماِجْن ،َعلَى اْمَرأَةٍ ُحْلَوةٍ ِمْن قَِريٍب ، فَْخَمٍة ِمْن بَِعيٍد ، بِْكٍر كثَيٍِّب ، وثَيٍِّب كبِْكٍر ، لَْم تُْستَفَّز فتَُجانِ ُدلِّينِي »وقال َرُجٌل لَدالَّ

قَْولُهُ : بِْكٍر كثَيٍِّب ، يَْعنِي في اْنبَِساِطَها  «.ْقنَا ُكنَّا أَْهَل آِخَرةٍ على َزْوِجَها ، َحَصاٍن من َغْيِره ، إِِن اْجتََمْعنا ُكنَّا أَْهَل ُدْنيَا ، وإِْن اْفتَرَ  َجِليعٍ 

 وُمؤاتاتَِها.

 وثَيٍِّب كبِْكٍر ، يَْعنِي في الَخفَِر والَحياِء.

ً  ، كَمنََع ، َجلَعَتْ  : السَّافُِر ، وقد الَجاِلعُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ   وأَْنَشَد : ، تَْجلَُع ُجلُوعا

اَن وِ  ـــــــــَ ي فـــــــــح ا أُم  ســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ن ـــــــــح يـ ـــــــــَ ل ر تح عـــــــــَ عـــــــــاً مـــــــــَ ـــــــــِ ال  جـــــــــَ

هــــــــا      لــــــــَ ــــــــح ثـ يِن مــــــــِ يــــــــح َرعــــــــَ ــــــــَ مح تـ لــــــــَ ــــــــَ عــــــــاً فـ الــــــــِ ي جــــــــَ  مَتحشــــــــــــــــــــــِ

  
 َكَذا في الّصحاح.

 ، وأَْنَشَد :« ثَْوبَهُ وَخلَعَهُ بَمْعنًى َجلَعَ :»وفي الّصحاح : قال األَْصَمِعّي  ثَْوبََها : َخلَعَتْه ، َجلَعَتْ وِ 

حــــــــــــــــح  وال لســــــــــــــــــــــــــــــَ َوارَا قــــــــــــــــُ اَن أََر  نـــــــــــــــــَ   (2)بــــــــــــــــَ
ةً      عــــــــــــــَ الــــــــــــــِ ارَا جــــــــــــــَ مــــــــــــــَ ا اخلــــــــــــــِ هــــــــــــــَ نح رَأحســــــــــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــَ

  
 

 : َخلَعَتْه ، قال الّراِجُز : َجاِلعٌ  َعْن َرأِْسَها قِنَاَعها وِخَماَرها ، وهي َجلَعَتْ  وفي اللَِّساِن :

 (3)َنِصيَفها وَ حَتِلح  جاِلَعةً 
ً  وَكذِلَك فََصعََها ، َحَسَرها عن الَحَشفَِة ، إِذا الغاُلُم ُغْرلَتَهُ ، َجلَعَ  قَاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ   وفَْصعاً. َجْلعا

ً  كفَِرَح ، الَمْرأَةُ ، َجِلعَتِ وِ  َشفَْت قِنَاَع تَتََكلَّم بالفُْحِش ، َكَما في الّصحاحِ ، كأَنََّها كَ  قَِليلَةُ الَحيَاءِ  أَيْ  ، َجاِلعَةٌ و ، كفَِرَحة ، َجِلعَةٌ  فِهيَ  ، َجلَعا

 الَحيَاِء ، كما في العُبَاِب.

َجةً. ُجُل ، يُقَاُل :و وقِيَل : إِذا كانَْت ُمتَبَّرِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. ، جاِلعٌ و َجِلعٌ  هو َكذِلَك الرَّ

 «.جدع»دََّم قَِريباً َمَع نََظائِِره في عن اْبِن األَْعَرابِّي ، َوتَقَ  والِميُم َزائَِدةٌ ، كَجْعفَر : قَِليُل الَحيَاءِ  ، َجْلعَمٌ  َرُجلٌ وِ 

َكةً : َمْضَحُك اإِلْنسان الَجلَعَةُ  قاَل َخِليفَةُ الُحَضْينِيُّ :وِ   وَكذِلَك الَجلَفَةُ ، َكذا في العُبَاِب. وفي اللَِّساِن :َمْضَحُك األَْسنَاِن. (4) ، ُمَحرَّ

لُهُ  ا ،َضبََطهُ اللَّْيُث هَكذَ  ، كَسْفرَجلٍ  الَجلَْعلَعُ وِ  وقَْد تَُضمُّ الَّالُم  فَقَْط عن ُكراع ، وأَْنَكَرهُ َشِمٌر ، وقاَل : لَْيَس في الَكالِم فُعَْلعَل ، وقَد يَضمُّ أَوَّ

ِل : هو أَْيضاً ، ْبِط األَوَّ ْبِط : و من اإِلبِِل : الَحِديُد النَّْفِس. َعن اْبِن ُدَرْيٍد ، وفي اللَّساِن :الشَِّديُد النَّْفِس. قاَل اللَّْيُث بالضَّ قاَل ابُن َعبَّاٍد بهذا الضَّ

ُخْنفَُساُء نِْصفَُها ِطيٌن بَضّم الِجيِم : الُجلَْعلَعَة وتَُضمُّ. أَوْ  بالفَتْح ، كالَجلَْعلَعَةِ  الُخْنفَُساُء ، قاَل ُكراع وَشِمٌر : هو الُجعَُل ، وقيَل :و القُْنفُذُ ، هو

يَن ، فاْمتََخَط ، فَخَرَجْت مِ  ا َحيَواٌن ،ونِْصفُهَ  ّي. ويُْرَوى عن األَْصَمِعّي أَنَّهُ قاَل : كاَن ِعْنَدنَا َرُجٌل يَأُْكُل الّطِ نِْصفُها  ُجلَْعلَعَةٌ  ْن أَْنِفهِ قاله ابُن بَّرِ

بُع ، ِمْن أَسماءِ  َجلَْعلَعَةٌ : اُل يُقَ و ِطيٌن ونِْصفَُها ُخْنفََساُء ، قد ُخِلقَْت في أَْنِفِه. قَاَل ابُن ُدَرْيٍد :  وَسيَأْتِي في الَخاِء الُمْعَجَمة ِمثُْل ذِلَك. الضَّ

 قاَل الَحَكُم بُن ُمعَيَّةَ : اْنَكَشَف ، ُء :الشَّيْ  اْنَجلَعَ وِ 

وحٍد وِ  اُن عــــــــــــَ نــــــــــــَ تح َأســــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــَ ضح َنســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ  فــــــــــــاجنــــــــــــحَ

دَعح      الٍت ملَح تــــــــــــــَ نح اَنصــــــــــــــــــــــــــــِ ا عــــــــــــــَ وُرهــــــــــــــَ مــــــــــــــُ  عــــــــــــــُ

  
 وأَْنَشَد : : التَّنَاُزُع في قَِماٍر أَْو َشَراٍب ، أَْو قِْسَمٍة ، الُمَجالَعَةُ  اللَّْيُث :قاَل وِ 

َهدُ  جُمَاِلَعةٍ أَيحِدي   (5) َتُكف  وتـَنـح
 بالَخاِء ، وُهُم الُمقَاِمُرون ، وأَْنَشَد أَْيضاً :« ُمَخاِلعَة»قاَل األَْزَهِريُّ : ويُْرَوى : 
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__________________ 
 ( اللسان : الذي ال يزا  يبدو فرجه وينكشف إذا جل .1)
 ( يف اللسان :2)

 اي قوم إين قد أر  نوارا
 واملثبت يواف  التهذيب واللسان.« و تلض»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 ومثلها يف اللسان.« األسنان»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)

 تهذيب والتكملة.أما األصر فكال

 إىل طرفة ا وصدره : 62( نسبة ابن قتيبة يف امليسر والقداح ص 5)
 يف تيه مهمهة كبن صويها

 والبيت لي  يف ديوانه.
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 (1) جُمَاِلضٌ ال فَاِحٌش ِعنحَد الش رَاِب وِ 
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

َجْت. مجالعٌ  ، فهي جالعت ، بالَكْسِر ، وَكذِلكَ  َجِلعَتْ  ، لُغَةٌ في َجاِلعٌ  الَمْرأَةُ كَمنََع ، فهي َجلَعَتِ   ، كلُّ ذلك إِذا تََرَكِت الَحياَء وتَبَرَّ

 .الَجِليعِ  والَجاَلَعةُ : االْسُم ِمن

 .(2)الَمْرأَةُ : َكَشَرْت َعْن أَْسنَانَِها  َجِلعَتوِ 

 : الُمَجاَوبَةُ بالفُْحِش. الُمَجالَعَةُ و التَّجالُعُ وِ 

َكةً : اْنِقالُب ِغَطاِء الشَّفَِة إِلَى الّشاِرِب. الَجلَعُ وِ   ، ُمَحرَّ

ثَةُ  َجِلعَتو .َجْلعَاءُ  وَشفَةٌ  ً  اللِّ  شَّفَةُ عْنَها َحتَّى تَْبُدَو.، إذا اْنقَلَبَِت ال َجْلعَاءُ  ، وهي َجلَعا

 .األَْجلَعُ  ، كَسَمْيَدع : الَجلَْيلَعوِ 

 القُْلقَِة : َصْيُروَرتُها َخْلَف الُحوِق. َجلَعُ وِ 

 ، إِذا اْنقَلَبَْت قُْلفَتُه َعْن َكَمَرتِِه ، قالَهُ اللَّْيُث. َجِلعَ  ، وقَدْ  أَْجلَعُ  وُغالمٌ 

 ِليُل الَحيَاِء ، َعن اللَّْيِث أَْيضاً.، كَسفَْرَجٍل : القَ  الَجلَْعلَعُ وِ 

ّي ،  : الضَّبُّ ، كما في اللَِّسان. الَجلَْعلَعُ  وقَاَل ابُن بَّرِ

 ِمن الِرَجاِل ، عن ابن َعبّاد. ، كَسَمْنَدٍل : الفَْدُم الَوْغبُ  الَجلَْنفَعُ  : [جلفع]

ةُ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ َعن أَبِي َزْيٍد ، وأَْنَشَد : الَواِسعَةُ الَجْوفِ بَِهاٍء : النّاقَةُ الَجِسيَمةُ  ، الَجلَْنفَعَةُ وِ   التامَّ

ةٌ  عــــــــــــَ فــــــــــــَ نـــــــــــــح لــــــــــــَ ااَي  جــــــــــــَ طــــــــــــَ َ
لــــــــــــَ  املــــــــــــ  َتشـــــــــــــــــــــــــُ   عــــــــــــَ

رَابِ      رَاُ  الســــــــــــــــــــــــــــــ  ب  َرقـــــــــــــــــح تــــــــــــــــَ  ِإَذا مــــــــــــــــا اخــــــــــــــــح

  
 قالَهُ َشِمٌر ، وأَْنَشَد : أََسنَّْت وفِيَها بَِقيَّةٌ ، قد الَّتِي هي أَوْ 

هح  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رحبـ َن املـــــــــــــِ ـــــــــــــح ظـــــــــــــا ـــــــــــــاِن وأَي َن الشـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــح  أَي

ِة وِ      اقــــــــــــَ ٌ  الــــــــــــنــــــــــــّ َن َوســــــــــــــــــــــــــح هح أَيــــــــــــح عــــــــــــَ فــــــــــــَ نـــــــــــــح لــــــــــــَ  اجلــــــــــــَ

  
قَة. (3) َخَزَمتْها الَخَزائِمُ  قد الَّتِي هي الَجلَْنفَعَةُ  النَّاقَةُ  أَو «.الُمَطبَّعَهْ »ويرَوى :   الُمتَفَّرِ

ك ، َرأَةً بَْرَزةً قد اْنَكَشَف َوْجُهَها ، وَراَسلَْت فقَالَْت : إْن َسأَْلَت َعنِّي بَنِي فاُلٍن أُْنبِئَْت َعنِّي بِما يَُسرُّ وَخَطَب َرُجٌل اْمَرأَةً إِلَى نَْفِسها ، وَكانَْت امْ 

قالَْت : في ُكّلٍ قَْد نَكْحُت. قاَل : يا اْبنَةَ أُّمِ ،  ؟وبَنُو فاُلٍن يُْنبِئُونَك بِما يَِزيُدَك فِيَّ َرْغبَةً ، وِعْنَد بَنِي فاُلن ِمنِّي ُخْبٌر. فقاَل : وَما ِعْلُم هؤالِء بِك

ُجِل َعْنتَِريٌس. َجلَْنفَعَةً  أَراكِ  الَةٌ بالرَّ َمنَها الَخَزائُم. قالَْت : َكاّل ، ولِكنِّي َجوَّ  قَْد َخرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

 اُث.: الُمِسنُّ ، وأَْكثَُر ما تُوَصُف به اإِلن الَجلَْنفَعُ وِ 

 ِمن اإِلبِِل : الغَِليُظ التَّامُّ الشَِّديُد ، وهي بهاٍء. الَجلَْنفَعُ وِ 

. اْجلَْنفَعَ  بغَْيِر هاٍء. وقد َجلَْنفَعٌ  وقد قِيَل : نَاقَةٌ  ْخُم الَواِسُع. قَاَل : الَجلَْنفَعُ و ، أَْي َغلَُظ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  : الضَّ

رب ٌ  ـــــــــــــُمضـــــــــــــــــــــــــــَ رَا ف ـــــــــــــقـــــــــــــَ ا ال ـــــــــــــ  ة : أَم ـــــــــــــ  ـــــــــــــِدي ي  عـــــــــــــِ

ا      هـــــــــــَ ـــــــــــ  ا َدفـ ـــــــــــ  ا ا وأَم هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ضُ مـــــــــــِ فـــــــــــَ ـــــــــــح نـ لـــــــــــَ  فـــــــــــجـــــــــــَ

  
 : كثيَرةُ اللَّْحم. وقيل : إِنما هو َعلَى التَّْشِبيه. َجلَْنفَعَةٌ  وِلثَة
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 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

َعةُ. وقال ُكَراع : هي لُغَةٌ في الَجلَْنفَعِ ، بالفَاِء في َمعَانِيِه. قَاَل ابُن ِسيَده : ولَْسُت ِمْنهُ : أَْهَملَه الَجَما ـبالقَاِف  ـ، كَسَمْندٍل  الَجلَْنقَع : [جلقع]

 على ثِقٍَة.

ِق. الَجْمعُ  : [جمع] ِء بتَْقِريِب بَْعِضه ِمن مُّ الشَّيْ :ضَ  الَجْمعُ  : ـوتَبِعَهُ الُمَصنُِّف في البََصائِر  ـوفِي الُمْفَرَداِت للّراِغب  ، كالَمْنعِ : تَأِْليُف الُمتَفَّرِ

 .َجَمْعتُه فاْجتََمعَ  بَْعٍض. يُقَاُل :

قَة ، ولَْيَس َمْرُغوباً فيه ،  ِصْنٌف من التَّْمرِ  هو أَوْ  فِي أَْرِض بَنِي فاُلٍن ، الَجْمعَ  يُقَاُل : ما أَْكثَرَ  الدَّقَُل : أَْيضاً : الَجْمعُ وِ  ُمْختَِلٌط ِمْن أَْنَواع ُمتَفَّرِ

ً  الَجْمعَ  بِع» : (4)الَحِديُث  وما يُْخلَُط إِاّل ِلَرَداَءتِِه. وِمْنهُ   «.بالدَّراِهِم ، واْبتَْع بالدَّراِهِم َجنِيبا

 هو أَو

__________________ 
 ( الصحاح بدون نسبة ا والضبرت عنه.1)
 لسان : عن أنياهبا.( يف ال2)
 كاألصر واللسان.« اخلزائم»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « اخلوازم»( يف القاموس : 3)
 وا ديث بتمامة يف اللسان.« ويف حديث الراب»( يف النهاية : 4)
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ُه. ُر َخرََج ِمن النـ َو  ال يـُعحَرُف الح َمِعي  : الن خح رِ   وقاَ  اأَلصح ُُه فهوُكر  َلوحٍن ِمن الن خح  .مَجحضٌ   ال يـُعحَرُف الح
 القيامة. يوم الجمع قال ابُن دريٍد : يوموِ 

ْمُغ األَْحَمُر. : الَجْمعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  َكما في العُبَاِب. وفي الّصحاحِ  ، كالَجِميع كبَْرٍق وبُُروٍق ، ، ُجُموعٌ  النّاِس ، ج : َجماَعةُ  : الَجْمعُ و الصَّ

ً  الَجْمعُ  :  ، الَمْجَمعُ و ، الَجِميعُ و ، الَجَماَعةُ و ، زاَد في اللَِّساِن : ُجُموع َعلَى يُْجَمعُ و النّاِس ، ِلَجَماَعةِ  قد يَُكوُن َمْصَدراً ، وقَْد يَُكوُن اْسما

 النَّبَاِت. َجَماَعةُ و الشََّجِر ، َجَماَعةُ ، وقد اْستَْعَملُوا ذِلَك في َغْيِر النّاِس َحتَّى قالُوا : كالَجْمعِ  ، الَمْجَمعَةُ و

 .كالَجِميع َوَسيَأْتِي في َمْوِضِعِه ، وإِنَّما ذُِكَر ُهنَا اْستِْطَراداً ، لَبَُن ُكّلِ َمْصُروَرة ، والفَُواُق : لَبَُن ُكّلِ بَاِهلٍَة ، : الَجْمعُ وِ 

اَء لّما أُْهبِطاَمْعِرفَةٌ ، كعََرفَاٍت ، ال بِال الٍم : الُمْزَدِلفَةُ ، َجْمعوِ   اْجتََمعا ْجتَِماعِ النّاِس بها ، وفي الّصحاح : فيها. وقَاَل َغْيُره : أِلَنَّ آَدَم وَحوَّ

 بها. قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب :

اَت  ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــَ ضفـ مـــــــــــــــح َ ىًن  ِبـــــــــــــــِ  ا مُث  مَت  ِإىَل مـــــــــــــــِ

ِر      حـــــــح زحَج اِبلســـــــــــــــــــ  َ
ي املـــــ غـــــِ تـــــَ ـــــح بـ ـــــَ َح رَادًا يـ بـــــَ َبصـــــــــــــــــــح (1)فـــــــَ

 

  
 : أَيَّام ِمنًى. َجْمعٍ  : يَْوُم َعَرفَةَ ، وأَيَّامُ  َجْمع يَْومُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ وَصاِحُب اللَِّسان. ِء الَواِحدِ ِمْن ها ُهنَا وها ُهنَا ، وإِْن لَْم يُْجعَْل كالشَّيْ  ُجِمعَ  : ما الَمْجُموعُ وِ 

ِق ، الَجِميعُ وِ   قاَل قَْيُس بُن َذِريحٍ : : ِضدُّ الُمتَفَّرِ

يِن  اع ا فـــــــــِإنـــــــــ  عـــــــــَ ٍ  شـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــح نح نــــــــــَ ِك مـــــــــِ تـــــــــُ دح قـــــــــَ  فــــــــــَ

نح هــــــــــَذا     ِك عــــــــــَ ــــــــــُ ت ــــــــــح يـ ِت  هنــــــــــََ ــــــــــح ــــــــــضُ ا وأَن ي  (2) مجــــــــــَِ
  

 : عنههللارضيقاَل لَبِيٌد  الَجْيُش. : الَجِميعُ وِ 

يـــــــــــــــــضيف  مح  مجـــــــــــــــــَِ وحرَاهتـــــــــــــــــِ ي عـــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــِ افـــــــــــــــــِ  حـــــــــــــــــَ

رح      لـــــــــــــــــَ وَن ِ دحعـــــــــــــــــاِ  الشــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــُ  ال يــــــــــــــــــَ

  
يارَ  يَِصفُ  عنههللارضيقَاَل لَبِيٌد  .الُمجتَمعُ  الَحيُّ  الجميعُ وِ   : الّدِ

ا  تح ا وكـــــــــان هبـــــــــَِ ـــــــــَ رِي ـــــــــضُ عـــــــــَ ي مـــــــــِ ُروا  اجلـــــــــَ كـــــــــَ ـــــــــح بَب ـــــــــَ  ف

ا     هـــــــــــَ امـــــــــــُ هـــــــــــا ومثـــــــــــَُ يـــــــــــُ ؤح وِدَر نــــــــــــُ غـــــــــــُ ا ا فــــــــــــَ هـــــــــــَ نــــــــــــح  مـــــــــــِ

  
 وُهَما َكثِيَراِن في األَْعالم. ، كَجاِمع َعلٌَم ، : َجِميعٌ وِ 

َل ما تَْحِمُل. إِذا : َجاِمعٌ  أَتانٌ  في الّصحاح والعُبَاب :وِ   َحَملَْت أَوَّ

هَكَذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُهُ َعلَى ما فِي  وال يُقَاُل هذا إِاّل بَْعَد أَْربَعِ ِسنِيَن. قال : أَْخلَفا بُُزوالً  إِذا ، َجاِمعَةٌ  ، ونَاقَةٌ  َجاِمعٌ  َجَملٌ  قاَل اْبُن ُشَمْيٍل :وِ 

 ، ِمْن َغْيِر َحْرِف االْستِثْناِء.« وال يُقَاُل هذا بَْعَد أَْربَعِ ِسنِينَ »العُبَاِب والتَّْكِملَِة : 

. تَْصلُُح لإِلكاِف والسَّْرجِ ، إِذا كانَتْ  : جاِمعٌ  َدابَّةٌ وِ   نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

َذَكَر الّصاَغاِنيُّ األُولَى والثّانِيَةَ. واْقتََصر الَجْوَهِريُّ على الثّانِيَِة ، ونََسَب صاِحُب  ، كِكتَاٍب ، أَْي َعِظيَمة ، ِجَماعٌ و ، َجاِمعَةٌ و ، جاِمعٌ  قِْدرٌ وِ 

 .(3)ِليَها الِمئَْكلة ، ثُمَّ الَّتِي تَ  الِجَماعُ  اللَِّساِن األَِخيَرةَ إِلى الِكَسائِّي. قاَل الِكَسائّي : أَكبُر البَِرامِ 

. ُجْمعٌ  ج : الَجُزوَر ، وفي األََساِس : الشَّاةَ ، تَْجَمعُ  : هي الَّتِي َجاِمعَةٌ و ِجَماعٌ  وقِيَل : قِْدرٌ  ّمِ  ، بالضَّ

 ، قال : الَجَواِمع : الَجْمعُ و اليََدْيِن إِلَى العُنُق ، َكَما في الّصحاح ، تَْجَمعُ  ألَنََّها : الغُلُّ  الَجاِمعَةُ وِ 

 (4) اجلََواِمضُ َلو ُكبَِّلتح يف َساِعَدي  وِ 
كقَْوِلَك َحقُّ  ، الجاِمعِ  لُغَتَاِن ، أَْي َمْسِجُد اليَْومِ  أَْهلَهُ ، نَْعٌت له ، ألَنَّهُ َعاَلَمةٌ لالْجتَِماعِ ، يَْجَمعُ  الَِّذي : الَجاِمعُ  ، والَمْسِجدُ  الَجاِمعِ  َمْسِجدُ وِ 

 أَي اللُّغَةُ األُولَى أَو هِذِه ، ِء إِلَى نَْفِسِه ال تَُجوُز إِالَّ َعلَى هَذا التَّْقِدير.ِء اليَِقين ، أِلَنَّ إَِضافَةَ الشَّيْ والَحقُّ اليَِقيُن ، بَِمْعنَى َحّق الشَّيْ اليَِقيِن ، 

ً  (5)أَجاُزوا  نَقََل ذِلَك األَْزَهِريُّ َعِن اللَّْيث ، ثُمَّ قاَل األَْزَهِرّي : َخَطأٌ ،  َء إِلَى نَْفِسهِ ما أَْنَكَرهُ اللَّْيُث ، والعََرُب تُِضيُف الشَّيْ  َجِميعا
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__________________ 
 «.مث آب إىل مىنً »( ويروي : 1)
 ( اللسان ونسبة هنا إىل قي  بن معاذ وهو جمنون بين عامر ا ونسبه يف مادة ِشض إىل قي  بن ذريح.2)
 «.امليكلة»ن وابألصر ( عن التهذيب واللسا3)
 وصدره : 49( البيت للنابغة الذيباين ا وهو يف ديوانه صنعة ابن السكيت ص 4)

 ذلك أمٌر مل أكن ألقولهوِ 
 وهو من قصيدة يعتذر هبا إىل النعمان بن املنذر مطلعها :

 عــــــــــــــفــــــــــــــا ُحســـــــــــــــــــــــــــٌم مــــــــــــــن فــــــــــــــرتــــــــــــــنــــــــــــــا فــــــــــــــالــــــــــــــفــــــــــــــوارُع 

 فـــــــــــــــجـــــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــا أريـــــــــــــــٍك فـــــــــــــــالـــــــــــــــتـــــــــــــــالُع الـــــــــــــــدوافـــــــــــــــضُ     

  

 النحويون ا كما يف التهذيب.( أي 5)
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تَـَلَف الل فحظَاِن ا َكما قَاَ  تـََعاىَل :  ا وَمعحىَن الد ين املِل ة ا كبَن ُه قاَ  : وذِلَك ِديُن  (1) (َوذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ )وِإىَل نـَعحِتِه ِإذا اخح
ْدقِ )املِل ِة الَقيِّمِة. وَكَما قَاَ  َتعاىَل :  ِوِيَا َأَب ِإَجازَتَُه  .(3) (َوْعَد احْلَقِّ ) و (2) (َوْعَد الصِّ ُت َأَحداً ِمَن الن حح قاَ  : وَما َعِلمح

ِجدُ  َسح
دُ  وامل َا ُهَو الَوعحُد الصِّ  .اجلاِمضُ  َغريحَ الل يحِث. قاَ  : وِإل 

 والسَّالِم ، َكَما أَنَّ ُجدَّةَ فُْرَضةُ ألَْهِل َمكَّةَ َحَرَسَها هللا تَعَالى. على ساِكنَِها أَْفَضُل الصَّالةِ  الَجاِر : فُْرَضةٌ أِلَْهِل الَمِدينَِة ، َجاِمعُ وَ 

 بالَمْرجِ. : ة ، بالغُوَطِة ، الَجاِمعُ وِ 

 الَّتِي َعلَى الفَُراِت بَْين بَْغَداَد وبين الُكوفَِة. الِحلَّةُ الَمزيِديَّةُ  ، ِبَكْسِر النُّوِن : (4) الَجاِمعَانِ وِ 

ْرَع والِمْلَحفَةَ والِخَماَر. يُقَاُل ذِلَك لها إِذا الجاِريَة الثِّيَاَب : َجَمعَت من الَمَجاِز :وِ   يُكنَى به َعْن ِسّنِ االْستَِواِء. َشبِّتْ  لَبِثَسِت الّدِ

اعُ وِ   ، قال قَْيُس بُن األَْسلَِت السُّلََمّي يَِصُف الَحْرب : من قَبائَل َشتَّى وهم االَشابَةُ  ُهِم ،النّاِس ، كُرّمان : أَْخالطُ  ُجمَّ

ٌة  ايــــــــــــــَ ا غــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ا َولــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــح ىت  انـ  حــــــــــــــَ

     ِ اح نح بــــــــــــــــــــَ ضِ مــــــــــــــــــــِ ريحِ  مجــــــــــــــــــــَح اعِ غــــــــــــــــــــَ  مجــــــــــــــــــــُ 

  
اعُ وِ  قاَل :  (5) (َوَجَعْلناُكْم ُشُعوابً َوَقباِئلَ )هللا َعْنُهَما في تَْفِسيِر قَْوِلِه تَعَالَى : ، قاَل ابُن َعبَّاس َرِضَى  أَْصِلهِ  ُمْجتََمعُ  ِء :ِمْن ُكّلِ َشي الُجمَّ

اع الشُّعُوُب : ء ، أَراَد َمْنَشأَ النََّسِب ، وأَْصَل الَمْوِلِد. وقِيَل : أَراَد بِِه الِفَرَق أَْصِل ُكّلِ َشيْ  بالُجّماع ُمْجتََمعَ  : أَرادَ  ، والقَبَائُِل : األَْفَخاذُ  الُجمَّ

اعٌ  كاَن في َجبَِل تَِهاَمةَ »الَحِديُث : الُمْختَِلفَةَ ِمن النّاس ، كاألَْوزاعِ واألَْوَشاِب. ومنه ةَ  ُجمَّ قَة.من قَبائَل شَ  َجماَعاتٌ  أَيْ « َغَصبُوا الَمارَّ  تَّى ُمتَفَرَّ

عَ  ُكلُّ ماوِ  اعٌ  واْنَضمَّ بَْعُضه إِلَى بَْعٍض  تََجمَّ  ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد وأَْنَشد : ُجمَّ

 الثـ َراّي َحَويـحُتهُ  َكُجم اعِ هَنحٍب  وِ 
 هَكَذا ُهَو في العُبَاِب ، وَشْطُره الثّاني :

َفِ   ِ َخيـح تاِب الص َفاَقاح  (6)ِغَشاشاً مبُجح
ة : يَْجتَِمعُونَ  وقد أَْنَشَده ابُن األَْعَرابِّي ، وفَسََّرهُ بالَِّذينَ  مَّ  َعلَى َمَطِر الثَُّريَّا ، وهو َمَطُر الَوْسِمّي ، يَْنتَِظُرون ِخصبَه وَكألَهُ ، وقال ذُو الرُّ

اعِ رَأحٍس  وَ  مـــــــــــــ  َراّي وِمشـــــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــجـــــــــــــُ ٍر الصـــــــــــــــــــــــــــ   فـــــــــــــَ

ر دِ      د ه ملَح  ـــــــــــــَُ ـــــــــــــِ اينَ ق مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــي ِت ال ـــــــــــــح ب  كســـــــــــــــــــــــــــِ

  
األَِخيُر ناِدُر كالَمْشِرِق والَمْغِرب ، أَْعنِي أَنَّهُ َشذَّ في باِب فَعََل يَْفعَل ، كما َشذَّ الَمْشِرُق  ، الَجْمعِ  ، كَمْقعٍَد وَمْنِزِل : َمْوِضعُ  الَمْجمعوِ 

باِب فَعَل يَْفعُُل. وَذَكَر الّصاَغانِّي في نََظائره أَْيضاً : الَمْشِرُب ، والَمْسَكُن ، والَمْنَسُك وِمْنِسُج الثَّْوِب ،  والَمْغِرُب ونَْحُوهما من الشاذَّ في

 (7)البَْحَرْين  َمْجِمعَ  ُمْسِلٍم : َحتَّى أَْبلُغَ بُن  وَمْغِسُل الَمْوتَى ، والَمْحِشُر. فإِنَّ ُكالَّ ِمْن ذِلَك َجاَء بالَوْجَهْيِن ، والفَتُْح هو الِقيَاُس. وقََرأَ َعْبُد هللا

 البَْحَرْيِن ، وقاَل الحاِدَرةُ : َمْجَمع ، وَكذِلكَ  يَْجتَِمعَانِ  أَْي َحْيثُ « بَْيَن ُعنُِقي وَكتِِفي َمْجَمعَ  فَضَرَب بيَِدهِ »بالَكْسر. وفي الَحِديِث : 

َرٍة  دح غـــــــــــَ ِت بـــــــــــِ عـــــــــــح رح لـــــــــــَِ ِك ا هـــــــــــَ ي  ا َوحيـــــــــــحَ  َألـــــــــــَُ

ا يف      ا هبـــــــــــــَِ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ َواُء ل ـــــــــــــ  ـــــــــــــل َض ال ـــــــــــــِ ضِ رُف مـــــــــــــَ  جمـــــــــــــَح

  
ً و َكَمْقعََدةٍ : األَْرُض القَْفرُ  الَمْجَمعَةُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :وِ  َماِل ، اْجتََمعَ  ما أَْيضا  ، وأَْنَشَد : َجْمعُه الَمَجاِمعُ  من الرَّ

يحســــــــــــــــــــــــــــــــَ  ادِِع اَبَت ِإىَل نـــــــــــــــــــَ ر  خــــــــــــــــــَ  ِب خــــــــــــــــــَ

ِض      اطــــــــــــِ اِض قــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــنـ ِث ال ضِ َوعــــــــــــح امــــــــــــِ جــــــــــــَ
َ

 املــــــــــــ

  

َشاِيِض 
ُ
 (8)ابأَلم  َأحياانً وابمل

 َمْعُروف. ع ، ِببِالِد ُهَذْيٍل ، ولَهُ يَْومٌ  : الَمْجَمعَةُ وِ 
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مَّ ، وهو ِحيَن تَْقبُِضها ، ُجْمعُ وِ  . نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد ِللّشاِعِر ، ُجْمِعهِ  ءِ َكفَّي ، وجاَء فاُلٌن بِقُْبَضٍة ِمل بُجْمعِ  يُقَاُل : َضَرْبتُه الَكّفِ ، بالضَّ

 : (9)وهو نَُصْيُح بُن َمْنُظوٍر األََسِدّي 

__________________ 
 .5اآية ( سورة البينة 1)
 .16( سورة األحقاف اآية 2)
 .22( سورة ابراهيم اآية 3)
 ( قيدها ايقوت : اجلامعا ا قا  : كذا يقولونه بلفة اجملرور املثىن.4)
 .13( سورة ا جرات اآية 5)
 ( البيت بتمامة يف اللسان واألساس ونسبه لذي الرمة وعجزه فيه :6)

 أبمرد  توت الصفاقا خيف 
 .60الكهف اآية ( سورة 7)
 ( املشايض : الدلير الذي ينادي إىل الطري  يدعو اليه.8)
 ( يف اللسان : منظور بن صبح األسدي.9)
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ا وِ  هـــــــــــَ تــــــــــــُ رَكـــــــــــح ىت  تــــــــــــَ تح يب ذاَ  حـــــــــــَ لـــــــــــَ عـــــــــــَ ا فــــــــــــَ  مـــــــــــَ

َر      ثـــــــــــح ب رَأحســـــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــِ لـــــــــــ  قـــــــــــَ ـــــــــــُ يتـ عـــــــــــِ ارايَ  مجـــــــــــُح  عـــــــــــَ

  
ةِ َكأَنَّهَرأَْيُت َخاتََم »وفي الَحِديِث :  َها ، وتَقُوُل : تَْجَمعَ  الَكفَّ ، وهو أَنْ  ُجْمعِ  يُِريُد مثل« ُجْمعٌ  النُّبُوَّ ً  األََصابَِع وتَُضمَّ  ثِيَابِِه ، بُجْمعِ  أََخْذُت فاُلنا

 أَْراَدفِِه. بُِجْمعِ و

 ، إِذا َضَربُوا بِأَْيِديِهم. وقَاَل َطَرفَةُ بُن العَْبد : بِأَْجَماِعِهم يُقَاُل : َضَربُوه أَْجَماعٌ  ج :

ي طــــــــِ ــــــــَ ا ب ــــــــَ ن ــــــــٍض ِإىل اخلــــــــَ رِي ــــــــ   ا ســــــــــــــــــــــَ ل ِن اجلــــــــُ  ٍء عــــــــَ

وٍ       اعِ َذلــــــــــــــــُ دِ  أبَِمجــــــــــــــــح هــــــــــــــــ  لــــــــــــــــَ اِ  مــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــر جــــــــــــــــَ

  
قُونَهُ ، وهو َمَجاٌز. ُمْجتَِمعٌ  أََحٌد. نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. وقِيَل : أَيْ لَْم يُْفُشوه ، ولَْم يَْعلَْم به  ، أَْي َمْكتُوٌم َمْستُوٌر ، بُجْمعٍ  أَْمُرُهمْ  يُقَاُل :وِ   فال يُفَرَّ

. قَالَْت َدْهنَاُء بِْنُت ِمْسَحٍل  (1)لَْم تُْقتَضَّ  ، أَْي َعْذَراءُ  بُِجمعٍ  هي من َزْوِجَها يُقَال :وِ  أَْصلََح هللا »للعَاِمِل :  ـاْمَرأَةُ العَّجاج  ـ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ني ـأْي َعْذَراُء  ـ بُِجْمعٍ  األََميَر ، إِنِّي ِمْنهُ  ُجُل اْمرأَتَهُ وهي َعْذَراُء لَْم يَْدُخْل بَِها قِيَل :  «.لَْم يَْقتَضَّ . وِإذا َطلََّق الرَّ  ُطلّقَتْ »نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 ، أي ُطلَّقَت ، وهي َعْذراُء.« بُِجْمعٍ 

 ُجْمعُ و الَكفَّ ، َعلَى أَنَّهُ ُوِجَد في بَْعِض نَُسخِ الّصحاحِ. ُجْمعَ  نَقَلَهُ الَجْوَهِري ما َعَدا ُكلُّهُ ، ويُْكَسر فِيهنَّ ، َذَهبَ  ، أَي ْمعٍ بِجُ  َذَهَب الشهروِ 

ّم والَكْسِر ، لُغَتَان ، هَكَذا َرأَْيتُه فِي هاِمِش نُْسَختِي.  الَكفَّ ، بالضَّ

ُ  ماتَتوِ  مَّ والَكْسَر ، وَكذا الّصاَغانِّي. وفي اللَِّسان : الَكْسُر عن الِكَسائّي ، أَي ، ُمثَلَّثَةً ، بُجْمعٍ  الَمْرأَة أَْي أَْن  َعْذَراَء ، نَقََل الَجْوَهِريُّ الضَّ

أَْي أَْن  أَْو َحاِمالً  هَذا يُريُد به البِْكرَ « لَْم تُْطَمْث َدَخلَِت الَجنَّةَ  ْمعٍ بجُ  أَيَُّما أََمرأَةٍ ماتَتْ »تَُموَت ولَْم يََمسََّها َرُجٌل ، وُرِوَى ذِلَك في الَحِديث : 

 تَُموَت وفي بَْطنَِها َولٌَد ، َكما نَقَلَهُ الَجوَهِرّي.

* قال َغْيُرهُ : و نَِها ، ماِخضاً كانَْت أَْو َغْيَر َماِخٍض.، وذِلَك إِذا ماتَْت وَولَُدها في بَطْ  بُجْمعٍ  ، والَواِحَدةُ  بأَْجماعٍ  وقاَل أَبُو َزْيٍد : ماتَِت النََّساءُ 

رِ  «.بُجْمعٍ  وِمْنُهْم أَْن تَُموَت الَمْرأَةُ »َحِديُث الشَُّهَداِء :  وبه فُسَّرَ  ُمثْقَلَة. ، أَيْ  ِجْمعٍ و بُجْمعٍ  ماتَِت الَمْرأَةُ  . قال اْجتَِماِعِهَما قاَل الراِغُب : ِلتََصوُّ

فيها ، َغْيَر ُمْنفَِصٍل َعْنَها ،  َمْجُموع ءِ أَنَُّهَما بَمْعنَى المفعوِل كالذَُّخِر والذَّْبحِ والمعنى أَنََّها ماتَْت مع َشيْ  الِجْمعِ و الُجْمعِ  وَحِقيقَةُ  :الّصاَغانِّي 

ههُ  ِحينَ  ، عنههللارضيَحِديُث أَبِي ُموَسى األَْشعَِرّي ،  ِمن َحْمٍل أَو بََكاَرٍة. وقاَل اللَّْيُث : وِمْنهُ   فقال َسِريَّةٍ  في وآلهعليههللاصلى هللا َرُسولُ  َوجَّ

فََولََدْت ، فَاْختَاَر َعاِئَشةَ أُمَّ الُمْؤِمنيَِن ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنَها ، « فاْختَْر لََها َمْن ِشئَت ِمْن نَِسائِي تَُكوُن ِعنََدَها:»قاَل « بُجْمعِ  اْمَرأَتِي إِنَّ »: 

َجَها السائُب ابُن ماِلٍك األَْشعَِرّي. تْها باْسِمَها ، فَتََزوَّ مَّ ، ُجْمعَةٌ  يُقَاُل :و عائَشةَ بِْنَت أَبِي ُموَسى فِي بَْيتَِها ، فَسمَّ  قُْبَضةٌ منه أَي ِمْن تَْمٍر ، بالضَّ

ا الَمْغِربَ  َصلَّى أَنَّهُ »:  عنههللايرضَحِديُث ُعَمَر ،  وِمْنهُ  الَمْجُموَعةُ  أَْيضاً : الُجْمعَةُ .. و ِمْن َحَصى الَمْسِجِد ، وأَْلقَى  ُجْمعَةً  َدَرأَ  اْنَصَرفَ  فلَمَّ

اَها بيَِدِه وبََسَطَها.« َعلَْيَها ِرَداَءهُ واْستَْلقَى  أَى َسوَّ

ّم ، لُغَةُ بَنِي ُعقَْيٍل ، ، الُجْمعَةِ  يَْومُ وِ  تَْيِن ، بالضَّ بَْيِر ،  كُهَمَزةٍ  الُجَمعَةو ْصَحى ،وهي الفُ  وبَِضمَّ لُغَةُ بَنِي تَِميم ، وِهي قَِراَءةُ اْبِن الزُّ

اي ) : قَْولُه تَعالَى : ْعَمِش ، وَسِعيِد بِن ُجبَْيٍر ، واْبُن َعْوٍف ، واْبِن أَبِي َعْبلَةُ ، وأَبيِ البََرْهَسِم ، وأَبِي َحْيَوةَ. وفي اللَّسانِ واألَ  عنهماهللارضي
َخفَّفَها األَْعَمُش ، وثَقَّلََها عاصٌم وأَْهُل الِحَجاز ، واألَصل فيها التَّْخِفيُف. فََمْن  (2) (أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا نُوِدَي ِللصَّالِة ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعةِ 

اُء قََرأُوَها بالتَّثِْقيل. والَِّذيَن قالُوا : ةَ ، وَمْن َخفََّف فعَلَى اأْلَْصِل ، والقُرَّ مَّ النّاَس  يَْجَمعُ  ْوِم. أَنَّهُ َذَهبُوا بها إِلَى ِصفَِة اليَ  الُجَمعَةَ  ثَقََّل أَتْبََع الضَّ

َي ألَنَّها م َكثِيراً َكَما يُقَاُل : َرُجٌل ُهَمَزةٌ لَُمَزةٌ ُضَحكةٌ : النّاَس ، ثُّم أَِضيَف إِلَْيَها اليَْوُم كَداِر اآلِخَرةِ. وَزَعَم ثَْعلَُب أَّن  تَْجَمعُ  أَْي َمْعُروٌف ، ُسمَّ

اهُ به َكْعُب بُن لُ  َل َمْن َسمَّ ْوِض : أَنَّ َكْعَب بَن لَُؤّي أَّوُل َمنْ أَوَّ ع َؤّي ، وكاَن يُقَال لََها : العَُروبَةَ. وَذَكر السَُّهْيِلّي في الرَّ يَْوَم العَُروبَِة ، ولَْم  َجمَّ

ُل َمْن َسّماها الُجُمعَةَ  تَُسمَّ العَُروبَةُ  إِلَْيِه في هَذا اليَْوِم ، فَيَْخُطبُُهْم ويَُذكَُّرُهم بَمْبعَِث  تَْجتَِمعُ  شٌ ، فكانَْت قَُريْ  الُجُمعَةَ  إالَّ ُمْذ جاَء اإلسالُم ، وهو أَوَّ

 :واإليماِن به ، ويُْنِشُد فِي هذا أَْبيَاتاً منها  وآلهعليههللاصلى باتَّبَاِعهِ  ويَأُمُرُهمْ  ، َولَِدهِ  ِمن أَنَّهُ  ويُْعِلُمُهمْ  ، وآلهعليههللاصلىَسيَّدنا َرُسوِل هللا 

__________________ 
 ابلغاء ا و ا مبعىن.« تفت »( عنه الصحاح وابألصر 1)
 «.و»بد  : « أو»يف القاموس :  (*)
 .9( سورة اجلمعة اآية 2)
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ِه  َوتـــــــــــِ َواَء َدعـــــــــــح حـــــــــــح ُد فـــــــــــَ اهـــــــــــِ يِن شـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــَ ـــــــــــح يـ  اي لـــــــــــَ

الان     ذح ي ا ــــــــــــــَ   خــــــــــــــِ غــــــــــــــ  بـــــــــــــــَ ُش تـــــــــــــــُ َريــــــــــــــح  إذا قـــــــــــــــُ

  
ي يَْومَ قُْلُت : وُرِوَي َعْن  بَْيَن قَْوِلِه هذا والَِّذي  الَجْمعُ و إلَى قَُصّي في داِر النَّْدَوةِ ، تَْجتَِمعُ  ، ألَنَّ قَُرْيشاً كانَتْ  الُجمعَةِ  ثَْعلٍَب أَْيضاً : إِنََّما ُسمَّ

يَت ْوهُ في اإلسالم ، وَذِلَك اِلْجتِمَ  الُجُمعَةَ  تَقَدَّم ظاِهُر. وقاَل أَْقَواُم : إِنََّما ُسمَّ ُجُمعَةً  اِعهم في الَمْسِجِد ، وفي َحِديِث الَكشَّّي أَنَّ األَْنَصاَر َسمَّ

فيه َخْلَق آَدَم َعلَْيه  َجَمعَ  ، ألَّن هللا تَعَالَى الُجُمعَةِ  يَْومَ  ُسّميَ  إنّما»:  قال أَنَّهُ  ، عنهماهللارضيفيه. وُرِوَي َعن اْبِن َعبّاس ،  إلْجتَِماِعِهم

ْوِض ِمن َطِريِق ُسلَْيَماَن التَّْيِمّي.« السَّالمُ   وأَْخَرَجه السَُّهْيلي في الرَّ

 فائَدة  :
داِن ويَُؤنَّثَان ، وكانَا يَقُوالِن : َمَضى السَّْبُت بما فيه ،  الُجُمعَةُ  قاَل اللَّْحيَانِّي : كاَن أَبو ِزيَاٍد وأَبُو الَجّراح يَقُوالن : َمضتِ  بَِما فِيها ، فَيَُوحَّ

َداِن ويَُذكََّران.و  َمَضى األَحُد بَِما فيه ، فيَُوحَّ

األَْربَعَاُء والَخِميس. قاَل : وكاَن أَبُو  واْختَلَفا فِيَما بَْعَد هذا ، فكاَن أَبُو ِزيَاٍد يَقُوُل : َمَضى االثْناِن بَِما فيه ، وَمَضى الثاّلثاُء بما فيه ، وَكذِلكَ 

احِ يَقُول : َمَضى االثْنَ   فيَْجَمعُ  اِن بما فيهما ، وَمَضى الثالثاُء بما فيِهنَّ ، وَمَضى األَْربَعَاُء بما فِيِهنَّ ، ومَضى الَخميُس بما فيهنَّ ،الَجرَّ

 ويَُؤنَُّث ، يُْخِرُج ذِلك ُمْخَرَج العََدد.

َجْمع  في وتُْفتَُح الِميمُ  كغُْرفات ، َوُغُرفات ، بالضم ، وبضمتين ُجْمعَاتو وُغَرٍف ، كُصَردٍ  ، ُجَمعٌ  ج : قَاَل أَبُو حاتٍِم : َمْن َخفََّف قاَل في

 في هذا الَوْجه. ُجْمعٌ  ، كُهَمَزةٍ : قَاَل : وال يَُجوزُ  الُجَمعَة

مَّ ، ُجْمعَةَ  أَداَم هللا يُقَاُل :وِ   َسِعيٍد. قالَهُ أَبُو (1) أُْلفَةَ ما بَْينَُكَما كما يُقَاُل : َما بَْينُكَما بالضَّ

 َعن ابِن األَْعَرابِّي. الَهِرَمةُ ، الَكافَّةُ  : النّاقَة الَجْمعَاءُ وِ 

 ُمْجتَِمعَةَ  ،أَْي َسِليَمةً ِمن العُيُوِب « َجْمعَاءَ  َكَما تُْنتَُج البَِهيَمةُ بَِهيَمةً »الَحِديُث :  وِمْنهُ  ٌء ،من البََهائِم : الَّتِي لَْم يَْذَهْب من بََدنَِها َشيْ  الَجْمعَاءُ وِ 

.  األَْعَضاِء كاِملَتَها ، فاَل َجْدَع وال َكيَّ

في تَْوِكيِد الُمَؤنَِّث  َجْمُع َجْمعَاءَ و ، ُجَمع َجْمُع ُجْمعَة في الّصحاح : .أَْجَمعُونَ  : َجْمعُهُ و ، َجْمعٍ  ، وهو َواِحٌد في َمْعنَى أَْجَمعَ  تَأْنِيثُ  : َجْمعَاءُ وِ 

يٌد لْلَمْعِرفَِة ، ، َغْيَر َمْصُروٍف ، وهو َمْعِرفَةٌ بِغَْير األَِلِف والاّلِم ، وَكذِلَك ما يَْجِري َمْجَراهُ من التَّوِكيِد ، ألَنَّهُ تَْوكِ  ُجَمعَ  تَقُوُل : َرأَْيُت النَّْسَوةَ 

، وأَْكتَعُوَن ، وأَْبتَعُوَن ، وأَْبَصعُوَن ، ال يَُكوُن  ُجَمعُ و َجْمعَاءُ و أَْجَمعُونَ  وَكذِلكَ  وهو تَْوِكيٌد َمْحُض ، كَّرِ ، في تَْوِكيِد الُمذَ  أَْجَمعَ  وأََخْذُت َحقَّي

ةً ، وتَْوِكيداً يَ  إِاّل تَأَْكيداً تابِعاً ِلما قَْبلَهُ ، ال يُْبتََدأَ وال يُْخبَُر به ، وال َعْنهُ ، وال يَُكوُن فاِعالً وال َمْفعُوال ، كما ُكوُن َغْيُرهُ ِمن التََّواِكيِد اْسماً َمرَّ

،  َجْمعَاءُ  ، َولَْيَس لَهُ ُمفَرٌد ِمن لَْفِظِه ، والُمَؤنّثُ  َجْمعٍ  َواِحٌد في َمْعنَى أَْجَمعُ و ، َجْمُع أَْجَمعَ  : أَْجَمعُونَ و أُْخَرى ، ِمثُْل : نَْفسه وَعْينه وُكلّه.

. انتهى ، ونَقَلَهُ الّصاَغانِّي ُجَمعُ  : َجْمِعَها بالَواو والنُّوِن ، ولِكنَُّهْم قالُوا فِي َجَمعُوا أَْجَمعَ  باألَِلُف والتّاِء ، َكَما يَْجَمعُوا َجْمعَاءَ  وكاَن يَْنبَِغي أَنْ 

 أَْيضاً هَكذا.

ً  يَُؤكَُّد به ، يُقَاُل : جاُؤوا َجِميعٌ و وفي اللََّساِن : ِمْن األَْلفَاِظ الّدالَِّة َعلَى اإلَحاَطِة ولَْيَسْت بِصفٍَة ، ولِكنَّهُ يُلَمُّ به ما قَْبلَهُ  أَْجَمعُ و ُكلَُّهْم ، : َجِميعا

ِليُل َعلَى أَنَّهُ لَْيَس بِِصفٍَة قَ   فلَْو كاَن ِصفَةً لَْم يَْسلَمْ  ، أَْجَمعُون ْولُُهمْ من األَْسَماِء ويُْجَرى َعلَى إِْعَرابِِه ، فلذِلَك قاَل النَّْحِويُّون : ِصفَة ، والدَّ

ا ثعلُب فحكى فيهَما التَّنِكيَر والتَّْعِريفَ  َجْمعَاءُ  ولَْو َكاَن ُمَكسَّراً ، واألُْنثَى َجْمعُه ً  ، وِكالُهَما َمْعِرفَةٌ ال يُنكُر عند سيبويه. وأَمَّ ، يَقُوُل :  َجِميعا

ْفعُ  أَْجَمعَ و أَْجَمعُ  أَْعَجبَنِي القَْصرُ  ، وال  َجَماَعى ، أَو َجْمعاَواتٍ  َمْعدوٌل عن« ُجَمعُ »،  الَجْمعُ و  َعلَى التَّوِكيِد والنَّْصُب على الحاِل ،، الرَّ

، وأَْكتََع وَكتْعَاَء وما يَتْبَع ذِلَك  َجْمعَاءَ و أَْجَمعَ  لَْيَس بَِوْصف ، فَيَُكوُن كأَْحَمَر وُحْمٍر. قاَل أَبُو َعِلّي :بابُ  أَْجَمعَ  ، ألَنَّ  ُجْمعٍ  يَُكوُن َمْعُدوالً َعنْ 

فاِت ،ِمْن بَِقيَّته ، إِنََّما هو اتّفَاٌق وتََواُرٌد َوقََع في اللُّغَِة علَى َغْيِر ما َكاَن في َوْزنِِه ِمْنِها ، ألَنَّ بَاَب  ُء يَِجي َجِميعَُهاو أَْفعََل وفَْعالء إِنَّما ُهَو للصَّ

اعلَى هذا الَوْضعِ  فاْسَماِن َمْعرفَتَاِن ، لَْيسا  َجْمعَاءُ و أَْجَمعُ   نَِكَراٍت نَْحو أَْحَمَر وَحْمَراء ، وأَْصفَُر وَصْفَراء ، وهذا ونَْحُوه ِصفَاٌت نَِكَراٌت ، فأَمَّ

 البَْحُث في ذِلكَ  وتَقَدَّم .َجْمعَاءُ  ، ولك هِذِه الِحْنَطةُ  أَْجَمعُ  ذا المالُ بَصفَتَْيِن ، فإنََّما ذِلَك اتَّفَاٌق َوقََع بَْيَن هِذه الَكِلَمة الُمَؤكَِّد بها ، ويُقَاُل : لك ه

ّي : وَشاِهُد  ُكلّهم. َكْلٍب ، أَيْ  َجْمعُ  كما تَقُوُل : َجاُءوا بأَْكلُبِِهمْ  وتَُضمُّ الِميُم ، بأَْجَمِعِهم جاُءوا في الّصحاح : يُقَاُل :و في َب ت ع. قَاَل ابُن بَرَّ

 يِر قَْوُل أبِي َدْهبٍَل.األَخِ 

__________________ 
 «.ما»حبذف « بينكما»( يف التهذيب : 1)
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هـــــــــا  لـــــــــِ ي وَأهـــــــــح لـــــــــِ َن اهـــــــــح يـــــــــنـــــــــًا مـــــــــِ وانـــــــــِ َت كـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ ـــــــــَ  فـ

مح      هــــــــــــِ عــــــــــــِ وا أَبمجــــــــــــحُ جــــــــــــُ ِر جلــــــــــــَ  حــــــــــــح ِة الــــــــــــبــــــــــــَ  يف جلــــــــــــُ 

  
َكَما « اإلثْم ِجَماعُ  الَخْمرُ » يُقَاُل : َعَدداً. َجَمعَ  : ما الِجَماعَ  ، ألَنَّ  َجْمعَُها الِخبَاِء األَْخبِيَةُ ، أَي ِجَماعُ  ، يُقَاُل : َجْمعُهُ  بالَكْسِر : ِء ،الشَّيْ  ِجَماعُ وِ 

ً  (1)وَمِظنَّتُهُ. قُْلُت : وُهَو َحِديٌث  َمْجَمعُه ، أَيْ  في الّصحاح اتَّقُوا هِذِه األَْهَواَء فإِنَّ »البَْصِرّي َرِحَمةُ هللا تَعَالَى :  (2)قَْوُل الَحَسن  ، وِمْنهُ أَْيضا

ً  َحدَّثْنِي بَِكِلَمٍة تَُكونُ »، إِاّل أَنّهُ اْسٌم الِزُم. وفِي الَحِديِث :  الَجِميعُ  وَكذِلكَ « الضَّاللَةُ ، وَمعَاَدَها النار ِجَماَعَها (3) ، فقاَل : اتَِّق هللا فيما  ِجَماعا

 َكِلَماٍت. تَْجَمعُ  أَْي َكِلَمةٍ « لَمتَعْ 

ْعبِ  الَكِلمِ  َجواِمعَ  أُوتِيتُ »:  في الَحِديثِ وِ  هللا بلُْطِفه له في األْلفَاِظ  َجَمع أَي القُْرآن ،« الَكِلمِ  بَِجَواِمعِ  بُِعثْتُ » ويُْرَوى :« ونُِصْرُت بالرُّ

ما َجاَء فِي ِصفَتِِه  َكذِلكَ و (4) (ُخِذ الَعْفَو ، وْأُمْر اِبْلُعْرِف ، وَأْعِرْض َعِن اجلاِهِلنيَ )  وَجلَّ :اليَِسيَرةِ ِمْنهُ َمعَانَِي َكثِيَرةً ، كقَْوِلِه َعزَّ 

 الَكِلِم. بَِجَواِمعِ  أنَّهُ َكاَن يَتََكلَّمُ  وآلهعليههللاصلى

ً  كاَن َكثِيَر الَمعَانِي ، قَِليَل األَْلفَاِظ ، أنَّهُ  أَي ، « الَكِلمِ  َجَواِمعَ  َعِجْبُت ِلَمْن الَحَن الناَس َكْيَف ال يَْعِرفُ »قَْوُل ُعَمَر بِن َعْبِد العَِزيِز :  وِمْنهُ أَْيضا

 َمْعنَاه : َكْيَف ال يَْقتَِصُر َعلَى اإليجاِز وتَْرِك الفُُضوِل ِمن الَكالِم.

ْواسَ وِ  ً  مَّ  بِن حاِزِم بِن َصْخِر بِن َعْبِد هللا بنِ  َجَماَعةَ  بُن َعِليَّ بنِ  َجَماَعةُ  فِمَن الثّاِني كَشّداٍد وقَتَاَدةَ وثَُماَمةَ ، ، ُجَماَعةَ و ، َجَماَعةَ و ، َجّماعا

، ُوِلَد ِبَحماةَ َسنَةَ  َجَماَعةَ  ْبَراِهيُم بُن َسْعِد هللا بِن أَبِي الفَْضِل َسْعِد هلِل بنِ ، ِمْن َولَِد ماِلك بِن ِكنَانَةَ ، بَْطٌن ، ِمْن َولَِدِه : البُْرَهاُن إِ  َجَماَعةَ 

ُل َمْن َسَكَن بَْيَت الَمْقِدِس ، وتُُوفَِّي بَِها َسنَةَ ِستّمائٍة وَخْمَسٍة و تْحِ نَْصُر هللا ، وأَبُو َسْبِعين ، وَولََداهُ : أَبُو الفَ َخْمِسَمائٍَة وِستٍَّة وتِْسِعيَن ، وهو أَوَّ

ْحمِن ،  ُد بُن إِْبَراِهيَم بِن َعْبِد الرَّ ْحمِن. فِمن ولَِد األَِخيِر قاِضي القَُضاةِ البَْدُر ُمَحمَّ تُُوفَِّي بِمْصَر َسنَةَ َسْبِعِمائَة وثاَلثٍَة وثاَلثِيَن. الفََرجِ َعْبُد الرَّ

ِد ، َمْشُهوراِن ، األَِخيُر َحدَّث َعن الذَّ وَحِفيداهُ : السَّراُج ُعَمُر بُن َعْبِد العَ  ِحيِم بِن ُمَحمَّ ٍد ، والبُْرَهاُن إِْبَراِهيُم بُن َعْبد الرَّ َهبِّي ، ِزيِز بِن َمَحمَّ

الُمْسنُد الَجَماُل َعْبُد هللا بِن ُعَمَر ، أَجاَز لَهُ َواِلُدهُ  وتُُوفَِّي َسنَةَ َسْبِعَمائَة وتِْسِعيَن ، وتُُوفَِّي السََّراُج ُعَمُر سنة َسْبِعَمائَِة وِستٍَّة وَسْبِعيَن ، وَولَُدهُ 

ْحمِن بِن إِْبَراِهيَم وَجدُّهُ. وِمْنُهم الحافُِظ الُمَحدَُّث أَبُو الِفَداِء إِْسَماِعيُل بُن إِْبَراِهيَم بِن َعْبِد هللا بن َحَمَد بِن َعْبِد ال ْحمِن بِن إِْبَراِهيَم بِن عبِد الرَّ رَّ

ْبد الغَنِيَّ بن ، َحدََّث عن الحافِِظ بِن َحَجٍر. وِمْن َولَِده َشيُخ َمَشايِخنَا أُْعُجوبَةُ العَْصِر َعْبُد الغَنِيَّ بن إِْسَماِعيَل بن عَ  َجَماَعةَ  بِن َسْعِد هللا بنِ 

ٍة وثاَلثٍَة وأَْربَِعيَن ، َعْن ثاَلثٍَة وتِْسِعيَن ، َحدََّث َعْن َواِلِدِه ، وَعِن الشَّْيخِ تَِقيَّ إِْسَماِعيَل ، بن أَْحَمَد بِن إِْبَراِهيَم بِن إِْسَماِعيل ُوِلَد َسنَةَ أَلف وِمائَ 

يَاِء الشَّْبَراملِسّي ، وَغْيِرِهم ، َرَوى عنه عِ  ّي ، والضَّ  بَنِي (5)الُجْملَِة فَبَْيُت دَّةٌ ِمن َمَشايِخنَا ، وبالدَّيِن بن َعْبِد الباقي األَتِْربِّي ، وَعِن النَّْجِم الغَّزِ

، َرَوى عن ُرْشد بن سعد ، وعنه يَْحيَى بُن ُعثَْماَن بِن صاِلح ، قالَهُ ابُن  ُجَماَعةَ  بن الَحَسن ، حدََّث َعْنهُ َسِعيُد بن ُغفَْير. وَخِليُل بن َجَماَعةُ 

بَ  ُجَماَعةَ  يونُس ، وَضبََطهُ ابُن نُْقَطةَ. وُجَشم بن بِالِل بن َشاِطّي.الضُّ  ِعّي َجدٌّ للُمَسيَّب بِن َعلٍَس الشاِعر ، َذَكَره الرُّ

 ما بَنَْيُت. أَيْ  بِاْمَرأَةِ قَطُّ ، وَعن اْمَرأَةٍ ، َجَمْعتُ  ما قاَل الِكَسائيُّ : يُقَاُل :وِ 

ِة : إِْجَماعُ  أَي ، اإِلْجَماعَ وِ   آَراُؤُهم علَْيه. اْجتََمعَتْ  َعلَْيه : أَْي ُمتَّفٌَق عليه. وقاَل الّراِغُب : أَي ُمْجَمعٌ  يقال : هذتا أَْمرُ  اإِلتَّفَاُق ، األُمَّ

 بها ، وَكذِلَك أَْكَمَش بَِها. أَْجَمعَ و النّاقَةَ ، أَْجَمعَ  يُقَاُل : ، ُجَمعَ  َصرُّ أَْخالِف النَّاقَةِ  : اإلْجَماعُ وِ 

ً  ْمرِ َجْعُل األَ  : اإِلْجَماعُ  وقاَل أَبُو الَهْيثَِم : قِِه. َجِميعا ا َعَزَم َعلَى أَْمٍر ُمْحَكم بَْعَد تَفَرُّ ةً أَْفعَُل َكَذا ، فَلَمَّ قُهُ أَنَّهُ َجعََل يُِديُرهُ فَيَقُوُل َمرَّ  قاَل : وتَفَرُّ

ً  ، أَْي َجعَلَهُ  أَْجَمعَهُ  قَةً في  النَّْهَب ، والنَّْهُب : إِبلُ  أَْجَمْعتُ  وكَذِلَك يُقَاُل : ، قاَل : َجِميعا القَْوِم الَّتِي أَغاَر َعلَْيَها اللُُّصوُص ، فَكانَْت ُمتَفَرَّ

، وأَْنَشَد ألَبِي ذَُؤْيٍب يَِصُف  أَْجَمعُوها قِيَل : اْجتََمعَتْ  لَُهْم ، ثُمَّ َطَرُدوَها وَساقُوها ، فإذا اْجتََمعَتْ  ِمن ُكلَّ ناِحيَة ، َحتَّى فَجَمعُوها َمَراِعيَها ،

 :ُحُمراً 

__________________ 
 ( ورد يف النهاية.1)
 .كالنهاية  واألصر «.عنههللارضيا سا »( يف اللسان 2)
 «.. وميعادها النار.. الجي مجاعها»( يف اللسان : 3)
 .199( سورة األعراف اآية 4)
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ولعر العبارة : فبيت با »وهبامش املطبوعة الكويتية : « فحررهقوله : وابجلملة اخل هكذا يف النســــخ الجي أبيدينا »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 5)
 وبه يتضح السيا  ويكتمر املعىن وينتفي القل .« مجاعة بيت مشهور. ومن الثالث : مُجَاعُة بن ا سن

  



10011 

 

ٍض  ايــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ َ نـــــــــــــــــُ اح زحِع بــــــــــــــــَ ا ابجلــــــــــــــــِ َبهنــــــــــــــــ َ كــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

ُب وِ      رحجــــــــــــــاِء هنــــــــــــــَح ضُ َأواَلِت ِذي الــــــــــــــعــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  جمــــــــــــــُح

  
 َكَذا ، أَْي أَْعَدْدتُهُ. قُْلُت : وُهَو قَْوُل الفَّراِء. أَْجَمْعتُ  يُقَاُل : اإِلْعَدادُ  : اإِلْجَماعُ  َعبّاٍد :قاَل ابُن وِ 

 وِمْنهُ قَْوُل أَبِي َوْجَزةَ السَّْعِدّي : (1) التَّْجِفيُف واإِليباسُ  أَْيضاً : اإِلْجَماعُ وِ 

تِ وِ  عــــــــــــــــــَ ِض  َأمجــــــــــــــــــحَ ر  َرجــــــــــــــــــح ُر كــــــــــــــــــُ َواجــــــــــــــــــِ  اهلــــــــــــــــــَ

اءِ      ثــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ِث الــــــــــــــــبـ مــــــــــــــــَ اِد والــــــــــــــــد  َن اأَلمجــــــــــــــــحَ  مــــــــــــــــِ

  
ْجُع : الغَِديُر. والبَثَاُء :السَّْهُل. أَْجَمعَتْ   ، أَْي أَْيبََسْت. والرَّ

ً  َسْوُق اإِلبِلِ  : اإِلْجَماعُ وِ   وبه فُسََّر أَْيضاً قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب. ، َجِميعا

ُعوا )َعلَْيه ، وبه فُسََّر قَْولُهُ تَعَالَي :  أَْجَمْعتُ و الُخُروَج ، أَْجَمْعتُ  واإِلْحَكاُم َعلَْيه. تَقُوُل : العَْزُم علَي األَْمرِ  : اإِلْجَماعُ  الفَّراُء :قاَل وِ  فََأمجِْ
 أَْجَمعْ  ما لَمْ »تََدُعوا َشْيئاً ِمن َكْيِدُكْم إِاّل ِجئْتُم به. وفي َصالةِ الُمَسافِِر : فَمْعنَاه ، ال « فاْجَمعُوا»قال : وَمْن قََرأَ  (2) (َكْيدَُكْم ُثَّ ائْ ُتوا َصفًّا

 ً قَاَمِة.« ُمْكثا أَْي وأَْزَمْعتُه ، وَعَزْمُت َعلَْيه : أَْجَمْعتُ و ، أَْى ما لَْم أَْعِزٍم َعلَي اإْلِ  أَْجَمْعتُ  الِكَسائِّي ، يُقَاُل :بَمْعني. ونَقََل الَجْوَهِريُّ َعن  الرَّ

أَْمَرَك وال تََدْعهُ  أَْجِمعْ  زادك الَجْوَهِري : ويُقَاُل أَْيضاً : ، ُمْجَمعُ  واألَْمرُ  نَْفَسهُ له. َجَمعَ  إِذا َعَزْمَت َعلَْيِه. زاَد َغيرهُ : َكأَنَّهُ  األَْمَر وَعلَْيِه ،

 حاِس :ُمْنتَِشراً. قال الّشاِعُر وهو أَبُو الَحسْ 

هــــــــا  طــــــــَ ــــــــِح َوســــــــــــــــــــــح ي ــــــــِ اب صــــــــــــــــــــــَ
َ
عــــــــَ  ابمل ر  وَتســــــــــــــــــــــح  هتــــــــُِ

ر ُ  ا      فــــــــــــَ زحٍم ال يـــــــــــــُ ُر حــــــــــــَ ا أَمــــــــــــح ضُ هلــــــــــــَ مــــــــــــَ  جمــــــــــــُح

  
 وقاَل آَخُر :

ُض  فـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ىَن ال تـ ُ
رِي واملـــــــــــ عـــــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــح  اي لـــــــــــَ

رِي      ـــــــــــــح وحمـــــــــــــًا وأَم ـــــــــــــَ رح َأغـــــــــــــُدونح يـ ضُ هـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  ؟جمـــــــــــــُح
  

 وأَْنَشَد الّصاَغانِّي لِذي اإِلْصبَع العَْدَوانِّي :

ٍة وِ  ائــــــــــــَ لــــــــــــَ  مــــــــــــِ ُد عــــــــــــَ ُر َزيــــــــــــح عحشــــــــــــــــــــــــــَ ُم مــــــــــــَ تــــــــــــُ  أَنـــــــــــــح

وا     عـــــــــــــُ كـــــــــــــيـــــــــــــُدوين  فـــــــــــــَبمجـــــــــــــِح ر ا فـــــــــــــِ مح طـــــــــــــُ رَكـــــــــــــُ ـــــــــــــح  أَم

  
ً  وقَاَل الّراِغُب : وأَْكثَُر ما يُقَاُل فِيما يَُكونُ  ُل إِلَْيِه بالنَِّكَرة. َجْمعا  يُتََوصَّ

ُعوا َأْمرَُكمْ ):  وقَْولُهُ تَعَالَي الْجتَِماِعهْم في َمْوِضعِ الِخْصب. كُمْحِسٍن : العَاُم الُمْجِدُب ، الُمْجِمعُ  قال الِكَسائِيُّ :وِ  قاَل ابُن َعَرفَةَ :  (3) (فََأمجِْ

ً  أَْي اْعِزُمو َعلَْيه. زاَد الفَّراُء :وأَِعدُّوا له. وقاَل أَبُو الَهْيثَِم : أَي اْجعَلُوهُ  ا قَ َجِميعا أَْي : َواْدُعَو  ، فقاَل الَجْوَهِريُّ : ُشَركاَءُكمْ وَ  ْولُه :. وأَمَّ

ونَصُّ الَجْوَهِرّي  ُشَرَكاَءكم أَْجِمعُوا ألَنَّه ال يُقَاُل : بِِفْعٍل ُمْضَمرٍ  (ُشرَكاءَُكمْ )وهو قَْوُل الفَّراِء ، وَكذِلَك ، قَِراَءةُ َعْبِد هللا ونُِصَب  ُشَرَكاَءُكْم ،

 قال الشاِعُر : «.َجَمْعتُ  ُشَرَكائِي ، إِنََّما يُقَاُل : أَْجَمْعتُ »قَاُل : :أِلَنَّهُ ال يُ 

َدا  دح غــــــــــــــــــــَ ِك قــــــــــــــــــــَ َت َزوحجــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــح  اي لــــــــــــــــــــَ

ا     فــــــــــــــــــًا وُر ــــــــــــــــــحَ يــــــــــــــــــح دا ســــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ تـ  مــــــــــــــــــُ

  
ْمَح ال يُتَقَلَُّد. والواُو بَِمْعنَي مع ، َكَما يُقَاُل : : قالَهُ أَبُو إِْسَحاَق. قاَل  مع ُشَرَكائُِكْم علي أَْمِرُكم أَْجِمعُوا أَو الَمْعني أَْي وَحاِمالً وُرْمحاً ، ألَنَّ الرُّ

 (4)انُوا يَْدُعوَن فَائَِدةَ لَهُ ، ألَنَُّهْم كلَْو تََرْكَت الناقَةَ وفَِصيلَها لَرَضعَها. أَْي مع فَِصيِلها. قاَل : والَِّذي قالَهُ الفَّراُء َغلَُط ، ألَنَّ الَكالَم ال 

 ٍء فال فائَِدةِ فِيِه.أَْمَرُهْم ، وإِذا كاَن الدَُّعاُء ِلغَْيِر َشيْ  يُْجِمعُوا ُشَرَكاَءُهْم ، أِلَن

 َعن ابِن َعبّاٍد. ، بِبنَاِء الَمْفعُوِل ُمَخفَّفَةً : الُخْطبَة الَّتِي ال يَْدُخلَُها َخلَُل ، الُمْجَمعَةُ وِ 

 األَْرُض سائلَةً. أَْجَمعَتِ  وَكذِلكَ  ساَل َرَغابَُها وَجَهاُدَها ُكلَُّها إِذا ُر األَْرَض ،: الَمطَ  أَْجَمعَ وِ 
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ِق قُْلَت : َجْمعَ  وقاَل الفَّراء : إِذا أََرْدتَ  .الَجْمعِ  : ُمبَاِلغَةُ  التَّْجِميعوِ   يَ ْوم  ََمُْموع  ذِلكَ )، قاَل هللا تَعَالَي :  َمْجُموُعونَ  القَْوَم فهم َجَمْعتُ  الُمتَفَرَّ
ْعتُ  قَاَل : وإَِذا أََرْدَت َكْسَب الماِل قُْلَت : (5) (َلُه الّناسُ  عَ  الَماَل ، كقَْوِله تَعَالَي : َجمَّ بالتَّْخِفيِف.  (مَجََع ماالً ) وقد يُجوز (6)َماالً َوَعدََّده  َجمَّ

 قال

__________________ 
 «.والتخفيف واإليناس»( علي هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 .64( سورة طه اآية 2)
 .71( سورة يون  اآية 3)
 واملثبت عن التهذيب واللسان.« كانوا يدعون مض شركائهم»( ابألصر : 4)
 .103( سورة هود اآية 5)
ابلتخفيف. انظر احتاف فضــــالء البشــــر « وهي قراءة ابن عامر ومحزة والكســــائي وأيب جعفر وروح ا وقراءة حفص أمجض 2( ســــورة اهلمزة اآية 6)

 .443ص 
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كِّّي والَبصحرِّيا وانِفٍض وعاِصٍم.
َ
ِديِد قـََرأَ َغريحُ امل  الص اَغاينّ : وابلت شح

عَتْ  وقَدْ  الدََّجاَجةُ بَْيَضَها فِي بَْطنِها ، تَْجَمعَ  أَنْ  : التَّْجِميعُ وِ   .َجمَّ

َق ، اْجتََمعَ وِ  ً َجَمعَ  وقَدْ  : ِضدُّ تَفَرَّ عَهُ و ، هُ يَْجَمعُه َجْمعا ع َكذِلكَ و ، بالّداِل ، وهي ُمَضاَرَعةٌ ، كالَجْدَمعَ  ، أَْجَمعَهُ فاْجتََمعَ و ، َجمَّ  اْستَْجَمعَ و تََجمَّ

ُجُل : اْجتََمعَ و يَاِحّي : ُمْجتَِمعُ  ، فُهو واْستََوْت ِلْحيَتُهُ ، ، أَْي غايَةَ َشبَابِهِ  بَلغ أَُشدَّهُ  ِإذا الرَّ  ، وال يُقَاُل ذِلَك للنََّساِء ، قاَل ُسَحْيُم بُن َوثِيٍل الرَّ

َا  و مَخحســــــــــــــــــــــــــــِ ضٌ َأخــــــــــــــُ مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ت دِّي  جمــــــــــــــُح  َأشــــــــــــــــــــــــــــُ

ُؤونِ وِ      َداَوَرُة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َذين مـــــــــــــــــــــــــــــــُ  جنـــــــــــــــــــــــــــــــَ 

  
 وأَنشد أَبو ُعبَْيٍد :

تح  غـــــــــَ لـــــــــَ جي  ِإذا بــــــــــَ جًي حـــــــــَ َو فـــــــــَ دح ســـــــــــــــــــــــاَد وهـــــــــُ  قـــــــــَ

ِر وَ      ُه َوعــــــــــــال يف اأَلمــــــــــــح د  اَأشــــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــَ مــــــــــــَ ــــــــــــَ ت  اجــــــــــــح

  
 الَواِدي ، إِذا لَْم يَْبَق ِمْنهُ َمْوِضٌع إِالَّ ساَل. اْستَْجَمعَ ويُقَاُل : ِمن ُكلَّ َمْوِضع. اْجتََمعَ  السَّْيُل : اْستَْجَمعَ وِ 

هُ  اْجتََمعَ  إِذا لَهُ أُُموُرهُ : اْستَْجَمعَتوِ   ْنَشَد.ِمن أُُموِرِه. قالَهُ اللَّْيُث ، وأَ  لَهُ ُكلُّ ما يَُسرُّ

تح ِإذا  عــــــــَ مــــــــَ جــــــــح تــــــــَ ورُُه  اســــــــــــــــــــــح ا أُمــــــــُ يــــــــهــــــــَ رحِء فــــــــِ مــــــــَ لــــــــح  لــــــــِ

ا     هـــــــــَ يــــــــلــــــــُ قــــــــِ تــــــــَ ِه ال َيســــــــــــــــــــــح َوجــــــــح لــــــــح َوًة لــــــــِ بـــــــــح ا كــــــــَ بــــــــَ  كــــــــَ

  
َش لَهُ  الفََرُس َجْرياً : اْستَْجَمعَ وِ   قاَل الشاِعُر يَِصُف َسَرابَا. بالََغ.و تََكمَّ

ضٍ وِ  مـــــــــــِ جـــــــــــح ـــــــــــَ ت ارٍِح  ُمســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــب َ  ب ـــــــــــح ي ـــــــــــَ رحاًي ول  جـــــــــــَ

ُده.     َواعــــــــِ اِن ســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ت ي املــــــــِ احــــــــِ ــــــــِه يف ضــــــــــــــــــــــَ ارِي ــــــــَ ب ــــــــُ  تـ

  
 َكَما في الّصحاح ، يَْعنِي الّسَراَب. وَسَواِعُده : َمَجاِري الماِء.

عُواوِ   ِمْن هاُهنَا وهاُهنَا. اْجتََمعُوا ، إِذا تََجمَّ

ً و جاَمعََها ُمَجاَمعَةً  : الُمبَاَضعَةُ ، الُمَجاَمعَةُ وِ   :نََكَحَها ، وُهَو ِكنايَةٌ. ِجَماعا

ً  َمَشى َمَشى إِذا َكانَ »:  وآلهعليههللاصلىفي ِصفَتِِه و والَمْصَدُر كالَمْصَدِر. َمعَهُ ، اْجتََمعَ و ما ألَهُ َعلَْيِه ، َعلَى أَْمِر َكذا : َجاَمعَهُ وِ   أَيْ  ُمْجتَِمعا

 ً  َشِديَد الَحَرَكِة ، قَِوىَّ األَْعَضاِء ، َغْيَر ُمْستَْرخٍ في َمْشيِه. ُمسِرعا

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

عُ  بِّيُّ  ُمتََجمَّ ُد بُن شحاذ الضَّ  : (1)البَْيَداِء : ُمْعَظُمَها وُمْحتَفَلَُها. قاَل ُمَحمَّ

ا  مــــــــــَ لــــــــــ  ٍة كــــــــــُ يــــــــــَ تـــــــــــح تِ يف فــــــــــِ عــــــــــَ مــــــــــ  َداُء   ــــــــــََ يــــــــــح  الــــــــــبـــــــــــَ

مـــــــــــــــــــوا ملَح      وا وملَح لـــــــــــــــــــَِ عـــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــح (2)يــــــــــــــــــــَ
 

  
 .ُمْجتَِمعُونَ : َجِميعٌ  ، كِمْنبٍَر وَشّداٍد. وقَْومٌ  َجّماعٌ و ِمْجَمعٌ  وَرُجلُ 

 فيه. يَْجتَِمعُونَ  : يَُكوُن اْسماً ِللنَّاِس ، وللَمْوِضع الَِّذي الَجْمعُ وِ 

 .اِمعالَمجَ  ويُقَاُل : هَذا الَكالُم أَْولَُج في المسامع ، وأَْجَوُل في

 .َجَمعَُهمْ  ألَْجِلِه النَّاُس ، فَكأَنَّ األَْمَر نَْفَسهُ  اْجتََمعَ  ، أَى أَْمٌر لَهُ َخَطرٌ  جاِمعٌ  النّاَس. قاَل الَراِغُب : أَْمرٌ  يَْجَمعُ  : َجاِمعٌ  وأَْمرٌ 

ِحيَحةَ ،األَْغَراَض الّصاِلَحةَ ، والَمقَاِصَد ا تَْجَمعُ  ِمن الدَُّعاِء : الَّتِي الَجَواِمعُ وِ   الثَّناَء َعلَى هللا تَعَالَى وآَداَب الَمْسأَلَِة. تَْجَمعُ و لصَّ

الَخالئَق ليَْوِم الِحَساِب ، وقِيَل : هو الُمَؤلَُّف بَْيَن الُمتَماثِالِت  يَْجَمعُ  ، قاَل ابُن األَثِير : هو الَِّذي الجاِمعُ  وفِي أَْسَماِء هللِا تَعالَى الُحْسنَى :

 والُمتَضاّداِت في الُوُجوِد.

 ِء القَْيس :وقَْوُل اْمِري
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وُت  ٌ  متـــــــــــــَ فـــــــــــــح ا نــــــــــــــَ وح َأهنـــــــــــــ َ لـــــــــــــَ ةً فــــــــــــــَ يـــــــــــــعـــــــــــــَ  مجـــــــــــــَِ

اوِ      ُفســـــــــــــــــــــــَ رَت أَنـــــــــــح اقــــــــــَ ٌ  َتســـــــــــــــــــــــَ فــــــــــح ا نـــــــــــَ هــــــــــَ نـــــــــــ   لــــــــــكــــــــــِ

  
ً  إِنََّما أَرادَ   ، فبالََغ بإِْلحاِق الهاِء ، وَحَذَف الَجَواَب لْلِعْلِم بِه ، كأَنَّهُ قاَل : لَفَنِيَْت واْستَراَحْت. َجِميعا

__________________ 
محيد بن بن أيب شحاذ الضيب قا  :واله  413ويف معجم املرزابين ص  ( كذا ابألصر واللسان وضبطتا َشح اذ بفتح وتشديد ا اء املفتوحة.1)

 وهو اسالمي.  مد
 ( أراد ومل ليموا ا فحذف ومل حيفر اب ركة الجي من شبهنا ان ترد امذوف ههنا ا وهذا ال يوجبه القياس وإّلا هو شاذ ا عن اللسان.2)
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اَلح. ُمْجتَِمعُ  الَّاْلَمة ، أَيْ  َجِميعُ  وَرُجلٌ   الّسِ

 أَْي كَسْهِم الَجْيِش ِمْن الغَنِيَمِة.« ْمعٍ جَ  لَهُ َسْهمُ »الَحِديُث :  : الَجْيُش. وِمْنهُ  الَجْمعُ وِ 

اَعةٌ  وإِبلٌ   . قال :ُمْجتَِمعَةٌ  ، بالفَتْح ُمَشدََّدةً : َجمَّ

اَ  ِإال  ِإبـــــــــــــــــــــــٌر  هح ال مـــــــــــــــــــــــَ اعـــــــــــــــــــــــَ  مجـــــــــــــــــــــــَ 

ه      اعــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ُة َأوح نـــــــــــــــُ يــــــــــــــ  ا اجلــــــــــــــِ َرهبــــــــــــــُ  .(1)َمشـــــــــــــــــــــــــــح
  

 . قاَل ُزَهْيٌر :االْجتَِماعِ  : َمْجِلسُ  الَمْجَمعَةُ وِ 

ضح وِ  رحفــــــــــــــــــَ َررًا ويـــــــــــــــــــُ مح شـــــــــــــــــــــــــــــــَ ُد انرُكــــــــــــــــــُ وقــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــــُ

رِّ      مح يف كــــــــــــــــُ كــــــــــــــــُ ةٍ لــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ َواءُ  جمــــــــــــــــَح  لــــــــــــــــِ

  
 َعلَْيِه ثِيَابَه ، أَْي لَبَِسَها. َجَمعَ  ويُقَاُل :

 ٍء وَكثَْرتُهُ.: َعَدُد ُكلَّ َشيْ  الَجَماَعةُ وِ 

 لنا. اْجتَِماعَ  أَيْ « لَنَا فِيَما بَْعد ِجَماعَ  وال»وفي َحِديِث أَبِي ذَّرِ : 

أْيِ  َجِميعُ  الَخْلِق قَِويُّ لَْم يَْهِرْم ولَْم يَْضعُْف. وَرُجلٌ  ُمْجتَمعُ  ، َكأَِمير : َجِميعٌ  وَرُجلٌ   : َشِديُدهُ لَْيَس بُمْنتَِشِره. ُمْجتَِمعُهُ و الرَّ

اعُ وِ  اٍن : َرأُْسهُ. ُجمَّ  َجَسِد اإِلْنَساِن ، كُرمَّ

عُ  الثََّمِر : ُجّماعُ وِ   بََراِعيِمه في َمْوِضعٍ َواِحٍد َعلَى َحْمِلِه. تََجمُّ

 ٌ اعُ  واْمَرأَة  : قَِصيَرةٌ. ُجمَّ

ّم : في بَْطنَِها َولٌَد. قال الّشاِعُر : ُجْمعٌ  ونَاقَةٌ   ، بالضَّ

يـــــــــــــاً  انـــــــــــــِ ٍر ميـــــــــــــََ يـــــــــــــح هـــــــــــــَ َر  ســـــــــــــــــــــــــــُ  َوَردحاَنُه يف جمـــــــــــــَح

     َ اح ِر الـــــــــــرُبَ  مـــــــــــا بـــــــــــَ عـــــــــــح ضِ بصـــــــــــــــــــــــــُ اِدجِ  مجـــــــــــُح  وخـــــــــــَ

  
 َوَخاِدجٍ. ُجْمعٍ  والخاِدُج : الَّتِى أَْلقَْت َولََدَها. وقاَل الّصاَغانِّي : هو بِتَْقِديِر ُمَضاٍف َمْحذُوٍف أَْي مْن بَْين ِذي

 ٌ  : في بَْطنَِها َولٌَد. َجاِمعٌ  واْمَرأَة

 : فى بَطنَِها َولٌَد. ِجَماعٌ  ويُقَاُل : فاُلنٌ 

 ِلبَنِي فاُلٍن ، كِكتَاٍب ، إِذا كانُوا يَأُْووَن إِلَى َرأْيِِه وُسْؤُدِده ، َكَما يُقَال : َمَربُّ لَُهْم. ِجَماعٌ  ويُقَاُل :

 القَْوُم ، إِذا َذَهبُوا ُكلُُّهم لَْم يَْبَق منهم أََحٌد. َكَما اْستَْجَمعو الَواِدي ، إِذا لَْم يَْبَق منه َمْوِضٌع إالَّ َساَل. عَ اْستَْجمَ و البَْقُل : إِذا يَبَِس ُكلُّهُ. اْستَْجَمعَ وِ 

 الَواِدي بالسَّْيِل. يَْستَْجِمعُ 

 ، نقله الَجْوَهِرّي. َمْجَمعٍ  ُكلَّ  اْستَْجَمعَ  ويُقَاُل للُمْستَِجيِش :

ِلبَنِي فاُلن : إِذا َحَشُدوا  َجَمعُواو وفي األَساِس :
 .(3) (ِإنَّ الّناَس َقْد مَجَُعوا َلُكمْ )ِلِقتَاِلِهْم ، ومنه  (2)

ياَم ِمن اللَّيِل فاَل ِصيَاَم لَهُ  يَْجَمعِ  َمْن لَمْ »الَحِديُث :  نَْفَسهُ لَهُ. وِمْنهُ  َجَمعَ  أَْمَرهُ : َعَزَم َعلَْيه ، َكأَنَّهُ  َجَمعَ وَ  َء الشَّيْ  تَْجَمعَ  : أَنْ  اإلْجَماعُ و«. الّصِ

قَ  ً  الُمتْفَّرِ ً  ، فإذا َجعَْلتَهُ  َجِميعا ً  بَِقيَ  َجِميعا أْيِ الَمْعُزوِم َعلَْيِه الُمْمَضى. َجِميعا ْق ، كالرَّ  ، ولَْم يََكْد يَتَفَرَّ

  َرَغابَُها.األَْرُض سائلَةً : َسالَ  أَْجَمعَتوِ 

عَةٌ و ُمْجِمعَةٌ  وفاََلةُ  ثٍَة : ُمَجّمِ اَلِل ونَْحِوه ، كأَنََّها هي الَّتِي يَْجتَِمعُ  ، كُمْحِسنٍَة وُمَحّدِ قُوَن َخْوَف الضَّ  .تَْجَمعُُهمْ  فيها القَْوُم وال يَتَفَرَّ

عَ وِ  ً  النَّاسُ  َجمَّ عَتْ  أَّولُ :»يها. نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، ومنه ، وقََضوا الصَّالةَ ف الُجْمعَة : َشِهُدوا تَْجِميعا  «.في اإلْسالِم بَْعد الَمِدينَِة بُجَؤاثَى ُجْمعة ُجّمِ

ً و ، ُمَجاَمعَة واْستَأَْجَر األَِجيرَ   بِكَراٍء. ُجْمعَةٍ  ، عن اللِّْحيَانِّي : ُكلَّ : ِجَماعا
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ً ُجَمِعيّ  اَلتكُ »وَحَكى ثَْعلٌَب َعن اْبِن األَْعَرابِّي :  ْن يَُصومُ « ا  َوْحَدهُ. الُجُمعَةَ  بفَتْحِ الِميِم ، أَْي ِممَّ

ُق  ُمْجِمعَةٌ  وأَْرضٌ  َكاُب لَرْعيٍ. (4)، كُمْحِسنٍَة : َجْدٌب ال تتَفَرَّ  فِيها الّرِ

 : البَْطُن ، يََمانِيَةٌ. الَجاِمعُ وِ 

َمْخَشِرّي. أَْجَمعَتِ وِ   الِقْدُر : َغلَْت ، نَقَلَه الزَّ

عٌ وِ  ٍث : لَقَُب قَُصّيِ بِن ِكاَلٍب ، ألَنَّه كانَ  ُمَجّمِ عَ  ، كُمَحّدِ قَبائَل قَُرْيٍش ، وأَْنَزلَها َمكَّةَ ، وبَنَى داَر النَّْدَوة ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. وفيه يَقُوُل ُحَذافَةُ  َجمَّ

 ٍب :ابُن غانٍِم ألبِي لَهَ 

__________________ 
 «.نقاعه»وابألصر : « دفاعه»( عن معجم البلدان 1)
 واملثبت عن األساس.« واستجمعوا هلم : تشددوا لقتاهلم»( ابوصر : 2)
 .173( سورة آ  عمران اآية 3)
 ( اللسان : ال تفّر .4)
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عــــــــــَ   دح اَن يــــــــــُ ي  كــــــــــَ مح ُقصــــــــــــــــــــــــَ وكــــــــــُ عــــــــــاً أبــــــــــُ مــــــــــِّ  جمــــــــــَُ

ِه      ضَ بــــــــــــِ رِ  مجــــــــــــَ  هــــــــــــح نح فــــــــــــِ    الــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــائــــــــــــَر مــــــــــــِ

  
ْوا الُجَمْيعَىوِ  تَْين ، ُجُمعَةَ  كُسَمْيَهى : َمْوضٌع. وقَْد َسمَّ ً و ، بَضمَّ ً و ، وُجَمْيعاَن : ُمَصغَِّراٍت ، ُجَمْيعَةَ و ، ُجَمْيعا ،  َجْمعَانَ و ، كِكتَاٍب ، ِجَماعا

 كَسْحبَاَن.

ٌث َمْشُهوٌر. ُجَمْيعٍ  واْبنُ   الِعنَاِنّي ، كُزبَْيٍر ، صاِحُب الُمْعَجِم : ُمَحّدِ

، َشْيٌخ ألَبِي ُكَرْيٍب ، ُرِوَي  ُجَمْيعٍ  َعْن خاِلِد بِن َمْعدان ، ُرِوَي كُزبَْيٍر ، وَكأَِميٍر ، وَكذِلَك الَحَكُم بنُ  [َرَوى]بن ثَْوٍب الَحْمِصّي  ُجَمْيعُ وِ 

 بالَوْجَهْيِن.

ّمِ : بَْطٌن ِمْن َخْوالَن ، ِمْنُهْم ُعْمُر بُن إِْسَماِعيَل ْبِن َعِلّي بن إِْسَماِعيَل بِن يُوُسَف بِن َعْلقََمةَ  اَعةَ ُجمَ  وبَنُو الَخْوالنّي ، أََخَذ  الُجَماِعيّ  بنِ ، بالضَّ

وإِْحَدى وَخْمِسيَن ، َكَذا في تَاِريخ اليََمِن ِللَجنَِدّي. قُْلُت : ومنهم صاِحبُنَا ِعْلَم النَّْحِو ، ومات َسنَةَ َخْمَسَمائٍَة  ـصاِحُب البَيَاِن  ـَعْنهُ الِعْمَرانِّي 

َسِعيُد بُن  عَةَ ُجمُ  ، صاِحُب الدَُّرْيِهِمّي ، ِلقَْريٍَة باليََمِن لَِقيتُهُ ببَلَِدِه ، وأََخْذُت ِمْنهُ ، وأََخَذ ِمنِّي ، وأبُو الُجَماِعيّ  الُمِفيُد أَبُو القَاِسِم بُن َعْبِد هللاِ 

اُكِشّي  ُوِلَد بَْعَد الَخْمِسيَن وتِْسِعمائٍَة ، وجاَل في البِالِد ، وأَخَذ بِمْصَر َعْن َعِلّيِ بِن َغاِنٍم ، والنَّاِصِر  (1)َمْسعُوٍد الماُغوِسّي الّصْنهاِجّي الَمرَّ

 الطَّْبالِوّي ، ولَِقيَهُ الَمقَِّريُّ وأَجاَزهُ.

 (2)الَخْمِر : ما تََراَءى  َجنَاِدعُ  وفِي اللََّساِن : الَجنَاِدعُ  ج : عن اْبِن َعبّاٍد ، فَْوَق الماِء من الَمَطِر ، تَْرتَِفعُ  ، كقُْنفَُذة : نُفَّاَخةٌ  ةالُجْنُدعَ   :[جندع]

 ِمْنَها ِعْنَد الَمْزجِ.

وتَبِعَهُ الّصاَغانِّي في التَّْكِملَِة ، وَخالََف ذِلَك في العُبَاِب ، وَكَذا صاِحُب « ج د ع»يب نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ في تَْركِ  ما َدبَّ ِمن الشَّّرِ ، : الُجْنُدَعةُ وِ 

 َجنَاِدُب تَُكوُن في ِجَحَرةِ اليََرابِيعِ  هي أو: قاَل  : األَْحنَاُش ، الَجنَاِدعُ  قاَل الَجْوَهِرّي ُهنَاَك :و اللَِّساِن ، فََذَكَراهُ ُهنَا َعلَى أَنَّ النُّوَن أَْصِليَّةٌ.

بَاِب ، يَْخُرْجَن إِذا َدنَا الَحافُِر من قَْعِر الُحْجِر. وفي اللَِّسان : ُجْنَدٌب أَْسَوُد لَهُ قَْرناِن َطِويالن ، وهو أَْضَخُم الَجنَاِدِب ، وُكلُّ :  الُجْنُدع والضَّ

ّبِ : أَْصغَُر من الِقْرَداِن ، تَُكوُن ِعْنَد ُحْجِرِه ، فإَذا بََدْت  (3): ُجْنَدٌب َصِغيٌر. وَجنَاِدُب  الُجْنُدعُ  أَبُو َحنِيفَةَ :. وقال الُجْنُدع ُجْنَدٍب يُْؤَكُل إِالَّ  الضَّ

 «.َجنَاِدُعهُ  بََدتْ »ِهَي ُعِلَم أَنَّ الضَّبَّ َخاِرٌج ، فيُقَاُل ِحينَئٍذ 

حاح : ومنه قيل :َرأَْيتُ  وفي من الشَّّرِ : أَوائلُه الَجناِدعُ وِ   .ُجْنُدَعةٌ  الشَّّرِ : أَي أَوائلَهُ ، الَواِحَدةُ  َجنَاِدعَ  الّصِ

ُد بُن َعْبِد هللا األَْزِدّي :ُكّلِ َشيْ  َجنَاِدعُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :  ِء : أَوائلُهُ ، وقاَل ُمَحمَّ

ا  فــــــــً لــــــــَ  شــــــــــــــــــــــَ ي عــــــــَ مِّ مَيحشــــــــــــــــــــــِ َن الــــــــعــــــــَ ُض ابــــــــح فــــــــَ  ال أَدح

نح أَذاُه وِ      يِن مـــــــــــــــَ تـــــــــــــــح غـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ادِعُ ِإنح بــــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ  اجلـــــــــــــــَ

  
 واآلفَاِت. اَليَاالبَ  يَْعنِي« الَجنَاِدعَ  أََخاُف َعلَْيُكم»في الَحِديِث :  قاَل اللَّْيُث : يُقَالُ وِ 

 ما يَُسوُءَك من القَْوِل. : الَجنَاِدعُ  قاَل ابُن َعبّاد :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

يِر الُمْنتََظِر َهاَلُكه :  ّرِ ُجِل « ، وهللا َجاِدُعهُ  َجنَاِدُعه َظَهَرتْ »يُقَاُل ِلْلّشِ  الَِّذي يَأْتِي َعْنهُ الشَّرُّ قَْبَل أَْن يَُرى.وقاَل ثَْعلٌَب : يُْضَرُب هَذا َمثاَلً للرَّ

ِه. وقاَل َغْيُرهُ : يُقَاُل : َرَماهُ « َجنَاِدُعهُ  َجاَءتْ »وقاَل األَْصَمِعّي : ِمْن أَْمثَاِلِهم   «.بَِجناِدِعهِ  يَْعنِي َحواِدَث الدَّْهِر وأوائَل َشّرِ

َجاِل : الَِّذي ال َخْيَر ف الُجْنُدَعةُ وِ   يه ، وال َغنَاَء ِعْنَدهُ ، عن ُكَراع.من الّرِ

اِعي : ُجنَاِدعُ  والقَْومُ   ، إِذا كانُوا فَِرقاً ال يَْجتَِمُع َرأْيُُهم ، وأَْنَشَد ِسيبََوْيه للرَّ

ٌة  ابــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ ِه مــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ ريحِيٍّ عــــــــــــــــَ يٍّ لــــــــــــــــَُ  حبــــــــــــــــَ

اُم      ــــــــــَ ث ــــــــــلــــــــــِّ ــــــــــٍض ا إَذا كــــــــــاَن ال ي امجــــــــــَِ اِدعــــــــــَ ــــــــــَ ن (4)جــــــــــَ
 

  
 : الداهية ، األَخيُر َعن الَجْوَهِرّي. الَجنَاِدعِ  ، وَذاتُ  ُجْنُدعٌ وِ 

يِت : ّكِ  : القَِصيُر ، وأَْنَشَد األَْزَهِرّي : الُجْنُدع وقَال ابُن الّسِ
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ِر  جــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــح ا متــــــــــــــــــــََ ُروا وأميــــــــــــــــــــ َ جــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــح  متــــــــــــــــــــََ

رِ وِ      نحصـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــعـــــــــُ ـــــــــِم ال ـــــــــي ئ ـــــــــ  ـــــــــل ِد ال ـــــــــح ب و عـــــــــَ ـــــــــُ ن ـــــــــَ مح بـ  هـــــــــُ

  

ِر  فــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَغضــــــــــــــــــــــــــَ ِد ال مح ابأَلســــــــــــــــــــــــــَ ا غــــــــــــر هــــــــــــُ  مــــــــــــَ

  
هـــــــــــــا و    تـــــــــــــِ ين اســـــــــــــــــــــــــــح دُعِ بـــــــــــــَ نـــــــــــــح رَتِ  اجلـــــــــــــُ نـــــــــــــح  الـــــــــــــز بــــــــــــــَ

  
__________________ 

 «.املهاكشي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 «.ما تر »( عن اللسان وابألصر 2)
 ( يف اللسان : وجنادع.3)
 وانظر ختر ه فيه. 177( ديوان ص 4)



10019 

 

ّمِ وفَتْحِ الّداِل  ـ ُجْنَدعٌ  : اْسٌم ، وهو أَبُو قَبِيلَة. وقَاَل الحافُِظ في التَّْبِصير : ُجْنَدعٌ وِ  بُن َضْمَرةَ اللَّْيثِّي ، أو  ُجْنَدعُ  وهو: َصَحابِيٌّ ، قُْلُت  ـبالضَّ

ْمِرّي ، قَالَهُ بَْعُضُهم َعن اْبِن ِإْسَحاَق َعن اْبِن قَُسْيٍط. من »َحِديُث :  َصاِريُّ األَْوِسيُّ ، قِيَل : لَهُ ُصْحبَةٌ ، وُرِوَي ِمن َطِريِقهاألَنْ  ُجْنَدعٌ و الضَّ

داً  نَّاها تَْخِريَج هَذا الَحِديِث الشَِّريِف ِمن ُطُرقِِه الَمْروِ « َكَذَب َعلَيَّ ُمتَعَّمِ  .يَّة ، فََراِجْعَهاوفيه نََظٌر ، وقَْد أْوَدْعنَا البَْحَث فيه في ِرَسالٍَة َضمَّ

َكةً ، وكأَِمير ، الَجنَعُ  : [جنع] غَاُر ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان. وقال ابُن َعبّاد : هو ، ُمَحرَّ : َحبُّ أَْصفَُر  الَجنِيعُ  أَو قاَل : النَّبَاُت الّصِ

 نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ هَكَذا في ِكتَابَْيِه َعْنهُ. يَُكوُن علَى َشَجِرِه ِمثُْل الَحبَِّة السَّْوداِء ،

ّمِ : اْسٌم جاِمٌع ِلْلَمْخَمَصِة ، وهو ، الُجوعُ  : [جوع] بَعِ. بالضَّ  ِضدُّ الّشِ

ً جاَع يَ  يقاُل : بالفَتْحِ : الَمْصَدرُ  ، الَجْوعُ وِ   قَْوٍم ونِْسَوةٍ  ، ِمنْ  َجْوَعىو جائِعَةٌ  وهي وَجْيعان َخَطأْ ، َجْوَعانُ و َجائعُ  ، فهو َمَجاَعةً و ُجوُع َجْوعا

عٍ و بالَكْسر ، ، ِجيَاعٍ   ، علَى القَْلِب ، كما في اللَِّساِن ، وبهما ُرِوَي قَْوُل الَحاِدَرةِ : ُجيَّعٍ و ، كُركَّعٍ ، ُجوَّ

يوِ  لــــــــــــــِ غــــــــــــــح ٍش تـــــــــــــــَ يــــــــــــــ  ُه  جمــــــــــــــَُ تــــــــــــــَ ُر حتــــــــــــــَح رَاجــــــــــــــِ
َ

 املــــــــــــــ

رٍت      ُه لــــــــــــَرهــــــــــــح تــــــــــــَ خــــــــــــَ بــــــــــــح ُت طــــــــــــَ لــــــــــــح جــــــــــــ  و عِ عــــــــــــَ  جــــــــــــُ

  
 قَْوُل القَُطاِمّي : الِجيَاعِ  وَشاِهدُ  «.ُجيَّعِ »هَكَذا أَْنَشَده ابُن األَْعَرابِّي ، ويُْرَوى : 

تح  مــــــــــ  َا ضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــي حــــــــــِ ل وَع َرحــــــــــح َبن  ُنســــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــَ

عـــــــــــــــً       ز رًا ومـــــــــــــــِ َب غـــــــــــــــُ والـــــــــــــــِ احـــــــــــــــَ اعـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــِ

  

وٍج  لـــــــــــــُ تح خـــــــــــــَ َذلـــــــــــــَ ٍة خـــــــــــــَ يـــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــَ  َوحح  عـــــــــــــَ

  
اِو    اعــــــــــــــَ ٌر فضــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــح اًل طــــــــــــــِ ا طــــــــــــــَ  كــــــــــــــاَن هلــــــــــــــََ

  
ى َحبَّا ، وبََرَق نَْحُرهُ ، وشاَب قَْرنَاها. ويُقَاُل : لَْيَس هو باْبنِ  قَْملُه : لَقٌَب ، كتَأَبََّط َشّراً ، جاعَ  اْبنُ وِ   قَْملُهُ. قاَل أَُميَّةُ بُن األَْسَكِر : جاعَ  وَذرَّ

ِن وِ  ٍر  جـــــــــــاعَ ال اِببـــــــــــح َد عـــــــــــامـــــــــــِ نـــــــــــح ُه عـــــــــــِ لـــــــــــُ مـــــــــــح  قـــــــــــَ

رُ      َنســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ تـ ــــــــــَ ُه يـ ــــــــــُ ل مــــــــــح ــــــــــَ ِه ق ــــــــــح ي ــــــــــَ ل ــــــــــًا عــــــــــَ ــــــــــت ي قــــــــــِ  مــــــــــُ

  
 و َحّيٍ ِمن تَِميٍم.أَبُ  َمناةَ : : هو ابُن ماِلِك بِن َزْيد الُجوعِ  وَربِيعَةُ  الُمِقيُت : الجادُّ في األَْمِر. وتَنَسََّر : اْصَطاَد النُُّسوَر.

 َعِطَش. أَْي إِلَى ِلقَائِِه. إِذا إِلَْيه ، جاعَ  من الَمَجاِز :وِ 

 إِلَى ِلقَائِِه : اْشتَهاهُ ، كعَِطَش ، على الَمثَِل. جاعَ  عن أَبِي َزْيٍد. وفي الُمْحَكِم : اْشتاَق ، إِلَى َماِلِه وَعِطَش ، أَي جاعَ وِ 

ٌ وِ   يَُجوعُ  الشَّْبعَاِن ، أَي َعلَى قَْدِر ما َمَجاعِ  هو ِمني علَى قَْدرِ  يُقَاُل :و َضاِمرةَ البَْطِن. إَِذا َكانَتْ  الِوَشاحِ  َجائعَةُ  ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً : اْمَرأَة

َمْخَشِريُّ : وعلَى قَْدِر َمْعَطِش الّريَّاِن ، ِمثُْل ذِلَك.الشَّْبعَاُن ، َكذا في العُبَا  ِب ، زاَد الزَّ

السَُّواِف في  وفي العُبَاِب : ِعْنَد ُوقُوعِ  أَْي بُوقُوع ، ويُْرَوى : بِبُْؤِس أَْهِلِه. أَْهِلهِ  بُجوعِ  باإلضافَِة والنَّعِت ُرِوَي بِِهَما ِسَمُن َكْلبٍ » في الَمثَل :وِ 

اِء وُهَزالِهم. الَمالِ  رَّ َرُجل ِخيَف ، فَُسئَل َرْهناً ، فَرَهَن أَْهلَهُ ، ثُمَّ تََمكََّن من أَْمواِل َمْن َرَهنَُهْم أَْهلَه  اْسمُ  أَْو َكْلُب : وُوقُوِعِهْم في البَأْساِء والضَّ

 فُضِرَب الَمثَُل. ، فَساقَها وتََرَك أَْهلَه ،

 .الَمَجاوعُ  . يُقَاُل : أَصابَتُْهمَمَجاِوعُ و (1) َمَجائعُ  ، ج : الُجوعُ  فيه أي ، َكَمْرَحلٍَة ، َمْجَوَعةٍ و ، بَضّمِ الِجيم ، َمُجوَعةٍ و َمَجاَعةٍ  َعامُ  يُقَاُل : هذاوِ 

 قاَل الّشاِعُر. ، الُجوعِ  : اْضطََّرهُ إِلى أََجاَعهُ وِ 

وُه  َأجــــــــــــــــاعَ  مــــــــــــــــُ تــــــــــــــــُ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ بـ نح َأشــــــــــــــــــــــــــــــح    مــــــــــــــــَ

م وِ      وحرِكــــــــــــــُ َ نح ِبــــــــــــــِ َض مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ب اَأشــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــعــــــــــــــَ ي  ُأجــــــــــــــِ

  
َعهُ   وأَْنَشَد اللَّْيُث : ، كَجوَّ

لــــــــــِ ح  ا الـــــــــــز مــــــــــ  يـــــــــــنـــــــــــَ َو فـــــــــــِ ُد وهـــــــــــُ يـــــــــــح نــــــــــــَ اَن اجلـــــــــــُ  كـــــــــــَ

و عَ      لـــــــــــــــــُ ح  جمـــــــــــــــــَُ اليب  اخلـــــــــــــــــُ ِن كـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ

  

َصِل ح   يـَعحُدو َعَل  الَقوحِم ِبَصوحٍت َصهح
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عْ  ويُقَاُل : .َكْلبََك يَتْبَْعكَ  أَِجعْ  بهما يُْرَوى الَمثَُل :وِ  فإِنَّهُ إِذا اْستَْغنَى َعْنَك تََرَكَك. وُحِكَي أَنَّ  بالَحاَجِة ، ِليَقَرَّ ِعْنَدكَ  إِلَْيكَ  أَْي اْضَطرَّ اللَّئِيمَ  َجّوِ

اِدِه : لَقَْد َصَدَق األَْعَرابِيُّ َحْيُث قاَل :  عْ »الَمْنُصوَر العَبّاسّي قاَل َذاَت يَْوم لقُوَّ يا أَِميَر الُمْؤِمنِيَن ، أَْخَشى »فقاَل لَهُ أََحُدُهْم : « َك يَتْبَْعكَ َكْلبَ  َجّوِ

َح لَهُ َغْيُرَك بَرِغيٍف فَيَتْبَعَهُ َويَتُْرَككَ  ـإِْن فَعَْلَت ذِلَك  ـ  «.أَْن يُلَّوِ

 فأَْمَسَك الَمْنُصور ، َولَْم يُِحْر َجَواباً.

__________________ 
 «.جمايض»( يف القاموس : 1)
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عَ وِ  دَ  تََجوَّ ْش ِللدََّواِء ، .الُجوعَ  : تَعَمَّ عْ و يُقَاُل : تََوحَّ  للدََّواِء ، أَْي ال تَْستَْوِف الطَّعَاَم. تََجوَّ

 كما في الّصحاح واألََساس والعُبَاب. ، جائعٌ  : َمْن ال تََراه أَبَداً إِالَّ وهو الُمْستِجيعُ وِ 

 ِء ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساَن.َء بَْعَد الشَّيْ ِذي يَأُْكُل ُكلَّ ساَعٍة الشَّيْ وقاَل أَبُو َسِعيٍد : هو الَّ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

. وقالُوا : إِنَّ لْلِعْلِم إَِضاَعةً وُهْجنَةً وآفَةً َونََكداً  الَجْوَعةُ  ةُ الَواِحَدةُ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  . فإَِضاَعتُهُ َوْضعَُك إِيّاه في َغْيِر أَْهِلِه ،اْستَِجاَعةً و : الَمرَّ

 .إِضاَعتُه أَْن ال تَْشبََع ِمْنهُ ، َونََكُدهُ الَكِذُب فِيِه ، وآفَتُهُ النِّْسيَاُن ، وُهْجنَتُهُ  اْستَِجاَعتُهُ و

ً  وفي الدُّعاِء : لِ  ُجوعا  ، ألَنَّهُ تَأِْكيٌد لَهُ. قَاَل ِسيبََويه : هو ِمَن الَمَصاِدِر الَمْنُصوبَِة َعلَى إِْضَماِر الِفْعِل لَهُ ونُوعاً ، وال يُقَدَُّم اآلِخُر قَْبَل األَوَّ

 الَمتُْروِك إِْظَهاُره.

 نائٌِع : إِتْبَاٌع ِمثْلُه. َجائِعٌ وَ 

 الِقْدِر ، إِذا لَْم تَُكْن قِْدُرهُ َمألَى ، وهو َمجاٌز. َجائِعُ  وفاُلنٌ 

. ، الَجْوَعةُ وِ   بالفَتْحِ : إِْقفَاُر الَحيَّ

وا بَِجبٍَل ِلَهْمَداَن  َمَجاعُ وِ  َمْخَشِري. (1)الشَّْبعاِن : اْسُم قَبِيلٍَة ُسمُّ  ، نَقَلَهُ الزَّ

 ، كَسْكَرى : َمْوِضٌع ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَة ، وَسيَأْتِي للُمَصنِّف في الَخاِء الُمْعَجَمِة. َجْوَعىوِ 

 ا اءِ  فصر
 مض العا

ةُ ِمْن ُكتُبِِهْم ، فإِنَّ األَْزَهِرّيِ قاَل ، العَْيُن والَحاُء ال يَأْتَِلفَاِن في َكِلَمةً واِحَدةٍ. قَ  : َوَرأَْيُت في َحاِشيَِة النُّْسَخِة  (2)اَل صاِحُب اللَّسان أَْسقََطهُ األئمَّ

هُ : ـيَْعنِي نُْسَخةَ التَّْهِذيِب  ـالَّتِي نَقَْلُت منها  أَنَّ أَبا َعْمرو قاَل :الَحْعَحعَة : َزْجٌر بالَكْبِش ، ِمثُْل الَحأَحأِة  (3)ذََكَر أَبُو الَحَسِن الَحْضَرِمّي  ما نَصُّ

ْيناً ، وهَذا َشاقٌّ علَى اللَِّساِن ، ، فََظنََّها عَ  ، وهَذا َصحَّ َعْنهُ ، قاَل : وأَْحَسبُهُ اْلتَبََس َعلَْيِه ِلقُْرِب َمْخَرجِ الَهْمَزةِ ِمن العَْيِن في قَْوِلهْم : َحأَْحأ

رو ، وإِنََّما قاَل في كتَاِب النََّواِدر : ولذِلَك لَْم تَْجتَِمع الحاُء مع العَْيِن في َكِلَمٍة. قَاَل الُجْرجانِّي : وهَذا الَِّذي َحَكاهُ لَْسُت أَْعِرفُه أِلبِي َعمْ 

 .وَل ِلْلَكْبِش : َحأَْحأْ ، َزْجٌر ، وِمْن َرْسِم أَبِي َعْمٍرو فِي هذا الِكتَاِب أَْن يَُمثَِّل الَهْمَزةَ بالعَْيِن أَبَداً : أَْن يَقُ  ـَوْزُن الَحْعَحعَةُ  ـالَحأَْحأَةُ 

 فصر اخلاء
 مض العا

اْسُم َمْوِضعٍ ، ِإْن لَْم : « بالنُّونِ »تِي أَْيضاً ُخْنتٌُع وَسيَأْ  ع ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان. وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو ، كقُْطُربٍ  ُخْبتُعٌ  : [خبتع]

 .(4)يَُكْن أََحُدُهَما تَْصِحيفاً َعن اآلَخِر 

ْفَدع والّدال ُمْهَملَة ، أَهملَهُ الَجْوَهِرّي. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو ، كقُْطربٍ  الُخْبُدعُ  : [خبدع] ُب اللَِّسان في بَْعِض اللُّغَاِت ، وَضبََطهُ صاحِ  الّضِ

 بالذّاِل الُمْعَجَمِة.

بُن ماِلِك بِن ِذي  َخْبَذعُ  أَبُو قَبِيلٍَة ِمْن َهْمداَن ، وهو وقَاَل ابُن َحبِيَب : هو .(5)أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي وَصاِحُب اللَِّساِن  ، كَجْعفٍَر ، َخْبَذعٌ   :[خبذع]

 نِّي.واْسُمه َجْعَونَةُ بُن ماِلِك بِن ُجَشَم بِن حاِشِد بِن ُجَشَم بِن َخْيَراَن بِن نُوِن بِن َهْمَداَن ، كَذا نَقَلَهُ الّصاَغا باِرقٍ 

 أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقالَ  ، كعُْصفُوٍر ، الُخْبُروعُ  : [خبرع]

__________________ 
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 هو اسم قبيلة لوا ِببر هلمدان.« حىت إذا كان من داير شبام عل  قدر جماع الشبعان»األساس : ويف ا ديث : ( كذا ابألصر ا والعبارة يف 1)
وشــبام جبر ســكنه : « شــبام»يريد ابلقبيلة شــبام ا وقد اشــتبه عل  الشــارح حيث ذكر ان جماع الشــبعان اســم القبيلة ا وقد ورد يف معجم البدان 

اسعد بن جشم بن حاشد بن جشم بن خريان بن نوف بن  دان ا وقالب ا ازمي : شبام جبر ابليمن نزله أبو  عبد   وهو شبام وهو من ولد
 بطن من  دان فنسب اليه.

 «.جعر»( انظر اللسان 2)
 «.قوله : أبو ا سن ا ضرمي ا الذي يف اللسان : ابو اسحا  النجريمي»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 اخلاء والباء ولء منقطة ابثنا من فوقها عن العمراين وقا  هو بوزن طحلب ا ومل ترد اللفظة يف اخلاء والنون. ( قيدها ايقوت يف4)
 ( كذا ا ويف اللسان : خبذع : اخلبذع الضفدع يف بع  اللغات. انظر الرتمجة السابقة.5)
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ََعةُ و  الن م اُم. ابُن ُدَريحٍد : هو ِمَلة.وهي الن ِميَمةُ  ِفعحُله اخَلربح   ا َكَذا يف اللَِّساِن والُعَباِب والت كح
بِيُّ  َخبَعَ و عن اْبِن ُدَرْيٍد ، َدَخَل ، أَيْ  فيه ، َخبَعَ و به ، بالَمَكاِن ، كَمنََع : أَقَامَ  َخبَعَ  : [خبع] ً  الصَّ ّمِ : اْنقََطَع نَفَُسهُ ، ُخبُوعا فُِحَم ِمن و بالضَّ

ء ، قاَل : والخاُء والُمْحَكم ، ونَقَلَهُ ابُن فاِرٍس أَْيضاً. وقاَل : فإِْن كاَن َصِحيحاً فهو ِمن الباِب ، َكأَنَّ بَُكاَءهُ ُخبِيكما في الّصحاح  البَُكاِء ،

 والبَاُء والعَْيُن لَْيَس أَْصالً ، وذِلَك أَنَّ العَْيَن ُمْبَدلَة ِمن الَهْمَزةِ.

 َء ، أَْي َخبَأتُهُ. نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي.الشَّيْ  َخبَْعتُ  يُقَاُل : أَي لُغَةٌ فيه. ُء ،: الُخبْ  الَخْبعُ وِ 

 ِء فعَلَى اإِلْبَداِل ، ال يُعتَدُّ بِه ِمن هَذا البَاِب.بَمْعنَى الَخب الَخْبعُ  وفي اللَِّساِن : وأَّما

ِة :وأَْنَشدُ  الِخبَاعُ  وبَنُو تَِميٍم يَقُولُوَن ِلْلِخباِء : قاَل ابُن ُدَرْيٍد : مَّ  وا ِلِذي الرُّ

ًة أَ  زِلــــــــــــَ نــــــــــــح اَء مــــــــــــَ رحقــــــــــــَ نح خــــــــــــَ َت مــــــــــــِ َولــــــــــــ ح ــــــــــــَ نح تـ  عــــــــــــَ

ُوم     جـــــــُ َك َمســـــــــــــــــــــح يـــــــح ـــــــَ نـ ـــــــح يـ نح عـــــــَ ِة مـــــــِ بـــــــابـــــــَ  مـــــــاُء الصـــــــــــــــــــــ 

  
 أْن تََوسَّْمَت.أَ  يُريُد :

 قاَل : وأَْنَشَد أَبُو َحاتٍِم ، ِلَرُجٍل من أَْهل اليََماَمِة.

يــــــــــُدَه  يــــــــــُدِش جــــــــــِ ا وجــــــــــِ اهــــــــــَ نــــــــــَ يـــــــــــح اِش عــــــــــَ نــــــــــَ يـــــــــــح  فــــــــــعــــــــــَ

يـــــــ ُ      ِش َدقـــــــِ نـــــــح َم الســـــــــــــــــــــاِ  مـــــــِ ظـــــــح ن  عـــــــَ َو  عـــــــَ  ســـــــــــــــــــــِ

  
 ، قاَل : وأَْكثَُر َربِيعَةَ يَْجعَُل َكاَف الُمَؤنَِّث ِشيناً.« ِسوَى أَنَّ »يُِريُد : 

ةً ، وهي بَِمْعنَى  ُء تاَرةً وتَْبُدو أُْخَرى.تَْختَبِى أَيْ  ُطلَعَةٌ ، كُهَمَزةٍ  ُخبَعَةٌ  اْمَرأَةٌ  على هذا قالُوا :وِ  ةً ، وتُبِديَها َمرَّ وفي اللَِّسان : أَْي تَْخبَأُ نَْفَسها َمرَّ

 «.بالَهْمَزة»ُخبَأَةٍ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ، كُهَمَزةٍ : الُمْزَعةُ ِمَن القُْطِن ، عن الَهَجِرّي. (1) الُخبَعَةُ 

َكذا نَقَلَهُ  الَمَرأَةُ التي ال تَثْبُُت َعلَى َحاٍل ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَِّسان. وقاَل الَخاَرْزنَِجّي : هي ، كَحْيَزبُوٍن ، الُخْيتَُروعُ  : [خترع]

 «.ح ز ب»الّصاَغانِّي عنه ، وَحْيَزبُوٌن لَْم يَْذُكُرهُ الُمَصنِّف ، وقَْد نَبَّهنا َعلَْيه في 

ُجُل ، َختَعَ  : [تعخ] ً  َكَمنََع ، الرَّ ً و َختْعا ِليُل بالقَْوِم ، قاَل ُرْؤبَةُ : يَْختَعُ  َكَما : َرِكَب الظُّْلَمةَ باللَّْيِل ، َوَمَضى فِيَها َعلَى القَْصِد ، ُختُوعا  الدَّ

 اخلُتـ َعاأعحَيتح أَِداّلَء الَفاَلِة 
ِرّماُح يَِصُف بَقََر الَوْحِش : َهَرَب. : َختَعَ  قاَل ابُن األَْعَرابِّي :و َعلَْيِهم. َهَجمَ  إذا َعلَْيِهم ، َختَعَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ   قاَل الّطِ

ّر كـــــــــــــــــــــَبن  أَوارَُه  نح حـــــــــــــــــــــَ الِوذحَن مـــــــــــــــــــــِ  يـــــــــــــــــــــُ

بِّ وهــــــــــــَو      اَي الضــــــــــــــــــــــــــ  ِذيــــــــــــُب ِدمــــــــــــَ وعُ يــــــــــــُ تــــــــــــُ  خــــــــــــَ

  
.  أَي َهاِرٌب من الَحّرِ

بُُع : َختَعَتو أَْسَرَع. : َختَعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   الضَّ

 قَاَرَب في َمْشيِه. إذا الفَْحُل َخْلَف اإلبل : َختَعَ  قاَل َغْيُره :و َخَمعَْت.

ً  السَّرابُ  َختَعَ وِ  . : ُختُوعا  اْضَمَحلَّ

بُع ، من أَْسَماءِ  كُصَرٍد : ، ُختَعٌ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ  الماِهُر بها ، نَقَلَهُ  الحاِذُق فِي الّداللَةِ  : هو ُختَعٌ  َغْيُرهُ : َدِليلٌ قاَل و ولَْيَس بثَبَتٍ  الضَّ

ِة.الَخْوتَعَ  ال ُسَكَع ، أَْي ال يَتََحيَُّر. وَذَكَر الَجْوَهِريُّ  ُختَعَ  يُقَاُل : َوَجْدتُهُ  ، كَكِتٍف ، وَجْوَهٍر ، وَصبُوٍر ، كالَخِتع الَجْوَهِريُّ ،  . قاَل ذُو الُرمَّ

ــــــــــــــــَ  ر ُر يـ غــــــــــــــــَ
ُ

ا املــــــــــــــــ اُزهــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ اُء ال  ــــــــــــــــَح مــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــح

ري ُ      ا ســــــــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــهــــــــــــــــَ الُم فــــــــــــــــِ ا اأَلعــــــــــــــــح َبلــــــــــــــــ َ  كــــــــــــــــَ
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َُشه رُ  اخلَوحَتضُ هِبَا َيِضر  
 امل

 قال الراِجُز : في العُْشِب ، يَُكونُ  ذُبَاٌب أَْزَرقُ  َضْرٌب ِمن الذُّبَاِب ِكبَاٌر ، وقِيَل : هو ذُبَاُب الَكْلِب. وقال أَبُو َحنِيفَةَ : ، كَجْوَهٍر : الَخْوتَعُ وِ 

ضِ  ـــــــــــــَ ت وح خـــــــــــــَ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــِ رح  ل ـــــــــــــِه صـــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــِ ي ـــــــــــــِ  اأَلزحَرِ  ف

رح      الجـــــــــــــــِ زحِف الـــــــــــــــد فِّ واجلـــــــــــــــَ زحٌف كـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

  
 نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. َولَُد األَْرنَب ، : الَخْوتَعُ وِ 

 الطََّمُع. : الَخْوتَعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

ُجُل القَِصيُر. : هو الَخْوتَعَةُ  بَهاءٍ وِ  بِن قاِسِط بِن  َرُجُل ِمْن بَنِي ُغفَْيلَةَ  وفي الّصحاحِ : َزَعُموا أَنَّهُ  ، هو ،« َخْوتَعَةَ  أَْشأَُم ِمنْ » في الَمثَِل :و الرَّ

 ِهْنِب بِن أَْفَصى بِن ُدْعِمّي بِن َجِديلَةَ بنِ 

__________________ 
 «.واخلبب»( عن اللسان وابألصر 1)
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ِد  ِليّ  (1) َد   ُكثـَيحفَ  بِن َربِيَعَة ا كاَن مســـــؤوماً ا ألَن هُ َأســـــَ ِن الذ هح حابَُه َعَل  َبيِن الز اب  رٍو التـ غحِليبّ وَأصـــــح قاَ  أَبو َجعحَفٍر  ِبَن َعمح
ِر بِن ثـَعحَلَبَة بح »ُ َم ُد بُن َحِبيَب يف كتاِب ُمَتَشاِبه الَقَباِئِر وُمت ِفقها :  ُن بُن ا اِرِث بِن ماِلِك بِن ويف َبيِن ُذهح ِن ُعَكابََة الز اب 

ي  يف ي أَبو الَولِيِد ِهشــاُم بُن َأمححََد الَوق شــِ ٍر ا ابلزاي والباِء بَواِحَدٍة. وذكر الَقاضــِ ُدوس بِن ُذهح َباَن بِن ســَ يـح ِد الِكَتاب  شــَ نـَقح
ِليّ  لُُه : الذ هح َن ا ابلراِء والياِء ا مُث  قـَوح َمَلِة ا الر اي  ُهح

اِ  امل ٍر اهلََرِوّي ابلد   ُهَو الص ِحيُح ا كما َعَرفحَت ا وَقدح ُوِجَد خَبرتِّ َأيب َسهح
ن ا ا وهو َخطَب ا رو بِن الز اب  رٍو  لرتٍَة كاَنتح ِعنحَد َعمح َباين  َلِقَي ُكثـَيحَف ِبَن َعمح يـح َبُب ذِلَك َأن  ماِلَك بَن كوَمَة الشـــــــ  وكاَن ســـــــَ

َر ُكثـَيحٍف اقـحتَ  (2) [ع ِ بَ ]يف  ماً ا فـََلم ا أَراَد َماِلٌك َأســــــــــــح خح ِم ا وكاَن ُكثـَيحٌف ضــــــــــــَ َحَم ُحُروهِبم ا وكاَن َماِلٌك حنَِيفاً قَِليَر الل حح
َتبحِسَرن  َأوح ألَقـحتُـ  َناَن ا وقا  : لَتسح تَـَبَ  ُكثـَيحٌف َعنح فـََرِسِه لِيَـنحزَِ  ِإليه ماِلٌك ا فَبوحَجَرُه ماِلُك السِّ ُرو بُن  (3)َلن َك ا فاسح هو وَعمح

َر َ »الز اّبن ا وِكالُ َا أَدحرََكه ا فـََقاال :  َنا ُكثَيفاً ا اي ُكثـَيحُف ا َمنح َأســـَ َلوح ال َماِلُك بُن ُكوَمَة ُكنحُت يف »َفقاَ  : « ؟َقدح َحك مح
ِلي ِن ا فَغِضَب َماِلٌك.« َأهح ُرو بُن الز اب   ا فـََلَطَمُه َعمح

، وَجزَّ نَاِصيَتَه وأَْطلَقَهُ ، فلَْم يََزْل ُكثَْيٌف « تَْلُطم أَِسيِري ، إِّن فَِداَءَك يا ُكثَْيُف مائةُ بَِعير ، وقد َجعَْلتَُها لََك بلَْطَمِة َعْمٍرو َوْجَهكَ »وقاَل : 

، وقَْد نَدَّْت لَُهْم إِبُِل ، فَخَرَج َعْمٌرو وِإْخَوتُهُ في َطلَبِها فأَْدَرُكوها ،  َخْوتَعَةُ  هُ :يَْطلُُب َعْمراً باللَّْطَمِة َحتّى َدّل َعلَْيِه َرُجٌل من ُغفَْيلَةَ يُقَاُل لَ 

 فَذبَُحوا ُحَواراً فاْشتََوْوه.

وأََمَرهم إذا َجلَُسوا َمعَُهم على الغَداِء ، أَن يَُكنَِّف ُكلَّ َرُجٍل ِمْنُهم  َجلَُسوا َعلَى الغََداءِ  (4) وقد أَي ُكثَْيٌف وأَْصَحابُهُ بضْعِف ِعَداِدهم فأَتَْوُهم ،

ا َحَسر ُكثَْيٌف عن وا فيِهْم ُمْجتَاِزيَن ، فََدَعْوُهْم فأََجابُوُهم ، فَجلَُسوا َكَما ائتُِمُروا ، فَلَمَّ ْمٌرو فَقَاَل عَ  َوْجِهِه الِعَماَمةَ َعَرفَه َعْمٌرو ، َرُجالِن ، فَمرُّ

ك ، وما فِي بَْكِر بِن وائٍل َخدٌّ أَْكَرُم ِمْنهُ فَ  : ي ِوقَاًء ِمْن َخّدِ ال تَُشبَّ الَحْرَب بَْينَنَا وبَْينََك. قاَل : َكالَّ ، بَْل أَْقتُلَُك وأَْقتُُل  يا ُكثَْيُف ، إنَّ في َخّدِ

وفي  فَقَتَلَُهْم وَجعََل ، ـيَْعنِي أَباُهْم  ـيَن لَْم يَتَلَبَُّسوا بالُحُروِب ، فإِنَّ وَراَءُهم َطاِلباً أَْطلََب ِمنِّي إِْخَوتََك ، قاَل : فَإْن ُكْنَت فاِعالً فأْطِلْق هؤالِء الَّذِ 

بَّاُن َجاِلٌس أَماَم بَْيتِه ، رؤوَسهم في ِمْخالةٍ ، وَعلَّقََها فِي ُعنُِق نَاقٍَة لَُهْم يُقَال لََها : الدَُّهْيُم ، فََجاءَ  العُبَاب : فَقَتَلُوُهْم وَجعَلُوا ت النَّاقَةُ والزَّ

 فبََرَكت.

 فقَاَمت الَجاِريَةُ ، فَجسَِّت الِمْخالةَ ، فقَالَْت : قَْد أَصاَب بَنُوَك بَْيَض النَّعاِم ، فقاَل : يا َجاِريَةُ ، هِذِه ناقَةُ َعْمٍرو ، وقَْد أَْبَطأَ هو وإْخَوتُهُ ،

بَّاُن ، وَوَضعََها َعلَى تُْرس. بالِمْخالةِ فجاَءْت  آِخُر البَّزِ َعلَى »وقاَل :  فأَْدَخلَْت يََدَها فأَْخَرَجْت َرأَْس َعْمٍرو ، ثُمَّ ُرُؤوَس إِْخَوِتِه ، فَغََسلََها الزَّ

 فَضَربَِت العََربُ  ِت الَحْرُب بَْينَهُ وبَْيَن بَنِي ُغفَْيلَةَ َحتّى أَبَاَدُهم ،فَذَهبَْت َمثاَلً ، أَْي هذا آَخُر َعْهِدي بهم ، ال أَراُهْم بَْعَدهُ ، وَشبَّ « القَلُوِص 

 ْرِحِه تَْقِليداً للّصاَغانِّي علىالَمثََل في الشُّْؤِم ، وبِحْمِل الدَُّهْيِم في الثِّقَِل. وقَْد َذَكره الَجْوَهِريُّ ُمْختََصراً ، وأََطاَل الُمَصنُِّف في شَ  بَخْوتَعَةَ 

 عاَدتِه.

ِحيحِ : هو أََصحُّ ِمنَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ُجِل الصَّ  .الَخْوتَعَةِ  يُقَاُل للرَّ

 أُْنثَى النُّْموِر. (5) الَختعَةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

َواُب : (6)، كَحْيَدَرةٍ  الَخْيتَعَةُ  َكذا في الّصحاح ، وُوِجَد بَخّطِ الَجْوَهِرّي : كَسِفينٍَة ، ، الَختِيعَةُ وِ  ُل الصَّ اِمي َعلَى  ، واألَوَّ قِْطعَةٌ ِمْن أََدٍم يَلُفَُّها الرَّ

َهام. وفي الّصّحاحِ : ُجلَْيَدةٌ يَْجعَلَُها الّراِمي علَى إِْبَهاِمِه ، وِمثْلُهُ  أَصابِِعِه ، في األََساِس ، وتَقُوُل : أََخَذ  كما في العُبَاِب ، أَْي ِعْنَد َرْميِ الّسِ

 ، وأَِمَن الّراِعي الَخِديعَةَ. الَختِيعَةَ  الّراِمي

 ِمثْل ما يَُكوُن ألَْصَحاِب البَُزاةِ ، فَاِرِسيّة. َكِكتَاٍب : الدَّْستَبَانَاُت ، الِختَاعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّي :وِ 

 ، كَحْيَدر : الدَّاِهيَةُ. الَخْيتَعُ  َعبّاٍد :والَِّذي نَقَلَهُ الّصاَغانِّي عن اْبِن  كأَِميٍر : الّداِهيَةُ ، ، الَختِيعُ وِ 

ُجلُ  اْنَختَعَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ   فيها وأَْبعََد. َذَهبَ  إذا في األَْرِض ، الرَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :
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ً  فِي األَْرِض  َختَعَ   : َذَهَب واْنَطلََق. ُختُوعا

 َمْشيِ.، كُهَمَزة : َسِريٌع في ال ُختَعَةٌ  َرُجلٌ وَ 

__________________ 
 .2030مثر رقم « ُكثـَيِّف»( ضبطت عن اللسان ا وضبطت يف جممض امليداين : 1)
 ( زايدة عن امليداين.2)
 «... فاحتّ  فيه هو»( عند امليداين : 3)
 «.وهم قد»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
 ( يف التكملة : واخلُتَـَعة مثا  اهلَُمَزة.5)
 ذي يف الصحاح املطبوع : واخلتيعة.( ال6)
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 : َجدُّ لَرقَبَةَ بِن َمْصقَلَةَ. (1)بُن َصبَِرة  َخْوتَعَةُ وِ 

. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَيْ  َختلَعَ  : [ختلع] ُجُل : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وكانَْت  ـقاَل : أَْخبََرنا أَبُو حاتٍِم قاَل : قُلُت ألّمِ الَهْيثَِم  َظَهَر وَخَرَج إِلَى البَْدو. الرَّ

 فقالَْت : َظَهَرْت. تُِريدُ  ؟َختْلَعَتْ  وهللا َطاِلعَةً ، فقُْلُت : ما َختْلَعَتْ  ألَْعَرابِيٍَّة ُكْنُت أََراَها َمعََها ، فقالَْت : ؟: ما فَعَلَْت فاُلنَةُ  ـأَْعَرابِيَّةً فَِصيَحةً 

أَْصِليَّةٌ ، ونَقَل  الَختْلَعَةِ  ِمهم أَنَّ التاَء فيأَنََّها َخَرَجْت إِلَى البَْدِو ، َكذا في الَجْمَهَرةِ ، ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، ثُمَّ إِنَّ َظاِهَر َكال

ْل. َخلََع ، َختْلَعَ  َشْيُخنا َعْن أَبِي َحيّاَن أَنََّها َزائَِدةٌ ، وأَْصلُ   فَتَأَمَّ

. وقال ثَْعلٌَب : هو ، كَجْوَهٍر ، الَخْوثَعُ  : [خثع]  َكَما في اللَِّساِن. اللَّثِيُم. والثّاُء َمثَلَّثَةٌ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغاِنيُّ

. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَيْ  ، بالُمْهَملَِة ، َخْدَرعَ  : [خدرع]  وَضبََطهُ صاِحُب اللَِّسان بالذَّاِل الُمْعَجَمِة. َع ،أَْسرَ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

ً  ، كَمنَعهُ ، َخَدَعهُ  : [خدع] والَكْسُر عن أَبِي َزْيٍد ، وأجاز : ِمثَاُل : َسَحَرهُ َسْحراً ، كذا في الّصحاحِ. قُْلُت  ويُْكَسُر ، بالفَتْحِ ، ، يَْخَدُعهُ َخْدعا

 َغْيُرهُ الفَتَْح ، قاَل ُرْؤبَة :

 خَتَد عاَمنح  ِخدحعَ َقدح أََداِهي وِ 
 كما في الّصحاح. ، فاْنَخَدع ، كاْختََدَعهُ  َختَلَهُ وأَراَد به الَمْكُروهَ ِمن َحْيُث ال يَْعلَُم ، :

 : إِْظَهاُر ِخالِف ما تُْخِفيِه. الَخْدعُ  وقاَل َغْيُرهُ :

وَعلَْيِه اْقتََصَر  ، الَخِديعَةُ  واالْسمُ  : إِْنَزاُل الغَْيِر َعّما هو بَصَدِدِه بأَْمٍر يُْبِديِه َعلى ِخالِف ما يُْخِفيِه. الِخَداعُ  وفي الُمْفَرداِت ، والبََصائِر :

في الَحِديِث َعن النَّبِّي و ُم.االسْ  الِخَداعُ و الِخْدعُ و الَمْصدر ، الَخِديعَةُ و الَخْدعُ  ، وقِيَل : الَخْدَعةو الَجْوَهِرّي والّصاَغانِّي. زاَد َغْيُرُهَما :

والفَتُْح أَْفَصُح ، كما في الّصحاح. وقال ثَْعلٌَب : بَلَغَنا أَنَّها  وكُهَمَزةٍ ، وُرِوَي ِبِهّن َجِميعاً ، ، ، ُمثَلَّثَة خْدَعةٌ  الَحْربُ  : قَالَ  أَنَّه وآلهعليههللاصلى

ِة. قاَل : وَرَواهُ الِكَسائّي وأَبُو َزْيٍد كُهَمَزةٍ ، َكذا في إْصالحِ األَْلفَاِظ للخَ ونَسَ . وآلهعليههللاصلىلُغَةُ النَّبِّي  مَّ إِلَى العامَّ  ّطابّي ،َب الَخّطابيُّ الضَّ

 َواِحَدةٍ ، كما في العُبَاب. (2) بُِخْدَعةٍ  أَْي يَْنقَضي أَْمُرها قَِضيأَْي تَنْ 

َوايَاِت  َخْدَعةً  فِيها ُخِدعَ  فََمْعنَاهُ : َمنْ  َخْدَعةً  وقال ثَْعلَُب : َمْن قَالَ  ، فََزلَّْت قََدُمه وَعِطَب ، فَلَْيَس لََها إقَالَةٌ. قاَل ابُن االثِيُر : وُهَو أَْفَصُح الّرِ

َها. ومن قاَل :و  أََحُد الفَريقَْيِن صاِحبَهُ في الَحْرِب ، فكأَنََّما َخَدعَ  ، َكَما يُقَال : َرُجُل لُْعنَةٌ : يُْلعَن َكثِيراً ، وإذا تُْخَدع ، أَراَد هي ُخْدَعةُ  أَصحُّ

  َعْمُرو بُن َمْعِديَكِرَب :، َكَما قالَ  (3)أَْهلََها  تَْخَدعُ  ، أراَد أَنََّها ُخَدَعة هي. وَمْن قاَل : ُخِدَعتْ 

ة  يـــــــــــــــ  تـــــــــــــــِ وُن فـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ رحُب َأّوُ  مـــــــــــــــا تـــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــَ

و ِ      هـــــــــــــُ رِّ جـــــــــــــَ كـــــــــــــُ ا لـــــــــــــِ ز هتـــــــــــــِ بـــــــــــــِ عـــــــــــــَ  بـــــــــــــِ  َتســـــــــــــــــــــــــــح

  
ٍة َذَكَرَها ِعْنَد نُُزوِل بَنِي َطيِّىأَّوُل َمْن قاَل هذا َعْمُرو بُن الغَْوث بِن َطيَّى« أ ج أ»وفي الُمْعَجِم في   الَجبَلَْين.ٍء ٍء ، في قِصَّ

َن  ثُمَّ لَبنِي ِعتِْريفِ  بِن أَْعُصر ، لغَنِيّ  (4) : ماَءةٌ  َخْدَعةُ وِ   بِن َغنِّي. (6)بِن َغْنِم  (5)بِن َسْعِد بِن َجالَّ

 وبِِهَما فُسََّر ما أَْنَشَد اْبُن األَْعَرابِّي : نَاقٍَة. قِيَل : اْسمُ و اْمَرأَةٍ  : اْسمُ  َخْدَعةُ وِ 

َويت  كـــــــــــــــح رُي بشـــــــــــــــــــــــــــــَ ِدي أســـــــــــــــــــــــــــــِ ر  َوحـــــــــــــــح   وَأحـــــــــــــــُ

َر وِ      ُض ِذكــــــــــــــح ةَ أَرحفــــــــــــــَ عــــــــــــــَ دح اعِ  خــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  يف الســــــــــــــــــــــــــــ 

  
ً  الضَّبُّ في ُجْحِره َخَدعَ وِ  الضَّبُّ ، إذا َدَخَل فِي ِوَجاِرِه ُمْلتَِوياً ، وكذِلَك الظَّْبُي في ِكنَاِسِه ، وهو  َخَدعَ  وقاَل أَبُو العََمْيثَِل : َدَخلَ  : يَْخَدعِ َخْدعا

ّبِ أَْكثَُر. وفي َحِديِث القَْحِط :  باُب ، وَجاَعِت األْعَرابُ  َخَدَعتِ »في الضَّ أَْي اْمتَنَعَْت في ِجَحَرتَِها ، ألَنَُّهْم َطلَبُوَها ، وَمالُوا َعلَْيَها « الّضِ

ِرّماح : َخَدعَ  َجْدِب الَِّذي أَصابَُهْم. وقَاَل اللَّْيُث :ِللْ   الضَّبُّ : إذا َدَخَل ُجْحَرهُ ، وكذِلَك َغْيُرهُ. وأَْنَشَد ِللّطِ

اُد أُوارُُه  كــــــــــــــــــَ ر  يــــــــــــــــــَ الِوذحَن مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــُ

بِّ وهــــــــــــَو      اَي الضــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــُب ِدمــــــــــــَ ِذي ــــــــــــُ ُدوعُ ي  خــــــــــــَ

  
__________________ 

 خوتعة بن عبد   بن صربة.ويف ابن حزم :« حربة»وابألصر  297العرب ص ( عن مجهرة انساب 1)



10028 

 

 ( ضبطت يف التهذيب ا ضبرت حركة ا ابلفتح مث السكون.2)
 أي كهمزة.« ُخَدعة»أي لغات خدعة ا ما قا  الكسائي وأبو زيد  ـ( قا  األزهري وأجودها 3)
 ( يف معجم البلدان : ماء.4)
 ويف االصابة : حالن اب اء. ( ضبطت عن مجهرة ابن حزم ا5)
 «.غنيم»وابألصر  247( عن مجهرة ابن حزم ص 6)
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َوايَة   بالتّاِء الفَْوقِيّة ، وقَْد تَقَدََّم.« َختُوع»قال الصاَغانّي : الّرِ

ً  الضَّبُّ  َخَدعَ  وقاَل َغْيُره :  َرَش.: اْستَْرَوَح ِريَح اإِلْنِساِن فََدَخَل في ُجْحِره ِلئاَّل يُْحتَ  َخْدعا

يقُ  َخَدعَ  من الَمَجاِز :وِ  ى في الفَِم : قَلَّ وَجفَّ ، كما في األساِس. وقَاَل ابُن األَْعَرابِّي : أَي فََسَد ، وفي األساِس : وقَاَل ابُن األعَرابِّي : أَ  الّرِ

يقُ  َخَدعَ  وقاَل َغْيُره : يَبَِس. فََسَد ، وفى الّصحاح : ً  الّرِ : نَقََص ، وإِذا نَقََص َخثَُر ، وإِذا َخثَُر أَْنتََن ، وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي ِلُسَويِد بِن أَبِي  َخْدعا

 كاِهٍل يَِصُف ثَْغَر اْمَرأَةٍ :

ُه  مــــــــــــــُ عــــــــــــــح ِذيــــــــــــــذًا طــــــــــــــَ وحِن لــــــــــــــَ َ  الــــــــــــــلــــــــــــــِّ يــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَبـ

ـــــــــــــــُ       ـــــــــــــــِ  ِإذا الـــــــــــــــرِّي َب الـــــــــــــــرِّي يـــــــــــــــِّ دَعح طـــــــــــــــَ  خـــــــــــــــَ

  
 السََّحِر فَْيبَُس ويُْنتُِن.قاَل : ألَنَّهُ يَْغلُُط َوْقَت 

ْحيَانِّي :و كما في الّصحاح ، زاَد في اللَِّساِن : َوَمنَعَ  أَْمَسَك ، ، أَيْ  َخَدعَ  ثُمَّ  الَكِريم ِمن الَمَجاِز : َكان فاُلنٌ وِ   قاَل اللِّ

ً  الثَّْوبِ  َخَدعَ   ثَْنياً بَِمْعنى َواِحٍد ، وهو َمجاٌز. ثَنَاهُ و ، َخْدعا

ً  الَمَطرُ  َخَدعَ  اِز :ِمن الَمجَ وِ  َمانُ  َخَدعَ  ، وكذِلكَ  قَلَّ  ، أَيْ  َخْدعا ً  الزَّ  ، إِذا قَلَّ َمَطُره ، وأَْنَشَد الفاِرسيُّ : َخْدعا

ِت َقدح وِ  ُر ُذو الَعال  َبَح الد هح  َخَدَعاَأصح
 «.ج د ع»قُْلُت : وقَْد تَقَدََّم في 

ُر ُذو الِعرحِنِا َقدح جُ وِ  َبَح الد هح  ِدعاَأصح
 وما أَْنَشَده الفَاِرِسيُّ أَْعَرُف.

 ، عن اْبِن َعبّاٍد ، وهو َمَجاٌز. األَُموُر : اْختَلَفَتْ  َخَدَعتوِ 

ُجُل : قَلَّ مالُهُ ، َخَدعوِ   وَكَذا َخْيُرهُ ، وهو َمجاز. الرَّ

 عن اللِّْحيَانِّي ، وهو َمجاز. َعْينُه : َغاَرْت ، َخَدَعتْ وِ 

 الضَّبُّ ، إِذا أَْمعََن في ُجْحِرِه. َخَدعَ  وفي األََساِس : غاَرْت ، قاَل : وهو ِمنْ  َغابَتْ  أَيْ  َعْيُن الشَّْمِس ، َخَدَعت الَمجاِز :ِمن وِ 

ً  السُّوقُ  َخَدَعتِ  ِمن الَمَجاِز :وِ  َكذا في النَُّسخِ ،  كاْنَخَدع ، فَكأَنَّهُ ِضدُّهُ ،السُّوُق ، أَْي قاَمْت  َخَدَعتِ  . وقِيَل :َخاِدعٌ  وُكلُّ كاِسدٍ  َكَسَدتْ  : َخْدعا

 ، كما هو نص اللِّْحيَانّي في النّواِدِر.« كاْنَخَدَعتْ »وَصَوابُه 

نَةٌ ، أَي ، خاِدَعة ُسوقٌ  يُقَال :وِ  يناِر في كما في الّصحاح والعُبَاِب : زاَد في األَساِس : تَقُوُم تَاَرةً  ُمْختَِلفَةٌ ُمتَلَّوِ وتَْكُسُد أُْخَرى. وقاَل أَبو الّدِ

ِء إِاّل بغاََلٍء. وقال الفَّراُء : بَنُو أََسٍد يَقُولُوَن ، إذا لَْم يُْقَدْر على الشَّي َخاِدَعةٌ  ، أَي كاِسَدةٌ. قاَل ، ويُقَاُل : السُّوقُ « َخاِدَعةٌ  السُّوقُ »َحِديثه : 
(1) 

 : إذا ارتَفََع وَغاَل. َخَدعَ  ، وقد لَُمخاِدعٌ  : إنَّ السَّْعرَ 

ٌن ، أَيْ  ، َخاِدعٌ  ُخلُقٌ  ِمَن الَمَجاز :وِ  ُجلُ  َخَدعَ  وقَدْ  ُمتَلّوِ ً  الرَّ  ، إذا تََخلََّق بغَْيِر ُخلُِقه. َخْدعا

وُخَوْيِلٌع  ُخَوْيِدعٌ  إذا بََرَك َزاَل َعَصبُهُ في َوِظيِف ِرْجِلِه ، وبه وخاِلٌع ، خاِدعٌ  بَِعيٌر به: وَخاِلٌع ، كما في العُبَاِب ، ونَصُّ اللَِّسان  َخاِدعٌ  بَِعيرٌ وِ 

 أَقَلُّ ِمن الَخاِلع. الَخاِدعُ و ،

ةً القَْطَر ، وتَْرفَ  الَخُدوعُ وِ  ةً.كَصبُوٍر : النَّاقَةُ تُِدرُّ َمرَّ  ُع لَبَنَها َمرَّ

ةً ، ويَْخفَى أُْخَرى. : الَخُدوعُ  ِمن الَمَجاِز :وِ   قاَل الّشاِعُر يَِصُف الطَِّريَق : الطَِّريُق الَِّذي يَبِيُن َمرَّ

ٍر وِ  ِ  داثـــــــــــِ عـــــــــــح ن َداِرِس الـــــــــــد  َرٍه مـــــــــــِ كـــــــــــح تـــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــــح

وُن      يــــــــــــُ ُه الــــــــــــعــــــــــــُ نــــــــــــح ت عــــــــــــَ لــــــــــــَ فــــــــــــَ ُدوعإذا غــــــــــــَ  خــــــــــــَ

  
ِرّماُح يَِصُف داَر قَْوٍم : َخاِدعٌ  قٌ يُقَاُل : َطِري ، كالَخاِدع  ، إذا كاَن ال يُْفَطُن لَهُ. قال الّطِ
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ةُ  اِدعـــــــــــــــــَ ا  خـــــــــــــــــَ اُدهــــــــــــــــَ ِك أَرحصــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

ا     هـــــــــــــــــــَ وحَ  آرَامـــــــــــــــــــِ واًن فــــــــــــــــــــَ ي وُكـــــــــــــــــــُ  مُتحســـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ِرّماُح : .الِخَداعِ  الَكثِيرُ  : الَخاِدعُ و الَخُدوعُ وِ   قال الّطِ

نح  ِذي الــطــِّ وحضـــــــــــــــــــــًا كـــــــَ ك  عــَ فـــــــَ ــح نـ ــَ هُ  (2)ِء ال يـ  ا كـــــــبَنـــــــ 

َو      ِ وهـــــــــــــُ اح َرٍة ابلـــــــــــــعـــــــــــــَ جـــــــــــــح و حـــــــــــــَ ُدوعُ َأخـــــــــــــُ  خـــــــــــــَ

  
 وكذِلَك المرأَة. ، كُهَمَزة ، كالُخَدَعة

ّمِ : َمنْ  الُخْدَعةوِ  ل »ٍب في َشْرح الَحِديث ، وتَقَدَّم بَحثُه أَيضاً في كما يُقَال :َرُجٌل لُْعنَة ، وقد تَقَدَّم ذِلَك عن ثَْعلَ  الناُس َكثِيراً ، يَْخَدُعه ، بالضَّ

ّي ُمفصَّالً ، فَراِجْعه.« ق ط  عن ابن بَرَّ

 كُهَمَزة : قَبِيلَة من تَِميم ، وهم َربِيعَةُ بنُ  ، الُخَدَعةوِ 

__________________ 
 ( يف التهذيب : يقولون : إن السو  خلادع ا وان السعر خلادع.1)
 بدون تنوين.« عوض»( يف الديوان : 2)
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َبرُت بُن قُريحض الس عحِدّي : َكعحب  بِن َسعحد بِن َزيحد َمَناَة بِن مَتِيم. قاَ  اأَلضح
ة  عـــــــــــــَ وِم ســـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــُ ٍم مـــــــــــــن اهلـــــــــــــُ ـــــــــــــكـــــــــــــِر هـــــــــــــَ  ل

ســــــــــــــــــــــــــيوِ     
ُ
هامل عــــــــــــَ الَح مــــــــــــَ ُح ال فــــــــــــَ بــــــــــــح  ء والصــــــــــــــــــــــــــ 

  

رح  َك َأنح تــــــــــــَ لـــــــــــ  يـــــــــــَف عـــــــــــَ عـــــــــــِ ّن الضـــــــــــــــــــــــــ  رِمـــــــــــَ  َأكـــــــــــح

  
ه   عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ُر قــــــــــــــد َرفـ هــــــــــــــح ــــــــــــــد  َض يــــــــــــــومــــــــــــــًا وال  كــــــــــــــَ

  

بح  َر ا ـــــــَ يـــــــِد ِإنح َوصـــــــــــــــــــــَ عـــِ اَ  الـــبـــَ ر ِوصـــــــــــــــــــــَ  وصـــــــــــــــــــــِ

  
ه   عـــــــــــــَ طـــــــــــــِ ـــــــــــــَب ِإنح قـــــــــــــَ رِي ـــــــــــــقـــــــــــــَ ِص ال ـــــــــــــح  َ  ا وأَق

  

ِه وِ  ِر مــــــــــــــا َأَلَ  بــــــــــــــِ هــــــــــــــح رح مــــــــــــــن الــــــــــــــد   اقــــــــــــــبــــــــــــــَ

  
ه   عـــــــــــَ فـــــــــــَ ـــــــــــَ ه نـ يحشـــــــــــــــــــــــــِ ر  عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــًا بـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــَ نح قـ  مـــــــــــَ

  

مــــــــــــــــَ  ه قــــــــــــــــد  ــــــــــــــــَح لــــــــــــــــِ  ُض املــــــــــــــــاَ  غــــــــــــــــرُي آكــــــــــــــــِ

  
هح وِ    عــــــــــــــــَ نح مجــــــــــــــــََ ريحُ مــــــــــــــــَ  أَيحكــــــــــــــــُر املــــــــــــــــاَ  غــــــــــــــــَ

  

ك ال مَت  يـــــــــــبـــــــــــُ ه ُمصـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــ  نح غـــــــــــَ  مـــــــــــا ابُ  مـــــــــــَ

  
هُ    نح أَمـــــــــــــــرِه َوَزعـــــــــــــــَ ئـــــــــــــــًا مـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح ُك شـــــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــِ

  

ه  تــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ايـ مــــــــــــــَ تح عــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ا اجنــــــــــــــحَ  حــــــــــــــىت  ِإَذا مــــــــــــــَ

  
ه   عـــــــــــــَ جـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ه ف ـــــــــــــ  ي حـــــــــــــَ  وغـــــــــــــَ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــَ َر يـ ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــح  أَقـ

  

ه ا و  ســــــــــــــــــــــــــــــِ فح ــــــــــــــــَ يِن أَُذوُد عــــــــــــــــن نـ َدعــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــَح

  
َن    اِذرِي مــــــــــــِ نح عــــــــــــَ وحُم ا مــــــــــــَ ــــــــــــَ هح اي قـ َدعــــــــــــَ  اخلــــــــــــُ

  
ا اْستَْقبَلََها َساكٌن ،« ال تُِهيَن اْلفِقيرَ »َكتَْبُت الِقْطعَةَ بتََماِمَها لَجْوِدتَِها. ويُْرَوى :   قال بَْعُضُهم :و ، أَي ال تُِهينَْن ، فُحِذفَِت النُّوُن الَخِفيفَةُ لمَّ

نِه. ويُقَال : َدْهرٌ  اْسٌم للدَّْهِر ، في هذا البَْيتِ  الُخَدَعةُ   ، وهو َمجاز. ُخَدَعةٌ و َخاِدعٌ  لتلَوُّ

 مْن ال يُوثَُق بَمَودَّتِه. كحيَدٍر : ، الَخْيَدعُ وِ 

، وهو  كالَخاِدع ال يُْفَطُن له ، الُمَخاِلُف ِلْلقَْصِد ، ْجِههِ عن وَ  (1): الجائُر  الَخْيَدعُ  والطَِّريقُ  وهو ِمْن ذِلك. ، الَخدَّاَعةُ  ، أَي الَخْيَدعُ  الغُولُ وِ 

ُهمُ و َمَجاز.  وِمْنهُ أَِخَذ الغُوُل ، وهو َمَجاٌز ، ويَُكوُن َمْعنَى الغُوِل من َمَجاِز الَمجاز ، وأَِخَذ السَّراُب ِمن السََّراُب. ، أَي الَخْيَدعُ  يُقاُل : َغرَّ

 اَل يُوثَُق بَموّدتِه.، بَمْعنى َمْن  الَخْيَدعِ 

ئُْب الُمْحتَال ، : الَخْيَدعُ وِ  َمْخَشِرّي والّصاَغانِّي ، وهو َمجاٌز. الذِّ  نَقَلَهُ الزَّ

َمْخَشِرّي : ، كَكتِف ، ُمَراوُغ ، َخِدعٌ  َضبُّ وِ  حاح ، زاَد الزَّ كما في « ِمْن َضبٍّ  أَْخَدعُ »وفي الَمثَِل :  ، وهو مجاز. َخاِدعٌ و كما في الّصِ

 .الَخْدع الّصحاح. قاَل ابُن األَْعَرابِّي : يُقَاُل ذِلَك إذا كاَن ال يُْقَدُر َعلَْيِه من

ُجُل علَى فَِم ُجْحِر وَمْعنَى الَحْرِش أَْن يَْمَسَح ال «.ِمْن َضبَّ َحَرْشتَهُ  (2) ألَْخَدعُ  إِنَّكَ »وفي العُبَاِب : وقال الفاِرِسّي : قاَل أَبُو َزْيٍد : وقالُوا :  رَّ

ْوَت ، فربّما أَْقبََل وهو يََرى أَنَّ ذِلَك َحيَّةٌ ، وُربما أَرَوَح ِريَح اإِلْنَساِن ، ُع الصَّ ّبِ يَتََسمَّ  في ُجْحِره ، ولَْم يَْخُرُج ، وأَْنَشَد الفاِرسي : فَخَدعَ  الضَّ

ُم وِ  هــــــــــــــُ ــــــــــــــح نـ داَوة مــــــــــــــِ ٍب الــــــــــــــعــــــــــــــَ رَتٍِش ضــــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــُح

اِب      ـــــــــَ ب رحَش الضـــــــــــــــــــــــ  اَل ا حـــــــــَ ِو اخلـــــــــَ لـــــــــح َوادِعِ حبـــــــــُ  اخلـــــــــَ

  
باً أَْخَرَج َذنَبَ  ِخَداعُ  ُحْلُو الَخاَل : ُحْلُو الَكالِم. وفي العُبَاِب : ّبِ أَنَّ الُمْحتَِرَش إذا َمَسَح َرأَْس ُحجِره ِليُظنَّ أَنَّهُ َحيَّةُ ، فإِْن كاَن الضَّبُّ ُمَجرَّ ه الضَّ

في ُحجِرِه ، ألَنَّهُ ال يَْخلُو ِمْن  ِر ، فإِْن أََحسَّ بَحيٍَّة َضَربََها فقطعها ِنصفين ، وإِْن كاَن ُمْحتَِرشاً لَْم يُْمِكْنه األَْخذُ بَذنَبِِه فَنََجا يََدهُ إِلَى نِْصِف الُجحْ 

ّبِ والعَْقَرِب أْلفَةٌ َشِديَدةٌ ، وهو يَْستَ   ِعيُن بَِها َعلَى الُمْحتَِرِش ، قال :َعْقرَب ، فهو يََخاُف لَْدَغَها ، وبَْين الضَّ

دَعُ وِ  اِرٌش  َأخــــــــــــح بِّ إذا جــــــــــــاَء حــــــــــــَ نح ضــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــِ

َرابَ      قــــــــــــــح ِة عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اَنب ــــــــــــــذ  َد ال ــــــــــــــح ن ُه عــــــــــــــِ ــــــــــــــَ د  ل  َأعــــــــــــــَ

  
 : تََواِريِه ، وُطوُل إِقَاَمتِِه في ُجْحِرِه ، وقِلَّةُ ُظُهوِرِه ، وِشدَّةُ َحَذِره. ِخَداُعهُ  وقِيَل :

، كما في الّصَحاحِ ، وُهَما ِعْرقَاِن َخِفيَّاِن في َمْوضعِ  أَْخَدَعانِ  وُهَما الَمْحَجَمتَْيِن ، وهو ُشْعبَةٌ من الَوِريدِ  َموِضعِ  في : ِعْرقٌ  األَْخَدعُ وِ 

قَبَِة ، وقِيَل : ُهَما الَوَدَجاِن. وفي الَحِديِث :   «.والَكاِهل األَْخَدَعْينِ  أَنَّهُ اْحتََجَم َعلَى»الِحَجاَمِة من العُنُِق ، وقاَل اللَّْحيَانِّي : ُهَما ِعْرقاِن في الرَّ

 قَاَل الفََرْزَدُق : أَخاِدعُ  ج : وربما َوقَعَِت الشَّْرَطةُ َعلَى أََحِدِهَما فيُْنَزُف صاِحبُه ، أَْي ألَنَّهُ ُشْعبَةٌ من الَوِريدِ  قال الَجْوَهِرّي :
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َر خــــــــــــــد ه ِو  عــــــــــــــ  اُر صــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــ  ا إذا اجلــــــــــــــَ نــــــــــــــ   كــــــــــــــُ

يــــــــــَم      قــــــــــِ تــــــــــَ  اأَلخــــــــــادِعُ ضــــــــــــــــــــــــربــــــــــنــــــــــاه حــــــــــىت َتســــــــــــــــــــــــح

  
ً  وقَدْ  ، أَْخَدُعه : َمْن قُِطعَ  الَمْخُدوعُ وِ  الِ »في الَحِديِث : و .خَدَعهُ يَْخَدُعه َخْدعا قَِليلَةُ  قاَل الَجْوَهِريُّ : أي .َخدَّاَعةٌ  ِسنُونَ  تكوُن بَْيَن يََدي الدَّجَّ

ْيعِ ، كاِء والرَّ . َخَدعَ  ِمنْ  الزَّ يُق ، إذا يَبَِس  َخَدعَ و الَمَطُر ، إذا قَلَّ  هو ِمْن َمَجازِ ، ف (3)الّرِ

__________________ 
 ( األساس : ا ائد.1)
 يقا  هلو أخبث من ضّب حرشته.: « حرش»( األصر واللسان ا وفيه يف مادة 2)
 ( اللسان : إذا جّف.3)
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ثـُُر فيها اأَلمحطَاُر ا ويَِقر  فيها الر يحُض ا  اَغاينّ : وِقيَر : ِإن ُه َيكح َجاِز. قا  الصـــــــــّ
َ
ِنَا »ويـُرحَو  : امل اَعِة ســـــــــِ َ َيَدِي الســـــــــّ ِإن  َباح

ر  النـ بـَـاتُ  ََطُر ا ويَقــِ
ثـُُر ِفيهــا امل اَرِة ا َيكح ا« غــَد  هــَ راً ِمنـح َر ذلــَِك غــَدح ََطِر ا مُث  خُتحِلُف. َفَجعــَ

ِب ابمل  ا َأي ُتطحِمُعُهم يف اخِلصــــــــــــــــح
نُ  َخِديَعةً و  ٌر : السِّ  :الَقِليَلُة اخَلريحِ الَفَواِسُد. اخلََوادِعُ  ونَ ا قاَلُه ابُن األَِثري. وقاَ  ِشَِ
ِغيُر في الَخادَعةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ً  قال الّراِغُب : َكأّن بَانِيَهُ َجعَلَهُ  الَكبِير. والبَْيُت في َجْوِف البَْيِت ، البَابِ  : الباُب الصَّ لَمْن راَم تَنَاُوَل  خاِدعا

 ما فِيِه.

 أَْي ِلْلعََرِب ، ويُْرَوى بالذَّاِل الُمْعَجَمِة ، كما َسيَأْتِي. : َطعاٌم لَُهْم ، ِديعَةُ الخَ  قال َغْيُرهُ :وِ 

مُّ ، إِالَّ أَنَُّهْم َكَسُروهُ اْستِثْقَاالً ، َكَما ف الِخَزانَةُ ، (1) كِمْنبَِر ، وُمْحَكمٍ  الِمْخَدعُ وِ  ي الّصحاح ، َحَكاهُ يَْعقُوُب عن الفَّراِء. قاَل : وأَْصلُه الضَّ

 ً ِغيُر يَُكوُن ، َداخَل البَْيِت الَكبِيِر. وقاَل ِسيبََوْيه : لَْم يَأِت ُمْفعٌَل اْسما  ، وما ِسَواهُ ِصفَةٌ. الُمْخَدع إِالّ  والُمَراُد بالِخزانَِة البَْيُت الصَّ

 َجَها ، وَخاَل بها :قال ُمَسْيِلَمةُ الَكذّاُب لَسَجاح الُمتَنَبِّئَِة ِحيَن آَمنَْت بِِه وتََزوَّ وِ 

ي ِإىَل  ومــــــــــــــــــــــــــِ دَعح َأاَل قــــــــــــــــــــــــــُ خــــــــــــــــــــــــــح  املــــــــــــــــــــــــــِ

ضح      جــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــــح
َ
ِك امل ــــــــــــــــَ ي ل ــــــــــــــــِّ ي دح هــــــــــــــــُ ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  ف

  

اِ   نــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ ِت ســــــــــــــــــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــِإنح شــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ضح وِ    ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  أَرحب ل ِت عـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح ئ  ِإنح شـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ِه وِ  يـــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــــُ ئـــــــــــــــــــــِت بـــــــــــــــــــــِ  ِإنح شــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ضوِ    ِه َأمجـــــــــــــــــــــــــحَ ت بـــــــــــــــــــــــــِ ئـــــــــــــــــــــــــح  ِإنح شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 أَْجَمُع للشَّْمل.فقالَْت : بَْل بِِه أَْجَمَع ، فإِنَّهُ 

أَْيضاً الفَتُْح عن أَبِي ُسلَْيَماَن الغَنَِوّي. واْختَلََف في الفَتْحِ والَكْسِر القَنَانِّي  الُمْخَدع ، وهو اإِلْخفَاُء ، وُحِكَي في اإِلْخَداع من الُمخَدعِ  وأَْصلُ 

 ل :وأَبو َشْنبٍَل ، فَفَتََح أََحُدُهَما وَكَسَر اآلَخُر. وبْيُت األَْخطَ 

تح  تح من ُطوِ  مـــــــا ُحِبســـــــــــــــــــــَ دح َكِلفـــــــَ بـــــــاء قـــــــَ هح  صـــــــــــــــَ

دَعٍ يف      ارِ  خمــــــــــــــــــَح اٍت وَأهنــــــــــــــــــحَ نــــــــــــــــــ  َ جــــــــــــــــــَ اح  بــــــــــــــــــَ

  
: أَْوثَقَهُ إِلَى  أَْخَدَعهُ  قاَل بَْعُضُهْم :و وه.يُْرَوى بالُوجوه الثَّالثَِة : فالفَتُْح يُْستَْدَرُك به َعلَى الُمَصنَّف والَجْوَهِرّي والّصاَغانِّي ، فإِنَُّهم لم يَْذُكرُ 

 ِء.الشَّيْ 

إِالَّ أَْنفَُسُهْم  يُخِدُعون ومنه قَِراَءةُ يَْحيَى بِن يَْعُمر : وما .الُمَخاَدَعةِ  َحَملَهُ َعلَى  :أَْخَدَعهُ وِ 
 بضم الياء ، وكسر الدال. (2)

ب ، وقَدْ  ، الُمَخدَّعُ وِ  با ، كما في الّصحاح. ِمراراً  ُخِدعَ  كُمعَظٍَّم : الُمَجرَّ  َحتَّى صاَر ُمجرَّ

ةٍ َحتّى َحِذَق. ُخِدعَ  : ُمَخدَّعُ  وفي اللََّساِن : َرُجلُ   في الَحْرِب َمّرةً بَْعَد َمرَّ

ُب ِلألُُموِر. الُمَخدَّعُ وِ   : الُمَجرَّ

 . وأَنشد :ُخدَّعَ  دصاِحُب َدَهاِء َومْكٍر ، وق (3)، أَْي ُمَجّرب  ُمَخدَّع وقَاَل ابُن ُشَمْيٍل : َرُجلٌ 

 خُمَد عِ َأابيُض بـَيحعاً ِمنح أَرِيٍب 
 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَبِي ذَُؤْيٍب :

ا  اَل ـــــــــــــــَُ يـــــــــــــــح َواقـــــــــــــــفـــــــــــــــت خـــــــــــــــَ اَزال وتــــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

اِء ِو      قـــــــــــــــَ ُر الـــــــــــــــلـــــــــــــــِّ طـــــــــــــــَ ا بـــــــــــــــَ اَل ـــــــــــــــَُ د عُ كـــــــــــــــِ  خمـــــــــــــــُ

  
 ـبالذاِل الُمْعَجَمة  ـُمخذٌَّع : في الَحْرِب ، ويُْرَوى  ُخْدَعةٍ  : ذُو ُمخدَّعٌ  فَتَبَاَرَدا. وقَاَل أَبو ُعبَْيَدة :وَرَوى األَْصَمِعّي ، فَتناَديَا. وَرَوى َمعَمٌر : 

 أَي َمْضُروٌب بالسَّْيِف َمْجُروٌح.
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 نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. : َضْرٌب ال يَْنفُذُ وال يَِحيُك ، التَّْخِديعُ وِ 

 .َخَدْعتُه أَْيضاً ُمَطاِوعُ  اْنَخَدعَ و .كاْنَخَدعَ  ولَْيَس بِه ، َمْخُدوعٌ  أَنَّهُ  ِمْن نَْفِسه : أََرى تََخاَدعَ وِ 

 .بالَخْدعِ  َرِضيَ  : اْنَخَدعَ  وقَاَل اللَّْيُث :

إِْظَهاُر َغْيِر ما فِي النَّْفِس : (َدُعوَن ِإاّل أَنْ ُفَسُهمْ ُُياِدُعوَن هللَا َوالَِّذيَن آَمُنوا َوما ُيَْ )وُهَو قَْولُه تَعالَى : في اآليَِة الَكريَمة ، الُمَخاَدَعةُ وِ 

ُسوِل  وذِلَك أَنَُّهْم أَْبَطنُوا الُكْفَر وأَْظَهُروا اإِليماَن ، وإذا َخاَدُعوا الُمْؤِمنِيَن فقَْد خاَدُعوا هللا ، ونُِسَب ذِلَك إِلَى هللا تَعَالَى ِمْن َحْيُث أَنَّ ُمعَاَملَةَ الرَّ

ا يُباِيُعوَن هللاَ )اَملَتِِه ، وِلذِلَك قاَل : كُمعَ   .(4) (ِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإَّنَّ

ً  وَجعََل ذِلكَ   تَْفِظيعاً ِلِفْعِلِهْم ، وتَْنبِيهاً َعلَى ِعَظمِ  ِخَداعا

__________________ 
ُصحَحِف واملِصحَحِف.1)

 ( يف الصحاح : مثا  : امل
 .9اآية ( سورة البقرة 2)
 ( التهذيب واللسان : جمر س.3)
 .10( سورة الفتح اآية 4)
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لَِيائِه وما وِ  وِعَظِم َأوح ُهمح ا َأي ما حَتُر  عاِقَبةُ  ُلَاِدُعونَ  الر ســُ رو  اخِلَداعِ  ِإال  أَنـحُفســَ  وَما:»ِإاّل هِبِم قـََرأَ ابُن كِثرِي واَنِفٌض وأَبُو َعمح
َوَة :ا ابألِلِف « ُلَاِدُعونَ  يعاً ِبَغريحِ أَِلٍف ا َعَل  َأن  الِفعَر ِفيِهَما  َلحَدُعونَ    وال ِذيَن آَمُنوا وَما َلحَدُعونَ  وقـََرأَ أَبُو َحيـح ا مجَِ
يعاً من ِ ا أَلن  هَذا املِثَاَ  يـََقُض َكِثرياً يف الاخلَادِع مجَِ ان : َجاَز يـَُفاِعُر ِلَغريحِ االثـحَناح ل َغِة للحواِحِد ا حَنحو : عاقـَبحُت . ويف اللِّســـــــــــَ

ّي :والَعَرُب تـَُقوُ  : َعهُ  ُفالانً ا إذا ُكنحَت تـَُرومُ  َخاَدعحتُ  اللِّص  ا وطاَرقحُت النـ عحَر. وقاَ  الَفارِســــــــــــــِ ُه  َخدح ا وعَل  هذا يـَُوج 
لُه َتعاىَل :  ُمح  (1) (ُُياِدُعوَن هللَا َوُهَو خاِدُعُهمْ )قـَوح ُمَمعحَناُه َأهن  ِهمح َأهن  هَلُمح ا  اخلَادِعُ    ا و  ُهوَ  ُلَاِدُعونَ   يـَُقد ُروَن يف أَنـحُفســـــِ

َُجازِي هَلُمح َجزَاءَ 
َقاَمِة ِخَداِعهم َأي امل اِف وِإ ضـــــــــــــــَ

ُ
ِف امل ِر الل َغِة ِإن  هذا عل  َحذح َرَداِت : وقـَوحُ  َأهح ُفح

. وقاَ  الر اِغُب يف امل
اِف ِإلَيحِه ُمقَ  ُضـــَ

ُذوِف ا وِلمَ امل َحح
اِف امل ُضـــَ

ُر َلوح ُأيتَ ابمل ِف ال حَيحصـــُ وَد مبِثحِلِه يف اَ ذح َقحصـــُ
ا ذََكرحاَن اَمُه ا فَيِجُب َأنح يـُعحَلَم َأن  امل

َريحِن : َأَحِدِ َا :َفظَاَعُة ِفعحِلِهمح ِفيَما َ َر ُ وُه ِمنَ  ُمح  اخَلِديَعةِ  ِمنح التـ نحِبيه َعَل  أَمح   ا والثاين :  ُلَاِدُعونَ  مبَُخاَدَعِتِهمح ِإاّيه ا وَأهن 
ودِ  َقحصـــــــُ

ِليّ  وِقرَاَءُة ُمَور  ٍ  ا وَأن  ُمَعاَمَلَتُه كُمَعاَمَلِة  . ابخِلَداعِ  الت نِبيُه عَل  ِعَظِم امل هم ا َلَدُِّعون وما الِعجح بَفتحِح  ِإال  أَنـحُفســـــــَ
 
ُ
اِ  امل ِر الد  َدةِ الياِء واخلاِء وَكســـــــــــــح د  أُدحِغَمت الت اُء يف الد ا  ا ونُِقَلتح فـَتحَحُتها ِإىَل  َعَل  ِإراَدِة َلحَتِدُعوَن ا ِمنح َغريحِ أَِلفٍ  شـــــــــــــَ

 اخلاِء.
 َعن األَْصَمِعّي ، وأَْنَشد للّراِعي : : تََركَ  َخاَدعَ وِ 

مح َوَرٌ   خــــــــــــــــــادَعَ وِ  َد أَقــــــــــــــــــَواٌم هلــــــــــــــــــَُ جــــــــــــــــــح
َ

 املــــــــــــــــــ

وُ       خــــــــــُ دح رحُ  مــــــــــَ ِه والــــــــــعــــــــــِ اُه بــــــــــِ (2)رَاَح الــــــــــِعضــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، وفسَّرهُ ، أَْي تََرُكوا الَحْمَد ، ألَنَُّهْم لَْيُسوا ِمن أَْهِلِه.« الَحمة َخاَدعَ »وهَكَذا َرَواه َشِمٌر ، وفَسََّرهُ ، وَرَواهُ أَبُو َعْمٍرو : 

: َمْنُع الَحّقِ ، والَختُْم :  الَخْدعُ نَقَلَهُ الّصاَغانِّي عن ابِن األَْعَرابِّي. والَِّذي في اللَِّساِن َعن اْبِن األَْعَرابِّي : كِكتَاِب : الَمْنُع والِحيلَةُ ، ، الِخَداعُ وِ 

 َمْنُع القَْلِب من اإِليمان.

 ُرْؤبة :، قال  الِخَداع أَيْ  . تََكلُّفُهُ ،التََّخدُّعوِ 

ي  دح أََداهــــــــــــــِ قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ دحعَ فـ نح  خــــــــــــــِ عــــــــــــــامــــــــــــــَ د   ختــــــــــــــَ

ا     عــــــــــــَ طــــــــــــَ ــــــــــــح ُض َذا  األَق طــــــــــــَ ــــــــــــح ر َأو أَق ــــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــــح  ابل

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ً  ، كَحْيَدٍر. َخْيَدعٌ  ، كَشدَّاٍد وَكتٍِف ، َعن اللَّْحيَانّي ، وَكذِلكَ  َخِدعُ و َخدَّاعٌ  ، وهو َخَدَعهُ  : اْختََدَعهُ و ، تََخدَّعهو ، َخاَدَعهُ و ، َخدَّعه تَْخِديعا

 : َظِفْرُت به. َخَدْعتُهو

 بَْعُضُهم بَْعضاً. َخَدعَ  القَْوُم : تَخاَدعَ وِ 

 ولَْيَس به. َمْخُدوعٌ  : أََرى أَنَّه اْنَخَدعَ وِ 

ّمِ : ما الُخْدَعةُ وِ   به. تُْخَدعُ  بالضَّ

 : َكتَْمتُه وأَْخفَْيته. أَْخَدْعتُهو ءَ الشَّيْ  َخَدْعتُ و يُْهتََدى له ، وهو َمَجاز. : ال َخاِدعٌ  وماءُ 

ّمِ ، َعِن أَِبي ُسلَْيَماَن الغَنَوّي ، وقَْد تَقَدََّم. الِمْخَدعِ و ، الُمخدع ، كَمْقعٍَد : لُغَة في الَمْخَدعُ وِ   بالَكْسِر والضَّ

يُوَضع  ائِز الَِّذي يُوَضُع َعلَى العَْرٍش ، والعَْرُش : الحائُط يُْبنَى بَْيَن َحائَِطيِ البَْيِت ، ال يَْبلُُغ به أَْقَصاه ، ثُمَّ أَْيضاً : ما تَْحَت الجَ  الُمْخَدعُ وِ 

 الجائُِز من َطَرِف العَْرِش الدَّاِخِل.

 إِلَى أَْقَصى البَْيِت ، ويُْسقَُف به.
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 َوَح فاْستَتََر ، ِلئالً يُْحتََرُش.: اْستَرْ  َخَدعَ  الضَّبُّ ِمثْلُ  اْنَخَدعَ وِ 

 ِمنّي فاَُلٌن ، إذا تََواَرى ولَْم يَْظَهْر. َخَدعَ وِ 

َوغاِن. َخَدعَ وِ   الثَّْعلَُب ، إذا أََخَذ في الرَّ

أْي : إذا  خاِدعُ  . وفاُلنٌ ، أَي نَاقِصٌ  َخاِدع : الفَاِسُد من الطَّعَاِم وَغْيِره. وِدينَارِ  الَخاِدعُ و : فََسَد ، َخْدعا ءُ الشَّيْ  َخَدعَ وِ  كاَن ال يَثْبُُت َعلَى  (3)الرَّ

 َرأْيٍ َواِحٍد. وُهَو َمَجاٌز.

ً  العَْينُ  َخَدَعتِ وِ  ق العَْبِدّي. تَْخَدعُ  ، أَْي نَْعَسةٌ  َخْدَعةٌ  بعَْينِهِ  َخَدَعتْ  : لَْم تَنَْم. وما َخْدعا ْت بَِها ، وهو مجاز. قال الُمَمزَّ  ، أَي َمرَّ

ُت وملَح  ـــــــــــــح دَعح أَرِق ٌة  ختـــــــــــــَح عحســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ يَن  نـ ـــــــــــــح ي عـــــــــــــَ ـــــــــــــِ  ب

د  أَيحَر ُ وِ      ُت ال بــــــــــــُ يــــــــــــح َ  مــــــــــــا القـــــــــــــَ لــــــــــــح نح يـــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
ْعر َخاَدْعتُهُ وِ   : إذا اْرتَفََع وَغاَل. َخَدعَ  قَدْ ، و لَُمَخاِدعٌ  : َكاَسْدتُهُ. وقال الفَّراُء : بنو أََسٍد يَقُولُون : إِنَّ الّسِ

__________________ 
 .142( سورة النساء اآية 1)
 وختر ه فيه. 194( ديوانه ص 2)
 ... ( يف اللسان : إذا كان متلوان ال يثبت3)
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ى وال َعلٍَف. الَخْدعُ  وقَاَل ُكَراعِ :  : َحْبُس الَماِشيَِة والدَّواّبِ علَى َغْيِر َمْرّعِ

 «.ج د ع»قُْلُت : وهذا قَْد تَقَدَّم في 

 ، قاَل الشَّاِعُر : الَمْخُدوعُ  ، كُمعَظٍَّم : الُمَخدَّعُ وِ 

ُه  يـــــــــــــــنـــــــــــــــَ ِا ِإذا أََردحَت ميـــــــــــــــَِ مـــــــــــــــِ ُح الـــــــــــــــيـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَح

ريح      راِء غـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ اَرِة الســـــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ د عِ بســـــــــــــــــــــــــــــَ  خمـــــــــــــــَُ

  
ٌب ، واألَْكثَُر فِي ِمثِْل هَذا أَْن يَُكوَن بَْعَد ِصفٍَة ِمْن لَْفِظ الُمَضاِف إِلَْيه َكقَْوِلِهْم : « ُمَخدَّعِ  ِجدُّ ». وقَْد ُرِوَي َمْخُدوعٍ  أََراَد َغْيرَ  أَْنَت أَْي أَنَّهُ ُمَجرَّ

 عاِلٌم ِجدُّ عاِلٍم.

، كما في الّصحاح والعُبَاب. قاَل : وال كذِلَك َشِديُد النَِّسا. قاال :وكذِلَك َشِديُد األَْبَهِر. وأَما  األَْخَدعِ  ، أَْي َشِديُد َمْوِضع األَْخَدع ٌل َشِديدُ وَرجُ 

ْجِل ، فإِذا كاَن َطِويالً اْستَْرَخت ِرْجلُه.قَْولُُهم في الفََرِس : إِنَّهُ لََشِديُد النَِّسا ، فَيَُراُد بذِلَك النَِّسا نَْفُسه ، ألَنَّ   النَِّسا إِذا كاَن قَِصيراً كان أََشدَّ للّرِ

ا أَْعَرَض ، إِذ أَْخَدَعهُ  بِخالِف ذِلَك. ويُقَاُل : لََوى فاَُلنٌ  األَْخَدعِ  :ُممتَنٌِع أَبِيٌّ ، ولَيِّنُ  األَْخَدعِ  : نَِكٌد ، وهو َمَجاٌز. وَرُجٌل َشِديدُ  َخاِدعٌ  وَرُجلٌ 

ى  ، إِذا تََرَك التََّكبَُّر ، وهو َمجاٌز. أَْخَدَعهُ  وتََكبََّر. وَسوَّ

ي. واْسُم اْمَرأَةٍ ، وِهى أُمُّ يَْربُوعٍ ، وِمْنهُ الَمثَُل :  الَخْيَدعُ وِ  نَّْوُر ، عن ابِن بَّرِ ُب ، وقَْد َحَكاهُ يَْعقُو« ثُْلَمةً  َخْيَدعَ  لَقَْد َخلَّى ابنُ »، كَحْيَدٍر : الّسِ

 فَراِجْعهُ.« ر أَ ب»َمرَّ ِذْكُره في 

َي بِه. ـوهي ناقَةٌ أَو اْمَرأَةٌ  ـ َخْدَعةَ  ، بالفَتْح : اْسُم َرُجٍل ألَنَّهُ كاَن يُْكثُِر ِذْكرَ  َخْدَعةُ وِ   فُسّمِ

ِة النََّسِب. ِخَداعٍ  واْبنُ   : َمْشُهوٌر ِمْن أَئمَّ

ً  َكَمنََع ، ِمثْل القَْرَعِة ونَْحِوَها ، وما ال َصاَلبَةَ فيه ، والشَّْحمَ  اللَّْحمَ  َخَذعَ  : [خذع] َزهُ وقََطعَهُ ، : يَْخَذُعه َخْذعا  كالتَّْشِريح ِمْن َغْيِر بَْينُونَةٍ  َحزَّ

ََّخذُ  لََطعاٍم بالشَّامِ  اْسمٌ  : الَخِذيعَةُ  ومنه منه ، كما يُْفعَُل بالَجْنِب َعْنَد الشَّواِء. فِي َمَواِضعَ  . قال الّصاَغانِّي : ويُقَاُل  ِمن اللَّْحمِ  يُت ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 : الَخِديعَة ، واإِلْعجاُم أََصحُّ ، وقَْد تَقَدَّم.

ينُ كِمْكنََسٍة : ال ، الِمْخَذَعةُ وِ  ّكِ  بها اللَّْحُم. يُْخَذعُ  ألَنَّهُ  ّسِ

قِيَن ، ِخَذعَ  َذَهبُوا قاَل اْبُن َعبّاٍد : يُقَاُل :و باإِلْنَساِن نَقَلَهُ الّصاَغانّي. ، كَصْيقٍَل : العَْيبُ  الَخْيَذعُ وِ  والِجيم  ِمَذَع ، كِعنَب َمْبنِيِّْيِن بالفَتْحِ ، أَيِ ُمتَفَّرِ

 َم.لُغَةٌ فيه كما تَقَدَّ 

واُء ، ، الُمَخذَّعُ وِ   والَوِزيُم. (1)عن اْبِن األَْعَرابِّي ، وكذِلَك الُمغَلَُّس  كُمعَظٍَّم : الّشِ

أَْو ما  قَلَهُ ابُن َعبّاِد :نَ  قُِطَع أَْعالهُ ِمن الشََّجِر ، : ما الُمَخذَّع أَوْ  أَْعالهُ ، وِمثْلُه في الُمحيط. ما أُِكلَ  من النَّبَاِت : الُمَخذَّعُ  قاَل أَبُو َحنِيفَةَ :وِ 

 وهذا قَْوُل ابِن األَْعَرابِّي. أَْطَرافِِه ، ِمن قُِطعَ 

ً  بالسَّْيفِ  َخذَّْعتُه يُقَاُل : : التَّْقِطيُع. التَّْخِذيعُ وِ  ِمن َغْيِر إِبانة  هو تَقطيعٌ  أَو وهو الُمقَطَُّع ، َكما في الّصحاح الُمَخذَّعُ  : إِذا قَطَّْعتَهُ ، وِمْنهُ  تَْخِذيعا

 كالتَّْشِريحِ. قال الَجْوَهِريُّ : وكاَن أَبُو َعْمٍرو يَْرِوي قَْول أَبِي ذَُؤْيٍب : ،

 (2) خُمَذ عِكاَلُ َا َبَطُر اللَِّقاِء ِو 
ةُ ما ُجِرَح في الُحُروِب. وفي اللَِّساِن : أَراَد أَنَّهُ قد قُِطَع في َمَواِضَع ِمْنهُ ، ِلُطوِل اْعتِيَاِدِه بالذَّاِل ، أَي َمْضُروٌب بالسَّْيِف ، يَُراُد به َكثْرَ 

 الَحْرَب وُمعَاِوَدتِِه لها قد ُجِرَح فيها َجْرحاً بَْعَد َجْرحٍ ، كأَنَّهُ ُمَشطٌَّب بالسُّيُوِف.

 ، عن اْبِن َعبّاٍد. ويُْرَوى بالداِل أَْيضاً وقد تَقَدََّم. قُذُ وال يَِحيكُ ال يَنْ  بالسَّْيفِ  الضَّْربُ  : التَّْخِذيعُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 ُء : تَقَطََّع.الشَّيْ  تََخذَّعَ 

ّمِ : الِقْطعَةُ من القَْرعِ ونَْحِوِه. وقَْوُل ُرْؤبَةَ يَِصُف ثَ  الُخْذُعونَةُ و ، بالفَتْح ، الَخْذَعةُ وِ   ْوراً :، بالضَّ
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ٍب  نـــــــــــــــح ُر جـــــــــــــــَ ُه حـــــــــــــــامـــــــــــــــِ اكـــــــــــــــبَنـــــــــــــــ  َذعـــــــــــــــَ  َأخـــــــــــــــح

ا     عــــــــــــَ نـــــــــــــَ ىت  َأكــــــــــــح ِ  حــــــــــــَ ِه والــــــــــــّرِفــــــــــــح يــــــــــــِ غــــــــــــح نح بـــــــــــــَ  مــــــــــــِ

  
. ُخِذعَ  فَقَْد قاَل ابُن األَْعَرابِّي : َمْعنَاهُ قد  : الَمْيُل. الَخَذعُ و لَْحُمه فَتََدلَّى َعْنهُ وأَْكنََع : َدنَا ِمْنُهنَّ

 ، كُمعَظٍَّم : لَقَُب ماِلِك بِن َعْمِرو بِن َغْنٍم الَكْلبِّي ، نَقَلَه الحافُِظ. الُمَخذَّعوِ 

__________________ 
 ( يف التهذيب : واملعل  .1)
 ابلدا  املهملة ا وصدره :« خمدع»برواية  18/  1( ديوان اهلذليا 2)

 فتناداي وتواقفت خيال ا
 «.فتنازال»ويروي « فتناذرا»ويروي : 
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َكَذا في  َخَراِشعُ و َخْرَشعُ  قُنَّةُ َصِغيَرةٌ ِمن الَجبَِل ، ج : أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَّساِن. وقاَل الَخاْرَزْنِجّي : هىِ  ، الَمَخْرَشعَةُ  : [خرشع]

 العُبَاِب والتَّْكِملَة.

 ، كما في الّصحاح. عَ فاْنَخرَ  يُقَاُل : َخَرْعتُه ، كالَمْنعِ : الشَّقُّ  الَخْرعُ  : [خرع]

ً  َعن اْبِن َعبّاٍد ، وقد بالتَّْحِريك : ِسَمةٌ فِي أُذُِن الشَّاةِ ، ، الَخَرعُ وِ   ِمن َحّدِ َمنََع ، أَْي َشقََّها. َخَرَعها يَْخَرُعها َخْرعا

 في ُطوِلَها فَتِصير األُذُُن ثاَلَث قَِطعٍ ، فَتَْستَْرِخي الُوْسطى َعلَى الَمَحاَرةِ ، وِهيَ  (1) يُْقَطع أَْعلَى أُذُنَِها وقِيَل : هو َشقَُّها في الَوَسِط ، وذِلَك أَنْ 

 .َمْخُروَعةٌ 

 عن اْبِن ُدَرْيٍد. ِليُن الَمفَاِصلِ  أَْيضاً : الَخَرعُ وِ 

خاَوةَ وِ  هَما ، الُخْرعُ و الُخُروعُ و ح ،بالفَتْ  ، الَخَراَعةُ  وَمْصَدُرهُ  ِء.في الشَّي الرَّ كَذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : والُخُزوَعةُ والَخَزُع ، األَولَى  بَضّمِ

 كَكُرَم. ُء ،الشَّيْ  َخُرعَ  وقَدْ  َمَع الَخَزاَعِة نَقَلََها ابُن ُدَرْيٍد ، واألَِخيَرةُ عن اْبِن َعبّاٍد.

 كما في الّصحاح. الدََّهُش ، : هو الَخَرعُ  قاَل َشِمٌر :وِ 

 وفي أَْخَرى : لَقُْلتَُها. «.لَفَعَْلتُ  الَخَرعُ  (2)لَْوال َرْهبَةُ أَْن تَقُوَل قَُرْيٌش : َدَهَر »قَْوُل أَبِي طاِلٍب لَّما أَْدَرَكهُ الَمْوُت :  وِمْنهُ 

 َخاِء والّراِء.، بال الَخَرعُ  ويُْرَوى بالِجيِم والّزاي ، وهو الَخْوُف. قاَل ثَْعلٌَب : إِنّما هو

ُجلُ  َخِرعَ وِ  قال ابُن األَثِيِر : أَْي « لَجِزعَ »أَْو « لَخِرعَ  لَْو يَْسَمُع أََحُدُكْم َضْغَطةَ القَْبرِ »َحِديُث أَبِي َسِعيٍد الُخْدِرّي :  وِمْنهُ  كفَِرَح : َضعَُف ، الرَّ

بَمْعنِى  َخِريعٌ  زاَد أَبُو َعْمٍرو :و .(3) َخِرعٌ  الّصَحاحِ. زاَد في العُبَاِب : وُكلُّ َضِعيٍف ِرْخوٍ كَكتٍِف ، َكما في  ، َخِرعُ  فهو َدِهَش وَضعَُف ،

 َضِعيٍف : وقاَل ُرْؤبَهُ :

َما َخرِعَ ال   الَعظحِم وال ُمَوصِّ
 وأَْنَشَد الّصاَغانِّي :

ٍة وِ  رَاعــــــــــــــَ ــــــــــــــَ رِّ يـ داِن كــــــــــــــُ نح َأخــــــــــــــح ُك مــــــــــــــِ  ال تــــــــــــــَ

رِيـــــضٍ      رُهح   خـــــَ كـــــــاســـــــــــــــــــِ وٌف مـــــَ ِب الـــــلـــــبـــــــاِن جـــــُ قـــــــح  كســـــــــــــــــــَ

  
موِ   ، َعن اللَّْيِث. اْنَكَسر ، أَي لََخِرعَ  قِيَل في تَْفِسيِر َحِديِث أَبِي َسِعيٍد الُمتَقَّدِ

 كما في الّصحاحِ. النَّْخلَةُ : َذَهَب َكَربُها ، َخِرَعتِ وِ 

ِرّماحِ :أَي  َكأَِمير : الِمْشفَُر الُمتََدلِّي ، ، الَخِريعُ وِ   ِمْشفَُر البَعيِِر ، كما في الّصحاح ، وأَْنَشَد ِللّطِ

ــــــــــضَ  رِي ي  خــــــــــَ َواحــــــــــِ ــــــــــ  ِرَب الــــــــــنـ طــــــــــَ ِو ُمضــــــــــــــــــــــــح عــــــــــح ــــــــــ   الــــــــــنـ

ونِ      ِة ذي ُغضـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــفـــــــــــــَ رِي ـــــــــــــغـــــــــــــَ الِ  ال َبخـــــــــــــح  كـــــــــــــَ

  
 . وقَْبلَه :َخِريعٍ  ِصفَةُ  ، ألَنَّهُ « ذا ُغُضونٍ »هَكَذا هو الّصحاح. وهَكَذا ُوِجَد بَِخّطِ األَْزَهرّي أَْيضاً ، وَصَواُب إِْنَشاِده : 

ااَي  طـــــــــــــــــَ
َ

 متـــــــــــــــــر  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــِورَاِ  ِإذا املـــــــــــــــــ

اِ      جـــــــــــاَد مـــــــــــن الـــــــــــَوجـــــــــــِ ِت الـــــــــــنـــــــــــ  اَيســـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــَ  تــــــــــــَ

  
 «.غ ر ف»وَسيَأْتِي ِذكُر ذِلَك في 

 بِن ِمْرداٍس ، َحْيُث قال : (4)وقَاَل ابُن فاِرٍس : َسَرقَهُ ِمْن ُعتَْيبَةَ »

ٍر  فـــــــَ ا مِبشـــــــــــــــــــــح هـــــــَ نــــــــح اِب عـــــــَ يـــــــَ ا األَنــــــــح بـــــــَ ّف شـــــــــــــــــــــَ كـــــــُ  تـــــــَ

رِيـــــــــــضٍ      رِ   خـــــــــــَ َخصـــــــــــــــــــــــــ 
ُ

َورّي املـــــــــــ ِت اأَلحـــــــــــح بـــــــــــح  كســـــــــــــــــــــــــِ

  
ّمِ ، وهو داُء يُِصيُب البَِعيَر فيَْسقُُط َميِّتاً ، ولَْم يَُخصَّ ابُن األَْعَرابِّي به بَِعيراً وال َغْيَرهُ  ، ُخَراعٌ  النَّاقَةُ الَّتِي بَِها : الَخِريعُ وِ    ، إِنََّما قاَل :بالضَّ

 : أَْن يَُكوَن َصِحيحاً فَيَقََع َميِّتاً. الُخَراعُ 
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. الَمْرأَةُ الفَاِجَرةُ. : الَخِريعُ وِ  الَجْوَهِرّي ، إِاّل أَنَّ وُهَو قَْوُل األَْصَمِعّي الَِّذي نَقَلَهُ  الَّتِي تَتَثَنَّى ِليناً ، ِهيَ  أَوْ  قال الَجْوَهِريُّ : وأَْنَكَرهُ األَْصَمِعيُّ

 قَْوَل الراِجِز يَُؤيَُّد القَْوَل األَّول :

رِيـــــــــــــضُ ِإذا  هح  اخلـــــــــــــَ َذمــــــــــــــَ رُي ا ـــــــــــــُ فـــــــــــــِ قـــــــــــــَ نــــــــــــــح  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

هح      مـــــــــــَ مـــــــــــَ ِديـــــــــــُد الصـــــــــــــــــــــــــ  ٌر شـــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــح ا فـــــــــــَ ُؤر هـــــــــــَ  يــــــــــــَ

  
 وَهاتَآن عن ابِن َعبّاد. وَصبُوٍر ، َكَسِفينَةٍ  الَخُروعو كالَخِريعَِة ، وَكَذا قَْوُل ُكثَيٍِّر اآلتِي ِذْكُرهُ في الُمْستَْدَرَكات ،

، وِعتَْوٌد ، وهو اْسُم َواٍد.  ِخْرَوعٌ  ْء َعلَى هذا الَوْزِن إِاّل َحْرفاِن :قال الَجْوَهِريُّ : ولَْم يَِجى ال يُْرَعى. َمْعُروفٌ  ، كِدْرَهٍم : نَْبتُ  الِخْرَوعُ وِ 

 ِخْرَوعٌ  : اْسُم َواٍد ، ولَْيَس بتَْصِحيِف ِعتَْود ، كما َمرَّ البَْحُث فيه. وِجْدَوٌل لُغَةٌ في الَجْدَوِل. وقِيَل : قُْلُت : وِزيَد : ِذْرَوُد : اْسُم َجبَل ، وِعتَْورُ 

 ُمْلَحقٌ 

__________________ 
 ( يف القاموس : آذاهنا.1)
 ويف النهاية واللسان هنا : أدركه.« وهره»وابألصر « دهر»( عن النهاية : 2)
 ومثله يف التهذيب واللسان.( 3)
 وكال ا تقا .« عتبة»( يف التهذيب : 4)
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ِثيُر  َ  يحُخنا : ِإنح كاَن ِخرحَوعاً عَل  رََأي َمن َ حَعُلُه ُراَبِعيان ويـُلحِحُقُه ِبِدرحَهٍم فالت مح َرُه ُهَنا ِبِدرحَهٍم. وقا  شـــــــَ اِهٌر ا وفيه : َأن  ِذكح
ِثيُر به ال َلحُلو َعنح َنَظٍر انتَـَه . وِقيُلَاِلُفُه ا وِإنح  رُه ُهَنا ا فالت مح َد أَن ُه ِفعحَوٌ  والواُو زَاِئَدٌة كما اقـحَتضــــــــــــاُه ِذكح  َر : لُِّيَ َقصــــــــــــَ

َم اهلِنحِدّي ا مُ  اخِلرحوَعَ  ســـِ مح م   الســـ  َجَرٌة حَتحِمُر َحّباً َكبَن ُه بـَيحُ  الَعصـــاِفرِي ُيســـَ َت   ِمنلَرخاَوتِِه ا وهي شـــَ قا  ابُن  (1) اخلَرَعَ  شـــح
َوة ا والبَـلح  َفُض ِمن الُقولَنحِج. والَفاِلُج والل قح هاُ  البَـلحِغم ا ويـَنـح يـ ُته ِإســــح رِي  ا وخاصــــِّ َوُده الَبحح ُر ما يـُؤحَخُذ ِمنحُه َجزحلة : َأجح َغِم ا وَقدح

 ِإىَل ِمثـحَقاٍ .
يعوِ  يٍت : العُْصفُر ، ، الِخّرِ ِن األَْعَرابِّي وابِن ُدَرْيد والدَّينََوِرّي ، كما في العُبَاب. وزاَد األَِخيُر في َضْبِطِه :َكأَِميٍر ، وهَكَذا َضبََطهُ عن ابْ  كِسّكِ

 عن ابِن َعبّاٍد. أَو الِقْرِطُم ، ابُن َجْزلَةَ أَْيضاً ،

 ، َواِحٌد. الُخَراعُ و الُجنُوُن ، والطََّوفَاُن ، والثََّوُل ،عن الِكَسائِّي : وقال َشِمر :  كغَُراٍب : ُجنوُن النّاقَِة ، ، الُخَراعِ وِ 

ّي  اْنِقَطاٌع في َظْهِرَها تُْصبُِح ِمْنهُ بَاِرَكةً ال تَقُوُم ، : الُخَراعُ  قيل :وِ  ولَْم يَُخصَّ به ابُن األَْعَرابِّي بَِعيراً وال َغْيَرهُ ، كما تَقَدََّم. وَحَكى ابُن بَرَّ

َمِن والُحُشوِش. وأَْنَشَد ِلَرُجٍل َهَجا َرُجالً بالَجْهِل ، وقِلَِّة الَمعْ  الُخَراعَ  َرابِّي أَنَّ عن اْبِن األَعْ   ِرفَِة :يُِصيُب اإِلبَِل إَِذا َرَعِت النَِّديَّ في الّدِ

ُه  لــــــــــــَ يـــــــــــــح ُ  خــــــــــــَ بــــــــــــِ ربحُت حيــــــــــــَح ِذي ُأخــــــــــــح وَ  الــــــــــــ   أَبــــــــــــُ

رُ      قــــــــــح ــــــــــَ ا الــــــــــبـ ف  هلــــــــــَ ىت   ــــــــــَِ َد  حــــــــــَ َذاَر الــــــــــنــــــــــ   حــــــــــِ

  
َها النََّدى ، إِْنَما يََضرُّ اإِلبَِل والغَنََم.  َوَصفَهُ بالَجْهِل ، ألَنَّ الَخْيَل ال يََضرُّ

ّمِ ، ُخْرُعونُ وِ   ة ، بَِسَمْرقَْنَد. ويَُدلُّ لَهُ أَْيضاً إِْطالُق العُبَابِ  (2)وهو في التَّْكِملَِة َمْفتُوُح َضْبطاً بالقَلَِم  ، بالضَّ

بِن طابَِخةَ بن  (3)بِن َوِديعَةَ بِن َعْبِد هللا بن لَُؤيَّ بِن َعْمِرو بِن الحاِرِث بِن تَْيم  ، كَكِتٍف : لَقَُب َعْمِر وْبِن َعْبس الَخِرعُ وِ  ْبِن َعْبِد َمنَاةَ بِن أَّدِ

عٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد : َرُجلٌ و .(4)الفاِرسي  َجّدِ َعْوِف بِن َعِطيَّةَ الّشاِعر اْليَاِس بن ُمَضَر ،  االْختِالِف في أَْخالقِِه. وقَاَل ابُن َكِثيرُ  كُمعَظَِّم : ، َمَخرَّ

عُ  فاِرٍس : ُع ، بالِجيم والّزاي. الُمْختَِلُف األَْخالِق ، : الُمَخرَّ  وفيه نََظٌر ، كما في العُبَاِب. قُْلُت : ولَعَلَّ َصَوابَهُ الُمَجزَّ

 هَكَذا في النَُّسخِ. أَْنَشأَهُ واْبتََدأَهُ ، يُقَاُل :و حاح : اْشتَقَّهُ واْقتَطعَهُ واْختََزلَهُ. وفي الصّ  َشقَّهُ  َء :أَّي الشَّيْ  ، اْختََرَعهُ وِ 

 والَِّذي في الّصحاح والعُبَاب : واْبتََدَعهُ.

 هللا األَْشيَاَء : اْبتََدَعها بِاَل َسبٍَب. اْختََرعَ . و(5)بَاِطالً : اخترقَهُ  اْختََرعَ  وفي األَساِس :

، أَْى  مالَهُ  تَْختَِرعْ  يُْنفَُق على الُمِغيبَِة ِمن ماِل َزْوِجَها ما لَمْ »الَحِديُث :  كاْختََرَعهُ ، بالّزاي. وِمْنهُ  انَهُ وأََخَذ ِمن ماِلِه ،خَ  إِذا فاُلناً : اْختََرعَ وِ 

 ُهنَا الِخيانَةُ ، ولَْيَس بَِخاِرجٍ عن َمْعنَى القَْطع ، وَحَكى ذِلَك الَهَرِوّي في الغَريبَْين. اإلْختَِراعُ  ما لَْم تَْقتَِطْعهُ وتَأُْخْذهُ. وقاَل أَبُو َسِعيٍد :

َرَها ِلغَْيِرِه أَيّاماً ، ثُمَّ َردََّها. إِذا الدَّابَّةَ ، اْختََرعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و َعن اْبِن ُشَمْيل. اْستَْهلََكهُ ، : اْختََرَعهُ وِ   تََسخَّ

 َكتِفُهُ لُغَةٌ في اْنَخلَعَْت. اْنَخَرَعتْ  وفي الّصحاح : اْنَخلََع. لُغَةٌ في : َخَرعَ انْ وِ 

ُجُل : اْنَخَرعَ  قاَل اللَّْيُث :وِ  َّتَْت. اْنَخَرَعتِ و اْنَكَسَر وَضعُفُ  الرَّ  القَناةُ اْنَشقَّْت وتَفَت

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 ، كِدْرَهٍم. قاَل َعِديُّ بُن َزْيٍد يَِصُف بَقََر الَوْحِش : ِخْرَوعٌ  ْن َشَجٍر أَو ُعْشٍب فهوُكلُّ نَبَاٍت قَِصيٍف َريَّاَن مِ 

ِه وِ  فــــــــــــِ َوائــــــــــــِ ا يف طــــــــــــَ َا عــــــــــــنــــــــــــ  زحجــــــــــــِ ُ  يـــــــــــــُ نــــــــــــح  اخلــــــــــــُ

نح      َن مــــــــــــــــِ فــــــــــــــــرمــــــــــــــــح رحوَعٍ يــــــــــــــــَ ارَا خــــــــــــــــِ  َراّيَن أمثــــــــــــــــحَ

  
اقال الّصاَغانِّي : يُِريُد النَّبَاَت الَخّواَر ِمْن   ُء ، كما تَقَدَّم.الَمْعُروُف فال يَْرَعاهُ َشي الِخْرَوعُ  نَْعَمتِه وريَّه. فأَمَّ

 ، أَّيِ نَْبت كاَن ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي وأَْنَشَد. ِخْرَوعٌ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : وُكلُّ نَْبٍت َضِعيٍف يَتَثَنَّى :
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ُه  ـــــــــــــ  َرمـــــــــــــّي كـــــــــــــبَن ىَن َحضـــــــــــــــــــــــــــح ثـــــــــــــح ُب مـــــــــــــَ العـــــــــــــِ  تـــــــــــــُ

ـــــــــِذي      اٍن ب طـــــــــَ ـــــــــح ي ُج شـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــ  عـــــــــَ ـــــــــَ رحوَعٍ تـ ر خـــــــــِ فـــــــــح ـــــــــَ  قـ

  
__________________ 

 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : التّخرع.1)
 ( قيدها ايقوت نصا بفتح أوله ا وتسكا  نيه وعا مهملة وآخره نون.2)
 «.متيم»وابألصر  199( عن مجهرة ابن حزم ص 3)
 «.الفارس»( كذا ابألصر ولعله حتريف 4)
 «.اخرتصه»يف األساس : ( 5)
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، َحَكاُهَما ابُن  َخرائِعُ و ُخُروعُ  ، كأَِميٍر : الَمْرأَةُ الَحْسنَاُء. وقيَل : هي الّشابَّةُ الناِعَمةُ. وقِيَل : هي الماَجنَةُ الَمِرَحةُ. والَجْمعُ  الَخِريعُ وِ 

عُ   اَلِمٍس ، كأَنََّهاالَّتِي ال تَُردُّ يَدَ  : الَخِريعَةُ و الَخِريعُ  األَعرابِّى. وقِيَل :  لَهُ. قاَل يَِصُف َراِحلَتَهُ : تَتََخرَّ

ا  يـــــــــــِ  وهـــــــــــي فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــَ اَم الـــــــــــعـــــــــــِ ي أَمـــــــــــَ  مَتحشـــــــــــــــــــــــــِ

َي      رِيـــــــــــــضِ َمشـــــــــــــــــــــــــــح ا اخلـــــــــــــَ يـــــــــــــهـــــــــــــَ نـــــــــــــِ تح بـــــــــــــَ رَكـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  تـ

  
 ، وقال ُكثيٌِّر : َخِريعٌ  وُكلُّ َسِريعِ اإِلْنِكَساِر :

اَل وِ 
َ

ِت املــــــــــ ال َرعــــــــــَ هــــــــــَ َ
اُه املــــــــــ ــــــــــَ ب ن  َأشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــهــــــــــِ ي ــــــــــِ  ف

ريحُ      َو  غــــــــــــَ ــــــــــــُ  يف اهلــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ُم ب َواعــــــــــــِ ــــــــــــَ ر عِ نـ  خــــــــــــُ

  
 .(1)ي أََراَد َغْيَر فََواِجَر ، ألَنَّهُ إِنََّما نَفَى َعْنَها الَمقَابَِح ال الَمَحاِسَن. وفِي هذا القَْوِل َردُّ على األَْصِمعّ 

عوِ   ى وَضعَُف واَلَن.الّرُجُل : اْستَْرخَ  تََخرَّ

َكةً ، أَي ُجْبٌن وَخَوٌر ، وهو َمجاز. َخَرعُ  وفي فاَُلنٍ   ، ُمَحرَّ

 ، كأَِميٍر : لَيَّنَةٌ. َخِريعٌ  وَشفةٌ 

َعتْ و أَْعَضاُء البَِعير ، اْنَخَرَعتْ وِ   : زالَْت َعْن َمْوِضِعَها. قاَل العَّجاج : تََخرَّ

 خَتَر عاَمنح َ َزحان ِعز ُة وِ 
ِغيُر الَِّذي يَْرَضُع. عِ الَخرِ وِ  ِعيف. وقِيَل : هو الصَّ  ، كَكِتٍف : الفَِصيل الضَّ

 لَهُ : ِلْنُت. اْنَخَرْعتُ وِ 

 : الغُْصُن ، في بَْعِض اللُّغَاِت ِلنَْعَمتِِه وتَثَنَّيِه. الَخِريعُ وِ 

 : نَاِعُم لَيَُّن. قال الّراِعي يَْذُكُر ماًء : َخِرعُ  وُغْصنُ 

 (2) َخرِعُ َراي  َساقـَُها  ُمَعانِقاً سا َ 
ُ  الَخَراِويعُ وِ   : َحَسنَةٌ َرْخَصةٌ لَيِّنَةٌ. ِخْرَوَعةٌ  ِمن النَِّساء : الِحَساُن. واْمَرأَة

 : أَي نَاِعٌم. وهو َمَجاٌز. ِخْرَوعٌ  ، وَشبَابٌ  ِخْرَوعٌ  وَعْيشٌ 

 وقاَل أَبو النَّْجِم :

َي مَتَط   يف َشَباٍب   ِخرحوَعِ فـَهح
 : الُمِريُب ، ألَنَّ الُمِريَب خائٌِف ، فَكأَنَّهُ َخّواٌر.قال : الَخِريعُ وِ 

ـــــــــــضٌ  رِي ِه  خـــــــــــَ ـــــــــــُث أِبَرحضـــــــــــــــــــــــــِ ي ـــــــــــِ ب ِش اخلـــــــــــَ ىَت ميـــــــــــَح  مـــــــــــَ

هح      قـــــــــــــــــُ َة َذائـــــــــــــــــِ الـــــــــــــــــَ اَلَ  ال  ـــــــــــــــــََ  فـــــــــــــــــِإن  ا ـــــــــــــــــَ

  
ّي : َشاِهُدهُ قَْوُل ثَْعلَبَةَ بِن أَْوِس الِكالبِّي.: لُغَةٌ في الَخاَلَعِة ، وهي الدَّعار الَخَراَعةُ وِ   ةُ ، قاَل ابُن بَّرِ

ي  هـــــــــــِ بـــــــــــِ يـــــــــــيِن ُتشـــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــِ بـــــــــــِ اِإنح ُتشـــــــــــــــــــــــــح ر عـــــــــــَ   خمـــــــــــَُ
ةً      رَاعـــــــــــــــَ ا خـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــــــَ ينِّ وِديـــــــــــــــنـــــــــــــــًا َأخح  مـــــــــــــــِ

  

ُد َعَليحِهن  َمَعا ُلُح اخلَوح  اَل تصح

عُ  وَرُجلٌ   ، كُمعَظٍَّم : ذاِهٌب في الباِطِل. ُمَخرَّ

 ُعوداً من الشََّجَرةِ ، إِذا َكَسَرَها. اْختََرعَ  يُقَاُل :وَ 

يْ  اْختََرعَ وِ   ، بالَكْسِر. الِخْرَعةُ  َء : اْرتََجلَهُ ، واالْسمُ الّشِ



10044 

 

ُجُل ، كفَِرَح : إِذا اْستَْرَخى َرأْيُه بَْعدَ  َخِرعَ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّي : ةٍ ، وَضعَُف ِجْسُمه بَْعَد َصاَلبٍَة. الرَّ  قُوَّ

. ونَاقَةٌ  ُخِرعَ وِ  ُجُل والبَِعيُر ، كعُنَِي : إِذا َوقََع أَْو ُجنَّ  ، وُهَو َمَرٌض يُفَاِجئها. الُخَراعُ  أَصابََها َمْخُروَعةُ  الرَّ

عُ  وثَْوبُ   ، كُمعَظٍَّم : َمْصبُوُغ بالعُْصفُِر. ُمخكرَّ

ةُ قَْبَل أَْن تَتَفَتََّق. وقاَل َغْيُرهُ : هو  القُْطُن الفاِسُد في بََراِعميِه ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقاَل اللَّْيُث : هو ، كقُْنفٍُذ ، الُخْرفُعُ  [خرفع] وهي األَِكمَّ

ةً.  القُْطُن عامَّ

اُق األَْعَراِب ، : ْرفُعالخُ  وقال أَبُو َعْمٍرو : وقاَل ابُن َجْزلَةَ : هو ثََمُر العَُشِر ، ولَهُ ِجْلَدةٌ َرقِيقَةٌ إِذا  َما يَُكوُن فِي ِجَراِء العَُشِر ، وهو ُحرَّ

 اْنَشقَّْت َعْنهُ َظَهَر منه ِمثُْل القُْطِن. قال ابُن ُمْقبِِل :

ٌد  ــــــــَ هــــــــا َزب رحطــــــــِ ــــــــُ نح قـ ا مــــــــِ هــــــــَ ومــــــــَ يحشــــــــــــــــــــــُ اُد خــــــــَ ــــــــَ ت عــــــــح ــــــــَ  يـ

ا      هـــــــــَ نــــــــــح ِف مـــــــــِ َبن  ابألَنـــــــــح عـــــــــاً كـــــــــَ رحفـــــــــُ ا خـــــــــُ فـــــــــَ  َخشـــــــــــــــــــــــِ

  
: َجنَى العَُشِر. قاَل : وقاَل أَبُو ِزيَاٍد : يَْخُرُج لْلعَُشِر نُفَّاٌخ ، َكأَنَّه َشقَاِشُق الِجَماِل الَّتِي تَْهِدُر  الُخْرفُع وقاَل الدَّينََوِرّي : هَكَذا أَْوَرَدهُ ابُن ِسيَده.

 ائَد.فيها ، ويَْخرُج في َجْوِف ذِلَك النَّفّاِخ ِحَراَق لَْم يَْقتَِدح النَّاُس فى أَْحَمَد ِمْنهُ ، ويَْحُشونَهُ الَمخادَّ والَوس

__________________ 
 ( تقدم ان األصمعي كان يكره ان تكون اخلريض الفاجرة ا وقا  : هي الجي تتثىن من اللا.1)
 وصدره فيه : 158( ديوانه ص 2)

 ابَكرحَتُه وفضوُ  الريِح تـَنحُسُجهُ 
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بََد الَِّذي يَْخِطُم َخرَ  الُخْرفُع وقاَل أَبو نَْصٍر : ثََمُر العَُشرِ  اِطيَم اإِلبِِل ، َحْشُوهُ َزَغٌب ِمثُْل القُْطِن يُْحَشى به ، وِلبَيَاِضِه َوتَنَفُِّشه َشبَّهَ الشُّعََراُء الزَّ

 به ، قاَل ابُن ُمْقبِل :

ٌد  هـــــــا َزبـــــــَ رحطـــــِ ـــــُ نح قـ هـــــــا مـــــِ مـــــِ طـــــح لـــــَ  خـــــَ ي عـــــَ حـــــِ  ُيضـــــــــــــــــــح

ا      هـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــر أحِس مـــــــــِ َبن  ابل عـــــــــاً كـــــــــَ ـــــــــُ رحف دِ  خـــــــــُ ـــــــــُ ـــــــــًا ن (1)ف
 

  
واةِ. وقاَل أَبو ِمْسَحٍل : القُْطُن  ، كِزْبِرج ، كالِخْرفِعِ  نَقَلَه األَْزَهِريُّ وهو قَْوُل أَبِي َعْمٍرو ، القُْطُن الَمْنُدوفُ  ويُقَاُل : هو كما َزَعَمهُ بَعُض الرُّ

 بالَكْسِر ، وأَْنَشَد ابن بَّرّي للراجز : الِخْرفِع يُقَال لَهُ 

لـــــــــــــــو أَ  مـــــــــــــــِ ا حتـــــــــــــــَح وفـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُ ِدي الســـــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــح  َن بــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــوَن      زِل غـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــضَ أَمح تـ رحف ا اخلـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ُدوف ـــــــــــــــح ن
َ

 املـــــــــــــــ

  
 * ومّما يُْستَْدَرَك َعلَْيه :

 ، كقُْنفٍُذ وِزْبِرجٍ ، نَقَلَه صاِحُب اللَِّسان عن اْبِن ِجنِّي. الِخْرفِعِ و الُخْرفُع ، بَِكْسِر الخاِء وَضمَّ الفَاِء : لغَةٌ في الِخْرفُع

 ، َكقَْوِلَك : قََطْعته فاْنقََطَع. َخْزعاً فاْنَخَزعَ  اللَّْحمَ  َخَزْعتُ : يُقَال  ، كالتَّْخِزيعِ  كالَمْنعِ : القَْطعِ ، الَخْزع : [خزع]

ْعتهُ وِ   : قَطَّْعتهُ قَِطعاً. َخزَّ

ْحِب. : الَخْزعوِ  َع ، كما في الّصحاح ، أَْي كاَن في  َخَزعَ  يُقَال : التََّخلُّف عن الصَّ فالٌن َعْن أَْصحابِه ، إِذا تََخلََّف َعْنهْم ، وَكذِلَك تََخرَّ

 َمِسيِرِهْم ، فَخنََس َعْنهم.

ّمِ : الِقْطعَة تُْقَطُع. الُخَزاَعةوِ   ِء.من الشَّىْ  العُبَاِب : تُْقَطعُ  وفي ، بالضَّ

قاَل ابُن الَكْلبِّي : َولََد حاِرثَةُ بُن َعْمرو ُمَزْيِقيَاَء بن عاِمر ، وهو ماُء الّسَماِء ، َربِيعَةَ وهو لَُحى ،  بِال الم : َحيٌّ ِمن األَْزِد ، ، ُخَزاَعةٌ وِ 

ُهْم بِْنُت أُد بن طابَِخةَ بن إِْليَاِس بِن ُمَضَر ، فََولََد َربِيعَةُ َعْمراً ، وهو الِّذي بَحَر البَِحيَرةَ ، وَسيَِّب ، وأُمُّ  ُخَزاَعةُ  وأَْفَصى َوَعِديًّا وَكْعباً ، وُهمْ 

هُ فَُهْيَرةُ ُخَزاَعةُ  السائِبَةَ ، َوَوَصَل الَوِصيلَة ، وَحَمى الحاِمّي ، وَدَعا العََرَب إِلَى ِعبَاَدةِ األَْوثاِن ، وهو بنُت عاِمِر بن الحاِرِث بن . وأُمُّ

قَتْ  ، وإِنَّما صاَرت الِحَجابَةُ إِلَى َعْمِرو بِن َربِيعَةَ ِمْن قِبَِل فَُهْيَرةَ الُجْرُهِميَِّة ، وكاَن أَبُوَها آِخَر َمْن  ُخَزاَعةُ  ُمَضاض الُجْرُهِمّي. وِمْنهُ تَفَرَّ

وا بِذِلَك ألَنَُّهمْ  َعةُ ُخَزا َحَجَب ِمن ُجْرُهٍم ، وقد َحَجَب َعْمرو ، وهِذهِ  ا ساُروا مع قَْوِمِهْم ِمن َمأَِرب ، فاْنتََهْوا إِلَى َمكَّةَ  ُسمُّ ُعوا َعْن  لمَّ تََخرَّ

لُوا ِمن َمأِْرب فَنََزلُوا َظْهَر َمكَّةَ. وفي من قَْوِمِهْم ِحيَن أَْقبَ  اْنَخَزُعوا وَساَر اآلَخُروَن إِلَى الّشاِم. وقَاَل اْبُن الَكْلبِّي : ألَنَُّهمْ  قَْوِمِهْم ، وأَقَاُموا بَمكَّةَ 

َق في البِاَلِد تََخلَّفَْت َعْنُهمْ  ا َخَرَجْت ِمن َمكَّةَ ِلتَتَفَرَّ  ، وأَقَاَمْت بها. قاَل الشاِعُر : ُخَزاَعةُ  الّصحاحِ : ألَنَّ األَْزَد لَمَّ

ر   َن مــــــــــَ طــــــــــح نــــــــــا بــــــــــَ طــــــــــح بــــــــــَ ا هــــــــــَ مــــــــــ  تح فــــــــــلــــــــــَ ز عــــــــــَ  ختــــــــــََ

ةُ      زاعـــــــــــــَ ر خـــــــــــــُ رَاكـــــــــــــِ وٍ  كـــــــــــــَ لـــــــــــــُ ا يف حـــــــــــــُ نـــــــــــــّ  عـــــــــــــَ

  
 

بِن أَيُّوَب األَْنَصاِري أََحِد بَنِي َعْمِرو بِن َسواِد  (2)والبَْيُت ِلَحسَّان ، َكما في َهَواِمِش الّصحاح ، وهَكَذا أَْنَشَدهُ له اللَّْيُث. والصَّواُب أَنَّهُ ِلعَْوِن 

 بِن َغْنٍم ، كما َحقَّقَه الّصاَغانِّي.

 نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي والّصاَغانِّي. ، كُهَمَزةٍ ، ُعَوقَةٌ ، ُخَزَعةٌ  ُجلٌ رَ وِ 

رٍو :وِ   وأَنحَشَد :  ا كَجوحَهٍر : الَعُجوز ا اخلَوحزَعُ  قاَ  أَبو َعمح
ِد وِ  رحقــــــــــــــــــُ وحرٌَع ملَح تـــــــــــــــــــَ يِن خــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح دح أَتـــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــَ

دِ      َقصــــــــــــــــــــــــــــ  َة الــــــــــــــتـــــــــــــــ  فــــــــــــــَ ذح يِن حــــــــــــــَ تــــــــــــــح َذفـــــــــــــــَ حــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

  
ْمِل ، الَخْوَزَعةُ وِ  ْملَةُ الُمْنقَِطعَةُ من ُمْعَظِم الرَّ وَكذِلَك به َخْمعَةٌ ،  ، أَى َظْلٌع من إِْحَدى ِرْجلَْيه ، َخْزَعةٌ  به يُقَاُل :و نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. بهاٍء : الرَّ

 وبِِه َخْزلةٌ وبه قَْزلَةٌ ، بَمْعنًى.

ْعتَُها لَْحم ِخْزَعةُ  يُقَاُل : هِذه اللَّْحِم.بالَكْسِر : الِقْطعَةُ ِمن  الِخْزَعةُ وِ   ِمن الَجُزوِر ، أَي اقتََطْعتَُها. تََخزَّ

 َعن ابُن َعبّاد. كغَُراٍب : الَمْوُت ، ، الُخَزاعُ وِ 

 ِمْن نِْصِفِه ، وال يُقَاُل ذِلَك إِذا اْنقََطَع ِمْن َطَرفِِه. اْنقََطعَ  الَحْبُل : اْنَخَزعَ وِ 
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 َمتْنُهُ : اْنَحنَى ِكبَراً وَضْعفاً. اْنَخَزعَ وِ 

عوِ  ُعوها ، أَوْ »َحِديُث أَنٍَس في األُْضِحيَِّة :  وِمْنهُ  اللَّْحَم ِمَن الَجُزوِر : اْقتََطعَهُ. تََخزَّ ُعوَها فَتََوزَّ قُ « تََخزَّ  وها.أَي فَرَّ

عَ وِ   أْقتََسُمُوهُ قَِطعاً. بَْينَُهْم : ءَ القَْوُم الشَّيْ  تََخزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : يَْختَِزُل أَْمَوال النّاِس. َخُزوٌع ِمْخَزاعٌ  َرُجلٌ 

__________________ 
 واملثبت عن الديوان واللسان والتكملة.« من فرطها»( ابألصر 1)
والبيت من قصــــيدة له. وهو أيضــــا يف ديوان حســــان ص « عوف»ويف بع  نســــخها  94/  1وســــرية ابن هشــــام « مرّ »ان ( عن معجم البلد2)

119. 
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 َعن القَْوِم : قََطْعتُهُ َعْنُهْم. اْختََزْعتُهُ وِ 

َعنِيوَ  ً  َظلٌَع في ِرْجِلي َخزَّ َها ، وِمثْلُه في العُبَاِب. وَرأَْيُت بَِهاِمش  تَْخِزيعا بخّطِ  (1)، أَْي قََطعَنِي َعِن الَمْشيِ ، وهَكَذا في نَُسخِ الّصحاح ُكلِّ

ْل. َخَزَعنِي بَْعِض الفُضالِء أَنَّ َصَوابَهُ   ، بالتَّْخِفيِف ، فتأَمَّ

ُجَل َعْن َمْملُوِكِه بَْعُض ما يَْكَرهُ فَيَقُوُل  .(2)هُ ُدوَن الَمكارم وقَعََد به واْختََرَع فاُلناً ِعْرُق َسْوٍء ، واْختََزلَهُ أَْي اْقتََطعَ  وقال أَبو ِعيسي : يبلُغ الرَّ

 ، أَْي َعَدلَهُ وَصَرفَهُ. (3)ٌء َسنََحهُ ، أَْي َشيْ  ُخَزَعهُ  : ما يََزالُ 

َعهُ و ، اْختََزَعهُ و ِمْنهُ َشْيئاً ، َخَزعَ وِ   .: أََخَذهُ  تََخزَّ

عُ وِ   ، كُمعَظٍَّم : الَكثِيُر االْختِاَلِف في أَْخاَلقِِه. قاَل ثَْعلَبَةُ بن أَْوٍس الِكالبِّي. الُمَخزَّ

ا  َرعــــــــــــــَ َرعــــــــــــــح جِيَ َأنح تـــــــــــــــَ نــــــــــــــح تح بــــــــــــــِ قــــــــــــــَ  قــــــــــــــد راهــــــــــــــَ

ي      هــــــــــِ بــــــــــِ يــــــــــيِن ُتشـــــــــــــــــــــــح هــــــــــِ بــــــــــِ اِإنح ُتشـــــــــــــــــــــــح ز عــــــــــَ  (4) خمــــــــــَُ
  

َضَعا  َخرَاَعًة ِميّن وِديناً َأخح

 مع نََظٍر فيِه ، فََراِجْعهُ.« خ ر ع»لَِّساِن ُهنَا. وقَْد تَقَدَّم ذِلَك َعن ابِن فاِرٍس في هَكَذا َذَكَرهُ صاِحُب ال

 مْنهُ ، كما تَقُوُل : نال منَه ، ووَضع منه. َخَزع ويقَال : فاُلنٌ 

ْعتُ  وقَاَل ابُن َعبّاٍد : ً  َء بَْينَُهمْ الشَّيْ  َخزَّ  : قَسَّْمتُه. تَْخَزيعا

ّمِ : ِمن أَْدَواِء اإِلبِِل ، يَأُْخذُ في العُنُِق. ونَاقَةٌ  الُخَزاع أَْيضاً : وقاَل ابُن َعبّاد . قُْلٌت : وهو تَْصِحيٌف ، َصوابُه الُخراُع ، َمْخُزوَعةٌ  ، بالضَّ

اِء. وقد ذُِكَر قَِريباً ، نَبَّهَ َعلَْيِه الّصاَغانِّي.  بالرَّ

 اِزِن بِن َعْمِرو بِن تَِميِم بِن ُمرَّ بِن أُّدِ بِن طابَِخةَ : شاِعٌر.بن م ُخَزاِعيَّ  ثَْعلَبَهُ بُن ُصعَْيِر بنِ وَ 

 نُِفي. أَْهَملَهُ الَجْوَهِرىُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقال الَخاْرَزْنِجّي : أَيْ  َعْنهُ َكَذا ، كعُنَِي ، ُخِسعَ  : [خسع]

 كما في العُبَاِب والتَّْكِملَِة. : أََخسُُّهْم ، َخاِسعُُهمْ و القَْومِ  َخِسيعَةُ و قال :

ً  ، يُقَاُل : ، والِفْعُل َكَمنَعَ  كاالْختِشاعِ  : الُخُضوُع ، الُخُشوعُ  : [خشع]  . نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل اللَّْيُث : يُقَاُل :اْختََشعَ و ، َخَشَع يَْخَشُع ُخُشوعا

 فاُلٌن وال يُقَاُل. اْختََشعِ 

وهو اإلْقَراُر  في البََدِن ، ونَصُّ العَْيِن : إِالَّ أَنَّ الُخُضوعَ  أَْو هو قالَهُ اللَّْيُث. الُخُضوعِ ، الَمْعنَي ِمن قَِريب : الُخُشوعُ  أَوْ  بِبََصِرِه. اْختََشعَ 

ْوِت والبََصِر. الُخُشوعو باالْستِْخذاِء ،  في الصَّ

ً  َء :وقُِرى (5) (رُُهمْ خاِشَعًة أَْبصا)قاَل هللا تَعَالَي :  هُ ،  َخَشعَ و أَْبَصاُرُهْم. قاَل الّزّجاُج : هو َمْنُصوٌب علي الحال. َخاِشعا ببََصِره ، أَْي َغضَّ

ْوِت والبََصِر كالُخُضوعِ في البََدِن. وِمْنهُ  الُخُشوعُ  وهو َمَجاٌز. وفي النَِّهايَة : أَنَّهُ أَْقبََل َعلَْينَا ، فقاَل : أَيُُّكْم يُِحبُّ أَْن » َحِديُث جابِر : في الصَّ

تَاِب ُمْسِلٍم : فَجِشْعنَا ، أَى َخِشينَا وَخَضْعنا. قاَل : وهَكَذا َجاَء في كتاب أبي موسي ، والذي جاء في كِ « فَخَشْعنَاه قَاَل : ؟يُْعِرَض هللا َعْنهُ 

 بالِجيِم ، وَشَرَحه الُحَمْيِدّى في َغريِبِه فقاَل : الَجشَُّع : الفََزُع والَخْوُف.

 . وُكلُّ َساِكٍن َخاِضعٌ َسَكنَتْ  أَى اْنَخفََضْت. وقِيَل : (6) (َوَخَشَعِت اْْلَْصواُت ِللرَّْْحنِ ) وِمْنهُ قَْولُهُ تَعَاِلي : السُُّكوُن والتََّذلُُّل.  :الُخُشوعُ وِ 

 .َخاِشعٌ و

ه ِمن الغُُروِب ، الُخُشوعُ وِ   َخَشعَتِ  كما في العُبَاِب ، وهو قَْوُل أَبِي َعْدنَان وأَبِي صاِلحِ الِكالبِّي. أَّما نَصُّ أَبِي َعْدنَاَن : في الَكْوَكِب : ُدنُوُّ

الَكَواِكِب ، إِذا غاَرْت وَكاَدْت أَن  ُخُشوعُ  الَكواِكِب : أَي مالَْت لتَِغيَب. ونَصُّ أَبي صاِلحٍ :الَكَواِكُب ، إِذا َدنْت من الَمِغْيب ، وَخَضعَت أَْيِدي 

 في َمِغيبَِها ، وأَْنَشَد. (7)تَِغيَب 
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ٌر َتَكاُد َلُه الَكَواِكُب   خَتحَشضُ َبدح
 وهو َمَجاٌز.

 : الَمَكاُن الُمْغبَرُّ ال َمْنِزَل به. الَخاِشعُ  ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً :وِ 

ةٌ ال َمْنِزَل بها ، وَمَكانٌ  َخاِشعَةٌ  وفي الّصحاح : بَْلَدةٌ   . وأَْنَشَد الّصاَغانِّي ِلَجِريٍر :َخاِشعٌ  : ُمْغبَرَّ

__________________ 
 ( كذا ابألصر.1)
 ( هو قو  خليفة ا صيين ا كما يف التهذيب.2)
 ء سنحه عن الطري .شي ( يف التهذيب : أي3)
 خمر عا ا ابلراء.: « خرع»( ورد يف مادة 4)
 .43( سورة القلم اآية 5)
 .108( سورة طه اآية 6)
 ( يف التهذيب : إذا غارت فكادت تغيب.7)
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تُ  عـــــــــــَ َواضـــــــــــــــــــــــــَ ريحِ تــــــــــــَ رَبُ الـــــــــــز بـــــــــــَ ا أَتـــــــــــَ  خـــــــــــَ مـــــــــــ   لـــــــــــَ

اُ       بـــــــــــَ ِة ا واجلـــــــــــِ ِديـــــــــــنـــــــــــَ َ
وُر املـــــــــــ ضُ ســـــــــــــــــــــــــُ  اخُلشـــــــــــــــــــــــــ 

  
  

يَاِر :وقاَل   النابِغَةُ الذُّْبيَانِّي يَِصُف آثاَر الّدِ

ه  يــــــــــنــــــــــُ بــــــــــِ ِ مــــــــــا ِإنح تــــــــــَ اح ِر الــــــــــعــــــــــَ حــــــــــح اٌد كــــــــــكــــــــــُ  َرمــــــــــَ

ُم وِ      لــــــــــَ ــــــــــح وِض أَثـ ِم ا ــــــــــَ ذح وٌ  كــــــــــجــــــــــِ ضُ نــــــــــُ  خــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ

  
يَاُح ِلُسُهولَتِِه ، فَتَْمُحو آثَاَرهُ. الخاِشعُ  وفي اللَِّسان :  من األَْرِض : الَِّذي تُثِيُره الّرِ

ّجاج في قَْوِلِه تَعَالَي :   .(1) (َوِمْن آايتِِه أَنََّك تَ َرى اْْلَْرَض خاِشَعةً )وقَاَل الزَّ

َمة النَّبَاِت. وقَاَل َغْيُرهُ : أَْى ُمْطَمئِ   .(2). وَذَكَر اآليَة َخَشعَتْ  نَّةً َساِكنَةً. وقَالُوا : إِذا يَبَِسِت األَْرُض ولَْم تُْمَطْر ِقيَل : قدأَْي ُمتَغَيََّرةً ، أَراَد ُمتهّشِ

 َهاِمَدة ، ما فِيَها َخْضَراُء. َخاِشعَةً  قال : والعكَرُب تَقُوُل : َرأَْينا أَْرض بَنِي فاُلنٍ 

 نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. ه ،ال يُْهتََدى ل أَْيضاً : الَِّذي الخاِشعُ  الَمَكانُ وِ 

اِكعُ  : الخاِشعُ و الُمْستَِكيُن. : الَخاِشعُ  َمَواِضُع : لْلُخُشوعِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ   في بَْعِض اللُّغَاِت. الرَّ

 َكَما في العُبَاِب. وفي اللَِّساِن : إِذا أُْنِضَي ، فَذَهَب َشْحُمهُ ، وتََطأَْطأَ َشَرفُهُ. َذَهَب إِاّل أَقَلَّهُ ، أَْي َسنَاُم البَِعيِر ، إَِذا السَّنَاُم ، َخَشعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

 الِزُم ُمتَعَد ، كما في العُبَاب. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْى َرَمى بَِها. فاُلٌن َخَراِشيَّ َصْدِرِه فَخَشعَْت ِهَي : إِذا أَْلقَي بَُزاقاً لَِزجاً ، َخَشعْ وِ 

بِيُّ يُْلَزُق ، الِخْشعَةُ و قال : ه إِذا ماتَتْ  َعْنهُ  هَكَذا فِي النَُّسخِ ، والصَّواُب : يُْبقَرُ  ، بالَكْسِر : الصَّ . بَْطُن أُمَّ  وهو َحيُّ

ُر بن : َولَُد البَِقيِر ، والبَِقيُر : الَمْرأَةُ تَُموُت وفي بَْطنَِها َولٌَد َحيُّ ، فَيُْبقَُر بَْطنَُها ويُْخَرج ، وكاَن بَِكي الِخْشعَةُ و قاَل ابُن بَّرّي : قاَل ابُن خالََوْيه :

ّي َمْوثُوٍق بَِها ، قاَل الُحَطْيئَةُ يَْمدَ . قاَل صاحِ ِخْشعَةً  َعْبِد العَزيزِ  ُح خاِرَجةَ بَن ُب اللَِّساِن : وَرأَْيُت في حاِشيَِة نُْسَخٍة من أَماِلي الشَّْيخِ اْبِن بَّرِ

 ِحْصِن بِن ُحَذْيفَةَ ابن بَْدر :

ــــــــِن وِ  ُر اب ــــــــح ي تح خــــــــَ مــــــــَ ــــــــِ ل دح عــــــــَ ــــــــَ ةَ ق عــــــــَ ا  ِخشــــــــــــــــــــــح  َأهنــــــــ َ

اَلدٍ      ومــــــــــــًا َذا جــــــــــــِ ــــــــــــَ َ  ي ــــــــــــح ل ــــــــــــَ جَي تـ دِ مــــــــــــَ ــــــــــــِ ال    ــــــــــــَُ

  
يَت البَقيَرة ، وُسمِّ  ِخْشعَةُ  َي خارَجة ، ألَنَُّهْم أَْخَرُجوهُ من : أَمُّ َخاِرَجةَ ، وهي البَِقيَرةُ. كانَْت ماتَْت وهو في بَْطنَِها يَْرتَِكم ، فبُِقَر بَْطنَُها فُسّمِ

 بَْطنَِها.

ّمِ : الِقْطعَةُ من األَْرِض الغَِلي ، الُخْشعَةُ وِ  من األَْرض : قُفٌّ قد َغلَبَْت َعليه السُُّهولَةُ ، أَْي لَْيَس  الُخْشعَة َعِن اْبِن ُدَرْيِد. وقاَل اللَّْيُث : َظة ،بالضَّ

 بَحَجٍر وال ِطيٍن.

والسَّْرَوعةُ  الُخْشعَةُ  هي بالَْرِض  الُمْلتَِزقَةِ  الالِطئَةِ  الُمتََواِضعَةُ. وقاَل ابُن األَْعَرابِّي : العََرُب تَقُوُل لْلَجثََمةِ  األََكَمةُ  قاَل الَجْوَهِرّي : هيوِ 

 قال أَبو ُزبَْيٍد يَِصُف ُصُروَف الدَّْهِر. كُصَرٍد. ، ُخَشعُ  وج : والقَائَدةُ.

ُم  هــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح اٍت ِإلــــــــــــــــَ ازِعــــــــــــــــَ ضَ جــــــــــــــــَ  اأَلوح  ُخشــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِديــــــــــــدِ     
َ

اَح املــــــــــــ يــــــــــــَ قــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــَ وًل ُتســـــــــــــــــــــــــح  داِة قــــــــــــُ

  
 .َخاِشع َجْمع: « ُخشَّع»القَْلِب. ويُْرَوى األَْوَداةُ : األَْوِديَةُ َعلَى 

 َكانَِت الَكْعبَةُ »في الغَِريبَْيِن للَهَرِوّي :  قُْلُت : والَِّذي «.َعلَى الماِء ، ثُمَّ ُدِحيَتْ  َخاِشعَةً  َكانَِت األَْرضُ »قاَل الَجْوَهِرّي : وفي الَحِديِث : 

 يَْخلُقَ  أَنْ  قَْبلَ  البَيت هللا َخلَقَ »:  عنهماهللارضيوفي العُبَاِب ِمْن َحِديِث َعْبِد هللا بن ُعَمَر ،  .«على الماِء فُدِحيَْت ِمْنَها األَْرضُ  َخاِشعَةً 

 ويُْرَوى : «.َعلَى الماءِ  َخاِشعَةٌ  َكأَنََّها تَْحتَهُ  األَْرضُ  وكانَتِ  ، الماءِ  َعلَى العَْرشُ  كانَ  ِحينَ  بَْيَضاءَ  ُزْبَدةً  البَْيتُ  وكانَ  ، عامٍ  بِأَْلفِ  األَْرضَ 

 َخَشفَةً ، فُدِحيَت األَْرُض ِمن تَْحتِِه.

 .(3)والَخَشفَةُ : َصْخَرةٌ تَْنبُُت في البَْحِر ، وَسيَأْتِي 

َع ، تََخشَّعَ وِ   قَالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : : تََضرَّ
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َر  وِ  َة ال يــــــــــــُ يـــــــــــبـــــــــــَ تـــــــــــِ ي الـــــــــــكـــــــــــَ مـــــــــــِ ٍج حيـــــــــــَح َدجـــــــــــ   مـــــــــــُ

ارِعـــــــــًا      ِة ضـــــــــــــــــــــــَ ِديـــــــــعـــــــــَ َد الـــــــــبـــــــــَ نـــــــــح ضُ عـــــــــِ َخشـــــــــــــــــــــــ  تـــــــــَ ـــــــــَ  يـ

  
 .الُخُشوعِ  : تََكلَّفُ  التََّخشُّعُ  وقال الَجْوَهِرّي :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

__________________ 
 .39( سورة فصلت اآية 1)
َها اْلماَء اْهتَ زَّْت َورََبتْ )( يعين قوله تعاد : 2)  .5سورة ا ج اآية  (َوتَ َرى اْْلَْرَض هاِمَدًة َفِإذا َأنْ َزْلنا َعَلي ْ
 «.خشف»ويف « حشف»( ويروي : حشفة اب اء والفاء ا انظر التهذيب ا والنهاية يف مادة 3)
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هُ ، وَخفََض َصْوتَهُ.: َرَمى ببََصِرِه نَْحَو األَ  اْختََشعَ و تََخشَّعَ   ْرِض ، وَغضَّ

عُونَ  ، كُركَّعٍ : ُخشَّعٌ  وقَْومٌ   .ُمتََخّشِ

ة : َخَشعَ وِ  مَّ  بََصُرهُ : اْنَكَسَر. قاَل ذو الرُّ

ُه  ــــــــــ  رحٍ  كــــــــــبَن رِّ خــــــــــِ نح كــــــــــُ َر  عــــــــــَ لــــــــــ   الســــــــــــــــــــــــ    ــــــــــََ

ريحُ      ه غــــــَ رحفـــــــُ ٍف طــــــَ يــــــح ُة ســــــــــــــــــــَ يــــــحـــــــَ فــــــِ ضصــــــــــــــــــــَ اشــــــــــــــــــــِ  خـــــــَ

  
َر قَْولُه تَعَالَى :  الُخُشوعُ وِ   ، أَي خائِفُون. (1) (الَِّذيَن ُهْم يف َصالهِتِْم خاِشُعونَ ): الَخْوُف : وبه فُّسِ

 : إذا َطأَْطأَ َصْدَره وتََواَضع. اْختََشعَ وِ 

 : إذا تََداَعى واّستََوى مع األَْرِض ، وهو َمَجاٌز. خاِشعٌ  ٌء باألَْرِض ، وهو مجاز. وِجَدارٌ : الِطى خاِشعٌ  (2)وقُفٌّ 

 ُدونَهُ األْبَصاُر ، وهو َمجاز. َخَشعَتْ  الشمُس ، وَخَسفَت ، وَكسفَت : بَمْعنًى واحِد ، وهو َمَجاٌز ويُقَال : َخشعَت ويقَال :

ّمِ : قَْريَةٌ باليََمِن.  وُخْشعاُن ، بالضَّ

 َطةٌ َعلَى األَْرِض ، وهو َمَجاٌز.: يابَِسةٌ َساقِ  خاشعة وَحِشيَشةٌ 

 الَوَرُق ، إذا َذبَُل. َخَشعَ  وَكَذا

يَ  الُخُشوِعيّ  وأَبو َطاِهٍر بََرَكاُت ْبُن إِْبَراِهيمَ  ، َذَكَرهُ الَحافُِظ  الُخُشوِعيّ  الُمْسنُِد ، ألَنَّ َجدَّهُ األَْعلَى كاَن يَؤمُّ النّاَس فَتُُوفِّي في الِمْحَراِب فُسّمِ

 ْنِذِرّي.المُ 

 أَهمله الَجْوَهِرّي. ، كعاُلِبط ، الُخَضاِرعِ  : [خضرع]

حُ  وقال اللَّْيُث : هو ّي : ، كالُمتََخْضِرعِ  ، الَخْضَرَعةُ  وتَأْبَى ِشيَمتُه الّسَماَحةَ ، وفِْعلُهُ  البَِخيُل الُمتََسّمِ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ارِعُ  ِه  ُخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ القــــــــــــــــــــــــــِ  ُرد  ِإىَل َأخــــــــــــــــــــــــــح

ه     القـــــــــــِ نح َأخـــــــــــح ُ  عـــــــــــَ فـــــــــــح ُه الـــــــــــنــــــــــــ  تـــــــــــح ا هنـــــــــــََ مـــــــــــ   لـــــــــــَ

  
ً  َكَمنََع ، هلل َعزَّ وَجلَّ ، َخَضعَ   :[خضع] (3)  (َفظَلَّْت َأْعناقُ ُهْم هَلا خاِضِعنيَ )وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى :  تَطاَمَن وتََواَضعو َذلَّ  : يَْخَضُع ُخُضوعا

، وَجعَلَهُ بَْعُضُهم بََدَل  (5)مع ِذْكِر األَْعنَاِق َكالٌم َواِسٌع ِلْلعُلََماِء كأَبِي َعْمرو ، والِكَسائِّي ، والفَّراِء  خاِضِعينَ  ، أَْي ُمْنقَاِديَن. وفِي إِتْيَانِ  (4)

قاَل ذُو  ، كاْختََضعَ  األَْعنَاِق جاَز أَْن يُْخبَِر عن الُمَضاِف إِلَْيِه ، ُخُضوعَ  إِالَّ  لُخُضوعُ ا َغلٍَط. والِّذي َذَهَب إِلَْيِه الَخِليُل وِسيبََوْيه : أَنَّهُ لَّما لَْم يَُكنِ 

ِة يَِصُف الظَِّليم : مَّ  الرُّ

ر   ظـــــــــــَ َتضــــــــــــــــــــــــعـــــــــــاً يـــــــــــَ رُُه  خمـــــــــــُح كـــــــــــِ نـــــــــــح تــــــــــــُ ُدو فــــــــــــَ بـــــــــــح  يــــــــــــَ

بُ      َتســــــــــــــــــــــِ نـــــــــح يـــــــــَ ااًن فـــــــــَ يــــــــَ ُض َأحــــــــح طــــــــَ ااًل ا وَيســــــــــــــــــــــح  حــــــــَ

  
 ويَْسَطُع : يَْنتَِصُب.أَي ُمَطأِْطئاً. 

 واْنقاَد. َسَكنَ  : َخَضعَ وِ 

ً وِ  أَْي ال تَِلنَّ ، وقَاَل  (6) (َفال خَتَْضْعَن اِبْلَقْولِ )، أَي َسكَّْنتُهُ فَسَكَن ، فِمن الاّلِزِم قَْولُه تَعَالَى :  َخَضْعتُهُ فَخَضعَ  الِزٌم ُمتَعَّد. يُقَاُل : َسكَّنَ  أَْيضا

 : َخَضعَ  ةِ َجِريٌر في تَْعِديَ 

ينِّ  عـــــــــــــــــــــرَاِء مـــــــــــــــــــــِ لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــِ د    ل  َأعـــــــــــــــــــــَ

      َ َواعـــــــــــــِ ونَ صـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــُ ا الـــــــــــــّرِقـــــــــــــااب َلحضـــــــــــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــََ

  
اللُهمَّ إِنِّي »قَُولُُهم :  ، وَكذِلَك َخنََع فهو خانٌِع ، ومنهُ  َخاِضعٌ  فهو َدَعاهُ  هَكَذا في النسخِ ، وَصَوابُهُ إِلى السَّْوأَةِ ، أَيْ  فاُلناً إِلَى السُّوِء ، َخَضعَ وِ 

 «.الُخُضوعِ و أَُعوذُ بَِك ِمن الُخنُوعِ 
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 ومُ والنُّجُ  (7)َضَرَعْت  الشَّْمُس ، كما قِيَل : َخَضعَت وفي الّصحاح : للَمِغيِب. وكذِلكَ  َماَل ِلْلغُُروِب ، أَيْ  النَّْجُم ، َخَضعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

 ، وَضَواِرُع ، وَضَواِجُع ، كما في األََساِس ، وقاَل ابُن أَْحَمَر : َخَواِضعُ 

اُد الشـــــــــــــــــــــــمـــــــــَ   كـــــــــَ ضُ تـــــــــَ دو  خَتحضـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــح ـــــــــَ ا تـ  حـــــــــِ

يــــــــــــــــنــــــــــــــــا     َن ومــــــــــــــــا  ــــــــــــــــُِ دح ن  ومــــــــــــــــا َوبــــــــــــــــِ  هلــــــــــــــــَُ

  
ة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

 (8) خَتحَضضُ إَذا َجَعَلت أَيحِدي الَكَواِكِب 
 ، ألَنََّها إذا َجدَّْت َطاَمنَْت أَْعنَاقَها ، قال الُكَمْيُت : َخَواِضعُ  وُهنَّ  َجدَّْت في َسْيِرَها ، إذا اإِلبُِل ، َخَضعَتِ  من الَمَجاِز :وِ 

__________________ 
 .2اآية « املؤمنون»( سورة 1)
 «.وخف»( عن االساس وابألصر 2)
 ( يف اللسان : عن انفاقه.3)
 .4اآية ( سورة الشعراء 4)
 واللسان. 53/  1( انظر التهذيب 5)
 .32( سورة األحزاب اآية 6)
 ( يف األساس : ضرعت وضجعت.7)
 وصدره فيه : 344( ديوانه ص 8)

 كبن السالف ام  منهن طعمة
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ضُ  َواضــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ٍة  خــــــــــــــــــــَ ومــــــــــــــــــــُ رِّ َدميــــــــــــــــــــحُ  يف كــــــــــــــــــــُ

ر     حــــــــــــــَ نــــــــــــــح ــــــــــــــَ ا يـ يــــــــــــــُم هبــــــــــــــَِ لــــــــــــــِ اُد الــــــــــــــظــــــــــــــ  كــــــــــــــَ  يــــــــــــــَ

  
 وقاَل َجِريٌر :

ي  وِ  طـــــــــــِ
َ

ِك ا واملـــــــــــ رحتـــــــــــُ دح ذَكـــــــــــَ قـــــــــــَ ضٌ لـــــــــــَ َواضـــــــــــــــــــــــــِ  خـــــــــــَ

رِ ِو      هــــــــــــــــــَ الٍة جمــــــــــــــــــَح ا فــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــَ ن  قــــــــــــــــــَ َبهنــــــــــــــــــ ُ  كــــــــــــــــــَ

  
 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانّي. لكل أََحٍد ، يَْخَضع كُهَمزة : َمنْ  ، الُخَضعَةوِ 

 َحنِيفَةَ.لُغَةُ بَنِي  نَْخلَة تَْنبُُت من النَّواةِ ، : الُخَضعَةُ  قال أَبو َعْمٍرو :وِ 

 ويُِذلُُّهم. يُْخِضعُُهمْ و َمْن يَْقَهُر أَْقرانَه : الُخَضعَةُ وِ 

 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلْلفََرْزَدِق يَْمَدح يَِزيَد بَن الُمَهلَِّب : كُكتُبٍ  ُخُضعٌ  ، ج : الخاِضع كَصبُوٍر : ، الَخُضوعُ وِ 

مح وِ  هــــــــــــــُ ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــح ــــــــــــــَد رَأَيـ زِي ــــــــــــــَ اُ  رََأوحا ي ــــــــــــــّرِجــــــــــــــَ  إذا ال

ضَ      ارِ  ُخضــــــــــــــــــــــــــُ َ  األَبحصــــــــــــــــــــــــــَ َواكــــــــــــِ ــــــــــــَ اِب نـ ــــــــــــَ ــــــــــــّرِق  ال

  
 الفََرِس ، وأَْنَشَد ِلَجْنَدٍل : كَخِضيعَةِ  اِرٍس :وقَاَل ابُن ف الَمْرأَةُ الَّتِي لَخَواِصِرَها َصْوٌت. : الَخُضوعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

َداَء  وح تح ِبســــــــــــــــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ وعِ ل اجح  َخضــــــــــــــــــــــــُ فــــــــــَ  اأَلعــــــــــح

و اجح      اٍب مـــــــــــــــــَ ٍة َذاِت ِإهـــــــــــــــــَ رحَداحـــــــــــــــــَ (1)ســـــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 قال الّصاَغانِّي : لَْم أَِجِد الَمْشُطوَرْيِن في ِجيِميَِّة َجْنَدٍل الُمقَيََّدةِ.

 ء القَْيِس.إذا َجَرى. وقَاَل ثَْعلٌَب : هو َصْوُت قُْنِب الفََرِس الَجَواِد ، وأَْنَشَد اِلْمِرى كَسِفينٍَة : َصْوٌت يُْسَمُع ِمن بَْطِن الفََرسَ  الَخِضيعَةُ وِ 

بن   ةَ كــــــــــــــــَ يــــــــــــــــعــــــــــــــــَ َوا  َخضــــــــــــــــــــــــــــــِ ِن اجلــــــــــــــــَ طــــــــــــــــح  بــــــــــــــــَ

دِ      فـــــــــــــــــَ دح ِب اِبلـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ ُة الـــــــــــــــــذِّئـــــــــــــــــح َوعـــــــــــــــــَ  ِد َوعـــــــــــــــــح

  
َصاِن ، ِمْنهُ فِْعٌل. وقَال َغْيُرهُ : هو َصْوُت األَْجَوِف ِمْنَها. وقال أَبُو َزْيٍد : هو َصْوٌت يَْخُرُج ِمن قُْنِب الفََرِس الحِ قال الَجْوَهِرّي : وال يُْبنَى 

ّي  ْوُت الَِّذي يُْسَمُع ِمْن بَْطِن الفََرِس وال يُْعلَُم م الَخِضيعَةُ : وهو الَوقِيُب. وقاَل ابُن بَّرِ ا ُهَو. ويُقَاُل : هو تَقَْلقُُل ِمْقلَِم الفََرِس في والَوقِيُب : الصَّ

ْوِت أَْيضاً الذَُّعاُق ، وُهَو َغِريٌب.  قُْنبِه ، ويُقَاُل ِلهَذا الصَّ

فَتَانِ  : الَخِضيعَتانِ  أَوْ  ْوُت ِمْنُهما. في بَْطِن الفََرِس  لَْحَمتَاِن ُمَجوَّ  نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. يُْسَمُع الصَّ

 َصْوُت السَّْيِل. : الَخِضيعَةُ و قاَل :

األَْصَواَت في الَحْرِب  َكَذا في النَُّسخِ ، وفي بَْعِضَها : اْلتِفَاُف ، وفي بَْعِضَها :اْختِالطُ  اْختِالُف ، كَحْيَدَرة : ، الَخْيَضعَةُ  قاَل َعِليُّ بُن َحْمَزةَ :وِ 

َر قَْوُل لَ  ،  : عنههللارضيِبيٍد وبه فُّسِ

هح  عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َا اأَلرحبـ ــــــــــــــِ ن ــــــــــــــَ ــــــــــــــب و أُمِّ ال ــــــــــــــُ ن ــــــــــــــَ ُن بـ  حنــــــــــــــَح

هح وِ      عــــــــــَ عحصــــــــــــــــــــــــَ ِر بــــــــــِن صــــــــــــــــــــــــَ ريحُ عــــــــــامــــــــــِ ُن خــــــــــَ  حنــــــــــَح

  

هح  َدعـــــــــــــَ َدعـــــــــــــح
ُ

َة املـــــــــــــ نـــــــــــــَ فـــــــــــــح ون اجلـــــــــــــَ مـــــــــــــُ عـــــــــــــِ طـــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــ

  
َت وِ    وَن اهلـــــــــــاَم حتـــــــــــَح ـــــــــــُ هح الضـــــــــــــــــــــــــارِب عـــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــــَ  اخلـــــــــــَ

  
َجِز ، وقاَل : إِّن أَبَا ُعبَْيٍد َحَكى َعن الفَّراِء أَنََّها البَْيَضة. وَحَكى َسلََمةُ َعن الفَّراِء : أَنَّهُ الصَّ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ الشَّْطَر األَِخيَر من  ْوُت في الرَّ

 الَحْرِب. اْنتََهى.

 .الَخَضعَة قُْلُت : وقاَل أَبُو حاتٍِم : إِنََّما قاَل لَبِيُد : تَْحتَ 

 .(2)حاِف فَزاُدوا الياَء فَِراراً من الزِّ 

بَعُضَهُم  يَْخَضعُ  األَْقراُن بَْعُضُهم ِلبَْعٍض. وقَال ُكَراع :ألَنَّ الُكَماةَ  يَْخَضع نَْفُسَها َحْيثُ  الَمْعَرَكةُ  قِيَل :و في الَحْرِب. الغُبَارُ  : الَخْيَضعَةُ  قيلَ وِ 

 البَْيَضة. ـفي قَْوِل لَبِيٍد  َضعَةِ بالَخيْ  لبَْعٍض ، وأَْنَكَر َعِليُّ بُن َحْمَزةَ أَْن يَُكوَن الُمَرادُ 
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 قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد ِلْلعَّجاجِ : ، َخْضعَاءُ  الّراِضي بالذُّّلِ ، وهي األَْخَضعُ وِ 

وِض وِ  عـــــــــُ بــــــــــَ دًا لـــــــــلـــــــــح بـــــــــح رحُت عـــــــــَ اصـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــَ  َأخح

ا     عـــــــــــــَ رحضـــــــــــــــــــــــــــِ ُ
يب  املـــــــــــــ ص  الصـــــــــــــــــــــــــــ  يِن مـــــــــــــَ  مَتَصـــــــــــــــــــــــــــ 

  
 األَْزَهِريُّ في التَّْهِذيب وابُن فاِرٍس في الَمقَايِيس.وكذِلَك أَْنَشَدهُ 

لَُها : اجِ أُْرُجوَزة َعْينِيَّةٌ أَوَّ  قال الّصاَغانِّي : ولْلعَجَّ

َرَعا  أَمحَس  مُحَاٌن كالر ِهِا ُمشح
لَُها :وِهَي اثْنَا َعَشَر َمْشُطوراً ، ولَْيَس ما َذَكَرهُ اللَّْيُث فِيها ، وال فِي َعْينِيَِّة رُ   ْؤبَةَ الَّتِي أَوَّ

__________________ 
 .192/  2واملثبت عن املقايي  « مراح»( ابألصر 1)
 ( األصر والتكملة ا ويف اللسان : الطّي.2)
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 َأنح يـَرحبـََعا (1)هاَجتح وِمثحِلي نـَوحلُه 
 وِهي مائتان وثََماِنيَةُ َمَشاِطيَر.

ً  َوقَدْ  تََطاُمٌن ، ِخْلقَةً ،و ُخُضوعٌ  َمْن في ُعنُِقه : األَْخَضعُ وِ   .َخِضَع يَْخَضُع َخَضعا

بَْيُر ،  بَْيِر : كاَن الزُّ بَشعِر َكتِفَْيِه َحتَّى أَقُوَم ، تَُخطُّ  ـوأَنا ُغالٌم  ـأَْشعََر ، وُربََّما أََخْذُت  أَْخَضعَ  أَْزَرقَ  َطِويالً  ، عنههللارضيوقال ُعْرَوةُ بُن الزُّ

 ِرْجالهُ إذا َرِكَب الدَّابَّةَ ، نُفَُج الَحِقيبَِة.

ً  الِكبَرُ  َخَضعَهُ وِ  ً و َخْضعا اج. أَْخَضعَ و هو ، فََخَضع أَْي َحنَاهُ ، : َجعَلَهُ كذِلَك ، أَْخَضعَهُ و ُخُضوعا جَّ  ، أَْي اْنَحنَى ، قَالَهُ الزَّ

ُجُل :ال أَْخَضعوِ   هَكَذا هو في العُبَاِب. ِلْلَمْرأَةِ ، (2) اَلَن َكالُمهُ  رَّ

 خَضعا أَن رجالً مرَّ برجٍل وامرأَةٍ قَد ـَرِضي هللا عنه  ـديُث عمَر نه ح: أاَلَن كالَمه للمرأة ، وم أَْخَضعَ و الرجُل ، َخَضعَ  وفي اللَِّسان :

ه ، فُرفع إلى عمَر   ، أَي لَيِّنَا بينهما الحديَث ، وتكلَّما بَما يُْطِمُع كالًّ منهما في اآلخر هفأَهدر ـ عنههللارضي ـبينهما حديثاً ، فضربه َحتَّى شجَّ

َع فيها ، َعن اْبِن األَْعَرابِّي. َخَضعَتْ و لها بَكالِمهِ  َخَضع مَخاَضعَةً ، إذا كخاَضعَها  له وتََطمَّ

 قالَهُ ابُن فاِرٍس. : تَقطيُع اللَّْحِم ، التَّْخِضيعُ وِ 

ُجُل : اْختََضعَ وِ   نَقَلَه الّصاَغانِّي. ، كالْخَضْوَضعَ  وقد تَقَدََّم هذا قَِريباً ، ، َخَضعَ  الرَّ

 : ـفي ِصفَة فََرٍس َسِريعٍَة  ـَرابِّي وأَْنَشَد ابُن األَعْ  َمرَّ َسِريعاً ، : اْختََضعَ وِ 

تح  َولــــــــــــ  ــــــــــــَ ا تـ يــــــــــــُح هبــــــــــــَِ ســــــــــــــــــــــــــِ
َ
رَت امل لــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ  إَذا اخــــــــــــح

رحٍي و      َ جــــــــــــــــَ اح وحٍم بــــــــــــــــَ اعِ بســــــــــــــــــــــــــــــَ ِتضــــــــــــــــــــــــــــــَ  اخــــــــــــــــح

  
 يَقُوُل : إذا َعِرقَْت أَْخَرَجْت أَفانِيَن َجْريَِها.

َراب. (4) [النَّاقَةَ ]الفَْحُل  اْختََضعَ  َساِس :، نَقَلَه الّصاَغانِّي. وفي األ (3) الفَْحُل النَّاقَةَ : َسانََّها اْختََضعَ وِ  ْوا بَكْلَكِلِه : أَراَد الّضِ  ، َمْخَضعةَ  َوَسمَّ

 كَمْسعَدةَ.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ّمِ : ِكالُهما َمْصَدرُ  الُخْضعانُ و ، كالَمْنعِ ، الَخْضعُ  ً »َحِديُث اْستِراِق السَّْمعِ  كَمنََع. وِمْنهُ  َخَضع يَْخَضعُ  ، بالضَّ وهو كغُْفَراٍن « لقَْولهِ  ُخْضعانا

ً »، وفي ِرَوايٍَة :  َخاِضع ، ويُْرَوى بالَكْسر كالِوْجَداِن ، ويَُجوُز أَْن يَُكوَن َجْمعَ  عا  .َخاِضع َجْمع: « ِلقَْوِلهِ  ُخضَّ

 بالقَْوِل وِمْلَن. نَ َخَضعْ  ، كُركَّعٍ : اللََّواتِي قَدْ  الُخضَّعُ وِ 

بَاُء. الَخَضع بَيِّنُ  أَْخَضعُ  عن اْبِن األَْعَرابِّي ، ويُقَاُل : فََرسٌ   ، وَكذِلَك البَِعيُر والظَِّليُم والّظِ

ّجاج. أَراَد : أَْلجأَتْنِي أَْخَضعَتْنِيوِ  ْره ، وهو قَْوُل الزَّ  وأَْحَوَجتْنِي. إِلَْيَك الَحاَجةُ ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي ولْم يُفَّسِ

. أَْخَضعُ و َخاِضعٌ  وِمْنكبٌ   : ُمْطَمئنٌّ

بَاُء ، أَي ُمِميالت ُرُؤوسَها إِلَى األَْرِض في َمَراِعيَها. َخَواِضعُ  ونَعَامٌ   ، وَكذِلَك الّظِ

 ، كَكتِف : ُمتَثَنَّ من النَّْعَمِة ، كأَنَّه ُمْنَحٍن. َخِضعٌ  ونَبَاتٌ 

 َخِضعٌ »َمْحُموالً َعلَْيه. ومنه قَْوُل أَبِي فَْقعٍَس يِصُف الَكأل :  َخِضعٌ  ِعْنِدي علَى النََّسِب ، أَنَّهُ ال فَْعَل لَه يَْصلُح أَْن يَُكونقاَل ابُن ِسيَده : وهو 

 َكذا َحَكاهُ ابُن ِجنِّي.« َمِضٌغ ، ضاٍف َرتِعٌ 

َمْخَشِرّي. اْختََضعوِ  ْقُر : َطاَمَن َرأَْسهُ لالْنِقَضاِض. نَقَلَهُ الزَّ  الصَّ

ياطِ  يَاِط ، والبَْضعَةُ :القَْطُع. اْنتََهى ، وِمثْلُه في األََساِس  فالَخْضعَةُ  ، وللسُّيُوِف بَْضعَةً ، َخْضعَةً  وفي الّصحاح : قَْولُُهم : َسِمْعت للّسِ : َوْقُع الّسِ

 الفَتْحِ.، وقد َضبَطاُهما ب
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ياط اِلنِصبَابَِها َعلَى َمْن تَقَُع َعلَْيه ، وقِيَل : (5)« بالتَّْحِريك» الَخَضعَةُ  وفي اللَّسان : ،  َخْضعَةٌ  السُّيُوُف ، ويُقَاُل :للسُّيوف (6) الَخْضعَةُ  الّسِ

 وهو َصْوُت َوْقِعَها.

كاً ، كما قال :: أَْصواُت السُّيُوِف. والبَ  الَخْضعَةُ  وقاَل اْبُن بَّرّي : ْعِر ُمَحرَّ يَاِط ، وقَْد جاَء في الّشِ  ْضعَةُ :أَْصَواُت الّسِ

__________________ 
 .87واملثبت عن ديوانه ص « قوله»( ابألصر 1)
 ( يف اللسان : االن كلمة للمرأة.2)
 ( أي أنه يطاردها حىت يتنوخها ليفسدها.3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 حركات ابلتحريك. ( ضبطت يف اللسان ضبرت5)
 ( الذي يف اللسان : اخَلضحَعة واخَلَضَعة السيوف.6)
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هح  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٌة وأَرحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  أرحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

هح      عــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــح ا ابلــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــَ  اجــــــــــــــــــــح

  

هح  رحَذعــــــــــــــــــــــــَ ِك بــــــــــــــــــــــــِن بـــــــــــــــــــــــــَ الــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــــِ

  
وِف وِ    يــــــــــــــــــــــــــُ هح لــــــــــــــــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــــــَ  َخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ياِط َبَضَعهح وِ   للسِّ

ْواوَ  ً  َسمَّ  ، كَمْقعٍَد. َمْخَضعا

. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ، كُهْدُهٍد ، الُخْعُخع : [خعخع] وهو قَْوُل ابِن ُشَمْيٍل ، َذَكَرهُ في ِكتَاِب  أو َشَجَرةٌ ، ولَْيَس بثَبَت ، نَْبٌت ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

، وقد تَقَدَّم. قال اْبُن ُشَمْيٍل :  الُخْعُخع َها ، قاَل : وقِيَل :هوأَنَّه َشَجَرةٌ يُتََداَوى بها وبَوَرقِ « ُعْهعُخ»األَْشَجاِر له. وَذَكَر األَْزَهِرّي في تَْرَجَمة 

 قال أبو الدُّقَْيِش : هي َكِلَمةُ ُمعَايَاة ، وال أْصَل لَها.

 األَْزَهِريُّ :َكأَنَّهُ ِحَكايَةُ َصْوتِِه إذا قالَ  : َصاَت ِمن َحْلِقِه إَذا اْنبََهَر في َعْدِوِه. يَِخعُّ  الفَْهدُ  َخعَّ  قاَل َعْمُرو بُن بَْحر الَجاِحُظ :و : (1)[خعع]

اِديَن ، أَو ِمّما َعَرفَتْهُ العََرُب فتََكلََّمْت به ، قاَل : وأَ   ٌء ِمْن ُعْهَدتِه.نَا بَِرياْنبََهَر. قاَل : وال أَْدِري أَُهو ِمْن تَْوِليِد الفَهَّ

ُجُل ، َخفَعَ  : [خفع] ً  كَمنََع ، الرَّ حاح بالَوْجَهْيِن : َخْفعا ً  ، كعُنَِي ، ُخِفعَ و ، كَمنََع ، َخفَعَ  ، هَكَذا في العُبَاِب ، وُضبَِط في الّصِ ، وزاَد َغْيُره  َخفُعا

:  ً ، أَْي َحَصَل لَهُ الدُّواُر ، َكذا في الّصحاح. وفِي اللَِّساِن :ِمن ُجوعٍ أَْو َمَرٍض ، وَمْعنَى ِدْيَر به  ِديَر به فَسقََط ِمن ُجوعٍ وَغْيِرِه. ، أَي ُخفُوعا

أَْس. وقَْد َمرَّ في َمْوِضِعه. وفي الّصحاح : قاَل الّشاِعُر : ّمِ ، وهو َمَرٌض أَو َغَشيَاٌن يَْعتَِري الرَّ  بالضَّ

مح  وهنـــــــــــَ طـــــــــــُ زِيـــــــــــُر بـــــــــــُ َخ اخلـــــــــــَ فـــــــــــَ دح نــــــــــــَ وَن قـــــــــــَ  مَيحشــــــــــــــــــــــــُ

ا  وِ      قـــــــــــَ يِن عـــــــــــِ ُف بـــــــــــَ يـــــــــــح َدوحا وضـــــــــــــــــــــــــَ ضُ غـــــــــــَ فـــــــــــَ  لـــــــــــَح

  
تَْيِن ، َجْمُع َزِغيد  (2)تَْصِحيٌف. والّروايَةُ : َغْدَوى ، مثاُل َسْكَرى. ويُْرَوى : َزَغداً « وَغَدْوا»الّصاَغانِّي : قاَل  ، بالتَّْحِريك ، وُزُغداً ، بَِضمَّ

ّي :  ،  يُْخفَعُ  لَى َما لَْم يَُسمَّ فاِعلُه. قاَل : وَكَذا َوَجْدتُه في ِشْعِرهعَ « يُْخفَعُ »، ولعلَّهُ أَخَذه من ِكتَاب ابِن فارس ، والبَْيت لَجِريٍر. وأَْوَرَدهُ ابُن بَّرِ

 أَي يُْصَرُع من الُجوع.

 عن ابن َعبّاٍد. بالسَّْيِف : َضَربَه به ، َخفَعَهُ وِ 

تِْر أَو الثَّْوِب الُمعَلَِّق ، الَخْفعُ  أَو ُك الّسِ  عن اْبِن َعبّاٍد أَْيضاً. : تََحرُّ

ً وِ  َكةً. كالَخفَعانِ  اْسِتْرَخاُء المفَاِصل ، : الَخْفعُ   :قَاَل أَْيضا  ُمَحرَّ

 وتَثَنَّْت. ، كعُنَِي : اْحتََرقَْت َكبُِدهُ ِمَن الُجوعِ  ُخِفعَ  قاَل أَْيضاً :وِ 

 وقاَل َغْيُره : هو الَمْصُروُع. : الَمْجنُوُن ، الَمْخفوعُ و قاَل :

 .ُخِفعَ و اْنَخفَعَ  وُكلُّ َمْن َضعَُف وَوَجَم فقَدْ  الَواِجُم الَكئِيُب ، كالنّاِعِس. ، كَجْوَهٍر : الَخْوفَعُ وِ 

 عن ابِن َعبّاٍد. الُجوُع : َصَرَعهُ ، أَْخفَعَهُ وِ 

 الَجْوَهِرّيِ. وهو قَْولُ  أَو اْستَْرَخْت ُجوعاً وَرقَّْت ، َعِن اللَّْيث ، أَي ِمن الُجوعِ ، تَثَنَّْت ، إذا َكبُِدهُ ، اْنَخفَعَتْ وِ 

َخْت ، ولَْيَس بِتَْصِحيِف اْنَجعَفَْت ، َمْقلُوباً ، بَْل ِهَي  اْنَخفَعَتْ  ِمْن أَْصِلَها ، وَكذِلكَ  اْنقَلَعَتْ  إذا النَّْخلَةُ ، اْنَخفَعَتِ  قاَل اْبُن األَْعَراِبّي :وِ  ، وتََجوَّ

 لُغَةٌ بَرأِْسَها.

ئَةُ : اْنَشقَّتْ  اْنَخفَعَتِ وِ   .الُخفَاعُ  ْن داٍء ، زاَد األَْزَهِرّي : يُقَاُل لَهُ :مِ  الّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

ّمِ : السقُوُط ِمن الغَْشيِ. الُخفُوعُ   ، بالضَّ

 .َخافِعٌ  : َخفُوعٌ  وَرُجلٌ 

 : ُغِشَي َعلَْيِه أَْو كاَد. اْنَخفَعَ و ، ُخِفعَ و َعلَى ِفَراِشه ، َخفَعَ وِ 
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ْحِل. الَخْفعَةُ وِ   : قِْطعَةُ أََدٍم تُْطَرُح َعلَى ُمؤخَرةِ الرَّ

 : اْسُم. الَخْيفَعُ وِ 

ى بَْعُضُهْم بَْينَ  ُمْهلَةً ، الَخْلعِ  ، كالَمْنعِ : النَّْزُع ، ِإالَّ أَنَّ في الَخْلعُ  : [خلع]  ْزعِ.والنَّ  الَخْلعِ  قَالَهُ اللَّْيُث. وَسوَّ

ً  ءَ الشَّيْ  َخلَعَ  يُقَاُل : َداءَ  َخلَعَ و ، يَْخلَعُهُ َخْلعا ً  النَّْعَل والثَّْوَب والّرِ َدهُ. َوفي الّصحاح : يَْخلَعُهُ َخْلعا  ثَْوبَهُ ونَْعلَهُ  َخلَعَ  : َجرَّ

__________________ 
 وردت فيهما ضمن مادة خ ع ع.يف مادة مستقلة ا إلا « خعخض»( يف اللسان والتكملة مل يرتمجا 1)
 رغدا ابلراء املهملة. 204/  2( يف املقايي  2)



10059 

 

 َخَلضَ  َمن هو َأعحَل  ِمنحُه ا وِإاّل فَليحَ  يـَُقاُ  : (1)ا قاَ  ابُن فاِرس : وهذا ال َيكاُد يـَُقاُ  ِإال  يف الد وِن يـُنحزُِ   َخلحعاً  وَقائَدةُ 
َا يـَُقاُ  : َعَزَلُه.  اأَلِمرُي َوالَِيُه َعَل  بـََلِد َكذا ا َأال تـََر  أَن ه ِإل 

يُْشَوى ويُقَاُل : بَل القَِديُد  القَِديُد الَمْشِويُّ ، هو أو َكَما في الّصحاح. وَعاُء ِمن ِجْلٍد ، القَْرف ، وهو في ثُمَّ يُْجعَلُ  لَْحٌم يُْطبَُخ بالتََّوابِلِ  : الَخْلعُ وِ 

َمْخَشِريُّ : هو اللَّْحمُ  في ِوَعاٍء بإَِهالَتِه ، فيُْجعَلُ  ُد به في األَْسفَاِر. يُْخلَعُ  قَالَهُ اللَّْيُث. وقاَل الزَّ ُر ويُْجعَُل في الِجْلِد ويُتََزوَّ  َعْظُمهُ ، ثُمَّ يُْطبَُخ ويُبَزَّ

مَّ : َطاَلُق الَمْرأَ  ، الُخْلعُ  ِمن الَمَجاِز :وِ  هَكَذا بالّداِل الُمْهَملَِة الَمْفتُوَحة في سائِِر النَُّسخِ ، وفي الّصحاح : ببَْذٍل لَهُ ِمْنَها ،  ةِ ببََدٍل ِمْنها.بالضَّ

ً  اْمَرأَتَه َخلَعَ  . وقَدْ التََّخالُعَ و أَو ِمْن َغْيِرَها ، كالُمَخالَعَةِ  بالذّاِل الُمْعَجَمِة الّساِكنَِة ، َصَر الَجْوَهِريُّ زاد َغْيُرهُ : وِخاَلعاً ، ، َوَعلَْيه اْقتَ  َخْلعا

. الُخْلعَةُ  واالْسمُ  : أَراَدتْهُ على ذِلَك. َخالَعَتْهُ و .ُمْختَِلعَةُ  ِمْنه اْختِالعاً ، فهي هي اْختَلَعَتْ  بالَكْسِر ، ّمِ  ، بالضَّ

  َشاِهداً للِخالع بالَكْسر.األَْعَرابِيّ  (2) [ابن]وأَْنَشَد  : ُكلٌّ ِمن الُمتََخاِلعَْيِن. الَخاِلعُ وِ 

َر  فـــــــــــ  اِت فـــــــــــِإنح شـــــــــــــــــــــــــَ اِت هـــــــــــَ اٌت هبـــــــــــِ عـــــــــــَ ولـــــــــــَ  مـــــــــــُ

َك      نـــــــــــــــــــــح امـــــــــــــــــــــاُ  أََردحَن مـــــــــــــــــــــِ اَلعـــــــــــــــــــــَ  اخلـــــــــــــــــــــِ

  
.  َشفََّر ماٌل : قَلَّ

َي ذِلَك الِفَراقُ  َخالَعََهاو اْمَرأَتَهُ  َخلَعَ  وقَاَل األَْزَهِريُّ : ً  ، إِذا اْفتََدْت ِمْنهُ بَِماِلَها ، فَطلَّقََها ، وأَبَانََها ِمن نَفَِسِه ، وُسّمِ ، ألَنَّ هللا تَعَالَى َجعََل  ُخْلعا

َجال ِلبَاساً لَُهنَّ ، فقاَل :  ، وهي َضِجيعُهُ وَضِجيعَتُهُ ، فإِذا اْفتََدِت الَمْرأَةُ  (3) (نَّ ُهنَّ لِباس  َلُكْم َوَأنْ ُتْم لِباس  هلَُ )النَِّساَء ِلبَاساً للِِّرجاَل ، والّرِ

. قَاَل اْبُن األَثِير : الَخْلعُ  ، والَمْصَدرُ  الُخْلعُ  ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهما ِلبَاَس َصاِحبِِه ، واالْسُم ِمْن ُكّلِ ذِلكَ  َخلَعَ و بَماٍل تُعِطيِه ِلَزْوِجها ِليُبينَها ِمْنهُ ،

ْجعَِة إِالَّ بعَْقِد َجَديٍد ، وفيه ِعْنَد الّشافِِعّي ِخاَلٌف : َهْل هو فَْسٌخ أَو َطاَلقٌ  الَخْلعِ  وفائَدةُ  ى ؟إِبطاُل الرَّ َطالقاً. وفي َحِديِث ُعَمَر ،  الُخْلعُ  وقَْد يَُسمَّ

 أَْي َطلِّْقها واتُْرْكَها.« ااْخلَعَهَ »َرِضَى هللا ِعْنهُ ، أَنَّ اْمَرأَةً نََشَرْت على َزْوِجَها ، فقاَل ُعَمُر : 

َطب : الُمْنَسبُِت ، ِمنَ  الَخاِلعُ و ، إِذا نَِضَجْت ُكلَُّها. َخاِلعَةٌ و خاِلعٌ  يقاُل : بُْسَرةٌ  البُْسَرةُ النَِّضيَحةُ ، : الَخاِلعُ وِ   قِْشَرهُ ، ِمن ُرُطوبَتِِه. يَْخلَعُ  ألَنَّهُ  الرُّ

ُجُل علَى ُغَراِب َوِرِكِه ، وقِيَل : إِنََّما ذِلكَ  يَْقِدُر َعلَى أَْن يَثُورال  : َخاِلعٌ  بَِعيرٌ وِ   َعَصبَتِة ُعْرقُوبِِه. اِلْنِخالعِ  إِذا َجلََس الرَّ

 من الِعَضاِه : ما ال يَْسقُُط َوَرقُه أَبَداً. الَخاِلعُ  قِيَل :و عن األَْصَمِعّي ، السَّاقُِط الَهِشيُم من الشََّجِر ، : الَخاِلعُ وِ 

 قِيَل : هو داُء يأُْخذُ ُعْرقُوَب النَّاقَِة. اْلتَِواُء العُْرقُوِب ، : الَخاِلعُ وِ 

 .الخاِلعُ  أَي ، كعُنَِي : أَصابَهُ ذِلَك ، ُخِلعَ  يُقَاُل :وِ 

ً  : َخاَلَعةً  السُّْنبُُل ، كَمنََع ، َخلَعَ وِ   نَقَلَه الَجْوَهِرّي. .صاَر لَهُ َسفَا

. الغاُلُم : َكبَُر ُزبُّهُ ، َخلَعَ وِ   نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

يَانِةً زاَد : وذِلَك إِذا خاَف ِمْنهُ ُخْبثاً أَو خِ  َخلَْعتُهُ  هَذا اْبنِي قَدْ  ُمنَاِدياً في الَمْوِسِم : يا أَيَُّها النّاُس : كاَن في الجاِهِليَِّة إِذا قال قَائِلٌ  ِمن الَمَجاِز :وِ 

أُْت ِمْنهُ ، (4)ه أَو َمْن هو بَِسبِيٍل ِمْنهُ ، فَيَقُولُوَن : أَنَّا قَْد َخلَْعنَآ فالناً ، أَْي فَإِْن َجرَّ لَْم أْضَمْن ، وِإْن ُجرَّ علي كاَن ال و لَْم أَْطلُْب ، يُِريُد : تَبَرَّ

 ٍء.ِمْن ُكّلِ َشيْ  الَمْخلُوعُ  عن نَْفِسِه ، وقِيَل : هو َمْخلُوعٌ و الَخاَلَعةِ  بَيَّنُ  َخِليعٌ  يُْؤَخذُ بَْعُد بَجِريَرتَِه. وهو

 أَْهلُهُ ، فإِْن َجنَى لَْم يَُطالَبُوا بِجنَايَتِِه. َخِليعاً َخلَعَهُ  َخالَعةً : صارَ  ، َكُكَرَم ، َخلُعَ  قدوِ 

 كَكِريٍم وُكَرَماِء. ، َخِليعٍ  أَْي َجْمعُ  : َجَماَعتُُهْم ، الُخلَعَاءُ وِ 

 قاَل السَّْمَهِرّي العُْكِلّي : بَْطٌن ِمْن بَني عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ. : الُخلَعَاءُ  قاَل اْبُن ُدَرْيٍد :وِ 

ٍك  م  بـــــــِن مـــــــالـــــــِ رِت اأَلصـــــــــــــــــــــَ ُت مـــــــن َرهـــــــح نـــــــح وح كـــــــُ  فـــــــلـــــــَ

اءِ َأو      عـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ـــــــــــــح ٍ  اخلـــــــــــــُ ب يِن عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ريحِ ب  َأوح ُزهـــــــــــــَ

  
__________________ 
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َي اِبَ صــــــــــــــــــــــــــَ   ٌ  َورَائـــــــــــــِ يـــــــــــــح تح قــــــــــــــَ َزمـــــــــــــَ  ِإَذنح لـــــــــــــَ

ر  ابأَلمــــــــــح ِ وِ      ا جــــــــــَ مــــــــــَ اين لــــــــــِ َم اجلــــــــــَ لــــــــــِ  مــــــــــا ُأســــــــــــــــــــــــح

  
هم أُمُّ  كانُوا ال يُْعُطوَن أََحداً َطاَعةً ، ، الُخلعاءُ  وَعْمراً وَعاِمراً وُعَوْيِمراً وَكْعباً ، وُهمُ  (1)وقَاَل ابُن الَكْلبِّي : فََولََد َربِيعَةُ ابُن ُعقَْيل ِرياحاً  وأُمُّ

 أناٍس بِْنُت أَبِي بَْكِر بِن ِكالٍب.

يّاد ، ، الَخِليعُ وِ  َي به الْنِفراِدِه. ويُْرَوى اِلْمِرى كأَِمير : الصَّ . وقاَل الّصاَغانِيُّ : ُسّمِ  ء القَْيِس ، وهو لَتِأَبََّط َشّراً.نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ُه وِ  ــــــــــَ ن طــــــــــح اَوزحُت بــــــــــَ ريحِ ا جــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ وحِف ال  َواٍد كــــــــــجــــــــــَ

ِوي       عــــــــح ــــــــَ ُب يـ يــــــــضِ بــــــــه الــــــــذِّئــــــــح لــــــــِ ِر  كــــــــاخلــــــــَ يــــــــ  عــــــــَ ُ
(2)املــــــــ

 

  
 قَصَّر مالُهُ وَعلَْيِه ِعيَاُل.والُمعَيَّل : الَِّذي 

َى به ألَنَّه الّشاِطُر ، ُهنَا الَخِليعُ  يُقَاُل :وِ  ُؤوا منه ، أَْو ألَنَّه َخلَعَتْهُ  وُهَو َمَجاٌز ، ُسّمِ يِن والَحيَاِء  ُخِلعَ َرَسنَهُ. ويُقَاُل : َخلَعَ  َعِشيَرتُه ، َوتَبَرَّ ِمن الّدِ

 وهي بِهاِء. ،

 نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، أَْي لُخْبثِِه ، وهو ِمَجاُز. الغُوُل ، : الَخِليعُ وِ 

 كَحْيَدر ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. ، كالَخْيلعِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، الذَّئُْب ، : الَخِليعُ وِ 

الً ، كما في الّصّحاحِ ، ونَقَلَه ُكرَ  الِقْدُح الَِّذي ال يَفُوزُ  : الَخِليعُ وِ  : وقال َغْيُرهُ :هو الِقْدُح الفَائُز أَّوالً ، كما نَقَلَهُ  ِخْلعَةٌ  اع. قاَل : وَجْمعُهُ أَوَّ

 صاِحُب اللَِّسان والّصاَغانِّي.

 في الِقماِر ، وأَْنَشَد : الُمقَاِمُر الُمَراِهنُ  : الَخِليعُ  قاَل اْبُن ُدَرْيٍد :وِ 

 َعَل  الِقَداحِ  اخلَِليضُ َكَما ابحرَتََ  
لُه : : هَكَذا هو في الَجْمَهَرةِ ، ونَقَلَهُ الّصاَغانِّي أَْيضاً هَكَذا ، ولَْم يَْذُكَرا َصْدَرهُ ، والشاِعُر يَِصُف َجَمالً وقُْلتُ   أَوَّ

 يـَُعز  َعَل  الط رِيِ  مبَنحِكبَـيحهِ 
ْرِب  الَخِليع هُ علَى لُُزوِم الطَِّريق وإلحاَحهُ َعلَى السَّْيِر بِحْرِص هذايَقُوُل : يَْغِلُب هذا الَجَمُل اإِلبَِل َعلَى لُُزوِم الطَِّريق ، فَشبَّهَ ِحْرصَ  َعلَى الضَّ

 بالِقَداحِ ، ولَعَلَّه يَْستَْرِجُع بَْعَض ما َذَهَب ِمْن ماِلِه.

 .َخِليِعه يُقَاُل : ُهَو يَْكُسوهُ من الثَّْوُب الَخلَُق. : الَخِليعُ وِ 

اِك الشَّاِعرلَقَُب  : الَخِليعُ وِ   الُمْحِسن ، كاَن في الَمائَِة الثَاِلثَِة. أَبِيِ َعْبِد هللا الُحَسْيِن بِن الضَّحَّ

 كاَن له َخَطٌر فيهم ، وأَْنَشَد : َرُجٌل َرئِيٌس ِمْن بَنِي عاِمرٍ  : الَخِلْيعُ  قاَل اْبُن ُدَرْيٍد :وِ 

يــــــــــــــضَ إن   لــــــــــــــِ ٍر  اخلــــــــــــــَ نح عــــــــــــــامــــــــــــــِ ُه مــــــــــــــِ طــــــــــــــَ  وَرهــــــــــــــح

ِب أُ      لــــــــــح زميــــــــــا كــــــــــالــــــــــقــــــــــَ ؤًا وحــــــــــَ ؤحجــــــــــُ َ  جــــــــــُ بــــــــــِ (3)لــــــــــح
 

  
ِد ابِن َجْعفَرٍ  أَبِي الَحَسنِ  كُزبَْيٍر : َجدُّ َواِلدِ  ، ُخلَْيعٌ وِ  شيخ أَِبي الَحَسن الحمامّي ، َضبََطه أَبُو َحيّان ، قاله  القُْمِري القاََلنِِسيّ  َعِلّي بِن ُمَحمَّ

 الحافُِظ ابُن َحَجٍر.

بُُع ، الَخلَْعلَعُ وَ  بَاع ، فُهَما لُغَتَاِن ، أَوْ  ، كَسفَْرَجٍل : الضَّ م أََحُدهُ  َعن اْبِن ُدَرْيد ، وقَْد تَقَدََّم َعْنهُ أَْيضاً في الِجيم : َجلَْعلَعَة : ِمْن أَسماِء الضَّ

ْل.  تَْصِحيٌف عن اآلَخِر ، فتَأَمَّ

ْعُف والفََراُغ. يُِصيُب اإِلْنَساَن ، وُجنُونٍ  كغَُراٍب : ِشْبهُ َخبَلٍ  ، الُخاَلعُ وِ   وقيَل : هو الضَّ

ْي له ، كالَخْعيِل. ، كَصْيقٍَل : القَِميُص باَل ُكّم ، الَخْيلَعِ وِ   ونَّص أَبِي َعْمٍر وفِي النََّواِدِر : ال ُكمَّ

ْعُف ، الفََزُع يَْعتَِري الفُؤاَد ، : الَخْيلَعُ وِ   كَجْوَهر ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، قاَل وِمْنهُ قَْوُل َجِريٍر : ، كالَخْولَع َكأَنَّهُ َمسٌّ ، ِمْنهُ الَوْسَواُس والضَّ
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ٍض  اشــــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــَ َر  مبـــــــــــُ َك َأنح تــــــــــــَ نـــــــــــ  بــــــــــــَ جـــــــــــِ عـــــــــــح  ال يــــــــــــُ

َؤاِد      اِ  ا ويف الـــــــــــفـــــــــــُ َد الـــــــــــّرِجـــــــــــَ لـــــــــــَ ضُ جـــــــــــَ لـــــــــــَ وح  اخلـــــــــــَ

  
 وهو مجاٌز.

 : ع ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. َخْيلَعوِ 

ئُْب ، : الَخْيلَعُ وِ   وهَذا قَْد تَقَدََّم لْلُمَصنِِّف ، فهو تَْكَراٌر. كالَخِليعِ  الذِّ

__________________ 
 290وهم بنو عقير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة انظر مجهرة ابن حزم ص « رابحا»وابألصر  333( عن مجهرة ابن الكليب ص 1)

 .332وخمتصر مجهرة ابن الكيب 
 .372ء ا القي  ا وهو يف معلقته ا والبيت يف ديوان  برت شراً ص ( المر 2)
 ونسبة لليل  األخيلية. 235/  2( اجلمهرة 3)
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 أَْي في ماِلِه وهو َمَجاٌز. ، (1) ْجُدوُد الَِّذي يُْقِمُر أَبَداً ، كَجْوَهٍر : الُمقَاِمُر المَ  الَخْولَعُ وِ 

 أَْهلُهُ ، فإِْن َجنَى لَْم يُْطلَبُوا بِِجنايَتِِه ، َكَما تَقَدََّم ، وهو َمَجاٌز. َخلَعهُ  وهو الَِّذي قَدْ  الغاُلُم الَكثِيُر الِجنَايَاِت ، : الَخْولَعُ وِ 

 قَْد تَقَدَّم ، فهو تَْكَراٌر. كالَخِليعِ 

 ِمن الِرجاِل. األَْحَمقُ  : الَخْولَعُ وِ 

ِليُل الماِهُر ، : الَخْولَعُ وِ   نَقَلبَهُ الّصاَغانِّي. الدَّ

 فيهما. كالَخْيلَعِ  لغُوُل ،الذَّئُب. وا : الَخْولَعُ وِ 

، إِذا َسقََط  َخلَعَ  الشََّجُر ، إِذا أَْنبََت أَْنبََت َوَرقاً َطِريّاً ، وقِيَل : َخلَعَ  وَكَذاِلَك الشَّيُح ، عن ابِن األَْعَرابِّي. َويُقَاُل : الِعَضاهُ : أَْوَرقَتْ  َخلَعَتِ وِ 

 .َخلَعَ  الشَّيُخ ، إِذا أَْوَرَق ، ِمثْلُ  أَْخلَعَ  نَصُّه :عن أَبِي َحنِيفَةَ ، و كأَْخلَعَْت ، َوَرقُه ،

 .ِخْلعَةً  َعلَْيهِ  َخلَعَ و ، ِخْلعَةٌ  َعْنَك : تَْخلَعُه ِمن الثِّيَاِب ، ُطِرَح َعلَْيِه أَْو لَْم يُْطَرْح ، وُكلُّ ثَْوبٍ  َعلَى اإِلْنَسانِ  يُْخلَعُ  ، بِالَكْسِر : ما الِخْلعَةُ وِ 

فاُلٌن على فاُلن َكاَن َمْعنَاهُ أَْعَطاهُ ثَْوباً ، واْستُِفيَد َمْعنَى العََطاِء ِمن هِذه اللَّْفَظِة بِأَْن ُوِصَل به  َخلَعَ  وإِذا قِيَل :: « البََصائِرِ »َف في قاَل الُمَصنِّ 

دِ « َعلى»لَْفَظةُ   .الَخْلعِ  ال ِمْن ُمَجرَّ

ّمِ وَذَكَر الَوْجَهْيِن الّصاَغانِّي ، واْقتََصَر  ِخيَاُر الَماِل ، ويَُضمُّ.  :الِخْلعَةُ وِ  ّمِ : (2)الَجْوَهِريُّ َعلَى الضَّ  ، قَاَل : ويُْنَشد قَْوُل َجِريٍر بالضَّ

اِد و  ُه مــــــــــَ ــــــــــُ ت عــــــــــح ــــــــــَ نح شــــــــــــــــــــــــاَء ابيـ همــــــــــَ ــــــــــَ ت عــــــــــَ لــــــــــح  خــــــــــُ

رَا     طــــــــَ م ســــــــــــــــــــــَ ــــــــَواهنــــــــِِ ُم يف ِدي ــــــــح ي ــــــــ  ــــــــتـ ُر ال مــــــــُ كــــــــح ــــــــَ ا ت  مــــــــَ

  
َوايَةُ   .(3)فإِنَّ َجِريراً يَْهُجوُهم ، وُهْم من بَنِي قَْيِس بِن فِْهٍر ، ِمْن قَُرْيش « الُخْلجُ ما تَْكُمُل »هَكَذا هو في الّصَحاحِ ، قاَل الّصاَغانِّي ، والّرِ

َي ِخيَاُر المالِ  ّجاُج : يَْخلَعُ  أِلَنَّهُ  ِخْلعَةً و ُخْلعَةً  وقَاَل أَبُو َسِعيٍد : وُسّمِ  قَْلَب الناِظِر إِلَْيِه ، أَْنَشَد الزَّ

تح ِو  انــــــــــــَ ةً كــــــــــــَ عــــــــــــَ لــــــــــــح فــــــــــــَ  خــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــًا صــــــــــــــــــــــــــَ  ااَي ُدهح

يــــــــــــــمُ      َو  َزنــــــــــــــِ هــــــــــــــا َأحــــــــــــــح وقــــــــــــــَ نــــــــــــــُ وُر عــــــــــــــُ  َيصــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 ماِله : ُمْخَرتُهُ ، كما في اللَِّسان. ُخْلعَةُ و يَْعنِي الِمْعَزى أَنََّها كانَْت ِخياًرا ،

 َعْن أَبِي َحنِيفَةَ. السُّْنبُُل ، صاَر فِيِه الَحبُّ ، أَْخلَعَ وِ 

اَغانِّي. ِمن الِعَضاِه ، الَخاِلعَ  القَْوُم : َوَجُدوا أَْخلَعَ وِ   نَقَلَهُ الصَّ

َجال األَْليَتَْينِ  الُمَخلَّعُ وِ   ِشيُر بهما.أَْي الُمتَفَكَّك يَُهزُّ َمْنِكبَْيه ويََدْيه ويُ  َمْشيُهُ ، وهي ، التَّْخِليعُ  ِمْنهُ و نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. كُمعَظٍَّم : الُمْنفَكُُّهما ، ِمن الّرِ

 قَْطُع ُمْستَْفِعلُْن فِي َعُروِض البَِسيِط وَضْربِِه َجِميعاً ، فَيُْنقَُل إِلى َمْفعُولُْن. في باِب العَُروِض : التَّْخِليعُ  في الّصحاح :وِ 

 ، كُمعَظَّم : بَْيتُهُ. الُمَخلَّعوِ 

ْعِر : َمْفعُولُْن في الضَّ  الُمَخلَّعُ  وفي اللَِّساِن : َي به أِلَنَّهُ ِمن الّشِ ، إِاّل أَنَّ  (4)أَْوتَاُده في َضْربِِه وَعُروِضِه  ُخِلعَتْ  ْرِب الساِدِس من البَِسيط ، ُسّمِ

 َجْوَهِرّي شاِهَدهُ.ِمْنهُ ، وأَْنَشَد ال ُخِلعَتا لَِحقَهُ بقَْطعِ نُوِن ُمْستَْفِعلن ، أِلَنَّهما من البَْيِت كاليََدْيِن ، فَكأَنَُّهَما يََدانِ  التَّْخِليعِ  اْسمَ 

الٍ   نح َأطـــــــــــــــح وحَ  مـــــــــــــــِ َج الشـــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــ   مـــــــــــــــا هـــــــــــــــَ

ي     ــــــــــــَواحــــــــــــِ ِي ال ارًا كــــــــــــَوحــــــــــــح فــــــــــــَ تح قــــــــــــِ حــــــــــــَ  َأضــــــــــــــــــــــــــح

  
 وأَْنَشَد اللَّْيُث قَْوَل األَْسَوِد بِن يَْعفُر :

ا  فــــــــــــــَ ٍم عــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  َرســــــــــــــــــــــــــــح ويف عــــــــــــــَ  مــــــــــــــاذا ُوقــــــــــــــُ

مِ      جـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ تـ ٍ  دارٍس ُمســـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــِ ل وح لـــــــــــــــــَ  خمـــــــــــــــــُح

  
 وأَْنَشَد أَْيضاً.
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ه  يـــــــــــــــتـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ يـــــــــــــــر ِإنح لـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ خـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  قـــــــــــــــر لـــــــــــــــِ

وُ  يف      قــــــــــــــــــــُ ضِ مــــــــــــــــــــاذا تـــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ 
ُ

 املــــــــــــــــــــ

  
ْخُو ، : الُمَخلَّعُ و قاَل اللَّْيُث : ِعيُف الرَّ ُجُل الضَّ ْعر. الُمَخلَّع قِبَل :وِمْنهُ أُِخذَ  الرَّ  من الّشِ

__________________ 
َمُر أَب»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)  ومثلها يف التهذيب. واألصر كالقاموس واللسان.« داً امدود الذي يـُقح
 يف الصحاح ابلقلم بكسر اخلاء.« واخللعة : خيار املا »( ضبطت 2)
 ويف مجهرة ابن حزم قي  بن ا ارث بن قهر ا قا  : ونبوه خاصة يسمون اخللج.« بن قريش»( عن التكملة وابألصر 3)
لن يف العروض والضـــرب ا فقد ُحذف منه جزءان ا ألن أصـــله مثانية ا ويف اجلزء بن وتدان ا ( زيد يف اللســـان : ألن أصـــله مســـتفعلن مســـتفع4)

 وقد حذفت من مستفعلن نونه فقطض هذا الوتدان ا فذهب من البيت وتدان ا فكبن البيت ُخلض.
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 َمْن به ِشْبهُ َهْبتٍَة ، أَو َمٍس. ِمن الناِس : الُمَخلَّعُ وِ 

 العَْقِل ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعِه.الَهْبتَةُ ، َذَهاُب 

ٌ وِ   نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. : َشبِقَةٌ ، ُمْختَِلعَةٌ  اْمَرأَة

 وهو َمَجاٌز. أََخذُوا َمالَهُ ، أَي ، اْختَلَعُوهُ  في نََواِدِر األَْعَراِب :وِ 

 وتَنَاَكثُوا ، وهو َمَجاز. بَْينَُهم والعَْهدَ  : نَقَُضوا الِحْلفَ  تََخالَعُواوِ 

ُجِل الَِّذي قَدْ وِ   الُمْسِكِر َجلََدهُ ثََمانِيَن. في الشََّرابِ  تََخلَّعَ  في َحِديث ُعثَْماَن ، َرِضي هللا َعْنهُ ، أَنَّهُ كاَن إِذا أُتَِى بالرَّ

 .(1)َمفاِصلُه في ُمعَاقََرتِِه ، أَْو بَلََغ به الثََّمُل إِلَى أَن اْستَْرَخت  اْنَهَمكَ  أَي

 وذِلَك إَِذا َهزَّ َمْنِكبَْيِه ويديه ، وأََشاَر بِِهَما ، وهو َمَجاٌز. فِي الَمْشي : تَفَكَّكَ  تََخلَّعَ وِ 

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 .الَخْلعُ  : االْختِاَلعُ 

 قِيَل : هو َعلَى ظاِهِرِه. (2) (فَاْخَلْع نَ ْعَلْيكَ )وقَْولُه تَعَالَى : 

َن : إِْنَزْع ثَْوبََك وخفََّك ، ونَْحو ذِلَك ، وُهَو نَّهُ كاَن ِمن ِجْلِد ِحَمار َميِِّت ، وقِيَل : هو أَْمٌر باإِلقَاَمِة والتََّمكُّن ، كما تَقُول ِلَمْن ُرْمَت أَْن يَتََمكَّ أِلَ 

وفِيَِّة.  َمَجاٌز ، وهو قَْوُل الصُّ

ى اإِلْنَساُن إِذاِمن ماِلِه : إَِذا َخَرَج منْ  اْنَخلَعَ وِ  َى ِمْنهُ َكما يُعَرَّ  ثَْوبَهُ ، وهو َمَجاٌز. َخلَعَ  هُ َجِميِعِه ، وُعّرِ

ْبقَةَ ِمن ُعنُِقه ، إِذا نَقََض َعْهَدهُ ، وهو َمَجاٌز ، وِمْنهُ  َخلَعَ وِ  ةَ له َخلَعَ  َمنْ »الَحِديُث :  الّرِ أَْي َمْن َخَرَج ِمن « يَداً ِمن طاَعٍة لَِقي هللا ال ُحجَّ

. قاَل ابُن األَثِيِر : هو ِمنْ  الثَّْوَب ، إَِذا أَْلقَْيتَهُ َعْنَك ، َشبَّه الّطاَعةَ واْشتَِمالََها َعلَى اإِلْنَساِن بِِه ،  َخلَْعتُ  َطاَعِة ُسْلَطانِِه ، وَعَدا َعلَْيهُ بالشَّّرِ

 اليََد ألَنَّ الُمعَاَهَدةَ والُمعَاقََدةَ بَِها. وَخصَّ 

ً  دابَّتَهُ  َخلَعَ  وِمن الَمَجاِز أَْيضاً :  قَْيَدهُ ، قال : َخلَعَ  : أَْطلَقَها ِمن قَْيِدها ، وَكذِلكَ  َخلَّعَهاو ، َخْلعا

مح ِو  هــــــــــــِ لــــــــــــِ حــــــــــــح َد فــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ وا قـ ّر أانٍس قــــــــــــاَربــــــــــــُ  كــــــــــــُ

ُن وِ      احنــــــــــَح نــــــــــَ عــــــــــح لــــــــــَ َدُه فــــــــــهــــــــــَو ســــــــــــــــــــــــا خــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ  ِربُ قـ

  
 ِعَذاَره : إِذا أَْلقَاهُ َعْن نَْفِسِه ، فعََدا بشرَّ َعلَى النّاِس ال َزاِجَر لَهُ ، قاَل : َخلَعَ  وِمْن َمَجاِز الَمَجاِز :

اَءُد وِ  كــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ َر  ت ة (3)ُأخــــــــــــــــــح وعــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ل  خمــــــــــــــــــَح

ا     اهنــــــــــــَُ رِّ أَرحســــــــــــــــــــــــــَ اِس يف الشــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــَ  الــــــــــــنــــــــــــّ  عــــــــــــَ

  
 ُخِلعَ و الَواِلي العاِمَل ، َخلَعَ الِعَذاِر ، وهو من َمَجاِز الَمَجاِز ، والعََوامُّ يَقُولُوَن : َخاِلي الِعَذاِر. وِمن الَمَجاِز أَْيضاً : َخاِلعُ  ِلألَْمَرِد :وِمْنهُ قَْولُُهْم 

ىَ  ُخِلعَ و ، َكَما في األََساِس. الَمْخلُوعُ ، وقِيَل ِلألَِمين : (4)الَخِليفَةُ   الَخِليعُ و الَخْلعُ  الَواِلي ، أَْى ُعِزَل ، كما في الّصَحاح وقاَل اْبُن األَثِيِر : ُسّمِ

وقد ذُِكَر في أَراَد الِخاَلفَةَ وتَْركها « َخْلِعهِ  وإِنََّك تاُلُص َعلَى»ِديُث ُعثَْماَن : نه ح. ومَخلَعَها ُهنَا اتَِّساعاً ، ألَنَّهُ قد لَبَِس الَخاِلفةَ واإِلَماَرةَ ثمَّ 

ِميِرّي وَغْيرهُ. َمْخلُوعٌ  وِمَن الغَِريِب : ُكلُّ َساِدٍس « ص ل و»  ، َكَما نَبَّه َعلَْيه الّدِ

َواتِي الُمْختَِلعَاتوِ  ةٍ ِمْنُهم ، وهو َمَجاٌز. يَُخاِلْعن : النَِّساُء اللِّ  أَْزَواَجُهنَّ ِمْن َغْيِر ُمَضارَّ

 بُن َعْمٍرو يَُخاِطُب اْمَرأَتَه : (5)الخّزاز : الُمقَاِمر. قال  الُمَخاِلعُ وِ 

َة مـــــــــــــــــــــــــــا َأالِ  ِإَذا   ِإن  الـــــــــــــــــــــــــــر زِيـــــــــــــــــــــــــــ 

ر       ضُ هــــــــــــــــَ الــــــــــــــــِ خــــــــــــــــَ
ُ

رِ  املــــــــــــــــ ُدَح الــــــــــــــــَيســــــــــــــــــــــــــــــح  أَقــــــــــــــــح

  
 نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي :
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 َماَل َصاِحبِه ، وهو َمَجاٌز. يَْخلَعُ  : قَاَمَرهُ ، ألَنَّ الُمقَاِمرَ  خالَعَهُ  وفي األََساِس :

 .كالَخِليعِ  : الَمْقُموُر َمالَهُ ، الَمْخلُوعُ  وفي اللَِّساِن :

 : الُمْستَْهتَُر بالشُّْرِب واللْهِو. الَخِليعوِ 

 : الَخبِيُث. الَخِليعُ وِ 

 : تَبَاَعَد. َخِليعٌ  َخالَعةً فهو َخلُعَ وَ 

__________________ 
 ويف النهاية : هو الذي اهنمك يف الشرب والزمه ا كبنه خلض رسنه وَأعط  نفسه هواها. 367/  1( الغائ  1)
 .12( سورة طه اآية 2)
 «.قوله : وأخر  اخل كذا يف النسخ الجي أبيدينا ا وحرره»وهبامش املطبوعة املصرية :« تكاد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 والصواب ما أثبتناه.« اخلليفةَ  َخَلضَ »( ضبطت العبارة يف األساس : 4)
 «.اخلزاز»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)



10067 

 

 : الُمالِزُم للِقَماِر. الَخِليعُ وِ 

ةِ َخْوفِِه. قاَل ابُن ا يَْخلَعُ  : أَْى َشِديٌد ، َكأَنَّهُ  خاِلعٌ  الفُؤاِد ، إِذا َكاَن فَِزعاً. وُجْبنٌ  َمْخلُوعُ  َرُجلٌ وَ  ،  الَخْلعِ  ألَثِير : ُهَو َمَجاٌز فيفَُؤاَدهُ ِمْن ِشدَّ

 والُمَراُد به ما يَْعِرُض من نََواِزعِ األَْفَكاِر ، وَضْعِف القَْلِب ِعْنَد الَخْوِف.

 : َداُء يَأُْخذُ الِفَصاَل. الَخْولَعُ وِ 

 : َضِعيٌف. َخْيلَعٌ  وَرُجلٌ 

ّمِ ، أَْي َضْعٌف. ُخْلعَةٌ  فِيهِ وَ   ، بالضَّ

ْجِل ِمْن َغْيِر بَْينُونٍَة. الَخْلعُ وِ   أَْوَصالَهُ : أَزالََها. َخلَعَ و ، بالفَتْحِ والتَّْحِريِك : َزواُل الِمْفَصِل من اليَِد أَو الرَّ

ُر ويرفع. تُْخلَعُ  : اللَّْحمُ  الَخِليعُ وِ   ِعَظاُمهُ ويُبَرَّ

ى ، ويُْجعَُل َعلَْيهُ َرِضيُض التَّْمِر الَمنْ  الَخْولَعُ وِ  ُزوعِ النَِّوى ، والدَّقيُق ، ويَُساُط َحتَّى : الَهبِيُد ِحيَن يُْهبُِد َحتَّى يَْخُرَج َسْمنُه ، ثُمَّ يَُصفَّى ، فيُنَحَّ

 يَْختَِلَط ، ثُمَّ يُْنَزُل ويُوَضُع ، فإِذا بََرَد أُِعيَد َعلَْيه َسْمنُهُ.

 : الَحْنَظُل الَمْدقُوُق والَمْلتُوُت بَما يَُطيِّبُهُ ثُمَّ يُْؤَكُل ، وهو الُمبَسَُّل. الَخْولَعُ  : وقِيلَ 

 : اللَّْحُم يُْغلَى بالَخّلِ ، ثُمَّ يُْحَمُل في األَْسفَاِر. الَخْولَعُ وِ 

 القوم : تََسلَّلُوا وَذَهبُوا. َعْن ابِن األَْعَرابِّي وأَْنَشَد : تخلَّعَ وِ 

ُه وِ  ــــــــــــَ ل وح وا حــــــــــــَ ــــــــــــُ ات ــــــــــــَ ٍف فــــــــــــب لــــــــــــَ يِن خــــــــــــَ ــــــــــــَ ا ب  َدعــــــــــــَ

ضَ      لـــــــــــــــ  خـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ونــــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ لـــــــــــــــ  خـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ا ِ  يــــــــــــــــَ  اأَلمجـــــــــــــــحَ

  
 : الَجْدُى. الَخاِلعُ وِ 

ْيُت ، َعن ُكَراع ، هَكَذا في األَساس  الَخْيلَعُ وِ  ئِْب. (1): الزَّ فاً عن الذِّ  إِْن لَْم يَُكْن ُمَصحَّ

ةً ، قال ُرْؤبَةٌ. الَخْيلَعُ  : : القُبَّةُ ِمَن األََدِم. وقِيلَ  الَخْيلَعُ وِ   : األََدُم َعامَّ

َلَعانـَفحضاً كنَـفحِ  الرِّيِح تـُلحِقي   اخلَيـح
 الطَّْروقَِة. (2)القَْوُم : قَاَربُوا أَْن يُْرِسلُوا الفَْحَل في  أَْخلَعَ وِ 

أُ ِمْنهُ.« ونَتُْرُك َمْن يَْفُجُركَ  نَْخلَعُ »: الَخالَعةُ. وِمَن الَمَجاِز :  الَخِليعَةُ وِ   ، أَي نَتَبَرَّ

 ، كأَْولَِق ، وهو َمَجاٌز. َخْولَعٌ  ، كُمعَظٍَّم : َمْجنُوٌن ، وبِهِ  ُمَخلَّعُ  وَرُجلٌ 

الِمْصِرّي الشافِِعّي ، بَكْسِر الَخاِء وُسُكوِن الَّالِم ، صاحُب الفََوائِِد الَمْعُروفَة  الِخْلِعيّ  والقَاِضي أَبُو الُحَسْين َعِلّي ْبُن الَحَسِن بِن الُحَسْينِ 

 الُملُوِك. ِخلَعَ  بِاْلِخْلِعيّاِت ، وقَْد َوقَعَْت لَنَا ِمْن َطِريِق اْبِن ُعَزيز َعْنهُ ، قِيَل : أِلَنَّهُ كاَن يَبِيعُ 

 .الَحَسٌن : َحدَّثَ  (3) [اْبنُه]وأَْيضاً 

ّمِ األََعزُّ بُن َعِليَّ   ، أي القَِديَمة. الَخِليعَة عن اْبِن السََّمْرقَْنِدّي ، َذَكَرهُ ابُن نُْقَطةَ ، وقاَل : كاَن يَبِيُع الثِّيَابَ  الُخلَِعيَّ  وبالضَّ

بُُع ، َكَمنََع ، َخَمعَ  : [خمع] ً  الضَّ ً و َخْمعا ً  : قَالَهُ اللَّْيُث. وزاَد األَْزَهِريّ  ، ُخُموعا َكةً  َخَمعَانا كأَنَّ بِِه  فِي َمْشيِِه : َخَمعَ  وَكَذِلَك ُكلُّ َمنْ  ، ُمَحرَّ

 ً  .خاِمعٌ  فهو َعَرجا

ٍث  كغَُراٍب : اْسُم ذِلَك الِفْعِل ، الُخَماعُ  ّي :وشاِهُدهُ قَْوُل ُمَشعِّ  .(4) [العامري]قاَل اْبُن بَّرِ
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ا وِ  يـــــــــــــــهـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ و بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ َبٌ  وأَب يـــــــــــــــح اَءتح جـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــَ

ِ بـــــــــــــــــــــه      اح يـــــــــــــــــــــَ بحقـــــــــــــــــــــِ
َ

ّم املـــــــــــــــــــــ اعُ َأحـــــــــــــــــــــَ  مخـــــــــــــــــــــَُ

  
باُع ، أَي ، الَخَواِمعُ  ويُقَاُل : أََكلَتْه ً  اْسٌم لَها اَلِزٌم ، ألَنََّها الّضِ َجْمُع  : َعَرٌج لَِطيٌف. الُخَماعُ و الَخْمعُ  ، إَِذا َمَشْت. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : تَْخَمُع ُخَماعا

 كما في الّصحاح. َخاِمعٍَة ،

ُم بُن نَُوْيَرةَ اليَْربُوعّي وقال ُمتَ   : عنههللارضيّمِ

ٍة  يــــــــــــلــــــــــــَ لــــــــــــِ اَء ذاِت قــــــــــــَ رحجــــــــــــَ نح عــــــــــــَ ُف مــــــــــــِ  اي هلــــــــــــَح

الٍث      ـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  ث ضُ جـــــــــــــــاَءتح ِإد  عـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ  ختـــــــــــــــَح

  
ئُْب ، الِخْمعُ وِ   .أَْخَماعٌ نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وَجْمعُه : ، بالَكْسِر : الذِّ

 الَجْوَهِرّي أَْيضاً ، وهو ِمْن َذلََك.نقله  اللِّصُّ ، : الِخْمعُ وِ 

 الَمْرأَةُ الفَاِجَرةُ. ( :5) ، كَصْيقٍَل وَصبُورٍ  الَخْيَمعُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :

يَّة في .ُخَماَعةَ  بَنُو قَاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ   وقَاَل ابُن َحبِيب : الِقّرِ

__________________ 
 العبارة فيها بر وردت يف اللسان ا والذي يف التكملة : واخليلض : الذئب ا مل يعزه.ومل ترد « يف األساس»( كذا ابألصر 1)
 «.من»( عن التكملة وابألصر 2)
 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.3)
 ( عن اللسان ط دار املعارف مصر ا وابألصر بدهلا : قو  مثقب.4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وكصبور.5)
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 من الَعَرِب ا وأَنحَشَد ابَن ُدَريحٍد : َبطحنٌ  بن َربِيَعَة بِن َزيحِد َمناَة : بِنحُت ُجَشَم كُثَماَمةَ  مُخَاَعةُ  ِن ساِقرٍت ا وهيالن ِمِر بح 
َد   ــــــــح ن ــــــــُن جــــــــَ ُ  ب ــــــــح ي ــــــــَ ؤحِم قـ ــــــــلــــــــ  ــــــــُض ال ي وَ  َرضــــــــــــــــــــــِ ــــــــُ  أَب

نح وِ      ٌد مــــــــــِ ــــــــــح ب َك عــــــــــِ ــــــــــُ ال ةَ خــــــــــَ اعــــــــــَ ضُ  مخــــــــــَُ (1)رَاضــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ي بها َرأَْسَها. ِمْقنَعَةٌ َصِغْيَرةٌ للَمْرأَةِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هي ، كقُْنفَُذةٍ ، الُخْنبُعَةُ  : [خنبع]  تُغَّطِ

ي الَمتْنَْين ، ِة.أَْوَسُع وأَْعَرُف ِعنْ  الُخْنبُعُ و وقاَل اللَّْيُث هي ِشْبهُ القُْنبُعَِة تَُخاُط كالِمْقنَعة ، تُغَّطِ  َد العَامَّ

 بِحيَال الَوتََرةِ. َمَشقُّ ما بَْيَن الشَّاِربَْينِ  : الُخْنبُعَةُ و قاَل :

يَةُ  : الُخْنبُعَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :وِ   في بَْعِض اللُّغَاِت. َوَسَط الشَّفَِة العُْليَا ، في الُهنَيَّةُ الُمتََدلِّ

 لُمْستَتَِرةُ من الثَِّمار وَغْيِرَها.كقُْنفٍُذ : ا ، الُخْنبُعُ  قال ابُن َعبّاد :وِ 

 : ِغالُف نَْوِر الشََّجَرةِ. الُخْنبُعَةُ  وفي اللَِّسان :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ٌء ، والُهْنبُُع يَأْتِي ِذْكُره في َمْوِضِعه.، أَْي َشيْ  (2) ُخْنبُعٌ  تَقُوُل العََرُب : مالَهُ ُهْنبٌُع وال

ُل : هي الثُّْرُملَةُ ، وهي ، كقُْنفَُذةٍ ، الُخْنتُعَةُ   :[خنتع]  كما َسيَأْتِي. (3)وكذِلَك القُْنفُعَةُ  األُنثى ِمَن الثَّعَاِلب ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال الُمفَضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كقُْنفٍُذ : َمْوِضٌع ، عن اْبن ِسيَده. ُخْنتُعٌ 

 َحَكاهُ اْبُن ُدَرْيٍد والَخاْرَزْنِجّي. كالُجْنَدِب ِزنَةً وَمْعنًى ، أَو ِصغَاُر الَجنَاِدِب ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقاَل األَْزَهِرّي :هو ، عُ الُخْندَ  : [خندع]

 كقُْنفٍُذ : الَخِسيُس في نَْفِسِه. الُخْنُدعُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

 َجَمِة ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وقد أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي أَْيضاً.الُمعْ  ، بالذّال كالُخْنذُع : [خنذع]

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ، كقُْنفٍُذ : القَِليُل الغَْيَرةِ علَى أَْهِلِه ، وهو الدَّيُّوُث ، ِمثُْل القُْنذُعِ عن اْبِن َخالََوْيه. الُخْنذُع

 كما في الّصحاح. : الُمِريُب الفَاِجُر ، الَخانِعُ  : [خنع]

 ، وقِيَل : أَْصغَى إِلَْيَها. الُخنُوعُ  أَْي أَتَاَها ِللفُُجوِر ، وكذِلكَ  كَمنََع ، إِلَْيَها ، َخنَعَ  قَدْ  : الفُُجوُر ، تَقُوُل : الَخْنع قاَل اللَّْيُث :وِ 

يبَةُ. في الّصحاحِ :و أَْي فَْجَرةٍ  َخْنعَةٍ  علَىيُقَاُل : اطَّلَْعُت من فاُلٍن  : الفَْجَرةُ ، الَخْنعَةُ  قاَل أَْيضاً.وِ   الّرِ

ال تُْفِلُت ِمنّي ،  بَخْنعَةٍ  بَخاَلٍء. ويُقَاُل أَْيضاً : لَئِْن لَِقيتُكَ  لَِقيتُهُ  فقََهْرتُهُ ، أَيْ  بَخْنعَةٍ  ِمْنهُ :لَِقيتُهُ و الَمَكاُن الَخاِلي. في العُبَاب واللَِّسان : الَجْنعَةُ :وِ 

 قاَل :

الاًن  قــــــــــــَ  فــــــــــــُ ُت َأنح أَلــــــــــــح يــــــــــــح نـــــــــــــ  ةٍ متــــــــــــََ عــــــــــــَ نـــــــــــــح َ  خبــــــــــــِ

ه     لــــــــُ اقــــــــِ يــــــــَ ُه صــــــــــــــــــــــَ تــــــــح ــــــــَ َدثـ دح َأحــــــــح ي صــــــــــــــــــــــارُِم قــــــــَ عــــــــِ  مــــــــَ

  
 ، إِذا َغَدَر. وقَاَل َعِديُّ بُن َزْيٍد : يَْخنَعُ  (4)به  َخنَعَ  وقَدْ  كَصبُوٍر : الغَاِدُر ، ، الَخنُوعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

َم  ريحَ َأن  األاي  نَ غـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــــَ رح  لـــــــــــــــــــَح َ
 ابملـــــــــــــــــــ

ورُ      يحســــــــــــــــــــــــــُ َ
وحصــــــــــــــــــــــــــاُء واملــــــــــــ ــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــهــــــــــــا ال ي ــــــــــــِ  ِء وف

  
 الَِّذي يَِحيُد َعْنَك. : الَخنُوعُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد أَْيضاً :
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ّمِ : الُخُضوُع والذُّلُّ ، ، الُخنُوعُ  في الّصحاح :وِ  ً  إِلَْيِه ولَهُ  َخنَعَ  زاَد ابُن ِسيَده : بالضَّ ً و َخْنعا َضَع ، وَطلََب إِلَْيِه ولَْيَس : َضَرَع إِلَْيِه وخَ  ُخنُوعا

تَْيِن ، ُخنُعٌ  وقَْومٌ  بَأَْهِل أَْن يُْطلََب إِلَْيه.  وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ْلألَْعَشى : ، بَضمَّ

ُدوا  هـــــــــِ وا ا وِإنح شــــــــــــــــــــــَ ابـــــــــُ ارُِم ِإنح غـــــــــَ ُم اخَلضــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــُ

مح وِ      ارهتــــــــــــــــِِ َن ِإىَل جــــــــــــــــَ َروح ــــــــــــــــُ عــــــــــــــــاال يـ ــــــــــــــــُ ن  خــــــــــــــــُ

  
 التَّْجِميُش واللِّيُن. الَجْنُع : قاَل اللَّْيُث :وِ 

 ِمن العََرِب ثُمَّ ُهَذْيٍل. أَبُو قَبِيلَةٍ  بن اْليَاَس ْبِن ُمَضَر : ابُن َسْعِد بِن ُهَذْيِل بِن ُمْدِرَكةَ  هو ، كثَُماَمةَ ، ُخنَاَعةُ وِ 

__________________ 
 مرثد يهجو األعش .ونسبه إىل وائر بن شراحير بن عمرو بن  235/  2( البيت يف اجلمهرة 1)
 «.قنبض»( عن اللسان وابألصر 2)
 «.قنفض»والتكملة : « قنفض»واللسان « قنفض»( كذا ا ومل ترد القنفعة مبعىن االنث  من الثعالب انظر التهذيب 3)
 ( يف التكملة : وخنض : غدر.4)
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 ْضَرَعتْهُ.أَْخَضعَتْهُ وأَ  إِلَْيَك ، أَيْ  الحاَجةُ  أَْخنَعَتْهُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :

 : (1)قاَل َحْمزةُ بُن َضْمَرةَ  : القَْطُع بالفَأِْس. التَّْخنِيعُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

اَء  فـــــــــــَ ـــــــــــَ نـ ُم عـــــــــــلـــــــــــ  جـــــــــــَ ٌب  (2)كـــــــــــَبهنـــــــــــ ُ  ُخشـــــــــــــــــــــــــح

ٌة      ر عــــــــــــــــَ هــــــــــــــــاُمصــــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــُ نــــــــــــــــِّ بحسِ  ُأخــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــِ

  
ُق ،كُمعَظَّم : الَجَمُل  ، الُمَخنَّعُ  قالَِت الدُّبَْيِريَّة :وِ  ُع. وفي الَحِديِث : إِنَّ  الُمنَوَّ َكَذا في النَُّسخِ ، والرَوايَةُ  األَْسَماِء ِعْنَد هللا ، أَْخنَع وَكذِلَك الُمَوضَّ

ى باْسمِ  تَعَالَىو : إِلَى هللا تَبَاَركَ  ُجُل باْسِم َمِلِك ا َمِلِك األَْمالِك ، َمْن تََسمَّ ى الرَّ وأَْدَخلَُها  (3) أَْي أََذلَّها وأَْقَهرها ، ألَْمالكِ وفي ِرَوايٍَة ، أَْن يَتََسمَّ

عَِة. الُخنُوعِ  في َدةِ ، وقَْد تَقَدََّم في َمْوِضِعِه. أَْبَخع ، يُْرَوى :و بِتَْقِديِم النُّوِن ، أَْي أَْقتَلها ِلَصاِحبِِه وأَْهلَكها له ، ويُْرَوى : أَْنَخع ، والضَّ  بالُمَوحَّ

ى بِاْسِم هللا  وسيأْتِي في الُمْعتَّل إْن شاَء هللا تَعالَى. وقَْولُه : َمِلك األَْمالِك أَْي ِمثْل قَْوِلهْم : أَْخنَى ، يُْرَوى :و شاِهْنَشاه. وقِيَل : َمْعناهُ أَْن يَتََسمَّ

ى بالعَِزيِز أَو بالَجبّاِر ، أَو ما يَُدلُّ عَ  ةِ ، َمْن نَاَزَعهُ ايَّاهُ فهو الَِّذي هو َمِلُك األَْماَلِك ، ِمثُْل أَْن يَتََسمَّ لَى َمْعنَى الِكْبِريَاِء الَّتِي هي ِرَداُء الِعزَّ

 هاِلٌك.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ّمِ : االْضِطراُر والعُْذُر. الُخْنعَةُ   ، بالضَّ

تَْيِن : إذا كاَن فيه فََساٌد. ُخنُعاتٍ  وَرُجٌل ذو  ، بَضمَّ

 لفَتْحِ ، أَْي فِيما يُْستََحى ِمْنه.، با َخْنعَةٍ  َوقََع فيوَ 

ّمِ : الغَْدُر. الُخنُوعُ وِ   ، بالضَّ

ُس َرأْ  الَخانِعُ وِ  َسهُ ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ َعن أَْعَرابِّي ، َسِمعَهُ : الَِّذي يََضُع َرأَسهُ للسَّْوأَةِ ، يَأْتِي أَْمراً قَبِيحاً يَْرِجُع عاُرهُ َعلَْيه ، فيَْستَِحي ِمْنهُ ، ويُنَّكِ

 يَقُوُل ذِلَك.

َكةً : َجْمعُ  الَخنَعَةُ وِ   يب الفاِجر.، بَمْعنَى الُمرِ  َخانِعٍ  ، ُمَحرَّ

بُع. الِخْنِشع : [خنشع]  ، كِزْبِرجٍ. أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وفي اللَِّساِن : هو الضَّ

 نَقَلَهُ الّصاَغاِنّي وصاِحُب اللَِّساِن. األْحَمُق ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقاَل أَبُو َعْمٍرو : هو ، كقُْنفٍُذ ، الُخْنفُع : [خنفع]

 كما في الّصحاح. : ُمْنعََرُج الَواِدي ، الَخْوعُ  : [خوع]

ْمثَ  غاِمض َسْهلٍ  ُكلُّ بَْطِن من األَْرِض وِ  َواةِ : َخْوعٌ  يُْنبُِت الّرِ  ، عن أَبِي َحنِيفَةَ ، وأَْنَشَد بَْعُض الرُّ

ِن وِ  طــــــــــــــح ٍة بــــــــــــــبــــــــــــــَ لــــــــــــــَ وحعِ أَزحفـــــــــــــــَ ٍث  اخلــــــــــــــَ عــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــــُ

ُم      وهبـــــــــــــــُُ نـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ُؤو ُ  (4)تـ ـــــــــــــــَ ٌة نـ لـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ نـ  مـــــــــــــــُ

  
 .أَْخواعٌ  ع :والَجمْ 

 : عنههللارضيالسُّيُوِل في قَْوِل ُحَمْيِد بِن ثَْوٍر ،  َخْوعُ وِ 

ٍر  َد َوابـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ٌة بـ ِه ِدميـــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ تح عـــــــــــــَ ثـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  أَل

نح      زحِع مــــــــِ جــــــــِ لــــــــح وحعِ فــــــــلــــــــِ يــــــــبُ  خــــــــَ وِ  َقســــــــــــــــــــــِ يــــــــُ  الســــــــــــــــــــــ 

  
َوايَةُ َعلَْيَها ، أَْي َعلَى الَوْحِشيَّة الَمْذُكوَرةَ قَْبُل في الَمْشُطوِر   «.ِمْن َجْوخِ السُّيُول»ويُْرَوى :  .(5)هَكَذا أَْنَشَدهُ ، والّرِ

 كما في الّصحاح. قاَل ُرْؤبَةُ يَِصُف ثَْوراً : َجبٌَل أَْبيَُض ، : الَخْوعُ وِ 

َبا ح  اخَلوحعُ َكَما يـَُلوُح  َ اأَلجح  َباح
َجز لُرْؤبَةَ ، وإنََّما هو ِلْلعَّجاج ، ولَْيَس يَِصُف ثَْوراً ، ولِكنَّ  يَاِر ، هَكَذا في الّصحاح. قاَل الّصاَغانِّي : ولَْيَس الرَّ ه يَِصُف األَثَافِيَّ وآثَاَر الّدِ

 وَصْدُره :
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ٍد ِ حال ح   ِمنح َحَطِب اَ يِّ ِبَوهح
يّ   : البَْيُت للعَّجاجِ ، وقَْبلَهُ  وقَاَل ابُن بَّرِ

َذا ح وِ  ِض وَرفحِ  اأَلجح  النـ ؤحُي كا َوح
 وقِيَل : ُهَو َجبٌَل بِعَْينِه.

 قَاَل أَبُو َوْجَزةَ السَّْعِدّي يَْذُكُرهما : ونائٌع : َجبَالن ُمتَقَابِالِن. َخائِعُ وِ 

ضُ وِ  مح  اخلــــــــــــائــــــــــــِ هــــــــــــِ لــــــــــــِ ائــــــــــــِ نح ِشــــــــــــََ وحُن آٍت عــــــــــــَ  اجلــــــــــــَ

ضُ وِ      فــــــــــــَ ــــــــــــَ مح يـ اهنــــــــــــِِ نح أميــــــــــــح ِف عــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــ  ُض الــــــــــــنـ  اَنئــــــــــــِ

  
 أَي ُمْرتَِفٌع :

__________________ 
َرة»( يف اللسان والتكملة : 1) َرة بن َضمح  «.قا  َضمح
 «.حنفاء»( عن التكملة وابألصر 2)
 ( يف النهاية واللسان : وأوصفها.3)
 «.تنوء هبم»( عن التكملة وابألصر 4)
والذي يف التكملة « قوله : يف املشطور ا لعر األوىل : يف القصيد أو حنوه ا فان البيت من قصيدة غري مشطورة»املطبوعة املصرية : ( هبامش 5)

 «.يف»: قبر املشطور ا حبذف لفظة 
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 قاَل اْمَرؤ القَْيس : َخْوَعى ، َكَسْكَرى : ع ،وِ 

مـــــــــــاً  اصـــــــــــــــــــــــــِ غح عــــــــــــَ لــــــــــــِ ااًب وأَبــــــــــــح هــــــــــــَ غح شـــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــِ  أَبــــــــــــح

كــــــــــــــــاً وِ      ــــــــــــــــِ ال ا  مــــــــــــــــَ ربحُ مــــــــــــــــَ رح ألَ  اخلــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــَ

  

وح  َ لــــــــــــَ  خبــــــــــــِ تـــــــــــــح ُم قـــــــــــــَ كــــــــــــُ نــــــــــــح ا مــــــــــــِ نــــــــــــَ رَكــــــــــــح  َأاّن تـــــــــــــَ

  
اِد    عـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــًا كـــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــَ  وســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ويُْرَوى :

ا  نــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــح وحعــــــــــــــــَ َأان  تـــــــــــــــــَ َ ُم  خبــــــــــــــــِ كــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح  مــــــــــــــــِ

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ      تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  .(1). .. قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

َوايَتَْيِن يَْنبُو الطَّْبُع َعْنَها.   ويُْرَوى بالِجيم أَْيضاً ، وقد أََشْرنَا إلَْيِه ، أَْو ُهَو تَْصِحيٌف ، وأَْنَشَد اللَّْيُث :قال الّصاَغانِّي : وِكْلتَا الّرِ

ي  ســـــــــــــــــــــِ فح ـــــــَ نـ يـــــــِض  (2)بـــــــِ قـــــــِ بـــــــَ ٌر بـــــــِ اضـــــــــــــــــــــِ وحعـــــــَ حـــــــَ   خـــــــَ
ونُ وِ      وِن جــــــــــــــُ مــــــــــــــُ لــــــــــــــَ َد  الــــــــــــــقــــــــــــــَ اٌت لــــــــــــــَ يــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَبـ

  
ْفَراِء. يَْليٍَل ، : ُشْعبَتَاِن تَْدفَُع إِْحَداُهما في َغْيقَةَ ، واألُْخَرى في الَخائِعَانِ وِ   بالقُْرِب من الصَّ

النَِّخيِر الَِّذي كالشَِّخير  هو َشبِيهُ  ِمَن الَحْيرةِ ، أَوْ  َعلى أَنَّه تَفَعُّلٌ  (3)هَكَذا َوقََع في نَُسخِ ِكتَاِب الُمْجَمِل الْبِن فاِرٍس  كغَُراٍب : التََّحيُّر ، الُخَواعُ وِ 

 ْيٍد.َكما في الَجْمَهَرِة الْبِن ُدرَ  ،

ُدهُ في ِصْدِره. قاَل الّصاَغانِّي :  تَْصِحيُف اآلَخِر. أَْعنِي التََّحيَُّر والنَِّخيرَ  وَكأَنَّ أََحَدُهَما ، يُقَاُل : َسِمْعُت لَهُ ُخَواعاً أي ُصْوتاً يُرّدِ

 بَهاِء : النَُّخاَمةُ. ، الُخَواَعةُ وِ 

عَ  في الّصحاح :وِ  ً  ِمْنهُ  َخوَّ  : ـوهو َطَرفَةُ بُن العَْبِد  ـقال الشاِعر  نَقََص ، أَيْ  ، تَْخِويعا

ٍر وِ  و عَ جــــــــــــــــــامــــــــــــــــــِ ِه  خــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــب ي ــــــــــــــــــِ نح ن  مــــــــــــــــــِ

يــــــــــــحح      فــــــــــــِ اًل والســــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــ   َأصــــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــَ
ُ

ُر املــــــــــــ  َزجــــــــــــح

  
فَ »ويُْرَوى :   «.من نَْبتِهِ »والَمْعنَى َواِحُد ، ويُْرَوى : « َخوَّ

عَ  قال ابن َعبّاد :وِ  يت :و َكَسَره وأَْوَهنَهُ. وَغْيِره : ْربِ فاُلناً بالضَّ  َخوَّ ّكِ عَ  قاَل ابُن الّسِ كما في  َكَسَر َجْنبتَْيِه ، إذا السَّْيُل الَواِدَي ، َخوَّ

 الّصحاح.

عَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   قَضاهُ. إذا َدْينَه : َخوَّ

عوِ  َم. تََخوَّ ً و : تَنَخَّ  بَْغَداِديَّة. لُغَةٌ  تَقَيَّأَ ، أْيضا

عَ وِ   نَقَلَه الَجْوَهِرّي. َء : تَنَقََّصهُ ،الشَّيْ  تََخوَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 : َمْوِضٌع. الَخْوعُ 

 الخاْرَزْنِجّي. واْقتََصَر األَْزَهِريُّ َعلَى أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، والَمدُّ نَقَلَهُ  ، بفَتْحِ الَخاِء والَهاِء والعَْيِن َمْقُصوَرةً ، وتَُمدُّ ، الَخْيَهْفعَى : [خهفع]

ئْبة القَْصِر ، وُهوَ  ئُْب َعلَى الَكْلبَِة جاَءت بالسَّْمعِ ، وَسيَأْتِي ، َرَواهُ أَبُو تَُراٍب ، ويُقَا َولَُد الَكْلِب ِمن الذِّ ُل :هو إذا َوقََع َعلَْيَها ، وِإذا َوقََع الذِّ

 : أَْعَرابِيٌّ ِمن بَنِي تَِميٍم. الَخْيَهْفعَى وبه ُكنَِّي أَبُو األََسُد ،

، وَسأَْلتُه َعْن تَْفِسيِر ُكنيتِِه فقاَل : يُقَاُل : إذا َوقََع  الَخْيَهْفعَى َحَكى األَْزَهِريُّ َعْن أَبِي تَُراٍب ، قاَل : َسِمْعُت أَْعَرابِيّاً ِمْن بَنِي تَِميٍم يُْكنَى أَبا

ئُْب َعلَى الَكْلبَ  ئْبَِة َجاَءتْ الذِّ ْمع ، وإذا َوقََع الَكْلُب َعلَى الذِّ . قاَل : ولَْيَس هذا َعلَى أَْبنِيَِة أَْسَمائهم َمَع اْجِتَماع ثاَلثَِة بالَخْيَهْفعَى ِة َجاَءْت بالّسِ

 ِمْن ِكتَابِِه : وهِذِه ُحُروٌف ال أَْعِرفَُها ، ولَم أَِجْد لََها أَْصالً أَْحُرٍف ِمْن ُحُروِف الَحْلِق ، وقَاَل َعْن هذا الَحْرِف وَما قَْبلَهُ في بَاِب ُربَاِعّيِ العَْينِ 

ً في ُكتُِب الثِّقاِت الَِّذيَن أََخذُوا َعن العََرِب العَاِربَِة ما أَْوَدُعوا ُكتُبَُهم ، ولَْم أَْذُكْرَها وأَنَا أَُحقُّها  با ِمْنَها ، وال  ، ولِكْن َذَكْرتَُها اْستِْنَداراً لََها ، وتَعَجُّ

تَُها.  أَْدِري ما ِصحَّ
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ّي في أَماِليه قال : قاَل ابُن خالََوْيه : أَبُو بن األَْقَرعِ ، فِقيَل لَهُ : ِلَم تََكنَّْيَت  (4): ُكْنيَةُ َرُجٍل أَْعَرابِّي يُقَاُل لَهُ : خزاب  الَخْيَهْفعَى وَحَكى ابُن بَّرِ

بُعِ ، يَُكوُن باليََمِن ، أََغَضُف األُذُنَْيِن ، غائُر العَْينَْيِن ، ُمْشِرُف الَحاِجبَ : َدابَّ  الَخْيَهْفعَى فَقَاَل : ؟بهذا ْيِن ، أَْعَصُل ةٌ يَْخُرُج بَْيَن النَِّمِر والضَّ

 األَْنيَاِب ، َضْخُم البََراثِِن ، يَْفتَِرُس األَبَاِعَر.

__________________ 
 ( هذه رواية التكملة وعجزه فيها :1)

 تل  كراماً وسبياً كالسعادق
 «.بنف »وابألصر « القلمون»( عن معجم البلدان 2)
 «.الن ِخري» 230/  2( يف املقايي  3)
 «.جنزاب ا وعل  هامشه ما يقتضي الشك فيهقوله : خزاب كذا ابألصر ويف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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 فصل الدال
 مع العني املهملتني

 : [دبع]

 ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :* 

ْيبَع فِي هذا الفَْصِل : ْحمِن بِن َعِلّيِ بِن ُعَمَر ْبِن يَْحيَى بِن ما الدَّ ِلِك بِن َحَراِم بِن كَحْيَدر : لَقَُب َعِلّي بِن يُوُسَف بِن أَْحَمَد بِن ُعَمَر بِن َعْبِد الرَّ

ف بِن َشِريِك بِن َعمْ  ةَ بِن ذُْهِل بِن َشْيبَاَن ، وِهَي لُغَةٌ نُوبِيَّةٌ ، معناهُ  (1)ِرو بن قَْيِس بن َشَراِحيَل َعْمِرو بِن ماِلِك بِن ُمَطّرِ بِن َهّماِم بِن ُمرَّ

ِد بِن ُعَمِر بِن َعِلّيِ الَمذْ  ِد بِن ُعَمَر بِن ُمَحمَّ ْحمِن بُن َعِلّيِ بن ُمَحمَّ ُث ، َسِمَع َعلَى ُكور الشَّْيبَااألَْبيَُض ، وِمْن َولَِدِه َعْبُد الرَّ بِيِديُّ الُمَحّدِ نِّي الزَّ

ُث اليََمِن الّظاِهُر بُن َحسَ  د بن إْسَماِعيَل بِن ُمبَاِرٍز وَغْيِرهما ، وَعْنهُ ُمَحّدِ  ٍن األْهَدُل.الَحافِِظ البَُخاِرّي. وخالِه ُمَحمَّ

لُغَةٌ  الَوْطُء الشَِّديُد ، أَْيَضاً : الدَّثْعُ و َمْقلُوُب الدَّْعِث. قاَل : األَْرُض السَّْهلَةُ  بَْعٍض : هيأَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، ونَقََل ابُن ُدَرْيٍد عن  ، الدَّثْعُ  : [دثع]

 األَْرَض ، كَمنََع : َوِطئها َشِديداً. َدثَعَ  يََمانِيَةٌ ، وقَدْ 

ْرَعِث ، َمْقلُوٌب ِمْنه. البَِعيُر الُمِسنُّ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو .(2)أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَِّساِن  ، كَجْعفَر ، الدَّْرثَعُ   :[درثع]  كالّدِ

نَقَلَه  لَُف الثِّيََراِن ،َضْرُب من الُحبوِب ، وهو عَ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو ، كبُْرقُعٍ ، الدُّْرُجعُ  : [درجع]

 الّصاَغانِّي هَكَذا.

َرِديَّةُ ، تَُؤنَُّث ، كما فِي الّصَحاحِ. قَاَل : وَحَكى أَبو ُعبَْيَدةَ أَنَّ  الَحِديِد ، بالَكْسِر ، ِدْرعُ  : [درع] ْرعَ  الزَّ  وتَُؤنَُّث ، وَحَكى اللَّْحيَانِيُّ : قَْد تَُذكَّرُ  الّدِ

 الحّمانِّي في التَّْذِكير : (3)َسابٌِغ. وقَاَل أَبو األَْخَزِر  ِدْرعٌ و َسابِغَةٌ ، ِدْرعٌ 

ل صـــــــــــــــــــــــــــًا  قـــــــــــــَ ِن  ابلـــــــــــــدِّرحعِ مـــــــــــــُ غضـــــــــــــــــــــــــــّ  ذي الـــــــــــــتـــــــــــــ 

نِ      قـــــــــَ تــــــــــح ُ
ِديـــــــــِد املـــــــــ ىَن يف ا ـــــــــَ َرضـــــــــــــــــــــــح ي الـــــــــعـــــــــِ  مَيحشـــــــــــــــــــــــِ

  
 .ُدُروعُ  في الَكثِيِر :و .أَْدَراعُ و ، أَْدُرعٌ  في القَِليِل : ج

 قال األَْعَشى :

اَر وِ  تـــــــــــــَ هُ اخـــــــــــــح ا  أَدحراعـــــــــــــَ ب  هبـــــــــــــَِ  َأنح ال ُيســـــــــــــــــــــــــــَ

ارِ وِ      تـــــــــــــّ َ ا خبـــــــــــــِ يـــــــــــــهـــــــــــــَ ُدُه فـــــــــــــِ هـــــــــــــح ن عـــــــــــــَ كـــــــــــــُ  ملَح يـــــــــــــَ

  
ْرِب. شاذٌّ  بِغَْيِر هاٍء ، ، ُدَرْيعٌ  تَْصِغيُرَهاوِ   َعلَى َغْيِر قِيَاٍس ، ألَنَّ قِيَاَسهُ بالَهاِء ، وهو أََحُد ما َشذَّ من هذا الضَّ

 وفي التَّْهِذيِب : أَْدراعٌ  ج ، كما في الّصحاح ، وقد يَُؤنَّث ، وقال اللَّْحيَانِّي : ُمَذكٌَّر ال َغْير ، ُمَذكَّر ، وهو ميُصها.من الَمْرأَةِ : قَ  الدَّْرعُ وِ 

ْرعُ   : ثَْوٌب تَُجوُب الَمْرأَةُ َوَسَطهُ ، وتَْجعَُل لَهُ يََدْيِن ، وتَِخيُط فَْرَجْيه. الّدِ

 ، ِمثُل : البٍِن وتاِمٍر. ِدْرعٍ  َكأنَّهُ ذُو ، ِدْرعٌ  : َعلَْيه َداِرعٌ  َرُجلٌ وِ 

ْرعِ  ، بالَكْسر ، ِمَن النَّصاِل : النَّافَِذةُ في الدَّْرِعيَّةُ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ   .َدراِعيُّ  ، ج : الّدِ

 الّصاَغانِّي.نَقَلَهُ  : فُرَعاُن الِكْنِديُّ ، ِمْن بَْلَحاِرِث بِن َعْمٍرو ، الدُُّروع ذُووِ 

ة ، قالَهُ اللَّْيُث ، وقِيَل : ، وال يَُكوُن ِإاّل ِمْن ُصوفٍ  كالدُّّراَعةِ  ، كِمْكنََسٍة : ثَْوبٌ  الِمْدَرَعةُ وِ  اَعةُ  خاصَّ ، ُجبَّةٌ َمشقُوقَةُ الُمقَدَِّم ، وأَْنَشَد أَبُو  الدُّرَّ

 لَْيلَى ِلبَْعِض األَْعَراب :

ٌم لـــــــــــــــــِ  وح ـــــــــــــــــَ ي ويـ اّلقـــــــــــــــــِ وحٌم خلـــــــــــــــــُِ ـــــــــــــــــَ ا ح يـ مـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــح

وحمـــــــــــــــًا َذاّي ح      ـــــــــــــــَ وحمـــــــــــــــًا ا ويـ ـــــــــــــــَ رًا يـ مـــــــــــــــ   ُمشـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

َرَعةً   (4)يـَوحماً ا ويـَوحماً ِسرحاب   ِمدح

أْتُهُ »:  ـ عنههللارضي ـَحِديُث أَبِي الدَّْرَداِء  وِمْنهُ  َ  الِمْدَرَعةِ  َضيِّقَةُ الُكّمِ ، فأَْخَرَج يََدهُ ِمْن تَْحتِ  ِمْدَرَعةٌ  وَعلَْيهُ  فََوضَّ أ  «.فَتََوضَّ
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عَ و وفي الّصحاح : ْرعَ  : لَبِسَ  تََدرَّ  ، أَْيضاً. الِمْدَرَعةَ و الّدِ

حاح. والُمَصنُّف أَعاد ال الِمْدَرَعةَ  أَي لَبَِسهُ ، إِذا ، تََمْدَرع ُربََّما قالُوا :وِ  ِميَر إِلَى الثَّْوِب ، ثُمَّ قاَل : وهي لُغَةٌ ضعيفَة ، ، كما هو نَصُّ الّصِ ضَّ

ع وَسيَأْتِي  ِللُمَصنَّف في آِخِر المادَّةِ. تََدرَّ

ْرع وقال الَخِليُل : فََرقُوا بَْيَن أَْسَماءِ   الْختِالفَِها الدُّّراَعةِ و الّدِ

__________________ 
 ام بن مرة.شراحير بن مرة بن   326( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 ( كذا ا ابألصر ا وقد وردت ترمجة منفردة يف اللسان ط دار املعارف مصر : درثض : بعري درعث ودرثض : مسنيف.2)
 «.اأَلخرز»( عن الصحاح وابألصر : 3)
 «.قوله : اخلالقي كذا ببع  النسخ ا ويف بع  : خلالين ا وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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َفِة  َنحِطِ  ا (1)يف الصـــــــِّ
َرَعَتهُ و  ِإراَدَة ِإ اِز يف امل َرَعهاو  ا اّدَرَعَهاو  ا َتَدر َع ِمدح ِر يف  مَتَدح ا وحَتَم ُلوا ما يف تـَبحِقَيِة الز اِئِد َمَض اأَلصـــــــح

ِفَيًة للحَمعحىَن ا َحرَاَسًة له ا وِدالَلًة َعَليحه. ِتَقاِ  تـَوح  حاِ  االشح
ُضوا أَْنفَُسهم لئاَل يُْعَرَف َغَرُضُهْم : أَِمن ـوإِْن كانَْت أَْقَوى اللُّغَتَْيِن  ـ تََمْدَرعَ  ا :أاَل تََرى أَنَُّهْم إِذا قالُو ْرعِ  فَقَْد َعرَّ ،  الِمْدَرَعةِ  ُهَو ، أَْم ِمنَ  الّدِ

 وهذا َدِليُل على ُحْرَمِة الزائِد في الَكِلَمِة.

وهُ إِْقَراَر   األُُصوِل ، وِمثْلُه تَمْسكن ، وتَمْسلم.ِعْنَدُهم ، َحتَّى أَقرُّ

ْحِل إِذا بَدا ، : الِمْدَرَعةوِ  األَِخيَرةِ ، ونصُّ األَْزَهِرّي : إِذا بَدا ِمْنها َرأْسا  ِمْنها ُرُؤوِس الَواِسَطةَ  كذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : بََدتْ  ُصفَّةُ الرَّ

 َواآلِخَرةِ. (2)الَوَسِط. 

، إِذا كان أَْبيض الّرأِْس  أَْدَرعُ  ، كما في الّصحاح. يُقَاُل : فَرسٌ  َدْرعاءُ  واألَْنثى الخيِّل والّشاِء : ما اْسَودَّ َرأُْسه واْبيَضَّ سائُِره ،ِمن  األَْدَرعُ وِ 

 «.َعْلَهج»، وقَْد تَقَدَّم ذِلَك في  َرعُ ألَدْ  يُقَاُل له : إِنَّهُ لُمعَْلهٌج ، وإِنَّهُ  والهجينُ  والعُنُق ، وسائُرهُ أَْسَوُد ، وقِيل بعَْكِس ذِلَك.

 نَقَلَه الّصاَغانِّي. وقاَل في ُحْجٍر : إِنَّهُ َمْعُروٌف ، وهو ِبَضّمِ فَُسُكوٍن. َواِلُد ُحْجٍر السُّلَمّي ، : األَْدَرعُ وِ 

 في َهْمَداَن ، َذَكره الحاِفُظ. األَْدَرعِ  وفَاتَهُ : األَْسفَُع بنُ 

ِد بِن ُعبَْيِد هللا أَبِي َجْعفَرٍ  لَقَبُ  : األَْدَرعُ وِ  بِن َعْبِد هللا بِن الَحَسِن بِن علّي بِن ُمحّمِد بِن الَحَسِن بن جْعفَر بن الحسن الُمثَنَّى بِن الَحَسِن بِن  ُمَحمَّ

يِن بن ُمعَيَّةَ : أَْدَراعٌ  الّرئيس بِها ، قِيَل : لُقِّب به ألَنَّه كانْت لَهُ  الُكوفِيّ  عنههللارضيَعِلّي بن أَبِي طاِلٍب   ألَنَّه قَتََل أََسداً  َكثِيَرةٌ ، وقاَل تاُج الّدِ

 ُعبَْيِد هللا الُملقَّب بباعز ، قد ماَت بالكوفَة وُدفَِن بالُكنَاَسِة ، وأَبُوه كاَن أَِميراً بالُكوفَة من قِبَِل الَمأُْمون ، وأَُخوه أَبُو الَحَسَن َعِليُّ بنُ  ، أَْدَرعَ 

ُد بن َعِلّي بن ُعبَْيَد هللا ، تَقَدَّم ِذْكُرهُ أَْيضاً في « ب ع ز»قَدَّم ِذكرهُ في تَ  وإِلَْيه يُْنَسُب  َذَكَرهما الحافُِظ في التَّْبِصيِر.« ق ذ ر»َوَولَُده ُمَحمَّ

د الَحَسنِيَّة بالُكوفَِة وُخَراَساَن وما َوَرا النَّْهِر  األَْدَرِعيُّوَن من العَلَِويَّةِ  ، وَغْيِرَها من بُْلَداٍن َشتَّى ، أَْعقََب ِمْن َولَِده أَبِي َعِلّي ُعبَْيِد هللا وأَبِي ُمَحمَّ

 «.الُمَشّجرات»القَاِسم وأَبِي َعْبِد هللا محمد ، وِلُكّل هؤالء أَْعقَاِب َذَكْرناَها في 

َكة : بَياٌض في َصْدِر الّشاء ونَْحِرَها ، وَسوا الدََّرعُ وِ   أَْي الّشاةُ والفََرُس. ، َدْرَعاءُ  وهي نَقَلَهُ اللَّْيُث ، ٌد في فَِخذهاُمَحرَّ

أِْس ، وقِيل  َدْرَعاءُ  وقِيَل : شاةٌ  أِْس وسائُِرَها أَْبيَُض. وقال أَبو َزْيٍد في ِشيَاِت الغَنَم ِمن : ، َسْوَداُء الَجَسِد بَْيضاُء الرَّ هي السَّْوَداُء العُنُِق والرَّ

أِْن   : ُمْختَِلفَةُ اللَّْوِن. َدْرَعاءُ  . وقاَل أبُو َسِعيٍد : شاةٌ َدْرَعاءُ  : إِذا اْسَودَّت العُنُُق ِمَن النَّْعَجِة فهيالضَّ

 ، وِإن اْبيَضَّ َرأُْسَهآ َمَع ُعنُِقَها فِهي اءُ الدَّْرعَ  : السَّْوَداُء ، َغْيَر أَنَّ ُعنُقََها أَْبيَُض ، والَحْمراُء وُعنُقَُها أَْبيَُض ، فتِْلكَ  الدَّْرَعاءُ  وقال ابُن ُشَمْيٍل :

يَتْ  َدْرَعاءُ   .الدَُّرع إِذا اْسَودَّ ُمقَدَُّمَها ، تَْشبِيهاً باللَّيَاِلي َدْرَعاءُ  أَْيضاً. قاَل األَْزَهِرّي : والقَْوُل ما قاَل أَبُو َزْيٍد ، وُسّمِ

ْبح ْجهِ وَ  ، يَْطلُع قََمُرَها ِعْندَ  َدْرَعاءُ  لَْيلَةٌ وِ   فالسكون علَى الِقيَاِس ، ألَنَّ َواِحَدتَها ، بالضم ، ُدْرعٌ  ولَيَالٍ  وسائُِرها أَْسَوُد ُمْظِلٌم ، يَُشبَّه بذِلَك. الصُّ

تَِلّي  الَّتِي للثَّالثِ  أَْسَمْع ذِلَك ِمن َغْيِرِه ،َعلَى َغْيِر قِيَاٍس ، عن أَبِي ُعبَْيَدة. قال أَبو حاتٍِم :ولَْم  َكُصَرِد ، ، ُدَرعو ، َكَما في الّصحاح. َدْرَعاءُ 

 كما في الّصحاح. البِيَض ،

 ُدْرعٌ  ، َغْيَر أَنَّهُ قاَل : الِقيَاسُ  (3)، ِمثُْل ُصَرٍد ، وَكذِلَك قاَل أَبو ُعبَْيَدة  ُدَرعٌ  ثاَلثٌ  ـبْعَد اللَّيَاِلي البِيض  ـقال األْصَمِعّي : في لَيَاِلي الشَّْهِر 

وَظْلَماَء. قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا َصِحيٌح ،  َدْرَعاءَ  وُظْلَمٍة ، ال َجْمع ُدْرَعةٍ  . َوَرَوَى الُمْنِذِريُّ عن أَِبي الَهْيثَِم : وثاَلٌث ُظلٌَم ، َجْمعَدْرَعاءَ  َجْمع

 وهو الِقيَاِس.

ي : إِنََّما ُجِمعَتْ   ، ولَْم نَْسَمْع أَنَّ فَْعاَلَء َجْمعُه علَى فُعَل إِالّ  ُدَرعٌ  اً لُظلٍَم في قَْوِلِهْم : ثاَلٌث ُظلٌَم ، وثاَلثٌ إِتْبَاع ُدَرعٍ  َعلَى َدْرَعاءُ  وقال ابُن بَّرِ

لَْم يَْختَِلْف فِيها  ْبيَِضاِض سائِِرَها ،السوداِد أَوائِلها وا ، ثُمَّ قَْولُه : تَِلي البِيَض ، الُمَراُد بَِها لَْيلَةَ ِستَّ َعْشَرةَ وَسْبَع َعْشَرةَ وثََماَن َعْشَرةَ  َدْرَعاءَ 

، وذِلَك ألَنَّ بَْعَضها أَْسَوُد وبَْعَضها  (4)قَْوُل األَْصَمِعّي وأَبِي َزْيٍد وابِن ُشَمْيٍل. وقِيَل : هي الثّاِلثَةَ َعَشَر والّرابِعَةَ َعَشَر والَخاِمَسةَ َعَشَر 

 أَْبيَُض.

__________________ 
 واللسان : يف الصنعة. ( يف التهذيب1)
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 «.ُمَدر َعة»( األصر واللسان عنه ا ويف التهذيب : الواسرت. قا  ويقا  هلا :2)
 ( يف التهذيب واللسان : أبو عبيد.3)
 ( كذا وردت العبارة ابألصر ويف اللسان ط دار املعارف مصر : الثالثة عشرة والرابعة عشرة واخلامسة عشرة.4)
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ُدوِر البِيُض األَْعَجاِز من آخر الشَّْهر ، والبِْيُض الصُّدور ، السُّوُد األَعجاز من أَّول الشهر. الدَُّرعُ  ُعبَْيَدةَ : اللَّيَاِليوقاَل أَبو   ِهَى السُّوُد الصُّ

اِر ، الواِحَدةُ  ُدَرعُ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ  ّمِ ، ُدْرَعةٌ  (1) النَّْخِل ، كُصَرٍد : ما اْكتََسى اللِّيَف ِمن الُجمَّ  نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. ، بالضَّ

من العََرِب ، نَقَلَهُ اْبُن ُدَرْيٍد في الَجْمَهَرة ، وتَبِعَهُ ابُن ِسيَده في الُمْحَكِم ، وهم : َحيٌّ من َعْدَواَن بِن  قَبِيلَةٌ  بالفَتْح مع الَمّدِ : ، الدَّْرَعاءِ  بَنُووَ 

ْهٍم من بَنِي ُهَذْيٍل ، وقال صاِحُب اللَِّسان : وَرأَْيُت في َحاِشيَِة نُْسَخٍة من َحَواِشي ابن بَّرى الَمْوثُوِق بها ما َعُمرو ، وهم ُحلَفَاُء في بَنِي سَ 

ِحيَحة من أَْشعَاِر الُهَذِليَّين : الذَُّرَعاُء ، علي َوْزن فُعاَلَء ، وَكذِلَك َحَكا في الَمْقُصوِر  ـالتَّولَِميّة هُ ابُن ُصوَرتُه : الَِّذي في النُّْسَخِة الصَّ

ِلِه ، وأَُظنُّ ابَن ِسيَده تَبَع في ِذْكره ُهنَا ابَن ُدَرْيٍد. ـوالَمْمُدود   بَذاٍل ُمْعَجَمٍة في أَوَّ

ً  الشَّاةَ ، كَمنََع ، َدَرعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  فََسَخَها ِمَن الَمْفِصِل ِمْن َغْير  أَو يََدهُ : إِذا ْقبَتَهرَ  َدَرعَ و قال : َسلََخَها ِمن قِبَِل ُعنُِقَها. ، يَْدَرُعَها َدْرعا

 َكْسٍر.

اِرَها اليَُهوُد. (2) د ، بالَمْغِرب قُْرَب ِسِجْلَماَسةَ  بالفَتْحِ : ، َدْرَعةُ  قاَل َغْيُرهُ :وِ  وإِلَْيَها نُِسَب أَبُو القاِسِم بُن أَْحَمَد الَمْدُعّو بْلغَاِزي  ، أَْكثَُر تُجَّ

كما نَقَلَهُ عنه « ُكلُّ َمْن َرآنِي ، أَو َرأَى َمْن َرآنِي لَْم يَْدُخِل النارَ »الغياللّي الدَّْرعّي ، الُمتََوفَّي سنة تِْسِعِمائٍَة وإِْحدى وخمسين ، وهو القائل : 

د بِن ُعَمَر بِن ناِسٍر الدَّْرِعّي الُمتََوفَّي َسنَةَ ِمائٍَة اإلَمام اليُوِسّي. ومن ُد بُن ُمَحمَّ وَخْمَسٍة وثََمانِيَن وهو واِلُد  (3)هم اإِلَماُم الزاِهُد أَبُو النََّواِل ُمَحمَّ

ْن أََخَذ َعْن أَبِي اإِلْقبَاِل هذا ُشيُوُخ َمَشايَِخنا أَبُو ُد بُن َمْنُصور بُن  أَبِي اإِلْقبَاِل أَْحَمد. وِممَّ العَبَّاِس أَْحَمد بُن ُمْصَطفَي بِن أَْحَمَد الماِلِكّي ، وُمَحمَّ

ْحمِن بِن َعْبِد القاِدِر الفَاِسّي وَغْيُرُهْم ، وُهْم بَْيُت ِعْلٍم وِريَاسَ  ُد بُن َعْبِد الرَّ  ٍة.َمْنُصور السَّفطّي ، وُمَحمَّ

 َحَرَسَها هللا تَعَالَي ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. كُحَمْيَراَء : ة بَِزبِيَد ، ، ُدَرْيعاءُ و نِ كُجَهْينَةَ : ة باليَمَ  ، ُدَرْيعَةُ وِ 

ْرُع ، كعُنَّي : أُِكَل بَْعُضه ، ُدرعَ وِ   عن ابِن األَْعَراِبّي. الزَّ

. أَى َكَكتِف ، (4)وتَرٌع ، وثَِمٌع ، وَدِمٌظ ، وَوِلٌج  َدِرعٌ  ُعْشبٌ  قاَل بَْعُض األَْعَراِب :وِ   َغضُّ

ّمِ ، ُدْرَعةٍ  ُهْم في قال الُمَجْيِميُّ :وِ  ً  وقد أَْدُعوا .(5)ونَْحو ذِلَك  َحَوالَْي ِميَاِهِهم َعنْ  َحَسَر َكلَُؤُهمْ  إِذا ، بالضَّ  ماءٌ  َحَكي ابُن األَْعَرابِّي :و ، إِْدَراعا

ْبِط األَّول :وال أَُحقُه :  ،ُمعَظَّمٍ  َضبََطهُ ابُن َعبَّاِد ِمثْلَ و ، كُمْحِسن ، (6) ُمْدِرعٌ   أُِكَل َما َحْولَهُ من الَمْرَعي فَتَبَاَعَد قَِليالً  وقال ابُن ِسيَده في الضَّ

 ، كُمْحِسنَة ، أُِكَل ما َحْولََها ، عن ابِن األَُعَرابِّي أَْيضاً. ُمْدَرَعة وهو ُدوَن الُمْطِلِب وَكذِلَك َرْوَضةٌ 

ً  الشَّْهرُ  أَْدَرعَ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ  ِلِه. إِْدَراُعهو َجاَوَز نِْصفَهُ ، : إِْدَراعا  : َسواُد أَوَّ

 .أَْدَرْعتَه ِء فقدُكلُّ ما أَْدَخْلَت في َجْوِف َشي َكذِلكَ و أَْدَخَل ِشَراَكها في يَِدِه ِمْن قِيل َعِقبِها. إِذا النَّْعَل في يَِدِه ، أَْدَرعَ  قال ابُن َعبّاد :وِ 

ً وِ  عهُ تَْدِريعا  الَحِديد. ِدْرعَ  أَيْ  ، الدَّْرعَ  : أَْلبََسهُ  َدرَّ

عَ وِ  ً  الَمْرأَةَ  َدرَّ  ُكثَيِّر :قال  القَِميص. ، أَي الدَّْرع : أَْلبََسها تَْدِريعا

دح وِ  اقـــــــــــــَ وهـــــــــــــَ ٍد  َدر عـــــــــــــُ َؤصـــــــــــــــــــــــــــ  َي ذاُت مـــــــــــــُ  وهـــــــــــــح

      َ بــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــَ ا يـ مــــــــــّ وٍب ا ولــــــــــَ ا الــــــــــدِّرعَ جمــــــــــَُ ــــــــــُدهــــــــــَ  رِي

  
عَ وِ  ُجلُ  َدرَّ ً  الرَّ ً  عن ابِن َعبّاٍد ، تَقَدََّم ، تَْدِريعا  إِذا تَقَدََّم في السَّْيِر ، قال القَُطاِمّي يَِصُف تَنُوفَةً : كاْنَدَرَع اْنِدَراعا

ا  رَاهــــــــــــــَ َواٍح ا تـــــــــــــــَ َذاِت أَلــــــــــــــح ُت بــــــــــــــِ عــــــــــــــح طــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

ِب      َذرُِع  (7)أَمــــــــــــــاَم الــــــــــــــر كــــــــــــــح نــــــــــــــح ِدراعــــــــــــــاتـــــــــــــــَ  انــــــــــــــح

  
ً  ثقال َشِمٌر :وِ  َع تَْدِريعا ْعتُه  وقَاَل أَبُو َزْيٍد : َخنََق ، : إِذا َدرَّ ً َدرَّ  ِذَراِعَك وَعُضِدَك وَخنَْقتَهُ. (8)، ِإذا َجعَْلَت ُعنُقَهُ بَْيَن  تَْدِريعا

__________________ 
 ( يف القاموس : الواحد.1)
 ( بينهما أربعة فراسخ ا ودرعه غربيها. ايقوت.2)
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 «.قوله : مائة ا لعله : تسعمئه ومخسة ومثانا»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 يب : عشّب نـَزَُع ولٌَِض وَذِمرُت ووخلٌ.( يف التهذ4)
 ( كذا ابألصر واللسان ا وعبارة التهذيب : وحنو ذلك قا  ابن ِشير.5)
 وهبامشه عن نسخة أخر  : مدرع بسكون الدا .« ماء متدر ع»( يف التهذيب املطبوع : 6)
 ( يف التهذيب : امام اخلير.7)
 العبارة فيه ابلذا  املعجمة ا قا  : وهو الصواب.ووردت « ِثينحَ ذراعك»( يف التهذيب : 8)
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 الَخْنُق.: « بالذَّاِل الُمْعَجَمة»التَّْذِريُع : : وقال األَْزَهِرّي : أَْقَرأَنِي اإليَاِدّي ألَبِي ُعبَْيٍد َعن األََمِوّي 

عَ  ِء فما َوْطَش واليُقَاُل : َسأَْلتُهُ َعْن َشيوِ   ْيئاً.ِلي شَ  بَْينَ [ ما]، أَي  َدرَّ

ْرعَ  لَبَِست الَمْرأَةُ ، َعلَي اْقتَعَلَْت : ادََّرَعتِ وِ   أَي القَِميَص ، وأَْنَشَد أَبو َعْمرٍو : ، الّدِ

يوِ  ِ   اد رِعـــــــــــــِ ر َدمخـــــــــــــحَ يـــــــــــــح اَب لـــــــــــــَ بـــــــــــــَ   (1)جـــــــــــــلـــــــــــــح
ُدسِ      نــــــــــــح وحِن الســــــــــــــــــــــــــ  ِر لــــــــــــَ ثــــــــــــح َوَد َداٍج مــــــــــــِ  َأســــــــــــــــــــــــــح

  
ُجُل : لَبِسَ  ادََّرعَ وِ  ْرعَ  الرَّ عَ  الَحِديِد ، ِدْرعَ  ، أَي الّدِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد : ، َكتََدرَّ

َت  يــــــــــح دح القـــــــــــَ رًا فــــــــــقــــــــــَ مــــــــــح َ  عــــــــــَ لــــــــــح رِعــــــــــاً ِإنح تـــــــــــَ د   مــــــــــُ

اءُ وِ      ٌر وال شــــــــــــــــــــــــــــَ ه ِإبــــــــــــــح نح  ــــــــــــــَِّ َ  مــــــــــــــِ يــــــــــــــح  لــــــــــــــَ

  
عَ تَ  واألَْصُل فيه َدَخَل في ُظْلَمتِِه يَْسِري ، إِذا فاُلٌن اللَّْيَل ، ادََّرعَ  من الَمَجاِز :وِ  َر َذْيالً  َدرَّ ، كأَنَّهُ لَبَِس ُظْلَمةَ اللَّْيِل فاْستَتَر بِِه. وِمْنهُ قَْولُُهم : َشمَّ

 لَْيالً ، أَي اْستَْعَمَل الَحُزَم ، واتََّخَذ اللَّْيَل َجَمالً ، َكَما في الّصحاح. ادََّرعَ و ،

 قال : اْنَدفَعَ  واْنَدَرأَ ، أَي يَْفعَُل َكَذا اْنَدَرعَ وِ 

تح وِ  َدَرعــــــــــــــــــَ ٍ    انــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــح الٍة عــــــــــــــــــَ ر  عــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــُ

َدر عَ      ــــــــــــــــَ ي ت ِر ِإذا مــــــــــــــــا مُيحســــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــل  ال

  
 اْنَخلََع. من اللَّْحِم : العَْظمُ  اْنَدَرعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 القََمُر ِمَن السََّحاِب : َخَرَج. اْنَدَرعَ و قاَل : بَْطنُهُ : اْمتأَلَ ، اْنَدَرعَ و قاَل :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ْرعُ  غَيَرةُ في بَْيتَِها. الّدِ ِغيُر تَْلبَُسه الَجاِريَةُ الصَّ  بالَكْسِر : الثَّْوُب الصَّ

ّمِ : أَْنَصافُهم بِيٌض ، وأَْنَصافُهم ُسوٌد. ُدْرعٌ  وقَْومٌ   ، بالضَّ

ّم. الدُّْرَعةُ  ، واالْسمُ  أَْدِرعَ  ثْقلالماُء ، كعُِنَي : مِ  ُدرعَ وِ   ، بالضَّ

َراعُ وِ   ، ُمَشدَّدةً : التَّقَدُُّم في السَّْيِر. االّدِ

ِة ، واْنقََصَف اْنِقصاَف البَْرَوقَة اْنَدَرَع اْنِدَراعِ »وفي الَمثَِل :   ، بالَكْسِر : اسٌم َعْنٍز ، قال ُعْرَوةُ بُن الَوْرِد : ِدْرَعةُ و«. الُمخَّ

زح   ــــــــــــــُ َزَرتح يف الــــــــــــــعــــــــــــــُ   بـ ا َأغــــــــــــــح مــــــــــــــ  ــــــــــــــَ   (2)أَل
ةُ وِ      عـــــــــــــاَدِ  ِدرحعـــــــــــــَ ا فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ي ا َنســـــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ تـ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــِ  ب

  
 منه ، أَْى أْفقَر. أَْدَرعُ  ويُقَاُل : ُهوَ 

 الَخْوَف ، أَي َجعَلَهُ ِشعَاَرةُ ، َكأَنَّهُ لَبَِسهُ لِشدَّةِ لُُزوِمِه. ادََّرعَ  وِمَن الَمَجاِز :

يِن يَْحيَي بُن القَاِسِم بن َدْرعٌ وِ  نَابِِحّي وَغْيِرِه. والقَاِضي تاج الّدِ التَّْغلبّي التَّكِريتّي ، بالَكْسِر ، ماَت سنة  ِدْرع الَخْوالنِّي ، بالفَتْح ، ع الصُّ

 ِستَّمائة وِستَّ َعْشَرةَ.

 عن أَبِي َعْمٍرو. ، كبُْرقُع : الّراِويَةُ  الدُّْرقُع : [درقع]

من  كما في الّصحاح. زاَد في العُبَاِب : فَرَّ وأَْسَرَع ، ، إِذا َدْرقََع َدْرقَعَةً  هو َمأُْخوذٌ من :و كعْصفُوٍر : الَجبّان ، ، الدُّْرقُوع ابُن ُدَرْيٍد :قال وِ 

دَّةِ تَْنِزُل به ، فهو الشَِّديَدةِ ،  ، وَعَزيَاهُ ألَبِي َزْيٍد. وأَْنشَد ابُن بَّرّي. ِقعٌ ُمْدَرنْ  فهو كاْدَرْنقَع ، ُمَدْرقِعٌ  وفي اللَِّساِن : من الّشِ

ضَ  ا َأنح َرآين  َدرحقـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــّ هح لـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ   َدرحقـ
هح      عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ رحبـ كــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ُه ل قــــــــــــــُ حــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُه يـ ــــــــــــــ  وح أَن ــــــــــــــَ  ل

  
ْعيِ. ، إِذا َدْرقَعَةً  الَمالُ  َدْرقَعَ  قال ابُن َعبّاد :وِ   َجدَّ في الرَّ

 الناَس : إِذا َشتََمُهم ، والطَّعَاَم : إِذا تَتَبَّعَهُ. َدْرقَع ، وقد كالُمَدْرقِعِ  : َمْن يَتَتَبَُّع َطعَاَم النَّاِس ويَْشتُُمُهم ، الُمْدَرْنِقعُ و قال :
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ّمِ ، أَي َشِديٌد ، نَقَلَهُ األَْزَهِرّي. ُدْرقُوعُ  ُجوعُ   ، بالضَّ

 ُكتُِب الشُُّروط في الدُّوِر والَمنَاِزل :الّدرقاَعة والّدركاة ، فأَْصلُهُ ُدوُر القاَعِة ، وهي َحْضَرةُ الَمْنِزِل. وأَّما ما يُْذَكر في

ً  يُقَاُل : ، كالَمْنعِ : الدَّْفُع ، الدَّْسعُ  : [دسع] تِهِ  َسعَ دَ ، كما في الّصحاح ، وهو كالدَّْسِر. وِمْنهُ : َدِسيعَةً و َدَسعَه يَْدَسعُهُ َدْسعا يَْدَسُع  البَِعيُر بِجرَّ

 ً  وُدُسوعاً ، أَْى َدفَعَها َحتَّي أَْخَرَجها ِمْن َجْوفِِه إِلي فِيِه ، وأَفاَضَها ، وَكذِلَك النّاقَة. َدْسعا

ً  وقَدْ  ُء ،القَيْ  : الدَّْسعُ و *  . وفي َحِديثَدَسَع يَْدَسُع َدْسعا

__________________ 
 «.ليٍر دمح  :« دمح »( يف اللسان 1)
 «.بز »بد  « بر »( ديوانه ا وفيه 2)
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 «.فلحيَـتَـَوض بح  َدَسضَ  َمنح »ِإبـحرَاِهيَم الن َخِعّي : 
َم هللا َوْجَهه  َدَسعَ وِ  َمْخَشِرّي  «.تَْمأل الفَمَ  َدْسعَةُ »فقَاَل :  ـوذُِكَر ما يُوِجُب الُوُضوء  ـفاُلٌن بِقَْيئِه ، إِذا َرَمي به. وفي َحِديِث َعِلّي َكرَّ وَجعَلَهُ الزَّ

تِهِ  َدَسعَ  َحِديثاً مْرفُوعاً ، فقاَل : ِهَي ِمنْ  ً  البَِعيُر بِجرَّ  ها ِمْن َكِرِشِه وأَْلقَاها في فِيِه.، إِذا نََزعَ  َدْسعا

ً  القَْصعَةَ  َدَسْعتُ  يُقَاُل : ءُ الَملْ  : الدَّْسعُ وِ   ، أَي َمألْتَُها ، عن ابِن َعبّاٍد. َدْسعا

ً  الُجْحرَ  َدَسع يُقَاُل : َسدُّ الُجْحرِ   :الدَّْسعُ وِ  ً  : إِذا أََخذَ  َدْسعا ةٍ َواِحَدةٍ. ْدِر الُجْحِر فَسدَّهمن ِخْرقٍَة أَو َشْيئاً َعلَى قَ  (1) ِدَساعا  بَمرَّ

 وَعَدُم ُظُهوِرِه الْكتَناِزِه ، عن ابِن َعبّاٍد. َخفَاُء الِعْرِق في اللَّْحم : الدَّْسعُ وِ 

يا اْبَن آَدَم أَلَْم أَْحِمْلك »يَقُوُل هللا تَعَالَى يَْوَم الِقيَاَمة : »الَحِديُث  وِمْنهُ  للعَِطيَِّة الَجِزيلَة ، : اْسمُ  الدَِّسيعَةُ و وهو َمَجاٌز. الدَِّسيعَةِ  ِإْعَطاءُ  : الدَّْسعُ وِ 

ْجتُُك النََّساَء ، وَجعَْلتَُك تَْربَع َجْوَهِرّي : أَْي تأُْخذ الِمْرباَع قَاَل ال« ؟فَأَْيَن ُشْكُر ذِلكَ  قَاَل : بَلَى. قاَل : ؟تَْدَسعو َعلَى الَخْيِل واإِلبِل ، وَزوَّ

ئِيس.  وتُْعِطي الَجِزيَل ، أَي تَأُْخذ ُربَُع الغَنِيَمِة ، وذِلَك فِْعل الرَّ

يَتْ  الدَِّسيعَةِ  وقال األَْزَهِرّي : يُقَاُل ِلْلَجَواِد : هو َضْخمُ  ةٍ َواِحَدةٍ ، كما يَْدفَُع البَِعيُر لَدْفعِ الُمْعِطي إيّاَها بَمرَّ  َدِسيعَةً  ، أَي َكثِيُر العَِطيَّة ، ُسمَّ

تَهُ َدْفعَةً واِحَدةً ، وأَْنَشَد ِسيبََوْيه :  ِجرَّ

ٍد  يـــــــــِّ ر ســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــح ِد بـــــــــِن بـــــــــَ عـــــــــح يِن ســـــــــــــــــــــــَ مح يف بـــــــــَ  كـــــــــَ

ِم      خــــــــح ةِ ضــــــــــــــــــــــَ يــــــــعــــــــَ اِع  الــــــــد ســــــــــــــــــــــِ فــــــــّ ٍد نـــــــــَ (2)مــــــــاجــــــــِ
 

  
 َرُم الِفْعِل ، وقِيَل : الِخْلقَةُ.والُخلُُق ، َكَما في الّصحاح ، وقيَل : كَ  أَْيضاً : الطَّبِيعَة الدَِّسيعَةوِ 

 الدَّْسَكَرةُ. : الدَِّسيعَةُ وِ 

ً  الَجْفنَةُ ، قِيَل : هيوِ  يَْت بِذِلَك تَْشبِيها البَِعير ، ألَنَّهُ ال يَْخلُو ُكلََّما اْجتََذَب ِمْنهُ ِجّرةً عاَدْت فِيِه  بَدِسيع عن ابِن األَْعَرابِّي. قاَل ابُن ُدَرْيٍد :ُسّمِ

 َرى.أُخْ 

َر َحِديُث َظْبيَاَن ، وَذَكَر ِحْميََر ، وأَنَّ قَبَائَِل ِمْن األَْزِد الدََّسائعُ  وهو َمَجاٌز أَْيضاً ، والَجْمُع : الَمائَِدةُ الَكِريَمةُ ، قِيَل : هيوِ  . بُِكّلِ ذِلَك فُّسِ

 ، قِيَل : العََطايا. وقيَل :الدََّساِكُر ، وقِيَل : الِجفَاُن ، وقِيَل : الَمَوائُد. الدَّسائِعَ  واتََّخذُوانََزلُوَها فنَتَُجوا فِيَها النَّزائِع ، وبَنَوا الَمَصانَِع ، 

ةُ ، الدَِّسيعَةُ وِ   نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. القُوَّ

أَْي ثُْغَرةِ النَّْحِر ، وفي التَّْهِذيِب : هو َمْجَرى  ْظِم الثُّْغَرةِ ِء في عَ الَمِري ونَّص اللَّْيث :َمِضيُق َمْوِلج كَمْقعَِد : الَمِضيُق ، وَمْوِلجُ  ، الَمْدَسعُ وِ 

ى ذِلَك العَْظُم :  .الدَِّسيعَ  الطَّعَاِم في الَحْلِق ، ويَُسمَّ

 الَهاِدي. الدَِّليلُ  كِمْنبٍَر : ، الِمْدَسعُ وِ 

. وأَْنَشَد لَساَلَمةَ بِن َجْنَدٍل يَِصُف فََرساً : كأَِميٍر : َمْغِرُز العُنُِق في الَكاِهِل ، الدَِّسيعُ وِ   نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

رحقـــــــــَ   ـــــــــَ يـــــــــضُ يـ ٍض  الـــــــــد ســـــــــــــــــــــــِ لـــــــــِ ُه تـــــــــَ اٍد لـــــــــَ   (3)ِإىَل هـــــــــَ
وبِ      ـــــــــِب خَمحضـــــــــــــــــــــــُ ي ـــــــــطـــــــــ  داِ  ال ٍؤ كـــــــــمـــــــــَ ؤحجـــــــــُ  يف جـــــــــُ

  
ْدُر والَكاِهُل. وقاَل ابُن ُشَمْيِل :من اإلْنَساِن :  الدَِّسيعُ  وقال َغْيُره : تِِه  الدَِّسيعُ العَْظُم الَِّذي فِيِه التَّْرقُوتَاِن. وقِيَل : ُهَو الصَّ َحْيُث يَْدفَُع البَِعيُر بِجرَّ

 ِء ِمْن َحْلِقِه.، وهو َمْوِضُع الَمِرى

 ، كَصْيقٍَل : َضْخَمةٌ ، أَو َكثِيَرةُ االْجتِراِر. َدْيَسعٌ  نَاقَةٌ  قال ابُن َعبّاد :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ةُ البَِعيِر إِذا الدَّْسعُ  ةٍ. والقَِريُض : ِجرَّ  وأَْخَرَجهُ إِلَى فِيِه. َدَسعَهُ  : ُخُروَج القَِريِض بَمرَّ

 َن الشَّاةِ :َمْوِضُع التَِّريبَِة.الفََرِس : َصْفَحتَا ُعنُِقِه ِمْن أَْصِلِهما ، ومِ  َدِسيعَاوِ 

ً وِ   : اْمتأَلَ. َدَسَع يَْدَسُع َدْسعا
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بَِد ، ثُمَّ قََذفَهُ إِلَى نَاِحيٍَة. َدَسعَ وِ   البَْحُر بالعَْنبَِر وَدَسَر ، إِذا َجَمعَهُ كالزَّ

 لظُّْلِم ، فأَضافَةُ إِلَْيه ، فاإلضافَةُ بَمْعنَى ِمْن.، أَي َطلََب َدْفعاً َعلَى َسبيِل ا« ُظْلمٍ  َدِسيعَةَ  أَو اْبتَغَى»وفي الَحِديِث : 

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : دساماً.1)
 ونسبة حبواشيه للفرزد  ا ولي  يف ديوانه. 168/  2( البيت يف كتاب سيبويه 2)
 برواية بَتٍض بد  تلض. 22( املفضلية / 3)
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ِضيع ء : يَْعنِي، كَجْعفٍَر ، أَْهَملَه الَجْوَهِري. وقاَل ابُن َهانِي َدْعبَع : [دعبع] ْفِل الرَّ  إذا َطلََب َشْيئاً. ِحكايَة لَْفِظ الّطِ

ةً ببَْع ، فَجَمعَهما في حكايَتِِه ، فقاَل : ةً بَدْع وَمرَّ   بُن ُكْنَوةَ العَْنبَِرّي :. قاَل : وأَْنَشَدنِي َزْيدُ َدْعبَعْ  َكأنَّ الحاِكَي َحَكى لَْفَظهُ ، َمرَّ

ه وِ  تـــــــــــــُ بــــــــــــــح زِّي جـــــــــــــُ اِء الـــــــــــــر َويـــــــــــــح نـــــــــــــَ ٍر كـــــــــــــبَثــــــــــــــح يـــــــــــــح  لـــــــــــــَ

ضِ      ه ُدوَن َزرحبـــــــــــــــَ تح أَرحَواقـــــــــــــــُ طـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  إذا ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  

ٍة  يـــــــــــبـــــــــــَ بـــــــــــِ اَ  حـــــــــــَ نـــــــــــَ ٍ  هـــــــــــُ فـــــــــــح ـــــــــــَ نح نـ َو مـــــــــــِ ـــــــــــُ نـ  أَلدح

  
َن    اَ  ِد أَيـــــــــــــح ضِ ِإَد  ا إذا مـــــــــــــا قـــــــــــــَ بـــــــــــــَ  َدعـــــــــــــح

  
ْوِت.َزْربٌَع : اْسُم اْبنِه ، َكما َسيأْتي ،   وَكَسَر العَْيَن األَِخيَرةَ ألَنََّها ِحَكايَةُ الصَّ

ً  : الدَّْفُع العَنِيُف. الدَّعُّ   :[دعع] كما في الّصحاح ، أَي يَْعنُُف  (1) (َفذِلَك الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيمَ )، أَي َدفَعَهُ. ومنهُ قَْولُه تَعَالَى :  َدعَّهُ يَُدعُّهُ َدّعا

َمْخَشِرّي بَجْفَوةٍ ، وَكذِلَك قَْولُهُ تَعالَى : به ُعْنفاً َدْفعاً  : أَْي  (3)، قَاَل أَبو ُعبَْيٍد  (2) (يَ ْوَم يَُدعُّوَن ِإىل انِر َجَهنََّم َدعًّا)واْنتَِهاراً. زاَد الزَّ

 ْي ال يُْطَرُدوَن وال يُْدفَعُون ، وأَْنَشَد اللَّْيُث :أَ « َعْنهُ  يَُدعُّونَ  إنَُّهْم كانُوا ال»يُْدفَعُوَن َدْفعاً َعنِيفاً. وفي َحِديِث الشَّْعبِّي : 

ه  دانـــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــح َك فـــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــَ ِف َأهـــــــــــــــــــح  أملَح َأكـــــــــــــــــــح

ا     يــــــــــمــــــــــَ تــــــــــِ و الــــــــــيــــــــــَ ِر َدعــــــــــ  حــــــــــح
َ
وحُم يف املــــــــــ  إذا الــــــــــقــــــــــَ

  
ُق ، الدَُّعاعُ  قاَل أَبُو َمْنجوٍف :وِ  َر قَْوُل َطَرفَةَ بِن  : كغَُراٍب : النَّْخُل الُمتَفَّرِ  العَْبِد :وبه فُّسِ

ِه  ـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــُف ب ي طـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــُ ُر ن ُم َنـــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــــح  أَنـ

هح      ـــــــــــــــــــُ رِم طـــــــــــــــــــَ ز  َنصـــــــــــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــــِإَذا مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــُ

  

ٌة وِ  لِّصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــــَ َذارِيـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــُ  عـــــــــــــــــــــــــَ

  
اعِ يف    هح  ُدعــــــــــــــــــــَ رَتِمــــــــــــــــــــُ ِر  ــــــــــــــــــــَح خــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــ 

  
ُج أَ  ق النَّْخِل ، عن ابِن األَْعَرابِّي. وَرَواه الُمَؤّرِ بما بَْين النَّْخلَتَْيِن. وقال أَبُو  الدَُّعاعَ  ْيضاً هَكَذا ، وفَسَّرَ وهَكذا َرَواهُ َشِمٌر أَْيضاً ، وفَسََّرهُ بُمتَفَّرِ

عن  نَْمٌل ُسوٌد بَجنَاَحْين  :الدُّعاعُ و ، وَسيَأْتِي. (4). قال األَْزَهِرّي : وَرَواهُ بَْعُضُهْم بالذَّاِل الُمْعَجَمِة ُدَعاعٌ ُعبَْيدة : ما بَْيَن النَّْخلة إلى النَّْخلَة :

 الَواِحَدةُ بَِهاٍء. ، ُدَعاعٌ  وقال َغْيُره : تَُشاِكُل الَحبَّ الَِّذي يُقاُل لَهُ  .(5)َرْيٍد ابِن دُ 

يَةٍ   :الدَُّعاعُ وِ  ينِيزقاَل اللَّْيُث : (6)ِمثْل الفَّثِ  َحبُّ َشَجَرةٍ بَّرِ َمأُْخوذٌ من قَْوِل  يُْختَبَُز ِمْنهُ ، يأَُكلُه فُقَراُء البَاِديَِة إذا أَْجَدبُوا. وقَْولُه أَْسَوُد كالّشِ

 األَْزَهِرّي. قََرأُْت بَِخّطِ َشِمٍر في قَِصيَدةٍ :

ث   فــــــــــــــَ ِض الــــــــــــــح ٌد كــــــــــــــاأَللن ا ملَح تــــــــــــــرتــــــــــــــَ  ُأجــــــــــــــُ

ا وِ      يــــــــــــهــــــــــــَ لــــــــــــَ قــــــــــــرح عــــــــــــَ تــــــــــــَ نـــــــــــــح اعُ مل يـــــــــــــُ عــــــــــــَ  (7) الــــــــــــد 
  

 يره :يَّتان ، إذا جاع البدوي في القحط دقَّهما ، وعَجهما ، واْختَبَزهما ، وأَكلَُهَما. واألَتَاُن هاهنا :َصْخَرةُ الَماِء. وقال غقال : هما َحبَّتان برِّ 

حة النَّْبتَة ، ومنبتَُها الصحاَرى والسَّْهُل ، و الدَُّعاَعةُ   جنَاتها حبةٌ َسْوَداُء ، والَجْمع: ُعْشبَةٌ تُْطَحن وتُْخبز ، وهَي ذاُت قُُضٍب َوَوَرٍق متََسّطِ

 .ُدعاعٌ 

َدقُّوهُ ، : بْقلَةٌ يخرج فيها َحب يَتََسطَُّح على األَْرض تسطُّحاً ، ال يَْذَهب ُصعُداً ، فإذا يَبَسْت َجَمَع الناُس يَابَِسها ، ثُمَّ  الدَُّعاعُ  وقال أبو َحنيفةَ :

 ً وهُ ، ثّم اْستَْخَرُجوا ِمْنهُ َحبَّا   أَْسَوَد يَْملَُؤوَن ِمْنهُ الغََرائَِر.ثُمَّ َذرُّ

. كَشدَّاٍد : جاِمعُه ، ، الدَّعَّاعوِ   كما يُقَاُل : رُجٌل فَثَّاُث ، ِلَمْن يَْجَمُع الفَثَّ

غارُ  ، الدََّعاعُ وِ  ُجِل الّصِ ِرّماح : كَسَحاٍب : ِعيَاُل الرَّ  عن َشِمر ، وأَْنَشَد للّطِ

ـــــــــــــــــــاً  ت ـــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــًا اَبئ جح َد ـــــــــــــــــــحَ ـــــــــــــــــــِ ال عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ  مل تـ

ِم      دح لــــــــــــَ ِف لــــــــــــِ خــــــــــــح ج  ابلــــــــــــطــــــــــــ  اعح شــــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــَ (8)الــــــــــــد 
 

  
 قال األَْزَهِرّي : الدَّْمَحُق : اللَّبَُن ال بائت ، والطَّْخف : اللَّبَُن الحاِمُض. واللَّْدُم : اللَّْعق.

مِّ  ُدعْ ُدعْ وِ   .َدْعَدَعةً  بَِها َدْعَدعَ  يُقَاُل ذِلَك للّراِعي ، عن ابِن األَْعَرابِّي. يُقَاُل : : أَْمٌر بالنَِّعيِق بالغَنَِم ، (9) ، بالضَّ
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__________________ 
 .2( سورة املاعون اآية 1)
 .13( سورة الطور اآية 2)
 ( يف اللسان : أبو عبيده.3)
 وفسره شارحه زعاع النخر : رديئه. 85( وهي رواية الديوان ص 4)
 والدعاَعُة : للة سوداء ذات جناحا. 74/  1( الذي يف اجلمهرة 5)
 «.القث»( عن التهذيب وابألصر 6)
 ( للطرماح كما يف التهذيب ا وهو يف ذير ديوانه.7)
ويف الشرح ا وصححها  ققه عن اللسان ابلدم ابلدا  كما هنا « للذم الدعاع»ويف أصو  التهذيب : « للدم الدعاع»( كذا ابألصر واللسان 8)

 ورد ابألصر والديوان.
 ( يف اللسان أيضاً ويقا  دع دع ابلفتح ا و ا لغتان.9)
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ةً ، َزْجُر لََها ، َمْبنيّاً َعلَى الَكْسر : َداعِ َداعِ وِ   َداعٍ َداعٍ  بَِها ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وإِْن ِشئَْت قُْلَت : َدْعَدعَ  لها ، وقَدْ  أو ُدَعاءٌ  وقِيَل : لِصغَاِرَها خاصَّ

 ، بالتَّْنِويِن ، زاَد َغْيرهُ : وإِْن ِشئَْت بَنْيَت اآلِخَر بالسُُّكوِن.

َجاِل ، وقاَل ابُن فَاِرٍس : إِْن َصحَّ فهو من ب القَِصيرُ  والدَّْحَداُح : الدَّْعَداعُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :وِ   اِب اإِلْبَداِل ، واألَْصُل َدْحَداٌح.من الّرِ

ُجلُ  َدْعَدعَ  واْلتَِواٍء ، وقَدْ  َعْدٌو في بُْطءٍ  : الدَّْعَداعُ وِ  ً و َدْعَدَعةً  الرَّ  ، ِمثْلُه. َدْعَداعٌ  : َعَدا َعْدواً فيه بُْطٌء واْلتَِواٌء ، وَسْعيٌ  َدْعَداعا

  مع َعَجٍل.: قَِصُر الَخْطِو في الَمْشيِ  الدَّْعَدَعةُ  وقِيَل :

 قاَل الشاِعُر :

م  هـــــــُ ـــــــُ يـ عـــــــح وحٍم كـــــــان ســـــــــــــــــــــَ ـــــــَ رِّ قـ لـــــــَ  كـــــــُ عـــــــَ  عـــــــَ  أســـــــــــــــــــــح

ريحَ      ــــــــًا غــــــــَ ي عــــــــح ريَِة ســــــــــــــــــــــَ ــــــــَعشــــــــــــــــــــــِ رَت ال َداعِ َوســــــــــــــــــــــح  َدعــــــــح

  
 ِء ، قَالَه اللَّْيُث : وأَْنَشَد الّصاَغانِّي :أَْي َغْيَر البَِطي

مح  هــــــــــُ ــــــــــُ ل ائــــــــــِ رَتحٍخ محــــــــــََ ِا ُمســــــــــــــــــــــــح رَانــــــــــِ م  الــــــــــعــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــُ

جــــــــِ      لــــــــح ــــــــِ وحَن ل عــــــــَ ريحَ َيســــــــــــــــــــــح ــــــــًا غــــــــَ ي عــــــــح داعِ دِّ ســــــــــــــــــــــَ  َدعــــــــح

  
ْيِف تَأُْكلُه البَقَُر. الدََّعاِدعُ وِ   : نَْبُت يَُكوُن فيه ماُء في الصَّ

 وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي في ِصفَِة َجَمٍل :

  ٍ وحِ  َأِشـــــــــحُ نح حـــــــــَ وحين  مـــــــــِ َوَر اجلـــــــــَ  َرعـــــــــَ  الـــــــــَقســـــــــــــــــــــــح

اِن وِ      مـــــــَ قـــــــح ِن ســـــــــــــــــــــَ طـــــــح ـــــــَ نح ب عـــــــادِعِ مـــــــِ ا الـــــــد  ميـــــــََ دح  ســـــــــــــــــــــِ

  
وهِذه الَكِلَمةُ َهَكذا في نَُسخِ التَّْهِذيب. َوُوجَد في « الدَّعاِدعَ  من بَْطِن َسْقَمانَ »أَْشُمُس : َمْوِضع ، وِسْديَم : فَْحٌل. قال األَْزَهِريُّ :ويَُجوُز : 

 بَْعض نَُسخٍ منه :

َماَن وِ  َعاعَ ِمنح َبطحِن َسقح َا الد  َدمي 
ُ
 امل

ّي ، ونُِسَب هذا البَْيُت إِلى ُحَمْيِد بِن ثَْوِر وقَاَل : َواِحَدتُهوِمثْلهُ في أَ   ، وهو نَْبٌت َمْعروٌف. ُدَعاَعة َماِلي اْبِن بَّرِ

 الَّتِي ال نَبَاَت بَِها. األَْرِض : الَجْرَداءُ  من ، كَجْعفٍَر ، الدَّْعَدعُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

، كَما يُقَاُل لَهُ « قُْم فاْنتَعَْش واْسلَمْ »في الَجاِهِليَِّة ، يُْدَعى بَِها لَهُ ، في َمْعنَى :  كانَْت تُقَاُل للعَاثِرِ  َكِلَمةٌ  على السُُّكوِن : ، َمْبنِيِّينِ  َدْعَدعْ و ، َدعْ وِ 

« : ً  ، كما في الّصحاح ، وأَنشد :« لَعا

ٍر  اثــــــــــــِ وا لــــــــــــعــــــــــــَ ولــــــــــــُ قــــــــــــُ وحمــــــــــــًا ملَح يـــــــــــــَ   ــــــــــــََ    قـــــــــــــَ

ّم وِ      ِن عــــــــــَ ُر : ال البــــــــــح هــــــــــح ُه الــــــــــد  اانلــــــــــَ َدعــــــــــَ (1)َدعــــــــــح
 

  
 ً  : ُدَعاًء لَهُ باالْنتِعَاِش ، َوَجعَلَهُ في البَْيِت اْسماً كالَكِلَمة وأَْعربَه. َدْعَدعاو قال األَْزَهِرّي : أَراهُ َجعََل لَعا

 :َمعناهُ : َدعِ الِعثَاَر ، ومنه قَوُل ُرْؤبة :. وقال أبو َسِعيٍد الدَّْعَدَعةُ  بالعَاثِر : قَالََها لَهُ ، وهي َدْعَدعَ وِ 

ــــــــــا : وِ  ن ــــــــــح ل ــــــــــُ ُر قـ ــــــــــِ ــــــــــعــــــــــاث َو  ال اإنح هــــــــــَ َدعــــــــــَ  ا َدعــــــــــح

ا     عــــــــــَ ــــــــــَ يــــــــــٍش : ل عــــــــــِ نــــــــــح ــــــــــَ تـ ا بــــــــــِ نــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ ال ُه ا وعــــــــــَ ــــــــــَ  ل

  
 .(2)قال ابُن األَْعَرابِّي : َمْعنَاهُ إذا َوقَع ِمنّا واقٌِع نَعَْشناه ، ولَْم نََدْعهُ أَْن يَْهِلَك 

ً  َدْعَدعا وقاَل َغْيُرهُ : ً  َمْعنَاهُ أَْن تَقُوَل لَهُ : َرفَعََك هللا ، وهو ِمثُْل لَعا نَتَْين ، أَْو لَْم يُْستَْعَمْل إِاّل َكذِلَك. كَدْعَدعا  ، ُمنَوَّ

 الَّذي ال يَْستَِقيُم في َمْشيِِه. : ِمْشيَةُ الشَّْيخِ الَكبِيرِ  التََّدْعُدعُ  قاَل الِكالبّي :وِ 

ً  وَكذِلكَ  َعَدا في بُْطٍء واْلتَِواٍء ، : َعةً َدْعَدَع َدْعدَ وِ  َم قَِريباً. َدْعَدَع َدْعَداعا  ، وقَْد تَقَدَّ

َء ، إذا َمأله ، والسَّْيُل الَواِدَي كذِلَك. وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِللَبِيٍد يَِصُف ماَءْيِن اْلتَِقيَا الشَّيْ  َدْعَدعَ  ِمن الثِريد واللَّْحِم. وَكذا الجْفنَةَ : َمألها َدْعَدعَ وِ 

 ِمَن السَّْيِل :



10088 

 

ا َدعــــــــــــــَ ــــــــــــــَدعــــــــــــــح مــــــــــــــا  ف ــــــــــــــر كــــــــــــــاِء كــــــــــــــَ ر َة ال  ســــــــــــــــــــــــــــُ

دَعَ      َراَب  َدعــــــــــــح ِم الــــــــــــغــــــــــــَ اجــــــــــــِ ي األعــــــــــــَ (3)ســــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــِ
 

  
 : (4)وصدره 

ا  جـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ الَب فـــــــــــاعـــــــــــح ِدي  الـــــــــــكـــــــــــِ  القـــــــــــَ  الـــــــــــبـــــــــــَ

ا      مـــــــــــَ هـــــــــــِ ـــــــــــح ي ـــــــــــ  يـ ـــــــــــِ وحج أَت ا (5)مـــــــــــَ ـــــــــــَ ب لـــــــــــَ نح غـــــــــــَ مـــــــــــَ ـــــــــــِ  ل

  
كاُء ، بالفَتْحِ : واٍد َمْعُروٌف. وفي بَْعِض نَُسخِ الَجْمَهَرة :  َكاءِ »والرَّ ةُ الرَّ  .(6)بالَكْسِر « ُسرَّ

 وقال لَبِيد أيضاً :

__________________ 
 انله الَعثحر : دَعح دعا.( يف التهذيب : 1)
 ( العبارة يف التهذيب عن األصمعي.2)
 لألعشي. قا  ابن بري : هذا البيت للبيد ولي  لألعشي كما زعم اجلوهري.« غرب»( نسبه اجلوهري يف 3)
 «.قوله : وصدره ا األوىل ا وقبله»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 «.موج أتبعيها»وابألصر  31( عو الديوان 5)
 .74/  1( أنظر اجلمهرة املطبوعة 6)
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َة  نـــــــــــــَ فـــــــــــــح وَن اجلـــــــــــــَ مـــــــــــــُ عـــــــــــــِ طـــــــــــــح
ُ

هاملـــــــــــــ َدعـــــــــــــَ َدعـــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــ

هح وِ      عـــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــــَ َت اخلـــــــــــَ وَن اهلـــــــــــاَم حتـــــــــــَح ـــــــــــُ ارِب  الضـــــــــــــــــــــــــّ

  
ةً ، إذا بالَمعزِ  َدْعَدعَ  قاَل أبو َزْيٍد :وِ   كما في الّصحاح. بالَمعزِ  خاصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ُجُل ، إذا َكثَُر ِعيَالُه. أََدعَّ   الرَّ

َكهُ َحتَّى اْكتَنََز الشَّيْ  َدْعَدعَ وِ   الّشاةُ اإلناَء : َمألَتْهُ ، وَكذِلك النَّاقَةُ. َدْعَدَعتو ، الدَّْعَدَعةُ  َء ، وهوليََسع الشَّيْ  ـكالِمْكيَاِل والُجَواِلِق  ـَء ، إذا َحرَّ

ّمِ ، ومنه قَْوُل الفََرْزَدِق : ُدعْ ُدعْ  ، بالفَتْحِ : لُغَةٌ في َدعْ َدعْ وِ   ، بالضَّ

م  دَعح دَعح  وائــــــــــــِ ــــــــــــتــــــــــــ  َك ال قــــــــــــِ نــــــــــــُ يِن  (1)أَبعــــــــــــح  ا إنــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــيف ابِذٍج      ِة  ـ زَاغـــــــــَ َ
َن املـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــاي ابـــــــــح  عـــــــــاِد  ـ

  
 َواَها ، قَاَل : وأَْنَشَدنَا :أَْي َكْم تُْبِقى سِ  ؟لَْيلَتُكم هِذِه من الشَّْهرِ  تَُدعُّ  وقَاَل ابُن األَْعَراِبّي : قاَل أَْعَرابِيٌّ : كم

ياِفَنا وِ  َنا أَلضح  ابلد ُعضح  (2)َلسح
 ٌ  الَخْلَخاِل : َمْملُوَءةُ السَّاِق. ُمَدْعَدَعةُ  واْمَرأَة

ً و ، بالفَتْحِ ، َدْفعَايَْدفَُع  َكَمنََع ، والشَّرَّ ، َعلَى الَمثَل ، َعْنهُ األََذى َدفَعَ و َشْيئاً ، إلَْيهِ  َدفَعَ و َدفَعَهُ  : [دفع] ةٍ. ومنه قَولُهُ  ، َمْدفَعا كَمْطلٍَب : أَزالَهُ بِقُوَّ

ً  اْدفَعِ »وِمْن َكالِمِهْم :  (3) (َوَلْو ال َدْفُع هللِا الّناسَ )تَعَالَى :  ٍم يَْرثِي أََخاهُ م الَمْدفَع ، َحَكاهُ ِسيبََوْيه. وَشاِهدُ « الشَّرَّ ولَْو إْصبَعا  اِلكاً :قَْوُل ُمتَّمِ

دح  مح َأجــــــــِ ــــــــَ ل ــــــــَ ُت فـ دح هــــــــِ دح شــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ َرِ  إين  ق َقصــــــــــــــــــــــح ــــــــَ  فـ

ِة      يـــــــــــ  نـــــــــــِ مـــــــــــَ لـــــــــــح ُه لـــــــــــِ نـــــــــــح ي  عـــــــــــَ فـــــــــــ  كـــــــــــَ ابـــــــــــِ عـــــــــــَ فــــــــــــَ دح  مـــــــــــَ

  
يَ  َي بِعَْن اْقتََضى َمْعنَى  (5) (فَاْدفَ ُعوا ِإلَْيِهْم َأْمواهَلُمْ )، َكقَْوِلِه تَعَالَى :  (4)بإلَى اْقتََضى َمْعنَى األَمانَِة  الدَّْفعُ  وفي البََصائِر : إذا ُعّدِ وإذا ُعّدِ

 ، أَي حاٍم. (7) (لَْيَس َلُه داِفع  ِمَن هللاِ )وقَْوِلِه تَعالى :  (6) (ِإنَّ هللَا يُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا)الِحَمايَِة َكقَْوِلِه تَعَالَى : 

ُق ماُؤه.السَّْيل  يَْدفَعُ  الَواِدي : َحْيثُ  َمْدفَع وقَاَل ابُن ُشَمْيٍل :  ، وهو أَْسفَلُه َحْيُث يَتَفَرَّ

ْفعَةُ وِ  ةُ  بالفَتْحِ : ، الّدِ  الواِحَدةُ. الَمرَّ

ّمِ ، الدَّْفعَةُ وِ   ، كُصَرٍد. ُدفَعٌ  ج : وَغْيِرِه ، َكَما في الّصَحاح ِمَن الَمَطرِ  (8) الدُّْفقَة ِمثْل بالضَّ

ةٍ ، ُدفِعَ  ما أَْيَضاً : الدُّْفعَةُ وِ   نَقَلَه اللَّْيُث ، وأَْنَشد : واْنَصبَّ ِمن ِسقَاٍء أَْو إناٍء بَمرَّ

دح  َ
ذ  إىَل املــــــــــــ غــــــــــــِ

ُ
ُر املــــــــــــ لحصــــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ   أَي

َذارِ     
َ

ٍر فــــــــــــــاملــــــــــــــ قــــــــــــــِ عــــــــــــــح ِر مــــــــــــــَ ِض مــــــــــــــن هنــــــــــــــَح  فــــــــــــــَ

  
 .الّدافِعَتَْين والَمْذنَُب : َمْجَرى ما بَْينَ  األُْخَرى. الّدافِعَةِ  ىفيه إلَ  تَْدفَعُ  ، ألَنََّها الّدافِعَةِ  َمْذنَبُ  : الَمْدفَعُ  يُقَاُل : بَلو َكَمْقعَد : ع ،وِ 

 الِميَاِه الَّتِى تِْجِرى فِيَها. َمَداِفعِ  َواِحدُ  : الَمْدفَعُ  في الّصحاح :وِ 

ق مَ  يَْدفَعُ  الَواِدي َحْيثُ  َمْدفَعُ  وقاَل اْبُن ُشَمْيٍل :  اُؤه. قاَل لَبِيٌد َرِضي هللا َعْنهُ :السَّْيُل ، وهو أَْسفَلَهُ َحْيُث يَتَفَرَّ

ضُ  دافــــــــــــــــِ ا  فــــــــــــــــمــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ ّرَِي َرلــــــــــــــــحُ ــــــــــــــــر اّيِن عــــــــــــــــُ  ال

ا     هـــــــَ اَلمـــــُ ي  ســـــــــــــــــــِ َن الـــــُوحـــــِ مـــــِ مـــــــا ضـــــــــــــــــــَ قـــــــًا ا كـــــَ لـــــَ  خـــــَ

  
 وقَاَل َسالَمةُ بُن َجْنَدٍل :

ُروٍس  دح ارِِ  مــــــــــــَ بــــــــــــَ
َ

يــــــــــــِب املــــــــــــ هشــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــُ َدافــــــــــــِ  مــــــــــــَ

وِب      وح ــــــــــُ يــــــــــِر الــــــــــَودحِ  مــــــــــَ لــــــــــِ رَاِي قــــــــــَ َ
ايب املــــــــــ (9)هــــــــــَ
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 ومنهُ قَْولَُها ، كما في الّصحاح ، وفي اللَِّساِن : يَْعنِي َسجاحِ. وفي العُبَاِب : وِمْنهُ قَْوُل اْمَرأَةٍ َجاِلعٍَة : ، الدَّفُوعُ  كِمْنبٍَر : ، الِمْدفَعُ وِ 

__________________ 
 «.النوائم»ألصر واب 162/  2( عن الديوان 1)
 ( يف التهذيب : لسنا ألضيافكم.2)
 .51( سورة البقرة اآية 3)
 ( يف مفردات الراغب : اإلانلة.4)
 .9( سورة النساء اآية 5)
 .38( سورة ا ج اآية 6)
 .3و  2( سورة املعارج من اآيتا 7)
فـحَقةُ »وعل  هامشه عن نسخة أخر  « الد فحعةُ »( يف القاموس : 8)  بفتح الدا  ا وضبطت اللفظة ابلضم عن الصحاح.« الد 
( قا  ِشر قا  أبو عدانن : املدروس الذي لي  يف مدافعه آ ر الســـــير من جدوبته. واملو وب الذي قد و ب عل  أكله أي دمي عليه. وقا  9)

 التهذيب. أبو سعيد : مدروس مدافعه : مبكو  ما يف أوديته من النبات ا هايب املراي :  ئر غباره. عن
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َفضُ ال َبرح َقِصرٌي   ِمدح
َب لْلَحْمِل ُردَّ َضنَّا به ، كما في األََساِس ، وهو كالُمْقَرِم الَِّذي يُوَدُع ِلْلِفْحلَِة ، فاَل  كُمعَظٍَّم : البَِعيُر الَكِريمُ  ، الُمَدفَّعوِ  يُْرَكُب ، َعلَى أْهِلِه إذا قُّرِ

، أَْي َدْعهُ إبقاًء َعلَْيه ، وهو َمَجاٌز. قال « هذا فَعْ ادْ »وال يُْحَمَل َعلَْيِه ، نَقَلَهُ األَْصَمِعّي ، وقاَل أَْيضاً : هو الَِّذي إذا أُتَِي به ليُْحَمَل َعلَْيِه قِيَل : 

ة : مَّ  ذُو الرُّ

ر  وِ  اِن كـــــــــــــــُ عـــــــــــــــَ أَل ـــــــــــــــح َن لـــــــــــــــِ ر بـــــــــــــــح ضٍ قــــــــــــــــَ َدفـــــــــــــــ   مـــــــــــــــُ

هح      ـــــــــــــُ ارِب ِة غـــــــــــــَ ِويـــــــــــــ  ويف اب ـــــــــــــَ زحِ  يـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ـــــــــــــبـ ن ال  مـــــــــــــِ

  
 «.ُكّل ُمَوقَّعٍ »ويُْرَوى : 

َب لْلَحْمِل ُردَّ اْستِْحقاراً به ،َعلَى أَْهِله ُكلَّ  الُمَهانُ  أَْيضاً : البَِعير الُمَدفَّعُ وِ  ٌم  ِضدِّ  َما قُّرِ  : عنههللارضيقال ُمتَّمِ

ُه  فــــــــــ  كــــــــــُ ا ا وتــــــــــَ هــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــِ حح نح جــــــــــَ ا عــــــــــَ اُزهــــــــــَ تــــــــــَ  حيــــــــــَح

يــــــــــَم      تــــــــــِ ا ا إن  الــــــــــيــــــــــَ هــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــِ فح نح نـــــــــــَ ضُ عــــــــــَ َدفــــــــــ   مــــــــــُ

  
ُجُل الَمْحقُور  :الُمَدفَّعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ   ، وال يُْجَدى إن اْجتََدى. قاَل ُطفَْيٌل الغَنَِوّي : (1)الَّذي ال يُْقَرى إْن ِضيَف  الرَّ

وُح وِ  بــــــــــــُ زحهــــــــــــاُه الــــــــــــنـــــــــــــ  َث يـــــــــــــَ عــــــــــــَ ضٍ َأشــــــــــــــــــــــــــح َدفــــــــــــ   مــــــــــــُ

رِ      ثــــــــــَ ُر  ــــــــــُح هــــــــــح ر َف الــــــــــد  نح صــــــــــــــــــــــــَ ن الــــــــــزّاِد ممــــــــــِ   عــــــــــَ

  

مح  لــــــــــــَ ــــــــــــَ هُ َأَلاَن فـ عــــــــــــح ــــــــــــَ فـ دح اَء طــــــــــــارِقــــــــــــاً  نــــــــــــَ  إذح جــــــــــــَ

  
زِ وِ    َك فـــــــــانـــــــــح لـــــــــُ ـــــــــح يـ اَ  لـــــــــَ دح طـــــــــَ ُه : قـــــــــَ ا لـــــــــَ نـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــُ  قـ

  
 َعْن نَْفِسِه. يَْدفَعُهُ  : الفَِقيُر ، والذَِّليُل ، ألَنَّ ُكالًّ  الُمَدفَّعُ  وفي الّصحاحِ :

 ُكلُّ أََحٍد َعْن نَْفِسِه ، وهو َمَجاٌز. يَْدفَعُه ، وهو الفَِقيُر الَِّذي ُمَدفَّعٌ  وفي األََساس : فاُلٌن ُمْدقِعٌ 

 الَحيُّ ، يُِحيلُه ُكلٌّ َعلَى اآلَخر. يَتََدافَعُهُ  : ُمَدفَّعٌ  وَضْيفٌ قالَهُ ابُن ُدَرْيد. قاَل : َعْن نََسبِه ، ُدِفعَ  الَِّذي : الُمَدفَّعوِ 

 اللَّبََن َعلَى َرأِْس َولَِدها ِلَكثَْرتِِه ، وإنََّما يَْكثُُر اللَّبَُن في َضْرِعها ِحيَن تُِريُد أَْن تََضَع ، والَمْصَدرُ  تَْدفَعُ  : ِمْدفَاعُ و ، َدافِعَةٌ و ، َدافِعٌ  ناقَةٌ  شاةٌ أَووِ 

 .الدَّْفعَةُ 

الّشاةُ : إذا أَْضَرَعْت َعلَى َرأِْس الَولَِد ، وهو  َدفَعَتِ  : يُقَالُ  اللَّبَأَ في َضْرِعها قُبَْيَل النِّتاجِ ، تَْدفَعُ  : الشاةُ أَو النَّاقَةُ الَّتِي الّدافِعُ  وفي الّصحاح :

 َمَجاٌز.

 هي»وإْن ِشئَْت قُْلَت : « بِلَبَنٍ  َدافِعٌ  هي»وإْن ِشئَْت قُْلَت : « بولَدٍ  َدافِعٌ  هي»َسَواًء ، يَقُولُوَن :  الدَّافِعَ و وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : قَْوٌم يَْجعَلُوَن الُمْفِكهِ 

 وتَْسُكت. وأَْنَشَد :« َدافِعٌ  هي:»، وإْن ِشئَْت قُْلَت « بَضْرِعَها عٌ َدافِ 

ضٍ وِ  دح  َدافــــــــــــــــِ تح قــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ِج  َدفـ تــــــــــــــــح ــــــــــــــــ   لــــــــــــــــلــــــــــــــــنـ

جِ      تـــــــــــــح ـــــــــــــُ ٍر نـ يـــــــــــــح اَض خـــــــــــــَ تح خمـــــــــــــََ دح خَمَضـــــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

  
 .َدفَعَتْ  وباللَّبَِن ، إذا كاَن َولَُدها في بَْطنَِها ، فإِذا نُتَِجت فال يُقَاُل : (2)لَبَنَهآ  َدفَعَتْ  وقاَل النَّْضُر : يُقَاُل :

 .عَةٌ دافِ  أَْسفَُل ُكّلِ َمْيثَاءِ  في األَْوِديَة ، تَْدفَعُ  هكذا في النَُّسخِ ، والنَّّص : فيه األْوِديَةُ. تَْدفَعُ  : أَسافُِل الِميِث حيث الدََّوافِعُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ 

 الَواِدي األَْعَظُم. (3)في  تَْدفَعُ  الماِء إلَى الِميِث ، والِميثُ  َمَداِفعُ   :الدََّوافِعُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ :

يَتََردَُّد فِي َمَواِضَع قَِد اْنبََسَط َشيئاً  (4)في تَْلعٍَة أُْخَرى إذا َجَرى في َصبٍَب أَْو َحُدوٍر ِمْن َحَدٍب ، فَتَراهُ  تَْدفَع فالتَّْلعَةُ  الّدافِعَةُ  وقال اللَّْيُث : وأَّما

 . قاَل النابِغَةُ الذّْبيانّي :الدََّوافِعُ  . والَجْمعُ دافِعَةٌ  في أُْخَرى أَْسفََل ِمْنَها ، فُكلُّ َواِحٍد ِمْن ذِلكَ  َدفَعَ  واْستََداَر. ثُمَّ 

َوارُِع  ا ا فـــــــــالـــــــــفـــــــــَ نـــــــــَ ـــــــــَ رحتـ ـــــــــَ نح فـ ٌم مـــــــــِ فـــــــــا ُحســـــــــــــــــــــــُ  عـــــــــَ

ا أَرِ      بــــــــــَ ــــــــــح نـ الُع فــــــــــجــــــــــَ ــــــــــتــــــــــِ ضُ يــــــــــٍك فــــــــــال َوافــــــــــِ ــــــــــد   (5) ال
  

 أَي قِْطعَةٌ ِمْنَها. كَشدَّاٍد : َمْن إذا َوقََع في القَْصعَِة َعْظٌم ِمّما يَِليِه نَّحاهُ َحتَّى تَِصيَر َمَكانَهُ لَْحَمةٌ ، ، الدَّفّاعُ  قاَل الَجاِحُظ :وِ 
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مِّ  ، الدُّفَّاعُ وِ   َطْحَمةُ الَمْوجِ والسَّْيِل. َمَع التَّْشِديِد : بالضَّ

 قاَل الّشاِعُر :

__________________ 
قوله : الذي ال يقر  إن ضـيف اخل هكذا يف النسـخ ا وعبارة اللسـان : امقور الذي ال يضـيف إن اسـتضـاف ا »( هبامش املطبوعة املصـرية : 1)

 وال  د  إن اسَتجَد .
 واألصر كاللسان.« يلبنها وابلل »( يف التهذيب 2)
 «.إىل»( التهذيب واللسان : 3)
 كذا.« فرت  له يف مواضض»( يف التهذيب : 4)
م بفتح الســـــا ا ورو  أبو عبيدة : عفا ذو ُحســـــً  قا  : وهو بلد من بالد بين مرة ا وهو  42( ديوانه ص 5) وهبامشـــــه : ورو  أبو رايش ُحســـــَ

 مقصور.
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لــــــــــــَ  يــــــــــــُ  عــــــــــــَ فــــــــــــِ َواٌد يــــــــــــَ َا جــــــــــــَ فــــــــــــِ تــــــــــــَ عــــــــــــح
ُ

   املــــــــــــ

اَض مَييف      ا فــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــَ هِ كــــــــــــــــــــَ اعــــــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــــــُدفــــــــــــــــــــ 

  
 : الَكثِيُر ِمن النّاِس ، وِمن السَّْيل. الدَّفّاعُ  : السَّْيُل العَِظيُم ، وفي اللَِّساِن ، َكثَْرةُ الماِء وِشدَّتُهُ. وقاَل أَبُو َعْمرو : الدُّفّاعُ  وفي الّصحاح :

 َعلَى الَمثَِل. ِمثْلُه ، العَِظيمُ  به ، يُْدفَعُ  الَِّذي ُء العَِظيمُ الشَّىْ  أَْيضاً : الدُّفّاعُ وِ 

 فِيِه ، وَكذِلَك في اإِلْنَشاِد. في الَحِديِث : أَفاضَ  اْنَدفَعَ وِ 

 وهو َمَجاٌز.

 وهو َمَجاٌز أَْيضاً. الفََرُس : أَْسَرَع في َسْيِره ، اْنَدفَعوِ 

 ، الثَّالثَةُ َذَكَرُهنَّ الَجْوَهِرّي. َدفَْعتُهُ فاْنَدفَعَ  يُقَاُل : .َدفَعَهُ  ُمَطاِوعُ  : اْنَدفَعَ وِ 

فاُلناً بَحقِِّه ، إذا َماَطْلتَهُ. وَوقََع في بَْعِض نَُسخِ الّصحاحِ : الُمَطاَولَة  َدافَْعتُ  هكذا في نُْسَخِة الّصحاح. وفي الَجْمَهَرةِ : الُمَماَطلَةُ ، الُمَدافَعَةُ وِ 

 َدل الُمَماَطلَِة.بَ 

 ، بَمْعنى. َدفَعَ و َعْنهُ  َدافَعَ  يُقَاُل : ، الدَّْفعُ  : الُمَدافَعَةُ وِ 

ً  هللا َعْنَك الَمْكُروهَ  َدفَعَ  تَقُوُل ِمْنهُ : ً  هللا َعْنَك السُّوءَ  َدافَعَ و ، َدْفعا ِإنَّ هللَا ) ـِريِّين في قَِراَءة َغْيِر ابِن َكثِير والبَصْ  ـقَْولُه تَعالَى  وِمْنهُ  ، ِدفَاعا
 .(2)هللا النّاَس  ِدفَاعُ  ، وقََرأَ الَمَدنِيّاِن ويَْعقُوُب وَسْهل في ُسوَرتَي البَقََرةِ والَحّجِ ولَْو ال (1) (يُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا

 فَِخَذَها ِمْن هاهنا وهاُهنا ، َضْخماً. تَُدافِعُ  ألَنََّها للنَّْعَجِة ،َمْعِرفَةً : َعلَُم  بالَكْسِر ، ، ِدفَاعُ  قَاُل اْبُن َعبّاٍد :وِ 

 َعْنه. َمْدفُوعٍ  في ذِلَك وال َغْيُر ُمَزاَحمٍ  أَىْ  ، بفَتْحِ الفَاِء ، ُمَدافَعِ  غيرُ  قَْوِمهِ  َسيِّد يُقَاُل : هووِ 

 كما في الّصحاح. ْنهُ ،عَ  يَْدفَعَها هللا األَْسَواَء : َطلََب ِمْنهُ أَنْ  اْستَْدفَعَ وِ 

 ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهم َعْن نَْفِسه. َدفَعَه َء :الشَّي تََدافَعُواو بَْعُضُهْم بَْعضاً. َدفَعَ  في الَحْرِب : تََدافَعُواوِ 

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 ً  .تََدافَعَ و َدفَعَهُ فَتَدفَّعَ و .َدفَعَهُ َدفَاعا

 .الدَّْفعِ  : َشِديدُ  َدفّاعٌ  َرُجلٌ وَ 

. ِمْدفَعٌ  وُرْكنٌ   ، كِمْنبٍَر : قَِويُّ

ةٍ. قاَل : الدَّْفعَةُ وِ   ، بالفَتْحِ : اْنتَِهاُء َجَماَعِة القَْوِم إلَى َمْوِضعٍ بَمرَّ

ِديـــــــــــَن  ـــــــــــرّاشـــــــــــــــــــــــــِ َض ال ـــــــــــعـــــــــــًا مـــــــــــَ ي عـــــــــــَ  مجـــــــــــَِ دح ـــــــــــُ  فـــــــــــن

ُر يف َأو ِ       خــــــــــــــــــــُ دح ةِ فــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــد 

  
 .ُمتََدافِعٌ  ، وهو مَجاٌز ، وَكذِلَك قَْولُهم : قَْولُ  كاْنَدفَعَ  بَْعُضهُ بَْعضاً ، َدفَعَ  : تََدافَعَ و السَّْيُل ، تََدفَّعَ وِ 

ان : الَكثِيُر ِمن النّاِس. الدُّفّاعُ  وقَاَل أَبُو َعْمٍرو :  ، كُرمَّ

َجاِل والنَِّساِء ، إذا اْزَدَحُموا فَرِكَب بَْعُضُهم بَْعضاً. ُدفّاعٌ  َجْريُه. ويُقَاُل : َجاءَ  تََدفَّعَ  وِمن َجْريِ الفََرِس إذا  ِمن الّرِ

 في األَْمِر : َمَضى فِيِه ، وهو َمَجاٌز. اْنَدفَعَ  : الُمِضيُّ فِي األَْرِض كائناً ما كان. وفي األَساِس : االْنِدفَاعُ  وقَاَل اللَّْيُث :

 نَاقَتَهُ وَحَملََها َعلَى السَّْيِر. َدفَعَ  نَْفَسه ِمْنَها ونَّحاَها ، أَو َدفَعَ و أَْى اْبتََدأَ السَّْيَر ،« ِمْن َعَرفَاتٍ  َدفَعَ  أَنَّه»وفي الَحِديِث : 

 : الَمْحقُوُر الُمَهاُن ، عن اللَّْيِث. الُمتََدافَعُ وِ 

 بِرْجِلها ِعْنَد الَحْلِب. تَْدفَعُ  عن النُّوِق ، كَصبُوٍر : الَّتِي الدَّفُوعُ وِ 
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ُجُل أَْمَر َكَذا ، إذا أَْوِلَع بِِه واْنَهَمَك فِيِه. ويُقَاُل : هذا َطِريقُ  َدافَعَ  : الُمَزاَحَمةُ. ويُقَاُل : الُمَدافَعَةُ وِ   إلَى َمَكاِن َكذا ، أَْى يَْنتَهي إلَْيه. يَْدفَعُ  الرَّ

 َدفَعَه إلَْيه اْضِطَراراً ، وهو َمَجاُز أَْيضاً. وِمْنهُ  َمْدفُوع إلَى أَْمِر َكذا : ُمْدفَعٌ  َما :اْنتََهى إلَْيِه ، وهو َمَجاٌز. وأَنَا، ِكالهُ  ُدفِعَ و إلَى الَمَكاِن ، َدفَعَ و

ه. وَغِشيَتْنَا َسَحابَةٌ   َعنّا ، وهو َمَجاٌز. ُدفِعَتْ  : أَيْ  ُدفِعَتْنَا وأَراَد : إلَى َغْيِرنَا ، أَي اْنَصَرفَْت َعنّا إلَْيِهْم ، (3) فُدفِعَناَها إلَى َكذا ، إذا اْضَطرَّ

ُجُل قَْوَسهُ  َدفَعَ وِ   : َسّواَها ، َحَكاهُ أَبو َحنِيفَةَ. يَْدفَعُها الرَّ

ُجَل فإِذا َرأَى قَْوَسهُ قَْد تَغَيََّرْت ، قاَل : مالَكَ  ُجُل الرَّ  ويَْلقَى الرَّ

__________________ 
 .38ة ( سورة ا ج اآي1)
وقا  : ألن   « دفاع»وأنكر أبو عبيدة أن يقرأ  (َوَلْو ال َدْفُع هللِا الّناسَ ) وقراءة اجلماعة : 40ا وســورة ا ج اآية  251( ســورة البقرة اآية 2)

 عزوجر ال يغالبه أحد.
 ( ضبطناها ابلبناء للمجهو  عن اللسان ا وضبطت يف التهذيب ابلبناء للمعلوم.3)
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َفضُ  ال  قـَوحَسَك ا َأي ماَلَك ال تـَعحَمُلَها هذا الَعَمَر. َتدح
اِغِب. َدفَعَهُ و كَرَجَع َوْزناً وَمْعنًى ، اْستَْدَرَكهُ َشْيُخنَا. َدفَعَ وِ   :أَْعَطاهُ ، نَقَلَهُ َشْيُخنَا عن الرَّ

ْوا ً  وقَْد َسمَّ ً و ، كَشدَّادٍ  َدفَّاعاو َدافِعا  .ُمَدافِعا

 أَْيضاً : األََسُد ، نَقَلَه الّصاَغانِّي. الُمَدافِعُ وِ 

َضا بالدُّوِن ِمن الَمِعيَشِة ، الدَّقَعُ  : [دقع] َكةً : الرَّ ً و ، َمَحرَّ  قاَل الُكَمْيُت : ُسوُء اْحتَِماِل الفَْقِر. أَْيضا

واملَح وِ  عــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ قـ دح م  يــــــــــــــــَ ا اَنهبــــــــــــــــَُ َد مــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  عــــــــــــــــِ

اٍن وملَح      رحِف َزمـــــــــــــــــــَ واِلصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــُ جـــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــَح

  
ْزِق. الدَّقَع قالُوا : والَخَجُل : ُسوُء اْحتَِماِل الِغنَى. وقِيَل :  ُهنَا : اللُُّصوُق باألَْرض ِمَن الفَْقِر والُجوع ، والَخَجُل :الَكَسُل والتََّوانِي في َطلَِب الّرِ

ِديئةُ ، الدَّْقعَاءُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ   ةُ.يََمانِيَ  : الذَُّرةُ الرَّ

 األَْرُض ال نَبَاَت بها. أَْيضاً : الدَّْقعَاءُ وِ 

ةً ، أَو التَُّراُب الدَّقِيق علَى َوْجِه األَْرِض ، قاَل الشاِعُر : التَُّرابُ  : الدَّْقعَاءُ وِ   َعامَّ

ر تح بـــــــــــه وِ  اءَ جـــــــــــَ عـــــــــــَ قــــــــــــح ا  الـــــــــــد  َبهنـــــــــــ َ ٌف كـــــــــــَ يـــــــــــح  هـــــــــــَ

رِ      خـــــــُ نـــــــح اِت مـــــــُ اصـــــــــــــــــــــَ نح َخصـــــــــــــــــــــَ رَااًب مـــــــِ ح  تــــــــُ  َتســـــــــــــــــــــُ

  
ْقعَمو قَعكاألدْ   ْحيَانّي : بِفيهِ اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى األَولَى واألَِخيَرةِ ، قاَل : والِميُم زائَِدةٌ كما قالُوا للدَّْرَداِء :ِدْرِدُم ، وَحَكى اللَّ  ، بالَكْسِر ، الّدِ

 ، يَْعنِي التَُّراَب. األَْدقَعُ و الدَّْقعَاءُ  : بفيهِ وقاَل  «.بِفيه التُّرابُ »، َكَما تَقُوُل وأَْنَت تَْدُعوا َعلَْيه :  الدَّْقِعمُ 

 التَُّراُب. ، كَسَحاٍب ، ويَُضّم : الدَّقَاعُ وِ 

ُجُل ، َدقِعَ وِ  ِء َكاَن. وَغْيِره ِمْن أَْي َشيْ  بالدَّْقعَاءِ  ذاُّل ، كما في الّصّحاح ، زاَد َغْيُره : وقِْيَل : فَْقراً ، وقِيَل : لَِصقَ  كفَِرَح : لَِصيَق بالتَُّرابِ  الرَّ

أَي َخَضْعتُنَّ ولَِزْقتُنَّ « وتَْكفُرن اإِلْحَسان ، وإذا َشبِْعتُنَّ َخِجْلتُنَّ ، وإنَُّكنُّ تُْكِثْرَن اللَّْعَن ، وتَْكفُْرَن العَِشير َدقِْعتُنَّ  إذا ُجْعتُنَّ »وفي الَحِديِث : 

 بالتُّراِب.

 ، قال الَجْوَهِريُّ : الدَّْوقَعَةِ  قَْولُهم في الدُّعاِء : َرَماهُ هللا فيو كأَنَّهُ ِضدُّ ، وقَْد َغفََل َعْنهُ الُمَصنَُّف. بَِشَم َعْن اللَّبَِن ، ِمثُْل َدقَِي : الفَِصيُل ، َدقِعَ وِ 

 .الدَّْقعِ  فَْوَعلَةٌ من : الفَْقُر والذُّلُّ ، الدَّْوقَعَةُ 

 وَكذِلَك ُدْرقُوٌع ويَْرقُوُع ، كما فِي التَّْهِذيب ، قال أَْعَرابِيُّ قَِدَم الَحَضَر فَشبَِع فاتََّخَم. : َشِديٌد ، َدْيقُوعٌ و أَْدقَعُ  ُجوعٌ وِ 

ا مـــــــــ  ِم لـــــــــَ وح قـــــــــَ لـــــــــح وُ  لـــــــــِ ي  أَقـــــــــُ عـــــــــِ بـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــاَءين شـــــــــــــــــــــــِ

وعُ      ا اجلــــــــــــــُ يــــــــــــــَر إىَل أَرحٍض هبــــــــــــــَِ بــــــــــــــِ  ؟َأال ســــــــــــــــــــــــــــَ
  

ا  وُن هبـــــــــــــَِ كـــــــــــــُ يـــــــــــــَر إىَل أَرحٍض يـــــــــــــَ بـــــــــــــِ  َأاَل ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ُه الــــــــــــر أُس    نــــــــــــح د ُع مــــــــــــِ وٌع ُيصـــــــــــــــــــــــــَ وعُ جــــــــــــُ قــــــــــــُ  ؟َديـــــــــــــح

  
 ، نَقَلَهُ اْبُن ُشَمْيٍل. أَْدقَعُ و ، َدْيقُوعٍ  واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى

 . قال الُكَمْيُت يَِصُف ِكالَب الَصْيد :الَمَداقِيعُ  والَجْمعُ  ، بالَكْسِر : الَحِريصُ  الِمْدقَاعُ وِ 

ِر  فـــــــــــــــــــح ازيـــــــــــــــــــُض قــــــــــــــــــــَ داقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــهجمـــــــــــــــــــََ  مـــــــــــــــــــَ

ارَا     َيســــــــــــــــــــــــــَ َ الــــــــــــح ىت  يصــــــــــــــــــــــــــِ ح  َمســــــــــــــــــــــــــارِيــــــــــــُف حــــــــــــَ

  
. الدَّْقعَاءِ   : يَْرِمي بِهَما فَيَْبَحثُ اليََدْيِن ، كَصبُورٍ  َدقُوعُ  بَِعيرٌ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ   إذا َخبَّ

ال »الَحِديث : ، ومنه الدَّْقعَاءِ  ، يُْفِضي َصاِحبَه إلى ُمْدقِعٌ  . يُقَاُل : فَْقرٌ الدَّْقعَاءِ  يُْفِضي صاِحبَه :إلى ، بالدَّْقعَاءِ  (1) ، كُمْحِسٍن : الُمْلِصقُ  الُمْدقِعُ وِ 

وأََشدُّ الَهْزلَى  َجِميعاً ، الهاِرُب ، والُمْسرعُ : الُمْدقِعُ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ « ، أو ُغْرٍم ُمفِظع ، أَو َدٍم ، ُموِجعٍ  ُمْدقِعٍ  لذي فَْقرٍ تَِحلُّ المسأَلَةُ إالَّ 

 ُهزاال.

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :
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اِضي بالدُّوِن ،  .كالدَّاِقعِ  الِمْدقَاُع ، كِمْحَراٍب : الرَّ

ُجُل : مثْلُ  (2) أَْدقَعَ وِ   .(3)، وهو الَِّذي قد لَِصَق بالتَُّراب واْفتَقَر  ُمْدقَعٌ  ، فُهوَ  َدقِعَ  الرَّ

 باألَْرِض ِلِقلَّتِه ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. (4)من اإِلبِِل : الَّتِي تَأُْكُل النَّْبَت َحتَّى تَْلِصقَهُ  الَمَداقِيعُ وِ 

ُجُل : اْفتَ  َدْنقَعَ وِ   قََر ، والنُّوُن زائَِدةٌ.الرَّ

__________________ 
 ( ضبطت يف إحد  نسخ القاموس ا ابلقلم ا بفتح الصاد ا وما أثبت عن النسخة املصرية موافقاً للسان.1)
 ( ضبطت يف املطبوعة الكويتية ابلبناء اجملهو .2)
 أَدحَقَض : افتقر.ويف موضض آخر : ودقض دقعاً و  «.لص  ابلرتاب من الفقر»( يف اللسان : 3)
 واألصر كالتهذيب والصحاح.« تلزقه»( يف اللسان : 4)
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 باألَْرِض. (1)، أي الِصِقيَن  َدْقعَى ورأَْيُت القَْوَم َصْقعَى

ً وَ   ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. َداِقعٌ  : أََسفَّ إلى َمَداقَّ الَكْسِب ، فهو أَْدقَعَ و ، َدقَِع َدْقعا

ً  ُمْهتَمُّ. وقَدْ : الَكئيُب ال الّداقِعُ وِ  ً و َدقََع َدْقعا ً و ، ُدقُوعا  : اْهتَمَّ وَخَضَع واْستََكاَن. َدقِعٌ  فهو َدقَِع َدقَعا

َكةُ : الُخُضوُع في َطلَِب الَحاَجِة ، والِحْرُص َعلَْيَها. الدَّقَعُ وِ   ، ُمَحرَّ

نِيئَِة.كِمْنبٍَر : الَِّذي ال يُبَاِلي فِي أَيَّ َشيْ  الِمْدقَعُ و ، الدَّاقِعُ وِ   ٍء َوقََع ، في َطعام أَْو َشَراٍب أَو َغْيِره. وقِيَل : هو الُمِسفُّ إلَى األُُموِر الدَّ

م َعْن قَبِيحِ القَْول ، ولَْم يَأُْل  أَْدقَعوِ   قََذعاً. َعْن أَبِي َزْيد.لَهُ وإلَْيِه ، في الشَّتِْم وَغْيِره : بالََغ ولَْم يَتََكرَّ

 : الّداِهيَةُ. الدَّْوقَعَةوِ 

يُقَاُل ِمْنهُ و وقاَل أَبو َزْيٍد : هو ُسعَاُل يَأُْخذَُها. وقاَل اللَّْيُث : هو كالَخْبَطِة في النّاِس. الَخْيل واإِلبِل. ُصُدور ، كغَُراِب : َداُء في الدَُّكاعِ  : [دكع]

 ، وأَْنَشَد للقُطاِمّي. َدَكَع يَْدَكعُ  أَصابَهُ ذِلَك. وفِي الّصحاحِ : ، َمْدُكوعٌ  و، كعُنَِي ، فه ُدِكعَ  قَدْ  :

ِر ُزوراً  يـــــــــــــــح ُدوَر اخلـــــــــــــــَ ُه صـــــــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــح َر  مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ  تـ

ازًا َأو      ا حنــــــــــــــــــــَُ اكــــــــــــــــــــَبن  هبــــــــــــــــــــَِ اعــــــــــــــــــــَ  دُكــــــــــــــــــــَ

  
ْلثَعُ  : [دلثع]  ، وأَْنَشَد ِللنَّابِغَِة الَجْعِدّي : َداَلثِعُ  والَجْمعُ  الَكثِيُر لَْحم اللَّثَِة ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقَال أَبُو َعْمرو : هو ، كَجْعفٍَر ، الدَّ

ضوِ  ُم  َدالثـــــــــــــــــــــــــــِ اهتـــــــــــــــــــــــــــُُ ثـــــــــــــــــــــــــــَ ٍر لـــــــــــــــــــــــــــِ  محـــــــــــــــــــــــــــُح

ُزِر      َا لــــــــــــــــلــــــــــــــــجــــــــــــــــُ ر ابــــــــــــــــِ َا شــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ (2)أَب
 

  
ْلثَعُ  قَاَل األَْصَمِعّي :وِ  ْت ِلثَاتُُهْم ِمْن ِحْرِص  الَحِريُص الشَِّرهُ ، : الدَّ ْخُم تَِضبُّ ِلثَتُهُ أَي اْحَمرَّ ِهم َعلَى ُشْرِب اللَّبَِن. وقيَل : هو األَْحَمُر اللَّثَِة ، الضَّ

 عن أَبِي َعْمرو ، واألَْصَمِعّي. ويُْكَسُر فِيهما ، وتَِسيُل َدماً.

ْلثَعُ  قال النَّْضُر وأَبُو َخْيَرةَ :وِ  َذَكَره  في َسْهٍل أَْو َحْزٍن ال َحُطوَط فيه وال َهبُوَط. ُكونوقِيَل : هو أَْسَهُل َطِريق يَ  الطَِّريُق السَّْهلُ  : الدَّ

بَاِعى بالثَّاِء عن النَّْضِر وأَبِي َخْيَرةَ ، وبالنُّوِن َعن الُمَحاِربّي في الثُّالثِ  بَاعّي كما َسيَأْتِي األَْزَهِرّي في َمْوِضعَْيِن من الرَّ  .(3)ي والرُّ

ْلثِعُ وِ  َجاِل. تُِن القَِذرُ بالَكْسِر : الُمنْ  ، الدَّ  كما في العُبَاِب. الُمْنقَِلُب الشَّفَِة ،أَْيضاً :و من الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : َكثِيُر اللَّْحم. َدْلثَعٌ  َرُجلٌ 

 ، كَسفَْرَجٍل : َواِضٌح. َدلَْنثَعٌ  وَطِريقٌ 

ُجلُ  َدلَعَ  : [دلع] ً  ِلَسانَه ، َكَمنَعَ  الرَّ ِلَسانَهُ للَحَسِن َرِضَي هللا تعالَى َعْنهُ ، فإَِذا َرأَى  يَْدلَعُ  أَنَّهُ كانَ »الَحِديُث :  وِمْنهُ  أَْخَرَجه ، : يَْدلَعُه َدْلعا

بِيُّ ُحْمَرةَ ِلَسانِه يََهشُّ إلَْيهِ   لُغَةٌ قَِليلَةٌ ، َغْيَر أَنََّها فَِصيَحةٌ  أَْدلَعَهُ   عن ابِن األَْعَراِبّي. وقَاَل اللَّْيُث :نَقَلَهُ الَجْوَهِريّ  كأَْدلَعَهُ ، ، أَْي يُْخِرُجهُ ،« الصَّ

ً  هو ، َكَمنََع ونََصَر ، فََدلَعَ  ً و َدْلعا ُجَل َرجْ  ، ُدلُوعا عاً فََرَجَع ُرُجوعاً ، فِيِه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب ، يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى ، هو ِمثُْل قَْوِلَك : َرَجْعُت الرَّ

وِر يَْوَم الِقيَاَمةِ »قالَهُ اللَّْيُث ، أَي َخَرَج ِمَن الفَِم ، واْستَْرَخى َوَسقََط َعلَى العَْنفَقَِة ، كِلَسان الَكْلب. وفي الَحِديِث :  ً  يُْبعَُث َشاِهُد الزُّ ِلَسانَهُ  ُمْدِلعا

وأَْنَشَد أَبُو لَْيلَى ألَبِي « ِلَسانَهُ ، فََسقََطْت أََسلَتُه َعلَى َصْدِرِه ، فبَِقيَْت َكَذِلكَ  فأَْدلَعَ  إنَّ هللا لَعَنَه ،» وَجاَء فِي األَثَِر َعْن بَْلعَم :« في النّارِ 

 ِلَسانُهُ. َدلَعَ وَ  الِعتِْريِف الغَنَِوّيِ يَِصُف ِذئْباً َطَرَدهُ َحتَّى أَْعيَا ،

ِه وَ  نـــــــــــــــــانـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ  أَفـــــــــــــــــح ِث عـــــــــــــــــَ  َداَر ابلـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــح

هوِ      ــــــــــــِ ان ــــــــــــَ ن َر عــــــــــــن َأســــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــَ َص املِشــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــ  ــــــــــــَ  قـ

  

 ِمنح ِلَسانِه الّداِلضَ  َدَلضَ وِ 

 (4) «.أَْدلََع الّداِلعُ و»فجاَء باللُّغَتَْين ، ويُْرَوى : 

ع ،وِ   كُرّمان : َضْرُب من َمَحاِر البَْحِر. قاَل ابُن ُدَرْيد : الدَّالَّ
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 َعن ابِن ُدَرْيٍد. الَواِسُع ،كأَِميٍر : الطََّريُق  ، الدَِّليعُ وِ 

 في َمَكاٍن َحْزٍن ال َصعُوَد فيه وال َهبُوط ، والَجْمُع الدَّالئُع. السَّْهلُ  قال اللَّْيُث : هو الطَِّريقُ وِ 

__________________ 
 ( يف التهذيب : الزقا.1)
 ( عجزه يف التهذيب :2)

 مرعا شرابا للحزر
 .351 / 3و  349/  3( انظر التهذيب 3)
 ( وهي رواية اللسان.4)
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ْلثَُع بالثّاِء ، كما تَقَدَّم ،  كَجْوَهٍر ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، وهو الطَِّريُق الّضّحاُك. ، كالدَّْولَع وقَاَل النَّْضُر وأَبو َخْيَرةَ : ُهَو الدَّ

 َخَرَج أََماَمه ، كما في الّصحاح. بَْطنُه : اْنَدلَعَ وِ 

 َعُظَم واْستَْرَخى. بَْطُن الَمْرأَةِ ، واْنَدلَق : ِإذا اْنَدلَعَ ـ فيما َرَوى لَهُ أَبُو تَُراٍب  ـوقاَل نَُصْيٌر 

 كاْنَدلََق. السَّْيُف من ِغْمِدِه : اْنَسلَّ  اْنَدلَعَ  َمن الَمَجاِز :وِ 

 َطْلَحةَ  أبِي بنِ  َسْعدِ  أبا َرَمى ، عنههللارضيالَكْلُب. َوُرِوَى أَنَّ َسْعداً  يَْدلَعُ  َكْرٍب أَو َعَطٍش ، كماواْستَْرَخى ِمْن َكثَْرةِ  اللََّساُن : َخَرَج ، اْنَدلَعَ وِ 

 ِلَسان الَكْلِب. كاْنِدالعِ  ِلَسانُهُ ، فاْنَدلَعَ  ، َحْنَجَرتَه فأََصابَ 

 : ويُْرَوى قَْوُل أَبِي الِعتِْريِف الَِّذي َمرَّ إِْنَشاُدهُ آنِفًا

 من ِلَسانِهِ  الّداِلضُ  انحَدَلضَ وِ 
 عن ابِن َعبّاٍد. ، على اْفتَعََل ، كالدَّلَعَ 

يَةٌ ، إِذا أَصابََها َضْبُح النّاِر َخَرَج ِمْنَها كَهْيئَة الظُّفُر ، فيُْستَلُّ قَْدَر ِإْصبَعٍ ، فهو  الدَّْولَعَةُ  قال أَبُو َعْمرو :وِ  هذا األَْظفَاُر الَِّذي في : َصَدقَةٌ ُمتََحّوِ

 وأَْنَشَد ِللشََّمْرَدِل. القُْسِط ،

َلَعةٌ  رِها َدوح تَـل ها ِبظُفح  َتسح
 .(2) الدَّْولَِعيّ  ِمْنَها َعْبُد الَمِلَك بُن َزْيٍد الفَِقيهُ  َعلَى َطِريِق نَِصيبِيَن ، (1)َعلَى َمْرَحلٍَة ِمْنَها  َمْوِصلِ : ة قُْرَب ال الدَّْولَِعيَّةُ وِ 

 اللََّساِن. َداِلعَ  وهو الَِّذي ال يََزالُ  : َغايَةٌ في الُحْمِق ، داِلعُ  أَْحَمقُ  قاَل الُهَجْيِمّي :وِ 

 ُء.َس ُدونَهُ َشيْ : لَيْ  َداِلعٌ  أَْمرٌ وِ 

مَّ : ِعْرُق في الذََّكِر ، الدُّْلعَةُ وِ  مَّ : تَُكوُن فَْوَق البَُطاَرةِ. والبَُطاَرةُ :ِعْرٌق أَْخَضُر َحْيُث  (3) الدُّْلعَةُ والَِّذي في العُبَاِب : ، بالضَّ من الناقَِة ، بالضَّ

 َمْجَرى البَْوِل.

 نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. فَلَةُ ،القََرُن والعَ  : الدُّْلعَةُ  قِيَل :وِ 

 ، َكَصبُوٍر : تَتَقَدَّم اإِلبَِل. َدلُوعٌ  نَاقَةٌ وِ 

ْخُم ِمَن االيوِر الطَِّويل األَْدلَِعيُّ  قاَل ابُن َعبّاِد ، والَخاْرَزْنِجيُّ :وِ  َواُب بالذَّاِل  : الضَّ الَِّذي يُْمِذي. قاَل الّصاَغانِّي : وهذا تَْصِحيٌف ، والصَّ

 والغَْين الُمْعَجَمتَْين.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ِلَسانَهُ في الْعدِو ، عن اْبِن َعبّاٍد. (4) يَْدلَعُ  : الفََرُس الَِّذي األَْدلَعُ 

 ، كَصبُوٍر : الطَِّريُق. الدَّلُوعُ وِ 

 ، كّرّمان : نَْبٌت. الدُّاّلعوِ 

 وأَْيضاً البِطَّيُخ الّشاِمّي ، بلُغَة الَمْغِرب ، الَواِحَدةُ بَِهاِء.

 وفي تواِريخِهم : ُسمَّ َمْوالَى إِْدِريُس في ُداّلعة.

 اَلَعةُ ، بالفَتْحِ.، كُمعَظٍَّم : الُمتََربَّي فِي الِعّزِ والنّْعَمِة ، ُمَولََّدةُ ، واالْسُم : الدَّ  الُمَدلَّعُ وِ 

« د ل ع»وَذَكَرهُ صاِحُب اللََّساِن في  ، َدالنِعُ  َسْهُل ، ج : أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي ، وَرَواهُ َشِمٌر عن ُمَحاِرٍب ، أَىْ  ، َكَسفَنَّجٍ ، َدلَنَّعٌ  َطِريقٌ  : [دلنع]

 ٌق َدِليٌع ، كأَِميٍر ، وقَْد تَقَدَّم.َعلَى أَنَّ النُّون زاِئدة. وِعْنده ، وِعْنَد ابِن ُدَرْيٍد : َطِري
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إِْن كانَت من السُُّروِر فباِرَدةٌ ، أَو ِمَن الُحْزِن  : القَْطَرةُ ِمْنهُ ، الدَّْمعَةُ و .أَْدُمعٌ و ُدُموعٌ : ماُء العَْيِن ِمْن ُحْزٍن أَْو ُسُروٍر. ج :  الدَّْمعُ  : [دمع]

ةٌ.  فحارَّ

َر  بن َعِليَّ بِن الُحَسْين الشَِّهيدِ  الُحَسْين بن َزْيد (5)لَقَُب أَبِي َعْبِد هللا ِذي العَْبَرة  : الدَّْمعَةِ  ذُووِ  بِن َعِلّي بِن أَبِي طاِلٍب ، قَدََّس هللا ُروَحهُ ، ونَوَّ

 ً ِه ، ويُلَقَُّب أَيضا ه ، وَجّدِ َجّدِ ِه ، وَرِضَي هللا َعْن أَبِي َجّدِ بَذي العَْبَرةِ ، وذِلَك ِلَكثَْرةِ بَُكائِِه ، قِيَل : أَنَّهُ ُعوتَِب َعلَي ذِلَك ،  َضِريَحْي أَبِيِه وَجّدِ

 اَل وقُتِ  ، عنهماهللارضيويَْحيَى بَن َزْيٍد ،  فقاَل : وَهْل تََرَكِت النَّاُر والسَّْهَماِن ِلي َمْضَحكاً ، يُِريُد السَّْهَمْيِن اللََّذْيِن أََصابَا َزْيَد بَن َعِليَّ ،

وأَْربَِعيَن. وقاَل أَبو نَْصِر البَُخاِرّي : قُتَِل أَبُوهُ وُهو َصِغيٌر ، فَربَّاهُ  [مئة]َسنَةَ ِمائٍَة وَخْمٍس وثاَلثِيَن ، وقِيَل : َسنَةَ  الدَّْمعَةِ  ذُو تُُوفَّيَ . بُِخراسانَ 

 َجْعفَر الّصاِدُق.

َرات.وفي َولَِده البَْيُت والعََدُد ِمْن ثاَلثَِة ِرَجا  ٍل : يَْحيَى ، والُحَسْيِن ، وَعِليَّ ، كما بََسْطنَاهُ في الُمَشجَّ

ً  العَْينُ  َدَمعَتِ وِ  ً و ، تَْدَمُع َدْمعا  كَمنَعَ  ، َدِمعَْت تَْدَمُع َدْمعا

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : بينهما وبا املوصر يوم واحد.1)
 ا ايقوت. 598بدمش  وهو خطيبها سنة ومات  507( ولد ابلدولعية سنة 2)
 «.يف»( يف التكملة : 3)
 «.ُلرج لسانه»( يف التكملة : 4)
 «.العنزة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
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 .(1)الثّانَِيُة َحَكاَها أَبو ُعبَـيحَدَة ا كما نـََقَلُه اجلَوحَهرِّي  َفرَِح اوِ 
 بفَتْحِ الميِم ال َغْيُر. َدَمعَتْ  وقاَل الِكَسائِيُّ وأَبُو َزْيٍد :

ُ وِ  ّحاح. وفي اللَّساِن : َسِريعَةُ البَُكاِء ، كَ  ، الدَّْمعَةِ  ، كفَِرَحٍة : َسِريعَةُ  َدِمعَةٌ  اْمَرأَة  العَْيِن. َدْمعِ  ثِيَرةُ كما في الصَّ

،  الّداِمعَةُ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد :الّداِميَةُ : هي الَّتِي تَْدَمي ِمن َغْيِر أَْن يَِسيَل ِمْنَها َدٌم ، فإِذا ساَل ِمْنَها َدٌم فِهيَ  ِمن الشََّجاجِ : بَْعَد الدَّاِميَِة. الدَّاِمعَةُ وِ 

 َدَمعَ ، وفي األََساِس : هي الَّتِي تَِسيُل َدماً قَِليالً ، وهو َمَجاٌز. وِمْنهُ : كالدَّْمعِ  ير : هو أَْن يَِسيَل الدَُّم ِمْنَها قَْطراً بالعَْيِن الُمْهَملَِة. وقاَل ابُن األَثِ 

 في قَْوِلِه : بَْعَد الّداِميَِة.أَنَّ الدَّاِمغَةَ قَْبَل الدَّاِميَِة ، وَوِهَم الَجْوَهِرّي « دمغ»الُجْرُح : إِذا ساَل. قُْلُت : وَسيَأْتِي له في 

 أَو يَكاُد. قال : يَتََحلَُّب نًَدى ، تََرى َكأَنَّهُ  َكَشّداٍد ، ِمن الثََّرى : ما ، الدَّّماعُ وِ 

 الثـ َر  ُمطَل رِ  َدّماعِ ِمنح ُكر  
 وهو َمَجاٌز. ، كالّداِمعِ 

 وهو َمَجاُز. فيه َرَذاذُ. : َدّماعٌ  يَْومٌ وِ 

بِيِع. أَيَّامِ  كُرّماٍن : ما يَِسيُل ِمن الَكْرِم في ، الدُّّماعوِ   الرَّ

 .(2)وهو َمَجاٌز. وهَكَذا َضبََطهُ الّصاَغانِيُّ بالتَّْشِديد ، وهو في نَُسخِ. الّصحاح واألََساس بالتَّْخِفيِف 

بِّي إِذا وُ  : الدُّّماع قاَل اللَّْيُث :وِ  َك ِمْن َرأِْس الصَّ اَغانِّي : وهذا تَْصِحيٌف ،  ِلَد ،َما تََحرَّ وهي النََّمغَةُ ، فإِذا اْشتَدَّ َذَهب َعنه هذا االْسُم. قاَل الصَّ

ّماَعةُ ، بالّراِء والزاِى الَمْفتُوَحتَيّن. ّماَعةُ والزَّ  والصَّواُب : الرَّ

 .ِدَماَعانِ  وربما كاَن َعلَْيه لَى الَمْنِخِر ،ككتَاٍب : ِميَسٌم في الَمنَاِظِر سائُِل إِ  ، الدََّماعُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :وِ 

 ولَْيَس بثابٍِت ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. كغَُراٍب : نَْبت ، ،( 3) الدَُّماعُ وِ 

تَْيِن : ِسَمةٌ في َمْجِرى الدُُّمعُ  قال األَْحَمر :وِ   طُّ َصغَيٌر.ِمن اإِلبِِل. وقاَل أَبُو َعِليَّ في التَّْذِكرةِ : هو خَ  الدَّْمعِ  ، ِلَضمَّ

 أَْى بِتِْلَك السََّمِة. : َمْوُسوٌم بَِها ، َمْدُموعٌ  بَِعْيرٌ وِ 

 َمْعُروٌف نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. َدَواُء ، م ، َعلَْيه السَّالُم : َداُوودَ  َدْمعُ وِ 

 من ِشدَّة االْمتِالِء ، وفي اللََّسان : إَِذا اْمتأَلَ فَجعََل يَِسيُل ِمْن َجَوانِبِِه. ُء َسيَّالُ ُمْمتَِلي أَيْ  ، َدْمعَانُ  قََدحٌ  ِمن الَمَجاز :وِ 

 ِمْن بَنِي ُزَهْيِر بن َجنَاٍب الَكْلبِّي ، بالّشاِم. ِلبَنِي بَْحرٍ  (4) الدَّْمعَانَةُ : ماءُ وِ 

 قََدَحَك ، قالَه ابُن األَْعَرابِّي.ُمَشقََّرَك ، أَي  أَْدِمعْ  ُء اإلناِء ، يُقَالُ : ِملْ  اإِلْدَماعُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه.

َكةً ، الدََّمعَانُ  مَّ : َمْصَدَرا الدُُّموعُ و ، ُمَحرَّ  العَْيُن ، كَمنََع. َدَمعَتِ  بالضَّ

 ٌ  ، التَّأْنِيثُ  َدْمعَتََها ، وما أَْكثَرَ  َدَمائعَ وَ  َدْمعَي العَْيِن ، َعِن اللَّْحيَانِّي ، ِمْن نِْسَوةٍ  َدْمعِ  ، كأَِمير ، بغَْيرهاٍء : َسِريعَةُ البَُكاِء ، َكِثيَرةُ  َدِميعٌ  واْمَرأَة

 ، أَْو َسِريعَتَُها. الدَّْمعَةِ  : َكثِيَرةٌ  َدُموعٌ  . وَعْينٌ َدْمعَيو ُدَمعَاءَ  . وقاَل َغْيُره : َرُجٌل ِمْن قَْومللدَّْمعَةِ 

 في الَجْفنَة يَْكثُر َدَسُمها ويَِسيُل ، فَقَاَل : الدَّْمعَ  . واْستَعَاَر لَبِيدٌ َدَواِمعُ  ، وُعيُونٌ  َدّماَعةٌ وَ  ، َداِمعَةٌ  ولَهُ َعْينُ 

ٍة وِ  نـــــــــــــَ فـــــــــــــح ر  جـــــــــــــَ ُه كـــــــــــــُ اِد غـــــــــــــالـــــــــــــَ ن  مـــــــــــــَ  لـــــــــــــكـــــــــــــِ

تح      لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بـ وعِ ِإَذا حــــــــــــــاَن ِورحٌد َأســــــــــــــــــــــــــــح ُدمــــــــــــــُ  بــــــــــــــِ

  
 .(5)وَرَذَمْت  َدِمعَتْ  ، وقَدْ  َداِمعَةٌ  : َدَسُمَها ، يُقَاُل : َجْفنَةٌ  ُدُموُعهاو يُِريُد سالَِت الَجْفنَةُ ،
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 في نََواِحي العَْيِن ، وَجْمعُهُ  الدَّْمعِ  : ُمْجتََمعُ  الَمْدَمعُ و . قال األَْزَهِريُّ :الدَّْمعِ  :َمِسيلُ  عُ الَمْدمَ و : الَمآقِي ، وهي أَطراُف العَْيِن : الَمَداِمعُ وِ 

 .َمَداِمعُه . يُقَاُل : فَاَضتْ َمَداِمعُ 

 .يَْستَْدِمعُ  لعََجُب من الُمَصنَِّف َكْيَف تََرَكهُ. ويُقَاُل :هووالُمْؤِخَراِن َكذِلَك. وقَْد َذَكَرهُ الَجْوَهِريُّ أَْيضاً ، وا الَمَداِمعِ  وقاَل : والَماقِيَاِن ِمنَ 

__________________ 
 ( ونقلها اأَلزهر  يف التهذيب عن االصمعي.1)
 ( ضبطت يف الصحاح واألساس ابلتشديد أيضا.2)
 وأ لت امليم فيها.« والدماع ا ابلضم»( يف التكملة عن ابن دريد ا 3)
 وضبطت نصاً يف ايقوت : بكسر أوله وسكون  نيه والعا مهملة.« ماءة»القاموس : ( يف 4)
 ( يف التهذيب : ورزقت ا ابلزاي.5)
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 السََّحاُب ، وساَل. َدَمعَ و وِمن الَمَجاِز : بََكِت السََّماُء ،

 ، كَصبُوٍر : يَتََحلَُّب ِمْنهُ الماُء. َدُموعٌ  ثًَرى

 ، وهي ما قََطَر ِمن ُعْرِض َجبٍَل. الَمَداِمعُ  وقَاَل أَبُو َعْدنَاَن : ِمن الِميَاهِ 

مَّ : ماُء العَْيِن ِمْن ِعلٍَّة أَْو ِكبٍَر ، لَْيسَ  الدََّماعُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد : الدَّْمعَ  بالضَّ

نح لــــــــــــــِ  ا اي مــــــــــــــَ مــــــــــــــاعــــــــــــــَ يِن هتــــــــــــــَح اح ال تــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

َرَ       دح تـــــــــــــــَ ضُ قــــــــــــــَ مــــــــــــــح ا  الــــــــــــــد  اهبــــــــــــــَِ اعــــــــــــــَ  (1) ُدمــــــــــــــَ
  

في الَوْجِه ، وأَنشد البَْيَت قاَل : واالْستِْشَهاُد به َعلَي ذِلَك أَْليَُق.  الدَّْمعِ  أَثَرُ  الدََّماعَ  وَوَجْدُت بَِخطَّ أَبِي َزَكِريَّا في هاِمِش النُّْسَخِة : يُقَاُل : إِنَّ 

 قاَل أَبو َعْدنَاَن : َسأَْلُت العُقَْيِليَّ َعْن هذا البَْيِت :و

ُ  وِ  مــــــــح ضُ الشــــــــــــــــــــــ  مــــــــَ دح ا  تــــــــَ ُرهــــــــَ خــــــــِ نــــــــح ا ومــــــــَ اهــــــــَ نــــــــَ ــــــــح يـ  عــــــــَ

يــــــــــــدِ وَ      يــــــــــــٍد ِإد بــــــــــــِ نح بــــــــــــِ َن مــــــــــــِ ُرجــــــــــــح ن  لــــــــــــَح  هــــــــــــُ

  
 َشِت الدَّوابُّ َذَرفَْت ُعيُونُها وسأَلَْت َمنَاِخُرَها.فقاَل : أَْزُعم أَنََّها الظَِّهيَرةُ إِذا َساَل لُعَاُب الشَّْمِس. وقاَل الغَنَِويُّ : إِذا َعطِ 

بّاغِ. الدَّْمعُ وِ   ، بالفَتْح : السَّياَلُن من الّراُووِق وهو ِمْصفاةُ الصَّ

 الَكْرِم ، أَي الَخْمَر ، كما في األساس. َدْمعَةَ  وَشِربَ  (3) [إِناُؤه َدَمعَ وَ  حتي يَِفيَض.]إِناَءه ، إِذا َمألَهُ  (2) َدَمعَ  وِمَن الَمَجاِز :

ْحِل ، عن األَْصَمِعّي ، نَقَلَه الّصاَغانِّي وصاِحُب اللََّسان في  الّداِمعَةُ وِ   قَالُوا : وبالُمْعَجَمة أَْكثَر.« د م غ»: الَحِديَدةُ الَّتِي فَْوَق ُمْؤِخرِة الرَّ

ْيُث. قاَل : والَهاُء في األَِخيَرِه لْلُمبَاِلغَِة. واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ نَقَلَهُ اللَّ  ، كِكتٍف ، وأَِميِر ، وَسِفينٍة : فَْسٌل ال لُبَّ لَهُ وال َعْقَل ، َدنِعٌ  َرُجلٌ  : [دنع]

ِل ، وقَاَل : هو الفَْسُل ال َخْيَر فِيِه. بِيُّ ، كفَِرَح : ُجهَد وَجاَع واْشتََهي. َدنِعَ  قاَل ابن ُشَمْيٍل :و َعلَي األَوَّ ،  (4)وَدثَِع  َدنِعَ  وقال اْبُن بُُزْرَج : الصَّ

 َطِمَع. اإِذ

 وأَْنَشَد ِلبَْعِضِهِم ، وهو الحاِرُث بُن ِحلَِّزة اليَْشُكِرّي يَْمَدُح أَبا َحّسان قَْيَس بَن َشَراِحيل : َخَضَع وَذلَّ ، ، إِذا َدنِعَ  قَاَل َشِمٌر :وِ 

ُه  قـــــــــــــــُ فـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ اِ  يـ مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ي لـــــــــــــــِ رح ـــــــــــــــَِ ـــــــــــــــَ  ال يـ

حــــــــــح ِ      ِه كــــــــــالــــــــــنــــــــــ  يــــــــــح وِم ِإلــــــــــَ جــــــــــُ ُد الــــــــــنــــــــــ  عــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــَ

  

َك  الـــــــــِ نـــــــــَ ُه هـــــــــُ ِه  ـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــلـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ  ِإذا  ـــــــــــــــــــــــــــــــال عـــــــــَ

  
تح    عـــــــــــــَ ـــــــــــــِ عـــــــــــــح ِ  َدن ـــــــــــــ  ـــــــــــــتـ ـــــــــــــل ِم ل وح ـــــــــــــقـــــــــــــَ وُف ال ـــــــــــــُ  أُن

  
 «.وإِْن َرِغَمتْ »، أَْي َخَضعَْت وَذلَّْت. وال يَْرتَِجي : ال يََخاُف. وَرواهُ ابُن األَْعَرابِّي :  َدنِعَتْ  قاَل :

 ُهم البَْيَت.وبِِه فُسَّر بَْعضُ  لَُؤَم ،و : إِذا َدقَّ  َدنِعَ  قِيَل :وِ 

ً  ، كَمنََع ، َكَدنَعَ   َعِن ابِن َعبّاٍد. كفَِرحٍ ، َدنِعٌ و َدانِعٌ  ، فهو َدنَاَعةً و ، ُدنُوعا

َكةُ : ما يَْطَرُحه الَجاِزُر ِمن البَِعيِر ، الدَّنَعُ  قاَل َشِمُر :وِ   نَقَله الَجْوَهِرّي. ، ُمَحرَّ

البَِعيِر ، وهو ما يَْطَرُحه الَجاِزُر ِمْنهُ ، كما في  َدنَعِ  َمأُْخوذٌ من َسِفلَة النّاِس وُرذالِهْم ، ، إِذا كاَن ِمنْ الناِس  َدنَعِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو ِمنْ وِ 

 العُبَاِب.

 * ومّما يُْستَْدَرك َعلَْيه :

.الشَّيْ  َدنِعَ   ُء ، كفَِرَح : َدقَّ

نِيعَةِ  ، َكأَِمير : الَخِسيُس : وَجْمعُ  الدَّنِيعُ وِ   .الدَّنائِعُ  : الدَّ

َكةً : ال َخْيَر فِيِه. َدنَعَةٌ  َرُجلٌ وَ   ، ُمَحرَّ
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ُجُل : تَبَِع أَْخالَق اللِّئاِم واألَْنَذاِل. أَْنَدعَ وِ  ، وَسيَأْتِي أَْنَدَع  (5)ِن األَْعَرابِّي : إِذا تَبَِع َطِريقَةَ الّصاِلِحيَن ، َكما في اللََّسان وهو قَْوُل ابْ  أَْدنَعَ و الرَّ

 فِي َمْوِضِعِه ِلْلُمَصنَّف.

 : [دنقع]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجُل : إِذا اْفتَقََر ، ُهنَا َذَكَرهُ صاِحُب اللََّساِن ، ولَْم يَْذُكْره الّصاَغانِّي في العُبَاِب ، وَذَكَرهُ في التَّ  َدْنقَعَ   آِخرِ  ْكِملَِة فيالرَّ

__________________ 
 وعلي هذه الرواية فال شاهد فيها.« دماعاً »بد  « مجاعاً »ابلقلم بكسر الدا  ا والذي ورد يف للسان :  301/  2( ضبطت يف املقايي  1)
 «.أدمض»( يف األساس : 2)
 ( زايدة عن االساس.3)
 ركة ا الطمض وا رص الشديد.ومثله يف التهذيب ا وهو أقرب فالرئض ا  « رئض»( يف اللسان : 4)
 .224/  2« ندع»( ورد قو  ابن االعرايب يف التهذيب يف مادة 5)
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 وهو الّصواُب ا فِإن  الن وَن زائَدٌة.« د   ع»تركيب 
ً  : [دوع]  اْستَنَّ َعاِدياً أَو َسابِحاً. ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَي َداَع يَُدوُع َدْوعا

مَّ : َسَمَكةٌ َحْمَراُء َصِغيَرةٌ كإِْصبَعٍ ، الواِحَدةُ بهاِء. الدُّوعُ  قاَل ابُن َعبَّاِد :وِ   بالضَّ

 كُصَرٍد. الدَُّوع ج :و ةُ ، قال ابُن َعبّاِد :: َضْرُب من الِحيتَاِن ، لُغَةٌ يََمانِيَ  الدُّوعُ  وقال ابن ُدَرْيد :

مَّ ، كغَُراب : من أَيَّاِمِهم ، الدَُّواعِ  يَْومُ  قاَل َغْيُره :وِ   نَقَلَه الّصاَغانِّي. : بالضَّ

بها  َدَهعَ  يُقَاُل : َزْجٌر للعُنُوقِ  ْبنِيَّْيِن َعلَي الَكْسِر :مَ  ، كقَْرقَاِر ، َدْهَداعِ و َكقََطاِم ، ، َدَهاعِ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي. وقاَل اللَّْيُث : ، َدَهاع : [دهع]

 َزَجَرَها بِِهَما. إِذا (1)هَكَذا يَِصيُح  َدْهَدَع َدْهَدَعةً و الّراِعي ، كَمنََع ،

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ، َكَما فِي اللََّساِن والتَّْكِملَِة. َدْهَدعَ و َدَهعَ  الّراِعي تَْدِهيعاً : لُغَةٌ في َدهَّعَ 

وَكذِلَك ُجوُع ُدْرقنوُع ، وَدْيقنوُع  الُجوُع الشَِّديُد الذي يَْصَرُع صاِحبَه ، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي. وقال أَبو َزْيد : هو : كعُْصفُور ، الدُّْهقُوع : [دهقع]

 ، وقد تَقَدََّما في َمْوِضِعِهَما.

 فصل الذال
 املعجمة مع العني

: َواِحٌد.قُْلُت  السَّاِعدُ و الذَّراعُ قال اللَّْيُث :و .(2)َكَذا في الُمْحَكِم  ، بالَكْسِر : ِمْن َطَرِف اْلِمْرفَِق إِلي َطَرِف اإِلْصبَع الُوْسَطى ، الذََّراع  :[ذرع]

 أَراَدْت ساِعَدْيَها ،« ذَُريَّعَتَْيها قَُحافَةَ  أَبِي اْبنَةُ  لَكَ  قَلَبَتْ  إِذْ  َحْسبُك»:  وآلهليهعهللاصلىفي َحِديِث عائشةَ وَزْينََب ، قالت َزْينَُب ِلَرُسول هللا و

اليَِد يَُذكَّر ويَُؤنَّث.  ِذَراعُ  قال الَجْوَهِرّي : وقد تَُذكَُّر فِيهما. ، ولُُحوُق الهاِء فِيها ِلَكْونَِها ُمؤنَّثَة ، ثُمَّ ثَنَّتَْها ُمَصغََّرةً ، الذَّراع . تَْصِغيرُ الذَُّريَّعَةُ و

مَّ ، ذُْرَعانٌ و أَْذُرعٌ  ج :و .َراعالذَّ  علي تَأْنِيثِ « َسْبٌع ،»قاَل : وقَْولُُهْم :الثَّْوُب َسْبٌع في ثََمانِيَة ، إِنََّما قالُوا :  « في ثََمانِيَة»وإِنََّما قالُوا :  ، بالضَّ

 ألَنَّ الشَّْبَر ُمَذكٌَّر.

 ْوساً َعَربِيَّةً :. قال الشَّاِعُر يَِصُف قَ الذَّراع ال َغْير ، ولم يَْعِرِف األَْصَمِعيُّ التَّْذِكير في أَْذُرعٌ  ُمَونَّثَةٌ ، وَجْمعَُها الذََّراعُ  وقال ِسيبويهٌ :

ُض  رحٌع َأمجـــــــــــــحَ ـــــــــــــَ َي فـ ا َوهـــــــــــــح هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ ل ي عـــــــــــــَ  أَرحمـــــــــــــِ

الُث      َي ثــــــــــــــــــــــَ ضُ  أَذحرُعٍ َوهــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــــَ  وإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
لَي أَْفعُل ، ولَْم ِث ، ُحْكُمه أَْن يَُكسََّر عَ وقَاَل ِسيبََويَه : َكسَُّروه على هذا البِنَاِء ِحيَن كاَن ُمَؤنَّثاً ، يَْعنِي أَن فعَاالً وفِعَاالً وفَِعيالً ِمن الُمَؤنَّ 

ً  يَُكسَُّروا . ِذَراعا  َعلَى َغْيِر أَْفعٍُل ، كما فَعَلُوا ذِلَك فِي األَُكفَّ

 ِعْنَد ِسيبََوْيِه ُمَؤنَّثَةٌ ال َغْيُر ، وأَْنَشَد ِلِمْرَداِس بِن ُحَصْيٍن : الذََّراعُ  وقال ابُن بَِرّي :

ا  نـــــــــــَ هـــــــــــح َة ِإذ  ـــــــــــَِ يـــــــــــلـــــــــــَ بـــــــــــِ ُه الـــــــــــقـــــــــــَ رحُت لـــــــــــَ  َقصـــــــــــــــــــــــــَ

ا وِ      هتـــــــــــــــــــَِ د  تح ِبشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ يمـــــــــــــــــــا َدانـــــــــــــــــــَ  ِذرَاعـــــــــــــــــــِ

  
َكثِيٌر في تَْسِميَتِِهم بِِه الُمَذكََّر ،  ِذَراعٌ ، فقال : ِذَراعٍ  ْيهٌ : َسأَْلُت الَخِليَل َعنْ قُْلُت : والتَّْذِكيُر الَِّذي أَشاَر إِلَْيه الُمَصنَُّف ُهَو قَْوُل الَخِليِل. قاَل ِسيبَوَ 

ةً ِعْنَدُهْم ، ومع هذا فَإِنَُّهم يَِصفُوَن به الُمَذكََّر فيَقُولُوَن  َمكَُّن هذا يُ  (3)، فقد  ِذراعٌ  : هذا ثَْوبٌ ويَُمكَُّن في الُمَذكَّر ، فصاَر من أَْسَمائِه َخاصَّ

ُجلُ  َي الرَّ َي بِه ُمَذكٌَّر. بِِذَراعٍ  االْسُم في الُمَذكَِّر ، ولهذا إِذا ُسّمِ  ُصِرَف في الَمْعِرفَِة والنَّكَرةِ ، ألَنَّهُ ُمذكٌَّر ُسمَّ

 َوِظيِف ، وَكذِلَك ِمَن الَخْيِل والبِغَاِل والَحِميِر.البَقَِر والغَنَِم : فَْوَق الُكَراعِ. وِمْن يََديِ البَِعيِر : فَْوَق ال (3) ِمْن يََدى الذََّراعُ وِ 

وحانِيَّيَن َذِوي األَْبَدان. الذََّراعٍ  وقال اللَّْيُث : ي يَداً من الرُّ  : اسٌم َجاِمٌع في ُكلَّ ما يَُسمَّ

 ط وق. في : َسيَأْتِي ِذْكَرهُ  الذَّراع ال تُْطِعِم العَْبِد الُكَراَع ، فيَْطَمَع في قَْولُُهم :وِ 
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 َكَمنََع : قَاَسمه بَِها. بِِذَراِعه وَغْيَره ، َكما في الّصحاح ، الثَّْوبَ  َذَرعَ  يُقَاُل :وِ 

__________________ 
 ودهدع هبا : صّوت.ويؤيده ما جاء يف اللسان :« يصح»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 التهذيب.( وهو قو  الليث أيضاً نقله األزهري يف 2)
 ( يف اللسان : أَيدي.3)
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َي به ما يُقَاُس به ، كما َسيَأِْتي. َمْخَشِرّي : هذا هو األَْصُل ، ثُم ُسمَّ  قال الزَّ

ً القَيْ  َذَرعوِ  ً  ُء فاُلنا  «. َعلَْيهُء فاََل قَِضاءَ القيْ  َذَرَعهُ  َمن»الَحِديُث : أَْي في الُخُروجِ إِلي فيه. ومنه َغلَبَهُ َوَسبَقَهُ ، : ذْرعا

ً  عْنَدهُ  َذَرعَ  قال ابن َعبّاد :وِ  ِلفاُلن ِعْنَد األَِميِر ، أَْي َشفْعُت لَهُ ، وهو َمَجاٌز ، نَقَلَهُ  َذَرْعتُ  :شفيٌع. ويُقَاُل : َذِريعٌ  فَُهوَ  َشفَعَ  : َذْرعا

َمْخَشِرّي.  الزَّ

ً  البَِعيرَ  َذَرعَ وِ   ِليَْركبَه أََحُد. ِذَراَعهِ  َء َعِلىَوِطى : يَْذَرُعه َذْرعا

ً  َذَرع قاَل ابُن َعبّاد :وِ  َعهُ  َعلَي َحْلِقه ِلتَْخنُقَهُ ، ِذَراَعكَ  ، إِذا َوَضْعتَ  ِذِراِعي ، يُقَاُل : أَْسَرْطتُه بالذَّراعِ  خنَقَهُ ِمْن َوَرائه : إِذا فاَُلنا ً  كَذرَّ  تَْذِريعا

.  ، نَقَله الَجْوَهِريُّ

ً  وفي اللََّسان : َعه تَْذِريعا عَ و ، َذرَّ  ، ثُمَّ اْستُْعِمل في َغْيِر ذِلَك ِمّما يُْخنَُق بِه. (1)وُعنِقِه وَعُضِدِه ، فََخنَقَهُ  ِذَراِعهِ  لَهُ : َجعََل ُعنُقَهُ بَْينَ  َذرَّ

تَْيِن ، الُخلُق ، َواِسعُ  أَيْ  بالفَتْحِ ، الذَّْرعِ  َواِسعُ و بالَكْسِر ، ، الذََّراعِ  َرُجٌل َواِسعٌ  يُقاُل :وِ   َعلَي الَمثَل. بَِضمَّ

ً  ، وضاَق بهِ  ِذَراُعهو َذْرُعهُ  َضاَق باألَْمرِ  : الطاقَةُ ، وِمْنهُ قَْولُُهم : الذََّراعُ و الذَّْرعُ وِ  الً ، ألَنَّه ،  ، َذْرعا وإِنََّما نُِصَب ألَنَّهُ َخَرجِ ُمفَسَّراً ُمَحوَّ

َل الِفْعُل َخَرَج قَْولُه : بِ  َذْرِعي كاَن في األَْصِل َضاقَ  ا ُحوَّ ً »ِه ، فلَمَّ ُمفَسَّراً ، وِمثْلُه : ِطْبُت به نَْفساً ، وقََرْرُت به َعْيناً ، وربما قالُوا : « َذْرعا

ً  َضاَق به  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِرّي لُحَمْيِد بِن ثَوٍر يَِصُف ِذئْباً : ِذَراعا

ٌش وِ  ا  (2)ِإنح ابَت َوحـــــــــح ًة ملَح َيضـــــــــــــــــــــــِ ح هبـــــــــَِ لـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــَ  ل

ضُ  ِذرَاعــــــــــاً      اشــــــــــــــــــــــــِ َو خــــــــــَ ا وهــــــــــُ حح هلــــــــــَ بــــــــــِ  وملَح ُيصــــــــــــــــــــــــح

  
 َضعُفَْت َطاقَتهُ ، ولَْم يَِجْد من الَمْكُروِه فيه َمْخلَصاً. أىْ 

ال  الذَّراعِ  أَنَّ القَِصيرَ  إِنََّما هو بَْسُط اليَِد ، فَكأَنَّك تُِريُد : َمَدْدُت يَِدى إِلَْيِه فَلَْم تَنَْلهُ. وقاَل َغْيُرهُ : َوْجهُ التَّْمثِيلِ  الذَّْرعِ  قاَل الَجْوَهِرّي : ، وأَْصلُ 

تُهُ ُدوَن بُلُوغِ األَْمِر ، واالْقتَِداِر َعلَْيه.، وال يُِطيُق طاقَتَهُ ، فُضِرَب َمثاَلً للَِّذي َسقََطْت قُ  الذَّراعِ  يَنَاُل ما يَنَالُه الطَِّويلُ  كِكتَاِب :  : الذََّراعِ و وَّ

َماِل. نَاٍس ِمْن بَنِي ماِلِك بِن َسْعٍد ، أَْيضاً : ِسَمةٌ و باليََمِن ، ِلقَْومٍ  ِسَمةُ بَنِي ثَْعلَبَةَ ، هيو البَِعير ، ِذَراعِ  َمْوِضعِ  ِسَمةٌ في  ِمْن أَْهِل الرَّ

 وِمْنهُ قَْوُل اْمَرأَةٍ ِمْن بَنِي عاِمِر بن َصْعَصعَةَ : َهْضبَتَاِن في بِاَلِد َعْمِرو بِن ِكاَلٍب. : َراعانِ الذَّ وِ 

ا  ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــِ ــــــــــــــًا أملَ  ب ن ذا طــــــــــــــارُِ  َوهــــــــــــــح ــــــــــــــ  ب  اي حــــــــــــــَ

َن      ِ َوهـــــــــــح اح ااَن  الـــــــــــذ راعـــــــــــَ نح كـــــــــــَ زَاِب مـــــــــــَ (3)واأَلحـــــــــــح
 

  
 الّشاعر :وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ قَْوَل 

َرٍب َباح  ِ ِإىَل َمشح  اَبرِدِ  الذ راَعاح
َي به ِلتَقَدُِّمه َكتَقَدُّمِ  َصْدُر القَنَاةِ ، : الذََّراعُ وِ  العَاِمل ، وإِنََّما يَْعنُوَن  كِذَراعِ  العَاِمل ، يُقَاُل : اْستََوى ِذَراعُ  . ويُقَاُل له أَْيضاً :الذَّراعِ  وإِنََّما ُسمَّ

 اةِ ، وهو َمَجاٌز.َصْدَر القَنَ 

 َحِديداً أَو قَِضيباً. كما في الصحاح ، أَي يُقَاُس ، َزاَد في العُبَاِب : به ، يُْذَرعُ  ما : الذََّراعُ وِ 

 .الذَّراعِ  : نَْجُم ِمْن نُُجوِم الَجْوَزاِء َعلَى َشْكلِ  الذََّراعُ وِ 

بَِعّي :  قال َغْيالُن الرَّ

وَ  ـــــــــــــــــــح ر  األَنـ ِدَي مـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــا بـ ري   اء غـــــــــــــــــــَ

وِء      وحزاءح  ِذرَاعِ َأو  الـــــــــــــــــــــــذ رَاعِ نـــــــــــــــــــــــَ  اجلـــــــــــــــــــــــَ

  
 وِلألََسدِ  قاَل : .(4)األََسِد الَمْقبُوَضةُ  ِذَراعُ  َكَذا في النَُّسخِ ، والَِّذي في العُبَاِب : األََسِد الَمْبُسوَطةُ ، ِذَراعُ  َمْنِزٌل لْلقََمر ، وهو أَْيضاً : الذََّراعُ وِ 

 وُهَما َكْوَكبَاِن بَْينَُهَما قِيُد َسْوٍط ، : َمْبُسوَطةُ وَمْقبُوَضةٌ ، وهي الَّتِي تَِلي الّشاَم ، والقََمُر يَْنِزُل بَِها ، والَمْبُسوَطةُ : الَّتِي تَِلي اليَِمين ، ِذراَعان

يَْت َمْبُسوَطةً ألَنََّهاو وهي أَْرفَُع في لَسَماِء. ،  الذََّراع ويَقُوُل ساِجُع العََرِب : إِذا َطلَعَتِ  وربما َعَدَل القََمُر فَنََزَل بَِها.أََمدُّ ِمن األَْخَرى ،  ُسّمِ
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وزَ  لَيَالٍ  تَْطلُُع ألَْربَع في ُكلَّ قَاْع ، (6)في األُفُِق الشُّعَاع ، وتََرْقَرَق السَّراُب  (5)َحَسَرِت الّشْمُس الِقنَاعِ ، وأَْشعَلَت   وِمّي ،الرُّ  يَْخلُوَن من تَمَّ

 وتَْسقُط

__________________ 
 عن أيب زيد قا  : دّرعته تدريعاً إذا جعلت عنقه با ذراعك وعضد  وخنقته.« درع»( ورد يف التاج 1)
 ( يف اللسان والصحاح : ابت وحشاً.2)
 «.ذراعان»( عجزه يف معجم البلدان 3)

 با الذراعا واألحزاب من كاان
 .78/  1ت للقزويين ا علي هامش حياة ا يوان للدمريي ( ومثله يف عجائب املخلوقا4)
 «.واستعلت»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 ( يف عجائب القزويين : الشراب.6)
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َبة. وقاَ  إبـحرَ  (1)ويف الُعباب : ِمنح كانُون اآخِر  َلحُلوَن من كانُوَن اأَلو ِ . لََيا ٍ  اأَلرحَبضِ  اِهيُم ا َرحيبّ َرمِحَُه : هذا قـَوحُ  ابِن قـُتَـيـح
ُقرت يف ِستِّ ِمنح َكانُون اآخِر ا وتـَزحُعم الَعَرُب أَن ه ِإَذا ملَح يَ  َنِة َمَطٌر ملَح   َتعاىَل : َتطحُلُض يف َسبحٍض من مَت وَز ا وَتسح ُكنح يف الس 

 :ا قا  ذو الر م ة  (2)ا وملَح َيُكنح ِإال  بـَغحَشٌة  الذِّرَاع خُتحِلفِ 
ِت  َبرحَدفـــــــــــــــــَ ٍث  الـــــــــــــــــذِّرَاعُ فـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ا بـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــــََ

حـــــــــاالً      َر انحســـــــــــــــــــــــِ حـــــــــَ وِم املـــــــــاِء فـــــــــانحســـــــــــــــــــــــَ جـــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــَ

  
َراَعْين ذُووِ   .(3)َغّزاٌء  شاِعرٌ  بِن ِهاَلِل بِن تَْيِم هللا بِن ثَْعلَبَة الِحْصِن بِن ُعَكابَةَ  : الُمْنبَِهُر ، واْسُمه ماِلُك بُن الَحاِرثِ  الذِّ

ُ  كَسَحاِب : ، الذََّراعوِ  أَْي « لِمْغَزلِ ل أَْذَرُعُكنَّ  َخْيُرُكنَّ » الَحِديث : وقِيَل : الَكثِيَرةُ الغَْزِل ، القَويَّةُ َعلَْيه. وِمْنهُ  الَخِفيفَةُ اليََدْيِن بالغَْزِل ، الَمْرأَة

 نَقَلَه ابُن ِسيَده ، واْقتََصر الَجْوَهِريُّ على الفَتْحِ. ويُْكَسر ، أَْقَدُرُكنَّ عليه أََخفُُّكنَّ يَداً به. ويُقَاُل :

. كانَا َزَمَن َوِكيعٍ ، الِقيَاِس ، ِذَراع يََساُر وبَشَّاٌر اْبنَاوِ   َرَوى بََشاٌر عن َجاِبٍر الُجْعِفيَّ

 َحدََّث َعْنه عاِصُم بن ُكلَْيٍب. تَابِِعيَّ ، ِذَراعٍ  ُسَهْيُل بنُ  : َراعٍ ذِ  أَبُووِ 

راع وقال ابُن َعبّاد : ويُْكَسر ، أَْقَدرُكنَّ عليه ُخها. بِذَراِعهِ  يَُسانُّ النّاقَةَ  الذي كَشّداٍد : الَجَمل ، الذِّ  فَيَتَنَوَّ

راعوِ  قال  وهو َضِعيٌف ، بِن َعْبِد هللا ، أَْحَمَد بِن نَْصرِ  أَْيضاً : لَقَبُ و َشْيخ إِلْبَراِهيَم بِن َعْرَعَرةَ ، َصِديٍق الُمَحدَِّث ،لَقَُب إِْسَماِعيَل بِن  (4) الذِّ

 الدَّارقُْطنّي : َدّجاٌل.

ّراعُ  وفاتَهُ : إِْسَماِعيُل بُن أَبِي عبّاٍد أَُميَّةَ  ً  الذِّ  .، البَْصِريُّ ، تُُكلََّم فِيه أَيضا

ِغيُر يُْسلَُخ من قِبَل ( :4) الذَّاِرعُ وِ  قُّ الصَّ  ، وِهَي للشَّراِب. قاَل األَْعَشي : َذَواِرعُ  والَجْمعُ  ، الذََّراع الّزِ

وَن ِإَذا وِ  ارِبـــــــــــــــُ تح  الـــــــــــــــذ وارِعُ الشـــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ  أُغـــــــــــــــح

الِد      اِرٍف وتــــــــــِ اِ  بــــــــــطــــــــــَ َو الــــــــــِفصــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــح (5)صــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : َكثِيُر األَْخِذ ِلْلَماِء. ة قاَل ثَْعلَبَةُ بُن ُصعَْيِر الماِزنّي. َذاِرعُ  ويُقَاُل : ِزقُّ 

وحٍن  اِء جــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ مح بســــــــــــــــــــــــــــــــِ رحهتــــــــــــــــــُُ   َذارِعٍ ابكــــــــــــــــــَ
ـــــــــرِ      ائ ـــــــــطـــــــــ  ِو ال غـــــــــح ـــــــــَ َر ل ـــــــــح ب ـــــــــَ اِح وقـ ـــــــــَ ب َر الصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــح ب ـــــــــَ  قـ

  
 وقال َعْبُد بَنِي الَحْسحاس :

ُة  الفــــــــــــــــَ ُة َداِر ال ســــــــــــــــــــــــــــــُ الفــــــــــــــــَ (6)َذارِعســــــــــــــــــــــــــــــُ
 

ـــــــــــز       ه يف ال ـــــــــــح ن ب  مـــــــــــِ َداِإذا صـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ ِة أَزحب اجـــــــــــَ  جـــــــــــَ

  
راعِ  أَي كفِرَح : َشِرَب به ، َذِرعَ وِ   .بِالذِّ

 به : َشفََع. َذِرعَ  ونَصُّ العُبَاِب : إِلَْيِه : تََشفَّع ، َذِرعَ  وقاَل ابُن َعبّاِد :

 ِرْجالهُ : أَْعيَتَا. َذِرَعتْ و قاَل :

ُل أََصّح. : الُمْقِرُف ، أَو ابُن العََرِبّي ِلْلَمْوالةِ ، األَْذَرعُ وِ   واألَوَّ

 ، أَْي أَْفَصُح. أَْذَرعُ  يُقَال : ُهوَ  األَْفَصُح ، : األَْذَرعُ وِ 

اِء ، أَْذِرَعاتُ وِ  اَن ، تُْنَسُب إِلَْيه  امِ د : بالشّ  وقَْد َخطَّأَهُ بَْعُضُهم : وتُْفتَُح ، وَعلَْيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، ، بَكْسِر الرَّ قُْرَب البَْلقَاِء ِمْن أَْرِض َعمَّ

 الَخْمُر ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَبِي ذَُؤْيٍب :

ا  مـــــــــَ جـــــــــا  (7)فـــــــــَ هـــــــــا الـــــــــتـــــــــِّ تـــــــــح ـــــــــَ بـ يـــــــــٌ  ســـــــــــــــــــــــَ  ِإنح َرحـــــــــِ

نح      َدرح  أَذحرِعـــــــــــــــــــاتٍ ُر مـــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــــَواِدي جـــــــــــــــــــَ
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نُ قاَل : وهي َمْعِرفَةٌ َمْصُروفَةٌ ِمثَْل َعَرفَات. قاَل سِ  بَِكْسِر  أَْذِرَعاتِ  :وَرأَْيتُ  أَْذِرَعاتُ  . يَقُوُل : هِذهِ أَْذِرَعات يبََوْيه :فِمن العََرِب َمْن ال يُنَّوِ

 ، بالياِء لُغَة. قال اْمُرُؤ القَْيِس : يَْذِرَعات التّاِء بِغَْيِر تَْنِوين. وَحَكى يَْعقُوُب في الُمْبَدِل :

نح  ا مــــــــــــــِ و رهتــــــــــــــُ ــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــَ اتِ تـ ــــــــــــــَ ا  أَذحرِع هــــــــــــــَ لــــــــــــــُ  وَأهــــــــــــــح

اِد      ٌر عــــــــــــــَ ظــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــا ن ِرَب أَدحَ. َدارِه ــــــــــــــح ث ــــــــــــــَ يـ ــــــــــــــِ  ب

  
__________________ 

 ( وهو قو  القزويين أيضاً.1)
 «.بغثة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 «.غزا»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
اللســـــان ا وهو الذي يقتضـــــيه كالم الشـــــارح وان كان خالف ما يقتضـــــيه كالم قوله : والذارع : الز  هكذا يف »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 4)

 ويف التهذيب أيضا : الذارع.« املصنف ا ه
 ويف الديوان والشاربا.« صفو الفضا »( يف الديوان والتهذيب : 5)
 وصدره : 40( ديوانه ص 6)

 سالفة دّن أو سالفة ذارع
 «.صب منها»ويرو  : 

 «.وما إن»برواية :  148/  1( ديوان اهلذليا 7)
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 أَْي بِفَتْحِ الّراِء فَراراً ِمن تَواِلي الَكسَراِت ، كتَْغلَبِّي ، ويَثَْربِّي ، وَشقَِرّي ، ونََمِرّي. بالفَتْحِ ، أَْذَرِعيُّ  النَّْسبَةُ وِ 

ابِن ُدَرْيٍد. وفِْيِه ُمَخالَفَةٌ ِلنَّصِ الَجْمَهَرِة في َمْوِضعَتَْين ، وأَنا أَُسوُق لََك  أََخَذهُ من قَْولِ  ، بالَكْسِر : الِكاَلُب والَحِميُر ، ِذَراعٍ  ، أَوْ  َذاِرع أَْوالدُ وِ 

ها ، ِليَْظَهر لك ذِلَك ، قَاَل  ، وأَْوالُد َزاِرع ، وأَْوالُد واِزع ، بالذّال والّزاي والواو ، وَسيَأِْتي ذِلَك في  َذاِرع يُقَال ِلْلِكالِب : أَْوالدُ : نَّصِ

 ْوِضِعه ، وهَكَذا نَقَلَهُ عنه الّصاغانِّي في ِكتَابَْيِه ، وصاِحُب اللَِّساِن.مَ 

َكةً : الطََّمُع ، الذََّرعُ وِ  اِجِز : ، ُمَحرَّ  نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد : قَْوَل الرَّ

ِشي ا الذ رَعُ َقدح يـَُقوُد وِ   الَوحح
 ِمثاُل َشبٍَث وِشْبثَاٍن. قاَل األْعَشى يَِصُف ناقَتَه : : بالَكْسِر ، ِذْرَعانٌ  ج : زاَد الّصاَغانّي : البَقََرةِ الَوْحِشيَِّة ،َولَُد  أَْيضاً : الذََّرعُ و قاَل :

ا  اُء هبـــــــــــَِ جـــــــــــَ د  الـــــــــــنـــــــــــ  َد مـــــــــــا جـــــــــــَ عـــــــــــح ا بــــــــــــَ َبهنـــــــــــ َ  كـــــــــــَ

ي      غـــــــــــِ تـــــــــــَ بــــــــــــح هـــــــــــاٌة تــــــــــــَ ِ مـــــــــــَ اح طـــــــــــَ يـــــــــــِّ اابلشـــــــــــــــــــــــــ   َذَرعـــــــــــَ

  
ً  وقِيَل : إِنََّما يَُكونُ   إِذا قَِوَي َعلَى الَمْشي ، َعْن ابِن األَْعَرابِّي. َذرعا

ْيِد ، : الذََّرعُ وِ  الً َمَع الَوْحِش َحتَّى تَأْلَفَ  النَّاقَةُ الَّتِي يَْستَتُِر بها َراِميِ الصَّ  ا ،هَ وذِلَك أَْن يَْمِشَي بَِجْنبِها فيَْرِميَهُ إذا أَْمَكنَهُ ، وتِْلَك النَّاقَةُ تَِسيُب أَوَّ

تَْيِن. ذُُرعٌ  والَجْمعُ  كالذَِّريعَِة ،  ، بَِضمَّ

َي هذا البَِعيُر الدَِّريئَةَ  َب منه ، وأَْنَشد :ٍء أَْدنَى ِمْن َشيْ َمثاَلً ِلُكّلِ َشيْ  الذَِّريعَةُ  ، ثُمَّ ُجِعلَت الذَِّريعَةَ و قال ابُن األَْعَرابِّي : ُسّمِ  ٍء ، وقَرَّ

ابٌ وِ  بــــــــــــــَ ِة َأســــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــ  نــــــــــــــِ مــــــــــــــَ لــــــــــــــح ا  لــــــــــــــِ ّرهبــــــــــــــُ قــــــــــــــَ  تـــــــــــــــُ

ِة      ــــــــــ  ي شــــــــــــــــــــــــِ َوحح ــــــــــح ل ــــــــــِ قــــــــــرُِّب ل ــــــــــُ مــــــــــا ت ــــــــــذ رُعُ كــــــــــَ  (1) ال
  

. وِعبَاَرةُ الذََّراَعةِ  ، بَيِّنُ  َذِريعٌ و َذُروعٌ  يُقَاُل : فَرسٌ  ِمَن الَخْيِل ، البَِعْيُدهُ ، َكَصبُوٍر وأَِميٍر : الَخِفيُف السَّْيِر ، الَواِسُع الَخْطوِ  ، الذَُّروعُ وِ 

 .الذََّراَعةِ  : َواِسُع الَخْطِو ، بَيِّنُ  َذِريعٌ  الَجْوَهِرّي : فََرسٌ 

ْيِر : فَِلَذا لَْو  البَِعيُر ، : الذَُّروعُ و : الَخِفيُف السَّْيِر ، وَجَمَع بَْينَُهَما ابُن ِسيَده. الذَُّروعُ  وقال ابُن َعبّاٍد : هكذا هو في النَُّسخِ ، وهو السَِّريُع السَّ

 : وِمَن اإِلبِِل ، لََكان أَْشَمَل. ـبَْعَد قَْوِله ِمَن الَخْيِل  ـقَال 

إلَْيَك ، أَي َسبَبِي وُوْصلَتِي الَِّذي أَتََسبَُّب به إلَْيَك ، قاَل أَبُو  َذِريعَتِي ٍء. يُقَال : فاَُلنٌ والسَّبَُب إلى َشيْ  كَسِفينٍَة : الَوِسيلَةُ  ، الذَِّريعَةُ  ِمن الَمَجاِز :وِ 

 ْجَزةَ يَِصُف اْمَرأَةً :وَ 

ة  هــــــــــــَ ــــــــــــ  واٍن ُمشــــــــــــــــــــــــــبـ ــــــــــــح ا َذاُت أل تح هبــــــــــــِ ــــــــــــَ اف  طــــــــــــَ

ةُ      ـــــــــــــعـــــــــــــَ دَعُ  َذرِي ي وال تـــــــــــــَ طـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــُ ن  ال تـ  اجلـــــــــــــِ

  
 أَراَد َكأَنََّها ِجنَيَّةٌ ال يَْطَمع فِيها وال يَْعلَمها في نَْفِسها.

ّمِ ، كالذُّْرَعةِ   وهِذه عن ابِن َعبّاٍد. ، بالضَّ

 ْء بها البَْصِريّون.، قالَهُ الَخِليُل. قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ولم يَِجي (2)وِمَن الَواِدي :أَْضواُجه  النََّواحي ِمن األَْرِض : الَمَذاِرعُ وِ 

يِف والبَرِّ  والبِالُد الَّتِي القَُرى : الَمَزاِلُف والبَراِغيُل ، وهي الَمذاِرع أَو  كالقَاِدِسيَّة واألَْنبَاِر ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. بَْيَن الّرِ

 «.اليََمن بَِمذاِرع قَْوماً كانُوا»قاَل :  (3) (ِإنَّ الَِّذيَن فَ تَ ُنوا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمناتِ )وقَاَل الَحَسُن البَْصِرّي في قَْوِله تَعالَى : 

 يَاِس ، كِمْخالٍف وَمخاِليَف ، نَقَلَهُ الّصاَغانِّي. وقَاَل : كاَن الِقيَاُس هَكذا.َعلَى القِ  كالَمَذاِريعِ 

 نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد ِلألَْخَطل : قََوائُم الدَّابَِّة ، : الَمَذاِرعُ وِ 

ر تح وِ  َدااَي إذا امحـــــــــــــــــــحَ هـــــــــــــــــــااِبهلـــــــــــــــــــَ َذارِعـــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــــَ

رِيـــــــــــــٍ       ٍح وَتشـــــــــــــــــــــــــــح وحِم َذبـــــــــــــح ارِ يف يــــــــــــــَ حـــــــــــــَ نـــــــــــــح  وتــــــــــــــَ

  
يَت قائَِمةُ الدَّابَةكالَمَذاِريعِ  ً  . وإنََّما ُسّمِ  : ما بَْيَن ُرْكبَتِها إلى إْبِطها. ِمْذَرُعها بَِها األَْرَض وقِيَل : تَْذَرع ألَنََّها ِمْذَراعا
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. النَِّخيُل القَِريبَةُ ِمَن البُيُوِت ، : الَمَذارعُ وِ   كِمْحراٍب. ، ِمْذَراعٌ  لِّ َواِحد الكُ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 كأَِمير : الشَِّفيُع. ، الذَِّريعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

ً  ، أَي َسِريٌع ، وأََكَل أْكالً  َذِريعٌ  بالِكتَابَِة ، أَي َسِريٌع ، وقَتْلُ  َذِريعٌ  يُقَاُل : َرُجلٌ  السَِّريُع. : الذَِّريعُ وِ   ، أَْي َسِريعاً َكثِيراً. َذِريعا

__________________ 
 وختر ه فيه. 155( البيت للراعي يف ديوانه ص 1)
 ( أضواج األرض واحدها ضوج ا وهي منعطفاهتا.2)
 .10( سورة الربوج اآية 3)
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 َسِريعَهُ ، َواِسَع الَخْطِو.، أَي « الَمْشيِ  َذِريع وآلهعليههللاصلىكاَن النَّبِيُّ »وفي الَحِديِث :  من األُُموِر : الَواِسُع. الذَِّريعُ وِ 

 الَِّذي ال يَكاُد النَّاُس يَتَدافَنُون. الفاِشي ُهو السَِّريعُ  الذَِّريعُ  الَمْوتُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

. ، الذَِّرعُ وِ   السَّيَّاُر لَْيالً ونََهاراً.ُهَو أَْيضاً :و َكَكتٍِف : الطَِّويُل اللَِّساِن بالشَّّرِ

ً  الذَِّرعُ وِ   والُمَخالََطِة ، ومنه قَْوُل الَخْنَساِء : الَحَسُن الِعْشَرةِ  : أَْيضا

يـــــــــــــــــٌر اَبرٌِع  يـــــــــــــــــٌر خمـــــــــــــــــُِ ٌد مجـــــــــــــــــَِ لـــــــــــــــــح  َذرعٌ جـــــــــــــــــِ

َت  ـــــــــــــــــــــــــــــيف ا ــُُروِب وِ      يـــــــح ارُ  ـــــــــــــــــــــــــــــإذا ال قـــَ عـــــــَ  ِمســــــــــــــــح

  
 الّدابَِّة : قوائُمها ، قال يَِزيُد بن َخذّاٍق العَْبِديُّ : َذِرَعاتُ  ِمن القََوائم ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، ويُقَاُل : الذَِّرَعاُت ، كفَِرَحاٍت : السَِّريعَاتُ وِ 

َزت  ُزو إذا نــــــَ نــــــح ِر تــــــَ ِ  الـــــر مـــــــح يـــــح تــــــَ تح كـــــَ   (1)فـــــــذضـــــــــــــــــــــَ
لـــــــــــَ       اتٍ عـــــــــــَ ا َذرِعـــــــــــَ نـــــــــــوســـــــــــــــــــــــــَ َا خـــــــــــُ لـــــــــــِ تـــــــــــَ عـــــــــــح  يــــــــــــَ

  
َجْريِِهنَّ ، أَي يُْبِقيَن ِمْنهُ ، يَقُوُل : لَْم يَْبذُْلَن َجِميَع َما ِعْنَدُهنَّ ِمَن أَْي َعلَى قََوائَم يَعتَِليَن َمْن جاراُهنَّ وُهّن يَْخنِْسَن بَْعَض « َربَِذاتٍ »ويُْرَوى : 

 السَّْيِر.

 الَواِسعَات الَخْطِو ، البَِعيداُت األَْخِذ من األَْرِض. وفي العُبَاِب : الذَِّرَعات :

 .ِذْرَعانٍ  ، أَْي َذواتُ  الُمْذِرَعات قاَل اللَّْيُث : ُهنَّ  َولٍَد. ، أَيْ  َذَرعٍ  صاَرْت ذاتَ  ، كما في الّصحاح : ُمْذِرعٌ  فهي البَقََرةُ  أَْذَرَعتوِ 

عَ  وأَْكثََر فيه ، في الَكاَلِم : أَْفَرطَ  أَْذَرعَ وِ   وهو َمَجاٌز. كتََذرَّ

راعِ  قال الَجْوَهِرّي : وأَُرى أْصلَهُ ِمن َمدَّ   ثْلُه قَْوُل ابِن ِسيَده.، ألَنَّ الُمْكثَِر قَْد يَْفعَل ذِلَك ، ومِ  الذِّ

َراعِ  قَبَضَ  : أَْذَرعَ وِ  كادََّكر ِمن الِذْكِر. قال  كادََّرَعُهما ، على اْفتَعََل ، وَمدَُّهما ، أَْخَرَجُهما أيْ  ِمْن تَْحِت الُجبَِّة ، أَْذَرَع ِذَراَعْيهِ  يُقَاُل :و .بالذِّ

ً  من أَْسفَِل الُجبَّةِ  أَْذَرَع ِذَراَعْيه وآلهعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ »ونَّص الَحِديث  بالَوْجَهْيِن.وُرِوَي في الَحِديِث  ابُن ُشَمْيٍل : وفي َحِديٍث « إْذَراعا

اَزةٌ »آَخَر :   أَي أْخَرجها.« منها يََدهُ  فأَْذَرعَ  وَعلَْيه ُجمَّ

عُ وِ   قال َعبُد هللا بُن َسِلَمةَ الغاِمِدّي : .ِذَراعهِ  فَساَل الدَُّم َعلَىِء في نَْحِره ، كُمعَظَّم : الَِّذي ُوِجي ، الُمَذرَّ

رحٍع وِ  ــــــــــــــــَ ِف فـ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ هــــــــــــــــا أِبُنـ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ثـ  ملَح أََر مــــــــــــــــِ

ي  إَذنح      لــــــــــــــــَ ةٌ عــــــــــــــــَ َرعــــــــــــــــَ ذ  يــــــــــــــــبُ  مــــــــــــــــُ  َخضــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
عُ وِ  خالَِّذي يَْلَحُق الَوْحِشيَّ ، وفَاِرُسهُ َعلَْيه ،  أَْصلُهُ هو الفََرُس السابُِق. أَو : الُمَذرَّ بذِلَك الدَِّم ،  الفََرِس  ِذَراَعيِ  فيَْطعَنُهُ َطْعنَةً تَفُوُر بالدَِّم فتُلَّطِ

 قاَل ابُن ُمْقبٍِل. .(2)فَتَُكون َعاَلَمةَ َسْبِقِه 

ا  هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ي  مــــــــــــِ ــــــــــــوِت ا ــــــــــــَ ي ــــــــــــُ الَ  ب َذر عٌ خــــــــــــِ  مــــــــــــُ

فُ      يــــــــــ  َتســــــــــــــــــــــــَ ٌب مــــــــــُ اتــــــــــِ ٍن ومــــــــــنــــــــــهــــــــــا عــــــــــَ عــــــــــح  بــــــــــطــــــــــَ

  
عُ وِ   ِمَن الثِّيَران : ما فِي أََكاِرِعِه لَُمٌع ُسوٌد. الُمَذرَّ

عُ وِ  هُ أَْشَرُف ِمن أَبِيِه ، ِمَن النّاِس : الُمَذرَّ ه أََمةٌ ، وأَْنَشد األَْزَهِرّي في التَّْهِذيب : َمْن أُمُّ  والَهِجيُن : َمْن أَبُوهُ َعَربِيُّ وأُمُّ

ٌة  ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــِ ل ظــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن َدُه حــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن ــــــــــــــييف عــــــــــــــِ ل  إذا اَبهــــــــــــــِ

ذا       ُه فـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ٌد مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ا َول َذر عُ هلـــــــــــــــَ ُ
 (3) املـــــــــــــــ

  
يَ  قال الَجْوَهِرّي : ً  كأَنَّهُ ُسّمِ عا ْقَمتَْين ُمَذرَّ  البَْغل ، ألَنَّهما أَتَتاهُ من ناِحيَِة الِحماِر. ِذراع في (4) بالرَّ

يَ  ً  وفي اللَِّساِن : إنََّما ُسّمِ عا الِحَماِر ، نََزع بهما إلى الِحَماِر في الشَّبَِه ، وأُمُّ البَْغِل  ِذَراعِ  َرْقَمتَْيِن كْرقََمتَيْ  ِذَراَعْيه تْشِبيهاً بالبَْغِل ، ألَنَّ في ُمذرَّ

م.  أَْكَرُم ِمْن أَبِيِه ، َهَكَذا َذَكَرهُ األَْزَهِريُّ َشْرحاً للبَْيِت الُمتَقَّدِ

عُ وِ  ثٍ  ، الُمَذّرِ عُ  فِقْيَل لَهُ : قَتََل َرُجالً ِمن بَنِي َعْجاَلَن ، ثُمَّ أَقَرَّ بقَتِْلِه ، فأُقِيَد به ، وكانَ  : لَقَُب َرُجٍل من بَنِي َخفاَجةَ بِن ُعقَْيٍل ، كُمَحّدِ . الُمَذّرِ

ع يقال :  فاُلٌن بكذا ، إذا أَقَّر به. َذّرِ
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__________________ 
 ( صدره يف التهذيب :1)

 فـــــــــــبمســــــــــــــــــــــــت كـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــ  الـــــــــــربـــــــــــر تـــــــــــعـــــــــــدو إذا عـــــــــــدت 

 يف الـــــــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــــــــان تـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــدو إذا غـــــــــــــــــــــدتوِ     

  

 ( يف التكملة : فيكون عالمًة لسبقه.2)
 وعجزه فيه له ولد منها فذا  املذرع. 416/  1( البيت للفرزد  ديوانه 3)

 كرمية واألب خسيساً قير له املذرّع.إذا كانت األم   شاهداً عل  قوله : 651/  2ومعه بيتان آخران وجاء يف الكامر للمربد 

 .58/  5( الرقمتان واحدهتما رقمة ا و ا أثران بباطن الذراعا ال ينبتان الشعر كما يف رغبة اآمر 4)
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عُ وِ   نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. ، ِذَراعٍ  يَْرَسُخ في األَْرِض قَْدرَ  الَِّذي الَمَطرُ  : الُمَذّرِ

َعةُ وِ  بُُع في كُمعَظََّمة ، الُمَذرَّ  ِصفَةٌ غاِلبَةٌ. قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيِّة : ُخُطوُط ، ِذَراِعها : الضَّ

ُه وِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وِدَر َ ِواًي وَ َو بـ  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ةٌ      َذر عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُر  مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ ا فـــــــــــــــَ َم هلـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح (1)أُمـــــــــــــــَ
 

  
يَتْ  َعةً  وقيل : إنََّما ُسّمِ  .أَْذُرِعها بَِسواٍد في ُمَذرَّ

عَ وِ  ً  بَكَذا فاُلنٌ  َذرَّ عُ  وبه لُقِّبَ  : أَقرَّ بِه ، تَْذِريعا  الَخفَاِجّي ، وقَْد تَقَدََّم قَِريباً. الُمَذّرِ

عَ  من الَمَجاِز : َسأَْلتُه َعْن أَْمِرهوِ   َخبََّرنِي به. أي َشْيئاً من َخبَِره ، *ليْ  فََذرَّ

عَ وِ  عَ  وقد ، ِذَراعه قَيََّدهُ بِفَْضِل ِخَطامه في إذا لبَعيِرِه : فاُلنٌ  َذرَّ عَ و البَعيُر ، ذُّرِ  َجميعاً. ِذراَعْيه لهُ : قُيَِّد في ذُّرِ

عَ  في اللَِّسان ، والُمحيط :وِ  ُجلُ  َذرَّ ً  في السَّبَاَحة الرَّ  .ذَراَعْيه وَمدَّ  اتََّسعَ  ، إذا تَْذِريعا

عَ وِ   ومثْلهُ في العُبَاِب والُمحيط ، والصَّواُب بالعَْيِن الُمْهَملَة كما في اللَِّسان ، وذلَك إذاهكذا بالقَاف في سائِر النَُّسخ ،  في السَّْقيِ ، بِيََدْيه َذرَّ

َكُهَما فيه. (2)َعلَى السَّْقيِ  اْستَعاَن بِيََدْيه  وَحرَّ

عَ  يُقَاُل : قَدْ  أَْومأَ بِيَده ، إذا البَشيُر ،وِ  عَ  البَشيُر. ومْنُهْم َمْن َعمَّ فقاَل : ذَرَّ ُجُل ، إذا َرفَعَ  َذرَّ  ، قاَل : ِذَراَعْيه الرَّ

دح رََأتح  يــــــــــــ  وقــــــــــــَ مــــــــــــِ اَ  اخلــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــح ُر أَنـ َومــــــــــــِّ ــــــــــــُ  تـ

ٍر ملَح      يــــــــــــح َ  خــــــــــــَ َوابــــــــــــِ َذرِّعح ســــــــــــــــــــــــــَ ا يــــــــــــُ  َبشــــــــــــــــــــــــــريُهــــــــــــَ

  
عَ  ومنُهم َمْن َعمَّ فقاَل : ُجُل : إَذا َرفَعَ  َذرَّ  راً أَو ُمْنذراً.ُمبَشِّ  ِذَراَعْيه الرَّ

عَ وِ  كَ  َذرَّ َق الّصاَغانِّي بَْيَن هذا القَْوِل والَِّذي تَقَدََّم ، وُهَما َواحٌد ، والُمَصنَّف تَبعَ  ، ذَراَعْيه في الَمْشيِ : َحرَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي هَكذا. وفَرَّ

 الّصاَغانِيَّ مْن َغْيِر تَْنبِيِه ، فَْليُْحَذْر مْن ذلَك.

 في السَّْيِر : االْنبَِساُط فيه. االْنِذراعُ و كاالْنِدراعِ واالْنِدراِء. : االْندفاعُ  ااْلنِذراعُ وِ 

 ، إذا خالَْطتَهُ. ذاَرْعتُهُ ُمذاَرَعةً  يُقَاُل : : الُمَخالََطةُ ، الُمذاَرَعةُ وِ 

 ال بالعَِدد والُجزاِف. بالذَّْرعِ  ، أيْ  ُمذاَرَعةً  يُقاُل : بِْعتُهُ الثَّْوبَ  بالذَّْرعِ  البَْيعُ  : الُمذاَرَعةُ وِ 

عُ وِ  . : َكثَْرةُ الكالِم واإلْفَراُط فيه ، التَّذرُّ  نقلهُ الَجْوَهِريُّ

 في الكالِم : أَْفَرط ، فإعاَدتُه ثانياً تَْكراٌر. أَْذَرع وهذا قَْد تقَدَّم لهُ عْنَد قوله :

عُ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ  َراعِ  ِء ُشقَّةً َعلى قَْدرِ تشقُُّق الشَّيْ  : التََّذرُّ  ُطوالً. الذِّ

عُ  قال غْيُره :وِ   قاَل قَْيُس بُن الَخطيِم األَْنَصاِريُّ : اليَد. بِذَراع ءِ تْقديُر الشَّيْ  : التََّذرُّ

ا  َبهنــــــــــــ َ قــــــــــــَ  كــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــُ رّاِن تـ
ُ

َد املــــــــــــ َر  ِقصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

َذر عُ      َواطــــــــــــبِ  تــــــــــــَ دي الشــــــــــــــــــــــــــ  رحصــــــــــــــــــــــــــاٍن أِبَيــــــــــــح  خــــــــــــِ

  
عَ  قال األَْصَمعّي :  فَشَطبَهُ. والِخْرصاُن : أَْصلُها القُْضباُن من الَجِريد. ِذَراعه (3): فاُلٌن الَجِريَد : إذا َوَضعَهُ في  تََذرَّ

ينِها ، َحتَّى تَتُْرَكهُ َرقِيقاً ، ثُمَّ تُْلِقيه والشََّواطُب : َجْمُع َشاطبٍَة ، وهي الَمْرأَةُ الَّتي تَْقِشُر العَِسيَب ثُمَّ  يَِة ، فتَأُْخذُ ُكلَّ َما َعلَْيِه بِسّكِ تُْلِقيِه إلَى الُمنَقِّ

يَةُ إلَى الشاِطبَِة ثانِيَةً ، فتَْشُطبُهُ َعلَى ُعهُ و ، ِذَراِعها الُمنَقِّ  .تَتََذرَّ

عَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  عَ  وَكذِلكَ  تََوسََّل بَوِسيلٍَة ، أيْ  ، بَذِريعَةٍ  فاُلنٌ  تََذرَّ  إلَْيِه : إذا تََوسََّل. تََذرَّ

َعتِ وِ   .بأَْذُرِعها َوَرَدْنهُ فَخاَضتْهُ  أَي الماَء القَِليَل : اإِلبُِل الَكَرَع ، تََذرَّ

َعتِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ  ُ  تََذرَّ م.وب َشقَّت الُخوَص لنَْجعََل ِمْنهُ َحِصيراً ، إذا الَمْرأَة َر قَْوُل ابِن الَخِطيِم األَْنَصاِرّي الُمتَقَّدِ  ه فُّسِ



10116 

 

 له. َذِريعَةً  وَجعَلَهُ  بهِ  اْستَتَرَ  ِء :أَي بالشَّيْ  به اْستَْذَرعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

عٌ  ِحَمارُ  ْقَمِة في ُمَذرَّ  .ِذَراِعهِ  لَمَكاِن الرَّ

__________________ 
 .215/  1( ديوان اهلذليا 1)
 (.إدّ )كذا ابألصر والكويتية :   (*)
 ( يف التهذيب واللسان : يف السعي.2)
 واألصر كاللسان.« عل »( يف التهذيب 3)
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عٌ  وأََسدٌ   َدُم فََرائِسه ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي : ِذَراَعْيه : َعلَى ُمَذرَّ

ُك األَ  لــــــــــــــَ هــــــــــــــح ــــــــــــــُ دح يـ وُس قــــــــــــــَ ــــــــــــــفــــــــــــــاعــــــــــــــُ ُم وال  رحقــــــــــــــَ

ُد وِ      َذر عُ اأَلســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُ
هــــــــــــــــــــــوسُ  املــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــح ن

َ
 املــــــــــــــــــــــ

  
 ، اْسٌم كالتَّْنبيِت ، ال َمْصَدر. بالذَّراعِ  : فَْضُل َحْبِل القَْيِد يُوثَقُ  التَّْذِريعُ وِ 

 كذلك ، ُجِمَع َعلى َغْيِر َواِحِدِه ، كَمالِمَح وَمحاِسَن. الَمَذاِرعِ  ، أَي الُكّمِ وُمَوشَّى الذّراعِ  ُمَوشَّى (1)وثَْوٌب 

 َرُجٍل ، أَْي قَاَمتُهُ. َذْرعُ  . ونَْخلَةٌ يُْذَرعُ  ٍء : قَْدُرهُ ِمّماُكّلِ َشيْ  َذْرعُ وِ 

 : إذا تَقَدََّم. اْنَذَرعَ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّي :

ْيِر. َذَرعَ وِ   البَِعيُر يََدهُ ، إذا َمدََّها في السَّ

 : باِرَعةٌ. َذَراَعةٌ  وناقةٌ 

يُسها. ، إذا أَْسَرَعْت فِيها كأَنََّها تَقِ  تَْذَرُعَهاو الفاَلةَ ، تَُذاِرعُ  ، وِهيَ  (2)ِلتَْقَطعَهُ  ِذَراَعهاو بُْعَد الطَِّريِق ، أْي تَُمدُّ باَعها تَُذاِرعُ  ويُقَاُل : هِذِه ناقَةٌ 

 قال الشاِعُر يَِصُف اإِلبَِل :

ن  وِ  نَ هــــــــــــُ َرعــــــــــــح ذح ا  يــــــــــــَ قـــــــــــَ لــــــــــــَ مــــــــــــح  الــــــــــــر قــــــــــــاَ  الســـــــــــــــــــــــــ 

ا َذرحعَ      قـــــــــــــَ َرقــــــــــــــ 
ُ

َر املـــــــــــــ حـــــــــــــُ ي الســـــــــــــــــــــــــــ  واطـــــــــــــِ  الـــــــــــــنـــــــــــــ 

  
 والنَّواِطي : النَّواِسج.

ُجُل قَْيئَهُ : أَْخَرَجهُ. أَْذَرعَ وِ   الرَّ

ً : أَْبلَى بَ  َذْرِعي : البََدُن. وأَْبَطَرنِي الذَّْرعُ وِ   : َكلَّْفتُهُ أَْكثََر ِمْن َطْوِقِه. َذْرَعهُ  َدنِي ، وقََطَع َمعاِشي. وأَْبَطْرُت فاُلنا

 ، أَْي ما ِلي بِه َطاقَةٌ. ِذَراعٌ  ، وال َذْرعٌ  وما ِلي به

راع وَرُجٌل َرْحبُ  ةِ والقُْدَرةِ والبَْطش. (3) الّذِ  ، أَي َواِسُع القُوَّ

 ، أْي َعُظَم َوْقعُه ، وَجلَّ ِعْنِدي. َذْرِعي وَكبَُر في

راعِ  هو لََك َعلى َحْبلِ »، أَي ثَبََّطنِي َعّما أََرْدتُهُ. وِمْن أَْمثَاِلِهم :  َذْرِعي وَكَسر ذِلك ِمن لُهُ لك نَْقداً ، وقِيل : ُهو ُمعَدُّ حاِضٌر.  (4)« الذِّ أْي أَُعّجِ

راعِ  والَحْبُل : ِعْرُق ِفي عَ و .الذِّ  في َسْيِرِه. قال ُرْؤبَةُ : ِذراَعهُ  البَِعيُر : َمدَّ  تذرَّ

بن  ضــــــــــــــــــــــــــــــَ  ا كــــــــــــــــَ َذر عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ِه إذا ت ــــــــــــــــح ي عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  بـ

ا     و عـــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــَ اٍح إذا تــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــ  واُع مـــــــــــــــــــــَ  أَبـــــــــــــــــــــح

  
ً وِ  َعهُ تَْذِريعا  : قَتَلَهُ. َذرَّ

 قتٍْل ، أَي أَسَرَعه. أَْذَرعَ  ويُقَاُل : قَتَلُوُهم

ْعتَ  وفي نواِدِر األَْعَراِب : أَْنتَ   ، يُِريُد َسبَّْبتَهُ. (5)بَْيننا هذا ، وأَْنت َسَجْلتَهُ  َذرَّ

ْمي. الذَِّريعَةُ وِ   : َحْلقةٌ يُتعَلَُّم َعلْيها الرَّ

 «.أَْحنك الشَّاتْينِ »ِمْن باِب  !أَْذَرَعها وما

ِغيُر. الِمْذَرعُ وِ  ق الصَّ  ، كِمْنبٍَر : الزَّ

 ، أَي اْربَْع َعلى نَْفِسك ، وال يَْعُد بك قَْدُرك. بَذْرِعكَ  وقَْولُهم : اْقَصدْ 
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 أَكبَاٍد : َموِضٌع فِي قْوِل اْبِن ُمْقبِل : أَْذُرعُ و قَُرى بُخاَرى.وَذْرِعينةُ : من 

تح  م  هلــــــــــــــا  أِبَذحرُعِ أَمحســــــــــــــــــــــــــــَ اٍد فــــــــــــــحــــــــــــــُ بــــــــــــــَ  َأكــــــــــــــح

اِويــــــــــنــــــــــا      ٌب ِبســــــــــــــــــــــــَ َة َأوح رَكــــــــــح يــــــــــنــــــــــَ ٌب بــــــــــلــــــــــِ (6)رَكــــــــــح
 

  
 ، غْير ُمضاٍف : َمْوِضُع نَْجِدّي في قْوله : أَْذُرعُ وِ 

ُت انراً للّرَِعاِء وِ  َقدح  أبَذحرُعِ  (7)َأوح
كهو الَماَل وَغْيَره : بَدََّده. َذْعذع : [ذعذع] قه.و قيل : َحرَّ  قال َعْلقَمةُ ابُن َعبََدة : فَرَّ

رًا  ذَعَ  ــــــــــــــَ    َدهــــــــــــــح ه  َذعــــــــــــــح لــــــــــــــ   املــــــــــــــاَ  كــــــــــــــُ

َوارِ ِ وِ      ــــــــــــــعــــــــــــــَ اَه اإلمــــــــــــــاِء ال ــــــــــــــَ ب و َد َأشــــــــــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــَ

  
َد من  قُهم. َذْعَذَعُهمو السُّْؤُدِد.َسوَّ  فعَْلتَ  ما»:  لَرُجلٍ  قال عنههللارضيوفي َحِديِث َعِلّي  الدَّْهُر : فَرَّ

__________________ 
 مصر ا وثوٌب وقد وردت فيه العبارة كاألصر. ـومل يفسره. والذي يف اللسان دار املعارف « وثور»( هبامش املطبوعة الكويتية : يف اللسان 1)
 «.فتقطعه»( عن اللسان وابألصر 2)
 ومثله يف النهاية. .. ( يف اللسان : ويف حديث ابن عوف : قلدوا أمركم رحب الذراع3)
 ( هذه العبارة والجي بعدها وردل يف النهاية واللسان عل  أهنما حديثان.4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : سحلته.5)
 «.اساديت»( عن معجم البلدان وابألصر 6)
 «.الرعاع»( عن معجم البلدان وابألصر 7)
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بُِلها َذعحَذَعتحها وكانتح لُه ِإبٌر كِثريٌَة ا فقا  : ؟ ِِبِِلك َأي َخريحُ ما « النـ َواِئُب ا وفر قـَتحها ا ُُقو  ا فقاَ  : ذِلَك َخريحُ ســــــــــــــُ
 َخَرَجتح ِفيه.

َق. ، فَتََذْعَذعَ   أَْي تَبَدََّد وتَفَرَّ

رَّ  قالَ وِ  َر اْستُْعِمَل ، كما قالُوا ِمْن  أََذاَعهُ ، أَيْ  أَو الَخبََر ، ، َذْعَذَعةً  السَّرَّ  َذْعَذعَ  بَمْعنَى التَّْفِريِق ، ِمن الذَّْعَذَعةِ  األَْزَهِرّي : وأَْصلُ  الّسِ ا ُكّرِ فلَمَّ

إِناَخِة البَِعيِر : نَْخنََخ بَِعيَرهُ فَتَنَْخنََخ 
(1). 

َكتْهُ تَْحِريكاً َشِديداً ،ال َذْعذَعتِ وِ  يُح الشََّجَر : َحرَّ ْيُح التَُّراَب ، إِذا َذَرتْهُ وَسفَتْهُ ، ُكل ذِلَك َمْعنَاه َواِحٌد.  َذْعَذَعتِ  عن اْبِن ُدَرْيٍد ، وَكذِلكَ  ّرِ الّرِ

 قال النّابِغَةُ :

ِواَيٍت  قـــــــــــــــح نـــــــــــــــازَِ  مـــــــــــــــُ ا مـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُت هلـــــــــــــــَ  َغشــــــــــــــــــــــــــــِ

ــــــــــــــُ      ن ٌة حــــــــــــــَ ِذعــــــــــــــَ َذعــــــــــــــح هــــــــــــــا مــــــــــــــُ ِذعــــــــــــــُ َذعــــــــــــــح ــــــــــــــُ  ونُ ت

  
 «.تُعَفِّيها ُمَذْعِذَعةٌ »ويُْرَوى : 

َعاُع ،وِ   كما في الّصحاح. كَسَحابٍَة ، َذَعاَعةٌ  الِفْرُق ، الَواِحدُ  كَسحاِب : الذِّ

َق ِمْنهُ ، من النَّْخِل : َرِديئُهُ ، الذََّعاَعةوِ   قال َطَرفَهُ بُن العَْبد. كَذَعاِذِعِه. وهو ما تَفَرَّ

ٌة وِ  لِّصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــــَ مح مـــــــــــــــــــــــــُ َذارِيـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــُ  عـــــــــــــــــــــــــَ

ه     رَتِمــــــــــــــــــــُ ِر  ــــــــــــــــــــَح خــــــــــــــــــــح  يف َذعــــــــــــــــــــاِع الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــ 

  
 بالذَّاِل الُمْعَجَمة ، قاَل : والّداُل الُمْهَملَةُ تَْصِحيُف.« في َذَعاعِ النَّْخلِ »قال األَْزَهِرّي : قََرأُْت هذا البَْيَت بَخّطِ أَبِي الَهْيثَِم : 

 وِمْنُهم َمْن َجعَل إِْهَماَل الدَّاِل لُغَةً ، وقد تَقَدَّم ذِلَك. ويَُضمُّ ، (2) ما بَْيَن النَّْخلَِة إِلَى النَّْخلَةِ  يُقَاُل : الذَّعاُع :و قاَل :

رِّ  : ِمْذيَاعُ  َذْعذاعٌ  َرُجلٌ وِ  رَّ  للّسِ ّرِ : إذاَعتُه. َذْعَذَعةِ  من نَّماٌم ، ال يَْكتُم الّسِ  الّسِ

. ُمَذْعَذعٌ وِ  َولَُد »قاَل :  ؟الُمَذْعَذعُ  قالُوا : وما« الُمَذْعَذعُ ـ أَْهَل البَْيِت  ـيُِحبُّنا  ال»:  عنههللارضييُث َجْعفَر الصاِدِق نه َحدِ وم ، كُمعَظٍَّم : َدِعيُّ

نا  ُمَزْعَزع أَو الصَّوابُ  بَمْعنَى الدَِّعّي ، وقَاَل : لَْم يَِصحَّ ِعْنِدي ِمن ِجَهِة َمْن يُوثَُق به. الُمَذْعَذع األَْزَهِريُّ ، كَذا في النَِّهايَِة ، وقَْد أَْنَكَر « الّزِ

بالغَْين الُمْعَجَمة. وأََزال اإِلْشكاَل  هَكَذا هو فِي العُبَاِب َرْسماً ال َضْبطاً. والَِّذي في اللَِّساِن نَْقالً عن األَْزَهِرّي : والصَّواُب ُمَدْغَدٌغ ، بزاَءْين ،

ْل.الّصاَغانِّي في التَّْكِملَِة ، َحْيُث َضبََطهُ فقاَل :والصَّواُب بَدالَْيِن ُمْهَملَتَْيِن ، وَغْينَْيِن ُمْعَجَمتَْيِن ، وقَ   ْد َوِهَم الُمَصنُِّف في َضْبِطِه بزاَءْيِن ، فتَأَمَّ

قُوا لُوا :ُربَّما قاو قال الَجْوَهِرّي :  ، أَي هاُهنَا ، وهاُهنا. َذَعاِذعَ  تَفَرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ّي. قاَل ُرْؤبَةُ : تََذْعَذعَ  قَْت أَْجَزاُؤه ، قالَهُ ابُن بَرَّ  البِنَاُء : تَفَرَّ

 َتَذعحَذعاابَدتح وأَمحَس  َخيحُمها 
َط. تََذْعَذعوِ   َشعُرهُ : إِذا تََشعََّث وتََمرَّ

. وقال الخاْرَزْنِجّي :هو ، األَْذلَِعيُّ  : [ذلع] ْخُم من األَيُور ، الطَِّويُل ، ولَْيس بتَْصِحيٍف ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ نَّص الخاْرَزْنِجّي في تَْكِملَِة  الضَّ

ْيِن ُمْعَجَمةً ، وبالدَّاِل والعَْيِن َغْيَر ُمْعَجَمتَْيِن أَْيضاً. وقال األَْزَهِرّي : : َوْصُف للذََّكِر إِذا كاَن فِيه ِشْبهُ َوَرٍم. قاَل : وُحِكَي بالغَ  األَْذلَِعيّ  العَْين :

ِفين : ْخُم من األُيوِر الطَِّويُل. األَْذلَِعيّ  قاَل بَْعُض الُمَصحَّ  ، بالعَْين : الضَّ

، َمَحلُّ « ولَْيَس بَتَْصِحيفٍ »ى الّصاَغانِّي أَْيضاً بتَْصِحيِفِه ، فقَْوُل الُمَصنَِّف : قاَل : والصَّواُب األَْذلَِغّي ، بالغَْيِن الُمْعَجَمة ال َغْير ، وهَكَذا َحكَ 

ِفيَن. فَ   تَأَّمْل.نََظٍر ، فإنَّ الَخاْرَزْنِجّي لَْيَس بِثِقٍَة ِعْنَدُهم ، وإِيّاهُ َعنَي األَْزَهِرّي بقَْوله : قاَل بَعْض الُمَصّحِ

ً  مالَهُ  ذُْعنَا االْجتِيَاُح واالْستِئْصاُل ، وقَدْ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِرّي وصاِحُب اللَِّسان. وقال الَخاْرَزْنِجّي : هو الذَّْوعُ  : [ذوع]  قاَل : اْجتَْحناهُ ، : َذوعا

 .الذَّْوعِ  وُهَما ِمن ِب به ،َذهَ  إِذا بَِمتاِعهِ  أَذاعَ  َكذاو َشِربُوهُ. إِذا النَّاُس بَِما فِي الَحْوِض ، أَذاعَ  أََرى قَْولَُهم :و
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ةَ ، وقَْد َذَكَر الَجْوَهِريُّ : وهو قَْوُل أَبِي « ذ ي ع»النّاُس بما فِي الَحْوِض : إِذا َشِربُوه ُكلَّه في  أَذاعَ  قُْلُت : وقد خالَف الخاْرَزْنِجيُّ ُهنا األَئِمَّ

َمْخَشِريُّ أَْيضاً في  ْوُل الثّانِي : تََرْكُت َمتاِعي بَمكاِن َكَذا فَأَذاع به النّاُس ، أَْي َذَهبُوا به. وُكلُّ َما ذُِهَب بِِه وهو قَ « ذ ي ع»َزْيٍد ، ونَقَلَهُ الزَّ

 فقَْد أِذيَع به ،

__________________ 
ما يقا  : َننخ قلت : وأصــــــــله من ابب ذاع يذيض وأذعته أان ا فنقر اىل املكرر املضــــــــاعف ا ك 97/  1« ذع»( عبارة األزهري يف التهذيب 1)

 بعريه فتنخنخ من اإلانخة.
 ( يف التهذيب واللسان : ما با النخلتا.2)
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رِه  َهُب ُكر  « ذ ي ع»َ َّر ِذكح اُ ه ا فَيذح ََجاِز ا كَبهنما َمبحُخوذاِن ِمنح ِإذاَعِة اخَلرَبِ ا وُهو ِإ حَهارُه وِإفحشـــــــــــــــَ
وِكالُ ا من امل

َصنِّف دائماً يـَتَـب  
ُ
ِهب ا وامل ُط رُِد ا فَتَبم ر.َمذح

ُُ  ما ُهَو الص ِحيُح امل  ُض ِمثحَر هِذِه الش واذِّ ا وَيرتح
ً  الَخبَرُ و ءُ الشَّيْ  ذاعَ  : [ذيع] ً و يَِذيُع َذْيعا مِّ  ذُيُوعا ً و َكَشْيُخوَخةٍ  ، َذْيعُوَعةو بالضَّ َكةً : َذيَعَانا  اْنتََشر.و فَشا ، ، ُمَحرَّ

رَّ ، الِمْذيَاعُ وِ   ـفي ِصفَِة األَْوِليَاِء :  ـقوُل َعِليَّ َرِضَي هللا ِعْنهُ  . وِمْنهُ الَمَذاييعُ  أَو َمْن ال يَْستَِطيُع َكتَْم َخبَِرِه ، والَجْمعُ  بالَكْسِر : َمْن ال يَْكتُم الّسِ

 ، ولألَْسبَاِب ِمْضيَاُع. ِمْذيَاعٌ  فاُلٌن ِلألَْسرارِ  اِحَش. وهو بِنَاُء ُمبَالَغَة ، ويُقَاُل :وقِيَل : أَراَد ال يُِشيعُوَن الفَو« البُذُرِ  بالَمذايِيع األَْوِليَاُء لَْيُسوا»

هُ ، وبِه : أَْفشاهُ وأَْظَهَرهُ ، أَْو ناَدى به في النّاس ، أَذاعَ وِ  ّجاُج قَْولَهُ تَعالَى :  ِسرَّ  اخْلَْوِف َوِإذا جاَءُهْم َأْمر  ِمَن اْْلَْمِن َأوِ )وبه فَسَّر الزَّ
 أَي أَْظَهُروهُ ونَاَدْوا به في النّاِس ، وأَْنَشَد. (1) (َأذاُعوا ِبهِ 

ُه  أََذاعَ  ـــــــــــــــ  بَن ىت  كـــــــــــــــَ اِس حـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــه يف الـــــــــــــــنـــــــــــــــّ

وبِ      قـــــــــــــــُ ثــــــــــــــــَ َدتح بـــــــــــــــِ قـــــــــــــــِ اَء انٌر َأوح يـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  بـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

  
كما في  َشِربُوا ما فيه ، ، أَْي َشِربُوه ُكلَّه ، َكما في الّصحاح ، أَوْ  إِذاَعةً  بما في الَحْوِض و ما في الَحْوِض ، اإِلبُِل ، أَو القَْومُ  أَذاَعتِ وِ 

 اللَِّسان.

 .(2)به. وِمْنهُ بَْيتُّ الِكتاِب  أَِذيعَ  وُكلُّ ما ذُِهَب به فَقَدْ  بَماِلّي : َذَهبُوا به النّاسُ  أَذاعَ وِ 

ُعحِصراُت به أَذاعَ َربحٌض َقواُء 
 امل

 َمعَاِلَمه. ومنه قَْول اآلَخر :أَي أَْذَهبتْه وَطَمَسْت 

َواٍم  َوازُِ  َأعـــــــــــــــــح تح نــــــــــــــــــَ ٍة  أَذاعـــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ مح  خبـــــــــــــــــَ

يِن وِ      لــــــــُ عــــــــَ ِ     ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــَح  ســــــــــــــــــــــاِدايًَ  ــــــــــــــــــــــــــــــِإنح ملَح يــــــــَ

  
َواب أَنََّها يَائيَّةٌ. َواِويَّةٌ يائِيَّةٌ.  الصَّ

 أِلَنَّهُ لَْيَس بِثِقٍَة ِعْنَدُهْم.والذّْوُع الَِّذي اْستَْدَركه الخاْرَزْنِجيُّ َمْنُظوٌر فِيه ، 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 الَجْوُر : اْنتََشَر. ذاعَ 

 الَجَرُب في الِجْلِد ، إِذا َعمَّ واْنتََشَر ، وهو َمَجاٌز. َذاعَ وِ 

 فصر الراءِ 
 مض العا

ْبعُ  : [ربع]  أَنشد الّصاَغانِّي لُزَهْيِر بِن أَبِي ُسْلَمى :كما في الّصحاح. و : الّداُر بعَْينَِها َحْيُث كانَْت ، الرَّ

هـــــــــا  عـــــــــِ ُت لـــــــــَربـــــــــح لـــــــــح ُت الـــــــــّداَر قــــــــــُ َرفـــــــــح ا عـــــــــَ مـــــــــّ  فـــــــــلـــــــــَ

ا      هـــــــَ بـــــــاحـــــــًا أَيــــــــ  مح صـــــــــــــــــــــَ عـــــــَ ضُ َأاَل انــــــــح م الـــــــرِّبـــــــح لـــــــَ  واســـــــــــــــــــــح

  
ّمِ ، ، ُربُوعٌ و بالَكْسِر ، ِرباعٌ  ج : قال الَجْوَهِرّي : بُوع وأَْزنَاٍد. شاهد كَزْندٍ  ، أَْربَاعُ و كأَْفلٍُس ، ، أَْربَعُ و بالضَّ َماخِ : الّرِ  قَْوُل الّشِ

ااَي  نــــــــــــــَ
َ

يِن املــــــــــــــ ئــــــــــــــُ طــــــــــــــِ ُم وختــــــــــــــُح هــــــــــــــُ يــــــــــــــبـــــــــــــــُ  ُتصــــــــــــــــــــــــــــِ

ُف يف وِ      لــــــــــــــــــُ وعٍ َأخــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــُ نح  رُب وعِ عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ  رُب

  
ة : األَْربُعِ  وشاِهدُ  مَّ  قَْوُل ِذي الرُّ

ضِ  أَلرحبــــــــــــــُ ا  أَلــــــــــــــِ َبهنــــــــــــــ  َوايت كــــــــــــــَ ِم الــــــــــــــلــــــــــــــ  هــــــــــــــح  الــــــــــــــد 

وِن      طــــــــــُ ٍي يف بــــــــــُ ُة َوحــــــــــح يــــــــــ  قــــــــــِ فِ بــــــــــَ ائــــــــــِ حــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــ 
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ْبعُ وِ   فاُلٍن. نقله الَجْوَهِرّي. ُرْبعَ  يُقاُل : ما أَْوَسع الَمَحلَّة. : الّرِ

ْبعُ وِ  ً  بالَمَكانِ  َربَعَ  ، ُكلُّ ذِلك ُمشتَقٌّ من (3)والَوطُن ، َمتى كان ، وبِأَّىِ َمكاٍن كان  الَمْنِزلُ   :الّرِ الَجْمعِ ، ، ِإذا اطَمأَنَّ ، والَجْمُع ك يَْربَع َرْبعا

:  عنهاهللارضي، أَراَد به الَمْنِزَل وَداَر اإِلقاَمِة. وفي َحِديِث عائِشةَ  ِربَاعٍ  ويُْرَوى : ِمنْ « َرْبع وَهْل تََرك لَنا َعِقيٌل ِمنْ : » (4)الَحِديُث  وِمْنهُ 

 أَي َمناِزلها.« ِربَاِعها بَْيعَ  أَراَدتْ  أَنَّها»

ْبعُ وِ   ، أَْى َمْعنُوٌش. َمْربُوعٌ  هللا ، إِذا نَعَشهُ. وَرُجلٌ  َربَعَهُ  ، أَْي نَْعشهُ. ويُقَاُل أَْيضاً : َرْبعَهُ  يُقَاُل : َحَمْلتُ  النَّْعُش ، : الّرِ

 ُمنَفٌَّس َعنه. وهو َمَجاٌز.

ْبعُ وِ  بُوعُ  وقال ِشمٌر : َجَماَعةُ النّاِس. : الّرِ  َر قْوُل الشَّّماخ الُمتقدَّم.: أَْهُل الَمنَاِزِل. وبه فُسِّ  الرُّ

__________________ 
 .83( سورة النساء اآية 1)
 وعجزه. 142/  1( يقصد به كتاب سيبويه ا والبيت فيه 2)

 كّر حريان سار ما ه خضرُ ِو 
 ونسبه حبواشيه لعمر بن أيب ربيعة ا ولي  يف ديوانه.

 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.3)
 .. وهر:  السالمعليه( اللسان : ويف حديث أسامة : قا  له 4)
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ُلُف يف وِ   رُبُوعٍ عنح  رُبُوعٍ َأخح
 من أَْهِلي ، أَْى في َمْسَكنِهم. َرْبعٍ  أَْي في قَْوٍم بَْعَد قَْوٍم. وقال األَْصَمِعّي : يُِريُد في

ْبعُ  وقال أَبو ماِلٍك :  البَْيِت ، وأَْنَشد : ، ِمثُْل السََّكِن ، وُهَما أَْهلُ  الرَّ

ُك  ضُ فـــــــــــِإنح يـــــــــــَ مح  َربـــــــــــح نح رِجـــــــــــاِد َأصـــــــــــــــــــــــــاهبـــــــــــَُ  مـــــــــــِ

وبُ      ر  شـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــُ طـــــــــــــِ
ُ

ِم املـــــــــــــ تـــــــــــــح ن   وا ـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

  
ْبعُ  وقال َشْمٌر :  : يَُكوُن الَمْنِزَل ، ويَُكوُن أَْهَل الَمْنِزِل. الّرِ

ّي : ْبعُ و قاَل ابُن بَّرِ  أَْيضاً : العََدُد الَكثِيُر. الّرِ

ْبعُ وِ  بِيعِ  فيه في يَْرتَبِعُونَ  الَمْوِضعُ  : الّرِ ةً ، الرَّ بِيعِ  وهو َمْنِزُل القَْوِم في كَمْقعٍَد ، كالَمْربَع خاصَّ ةً. الرَّ  خاصَّ

 ونَِصيُف ، كما في الصّحاح. نَْرتَبعُ  وَمَصايِفُنَا ، أَْي َحْيثُ  َمَرابِعُنا تَقُوُل : هِذه

ْبعُ وِ  ُجلُ  : الّرِ ُط القاَمةِ  الرَّ ْبعَةو بَْيَن الطُّوِل والِقَصِر ، كالَمْربُوعِ  الُمتََوّسِ ُك ، بالفَتْح ، الرَّ هاِت اللُّغَِة  الِمْربَاعِ و ويَُحرَّ كِمْحراِب ، ما َرأَْيتُه في أُّمِ

وبِِهَما ُرِوَي قَْوُل  َمْبنِيَّا للفاِعِل وللَمْفعُوِل ، الُمْرتَبِعِ و  به ،فَأََخَذه الُمَصنُِّف وَعمَّ « َمْربُوعٍ  بَمْعنَى ِمْربَاعٌ  َحْبلُ »إِاّل صاِحب الُمِحيط ، َذَكَر 

 العَّجاج :

 أَو َشوحقـََبا ُمرحتَبعاً  َرابِعياً 
ُجُل ، إِذا َصارَ  اْرتَبَعَ  وقد « ، وأَْقَصَر ِمَن الُمَشذَّبِ  ْربُوعِ المَ  من أَْطَولَ  وسلموآلهعليههللاصلىالِخْلقَِة. وفي الَحِديِث : كان النَّبِيُّ  َمْربُوعَ  الرَّ

أَْي « ، ال يَأَْس ِمْن ُطوٍل ، وال تَْقتَِحُمه َعْيٌن ِمْن قَِصرٍ  َرْبعَةً  آل وسلمو عليه هللا صلّى النَّبِيُّ  َكانَ »:  عنهاهللارضيوفي َحِديِث أُمَّ َمْعبٍَد  (1)

ْبعَة لَْم يَُكْن في َحدِّ  ْبعَة َغْيَر ُمتََجاِوٍز لَهُ ، فَجعََل ذِلَك القَْدَر ِمْن تََجاُوز َحدَّ  الرَّ َعَدَم يَأٍْس ِمْن بَْعِض الطُّوِل ، وفي تَْنِكيِر الطُّوِل َدِلْيٌل على  الرَّ

ً  َرْبعَةٌ  وِهيَ  َمْعنَى البَْعِضيَِّة ، ً َجمِ  (2) وَجْمعُُهَما بالفَتح والتَّْحِريِك ، كالُمَذكَّر أَيضا  بُسُكوِن الباِء ، حكاهُ ثَْعلَُب َعِن ابن األَْعَرابِّي ، َرْبعاتُ  يعا

َكةً ، ، َربَعَاتٌ و ُك إِذا كانَت اْسًما ، ولم تَُكِن العَْيِن ، إِذا كانَتْ  شاذٌّ ، ألَنَّ فَْعلَةً  وهو ُمَحرَّ ُك َعْينَُها في الَجْمع وإِنََّما تَُحرَّ أَْى  ِصفَةً ال تَُحرَّ

 كما في العُبَاب والّصحاح. َواواً أَو يَاَء ، العَْينِ  َمْوِضعُ 

كوا  .(3)اْسٌم ُمَؤنٌَّث َوقََع َعلَى الُمَذكَِّر والُمَؤنَِّث ، فُوِصَف به  َرْبعَة ، وإِْن كاَن ِصفَةً ، ألَنَّ أَْصلَ  َربعَاتٍ  وفي اللَِّسآن : وإِنََّما َحرَّ

كَ   أِلَنه جاَء نَْعتاً لْلُمَذكَِّر والُمَؤنَِّث ، فكأَنَّهُ اْسُم نُِعَت بِِه. َربَعَاتٌ  وقال الفَّراُء : إِنََّما ُحّرِ

ُجِل والَمْرأَِة في قَْوِلِه : َرُجلٌ  ٌ  َرْبعَةٌ  وقاَل األَْزَهِرّى : ُخوِلَف به َطِريُق َضْمخَمٍة وَضْخماٍت ، اِلْستِواِء نَْعِت الرَّ  ، فصاَر كاالْسمِ  َرْبعَةٌ  واْمَرأَة

أَْن يُْجَمَع على فَعاَلٍت ، ِمثْل تََمَراٍت وَجفَنَاٍت ، وما كاَن ِمَن النُّعُوِت َعلَى فَْعِلِه ،  ـِمثِْل : تَْمَرةٍ وَجْفنٍَة  ـ، واألَصُل في باب فَْعلَة من األَْسَماِء 

ألَنَّهُ أَْشبَه األَْسَماَء الْستِواِء  ـوُهَو نَْعُت  ـ َربَعَاتٍ  على ِرْبعَةٌ  العَْيِن ، وِإنََّما ُجِمعَ َمثُْل شاةٍ لَْجبٍَة ، واْمَرأَةٍ َعْبلٍَة ، أَْن يُْجَمَع على فَْعالٍت بُسُكوِن 

اُء : ِمن العََرِب َمْن يَقُوُل : اْمَرأَةٌ   َرْبعُون وِرَجالُ  َرْبعَةُ  ، وَكذِلَك َرُجلُ  َرْبعَاتُ  ، وِنْسَوهٌ  َرْبعَةٌ  لَْفِظ الُمَذكَِّر والُمؤنَِّث في َواِحِدِه. قاَل وقال الفَرَّ

 ، فَْيْجعَلُه كَسائِر النُّعُوِت.

ّكيت :وِ  ُجُل يَْرفَُع ، َربَعَ  قال ابن الّسِ يت : اْنتََظَر ، على ما نَقَلَهُ الَجْوَهِرى  كَمنََع : َوقََف واْنتََظَر وتََحبَّس ، الرَّ ّكِ ولَْيَس في نَّصِ ابِن الّسِ

أَْي اْرفُق بِنَْفِسَك ، وُكفَّ ، كما في  َعلَى ُظْلِعَك ، اْربَعْ  نَْفِسَك ، او َعلَى اْربَعْ  َعلَْيَك ، أَو اْربَعْ وِمْنهُ قَْولُُهْم :  والّصاَغانِّي وصاِحُب اللَِّسانِ 

 الّصحاح ، وقِيَل : َمْعنَاهُ اْنتَِظْر. قال األَْحَوُص :

وا  عــــــــــــُ جـــــــــــَ تـــــــــــَ ا ِإذا انــــــــــــح نـــــــــــَ ريانــــــــــــَ ر  جـــــــــــِ  مـــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــَ

مح      هـــــــــــــِ نـــــــــــــِ يـــــــــــــح َر بــــــــــــــَ بـــــــــــــح مح قــــــــــــــَ وح َأهنـــــــــــــ ُ والـــــــــــــَ عـــــــــــــُ  َربــــــــــــــَ

  
الَحَجَر.  َربَعَ  أَْن يَُكوَن ِمنْ  (4) [يجوز] َعلَى َظْلِعَك ، يَُجوُز أَْن يَُكوَن ِمَن اإِلقَاَمِة ، أَْي أَقِْم َعلَى َظْلِعَك ، و اْربَعَ  وفي الُمفَرداِت : وقَْولُُهم :

 انتهى. (5)أَي تَنَاَوْلهُ َعلَى َظْلِعك 

__________________ 
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 مفرط الطو  ا ولكن كان با الربعة واملشّذب.( املشّذب : الطوير البائن. واملعىن أنه مل يكن 1)
 بسقوط الواو قبلها.« مجعهما»( يف القاموس : 2)
 ( يف امكم : فوصفا.3)
 ( زايدة عن املفردات للراِغب.4)
 لعك من ربعت  قوله : أي تناوله عل   لعك ا عبارة ا اللســـان يف مادة  لض ا وقير : أصـــر قوله : أَربض عل »( هبامش املطبوعة املصـــرية ا 5)

 «.: أرف  عل  نفسك فيما حتاوله ا هـا جر : إذا رفعته ا َأي أرفعه مبقدار طاقتك. هذا َأصله ا مث صار املعىن 
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 ولَهُ تَأِويالِن. ويُْرَوى : َعلَى نَْفِسَك.« بِنَْفِسك اْربَِعي»وفي َحِديِث ُسبَْيعَةَ األَْسلَِميَّة 

 .عنهمهللارضيِن َعبَّاٍس واْنتَِظري تََماَم ِعدَّةِ الَوفَاةِ َعلَى َمْذَهِب َمْن يَقُول : ِعدَّتُها أَْبعَُد األََجلَْيِن. وُهَو َمْذَهُب َعِلىُّ وابْ أََحِدهما : بَمْعنَى تََوقَِّفي 

ُجُل ، إِذا أَْخَصَب ، والَمْعنَى : نَفَِّسي َعْن نَْفِسِك وأَْخَرِجيَها َعْن  َربَعَ  والثّانِي ، أَْن يَُكون ِمن بُْؤِس الِعدَّةِ وُسوِء الحاِل ، وهذا على  (1)الرَّ

َج. ـنِي لَْم يُْدفَْن يَعْ  ـَمْذَهِب َمْن يََرى أَنَّ ِعدَّتََها أَْدنَى األََجلَْيِن ، ولهذا قاَل ُعَمُر : إِذا َولََدْت وَزْوُجَها َعلَى َسِريِره   جاَز أَْن تَتََزوَّ

هُ أَْمُرَك.« َعلَى َظْلِعَك َمْن ال يَْحُزنُهُ أَْمُركَ  يَْربَعُ  فإِنَّهُ ال»وفي َحِديٍث آَخَر :   أَْي ال يَْحتَبُِس َعلَْيِك ويَْصبِر إِالَّ َمْن يُِهمُّ

. ويُْرَوى بِقَْطعِ الَهْمَزةِ ، ويُْرَوى أَْيضاً : « فَاْربَعْ  أَبَتْ َحدَّْث َحِديثَْيِن اْمَرأَةً ، فإِْن : » (2)وفي الَمثَِل  أَي ِزْد ، ألَنََّها « فأَْربَعَة»أَْي ُكفَّ

تَْيِن ، فَكأَنََّك حَ  أَْربَعَة أَْضعَُف فَْهماً ، فإِْن لَْم تَْفَهْم فاْجعَْلها ُرهُ َمرَّ دَّثْتَها بَِحِديثَْيِن. قال أَبو َسِعيٍد : فإِْن لَْم ، وأَراَد بالَحِديثَْيِن َحِديثاً َواِحداً تََكرَّ

 .(3)فالِمْربَعَة ، يَْعنِي العََصا. يُْضَرُب فِي ُسوِء السَّْمع واإِلجابَِة  األَْربَعَةِ  تَْفَهْم بَْعدَ 

ً وِ  ةِ ، وشالَهُ : وقِيَل : َحَملَهُ  َرفََع الَحَجَر باليَدِ  : َربََع يَْربَُع َرْبعا ةً. اْمتَِحاناً لْلقُوَّ  قاَل األَْزَهِرّي : يُقَاُل ذِلَك في الَحَجِر خاصَّ

َ  (4) [َحَجرُ ]فقالُوا : هذا  ؟َحَجَراً فقاَل : ما هذا يَْربَعُونَ  أَنَّهُ َمرَّ بقَْومٍ »الَحِديُث :  وِمْنهُ  ُكمْ األِشّداِء. فقاَل : أاَل أُْخبُِرُكْم بأ َمْن َملََك نَْفَسهُ ِعْنَد  ؟َشّدِ

 «.ثُمَّ قاَل : ُعّماُل هللِا أَْقَوى ِمْن هؤالءِ »وفي ِرَوايٍَة :  «.الغََضبِ 

 ِن َعبّاٍد.، األَِخيَرةُ عن ابْ  ِمْربَاعٌ و َمْربُوعٌ  قًُوى ، أَي َطاقَاٍت يُقَاُل : َحْبلٌ  أَْربَع فَتَلَهُ ِمنْ  وَكذِلَك الَوتََر : الَحْبلَ  َربَعَ وِ 

 ، وِمْنهُ قَْوُل لَبيٍد : َمْربُوعٌ  وَوتْرٌ 

ُم  هـــــــــــــــــِ رحجـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَ بحِش عـــــــــــــــــَ رُت اجلـــــــــــــــــَ  رَابـــــــــــــــــِ

وحَن      ُف اجلــــــــــــــــَ طــــــــــــــــِ وعٍ َأعــــــــــــــــح رحبــــــــــــــــُ رّ  مبــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــِ

  
 ْيلَى :قًُوى ، وقِيَل : أَراَد ُرْمحاً ، وَسيَأْتِي. وأَْنَشَد اللَّْيُث َعْن أَبِي لَ  أَْربَعِ  قِيَل : أَْي بِِعناٍن َشِديٍد ِمنْ 

ا  ـــــــــــــــــــ  و عـــــــــــــــــــًا َومـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــــــَ ا تـ هـــــــــــــــــــَ َرعـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح  أَتـ

ِد      ســـــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
وعِ ابمل ـــــــــــــــــُ رحب َ

ا املـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــّ ت ـــــــــــــــــَ ىت  ارحفـ  حـــــــــــــــــَ

  
ُع : َمدُّ الباعِ. واْرفَتَّ : اْنقََطَع.  التَّبَوُّ

ً  اإِلبِلُ  َربَعَتِ وِ  ْبعَ  َوَرَدت : تَْربَُع َرْبعا  .الّرابعِ  اليَْومِ  ، أَو ثاَلُث لَيال ، َوَوَرَدْت في أَْربَعَةً  أَيّاٍم ، أَوْ بِأَْن ُحبَِسْت َعِن الماِء ثاَلثَةَ  بالَكْسِر ، ، الرَّ

ْبعُ وِ  ً  ٌء ِمْن أَْظَماِء اإِلبِِل ، وقد اْختُِلَف فِيِه ، فَِقيَل :هو أَْن تُْحبََس َعِن الماءِ : ِظمْ  الرَّ ْوماً ، ثُمَّ تَِرد الخاِمَس ، وقِيَل : هو أَْن تَِرَد الماَء يَ  أَْربَعا

ٍل فِيِه. أَْربَعَةِ و ، وقِيل :هو ِلثاَلِث لَيَالٍ  الّرابِع وتََدَعهُ يَْوَمْيِن ، ثُمَّ تَِرد اليَْومَ   أَيّاٍم. وقَْد أََشاَر إِلَى ذِلَك الُمَصنَُّف في ِسيَاِق ِعبَاَرتِِه َمَع تَأَمُّ

 العَّجاج ِلِوْرِد القَطا ، فقال :وَكذِلَك إِلَى الِعْشِر. واْستَعَاَرهُ  ، َروابِعُ  ِهَي إِبِلٌ وِ 

ا وِ  ســـــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــاهــــــــــــا ُنســـــــــــــــــــ  ي قــــــــــــَ َدٍة مُيحســـــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــح  بـــــــــــــَ

عــــــــــــــــــــاً      َر  َروابــــــــــــــــــــِ ضِ وقــــــــــــــــــــدح ا رِبــــــــــــــــــــح  مُخ ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  فاُلنٌ  َربَعَ وِ  بِيعِ  ِمن أَْخَصَب ، : يَْربَُع َرْبعا  قَِريباً.. وبه فَسََّر بَْعٌض َحِديُث ُسبَْيعَةَ األَْسلَِميَِّة ، كما تَقَدََّم الرَّ

ى : جاَءتْهُ وِ  ً  َعلَْيه الُحمَّ مَّ ، فهو أُْربَعَ و ، * كعُنَِي ، ُربِعَ  ، بالَكْسِر ، وقَدْ  ِرْبعا ْبعُ  أَى وهى (5) ُمْربَعٌ و َمْربُوعٌ  بالضَّ من الُحَمى أَْن تَأُْخَذ  الرَّ

 َهْرَمةَ : قاَل اْبنُ  الّرابعِ  َء فِي اليَْومِ يَْوماً وتََدَع يَْوَمْيِن ثُمَّ تَِجي

ُه  ـــــــــــ  بَن ُه الصـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــا وكـــــــــــَ فـــــــــــُ جـــــــــــِ فـــــــــــح قـــــــــــًا  ـــــــــــَُ ثـــــــــــِ  لـــــــــــَ

َر ِورحُدُه      كــــــــــــــــــّ نــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ رحبــــــــــــــــــوعُ شــــــــــــــــــــــــــــــــاٍ  تـ  مــــــــــــــــــَ

  
ى : لُغَةٌ في أَْربَعَتْ وِ   . قال أَُساَمةُ الُهَذلّي.ُرْبعَ  لُغَةٌ في أَْربَعَ  ، َكما أَنَّ  َربَعَت َعلَْيِه الُحمَّ

__________________ 
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 «.بؤسمن »( يف النهاية واللسان : 1)
 ( يف النهاية واللسان : ويف حديث شريح : حّدث امرأة حديثا.2)
 ( وقير : يضرب للبليد الذي ال يفهم ما يقا  له ا أي كرر القو  عليها أربض مرات. النهاية.3)
 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.4)
 هبامش املطبوعة املصرية.( ما با معقوفتا زايدة عن القاموس ا وقد نبه اىل هذا السقرت 5)
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وا  لــــــــــــــُ وجــــــــــــــِ مح عــــــــــــــُ َرهــــــــــــــُ وا ِمصــــــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ِإذا بـ

ِغ      يــــــــــــــَ مــــــــــــــح وحت ابهلــــــــــــــِ َ
َن املــــــــــــــ رتِ  (1)مــــــــــــــِ  الــــــــــــــّذاعــــــــــــــِ

  

َن  اَ مـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــــِ رحبـــــــــــــــــــــــِ ُ
نح آزٍِ   املـــــــــــــــــــــــ  ومـــــــــــــــــــــــِ

  
رتِ    احـــــــــــــــِ ُر كـــــــــــــــالـــــــــــــــنـــــــــــــــّ يـــــــــــــــح ُه الـــــــــــــــلـــــــــــــــ  نـــــــــــــــ   إذا جـــــــــــــــَ

  
ً  َعلَْيِه : أََخَذتْه أَْربَعَتْ  ويُقَاُل :  أََخَذتْهُ ِغبَّا.. وأََغبَّتْهُ : ِرْبعا

ى َزْيداً ، ثُمَّ قُْلَت : ِمنَ  أَْربَعَتِ  وُمِغبُّ ، بَِكْسِر الباِء. قاَل األَْزَهِريُّ : فقيَل لَهُ :ِلَم قُْلَت : ُمْربعٌ  وَرُجلٌ  ةً َمْفعُوالً  الُمْربِِعين الُحمَّ ، فَجعَْلتَه َمرَّ

ةً فاِعالً  ُجلُ  أَْربَعَتْ  جُل أَْيضاً. قاَل األَْزَهِرّي : َكالُم العََربِ الرَّ  أَْربَعَ  فقاَل : يُقَاُل : ؟َوَمرَّ ى ، والرَّ ، بِفَتْحِ الباِء. وقاَل ابُن  ُمْربَعٌ  َعلَْيِه الُحمَّ

ى ، وال يُقَاُل : أَْربَعَتْهُ  األَْعَرابِّي :  .َربَعَتْهُ  الُحمَّ

ً  الِحْملَ  َربَعَ وِ  فإِْن  قاَل الَجْوَهِرّي : آَخُر بَطَرفِها اآلَخِر ، ثُمَّ َرفَعاهُ َعلَى الدَّابَّة. وأََخذَ  تَْحتَهُ ، وأََخَذ بَطَرفِها ، الِمْربَعَةَ  أَْدَخلَ  ، إذا يَْربَعُهُ َرْبعا

 وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي : ُمَرابَعَةُ.وهي ال أَْي تَْحَت الِحْمِل َحتَّى يَْرفَعاهُ َعلَى البَِعيِر ، أََخَذ أََحُدهما بيَِد صاِحبِِه ، ِمْربَعَةٌ  لم تَُكنْ 

يب  تح صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ انـــــــــَ ِر كـــــــــَ مـــــــــح َت أُم  الـــــــــعـــــــــَ يـــــــــح  اي لـــــــــَ

بِ      ائـــــــــــِ لـــــــــــَ  الـــــــــــر كـــــــــــَ ا عـــــــــــَ نح أَنحشــــــــــــــــــــــــَ اَن مـــــــــــَ كـــــــــــَ  مـــــــــــَ

  

ٍر ضـــــــــــــــــــــــــــــاِرِب وِ  يـــــــــــــــح َت لـــــــــــــــَ يِن حتـــــــــــــــَح تـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  رابــــــــــــــــَ

  
بِ    ف  خـــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــِ ٍم وكـــــــــــــَ عـــــــــــــح ٍد فــــــــــــــَ اعـــــــــــــِ  ِبســـــــــــــــــــــــــــَ

  
اِهُد في أَْنَشا : أَْصلُهُ أَْنَشأَ ، فلَيََّن  ُروَرةِ. وقاَل أَبو ُعَمَر الزَّ  أَْنَشا : أَي أَْقبََل.: « اليَواقِيتِ »الَهْمَزةَ للضَّ

ً  القَْومَ  َربَعَ وِ   ِمثْل َعَشَرُهْم َعْشراً. أَْمَواِلِهم ، ُرْبعَ  أََخذَ  : يَْربَعُُهْم َرْبعا

 القَْوَم ، والثَّالثَةَ. َربَعَ  أَْي في ُكلَّ ِمنْ  فِيِهما ، بالتَّثِْليثِ  ، يَْربَعُ و يَْربِعُ و رابِعَُهْم يَْربُعُ  و: صارَ  أَْربَعَةً  الثاَلثَةَ : َجعَلَُهْم بِنَْفِسهِ  َربَعَ وِ 

فَقَْط ، كما هو ُمْقتََضى ِسيَاقِِه ، وفيه ُمَخالَفَةٌ ِلنَْقِل الّصاَغانِّي  ـمن َحدَّ َضَرَب  ـ يَْربعُ  وُمَضاِرُعه الغَنِيَمِة ، ُرْبعَ  أََخَذ ِمْنُهم إذا الَجْيَش ، َربَعَ وِ 

« اللُّغَاتِ »الغَنِيَمِة ، قاَل ذِلَك يُونُُس في كتاب  ُرْبعَ  ، أَْو أََخْذتَ  رابِعَهمْ  ، إذا ِصْرتَ  أَْربَعُُهمْ و أَربِعُُهمْ و أَْربُعُُهمْ  القَْومَ  َربَْعتُ  ، فإنَّهُ قال :

َح به في اللََّساِن. وفي الَحِديِث : َربَاَعةٌ و َرْبعٌ  الَجْيشَ  َربَعَ  تََصَر الَجْوَهرّي َعلَى الفَتْحِ ، ثُمَّ إنَّ َمْصَدرَ واقْ  « وتَْدَسعُ  تَْربَعُ  أَلَْم أَْجعَْلكَ ». َصرَّ

ً ؟الغَنِيَمةِ  ُرْبعَ  ْي تَأُْخذوقِيل في التَّْفِسير : أَ « د س ع»، وقَْد َمرَّ الَحِديُث في  الِمْرباعَ  أَي تَأَُخذُ  كاَن يُْفعَل ؟ والَمْعنَى : أَلَْم أَْجعَْلك َرئِيَساً ُمطاعا

ا َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ )فقاَل تَعالَى َجلَّ َشأْنُه :  في الجاِهِليَّة ، فَردَّهُ اإِلْسالُم ُخُمساً ، ما َغنَِم الَجْيشُ  ُرْبع أَْي أَْخذُ  ذِلَك ، ء  فََأنَّ لِِلِّ َواْعَلُموا َأَّنَّ
 .(2) (َُخَُسُه َوِللرَُّسولِ 

ً  َعلَْيهِ  َربَعَ وِ   وقيَل : َرفََق. َعَطَف ، : َرْبعا

ً  َعْنه َربَعَ وِ   َكفَّ وأَْقَصَر. : َرْبعا

ً  اإِلبِلُ  َربَعَتوِ  ُجُل بالَمَكاِن ، َربَعَ  َكْيَف َشاَءْت وَشِربَْت ، وكذِلكَ  وأََكلَتْ  َسَرَحْت في الَمْرَعى ، : تَْربَُع َرْبعا إذا نََزَل َحْيُث شاَء في ِخْصٍب  الرَّ

 وَمْرًعى.

ُجلُ  َربَعَ وِ   في الماِء : تََحكََّم َكْيَف شاَء. الرَّ

َمُهْم بنَْفِسهِ  َربَعَ وِ  لَُهمْ  ، بَِعينَ أَرْ و أَْربَعَةً  ، أَوْ  أَْربَِعينَ  ، أَو أَْربَعَةً  القَْوَم : تَمَّ ، وَعلَى الثَّانِي : كانُوا تِْسعَةً  أَْربَعَةً  فعَلَى األَّول : كانُوا ثاَلثَةً فَكمَّ

لَُهمْ  لَُهمْ  أَْربَِعينَ و ، وَعلَى الثَّاِلِث :كانُوا ثاَلثَةً  أَْربَِعينَ  وثالثِيَن فَكمَّ  .أَْربَِعينَ و أَْربَعَةً  فَكمَّ

َ  َربَعَ وِ  بِيع : أَقاَم في َربَعَ  وأْصلُ « الُمْفَردات»قاَل األَْصبََهانِّي في  نَّ وأَقامَ بالَمَكاِن : اْطَمأ َز به في ُكّلِ إِقَاَمٍة ، وُكلَّ َوْقٍت ، َحتَّى  الرَّ ، ثم تُُجوَّ

َي ُكلُّ َمْنِزلٍ  ً  ُسّمِ ً  َرْبعا بِيع ، وإْن كان ذِلَك في األَْصل ُمْختَصا  .بالرَّ

ّمِ : ُمِطُروا ُربِعُواوِ  بِيع ، بالضَّ بِيعِ  أَْي أَصابَُهم َمَطرُ  ، بالرَّ  . وِمْنهُ قَْوُل أَبِي َوْجَزةَ :الرَّ

ُرحـــــــــــــــاً  َرتح بــــــــــــــــُ ىت  إذا مـــــــــــــــا إايالٌت جـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

دح وِ      نَ قــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ اجِ  َربـ ٍر مــــــــــَ نح مــــــــــاطــــــــــِ َو  مــــــــــِ  الشــــــــــــــــــــــــ 

  
 أَي أَْمَطْرن ، ومن ماِطٍر : أَي َعَرٍق َمأْج ، أَي ِمْلح.
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 قََوائَِمهنَّ ِمْن َعَرقِِهّن. (3)يقول : أَْمَطْرَن 

 (4)تُْحَمُل بها األَْحَماُل. وفي الّصحاح : ُعَصيَّةٌ  العََصا الَّتِي األُولَى َعن اْبِن َعبّاٍد وصاِحِب الُمْفَرداِت : ، بَكْسِرِهَما ، الِمْربَعَةُ و الِمْربَعُ وِ 

 الِحْملَ  يأُْخذُ َرُجالِن بَطَرفَْيها ليَْحِماَل 

__________________ 
 واهلميغ : موٌت وحييف.« ابهلميض»وابألصر  196/  3( عن ديوان اهلذليا 1)
 .41( سورة األنفا  اآية 2)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : أمطرت.3)
واملربعة خشيبة قصرية يرفض هبا العد  ا أيخذ رجالن ( ويف التهذيب : عصا حيمر هبا األثقا  حىت توضض عل   هور الدواب. ونص اللسان : 4)

 بطرفيها فيحمالن ا مر ويضعانه عل   هر البعري.
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رِ  عل  وَيَضعاه اب ِة. َ هح  الد 
 ُء به. قَاَل اْلَجْوَهِريُّ : وِمْنهُ قَْوُل الراِجِز :به ، أَْي يُْؤَخذ الشَّي يُْربَعُ  : َخَشبٌ  الِمْربَعُ  وفي الُمْفرداِت :

َن  ـــــــــــــح ظـــــــــــــا ـــــــــــــاِن وأَي َن الشـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــح هح أَي عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رحبـ  املـــــــــــــِ

هح وِ      عــــــــــــَ فــــــــــــَ نـــــــــــــح لــــــــــــَ ِة اجلــــــــــــَ اقــــــــــــَ ُ  الــــــــــــنــــــــــــّ َن َوســــــــــــــــــــــــــح  أَيــــــــــــح

  
، قِيَل هو َجبٌَل قُْرَب َمكَّةَ. قال األَبَحُّ  كَمْقعٍَد : ع ، َمْربَعٌ وِ 

ة أَخو أَبِي ِخراش : (1)  ابُن ُمرَّ

ٍر  خــــــــــح ــــــــــِن صــــــــــــــــــــــــَ َة ب ــــــــــَ اِوي عــــــــــَ ىِن مــــــــــُ ــــــــــَ َك ب ــــــــــح ي ــــــــــَ ل  عــــــــــَ

َت      ضٍ فــــــــــــــــبَنــــــــــــــــح رحبــــــــــــــــَ يــــــــــــــــمِ  مبــــــــــــــــَ ُم ِبضــــــــــــــــــــــــــــــِ  وهــــــــــــــــُ

  
ِحيَحة :  وايَة الصَّ  «.فأَْنَت بعَْرَعرٍ »والّرِ

َواِلُد  ِرثَةَ ، له ِذْكٌر في الَحِديِث ، وهوابُن قَْيِظّي بِن َعْمٍرو األَْنَصاِرّي الحاِرثّي ، وإِلَْيه نُِسَب الماُل الَِّذي بالَمِدينَِة في بَنِي َحا كِمْنبَرٍ  ، ِمْربَعٌ وِ 

ْحمنو ، َشِهَد أُُحداً ، وقُتَِل يَْوَم الِجْسِر ، َعْبِد هللا نَقَلَه الحافُِظ في التَّْبِصير.  وَزْيدٍ  َشِهَد أُُحداً وما بَْعَدها ، وقُتَِل مع أَِخيِه يَْوَم الِجْسِر ، َعْبِد الرَّ

أَْعَمى  ِمْربَعٌ  أَبُوُهمْ  الصَّحابِيِّيَن ، وَكانَ  ، َذَكَرهُ ابُن فَْهٍد والذََّهبِيّ  وُمَراَرةَ  يَْعنِي هذا ،« ونَْحُن بعََرفَةَ  ِمْربَعٍ  أَتانا ابنُ »وقال يَِزيُد بُن َشْيبَاَن : 

 ً  ، َرِضَي هللا َعْن بَنِيِه. ُمنافقا

 الشاِعِر ، وفِيِه يَقُوُل َجِريٌر : َراِويَِة َجِريرٍ  بِن قُْرِط بِن َكْعِب بِن َعْبِد بِن أَبِي بَْكِر بِن ِكالبٍ  لَقَُب َوْعَوَعةَ بِن َسِعيد : ِمْربَعٌ وِ 

ُر  تــــــــــُ قــــــــــح يـــــــــــَ َرزحَدُ  َأنح ســــــــــــــــــــــــَ َم الــــــــــفــــــــــَ عــــــــــاً َزعــــــــــَ رحبــــــــــَ  مــــــــــِ

ٍة اي      المــــــــــــَ وِ  ســــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــُ ر بــــــــــــِ ضُ أَبحشــــــــــــــــــــــــــِ رحبــــــــــــَ  مــــــــــــِ

  
 نَقَلَهُ الَجْوَهِري. يََرابِيعَ  ، كَمْجَمعٍَة : ذاتُ  بَعَةٌ َمرْ  أْرضٌ وِ 

 َمْن األَْقيَاِل. قَْيٌل : الَمْربَِعيّ  ذُووِ 

ل الِمْربَاعوِ  بِيعٍ  ، بالَكْسِر : الَمَكاُن يَْنبُُت نَْبتُه في أَوَّ  .الرَّ

ِة : مَّ  قال ذُو الرُّ

ٌة  نــــــــــَ وحَ  ِدمــــــــــح َك الشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ تح ل اجــــــــــَ  أِبَو ِ  مــــــــــا هــــــــــَ

رَع      رحابعٍ أَبجـــــــــــــــــــــح رِ  مـــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــ  َربٍّ  ـــــــــــــــــــــَُ  مـــــــــــــــــــــَ

  
بِيعِ  ، إذا أَصابَها َمَطرُ  َمْربُوَعةٌ  األَْرُض فهي ُربِعَتِ  ويُقَاُل : بِيعِ  : َكثِيَرةُ  ِمْرباعٌ و ُمْربِعَةٌ و .الرَّ  .الرَّ

ئيُس في الَجاِهِليَّة ُربُعُ  : الِمْرباعُ وِ  القَوم ، أَي كاَن القَْوُم يَْغُزوَن بَْعَضهم في الجاِهليَِّة  َربَْعتُ  ، َمأُْخوذٌ من قَْولهم : الغَنِيَمة الَِّذي كاَن يَأُْخذُهُ الرَّ

ئِيسُ  بُ  الغَنِيَمِة ُدوَن أَْصحابِِه َخاِلصاً ، وذِلكَ  ُربُعَ  ، فيَْغنَُمون ، فيَأُْخذُ الرَّ ى عُ الرُّ  .الِمْربَاعَ  ، يَُسمَّ

بُعُ  : الِمْرباعُ  ونَقََل الَجْوَهِرّي عن قُْطُرب : بِّّي : الرُّ  ، والِمْعَشاُر :العُْشُر ، قاَل : ولَْم يُْسَمْع في َغْيِرهما. قاَل َعْبُد هللا بُن َعنََمةَ الضَّ

َك  رحابعُ لـــــــــــــــَ فـــــــــــــــااَي  املـــــــــــــــِ ا والصـــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  مـــــــــــــــِ

ةُ وِ      ــــــــــطــــــــــَ ي ــــــــــن شــــــــــــــــــــــــِ َك وال مــــــــــُ كــــــــــح و ُ  حــــــــــُ ــــــــــُفضــــــــــــــــــــــــُ  وال

  
 «.وهو ال يَِحلُّ لَك في ِدينِكَ  الِمْربَاعَ  إِنََّك لَتَأُْكلُ »:  ـقَْبَل إِْسالِمه  ـفي الَحِديِث قاَل ِلعَِدّي بن حاتٍِم وِ 

بِيع النَّاقَةُ الُمْعتَاَدةُ بأَْن تُْنتََج في : الِمْربَاعُ وِ  بِيعِ  : تُْنتَُج في ُمْربعٌ  ونَصُّ الَجْوَهِرّي : ناقَةٌ  .الرَّ  هي أَو ، ِمْربَاعٌ  ، فإِْن كاَن ذِلَك عاَدتَها فهي الرَّ

ِل النِّتَاجِ  رَ  الَّتِي تَِلُد في أَوَّ ، ِمْقراٌع ِمْسياٌع  ِمْربَاعٌ  ِهْلَواعٌ إِنََّها لَ »َحِديُث ِهَشاِم بِن َعْبِد الَمِلِك في َوْصِف ناقَِة :  ، وهو قَْوُل األَْصَمِعّي. وبه فُّسِ

ُر في الَحْمِل. ِرْبعٌ  : هي الَّتِي َولَُدَها َمعََها ، وهوَ  (3) الِمْرباعُ  ، وقِيَل : (2)« ، َحْلبانَةٌ َرْكبَانَةٌ   ، وقِيل : هي الَّتِي تُبَّكِ

َأْربَِعنَي َسَنًة يَِتيُهوَن يف )قال هللا تَعالَى : بَْعَد الثاّلثِيَن. في العََددِ  األَْربَعُونَ و ِث ،الُمَؤنَّ  َعَددِ  فِي األَْربَعُ و فِي َعَدِد الُمَذكَِّر ، األَْربَعَةُ وِ 
َلةً )وقاَل :  (4) (اْْلَْرضِ   .(5) (َأْربَِعنَي لَي ْ
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َل األَيَّاِم ِعْنَدهم يَْوُم ا رابِعُ  : من األَيّام األَْربِعَاءُ وِ  ألََحِد ، بَدِليٍل هِذِه األَيّام ِمن األََحِد ، َكَذا في الُمْفَرَدات ، وفي اللَِّسان : مَن األُْسبُوع ، أِلَنَّ أَوَّ

ماَك ؛ ِلَما َذَهبُوا إلَْيه من الفَْرق ، ولِكنَُّهْم اْختَصُّوهُ بهذا البِناءِ  األَْربَعَاءُ  التَّْسِميَة ، ثم االثْنَاِن ، ثم الثالثاُء ، ثُمَّ   ، كما اْختَصُّوا الدَّبَراَن والّسِ

دُ  ُمثَلَّثَةَ الباِء َمْمُدوَدةً.  بنُ  أَّما فَتُْح الباِء فقَْد ُحِكَي َعْن بَْعِض بَنِي أََسٍد ، كما نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وهكذا َضبََطهُ أَبو الَحَسن ُمَحمَّ

__________________ 
 «.األشج»وابألصر « املربض»( عن معجم البلدان 1)
 ( ويرو  ابلياء وفسره ابن األثري هنا  : أي ُيسافر عليها ويُعاد.2)
 ( األصر واللسان ا ويف الصحاح : واملربض.3)
 .26( سورة املائدة اآية 4)
 من سورة البقرة. 51( من اآية 5)
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رََكه َتدح ِ الز بـَيحِدّي فيما اسح . اُ َساح  عَل  ِسيبَـَويحِه يف األَبحِنَية ا وقَاَ  : هو أَفـحَعالُء ا بَفتحِح الَعاح
ّمِ ، لُغَةٌ في الفَتْح والَكْسِر. األَْربُعَاء وقَاَل األَْصَمِعّي : يَْومُ   ، بِالضَّ

 .(1)ُحِمَل على قِياِس قَْصباِء وما أَْشبََهَها  : أَْربِعاَءاٌت.وُهَما أَْربِعاءاِن ، ج  َحَملَهُ َعلى أَْسِعداء ، أَْربِعاء وقال األَْزَهِرّي : وَمْن قاَل :

 أَْربَعاءان ، والَجْمُع أَْربَعاءات ، َذَهَب إِلى تَْذِكير االْسِم. األَْربَعَاءِ  : تَثْنِيَةُ  (2)وقال الفَّراُء عن أَِبي َجَخاِدَب 

اح يقوُل : َمَضتِ  بَعَاءُ األَرْ  وقَال اللِّْحيَانِّي : كان أَبُو ِزيَاد يقول : َمَضى ره. وكاَن أَبو الَجرَّ بما فِيِهنَّ ، فيَُؤنُِّث  األَربعاءُ  بما فيه ، فيُْفِرُدهُ ويَُذّكِ

 ويَْجَمع ، يُْخِرُجه َمْخَرج العََدِد.

. وقال أَبو َزْيٍد : األَْربِعاءُ  ، نحو أَْصِدقَاَء وأَْنِصبَاَء ، إِالَّ َحْرٌف َواِحٌد ال يُْعَرُف َغْيُره ، وهو (3)وقال القُتَْيبِّي : لَْم يَأِْت أَْفِعالُء إِاّل في الَجْمعِ 

 وقد جاَء أَْرِمَداء ، كما في العُبَاب.

لباِء أَْيضاً ، وَكْسَر الَهْمَزةِ وفَتَْح الباِء. ففي َكالم قال َشْيُخنا : وأَْفَصُح هِذه اللُّغَاِت الَكْسُر ، قاَل : وَحَكى اْبُن ِهَشاٍم َكْسَر الَهْمَزةِ مع ا

 الُمَصنِِّف قُُصوٌر ظاهٌر. انتهى.

ً  ، بَِضّمِ الَهْمَزةِ والباِء ِمْنُهَما ، أَيّ  األُْربُعاَوىو األُْربُعاءَ  فاُلنٌ  قَعَدَ  قاَل اللِّْحيَانّي :وِ  ، بَضّمِ الَهْمَزةِ  األُْربَعَاء َجلَس»وقاَل َغْيُره :  .ُمتََربِّعا

 وفَتْحِ الباِء والقَْصر ، وهي َضْرٌب من الِجلَِس ، يَْعنِي َجْمَع ِجْلَسة.

ً  ، أَي األُْربَعَاَوى وَحَكى ُكَراعِ : َجلَسَ   ، قاَل : وال نَِظيَر لهُ. ُمتََربِّعا

 أَْيضاً : َعُموٌد ِمْن : ُعُمِد البِنَاِء. وهو .األُْربُعاءُ  ا :قاَل القُتَْيبّي : لَْم يَأِْت على أُْفعاُلَء إِالَّ َحْرٌف َواِحٌد ، قالُووِ 

ّمِ والَمدِّ  ، َعلَى أُْفعاُلواَء ، أُْربُعاواءُ  بَْيتٌ  يُقَاُل :و قال أَبُو َزْيٍد : ، قاَل : والبُيُوُت على  وَواِحَدةٍ  أَْربَعَةٍ و َعلَى َعُموَدْيِن وثاََلثةٍ  ، أَيْ  بالضَّ

ِريقَةُ : ، وَطِريقٍَة َواِحَدة ، فَما كان َعلَى َطِريقٍَة َواِحَدةٍ فهو ِخبَاٌء ، وما زاَد َعلَى َطِريقٍَة َواِحَدةٍ فهو بَْيٌت ، والطَّ  أَْربَعٍ و اَلثٍ َطِريقَتَْيِن وثَ 

ولَْم  ـ األَْربُعَاَوى وَعلَى األَْربُعَاءِ  ْعلٌَب : بَنَى بَْيتَه َعلَىالَواِحُد ، وُكلُّ َعُموٍد َطِريقَةٌ ، وما كاَن بَْيَن َعُموَدْيِن فهو َمتٌْن ، وَحَكى ثَ  (4)العَُموُد 

 أَْعِمَدةٍ. أَْربَعَةِ  : إِذا بَنَاهُ َعلَى ـيَأِْت َعلَى هذا الِمثَال َغْيُره 

بِيعُ وِ  يَا  الشُُّهوِر : َشْهَراِن بَْعَد َصفَر فَربِيعُ :  األَْزِمنَةِ  َربِيعُ و الشُُّهوِر ، َربِيعُ  : َربِيعَانِ  : ُجْزٌء ِمْن أَْجَزاِء السَّنَِة ، وهو ِعْنَد العََربِ  الرَّ ُسّمِ

َمن ، فلَِزَمُهَما في َغْيِره ،  اآلِخر. َربِيعٍ  األَّول ، وَشْهرُ  َربِيعٍ  إِالَّ َشْهرُ  فيهما وال يُقَالُ  بذلك ألَنَُّهَما ُحدَّا فِي هذا الزَّ

َدةً ، إِاّل َشْهَريْ وقاَل األَْزَهِريُّ :   ، وَشْهَر َرَمَضان. َربِيعٍ  العََرُب تَْذُكر الشُُّهوَر ُكلََّها ُمَجرَّ

بِيعُ  : فَربِيعانِ  األَْزِمنَةِ  َربِيعُ  أَّماوِ  لُ  الرَّ  الَكإِل. َربِيعُ  ، وهو الَِّذي يَأْتِي فِيِه النَّْور والَكْمأَةُ  وهو الفَْصلُ  األَوَّ

بِيعُ وِ  ي الفَْصَل الَِّذي تُُدِرُك فيه الثَِّماُر ، وهو الَخِريف الَِّذي تُْدَرُك فيه الثَِّمار ، أَْو هو ، وهو الفَْصلُ  يالثَّانِ  الرَّ  أَي ، وِمَن العََرب َمْن يَُسّمِ

بِيع تَاَء ويَأْتِي فِيه الَكْمأَةُ والنَّْورُ  األَّول الرَّ ي الفَْصَل الَِّذي يَتْلُو الّشِ بِيعُ  الثّانِي ، وُكلُُّهم ُمْجِمعُون علَى أَنَّ الَخِريَف هو بِيعَ الرَّ  ، ويَُسّمِ  .الرَّ

تَاِء َربِيعَْيِن : األَّوُل ِمْنُهَما : ى قِْسَما الّشِ النَّبَاِت أِلَنَّ فِيِه يَْنتَِهي النَّبَاُت ُمْنتََهاهُ.  َربِيعُ  الماِء واألَْمَطاِر ، والثَّانِي : َربِيعُ  وقال أَبو َحنِيفَةَ : يَُسمَّ

تاُء ُكلُّهُ   ِعْنَد العََرِب أِلَْجل النََّدى. وقاَل أَبُو ذَُؤْيٍب الُهَذِلّي يَِصُف َظْبيَةً : َربِيعٌ  قاَل : والّشِ

َريح  هـــــــــح تح شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــَ ِه أَبـ يـــــــــضٍ بـــــــــِ مـــــــــا   َربـــــــــِ هـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ  كـــــــــِ

ا واقــــــــح      ُؤهــــــــَ يــــــــهــــــــا َنســــــــــــــــــــــح اَر فــــــــِ دح مــــــــَ ا فــــــــقــــــــَ (5)رتاُرهــــــــَ
 

  
 أَْي بِهَذا الَمَكاِن ، أَبَلَْت : َجَزأَْت.« به»

بِيعُ  ِستَّةُ أَْزِمنٍَة : َشْهَراِن منها ِعْنَد العََربِ  أَو السَّنَةُ  ُل ، وَشْهَراِن َصْيٌف ، وَشْهَراِن قَْيٌظ ، وَشْهَرانِ  الرَّ بِيعُ  األَوَّ الثّانِي ، وَشْهَراِن َخِريٌف  الرَّ

 ، هكذا نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبي الغَْوِث. وأَْنَشَد ِلَسْعِد بِن مالك بِن ُضبَْيعَةَ : ، وَشْهَران ِشتَاءٌ 

__________________ 
 يب : ومنهم من يقو  : أربعاء بنصب الباء ا وأربعاوان وأربعاوات ا محر عل  قياس قصباء وما أشبهها.( العبارة يف التهذ1)
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 «.جحادب»( عن التكملة وابألصر 2)
 ( التكملة : اجلميض.3)
 ( يف التهذيب والتكملة واللسان : العمد الواحد.4)
 : أي ابأليكة يف بيت قبله« هبا»ويرو   23/  1( ديوان اهلذليا 5)

 مـــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــة ابلـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــا دان هلـــــــــــــــــــــــا 

 جـــــــــــىن أيـــــــــــكـــــــــــة يضــــــــــــــــــــــــفـــــــــــو عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا قصــــــــــــــــــــــــارهـــــــــــا    
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ونح  يــــــــــــــ  فــــــــــــــِ يــــــــــــــح ٌة صــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــَ ــــــــــــــح بـ يِن  صــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإن  بــــــــــــــَ

ُه      نح كـــــــــــــاَن لـــــــــــــَ َح مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ونح أَفــــــــــــــح يـــــــــــــ  عـــــــــــــِ  (1) رِبـــــــــــــح
  

ْيَف بَْعدَ  بِيع قاَل : فَجعََل الصَّ  األَّول. الرَّ

َمةً بَِها  ـوَحَكى األَْزَهِرّي عن أَبِي يَْحيَى بِن ُكنَاَسةَ في ِصفَِة أَْزِمنَِة السَّنَِة وفُُصولها  بِيعُ أَْزِمنٍَة : أَْربَعَةُ  : أَنَّ السَّنَةَ  ـوكاَن َعالَّ ُل ،  الرَّ األَوَّ

ْيُف ، وهو تِاُء ، ثم الصَّ ِة الَخِريف ، ثُمَّ الّشِ بِيعُ و اآلِخُر ، ثُمَّ القَْيُظ. وهذا ُكلُه قَْوُل العََرِب في الباِديَة ، قاَل : بِيعُ الرَّ  وهو ِعْنَد العامَّ  [األَول] الرَّ
تاُء ِلثاََلثَِة أَيّاٍم ِمنْ  (2) ْيُف الَِّذي ُهَو َكانُوَن األَّوِل ، ويَ  الذي هو الَخِريف ِعْنَد الفُْرس يَْدُخل ِلثاَلثَِة أَيّاٍم ِمْن أَْيلُوَل. قاَل :ويَْدُخُل الّشِ ـ ْدُخل الصَّ

بِيعُ  ْيُف ِعْنَد الفُُرِس  ـِلَخْمَسِة أَيّاٍم تَْخلُو ِمن آذار. ويَْدُخُل القَْيُظ  ـِعْنَد الفُْرِس  الرَّ  أَيّاٍم تَْخلُو ِمن َحِزيَراَن. أِلَْربَعَةِ ـ الَِّذي هو الصَّ

تَاِء ، وهو َزماُن الَوْرِد ، وهو أَعَدُل األَْزِمنَِة  ِلَربِيعِ  أَْهِل الِعَراق ُموافِقٌ  َربِيعُ و قال أَبو يَْحيَى : قال :  .(3)الفُْرِس ، وُهَو الَِّذي يَُكوُن بَْعَد الّشِ

ِه ، ويْخِصبُوَن في تَاِء ُكلِّ بِيعِ  وأَْهُل الِعَراِق يُْمَطُروَن في الّشِ تَاِء. وأَّما أَْهُل اليََمِن فإِنَّ  الرَّ ُهْم يُْمَطُروَن في القَْيِظ ويُْخِصبُون فِي الَِّذي يَتْلُو الّشِ

يِه العََربُ  بِيعَ  الَخِريِف الَِّذي تَُسّمِ ل. الرَّ  األَوَّ

تْهُ العََربُ  َي فَْصُل الَخِريِف َخِريفاً ، ألَنَّ الثَِّماَر تُْختََرُف فِيِه ، وَسمَّ ً  قاَل األَْزَهِرّي : وِإنََّما ُسّمِ ل ا َربِيعا  لَمَطِر فيه.، لوقُوعِ أَوَّ

يت :وِ  ّكِ  َعلَى َغْيِر قِيَاٍس ، وِمْنهُ قَْوُل َسْعِد بِن ماِلٍك الَِّذي تَقَدََّم : ، بالَكْسرِ  َرْبِعيٌّ  ُمْخِصٌب ، النِّْسبَةُ  ، أَيْ  َربِيٌع َرابِعٌ  قاَل ابُن الّسِ

 رِبحِعي ونأَفـحَلَح َمنح َكاَن َلُه 
بُن  ِرْبِعيُّ و َرافُِع بُن الَحاِرِث بِن َزْيٍد بِن حاِرثَةَ البَلَِوّي ، َحِليُف األَْنَصاِر ، َشِهَد بَْدراً. ِرْبِعيّ   أَبُو نُعَْيٍم : اْسُم أَبِيقَالَ  .ِرْبِعّيٍ  بُن أَبِي ِرْبِعيُّ وِ 

َرقِيُّ  األَْنَصاِريّ  ِرْبِعيٌّ و األَْنَصاِرّي بَْدِريٌّ ، بُن َعْمٍرو ِرْبِعيُّ و هو الَِّذي تَقَدَّم ِذْكُرهُ  َرافِعٍ  ،  َصَحابِيُّون : َربِيعٌ  ، الصَّواُب ِفيه الزُّ

َحابَة ، تَقَدََّم ِذْكُره فِي  تابِِعيٌّ  ( :4) بُن ِحَراش ِرْبِعيُّ و عنهمهللارضي  ْكُر أََخَوْيِه َمْسعُودوَكذا ذِ « ح ر ش»يُقَاُل : أَْدَرَك الَجاِهِليَّةَ ، وأَْكثََر الصَّ

بِيعو ُهَو الَِّذي تََكلََّم بَْعَد الَمْوِت ، فكاَن األَْولَى ِذْكَرهُ عنَد أَِخيِه ، والتَّْنِويهَ بَشأْنِِه ألَْجِل هِذه  َربِيعٌ  . َرَوى َمْسعُوٌد َعْن أَبِي ُحَذْيفَةَ ، وأَُخوهالرَّ

ْل. ِمْربَع النُّْكتَِة ، وهو أَْولَى ِمن ِذْكرِ   بأَنَّه كاَن أَْعَمى ْمنَافِقاً. فتَأَمَّ

تَاءِ  ِرْبِعيَّةُ وِ  َل الّشِ ْبِعيَّة ، وقِيَل : القَْوم : ِميَرتُهم أَوَّ بِيع : ِميَرةُ  الّرِ َمِضيَّةُ. الرَّ ْيِفيّةُ ، ثّم الّدفَئِيَّة ، ثم الرَّ ُل الِميِر ، ثّم الصَّ  ، وهي أَوَّ

بَيعِ  َجْمعُ وِ   أَْو َجْمعُ  ، َعن أَبِي َحنِيفَةَ ، ِربَاعٍ  يُْجَمُع أَْيضاً َعلَىو ِمثُْل : نَِصيٍب ، وأَْنِصبَاَء ، وأَْنِصبٍَة ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  أَْربِعَةٌ و ، ءُ أَْربِعا : الرَّ

ِغيُر ، كما َسيَاتِي للُمَصنِّفِ  الَجَداِولِ  َربِيعِ  َجْمعُ و ، أَْربِعَةٌ  الَكإلِ  َربِيعِ  يت ، َكما نَقَلَه  أَْربِعاءُ  َجْمع َجْدوٍل ، وهو النَّْهُر الصَّ ّكِ وهذا قَْوُل ابن الّسِ

على ُمْكتَِريها  (5)ْشتَِرُطوَن ، أَي كانوا يَ « ، فنُِهَي عن ذِلكَ  األَْربِعاءِ  أَنَُّهْم كانُوا يُْكُرون األَْرَض بِما يَْنبُُت َعلَى»الَحِديث : الَجْوَهِرّي ، ومنه

ى ، فاَل بَأَْس بِذِلَك. وفي َحِدي أَنَّ أََحَدُهْم َكان يَْشتَِرُط ثاَلثَةَ »ٍث آَخَر : ما يَْنبُُت َعلَى األَْنَهاِر والسََّواقِي. أَّما إْكَراُؤَها بَدَراِهم أَو َطعَاٍم ُمَسمًّ

بِيع َجَداِوَل ، والقُصاَرةَ ، وما َسقَى كانَْت لَنَا َعُجوٌز تأُْخذ من أُُصوِل ِسْلٍق ُكنَّا نَْغِرُسه :»وفي َحِديِث َسْهل بِن َسْعٍد  «.، فنُُهوا َعْن ذِلكَ  الرَّ

 «.أَْربِعائِنا َعلَى

بِيعِ  يَْومُ وِ   لَخِطيِم :، نُِسَب إِلَى َمْوِضع بالَمِدينَة من نََواحيها. قال قَْيُس بُن ا : من أَيّام األَْوِس والَخْزَرج الرَّ

واِرُس يـــــــــــــــــــــوَم الـــــــــــــــــــــر يب وِ  ُن الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــَ  حنـــــــــــــــــــــَح

ا     رحســـــــــــــــــــــــــاهنــــــــــــُ وا كــــــــــــيــــــــــــف فـــــــــــــُ مــــــــــــح لــــــــــــِ  ِع قــــــــــــد عــــــــــــَ

  
بِيعِ  أَبووِ  ثين ، بَلْ  الُهْدُهدِ  : ُكْنيَةُ  الرَّ َحابَِة َرُجٌل اْسُمه أَبُوو ، ألَنَّهُ يَْظَهُر بُظُهوِرِه ، وُكْنيَةُ َجَماَعٍة من التّابِِعين والُمَحّدِ بِ  في الصَّ ، وهو  يعِ الرَّ

 .النََّسائِي َحِديثَهُ  أَْخَرجَ . َخِميَصةً  وأَْعَطاهُ  وسلموآلهعليههللاصلىالَِّذي اْشتََكى فعاَدهُ النَّبِيُّ 

__________________ 
 ( نوادر أيب زيد ونسبهما ألكثم بن صيفي.1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 اآونة. وزيد فيه : تقطض العرو  ويشرب الدواء.( األصر واللسان ويف التهذيب : أعد  3)
 ابخلاء املعجمة.« خراش»( يف أسد الغابة 4)
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 .. ء معلوم ويشرتطون بعد ذلك عل  مكرتيها( العبارة يف النهاية واللسان : كانوا ُيكُرون األرض بشي5)
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بِيعِ  ومن التّابِِعيَن : أَبُو  َن ، َرَوى َعن أَِبي ُهَرْيَرةَ ، وَعْنه َعْلقََمةُ بُن َمْرثٍَد.الَمَدنِّي ، َحِديثُهُ في الُكوفيِّي الرَّ

ثِيَن : أَبُو بِيعِ  وِمن الُمَحّدِ ْشِدينّي ، هو ُسلَْيَماُن بُن َداووَد بِن َحّماِد بِن َعْبِد هللا بن َوْهٍب ، َرَوى َعْنهُ أَبو َداووَد. الرَّ  الَمْهِريُّ الّرِ

بِيعِ  وأَبو ْهَرانِ  الرَّ  ّي ، اْسُمه ُسلَْيَماُن بُن داووَد ، َعْن َحّماِد بِن َزْيٍد ، وَعْنهُ البَُخاِرّي وُمْسِلٌم.الزَّ

بِيعِ  وأَبو ان ، اْسُمه أَْشعَُث بُن َسِعيد ، َرَوى َعْن عاِصِم بِن ُعبَْيٍد ، وَعْنهُ َوِكيٌع. َضعَّفُوه. الرَّ  السَّمَّ

بِيعُ وِ  بِيعُ  ، وهم : يُّون، َكأَِميٍر : َسْبعَةٌ َصحابِ  الرَّ بِيعُ و بُن َعِدّيِ بِن ماِلٍك األَْنَصاِرّي ، َشِهَد أُُحداً ، قالَهُ ابُن َسْعٍد ، الرَّ ابُن قاِرٍب العَْبِسّي ،  الرَّ

بِيعُ و لَهُ ِوفَاَدةٌ ، َذَكَرهُ الغَّسانِّي ، ٍف التَِّميِمّي الشاعر ، َشِهَد فَتَْح ِدَمشَق ، الرَّ  ، قالَهُ العدّي ، (1)بُن النُّْعَمان بِن يساف  بِيعالرَّ و بُن ُمَطّرِ

بِيعو بِيعو بن النُْعماِن ، أَْنَصاِرّي أُُحِديٌّ ، ذكره األَشيرّي ، الرَّ ِبيعو بن َسْهل بن الحاِرث األَْوِسّي الظَّفَِرىَّ ، َشهد أُُحداً ، الرَّ بن َضبُعٍ  الرَّ

 ن أَشار إِليهم.الفََزاِرّي ، قالَهُ ابن الَجْوِزّي ، عاَش ثالثِمائٍة وِستَّيَن َسنَةً ، منها ِستُّوَن في اإِلْسالم ، فهؤالِء السَّْبعَة الذي

بِيع وأَما ْحبَةَ ، فَْليُْحَذْر منه.بن َمْحُمود الَمارِدينِّي فإِنّه َكذّاٌب ، َظَهَر في ُحُدوِد سنة تِْسعٍ وتِْسِعين وَخْمسِ  الرَّ  مائة ، وادََّعى الصُّ

بِيعُ وِ  ثون  :الرَّ بِيع ، منهم : َجَماَعةٌ ُمَحّدِ بِيعو ، عن الَحَسِن ، (2)بن َحبِيٍب  الرَّ بِيعو بُن َخلٍَف ، عن ُشْعبَةَ ، الرَّ بن ماِلٍك ، َشْيٌخ لَحّجاجِ بِن  الرَّ

بِيعُ و أَْرطاةَ ، ةَ ، عن  الرَّ بِيعُ و الَحَسِن ،بُن بَرَّ بِيعُ و بُن ُصبَْيحٍ البَْصِريّ  الرَّ ف  الّربِيعُ و األَْحَدُب ، عن الَحَسِن ، (3)بُن َخّطاٍف  الرَّ بُن ُمَطّرِ

بِيعُ و ، (4) بِيعُ و بُن إِسماِعيَل ، عن الَجْعِدّي ، الرَّ بِيعُ و عن الَحَسِن ، وَغْير هؤالِء. (5)بِن خيظان  الرَّ ُن  اَن الُمَراِديّ ُسلَْيمَ  بنُ  الرَّ : ُمؤذِّ

د بن الَمْسِجِد الَجاِمعِ بِاْلفُْسَطاِط ، َرَوى َعْن َعْبِد هللا بن يُوُسَف التِّنِّيِسّي ، وأَبِي يَْعقُوَب البَُوْيِطّي ، وِعنْ  ُد بُن إِْسَماِعيَل السُّلَِمّي ، وُمَحمَّ هُ ُمْحمَّ

بِيع وَسْبِعيَن ، وكاَن الُمَزنِيُّ أََسنَّ ِمن أَْربعةٍ و َحاِوّي ، ُوِلَد هو وإِْسَماِعيُل بُن يَْحيَى في َسنَِة َمائَةٍ هاُروَن الرويانّي ، واإِلماُم أَبو َجْعفٍَر الطَّ   الرَّ

 َكَذا في حاِشيَِة اإِلْكَمال.،  [بِن ُطولُونَ ]بِستَِّة أَْشُهٍر ، وماَت َسنَةَ َمائَتَْيِن وَسْبِعيَن ، وَصلَّى َعلَْيه األَِميُر ُخَماَرَوْيه بُن أَْحَمَد 

بِيعُ وِ  دٍ  بُن ُسلَْيَمانَ  الرَّ بَْيِر الُحميدّي ، وَعْنهُ َعليُّ بن ِسَراجٍ المْصِرّي ، وأَبو  الِجيِزيُّ  أَبو ُمَحمَّ ، َرَوى َعْن أَْصبََغ بِن الفََرجِ ، وَعْبِد هللا بِن الزُّ

َسيِّدنا  َصاِحبَا وِستٍَّة وَخْمِسيَن : ائتَْينالفََواِرس أَْحَمُد بُن الُحَسْيِن الشُُّروِطيُّ : وأَبُو بَْكر الباَغْندّي. قاَل ابُن يُونُس : كاَن ثِقَةً ، تَُوفَِّي سنة مِ 

 .عنههللارضي الشَّافِِعّيِ  اإِلمام

بِيعُ  قال أَبو ُعَمَر الِكْنِدّي : يوان للذَّ  الرَّ  َهبِّي.بُن ُسلَْيَماَن كاَن فَِقيهاً َديِّناً ، َرأَى ابَن َوْهٍب ، ولَْم يُتِْقِن السََّماَع ِمْنه ، َكذا في َذْيِل الّدِ

د ، وَحِفيُدهُ  قُْلتُ  بِيعُ  : وقَْد َحدَّث َولَُدهُ ُمَحمَّ ِد بنِ  الرَّ بِيعِ  بُن ُمَحمَّ  «.ج ي ز»، وقَْد َمر ِذْكُرهم في  أَْربَِعينَ و ، وماَت َسنَةَ ثِالثَِمائَة واثْنَتَْينِ  الرَّ

بِيعُ و  .(6) : َعلَمٌ  الرَّ

بِيعُ وِ  بِيعِ  الَمَطُر في : الرَّ بِيعُ  ، َكما في الّصحاح. وقِيَل : َمْربُوَعةٌ  األَْرُض فهي ُربِعَتِ  ، تَقُوُل ِمْنهُ : الرَّ : الَمَطُر يَُكوُن بَْعَد الَوْسِمّيِ ،  الرَّ

يِّف ، ثُمَّ الَحِميُم.  وبَْعَده الصَّ

 .ِربَاعٌ و ، أَْربِعَةٌ  َمتَى جاَء ، والَجْمعُ  َربِيعٌ  وقال أَبو َحنِيفَة : والَمَطر ِعْنَدُهمْ 

ِل َمَطٍر يَقَُع باألَْرض أَيَّام الَخِريِف  ـْزَهِريُّ : وَسِمْعُت العََرب يَقُولون وقاَل األَ  اَد  َربِيعٌ  ، ويَقُولُون : إِذا َوقَعَ  َربِيعٌ  : ـألَوَّ وَّ باألَْرِض بَعَثْنَا الرُّ

 ، واْنتََجْعنَا َمساقَِط الغَْيِث.

بِيعُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ   يَْوٍم أَْو لَْيلٍَة ، ولَْيَس بالقَِوّيِ. ُرْبعَ  ما كاَن ، وقِيَل : هو الَحظُّ منه الماِء لألَرِض الَحظُّ من  : الرَّ

 أَْي َحظٌّ. َربِيعٌ  هذا الماءِ  وفي بَْعِض النَُّسخ : فِي يُقَاُل : ِلفاُلٍن ِمنْ 

بِيعُ وِ  ِغيرُ  : الَجْدَوُل ، وهو الرَّ  ، وهو السَِّعيدُ  النَّْهُر الصَّ

__________________ 
 «.سياف»( عن أسد الغابة وابألصر 1)
 . وقير جيظان ابجليم... ( يف ميزان االعتدا  : حيظان ا ويقا  ابن حظيان2)
 ( يف ميزان االعتدا  : الربيض بن عبد   بن خطاف البصري األحدب.3)
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 ( يف ميزان األعتدا  : ربيض بن مطر .4)
وفيه ذكر : الربيض بن حبيب البصـــــــــري وهو  .. الربيض بن حبيب العبســـــــــي موالهم الكويف عن نوفر بن عبد امللك وغريه( يف ميزان االعتدا  : 5)

 الذي يرو  عن ا سن.
 ( زايدة عن القاموس.6)
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ُبُت َعَل »ويف َحِديٍث آَخَر :  «.ا فـََتَطه رَ  الر بِيضِ  فـََعَدَ  ِإىَل »أَيحضاً ا ويف اَ ِديِث :  هذا من ِإضاَفِة « الس اِقي َربِيضِ  مبا يـَنـح
َمِعي  قـَوحَ  الّشاِعر : ِقي الز رحَع ا وأَنحَشَد اأَلصح ر ال ِذي َيسح َفِة ا َأيح النـ هح َوحُصوِف ِإىَل الصِّ

 امل
وُه  يـــــــــــــــــــــضٍ فـــــــــــــــــــــُ َدٌح  َربـــــــــــــــــــــِ ُه قـــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــ   وكـــــــــــــــــــــَ

هح وِ      ـــــــــــــَ َرب ي شـــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ت ـــــــــــــَ َا يـ ُه حـــــــــــــِ ـــــــــــــُ ن طـــــــــــــح ـــــــــــــَ  ب

  

َرضــــــــــــــــــــــــــاً  ُه مــــــــــــَ ــــــــــــَ ل وح اُس حــــــــــــَ ــــــــــــّ ــــــــــــن رُت ال اقــــــــــــَ  َيســــــــــــــــــــــــــ 

  
هح وِ    بـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــَ ِه قـ يـــــــــــٌح مـــــــــــا ِإنح بـــــــــــِ حـــــــــــِ َو صـــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــح

  
 .أَْربِعاءُ  ، أَْي نَْهٌر ، لَكثَْرة ُشْربِه ، والَجْمع َربِيعٌ  أَراَد بِقَْولِه : فوهُ 

بِيعَةوِ  بُون به بهاٍء : َحَجٌر تُْمتََحُن بإِشالَتِهِ  ، الرَّ بَيعَة ، وقيَل : القَُوى ويَُجّرِ : الَحَجُر الَمْرفوع ، وقِيَل : الَِّذي يُشاُل. قاَل األَْزَهِرّي : يُقَال  الرَّ

ةً.  ذِلَك في الَحَجِر خاصَّ

بِيعَةُ وِ   ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : بَْيَضةُ الَحِديدِ  : الرَّ

 تـَُلوُح َلَد  اهلِياجِ  َربِيَعُته
بِيعَة قاَل ابن األَْعَراِبّي :وِ  ْوَضة. : الرَّ  الرَّ

بِيعَةُ وِ   الَمَزاَدة. : الرَّ

بِيعَةوِ   العَتِيَدة. : الرَّ

بِيعَةوِ  ِعيدِ  ، َكبِيَرةٌ  ة : الرَّ يَْت بهم. َربِيعَةَ  ِلبَنِي في أَْقصاه ، بالصَّ  ، ُسّمِ

الفََرِس ، ألَنَّه أُْعِطَي ِمن ِميراِث أَبيِه الَخْيَل ، وأُْعَطَي  َربِيعَة ، وإِنّما قِيَل لَهُ : الفََرِس : هو ابن نِزاِر بِن َمعَّدِ بِن َعْدنَاَن ، أَبُو قبيلَةٍ  َربِيعَةوِ 

َي ُمَضَر الَحْمراِء ، وأُْعِطَي أَْنَماٌر أَخوُهما الغَ  َي أَْنَماَر الشَّاةِ ،أَْخوهُ ُمَضُر الذََّهَب ، فُسّمِ َربِيعَةَ  إِلَى والنِّْسبَة« ح م ر»ذُِكر في  قدو نََم ، فُسّمِ

َكةً. َربَِعيُّ   ، ُمَحرَّ

بَِعيُّ  والَمْنُسوِب هَكَذا ِعدَّةٌ ، قاَل الحافُظ : ومنهم : أَبُو بَْكرٍ   ، له ُجْزٌء سِمْعنَاه عالياً. الرَّ

أَبُو  ، وهو بن عاِمِر بِن ُعقَْيلٍ  َربِيعَةُ و« خ ل ع»الَِّذيَن تَقَدَّم ِدْكُرهم قَِريباً في  أَْبو الُخلَعَاءِ  ، وهو بُن ُعقَْيلٍ  َربِيعَةُ  : َربِيعَتان في ُعقَْيلٍ وِ 

ة بِيعَتَْين ، كما في الّصحاح والعُبَاب. األَْبَرِص ، وقُحافَةَ ، وَعْرَعَرةَ ، وقُرَّ  ، وُهَما يُْنَسبان إِلى الرَّ

 َزْيِد َمنَاةَ بن تَِميٍم ، بن ماِلِك بنِ  َربِيعَةُ  ، َكذا نَصُّ العُبَاِب ، ونَصُّ الّصحاح : وهو : الكْبَرى ، وِهي َربِيعَتانِ  وفي تِميمٍ  ْوَهِرّي :قال الجَ 

ْغَرى وِهيَ  َربِيعَةَ  ، ونَّص الّصحاح والعُبَاب :ويُلَقَّبُ  وتُْدَعى الُوْسطى ، وهي  َربِيعَةُ و ، ونَصُّ الّصحاح : ، َكذا نَصُّ العُبَاب الُجوعِ ، والصُّ
 بِن َزْيِد َمنَاةَ بِن تَِميٍم. بُن َحْنَظلَةَ بِن ماِلكِ  َربِيعَةُ  (1)

 فنُِسبُوا إِلَْيَها. أُّمهم اْسم وُهْم بَنو َمْجَد ، وَمْجدُ  ، قال الَجْوَهِرّي : بُن عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ  َربِيعَةُ  : أَبُو َحّيٍ ِمن َهواِزَن ، وهو َربِيعَةوَ 

 بِن غاِلِب بِن فِْهٍر ، كما في َمعَاِرِف ابِن قُتَْيبَةَ ، نَقَلَهُ َشْيَخنَا. (2)قُْلت : هي َمْجُد بِْنُت تَْيم 

 َربِيعَةو بن الحاِرِث األَْسلَِمّي ، َربِيعَةو ، (3)بن الحاِرث األَوِسّي  َربِيعَةو بن أَْكثم ، َربِيعَة: وُهمْ  ، عنهمهللارضي ثاَلثوَن َصَحابِيَّا  :َربِيعَةُ وِ 

بن  َربِيعَةُ و بن ِخراش ، َربِيعَةو ، وسلموآلهعليههللاصلىخاِدم َرُسوِل هللا  َربِيعَةو ، (1)ابن ُحبَْيٍش  َربِيعَةو بن الحاِرِث بن َعْبِد الُمطَِّلب ،

« ر ف ع»بن ُرفَْيعٍ يأْتِي ذكره في  َربِيعَةُ و بن رواء العَْنِسّي ، َربِيعَةُ و بن ُرفَْيعِ بن أَْهبَاِن ، َربِيعَةُ وَ  بن ُخَوْيلد ، َربِيعَةُ و أَبِي َخَرَشةَ ،

 بن ُشَرْحبِيَل ، َربِيعَةُ و بن يَساٍر ، َربِيعَةو بن السّكينِ  َربِيعَةُ و بن َسْعٍد ، َربِيعَةُ و بن ِزياٍد ، َربِيعَةُ و بن ُزْرَعةَ ، َربِيعَةُ و بن َرْوحٍ ، َربِيعَةو

بن َعْمٍرو  َربِيعَةُ و ابن َعْمٍرو الثَّقَِفيُّ ، َربِيعَةُ و بن ُعثَْماَن ، َربِيعَةُ و ، (5)بن َعْبِد هللا  َربِيعَةُ و (4)بن ِعبَاٍد  َربِيعَةُ و بن عاِمٍر ، َربِيعَةُ و

 .(6)بن َكْعٍب  َربِيعَةُ و بن قَْيٍس ، َربِيعَةُ و بن الفَْضِل ، َربِيعَةُ و  ،بن الِفَراِس  َربِيعَةُ و ابن َعْيداَن ، َربِيعَةُ و الُجَهنِيُّ ،



10138 

 

بائعوِ   وَسِميراُء : من َمناِزل حاّجِ الكوفة. قاَل الّشاِعر : : أَعالٌم ُمتَقَاِوَدةٌ قُْرَب َسِميراءَ  الرَّ

َدا  اِ  ِإذا بـــــــــــَ بـــــــــــَ لـــــــــــَ  اجلـــــــــــِ ـــــــــــُد عـــــــــــَ زِي ٌر يـــــــــــَ بـــــــــــَ  جـــــــــــَ

     َ اح يــــــــــــــــمُ  الــــــــــــــــر ابئــــــــــــــــضِ بــــــــــــــــَ قــــــــــــــــِ وِم مــــــــــــــــُ ثــــــــــــــــُ  واجلــــــــــــــــُ

  
ْبعوِ  مِّ  الرُّ بُعُ  ، ويُثَقَّل ، فيُقَاُل ، ، بالضَّ تَْينِ  الرُّ  ، ِمثَالُ  بَضمَّ

__________________ 
 .222وانظر مجهرة ابن حزم ص « وهو»( يف الصحاح : 1)
 «.متيم»وابألصر  486( عن مجهرة ابن حزم ص 2)
 الدوسي.( يف أسد الغابة : 3)
 ( يف أسد الغابة ِعباد وقير َعباد وقير عّباد والكسر أكثر.4)
 ( يف أسد الغابة : ربيعة بن عبد   بن نوفر الغطفاين الذبياين وربيعة بن عبد   بن اهلدير القرشي.5)
 ( انظر أسد الغابة فثمة ألاء وردت فيه مل يذكرها الشارح.6)
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ٍر وُعُسٍر ا نـََقَلُه اجلَ  ُر : كَبِمريٍ   ا الر بِيضُ  يـَُقاُ  أَيحضاً :و  وحَهرِّي هَكذا اُعسح ا َيط رُِد ذِلَك يف  أَرحبـََعةٍ  ُجزحٌء من ا كالَعِشرِي والُعشح
 .(1) (َوهَلُنَّ الرُّبُُع ممّا تَ رَْكُتمْ )هِذِه الُكُسوِر ِعنحَد بـَعحِضِهم. قاَ    َتعاىَل : 

بِيع ُربُعٌ  َجْمعُ وِ  تَْين الرَّ ْبع ، وَجْمعُ  ، بَضمَّ  .ُربُوعٌ و أَْرباعٌ : ـبِلُغَتَْيِه  ـ الرُّ

بَعُ وِ  بِيع كُصَرٍد : الفَِصيل يُْنتَُج في ، الرُّ ُل النِّتاجِ  الرَّ  ، أَي َوسََّع َخْطَوهُ وَعَدا. قال األَْعَشى يَِصُف ناقَتَه : َربَعَ و ، ، وهو أَوَّ

ِ  خِ  ذح ِو  بــــــــعــــــــِ لــــــــح ــــــــَ َرتح تـ طــــــــَ ا خــــــــَ مــــــــَ لــــــــ  اٍب كــــــــُ  ضــــــــــــــــــــــَ

ضح      ـــــــــِ ب ـــــــــ  ت ـــــــــَ ٍة ملَح تـ ومـــــــــَ قـــــــــُ عـــــــــح رحِج مـــــــــَ ـــــــــَ نح فـ اعـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــَ (2)رُبـ
 

  
 ، قال الراِجُز : ِربَاعٌ و ُربَعَاتٌ  وهي بهاٍء ، ج : ، كُرَطٍب وِرَطاٍب وأَْرَطاب ، أَْربَاعٌ و ، ِربَاعٌ  ج :

ا وِ  هــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ تـ ٍة انَزعــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــح يعــــــــــــــــــــُ  راَِبعــــــــــــــــــــِ

َد وِ      ـــــــــــــح ن ة عـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــح ل يعـــــــــــــُ ـــــــــــــرّاعـــــــــــــِ ـــــــــــــِر ال ي قـــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

  
َهاتَِها ، إِْبقَاًء َعلَْيَها.« ِربَاِعِهمْ  ُمِري بَنِيِك أَْن يُْحِسنُوا ِغَذاءَ »وفي الَحِديث :   وإِْحَساُن الِغَذاِء أاَلَّ يُْستَْقَصى َحلَُب أُمَّ

 وقاَل الّشاعر :

اٌة  هــــــــــن  فــــــــــتــــــــــَ بــــــــــِّ نح حــــــــــُ ي مــــــــــِ فــــــــــِ كــــــــــح وحَف تــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

َم َأوح ختــــــــــــَُ      هــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــبـ ُ  ال ــــــــــــُ رحب ــــــــــــَ ار  تـ ــــــــــــّراَِبعــــــــــــَ  (3) ال
  

َق ، فَكأَنَّ أَْي تَُخّل أَْلِسنَةَ الِفَصاِل ؛ تَُشقَُّها وتَْجعَُل فِيها عوداً ؛ ِلئِالَّ تَْرَضَع. وَمْعنَى تَْربُق ، أَْي تَُشدُّ البَ  ْهَم َعْن أُمهاتِها ِلئاَلَّ تَْرَضَع ، وِلِئالَّ تَفَرَّ

 البَْهَم والِفَصاَل.هِذِه الفَتَاةَ تَْخُدُم 

باعُ وِ   ، أِلَنَّ ِسيبََوْيه قاَل : إِنَّ ُحْكَم فُعٍَل أَْن يَُكسََّر َعلَى فِْعالٍن في غاِلِب األَْمِر. أَْربَاعٌ  شاذٌّ ، وَكذِلكَ  ُربَعٍ  في َجْمع الّرِ

َض لَهُ ُهنَا اْسِتْطراداً َعلَى  ُربَعٌ  ُهبٌَع وال ، وِمْنهُ قَْولُهم :مالَهُ  فإِذا نُتَِج فِي آِخِر النِّتَاج فُهبٌَع ، وهي ُهبَعَةٌ  ، وَسيَأْتِي في َمْوِضِعه ، وإِنََّما تَعَرَّ

 ِخالِف عاَدتِِه.

 أََحِد ُشعََراِء ُهَذْيٍل. ـويقاُل : َعْبد َمنَاةَ  ـثُمَّ ِمْن بَنِي حاِرٍث ، وُهَو َواِلُد َعْبِد َمنَاٍف  ، بالَكْسِر : َرُجٌل من ُهَذْيلٍ  ِرْبعٌ وِ 

 قال ساِعَدةُ :

جَيح  ـــــــــَ ن ـــــــــح ـــــــــُد ابـ ي فـــــــــِ ـــــــــُ ضٍ مـــــــــا ذا ي ـــــــــح مـــــــــا  رِب هـــــــــُ ـــــــــُ ـــــــــل ِوي  عـــــــــَ

َدا      نح َرقــــــــــَ مــــــــــَ ؤحســــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــِ َداِن وال بـــــــــــُ رحقــــــــــُ (4)ال تـــــــــــَ
 

  
بَاَعةُ وِ  وال تَُكوُن في َغْيِر  الُمَراُد به أَْمُرهُ األَّوُل. قاَل يَْعقُوبُ و ُمِقيٌم َعلَْيَها ، أَيْ  َرابِعٌ  َحالَُك الَّتِي أَْنتَ  ، وقِيَل : وتُْكَسُر : َشأْنُكَ  ، بالفَتْحِ  الرَّ

ةٌ َواِحَدةٌ َعلَى»وفي ِكتَابِه ِلْلُمَهاِجِريَن واألَْنَصار :  َطِريقَتَِك ، أَو اْستِقَاَمتَِك. على َربَاَعتَِك ، أَي ُحْسِن الحاِل ، أَوْ   «.َربَاَعتِِهم إِنَُّهْم أُمَّ

 قاَمتِِهْم ، يُِريُد أَنَُّهْم علَى أَْمِرِهم الِّذي كانُوا َعلَْيه.أَْي َعلَى اْستِ 

كةً ، َربَعَاتِِهمو ، َربَاِعِهمْ و ويُْكَسُر ، ، بالفَتْحِ ، َرباَعتِِهم قَبِيلَتَُك أَو فَِخذَُك : أَو يُقَاُل : ُهْم َعلَى َربَاَعتَُك : أَو  ، كَكتٍِف ، َربِعَاتِِهمو ، ُمَحرَّ

 .(5)ِمَن اْستِقاَمتِِهْم  ، كِعنَبٍَة ، أَي حالٍَة َحَسنَةٍ  ِهمِربَعَتِ و

 أَّوالً. أَْو أَْمُرُهم الَِّذي َكانُوا َعلَْيهِ 

َكة ، وتُْكَسُر البَاءُ  َربَعَاتِِهمْ وَ   ، عن ثَْعلٍَب. َمنَاِزلُهم أَيْ  ، ُمَحرَّ

، يَْعنِي على اْستِقاَمتِِهِم. وَوقََع في ِكتَاِب َرُسوِل هللا  َربَعَاتِِهمو ، َربَاَعتِِهمو ونََزاَلتِِهم ،وقَاَل الفَّراُء : النّاُس َعلَى َسَكنَاتِِهْم 

 بالَكْسر ، هَكذا ُوِجَد في ِسيَرةِ ابِن إْسَحاَق ، وَعلَى ذِلَك فَسََّره ابُن ِهَشاٍم.« ِرْبعَتِِهم َعلَى»:  ِليَُهودَ  وسلموآلهعليههللاصلى

بَاَعةالوِ  َغْيُر فاُلٍن  ِربَاَعتَهُ  َسيُِّدُهْم. ويُقَاُل : ما فِي بني فاُلٍن َمْن يَْضبُطُ  (6) [هو]قَْومِه ، أَْي  ِربَاَعةِ  وهو َعلَى ، بالَكْسر : نَْحٌو ِمن الِحَمالَِة. ّرِ

 ، أَْي أَْمَرهُ وَشأْنَهُ الَِّذي َعلَْيه.
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باعةُ  ِعيرَ وقال أَبُو القاِسم األَْصبََهانّي : استُ  ياَسِة اْعتِبَاراً بأَْخذِ  الّرِ القَْوِم َغْيُر فاُلٍن. وقاَل األَْخَطل يَمَدح  ِربَاَعةَ  ، فِقيَل : ال يُِقيمُ  الِمْربَاع للّرِ

 : َربِيعَةَ  َمْصقَلَةَ بنِ 

يِن  غـــــــــــح ـــــــــــُ ىًت تـ دٍّ فـــــــــــَ عـــــــــــَ ه (7)مـــــــــــا يف مـــــــــــَ ـــــــــــُ ت  راَِبعـــــــــــَ

ٍح      ٍر صــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــِ م  أِبَمــــــــــــــح هــــــــــــــُ ــــــــــــــَ اَل ِإذا يـ مــــــــــــــِ  عــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .12( سورة النساء اآية 1)
 «.خصابٍ »وفيه  107( ديوانه ص 2)
 ( ويرو  : أو حتر الرابعا.3)
 «.ما ذا يفيد»بد  : « ما ذا يغري»يف شعر عبد مناف بن ربض ا وفيه :  38/  2( ديوان اهلذليا 4)
 «.راَبعاهتم»( زيد يف اللسان لغة أخر  : 5)
 ة عن اللسان.( زايد6)
 «.عمال»بد  « فعال»ويف التهذيب والصحاح واللسان « يُغين»والصحاح والتهذيب :  145( يف الديوان ص 7)
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ْبعَةُ وِ  ْبعَةِ  ءٍ ثُمَّ َدَعا بَشيْ »، وفي َحِديث ِهَرْقَل :  ُجونَةُ العَّطارِ  ، بالفَتْحِ : الُجونَة ، الرَّ ْبعَةُ « العَِظيَمةِ  كالرَّ كالُجونَِة. قاَل  مَربَّعٌ  ءٌ : إِنا الرَّ

يَْت   أَْرُجل. وقال َخلَُف بُن َخِليفَةَ : أَْربَعِ  أَْو لَكْونها َذاتَ  (2)َطاقاٍت  أَْربعِ  لَكْونِها في األَْصِل ذاتَ  (1)األَصبهانّي : ُسّمِ

َك وِ  َديـــــــــــــح َر مـــــــــــــا يف يـــــــــــــَ  قـــــــــــــدح كـــــــــــــاَن أَفحضـــــــــــــــــــــــــــَ

َن يف      دح ُم ُنضــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ اجــــــــــــــــــــِ ه ــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح  َربـ

  
اَغانِي :قاَل  ْبعَةُ  أَماو الصَّ ال تَْعِرفُها العََرُب ، بَْل هي اْصِطالُح أَْهِل بَْغَداَد  هِذه ُمَولََّدةٌ  الَكِريم ، فإِنّ  أَْجَزاء الُمْصَحفِ  فيه ُصْنُدوق بَمْعنَى الرَّ

َمْخَشِريُّ في األََساِس  َكأَنََّها َمأَُخوَذةٌ من األُولَى ، أَوْ   .، وإِلَْيِه ماَل الزَّ

ْبعَةُ وِ  ين ، وهم بَنُو َحيٌّ من األَْسدِ  : الرَّ ْبعَةِ  ، بُسُكوِن الّسِ أَْوُس بُن َعْبِد  أَبُو الَجْوزاءِ  ِمْنُهم بِن َعْمٍرو ُمَزْيِقيَاَء ، قالَهُ َشْيُخ الشََّرِف النَّّسابَةُ. الرَّ

ْبِعيُّ  هللا هكذا َضبََطهُ ابُن نُْقَطةَ بتَْسِكيِن « ج وز»ْمُرو بُن ماِلٍك اليَْشُكِرّي ، وقَْد تَقَدَّم ِذْكُره في ، َرَوى عن اْبِن َعبّاس ، وَعْنهُ عَ  التّابِِعيُّ  الرَّ

ْيتُه بَخّط ابن الُمَهْنِدس ثِيِر. قُْلُت : وهَكَذا َرأَ الباِء ، نَْقالً عن َخّطِ ُمؤتَمٍن الّساِجّي ، وَخالَفَهُ ابُن السَّْمعَانِّي ، فَضبََطهُ بالتَّْحِريِك ، وتَبِعَهُ ابُن األَ 

ث َعْبِد القاِدِر التَِّميمّي ، َرِحَمهُ  مة الفاِضِليّة بَخّطِ اإِلمام الُمَحّدِ َكةً ، وكذلك هو َمْضبُوٌط فِي الُمقَّدِ  هللا تَعالَى. ُمَحرَّ

بَعَةُ وِ  َؤاِسّي   من َعْدِوه ولَْيَس بالشَِّديدِ بالتَّْحِريِك : أََشدُّ الَجْريِ ، أَو أََشدُّ َعْدِو اإِلبِل ، أَو َضْربٌ  الرَّ ر قَْوُل أَبِي ُدَواٍد الرُّ ، وبالَمْعنَى الثّانِي فُّسِ

 فيما أَْنَشَدهُ األَْصَمِعّي :

ه وِ  رحُكضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ي  تـ رحضـــــــــــــــــــــــِ رَت الـــــــــعـــــــــُ لـــــــــُ َروحَرِت الـــــــــعـــــــــُ  اعـــــــــح

َداِء و      هح أُم  الـــــــــــــــفـــــــــــــــواِرِس ابلـــــــــــــــدِّئـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــر بــــــــــــــــَ

  
بِِل ال ِمْن ْضَرُب َمثاَلً في ِشدَّة األَْمِر ، يَقُوُل : َرِكبَْت هِذه الَمْرأَةُ الَّتِي لَها بَنُوَن فََواِرُس بَِعيراً ِمْن ُعْرِض اإلِ وفي اللَِّسان : وهذا البَْيُت يُ 

 ِخياِرها.

ئْداءِ  وفي العُبَاِب : قاَل ابُن ُدَرْيٍد : يَقُوُل : إِنَّ هِذه قَْد أُِغيَر َعلَْيَها ، فََرِكبَْت من الدََّهِش  بَعَةِ و بَِعيراً ُعلُطاً بال ِخطاٍم ، فَحَملَتْهُ على الّدِ ،  الرَّ

  حاالً ِمْنَها.وُهَما أََشدُّ العَْدِو ، وبَنُوَها فَوِراُس لَْم يَْحُموها ، فإِذا كانَْت أُمُّ الفََواِرِس هِذه حالَُها ، فغَْيُرها أَْسَوأْ 

بَعَةُ وِ   َحيٌّ من األَْزد. : الرَّ

بَعَة قاَل ابُن ُدَرْيد :وِ  أَنَّه قاَل :َكاَن َمعَنَا أَْعَرابِيٌّ َعلَى  (3)، قاَل : وَذَكُروا عن الَخِليِل  يَْجتَِمُع فِيها الَجْمرُ  الَمَسافَةُ بَْين أَثافِي الِقْدِر الَّتِي  :الرَّ

بَعَةُ  ِخَواٍن ، فقُْلنَا : ما  .َربَعَةٌ  : فأَْدَخَل يََدهُ تَْحَت الِخَواِن فقاَل : بَْيَن هِذه القََوائمِ  الرَّ

ْوبَعُ وِ  عِ  الرَّ  ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وأَْنَشد لُرْؤبةَ : ءُ يُف الدَّنِي، كَجْوَهٍر : الضَّ

ِته  بـََعةً َعَل  اسح بَعاَأو  َروح  َروح
ْوبَعَةُ وِ  َجاِل ، بهاٍء : القَِصيرُ  ، الرَّ َف َعلَى الَجْوَهِرّي فَجعَلََها من الّرِ ثّم « ع ز ب»بالّزاي ، وَسيَأْتِي إِْن َشاَء هللا تَعالَى في  َزْوبَعاً ، وتََصحَّ

ّي قاَل : َذَكَرهُ ابُن ُدَرْيدٍ  َر بأَنَّه القَِصيُر الَحِقيُر  (4)والَجْوَهِرّي بالّزاي  إِّن اْبَن بَّرِ اِء ، قَاَل : وكذِلَك وهو في ِشْعِر ُرْؤبَةَ ، وفُّسِ ، وَصوابُه بالرَّ

ْل. يِت أَْيضاً بالّراِء ، فتَأَمَّ ّكِ  ، وهكذا أَْنَشَده ابُن الّسِ

ْوبَعَةُ   :قِيلَ وِ  ْوبَعَةِ  أَْصلُ  العُْرقُوِب ، أَو (5) قَِصرُ  في ِشْعِر ُرْؤبةَ هو الرَّ كأَنََّها ُصِرَعْت ، وهذا الّداُء بها ، فِلذِلَك  َداٌء يَأُْخذُ الِفَصالَ   :الرَّ

 ، أَي ُسقُوٌط ِمْن َمَرٍض وَغْيِره. قاَل َجِريٌر : َرْوبَعٌ و َرْوبَعَةٌ  ، يُقَاُل : أََخَذه ُرْوبَعَةً  نََصبَ 

ًة  رِبــــــــــــــ  اح مــــــــــــــُ قــــــــــــــَ َُة ابلــــــــــــــلــــــــــــــِّ فــــــــــــــريح تح قــــــــــــــُ  كــــــــــــــانــــــــــــــَ

ــــــــــَر      ي ــــــــــَفصــــــــــــــــــــــــِ َذ ال ي ِإذا َأخــــــــــَ كــــــــــِ ــــــــــح ب ــــــــــَ ضُ تـ ــــــــــَ ب ــــــــــر وح  ال

  
، وهي فَأَْرةٌ  دابَّةٌ ، م ، والياُء زاِئَدةٌ ؛ ألَنَّه لَْيس في َكالِم العََرِب فَْعلُوٌل ِسَوى ما نََدَر ، ِمثْل َصْعفُوٍق. قَالَهُ ُكَراع : اليََرابِيعِ  َواِحدُ  اليَْربُوعُ وِ 

 أَْبَواٍب. وقاَل األَْزَهِرّي : ُدَوْيبَةٌ فوق الُجَرِذ ، الذََّكُر واألُْنثَى فيه َسَواٌء. أَْربَعَةُ  لُجْحِرها

ّمِ ، أَوْ  ، علَى التَّْشبِيِه بالفَأَْرةِ ، لَْحَمةُ الَمتْنِ  : اليَْربُوع من الَمَجاِز :وِ  ، قاَل األَْزَهِرّي : لَْم  الَمتِْن : لََحَماتُه ، ال َواِحَد لَها يََرابِيعُ  أَْو هي بالضَّ

 رابِيعُه ، وهي لََحَماُت الَمتِْن.أَْسَمْع لها بَواِحٍد ، يُقَاُل : َمرَّ تَْنُزو َحَرابِيُّ َمتْنِِه ويَ 

__________________ 
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 ( الذي يف املفردات لألصفهاين : الرّبيعة : اجلونة.1)
 ( يف مفردات الراغب : طبقات.2)
 .265/  1واألصر كاجلمهرة « عن بع  أهر العلم»( يف التكملة : 3)
 دم.ابلراء كما تق« روبعة أو روبعا» 264/  1( الذي يف اجلمهرة 4)
 ويف اللسان : القصري العرقوب.« قصري»( عن القاموس وابألصر 5)
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ُم بُن نَُوْيَرةَ  بن َعْمِرو بِن تَِميٍم : بُن َحْنَظلَةَ بِن مالك يَْربُوعُ وِ  وأَُخوهُ ماِلٌك ، وقَْد تَقَدَّم  الصَّحابِيّ  اليَْربُوِعيُّ  أَبُو َحّيٍ من تَِميٍم ، ِمْنُهم : ُمتَّمِ

 «.ر ن و»َذْكُره في 

ةَ : بُن َغْيظ يَْربُوعُ وِ  ةَ  بِن ُمرَّ يُّ  بِن َعْوِف بِن َسْعِد بن ذُْبيَان ، أَبُو بَْطٍن ِمْن ُمرَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. اليَْربُوِعيُّ  ِمْنُهم الحاِرُث بُن ظاِلم الُمّرِ

بّاع قال ابُن األَْعَراِبّي :وِ  اٍد : الَكثيُر ِشَراءِ  ، الرَّ بَاع كَشدَّ  الَمنَاِزُل. هيو ، الّرِ

ْوا قدْ وِ  ً  َسمَّ  َسْحبَاَن. ، ِمثْل ُرْبعَانَ و ، ، َكُزبَْيرٍ  ُربَْيعا

بَيِّعُ  ، كأَِميٍر ، َربِيعٍ  كتَْصِغيرِ وِ  ذ الرُّ بَيِّ و بِن َعفَّراَء ، بَايَعَْت تَْحَت الشَجَرة. بِْنُت ُمعَّوِ بِن ِسنَاٍن الُخْدريَّةُ ، من الُمبَايعاِت ،  بِْنُت َحاِرثَةَ  عُ الرُّ

بَيِّعُ و َذَكَرها الَواقِِدّي ، بَيِّعُ و بِن النُعَماِن بن َخْنَساَء بِن ِسنَاٍن ، ِمَن الُمبَايِعاِت ، بِْنت الطُّفَْيلِ  الرُّ ةُ أَنَس الرُّ  وأُمُّ  بِن ماِلٍك ، بِْنُت النَّْضِر ، َعمَّ

بَيِّعِ  بَيِّعِ  أُمُّ  يا»:  وسلموآلهعليههللاصلىالَّتِي قاَل لََها النَّبِيُّ  أُمُّ حاِرثَةَ بِن ُسَراقَةَ ، وِهيَ  وهي الرُّ ، حيَن َكَسَرْت ثَنِيَّةَ « ِكتاُب هللا الِقَصاصُ  الرُّ

 هللا ، رضي َصحابِيَّاتٌ ، وقَْد َوقَع لَنَا هذا الَحِديُث َعاِلياً في ثُمانِيات النَِّجيِب ، وفي ُعَشاِرياِت الَحافِظ بِن َحَجِر : الِقَصاصَ  َحاِرثَةَ ، فَطلبُوا

 .نَّ عنه

بَْيع َعْبُد العَِزيز بنُ وِ  ثان بُن عبد العَزيِز : ُربَيِّعُ  واْبنُه ، بَْصِرّي ، أَبُو العَّوام الباِهِليُّ  (1) الرُّ ، َرَوى عبُد العَِزيِز عن َعَطاِء بِن أَبِي َربَاحٍ  َمَحّدِ

 ، وعنه النَّْضُر بُن ُشَمْيٍل ، وَغْيُره.

ُد بُن َعِلّي بنِ  بَيِّعِ  وفَاتَه : ُمَحمَّ  السُّْلَميُّ ، َرَوى َعْنهُ ُسْفيَاُن بُن ُعيَْينَةَ. الرُّ

 ، فَصغََّر اْسَمهُ ، وقاَل : َربِيعَةَ  بِن ُمْدِلجِ بِن ِحْصِن بن َكْعٍب ، كاَن اْسُمه بُن ِحْصن ُربَيِّعَةُ  بَِهاٍء :وِ 

ينِّ وِ  ــــــــــــــــكــــــــــــــــِ ةُ ل عــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــَ ٍن  رُبـ  بــــــــــــــــُن ِحصــــــــــــــــــــــــــــــح

ثـــــــــــــايب      َواِرُس مـــــــــــــا مـــــــــــــَ َم الـــــــــــــفـــــــــــــَ لـــــــــــــِ دح عـــــــــــــَ قـــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

  
بِن َعْبٍد ، قاتُِل ُعتَْيبَةَ بن  ُربَيِّعَةَ  واْبنُهُ ذُؤاُب بنُ  شاِعرانِ  عَْيٍن األََسِدّي :بن أَْسعََد بِن َجِذيَمةَ بِن َماِلِك بِن نَْصر بِن قُ  (2) بن َعْبد ُربَيِّعَةُ وِ 

يٌث في ُسنَِن ، قال ُشْعبَةُ َوْحَده : له ُصْحبَةٌ ، ولَهُ َحدِ  ُمْختَلَف في ُصْحبَتِه بَن فَْرقٍَد السُّلَِمّي الُكوفِّي ، ُربَيَّعَةَ  وَعْبُد هللا بنُ  الحاِرِث بِن ِشَهاٍب.

ْحّمِن النََّسائّي ، وَرَوى أَْيضاً عن ابِن َمْسعُوٍد وُعبَْيِد هللا بِن خاِلٍد ، وُعتْبَةَ بِن فَْرقٍَد ، وَعْنه َعَطاُء بُن الّسائ ِب ، وماِلُك بُن الحاِرث وَعْبُد الرَّ

 ، وَغْيُرهم. ُربَيِّعَةَ  ابُن ابِن أَِخيِه َمْنُصوُر بُن الُمْعتَِمِر بِن َعتّاِب بنِ بُن أَبِي لَْيلَى ، وَعْمُرو بُن َمْيُموٍن ، وَعِليُّ بُن األَْقَمِر ، و

ْحّمن التابِِعّي ال ُربَيِّعَةَ  بُن َحْزٍن الِعقَْيِلّي ، ِمن أْجَداِد َرافِعِ بِن ُمقَلٍد ، وعبُد هللا بُن َحبِيِب بنِ  ُربَيِّعَةُ  وفاتَهُ : مشهور ، السُّلَِمّي أَبُو َعْبد الرَّ

 َضبََطهُ في تَْهِذيِب الَكَماِل هكذا. قُْلُت : وهذا َرَوى َعْن َعِلّيٍ ، وَعْنهُ َعْلقََمةُ بُن َمْرثٍَد.

 : تَابِِعيٌّ ، عن ابِن ُعَمَر ، وقِيَل فيه : كأَِميٍر. الغََطفَانِيّ  ، بالّزايِ كما َضبََطه الحافُِظ ، بُن قَُزْيعٍ  ُربَْيعُ  : ُكزبَْيرٍ وِ 

 بِن تَِميٍم : شاعٌر جاِهِلّي. بُن الَحاِرث بِن َعْمِرو بِن َكْعِب بِن َسْعِد بِن َزْيِد َمنَاةَ  بَْيعُ رُ وِ 

، وكاَن َدَجاَجةُ أَْيضاً شاِعراً ،  ُربَْيعٍ  ِء القَْيِس بِن ِعْلبَاَء بنَجّد ِمْحَجِن بِن َسالَمةَ بن َدَجاَجةَ بِن َعْبِد قَْيس بن امري بُن َعْمٍرو التَّْيِميُّ  ُربَْيعوِ 

يَةِ  بَا ُربَْيعِ  وِمْن ذُّرِ ب يَْوَم الُكالِب ، وُمزاِحُم بن ِعاَلِج بن َماِلك بِن بِن َعْمٍرو أَْيضاً :النُّْعَماُن بُن َماِلِك بن الَحاِرِث ، كانَْت َمعَهُ َرايَةُ الّرِ

 والشَّْيُخ القائُل : « ج س س»الَحاِرِث ، كاَن َشِريفاً بالُكوفَِة ، وقد تَقَدََّم ِذْكُره في 

ريُ  ـــــــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــــــَ يِن  ب ـــــــــــــــــــَ غح ب ـــــــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــــــح ضٍ َأاَل أَب يـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ   بـ
َداءُ      مح فـــــــــــــِ كـــــــــــــُ َا لـــــــــــــَ نـــــــــــــِ رَاُر الـــــــــــــبـــــــــــــَ (3)فـــــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــــح

 

  
__________________ 

 «.رُبـَيِّض»( يف القاموس : 1)
 ُعبيد. 195( يف مجهرة ابن حزم ص 2)
 وبعده :« فبشرار»بد  « فبنذا  البنا»مض أبيات نسُبها للربيض بن ضبض الفزاري ا وفيها  214/  3( البيت يف أماد القاد 3)

ـــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــربت ور  عـــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــي   أبين ق

 فـــــــــــــــــال يشـــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــلـــــــــــــــــكـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــنســـــــــــــــــــــــــــــــاء    
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ـــــــــــــــــــــنســــــــــــــــــــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ان  وِ  ـــــــــــــــــــــين ل ـــــــــــــــــــــائ  كـــــــــــــــــــــن

  
 مـــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــيّن ومـــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــــــــــاءواوِ   

  

 إذا جـــــــــــــــــــــــاَء الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــاُء فـــــــــــــــــــــــبدفـــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــوين 

  
 فـــــــــــــــــإن الشـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــخ يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــاء  

  

 أمــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــّر وِ 

  
 فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب  خـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــف أو رداء  

  

 إذا عــــــــــــــــــاش الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــىت مــــــــــــــــــائــــــــــــــــــتــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــامـــــــــــــــــاً 

  
 فـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــد أود  املســــــــــــــــــــــــــــــــــــرة والـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــاء  
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يَّتِِه  الَمْشُهوَرة.األَْبيَاُت الَخْمَسةُ   َحْنَظلَةُ بن َعَراَدةَ الشَّاعر في أَيَّام بَنِي أُميَّة. (1)وِمْن ذُّرِ

ِد بن َسلََمةَ  ُربَْيعُ  وفاتَه : ْرَمةَ بِن عاِمِر بِن هَ بُن عاِمِر بِن ُصْبح بن َعِدّيِ بن قَْيِس بن الحاِرِث بن فِْهٍر ، من َولَِده إِْبراهيُم بُن َعِلّي بِن ُمَحمَّ

 .(3)بُن أْصَرَم بِن َخاِرَجةَ العَْنبَِرّي : شاِعٌر َذَكَرهُ اآلِمديُّ  ُربَْيعو«. هرم»الشاِعُر الَمْشُهور ، وَسيَأْتِي ذكره في  ُربَْيعٍ  بن (2)بِن ُهَذْيِل 

ِريَن ، وهو القائل  ُربَْيعِ  واْختُِلَف في  : (4)ابِن َضبُعٍ الفَزاِرّيِ أََحد الُمعَمَّ

اَء  ِإذا وين  (5)جــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ئ ــــــــــــــِ ف ــــــــــــــَبدح اُء ف ــــــــــــــَ ت  الشــــــــــــــــــــــــــــِّ

ه      رِمـــــــــــُ هـــــــــــح َخ يــــــــــــُ يـــــــــــح اءُ  (6)فـــــــــــِإن  الشـــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــِّ

  
 ، كأَِميٍر. َربِيعٌ  ، وقَْد تَقَدََّم ِذْكُره في الصَّحابَة فِيَمْن اْسُمه (7)فِقيَل : هَكَذا ُمَصغَّراً ، وقِيَل : كأَِميٍر 

ّمِ ، َمْعُدوٌل من ُربَاعُ وِ  ً  ، أَيْ  (8) (ُرابعَ ) وَ  َمثْنى َوثاُلثَ  وقَْولُه تَعالَى : .أَْربَعٍَة أَْربَعَةٍ  ، بالضَّ أَْي  ، فعََدلَه ، فِلذِلَك تُِرِك َصْرفُه أَْربَعاً أَْربَعا

 ِلْلعَْدِل والتَّْعِريف.

 ، فَحَذَف األَِلَف. ُربَاعَ  كُزفََر ، َعلَى إَِراَدةِ  ُربَعَ و : َمثْنَى وثاُلثَ  وقََرأَ األَْعَمشُ  قال ابُن ِجنّي :

بَاِعيَةُ وِ  نُّ الَّتِي بَْيَن الثَّنِيَِّة والنَّابِ  الرَّ  .َربَاِعيَاتٌ  ج الَّتِي تَلي الثنايَا ، تَُكوُن لإِلْنَساِن وَغْيِرِه ، األَْربَعَةِ  ، وهي إِْحَدى األَْسنَانِ  ، َكثََمانِيٍَة : الّسِ

بَْعَدُهَما ، ونَاباِن ، وَضاِحَكاِن ، وِستَّةُ أَْرحاٍء ِمْن ُكّل جانٍِب ، ونَاِجَذاِن ، وَكذِلَك ِمْن  َرباِعيَتانِ و األَْصَمِعّي : لإِلْنَساِن ِمْن فَْوٍق ثَنِيَّتاِن ،وقَاَل 

بَاُع كلها فلَهاأَْسفَل. قال أَبُو َزْيٍد : يُقَاُل ِلُكّلِ ُخّفٍ وِظْلٍف ثَنِيَّتاِن ِمْن أَْسفَل فقَ  ا الَحافُِر والّسِ أَْربَُع  ثَنَايَا ، ولْلَحافِِر بَْعَد الثَّنايا أَْربَعُ  ْط ، وأَمَّ

 أَْنيَاٍب ، وثََمانِيَةُ أَْضراٍس. أَْربَعَةُ و قََواِرَح ، أَْربَعَةُ و ، َربَاِعيَاتٍ 

ً  َربَاعٍ  : َربَاِعيَتَهُ  أَْي يُْلِقي يُقَاُل ِللَِّذي يُْلِقيَهاوِ  ً  ، َكثََماٍن ، فإِذا نََصْبَت أَتَْمْمَت ، وقُْلَت : َرِكْبُت بِْرَذْونا لَْم أَِجْد إِالَّ َجَمالً »وفي الَحِديِث :  َربَاِعيا

ً  ِخيَاراً   «.َربَاِعيا

 قال العَّجاج يَِصُف ِحماراً َوْحِشيّاً :

ا  بـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــَ َدراين َأحـــــــــــــــــــح جِي َأخـــــــــــــــــــح َبن  حتـــــــــــــــــــَح  كـــــــــــــــــــَ

رح      يـــــــــــــــاًمـــــــــــــــُ عـــــــــــــــاً َراَبعـــــــــــــــِ بـــــــــــــــِ بـــــــــــــــا تـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ وح  َأو شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ُرْبعٌ  َجواٌر ج : َكذِلكَ و والشَّناح : الطَِّويُل ، ال نَِظيَر لََها ِسوَى ثَماٌن ويََماٌن وَشناٌح.وِ ، األَِخيُر عن ُكَراع ، قاَل : َربَاعٍ و َربَاعٌ  َجَمٌل وفََرسٌ وِ 

مِّ  تَْينِ  : عن ثَْعلٍَب ، : بالضَّ ، عن ابِن  : َكُصَردٍ  ُربَعٌ و : األَِخيُر كغََزاٍل وِغْزالٍن : : بَكْسِرِهَما ِرْبعَانٌ و ِربَاعٌ و ، كقََذاٍل وقُذٍُل ، وبَِضمَّ

 .َربَاِعيَتَه ُكلُّ ذِلَك ِللَِّذي يُْلِقي .َربَاِعيَةٌ  ، واألُْنثَى َربَاِعيَاتٌ و أَْربَاعٌ و األَعرابيّ 

ابِعَةِ  تَقُوُل لْلغَنَِم في السَّنَةِ وِ  ً  الّسابِعَِة : السَّنَةِ  الَخاِمَسِة ، وِلَذاِت الُخّفِ في السَّنَةِ  ، وَذاِت الحافِِر في وللبَقَرِ  الرَّ ، وَحَكى  أَْربَعَْت تُْربُِع إِْربَاعا

وتُْسِدُس وتَْصلَُغ ،  تُْربِعُ و وتُْسِدُس وتَْبُزُل ، والغَنَُم تُثْنِي تُْربِعُ و وتُْقِرُح ، واإِلبُِل تُثْنِي تُْربِعُ و األَْزَهِريُّ َعن اْبِن األَْعَرابِّي قَاَل : الَخْيُل تُثْنِي

، قاَل :  َربَاع فهو الرابِعَةَ  فإِذا اْستَتمَّ الثاِلثَةَ فهو ثَنِيٌّ ، وذِلَك ِعْنَد إِْلقَائِه َرَواِضعَه ، فإِذا اْستَتَمَّ قاَل : ويُقَاُل للفََرِس إِذا استَتَمَّ َسنَتَْين : َجَذٌع ، 

وإِذا 
ّنِ هو اإِلثْناُء ، ثُمَّ تَْسقُُط الَّتِي تَِليهَ  (9) ، فيَْنبُُت َمَكانَه  َربَاِعيَتُهُ  ، فَِهيَ  إِْربَاِعهِ  ا ِعْندَ َسقََطْت َرَواِضعُه ، ونَبََت َمَكانََها ِسنٌّ ، فنَبَاُت تَْلَك الّسِ

فَيَْنبُُت َمَكانَهُ قَاِرُحهُ ، وهو نابُه ،  َربَاِعيَتَهُ  ، فإِذا حاَن قُُروُحهُ َسقََط الَِّذي يَِلي أَْربَاعٌ و (10) ُربُعٌ  ، وأَْكثَر الَكالم ِربَعٌ  ، وَجْمعه َربَاعٌ  ِسنٌّ فهو

ٌع ، فإِذا َطعََن ، في السادسة ْعَد القُُروِح ُسقُوُط سّنٍ ، وال نَباُت َسّنٍ ، قاَل : وقاَل َغْيُره : إِذا َطعََن البَِعيُر في السَّنَِة الخاِمَسِة فهو َجذَ ولَْيَس بَ 

 ، فإِذا َربَاِعيةٌ  ، واألُْنثَى َربَاعٌ  فهو ثَنِيٌّ ، فإِذا َطعََن في الّسابِعَِة فهوَ 

__________________ 
 انه من ذريّة رُبـَيحض بن ا ارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم. 590/  2( كذا ابألصر ويفهم من عبارة تبصري املنتبه 1)
 «. مد»ويف اجلمهرة سقرت من عمود نسيه  «.اهلذد»وابألصر  177( عن مجهرة ابن حزم ص 2)
 .182( أنظر املؤتلف واملختلف ل مدي ص 3)
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 (.من الصفحة السابقة 3أنظر ا اشية رقم )من عدة أبيات  214/  3وآماد القاد  10واملعّمرين ص  590/  2( البيت يف تبصري املنتبه 4)
 «.جاء»بد  « كان» 10( يف املعّمرين ص 5)
 .590/  2« يهرمه»بد  « يهدمه»( يف التبصري 6)
 .308/  3واخلزانة  7/  6( أنظر املعّمرين ص 7)
 .3( سورة النساء من اآية 8)
 ( يف التهذيب : قا  : أثىن إذا سقطت.9)
 «.. َرَبَض وأرابع.. ( ضبطت عن اللسان ا وضبطت يف التهذيب : ومجعه رُبحض10)
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 .(2)وسدِيٌ  ا فِإذا َطَعَن يف الّتاِسَعِة فهو اَبزٌِ   (1)َطَعَن يف الثّاِمَنِة فهو َسَدٌس 
َل َسنٍَة تَبِيٌع ، ثُمَّ َجَذٌع ، ثم ثَنِيٌّ ، ثُمَّ وقال أَبو فَْقعَِس   ، ثم َسَدٌس ، ثُمَّ صاِلٌغ ، وُهَو أَْقَصى أَْسنَاِنِه. ِربَاعٌ  األََسِديُّ : َولَُد البَقََرةِ أَوَّ

بِيع القَْوُم : َصاَروا في أَربَعَ وِ   .أَْربَِعينَ  أَوْ  أَْربَعَةً  : صاُروا أَْربَعُوا أَو أَو َدَخلُوا فِيِه ، الرَّ

َحْيُث كانُوا ، أَي يُِقيُمون لْلِخْصِب العاّمِ ، وال يَْحتَاُجون إِلَى  يُربِعُونَ  ، لعُُموم الغَْيِث فُهمْ  عن االْرتِيَاِد والنُّْجعَةِ  الَمْربَعِ  أَقاُموا في : أَْربَعُوا أَو

 االْنتِقَاِل في َطلَِب الَكإِل.

بِيعِ  تُْنتَُج في الَّتِي قَةُ ، كُمْحِسٍن : النَّا الُمْربعُ وِ   ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ، وقَْد تَقَدََّم. ِمْرباعٌ  ، فإِْن كاَن ذِلَك َعاَدتها فهي الرَّ

 ، َعِن األَْصَمِعّيِ. الِمْربَاعُ  ، وكذِلكَ  ُربَعٌ  وهو الَّتِي َولَُدها َمعَها : هي الُمْربعُ  أَو

كاُب. ِشَراُع السَِّفينَِة الَمألَى : الُمْربِعُ  قاَل أَبُو َعُمٍرو :وِ  َظةُ : َمْقعَُد االْستِيَاِم ، وهو َرئِيُس الرُّ وِميُّ : ِشَراُع الفاِرَغِة ، والُمتَلَّمِ  والرُّ

بِيع أَّولِ  ُء فيالَّتِي تَِجي : األَْمَطارُ  الَمَرابِيعُ وِ   : َمنَ الدِّ  يَْذُكر عنههللارضي، قاَل لَبِيٌد  الرَّ

تح  يـــــــــــضَ ُرزِقـــــــــــَ رَابـــــــــــِ ا  مـــــــــــَ اهبـــــــــــَ وم وصـــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــُ  الـــــــــــنـــــــــــ 

هــــــــــــا     رهــــــــــــامــــــــــــُ ا فــــــــــــِ وحُدهــــــــــــَ ِد : جــــــــــــَ  َودحُ  الــــــــــــر َواعــــــــــــِ

  
ِل األَْنَواِء. َمَرابِيعُ  وَعنَى بالنُُّجوم األَْنَواَء. قاَل األَْزَهِرّي : قاَل ابُن األَْعَرابِّي :  النُُّجوِم : الَّتِي يَُكوُن بها الَمَطُر في أَوَّ

 .اْرتَبَعَتْ  ، وَكذِلكَ  ، إِذا اْستَْغلَقَْت َرِحُمها فلم تَْقبَِل الماءَ  ُمْربِعٌ  النَاقَةُ فهي أَْربَعَتِ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

ِكيَّةِ  هِذه َماءُ  أَْربَع قاَل َغْيُرهُ :وِ   َكثَُر. ، أَيْ  الرَّ

اإِلبُِل بالِوْرِد : إِذا أَْسَرَعِت الَكرَّ إِلَْيِه ، فََوَرَدْت بِاَل َوْقٍت ، وَحَكاهُ أَبُو ُعبَْيٍد بالغَْيِن  أَْربَعَتِ  ، كما في العُبَاِب ، أَيْ  الِوْرُد : أَْسَرَع الَكرَّ  أَْربَعَ وِ 

 .الُمْعَجَمة ، وُهَو تَْصِحيٌف ، كما في اللَِّسانِ 

 وتََرَكها تَِرُد الَماِء َمتَى شاَءْت. على الماِء : إِذا أَْرَسلََها اإِلبِلَ  أَْربَعَ  قاَل األَْصَمِعيُّ :وِ 

 أَكثََر من النَِّكاحِ. ، إِذا فاُلنٌ  أَْربَعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 َغْيِر فَتَْرةٍ.بالَمْرأَةِ : إِذا َكرَّ إِلَى ُمَجاَمعَتِها ِمْن  أَْربَعَ  وفي اللَِّسان :

 نَقَلَه الّصاَغانّي هَكَذا. َسأََل ثُمَّ َذَهَب ، ثُمَّ َعادَ  ، إِذا السائلُ  َعلَْيهِ  أَْربَعَ  قاَل ابُن َعْباٍد :وِ 

. وَوقَع في ، هَكَذا فِي النَُّسخِ ، وِمثْلُه في ا الَمِريَض : تََرَك ِعيَاَدتَه يَْوَمْيَن ، وأَتاهُ في اليَْوِم الثّاِلثِ  أَْربَعَ وِ  لْعبِاِب ، وهكذا ُوِجَد بَخّطِ الَجْوَهِريُّ

رَ  .(3)، وهَكَذا ُهَو في نَُسخِ الّصحاح  الرابِعِ  اللِّساِن : في اليَْومِ  ح َعلَْيه ، وبه فُّسِ ، إِالَّ  أَْربَعُواو أَْغبُّوا في ِعيَاَدةِ الَمِريض ،»الَحِديُث :  وَصحَّ

 ً ْبع ه ِمنوأَْصلُ « أَْن يَُكوَن َمْغلُوبا  : من أَْوَراِد اإِلبِِل. الّرِ

ً  ء: َجعَُل الشَّيْ  التَّْربِيعُ وِ   .أَْربَعٍ  أَْجَزاٍء ، أَْو َعلَى ُشْكل ِذي أَْربَعَةِ  ، أَْي ذا ُمَربَّعا

ِد بِن إِْبَراِهيَم األَْنَماِطيُّ  أَبِي َعْبِد هللا ، كُمعَظٍَّم : لَقَبُ  ُمَربَّعٌ وِ  مْشُهوٌر تَقَدَّم ِذْكُرهُ في  حاِفُظ بَْغَدادَ  صاِحِب يَْحيَى بن َمِعيٍن ، وهو ُمَحمَّ

ُث يُْعَرُف باْبنِ  األَْنَماِطيِّيَن. ُد بُن َعْبِد هللا بِن َعتّاٍب الُمَحّدِ التَّْكِملَة ، وُكْنيَتهُ أَبُو بَْكر ، ويُعََرُف وهذا نَقَلَه الّصاَغانِّي في  أَْيضاً. ُمَربَّعٍ  وُمَحمَّ

 ، كَذا في التَّْبِصيِر. أَْيضاً بالُمَربَِّعّي ، وقَْد َرَوى َعْن يَْحيَى بِن َمِعيٍن وَعِلّي بِن عاصٍم ، ماَت َسنَةَ ِمائَتَْين وِستٍَّة وثََمانِينَ 

ً و عن الِكَسائّي ، ُمَرابَعَةً  اْستَأَْجَره أَو عاَملَهوِ  ْحيَانِّي ، وِكالُهما ِربَاعا بِيع من ، بالَكْسِر ، عن اللِّ ، وُمصايَفَة من  ، كُمَشاَهَرة من الشَّْهرِ  الرَّ

تاِء ، وُمخاَرفَةً من الَخِريف ، وُمسانََهةً من السَّنَِة ، ويُقَاُل : ُمَسانَاة أَْيضاً ، والمُ  ْيِف ، وُمشاتاةً من الّشِ والميُاَوَمة : من عَاَوَمة من العاِم ، الصَّ

 اليَْوِم ، والُماَليَلَة : ِمَن اللَّْيِل ، والُمَساعاة : من السَّاَعِة ، وُكلُّ ذِلَك ُمْستَْعَمٌل في َكالِم العََرب.

__________________ 
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : َسُدوس وسدي .1)
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ع العنا  لســـنة وتثين لتمام ســـنتا وهي رابعية لتمام ثالث ســـنا وســـدس لتمام أربض ( بعدها يف التهذيب واللســـان : وقا  ابن األعرايب :  ذ 2)
 سنا ا وصالغ لتمام مخ  سنا.

 ( الذي يف الصحاح املطبوع : اليوم الثالث.3)



10149 

 

بِيعِ  بَمَكاِن َكَذا : أَقاَم به في اْرتَبَعوِ  بِيعَ  البَِعيُر : أََكلَ و الفََرُس ، اْرتَبَعَ وِ باً :، كما َسيأْتِي للُمَصنِّف قَِري ُمْرتَبَعٌ  ، والَمْوِضعُ  الرَّ  َكتَربَّع ، الرَّ

 ، قاَل َطَرفَةُ بُن العَْبِد يَِصُف ناقَتَهُ : وَسِمنَ  فنَِشطَ 

تِ  عـــــــــَ ـــــــــ  َربـ ـــــــــَ ي  تـ عـــــــــِ رحتـــــــــَ ـــــــــَ وحِ  تـ ِ يف الشـــــــــــــــــــــــ  اح فـــــــــ  ـــــــــقـــــــــُ  ال

دِ      يـــــــــــــــــَ ر ِة َأغـــــــــــــــــح وحِدِّ اأَلســـــــــــــــــــــــــــــــِ َدائـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــَ

  
ً  : أَصابُوا اْرتَبَعُواو ، تََربَّعُوا وقِيَل : اإِلبُِل بَمَكاِن َكذا : أَقَاَمْت به. قاَل األَْزَهِرّي : وأَْنَشَد  تََربَّعَتِ و ، وقيل : أَصابُوهُ فَأَقَاُموا فيه ، َربِيعا

 أَْعَرابِّي :

تح  عــــــــــــَ ــــــــــــ  َربـ ــــــــــــَ ِم  تـ يــــــــــــ  ــــــــــــغــــــــــــُ يِّ ال مــــــــــــِ َت الســــــــــــــــــــــــــ   حتــــــــــــَح

هـــــــــــــــِ      بـــــــــــــــح د عـــــــــــــــايف الـــــــــــــــّراَِيِض مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  مِ يف بـ
  

يَاِض ، أَْي ِرياُضه عافِيَةٌ َوافِيةٌ لم تُْرَع. ُمْبِهم :َكثِير البُْهَمى.  عافِي الّرِ

اَن ، أَي َرَعْينَا بُقُولَها في الّشتَاِء. تََربَّْعنَا ويقال : مَّ  الَحْزَن والصَّ

ً  يُقَاُل : َجلَسَ  في ُجلُوِسه : ِخاَلُف َجثَا وأَْقعَى. تََربَّعَ وِ   الَِّذي تَقَدَّم. األُْربَعَاَوى ، وهو ُمتََربِّعا

 : عنههللارضيقاَل النابِغَةُ الَجْعِديُّ  َحَملَتْهُ. ، أَي النَّاقَةُ َسنَاماً َطِويالً  تََربَّعَتِ وِ 

ائــــــــــــــــٍر اَبزٍِ  وِ  تِ حــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  َربـ ــــــــــــــــَ يح  تـ  الصــــــــــــــــــــــــــــــ 

ا      هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ لــــــــــــَ مِ  (1)َف عــــــــــــَ اُء كــــــــــــاأُلطــــــــــــُ فــــــــــــَ  الــــــــــــعــــــــــــِ

  
ْيِف َحتَّى َرفَعَْت َسنَاماً كاألُُطِم.يُِريُد َرَعت  بِيعِ  الَمْنِزُل يُْنَزُل فيه أَيّامَ  ، أَْي بفَتْحِ الباِء : ، بالفَتْحِ  الُمْرتَبَعُ و بِالصَّ ةً ، الرَّ ، ثُمَّ  كالَمْربَعِ  خاصَّ

َي ُكلُّ َمْنِزلٍ  َز فيه َحتَّى ُسّمِ ً  تُُجّوِ ً و َمْربَعا  َحِريرّي :، وِمْنه قَْوُل ال ُمْرتَبَعا

ضِ دَِع ادِّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر   اأَلرحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ِد وِ      هـــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــــــــح
َ

ضِ املـــــــــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــــــــَ رحتــــــــــــــــــــــــــــــَ ُ
 املـــــــــــــــــــــــــــــ

  
ْملُ  اْستَْربَعَ  قاَل أَبو َزْيد :وِ   تََراَكَم. : إِذا الرَّ

 ، وأَْنَشَد : اْرتَفَعَ  : إِذا الغُبَارُ وِ 

رَتحِبضٌ   ِمنح َعَجاِج الص يحِف َمنحُخو ُ  ُمسح
يِت :وِ  ّكِ  قَِوَي َعلْيِه. : إِذا البَِعيُر للسَّْيرِ  اْستَْربَعَ  قاَل ابُن الّسِ

 قاَل أَبو َوْجَزةَ : ُمْستَِقلٌّ به ، قَِويٌّ َعلَْيه ، َصبُوٌر. ، أَي بِعََمِلهِ  ُمْستَْربِعٌ  َرُجلٌ وِ 

ُه  رِطــــــــــــُ فــــــــــــح ِر يـــــــــــــُ ي  الــــــــــــز جــــــــــــح فــــــــــــِ اُد خــــــــــــَ كــــــــــــَ  اَلٍع يــــــــــــَ

ضٍ      رَتحبـــــــــــــِ اجِ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــ  اِة هـــــــــــــَ وحمـــــــــــــَ َ
َر  املـــــــــــــ  ِبســـــــــــــــــــــــــــُ

  
 : (2)أَطاقَهُ ، وأَْنَشد : َء الشَّيْ  اْستَْربَعَ  ٍء ، ويُْفِرُطه : يَْملَؤه َرْوَعا َحتَّى يَْذَهَب بِه. وقاَل ابُن األَْعَرابِّي :الاّلِعي : الَِّذي يُْفِزُعه أَْدنَى َشيْ 

ا  َرهـــــــــــَ َوازُِن أَمـــــــــــح تح هـــــــــــَ دح اَنطـــــــــــَ قـــــــــــَ رِي لـــــــــــَ مـــــــــــح عـــــــــــَ  لـــــــــــَ

رِ      اخـــــــــــِ نـــــــــــَ َ
مِّ املـــــــــــ رحَب شـــــــــــــــــــــــــُ َا ا ـــــــــــَ عـــــــــــِ رَتحبـــــــــــِ  مبُســـــــــــــــــــــــــح

  
 أَْي بُمِطيِقيَن الَحْرَب.

 َصْخٍر الُهَذِلّي يَْمَدُح خاِلَد بَن َعْبِد العَِزيز : (3)قال الّصاَغانِّي : وأَّما قَْوُل أَبِي 

يــــــــــــضٌ  ه  َربــــــــــــِ هــــــــــــِ اُء بــــــــــــَوجــــــــــــح َتضــــــــــــــــــــــــــَ ٌر ُيســــــــــــــــــــــــــح دح  وبــــــــــــَ

ثــــــــا      ــــــــنــــــــ  رمُي ال ضٌ  (4)كــــــــَ رَتحبــــــــِ ر    ُمســــــــــــــــــــــح دِ كــــــــُ  حــــــــاســــــــــــــــــــــِ

  
 فمعناه أَنه يَْحتَِمُل َحَسَده ، ويَْقَوى َعلَْيه.

 الَحَجِر وإِشالَتِِه. َرْبعِ  وقاَل األَْزَهِريُّ : هذا ُكلُّه من
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ْبعَةُ  أَْجَزاِء ، وَعلَى اإِلقَاَمِة ، وَعلَى اإِلشالَِة ، وقَْد َشذَّت أَْربَعَةِ  قَاَل الّصاَغانِّي : والتَّْرِكيُب يَُدلُّ َعلى ُجْزٍء ِمنْ   :الَمَسافَةُ بَْيَن أَثافِي الِقْدر. الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 .أَْربَعَة ، أَْي َواِحٌد من رابُع أَْربَعَةٍ  يُقَاُل : هو

َمْخَشِرّي : أَي جاَء باِكياً أََشدَّ البَُكاِء ، وهو َمَجاٌز. األَْربَع ْت ِمْن نََواِحي َعْينَْيهِ ، أَْي بُِدُموعٍ َجرَ  بأَْربَعَةِ  وجاَءت َعْينَاهُ   ، وقاَل الزَّ

ً  اإِلبَِل : أَْوَرَدَها أَْربَعَ وِ   .ِرْبعا

ُجُل : َجاَءْت إِبِلُهُ  أَْربَعَ وِ   .َرَوابِعَ  الرَّ

__________________ 
 ونصب الصيف ألنه جعله  رفاً.« ر العفاءطوي»( يف التهذيب واللسان : 1)
 ( يف األساس : قا  األخطر.2)
 «.صخر»واملثبت عن التكملة. ويف التهذيب واللسان « ابن صخر»( ابألصر 3)
 ( عن التكملة ا وابألصر والتهذيب واللسان : كرمي الثنا.4)
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 : ال َطِويَل وال قَِصير. ْربُوعٌ مَ  أَْذُرعٍ وقِيَل : ُرْمحٌ  أَْربَعَةُ  : ُطولُهُ  َمْربُوعٌ  وُرْمحٌ 

ْرعِ : السَّْقيَةُ الَّتِي بَْعَد التَّثِْليِث. التَْربِيعُ وِ   في الزَّ

 أَْقَداحٍ ، عن اْبِن األَْعَرابِّي. أَْربَعَةَ  ، َكَصبُوٍر : تَْحلبُ  َربُوعٌ  وناقَةٌ 

 َحواِجَب. قال الّراِعي : (1) بَعَ أَرْ  الَحاِجبَْين : َكثِيُر َشعِرِهما ، كأَنَّ لَه ُمَربَّعُ  وَرُجلٌ 

ضُ  َربــــــــــ  ه  مــــــــــُ ِ ا أُمــــــــــ  اح اجــــــــــِب الــــــــــعــــــــــَ لــــــــــَ  حــــــــــَ  َأعــــــــــح

ِد      َولـــــــــ  ٍا مـــــــــُ طـــــــــِ نح قـــــــــَ ٍد مـــــــــِ بـــــــــح ُة عـــــــــَ يـــــــــقـــــــــَ قـــــــــِ (2)شــــــــــــــــــــــَ
 

  
َمْخَشِرّي : فاُلنٌ   الَجْبَهِة ، أَي َعْبٌد. وهو َمجاز. ُمَربَّعُ  وقَاَل الزَّ

ُجُل ، كعُنَِي : أُِصيبَتْ  ُربِعَ وِ   َرأِْسِه ، وهي نََواِحيِه. أَْربَاعُ  الرَّ

بِيعَِة. َمْربُوعٌ  الَحَجَر : شالَهُ ، وذِلَك الُمتَنَاَولُ  اْرتَبَعَ وِ   ، كالرَّ

َمْخَشِرّي وأَْكثَ  يَرتَبِعُونو َحَجراً ، يَْربَعُونَ  وَمرَّ بقَْومٍ   : أَْهَل بَْيتَِك. َرْبعَكَ  َر هللا، ويَتََربَّعُوَن ، األَِخيُر َعن الزَّ

 ، ِإذا َكثُُروا ونََمْوا. وُهو َمَجاز. َرْبعٌ  وهم اليَْومَ 

ْبعُ وِ   : َطَرُف الَجبَِل. الرَّ

ْعر : الَِّذي َذَهَب ُجْزٌء  الَمْربُوعُ وِ   من ثََمانِيَِة أَْجَزاٍء من الَمِديِد والبَِسيط. (3)ِمَن الّشِ

 النَِّخيُل :إِذا ُخِرفَْت وُصِرَمْت. تََربَّعَتِ  ِمْعُت العََرَب يَقُولُون :قاَل األَْزَهِريُّ : وسَ 

ّي : يُقَاُل : يَْوٌم قائٌظ وصائٌف وشاٍت ، وال يُقَاُل : يَْومٌ   ، ألَنّهم لَْم يَْبنُوا منه فِْعالً على َحّدِ قاَظ يَْوُمنَا ، وَشتَا ، فَيَقُولُوا : َرابِعٌ  وقاَل ابُن بَّرِ

 يَْوُمنَا ، ألَنّهُ ال َمْعنَى فيه لَحّرٍ وال بَْرٍد ، كما في قَاَظ وَشتَا. َربَعَ 

ً  ، َجعَلَهُ « قَْلبِي َربِيعَ  اللُهمَّ اْجعَل القُْرآنَ »وفي َحِديِث الدُّعاِء :  بِيعِ  لَهُ أِلَنَّ اإِلْنَساَن يَْرتَاُح قَْلبُه في َربِيعا من األَْزَماِن ويَِميُل إِلَْيه ، وُربََّما  الرَّ

َي الَكأَلُ والغَْيثُ  ً  ُسّمِ  .َربِيعا

بِيعُ وِ   .أَْربِعَةٌ  : ما تَْعتَِلفُهُ الدََّوابُّ ِمن الُخَضِر ، والَجْمعُ  الرَّ

ْبعَةُ وِ  بِيعِ   الماِشيَِة في، بالَكْسِر : اْجتَِماعُ  الّرِ ْبعَة . يُقَاُل :بَلٌَد َميٌِّث أَنِيٌث ، َطيِّبُ الرَّ  ُء العُوِد.، َمرى الّرِ

ً وِ  بِيُع يَْربَُع ُربُوعا  : َدَخَل. َربََع الرَّ

يِف والماِء. أَْربَعَ وِ   القَْوُم : صاُروا إِلَى الّرِ

بِيعِ  : الموِضُع الَِّذي يُْنَزُل فيه أَيّامَ  الُمتََربَّعُ وِ   .الرَّ

بِيع : يَأِْتي فِي ُمْربعٌ  وَغْيثٌ  بِيعَ  الغَْيُث : إِذا أَْنبَتَ  أَْربَعَ  ، أَْو يَْحِمُل الناَس َعلَى أَْن يَْربَعُوا في ِديَاِرِهم ، وال يَْرتَاُدون ، وهو َمَجاٌز. أَوْ  الرَّ  .الرَّ

 وقَْوُل الّشاِعر :

ٌد  ـــــــــــــَ َداَ  ي ـــــــــــــَ ـــــــــــــضُ ي ي ـــــــــــــِ ـــــــــــــهـــــــــــــا  َرب ي ـــــــــــــِ اِس ف ـــــــــــــّ ـــــــــــــن  ال

رَامِ وِ      هــــــــــــــوُر مــــــــــــــن ا ــــــــــــــَ َر  الشــــــــــــــــــــــــــــ   يف اأُلخــــــــــــــح

  
مام.أَراَد أَنَّ ِخْصَب النَّاِس في إِْحَدى يََدْيِه ، أِلَنَّهُ يُْنِعُش النّاَس بَِسْيبِِه. وفي يَِدِه األُْخَرى األَْمُن والحَ   ْيَطةُ وَرْعُي الذِّ

بِيعَ  ىِمَن الدَّواّبِ : الَِّذي َرعَ  الُمْرتَبِعُ وِ   ، فَسِمَن ونَِشَط. الرَّ

بِيعِ  : كثيَرة ُمْربِعَةٌ  وأَرضٌ  بِيعِ  : َرَعاَها فيه في (4) [وكذا]إِبلَهُ بَِمكاِن كذا  أَربَعو .الرَّ  .الرَّ

ْبِعيَّةوِ  بِيعِ  ، بالكسِر : الِعيُر الُممتاَرة في الّرِ ل السَّنَة ، وإِنََّما الرَّ بِيعِ  يَْذَهبُوَن بِأَّوِل السَّنَة إِلَى. وقيل :أَوَّ  .َربَاِعيّ  والَجمع الرَّ
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ْبِعيَّةوِ  بِيع : الغَْزَوة في الّرِ  . قاَل النابِغَة :الرَّ

مح ِو  تح هلـــــــــــــــَ انـــــــــــــــَ ةٌ كـــــــــــــــَ عـــــــــــــــيـــــــــــــــ  ا  رِبـــــــــــــــح َذُروهنـــــــــــــــَ  حيـــــــــــــــَ

ُر      ــــــِ اب ــــــَ اِء الَقن مــــــَ تح مــــــاَء الســــــــــــــ  َخضــــــــــــــــــــَ (5)ِإذا َخضــــــــــــــح
 

  
بِيعِ  َغْزوةٌ يَْغزونََها فييَعني أنّه كاَن لَهْم   .الرَّ

ُجل ، فهوَ  أَربَعَ وِ  بِيع : ُوِلَد لَه في َشبابِه ، َعلَى الَمثلِ  ُمربِعٌ  الرَّ  .ِرْبعيُّون ، وَولَُدهُ  بالرَّ

__________________ 
 تؤنث مض املذكر.« أربعة»وا اجب مذكر ا فالصواب « أربض»( كذا ابألصر ا 1)
 انظر ختر ه فيه.ا  86( ديوانه ص 2)
 «.جزءان» ـ( كذا ابألصر والتهذيب واللسان ا وصححه مصحح اللسان ط دار املعارف مصر 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 وفسرها هبامشه : القبائر مجض قبير وهي القطعة من اخلير.« . القبائر.. وكانت له»وفيه :  117( ديوانه 5)
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بِ  وفي الُمْفَرَدات : ولَّما كانَ   أَّوَل َوْقت الِوالَدة وأَحَمَدهُ اْستُعيَر لكّلِ َولٍَد يُولَُد في الشَّباِب ، فقيَل : يعالرَّ

 رِبحِعي ونأَفـحَلَح َمنح كاَن له 
بِيع : نُتَِج في ِرْبِعيٌّ  وفَصيلٌ   ، نسَب َعلَى َغيِر قياٍس. الرَّ

له ، ِرْبعيَّةوِ  له ، وَكَذاكّلِ َشيْ  ِربعيُّ و النِّتَاجِ والقَْيِظ : أَوَّ  الشَّبَاِب والَمجِد ، وهو َمَجاز ، وأَْنَشَد ثَعلٌب : ِرْبِعيُّ  ٍء : أَوَّ

ا  َزعــــــــَ يــــــــِب جمــــــــَح زَعح مــــــــَن الشــــــــــــــــــــــ  مح  ــــــــَ َت فــــــــلــــــــَ زِعــــــــح  جــــــــَ

د فـــــــــــاَت وِ      ي  قـــــــــــَ عـــــــــــِ َود عـــــــــــا رِبـــــــــــح اب فــــــــــــَ بـــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــ 

  
 أَْنَشَد ثَعلٌَب أَيضاً : .(1)الطَّعاِن : أََحدُّهُ  ِرْبِعيُّ وِ 

مح  يـــــــــــكـــــــــــُ لـــــــــــَ يِّ عـــــــــــَ عـــــــــــِ ـــــــــــح ُه  بـــــــــــرِب ان فـــــــــــِإنـــــــــــّ عـــــــــــَ  الـــــــــــطـــــــــــِّ

ِب      عــــــــِّ َتصــــــــــــــــــــــَ
ُ
ِة املــــــــ يــــــــ  لــــــــَ  ذي الــــــــر ثـــــــــح (2)َأشــــــــــــــــــــــَ   عــــــــَ

 

  
بط ِرْبِعيَّةٌ  ، وِسقَابٌ  ِرْبعيٌّ  وَسْقبٌ  ل النِّتَاجِ ، والّسِ ْبعيّ  : ُوِلَدْت في أَوَّ يَ  : نَْخلَةٌ تدِرك آخَر القَيِظ قاَل أَبُو َحنيفَةَ : الّرِ ؛ ألَنَّ آِخَر  ِرْبِعيًّا ُسّمِ

 القَيِظ َوْقت الَوْسِمّي.

َمةُ النِّتَاج ، والعََرُب تَقوُل : َصَرفَانَةٌ  ِرْبعيَّة وناقَةٌ  ْيف وتُْؤَكُل بالشَّتِيَِّة. ِرْبعيَّة : ُمتَقَّدِ  ، تُْصَرُم بالصَّ

 النَّاقَةُ : اْستَْغلَقْت َرِحُمها. تِ اْرتَبَعَ وِ 

 من الَخْيِل : الُمْجتَِمعَةُ الَخْلِق. الَمرابيعوِ 

بِيعِ وِ  ِغيَرةُ تَْجِري إِلى النَّْخل. ِحَجاِزيَّةٌ ، والَجْمع الرَّ  .ُرْبعانٌ و ، أَْربِعاءُ  : الساقِيَةُ الصَّ

ِل ، واْستقاَمتِِهم.، أَي حاِلِهمُ « بالَكْسرِ »،  ِرْبعَتِهم وتَرْكناُهْم على   األَوَّ

 َعلَْيَها ، أَي ثابٌِت ُمِقيٌم. رابعٌ  وهو

َر َعلَْيِهم. اْرتَبَع ويقاُل : إِنَّ فاُلناً قَد  أَْمَر القَْوِم ، أَي يَْنتَِظُر أَْن يَُؤمَّ

لُ  اإِلْرباعَ  ، كثََمانِيٍَة : َشِديَدةٌ فَتِيَّةٌ ؛ وذِلَك ألَنَّ  َرباِعيَةٌ  وَحْربٌ  باِعيّ   ِشدَّةِ البَِعيِر والفََرِس ، فِهَي كالفََرِس أَوَّ باِعيّ  ، والَجَملِ  الرَّ ، ولَْيَست  الرَّ

 كالبَاِزِل الَِّذي هو في إِْدبَاٍر ، وال كالثَّنِّيِ فتَُكوُن َضِعيفَةً.

ُجَل إِذا« عذم»َجَمة من اإِلبِِل : الَِّذي يُوَرُد الماَء ُكلَّ َوْقٍت. وفي التَّْهِذيِب في تَرْ  الُمْربَعُ وِ  لََها بالِكالم ، أَي تَْشتُُمه  أَْربَعَ  قال : والَمْرأَةُ تَْعِذُم الرَّ

 .اإِلرباع إِذا َساَمها الَمْكُروهَ ، وهو

بُوعوِ  . قاَل اْبُن ِسيَده : ولَْسُت من هذا على ثِقٍَة ، أَرابيعُ  : األَْربعاءِ  ُمَولََّدة ، وُحِكَي َعْن ثَْعلٍَب في َجْمعِ  األَْربعاءِ  ، كَصبُوٍر ، لُغَةٌ في الرَّ

ن يَصومُ  أَْربَعَاِويًّا وُحِكَي أَْيضاً َعْنهُ عن ابِن األَْعَرابِّي : ال تَكُ   َوْحَده. األَْربِعاءَ  أَي ِممَّ

بَْيِدّي  األَْربَعَاءُ وِ   بِفَتْحِ الباِء ، وأَْنَشَد : (3): َمْوِضٌع : َضبََطهُ أَبو الَحَسِن الزُّ

َران  ـــــــــــــــَ اءِ أملَح تـ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــا  ابأَلرحبـ ن ـــــــــــــــُ ل ـــــــــــــــح يـ  ا وخـــــــــــــــَ

ُم      ـــــــــــاهـــــــــــِ ي ـــــــــــ  ـــــــــــل ٌب وال ـــــــــــَ ن عـــــــــــح ـــــــــــَ َداَة َدعـــــــــــاان قـ (4)غـــــــــــَ
 

  
له والثَّالِ  األُْربُعَاء قاَل : وقَْد قِيَل فيه أَْيضاً :  ث ، وُسُكوِن الثَّانِي.بَضّم أَوَّ

: بَْلَدةٌ ِمْن نََواِحي ُخوِزْستَاَن َعلَى نهٍر ، ذاُت َجانِبَْين وبَِها ُسوٌق ، والجانُِب الِعَراقِّي أَْعَمُر ، وفيه  األَْربَعَاءِ  قال ياقُوت : والَمْعُروف ُسوقُ 

 الجاِمُع.

 : َمْوِضٌع ، عن ياقُوت. أَْربَاعٌ وِ 

 ، بَِضّمِ الَهْمَزةِ وفَتْحِ الباِء والقَْصِر ، وهو َضْرٌب من الَمْشي. ْربَعَااألُ  وَمَشِت األَْرنَب
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ً  البَِعيرُ  اْرتَبَعَ وِ  بَعَةُ  : أَْسَرَع ، وَمرَّ يَْضِرُب بقوائِمه ، واالسمُ  يَْرتَبُع اْرتِبَاعا  .(5) [وهي أََشدُّ َعْدِو اإِلبل] الرَّ

 َرُعُهنَّ ، عن ثَْعلٍَب.ِلقَاحاً : أَْي أَسْ  أَْربَعُُهنَّ  وهي

ُجُل بعَْيِشه ، إِذا َرِضَي به ، واْقتََصَر َعلَْيه. َربَعَ وِ   الرَّ

بُوعُ وِ  ّمِ : األَْحيَاُء. الرُّ  ، بالضَّ

ْوبَعُ وِ   ، كَجْوَهٍر : الناقُِص الَخْلِق ، وأَْصلُه في َولَِد النّاقَِة إِذا َخَرَج ناقَِص الَخْلِق. الرَّ

، كما فِي الُمْفردات  يََرابِيعَ  وأَْرٌض ُمْرتَبِعَةٌ : َذاتُ 
(6). 

بِيعِ  : أَصابَه َمَطرُ  َمْربُوعٌ  وَشَجرٌ  . الرَّ  فاْخَضلَّ

__________________ 
 أّوله وَأحَده.( اللسان : 1)
 ( ويُرو  : املتصّعف.2)
 أبو بكر  مد بن ا سن الزبيدي.: « األربعاء»( يف معجم البلدان 3)
 ( معجم البلدان ونسبه لسحيم بن وثير الرايحي ا وفيه : قعنب والكياهم.4)
 ( زايده عن اللسان.5)
 يرابيض. ( كذا ابألصر ا والذي يف املفردات املطبوع : وأرض َمرحبَعٌة فيها6)
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ِت العََربُ  ً و َرابِعَةً  وَسمَّ  .ِمْرباعا

 وقَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب :

ُه  زَاُ  كــــــــــــبَنــــــــــــ  واِرِب ال يـــــــــــــَ ُب الشــــــــــــــــــــــــــ  خــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــــَ

ٌد ِآِ  َأيب      ــــــــــــــح ب ةَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــعــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ ضُ  َرب ــــــــــــــَ ب  ُمســــــــــــــــــــــــــــح

  
 «.س ب ع»بِن َمْخُزوٍم ، أِلَنَّهم َكثِيُرو األَْمَواِل والعَبِيِد ، وأَْكثَُر َمكَّةَ لَُهم ، وَسيَأْتِي في  (1)بِن َعْبِد هللا بِن َعْمِرو  َربِيعَةَ  أَراَد آلَ 

 ، بالَكْسِر : َمْوِضع ، قال : التِّْرباعوِ 

ِم  وحَن ابلـــــــــــــــر ضـــــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــَ نح الـــــــــــــــدِّاَير عـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــِ

ِض      َدافــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ حاَبعِ فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــرتِّ ِم  ال ــــــــــــــــر جــــــــــــــــَ (2)فــــــــــــــــال
 

  
ْوبَعَةُ وِ  ْوبَعَة ، ما هِذهِ  (3)، يَقُول  الُمتََربِّعِ  : قِْعَدةُ  الرَّ ْوبَعَة : يا أَيَُّها الزَّ  ؟.الرَّ

 الَمَطُر األَْرَض. َربَع الفََرُس َعلَى قََوائِمه : َعِرقَْت ، ِمنْ  َربَعَ وِ 

 هللا : نَعََشهُ. َربَعَهُ وِ 

 َمنَازلَهُ ، وهو َمَجاز. [فيها]، أَْي بََذَل فِيَها ُكلَّ ما َملََك َحتَّى بَاَع  (4) ِربَاَعه َر فيَها، كسَ  ِربَاَعةٌ  َعلَى َعْقِل فاُلنٍ  ُربِعَتْ وِ 

بَعَةُ وِ  َدةِ ، ابُن ُرْشَدان بن ُجَهْينَة  الرُّ ّمِ وفَتْح الُمَوحَّ َحابَة وَغْيِرهم.: ، بالضَّ  أَبُو بَْطن يَْنتَِمي إِلَْيه َجَماَعةٌ من الصَّ

ْبعَة  بُن الُحَسْيِن بنوأَْحَمدُ   أَبو الَحاِرِث ، عن أَبِي الُحَسْين بن الطُّيوِرّي ، وَعْنهُ ابن َطبَْرَزد. ـبالفَتْح فالسُُّكون  ـ الرَّ

ث. الُمَربَّعي (5)وأَبُو َمْنُصور نَْصر بن الفَتْح الفَاِمي   : ُمَحّدِ

بِيع وأَبو اِزي ، ُعِرف بالِكسائّي ، ُمَحّدث. الرَّ  : الُحَسْين بُن َماَهان الرَّ

 «.ض ب ع»بُن ُسبَيع ، كِمْنبٍَر ، الَِّذي قَتََل َغُضوَب ، كما َسيَأْتي في  ِمْربَعُ وِ 

ً  ، كَمنََع ، َرتَعَ  : [رتع] ً و ، َرتْعا ً و ، ُرتُوعا تْع وأَصلُ  ما شاءَ  ، وَذَهَب وجاءَ  َكَل وَشِربَ أَ  ، وهِذه عن اْبِن األَْعَرابِي : ، بالَكْسرِ  ِرتَاعا  الرَّ

مَ  ْخَشِريُّ في األَساس ، ونَقَلَه الُمَصنُِّف في للبََهائم ، ويُْستعاُر لإِلْنَساِن إَِذا أُِريَد به األَْكُل الَكثِير ، كما َحقَّقه األَْصبََهانِيُّ في الُمْفرداِت ، والزَّ

ل المادَّة :البََصائِر ، وإِليه أَشاَر الجَ  ً  الماِشيَةُ  َرتَعَتِ  ْوَهِريُّ حيُث قَاَل في أَوَّ ، أَي أََكلَْت ما َشاَءت ، زاَد غيُره : وجاَءْت وَذَهبَت  تَْرتَُع ُرتُوعا

تْعُ  في الَمْرَعى نََهاراً ، وال يكونُ   في ِخْصٍب وَسعَة. إِالّ  الرَّ

يفِ   هذا قوُل اللَّْيِث ، وهو َمجاٌز أَيضاً.، و أَو هو األَْكُل والشُّْرُب َرَغداً في الّرِ

تْعُ  أَو تُوع الرَّ تَاعو والرُّ « فاْرتَعُوا إِذا َمَرْرتُْم بِريَاِض الَجنَّةِ »، وهذا قوُل ابِن األَْعَرابِّيِ ، وهو َمَجاٌز ، وفي الَحِديِث :  بَشَرهٍ  : األَْكلُ  الّرِ

تْعِ  لَخْوَض فيهِ أَراَد بِرياِض الَجنَِّة ِذْكَر هللا ، وَشبَّهَ ا  في الِخْصِب. بالرَّ

 يَْمَدُح ُزفََر بَن الحاِرِث الِكالبِّيِ : (6) [للقُطاِميّ ]، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ  ، كنَائٍم ونِيامٍ  ِرتَاع من إِبِلٍ  َراتِعٌ  َجَملٌ وِ 

ِويٍّ وِ  الَم ِإىل ثـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ن اســـــــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــن يـــــــــــــــَ

اعــــــــــــا     ــــــــــــَ ت
َ

ُر املــــــــــــ ــــــــــــَ َت اي زُفـ ــــــــــــح ن ســــــــــــــــــــــــــَ د َأحح ــــــــــــقــــــــــــَ  ف

  

ينِّ  وحِت عـــــــــــــــــَ َ
ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَد َردِّ املـــــــــــــــــ رًا ب فـــــــــــــــــح  َأكـــــــــــــــــُ

  
اوِ    ـــــــــــــّرَِلعـــــــــــــَ َة ال ـــــــــــــَ ائ َك املـــــــــــــِ ـــــــــــــِ ائ طـــــــــــــَ َد عـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  بـ

  
 وقال الَمّراُر الفَْقعَِسيُّ :

َن مــــــــــــــنــــــــــــــُه  َرجــــــــــــــح خــــــــــــــَ ٍج فــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ال عــــــــــــــَ َن بــــــــــــــِ  َرَويــــــــــــــح

ا     َم الــــــــــــــّرَِلعــــــــــــــَ عــــــــــــــَ اَس والــــــــــــــنـــــــــــــــ  َن الــــــــــــــنــــــــــــــّ ُرعــــــــــــــح  يـــــــــــــــَ
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ُع ، والبََهائمُ »، وفي الَكِلَمات القُْدِسيَّة :  ، كُركَّعٍ  ُرتَّعٌ  إِبلٌ وِ  ضَّ ْبياُن الرُّ كَُّع ، والّصِ تَّعُ  لو ال الشُّيُوُخ الرُّ  إِبِلٌ و «.لَُصبَّ عليكم الباََلُء َصبًّا الرُّ

تَْينِ  ُرتُعٌ   قال األَْعَشى يَْذُكر َمَهاةً َمْسبُوَعةً : بَِضمَّ

َي  ا وهــــــــــــح هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ُر مــــــــــــِ ر  أَيحكــــــــــــُ ةٌ فــــــــــــظــــــــــــَ عــــــــــــَ ــــــــــــِ  رَات

ريًَة      ي ثـــــــــــــِ رَاعـــــــــــــِ هـــــــــــــاِر تــــــــــــــُ د  الـــــــــــــنـــــــــــــ  اجـــــــــــــَ عـــــــــــــَ  رُتــــــــــــــُ

  
 : عنههللارضي، قَال َعْمُرو بن َمْعِديَكِرَب  ُرتُوعٌ  إِبِلٌ وِ 

__________________ 
 «.عمر»( عن اللسان وابألصر 1)
 «.رَجمَ »( ضبطت فالّرَجم ابلتحريك عن معجم البلدان 2)
 «.تقو »قوله : يقو  ا كذا ابألصر ا ولعر ابلعبارة تسقرت ا ويف األساس : »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 «.فالن اخل عبارة األساس : ومحر فالن محالة كسر فيها رابعه اخلقوله : وربعت عل  عقر »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 «.القاضي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 ( عن املطبوعة الكويتية.6)
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ــــــــــــــَبوحىَف  ــــــــــــــا ف ن ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــَ ــــــــــــــئـ ي ــــــــــــــِ ا َرب ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح ل ــــــــــــــَبرحســــــــــــــــــــــــــــَ  ف

      ٌ وعُ فـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــا  َأاَل وِد مخـــــــــــــــــــــَح  ؟رُتـــــــــــــــــــــُ
  

 وقَال ابُن َهْرَمةَ :

ُت بــــــــــقــــــــــعــــــــــوِ  بــــــــــح اح ثـــــــــــُ وحطــــــــــَ  ب شــــــــــــــــــــــــاء يف الشــــــــــــــــــــــــ 

ا     وعـــــــــــــــَ َر الـــــــــــــــر تـــــــــــــــُ ُه اإِلبـــــــــــــــِ واتـــــــــــــــُ غـــــــــــــــُ   خـــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ

  
 .فَرتَعَت ، أَي أَساَمها ، فالٌن إِبِلَهُ  أَْرتَعَ  قدوِ 

، أَي يَْلُهو ويَْنعَم ، وقِيَل :َمْعناه يَْسعَى َويَْنبَِسط  (1) (َأْرِسْلُه َمَعنا َغدًا يَ ْرَتْع َويَ ْلَعبْ ) ـُمْخبِراً عن إِْخَوةِ يوسَف  ـومن الَمَجاِز قَْولُه تَعَالَى 

 ، وِهَي قِراَءةُ ُمَجاِهٍد وقَتَاَدةَ وابِن قَُطْيب. َويَْلعَْب ُهو وَمَواِشينَا نحُن َدوابَّنا نُْرتِعْ  أَي بالياءِ  َويَْلعَبْ  بَضّمِ النُّوِن وكسِر التّاءِ  نُْرتِعْ  ءَ وقُِرى ،

ً  يُْرتِع أَي : ، بَضّم الياِء وكسِر التّاِء ، ونَْلعَُب بالنُّوِن ، يُْرتِعُ  ، أَي ْكِس َء بالعَ قُِرىوِ   (2)، وهي ِقَراَءةُ قَِربى  ُهو َدوابَّنا ، ونَْلعَُب َجِميعا

 روايةٌ عن ُمَجاِهٍد أَيضاً.دوابَّنا ونَْلعَُب نحن جميعاً ، وهي ِقَراَءةُ ابن ُمَحْيِصٍن ، و نُْرتِعُ  أَي َء بالنُّوِن فِيِهَماوقُِرى

تْعَةُ وِ  ً  ، بالفَتْحِ : االسُم من الرَّ ً و َرتََع َرتْعا ً و ُرتُوعا تْعَةُ و القَْيدُ »االتِّساُع في الِخْصِب ، ومنه الَمثَُل :  ، وهو ِرتَاعا  «.الرَّ

كُ  كذِلَك بالفَتْحِ ، قالها الفَّراُء ، ب صاحُب اللَِّساِن التَّْحِريَك إِلى الفَّراِء ، فإِنَّه قال : قاَل أَبُو طاِلب ، عن غيِره ، كما في العُباِب ، ونَسَ  ويَُحرَّ

اِء : تَعَةُ و : َسَماِعي ِمْن أَبِي عن الفَرَّ ُل : أَّوُل من الرَّ قالَهُ َعْمُرو بُن  ُمثَقٌَّل ، قال : وهما لُغَتَان ، فلعَلَّ الفَّراَء عنه ِرَوايَتَاِن. قال الُمفَضَّ

ِعقِ   ـقَبِيلَةٌ من َهْمداَن  ـ بِن ماِلِك بن ُمعَاِويَةَ بن َصْعِب بن َدْومانَ  وكانَْت شاِكُر بُن َربِيعَةَ  بِن ُخَوْيِلِد بِن نُفَْيِل بِن َعْمِرو بن ِكالٍب ، الصَّ

ُحوا عنه ، أََسُروه فأَْحَسنُوا إِلَْيه من األَْرِض إِذ اْصطاَد أَْرنَباً  (3)، فبَْينََما هو بِقّيٍ  ه نَِحيفاً ، فَهَرَب من َشاِكرَ وقد كاَن يوَم فاَرَق قَْومَ  وروَّ

 فقَاَل َعْمٌرو ِعْنَد ذِلَك :فاْشتََواها ، فلما بََدأَ يأُْكُل منها أَْقبََل ِذئٌْب ، فأَْقعَى َغْيَر بَعيٍد ، فَنَبَذ إِليِه ِمن ِشَوائِه ، فَولَّى به ، 

ا لــــــــقــــــــد َأوح  هــــــــَ يــــــــتـــــــــُ ٌر فــــــــَخشــــــــــــــــــــــِ اكــــــــِ يِن شــــــــــــــــــــــَ َدتــــــــح  عــــــــَ

ِر هـــــــاِج ُ وِ      دح داَن يف الصـــــــــــــــــــــ  ِب ِذي  ـــــــَح عـــــــح  ِمنح شــــــــــــــَ

  

هــــــــــــا  نــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ َف   بـ ىت  أَلــــــــــــ  ائــــــــــــُر شــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــَ ــــــــــــَ  قـ

  
    ُ ِب انئــــــــــِ اكــــــــــِ نــــــــــَ َ

ٌف فــــــــــوَ  املــــــــــ جــــــــــَ (4)هلــــــــــا حــــــــــَ
 

  

هــــــــــــــا وِ  يســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــِ ــــــــــــــٍر أَن ي ــــــــــــــِ ل ــــــــــــــَ وحمــــــــــــــاٍة ق  انٍر مبــــــــــــــَ

  
وحِن ابئـــــــــــ ُ    ـــــــــــلـــــــــــ  ُ  ال لـــــــــــَ  َأَلين عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا َأطـــــــــــح

  

نــــــــــــا  وائــــــــــــِ ز ًة مــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــه حــــــــــــُ ُت ِإلــــــــــــِ ذح بــــــــــــَ  نـــــــــــــَ

  
    ُ ــــــــِ ال نح  ــــــــُ (5)فــــــــذَب ومــــــــا ُلحشــــــــــــــــــــــَ  عــــــــلــــــــ  مــــــــَ

 

  

ُه  ُ  رَأحســــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــُ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ اَلَن يـ ذح َوىل  هبــــــــــــا جــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

  
    ُ ــــــــِ خــــــــال

ُ
رُي املــــــــ غــــــــِ

ُ
ِب املــــــــ هــــــــح ــــــــ  ــــــــنـ (6)كــــــــمــــــــا آَض ابل

 

  
ا َوَصَل إِلَى قَْوِمه قالُوا : أَْي َعْمُرو ، َخَرْجَت من ِعْنِدنا نَِحي تْعَةُ و القَْيدُ »فَقَاَل :  ، أَي َسِمينٌ  فاً ، وأَْنَت اليوَم باِدنٌ فَلَمَّ  ، فأَْرَسلَها َمثاَلً ،« الرَّ

اجِ ، قال لْلغَْضباِن الشَّْيبانّيِ حيَن أَْخَرَجه من ِسْجنِه :َسِمْنَت يا َغْضباُن : فَقَال : الَخْفُض و أَي : الِخْصُب.  الدََّعة ، والقَْيدُ ومنه َحِديُث الَحجَّ

تعَةُ و  ، وقِلَّةُ التَّْعتَعَة. الرَّ

َمنوِ   من َيُكنح ضيَف اأَلِمرِي َيسح
 ، وهو َمجاٌز. ُمْخِصُب ال يَْعَدُم َشْيئاً يُِريُده إِنَّه أَي تِعٌ ُمرْ  فالنٌ  قال ابُن األَْنبَارّيِ :وِ 

تْعِ  كَمْقعَِد : َمْوِضعُ  ، الَمْرتَعُ وِ  ا َوِلَي ُعَمُر بُن ُهبَْيَرة الفََزاِريُّ الِعَراَق : الرَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، قال الفََرْزَدُق لَمَّ

َوّدعــــــــــاً وِ  اُ  مــــــــــُ غــــــــــَ َة الــــــــــبــــــــــِ مــــــــــَ لــــــــــَ تح مبَســــــــــــــــــــــــح   َمضــــــــــــــــــــــــَ
نـــــــــــــــاِ       زاَرُة ال هـــــــــــــــَ ضُ فـــــــــــــــارحعـــــــــــــــَ ح فـــــــــــــــَ رحتـــــــــــــــَ َ

 املـــــــــــــــ

  
 قال الّصاَغانِيُّ : وأَْنَشَد ِسيبََوْيه :

َلَمَة الِبَغاُ  َعِشي ةً   راَحتح مبَسح
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__________________ 
 .12( سورة يوسف اآية 1)
 الباهلي ا أبو عون ا من التاسعة.( ضبطت عن تقريب التهذيب بكسر القاف وفتح الراء ا وهو لقب ا كم بن سنان 2)
 ( القّي : األرض القفر اخلالية.3)
 : ايب . 209( يف الفاخر للمفضر ص 4)
 ( عجزه يف الفاخر :5)

 حياء وما فحشي عل  من أجال ُ 
 من قصيدة للمرقش ا ورواية األو  فيها : 47( األبيات الثالثة األخرية يف املفضليات ا املفضلية رقم 6)
ــــــــــــــا وِ  ــــــــــــــن ــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــوائ ــــــــــــــار عــــــــــــــن ــــــــــــــن  ملــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــــــــــبان ال

 عــــــــــــــراان عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا أطــــــــــــــلــــــــــــــ  الــــــــــــــلــــــــــــــون ابئــــــــــــــ     

  

 ورواية البيت األخري :

 فـــــــــــــــــذض هبـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــذالن يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــفـــــــــــــــــ  رأســــــــــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــ      ـــــــــــــكـــــــــــــمـــــــــــــي امـــــــــــــال ـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــب ال  كـــــــــــــمـــــــــــــا آب ابل

  

 واملثبت عن الفاخر.« ينغ »وابألصر 
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 والّروايَة ما ذكرُت.

 وقال ابُن َهْرَمةَ :

مــــــــــــَ   رحعــــــــــــَ  ا ــــــــــــِ َ  يـــــــــــــَ يــــــــــــَ رِّ َأعــــــــــــح  عــــــــــــلــــــــــــ  كــــــــــــُ

ـــــــــــــــــــــــِورحُد و      ـــــــــــــــــــــــه ال اَع ل ضُ َأطـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ رحت َ
 املـــــــــــــــــــــــ

  
ً  َرأَْيتُ  يُقال :وِ  . ِمَن النّاِس ، أَي َكثَْرةً  أَْرتاعا  ، نَقَلَه الّصاغانيُّ

ثٍ  ِمثْلُ  أَو ، هكذا َضبََطه الحافُِظ في التَّْبِصيرِ  كُمْحِسنٍ  ، ُمْرتِعٌ وِ  لَقَُب َعْمِرو بن ُمعَاِويَةَ بِن  ، (1)، كما َضبََطه الّصاَغانِيُّ في العُبَاب  ُمَحّدِ

ةَ بِن  ثَْورٍ  َزْيِد بِن َكْهالَن بِن َسبَأَ بِن يَْشُجَب بِن يَْعُرَب  يَْشُجَب بِن َعِريِب بنِ  (2) [أَُدِد بن]، وهو ِكْنَدةُ بن ُعفَْيِر بِن َعِدّيِ بن الحاِرِث بِن ُمرَّ

بِن الحاِرِث الَملك بِن َعْمِرو الَمْقُصور ، الذي اقتصر َعلَى َملك أَبيه ، ابِن ُحْجِر آِكِل الُمَراِر ابِن  ِء القَْيِس بِن ُحْجرَجدٌّ الْمِرى بِن قَْحَطاَن ،

َمَكاَن َكذا  (3) أَْرتَْعتُ  ولُقَِّب بِِه ألَنَّه كان يُقَاُل له : أَْرتِْعنَا في أَْرِضَك ، فيَقُوُل : قد ُمْرتِعٍ  ُمعَاويَةَ بِن ثَْوِر بنِ  َعْمِرو بن ُمعَاِويَةَ بِن الحاِرِث بن

 *.[وكذا]

مَّ اْسِقنَا وأَِغثْنَا ، اللُهمَّ اْسِقنا َغْيثاً ُمِغيثاً ، وَحياً َربِيعاً ، اللهُ »َحِديُث االْستِْسقَاِء :  ومنه الغَْيُث : أَْنبََت ما تَْرفَُع فيه اإِلبِل أَْرتَعَ  في الّصحاحِ :وِ 

 ً ً  وَجداً َطبَقاً ، َغَدقاً ُمْغِدقاً ، ُموفقاً ، عاماً ، َهنِيئاً َمِريئاً ، َمِريعاً ، ُمْربِعا ً  ُمْرتِعا ا ، ناِفعا غير َضاّرٍ  ، وابِالً َسابِالً ، ُمْسبِالً ُمَجلِّال ، ِديَماً ، دارًّ

ً  قوله :« ، عاِجالً غيَر رائثٍ   فيه الَمَواِشي وتَْرعاه. تَْرتَع ، أَي : يُْنبُِت من الَكإِل ما ُمْرتِعا

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وممَّ

تَعُ  َكةً : التَّنَعُّم ، ومنه َحِديُث أُّمِ َزْرعِ  (4) الرَّ  «.(4) َرتَعوَ  في ِشبَع ، وِرّيٍ »، محرَّ

 ، إِذا كانُوا َمخاِصيَب. ُمْرتِعُوَن راتعُونَ  وقَْومٌ 

 .َرِتعٌ  ، ومنه قَْوُل أَبِي فَْقعَس األَْعَراِبّيِ في ِصفَِة َكأٍل : َخِضٌع َمِضٌع ، َضافٍ  َرتِعٌ  ، على النََّسِب كَطِعم ، وكذِلَك َكألٌ  َرتِعُونَ  ويُقَاُل : قَْومٌ 

ِعيَّة ، وأَنَّه يََدُعُهم َحتّى يَْشبَعُوا في« فأُْشبعُ  أُْرتِعُ  إِنِّي وهللا»وفي َحِديِث ُعَمَر رِضَي هللا َعْنه :   جاٌز.. وهو مَ الَمْرتَعِ  يُِريد ُحْسَن ِرَعايَته للرَّ

 .َرَواتِعُ  وابِلٌ 

 .تَْرتَعُ  : الَِّذي يَُخلِّي ِرَكابَه الُمْرتِعُ وِ 

 القَْوُم : َوقَعُوا في ِخْصٍب وَرَعْوا. أَْرتَعو الماُل ، أَْرتَعَ  وقد

 األَْرُض : َكثَُر َكلَُؤها. أَْرتَعَتوِ 

 في النَّعَِم. الَمَراتِعَ  واْستَْعَمَل أَبو َحنِيفَةَ 

تّاعُ وِ   الُمْخِصبَةَ. الَمَراتِعَ  الَِّذي يَتَتَبَُّع بإِبِِلهِ :  الرَّ

بَعِ. ُمْرتِعَةِ  وقال َشِمٌر : أَتَْيُت على أَْرِض   ، وهي الَّتِي قد َطِمَع مالُها في الّشِ

 لَه.أَي يَُطوُف به ويَُدور َحوْ « َحْوَل الِحَمى يُوِشك أَْن يُخاِلَطه يَْرتَعُ  وأَنّه َمنْ »في الَحِديِث :  والَِّذي

 فاُلٌن في َماِل فاُلٍن ، ِإذا تَقَلََّب فيه أَْكالً وُشْرباً ، وهو َمجاٌز. َرتَعَ  ويُقال :

 فاُلٌن في لَْحِمي : اْغتابَنِي. وهو َمجاٌز ، ومنه قَْوُل ُسَويِد بِن أَبي َكاِهل اليَْشُكِرّي : َرتَعوِ 

ه وِ  تــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــــــــيِن ِإَذا اَلقـــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــِّ  حيــــــــــــــــــــــــَُ

ي وِ      مــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــَح و ل لــــــــــــــــــُ ضح ِإذا لــــــــــــــــــَح  َرتــــــــــــــــــَ
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ثَعُ   :[رثع] َكةً : الشََّرهُ والِحْرصُ  الرَّ َحِديُث ُعَمر بِن َعْبِد العَِزيِز يَِصُف  الَمَطاِمع. ومنه (5)ِء وَمْيُل النَّْفِس إِلى َدنِي والَطَمعُ  الشَِّديدُ  ، ُمَحرَّ

ً »القاِضي :  ثَعِ  يَْنبَِغي أَْن يكوَن ُمْلِقيا الً ِلاّلئَِمةِ  للرَّ  ، بالَكْسِر ، كما في الّصحاحِ ، َرثِعَ  ، وقد َراثِعٌ  وهو أَْي ُمْلِقياً للدَّناَءةِ والطََّمعِ :« ، ُمتََحّمِ

 .عُونَ َرثِ ج :  ، أَي حريٌص ذو َطَمع َرثِعٌ  ، كما في العُبَاِب ، وُوِجد أَيضاً في بَْعِض نَُسخِ الّصحاِح ، ويُقَال : رجلٌ  ، كَكتِفٍ  َرثِعٌ و

ً وِ  ثِعُ و الّراثِعُ  أَي هو أَْيضا ُل عن الِكسائِّيِ  ـ الرَّ  َمْن يَْرَضى من العَِطيَِّة بالطَِّفيِف ، ويُخاِدُن أَْخداَن السَّْوِء ، وفيه : ـاألَوَّ

__________________ 
 ( يف التكملة : ُمَرت ض ويقا  ُمرحَبض.1)
 املطبوعة الكويتية.( ما با معكوفتا سقطت من 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : قد أََرتـَعحُتك.3)
 ساقطة من الكويتية. (*)
 ( ضبطت يف اللسان ابلقلم ابلفتح فسكون.4)
 «.ذي»( عن النهاية واللسان وابألصر 5)
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طَاِمضِ  وَشَرهٌ  َدانَءةٌ 
َ
َدا ِّ امل

َ
َفاٌف مل  ا من حدِّ َفرَِح. َرِثَض َرثَعاً  ا وقد اِثضٌ رَ  ا يـَُقا  ِمن ذِلِك : هو رَاِضضٌ  وِإسح

ً  بنَْفِسه َرَجعَ   :[رجع] ً و يَْرِجُع ُرُجوعا شاذّاِن ؛ ألَنَّ  (1) (ُثَّ ِإىل رَبُِّكْم َمْرِجُعُكمْ )، كَمْنِزلٍَة. ومنه قَولُه تعالَى :  َمْرِجعَةً و ، كَمْنِزٍل ، َمْرِجعا

، كما في الّصحاحِ ، وفي اللَِّساِن : قَْولُه  إِنََّما تَُكوُن بالفَتْح ، أَي بفَتْحِ العَْيِن في الماِضي وَكْسِرَها في الُمَضاِرعِ  الَمَصاِدَر من فَعََل يَْفِعلُ 

يعاً )تَعَالَى :  ِعُل على َمْفِعل بالَكْسٍر ، وال ، حكاه ِسيبََوْيه فيما جاَء من الَمصاِدِر التي من فَعَل يَفْ  ُرُجوُعكم أَي (2) (ِإىَل هللِا َمْرِجُعُكْم مجَِ

، وال يَْنتَِصُب عنه الحاُل. إِاّل  يَُجوُز أَْن يَُكون هنا اسَم المكان ؛ ألَنَّهُ قد تَعَدَّى بِإِلى ، وانتََصَب عنه الحاُل ، واسُم الَمكاِن ال يَتَعَدَّى بحرفٍ 

ً و ُرْجعَىو لى َمْفعَل ، بفتحِ العَيِن ،أَنَّ ُجْملَة الباِب في فَعَل يَْفِعُل أَن يكوَن الَمْصَدُر ع ِهما : اْنَصَرفَ  ُرْجعَانا ِإنَّ )، وفي التَّْنِزيل :  ، بَضّمِ
ُجوعَ  أَي (3) (ِإىل رَبَِّك الرُّْجعى  .الرُّ

ً  ، وهِذه عن ابن ِجنِّي ِإلَْيهِ  َرَجعَ و ِء ،َء عن الشَّيْ الشَّيْ  َرَجعَ وِ  ً و َرْجعا وهِذِه لغةٌ ُهَذْيٍل ،  ِزٍل : َصَرفَه وَردَّهُ ، كأَْرَجعَهُ ، كَمْقعٍَد وَمنْ  َمْرِجعا

ح به غيُر َواِحِد ، فال اْعتَِداَد بإِْطالِق المُ  َصنِّف إِيّاها ، كالَمْشُهور. قلت : كما نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، قال شيُخنَا : وهي َضِعيفَةٌ َرِديئَةٌ ، كما َصرَّ

ح بذِلَك ، كيَف وقد َحَكى أَبو أَّما كونُها لغةَ ُهَذْيل فقد صرَّ  ِة َصرَّ َزْيٍد عن ح بِه غيُر َواِحٍد ، وأَما َكْونَُها َضِعيفَةً رِديئَةً فلم أََر أََحداً من األَئمَّ

إِلَْيِهم قَْوالً  يُْرِجعَ  فاََل يَرْوَن أَْن الَ أَ  الَضبِّيِّيَن أَنَّهم قََرأُوا
 .(5) ْرِجعُونِ أَ  ، وقوله َعّز وجلَّ : قاَل َربِّ  (4)

ُجوع وقاَل الّراِغُب في الُمْفَرداِت : أَو  ُرُجوعه : العَْوُد إِلى ما كاَن ِمْنهُ البَْدُء ، أَو تَْقِديُر البَْدِء مكاناً كان أَو فِْعالً أَو قَْوالً ، وبَذاتِه كان الرُّ

جوع بُجْزٍء من أَْجزائِه ، أَو بِِفْعٍل من أَْفعَاِله ، ْجعُ و ُد ،: العَوْ  فالرُّ ً  َرَجعَ  : اإِلَعادةُ. قلُت : أَيّ  الرَّ  كان :الزماً ، أَو َواقِعاً ، فمصدُره الِزما

ُجوعُ  ً  الرُّ ْجعُ  ، وَمْصَدُره واقِعا ً  ، يقال : الرَّ ً  ، َرَجْعتُه َرْجعا وَزَعَم . قال َشْيُخنَا :هذا هو الَمْشُهور الَمْعُروف َسَماعاً وقِياساً ، فَرَجع ُرُجوعا

ِزِم. قال الراِغُب : فِمنَ  الَرْجعَ  بعُض أَنَّ  ُجوعِ  يَُكوُن َمْصدراً للالَّ فَ َلّما رََجُعوا ِإىل )،  (6) (لَِئْن رََجْعنا ِإىَل اْلَمِديَنةِ )قَولُه تَعالى :  الرُّ
ْجع ومن (9) (ُعوا فَاْرِجُعواَوِإْن ِقيَل َلُكُم اْرجِ )،  (8) (َوَلّما رََجَع ُموسى ِإىل قَ ْوِمهِ )،  (7) (أَبِيِهمْ  فَِإْن رََجَعَك هللاُ )قولُه تَعَالَى :  الرَّ

ُجوعِ  يَِصحُّ أَْن يكوَن من (11) (ُثَّ ِإلَْيِه َمْرِجُعُكمْ )، وقولُه تَعَالَى :  (10) (ِإىل طائَِفة   ْجع ، ويَِصحُّ أَْن يكوَن من الرُّ َوات َُّقوا )ء . وقُِرىالرَّ
ها ، وقوله :  (12) (وَن ِفيِه ِإىَل هللاِ يَ ْوماً تُ ْرَجعُ  َوَحرام  َعلى )أَي عن الذَّْنِب ، وقولُه تَعالى :  (13) (َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ )بِفَتْحِ التاِء وَضّمِ

ُْم ال يَ ْرِجُعونَ  ْمنا َعلَْيِهْم أَْن يَتُوبُوا (14) (قَ ْريَة  َأْهَلْكناها َأَّنَّ ذَّْنب تَْنبِيهاً على أَنّه ال تَْوبَةَ بعَد الَمْوِت ، كما قيل عن ال يَْرِجعُواو أَي : َحرَّ

ُجوعِ  فمن (16) (ِِبَ يَ ْرِجُع اْلُمْرَسُلونَ )وقولُه تَعالَى :  (15) (اْرِجُعوا َوراءَُكْم فَاْلَتِمُسوا نُوراً ): الَجَواِب ، وقولُه تَعالَى :  َرْجع ، أَو من الرُّ

ُهْم فَاْنظُْر ما ذا يَ ْرِجُعونَ ُثَّ تَ َولَّ )  .(اْلُمْرَسُلونَ ) (فَناِظَرة  ِِبَ يَ ْرِجُع.)الَجَواِب ال َغْيُر ، وكذا قولُه :  َرْجع فمن (17) (َعن ْ

ي َحِديث السُُّجوِد  ن بلَْيلٍ  (18)قلُت : ومن الُمتَعَّدِ :  ُرُجوعهو : هو الَِّذي يَُصلِّي َصاَلةَ اللَّْيِل ،والقائُِم « قائَِمُكم ويوقَِظ نائَِمكم ليَْرِجعَ  : فإِنَّه يَُؤذِّ

 َعْوُده إِلى نَْوِمه ، أَْو قُعُوُده عن َصالتِه إِذا َسِمَع األَذاَن.

 ، وهو َمَجاز. أَفَادَ  ونََجع ، بَمْعنَى َكالِمي فيه َرَجعَ  قال ابُن الفََرج : َسِمْعُت بعَض بَنِي ُسلَْيم يَقُوُل : قدوِ 

 : إِذا تَبَيَّن أَثُرهُ فِيها ، وهو َمَجاٌز. نََجعَ و لَُف في الدَّابَّةِ العَ  َرَجعَ وِ 

 ، ِرَسالتِي ُرْجعَى َجاَءنِي يُقال : أَْرَسْلُت إِلْيك فماوِ 

__________________ 
 .164( سورة األنعام اآية 1)
 .105و  48( سورة املائدة اآية 2)
 .8( سورة العل  اآية 3)
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 .89اآية ( سورة طه 4)
 .99اآية « املؤمنون»( سورة 5)
 .8اآية « املنافقون»( سورة 6)
 .63( سورة يوسف اآية 7)
 .150( سورة األعراف اآية 8)
 .28( سورة النور اآية 9)
 .83( سورة التوبة اآية 10)
 .60( سورة األنعام اآية 11)
 .281( سورة البقرة اآية 12)
 .72اآية ( سورة آ  عمران 13)
 .95( سورة األنبياء اآية 14)
 .13( سورة ا ديد اآية 15)
 .35( سورة النمر اآية 16)
 .28( سورة النحر اآية 17)
 ( يف النهاية واللسان : السحور.18)
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َر  ا َأي  ا وهو جَمَاٌز. َمرحُجوُعها كُبشح
ْجعَةِ  يُْؤِمنُ  فاُلنٌ وِ  ُجوع أَي ، بالفتْحِ  بالرَّ ْنيَا بَْعَد الَمْوتِ  بالرُّ ، كما في الّصحاحِ ، قال صاِحُب اللَِّساِن : وهو َمْذَهُب قَْوٍم من العََرِب في  إِلى الدُّ

الدُّنيا ، ويَُكون فِيها َحيًّا  إِلى يَْرجعُ  يِّتَ الجاِهِليَِّة َمْعُروٌف ِعْنَدُهم ، وَمْذهُب طائِفٍة من الُمْسلَِميَن من أُوِلي البَِدعِ واألَْهَواِء ، يَقُولُون : إِنَّ المَ 

م هللا َوْجَهه  ـطائِفَةٌ من الّرافَِضِة يَقُولُوَن : إِنَّ عليَّ بَن أَبِي طاِلٍب  كما كان ، ومن ُجْملتِهم ُمْستَتٌِر في السََّحاِب ، فال يَْخُرُج مع َمْن  ـكرَّ

َمْن َكاَن له ماٌل يُبَلِّغُه َحجَّ بَْيِت هللا ، أَو تَِجُب عليه »وفي َحِديِث ابِن َعبّاٍس :  .ْج مع فاُلنٍ َخَرَج َمْن َولَِده ، َحتّى يُنَاِدي ُمنَاٍد من السَّماِء اْخرُ 

ْجعَةَ  فيه َزَكاةٌ ، فلم يَْفعَل َسأَل  أَي َسأََل أَْن يَُردَّ إِلى الدُّْنيا ، ليُْحِسَن العََمَل.« عنَد الَمْوتِ  الرَّ

 ، ويُقَاُل أَْيضاً : َطلََّق فالٌن فاَُلنَةَ َطالقاً يَْمِلُك فيه َعْوُد الُمَطلِِّق إِلى ُمَطلَّقَتِه ، وهو بالَكْسِر والفَتْحِ  ، َرْجعَةٌ و ِرْجعةٌ  تِهيُقَال : له َعلَى اْمَرأَ وِ 

ْجعَةَ  ْجعَةَ و الّرِ  في َدْعَوى أَْكثَِريَِّة الَكْسِر ، وَكأَنَّ الُمَصنَِّف تَبِعَه ، فقدََّم ِخالفاً لألَْزَهِرّيِ  ـ. قاَل الَجْوَهِريُّ : والفتُح أَْفَصُح. وقوُل شيِخنَا : الرَّ

ٍل ، فإِنِّي تصفَّْحُت التَّْهِذيَب فما َرأَْيتُه ادََّعى أَنَّ الَكْسَر أَكثَُر  ـالَكْسَر  ّيٍ تَبَعاً البِن ُدَرْيٍد في إِْنَكا (1)َمَحلُّ تَأَمُّ ِر الَكْسِر ، ثُمَّ قاَل : وِخالفاً ِلَمّكِ

ةِ والحالَِة ، وهو َرْجعَةُ  على الفُقََهاِء. قلُت : وفي النَِّهايَة : ْوَجِة الُمَطلَّقَِة غيِر البائِن إِلى  اْرتَِجاعُ  الطَّالق تُفتَح راُؤه وتُْكَسُر على الَمرَّ الزَّ

َمْخَشِريُّ أَْيضاً في  ه الَكْسَر والفَتَْح ، وهو َمَجاٌز.النَِّكاحِ من َغْيِر اْستِئْناِف َعْقٍد ، وَذَكر الزَّ

ْجعَةوِ  ْجعَةُ  ، وقال َخاِلٌد : من السُّوقِ  تُْرتََجعُ  بالَكْسِر : َحَواِشي اإِلبِلِ  ، الّرِ ِخيَاراً. وقاَل بَْعُضهم : أَْن  تْرِجعَ و . أَْن تُْدِخَل ُرَذاَل اإِلبِِل السُّوقَ الّرِ

ْجعَة ِلكَ إِناثاً ، وكذ تَْرِجعِ و تُْدِخَل ذُُكوراً  ُق مكانَها ِسنًّا أُْخَرى فَْوقَها أَو  الّرِ َدقَة ، إِذا َوَجب على َرّبِ الماِل ِسنٌّ من اإِلبِِل فأََخَذ الُمَصّدِ في الصَّ

 من الَِّتي َوجبَت له ، قاله أَبو ُعبَْيٍد. اْرتََجعََها ، ألَنَّهُ  ِرْجعَةٌ  ُدونَها ، فتِْلَك الَّتِي أََخَذَها

 َسفٍَر ، ِرْجعُ  وقاَل الّراِغُب : هو ِكنَايَةٌ عن النِّْضِو ، وكذا َرُجلٌ  فيه ِمراراً. َرَجعَ  َسفٍَر : قد َرِجيعُ و ، بَكْسِر الّراِء ، َسفَرٍ  ِرْجعُ  نَاقَةٌ  يقال :وِ 

 َسفٍَر. َرِجيعُ و

 ، قال الُكَمْيُت يَِصُف األَثافِّي :  أَثَْمانَها فيما يَعُوُد َعلَْيه بالعَائَدةِ الّصاِلَحةِ صاِلَحةً ، بالَكْسِر ، إِذا َصَرفَ  ِرْجعَةً  ِمْنها فاْرتََجعَ  إِبِلَهُ  فالنٌ  باعَ وِ 

اٌت عــــــــــــلــــــــــــ  ا ح  فــــــــــــَ طــــــــــــ  عــــــــــــَ اَلٌد مــــــــــــُ رحٌد جــــــــــــِ  جــــــــــــُ

ةٌ َأوحَرِ  ال      عـــــــــــــــــــــَ بُ  رِجـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ ل  وال جـــــــــــــــــــــَ

  
 .بِرْجعَةٍ  ِسنًّا ، فلَْيَستقال : وإِْن َردَّ أَثَْمانََها إِلى َمْنِزِلِه من َغْيِر أَْن يَْشتَِرَي بها 

غَاَر ، ثّم يَْشتَِرَي الفَتِيَّةَ والبِكاَر ، وقِيَل : هو أَْن يَبِ  اْرتََجعَ  وقاَل اللِّْحيَانِيُّ : يَع الذُُّكوَر ويَْشتَِرَي فاُلٌن ماالً ، وهو أَْن يَبِيَع إِبِلَه الُمِسنَّةَ والّصِ

ةً به ، فقَاَل :  َء ثُمَّ يَْشتَِرَي مكانَه ما يَُخيَُّل إِليه أَنَّهُ أَْفتَى وأَْصلََح.ُهو أَْن يَبِيَع الشَّيْ  اإِلنَاَث ، وَعمَّ َمرَّ

اِغُب : واْعتُبَِر فيه َمْعنَى ْجع قال الرَّ  تْقِديراً ، وإِْن لم يَْحُصْل فيِه ذِلَك َعْيناً. الرَّ

 ٍء قد كاَن ُدونَه.ٍء طاِلح ، أَو َمكاَن شيْ اهُ مكاَن َشيْ ٍء صالحٍ اْشتَرَ َحَسنٍَة ، أَي بشي بِرْجعَةٍ  وجاَء فاُلنٌ 

ْجعُ و بهاٍء ، ، الَمْرُجوَعةُ و ، الَمْرُجوعُ وِ  ُجوَعةُ و ، الرَّ ْجعَةُ و ، بفَتِْحِهَما ، الرَّ ْجعَانُ و ، الرُّ ْجعَىو ، الرُّ سالَة الرُّ ِهنَّ : َجَواُب الّرِ ، يُقَاُل :  بَضّمِ

يَاِر  ـرِضَي هللا َعْنهُ  ـوَجَوابِه ، قال َحّسان  َمْرُدوِده فالٍن عليك ، أَي من َمْرُجوعو فاَُلٍن ، َمْرُجوَعةِ  ما كاَن ِمنْ   : (2)يَْذُكُر ُرُسوَم الّدِ

تح  مــــــــَ جــــــــَ عــــــــح تـــــــــَ ا عــــــــن ذاَ  فــــــــاســــــــــــــــــــــح هــــــــَ تـــــــــُ  ســــــــــــــــــــــبَلــــــــح

ِر مــــــــــــــا      دح ةُ مل تــــــــــــــَ وعــــــــــــــَ رحجــــــــــــــُ ائــــــــــــــرِ  مــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــــّ

  
ً  إِليَّ الَجَوابُ  َجعَ رَ  ويُقَاُل : ً و يَْرِجُع َرْجعا ، بالفَتْحِ ، وُكلُّ  َرْجعُه ، أَي َجَوابهُ ، ويَُجوزُ  ُرْجعَانُهو ِكتَابِك ، ُرْجعَةُ  ، ويَقُولوَن : َهل َجاءَ  ُرْجعانا

 ذِلَك َمَجاٌز.

اِجعُ وِ  حاح والعُبَاِب ، إِلى أَْهِلها تَْرِجعُ و : الَمْرأَةُ يَموُت َزْوُجها الرَّ  ، قاَل األَْزَهِريُّ : كالُمَراِجعِ  ، وأَما الُمَطلَّقَةُ فهي الَمْرُدوَدة ، كما فِي الّصِ

قُها الُمَراِجعُ   .َراِجعٌ  إِلى أَْهِلها ، ويُقَال لَها أَْيضاً : فَتَْرِجعُ  من النِّساِء : الَّتِي يَُموُت َزْوُجها ، أَو يَُطلِّ

َواِجعُ وِ   ، وأَتانٌ  َراِجعٌ  ، يُقَاُل : ناقَةٌ  ِمن النُّوِق واألُتُنِ  الرَّ

__________________ 
 ال .وقا  األزهري : قلت : و وز الفتح يف رجعة الط .. ( الذي قاله األزهري يف التهذيب : وكذلك الرجعة بعد الطال  ابلكسر1)
 ( اللسان : قا  يصف الدار.2)
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وُ  بَذنَِبها ا وَ حَمُض ُقطحَريـحَها وُتوزِيُ  ا وهي رَاِجضٌ  حاِح ببَـوحهِلا بـَوحهَلا (1) ال جِي َتشــــُ  وقد مُثّ خُتحِلُف ا فُيَظن  َأن  هبا مَححالً  ويف الصــــّ
رِ  َرَجَعتح تـَرحِجُض رَِجاعاً  ا رَاِجضٌ  وهي ــــــــــــ ُرُجوعاً  لّصحاح.ُوِجَد يف بـَعحِ  ُنَسِخ ا ــــــــــــ ا ابلَكسح َلَفت ؛ أَلهن   : َلِقَحت ا مُث  َأخح

َها ا ونُو ٌ  َرَجَعتح  رَِبِت الّناَقُة ِمرَاراً ا فلم تـَلحَقحح ا فهي مُمَارٌِن ا فِإن َ َهَر َرَواِجضُ  َعّما ُرِجَي ِمنـح َمِعي  : ِإذا ضــــُ . وقاَ  اأَلصــــح
َا قد َلِقَحتح ا مثّ ملح  يَبًة : رَاِجضٌ   َيُكنح هبا مَححٌر ا فهيهَلُمح َأهن   وخُمحِلَفٌة ا وقا  الُقطاِمي  َيِصُف جنَِ

ا وِ  هــــــــــــــَ يـــــــــــــــح لــــــــــــــَ َدتح عــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ٍة عــــــــــــــَ َانــــــــــــــَ ريح نح عــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ

َرت      احــــــــــــــًا مُث  مــــــــــــــا َكســـــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــَ الــــــــــــــَ اعـــــــــــــَ  رِجــــــــــــــَ

  

ــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا  تح ِإل قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بـ ٍة ســــــــــــــــــــــــــــَ رحعــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  أِلَو ِ  قـ

  
اعـــــــــــــَ    بـــــــــــــَ يـــــــــــــِض الضـــــــــــــــــــــــــــِّ رَابـــــــــــــِ

َ
ِد املـــــــــــــ ـــــــــــــذ وح َن ال  مـــــــــــــِ

  
 أَراَد أَنَّ النّاقَةَ َعقََدْت َعلَْيَها لَقَاَحاً ، ثّم َرَمْت بَماِء الفَْحِل ، وَكَسَرْت َذنَبََها بعَد ما شالَْت بِِه.

جاعُ وِ  ى  َرَجع يُقال : كِكتاٍب : الِخطاُم ، أَو ما َوقََع ِمْنه َعلَى أَْنِف البَِعيرِ  الّرِ فاُلٌن على أَْنِف بَِعيِره ، إِذا اْنفََسَخ َخْطُمه ، فََردَّه عليه ، ثُمَّ يَُسمَّ

ً  الِخَطامُ   ِكتَاٍب وُكتٍْب.، كِجَراٍب وأَْجِربَة ، و ُرْجعٌ و أَْرِجعَةٌ ج :  ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، ِرَجاعا

جاعُ وِ  ً  الطَّْيُر القََواِطعُ  َرَجعَت ، كما في الّصحاح ، زاَد الّراِغُب : يَْختَصُّ به. وفي اللَِّسانِ  الطَّْيِر بعَد قَِطاِعها ُرُجوعُ  : الرَّ ً و َرْجعا ،  ِرَجاعا

 .ِرَجاعٌ و ولَها قَِطاعٌ 

َي به ألَنَّهُ  الَمَطر بَْعَد الَمَطرِ  ، أَي ذاتِ  (2) (رَّْجعِ َوالسَّماِء ذاِت ال)ِمَن الَمَجاِز قولُه تَعالَى : وِ  ةٍ ، وقِيَل : ألَنَّه  يَْرِجعُ  ، ُسّمِ ةً بعَد َمرَّ َمرَّ

ر كلَّ َسنَةَ  بالغَْيِث ، فلم يَْذُكْر َسنةً بعَد َسنَة. وقال  تَْرِجعُ  بالَمَطِر َسنَةً بعَد َسنٍَة ، وقاَل اللِّْحيَانِيُّ : ألَنََّها تَْرِجعُ  ، قاَل ثعلٌب : يَْرجعُ و يَتََكرَّ

ْجع قِيل : ذاتُ و به ُكلَّ عام ؛ تَْرِجعُ  ُء بالَمَطِر ، ثمالفَّراُء : تَْبتَِدى ، أَي نَْفٌع وفائَِدةٌ ،  َرْجعٌ  نٍ ، يُقاُل : ليَس ِلي من فاُل النَّْفع ، أَي ذاتُ  الرَّ

 .َرْجعٌ  وتَقُول : ما ُهَو إِاّل َسْجٌع ، ليس تَْحتَه

ْجعُ وِ  بِيعِ  : الرَّ ِجيعِ  ، نَبَاُت الرَّ  .كالرَّ

ْجع أَرادَ  (َوالسَّماِء ذاِت الرَّْجعِ )في قَْوِله تَعَالَى :  (3)قاَل الِكَسائِيُّ و اْسٌم.  :َرْجعٌ وِ  قال و ، ُرْجعَانٌ  وَمْحبَِسه. والَجْمعُ  اءِ َمْمَسك الم بالرَّ

ْجعُ  غيُره : ِجيع أَْمَواِجه وتََردُِّده في َمَكانِه ِلتََراُجعِ  قال الّراِغُب : إِّما تَسميةً بالَمَطِر الَِّذي فيِه ، وإِّما الغَِديُر. : الرَّ ، قال  الّراِجعَةِ و كالرَّ

ُل الُهَذِليُّ يِصُف السَّْيَف :  الُمتَنَّخِ

   ُ يــــــــــــــــَ ضِ أَبـــــــــــــــــح وٌب ِإذا  كــــــــــــــــالــــــــــــــــر جــــــــــــــــح  َرســــــــــــــــــــــــــــــُ

ي     لــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ ٍر لــــــــــــــــَح فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ تـ  مــــــــــــــــا  َخ يف  ــــــــــــــــُح

  
ْجعُ  قاَل اللَّْيث : أَو ْجعُ  كذا نَصُّ العُبَاِب. وقال أبو َحنِيفَةَ : (4) ما امتَدَّ فيه السَّْيلُ   :الرَّ  ، بالَكْسِر ، ِرجاعٌ  ثُمَّ نَفََذ ، ج : لَسْيلُ : ما اْرتَدَّ فيه ا الرَّ

ّمِ ، ُرْجعَانٌ و  * ، بالَكْسِر ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ :ِرْجعَانٌ و ، بالضَّ

ه وِ  ـــــــــــــــ  ا وكـــــــــــــــبَن بـــــــــــــــَ رَاَف الصـــــــــــــــــــــــــــــ  اَرَض َأطـــــــــــــــح  عـــــــــــــــَ

اعُ      ضُ  رِجـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُح رَائـــــــــــــــِ ز ُه الـــــــــــــــرِّي ِديـــــــــــــــٍر هـــــــــــــــَ  غـــــــــــــــَ

  
َجاعُ  وقال َغْيُره : َجاعِ  ليَْفِصلَه من« غدير ِرجاع»نّه نعتَه بالَواِحِد الَِّذي هو َرائٌِع ألَنَّهُ على لَفظ الَواِحِد ، وإِنََّما قال : : جمٌع ، ولكِ  الّرِ  الرُّ

جاعُ  الَِّذي هو َغْيُر الغَديِِر ، إِذِ  جاع من األَسماِء الُمْشتََرَكِة ، وقد يكونُ  الّرِ الغِديَر الَواِحَد ، كما قالُوا فيِه : إَِخاذٌ وأَضافَهُ إِلى نَْفِسه ِليُبَيِّنَهُ  الّرِ

َجاع أَْيضاً بذِلَك : ألَنَّ   ، َواِحداً كان أَو َجْمعاً ، من األَْسماِء الُمْشتَرَكِة. الّرِ

ْجعُ  (5) وِ  ةً   :الرَّ ْجعُ  ، وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : الماُء عامَّ ِل : في كالمِ  الرَّ  العََرِب الماُء ، وأَْنَشَد قوَل الُمتَنّخِ

ضِ أَبـحَيُ     ... كالر جح
ْجعُ وِ  ْوثُ  : الرَّ  السَّبُعِ ، أَي نَْحُوه ، وهو َمجاٌز. َرْجعَ  عن حاِلِه الَّتِي كاَن َعلَْيَها ، وهذا َرَجعَ  والنَّْجُو ألَنَّه الرَّ
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ْجعُ  قال اللَّْيُث :وِ  ْجعُ  قال َغْيُرهُ :و بَمْنِزلَة الَحْجر ، من األَْرِض : ما اْمتَدَّ فيه السَّْيلُ  الرَّ  وأَْعالها قبَل أَْن يَْجتَِمَع ماُء التَّْلعَِة ، فَْوَق التَّْلعَةِ  : الرَّ

مِّ  ُرْجعانٌ  ج :  ، بَمْنِزلَةِ  ، بالضَّ

__________________ 
 ابلعا املهملة.« وتوزع»( عن القاموس وابألصر 1)
 .11( سورة الطار  اآية 2)
 «.من»( ابألصر 3)
 مضروب عليها بنسخة املؤلف.« أو ما امتّد فيه السبر مث نفذ»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  ينبه إىل أن اجلملة 4)
عان. (*) عان تقدمي عل  : ُرجح  ابلقاموس : رِجح
 ( يف القاموس : أو.5)
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راِن  ِ ا و ا َواِحٌد ا فليـُتَـنَـب ه لذِلَك.ا وقد   (1)اُ جح َصنُِّف هنا قوَ  الل يحِث مر َتاح
ُ
 َكر ر امل

ْجعُ وِ   ، وهو ما يَِلي اإِلبَِط منها من ِجَهة َمْنِبِض القَْلِب ، قاَل ُرْؤبَةُ : ، كَمْنِزلٍ  كالَمْرِجعِ  من الَكِتِف : أَْسفَلَُها ، الرَّ

رَاَنطحَعُن اأَلعحَناَ  و وِ 
َ
 ِجَعاامل

 ِمْرفَِقِه ، وهو َمجاٌز. َمْرِجعو َكتِِفِه ، َرْجعِ  َكتِفَْيِه ، وَكواه عندَ  َمْرِجع ويُقَال : َطعَنَهُ في

ْجعُ وِ   ، وهو َمَجاٌز ، قال أَبُو ذَُؤْيٍب يَِصُف َرُجالً َجِريئاً : َخْطُو الّدابَِّة ، أَْوَردُّها يََدْيَها في السَّْيرِ  : الرَّ

ـــــــــــــه هنـــــــــــــَِ  ُدو ب عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُه يـ ـــــــــــــ  اِش كـــــــــــــبحن شـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 ُش امل

يـــــــــٌم      لـــــــــِ دٌَع ســـــــــــــــــــــــَ هُ صـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــُ ُض  َرجـــــــــح لـــــــــَ ظـــــــــح (2)ال يـــــــــَ
 

  
ْجعُ وِ   : عنههللارضي، قال لَبِيٌد ،  َخطُّ الَواِشَمة ( :3) الرَّ

ضُ َأو  ُؤوُرهــــــــــــــــا  َرجــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ف  نـ ٍة ُأســــــــــــــــــــــــــــــِ َ  واِشــــــــــــــــِ

هــــــــــا     امــــــــــُ ن  ِوشــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــُ قـــــــــــَ وح ر َض فـــــــــــَ عــــــــــَ فــــــــــًا تـــــــــــَ فــــــــــَ  كــــــــــِ

  
 ، فيهما. كالتَّْرِجيعِ 

 الدابَّةُ يََدْيها في السَّْير. َرَجعَت يقال :

عَ وِ  ةً بعَد أُْخَرى ، قال الّشاِعُر : (4) تَْرجيعُهاو النَّْقَش والَوْشَم : َردََّد ُخُطوَطُهما ، َرجَّ  : أَْن يُعَاَد عليها السَّواُد َمرَّ

ـــــــــــضِ  ي ٍة  كـــــــــــرَتحجـــــــــــِ ـــــــــــ  ي ـــــــــــِ َديح حـــــــــــارث ـــــــــــَ ٍم يف ي  َوشـــــــــــــــــــــــــح

ؤُ      ـــــــــــــــَ َداِف ابٍ  نـ ِة اأَلصـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ان اميـــــــــــــــََ  وُرهـــــــــــــــَ

  
ِجيعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ  ُر. وفي األََساِس : إِيّاكَ  من الَكالِم : الَمْرُدوُد إِلى صاِحبِه الرَّ ِجيعَ و ، زاَد الّراِغُب : أَو الُمَكرَّ من القَْوِل. وهو الُمعَاُد.  الرَّ

ُر  َرِجيعُ : وهو َمَجاٌز. وقال َغْيُره   .(5)القَْوِل : الُمَكرَّ

ِجيعُ  من الَمَجاِز :وِ  ْوُث ، وذُو البَْطنِ  : الرَّ ُجُل ، وهذا أَْرَجعَ  عن حالَتِه الَّتِي كاَن َعلَْيَها ، وقد َرَجع والنَّْجُو ، ألَنَّه الرَّ  َرْجعُهو عِ السَّبُ  َرِجيعُ  الرَّ

ِجيعُ  ،« َرِجيعٍ  نُِهَي أَْن يُْستَْنَجى بعَْظٍم أَو»، أَي نَْجُوه. وفي الَحِديِث :  يَ  الرَّ ْوَث والعَِذَرةَ َجِميعاً ، وإِنَّما ُسّمِ ً  : يكوُن الرَّ  َرَجعَ  ، ألَنَّهُ  َرِجيعا

ِل بعَد أَْن كاَن َطعاماً أَو َعلَفاً أَو َغْيَر ذلِ  ِجيع من أَْرَجعَ و َك.عن حاِله األَوَّ ِجيعُ  ، إِذا أَْنَجى. وقال الّراِغُب : الرَّ البَْطِن  (6): ِكنايَةٌ عن ِذي  الرَّ

ُجوعِ  لإِلْنساِن وللدَّابَِّة ، وهو من ْجعِ  ، ويَُكوُن بَمْعنَى الفاِعل ، أَو من الرُّ  ، ويكوُن بَمْعنَى الَمْفعُول. الرَّ

ِجيعوِ  ةُ تَْجتَرُّ  : الرَّ  لها إِلى األَْكِل ، وهو َمَجاٌز ، قال األَْعَشى : لَرْجِعهِ  ، َها اإِلبُِل ونَْحُوهاالِجرَّ

رحٍس وِ  ُر تـــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــح ا  ــــــــــــــــــــَ َبهنــــــــــــــــــــ َ  فــــــــــــــــــــاَلٍة كــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــ  ِإال       ــــــــــــي ــــــــــــضَ ل ي ــــــــــــر جــــــــــــِ اَل ُ  ال ــــــــــــهــــــــــــا عــــــــــــَ ــــــــــــي  ف

  
تِها. ُده من ِجرَّ  يَقُوُل : ال تَِجُد اإِلبُِل فيها ُعلَقاً إِاّل ما تَُرّدِ

ُدَها في السَّفَرِ و ، أَي َمْرُدود ، َمْرُجوع ، ألَنَّ َمْعنَاهُ  َرِجيعٌ  من قَْوٍل أَو فِْعٍل فهو ُمَردَّدٍ  ءٍ َشيْ  ُكلُّ وِ   وغيِره : هو البَِعير منه قِيَل للّدابَّة التي تَُرّدِ

مَّ  (7) بهاءٍ  ، َرِجيعَةٌ  الَكالُّ من السَّفَِر. وهي َسفٍَر ، وهو َرِجيعُ   ِة يَِصُف ناقَةً :، قال ذُو الرُّ

ةُ  يــــــــــــعــــــــــــَ هــــــــــــا  َرجــــــــــــِ امــــــــــــَ فــــــــــــاٍر كــــــــــــَبن  زِمــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــــح

رِ ُ      طــــــــح ِ مــــــــُ اح َر  الــــــــذِّراعــــــــَ َد  ُيســــــــــــــــــــــح اٌع لــــــــَ جــــــــَ  شــــــــــــــــــــــُ

  
ِجيعُ  أَو  وقاَل الّراِغُب : هو ِكنَايَةٌ عن النِّْضِو. الَمْهُزولُ  من الدََّواّبِ : الرَّ

ِجيعُ  أَو لُ  من َسفَرٍ  َرَجْعتَه ما ِمَن الدََّواّبِ : الرَّ حاحِ ، وهو بعَْينِه القَْوُل األَوَّ تَْينِ  ُرُجعٌ  ج : إِلى َسفٍَر ، وهو الكالُّ ، كما في الّصِ ،  ، بَضمَّ

ِجيعِ  والَِّذي في الّصحاحِ : َجْمعُ  ِجيعَةِ و الرَّ جائِع : الرَّ  .الرَّ

ِجيعُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ  ى. : الرَّ  الثَّْوُب الَخلَُق الُمَطرَّ
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ِجيعُ  قاَل أَْيضاً :وِ  وبه ُغِدَر بَِمْرثَِد بن  (8)، والَهدَّةُ على َسْبعَِة أَْميَاٍل من عفان  على َسْبعَِة أَْميَاِل من الَهدَّةِ  ، قال أَبو َسِعيد : ماٌء ِلُهَذْيلٍ   :الرَّ

ا بَعَثََها ، َحْمَزةَ  َحِليفَ  أَبُوه وكانَ  ، بَْدراً  وأَبُوه هو دَ َشهِ  ، عنههللارضيَكنّاِز بِن الُحَصْيِن بِن يَْربُوع الغَنَِوّي ،  أَبِي َمْرثَدٍ  َرُسوُل  وَسِريَّتِه لَمَّ

 َرْهطِ  مع وسلموآلهعليههللاصلى هللا

__________________ 
 ( ا جران بتقدمي ا اء ا مجض حاجر ا هي األرض املرتفعة ووسطها منخف .1)
 الرواية فال شاهد فيها.وعل  هذه « سليم عظمه»( ويرو  : 2)
 ومقتض  سيا  القاموس يؤيد ما أثبتناه موافقاً ملا يف اللسان : ورجض الواِشة خطها.« والرجعة»( ابألصر 3)
ض الوشم ا والنقوش وترجيعه : أن يعاد4)  ... ( يف التهذيب : ورجح
 «.املكروه»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 البطن.( يف املفردات : أذ  6)
 واألصر كالتهذيب.« واألنث  : رجيض ورجيعة»( الذي يف اللسان : 7)
 كما ذكره البخاري يف قتر عاصــــم قا  :« اهلدأة»موضــــض با مكة والطائف. ويف ايقوت « اهلّدة»( كذا ابألصــــر ا والذي يف معجم البلدان 8)

 هو موضض با عسفان ومكة.
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َرِة يف َصَفر يف َعَشَرٍة َأو ِست ٍة ا عل  اخِلالِف ا َلّما َسبَله ا وكاَنت هذه الَسرِي   َعَضٍر والقاَرةِ  َنِة اخلاِمَسِة من اهِلجح ُة يف الس 
َم بَن  ِبث ا وُخبَـيح  َر َمرحَثداً ا وعاصــــِ اَلِم ا فَبرحســــَ رَاِئَض اإِلســــح َر معهم َمنح يـَُعلِّمهم شــــَ ٌر والَقاَرُة َأنح يـُرحســــِ َب بن َعِديٍّ ا َعضــــَ

ثِن ة ا وخاِلَد بن الُبَكريحِ وَزيحَد ب ه ُمَعتَِّب  (1)ن الد  فـََقتَـُلوُهم ا ِإاّل  فَغَدُروا هبم بَن ُعبَـيحدٍ  (2)ا وعبَد   بن طارِ  ا وَأخاه ألُمِّ
ل   ُخبَـيحٌب قبَر َأنح  ُرو ا ا وابُعوُ َا يف َمك َة فـََقتَـُلوُ ا ا وصـــَ ثَِنة فَبســـَ ِ ا فهو ُخبَـيحَب بَن َعِديٍّ ا وَزيحَد بن الد  َعَتاح تـُُلوه رَكح يـَقح

ِ  الربحماِويِّ  ريَِة للش مح  ا قا  الرُبَيحُ  اهلَُذِد  : َأو ُ  َمنح َسن  ذِلَك ا كذا يف خُمحَتَصِر السِّ
خـــــــــًا وِ  يـــــــــح ِ  شـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــضِإنح أُمـــــــــح َدًة  ابلـــــــــر جـــــــــِ   (3)وِولـــــــــح

رُ وِ      ُم ِمصـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــُ ي دوَن دارِه وحمـــــــــــِ ـــــــــــَ َح قـ ـــــــــــِ ب  ُيصـــــــــــــــــــــــــح

  
 : يَْرثِيِهم عنههللارضيوقال َحّسان 

وا  عـــــــــُ ـــــــــَ تـــــــــابـ ِذيـــــــــن تـــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــُه عـــــــــلـــــــــ  ال لـــــــــ   اإِلل  صـــــــــــــــــــــــَ

وحَم      وا الــــــــــــر جــــــــــــيــــــــــــضيـــــــــــــَ يــــــــــــبــــــــــــُ وا وأُثــــــــــــِ رِمــــــــــــُ  فــــــــــــُبكــــــــــــح

  
 أَبو ذَُؤْيٍب :وقال 

ي  ي بــــــــــــــــــَواِدي الــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــِ ُت وَأهــــــــــــــــــح  رَأَيــــــــــــــــــح

ا     يــــــــــــحــــــــــــَ لــــــــــــح رحقــــــــــــًا مــــــــــــُ َة بـــــــــــــَ لــــــــــــَ يـــــــــــــح  ِع يف أَرحِض قـــــــــــــَ

  
ِجيعُ وِ   : اإِلبِلَ  يَِصفُ  ـ عنههللارضي ـَعَرقاً ، قال لَِبيٌد  فَرَجع ، ألَنَّهُ كان ماءً  العََرقُ  : الرَّ

وحٍم  ـــــــــــــــــَ ر  يـ ُر كـــــــــــــــــُ َواجـــــــــــــــــِ ن  اهلـــــــــــــــــَ اهـــــــــــــــــُ  َكســـــــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــعـــــــــــاً      يـــــــــــمِ  َرجـــــــــــِ ِن كـــــــــــالـــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــِ ابـــــــــــِ غـــــــــــَ َ
 يف املـــــــــــ

  
 َشبَّه العََرَق األَْصفَر بعَِصيِم الِحنّاِء.

ِجيعُ وِ   .َرِجيعٌ  وقِيل : ُكلُّ ما ثَنَْيتَه فهو: لَِّساِن : أُِعيَد بعَد نَْقِضه ، زاَد في ال َرِجيعٌ  الُمْفِرَداِت : َحْبلٌ  نُِقَض ثُمَّ فُتَِل ثَانِيَةً وفي الِّذي الَحْبلُ  : الرَّ

 .َرِجيعٌ  فهو ُكلُّ َطعام بََرَد ، ثُمَّ أُِعيَد إِلى النّارِ وِ 

ِجيعُ وِ  َجاِم.  :الرَّ ِجيعُ و فَأُْس اللِّ  ِكالُهَما عن اْبِن َعبّاٍد. (4) البَِخيلُ   :الرَّ

ِجيعَةُ وِ   ، كما في العُبَاِب. ماٌء ِلبَنِي أََسدٍ  : الرَّ

 من األَْعالم. ، كَمْرَحلٍَة : َعلَمٌ  َمْرَجعَةٌ وِ 

ُجُل ، ِإذا أَْرَجعَ وِ  ً  الرَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ألبي ذَُؤْيٍب يَِصُف صائِداً : أَْهَوى بِيَِده إِلى َخْلِفه ِليَتَنَاَوَل َشْيئا

رَاُب هــــــــــــــــَذا رَائــــــــــــــــغــــــــــــــــا  ــــــــــــــــح ُه أَقـ َدا لــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــبــــــــــــــــَ

ِة      انــــــــــَ نــــــــــَ َث يف الــــــــــكــــــــــِ يــــــــــ  اًل فــــــــــعــــــــــَ جــــــــــِ ضُ عــــــــــَ رحجــــــــــِ ــــــــــُ  يـ

  
ه بَْعُضهم فقال : أَْرَجعَ  أَي أَْقراُب الفَْحِل. وقاَل اللِّْحيَانِيُّ : ُجُل يََدْيِه ، إِذا َردَُّهما إِلى َخْلِفه ليَتَنَاَوَل َشْيئاً ، وَخصَّ يَده إِلى َسْيِفه ليَْستَلَّه  أَْرَجعَ الرَّ

 ليَأُْخَذ َسْهماً أَْهَوى بها إِليه.، أَو إِلى ِكنَانَتِه 

ِجيعِ  : َرَمى فاُلنٌ  أَْرَجعوِ   ، كأَْنَجى من النَّْجِو. بالرَّ

 قاَل َجِريٌر : .(5) (ِإاّن لِِلِّ َوِإاّن ِإلَْيِه راِجُعونَ ) في الُمِصيبَة : قال : أَْرَجعَ  ِمن الَمَجاِز :وِ 

تُ وِ  عــــــــــــــح ا  أَرحجــــــــــــــَ اِن َداٍر كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ َ رحفــــــــــــــَ  مــــــــــــــن عــــــــــــــِ

ضِ      اجـــــــــــِ وِن اأَلشـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــُ ٍم يف مـــــــــــُ ُة َوشـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــ  قـــــــــــِ  بـــــــــــَ

  
 ً َع تَْرِجيعا َمْخَشِريُّ ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على األَِخيِر. ويُْرَوى قول َجِريٍر :  اْستَْرَجعَ و كَرجَّ ْعتَ و»، نَقَلهما الزَّ  «.َرجَّ
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 «.اْستَْرَجعَ  َن نُِعَي لهُ قُثَمُ أَنَّهُ ِحي»وفي َحِديِث ابِن َعبَّاِس 

 أَْربََحها. كما يُقَال : بَيعَتَه (6) [تعالى]هللا  أَْرَجعَ  يُقَاُل :وِ 

.  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، كذا نَصُّ الّصحاحِ والْعبَاِب ، وفي التَْهذيب : قاَل الكَسائيُّ :إِذا ُهِزلت النّاقَةُ قيل : ُهِزلَْت ثُمَّ َسِمنَت ، إِذا اإِلبِلُ  أَْرَجعَت قال الكسائيُّ :وِ 

 : َحُسنَْت بعَد الُهزاِل. ُمْرِجعٌ  النّاقَةُ فهي أَْرَجعَتِ و .أَْرَجعَتو .أَْرَجعَت

 وهو َمَجاٌز. وعاقبَةٌ َحَسنة. لها ثَوابٌ  ، إِذا كان ، كُمْحسنةٍ  ُمْرِجعَة َسْفَرة يُقَال : َجعَلَها هللاوِ 

تُه ، أَي شْهراً  يَْرِجعُ  الشْيُخ يَْمَرُض يَْوَمْيِن فال يُقال :وِ   شْهراً. ال يَثُوُب إِليه ِجْسُمه وقُوَّ

 تَْكِريُر الشهادتَْينِ  : هو في األَذانِ  التّرجيع من المجاز :وِ 

__________________ 
 «.ابن أيب البكري» وابألصر 178/  3( عن سرية ابن هشام 1)
 وانظر أسد الغابة وسرية ابن هشام.« مغيث بن عبيدة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 وقوله : وولدة ا املعىن : ومعي ولدٌة ولكنه نصبها عل  ا ا .« . وُتصبح.. فإن أم ٍ »بروايٍة :  58/  3( ديوان اهلذليا 3)
 «.النخير»( يف القاموس : 4)
 .156بقرة اآية ( سورة ال5)
 ( زايدة عن القاموس.6)
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فاِئِهما. راً بعَد ِإخح  هكذا فسره الّصاَغاين . َجهح
: هو تقاُرُب ُضُروِب  التَّْرِجيع في قراَءةِ أَو غناٍء أَو َزْمٍر ، أَو غيِر ذلك مّما يُتََرنَُّم به ، وقيل : تْرديُد الصَّْوت في الَحْلقِ  أَْيضاً : التْرِجيعُ وِ 

ْوت. وقد َحكى عبُد هللِا بِن ُمغَفَّلٍ   .(1)« آ آ آ:»بَمّدِ الصْوت في القَراَءة نحو  تْرِجيعَه الَحَركات في الصَّ

 ، إِذا اْرتَدَّها. اْرتَجعَهاو الهبَةَ ، اْستَْرَجع ويُقاُل : أَخذ مْنهُ ما َدفعَهُ إِلْيه ، إِذا ءَ لشيْ منهُ ا اْستَْرَجع من الَمَجاِز :وِ 

ً و ُمَراَجعَةً  الكالمَ  راَجعَهُ وِ   َعاَوَدهُ.: َحاَوَره إِيّاه. وقيل : ِرَجاعا

ً  الناقةُ  راَجعَتوِ  ْيِر. ِرجاعا  ِسَواه ، قال البَِعيُث يصُف ناقَتَه : من َسْيٍر إِلى َسْيرٍ  َرَجعَتْ  ف ، إِذا كانت في َضْرٍب من السَّ

ي وِ  لــــــــِ تــــــــَ يــــــــِد تــــــــغــــــــح ــــــــبــــــــِ يــــــــِد ابل ــــــــبــــــــِ اِء ال وُ  ارحمتــــــــَ   (2)طــــــــُ
ب  مث      ـــــــــــــــــَ ت جِي ختـــــــــــــــــَح رَاجـــــــــــــــــضُ هبـــــــــــــــــا انقـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ  تـ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْجعَةُ  ةُ من الرَّ ُجوعِ  : الَمرَّ  .الرُّ

ْجعَةُ وِ   : َعْوُد طائفٍة من الغُزاةِ إِلى الغَْزِو بعَد قُفُوِلِهم. الرَّ

ْلِب ، وقيل : على إِعاَدته َحيًّا بعَد بِاَلهُ ،  َرْجعِ  قيل : على (3) (ِإنَُّه َعلى رَْجِعِه َلقاِدر  )وقوله تعالى :  الماِء إِلى اإِلْحِليِل ، وقيل : إِلى الصُّ

 ِقيَاَمة.وقيل : على بَْعث اإِلْنَساِن يوَم ال

ه ُسُروراً. أَْرَجعَ  ويُقَال : وهللا ُسبحانَهُ وتَعَالى أَْعلَُم بما أَراَد. ه ُسروراً ، أَي أَْبَدَل َهمَّ  هللا َهمَّ

 هذا كما تَقُوُل :أَْسقَْيتَُك إِهاباً.عليها. وهِذه عن اللِّْحيَانِّيِ و ِليَْرِجعَ  ناقَتَه : باَعَها منه ثُم أَْعَطاهُ إِيّاَها أَْرَجعَهُ و َرَجعَه وَحَكى ِسيبََوْيه :

ِل النََّهار ، ثُمَّ  قُوا في أَوَّ ِه. َرَجعَ : (4)مع اللَّْيل ، أَي  تََراَجعُوا وتَفَرَّ عَ و ُكلٌّ إِلى َمَحلِّ  في َصْدِري كذا ، أي : تَردَّد ، وهو َمَجاٌز. تََرجَّ

عَ وِ   البَِعيُر في ِشْقِشقَتِه : َهَدَر. َرجَّ

عَتِ وِ   النّاقَةُ في َحنِينِها : قَطَّعَتْه. َرجَّ

عَ وِ   كذلك. اْستَْرَجعو الَحَماُم في ِغنائه ، َرجَّ

عَتِ وِ  تَت ، عن أَبي َحنِيفَةَ. َرجَّ  القَْوُس : َصوَّ

عَ وِ  ةً أُخرى. َرجَّ  الِكتَابَةَ : أَعاَد عليها َمرَّ

 ، قال ُزَهْيٌر : الَمَراِجيعُ  : الَِّذي أُِعيد َسواُدهُ ، والَجْمعُ  (5) الَمْرُجوعُ وِ 

ٍم يف َنواِشِر ِمعحَصِم  َمراِجيضُ   (6)َوشح
َخْطٍب إاِلَّ ُكِفَي. وُكلٌّ من إِليه في  ُرِجعَ  يَُكلُِّمنِي. وما َرَجعَ  إِلى قَْوِلي ، وَصَرَمنِي ثمّ  َرَجعَ  َعلَْيه. ويُقَال : خالَفَنِي ثمّ  َرَجعوَ  إِلَْيه : َكرَّ ، َرَجعوِ 

 الثالثة َمَجاز.

 على الغَِريم والُمتََّهِم : َطالَبَهُ. اْرتََجعَ و .اْرتََجَع كَرَجعَ وِ 

. أَْنَشَد ثَْعلٌَب : اْرتََجعوِ   إِليَّ األَْمَر : َردَّهُ إِلَيَّ

ضٌ أَ  رح ــــــــــــــــــــَِ ٍة  مــــــــــــــــــــُ َر َأاّيِم محــــــــــــــــــــَ  ثــــــــــــــــــــح  د مــــــــــــــــــــِ

لـــــــــــــــــّي وِ      اٍر عـــــــــــــــــَ ضُ َأاّيِم ِذي قـــــــــــــــــَ  ؟الـــــــــــــــــر َواجـــــــــــــــــِ
  

 .َراَجعَها الَمْرأَةَ : اْرتََجعَ وِ 
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 الَمْرأَةُ ِجْلبَابَها ، إِذا َردَّتْه على َوْجِهها ، وتََجلَّلَْت به. اْرتََجعَتِ وِ 

ْجعَىوِ   ، والَمْرَجعَانِيُّ من الدََّواّبِ : نِْضُو َسفٍَر ، األَِخيَرةُ عاِميَّة. الرُّ

يت : ّكِ ِجيعَةُ  وقال ابُن الّسِ جائِعُ  ، أي اْشتََرْيتَه من أَْجاَلِب النّاِس ، ليس من البَلَِد الَِّذي ُهو به ، وهي اْرتََجْعتَه : بَِعيرٌ  الرَّ ال َمْعُن بُن ، ق الرَّ

 :يُّ أَْوٍس الُمَزن

ٍة  بـــــــــَ عـــــــــح  عـــــــــلـــــــــ  حـــــــــَا مـــــــــا يب مـــــــــنح راَِيٍض لصـــــــــــــــــــــــَ

ن  وِ      هــــــــــــُ اضــــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــَ ــــــــــــح ر َح يب أَنـ ــــــــــــَ ــــــــــــَرجــــــــــــائــــــــــــضُ بـ (7)ال
 

  
 فيه مَراراً ، عن اْبِن األَْعَراِبّيِ. َمْرُجوعٌ  : َرِجيعٌ  وَسفَرٌ 

__________________ 
 أعلم ا يوم الفتح ا ألنه كان راكبا ا فجعلت الناقة حتركه ( يف النهاية واللســـــان : آه آه آه. وزيد فيهما بعد هذا : وهذا الا حصـــــر منه ا و 1)

 وتنزّيه فحدث الرتجيض يف صوته.
 «.تعتلي»( عن التهذيب واللسان وابألصر 2)
 .8( سورة الطار  اآية 3)
 ( يف األساس : أي رجض كّر واحد اىل مكانه.4)
 «.واملرجض»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
 معلقته وصدره :( من 6)

 دايٌر هلا ابلرقمتا كبهنا
 واملثبت عن اللسان ا ونبه هبامش املطبوعة املصرية اىل عبارة اللسان.« عل  حا أييت»( ابألصر 7)
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 ، قال القَُحْيف : (1) َرِجيعٌ  ويُقَاُل لإِلياِب من السَّفَِر : َسفَرٌ 

هــــــــــــــاٍت وِ  فــــــــــــــ  نـــــــــــــــَ ًة ومــــــــــــــُ يــــــــــــــَ تـــــــــــــــح ي فــــــــــــــِ قــــــــــــــِ  َأســــــــــــــــــــــــــــح

ٌر      فـــــــــــَ ا ســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ يـــــــــــِ قـــــــــــح ر  بـــــــــــنـــــــــــِ يـــــــــــضُ َأضـــــــــــــــــــــــــَ  َرجـــــــــــِ

  
ْجعُ وِ   : الِغْرُس يكوُن في بَْطِن الَمْرأَة ، يَْخُرج على َرأْس الَصبِّيِ. الرَّ

 أَي يَتاََلَوُموَن. (2) (يَ ْرِجُع بَ ْعُضُهْم ِإىل بَ ْعض  اْلَقْولَ )وقولُه تَعَالَى : 

ِجيعُ وِ  ُن ثانِيَةً ، عن األَْصَمِعّيِ.: الشِّ  الرَّ  واُء يَُسخَّ

ْميِ : ما يَُردُّ عليه. َرْجعُ وِ  ْشِق في الرَّ  الرَّ

َواِجعُ وِ  ياُح الُمْختَِلفَة لَمِجيئِها وَذهابَِها ، وكذا الرَّ  األَْبواب. َرَواِجعُ  : الّرِ

 فيه. وهو َمَجاٌز. يُْرَجعُ  وليس لهذا البَْيعِ َمحرُجوٌع ، أَي ال

يت.َمْرُجوعٌ  ، أَي له ُمْرِجعٌ  ويُقَال : هذا َمتَاعٌ  ّكِ  . حكاه الَجْوَهِريُّ عن اْبِن الّسِ

 : يُْمكُن بَْيعُها بعد االستِْعَماِل. َمْرُجوعٌ  وقال األَْصبََهانيُّ في الُمْفَردات : َدابَّةٌ لها

 في يَدي مْن هذا ، أَي أَْنفَُع. وهو َمَجاٌز. أَْرَجعُ  ويُقَاُل هذا

 َء فَسِمنُوا عنه.َعْنه وتْفسيُر هذا في ِرْعيِ الماِل ، وطعاِم النّاس : ما نَفََع منه واْستُْمِرى يُْستَْرَجعُ  وفي النََّوادِر : يُقَال : َطعَامٌ 

جعَةُ وِ   لَْيَسْت من نِتَاِجهم ، ولَْيَست عليها ِسَماتُهم. ، بالكْسِر والفَتْح : إِبٌِل تَْشتِريها األَْعَرابُ  الرَّ

 : اْشتراها. اْرتََجعَهاوِ 

أَْربَعُون بَقَرةً ، ولآلخِر ثالثُون ، ومالُُهما ُمْشتََرٌك ، فيأُْخَذ العامُل عن األَْربَعين ُمِسنَّةً ،  ـَمثالً  ـبين الَخِليَطْين : أَْن يكوَن ألََحِدهما  التََّراُجعٍ وِ 

نَّْيِن  باذُل الُمسنَّة بثاَلثَة أَْسبَاِعها على َخِليطه ، وبَاذُل التَبِيعِ بأَْربَعَِة أَْسباِعه على خلَيطه ؛ ألَنَّ كلَّ َواحِد من فيَْرجعَ  ثاّلثيَن تَبِيعاً ،وعن ال الّسِ

 َواِجٌب على الشُّيُوعِ ، كأَنَّ الماَل مْلُك َواحٍد.

َجعُ وِ  ّي : وَجْمعُ  ، كِعنٍَب : أَْن يَبيعَ  الّرِ ، وقِيَل لَحّيٍ من العََرب : بَِم َكثَُرْت  ِرْجعٍَة ِرَجعٌ  الذُُّكوَر ويَْشتَِرَي اإِلنَاَث ، كأَنَّهُ َمْصَدٌر ، وقال ابُن بَّرِ

َجعِ و فقالوا : أَْوصانا أَبُونا بالنَُّجعِ  ؟أَموالُُكم َر بأَنَّهُ بَْيع الذُّكور وشراُء اإِلناث ، وفَسََّره بأَنَّه : بَْيُع الَهْرَمى ، وِشراُء البِ  الرُّ َكاَرةِ الفَتِيَِّة ، وقد فُّسِ

 إِبالً : َشَراَها وبَاَعَها على هِذه الحالَِة. أَرجعو ، وِكاَلهما مّما يَْنِمي عليه الماُل ،

ِجيعَةُ  ، قال عليُّ بُن َحْمَزة : يعَةٌ َرجِ و راِجعَةٌ  : الناقَةُ تُباُع ويُْشتََرى بثََمنِها ِمثْلُها ، فالثّانِيَةُ  الّراِجعَةُ وِ  : أَْن يُبَاَع الذََّكُر ويُْشتََرى بثََمنه  الرَّ

ِجيعَة األُْنثَى ، فاألُْنثَى هي ْعتُهاو اْرتََجْعتُها ، وقد الرَّ  .َرَجْعتُهاو تََرجَّ

ياع ، أَي ما تَعُوُد به َعلَى َصا ِرْجعَةُ  وَحَكى اللِّْحيَانِيُّ : َجاَءتْ  ْجعِ  ِحبِها من َغلٍَّة ، ويُقَاُل : َسْيٌف نَِجيحُ الّضِ ِجيعو الرَّ ، إِذا كان ماِضياً في  الرَّ

ِريبَِة ، قال لَبِيٌد يَِصُف السَّْيَف :  الضَّ

يـــــــــــــٍح  وٍد جنـــــــــــــَِ مـــــــــــــُ َ   ـــــــــــــَح لـــــــــــــَ هُ أَبخـــــــــــــح يـــــــــــــعـــــــــــــُ  َرجـــــــــــــِ

ِرمِي املـــــــــــــــــذزِ ِ وِ      وٍب كـــــــــــــــــَ رحهـــــــــــــــــُ َن مـــــــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأخح

  
 إِليه نَْفُسه بعَد ِشدَّةِ َضنًى. َرَجعَتْ  : إِذا راِجعٌ  ، وَرُجلٌ  راجعٌ إِليِه نَْفُسه بعد نُُهوٍك من الِعلَّة :ويُقَاُل ِلْلَمِريِض إِذا ثابَْت 

 الَكْلُب في قَْيئِه : عاَد فيه. َرَجعَ وِ 

ُجُل : َراَجعَ وِ  . َرَجع الرَّ  إِلى َخْيٍر أَو َشّرٍ

.الشَّيْ  تََراَجعَ وِ   ُء إِلى َخْلٍف ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  النّاقَةُ  َرَجعَتِ وَ  ، إِذا أَْلقَْت َولََدَها لغَْيِر تََماٍم ، عن أَبِي َزْيٍد  تَْرِجُع ِرَجاعا
 وقيل : هَو أَْن تَْطَرَحه ماًء. .(3)
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 أَي الَمْجَرى من َمجاِريه.: الناِشغَةُ من نََواِشغِ الواِدي ، قاله ابُن ُشَمْيٍل ،  الّراِجعَةُ وِ 

ْجعُ وِ   : ماُء لُهَذْيٍل َغلَب عليه. الرَّ

عِد : ـحكاهُ عن األََسِديُّ  ـوقاَل األَْزَهِريُّ : قَرأُْت بَخّطِ أَبِي الَهْيثَِم   .َرْجعٌ  قال : يَقُولُوَن للرَّ

 قال َجِريٌر : (4): اسم ناقٍة  َرِجيعُ وِ 

__________________ 
 ا« رسيض»وابألصر ( عن اللسان 1)
 .31( سورة سبب اآية 2)
 ( نص قو  أيب زيد كما نقله عنه صاحبا التهذيب واللسان : إذا ألقت الناقة محلها قبر أن يستبا خلقه قير قد رجعت ترجض رِجاعاً.3)
 ( يف اللسان : ورجيض : اسم انقة جرير ا قا .4)
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ي  لـــــــــــِ تح َرحـــــــــــح غـــــــــــَ لـــــــــــ  ـــــــــــَ ـــــــــــضُ ِإذا بـ ي ا  َرجـــــــــــِ هـــــــــــَ لـــــــــــ  ـــــــــــَ  أَم

ا     يـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــِ ال وحمـــــــــــــــــــاِة مُث  ارححتـــــــــــــــــــِ َ
ُزوِدَ ابملـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــُ  نـ

  
ّجاعُ وِ   إِلى هللِا تعالَى. الُرُجوعِ  : الَكثِيرُ  الرَّ

 الَحْوُض إِلى إِزائِه : َكثَُر َماُؤه. َرَجعَ وَ 

 أَْحَواُل فاُلٍن. وهو مَجاٌز. تََراَجعَتْ وِ 

اِته : َحاَوَره. َراَجعَهوِ   في ُمِهمَّ

 .تََراَجعَ  وانتَقَص القُرُّ ، ثُمَّ 

َي البََردُ  ً  وُسّمِ  ؛ لَرّدِ ما تَنَاَوله من الماِء. َرْجعا

ْجعَةُ وِ  ةُ ، عن اْبِن َعبّاٍد. الّرِ  ، بالَكْسِر : الُحجَّ

ً  َعْنهُ ، كَمنَعَهُ  َرَدَعهُ  : [ردع]  ، أَي فََكفَّ ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : فاْرتََدعَ  وَردَّهُ ،َكفَّهُ  : يَْرَدُعه َرْدعا

ُم  هـــــــــــــُ وا وَمســـــــــــــــــــــــــــ  ِة ِإنح مـــــــــــــالـــــــــــــُ انـــــــــــــَ ر اأَلمـــــــــــــَ  َأهـــــــــــــح

ُروا      ُدوِّ ِإذا مــــــــــا ُذوكــــــــــِ ــــــــــعــــــــــَ ُف ال ــــــــــح ي واطــــــــــَ َدعــــــــــُ ــــــــــَ  ارحت

  
. َجْيبَه َعْنهُ : فََرَجهُ  َرَدعَ وِ   نَقَلَه الّصاغانِيُّ

ً  ، يَْرَدُعه ، ِء : لََطَخهُ بهِ بالشَّيْ  َرَدَعهُ وِ   :تَلَطََّخ. فاْرتََدع ، َرْدعا

ْعظِ  َرَدعَ وِ   ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد. (1) السَّْهَم : َضَرب بنَْصِلِه األَْرَض ِليَثْبَُت في الرُّ

ً  الَمْرأَةَ  َرَدعَ وِ   َوِطئَها. : يَْرَدُعَها َرْدعا

ْدعُ  َسِعيد قال :َحَكى األَْزَهِريُّ عن أَبِي وِ  ، كما يُقال : اْضِرْب َكْرَده. قال :  َرْدَعه ، يُقَال : اْضِربْ  يُْرَدعُ  بالدَِّم أَو لَمْ  ُرِدعَ  : العُنُقُ  الرَّ

َي العُنُقُ  ً  وُسّمِ َي العُنُق يَْرتَِدعُ  ؛ ألَنَّه بها َرْدعا ً  كلُّ ِذي ُعنٍُق من الَخْيِل وغيِرَها ، وقاَل غيُره : ُسّمِ  َعلَى االتِّساعِ. َرْدعا

ْدعُ وِ  ْعفَرانُ  : الرَّ ي الَجَسُد َزْعفََراناً ، الزَّ َي به كما ُسّمِ ْطٌخ منه وأَثَر من َزْعفََراٍن أَو َدٍم ، أَي لَ  َرْدعٌ  ، يُقَال : به أَو لَْطٌخ منه ، أَو ِمن الدَّمِ  ُسّمِ

أَي « من َزْعفَران َرْدعٌ  به (3)، في ثاَلثَِة أَثْواٍب ، أََحُدها  (2) عنهماهللارضيُكفَِّن أَبو بكٍر ، »، كما في الّصحاحِ ، وفي َحِديِث عائَِشة : 

ه كلَّه. ويُقَاُل : بالثَّوبِ   ي َمَواِضَع َشتَّى.ٌء يَِسيٌر فِ من َزْعفَراٍن ، أَي َشيْ  َرْدعٌ  لَْطٌخ لم يَعُمَّ

ْدعوِ  يِب في الَجَسدِ و الَخلُوقِ  أَثَرُ  : الرَّ  وكذِلَك أَثَُر الِحنّاِء قال : الّطِ

وَرٌة  كـــــــــــــــــــــُ ا  َردحعُ ممـــــــــــــــــــــَح رِي هبـــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــَ

رِ      ُة اخَلصـــــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــقــــــــــــــــَ اِم َرقــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــَ  ُدرحُم الــــــــــــــــعــــــــــــــــِ

  
َداعِ  َداعَ  : هَكَذا في سائِر النَُّسخِ ، وهو َخَطأٌ ، فإِنَّ  : كغَُرابٍ  كالرُّ يب ، وهو مثلُ  الرُّ ّمِ ، إِنََّما يُْستَْعَمُل في النُْكِس ال في الّطِ ْدع ، بالضَّ  ، الرَّ

ْدعُ و  يُْستَْعَمُل فيِهَما ، وَسيَأْتِي قَِريباً مثُل ذِلك. الرَّ

وعلى َرأِْسه ، قيَل : وإِْن لم يَُمْت بعُد ، غير أَنَّه ُكلََّما َهمَّ بالنُُّهوِض  َخرَّ لَوْجِهه على َدِمه ، إِذا َرْدَعه َرِكبَ  من الَمَجاِز : يُقَال للقَتِيل :وِ 

 يَْرَدْعهُ  ، أَي لم َرْدَعه : َدُمه ، وُرُكوبُه إِيّاه أَّن الدََّم يَِسيُل ، ثُّم يَِخرُّ عليه َصِريعاً ، وِقيل : َرِكبَ  َرْدُعه، وقِيَل :َرِكب َمقَاِديَمه ، فَخرَّ لَوْجِهه 

 لنَّْهَي.، كما يُقَال : َرِكَب ا يَْرتَِدعْ  فلم ُرِدعَ و ٌء فيَْمنَْعهُ عن َوْجِهه ، ولِكنّه َرِكَب ذلك فَمَضى لَوْجِهه ،َشيْ 

ْدعُ  وقال ابُن األَثِيِر : ْدعُ  : العُنُُق ، أَي َسقَط على َرأِْسه ، فاْنَدقَّْت ُعنُقُه. وقيل : الرَّ ْعفََراِن ، وَمْعنَى  الرَّ هنا : الدَُّم ، علَى َسبِيِل التَّْشبِيِه بالزَّ

ط ْدعَ  : وَمْن َجعَلَ  (4)اً فيه. قال ُرُكوبِه َدَمه ، أَنّه ُجِرَح ، فساَل َدُمه ، فسقََط فوقَهُ ُمتََشحَّ ، أَي ُعنُقَه ،  َرْدِعه العُنَُق فالتَّْقِديُر :َرِكَب ذاتَ  الرَّ

ً  فحذَف الُمَضاف ، أَو سّمي العُنُق ّي لنُعَْيِم بِن الحاِرث بِن يَِزيَد السَّْعِدّي : َرْدعا  على اإِلتِّساعِ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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رحنَ  ُت أَُرد  الــــــــــــــقــــــــــــــِ ُب أََلســــــــــــــــــــــــــــح رحكــــــــــــــَ هُ  يـــــــــــــــَ  َردحعــــــــــــــَ

ِن اَنئــــــــــــ ُ وِ      رَاَريــــــــــــح اٌن ُذو غــــــــــــِ نــــــــــــَ  ؟فــــــــــــيــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــِ
  

 : إِذا َوقََع على َوْجِهه. َرْدَعه وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : َرِكبَ 

ْدعَ  : أَنّ  َرْدَعه وَرِكَب ُكْسأَهُ : إِذا َوقَع على قَفاهُ. وقِيَل : َرِكبَ  ِريعِ حين يَْهِوي إِلَْيَها ، فَما َمسَّ منه  الرَّ : ُكلُّ ما أَصاَب األَْرَض من الصَّ

ْدعُ  األَْرَض أَّوالً فهو  ، أَّي أَْقَطاِره كاَن. الرَّ

ُد : َمْعنَاهُ َسقَط فَدَخلَْت ُعنُقُه في َجْوفِه.  وقال الُمبَّرِ

ْعفَراِن. َمْردوعٌ  ثَْوبٌ وَ   ُمَزْعفٌَر ، أَي َمْصبُوٌغ بالزَّ

__________________ 
 ( الرعة : مدخر سنخ النصر.1)
 «.عنه»( كذا ا والصواب 2)
 واملثبت عن النهاية.« أحد ثيابه ردع»( ابألصر : 3)
 .346 ـ 345/  1( هو الزخمشري كما يفهم من عبارة النهاية ا وانظر الفائ  4)
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 أَو َزْعفََراٍن أَو َدٍم. ، كُمعَظٍَّم : فيه أَثَُر ِطيبٍ  ُمَردَّعٌ و َمْرُدوعٌ و راِدعٌ  يُقَال : قَِميصٌ وِ 

ُجُل ، ُرِدعَ وِ  اِل ، وفي القَْوِم ذَ  أَنَّه ، عنههللارضيَحِديُث ُحَذْيفَةَ  ، ومنه كعُنَِي ، تَغَيََّر لَْونُه الرَّ أَْعَرابِيٌّ ، فقاَل : َكر فِتْنَةً َشبَّهها بِفتْنَِة الدَّجَّ

ٍد :كيَف وقد نُِعَت الَمِسيُح وهو َرُجٌل عريُض الَكْبَهِة ، ُمْشِرُف الَكتَِد ، بَِعيُد ما بَيْ » لها ُحَذْيفَةُ  فُرِدعَ  َن الَمْنِكبَْيِن :ُسْبحاَن هللا يا أَْصحاَب محمَّ

ْفرةِ وقولُه : الَكبَُهة ، أَراَد الَجْبَهةَ ، فأَْخَرَج الِجيَم بيَن َمْخَرجها أَي َوِجَم لها َحتَّى تَغَ « ، ثّم تََسايََر عن َوْجِهه الغََضبُ  يَّر لَْونُه إِلى الصُّ

 ُوُجوماً وَضَجراً.وإِنََّما تَغَيَّر لَْونُه  وَمْخَرجِ الكاِف ، قاَل الّصاَغانِيُّ : وهي لُغَةٌ غير ُمْستَْحِسنٍَة ، وال َكثِيَرةٍ في لُغَِة َمْن تُْرتََضى َعَربِيَّتُه ،

ِديعُ وِ   به األَْرض ، أَي يُْضَرُب َحتّى يَثْبَُت نَْصلُه. فيُْرَدعُ  َسقََط نَْصلُه الَِّذي كأَِميٍر وِمْنبٍَر : السَّْهمُ  الرَّ

يبِ  الّراِدَعةُ  قاَل اللَّْيُث :وِ  ْعفََراِن أَو بالّطِ َع بالزَّ ً  : قَِميٌص قد لُّمِ الَجاِريَةُ َصْدَر  تَْرَدعُ   ُكلّه ، إِنََّما هو ُمْبلَقٌّ ، كمافي َمواِضَع ، وليس َمْصبُوغا

ْعفََراِن بِملْ  ْدعُ  ِء َكفَِّها ، والَمْصَدُر : َجْيبَِها بالزَّ  ، قال امُرُؤ القَْيِس : الرَّ

رَي  بــــــــــــــِ َن الــــــــــــــعــــــــــــــَ لــــــــــــــح لــــــــــــــِّ عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ورًا يـ  َرَواِدعــــــــــــــاً حــــــــــــــُ

اَلِم      اِء ســــــــــــــــــــــَ بــــــــَ ِ  َأوح  ــــــــِ قــــــــائــــــــِ ا الشــــــــــــــــــــــ  هــــــــَ (1)كــــــــمــــــــَ
 

  
 َشَد األَْزَهِريُّ قوَل األَْعَشى :وأَنْ 

ةٍ وَ  َداَن  راِدعــــــــــــَ نــــــــــــح رَاَء عــــــــــــِ فــــــــــــح يــــــــــــِب صــــــــــــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــطــــــــــــِّ

      ُ تـــــــــَ فـــــــــح ِد الـــــــــدِّرحِع مـــــــــَ َدامـــــــــَ  يف يـــــــــَ (2)جلـــــــــَ ِّ الـــــــــنـــــــــ 
 

  
 يَْعنِي جاِريَةً قد َجعَلَْت على ثِيَابَِها في َمواِضَع َزْعفََراناً.

 فيَْرِجُع خائِباً.كِمْنبٍَر : َمْن يَْمِضي في َحاَجتِه وِ 

 ، قال أَبو َعْمٍرو : ويُقَال فِيهما بالغَْيِن ُمْعَجَمةً أَيضاً. في فُوقِِه ِضيٌق ، فيَُدقُّ فُوقُه َحتَّى يَْنفَتِحَ  الَِّذي يَُكون السَّْهمُ  : الِمْرَدعُ وِ 

ِحيَن. : الِمْرَدعُ وِ   ه قُْطبَةُ َسْهٍم.الذي كأَنَّ  القَِصيرُ  : الِمْرَدعُ و الَكْسالُن من الَمالَّ

َداع ، هَكَذا في سائِِر النَُّسخ وهو خطأٌ ، فإِنّ  كالَمْرُدوعِ  من ِطيٍب ، ُرَداعٌ  مْن بِهِ  : الِمْرَدعُ وِ  ّمِ  ـ الرُّ يِب ، إِنََّما هو  ـبالضَّ ال يُْستَْعَمُل في الّطِ

َداع من ، َمْرُدوعٌ و ِمْرَدعٌ  في النُّْكِس ، واْنُظْر نَصَّ العُبَاِب : َرُجلٌ  ْدعُ و ، فلم يَقُْل من ِطيٍب ؛ وقاَل قَْبَل ذِلَك : الرُّ  : النُّْكُس ، وأَْنَشَد : الرَّ

ا  مـــــــــــ  ـــــــــــِ هـــــــــــا  (3)أَل امـــــــــــَ قـــــــــــَ اِ  ِإن  مـــــــــــُ ـــــــــــَذاِت اخلـــــــــــَ  ب

َب      لــــــــح ــــــــقــــــــَ ــــــــبــــــــاِب زاَد ال َد  ال ــــــــَ  َردحعِ عــــــــلــــــــ   َردحعــــــــاً ل

  
َداعُ  ثُمَّ قاَل : وكذِلكَ  حِ  الرُّ  : (4)، وأَْنَشَد لقَْيِس بِن الُملَوَّ

ا  َواِء كــــــــــــَبلــــــــــــ َ ِر اجلــــــــــــِ قــــــــــــَ رَاَء مــــــــــــن بـــــــــــــَ فــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــَ

اُء      يــــــــــــَ َر  ا ــــــــــــَ ــــــــــــَ يــــــــــــمِ  ُرَداعَ هبــــــــــــا  (5)تـ قــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل قَْيُس بُن َذِريحٍ :

اَوَدين  َزين وعـــــــــــــــــــــــــــَ يفـــــــــــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــــــــــَ  ُرَداعـــــــــــــــــــــــــــِ

َداعِ ِو      ىَن كـــــــــــــــــــاخلـــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــح رَاُ  لـــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــاَن فـــــــــــــــــــِ

  
َداع الّصحاحِ واألََساِس وِمثْلُه في  َداع : َوَجُع الَجَسِد أَْجَمع. وفي األََساِس : من َشَكا الرُّ َداع ، وقد الرُّ ، وِمثْلُه  َمْرُدوعٌ  ، فهو ُرِدعَ  ، َشَكر الصُّ

 اِل الُهَذِليُّ :، إِذا نُِكَس في َمَرِضِه ، قاَل أَبُو الِعيَ  ُرِدعَ  في الّصحاحِ ، وفي اللَِّساِن عن اْبِن األَْعَرابِّيِ :

ي فــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــاَوَدين  رحُت َأخــــــــــــــــــــــــــــــِ  ذَكــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُب  ُرداعُ      ِم والــــــــــــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــح (6)الســــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 وقَاَل ُكثَيٌِّر :

يِن وِ  ِد ِإنـــــــــــــــ  لـــــــــــــــ  جـــــــــــــــَ  ِإيّنِ عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ذَ  الـــــــــــــــتـــــــــــــــ 

ر  و      ــــــــــــــِ ب ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــاٍم َيســــــــــــــــــــــــــــح ي ر  هــــــــــــــُ رحدَعُ ُمســــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــُ  يـ

  
َداع : الَمْنُكوس ، وكّل ذلك مّما يؤيُِّد أَنّ  الَمْرُدوعُ وِ  ّمِ  ـ الرُّ يِب. ـبالضَّ  إِنّما يُستَعمل في النُّْكس ال في الّطِ

 وفي كالم المصنّف نظٌر من ُوُجوٍه.
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__________________ 
 ( ديوانه ا ويف روايته.1)

ــــــــــــــــودهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــري جــــــــــــــــل ــــــــــــــــعــــــــــــــــب ــــــــــــــــر ابل ــــــــــــــــعــــــــــــــــل  حــــــــــــــــور ت

 بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــوه نـــــــــــــــــــواعـــــــــــــــــــم األجســــــــــــــــــــــــــــــــام    

  

 شاهد فيها : والسالم : الشجر.فال 

 «.ابلطيب»بد  « ابملسك»ويف الديوان : « عندها»( يف التهذيب : 2)
 «.أمل»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 ( يف اللسان : قي  بن معاذ جمنون بين عامر.4)
 «.تر  ا ياة»( عن الصحاح واللسان وابألصر 5)
 ع الرأس ا وعليها فال شاهد فيه واملثبت رواية التهذيب واللسان.برواية صدا  242/  2( ديوان اهلذليا 6)
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َداعوِ  يبُ  ، الّرِ ينُ  (1) كِكتَاٍب : الّطِ . ـُمْعَجَمةً  ـوالغَْيُن  والماُء. هَكَذا في النَُّسخِ ، والّصواُب : الّطِ  لغةٌ فيه. نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

َداعُ وِ   ، وأَْنَشَد لعَْنتََرةَ يَِصُف ناقَتَه : (2)، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ  ماء : اسمُ  الّرِ

ِب  نـــــــــــح تح عـــــــــــلـــــــــــ  جـــــــــــَ رَكـــــــــــَ ا   الـــــــــــّرِداعِ بــــــــــــَ  كـــــــــــَبلـــــــــــ 

مِ      َهضـــــــــــــــــــــــ  ٍب َأجـــــــــش  مـــــــــُ تح عـــــــــلـــــــــ  َقصـــــــــــــــــــــــَ رَكـــــــــَ ـــــــــَ  بـ

  
ْوِض للَبِيِد بِن   َربِيعَةَ :قلُت : وأَْنَشَد أَبُو القاِسِم السَُّهْيِليُّ في الرَّ

ه وِ  وحمــــــــِ ــــــــَ يـ ا بــــــــِ نــــــــَ عــــــــح جــــــــِ وٍب فــــــــُ حــــــــُ لــــــــح َب مــــــــَ احــــــــِ  صــــــــــــــــــــــَ

رِ  الـــــــــــــّرِداععـــــــــــــنـــــــــــــد وِ      ثـــــــــــــَ وح َر كـــــــــــــَ ُت آخـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ  بـ

  
َداعِ  قاَل : وَصاحبُ  داعُ و ُشَرْيُح بُن األَْحَوِص في قَْوِل ابِن ِهَشاٍم ، الّرِ ر من أَْرِض اليَماَمِة ، وقِيَل : هو حبّان بُن ُعتْبَةَ بِن ماِلِك بن َجْعفَ  الّرِ

 «.ل ح ب»، وقد تَقَدَّم ذِلك في  (3)بن ِكالٍب 

َداَعةُ  وقال األَْصَمِعيُّ : ئُب. : مثُل البَْيِت يُتََّخذُ من َصِفيح ثّم يُْجعَُل فيه لَْحَمةٌ  بَهاءٍ  ، الّرِ بُُع والذِّ  يُصاُد فيه الضَّ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد. : َسْهٌم إِذا أََصاَب الَهَدَف اْنفََضَخ ُعوُده الُمْرتَِدعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

َر قَْوُل ابِن ُمْقبٍِل يَِصُف أُْخَت بَنِي َرأاَْلَن : الَجَمُل اْنتََهت ِسنُّهُ  : الُمْرتَِدعُ  قاَل َخاِلٌد :وِ   ، وبه فُّسِ

ه  قـــــــــــــــُ رَافـــــــــــــــِ ٌر مـــــــــــــــَ تـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ِدي هبـــــــــــــــا اَبزٌِ  فـ  لـــــــــــــــَح

ُح      ِه الـــــــــر شـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح تــــــــــَ اجـــــــــَ رِي بـــــــــِديـــــــــبـــــــــَ دِعُ  ـــــــــَح رحتـــــــــَ  مـــــــــُ

  
ْعفَرانِ  في قَْوِل اْبِن ُمْقبٍِل : الُمْرتَِدع قاَل أَبو َعْمٍرو :وِ  ُخ بالزَّ يبِ  وإِلَْيه مال الَجْوَهِرّي ، وزاَد بَْعُضهم : الُمتَلَّطِ  ، وقاَل بعُضهم : أَو الّطِ

 هُ َخلُوٌق ، وُكلُّ َسِميٍن َعَرقُه أَْصفَُر.، أَي َعَرٌق أَْصفَُر كأَنَّ  ُمْرتَِدعٌ 

 بعُضُهْم بَْعضاً. َرَدعَ  القَْوُم : تََراَدعَ  * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اِدعِ  وَجْمعُ  تَْيِن ، قاَل : ُرُدعٌ  : الرَّ  ، بضمَّ

مح  دَكــــــــــــــــُ يــــــــــــــــِّ ُت ســــــــــــــــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــح ريحٍ تـــــــــــــــــَ يِن لــــــــــــــــَُ  بــــــــــــــــَ

مح      كـــــــــــــــــُ ه مـــــــــــــــــن ِدمـــــــــــــــــائـــــــــــــــــِ َوابـــــــــــــــــُ  (4) ُردُعُ أَثــــــــــــــــــح
  

ْعفََراُن على الِجْلِد ، إِذا نَفََض ِصْبغَه عليه ، وِمْنهُ  َرَدعَ وِ  الُمَزْعفََرةِ  (5) [عن]ٍء من األَْرِديَة إِالَّ  لم يُْنهَ َعْن َشيْ »َحِديُث ابن َعبّاٍس أَنَّه :  الزَّ

 «.على الِجْلدِ  تَْرَدعُ  التي

ْعفََراِن وقاَل األَْزَهِريُّ في قَْوِل اْبِن ُمْقبٍِل : قاَل بَْعُضُهم : َرِديعٌ  وثوبٌ   يُْرَدعُ  ، أَي ُمتََصبٌِّغ بالعََرِق األَْسَوِد ، كما ُمْرتَِدعٌ  : َمْصبُوٌغ بالزَّ

ْعفَراِن.  الثَّْوُب بالزَّ

ْعفَراِن تَْرِديعاً ، فهو َردَّْعتُه وفي األََساِس ، عٌ و ، عٌ ُمَردَّ  بالزَّ  .(6) ُمتََرّدِ

 الشَّْيِب. َرَدَعتْهُ َرَواِدعُ  ويُقَال :

 ، وهو َمَجاٌز. َرْدَعه (7)وَطعَْنتُه فَرِكَب 

 .ُرْدعٌ  ، والَجْمعُ  َرْدعاءُ  ، وشاةٌ  أَْرَدعُ  من الغَنَِم : الَِّذي َصْدُره أَْسوُد وباقِيه أَْبيَُض ، يُقَال : تَْيسٌ  األَْرَدعُ وِ 

ْدعُ وِ  ِريعِ. وقال اللَّْيُث : الرَّ ْدعُ  : كلُّ ما أَصاَب األَْرَض من الصَّ  : مقاِديُم اإلْنَساِن. الرَّ

 الَمنِيَِّة ، على الَمثَِل. َرْدعَ  وَرِكبَ 

ِديعُ وِ  ِريُع يرَكُب ِظلَّه ، ومنه قَْوُل أَبِي ُدواٍد : الرَّ  : الصَّ
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ا  نـــــــــــــــَ ا الســـــــــــــــــــــــــــــِّ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ َر مـــــــــــــــِ ر  وَأهنـــــــــــــــحَ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  فـ

ُب مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا      رحكــــــــــــَ ــــــــــــَ الال الــــــــــــر ِديــــــــــــضُ َن يـ  الــــــــــــظــــــــــــِّ

  
 بفاُلٍن ، أَي : ُصِرَع. ُرِدعَ  ويُقَال :

 ً  بِه األَْرَض ، إِذا َضَرَب بِه األَْرَض. فََرَدعَ  وأََخَذ فاُلنا

ْدعُ وِ   النَّْصِل في السَّْهِم ، وهو ترِكيبهُ ، وَضْربَُك إِيّاه بَحَجٍر أَو َغْيرِه حتَّى يَْدُخَل. َرْدعُ  : الرَّ

 : نَْصٌل كالنََّواةِ. الِمْرَدَعةُ وِ 

ُدوعُ وِ   ل :، بَمْعنَى النُّْكِس ، قا َرْدعٍ  ، بالّضّمِ : جمعُ  الرُّ

__________________ 
 كما صوبه الشارح ا وهو مواف  ملا يف.« الطا»( يف القاموس 1)
 «.رِداع»( وقا  نصر : رداع ابلضم ا ماء لبين األعرج بن كعب بن سعد ا وقير ابلكسر ا نقر قوله ايقوت 2)
ويعين ابملوضــــــض ا ما قاله نصــــــر فيه ا انظر ا اشــــــية وهبذا املوضــــــض مات عو  بن األحوص بن جعفر بن كالب. « رِداع»( يف معجم البلدان 3)

 السابقة.
 «.. من دمائه.. بين قمري»( يف امكم : 4)
 ( زايدة عن اللسان والنهاية.5)
 ( عبارة األساس : وهو مردوع ابلزعفران ومردّع ومرتدع ومرتدِّع.6)
 «.فركبت»( عن األساس وابألصر 7)
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ِه وِ  نح بــــــــِ ِض بــــــــر مــــــــاَت مــــــــَ مــــــــح رِي الــــــــد  ذح اَت مــــــــُ  مــــــــا مــــــــَ

ِه و      بـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ٌن يف قـ ىن  اَبطـــــــــــــــــِ  ُرُدوعُ ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 : (1)َصْخٍر الُهَذِليُّ  [أَبو]، وكذِلَك الُمؤنَُّث ، قال :  ُرَداعٌ  : به َرِديعٌ  ورجلٌ 

رَتَ  وِ  ينِّ قـــــــــد ابـــــــــح بحِس مـــــــــِ ًو  ابلـــــــــيـــــــــَ ي جـــــــــَ فـــــــــِ  َأشـــــــــــــــــــــــح

ربحِي      ا يـــــــــَ ي كـــــــــمـــــــــَ امـــــــــِ ظـــــــــَ ا يـــــــــضُ الـــــــــر دِ عـــــــــِ هـــــــــَ امـــــــــُ يـــــــــَ  هـــــــــُ

  
ِديعُ وِ  وأَّما اإِليَاِديُّ فإِنَّهُ أَْقَرأَنِيِه عن َشِمٍر : األَْحَمُق. قاَل األَْزَهِريُّ : هَكذا أَْقَرأَنِي الُمْنِذِريُّ ألَبِي ُعبَْيٍد فيما قََرأَ على أَبِي الَهْيثَِم ، قاَل :  الرَّ

 من نَْعِت األَْحَمِق. بالغَْيِن ُمْعَجَمةً ، قال : وِكالُهَما ِعْنِدي

 ، كَسَحاٍب : صاٍف. َرَداعٌ  وأَْحَمرُ 

 ، وَرَدَغةٌ ، بَمْعنًى. َرَدَعةٌ  وماءٌ 

ْدعُ وِ   : الدَّقُّ بالَحَجِر. الرَّ

 العَْرِش ، كَسَحاٍب : َمِدينَةُ أَْهِل فَاِرَس باليََمِن. َرَداعُ وِ 

 .(2)وكغَُراٍب : ماَءةٌ لبَنِي األَْعَرجِ بِن َكْعِب بِن َسْعٍد ، ويُْرَوى بالَكْسِر أَيضاً 

 عنه ، كما يُقَال : َرِكَب النَّْهَي ، إِذا فَعََل ما نُِهَي عنه. وهو َمجاٌز. ُرِدعَ  ، أَي فَعََل ما (3) [يرتدع فلم ُردع إِذا] َرْدَعه وَرِكبَ 

وأَْهَملَه في  أَي : أَْجبَُن.، بالّزايِ بعَد الّراِء ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب : منه أَْرَزعُ  هو : [رزع]

ل.« أَْروعَ »ال إَِخالُه إِاّل تَْصِحيَف التَّْكِملَِة ، و  بالواِو فاْنُظر ، أَو هو بالغَْيِن الُمْعَجَمِة ، فتَأَمَّ

ةُ  ْزعَ  واْستَْعَملَِت العامَّ  في األَْكِل الَكثِيِر مع َشَرٍه ، وفيه نََظٌر. الرَّ

داً َمْضبُوطاً ، قال الَحافُِظ : وأَّما أَبو بُن َعْبِد هللا األَْنَصاِريُّ َذَكَره ابُن السََّكِن في الصَّحابَةِ  رزعةُ وِ   ، هكذا بتَْقِديِم الّراِء على الّزاي ، ُمَجوَّ

 ُموَسى فَذَكره في الجادَّةِ.

َسعُ   :[رسع] َكةً : فََساٌد في األَْجفَانِ  الرَّ ُجُل ، َرِسعَ  وتَغَيٌُّر فِيها ، وقد محرَّ  (4) َراِسعٌ  خِ الّصحاحِ : فهو، وُوِجَد في نُسَ  أَْرَسعُ  كفَِرَح ، فهو الرَّ

ُجلُ  َرسَّعَ لُغَةٌ أُْخَرى :و ، قال الَجْوَهِريُّ : ً  الرَّ عٌ  ، فهو تَْرِسيعا عَةٌ و ُمَرّسِ  .ُمَرّسِ

ً  أَْجفَانُها ، َعْينُه ، كفَِرَح وَمنَع : اْلتََصقَتْ  َرسعَتْ وِ  قاَل اْبُن األَثيِر : تُْفتَُح ِسينُها ، وتُْكَسُر ،  (5)، وقد جاَء في الَحِديث  كَرسَّعَْت تَْرِسيعا

 وتَُشدَُّد ، ويُْرَوى بالّصاِد.

سائعُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ   ويُْرَوى قَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب : ، بالَكْسرِ  ِرَساَعةٌ  : ُسيُوٌر َمْضفُوَرةٌ في أََسافِِل الَحَمائِل ، الواِحدُ  الرَّ

ىت  ِإذ ُم حـــــــــــَ اهـــــــــــُ ـــــــــــَ ن ـــــــــــح يـ م َرمـــــــــــَ هـــــــــــُ عـــــــــــُ ث  مجـــــــــــَح ـــــــــــَ  ا ارحب

يـــــــــضُ عـــــــــاَد وِ      ِر  الـــــــــر ســـــــــــــــــــــــِ مـــــــــائـــــــــِ ٌة لـــــــــلـــــــــحـــــــــَ يـــــــــَ (6)هنـــــــــُح
 

  
يِن ، ويروى  ُسوع»بالّسِ  «.الرُّ

ُسوعُ  قال أَبُو َعْمٍرو :وِ  ُسوعُ ال أَي ما زالُوا يَْنَهِزُموَن َحتَّى اْنقَلََب السَّْيُف والقَْوُس ، فَصاَرتِ  : ُسيُوٌر تُْضفَُر تكوُن في َوَسِط القَْوس الرُّ  رُّ

ْدِر. وقِيَل. اْنقَلَبَْت ُسيُوفُهم فصاَرْت أَعاِليها أَسافِلَها ، وكانَت  (7) [وَصاَرِت الحمائُل أَسفل]على الَمْنِكِب ، حيُث كانَت الَحَمائُِل ،  ِعْنَد الصَّ

ُسوعُ  الَحَمائُِل على أَْعنَاقِِهم فنُكَسْت فَصاَرتْ   في َمْوِضعِ الَحَمائِِل. الرُّ

ِصيعُ ويُْروَ  ُسوعُ و ى الرَّ  . والنُّْهيَة : النَِّهايَة.الرَّ

ِسيعُ وِ   ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. كأَِميٍر : ع الرَّ

 ، ويُقَاُل بالغَْيِن الُمْعَجَمِة أَيضاً. َشدَّ في يَِدِه أَو ِرْجِله َخَرزاً لَدْفعِ العَْينِ  : إِذا الَصِبيَّ ، كَمنَعَ  َرَسعَ و قال :
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ُجِل : فََسَدت ، واْستَْرَختْ  َرَسعَتوِ  أَعضاُؤه ،  َرسَّعَتو ، هَكذا هو ُمْقتََضى ِسيَاِق العُبَاِب أَنَّه من َحّدِ َمنََع ، والَِّذي في التَّْكِملَِة ، أَْعَضاُء الرَّ

 َرسَّعَ  مقصوراً على فَساِد العَْيِن فقط ، كأَنه َردَّ به على الَجْوَهِرّيِ حيُث قال : وفيه لُغَةٌ أُْخَرى : ِسيعُ التَّرْ  هَكَذا بالتَّْشِديِد ، ثم قال :ولَْيسَ 

ُجلُ  ً  الرَّ  ، كما تَقَدَّم. تَْرِسيعا

__________________ 
 «.قا  صخر»( ابألصر 1)
 ( وهو قو  نصر ا كما نقله ايقوت ا انظر ما تقدم.2)
 ألساس.( زايدة عن ا3)
 ( الذي يف الصحاح املطبوع : أرسض.4)
 ( يف التهذيب والنهاية واللسان : يف حديث عبد   بن عمرو بن العاص : بك  حىت َرَسَعتح عينه.5)
 .85/  1 والذي يف ديوان اهلذليا« قوله : اربث ا هكذا يف األصر تبعاً للتكملة ا ويف اللسان : ارتث وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 ارَبّث أمرهم وعاد الرصيض
 .85/  1( زايدة عن ديوان اهلذليا 7)
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: قوم  يَْوٍم من الفُْرعِ ، وإِليه تُضاُف َغْزَوةُ بني الُمْصَطِلقِ  َمِسيَرةِ  على بناِحيَِة قَُدْيٍد ، : بِئٌر ، أَو ماٌء لُخزاَعةَ  َمْرُسوعٍ  ، مصغَّرُ  الُمَرْيِسيعُ وِ 

عُوا على هذا الماِء ُمَحاَربَةً لَرُسوِل هللا من ُخَزاَعةَ تَجَ  من الِهْجَرةِ ،  (1)، وذِلَك في ثَانِي َشْعبَاَن في السَّنَِة الخاِمسِة  وسلموآلهعليههللاصلىمَّ

ً  وثالثونَ  ، َكثِيرٌ  بََشرٌ  وَمعَهُ  ، وسلموآلهعليههللاصلىفخرَج   ُعبَاَدةَ  بنُ  وَسْعدُ  ، الُمَهاِجِرينَ  َرايَةِ  َحاِملَ  عنه هللاُ  رِضيَ  بَْكرٍ  أَبُو وكانَ  ، فاِرسا

 مانِيَةً وِعْشِريَن يوماً.حاِمَل َرايِة األَْنَصاِر ، فَحَملُوا على القَْوِم َحْملةً َواِحَدةً ، فقَتَلُوا منهم َعَشرةً ، وأََسُروا َسائَرُهم ، وغاَب ث عنههللارضي

ةُ  ، عنهاهللاضير،  وفيها َسقََط ِعْقُد عائَِشةَ  مِ  ، اإِلْفكِ  وقِصَّ يِر  ، والنَّْهُي عن العَْزلِ  ونََزلَْت آيَةُ التَّيَمُّ ، على ما ُهو َمْشُروٌح في ُكتُِب الّسِ

 والَحِديِث.

يِت :وِ  ّكِ ى ُسيُوُر الَمَصاِحفِ ، ثّم تُْدِخَل فيه َسْيراً ، كما  (2) : أَْن تَْخِرَق َسْيراً  التَّْرِسيعُ  قاَل ابُن الّسِ  ، واْسُم السَّْيِر الَمْفعُوِل بِه ذِلَك : تَُسوَّ

ِسيعُ   ، وأَْنَشَد : الرَّ

 هُنحَيًة للَحماِئرِ  الر ِسيضُ َعاَد وِ 
 وقد تَقَّدم.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ُء : لَِزق. به الشَّيْ  َرِسعَ 

ً وِ   : أَْلَزقَه. َرسَّعَه تَْرِسيعا

ِسيعُ وِ   الَمْلُزوق. : الرَّ

بِيَّ وغيَره َرسَّعَ وِ  ً  الصَّ  ، كَمنَع. َرَسعَ  : لغةٌ في تَْرِسيعا

َسعُ وِ  كةً : ما ُشدَّ به. الرَّ  ، ُمَحرَّ

 ، كِمْنبٍَر : الَِّذي انَسلَقَْت َعْينُه في السََّهِر. الِمْرَسعُ وِ 

عَةٌ  وَرُجلٌ  ثٍَة : فََسَد ُموُق َعْينِه. قاَل اْمُرؤ القَْيِس  ُمَرّسِ حاح  ـ، كُمَحّدِ وفي العُبَاِب : هو ابُن ماِلٍك الِحْميَِريُّ ، كما قالَه اآلِمِديُّ ،  ـكما في الّصِ

 وليس الْبِن ُحْجٍر ، كما َوقََع في َدَواِويِن ِشْعِره ، وهو َمْوُجوٌد في أَْشعَاِر ِحْميََر :

دُ  نــــــــــــــح ًة  َأاي هــــــــــــــِ وهــــــــــــــَ ي بــــــــــــــُ حــــــــــــــِ كــــــــــــــِ نــــــــــــــح  ال تـــــــــــــــَ

ا     بـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــَ ه َأحح تـــــــــــــُ يـــــــــــــقـــــــــــــَ قـــــــــــــِ ِه ا عـــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  

ةً  عـــــــــــــــــــَ َرســـــــــــــــــــــــــــــــــِّ ه  مـــــــــــــــــــُ رَت أَرحفـــــــــــــــــــاغـــــــــــــــــــِ  َوســـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ا   بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ي أَرحنـ غــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح بـ ــــــــــــــــَ ٌم يـ ِه َعســــــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــِ

  

ا  هــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ عــــــــــــــح ِه كــــــــــــــَ لــــــــــــــِ َر يف رِجــــــــــــــح عــــــــــــــَ جــــــــــــــح يــــــــــــــَ  لــــــــــــــِ

  
ا    بــــــــــــــَ طــــــــــــــَ عــــــــــــــح ِة َأنح يـــــــــــــــَ نــــــــــــــيــــــــــــــ  َذاَر املــــــــــــــِ (3)حــــــــــــــِ

 

  
عَة»قاَل الَجْوَهِريُّ : قوله :  إِنَّما يَُكوُن  التَّْرِسيعَ  إِنََّما هو كقَْوِلَك : َرُجٌل ِهْلباَجةٌ وفَْقفَاقَةٌ ، أَو يكوُن َذَهَب بِه إِلَى تَأْنِيِث العَْيِن ؛ ألَنَّ « ُمَرّسِ

، الخ ، فإِنّه « ِحَذاَر الَمنِيّة»َما َخصَّ األَْرنََب بذِلَك ، وقال : فِيها ، كما يُقال : جاَءتُْكم القَْصماُء لَرُجٍل أَْقَصِم الثَّنِيَِّة ، يُْذَهب بِه إِلى ِسنِّه ، وإِنَّ 

ه َعْيٌن وال ِسْحرٌ  (4)كان َحْمقَى األَْعَراِب  ْجِل كالَمعاَذِة ، ويَزُعمون أَنَّ َمْن َعلَّقَه لم تَُضرَّ ، ألَنَّ الِجنَّ  في الَجاِهِليَِّة يُعَلِّقُون َكْعبَها في الّرِ

باَء والقَنَافَِذ ، وتَْجتَنُِب األَرانَِب ، لمكاِن الَحْيِض. يَقُول : هو ِمْن أُولئَك الَحْمقَى.تَْمتِطي ال  ثَّعَاِلَب والّظِ

 والبُوَهةُ : األَْحَمُق.

تَِميَمةٌ وهو أَْن يُْؤَخَذ َسْيٌر فيُْخَرَق ،  كُمعَظََّمة ، وبَرْفعِ الهاِء ، وهي« ُمَرسَّعَةٌ »وقال السُّكَِّريُّ ، في َشْرحِ ديوان اْمِرىِء القَْيِس :ويُْرَوى : 

ّي : وهي « بَْيَن أََرساِغه»و ويُْدَخَل فيه َسْيٌر ، فيُْجعََل في أَْرساغِه ؛ َدْفعاً ِلْلعَْيِن ، فيَُكون على هذا َرْفعُهُ باالْبتِداِء ،  الَخبَر ، قال ابُن بَّرِ

 «.وأَْرساِغه»، « وأَْرباقِه»« هِ أَْرفاغِ »ِرَوايَةُ األَْصَمِعّيِ ، ويُْروى : 

ُجلُ  َرسَّعَ  وقِيَل : ً  الرَّ عَةٌ  : أَقاَم فلم يَْبَرْح من َمْنِزِلِه ، وَرُجلٌ  تَْرِسيعا : ال يَْبَرُح من َمْنزِلِة ، زاُدوا الهاَء للُمبَالَغَِة ، وبه فَسََّر بَْعُضُهم بيَت  ُمَرّسِ

 اْمِرىِء القَْيِس السابَق.
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ْرُب باليَدِ  عُ الَرصْ  : [رصع]  ، قاله ابُن ُدَرْيٍد. ، كالَمْنعِ : الضَّ

ْصعُ  قال اللَّْيُث :وِ  ْمحِ  َرَصعَه، يُقَال : ِشدَّةُ الطَّْعِن ، كاإِلْرَصاعِ  : الرَّ ً  بالرَّ  : طعَنَهُ َطْعناً شديداً. أَْرَصعَهُ و ، يَْرَصعُه َرْصعا

ْصعُ وِ   بالمكاِن ، أَي أَقام به. َرَصعَ  ، يُقَال : اإِلقاَمةُ  : الرَّ

ْصعُ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ   ، عن اْبِن َعبّاٍد أَْيضاً. َدقُّ الَحّبِ بيَن َحَجَرْيِن ، كاالْرتِصاعِ  : الرَّ

__________________ 
 «.املريسيض»ومعجم البلدان  302/  3انظر سرية ابن هشام « يف سنة ست»( قا  ابن اسحا  : 1)
 «.لر  شيئاً مث يدخر فيه شيئا»ويف احد  نسخ التهذيب : « اً شيئ»( يف اللسان : 2)
والتهذيب والصحاح واللسان ابختالف بع  األلفا  بينها وبا الديوان  74ء القي  بن حجر الكندي بريوت ص ( األبيات يف ديوان امر 3)

 واألصر.
 ( يف التهذيب : محق  العرب.4)
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ْصعُ وِ  نَانِ  : الرَّ . في الَمْطعُونِ  لِّهكُ  تَْغيِيُب الّسِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

َصعُ وِ  ْوا ِفَراَخ النَّْحلِ  بالتَّْحِريِك : فَِراُخ النَّْحِل ، الَواِحَدةُ بَهاءٍ  ، الرَّ ه : وُربما َسمَّ ً  ، هَكَذا هو في الّصحاحِ ، ونَصُّ ، وَسبَقَهُ إِلى ذِلَك  َرَصعا

ادِ  اللَّْيُث في العَْيِن ، وتَبِعَهُ ابُن ُدَرْيٍد في الَجْمَهَرةِ. وهَكَذا َرَواهُ أَبو العَبّاِس عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، : الُمْعَجَمِة ، قال األَْزَهِريُّ  أَو الصَّواُب بالضَّ

فَه اللَّْيُث.  وقد َصحَّ

ِصيعَةُ وِ   عند الُمعَذَِّر ، كأَنَّها فَْلٌس. في اللَِّجامِ  الَّتِي : العُْقَدةُ  الرَّ

ِصيعَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :وِ  ، وفي نَْسَخٍة  َرِصيعَةٌ  فهي َسْيٍف ، أَو َسْرجٍ ، أَو َغْيِره ِحْليَةِ  ِحْليَةُ السَّْيِف الُمْستَِديَرةُ ، أَو ُكلُّ َحْلقٍَة ُمْستَِديَرة في : الرَّ

ِصيعَةُ  قِيَل :: أَو غيِرِهما. و يُن لُغَةٌ :  الرَّ  فيه ، َسْيٌر يُْضفَُر بيَن ِحَمالَِة السَّْيِف وَجْفنِه. وقِيَل : ُسيُوٌر ُمْضفُورة في أَسافِِل َحمائِل السَّْيِف ، والّسِ

 كما تَقَدَّم.

ِصيعَةُ  : ـفي كتاِب الَخْيِل  ـقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ وِ  لُوعِ من َظْهِر الفََرِس َمَشكُّ َمَحانِي أَْطَرا : الرَّ صائِعُ ، وقال َغْيُرهُ : ِف الضُّ : َمَشكُّ أَعاِلي  الرَّ

ْلِب ، َواِحُدها  لُوعِ في الصُّ ّمِ ، وهو ناِدٌر. قال ابُن ُمْقبٍِل : ُرْصعٌ : الضُّ  ، بالضَّ

وحمــــــــاِة  َ
َح ابملــــــــ بــــــــَ عــــــــاً فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح ا  ُرصــــــــــــــــــــــح هــــــــَ رحيــــــــُ  ســــــــــــــــــــــَ

نِّ اَنِدرُهح      جـــــــــــــِ يـــــــــــــِه ا ولـــــــــــــلـــــــــــــح ِ  اَبقـــــــــــــِ  فـــــــــــــلـــــــــــــإِلنـــــــــــــح

  
ِصيعَةُ  قاَل اْبُن األَْعَراِبّيِ :وِ   البُرُّ يَُدقُّ بالِفْهِر ، ويُبَلُّ ، ويُْطبَُخ بالسَّْمِن. : الرَّ

 ، وقاَل الشَّْنفََرى يَِصُف َسْيفاً : َرَصائعُ  الُكّلِ : جوِ 

هــــــــــا  ــــــــــنــــــــــُ زِي وِن يــــــــــَ تــــــــــُ ُ
ِ  املــــــــــ لــــــــــح ُ

وف مــــــــــن املــــــــــ تــــــــــُ  هــــــــــَ

ائــــــــضُ      ُر  َرصــــــــــــــــــــــَ مــــــــَ ا و ــــــــِح هــــــــَ يـــــــــح تح ِإلــــــــَ يــــــــطــــــــَ (1)قــــــــدح نــــــــِ
 

  
ِصيعُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ  . كأَِميٍر : ِزرُّ ُعْرَوةِ الُمْصَحفِ  الرَّ َمْخَشِريُّ  ، نَقَلَه الّصاَغاِنيُّ والزَّ

ً  ، به ، كفَِرحَ  َرِصعَ  يُقَال :وِ  ً  به ، كما فِي الّصحاحِ. وفي اللَِّساِن : لَِزقَ  : إِذا يَْرَصع َرَصعا ، في  (2)، وقال أَبُو َزْيٍد  َراِصعٌ  ، فهو ُرُصوعا

 .(3)، مثُل : َعِسَق ، َعِبَق ، وَعتَِك  َراِصعٌ  فهو َرِصعَ  ِء :باِب لُُزوِق الشَّيْ 

يبِ  َرِصعَ  قال ابُن فاِرٍس :وِ   به. َعبِقَ  ، أَي بالّطِ

. وفي حديث الُمالَعنِة : إِْن جاَءت به األَْرَسح : لغةٌ في األَْرَصعُ وِ   .األَْرصع هو تصغير« أََرْيِصعَ  ، نقله الجوهريُّ

 ، أَي في الَمْطعُوِن ، وأَنشد الَجْوَهِرّي لُرْؤبَة : فِيه ، أَي كلُّ القَْرنِ  تَامٌّ غاَب ُكلُّه ، أَي أَْرَصعُ  َطْعنٌ وِ 

ضاً ِإىل النِّصحِف وَطعحناً   أَرحَصعاَوخح
 ه :وبَْعدَ 

 فـَوحَ  َأغحَياِب الُكَل  وَكس َعاوِ 
 : (4)وَصْدُرهُ 

 َنطحُعُن ِمنـحُهن  اخُلُصوَر النـ بـ َعا
 : تنبُع بالدَِّم. أَْرَصعُ  وقيل طعُنُ 

ْصعَاءُ وِ  ُ  الرَّ اّلُء ، وهي الَّتِي : الَمْرأَة ْسَحاِء : الَّتِي ال إِْسِكتان لَها ، أَو الزَّ تَرَصُع  ، كفَِرح َرِصعَت وقد لها ال َعِجيَزةَ  قيل : هي ِمثُل الرَّ

 ً :  األَْرَصعو ثانياً تكراٌر ، وكذا التَّْميِيز بيَن الُمَذكَِّر ومؤنَّثه َمِعيٌب ، وكان حّق الِعبَاَرةِ أَْن يقوَل : األَْرَصعِ  ِذْكرُ  أَْرَصعُ  وهو ، َرَصعا

َصعُ  ، كفَِرَح. ثُمَّ  رِصعَتْ  ، وقد َرْصعَاءُ  األَْرَسُح : وهي َكةً : قِيَل : هو ِدقَّةُ األَْليَِة ، وقد الرَّ ً  ، ُمَحرَّ ئُب به ،  َرِصَع َرَصعا ، وُربما ُوِصَف الذِّ

ْكبَتَْيِن.  وقِيَل : تَقاُرُب ما بَْيَن الرُّ

َصاعُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ   اٍب : الِجَماُع.كَسحَ  الرَّ
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فَاِد ، يُقَال : وكَشّداٍد : َكثِيُرهُ  قاَل : ً  الّطائُِر األُْنثَى َرَصعَ  ، وهو َمَجاٌز ، وأَْصلُه في العُْصفُوِر الَكثِيِر الّسِ :َسفََدَها ، وَكذلََك  يَْرَصعَُها َرْصعا

 التَّْيُس.

ِة : واْستَعَاَرتْهُ الَخْنَساُء في اإِلْنَساِن ، فقالَْت حينَ  مَّ َجها من ُدَرْيِد بِن الّصِ  أَراَد أَُخوها ُمعاِويَةُ أَْن يَُزّوِ

اَذ    عـــــــــــــــَ يِن مـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ رحصـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رَبحكـــــــــــــــَ   يـ  حـــــــــــــــَ

ِر      كـــــــح ـــــــَ ـــــــِن ب ِم ب ربحِ مـــــــن ُجشـــــــــــــــــــــَ رُي الشـــــــــــــــــــــِّ (5)َقصـــــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 .12( خمتار الشعر اجلاهلي ا المية العرب بيت رقم 1)
 ( يف التهذيب : أبو عبيد.2)
 وورد فيه : رصض فهو َرِصض.« وَعِت »( زيد يف التهذيب : 3)
 ( كذا ا واملناسب : وقبله.4)
 القصري الظهر الطوير الرجلا.وعليها فال شاهد فيه. وا ربكي :« ينكحين»برواية  77( ديواهنا ص 5)
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اَمةُ  ، الِمْرَصاعُ  قاَل ابُن َعبّاد :وِ  ْبيَانكِمْحَراب : ُدوَّ  ، ُكَرةٌ أَو َغْيُرها. ُكلُّ َخَشبٍَة يُْدَحى بِها : الَمَداِحي ، وهي الَمَراِصيعُ  قال :و ، الّصِ

 وقد تَقَدَّم الَكالُم عليِه أَنَّ الصَّواَب فيه الّضاُد الُمْعَجَمة. َمَراِصيعُ ، ج :  َرَصعٌ  كُمْحِسٍن : النَّْحُل لََها ، الُمْرِصعُ و قال :

. : التَّْرِكيبُ  التَّْرِصيعُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

عُ  التَّْقِديُر ، والنَّْسُج ، كما : التَّْرِصيعُ  قال ابُن َعبّاد :وِ  ه بقُْضبَاٍن وِريٍش : قاَرَب الطائُر ُعشَّ  َرصَّعَ  ، وفي األََساس : الطائُر ُعشَّهُ  يَُرّصِ

 بَْعَضه من بَْعٍض ، ونََسَجه.

ِص  التََّرصُّع ، عن ابِن َعبّاٍد. والذي َذَكَره الَجْوَهِريُّ : النََّشاطُ   :التَّْرِصيعُ وِ   ، أَي هو َمْقلُوبَه. (1): النََّشاُط ، زاَد في اللَِّساِن : مثل التَّعَرُّ

عُ  فََرسٌ  : ـفي كتاِب الَخْيِل  ـقال أَبو ُعبَْيَدةَ وِ   «.في بعٍض »ونصُّ أَبِي ُعبَْيَدة  بَْعٍض  (2) الثُّنَِن ، كُمعَظَّم ، إِذا كانَت ثُنَنُهُ بعُضها فَْوقَ  ُمَرصَّ

عُ  تَاجٌ وِ  عٌ  وَسْيفٌ  ُمَرصَّ  ، أَي ُمَحلًّى ُمَرصَّعٌ  بالَجَواِهِر ، وَسْيفٌ  ُمَرصَّعٌ  : تاجٌ  بها ، ونَصُّ الّصحاح : يُقَال ُمَحلًّى ، أَي بالَجَواِهرِ  ُمَرصَّ

صائِعِ   ، وهي َحلٌَق يَُحلَّى بها. بالرَّ

 ، عن اْبِن َعبّاٍد ، وقِيَل لبَْعِضِهم : يََداَك ُمْرتَِصعَتاِن ، قال : َكاّل ، بل فَْلَجاَواِن. : اْلتََزقَ  اْرتََصعَ وِ 

ةٌ. قَاَربَتْ أَْسنَانُهُ : تَ  اْرتََصعَتوِ   واْلتََزقَْت. وفي األَساِس :أَْسنَانُه ُمْرتَِصعَةٌ ، أَي ُمْرتَصَّ

 تَسافََدت. ، إِذا العَصافيرُ و الطَّْيُر ، والغَنَمُ  تََراَصعَتِ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َصعُ  ْرعِ الماُء وهو َصِغيٌر ، فيَْصفَرَّ  الرَّ كةً : أَْن يَْكثَُر على الزَّ َد ، وال يَْفتَِرُش منه شي، ُمَحرَّ  ٌء ، ويَْصغُر َحبُّه. ويَُحّدِ

يُن أَكثر. َرِصعَتْ وِ   َعْينُه ، كفَِرح : فََسَدْت. والّسِ

:  الَمَراِصعُ و .التَّْرِصيعُ  اً ُمثَلَّثةً ، فذِلكَ َء : َعقََده َعْقداً ُمثَلَّثاً ُمتَداِخالً ، كعَْقِد التَِّميَمِة ونَْحِوَها ، وإَِذا أََخْذَت َسْيراً فعَقَْدَت فيه ُعقَدالشَّيْ  َرَصعَ وِ 

 الُختُوُم ، قال الفََرْزدُق :

ُم وِ  كــــــــــــــُ يــــــــــــــح اَر  ِإلــــــــــــــَ َن أبَوحاَلِد الــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــَ ئــــــــــــــح  جــــــــــــــِ

ن       هـــــــــــــِ اقـــــــــــــِ نـــــــــــــَ اىَل ويف َأعـــــــــــــح بـــــــــــــَ ضُ حـــــــــــــَ راصـــــــــــــــــــــــــــِ
َ

 املـــــــــــــ

  
َر بَيُت الُهَذِلّيِ  َرِصيعٌ و َرِصيعَةٌ وِ   «.ر س ع»السابُِق في  (3)، كَشِعيَرةٍ وَشِعيٍر : َسْيٌر يُْضفَُر بيَن ِحَمالَِة السَّْيِف وَجْفنِه ، وبه فُّسِ

يَْعنِي أَنَّ هذا الَمَكاَن قد صاَر « أَْيُهقانٍ  َرِصيع»الِعْقَد بالَجْوَهِر تَْرِصيعاً : نََظَمه فيه ، وَضمَّ بَْعَضه إِلى بَْعٍض ، وفي حديِث قُّسٍ :  َرصَّعَ وِ 

 َوى بالّضاِد الُمْعَجَمِة ، وَسيَأِْتي.. واألَْيُهقَاُن : نَْبٌت ، ويُرْ بالتَّْرِصيعِ  ِء الُمَحسَِّن الُمَزيَّنِ بُحْسِن هذا النَّْبِت كالشَّيْ 

. عن أَبِي َحنِيفَةَ. الِمْرَصعانُ وِ  َرةٌ تَمأَلُ الَكفَّ  بهما : َدقَّْت. َرَصعَتْ و ، بالَكْسِر : َصالَءةٌ َعظيمةٌ من الِحجاَرةِ ، وفِْهٌر ُمَدوَّ

اعِ  وابنُ  صَّ ُث تُونَُس ، مشهوٌر. الرَّ  ، كشدَّاٍد : ُمَحّدِ

 طَّْيُر أُْنثَاه : سافََدها.ال َراَصعَ وِ 

 : نوٌع من أَنواعِ الِجنَاِس في البَِديعِ. التَّْرِصيعُ وِ 

بِيُّ  َرَضعَ  : [رضع] هُ ، كَسِمَع وَضَربَ  الصَّ ، الثانِيَةُ لُغَةُ نَْجٍد ، واألُولَى لُغَة تَِهاَمةَ ، كما في الّصحاحِ والعُبَاِب واللَِّساِن. وفي اْلِمْصبَاح  أُمَّ

َعلَى هِذه  ـّمام السَّلُوِلّيِ الْبِن هَ  ـْيَت بعَْكِس ذِلَك ، قال الَجْوَهِريُّ : قاَل األَْصَمِعيُّ : أَْخبَرنِي ِعيَسى بُن ُعَمَر أَنَّه َسِمَع العََرَب تُْنِشُد هذا البَ 

 اللُّغَِة :

مح وِ  ا وهـــــــــُ يـــــــــَ ـــــــــح نـ وا لـــــــــنـــــــــا الـــــــــد  اَذمـــــــــ  وهنـــــــــَ عـــــــــُ رحضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ  يـ

رُ      عـــــــــــــح ِدر  لـــــــــــــه ثــــــــــــــُ ىت  مـــــــــــــا يـــــــــــــَ  أَفـــــــــــــاِويـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

  
 : ـ عنهماهللارضي ـوفي العُبَاِب : هو قَْوُل َعْبِد هللا بِن َهّماٍم يَُخاِطُب النُّْعَماَن بَن بَِشيٍر 
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َك مــــــــــا كــــــــــانــــــــــَ  لــــــــــَ بـــــــــــح ٌة فــــــــــقــــــــــَ مــــــــــ  يــــــــــنــــــــــا أَئــــــــــِ لــــــــــِ  تح تــــــــــَ

رُ      ُم ُعضـــــــــــــــــــــــــح ا وهـــــــــــُ نـــــــــــَ ِوميـــــــــــُ قـــــــــــح ُم تــــــــــــَ هـــــــــــُ مـــــــــــ  هـــــــــــِ  يـــــــــــُ

  

 ... يـَرحِضُعوهَنَاَيُذم وَن ُدنـحَياُهمح ا وُهمح 

ً  هكذا بَكْسِر الّضاِد ،  َرَضعَ  ، بالفَتْح ، مصدر َرْضعا

__________________ 
 «.الَعَرص»ويف التهذيب : « التعرض»( عن اللسان وابألصر 1)
 موافقاً ملا يف التهذيب واللسان.« يف»يف القاموس : ( 2)
 ( يعين قو  أيب ذ يب اهلذد.3)

ّث مجـــــــــــــــعـــــــــــــــهـــــــــــــــم   رمـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــاهـــــــــــــــم حـــــــــــــــىت إذا اربـــــــــــــــَ

 صــــــــــــــــــــــــــار الـــــــــــــرصــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــض هنـــــــــــــيـــــــــــــة لـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــائـــــــــــــروِ     
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َرَب ا َدر وحُيَر  ُ  كضـــَ ضَ  ا َمصـــح ِمض   َرضـــِ اعاً و  (1)كســـَ اَعةً و  َرضـــَ َدر َرضـــَ اعاً  بَفتحِحِهَما ا أَّما اأَلو ُ  فَمصـــح َض َرضـــَ ِمَض  َرضـــِ ا كســـَ
رانِ  َلاعاً ا ونـََقَله اجلَوحَهرِي   ســــــــَ َوَة ا وأَبُو َرجاء ا  (2) (َأْن يُِتمَّ الرَّض      اَعةَ )ا قا    َتعاىَل :  وُيكح بَفتحِح الرّاِء ا وقرأَ أَبُو َحيـح

َلَة :  اَعة َأنح يُِتم  »واجلاُروُد ا وابُن َأيب َعبـح ِر الرّاِء ا« الرِّضــــَ عاً و  ا بَكســــح ضٌ  ا كَكِتِف ا فهو َرضــــِ ضٌ  : ا ج رَاضــــِ  َكرُك ض ا  ا ُرضــــ 
ضٌ و  ضٌ  : ا كَكِتٍف ا ج َرضــــــــــــــِ َيها.  ا ُرضــــــــــــــُ َا»ويف اَ ِديِث :  كُعُن  : امحَتص  َثدح َواِنُكن  ا فِإل  من  الر ضــــــــــــــاَعةُ  انحظُرحن ما ِإخح

َجاَعةِ 
َ
اَعةُ  قاَ  ابحُن األَِثرِي : «.امل اع ابلَفتحِح والكســِر :االســم من الر ضــَ : الل ؤِم فالفتُح فَقرت.  الر ضــاَعةِ  ا فَبّما من (3) اإِلرحضــَ

ِسرُي اَ ِديث : َأن   َا هو يف الص َغِر عنَد ُجوع الطِّفح  الر َضاعَ  وتـَفح  .(4)ِر ا فَبّما يف حاِ  الِكرَبِ فال ال ِذي حُيَّرُِم النَِّكاَح ِإل 
ُضوَعةُ وِ   .تُْرِضعُ  الشَّاة َولََدَها ، وَخصَّ أَبو ُعبَْيدة به تُْرِضعُ  التي الرَّ

بِّيِ  الّرِضعَتَانِ وِ  َمتاِن اللَّتَاِن يَْشَرُب عليهما اللَّبََن. : ثَنِيَّتَا الصَّ َواِضعُ  ، وقيل : َرَواِضعُ  ج : الُمتَقَّدِ ِبّيِ ثّم َسقََط في : م الرَّ ا نَبََت من أَْسنَان الصَّ

َضاع َعْهدِ  َواِضعُ  ، ويُقَال : َرَواِضعُه ، يُقَال منه : َسقََطت الرَّ  : ِستٌّ ِمْن أَْعلَى الفَِم ، وِستٌّ من أَْسفَِله. الرَّ

ُجُل ، َرُضعَ  من الَمَجاِز :وِ  َمْخَشِريُّ  كَكُرمَ  الرَّ ُجُل أَيضاً مثل َرَضعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و .، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والزَّ ، بالفَتْح ال  َرَضاَعةً  َمنَع الرَّ

 : ـ عنهاهللارضي ـَرَجٌز يُْرَوى لفاِطَمةَ  َغْيُر. ومنهُ 

 َرَضاَعهح ما يبَ ِمنح ُلؤحٍم وال 
َمْخَشِرّي : ولّما نُِقل إِلى َمْعنَى الُمبَالغِة في اللُّْؤِم بَنَْوا فِْعلَه الرجُل بالّضّمِ ، كأَنَّه كالَشيْ  َرُضعَ  قال الجوَهِرّي : قالوا : ِء يُْطبَع عليه ، وقال الزَّ

عٍ  قَْومٍ  ، كَشدَّاٍد ، ِمن َرّضاعٌ و *َرِضيعٌ و َراِضعٌ  فهو ، َرُضَع َرَضاَعةً  على فَعَُل ، فقالوا : اعٍ و ُرضَّ ، أَي  لَُؤمَ  ، أَي كُركَّعٍ وُكفَّارٍ  ، ُرضَّ

عِ  يَْومُ  واليَْومُ »:  عنههللارضيقَْوُل َسلََمةَ بِن األَْكَوع صاَر لَئِيماً ، ومنه ضَّ  «.الرُّ

ّضاعَ  أَْسلََمها»أَي : اليَْوُم يَْوُم َهاَلِك اللِّئاِم. وفي َحِديِث ثَِقيف : قالَْت َعُجوٌز منهم :   «.الِمَصاعَ ، وتََركوا  الرُّ

َضعُ واالْسُم :  أَي : اللِّئام ، والِمَصاُع : الُمَضاَربَةُ بالسَّْيفِ  َكةً ، وَكَكتٍِف. الرَّ  ، ُمَحرَّ

اِضعُ  قاَل اليََماميُّ : (5) وِ  هِ  َرَضعَ  : اللَّئِيُم الَِّذي الرَّ  ، يريُد أَنَّه ُوِلَد في اللُّْؤِم. وهو َمَجاٌز. اللُّْؤَم ِمْن ثَْديِ أُّمِ

 َحلُوبَتَهُ ، َرَضعَ  ، أَي بأَنَّه ال ِمْحلََب له ، وإِذا أَراَد الشُّْربَ  يُْمِسُك معه ِمْحلَباً ، فإِذا ُسئَِل اللَّبََن اْعتَلَّ بذلك الَِّذي ال الّراِعي : الّراِضعُ  قِيَل :وِ 

ً  َمْن يَأُْكُل الُخاللَةَ من بَْيِن أَْسنَانِه : الّراِضعُ  قيل : اللَّئيمُ و  ٌء.لئالً يَفُوتَهُ َشي لُْؤما

 قلُت. وبه فَسََّر ابُن األَْعَرابِّيِ قوَل َجِريٍر : النّاَس ، أَي يَْسأَلُُهم. يَْرَضعُ  منْ  : الّراِضعُ  قال ابُن َعبّاد : اللَّئيمُ وِ 

ضُ وِ  رحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ داً  يـ عــــــــــَ قــــــــــح َر مــــــــــُ ــــــــــَ نح القــــــــــَ  وِإنح يـ   مــــــــــَ
هح      ــــــــــُ ل ــــــــــِ َرزحَدُ  ســــــــــــــــــــــــائ ــــــــــفــــــــــَ ــــــــــال مــــــــــَ  ف وُد أَبعــــــــــح قــــــــــُ ــــــــــَ  يـ

  
 قال : أَي يَْستَْعِطيه ويَْطلُُب منه ، أَي لو رأَى هذا لََسأَلَهُ.

 وهذا ال يَُكوُن ؛ ألَنَّ الُمْقعََد ال يَْقِدُر أَن يقوَم فيقوَد األَْعَمى.

َضاَعة وفي األََساِس : وتَقُوُل : اْستَِعْذ باهلل من  ، كما تَْستَِعيذُ بِِه من الضَّراَعة. ونَقَل ابُن األَثِيِر أَْيضاً مثَل ذِلك. الرَّ

لئِالَّ يُْسَمَع َصْوُت َحْلبِه ، فيُْطلََب  ، وال يَْحلُبُها (6)أَو َغنََمه  إِبلَهُ  يَْرَضعُ  أَنَّ َرُجالً كان َزَعُموا ، أَصلُه راِضعٌ  قَْولُهم : لَئِيمٌ  في الّصحاح :وِ 

ً  وقاَل ابُن ُدَرْيِد : كان هذا الَحِديُث في العَماِلقَة ، فَكثَُر َحتَّى صاَر كلُّ لَئِيمٍ  ِمْنهُ. ، فَعََل ذِلَك الِفْعَل أَو لم يَْفعَْل. قاَل : وأَْصُل الَحِديِث  َراِضعا

ْيُف َصْوَت الشَّْخِب.:أَنَّ َرُجالً من العََماِليِق َطَرقَهُ    َضيٌف لَْيالً ، فَمصَّ َضْرَع َشاتِه ؛ ِلئالَّ يَْسَمَع الضَّ

َضاَعةُ و قال : ْت ، وهو أَْلبَانَُها ، أَي قَلَّ  َرَضعَتْ  ، وذِلَك ألَنََّها إِذا َهبَّْت َعلَى اللِّقَاحِ  الدَّبُور ، أَو ِريٌح بَْينَها وبيَن الَجنُوبِ  : اْسمُ  ، كَسَحابَةٍ  الرَّ

 َمَجاٌز.
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__________________ 
 «.كتعب»هبامش املطبوعة الصواب : « قوله : كسمض»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .233( سورة البقرة اآية 2)
 «.الرضاع»( عن النهاية وابألصر 3)
 ( يريد أن رضاع الكبري ال حيرم.4)
 ابلكويتية : َرِضٌض. (*)
 «.أو»( يف القاموس : 5)
 «.إبله وغنمه»الصحاح : ( 6)
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ْضعُ و قال :  كما في العُبَاِب. ، بالَكْسر : َشَجٌر تَْرعاهُ اإِلبِلُ  الّرِ

ضاَعةِ  أَُخوَك من ، أَي َرِضيعُكَ  تَقُول : هذاوِ   ، بالفَتْحِ ، كما في الّصحاحِ ، كما تَقُول : أَِكيلُك ، قاَل األَْعَشى : الرَّ

يح  يـــــــــــعـــــــــــَ ا  َرضـــــــــــــــــــــــــِ الـــــــــــََ قـــــــــــَ ـــــــــــَ َي أُمِّ تـ دح اٍن ثـــــــــــَ بـــــــــــَ  لـــــــــــِ

ر  ُ      فــــــــــــــَ ُض ال نــــــــــــــتـــــــــــــــَ وح َم َداٍج عــــــــــــــَ حــــــــــــــَ  أَبســــــــــــــــــــــــــــح

  
َضعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  َكةً : ِصغَاُر النَّْحلِ  الرَّ َصعِ  َرَضعَة ، َواِحَدتُها (1) ُمَحرَّ  ، بالّصاِد ، وقد تَقَدَّم عن األَْزَهِرّيِ أَنّه تَْصِحيٌف. كالرَّ

 ِء القَْيِس :ومنه قَْوُل اْمرى تُْرِضعُه لَها َولَدٌ  أَي ُمْرِضعٌ  الَمْرأَةُ ، فهي أَْرَضعَتِ وِ 

تُ  َرقــــــــح لــــــــَ  قــــــــد طــــــــَ بـــــــــح ِك حــــــــُ لــــــــِ ثــــــــح ضٍ و  فــــــــمــــــــِ رحضــــــــــــــــــــــِ  مــــــــُ

ِو ِ      ــــــــــــَم  ــــــــــــُح ائ هــــــــــــا عــــــــــــن ِذي متــــــــــــَ ــــــــــــُ ت ــــــــــــح يـ ــــــــــــَبهلــــــــــــحَ  ف

  
، كما في الّصحاح  ُمْرِضعَة قُْلَت :و أَْلَحْقَت الهاَء. الَولَدِ  بإِرَضاعِ  فإِن َوَصْفتَها َرِضيعٍ  أَي ذات« ُمْغيِلٍ »ويُْرَوى « ُمْرِضعاً »ويُْرَوى 

 نِْعَمتِ »وفِي الَحِديِث ِحيَن ذكر اإِلماَرةَ فَقاَل :  (2) (َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعة  َعّما َأْرَضَعتْ  [تَ َرْوََّنا]يَ ْوَم )والعُبَاِب ، ومنه قولُه تَعالَى : 

لُه إِلَى صاِحبِها من األَْحاَلِب ، يَْعنِي الَمنَافِ  الُمْرِضعَةَ  َضَربَ « ، وبِئَْست الفَاِطَمةُ  الُمْرِضعَةُ  ع ، والفاِطَمةَ مثالً َمثاَلً لإِلماَرةِ ، وما تَُوّصِ

 .(3) [دونه]للَمْوِت الَِّذي يَْهِدُم عليِه لَذّاتِه ، ويَْقَطُع َمنَافِعَها 

ةً  : الَّتِي ليس َمعََها َولٌَد وقد يَُكوُن معََها الُمْرِضعُ و وإِْن لم يَُكْن لََها َولٌَد ، أَو كاَن لها َولٌَد ، تُْرِضعُ  : التي الُمْرِضعَةُ  قال ثَْعلٌَب : َولٌَد. وقال َمرَّ

 : إِذا أَْدَخَل الهاَء أََراَد الِفْعَل ، وَجعَلَه نَعتاً ، وإِذا لم يُْدِخل الهاَء أَراَد االْسَم.

ال يَُكوُن إِاّل من اإِلناِث  َضاعَ الرَّ  ألَنَّ  ـ ُمْرِضعٌ  ، قال : ولو قِيَل في األُّمِ : (4) تُْرِضعُه : الَّتِي َمعََها َصبِيٌّ  الُمْرِضعَةُ و الُمْرِضعُ  وقال الفَّراُء :

 كان َصواباً. ُمْرِضعَةٌ  كان َوْجهاً. قال : ولو قِيَل في الَّتِي َمعها َصبِيٌّ : ـ، كما قَالُوا : اْمَرأَةٌ حائٌض وطاِمٌث 

فَةَ لقال :الِفْعَل ، ول ـوهللا أَعلَم  ـألَنَّهُ أَراَد  الَمْرِضعَةِ  وقاَل األَْخفَُش : أَْدَخَل الهاَء في  .ُمْرِضعٌ  و أَراَد الّصِ

 : الَّتِي َدنا لها أَنْ  الُمْرِضعُ وِ قاَل : (َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعة  )وثَْديُها فِي فَِم َولَِدها ، وعليه قَْولُه تَعالَى :  تْرِضع : الَّتِي الُمْرِضعَةُ  وقال أَبو َزْيٍد :

بِيُّ  الُمْرِضعُ و بَْعُد ، تُْرِضعْ  ولم تُْرِضعَ  ِضيعُ  : الَّتِي َمعها الصَّ  .الرَّ

 ٌ ، كما يُقَاُل :امرأَةٌ ُمْطِفٌل : ذاُت ِطْفٍل ، بال هاٍء ، ألَنَّك تَِصفَُها بِفْعٍل منها َواقِع أَو اَلِزٍم ، فإِذا  َرِضيع : ذاتُ  ُمْرِضعٌ  وقال الَخِليُل : اْمَرأَة

َوَصفها بالِفْعِل  (َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعة  َعّما َأْرَضَعتْ ): ُمْفِعلَةٌ ، بِفْعٍل هي تَْفعَلُه قُْلَت : ُمْفِعلَةٌ ، كقوِله تَعالَى : َوَصْفتَها بِفْعٍل هي تَْفعَلُه قُْلَت 

ً  فأَْدَخَل الهاَء في نَْعتِها ، ولو َوَصفَها بأَنَّ َمعََها  .ُمْرِضعٍ  قاَل : ُكلُّ  َرِضيعا

ّي : أَّما  ِء القَْيِس.، كما تَقُوُل : َظْبيَةٌ ُمْشِدٌن ، أَي ذاُت َشاِدن ، وعليه قَْوُل اْمِرى َرِضيع فعَلَى النََّسِب ، أَي ذاتُ  ْرِضعٌ مُ  وقال ابُن بَّرِ

 ... فِمثحِلكِ 
وتُْرٌس ، وال يُقَال منه : َدِرٌع وال تَِرٌس ، الخ فهذا َعلَى النََّسب ، وليس جارياً على الِفْعِل ، كما تَقُوُل : َرُجٌل َداِرٌع تاِرٌس ، أَي معه ِدْرٌع 

، أَي لها  إِْرَضاعٍ  َعلَى َمْعنَى َذاتِ  ُمْرِضعٌ  ءُ أَنَّهُ ليس بَجاٍر على الِفْعِل ، وِإْن َكاَن قد اْستُْعِمَل منه الِفْعُل. وقد يَِجي ُمْرِضعٍ  فلذِلَك يُقَدَُّر في

 َصةُ ما قالَهُ النْحِويُّون.. هذا ُخالَرِضيعٌ  لَبٌن وإِْن لم يَُكْن لها

ئِْر. ، أَي اْبنَهُ  فاُلنٌ  َراَضعَ وِ   : (5)نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ  َدفَعَهُ إِلى الّظِ

يــــــــــــمــــــــــــًا مل  ضح ِإن  متــــــــــــَِ رَاضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ ا  يـ عــــــــــــَ ــــــــــــَ بـ  ُمســــــــــــــــــــــــــح

اوِ      عــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــَ ه مــــــــــــــــــــُ ُه أُمــــــــــــــــــــ  دح لــــــــــــــــــــِ  ملَح تــــــــــــــــــــَ

  
 ليَس عليِه ِغطاٌء.أَي َولَدتْهُ َمْكُشوَف األَْمِر ، 

 ، وأَْنَشَد للّشاعر ، وهو َعْمُرو بُن أَْحَمَر الباِهِليُّ : َشِربَْت لَبََن نَْفِسَها ، أَي العَْنزُ  اْرتََضعَتِ  قاَل الَجْوَهِريُّ :وِ 
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__________________ 
 : ولي  مث رضاع وهذا استعارة. 1058( قا  أبو حنيفة يف كتاب النبات رقم 1)
 .2آية ( ا ج ا2)
 ( زايدة عن النهاية.3)
 الجي معها صيب ترضعه. واألصر كاللسان.( نص قو  الفراء كما نقله األزهري قا  : املرضعة : األم ا واملرضض :4)
 .92واملشطوران لر بة يف ديوانه ص « قا  أبو ذ يب»( يف الصحاح : 5)
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ِم  هــــــــــُ لــــــــــَ اهــــــــــِ ا وجــــــــــَ يــــــــــَ يِن َأعــــــــــح ُت بــــــــــَ دح   (1)ِإيّنِ َوجــــــــــَ
ا      هـــــــــَ يــــــــــح قــــــــــَ ُف َروح طـــــــــِ عـــــــــح ِز تــــــــــَ نـــــــــح ضُ كـــــــــالـــــــــعـــــــــَ  فـــــــــرَتحَتضــــــــــــــــــــــِ

  
ُهم»ويُْرَوى « بَنِي َسْهم وجاِملَهم»هكذا هو في الّصحاحِ ، ويُْرَوى :   نَْفَسها ، يَِصفُُهم باللُّْؤِم ، والعَْنُز تَْفعَُل ذِلك. تَْرَضعُ  يريدُ « وِعزَّ

 ُمْرِضعَةً  ، أَي :تَْطلُبُوا (2) (َوِإْن َأَرْدُُتْ َأْن َتْسرَتِْضُعوا َأْوالدَُكْم َفال ُجناَح َعَلْيُكمْ )، ومنه قَْولُه تَعالى :  ُمْرِضعَةً  : َطلَبَ  اْستَْرَضعَ وِ 

يّ   (َأْن َتْسرَتِْضُعوا َأْوالدَُكمْ )، قال هللاُ تَعَالَى : تُْرِضعَه الَمْرأَةَ َولَِدي ، أَي َطلَْبُت منها أَنْ  اْستَْرَضْعتُ   : وتَقُول :ألَْوالِدُكْم. قال ابُن بّرِ

هي الفاِعلَةُ بالَولَد  الُمْرِضعَةَ   األَّوُل ؛ ألَنَّ ، والَمْحذُوُف في الَحِقيقَِة الَمْفعُولُ  َمَراِضعَ  أَوالَدُكم تَْستَْرِضعُوا والَمْفعُوُل الثاني َمْحذُوٌف ، أَي أَنْ 

 وَحَكى الَحْوفِيُّ في البُْرَهاِن في أََحد القَْولَْيِن : أَنّه ُمتَعَّدٍ إِلى َمْفعُولَْيِن ، والقَْوُل اآلَخُر : أَْن يكونَ « في بَنِي تَِميم الُمْستَْرِضع فاُلنٌ »، ومنه 

 الِدُكم.على َحْذِف الاّلم ، أَي ألَوْ 

 .يَُراَضع قاَل األَْزَهِريُّ : قرأُْت بخّطِ َشِمٍر : ُربَّ ُغاَلمٍ وِ 

هُ وفي بَْطنِها َولَدٌ  يَْرَضعَ  : أَنْ  الُمَراَضعَةُ و قال : ْفُل أُمَّ َضاِويًّا  (3)ُء ُمْختاَلًّ ، ويَِجي ُمَراَضعٌ  ، قاَل : ويُقال لذِلَك الَولَِد الَِّذي في بَْطنَِها : الّطِ

 َء الِغذاِء. ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن النَّْضِر.َسيِّى

َضاعِ  يَْرَضعَ  أَنْ  : الُمَراَضعَةُ وِ  ً و َراَضعَه ُمَراَضعَةً  ، بالَكْسِر ، يُقَال : َمعَهُ آَخُر ، كالّرِ  .ِرَضاعا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ه كَمنََع ، لُغَةٌ حكاَها صاِحُب الِمْصبَاحِ وابُن القَّطاعِ ، واْستَْدَرَكه َشْيُخنَا. َرَضعَ  بِيُّ ثَْدَي أُّمِ  الصَّ

 .اْرتََضَع كَرَضعوِ 

 : ذاُت الدَّّرِ واللَّبَن ، على النََّسِب. الّراِضعُ وِ 

 كلُّ ِمْنُهما مع اآلَخر. َرَضعَ  وتََراَضعَا :

ِضيعُ وِ  ، على  الَمراِضيعُ و (4) (َوَحرَّْمنا َعَلْيِه اْلَمراِضعَ )، قال هللا تَعالَى :  الَمَراِضعُ   :الُمْرِضعِ  . وَجْمعُ ُرَضعاءُ  ، والَجْمعُ  عُ الُمَراِض   :الرَّ

 ما ذهب إِليه سيبويه في هذا النَّْحِو ، قال الُهَذِليُّ :

ٍر وِ  طـــــــــــــــــــــــــــ  َوٍة عـــــــــــــــــــــــــــُ  أَيحِوي ِإىل ِنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ٍث وِ      عـــــــح يـــــــضَ شـــــــــــــــــــــُ رَاضـــــــــــــــــــــِ عـــــــاِد  مـــــــَ ِر الســـــــــــــــــــــ  ثـــــــح (5)مـــــــِ
 

  
 للنَّْحِل ، فقاَل : الَمَراِضيعَ  واْستَعَاَر أَبُو ذَُؤْيبٍ 

َواِرٌس  رَاِء مــــــــــنــــــــــهــــــــــا جــــــــــَ مــــــــــح ر  عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــثــــــــــ  ظــــــــــَ  تــــــــــَ

يــــضُ      رَاضــــــــــــــــــِ ا  مــــَ اهبـــــــُ ٌب رِقـــــــَ ُب الــــرِّيــــِش ُزغـــــــح هـــــــح (6)صــــــــــــــــــُ
 

  
 : اللِّئاُم. (7) الّراِضعُونَ وِ 

ْنيَا ويَذُمُّ  يَْرَضعُ  وهو  الَكأِْس ، وهو َمَجاٌز أيضاً. ِرَضاعُ  ها ، وهو َمجاٌز :ويُقَاُل : بَْينَُهماالدُّ

هذا النَّْبت ويمّصه  (8)، قاَل اْبُن األَثِيِر :فَِعيٌل بَمْعنَى الَمْفعُول ، يَْعنِي أَنَّ النَّعَاَم في ذِلَك الَمَكاِن يَْرتَُع « أَْيُهقانٍ  َرِضيعُ »وفي َحِديِث قُّسٍ : 

 لَِة اللَّبَِن ؛ لشدَّة نُعُوَمتِه وَكثَْرةِ مائِه. ويُْرَوى بالّصاِد الُمْهَملَة ، وقد تَقَدَّم.بَمْنزِ 

 النّاَس بُسؤالِه ، وهو َمَجاٌز. يَْرَضعُ  : الشَّّحاذُ ، ألَنَّهُ  الراِضعُ وِ 

َضعوِ  َكةً : ِسفَاُد الّطائِر ، عن ُكَراعِ ، والَمْعُروُف بالصاِد ال الرَّ  ُمْهَملَِة.، ُمَحرَّ

ْطعُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : َجاَمعَها. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وقال ابُن َعبّاٍد عن أَبِي َزْيٍد : أَي ، كَمنَعَ  َرَطعََها : [رطع] يُْكنَى به عن النَِّكاحِ ، وُربََّما  الرَّ

 قالُوا : َطعََرَها َطْعراً. وقد تَقَدََّم.
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__________________ 
 أعيا : أخو فقع  بن طريف من بين أسد.واملثبت عن الصحاح ا وهبامشها :« بين أعياد جاهلهم»( وابألصر : 1)
 جناح عليكم أن تسرتضعوا أوالدكم.وقد وردت اآية ابألصر : وال  233( سورة البقرة اآية 2)
 ( يف اللسان : حنيال.3)
 .12( سورة القصص اآية 4)
 يف شعر أمية بن أيب عائذ اهلذد برواية : 184/  2( البيت يف ديوان اهلذليا 5)

 لـــــــــــــــــــــــه نســــــــــــــــــــــــــــــــــــوة عـــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــالت الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو 

 ر عـــــــــــــــوج مـــــــــــــــراضــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــض مـــــــــــــــثـــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــاد    

  

 ابألصر. ونبه حباشيته اىل رواية اللسان املوافقة ملا ورد

وفيه : مراضـــيض أي هن صـــغار وهبامشـــه : هذا وجه يف تفســـري لفة املراضـــيض هنا ا قاله أبو نصـــر. وقا  بعضـــهم إن  77/  1( ديوان اهلذليا 6)
املراضــــــــيض ألن  املراد ابملراضــــــــيض هنا أهنا حديثات عهد ابلتفريخ ا وهذا مثر يراد به أن معها حناًل صــــــــغاراً ا ولي  املراد أهنا ترضــــــــض ا ولكن لاها

 األمهات من غري الطري تسم  مراضيض إذا أرضعن.
 «.والرضعون»( عن اللسان وابألصر : 7)
 «.هذا»قبر « يف»قوله : يرتض هذا النبت هكذا يف اللسان ا ولعر األوىل : يرع  ا أو زايدة »( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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ْطعُ وِ  َكاُم ونَْحُوه الرَّ  * نَقَلَه الخاْرَزْنِجيُّ عن النَّْضِر.أَْيضاً : الزُّ

ْعَراعُ  : [رعرع] َك وَكبَِر ، َمَع ُحْسِن َشبَابٍ  ، وال يَكوُن إِالّ  : اليافُِع الَحَسُن االْعتَِدالِ  الرَّ  ، وقِيَل : هو الُمَراِهُق الُمْحتَِلُم. وقِيَل :قد تََحرَّ

ْعَرعٍ  ل ، دٍ ، كفَْدفَ  كالرَّ وقاَل ُكراع :  ُهْدُهٍد. ، مثل ُرْعُرعٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد : ُغاَلمٌ و ، َذَكَرُهما الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، واْنفََرد ابُن ِجني باألَوَّ

 .ُرْعُرَعةٌ و ُرْعُرعً  شابٌّ 

ْعَرَعةُ وِ  كه. الرَّ  : ُحْسُن َشبَاِب الغاُلِم َوتََحرُّ

ُج :وِ   الَجبَاُن. : ْعَراعُ الرَّ  قال الُمَؤّرِ

ْعَراعُ وِ   قَاَمتُه : (1)في َمْنبِتِه وهو َرْطٌب ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ َسَماعاً من العََرِب ، ِقيَل : وِمْنه يُقَاُل للغاُلِم إِذا َشبَّ واْستَوْت  القََصُب الطَِّويلُ   :الرَّ

ْعَراعِ  لَى القََصبِ لَْو يَُمرُّ عَ ». وفي َحِديِث َوْهٍب : َرْعَرعٌ و ، َرْعراعٌ  َعاعُ و «.لم يُْسَمْع َصْوتُه الرَّ وفي  ، كَسَحاٍب : األَْحَداُث الطَّغَامُ  الرَّ

لناِس وسائُِر ا»، وفي َحِديث علّيٍ :  َرَعاَعة أَي َغْوغاَءُهم وُسقّاَطُهم َوأَخالَطُهم ، الَواِحَدةُ :« النّاِس  َرَعاعَ  إِنَّ الَمْوِسَم يَْجَمعُ :»َحِديث ُعَمَر 

عَفاُء « َرَعاعٌ  َهَمجٌ  ذاُل الضُّ جاجِ ، من النّاِس : وُهُم الرُّ َعاع كالزُّ ُعوا طاُروا. (2)قاَل األَْزَهِريُّ : قََرأُْت بخّطِ َشِمٍر :والرُّ  ، وُهُم الَِّذيَن إِذا فُّزِ

َعاَعةُ وِ   ، ألَنََّها أَبَداً كأَنََّها َمْنُخوبَةٌ فَِزَعةٌ ، قاله أَبُو العََمْيثَِل. َكَسَحابٍَة : النَّعَاَمةُ  الرَّ

َعاَعةُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :وِ   َمْن ال فؤاَد لَهُ وال َعْقَل. والَهَجاَجةُ : الرَّ

عُّ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ   : السُُّكوُن. الرَّ

ْعَرَعةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ  قِيق َراُب الَماِء الّصافِي: اْضطِ  الرَّ  .َرْعَرعٌ  ، قِيَل : ومنه قِيَل : ُغالمٌ  على َوْجِه األَْرِض  الرَّ

. أَْنبَتَهُ  ، أَي هللا َرْعَرَعهُ  يُقال :وِ  َمْخَشِريُّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ والزَّ

ً  َرْعَرعَ وِ  ً ، هَكذا هو في العُبَا الفَاِرُس َدابَّتَهُ ، إِذا كانَْت َريِّضا ، وفي  (3) فََرِكبَها ِليَُروَضها ِب والتَّْكِملَة ، وفي اللَِّسان : إِذا لم تَُكْن َريِّضا

 قال أَبو َوْجَزةَ السَّْعِديُّ :« والفارُس دابَّتَه : َرِكبَها َريِّضاً ِليَُروَضها»بعض النّسخ : 

ــــــــــــــًا  رِع ــــــــــــــَ هت ــــــــــــــُ رِع َرعــــــــــــــح ــــــــــــــُ ه  يـ بَنــــــــــــــ  الُم كــــــــــــــَ ــــــــــــــغــــــــــــــُ  ال

دٌَع      اصـــــــــــــــــــــــــــــــَ رَاحــــــــــــــــــَ ز ًة ومــــــــــــــــــِ ازُِع هــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــُ

  
َ  تََرْعَرعَ وِ  َك ونََشأ بِيُّ : تََحرَّ حاحِ ، زاد َغْيُره : وَكبَِر. وُغالمٌ  الصَّ ٌك. ُمتََرْعِرعٌ  ، كما في الّصِ  ، أَي ُمتََحّرِ

نُّ  تََرْعَرَعتوِ  َكتْ  وتََزْعَزَعت : الّسِ  .(4) قَِلقَْت وتََحرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

ّمِ ، عن ُكراع : ُمَراِهٌق. ُرْعُرَعةٌ  بٌّ َشا  ، بالضَّ

ْعَرعِ  وَجْمعُ  ْعَراعو ، الرَّ عاِرعُ  : الرَّ ّي ، وقِيَل : هو للبَِعيِث  ـ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ للَبِيِد رِضَي هللا عنه  الرَّ  : ـوقال ابُن بَّرِ

ِذي مَ  اِب الـــــــ  بـــــــَ ِر الشـــــــــــــــــــ  لـــــَ  ِإثـــــح ي عـــــَ كـــــِّ بـــــَ  ضـــــــــــــــــــَ  تــــــُ

ـــــــــــــاِب      ب َداَن الشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــر عـــــــــــــارِعُ َأاَل ِإن  َأخـــــــــــــح (5)ال
 

  
َك واْضَطَرَب ، على التَّْشبِيه بالماِء. تََرْعَرعَ وِ   السََّراُب : تََحرَّ

ْعَراعُ وِ   : نَْبٌت ، ويَقال : هو َمْقلُوُب َعْرعاٍر. الرَّ

ً  ، ، َكَمنَعَه رفَعَهُ  : [رفع] ً  َكَرفَّعَهُ « وال تََضْعنِي اْرفَْعنِي اللُهمَّ »ِديُث الدَُّعاِء : نه ح، وم َوَضعَهُ ِضدُّ  : يَْرفَعُه َرْفعا  .تَْرفِيعا

 قاَل أَبو نَُخْيلَةَ السَّْعِديُّ :

ِد  هــــــــــــح ٌة كــــــــــــالشــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــَ غــــــــــــح يِن نـــــــــــــَ تــــــــــــح ا أَتـــــــــــــَ مــــــــــــ   لــــــــــــَ

دِ      ُزوِج بــــــــــــعــــــــــــَد الــــــــــــر قــــــــــــح مــــــــــــح
َ

ِر املــــــــــــ  كــــــــــــالــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــَ
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ي ابلــــــــــــــرَبحِد  فــــــــــــــِ تــــــــــــــَ رحَدهــــــــــــــا لــــــــــــــلــــــــــــــُمشــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــَ  اي بـ

  
تُ    عــــــــــــــح دِّ  َرفـــــــــــــــ  عــــــــــــــِ تــــــــــــــَ اِر ُمســــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــَ  مــــــــــــــن َأطــــــــــــــح

  

 قـُلحُت للَعنحِ  : اعحَتِلي َوِجدِّيوِ 

 . قالَ َرفَعَهُ و بيَِده ، اْرتَفَعَهُ  في النَّوادر : يُقال :وِ 

__________________ 
 ابلقاموس : أو حنوه. (*)
 «.وامتّدت: » 104/  1« رعض»( األصر واللسان ا ويف التهذيب 1)
 واألصر كاللسان.« الرذا  والضعفاء»التهذيب : ( يف 2)
 وقد وردت العبارة فيه ابلتذكري.« ويُذل ه»( زيد يف التهذيب : 3)
 مبعىن حتركت.« إذا نغضت»( يف التهذيب : 4)
 من قصيدة يرثي أخاه أربد مطلعها : 90( البيت يف ديوان لبيد ص 5)

 بـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا ومـــــــــــا تـــــــــــبـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــوُم الـــــــــــطـــــــــــوالـــــــــــُض 

 تـــــــــــــــبـــــــــــــــقـــــــــــــــ  اجلـــــــــــــــبـــــــــــــــاُ  بـــــــــــــــعـــــــــــــــدان واملصـــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــضُ وِ     

  

 يف البيت قبله :« العاذلة»الضمري يعود اىل « تبّكي»وقوله : 

 أعــــــــــــــــــاذَ  مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــِك إاّل تــــــــــــــــــظــــــــــــــــــنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاً 

 إذا ارحتـــــــــــــــر الـــــــــــــــفـــــــــــــــتـــــــــــــــيـــــــــــــــاُن مـــــــــــــــن هـــــــــــــــو راجـــــــــــــــضُ     
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َعحُروُف يف َكالِم الَعَرِب :
يح  َرفـَعحتُ  اأَلزحَهرِّي : امل ا ِإاّل ما قـََرأحتُه يف نـََواِدِر  َرَفضَ  َواِقعاً مبعىَن « تـََفضَ ارح »ومل َألحَض  .فارحتـََفضَ  ءَ الشـــــــ 

 اأَلعحرَاِب.
 فََرفَْعتُ »الَحِديُث : ، ومنه الِزٌم ُمتَعَدٍّ  ، إِذا ساَر كذِلَك ، أَنا َرفَْعته يُقَال :و .َراِفعٌ  ، فهو بالَغَ  ، إِذا في َسْيِره بنَْفِسه البَِعيرُ  َرفَعَ  من الَمَجاِز :وِ 

رسوُل هللِا  َرفَعَ و ، (1)َمَطايَانَا  فََرفَْعنَا»من السَّْيِر ، وهو فوَق الَمْوُضوعِ ، وُدوَن العَْدِو. وفي َحِديٍث آَخَر :  الَمْرفُوعَ  ، أَي َكلَّْفتَُها« نَاقَتِي

 «.َخْلفَه وَصِفيَّةُ  ، َمِطيَّتَه وسلموآلهعليههللاصلى

 ، قال الّراِعي : أَْصعَُدوا في البِالدِ  ، إِذا َرافِعُون فهم القَْومُ  َرفَعَ  من الَمَجاِز : قال األَْصَمِعيُّ :وِ 

نح  كــــــــــــُ رِيــــــــــــِف ومل تــــــــــــَ خــــــــــــَ ن  َداٍع لــــــــــــلــــــــــــح اهــــــــــــُ  َدعــــــــــــَ

َن      عـــــــــــــح جـــــــــــــَ تـــــــــــــَ اَلدًا فـــــــــــــانــــــــــــــح ن  بـــــــــــــِ اهلـــــــــــــَُ عـــــــــــــَ (2)َرَوافـــــــــــــِ
 

  
 البِاَلُد الَّتِي َدَعتُْهنَّ لَُهنَّ بِالداً.أَي : ُمْصِعَداٍت ، يريُد : لم تَُكِن 

ْرعَ  َرفَعُوا الَمَجاِز : ِمنوِ  ْرعَ  َرفَعَ  كما في الّصحاحِ. وقال اللِّْحيَانِيُّ : َحَملُوه بعَد الَحَصاِد إِلى البَْيَدرِ  ، أَي الزَّ ً  الزَّ  َرفَاَعةً و يَْرفَعُه َرْفعا

ً و ، هَكذا أَْوَرَدهُ األَْزَهِريُّ  ويُْكَسر ، بالفَتْحِ  َرفَاعٍ  هِذه أَيَّامُ  يُقاُل :و يَْحُصُده فيه إِلى البَْيَدِر. قال الَجْوَهِريُّ : : نَقَلَه من الَمْوِضع الَِّذي َرفَاعا

يِت عن أَبي َعْمٍرو ، وأَْنَكر األَْصَمِعيُّ الَكْسَر. قاَل الَجْوَهِريُّ : قال الِكَساِئيُّ : َسِمعْ  ّكِ فاعَ  ُت : الَجَراَم والِجَراَم وأََخواتها ، إِالعن اْبِن الّسِ  الرَّ

 ، فإِنِّي لم أَْسَمْعها َمْكُسوَرةً.

فَاعُ وِ  ً  الرَّ ْرعِ  ، بالفَتْح والَكْسِر : أَْيضا  بعَد الَحَصاِد. َرْفعُهو اْكِتنَاُز الزَّ

فّاعوِ  ِد بِن َعْبِد هللا األَْنَدلُِسّيِ  ، الرَّ ثِ َكَشدَّاٍد : َجدُّ ُمَحمَّ  ، َحدََّث في الثَّمانِيَن وِمائتَْيِن. الُمَحّدِ

َجاِل :  ً  وكان»قال الحافُِظ : وفي كالِم أَبِي حاتِم الّراِزّيِ وَغْيِره في بَْعِض الّرِ  الَحِديَث الَمْوقُوَف. يَْرفَعُ  يَْعنُون أَنَّه« َرفّاعا

بَة لَُهم ، وِمْنهُ  ، قالَهُ الفَّراُء ونَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، فَْوَق بَْعٍض أَي بعُضها  (3) َمْرفُوَعةٍ  َوفُُرٍش  قولُه تَعالَى :وِ  ً  إِلى السُّْلَطانِ  َرفَْعتُه أَو ُمقَرَّ ،  ُرْفعَانا

مِّ  ً  إِلى الحاِكم َرفَعَهُ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً ، وهو َمَجاٌز ، يُقَاُل : بالضَّ ً و ، َرْفعا بَهُ من ُرْفعانا  ه ، وقَدَّمه إِليه ِليُحاِكَمه.: قَرَّ

 وأَْنَشَدد اللَّْيُث :« ف ر ش»َمْن يَشاُء ويَْخِفُض. وقد َمرَّ ذِلَك في  يَْرفَعُ  من قوِلَك : هللا أَو َمْعنَاهُ النَِّساُء الُمْكَرماتُ 

َرًة  دح َك قـــــــــــُ َربـــــــــــِّ رح لـــــــــــِ كـــــــــــِ نـــــــــــح ضح وال تــــــــــــُ ضـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــاخح

اُء وَ      نح َيشـــــــــــــــــــــــــــَ ُ  مـــــــــــــَ فـــــــــــــِ ضُ فـــــــــــــاهلل لـــــــــــــَح رحفـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  يـ

  
بَأَ في َضْرِعها َرفَعَت إِذا َرافِعٌ  ناقَةٌ  قال األَْصَمِعيُّ :وِ  . وفي األََساِس : اللِّ : لم تَُدرَّ ، وهو  َرافِعٌ  النَّاقَةُ لَبَنََها ، وناقَةٌ  َرفَعَت نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ا الّدافُِع ، بالّداِل ، فهي الَّتِي َدفَ  بَأَ في َضْرِعَها ، وقد تَقَدَّم.َمَجاٌز ، قاَل األَْزَهِريُّ : وأَمَّ  عَت اللِّ

 ، ونَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً ، وهو َمَجاٌز ، وأَْنَشَد اللَّْيُث لألَْحوِص : ساِطعٌ  ، أَي َرافِعٌ  بَْرقٌ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

ٌة  رِيضـــــــــــــــــــــــــــَ َك رِيـــــــــــــٌح مـــــــــــــَ زُنـــــــــــــح  َأصـــــــــــــــــــــــــــاِح أملَح حيـــــــــــــَح

ِ وِ      اح يـــــــــــــــقـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ اَلال ابلـــــــــــــــعـــــــــــــــَ رحٌ  تـــــــــــــــَ ضُ بــــــــــــــــَ  رَافـــــــــــــــِ

  
 قال الّصاَغانِيُّ : ولم أَجِد البَْيَت في ِشْعِر األَْحَوِص.

 َرافعٌ و بُن بَِشير ، َرافِعُ و مولى بَُدْيِل ْبن َوْرقاَء ، َراِفعو بُن بَُدْيِل بِن َوْرقاَء ، َراِفعُ  وهم ، عنهمهللارضي،  : َخْمَسةٌ وثاَلثُوَن َصحابِيًّا َرافِعٌ وِ 

حاِدي النَّبِّيِ  َراِفعٌ و أَبو الَجْعد ، َراِفعٌ و بُن ُجْعُدبَة ، َرافِعُ و بُن الحاِرِث ، َراِفعُ و ، وسلموآلهعليههللاصلىمولَى َرُسوِل هللا 

 َراِفعُ و َمْولَى َسْعد ، َراِفعٌ و بُن َسْعٍد ، َرافِعُ و ، (5)ْبُن َزْيٍد  َرافعُ و ، َراِفعٍ  بُن َخِديجِ بنِ  َرافِعُ و ، (4)بُن ثابٍِت  َراِفعُ و ، وسلموآلهعليههللاصلى

 بُن َعْمِرو بِن ُمْخَدجٍ ، رافِعُ و عائَِشةَ ،َمْولَى  َرافِعٌ و بُن َظِهيٍر ، َراِفعُ و بُن َسْهِل بِن َزْيٍد ، َراِفعُ و بُن َسْهٍل األَْنصارّي ، َرافِعُ و بُن ِسنَاٍن ،

 َراِفعٌ و َمْولَى ُغَزيَّةَ ، َراِفعٌ و ، (6)بُن َعْنَجَدةَ  َرافِعُ و بُن َعْنتََرةَ ، َراِفعُ و بُن ُعَمْيَرةَ ، َراِفعُ و بُن ُعَمْيٍر ، َرافِعُ و بُن َعْمِرو بِن ِهالٍل ، َرافِعُ و

 بُن َمِكيٍث ، رافِعُ و بُن الُمعَلَّى ، أَبو َسِعيد ، َرافِعُ و بُن الُمعَلَّى بن لَْوذاَن ، َرافِعُ و بُن َمْعبٍَد ، َرافِعُ و  ،بُن ماِلكٍ  َراِفعُ و القََرِظيُّ ،

__________________ 
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 ( يف النهاية واللسان : مطي نا.1)
 وانظر ختر ه فيه. 175( ديوانه ص 2)
 .34( سورة الواقعة اآية 3)
 أبو نعيم إلا هو رويفض بن  بت ا أسد الغابة.( قا  4)
 ( وقير : رافض بن يزيد ا انظر أسد الغابة.5)
 ( يف أسد الغابة : رافض بن عنجره ويقا  عنجدة.6)
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 .رِفاَعةَ  بنُ  رَافضُ و  اأَلوحِسي  ا (1)بُن يَزِيَد  رَافضُ و  بُن يَزِيَد الثـ َقِفي  ا رَاِفضُ و  بن النـ عحَمان ا راِفضُ وِ 
بُن يَثِْربِّيٍ ، وغيُرهم  ِرفَاَعةُ و بُن َوْهٍب ، ِرفَاَعةُ و بُن َوْقٍش ، ِرفَاَعةُ  : ِمْنُهم ، عنهمهللارضيَصحابِيًّا ،  ، بالَكْسِر ، ثاَلثَةٌ وِعْشُرونَ  ِرفَاَعةُ وِ 

 على ما ُهَو َمْذُكوٌر في الَمعَاِجِم.

بِن السََّكِن األَْنَصاِريُّ النَّّجاِريُّ ، يُعَدُّ  بُن ثابِت ُرَوْيِفعُ وَ  ، قال أَبُو ُعَمَر : ال اْعلَُم له ِرَوايَةً. وسلموآلهعليههللاصلى: َمْولَى َرُسوِل هللا  ُرَوْيِفعٌ وِ 

ْفِريِقيَّةَ. قلُت : وهو الَمْدفُوُن بََجْربَةَ من أَْرِض الَمْغِرِب ، وإِليه يَْنتَِسُب في الِمْصِريِّين ، له ِرَوايَةٌ ، َحدََّث عنه َجَماَعةٌ ، وَوِلَي لُمعَاِويَة َغْزَو إِ 

َوْيِفِعيُّ  صاِحُب ِلَساِن العََرِب ، وِلذا يَْكتُُب في نََسبِِه تارةً  رِضَي  َصحابِيّانِ  :« ج ر ب»، وقد ساَق نََسبَه في ِكتَابِه الَمْذُكوِر في تركيب  الرُّ

 هللا عنهم.

فاَعةُ وِ  مُّ نقَلَه الَجْوَهِريُّ : ، كِكتَابٍَة ، ويَُضمُّ  الّرِ ْسحاُء ، والَجْمع : العُّظاَمةُ  ، الَكْسُر نقَلَه األَْزَهِريُّ ، والضَّ  ، وهي ما تَتَعَظَُّم به الَمْرأَةُ الرَّ

فَائِعُ   ، قاَل الّراِعي : الرَّ

حــــَ   ِف ابلضــــــــــــــــــ  والــــِ يـــــــَد الســــــــــــــــــ  َو  غــــِ َداَ  الشــــــــــــــــــ   خـــــــِ

َن      ذح خـــــــــِ تـــــــــ  ا ال يــــــــــَ طـــــــــَ رَاَض الـــــــــقـــــــــَ اعـــــــــِ عـــــــــَ ائـــــــــِ (2)الـــــــــر فـــــــــَ
 

  
فَاَعةُ وِ  ّمِ : الرُّ . به الُمقَيَُّد قَْيَدهُ إِلَْيهِ  يَْرفَعُ  يَُشدُّ في القَْيدِ  َخْيطٌ  ، بالضَّ  بِيَِده نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وحكاهُ يُونُُس النَّْحِويُّ

ْوِت ، ويُثَلَّث : الّرفاَعةُ  من الَمَجاز :وِ  يِت ، يقاُل : في َصْوتِه ِشدَّةُ الصَّ ّكِ مُّ والفَتُْح نَقَلَهما الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ ، وقاَل  ِرفَاعة ، الضَّ

َمْخَشِريُّ : هو كالطَّالَوةِ    والطُّالَوة ، والَكْسُر نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن اْبِن َعبّاٍد.الزَّ

ُجُل ، َرفُعَ  قدوِ  ْوِت. َرفِيعَ  : صار َرفَاَعةَ  كَكُرَم ، الرَّ  الصَّ

اجِ  َرفِيعٌ  َرُجلٌ وِ  ُد بُن السَّرَّ حاحِ : قاَل أَبُو بكٍر ُمَحمَّ ُد بُن السَِّرّي  ـ: َشِريٌف ، وفي الّصِ . قلُت : َرفُعَ  : ولم يَقُولُوا منه : ـوفي العُباِب : ُمَحمَّ

،  َرفِيعٌ  قَْدُره ، فهو اْرتَفَعَ و َشُرَف وَعاَل  ، أَي ، بالَكْسرِ  َرفَُع ِرْفعَةً  ، وقال غيُره : اْرتَفَع ولِكن َرفُعَ  وهو قوُل ِسيبََوْيِه ، وقال : ال يُقَال

فِيعُ  الَحَسِب والقَْدِر ، ومنه قوُل الُكتَّاِب : الَجنَابُ  َرفِيعُ  ، وهو َمَجاٌز ، ويُقَاُل : هو َرفِيعَةٌ  واألُنثى ياِحيُّ  ، ُرفَْيعٌ و .الرَّ  كُزبَْيٍر : أَبُو العَاِليَِة الّرِ

هو َمْولَى اْمَرأَةٍ من بَنِي يَْربُوعٍ. أَْسلَم بعَد َوفاةِ النَّبِّيِ : البَْصِريُّ ، قيل  التّابِِعيُّ  ِن يَْربُوعٍ : بَْطن من تَِميم ،، نُِسَب إِلى ِريَاحِ ب

 .قَتَاَدةُ  وعنه ، َعبّاٍس  ابنِ  عن َرَوى ، بَسنَتَْينِ  وسلموآلهعليههللاصلى

 ، في القاِف. ُرفَْيعٍ  َربِيعَةُ بنُ وَ 

ثَةُ  ، ُرفَْيعَةُ وِ   ، تَْرِوي عن اْبِن ِشَهاٍب ، وأُّمِ األَْزَعِر ، وعنها َكِريَمةُ بنُت حاِطٍب. بَهاٍء ، بِْنُت َوَزٍر الُمَحّدِ

ً وِ    قْوَل الّشاِعِر :، عن اْبِن َعبّاٍد ، وقاَل غيُره. قدََّمهم ِلْلَحْرِب. َوبه فَسَّرَ  : بَاَعَدُهم في الَحْرب َرفَّعَهم تْرفِيعا

ِحجٍ  َرفـ ُعواهم وِ   للط عحِن أَبـحَناَء َمذح
ً  الِحَمارُ  َرفَّعَ  قال اللَّْيُث :وِ  ً  من بَْعٍض  أَْرفَعُ  في َعْدِوه : َعَدا َعْدواً بَْعُضه تَْرفِيعا َل قُْلَت : فَرفَْعتَه ، قاَل : وكذِلَك لو أََخْذَت َشْيئا َل فاألَوَّ  األَوَّ

ً َرفَّْعتُه تَ   . قاَل النّابِغَة الذُّْبيانِّي :ْرفِيعا

ه  ِبســـــــــــــــــــــــــُ َر َأيتيف كـــــــــــاَن حيـــــــــــَح يـــــــــــح بـــــــــــِ تح ســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــ   خـــــــــــَ

هُ وِ      تــــــــح عــــــــَ ِد  َرفـــــــــ  ِ فــــــــالــــــــن ضــــــــــــــــــــــَ اح فــــــــَ جــــــــح (3)ِإىل الســــــــــــــــــــــِّ
 

  
 وَشَكاهُ. : قَدََّمه إِليه ليَُحاِكَمه ؛ ُمَرافَعَةً  إِلى الحاِكمِ  َرافَعَهُ  من الَمَجاِز :وِ 

 بِِهم : أَْبقَى َعلَْيِهم. َرافَعَ وِ 

 داَوَرنِي ُكلَّ ُمَداَوَرةٍ. فلم أَْفعَل. أَي وَخافََضنِي فاُلنٌ  َرافَعَنِي من الَمَجاِز :وِ 

 .يَْرفَعُوها الَواِعُظ األَْيِدي للدُّعاِء ، أَي َسأََل القَْوَم أَنْ  اْستَْرفَعَ  ، يُقَال : َرْفعَهُ  اْستَْرفَعَهُ : َطلَبَ وِ 

 .يُْرفَعَ  نَِفَد ما َعلَْيه وحاَن له أَنْ  أَي الِخوانُ  فَعاْستَرْ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْفعُ  . الرَّ ّمِ في البِنَاِء ، وهو من أَْوَضاعِ النَّْحِويِّيَن. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والصاغانيُّ  في اإِلْعَراِب ، كالضَّ
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فِيعَةُ وِ  ةُ  الرَّ  ، وهو َمجاٌز. َرفَائعُ و َرفِيعَةٌ  على العَاِمِل. يُقَال : ِلي َعلَْيه يَْرفَعَُهاو ُجُل ،يُبَلِّغها الرَّ  (4): الِقصَّ

 : الَجَماَعة تُِذيُع إِلى النّاِس ما يُقَاُل. ومنه الّرافِعَةُ وِ 

__________________ 
 ( تقدم يف رافض بن زيد.1)
 وانظر ختر ه فيه. 175( ديوانه ص 2)
 ء أي تقّدم ولي  هو من االرتفاع الذي هو مبعىن العدو.بدون تشديد ا قا  : وهو من قولك ارتفض الشي« رفعته»( يف اللسان 3)
 ( يف اللسان : القضية.4)
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َد َأو خُتحَبرتَ  رَاِفَعٍة َرفـََعتح  ُكر  »اَ ِديُث :  َها َأنح تـُعحضـــــــــــــــَ تـُ َنا من الَبالِي فَقدح َحر مح نـَفحٍ  تـُبَـلُِّغ عنا  َأي ُكر  مَجاَعٍة َأو« َعَليـح
َِديَنَة ا والَباَلُي من التـ بحِليغ ا ويـُرحَو 

تـَُها ا يعين امل ِك َأيّنِ َحر مح يِ »:  وُتِذيُض ما نـَُقولُه ا فلحتـُبَـلِّغح ا ولحَتحح وهو ِمثحُر « من الُبال 
َحدِِّثَا.

ُ
 ا ُّداِث مبَعحىَن امل

 لَه ، وَرأَى به الُخروَج عليه. وهو َمَجاز.القُرآَن على السُّْلطاِن ، أَي تَأَوَّ  َرفَعوِ 

، وهو َمْصَدٌر ، مثل الَمْجلُوِد والَمْعقُوِل ، وهو َعْدٌو دوَن الُحْضِر. نَقَلَه  َمْرفُوعٌ  الّدابَِّة : خالُف َمْوُضوِعها ، يقاُل : دابَّةٌ ليس لها َمْرفُوعُ وِ 

َمْخَشِريُّ ، وهو َمَجاٌز ، وأَْنَشُدوا لَطَرفَة :  الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ والزَّ

وعـــــــــــــــهـــــــــــــــا َزوحٌ  و  وحضـــــــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــامـــــــــــــــَ وعـــــــــــــــُ رحفـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــَ

ــــــــــــحح      رَت رِي ٍب َوســــــــــــــــــــــــــح وحٍب جلــــــــــــَِ رِّ صــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــمــــــــــــَ

  
يّ    : صواُب إِْنَشاِده : قال ابُن بَّرِ

هـــــــــــــــا وعـــــــــــــــُ رحفـــــــــــــــُ هـــــــــــــــا  مـــــــــــــــَ وعـــــــــــــــُ وحضـــــــــــــــــــــــــــــُ  َزوحٌ  ومـــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍح      ّرِرِي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ... (1)كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

 وأَْنَشَدهُ الّصاَغانِيُّ على الصَّواِب. (2)« َكَمّرِ َغْيثٍ »ويروى : 

يِت ، إِذامن َدابَِّتك هذا ك اْرفَعْ  يكوُن للَخْيِل واإِلبِِل ، يُقَال : الَمْرفُوعُ  وفي اللَِّساِن : السَّْيرُ  ّكِ البَِعيُر َعن  اْرتَفَع الُم العََرِب ، وقال ابُن الّسِ

وافعُ و ؛ الَمْرفُوع الَهْملََجِة فذِلَك السَّْيرُ   في َمِسيِرِهْم. َرفَعُوا ، إِذا الرَّ

ً و ، وله ما يََضعُه منه ، يَْرفَعُه والَمْوُضوع من الَمَصاِدِر الَِّتي جاَءْت على َمْفعُوٍل ، كأَنَّهُ له ما الَمْرفُوعُ  وقال ِسيَبََوْيهُ :  ، مثل رفَّعَه تَْرفِيعا

 ، يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى. َرفَعَه

يَب. وقال قَتَاَدةُ. ال يُْقبَُل قَْوٌل إِاّل بعََمٍل. يَْرفَعُ  أَي: قال ُمَجاِهٌد  (3) (َواْلَعَمُل الّصاِلُح يَ ْرفَ ُعهُ )وقولُه تَعَالَى :   العََمُل الصالُح الكالَم الّطِ

 الُمْؤِمَن باإِلْسعَاِد ، وأَْوِليَاَءهُ بالتَّْقِريِب. يَْرفَع ، وهو الَِّذي الّرافِعُ  وفي أَْسَماِء هللا الُحْسنَى :

. به ، وكَمْقعٍَد : ُرفِعَ  ، كِمْنبٍَر : ما الِمْرفَعو  يمانِيَةٌ. الُكْرِسيُّ

ّجاُج : أَي تَْخِفُض أَْهَل الَمعَاِصي ، (4) (خاِفَضة  راِفَعة  )وقولُه تَعالَى في ِصفَِة الِقيَاَمِة :   أَْهَل الّطاَعِة. تَْرفَعُ و قاَل الزَّ

الِقْسَط ، وهو العَْدُل فيُْعِليه على الَجْوِر وأهله ومّرةً يَْخِفُضه  يَْرفَعُ  هقاَل األَْزَهِريُّ : معناه أَنَّ « العَْدَل ويَْخِفُضه يَْرفَعُ  إِنَّ هللاَ »وفي الَحِديِث : 

ْنيا ،  (5)فَيُْظِهَر أهل الَجْوِر على   .(َواْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنيَ )العَْدِل ؛ اْبتِالًء ِلَخْلِقِه ، وهذا في الدُّ

ً يَْرفَعُه  السََّراُب الشَّْخَص ، َرفَعَ وِ   : َزَهاهُ. وهو َمَجاٌز. َرْفعا

 ُء : أَْبَصْرتُه من بُْعٍد.لي الشَّيْ  ُرفِعَ وِ 

تَه إِليه ، وهو َمجاٌز. َرفَعَ  إِلى الحاِكِم : تََرافَعاوِ   ُكلٌّ ِمْنُهما َرفِيعَتَه ، أَي قِصَّ

. ِفعْ اْرتَ  على َصاِحبِه في الَمْجِلِس ، أَي قَدََّمه ، ويُقَال للدَّاِخِل : َرفَعَهوِ   ، أَي تَقَدَّم. وهو َمجاز ، وليس من االْرتِفاع الِّذي هو بَمْعنَى العُلُّوِ

ْفعَةُ وِ  عَة. الّرِ لَِّة وِخالُف الضَّ  ، بالَكْسِر : نَِقيُض الذِّ

يِن بنُ  ْفعَةِ  ونَْجُم الّدِ ِة الّشافِِعيَِّة ، َمْعُروٌف. الّرِ  : من أَئِمَّ

ّجاُج : قاَل الَحَسُن : تَأِْويلُه أَن تُعَظََّم ، وقِيَل : أَْن تُْبنَى. (6) (ِذَن هللاُ َأْن تُ ْرَفعَ يف بُ ُيوت  أَ )وقولُهُ تَعالَى :   كذا جاَء في التَّْفِسيِر. قاَل الزَّ
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ْفعُ  : ـفي الُمْفَرداِت  ـوقاَل الّراِغُب  َها ، نحو يُقَال تَاَرةَ في األَْجَساِم الُمْوُضوَعِة إِذا أَْعلَْيتَها عن َمقَ  الرَّ وقولُه  (7) (َوَرفَ ْعنا فَ ْوَقُكُم الطُّورَ )ّرِ

ْلتَه ، نحو قْوِله تَعالَى : (8) (هللاُ الَِّذي َرَفَع السَّماواِت ِبَغْْيِ َعَمد  تَ َرْوََّنا)تَعَالَى :  َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإْبراِهيُم اْلَقواِعَد )وتَاَرةً في البِنَاِء إِذا َطوَّ
ْهتَه ، نحو قوله تعالى :  (9) (اِعيلُ ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإْسْ  ْكِر إِذا نَوَّ ْفتَها ،  (10) (َوَرفَ ْعنا َلَك ِذْكَركَ ): وتَاَرةً في الذِّ وتاَرةً في الَمْنِزلَِة إِذا َشرَّ

 نحو قَْوِله تَعَالى :

__________________ 
 ( يف اللسان : كمرِّ صوٍب.1)
 ( وهي رواية األساس.2)
 .10اآية ( سورة فاطر 3)
 .3( سورة الواقعة اآية 4)
 ( يف التهذيب واللسان : عل  أهر العد .5)
 .36( سورة النور اآية 6)
 .93و  63( البقرة من اآيتا 7)
 .2( سورة الرعد اآية 8)
 .127( سورة البقرة اآية 9)
 .4( سورة الشرح اآية 10)
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ُهْم فَ ْوَق بَ ْعض  َدرَجات  ) َوِإىَل )وقولُه َتعاىَل :  .(3) (َرِفيُع الدَّرَجاتِ ) (2) (نَ ْرَفُع َدرَجات  َمْن َنش       اءُ ) و (1) (َوَرفَ ْعنا بَ ْعض       َ
ماِء َكْيَف رُِفَعتْ  َنحزِلِة ا ومنه  (4) (الس   َّ

َرِف امل يَلِة وشــــَ ِ : ِإىل اعحِتالِء َمَكانِِه ا وِإىل ما ُخص  به من الَفضــــِ َعحنَـَياح
ِإشــــارٌة ِإىل امل

رِيَفٍة. وَكذا قـَوحلُه :  (ْرُفوَعة  َوفُ ُرش  مَ ): ُحف  ُمَكرََّمة . َمْرُفوَعة  ُمَطهََّرة  )َأي : شـــــــــَ يف بُ ُيوت  َأِذَن هللاُ َأْن )وقولُُه :  (5) (يف ص      ُ
ا يُرِيُد هللاُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس )َأي ُتَشر َف ا وذِلَك حنو قـَوحلِه تعاىَل :  (تُ ْرَفعَ   انـحتَـَه . (6) (َأْهَل اْلبَ ْيتِ ِإَّنَّ

ْرِب. يَْرفَعُ  ويُقَاُل : هو ال  العََصا من َعاتِقِه ، هو ِكنَايَةٌ عن َكثْرةِ األَْسفَاِر ، أَو ِعبارةٌ عن التَّأِْديِب والضَّ

 : َعاٍل. ُمْرتَِفعٌ  وَجبَلٌ 

 : َعلٌَم. الُمْرتَِفعُ وِ 

 : تَاَرْكتُه. َرافَْعتُهوِ 

 : ُخْذه ، واْحِمْله. اْرفَْعهُ وِ 

ُجَل : نََمْيتُه ونََسْبتُه ، ومنه َرفَْعتُ وِ   ، َكَشدَّاٍد ، من ذِلَك ، وهو َمجاٌز. َرفَّاعٌ  وهو ، وسلموآلهعليههللاصلىالَحِديِث إِلى النَّبِّيِ  َرْفعُ  الرَّ

 في ِخزانَتِه وُصْنُدوقِه : َخبَأَه. َرفَعَهوِ 

 .ْرتَِفعٌ مُ و َرفِيعٌ  وثَْوبٌ 

ْعُر ، واْنَحطَّ. اْرتَفَعَ وِ   الّسِ

تِي عن َكَذا. تََرفَّعَتْ  عن َكذا ، ويُقَال : تََرفَّعَ و الضَُّحى ، تََرفَّعَ وَ   بي ِهمَّ

 .َمْرفُوعٌ  أَي : َجِهيٌر ، ويُقَاُل في َوْصِف الَمْرأَةِ :َحِديثُها َمْوُضوٌع ال َمْرفُوعٌ  وكالمٌ 

 .(7)له غايَةٌ فَسَما لَها  ُرفِعَتْ وِ 

 لي َرأْساً. يَْرفَع وَدَخلُت إِلَْيه فلم

 إِليَّ ُعيُونَُهْم. وُكلُّ ذِلَك من الَمَجاِز. َرفَعُواوَ 

 من أَْهِل السََّراةِ. : بَْطٌن من العََربِ  ِرفَاَعةَ  وبَنُو

فَاِعيُّ  ، ِرفَاَعةَ  والقُْطُب أَبو العَبّاِس أَْحَمُد بُن َعِلّيِ بِن أَْحَمَد بِن يَْحيَى بِن َحاِزِم بِن َعِلّيِ بنِ   كذا نََسبَه ابُن عّراف. .(8)الَمْغِربِيُّ الُحَسْينِّي  الّرِ

 ، كُزبَْيٍر : بَْطٌن. ُرفَْيعٍ  وبنو

 السَّْعِديُّ ، َراِويَةُ الُخلَِعّيِ. ِرفاَعةَ  ْبُد هللا بُن َغِديِر بنِ وأَبو أَْحَمد عَ 

 .(9) ُرفَْيع ونَبَّهنا هناك أَنَّ الّصواَب أَبو« خ د ج»الُمْخَدِجيُّ َذَكَرهُ الُمَصنُِّف في  َرفِيعُ وِ 

ِه. رافع الّرافِعيّ  وأَيُّوُب بُن الَحَسِن بِن علّي بن أَبي  ، منسوٌب إِلى َجّدِ

ِد بِن الفَْضلِ   .َرافِعٍ  ، عن َجدَّتِه َسْلَمى اْمَرأَةِ أَبِي الّرافِِعّيِ  وابُن أَِخيِه إِْبَراِهيُم بُن علّيِ بِن الَحَسن ، َرَوى عن ُمَحمَّ

دٍ   بِن َخِديجٍ. َرافِعِ  ، من َولَدِ  الّرافِِعيُّ  والَحَسُن بُن ُمَحمَّ

ُد بُن إِْسَحاَق بِن إِْبَراِهيَم ب  كاَن نَِقيَب األَْنصاِر ببَْغَداَد ، ماَت َسنَةَ ثِالثمائة وِستٍَّة وِستِّيَن. (10) [الزرقي الرافعي األَنصاري]ن أَْفلََح وُمَحمَّ
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ِد بِن ِعيَسى أَبُو الفَْضلِ  ُد بُن ُمَحمَّ . َذَكَره عبُد الغَافِِر في الذَّْيِل ، وقاَل : إِنَّه َسِمع من أَبِي ُمَحّمٍد الهاِشِمّيِ ُسنََن أَبي  الّرافِِعيُّ  وُمَحمَّ الطُّوِسيُّ

 َداُووَد.

ُد بُن عبِد الَكِريم يِن. وهم  (11) [ِزيزصاحِب العَ ]القَْزِوينِيُّ ، َواِلُد اإِلمام أَبِي القاِسِم َعْبِد الَكِريِم  الّرافِِعيُّ  وأَبُو الفضِل ُمَحمَّ وأَِخيِه إِماِم الّدِ

 َمْشُهوروَن.

ْقعَةُ  : [رقع] ّمِ : الَّتِي تُْكتَُب. الرُّ  ، بالضَّ

ْقعَةُ وِ  قاعِ  أَرادَ « تَْخِفقُ  اعٌ ِرقَ  ُء أََحُدُكم يوَم الِقيَاَمِة َعلَى َرقَبَتِهيَِجي»الَحِديُث : ، ومنه ، بالَكْسرِ  ِرقَاعٌ  به الثَّْوُب ، ج : يُْرقَعُ  ما أَْيضاً : الرُّ  بالّرِ

 : ما َعلَْيه من الُحقُوِق الَمْكتُوبَِة في

__________________ 
 .32( سورة الزخرف اآية 1)
 .76( سورة يوسف اآية 2)
 .15( سورة غافر اآية 3)
 .18( سورة الغاشية اآية 4)
 .14 ـ 13( سورة عب  اآيتان 5)
 .33( سورة األحزاب اآية 6)
 ( األساس : فسما إليها.7)
 «.ا سين»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 8)
 «.أبو رفيض»( كذا ومل يرد يف مادة خدج أي تنبيه عل  أن الصواب : 9)
 «.الرافعي»( زايدة عن اللباب البن األثري 10)
 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.11)



10204 

 

َها. وُ حَمضُ  الّرِقاعِ  َعةُ   أَيحضـــــــــــــــاً ا وُخُفوُقها : َحرََكتـُ اِس  رَِقاعٌ و  ا رَُقضٌ  ا يـَُقا  : ثـَوحٌب فيه رَُقضٍ  الثـ وحِب َعَل  رُقـح ا ويف اأَلســـــــــــــــَ
 يف الثـ وحِب ا فاطحلُُبه ُمَشاِكاًل. كالر قـحَعةِ   :الّصاِحبُ 

ْقعَةِ  قُوُل : الّصاِحبُ وِكيَل َطَرابُلُِس الغَْرِب ، َرِحَمهُ هللا يَ « َعلي أَفندي»قلُت : وَسِمْعُت األَِميَر الّصاِلَح   في الثَّْوِب إِْن لَم تَُكْن منه شانَتْهُ. كالرُّ

ْقعَةُ  الَمَجاز : ِمنْ وِ  لُهُ  (1) الرُّ  من الَجَرب. وكذِلك النُّْقبَة من الَجَرِب. ِرقَاعٌ  : به َمْرقُوع ، يُقَال : َجَملٌ  الَجَرِب : أَوَّ

ْقعَةُ  ابُن األَْعَراِبّيِ : قالَ وِ  ْقعَةِ  بالفَتْحِ : َصْوُت السَّْهِم في ، الرَّ  الغََرِض ، وهي الِقْرطاُس. ُرْقعَةِ  ، أَي الرُّ

قَعَةُ قال أَبو َحنِيفَةَ : أَْخبََرنِي أَْعَرابِيٌّ من السََّراةِ قاَل :وِ   قَُها كالُدْلِب ، َوَوَرقُها كَوَرِق القَْرعِ وسا كالَجْوَزةِ ، كُهَمَزة : َشَجَرةٌ َعِظيَمةٌ  ،( 2) الرُّ

ّماِن ، ال يَْنبُُت إِاّل في أَْضعاِف الَوَرِق ، كما يَْنبُت التِّيُن. ولِكن من  وثََمُرَها كالتِّينِ  أَْخَضُر فيه ُصْهبَةٌ يَِسيَرةٌ ، الِعَظاِم كأَنََّها ، ِصغَاُر الرُّ

ْيزاً والالَخَشِب اليَابِس يَْنَصِدُع عنه ، وله مَ  يِه ُجمَّ  تِيناً ، عَاِليُق وَحْمٌل َكثِيٌر ِجدًّا ، يَُزبَُّب منه أَمٌر َعِظيٌم ، يُقَطَّر منه القََطَراُت. قال : وال نَُسّمِ

ً  ولِكن قَعِ  . إِالَّ أَْن يُقَال : تِينُ ُرقَعا  ج : كُصَرٍد. الرُّ

 ، كما في العُبَاِب. ، كَمنََع : أَْسَرعَ  َرقَعَ وَ 

ً  واألَِديمَ  الثَّْوبَ  عَ َرقَ وِ  قَاعِ  وأَْلَحَم َخْرقَه أَْصلََحهُ  : يَْرقَعُه َرْقعا  ، قاَل ابُن َهْرَمةَ : بالّرِ

ىَت ورَِداُ ه  َرَف الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ رُِ  الشـــــــــــــــــــــــــــــ  دح  قـــــــــــــــد يـــــــــــــــُ

ه      يصــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــِ ُب قــــــــــــَ يــــــــــــح ٌ  َوجــــــــــــَ لــــــــــــَ وعُ خــــــــــــَ رحقــــــــــــُ  مــــــــــــَ

  
 بتَْوبَتِه. يَْرقَعُهو قَْولُه : َواٍه ، أَي يَِهي ِدينُه بَمْعِصيَته ،« َرْقِعه ، فالسَِّعيُد َمْن َهلََك َعلَى َراِقعٌ  الُمْؤِمُن َواهٍ »وفي الَحِديِث : 

، قاَل ُعَمُر  َرقَّْعتَهوَ  َرقَْعتَه قَدْ في َمَواِضَع ، زاَد في اللَِّساِن : وُكلُّ ما َسَدْدَت من َخلٍَّة ف تَُرقِّعَه الثَّْوِب : أَنْ  تَْرقِيعُ  تَْرقِيعاً. وفي الّصحاحِ  َكَرقَّعَهُ 

 بُن أَبِي َربِيعَةَ :

يِن ِو  نـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح يِن َأو لـــــــــــــــَِ رحنـــــــــــــــَ ن  ِإذا أَبحصـــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــُ

َن      َرجـــــــــح نَ خـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــ  َرقـ ـــــــــَ ِر  فـ اجـــــــــِ حـــــــــَ َ
َو  ابملـــــــــ (3)الـــــــــكـــــــــُ

 

  
 وأُراه على الَمثَِل.

ً  َرقَعَ  من الَمَجاِز :وِ  ً  ، يُقَال : ألَْرقَعَنَّه َهجاهُ و ِلَسانهِ ، إِذا َرماهُ بِ  َمْرقُوعٌ  بقَْوِلِه ، فهو فاُلنا  َرِصيناً. َرْقعا

 .(4) َرْقعٌ  ، وكلُّ إِصابَةٍ  أَصابَهُ بِه : إِذا الغََرَض بَسْهمٍ  َرقَعَ  من الَمَجاِز :وِ 

ِكيَّةَ  َرقَعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ً  الرَّ قَاعِ  ، يَقُولُون : َرقَعُوَها فََطَواَها قَاَمةً ، أَو قاَمتَْينِ  ، من أَْعاَلها خاَف َهْدَمَها ، إِذا َرْقعا  .بالّرِ

 وهو َمَجاٌز.

 َخلَّةَ الفَاِرِس ، ِإذا أَْدَرَكهُ فَطعَنَهُ. َرقَعَ  من الَمَجاِز :وِ 

 .(5)، كما في العُبَاِب  الفُْرَجةُ بيَن الطَّاِعِن والَمْطعُونِ  : هي الَخلَّةُ وِ 

، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ  أَي يَْبُسُط إِْحَدى يََدْيِه ِليَْنتَثَِر عليها ما َسقََط ِمن لُقَِمه ، بأُْخَرى يَْرقَعُ و يَْلقَُم بيَدٍ  ، عنه ُرِويَ  فِيما ، عنههللارضي ةُ َكاَن ُمعاِويَ وِ 

 وابُن األَثِير.

قاعِ  َزْيِد بِن ماِلِك بِن َعِدّيِ بنِ  َعِديُّ بنُ  أَبُو َداُوودَ  كِكتَابٍ وِ  بِن َشْعِل بن ُمعَاِويَةَ بِن الحاِرِث ، وهو عاِملَةُ بُن  (6)ابِن َعَصر بِن َعِدّي  الّرِ

ةَ بِن أَُدد ، وأُمُّ ُمعَاِويَةَ الَمْذُكوِر أَيضاً عاِملَةُ بنُت ماِلِك بِن وِديعَةَ  العاِمِلّي. وفيه يَقُوُل  الّشاِعر بِن قَُضاَعةَ  (7)َعِدّيِ بِن الَحاِرِث بِن ُمرَّ

 الّراعي يَْهُجوه :
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نــــــــح  وح كــــــــُ ُم لــــــــَ كــــــــُ تــــــــُ وح جــــــــَ جــــــــَ  هــــــــَ هــــــــح ٍد يـــــــــُ  َت مــــــــن َأحــــــــَ

َن      اعِ اي ابـــــح ِد  الـــــّرِقـــــــَ نح َأحـــــــَ َت مـــــِ نح َلســـــــــــــــــــــح (8)ا ولـــــكـــــِ
 

  
__________________ 

 وهي أو  اجلرب. ... ( كذا ا والذي يف التهذيب واللسان : هبذا البعري رُقعة من جرب1)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بسكون القاف.2)
 املطبوعة الكويتية للعتيب.( نسبه حبواشي 3)
 ( كذا ابألصر والتهذيب واللسان ويف التكملة َرقحعة.4)
 ( ومثله يف األساس وشاهده قو  عدي :5)

 أحــــــــــــــــا  عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــه ابلــــــــــــــــقــــــــــــــــنــــــــــــــــاة غــــــــــــــــالمــــــــــــــــنــــــــــــــــا 

ة الشــــــــــــــــــــــــــــــــاة راقـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــا      فـــــــــــــــــــبذرع بـــــــــــــــــــه خلـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ 

  

 «.عرة»ويف املؤتلف : « عك»ويف األغاين « عدة» 420( يف مجهرة ابن حزم ص 6)
 «.ذريعة»املطبوعة الكويتية وابألصر ( عن 7)
 انظر ختر ه فيه ا والبيت من قصيدة يهجو عدي بن الرقاع العاملي ا ومطلعها : 79( ديوانه ص 8)

 اي مــــــــــــــــن تــــــــــــــــوعــــــــــــــــدين جــــــــــــــــهــــــــــــــــاًل بــــــــــــــــكــــــــــــــــثــــــــــــــــرتــــــــــــــــه 

 مــــــــــــــــــــــــىت هتــــــــــــــــــــــــددين ابلــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــز والــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــدد    
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. قُْلُت ، وقد أَجابَهُ ابنُ  قَاع نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ  بِقَْوِله : الّرِ

يِن  مــــــــــُ ــــــــــُ ت ِر َيشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــح ي اإِلب عــــــــــِ ــــــــــح ُت َأن  ُرَوي ــــــــــح دِّث  حــــــــــُ

دِ وِ      َوامــــــــــــًا عــــــــــــن الــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح ِرُف أَقـ    َيصــــــــــــــــــــــــــح

  

ه  ــــــــــَ ي َوافــــــــــِ ــــــــــَ ي قـ زحجــــــــــِ ــــــــــُ َر ُذو تـ عــــــــــح َك والشــــــــــــــــــــــــِّ  فــــــــــِإنــــــــــح

  
دِ »   ِة اأَلســـــــــــــــــــــَ رِّيســـــــــــــــــــــَ ِد يف عـــِ يـــــــح ي الصـــــــــــــــــ  غـــِ تـــَ بــــح  « كـــمـــُ

  
قاعيُّ اإِلْخِميِميُّ  قاعالرِّ  َعِليُّ بُن ُسلَْيَماَن بِن أَبِيوِ  ثُ  الّرِ ّزاِق ، وعنه أَْحَمُد بُن َحّماٍد ، كذّاٌب. الُمَحّدِ  عن َعْبِد الرَّ

قاع ذاتُ وِ  قاع ِمْنهُ َغْزَوةُ ذاتِ و والشُّْقَرةِ  (1)قَِريٌب من النَُّخْيِل بين السَّْعد  : َجبٌَل فيه بُقَُع ُحْمَرةٍ وبَيَاٍض وَسَوادٍ  الّرِ إِْحَدى َغَزَواتِه  الّرِ

م ، على َرأِْس ثاَلِث ِسنِيَن وأََحَد َعَشر َشْهراً من الِهْجرةِ لَيْ  َخَرجَ  ، وسلموآلهعليههللاصلى ، وذِلَك لّما  (2)لَةَ السَّْبِت لعَْشٍر َخلَْوَن من الُمَحرَّ

أَْو ألَنَُّهم لَفُّوا على  ، فَوَجَد أَعراباً َهَربُوا في الِجبَاِل ، وغاَب َخْمَسةَ َعَشَر يوماً.بَلَغَه أَنَّ أَْنَماراً َجَمعُوا الُجُموَع ، فَخَرَج في أَْربَِعَمائٍة 

ا نَِقبَْت أَْرُجلُُهم  عليه وسلّم َخَرْجنَا مع النَّبِّيِ َصلَى هللا»، َويُْرَوى ذِلَك ، عن أَبِي ُموَسى األَْشعَِرّيِ رِضَي هللا عنه ، قَال :  أَْرُجِلِهم الِخَرَق لَمَّ

يَت في َغزاةٍ ونَْحُن ستّةُ نَفٍَر ، بَْينَنَا بَِعيٌر نَْعتَِقبُه ، فنَِقبَْت أَْقَداُمنا ، ونَِقبَْت قََدماَي ، وَسقََطت أَْظفَ  اِري ، فُكنَّا نَلُفُّ على أَْرُجِلنَا الِخَرَق ، فُسّمِ

قاع َغْزَوة ذاتِ   أَْرُجِلنا. ؛ ِلَما ُكنَّا نَْعِصُب الِخَرَق على الّرِ

 .عنههللارضيأََسِديٌّ ، في زمن معاوية  كُزبَْيٍر : شاِعٌر واِلبِيٌّ إِْسالِميٌّ  ، ُرقَْيعٌ وِ 

قَْيعِ  (3) ابنُ وِ  وه. وفي التَّْبِصير للحافِِظ : َربِيعَةُ بُن ُرقَْيٍب التَّمِ  التَِّميِمي الرُّ أََحُد الُمناِدين  يِميُّ ، هَكذا هو في العُبَاِب والتَّْكِملَِة واللَِّساِن ، ولم يَُسمُّ

ِضيُّ الّشاِطبِيُّ عن َخّطِ ابِن ِجنِّي ؛  من َوَراِء الُحُجَراتِ  ،  أَو هو بالفاءِ  له ِذْكٌر بالبَْصَرةِ. ُرقَْيعٍ  وابنُه خاِلُد بنُ ، َذَكره ابُن الَكْلبِّي. وَضبََطه الرَّ

قَْيِعيُّ  وإِليه نُِسبَ  كما َضبََطه الذََّهِبيُّ وابُن فَْهدٍ  َعْبد هللِا بن  وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ َرَجَز َساِلِم بِن قَْحَطان ، وقِيَل : ، ِلَماٍء بين َمكَّةَ والبَْصَرة الرُّ

 ن أبي قحفان العَْنبَِرّيِ :قُْحفَاَن ب

 َهرح هلا من َمغحَب ِ  رقـَيحضٍ اي ابَن 
  ِ رحبــــــــــَ يــــــــــِب الــــــــــقــــــــــُ لــــــــــِ تح بــــــــــعــــــــــد قــــــــــَ رِبــــــــــَ  مــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ

جـــــــــــــــاِء اأَلرحفـــــــــــــــَ ِ      ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــن َرٍة غـــــــــــــــرِي ال طـــــــــــــــح ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  ب

  
ْقعَاءُ وِ   ، وهو َمَجاز. من الّشاِء : ما فِي َجْنبَِها بَياضٌ  الرَّ

ْقعَاءُ وِ  ُ  : الرَّ  الدَّقِيقَةُ الّساقَْيِن. الَمْرأَة

يِت في األَْلفَاظ : ّكِ ْقعَاءُ  وقال ابُن الّسِ اّلُء من النَِّساِء ، وهي الَّتِي الرَّ  ال َعِجيَزةَ لها. والَجبّاُء والسََّملَّقَة : الزَّ

ْقعَاءُ وِ   ِل رِضَي هللا عنه :وقَتَلَتْهُ بنُو عاِمٍر ، وله يَقُوُل َزْيُد الَخيْ  فََرُس عاِمٍر الباِهِلّيِ  : الرَّ

زَِ  فـــــــــــــــــاِرُس وِ  عـــــــــــــــــاءِ أُنـــــــــــــــــح رحهـــــــــــــــــاً   الـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــَ

قـــــــــــــا ِ      اَدُث ابلصـــــــــــــــــــــــــــِّ ٍب حيـــــــــــــَُ طـــــــــــــَ ِذي شـــــــــــــــــــــــــــُ  بـــــــــــــِ

  
ها السَّيرافيُّ ، وكذِلك َدْيقُوع  يَْرقُوعٌ  وُجوعٌ   لم يَْعِرفْ ، و (4)، قاَل الَجْوَهِريُّ : وقاَل أَبُو الغَْوِث :َديقُوٌع  َشِديدٌ  ، أَي (4)، بفَتْحِ الياِء ، وَضمَّ

 .يَْرقُوع

قِيعُ  من الَمَجاِز :وِ  ُق عليه َعْقلُه ، وقد كأَِميٍر : األَْحَمقُ  ، الرَّ ّمِ ، َرقُعَ  الَِّذي يَتََمزَّ  .األَْرقَعِ و كالُمْرقَعَانِ  ، َرقاَعةً  ، بالضَّ

ةٌ ، وفي العُبَاِب : الَمْرقَعَانُ  وفي الّصحاح : قِيع : األَْحَمُق ، وهو الِّذي في َعْقِله َمَرمَّ إِاّل الَواِهي  يُْرقَعُ  ؛ ألَنّه ال ُرقِع : األَْحَمُق. ألَنَّهُ كأَنَّه الرَّ

 ، أَي َزاّلُء َحْمقَاُء. َرقعَاُء َمْرقَعَانَة يُقَاُل : هي .َمْرقَعَانَةٌ و ، مولَّدة ، كما في اللَِّساِن ، َرْقعَاءُ  وهي الَخلَُق ،

َق عليِه َرأْيُه وأَْمُره. َرقِيعٌ  وفي األََساِس : َرجلٌ   : تََمزَّ

َج َمْرقَعانٌ  َمْرقَعانَةُ  وتقوُل : يا َمْرقَعَاُن ، ويا  ، فولَدا َمْلَكعَاناً وَمْلَكعانَةً. مْرقَعَانَةً  لألَْحَمقَْيِن. وتََزوَّ

قِيعُ  من الَمَجاِز :وِ  يَْت بذِلَك ألَنّها َرقَعَتَْها ، وهي َسَماُء الدُّنيا ، كما نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ألَنَّ الَكَواِكبَ  السََّماُء ، أَو السََّماُء األُولَى : الرَّ  ، ُسّمِ

. والسَّمواُت أَْرقِعَةٌ  لألُْخَرى ، والَجْمعُ  َرقِيعٌ  باألَْنواِر الَّتِي فِيها ، وقِيَل : ُكلُّ َواِحَدةٍ من السَّمواتِ  ُرقِعَت َهابالنُُّجوِم ، وقِيَل : ألَنَّ  َمْرقُوعةٌ 
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ْقعَةِ  الثَّْوبَ  تَْرقَعُ  كما الَّتِي تَِليَها ، فكانت َطبَقاً لها ، َرقَعَتِ  ، ُكلُّ َسماٍء ِمْنَها (5) أَْرقِعَةٍ  السَّْبُع يُقاُل : إِنََّها َسْبعَةُ  ِمْن فَْوِق »، وفي الَحِديِث  بالرُّ

 قال الَجْوَهِريُّ : فجاَء بِه على لَْفِظ التَّْذِكيِر ،« أَْرقِعَةٍ  َسْبعَةِ 

__________________ 
 «.السعدة»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 حبان أهنا كانت يف امرم سنة مخ .( قا  الزرقاين يف شرح املواهب : وعند ابن سعد وابن 2)
 ( يف القاموس : وربيعة بن الرقيض التميمي.3)
 «.ريقوع»( عن اللسان والصحاح وابألصر 4)
 جاء به عل  التذكري ا ويف النهاية : سبض أرقعة بتبنيت الرقيض مبعىن السماء.« سبعة أرقعة»( كذا ابألصر 5)
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الِئَكَة :كبَن ُه َذَهَب به ِإىل الس قحِف. وعَ 
َ
 ىَن َسبحَض َلواٍت. وقاَ  أَُمي ُة بُن َأيب الص لحِت َيِصُف امل

اِر وِ  طـــــــــَ يـــــــــضســـــــــــــــــــــــاكـــــــــن أَقـــــــــح َوا  الـــــــــر قـــــــــِ  عـــــــــلـــــــــ  اهلـــــــــَ

دُ وِ      هـــــــــ  ر  َمســـــــــــــــــــــــح ِب كـــــــــُ يـــــــــح ِم الـــــــــغـــــــــَ لـــــــــح نح ُدوِن عـــــــــِ  مـــــــــِ

  
ْقعُ  قِيَل :وِ  لْ  : السََّماُء السابِعَةُ  الرَّ ر قوُل أُميَّةَ بِن أَبي الصَّ  ت :، وبه فُّسِ

عــــــــــــــــاً كــــــــــــــــَبن  ِو  ــــــــــــــــح ُه  َرق ــــــــــــــــَ ل وح ُك حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ الئ
َ

 واملــــــــــــــــ

َردُ      ه الــــــــــــــقــــــــــــــوائــــــــــــــُم َأجــــــــــــــح لــــــــــــــُ َواكــــــــــــــَ ِدٌر تـــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْقعُ  قاَل بعُضُهم :وِ  ْوجُ  : الرَّ ْقعِ  يُقَاُل : ال َحِظَي َرْقعُِك ، أَي ال َرَزقَِك هللا َزْوجاً ، أَو هو تَْصِحيٌف ، وتَْفِسيرُ  ومنه الزَّ ْوجِ َظنٌّ وتَْخِمينٌ  الرَّ  بالزَّ

ُف ال والصَّواُب ُرْفغُِك ، بالفَاِء والغَْينِ  وَحْزرٌ  َف الُمَصّحِ وِج َحْزراً الُمْعَجَمِة ، نبَّه عليه الّصاغانِيُّ ، وقال : ولّما َصحَّ َمثََل فَسََّره بالزَّ

 وتَْخِميناً.

وَوقَع في الّصحاح : قال يَْعقُوُب :  َسَحاٍب وِكتَاٍب. ، مثل بَرقاعٍ  قال الفَّراُء :و وَحَذاِم ، ، كقَطامِ  بَرقَاعِ  يا فاُلنُ  ِمنِّي تَْرتَِقعُ  ما من الَمَجاِز :وِ 

، من َغْيِر ِميٍم ، وقد أَْصلََحه أَبو َزَكِريّا  (1) بَرقَاع الَجْوَهِرّيِ ، ومثلُه بَخّطِ أَبِي َسْهٍل ، والصَّوابُ  ، هكذا ُوِجد بخطّ  بِمْرقاعٍ  ِمني تَْرتَِقعُ  ما

يِت كلَُّها من  ُخ اإِلْصالحِ هكذا ، ونَبَّه الّصاَغانِيُّ عليِه أَْيضاً في التَّْكِملَِة ، وَجَمَع بينَُهما صاحُب اللَِّساِن من غير تَْنبِيٍه عليه ، ونُسَ  ّكِ الْبِن الّسِ

به ، أَي ما أَْكتََرثُْت له ، وما بالَْيُت به ، كما في الّصحاحِ.  اْرتَقَْعتُ  له ، وما اْرتَقَْعتُ  يقَاُل :ما أَي ما تَْكثَِرُث ِلي ، وال تبَاِلي بِي. غيِر ِميِم.

َعني فاُلٌن بلَْوِمه فما  أَي لم أَْكثَِرْث به ، ومنه قَْوُل الّشاِعر : به ، اْرتَقَْعتُ  وفي اللَِّساِن : قَرَّ

ا  نــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ رحمــــــــــــَ اِب   حــــــــــــُ تــــــــــــَ ا بــــــــــــكــــــــــــِ هتــــــــــــُ دح  انشــــــــــــــــــــــــــَ

اِب   وِ      تـــــــــــــَ نح بـــــــــــــكـــــــــــــِ كـــــــــــــُ ضُ مل تـــــــــــــَ قـــــــــــــِ رحتـــــــــــــَ ـــــــــــــَ (2)تـ
 

  
ً  ِمنِّي ال تَْقبَلُ و قِيَل : َمْعنَاه : ما تُِطيعُنِي أَو ا أَْنَصُحَك به َشْيئا  ، ال يُتََكلَُّم به إِاّل في الَجْحِد ، وهذا نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن يَْعقُوَب. ِممَّ

قاَعةُ وِ   ، يُْرقَعَ  الثَّْوُب : حاَن له أَنْ  أَْرقَعَ و .(3)وبالُخْرِق ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  : جاَء بها أَْرقَعَ و ، َكَكُرمَ  َرقُعَ  ، وقد كَسَحابٍَة : الُحْمقُ  ، الرَّ

 بَمْعنَاه. تَْرقَعَ كاسْ 

 .يُْرقَعَ  : َطلََب أَنْ  اْستَْرقَعَ  وفي األََساِس :

 ، وهو اْكتَِساُب الماِل. : التَّْرقِيحُ  التَّْرقِيعُ  من الَمَجاِز :وِ 

 حالَهُ وَمِعيَشتَهُ ، أَي أَْصلََحَها ، َكرقََّحَها. َرقَعَ  وقد

 ، وهو َمَجاز ، أَيضاً. : التََّكسُّب التََّرقُّعوِ 

 وما بَالَى ، وقد تَقَدَّم قريباً. ما اْكتََرثَ  له ، وبه : اْرتَقَعَ  ماوِ 

عِ  طاِرُق بنُ وِ 
 .(4): ِحَجاِزيٌّ ، َرَوى عنه َعَطاُء بُن أَبي َربَاحٍ ، واألَْظَهُر أَنّه تابِِعيٌّ ، وقد َذَكَره بعٌض في الصَّحابَِة  ، كُمعَظَّمٍ  الُمَرقَّ

.بن  (5) ُمَرقَّعُ وِ   َصْيِفي الَحْنَظِليُّ : تابِعيُّ

 ، أَي الَزَمَها ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمَجاٌز. الَخْمَر : قَْلُب َعاقَرَ  راقَعَ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه.

ٌح ، أَي مَ  تَْرقِيعٍ  لَمْن يُْصِلُحه ، أَي ْموِضعُ  ُمتََرقَّعٌ  يُقَاُل : فِيه ً  ْوِضُع ِخيَاَطٍة ، ويُقَال : أَرى فيه، كما قالُوا : فيه ُمتَنَصَّ ، أَي موِضعاً  ُمتََرقَّعا

 للشَّتِْم والِهَجاِء. نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، وأَْنَشَد للبَِعيِث :

مح وِ  كـــــــــــــُ وَن ِد يف أَدميـــــــــــــِ َرَ  اهلـــــــــــــاجـــــــــــــُ  مـــــــــــــا تــــــــــــــَ

ينِّ أََر       ًا ولـــــــــــــــكـــــــــــــــِ حـــــــــــــــ  اَمصـــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  رَتَقـ  مـــــــــــــــُ

  
 وهو َمَجاٌز.
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ً  يكويُقَاُل : ال أَِجُد فِ   للَكالِم ، وهو َمَجاُز أَيضاً. َمْرقَعا

ً  وكذا قَْولُُهم : وما  ، أَي ما َصنََع َشْيئاً. َرقََع َرْقعا

 يَْرقَعُ فَ  :يِصُل الكالمَ  ِمْرقَعٌ و ، وَحاٍد قَُراقِر. ِمْصقٌَع : يَْذَهُب في ُكّلِ ُصْقعٍ من الَكالِم ، ِمْرقَعٌ و والعََرُب تقوُل : َخِطيٌب ِمْصقٌَع ، وشاِعرٌ 

 بَْعَضهُ ببَْعٍض ، وهو َمَجاٌز أَيضاً.

ْقعَةُ وِ  ّمِ : الرُّ يَْت ألَنََّها ُرْقعَةُ  ، بالضَّ  .َمْرقُوَعةٌ  الّشْطَرْنجِ ، ُسّمِ

 الغََرِض : قِْرَطاُسه. ُرْقعَةُ وِ 

__________________ 
 ( وهذا ما ورد يف الصحاح املطبوع.1)
 الكويتية أليب دالمة.( نسب حبواشي املطبوعة 2)
 ( يف الصحاح : وأرقض الرجر أي جاء برقاعة ومح .3)
 (.ص)( يف تقريب التهذيب : حجازي من الثالثة ا ويقا  : إنه الذي خاصمه كردم اىل النيب 4)
 التميمي ا نظلي. ( ضبرت نصاً يف تقريب التهذيب بضم أوله وفتح  نيه وكسر القاف املشددة ا قا  : وقير ابن عبد   بن صيفي5)
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ْنيَا. األَْرقَعوِ   : اسُم الّسَماِء الدُّ

قِيعِ أَْرقَعُ  : األَْحَمُق ، ويُقَال : ما تَْحتَ  األَْرقَعُ وِ   ِمْنه. الرَّ

َ الشَّيْ  ُرْقعَةُ وِ  َج اْمَرأَةً ، فأ وكانَت لَها  ـأُمُّ َولٍَد له  ـْنَكَرْت عليِه أُمُّ َعْوٍف ِء : َجْوَهُره وأَْصلُه ، ومنه قَْوُل أَبِي األَْسَوِد الُدَؤِلّيِ ، وكان قد تََزوَّ

 ِعْنَدهُ َمْنِزلَةٌ ، ونََسبَتْهُ إِلى الفَنَِد والُخْرِق :

هــــــــــــا  بــــــــــــ  وحٍف وحــــــــــــُ ُب ِإال  أُم  عــــــــــــَ لــــــــــــح  َأَب الــــــــــــقــــــــــــَ

دِ      ـــــــــ  ن فـــــــــَ ـــــــــُ وزًا يـ جـــــــــُ بح عـــــــــَ ـــــــــِ ب وزًا ا ومـــــــــن حيـــــــــُح جـــــــــُ  عـــــــــَ

  

ُده  هـــــــــح قـــــــــاَدَم عـــــــــَ د تـــــــــَ مـــــــــاين قـــــــــَ ِ  الـــــــــيـــــــــَ حـــــــــح  كســـــــــــــــــــــــَ

  
هوِ    تـــــــــُ عـــــــــَ ـــــــــح دِ  رُقـ ِ والـــــــــيـــــــــَ اح َت يف الـــــــــعـــــــــَ ئـــــــــح  مـــــــــا شـــــــــــــــــــــــِ

  
 «.كثَْوِب اليَمانِي ... إِاّل أُمَّ َعْمِرو»هِذه ِروايَةُ العُبَاِب ، وفي الّصحاحِ : 

األَْرَض  يَْرقَعُ  َكفًّا ، وهو َرقَعَهو .اْرقَعْ و ، يقال : اْضِربْ  (1)َذنَبَه بَسْوِطه ، إِذا َضَرَب به ، وقد استُْعِمل أَيضاً في ُمْطلَق  َرقَع ويُقَال :

 بِرْجلَْيِه.

 الشيُخ : اْعتََمَد على راَحتَْيه ِليَقُوَم ، وهو مجاز. َرقَعَ وِ 

 النّاقةَ بالِهنَاِء تَرقِيعاً : إِذا تَتَبَّع نُقََب الَجَرِب ِمْنَها ، وهو َمَجاٌز. َرقَّعَ وِ 

 وتَْوِصيٍل. تَْرقِيعٍ و ويُقَاُل : للَِّذي يَِزيُد في الَحِديِث : هو صاِحُب تَْنبِيقٍ 

 من ُعْشٍب. ِرقَاعٍ  ِمن الَكإِل ، وما َوَجْدنا َغْيرَ  ُرْقعَةٌ  وهذه

ْقعَةُ وِ  قاعِ  األَْرِض ُمْختَِلفَةٌ. وتَقُوُل : األَْرُض ُمْختَِلفَةٌ  ِرقاعُ  ْطعَةٌ من األَْرِض تَْلتَِزُق بأُْخَرى ، ويُقَال :: قِ  الرُّ ، ُمتَفَاِوتَةُ البِقَاع ، ولذِلَك  الّرِ

 اْختَلََف َشَجُرها ونَبَاتُها ، وتَفَاَوَت بَنُوها وبَنَاتَُها.

 حالَه. يَْرقَعُ   ، ألَنًّهوهو َرقَاِعيُّ َماٍل ، كَرقَاِحّيٍ 

 ُدْنياهُ بآِخَرتِه ، وِمْنهُ قول َعْبِد هللا بِن الُمبَاَرِك. َرقَّعوِ 

ضُ  َرقــــــــــــِّ ــــــــــــا  نـــــــــــــُ ن زِيــــــــــــِ  ِديــــــــــــنــــــــــــِ مــــــــــــح اان بــــــــــــتــــــــــــَ يــــــــــــَ  ُدنـــــــــــــح

قــــــــــَ  ا وال مــــــــــا      بـــــــــــح نــــــــــا يـــــــــــَ ضُ فــــــــــال ِديــــــــــنــــــــــُ َرقــــــــــِّ (2)نـــــــــــُ
 

  
ٌب ، وهو َمَجاٌز. ُمَرقَّعٌ  وَرُجلٌ  وفِيَِّة ، ِلَما بها من عَةُ الُمَرقَّ و ، كُمعَظٍَّم : ُمَجرَّ قَعِ  : من لُْبِس الّساَدةِ الصُّ  .الرُّ

قاعِ  وقَْنَدةُ   : َضْرٌب من التَّْمِر ، عن أَبِي َحنِيفَةَ. الّرِ

قاع وَذَواتُ   : َمصانُِع بنَْجٍد تُْمِسُك الماَء ، ِلبَنِي أَبِي بَْكِر بِن ِكالٍب. الّرِ

قاع وَواِدي  ، بنَْجٍد أَيضاً. الّرِ

قاِعيُّ ، عن َسْهِل بِن أَْسلََم ، وعنه ُسلَْيَماُن بُن بِْنِت ُشَرْحبِيل   .(3)وَعْبُد الِملك بُن ِمْهَراَن الّرِ

ُد بُن أَْحَمَد ب ِريُر ، عن الطَّبَرانِّيِ ، ماَت سنةَ أَْربَِعَمائٍَة وثاََلٍث وِعْشِرين.وأَبو ُعَمَر ُمَحمَّ قاِعيُّ الضَّ  ِن ُعَمَر الّرِ

. بِّّيِ ، وعنه الطَّبَرانِيُّ قاِعيُّ أَْصبََهانِيٌّ ، عن أَْحَمَد بِن يُونَُس الضَّ  ويَِزيُد بُن إِْبَراِهيُم الّرِ

ِد بِن ُسلَْيَماَن الباَغْنِدّي ، وعنه ابُن َمْرُدَويِه.وإِْبَراِهيُم بُن  قاِعيُّ ، عن ُمَحمَّ  إِْبَراِهيَم الّرِ

قاعيُّ عن الَمَحاِمِلّيِ وابِن ُعْقَدةَ. ٍد الّرِ  وَجْعفَُر بُن محمَّ

قاعيُّ ، َرَوى عن أَبِي بَْكِر بن َمْرَدَوْيِه.  ٍد الّرِ  كذا في التَّْبِصيِر للحافِِظ.وأَبو القاِسم َعْبُد هللا بُن ُمَحمَّ
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َكةً : َصلَّى َرَكعاتٍ  ، وثاَلثَ  َرْكعَتَْينو ، َرْكعَةً  الُمَصلِّي َرَكعَ  : [ركع] كوعُ  ، وُكلُّ قَْوَمٍة يَتْلُوَها ، ُمَحرَّ لَوات فهي الرُّ  والسَّْجَدتاِن من الصَّ

 .َرْكعَةٌ 

ُكوع ْعنَى، وهو أَْصُل مَ  الشَّْيُخ : اْنَحنَى ِكبَراً  َرَكعَ وِ  َر قوُل لَبِيٍد : ُرُكوعُ  ، ومنه أُِخذَ  الرُّ  الصَّالةِ ، وبه فُّسِ

تح  جِي َمضــــــــــــــــــــــــــَ روِن الــــــــــــ  اَر الــــــــــــقــــــــــــُ بــــــــــــَ ُ َأخــــــــــــح ربِّ  ُأخــــــــــــَ

ُت      مــــــــــــــح ــــــــــــــُ ا ق مــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ل ضُ أَِدب  كــــــــــــــَبيّنِ كــــــــــــــُ  رَاكــــــــــــــِ

  
ي :وَعثََر  ـ، قاله ابُن ُدَرْيٍد  َكبَا على َوْجِههِ  : َرَكعَ  أَو  الصَّالةِ ، وأَْنَشَد : ُرُكوعُ  قَاَل : وِمْنهُ  ـزاد ابُن بَّرِ

َواِد وِ  وحَت الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ٌب فــــــــــــــــَ َت حـــــــــــــــاجـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  أَفــــــــــــــــح

اَء      قــــــــــّ ــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــَ ضُ عــــــــــل رحكــــــــــَ ــــــــــَ رَاِب  تـ ــــــــــظــــــــــِّ (4)يف ال
 

  
ُجُل ، َرَكعَ  من الَمجاِز :وِ    بُن قَُرْيٍع :، قاَل األَْضبَطُ  إِذا اْفتَقََر بعَد ِغنًى ، واْنَحطَّْت حالُه الرَّ

__________________ 
 ( كذا ابألصر.1)
 ( األساس وجاء به شاهداً عل  قوله : ورَقض حاله ومعيشته : أصلحها.2)
 ( وهو سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي كما يف اللباب البن األثري.3)
 لبشر بن أيب خازم األسدي. 385/  2( نسبه يف اجلمهرة 4)
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َك َأنح  لــــــــــــــــــ  رَي عــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــِ َا الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ  ال هتــــــــــــــــــُِ

ضَ      رحكـــــــــــَ ـــــــــــَ هح  تـ عـــــــــــَ ـــــــــــَ ُر قـــــــــــد َرفـ هـــــــــــح وحمـــــــــــًا والـــــــــــد  ـــــــــــَ (1)يـ
 

  
 «.خ د ع»في أَْبيَاٍت قد َمَضْت في 

 .َراِكعٌ  يَْخِفض َرأَْسه فهو يَْنَكبُّ ِلَوْجِهه ، فتََمسُّ ُرْكبَتُه األَْرَض ، أَْو ال تََمسَُّها بعَد أَن ءٍ ُكلُّ َشيْ وِ 

ُكوع وقال ثَْعلٌَب : ً  : الُخُضوع ، الرُّ ً و َرَكَع يَْرَكُع َرْكعا  : َطأَْطأْ َرأَْسه. ُرُكوعا

ُكوعُ  أَّماوِ  ، وقَدََّره  َرأَْسهُ بعَد قَْوَمِة الِقَراَءةِ ، َحتَّى تَناَل راَحتاهُ ُرْكبَتَْيه ، أَو َحتَّى يَْطَمئِنَّ َظْهُره لِّيالُمصَ  أَْن يَْخِفضَ  فهو في الصالةِ  الرُّ

ُكوع الفُقََهاُء ، بَحْيُث إِذا ُوِضَع على َظْهِره قََدٌح َمآلُن من الماِء لم يَْنَكبَّ ، وقال الّراِغُب األَْصبََهانِيُّ : ِحنَاُء ، فتارةً يُْستَْعَمُل في الَهْيئِة االنْ  الرُّ

 الَمْخصوَصِة في الّصالةِ كما هي ، وتارةً في التَّواُضعِ والتََّذلُِّل ، إِّما في الِعبَاَدةِ وإِّما في َغْيِرَها.

كَّاعُ وِ   .(2) أََحِد بَني َسّماكٍ  بِن عامرٍ  كَشدَّاٍد : فََرُس َزْيِد بِن َعبّاس الرَّ

ْكعَةُ وِ  ةُ من األَْرِض  الرُّ  .(3)َزَعُموا ، لُغَة يَمانِيَة ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيِد  ، بالَضّم : الُهوَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

اِكعِ  َجْمعُ   .ُرُكوعٌ و ُركَّعٌ  : الرَّ

ي الَحنِيفَ  ً  وكانَْت العََرُب في الجاِهِليَِّة تَُسّمِ َمْخِشِريُّ : أَي اْطَمأَنَّ ، قاَل النّابِغَةُ  َرَكعَ  إِذا لم يَْعبُِد األَْوثَاَن ، ويَقُولوَن : َراِكعا إِلى هللا ، قاَل الزَّ

 الذُْبيَانِيُّ :

رِ  احـــــــــًا مـــــــــن امـــــــــح رًا َأوح جنـــــــــَ ذح ُغ عـــــــــُ لـــــــــُ ـــــــــح بـ ـــــــــَ يـ  ٍء ســـــــــــــــــــــــَ

ِة      ـــــــــــــــــــــ  ِه َربِّ الـــــــــــــــــــــرَبِي ضُ ِإىل َربـــــــــــــــــــــِّ (4)رَاكـــــــــــــــــــــِ
 

  
 يعِني نَْفَسه ، ويُْرَوى َسيُْبلَُغ ، من اإِلْبالغِ. َراكعُ و ُعْذراً إِلى َربِّه ، يَْعنِي النُّْعَماَن بَن الُمْنِذر ، َراِكعُ  أَي : سيَْبلُغ

 ، أَْي : يَُصلِّي. يَتََركَّع وهو

 ةٌ.، يمانِيَ  َمْرَكعٌ  : ِحَجاَرةٌ ُصْلبَةٌ ُمْستَِطيلَةٌ يُْطَحُن عليها ، َواِحُدها الَمَراِكعوِ 

 ُموَسى : موِضٌع بالقُْرِب من ِمْصَر. َمَراِكعُ وِ 

 :َطأَْطأَْت ُرُؤوَسها ، وأََكبَّْت على ُوُجوِهَها. َرواِكعُ  ، وُهنَّ  َرَكْعت ومن الَمَجاِز : لَِغبَِت اإِلبُِل َحتّى

ً  ، كَمنَعَ  من الغََضِب ، أَْنفُهُ  َرَمعَ  : [رمع] ً و ، يَْرَمُع َرْمعا كَ  ، أَي َكةً ، ُمَحرَّ  َرَمعَانا َك من الغََضِب وقِيَل :  تََحرَّ ، وكذِلَك أَْنُف البَِعيِر : إِذا تََحرَّ

ُك من الغََضِب ، يُقَال : حاءَ  ً  هو أَْن تََراهُ كأَنَّه يَتََحرَّ اه ، الِقبِِريَّ : َرأُْس األْنِف ، وألَْنِفهِ  راِمعا  ، قاَل ِمْرَداٌس الدُّبَْيِريُّ : َرَمعُ و َرَمعَانٌ  قِبِرَّ

ا َألانَ  مــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــــاً  لــــــــــــــــــــــــَ ربّاهح  رامــــــــــــــــــــــــِ  قــــــــــــــــــــــــِ

رَبحذاهح      َرٍة شـــــــــــــــــــــــــــــــَ وٍن َجســـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  أَم

  
َ  َرَمعَ وِ  ْء بيََدْيِه : يَقُول : ال تَِجى يَْرَمعُ  بهما ، وقاَل : تَعَاَل. هكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن أَبِي َسِعيٍد ، والِّذي في اللَِّسان ، ويُقَال : هو بَيََدْيِه : أَْوَمأ

 ْيِه ، ويَقُوُل :تَعاَل.ُء بيَدَ ، ويُوِمى

بِّيِ  َرَمعَتْ وِ  ً  بالصَّ ا َولََدتْهُ  : َرَمعانا َمعاِن وهو اإِلْضِطَراُب ، ويُقَال : قَبََّح هللا أُمًّ ً  به َرَمعَتْ  ، وأَْصلُه من الرَّ  .َرْمعا

 ، عن اْبِن َعبّاٍد. قُْلُت : إِْن لم يَُكْن تَْصِحيفاً مْن َدَمعَْت ، بالّداِل. َعْينُهُ بالبَُكاِء : سالَتْ  َرَمعَتْ وِ 

ً  َرأَْسه َرَمعَ و قال :  َرأَْسه : ُسئَِل فقاَل : ال ، ُحِكَي ذِلَك عن أَبِي الَجّراحِ. َرَمعَ  ، وفي اللَِّساِن : نَفََضهُ  : َرْمعا

ً  فاُلنٌ  يُقال : َمرَّ وِ  ً و تِْح ،بالفَ  يَْرَمُع َرْمعا َكةً : َرَمعَانا  وفي العُبَاِب : ِلَضْرٍب من السَّْيِر ، عن اْبِن َعبّاٍد. َساَر َسِريعاً. ُمَحرَّ

اَعةُ وِ  مَّ َدةً : االْستُ  الرَّ عُ  ، ألَنَّها ، ُمَشدَّ ُك فَتَِجي تََرمَّ ّماَعةِ  ُء وتَْذَهُب ، مثل، أَي تََحرَّ بِّيِ  هوو الرَّ ُك من يَافُوخِ الصَّ ِضيعِ من ِرقَّتِه  ما يَتََحرَّ الرَّ

يَْت بذِلَك الْضِطرابَِها. فإِذا اْشتَدَّْت ، وَسَكَن اْضِطرابَُها ، فهي اليَافُوُخ.  ، ُسّمِ
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 َكذا في العُبَاِب. ُء َرأَْسه ثُّم يَْرفَعُه.: َمْن يَُطأِْطي الّراِمعُ وِ 

__________________ 
 ذيب وفيه بعده : أراد : وال هتينن ا فجعر النون ألفا ساكنة فاستقبلها ساكن آخر ا فسقطت.( الته1)
 ( يف التكملة : لّاٍ .2)
 .385/  2( اجلمهرة 3)
 والبيت من قصيدة يعتذر اىل النعمان بن املنذر ومطلعها : 53( ديوانه صنعة ابن السكيت ص 4)

 عــــــــــــــفــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــن فــــــــــــــرتــــــــــــــنــــــــــــــا فــــــــــــــالــــــــــــــفــــــــــــــوارع 

 يـــــــــــــــٍك فـــــــــــــــالـــــــــــــــتـــــــــــــــالع الـــــــــــــــدوافـــــــــــــــضُ فـــــــــــــــجـــــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــا أر     
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 ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، ويُْرَوى أَْيضاً بالغَْيِن الُمْعَجَمِة. كغَُراٍب : ع ، ُرَماعٌ وِ 

َماعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ   أَصابَهُ ذِلَك ، وأَْنَشَد : ، كعُنِيَ  ُرِمعَ  َوَجٌع يَْعتَِرُض فِي َظْهِر الّساقِي َحتّى يَْمنَعَهُ من السَّْقي ، وقد : الرُّ

اُم  قـــــــــــــَ َ  مـــــــــــــَ ئـــــــــــــح َزِب  (1)بـــــــــــــِ وعِ الـــــــــــــعـــــــــــــَ رحمـــــــــــــُ َ
 املـــــــــــــ

وعِ      لـــــــــــــــــُ ُ  ابلضـــــــــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح ٌة تــــــــــــــــــُ َوأَبـــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــَ

  
َماعُ وِ  َمعِ  اْصِفراٌر وتَغَيٌُّر في َوْجِه الَمْرأَةِ من َداٍء يُِصيُب بَْظَرَها ، : الرُّ َكةً ، وقد كالرَّ عَتْ و ، كفَِرَح ، َرِمعَتْ  ، ُمَحرَّ َدةً  ُرّمِ ،  ، بالَضّمِ ُمَشدَّ

َمعُ  والَِّذي في العُبَاب َماعُ و ، بالتَّْحِريِك ، الرَّ ّمِ : اْصِفَراٌر وتَغَيٌُّر في الَوْجِه ، وِمثْلُه في التَّْكِملَة. وفي اللَِّسانِ  الرُّ َماع ، بالضَّ : َداٌء في  الرُّ

عَ و ، ُرِمعَ و البَْطِن يَْصفَرُّ منه الَوْجهُ  ُل أَعلَى ، فإِذا َعِلْمَت ذِلك فاْعلَم أَنَّ الُمَصنَِّف خالََف نُُصوَص  أَْرَمعَ و ، ِمعَ رَ و ، ُرّمِ : أََصابَهُ ذِلَك ، واألَوَّ

ِة في تَْخِصيِصه بَوْجِه الَمْرأَة ، وقوله :   وَخصَّ بالَمْرأَةِ :تَْصِحيٌف ، والصَّواُب : يُِصيُب البَْطَن ، وَحْيُث إِنَّه َصحَّفَ « يُِصيُب بَْظَرها»األَئمَّ

عَتو َرِمعَت فاْحتَاَج إلى َضِمير التَّأْنِيِث في ه : يُقَاُل َرُجلٌ  ُرِمعَ  ، وفاتَه : ُرّمِ  َمْرُموعُ و ، (2) ُمْرَمعٌ  ، كعُنَِي ، وقد َذَكَره ابُن ُدَرْيٍد ُهنَا ، ونَصُّ

ْل ذِلَك. ُرِمعَ و ، أُْرِمعَ  ، يُقَاُل :  ، فتأَمَّ

، وقد جاَء ِذْكُرَها في الَحِديِث ، قاَل ابُن األَثِير :َمْوِضٌع من بِالِد َعّكٍ باليََمِن ،  َمْنِزٌل لألَْشعَِريِّينَ  ، وقاَل اللَّْيُث : كِعنٍَب : ة ، باليََمنِ  ، ِرَمعُ وِ 

 ، رِضَي هللا َعْنهُ. وأَْنَشَد اللَّْيُث : األَْشعَِريُّ  قَْيٍس َعْبُد هللا بُن  أَبُو ُموَسى اإِلمامُ  ِمْنَها وفي العُبَاِب :

ضَ يف وِ  ــــــــــــــَ وٍف  رِم يــــــــــــــُ نح ســــــــــــــــــــــــــــُ ُة مــــــــــــــِ يــــــــــــــ  نــــــــــــــِ
َ

 املــــــــــــــ

ا     ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــن رِي عـــــــــــــــَ ِدي اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــح َرٍة أبَي هـــــــــــــــ   ُمشـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِحيُح ِمْن هِذه األَْقَواِل أَنَّ  ً  قُلُت : والصَّ َهام ، وَواِدي َمْوٍر ، ُمْشتَِمٍل على ِعدَّةِ قًُرى ، أَْشَهُر : اسُم واٍد من أَْوِديَِة اليََمِن ، ُمتِّصٍل بَواِدي سَ  ِرَمعا

يَْت لَكْونِها كانت َمَحطَّةً لألَشاِعَرةِ ، والُمصَ  نُِّف أَْدَرى بذِلك وأَْعَرُف بُحُدوِد أَْوِديَِة قَُراهُ اآلَن الَمَحطُّ ، وقد َذَكْرنَاها في َمْوِضِعها ، كأَنََّها ُسّمِ

 ها.اليََمِن وُرُسومِ 

ْمعَة : الِقْطعَةُ ، يُقَاُل :وِ  ْمعَةُ والزُّ مِّ  ، وُزْمعَةٌ من نَْبتٍ  ُرْمعَةٌ من نَْبتٍ  الرُّ  قِْطعَةٌ منه. فيهما ، أَي وَغْيِره ، بالضَّ

َكةً ، ويُثَلَُّث راُؤه : ع َرَمعٌ وِ  ّي. َجبٌَل باليََمِن ، وأَْنَشَد ألَبِي َدْهبٍَل  ، ُمَحرَّ  الُجَمِحّيِ :، وقال ابُن بَّرِ

نح  رِّ مـــــــــــــِ َداَة اخلـــــــــــــَ ا غـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ـــــــــــــح ضٍ مـــــــــــــاذا ُرزِئـ  رِمـــــــــــــَ

َرمِ      نح كـــــــــــَ رٍي ومـــــــــــِ ر ِ  مـــــــــــن خـــــــــــِ فـــــــــــَ ـــــــــــ   عـــــــــــنـــــــــــد الـــــــــــتـ

  
ْبيَانُ  صوابُه : بَِها يَْلعَُب به ، وهي الَخّراَرةُ التي الُخْذُروفُ  ، كيَْمنَع : اليَْرَمعُ وِ   إِذا أُِديَرت َسِمْعَت لها َصْوتاً لِشدَّةِ َدَوَرانَِها. الّصِ

ِّتَْت اْنفَتَّْت. : اليَْرَمعُ وِ  َمْخَشِريُّ : ِحَجاَرةٌ ِرْخَوةٌ إِذا فُت : الَحَصى البِيُض  اليَْرَمعُ  وقال اللِّْحيَانِيُّ : هي ِحجاَرةٌ لَيِّنة ِرقَاٌق بِيٌض تَْلَمع ، وقال الزَّ

 ، وقاَل ُرْؤبَةُ يَْذُكر السَّراَب : يَْرَمعَةٌ  ، والَواِحَدةُ ِمْن ُكّلِ ذِلكَ  (3)ْمِس تأَلأْلُ في الشَّ 

ا وِ  َدعــــــــــــــــــَ ىّت أَقــــــــــــــــــح اَر حــــــــــــــــــَ َرَ  األَبحصــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َرقـــــــــــــــــــح

اِر      هــــــــــــَ ــــــــــــ  يــــــــــــِد ِإيــــــــــــقــــــــــــاُد الــــــــــــنـ اابلــــــــــــبــــــــــــِ عــــــــــــَ  الــــــــــــرَيحمــــــــــــَ

  
ِّ  إِذا َعبََث : يُقاُل للَمْغُموِم الُمْنَكِسرِ  من الَمَجاز :وِ   ومنه الَمثَل : .اليَْرَمعَ  تُ تََرْكتُهُ يُفَت

 الرَيحَمعاَكف ا ُمطَل َقٍة تـَُفت  
َمْخَشِريُّ :يُْضَرب للُمْغتاِظ.يُْضَرُب َمثاَلً للنّاِدِم على الشَّيْ   ِء ، وقَاَل الزَّ

عاِت األَْخبَاِر ، كُمعَظٍَّم ، أَي بالبَاِطلِ  فاُلنٌ  أَتَى قاَل ابُن عبّاٍد : يُقَال :وِ  آت»، وكذِلَك :  بُمَرمَّ بالَهْمِز ، وقد تَقَدََّم ، ولو قاَل : أَي « ُمَرمَّ

 بأَباِطيِلها ، كما في التَّْكِملَِة ، كان أَْحَسَن.

بَاعِ  التَّْرِميعُ  قاَل الفَّراُء :وِ  عَتْ  ، يُقَاُل : قد إِْلقَاُء الَولَِد لغَْيِر تََمامٍ  ُكلَِّها : في الّسِ  .َرمَّ

عَة إِنَّ يُقَاُل : وِ  ثٍَة : الَمفَاَزةُ  الُمَرّمِ  السََّراِب. َرَمعَانِ  ، َكأَنَّهُ ِلَما فِيَها ِمنْ  ، كُمَحّدِ

__________________ 
 برواية : بئ  غداء العزب. 111/  2( يف امكم 1)
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 ابن دريد. واملثبت يواف  التكملة عن بتشديد امليم الثانية املفتوحة. 387/  2( ضبطت ابلقلم يف اجلمهرة 2)
 ( هذه العبارة يف اللسان ا أما نص العبارة يف األساس : الريمض ا ص  األبي  الذي يلمض.3)
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عُ  َدْعهُ  قَْولُُهم :وِ  تِهِ  يَتََرمَّ ك فيه  يَتَلَطَُّخ في ُخْرئِهِ  َمْعنَاه : َدْعهُ  أَو ُء ويذهُب ، قاله أَبو زيد ،يَِجي يَتََسكَُّع في َضالِلهِ  أَي في ُطمَّ ، فكأَنَّه يتحرَّ

 فيَتَلَطَّخ.

عَ وِ  كَ  أَنفُه : تََرمَّ ً  تَراهُ كأَنَّهُ  أَو من َغَضبٍ  تََحرَّ  اْستَبَّ »:  ـ عنههللارضيعن ُمعَاِذ بِن َجبٍَل  ـ، وبه فَسََّر األَْزَهِريُّ الَحِديَث  أُْرِعَد َغَضبا

ً  أََحُدهما فغَِضبَ  وسلموآلهعليههللاصلىالِن ِعْنَد َرُسوِل هللا َرجُ  ع أَْنفَهَ  أَنَّ  ِلي (1) تََخيَّلَ  َحتّى َغَضبا قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : هذا ُهو الصَّواُب ، « يَتََرمَّ

وايَة :  عُ »والّرِ ُع بشيْ « يَتََمزَّ عيَ »ٍء ، قال األَْزَهِريُّ : إِن َصحَّ وليس يَتََمزَّ فإِنَّ َمعناه يَتََشقَُّق. قلُت : أَي يَتََطايَُر ِشقَقاً ، ومثله ، يَتََميَُّز « تََمزَّ

َِّقُد.  ويَت

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

. َرّماَعتُه يُقَال : َكَذبَتْ   ، إِذا َحبََق. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ِمعُ وِ  ُك َطَرُف أَْنفِ  الرَّ  ه من الغََضِب ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ.، كَكِتِف : الَِّذي يَتََحرَّ

ّماعُ وِ   ، كَشّداٍد : الِّذي يَأْتِيَك ُمْغَضباً. الرَّ

َماع والَِّذي يَْشتَِكي ُصْلبَهُ من  .الرُّ

 : لََمع. َرَمعوِ 

ً  لَْونُه ، كَمنَعَ  َرنَعَ  : [رنع]  تَغَيََّر وَذبََل وَضُمَر. ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وفي اللَِّساِن والعُبَاِب والتَّْكِملَِة : أَي ُرنُوعا

 ، وأَْنَشَد َشِمٌر لُمَصاِد بِن ُزَهْيٍر : َطَرَدِت الذُبَاَب بَرأِْسَها ، إِذا الّدابَّةُ  َرنَعَتِ  يُقَاُل :وِ 

ا  اتِ لـــــــــــــــــََ عـــــــــــــــــَ ااَي  ابلـــــــــــــــــرّانـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــَ
َ

 مـــــــــــــــــن املـــــــــــــــــ

وِ      ورُ قــــــــــــــــــــــــَ ر  وال  ــــــــــــــــــــــــَُ  ييف ال َيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ً  اَلُهونَ  فاُلٌن : لَِعَب ، وهم رانِعُونَ  َرنَعَ وِ   ، قاله ابُن َعبّاٍد. ُرنُوعا

اُء :وِ   ، أَي في َمْرنَعَةٍ  نّا البَاِرَحةَ فيقاَل أَبُو الَهْيثَِم : كُ و ، َمْرنَعَةٌ  ، يُقَال : كانَْت لَنَا البَاِرَحةَ  ، كَمْرَحلٍَة : األَْصَواُت في لَِعب الَمْرنَعَةُ  قاَل الفرَّ

 والِخْصِب ، ولم يَْعِرْفه بَمْعنَى األَْصواِت. السَّعَة

ْوَضة. ، والَمْرَغَدةُ ، الَمْرنَعَةُ  قال الفَّراُء :وِ   الرَّ

ْيِد والطَّعَاِم والشَّرابِ  الَمْرنَعَة قال الِكَسائِّي : يُقَال : أََصْبنَا ِعْنَدهوِ   الِقْطعَة منه. أَي من الصَّ

 للناس. الُمْعَجَمة ، أَي من الُخُصوَمِة ونَْحِوها َمْرنَعَةٌ  قال ابُن َعبّاٍد : يُقَاُل :وِ 

 َمْرنَعَةٍ  َوقَْعِت في» وقََدَرْت على َماٍل َكثِيٍر : إَِذا أَثَْرتْ  ِلَهامن النَِّساِء الَّتِي لَْيَست بَصنَاع ، وال تُْحِسُن إِيالَة َما يُقَاُل ِلْلَحْمقَاءِ  قاَل أَبو َعْمٍرو :وِ 

 أَي ِغنًى.« لُكّلِ قَْوٍم َمْقنَعَةً  الَمْرنَعَةِ  إِنَّ فِي»وفي الَمثَِل  العَْيِش والِخْصبِ  َمْرنَعَةِ  َوَسعٍَة. يُقَاُل : َظلُّوا في ِخْصبٍ  َوقَْعِت فِي ، أَي« فِعيثِي

أِْس. التَّْرنَيعُ  َعْمٍرو : قاَل أَبووِ   : تَْحِريُك الرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

َرُع ، إِذا اْحتَبََس عنه الماُء فَضَمَر ، عن أَبِي حاتٍِم ، وقال ابُن فاِرٍس : فيه نََظٌر. َرنَعَ   الزَّ

َكهُ ، يَقُوُل :  َرنَعوَ  ُجُل بَرأِْسه ، إِذا ُسئَِل فَحرَّ  «.ر م ع»ا أَْوَرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن ُهنَا ، وقد تَقَدَّم في ، هَكذَ « ال»الرَّ

ْوعُ  : [روع] ً  األَْمرُ  راَعهُ  ، : الفََزعُ  الرَّ ْوعُ  إِذا َشِمَط اإِلْنَساُن في َعاِرَضْيِه فذِلكَ »، وفي َحِديِث اْبِن َعبّاٍس :  يَُروُعه َرْوعا كأَنَّهُ أَراَد « الرَّ

 ، قاَل النّابِغَةُ الذُّْبيَانِيُّ يصُف ثَْوراً : كاالْرتِيَاعِ  ، رائعٌ  فهو َراَعنِي منه َجَماٌل وَكثَْرةٌ تقوُل : يَُروُعكَ  ءٍ بالَمْوِت. وقاَل اللَّْيُث : ُكلُّ َشيْ اإِلْنَذاَر 

اَت لــــــــــُه  فــــــــــارحلعَ  اّلٍب فــــــــــبــــــــــَ وحِت كــــــــــَ نح صــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــِ

َرِد      نح صـــــــــــــــــــَ وحٍف ومـــــِ ِت مـــــن خـــــَ وامـــــــِ وحَع الشـــــــــــــــــــ  (2)طـــــَ
 

  
عِ و ِمْنه ، وله. اْرتَاعَ  ويُقَاُل :  قال ُرْؤبَةُ : التََّروُّ
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ا وِ  َرو عــــــــــــــَ نح تـــــــــــــــَ مــــــــــــــَ ا لــــــــــــــِ يــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ُر الــــــــــــــد  ثــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

ا     عــــــــــــــَ َقشــــــــــــــــــــــــــــ  د  َأنح تـــــــــــــــَ ٌة ال بــــــــــــــُ ابــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 َأو َحصحُد َحصحٍد بعَد َزرحٍع أَزحَرَعا

ْوعُ وِ   ، نَقَلَه الّصاغانِّي. د ، باليََمِن قُْرَب لَْحجٍ  : الرَّ

ْوَعةُ وِ  ةُ الَواِحَدةُ من : الفَْزَعةُ  الرَّ ْوعِ  ، وهي الَمرَّ « ، واْستُْر َعْوَراتِي َرْوَعاتِي اللُهمَّ آِمنْ »الَحِديُث : ، ومنه َرْوَعاتٌ  :الفََزعِ ، والَجْمعُ  الرَّ

ْوَعة نِساَءهم وِصْبيَانَهم ، فأَْعَطاُهم َشْيئاً ِلَما أَصابَُهْم من هِذه راَعتْ  أَنَّ الَخْيلَ يريُد « الَخْيل بَرْوَعةِ  فأَْعَطاُهمْ »وفي الَحِديِث :   .الرَّ

__________________ 
 ( يف النهاية : حىت خّير اىل من رآه أن أنفه.1)
 (.بريوت ـط : دار الفكر ). 8( ديوانه ص 2)
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ْوَعة قال ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  ْوقَة : الَجَماُل الّرائُِق.:  َحةُ من الَجَمالِ الَمسْ  : الرَّ  والرَّ

 ، ومنه قَْوُل الشاِعر : ُروِعي بََرَد بَِها ُغلَّةُ أَي : بها فَُؤاِدي َراعَ  َشْربَةٌ  (1) هِذهِ  قال األَْزَهِرّي : يُقَال :وِ 

ًة  ـــــــــــــَ رحب يِن شـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح ت قـــــــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــــــَ ؤاِدي  رَاعـــــــــــــَ ـــــــــــــُ  ف

و ِ      ِض الـــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــُ وح نح حـــــــــــَ اهـــــــــــا   مـــــــــــِ قـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 .وسلموآلهعليههللاصلى

ً  أَْفَزَع ، فاُلٌن : َراعَ وِ  َع تَْرِويعا ِريَع  وقد« ءٍ ، ما َرأَْينَا ِمْن َشيْ  تَُراُعوا لَنْ »الَحِديُث : ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ومنه فاْرتَاعَ  ، الِزٌم ُمتَعَدٍّ  ، كَروَّ

 : إِذا فَِزَع. يَُراعُ 

 ، أَي ال تََخْف وال يَْلَحْقك َخْوٌف ، قال أَبُو ِخراٍش : تَُرعْ  وقولهم : ال

ُد ال  لـــــــــــِ َويـــــــــــح وا : اي خـــــــــــُ وحين وقـــــــــــالـــــــــــُ رَعح َرفــــــــــــَ   تــــــــــــُ
ُت      لـــــــح وَه  ـــــــــــــــــــــــــــــفـــقـــُ ـــُوجـــُ رحُت ال كـــَ ـــح مُ  ـــــــــــــــــــــــــــــوأَن ُم هـــُ  : هـــُ

  
 : (2)، قال قَْيُس بن عامر  تَُراِعي ولألُْنثَى : ال

لــــــــــَ  ال  يـــــــــــح َه لــــــــــَ بــــــــــح يَأاي شــــــــــــــــــــــــِ رَاعــــــــــِ يِن  تـــــــــــُ  فــــــــــِإنــــــــــ 

ِديــــــــــ ُ      ٍة َلصــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــِ نح َوحح وحَم مــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــيـ ِك ال ــــــــــَ  ل

  
ً  راعَ وِ  بَاِس  فيَُروُعه»الَحِديُث في ِصفَِة أَْهِل الَجنَِّة : نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ومنه أَْعَجبَهُ  ُء :الشَّي فاُلنا  أَي يُْعِجبُه ُحْسنُه.« ما َعلَْيه من اللِّ

بغيِر أَلف ، ثّم َوَجْدُت صاِحَب اللَِّساِن َذَكَره عن « فادَ »، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ هَكذا في كتابَْيه ، ولِكنَّه فِيِهَما  أَفادَ  ، أَي في يَِدي َكَذا وراقَ  َراعَ وِ 

فَه ، وقَلََّدهُ الُمَصنِّف في ِذكِره فعُِلَم من ذِلَك أَنَّ « في يِدي كذا وكذا ، وراَق مثلُه ، أَي : زادَ  َراعَ : »« ر ى ع»النّواِدِر في  اَغانِيَّ َصحَّ  الصَّ

ْل.  هنا ، وَصوابُه أَْن يُْذَكر في الَّتِي تَِليها ، فتَأَمَّ

ً  ، ويَِريعُ  يَُروعُ  ءُ الشَّيْ  راعَ وِ   ِإلى َمْوِضعه. ، بالّضّم : َرَجعَ  ُرَواعا

ُسئَل الَحَسُن البَْصِريُّ عن » فإِّن الَحْرَف َواِويٌّ يائِيٌّ ، وَذَكَر هنا أَنه« ر ى ع»َده الَجْوَهريُّ في ، كاْرتَاَح ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، وأَْورَ  اْرتَاعَ وِ 

َمْنِزٌل بين َمكَّةَ  : رائِعَةُ و «.؟ءٌ فقاَل : هل عاَد ِمْنه َشيْ  ؟فقال له السائُل : ما أَْدِري ما تَقُولُ  ؟ءٌ منه َشيْ  راعَ  ِء يَْذَرُع الصائَم ، فقاَل : َهلْ القَيْ 

َرةَ وَضِريَّةَ  وموِضعٌ  والبَْصَرةِ ، أَو هو َماٌء لبَنِي ُعَمْيلَةَ  َدةِ  ، أَي هذا الَمْوِضُع الَمْذُكور أَو ُهو ، كما في العُبَابِ  بَْين إِمَّ ، وهذا  بالبَاِء الُمَوحَّ

َرةَ وَطْخفَةَ ، كما َسيَأْتِي إِن أَو هو بالغَْيِن الُمْعَجَمة ، فِفي  َخطأٌ ، والّصواُب : ُمْعَجِم البَْكِرّيِ : َرائِغَةُ ، بالغَْيِن : منزٌل ِلَحاّجِ البَْصَرة بيَن إِمَّ

 «.ر وغ»َشاَء هللاُ تَعالَى في 

فَها هللا تَعالَى ، جاَء ِذْكُره في الَحِديِث. هَكَذا َضبََطهُ الصا بَمكَّةَ  : موِضعٌ  رائِعةَ  َدارُ وِ  غانِيُّ بالعَْين الُمْهَملَة ، وفي التَّْبِصير للحافِِظ : ، َشرَّ

قَْبُر آِمنَةُ أُّمِ  *به ٌن الّساِجيُّ هَكَذا ، فتَنَبَّه لذِلَك ،َرائِغَة. بالغَْيِن الُمْعَجَمِة : اْمَرأَةٌ تُْنَسُب إِليها َداٌر بمكَّةَ ، يقاُل لها : َداُر رائِغَةَ ، قَيََّدَها ُمْؤتَمَ 

ً  بَمكَّة ُدبٍّ  أَبِي ِشْعبِ  في:  وقِيلَ  ، قولٍ  في ، عنهاهللارضي، و وسلموآلهعليههللاصلىّيِ النَّبِ  ، وقِيَل : باألَْبَواِء بيَن َمكَّةَ والَمِدينَِة ،  أَْيضا

فَُهما هللاُ تعالى ، والقَْوُل األَخيُر هو الَمْشُهوُر.  شرَّ

 نَِة ، على ساِكنَِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالم.: فِنَاٌء من أَْفنِيَِة الَمِدي رائعٌ وِ 

ّواعُ  كَشدَّاد :وِ  ّواعِ  وُسلَْيَماُن بنُ  التُِّجيبِّي. بُن َعْبِد الَمِلكِ  الرَّ ّواعِ  وأَْحَمُد بنُ  شيٌخ لَسِعيِد بن ُعفَْير ، الُخَشنِيُّ  الرَّ الِمْصِرّي  بِن بُْرِد بِن نَِجيحٍ  الرَّ

ثُون ، كما َضبََطه ُهم ابُن يُونَُس هكذا ، وأَْوَرَدُهم الّصاَغانِيُّ في هذا الباِب ، وهو َخَطأٌ ، والصَّواُب بالغَْين الُمْعَجَمِة في الُكّلِ ، َذَكرَ  الُمَحّدِ

 ٍه ، فليُتَنَبَّه لذِلك.الحافُظ بن َحَجٍر ، وَسيَأْتي للّصاغانِّي في الغَْيِن أَْيضاً على الّصواب ، وتَبِعَه الُمَصنِّف ُهنَاك من غير تَْنبِي

واعُ وِ  . اْمَرأَةٌ َشبََّب بَِها َربِيعَةُ بُن َمْقُرومٍ  : الرَّ بِّيُّ  الضَّ

كَشّداٍد ، والصَّواُب أَنَّه تِي تَقَدََّمت ، وضبطهم ُمْقتََضى ِسيَاقِه أَنَّه كَشدَّاٍد ، وهو الَمْفُهوُم من ِسيَاِق العُبَاِب ، فإِنَّه أَْوَرَده َعِقَب ِذْكِره األَْسَماَء الَّ 

 حيُث يَقُوُل : (3)وهذا أَْكثُر  أَو هي كغُرابٍ  كَسحاٍب ، كما هو َمْضبوٌط في التَّْكِملَة ،

__________________ 
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 ( يف التهذيب : ويقا  : سقاين فالن شربًة.1)
 ( يف اللسان : وقا  جمنون قي  بن معاذ العامري.2)
 «.به» بد  :« فيه»ابلقاموس :  (*)
 ( يف التكملة : ويقا  الر واع ابلضم ا والضم أكثر ا وضبطت ابلضم يف اللسان ا وأ لت الواو فيهما.3)
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ك  َود تــــــــــــــــــَ تح مــــــــــــــــــَ َرمــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــر َواعُ َأال صــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــَوَداعُ      ا وال هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح نـ ُ مـــــــــــــــــِ اح ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــب د  ال  َوجـــــــــــــــــَ

  
 وقال بِْشُر بُن أَبِي خاِزٍم :

وا  ا فـــــــــــــبـــــــــــــانـــــــــــــُ هـــــــــــــَ نــــــــــــــح ا مـــــــــــــِ هـــــــــــــَ َر َأهـــــــــــــلـــــــــــــُ مـــــــــــــ   حتـــــــــــــََ

نــــــــــــــــــازُِ       يِن مــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح بَب  لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــر َواعِ فــــــــــــــــــَ

  
نْ  الُجَهِنيُّ  َرْوَعةَ  أَبووِ  ى بِن بَْدٍر الُجَهنِّي ،  وسلموآلهعليههللاصلىَوفََد على النَّبِّيِ  : ممَّ ه عبِد العُزَّ ، ولم  عنهماهللارضيالَمِدينَةَ مع أَِخيِه أِلُّمِ

 الذََّهبِيُّ وال إبُن فَْهٍد ، فهو ُمْستَْدَرٌك عليِهَما في ُمْعَجَمْيِهما. َرْوَعة يَْذُكر أَبا

وعُ وِ  ّمِ : القَْلبُ  الرُّ وعُ  أَو ، كما في الّصحاحِ ، ، بالضَّ ْوعِ  َمْوِضعُ  : الرُّ  ، وقِيَل : َسَواُده القَْلِب : ُروعُ  أَو ، أَي من القَْلب ، الفََزعِ منه ، أَي الرَّ

ْهُن ، . ويُقَاُل : َوقَع ذِلَك في العَْقلُ  قِيل :و الذِّ ُروَح القُُدِس إِنَّ »نَْفِسي َوَخلَِدي وبَاِلي ، وفي الَحِديِث :  ، أَي : ُروِعي ، األَِخيُر نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

: معناهُ : في نَْفِسي وَخلَِدي ،  (2)قال أَبُو ُعبَْيَدةَ « ِرْزقَها ، فاتَّقُوا هللا وأَْجِملُوا في الطَّلَبِ  (1)أَنَّ نَْفساً لَْن تَُموَت َحتَّى تَْستَْكِمَل  ُروِعي نَفََث في

ِس  بنِ  لعُْرَوةَ  وسلموآلهعليههللاصلىقاَل  ومنه الَحديثُ  ونحو ذِلك.  إِلَْيه اْنتََهى ِحينَ  ـ عنه هللاُ  رِضيَ  الّطائّيِ  أَلْمٍ  بنِ  حاِرثَةَ  بنِ  أَْوِس  بنِ  ُمَضّرِ

« ، َمْن أَْدَرَك إِفاَضتنا هِذه فقَْد أَْدَركَ  ُروُعكَ  أَْفَرخَ » : ـ: يا نَبِيَّ هللِا َطَوْيُت الَجبَلَْيِن ، ولَِقيُت ِشدَّةً  فقالَ  ، الغََداةَ  يَُصلِّيَ  أَنْ  قَْبلَ  بَجْمعٍ  وهو ،

و َرْوُعك ويُْرَوى ، هَكذا فسََّره أَبُو الَهْيثَِم ، يعنِي الَحجَّ ، أَي َخَرَج الفََزُع من قَْلبِك قال األَْزَهِريُّ : كلُّ َمْن  ايَةُ فَقَْط.، بالفَتِْح ، أَو هي الّرِ

،  ُروُعه ، بفتحِ الّراِء ، إِاّل ما أَْخبََرنِي به الُمْنِذِريُّ عن أَبِي الَهْيثَِم أَنَّه كاَن يَقُوُل : إِنّما هو أَْفَرخَ  َرْوُعه لَِقيتُه من اللُّغَِويِّيَن يَقوُل : أَْفَرخَ 

. ّمِ  بالضَّ

له وتَخاُف ، وَذَهَب عنَك ،  تَْرتَاعُ  أَْي زاَل عنَك ما ، َرْوُعك أَبُو أَْحَمَد الَحَسُن بُن عبِد هللا بِن َسِعيٍد العَْسَكِريُّ : أَْفَرخَ  وفِي العُبَاِب : قالَ 

ِة عنه ، وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد  واْنَكَشَف ، كأَنَّهُ َمأُْخوذٌ من ُخُروجِ الفَْرخِ من البَْيَضةِ  ، تَْفِسيُره : ليَْذَهْب ُرْعبَُك وفََزُعَك  َرْوَعكَ  :أَْفِرخْ واْنِكشاِف الغُمَّ

 ، فإِنَّ األَْمَر ليَس َعلَى ما تُحاِذُره.

وذِلَك أَنَّهُ كاَن َعلَى البَْصَرةِ ، وكاَن الُمِغيَرةُ بُن ُشْعبَةَ على الُكوفَِة ، فتُوفَِّي بها ، فخاَف  إِلى ِزيادٍ  :أَنَّهُ َكتَبَ  عنههللارضي في َحِديِث ُمعَاِويَةَ وِ 

ّحاِك بِن قَْيٍس مَكانَه ،  شيُر عليِه بتَْوِليَةِ ِزيَاٌد أَْن يَُولَِّي ُمعاِويةُ عبَد هللا بَن عامٍر َمَكانَه ، فَكتََب إِلى ُمعَاِويَةَ يُْخبُِره بَوفَاةِ الُمِغيَرةِ ، ويُ  الضَّ

 «.أَبا الُمِغيَرةِ ، وقد َضَمْمنَا إِلَْيك الُكوفَةَ مع البَْصَرةِ  ُروُعكَ  (3) وليُْفِرخْ  ففَِطَن له ُمعَاِويَةَ ، وَكتََب إِليه : قد فَِهْمُت ِكتَابََك ،

ِة اللُّغَِة بالفَتْحِ ، إِاّل أَبا الَهْيثَ  مِّ  ِم ، فإِنَّه َرواهالَمْشُهوُر عنَد أَئِمَّ  ، أَي الفََزَع من قْلبِك. ُروِعك (4) من الَرْوعَ  أَْخِرجِ  ، والَمْعنَى : أَي بالضَّ

ْوعُ و ، قال : ويُقَاُل : أَْفَرَخِت البَْيَضةُ ، إِذا َخَرَج الفَْرُخ ِمْنَها قال أَبو الَهْيثَِم : من الفََزعِ ، وإِنّما الفَزُع ، والفََزُع ال يَْخُرُج  ، بالفَتْح : الرَّ

وعُ  الفََزع ، وهو يكوُن فيه يَْخُرُج من َمْوِضعٍ  مِّ  الرُّ ْوعُ و ، قال : ، بالضَّ وعِ  في الرَّ كالفَْرخ في البَْيَضِة ، يُقَاُل : أَْفَرَخِت البَْيَضةُ ، إِذا  الرُّ

ِة َعلَى الَمْعِرفَِة بالَمْعنَى ، فقاَل يَِصُف ثَْوراً : َرْوُعهُ  ا َخَرجَ عن الفَْرخِ ، فََخَرَج منها وأَْفَرَخ فَُؤاُد َرُجل : إِذ (5)تَفَلَّقَْت  مَّ  ، قاَل : وقَلَبَه ذُو الرُّ

اًل  ا َزعــــــــــــِ هــــــــــــَ طــــــــــــَ زازًا َوســــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــِ ز  اهــــــــــــح هــــــــــــُ  َوىل  يـــــــــــــَ

تح عــــــــن      َرخــــــــَ الَن قــــــــد أَفـــــــــح ذح هِ جــــــــَ َرُب  ُروعــــــــِ (6)الــــــــكــــــــُ
 

  
، قال األَْزَهِريُّ : والذي قالَهُ أَبو الَهْيثَِم بَيٌِّن ، غيَر أَنِّي اْستَْوِحُش منه ؛  ، على األَْمِر ، أَي اْسُكْن ، وأَْمنْ  ُروَعكَ  ويُقَاُل : أَْفِرخْ  قال :

ْيثَم فيما َذَهب إِليِه ، وقد كاَن له َحظٌّ من الِعْلم الْنِفَراِده بقَْوِله. وقد يَْستَْدِرُك الَخلَُف على السَّلَِف أَْشيَاَء ُربََّما َزلُّوا فيها. فال نُْنِكر إِصابَة أَبِي الهَ 

 َمْوفُوٌر ، َرِحَمه هللاُ تَعالَى.

ِهما ُرَواُعهُ و الفُؤاِد ، ُرَواَعةُ  نَاقَةٌ وِ  ِة : َشْهَمة َذِكيَّة ، إِذا كانَت ، بَضّمِ مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

  ٍ رحمــــــــِ ِر عــــــــِ هــــــــح لــــــــَ   ــــــــَ ي عــــــــَ لــــــــِ ُت لــــــــه َرحــــــــح عــــــــح  َرفـــــــــَ

رِ ا ُرَواعِ      طـــــــــــــَ يـــــــــــــح ِه عـــــــــــــَ ر ِة الـــــــــــــَوجـــــــــــــح ؤاِد حـــــــــــــُ  لـــــــــــــفـــــــــــــُ

  
ْوَعاءُ وِ  . بغير هاٍء. وقال ابُن ُرَواعٌ  ، وال يُوَصُف به الذََّكر ، كما في الّصحاح ، وفي التَّْهِذيِب : فََرسٌ  : الفََرُس والنّاقَةُ الَحِديَدةُ الفَُؤادِ  الرَّ

 ، الّرائِعَةِ  : لَْيَسْت من َرْوَعاءُ  األَْعَرابِّيِ : فََرسٌ 

__________________ 
 ( يف اللسان والتهذيب : تستويف.1)
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 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أبو عبيد.2)
 كذا.« فبمرخ َروعك»ويف التهذيب : « فبفرخ َروعك»( يف اللسان : 3)
 ( يف القاموس : عن.4)
 ( كذا ابألصر ا ويف التهذيب والتكملة : إذا انفلقت.5)
 «.فرخ»كما يف األساس  «.يهدّ »ويرو  : « وىّل يهز اهنزاماً »( ويرو  : 6)
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 هبا فـَزٌَع من ذَكاِئها ا وِخف ِة ُروِحها. (1)ولِكنـ َها ال جِي كَبن  
َجاِل : األَْرَوعُ وِ   يَُروُعك ، وقِيَل : هو الَجِميُل الَِّذي َعتِهأَْو بَِشَجا مع الَكَرِم والفَْضِل والسُّْؤُدِد ، َمْن يُْعِجبَُك بُحْسنِِه وَجَهاَرةِ َمْنَظِره من الّرِ

ِة : مَّ  ُحْسنُه ، ويُْعِجبُك إِذا َرأَْيتَه ، قال ذُو الرُّ

ه  اأَلرحوَعُ ِإذا  بَنـــــــــــ  حـــــــــــَ  كـــــــــــَ وُب َأضــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــُ شــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

ريحُ َأمحــــــــــحَ ُ      ه الســــــــــــــــــــــــ  نــــــــــ  ا مــــــــــَ ِر ممــــــــــّ  عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــر حــــــــــح

  
. ُروعٌ و أَْرَواعُ  ، ج : كالّراِئعِ  ْفِس َذِكيٌّ ،: َحيُّ النَّ  أَْرَوعُ  وقِيَل : هو الَحِديُد ، وَرُجلٌ  وعُ  أَّما ، بالَضّمِ ،  ُروعٌ  ، يُقَال : ِرَجالٌ  أَْرَوع فجمعُ  الرُّ

 إلى األَْقيَاِل العَبَاِهلَةِ »ديث وائِل بِن ُحْجٍر : نه ح، كَشاِهٍد وأَْشَهاٍد ، وَصاِحٍب وأَْصَحاٍب ، وم َرائعٍ  فَجْمعُ  األَْرَواعُ  وأَّما .(2) ُروعٌ  ونِْسَوةٌ 

النّاَس ، أَي  يَُروُعونَ  بَجَهاَرةِ الَمنَاِظِر ، وُحْسِن الّشاراِت. وقِيَل : ُهم الَِّذينَ  يَُروُعونَ  وهم الِحَساُن الُوُجوِه ، الَِّذين« الَمَشابِيبِ  األَْرَواعِ 

ُل أَْوَجه.  يُْفِزُعونَُهم بَمْنَظِرهم ؛ َهْيبَةً لهم ، واألَوَّ

َوعُ  االْسُم :وِ  كةً  الرَّ َوعِ  بَيِّنُ  أَْرَوعُ  ، يُقَاُل : هو ، محرَّ َوعِ  بَيِّنَةُ  َرْوعاءُ  ، وهي الرَّ ي ،  الرَّ ي كالُمتَعَّدِ ، والِفْعُل من ُكّلِ ذِلك َواِحٌد ، فالُمتَعَّدِ

ي. قاَل األَْزَهريُّ : والِقيَاُس في اْشتِقَاِق الِفْعل منهو ي َكغَْيِر الُمتَعَّدِ ً  َغْيُر الُمتَعَّدِ  .َرِوَع يَْرَوُع َرَوعا

عَ  قال َشِمٌر :وِ  ً  ُخْبَزهُ بالسَّْمنِ  َروَّ َغه ، إِذا تَْرِويعا  به. َرّواهُ  وَروَّ

 وهَو َزْجٌر لها. ، قال : لَْعلََع بها ، إِذا بالغَنَمِ  الّراِعي (3) أَْرَوعَ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :

عوِ  رَ  كُمعَظٍَّم : َمْن يُْلقَي في َصْدِره ِصْدُق فَِراَسٍة ، أَو َمْن يُْلَهُم الصَّوابَ  ، الُمَروَّ ثِينَ »الَحِديُث الَمْرفُوع :  ، وبهما فُّسِ ٍة ُمَحّدِ  إِنَّ في ُكّلِ أُمَّ

ِعينَ و ِة أََحٌد فإِنَّ ُعَمَر ِمْنُهم،  ُمَروَّ َث بالَحّقِ الغَائِب ، فنََطَق به.« (4) !فإِْن يَُكْن في هذه األُمَّ  وكذلك الُمَحدَُّث ، كأَنَّه ُحّدِ

عَ وِ  ُجل : تََروَّ عَ  الرَّ ِل الماَدةِ ، وأَْنَشْدنا ُهنَاك شاِهَده من قَْوِل ُرْؤبَةَ ، فهو تَْكَراٌر. تَفَزَّ  ، وهذا قد تَقَدََّم له في أَوَّ

 :* ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه 

َواعُ  ّمِ : الفََزُع ، الرُّ ً  األَْمرُ  َراَعنِي ، بالضَّ ّمِ ، ُرَواعا ً و ، بالضَّ ً و ، ُرُووعا َرابِّيِ. كذِلَك َحَكاهُ بغَْيِر َهُمٍز ، وإِْن ِشئَْت ، عن اْبِن األَعْ  ُرُؤوعا

 ، إِذا أَْفَزَعه بَكثَْرتِه أَو َجَماِله. َرّوَعهُ  َهَمْزُت ، وكذِلك

عٌ  : َرائعٌ و ، َرِوعٌ  وَرُجلٌ  ت الواُو في ُمتََرّوِ ابِعَِة لها بَحْرِف اللِّيِن التّابع لها ؛ ألَنَّهم َشبَُّهوا َحَرَكةَ العَْيِن التّ  َرِوعَ  ، ِكالُهما على النََّسِب ، َصحَّ

 فَاِعالً في َمْعنَى ، َمْفعُول ، كقَْوِلِه : َرائِعٌ  ، فكأَنَّ فَِعالً فَِعيٌل ، وقد يَُكونُ 

 ذََكرحُت َحِبيباً فَاِقداً حَتحَت َمرحَم ِ 
 وقَْوُل الّشاِعر :

اهُنَا  رِهِ  رَائَِعةُ ُشذ   من َهدح
ْوُع ُروَعهُ  أَمُر كذا ، أَي بَلَغَ  َراَعهُ  األَْزَهِريُّ : وقالُوا :، وقاَل  ُمْرتاَعةٌ  أَي :  .الرَّ

ه. ُروعَ  من الَجَماِل : الِّذي يُْعِجبُ  الّرائِعُ وِ   َمْن َرآه ، فيَُسرُّ

 ، أَي فائٌق ، وهو َمَجاٌز. رائعٌ  وَكالمٌ 

 ، أَي َحَسنَةٌ. رائعةٌ  وِزينَةٌ 

 ، قال : (5)بِعتِْقها وِخفَّتَِها  تَُروُعكَ   :رائعةٌ و ، َرْوَعاءُ  وفََرسٌ 

ةٌ  عـــــــــــــَ خـــــــــــــًا  رائـــــــــــــِ يـــــــــــــح ُر شـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــِ احتـــــــــــــَح عـــــــــــــَ  رَائـــــــــــــِ

عـــــــــــــــا     ـــــــــــــــَوقـــــــــــــــائـــــــــــــــِ َد ال هـــــــــــــــِ ر اًب قـــــــــــــــدح شـــــــــــــــــــــــــــــَ  جمـــــــــــــــَُ

  
 .ُروعٌ و ، َرَوائِع ونِْسَوةٌ 
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 .أَْرَوعَ  ، كَرُجلٍ  أَْرَوعُ  من كّلِ ما َسِمَع أَو رأَى. وقال ابُن األَْعَرابِّي : فََرسٌ  ـِلِحدَّته  يَْرتاع : ُرَواعٌ و أَْرَوعُ  وقلبٌ 

ْوعَ  وَشِهدَ   ٍء ، ثم عاد إِلَْيه.، بالّضّم ، أَي َذَهب إِلى َشيْ  ُروُعه ، أَي الَحْرَب. وهو َمجاز. وثَاب إِلَْيه (6) الرَّ

إِاّل ذِلَك ، وهو َمجاٌز ، وفي َحِديِث اْبِن َعبّاِس  ُروِعي ه : ما َشعَْرُت إِاّل بَمِجيئَِك ، كأَنَّهُ قال : ما أَصابَ إِالَّ َمِجيئُك ، معنا َراَعنِي ويقال : ما

إِالَّ َرُجٌل آِخذٌ  يَُرْعنِي فلَمْ : »
 أَي لم أَْشعُر ، كأَنَّهُ فاَجأَه بَْغتَةً من َغْيِر َمْوِعدٍ « بَمْنِكبِي (7)

__________________ 
 «.كان»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( يف اللسان : وروعاء بّينة الروّع من نسوٍة روائَض وُروٍع.2)
 «.الراعي»( يف القاموس : أَرحوِعح ابلغنم : َلعحِلضح هبا بصيغة األمر ا وقد تصرف الشارح بعبارة القاموس ابدخا  لفظة 3)
 يف هذه األمة منهم أحد فهو عمر.( يف النهاية واللسان : فان يكن 4)
 ( يف اللسان : وصفتها.5)
 «.الرواع»( عن األساس وابألصر 6)
 واملثبت عن النهاية.« أخذ»( يف اللسان : 7)
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 ذِلَك وأَفـحَزَعه. فراَعهُ  وال َمعحرَِفٍة ا
وَ  وأَبو للَخْيِر ، واْرتَاَح له ، بَمْعنًى َواِحٍد. اْرتَاعَ  وقال أَبو َزْيد :  ، كغَُراٍب : من ُكنَاُهْم. اعِ الرُّ

واعُ وِ  َعْمِرو بن ُخَوْيِلِد بن نُفَْيِل بِن َعْمِرو بِن  (1)بنُت بَْدِر بِن َعْبِد هللا بِن الحاِرث بن نَُمْيٍر : أُمُّ ُزْرَعةَ ، وَعلٍَس وَمْعبٍَد ، وحاِرثَةَ ، بني  الرُّ

 ِكالٍب.

ّي في ترجمة : الَِّذي يُْسرُع إِليِه االرْ  األَْرَوعُ وِ   «.عجس»تِيَاُع ، نقله ابُن بَّرِ

 ، َكَمْقعٍَد : َمْوِضٌع ، قال ُرْؤبَةُ : َمْرَوعٌ وِ 

ا  عــــــــــــــــــَ نح َرَذاٍذ َدمــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاَت أَيحَذ  مــــــــــــــــــِ

عـــــــــــا     لـــــــــــَ ىت  أَقــــــــــــح يـــــــــــداِن حـــــــــــَ ِف الـــــــــــعـــــــــــِ نح واكـــــــــــِ  مـــــــــــِ

  

َّب من ِحَفايفَح   َمرحَوَعايف َجوحِف َأحح

 : فََسَد ، وهذا نَقَلَه َشْيُخنا عن االْقتَِطاِف. يَُروعُ  ءُ الشَّيْ  راعَ وِ 

ْوع ُمفَاَعلَة من ـوالُمَراَوَعةُ  ُده بها ، باَرَك : قَْريَةٌ باليََمِن ، وبَِها ُدفَِن اإِلَماُم أَبُو الَحَسِن عليُّ بُن ُعَمَر األَْهَدُل ، أََحُد أَْقَطاب اليََمِن ، َوَولَ  ـ الرَّ

 هللا في أَْمثَاِلهم.

ً  الطَّعَاُم ، وَغْيُره َراعَ  : [ريع] ً و يَِريُع َرْيعا ً و ، ُريُوعا وقِيَل : هي  نَما وزادَ  ، ُمَحّرَكةً : َريَعَانَاو ، بالَكْسِر ، وهِذه عن اللِّْحيَانِّيِ ، ِريَاعا

قِيِق والُخْبِز. ياَدةُ في الّدِ  الّزِ

 َرَجَع. ، إِذا ويَُروع يَِريعُ  ءُ الشَّيْ  راعَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

ْيعُ وِ  ُجوع. وقد َذَكره الُمَصنُِّف في  الرَّ  وهو ذُو َوْجَهْين ، ولِكنَّ الياَء أَكثُر ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب :« ع ر و»: العَْوُد والرُّ

هـــــــــــــا  المـــــــــــــِ اَء مـــــــــــــن َأحـــــــــــــح ـــــــــــــَ ىت  ِإذا مـــــــــــــا ف  حـــــــــــــَ

هـــــــــــــــــــا راعَ وِ      رَامـــــــــــــــــــِ اِء يف َأجـــــــــــــــــــح
َ

رحُد املـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــَ  بـ

  
 ، أَي يَعُوُد ويَْرِجُع.« يَِريعُ  وماُؤنَا»وفي َحِديث َجِريٍر : 

ٌء إِلى َجْوفِه منه َشيْ  راعَ  إِنْ »وفي ِرَوايٍَة : فقال : « ع ر و»ُء ، إِذا َرَجَع وعاَد إِلى َجْوفه ، وقد مّر َحِديُث الَحَسِن في عليه القَيْ  راعَ  ومنه

 ، قال َطَرفَةُ : َراَع يَِريعُ  ٍء َرَجَع إِلَْيَك ، فقدأَي : ِإْن َرَجَع وعاَد ، وكذِلَك ُكلُّ شيْ « فقد أَْفَطرَ 

ــــــــــضُ  رِي ــــــــــَ ي  ت قــــــــــِ ــــــــــ  ت ــــــــــَ ــــــــــِب وتـ ي هــــــــــِ
ُ
وحِت املــــــــــ  ِإىل صــــــــــــــــــــــــَ

دِ      بــــــــــِ لــــــــــح َف مــــــــــُ لــــــــــَ اِت َأكــــــــــح عــــــــــَ ٍر َروح  بــــــــــِذي ُخصــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقال البَِعيُث :

لـــــــــــَ  َأنح  ُت بـــــــــــلـــــــــــيــــــــــــح عـــــــــــح ا  تـــــــــــرِيـــــــــــضَ طـــــــــــمـــــــــــِ  وِإلـــــــــــ َ

ُض      قــــــــــطــــــــــِّ ضُ  (2)تــــــــــُ طــــــــــامــــــــــِ
َ
اِ  املــــــــــ نــــــــــاُ  الــــــــــّرِجــــــــــَ  َأعــــــــــح

  
 .يَِريعَ  ويُقال : َوَعْظتُه فأَبَى أَنْ 

 بِكالِمِك وال بَِصْوتِك. يَِريعُ  وفالٌن ما

 ويُقال : َهَربَت اإِلبُل فصاح َعلْيها الّراِعي ، فراَعْت إِلْيِه ، وكذِلك : َراهَ يَِريهُ ، بمعنى عاَد ، وَرَجع.

 .َراَعتْ  قال األَْزَهِريُّ : وهِذه أَْكثَُر من كأَراَعتْ  ، َرْيعٌ  ونََمْت ، وكلُّ ِزيَاَدةٍ : الِحْنَطةُ : َزَكتْ  َراَعتوِ 

ُنوَن ِبُكلِّ رِيع  آيًَة تَ ْعبَ ُثونَ أَ )قولُه تعَالى : وِ   .(3) (تَ ب ْ
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يعُ  يعُ  وقال الفّراُء :وبه قَرأَ ابُن أَبي َعْبلَةَ.  والفَتْحِ  ، وعليه اْقتَصَر الَجْوَهِريُّ ، ، بالَكْسر الّرِ ْيعُ و الّرِ ْيِر  ـلُغتاِن  الرَّ يِر والرَّ  : ـمثُل الّرِ

، كما فِي الّصحاحِ ، وفي بعِض نَُسخه : الَمكاُن الُمْرتِفُع  الُمْرتَِفُع من األَْرِض 
أَي كم  ؟أَْرِضك َرْيعُ  قال األَْزَهِريُّ : ومن ذِلك : َكمْ  .(4)

 ُسِلك أَو لم يُْسلَْك ، قال : ، كما في الّصحاحِ ، زاَد بعُضهم : ُكلُّ فّجٍ ، أَو ُكلُّ طِريقٍ  معناه : أَو اْرتِفاُع أَْرِضك ،

ِر الرت حِس لي  هِبن    رِيضُ كَظهح
 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للُمَسيَِّب بِن َعلٍَس :

هـــــــــــــــا  عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ رحفـ ـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا ويـ ِفضـــــــــــــــــــــــــــــُ  يف اآِ  لـــــــــــــــَح

رُ  رِيـــــــــــــــــضٌ      حـــــــــــــــــح ه ســـــــــــــــــــــــــــــــَ وُح كـــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ  يـ

  
 قال : َشبَّه الطَِّريَق بثَْوٍب أَْبيََض.

ْيعُ  أَو ّجاجِ ، وهو بعَْينِه َمْعنَى الفَّجِ ، فإِّن الفَجَّ  الَجبَلِ  ، وفي بعِض النَُّسخِ :َعنِ  الطَِّريُق الُمْنفَِرُج في : الرَّ هو :  ـعلى ما تَقَدَّم  ـوهذا قَْوُل الزَّ

ةً.الطَِّريُق ال ِغيُر  الَجبَلُ   :الّريعُ  قاَل ُعَماَرةُ ،و ُمْنفَِرُج في الِجبَاِل خاصَّ  ، وفي العُبَاِب : (5)، كما في الّصحاحِ ، وفي بَْعِض نَُسِخه : الصَّ

، قال الّراِعي  يُل الَواِدي ، ِمن ُكّلِ َمكاٍن ُمْرتَِفعٍ َمسِ  : الّريعُ  قِيَل : أَو ، كما في الّصحاحِ ، ِريَاعٌ  ، والَجْمُع : بَهاءٍ  ، ِريعَةٌ  الُمْرتَِفُع ، الَواِحَدةُ 

 يَِصُف إِبِالً وفَْحلَها :

__________________ 
 واملثبت عن التكملة.« بن»( ابألصر 1)
 ( يف اللسان : ُتَضرِّب.2)
 .128( سورة الشعراء اآية 3)
 ( وهي عبارة الصحاح املطبوع.4)
 اجلبر الصغري.( يف الصحاح املطبوع : 5)
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رِّ  وُذ بـــــــــــــكـــــــــــــُ عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ٌف يـ لـــــــــــــَ ـــــــــــــضٍ هلـــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــَ   رِي
اال      ر اإِلفــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ وحزاِت واشــــــــــــــــــــــــــح (1)محــــــــــــََ  ا ــــــــــــَ

 

  
 ي جاَء بها تُْشبُِهه.السَّلَُف : الفَْحُل ، َحَمى الَحْوزاِت ، أَي َحَمى َحْوزاتِه أاَّل يَْدنَُو ِمْنُهنَّ فَْحٌل ِسواه ، واْشتََهَر اإِلفاال ، أَ 

يعُ  األَْعَراِبّيِ :قال ابُن وِ   ، والتَلُّ العاِلي. بالَكْسِر : الَصْوَمعَةُ ، وبُْرُج الَحَمامِ  ، الّرِ

يعُ وِ   صفَةٌ َغاِلبَة. فََرُس َعْمِرو بن ُعْصمٍ  : الّرِ

ْيعُ وِ  ْيعَْينِ  أَْمِلُكوا العَِجيَن فإِنَّه أََحدُ »َحِديُث ُعَمَر :  ، ومنه والدَّقِيِق والبَْزِر ونَْحِوها العَِجينِ  كَرْيعِ  ٍء ،، بالفَتْحِ : فَْضُل ُكّلِ َشيْ  الرَّ ُهو من « الرَّ

ياَدةِ والنََّماِء على األَْصِل. والَمْلُك : إِْحَكاُم العَِجيِن وإَِجاَدتُه ، أَي أَْنِعُموا َعْجنَهُ ، فإِنَّ ِإْنعَامَ  ْيعَْينِ  ُكم إِيّاه أََحدُ الّزِ س في . وفي َحِديِث ابِن عبّاالرَّ

يَاَدةَ التي تَْحُصُل من َدقِيِق الُمّدِ إِذا َطَحنَهُ يَْشتَِري « إِداُمهُ  َرْيعُهُ  ِلُكّلِ ِمْسِكيٍن ُمدُّ ِحْنَطةٍ »َكفّارةِ اليَِميِن :  أَي ال يَْلَزُمه مع الُمّدِ إِداٌم ، وأَنَّ الّزِ

 به اإِلداَم.

ْيعُ وِ  ً  السََّرابُ  َراعَ  يُقَال : اْضِطَراُب السََّرابِ  : الرَّ ً و يَِريُع َرْيعا  .َريعَانا

ْيعُ وِ  ْوع. الفََزعُ  : الرَّ  كاْلرَّ

ْيعُ وِ  لُه وأَْفَضلُهُ ِمْن ُكّلِ َشيْ  الرَّ الشَّبَاِب ، وقد  َرْيعُ  :الَمَكان الُمْرتَِفع ، كما َحقَّقه الُمَصنُِّف في البصائِر ، ومنه الّرْيعِ  ، ُمْستَعَاٌر من ٍء : أَوَّ

كه َضُروَرةً ُسَوْيٌد اليَْشُكِريُّ :  َحرَّ

ا  َد مـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ مـــــــــــَ  بـ لـــــــــــح ب  ســـــــــــــــــــــــــَ اين حـــــــــــُ  فـــــــــــَدعـــــــــــَ

ُة مــــــــــــــــــــــينِّ و      د  َب اجلــــــــــــــــــــــِ ضح َذهــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــــــَ

  
لُه ، ومنهُكّلِ شيْ  َرْيعَانُ  َهِريُّ :قال الَجوْ  كَرْيعَانِه ،« ن ز ع»وسيَأْتِي في  السََّراِب ، زاد الّصاَغانِيُّ :  رْيعَانُ و الشَّبَاِب ، َرْيعَانُ  ٍء : أَوَّ

لهُ ، ومنه َرْيعَانُ و السََّراِب : ما اْضَطَرَب منه ، َرْيعَانُ  الَجائِي منه والذّاِهُب. وفي اللَِّساِن :  الشَّبَاِب ، قاَل : َرْيعَانُ  الَمَطِر : أَوَّ

يـــــــَك  هـــــِ لـــــح انُ قـــــــد كـــــــان يــــــُ عـــــــَ دح  َريــــــح قـــــــَ  الشـــــــــــــــــــبـــــــاب فــــــَ

رُ      ظـــــــَ تـــــــَ ـــــــح نـ ُب مـــــــُ يـــــــح اُب ا وهـــــــذا الشـــــــــــــــــــــ   َوىل  الشـــــــــــــــــــــبـــــــَ

  
 الطَّعَاِم. َرْيعِ  الشَّبَاِب : ُمْقتَبَلُه وأَْفَضلُه ، اْستُِعيَر من َرْيعَانُ  وفي األَساِس : َذَهبَ 

ْيَها َرْيعُ  ِدْرِعِه. َرْيعُ  الَمَجاِز : َحَذفَ  منوِ  ْرعِ : فُُضوُل ُكمَّ َمْخَشِريُّ : وَذْيلها ، قال قيُس بُن الَخطيِم : الّدِ  على أَْطَراِف األَنَاِمل ، زاد الزَّ

َر  غحشـــــــــــــــــــــــَ  اأَلاَنمـــــــــِ ًة يــــــــــَ فـــــــــَ هـــــــــامضـــــــــــــــــــــــاعـــــــــَ عـــــــــُ  َريــــــــــح

هـــــــــــا      ـــــــــــح ريَي تـــــــــــِ َبن  قـــــــــــَ اِدبِ  (2)كـــــــــــَ نـــــــــــَ وُن اجلـــــــــــَ يـــــــــــُ  عـــــــــــُ

  
ْيعُ وِ  َحى : بَيَاُضه وُحْسُن بَِريِقه الرَّ  وهو َمَجاٌز أَيضاً ، قال ُرْؤبَةُ : من الضُّ

 الض َح  تـََريـ َعا َريحضُ َحىت  ِإذا 
 ، كَرّد ، وقد تَقَدََّم. راَع يَِريعُ  ، وقد أَي َمْرُجوعٌ  َرْيعٌ  لَْيَس له يُقَال : فاُلنٌ وِ 

يعَةُ وِ  وا ، أَي َراُعوا وقد من النّاِس ، وال يُقَاُل لَُهم ذِلَك إِالّ  ، بالَكْسِر : الَجَماَعة الّرِ  ، قالهُ ابُن َعبّاٍد. اْنَضمُّ

ثٌ  َرائِعُ وِ  ِد بِن الُجْنِدّي سنة ثالثِمائة وعشرين ، والصواُب ِذْكُره  بُن عبِد هللا الَمْقِدسيُّ : ُمَحّدِ  ألَنَّه من« ع ر و»في َسِمَع منه أَْحَمُد بُن محمَّ

 يَُروُع. راعَ 

 ، َزَعُموا. ، كِكتَاٍب : ع ِريَاعٌ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

َمِن. ِمْريَاعٌ  وناقَةٌ  قال : ةِ ، أَو َسِريعَةُ الّسِ  بِن َعْبِد ونص الَجْمهرة ، وُربَّما قالُوا ذِلك ، وأَْهَدى أَْعَرابِيٌّ ناقَةً لِهَشامِ  ، كِمْحَراٍب : َسِريعَةُ الدَّرَّ

ويَأْتِي بَيَاُن ُكّلِ لَْفَظة في « ر ب ع»فَقَبِلََها. وقد تَقَدَّم ذِلَك في « ِمْربَاٌع ِمْقَراٌع ِمْسنَاٌع ِمْسياعٌ  ِمْريَاعٌ  إِنّها»الَمِلِك ، فلم يَْقبَْلها ، فقاَل له : 

 َمَحلِّها.

، وهي التي يُعاُد َعلَْيَها السَّفَُر. وقاَل في تَْرَجَمِة  ِمْريَاعُ  ، وقال األَْزَهِريُّ : ناقَةٌ  ِجُع بنَْفِسَهاتَْذَهُب في الَمْرَعى وتَرْ  : ِمْريَاعٌ  ناقَةٌ ِمْسياعٌ  أَو

 : التي يَُسافَُر َعلَْيَها ويُعاُد. الِمْريَاعُ  (3)« س ن ع»
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 الُهَذِلّي : (4)قال َربِيعَةُ بُن َكْوَدٍن  : د ، أَو َجبَلٌ  َرْيعَانُ وِ 

__________________ 
 انظر ختر ه فيه. 246( ديوانه ص 1)
 وعل  هذه الرواية فال شاهد فيه.« يغش  األانمر فضلها»واملثبت عن اللسان ط دار املعارف والديوان ا ويف الديوان : « قتريها»( ابألصر 2)
 .103/  2« سنض»والعبارة التالية وردت يف التهذيب يف مادة « س ف ع»( كذا ابألصر 3)
 ربيعة الَكوحَدن من شعراء هذير.: « ريعان»ويف معجم البلدان « كورف»( عن املطبوعة الكويتية ا وابألصر 4)
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ـــــــــاً وِ  ن وحهـــــــــِ اَن مـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــح ـــــــــَريـ ايب ب حـــــــــَ ا وَأصـــــــــــــــــــــــح هـــــــــَ ـــــــــح نـ  مـــــــــِ

      ِ بَلـــــــــــِّ تـــــــــــَ ًا مـــــــــــُ نـــــــــــَ رحٍ  يف ســـــــــــــــــــــــــَ ُؤ بــــــــــــَ ألحلـــــــــــُ (1)تـــــــــــَ
 

  
 وقال ُكثَيٌِّر :

اَنئـــــــــــــِب  ٌة ابلـــــــــــــذ  نـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  ِدمـــــــــــــح ـــــــــــــح يـ نح آِ  لـــــــــــــَ  أَمـــــــــــــِ

ِث مـــــــــــن      يـــــــــــح انَ ِإىَل املـــــــــــِ عـــــــــــَ ـــــــــــح اِربِ  َريـ طـــــــــــَ َ
 َذاِت املـــــــــــ

  
 اْسٌم. : َرْيعَانوِ 

ْيعَانَةُ  قال ابن َعبّاٍد :وِ  ها ، وهو َمجاز. َرْيعُها : َكثِيرُ  َرْيعَانَةٌ  وفي األَساِس ناقَةٌ  : النّاقَةُ الَكثِيَرةُ اللَّبَِن. الرَّ  ، وهو َدرُّ

 ، عن ابن َعبّاٍد. َطعَاُمهم راعَ  أَراُعوا :وِ 

َمْخَشِريُّ أَْيضاً. نََمْت وَكثَُر أَْواَلُدها. ، أَي اإِلبِلُ  أَراَعت قال ابُن فَاِرٍس :وِ   وهو َمَجاٌز ، ونَقَلَه الزَّ

بَمْعنًى َواِحٍد « عن هذا األَْمِر ، وُمْنتٍَو ، وُمْنتَِقضٌ  ُمتََريِّعٌ  كما في العُبَاِب ، وفي اللَِّساِن : أَو تََوقََّف ، يُقَاُل : أَنَا تَلَبََّث وتََوقََّف. فاُلٌن : تََريَّعَ وِ 
(2). 

 ، كالُهَما عن اْبِن َعبّاٍد. تََحيََّر ، كاْستَراعَ  : تََريَّعَ وِ 

 ، قالَه ُرْؤبَةُ. وَذَهبَ جاَء  وتََريَّه ، إِذا السَّرابُ  تََريَّعَ وِ 

ً  القَْوُم : اْجتََمعُوا ، تََريَّع قال ابُن َعبّاٍد :وِ   .كَريَّعُوا تَْرييعا

 ، وهو َمجاٌز. : الُمتََزلُِّق يَْصبُُغ نَْفَسه باألَْدهانِ  الُمتََريِّعُ و قال :

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 الطَّعَاُم : َزَكا ونََما. َريَّعَ 

يعَةَ  : َعلَوا واَريَّعُ وِ   ، وهِذه عن اْبِن َعبّاٍد. الّرِ

 : أَْنَماهُ. َريَّعَهوَ  َء ،الشَّيْ  أَراعَ وِ 

 النّاُس : َزَكْت ُزُروُعْهم. أَراعَ وِ 

. وقال أَبُو َحنِيفَةَ : َمِريعَةٌ  وأَْرضٌ   : لُغَةٌ قَِليلَةٌ. راَعتْ وِ الشََّجَرةُ : َكثَُر َحْملَُها. قال : أَراَعت ، كَسِفينٍَة : ُمْخِصبَةٌ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 يََداهُ بالُجوِد : فَاَضتَا بَِسْيٍب بعَد َسْيٍب ، وهو َمَجاٌز. تََريَّعَتْ وِ 

 الماُء : َجَرى. تََريَّعَ وِ 

ٍد :الَوَدُك والسَّْمُن ، إِذا َجعَْلتَه في الطَّعَاِم ، وأَكثَْرَت منه ، فتََميََّع هاهنا وهاهنا ، ال يَْستَِقيُم له َوْجهٌ ، نَ  تََريَّعَ وِ   قَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشد لُمَزّرِ

ا وِ  اهتــــــــــــَِ نــــــــــــَ ــــــــــــَ ي بـ يــــــــــــِّ ي حتــــــــــــَُ ــــــــــــِّ َدتح أُم ا غــــــــــــَ مــــــــــــ  ــــــــــــَ  ل

ذِ      ِم الـــــــــ  كـــــــــح رحُت عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــعـــــــــِ ضُ َأغـــــــــَ نـــــــــَ  ي كـــــــــاَن ميـــــــــُح

  

َوًة  جـــــــح ِ عـــــــَ اح اعـــــــَ رِت صـــــــــــــــــــــَ اِع اإِلقـــــــح تح بصـــــــــــــــــــــَ طـــــــَ لـــــــَ  خـــــــَ

  
ُه  (3)ِإىل    طـــــــــــــَ ٍن َوســـــــــــــــــــــــــــح دِّ لـــــــــــــَح ضُ مـــــــــــــُ ـــــــــــــ  رَتَي ـــــــــــــَ  ي

  
 وزاَد في اللَِّساِن بَْعَدُهَما :

ا وِ  اِر كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ َ اَ  اإِلكــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــَ ُت أَمــــــــــــــــح لــــــــــــــــح  َدبـــــــــــــــــ 

ضُ      مـــــــــــــَ تح يـــــــــــــوَم  ـــــــــــــُح عـــــــــــــَ طـــــــــــــِّ اٍد قـــــــــــــُ قـــــــــــــَ  ُرُ وُس نـــــــــــــِ

  

ه وِ  َم ِإنــــــــ  وح ــــــــَ رِي الــــــــيـ ي : أَبحشــــــــــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــِ فح ــــــــَ نـ  قــــــــلــــــــُت لــــــــِ

  
ضُ    مـــــــــــــــــَ وُز و ـــــــــــــــــَح ن أَمـــــــــــــــــا حتـــــــــــــــــَُ ً  آمـــــــــــــــــِ  محـــــــــــــــــِ
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ورًا فــــــــــــــهــــــــــــــذا َدَواُ ُه  فــــــــــــــُ ُك َمصــــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــِإنح تــــــــــــــَ

  
ضُ وِ    بـــــــــــَ وحُم َتشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ رحَ اًن فـــــــــــَذا يـ  ِإنح كـــــــــــنـــــــــــَت غـــــــــــَ

  
 «.َربَْكُت بصاعِ اإِلْقطِ »ويُْرَوى : 

الَجْفنَِة : إِذا  (4)اإِلَهالَةُ في  تََريَّعتِ  السَّْمُن على الُخْبَزةِ ، وهو ُخلُوف بَْعضه بأَْعقَاِب بَْعٍض ، وفي األََساِس : تََريَّعَ  وقاَل ابُن َشَمْيل :

 تََرْقَرقَت.

 ، أَي : َجَواٌد ، وهو ذُو َوْجَهْيِن. رائعٌ  وفََرسٌ 

يعَةُ وِ   ، بالَكْسِر : الَمَكاُن الُمْرتَِفع. الّرِ

ي عن أَبِي ُعبَْيَدةَ : وَحَكى ابنُ  يعَةُ  بَّرِ ِة يَِصُف َصْقراً : ِريعٍ  بالَكْسر َجْمعُ  الّرِ مَّ  ، خالَف قَْوِل الَجْوَهِرّيِ ، وأَْنَشَد ِلِذي الرُّ

ٌض فـــــــــــــــوَ   وايف واقـــــــــــــــِ رَاُ  اخلـــــــــــــــَ ةٍ طـــــــــــــــِ  رِيـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

َد       َر ُ  (5)نــــــــــــَ ــــــــــــح رَتَقـ ه يــــــــــــَ ِه يف رِيشــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــِ يــــــــــــح  لــــــــــــَ

  
__________________ 

 معجم البلدان :( قبله يف 1)
 يف كــــــــــــــر ممســــــــــــــــــــــــــــ  طــــــــــــــيــــــــــــــف ِشــــــــــــــاء طــــــــــــــارقــــــــــــــي وِ 

 إن شـــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــطــــــــــــــــتــــــــــــــــنــــــــــــــــا دارهــــــــــــــــا فــــــــــــــــمــــــــــــــــورقــــــــــــــــيوِ     

  

 ... نظرت وأصحايب

 ومنتقٌ  ا أي منتشٌر. (ومثـحنَـوحنٍ  يف التهذيب :)( الذي يف اللسان : وأان مرتيٌض عن هذا األمر ومنتٍو 2)
 «.إىل صاعِ »( يف الصحاح واللسان : 3)
 واللسان : يف اإلانء.( يف التهذيب 4)
 واملثبت عن الديوان.« . لد  ليلة.. واقعاً فو »( ابألصر : 5)
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يع وَجْمعُ   ، األَِخيَرةُ ناِدَرةٌ ، قال ابُن َهْرَمةَ : ِريَاعٌ و ، ُريُوعٌ و ، أَْرياعٌ  : الّرِ

ال ً وِ  ــــــــــــــــَ ىًن ث ــــــــــــــــُج مــــــــــــــــِ ي جــــــــــــــــِ ر  ا ــــــــــــــــَ  ال حــــــــــــــــَ

وا      عـــــــــــــُ لـــــــــــــَ َرٍض وال طـــــــــــــَ اعـــــــــــــلـــــــــــــ  عـــــــــــــَ  الـــــــــــــّراَِيعـــــــــــــَ

  
 ، إِذا َجاَء َسْيٌر بعَد َسْيٍر ، كقَْوِلِهم : بِئٌْر ذاُت َغيٍِّث. َرْيعٌ  وناقةٌ لَها

 : اْنَخَرَق ، ومنه قَْوُل الُكَمْيِت : ِريعَ و ، كَسيِِّد : تَأْتي بسْيٍر بعَد َسْيٍر ، وهو مجاٌز. َريِّعٌ  (1) [لها]وفي األَساِس : ناقَةٌ 

ٌب  يــــــــــَص مــــــــــنــــــــــه جــــــــــانــــــــــِ ٌب  رِيــــــــــضَ ِإذا حــــــــــِ  جــــــــــانــــــــــِ

رُ      لــــــــِّ ظــــــــَ تــــــــَ ُ
حــــــــَ  فــــــــيــــــــهــــــــمــــــــا املــــــــ ِ َيضــــــــــــــــــــــح اح قــــــــَ ــــــــح تـ  بــــــــفــــــــَ

  
ٍ  َرائعةُ : ونقله الجوهرّي   النَّْرِسّيِ هَكذا. (2) بنُت ُسلَْيَماَن ، من أَْهِل األُْرُدّنِ ، َزْوُج أَْحَمَد بِن أَبِي الحوارى قَيََّدها ابُن ناِصٍر عن أُبَّي

 البِالِد ، والتّاُء زائَِدةٌ. َرْيعُ  ، كأَِمير : ما يُْكتَُب فيهِ  التَِّريعُ وِ 

 ُمَولََّدة.

 مض العا فصر الزاي
بِيعُ  : [زبع]  .الُمتََزبِّعُ  ، عن أَبِي َعْمٍرو ، وهو ، كأَِميٍر : الُمَدْمِدُم في الغََضب الزَّ

ْوبَعَةُ  اللَّْيُث :قاَل وِ  ، قِيَل : هو أََحُد النَّفَِر التِّْسعَة أَو السَّْبعَة الَِّذيَن قاَل هللا َعزَّ وَجلَّ  أَو َرئِيٌس للجنِّ  ، زاَد َغْيُره : َماِرد ، : اسم َشْيَطانٍ  الزَّ

َي اإِلعصارُ  (3) (َوِإْذ َصَرْفنا ِإلَْيَك نَ َفرًا ِمَن اجلِْنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآنَ )فيهم :  قاَل اللَّْيُث : و ، َزْوبَعَةَ  أُمّ  يُقَال :و ، َزْوبَعَةَ  وِمْنه ُسّمِ

ْرتَِفُع في ، وهللا أَْعلَم ، وذِلَك ِحيَن يَُدوُر اإِلْعَصاُر على نَْفِسه ، ثُمَّ يَ  ، يُقَاُل : فيه َشْيَطاٌن ماِردٌ  َزْوبَعَةَ  أَبَا وِصْبيَاُن األَْعَراب يَُكنُّوَن اإِلْعَصارَ 

 السََّماِء َساِطعاً. زاَد الَجْوَهِريُّ : كأَنَّه َعُموٌد.

ْوبَعُ وِ  َف َعلَى الَجْوَهِرّيِ في اللُّغَِة وفِي الَمْشُطور الَِّذي  ، كَجْوَهٍر ، الرَّ أَْنَشَدهُ ُمْختاَلًّ ِلْلقَِصيِر الَحِقير ، بالّراِء الُمْهَملَِة ال َغْيُر ، وتََصحَّ

 ً فا  : قاَل الّراجُز :  قالَ ُمَصحَّ

ا وِ  عـــــــــــــــــــــَ رَبحكـــــــــــــــــــــَ ز ُه تـــــــــــــــــــــَ زحاَن عـــــــــــــــــــــِ نح  ـــــــــــــــــــــََ  مـــــــــــــــــــــَ

ِه      ــــــــــــــِ ت ةً عــــــــــــــلــــــــــــــ  ُأســــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بـ عــــــــــــــاً َأو  َزوح ــــــــــــــَ ب  َزوح

  
ّيٍ ، فإنَّه َوَجَد فِي الَجْمَهَرةِ  ْوبَعَةُ ـ في الباِء والّزايِ والعَيِْن  ـوقد تَبَع في ذِلَك ابَن ُدَرْيٍد ، كما نبَّهَ علْيه ابُن بَّرِ ِعيُف :  الزَّ ُجُل الضَّ قاَل  .(4)الرَّ

َجِز بالّراِء. وهو ِلُرْؤبَةَ  الّراجز. فَأَْنَشَده كما أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، ْوبَعَةَ في الرَّ ا اللُّغَةُ فإِنَّ الرَّ اجِ الّراِجِز الَمْشُهوِر ، قاَل الّصاَغانِيُّ : أَمَّ  بِن العَجَّ

َوايَة أَّما اإِلْنَشاُد فإِنّ وِ   هكذا : الّرِ

زحاَن عـــــــــــــَ وِ  نح  ـــــــــــــََ ا مـــــــــــــَ عـــــــــــــَ لـــــــــــــَ عـــــــــــــح لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ُه تـ مـــــــــــــَ  ظـــــــــــــح

اوِ      عــــــــــــــــــَ رَبحكــــــــــــــــــَ ز ُه تــــــــــــــــــَ ا عــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــن َأحبــــــــــــــــــَح

  

بـََعا بـََعًة َأو َروح ِته َروح  َعَل  ُأسح

 ، بالباِء والحاِء الُمْهَملَة ، وروايَةُ أَبِي َعْمٍرو بالنُّوِن والخاِء الُمْعَجَمة.« أَبَْحنَا»هَكَذا هو في ِديواِن ُرْؤبَةَ ، وروايَةُ األَْصَمِعّيِ : 

ً »قلُت : ونِْسبَةُ هذا التَّْصِحيِف إِلى اْبِن ُدَرْيٍد َغْيُر َصِحيَحٍة ، فإِنَّ نَُسَخ الَجْمَهَرةِ ُكلََّها :  بالّراِء ، ويَُدلُّ لذِلَك أَنَّهُ َذَكَر في « َرْوبَعَةٌ ، أَو َرْوبَعا

ُجُل القَِصيُر ِعْنَد ِذْكِر َربِيعَةَ بِن نَِزاٍر واْشتِ  ـله  ـ« اإلشتِقَاقِ »ِكتَاِب  ْوبَُع : الرَّ قَاقِه ، ومن ُجَملَِة ما َذَكر ، فقال :والرَّ
. .. ، قال الّراِجزُ  (5)

ْوبَعَة : القَِص  ْلعَةَ تَْخُرج بالِفَصاِل ، وقيل : الرَّ ْوبَعَةُ : الّسِ َرٌف من يُر العُْرقُوب ، وقد تَقَدَّم طَ إِلى آخِره ، وُوِجَد في َشْرحِ ِديوان ُرْؤبَة : الرَّ

 الّصاَغانِّيِ وُربما يَُظنُّ الظَّانُّ أَنَّ اْعتِراَض الُمَصنِِّف على الَجْوَهِرّي من ُمْختََرعاتِه ، َكالَّ وهللا ، فقد أََخَذه من ِكتَابِ « ر ب ع»ذِلك في 

يّ  َحْرفاً بَحْرٍف ، وسبق الّصاَغانِيَّ أَيضاً اإِلماُم أَبو َسْهٍل الَهَرِويُّ ، وابنُ    َرِحَمهما هللا تَعالَى.بَّرِ

. قلت : هو َرْوُح بنُ  ِزْنبَاعٍ  هو َرْوُح بنُ  ، والنُّوُن زائَِدةٌ. قال الَجْوَهِريُّ : ، كِقْنَطاٍر : َعلَمٌ  ِزْنباعٌ وِ  بِن َرْوحِ بِن َسالمةَ بِن  ِزْنبَاعِ  الُجَذاِميُّ

 ءِ ُحداد بِن َحِديَدة بِن أَُميَّة بِن اْمِرى
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__________________ 
 ( زايدة عن األساس.1)
 «.ابن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .29( سورة األحقاف اآية 3)
ويف  ابلراء.« روبعة أو روبعا»لرجر الضعيف وأنشد قو  ر بة والروبض : ا 264/  1مثر هذا وأشران هنا  اىل رواية اجلمهرة « ربض»( تقدم يف 4)

 «.روبعة أو روبعا»ء الغذاء ويقا  للقصري روبض وهو ا قري ا وذكر الرجز بدون نسبة وفيه والروبض : الفصير السي 362/  3اجلمهرة 
 والروبض : الرجر الضعيف. 312( يف االشتقا  ص 5)
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 ِر بِن ماِلِك بِن َزيحِد َمَناَة ا وأَنحَشَد الل يحُث :بِن وائِ  (1)الَقيحِ  بِن محامة 
ي  َك اي رَاعــــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــــــــــــَ َرزحَت َأاي   َأحــــــــــــــــــــــــــــح

ــــــــــــــــــُن      هــــــــــــــــــا َروحُح ب ــــــــــــــــــاعِ َأضــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــح  زِن

  
 ْحبَةٌ.الُجذاِميُّ له صُ  زْنبَاعٍ  له ُرْؤيَةٌ ، وولَُده َرْوٌح من التّابِِعيَن. وقاَل ُمْسِلُم بن الَحّجاجِ : َرْوُح بنُ  ِزْنبَاعٌ و قلت :

ْنبَاَعةُ بهاٍء :وِ   َطَرُف الُخّفِ والنَّْعِل. الّزِ

 أَي :يَتَغَيَُّظ.« لُمعَاِويَةَ  يَتََزبَّعُ  فَجعَل»يُث َعْمِرو بِن العاص : نه َحدِ ، كتََزعََّب نقَلَه أَبو ُعبَْيٍد ، وم تَغَيَّظَ  الرجُل : تََزبَّعَ وِ 

ُم بُن نَُوْيَرةَ  َعْربَدَ  : تََزبَّعَ  قِيَل :وِ   يَْرثِي أَخاهُ ماِلكاً : ـرِضَي هللا عنه  ـ، قال ُمتَّمِ

اِحشـــــــــــــــــــــاً وِ  َ  فـــــــَ لـــــــح رحِب ال تــــــــَ ه يف الشـــــــــــــــــــــ  قـــــــَ لـــــــح  ِإنح تــــــــَ

اُذوَرٍة      رحِب ذا قـــــــــــَ اعـــــــــــلـــــــــــ  الشـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــَ َزبـــــــــــِّ تــــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
ُجُل ، إِذا فَُحشَ  تََزبَّع قاَل اللَّْيُث :وِ  ْوبَعَةِ  : التَّْغيُّر وُسوُء الُخلُِق ، وقِلَّةُ االْستِقَامة ، كأَنَّهُ من التََّزبُّع : ، وفي النَِّهايَةِ  وساَء ُخلُقُه الرَّ يحِ  الزَّ : الّرِ

 الَمْعُروفَِة.

ُهْم ، قال  تََزبَّعَ  ، وقاَل اللَّْيُث : َداَوَم على الَكالِم الُمْؤِذي ، ولَْم يَْستَِقمْ  ، تََزبَّعَ  قيل :وِ   العَّجاُج :: آَذى النّاَس وَشارَّ

يوِ  ىَن ِإنح ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــِ اٌء ابخلـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ َزبــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــَ  تـ

ا      عــــــــَ كــــــــ  ئــــــــاَم الــــــــلــــــــ  يــــــــَك الــــــــلــــــــِّ فــــــــِ كــــــــح (2)فــــــــالــــــــرت حُ  يــــــــَ
 

  
َجُز لُرْؤبَةَ ال للعَّجاجِ :  وقال الّصاَغانِيُّ : الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

وابعُ   : الدَّواِهي. الزَّ

ِل :َرَوى األَْزَهِريُّ َعن وَ  ْوبَعَةُ  الُمفَضَّ ، قال  (3) [وهو البَِعير الذي إِذا َمَشى َضَرَب بيَِده األَْرَض ساعةً ، ثم يَْستَِقيمُ ]: ِمْشيَةُ األَْحَرِد ،  الزَّ

ِل.  األَْزَهِريُّ : وال أَْعتَِمُد هذا الَحْرَف ، وال أَُحقّه ، وال أَْدِري َمْن َرواهُ عن المفَضَّ

 ، وَعَزَدها. (4)، وكذِلَك َدَعزها  جاَمعََها ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن وفي العُبَاِب : أَي لجاِريَةَ ، َكَمنَعَ ، ا َزَدعَ   :[زدع]

 كالِمْستَعِ. ، كِمْنبٍَر : السَِّريُع الَماِضي في األَْمرِ  الِمْزَدعُ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ 

 ، وفيه يَقُول : ابن َزْيِد بِن َكثَْوةَ  ، أَهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَِّساِن ، وقال الّصاَغانِيُّ : هو اسمُ  ، كَجْعفَرٍ  َزْربَعٌ  : [زربع]

ٍر وِ  يـــــــــــح ه   (5)لـــــــــــَ تـــــــــــُ ـــــــــــح بـ زِيِّ جـــــــــــُ نـــــــــــاِء الـــــــــــر َويـــــــــــح ـــــــــــح  كـــــــــــبَث

ه ُدوَن      تح أَرحَواقـــــــــــــــُ طـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ضِ ِإذا ســـــــــــــــــــــــــــــَ  َزرحبـــــــــــــــَ

  
ً  وفسََّره ُهنَاَك بأَنَّ « د ع ب ع»اللَِّساِن ، فإِنّه أَْوَرَد هذا البَْيَت في والعََجُب من صاِحِب   : اسُم اْبنِه ، وأَْهَملَه ُهنا. َزْربَعا

ً  ، ، َكَمنَعَ  َزَرعَ  : [زرع] ْمنَْحَها أَخاه ، فإِْن أَبى فَْليُْمِسْك ، أَو ِليَ  فَْليَْزَرْعَها َمْن كانَْت له»الَحِديُث : ، ومنه َطَرَح البَْذرَ  : ِزَراَعةً و يَْزَرُع َزْرعا

ْرعُ  وقيل :« أَْرَضه  َزَرْعتُ  الشََّجَر ، كما يُقَاُل : َزَرْعتُ  ٍء يُْحَرث. وفي َشْرحِ نَْهجِ البالَغِة الْبِن أَبِي الَحِديِد أَنَّه يُقَاُل :: نَبَاُت ُكّلِ َشيْ  الزَّ

، ألَنَّ الّداَل والّزاَي  أَْبَدلُوَها َداالً ؛ ِلتُوافَِق الّزايَ  ، اْفتَعَل ، اْزتََرعَ  وأَْصلُه ، أَي اْحتََرَث ، قال الَجْوَهِريُّ : كاْزَدَرعَ  البُرَّ والشَِّعيَر ،

 َمْجُهوَرتاِن ، والتّاء َمْهُموَسةٌ.

ْرعوِ  ، وقاَل الّراِغُب : وَحِقيقَةُ ذِلَك باألُُموِر اإِللِهيَِّة ُدوَن البََشِريَِّة ، وِلذِلَك قاَل  ، كذا في الّصّحاحِ  أَْنبَتَ  ، أَي هللا َزَرعَ  : اإِلْنبَاُت ، يُقَال : الزَّ

ْرعَ  فنََسب الَحْرَث إِلَْيهم ، ونَفَى َعْنُهمْ  (6) (أَنْ ُتْم تَ ْزَرُعونَُه َأْم ََنُْن الّزارُِعونَ أَ ) (فَ َرأَيْ ُتْم ما َِتُْرثُوَن.أَ )هللا تَعَالَى :  ، ونََسبَه إِلى نَْفِسه ،  الزَّ

رع فإَِذا نُِسَب إِلى العَْبِد فِلَكْونِه فَاِعالً لألَْسبَاِب الَّتِي هي َسبَبُ  وقاَل َغْيُره  .(7)، كما تَقُول :أَْنبَتُّ كذا ، إِذا ُكْنَت من أَْسبَاِب اإِلْنبَاِت  الزَّ

وَن ل ونَه أَم نَْحُن الُمنَمُّ ْرعَ  يُقَال : هللا ؟.ه:الَمْعنَى أَأَْنتُم تُنَمُّ يه َحتّى يَْبلَُغ غايَتَه ، على الَمثَل. يَْزَرُع الزَّ  ، أَي يُنَّمِ
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بِّيِ :وِ   ، كما في هللا ، أَي َجبََرهُ  َزَرَعهُ  يُقَاُل للصَّ

__________________ 
 ( يف أسد الغابة : محانة.1)
 هذه الرواية فال شاهد فيه.وعل  « تربعا»برواية  88( املشطوران يف أراجيز ر بة / 2)
 ( ما با معقوفتا مل يرد يف التهذيب ا والعبارة مذكورة يف التكملة عن املفضر.3)
 «.دعزها»( كذا ابألصر ا ويف املطبوعة الكويتية 4)
 ..«. دلير»( عن التكملة وابألصر 5)
 .64و  63( سورة الواقعة اآيتان 6)
 ( يف املفردات : نباته.7)
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   َوَلَد  للحَخريحِ. َزرَع الّصحاِح ا وهو جَماز ا كما يـَُقا  : أَنـحبَـَته   ا وكذا
ْرعُ  من الَمَجازِ وِ  ُجِل. َزْرعُ  ، وهو : الَولَدُ  الزَّ  الرَّ

ْرعُ وِ  وقد  (1) (ْرعاً ََتُْكُل ِمْنُه أَْنعاُمُهْم َوأَنْ ُفُسُهمْ فَ ُنْخرُِج ِبِه زَ )، نحو قَْوِله َعزَّ وَجلَّ :  الَمْزُروع ُعبِّر به َعنو في األَْصل َمْصَدٌر ، الزَّ

ْرع َغلََب اسمُ   .(َكْم تَ رَُكوا ِمْن َجّنات  َوُعُيون  )قاَل هللا تَعالَى :  ُزُروعٌ ج :  على البُّرِ والشَِّعيرِ  الزَّ

 ، ُمثَلَّثَِة الّراِء. اْلَمْزرَعةُ  وَمْوِضعُه (2) (َوُزُروع  َوَمقام  َكِرَي  )

ا الَكْسُر فلم أَْعِرْف من أَْيَن أَ   كذِلكَ و .(3)َخَذه المصنِّف اقتصر الَجْوَهِريُّ على الفَتْحِ ، وزاد الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن الّضمَّ ، وأَمَّ

ْرعِ  : َمْوِضعُ  الُمْزَدَرعُ   ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : الزَّ

ُم وِ  بح لـــــــــــنـــــــــــا مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــُ لـــــــــــُ اًل و اطـــــــــــح زحَدَرعـــــــــــاً َنـــــــــــَح  مـــــــــــُ

ٌر و      نـــــــــــــــــا َنـــــــــــــــــَح ريَانـــــــــــــــــِ زحَدرَعُ كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا جلـــــــــــــــــِِ  مـــــــــــــــــُ

  
ِريعَةُ وِ  ه : يُقَال : هؤالءِ  الَمْزُروعُ  ءُ َكَسِفينٍَة : الشَّيْ  ، الزَّ ا َزْرعُ  ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، ونصُّ ِريعَةُ  فاُلٍن ، أَي َولَُدهُ ، فأَمَّ َي بها الشَّيْ  الزَّ  ءُ فربَّما ُسّمِ

 ، كأَنَّها فَِعيلَةٌ في َمْعنَى َمْفعُولٍَة. وعالَمْزرُ 

ّي : ِريعَةُ و وقاَل ابُن بَّرِ يعةٌ  ، وال تَقُْل : يُْزَرع ، بتَْخِفيف الّراِء : الَحبُّ الَِّذي الزَّ  بالتَّْشِديِد ، فإِنَّه َخَطأٌ. َزّرِ

يعوِ  ّرِ يٍت : ما يَْنبُُت في األَْرِض  ، الّزِ ا يَتَنَاثَُر فيها أَيَّاَم الَحَصادِ كِسّكِ من الَحّبِ. نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن اْبِن ُشَمْيٍل ، ونَقَلَه  الُمْستَِحيلَِة ِممَّ

ْمَخْشِريُّ أَْيضاً ، وقال : ويقال له :الكاثُّ ، وهو َمَجاٌز.  الزَّ

ْرَعةُ وِ  ّمِ : البَْذُر ، وبِال اَلٍم : اسٌم. الزُّ  ، بالضَّ

 بُن عاِمِر بِن ماِزٍن األَْسلَِمّي : صحابِيُّون. ُزْرَعةُ و الشَِّقِريُّ ، ُزْرَعةُ و بُن َخِليفَةَ ، ةُ ُزْرعَ وِ 

 .وسلموآلهعليههللاصلىبُن َسْيِف بِن ِذي يََزَن الِحْميَِريُّ ، قِيَل : من األَْقيَاِل ، أَْسلََم ، وَكتََب إِليِه النَّبِيُّ  ُزْرَعةُ وِ 

. ُزْرَعةُ و  َعْبِد هللا البَيَاِضيُّ : تابِِعيُّ ، وحديثُه ُمْرَسٌل.بنُ  ُزْرَعةُ وِ   بُن َضْمَرةَ العاِمِريُّ ، َرَوى عنه أَبُو األَْسَوِد الُدَؤِليُّ

ْواوِ   كُزبَْيٍر ، وَسْحباَن ، وُعثَْماَن. ، ُزْرَعانَ و ، َزْرَعانَ و ُزَرْيعاً ، َسمَّ

َمْخَشِريُّ ، وهو َمجاٌز ، وأَْنَشَد ابُن  َزارعٍ  وِمْنهُ قِيَل ِلْلِكالِب : أَْوالدُ  ، نَقَلَهُ ابُن فاِرٍس وابُن َعبّاٍد ، : اسُم َكْلبٍ  َزاِرعٌ وَ  ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد والزَّ

 األَْعَرابِّيِ :

 ِمنح بـَعحِده حىّت َعَد ح  زارِعٌ وِ 
ّيِ بن أَبُو الَهْيثَموِ  ُد بُن َمّكِ ِد بِن يُوُسفَ  َصِحيحِ البَُخاِرّيِ عن (4) َراِوي الُكْشَمْيَهنِيُّ : ، كغَُرابٍ  ُزَراعٍ  ُمَحمَّ ، وقد  الِفَرْبِرّيِ  أَبي َعْبِد هللا ُمَحمَّ

ٍد الَمْرَوِزيّةُ ، وَغْيُرها.  َحدَّثَْت عنه أُمُّ الِكَراِم َكِريَمةُ بنُت ُمَحمَّ

 وقد نبَّه أَبُو َسْهٍل على َخَطئِه ، وَكتََب في الحاِشيَِة. صوابُه« والَمْزَرعانِ »، هذا هو الصَّواُب ، وُوِجَد بَخّطِ الَجْوَهِرّيِ :  نِ الَمْزُروعاوِ 

ِضيُّ الّشاِطبِيُّ ، كما َسيَأْ الَمْزُروعانِ  فَه اْبُن ِسيَده ، فَجعَلَه اْلَمُزوعاِن ، وقد نَبَّه عليه الرَّ  من بَنِي َكْعبِ  :« ع ز و»تِي في تَْرَجَمِة . وقد َصحَّ

 بِن َسْعٍد. َكْعُب بُن َسْعٍد ، وماِلُك بُن َكْعب بِن َسْعِد بِن َزْيِد َمناةَ بن تَِميٍم ، وُهَما

ُك ،  َزَرَعةٌ و اِن ، وزاد الّصاَغانِيُّ عنه :، عن أَبِي َحنِيفَةَ ، كما في اللِّسَ  ُمثَلَّثَةً  َواِحَدةٌ  زْرَعةٌ  وما َعلَى األَْرِض  ما فِي األَْرِض  يُقَال :وِ  تَُحرَّ

 فيه. يُْزَرعُ  أَي َمْوِضعٌ 

 وُهَو َمجاٌز. أَصاَب ماالً بعَد الحاَجةِ  : ِإذا له بَْعَد َشقاَوةٍ ، كعُنِيَ  ُزِرع قاَل ابُن َعبّاٍد : يقال :وِ 

ْرعُ وِ   بَةُ :، وقِيَل : نَبَت َوَرقُهُ ، قال ُرؤْ  : طالَ  أَْزَرَع الزَّ
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 أَزحَرَعا َزرحعِ َأو َحصحُد َحصحٍد بعَد 
ْرعُ  أَْمَكنَُهم ، إِذا الناسُ  أَْزَرَعهُ و ، َزْرعٍ  النَّبَاُت : صاَر ذا (5) أَْزَرعَ  وفي الُمْفَرَداِت :  .الزَّ

 ، وهو َمَجاٌز. ِمْنَها. ويَُكوُن البَْذُر من ماِلِكهاالُمعَاَملَةُ علَى األَْرِض ببَْعِض ما يَْخُرُج  َمْعُروفَةٌ ، وهو : الُمَزاَرَعةُ وِ 

__________________ 
 .27( سورة السجدة اآية 1)
 .26و  25( سورة الدخان اآيتان 2)
 ( ورد يف األساس اللغات الثالث وعبارته : وهذه مزُرعة فالن ومزَرعته ومزرِعته.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : رو .4)
  املفردات : وازدرع النباُت.( يف5)
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عَ  قاَل ابُن عبّاٍد : يُقَال :وِ  ع : ِمثْلُ  إِلَى الشَّرِّ  تََزرَّ . تََسرَّ  ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ّراعُ  َراَعةُ  ، وِحْرفتُه الّزاِرعُ  ، كَشدَّاٍد : الزَّ  ، قال : الّزِ

اَلُت  ـــــــــــــــــــــــــــــَذرِيـــــيِن  ا  ـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــِك الـــــَويـــــح يـــــــَ َوانـــــِ  آيت الـــــغـــــَ

ُت      ـــــــــح ن ىَت كـــــــــُ ا َزر اعـــــــــاً مـــــــــَ ـــــــــَ ي ـــــــــِ َوان وُ  الســـــــــــــــــــــــ   ؟َأســـــــــــــــــــــــُ
  

ّراعُ وِ   األَْحقَاَد في قُلُوب األَِحبّاِء. وهو َمجاٌز. يَْزَرعُ  أَيضاً : النَّّماُم ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، وهو الَِّذي الزَّ

 ، كُرّماٍن. ُزّراعٌ  : الّزاِرع وَجْمع

ٌد رُسوُل هللا  (1) (يُ ْعِجُب الزُّرّاعَ )وقَْولُه تَعالَى :  ّجاُج : الُمَراُد به ُمَحمَّ  ، لإِلْساَلمِ  الدَُّعاةُ  وأَْصَحابُه ، وسلموآلهعليههللاصلىقاَل الزَّ

 .عنهمهللارضي

اَعةُ وِ  رَّ  ، قال َجِريٌر : تُْزَرعُ  ، بالفَتِْح والتَّْشِديِد : األَْرُض التي الزَّ

ٍر  فــــــــــَ عــــــــــح رحِب جــــــــــَ َك يف حــــــــــَ نــــــــــح اٌء عــــــــــَ نــــــــــَ ر  غــــــــــَ قــــــــــَ  لــــــــــَ

يـــــــــــــــَك      نـــــــــــــــِّ غـــــــــــــــَ اتــــــــــــــــُ اهتـــــــــــــــَُ ا َزرّاعـــــــــــــــَ وُرهـــــــــــــــَ  وُقصـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ً  : الِذي الُمْزَدِرعُ وِ   َمَجاٌز. يَتََخصَُّص به ِلنَْفِسه. وهو يَْزَدِرُع َزْرعا

ْرعُ وِ   ، ِإذا أَْحَصَد. أَْزَرع الزَّ

 هللا َولَِدي لْلبِّرِ ، وأَْستَْرِزقُه له من الِحّل. أَْستَْزِرعُ  ويُقَال :

 وهو َمَجاٌز.

 الُحبَّ لك في القُلُوِب َكَرُمَك ، وُحْسُن ُخلُِقَك ، وهو َمَجاز. َزَرعَ وَ 

ْرُع َزْرعُ  ويُقال : بِئْسَ   الُمْذنِب. الزَّ

ْنيَاو  اآلِخَرة. وهو َمَجاٌز. َمْزَرَعةُ  الدُّ

ْرَعةُ وِ  َمْخَشِريُّ ، وهو َمَجاٌز. الزُّ ّمِ : فَْرُخ القَبََجِة. نَقَلَه الزَّ  ، بالضَّ

 ، وَزّراعاتُُهم. َمَزاِرُعُهم تِْلكَ وَ 

ُجلِ   .َزْرُعه وَمنِيُّ الرَّ

 : اسٌم. َزْرعٌ . وَحَصَد ، َزَرعَ  ويَقُولُون : َمنْ 

 بنُت أَُكْيِمل بِن ساِعَدةَ. َزْرعٍ  هي أُمُّ « َزْرعٍ  ألُمِّ  َزْرعٍ  ُكْنُت لَِك كأَبِي»وفي الَحِديِث : 

 الّراِزيُّ : حافٌظ َمْشُهوٌر. ُزْرَعةَ  وأَبُو

ٌث َمْشُهور. ُزْرعةَ  وأَبُو ِحيِم الِعَراقِيُّ : محّدِ  أَْحَمُد بُن َعْبِد الرَّ

ْوا ً  وَسمَّ  ، كَصاِحٍب. َزاِرعا

 «.ُزْرَعةَ  أَْجَوُع ِمنْ »ومن أَمثالهم. 

عازعُ  : [زعزع]  قُْرَب َعَدَن. ، باليََمنِ  : د الزَّ

َعاِزعُ وِ  الِزُل : الزَّ َعاِزعِ  ، يُقَاُل : َكْيَف أَْنَت في هِذه الشَّدائُد من الدَّْهرِ  ، والزَّ دَّةُ. كذا في اللَِّساِن وال ؟الزَّ ُمِحيِط واألََساِس ، إِذا أَصابَتْهُ الّشِ

 وهو َمَجاٌز.
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ْعَزَعةُ وِ  يحِ الشََّجَرةَ ونَْحَوها الزَّ يُح الشََّجَرةَ َزْعَزَعةً ، وكذا َزْعَزَعت ، قالَهُ اللَّْيث ، يُقَال : : تَْحِريُك الّرِ  بها ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : َزْعَزَعتْ  الّرِ

َا  ا حـــــــــِ ـــــــــَ ب ـــــــــُح الصـــــــــــــــــــــــ  َذا رِي ـــــــــ  ب تح َأاَل حـــــــــَ َزعـــــــــَ  َزعـــــــــح

وبُ      نــــــــــُ الِ  جــــــــــَ ه بــــــــــعــــــــــَد الــــــــــظــــــــــِّ انــــــــــِ بــــــــــَ  بــــــــــُقضــــــــــــــــــــــــح

  
اَها بالباِء حيُث كانَْت في َمْعنَى َدفَعَْت بها. َزْعَزَعتْ  يَُجوُز أَْن يَُكونَ   به : لُغَةً في َزْعَزَعتْهُ ، ويَُجوُز أَْن يكوَن َعدَّ

كه تَْحِريكاً َشِديداً ، قال أَو ُكلُّ تَْحِريٍك َشِديدٍ  ت أُمُّ الَحّجاجِ بِن : َزْعَزَعةٌ ، يقال : َزْعَزَعهُ َزْعَزَعةً ، إِذا أَراد قَْلعَه وإِزالَتَه ، وهو أَْن يَُحّرِ

 يُوُسَف :

هح  بــــــــــــُ انــــــــــــِ ُر وازحَور  جــــــــــــَ يــــــــــــح اَوَ  هــــــــــــذا الــــــــــــلــــــــــــ  طــــــــــــَ  تــــــــــــَ

هح وِ      ـــــــــــــــــــُ ب ـــــــــــــــــــَر أَُداعـــــــــــــــــــِ ي ـــــــــــــــــــِ ل يِن َأال  خـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  أَر ق

  

ـــــــــــو ال    ـــــــــــو   ل ــــــــــــــــــــــــــــــــف ُه  ـ ريح   ـال َرب  غـــــــــــَ
  

زِعَ    ُزعـــــــــــح هح  لـــــــــــَ بـــــــــــُ َوانـــــــــــِ رِيـــــــــــِر جـــــــــــَ  مـــــــــــن هـــــــــــذا الســـــــــــــــــــــــــ 

  
مِّ  ، األَِخيرُ  ُزَعاِزعٌ و ، َزْعَزاعٌ و ، َزْعَزَعانُ و ، َزْعَزعٌ  ِريحٌ وِ   ، أَي (2)نَقَلَُهنَّ الَجْوَهِريُّ ، ما َعَدا الثّاِلثَةَ ، وَضبََط األَِخيَرةَ بالفَتْح  بالضَّ

ُكها ، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ ألَبِي قَْيِس بِن األَْسلَِت : األَْشيَاءَ  تَُزْعِزعُ   وتَُحّرِ

__________________ 
 .29الفتح اآية ( سورة 1)
 ( كذا ابألصر ا والذي يف الصحاح : وريح َزعحَزعان وَزعحزَع وَزعحزَاع َأي تزعزع األشياء لشدهتا ا واجلمض َزعازع.2)
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ا  اهتــــــــــــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــــــــــــ  ي ــــــــــــــــــــــــــِ رَاَف َدل  كــــــــــــــــــــــــــَبن  َأطــــــــــــــــــــــــــح

اَء      َبٍ  َحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ زَاعِ يف ِشـــــــــــــــــــــــــــَح  َزعـــــــــــــــــــــــــــح

  
ْعَزاَعةُ : الَكِتيبَةُ الَكثِيَرةُ وِ  ْيَداِويَّ حين أَْطلَق يَساراً : الَخْيلِ الزَّ  ، قال ُزَهْيُر بُن أَِبي ُسْلَمى يَْمَدُح الحاِرَث ْبَن َوْرقَاَء الصَّ

ٍد  ئـــــــــِ تـــــــــ  ريحِ مـــــــــُ و غـــــــــَ مـــــــــُ زِيـــــــــاًل وَيســـــــــــــــــــــــح ي جـــــــــَ طـــــــــِ عـــــــــح  يــــــــــُ

و ِ      ِة اجلـــــــــــُ زَاعـــــــــــَ وحِم يف الـــــــــــز عـــــــــــح قـــــــــــَ لـــــــــــح ِر لـــــــــــِ يـــــــــــح  ابخلـــــــــــَ

  
ُك جُ  ْعَزاَعةَ إِلى الُجوِل.أَراد فِي الَكتِيبَِة الَّتِي يَتََحرَّ ُز ، فأََضاَف الزَّ  ولَُها ، أَي ناِحيَتُها ، ويَتََرمَّ

ْره  َزْعَزعٌ  َسْيرٌ وِ  كٌ  ، وفَسََّره الّصاَغانِيُّ فقاَل : أَي (1)، َذَكَرهُ الَجْوَهِريُّ ولم يُفَّسِ ، وفِي اللَِّساِن : أَي َشِديٌد ، وهو َمجاٌز ، وأَْنَشَد  فِيه تََحرُّ

 َهِريُّ ألَُميَّةَ بِن أَبِي عائٍذ الُهَذِلّيِ يَِصُف ناقَةً :الَجوْ 

َزعــــــــــــــــــــاً وِ  ًة َزعـــــــــــــــــــــح جـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــَ د   ـــــــــــــــــــــَح رحمـــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــــَ

اِ       حــــــــــَ
َ

وحَ  املــــــــــ ُر فـــــــــــَ بــــــــــح َرَط ا ــــــــــَ (2)كــــــــــمــــــــــا اَنــــــــــحَ
 

  
ُص ، والُمَزْعفَُر ، واللَّْمُص ، واللََّواُص ،  الفالُوذُ  ، أَي َعلَى ِصيغَِة اْسِم الَمْفعُوِل : بالفَتْحِ  الُمَزْعَزعُ  قال ابُن األَْعَراِبّي :وِ  ، وكذِلَك الُملَوَّ

ِرْطَراُط. وقد ذُِكَر ُكلٌّ في بابِه.  والِمِرْطَراُط ، والّسِ

كَ  تََزْعَزعَ وِ  يُح ، قاَل األَْعَشى يَْمَدُح َهْوَذةَ بَن َعِلّيٍ الَحنَِفيَّ : َزْعَزَعتْهُ  ، وهو ُمَطاِوعُ  : تََحرَّ  الّّرِ

رِِه  رًا مــــــــــن حبــــــــــَح َح زَاخــــــــــِ بــــــــــَ يــــــــــُر َأصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــنــــــــــِّ  مــــــــــا ال

ا      بـــــــــــَ اَدتح لـــــــــــه رِيـــــــــــُح الصــــــــــــــــــــــــ  اجـــــــــــَ َزعـــــــــــَ َزعـــــــــــح  فـــــــــــتــــــــــــَ

  

ِه  بــــــــــــِ يــــــــــــح اًل مــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــَ َوَد اَنئــــــــــــِ وحمــــــــــــًا أَبجــــــــــــح  يـــــــــــــَ

  
ا   عـــــــــَ ـــــــــ  نـ قـــــــــَ ـــــــــَ يـــــــــُر تـ خـــــــــِ اِء ِإَذا الـــــــــبـــــــــَ طـــــــــَ  عـــــــــنـــــــــَد الـــــــــعـــــــــَ

  
 ا يُْستَْدَرُك عليه :* وممّ 

ْعَزاعُ  َكه بِشدَّةٍ ، واْستَعَاَرتْهُ الدَّْهنَاُء بنُت ِمْسَحٍل : في الذََّكر ، فقالَْت : الزَّ  ، بالفَتْح : االسُم من َزْعَزَعه : َحرَّ

زَاعٍ ِإاّل  ي  بـــــــــــــــــــــَزعـــــــــــــــــــــح ي  ـــــــــــــــــــــَِّ لـــــــــــــــــــــِّ  ُيســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ي     مـــــــــــِّ ي يف كـــــــــــُ خـــــــــــِ تـــــــــــَ رُت مـــــــــــنـــــــــــه فــــــــــــَ قـــــــــــُ  َيســـــــــــــــــــــــــح

  
ّي : ُزْعُزوعٌ  وقال ابُن ِجنِّي : ِريحٌ  ْعَزاَعةُ  ، بالّضم ، أَي َشِديَدةٌ. وقال ابُن بَّرِ دَّةُ ، وأَْنَشَد بيَت ُزَهْيٍر : الزَّ  : الّشِ

 ... اجلُو ِ  َزعحزَاَعةِ يف 
 وقال : أَي فِي ِشدَّةِ الُجوِل.

ً  َزْعَزْعتُ وِ   ، أَي َحثَثْتَها ، وهو َمَجاٌز. فتََزْعَزَعتْ  اإِلبَل ، إِذا ُسْقتََها َسْوقاً َعنِيفا

َعْيِزَعةِ  وأَبُو  : َكاتُِب َمْرَواَن الِحَماِر ، عن َمْكُحوٍل ، فيه َجَهالَةٌ. الزُّ

ُد بُن أَبِي َعْيِزَعة وُمَحمَّ َم فيه. الزُّ  : تُُكلِّ

ً  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد ، وزاد غيُره : َزْقعَا الِحَماُر ، َكَمنََع ، َزقَعَ  : [زقع] ّمِ ، أَي َضِرَط أََشدَّ ما يَُكوُن. ُزقَاعا  ، بالضَّ

يكُ  َزقَعَ  يقال :وِ  ً  الّدِ  كَصقَع. صاحَ  : َزْقعا

قاقِيعُ  قال النَّْصُر :وِ  . وقَاَل الَخِليُل :هو، بالقَ  : فَِراُخ القَبَجِ  الزَّ َدةِ الَمْفتُوَحة ، وآِخُره ِجيٌم : الَحَجل ، كما َمرَّ َعاقِيقِ  قَْلبُ  اِف والُمَوحَّ ،  الزَّ

 واِحُدها ُزْعقُوقَةٌ.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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َدةِ : البُْرهاُن إِْبَراِهيُم بُن مُ  ايِ ، وفَتْح القاِف الُمَشدَّ يُّ الَحوفيُّ ُزقَاَعةُ ، بَضّمِ الزَّ ِد بِن بََهاِدِر بِن أَْحَمَد الغَّزِ َحمَّ
العَشَّاُب ، الشَِّهيُر بابِن  (3)

 َمْشُهوٌر ، َسِمْعُت ِمْن ِشْعِره ، ومات َسنَةَ ثََمانمائٍَة وستَّ َعْشَرةَ. قلُت : وقد تَْرَجَمهُ الَمْقِريِزيُّ تَْرَجمةً : ُزقّاَعة ، قال الحاِفُظ فِي التَّْبِصيِر 

ه :  َطِويلَة ، ومّما َكتََب الحافُِظ إِليه يَْستَِجيُزه ما نَصُّ

ُم  كـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ِة مـــــــــــــــِ ب ِإذحاًن ابلـــــــــــــــّرِوايـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ طـــــــــــــــح  نـــــــــــــــَ

ســــــــــــــــــــــــــانِ      رٍّ وِإحح مح ِإيصــــــــــــــــــــــــــاُ  بــــــــــــِ كــــــــــــُ  فــــــــــــعــــــــــــاَدتــــــــــــُ

  

ِدي  اســـــــــــــــــــــــــِ َ  حـــــــــــَ فـــــــــــِ َدارِي ولـــــــــــَح قـــــــــــح َض مـــــــــــِ رَيحفـــــــــــَ  لـــــــــــِ

  
َا بـــــــــــــرُبحهـــــــــــــانِ وِ    مـــــــــــــِ َر بـــــــــــــَا الـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــَ خـــــــــــــَ ـــــــــــــح  أَف

  
 فأََجاب :

ه  يـــــــــاتـــــــــُ تح حـــــــــَ هـــــــــاَب الـــــــــدِّيـــــــــن َدامـــــــــَ زحُت شـــــــــــــــــــــــِ  َأجـــــــــَ

قـــــــــــانِ      ي ِ تـــــــــــح عـــــــــــِ اَز لـــــــــــَح ِديـــــــــــٍث حـــــــــــَ رِّ حـــــــــــَ  بـــــــــــكـــــــــــُ

  
__________________ 

 ( كذا ابألصر ونص الصحاح واضح وفيها : وسرٌي زعزٌع : شديٌد.1)
 .175/  2( ديوان اهلذليا 2)
اب نســبة اىل تفننه يف نســبة اىل علم ا رف أو صــناعة ا« ا ريف»( كذا ابألصــر ا ولعلها 3) خلياطة ا قا  املقريزي : عا. صــناعة اخلياطة. والعشــّ

 .ه 816معرفة األعشاب انظر شذرات الذهب وفيات سنة 
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ه وِ  ـــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــح ٍر َرَويـ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــخ وشـــــــــــــــــــــــــــــِ ٍه وَلرِي قـــــــــــــــح ـــــــــــــــِ  ف

اين وِ      تح أُذحين وقــــــــــــــــا  ِلســـــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــا لــــــــــــــــَِ

  
 النّاِس.وله ِديواُن ِشْعٍر َمْشُهوٌر بيَن أَْيِدي 

ِلْنباعُ  : [زلبع] ُجُل الُمْنَدِرى ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اْبُن ُدَرْيٍد : هو ، كِسِرْطراطٍ  الّزِ  ، كما في العُبَاِب واللَِّساِن. ُء بالَكالمِ الرَّ

لَعُ  : [زلع] َكةً : ُشقَاُق في َظاِهِر القََدِم وبَاِطنِه الزَّ ً  قََدُمه ، بالَكْسِر ، َزِلعَتْ  وقد ، ُمَحرَّ ا ِإْن  فِي َظاِهِر الَكفِّ  كذِلَك ِإذا كانَ و ، تَْزلَع َزلَعا ، فأَمَّ

لَع ، وقِيَل : (1)ُشقَاٌق وقَلَق : لٌَز ، أَي وعَ  َزلَعٌ  كان في بَاِطنِها فهو الَكلَُع ، كما في الّصحاحِ ، وفِي األََساِس : وتَقُول : أََخَذه : ُشقَاٌق في  الزَّ

ه بَْعُضُهم بِجْلِد القََدِم. تَفَطُُّر الِجْلدِ  هو أَو ظاِهِر القََدِم وإلَكّفِ ، والَكلَُع : فِي باِطنِهما ،  قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وَخصَّ

لَعَةو قال ابُن ُدَرْيٍد : ً  ، ِجَراَحتُه ، كفَِرحَ  َزِلعَتْ يُقَال :  فَاِسَدةٌ بَهاٍء : ِجَراَحةٌ  ، الزَّ  فََسَدت. ، إِذا تَْزلَع َزلَعا

ً  ، كَمنَعَه َزلَعَهُ  قاَل اللَّْيُث :وِ   هِذه عن اْبِن َعبّاٍد. اْستَلَبَه في َختٍْل ، كاْزَدلَعَه : َزْلعا

ً  ِرْجلَهُ بالنّارِ  َزلَعَ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد :وِ   ِجْلَده. َزلَعَ  ، وقاَل غيُره : قََهاأَْحرَ  : َزْلعا

ْيلَعُ و قاَل اللَّْيُث :  ِصغَاٌر. : َضْرٌب من الَوَدع الزَّ

 فيِه على َحّدِ اليَُهوِد. (2): َموِضٌع ، وقد غلََب على الِجيل ، وأَْدَخلُوا الاّلَم  َزْيلَع قاَل ابُن ُدَرْيٍد :

ثِيَن. بَْحِر الَحبََشةِ د ، بَساِحِل  قال َغْيُره : هو :وِ   َمْشُهوٌر ، وقد َخَرَج منه َجَماَعةٌ من العُلََماِء والُمَحّدِ

ْيلَِعيُّ ، صاِحُب اللِّْحيَِة ، أَحُد أَْقَطاِب اليََمِن.  وأَبُو العَبّاِس أَْحَمُد بن ُعَمَر الزَّ

ْولَعُ وِ  .، نَقَلَهُ الّصاغَ  الُمَشقَُّق األَْعقَابِ  ، كَجْوَهر : الزَّ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبِي  كُمعَظَّم : َمن اْنقََشَر ِجْلُد قََدِمه عن اللَّْحمِ  ، الُمَزلَّعُ و انِيُّ

 َعْمٍرو.

  بِِه قَْوٌم وهم ُمْحِرُموَن ، وقدَمرَّ »وفي َحِديث أَبِي َذّرٍ : « ِرْجلُه فَلَه أَْن يَْدُهنَها تََزلَّعَت إِّن الُمْحِرَم إِذا»الَحِديُث : ، ومنه : تََشقَّقَ  تََزلَّعَ وِ 

 وقال الّراِعي :« فقال : بالدُّْهنِ  ؟ٍء نَُداِويهاأَْيِديِهم وأَْرُجلُُهم ، فَسأَلُوه : بأَّيِ َشيْ  تََزلَّعَتْ 

ا وِ  اِن كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ َ تـــــــــــــَ يٍّ ابملـــــــــــــِ لـــــــــــــَ  َنصـــــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــح  غـــــــــــــَ

ُدهـــــــــا قـــــــــد      لـــــــــح تـــــــــَ  جـــــــــِ وح ُب مـــــــــَ الـــــــــِ عـــــــــَ اثــــــــــَ عـــــــــَ َزلـــــــــ  (3)تــــــــــَ
 

  
 والَمْعنَى َواِحٌد.« تََسلَّعَا»ويُْرَوى : 

 تََكسََّر. : تََزلَّع قال ابُن َعبَّاٍد :وِ 

 ٍء يَأُْخذُهُ.أَْزلَعَهُ : أَْطَمعَهُ في َشيْ  قال اللَّْيُث :وِ 

ُل :وِ   في األَْصِل تَاٌء. اْزَدلَع والّداُل في َحقَّهُ : اْقتََطعَهُ  اْزَدلَعَ  قاَل الُمفَضَّ

 يُْستَْدَرُك عليه :* ومّما 

ً  الماَء من البِئْرِ  َزلَعَ   : أَْخَرَجه. يَْزلَعُه َزْلعا

 : قََطْعُت له منه قِْطعَةً. َزْلعَةً  لهُ ِمن ماِلي َزلَْعتُ وِ 

لُوعُ وِ   : تََشقُّق األَْقَداِم. الزُّ

 ال تَزاُل تَْنَسِلُق ، وكذِلَك الِجْلُد. ُمتََزلِّعَةٌ  : َزْلعَاءُ  وَشفَةٌ 

 الشََّجَرةَ ، إِذا قََطْعتَها. َدلَْعتُ ازْ وِ 

 ِجْلُده : اْنَحَرق بالنّاِر. تََزلَّعَ وَ 

 َرأَْسه ، كَسلَعَه. عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. َزلَعَ وِ 
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 ِريُشهُ : َذَهَب ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : تََزلَّعَ وِ 

ه  فـــــــُ ف  ِنصــــــــــــــــــــح ــــــكــــــَ ُر ال فحضـــــــــــــــــــــُ ــــــَ ا يـ هـــــــَ ــــــح يـ اَل قـــــــاِدمــــــَ  كــــــِ

ه قــــــــــد      اَر  رِيشــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــَ يــــــــــِد ا ــــــــــُ عــــــــــاكــــــــــجــــــــــِ َزلــــــــــ   تـــــــــــَ

  
لُوعُ وِ   ، والسُّلُوُع : ُصُدوٌع في الَجبَل في َعْرِضه. الزُّ

 .(4)وَعَصْوتُه وفَأَْوتُه ، بَمْعنًى َواِحٍد  َزلَْعتُه وقاَل ابُن األَْعَراِبي

ْلعَةُ وِ   ، بالفَتْحِ : خابِيَةٌ للماِء ، ُمَولََّدةٌ. الزَّ

__________________ 
اخل الذي يف األســـــاس يف مادة ز   ز : أخذه علز وزلز : قل  ا مث قا  يف مادة ز    .. قوله : أخذه زلض وعلز»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 1)

 «.ومنه تعلم أن ما ذكره الشارح تصحيف وخلرتا هـ  ع : ويقا  يف  اهر كفه زلض ا ويف بطنها كلض وهو الشقا . ا
وقد غلب عل  اجلير ا وأدخلوا الالم فيه عل  حد اليهود ا فقالوا قوله : وأدخلوا الالم فيه ا عبارة اللســــــــــــان :»( هبامش املطبوعة املصــــــــــــرية : 2)

 «.:الزيلض ارادة الزيلعيا اه
 وانظر ختر ه فيه. 165( ديوانه ص 3)
 وسلقته ودثنته وهروته. ( زيد يف اللسان :4)
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 الشَّْمُس ُزلُوعاً : َطلَعَت. َزلَعَتوِ 

َب الُمَصنُِّف ُهنَاَك أَنَّهُ  َزلَعَتِ وِ  ما بالعَْيِن ُمْهَملَةً ، وقد أَْهَملَُهَما ُهنَا النّاُر : اْرتَفَعَْت. وهَذاِن الَحْرفَاِن أَْوَرَدُهما ابُن َعبّاٍد بالغيِن ُمْعَجَمةً ، وَصوَّ

 َ ل ، فتأ مَّ
(1). 

َمعَةُ  : [زمع] كةً : َهنَةٌ زاِئَدةٌ  الزَّ ْلفِ  من ، ُمَحرَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي َزْيٍد. َوَراء الّظِ

ْسغِ ، في ُكّلِ قائَِمةٍ  َهنَةٌ  أَو ، قالَهُ اللَّْيُث وهكذا َوقََع فِي نَُسخِ ِكتَابِه : أَْظفَار  ، كأَنََّما ُخِلقَتَا من قَِطعِ القُُرونِ  َزَمعَتَانِ  ِشْبهُ أَْظفَاِر الغَنَِم في الرُّ

 الغَنَم. وقاَل غيُره : هي لَهنَةُ الّزائَِدةُ الناتِئَةُ فوَق ِظْلِف الّشاةِ.

ِر ِرْجِل الشاةِ والظَّْبيِ وا هي أَو ةُ في ُمَؤّخِ  ألَْرنَِب.الشَّعَراُت الُمَدالَّ

َكةً ، َزَمعُ  ج : َمعَ  ، بالَكْسِر ، وفي الّصحاحِ : ِزماعٌ  جج :و ُمَحرَّ ، مثل : ثََمَرةٍ وثََمٍر وثَِماٍر ، وأَْنَشَد  ِزَماعٌ  ، والَجْمعُ  َزَمعَةٍ  : جمعُ  الزَّ

اِج   : ـيَِصُف ثَْوراً  ـالّصاَغانِيُّ للعَجَّ

ا وِ  َرفــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــح َدرًا ختــــــــــــــــــََ قــــــــــــــــــ   غــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ  ِإنح تـــــــــــــــــــَ

ن       ا  ــــــــــــــــُِ دن ضَ شـــــــــــــــــــــــــــــَ ا الــــــــــــــــز مــــــــــــــــَ رَتحَدفــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
 وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد :

َل   الز َمضُ ُهُم   ال جِي يف اأَلَكارِعِ  (2)الس فح
 وأَْنَشَد الِجْوَهِريُّ ألَبِي ذَُؤْيٍب يَِصُف َظْبياً نَِشبَت فِيِه ُكفَّةُ الّصائِِد :

ا  تح يف الــــــــــــــــّزِمــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ رَاَي وقــــــــــــــــد َنشــــــــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــَ

رح      ـــــــَ ِد الـــــــَوتـ قـــــــح ُر عـــــــَ ثـــــــح تح مـــــــِ مـــــــَ كـــــــَ حـــــــح تـــــــَ (3)ِع واســـــــــــــــــــــح
 

  
 

َمعَةُ وِ  َمعَةُ  ، وفي اللَِّساِن : التَّْلعَةُ ، أَو : هو ُدوَن الشُّْعبَِة ، والشُّْعبَةُ : ُدوَن التَّْلعَةِ  : الزَّ َحاِب ، بيَن ُكّلِ َرَحبَتَ  الزَّ ،  َزَمعَة ْينِ : أَْصغَُر من الّرِ

َحِديُث أَبِي بَْكٍر والنَّسَّابَِة :  ، وِمنه لَيس لها َسْيٌل قَِريبٌ  ، وهي ما ُدوَن َمَسايِِل الماِء من جانِِب الَواِدي ، أَو تَْلعَةٌ َصِغيَرةٌ  تَْقُصُر عن الواِدي ،

، كما في  َزَمعَاتٌ و ، َزَمعٌ و ، كما في العباب ، أَْزماعٌ  : َرةُ من األَْرِض ، جأَو القََرا أَي : لَْسَت من أَْشَرافِِهم.« قَُرْيٍش  َزَمعَاتِ  إِنََّك من»

 اللَِّساِن.

َمعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ  َكةً : َمَسايُِل َصِغيَرةٌ َضيِّقَةٌ  الزَّ  ، قال : ، ُمَحرَّ

َر  ــــــــــح ي ُر ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ي ضٍ اي ســــــــــــــــــــــــَ رٍِه  َزمــــــــــَ كــــــــــح ــــــــــَ ت  ُمســــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــــَ  أِلَيتٍّ      رِي رِّ الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــ  َدفـــــــــــــــــِ ح خـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــُ

  
َمعوِ  َمعِ  ، أَي َمآِخيِرهم ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، زاَد في اللَِّساِن : وأَتْبَاِعهم ، بَمْنِزلَةِ  َزَمِعِهم ، يُقاُل : هو من ُرَذاُل النَّاِس  : الزَّ ْلِف ،  الزَّ من الّظِ

 ، وقال ُرْؤبَةُ : أَُزَماعٌ  والَجميُع :

اضِ وِ  يـــــــــــــــــــ  ب حـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ َدا مـــــــــــــــــــُ   ال اجلـــــــــــــــــــَ
مــــــــــــــــــــاَش وِ       اأَلحــــــــــــــــــــراضِ  الــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــضِ ال قــــــــــــــــــــُ

  
َمعُ وِ  َمعَاُت. الشَّعََراُت َخْلَف الثُّنَّةِ  : الزَّ  وكذِلَك الزَّ

َمعُ وِ  ِعيُف. : الزَّ  السَّْيُل الضَّ

َمعُ وِ  ْعدةِ تَأُْخذُ اإِلْنَسانَ  : الزَّ َمْخَشِريُّ : ِمْن َخْوٍف أَو نََشاٍط. ِشْبهُ الّرِ  إِذا َهمَّ بأَْمٍر ، كما في اللَِّساِن ، وقاَل الزَّ

َمعُ وِ  َمعَةالَكْرِم. وهو َمَجاٌز ، قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل. وقِيَل : َزَمعَاتُ  ، يُقَال :بََدتْ  أُبٌَن تكوُن فِي َمَخاِرجِ َعنَاقِيِد الَكْرمِ  : الزَّ : العُْقَدةُ في َمْخَرج  الزَّ

ةِ ، والَجْمع :  .َزَمعَاتٌ و َزَمعٌ  العُْنقُوِد ، وقِيَل :هي الَحبَّةُ إِذا كانَْت ِمثَْل َرأِْس الذَّرَّ

َمعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ياَدةُ في األَصابع ، وه : الزَّ  .أَْزَمعُ  والزَّ
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َمعُ وِ  ، أَي َخِرَق من َخْوٍف ، كما في الصحاح ، زاد فِي اللَِّساِن :  ، كفَِرحَ  َزِمعَ  الَخْوُف ، وقدوِ ، كما في الّصحاحِ ، زاد غيُره : الدََّهشُ  الزَّ

 وَجِزَع.

بُن َسْمعَاَن  (4)، أَي باألُموِر الُمْنَكراِت وبالدََّواِهي ، قال َعْبُد  باألَزاِمعِ  نٌ ، يُقَال :َجاَء فاُل أََزاِمعُ  : الدَّاِهيَةُ ، واألَْمُر الُمْنَكُر ، ج : األَْزَمعُ وِ 

 التَّْغلبّي :

يِن  تــــــــــَ دح مــــــــــًا َوعــــــــــَ دح زح وقــــــــــِ جــــــــــِ نــــــــــح م تـــــــــــُ َت فــــــــــلــــــــــَ دح  َوعــــــــــَ

َد       َك ِإحـــــــــــح لـــــــــــح يِن وتـــــــــــِ تـــــــــــَ فـــــــــــح لـــــــــــَ ضِ فـــــــــــَبخـــــــــــح  اأَلزَامـــــــــــِ

  
ِمعُ وِ  . هُ أَْو َدْمعُهَكَكتٍِف : َمْن إِذا َغِضَب َسبَقَهُ بَْولُ  ، الزَّ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

__________________ 
 رجر أزلض قصري الشفتا يف استحالة عن وضح الفم. وامرأة زلعاء : واسعة الفرج. 138/  1« زلض»( زيد يف التهذيب املطبوع 1)
 «.السفر»وابألصر  8/  3( عن اجلمهرة 2)
 .148/  1( ديوان اهلذليا 3)
 اللسان : عبد  .( يف 4)
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عُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  مَّ ْبيَاُن ، كُسكٍَّر : ُزْنبُوٌر ال إِْبَرةَ له ، الزُّ عُ  يَْلعَُب به الّصِ  لهم ، وتَْزِميعُه : َدْنَدنَتُه. يَُزّمِ

عوِ  مَّ  ال يَِخفُّ ِلْلَحاَجة. يُْزِمعُ  َمنْ  أَيضاً : الزُّ

مِّ  ُزْمعَةٌ  ِض في نََواِدِر األَْعَراِب : في األَرْ وِ   قِْطعَةٌ  ، أَي (1)، وكذِلَك ُزوَعةٌ من نَْبٍت ، ولُْمعَةٌ من نَْبٍت ، وُرْقعَةٌ من نَْبٍت  من النَّْبِت ، بالضَّ

 منه.

ُك : َواِلُد َسْوَدةَ أُّمِ الُمْؤِمنِيَن وأَِخيها َعْبٍد الصَّحابِّيِ الَجِليل َزْمعَةُ وِ  بُن قَْيٍس بِن َعْبِد َشْمِس بِن  َزْمعَةُ   َعْنُهَما ، وهو، رِضَي هللا بالفَتْحِ ، ويَُحرَّ

َجها  بعد َخِديَجةَ رِضَي هللا عنهما ، ولما أََسنَّت :َوَهبَْت يوَمها لعاِئَشةَ رِضَي هللا  وسلموآلهعليههللاصلىَعْبِد ُوّدِ بِن نَْصٍر ، وبِْنتُه َسْوَدةُ تََزوَّ

 كاَن من َساَدةِ الصَّحابَِة ، وقد َوِهَم أَبو نُعَْيٍم في نََسبه.، وأَّما أَُخوها َعْبٌد ف عنهما

ّماَعةُ وِ  َدةً  الزَّ بِّيِ في يِافُوِخه ، قال اللَّْيُث ، وهي ، ُمَشدَّ ُك من َرأِْس الصَّ ّماَعةُ  : الَّتِي تَتََحرَّ اَعةُ ، بالالم ، قاَل األَْزَهِريُّ :  الرَّ اِء ، واللَّمَّ ، بالرَّ

اِء ، قال : اعةُ ، بالرَّ مَّ ّماَعةَ  وما َعِلْمُت أََحداً َرَوى الَمْعُروُف فِيها الرَّ  بالّزايِ غير اللَّْيِث. الزَّ

ْمِعيُّ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  ُجُل الّداِهيَةُ. وهو :،  : الَخِسيُس ، والسَِّريُع الغََضبِ  الزَّ  الرَّ

ْمِعيُّ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  ُجُل الّداِهيَةُ. ، وهو : : الَخِسيُس ، والسَِّريُع الغََضبِ  الزَّ  الرَّ

ِميعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ   ، وأَْنَشَد : كأَِميٍر السَِّريعُ  ، الزَّ

ُم  اهـــــــــــُ ٍة فـــــــــــَدعـــــــــــَ ايـــــــــــَ مـــــــــــَ رِّ عـــــــــــَ ظـــــــــــِ وا بـــــــــــِ   (2)كـــــــــــانـــــــــــُ
رَاِ  َداٍع بــــــــــــــــعــــــــــــــــَ      ِة الــــــــــــــــفــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ يــــــــــــــــضُ اجــــــــــــــــِ  َزمــــــــــــــــِ

  
ِميعُ و قاَل :  عنه ، قال الَمّراُر بُن َسِعيٍد الفَْقعَِسيُّ يَُخاِطُب نَْفَسه : باألَْمِر ثم ال يَْنثَنِي يَْزَمعُ  الِّذي الشَُّجاعُ  : الزَّ

يح ِو  ِر شــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــح ُت أبَم مــــــــــــــَ ُت ِإذا  ــــــــــــــََ نــــــــــــــح  ٍء كــــــــــــــُ

ا     يـــــــــــــعـــــــــــــَ ه َزمـــــــــــــِ تـــــــــــــِ انـــــــــــــَ بـــــــــــــَ يـــــــــــــدًا عـــــــــــــن لـــــــــــــُ لـــــــــــــِ  جـــــــــــــَ

  
أْيِ الُمقَِدُم َعلَى األُُمورِ  : الزِميعُ وِ  ّي : وشاِهُده قَْوُل الّشاِعِر : الَجيُِّد الرَّ  الَِّذي إَِذا َهمَّ بأَْمٍر َمَضى فيه ، قال ابُن بَّرِ

ٍت  لــــــــــِ نحصــــــــــــــــــــــــَ ر  مــــــــــُ يــــــــــه ِإال  كــــــــــُ ِدي فــــــــــِ تــــــــــَ هــــــــــح  ال يـــــــــــَ

اِ       ن الـــــــــــــّرِجـــــــــــــَ يـــــــــــــضِ مـــــــــــــِ و اتِ  َزمـــــــــــــِ  الـــــــــــــَرأحِي خـــــــــــــَ

  
َماعِ  بَيِّنُ  َزِميعٌ  يُقَال : َرُجلٌ  كَسحابٍ االْسُم ِمْنُهَما وِ   : ـرِضَي هللا عنهُ  ـ، قاَل َعْمُرو بُن َمعِديََكِرِب  الزَّ

ُه  َدعــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ رًا ف ــــــــــــــــح ضح أَم طــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ت  ِإذا مل َتســــــــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــــــــضُ وِ      طــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ اِوزحُه ِإىل مــــــــــــــــــا َتســــــــــــــــــــــــــــــــح  جــــــــــــــــــَ

  

ٍر وِ  ر  أَمــــــــــــــــح اِع فــــــــــــــــكــــــــــــــــُ ُه ابلــــــــــــــــز مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
وعُ    وحَت لـــــــــــــــــه َولـــــــــــــــــُ َك َأو لـــــــــــــــــََ ا لـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــََ

  
 وقال َربِيعَةُ بُن َمْقُروم :

َواِد وِ 
َ

ا عــــــــــــنــــــــــــُه املــــــــــــ فــــــــــــَ َث قــــــــــــد جــــــــــــَ عــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــــح

قـــــــــــً       ِ  لـــــــــــيـــــــــــَ  لـــــــــــه   (3)لـــــــــــَ لـــــــــــح اعُ كـــــــــــا ـــــــــــِ  َزمـــــــــــَ

  
 .ُزَمعاءُ  ج :

َماعُ وِ  َماعُ و ، الزَّ َمعُ و ، الّزِ والَِّذي في اللَِّساِن : الَمَضاُء في األَْمِر  كَسَحاٍب ، وِكتَاٍب ، وَجبٍَل : الَمَضاُء في األَْمِر ، والعُُزوُم عليه. ، الزَّ

 والعَْزُم عليه ، وهذا أَْولَى ِمّما َذَهَب إِليِه الُمَصنُِّف.

ُموعُ وِ  ِميعِ  ، ويُْرَوى البَْيُت الَِّذي أَْنَشَده اللّْيُث شاِهداً  كالزِميع ، َكَصبُوٍر : السَِّريُع العَُجولُ  ، الزَّ  هَكَذا : ِللزَّ

ـــــــــــــَ وِ  بـ لـــــــــــــوا َدعـــــــــــــا بـــــــــــــِ مـــــــــــــ  َداَة حتـــــــــــــََ ُم غـــــــــــــَ هـــــــــــــِ نـــــــــــــِ  يـــــــــــــح

رَاِ       ِة الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ وعُ َداٍع بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــِ  َزمـــــــــــــــــُ

  
ُموع ، ولو قاَل ُهنَاك : وكأَِميٍر : السَِّريُع ، االْسُم ، كَسَحابٍ وِ   كَصبُوٍر ، واالْسُم منهما كَسَحاب ، كان أَْجَمَع وأَْحَسَن. كالزُّ
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ُموعُ وِ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ هَكَذا ، وَكَذا األَْزَهِريُّ في التَّْهِذيِب عنه  َزَمعاتِها تُقَاِرُب َعْدَوَها ، كأَنََّها تَْعُدو َعلَى الّتِي األَْرنَبُ  : الزَّ

َخْلَف قََوائِِمها ، فلذِلك تُْنعَُت  َزَمعَاتٍ  أَنَّ لألَْرنَب (4): هي الشَّعَراُت الُمَداّلةُ في ُمَؤّخِر ِرْجِلها. وقال اللَّْيُث : َزَعُموا  َزَمعَاتُها ، أَيضاً ، وقال

 ، قال الشََّماُخ : أَثَُرَها (6) َخْطُوها ِلئاَلَّ يُْقتَفَى اَربَ وتَقَ  َزَمعَِتها َمَشْت َعلَى (5) ، أَْو أِلَنَّها إِذا قَُربَْت من ُجْحِرها َزُموعٌ فيقُاُل لها :

ِرضــــــــــــــــــــــــــاٍت  ــــــــــــح َوي ــــــــــــَا عــــــــــــُ ك  ب فــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ ــــــــــــمــــــــــــا تـ  ف

ٍة      رِشــــــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــح د  بــــــــــــــــــَرأحِس عــــــــــــــــــِ وعِ متــــــــــــــــــَُ  َزمــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 «.أي قطعه منه»بداًل من قوله : « مبعىن واحد»واألصر كاللسان. ويف التهذيب واللِّسان : « ورمعة من نبت»( زيد يف التهذيب : 1)
 ( اللسان ا وصدره فيه :2)

 دعا ببينهم غداة حتملواوِ 
 «.بق »وابألصر  39( عن املفضلية رقم 3)
 ( يف التهذيب واللسان : وذكروا.4)
 ( اللسان : من موضعها.5)
 ( اللسان : يُقتّص.6)
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 الِعْكِرَشة : أُْنثَى الثَّعَاِلب.

ُموعُ  أَو ً  ، وقد السَِّريعَةُ النَِّشيَطةُ  من األََرانِِب : الزَّ  .َزَمعَْت تَْزَمُع َزَمعَانا

َمعَانُ وِ  يِت :و ، عن اللَّْيِث. ، محّركةً : ِخفَّتُها وُسْرَعتَُها الزَّ ّكِ  ِضدٌّ. ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو ُء ، وفِْعلُه كَمنَعالَمْشُي البَِطي قال ابُن الّسِ

األَمَر ، وأَْجَمْعُت عليه ، قال ابُن فاِرس وهذا له َوْجَهاِن ، أََحُدهما : أَْن يَُكوَن  أَْجَمْعتُ  : مثْلُ  َعلَْيهِ  أَْزَمْعتُ و األَْمَر ، أَْزَمْعتُ  قاَل الفَّراُء :وِ 

أْي.َمْقلُوباً من َعَزم ، واآلَخُر : أَن تكوَن الزاُي بَدالً من الِجيِم ، كأَنَّهُ من إِجْ   َماعِ القَْوِم ، وإِْجَماعِ الرَّ

 َعْزِمي وَعِزيَمتِي أَْن أَْمِضَي إِليه ال َمَحالَةَ ، قالَهُ اللَّْيُث. وفي الّصحاحِ. قال الَخِليُل : (1) ثَبََت َعلَْيه َعلَى أَْمِر كذا وكذا ، إِذا أَْزَمْعتُ  أَو

عليه. وأَْنَشَد  أَْزَمْعتُ  األَْمَر ، وال يُقَال : أَْزَمْعتُ  ثَبَّتَّ عليه َعْزَمك ، وقال الِكَسائيُّ : يُقَاُل :عليه ، إِذا  ُمْزِمعٌ  على أَْمٍر ، فأَنَا أَْزَمْعتُ 

 الّصاَغانِيُّ الْمِرِئ القَْيِس :

ِر  َدلـــــــــــ  اًل بـــــــــــعـــــــــــَ  هـــــــــــذا الـــــــــــتـــــــــــ  هـــــــــــح ُم مـــــــــــَ  أَفـــــــــــاطـــــــــــِ

تِ ِإنح كــــنـــــــِت قـــــــد وِ      عـــــــح ي  أَزحمــــَ لــــِ ي فـــــــَبمجــــحَ رحمــــِ (2)صــــــــــــــــــَ
 

  
 وقال األَْعَشى :

اَرا  كــــــــــــَ تــــــــــــِ لــــــــــــَ  ابــــــــــــح ــــــــــــح يـ َت مــــــــــــن آِ  لــــــــــــَ عــــــــــــح  أَأَزحمــــــــــــَ

زَارَاوِ      ًو  َأنح تـــــــــــــُ تح عــــــــــــلــــــــــــ  ِذي هــــــــــــَ طــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِل أَنَّه ال يَتَعَدَّى إِاّل بنَْفسه ، أَْزَمْعتُ  ويُقَاُل أَْيضاً : ْعتُ  به ، والَِّذي نَقَلَهُ الفَنَاِرّي فِي َحَواِشيه على الُمَطوَّ  على كذا تَْزِميعاً ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. كَزمَّ

قةٌ  ، إِذا النَّْبتُ  أَْزَمعَ وِ  النَّْبُت ، أَّوَل ما  أَْزَمعَ ، وفِي الّصحاحِ : بَْعُضها أَْفَضُل من بَْعٍض و ر ،أَّوَل ما يَْظهَ  لَْم يَْستَِو العُْشُب ُكلُّه ، بل قَِطٌع ُمتَفَّرِ

قاً.  يَْظَهُر ُمتَفَّرِ

والناِميَةُ : ُشعٌَب ، فإِذا  (5)ِمنها ، والَحَجنَة  (4)، وَدنا ُخُروُج الَحَجنَِة  . وهي أُْبنَتَُهاَزَمعَتُها َعُظَمتْ  ، إِذا (3) الُحْبلَةُ  أَْزَمعَتِ  قال ابُن ُشَمْيٍل :وِ 

َمعَة َعُظَمت ْت وَخَرج عليها ِمثُْل القُْطِن ، وذِلك اإِلْكَماُح ، الزَّ َمعَةُ و فِهي البَنِيقَةُ ، وأَْكَمَحت البَنِيقَةُ ، إِذا اْبياضَّ ُل َشيْ  الزَّ ٍء يَْخُرُج منه ، : أَوَّ

 فإِذا َعُظم فهو بَنِيقَةٌ.

عَتِ وِ  ً النّاقَةُ تَ  َزمَّ عَت مثل ْزِميعا  ، بالتَّْخِفيِف ، وهو إِذا أَْلقَت َولََدَها ، عن اْبِن َعبّاٍد. َزَمعَت ، بالّراِء ، والَِّذي في العُبَاب : َرمَّ

عَةُ و قال : ثٍَة : َضْرٌب من النَِّكاحِ ، وهو أَْن يَقُوما على أَْطَرافِ  الُمَزّمِ َمع ، كُمَحّدِ . الزَّ  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

. (6)األَْرنَُب : َعَدت وَخفَّْت  أَْزَمعَتِ   ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

َمعُ وِ  كةً : شي الزَّ َشُم مثلُه.ٌء ُهنَا وشيمن النَّبَاِت ، ُمَحرَّ  ٌء ُهنَا ، مثُل القََزع فِي السََّماِء ، والرَّ

َمعُ وِ   .: القَلَق ، عن اللِّْحيَانِيّ  الزَّ

ً وِ   : َمَشى ُمتَقَاِرباً ، وكذِلَك : قََزَع. َزَمَع َزَمعَانا

ْوا ُزَمْيعاً ، ً و وَسمَّ اعا  ، كُزبَْيٍر وَشّداٍد. َزمَّ

ْنبُوِر : َدْنَدنَتُه. تَْزِميعُ وِ   الزُّ

ْن بَايََع تَْحَت الشََّجرةِ ، نََزَل ِمْصر ، َزَمعَة وأَبو ى بِن قُِصّيٍ ، قاَل  َزَمعَةُ و : ُعبَْيٌد البَلَِويُّ ، ِممَّ ابُن األَْسَوِد بِن الُمطَِّلِب بِن أََسِد بن َعْبِد العُزَّ

ْلِت   : ـيَْبِكي قَتْلَى بَني أََسٍد  ـأَُميَّةُ بُن أَبِي الصَّ

اَل  بـــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
ي ابمل كـــــــــــــِّ ُ بـــــــــــــَ اح ا عـــــــــــــَ  ِت َأاب الـــــــــــــعـــــــــــــَ

رِي عـــــــــــــلـــــــــــــ       خـــــــــــــَ ذح ـــــــــــــَ ي وال ت هح صـــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــَ  َزمـــــــــــــَ

  
ْمعَةوِ  ّم : ما َصَرْرتَه في أَْسفَِل الِجَراِب ، والقُْمعَة : في أَْعالهُ ، نقله ابُن عبّاٍد. الزُّ  ، بالضَّ
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 فِي العُبَاِب ، ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ  ِذي الَكاَلعِ  قَبَائِلِ  قَبِيلَةٌ من ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن الَكْلبِّيِ : ، كقُْنفُذٍ  ُزْنُجعٌ  : [زنجع]

 وأَْهَملَه في التَّْكِملَِة.

ً  البَِعيرَ  زاعَ  : [زوع] َكه بِزَماِمهِ  : َهيََّجه يَُزوُعهُ َزْوعا  وَحرَّ

__________________ 
 وقد تصرف الشارح...«  أو ثـََبت  عليه»( يف القاموس : 1)
 .18( من معلقته رقم 2)
 فتح ا اء.( ضبطت يف التهذيب واللسان ا ابلقلم ا ب3)
 ( ضبطت يف التهذيب بكسر ا اء وبضمها يف اللسان مض واملثبت ضبطه عن التكملة.4)
 ( ضبطت يف التهذيب بكسر ا اء وبضمها يف اللسان مض واملثبت ضبطه عن التكملة.5)
 مل ترد يف الصحاح. وهي يف اللسان.« خفت»( لفظة 6)
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ريحِ  ِإىل ُقّدام َد  لَِيزِيَد يف الســ  َهَرِة ا وأَنحشــَ ِه ا نـََقَله اجلَوحَهرِي  ا وهو قـَوحُ  ابحِن ُدَريحٍد يف اجَلمح ريح حاِح : لِيَـزحداَد يف ســَ ا وَنص  الصــّ
 ِلِذي الر م ِة :

ِف وِ  يـــح ُر الســـــــــــــــــ  ثـــــــح ـــر أحِس مـــِ ُ  ال ُت لـــــــه :  (1)خـــــــافـــِ لـــــــح ـــُ  قـ

ِر  زُعح      يـــــــــــــح وحُز الـــــــــــــلـــــــــــــ  ام وجـــــــــــــَ ومُ ابلـــــــــــــّزِمـــــــــــــَ رحكـــــــــــــُ  مـــــــــــــَ

  
مام « َزعْ »ويُْرَوى :  َك بَِعيَره ، ولم يَأُْمْره  .(2)بالفَتْحِ ، من َوَزَعهُ ، أَي اْعِطْف بالّزِ وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : فَتُْح الّزايِ َخَطأٌ ؛ ألَنَّه أََمَره أَْن يَُحّرِ

 أَْن يَُكفَّه.

يِت :وِ  ّكِ ً يَُزوُعه َزوْ  ءَ الشَّيْ  زاعَ  قاَل ابُن الّسِ ِة : َعَطفَهُ  : عا مَّ  قاَل ذُو الرُّ

ا  وَرهــــــــَ د  كــــــــُ نح شــــــــــــــــــــــَ يــــــــُ  مــــــــَ اِد الــــــــعــــــــِ بــــــــَ  َأال ال تـــــــــُ

نح      ا وال مــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ لــــــــــــَ هــــــــــــاعــــــــــــَ مِ  زاعــــــــــــَ زَائــــــــــــِ  ابخلــــــــــــَ

  
ِة الَّتِي أَّولها : مَّ  قلُت : وهذا البَْيُت لم يُوَجْد في ِميِميَِّة ِذي الرُّ

مــــــــا  لــــــــِّ اِت فســــــــــــــــــــــَ جــــــــَ وجــــــــا الــــــــنــــــــاعــــــــِ ي  عــــــــُ يــــــــلــــــــِ لــــــــِ  خــــــــَ

ا عــــــــــلــــــــــ  طــــــــــَ      قــــــــــَ ــــــــــ  ــــــــــنـ ٍر بــــــــــَا ال  واأَلخــــــــــارِمِ  (3)لــــــــــَ

  
يخِ  َزْوَعةً  لَهُ  زاعَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ   منه. قََطَع له قِطعَةً  ، إِذا من البِّطِ

ْوعُ  قاَل أَْيضاً :وِ   *.[بَكفِّهِ ]اْجتََذبَه  الثَِّريَد ، إِذا يَُزوعُ  يُقَال : أَْقبَلَ  شبههأ ماو الثِريدِ  َء بَكفَِّك ، نحو: أَْخذَُك الشَّيْ  الزَّ

عَ  َزاَل عن العََصِب ، لَْحُمه : زاعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   .كتََزوَّ

 عنه أَْيضاً في الَمْعنَى األَِخيِر.

اَعةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ   : الشَُّرُط. الزَّ

وَعةُ  في نََواِدِر األَْعَراب :وِ  ّمِ ، من الزُّ ْقعَِة. النَّْبِت : كاللُّْمعَةِ  ، بالضَّ  والرُّ

ْوَعةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  وَعةُ و قَاَل : .(4) من اللَّْحِم : كالقُْمَزةِ  الزُّ  ، كُصَرٍد. ُزَوعٌ  الَخِفيُف ، ج : (5) القُْلقُلُ  أَْيضاً : الزُّ

 ، عن اللَّْيِث. : اسُم اْمَرأَةٍ  َزْوعُ وِ 

ّمِ ، وكُصَرٍد : العَْنَكبُوتُ  ُزوعٌ وِ   ، األُولَى عن اْبِن َعبّاٍد ، والثّانِيَةُ عن اللَّْيِث ، وأَنشَد : بالضَّ

تح هبـــــــا  جـــــــَ ائــــــبـــــــاً  الــــــز وَعُ َنســــــــــــــــــــَ بـــــــَ وُن ســــــــــــــــــــَ تــــــُ  الشــــــــــــــــــــ 

رِ      فــــــــــِ جــــــــــح
ُ
رِت املــــــــــ ــــــــــح ن ــــــــــَ يـ ــــــــــِ ــــــــــب ف  ال ا كــــــــــَ ِوهــــــــــَ طــــــــــح ــــــــــَ  ملَح ي

  
 الشَّتُوُن ، والبِيَْنُط : الحائُِك.

عَ   :قاَل ابُن َعبّادٍ وِ   قَلَّبَها ِوْجَهةً ِوْجَهةً. تَْزِويعاً ، إِذا اإِلبِلَ  َزوَّ

َعت في النّواِدِر :وِ  يُح النَّْبتَ  َزوَّ َعتْهُ : إِذا الّرِ  َجَمعَتْه ِلتَْفِريِقها إِيّاه بَْيَن ذَُراهُ. وَصوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ً  : َكفَّه. زاَعهُ يَُزوُعه َزْوعا

وَعةوِ  ّمِ : الِفْرقَةُ من النّاِس ، َجْمعُها : ، الزُّ  .ُزوعٌ  بالضَّ

َرُد.: طائٌر ، عن ُكَراعٍ ، قال ابُن ِسيَده : وقد َسِمْعتَُها من بَْعِض من َرَوْيُت عنه بالغَْيِن الُمْعَجَمِة ، وَزَعَم أَنََّها  الّزاعُ وِ   الصُّ

َرِد َخَطأٌ ، بل هو طائٌر يُْشبِهُ الغَُراَب أَ   ْصغر ِمْنهُ.قلت : أّما َكْونَُها بالغَْيِن الُمْعَجَمِة فَصِحيٌح ، وتَْفِسيُره بالصُّ
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 َمُزوعٍ  من بَنِي َكْعٍب : َكْعُب بُن َسْعٍد ، وماِلُك بُن َكْعٍب ، قال : وقد يَُجوُز أَْن يَُكوَن َوْزنُ  الَمُزوعانِ و وقاَل ابُن ِسيَده في هَذا التَّْرِكيب :

 فَعُوالً ، فإِن كاَن هَذا فهو َمْذُكوٌر في بابِه.

ُد بُن عِلّيِ بِن يُوُسَف  الَمْزُروَعان ا َوِهَم فيه ابُن ِسيَده ، وَصَوابُهقاَل صاِحُب اللَِّساِن : وهذا ِممّ  ، كذِلَك أَفاَدنِيه َشْيُخنَا َرِضيُّ الّديِن ُمَحمَّ

.  الشَّاِطبِيُّ األَْنصاِريُّ اللُّغَِويُّ

 ، هَكذا َرواهُ أَبُو ُعبَْيٍد عن األَْحَمِر ، وأَْنَشَد : َزيَّنََها وَزنَّتَها : الَمْرأَةَ  َزْهنَعَ  : [زهنع]

يــــــــــــــٍم  وابــــــــــــــيِن متــــــــــــــَِ عــــــــــــــُ نــــــــــــــِ مح  َزهــــــــــــــح كــــــــــــــُ تــــــــــــــاتــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

تِ      َزتــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  يِّ ابلــــــــــــــــــــتـ اَة ا ــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  ِإن  فـ

  
__________________ 

 ( يف الصحاح : فو  الرحر.1)
 «.ابلزماع»( ابألصر : 2)
 واملثبت عن الديوان.« با النقاد األخارم»( ابألصر 3)
 ساقطة من الكويتية. (*)
 ة كبرية منه.( القمزة : القبضة من متٍر وغريه ا واملراد هبا هنا قطع4)
 ( القلقر : املعوان السريض التقلقر.5)
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 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن. : التَّلَبُّس والتََّهيُّؤُ  التََّزْهنُعُ  قاَل ابُن بُُزْرَج :وِ 

 مض العا فصر السا
ُك ، وأَْنَكَرهُ بعُضهم ، وقال ، بُسُكوَن الباءِ  رجالٍ  َسْبعَةُ  : [سبع] َك َجْمعُ  : إِنَّ  وقد يَُحرَّ  فالسَّْبعُ  نِْسَوةٍ  َسْبعُ وَ  كَكاتِب وَكتَبٍَة ، َسابِعٍ  الُمَحرَّ

َر ِذْكُرُهما في القُْرآِن ، كقَْولِه تَعالَى :  السَّْبعَةُ و بَ نَ ْينا فَ ْوَقُكْم ) ، و (1) ( ُحُسوماً َسْبَع لَيال  َوَْثانَِيَة َأاّيم  )من العََدِد َمْعُروٌف. وقد تََكرَّ
ُبالت  ) و (2) (َسْبعاً ِشداداً  َعة  َواثِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهمْ ) و (3) (َسْبَع ُسن ْ  .(4) (َسب ْ

، وفي  ، بَضّمِ الباِء ، فُخفِّفَ  َسبُْعةٌ  إِّما أَصلَُها ، إِذا كاَن اسَم َرُجٍل للَمْعِرفَِة والتَّأْنِيِث ، اْختَلَفُوا فيه : ، ويُْمنَعُ  َسْبعَةٍ  أََخَذه أَْخذَ  قولُُهم :وِ 

يِت ، أَي لبَُؤة الّصحاح : فُخفِّفَتْ  ّكِ أََخَذه  من العََربِ  ّما اسُم َرُجٍل َماِردٍ وإِ  واللَّبَُؤةُ أَْنَزُق من األََسِد. نَقَلَه الَجْوَهِري والّصاَغانِيُّ عن اْبِن الّسِ

أَْذنََب َذْنباً َعِظيماً ، فأََخَذه بعُض ُملُوِك  َسْبعَةُ  فنَكََّل به ، كما نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد عن اْبِن الَكْلبِّيِ : وقاَل اللَّْيُث : قاَل ابُن الَكْلبِّيِ : بعُض الُملُوكِ 

بَنََّك َعَذابَ فَقََطَع يََدْيِه وِرجْ  اليََمنِ  ، َحَكى هذا عِن الشَّْرقِّيِ ، وزعم هو أَنّه كاَن َعاتِياً يُباِلُغ فِي اإِلَساَءة. ونَقََل  َسْبعَة لَْيِه وَصلَبَه ، فَِقيَل : ألَُعذِّ

ِء بِن أَُدد ، وكاَن َرُجالً َشِديداً ، ْمِرو بِن الغَْوِث بِن َطيِّىبُن َعْوِف بِن ثَْعلَبَةَ بِن َسالماَن بِن ثُعََل بِن عَ  َسْبعَةُ  الَجْوَهِريُّ عن اْبِن الَكْلبِّيِ : هو

هذا ، ولم  َسْبعَةُ  وهو« َسْبعَةَ  ألَْعَملَنَّ بَك َعَملَ »قال : فعَلَى هذا ال يُْجَرى للَمْعِرفَِة والتَّأْنِيِث ، زاَد في العُبَاِب : قال : وفِيه الَمثَُل الَمقُوُل 

ً  اْسُمهأَو َكان  يَِزْده ،  ِرَجاٍل. َسْبعَةِ  أَو َمْعناه : أََخَذهُ أَْخذَ  ، كما قالوا : ثَْعلَبَة ونَْحوه َسْبعَة فُصِغَر وُحقَِّر بالتَّأْنِيثِ  َسْبعا

قولُُهْم : و .(5)ِرَجاٍل  َسْبعَةِ  ُهم : أَراُدوا َعَملَ أَراُدوا الُمبَالَغَةَ وبُلُوَغ الغَايَِة. وقاَل بعضُ « َسْبعَةٍ  ألَْعَملَنَّ بفاُلٍن َعَملَ »وقاَل اللَّْيُث فِي قَْوِلهم : 

 نقلَه الَجْوَهِرّي والّصاَغانِّي. َمثَاقِيلَ  َسْبعَة به أَنَّ ُكلَّ َعَشَرةٍ منها بِزنَةِ  ، يَْعنُون َسْبعَةٍ  َوْزن أَخذُت منه ِمائَةَ ِدْرَهم

 .عنههللارضي، أَْدَرَك ُعثَْماَن ،  تابِِعيٌّ  الطائّي من بني ِخطاَمة : َسْبعَةَ  َجْوذاُن بنُ وَ 

قَِّة وَرأِْس َعْينٍ  السَّْبعُ وِ   ، على الَخابُور. ، ة ، بيَن الرَّ

َي بذِلكَ  بين القُْدِس والَكَركِ  ، بل نَاِحيَةُ بأَْرِض فِلَْسِطينَ  ع : السَّْبعُ وِ  . آبَارٍ  َسْبعَ  أِلَنَّ به ، ُسّمِ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ئُب ، فأََخَذ »:  منه الَحِديثُ وِ يوَم الِقيَاَمِة ، الَمْوِضُع الَِّذي يَُكوُن إِلَْيِه الَمْحَشرُ  : السَّْبعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  بَْينا َراعٍ في َغنَِمه َعَدا عليه الذِّ

ئُْب فقال له :منها شاةً ، فَطلَبَه الّراِعي حتَّى اْستَنقََذَها م هَكَذا فَسََّره ابُن  أَي من لََها يْوَم الِقيَاَمِة.« ؟السَّْبعِ  َمْن لََها يَْومَ  نه ، فاْلتَفََت إِليه الذِّ

ُر َعلَى هذا األَْعَرابِّيِ ، ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، ُر َعلَى هذا ، أَ  ويُعَّكِ ئِبِ  ي التأِْويِل ، بَِقيَّةُ وفي بعِض النَُّسخِ ، أَو يُعَّكِ وهو  قَْول الذِّ

ِذئٌْب  !فَقَاَل النّاُس : ُسْبَحاَن هللا« راعٍ َغْيِري يَْوَم لَْيَس لها»ونَصُّ الَحِديِث :  يَْوَم ال يَُكوُن لَها« ؟السَّْبعِ  َمْن لها يَْومَ »بَِقيَّةُ الَحِديِث بَْعَد قوله : 

ئُْب ال يَُكووِ ؟يَتََكلَّمُ  بال راعٍ ،  ُسًدى أَو أَراَد : َمْن لََها ِعْنَد الِفتَِن حيَن تُتَْركُ  وهو اْعتَِراٌض قَِويٌّ على اْبِن األَْعَرابِّيِ. ُن َراِعياً يَْوَم الِقيَاَمةِ الذِّ

باع نُْهبَةً  ً  السَّبُعَ  ، فَجعَلَ  للّسِ ز لها راِعيا َدائِِد والِفتَِن ، يكوُن ِحي ِإْذ هو ُمْنفَِرٌد بها بَطِريِق التََّجوُّ نَئٍذ بَضّمِ الباِء ، وهذا إِنَذاٌر بما يَُكوُن من الشَّ

بَاعُ  َمَواِشيَُهم ، فتَْستَْمِكُن منها (6)التي يُْهِمُل الناُس منها   لُهم فِي الجاِهِليَِّة ، كانُوا يَْشتَِغلُوَن فيه بِلَْهِوِهم كانَ  : عيدٌ  السَّْبعِ  أَو يَْومُ  بال مانِعٍ. الّسِ

، قاَل صاِحُب اللَِّساِن : وهَكَذا أَْماَله  وُرِوَي ، بَضّمِ الباءِ  الِّذي يَْفتَِرُس النّاَس ، وهَكَذا قالَهُ أَبُو ُعبَْيدةَ  بالسَّبُعِ  ، وليس ءٍ عن ُكّلِ َشيْ  وِعيِدِهم

 يُّ الحافُِظ ، وكاَن من الِعْلِم واإِلتقاِن بمَكاٍن.أَبُو عامٍر العَْبَدرِ 

 ، ومنه َحِديُث اْبِن َعبّاٍس ، وقد ُسئَِل عن َرُجٍل تَتَابَع َسْبعٍ  ِمنْ  اإِلَحِد ، وإِْحَدى يُقَال ِلألَْمِر الُمتَفَاقِِم : إِْحَدىوِ 

__________________ 
 .7( سورة ا اقة اآية 1)
 .12( سورة النبب اآية 2)
 .43( سورة يوسف اآية 3)
 .22( سورة الكهف اآية 4)
عن ابن األعرايب قا  : أراد سبعة من العدد. وإلا قير سبعة ألنه أكثر ما يستعملون من العدد يف كالمهم ا  66( نقر املفضر يف الفاخر رقم 5)

 من ذلك سبض لاوات وسبض أرضا وسبعة أايم.
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 ( يف اللسان : فيها.6)
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َد  ِمنح »مضاانِن ا فَسَكت. مثّ َسبََلُه آَخُر ا فقا  : عليِه رَ  ِكيناً  َسبحض ِإحح َريحِن ويُطحِعم ِمسح ٌر :  «.(1)ا َيصوم َشهح وقا  ِشَِ
َد  الل َياِد : يـَُقوُ   بـ َهَها ِ حح َيا وَعظَُم أَمُرَها. قا  : وَ ُوز َأنح يُكون شــــــــَ َتد تح ِفيها الُفتـح بحضِ  اشــــــــح َر   ِفيها اّلجِي أَ  الســــــــ  رحســــــــَ

َكاهِلَا ا وِقير. َدة ؛ إِلشح  الَعَذاَب عل  عاٍد ا فَضَرهَبَا هبا َمَثاًل يف الشِّ
يِق  َسْبعَ  أََرادَ  ّدِ دَّةِ  في ـ السالمعليه ـِسنِي يُوُسَف الّصِ  .الّشِ

 الّشاِعِر : قوُل الفََرْزَدقِ  وما بَْينَُهَما فِي ِستَّة أَياٍم ، ومنه السَّْبعَْينِ  َخلََق هللاوِ 

ٌ  ِو  ــــــــــــِ اَس و  قــــــــــــاب َف َأخــــــــــــاُف الــــــــــــنــــــــــــّ يــــــــــــح  كــــــــــــَ

اِس و      لـــــــَ  الـــــــنـــــــّ ِ عـــــــَ اح عـــــــَ بــــــــح دِ  الســـــــــــــــــــــ  ِة الـــــــيـــــــَ (2)يف رَاحـــــــَ
 

  
 أََرِضيَن. َسْبعِ و َسمَواتٍ  سْبعِ  أَْي :

ْحمِن القَّطاِن ، الَحَسُن بُن َعِلّيِ بِن َوْهبٍ وِ  ِد بن َعْبِد الرَّ َمْشِقيُّ عن أَبِي بَْكٍر ُمَحمَّ د بنِ  أَبِي بَْكرٍ  َعِلّيِ بَْكُر بنُ  أَبُوو الّدِ  َسْهل أَبِي ُمَحمَّ

، عن أَبِي  َسْهُل بُن إِْبَراِهيمَ  أَبُو القاِسمو ، ، واْبنُه ُعَمُر بُن بَْكٍر : َسِمَع منه ابُن ناِصرٍ  َسْبِعينَ و النَّْيَسابُوِريُّ ، ماَت سنة أَْربَِعِمائٍَة وَخْمٍس 

 عثمان الصابُونِّي ، واْبنُه أَبو بكر أَْحَمُد بن َسْهل عن أَبي بَْكِر بن َخلَف.

دُ  أَبُو الَمفَاِخرِ  َحِفيُدهوِ  د الطِّ  ُمَحمَّ ه الَمْذُكور ، َسِمَع منه َمْعتُوُق بُن ُمَحمَّ  يبِّي بَمكَّةَ.بُن أَْحَمَد بِن َسْهٍل عن َجّدِ

ثُون وإِْبَراِهيُم بُن َسْهِل بِن إِبراِهيَم ، أَُخو أَْحَمَد ، َسِمَع منه الفَُراِويُّ ، وزاِهُر بُن َطاِهرٍ  ين ،  الّسْبِعيُّون : ُمَحّدِ ، ظاِهُر َصنِيعه أَنّه بفَتْحِ الّسِ

يِن فنِْسبَةُ طائِفٍَة يُقَاُل لَها : ـتَبَعاً الْبِن الّسْمعَانِّي والذََّهبِّي  ـوهو خَطأٌ ، قال الحافُِظ في التَّْبِصير  يِن ، وأَّما بفَتْحِ الّسِ ْبِعيَّةُ  : إِنّه بَضّمِ الّسِ ،  السَّ

يعَِة. َذَكرَ   .(3)هُ اْبُن الّسْمعَاِني ، فاْعِرف ذِلَك من ُغالةِ الّشِ

قَاَل الّصاَغانِيُّ :  (4) الَسبعُ  ، وبِه قََرأَ الَحَسُن البَْصِريُّ ويَْحيَى وإِْبَراِهيُم وما أََكل وفَتِْحها ، وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، ، بضّمِ الباءِ  السَّبُعوِ 

، مثُْل األََسِد  الُمْفتَِرُس من الَحيَوانِ  أَ عاِصٌم ، وأَبو َعْمٍرو ، وَطْلَحةُ بُن ُسلَْيَماَن ، وأَبُو َحْيَوةَ ، وابُن قَُطْيٍب :، وبه قَرَ  وُسُكوِنها فَلَعَلََّها لُغَةٌ 

ئْب والنَِّمر والفَْهد ، وما أَْشبََهها ِمّما له ناٌب ، ويَْعُدو َعلَى النّاِس والدَّواّبِ فيَْفتَِرُسَها ، وأَّما ؛  بَسبُعٍ  الثَّْعلَُب وإِن كاَن له ناٌب فإِنه ليسَ  والذِّ

بُع ال يُعَدُّ من، وال يُنَيُِّب فِي َشيْ  (5)ال يَْعُدو إاِّل علَى ِصغَاِر الَمَواِشي  (5)ألَنَّه  بَاعِ  ٍء من الَحيَواِن ، وكذِلَك الضَّ العَاِديَة ، ولذِلَك وَرَدت  الّسِ

َخبِيٌث ، ولحُمه َحَراٌم ، ألَنَّه من  َسبُعٌ  وبأَنََّها تُْجَزى ِإذا أُِصيبَْت في الَحَرِم ، أَو أَصابَها الُمْحِرم ، وأَّما ابُن آَوى فإِنّهُ  السُّنَّةُ بإِبَاَحِة لَْحِمَها ،

ئاِب ، إِاّل أَنَّه أَْصغَُر ِجْرماً ، وأَْضعَُف بََدناً ، هَذا قوُل األَْزَهِرّيِ. وقاَل غيُره : من البََهائِِم العاِديَِة : ما كاَن َذا ِمْخلٍَب. وفي  سَّبُعُ ال ِجْنِس الذِّ

تِه ، وذِلَك أَنَّ  َي بذِلَك لتََماِم قُوَّ ة. السَّْبعَ  الُمْفَرَداِت : ُسّمِ  من األَْعَداِد التّامَّ

ليَس بتَْخِفيٍف  الَسْبعَ  ، فُمْشِعر أَنَّ  ُسبُوعٌ  ، وأَما قَْولُهم في َجْمِعه : اعٍ ِسبَ  ، قال َسيبَِوْيهٌ : لم يَُكسَّْر َعلَى َغْيرِ  ِسبَاعٌ و في أَْدنَى العََدِد ، أَْسبُعٌ  ج :

 ثْل قَْوِله :تَنُِع ، وقد جاَء َكثِيراً في أَْشعَاِرهم ، مِ كما َذَهَب إِليِه أَْهُل اللُّغَِة ؛ ألَنَّ التَّْخِفيَف ال يُوِجُب ُحْكماً عند النَّْحِويِّين ، َعلَى أَنَّ تَْخِفيفه ال يَمْ 

ضأَِم  بــــــــح م  الســــــــــــــــــــــ  ا ُكــــــــُ َن جنــــــــََ ــــــــح وا وأَي جــــــــُ نــــــــح ــــــــَ تـ  فــــــــاســــــــــــــــــــــح

رُ      فـــــــــــــَ َزعـــــــــــــح
ُ

اِت املـــــــــــــ  فـــــــــــــهـــــــــــــَذا وَربِّ الـــــــــــــر اِقصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد ثَْعلَب :

ىَت  ضٌ ِلســــــــــــــــــــــاُن الــــــــفــــــــَ بــــــــح ه  ســــــــــــــــــــــَ َذاتــــــــُ  عــــــــلــــــــيــــــــه شــــــــــــــــــــــَ

هح      لــــــــــُ ه فــــــــــهــــــــــو آكــــــــــِ رحبــــــــــِ زَعح مــــــــــن غــــــــــَ  فــــــــــِإنح ملَح يـــــــــــَ

  
 ، وقال لَبِيٌد : ِسبَاعٍ  ، وفِي الّصحاحِ : ذاتُ  ، كَمْرَحلٍَة : َكثِيَرتُه َمْسبَعَةٌ  أَْرضٌ وِ 

بَـَعهح ِإلَيحَك جاَوزحاَن ِبالداً   َمسح
تَِقيَس َشْيئاً وتَْعلَم مع ذِلَك  ٍء يُقَال ، إِالَّ أَنْ وَمْذأَبٍَة ونَِظيِرهما مّما جاَء على َمْفعَلٍَة الزٌم له الهاُء ، وليس في ُكّلِ شي َمْسبَعَةٍ  قاَل ِسيبََوْيهٌ : بابُ 

 أَنَّ العََرَب لم تَتََكلَّم به ، وليَس له نَِظير من بناِت األَْربَعَِة عْنَدُهم ، وإِنََّما َخصُّوا به بَنَاِت الثالثَة

__________________ 
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 ( كذا ابألصر.1)
 بيتا  ا : تركب من 140/  1( البيت من شواهد القاموس ا وهو يف ديوان الفرزد  2)

 فـــــــــــلســــــــــــــــــــــــت أخـــــــــــاف الـــــــــــنـــــــــــاس مـــــــــــا دمـــــــــــت ســــــــــــــــــــــــاملـــــــــــا 

ديوِ       لـــــــــــــو أجـــــــــــــلـــــــــــــب الســــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــي عـــــــــــــلـــــــــــــّي حبســــــــــــــــــــــــــّ

  

 ســــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــبب أمـــــــــــــــــري املـــــــــــــــــؤمـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدلـــــــــــــــــه 

  
 عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــنـــــــــــاس والســـــــــــــــــــــــــبـــــــــــعـــــــــــا يف راحـــــــــــة الـــــــــــيـــــــــــد  

  

 .101 ـ 100/  2( انظر اللباب البن األثري 3)
 .3( سورة املائدة اآية 4)
 ويف التهذيب واللسان : ألنه ال يعدو عل  صغار ا يوان.« ألنه ال عدوان له»: « وادي السباع»( يف معجم البلدان 5)
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تَـغحُنون بَقوحهلِِم : َكِثريَُة الذِّائِب ا وحنوها. ُم َيسح  خلِِف ِتها ا مض َأهن 
بَاع ذاتُ وِ  . ، كِكتَاٍب : ع الّسِ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

باع واِديوِ  قَّ  : َمْوِضعٌ  الّسِ بَْيِديَّة ، يُقَاُل : إِنَّه ةِ بَِطِريِق الرَّ بِن القَْيِن بِن  َمرَّ بِه َوائُِل بُن قَاِسٍط على أَْسَماَء بِْنِت ُدَرْيمِ  على ثاَلثة أَْميَاٍل من الزُّ

فقَالَْت له : وهللا لَئِْن َهَمْمَت بي لََدَعْوُت أَْسبُِعي ، فََهمَّ بها ِحيَن رآها ُمْنفَِرَدةً فِي الِخباِء ،  أَْهَوَد بِن بَْهَراَء بِن َعْمِرو بِن الَحافِي بِن قَُضاَعةَ ،

. يا ِسْرَحاُن ، يا سِ  يُد ، يا َضبُُع ، يا نَِمُر ، فجاُؤوا فقاَل : ما أََرى فِي الَواِدي َغْيَرِك ، فصاَحْت ببَْنيها : يا َكْلُب ، يا ِذئُْب ، يا فَْهُد ، يا ُدبُّ

بَاعِ  ال : ما أََرى هذا إِالَّ َواِدييَتَعَاَدْوَن بالسُّيُوِف ، فق ياِحيُّ ، فقال : (1) الّسِ  ، وقد َذَكَرهُ ُسَحْيُم بُن َوثِيٍل الّرِ

َررحُت عــــــــــــلــــــــــــ  َواِدي  اعِ مــــــــــــَ بــــــــــــَ  وال أََر   الســــــــــــــــــــــــــِّ

َواِدي      اعِ كــــــــــَ بــــــــــَ ُم َواِداَي  الســـــــــــــــــــــــِّ لــــــــــِ ظــــــــــح (2)حــــــــــَا يــــــــــُ
 

  
ْبِعيَّةُ وِ   .السَّْبعَة ْسبَة إِلى، كأَنَّهُ نِ  (3)، هَكَذا في النَُّسخِ  السَّ

 ماَءةٌ ِلبَنِي نَُمْيٍر. وفي العُبَاب : السُّبَْيعَةُ ، مصغَّراً :

تِّيَن والثّمانِين ، وقد تكّرر ِذْكُره فِي القُرآِن والَحِديِث. والعرب تََضعُها َمْوِضَع  : َعَدٌد ، م السَّْبعُونَ وِ  التَّْضِعيِف  (4)، وهو الِعْقُد الَِّذي بين الّسِ

ْيَس من باِب َحْصِر العََدد ، فإِنَّه لم يُِرد هللا َعزَّ فهو لَ  (5) (ِإْن َتْستَ ْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرًَّة فَ َلْن يَ ْغِفَر هللاُ هَلُمْ )والتَّْكثِير ، كقَْوِله تَعالَى : 

 الَحِديث : ُغِفَر لهم ، ولِكنَّ الَمْعنَى إِن اْستَْكثَْرَت من الدَُّعاِء واالْستِْغفَاِر للُمنَافِِقيَن لم يَْغِفِر هللا لهم. وكذِلكَ  السَّْبِعينَ  وَجلَّ أَنَّه إِْن زاَد على

 «.َمّرةً  َسْبِعينَ  ى قَْلبِي َحتّى أَْستَْغِفَر هللا في اليَْومِ إِنَّه لَيُغَاُن َعلَ »

ُد بنُ وِ  يُّ الُمْقِرى َسْبعُونَ  ُمَحمَّ  قََرأَ َعلى أَْسَماِعيَل بِن َعْبِد هللا بِن قُْسَطْنِطيَن ، الَمْعُروِف بالقُْسِط. ُء الَمّكِ

ٍد ، كما في العُبَاِب ، ابِن يَْحيَى السُّ وِ  ث القَْيَروانِيُّ  َسْبعُونَ  َعْبُد هللا بنُ  لَِمّي ، وفي التَّْبِصيِر : أَبُو بَْكرٍ أَبُو ُمَحمَّ ، عن أَبِي نَْصٍر ُعبَْيِد هللا  ُمَحّدِ

ْجِزّي بَمكَّة ، وأَبِي الَحَسِن بِن َصْخٍر ، وعنه أَبُو القاِسِم إِْسَماِعيُل بُن أَْحَمَد السَّ  ْنِديُّ ، وأَبو الَحَسِن بُن َعْبِد الّسالِم ، َمْرقَ بِن َسِعيٍد الَوائِِلّي الّسِ

 َسْبعُون ه أَبِي بَْكٍر أَْحَمَد بِن َعْبِد هللا بنِ َسَكن بَْغَداَد ، وتُُوفَِّي سنةَ أَْربَِعِمائٍَة وتِْسعٍ وِعْشِرين ، وقد اْشتَبَه َعِلي الحافِِظ حين كناه أَبا بَْكٍر بَولَدِ 

الطَّبَِريَّ ، وعنه ابنُه عبُد هللا وتُُوفَِّي سنةَ َخْمِسمائٍَة ، وَعْشٍر. كذا في تَاِريخِ الذََّهبِّيِ ،  (6)ِدّي ، وهذا قد َسِمَع أَبا الطَّيِِّب القَْيَروانِّي ، ثم البَْغَدا

ْل ذِلَك.  فتأَمَّ

 َمْمُدوِحه ، وإيّاَها َعنَى بقَْوِله :  الدَّْولَةمن َسْيفِ  الّشاِعر ، كانَْت إِْقَطاعاً للُمتَنَبِّئِ  ببَابِها : ة ، بَحلَبَ  (7) َسْبِعينُ وِ 

ه  ــــــــــــــِ اب ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ ِه يف ث اعــــــــــــــِ طــــــــــــــَ ــــــــــــــح رُي ِإىل ِإق  َأســــــــــــــــــــــــــــِ

هِ      امـــــــــــــِ ِه مـــــــــــــن َدارِه حُبســـــــــــــــــــــــــــَ رحفـــــــــــــِ لـــــــــــــَ  طـــــــــــــِ  عـــــــــــــَ

  
، وفي ُمْعَجِم البَْكِرّيِ  ببِالِد قَْيٍس  ٌء غيره. وفِي العُبَاِب أَنَّه، هَكذا نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، قال :ولم يَأِْت على فَعاَُلَن َشيْ  ، بضّمِ الباِء : ع السَّبُعانُ وِ 

 أَنَّه َجبٌَل قِبََل فَْلج ، وقِيَل : َواٍد َشَماِليَّ َسلَم ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ البِن ُمْقبٍِل :

يِّ َأاَل اي دِ  انِ ايَر ا ـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــُ  ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــ 

َواِن      لـــــــــــَ َ
لـــــــــــَ  املـــــــــــ ر  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا ابلـــــــــــبـــــــــــِ (8)أَمـــــــــــَ

 

  
يِت ، كما تَقَدَّم.« َسبُعَة أََخَذه أَْخذَ »، ومنه الَمثَل  : اللَّبَُؤةُ  ـوتَُضمُّ الباُء  ـ السَّْبعَةُ وِ  ّكِ  على ما َذَهَب إِلَْيه ابُن الّسِ

 عنه ُعبَْيُد هللا بُن أَبِي يَِزيَد أَنَّه أَْدَرَك الجاِهِليَّةَ.، َرَوى  بُن ثابِتِ  ِسبَاعُ  : كِكتَابٍ وِ 

 أَو يَِزيد ، العَْبِسيُّ ، له ِوفَاَدةٌ ُرَواتَُها َمْجُهولُون. بُن َزْيدٍ  ِسبَاعُ وِ 

 .(9) الَمِدينَة على وسلموآلهعليههللاصلىالِغفَاِريُّ َمْشُهوٌر ، اْستَْعَمله النَّبِيُّ  بُن ُعْرفَُطةَ  ِسبَاعُ وِ 

 األَْنَصاِريُّ األَْوِسيُّ ، َحِليفُهم ، وفِي العُبَاِب ، وُهَو من بَنِي ُمعَاِويَةَ بِن َعْوٍف ، اْستُْشِهَد يوَم أُُحٍد. بُن َحاِطبٍ  ُسبَْيعُ  : كُزبَْيرٍ وِ 
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__________________ 
 «.وادي السباع»( انظر القصة يف معجم البلدان 1)
 البلدان ونسبه إىل السفاح بن ُبكري. ( البيت يف معجم2)
(3. ُبِعّية : ماء لبين ُلريح  ( قيدها ايقوت : الس 
 واملثبت عن اللسان ا ويف التهذيب : والعرب تضض التسبيض موضض التضعيف وإن جاوز السبض.« تصفها بوصف التضعيف»( ابألصر : 4)
 .80( سورة التوبة اآية 5)
 «.أاب عيطب»الكويتية وابألصر ( عن املطبوعة 6)
 ( قيدها ايقوت سبعا بلفة العدد.7)
 البن مقبر ا وقير : ابن أمحر.« سبعان»( البيت يف معجم البلدان 8)
 ( زيد يف أسد الغابة : ملا خرج إىل خيرب ا وإىل دومة اجلند .9)
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 ، رِضَي هللا عنهم. َصَحابِيَّونَ  ْدِريٌّ أُُحِديٌّ الَخْزَرِجيُّ الحاِرثِيُّ ، بَ  (1)بهن َعْيَشةَ  بُن قَْيس ُسبَْيعُ وِ 

 األَْسلَِميّة ، تُُوفَِّي َعْنَها َسْعُد بن َخْولَةَ بمكَّة ، فََولََدْت بعَده بنِْصِف َشْهٍر ، وقد تَقَدَّم َحِديثُها. بنُت الَحاِرثِ  ُسبَْيعَةُ  : كُجَهْينَةَ وِ 

ْبِعية  بِْنُت َحبِيبٍ  ُسبَْيعَةُ وِ  األَْسلَِميَّةُ ، وقاَل  ُسبَْيعَةُ  فِي األَْفَراِد :، رِضَي هللا َعْنُهَما ، وقال العُقَْيِليُّ  َصحابِيَّتانِ َرَوى َعْنَها ثَابٌِت البُنَانِّي : (2)الضَّ

 .(3): هي غيُر بِْنِت الحاِرِث 

ْبعُ وِ   لِ وقال األَْزَهِريُّ : وفي أَْظَماِء اإِلبِ  .السابِعِ  وهو أَْن تَِرَد في اليَْومِ  ، َسَوابِعُ  ، وإِبِلٌ  ٌء من أَْظَماِء اإِلبِلِ ِظمْ  : الِوْرُد ، وهو ، بالَكْسرِ  الّسِ

ْبعُ  َدِر. الّسِ  ، وذِلَك إِذا أَقاَمْت في َمَراِعيها َخْمَسةَ أَيّاٍم َكَواِمَل. وَوَرَدِت اليوَم الساِدَس ، وال يُْحَسُب يوُم الصَّ

ّمِ ، وكأَِميٍر : ُجْزٌء ِمنْ  ، السُّْبعُ وِ  ً  ، وقاَل َشِمٌر : لم أَْسَمعْ  أَْسبَاعٌ ، والَجْمُع : َسْبعَةٍ  بالضَّ  لغيِر أَبي َزْيٍد. َسبِيعا

، األَِخيُر نَفَلَه الَجْوَهِريُّ ، وزاَد يُونُس بُن َحبِيب في كتَاب اللُّغاِت : من حّدِ َضَرَب ونََصَر ، فهو  سابِعَُهمْ  َسبَعَُهم ، َكَضَرَب وَمنََع : كانَ وِ 

 ُمثَلٌَّث ، ُمْستَْدَرٌك على الُمَصنِِّف.

 أَْمَواِلِهم. ُسْبعَ  أََخذَ  : بالتَّثِْليثِ  يَْسبعهم َسبَعَُهم أَو

ئَْب : َرَماهُ أَو َذَعرهُ  َسبَعَ وِ  ِرّماُح يَِصُف ِذئْباً. الذِّ  ، قاَل الّطِ

اِ   مـــــــَ َت الشــــــــــــــــــِّ فـــــــح َو  لــــَ ا عــــَ مـــــــ  لــــَ هُ  (4)فـــــَ تـــــــُ عــــح بـــــَ  ســــــــــــــــــَ

ن       ااًن هلــــــــــــــَُ يــــــــــــــَ ا َأاَن َأحــــــــــــــح مــــــــــــــَ وعُ كــــــــــــــَ بــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــَ

  
 فاُلناً ، إِذا َذَعَره. َسبَعَ  ويُقَال أَْيضاً :

 بالقَْوِل الِقبيحِ ، وَرَماهُ بَما يَُسوُء من القََذعِ. وَوقََع فِيه وَعابَه واْنتَقََصه فاُلناً : َشتَمهُ  َسبَعَ وِ 

هُ  : َسبَعَهُ  أَو  .السَّبُعِ  ِبأَْسنَانِه ، كِفْعلِ  َعضَّ

 أَبِي َعْمٍرو.، ِكالهما عن  َء : َسَرقَه ، كاَستَبَعَهُ الشَّيْ  َسبَعَ وِ 

ئُْب الغَنَمَ  َسبَعَ وِ  ً  الَحْبلَ  َسبَعو فَأََكلََها. فََرَسَها ، أَي الذِّ  طاقاٍت. قًُوى ، أَي َسْبعِ  َجعَلَهُ على : يَْسبَعُه َسْبعا

ّمِ : الَجَمُل العَِظيُم الطَِّويلُ  السُّبَاِعيُّ وِ  بَاِعيُّ مثلُه على طُ  ، بالضَّ  ُسبَاِعيُّ  وَرُجلٌ  ُسبَاِعيَّة ، يقال : نَاقَةٌ  وهي بَهاءٍ  وِله ،، قَالَه النَّْضُر ، والرُّ

ه. البََدِن كذِلكَ   ، أَي تامُّ

ِهما في األَيّاِم والطَّوافِ  السُّبُوعُ  من النّاِس َمْن يَقُول :و ، قاَل اللَّْيُث : ، من األَيَّامِ  األُْسبُوعُ وِ  ، األَِخيُر بال أَِلف ، م ، هو َمأُْخوذٌ من  بَضّمِ

 .األَسابِيعُ  ، والَجْمُع : السَّْبعِ  َعَددِ 

ً  البَْيتِ  ـيُقَال : َطاَف : وِ  ها َسْبعا ين وَضّمِ ً و ، بفَتْحِ الّسِ ً  قاَل أَبُو َسِعيٍد : قال ابُن ُدَرْيٍد :و ، أُْسبُوعا وال أَْعِرُف أََحداً قالَهُ غيُره ،  ُسبُوعا

ً  الَمْعُروفُ و  . ويُقَال : أَقَْمُت ِعْنَدهأُْسبُوعاتٌ  أَْطَواٍف ، والَجْمعُ  َسْبعَةُ  من الطَّواِف ونَْحِوه : األُْسبُوع َمّراٍت. وقال اللَّْيث : َسْبعَ  ، أَي : أُْسبُوعا

 .(5)، أَي ُجمعَتَْيِن  ُسْبعَْين

أَبُو  بن َهْمَداَن ، (7)بِن َماِلِك بن ُجَشَم بِن َحاِشِد بِن ُجَشَم بِن َخْيَراَن بِن نَْوِف  (6)ِويَةَ بِن ُكْرِز بِن َصْعِب بِن ُمعَا َسْبع بنُ  السَّبِيعُ  كأَِميٍر :وِ 

ٍء بن علّيِ بِن َهانِى ُن َعْبد هللاب ، هَكذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه : َعْمُرو (8) ِمْنُهم : اإِلَماُم أَبُو إِْسحاَق ُعَمر ، نَقَلَهُ ابُن الَكْلبِّيِ ، بَْطٍن من َهْمَدانَ 

ُث ، َرَوى عن البََراِء بِن َعاِزٍب ، وعنه ُشْعبَةُ. قلت :ومنهم أَيضاً : أَبو محمد الَحَسُن بُن أَحمدَ  الحافُِظ ، كان في  السَّبِيِعيُّ  التّابِعيُّ الُمَحّدِ

 وثالثِِمائٍة ، بَحلََب. السَّْبِعين ُحُدود

 َمَحلَّةٌ بالُكوفة َمنسوبةٌ إِليهم أَيضاً. : السَّبِيعُ وِ 

ُجُل : أَْسبَعَ وَ  ً  َوَرَدت إِبِلُه الرَّ  ، وكذِلَك في سائر األَْظماِء ، كما تقدَّم. ُمْسبِعُونَ  ، وهم َسْبعا

 .َسْبعَةً  القَْوُم : صاُروا أَْسبَعوِ 
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ْعيَانُ  أَْسبَعَ وِ   يعقوَب ، قال الراجز : ، عن في َمَواِشيِهم السَّبُعُ  َوقَعَ  ، إِذا الرُّ

َبضقد  لُُبه َأسح  الر اِعي وَضوحَضا َأكح
__________________ 

 «.عبسة»( عن أسد الغابة وابألصر 1)
 ويف.« الضبية»( عن أسد الغابة ا وابألصر 2)
 ( قا  أبو عمر : وال يصح ذلك عندي.3)
 .309واملثبت عن الديوان ص « الشماد سبعة»( ابألصر 4)
 التهذيب واللسان : أي مجعتا وأسبوعا.( يف 5)
 كثري.  475( يف مجهرة ابن حزم ص 6)
 «.نون»( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 7)
 «.عمرو»( يف القاموس : 8)



10258 

 

اج ، كما في التَّْهِذيب : اْبنَهُ : َدفَعَه إِلى الظُُّؤوَرةِ  أَْسبَعوِ   ومنه قوُل العَجَّ

ضح  رَاضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ يــــــــــــمــــــــــــًا ملَح يـ اِإن  متــــــــــــَِ عــــــــــــَ ــــــــــــَ بـ  ُمســــــــــــــــــــــــــح

اوِ      عــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــَ ه مــــــــــــــــــــُ ُه أُمــــــــــــــــــــ  دح لــــــــــــــــــــِ  ملَح تــــــــــــــــــــَ

  
 ويَأْتِي تَْفِسيُره قَِريباً.« رضع»ونَبََسهُ الَجْوَهِريُّ ِإلى ُرْؤبَةَ ، وقد تَقَدََّم في 

 .السَّبُعِ  ، كذا نَصُّ الّصحاحِ ، وِفي الُمْفَرَداِت لَْحمَ  عَ السَّبُ  فاُلناً : أَْطعََمه أَْسبَعَ وِ 

 ، قال أَبُو ذَُؤْيٍب الُهَذِليُّ ، يَِصُف ِحَماراً : أَْهَملَه ، أَي َعْبَده أَْسبَعَ وِ 

ُه  بَنــــــــــــ  زَاُ  كــــــــــــَ واِرِب ال يـــــــــــــَ ُب الشــــــــــــــــــــــــــ  خــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــَ

َة      ــــــــــــــعــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ ٌد آِ  َأيب َرب ــــــــــــــح ب ضُ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ب  ُمســــــــــــــــــــــــــــح

  
، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وهو  الُمتَْرفُ  بفتح الباِء ، واْختُِلَف فيه فِقيَل : هو« ُمْسبَعٌ »، قاَل الَجْوَهِريُّ : هَكذا َرَواهُ األَْصَمِعيُّ  ، كُمْكَرمٍ  الُمْسبَعُ وِ 

أَو  الِّذي ال يُْعَرُف أَبُوه ، قاله الّراِغُب والّصاَغانِيُّ ، الدَِّعيّ  عن بالُمْسبَع َكنَى أَو قَِريٌب من َمْعنَى الُمْهَمِل ؛ ألَنَّهُ إَِذا أُْهِمَل فقَْد أُتِْرَف عاَدةً ،

نَا ، وهو قَِريٌب من الدَِّعّيِ  َولَدُ  ه ، فيُْرِضعُه غيُرها الّزِ ، قال النَّْضر : ويقال : ُربَّ ُغالٍم َرأَْيتُه يَُراَضع ، قال :والُمَراَضعَة  أَو َمْن تَُموُت أُمُّ

ه هُ وفي بَْطنِها َولٌَد ، وقد تَقَدَّم ، ويَُراَعى فيه َمْعنَى اإِلْهَماِل ، ألَنَّه إَِذا َماتَْت أُمُّ  َسْبعَةِ  العُبُوِديَِّة إِلى (1) أَو َمْن في فقد أُْهِمَل ، : أَْن يَْرَضَع أُمَّ

هاٍت ، َسْبعِ  ، أَو فِي اللُّْؤم ، وقال بَْعُضُهم : إِلى آباءٍ  ، هَكَذا قالَه النَّْضر ، ولم يَأُْخْذه من اللَّْفِظ ، وقال َغْيُره : َمْن نُِسَب إِلى  أَو إِلى أَْربَعَةٍ  أُمَّ

َهاٍت ُكلّهّن أََمةٌ ، بَاعِ  أَو َمْن أُْهِمَل مع أَْربَعِ أُمَّ ً  كَسبُع صارَ ، ف الّسِ : الُمْهَمُل الذي لم يَُكفَّ عن  الُمْسبَع ، نَقَلَه أَبو ُعبَْيَدةَ. وقال َغْيُره : ُخْبثا

َل السُّكَِّريُّ فِي ، وبه فَسََّر الَجْوَهِريُّ قوَل أَبِي ذَُؤْيٍب. وقا كالسَّبُعِ  ٌء ، تُِرَك َحتّى صارَ ، أَي ُمْهَمٌل َجِري ُمْسبَعُ  َجَراَءتِه ، فبَِقَي عليها. وَعْبدٌ 

يواِن َعْبدٌ   : الُمْسلَُم إِلى الظُُّؤوَرةِ ، قاَل ُرْؤبَةُ : الُمْسبَع ، أَي ُمْهَمٌل ، وأَْصلُ  ُمْسبَعٌ  َشْرحِ الّدِ

بَـَعاِإّن مَتِيماً مل يـُرَاَضضح   ُمسح
من العُْرِس ،  أُْسبُوعهِ  يريُد يومَ « ُسبُوِعه إِذا كاَن يَْومُ »يِث َسلََمةَ بِن ُجنَاَدةَ : َجاَء في َحدِ  قلُت : وهَذا الَِّذي أَْنَكَره أَبو َسِعيٍد َعلَى اْبِن ُدَرْيٍد قد

 أَيّاٍم. َسْبعَةِ  أَي بعدَ 

بِيُّ في أَسابِيِعه ه ؛ فيُْدفَْع إِلى الظُُّؤوَرة ، فيكون ُمْهَمالً ، والصَّ  فالُمْسبَعُ  يوماً ال يُْسقَى ، (2)ن ، وهي أَْربَعُو َسْبعَةُ أَسابِيعَ  أَي لم يُْقَطْع عن أُّمِ

ه ، ُوِلَد ِلَسنَتَْين ، فحين ُوِلَد لم يَْشَرِب اللَّبََن ، أََكلَ  ي تَِميماً ألَنَّهُ تَمَّ في بَْطِن أُّمِ فَلَم  أَْشُهرٍ  ِلَسْبعَةِ  أَو الَمْولُود وقد نَبَتَْت أَْسنَانُه. ِمْن هذا ، وُسّمِ

ِحُم ولم يُتِ   مَّ ُشُهوَره ، نقَلَه األَْزَهِريُّ وابُن فاِرٍس ، وبه فَسََّر األَْزَهِريُّ قوَل ُرْؤبَةَ.يُْنِضْجه الرَّ

ِرير : ً  ؛ بكسر الباِء ، قال : فََشبَّه الِحَماَر وهو يَْنَهق بعَْبٍد قد َصاَدَف في َغنَِمه (3) ُمْسِبعٌ  وقال الَجْوَهِريُّ : قال أَبو َسِعيٍد الضَّ ، فُهَو  َسبُعا

ْيٍب بَنُو َسْعِد بِن بَْكٍر ، وهم يَُهْجِهُج بِه ؛ ِليَْزُجَره َعْنَها. قاَل : وأَبُو َربِيعَةَ في بَنِي سعِد بِن بَْكٍر ، وفي غيرهم ، ولكّن ِجيَراَن أَبِي ذُؤَ 

يَواِن : أَبُو َربِيعَةَ هَذا ابُن ذُْهِل بِن  َشْيبَاَن ، ويُقَاُل : أَبُو َربِيعَةَ من بَنِي ِشْجعِ بِن عاِمِر بِن لَْيِث بِن بَْكِر أَْصَحاُب َغنَم. قلُت : وفي َشْرحِ الّدِ

 بِن َعْبِد َمنَاةَ.

 فَراِجْعه.« ر ب ع»قلُت : وفيِه َوْجهٌ آَخَر ، تَقَدَّم في 

ً وِ   كاٍن.أَرْ  َسْبعَةِ  َجعَلَه ذا : إِذا َسبَّعَه ، وكذا َسْبعَةً  : َجعَلَه َسبَّعَهُ تَْسبِيعا

 ، ومنه قوُل أَبِي ذَُؤْيٍب : َمّراتٍ  َسْبعَ  اإِلنَاَء : َغَسلَه َسبَّعَ وِ 

َد مـــــــــــا  عـــــــــــح ـــــــــــَ َر بـ ذ  عـــــــــــَ ـــــــــــ  ا والـــــــــــتـ هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ َك مـــــــــــِ  فـــــــــــِإنـــــــــــ 

ا     َة َداُرهــــــــَ مـــــــــَ يـــــــــح طـــــــــَ تح مـــــــــن فـــــــــُ طـــــــــ  َت وشــــــــــــــــــــــَ جـــــــــح  جلـــــــــََ

  

تح  جِي قــــــــامــــــــَ ُت الــــــــ  عــــــــح نـــــــــَ ضُ لــــــــَ بــــــــِّ ا  ُتســــــــــــــــــــــَ ؤحَرهــــــــَ  ســــــــــــــــــــــُ

  
اوِ    َر جــــــــــَ َرجــــــــــ  رَاٌم َأنح يـــــــــــُ تح : حــــــــــَ ا قــــــــــالــــــــــَ (4)ُرهــــــــــَ

 

  
اٍت ، أَو َسْبعَ  أَْعَطاَك أَْجَركَ  ، أَي هللا لَكَ  َسبَّعَ  وقال أَْعَرابِيٌّ لَرُجٍل أَْحَسَن إِليه :  أَْضعَاٍف. َسْبعَةَ  َضعََّف لَك ما َصنَْعتَ  َمرَّ

ً  هللا ِلفاُلنٍ  َسبَّعَ  وفي نََواِدِر األَْعَراِب : ِء ، وهو َدْعوةٌ تَُكوُن فِي الَخْيِر والشَّّرِ ، قاَل أَبو َء بعَد الشَّيْ ، َوتَبََّع له تَتْبِيعاً ، أَي تابََع له الشَّيْ  تَْسبِيعا

 وَسِمْعتُ  ـَسِعيٍد : وُحِكَي عن العََرِب 
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__________________ 
 ( يف التكملة : وقير : الذي هو يف العبودية.1)
 «.ولعلها تسعة وأربعون»املطبوعة الكويتية :  ( كذا ابألصر ا وهبامش2)
 ( يريد قو  أيب ذ يب : عبد آ  أيب ربيعة مسبض.3)
 «.لنعت الجي قامت»بد  « كنعت الجي  لت»وفيه :  26/  1( ديوان اهلذليا 4)
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ــــــــــمن دَعاَمَة بِن  ِمٍر  َر هِذه اَ سَ  َسب ضَ  : ـ َرها ا َأي ضاَعَف   لَك َأجح َنِة. وقا  الس ك رِّي يف شرِح قـَوحِ  َأيب   لَك َأجح
ِبيضَ  ا َأي تـََتَصد ُ  به ا تـَلحَتِم « ُسؤحَرَها ُتَسبِّضُ »ُذَ يحٍب :  ِر ا والَعَرُب َتَضضُ  َتسح ِبيضَ  اأَلجح ِعيِف وِإن جاَوز الت سح  موِضَض الت ضح

 يُ ْنِفُقوَن َأْمواهَلُْم يف َسِبيِل هللِا َكَمَثِل َحبَّة  أَنْ بَ َتْت َسْبَع َسناِبَل يف ُكلِّ َمَثُل الَِّذينَ )ا واأَلصُر يف ذِلَك قولُه َعّز وجّر :  الس بض
بُ َلة  ِماَئُة َحبَّة  َوهللاُ ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاءُ  َنةُ »:  وسلموآلهعليههللاصلىقاَ  الن يب   مُث   (1) (ُسن ْ رٍ  اَ سـَ بحِعماَئةٍ  ِإىل بَعشـح « سـَ

َعحىَن تـَلحَتِم ُ 
ِبيضَ  وامل  الثـ َواِب بُسؤحرَِها ا فبَلحَق  الباَء وَنَصب. َتسح
ّيِ قَْوُل النَّبِ  ، ومنه لَيالِ  َسْبعَ  اِلْمَرأَتِه : أَقاَم ِعْنَدَها َسبَّعَ و ، كما في اللَِّساِن والعُبَاِب. لَيالٍ  َسْبعة القُْرآَن : َوظََّف عليِه قِراَءتَه في ُكلِّ  َسبَّعوِ 

َجها وكانت ثَيِّباً  حين ـ َسلََمةَ  ألُمِّ  وسلموآلهعليههللاصلى  إِْن ِشئْتِ »وفِي ِروايَة : « لنَِسائِي َسبَّْعتُ  لَكِ  َسبَّْعتُ  لَِك ، وإِنْ  َسبَّْعتُ  إِْن ِشئْتِ » ـتََزوَّ

 َسبَّعَ  اْشتَقُّوا فَعََّل من الَواحد إِلى العََشرة ، فَمْعنَى« لَّثُْت وُدْرُت ، فقَالَْت : ثَلِّْث وُدرْ ِعْنَد سائِِر نَِسائِي ، وإِْن ِشئِْت ثَ  َسبَّْعتُ  ِعْنَدِك ، ثُمَّ  َسبَّْعتُ 

ً  : أَقاَم عندها  ، وثَلََّث : أَقام ِعندها ثاَلثاً ، وكذِلَك ِمن الَواحِد إِلى العََشرة في ُكّلِ قَْوٍل وفِْعل. َسْبعا

لَها . وهذه ُمَولََّدةَسْبِعينَ  لَهاَكمَّ  ، أَي َدَراِهَمهُ  سبَّعَ وِ  ، مولّدة أَيضاً ، ال يجوز أَن يُقَاَل ذِلَك ، وِلكن إِذا  َسْبِعين ، وكذِلَك َسْبعََن َدراِهَمه : إِذا َكمَّ

ْلتُه َسْبِعينَ  أََرْدَت أَنَّك َصيَّْرتَه  .َسْبِعينَ  قلَت : َكمَّ

تْ  َسبَّعَتوِ  الَمْرأَةُ ،  (2)َرُجل ، وُهَو نَِظيُر ثَيَّبَِت  َسْبعَِمائَةِ  أَي َكُملَت« ُسلَْيم يَْوَم الفَتْح َسبَّعَت» الَحِديُث :، ومنه َرُجلٍ  َسْبعَِمائَةِ  القَْوُم : تَمَّ

 ونَيَّبَِت النّاقَةُ.

بَاعُ وِ  هِذه عن ثَْعلٍَب عن اْبِن « كاَن ِمْنهُ فِي َرَمَضانَ  ِسبَاعٍ  نّه َصبَّ على َرأِْسِه الماَء منأَ »الَحِديُث : نَفُسه ، ومنه : كِكتَاٍب : الِجَماعُ  الّسِ

فَث إِظهارُ و ، الفََخاُر بَكثْرِته قِيَل : هوو األَْعَرابِّيِ. رَ  الرَّ بَاعِ  نُِهَي عن»الَحِديُث :  ، وبِه فُّسِ الُمفَاَخَرةِ قال ابُن األَْعَرابِّيِ : كأَنَّه نُِهَي عن « الّسِ

فَث وَكثَْرةِ الِجَماعِ ، واإِلْعَراِب بما يُْكنَى عنه من أَْمِر النََّساِء.  بالرَّ

بَاعُ  قِيل :وِ  ُجاَلِن ، فَيَْرِمَي ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َصاِحبَه بما يَُسوُءهُ من القَْذعِ. التََّشاتُمُ  الَمْنَهيُّ عنه : الّسِ  بأَْن يَتَسابَّ الرَّ

 ا يُْستَْدَرُك عليه :* وممّ 

َواُل من البَقََرةِ إِلى األَْعَراف ، كما في الُمْفَرداِت ، وفي اللَِّسان ِإلى التَّْوبَِة ،  َسْبعُ  الَمثَانِي : الفَاتَِحةُ ؛ ألَنََّها السَّْبعُ  آياٍت ، وقيَل : السَُّوُر الّطِ

 َدةٍ ، ولهذا لم يُْفَصْل بينَُهَما بالبَْسَملَِة في الُمْصَحف.على أَْن تُْحَسَب التَّْوبَةُ واألَْنفَاُل بُسوَرةٍ َواحِ 

 .سابِعُه هَذا ، أَي ، ِسبيعُ  وهذا

 ِستٍَّة. َسابعُ و ، سابُع َسْبعَةٍ  وهو

 .َسْبعَةً  َء : َصيََّرهُ الشَّيْ  أَسبَعَ وِ 

 أَْشُهٍر. ِلَسْبعَةِ  الَمْرأَةُ : َولََدتْ  َسبَّعَتِ وِ 

 ، قاله ابُن ُدَرْيٍد. (3)أَيّاٍم  لَسْبعَةِ  الَمْولُوُد : ُحِلَق َرأُْسه ، وذُبَِح عنه ُسبِعَ وِ 

 أَْواَلٍد ، وهو َعلَى الدُّعاِء. َسْبعَةَ  هللا لََك : َرَزقَكَ  َسبَّعَ وَ 

بْ  َسْبعَةَ  أَْذُرعٍ ، أَو َسْبعَ  ، ِإذا كاَن ُطولُه ُسبَاِعيٌّ  وثَْوبٌ  راَع ُمَؤنَّثَةٌ.أَْشبَاٍر ، ألَنَّ الّشِ  َر ُمَذكَّر ، والذِّ

 َمَحاالِت. َسْبعُ  ، كُمعَظَّم ، إِذا زاَدْت في ُملَْيحائِه ُمَسبَّعٌ  وبَِعيرٌ 

 أَْجَزاٍء. َسْبعَةِ  من العُُروِض : ما بُنَِي على الُمَسبَّعُ وِ 

 ، كُصقُوٍر ، وُصقُوَرةٍ. ُسبُوَعةٌ و ُسبُوعٌ  : السَّْبعِ  وجمع

 َولَدَها. السَّبُعُ  : أََكلَ  َمْسبُوَعةٌ  ِشيَّةُ ، فهيالَوحْ  ُسبِعَتوِ 
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بَاعُ وِ   ، كِكتَاٍب : موضٌع ، أَْنَشَد األَْخفَُش : الّسِ

اَل  َداٍر  اعِ َأطــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ب ٍة  ابلســــــــــــــــــــــــــــــِّ مــــــــــــــــ   فــــــــــــــــحــــــــــــــــَ

تِ      مـــــــ  ت مث  صـــــــــــــــــَ مـــــــَ جـــَ عـــح تــــَ ا اســـــــــــــــــح مـــــــ  ُت فـــلـــَ  ســـــــــــــــــــــبَلـــــــح

  
 : َجباَلِن ، قال الّراِعي : السُّبَْيعَانِ وِ 

راِء  حـــــــــَ َبيّنِ بصـــــــــــــــــــــــَ اِ كـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــَ بـ نح  الســـــــــــــــــــــــ   ملَح َأكـــــــــُ

ا      عـــــــــَ جـــــــــ  فـــــــــَ ٍد مـــــــــُ نـــــــــح َر هـــــــــِ بـــــــــح ٍد قــــــــــَ نـــــــــح اِ  هـــــــــِ ثـــــــــَ (4)أبَمـــــــــح
 

  
باعُ  الطَِّريُق : كثَُر فِيها أَْسبَعَتوِ   .الّسِ

 .السَّبُعِ  : َمْوِضعُ  الُمتََسبَّعُ وِ 

__________________ 
 .261اآية ( سورة البقرة 1)
 «.نيـ َبت»( عن التكملة وابألصر 2)
 ( ضبطت العبارة يف التكملة ابلبناء للمعلوم ا واملثبت عن اللسان.3)
 وانظر ختر ه فيه. 171( ديوانه ص 4)
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بَاع وأَبُو بَاعِ  من َسبُعٌ  ويُقَال : ما هو إِالَّ :  الُوُحوشُ  له ذُلِّلَتْ  من أَّولُ  ألَنَّهُ  ؛ السالمعليه: ُكْنيَةُ إِْسَماِعيَل  الّسِ ّراِر. وهو َمَجاز. الّسِ  ، للضَّ

 .َسبَّعَ  الْمَرأَتِه : لغَةٌ في أَْسبَعَ وِ 

بِْنُت الَحافِي بِن  األَْسبُعِ  وأُمُّ 
 قَُضاَعةَ ، بَضّم الباِء ، هي أُّم أَْكلٍُب وِكاَلٍب وَمْكلَبَة ؛ بنِي َربِيعَةَ بِن نَِزاٍر. (1)

 بُن َغَزاٍل : َرُجٌل من العَرب له َحِديٌث. عَةُ ُسبَيْ وِ 

 : لَقٌَب. َسْبعَةَ  وَوْزنُ 

بِيع ُسلَْيَماُن بنُ  ُدوِر. َسْبعٍ  وأَبو الرَّ  السَّْبتِّي ، وقد تَُضّم الباُء :صاِحُب ِشفّاِء الصُّ

يعَِة. السَّْبِعيَّةوِ   : طائفَةٌ من ُغالة الّشِ

أِْس بن  ُسبَْيعُ  وُكَزبَْيٍر : ةَ بِن ُدْعُموِص بنِ  (2)بُن الحاِرِث بن أُْهبَاَن السُّلَِميُّ ، من ولَِده أَْحَمُر الرَّ :شاِعٌر ، َرَوْت عنه ابنَتُه  ُسبَْيع السُّبَْيِعيُّ  قَرَّ

 أُمُّ ُسَرْيَرةَ كثيراً من ِشْعِره ، أَْنَشَده عنها الَهَجِريُّ في نََواِدِره.

. ُسبَْيعَةَ  القَُضاِعّي ، ِمْن َولَده : أَْوُس بُن ماِلِك بِن زينةَ بِن مالِك بن ُسبَْيعٍ  بُن َربِيع بنِ  ةُ ُسبَْيعَ  وكُجَهْينَةَ. شاِطيُّ  ، كاَن َشِريفاً ، َذكَره الرُّ

 : قريةٌ بِمْصر. السَّْبع وبِْرَكةُ 

 وُسَوْيقَةُ السَّبَّاِعيَن : ُخطَّةٌ بها.

ٍد َعْبُد الَحّقِ ب يِن ، وِلَد سنةَ َخْمِسِمائٍَة وأَْربَعَةَ  َسْبِعين ُن إِبراِهيَم بِن نَْصٍر ، الشَّهيُر باْبنوأَبو ُمَحمَّ يُّ الُمْرِسيُّ األَْنَدلُِسيُّ الُملَقَُّب بقُْطِب الّدِ الَمّكِ

 َعَشَر ، وتُوفِّي بمكَّةَ سنةَ ِستِِّمائٍة وتِْسعٍ وِعْشِريَن.

ث ابُن  السَّبِيعيّ  ه نُِسَب أَبو َعْبِد هللا الُحَسْيُن بُن صاِلح بِن ِإْسَماِعيَل بِن ُعَمَر بِن َحّماِد بِن َحْمَزةَ الَحلَبِيُّ بَحلَب ، وإِلي السَّبِيعيّ  وَدْربُ  ، ُمَحّدِ

ٍث ، وابُن َعّمِ أَبِيه الَحَسُن بُن أَحمَد بِن صاِلح : َحافٌِظ ثِقَةٌ. ث ابِن ُمَحّدِ  ُمَحّدِ

ُجُل السَِّريُع الماضي في أَْمِرهِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وَحَكى األَْزَهِريُّ عن اللَّْيِث ، قال : هو ، كِمْنبَرٍ  الِمْستَعُ   :[ستع] ،  (3)، كالِمْسَدعِ  الرَّ

َجال ، وهو بمعنَى: هو السَّرِ  الِمْستَع قيل :و ونَقَلَه ابُن َعبّاٍد أَْيضاً هَكَذا ، وقال : هو لُغَةٌ فِي الِمْزَدع ، ،  كالُمْنَستِع الُمْنَكِمش ، يع من الّرِ

 هَكَذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في العُبَاب.

 واحٍد ، كما في الَجْمَهَرةِ. ُمَواالةُ الَكالِم على َرِوّيٍ  هو أَو ، كما في الّصحاحِ ، : الَكالُم الُمقَفَّى السَّْجعُ  : [سجع]

من الكالم ، كالَذْبح  يُْسجعُ   عليه إْطالُق الُمَصنِِّف هو المْعُروُف المْشُهور ، وزعم قوٌم أَنَّه بالكْسر ، وأَنَّهُ اسٌم لماقال شْيُخنا : الفتُْح كما دلَّ 

فْرق بْين االْسم والَمْصَدِر ، ال ، بالكْسر ؛ لما يُْذبَُح ، وال أَْعِرفُه في دواِوين اللُّغة ، وإِخالُه من تفَقُّهات العََجم. قلت ، وقائُل هذا كأَنَّهُ يُريدُ 

ح الَحَسُن بُن َعْبِد هللا بِن ُمَحّمِد بن يَْحيَى األَْصبََهانِيُّ الكاتُِب في ِكتَاب  ً  الَحَمامُ  َسَجعَ  ما نَصُّه :« َغِريب الَحَمام الُهَدى»وقد َصرَّ  يَْسَجُع َسْجعا

ْل ذِلَك.، الِجيُم ُمَسكَّنَةٌ في االسِم والَمْصَدر ، وجاَء ذِلَك   على غير قِياٍس : فَتَأَمَّ

ِد : ّم ، ج  أَْسَجاعٌ  ج : فِي كالِم العََرِب : أَْن يَأْتَِلف أََواِخُر الَكِلِم على نََسٍق ، كما تَأْتَِلُف القََوافِي ، السَّْجع وفي كاِمِل الُمبَّرِ ، كاألُْسُجوَعِة بالضَّ

 .أَساِجيعُ  :

ً يَْسَجُع َسجْ  ، كَمنعَ  ، َسَجعَ وِ  ْعِر من َغْيِر َوْزن ، كما قاَل في ِصفَِة ِسِجْستَاَن  نََطَق بَكالٍم له فََواِصلُ  : عا َها :»كفََواِصِل الّشِ ماُؤَها وَشْل ، وِلصُّ

تِقَاَمِة بالتَّْشِديِد ، وهو من االْستَِواِء واالسْ  َسّجاَعةٌ  فهو قالَه اللَّْيُث ،« بََطل ، وتَْمُرها َدقٍَل ، إِن َكثَُر الَجْيُش بها جاُعوا ، وإِْن قَلُّوا َضاُعوا

يَ  (4)واالْشتِباه  ً  ؛ ألَنَّ ُكلَّ كلمة تُْشبِهُ صاِحبَتَها. قال ابُن ِجنِّي : ُسّمِ الَكالَم  َسَجعَ  الْشتِبَاِه أََواِخِره ، وتَنَاُسِب فََواِصِله ، وَحَكى أَيضاً : َسْجعا

 .ِجعٌ سا ِء : نََطَق به على َهذه الَهْيئَِة ، فهوبالشَّيْ  َسَجعَ و َمْسُجوعٌ  فهو

 .إِْسُجوَعةٌ  بِه ، ويُقَال : بَْينَُهم ُسِجعَ  : ما األُْسُجوَعةوِ 

ً  فَسقَطَ  ، األُْخَرى َضَربَتَْها اْمَرأَةٍ  َجنِينِ  في وسلموآلهعليههللاصلىقاَل األَْزَهِريُّ : ولَّما قََضى النَّبِيُّ  ةٍ  َميِّتا  قال ، الّضاِربَةِ  عاقِلَةِ  َعلَى بغُرَّ

 َسْجٌع كَسْجعِ أَ »:  وسلموآلهعليههللاصلىقال : « ؟وال َصاَح فاْستََهّل ، وِمثُْل َدِمه يَُطلّ  ، أََكل وال َشِربَ  ال َمنْ  نَِدي َكْيف»:  منهم َرُجلٌ 
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__________________ 
 «.من»( عن التكملة وابألصر 1)
 «.من»( ابألصر 2)
 «.كاملسدح»( عن اللسان وابألصر 3)
 كبن.( اللسان :  4)
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ضَ و  ِإاّيُكمح »ويف رواية : : « ؟الُكّهانِ  جح ضِ  عن هَنَ  وسللللموآلهعليههللاصللللىويف اَ ِديِث أَن ه « الُكّهانِ  ســـــَ جح يف  الســـــ 
َا َكرِهَ  الد عاءِ  ضَ  ا قاَ  اأَلزحَهرِي  : ال  جح اَكَلِة َكالِم الَكَهَنِة ا الســـــــ  ُشـــــــَ

َعاِء مل ِعِهمو  يف الَكالم والد  جح يما يـََتَكه ُنونَه ا فَبم ا فِ  ســـــــَ
َنحظُوم ا اّلذي ال ُيَشاِكرُ 

َُسج ضَ  فـََواِصُر الَكالِم امل
 ا فهو ُمَباٌح يف اخلَُطِب والر َسائِر. امل

ِد : َردََّدت َصْوتََها ، إِذا الَحَماَمةُ  َسَجعَت قال ابُن ُدَرْيٍد :وِ  الَحَماَمِة : ُمَواالةُ َصْوتَِها َعلَى َطِريٍق َواِحٍد ، تقوُل  َسْجعُ  ، وفي كامِل الُمبَّرِ

بَْت في َصْوتِها ، َسَجعَت العََرُب : عٌ ج :  ، بغيِر هاٍء ، َسُجوعٌ و فهي َساِجعَةُ  الَحَماَمةُ ، إِذا َدَعْت وَطرَّ ، وأَنَشَد  َسَواِجعُ و ، كُركَّعٍ ، ُسجَّ

 اللَّْيُث :

تح ِإذا  عـــــــــــــَ جـــــــــــــَ ُة  ســـــــــــــــــــــــــــَ امـــــــــــــَ ِن َوجن محـــــــــــــََ طـــــــــــــح  بـــــــــــــَ

ِديــــــــــــال     و اهلــــــــــــَ عــــــــــــُ دح ا تــــــــــــَ اهتــــــــــــَِ يحضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــ  بـ

  
 وقال ُرْؤبَةُ :

ا  عـــــــــــَ ـــــــــــَ رحبـ ـــــــــــَ ه َأنح يـ لـــــــــــُ وح ـــــــــــَ ي نـ لـــــــــــِ ثـــــــــــح تح ومـــــــــــِ اجـــــــــــَ  هـــــــــــَ

امــــــــــــًا      تح محــــــــــــَ ٌة هــــــــــــاجــــــــــــَ امــــــــــــَ امحــــــــــــََ عــــــــــــَ جــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــُ

  
 وأَْنَشَد : أَبُو لَْيلَى :

تح فــــِإنح  َجعــــَ ا  ســــــــــــــَ ُعهــــَ جح وحَ  ســــــــــــــَ  هــــاجــــت لــــَك الشــــــــــــــ 

اِإنح وِ      رِيــــــــــــُرهــــــــــــَ رحقــــــــــــَ َو  قـــــــــــــَ اَج اهلــــــــــــَ َرتح هــــــــــــَ رحقـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد :

اُم  مـــــــــــَ اَ  ا ـــــــــــَ كـــــــــــَ ـــــــــــح َت وأَب ـــــــــــح رِب ضُ طـــــــــــَ َواجـــــــــــِ  الســـــــــــــــــــــــــ 

َوائـــــــــُض      ـــــــــَ وٌن يـ وًا ُغصـــــــــــــــــــــــُ حـــــــــح يـــــــــُر هبـــــــــا ضـــــــــــــــــــــــَ (1)متـــــــــَِ
 

  
إِلى َرُسول هللا  فِي الَحِديث : أَّن أَبا بَْكٍر رِضَي هللا َعْنه اْشتََرى جاِريَةً ، فأَراَد َوْطأَها ، فقالت : إِنَّي حاِمٌل ، فَُرِفَع ذِلكوِ 

َها فليس بالِخيَاِر َعلَى هللا وأََمرَ  الَمْسَجعَ  ذِلكَ  َسَجعَ  إِذا أََحَدُكم إِنَّ »:  فقال ، وسلموآلهعليههللاصلى  بَِرّدِ

 :القَْصُد الُمْستَِوي على نََسٍق َواِحٍد. السَّْجعِ  وَمْعنَى الَحِديِث : أَنَّْه َكِرهَ َوْطَء الَحبَالَى ، وأَْصلُ  أَي : قََصَد ذلك الَمْقَصدَ 

ِة : ْيِرهفي الَكالِم وغَ  ، عن أَبِي َزْيِد ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وَزاَد في العُبَابِ  : القاِصدُ  الّساِجعوِ  مَّ  كالسَّْيِر ، وهو َمَجاٌز ، قال ذُو الرُّ

ا  هـــــــــَ بـــــــــِ َه رَكـــــــــح َر  َوجـــــــــح ُت هبـــــــــا أَرحضـــــــــــــــــــــــًا تــــــــــَ عـــــــــح طـــــــــَ  قـــــــــَ

ريحَ      ًب غــــــــَ فــــــــَ كــــــــح ا مــــــــُ وحهــــــــَ لــــــــَ ا عــــــــَ ضِ ِإَذا مــــــــَ (2)ســــــــــــــــــــــاجــــــــِ
 

  
: َغْيَر َجائٍر عن القَْصِد ، كما في العُبَاِب ، وفِي الّصحاحِ : أَي جائراً غيَر قاِصٍد ، وقال : َغْير قاِصٍد ِلِجَهٍة  ساِجعِ  قال أَبُو َزْيٍد : َغْيرَ 

 َواِحَدةٍ.

 ، قاَل األَْزَهِريُّ : ولم أَْسَمْع هذا لغَْيِره. الناقَةُ الطَّويلَةُ  : الّساِجعُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

ً  النّاقَةُ  َسَجعَت يُقَال : الُمْطِربَةُ في َحنِينِها نُّوق :من ال الّساِجعُ  أَو  ، إِذا َمدَّت َحنِينَها علَى ِجَهٍة َواِحَدةٍ. َسْجعا

 الُمْعتَِدُل الَحَسُن الِخْلقَِة. : هو الّساِجعُ  الَوْجهُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ً عٌ  ْشبَه بَْعُضه بَْعضاً ، وَكاَلمٌ : اْستََوى واْستَقَاَم ، وأَ  َسَجَع يَْسَجُع َسْجعا ً  ، وقد ُمَسجَّ َع تَْسِجيعا  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو َمَجاٌز. َسَجعَ  : مثل َسجَّ

، يُِريُدوَن األَبََد « الَحَمامُ  عَسجَ  ال آتِيَك ما»في الَمثَِل : ؟. وَرَواه أَم اْرتََجلَهأَ  ، عن اْبِن ِجنِّي ، قال ابُن ِسيَده :ال أَْدِري ُسُجوعٌ  : السَّْجعِ  وَجْمعُ 

 ، عن اللِّْحيَانِّيِ.

 القَْوُس : َمدَّْت َحنِينَها على ِجَهٍة َواِحَدةٍ ، وهو َمَجاٌز ، قاَل يَِصُف قَْوساً : َسَجعَتِ وِ 

َت فــــــــــيــــــــــهــــــــــا وِ  َبضــــــــــــــــــــــــح ــــــــــح َي ِإذا أَنـ ضُ هــــــــــح جــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــــح

ِر      حــــــــــــــح َرمن َ الــــــــــــــنــــــــــــــ  ضُ  (3)تـــــــــــــــَ جــــــــــــــَ هــــــــــــــح  َأاًب ال يـــــــــــــــَ
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 َكأَنََّها تَِحنُّ َحنِيناً ُمتََشابِهاً ، وهو من االْستَِواِء واالْستِقَاَمِة واالْشتِبَاه.يَقُوُل : 

َجاِعيَّةُ ، بالَكْسِر : قَْريَةٌ بِمْصَر.  والّسِ

ً  لغة يََمانِيَةٌ ، يُقَال : ، ءِ ِء بالشَّيْ َصْدُم الشَّيْ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو ، كالَمْنعِ  السَّْدعُ   :[سدع]  .(4) َسَدَعه يَْسَدُعه َسْدعا

ْدع. الذَّْبُح والبَْسطُ  : السَّْدعُ  قَاَل غيُره :وِ   ، لغةٌ في الصَّ

__________________ 
 «.. غصون نوائض.. طربت وأبكتك ا مام: » 93/  2( يف اجلمهرة 1)
 الس موم قابر هبوهبا وجوه الركب فاكفئوها عن مهبها أتّقاء  رها.( ديوانه والتهذيب وقا  بعده : أراد أن 2)
 ( يف امكم : أب ال يهجض.3)
 .261/  2( اجلمهرة 4)
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كان  ـ (1)كما هو نصُّ الجمهرة  ـولو اْقتََصَر على قَْوِله : نُِكَب  نُِكَب نَْكبَةً َشِديَدةً. ، إِذا َشِديَدةً  َسْدَعةً  ، كعُنَِي ، ُسِدعَ و قاَل ابُن ُدَرْيٍد :

 أَْخَصَر.

 الَماِضي لَوْجِهِه. ، كِمْنبٍَر : الِمْسَدعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

: َدِليٌل  ِمْسَدعٌ  َدايَةُ للطَِّريق. وَرجلٌ : الهِ  السَّْدع ونَصُّ العَْين :« أَو الهاِدي»، وفي بعض النُّسخ :  الَهاِدي ، و* قِيَل : هو الدَِّليلُ  قِيَل : هووِ 

 َماٍض لَوْجِهه ، وقيل : َسِريٌع.

ِليِل ، وهو قَْوُل اللَّْيِث. ِمْسَدعٌ  وفي التَّْهِذيِب : رجلٌ   : َماض لَوْجِهِه نَْحُو الدَِّليل ، وفي بعِض النَُّسخِ : ِمثُْل الدَّ

 ، لغةٌ يََمانِيَّةٌ. ، أَي َسالمةً لَك من ُكّلِ نَْكبَةٍ  َسْدَعةٍ  من ُكلِّ وقولُهم : نَْقذاً لََك  قال ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

يِن أَْصلُه صاٌد ، ِمْصَدٌع ، من قَْولِه « ِمْسَدع»قال األَْزَهِريُّ : ولم أَِجْد فِي َكالم العَرِب َشاِهداً ِلما قالَهُ اللَّْيُث وابُن ُدَرْيٍد. وأَُظنُّ قولَه :  بالّسِ

 أَي :اْفعَْل. (2) (فَاْصدَْع ِبا تُ ْؤَمرُ )تَعالَى : 

يُن والّداُل والعَْيُن ليس بأَْصٍل ، وال يُقَاُس عليه ، وَذَكر ما قَالَهُ اللَّْيُث ، وقال : هذا شي  ٌء ال أَْصَل له. كما في العُبَاِب.وقال ابُن فاِرٍس : الّسِ

 ، كَطْرَسَع ، كما في العُبَاِب واللَِّساِن. َعَدا َعْدواً َشِديداً من فََزعٍ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :أَي َسْرَطعَ  : [سرطع]

َكةً ، وكِعنَبٍ  السََّرعُ  : [سرع] ّمِ : نَِقيُض البُْطِء ، السُّْرَعةُ و ، ُمَحرَّ ً و َسَراَعةً و ، مِّ ، بالضَّ  ُسْرَعةً  ، كَكُرَم ، َسُرعَ  ، بالضَّ  ، بالَكْسرِ  ِسْرعا

ً و ً و ، ، كِعنَبٍ  ِسَرعا ً و ، بالفَتْحِ ، َسْرعا كةً ، فهو َسَرعا  . ويُقَاُل :َسْرَعى ، واألُْنثَى َسْرَعانُ و ، واألُْنثَى بَهاٍء ، ُسَراعٌ و َسِرعٌ و َسِريعٌ  ، ُمَحرَّ

 ، كعَِلم. قال األَْعَشى يَُخاِطُب اْبنَتَه : َسِرعَ 

ري اوِ  ظــــــــِ تــــــــَ اِن وانـــــــــح بــــــــَ َر الــــــــر كــــــــح افــــــــِ ربِي قــــــــَ تــــــــخــــــــح  ســــــــــــــــــــــح

ًا وِإنح      ثـــــــــــَ ِر ِإنح َريــــــــــــح افـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــَ
ُ
اَأوحَب امل َرعـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
اْلِحساِب ، أَي ِحَسابُه  َسِريعُ ـ َعزَّ وَجلَّ  ـَوهللاُ  ذاَك ، مثل : ِصغَِر ذاَك ، عن يَْعقُوَب. ِسَرعِ و ذاَك ، ُسْرَعةِ  قاَل الَجْوَهِريُّ : وَعِجْبُت من

 ٍء ، أَوٌء عن َشيْ َشيْ  يَْشغَلُه وال آَخَر ، عن ِحساب َواِحدٍ  ال يَْشغَلُه ِحَساب ِحساِب هللا : أَنَّه ُسْرَعةُ  أَو َسِريعٌ  ، وُكلُّ َواقِع فهو َواقٌِع ال َمحالَةَ 

يَُحاِسُب الَخْلَق بعَد ـ وتعالَى  ُسْبَحانَه ـّما أَراَد ، َجلَّ وَعزَّ ؛ ألَنَّه بغَْيِر ُمبَاَشَرةٍ وال ِعالجٍ ، فهو ٌء ِمْنها عَ ُء َشيْ أَْفعالُه ، فاَل يُْبِطى تُْسِرعُ  َمْعنَاهُ 

 .(َوُهَو َأْسرَُع احْلاِسِبنيَ ) بَْعثِهم وَجْمِعهم في لَْحَظٍة بال َعّدٍ وال َعْقٍد ،

ا )تَْنبِيهٌ على ما قاَل َعزَّ َوَجلَّ :  (4) (َسرِيُع اْلِعقابِ ) و (3) (ِإنَّ هللَا َسرِيُع احلِْسابِ ):  وفي الُمْفَرداِت والبََصائِر : وقولُه َعزَّ وَجلَّ  ِإَّنَّ
 .(5) (َأْمُرُه ِإذا َأراَد َشْيئاً َأْن يَ ُقوَل َلُه ُكْن فَ َيُكونُ 

 ِرَوايَة أَبي بَْكٍر القاِري. (6)لم أَِجْد له ِذْكراً في ِديواِن أَْشعَاِرهم  الّشاِعرُ  الُهَذِليُّ  بُن ِعْمَرانَ  َسِريعُ   :كأَِميرٍ وِ 

َق ِسيبََوْيِه بَْينَُهَما ، كما َسيَأْتِي ، أَْسَرعَ و َسُرعَ  وهذا يَُدلُّ على أَنَّ  الُمْسِرعُ  : السَِّريعُ وِ  مِّ  ُسْرَعانٌ  ج : َواحٌد ، وقد فَرَّ ، ، كَكثِيٍب وُكثْبَاٍن  ، بالضَّ

 وبه

على ما َسِمْعتُه من َشْيِخي العاَّلَمِة الّسيِِّد َمْشُهوِر بِن الُمْستَِريحِ األَْهَدِلّي الُحَسْينِّي حيَن « النّاِس  ُسْرَعانُ  فَخَرج:»ُرِوَي َحِديُث ِذي اليََدْيِن 

 ْلِف وماية وأَْربَعٍَة وِستِّيَن.إِقرائه َصِحيَح البَُخاِرّيِ في ثغر الُحَديَِّدةِ ، أََحِد ثُغوِر اليََمِن في سنة أَ 

ّمِ والَكْسِر. ، بالَكْسرِ  ِسْرعانٌ  القَِضيُب يَْسقُُط من البََشاِم ، ج : : السَِّريعُ وِ   ، وَسيَأْتِي فِي آِخِر المادَّةِ أَنَّه يُْجَمُع بالضَّ

  أَبِي َعْمٍرو ، وأَنشَد :، وهذا قَْوُل  العَْرفَج ، أَو النّار الَّتِي فِيه : ُكْنيَةُ  َسِريعٍ  أَبُووِ 

ن  أَبيب  ِدلــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــح رِيــــــــــــــــــــــضِ ال تـــــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــضِ      قـــــــــــــــِ اُء ابلصـــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــَ كـــــــــــــــح َدتح نـــــــــــــــَ  ِإذا غـــــــــــــــَ

  
ِقيع : الثَّْلج.  والصَّ
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 َعْين. : اسمُ  َكَسِفينَةٍ  ، َسِريعَةُ وِ 

 ، قالَْت امرأَةُ قَْيِس بِن َرواَحةَ : َسِريعَةُ  ، كثُماَمٍة : ُسَراَعةٌ  ِحْجرٌ وِ 

__________________ 
 .261/  2( اجلمهرة 1)
 «.و»بد  « أو»ابلقاموس :  (*)
 .94( سورة ا جر اآية 2)
 .199( سورة آ  عمران 3)
 .83( سورة األنعام اآية 4)
 .165( سورة ي  اآية 5)
 .578( مذكور يف شرح أشعار اهلذليا ص 6)
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هح  رَاعــــــــــــــــــَ ٌد فــــــــــــــــــهــــــــــــــــــو ُذو بـــــــــــــــــــَ َن ُدَريــــــــــــــــــح  أَيــــــــــــــــــح

هح      اعـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ فـــــــــــــــًا قـــــــــــــــِ اشـــــــــــــــــــــــــــــِ َروحُه كـــــــــــــــَ ىت  تــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

  

 ُسرَاَعهح تـَعحُدو به َسلحَهَبٌة 

ّي : فََرسٌ  (1)هَكَذا أَْنَشَده ابُن ُدَرْيٍد   ، قال َعْمُرو بن َمْعِديَكِرَب. ُسَراعٌ و َسِريعٌ  ، كما في العُبَاِب والتَّْكِملَِة ، وقال ابُن بَّرِ

 ... َحىت  تـََروحه كاِشفاً 
 إِلى آِخره.

كاً ، كما هو َمْضبُوٌط عندنَا ، وفِي الّصحاحِ : كِعنٍَب فيهما أَي الَوَحا الَوَحا السََّرعَ  ، السََّرعَ  قَْولُهم :وِ  ، وَضبَط الَوحا  (2)* ، هَكَذا هو ُمَحرَّ

.  بالقَْصر وبالَمّدِ

ينِ  سْرَعانَ  قَْولُهم :وِ  َمْخَشِريُّ  ذا ُخُروجاً ، ُمثَلَّثَة الّسِ ، ألَنَّهُ  لَْت فَتَْحةُ العَْيِن إِلى النُّونِ ذا ُخُروجاً ، نُقِ  َسُرعَ  أَيْ  ، عن الِكَسائِّيِ ، كما نقلَه الزَّ

ِب ، ومنه َسْرعانَ و كما في الّصحاحِ والعُبَاِب. فبُنَِي عليه َسُرعَ  َمْعُدوٌل من  قَْولُهم : : يُْستَْعَمُل َخبَراً َمْحضاً ، وَخبَراً فيه َمْعنَى التَّعَجُّ

 بِْشُر بُن أَبِي خازِم : ، وقال أَْسَرعَ  ما َصنَْعَت كذا ، أَي ما لََسْرَعانَ 

مح  اهلــــــــــِ ِر رِجــــــــــَ تــــــــــح ــــــــــَ م بــــــــــعــــــــــد قـ يــــــــــهــــــــــِ ُب فــــــــــِ طــــــــــُ  َأختــــــــــَح

انَ      رحعــــــــــــَ بُ  !هــــــــــــذا َلســـــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــ  اُء َتصـــــــــــــــــــــــــَ  والــــــــــــدِّمــــــــــــَ

  
 وفي العُبَاب :

م وِ  وا ِدمــــــــــــاءَكــــــــــــُ رَاقــــــــــــُ ُم قــــــــــــوحمــــــــــــًا هــــــــــــَ تــــــــــــُ الــــــــــــفــــــــــــح  حــــــــــــَ

انَ      رحعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ... َلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

واية أَكثُر.« لََوْشَكانَ »الخ ويُْرَوى :   وهِذه الّرِ

، فأَْصلُه أَّن َرُجالً كانَْت له نَْعَجةٌ َعْجفَاُء ، وُرَغاُمَها يَِسيُل من َمْنِخَرْيَها ؛ ِلُهَزاِلَها ، فِقيَل له : ما « ذا إَِهالَةً  سْرَعانَ » قَْولُُهم فِي الَمثَِل : أَّماوِ 

ُق ، اْشتََرى  القَْوَل. هَذا فقَال : َوَدُكَها ، فقال الّسائُِل ذِلكَ ؟ الَِّذي يَِسيلُ  هَذا نَصُّ العُبَاِب ، وفي اللَِّسان : وأَْصُل هَذا الَمثَل أَنَّ َرُجالً كاَن يَُحمَّ

ا : وذ ونََصَب إِهالَةً على الحالِ  قال الّصاَغانيُّ :« ذا إِهالَةً  َسْرَعانَ »َشاةً َعْجفَاَء يَِسيُل ُرَغاُمها ُهَزاالً وُسوَء َحاٍل ، فَظنَّ أَنّه َوَدٌك ، فقال : 

غاِم ، َغاُم َحاَل َكْونِه ِإهالَةً. أَو َسُرعَ  أَي إِشارةٌ إِلى الرُّ  تِْميِيٌز على تَْقِديِر نَْقِل الِفْعِل ، َكقَْوِلهم : تََصبََّب َزْيٌد َعَرقاً ، والتَّْقِديُر : ُهو هذا الرُّ

 ، كما في العُبَاِب. ِء قَْبَل َوْقتِهلشَّيْ ِلَمْن يُْخبُِر بَكْينُونَِة ا َمثالً  إَِهالَةُ هِذه. يُْضَرب َسْرَعانَ 

َكةً : أَوائِلُُهم الُمْستَبِقُون إِلى األَْمرِ  َسَرَعانُ وَ  ُن ، ويَقُولُ و من العَْسَكِر ، يُْسِرعُ  ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ فِيَمنْ  النّاس ، ُمَحرَّ  كان ابن األعرابي يَُسّكِ

 : ـ َسَرعان في لُغَِة َمْن يُثَقُِّل ، فيَقُول : ـالناِس : أَوائِلُُهم. وقال القَُطاِميُّ  َسْرَعانُ 

َوًة وِ  دح ة غــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــب ي ــــــــــِ ت ــــــــــكــــــــــَ زَُع ال ــــــــــَ ا نـ ــــــــــَ ن ــــــــــُ تـ ــــــــــح بـ  َحســــــــــــــــــــــــِ

ُض      رحجــــــــــــِ ون ونـــــــــــــَ فــــــــــــُ يــــــــــــِّ غــــــــــــَ اانَ فــــــــــــيـــــــــــــُ َرعــــــــــــَ  (3) الســــــــــــــــــــــــــ 
  

 َسَرَعانُ  فَخَرج»ْعَراُب نُونَه في ُكّلِ َوْجٍه ، وفي َحِديِث َسْهِو الصَّالةِ : يلزُم اإلِ  ـالنّاِس بالتَّْحِريك :أََوائلهم  َسَرعانِ  في ـوقال الَجْوَهِرّي 

ّمِ أَيضاً ، على أَنَّه َجْمعُ « النّاِس وأَِخفّاُؤُهمْ  َسَرَعانُ  فَخَرج» َحِديُث يَْوِم ُحنَْيٍن : ، وكذا النّاِس   ُرِوَي فيِهَما بالفَتْح والتَّْحِريك ، ويُْرَوى بالضَّ

 ، كما تَقَدََّم. يعَسرِ 

، وإِذا كاَن في  َسْرَعانُ و َسَرعانُ  ، َوْصفاً في النّاِس قِيل : السََّرعانُ  ، قال أَبُو العَبّاس : إِْن كانَ  من الَخْيِل : أََوائِلَُها ، وقَْد يَُسكَّنُ  السََّرَعانُ وِ 

 .َسْرَعان أَْفَصح ، ويَُجوزُ  فَسَرَعانُ  َغْيِر النّاِس 

كةً : السََّرعانُ وِ   عن أَبِي َزْيٍد ، قال ابُن َميّاَدةَ : َوتَُر القَْوِس  ُمَحرَّ

ا وِ  اهتــــــــِ َرعــــــــَ ِو مــــــــن ســــــــــــــــــــــَ ــــــــلــــــــهــــــــح َس ال وح ــــــــَ ُت قـ لــــــــح طــــــــ   عــــــــَ

َ رثٍّ وانبــــــــــر وِ      اح امــــــــــي بــــــــــَ هــــــــــَ اَدتح ســــــــــــــــــــــــِ (4)عــــــــــَ
 

  
 «.بين أَْحنَى وناِصل»ويُْرَوى 
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، قاَل األَْزَهِريَّ :َسِمْعُت ذِلَك من العََرِب ، قاَل  َعقَِب الَمتْنَْين : ِشْبهُ الُخَصِل ، تَُخلَُّص من اللَّْحِم ، ثم تُْفتَُل أَْوتَاراً لْلِقِسّيِ العََرِبيَّةِ  َسَرَعانُ  أَو

 الَواِحَدةُ بَهاٍء. أَبو َزْيٍد :

__________________ 
قا  : ويرو  : ذو براعة. ونســـــــب األشـــــــطار لعمرو بن معدي كرب ا ويف التكملة كاألصـــــــر المرأة « ةذو بزاع»وفيها  330/  2( اجلمهرة 1)

 قي  بن رواحة.
 ابلقاموس : الَوَح  الوَح . (*)
 ( الذي يف الصحاح ابلتحريك فيهما ا ضبرت حركات.2)
 يف شعره :واألصر كاللسان ا ويف اللسان غيف : قا  ابن بري : الذي « ونوجض»( يف التهذيب : 3)

 فيغيفون ونوزع السرعاان
 .18وانظر ديوانه ص 

 ( يف اللسان : با أحىن وانصِر.4)
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 ، وهو بعَْينِه مثُل قَْوِل أَبِي َزْيٍد الَِّذي تَقَدَّم. : الَوتَُر القَِويُّ  *السََّرَعانُ  أَو

يِش  : السََّرَعانُ  أَو  مّما يَِلي الّدائَِرةَ. وهَذا قوُل أَبِي َحنِيفَةَ. العَقَُب الِذي يَْجَمع أَْطَراَف الّرِ

 .َسَرَعانَةُ  ، الَواِحَدةُ  ُعنُق الفََرِس ، أَو في َعقَبهِ  (1) أَو ُخَصٌل في

 الَوتَُر الَمأُْخوذُ من لَْحِم الَمتِْن ، وما ِسَواهُ ساِكُن الّراِء. بالتَّْحِريك : السََّرعانُ  أَو

وفي  كالسََّرْعَرعِ  ، َسْرعٌ  أَو ُكلُّ قَِضيب َرْطبٍ  ، ُسُروعٌ  والَجْمع : الَكْرِم الغَّض لَسنَتِهِ  من قُْضبانِ  ويُْكَسُر : قَِضيبٌ  ، بالفَتْحِ ، السَّْرعُ وِ 

ً  : قَِضيُب َسنٍَة ِمن قُْضبَاِن الَكْرِم ، قال : وهي السَّْرعُ  التَّْهِذيِب : : اسُم  السَّْرعُ و . قال :َساِرَعةٌ  َدةُ ، والَواحِ  َسَواِرعُ  ، وُهنَّ  تَْسُرُع ُسُروعا

ةً.  القَِضيِب من ذِلَك خاصَّ

ا َطِريًّا لَسنَتِه ، واألُْنثَى السََّرْعَرعُ وِ   ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : َسَرْعَرَعةٌ  : القَِضيُب ما َداَم َرْطباً َغضًّ

ا  عـــــــــــــَ لـــــــــــــَ رٍو َأصـــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــح يِن أُم  عـــــــــــــَ ـــــــــــــح ا رَأَت مـــــــــــــ   لـــــــــــــَ

نـــــــــــــــًا وِ      يـــــــــــــــِّ رَاين لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ دح تـ اقـــــــــــــــَ َرعـــــــــــــــَ َرعـــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  

فاً أَفـحَرعا  َسُح ابأَلدحَهاِن َوصح  (2)أَمح

ْطِب ، وهي السَّْرعِ  : لغةٌ في ـبالغَْيِن الُمْعَجَمِة  ـقاَل األَْزَهِريُّ : والسَّْرُغ   السُُّروُغ.و السُُّروع ، بَمْعنَى القَِضيِب الرَّ

ً  السََّرْعَرعوِ   ، عن اللَّْيِث ، وأَْنَشَد : الطَِّويلُ  : الدَّقِيقُ  أَيضا

ِبَر الس َرعحَرَعا ُسح
 َذاَ  الس بَـنحىَت امل

ً  قال األَْصَمِعيُّ : ، وَوقََع في نَُسخِ العُباِب : النّاِعُم البََدِن ، واألُولى الصَّواُب ، الشابُّ النّاعُم اللَّْدنُ  أَيضاً : السََّرْعَرعُ وِ   َشبَّ فالٌن َشبَابا

 ً  .َسَرْعَرعا

 من النَِّساِء : اللَّيِّنَةُ الناِعَمة. السََّرْعَرَعةُ وِ 

. السَِّريعُ  كِمْنبٍَر : ، الِمْسَرعُ وِ   إِلى َخْيٍر أَو َشّرٍ

 ـأَي َحِديِث َخْيفَاَن  وفي الَحِديثِ  في األُُموِر ، مثل ِمْطعَاٍن ، وهو من أَْبنِيَِة الُمبَالَغَِة. اإِلْسَراعِ  ، أَي الشَِّديدُ  كِمْحَراٍب : أَْبلَُغ منه ، الِمْسراعُ وِ 

ا هذا الَحيُّ من َمْذِحجٍ ، فَمَطاِعيُم في الَجْدب ،»:  ـفي العُباِب : ُعثَْماَن رِضَي هللا َعْنه و  .«ج د ب»وقد تَقَدََّم في « في الَحْربِ  َمساِريعُ  وأَمَّ

ْرَوَحِة ِزنَةً وَمْعنًى السَّْرَوَعةُ وِ  ْمِل وَغْيِره ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، وفي العُبَاِب : َرابِيَةٌ من َرْمِل العَِصِل ، وهو َرْمٌل ُمعوَ  ، كالزَّ جٌّ : الّرابِيَةُ من الرَّ

َي بالعََصِل وهو االْلتِواُء ، ووقََع في بعِض النَُّسخِ كالسَّْرَوَحةِ  ْرَوَعة ، بالعَْيِن ، وقيل :، ُسّمِ :  السَّْرَوَعة  ، وهو َغلٌَط ، وفي العُباِب ، كالزَّ

ْمِل ، ويُْجَمع  فأََخَذ بِهم بَْينَ  َهلُمَّ هاُهنِا :»:  ـلَّما لَِقيَه خالُد بُن الَوِليِد  ـالَحِديُث أَنَّه قاَل  ومنه َسَراِوعو َسْرَوَعات النَّبََكةُ العَِظيَمةُ من الرَّ

.« وماَل بِهْم َعن َسنَِن الطَِّريق َسْرَوَعتَْينِ   نقله الَهَرِويُّ ، وفسََّره األَْزَهِريُّ

 ة ، بَمّرِ الظَّْهَراِن. : َسْرَوَعةُ وِ 

. َجبٌَل بِتَهاَمةَ  : َسْرَوَعةُ وِ   ، نَقَلَُهَما الّصاَغانِيُّ

بن عاِمِر بن نَْوفَِل بِن  ُعْقبَةُ بن الحاِرثِ  كَجْرَوقَة ، وفَُروقَة : َسْرَوَعةَ  ، وفي بعِض النَُّسخ أَبو ، وال يُْكَسُر ، وقد تَُضمُّ الراءُ  َسْرَوَعةَ  أَبُووِ 

َحاِبيُّ  عْبِد َمناٍف النَّْوفَلّي القَُرِشيُّ  يُّ : َرَوى عنه عبُد هللا بُن أَبي ُملَْيَكة. قلُت : وُعبَْيُد بنُ  الصَّ  أَبي َمْريَم ، وَجعله ، رِضي هللا عنه ، قاَل الِمّزِ

َواُب ما َذَكْرنَا ، وفي التَّْكِملَة : وأَصحاُب الَحِديِث يَقُولُون : أَبُو يِن ، قُْلُت : وهَكَذا َضبََطه  ِسْرَوَعةَ  في العُبَاب َمْخُزوِميًّا ، والصَّ ، بكسِر الّسِ

 مثال فَُروقَة وَرُكوبة ، والّصواُب ما عليِه أَْهُل اللُّغَِة. ةَسُروعَ  النََّوِويُّ بالَوْجَهْين ، ثّم قال : وبعُضُهم يقول : أَبو

 َسْرَوَعةَ  هو ُعْقبَة بن الحاِرِث هو قوُل أَْهِل الَحِديِث ، وتَبِعَُهم الُمَصنُِّف ُهنَا ، وقاَل أَهُل النََّسِب : أَبو َسْرَوَعة ثم إِنَّ َشْيَخنا َذَكر أَنَّ كوَن أَبي

ه ُمْصعَب ، وقََرأُْت في بُن الحاِرث : أَُخو عُ  بَْيِر وَعّمِ أَْنَساِب ْقبَة بِن الحاِرِث ، كما في االْستِيعَاِب وُمْختََصرة وغيِرِهما. قلُت : وهو قوُل الزُّ

 أَبِي ُعبَْيٍد القاِسِم بِن َساّلٍم األَْزِذّيِ أَّن الحاِرَث بَن عاِمِر بِن نَْوفٍَل قُتَِل يوَم بَْدٍر كافِراً.

 ، عن الفاِرِسّيِ ، وأَْنَشَد الْبِن َذِريحٍ : ع ، بَضّمِ السَّيِن ، وَكسِر الَواِو : ُسَراِوعُ وِ 
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ِه  لــــــــــــِ ِرٌف مــــــــــــن َأهــــــــــــح ا ســــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــَ رَاوِعُ عــــــــــــَ  فســــــــــــــــــــــــــُ

ضُ      َوافــــــــــــــِ الُع الــــــــــــــد  ٍد فــــــــــــــالــــــــــــــتــــــــــــــِّ َديــــــــــــــح واِدي قــــــــــــــُ  فــــــــــــــَ

  
__________________ 

 مشار إليها ابألصر أهنا من الشرح وهي من القاموس. (*)
 «.من»القاموس ا وابألصر  ( عن1)
 «.وصفا أفرعا»بد  « وحفاً أفرعا»وفيها :  88( األرجاز لر بة يف أراجيزه / 2)
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ة. َسَراِوعُ  وقَاَل غيُره : إِنََّما هو  ، بالفَتْحِ ، ولم يَْحِك ِسيبََوْيهٌ فُعَاِول ، ويُرَوى : فُشراِوُع ، وهي ِروايةُ العامَّ

 َرْطبَة حاِمَضة وهي وُربََّما أُِكلَتْ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وزاد غيُره : وهي الَّتِي يَتَعَلَُّق بها الِعنَُب ، ُرُج في أَْصِل الَحبَلَةِ : ُشُكٌر تَخْ  األََساِريعُ وِ 
 .أُْسُروعٌ  الواِحدُ  (1)

قال و أَي َظْلٍم ، وقيل : ُخُطوط وُطُرق ، نَقَلَه الزمخشرّي ، أَِساِريعَ  (2)، يقاُل :ثَْغٌر ذُو  َظْلُم األَْسنَاِن وَماُؤَها  :األَساِريعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

« بالذَّهَ  أَساِريعُ  أَنَّ ُعنُقَهكَ  وسلموآلهعليههللاصلى. وفي ِصفَتِِه يُْسُروعو أُْسُروعٌ  َواِحُدَها القَْوِس  ِسيَةِ  ُخُطوٌط وَطَرائُق في : األَساِريع غيره :

 أَي َطرائَِق.« أَساِريعَ  كان على َصْدره الَحَسُن أَو الُحَسْيُن ، فباَل ، فرأَْيُت بَْولَه»أَي طرائِقُه ، وفي الَحِديث 

ُؤوس يكونُ  األَْجَسادِ  بِيض يَُكوُن على الشَّْوِك ، وقيَل : دودٌ  ُدودٌ  : األََساِريعُ وِ  ْملِ  *ُحْمُر الرُّ بُع النَِّساِء ، نَقَلَه ، تَُشبَّه بها أَصا في الرَّ

بِيعِ ، ُمَخطََّطةٌ بَسواٍد وُحْمَرة ، ونَقَلَ  يِت ، قال :الَجْوَهِريُّ عن القَنانِّيِ ، وقال األَْزَهِريُّ : هي ِديداٌن تَْظَهُر في الرَّ ّكِ   الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

ّي ::ُدوَدةٌ َحْمراُء تَُكوُن في البَقْ  اليُْسُروعُ و ، األُْسُروعُ  : أَكبَُر من أَْن يَْنَسِلُخ فيَِصيَر  اليُْسُروعُ  ِل ، ثم تَْنَسِلُخ فتَِصيُر فََراَشةً ، قاَل ابُن بَّرِ

ينَِة ، من  األُْسُروعُ فََراَشةً ؛ ألَنََّها مقداُر اإلْصبَعِ َمْلَساُء َحْمراُء ، وقاَل أَبو َحنِيفَة : ْبِر أَْطَوُل ما يَُكوُن ، وهو ُمَزيٌَّن بأَْحَسِن الزَّ : ُطوُل الّشِ

ئاُب وال ت طَّْيُر ، ِإذا َكبِرْت أَْفَسَدِت البَْقَل ، فجَدعُصْفَرة وُخْضَرةٍ وُكّلِ لَْوٍن ، ال تََراهُ إِاّل في العُْشِب ، وله قََوائُم قَِصاٌر ، ويَأُْكلَُها الِكاَلُب والذِّ

ِة :  أَْطَرافَه ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلذي الُرمَّ

ِه وِ  ِويــــــــــِّ َر  يف لــــــــــَ َد الــــــــــكــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ َرتح بـ ىت  ســــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــَ

هح  َأســــــــــــــــــــــــارِيــــــــــضُ      اِدبــــــــــُ نــــــــــَ ر تح جــــــــــَ ُروٍف وصــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح  مــــــــــَ

  
يُوَجُد هذا و ال تَْسِري على البَْقِل إِالَّ لَْيالً ؛ ألَنَّ ِشدَّةَ الَحّرِ بالنََّهاِر تَْقتُلَُها ، األَساِريعَ  واللَِّويُّ : ما َذبَُل من البَْقل ، يقول : قد اشتَدَّ الَحرُّ ، فإِنَّ 

 ً ء القَْيِس الَجْوَهِريُّ الْمِرىَظْبيٍ ، وأَْنَشَد  أَساِريعُ  ، ومنه قَْولُُهْم : كأَنَّ ِجيَدها ِجيُد َظْبيٍ ، وكأَنَّ بَنَاتََها يُْعَرُف بَظْبيٍ  بتَِهاَمةَ  في َوادٍ  الدُّوُد أَْيضا

: 

ُه وِ  ٍن كــــــــــبَنــــــــــ  ثــــــــــح ريحِ شــــــــــــــــــــــــَ ٍص غــــــــــَ و بــــــــــَرخــــــــــح طــــــــــُ عــــــــــح  تـــــــــــَ

رِ  َأســــــــــــــــــــــارِيــــــــضُ      حــــــــِ اِويــــــــُك ِإســــــــــــــــــــــح يبحٍ َأو َمســــــــــــــــــــــَ   ــــــــَ

  
 واألَْصلُ  قاَل الَجْوَهِريُّ : ِهما، بَضمِّ  يُْسُروعٌ و أُْسُروعٌ  الَواِحدُ  (3)َظْبيٍ ، كما يُقَال : ِسيُد َرْمٍل ، وَضبُّ ُكْديٍَة ، وثَْوُر َعَداٍب  أَساِريعُ  يُقال :

تَِها ، كما قالُوا : أَْسَوُد بُن يُْعفَُر. إِتْبَاعاً للّراءِ  أَّولُه ُضمَّ  إِنََّماو ، ألَنَّه ليَس في َكالِم العَرِب يُْفعُول ، قال ِسيبََوْيهٌ : ، بالفَتْحِ  يَْسُروعٌ   ، أَي ِلَضمَّ

 ، قالَه أَبو َعْمٍرو. َعَصبَةٌ تَْستَْبِطُن ِرْجلَه َويََده ، بالّضّمِ : الظَّْبيِ  أُْسُروعُ وِ 

َق ِسيبََوْيهٌ بَْينَُهَما ، فقال : أَْسَرعَ  الرُجُل ، إِذا َسِرع ، قال ابُن األَْعَرابِّي : كَسُرع في السَّْيِر ، أَْسَرعَ وِ  : َطلََب  أَْسَرعَ  في َكالِمه وفِعَاِله : وفَرَّ

لَه ، وأَّما أَْسَرعَ  نَْفِسه وتََكلَّفه ، كأَنَّهُ ذِلَك من  َكأَنَّهُ ساَق نَْفَسه  ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ : وهو فِي األَْصِل ُمتَعَدٍّ  فكأَنََّها َغِريَزةٌ ، َسُرعَ  الَمْشَي ، أَي َعجَّ

ا كاَن َمْعُروفاً  كذا ، أَْسَرعو الَمْشيَ  أَْسَرعَ  َمْفعُوٍل به ، وَمْعنَاه :: فِْعٌل ُمَجاِوٌز يقُع َمْعنَاه ُمْضَمراً على  أَْسرع قَْولُك : بعََجلٍَة. أَو غيَر أَنَّه لَمَّ

ياً ، فقال  أَْسَرعَ  ، فأُْضِمَر ، قالَهُ اللَّْيُث ، واْستَْعَمل ابُن ِجنِّي ِعْنَد الُمَخاَطبِين اْستُْغنَِي عن إِْظَهاِره يْعنِي العََرب  ـُمتَعَّدِ
ْنُهم من فمِ »:  ـ (4)

ا أَْن يَُكوَن أَراَد إِلى قَبُوِله ، فَحَذَف وأَْوَصَل ،« قَبُوَل ما يَْسَمعُه يُْسِرعُ و يَِخفُّ  منه وِ فهَذا إِّما أَْن يَُكوَن يَتَعَدَّى بَحْرٍف وبغَْيِر َحْرٍف ، وإِمَّ

 «.الَمْشيَ  فَْليُْسِرعِ  إِذا َمرَّ أََحُدُكم بِطْربَاٍل َمائٍل ،»:  الَحِديثُ 

ً  : إِذا كانَْت َدَوابُُّهم أَْسَرُعواوِ   ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبِي َزْيِد ، كما يُقَال : أََخفُّوا ، إِذا كانَْت َدَوابُُّهْم ِخفَافاً. ِسَراعا

، وقاَل َجلَّ وَعزَّ :  (5) (َوسارُِعوا ِإىل َمْغِفَرة  ِمْن رَبُِّكمْ )، قاَل هللا َعزَّ وَجلَّ :  اإِلْسَراعِ و كالتَّساُرعِ  ِء ،إِلى الشَّيْ  : الُمبَاَدَرةُ  الُمَساَرَعةُ وِ 

ْْياتِ )  .(6) (ُنسارُِع هَلُْم يف اخلَْ

عوِ  لَ  تََسرَّ  ، قال العَّجاُج : إِلى الَشّرِ : َعجَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : حامضة رطبة.1)
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 «.ذوات»صر ( عن األساس وابأل2)
 «.يكون»بد  « تكون»ابلقاموس :  (*)
 «.عذاب»( عن اللسان وابألصر 3)
 «.قوله : يعين العرب ا هكذا يف اللسان ا ولعر اأَلوىل  خريها بعد : فمنهم»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .133( سورة آ  عمران اآية 5)
 .56اآية « املؤمنون»( سورة 6)
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 َتَسر عاأَمحَس  يـَُبارِي أَوحَب َمن 
عَ  ويُقَاُل :  باألَْمِر : بَاَدَر بِه. تََسرَّ

 ، كأَِميٍر : القَِضيُب يَْسقُُط من َشَجِر البََشاِم ، ج : السَِّريعُ وِ 

مِّ  ُسْرعانُ  ِل المادَّةِ هذا بعَْينِه ، واقتََصَر ُهنَاك في الَجْمعِ َعلَى الَكْسِر فقط ، وهو تَْكراٌر وُمَخالَفَة. ، بالَكْسِر والضَّ  ، وَسبََق له في أَوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 .َسُرعَ  كعَِلَم : لغة في َسِرَع يَْسَرعُ 

َكةً ، و السََّرعُ و ، بالكسِر والفَتْح ، السَّرعُ وِ  َراَعة :، محرَّ  .السُّْرَعةُ الّسِ

 ، بالّضّمِ ، وهي بَهاٍء. ُسَراعٌ و ، كَكِتف ، َسِرعٌ  وهو

 .َسْرَعى ، وهي َسْرَعانُ  وَرُجلٌ 

َع َكأَْسَرعَ وِ   ، قال ابُن أَْحَمَر : َسرَّ

رِّعَ َأاَل اَل أََر  هـــــــــــــذا  ســـــــــــــــــــــــــــَ
ُ
قـــــــــــــاً  امل  ســـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــِ

يـــــــــــــاً وِ      َة اَبقـــــــــــــِ يـــــــــــــ  قـــــــــــــِ و الـــــــــــــبـــــــــــــَ رحجـــــــــــــُ دًا يــــــــــــــَ  ال َأحـــــــــــــَ

  
 وأَراَد بالبَِقيَِّة : البَقَاَء.

ّي : َسِريعٌ  : ُسَراعٌ  وفََرسٌ   .اإِلْسَراعُ  : السُّْرَعةُ وِ ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

عَ وِ   ، قال الّراعي : كَسُرعَ  األَْمُر ، تََسرَّ

ٌة  امــــــــــَ وحِم مــــــــــنــــــــــكــــــــــم ِإقــــــــــَ وح َأن  حــــــــــَ   الــــــــــيـــــــــــَ لــــــــــَ  فـــــــــــَ

رحٌح قـــــــد َمضــــــــــــــــــــَ  وِ      اِإنح كـــــــاَن صــــــــــــــــــــَ ر عـــــــَ َتســــــــــــــــــــَ (1)فــــــــَ
 

  
ً  وجاءَ  ً  ، بالفَتْحِ : َسْرعا  .َسريعا

ّمِ ، كلُّ ذِلَك ، بمعنَى ُسْرعَ و ، بالفتح ، َسْرعَ و ما فَعَْلت ذاَك ، كَكرَم ، َسُرعَ وِ   ، قال مالُك بُن زْغبَةَ الباِهلّي : َسْرَعانَ  ، بالضَّ

وحرًا  ــــــــــــــــــــَ رحعَ أَنـ َرو  ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  ُ  مــــــــــــــــــــاَذا اي فـ

ــــــــــ ُ وِ      ٌث حــــــــــِذي كــــــــــِ ــــــــــَ ت ــــــــــح نـ ر مــــــــــُ ــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــح ُر ال ــــــــــح ب  حــــــــــَ

  
ة والكْسَرةَ لثِْقِلهما ، فتقول للفَِخِذ : فَْخذٌ ، وللعَُضِد. َعْضٌد ، وال تَقُول لل َسرعٌ  أَراد : مَّ َحَجِر : َحْجرٌّ ؛ ِلِخفَّة ، فَخفَّف ، والعََرُب تَُخفُِّف الضَّ

 ذا نَْوراً. َسُرعَ  أَراد الفَتَْحة ، كما في الّصحاحِ. وقوله :أَنَْوراً ، معناه : أَنَواراً ونِفَاراً يا فَُروق ، وما : ِصلَةٌ ،

 ذا ُخروجاً ، بضّمِ الّراِء. َسُرَعانَ  وعن اْبِن األَْعَرابِّيِ :

 وقوُل ساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّةَ :

د   مــــــــن وِ  عــــــــَ تح تـــــــــَ لــــــــ  رِيــــــــض ــــــــَ ِك  ســــــــــــــــــــــَ بــــــــُ نـــــــــح  وســــــــــــــــــــــُ

دُ      رحكـــــــــــــُ وِب وتــــــــــــــَ هـــــــــــــُ َواِز الـــــــــــــلـــــــــــــ  د   أَبجـــــــــــــح  َتصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وُسْنبٌُك : َضْربَاِن من السَّْيِر. َسِريعٌ  فَسََّرهُ ابُن َحبِيٍب فقال :

ِد ، وإِنَّما َرَواه األَْخفَُش ، وقال الفَرَّ   اُء : يقاُل : اْسَع على ِرْجِلكَ قلُت : وهذا البَْيُت لم يَْرِوه أَبو نَْصر ، وال أَبُو َسِعيد ، وال أَبُو ُمَحمَّ

 .السُّْرَعى

 ، كَصبُور : من قَرى الّشام. َسُروعُ وِ 

 بُن الَحَكِم السَّْعِدّي : من بَنِي تَِميٍم ، له ِوفَاَدةٌ. َسِريعُ وِ 

ثُوَن. َسِريع بنُ  َسِريعُ و ، وأَُخوه َسْهٌل ، َسِريع وُكَرْيُز بَن وقّاص بن  : ُمَحّدِ
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، هَكذا نَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن ، والّصاَغانِيُّ في  النَّبِيذُ الحاِمض أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبُو َعْمٍرو : هو ، بالقَاف ، كقُْنفُذٍ  السُّْرقُع : [سرقع]

 ِكتَابَْيه.

ً  ، الغبَاُر ، َكَمنَعَ  َسَطعَ  : [سطع] ً و ، يَْسَطع َسْطعا  ، قال الَمّراُر بن َسِعيٍد الفَْقعَِسيُّ : وَسِطيعاً كأَِميٍر ، وهو قَِليلٌ  ، بالضمِّ  ُسطوعا

ا  هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ َن مــــــــــــِ ُرجــــــــــــح اًل لــــــــــــَح اطــــــــــــِ رحَن َقســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ ث ــــــــــــُ  ي

ا     يـــــــــــعـــــــــــَ طـــــــــــِ اِء هلـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــَ َر  ُدوَن الســـــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــَ

  
إِنََّما هو في النُّوِر ، ثّم  السُّطوعِ  والنُّوُر ، وهو في الّرائَِحِة َمَجاٌز ، وقيل : أَْصل وَكذا البَْرُق والشُّعَاُع والصْبُح والّرائَِحةُ  أَو اْنتَثََر ، : اْرتَفَعَ  

 في ِصفَِة الغُباِر الُمْرتَِفعِ : ـرِضَي هللا َعْنهُ  ـإِنَّهم استَْعَملوه في ُمْطلَِق الظُّهوِر ، قال لَبيٌد 

ٍج  رحفــــــــــَ ِت عــــــــــَ ابــــــــــِ تح بــــــــــنــــــــــَ ثــــــــــَ لــــــــــِ ٍة غــــــــــُ ولــــــــــَ مــــــــــُ  َمشــــــــــــــــــــــــح

ا     ضٍ ِن اَنٍر كـــــــــــُدخـــــــــــَ اطـــــــــــِ ا ســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ امـــــــــــُ ـــــــــــَ ن  َأســـــــــــــــــــــــــح

  
 وقال ُسَوْيُد بن أَبِي كاِهٍل اليَْشُكِريُّ :

حــــــــــــاً  يــــــــــــتــــــــــــًا َواضــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــِ و شــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــُ ر ٌة  ــــــــــــَح  حــــــــــــُ

ِم      يـــــــح ِ  يف الـــــــغـــــــَ مـــــــح اِع الشـــــــــــــــــــــ  عـــــــَ ضح كشـــــــــــــــــــــُ طـــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 «.صرح»ابلسا ا بداًل من « سرحٌ »وانظر ختر ه فيه ا ويف الديوان  167( ديوانه ص 1)
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 وقال أَْيضاً يَِصف ثَْوراً :« كُشعاعِ البَْرقِ »ويُْرَوى : 

ٍة  اجـــــــــــــــــَ ّداُه عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  ِديـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ ف  خـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــُ

وحٌن قـــــــــــد وِ      ِ لـــــــــــَ اح نـــــــــــَ تــــــــــــح
َ

لـــــــــــَ  املـــــــــــ ضح عـــــــــــَ طـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 وقال أَْيضاً :

هـــــــــــــا  َبمـــــــــــــُ ريَِة ال َيســـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــِ ـــــــــــــح ُب ال  صـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــِ

ر       اَر ِإَذا الشـــــــــــــــــــــــــــ  ُد الـــــــــــــنـــــــــــــ  وقـــــــــــــِ ضح يـــــــــــــُ طـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ْوءُ »وفي َحِديِث ابِن عبّاٍس رِضَي هللا َعْنهما :  ً  ُكلُوا واْشَربُوا ما َداَم الضَّ  وقال الشَّّماُخ يَصف َرفِيقَه : «.ساِطعا

ُح  بــــــــح وحِم والصــــــــــــــــــــــ  ت لــــــــه يف الــــــــقــــــــَ ضٌ أَرِقــــــــح  ســــــــــــــــــــــاطــــــــِ

ضَ كـــــــــمـــــــــا      طـــــــــَ اِد  ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــغـــــــــَ َرُه ال ـــــــــُخ ِشـــــــــَ  رِّي (1)املـــــــــِ
 

  
ً  بِيََدْيهِ  َسَطع : (2)قاَل ابن ُدَرْيٍد وِ  َكةً ، أَْو هو أَْن تَْضِرَب بيَِدَك َعلَى يَِدَك أَو يَِد آخرَ  السََّطع َصفََّق بِهَما ، واالسم : ، بالفَتْحِ : َسْطعا أَو  ، ُمَحرَّ

 تَْضِرَب َشْيئاً بَراَحتَِك ، أَو أَصابِِعَك.

ً  َسِمْعُت لَوْقِعهوِ  ً  َسَطعا كةً ، أَي ، َصْوَت َضْربِه أَو َرْميِه ، أَي تَْصِويتا َك ألَنَّه ِحَكايَةٌ ال نَْعٌت وال  ، قاَل اللَّْيث : َشِديداً ، ُمَحرَّ وإِنَّما ُحّرِ

 ْينََها وبَْيَن النُّعُوِت أَْحيَاناً.َمْصَدٌر ، والِحَكايَاُت يَُخالَُف بَ 

َطاعُ وِ  ْبحِ  كِكتَاٍب : أَْطَوُل ُعُمِد الِخبَاِء. ، الّسِ ْرَحاِن ، قال  الّساِطعِ  قلُت : وهو َمأُْخوذٌ من الصُّ ، وهو الُمْستَِطيل في السََّماِء ، كَذنَِب الّسِ

 .ِسطاعٌ  بَاِء :األَْزَهِريُّ : فلذِلَك قِيَل للعَُموِد من أَْعِمَدة الخِ 

َطاعُ وِ  ْخمُ  : الّسِ  البَْيِت ، وقال ُملَْيٌح الُهَذِليُّ : بِِسطاعِ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، ونقله األَزهرّي أَيضاً ، وقال : َعلَى التَّْشبِيهِ  الَجَمُل الطَِّويُل الضَّ

تح وِ  يـــــــــــــَ نـــــــــــــِ رَاَ  وأُدح ي الـــــــــــــفـــــــــــــِ ا َداعـــــــــــــِ ىت  َدعـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

وٌ  و      يِّ نــــــــــُ طــــــــــاعُ ِإىل ا ــــــــــَ جُ  الســــــــــــــــــــــــِّ لــــــــــَ مــــــــــح حــــــــــَ ُ
 املــــــــــ

  
َطاعُ وِ  َواِق. الّسِ  : خشبَةٌ تُْنَصُب وَسَط الِخبَاِء والرُّ

 ، كما في الّصحاحِ ، وأَْنَشَد القَُطاِميُّ : َعُموُد البَْيتِ  قيل : هووِ 

ِدميـــــــــــــــاً  وا قـــــــــــــــَ طـــــــــــــــُ وا ابأُلىَل َقســـــــــــــــــــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــــــــُ  أَلـــــــــــــــَ

َدُروا      تــــــــَ ــــــــح اِن ا وابـ مــــــــَ عــــــــح ــــــــ  اعــــــــلــــــــ  الــــــــنـ اعــــــــَ طــــــــَ  الســــــــــــــــــــــِّ

  
ْل.« أَْطَوُل ُعُمِد الِخبَاءِ »وذِلَك أَنَُّهم َدَخلُوا على النُّْعَمان قُبَّتَه. ثُمَّ قولُه هذا َمَع قَْولِه :   َواِحٌد ، فتأَمَّ

َطاعُ وِ  بعَْينِه  َجبَلٌ   :الّسِ
 قال ، قال َصْخُر الغَّيِ الُهَذِليُّ : (3)

َذا   اعُ فــــــــــــــَ طــــــــــــــَ جــــــــــــــا  الســــــــــــــــــــــــــــِّ اَلَف الــــــــــــــنــــــــــــــِّ  خــــــــــــــِ

ه     بـــــــــــــُ ا  ِء حَتحســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــفـــــــــــــَ تـــــــــــــِ اَلٍء نـــــــــــــَ (4)ذا طـــــــــــــِ
 

  
 َء.ِخالَف النَِّجاِء ، أَي بعَد السََّحاب تَْحِسبُه َجَمالً أَْجَرَب نُتَِف وُهنِى

َطاعُ وِ  وقاَل األَْزَهِريُّ : هي في لعُنُِق بالطُّوِل ، فإِذا كاَن بالعَْرِض فهو الِعاَلُط ، والَِّذي في  بالطُّوِل. ، أَو َجْنبِه ُعنُِق البَِعيرِ  : ِسَمةٌ في الّسِ

ْوِض : أَنَّ  ْقَمةَ في األَْعَضاِء. الِسطاعَ  الرَّ  والرَّ

 ّيِ للَبِيٍد :، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِ  ُمَسطَّعَةٌ  ، وإِبلٌ  ُمَسطَّعٌ  ، فهو تَْسِطيعاً : َوَسَمه بهِ  َسطَّعَهُ وَ 

ًة  ـــــــــــــ  رِي قـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ ًة عـــــــــــــَ نـــــــــــــ  اَر  جـــــــــــــِ  َدَر  ابلـــــــــــــَيســـــــــــــــــــــــــــَ

ةَ      عـــــــــــَ طـــــــــــ  َواِدمِ  ُمســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ َ  ال ـــــــــــح ل ـــــــــــُ اِ  بـ ـــــــــــَ ن  اأَلعـــــــــــح

  
« َسَطعٌ  ُعنُِقهِ  في»:  وسلموآلهعليههللاصلىوفي ِصفَتِه  ، كفَِرَح. َسِطعَ  وقد ، َسْطعَاءُ  ، ونَاقَةٌ  أَْسَطعُ  ، يُقَال : َجَملٌ  : الطَِّويُل العُنُقِ  األَْسَطعُ وِ 

 : كذِلَك. أَْسَطعُ  أَي ُطوٌل. وَظِليمٌ 

 ذُو الِقالَدةِ. ، وكاَن يُقال له : (5)أَبو ِزيََم  فََرٌس كان لبَْكِر بِن وائٍِل ، وهو  :األَْسَطعُ وِ 
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ٌم. ِمْسَطعٌ   ، يُقَال : َخِطيبٌ كالِمْصقَعِ ، عن اللِّْحيَانِّيِ  كِمْنبٍَر : الفَِصيحُ  ، الِمْسَطعُ وِ   وِمْصقٌَع ، أَي بَِليٌغ ُمتََكلِّ

 كأَِميٍر : الطَِّويُل. ، السَِّطيعُ وِ 

ً  الّرائَِحةُ  َسَطعَتْ و َرائَِحتِِه ، ُسُطوعُ  ، وكذا أَْعَجبَني َرائَِحةُ الِمْسِك ، كَمنَع ، إِذا َطاَرْت إِلى أَْنِفكَ  َسَطعَتْنِي من الَمَجاِز :وِ  : فَاَحْت  ُسُطوعا

 وَعلَْت.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ل السَِّطيعُ  ْبُح ؛ إِلضاَءتِه واْنتَِشاِره ، وذِلك أَوَّ  ، كأَِميٍر : الصُّ

__________________ 
 ( ويرو  : ّلره. ومعنا ا أرسله.1)
 .25/  3( اجلمهرة 2)
 وبا مكة مرحلة ونصف من جهة اليمن.( يف معجم البلدان : جبر بينه 3)
 وفيه : وذا . 70/  2( ديوان اهلذليا 4)
 زمي اسم فرس جابر بن ُحنا ا وإايها عىن الراجز بقوله :« زمي»ويف اللسان « زنيم»( عن التكملة ا وابألصر 5)

 هذا أوان الشّد فاشتدي زمي
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َتِطياًل ا وهو  أَيحضاً. الّساِطضُ  ما يـَنحَش   ُمسح
ْحيَانِّيِ. َسَطعَ وِ   ِلي أَْمُرَك : َوَضَح. عن اللِّ

 : الَّتِي طالَْت ، واْنتََصبَت َعاَلبِيُّها ، َذَكَره في ِصفاِت الَخْيِل. السَّْطعَاءُ  وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : العُنُقُ 

ِة يَِصُف الظَِّليمَ  َسَطَع يَْسَطعُ وِ  مَّ   :: َرفََع َرأَْسه وَمدَّ ُعنُقَه ، قال ذُو الرُّ

رُه  كـــــــــــِ نـــــــــــح ُدو فـــــــــــتــــــــــــُ بـــــــــــح َتضـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــًا يــــــــــــَ ر  خمـــــــــــُح  فـــــــــــظـــــــــــَ

ااًل ا و      ضُ حــــــــَ طــــــــَ بُ  َيســــــــــــــــــــــح َتصــــــــــــــــــــــِ نـــــــــح ــــــــَ ــــــــيـ ااًن ف ــــــــَ ي  َأحــــــــح

  
 : َطِويٌل ُمْنتَِصٌب. أَْسَطعُ  وُعنُقٌ 

 يَْلَمع ، قال الشَّّماخ : [في السماءِ ]به فَشَخَص  (1)السَّْهُم ، إِذا ُرِمَي  َسَطعوِ 

ُح  بــــــــح وحِم ا والصـــــــــــــــــــــ  ُت لــــــــه يف الــــــــقــــــــَ ضٌ أَرِقــــــــح اطــــــــِ  ســـــــــــــــــــــَ

ضَ كـــــــــــمـــــــــــا      طـــــــــــَ َره الـــــــــــغـــــــــــاِد  ســـــــــــــــــــــــــَ رِّيـــــــــــُخ ِشـــــــــــَ   املـــــــــــِ

  
َره ، أَي أَْرَسلَه.  َشمَّ

طاعِ  وَجْمع  ، أَنشَد ابن األَْعَرابِّي. ُسُطعٌ و أَْسِطعَةٌ  بمعنى َعُمود الخبَاِء : الّسِ

ثَاِ   َنه نـَوحشاً أبَمح  الس ُطضح يـَُنشح
َطاعُ وِ   الِخبَاِء. بِسَطاعِ  : العُنُق ، على التَّْشبِيهِ  الّسِ

 : ُمْمتَدَّة الِجَراِن والعُنُِق ، قال ابُن فَْيٍد الّراِجز : َساِطعَةٌ  ونَاقَةٌ 

تح  رِحـــــــــــــــَ ا بـــــــــــــــَ ةَ مـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ اطـــــــــــــــِ رَاِن  ســـــــــــــــــــــــــــــَ  اجلـــــــــــــــِ

ا     مــــــــــَ هــــــــــا الــــــــــثــــــــــ  مــــــــــُ ظــــــــــُ تح َأعــــــــــح قــــــــــَ تـــــــــــَ ُث الــــــــــح يــــــــــح  ين حــــــــــَ
  

َطاعِ. َمْسطوَعةٌ  ونَاقَةٌ   : َمْوُسوَمةٌ بالّسِ

َر قول لَبِيٍد الَِّذي تَقَدََّم. السُُّطعِ  : على أَْقَدار ُمَسطَّعَةٌ  وإِبِلٌ   من ُعُمِد البُيُوِت ، وبه فُّسِ

 ، وأَنا أَْسِطيعُه إِْسَطاعاً ، ولم يَِزْد. اْسَطْعتُه وقال اللَّْيث هنا :

ين لَْيَسْت بأَْصِليَّة ، وَسيُْذَكُر في تَْرَجمة   «.طوع:»قلت : الّسِ

ّمِ : الشَّْيلَم ، أَو ، عن أَبِي َعْمٍرو ، كأَِميرٍ  السَِّعيعُ  : [سعع] ، قالَهُ أَبو َحنِيفَةَ ، وقال غيُره : قََصٌب  الدَّْوَسُر من الطَّعَامِ  هو والسُّعُّ ، بالضَّ

ِدى يكوُن في الطَّعَاِم ، َؤاُن ونَحوهُ ِمّما يُْخَرُج من الطَّعَاِم ، فيُْرَمى به. ُء منهأَو الرَّ  ، قاله ابُن األَْعَرابِّيِ ، وقِيَل : هو الزُّ

 ، قال : والسََّهاُم : اليََرقاُن. أَصابَهُ السََّهاُم ، مثُْل اليََرقَانِ  ، وهو الَِّذي السَِّعيعِ  ، من عٌ َمْسعُو َطعَامٌ  قال ابُن بُُزْرَج :وِ 

َزَجْرتَها ، بالِمْعَزى ، إِذا  َسْعَسْعتُ  ، والِذي في الّصحاحِ والعُبَاِب واللَِّساِن ، يُقَال : : ُدَعاُء الِمْعَزى بَسْع َسعْ  السَّْعَسعَة قال ابُن َعبّاٍد :وِ 

 .وقلَت لها : َسْع َسْع. نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ هَكَذا عن الفَّراِء ، فالعََجُب من الُمَصنِّف كيَف يَتُْرُك ما هو ُمْجَمٌع عليه

 قال ابُن َعبّاٍد :و من الِكبَِر والَهَرِم. الشْيُخ وغيُره ، إِذا اْضَطَربَ  َسْعَسعَ  ، يُقَال : اْضِطراُب الِجْسِم ِكبَراً  : السَّْعَسعَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

 ، وأَْنشَد اللَّْيُث : الَهَرمُ  : السَّْعَسعَةُ 

هح  َوعـــــــــــــَ وحمـــــــــــــًا لـــــــــــــه َوعـــــــــــــح ـــــــــــــَ ي يـ عـــــــــــــِ مـــــــــــــَ  ملَح َتســـــــــــــــــــــــــــح

هح      عــــــــَ عحســــــــــــــــــــــَ اِء ا َأو ابلســــــــــــــــــــــ  وحِ  : حــــــــَ ــــــــقــــــــَ (2)ِإاّل ب
 

  
ُجُل ، أَي : َكبَِر َحتّى َهِرَم وَولَّى ، وزاد غيُره :  تََسْعَسعَ  قاَل الَجْوَهِريُّ : كالتََّسْعُسعِ  الفَنَاءُ  : السَّْعَسعَةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ ، والفَّراُء :وِ  الرَّ

 ُعْمُره ، قال َعْمُرو بُن َشأٍْس : تََسْعَسعَ  إِاّل باْضِطراٍب مع ِكبٍَر ، وقد التََّسْعُسع واْضَطَرب وأََسنَّ ، وال يَُكون
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زح وِ  ــــــــــُ ه مــــــــــا زاَ  يـ ــــــــــامــــــــــَ ــــــــــَ  أَم ل ــــــــــح يـ ــــــــــَ ب  ل ي حــــــــــُ  جــــــــــِ

دح      ُران قــــــــَ مــــــــح ىت  عــــــــُ ِن حــــــــَ يــــــــَديــــــــح ــــــــِ اَول عــــــــَ عحســــــــــــــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــَ

  
 الشَّْيُخ ، إِذا قاَرَب الَخْطَو ، واْضَطَرَب من الَهَرِم ، وقال ُرْؤبَةُ يَْذُكُر اْمَرأَةً تَُخاِطُب صاِحبَةً لها : تََسْعَسع ويُقَال :

ا  عــــــــــــَ مــــــــــــَ الــــــــــــتح وملَح َ حُ  بــــــــــــه َأنح َيســــــــــــــــــــــــــح   (3)قــــــــــــَ
رََع مـــــــــا      ُد مـــــــــا َأســـــــــــــــــــــــح ـــــــــح ن ااَي هـــــــــِ عـــــــــَ عحســـــــــــــــــــــــَ  َتســـــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 «.َرَم  به»( ضبطت عن التهذيب ابلبناء للمجهو  ا والزايدة اآتية عنه ا وضبطت يف اللسان 1)
وصــــوب  ق  « الســــريض والثاين من الرجزقوله : مل تســــمعي إىل آخره ا هكذا يف األصــــر ا والشــــطر األو  من »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 املطبوعة الكويتية الشطر األو  عل  الشكر التاد :
 مل تسمعي يوماً هلا عن وعوعه

 ( يف التهذيب :3)
 قالت وما  لو به أن ينقعا

 واللسان والصحاح. 88واألصر كالديوان / 
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 ِمنح بـَعحِد ما كاَن َفىًت َسَرعحَرَعا
 صاِحبَتََها عنه أَنَّْه قد أَْدبَر وفَنَِي إِاّل أَقَلّه.أَْخبََرْت 

 كالسَّْغَسغِة ، بالغيِن الُمْعَجَمِة ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. تَْرِويَةُ الشَّعَِر بالدُّْهنِ  : السَّْعَسعَةُ وِ 

يِن الُمْعَجَمِة ، كما  ْكثَُرهَذَهب أَ  ، إِذا الشَّْهرُ  تَسْعَسعَ  بَمْعنَى الفَناِء قَْولُُهم : السَّْعَسعَةِ  منوِ  ، كما في الّصحاحِ ، ويُقاُل أَْيضاً : تََشْعشع ، بالّشِ

ين»يَأْتِي للُمصنِِّف. وقد ذكَره أَْيضاً في  يُث ُعَمَر َرِضي هللا عنه أَنَّه َسافَر في َعِقِب شْهِر َرَمضاَن نه َحدِ قال الَجْوَهِريُّ : وم« تَْحبِيِر الُمَوّشِ

ْوَم في  التََّسْعُسعَ  فاْستَْعَملَ « ، فلو ُصْمنَا بَِقيَّتَه تََسْعَسع  الشَّْهَر قدإِنَّ »وقال :  ةٌ لَمْن َرأَى الصَّ ماِن ، قال الّصاَغانِيُّ : وفي الَحِديِث ُحجَّ في الزَّ

 السَّفَِر أَْفَضَل من اإِلْفطاِر.

 اْنَحَسَرْت َشفَتُه عن األَْسنَان. : إِذا الفَمُ  (1) تََسْعَسعَ  قال أَبُو الَواِزعِ : يُقَاُل :و ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  اْنَحطَّتْ  ، إِذا حالُه تََسْعَسعَت يُقال :وِ 

 .تََسْعَسعَ  ٍء بَِلَي وتَغَيََّر إِلى الفََساِد فقدوُكلُّ َشيْ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ئُْب. َحَكاه يَْعقُوُب ، وأَْنَشَد : السُّْعُسعُ  ّمِ : الذِّ  ، بالضَّ

ضُ وِ  عحســــــــــــــــــــــــــُ ه  الســــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــِ ــــــــــــح ل ُ  يف حــــــــــــَ ــــــــــــَ ل  اأَلطــــــــــــح

زِمِ      هــــــــــــــح ُ  يف الــــــــــــــلــــــــــــــِّ ئــــــــــــــِ نــــــــــــــح ٌة تـــــــــــــــَ رِشــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــح  عــــــــــــــِ

  
 فأَْبَدل.« تَْنِعقُ »أَراد 

هُ بإِْدباِرِه ، ُدوَن إِْقبَاِله ، َسْعَسعَ  وفي الَكّشاِف : بِخالِف َعْسعََس ، فإِنَّهُ بَمْعنَى أَْدبََر اللَّْيُل ، وأَْقبَل ، ِضدٌّ ، أَو ُمْشتََرٌك  اللَّْيُل ، إِذا أَْدبََر. فَخصَّ

 َمْقلُوباً منه ، كما َزَعَمه أَْقَواٌم ، نَقَلَه شيُخنا. َسْعَسعَ  َمْعنَِويٌّ ، فليسَ 

 ْعض نَُسخ الّصّحاحِ : بَجنَاِحه.، وفي بَ  الطائُِر َضِريبَتَه ، كَمنَع : لََطَمَها بَِجناَحْيهِ  َسفَعَ  : [سفع]

ً  َسفَعَ وِ  ً  َوْجَههُ بيَِدهِ  فاُلٌن فاُلنا فِه َمْبُسوَطةً ، وهو َمْذُكوٌر في حرف  َسفَعَ  ويُقَال : َضربَهُ. بالعََصا : َسفَعَهُ و ، لََطمه : َسْفعا ُعنُقَه : َضَربََها بّكِ

 الّصاد.

يْ  َسفَعَ وِ  ً  ءَ الّشِ ً »، يُِريُد أَثَراً من النّاِر ، وفي الَحِديِث :  وَوَسَمهُ  ، أَي َجعََل َعلَْيِه َعالمةً  أَْعلَمه : َسْفعا أَي « من النَّارِ  َسفَعٌ  لَيُِصيبَنَّ أَْقَواما

 عالَمةٌ تُغَيُِّر أَْلَوانَهم ، وقال الّشاِعُر :

ِه ِو  ـــــــــــِ َزتح ب ـــــــــــَ ِويِّ نـ ـــــــــــغـــــــــــَ ُ  ال فـــــــــــح ـــــــــــَ ُت ِإذا نـ ـــــــــــح ن  كـــــــــــُ

تُ      عـــــــح فـــــَ ِم عـــــلـــــ  ا ســـــــــــــــــــَ يســـــــــــــــــــَ ُه مبـــــِ نـــــــح ِا مـــــُ رحنـــــِ (2)لـــــعـــــِ
 

  
هكذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه : لَفََحتْه ، كما في  لَفََحه لَْفحاً يَِسيراً. ، زاَد الَجْوَهِريُّ : والنّاُر ، وَزاَد َغْيُره : والشَّْمُس : السَُّموُم َوْجَهه َسفَعَ وِ 

َدتْهُ ، ة : كَسفَّعَه العُباِب ، قاَل الَجْوَهِريُّ : فَغَيََّرْت لَْوَن البََشَرة ، زاَد غيُره : َوَسوَّ مَّ  تَْسِفيعاً ، قال ذو الرُّ

ه  ُرعــــــــــــــــُ ِم َأكــــــــــــــــح ٌش ابلــــــــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــــــــح  أَذاَ  أَمح لــــــــــــــــَِ

ضُ      فــــــــــ  اٍد ان ُمســــــــــــــــــــــــَ دِّ غــــــــــَ بُ اخلــــــــــَ بــــــــــَ رٌت شــــــــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــِ

  
ً  وبِِرْجِله بِنَاِصيَتِه َسفَعَ وِ   قالَهُ اللَّْيُث. قَبَض َعلَْيَها فاْجتََذبَها : يَْسفَع َسْفعا

ً  قَْولُه تَعَالَى : ومنه الفََرِس ، أَي َسَواِد نَاِصيَتِه بُسْفعَةِ  : األَْخذُ  السَّْفعُ  وفي الُمْفَرَداِت : ناِصيَتُه : ُمقَدَُّم  (3) (انِصَية  كاِذبَة   ) بِالنّاِصيَةِ  لَنَْسفَعا

نَّه بها َرأِْسه ، فَ يُ ْؤَخُذ اِبلنَّواِصي )، كما قاَل تَعالَى :  إِلى النّارِ  كما في العُبَاِب. وفي اللَِّساِن : لنَْصَهَرنََّها ، ولَنَأُْخَذنَّ بِها أَي لَنَُجرَّ
َدنَّ َوْجَههُ. ى :الَمْعنَ  أَو (4) (َواْْلَْقدامِ  ، أَي في ُمقَدَِّم الَوْجِه ، نَقَلَهَ األَْزَهِريُّ عن الفَّراِء. قال  اْكتَفَى بالناِصيَِة ألَنََّها ُمقَدَُّمهُ  إِنَّماو لَنَُسّوِ

 والعََرُب تَْجعَُل النُّوَن السَّاِكنَةَ أَِلفاً ، قال : الّصاَغانِيُّ :
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ٍ  وعِ وِ  دا ابــــــــــــــَن مخــــــــــــــَح ريحٌ بــــــــــــــَ مــــــــــــــَ رِي قــــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــــح

ا     ومـــــــــــــَ اَلِن قـــــــــــــُ تـــــــــــــَ تح لـــــــــــــه الـــــــــــــفـــــــــــــَ الـــــــــــــَ  َن فـــــــــــــقـــــــــــــَ

  
ً »أَي  ق َعْينَْيِه. كما في العُبَاب. وال يَْخفَى أَنَّه داخٌل تَْحَت قوله :  لَنُْعِلَمنَّه َعالَمةَ أَْهِل النارِ  الَمْعنَى أَو بالتَّْنِوين ،« قُوما د َوْجَهه ونَُزّرِ ، فَنَُسّوِ

َدنَّ َوْجَهه»  كما هو َصنِيعُ « لَنَُسّوِ

__________________ 
 وما أثبت الصواب فالفم مذكر.« وتسعسعت فمه»ويف التهذيب : « تسعسعت»( عن التكملة ا وابألصر 1)
 ط بريوت من قصيدة يهجو عمري بن عبد   بن املنذر بن عبدان مطلعها : 182يت لألعش  ا ديوانه ص ( الب2)

ا قــــــــــــبــــــــــــر مــــــــــــرهتــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــي   أال قــــــــــــر لــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــّ

 حتــــــــــــــــيــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــا  إلــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا مــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــمِ     

  

 وروايته فيه :

ـــــــــــــــه ِو  ـــــــــــــــوت ب ـــــــــــــــغـــــــــــــــوي ن ـــــــــــــــفـــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــت إذا ن  كـــــــــــــــن

 ....... صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــ     
  

 وعل  روايته فال شاهد فيه.

 .16و  15ل  اآيتان ( سورة الع3)
 .41( سورة الرمحن اآية 4)
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ُمُه َعَلى اخْلُْرُطومِ )اأَلزحَهرِيِّ ا قاَ  : وهذا ِمثحُر قولِه َتعاىل :  َنس       ِ َعحىَن : َأو (1) (س       َ
ِمئَـن ه امل ا من أَقحَمَبُه ا ِإذا  لَُنِذل ن ه َأو لَنـُقح

اِن وغريِه من أُم َهاِت  ِمئَـن ه ومثُله يف اللِّســــَ ِخ : َأو لَُنِذل ن ه ولَنـُقح الل َغِة ا قا  اأَلزحَهرِي  أََذل ه. كما يف الُعَباب ا ويف بعِ  الن ســــَ
  :: ومن قاَ  : َمعناه لََنبحُخَذن  هِبا ِإىل الّناِر ا فُحج ُته قوُ  الّشاِعرِ 

هــــــــــــم  تــــــــــــَ رِيــــــــــــَخ رَأَيـــــــــــــح وا الصــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــُ وحٌم ِإذا لــــــــــــَِ  قـــــــــــــَ

رِه َأو      هـــــــــح ِم مـــــــــُ جـــــــــِ لـــــــــح ِ مـــــــــُ اح نح بـــــــــَ ضِ مـــــــــِ افـــــــــِ (2)ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 الُجَشِمّيِ : يُث َعبّاٍس نه َحدِ بنَاِصيَِة الفََرِس ِليَْرَكبَهُ ، وم َسفَعَ  بِيَِده ، أَي ُخْذه ، ويُقَاُل : اْسفَعْ و أَراَد : وآِخٍذ بناِصيَتِه. وحكى ابُن األَْعَرابِّي :

ْنيَا َسفَعَ  إِذا بُِعَث الُمْؤِمُن من قَْبِره كاَن ِعْنَد َرأِْسه َملٌَك ، فإِذا َخَرج» أَي أََخَذ بِيَِده. قاَل الّصاَغانِيُّ : وكان « بيَِده ، وقال : أَنا قَِرينَُك في الدُّ

 بيَِده. أَي :ُخَذا بِيَِده ، فأَقِيَماه. اْسفَعَا :ُعبَْيُد هللِا بن الَحَسِن قاِضي البَْصَرةِ ُمولَعاً بأَْن يقوَل 

 من أَقاَمه يُِقيُمهُ.« أَو لَنُِقيَمنَّه»قلُت : وهذا يَُدلُّ على أَنَّ الصواَب في النُّْسَخِة 

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. غائُِرها ، أَي : العَْينِ  َمْسفُوعُ  َرُجلٌ وِ 

يُن الُمْعَجَمةُ لغةٌ فيه ، عن أَبِي ُعبَْيٍد. ويُقَال : به ، أَي َعْينٌ  َسْفعَةٌ  َمْعيُوٌن ، أَصابَتْه ، أَي َمْسفُوعٌ  رجلٌ و قال : من الشَّْيَطان أَي  َسْفعَةٌ  ، والّشِ

أَي َعالمةً « ، فقال :إِنَّ بها نَْظَرةً ، فاْستَْرقُوا لَها عَةٌ َسفْ  أَنَّهُ َدَخَل عليها وِعْنَدها َجاِريَّةٌ بها»َمسٌّ ، كأَنَّهُ أََخَذ بناِصيَتِه. وفي َحِديِث أُّمِ َسلََمةَ : 

ةُ من أَْدَرَكتَْها من قِبَِل  الَسْفعَةَ  : األَْخذ. الَمْعنَى : أَنَّ  السَّْفعِ  من الشَّْيَطاِن ، وقِيَل :َضْربةً َواِحَدةً منه ، يَْعنِي أَنَّ الشَّْيَطاَن أَصابَها ، وهي الَمرَّ

ْقيَةَ ، وقِيَل : النَّْظَرةِ   : العَْيُن ، والنَّْظَرةُ : اإِلصابَةُ بالعَْين. السَّْفعَةُ  ، فاْطلُبُوا لها الرُّ

َواُب. : لََواِفُح السَُّمومِ  السََّوافِعُ وِ   ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وفي بعِض النَُّسخِ لََوائُِح ، واألُولَى الصَّ

اُح : ُسفُوعٌ  (2)وأَْكثَُر ما يُقَاُل في الثِّيَاِب الَمْصبُوَغة ، َجْمعُه  ْوٍب كانَ : الثَّْوُب أَيَّ ثَ  (3) السَّْفعُ وِ  ِرمَّ  ، قال الّطِ

رٍت  ــــــــِ ائ ُح عــــــــَ ٍة َنضــــــــــــــــــــــح ــــــــَ ي فــــــــح يَنح طــــــــُ ــــــــح ت ر  مــــــــَ ــــــــَ ا ب مــــــــَ  كــــــــَ

نيف هلـــــــــــــــا و      ا كـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ نـ ـــــــــــــــِّ َزي ـــــــــــــــُ وعُ يـ فـــــــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــــــُ

  
 : ثِيَابَُها ، أَي تَبُلُّ الُخوَص ِلتَْعَملَهُ. ُسفُوُعهاو أَراَد بالعَائِِط : َجاِريَةً لم تَْحِمْل ،

مِّ   :السُّْفعُ وِ   ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. الَواِحَدةُ بهاءٍ  لَسَواِدَها ، : َحبُّ الَحْنَظل (4) بالضَّ

 تُوَضُع عليها الِقْدُر ، قال :هَكَذا أَْصُل َعَربِيَّتِه. أُثِْفيَّةٌ من َحِديدٍ  : السُّْفعُ وِ 

يَْت لَسَواِدَها. نَقَلَهُ اللَّْيُث عن بَْعِضِهْم ، والّراِغُب في الُمْفِرَداِت. َسْفعَاءُ  األَثَافِيُّ ، َواِحَدتَُها هي السُّْفعُ  أَو  ، وإِنََّما ُسّمِ

ْوا ثاَلثَةَ أَْحَجا قلُت : وهو قوُل أَبِي لَْيلَى ، وهي الَّتِي َدت ِصفَاَحها الَّتِي تَِلي الناَر ، ثُمَّ َشبََّهه الشُّعََراُء به فَسمَّ ٍر تُْنَصُب أُوقَِد بَْينَها النّاُر فَسوَّ

ً  عليها الِقْدرُ   ، قال النابِغَةُ الذُّْبيانِيُّ : ُسْفعَا

ٍب  َنصـــــــــــــــــــــــــ  ٍم مـــــــــــُ يـــــــــــح َ  ِإاّل آُ  خـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــَ مح يـ لـــــــــــَ ـــــــــــَ  فـ

ضٌ وِ      فـــــــــح ُب عـــــــــلـــــــــ  أُ  ســـــــــــــــــــــــُ لـــــــــَ ثــــــــــح عـــــــــَ ؤحٌي مـــــــــُ (5)سٍّ ونــــــــــُ
 

  
 وقاَل ُزَهْيُر بُن أَبِي ُسْلَمى :

عـــــــــــــاً َأ يف   فـــــــــــــح ِر  ســـــــــــــــــــــــــــُ رحجـــــــــــــَ ر ِس مـــــــــــــِ عـــــــــــــَ  يف مـــــــــــــُ

مِ وِ      لـــــــــــــ  ثــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ِض ملَح يــــــــــــــَ وح ِم ا ـــــــــــــَ ذح ؤحاًي كـــــــــــــجـــــــــــــِ  نــــــــــــــُ

  
 .َسفَعَتَْها ؛ ألَنَّ النّارَ  السُّْفعُ  ، قِيَل لها : السُّوُد تَْضِرُب إِلى الُحْمَرةِ  : السُّْفعُ وِ 

، ولو قاَل : في َخدَّيِ الَمْرأَةِ الّشاِحبَِة كان أَْخَصر ، وزاَد في  في الَخدَّْيِن من الَمْرأَةِ الّشاِحبَةِ  وُشُحوبٌ  َسوادٍ  ُسْفعَةُ  بالتَّْحِريِك : ، السَّفَعُ وِ 

ْيِن الحانِيَةُ َعلَى َولَِدَها يوَم الِقيَاَمِة كَهاتَْيِن. وَضمَّ إِْصبَعَْيهِ  َسْفعاءُ و أَنَا»الَحِديُث : ومنه ـبعَد الَمْرأَةِ : والشَّاةِ  ـالعُبَاِب   بسْفعَاءِ  أَراد« الَخدَّ

ينةَ والتََّرفُّهَ َحتّى َشحَ الخَ  َب لَْونَُها واْسَوّد ؛ إِقَاَمةً على َولَِدَها بعَد دَّْين امرأَةً َسْوداَء عاِطفَةً على َولَِدها ، أَراَد أَنََّها بََذلَت نَْفَسها ، وتََرَكت الّزِ

 َوفَاةِ َزْوِجَها.
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ّمِ : ما في ِدْمنَِة الدَّاِر من ِزبْ  السُّْفعَةُ وِ   َرْمٍل أَو ٍل أَو، بالضَّ

__________________ 
 .16( سورة القلم اآية 1)
 كرب.وينسب أيضاً لعمرو بن معدي 111( نسب  ميد بن ثور وهو مفرد يف ديوانه ص 2)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان والتكملة بكسر السا.3)
 «.مجض»( ابألصر 4)
 ( ضبطت يف التكملة ا ابلقلم ا بفتح السا.5)
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 ا نـََقَله الل يحُث. َأوح ُقَماٍم ُمتَـَلبٍِّد ا فرتاه خُمَاِلفاً لَلوحِن اأَلرحضِ  َرَمادٍ 
ِة : السُّْفعَةُ  وقِيَل : مَّ  في آثاِر الّداِر : ما َخالََف ِمن َسواِدَها سائَر لَْوِن األَْرِض ، قال ذُو الرُّ

ا  بـــــــَ ا الصـــــــــــــــــ  هـــــــَ ـــح تح عـــنـ فـــــــَ ٌة َنســـــــــــــــــَ نـــــــَ عـــــــاً أَمح ِدمـــح فـــَ  ســـــــــــــــــُ

بُ      تـــــــــُ ِة الـــــــــكـــــــــُ يـــــــــ  َد الـــــــــطـــــــــِّ عـــــــــح ُر بــــــــــَ َنشـــــــــــــــــــــــ   كـــــــــمـــــــــا يــــــــــُ

  
ْمِل. «.أَْو ِدْمنَةٌ »ويُْرَوى : : « من ِدْمنَةِ »ويُْرَوى :  يَح َهبَّْت به فنََسفَتْه ، وأَْلبََستْه بَيَاَض الرَّ َمن ، وأَنَّ الّرِ  أَراَد َسَواَد الّدِ

للَّْيث : وال ُحْمَرةً ، قال ا أُْشِرب ليَس بالَكثِيِر ؛ وقيل : َسَواٌد مع ُزْرقٍَة أَو ُصْفَرةٍ ، كما في التَّْوِشيح ؛ وقيل : َسَوادٌ  اللَّْوِن : َسَوادٌ  من السُّْفعَةُ وِ 

 في اللَّْوِن إِاّل َسَواداً أُْشِرَب ُحْمَرةً. السُّْفعَةُ  تَُكونُ 

ْقرُ  األَْسفَعُ وِ  قُوُر ُكلُّها : الصَّ  .ُسْفعٌ  ، ِلَما بِه من لَُمعِ السََّواِد ، كما قالَه الّراِغُب ، والصُّ

 : ـيصف ثَْوراً َوْحِشيًّا َشبَّه نَاقَتَه في السُّْرَعة به  ـ (1)ْضِرب إِلى الُحْمَرة قَِليالً. قال الّشاِعر الِّذي في َخدَّْيه َسَواٌد يَ  الثَّْوُر الَوْحِشيُّ   :األَْسفَعوِ 

ا  َبهنـــــــــــــــــــــ َ ضُ كـــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــَ ٍة  َأســـــــــــــــــــــــــــــــــــح د   ُذو حـــــــــــــــــــــِ

ِدي     ٌر ســــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــح ُدُه الــــــــــــــبــــــــــــــقــــــــــــــُر ولــــــــــــــَ  مَيحســــــــــــــــــــــــــــُ

  

ٍض  رحقـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ ن بـ ُر مـــــــــــــــــِ ظـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ا يـ َبلـــــــــــــــــ َ  كـــــــــــــــــَ

  
َوِد    ذح ٍب مـــــــــــــِ لـــــــــــــِ ِت َروحٍ  ســـــــــــــــــــــــــــَ ن حتـــــــــــــَح (2)مـــــــــــــِ

 

  
 في َوْجِه الثَّْوِر ببُْرقُعٍ أَْسَوَد. السُّْفعَةَ  َشبَّهَ 

 ، قال ُرْؤبَةُ : ِمن الثِّيَاِب : األَْسَودُ  األَْسفَعُ وِ 

ا  عــــــــــــــــَ َولــــــــــــــــ  طــــــــــــــــًا مــــــــــــــــُ جِي اَنشــــــــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــَبن  حتــــــــــــــــَح

ا     عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ رحقـ ــــــــــــــَ ه بـ ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــح ل ىت  خــــــــــــــِ اِم حــــــــــــــَ  ابلشــــــــــــــــــــــــــــّ

  

َفَعابَِفيَقًة ِمن َمرحَجٍر   (3) َأسح

، هَكَذا نصُّ العُبَاِب. وفي بعِض النَُّسخِ : اسٌم للعَْنِز ، ومثلُه في  ، وهو اسٌم للغَنَِم إِذا ُدِعيَْت للَحْلبِ  أَْسفَعَ  يُقَال : أَْشِل إِلَْيكَ  َعبّاٍد :قاَل ابُن وِ 

أِْس في في ُعنُِقها ُسْفعَتُها : َحماَمةٌ صاَرتْ  السَّْفعاءُ و التَّْكِملَِة.  : ـرِضَي هللا َعْنه  ـفوَق الطَّْوِق ، قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر  لِعاَلَطْينِ َمْوِضع ا ُدوَن الرَّ

َن الـــــــــُورحِ   اءُ مـــــــــِ عـــــــــَ فـــــــــح َرتح  ســــــــــــــــــــــَ ِ اَبكـــــــــَ اح اَلطـــــــــَ  الـــــــــعـــــــــِ

ا     مـــــــَ حـــــَ ِ  َأســـــــــــــــــــح مـــــح َض الشـــــــــــــــــــ  لـــــِ طـــــح اٍء مـــــَ ُروَع َأشـــــــــــــــــــــَ ـــــُ  فـ

  
 .(4)من العََرِب  : بَْطنٌ  السَّْفعَاءِ  بَنُو قال ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

َمْخَشِريُّ ، قال : وهو َمَجاٌز. : الُمَساِفحُ  الُمَسافِعُ وِ   ، عن ابِن َعبّاٍد ، أَي النّاِكُح بال تَْزِويجٍ ، كما فَسََّرهُ الزَّ

 ، ومنه قَْوُل األَْعَشى : الُمَطاِردُ  : الُمَسافِعوِ 

ضُ  افـــــــــــــــــــــــــِ ًة  ُيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــ  وحرِي اَء غـــــــــــــــــــــــــَ  َورحقـــــــــــــــــــــــــَ

نح      كــــــــــــــــــَ اٍم ثــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــا يف محــــــــــــــــــََ رِكــــــــــــــــــَ دح يــــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــــِ

  
 أَي يَُطاِرُد. وثَُكٌن : َجَماعاٌت.

 الذي يَْصَرُع فَِريَستَه. األََسدُ  : الُمسافِعُ وِ 

َر قَوُل ُجنَاَدة  الُمَضاِربُ  ، وقِيَل : الُمعَاِنقُ   :الُمَسافِعُ وِ   بن َعاِمٍر الُهَذِلّي ، ويروى ألَبِي ذَُؤْيٍب : (5)، وبهما فُّسِ

رحٍج  ــــــــــــــــــَ ِد تـ ر اًب مــــــــــــــــــن ُأســــــــــــــــــــــــــــــــح َبن  جمــــــــــــــــــَُ  كــــــــــــــــــَ

ضُ      افــــــــــِ ٍد  ُيســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــح يح عــــــــــَ ارِســــــــــــــــــــــــَ اً فــــــــــَ اعــــــــــَ فــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــِ

  
 ، أَي يُعَاِنُق ، وقيل : يَُضاِرُب. يَُسافِعُ  قال أَبو َعْمٍرو :
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 وَعْبٌد : هو َعْبُد بُن َمنَاةَ بِن ِكنَانَةَ بِن ُخَزْيمةَ.

َدةِ قبَل الِجيِم. االْستِفاُع ، كالتََّهبُّجِ وِ   ، بالبَاِء الُمَوحَّ

 ، كالَمَرِض. تَغَيََّر من َخْوٍف أَو نَْحِوه أَي للَمْفعُولِ  َمْبنِيًّا لَْونُه اْستُِفعَ وِ 

ةٍ وأَنَا تََسفَّعَ وِ  يَاِحّيِ : ائْتِنِي في َغَداةٍ قَرَّ  بالنّاِر. أَتََسفَّعُ  : اْصَطلَى ، ومنه قوُل تِْلَك البََدِويَِّة لعَُمَر بِن َعْبِد الَوّهاِب الّرِ

بَاِطيش بكسِر الفاِء ، وهو الّصواُب ، وفي األَْسَماِء  ، قال السُّْبِكيُّ في الطَّبَقَاِت : كذا َضبََطه ابنُ  اسمٌ  ِصفَةً َعلَماً : أَْسفَعَ  : ُمَصغَّرُ  أَُسْيِفعٌ وِ 

 َرِضي هللا عنه ومنه قوُل ُعَمرَ  ُجَهْينَةَ ، َمْشُهوٌر ، أَُسْيِفعُ  : األَُسْيِفع واللُّغَاِت للنََّوِوّي ، بفَتْحِ الفَاِء ، وقال الّداَرقُْطنِيُّ في الُمْؤتَِلِف والُمْختَِلِف :

 أاَل إِنَّ »

__________________ 
 .74( ديوانه صنعة ابن السكيت ص 1)
 واملثبت عن التهذيب.« كبنه أسفض»( البيتان يف التهذيب بدون نسبة ا وابألصر 2)
 والشطر األخري برواية :« خلته مربقعا»وفيه :  89( ديوانه ص 3)

 بنيقًة من مرجليٍّ أسفعا
 وفيها : قبيلة من العرب. 30/  3( اجلمهرة 4)
 ومل أجده يف ديوان اهلذليا ا ومل أعثر عل  البيت أيضاً فيه يف شعر أيب ذ يب.« خالد بن عامر»ان ( يف اللس5)
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يحِفضَ  يحِفَض ُأســـــَ َي من ِديِنه وأَمانَِته أَبنح يـَُقاَ  : ســـــاِبُ  ا اجِّ  اأُلســـــَ َنَة ا رضـــــِ َبَ  ا اج  ا ُجَهيـح فاّداَن ُمعحِرضـــــاً ا  ا َأو قاَ  : ســـــَ
َبَح َقدح رِ  صِ  (1) يَن به ا فَمنح كاَن له َعَليحِه َديحٌن فـَلحيَـغحدُ فَبصـــــح نَـُهم ابِ صـــــَ مح ماَلُه بـَيـح ا هذا اَ ِديُث اّلِذي « ابلَغداِة ا فلحنَـقحســـــِ

 وَأحاَلُه عل  هذا الرت حِكيِب.« ع ر ض»َأشاَر بِه يف تـَرحكيب 
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 وهو تََمعُُّر لَْونِه إِذا َغِضَب ، وهو تَغَيٌُّر إِلى السََّواِد ، وهو َمَجاٌز. .(2)من َغَضٍب  ُسْفعَةً  أََرى في َوْجِهه

 : اْسَودَّ َخدَّاها وَساِئُرَها أَْبيَُض. َسْفعَاءُ  ونَْعَجةٌ 

 ، كُمعَظٍَّم. ُمَسفَّعٌ  الثَّْوِر : نُقٌَط ُسوٌد في َوْجِهِه ، وهو ُسفَعُ وِ 

 . أَْربَُد.فَعُ أَسْ  وَظِليمٌ 

يَ  الُمَسافَعَةُ وِ   ، وهو َمَجاٌز. ُمَسافِعٌ  : الُماَلَطَمة ، ومنه ُسّمِ

ً و ، ُمَسافَعَةً  ِقْرنَه َسافَعَ وِ   : قاتَلَه. ِسفَاعا

ُجُل : لَبَِس ثَْوبَه ، اْستَفَعوِ   المرأَةُ : لَبَِست ثِيَابََها. اْستَفَعَتْ و الرَّ

ْوا  عاً ، ُمَصغَّراً ، وُمَساِفعاً.، وُسفَيْ  أَْسفَعَ  وقد َسمَّ

 َمْوالهُ ُعَمُر بُن َعَطاء ، َرَواه الَطبََرانِيُّ في ُمْعَجِمه. (3)البَْكِريُّ : َصَحابِيٌّ َرَواهُ عنه  األَْسفَعُ وِ 

 ، وأََخواهُ : سرٌج وَعْبُد هللا ، في الجاِهِليَِّة. األَْسفَع ويَِزيُد بُن ثَُماَمةَ بنِ 

بُن ِعيَاِض بِن َصْخٍر القَُرِشيُّ التَّْيِميُّ ، قال أَبو ُعَمَر :له ُصْحبَةٌ ، وكان  ُمَسافِعُ و بُن األَْدَرع ، األَْسفَعُ و بُن األَْدبَِر ، األَْسفَعُ  وفي َهْمَداَن :

 شاِعراً.

يِليُّ ، قاَل البَُخاِريُّ : له ُصْحبَةٌ ، َرَوى عنه ابنُه ُعبَْيَدةُ. ُمَسافِعٌ وِ   الّدِ

ا : ُمَسفَّعٌ  وَكِميٌّ   ، كُمعَظَّم : اْسَودَّ من َصَدإِ الَحِديِد ، قاَل تابََّط َشرًّ

ِه  ِ َأكــــــــــــــرَبُ  ــــــــــــــَِّ اح ــــــــــــــعــــــــــــــَ رَاِر ال يــــــــــــــُر غــــــــــــــِ لــــــــــــــِ  قــــــــــــــَ

ا      يـــــــــن مـــــــــِ قـــــــــَ  كـــــــــَ لـــــــــح بحِر َأو يــــــــــَ عـــــــــاَدُم الـــــــــثـــــــــ  فـــــــــ   ُمســـــــــــــــــــــــَ

  
ى الغَافِِقيُّ ، بالفَتْح : َصَحابِيٌّ ، قاله ابُن يُونَُس. َسْفعَةُ وِ   بُن َعْبِد العُزَّ

 ، هكذا في العُبَاِب ، ونَصُّ التَّْكِملَِة : بقاٍف ثم فاٍء ، كما َضبََطه ، ويَُدلُّ عليه أَنَّه َذَكَره ش ، بفاٍء ثم قاف السُّفُْرقَعُ  : [سقرقع]،  [سفرقع]

وهو  ، قال الَجْوَهِريُّ : لُغَةٌ َضِعيفَةٌ في السُّقُْرقَع ، بقافين ، الثانِيَةُ َمْفتُوَحةٌ  وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : هي« س ق ع»بعَد تَْرِكيِب 

الِحَجاِز  ألَْهلِ  يُتََّخذُ من الذَُّرةِ ، أَو َشَرابُ  هي َخْمُر الَحبَِش ، كما في العُبَاِب وفي الّصحاح : و تَْعِريُب السُُّكْرَكة ، ساكنةَ الّراِء ، وهو َشَرابٌ 

ُخَماِسيَّةٌ  َكِلمةٌ  لَْيَس في الَكالمِ  لَْيَست من َكالِم العََرِب ، وبَياُن ذِلَك أَنَّه َحبَِشيَّةٌ ، وقد لَِهُجوا بها ، نَقَلَه اللَّْيُث ، قال :وهي من الشَِّعيِر والُحبُوبِ 

ِل َمْفتُوَحةُ العَُجزِ َمْضمُ   إِاّل ما جاَء من الُمَضاَعِف نَْحو الذَُّرْحَرَحِة والُخبَْعثَنَِة. وَمةُ األَوَّ

ْقع : لغة في ، بالّضمِّ  السُّْقعُ  : [سقع] ، بالّصاِد ، كما هو نَصُّ الّصحاحِ ، فال يَِرُد ما قالَه شيُخنَا : إِنَّه كاإِلحالَِة على َمْجُهوٍل ، وقد قاَل  الصُّ

الُون أَُمتَِّصلَةً كانَت بالقاِف ُء قَْبَل القاِف فَِلْلعََرِب فيه لُغَتَاِن : منهم َمْن يْجعَلُها ِسيناً ، وِمْنُهم َمْن يَْجعَلَُها صاداً ، ال يُبَ الَخِليُل : ُكلُّ صاٍد تَِجي

ين في بعٍض أَْحَسنُ  ْقُع بالصاِد أَْحَسُن ، فِلَذا أَحاَل أَم ُمْنفَِصلَةً ، بعد أَْن تَُكونَا في َكِلَمٍة َواِحَدةٍ ، إِاّل أَْن الّصاَد في بَْعٍض أَْحَسُن ، والّسِ . والصُّ

لْ   .الُمَصنُِّف عليه ، وهو يَأْتي قَِريباً. فتَأَمَّ

ِكيَِّة ، وُجولَُها  :السُّْقعُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  ، هَكذا بضّمِ الِجيِم ، أَي تَُرابَُها ، وفي بعِض النَُّسخِ بفَتْحِ الِجيم ،  من نََواِحيَها (4) ما تَْحَت الرَّ

:  السُّْقع بِزيَاَدةِ ما ، وفي ُمْختََصر العَْين :« وما َحْولَها»ْخَرى : بالحاِء الُمْهَملَة ، وِمثْلُه في العُبَاب ، وفي أُ « وَحْولَها»وفي بعض النَُّسخِ : 

ِكيَّة ِمْن نََواِحيَها ، والَجْمُع :  .أَسقَاعٌ  ما تَْحت الرَّ
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يُك ، كَمنَع : َصاحَ  َسقَعَ وِ  . الّدِ  ، ِمثْل َصقَع ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 َضَربَه ، وال عَه :وَصقَ  ءَ الشَّيْ  َسقَعَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

__________________ 
 «.فلحيَـعحدُ »وعل  هامشِه عن نسخة أخر  : »( يف القاموس : فـَلحيَـُعدح 1)
 ( ورد يف حديث أيب الَيَسر كما يف النهاية واللسان.2)
 غابة ا ولي  له غري حديٍث.( كذا ابألصر والظاهر أن يف الكالم سقطاً ا واملعىن أنه رو  حديثاً له كما يستفاد من عبارة أسد ال3)
 واألصر كاللسان.« وَحوحهلا»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
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 ا والصاُد َأعحَل . َيُكوُن ِإاّل ُصلحباً مبِثحله
وال  أَي ال تَأُْكْل من أَعاِليَها : ال تَْسقَْعَها ـوقد قَدََّم إِليه ثَِريَدةً  ـومنه قَْوُل األَْعَرابِّيِ لَضْيفِه  ، وهي أَْعاله الطَّعَاَم : أََكَل ِمْن َسْوقَعَتِه َسقَعَ وِ 

 ْء باألَْكِل من ُحُروفِها.، أَي ال تَْبتَِدى وال تَْشِرْمها ْء باألَْكِل من أََسافِِلَها ،أَي ال تَْبتَِدى تَْقعَْرَها

ْيُف : قال  قال : ال أَْدِري. فاْنَصَرَف جائِعاً. ؟فَِمْن أَْيَن آُكلُ  الضَّ

. ِمْصقَع مثلُ  ، كِمْنبٍَر : ِمْسقَعٌ  َخِطيبٌ وِ   ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

قَاعُ وِ  . كِكتَاٍب : الِخْرقَةُ  ، الّسِ قاعِ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  ، لغةٌ في الّصِ

 السُّْقعُ  نَْعتاً فالَجْمعُ  باألَْسقَعِ  ، وِإن أََرْدتَ  أَساقِعُ  ج : يَُكوُن بقُْرب الماِء ، ، في ِريِشه ُخْضَرةٌ وَرأُْسه أَْبيَضُ  ُطَوْيئِر كاْلعُْصفُور : اسمُ  األَْسقَعُ وِ 

 ، كما في العُبَاب.

ى بِن َعْبِد يَاِليل بِن نَاشِب بِن غيرة بِن َعْبِد ا األَْسقَع َواثِلَةُ بنُ ، وقِيَل : أَبُو قِْرصافَةَ ، وقيل : أَبو َشّداٍد : األَْسقَع أَبووِ  بِن َسْعِد بِن لَْيٍث  (1)لعُزَّ

فَِّة. َصحابِيٌّ  :  ، َرِضي هللا عنه ، وهو من أَْصَحاِب الصُّ

يِن أَْحَسُن. : َوْقبَةُ الثَِّريدِ  السَّْوقَعَةُ وِ   ، أَي أَْعالهُ ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ ، وهي بالّسِ

ً من  السَّْوقَعَةُ وِ  أَْس ، وهو أَْسَرُعه َوَسخا داِء : الَمْوِضُع الَِّذي يَلي الرَّ  ، وهي بالِسيِن أَْحَسُن. الِعماَمِة والِخَماِر والّرِ

 َذَهَب. تَْسِقيعاً ، كما نَقَلَه الصاَغانِيُّ عن الفَّراِء ، أَْي : أَْينَ  َسقَّعَ  كذِلك : أَْينَ و وَسَكع ، كما نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، َسقَعَ  ما أَْدِري أَْينَ  يُقَال :وِ 

مِّ  اْستُِقعَ وِ   ، بالفاِء ، كما في العُبَاب. اْستُِقعَ  : مثلُ  تَغَيَّرَ  ، أَي َمْبنِيًّا للَمْفعُول : لَْونُه بالضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 َداِء والَحَسَدةِ ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ.: الُمتَبَاِعُد عن األَعْ  األَْسقَعُ 

.  ويُقَاُل : أَصاَب بَنِي فاُلٍن ساقُوٌع من الّشّرِ

 .أَْسقَع : ناِحيَةٌ من األَْرض والبَْيِت. والغَُرابُ  السُّْقعُ وِ 

 وَسقَعَه : َضَربَه بِبَاِطن الَكّفِ ، وواَجَهه بالقَْوِل ، وَواَجَههُ بالَمْكُروِه.

 ففيه لُغَتَان.« صقع»في تركيب وما ذُِكَر 

ُجُل ، كَمنََع ، وفَِرحَ  َسَكع  :[سكع] فاً ال يَْدِري أَْينَ  ، إِذا الرَّ قاله اللَّْيُث. وأَْنَشَد أِلََسِد بن  باِلِد هللا (2) يَأُْخذُ في ، أَي أَْينَ  يَْسَكعُ  َمَشى َمْشياً ُمتَعَّسِ

 التَّنُوِخّيِ : (3)ناِعَصة 

ضُ أَ  كـــــــــــــــــــَ َدواِء الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــالِد  َتســـــــــــــــــــــــــــــــــح  يف عـــــــــــــــــــُ

رِ      مــــــــــــــــ  ِه الضــــــــــــــــــــــــــــــ  ِر الــــــــــــــــُولــــــــــــــــ   مــــــــــــــــن الــــــــــــــــد خــــــــــــــــ 

  
 قال الّصاَغانِيُّ : الَِّذي في ِشْعِره :

الِد أَ  َدراِء الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــِ ُض يف عــــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــــــــــــــح

َورِ      هـــــــــــــــح ِه الســـــــــــــــــــــــــــــ  ِر الـــــــــــــــُولـــــــــــــــ   عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ُدخـــــــــــــــ 

  
 والسَّْهَوُر : الُمْستَلَُب العَْقِل.

ً وِ  ْلَماِء : َخبََط فيها َسَكعَ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، وفي األَساِس : تََحيَّرَ  ، إِذا َسَكَع َسْكعا وهو ُسلَْيَماُن بُن يَِزيَد  ـ، ومنه قوُل الشاِعِر  كتََسكَّعَ  في الظَّ

 : ـالعََدِويُّ 

َرٍة   يـََتَسك ضُ َأاَل ِإن ه يف َغمح
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 َره بالتََّماِدي في الباِطِل ، وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف.هكذا في العُبَاب ، وأَْنَشَده الَجْوَهِريُّ أَيضاً ، وفَسَّ 

 ، األُولى عن أَبِي َعْمٍرو. َغِريبٌ  ، كَكِتٍف : َسِكعٌ و َساكعٌ  َرُجلٌ وِ 

 أَْيَن يأُْخذُ  أَي من أَرِض هللا يَْسَكعُ  َما يَْدِري أَْينَ  قاَل اللَّْيُث :و ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وكذلك : َسقََع ، وَصقَعَ  أَْيَن َذَهبَ  ، أَي َسَكعَ  ما أَْدِري أَْينَ وِ 

 وهذا قد تَقَدَّم له قَِريباً ، فهو تَْكَراٌر.

عَة قال أَبو َزْيد :وِ  ثٍَة : الُمِضلَّةُ  الُمَسّكِ عَةٍ  ، وهو َمَجاٌز ، يُقَال : فاُلٌن في ال يُْهتََدى فِيَها ِلَوْجِه األَْمرِ  الَّتِي من األََرِضينَ  (4) ، كُمَحّدِ من  ُمَسّكِ

 أَْمِره.

__________________ 
 ( كذا ابألصر وأسد الغابة ا ويف املطبوعة الكويتية : ُعمرية.1)
 «.من أرض  »ويف اللسان : « من بالد  »س : ( يف احد  نسخ القامو 2)
وكان أسد بن انعصة وأهر بيته نصار  ا وقا  صاحب العا أن شاعر جاهلي ا قا  :« انعقة»وابألصر  194( عن املؤتلف ل مدي ص 3)

 شعره ال يكاد يفسر إال ابلشدة.
َضل لة.4)

ُ
 ( يف اللسان : امل
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 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : : تََماَدى في الباِطلِ  تََسكَّعوِ 

َرٍة   يـََتَسك ضُ َأاَل ِإن ه يف َغمح
هُ من األَْرض ، يَتَعَسَُّف. يَتََسكَّع وفي األََساِس : ُهوَ   : ال يَْدِري أَْيَن يَتََوجَّ

ً  قال : وأَراكَ  عا  .يَتََسكَّعُونَ  فقال : في َعَمِهِهم (1) (طُْغياَِّنِْم يَ ْعَمُهونَ يف )في َضاللَتَِك. وُسئل بعُض العََرب عن آيَِة :  ُمتََسّكِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : أَْيَن َذَهَب. عن الَجْوَهِرّيِ. تََسكَّعَ  ما أَْدِري أَْينَ 

. َسكَّع وأَْينَ  اِء ، نقله الّصاغانِيُّ  تَْسِكيعاً : مثلُه ، عن الفَرَّ

عَة ، كما في نََواِدِر األَْعَراِب.من أَمْ  َمْسَكعَةٍ  وفاُلٌن في  ِرِه ، بالفَتِْح ، كُمَسّكِ

يرافيُّ ، وقال : هو ِضدُّ الُختَعِ ، وهو الماِهُر بالدَّال ُسَكعٌ  ورجلٌ   لَِة.، كُصَرٍد ، أَي ُمتََحيٌِّر. َمثَّل به ِسيبََوْيهٌ ، وفَسََّره الّسِ

 الَجبَُل األَْملَس. لَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو، أَْهَملَه ا ، كعُْصفُورٍ  السُّْلُطوع : [سلطع]

ِلْنَطاع ، كِسِقْنَطار. السَّلَْنَطعُ وِ  ُجُل ، كالّسِ  ، كَسَمْنَدل : الرَّ

ِّهُ في َكالِمه ، كالَمْجنُوِن. : هو السَّلَْنَطعُ  قال اللَّْيُث :وِ   الُمتَعَت

ُجُل ، إِ  اْسلَْنَطعَ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ   كما في العُبَاِب. اْسلَْنقَى. ذاالرَّ

. ُسلُوعٌ  : الشَّقُّ في القََدِم ، ج : السَّْلعُ  : [سلع]  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ا يَْرثيه  في الَمِدينَة ، وفي العُبَاِب : ُجبَْيل : َجبلٌ  َسْلعٌ وِ   ـ، األَْولَى بالَمِدينَِة ، على ساِكنِها أَفضُل الصَّالةِ والّسالِم ، قاَل ابُن أُْخِت تَأَبََّط َشرًّ

ُد : هي ِلَخلٍَف األَْحَمر ، إِاّل إِنََّها تُْنَسُب إِلى تَأَبَّ  ا ، وقال أَبو العبّاِس الُمبَّرِ ا ، وهوويُقَال : هي لَتَأَبََّط َشرًّ  : ـنََمٌط َصْعٌب َجدًّا  َط َشرًّ

ِذي ُدوَن  ِب الــــــــــــــّ عــــــــــــــح ضٍ ِإن  ابلشــــــــــــــــــــــــــــِّ لــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــَ

ر       طــــــــــــــــــَ ُه مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــاًل َدمــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــَ

  
 وهي َخْمَسةٌ وِعْشُروَن بيتاً َمْذُكورة في ِديواِن الَحَماَسِة.

 القَِصيَدةِ :قلُت : والصَّواب القوُل األَّول ، وَدِليُل ذِلَك البَْيُت الَِّذي في آِخِر 

رٍو  مـــــــــح واُد بـــــــــَن عـــــــــَ يـــــــــهـــــــــا اي ســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــِ قـــــــــِ  فـــــــــاســـــــــــــــــــــــح

ر       َد خـــــــــــــــاِد خلـــــــــــــــََ عـــــــــــــــح ي بــــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ  ِإن  ِجســـــــــــــــــــــــــــــح

  
ّي  ا ، فَثَبََت أَنَّه الْبِن أُْختِه الشَّْنفَرى ، كما َحقَّقَهُ ابُن بَّرِ يَْعنِي بخاِله تَأَبََّط َشرًّ
(2). 

هكذا باألَِلِف والاّلِم في سائر نَُسخِ الّصحاحِ التي َظِفْرنَا بها ، فال يُْعبَأُ بقَْوِل َشْيِخنا : إِنَّ األُُصوَل  : جبٌل بالَمِدينَِة ، السَّْلعُ  قوُل الَجْوَهِريُّ :وِ 

ِحيَحةَ من الّصحاحِ فيها  عنَد النَّْحِويِّيَن. وقد  ، واألَْعالُم ال تَْدُخلها الاّلُم ، هذا هو الَمْشُهورُ  َخَطأٌ ؛ ألَنَّه َعلَمٌ  ، كما للُمَصنِِّف ،« َسْلع:»الصَّ

ٍئ له في هذا الَحْرِف ، فقد ُوِجَد بخّطِ أَبِي  َحَصَل من الَجْوَهِرّي َسْبَق قَلٍَم ، والكماُل هلل ُسْبَحانَهُ َوْحَده َجلَّ َجاللُه ، وليَس الُمَصنُِّف بأَّول ُمَخّطِ

: َجبٌَل بالَمِدينِة ، بغير أَِلٍف والٍم ، ألَنَّه معرفَةٌ لَجبٍَل بعَْينِه ، فال يجوُز إِْدَخاُل  ْلعٌ سَ و َزَكِريّا ما نَّصه : قال أَبو َسْهٍل الَهَرِويُّ :الصواُب :

 األَِلِف والاّلم عليه.

 وراَم شيُخنَا الردَّ على الُمَصنِِّف ، وتَأْيِيَد الَجْوَهِرّيِ بُوجوِه.

ِحيَحة من الّصح  بال الٍم ، وهِذه َدْعَوى ، وقد أََشْرنا إِليه قريباً.« َسْلع:»احِ األَّول : أَنّه ُوِجَد في األُُصوِل الصَّ

زَ  ِضيُّ في َشْرحِ الحاِجبيَّة. وَجوَّ َح به الرَّ  ِإضافَةَ األَْعالم ، وتَْعِريفََها بنَْوعٍ آخر وثَانِياً : أَنَّ َعَدم تَْعِريِف الَمْعِرفَِة ليس بُمتَّفٍَق عليه ، كما َصرَّ

 التَّْعِريِف ، وفيه تََكلٌُّف ال يَْخفَى.من 
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يَاَدةِ ، وِمن َمَواِضعِ زياَدتَِها الَمْشُهوَرةِ ُدُخولَُها على األَْعالمِ   الَمْنقُولِة ُمَراَعاةً للَْمحِ األَْصِل ، كالنُّْعَماِن وثالثاً : فإِّن األَِلَف والاّلَم َمْعُهوَدةُ الّزِ

 ، إِذا َشقَّه ، فنُِقَل وصاَر َعلَماً ، فتَْدُخلُ  َسلَعَهُ  لَعَلَّه َمْصَدرُ  عُ السَّلْ و والحاِرِث ، والفَْضِل.

__________________ 
 .15( سورة البقرة اآية 1)
ابن ابب املراثي وفيها : وقا   برت شـــــرّاً ا وذكر أنه خللف األمحر وهو الصـــــحيح ا وقير قا   162/  2( البيتان يف شـــــرح ا ماســـــة للتربيزي 2)

 أخت  برت شرّاً ا قا  النمري : ومما يد  عل  أهنا خللف األمحر قوله فيها :
 خــــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــا انبــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــر 

 جــــــــــــــــــــــــّر حــــــــــــــــــــــــىت د  فــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــه األجــــــــــــــــــــــــر      

  

ن سلض اً مفإن األعرايب ال يكاد يتغلغر إىل مثر هذا. وقا  أبو الند  مما يد  أن هذا الشعر مولد أنه ذكر فيه سلعاً وهو ابملدينة وأين  برت شرّ 
 وإلا قتر يف بالد هذير ورمي به يف غار يقا  له رمخان.
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ِح اأَلصحِر.  عليه اّلالُم ا لَلمح
ا ال ْلنَا بعَضه ؛ لَكثَْرتِه في كالِمه ِممّ وَرابِعاً : فإِنَّ الُمَصنَِّف قد اْرتََكَب ذِلَك في َمَواِضَع َكثِيَرةٍ من ِكتَابِه هذا ، كما نَبَّْهنَا على بعِضه ، وأَْغفَ 

ثم إِنَّ قوله ؟.ْجهٌ في الُجْملَةِ يَْخفَى على من مارَس َكالَمه ، وَعَرَف القََواِعَد ، فكيف يُْعتََرُض على هذا الفَْرِد في كالِم الَجْوَهِريُّ مع أَنَّهُ له وَ 

ِة اللُّغَِة ، وَمْن َصنََّف في األََماِكن « ، بالفَتْح َسْلعو: »  ـأَثْنَاَء االْستِْسقَاِء  ـ؛ ونَقَل َشْيُخنَا عن الحاِفِظ بِن َحَجٍر في الفتح هو الَمْشُهوُر عند أَئِمَّ

ُك أَْيضاً. قلُت :وهو َغِريٌب.  أَنَّه يَُحرَّ

 ، قال البَُرْيُق بُن ِعياض الُهَذِليُّ ، يَصف َمَطراً : َجبٌَل لُهَذْيلٍ  أَيضاً : َسْلعٌ وِ 

ٍر  عــــــــــح اِف شــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ن َم مــــــــــن َأكــــــــــح ــــــــــُعصــــــــــــــــــــــــح رت  ال  حيــــــــــَُ

ُ ح بـــــــــــــــــذي وِ      رتح ضٍ مل يـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح ارَا ســـــــــــــــــــــــــــــــَ َ  محـــــــــــــــــِ

  
َواُب أَّن الَجبَل هذا يُْعَرُف بذي« أَفناِن َشْقر»َرَوى أَبو َعْمٍرو : في وَ  َكةً ، كما  َسلَع وَشْعٌر ، وَشْقٌر :َجبالن. هكذا في العُبَاب ، والصَّ ُمَحرَّ

ْل. (1)َضبََطه أَبُو ُعبَْيٍد البَْكِريُّ وغيُرهُ ، وهَكَذا أَْنَشُدوا قَْوَل البَُرْيِق ، وهو بيَن نَْجٍد والحَجاِز   ، فتأَمَّ

 بقُْرِب بَْيت الَمْقِدِس. من َعَمِل الشَّْوبَكِ  السالمعليه ِحْصٌن بَوادي ُموَسى أَيضاً : َسْلعٌ وِ 

 بنَْجٍد ، لبَنِي أََسد. كُزبَْيٍر : ماٌء بقََطنٍ  (2) ُسلَْيعوِ 

َدتَْين في سائِر النَُّسخِ  يُقَاُل له : َغْبغَبٌ  ، على ساِكنََها أَْفَضُل الّصالة والّسالم بالَمِدينَة (3) ُجبَْيل أَيضاً : ُسلَْيعٌ وِ  ، هكذا بغَْينَْيِن ُمْعَجَمتَْيِن وُمَوحَّ

، وإِليه  (6)عليه بُيُوُت أَْسلََم بن أَْفَصى  ـ (5) ُسلَْيعٍ  وهو َغْير ـ: َعثْعٌَث بعَْينَْين ، ُمْهَملَتَْيِن وُمثَلَّثَتَْيِن  (4) [يُقال له والّصواُب :]، وهو َغلٌَط ، 

 تَُضاف ثَنِيَّةُ َعثْعٍَث.

 َواٍد باليََماَمة ، به قًُرى. : السُّلَْيعوِ 

 ، من أَْعَماِل الَكْدراِء. َزبِيدَ ة ، بنََواِحي  : ُسلَْيعٌ وِ 

َكةً : ِحْصٌن باليََمنِ  َسلَعَانُ وِ   من أَْعَماِل َصْنعَاَء. ، ُمَحرَّ

َكةً : َشَجٌر ُمرٌّ  السَّلَعُ وِ  ْلِت : ، ُمَحرَّ  ، قال أَُميَّةُ بُن أَبِي الصَّ

ضٌ  لــــــــــَ ٌر مــــــــــا ا  ســــــــــــــــــــــــَ ه ُعشــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــُ ــــــــــح ثـ  مــــــــــا ا ومــــــــــِ

ورَا     قـــــــــــــُ يــــــــــــــح ت الـــــــــــــبــــــــــــــَ الـــــــــــــَ  عـــــــــــــائـــــــــــــٌر مـــــــــــــا ا وعـــــــــــــَ

  
 في أَْذنَاِب البَقَِر.وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ هذا البَْيَت شاِهداً على ما يَْفعَلُه العََرُب في الَجاِهِليَِّة من اْستِْمطاِرِهم بإِْضراِم النّاِر 

لشََّجَرةِ ، ثَم يَتَعلَُّق بها ، فَيَْرتَِقي فِيها ِحبَاالً ُخْصراً ال َوَرَق بقُْرِب ا (8)يَْنبُُت  السَّلَعَ  أَنَّ  (7)قال أَبو َحنِيفَةَ : أَْخبََرنِي أَْعَرابِيٌّ من أَْهل السََّراةِ 

ُكلُه القُُروُد قُْضبَاٌن تَْلتَفُّ َعلى الغُُصوِن وتَتََشبَُّك ، وله ثََمٌر مثُل َعنَاقِيِد الِعنَِب ِصغَاٌر ، فإِذا أَْينَع اْسَودَّ ، فتَأْ  (9) [لها]، ولكن  [لها]لها ، ولكن 

ا. قال : وإِذا قُِصَف َساَل منه ماٌء لَِزجٌ فَ   السَّلَعِ   َصاٍف ، له َسعَابِيُب. وِلَمَراَرةِ قَط ، وال يَأُْكلُه النّاُس وال الّسائَِمةُ. قال : ولم أَذُْقه ، وأَْحَسبَهُ ُمرًّ

 قَال بِْشُر بُن أَبِي خاِزٍم :

اَلَح  ون الصـــــــــــــــــــــــــ  ُرومـــــــــــُ ـــــــــــَ ٍف  (10)يـ هـــــــــــح ـــــــــــَذاِت كـــــــــــَ  ب

مح وِ      يــــــــــــــهــــــــــــــا هلــــــــــــــَُ ضٌ مــــــــــــــا فــــــــــــــِ لــــــــــــــَ ارُ  ســــــــــــــــــــــــــــَ  وقــــــــــــــَ

  
 هَذا قوُل السََّرِوّيِ ، وقد قاَل أَبُو النَّْجِم في َوْصِف الظَِّليِم :

ه  َذائــــــــــــــــــِ نح غــــــــــــــــــِ ُض مــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــَ َدا  ــــــــــــــــــَح  مُث  غــــــــــــــــــَ

نح      ضِ مـــــــــِ ـــــــــَ ل ه  ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــِ ّوائ نح خـــــــــُ ِث ومـــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــغـــــــــَ (11)ال
 

  
 وهذا بعَْينِه من َوْصف السََّرِوّيِ.

ِل البَْقِل ال يَُذاُق ، إِنََّما هو السَّلَع أَو  : نَْبٌت يَْخُرُج في أَوَّ
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__________________ 
لحض»( يف معجم البلدان ورد يف ترمجتا مســـتقلتا 1) َلض موضـــض « ســـلض»جبر يف داير هذير وذكر بيت الربي  ا ويف « ســـَ ابلتحريك ورد : ذو ســـَ

 با جند وا جاز وذكر بيت أيب داود اإلايدي.
 بــــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــض بــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــه  فــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــرّ 

 ختــــــــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــوار  فــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــذابال    

  

 ( قيدها ايقوت السليض تصغري سلض ا وأبلف والم.2)
 ( معجم البلدان : جبر.3)
 ( ما با معقوفتا زايدة عن املطبوعة الكويتية.4)
 بيوت أسلم بن أفض .وُسليض جبر ابملدينة يقا  له : عثعث عليه : « السليض»( كذا ابألصر ا ويف معجم البلدان 5)
 «.أقص »وابألصر « السليض ا وعثعث»( عن معجم البلدان 6)
 ( يف اللسان : الشراة.7)
 ( عبارة اللسان : السلض شجر مثر الس نعب  إال أنه يرتقي حباال.8)
 ( زايدة عن اللسان.9)
 ( يف اللسان : يسومون العالج.10)
 «.ومن حوائه»« يف غدائه»وفيه :  204( النبات أليب حنيفة برقم 11)
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ميف وهو ِمثحُر الز رحِع َأّوَ  ما َلحرُُج ا وهو َلَقرٌت  رَاُء  (1)ســــَ فح وحَكها َزَغٌب ا  (2)قليٌر يف اأَلرحِض ا وله ُوَريـحَقٌة صــــَ اَكة ا كَبن  شــــَ شــــَ
َا رَاَحُة الَكلحِب ال أَُروَمَة هلا ا قاله أَبُو زاي َفر ُش كَبهن  َلة تـَتـح تَـنحَكٍر َأنح تـَرحَعاُه النـ َعاُم مض َمرارتِه ا وهو بـَقح ِد. قا  : وليَ  مبُســــــــــــــح

َلةٌ  هو َأو .(3)فقد تـَرحَع  النـ َعاُم ا َنحَظَر اخلُطحَباَن  ربِ ا َأوح بـَقح رحٌب من الصـــــــــ  ا قاله أَبو َحِنيَفَة.  َخِبيَثُة الط عحمِ  من الذ ُكورِ  ضـــــــــَ
تُه بَعيحيِن يف أَرحِض الَيَمِن.قلُت :ومبِثحِر ما َوَصَف الس َروِ   ي  آنِفاً َشاَهدح

 ، عن اْبن ُدَرْيٍد ، قال َجِريٌر : البََرصُ  : السَّلَعُ وِ 

ُرٍن  ِة أَقـــــــــــــح يــــــــــــ  نــــــــــــِ ُروَن عــــــــــــلــــــــــــ  ثــــــــــــَ ذحكــــــــــــُ رح تــــــــــــَ  هــــــــــــَ

ِوي      هــــــــــح ــــــــــَ وحَم يـ ــــــــــَ َوارس يـ ــــــــــفــــــــــَ َ  ال ــــــــــَ ضُ أَن لــــــــــَ  اأَلســــــــــــــــــــــــح

  
 ْبِسيُّ ، قَتََل َعْمَرو بَن َعْمِرو بِن ُعَدَس يوَم ثَنِيَّة أَْقُرٍن ، وقال ابن ُدَرْيد :كان َعْمُرو بُن ُعَدسَ في البَْيِت : هو َعْبُد هللا بُن نَاِشٍب العَ  األَْسلَع

بَْيت هو في النّقائِِض ، وروايَةُ  بعد ال، أَي أَْبَرص ، قَتَلهُ أَنَُس الفََواِرِس بُن ِزيَاٍد العَْبِسيُّ يَوَم ثَنِيَِّة أَْقُرٍن. قال الّصاَغانِي :والِّذي َذَكْرتُ  أَْسلَعَ 

 «.األَْسلَعُ  يَْوَم َشدَّ  »..و « ... َهْل تَْعِرفُونَ :»أَبِي ُعبَْيَدةَ 

ً  قََدُمه َسِلعَتْ  وقاَل الَجْوَهِريُّ : أَْسلَعُ  ، كفَِرَح ، فيهما ، فهو َسِلعَ  تََشقُُّق القََدِم ، وقد : السَّلَعوِ  . ُسْلعٌ  ج : : مثُل َزِلعَت ، تَْسلَُع َسلَعا ّمِ  ، بالضَّ

بُِر الُمرُّ  السَّْولَعُ وِ  . ، َكَجْوَهٍر : الصَّ نَاُن الَمْجلُوُّ اد : الّسِ ْولَُع ، بالصَّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن اْبِن األَْعَرابِّيِ قال : والصَّ

ْلعُ وِ   هذا ، أَي ِمثْلُه. ِسْلعُ  َعْمٍرو ، يُقَال : هذا ، عن أَبِي ، بالَكْسِر : الِمثْلُ  الّسِ

ْلعُ وِ  ْدعِ ، عن يَْعقُوَب ، واْبِن األَْعَرابِّيِ ، واللِّْحيَانِّيِ ، في الَجبَِل : الشَّقُّ  الّسِ  ، عن يَْعقُوَب ، ج : أَْسالعٌ  ، عن بَْعِضِهم ، ويُْفتَحُ  كَهْيئَِة الصَّ

 ، بالفَتْح. َسْلعٌ  لُّ على أَنَّ َواِحَده، وهَذا يَدُ  ُسلُوعٌ  زاَد غيُره :و

السُّتَِر ، األَوَل : َواٍد ، والثانِي : َجبٌَل  ِسْلعو الَكلَِديَّة ، ِسْلعُ و ، (4)َمْوُشوٍم  ِسْلعُ  ، وُهنَّ : بَاِهلَةَ  بَنِي أَْربَعَةُ َمَواِضَع ، ثالثةٌ منها ببِالدِ   :ِسْلعوِ 

 بنَْجِد. الِد بَنِي أََسدٍ َمْوِضٌع بِبِ  أَو َواٍد والرابُع :

: أَتَْراٌب. وفي اللَِّساِن : أَْعَطاهُ أَْساَلَع إِبِلِه ، أَي أَْشبَاَهَها ،  تِْرباِن ، وِغْلَماٌن أَْسالعٌ  ، أَي ، بالَكْسرِ  ِسْلعَان ُغالمانِ  وقال ابُن َعبّاٍد : تَقُول :

يَآتَِها. وقال ابُن . قال َرُجٌل من األَْعَراب : َذَهبَْت إِبِِلي ، فقاَل : َرُجٌل : لََك ِعْنِدي أَْسالُعَها ، أَي أَْمثَالُها في أَْسنَانِها وهَسْلعٌ و ، ِسْلعٌ  َواِحُدَها

 ٍء.ْعَرابِّيِ : ألَْسالُع : األَْشبَاهُ ، فلم يُخصَّ بِه َشْيئاً ُدوَن َشيْ األَ 

. أَْسالُع الفََرِس : ما تَعَلََّق من اللَّْحِم على نََسيَْيَها إَِذا َسِمنَتْ وِ   ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ْلعَةُ وِ   كِعنٍَب. ، ِسلَعٌ  : ه ، جما تُِجَر بقيل :و ، كما في الّصحاحِ ، ، بالَكْسِر : الَمتَاعُ  الّسِ

ْلعَةُ وِ  ُك ، ، وهو الَمْشُهوُر اآلَن ، في الَجَسِد ، ويُْفتَحُ  تَْخُرجُ  كالغُدَّةِ  : الّسِ ُخَراٌج في  هي أَو ، وهِذه عن اْبِن َعبّادٍ  كِعنَبَةٍ  بفَتْحِ الاّلمو ويَُحرَّ

َكْت ، تَْحُدثُ  اَدةٌ ِزيَ  هي أَو ، نَقَلَه ابُن َعبّادٍ  العُنُِق ، أَو ُغدَّةٌ فِيها ُك إِذا ُحّرِ يَخةٍ  قدو في البََدِن ، كالغُدَّةِ ، تَتََحرَّ َصِة إِلى بِّطِ ، كما  تَُكوُن من ِحمَّ

 ْل.ِن ، فتأَمَّ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقد أَطاَل الُمَصنُِّف ، ُهنَا والَمَداُر ُكلُّه على ِعبَاَرةِ الَجْوَهِرّيِ ، مع ِذْكِره في َمَحلَّيْ 

 .ِسلعَةٌ  ، أَي : به َمْسلُوعٌ  هووِ 

ْلعَةُ وِ   كِعنٍَب. ، ِسلَعٌ  : ج ، ألَنَّه يَتَعَلَّق بالَجَسد كَهْيئة الغُدَّة ، العَلَقُ  أَْيضاً : الّسِ

ةُ  ، السَّْلعَةُ وِ  أِْس  بالفَتْح : الشَّجَّ ُك ، أَو ، كما في الّصحاحِ ، زاَد في اللَِّساِن : في الرَّ  َسلَعَاتٌ  الَّتي تَُشقُّ الِجْلَد ، ج : هيَ  كائِنَةً ما كانَْت ، ويَُحرَّ

َكةً ،  ، بالَكْسِر. وِساَلعٌ  ، ُمَحرَّ

َكةً : اسُم َجْمعٍ  السَّلَعُ وِ   ، كَحْلقٍَة وَحلٍَق. ، ُمَحرَّ

ُجلُ  أَْسلَعَ وِ  ةٍ  ، أَي َسْلعَةٍ  َصاَر َذا : الرَّ  أَو ُدبَْيلٍَة. َشجَّ

ِليُل الَهاِدي ، الِمْسلَعُ وِ   : ـِللَْيلَى الُجَهنِيَِّة تَْرثي أَخاَها أَْسعَد  (5)وهو  ـ، قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد للَخْنَساِء  كِمْنبٍَر : الدَّ
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__________________ 
 «.لفة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ( يف اللسان : ورقة صفرياء.2)
 «.ا نظيان»( عن كتاب النبات أليب حنيفة وابألصر 3)
 «.مرشوم»وابألصر « سلض»( عن معجم البلدان 4)
 ويف اللسان : قالت سعد  اجلهنية ترثي أخاها أسعد.« أو هو»( عن التكملة وابألصر 5)
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ٍة  رحبـــــــــــَ ٍة وهـــــــــــاِدي ســـــــــــــــــــــــــُ اِديـــــــــــَ اُ  عـــــــــــَ بـــــــــــّ   (1)ســـــــــــــــــــــــــَ
اِد وِ      ٌر وهــــــــــــــَ طــــــــــــــَ ٌر بــــــــــــــَ اتــــــــــــــِ قــــــــــــــَ ضُ مــــــــــــــُ لــــــــــــــَ  ِمســــــــــــــــــــــــــــح

  
َي به ألَنَّه يَُشقُّ الفاََلةَ َشقّاً.« وَرأُْس َسِريَّةٍ »ويُْرَوى   وإِنََّما ُسّمِ

ة الَمْسلُوَعةوِ   ل ُملَْيٌح :، عن ابِن َعبّاٍد ، قال في اللَِّسان :ألَنََّها َمْشقُوقةٌ ، قا : الَمَحجَّ

ن  عـــــــــــلـــــــــــ  وِ  ةٍ هـــــــــــُ وعـــــــــــَ  ِزميَِ اَ صـــــــــــــــــــــــــَ   َمســـــــــــــــــــــــــلـــــــــــُ

حُ      ـــــــــــ  ل ـــــــــــُج طـــــــــــُ ي ـــــــــــِ ال ا  ـــــــــــَ اهـــــــــــَ غحشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ رُي وتـ ـــــــــــِ ن ـــــــــــُ  ت

  
 السَّلَعِ  ي ذِلكَ مَع العَُشِر بثِيَراِن الَوْحِش ، وَحَدُروها من الِجبَال وأَْشعَلُوا ف السَّلَعَ  َعلَّقُوا ، أَي أَْجَدبُوا في الجاهليّة : كانُوا إِذا أَْسنَتُوا التَّْسِليعوِ 

 : (2)قال وّداك الطائِّي  والعَُشِر الناَر ؛ يَْستَْمِطُرون بذِلكَ 

ُم  هــــــــــــُ ــــــــــــُ يـ عــــــــــــح اٍ  خــــــــــــاَب ســــــــــــــــــــــــــَ  ال َدر  َدر  رِجــــــــــــَ

رِ      َد  اأَلزحمـــــــــاِت ابلـــــــــُعشـــــــــــــــــــــــَ ُروَن لـــــــــَ طـــــــــِ مـــــــــح تـــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــح

  

ورًا  قــــــــــــُ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ َت بـ ــــــــــــح ٌر أَن ةً َأجــــــــــــاعــــــــــــِ عــــــــــــَ لــــــــــــ   ُمســــــــــــــــــــــــــَ

  
     َ اح ـــــــــــــــــَك بـــــــــــــــــَ ًة ل ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ رِ َذرِي طـــــــــــــــــَ

َ
 واملـــــــــــــــــ

  
،  وقوُل الَجْوَهِرّي : َعلَّقُوه بَِّه بَسنَا البَْرِق.وقِيَل : كانُوا يُوقُِروَن ُظُهوَرَها ِمن َحَطبِهما ، ثّم يُْلِقُحوَن النّاَر فِيها ، يَْستَْمِطُروَن بلََهِب النَّاِر الُمشَ 

؛ ألَنَُّهم كانُوا في الَجْدِب يُعَلِّقُوَن َشْيئاً من هذا  الُمَسلَّعَةُ  التَّْحِريك : َشَجٌر ُمرٌّ ، ومنه، ب السَّلَعو قلت : ليس نَصُّ الَجْوَهِرّيِ كذِلَك ، بل قاَل :

ُدونََها في الَجبَل ، فيُْمَطُروَن ، َزَعُموا ، وأَْنَشَد قوَل الطّ  بذُنَابَى البَقَرَ  الشََّجِر ومن العَُشرِ  : ائِّيِ ، وقوله ثمَّ يُْضِرُمون فيها النَّاَر وهم يَُصعِّ

البَقَِر ، وقد َسبََق الُمَصنَِّف إِلى هِذه التَّْخِطئَِة غيُره ، فقد قََرأُْت بَخّطِ ياقُوت الَمْوِصِلّي في هاِمِش  َغلٌَط ، والصَّواُب بأَْذنَابِ  البَقَرِ  (3)بذُنَابَى 

هُ : قال أَبُو َسْهٍل ال ه ما نَصُّ َهَرِويُّ : قولُه : بذُنَابَى البَقَِر َخَطأٌ ، والّصواُب بأَْذنَاِب البَقَِر ؛ ألَنَّ الذُّنَابِي َواِحٌد نُْسَخِة الّصحاحِ الّتِي هي بَخّطِ

ه أَْيضاً : كاَن في األَْصِل بذُنَابَى البَقَِر ، وقد أُْصِلَح من َخّطِ أَبي َزَكِريَّا بأَْذنَاِب البَقَرِ  ـمثُل الذَّنَِب ، وفي َهاِمش آَخَر  ، وهو الصَّواُب ؛  بَخّطِ

لَِّذي أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ في َشْرحِ َشَواِهِد الُمْغنِي ، ألَنَّ الذُّنَابَى َواِحٌد. ثم َرأَْيُت العاَّلمةَ الشيَخ عبَد القاِدِر بَن ُعَمَر البَْغَداِديَّ قد تََكلََّم على البَْيِت ا

َض لكالِم الُمَصنِِّف ، ونَقَل عن َخّطِ ي تِه ، ثم قاَل : وقد تَبِعَُهَما َصاِحُب القاُموِس والغَلَُط منُهم ال ِمَن وتَعَرَّ اقُوت الَمْوِصِلّيِ ما نَقَْلتُه بُرمَّ

أَي األَْدبَاَر ،  (4) (بُ رَ َسيُ ْهَزُم اجْلَْمُع َويُ َولُّوَن الدُّ )الَجْوَهِرّيِ ، فإِن غايَةَ ما فيِه التَّْعبِيُر عن الَجْمعِ بالَواِحِد ، وهو سائٌِغ ، قال هللا تعالى : 

ِة ذِلَك ، وَزْعُمُهم أَنَّه َخَطأٌ. على أَْن غاِلَب النَُّسخِ كما نَقَْلنَا ، وقد نَقََل ش َق به إِلى وأَّما َغلَُطُهم فَجْهلُُهم بِصحَّ يُخنَا أَيضاً هذا الَكالَم ، وفَوَّ

، قاَل َشْيُخنَا : هو بَْيٌت  تِْسعَةُ أَْغالطٍ  وهو قوُل وّداٍك الّطائِّيِ  وفي البَْيِت الِّذي اْستَْشَهَد به ام.الُمَصنِِّف ِسَهاَم الَمالِم ، ونسأَُل هللا ُحْسَن الِختَ 

ليَسْت من ُمْختََرعاتِه حِ َشَواِهِده ، فَمْشُهوٌر ، اْستََدلَّ به أَْعالُم اللُّغَِة والنَّْحِو وغيُرُهم ، ونَبَُّهوا على أَْغالِطه ، كما في ُشُروحِ الُمْغنِي وُشُرو

َح بها ، بل هي َمْعُروفَةٌ َمْشُهوَرةٌ ، وقد أَْوَرَدَها عبُد القاِدر البَْغَداِديُّ َمْبُسوَطةً ، وساقَها أَحْ   َسَن َمَساٍق ، َرِحَمهُ هللا.َحتّى يَتَبَجَّ

. تََشقَّق ، أَي َعِقبُه تََسلَّعَ وِ   ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

ٍد الفَْقعَِسيُّ : َشقَّ : انْ  اْنَسلَعوِ   ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد للّراِجِز ، وهو أَبو ُمَحمَّ

 ُمنحَسِلضح ٍء ِحيَص وَداٍم من اَبرِ 
بَِعّيِ  لَهُ : (5)وفي اللَِّساِن : هو لُحَكيِم بِن ُمعَيَّةَ الرَّ  ، وأَوَّ

َليحه ُشُقوقاً يف َكَلضح   تـََر  برِجح
 يُْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما 

بَْيلَةُ. الُمْسِلعُ   ، كُمْحِسٍن : َمْن به الدُّ

كةً : آثاُر النّاِر في الِجْلِد ، وَرُجلٌ  السَّلَعُ وِ   .(6):تُِصيبُه النَّاُر ، فَيَْحتَِرُق ، فيَُرى أَثَُرَها فيه  أَْسلَعُ  ، ُمَحرَّ

ً  ِجْلُده بالنارِ  سِلعَ وِ   .َسلَعا

ً  َرأَْسه بالعََصا َسلَعوِ   : َضَربَه فَشقَّه. َسْلعا
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 : َمْشُجوٌج. ُمْنَسِلعٌ و ، َمْسلُوعٌ  وَرُجلٌ 

__________________ 
 واملثبت عن التكملة. وعزاه يف امكم والتهذيب للخنساء ولي  يف ديواهنا.« ورأس سرية»ويف التهذيب واللسان : « وهادي سرية»( ابألصر 1)
 ابلواو والالم.« الور »« بقر»وتقدم يف مادة «  الور »( يف اللسان 2)
 وقد تقدمت قريباً.« بذانب»( ابألصر 3)
 .45( سورة القمر اآية 4)
 «.كذا ابألصر هنا ا ويف شرح القاموس يف مادة كلض نسبه اىل عكاشة السعدي»( وهبامش اللسان : 5)
 واملثبت عن اللسان.« أثر ما فيه»( ابألصر 6)
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 : األَْحَدُب. األَْسلَعُ وِ 

 ، أَي الَخِليقَِة. السَِّليعَةِ  وإِنّه لَكِريمُ 

 ، أَي ِمثاْلِن ، لُغَةٌ في الَكْسِر. َسْلعانِ  وُهَما

  شاِهُده.، أَو يُوقَُر على ُظهوِرَها. وقد تَقَدَّمَ  السَّلَعِ  : َجماَعةُ البَقَِر الّتِي يُعَلَُّق في أَْذنَابَِها من َحَطبِ  الُمَسلَّعَةُ وِ 

وأَْكثَُرهم يُْخِطئُون ويَقُولُون : َرْسالن  ويُوُسُف بُن يَْعقُوَب بِن أَبِي القاِسِم السَُّدوِسيُّ البَْصِريُّ السَّْلِعيُّ ، بالفَتْحِ ؛ لَسْلعَة في قَفَاهُ ، قال ابنُ 

يِن الُمْهَملَِة.  بَكْسِر الّسِ

ْدرِ  ءُ ، كَجْعفٍَر : الَجِري السَّْلفَع : [سلفع] َجاِل : الَجُسور ، وأَْنَشَد  السَّْلفَعُ  ، كما في العُبَاِب ، وقال الَجْوَهِريُّ : الشُّجاُع الَواِسُع الصَّ من الّرِ

 الّصاَغانِيُّ ألَبِي ذَُؤْيٍب :

ِه  غــــــــــــِ مــــــــــــاَة وَروح ِه الــــــــــــكــــــــــــُ قــــــــــــِ عــــــــــــانــــــــــــُ ا تــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ  بـ

رِ      ــــــــــه جــــــــــَ يــــــــــَح ل ــــــــــِ وحمــــــــــًا أُت ــــــــــَ ضُ ٌء يـ فــــــــــَ لــــــــــح  (1) ســــــــــــــــــــــــَ
  

. السَّْلفَع السُّكَِّريُّ في َشْرحِه :وقاَل   : السَِّليُط النّاِجي الَحِديُد الذَِّكيُّ

يِّئَةُ الُخلُقِ  من النََّساِء : السَّْلفَعُ وِ  ابَةُ البَِذيئَةُ السَّ خَّ  ، وفي الّصحاحِ : الَجِريئَةُ السَِّليَطةُ. قال : الصَّ

رَاَن  مـــــــــح ٌف مـــــــــن أُمِّ عـــــــــِ لـــــــــَ ضُ فـــــــــمـــــــــا خـــــــــَ فـــــــــَ لـــــــــح  ســـــــــــــــــــــــَ

ُروُب      اِن عــــــــــَ نــــــــــَ وِد َورحهــــــــــاُء الــــــــــعــــــــــِ (2)مــــــــــن الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
 العُروب : العاِصيَة. وقال جرير :

هــــــــــا  مــــــــــُ لــــــــــح ــــــــــٌف حــــــــــِ ي فــــــــــِ ُب ال خــــــــــَ ــــــــــَ ن ــــــــــح   (3)َأاّيَم َزيـ
ِديــــــــــــِث وال َرواٌد      ضُ َ َشــــــــــــــــــــــــــَ  ا ــــــــــــَ فــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــلــــــــــــَ

  
في َحِديِث ابِن عبّاٍس وهو بال َهاٍء أَْكثَُر ، ومنه« ق ى س»وقد ذُِكَر في « السَّْلفَعَةُ  َشرُّ نِسائُكم»الَحِديُث : ، بالهاِء أَيضاً ، ومنه كالسَّْلفَعَة

 «.عٍ بَسْلفَ  لَْيَستْ »قال :  (4) (َفجاَءْتُه ِإْحدامُها ََتِْشي َعَلى اْسِتْحياء  )في قَْولِه تَعالَى : 

 ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال الّشاِعُر : بال الٍم : اسُم َكْلبَةٍ  َسْلفَعَةُ ،و الَجِريئَةُ الماِضيَةُ. الشَِّديَدةُ ، كما في الّصحاحِ ، وفي العُبَاِب : النّاقَةُ  : السَّْلفَعوِ 

ٍة  يـــــــــبـــــــــَ ًة مـــــــــن ُوقـــــــــَ مـــــــــَ حـــــــــح ينِّ شـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــَ  فـــــــــال حَتحســـــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــُدَ       ا َتصـــــــــــــــــــــــــِ ر َدًة ممـــــــــــّ طـــــــــــَ ضُ مـــــــــــُ فـــــــــــَ لـــــــــــح  (5) ســـــــــــــــــــــــــَ
  

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجُل : أَْفلََس. َسْلفَع  الرَّ

 بالصاِد ، كما َسيَأْتِي.« َصْلفَع»ِعاَلَوتَه : َضَرَب ُعنُقَه ، كالُهَما لُغَةٌ في  َسْلفَعَ وِ 

ّي. َسْلفَعٌ  واْمَرأَة  : قليلَةُ اللَّْحِم ، َسِريعَةُ الَمْشيِ ، َرْصعَاُء ، وقِيَل : ال لَْحَم على ساقَْيَها وِذَراَعْيَها ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

، وباَلِقُع َساَلقَُع ، وهي األَْرُض الِقفَاُر التي ال  َسْلقَعٌ  ال يُْفَرُد ، ويُقَال : بَْلقَعٌ  أَو إِتْبَاٌع ِلبَْلقَعِ  الغَِليظُ  ْعفٍَر : المكاُن الَحْزنُ ، كجَ  السَّْلقَعَ  : [سلقع]

 َء بها ، كما في الّصحاحِ والعُبَاِب.َشيْ 

 ، عن اْبِن َعبّاٍد. الظَِّليمُ  : السَّْلقَعُ وِ 

لِ وِ   .(6)قال اللَّْيُث : إِنََّما هي َخْطفَةٌ َخفيفةٌ ال لَْبَث بها  ِإذا اْستََطاَر في الغَْيِم. الخاِطُف الَخِفيُّ ، وهو ، كِجِحْنباٍر : البَْرقُ  ْنقاعُ الّسِ

ِلْنقَاعُ  واالسُم ِمْنهُ : البَْرُق : اْستََطارَ  اْسلَْنقَعَ وِ  ، ونقله  (7)بالبَِريِق  اْسلَْنقَعَ  تقول : َحِميَْت عليه الشَّْمسُ  إِذا الَحَصى قال اللَّْيُث :و ، الّسِ

 الَجْوَهِرّي أَيضاً.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 ، كغََضْنفٍَر : البَْرُق ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال غيُره :ِسِلْنقَاُع البَْرِق : َخْطفَتُه. السَّلَْنقَعُ 

 ِعاَلَوتَه ، إِذا َضَرَب ُعنُقَه. َسْلقَعَ  في َصْلقَع : أَْفلََس ، نقله الجوهرّي في الّصاد ، وكذاالرُجُل : لُغَةٌ  َسْلقَعَ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

عٌ  : [سلمع] ئْب الَخِفيُف ، أَهمله َسلَمَّ  ، كعََملٍَّس : الذِّ

__________________ 
 «.بينا تعنقه»برواية :  18/  1( ديوان اهلذليا 1)
 ( صدره يف اللسان :2)

 ما بد  من أم عثمان سلفضٌ وِ 
 واملثبت عن الديوان.« محلها»( ابألصر 3)
 .25( سورة القصص اآية 4)
 ( قوله : ُوقيبة كذا ابألصـــــر واللســـــان ا والصـــــواب وقيفة ابلفاء. والوقيفة كســـــفينة : الوعر تلجئه الكالب إىل صـــــخرة فال ميكنه أن ينز  حىت5)

 يصاد.
 اللسان : خطفة خفية ال تلبث.( يف 6)
 «.ابلرب »( عن اللسان وابألصر 7)
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رَكه صاِحُب اللَِّسان.  اجلَوحَهرِّي والّصاَغاينّ ا واستدح
عٍ ، كما سيأِْتي.

 قْلت : هو َمْقلُوب َسَملَّ

يِن والِميِم بَْعَدَها ُمثَنّاةٌ  (1) السََّمْيَذعُ   :[سمذع] وُمْعَجَمةٌ  ، هَكَذا في نُْسَختِنَا ، وهو الّصواُب ، وُوِجَد في بعِضَها ِزيَاَدة تَْحتِيّةٌ ، بفَتْح الّسِ

يَاَدة ساقَِطةٌ في غالب النَُّسخِ ، فإِنَّ ظاِهَر كالِم الَجْوَهِرّيِ وابِن ِسيَدْه والصاَغانِّي إِهماُل الّداِل  َمْفتُوحة َح بعُضُهم بأَنَّ ، وهذه الّزِ ، بل َصرَّ

َرةِ الّزائِِد في الَوْزِن ، وفي بَْعِضَها ْعجاَم ذاِله َخَطأٌ ، وفي بعِض النَُّسِخ : السََّمْيَدُع ، كغََضْنفٍَر ، وهي َصِحيَحةٌ ، إِنََّما فِيها َعَدم اْعتِبَاِر ُصوإِ 

ُل عليها ، فإِنَّ كعَُصْيفٍر ، وهي مثل الَّتِي قَْبلََها ؛ ألَنَّ ُحروَف َغَضْنفٍَر وُعَصْيفٍر سواٌء ، إِ :  فَةٌ ال يُعَوَّ نَّما تَْختَِلف في النَّْقِط ، وهي ُمَحرَّ

ٌ  الَجْوَهِريَّ قال : ين ،  وال تَُضمُّ السَّين ، فإِنَّه َخَطأ ، وزاَد بعُضُهم : كإِْعَجاِم ذاِلِه ، كما تَقَدََّم ، وفي الفَِصيحِ : هو السََّمْيَدع ، وال تَُضمُّ الّسِ

يَن فقد أَْخَطأَ. قاَل  ذِلَك ُدوَن ُمَخالَفٍَة ، قَال ابُن التَّيّانِّيِ في شرحِ الفَِصيح ، نَْقالً عن أَبِي حاتِم :السََّمْيَدُع بالفَتْحِ ، َوَمنْ  وتَبِعُوه على َضمَّ الّسِ

ةُ وَ ِسيبََوْيهٌ : يَن ، وهو َخَطأٌ ؛ ألَنَّهُ ليَس في َكالِم العََرِب اسٌم على يَُكوُن على فَعَْيلَل ، قالوا : َسَمْيَدٌع ، وقال ابن َدَرْستََوْيِه :العامَّ تَُضمُّ الّسِ

يِّدُ  فُعَْيلَل : ، وزاَد ابُن التَّيّانِّيِ في َشْرحِ لفَِصيحِ عن األَْصَمِعّيِ  الَكِريُم الشَِّريُف السَِّخيُّ  ، كما في الّصحاحِ والعَْيِن ، وزاَد في العُبَاِب : السَّ

يِّدُ قال : سأَلُت  ، وِمثْلُه في الّصحاحِ ، وهَكَذا فَسََّره أَبو حاتٍِم أَْيضاً ، وأَْنَشَد  الُمَوطَّأُ األَْكنَافِ  ُمْنتَِجَع بَن نَْبَهاَن عن السََّمْيَدعِ ، فقال : هو السَّ

 الصاغانِيُّ للحاِدَرةِ :

ا  هـــــــــــــَ لـــــــــــــ  ايف ابلـــــــــــــّرِجـــــــــــــاِ  وكـــــــــــــُ يـــــــــــــَ ُد الـــــــــــــفـــــــــــــَ  ختـــــــــــــَِ

ُدو      عــــــــــح دَعِ يـــــــــــَ يــــــــــح يــــــــــِص لــــــــــََ مــــــــــِ رِِ  الــــــــــقــــــــــَ خــــــــــَ نــــــــــح ُ  مبــــــــــِ

  
ُم بُن نَُوْيَرةَ ،  الشَُّجاعُ  قال اللَّْيُث : السََّمْيَدع :وِ  ً  أَخاهُ  يَْرثِي ، عنههللارضي: قال ُمتَّمِ  : ماِلكا

ُه وِ  ــــــــــــَ ت ــــــــــــح ــــــــــــّرِجــــــــــــاَ  رَأَيـ زحُو ال ــــــــــــغــــــــــــَ ر َس ال  ِإنح ضــــــــــــــــــــــــــَ

ا     َدعــــــــَ يــــــــح اِء لــــــــََ قــــــــَ قــــــــًا يف الــــــــلــــــــِّ دح رحِب صــــــــــــــــــــــَ ا ا ــــــــَ  َأخــــــــَ

  
ئْبُ  قال النَّْضُر : ُجُل الَخِفيفُ  يُقَاُل له : السََّمْيَدُع ، لُسْرَعتِه ، والذِّ  َسَمْيَدٌع ، من ذِلَك. في َحَوائِِجه (2) والرَّ

 السَّْيُف. السََّمْيَدُع أَيضاً :وِ 

ِد بِن الُحَسْيِن األَْزِديُّ : وزنُه فََمْيعٌَل ، والميُم زائَِدةٌ ، قال الّصاغانِيُّ : َوْزُن السََّمْيَدعِ عند النَّْحِويِّين : فَعْيلٌل ، وقال أَبُو أُسامَ  ةَ ُجنَاَدةُ بُن محمَّ

 واْشتِقَاقُه من السَّْدعِ ، وهو الذَّْبُح والبَْسُط ، يقاُل : َسَدَعه : إِذا َذبََحه وبََسَطه.

 ، قال ُرْؤبَةُ : اسُم َرُجل السََّمْيَدُع :وِ 

ا  عـــــــــــَ ـــــــــــَ رحبـ ـــــــــــَ ه َأنح يـ لـــــــــــُ وح ـــــــــــَ ي نـ لـــــــــــِ ثـــــــــــح تح ومـــــــــــِ  هـــــــــــاجـــــــــــَ

ا     عــــــــــــَ جــــــــــــ  امــــــــــــًا ســــــــــــــــــــــــــُ تح محــــــــــــََ ٌة هــــــــــــاجــــــــــــَ امــــــــــــَ  محــــــــــــََ

  

َفاِء والس َميحَدَعا  أَبحَكتح َأاَب الَعجح

َوايَةُ  اُج ، والسََّمْيَدُع بُن خَ « أَبَا الشَّْعثَاءِ »: ولما قُِرئَْت هِذه األُْرُجوَزةُ على ابِن ُدَرْيٍد قال : الّرِ  بّاٍب الّطائيُّ ، وِلَي َعْسَكَر الَمْهِدّيِ.وهو العَجَّ

َحابِيَّةُ  والسََّمْيَدُع أَيضاً : من أَعالِم النَِّساِء ، وهي : السََّمْيَدُع بِْنُت قَْيِس بِن ماِلكٍ   ، َرِضَي هللاُ َعْنَها ، كما في العُبَاب. الصَّ

 .(3) َهْرِمّي بنِ  فََرُس البََراِء بِن قَْيِس بِن َعتّابِ  السََّمْيَدع :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 السََّمْيَدُع : األََسُد ، نَقَلَه ابُن الدَّّهاِن اللُّغَِويُّ ، والصاَغانِيُّ في كتابَْيِه.

ئِيُس ، تَْشبِيهاً باألََسِد.  والسََّمْيَدُع : الرَّ

 ّيِ في شرح الفَِصيحِ عن أَِبي َزْيٍد.والسََّمْيَدُع : الَجِميُل الَجِسيُم ، نَقَلَه ابُن التَّيَّانِ 

 وقال ابُن ِجنِّي : َجْمُع السََّمْيَدعِ َسَماِدُع.

.  وأَبُو السََّمْيَدعِ : لُغَِويٌّ
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ةٌ فيها ، بها تُْدَرُك األَْصَوات ، وفي التَّْنِزيِل العَِزيز :  : ِحسُّ األُذُنِ  السَّْمعُ   :[سمع] قال  (4) (َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيد  )، وهي قُوَّ

 َخَتَم هللاُ َعلى)، نحو قوله تعالَى :  األُذُن عن بالسَّْمع يُعَبَُّر تاَرةً و ثعلب : أَي َخاَل له فلم يَْشتَِغْل بغَْيِره ،

__________________ 
َميحدَُع كذا يف نســــخة املؤلف والدا  املهملة منقوطة من أســــفلها نقطة صــــفراء من الذهب ا »( عل  هامش القاموس عن نســــخة أخر  : 1) الســــ 

 «.عل  قاعدة السلف ا وهي نقرت ا رف املهمر من أسفر اه شنقيطي
 ( يف اللسان والتكملة : السريض.2)
 «.هرمة»ر ( عن التكملة وابألص3)
 .37( سورة   اآية 4)
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َرداِت.  (1) (قُ ُلوِِبِْم َوَعلى َْسِْعِهمْ  ُفح
 كما يف امل

 ، كما فِي اللَِّساِن. تَْسَمعُه ءٍ ما َوقََر فِيها من َشيْ  أَْيضاً : اْسمُ  السَّْمعُ وِ 

ْكرُ  أَيضاً : السَّْمعُ وِ  ، الفَتُْح عن اللِّْحيَانِّيِ ، والكسُر َسيَْذُكره الُمَصنُِّف فيما بَْعُد بمعنَى  َماعِ كالسَّ  ويُْكَسُر ، الَحَسُن الَجِميُل ، الَمْسُموعُ  الذِّ

يِت ، وَشاِهُد األَِخيِر :  الّصِ

ي  ومــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ  َأال اَي أُم  فــــــــــــــــــــارَِع ال تـ

يح      ُت بــــــــــــه عــــــــــــلــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ يٍء َرفـ اعــــــــــــِ  لــــــــــــََ

  
ْعتَ  : ما السََّماعوِ   به فَشاَع وتُُكلَِّم به. َسمَّ

حاح ، (َخَتَم هللاُ َعلى قُ ُلوِِبِْم َوَعلى َْسِْعِهمْ )، كقَْوِله تَعالى :  للَواِحِد والَجْمع السَّْمعُ  يكونُ وِ   ج : ألَنَّه في األَْصِل َمْصَدٌر ، كما في الّصِ

 ، قال أَبُو قَْيِس بُن األَْسلَِت : أَْسَماعٌ 

ا  نـــــــــــَ يـــــــــــِر اخلـــــــــــَ قـــــــــــِ دح لـــــــــــِ قحصـــــــــــــــــــــــــِ تح ومل تــــــــــــَ  قـــــــــــالـــــــــــَ

ي     اعــــــــــــــِ َت َألــــــــــــــحَ غــــــــــــــح لــــــــــــــَ اًل فــــــــــــــقــــــــــــــد أَبـــــــــــــــح هــــــــــــــح  مــــــــــــــَ

  
 عكما فِي العُبَاِب ، وفي الّصحاح : َجمْ  األَْسُمع أَي َجْمع ججو ، أَْسُمعٌ  بكسر الَهْمَزة على الَمْصَدر وَجْمع الِقلَّة« إِْسَماِعي»ويُْرَوى : 

عَ  َمنْ »الَحِديُث : ، ومنه أَساِمعُ   :األْسَماعِ  عَ  الناَس بعََمِله َسمَّ ُع أَسماع يريد أَّن هللا تَعالَى« َخْلِقه ، وَحقََّره ، وَصغََّره أَساِمعَ  هللا به َسمَّ  (2) يَُسّمِ

ُجل يوَم القيَامة.  َخْلقه بهذا الرَّ

 َساِمعُ »بما يَْنطِوي عليه من ُخْبِث السَّرائِر ؛ َجَزاًء لعَمِله. ويُْرَوى  أَسماَعُهم يُْظِهُر للنّاِس َسِريَرتَه ، ويْمألُ ويْحتَمُل أَْن يكوَن أَراد أَنَّ هللا 

 برفع العَْين ، فيكون ِصفَةً من هللِا تَعَالَى ؛ الَمْعنَى : فََضَحه هللا تَعالَى.« َخْلِقه

ً  ، كعِلمَ  َسِمعَ  ً و ، نَقَلَه اللِّْحيَانِيُّ في نََواِدِرِه عن بَْعِضِهم ، أَو بالفَتْحِ الَمْصَدُر ، وبالَكْسِر االْسمُ  ، كعَِلَم ِعْلماً ، َسرُ ويُكْ  ، بالفَتْحِ  َسْمعا  َسماعا

 كَكَراِهيَة. َسَماِعيَةً و ، َسَماَعةً و

عوِ  ْوَت : مثلُ  تََسمَّ   :يِصُف َمَهاةً  ـرِضَي هللاُ عنه  ـ، قال لَِبيٌد  َسِمع الصَّ

تح وِ  عــــــــــــَ مــــــــــــ  هــــــــــــا  َتســــــــــــــــــــــــــَ رَاعــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــِ  فـ ي ــــــــــــِ  رِز  األَن

هــــــــا     امــــــــُ قــــــــَ ــــــــُ  ســــــــــــــــــــــَ ي ــــــــِ ٍب واألَن ــــــــح ي ِر غــــــــَ هــــــــح نح  ــــــــَ  عــــــــَ

  
عَ  إِذا أَْدَغْمَت قُْلت :وِ  يِن والِميِم ، وفي الّصحاحٍ : يقال : (3) (ال َيسَّمَُّعونَ )، وقرأَ الُكوفيُّون ، َغْيَر أَبِي بَْكٍر :  اسَّمَّ ْعت ، بتشديِد الّسِ  تََسمَّ

إِلى  يسَمعُون َء : الوقُِرى (4) (ال َتْسَمُعوا هِلَذا اْلُقْرآنِ )له ، ُكلُّهُ بمعنًى واِحٍد ؛ ألَنَّهُ تعالى قال : وقَالُوا  َسِمْعتُ وَ  إِلَْيِه ، َسِمْعتُ و إِليه ،

 اً.الَمإِل األَْعلَى ُمَخفَّف

 َحَسنَةً. أَْسَمْعتَه َسْمعَةً ، يُقَاُل : ، وبِالَكْسِر : َهْيئتُه اإِلْسَماع : فَْعلَةٌ من السَّْمعَةوِ 

 للُمَصنِِّف في آِخر المادَّةِ.« َسَماعِ »، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وسيأْتِي  َسَماعِ  ، وكذِلكَ  ِمنِّي اْسَمعْ  إِلَيَّ ، أَي َسْمعَكَ  قولُُهْم :وِ 

 قال : إِْسَماَعها ، أَي َسَماَعتََهاو َسَماَعَهاو ويُْكَسر ، ، بالفَتْحِ  أُْذنِي َسْمعَ  قالُوا : ذِلكَ وِ 

اعَ  اِء ِإيّنِ  لـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــَ  ِ  والـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــُ

رِو      مــــــــــح َن عــــــــــَ َك اي ابــــــــــح ريحِ خــــــــــالــــــــــِ وُذ خبــــــــــَ  .(5)َأعــــــــــُ
  

ً  أَْوقَع االسَم َمْوِقَع الَمْصَدِر ، كأَنَّه قال :  َعنِّي ، قال : إِْسماعا

 بـَعحَد َعطَاِئَك املِاَئَة الّرَِلَعاوِ 
ً  وإِن ِشئَْت قُْلَت : قال ِسيبََوْيهٌ :  .(6)، غير المستعمِل ِإْظَهاُره  ذِلَك إِذا لم تَْختَِصْص نَْفَسكَ : ِسيبََوْيهٌ أَيضاً  ، قالَ  َسْمعا

ً  َعْنه ذِلكَ  قَالُوا : أََخْذتُ وِ  ً و َسْمعا  وهذا ِعْنَدهُ غيُر ُمطَِّرٍد. ، جاُءوا بالَمْصَدِر َعلَى غيِر ِفْعِله َسَماعا
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ً  قالُوا :وِ   ويُْرفَعُ  ، والَِّذي يُْرفَُع عليه َغْيُر مستَعَمٍل ِإظهاُره ، كما أَنَّ الذي يُْنَصب عليه كذِلَك ، على إِْضماِر الِفْعلِ  َمْنُصوبانِ  وَطاَعةً  َسْمعا

 ، فرفع في ُكّلِ ذِلَك. أَي أَْمِري ذِلكَ  أَْيضاً فيهما ،

 أُذُنِي ، ويُْكَسَراِن. َسْمعَةُ و أُذُنِي فاُلناً يقوُل ذِلَك ، َسْمعُ وِ 

ُك ، وَكفَِرَحٍة ، وَشِريفٍَة ، وَشِريٍف ، ، بالفَتْحِ ، َسْمعَةٌ  أُذُنٌ  يُقَال :و قال اللِّْحيَانِيُّ : وَجْمُع األَِخيَرةِ  ، كَصبُورٍ  َسُموعٌ و َسّماَعةٌ و ساِمعَةٌ و ويَُحرَّ

تَْيِن. ُسُمعٌ  :  ، بَضمَّ

__________________ 
 .7( سورة البقرة اآية 1)
 «.أسامض»( األصر والنهاية ا ويف اللسان : 2)
 .8( سورة الصافات اآية 3)
 .26( سورة فصلت اآية 4)
 حبقو خالك.: « حقا»( يف اللسان 5)
 صر قد وردت اجلملة هنا ولعلها أقحمت هنا ا فهي واردة بعد أسطر.( كذا ابأل6)
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هَ بِذْكِرِه ، ِليَُرى بالفَتْحِ ، َسْمعَةً  َما فَعَله ِريَاًء وال يُقَال :وِ  ُك ، وهي ما نُّوِ من »يُث ُعَمَر رِضي هللا عنه : نه َحدِ ، وم يُْسَمعو ويَُضمُّ ، ويَُحرَّ

ْنيَا ، وِمْنُهم من أَْلَجَمهُ الِقتَاُل فلم يَِجْد بُدًّا ، وِمْنُهم َمْن يُقَاتُِل ص ُسْمعَةً و ءً النّاِس َمْن يُقَاتُِل ِريَا ابِراً ُمْحتَِسباً ، ومنُهم من يُقَاتُِل وهو يَْنِوي الدُّ

 يِر.، كالسُّْخَرةِ بَمْعنَى التَّْسخِ  التَّْسِميعِ  : بَمْعنَى السُّْمعَةُ و« أُولَئَِك ُهُم الشَُّهَداءُ 

. َسَماعٍ  ، بالكْسِر ، وذُو ِسْمعٍ  ، أَو يُقَاُل : هذا اْمُرٌؤ ذُو يُْسَمعُ  ، بالَكْسِر : ِسْمعٌ  َرُجلٌ وِ   إِّما َحَسٌن وإِّما قَبِيٌح ، قالَهُ اللِّْحيَانِيُّ

ً  في الدَُّعاِء : اللُهمَّ وِ  ال بِْلٌغ ، بكسِرِهَما ، ويُْفتََحاِن ، ففيه أَْربَعَةُ أَْوُجٍه ، َذَكر أََحَدها الَجْوَهِريُّ ، وهو  ِسْمعٌ  ، وكذا ال بِْلغاً ، ويُْفتََحانِ  ِسْمعا

« ً ً  ِسْمعا أَو  يُر نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ،األَخِ  به وال يَتِمُّ  يُْسَمعُ  وال يُْحتَاُج إِلى أَْن يُبَلََّغ ، أَو يُْسَمعُ  وال يَْبلُغ ، أَو يُْسَمعُ  أَي بالَكْسِر َمْنُصوباً ،« ال بِْلغا

 بالدََّواِهي وال تَْبلُغُنِي. أَْسَمعُ  قاله الِكَسائِيُّ ، أَي َخبَراً ال يُْعِجبُه يَْسَمعُ  هو كالٌم يَقُولُه من

، أَي  الِمْسَمعَْينِ  الُمْفَرَداِت ، يُقَال : فاُلٌن َعِظيمُ الغَْرب ، كما في  ِمْسَمعِ  ُشبِّه َحْلقَةُ  (1)، وقِيَل : َخْرقَُها ، وبها  ، كِمْنبَر : األُذُنُ  الِمْسَمعُ وِ 

 ، قاَل َطَرفَةُ يَِصُف أُذُنَْي نَاقَتِه : للسَّْمِع كالّساِمعَةِ  ؛ ألَنََّها آلَةٌ  ِمْسَمعٌ  عظيُم األُذُنَْين ، وقيل لألُذُن :

تـــــــــاِن  لـــــــــَ َؤلـــــــــ  مـــــــــا  (2)مـــــــــُ يـــــــــهـــــــــِ َ  فـــــــــِ تـــــــــح عـــــــــِرُف الـــــــــعـــــــــِ  تـــــــــَ

جَيح      عــــــــــــَ امــــــــــــِ اٍة  كســــــــــــــــــــــــــَ َردِ شــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــح َر مــــــــــــُ وحمــــــــــــَ  حبــــــــــــَ

  
داً قد نََزَل يَثِْرَب ، وإِنَّهُ َحنٌِق عليكم ؛ نَفَْيتُموه نَْفَي القَُراِد عن»، وُرِوَي أَنَّ أَبا َجْهٍل قال :  َمَساِمعُ  ج : كما في الّصحاحِ ، « الَمَساِمع إِنَّ ُمَحمَّ

يَّتِِه ، واألُذُ  ن أََخفُّ األَْعَضاِء َشعَراً ، بل أَْكثَُرَها ال َشعَر عليِه ، أَي أَْخَرْجتُُموه إِْخَراَج اْستِئْصاٍل ؛ ألَنَّ أَْخَذ القَُراد عن الّدابَِّة هو قَْلعُهُ بُكلِّ

 على َغْيِر قِيَاٍس ، كَمَشابِهَ وَماَلِمَح ، في َجْمعَي : ِشْبه ولَْمح. َسْمعٍ  َجْمعَ  الَمَساِمعُ  فيكوُن النَّْزُع ِمْنَها أَْبلََغ. قال الّصاَغانِيُّ : ويَُجوُز أَن يَُكونَ 

، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للشَّاِعِر ، وُهَو أَْوٌس ، وقيَل  في َوَسِط الغَْرِب يُْجعَُل فِيها َحْبٌل ؛ ِلتَْعتَِدَل الدَّْلوُ  تكونُ  ُعْرَوةٌ  : لِمْسَمعُ ا من الَمَجاز :وِ 

 : (3): عبُد هللا بُن أَبِي أَْوفَى 

دُِّ   عـــــــــــــــَ ا  (4)نــــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ ِر ِإنح رَامـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح
َ

 ذا املـــــــــــــــ

دِّ َ      ا عــــــــــــــُ رحُب كــــــــــــــمــــــــــــــَ ضِ  الــــــــــــــغــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  ابملِســــــــــــــــــــــــــــح

  
 : َمْوِضع العُْرَوةِ من الَمَزاَدةِ ، وقيل : هو ما َجاَوَز ُخْرَت العُْرَوة. الِمْسَمعُ  وقِيَل :

 ، كما يُقَال : الَمَهاِلبَةُ ، والقََحاِطبَةُ. الَمَساِمعَةُ  وُهمُ  من العََربِ  أَبو قَبِيلَةٍ  : الِمْسَمعُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

 اللِّْحيَانِيُّ : هم من بَنِي تَْيِم الاّلِت. وقال

بِيلِ  اللَّتَاِن تُْدَخالِن في الَخَشبَتانِ   :الِمْسَمعَانِ  قال األَْحَمُر :وِ   ، وهو َمجاٌز. إِذا أُْخِرَج به التَُّراُب من البِئرِ  (5) ُعْرَوتِي الزَّ

 أَْسَمعُ و بَِحْيُث أَراهُ  ، أَي َمْسَمعٍ و ِمنِّي بَمْرأَى من قَْوِلهم : هو وهو ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، قال : منه يُْسَمعُ  كَمْقعٍَد : الَمْوِضُع الِّذي ، الَمْسَمعُ وِ 

 ، يُْرفَع ويُْنَصُب ، وقد يَُخفُِّف الَهْمزةَ الشاِعُر ، قال الَحاِدَرةُ : َمْسَمعٌ و ، وكذِلَك هو ِمنِّي َمْرأًى َكالَمهُ 

ر   مــــــــــــَ مح  ــــــــــــُح وهنــــــــــــُُ يــــــــــــُ وِح عــــــــــــُ بــــــــــــُ َب الصــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــِ  ِة عــــــــــــَ

اِة و      ـــــــــــَ ي اَ  مـــــــــــن ا ـــــــــــَ ـــــــــــَ ن ًر  هـــــــــــُ ضِ مبـــــــــــَِ مـــــــــــَ  َمســـــــــــــــــــــــــح

  
هَ ، أَو َمْعنَاهُ : بينَ  ، قال أَبو َزْيٍد : األَْرِض َوبََصِرَها َسْمعِ  بَْينَ  َخَرج ُهوَ  يُقَال :وِ  فُحِذَف  وأَْبَصاِرهم ، أَْهِل األَْرِض  َسْمعِ  إِذا لَْم يُْدَر أَْيَن تََوجَّ

ما  (7) بأَْرٍض َخاِليَةٍ  األَْرِض وبََصِرَها ، أَي َسْمعِ  معنى لَِقيتُه بَْينَ  أَو أَي أَْهلَها ، نَقَلَه أَبو ُعبَْيد (6) (َوْسَئِل اْلَقْريَةَ )، كقوله تَعَالَى : الُمَضافُ 

يِت قاَل األَْزَهِريُّ : وهو َصِحيٌح يَْقرُ  بَها أََحدٌ  ّكِ ، هو َمأُْخوذٌ  َكالَمه أََحٌد ، وال يُْبِصُره أََحدٌ  يَْسَمعُ  أَي ال ُب من قوِل أَبِي ُعبَْيٍد.، نقله ابُن الّسِ

َّبَع »َحِديِث قَْيلَةَ بنِت َمْخَرَمةَ ، رِضَي هللا عنها قَالَت :  من َكالِم أَبي ُعبَْيٍد في تَْفِسيرِ  ْكِر بن وائٍل أََخا بَ  (8)الَوْيُل ألُْختِي ال تُْخبِْرها بكذا ، فتَت

ُجَل يَْخلُو بها ليَس َمعَها أََحدٌ « األَْرِض َوبََصرَها َسْمع بَْينَ   قال : معناه أَنَّ الرَّ

__________________ 
 ( يف مفردات الراغب : وبه.1)
 واملثبت رواية املعلقة.« وسامعتان»( ويرو  : 2)
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 ( يف اللسان : عبد   بن أوىف.3)
 ونَعِدُ .( يف التهذيب : 4)
 «.الزنبير»( يف القاموس : 5)
 .82( سورة يوسف اآية 6)
 ( يف التهذيب : أبرض خالء.7)
 واألصر كاللسان والنهاية.« فتخرج با لض األرض وبصرها»( يف التهذيب : 8)
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َمضُ  ُرَها  َيســــــح زُ  كالَمها ا َأو يـُبحصــــــِ ناَعَة يف َخلحَوهِتا  َلحضٌ  ا لي  َأن  اأَلرحَض هلا ِإاّل اأَلرحُض الَقفح ٌر ا ولِكنـ َها وَك َدت الشــــــ  َوَبصــــــَ
ِحَبها. ها َلحُعَها َأو ابلر ُجِر الذي صـــــــــــَ ُرَها : طُوهُلَا وَعرحضـــــــــــُ َا َمعحَناُه  َوَبصـــــــــــَ َه له ا ِإل  ا وهو جَمَاٌز ا قاَ  أَبو ُعبَـيحد : وال َوجح

 اخَلاَلء.
َر بِها ، وأَْلقَاَها َحْيُث ال يُْدَرى أَْيَن ُهوَ  َسْمعِ  ْلقَى نَْفَسه بينيُقَال : أَ وِ  حيُث  أَْلقاها أَو ، قاله ثَْعلٌَب وابُن األَْعَرابِّيِ ، األَْرِض وبََصِرَها ، إِذا َغرَّ

 وهو قَِريٌب من قوِل ثَْعلٍَب. َصْوُت إِْنَساٍن ، وال يَُرى بََصُر إِْنَساٍن. يُْسَمعُ  ال

ْواوَ  يَن ، ، بالَكْسرِ  ِسْمعَانَ ـ وُمَخفَّفَةً  ـ َسَماَعةَ و ، َسْمعُونَ  َسمَّ ةُ تَْفتَُح الّسِ ً و والعَامَّ  َسْمعُونَ  فمن األَّوِل : أَبُو الُحَسْيِن بنُ  كُزبَْيرٍ  (1) ُسَمْيعا

 الّشاِعُر : قال ِسْمعَان الَواِعُظ َمْشُهور ، وأَُخوه َحَسٌن من ُشيُوخِ ابن األَبنُوسّي. وفي

هــــــــــــــــم  لــــــــــــــــِّ َواِم كــــــــــــــــُ ُة   واألَقـــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  اي لــــــــــــــــَ

لــــــــــَ  وِ      َا عــــــــــَ ا ــــــــــِِ انَ الصــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــَ ح ارِ  لــــــــــِ  مــــــــــن جــــــــــَ

  
 َجاراً. ِسْمعَانَ  :َخبَُره ، وِمْن جاِر : تمييٌز ، كأَنَّهُ قال : على ِسْمعَانَ  َحَذَف الُمنَاَدى ، ولَْعنةُ : مرفُوٌع باالْبتَِداِء ، وعلى

 : ع ، بَحلََب. (2) ، بالكسرِ  ِسْمعَانَ  َدْيرُ وِ 

هذا  ِسْمعَانُ  وقِيَل :« د ى ر»في  ، َرِحَمهُ هللا تَعَالَى ، وقد تَقَدََّم ِذْكر الدَّْيرِ  ع ، بِحْمَص ، به ُدفَِن ُعَمُر بُن َعْبِد العَِزيزِ  أَْيضاً : ِسْمعَانَ  َدْيرُ وِ 

م ، قال : نَعَْم. قال : أُِحبُّ أَْن تَبِيعَنِي ِمْنه كاَن أََحَد أَكابِر النََّصاَرى ، قال له ُعَمُر بُن َعْبِد العَِزيِز : يا َدْيَرانِيُّ ، بَلَغَنِي أَنَّ هذا الموِضَع ِمْلُككُ 

 ُل فاْنتَِفع به. فَبََكى الدَّْيَرانِيُّ ، وبَاَعه ، فُدفَِن فيِه ، قال ُكثَيٌِّر :َمْوِضَع قَْبٍر َسنَةً ، فإِذا حاَل الَحوْ 

ِر  نح َديـــــــــح نـــــــــا مـــــــــِ قـــــــــَ  َربـــــــــ  انَ ســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ ح َرًة  لـــــــــِ فـــــــــح  حـــــــــُ

هـــــــــــا     يـــــــــــنـــــــــــُ نـــــــــــًا َدفـــــــــــِ َاِت َرهـــــــــــح ريح ُر اخلـــــــــــَ مـــــــــــَ  هبـــــــــــا عـــــــــــُ

  

َواِدايً  ااًل غـــــــــــــَ قـــــــــــــَ زحٍن ثـــــــــــــِ نح مـــــــــــــُ َح مـــــــــــــِ َوابـــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــَ

  
اٍت دُ    اِخضــــــــــــــــــــــــــــَ ًا مــــــــــــــَ َح ُد ــــــــــــــح ــــــــــــــِ اَدَوال وهنــــــــــــــُ  جــــــــــــــُ

  
ِد بنِ وِ  ْمعَانِيُّ  ، بالَكْسر ، ِسْمعَانَ  ُمَحّمُد بُن ُمَحمَّ ثٌ  الّسِ . أَبو َمْنُصوٍر : ُمَحّدِ ِد بِن أَْحَمَد بِن عبِد الَجبّاِر ، وعنه عبُد الَواِحِد الَمِليِحيُّ  ، عن ُمَحمَّ

د ، واْقتََصَر الَحاِفُظ على الفَتْحِ : وبِالفَتْحِ ، ويُْكَسر حافُِظ ، وابنُه ال َسْمعَان السَّْمعَانِيُّ  بِن َعْبِد الَجبّاِر بنِ  اإِلماُم أَبُو الُمَظفَِّر َمْنُصوُر بُن ُمَحمَّ

دٌ   وآل بَْيتِِه. أَبُو بْكٍر ُمَحمَّ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لعَْمِرو بن َمْعِديََكِرَب : الُمْسِمعُ  كأَِمير : ، السَِّميعُ وِ 

ي  ـــــــــــــّداعـــــــــــــِ َة ال انـــــــــــــَ نح َرحيـــــــــــــحَ ـــــــــــــِ يـــــــــــــضُ أَم مـــــــــــــِ  الســـــــــــــــــــــــــــ 

وعُ      جـــــــــــــــــــُ ايب هـــــــــــــــــــُ حـــــــــــــــــــَ يِن وَأصـــــــــــــــــــــــــــــــــح َؤرِّقـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــُ  يـ

  
ً  ِفَراراً من أَْن يُوَصَف هللا تَعَالَى بأَنَّ له الُمْسِمعِ  بَمْعنَى السَِّميعَ  ْوٍم فَسَُّرواقال األَْزَهِريُّ : العََجُب من قَ   (3) [الِفْعلَ ]، وقد َذَكَر هللا تَعالَى  َسْمعا

 (5)َخْلقِه ، ونحُن نَِصفُه كما  َسْمعُه كَسْمعِ  والمن َخْلِقه ،  (4) بالسَّْمعِ  باَل تَْكيِيٍف وال تَْشبِيهٍ  َسْمعٍ  : ذُو َسِميعٌ  في غيِر َمْوِضعٍ من كتابِه ، فهو

ً  َوْصَف به نَْفَسه بال تَْحِديٍد وال تَْكيِيٍف ، قال : ولَْسُت أُْنِكُر في َكالِم العََرِب أَْن يَُكونَ  ً  أَو السَِّميُع َساِمعا « ... أَِمْن َرْيَحانَة»، وأَْنَشَد :  ُمْسِمعا

 مثال : َعليٍم وعاِلم ، وقَِديٍر وقاِدٍر. الّساِمع بَمْعنَى السَِّميعُ  الظاِهُر األَْكثَُر من َكالِم العََرِب أَْن يكونَ و قاَل ، وهو شاذٌّ 

 ، قاَل : من بُْعدٍ  ِحسَّ اإِلْنَساِن والفَِريَسةِ  الِحسَّ  يَْسَمع الِّذي األََسدُ  : السَِّميعُ وِ 

َعِكُر الَكرِّ  يضٌ ُمنـح  ُمبحِصرُ  لَِ
ماغُ  السَّْمعِ  ، وأُمُّ  السَِّميعِ  مُّ أُ وِ  ْمَخْشِريُّ ، قال : يُقَاُل : َضَربَه على أُمِّ  : الّدِ  .السَّْمعِ  ، كما في العُبَاِب ، وَعلَى األَِخيِر اْقتََصَر الزَّ

َكةً  السَّْمعُ وِ  بِن َعْمِرو بِن قَْيِس بِن ُمعَاويَةَ  بُن َماِلِك بِن َزْيِد بِن َسْهلهو ا ، كما َضبََطه الحافِظ ، أَو كِعنَبٍ  ، كما َضبََطهُ الّصاَغانِيُّ ، ، ُمَحرَّ

أَبو قَبِيلة من ِحْميََر ، ِمْنُهم أَبُو   :بن ُجَشَم بِن َعْبِد َشْمِس بِن وائِل بِن الغَْوِث بن قََطِن بن َعِريِب بن ُزَهْيِر بِن أَْيَمَن بِن الَهَمْيَسعِ بِن ِحْميَرَ 

قلُت : وقاَل الحافُِظ في التَّْبِصيِر  التّابِِعيّاِن. ، بَضّم الّشين المعجمة ، السََّمِعيّان وُشْفعَةُ  كأَِميٍر الظَّْهِريُّ ، أَْحَزاُب بُن أَِسيدٍ  الّراِء ، ، بَضمِّ  ُرْهمٍ 

 : قيَل : ألَبِي ُرْهٍم ُصْحبَةٌ ، وقال ابُن فَْهٍد : أَبو
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__________________ 
 واملثبت عن التكملة ا وفيها : وليعاً مصغراً.« ضوُلي»( ابألصر : 1)
 بكسر السا وفتحها.« دير لعان»( قيدها ايقوت يف 2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 واألصر كاللسان.« ابلسميض»( يف التهذيب : 4)
 ( التهذيب واللسان : مبا.5)
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مٍ  َمِعي   ُرهح ٍم الظ هح  الســــ  يد ا مث قا  بـَعحَده : أَبو ُرهح زَاُب بُن َأســــِ َحابَِة ا وهو َلِبِعييف الُه َأحح َثَمَة يف الصــــ  رِي  ذكَرُه ابُن َأيب َخيـح
رُه يف  َم ِذكح ِر بُن َأيب عليٍّ يف الص َحابَِة ا وقد تـََقد  فراِجعحه ا وَجَعله  أَبمَت  من هذا ا« رهـ   »:شيُخ َمعحَمر ا َأوحَرَده أَبو َبكح

 ُهَناَ  صحابِينا.
ُد بُن َعْمرووِ  ، شيٌخ للَواقِِدّيِ ، وعلى َضْبِط الَحافِِظ فهو من األَْنَصاِر ، ال ِمْن  التّابِِعينَ  *من أَتْبَاع ، َضبََطه الحافُِظ بالتَّْحريك ، السََّمِعيُّ  ُمَحمَّ

ل. ِحْميََر ، وقد أَْغفَلَه الُمَصنُِّف ، وَسيَأِْتي  ، فتَأَمَّ

ْحمِن بُن َعياٍش وِ  َكةً ، السََّمِعيُّ  األَْنَصاِريُّ ثمّ  عبُد الرَّ ثُ  ، ُمَحرَّ ،  ، بالَكْسرِ  ِسَماِعيٌّ  أَو يُقَال في النِّْسبَِة أَيضاً : عن َدْلَهِم بِن األَْسَود ، الُمَحّدِ

 وهَكذا يَْنُسبوَن أَباُهم الَمْذُكور.

عُ وِ  عٌ  ، يُقَال :ُغولٌ  لخِفيُف ، ويُوَصُف به الغُولُ ، كُسكٍَّر : ا السُّمَّ  ، وأَْنَشَد َشِمٌر : ُسمَّ

ه  لـــــــــُ قـــــــــح َض عـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ ان فـــــــــيـ تح ِ نحســـــــــــــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــَ  فـ

ن  وِ      وٌ  مـــــــــــــن اجلـــــــــــــِ ا غـــــــــــــُ هـــــــــــــَ نــــــــــــــ  ضُ لـــــــــــــكـــــــــــــِ  لـــــــــــــُ 

  
أِْس  السََّمْعَمعُ وِ  ِغيُر الرَّ . (1)، وهو فعَْلعٌَل  : الصَّ  ، نقله الَجْوَهِريُّ

ِغيرُ  أَو أِْس  اللِّْحيَةِ  : الصَّ ِغيُر الرَّ والُجثَِّة ، ، عن ابِن َعبّاٍد ، هَكَذا نَقَله الّصاغانِيُّ عنه ، وهو تَْحِريٌف منهما ، وَصَوابُه : والُجثَِّة ، أَي الصَّ

ْل.  الّداِهيَةُ ، هَكَذا بِغَْيِر واٍو ، فتأَمَّ

ئْبُ  العََمِل ، الَخبِيُث اللَّبِقُ  السَِّريعُ  اللَّْحم الَخِفيفُ  عن اْبِن َعبّاد أَْيضاً :و لّداِهيَةُ ،ا : السََّمْعَمعوِ  قوُل َسْعِد بِن أَبِي َوقّاٍص ، ومنه ويُوَصُف به الذِّ

 يوَم بَْدٍر وهو يَقُوُل : ـرِضَي هللا عنه  ـَرأَْيُت َعِليًّا »رِضَي هللا عنه : 

ُم ا ــــــــــــــَ  قــــــــــــــِ نــــــــــــــح ــــــــــــــَ ينِّ مــــــــــــــا تـ َواُن مــــــــــــــِ  رحُب الــــــــــــــعــــــــــــــَ

ينِّ      ِديـــــــــــــــــــٌث ســـــــــــــــــــــــــــــــــِ ِ حـــــــــــــــــــَ اح  ابزُِ  عـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــَ

  

ضٌ  مــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح نِّ   لــــــــــــــــــََ يِن مــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــبَن

  
ي    يِن أُمـــــــــــــــِّ َدتـــــــــــــــح ِر هـــــــــــــــَذا َولـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــح مـــــــــــــــِ  «  (2)لـــــــــــــــِ

  
َرةِ عن النَِّساِء ، فقال : النَِّساُء أَْربَع : فَربِيٌع َمْربَع  ومنه ، وُغلٌّ ال  َسَمْعَمع ، وَجِميٌع تَْجَمع ، وَشْيَطانٌ  (3)أَنَّ الُمِغيَرةَ سأََل ابَن ِلَساِن الُحمَّ

بِيعِ الَمْربَع  ْر ، قال : الرَّ تَْك ، وأَّما الَجِميُع التي  (3)تُْخلَع ، فقال : فَّسِ تَْك ، وإِذا أَْقَسْمَت عليها أَبَرَّ : الشابَّةُ الَجِميلَةُ التي إِذا نََظْرَت إِليها َسرَّ

ُجها ولََك نََشٌب ، ولها نََشٌب ، فتَْجَمُع ذِلك. الُمَوْلِولَةُ  إِذا َدَخْلَت ، ةُ في َوْجِهكالَمْرأَةُ الكاِلحَ  فهي : السََّمْعَمع أَما الشَّْيَطانو تَْجَمع : فالَمْرأَةُ تََزوَّ

ك القَِصيَرةُ الفَْوَهاُء ، الدَِّميَمةُ السَّْوداُء ، ال في أَثَِركَ  ا الغُلُّ التي ال تُْخلَع ، فبِْنُت َعّمِ تي نَثََرْت لك ذا بَْطنَِها ، فإِن إِذا َخَرْجَت. قال : وأَمَّ

 َسْكتََها أَْمَسْكتَها على ِمثِْل َجْدعِ أَْنِفَك.َطلَّْقتََها ضاَع َولَُدك ، وإِْن أَمْ 

ُجُل الطَِّويُل الدَّقِيقُ  : السََّمْعَمعُ  قال َغْيُره :وِ   ، وهي بهاٍء. الرَّ

 ي بضّمِ أَّولهما ، وهو قوُل أَبي َزْيدٍ أَ  وُطْرُطبَّة. ، أَي بَكْسِر أَّولهما ، وفَتْح ثَاِلثِهما ، وهو قوُل األَْحَمرِ  نِْظَرنَّةٌ ، كِقْرَشبَّةٍ  ِسْمعنَّةٌ  امرأَةٌ وِ 

 ، وهي الَّتِي إِذا ُمْستَِمعَةٌ َسّماَعةٌ  كِخْرَوَعٍة ، ُمَخفَّفَةَ النُّوِن ، أَي ِسْمعَنَةٌ  ويُقَال فيها : بياُن ذلكَ  في : ن ظ ر ، وقد تَقَدَّم وتُْكَسر الفاُء والَّالم

عَت َرْت فلَمْ  تََسمَّ  ، وكان األَْحَمُر يُْنِشُد : (4)تََر شيئاً تََظنَّتْه تََظنِّياً  ولم تَْسَمعْ  أَو تَبَصَّ

هح  نـــــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإن  لـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــَ

هح      فــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــ  ًة مــــــــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ةً  نـــــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــــــــــــَ هح  لـــــــــــــــــــــــــــــــُح َرنـــــــــــــــــــــــــــــــ  ظـــــــــــــــــــــــــــــــح  نـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
هح    نــــــــــــــــــ  وحَ  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــُ (5)كــــــــــــــــــالــــــــــــــــــرِّيــــــــــــــــــح حــــــــــــــــــَ

 

  

 ِإال  تـََرهح َتظَن هح 

ْمعُ وِ  ْكُر الَجِميلُ  الّسِ . ِسْمعُه ، يُقَاُل : َذَهبَ  ، بالَكْسِر : الذِّ  في النّاِس. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ
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ْمعُ وِ  بُعِ ، وهي بَهاءٍ  أَيضاً : َسبٌُع ُمَركٌَّب ، وهو : الّسِ ئِْب من الضَّ ْمعِ  من أَْسَمعُ »، وفي الَمثَل :  َولَُد الذِّ  أَْسَمعُ »، وُربََّما قالوا : « األََزلّ  الّسِ

 قال الّشاِعُر :« ِسْمعٍ  من

__________________ 
 «.من أتباع»بد  « من لبعي»ابلقاموس :  (*)
 «.فعلر»( عن الصحاح واللسان وابألصر 1)
 «.قوله : ملثر هذا ا فيه أن الشطر الرابض غري مواف  يف الروي ملا قبله ا فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 سان بفتح امليم والباء ا وضبطت يف التهذيب بضم امليم وكسر الباء ا وكال ا ضبرت حركات.( ضبطت عن الل3)
 زيد يف التهذيب واللسان : أي عملت بظن.« تظنينا»( عن التهذيب واللسان وابألصر 4)
 ( يف التهذيب :5)

 كالذئب وسرت الُعن ة
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حــــــــــاً  َج َواضــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــَ رحِف أَبـــــــــــح ِديــــــــــَد الــــــــــطــــــــــ  رَاُه حــــــــــَ  تـــــــــــَ

اِع      ِويــــــــــــَر الــــــــــــبــــــــــــَ ر  طــــــــــــَ ضَ َأغــــــــــــَ ضِ مــــــــــــن  َألــــــــــــحَ ح  لــــــــــــِ

  
ليَس في الَحيََواِن و ، بل يَُموُت بعََرٍض من األَْعَراِض يَْعِرُض له ، وال يَُموُت َحتَْف أَْنِفه كالَحيَّةِ  ال يَْعِرُف الِعلََل واألَْسقَاَم ، يَْزُعُموَن أَنَّهُ 

ْمعِ  ٌء َعْدُوه كعَْدوِ َشيْ   وثاَلثِيَن ِذَراعاً. ِعْشِريَن ، َوثْبَتُه تَِزيُد على ، ويُقَال : من الطَّْيرِ  (1) َعْدِوِه أَْسَرعُ  ؛ ألَنَّه في الّسِ

 بال الٍم : َجبٌَل. ِسْمعٌ وِ 

 ، قاله أَبو َزْيد. ِلتَْسَمعَه لََك ، أَي تَْسِمعَةً و تَْسِمعَتَكَ  فَعَْلتُهُ  ُل :يُقَاوِ 

 من العََرِب ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. بَْطنٌ  ، كَسَحاٍب : السََّماعُ وِ 

ّيٍ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو ِمثُْل َدَراِك ، َوَمنَاعِ ، أَ  اْسَمعْ  كقَطاِم ، أَي ، َسَماعِ  قَْولُُهم :وِ   وشاِهُده :: ي أَْدِرْك واْمنَْع ، قال ابُن بَّرِ

َتاَه الِكالِب  فَسَماعِ   َلَاعِ َأسح
فها هللا تَعَالَى. السَُّمْيِعيَّةُ ، كُزبَْيِريٍَّة : ة ، قُْرَب َمكَّةَ وِ   َشرَّ

. قال الّراِغُب : وهو ُمتَعَاَرٌف في الَسّبِ. : َشتََمهُ  أَْسَمعَهوِ   ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ والَجْوَهِريُّ

ً  َجعَل لها ، أَي الدَّْلوَ  أَْسَمعَ  من الَمَجاِز :وِ  بِيلَ  أَْسَمعَ  ، وكذا ِمْسَمعا تَُّراُب ، إِذا َجعََل لَه ِمْسَمعَْيِن يُْدَخالِن في ُعْرَوتَْيِه إِذا أُْخِرَج به ال (2) الزَّ

 من البِئِْر ، كما تَقَدََّم.

 ، قاله أَبو َعْمٍرو ، وأَْنَشَد : القَْيد ، من أَْسَماءِ  ، كُمْحِسنٍ  الُمْسِمعُ وِ 

ارٌَة وِ  اِن وَزمــــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــــــــِ  ِد ُمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــــ ح وِ      ـــــــــــــِ ٌن أَن يـــــــــــــٌر وِحصـــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــِ ريف  ـــــــــــــَ (3) ـــــــــــــِ
 

  
 «.ز م ر»وقد تَقَدَّم في 

 ، قال َطَرفَةُ يصُف قَْينَةً : أَْسَمعَت ، وقد بَهاٍء : الُمغَنِّيَةُ  الُمْسِمعَةُ وِ 

ا  نــــــــَ ــــــــَ رَبَتح ل يــــــــنــــــــا ا انــــــــح عــــــــِ ا : َألــــــــِح نــــــــَ لــــــــح ــــــــُ ُن قـ  ِإذا حنــــــــَح

دِ      د  ًة مل َتشــــــــــــــــــــــــَ ُروفــــــــــَ طــــــــــح ا مــــــــــَ هــــــــــَ لــــــــــِ لــــــــــَ  رِســــــــــــــــــــــــح  عــــــــــَ

  
عَ »الَحِديُث : ، ومنه : التَّْشنِيُع والتَّْشِهيرُ  التَّْسِميعُ وِ   وقد تقدَّم في أَْوِل المادَّةِ.« َخْلِقه أَساِمعَ  هللا به َسمَّ

عَ ، يُقَال : إِزالَةُ الُخُموِل بنَْشِر الِذْكرِ  أَيضاً : التَّْسِميعُ وِ  . َسمَّ  بِه ، إِذا َرفَعَه من الُخُمول ، َونََشر ِذْكَره ، نَقَله الَجْوَهِريُّ

عَهُ  ، يُقَال : إِلْسَماعُ ا : التَّْسِميعُ وِ  . أَْسَمعَهُ و الَحِديَث ، َسمَّ  ، بمعنًى ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

عُ وِ  ً »، وَكتَب الَحّجاُج إِلى عاِمٍل له أَْن  كُمعَظٍَّم : الُمقَيَُّد الُمَسْوَجرُ  ، الُمَسمَّ ً  أَْبعَْث إِليَّ فاُلنا عا راً  ُمَسمَّ َواُب أَي : ُمقَيَّداً ُمَسْوجَ « ُمَزمَّ راً ، فالصَّ

ر ، وأَّما عُ  أَنَّ الُمَسْوَجَر تفسيُر الُمَزمَّ  «.س ج ر»فهو الُمقَيَُّد فقط ، وقد تَقَدَّم في  الُمَسمَّ

 ، قال أَبُو ُدَواٍد يَصف ثَْوراً : له ، وإِلَْيِه : أَْصغَى اْستََمعَ وِ 

مـــــــــــــــــــــــا اسح وِ  يـــــــــــــــــــــــُح َلراٍت كـــــــــــــــــــــــَ  َيصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ر       ضــــــــــــــــــــــــــــــــِ
ُ
َض امل دح متــــــــــــــــــََ وحِت انشــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ِلصــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُهْم َمْن َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيكَ )وشاِهُد الثّانِي قولُه تَعالَى :   .(4) (َوِمن ْ

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، أَي اْشتََهَر ِعْنَدُهم. به النّاُس. تساَمعَ  يُقَال :وِ 



10311 

 

، قاله ابُن َعَرفَةَ ، وكذِلَك قولُُهم : قُْم  أُْسِمْعتَ  ال اْسَمعْ  معناه أَو قاله ُمَجاِهٌد ، أَي َغْيَر َمْقبُوٍل ما تَقُولُ  (َواْْسَْع َغْْيَ ُمْسَمع  ) قولُه تَعالَى :وِ 

َحاحِ قال األَْخفَُش : أَي ال ، وقال األَزهرّي والّراِغُب : ُرِوي أَنَّ أَْهَل الِكتَاِب كانُوا  َسِمْعتَ  َغْيَر صاِغٍر ، أَي ال أَْصغََرَك هللا ، وفي الّصِ

ُمونَهُ  أَنَّهم يُوِهُمونَ  ، وسلموآلهعليههللاصلىوَن ذِلَك للنَّبِّيِ يَقُولُ   .(5) بذِلكَ  عليهِ  يَْدُعونَ  وهم ، له ويَْدُعونَ  يُعَّظِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَشّداٍد ، إِذا كاَن َكثِيَر االْستِماعِ لما يُقَاُل ويُْنَطُق به ، وهو أَيضاً : الَجاُسوُس. َسّماعٌ  رجلٌ 

__________________ 
 ( يف حياة ا يوان للدمريي : أسرع عدواً من الريح.1)
 ( يف القاموس : الزِّنحبير.2)
 ( اللسان وروايته فيه :3)
 مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة وِ 

 أنـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــد وحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوِ     

  

 «.مق »ويف التهذيب : وحصن أم . وهي رواية اللسان يف مادة 

 .42( سورة يون  اآية 4)
 ( أحد وجها قيال يف اآية كما نقله الراغب يف املفردات فيه دعاء عل  االنسان ابلصمم ا والوجه الثاين دعاء له.5)
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 كالَم فاُلٍن ، أَي يُِجيبُه. وهو َمجاٌز. يَْسَمع ويُقَال : األَِميرُ 

َمْوِضَع  السَّْمعَ  أَي أَجاَب هللا ُدَعاَء من َحِمَده ، فوَضعَ « أَي أَجاَب هللا ُدَعاَء َمْن َحِمَده« هللا ِلَمْن َحِمَده َسِمعَ »وقوُل ابِن األَْنبَاِرّي : وقولُُهم : 

، وقال ُسَمْيُر بُن  َمْسُموع أَي ال يُْعتَدُّ به ، وال يُْستََجاُب ، فكأَنَّه غيرُ « يُْسَمعُ  ي أَُعوذُ بك من ُدَعاٍء الاللُهمَّ إِنِّ »الدَُّعاُء : اإِلَجابَِة ، ومنه

بِّيُّ :  الحاِرِث الضَّ

ُت َأنح ال  فـــــــــــــــــح ىّت خـــــــــــــــــِ وحُت   حـــــــــــــــــَ  َدعـــــــــــــــــَ

ضُ يــــــــــــــــكــــــــــــــــوَن        مــــــــــــــــَ و ُ  َيســـــــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــا أَقــــــــــــــــُ

  
َر قولُه تعالَى :   أَي َغْيَر ُمجاٍب إِلى ما تَْدُعو إِلَْيه. (1) (َغْْيَ ُمْسَمع  َواْْسَْع )وبه فُّسِ

 ال بَْلغان. َسْمعَان ال بَْلٌغ ، بالفَتْح َمْرفُوَعاِن ، ويُْكَسران :لُغَتان في َسْمعٌ  وقولُُهم :

 : الشَّْيَطان الَخبِيث. السََّمْعَمعوِ 

ْمعَانِيَّةُ ، بالَكسِر : من قَُرى َذَمار   يََمِن.بال (2)والّسِ

 وكذا (4) (َواْسَتِمْع يَ ْوَم يُناِد اْلُمنادِ )وقولُه تعالى :  (3) (ُقْل ُأوِحَي ِإَِلَّ َأنَُّه اْسَتَمَع نَ َفر  ِمَن اجلِْنِّ ): أَْصغَى ، قاَل هللا تعالَى :  اْستََمعوِ 

 .(5) (َيْسَتِمُعوَن ِبهِ ََنُْن َأْعَلُم ِبا )، بِه ، ومنه قولُه تَعالَى :  اْستََمعَ 

َوَلْو )ما قُْلُت لك ، أَي لم تَْفَهم ، وقولهُ تَعَالَى :  تَْسَمعْ  ما أَقُوُل لك ، ولَمْ  اْسَمعْ تارةً عن الفَْهم ، وتارةً عن الّطاَعِة ، تقوُل : بالسَّْمع ويُعَبَّر
ةً يَْفَهُمون بها. وقاَل هللاُ تَعالَى : ، أَي أَْفَهَمُهم (6) (َعِلَم هللاُ ِفيِهْم َخْْيًا َْلَْْسََعُهمْ  أَي  (7) (ِإيّنِ آَمْنُت ِبَربُِّكْم فَاْْسَُعونِ )بأَْن َجعََل لهم قُوَّ

 أَِطيعُوِن.

 ال َجعَلََك أََصمَّ ، وهو دعاٌء. (8)هللا ، أَي  أَْسَمعَكَ  ويُقَال :

عْ )وقولُه تعالَى :  . !أَْسَمعَه أَي ما أَْبَصَره وما (9) (أَْبِصْر ِبِه َوَأْسِْ ِب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  على التَّعَجُّ

اعُ وِ   ، كَشدَّاٍد : الُمِطيُع. السَّمَّ

 ، ومنه قوُل َجْنَدِل بن الُمثَنَّى : يَْسَمعُونَ  ، بالكسر ، أَي : بحيثُ  ِسْمعَُهم ويُقَال : َكلََّمهُ 

 ا اِضرِ  ِلحضَ قاَمتح تـَُعنحِظي بَك 
 هللا ، يَْعنُون وِذْكِر هللا. ِسْمعِ وِ  وتَقُوُل العََرُب : ال َمْن َحَضَر. يَْسَمعُ  أَي بَحْيثُ 

 .السالمعليهوالسََّماِعنَة : بَطٌن من العََرِب ، َمساِكنُهم َجبَُل الَخِليِل 

ِعيد.  والسََّواِمعَةُ : بطٌن آخُر ، َمَساِكنُهم بالصَّ

 . نَقَلَه الّراِغُب.كالِمْسَمعِ  ذُِن ،: َخْرُق األُ  (10) الَمْسَمعوِ 

َماِعيَةُ وِ   ، بالفَتْحِ : مْوضٌع. الّسِ

اِء ، فغَيَّره النَّبِيُّ  السَِّميعَةِ  بَنُووَ  مَّ  .وسلموآلهعليههللاصلى، كَسِفينٍَة : قَبِيلةٌ من األَْنَصاِر ، كانوا يُْعَرفُوَن ببَنِي الصَّ

ً  رُ ، كَمْقعٍَد : مصد الَمْسَمعُ وِ   .َسِمَع َسْمعا
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ُخُروِق اإِلْنَساِن ؛  (11)به ، وحكى األَْزَهِريُّ عن أَبِي َزْيٍد : ويُقَال ِلَجِميعِ  يُْسَمعُ  وأَْيضاً : األُذُُن ، عن أَبِي َجبَلَةَ ، وقِيَل : هو َخْرقَُها الَِّذي

 ، ال يُْفَرُد َواِحُدَها. َمَساِمعُ  َعْينَْيه وَمْنَخَرْيه واْستِِه :

جاَء اللّْيُث أُذُنِي َزْيداً يَْفعَُل كذا وكذا ، أَي أَْبَصْرتُه بِعَْينِي يَْفعَُل كذا وكذا ، قاَل األَْزَهِريُّ : وال أَْدِري ِمن أَْين  َسِمعَتْ  وقال اللَّْيُث : يُقاُل :

 بَمْعنَى أَْبَصَرت َعْينِي ، قال.أُذُني  َسِمعَتْ  بهذا الَحْرِف ، وليَس من َمْذَهِب العََرِب أَْن يَقُوَل الرجُل :

 .(12) [وكأَنه من كالم الجهمية]َولََّده أَْهُل البَِدع واألَْهَواِء  (12) [مما]وهو ِعْنِدي كالٌم فاِسٌد ، وال آَمُن أَْن يَُكوَن 

 .َسماعٌ  : الِغنَاُء ، وُكلُّ ما اْلتَذَّتْه اآلَذاُن من َصْوٍت َحَسٍن : السََّماعُ  : َسَماعٍ و ويُقَال : باَت في لَْهوٍ 

 ٍء.ُكلَّ َشيْ  َسْمعُه ، في أَْسَماِء هللا الُحْسنَى : الَِّذي َوِسعَ  السَِّميعُ وِ 

__________________ 
 .46( سورة النساء اآية 1)
 «.داير»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 .1 ( سورة اجلن اآية3)
 .41( سورة   اآية 4)
 .47( سورة اإلسراء اآية 5)
 .42( سورة األنفا  اآية 6)
 .25( سورة ي  اآية 7)
 انظر املفردات.« والض غري مسمض»( يف املفردات : أي جعلك   أصم. وهو دعاء عل  االنسان وهذا أحد وجهي تفسري قوله تعاىل : 8)
 «.واملستمض»( عن املفردات وابألصر 9)
 «.واملستمض»( عن املفردات وابألصر 10)
 «.ِبمض»( عن التهذيب وابألصر 11)
 ( زايدة عن التهذيب.12)
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 .ثُ أََدَواِت الَحّراثِيَن : ُعوداِن َطِويالِن في الِمْقَرِن الَِّذي يُْقَرُن به الثَّْوَراِن ِلِحَراثَِة األَْرِض ، قاله اللَّيْ  (1)ِمْن  السَِّميعانِ وِ 

بَاَء في الظَِّهيَرةِ. الِمْسَمعانِ وِ   : َجْوَرباِن يَتََجْوَرُب بهما الصائد إِذا َطلََب الّظِ

 ، هذا قوُل األَْصَمِعيُّ وأَْنَشَد : ِمْسَمع : عاِمٌر وعبُد الَمِلِك بُن ماِلِك بن الِمْسَمعانِ وِ 

ِ ََثَرحُت  اح عــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ وآ  املِســــــــــــــــــــــــــــــح ُت بــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ  وقـ

ي      ِر َأخـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح ت قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ ارِ ب ـــــــــــــــــَ ب زاَرَة واخلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  ف

  
بن ماِلِك  ِمْسَمعِ  بِن ُسفيَاَن بِن ِشَهاِب الِحَجاِزّي ، وقال غيُره : هما َماِلٌك وعبُد الَمِلك اْبنا ِمْسَمع وقال أَبو ُعبَْيَدة : ُهَما َماِلٌك وَعْبُد الَمِلك اْبنَا

 .(2)بِن ِسنَاِن بِن ِشَهاٍب  ِمْسَمعِ  بنِ 

دُ   الحافُظ : َحدََّث عن أَْسلََم بِن َسْهل الَواِسِطّيِ ، وغيِره. َسْمعان  بُن ُعثَْماَن بنِ وأَبو بَْكٍر ُمَحمَّ

َضمُّ وقد تُ  ، َسَمْيفَعٌ  : ـفي باب فَعَْيلٍل بعَد ِذْكر َهَمْيَسعٍ  ـ (4)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  ، بالفَاءِ  (3) ، َكَسَمْيَذعٍ  َسَمْيفَعٌ   :[سمفع]

بن يَِزيَد بن النُّْعَماِن الِحْميَِرّي ، ويَِزيُد  ابْن نَاكوِر بن َعْمِرو بِن يَْعفُرَ  وهو ذُو الَكاَلعِ األَْصغَرُ  وِحينَئٍِذ يَِجُب َكْسُر الفاءِ  ، كأَنَّه ُمَصغٌَّر ، ِسينُه

، هكذا بزياَدةِ األَِلِف ، وفي الُمْعَجِم  اْسَمْيفَع الُمؤتَِلِف والُمْختَِلف للّداَرقُْطنِّي :وفي « ك ل ع»هذا هو ذُو الَكاَلعِ األَْكبَُر ، كما َسيَأِْتي في 

ئِيسُ  وهو (5) َشَراِحيلَ  أَبُو أَو ، زاَد الصاَغانِيُّ : أَبو ُشَرْحبِيلَ  الْبن فَْهٍد : يُقال : اسُمه أَْيفَعُ  َحيَاةِ  في المطاُع الَمتْبُوُع ، أَْسلَمَ  في قَْومه الرَّ

ً  ، عنههللارضي،  البََجِلّيِ  بن عبِد هللا َجِرير يَدِ  على وسلموآلهعليههللاصلىفََكتََب إِليه النبيُّ  ، وسلموآلهعليههللاصلىالنَّبِّيِ  في التَّعَاُوِن  ِكتَابا

قبل اْنِقَضاِء الَحْرِب ، ففَِرَح ُمعَاِويَةُ  وقُتِلَ  رِضَي هللا َعْنهُ ، في َحْرِب ِصفِّيَن ،على األَْسَوِد وُمَسْيِلَمةَ وُطلَْيَحةَ ، وكاَن القائَِم بأَْمِر ُمعَاِويَةَ ، 

 هللا ِضيَ ر ، ُمعَاِويَةَ  وأَنَّ  ، عنهماهللارضيُعثَْماَن ،  ٌء من َدمِ رِضَي هللا عنه بَمْوتِه ، وذِلَك أَنَّه بَلَغَه أَنَّ ذا الَكاَلع ثَبََت عنَدهُ أَنَّ عليّاً بَِرى

 ، وذِلَك سنة َسْبعٍ وثاَلثِيَن. بِصفِّينَ  َمنِيَّتُه فعاَجلَتْه ، عليه التَّْشتِيتَ  فأََرادَ  ، ذِلكَ  عليِهم لَبَّسَ  ، عنهُ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 بُن َوْعلَةَ بِن يَْعفَُر السَّبائّي َشِهَد فتح ِمْصَر. اْسَمْيفَع

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َعْينِيُّ ، عن ُحَذْيفَةَ ، نَقَلَُهما الّداَر قُْطنِيُّ في المؤتَِلِف. اْسَمْيفَع  بُن الشاِعِر الرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

يَ  السََّمْيقَعُ  : [سمقع] أْس ، قال : وبه ُسّمِ ِغيُر الرَّ ّي : هو الصَّ ٍد أََحِد  عُ السََّمْيقَ  ، بالقَاِف ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن بَّرِ اليََمانِيُّ ، َواِلُد ُمَحمَّ

اِء. كَذا في اللَِّساِن.  القُرَّ

ئْبُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللِّْحيَانِيُّ : هو ، كَهَملَّع السََّملَّعُ  : [سملع]  َك في، وَسيَأْتِي ذلِ  َهَملَّعُ  لََسَملَّعٌ  إِنَّهُ  الِخّبِ : ويُقَاُل للَخبِيثِ  ، قاَل : الذِّ

 «.م ل عهـ »

َكةً : الَجَماُل. السَّنَعُ  : [سنع]  ، ُمَحرَّ

 : الطَِّويُل. األَْسنَعُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

 .أَْسنَعُ  ، يُقَال : َشَرفٌ  الُمْرتَِفُع العاِلي : األَْسنَعُ و قال :

 .َسنَائعُ  بلُغَِة ُهَذْيٍل ، ج : الَجبَلِ كَسِفينٍَة : الطَِّريقَةُ في  قال أَبو َعْمٍرو : السَّنِيعَةُ ،وِ 

ُ  السَّنِيعَةُ وِ  ،  َسنَعَ  وقد ، أَي َجِميٌل ، َسنِيعٌ  وهو في َجَماٍل ، اللَّيِّنَةُ الَمفَاِصِل اللَِّطيفَةُ الِعَظامِ  ، كما فِي الّصحاحِ ، زاد اللَّْيُث : الَجِميلَةُ  : الَمْرأَة

ً و ، َمْصَدر األَِخيِر ، َسنَاَعةً  يِر اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ،، وعلى األَخِ  كنََصر وَمنَع وَكُرمَ  ّمِ مصَدر ُسنُوعا  كنََصَر َوَمنََع. َسنَعَ  ، بالضَّ

 وأَْطَوُل. وأَْشَرفُ  أَْفَضلُ  ، أَي أَْسنَعُ  هَذا يُقَال :وِ 
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من  ، كان في نََسِب ُطَهيَّةَ  اِب بن َربِيعَةَ بِن أَبِي األَْسوِد ، هَكَذا َذَكَره ابُن الَكْلبِّيِ بِن نَْهَشِل بِن َشّداِد بِن ُزَهْيِر بن ِشهَ  ُسنَْيع كُزبَْيٍر : ُعْقبَةُ بنُ وِ 

وا الَمْوِسَم أََمَرتُْهْم َمْشُهوٌر بالَجَماِل الُمْفِرِط ، وِمَن الَِّذيَن كانُوا إِذا أَرادُ  ُسنَْيعٌ  وأَبُوه ، ويُْعَرُف بابن ِهْنَدابَةَ ، وهو الَِّذي َهَجاهُ َجِريرٌ  األَْشَرافِ 

َُّموا َمَخافَةَ فِتْنَِة النَِّساِء بهم.  قَُرْيٌش أَن يَتَلَث

__________________ 
 «.يف»( عن اللسان وابألصر 1)
 .328( انظر مجهرة ابن حزم ص 2)
 ( عن القاموس وابألصر كسميدع بدا  مهملة.3)
 .372/  2( اجلمهرة 4)
 بضمة عل  الشا. ويف أسد الغابة : اله اليفض وقير أيفض وقير ليفض بغري  زة.« ُشراحير»القاموس ( ضبطت يف احد  نسخ 5)
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َوُسوُط ، ، وَوُسوٌط ، وُحْرَضان ، فالّسانِعَةُ ما تَقَدَّم ، وال سانِعَةٌ  اإِلبُِل ثاَلٌث : الَخْلِق ، وقالُوا : : الناقَةُ الَحَسنَةُ  السَّانِعَةُ  قال أَبُو َعْمٍرو :وِ 

َطةُ ، والُحْرَضاُن : الّساِقَطةُ التي ال تَْقِدُر على النُُّهوِض   ِمْسنَاعٌ  ِلَم ال تَْقبَلُها وهي َحْلبَانَةٌ َرْكبَانَةٌ »، عن َشِمِر ، ومنه :  كالِمْسنَاعِ  الُمتََوّسِ

 «.ر ب ع»هكذا َضبََطهُ ، وقد َمرَّ في « ِمْربَاعٌ 

ْنعُ وِ  ْسُع ، أَو فيِهَما : َكْسربال والنِّْسُع ، الّسِ َراعِ  هو الرُّ  قاله ابُن األَْعَرابِّيِ. الَحزُّ الِّذي في َمْفِصِل الَكّفِ والذِّ

ْسع في َجْوِف الَكفِّ  *تَِصلُ  التي السُّاَلَمى هو أَو  .أَْسنَاعٌ و كِقَرَدةٍ ، ، ِسنَعَةٌ  : ج ، قالَه اللَّْيثُ  ما بيَن األََصابع والرُّ

ُجُل ، إِذا أَْسنَعَ  يُقَال :وِ   .ِسْنعَه ، أَي اْشتَكاه الرَّ

اُج : جَّ  .ُمْسِنعٌ و ، سانِعٌ  : إِذا طاَل وَحُسَن ، فهو أَْسنَعو البَْقُل ، َسنَعَ  وقال الزَّ

ُجُل ، إِذا أَْسنَعَ  قال َغْيُره :وِ   ِطَوال. جاَء بأَْوالٍد ِماَلح الرَّ

 ، لغة يََمانِيَةٌ ، نَقَلََها ابُن ُدَرْيٍد. تِي لم تُْخفَضْ : الَجاِريَةُ الَّ  السَّْنعَاءُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 َمْهَر الَمْرأَةِ : أَْكثََره. عن الفَّراِء ، كما في التَّْكِملَِة ، ونََسبَه صاِحُب اللَِّساِن إِلى ثَْعلٍَب. أَْسنَعَ 

ّجاجِ. َسانِعٌ  وقِيَل :  : َحَسٌن َطِويٌل ، عن الزَّ

 : َكثِيٌر ، عن ثَْعلٍَب. َسنِيعٌ  وَمْهرٌ 

 ، كأَِمير : الطَِّويُل. السَّنِيعُ وِ 

 ٌ  : َطِويلَةٌ ، وأَّما قَْوُل ُرْؤبَةَ : عاءُ َسنْ  واْمَرأَة

رِيـــــــــــــِض  َتضـــــــــــــــــــــــــــً  قـــــــــــــَ نــــــــــــــح رِّ مـــــــــــــُ َت ابـــــــــــــُن كـــــــــــــُ  أَنـــــــــــــح

ِر يف      دح ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــب اَم ال ـــــــــــــــــضِ مَت  متـــــــــــــــــََ ي ـــــــــــــــــِ ن  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، فأَقاَم االْسَم ُمقَاَم الَمْصَدِر. َسنَاَعةِ  فإِنَّهُ أَراَد : في

ّمِ : قَبِيلَةٌ باليََمن ُسوعٌ  : [سوع]  ، قال النابِغَةُ الذُّْبيَانِيُّ : ، بالضَّ

وحا يف ِداَيرِهــــــــــُم  قــــــــــَ َد الــــــــــح رِيــــــــــَن قــــــــــَ عــــــــــِ َتشــــــــــــــــــــــــح  ُمســــــــــــــــــــــــح

اَء      وعٍ ُدعـــــــــــــــَ وِب  ســـــــــــــــــــــــــــــُ يٍّ وأَيـــــــــــــــ  مـــــــــــــــِ (1)وُدعـــــــــــــــح
 

  
 وُكلَُّها من قَبَائِِل اليََمِن.« يَُسوعَ  َدْعَوى»ويُْرَوى : 

 ، وإِذا اْعتََداَل فُكلُّ واِحٍد منهما ثِْنتَا َعَشَرةَ  ساعةً  اللَّْيِل والنََّهاِر ، قَالَهُ اللَّْيُث ، وُهَما أَربٌع وِعْشُرونَ  : ُجْزٌء من أَْجَزاِء الَجِديَدْينِ  السَّاَعةُ وِ 

 .ساعةً 

 ج : أَي َوْقتاً قَِليالً ، : َساَعةً  ْيِل والنََّهاِر ، يقال : َجلَْسُت ِعْنَدك، ويُعَبُِّر عن ُجْزٍء قَِليل من اللَّ  الَوْقت الحاِضرُ  : الّساَعةُ  في الّصحاحِ :وِ 

 ، وأَْنَشَد للقُطاِمّيِ : َساعٌ و َساعاتٌ 

ااًب ِو  رِيـــــــــــــِ  َأصـــــــــــــــــــــــــــاَب غـــــــــــــَ ا كـــــــــــــا ـــــــــــــَ نـــــــــــــ    (2)كـــــــــــــُ
و      ــــــــــُ ب خــــــــــح ــــــــــَ ةً فــــــــــي ب   ســــــــــــــــــــــــاعــــــــــَ هــــــــــُ ــــــــــَ اويـ اعــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

  
َوِعْنَدُه )،  (4) (َيْسئَ ُلوَنَك َعِن الّساَعةِ ) (3) (اْقرَتََبِت الّساَعةُ )، كما في الصحاحِ. وهو َمَجاٌز ، قاَل هللا عزَّ وَجلَّ :  الِقيَاَمة  :الّساَعةُ وِ 

 تَْشبِيهاً بذِلَك ، لُسْرَعِة ِحَسابِه. (5) (ِعْلُم الّساَعةِ 

يَت بذِلَك ألَنََّها تَْفَجأُ النّاَس في الِقيَاَمةُ الَوْقُت الَِّذي تَقُوُم فيه   :الساعةُ  أَو ّجاُج ،  (6)، فيموُت الَخْلُق ُكلُّهم بَصْيَحٍة َواِحَدةٍ  َساَعةٍ  ، ُسّمِ ، قالَهُ الزَّ

هُ : وقِ  ـفي الُمْفَرَداِت ، وتَبِعَهُ الُمَصنُِّف في البََصائِِر  ـونَقَلَه األَْزَهِريُّ ، وقال الّراِغُب   الّساَعةُ الَّتِي هي الِقيَاَمةُ ثاََلٌث : السَّاَعاتُ يَل :ما نَصُّ
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َحتَّى يَْظَهَر الفُْحُش  الّساَعةُ  تَقُومُ  ال:  بقَْوِله وسلموآلهعليههللاصلىأَشاَر إِلَْيَها النَّبِيُّ  الُكْبَرى ، وهي بَْعُث النّاِس للُمَحاَسبَِة ، وهي الَّتِي

ُش ، وحتّى يُْعبَدَ  ْرَهمُ والتَّفَحُّ ينَاُر والّدِ  وَذَكر أُُموراً لم تَْحُدْث في َزَمانِه وال بَْعَده.«  الّدِ

إِْن يَُطْل ُعْمُر هذا الغاَُلِم لم يَُمْت »ُرِوي أَنَّه َرأَى عبَد هللا بَن أُنَْيِس فقال :  الُوْسَطى ، وهي َمْوُت أَْهِل القَْرِن الَواِحِد ، وذِلك نَْحو ما الساعةُ وِ 

 فقيل : إِنّه آِخُر من ماَت من الصَّحابَة.« الّساَعة تَقُومَ  َحتَّى

ْغَرى : وهي َمْوُت اإِلْنَساِن ، الّساَعةُ وِ   َقْد َخِسرَ )ُكّلِ إِنساٍن : َمْوتُهُ ، وهى الُمَشاُر إِليها بقَْوِله َعزَّ وَجلَّ :  فساَعةُ  الصُّ

__________________ 
 «.تصر»بد  « يصر»ابلقاموس :  (*)
 وجدوا. وفسرها مبعىن :« الفوا»وفيه  93( ديوانه صنعة ابن السكيت ص 1)
 «.أصاب غاابً »املشهور  قا  ابن بري :« أصاب غاابً »بد  « لد  كفاحٍ »( يف الصحاح واللسان : 2)
 ( سورة القمر اآية األوىل.3)
 .42( سورة النازعات اآية 4)
 .85الزخرف اآية ( سورة 5)
 .(ِإْن كاَنْت ِإاّل َصْيَحًة واِحَدًة َفِإذا ُهْم خاِمُدونَ )( عبارة التهذيب : كلهم عند الصيحة األوىل الجي ذكرها   فقا  : 6)
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بُوا ِبِلقاِء هللِا َحّّت ِإذا جاَءهْتُُم الّساَعُة بَ ْغَتةً   َر يـََناُ  اإِلنحَساَن عنَد َموحتِه ا وعل  هذااخُلسح  (2)وَمعحُلوٌم َأن  هذا  (1) (الَِّذيَن َكذَّ
ِديَدٌة تـََغري  َلوحنُه  اَعةَ  خَتَو فحتُ :» فقا َ  ا وسللموآلهعليههللاصللىُرِوَي أَن ه كاَن ِإذا َهب تح رِيٌح شـــَ ما أَُمد  »وقا  : « الســـّ

 .وسلموآلهعليههللاصلىمبَعحىَن َموحتِه « قد قاَمتح  الّساَعةَ  َطرحيف وال َأُغض ها ِإال  وَأُ ن  
 والطاَعِة للُمِطيِعيَن. ، كالَجاَعِة للِجيَاع (3) الَهْلَكى  :الساَعة قال ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

. َشِديَدةٌ  ، أَي َساَعةٌ َسْوَعاءُ وِ   ، كما يُقَاُل : ليلةٌ لَْياَلُء ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

مِّ  ُسَواعٌ وِ   كان لَهْمداَن ، وقيل : َصنَم : اسمُ  الَخِليلُ  (5) وبه قََرأَ  لُغَةٌ فِيه والفَتْح (4) (َوال َتَذُرنَّ َودًّا َوال ُسواعاً )في قَْوِله تَعَالَى : ،  بالضَّ

زاَد و ، كذا نّص اللَّْيث ، من ُدوِن هللا َعزَّ وَجلَّ  فعُبِدَ  ألَْهِل الَجاِهِليِة ، ُعبَِد في َزَمِن نُوٍح عليِه السَّالُم ، فَدفَنَهُ الطُّوفاُن ، فاْستَثَاَره إِْبِليسُ 

  ، قال أَبو الُمْنِذِر : ولم أَْسَمع بِذْكره في أَْشعاِر ُهَذْيٍل ، وقد قاَل َرُجٌل من العََرب : وُحجَّ إِلَْيه ، وكان بُرَهاط ، صاَر لُهَذْيلٍ  الَجْوَهِريُّ : ثمّ 

رَاهـــــــــــــُ  وفـــــــــــــاً تــــــــــــــَ كـــــــــــــُ ُم عـــــــــــــُ هـــــــــــــِ لـــــــــــــِ يـــــــــــــح وحَ  قــــــــــــــَ  مح حـــــــــــــَ

ـــــــــ       ُر عـــــــــل ـــــــــح َذي تح هـــــــــُ فـــــــــَ كـــــــــَ َواعِ كـــــــــمـــــــــا عـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــُ

  

رحعــــــــــــَ   اَط صــــــــــــــــــــــــــَ ُه بــــــــــــُرهــــــــــــَ ابــــــــــــَ نــــــــــــَ ر  جــــــــــــَ ظــــــــــــَ  يــــــــــــَ

  
رِّ رَاعِ    ائــــــــــــــــِر كــــــــــــــــُ ُر مــــــــــــــــن َذخــــــــــــــــَ ائــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

  
ً  اإِلبِلُ  َساَعتِ وِ  ، كما في  َسائعٌ  هو َضائعٌ  منه قولُُهم :و تََخلَّْت ِباَل َراعٍ ، ، كما في الّصحاحِ ، وتَِسيُع َسْيعاً ، وهِذه عن َشِمر : تَُسوُع َسْوعا

 الّصحاحِ ، أَي ُمْهَمٌل.

 منه. َساَعةٍ  منه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، أَو بَْعدَ  بَْعَد َهْدءٍ  ، أَي ، كغَُرابٍ  ُسَواعو من اللَّْيِل ، َسْوعٍ  بَْعدَ  جاَءنَاوِ 

« الُوُضوءُ  السَُّوَعاءِ  في:»في الَحِديِث أَو الَوْدُي ، و زاَد َشِمٌر : الَِّذي يَْخُرج قَْبَل النُّْطفَِة ، كغَُراٍب وبَُرَحاَء : الَمْذيُ  ، السَُّوعاءُ و ، السَُّواعُ وِ 

ى ِعْنَدنا ؟ : ما الَوْديُ وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ لُرْؤبَةَ  ُجل :و .الُسَوَعاءَ  فقال : يَُسمَّ ِهما ، ُسْع ُسعْ  يُقَال للرَّ ِد ُسَوَعائه ، بَِضّمِ ، عن ابن  أَْمٌر بِتَعهُّ

 األَْعَرابِّي.

باعُ  ، هي التي كِمْصباح ،( 6) ِمْسياعٌ  ناقَةٌ وِ  وتَِسيُع ، كما تقدَّم ، يُقَال :  ساَعْت تَُسوع ِمن ِويَّةٌ يائِيَّةٌ وا قاله َشِمٌر ، تََدُع َولََدَها َحتَّى تَأُْكلَهُ الّسِ

بَاُع ، أَي تُْهِملُه وتَُضيِّعُه. ، نَقَلَهُ  فساَعتْ  اإِلبَِل ، أَي أَْهَمْلتَُها ، أََسْعتُ  ، يُقَال : : أَْهَملَه وَضيَّعَه أََساَعهُ و ُربَّ نَاقٍَة تَِسيُع َولََدَها حتى تَأُْكلَه الّسِ

َر   .الّساَعةِ  اإِلْهَماُل من (7)الَجْوَهِريُّ ، قال الّراِغُب : وقد تُُصّوِ

ُجُل : أَْسَوعَ وِ  اُج. .َساَعةٍ  إِلى َساَعةٍ  اْنتَقََل ِمن الرَّ جَّ  نَقَلَه الزَّ

رَ  : أَْسَوعَ  أَو  .، عن ابِن َعبّادٍ  َساَعةً  تَأَخَّ

ُجلُ  أَْسَوعَ و قال :  اْنتََشَر ، ثُمَّ َمَذى. وَغْيُره ، إِذا الرَّ

 أَْرَسَل ُغْرُمولَهُ. : إِذا الِحَمارُ  أَْسَوعَ  قال َغْيُره :وِ 

عٌ  هذا يقال :وِ  ٌغ له ، أَي له ، كُمعَظَّمٍ  ُمَسوَّ  ، بالغَْيِن الُمْعَجَمِة. ُمَسوَّ

 ، قاَل الَجْوَهِريُّ : وال يُْستَْعَمُل ِمْنَها إِاّل هذا. ، كُميَاَوَمةً من اليَْومِ  الّساعةِ  ، من ُمَساَوَعةً  َعاَملَهُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجلُ  أَساعَ  ّجاُج. ساَعة إِلى َساَعة : اْنتَقََل ِمنْ  إَِساَعةً  الرَّ  ، نَقَلَهُ الزَّ

عُ وِ   ، كُمعَظَّم : َمِدينَةٌ من ُمُدِن الَحبََشة بالقُْرِب من اليََمِن. ُمَسوَّ

ً وِ   فقالَْت :؟: البُْعُد ، وقاَل َرُجٌل ألَْعَرابِيٍَّة : أَْيَن َمْنِزلُكِ  الّساَعةُ و الَمَشقَّة ،:  الّساَعةُ و الّساعُ و .للّساَعةِ  : اْستَأَْجَره َساَوَعهُ ِسَواعا
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اَلَن وَ  لـــــــــــــَ  َكســـــــــــــــــــــــــــح ا عـــــــــــــَ ةٌ اٍن أَمـــــــــــــّ اعـــــــــــــَ  فســـــــــــــــــــــــــــَ

ريُ وِ      ٍة فـــــــــــــَيســـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــَ  ِذي حـــــــــــــاجـــــــــــــَ ا عـــــــــــــَ ـــــــــــــّ  أَم

  
 ُء.: القَيْ  السَُّوَعاءُ  وقِيَل :

دَ  أَْسَوعَ وِ  ُجُل ، ِإذا تَعَهَّ  .ُسَوَعاَءهُ  الرَّ

__________________ 
 .31( سورة األنعام اآية 1)
 ( يف املفردات : هذه ا سرة تنا  االنسان.2)
 واألصر كالتهذيب.« واهلالكون»( يف القاموس : 3)
 .23( سورة نوح اآية 4)
 ( يف القاموس : وقرأ به اخللير.5)
 ( قلبوا الواو ايء طلباً للخفة مض قرب الكسرة حىت كبهنم تو وها عل  السا.6)
 ( نص املفردات : وُتُصوِّر من الساعة اإل ا  ا فقير ا أسعت اإلبر أسيعها.7)
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ّي : ِمْسياعٌ و : ُمِضيٌع. ُمِسيعٌ  ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. وَرُجلٌ  السَُّواعِ  منوَرُجٌل ُسَواِعيٌّ :   للماِل : ِمْضياع. وأَْنَشد ابُن بَّرِ

ٍح  نــــــــــِ تــــــــــَ اد شــــــــــــــــــــــــاًة شــــــــــــــــــــــــاَة ممــــــــــُح يــــــــــَ ُر امِّ َأجــــــــــح  َويــــــــــح

ِر      ـــــــــــح ـــــــــــَوف ـــــــــــِر ال ي ـــــــــــِ ل ـــــــــــَ اٍ  ق ـــــــــــَ ي اعِ َأيب عـــــــــــِ ـــــــــــَ  ِمســـــــــــــــــــــــــي

  
 بالغُْزِر ، وَشاةً : َمْنصوٌب على التَّْميِيِز.أُمُّ أَْجيَاد : َشاةٌ َوَصفََها 

 : اسٌم من أَسماِء الَجاِهِليَِّة ، وقيل : بَْطٌن باليََمَن. (1) ُسيُوعوِ 

ً  الماُء والشََّرابُ  َساعَ  : [سيع] ً و ، يَِسيُع َسْيعا  : ُسيُوعا

 ، كما في الّصحاحِ والعُبَاِب. َجَرى واْضَطَرب على َوْجِه األَْرِض 

ً و تَُسوُع َسْوعاً ، اإِلبِلُ  قال َشِمٌر : َساَعتِ وِ   .سائعٌ  ، يُقال : ضائِعٌ  تََخلَّْت بِاَل َراعٍ ، واِويَّةٌ يائِيَّةٌ : تَِسيُع َسْيعا

 قال ُرْؤبَةُ : األَْرِض  َوْجهِ  : الماُء الَجاِري َعلَى السَّْيعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

رَاِب  َر  هبــــــــــا مــــــــــاَء الســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ اتـ عــــــــــَ ــــــــــَ يـ (2)اأَلســــــــــــــــــــــــح
 

ا     عــــــــــــــَ ِن مــــــــــــــَ ــــــــــــــح َي ربح َ عــــــــــــــَ اح يــــــــــــــَه ميٍَّ بــــــــــــــَ بــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 بعَد قِْطعٍ منه. ، أَي كِسيََراءَ  بعَد ِسيَعَاءَ و بَْعَد ِسيعَاَء من اللَّْيِل ، بالَكْسر ، قاَل الفَّراُء : يُقَاُل : َخَرْجتُ وِ 

مثُل الُكْنُدر إِذا  (3)، وهو من َشَجِر الِعَضاِه ، له ثََمٌر كَهْيئَِة الفُْستُِق ، ولثاهُ  َشَجُر اللُّبان:« بالفَتْحِ »، وفي بَْعِض : النَُّسخ  ، كَسَحابٍ  السَّيَاعُ وِ 

  بِه.وليسَ  أَو َشَجٌر يُْشبُِهه َجَمَد. كذا في العُبَاِب. وَوَجْدُت في َهاِمِش نُْسَخِة الّصحاحِ : هو َشَجُر الباِن ،

 الشَّْحُم تُْطلَى به الَمَزاَدةُ. : السَّيَاعُ وِ 

ينُ  : السَّيَاعُ وِ  ينُ  الّطِ  ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : يَُطيَُّن به الَِّذي بالتِّْبنِ  ، وقال ُكراع : الّطِ

َا يف   الد نِّ ِقنحِديدُ  َسَياعِ كَبهن 
 يَِصُف ناقَةً : قَْول القُطاِمّيِ وِ 

ا  هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ لـــــــــــــَ ٌن عـــــــــــــَ َ َر  لـــــــــــــِ ا َأنح جـــــــــــــَ مـــــــــــــ  لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

َدِن      َت ابلـــــــــــفـــــــــــَ نـــــــــــح يــــــــــــ  اكـــــــــــمـــــــــــا طـــــــــــَ اعـــــــــــَ يـــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــ 

  
َحاحِ والعُبَاب :   .السَّياَعا بالفََدن (4)« كما بَطَّْنتَ »هَكَذا في النَُّسخِ ، وفي الّصِ

ُذوهــــــــــــــا  بحخــــــــــــــُ يــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ــــــــــــــّرِجــــــــــــــاَ  ل رحُت هبــــــــــــــا ال ــــــــــــــَ  أَم

نح وِ      ــــــــــــَ ن  َأنح ل ظــــــــــــُ ــــــــــــَ ُن ن طــــــــــــاعــــــــــــاحنــــــــــــَح ــــــــــــَ ت  ُتســــــــــــــــــــــــــح

  
حاح والعُبَاب  من باِب القَْلِب ، أَي كما َطيَّْنتَ  ياعِ « كما بَطَّْنت»، وفي الّصِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ هَكَذا ، زاَد : تَقُوُل : الفََدَن ، وهو القَْصرُ  بالّسِ

 الحائَط. َسيَّْعتُ 

ونَصُّ العَْيِن : مع  َخَشبَةٌ ُمَملََّسةٌ يَُطيَُّن بها ، تَُكوُن مع ُحذّاِق الطَّيّانِينَ  قاَل اللَّْيث : هي: المالََجةُ ، كما في الّصحاح ، و ، كِمْكنََسةٍ  الِمْسيَعَةوِ 

 الطَّيَّانِيَن الَحاِذقِيَن.

بَعَةَ  هي أَو« ع س و»، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ في  ، كِمْصباحٍ : تَْذَهُب في الَمْرَعى ِمْسيَاعٌ  نَاقَةٌ وِ  َدة ُمَحّرَكةً في النَُّسِخ  الَّتِي تَْحِمُل الضَّ هكذا بالُمَوحَّ

ْيعَة ، بالتَّْحتِيَِّة الّساِكنَِة ، بَدِليِل قَْولِه : التي  هي أَو ِمْرياٌع ، وفَسَّره ِمْسيَاعٌ  هَكَذا َرَواهُ األَْصَمِعيُّ : وُسوء الِقيَاِم َعلَْيَها ، والصَّواب : الضَّ

ل.« ر ى ع»هَكَذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وهو بعَْينِه تْفَِسيُر الِمْرياعِ ، كما تقدَّم في   عليها ويُعَاُد.يَُسافَرُ   فتأَمَّ

 إِذا َدَهنَتَْها. الَمْرأَةُ َمَزاَدتَها ، َسيَّعَتِ  ، يُقَال : والتَّْدِهيُن بالشَّْحِم ونَْحِوه َحائَِطه ، َسيَّعَ  ، يُقَال : : التَّْطيِينُ  التَّْسيِيعُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

يَاعُ  ين والتِّْبن ، كما في َحواِشي ُشُروحِ التَّْلِخيِص ، نقله َشْيُخنَا ، قلُت : وهو في اللَِّساِن. بالفَتْح ، بَمْعنَى : السَّيَاعِ  ، بالَكْسِر ، لغةٌ في الّسِ  الّطِ
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 .كتََسيَّعَ  ْرِض ،الَماُء : َجَرى على َوْجِه األَ  اْنَساعَ وِ 

 الَجاِمُد : َذاَب. اْنَساعَ وِ 

 : ُمْضَطِرٌب ، وقِيَل : أَْفعَُل هنا للُمفاَضلَِة. أَْسيَعُ  وَسَرابٌ 

يِن لَسَواِده. السَّيَاعَ وِ  ْفُت ، َعلَى التَّْشبِيِه بالّطِ  : الّزِ

__________________ 
 ( يف اللسان : ويسوع.1)
 واللسان :( روايته يف الصحاح 2)

 فهن لبطن السراب األسيعا
 وصّوب الصاغاين يف التكملة الرواية كما يف األصر.

 «.ولا»( عن التهذيب وابألصر 3)
 ومثلها يف التهذيب واللسان واألساس.« ويرو  : كما بطّنت»وهبامشها « كما طّينت»( الذي يف الصحاح 4)
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 البَْقُل : هاَج. تََسيَّعوِ 

 هو ، قال ُسَوْيُد بُن أَبِي كاِهٍل : أَساَعهُ و : َضاَع. يَِسيعُ  ءُ الشَّيْ  َساعَ وِ 

ِه ِو  ســــــــــــــــــــــــــــــــِ فح ــــــــــــــــــَ اين   مــــــــــــــــــا يف نـ فــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــَ

ضح وِ      ئــــــــــًا مل ُيســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح فح شــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــِ ىَت مــــــــــا يــــــــــَ  مــــــــــَ

  
 أَي لم يَُضيَّْع.

ِ  فصر الشا ُعحَجمِة مض الَعاح
 امل

ْبِدعُ   :[شبدع]  .(1) ، بالدَّاِل الُمْهَملَِة ، كِزْبِرجٍ : العَْقَربُ  الّشِ

ْبِدعُ  من الَمَجاِز :وِ  قاَل األَْزَهِريُّ : أَي ِلَسانِه ، يَْعنِي  «.َسِلَم من اآلثَامِ  ِشْبِدِعه َمْن َعضَّ علَى»، تَْشبِيهاً بها ، وفي الَحِديِث :  اللَِّسانُ  : الّشِ

 اِعر :َسَكَت ، ولم يَُخْض مع الَخائِضيَن ، ولم يَْلَسْع به النّاَس ، ألَنَّ العَاضَّ على ِلَسانِه ال يَتََكلَُّم ، ومنه قَْوُل الشّ 

هعــــــــــــــَ   عــــــــــــــلــــــــــــــ   ِدعــــــــــــــِ بــــــــــــــح  اأَلرِيــــــــــــــُب  شــــــــــــــــــــــــــــِ

وبُ      حـــــــــــــــــَ  وال حيـــــــــــــــــَُ لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ ر  ال يـ  فـــــــــــــــــظـــــــــــــــــَ

  
ْبِدعُ  از :ِمن الَمجَ وِ  ً  ، يُقَال : أَْلقَْيُت عليِهم وتُْفتَُح دالهُ  ، وأَْصلُه العَْقَرُب ، الدَّاِهيَةُ  : الّشِ ً و ِشْبِدعا  ج : ، أَي داِهيَةً ، عن ابن األَْعَرابِّي ، ِشْبَدعا

 األَحمُر مثلُه. [قال] ، و دَعةِشبْ  : العَقَاِرُب ، َواِحَدتَُها الشَّباِدعُ  ، وفي الّصحاح : قال أَبو َعْمٍرو : َشبَاِدعُ 

 : الدَّواِهي ، وأَنشد لَمْعِن بن أَْوٍس الُمَزنِّي : الشَّبَاِدع وقال ابن بَّريّ 

و ٍة  اُد بـــــــــــــــقـــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ اُس انٌس والـــــــــــــــعـــــــــــــــِ  ِإِذ الـــــــــــــــنـــــــــــــــّ

ا وِ      بح ِإلــــــــــيــــــــــنــــــــــَ بــــــــــِ دح ُن ملَح تــــــــــَ ادِعُ ِإذح حنــــــــــَح بــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــ 

  
ة»قلت : ويُْرَوى :   .(2)« م ى ط»تَقَدَّم في كما « والبِالُد بِعزَّ

ر ، ، بالفَتْحِ  الشَّْبعُ  : [شبع] ، وَعلَى الثّانِيَِة اْقتََصَر  وكِعنٍَب : ِضدُّ الُجوع ، عن اْبِن َعبّاد ، وقاَل َشْيُخنَا : ِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَْدَرٌك لما تَقَرَّ

 ، كَسِمَن ، ُخْبزاً ولَْحماً. َشبِعَ  الَجْوَهِريُّ ، يُقَال :

ً  ِمْنُهَما َشبِعَ وِ   ِء القَْيِس وبَِقيَْت َغنَُمه ، قال :، وهو ِمن َمصاِدِر الطَّبَائِعِ ، كما في الّصحاح ، ولَّما َذَهبَت إِبُِل اْمِرى ِشبَعا

راً  طــــــــــــــًا ومتــــــــــــــَح ــــــــــــــِ ا أَق نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ أُل بـ مــــــــــــــح تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  فـ

ىًن وِ      نح غـــــــــــــِ َك مـــــــــــــِ بـــــــــــــُ ضٌ َحســـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــَ  ورِي   شـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ْبعُ : هكَذا َرواه األَْصَمِعيُّ وأَبُو ُعبَْيَدة ، وقال ابُن ُدَرْيٍد   ، بإِْسَكاِن الباِء وتَْحِريكها ، كما فِي العُبَاِب. الّشِ

ْعُي. أَْشبَعَه إِْشبَاعاً ، كما ، في الّصحاحِ ، وقال غيره : من الُجْوعِ  أَْشبَْعتُهُ وِ   الطعاُم والّرِ

ْبعُ وِ  األَِخيُر على الِفْعِل ،  َشابعٌ و ، َشْبعانُ  وهو من َطعَاٍم وَغْيِره ، أَْشبَعَكَ  اْسُم ما ، وعلى األُولَى اقتََصَر الَجْوَهِريُّ : ، بالَكْسر ، وكِعنَبٍ  الّشِ

ْعِر ، وال يَُجوُز في َغْيِره ، وهي وقد  .َشْبعَانَةٌ  قد يُقَال :و اَغانِيُّ :وعليه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ ، زاد الصّ  َشْبعَى ُسِمَع في الّشِ

ٌ : : ِغلٌَظ في الّساقَْيِن ، ومنه قَْولُُهم  الشَّْبعُ  من الَمَجاِز :وِ  َراعِ  َشْبعَى اْمَرأَة ْرعِ  َشْبعَى»، هَكَذا في النَُّسخِ ، والّصواُب :  َضخَمتُه ، أَي الذِّ « الّدِ

 .(3) والعُبَاِب واألََساِس إِذا كانَْت َضْخَمةَ الَخْلِق ، كما في اللَِّسانِ 

ٌ وِ  ً  : إِذا كانت السَُّوارِ  َشْبعَىو ، زاَد غيُره : الَخْلَخالِ  َشْبعَى في الّصحاح : ُربََّما قالُوا : امرأَة ٌ  تَْمأُلُهما ِسَمنا الِوَشاحِ ، إِذا  َشْبعَى ، وكذا :اْمَرأَة

 كانَْت ُمفَاَضةً َضْخَمةَ البَْطِن.

ُد بِكهافِه ، قال : ٌل بالبَْحِرين: َجبَ  الشَّْبعَانُ وِ   ، بَهَجَر ، يُتَبَرَّ

َزو دح مـــــــــن  عـــــــــانِ تــــــــــَ بـــــــــح َرًة  الشـــــــــــــــــــــــ  ظـــــــــح َك نـــــــــَ فـــــــــَ لـــــــــح  خـــــــــَ

يـــــــــــــــمُ      ُث متـــــــــــــــَِ يـــــــــــــــح وِع حـــــــــــــــَ اَلَد اجلـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــِإّن بـــــــــــــــِ

  
 لليَُهوِد فِي ِديَاِر أَُسْيِد بن ُمعَاِويَةَ. أُُطٌم بالَمِدينَةِ  : الشَّْبعَانُ وِ 
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. : ة ، بِدَمْشقَ  (4) ، كَسْكَرى الشَّْبعَىوِ   ، نَقَلَه الّصاَغاِنيُّ

__________________ 
 «.الَعقحرب»وعل  هامشه عن نسخة أخر  « الَقَربُ »( يف القاموس : 1)
 ( مل يرد هذا البيت يف مادة ميرت.2)
 سبع  الوشاح واخللخا  والدرع إذا كانت لينة. ( يف األساس : وامرأة3)
 ( قيدها ايقوت الشبعاء ابملد.4)
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يَت بذلك ألَّن ماَءها يُْرِوي العَْطشاَن ، (1)في الجاِهِليَِّة ، هكذا َضبََطه الّصاَغانِّي  َزْمَزمَ  من أَسماءِ  كقَُداَمةَ : اسم ، ُشبَاَعةُ وِ   يُْشبِعُ و ، ُسّمِ

وُربَّما يُْفَهُم من ِسيَاِق ِعبَاَرةِ اللَِّساِن أَنَّ « ُسْقمٍ  وِشفاءُ  ، ُطْعمٍ  َطعامُ  إِنها ، ُمبَاَرَكةٌ  إِنََّها»:  وسلموآلهعليههللاصلىقوِله  ْعنَىالغَْرثَاَن ، وهو مَ 

 ، بالفَتْحِ مع التَّْشِديِد. َشبَّاعة اْسَمها

بَع بَْعدَ  من الطَّعَامِ  أَيضاً : الفَُضالَةُ  الشُّبَاَعةُ وِ   ، عن اْبِن َعبّاد. الّشِ

 .ُشبُعٌ  ، كما في الّصحاح ، وثِيَابٌ  الغَْزِل ، كأَِميٍر ، أَي َكثِيُره َشبِيعُ  ثَْوبٌ  من الَمَجاِز :وِ 

 َكثِير الثَّلَّةِ  َشبِيع وَحْبلٌ  : َمتَُن ، َعْقلُه ، كَكُرمَ  َشبُعَ  وَمتِينُهُ ، وقد وافِره ي :، أَ  ، بفتحِ الباءِ  ُمْشبَعُهو العَْقل ، َشبِيعُ  َرُجلٌ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

 .ُشبُعٌ  ، والَجْمُع : الشَّعَِر ، أَو الَوبَر : الصُّوُف أَو (2)ها َوَمتِينَُها ، والثَّلّة 

مِّ  ُشْبعَةٌ  يُقَال : ِعْنِديوِ  ةً  يُْشبَع قَْدُر ما أَي ِمن َطعَاٍم ، بالضَّ  ، كما في الّصحاحِ. بِه َمرَّ

 فتَُوفَُّر ُحُروفُه. يُْشبَعُ  ، حتّى الَكاَلم أَْشبَْعتَه ، وُكلُّ ما َوفَّْرتَه فقد َوفََّرهُ  ، أَي أَْشبَعَهُ  من الَمَجاِز :وِ 

ً  ويُقال : ساَق فِي هذا الَمْعنَى فَْصالً   .ُمْشبَعا

ً  َشبَّعَتْ  قال يَْعقُوُب : هذا بَلٌَد قدوِ  بَعَ  قاَربَت ، إِذا َغنَُمه تَْشبِيعا  َشبِعَتْ  ، كما في الّصحاحِ ، وهو َمجاٌز ، ويُقَال أَيضاً : بَلٌَد قد تَْشبَعْ  ولم الّشِ

بَعِ  َغنَُمه ، إِذا ُوِصَف بَكثَْرة النَّبَاِت ، وتَنَاِهي بَعِ  فَت بتََوسُِّط النَّبَاِت وُمقَاَربَةِ ، إِذا ُوِص  َشبَّعَتو ، الّشِ  .الّشِ

 ، ألَنَّه ِمن ِصيَغِ التََّكلُِّف. ولَْيس كذِلكَ  َشْبعَانُ  : أَْن يُِرَي أَنَّه التََّشبُّعوِ 

بما ال يَْمِلُك كاَلبِِس  الُمتََشبِّعُ :»الَحديث ِطِل ، وهو َمَجاٌز ، ومنه، وهو التََّزيُُّن بأَْكثََر مّما ِعْنَده ، يَتََكثَُّر بذِلك ويَتََزيَُّن بالبَا التََّكثُّرُ  : التََّشبُّعُ وِ 

ُل بذِلك ، كالَِّذي يُِري أَنَّه« ثَْوبَْي ُزورٍ  ْوا  األَْكُل إِثَْر األَْكلِ   :التََّشبُّعو .(3)وليس كذِلَك  َشْبعَانُ  أَي : الُمتََكثُِّر بأَْكثََر مّما ِعْنَده يَتََجمَّ ، يُقَال : تََروَّ

 .تََشبَّعُواو (4)

َمْخَشِريُّ وابُن َعبّاٍد.  نَقَلَه الزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ ألَبِي َعاِرٍم الِكاَلبِّيِ : َشبَاَعىو ِشبَاعٌ  : َشْبعَىو َشْبعَانَ  َجْمعُ 

ا  نـــــــــَ ـــــــــح تـ اعـــــــــَ فـــــــــبـــــــــِ بـــــــــَ ـــــــــر َد   شـــــــــــــــــــــــَ َا مـــــــــن ال نـــــــــِ  آمـــــــــِ

ضُ وِ      اجـــــــــــِ ضــــــــــــــــــــــــَ
َ
ن  امل ئـــــــــــِ مـــــــــــَ طـــــــــــح مـــــــــــًا تـــــــــــَ دح ِن قـــــــــــِ  اِبأَلمـــــــــــح

  
ً  ومن َسَجعَاِت األََساس : قَْوٌم إِذا َجاُعوا كاُعوا ، وتََراُهْم ِسبَاعاً إِذا كانُوا : إِذا بَلَغَت األَْكَل ، ال يََزاُل ذِلَك َوْصفاً لها  َشابعٌ  مةٌ . وبَِهيَ ِشباعا

 َحتَّى يَْدنَُو فَِطاُمَها.

 القَْلِب : َمتِينُه. ُمَشبَّعُ  وَرُجلٌ 

َرّواهُ ِصْبغاً ، نقلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو  الثَّْوَب وَغْيَره : أَْشبَعو ، عن الفَّراِء. يُْشبِعُ  ، لما َشبِيعٌ  : قَنُوٌل ، عن ابِن َعبّاٍد ، وَطعَامٌ  َشبِيعٌ  وَسْهمٌ 

 النَّْفخِ والِقَراَءةِ ، وَسائِر اللَّْفِظ. كإِْشبَاعِ  َمجاٌز ، وقد يُْستَْعَمُل في غيِر الَجَواِهِر على الَمثَِل ،

 من هَذا األَْمِر وَرِويُت ، إِذا َكِرْهتَه وَمِلْلتَه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمَجاٌز. َشبِْعتُ  وتَقُول :

ْبعُ وِ   الُمَهلَِّب بن أَبِي ُصْفَرةَ : (5)، وَشاِهُده قوُل بِْشِر بن الُمِغيَرةِ بن  يُْشبِعُ  ، بالَكْسِر : لغةٌ في الَمْصَدِر ، كما أَنّه اسٌم لما الّشِ

هــــــــــُ ِو  ــــــــــ  ل ــــــــــد اَنَ  كــــــــــُ عــــــــــاً ُم ق ــــــــــح ب ه  شــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــِ ن طــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــب  ل

ضُ وِ      بــــــــح هح  شــــــــــــــــــــــِ بــــــــُ احــــــــِ اَع صــــــــــــــــــــــَ ؤحٌم ِإذا جــــــــَ ــــــــُ ىَت ل ــــــــفــــــــَ  ال

  
 كما في اللَّساِن ، وهو في ُشُروح الفَِصيحِ هكَذا ، ونقَلَه الّصاَغانِيُّ عن ابن ُدَرْيٍد.
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ِويُّ ُمقَيَّداً ، وقال في القََوافِي : َحَرَكةُ الدَِّخيِل ، وهو الَحْرُف الَِّذي بعَد التَّأِْسيِس ، وقِيَل : هو اْخِتالُف تلَك الَحَرَكِة إِذا كانَ  اإِلْشبَاعُ وِ   الرَّ

ِوّيِ الُمْطلَِق. اإِلْشبَاعُ  األَْخفَُش :  : َحَرَكةُ الَحْرِف الِّذي بيَن التَّأِْسيِس والرَّ

ُجُل : بَعَ أَشَ وِ   ماِشيَتُه. َشبِعَتْ  الرَّ

__________________ 
 ( ومثله يف معجم البلدان واللسان والنهاية.1)
 وما أثبت يواف  عبارة التهذيب وفيه : وثلة ا بر ا وهو صوفه أو شعره ووبره.« وثلة الصوف»( ابألصر 2)
 هو من أفعا  ذوي الزور ا بر هو يف نفسه زوٌر أي كذٌب.( زيد يف النهاية بعدها : ومن فعله فالا يسخر من نفسه ا و 3)
 «.ترادوا»( عن األساس وابألصر 4)
 والبيت فيها من أربعة أبيات. .. بشر بن املغرية ابن أخي املهلب 140/  1( كذا ابألصر ا ويف شرح ا ماسة للتربيزي 5)
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، مثل َشِكَع َسَواء ، كما في العُبَاِب واللَِّساِن ،  َجِزع من َمَرٍض أَو ُجوعٍ  : أَي (1)، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  ، كفَِرحَ  َشتِعَ   :[شتع]

واُب : َخِرَع ، كفَِرح ، بالَخاِء والّراِء ، كما هو فِي تَْهِذي« َجِزعَ »وهكذا هو في النَُّسخِ   ِب اْبن القَطَّاعِ.بالِجيم والّزاي ، والصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وِممَّ

ً  ءَ الشَّىْ  َشتَعَ  َ ، قاله ابُن القَطَّاع ، وَذَكَره الُمَصنُِّف في الغَْيِن ، كما َسيَأْتِي. َشتْعا  ، َكنََصَر : َوِطئَه وَذلَّلَّ

يِت ،، وهاتَان عن اللِّْحيَانِ  ، كَسحاب ، وِكتَاب ، وُغَرابٍ  الّشَجاعُ  : [شجع] ّكِ ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن اللِّْحيَانِّيِ  وأَِميرٍ  ّيِ ، كما َحَكى ابُن الّسِ

ِذه ، وال تَْظَهُر فائَِدةٌ للتْطِويِل به الشَِّديُد القَْلِب عند البَأِْس  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ : وأَْحَمدَ  ، وهِذه عن اْبن األَْعَرابِّيِ ؛ وكتٍِف ، وِعنَبَةٍ  أَْيضاً ،

، الفَتْح  ، مثَلَّثَةً  شْجعَةٌ  ج : كان أَْخَصَر ، وأَْجَرى على قاِعَدتِه ،« ، ُمثَلَّثَةً وَكأَِميٍر وَكتٍِف وِعنَبٍَة وأَْحَمدَ  الّشجاع»: األَوزاِن ، ولو قَاَل 

كةً ، َشَجعَةٌ و والَكْسر عن أَبي ُعبْيَدة مِّ  ُشْجعَانٌ و ، كِرَجال ، ِشَجاعٌ و ، محرَّ يِت عن   والَكْسر، بالضَّ ّكِ ، األَِخيَرةُ عن اللّْحيَانِّيِ : وحَكى ابُن الّسِ

 ، فإِنَّه َغلٌَط ، ُشْجعان : مثُل َجِريٍب وُجْربَان ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ال تَْلتَِفْت إِلى قَْوِلِهْم : ُشْجعَانٌ  ، وقومٌ  ِشَجاعٌ و ُشَجاعٌ  اللِّْحيَانِّيِ : َرُجلٌ 

 َشْجعةٌ و ، ُشَجعَاءُ  : (2)بالتَّْحِريِك أَيضاً ، ويُقَال  َشَجعَةٌ : ، وَحَكى غيُره  ِشْجعَةٌ و َشْجعَةٌ  ، مثل فَِقيٍه وفُقََهاَء ، وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : قومٌ  ُشَجعَاءُ و

 بَِرّي :، األَربع اسٌم للَجْمعِ ، قال َطِريُف بن ماِلٍك العَنْ  ِشَجعَةٌ و (3)

َد  يــــــــــِّ نح ُأســــــــــــــــــــــــَ َواِرُس مــــــــــِ وحِد فـــــــــــَ ةٌ حــــــــــَ عــــــــــَ جــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــُ

مُ وِ      جِيَ َخضــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــح ي ــــــــــَ وحَ  بـ ــــــــــحــــــــــَ ُت ف ــــــــــح ب  ِإذا َغضــــــــــــــــــــــــِ

  
تَْين ُشُجعٌ و ، بالَكْسِر ، ِشَجاعُ و َشَجائِعُ  ج : ، بالفَتْحِ والَمّدِ ، َشْجعاءُ و ، كفَِرَحة ، وَشِريفَةٍ  َشِجعَةٌ و ، ُمثَلَّثَة ، شجاَعةٌ  هيوِ  ، الَجِميُع  ، بَضمَّ

جالِ  ُشَجاعٌ  أَو عن اللِّْحيَانِّيِ ، . خاصٌّ بالّرِ  وال تُوَصُف به الَمْرأَةُ ، كما َسِمعَه أَبو َزْيٍد من الِكالبِيِّيَن ، ونَقَله الَجْوَهِريُّ

َجاِل في َكالِمَها وَسالَطتِها. الشَِّجعَةُ وِ   من النَِّساِء : الَجِريئَةُ َعلَى الّرِ

 تِيَاجِ إِليه ، واالعتذاُر بالشُّهرة ِمْن ِمثْلِه ال يَْنَهُض.، كَكَراَمة. أَْغفََل عنه مع ِشدَّةِ االحْ  َشَجاَعةً  ، َكَكُرمَ  َشُجعَ  قدوِ 

ً  كغَُراٍب وِكتَاٍب : الَحيَّةُ وِ  : َضْرٌب من الَحيّاِت لَِطيٌف  الشَُّجاع وقال َشِمٌر في ِكتَاِب الَحيّاِت : أَو الذََّكُر ِمْنَها ، أَو َضْرٌب ِمْنَها َصِغيٌر. ُمْطلَقا

 أَْجَرُؤها ، قال ابُن أَْحَمَر : ـ َزَعُموا ـَدقِيٌق ، وهو 

هـــــــــــــا وِ  عـــــــــــــَ ُب لـــــــــــــَح واقـــــــــــــِ تح لـــــــــــــه أُُذٌن يـــــــــــــُ بـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

ِة      بـــــــَ ٌر كـــــــنـــــــاصـــــــــــــــــــــِ اعِ َبصـــــــــــــــــــــَ جـــــــَ دِ  الشـــــــــــــــــــــ  خـــــــِ ســـــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
ً  يَاَمةِ ُء َكْنُز أََحِدهم يوَم القِ يَِجي»: َعْينُه التي يَْنِصبُها للنََّظِر إِذا نََظر. وفي الحديث :  الشُّجاع َحبَت : اْنتََصبَت ، ونَاِصبَةُ   ج :« أَْقَرعَ  ُشَجاعا

مِّ  ُشْجعَانٌ   ، األَّوُل عن اللِّْحيَانِّيِ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : الَكْسُر أَْكثَُر. ، بالَكْسر والضَّ

فَُر الذي يَُكوُن في البَْطنِ  : الشَُّجاع من الَمَجاِز :وِ  ُجَل إِذا  الصَّ َضْت له في بَْطنِه َحيَّةٌ ، وفي الّصحاِح : وتَْزُعُم العََرُب أَنَّ الرَّ طاَل ُجوُعه تعرَّ

ونَها فََر ، قاَل أَبو ِخَراٍش الُهَذِليُّ يخاِطُب اْمَرأَتَه : الشَُّجاعَ  يَُسمُّ  والصَّ

اعَ أَُرد   جـــــــــَ ُه  شـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــنـــــــــَ مـــــــــِ لـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ وح تـ ِن لـــــــــَ طـــــــــح  الـــــــــبـــــــــَ

ِم وِ      عــــــــــح ِك ابلــــــــــطــــــــــ  الــــــــــِ يــــــــــَ ريحِي مــــــــــن عــــــــــِ ُر غــــــــــَ (4)أُوثــــــــــِ
 

  
 البَْطِن : ِشدَّةُ اْلجوعِ ، وأَْنَشَد بيَت أَبِي ِخَراٍش أَْيضاً. ُشَجاعُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : قال األَْصَمِعيُّ :

 له ، َوْهبٍ  أَبُو ُكْنيَتُه ، عنههللارضي،  َصحابِيٌّ  َعْبِد َشْمٍس : ، ويُقَاُل : اْبُن أَبِي َوْهِب بِن َربِيعَةَ األََسِديُّ َحِليُف بَنِي بُن َوْهبٍ  ُشَجاعُ وِ 

 .البَْلقَاءِ  َمِلكِ  الغَّسانِّيِ  َشِمرٍ  أَبي بنِ  الحاِرثِ  إِلى وسلموآلهعليههللاصلى النبيُّ  وبَعَثَه ، بَْدراً  وَشِهدَ  ، ِهْجَرتَان

َحابَِة. ُشَجاعُ  فَاتَهُ :وَ   بن الحاِرث السَُّدوِسيُّ له ِشْعٌر ، ذكَره ابُن فَتُْحون في الصَّ

__________________ 
 .17/  2( اجلمهرة 1)
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عة األربض اسم »( هبامش املطبوعة املصرية : 2) عة وُشجح عة وَشجح قوله : ويقا  شجعاء اخل يف العبارة ركاكة ا ونص عبارة اللسان : وشجعاء وِشجح
ــــــــــــــ ه للجمض ا قوله : األربض اسم للجمض لعر الرابعة سقطت من قلم الناقر من مسودة املؤلف ا وهي َشَجَعة  ركة ا »وهبامش اللسان : « فتبمرـ

 «.كما أفاده الصحاح والقاموس وامكم ا فان شجعاء مجض قياسي لشجيض ا ففي الصحاح شجيض وشجعاء كفقيه وفقهاء
 املعىن وما جاء بعدها. وانظر ا اشية السابقة.( ضبطت بتثليث الشا موافقة لسيا  3)
 وفيه : قد تعلمينه. 128/  2( ديوان اهلذليا 4)
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ّمِ : بَْطنٌ  ُشَجاَعةَ  بَنُووِ   بن ماِلك بن َكْعِب بن الَحاِرث ، بَْطٌن من األَْزِد. ُشَجاَعةُ  قلُت : وهم .(1)من العََرِب ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  ، بالضَّ

ِت ، ثُمَّ  بَْطنٌ  ، بالفَتْحِ : َشْجعٍ  بَنُووِ   بن َوْبَرةَ ، قال أَبُو ِخَراٍش : من َكْلبِ  من ُعْذَرةَ بِن َزْيِد الالَّ

يِن  ا بــــــــــــــَ َداَة َدعــــــــــــــَ ضٍ غــــــــــــــَ جــــــــــــــح  وَوىل   (2) شــــــــــــــــــــــــــــَ

ا     ــــــــــــــَ ــــــــــــــب ي و جمــــــــــــــُِ عــــــــــــــُ دح ــــــــــــــَ َم ال ي طــــــــــــــح ُؤم  اخلــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  يـ

  
بن أَِسيِد بن  وهو َجدٌّ للحاِرِث بِن َعْوفِ  بُن عاِمِر بِن لَْيِث بِن بَْكِر بن َعْبِد َمنَاةَ بِن ِكنَانَةَ  ِشْجعُ  ، وهو بالَكْسِر : بَْطٌن من ِكنانَةَ  ، ِشْجعٍ  بَنُووِ 

رِضَي هللا عنه ، وهو بُكْنيَتِه أَْشَهُر ، َشِهَد الفَتَْح ، ونََزَل في اآلخر  لصَّحابِيّ ا َواقٍِد اللَّْيثِيُّ  (3)، أَبُو  ِشْجع جابِِر بن ُعَوْيَرةَ بِن َعْبِد َمنَاةَ بنِ 

 بَمكَّةَ ، وبها تُُوفَِّي سنة ثََماٍن وِستِّيَن.

َكةً في اإِلبِِل : ُسْرَعةُ نَْقِل القََوائِمِ  الشََّجعُ وِ   ِهٍل :، كما في الّصحاحِ ، وأَْنَشَد لُسوْيِد بن أَبِي كا ، ُمَحرَّ

ا  وهلـــــــــــــــَِ هـــــــــــــــُ ا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  جمـــــــــــــــَح اهـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح بـ  فـــــــــــــــرَكـــــــــــــــِ

ن       ـــــــــــــهـــــــــــــِ ي اَلِب اأَلرحِض فـــــــــــــِ ضح بصـــــــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ّي  ، كفَِرَحةٍ  َشِجعَةٌ و ، َشْجعَاءُ  القََوائِِم ، كَكِتٍف ، وناقَةٌ  َشِجعُ  َجَملٌ  أَي بصاَلِب القََوائِِم ، يُقَال : إِبِالً لم يَِصْف ُسَوْيٌد في البَْيِت : ، قال ابُن بَّرِ

 ، وإِنَّما َوَصَف َخْيالً ، بدِليِل قَْوِله بعَده :

َعَلةً   َفرَتاَها ُعُصماً ُمنـح
ِصاَلَب »أَي بَخْيٍل ِصاَلِب الَحَوافِِر ، وأَْرُض الفََرِس : َحَوافُِرَها ، وإِنََّما فَسََّر الَجْوَهِريُّ « بِصاَلِب األَْرِض »فيكوُن الَمْعنَى في قَْولِه : 

في هذا  الشَجع : ُسْرَعةُ نَْقِل القََوائِم ، والِّذي َذَكَره األَْصَمِعيُّ في تَْفِسيرِ  الشََّجع بالقََوائم ألَنَّهُ ظنَّ أَنَّهُ يَِصُف إِبالً ، وقد قَدَّم أَنَّ « األَْرِض 

 البَْيِت أَنَّه الَمضاُء والَجراَءةُ.

َجاِل ، كالشَُّجاع : األَْشَجعُ وِ  تِه ، فَّةٌ كالَهَوجِ َمْن فِيه خِ  من الّرِ ى بهو ِلقُوَّ ، كما في الّصحاحِ ، وهو قَْوُل اللَّْيِث ، وبه فَسََّر قوَل  األََسدُ  يَُسمَّ

 العَّجاجِ :

ٍد  َجَعافَوَلَدتح فـَرّاَس ُأسح  َأشح
جاِل : الَِّذي كأَنَّ به ُجنوناً. قال : وهذا َخَطأٌ  األَْشَجعَ  يَل : إِنَّ قال اللَّْيُث : وقد قِ : يَْعنِي : أُمَّ تَِميٍم َولََدتْه أََسداً من األُُسوِد. قال األَْزَهِريُّ  من الّرِ

 ، ولو كاَن كذِلَك ما َمَدَح به الشُّعََراُء.

وايَةُ : الدَّْهر يعِني :« أَّخاذ أَْشَجعو»قوُل الشَّاِعِر : وِ   ، هكذا نَصُّ الَجْوَهِرّي ، وهو قَْوُل األَْعشَى ، والّرِ

ضَ أبَِشـــــــــــــــــــــــح  ه  جـــــــــَ مـــــــــَ كـــــــــح ِر حـــــــــُ هـــــــــح اٍذ عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــد   َأخـــــــــ 

َر ُ      َواِدُث أَفـــــــــــــــح نح َأيِّ مــــــــــــــا َ حيت ا ــــــــــــــَ  فــــــــــــــمــــــــــــــِ

  
اٍذ على الدَّْهِر ُحْكَمه فالصواُب أَنَّه عنى باألَْشَجعِ  وأَنَت َخبِيٌر بأَنَّه ال يَِصحُّ أَْن يُرادَ  ْل. باألَْشَجعِ  الّدهْر لقوله :أَخَّ  نَْفَسه ، أَو غير ذِلك ، فتأَمَّ

كةً ، الشََّجعِ  البَيِّنُ  ، وهو الطَِّويلُ   :األَْشَجعُ وِ  ٌ  (4)، عن ابن ُدَرْيٍد  أَي الطُّولِ  ، محرَّ  كذِلك. الشََّجعِ  بَيِّنَةُ  َشْجعاءُ  ، واْمَرأَة

، وفي  أُُصوُل األََصابعِ الّتِي تَتَِّصُل بعََصِب ظاِهِر الَكفِّ  : األََشاِجيعُ  :كذا ُوِجَد بَخّطِ الَجْوَهِرّيِ ، وفي بعض نَُسِخ الّصحاح  األَشاِجعُ وِ 

 ، ومنه قَْوُل لَبِيٍد : كأَْحَمدَ  ، أَْشَجعُ  الَواِحدُ « أُصول»التَّْهِذيِب : هي ُرُؤوُس األََصابِع ، بََدل 

ِخُلَها َحىت  يـَُوارِي  َجَعهح يُدح  (5) َأشح
ْجِل : العََصُب الَمْمُدوُد فوق  األَْشَجعُ  ، ولم يَْعِرْفهُ أَبو الغَْوِث ، وقِيَل : ِإْصبَع: ، مثل  إِْشَجع ناٌس يَْزَعُموَن أَنّهو الَجْوَهِريُّ :قال  في اليَِد والّرِ

ْسغِ إِلى أُصوِل األََصابعِ التي يُقَاُل لها : أَْطنَاُب األَ  (6)السُّاَلَمى من   َصابعِ فوقَ بَْيِن الرُّ

__________________ 
 يف األزد بنو شجاعة. 96/  2( الذي يف اجلمهرة 1)
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وضبطت فيه شجض بكسر فسكون. وهي يعين بين شجض بن عامر بن ليث وكان قد استنقذ أسر  من أصحابه  136/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ومما جاء يف القصيدة : 59/  21األغاين ج وأطلقهم وقد عرف منهم ابين شعوب أحد بين شجض انظر قصة الشعر يف 

ـــــــــــــــف  ـــــــــــــــي ـــــــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدي بـــــــــــــــين حـــــــــــــــن  مـــــــــــــــن

ـــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــواب      صــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــاب مضــــــــــــــــــــــــــــــرس واب

  

ـــــــــــــــنـــــــــــــــا  ـــــــــــــــوا اي بـــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــض عـــــــــــــــلـــــــــــــــي ـــــــــــــــن  فـــــــــــــــبث

  
 حـــــــــــــــــ  ابـــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــوب أن يـــــــــــــــــثـــــــــــــــــيـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاوِ   

  

 واملثبت عن أسد الغابة.« بن»( ابألصر 3)
 .96/  2( اجلمهرة 4)
 .94( ديوانه ط بريوت ص 5)
 «.ما»( يف التهذيب : 6)
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ِر الَكفِّ ا وِقيَر : هو الَعظحُم  ِبضٍ  (1)َ هح ِغ ا لكرِّ ِإصــــــح َبَض ابلر ســــــح ُر اإِلصــــــح َجضُ  ال ِذي َيصــــــِ َتج  ال ِذي قاَ  :  َأشــــــح هو »ا واحح
ِد : َعارِي« الَعصــَب اِجضِ  بَقوحهِلم للذِّئحِب واأَلســَ َب قاَ  لِتلحَك الِعظَاِم : اأَلشــاِجضَ  ا فَمنح َجَعرَ  اأَلشــَ ناُع ا  الَعصــَ هي اأَلســح

ٍر رِضَي   عنه :  ُم عليه قَِلياًل ا وِقيَر : هو « اأَلَشاِجضِ  عارِي»ويف ِصَفِة َأيب َبكح وهي َمفاِصُر اأَلَصابِض ا َأي كان الل حح
  اِهُر َعَصِبها.

 ب.من العَرَ  أَبو قَبِيلَةٍ بِن َسْعِد بن قَْيِس َعْياَلَن : بُن َرْيِث بِن َغَطفانِ  أَْشَجعُ وِ 

 .بالشََّجاَعةِ  َمْغلُوبُ  فهو َمْشُجوعٌ  يُقَال : َشاَجْعتُه فَشَجْعتُه بالشََّجاَعةِ  ، كَمنَعَه : َغلَبَه شَجعَهُ وِ 

 ومن َسَجعاِت األََساِس : ما تُْغنِي عنك الُمَساَجعَة ، إِذا ُطِلبَْت ِمْنَك الُمَشاَجعَة.

مِّ  الشُّْجعَةُ وِ  ِعيفُ  ويُْفتَحُ  ، عن ابِن َعبّاد ، بالضَّ اِويُّ  : الَجباُن الضَّ الفَتْح عن اللِّْحيَانِّيِ. قال ابُن َعبّاٍد : وأََرى أَّن  ال فُؤاَد لَهُ. الَِّذي العاِجُز الضَّ

 َسبِيلَه َسبِيُل ما َجاَء على فُعَلَة ، ومعناه الَمْفعُوُل ، كالسَُّخَرةِ ، وَغْيِرَها.

ه كالُمَخبَّلِ  ، الشَّْجعَةُ وِ   ، كما في اللَِّساِن والتَّْكِملَِة ، عن اللِّْحيَانِّيِ. بِالفَتْحِ : الفَِصيُل تََضعُه أُمُّ

تَْيِن : ُعُروُق الشََّجِر ، عن اْبِن َعبّاٍد. الشُُّجعُ وِ   ، بَضمَّ

ََّخذُ من الَخَشبِ  أَْيضاً :وِ   بّاٍد أَْيضاً.، عن اْبِن عَ  لُُجٌم كانَْت فِي الجاِهِليَِّة تُت

 ، أَي الَِّذي يَْعتَِريِه ُجنُوٌن. كَكتٍِف : الَمْجنُوُن من الِجَمالِ  ، الشَِّجعُ و قال :

َجاِل ، بَهاٍء : الَمْرأَةُ الَجِريئَةُ  ، الشَِّجعَةُ وِ   ، كَسِفينٍَة. عَةِ كالشَِّجي وَسالَطتَِها ، عن ابِن َعبّاٍد أَيضاً ، الَجُسوَرةُ في َكالِمَها السَِّليَطةُ على الّرِ

 من ِكنَانَةَ ، وقد َذَكَرَها قَِريباً ، فهو تَْكراٌر. ، بالَكْسِر : قَبِيلَةٌ  ِشْجعٍ  بنووِ 

. بُن تَِميِم بِن النَِّمِر بن َوبَرةَ : بَْطٌن من قَُضاَعة ، وإِليه يَْرِجُع ُكلُّ َمْشَجِعّيٍ ، َذَكَرهُ ابنُ  َمْشَجعَةُ  ، وهو : اسمٌ  َمْشَجعَةُ وِ  شاِطيُّ  الَجّوانِّيِ والرُّ

ً : ، أَي على ِصيغَِة اْسِم الَمْفعُوِل  كُمْجَملٍ  الُمْشَجعُ و  .الشَُّجاع ، عن اْبِن َعبّاٍد ، قال : ومنه أُِخذَ  الُمْنتَِهي ُجنُونا

ً  في الّصحاحِ :وِ  عَهُ تَْشِجيعا ى قَْلبَه َشجَّ أَه ، : قَوَّ عُ  ، قال ِسيبََوْيهٌ : يُقَال : هو ُشَجاعٌ  أَْنتَ  إِنَّكَ  له : أَو قال وَجرَّ ، أَي يُْرَمى بذِلك ،  (2) يَُشجَّ

 ويُقَال لَهُ.

عَ وِ  ُجُل : تََشجَّ عُوا فَحَملُوا َعلَْيهم. الشََّجاَعةَ  تََكلَّفَ  الرَّ  وأَْظَهَرها من نَْفِسه ولَْيَس بِه ، يُقَال : تََشجَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : هي الَجِريئَةُ. الشَّْجعاءُ  بَُؤةُ اللَّ 

 : الَمْجنُون ، وبه فَسَّر بعٌض قَْوَل األَْعَشى الّسابَِق. األَْشَجعُ وِ 

 : َسِريعَةٌ َخِفيفَةٌ ، قال : َشِجعَاتٌ  وقََوائمُ 

 وال ُعصحرِ  (3)ال ِشَحاٍب  َشِجَعاتٍ عل  
َكة : الَمَضاُء والُجْرأَةُ. الشََّجعُ وِ   ُمَحرَّ

ِمُن ، وفي الَمثَِل :  عَةُ الشَّجْ وِ   ، قاَل : أَْشَجع ويُقال ِلْلَحيَّة :« َشْجعَةً  أَْعَمى يَقُودُ »، بالفَتْحِ : الطَِّويُل الُمْضَطِرُب ، وأَيضاً الزَّ

َجضُ . فـََقَض  َعَليحه ..  (4) اأَلشح
َكاةِ يُث أَبِي ُهَرْيَرةَ في َمْنعِ نه َحدِ ، وم أَشاِجعُ  َجْمعُه : أَي َحيّاٍت ، وقيل : هو « يَْنَهْشنَهُ  أَشاِجعَ  إِاّل بُِعَث عليه يَْوَم الِقيَاَمة َسعَفُها وِليفُها:»الزَّ

 ، وهو الَحيَّةُ. ُشَجاعٍ  : جمعُ  أَْشِجعَةٌ و ، أَْشِجعَةٍ  َجْمع
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ْخم من الَحيّات ، وقيل : هو الَخبِيُث الماِرُد منها ، وَذهَ  الشَّْجعَمُ وِ   ب ِسيبََوْيهٌ إِلى أَنَّه ُربَاِعيٌّ ، وأَْنَشَد األَْحَمُر :: الضَّ

ا  َدمـــــــــــَ اُت مـــــــــــنـــــــــــه الـــــــــــقـــــــــــَ يـــــــــــّ دح ســـــــــــــــــــــــــاملََ ا ـــــــــــَ  قـــــــــــَ

واَن و      عــــــــــُ ــــــــــح ااألُفـ مــــــــــَ عــــــــــَ جــــــــــح الشــــــــــــــــــــــــ  اعــــــــــَ جــــــــــَ  (5 الشــــــــــــــــــــــــ 
  

__________________ 
 واألصر كاللسان.« الُعظيم»( التهذيب : 1)
 «.شجض»( عن اللسان وابألصر 2)
 ِشخاٍت.( يف التهذيب : ال 3)
 ومتامه : 344( البيت جلرير يف ديوانه ص 4)

اثـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم   أيـــــــــــــــــفـــــــــــــــــايشـــــــــــــــــــــــــــــــون وقـــــــــــــــــد رأوا حـــــــــــــــــفـــــــــــــــــّ

 قــــــــــــد عضـــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــقضـــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه األشـــــــــــــــــــــــــجــــــــــــض    

  

من  80/  4( اختلفوا يف قائله ا فقير للعجاج وقير للدبريي وقير أليب حيان الفقعســـــي وقير ملســـــاور العبســـــي والشـــــطران يف شـــــواهد العيين 5)
 أرجوزة طويلة.
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 : الَجِسيُم ، وقيل : الّشابُّ ، هكذا فَسَّر به بعُضُهم قوَل األَْعشى السابَِق. األَْشَجعوِ 

. ، َكَجْعفٍَر : الطَِّويلُ  الشَّْرَجعُ  : [شرجع]  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ُت ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ، ِلعَْبَدةَ بِن الطَّبِيِب :يُْحَمل عليه الَميِّ  أَو الَجنَاَزةُ والسَِّريرُ  ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ ، النَّْعشُ  قِيَل :وِ 

َرٌة وِ  فـــــــــــح رِي حـــــــــــُ ُت أَبن  َقصـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــح لـــــــــــِ  لـــــــــــقـــــــــــد عـــــــــــَ

ا      هــــــــــــَ يـــــــــــــح ين ِإلــــــــــــَ لــــــــــــُ مــــــــــــِ َاُء حيــــــــــــَح ربح ضُ غــــــــــــَ رحجــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْلِت يَْذُكر الَخاِلَق وَملَُكوتَه :  وأَنشد األَْزَهِرّي ألَُميَّةَ بِن أَبِي الصَّ

اَن حنـــــــــــــــَح وِ  وفـــــــــــــــَ ُذ الـــــــــــــــطـــــــــــــــ  فـــــــــــــــِّ نــــــــــــــــَ َداُ ه يــــــــــــــــُ  ُن فـــــــــــــــِ

اَد وِ      تــــــــــــَ هُ اقـــــــــــــح عــــــــــــَ رحجــــــــــــَ ُد  شــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــَ دح َداٌح بــــــــــــَ (1)بــــــــــــَ
 

  
 : َسِريُره ، وبَداٌح بَْدبٌَده أَي َواِسٌع. َشْرَجعُهو قال َشِمٌر : أَي هو الباقِي ونَْحُن الهاِلُكون ، واْقتَاَد ، أَي َوسََّع ، قال :

 الظَّْهِر ، على التَّْشبِيِه بالسَِّريِر ، قال ُرْؤبَةُ : النَّاقَةُ الطَِّويلَةُ  : الشَّْرَجعُ  من الَمَجاِز عن اْبِن َعبّاٍد :وِ 

 تـََر  له ِإالن وِنضحواً َشرحَجَعا
 َخَشبَة َطِويلَةٌ ُمَربَّعَةٌ. : الشَّْرَجعُ وِ 

لُ  أَي على ِصيغَِة الَمْفعُوِل : ، بالفَتْحِ  الُمَشْرَجعُ وِ   الِّذي ال ُحُروَف لَنَواِحيه. الُمَطوَّ

 : ـوهو الشَّّماُخ  ـ، قال الّشاِعُر  ُمَشْرَجعَةٌ  ، يُقَال :ِمْطَرقَةٌ  ِمْن َمَطاِرِق الَحّداِديَن : ما ال ُحُروَف ِلنََواِحيهوِ 

ا  هــــــــــَ حبــــــــــَِ ذح هــــــــــا ومــــــــــَ ــــــــــح ي ــــــــــَ نـ ــــــــــح يـ َ عــــــــــَ اح ــــــــــَ  كــــــــــَبن  مــــــــــا ب

ضٌ      رحجـــــــــــَ و ُ  ُمشـــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــُ ِ ممـــــــــــَح اح الِة الـــــــــــقـــــــــــَ نح عـــــــــــَ  مـــــــــــِ

  
 َوى :ويُرْ 

حَبَها َها وَمذح  كَبن  ما فاَت  َحيَـيـح
ّي لُخفَاِف بن نُْدبَةَ :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ه  اَدفـــــــــَ اُر صـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــح نـ ٍر ِإذا املـــــــــِ وُد َبصـــــــــــــــــــــــح مـــــــــُ لـــــــــح  جـــــــــُ

ر       ضفــــــــــَ رحجــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ضُ  امل قــــــــــَ ا يـــــــــــَ مــــــــــَ لــــــــــ   مــــــــــنــــــــــهــــــــــا كــــــــــُ

  
 قُْلَت : َشْرِجْعَها.كذِلَك من الَخَشبَة إِذا كانَت ُمَربَّعَةً فأََمْرته بنَْحِت ُحُروفِها ، وِ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

ّي قَْوَل أَْعَشى ُعْكٍل : الشَّْرَجعُ   : القَْوُس ، وبه فَّسر ابُن بَّرِ

ي  لـــــــــــــِ ُا رِجـــــــــــــح ِدي وأُعـــــــــــــِ يـــــــــــــُم عـــــــــــــلـــــــــــــ  يـــــــــــــَ ـــــــــــــِ  أُق

َبيّنِ      ضٌ كـــــــــــــــَ رحجـــــــــــــــَ داِد  شـــــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــِ  بـــــــــــــــعـــــــــــــــد اعـــــــــــــــح

  
يِن ، كما في الّصحاحِ ، وقال ُكراع : هللا تعالَى ِلِعبَاِده َشَرعَ  : ما الشَِّريعَةُ  : [شرع] يِن وأََمَر به ،  الشَِّريعَة من الّدِ : ما َسنَّ هللا من الّدِ

كاة ، وسائِِر أَْعَماِل البِّرِ ، ُمْشتقٌّ من َشاِطى ْوِم والصَّالةِ ، والَحّجِ والزَّ َعْلناَك َعلى َشرِيَعة  ِمَن ُثَّ جَ )ِء البَْحِر ، ومنه قولُه تَعالَى :كالصَّ
َي ما الشَِّريعَةُ وقال اللَّْيُث : (2) (اْْلَْمرِ  وِم والصَّالةِ والَحّجِ والنَِّكاحِ وغيِرِه ؛ وفي  َشَرع : ُمْنَحَدُر الماِء ، وبها ُسّمِ هللا للِعبَاِد من الصَّ

يَت ً  (3) [عةً شري] الشَِّريعَةُ  الُمْفرداِت للّراِغِب : وقال بعُضُهم : ُسمَّ  (4)فيها على الَحِقيقَة  َشَرعَ  الَماِء ، بحيُث إِنَّ من بَشِريعَةِ  تَْشبِيها

ّيِ ما َر ، قال : وأَْعنِي بالّرِ « كنُت أَْشَرُب وال أَْرَوى ، فلّما عرفُت هللا َرِويُت بال ُشْربٍ »قَاَل بعُض الُحَكماِء :  الَمْصُدوقة َرِوَي وتََطهَّ

رَُكْم َتْطِهْياً )وبالتَّْطِهيِر ما قَال َعزَّ وَجلَّ :  ا يُرِيُد هللاُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِت َوُيَطهِّ  .(5) (ِإَّنَّ
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ْرَعةِ  الّظاِهُر الُمْستَِقيُم من الَمَذاِهِب ، : الشَِّريعَةُ وِ  هو َمأُْخوذٌ من أَْقَواٍل ثاَلثٍَة ، أَّما الظاِهُر : فِمن ، عن اْبِن َعَرفَةَ ، و ، بالَكْسِر فِيِهَما كالّشِ

ِد بِن يَِزيَد في تَْفِسيِر قَْوِله تَعالَى : َشَرعَ  قَْوِل اْبِن األَْعَرابِّيِ : قال :  (6) (ِشْرَعًة َوِمْنهاجاً ) ، أَي َظَهر ، وأَّما الُمْستَِقيُم : فِمن قَْوِل ُمَحمَّ

، قال :  (7) (ُثَّ َجَعْلناَك َعلى َشرِيَعة  )الُمْستَِقيُم ، وأَّما قولُه : من الَمَذاِهِب ، فمن قَْوِل القُتَْيبِّيِ في تَْفِسيِر قوِله تَعَالَى : الِمْنَهاُج : الطَِّريُق 

ِريَن في تَْفِسيرِ  (8)لَفَت واْختَ  .(ِلُكلّ  َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجاً )أَي َعلى ِمثَاٍل وَمْذَهب ، قاَل هللا َعزَّ وجلَّ :  ْرَعةِ  أَقواُل الُمفَّسِ  الّشِ

ْرَعةُ  والِمْنَهاجِ ، فِقيل : يُن ، والِمْنَهاُج : الطَِّريُق ، الّشِ  : الّدِ

__________________ 
« بدبد»وفســرها ابلواســض. واملثبت يف البيت « َبدِيد»وفســرها : واقتات أي وضــض. ويف األصــر واللســان : « واقتات شــرجعة»( يف التهذيب : 1)

 عن التهذيب.
 .18( سورة اجلاثية اآية 2)
 «.شرع»( زايدة عن املفردات 3)
 واملثبت عن املفردات.« ا قيقة واملصدوقة»( ابألصر : 4)
 .33( سورة األحزاب اآية 5)
 .48( سورة املائدة اآية 6)
 .18( سورة اجلاثية اآية 7)
 «.واختلف»ية وابألصر ( عن املطبوعة الكويت8)
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تَـَلف ُأيتَ به أبَلفاٍ  يـَُؤ  ُرَاُد ابلط رِيِ  ُهَنا الدِّيُن ا ولكن الل فحة ِإذا اخح
يعاً الط رِيُ  ا وامل ُر ا وقير : ُ َا مجَِ َة واأَلمح ك ُد هبا الِقصــــ 

 قا  َعنحرَتَُة.
َثِم   (1)أَقـحَو  وأَقـحَفَر بـَعحَد أُمِّ اهلَيـح

 : َسبِيالً وُسنَّةً. (ِشْرَعًة َوِمْنهاجاً )قال ابُن َعبّاٍس : وفَمْعنَى : أَْقَوى وأَْقفََر َواِحٌد ، على الَخْلَوة ، إِاّل أَنَّ اللَّْفَظيِن أَْوَكُد في الَخْلَوة. 

ْرعَ وفي الُمْفَرَداِت عن ابن َعبّاٍس :  ما َوَرَد بِه القُْرآُن والِمْنَهاُج : ما َوَرَد به السُّنّة ةُ الّشِ

يُن َواِحدٌ  (ِشْرَعًة َوِمْنهاجاً )وقال قتادة :  : على ِديٍن وِملٍَّة وِمْنَهاجٍ ،  ـ (َعلى َشرِيَعة  )في قَْوِله تَعَالَى  ـ: وقال الفَّراُء  ُمْختَِلفَة الشَِّريعَةو الّدِ

 وُكلُّ ذِلَك يُقَال.

 الماِء ، عن اْبِن َعبّاٍد. بَشِريعَةِ  على التَّْشبِيهِ  العَتَبَةُ  : الشَِّريعَةُ  ِمَن الَمجاِز :وِ 

ُعوها بُوَن ِمْنَها ويَْستَقُوَن ، وُربََّماالنّاُس ، فَيَْشرَ  يَْشَرُعها الَّتِي َمْوِرُد الشَّاِربَةِ  في َكالِم العََرِب : الشَِّريعَةِ  أَْصلُ وِ   (2) فَشَرَعت َدوابَُّهم َشرَّ

يها َشاِء ، وإِذا كاَن من  َشِريعَةً  تَْشَرب ِمْنها ، والعََرُب ال تَُسّمِ َحتَّى يَُكوَن الماُء ِعدًّا ؛ ال اْنِقَطاع له ، ويَُكوَن ظاِهراً َمِعيناً ال يُْستَقَى بالّرِ

، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  كالَمْشَرَعةِ  ، وقد أَْكَرُعوه إِبِلَُهم ، فَكَرَعْت فيه ، وسقَْوَها بالَكَرعِ ، وهو َمْذُكوٌر في َمْوِضِعه ، الَكَرع ْمَطاِر فُهوَ السََّماِء واألَ 

 وتَُضمُّ َراُؤَها. ،

ْرعُ وِ   ِث من بَنِي ُسلَْيم ، قُْرَب ُصفَْينَةَ ، وتُْفتَح ِشينُة.، هَكذا في التَّْكِملَِة ، وهو ماٌء ِلبَنِي الَحارِ  ، بالَكْسر : ع الّشِ

ْرعُ  من الَمجاِز :وِ  ْرع أَي :ِشَراِكَها ، تَْشبيهٌ « نَْعِلي ِشْرعِ  قَال َرُجٌل : إِنِّي أُِحبُّ الَجَماَل َحتَّى في:»الَحِديُث ومنه ِشَراُك النَّْعِل. : الّشِ هو و بالّشِ

 ، أَي العُوِد ؛ ألَنَّه ُمْمتَدٌّ على َوْجِه النَّْعِل كاْمتَِداِدَها. البَْربَطِ  أَْوتارُ 

ْرَعةُ وِ   يُْصَطاُد بها : قال اللَّْيُث : تُْعَمُل من العَقَِب ، تُْجعَل ِشَراكاً لها. بَهاٍء : ِحبَالَةٌ تُْعَمُل للقََطا ، الّشِ

ْرَعةُ وِ  قِيُق ، وقِيَل : ما داَم  الَوتَرُ  : الّشِ ْرَعةُ و ويُْفتَُح. َمْشُدوداً على القَْوِس ، وقِيل : أَو َعلى العُودِ الرَّ هِذه ،  ِشْرَعةُ  يُقَال : ءِ ِمثُْل الشَّيْ  : الّشِ

ْرعِ  أَي ِمثْلُها ، ْرعةِ  شاِهداً علَى ـ ، أَْي ِمثاْلِن ، كما في الصحاح ، وأَْنَشَد الَخِليلُ  ِشْرَعانِ  هَذا ، وُهَما ِشْرعُ  ، بال هاٍء ، يُقَاُل : هذا كالّشِ  الّشِ

 يَذُمُّ َرُجالً : ـبَِمْعنَى الِمثِْل 

َد  وَ  ــــــــــــــــ  لــــــــــــــــن ا لــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ اَ  ملَح ختــــــــــــــــُح فــــــــــــــــّ  كــــــــــــــــَ

هح وِ      عــــــــــــــــــَ دح ــــــــــــــــــِ ا ب مــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــُ ؤحمــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــُ ُك ل ــــــــــــــــــَ  ملَح ي

  

ٌة  وضــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــُ قــــــــــــــح ريحِ مــــــــــــــَ فيف عــــــــــــــن اخلــــــــــــــَ  فــــــــــــــكــــــــــــــَ

  
ُة آالِفهـــــا   َر  َثاَلثــــَ هح وُأخح عـــــَ بـح ٍة ســــــــــــــَ ائــــَ  كمـــــا ُحرت  َعنح مــــِ

  

ُعِمِئيها هلا وِ   ِشرحَعهح ِتسح

ً  ِشْرعٌ  ج :  كتَْمَرةٍ وتَْمٍر ، عن أَِبي نَْصٍر. ويُْفتَحُ  ، أَي ، بالَكْسِر على الَجْمعِ الَِّذي ال يُفَاِرُق َواِحَده إِاّل بالهاِء ، أَْيضا

،  ِشْرعٌ  ، والَكثِيرُ  ِشَرعٍ  وثاَلثُ  ِشْرَعةٌ  بالَكْسِر ، وهِذه عن أَبي ُعبْيٍد ، وقِيَل : ِشَراعٌ  أَي َجْمُع الَجْمعِ  ججو على التكسيِر ، ، كِعنَبٍ  ِشَرعٌ وِ 

َراعِ  قال ابُن ِسيَده : وال يُْعِجبُنِي ، على أَنَّ أَباً ُعبَْيٍد قد قالَه. وشاِهدُ   : ـبمعنَى َوتَِر العُود  ِشْرَعةٍ  َجْمع ـ الّشِ

ٌة  نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــَ َرتح قـ رَ كـــــــــــــــمـــــــــــــــا أَزحهـــــــــــــــَ  اعِ ابلشـــــــــــــــــــــــــــــِّ

ا      بـــــــــاحـــــــــَ طـــــــــِ ر  مـــــــــنـــــــــه اصـــــــــــــــــــــــح ا عـــــــــَ َوارِهـــــــــَ (3)أِلُســـــــــــــــــــــــح
 

  
ْرعِ  وشاِهدُ   قَْوُل ساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّةَ : الّشِ

ا وِ  ت  كـــــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــــ َ اَوَدين ِديـــــــــــــــــــيِن فـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــــَ

ِر      دح وِع الصــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــُ الَ  ضــــــــــــــــــــــــُ رحعٌ خــــــــــِ د دُ  شــــــــــــــــــــــــِ  ممــــــــــَُ

  
إِاّل بالهاِء لَك تَْذِكيُره وتَأْنِيثُه ، يقُول : بتُّ كأَنَّ في َصْدِري ُعوداً ، من الدَِّوّيِ الّذي فِيِه من وإِنََّما َذكََّر ألَنَّ الَجْمَع الذي ال يُفَاِرُق َواِحَده 

 الُهُموُم.
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راعُ وِ  ْرَعة ، مثلُ  كِكتَابٍ  : الّشِ تَْيِن ، قال  ُشُرعٌ  ، قالَهُ اللَّْيُث ، أَو َعلَى العُوِد ، وَجْمعُه : الَوتَُر ما َداَم َمْشُدوداً على القَْوِس  ، هو الّشِ ، بَضمَّ

 ُكثَيٌِّر :

هــــــــــــا  زِيــــــــــــبــــــــــــَ اَء هبــــــــــــا كــــــــــــَبن  نــــــــــــَ بــــــــــــَ   (4)ِإاّل الــــــــــــظــــــــــــِّ
رحُب      رَاعِ ضـــــــــــــــــــــــــــَ رحاَينِ  الشـــــــــــــــــــــــــــِّ َي الشـــــــــــــــــــــــــــِّ َواحـــــــــــــِ  نــــــــــــــَ

  
 بَمْعنَى َضْرِب الَوتَر ِسيَتَيِ القَْوِس.

__________________ 
 وصدره : 8قته بيت رقم ( من معل1)

 ُحيِّيت من طلٍر تقادم عهُده
 ( يف التهذيب : دواهبم حىت تشرعها وتشرب منها.2)
 «.عّر منها اصطباحاً  .. كما ازدهرت»( يف التهذيب : 3)
 «.تريبها»( عن الديوان وابألصر 4)
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َراعُ  من الَمَجاِز :وِ  السَِّفينَة ، وفي الّصحاحِ : ُربََّما قالُوا  بِشَراعِ  . على التَّْشبِيهِ ِشَراَعهُ  ، يُقَاُل له إِذا َرفَع ُعنُقَه َرفَعَ  من البَِعيِر : ُعنُقُه الّشِ

 ذِلَك.

َراعُ وِ  يُح فيَْمِضي بالسَِّفينَة. من ثَْوٍب أَو َحِصيٍر َمْربُوعٍ ُوتَِّر َعلَى أَْربَعِ قًُوى كالُماَلَءةِ الَواِسعَِة فَْوَق َخَشبَةٍ  : الِقْلُع ، وهو الّشِ نه وم تَُصفِّقهُ الّرِ

يُح َطيِّبَةٌ ،»يُث أَبِي ُموَسى : َحدِ  َراعُ و بَْينََما نَْحُن نَِسيُر في البَْحِر ، والّرِ َي به أِلَنَّه« َمْرفُوعٌ  الّشِ ج  فَْوَق السُّفُِن ، ـأَي يُْرفَُع  ـ يُْشَرع وإِنََّما ُسّمِ

تَْينِ  ُشُرعٌ و ، أَْشِرَعةٌ  : ِرّماُح : بَضمَّ  قال الّطِ

رَِعة  ...  (1)الس ِفِا  كَبشح
َماحَ  ، ُشَراعٌ وِ  ْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ لَحبِيِب بِن ، أَ  ُشَراِعيٌّ  ، وُرْمحٌ  ُشَراِعيٌّ  ، فيما َزَعُموا ، ومنه ِسنَانٌ  كغَُراٍب : َرُجٌل كان يَْعَمُل األَِسنَّةَ والّرِ

 خاِلِد بِن قَْيِس بِن الُمَضلَّل :

اٌن وِ  ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــِه ســــــــــــــــــــــــــــــِ ي ــــــــــــــــِ ٌك ف ــــــــــــــــِ ات ُر عــــــــــــــــَ  َألــــــــــــــــحَ

ييف      رَاعـــــــــــــِ اعِ   شـــــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــَ ِة الشـــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــَ اطـــــــــــــِ  كســـــــــــــــــــــــــــَ

  
 فهو إَِذْن من نَاِدِر َمْعُدوِل النََّسِب.« ش ر ع»فيَُكوُن على قِيَاِس النََّسِب ، أَو كاَن اْسُمه َغْيَر ذِلَك من أَْبنِيَة  ُشَراعٍ  قاَل : إِْن كاَن َمْنُسوباً إِلى

ْمُح ، والعَاتُِك : الُمَحَمّر من قَِدِمه.  واألَْسَمُر : الرُّ

 ِمن النَّْبِت : الُمْعتَمُّ. الشَُّراعُ وِ 

 .ُشراعٌ  ، وهذا نَْبتٌ  أَْشَرعَ  لنَّْبِت إَِذا اْعتَمَّ ، وَشبِعَْت منه اإِلبُِل :قدقال ُمَحاِرٌب : يُقَاُل ل

ّمِ ، ويُْكَسُر : النَّاقَةُ الطَِّويلَةُ العُنُقُ  الشَُّراِعيَّةُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :وِ   ، وأَْنَشَد : ، بالضَّ

ةُ  يــــــــ  رَاعــــــــِ ا  شــــــــــــــــــــــُ هــــــــَ وصــــــــــــــــــــــَ لــــــــُ قــــــــَ  قـــــــــَ لــــــــح اِ  تـــــــــَ نــــــــَ  اأَلعــــــــح

وحمــــــــاَء اَبِدِن      ِك كــــــــَ أَلَتح يف َمســــــــــــــــــــــح تــــــــَ (2)قــــــــد اســــــــــــــــــــــح
 

  
لَُهم ،  َشَرعَ و السَِّفينَِة ؛ لُطوِلَها ، يَْعنِي اإِلبَِل. بِشَراعِ  ، الَكْسُر ِعْنِدي أَْقَرُب ، ُشبَِّهْت أَْعنَاقَُها ِشَراِعيَّةٌ  ، أَو ُشَراِعيَّةٌ  قاَل األَْزَهِريُّ : ال أَْدِري

ً  َكَمنَع ْرَعةو ، الشَِّريعَةُ  ، وِمْنهُ  سنَّ   :يَْشَرُع َشْرعا يِن ما َوّصى ِبِه نُوحاً )، وفي التَّْنِزيِل العَِزيز :  الّشِ أَي َسنَّ ،  (3) (َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ

في اللَِّسان : قيَل وهللا ، ونَْحو ذِلَك. وقال الّراِغُب : في اآليَِة إِشاَرةٌ إِلى األُُصوِل التي تَتََساَوى فيها الِملَُل ، وال يَِصحُّ عليها النَّْسُخ ، َكمْعِرفَة 

َهات واألََخواتِ  البَنَاتِ  بتَْحريم أَتَى من أَّولُ  ـ السالمعليه ـ: إِّن نُوحاً   .واألُمَّ

،  شاِرَعةٌ  وهي َدارٌ  ، (4)هكذا في نَُسخِ الّصحاحِ ، وفي بَْعِضها : إِذا كاَن بابُه على َطِريٍق نَافٍِذ  الَمْنِزُل : َصاَر على َطِريٍق نَافٍِذ. َشَرعَ وِ 

 َكانَْت األَْبَوابُ »: على نَْهجٍ واِحٍد ، وفي الَحِديِث :  َشَواِرعُ  ُدورٌ  في الطَِّريِق. وقال ابُن ُدَرْيٍد : َشاِرَعةً  ، إِذا كانَت أَْبَوابُها َشاِرعٌ  وَمْنِزلٌ 

ً  الباُب والدَّارُ  َشَرعَ و الباَب إِلى الطَِّريِق ، أَي أَْنفَْذتُه إِلَْيه. َشَرْعتُ  أَي َمْفتُوَحةً إِليه ، يُقَال :« إِلى الَمْسِجدِ  َشاِرَعةً  : أَْفَضى إِلى  ُشُروعا

 : هي الّتِي قد َدنَْت من الطَِّريِق ، وقَُربَْت من النّاِس. الّشاِرَعةُ  إِلَْيِه ، وقِيَل : الّدارُ  أَْشَرَعهو الطَِّريِق ،

ابُّ في الماءِ  َشَرَعتوِ  ً  الدَّوَّ ً و ، َشْرعا ّمِ ، ُشُروعٌ  وهي إِبِلٌ  فَشِربَِت الماَء : َدَخلَتْ  ، أَي ُشُروعا عٌ و بالضَّ ، كما في الّصحاحِ ،  ، كُركَّعٍ  ُشرَّ

 وقال الشَّّماُخ :

ـــــــــــــــــه  رَتِي عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ وائـــــــــــــــــَب تـ د  بـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــــــــُ

ِر      هــــــــــــــــَ ن اأَلاّيِم كــــــــــــــــالــــــــــــــــنـــــــــــــــــ  ُروعِ مــــــــــــــــِ  الشــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ً  األَْمرِ  هذا في َشَرعَ وِ   فيِه ، كما في الّصحاحِ. َخاضَ  : ُشُروعا

. َرْيِه في العُْرَوةِ أَْنَشَطه ، وأَْدَخَل قُطْ  : إِذا الَحْبلَ  فاُلنٌ  َشَرعَ  يُقَال :وِ   نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ً  اإِلَهابَ  َشَرعوِ  ْجلَْيِن ثّم َسلَْختَه ، قاَل :وَسِمْعتُه من أُّمِ الُحمَ  َسلََخه : يَْشَرُعه َشْرعا اِرِس ، زاد الَجْوَهِريُّ :وقال يَْعقُوُب : إِذا َشقَْقَت َما بَْيَن الّرِ

ْل ، وهِذه ُضُروٌب من السَّْلخِ َمْعُروفَةٌ ، أَ  َشْرعُ  البَْكِريَِّة. وقال غيُره : ْوَسعُها اإِلَهاِب : أَْن يَُشقَّ وال يَُزقَُّق ، أَي لم يُْجعَْل ِزقًّا ، ولم يَُرجَّ

 ، وإِذا أَراُدوا أَْن يَْجعَلُوها ِزقًّا ، َسلَُخوها من قِبَِل قَفَاَها ، ولم يَشُّقُوها َشقًّا. الشَّْرعُ  وأَْبيَنَُها

__________________ 
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 ( ديوانه ومتامه فيه :1)
 نــــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــــج يــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــواكــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــات 

 أبعـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاٍ  كـــــــــــــــــــــبشــــــــــــــــــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــا    

  

 وقا  بعده : أي هي يف بدن الباز  ومجامتها وهي قلوص.« كوماء ابز »( يف األساس برواية : 2)
 .13( سورة الشور  اآية 3)
 ( وهي عبارة الصحاح املطبوع.4)
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 السَِّفينَِة ؛ لَكْونِِه َمْرفُوعاً. ِشَراعُ  ، ومنه َء : َرفَعَه ِجدًّاالشَّيْ  َشَرعَ وِ 

َماحُ  َشَرَعتِ وِ  ً  الّرِ  ، قال : َشَواِرعُ و َشاِرَعةٌ  تََسدََّدْت ، فهي : َشْرعا

يــــــــــــــــــــٌ   ُه مَث  بــــــــــــــــــــِ اَوَرتــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ َداَة تـ  غــــــــــــــــــــَ

نَ      َرعـــــــــــح نِّ  شـــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــِ
ُ

ِج املـــــــــــ ه يف الـــــــــــر هـــــــــــَ يـــــــــــح (1)ِإلـــــــــــَ
 

  
ْمَح والسَّْيَف ، وَشَرَعُهَما : أَْقبَلَُهَما إِيّاه ، وَسدََّدُهَما له ، أَْشَرعَ  ، يقال : أَْشَرْعنَاَهاو ، اهاَشَرْعنَ وَ   قال : ُمْشَرَعةٌ و ، َمْشُروَعةٌ  فهي نَْحَوه الرُّ

ا  مـــــــــــــــ  رتِّ لـــــــــــــــَ اح اخلـــــــــــــــَ نح رِمـــــــــــــــَ وا مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــاجـــــــــــــــُ  أَف

اَن قــــــــــــــــــد      ارََأوح اهــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ َرعــــــــــــــــــح اال شــــــــــــــــــــــــــــــــَ  هنــــــــــــــــــَِ

  
 َجْعفَُر بن ُعْلبَةَ الحاِرثِيُّ :وقال 

ا  مــــــــَ هــــــــُ ــــــــح نـ د  مــــــــِ ــــــــُ اِن ال ب ــــــــَ ت ــــــــح نـ ــــــــِ ــــــــا ث ــــــــن وا : ل ــــــــُ ــــــــقــــــــال  ف

اٍح      ُدوُر رِمـــــــَ تح صـــــــــــــــــــــُ رِعـــــــَ رُ  ُأشــــــــــــــــح الســـــــــــــــــــــِ  ا َأو ســــــــــــــــَ

  
 كذا في الَحَماَسِة.

وايَةُ « ما بَلَّغَُك الَمَحلَّ  َشْرُعكَ » : (2)في الَمثَِل وِ    :، هَكذا في الّصحاح ، وهو ِمْصراُع بَْيٍت ، والّرِ

حال   َشرحُعك
َ
 ما بـَل َغك امل

غِ  ، قال الَجْوَهِريُّ : من الزاِد ما بَلَّغََك َمْقِصَدكَ  وكافِيكَ  أَي َحْسبُكَ 
 باليَِسيِر. (3) يُْضَرُب في التَّبَلُّ

ها ، من َرُجلٍ  َشْرُعكَ  َمَرْرُت بَرُجلٍ  يُقَال :وِ  ، كما في الّصحاحِ ، يَْجِري َعلَى النَِّكَرةِ َوْصفاً ؛ ألَنّه في نِيَِّة  أَي َحْسبُكَ  ، بكْسِر العَْيِن وَضّمِ

ه َغْيَره ، والَمْعنَى  َشْرِعكَ  االْنِفصاِل. وقال ِسيبََوْيهٌ : َمَرْرُت بَرُجلٍ   فيه وتَْطلُبه ، قال : تَْشَرعُ  يأَنَّه من النَّْحِو الَّذِ : ، هو نَْعٌت له بَكَماِله وبَذِّ

 والُمَؤنَُّث والُمَذكَّر. يَْستَِوي فيِه الَواِحُد والَجِميعُ 

فَه ، قاَل : فقُْلُت :»يُث اْبِن ُمغَفٍَّل : نه َحدِ هذا ، أَي َحْسبُك ، وم َشْرُعك ويُقَال : َم من الشََّراِب ، فَعَرَّ  أَي« َشْرِعي سأَلَهُ َغْزَواُن َعّما ُحّرِ

 َحْسبِي.

ُك ، أَي بأٌْج َواِحٌد ، والنّاُس في هذا ، بالفَتْحِ  َواِحدٌ  َشْرعُ  في هذا األَْمرِ  النّاسُ  يُقَاُل :وِ  ُك ، أَي َسَواءٌ  َشْرعُ  ويَُحرَّ ال يَفُوق بَْعُضنَا  ، ويَُحرَّ

فيه َمعاً. وفي  يَْشَرُعونَ  ، كَخَدٍم وَخاِدم ، أَي َشاِرعِ  ألَْزَهِريُّ : كأَنَّه َجمعُ بَْعضاً ، يَْستَِوي فيه الَجْمُع والتّثْنِيَةُ والُمَذكَّر والُمَؤنَُّث ، قاَل ا

 ُرِوي بالسُُّكون والتَّْحِريِك ، أَي ُمتََساُووَن ال فَْضَل ألََحِدُكم فيه َعلَى اآلَخِر ، قَاَل ابُن ُدُرْستََويِه في َشْرحِ « َسَواءٌ  َشْرعٌ  أَْنتُم فيه»الَحِديِث : 

اُر تَْسِكيَن رائِه ، وأَْنَكَره يَْعقُوُب في اإِلصالحِ.ا  لفَِصيحِ : أَجاَز ُكَراع والقَزَّ

عٌ  ِحيتَانٌ وِ  ، وفي الّصحاحِ :  َشاِرع ، وقِيَل :َخافَِضةٌ لها للشُّْرِب ، قالَه أَبو لَْيلَى ، وفي الُمْفَرداِت : َجْمع : رافِعَةٌ ُرُؤوَسها (4) ، كُركَّعٍ  ُشرَّ

. اِرَعاتٌ شَ  أَي  من َغْمَرة الماِء إِلى الُجّدِ

بَّانِيُّ العَاِمُل الُمعَلُِّم. هو الّشاِرعُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  يَن ،  َشَرعَ  ألَنَّهُ :  وقِيلَ  ، لذِلكَ  وسلموآلهعليههللاصلىقلُت : ويُْطلَُق عليه  العاِلُم الرَّ الّدِ

 أَي أَْظَهَرهُ َوبَيَّنَهُ.

 : الّدانِيَةُ من الطَِّريِق ، القَِريبَةُ من النّاِس. الشاِرَعةُ  ، وِمْنهُ : الّدارُ  شاِرعٌ  ٍء ُمْشِرٍف عليه.من َشيْ  ُكلُّ قَِريبٍ وِ 

ِة : بالدَّْهنَاءِ  ، هكذا بالِجيم فِي سائِِر النَُّسخِ ، وصوابه بالَحاِء الُمْهَملَِة : َحْبلٌ  (5) : َجبَلٌ  َشاِرعٌ وِ  مَّ  ، قال ذُو الرُّ

ا  مـــــــــَ كـــــــــُ ـــــــــح ي ـــــــــَ تـ ـــــــــَ ًة اَنقـ وحجـــــــــَ ا عـــــــــَ وجـــــــــَ ي  عـــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــل ي ـــــــــِ ل  خـــــــــَ

اَلِت و      ـــــــــــقـــــــــــِ َ ال اح ـــــــــــَ ٍر ب لـــــــــــَ ارِعِ عـــــــــــلـــــــــــ  طـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
، الثّانِيَةُ بالَجانِِب الشَّْرقِّيِ ِمْنَها ، واألُولَى من ِجَهِة األَْنبَاِر ، ولذا أُِضيفَِت  : َمِحلَّتَاِن ببَْغَدادَ  الَمْيَدانِ  َشاِرعُ و األَْنبَاِر ، شاِرعُ و ة. : شاِرعوِ 

 .(7)َمِحلَّةٌ َغْربِيَّ بَْغَداَد ، ُمتَِّصلَةٌ بالَحِريِم الّظاِهِرّي  (6)َداِر الدَّقِيِق  شاِرعُ  إِليه. وفَاتَه :
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 ، كما تقدَّم. شاِرعٌ  ٍء فهو، وُكلُّ َداٍن ِمن َشيْ  من النُُّجوم : الدَّانِيَةُ من الَمِغيب الّشَواِرعُ وِ 

ُجلُ  كأَِميرٍ  ، الشَِّريعُ وِ   ، الشََّراَعةِ  الشَُّجاُع ، بَيِّنُ  : الرَّ

__________________ 
 «.شرعن إليه»بد  « رُفعن إليه»برواية :  200( البيت للنابغة وهو يف ديوانه ص 1)
 كما ورد هنا بصورة النثر.  331/  1واملثر يف جممض امليداين « رجزاً »ويف التهذيب : ومن أمثاهلم ا وأورده « ويف حديث علي»( يف النهاية : 2)
 ( يف النهاية : التبليغ.3)
 التهذيب : ُشُروع.( يف 4)
 اب اء املهملة.« حبر»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  5)
 ابلراء.« دار الرقي »( كذا ابألصر ويف معجم البلدان 6)
 «.ا رمي الطاهري»( يف معجم البلدان : 7)
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َزَة : كَسَحابَةٍ   ا َأي اجلُرحأَِة ا قا  أَبُو َوجح
ًة وِ  احــــــــــــــــــــَ رَبحَت لــــــــــــــــــــََ مح خــــــــــــــــــــَ رَبحهتــــــــــــــــــــَُ  ِإذا خــــــــــــــــــــَ

ةً وِ      رَاعـــــــــــــَ وَردِ  شـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

يـــــــــــــِج املـــــــــــــ َت الـــــــــــــَوشـــــــــــــــــــــــــــِ  حتـــــــــــــَح

  
 الَكتّاُن الَجيِّد. : الشَِّريعوِ 

اعُ وِ   ، عن ابن األَْعَرابِّي. كَشّداد : بائعُه ، الشَّرَّ

 واْرتَفَعَت وطالَت. : األَْنُف الِّذي اْمتَدَّْت أََرنَبَتُه األَْشَرعُ وِ 

 ، نقله الّصاَغانِّي. كثَُماَمة : د ، ِلُهَذْيلٍ  ُشَراَعةُ وِ 

 ، قاله الُجَمِحّي. َرْجل : اسمُ  ُشَراَعةوِ 

َكةً : السَِّقيفَةُ ، ج : الشََّرَعةُ وِ   ي َحْوَط بَن َخْشَرم :قال َسْيَحاُن بُن َخْشَرٍم يَْرثِ  أَْشراعٌ  ، ُمَحرَّ

وحطـــــــــــًا  َبن  حـــــــــــَ َرًة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــَ فـــــــــــِ غـــــــــــح زَاُه   مـــــــــــَ  جـــــــــــَ

يٍّ و وِ      لــــــــــــــــــــِّ ًة َذاَت عــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــ  راعِ جــــــــــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

ُه  نــــــــَ اكــــــــِ ن  ســــــــــــــــــــــَ ي اجلــــــــِ رحَ  مُتحســــــــــــــــــــــِ ِض اخلــــــــَ طــــــــَ قــــــــح  ملَح يـــــــــَ

  
َواعِ    لــــــــــح وِع هــــــــــِ رحفــــــــــُ َ

ِة املــــــــــ لــــــــــَ هــــــــــح ٍة ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــَ  بــــــــــَرســــــــــــــــــــــــح

  
 ، كما في الّصحاحِ ، وقال غيُره : أَْفَضى به إِلَى الطَِّريِق. بَاباً إِلى الطَِّريِق : فَتََحه أَْشَرعَ وِ 

َعهُ  وأَْوَضَحه ، الطَِّريَق : بَيَّنَهُ  أَْشَرعَ وِ  ً  َكَشرَّ ً  ، أَي َجعَلَه تَْشِريعا  .َشاِرعا

 أَْهَوُن السَّْقي»، وفي الَمثَل :  إِلَى نَْزعٍ بالعَلَِق ، وال َسْقيٍ في الَحْوِض  أَي مع ُظُهوِر َمائَِها ، ال يُْحتَاُج َمعََها َشِريعَةً  : إِيراُد اإِلبِلِ  التَّْشِريعُ وِ 

في َحِديِث َعِلّيٍ و ، لم يَتْعَب في إِسقاِء الماِء لَها ، كما يَتْعَُب إِذا كاَن الماُء بَِعيداً  الشَِّريعَةَ  وذِلَك ألَنَّ ُموِرَد اإِلبِِل إِذا َوَرَد بها« التَّْشِريعُ 

،  فاتُِّهَم أَْصَحابُه ، فُرفِعُوا إِلى ُشَرْيحٍ ، فسأََل أَْوِليَاَء الَمْقتُولِ  إِلى أَهاِليِهم أَنَّ َرُجالً سافََر في َصْحٍب له ، فلَْم يَْرِجْع بُرُجوِعِهم عنههللارضي

 متََمثِّالً : بُحْكم ُشَرْيحٍ ، فقال رِضَي هللا تَعَالَى عنه اَمتِها أَْلَزَم القَْوَم األَْيَماَن ، فأَْخبَُروا َعِليًّاإِق عن البَيِّنَةَ ، فلّما َعَجُزوا وفي نُْسَخٍة : القَتِيل

رح  مــــــــــِ تــــــــــَ ٌد ُمشــــــــــــــــــــــــح عــــــــــح ٌد وســــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح ا ســــــــــــــــــــــــَ  َأوحَرَدهــــــــــَ

رح      َذاَ  اإِلبــــــــــــِ رحَو  هبــــــــــــِ ُد ال تـــــــــــــُ عــــــــــــح (1)اي ســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 يُْرَوى :وِ 

 اإِلِبرح ما هَكذا ُتوَرُد اي َسعحُد 
َق َعليٌّ بَْينَُهم ، وَسأَلَهم التَّْشِريعُ  إِنَّ أَْهَوَن السَّْقيِ »ثم قاَل :  وا َواحداً َواِحداً  ، ثُمَّ فَرَّ  أَي. ، به فَقَتَلَُهم بقَتِْله ، فَأَقَرُّ

ماءِ ْبِرىويَْستَ  ويَْمتَِحنَ  َهيِّناً ، وكان نَْولُه أَْن يَْحتاطَ  يَِسيراً  ما فَعَلَهُ ُشَرْيٌح كان ، كما أَنَّ أَْهَوَن السَّْقيِ  َء الحاَل بأَْيَسِر ما يُْحتاُط بِمثِْله في الّدِ

 .التَّْشِريعُ  الماَء ، فأَتَى األَْهَوَن وتََرَك األَْحَوَط ، كما أَنَّ أَْهَوَن السَّْقيِ  تَْشِريعُها لإِلبِلِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  يَْشَرعَ  الَواِردُ  َشَرعَ  ً و ، َشْرعا  : تَنَاَوَل الماَء بِفيِه. ُشُروعا

ْرَعةُ  الماِء ، بالَكْسِر : ِشَراعُ وِ   .الّشِ

ً  إِبِلَهُ  َشَرعَ وِ  ً  ، َشْرعا ع تَْشِريعا  .كَشرَّ

يََده إِلى  أَْشَرعَ وِ 
 الِمْطَهرةِ : أَْدَخلَها فِيها. (1)

 أَي أَْدَخَل الماَء إِليه.« في العَُضدِ  أَْشَرعَ  َحتَّى»الماِء ، وفي َحِديِث الُوُضوِء :  َشِريعَةِ  نَاقَتَه : أَْدَخلَها في أَْشَرعَ وِ 

َعتِ وِ  اُخ : َشريعَةِ  الّدابَّةُ : صاَرْت َعلَى َشرَّ  الماِء ، قال الشَّمَّ
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ا  مــــــــــ  لــــــــــَ ــــــــــَ تح فـ ر عــــــــــَ يــــــــــاًل  شــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــِ تح غــــــــــَ عــــــــــَ  َقصــــــــــــــــــــــــَ

ا و      هـــــــــــَ لـــــــــــَ جـــــــــــَ مـــــــــــارَافـــــــــــَبعـــــــــــح تح غـــــــــــِ ـــــــــــَ رِب  قـــــــــــدح شـــــــــــــــــــــــــَ

  
 فيها الَواِرَدةُ. تَْشَرعُ  الماِء ، وهي الفَُرُض التي َمشاِرعُ  فاُلٌن في َكذا وَكَذا ، إِذا أََخَذ فيِه ، ومنه َشَرعَ وِ 

يِن ، وفِْطَرتِه ، وِملَّتِه. ْرَعةِ شِ  ، كما يُقال : يَْفتَِطُر فِْطَرتَه ، ويَْمتلُّ ِملَّتَه ، كلُّ ذِلَك من يَْشتَِرُع ِشْرَعتَه ويُقَال : فاُلنٌ   الّدِ

 األَْمُر : َظَهر. َشَرعَ وَ 

 : أَْظَهَره. َشَرَعهُ وِ 

 اإِلَهاُب. ُشِرعَ  : أَْوَضَح وبَيََّن ، َمأُْخوذٌ من : َشَرعَ  فاُلٌن ، إِذا أَْظَهَر الَحقَّ ، وقََمَع الباِطَل ، وقاَل األَْزَهِريُّ : َمْعنَى َشَرعَ وِ 

ْرعَ وِ   ، بالَكْسِر : العَاَدةُ. ةُ الّشِ

ةً ، وهو علَى هذا الَمْعنَى ذُو يَْشَرعُ  الِّذي (2): الطَِّريُق  الّشاِرعُ وِ   فيه. يَْشَرُعون من الَخْلقِ  َشْرعٍ  فيه النّاُس َعامَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : يف.1)
 ( يف اللسان : الطري  األعظم.2)
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ع وِرَماحٌ   ، كُركَّع ، كذا في بَْعِض نَُسخِ الّصحاِح ، وأَْنَشَد لعَْبِد هللا بن أَبي أَْوفَى يهجو اْمَرأَةً : ُشرَّ

َرمـــــــــــــــــــاً وِ  ٍة  ـــــــــــــــــــَح ت بـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــارِكـــــــــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــَ

ِر وِ      ف  ابأَلســــــــــــــــــــــــــــــــــَ ر عِ لــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــُ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
. اإِلبِل ، فهو من بِشَراعِ  ، بالّضّمِ ، أَي َطِويٌل ، ُشبِّه ُشَراِعيٌّ  وُرْمحٌ  َمْخَشِريُّ  َمَجاز الَمَجاِز ، َحقَّقه الزَّ

 األَْنِف ، بالَكْسِر ، أَي ُمْمتَدُّه َطويلُه. ِشَراعُ  وَرُجلٌ 

عَ وَ  ً  السَِّفينَةَ  َشرَّ ً  : َجعََل لها تَْشِريعا  .ِشَراعا

 َء : رفَعَه ِجدًّا.الّشي أَْشَرعَ وِ 

عٍ  : مثلُ  ُشُروعٌ  وِحيتَانٌ   .ُشرَّ

َراعُ وِ   اٍب : العُنُق. وهو َمجاٌز.، كِكتَ  الّشِ

ُجُل : أَْحَسبَنِي. والشَّيْ  أَْشَرَعنِيوِ   ُء : َكفَانِي.الرَّ

 فيِه ، قال أَبُو ُزبَْيٍد الّطائّي : يُْشَرع ، بالتَّْحِريِك : ما الشََّرعُ وِ 

ا  اهبــــــــــــَُ نــــــــــــ  ًة عــــــــــــُ رِّيســــــــــــــــــــــــــَ ن  عــــــــــــِ ــــــــــــَ ٌب  (1)أَب  َأشــــــــــــــــــــــــــِ

وحَرٌد وِ      ـــــــــــَ تـ هـــــــــــا ُمســـــــــــــــــــــــــح تـــــــــــِ ابـــــــــــَ َد غـــــــــــَ نـــــــــــح رَعُ عـــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
 له َطِريقاً. َشَرْعتُ  : نَْهُج الطَِّريِق الَواِضُح. يُقَال : الشَّْرعُ وِ 

ين ، كما َحقَّقَهُ  الشَّْرعُ وِ   ِغُب.الّرا: مصدٌر ، ثّم ُجِعل اْسماً للطَِّريق النَّْهجِ ، ثُمَّ اْستُِعيَر ذِلَك للطَِّريقَِة اإِللِهيَِّة من الّدِ

ثين. شاِرعُ وِ   القاهرة : َمْوِضٌع َمْعُروٌف بها ، وقد نُِسَب إِليه َجَماَعةٌ من الُمَحّدِ

 . َموضٌع.الشََّواِرعُ وِ 

 : َمْوِضٌع بالقُْرب من بَْيِت الَمْقِدس. الشَِّريعَةِ  ونَْهرُ 

اِعي : َشِريعَةُ وِ   : ماٌء بعَْينِه قَِريٌب من َضِريَّةَ ، قاَل الرَّ

َدا قـــــــــــــَ  زحُء مـــــــــــــنـــــــــــــه غـــــــــــــَ لـــــــــــــ   اجلـــــــــــــُ قـــــــــــــًا ختـــــــــــــََ  لـــــــــــــِ

هــــــــــا      مــــــــــَ مــــــــــ  ةَ فــــــــــيــــــــــَ رِيــــــــــعــــــــــَ َوارَا  شــــــــــــــــــــــــَ (2)َأو ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 َهَجِريِّيَن النَّْخِليِّيَن.، كأَِميٍر ، من اللِّيِف : ما اْشتَدَّ َشْوُكه ، وَصلََح ِلِغلَِظه أَْن يَْخَرَز به. قال األَْزَهِريُّ : َسِمْعُت ذِلَك من ال الشَِّريعُ وِ 

 الفَتْح : فََرٌس لبَنِي ِكنَانَةَ.، ب َشْرَعةُ وِ 

 : من أَْلَهان بِن َماِلٍك ، أَخي َهْمَداَن بِن َماِلٍك. الَمْشَرَعةِ  وذُو

 : من قَبَائِِل ِذي الَكاَلعِ. األُْشُروع وقال ابُن الَكْلبِّي :

ُد بُن ُموَسى بِن َعِلّيٍ ، ولَقَبُه الَمَشاِرَعةُ وِ  عُ  : بطٌن من الَمغَاِربَة باليََمِن ، وَجدُّهم ُمَحمَّ ٍث ، وهم أَْكبَُر بَْيٍت باليََمِن َجاللَةً  الُمَشّرِ ؛ كُمَحّدِ

 وِريَاَسةً.

 .الَمَشاِرعُ  ، والَجْمُع : الَمْشَرَعةُ  ، كَمْقعَد : الَمْشَرعُ وِ 

 .(3)، من َوَرَدها َرِوَي ، وإِاّل َدِوَي  الشََّراِئع نِْعمَ  الشََّرائِعُ  . ومن َسَجعَاِت األََساِس :َشَرائِعُ   :الشَِّريعَةِ  وَجْمعُ 

 ، كالَمْيُسور بَِمْعنَى اليُْسِر. الشُُّروع : الَمْشُروعُ وِ 

عٌ  وبَْيتٌ   ، كُمعَظٍَّم : ُمْرتَِفٌع. ُمَشرَّ
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ْسعُ  : [شسع] َماُم : السَّْيُر الِذي يُْعقَُد فيه ْسِر : قِبَاُل النَّْعل؛ بالكَ  الّشِ ْسعُ  الَِّذي يَُشدُّ إِلى ِزَماِمها ، والّزِ . وقال ابُن األَثِيِر : أََحُد ُسيُوِر النَّْعِل ، الّشِ

َماِم ، ومنهوهو الَِّذي يُْدَخُل بيَن اإِلْصبَعَْيِن ، ويُْدَخل َطَرفُه في الثَّْقِب الَِّذي في َصْدِر النَّ   ِشْسعُ  إِذا اْنقََطعَ »الَحِديُث : ْعِل الَمْشُدوِد في الّزِ

ْجلَْيِن أَْرفََع من األُْخَرى ، ويَُكوَن َسبَباً للِعثَاِر ، ويَْقبُح في الَمْنَظِر ، ويُعَاب« أََحِدُكم فال يَْمِش في نَْعٍل َواِحَدة  فَاِعلُه أَي لئاّل تَُكوَن إِْحَدى الّرِ

 ، بِزيَاَدِة النُّوِن ، قال : ْسعَنِّ كالشِّ 

ينِّ  رِيِّ مـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــَ اِ  ال ٌر أَلمجـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــح  َوي

َن ِإيّنِ      َدوح َدوحُت وغــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا غــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

َقِطعاً  ُدو هبَا ُمنـح َعينِّ َأحح  ِشسح

ِسعُ و هَكَذا أَْنَشَده اللَّْيُث ، ْسعُ  ، وفي بعِض النَُّسخِ : ، بَكْسَرتَْينِ  الّشِ ِسعِ  : الَّتِي تَُشدُّ إِلى ِزَماِمَها ، أَْشَساُعَهاو النَّْعِل ، ُشُسوعِ  : َواحدُ  الّشِ ،  كالّشِ

ْسعُ  بكسرتَْيِن. وِعبَاَرةُ الّصحاحِ : النَّْعِل التي تَُشدُّ إِلى ِزَماِمها ، وفي ُكّلٍ من النُّْسَختَْيِن ما لَْيس في األُْخَرى ، ففي األُولَى  ُشُسوعِ  : َواِحدُ  الّشِ

ْسعِ  طُ َضبْ  ْسعَّنِ ، وفي الثانِيَِة التعَرض الّشِ  بالَكْسر ، وزياَدةُ الّشِ

__________________ 
 «.عناهنا»( عن التكملة وابألصر 1)
 «.سوارا»بد  « سرارا»وانظر ختر ه فيه ا ويف الديوان :  147( ديوانه ص 2)
 «.ذوي»( عن األساس وابألصر 3)
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ض ا مثّ ِإن  ابَن  ر َحا أَبن  مَجحضَ للَجمح رِي  صــَ يَده والز خَمحشــَ وعٌ  ســِ ســُ ِض شــُ ســح ال  ا وهو ُمقحَتضــَ  َنصِّ اجلَوحَهرِيِّ أَيضــاً ا وزَاَدا : الشــِّ
َساٌع أَيضاً ا قا  َشيحُخَنا : وِكالُ َا   يف الِقَياِس.َصِحيحٌ  ُيَكس ُر ِإاّل عل  هذا الِبَناِء ا وَرد ه أَبو َحّيان ا وقا  : ِإن ُه َوَرَد َأشح

 قُْلُت : وشاِهُد األَْشساعِ قوُل ُعبَْيِد بِن أَيُّوب العَْنبَِرّيِ :

ا  ـــــــــــــَ َرف عـــــــــــــح ـــــــــــــُ اًل تـ ـــــــــــــِ ئ ـــــــــــــَ ِه ل ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ل عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــُر نـ ِدي ـــــــــــــُ  ي

ا     فــــــــــَ َو الــــــــــقــــــــــَ هــــــــــمــــــــــا حنــــــــــَح ســــــــــــــــــــــــاعــــــــــَ ُر َأشـــــــــــــــــح عــــــــــَ   ــــــــــَح

  
 َطَرُف الَمَكاِن ، وما َضاَق من األَْرِض.وِ 

ْسعُ  من الَمَجاِز :وِ  قاَل و من الماِل ، ونَِصيَّةٌ ، وُعْنَصلَةٌ ، وِعْنِصيَةٌ ، بمعنًى ، قالَه ابُن األَْعَرابِّيِ ، ِشْسعٌ  ، يُقَال : عليه البَِقيَّةُ ِمَن الَمالِ  : الّشِ

ُل :  اِر بِن َسِعيٍد الفَْقعَِسّيِ :ماِله ، أَي ُجلُّهُ وأَْكثَُره ، وأَْنَشَد للَمرَّ  ِشْسعُ  ، يُقَاُل :َذَهبَ  ُجلُّه الَماِل : ِشْسعُ  الُمفَضَّ

يِن  و  نح بــــــــــــــَ َداين عــــــــــــــَ ضِ عــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــح اِد  شـــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــَ

يــــــــــــــُر      قــــــــــــــِ يِن وَدٌم ثــــــــــــــَ فــــــــــــــ  اٌ  شـــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــَ (1)حــــــــــــــِ
 

  
 وهو َمَجاٌز.

َغنٍَم وإِبِل ، وُكلُّه إِلى الِقلَِّة َماٍل ، أَي قَِليل. وهو قِْطعَةٌ من  ِشْسعَ  ، وهو قوُل ُمَحاِرٍب ، يُقَاُل : إِنَّ له قَِليلُه المال : ِشْسعُ  من المجاز أَيضاً :وِ 

 ، كما في العُبَاِب. ِضدٌّ  النَّْعِل ، فكأَنَّهُ  بِشْسعِ  ، يَُشبَّهُ 

ْسعُ وِ   َماَءةٌ لبَنِي َشْمخٍ. : الّشِ

كما فَسَّْرنَاه ، فإِيراُده ثانِياً « وقَِليله:»أَّن هذا مفُهوُم قوِلِه * وال يَخفى [ِمْنهُ ، أَو قِْطعَةٌ ِمَن اإِلبِِل والغَنَِم قَِليلَةٌ ]َماٍل ، أَي قَِليل  ِشْسعُ  لَه يقال :وِ 

ْل.  تَطِويٌل ُمَخاِلٌف لُمراِده ، فتأَمَّ

األََساِس : أَي قائٌم  ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، وهو َمجاز ، وهَذا كقَْوِلك : أَبُِل ماٍل ، وإِزاُء ماٍل ، وفي َحَسن الِقيَاِم َعلَْيهِ  : إِذا كان َمالٍ  ِشْسعُ  َرجلٌ وِ 

َعاِء ، الَحَسُن الِقيَاِم على َماِلِه ، وهو ْسعُ  َعلَْيه ، الِزٌم لِرْعيَتِه ، وفي اللَِّسان : واألَْحَوُز القُْبَضةُ من الّرِ يَصةُ  الّشِ  أَْيضاً. (2)أَيضاً ، وهو الصَّ

ً  الَمْنِزُل ، كَمنَع ، َشَسعَ و ً و َشْسعا ّمِ ، وِمْنهُ : َسفَرٌ  ُشْسعٌ  ، كَصبُوٍر ، ج : َشُسوعٌ و ، اِسعٌ شَ  : بَعَُد ، فهو ُشُسوعا ، وفي َحِديِث  َشاِسعٌ  ، بالضَّ

 أَي بَِعيُدَها.« الّدارِ  َشاِسعُ  إِنِّي َرُجلٌ »اْبِن أُّمِ َمْكتُوم : 

ً  النَّْعلَ  َشَسعَ وِ  ً  َجعََل لها ، بالفَتْحِ : َشْسعا . َشسَّعََهاو كأَْشَسعَها ، ، بالَكْسِر ، ِشْسعا  ، األَِخيَرةُ عن أَبِي الغَْوِث ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، كالفَلَج ِفي األَْسنَاِن ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد عن أَبي َماِلٍك ، وهو من البُْعِد. وَربَاِعيَتِه اْنِفَراجٌ  (3) الفََرُس ، كفَِرح : َصاَر بَْيَن ثَنِيَّتِه َشِسعوِ 

، وكذِلَك قَبِلَْت وَشِرَكْت ، إِذا اْنقََطَع قِبَالُها  ِشْسعُها ، هكذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه : ِشْسعُه النَّْعُل : انقطع َشِسعَت وقال ابن بُزرَج :وِ 

 وِشَراُكَها.

ُجُل الُمْنقَِطعُ  الّشاِسعُ و قال : ْسعِ  : الرَّ  ، وأَْنَشَد : الّشِ

َنَ    لنـ عحرا َشاِسضِمنح آِ  َأخح
 يَقُوُل : ُمْنقَِطعُه.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : أَْبعََدهُ. أَْشَسعَهُ و به ، َشِسعَ 

 ماٍل. ِشْسع ماٍل ، كأَِميٍر : لُغَةٌ في َشِسيعُ  وقاَل الفَّراُء : هو

 ، قاَل بِالُل بُن َجِريٍر : َشَسعَ  وَشَخَص فقد (4)ٍء نَأَى وُكلُّ َشيْ 
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ا  ضٌ هلــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــِ ُه حتــــــــــَح  شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــ  اِب كــــــــــبَن يــــــــــَ  َت الــــــــــثــــــــــِّ

ر ابَ      رحفـــــــــــــه مث  طـــــــــــــَ ا الـــــــــــــدِّيـــــــــــــِك َأوحىَف عـــــــــــــُ فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  قـ

  
 .(5)« أَْوفَى ُغْرفَةً »ويُْرَوى : 

 بَْعُض أَْعَضائه من الثَّْوِب : نَتَأَ ، وهو َمجاٌز. َشَسعَ و وفي األََساِس.

ْسعِ  وقِبَالُ   ، الَحيَّةُ ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، َذَكَره مع قِبَاِل السَّْيِر. الّشِ

__________________ 
 ويرو  : نوائب مجّة. «.بع  بين سعد»( األساس ونسبه إىل 1)
 ما با معكوفتا ساقطة من الكويتية. (*)
 «.الشيصية»( عن التهذيب وابألصر 2)
 ثنيتيه ورابعيتيه.وفيها : يف  23/  3( اجلمهرة 3)
 «.نبا»ويف التهذيب « نتب»( يف اللسان 4)
 ( وهي رواية األساس.5)
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ونَْحِوه ، وفي بَْعِض النَُّسخ :  َمَرٍض  ُطولِ  ِمنْ  ونَصُّ اْبِن القَّطاعِ : َضِجرَ  َجزعَ  ، أَْهَملَه اْبُن ُدَرْيٍد وابُن القَّطاعِ :أَي ، كفَِرحَ  َشِطعَ  : [شطع]

 اِء الُمْعَجَمِة والّراِء ، وِمثْلُه : َشتَِع ، وَشِكَع.َخِرَع ، بالخَ 

َجاِل ، ُشبِّهَ بالَخْمرِ  : الطَِّويلُ  الشَّْعَشعَانِيُّ و ، وهِذه عن اْبِن ُدَرْيدٍ  الشَّْعَشعانُ و ، الشَّْعَشاعُ و ، الشَّْعَشعُ  : [شعع]  الَحَسُن ، الَخِفيُف اللَّْحِم من الّرِ

ار  الشَّْعَشعَانِّيِ  ِلرقَّتَِها ، وياُء النََّسِب في الُمَشْعَشعَةِ   الشَّْعَشاعُ  وَدّواِرّيٍ ، وقِيَل : (1)ِلغَْيِر ِعلٍَّة ، إِنََّما هو من باب أَْحَمَر وأَْحَمِرّيٍ وَدوَّ

ْوِض  َشْعَشاعٌ  ٍء ، وُعنُقٌ : الطَِّويُل العُنُق من ُكّلِ َشيْ  الشَّْعَشعَانُ و يُّ الشَّْعَشعَانِ و بالطَّويِل من  الشَّْعَشعَانِيَّ  ، أَي َطِويٌل. وقَيََّد السَُّهْيِليُّ في الرَّ

َجاِل فقط ، وَذَكر له نََظائَِر ، ولم يَْذُكر الَجْوَهِريُّ   ا َعَداَها.، وَذَكَر م الشَّْعَشعَانِيَّ  الّرِ

وح ، : الَخِفيفُ  الشَّْعَشاعُ  قيل :وِ   فَجاَء َرُجلٌ »َحِديُث البَْيعَة :  الَوْجِه ، وقِيَل : الطَِّويُل ، ومنهُ  الَحَسنُ  قِيل :و في السَّفَِر ، أَو َخِفيُف الرُّ

ً »اِلِد بن نُبَْيحٍ الُهَذِلّيِ : َحِديُث ُسْفيَاَن بِن خ ، كَجْعفٍَر : الشَّْعَشعِ  أَي َطِويٌل ، وَشاِهدُ « َشْعَشاعٌ  ً  تََراهُ َعِظيما  «.َشْعَشعا

قُ  : الشَّْعَشاعُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للّراِجِز : الُمتَفَّرِ

ُ  اللَِّقاِء َغريحُ   الَغَدرح  َشعحَشاعِ َصدح
قِها. ِة غيُر ُمتَفَّرِ  يَقُوُل : هو َجِميُع الِهمَّ

 .(2)، ويُقَاُل : هو الَِّذي لم يُِظلََّك كلُّه ، ففيِه فَُرٌج  لُّ َغْيُر الَكثِيفِ الظِ   :الشَّْعَشاعُ وِ 

ً و ، يَُشعُّهُ َشعًّا البَِعيُر بَْولَه َشعَّ  ، يُقال : ، كَسَحاب : التَّْفِريقُ  الشَّعَاعُ وِ  قَه. َشعَاعا  ، أَي فَرَّ

ُق الدَِّم وَغْيِره : الشَّعَاعُ وِ   : ـوهو قَْيُس بُن الَخِطيِم  ـنَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لشاِعٍر  تَفَرُّ

ر  َة  ئــــــــِ نــــــــَ ِ  طــــــــعــــــــح يــــــــح ِد الــــــــقــــــــَ بــــــــح ُت ابــــــــَن عــــــــَ نــــــــح عــــــــَ  طــــــــَ

وحال      ٌذ لـــــــــــَ فـــــــــــَ اعُ هلـــــــــــا نــــــــــــَ عـــــــــــَ ا الشـــــــــــــــــــــــــ  اَءهـــــــــــَ  َأضـــــــــــــــــــــــــَ

  
يِن ، وقال أَبو يُوُسَف : أَْنَشَدنِي ابُن َمْعٍن عن  يِن ، وقال : هو َضْوُء الدَّم « الشُّعَاع لو ال»األَْصَمِعّيِ : هكذا يُْرَوى بفَتْحِ الّشِ بَضّمِ الّشِ

قُه ، قال ابُن ِسيَده : فال أَْدِري أَقاله َوْضعاً ، أَْم َعلَى التَّْشبِيه وفَسََّر األَْزَهِريُّ هذا البَْيَت ، فقاَل :لو ال اْنتَِشاُر ُسنَِن الدَِّم  ؟وُحْمَرتُه وتَفَرُّ

ْعنَِة ، وقال غيُرهُ : َذَهَب َدُمه ُشعَاعُ  َها النَّفَذُ َحتَّى تَْستَبِيَن ، وقاَل أَْيضاً :ألََضاءَ  ً  الدَّم : ما اْنتََشَر إِذا اْستَنَّ من َخْرِق الطَّ قاً.  َشعَاعا ، أَي ُمتَفَّرِ

ً و َشعَّ يَِشعُّ َشعًّاو ُء يَِشيع ،وقال أَبو َزْيد :َشاَع الشَّيْ  َق.، كال َشعَاعا  ُهَما ، إِذا تَفَرَّ

قُ  : الشَّعَاعوِ  أُْي الُمتَفَّرِ . الرَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، كما في اللَِّساِن ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على الفَتْح. ويُثَلَّثُ  إِذا يَبَِس ما داَم على السُّْنبُِل ، من السُّْنبُِل : َسفَاهُ  الشَّعَاعُ وِ 

ياح الشَّعَاعُ وِ  ً  ِمَن اللَّبَِن : الضَّ ً  يُقَال : َسقَْيتُه لَبَنا ِق ، َشعَاعا  ، عن اْبِن ُشَمْيل. أُْكثَِر ماُؤه (3) إِذا ، كأَنَّه أُِخَذ من التَّفَرُّ

َمْخَشِريُّ : وآَراُؤَها « ِهَمُمها»، هكذا في النَُّسخِ ، وَصوابُه  قَْت ُهُموُمهامن النُّفُوِس : التي تَفَرَّ  الشَّعَاعُ وِ  ، كما هو نَصُّ الجوهريَّ ، زاد الزَّ

 : ـ (4)وهو قَْيُس بُن َذِريحٍ  ـ، فال تَتَّجهُ ألَْمٍر َجْزٍم ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للشَّاِعِر 

  ٍ فـــــــــح ِك مـــــــــن نــــــــــَ تـــــــــُ دح قـــــــــَ اعٍ فــــــــــَ عـــــــــَ نح أملَح أَ  !شـــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــُ

يـــــــــــــضُ      ِت مجـــــــــــــَِ ِك عـــــــــــــن هـــــــــــــَذا وأَنـــــــــــــح تـــــــــــــُ ـــــــــــــح يـ  ؟هنـــــــــــــََ
  

 وأَْنَشَد غيُره لَهُ :

نح  ٍض ولــــــــــكــــــــــِ بــــــــــَ ك مــــــــــن شــــــــــــــــــــــــِ ظــــــــــح فــــــــــِ مح أَلــــــــــح لــــــــــَ  فـــــــــــَ

      ِ فـــــــــــح ـــــــــــ  َة الـــــــــــنـ اجـــــــــــَ ي حـــــــــــَ اعِ أَُقضـــــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــ 

  
ّي : وِمثُْل هذا ِلقَْيِس بِن ُمعَاِذ َمْجنُوِن بَنِي عاِمر :  قال ابُن بَّرِ

ي  ســـــــــــــــــــــــِ فح ي نــــــــــَ رتحُكـــــــــِ اعـــــــــاً فـــــــــال تـــــــــَ عـــــــــَ ا  شـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــِإهنـــــــــ 

ُذوبُ      ـــــــــَ ِك ت ـــــــــح ي ـــــــــَ ل اَدتح عـــــــــَ ـــــــــد كـــــــــَ ِد ق ـــــــــَوجـــــــــح  مـــــــــن ال

  
ً  َذَهبُواوِ  قِيَن. َشعَاعا  ، أَي ُمتَفَّرِ
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ةً »وكذا تََطايَُروا ، وفي َحِديِث أَبي بَْكٍر رِضَي هللا تعالَى عنه :  ً  َستََرْوَن بَْعِدي ُمْلكاً َعُضوضاً ، وأُمَّ قِين.أَ « َشعَاعا  ي ُمتَفّرِ

__________________ 
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.1)
 ومشعَشض أيضاً. .. ( الذي يف اللسان والصحاح : و ٌر َشعحَشضٌ 2)
 «.قد أُكثر»( يف القاموس : 3)
 ( األصر واللسان ا ويف الصحاح : قي  بن امللوح.4)
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ً  َطاَر فَُؤاُدهوِ  قَْت ُهُموُمه ، أَي شعاعا ً  ، ويُقَال : َذَهبَت نَْفِسي تَفَرَّ َِّجْه ألَْمٍر َجْزٍم. َشعَاعا  ، إِذا اْنتََشَر َرأْيَُها فلم يَت

هما ُشعَُّهاو الشَّْمِس ، ُشعَاعُ وِ  عليك إِذا نظرت إِلْيها   ُمْقبِلَةً عند ذُُرورَها َكأَنَّهُ الِحبَاُل أَو القُْضبَانُ  الَِّذي تََراهُ  ، األَِخيَرةُ عن أَِبي َعْمرو : ، بَضّمِ

َر قول قَْيِس بِن الَخِطيِم َعلى ِرَوايَِة من َرَوى :  ، أَو الَِّذي يَْنتِشُر من َضْوئِها أَو الِذي تََراهُ ُمْمتَّداً  بالضم ، كما تقدم ،« الشُّعاع»، وبه فُّسِ

َماحِ بُعَْيَد الطُّلُوع وما أَْشبََههُ  لَْيِن فقال : كالّرِ الشَّْمِس : ما يَُرى من َضْوئها عند ذُُروِرَها  ُشعَاعُ  ، وقد َجَمَع الَجْوَهِريُّ بيَن القَْولَْيِن األَوَّ

 ج : «.لها ُشعَاعَ  يَْوِمها ال إِنَّ الشَّْمَس تَْطلُُع من َغدِ »يُث ليلِة القَْدِر : نه َحدِ ، نَقَلَه الَجْوَهِري ، قال :وم بهاءٍ  ، ُشعَاَعة الَواِحَدة كالقُْضبَاِن.

تَين ، ُشعُعٌ و أَِشعَّةٌ   ، األَخير ناِدر. ، بالَكْسر ِشعَاعٌ و ، بَضمَّ

قَه : يَُشعُّه البَِعيُر بَْولَه َشعَّ وِ   ، نقلهما الجوهري. كأََشعَّه وقَطَّعَهُ ، فَرَّ

َق واْنتَشر لَكْسِر أَْيضاً ، األَِخيُر عن اْبِن األَْعَرابِّيِ :، با يَِشعُّ  القْومُ  َشعَّ  أَو ، بالَكْسِر ، يَِشعُّ  البَْولُ  َشعّ وِ  ، فيه لفٌّ ونََشٌر غيُر ُمَرتَّب ،  تَفَرَّ

 فاالْنتَِشاُر لْلبَْوِل ، وأَْوَزَغ به مثلُه ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ لألَْخَطِل :

ا  ر تح كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ َ َذعـــــــــــــَ اَلاًل وابـــــــــــــح اَرتح شـــــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــطـــــــــــــَ

ُة ســــــــــــــــــــــَ      ــــــــَ اب ض  يبحٍ ِعصــــــــــــــــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــَ مــــــــَ َقســــــــــــــــــــــ  ــــــــَ تـ ــــــــَ  َأنح يـ

  
قُوا ِحَذاَر أَْن يَتَقَسَُّموا.  أَي : تَفَرَّ

 .َشْعَشعَهاو الَخْيَل ، َشعَّ  ، وكذلك َصبََّها : َشْعَشعَهاو ، َشعًّا الغَاَرةَ َعلَْيِهم َشعَّ وِ 

ُق من ُكّلِ َشيْ  الشَّعُّ وِ  أْيِ ، والهَمِم. ءٍ : الُمتَفَّرِ  ، كالدَِّم ، والرَّ

ِق ، ال بَِمْعنَى العََجلَة ، فلو قال : كالشَِّعيعِ  العََجلَةُ ، ، الشَّعُّ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  ُق  الشَّع ، وهو بَمْعنَى الُمتَفَّرِ والعََجلَةُ ،  ـ كالشَِّعيعِ ـ :الُمتَفَّرِ

 كان أَْحَسَن.

مِّ  ، الشُّعُّ  قاَل أَبو َعْمٍرو :وِ  له َحِديٌث في نََواِدِر أَبي ِزيَاٍد  ، كُهْدُهد : َرُجٌل من َعْبٍس  الشُّْعُشعُ و بَْيُت العَْنَكبُوِت. : (1)وُحقُّ الَكْهَوِل  بالضَّ

 الِكالبِّيِ.

ْرُع ، أَْخَرج أََشعَّ وِ  . َشعَاَعهُ  الزَّ  ، أَي َسفَاه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ْنبُ  أََشعَّ وِ   ويَبَِس. ُل : اْكتَنََز َحبُّهالسُّ

. قاَل : ُشعَاَعها الشَّْمُس : نََشَرت أََشعَّتِ وِ   ، أَي َضْوَءَها ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ا  اهـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نـ ألحأُل َوجـــــــــــــــح َرتح تـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ  ِإذا ســـــــــــــــــــــــــــــَ

اعِ      عــــــــــــَ حــــــــــــاءِ  كــــــــــــِإشـــــــــــــــــــــــــح ِة يف الضـــــــــــــــــــــــــ  زَالــــــــــــَ  الــــــــــــغــــــــــــَ

  
ئُْب فِي الغَنَمِ  اْنَشعَّ وِ   فِيها ، واْستَغاَر ، بَمْعنًى َواِحد. أَغارَ و واْنَشلَّ فِيها ، الذِّ

 : الَخْمُر الَّتِي أُِرقَّ َمْزُجها. الُمَشْعَشعَةُ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، زاَد َغْيُره بالماِء ، وقِيَل : َمَزَجهُ  : َشْعَشعَةً  الشَّرابَ  َشْعَشعَ وِ 

ْيت ، وفي َحِديِث َواثِلَةَ بِن األَْسقَعِ : أَنَّ النَّبِيَّ  ِريَدةَ الثَّ  َشْعَشعَ وِ  َرْيقَاَء : َسْغبَلََها بالزَّ  َصْحفَةٍ  في فَكَسَره ، بقُْرٍص  َدَعا وسلموآلهعليههللاصلىالزُّ

ً  ماءً  فيها َصنَع ثم ، ً  فيها وَصنَع ، ُسْخنا الثَِّريَدةَ  َشْعَشعَ  قال بَْعُضُهْم : (3)« ، ثمَّ لبَّقََها ، ثّم َصْعنَبََها َشْعَشعَها ثمّ  ، ثَِريَدةً  منه وَصنَع ، (2) َوَدكا

لَهُ  : َشْعَشعََها ، كذِلَك َصْعلََكَها وَصْعنَبََها ، ويُقَاُل : َصْعنَبَها : َرفَع َصْوَمعَتَها ، وَحدََّد َرأَْسها ، وقيل : َرفََع َرأَْسها ، أَي لَ  َطوَّ َرأَْسها ،  أَي َطوَّ

أِْس ، الشَّْعَشاع َمأُْخوذٌ من  ، قالهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وقاَل َغْيُره : أَْكثَرَ  أَْكثََر َوَدَكها : َشْعَشعَها أَو ، وهو الطَِّويُل من النّاِس ، فالَضِمير راِجٌع إِلى الرَّ

  منه في الثَِّريِد.في الَخْمِر أَْكثَرُ  الشَّْعَشعَةو ، وهو قوُل اْبِن ُشَمْيٍل ، َسْمنََها

الشََّراُب بالماِء : إِذا ُمِزَج به ،  يَُشْعَشعُ  ، وبه فَسََّر ابُن الُمبَاَرِك َحِديَث َواثِلَةَ الِّذي ذُِكَر ، قال : كما َء : َخلََط بَْعَضه بِبعٍض الشَّيْ  َشْعَشعَ وِ 

 ، كما َسيَأْتِي. (4) ، وَغْينَْين ُمْعَجَمتَْين ، أَي َرّواها َدَسماً وُرِويَت هِذه اللَّْفَظةُ : َسْغَسغَها ، بِسينَْيِن ُمْهَملَتَْينِ 

__________________ 
َو  : العنكبوت1)  .. ( ضبطت بفتح الكاف والواو عن التهذيب ا وضبطت بضم الكاف يف اللسان ا مجيعه ضبرت حرمات. والَكهح
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 «.سخناً وصنض فيها ودكاً ا هكذا يف النسخ اخلرت ا ومثله يف التكملة اهقوله : مث صنض فيها ماء »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 وانظر التهذيب والنهاية والتكملة. 581/  1( الفائ  3)
 (.مادة سغسغ)( رواه أبو عبيد ا كما قاله األزهري ا وقا  : وهكذا قاله ابن األعرايب ا ويف النهاية : أي رواها ابلسمن والدهن. 4)
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َكأَنَّه َذَهَب به إِلى « ، فلو ُصْمنَا بَِقيَّتَه تََشْعَشعَ  قد الشَّْهرَ  إِنَّ :  ـ عنههللارضي ـيُث ُعَمَر نه َحدِ ، وم وبَِقَي منه قَِليلٌ  : تَقَضَّى ، الشَّْهرُ  تََشْعَشعَ وِ 

من الشُُّسوع الِذي هو البُْعُد ، بذِلَك فَسََّره أَبو ُعبَْيٍد ، « تََشْعَشع»يضاً : اللَّبَُن بالماِء. وقد ُرِوَي أَ  يَُشْعَشعُ  ِرقَِّة الشَّْهِر ، وقِلَِّة َما بَِقَي منه ، كما

 وهذا ال يُوِجبُه التَّْصِريُف ، ويُْرَوى أَْيضاً بِسينَْيِن ُمْهَملَتَْيِن ، وقد ذُِكَر في َمْوِضعه.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. : ليس بَكثِيف ُمَشْعَشعٌ و ، َشْعَشعٌ  ِظلٌّ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 .َشعَاَعةً  السُّْنبُلُ  َشعَّ وِ 

 عليهم الَخْيَل : أَغاَر بها. َشْعَشعوِ 

ً  وتََطايََرت العََصا والقََصبَةُ   ، إِذا َضَرْبَت بها علَى حائٍط فتََكسََّرْت ، وتََطايََرت قَِصداً وقَِطعاً. َشعَاعا

 : َطِويٌل َرقِيٌق ، قَاَل العَّجاُج : َشْعَشعَانِيٌّ  وِمْشفَرٌ 

رح  غـــــــــــــِ ُض شــــــــــــــــــــــــــُ وح َض ِإذا ا ـــــــــــــَ وح اِدُر ا ـــــــــــــَ بـــــــــــــَ  تــــــــــــــُ

َعشـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــاينٍّ      ِد ح  َبشـــــــــــــــــــــــــــــح ايبٍّ هـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 رح َمنحِكباها َخلحَف َأوحرَاِ  اإِلبِ وَ 

 : َطِويل. َشْعَشاعٌ  وُعنُقٌ 

ِة : َشْعَشعانةٌ  من اإِلبِل : الَجِسيَمةُ. وناقَةٌ  الّشْعَشعَانَةُ وِ  مَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لِذي الرُّ

ا  ّرهبـــــــــــــََ قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ اُء ِإال  َأنح يـ رحقـــــــــــــَ اَت خـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ  هـــــــــــــَ

رحِش و      عـــــــاانتُ ُذو الـــــــعـــــــَ عحشـــــــــــــــــــــَ يـــــــمُ  الشـــــــــــــــــــــ  اهـــــــِ يـــــــَ  الـــــــعـــــــَ

  
َمَر البَْغَداِدّيِ َعلَى هاِمِش الّصحاحِ ما هَكَذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، وتَبِعَه صاِحُب اللَِّساِن ، وقرأُْت بَخّطِ َشْيخِ َمَشايِخ ُشيُوِخنا َعْبِد القاِدِر بِن عُ 

ه : َصوابُه   الَهَراِجيُب. الشَّْعَشعَانَاتُ و»: نَصُّ

 ألَنَّ ما بَْعَده :

رِّ َنضـــــــــــــــــــــــــّ  ن كـــــــــــُ ٍة مـــــــــــِ يـــــــــــَ انـــــــــــِ ر  ميـــــــــــَ ِة الـــــــــــذِّفـــــــــــح  اخـــــــــــَ

ُ وبُ      ذح ِن مـــــــــــــَ يـــــــــــــح د  ُض اخلـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ا َأســـــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ 

  
: الغاُلُم  الشُّْعُشع : َخِفيٌف في السَّفَِر ، فَقََصَرهُ على الغاُلِم. ويُقَال : ُشْعُشعٌ  ، كُهْدُهٍد : َخِفيٌف في السَّفَِر. وقال ثَْعلٌَب : ُغالمٌ  ُشْعُشعٌ  وَرُجلٌ 

يِن  وحِ ، بَضّمِ الّشِ  ، عن أَبِي َعمٍرو. (1)الَحَسُن الَوْجِه ، الَخِفيُف الرُّ

 وقْريَةٌ بِمْصَر. ، بالفَتْحِ : َشَجر. الشَّْعشاعُ وِ 

عٍ ، الشَّعَلَّعُ  : [شعلع]
ُف هذا الَحْرف باألَْحَمَر َعلى أَنَّه اْستَْدَرَك بِه َعلَى بين العَْيِن والاّلِم ، وكتَب الُمَصنِّ  ، بِزياَدةِ النُّونِ  الشَّعَْنلَعُ و ، كَهَملَّ

، قالَهُ الفَّراُء. ولم يَْذكر  الطَِّويلُ  وقاَل : هو بِزيَاَدةِ الاّلِم :« ش ع ع»الَجْوَهِرّيِ ، وليَس كذِلك ، بل َذَكَره الَجْوَهِري في آِخر تَْرِكيِب 

َجاِل. ِمنَّا ، وِمْن َغْيِرنا ٍد ، وقال غْيُره :وإِنََّما ذكَرهُ ابُن َعبا« الشَّعَْنلَع» ه بعُضُهم بالّرِ  وَخصَّ

قةُ األَْغَصاِن ، َغْيُر ُمْلتَفَّةٍ  َشعَلَّعَةٌ  شَجرةٌ وِ  ِق. وقال « ش ع ع»، وهَذا يَُؤيُِّد قوَل الَجْوَهِرّيِ : إِنَّ أَْصَل ترِكيبِه  أَْيضاً : ُمتَفَّرِ بمْعنَى التَّفَرُّ

، وإِن كانت األُولَى هي « شعل»فإْن كانت األَِخيَرةُ َمِزيَدةً ، فاألَْصل  ؟: ال أَْدِري أَِزيَدت العَْيُن األُولَى ، أَو األَِخيَرةُ مِزيَدةاألَزَهِري 

 «.شلع»الَمِزيَدة ، فأَْصلُه 

ْوج الشَّْفعُ  : [شفع]  ْوجِ ، وهو الَوتُْر.، وبَخّطِ الَجْوَهِرّيِ : خالُف الزَّ  : ِخالُف الَوتِْر ، وهو الزَّ

ً  قدوِ   أَي كان َوتْراً فَصيََّره َزْوجاً. َكَمنَعَه ، َشفَعَهُ َشْفعا

وهو  (2) َواْلَوتْرِ  الشَّْفعِ وَ  قْوِله تعالى : تَْفِسيرِ  قِيل في هَكَذاو ، أَي من َحيُث إِن له نِظيراً يَِليه ، والَوتُْر : يوُم َعَرفة ، يَْوُم األَْضَحى  :الشَّْفعوِ 

وقاَل الّراِغُب :  (3) ٍء َخلَْقنا َزْوَجْينِ الخْلُق ِلقْوله تعالى : َوِمْن ُكّلِ َشيْ   :الشَّْفعُ و قَْوُل األَْسَوِد بِن يَِزيَد ، وقاَل َعطاٌء : الَوتُْر : هو هللا تَعالَى ،
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ُهَو هللا َعزَّ َوَجلَّ ، ِلقَْولِه   :الشَّْفع أَو الَمْخلُوقاُت من َحْيث إِنَّها ُمَركَّبَاٌت.:  الشَّْفعُ و  ،، وُهو الَوْحَدةُ من ُكّلِ َوْجهٍ  (4)هو هللا من َحْيُث ماله 

 ْوُل اْبِن َعبّاٍس. وقِيَل :بَزْوِجه ، وهو قَ  ُشِفعَ   :الشَّْفعُ و ، السالمعليهوقِيَل : الَوتْر : آَدُم  (5) تَعالَى : ما يَُكوُن ِمْن نَْجوى ثاَلثٍَة إِاّل ُهَو رابِعُُهمْ 

 : َولَُده ، الشَّْفعُ 

__________________ 
 ( نظره يف التكملة مثا  بُلُبر ا ويف التهذيب : بضم الشينا.1)
 .3( سورة الفجر اآية 2)
 .49( سورة الذارايت اآية 3)
 ( نص املفردات : والوتر هو   من حيث إّن له الوحدة من كر وجه.4)
 .7سورة اجملادلة اآية ( 5)
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فحضُ  وِقيَر : َح  ا والَوتـحُر : اليوُم الثّاِلُث ا وِقيَر : الش  فحضُ  : يـَوحَماِن بعَد اأَلضح َها  َشفحضٌ  والَوتـحُر : الص َلَواُت ا منها الش  ا وِمنـح
ضِ  َوتـحٌر ا وِقيَر : يف  فح فحضِ  قا  الّصاَغاين  : ويف وَوتـحٌر. َشفحضٌ  والَوتحِر : ِإّن اأَلعحَداَد ُكل ها الش  ُروَن قـَوحاًل ا ولي   الش  والَوتحِر ِعشح

ِر أَقاِويِلهم.  هذا َموحِضَض ِذكح
 أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِي :و : تَْنُظُر نََظَرْيِن ، شافِعَةٌ  َعْينٌ وِ 

ا  بـــــــــــَ رّاِت الصـــــــــــــــــــــــــِّ َرين بـــــــــــغـــــــــــِ  مـــــــــــا كـــــــــــان أَبحصـــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــد      وحَم ق ـــــــــَ ـــــــــيـ ـــــــــال تح ف عـــــــــَ فـــــــــِ احُ  شـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ب  ِدَ اأَلشـــــــــــــــــــــــح

  
 وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : بالَضّمِ : أَي : أََرى الَشْخَص َشْخَصْيِن ؛ لَضْعِف بََصِري واْنتَِشاِره

ت  بـَـحـــــــَ يب وَأصــــــــــــــــح حــح ِديـــــــٌث ُدوَن صــــــــــــــــَ ي حـــــــَ ســــــــــــــــِ فح  لــِنـــَ

وُص      خــــــــــُ يَن  الشــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــح عــــــــــَ زِيــــــــــُد لــــــــــِ ضُ تــــــــــَ َوافــــــــــِ  الشــــــــــــــــــــــــ 

  
ْره ، وهو ِعْنِدي مثُل الَِّذي تَقَدَّم.  ولم يُفَّسِ

بُن الّسائِب بِن ُعبَْيِد بِن َعْبِد يَِزيَد بن هاِشِم بِن الُمطَِّلِب ، له ُرْؤيَةٌ ، كما َذَكَره ابُن  شافِعُ  ، وهو : من بَنِي الُمطَِّلِب بِن َعْبِد َمنَاف شافِعٍ  بَنُووِ 

 قالَهُ  كذا ، نَْفَسه وفََدى ، أُِسرَ  أَنْ  بعدَ  بَْدر يومَ  أَْسلَمَ  وأَنَّه ُصْحبَةٌ  لُه:  يُقَالُ  ، وسلموآلهعليههللاصلىفَْهد ، وأَبُوهُ الّسائُِب كاَن يُشبَّهُ بالنَّبِّيِ 

ُد بُن إِ  اإِلمامُ  ِإماُم األَئَِمِة ، ونَْجُم الُسنَِّة ، أََحُد الُمْجتَِهِديَن ، عاِلُم قَُرْيٍش وأَْوَحُدَها ِمْنُهم ، الطَّبَِريُّ   بن ُعثَْماَن بنِ  (1)ْدِريس أَبو ُعْبِد هللا ُمَحمَّ

، فإِنَّه  َشْفعَويٌّ أَْيضاً ، وال يُقَاُل : شافِِعيٌّ  وَرِضَي عنه ، وأَْرَضاه َعنّا ، والنِّْسبَةُ إِليه رِضَي هللا عنه َرِحَمه هللا تَعالَى القَُرِشيُّ  شافِعٍ الّشافِِعيُّ 

َراسانِيَّين ، كالَوِسيِط وَغْيره ، وهو َخَطأٌ ، فليُْجتَنَْب ، نَبَّه عليه النََّوِويُّ ، كما في اإِلَعاَراِت لَْحٌن ، وإِن كاَن َوقََع في بَْعض ُكتُِب الِفْقِه للخُ 

 نََهارَ  ، وَخْمِسينَ  ِمائةٍ  َسنَةِ  في عنههللارضياُم الْبِن الُملَقِّن ، َحقَّقَه َشْيُخ َمَشايِِخنا الّشهاُب أَْحَمُد بُن أَْحَمَد العََجِميُّ في َذْيِل اللُّّبِ ، ُوِلَد اإِلمَ 

 سنَةَ مائِتَْيِن وأَربع ، وُحِمَل على األَْعنَاِق من فُسطاِط مْصَر َحتَّى ُدفَِن في َمْقبََرةِ بَنِي ُزْهَرةَ ، وتُُوفِّيَ  ، َرَجب َشْهرِ  من يَْومٍ  آخر الُجْمعَةِ 

 وقاَل الّشاِعُر في َمْدِحِه :وتُْعَرُف أَْيضاً بُتْربَِة ابِن َعْبِد الَحَكم ، 

ٌر  ه َرجـــــــــــــُ لـــــــــــــُ ثــــــــــــــح اًل مـــــــــــــا مـــــــــــــِ رِمح بـــــــــــــِه َرجـــــــــــــُ  َأكـــــــــــــح

هح      بـــــــــــــِ وِ    يف َنســـــــــــــــــــــــــــَ ارٌِ  لـــــــــــــَرســـــــــــــــــــــــــــُ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــَ

  

هــــــــا  مــــــــِ طــــــــ  قــــــــَ يــــــــنــــــــًا يف مــــــــُ َر َدفــــــــِ حــــــــَ  مِبصــــــــــــــــــــــح  َأضــــــــــــــــــــــح

  
هح    ــــــــــــِ َرب ــــــــــــُ وُن يف تـ ــــــــــــُ ف دح َ

ُم واملــــــــــــ طــــــــــــ  قــــــــــــَ
ُ

َم املــــــــــــ عــــــــــــح ــــــــــــِ  ن

  
 وهلل َدرُّ األَبِي ِصيِرّيِ حيُث يقوُل :

ِة  ــــــــــ  ب قــــــــــُ ــــــــــِ ربحِ ب ــــــــــَ يِّ ق عــــــــــِ ــــــــــِ اف ٌة  الشــــــــــــــــــــــــّ ــــــــــَ ــــــــــن ي فــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ

ودِ      مــــــــُ لــــــــح وحَ  جــــــــُ ــــــــَ ٍم فـ كــــــــَ اٍء  ــــــــُح نــــــــَ تح مــــــــن بــــــــِ  َرســــــــــــــــــــــَ

  

ِه اسح وِ  ربح ــــــــــقــــــــــَ وِم ب ــــــــــُ ل ــــــــــعــــــــــُ اُن ال ــــــــــَ وف  ِإذح غــــــــــاَض طــــــــــُ

  
وِدي   لــــَ  اجلــــُ رِيــــح عــــَ نح ذاَ  الضــــــــــــــــــ  ُك مــــِ لـــــــح َو  الــــفــــُ  تـــــَ

  
 : الّرافِِعيُّ ، فقَالَ  الشَِّريف اإِلَماُم أبو القاِسِم َعْبُد الَكِريم نََظَم نََسبَه قدوِ 

نح  اٌس ومــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــّ ٌد ادحرِيــــــــــــــــــُ  عــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــَُ

اُن بـــــــــــــُن      مـــــــــــــَ ثـــــــــــــح ُم عـــــــــــــُ ِدهـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ضح بـ   شـــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــِ
  

ـــــــــــــٌض وِ  ٍد ســـــــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــُن عـــــــــــــُ ُب ب ـــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــائ

  
ضح    ٌن والـــــــــــــــتـــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــِ زِيـــــــــــــــَد  مـــــــــــــــِ ُد يـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح  عـــــــــــــــَ

  

بح  لــــــــــــــِ طــــــــــــــ 
ُ

وُد ابــــــــــــــُن املــــــــــــــ لــــــــــــــُ وح َ
ٌم املــــــــــــــ  هــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ضح    يـــــــــــــِض لبـــــــــــــِ مـــــــــــــِ اٍف لـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ُد مـــــــــــــَ بـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

  
نِي ، وفي العُبَاب : لي َعلَيَّ  لَيَْشفَعُ  إِنَّهُ  يُقَال :وِ  ، وفي اللَِّساِن : يُضادُّنِي ، وهو َمجاٌز. وفِي األََساِس : فالٌن  بالعَداَوة ، أَي يُعيُن َعلَيَّ ويُضارُّ

له ، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ للنّابِغَِة الذُّْبيانِّيِ يَْعتَِذُر إلى النُّْعَماِن  الشاِفُع الَمْشفُوعَ  ، كما يُِعينُ  (2)، أَي ُمِعيٌن يُِعينُه َعلَى َعداَوتِي  شافِعٌ  ولهيُعَاِديني 

 بِن الُمْنِذِر مّما َوَشْت به بَنُو قَُرْيعٍ :



10353 

 

غح  ـــــــــــِ ٌن ِدَ ب طـــــــــــِ ـــــــــــح ب ـــــــــــَ تـ ُرٌ  ُمســـــــــــــــــــــــــح ًة َألَ  امـــــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــــَ

َك      ُدوٍّ مــــــــــثــــــــــُر ذلــــــــــِ ُه مــــــــــن عــــــــــَ ضُ لــــــــــَ  (3) شــــــــــــــــــــــــافــــــــــِ
  

 وقال األَْحَوُص :

ا  رمـــــــــــــــــهـــــــــــــــــَ يِن أَلصـــــــــــــــــــــــــــــــح نح المـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبن  مـــــــــــــــــَ

مح      هـــــــــِ وحمـــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــل ا ب ـــــــــَ ن ـــــــــح يـ ـــــــــَ ل وا عـــــــــَ ـــــــــُ واكـــــــــان عـــــــــُ فـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــَ

  
 ُمَواَصلَتَِها ، زاَدها في قَْلبي ُحبًّا ، فكأَنَُّهمأَي تَعَاَونُوا ، ويقال : إِنَّ َحثَُّهم إِيّاي على َصْرِمَها ، ولَْوَمُهم إِيّاي في 

__________________ 
 ومثله يف اللباب.« ادري  بن العباس بن عثمان: » 73( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 «.عداوته»( عن األساس وابألصر 2)
 وصدره فيه : 50( ديوان ص 3)

 أل  امرٌ  مستعلٌن د بُغُضه
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 .ش َفاَعةِ ال هَلَا ا من َشَفُعوا
أَي َمْن يَِزْد َعَمالً  : (1) (َيُكْن َلُه َنِصيب  ِمْنها َوَمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َسيَِّئًة َيُكْن َلُه ِكْفل  ِمْنها) َحَسنَةً  يَْشفَْع َشفاَعةً  َمنْ   :قولُه تَعَالَىوِ 

يَاَدةُ ، كما في العُبَاِب ، وقال ا الشَّْفعِ  ، من إِلى َعَملٍ  ً  لّراِغُب : أَي َمِن اْنَضمَّ إلى َغْيِره وعاَونَه ، وصارَ ، وهو الّزِ ً  له أَو َشْفعا في فِْعل  َشِفيعا

ه ، وقِيَل : (2)الَخْيِر أَو الشَّّرِ ، فعَاَونَهَ أَو َشاَرَكه  َطِريَق َخْيِر أَو َشّرٍ ، فيُْقتََدى  (3)ُهنَا : أَْن يُْشِرع اإِلْنَساُن لآلِخَرةِ  الشَّفَاَعةُ  في نَْفِعه وُضّرِ

ةً َمْن َسنَّ ُسنَّةً َحَسنَةً فله أَْجُرها وأَْجُر َمْن َعِمَل بها ، وَمْن َسنَّ ُسنَّةً قَبِيحَ »قَاَل عليه الّصالةُ والسَّاَلم :  له ، وذِلَك كما شفَع به ، فصاَر َكأَنَّهُ 

َفُعُهْم َشفاَعُة الّشاِفِعنيَ )وقولُه تَعَالى : « فله إِثُْمها وإِثُْم من َعِمَل بَِها  .(4) (َفما تَ ن ْ

َفُع الشَّفاَعُة ِإاّل َمْن َأِذَن َلُه الرَّْْحُن َوَرِضيَ )وكذا قَْولُه تعالَى :  (5) َشفاَعةٌ  َوال تَْنفَعُها وقولُه َعزَّ وَجلَّ :  (6) (َلُه قَ ْوالً  يَ ْوَمِئذ  ال تَ ن ْ

، وإِنََّما نَفَى هللا  َشفاَعتُه فَتَْنفَعَها شافِعٌ  ، أَي مالََها للشافِعِ  نَْفيٌ  قال ابُن َعَرفَةَ : (7) (ال تُ ْغِن َع ِّ َشفاَعتُ ُهْم َشْيئاً )وَكذا َكقَْوِله تَعَالَى : 

 .الشَّفَاَعةَ  ال الشاِفعَ  تَعَالَى في هِذه المواِضعِ 

 به إِلى الَمْطلُوِب. يَتََشفَّعُ  ، وهو الّطاِلُب ِلغَْيِره ُشفَعَاءُ  والَجْمعُ  الشَّفَاَعةِ  صاِحبُ  ، وهو الشَّافِعُ  : كأَِميرٍ  الشَِّفيعُ وِ 

مِّ  الشُّْفعَةِ  صاِحبُ  أَْيضاً : الشَِّفيعُ وِ   ، تَُكوُن فِي الّداِر واألَْرِض. ، بالضَّ

ياَدةِ  الشُّْفعَةِ  وُسئَل أَبُو العَبّاِس ثَْعلٌَب عن اْشتِقَاقِ  ، هَكَذا في العُبَاِب ، والِّذي في اللَِّسان :  تَْشفَعَ  وهي : أَنْ  في اللُّغَِة ، فقال : اْشتِقاقَُها من الّزِ

هُ إِلى ما ع« يَُشفِّعك» به. وقال  َشفَعَهُ و ، أَي أَنَّهُ كاَن َوتَْرا َواِحداً ، فَضمَّ إِليه ما َزاَده ، أَي تَِزيَده (8) ْنَدك ، فتَْشفعَهُ فِيما تَْطلُُب فتَُضمَّ

ه إِلى ِمْلِكه. فهو من الشُّْفعَةُ  الّراِغُب :  .الشَّْفعِ  : َطلَُب َمبِيعٍ في َشِرَكتِه بِما بِيَع به ، ِليَُضمَّ

ُجُل في الجاِهِليَِّة إِذا أَراَد بَْيَع َمْنِزٍل ، أَتاهُ َرُجٌل ، ـ الشُّْفعَة ْفِسيرفي تَ  ـوقال القُتَْيبيُّ  ، وَجعَلَهُ أَْولَى  فَشفَّعَه إِليِه فيما باَع ، فَشفَعَ  : كاَن الرَّ

يَتْ  ن بَعَُد َسبَبُه ، فُسّمِ َي َطاِلبَُها ُشْفعَةً  بالَمبِيعِ ِممَّ ً  ، وُسّمِ  .َشِفيعا

ِد ِمْلُكه قَْهراً بِِعَوٍض  الشُّْفعَةوِ  فيما ال يُْقَسم ، فإِذا َوقَعَت الُحُدوُد  الُشْفعَةُ »وفي الَحِديث :  ِعْنَد الفُقََهاِء : َحقُّ تََملُِّك الّشخِص َعلَى َشِريكِه الُمتََجّدِ

ا قولُه لغَْيِر الشَّ  الُشْفعَةِ  وفي هذا َدِليٌل على نَْفيِ « ُشْفعَةَ  ، وُصِرفَت الطُُّرُق ، فال فقد يَْحتَجُّ « . إِلى آخره.. فإِذا َوقَعَت الُحُدود:»ِريِك ، وأَمَّ

ةٌ لمن لم يَرَ   ةَ الشَّْفعَ  في الَمْقُسوم ، وأَّما اللَّْفَظةُ األُْخُرى : فقد يَْحتَجُّ بها من يُثْبِتُ  الشُّْفعَة بكّلِ لَْفَظٍة منها قَْوٌم ، أَما اللَّْفَظة األُولَى : ففيها ُحجَّ

 الُحْكَم فيه بَمْعنَْيِن : ُوقُوع الُحُدوِد ، بالطَِّريِق وإِْن كاَن الَمبِيُع َمْقُسوماً ، وهِذه قد نَفَاَها الَخّطابِيُّ بما ُهَو َمْذُكوٌر فِي َغِريبه ، ثم إِنّه َعلَّقَ 

 الطُُّرق ُدوَن نَْفي وقُوعِ الُحُدوِد. وَصْرف الطُُّرق َمعاً ، فليَس لهم أَْن يُثْبِتُوه بأََحِدهما ، وهو نَْفُي َصْرفِ 

َهاِم ، فبَاَع َواِحٌد ِمْنُهم نَِصيبَهُ  الشُّْفعَةُ  رِحَمهُ هللا تَعَالَى : قَْوُل الشَّْعبِّيِ وِ  َجاِل ، أَي إِذا كانَْت الدَّاُر بَْيَن َجَماَعِة ُمْختَِلِفي الّسِ ، على ُرُؤوِس الّرِ

 ، َكَذا في النَِّهايَِة والعُبَاِب. فيكوُن ما بَاع ِلُشَركائِه بَْينَُهم َسَواًء على ُرُؤوِسِهم ، ال َعلَى ِسَهاِمِهم

 .ُشفَعٌ وَجْمعُها : أَْيضاً : الُجنُونُ  الشُّْفعَةُ  و َعْمٍرو :قاَل أَبُ وِ 

َحى : َرْكعَتاه الشُّْفعَةُ وِ   ، فيهما ، كالغُْرفَِة والغَْرفَِة ، َسّماَها يُْفتَحُ و« الضَُّحى ُغِفَرت له ذُنُوبُه ُشْفعَةِ  َمْن حافََظ َعلَى»الَحِديُث : ومنه من الضُّ

 بَمْعنَى الُجنُوِن عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. الشُّْفعَةِ  ُر من َواِحَدةٍ ، ونُِقَل الفَتْح فيألَنََّها أَْكثَ  ُشْفعَةً 

َحى ، فقاَل القُتَْيبِيُّ  َشْفعَةِ  ، َوَسْفعَةٌ ، وُشْنعَةٌ ، وَردَّةٌ ، ونَْظَرةٌ ، بَمْعنًى واِحٍد ، وأَّما الفَتُْح في َشْفعَةٌ  قال : يُقاُل : فِي َوْجِههِ  :  الشَّْفعُ   :الضُّ

ْوُج ، ولم أَْسَمْع به مؤنِّثاً إاّل ُهنَا. قاَل :  وأَْحَسبُه َذَهب بتَأْنِيثِه إلى الفَْعلَِة الَواِحَدةِ ، أَو إِلى الصَّالةِ. الزَّ

يِن لُغَةٌ فيه. : الَمْجنُونُ  الَمْشفُوعُ وِ   وإِْهَماُل الّسِ

__________________ 
 .85( سورة النساء اآية 1)
 ( يف املفردات : فعاونه وقّواه وشاركه.2)
 ( يف املفردات : ل خر.3)
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 .48( سورة املدثر اآية 4)
 .123( سورة البقرة اآية 5)
 .109( سورة طه اآية 6)
 .23( سورة ي  اآية 7)
 ( يف التهذيب واللسان : اىل ما عند  ا فتزيده وتشفعه هبا ا أي تزيده هبا.8)
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، كما في الّصحاحِ ، وهو قَْوُل الفَّراِء ، ونَْحُو ذِلَك قال أَبو ُعبَْيَدةَ ،  في بَْطنِها َولٌَد يَتْبَعَُها آَخرُ  أَي شافِعٌ  أَْو شاةٌ  شافِعٌ  ناقَةٌ  الَمَجاِز :من وِ 

 وأَْنَشَد :

ضٌ وِ  دح  شـــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــِ هـــــــــــــا هلـــــــــــــا َولـــــــــــــَ نـــــــــــــِ طـــــــــــــح  يف بـــــــــــــَ

دح وِ      ــــــــــــَ هــــــــــــا هلــــــــــــا َول فــــــــــــِ لــــــــــــح هــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــَ عــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
 وقال :

الهــــــــــا  ِن طــــــــــَ طــــــــــح ضُ مــــــــــا كــــــــــاَن يف الــــــــــبــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــافــــــــــِ

ضُ وِ      يـــــــــــــــــــٌد لبـــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــــا هلـــــــــــــــــــا َولـــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــَ

  
يَتْ  ً  ُسّمِ ً  ، َكَمنَع ، َشفَعَتْه هي ، أَو َشفَعََها ، ألَنَّ َولََدَها شافِعا ً  ، فصاَرا َشْفعا :  قال ـ عنههللارضي ـ، وفي الَحِديِث عن ِسْعِر بن َدْيَسم  َشْفعا

يَ  وسلموآلهعليههللاصلى هللا َرُسولِ  َرُسوال إِنَّا:  فقاال ، بَِعيرٍ  َعلَى َرُجالنِ  فجاءَ  ، لي َغنَم في ُكْنتُ »  َعلَيَّ  ما:  فقلتُ  ، َغنَِمكَ  َصَدقَةَ  ِلتَُؤّدِ

، وقَْد نَهانَا َرُسوُل هللِا  شافِعٌ  : هذه شاةٌ إِلى شاةٍ قد َعَرْفُت َمَكانَها ُمْمتَلئةً َمْحضاً وَشْحماً ، فأَْخَرْجتُها ، فقاال  فأَْعِمدُ . شاةٌ :  فقاال ؟فيها

ً  نَأْْخذَ  أَنْ  وسلموآلهعليههللاصلى ْفعُ  أَو الَمْصَدُر من ذِلكَ  ،« َشافِعا ةِ  ، الّشِ رَّ ّرِ من الضَّ  ، كما في العُبَاب. بالكْسِر ، كالّضِ

أْن ، كالتَّْيِس من الِمْعزى ، أَو الشافِعُ وِ  ً  الَِّذي إِذا أَْلقََح أَْلقَحَ  هو : التَّْيُس بعَْينِه ، أَو ُهو بن الضَّ  ، كما في العُبَاب. ال ِوتْراً  شْفعا

 ، وهي القَُرون. ، كَصبُور : تَْجَمُع بيَن ِمْحلَبَْين في َحْلبٍَة َواِحَدة َشفُوعٌ  نَاقَةٌ  من الَمَجاِز :وِ 

 ، مات بعد الَخْمِسمائة. ءِ كأَِميٍر : َجدُّ َعْبد العَزيز بِن َعْبِد الَمِلك الُمْقرى ، َشِفيعٌ وِ 

ثُ  ، ُشفَْيعٌ وِ  ِد بن َساّلم ، والبَُخارّي  كُزبَْير ، هو أَبُو صاِلح بُن إِْسَحاَق الُمْحتَِسُب الُمَحّدِ  ، مات سنة مائتَْيِن وَسْبعٍ وَخْمسين. (1)عن ُمَحمَّ

ْعيِ يَْنبُُت اثْنَْيِن اثْنَْينِ  لشَّفَائِعُ اوِ   ، عن اْبِن َعبّاٍد. : أَْلَواُن الّرِ

ً  فيه َشفَّْعتُهوِ   ، كما في العُبَاب. قال حاتٌِم يَُخاِطُب النُّْعَماَن : َشفَاَعتَه قَبِْلتُ  ، أَي َشفَاَعةً  ، كَمنَع ، َشفَع ِحينَ  تَْشِفيعا

نح  ا مـــــــــِ هـــــــــَ ـــــــــ  ل ِداين كـــــــــُ َت عـــــــــَ كـــــــــح ـــــــــكـــــــــَ ا ف ـــــــــَ ارِه  ِإســـــــــــــــــــــــَ

رح و      يِن فـــــــبَفحضـــــــــــــــــــــِ عــــــح فــــــِّ درِ  شــــــــــــــــــــَ حـــــــح ِ  بــــــِن جــــــَ يــــــح  بــــــقــــــَ

  
 شاِفٌع ُمَشفَّعٌ  القُْرآنُ :»رِضَي هللاُ عنه  (2)وفي َحِديِث أَبي َمْسعُود « الُمَشفِّعَ و الّشافِعَ  إِذا بَلََغ الَحدُّ السُّْلَطاَن ، فلَعََن هللاُ »وفي َحِديِث الُحُدود : 

من العَْفو عن فََرَطاتِه ، وَمْن تََرَك العََمل به نَمَّ على  الشَّفاَعةِ  له ، َمْقبُولُ  َشافِعٌ  أَي من اتَّبَعَه ، وَعِمَل بما فِيِه ، فهو« ، وَماِحٌل ُمَصدَّقٌ 

َق عليه فيما يُْرفَُع من َمساِويه ، اْشفَْع :» الشَّفَاَعة يثُ نه َحدِ ، وم َشفَاَعتُه : الذي تُْقبَلُ  الُمَشفَّعُ و ، ةَ الشَّفَاعَ  : الِذي يَْقبَلُ  فالُمَشفِّعُ  إِساَءتِه ، وُصّدِ

 «.تَُشفَّعْ 

 له إِلَْيه. وأَنشَد الصاغانيُّ لألَْعَشى : يَْشفَعَ  َسأَلَهُ أَنْ  إلى فاُلن ، أَي اْستَْشفَعَهو ، وِعبَارةُ الّصحاح : إِلَْينَا اْستَْشفَعَهُ وِ 

اًل :  رححتـــــــــــَِ ُت مـــــــــــُ ر بـــــــــــح ـــــــــــَ جِي وقـــــــــــد قـ نـــــــــــح قـــــــــــوُ  بـــــــــــِ  تـــــــــــَ

ا     عــــــــــَ اَب والــــــــــَوجــــــــــَ بح َأيب اأَلوحصــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــِّ  اي َربِّ جــــــــــَ

  

تح وِ  عـــــــَ فـــَ َتشـــــــــــــــــح َرٍف  اســـــــــــــــــح يِّ ذا شـــــــــــــــــَ راِة ا ـــَ  مـــن ســـــــــــــــــَ

  
ِذي    وهـــــــا والـــــــ  ـــــــُ افـــــــقـــــــد َعصـــــــــــــــــــــاهـــــــا أَب عـــــــَ فـــــــَ (3)شـــــــــــــــــــــَ

 

  
 فيها ، وأَْنَشَد أَبُو لَْيلَى : الشَّفَاَعةَ  والَِّذي أَعاَن وَطلَبَ يُريُد : 

يِن  ُر أَنــــــــ  عــــــــاشــــــــــــــــــــــِ تح مــــــــَ مــــــــَ ضٌ َزعــــــــَ فــــــــِ َتشــــــــــــــــــــــح   ُمســــــــــــــــــــــح
ُت أَُزورُه  ــــــــــــــــــــــــــــــ     َرجـــــــــح ا خـــــــــَ مـــــــــّ هـــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــَ المـــــــــَ  أَقـــــــــح

  
 بأَْقالِمهم في الَمْمُدوح ، أَي بُكتُبِِهم. اْستَْشِفعُ  قاَل : َزَعُموا أَنِّي

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َي بالَمْصدر ، وَجْمعه ُشِفعَ  : ما الشَّْفعو ، من األَْعَداِد : ما كاَن َزْوجاً. الشَِّفيعُ   : (4)، قال أَبو َكبِيٍر  ِشفَاعٌ  به ، ُسّمِ

__________________ 
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 «.قوله : والبخاري هكذا يف النسخ ا ولعله : وعنه البخاري ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .السالمعليه( يف املفردات : وقوله 2)
 للبيتا. ويف األساس والتهذيب واللسان ابختالف بع  األلفا . 105( هذه رواية الديوان ص 3)
 كبري.يف شعر أيب   103/  2والبيت يف ديوان اهلذليا « أبو كثري»( ابألصر 4)
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ه وِ  ــــــــــــــــــــــَ اّلن و اأَلاَبَءِة ِإذح رََأ  خــــــــــــــــــــــِ  َأخــــــــــــــــــــــُ

لــــــــــــ        ــــــــــــَ اعــــــــــــاً تـ فــــــــــــَ رِ  شــــــــــــــــــــــــــِ ه كــــــــــــاإلذحخــــــــــــِ لــــــــــــَ وح  حــــــــــــَ

  
 َشبََّههم باإِلْذِخِر ، ألَنَّهُ ال يََكاُد يَْنبُُت إِالَّ َزْوجاً َزْوجاً.

، كقوِلِهم ، َصالةُ األُولَى ، وَمْسِجُد الَجاِمعِ ، وهَكَذا ، ُرِوَي فِي الَحِديِث الَِّذي تَقَدَّم عن ِسْعِر  الشَّافِعِ  ، ويُقَاُل : هِذه شاةُ  كَشافِعٍ  ، َشفُوعٌ  وشاةٌ 

 بن َدْيَسٍم ، رِضَي هللا عنه.

 ، كُمْكِرم : تُْرِضُع ُكلَّ بَهيَمٍة. عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. ُمْشِفعٌ  وشاةٌ 

.الشَّفَاَعة بَ إِلَْيِه في فاُلٍن : َطلَ  تََشفَّعوِ   . نقَله الَجْوهِريُّ

 بِه ، كما في الُمْفرَدات. اْستَْشفَعَ  أَْيضاً : ُمَطاِوعُ  تَشفَّعَهُ وِ 

 الَمْذَهِب ، وهِذه ُمَولَّدةٌ. شافِِعيَّ  : صارَ  تََشفَّعَ وِ 

ْرها ، وهي : كالمُ  الشَّفَاَعةُ وِ   اَجٍة يَْسأَلُها ِلغَْيره.للَمِلك في حَ  الشَِّفيع ، َذَكَرَها الُمَصنف ، ولم يُفّسِ

 إِلْيه : في َمْعنَى َطلََب إِليه. َشفَعَ وِ 

، واإلْنِضماُم إِلى آَخَر ناصراً له ، وسائالً عنه ، وأَْكثَُر ما يْستْعَمُل في اْنِضمام  الشَّفَاَعةُ و ِء إِلى ِمثْلِه ،: َضمُّ الشَّيْ  الشَّْفع وقال الّراِغُب :

 في الِقيَاَمة. الشَّفاَعةُ  ةً إِلى َمْن هو أَْدنَى ، ومنهَمْن هو أَْعلَى َمْرتَبَ 

 : التََّجاُوُز عن الذُّنُوِب والَجَرائِِم. الشَّفَاَعةُ  وقال غْيُره :

 : الُمَطالَبَةُ بَوِسيلٍَة أَو ِذَماٍم. الشَّفَاَعةُ  وقال ابُن القَّطاعِ :

تَْيِن : لُغَةٌ في الشُّفُعَةُ وِ   في الّداِر واألَْرِض. الشُّْفعَةِ  ، بضمَّ

. الشَّفائِعوِ   : قواُم النَّْبِت ، قال قَْيُس بُن العَْيزاَرةِ الُهَذِليُّ

هـــــــــا  اضـــــــــــــــــــــــُ تح خمـــــــــََ َرتح عـــــــــنـــــــــه مَتَشـــــــــــــــــــــــ   ِإذا َحضـــــــــــــــــــــــَ

ــــــــه      ــــــــي ا ِإل وهــــــــَ عــــــــُ دح ــــــــَ رِّ ي ــــــــضُ ِإىل الســــــــــــــــــــــِّ فــــــــائ (1)الشــــــــــــــــــــــ 
 

  
رُّ : موضٌع   .(2)الّسِ

ٌ  الشُّْفعَةُ وِ  ّمِ : العَْيُن. واْمَرأَة اإِلْنَساُن  ُشِفعَ  : ُمَصابَةٌ من العَْيِن ، وال يُوَصُف به الُمَذكَّر ، كما في اللَِّسان ، وقال ابُن القَّطاعِ : َمْشفُوَعةٌ  ، بالضَّ

، وهي العَْيُن. قاَل : قد قِيَل ذِلَك ، وهو شاذٌّ من هَذا  ُشْفعَةٌ  ، وهي الَّتِي أََصابَتَْها َمْشفُوَعةٌ  ةٌ ، كعُنَِي : أََصابَتْه العَْيُن ، وقال ابُن فاِرٍس : اْمَرأَ 

تُه ، ولعله بالسَّْيِن غيِر ُمْعَجمة ، كما في العُبَاِب.  التَّْرِكيِب ، وال نَْعلُم كيَف ِصحَّ

ً  ابُن القَّطاع :وقد: الطَِّويُل ، كما في اللَِّساِن. زاَد  األَْشفَعُ وِ   ، ِإذا َطاَل. َشِفَع َشفَعا

ُد وثْعلٌب قولَه تعالى :  الشَّفَاَعةُ و الشَّْفعُ وِ   .(3) (َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإاّل ِبِِْذنِهِ ): الدُّعاُء ، وبه فَسََّر الُمبَّرِ

عِ  ، بالفاِء ، الشَّفَلَّعُ  : [شفلع]
ِزنَةً وَمْعنًى ، أَو هِذه تَْصِحيٌف ،  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسان ، وقال العَُزْيِزيُّ : هو ِمثْلُه كالشَّعَلَّ

 ُكْرهُ.، بالعَْيِن ، وقد ذُِكر في َمْوِضِعِه ، نَبَّه َعلَى ذلك الّصاغانِيُّ في العُبَاب ، وأَّما في التَّْكِملَِة فلم يَذْ  والصَواب : الشَّعَلَّعُ 

ً  ، في اإِلنَاِء ، َكَمنَع َشقَع  :[شقع] :َشرَب بغْيِر إِْناٍء ، وِمثْلُه  َشقَعَ  ، وقيل : (4) َكَرَع فِيهِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّيُث ، أَي يَْشقَُع َشْقعا

 قَبَع ، وقََمع ، َومقَع ، ُكلُّ ذِلَك من ِشدَّةِ الشُّْرب.

 ُمْنَكٌر ال أَُحقُّه. َشقَعَهُ و ، مثل لَقَعَه ، قاَل األَْزَهِريُّ : لَقَعَهُ َمْعُروٌف ، عانَهُ  ، إِذا فاُلناً بعَْينِه َشقَعَ  يُقَال :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِغيُر. أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، ونَقَلَه صاِحُب اللِّسَ  الشُّْقُدعُ  : [شقدع] ْفَدُع الصَّ  ان ُهنَا ، َوَسيَأْتِي في الغْين الُمْعَجَمِة عن اْبِن ُدَرْيٍد.، كقُْنفٍُذ : الّضِ
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ُجُل ، َشِكعَ  : [شكع] ً  ، َكفَِرحَ  الرَّ  من الَمَرض والَوَجعِ يُْقِلقهُ ، نقله ابُن فارس. َكثَُر أَنِينُه : يَْشَكُع َشَكعا

ْرُع : َكثَُر َحبُّهُ  َشِكعَ وِ   نقَلَه ابُن فَارس أَْيضاً. الزَّ

. وقِيَل : طاَل َغَضبُه. َغِضبَ  ، إِذا َشِكعَ  قيل :وِ   ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 برواية : 80/  3( ديوان اهلذليا 1)

 . اىل الّسر تدعوها... إذا صدرت عنه
 ا  السكري : الّسر : مشرب.( يف ديوان اهلذليا : السر : بطن الوادي وأكرم موضض فيه ا وق2)
 .255( سورة البقرة اآية 3)
 وهي مثبتة يف نسخة القاموس املصرية.« فيه»( يف نسخة القاموس ط الرسالة بريوت مل ترد لفظة 4)
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َع. أَْيضاً : َشِكعَ وِ   تََوجَّ

ُب عاَدةً. َكَكتِف : البَِخيُل اللَّئِيمُ  ، الشَِّكعُ وِ  ْيِف ، ويَتَغَضَّ ُر من الضَّ َي به لَكْونِه يَتََضجَّ  ، ُسّمِ

ً  يُقَال : باتَ  الَوِجعُ  : الشَِّكعُ وِ   .َشِكعٌ  ٍء :، أَي َوجعاً ال يَنَاُم ، َكما في الّصَحاح ، ويُقَال لكّلِ ُمتأٍَذ من َشيْ  َشِكعا

ماِم ، أَي اْرفَْع به َرأَْسه. اْشَكعْ  وقاَل الفَّراُء : يُقَال : نَع : َرفعَهبَِعيَرهُ بِزماِمِه ، كمَ  َشَكعَ  قاَل ابُن فاِرٍس :وِ   بَعيَرَك بالّزِ

 ، كما في الّصحاح. أَْو أََملَّهُ وأَْضَجَرهُ  ، نقله الَجْوَهِريُّ وكذِلَك أَْحَمَشه ، وأَْدَرأَه ، وأَْحفََظه. قاله األَْحَمرُ  : أَْغَضبَهُ  أَْشَكعَهوِ 

ال َوَرَق لها ، إِنََّما هي َشْوٌك وِعيَداٌن ِدقَاٌق ، أَْطَرافَُها أَْيضاً َشْوٌك. قال أَبو َحنِيفَة : هَكَذا أَْخبََرنِي  ، كثَُماَمٍة : َشْوَكةٌ تَْمأَلُ فَم البَِعيرِ  اَعةُ الشُّكَ وِ 

 بعُض األَْعَراِب.

واةِ ، قال ، ولم أَِجْد ذِلك َمْعُروفاً :، على َزْعِم بَعْ  ، كُحبَاَرى ، وقد تُْفتَحُ  الشَُّكاَعىو قال : ، َدقِيقَةُ الِعيَداِن ، َضِعيفَةُ  ِمْن ِدّقِ النَّبَاتِ  ِض الرُّ

ُن ، وياُؤها ياُء التَّأْنِيِث. وقاَل الَجْوَهِريُّ : نَْبٌت يُتََداَوى بِه.  ،  (1)لفَاِرِسيَِّة َجْرَخْه قاَل األَْخفَُش : هو باالَوَرق ، َخْضَراُء ، وهي ُمَؤنَّثَةٌ ال تُنَوَّ

 وأَْنَشَد لعَْمِرو بِن أَْحَمَر الباِهِلّيِ :

ُت  رِبــــــــــح كــــــــــاعــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــَ ًة  الشـــــــــــــــــــــــ  د  َددحُت أَلــــــــــِ تــــــــــَ  والــــــــــح

اِوايَ وِ      كـــــــــــــَ
َ

ُروِ  املـــــــــــــ ـــــــــــــعـــــــــــــُ َواُه ال ـــــــــــــح ُت أَفـ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــح  أَقـ

  
ا ، وهو يَُجوُد بنْفسه : الشَُّكاَعى يُقَال للَمْهُزوِل : كأَنَّهُ ُعودُ  وَضْعِف ُعوِدهِ  ولِدقَّتِهِ  قال أَبُو َحنِيفَةَ :  ، وقال تَأَبََّط َشرًّ

ُدَون  وِ  غــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ُت لــــــــــــــــــتـ مــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــِ دح عــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ

رح      يـــــــــــــــــٌم كـــــــــــــــــاَ ســـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــِ ي  شـــــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــَ

  

ااًل وحلَح  َن َأوحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــح  اَيحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ريحَ خــــــــــــــاِذ ح    كــــــــــــــاعــــــــــــــَ  خــــــــــــــَ  مــــــــــــــًا كــــــــــــــالشــــــــــــــــــــــــــــ 

  

يِن  َن فـــــــــــــــــــــــــِإنـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــــح ريحُ كـــــــــــــــــــــــــُ  اي طـــــــــــــــــــــــــَ

  
رح    ـــــــــــــــــــِ وائ ـــــــــــــــــــم ذو غـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــم ي  ل

  
 َواِحَدةٌ ، ُشَكاَعى : هِذهِ  أَو ال َواِحَدةَ لها ، وإِنَما يُقَالُ  ، عن األَْخفَِش ، فإِذا َصحَّ ذِلَك فأَِلفُها لإِلْطالِق ، كأَْكثر أَْسَماِء النّباتاِت. ُشَكاَعاةٌ  الَواِحَدةُ 

ُت َشْوك ، وتُثَنَّى ، أَي أَنَّ الَواِحَد والَجْمَع فِيها َسَواٌء ، وهو قَْوُل ِسيبََوْيِه والفَّراِء. قال أَبو َزْيٍد : هي َشَجَرةٌ َصغيَرةٌ َذا َكثِيَرةٌ  ُشَكاَعىو

 يُْفَرُق بَْينَُهَما.، قاَل : وهي ِمثُْل الَحاَلَوى ال يََكاُد  ُشَكاَعيَات ثاََلثُ  ُهَما ُشَكاَعياِن ، وُهنَّ  يُقَال :و وتُْجَمع ،

قلُت : أَما الباَذاَوْرُد فهي : الشَّْوَكةُ البَْيَضاُء تُْشبِهُ الَحَسَكةَ إِاّل  يُْشبِهُ البَاَذاَوْرَد ، وليَس بِه. قال األَْزَهِريُّ : وَزْهَرتَُها َحْمَراُء. وقاَل غيُره : هو

يَاتِ  قد يَْبلُُغ ِذَراَعْيِن ، وَحبُّه أََشدُّ اْستِداَرةً من القُْرُطِم ،أَنََّها أََشدُّ بَيَاضاً ، وأَطوُل َشْوكاً ، وَساقُه  َضْعِف و العَتِيقةِ  البَْلغَِميَّةِ  نافٌِع من الُحمَّ

ولَْسعِ الَهَواّمِ ، والتََّشنُّجِ ، ونَْفِث الدَِّم ، ثُّم إِّن هِذه الَخَواصَّ الَمْذُكوَرةَ لَْيَسْت فِيها ؛ وإِنََّما هي  وَوَجعِ األَْسنَانِ  عن البَْلغَمِ  واللَهاةِ الَواِرَمةِ  الَمِعَدة

 في بَْزِرَها ، كما َحقَّقهُ ابُن َجْزلَة.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِجُر ، والَكثِيُر  الشَُّكوعُ و الشَّاِكعُ   األَنِيِن ، والشَِّديُد الَجَزعِ.: القَِلُق ، والضَّ

 ِء.: الُمتَأَِذي من الشَّيْ  الشاِكعُ وِ 

 : الطَِّويُل الغََضِب. الشَِّكعُ وِ 

ِة ، أَي ضِجُر الهْيئَِة والحالِة. َشِكعُ  وَرُجلٌ   البِزَّ

ً وِ   : َغِرَض. َشِكَع َشَكعا

ً وِ   : ماَل. َشِكع َشَكعا

يُن أَْعلَى. (2): أَْيَن  َشَكعَ  وما أَْدِري أَْينَ   ذَهَب ، والّسِ
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ُر عبُد القاِدِر بُن الشَّْكعَِة ، بالفَتْح ، ويُقَال : ، َكتََب لنا اإِلجاَزةَ من َطَرابُلَُس ، َحدَّث عاِلياً عن الشَّْيخِ َعْبِد الغَنِّيِ بِن  الشَّْكعَاِويُّ وَشْيُخنَا الُمعَمَّ

 إِسماِعيَل ، وَغْيِره.

 تَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما يُسْ 

 ، كَسفَْرَجٍل : الطَِّويُل. ُهنَا َمَحلُّ ِذْكِره عنَد َمْن يَقُوُل بِِزياَدةِ الاّلِم األَخيرةِ. الشَّلَْعلَع : [شلعلع]

َكةً  الشَمعُ  : [شمع] يِِّد ، كذا نَقَلَه الجَ  وتَْسِكيُن الِميِم ُمَولَّدٌ  ، قال الفَّراُء : هذا َكالُم العََربِ  ، ُمَحرَّ اَغانِيُّ ، كالُهما عنه ، وِمثْلُه للسَّ ْوَهِريُّ والصَّ

 َمْبَحث»السَّنَِد في َشْرح الِمْفتَاحِ 

__________________ 
 «.جرحه»( ضبطت عن الصحاح ا ويف اللسان 1)
 ( اللسان : أي ذهب.2)
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ِبيهِ  كِّيِت ا قاَ  :ُقر :نـَقحاًل عن الَفرّاِء. قُلُت : وِمثـحُله البحِن « الت شح ضُ  لِلحُموم ا وال تُقرح : الش َمضُ  السِّ ا وقد مَتاأَلَ عليه  الش مح
ــَكِثريُوَن. وقا  ابُن ِسيَده  ِله كالَم الفرّاِء  ـ ــبعَد نقح ضَ و  الش َمضَ  : وقد َغِلرت ا أَلن   ـ لُغتاِن فِصيَحَتان. قلُت : وقد نـََقله  الش مح
تعحالئِه ا كما قَاله ابُن خالَويحه. قا  َشيُخنا :حرُف ُشرّاُح الَفِصيِح هَكذا ا و  ِر َحرحِف ا َلح  السح زاُدوا : ولي  الَفتحُح أَلجح

َعر وحنح  َا اخِلالُف فيه ِإذا كاَن َعيحناً ا كنَـَهِر وشـــَ َبِة ِإىل ضـــبرِت الَعِا ا وِإل  ِوِ َا ا أَما الماً فال ا َلحِ  يف اّلالم ال أَثـََر له ابلن ســـح
َبُح به أَثـََر له اتّفاقاً : َتصح وُم  َأو ُموُم الَعَسرِ  ا كما يف الّصحاح هذا اّلِذي ُيسح

ُ
كِّيت : امل ا كما قاله الل يحُث. وقا  ابُن السِّ

وم. قا  ُيَسم   اب ــــــــــــــــكَقَدٍم   ــــــــــــــــ َِشضٌ  : (1)ا وقا  ابُن القّيايّنِ  َِشَعةو  َِشََعةٌ  ا القطحَعُة هباءٍ  ا ومل يـَُقيِّد ابلَعَسر ا
ُ
لفاِرسي ة امل

ُكوَن َغَلرت ا وَأن   ِ : َزعِمه َأن  الســـــــ  َهاح هاُب يف شـــــــفاِء الغِليِر : وبه تـَعحَلُم َأن  صـــــــاِحَب القاُموس غِلرت من َوجح وَم الشـــــــِّ
ُ
امل

ر َح به الفرّاُء واب َُوّلِديَن ا فقد صــــَ
يِم من لَُغِة امل

َ
ُكوَن امل كِّيِت وغريُ ا ا وقد نَقلُه اجلَوحَهرِي  َعَريبيف. قـُلحُت : كوُن َأن  ســــُ ُن الســــِّ

َوًة هبؤالِء ا نِّف ُقدح َم ا فَكَف  للَمصــــَ يَده ا كما تـََقد  ل َما للفرّاِء ا ومل يـَُغلِّطحُه ِإاّل ابُن ســــِ ومل حَيحَتجح ِإىل رَأحِي  والصــــاَغاين  ا وســــَ
يَده ا فال َيُكوُن ما قَاَلُه َغَلطَاً ا وأَّما   كِّيِت ا ابن ســـــــــــِ يا  ِعَباَرِة الل يحِث وابِن الســـــــــــِّ َتضـــــــــــَ  ســـــــــــِ ُوِم َعربِينا ا فهو ُمقح

َكوحُن امل
ينا ِإال ـــــِ رِّح بَكوحنِه فارِس ييف ا ومل ُيصـــــَ ثُر اســـــِتعحَمالِه ِعنحَدُهم ا حىت ُ ن  أَن ه فارِســـــِ تَـعحمَلتحه الُفرحُس ا وَأكح  ابُن القّياينِّ ا كما واســـــح

َصنِّ 
ُ
ِ ا فال َيُكوُن قولُه َغَلطاً أَيضاً ا وَسَيبحيت يف املِيِم تـََقد م ا وامل  فتَبم ر. ـِإن َشاَء   تعاىل  ـُف َأعَرُف ابللَِّساَناح

دِ  ابُن أَخيِه :و شيٌخ للّداَرقُْطنِّيِ ، َعْبُد هللا بُن العَبّاِس بن َجْبِريلَ وِ  ُد بُن بََرَكةبن ِجْبِريَل ،  بِن العَبّاِس  ُعثَْماُن بُن ُمَحمَّ بن أَبِي الَحَسِن بِن  وُمَحمَّ

أَبِي البََرَكاِت ، الّشيُخ أَبُو َعْبِد هللا المدى الحريمي 
ِد بِن الُحَسْيِن  (2) البَْغَداِديُّ ، َحدََّث عن اْبِن قَُمْيرة ، واْبِن أَبي َسْهٍل ، وابن الَخيِّر ، وُمَحمَّ

بَْغَداَد وِدَمْشَق ، ِعْشِريَن ، وَحدََّث ب، وعنه الحافُظ الذََّهبِيُّ في معجم الشُّيُوخِ. قال : وكاَن َخيِّراً متعفِّفاً ، ُوِلَد في ُحُدوِد َسنَِة مائتيِن وَسْبعَِة و

ثُون ، هكذا يَْنِطقُوَن به ساكنةً  ومات َسنَةَ مائتين وِستٍَّة وتْسِعين ألَنَُّهم  والصواُب تَْحريُكه ، وأَْحَمُد بُن َمْحُموٍد البَْغَداِدي الشَّْمِعيُّون : ُمَحّدِ

 ، واألَْصُل فيه تَْحِريُك الِميِم. الشََّمعِ  َمْنُسوبُوَن إِلى

ُد بُن َعْبِد الُمطَّلَِب الشَّْمِعيُّ عن ِضياِء بن الُخَرْيف ، وأَبو َجْعفٍَر َعْبُد هللا بُن الُمبَاَرك الشَّْمِعيُّ وفاتَهُ  ، الَمْعُروُف باْبِن ُسكََّرةَ ، َحدََّث  : محمَّ

ُد بُن الَحَسن بِن الشَّْمِعّيِ ، عن إِ   ْبَراِهيَم بِن أَْحَمَد البُُزوِرّي.عن القاضي أَبي بَْكِر بِن األَْنَصاِرّيِ. وُمَحمَّ

ً  كَمنََع ، فاُلٌن ، َشَمعَ وِ  ً و بالفَتْحِ ، َشْمعا ّمِ ، ُشُموعا ، وفي بَْعِض نَُسخِ الّصحاح : إِذا لم يَِجدَّ. وقاَل غيُره : أَي  : لَِعَب وَمَزحَ  َمْشَمعَةً و ، بالضَّ

أَو  ـ« َشَمْعنَا قُلوبُنا ، وإِذا فاَرْقناكَ  َرقَّتْ  ِعْنَدكَ  ُكنَّا إِذا هللا َرُسولَ  يا:  قُْلنَا»:  ـ عنههللارضي ـيُث أَبِي ُهَرْيَرةَ نه َحدِ َطِرَب وَضِحَك ، وم

.« النَِّساَء واألَْوالدَ  ـَشِمْمنَا   أَي : لَِعْبنَا مع األَْهِل ، وَعاَشْرناُهنَّ

 وقال أَبُو ذَُؤْيٍب يَِصُف الِحَماَر :

ٍة  َن بـــــــــَروحضـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــح لـــــــــِ تـــــــــَ عـــــــــح يـــــــــنـــــــــًا يــــــــــَ َن حـــــــــِ ثـــــــــح بـــــــــِ  فـــــــــلـــــــــَ

رَاِح و      يــــــــــنــــــــــًا يف املــــــــــِ د  حــــــــــِ جــــــــــِ ضُ فــــــــــيــــــــــَ مــــــــــَ (3)َيشــــــــــــــــــــــــح
 

  
عُ  من تَتَبَّعَ »قال األَْصَمِعيُّ : يَْلعَُب ال يُجادُّ ، وفي الَحِديث :  ِحَك بالنّاِس أَراَد من َكاَن َشأْنُه العَبََث « هللا بِهِ  الَمْشَمعَةَ يَُشّمِ واالْستِْهَزاَء ، والضَّ

ُل الُهذِليُّ ، والتَّفَكُّهَ ، بِهم َجاَزاه هللا َجَزاَء ذِلك وقال الَجْوَهريُّ : أَي : من َعبََث بالنّاِس أَصاَرهُ هللاُ إِلى َحالٍَة يُعْ  بَُث بِه فيها ، وقاَل الُمتنَّخِ

 يَْذُكُر حالَهُ مع أَْضيَافِه :

م  َدُ هــــــــــــــــُ بَبــــــــــــــــح ةٍ ســــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ يِن  مبَشــــــــــــــــــــــــــــــح  وأَثــــــــــــــــح

اِط      اٍم َأو ِبســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــَ ِدي مــــــــــــن طــــــــــــَ هــــــــــــح (4)ِبــــــــــــَ
 

  
ي : والصَّواُب وأُثْنِي « وآتِي* بُجْهِدي»يُِريُد أَنَّهُ يَْبَدأُ أَْضيَافَه بالِمَزاحِ ِليَْنبَِسُطوا ، ثمَّ يَأْتِيهم بعَد ذِلَك بالطَّعَاِم ، وفي الّصحاحِ :  ، قاَل ابُن بَّرِ

 .كما َذَكْرنَا

ً  ءُ الشَّيْ  َشَمعَ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ  َق. ُشُموعا  : تَفَرَّ
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 الَطيِّبَةُ الَحِديِث التي تُقَبِّلُك وال تَُطاِوُعَك على ِسَوى ذِلَك ، وقِيل : هي كَصبُوٍر : الَمّزاَحةُ  من النَِّساِء ، الشَُّموعُ وِ 

__________________ 
 وفيما سيبيت.« ابن التياين»( يف املطبوعة الكويتية : 1)
 «.ا ركي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 فَلِبثحَن أي األتن.وقوله :« يف املراح»بداًل من « يف العالج»وفيه :  5/  1( ديوان اهلذليا 3)
 .22/  2( ديوان اهلذليا 4)
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ُة حَبِديِثها ا وقد الل ُعوبُ  ُحوُ  ا فقرت. نـََقَله اجلَوحَهرِي  ا وِقيَر : هي اآِنســـــــــَ َمُض َِشحعاً  الضـــــــــ  ا وقاَ   ُِشُوعاً و  ا َِشََعتح َتشـــــــــح
 الش ّماُخ :

ي وِ  مـــــــــــِ ُت ِجســـــــــــــــــــــــــح نـــــــــــح نــــــــــــَ  لـــــــــــو َأيّنِ َأشـــــــــــــــــــــــــاُء كـــــــــــَ

ٍة      نــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــَ اَء هبــــــــــــــــــَح يحضــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ وعِ ِإىل بـ  ِشــــــــــــــــــَُ

  
 ، نقله الصاَغانِّي. : َمْخلُوٌط بالعَْنبَرِ  َمْشُموعٌ  ِمْسكٌ وِ 

فَا : أَُخو يُوُسفَ  َشْمعُونُ وِ  يق الصَّ ّدِ  وعلى أَبِيِهَما. َصلََواُت هللا َعلَْيِهَما الّصِ

 رِضي ُعَمرَ  ِخالفَةِ  في تُُوقِّيَت ، الُمقَْوقِسُ  له أَْهَداَها الّتِي وهي ، وسلموآلهعليههللاصلىبِن النَّبِّيِ  واِلُد ماِريَةَ الِقْبِطيَِّة أُّمِ إِبراِهيمَ  : َشْمعُونُ وِ 

 .عنه هللا

ْحمنِ  إِْسَحاُق بُن إِْبَراِهيَم بن َعبّادِ وِ  ّراق ، الدَّْيِريّ  َشْمعُونَ  بنِ  بن عبد الرَّ ،  َشْمعُونَ  بَْكَراُن بُن الطَّيِّب بنِ  أَبو القاِسمِ و صاِحب عبد الزَّ

ثانِ   ، وعنه محّمد بن عبد هللا الحافي. (1)ُر َحدََّث بَجْرَجَرايَا عن الُمِفيد ، األَِخي ُمَحّدِ

َحابِّيِ  َرْيَحانَةَ األَْزِدّيِ  (2)بِن يَِزيَد بِن خنافَةَ ، أَبي  َشْمعُونَ  اْختُِلَف فيوِ   بَْيتَ  َسَكن ، ُمَجاِهدٌ  صاِلحٌ  ، بُكْنيَتِه َمْشُهورٌ  عنههللارضي الصَّ

 عندي. أََصحُّ  ، أَي ، بإِْعَجاِم الغَْيِن ، باإِلْعَجامِ  قال أَبُو َسِعيِد بُن يُونَُس : هوو هَكَذا الُمْهَملَةِ  بالعَْينِ :  فقيل ، الَمْقِدس

بٍَل ، عن إِْبَراِهيَم بِن خاِلٍد ، عن رياح ، َحّدث ، هَكذا َسّماه ُشعَْيٌب الُجبَّائيُّ فيما َرَواه أَْحَمُد بُن َحنْ  ُمْؤِمُن آِل ِفْرَعْونَ  ، كَحْمداَن : َشْمعانُ وِ 

ين الُمْهَملَِة ، وَسيَأْتِي في الاّلِم أَنَّ اسَم ُمْؤِمنِ  ْل.عن َوْهِب بن ُسلَْيَماَن عنه. وأَْوَرَده صاِحُب اللَِّساِن في الّسِ   آِل فِْرَعون ِحْزقِيُل ، فتَأَمَّ

راُج : َسَطَع نُوُرهُ  أَْشَمعَ وِ   نَقَله الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للّراجِز ، وهو ُرْؤبَةُ : ، الّسِ

ا  عــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ٍم َأطـــــــــــــــح يـــــــــــــــح ُب غـــــــــــــــَ وحكـــــــــــــــَ ُه كـــــــــــــــَ بَنـــــــــــــــ   كـــــــــــــــَ

رَاٍج      رحٍ  َأو ســــــــــــــــــــــــــــِ ُض بـــــــــــــــَ مــــــــــــــح اَأو لــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  َأِشــــــــــــــحَ

  
ً  : اإِلْلعَاُب ، وقد التَّْشِميعُ وِ  عَهُ تَْشِميعا عَ و : أَْلعَبَه. َشمَّ عٌ  ، فهو لُمَذابِ ا الشََّمعِ  الثَّْوَب : َغَمَسه في َشمَّ  .ُمَشمَّ

َماعُ : الِذي يُْستَْصبَُح به* ومّما يُْستَْدَرُك عليه  الشََّمعُ  والتَّْرِكيُب يَُدلُّ على الُمَزاحِ وِطيِب الَحِديِث والُمفَاَكَهةُ ، وقد َشذّ عنه َماَعةُ و الّشِ ،  الّشِ

 بَكْسِرِهَما : الَطَرُب والضَِّحك والُمزاُح ، قال الّشاِعُر :

ًة  ـــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــح يـ كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح َ وأَب اح كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ب

اعُ غـــــــــــــاَب وِ      مـــــــــــــَ ضُ فـــــــــــــمـــــــــــــا  الشـــــــــــــــــــــــــــِّ مـــــــــــــَ  َنشـــــــــــــــــــــــــــح

  
 أَي فما نَْفرُح بلَْهٍو وال َحِديٍث.

 : لَعُوٌب َضُحوٌك. والِفْعُل كالِفْعل ، والَمْصَدُر كالَمْصَدِر. َشُموعٌ  َرُجلٌ وَ 

 .الشََّمعَ  وكَشّداٍد : من يَْعَملُ 

ِد بِن الحافِِظ نَْجمِ  الشَّّماعُ  وأَبو العَبّاِس أَْحَمُد بُن إِبراِهيمَ  يِن  الَحلَبِيُّ ، ُعِرَف بابِن الطَِّويِل ، َحدََّث عن الُمْسنَِد أَبِي الَخْيِر محمَّ يِن بِن تَقّيِ الّدِ الّدِ

ُث َزْيُن  يِن ُعَمُر بُن أَْحَمد ، آِخُر من َحدَّث عن بِن فَْهٍد الَهاِشِمّيِ ، وعنه شيُخ َمَشاِيخِ ُشيُوِخنَا البُْرَهاُن إِْبَراِهيُم الِعَماِدّي ، َولُده ، والُمَحّدِ الّدِ

 الّسيوِطّيِ.

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وأَْنَشَد األَِخيُر للقُطاِمّيِ : ، َكَكُرمَ  َشنُعَ  د، وق : الفََظاَعةُ  الشَّنَاَعةُ  : [شنع]

اٌة وِ  ُم ُرعـــــــــــــــــــــــَ ٌة وهـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــــ  ن َرعـــــــــــــــــــــــِ  حنـــــــــــــــــــــــَح

هــــــــــــم وِ      يــــــــــــُ وح ال َرعــــــــــــح ضَ لــــــــــــَ نــــــــــــُ ارُ  شـــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــ 

  
 ، وهو كقَْوِلِهم : هللا أَْكبَُر ، أَي : َكبِيٌر ، على أََحِد التَّأِْويلَْيِن. قَال أَبو ذَُؤْيٍب الُهَذِليُّ : أَْشنَعُ و ، َشنِعٌ و ، َشنِيعٌ  فهو

  ٌ ريف َواثــــــــــــِ َد كــــــــــــُ جــــــــــــح
َ

بــــــــــــاِن املــــــــــــ اهــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ   (3)يـ
ه     الئـــــــــــــــِ وحمُ و  بـــــــــــــــبـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ وحمٌ  الـــــــــــــــيـ ـــــــــــــــَ ضُ  يـ نـــــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــح
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ِم بِن نَُوْيرةَ ، رِضَي هللا عنه :،  َشنِيعٌ  ، وقيل : قَبِيٌح ، وكذِلَك يَْومٌ  َكِريهٌ  أَي :  ومثلُه قوُل ُمتَّمِ

__________________ 
 «.الفيد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 حتريف.« بن»( عن أسد الغابة وابألصر 2)
 ورواية األصر أجود.« متحاميا اجملد»برواية :  19/  1( ديوان اهلذليا 3)
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ًة وِ  بـــــــــــَ قـــــــــــح ي حـــــــــــِ ا ُأالقـــــــــــِ ُت مبـــــــــــَِ طـــــــــــح بـــــــــــِ ـــــــــــقـــــــــــدح غـــــــــــُ  ل

وحٌم وِ      ي  يــــــــــــــَ لـــــــــــــَ ر  عـــــــــــــَ د ميـــــــــــــَُ قـــــــــــــَ ضُ لـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــح

  
مِّ  الشُّْنعَةُ  االْسمُ وِ  . ، بالضَّ  نَقلَه الَجْوَهِريُّ

. بُن َعْمِرو بِن َطِريٍف : أَبُو َحّيٍ  أَْشنَعُ وِ   من العََرب ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

دةِ في سائِِر النَُّسخِ  َغْبَرةٌ وِ  واُب بالياِء التَّْحتِيَِّة : َغْيَرةٌ  (1)، هَكَذا بالُموحَّ  ، قال أَبُو النَّْجِم : قَبِيَحةٌ ُمْفِرَطةٌ  ، أَي َشْنعَاءُ  ، والصَّ

ريِهــــــــــــــا  ِر مــــــــــــــن َأســــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــح َد أُم  الــــــــــــــعــــــــــــــَ  ابعــــــــــــــَ

وَ      ر اُس أَبــــــــــــــــح ورِهـــــــــــــــاحـــــــــــــــُ  اٍب عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ُقصـــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ٌَة وِ  َعاءُ َغريح  من َغُيورِها َشنـح

 .(2) َكَمنََع : َشعَّثَها َحتَّى تُْنفَشَ  ونَْحَوها ، الِخْرقَةَ  َشنَعَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

ً  َشنَعَ  قَاَل َغْيُره :وِ  ، هَكَذا في النَُّسخِ ، وفي بَْعِض األُُصوِل : َسئَِمه ، من الّسآَمِة ، وِمثْلُه في الّصحاح :  َشتََمه قِيَل :و اْستَْقبََحه ، ، أَي فاُلنا

ً  ويَُدلُّ لألُولَى قوُل ابن األْعَرابّيِ :  : َسبَّه ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : لُكثِّيٍر : َشنَعَهُ َشْنعا

ةٌ َألـــــــــــــــــاُء ال وِ  وعـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــٍة  َمشـــــــــــــــــــــــــــــــح اَلل  مبـــــــــــــــــَ

ِت      لــــــــــ  قــــــــــَ ٌة ِإن تـــــــــــَ يــــــــــ  لــــــــــِ قــــــــــح ا ا واَل مــــــــــَ نــــــــــَ َديـــــــــــح (3)لــــــــــَ
 

  
ً وِ   فالٌن ، أَي فََضَحنا. َشنَعَنا ، ويُقَال : فََضَحه : َشنَعَه َشْنعا

ّمِ : القُْبحُ  الشُّنُوعُ وِ  ِرّماح يَِصُف النَّْحَل : ، بالضَّ  ، قاَل الّطِ

َرُة  َو   (4)خُمَصــــــــــــــــــــــــ  ُة الشــــــــــــــــــــــــ  ارِيــــــــــَ اِط عــــــــــَ  اأَلوحســــــــــــــــــــــــَ

َرٌة و وِ      ظــــــــــــــح ا نــــــــــــــَ هــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ام مــــــــــــــِ وعُ اِبهلــــــــــــــَ نــــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ُب منه. ُشنُوعٌ و يُقَاُل : في فاُلٍن نَْظَرةٌ ، وَردَّةٌ ، ،  (5) به شنِعَ  َرأَى أَْمراً  قاَل اللَّْيث : يُقَاُل :و ، أَي قُْبٌح ، وأَْنَشَدهُ َشِمٌر ، وقال : أَي قُْبٌح يُتَعَجَّ

ً  عَِلمَ ك ّمِ ، أَي ُشْنعا ً  ، أَي رآه اْستَْشنَعَه بالضَّ  ، قال َمْرَواُن بُن الَحَكم : َشنِيعا

وَر ا فــــــــــــــــــِإنــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــُ وِّضح ِإىل   األُم ــــــــــــــــــَ  فـ

يـــــــَك ال      فــــــِ كــــــح يــــــَ ضح ســــــــــــــــــــَ نــــــَ ك  َيشــــــــــــــــــــح ضُ بــــــَرأحيـــــــِ انــــــِ  شـــــــــــــــــــــَ

  
 ، كما في العُبَاب واللِّسان. : الَمْشُهورُ  الَمْشنُوعُ وِ 

 ، ويُقَاُل : هو الطَِّويُل. الشُّنُوعِ  ، وهو ِمنَ  ، كَسفَْرَجٍل : الُمْضَطِرُب الَخْلقِ  الشَّنَْعنَع : (6)قال ابُن ُدَرْيٍد وِ 

 في َسْيِرَها وَجدَّْت. النّاقَةُ : أَْسَرَعت أَْشنَعَتِ و قَال :

ً  عليه األَمرَ  َشنَّعَ  ، يُقال : َعةالشَّنَا : تَْكثِيرُ  التَّْشنِيعُ وِ   ، أَي قبََّحه. تَْشنِيعا

َر وأَْسَرع ، وكذِلك النّاقةُ. َشنَّعَ  ، يُقَال : التَّْشِميرُ  : التَّْشنِيعُ وِ  ُجُل ، إِذا َشمَّ  الرَّ

َرت في َسْيِرها  تََشنَّعَتْ و ، أَْشنَعَتو النّاقَةُ ، َشنَّعَت ، األَِخيَرةُ عن الَجْوَهِرّيِ ، يُقَاُل : كالتََّشنُّعِ  االْنِكَماُش والِجدُّ في السَّْيِر ، : التَّْشنِيعُ وِ  : َشمَّ

 ، حكاه أَبُو ُعبَْيٍد عن األَْصَمِعّيِ ، وأَْنَشد : مَشنِّعَةٌ  واْنَكَمَشْت وَجدَّت ، فهي إِبِلٌ 

َدا  ــــــــــــــــَ َا ب ُه حــــــــــــــــِ ــــــــــــــــ  بَن هح كــــــــــــــــَ عــــــــــــــــُ ــــــــــــــــ  نـ   َتشــــــــــــــــــــــــــــــَ
هح  ســـــــــــــــــــــــــــا َ وِ      َدعـــــــــــــُ اِن َأخـــــــــــــح عـــــــــــــَ مـــــــــــــَ َد اهلـــــــــــــَ عـــــــــــــح  بــــــــــــــَ

  

ِ َمرحتـَُعهح   َجبحٌب أَبعحَل  قـُنـ َتاح

 للشَّّرِ : تََهيَّأَ لَه. تََشنَّعَ  ، وهو من الِجّدِ واالْنِكماِش في األَْمِر ، قاله ابن األَعرابّيِ ، وقال أَبُو َعْمٍرو : : تََهيَّأَ ِلْلِقتَالِ  تََشنَّعوِ 

 نَقَله الَجْوَهِريُّ ، وكذِلك الّراِحلَةَ والِقْرَن. الفََرَس : ِرْكبَهُ َوَعالهُ  تََشنَّعَ وِ 
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الَح : لَِبَسه تََشنَّعَ وِ  .نَقَلَ  الّسِ  ه الَجْوَهِريُّ

ََّها تََشنَّعَ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو قوُل أَِبي َعْمٍرو ، وفي نُْسَخٍة : َشنَّها. الغاَرةَ : بَث

رَ  ، إِذا الثَّْوبُ  تََشنَّعَ وِ  . تَفَزَّ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

__________________ 
 ( يف القاموس املطبوع : غرية ا ابلياء.1)
 ويف التكملة عن ابن دريد : إذا شققتها حىت تتنّف .« تنتفش» 63/  3اجلمهرة ( يف 2)
قوله : إن تقلت ا رواية اللســــان ابعتالهلا ا وأما إن نقلت ا فهو عجز بيت يف عزة صــــاحبته ال يف ألاء ا كذا »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 3)

 «.يف هامش األصر ا ه
 «.خمضرة»( عن الديوان وابألصر 4)
 واألصر كالتهذيب.« ( نص اللسان : وشنض ابألمر ُشنعاً واستشنعه رآه شنيعاً 5)
 .470/  3( اجلمهرة 6)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َكةً ، والشَّنَاُع ، كَسَحاب : من َمَصاِدر الشَّنَعُ   ِلِب :، كَكُرَم ، ومن األَِخيِر قوُل عاِتَكةَ بنِت َعْبِد الُمطَّ  َشنُعَ  ، محرَّ

ــــــــــــــــــا  ن وحمــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ا يف قـ ــــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــــِ رح ب ــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــائ

هح      اعــــــــــــــــُ رٍّ لــــــــــــــــََ ِف مــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــح  ول

  

ا  نــــــــــــــــــَ وا لــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــُ يحســــــــــــــــــــــــــــــــًا ومــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــََ ــــــــــــــــــَ  قـ

  
ٍض اَبٍ     مـــــــــــــــــــــَ هح يف جمـــــــــــــــــــــَح اعـــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، فحَذفَت التّاَء ُمْضطّرةً. الشَّنَاَعة أَن يُراد به (1)وهو َكقَْولهم : َسقَُم َسقَاماً ، ويجوُز 

 ٌ  ، أَي قَبيحةٌ. ُمَشنَّعَةٌ  وامرأَة

 .ُمتََشنِّعٌ و ، َشنِيعٌ  وَمْنَظرٌ 

ً  : َعدَّهُ  اْستَْشنَعَهوِ  . اْستَْشنَعَ  . قال اللَّْيُث : يقَال : قدَشنِيعا  بفاُلٍن َجْهلُهُ ، أَي َخفَّ

 القَْوُم : قَبَُح أَْمُرهم باْختِالفِهم ، واْضِطراِب َرأِْيهم قال َجريٌر : تَشنَّعوِ 

مح  وهنــــــــــِِ نــــــــــُ وِء  ــــــــــُ َة بــــــــــعــــــــــَد ســــــــــــــــــــــــُ ي اأَلِدلــــــــــ  فــــــــــِ كــــــــــح  يــــــــــَ

داُة      يِّ ِإذا ا ـــــــــــــُ طـــــــــــــِ
َ

ر  املـــــــــــــ وامـــــــــــــَ عـــــــــــــُ ـــــــــــــ  نـ  َتشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُجُل : َهمَّ بأَْمرٍ  تََشنَّعَ وِ   ، قال الفَرْزَدُق : َشنِيعٍ  الرَّ

ُة ِإذح رََأتح  امــــــــــَ ــــــــــَ ت أُم ــــــــــَ ــــــــــال ــــــــــقــــــــــد ق رِي ل مــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ  ل

     ِ اح تـــــــــــَ مـــــــــــَ رِيـــــــــــرًا بـــــــــــَذاِت الـــــــــــر قـــــــــــح اجـــــــــــَ عـــــــــــَ نــــــــــــ   َتشـــــــــــــــــــــــــَ

  
ةٌ   .َشْنعَاءُ  وقِصَّ

 الَخْلِق : ُمْضَطِربُه. أَْشنَعُ  وَرُجلٌ 

ّمِ : الُجنُوُن ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الشُّْنعَةُ وِ   ، بالضَّ

 اِمي ، كما في األََساِس.األَسَ  ُشنُعُ  ، وقَْومٌ  َشنِيعٌ  واْسمٌ 

 الشُّوعُ  ، وقال أَْعَرابِيٌّ من َربِيعَةَ : أَو ثََمُرهُ  ، ِشيَاعٌ  ، كما في الّصحاح ، وَجْمعُه : ُشوَعةٌ  ، الَواِحَدةُ  ، بالّضّمِ : َشَجُر البَانِ  الشُّوعُ  : [شوع]

ى أَْيضاً ثََمُرهُ  ى باسِم الثََّمَرةِ ، وهو يَِريُع  الشُّوعَ  ِطَواٌل ، وقُْضبَانُه ِطَواٌل َسْمَجةٌ ، ويَُسمَّ ى باسِم الشََّجَرةِ ، والشََّجَرةُ قد تَُسمَّ ، والثََّمَرةُ قد تَُسمَّ

 ه األَمواَل.ويَْكثَُر على الَجْدِب وقِلَّة األَْمَطاِر ، والنّاُس يُْسِلفُوَن في ثََمرِ 

ً  وقال أَبو َحنِيفَةَ : أَْخبََرنِي َرُجٌل من األَْعَراِب أَنَّ َرُجالً أَتَى أَْعَرابِيًّا يَْقتَِضيهِ  كاَن أَْسلَفَه ، فقاَل له األَْعَرابِيُّ : إِْن لَْم يَأِْت هللا من ِعْنده  ُشوعا

. (2)يَْستَْعِملُون ُدْهنَه كما يَْستَْعِمُل  الشُّوعِ  َمَطٍر ، وأَْهلُ أَي إِْن لم يأِْت بِ  !بَرْحَمٍة فما أَْسَرَع ما أَْقتَِضيك ْمِسم ؛ وهو َجبَِليٌّ ْمِسِم ُدْهَن الّسِ  أَْهُل الّسِ

 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للشَّاِعِر يَِصُف َجباَلً : يَْنبُُت في السَّْهِل والَجبَل قِيَل : (3) و

َناِفه   (4)والِغرحَيُف  الش وعُ أَبكح
ّي والّصاَغانِيُّ هو : ألَُحْيَحةَ بِن الُجاَلحِ يَِصُف َعَطنَهُ ، و أَنَّ له بََساتِيَن وأَْرِضيَن ، يَْزَرُعَها ونََسبَه بَْعُضهم لقَْيِس بِن الَخِطيِم ، وقال ابُن بَّرِ

ِر الَمَطِر واْنِقَطاِعه :  ويَْسِقيها بالسََّوانِي ، فال يَْعبأُ بتَأَخُّ

ادَ  ا ِإذا مجـــــــــــــــــَُ َرهـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــح تح قـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ    مـــــــــــــــــَ

ايب      نــــــــــــــَ فُ  (5)زاَن جــــــــــــــَ عحصــــــــــــــــــــــــــــِ ٌن مــــــــــــــُ طــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

  

بــــــــــــــــــــارُه  َر جــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــَ َروحِرٌف َأســــــــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــــُ

  
َدوحِدفُ    غـــــــــــــــــح ِة مـــــــــــــــــُ ابـــــــــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــــــــــوُد كـــــــــــــــــالـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ
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ِدٌ   غـــــــــــــــــــح ارِه مـــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــــَ ُر يف أَقـــــــــــــــــــح زحخـــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــَ

  
ِه    يـــــــــــــــح تــــــــــــــــَ وعُ حبـــــــــــــــافــــــــــــــــَ فُ  الشـــــــــــــــــــــــــــــ  رحيـــــــــــــــَ  والـــــــــــــــغـــــــــــــــِ

  
ً  ، يَُشوع ، َرأُْسه َكَكُرم َشُوعَ وِ  واُب أَبو ُعَمِر  اْشعانَّ ، قاله أَبُو َعْمٍرو ، بالفَتْحِ ، إِذا َشْوعا ز ،  (6)، هَكذا في النَُّسخِ ، والصَّ ، أَي : الُمَطّرِ

 عن اْبِن األَْعَرابِّيِ.

ً  كفَِرحَ  َرأُْسه َشِوعَ  والِقيَاسُ  قال األَْزَهِريُّ : هَكَذا َرواه عنه ، كةً  الشََّوعُ  : وقاَل اْبُن ُدَرْيدٍ  يَْشَوُع َشَوعا  : ، محرَّ

__________________ 
اخل عبارة اللســـان : وقد  وز أن تريد شـــناعته فحذف اهلاء للضـــرورة كما  و  بعضـــهم  .. قوله : و وز أن يراد»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)

 قو  أيب ذ يب :
ــــــــــــظــــــــــــر خــــــــــــالــــــــــــد  ــــــــــــن ــــــــــــيــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــري أهــــــــــــر ت  أال ل

ــــــــــــــ ُ      ــــــــــــــ  اهلــــــــــــــجــــــــــــــران أم هــــــــــــــو ايئ ــــــــــــــاد  عــــــــــــــل  عــــــــــــــي

  

 «.من أنه أراد عياديت ا فحذف التاء مضطراً اه

 كما يقتصر السمسم ويستعملون دهنه.  (أي مثر البان)يقتصرونه  798وعبارة النبات أليب حنيفة برقم « يستعملون»( ابألصر 2)
 ( يف القاموس : أو.3)
 ( البيت يف اللسان ونسبه ألحجية با اجلالح ومتامه :4)

 مـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــروف أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــاره 

 حبـــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــــــــــوع والـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــف    

  

 ونسبه يف التهذيب لقي  بن اخلطيم.

ويرو  مغضــــف ابلضــــاد املعجمة ا وقا  بعده : ونســــب اجلوهري هذا البيت أليب قي  بن « ان جناين»وابألصــــر « عصــــف»( عن اللســــان 5)
 األسلت األنصاري.

 أبو عمرو.( كذا يف التهذيب أيضاً ا والذي يف اللسان : 6)
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قُه وَصالبَتُه ، َحتَّى كأَنَّهُ َشْوكٌ  أِْس وتَفَرُّ  ، قال الّشاِعُر : انتَِشاُر َشعَِر الرَّ

وَعٌ ال وِ  ا  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــــــــــح د   خبـــــــــــــــــــــــــــــــَ

َداوِ      هـــــــــــــــــــــــــــح ٌة قــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــــــــَ  ال ُمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
َي الرُجلُ  َشْوَعاءُ  ، وهي أَْشَوعُ  هووِ  . ُشوعٌ ج :  ، أَْشَوع ، وبه ُسّمِ ّمِ  ، بالضَّ

 .َشْوَعاءُ  ، وهي أَْشَوعُ  وهو بَيَاُض أََحِد َخدَّيِ الفَرِس  : الشََّوعُ  قاَل ابُن َعبّاد :وِ 

ن بِْشِر بن غاِلب ، األَثْبَاِت ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ قلُت : وقد َرَوى ع كأَْحَمَد ، من الثِّقَاتِ  الَهْمَدانِيُّ ، أَْشَوعَ  قاِضي الُكوفَِة َسِعيُد بُن َعْمِرو بنِ وِ 

اُج بُن أَْرَطاةَ ، وَسلََمةُ بُن ُكَهْيل ، كذ  ا في َحَواِشي الَكَماِل.وَربِيعَةَ بِن أَْبيََض ، والشَّْعبِّيِ ، وعنه الحاِرُث بن َحِصيَرةَ ، والَحجَّ

، كما في  من َشيََّع النَّاَر ، وأَصلُه ِمْشيَاٌع ، ولِكنَّه كِصْبيَاٍن وِصْبَوانٍ  َكأَنَّهُ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، قال : ِمْحَراُث التَّنُّورِ  ، كِمْحَراٍب : الِمْشَواعُ وِ 

 العُبَاِب.

ُجِل :وِ  ِهَما ، وُهو ُشْع ُشعْ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ : يُقَاُل للرَّ  .أَْشَوعَ  ، ومنه قِيَل : فاُلٌن ابنُ  أَْمٌر بالتَّقَشُّف وتَْطِويل الشَّعَرِ  ، بَضّمِ

، هَكذا نصُّ الّصحاحِ والعُبَاب واللَِّساِن ، ولْيَس في ُكّلٍ  ُوِلَد بَْعَده ولْم يُولَْد بَْينَُهَما ِللَِّذي هذا َشْيعُ و هذا ، َشْوعُ  هذا الَجْوَهِريُّ : يُقَاُل :وقاَل 

 ، وإِنََّما زاَده الُمَصنُِّف. ءٌ َشيْ  ِمْنَها

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

عَ  ً  ْومَ القَ  َشوَّ َر قوُل األَْعَشى : تَْشِويعا  : َجَمعَهم ، وبه فُّسِ

 (1)ُعوانً وجَنحَتاهُبَا  ُنَشوِّعُ 
يعَة ياًء ؛ ِلقَْوِلِهم : أَْشيَاٌع ، اللُهمَّ إِاّل أَْن يَُكوَن من باب أَعْ  ِشيعَةُ  ويُقَال منه : ُجِل ، واألَْكثَُر أَْن يَُكوَن َعْيُن الّشِ عَ  يَاٍد ، أَو يَُكونالرَّ على  َشوَّ

ُجل : اْمَرأَتُه ، وإِْن َحَمْلتَها َعلَى َمْعنَى الُمَشايَعة واللُزومِ  شاَعةُ و الُمعَاقَبَة.  فأَِلفَُها ياٌء. الرَّ

يِن الُمْهَملَِة ، وقد تَقَدَّ  ُشَواعٌ و من اللَّْيل ، َشْوعٌ  وَمَضى  م.، ُحِكَي عن ثَْعلٍَب ، قال ابُن ِسيده : ولَْسُت منه على ثِقَة. قلُت : والصَّواُب أَنَّهُ بالّسِ

 ّصاَغانِيُّ عن ابن َعبّاٍد.، كِمْحَراٍب : ُشْستَقَةٌ تحت ِخَمار الَمْرأَة ، نَقَلَه ال الِمْشَواعُ وِ 

 وقال ابُن القَّطاعِ : أَشاَع ببَْولِه : قََطَرهُ قِليالً قَليالً.

ُجُل أَخاهُ : ُوِلَد بَْعَده. أَْشَوعَ وِ   الرَّ

ً  الَخبَُر في النّاِس  شاعَ  : [شيع] ً و ، بالفَتْحِ ، يَِشيُع َشْيعا ّمِ ، ُشيُوعا ً وَ  ، بالضَّ ً و ، كَدْيُموَمٍة ، وَعةً َشْيعُ و ، بالفَتْح ، َمشاعا َكةً. َشيَعانا  ، ُمَحرَّ

في النّاِس ، َمْعنَاهُ : قد  شاعَ  ، وقد شائعٌ  وَظَهَر واْنتََشَر ، وقَْولُهم : هذا َخبَرٌ  ذاَع وفََشا : شائِعٌ  اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ منها على الّرابعِ ، فهو

 بِه ، ولم يَُكْن ِعْلُمه عنَد بَْعِضهم ُدوَن بَْعٍض.اتََّصَل بُكّلِ أََحٍد ، اْستََوى ِعْلُم الناِس 

ّي : وشاِهُدهُ قوُل ، الثّاني َمْقلُوٌب كما يُقَاُل : سائُِر الشَّيْ  : غيُر َمْقُسوم ُمَشاعٌ و ، شاعٍ و شائِعٌ  َسْهمٌ وِ  ِء ، وساُرهُ ، قاله الَجْوَهِريُّ ، قال ابُن بَّرِ

 َربيعَةَ بِن َمْقُروم :

 َشاعُ َلُه َوَهٌج من التـ قحرِيِب 
 ، ومثلُه : شائِعٌ  أَي :

 (2)َخَفُضوا َأِسنـ َتهم فُكريف انَع 
 أَي : نائٌِع.

، أَْي ليَس بَمْقُسوٍم وال  ُمشاعٌ و شائِعٌ  ، أَي : ُمْشتَِهٌر وُمْنتَِشٌر ، ونَِصيُب فاُلٍن في َجِميعِ هذه الّدارِ  شائعٌ  اُل : ما فِي هِذه الّداِر َسْهمٌ ويق

 َمْعُزوٍل.

 األَِخيُر قوُل أَبِي ُعبَْيٍد. َشْوُعه ، أَو ِمثْلُه أَي هَذا َشْيعُ  هَذا يُقَاُل :وِ 
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 . نَقلَه الَجْوَهِريُّ ، أَي ِمْقَداَره ، أَو قَِريباً منه.َشْيعَه يُقَال : أَقاَم فاُلٌن َشْهراً أَو : الِمْقَدارُ  ْيعُ الشَّ وِ 

__________________ 
 .160( كذا ابألصر ا وروايته يف ديوانه ص 1)

 تـــــــــــــــــــــــراهـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــبحـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــب ذي جـــــــــــــــــــــــديت 

 ن  ــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــض عــــــــــــــــــــــــــواًن و ــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــــــــا    

  

 هد فيه.فعل  هذه الرواية فال شا

 ونسبه لألجدع بن مالك ومتامه فيه :« نوع»( البيت يف اللسان 2)
 خـــــــــــــــيـــــــــــــــالن مـــــــــــــــن قـــــــــــــــومـــــــــــــــي ومـــــــــــــــن أعـــــــــــــــدائـــــــــــــــهـــــــــــــــم 

 خــــــــــــــــفضــــــــــــــــــــــــــــــوا أســــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــم وكــــــــــــــــريف انعــــــــــــــــي    
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األََسُد ، واألَّوُل قوُل اللَّْيِث : ، كما في بَْعِض نَُسخِ الّصحاحِ ، وزاَد صاِحُب اللَِّساِن : إِذا أَْدَرك أَْن يَْفِرَس ، وفي بْعِضَها  َولَُد األََسدِ  : الشَّْيعُ وِ 

 وابِن ُدَرْيٍد.

 الَِّذي يَتْبَعُه ، قال ُعَمُر ْبُن أَبِي َربِيعَةَ : كما في الّصحاحِ ، وزاَد في اللَِّساِن : وقِيَل : اليَْومَ  ، أَي بَْعَده َشْيعَهُ  آتِيَك َغداً أَووِ 

نــــــــــــــا  عــــــــــــــُ د  دًا َتصــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــرُت غــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  قــــــــــــــا  اخلــــــــــــــَ

هَأوح      عـــــــــــــَ يــــــــــــــح ال  شـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــاا أَفـــــــــــــَ عـــــــــــــُ يـــــــــــــِّ  ُتشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُعنا»وفي الّصحاحِ :   «.أَفاَل تَُوّدِ

 حافِظ.هللِا بن أََسِد بِن َوْبَرةَ ، نَقَلَه ال َشْيعُ  وهو هللِا : اسٌم ، كتَْيِم هللاِ  َشْيعُ وِ 

 .(1)من ِمْخالف ِسْنَحاَن  َشْيعَاُن : ع ، باليََمنِ وِ 

ُجِل ، بالَكْسِر : أَتْبَاُعهُ وأَْنَصاُرهُ  ِشيعَةُ وِ  يعَةِ  ، وقاَل األَْزَهِريُّ : َمْعنَى ِشيعَةٌ  ، وُكلُّ قَْوٍم اْجتََمعُوا على أَْمٍر فَُهمْ  الرَّ : الَِّذيَن يَتْبَُع بَْعُضُهم  الّشِ

الِ  ِشيعَةُ  القََدِريَّةُ »بَْعضاً وليس ُكلُُّهم ُمتَِّفِقيَن. وفي الَحِديِث :  يعَةِ  أَْصلُ و ، أَي أَْوِليَاُؤه.« الدَّجَّ وُكلُّ َمْن عاَوَن  على ِحَدةٍ  من النّاِس  الِفْرقَةُ  : الّشِ

َب لَهُ ، فهو له  ، قاَل الُكَمْيُت : ِشيعَةٌ  إِْنساناً ، وتََحزَّ

َد وِ  ةٌ مــــــــــــــــا ِدَ ِإاّل آَ  َأمحــــــــــــــــحَ يــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــــِ

بُ وِ      عـــــــــــَ َب ا ـــــــــــَ ِّ َمشـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــَ اِدَ ِإال  َمشـــــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــَ

  
 

َمْن يَتََولَّى َعِليًّا  وقد غلََب هَذا االسُم َعلَى ُكلِّ  بلَْفٍظ َواِحٍد ، وَمْعنًى َواِحٍد ، يَقُع على الواِحِد ، واالثْنيِن ، والَجْمعِ ، والُمَذكَِّر ، والُمَؤنَّثِ وِ 

ا ، رِضَي هللا َعْنُهم أَْجَمِعيَن ، وأَْهَل بَْيتِه يعَةِ  فإِذا قِيَل : فالٌن من َحتَّى صاَر اْسماً لَُهْم خاصًّ يعَةِ  ُعِرَف أَنَّه منهم ، وفي َمْذَهب الّشِ كذا ،  الّشِ

يعَةِ   والُمتَابَعَة. وقِيَل : َعينُ ، وهي الُمَطاَوَعةُ  الُمَشايَعَةِ  أَي عنَدُهم ، أَْصُل ذِلَك من ع َواٌو ، من الّشِ قَْوَمهُ ، إِذا َجَمعَُهم ، وقد تَقَدََّمت  َشوَّ

ةٌ ال م. قال ويَُوالُونَهُ  ، وسلموآلهعليههللاصلى: قوٌم يَْهَوْون َهَوى ِعتَْرةِ النَّبِّيِ  الشيعَة: اإِلَشاَرةُ إِليه قريباً ، وقال األَْزَهِريُّ  الحافُِظ : وهم أُمَّ

فُِّروَن الشَّْيَخْيِن. وِمنهم َمْن يرتِقي إِلى يُْحَصْوَن ، ُمْبتَِدَعةٌ ، وُغالتُهم اإِلماِميَّةُ الُمْنتَظِريَّةُ ، يَُسبُّوَن الّشْيَخيِن ، وُغالةُ ُغالتِِهم ُضاّلل يُكَ 

ْنَدقَِة ، أَعاَذنا هللا منها. َوَلَقْد َأْهَلْكنا )وقولُه تَعالَى :  (2) (َكما فُِعَل ِبَِْشياِعِهمْ )قاَل هللا تَعَالَى :  ، كِعنَبٍ  ِشيَعٌ و ، أَْشياعٌ  ج : الزَّ
ِة : (3) (َأْشياَعُكمْ  مَّ  قِيَل ؛ الُمَراُد باألَْشيَاع أَْمثَالُهم من األَُمِم الماِضيَِة ، ومن كان َمْذَهبُه َمْذَهبَُهم ، قال ذُو الرُّ

َدَث ا حـــــــح تـــــَ ُب عـــــن َأســـــــــــــــــــح ملـــــر كـــــــح هـــــِ اعـــــِ يـــــــَ رَباً  َأشـــــــــــــــــــح  خـــــَ

َربُ      ه طـــــــــــَ رَابـــــــــــِ َب مـــــــــــن َأطـــــــــــح لـــــــــــح َض الـــــــــــقـــــــــــَ  أَمح رَاجـــــــــــَ

  
أَي فَِرقاً َمْختَِلِفيَن ، كلُّ فِْرقٍَة تَُكفُِّر الِفْرقَةَ الُمَخاِلفَةَ لها ، يَْعنِي به اليَُهوَد  (4) (ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وَكانُوا ِشَيعاً )وقاَل تَعالَى : 

 والنََّصاَرى.

رِّ ، هَكَذا في النَُّسخِ : بالشَّيْ  ِء ، كبِْعُت : أََذْعتُهُ وأَْظَهْرتُهبالشَّيْ  ِشْعتُ وِ   كأََشْعتُه ،  ، كما فِي اللَِّساِن ،ِء ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، واألَْولَى بالّسِ

ِرّماُح : بِهِ  أََشْعتُ و  ، قال الّطِ

َد مـــــــــا  عـــــــــح َة بــــــــــَ بـــــــــًا أَد   اأَلمـــــــــانـــــــــَ بـــــــــَ َر  صـــــــــــــــــــــــَ  جـــــــــَ

ي   َأشـــــــــــــــــــــــــــاعَ      لـــــــــــــَ وحمـــــــــــــاُه عـــــــــــــَ يـــــــــــــضُ بـــــــــــــلـــــــــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ً  اإِلناءَ  ِشْعتُ وِ   ، ِلْلَحقُوِد ، كما َسيَأْتِي. َمِشيعٌ  ُهَو َضبٌّ  ، كَمبِيعٍ ، ومنه : َمِشيعٌ  َمألْتُه ، فهو : َشْيعا

كما يُقَاُل : َعلَْيُكم »، هَكذا في النَُّسخِ ، وفيه َسْقٌط ، والصَّواُب :  السَّالُم ، كماَل َعلَْيُكم السَّالمُ  َشاَعُكمُ و من الَمَجاِز في الدَُّعاِء : َحيّاُكُم هللا ،وِ 

 قال الّشاِعُر :« السَّالم

نح ذاتِ  ًة مـــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــَ رحٍ   َأال اي َنـــــــــــــــــــَح  عـــــــــــــــــــِ

رِّ      ُروَد الـــــــــــظـــــــــــِّ مُ بــــــــــــَ كـــــــــــُ الُم  شـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــَ (5)الســـــــــــــــــــــــــ 
 

  
ُجُل ألَْصَحابِِه إِذا أََراد أَْن يُفاِرقَُهم ، كما قال قَْيُس بُن ُزَهْيٍر لَما اْصَطلح القْومُ  السَّالُم ، فال  شاَعُكم : يا بَنِي َعْبٍس ، وهذا إِنََّما يَقُولُه الرَّ

حاحِ والعُبَاِب.نَظْرُت في َوْجِه ذُْبيانِيَّةٍ   السَّالُم : شاَعُكم أَو  قتَْلُت أَباها أَو أَخاها ، وساَر ِإلى ناِحيَِة ُعَماَن ، وُهناك َعِقبُه وَولَُده ، كما في الّصِ
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الخْيُر ، أَي ال  شاَعكَ  . ومنه قَْولُُهم :َشيَّعَُكمو ، وهو قَِريٌب من قَْوِل ثَْعلٍَب : أَي َصِحبَُكمْ  ال فَاَرقَُكم : شاَعُكم أَو ، نَقلَه الّصاَغانِيُّ ، تَبِعَُكم

 : ـَرِضي هللا عنه  ـفاَرقَك ، قال لَبِيٌد 

__________________ 
 «.منحان»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 .54( سورة سبب اآية 2)
 .51( سورة القمر اآية 3)
 .159( سورة األنعام اآية 4)
 ( البيت لألحوص كما يف اخلزانة وجمال  ثعلب.5)
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مح  وَرهــــــــــــُ بـــــــــــــُ ٌد وزَانـــــــــــــتح قــــــــــــــُ ُم محـــــــــــــَح هـــــــــــــُ اعـــــــــــــَ  َفشــــــــــــــــــــــــــَ

وِّرِ      ــــــــــــــــــَ نـ اٍع مــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ اٍن ب ر ُة َرحيــــــــــــــــــحَ  َأســــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ً  َمألَُكُم السَّالمُ  : شاَعُكم أَو  ، كما فِي األََساِس.  بالسالمِ هللا شاَعُكمُ  يُقَال :و ، وهَذا نَقَلَه يُونُُس. يََشاُعُكم شْيعا

ُكم به : أَتْبَعَُكم ، أَي أَشاَعُكمْ و الّسالمُ  أَشاَعُكمُ  والَمْعنَى َواِحٌد ، ويُقَال : السالَم :  أَشاَعُكم وقال ثَْعلٌَب : َمْعنَى َجعَلَه صاِحباً لَُكم وتَابِعاً.و َعمَّ

 أَْصَحبَُكم إِيّاهُ ، وليس ذِلك بقَِوّيٍ.

عُه إِذا هاَج ، نَقَلَه األَْصَمِعيُّ ، وأَْنشَد : : بَْوُل الَجَمِل الهائجِ  الّشاعُ وِ   فهو يُقَّطِ

دح َرمـــــــــــَ  وِ  قـــــــــــَ اعِ لـــــــــــَ ِه  ابلشــــــــــــــــــــــــّ نـــــــــــاخــــــــــِ َد مـــــــــــُ  عـــــــــــنـــــــــــح

ِديـــــــــــــــــــــــرِ وِ      ا هتـــــــــــــــــــــــَح َر أميـــــــــــــــــــــــ َ د  ا وهـــــــــــــــــــــــَ  َرغـــــــــــــــــــــــَ

  
 أَْيضاً ، نَقَله األَْصَمِعيُّ كذِلك ، وأَْنَشَد : َشاعٌ  ْوِل الناقَِة إِذا َضَربََها الفَْحلُ أَو الُمْنتَِشُر من بَ 

بحســـــــــــــــــــــــاِس  إلحِ َن لـــــــــِ عـــــــــح قـــــــــطـــــــــِّ اعـــــــــاً يـــــــــُ ه   شـــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــبَنـــــــــ 

ائــــــُر      اِء مــــــنــــــهـــــــا َبصـــــــــــــــــــــَ َدااَي عــــــلــــــ  األَنحســـــــــــــــــــــَ (1)جـــــــَ
 

  
ً  َرْمياً ، وأَْرَسلَتْه َرَمتْه ، إِذا إِشاَعةً  به أَشاَعتْ  قدوِ  قا وقطَّعَتْهُ ، مثُل أَْوزغْت ببَْوِلها ، وأَْزَغلَْت ، وال يَُكون ذِلَك إاّل إَِذا َضَربََها الفَْحُل ،  ُمتفَّرِ

 إِاّل في اإِلبِِل. اإِلشاَعةُ  وال تَُكونُ 

ْوَجةُ ؛ الشَّاَعةُ وِ  ْوجَ  لُمشايَعَتَِها : الزَّ  أَلَكَ »:  ـرِضَي هللا عنه  ـالَحِديُث : أَنّه قَاَل لعَّكاِف بِن َوَداَعةَ الِهالِلّيِ ومتابَعَتِها ، قالَهُ َشِمٌر ، ومنه الزَّ

 كما في العُبَاِب.« شاَعةٌ 

 َزْوَجٍة.أَي « ؟شاَعةٍ  َهْل لََك ِمنْ »قلُت :َوَوَرَد أَْيضاً أَنَّ َسْيَف بَن ِذي يََزن قاَل لعَْبِد الُمطَِّلب : 

 ، عن اْبِن األَْعَرابّيِ. األَْخبَاُر الُمْنتَِشَرةُ  : الّشاَعةُ وِ 

يَاعوِ  وقد  ، أَي تُوقَُد ، به النّارُ  تَُشيَّعُ  ِدقُّ الَحَطبِ  ، كِمْحَراب : الِمْشيَاعُ  ، هكَذا في نَُسخ الّصحاح ، وُوِجَد بَخّطِ أَبِي َزَكِريَّا : ، كِكتابِ  الّشِ

 ِشبَاٌب للنَّار ، وِجاَلٌء لْلعَْيِن ، وعليه اْقتََصَر الَجْوَهريُّ ، وهو َمَجاز. َكْسُر أَْفَصح ، كما يُقَال :، وال يُْفتَحُ 

يَاعو والِكنّاَرةِ  الُكوبَةِ  بَكْسرِ  أُِمْرنَا»:  عنههللارضيفي َحِديِث علّيٍ وِ  يَاع قال ابُن األَْعَرابِّيِ :« الّشِ  ـقوُل َمْريََم  ، وِمْنهُ  ِمْزَماُر الّراِعي : الّشِ

اَرةِ راعٍ. وفي األَساِس :« ِشيَاعٍ  بال ُسْقهُ  اللُهمَّ »:  ـ السالمعليها َي به ألَنَّه يَِصيُح بَِها على  تْعنِي الَجَراَد ، أَي بال َزمَّ هو ِمْنفاُخ الّراِعي ، ُسّمِ

 اإِلبِل فتَْجتَِمُع.

يَاعُ  أَو  ، وهَذا نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : َصْوتُه : الّشِ

ياعِ َحِنَا النِّيِب َتطحَرُب   للشِّ
 وهو قوُل قَْيِس بِن َذِريح ، وَصْدُره :

 ِإذا ما ُتذحَكرِيَن حيَِن  قـَلحيب 
ٍد الباِهِليُّ :   «.َحنِيَن العَْودِ »ورَوى أَبو ُمَحمَّ

يَاعُ وِ  يَاعُ  ، وَوقََع في التَّْكِملَِة : َجْمُع َداعٍ  اِبّيِ ، وهي، عن اْبِن األَْعرَ  الدُّعاةُ  : الّشِ  : الدَُّعاُء. الّشِ

 .ُمَشاَعةٌ  ، أَي بَْينَُهم َشيِّعَةٌ  الّدارُ  هِذه لصاِحبِِه ، َكَكيٍِّس ، وكذا َشيِّعٌ  فيها ، كفُقََهاَء ، أَي ُكلُّ َواِحٍد منهم ُشيَعَاءُ  ُهمْ  قال أَبُو َسِعيٍد : يُقَال :وِ 

ً  الَمِشيعُ وِ  ّبِ َمِشيعٌ  (2)، قال ابُن األَْعَرابِّيِ : َسِمْعُت أَبا الَمَكاِرِم يَذُمُّ َرُجالً يَقُوُل : ُهَو َخبٌّ  ، كَمِكيٍل : الَحقُوُد الَمْملُوُء لُْؤما . أَراَد أَنَّهُ ِمثُْل الضَّ

 ا َمأَلته ، وهو َمَجاٌز.، إِذ ِشْعتُه أَِشيعُه الَحقُوِد ، وال يُْنتَفَُع به ، من قَْولك :

يَْت  (3) كِمْكنََسٍة : قُفَّةٌ للَمْرأَةِ ، ِلقُْطنَِها ونَْحِوهِ  ، الِمْشيَعَةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ   ألَنََّها تَْصَحبُها وتَتْبَعُها. [بذِلكَ ]كما في العُبَاِب واللَِّساِن ، ُسّمِ
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راُم من الَحَطبِ  هو قاَل أَبُو َحنِيفَةَ :و والثَّقُوُب. كَصبُور ، الَوقُودُ  ، الشَّيُوعُ وِ  ِعيفَةُ َحتّى  الّضِ ، وهو ماَدقَّ من النَّبَاِت فأَْسَرَعْت فِيِه النّاُر الضَّ

ً  تَْقَوى على الَجْزِل ، تَقُول : أَْعِطني ً  وثَقُوباً. اْنتََهى ، أَي كما تَقُول : أَْعِطني َشيُوعا مَ  ِشياعا  ْخَشِريُّ ، ولو َذَكَره عندوِشباباً ، كما قالَهُ الزَّ

يَاع  كاَن أَْولَى وأَْجَمَع ، وأَْجَرى َعلَى قاِعَدتِِه. الّشِ

ُدوَن القاَمِة ،  (4) َشَجَرةٌ  ُمْستَْدَركاً :« بالفَتْحِ »، وإِنََّما ضبََطه ِلئاَّل يَُظنَّ أَنَّهُ بتَْشِديِد التَّْحتِيَِّة ، فليَس قولُه :  : بالفَتْحِ  الشَّْيعَة قال أَبو َحنِيفَة :وِ 

 لها قُْضبَاٌن فِيها ُعقٌَد ونْوٌر أَْحَمُر ُمْظِلمٌ 

__________________ 
 .250( البيت لذي الرمة ا يف ديوانه ص 1)
 «.ضبّ »( يف التهذيب واللسان : 2)
 «.وحنو ذلك»وفيها :  63/  3( اجلمهرة 3)
 ُشَجرية. 982وفيه برقم  808( كذا ابألصر وكتاب النبات رقم 4)
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َغر  رُ  من الَياِلينة ا (1)صـــــــــغرٌي ا َأصـــــــــح ها الن حح ح ُحون به ا ولُه َحرَاَرٌة يف الَفِم ا َ حُرســـــــــُ  ا وأَيحُكُر الّناُس قّداَحها ا يـََتصـــــــــَ
ُلها طَيِّبُ  فاِء  صــافٍ  الرّاِئَحة وَعســَ فارِ  (2)شــديد الصــ  ِديُد الصــ  ِمَلِة : شــَ   ا ابلرّاِء ا فلحيـُنحَظرح ا هكذا يف الُعَباِب ا ويف الت كح

ِملة فَتِطيُب ا والض ِمرُي إىل الش َجَرِة ا ونص  ِكَتاِب النـ َباِت : به ا َأي  وتـَُعب ُ  هبا الثَِّيابُ  ا هكذا يف الُعَباِب ا زاَد يف التكح
َخٍة من ِكَتاِب ا ان يف ُنســــــح اِن : َوَجدح َواُب. قاَ  صــــــاِحُب اللِّســــــَ مِّ التاِء بنوحرَِها ا وهو الصــــــ  لنـ َباِت َموحثُوٍ  هبا : تـُعحَبُ  ا بضــــــَ

ِديد الباِء. (3)وخَتحِفيِف الباِء  َر  : تـَُعب ُ  ا بَتشح َخة ُأخح  ا ويف ُنسح
ْرعِ.  زاَد في العُباِب : وهي َمْرًعى ، وَمنَابِتَُها الِقيعاُن ، وقُْرَب الزَّ

َي ِمْنفَاُخ الّراِعي، أَي صاَح بَِها  باإِلبِِل : أَهاَب بَِها أَشاعَ وِ  َمْخَشِريُّ : ومنه ُسسّمِ ً  ، وَدَعاها ِإذا اْستأَْخَر بَْعُضها. قال الزَّ ، وقاَل  ِشيَاعا

ِرّماُح يَِصُف النَْحَل :  الّطِ

تح  و قــــــــــَ طــــــــــَ يــــــــــًا تــــــــــَ ِر رِعــــــــــح هــــــــــح دح ابلســــــــــــــــــــــــ   ِإذا ملَح  ــــــــــَِ

ن       عـــــــــــــِ ح هبـــــــــــــِِ نـــــــــــــح ارِيـــــــــــــَخ مل يــــــــــــــَ يـــــــــــــضُ ِشـــــــــــــََ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ٌت.أَي : لم  ْت بِهنَّ ُمَصّوِ  يَُصّوِ

ً  َرَمْت به ، كما في األَساِس : َشاَعتْ  ، وكذا النَّاقَةُ بِبَْوِلها أَشاَعتِ وِ  قا  ، وهذا قد تَقَدَّم للُمَصنِِّف قَِريباً ، فهو تَْكراٌر ، وكذِلَك : وقَطَّعَتْهُ  متَفَّرِ

 ال تَُكوُن إِاّل لإِلبِِل. اإِلَشاَعةَ  الَجَمُل ، ففي ِعبَاَرةِ الُمَصنِِّف مع التَّْكَراِر قُُصوٌر ال يَْخفَى ، وقد َسبََق أَنّ  أَشاعَ 

رَّ ، ، أَي ، كِمْذيَاع ِزنَةً وَمْعنًى ِمْشيَاعٌ  َرُجلٌ وَ   وال يَْكتُُمه. يُِشيعُهو يُِذيُع الّسِ

بها ، أَي : صاح بَِها ، كما في األَساِس  أَشاعَ  ، هَكَذا في سائِِر النَُّسخِ ، ومثلُه في نَُسخ العُبَاب ، وَصَوابُه : بِها (4) باإِلبِِل : أَشاءَ  َشيَّعَ وِ 

 واللَِّساِن.

ً  َشيَّعَ وِ  َعهُ ويبلِّغَه َمْنِزلَهَخَرج مَ  ِعْنَد َرِحيلِه : فاُلنا  ، قالَهُ اللَّْيُث ، وقِيَل : هو أَْن يَْخُرَج َمعَه يُِريُد ُصْحبَتَه وإِينَاَسه إِلى َمْوِضعٍ ما. عَه ، ِليُوّدِ

ال ، أَي أَتْبَعَهُ بها. صاَم بَْعَدهُ ِستَّةَ أَيّامٍ  ، إِذا َرَمَضانَ  َشْهرَ  َشيَّعَ  من الَمَجاِز :و  من َشوَّ

 .ُشيِّعَ  ، وقيَل : ُكلُّ ما أُْحِرَق فقد بالناِر : أَْحَرقَه عَهُ َشيَّ وِ 

ً  َشيَّعَ  من الَمَجاِز :وِ  أَهُ  ، إِذا فاَُلنا عَه وَجرَّ يِه ، ومنه يَُشيِّعُه ، يُقَاُل : فالنٌ  َشجَّ يها ،  تَْشيِيعُ  َعلَى ذِلَك ، أَي : يُقَّوِ النَّاِر بإِْلقَاِء الَحَطِب عليها يُقَّوِ

 ل ُكثَيٌِّر :قا

ا  ورًا فــــــــِإهنــــــــ َ ــــــــُ ب ا صــــــــــــــــــــــَ هــــــــَ ــــــــح نـ نح عــــــــَ ُب كــــــــُ لــــــــح ــــــــَ ا قـ ــــــــَ  فــــــــي

ا     هـــــــــَ عـــــــــُ يـــــــــِّ ٌب  ُيشـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــح ربحِ قــــــــــَ ضُ ابلصـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــ   ُمشـــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وهي القََصبَةُ. قالهُ اللَّْيُث. نَفََخ في اليََراعِ  ، إِذا الّراِعي َشيَّعَ وِ 

يِت :وِ  ّكِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، قال ُكثَيٌِّر : النّاَر : أَْلقَى َعلَْيَها َحَطباً يُْذِكيها بِهِ  َشيَّعَ  قال ابُن الّسِ

ا وِ  ِر ُدوهنـــــــــَ يـــــــــح َض الـــــــــلـــــــــ  َو  مـــــــــَ ن َرضـــــــــــــــــــــــح َرَض مـــــــــِ  َأعـــــــــح

نح      مــــــــــ  َ عــــــــــَ اح ُرد  الــــــــــعــــــــــَ ــــــــــَ اٌب تـ ضُ ِهضــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــِّ  ُيشــــــــــــــــــــــــَ

  
َي به ألَنَّ قَْلبَه ال يَْخذُلُه ، َكأَنَّه كُمعَظٍَّم : الشَُّجاعُ  ، الُمَشيَّعُ  ِمن الَمَجاِز :وِ  َجاِل ، ُسّمِ ،  يَُشيِّعُه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وِمْنُهم َمْن َخصَّ فقاَل : ِمن الّرِ

ةِ قَْلبِه ُشيِّعَ  َكأَنَّهُ  أَو  َشايَعَتْهُ و نَْفُسه َعلى ذِلَك ، شيَّعَتْه وفي اللَِّساِن : قد قَْلبُه بما يَْرَكُب به ُكلَّ َهْوٍل. ُشيِّعَ  ، وفي األََساِس : وقَدْ  بغَْيره ، أَو بِقُوَّ

عَتْه ، قال ُرْؤبَةُ :  وَشجَّ

عـــــــا وِ  قـــــــَ لـــــــح ـــــــَ ـــــــبـ اَن ال حـــــــَ صـــــــــــــــــــــَ حح ج  الصـــــــــــــــــــــ  دح َأشـــــــــــــــــــــُ  قـــــــَ

ا     عــــــــــــَ بـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــح
َ
ِوي امل ش وَأطــــــــــــح ُر الــــــــــــَوحــــــــــــح  فــــــــــــَبذحعــــــــــــَ

  

 ُمشيـ َعايف الَوفحِد َمعحُروَف الس َنا 

َمْخَشِريُّ وابن َعبّاٍد. العَُجولُ  : الُمَشيَّعُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   ، نَقَله الزَّ
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يَُسوقَُها  أَي يَُشيِّعَُها الَّتِي تَْحتَاُج إِلى َمنْ  ، أَي بالفَتْح تُْرَوى« في األََضاِحي الُمَشيَّعَةِ  َعلَْيِه وَسلََّم عن تَعالَى نََهى َصلَّى هللا: » (5)في الَحِديِث وِ 

ِرها ً  وتُْرَوى بالَكْسرِ  وَعَجِفها ، فهي ال تَْقِدُر َعلَى اللُُّحوِق بِِهْم إِاّل بالسَّْوِق ، يُتْبِعَها الغَنََم ؛ ِلَضْعِفها عن الغَنَم ، َحتّى ، ِلتَأَخُّ ال  وهي الَّتِي أَْيضا

 تَْمِشي َوَراَءها. ، أَي ال تَْلَحقُها ، فهي أَبَداً  الغنََم ، أَي تَتْبَعَُها ؛ ِلعََجِفَها تَُشيِّعُ  تَزالُ 

__________________ 
 .808( عن كتاب النبات رقم 1)
 إن أصفا العسر عسر الش يحعة. 982( نص النبات رقم 2)
 .808( وهي الواردة يف كتاب النبات املطبوع برقم 3)
 ( يف القاموس : أشاع.4)
 ( يف اللسان والنهاية : ويف حديث الضحااي.5)
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 ، من الَوْليِ. كما في الّصحاحِ. َواالهُ  ، كما يُقَال : َشايَعَهُ  يُقَاُل ؛وِ 

 إِذا اْستَأَْخَر بَْعُضَها. بِإِبِِلِه : َصاَح َوَدَعاَها َشايَعَ وِ 

ً  شايَعَ وِ  اهُ ، وم تَابَعَهُ على أَْمرٍ  ، إِذا فاُلنا  أَي تُتابِعُنِي ، وأَْصلُ « نَْفِسي تَُشايِعُنِي الشََّهاَدةِ لوأََرى َمْوِضع »يُث َصْفَواَن : نه َحدِ أَو َرأْي وقَوَّ

 : الُمتَابَعَةُ والُمَطاَوَعةُ. الُمَشايَعَة

ِحقُ  الُمَشايعُ وِ   : عنههللارضي، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، قال لَبيٌد  : الالَّ

ِذي َمضـــــــــــــــــــ   اِب الـــــــّ بـــــــَ ِر الشـــــــــــــــــــ  ي عـــــلـــــ  ِإثـــــح كـــــِّ بـــــَ  تــــــُ

َوانَ      ــــــــــــر عــــــــــــارُِع  َأاَل ِإن  ِإخــــــــــــح اِب ال ــــــــــــَ ب (1)الشــــــــــــــــــــــــــ 
 

  

ىَت  ُر ابلـــــــــــــفـــــــــــــَ هـــــــــــــح َدَث الـــــــــــــد  ا َأحـــــــــــــح زَُع ممـــــــــــــِ   َأ ـــــــــــــَح

  
َوارُِع وِ    ُه الــــــــــــــقــــــــــــــَ بــــــــــــــح ِرمٍي ملَح ُتصــــــــــــــــــــــــــــِ (2)َأي  كــــــــــــــَ

 

  

ٌة وِ  ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ وَن ِإاّل َوِدي ـــــــــــــــُ ل  مـــــــــــــــا املـــــــــــــــاُ  واأَلهـــــــــــــــح

  
ُض وِ    َرد  الـــــــــــــَوَدائـــــــــــــِ ـــــــــــــُ وحمـــــــــــــًا َأنح تـ ـــــــــــــَ د  يـ (3)ال بـــــــــــــُ

 

  

م  َدهـــــــــُ عـــــــــح ـــــــــَ ُف بـ لـــــــــُ ون أَرحســـــــــــــــــــــــااًل وَنـــــــــَح ضـــــــــــــــــــــــُ مح  فـــــــــيـــــــــَ

  
اِت    يـــــــَ ـــــِ ـــــتـــــــال َر  ال م  ُأخـــــح ضُ كـــــمـــــــا ضـــــــــــــــــــَ ـــــِ اي شـــــــــــــــــــــَ

ُ
 (4) امل

  
 هَكذا فَسََّره أَبُو ُعبَْيٍد.

ُجُل ، إِذا تََشيَّعوِ  يعَة ادََّعى َدْعَوى الرَّ  ، كما يُقاُل : تََحنَّف ، وتشفََّع. ِشيِعيًّا ، كما في الّصحاحِ والعُبَاِب ، أَو صار الّشِ

فيها ،  ُشيَعَاءُ  فِيها ، وهم َشِريكانِ  ، أَي ُمْشتاعانِ  هَكَذا في النَُّسخِ ، وَصوابُه : وُمتََشاعانِ  أَو أَْرض في دارٍ  ُمتَشايِعَانِ  ُهَما قال أَبو َسِعيٍد :وِ 

 لَصاِحبِه ، وقد تقَدَّم. َشيِّعٌ  اِحٍد منهموُكلُّ وَ 

يِعيُّ  ُمَحّمُد بُن َمْنُصورٍ  أَبُو بَْكرٍ وِ  ثٌ  ِشيعَةِ  ، بالكسر ، من الّشِ َرَوى عن نَْصِر بِن َعِلّيٍ الَجْهَضِمّيِ ، وعنه أَبو َحْفٍص  الَمْنُصوِر ، ُمَحّدِ

الَكتّانِيُّ 
(5). 

. ، أَي يَتْبَعُُهنَّ  يَُشيِّعُُهنَّ  ِنَساٍء ، بالكسر ، أَي ِشيعُ  ُهوَ  يُقَاُل :وِ   ويَُخاِلُطُهنَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً  القَْوُم : صاُروا تََشايَعَ وِ   .ِشيَعا

يَاعُ وِ   .كالتََّشيُّعِ  ، بالَكْسِر : الُمتَابَعَةُ ، الّشِ

اه ، َشيَّعَهُ وِ  عَتْه ، قال َعْنتََرةُ : شايَعَتْهُ و نْفُسه تْهَشيَّعَ و على َرأْيِه : تابَعَه وقَوَّ  :تَبِعَتْهُ وَشجَّ

ُت  نــــــــــح ُث كــــــــــُ يــــــــــح ايب حــــــــــَ ٌر رِكــــــــــَ يُذلــــــــــُ عــــــــــِ  ُمشــــــــــــــــــــــــايــــــــــِ

َِم      ربح زُه بـــــــــــــــــَرأحٍي مـــــــــــــــــُ يبِّ ا وَأحـــــــــــــــــفـــــــــــــــــِ (6)لـــــــــــــــــُ
 

  
ِحيِل : َشايَعَهوِ   .َشيَّعَه ِعْنَد الرَّ

 ِرْجِلي وال َساِقي ، أَي ال تَتْبَعُنِي وال تُِعينُنِي َعلَى الَمْشيِ ، وأَْنَشَد َشِمٌر : تَُشايِعُنِي ويُقَال : ما

و مــــــــــا وِ  بــــــــــُ ضُ أَدحمــــــــــاَء حتــــــــــَح هــــــــــا  ُيشــــــــــــــــــــــــايــــــــــِ اقــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــَ

بحمتَِ      ش  ومــــــــــــــَ ٍر ضــــــــــــــــــــــــــــاٍر َأجــــــــــــــَ زحهــــــــــــــَ َد  مــــــــــــــِ  لــــــــــــــَ

  
ْرِب به.يقول : قد ُعِقَرْت ، فهي تَْحبُو ال تَْمِشي ، والّضاِري الَِّذي قد َضِرَي من   الضَّ

 ِء : اْستَْهلََك في َهواهُ.في الشَّيْ  تََشيَّعَ وِ 

ً  الشَّْيبُ  (7) شاعَ وِ  ً و َشْيعا ً و ِشياعا ً و َشيَعَانا ً و (8) َشْيعُوَعةً و ُشيُوعا َق. َمِشيعا ،  تََشيَّعَهـ ووالَمْصَدُر ما تَقَدَّم  ـفيه الشَّْيُب ،  شاعَ و : َظَهَر وتَفَرَّ

 اَر ، وهو َمجاٌز.ِكالُهَما : اْستَطَ 
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 ِء : أَطاَرهُ.ِذْكَر الشَّيْ  أَشاعَ وِ 

ْقتَه فيهم ، نَقَلَه أَبو ُعبَْيٍد. أََشْعتُ وِ   الماَل بَْيَن القَْوم ، والِقْدَر في الَحّيِ ، إِذا فَرَّ

 له. (9) شائِعٌ  ِء أَو ِزياَدتُهُ فهوٍء يَُكوُن به تََماُم الشَّيْ وكلُّ َشيْ 

ً َشيَّعَه تَْشيِ وِ  َجاَجِة : اْستَطار واْفتََرَق ، عن ثَْعلٍَب. شاعَ و : أَْرَسلَه وأَتْبَعَه. يعا ْدُع في الزُّ  الصَّ

 ، َعلَى القَْلِب ، أَي َشَواِعيَ و ، َشَوائِعَ  وجاَءت الخْيلُ 

__________________ 
 مبعىن إخوان.« أخدان» 90( يف الديوان ص 1)
 ( ويرو  : للفىت.2)
 الناس واألموا .( ويرو  : وما 3)
 ويرو  عجزه :« وميضون أرساال»( ويرو  : 4)

 كما ضّم إحد  الراحتا األصابض
 ( عن املطبوعة الكويتية وابألصر : الكناين.5)
 ( من معلقته ا وفيها : حيث شئت.6)
 ( عن اللسان وابألصر : وشايض.7)
 «.وشيوعة»( عن اللسان وابألصر : 8)
 «.شياع»( يف اللسان : 9)
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دَُع بُن َماِلِك بِن مُ  دَِع : (1)تفّرِقًة ا قا  اأَلجح ُروِ  بِن اأَلجح  َمسح
ٍر ِو  امـــــــــــــِ َداُح مـــــــــــــقـــــــــــــَ ا قـــــــــــــِ اهـــــــــــــَ رحعـــــــــــــَ َبن  صـــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

ن       َزٍن فــــــــهــــــــُ تح عــــــــلــــــــ  شــــــــــــــــــــــَ رِبــــــــَ يضــــــــــــــــــــــُ َواعــــــــِ  شــــــــــــــــــــــَ

  
قَْت ، وكذا تََشيَّعَتْ و القَْطَرةُ من اللَّبَِن في الماِء ، شاَعتوِ  َق فيه. َشيَّعَ  : تَفَرَّ  فيه ، أَي : تَفَرَّ

 : َخَدَجْت. أَشاَعتْ وِ النّاقَةُ بِبَْوِلها ، كأَشاَعْت : اْشتاَعتِ وِ 

يَاعُ »وفي الَحِديِث :  تَْصِحيٌف ، وهو قال ابُن األَثِيِر : كذا َرَواهُ بعُضهم ، وفَسََّره بالُمفَاَخَرةِ بَكثَْرةِ الِجَماع ، وقال أَبو َعْمٍرو :إِنّه « َحَرامٌ  الّشِ

ْوَجة َدةِ ، كما تَقَدَّم ، قال : وإِْن كان َمْحفُوظاً فلعَلّه من تَْسِميَِة الزَّ يِن الُمْهَملَِة والباِء الُمَوحَّ  .شاَعةً  بالّسِ

 : قًُرى َمْعُروفَةٌ ، قاَل األَْعَشى : ُمَشيِّعٍ  وبَنَاتُ 

هـــــــــــــا  زَاجـــــــــــــِ تح مبـــــــــــــِ رِقـــــــــــــَ َر أُعـــــــــــــح ِر اَببـــــــــــــِ  مـــــــــــــن مخـــــــــــــَح

اِت َأو مخـــــــــــَح      نـــــــــــَ ـــــــــــَ َة َأو بـ انـــــــــــَ عـــــــــــاِر عـــــــــــَ يـــــــــــِّ  ُمشـــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقَلََّده الُمَصنُِّف ، وما يُْغنِي عن ِذْكِره ُهنَا.« ع ش و»هَذا : للَِّذي ُوِلَد بَْعَده ولم يُولَْد بَْينَُهما ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ في  َشْيعُ  ويُقَاُل : هَذا

قَْت.  وتََشايَعَِت اإِلبُِل : تَفَرَّ

ِليُل ، فأَْبَصُروا الُهَدى ، أَي ناَدى بِِهم.بِِهم ال َشايَعوِ   دَّ

 هَذا بهَذا : قَّواهُ به. َشيَّعَ وِ 

َمه ، كما (2) تََشيَّعَهُ وِ   النّاُر ، وهو َمَجاٌز. تَُشيَّعُ  الغََضُب : اْستََخفَّه وَضرَّ

يِعيّاِن ، بالكَ  ّي ،  ـالَمْنُصور  ِشيعَةِ  إِلى ـْسِر والَحَسُن بُن َعْمٍرو الَمْرَوِزيُّ ، وِإسماعيُل بن يُونَُس الّشِ األَّوُل َرَوى عن ُمْسِلِم بِن ُمقَاتٍِل الَمّكِ

 والثّانِي َشْيٌخ للدَّاَرقُْطنِّي.

يَِعيُّ  وُمَحّمُد بُن ِعيَسى  ، بفتحِ اليَاِء : شيٌخ للحاِكِم. الّشِ

 املهملة مض العا فصر الصاد
َدةُ ، فهي ، ُمثَلّثَةَ الَهْمَزةِ ، وَمَع ُكّلِ َحَرَكٍة تُثَلَُّث الباءُ  األَْصبعُ  : [صبع] ، َذَكَر الَجْوَهِريُّ منها َخْمساً ، وهي : بَكْسِر الَهْمَزة  تِْسُع لُغَاتٍ  الُمَوحَّ

ِة ا مَّ َها ، والباُء مفتوحةٌ فيهما ، وبإِتْبَاعِ الَكْسَرةِ الَكْسَرةَ ، وإِتْبَاع الضَّ ةَ ،وَضّمِ مَّ ، كأَْضِرُب أَنا ، أَي بفتحِ الَهْمَزةِ مع َكْسِر الباِء ،  أَْصبعو لضَّ

ِل ْنتَاِن َزاَدُهَما الُمَصنُِّف وهما : بفَتْح األَوَّ وثِْنتَاِن زاَدُهَما الّصاَغانِيُّ ، وهي بَكْسِر األَّوِل وَضّمِ الثّاِلِث ، وبإِتْبَاعِ الفَتْحِ الفَتَْحةَ ، كأَْفَكَل ، وثِ 

مِّ  أُْصبُوعٌ  والعَاِشُر : وَضّمِ الثّاِلث ، وبَِضّم األَّوِل وَكْسِر الثّاِلث ،  ، كأُْظفُوٍر وأُْرُغوٍل ، وقد َجَمعََها في بَْيٍت ، وُهَو : بالضَّ

يـــــــُث  لـــــــِ ثـــــــح ـــــــَ بـــــــضٍ « اب»تـ ه  ِإصـــــــــــــــــــــح َزتـــــــِ ِر  ـــــــَح ضح َكســـــــــــــــــــــح  مـــــــَ

ٍد مــــــــَض      ريحِ قــــــــيــــــــح وعمــــــــن غــــــــَ بــــــــُ ال اأُلصــــــــــــــــــــــح مــــــــُ  قــــــــد كــــــــَ

  
« أُْنُملَة»لكاَن أَنَصَّ َعلَى الُمَراِد. ويأْتي في « مع َضْبِط َهْمَزتِه ، بغَْيِر قَْيدٍ :»فيه نََظٌر ، ولو قاَل « مع َكْسِر َهْمَزتهِ »َشْيُخنَا : وقَْولُهُ : قاَل 

ِل وَضّمِ الثّاِلِث نَاِدٌر ، د ، وَحَكاُهنَّ أَْيضاً  َك عن ُكَراعٍ ُكلُّ ذلِ  بَْيٌت آخُر أَْعَذُب من هَذا. قلُت : وهي بَكْسِر األَوَّ د والُمنَضَّ ، في كتابَْيِه :الُمَجرَّ

اللِّْحيَانِيُّ في نََواِدِره عن يُونَُس. وقال ياقُوت في الُمْعجم 
، ونََظائُِره قَِليلَةٌ ،  إِْصبَع اليَِد ثالُث لُغَاٍت َجيِّدةٌ ُمْستَْعَملَة ، وُهنَّ : إِْصبَعِ  : في (3)

، كأُْبلُم.  أُْصبُعٌ و ، كإِثِْمد ، إِْصبعٌ و ، وإِْنفَحةٌ. (5)وإِْشفَى : للِمثْقَِب  (4) [إْبيَن]جاَء منه : إِْبَرم : نَْبٌت ، وإِْبيَن : اسُم َرُجٍل نُِسبَْت إِلَْيه َعَدُن 

له مع َكْسِر الثّاِلِث ، اْنتََهى. ُمؤنَّثَةٌ فِي ُكّلِ ذِلك بعأَصْ  وَحَكى النَّْحِويُّوَن لغةً رابِعَةً رِديئَةً ، وهي ، والغَاِلُب التَّأْنِيُث ، كما  وقد تَذكَّرُ  ، بفَتْحِ أَوَّ

ِم ، وفي اللَِّساِن ُرِوَي عن نَعَْم َجَزَم قوٌم بتَْذِكيِر اإِلْبَها ـوفي أَسمائِها ُخُصوصاً كالِخْنَصِر والبِْنَصِر  ـ اإِلْصبع في العُبَاِب ، زاَد َشْيُخنا في

 في َحْفِر الَخْنَدِق ، فقاَل : إِْصبَعُه َدِميَتْ  أَنَّهُ  وَسلَّمَ  وسلموآلهعليههللاصلىالنَّبِّيِ 

َبضٌ َهرح أَنحِت ِإال    َدِميتِ  ِإصح
__________________ 
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وفيها أن األجدع والد الفقيه  394ومجهرة ابن حزم ص  49ص  وانظر نسبه يف املؤتلف ل مدي« أيب»( كذا ابألصر واللسان ويف التهذيب 1)
 . بن  دان... . بن وادعة بن عمرو.. مسرو . وهو األجدع بن مالك بن أمية بن عبد  

 ( يف األساس : وقد شّيعه.2)
 ( معجم البلدان : إصبض.3)
 ( زايدة عن ايقوت.4)
 ( يف ايقوت : وهو املخصف وإنفحة.5)
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 َسِبيِر   ما َلِقيتِ يف وِ 
ا ما َحَكاهُ ِسيبََوْيهٌ من قَْولهم : َذَهبَْت بَْعضُ  ُمَذكَّراً جاَز ؛ ألَنَّهُ ليَس  اإِلْصبَعُ  في الَمْعنَى ، وإِْن ذُِكرَ  إِْصبَعُ  ، فإِنَّهُ أَنََّث البَْعَض ألَنَّه أََصابِعه فأَمَّ

 التَّْذِكيُر إِنَّما َذَكَره ِشْرَذَمةٌ ، كاْبِن فاِرٍس ، وتَبِعَه الُمَصنُِّف.فيها َعالَمةُ التَّأْنِيِث ، وقال َشْيُخنَا :و

 : عنههللارضي، على التَّْذِكير فِي بعِض اللُّغَاِت ، وأَْنَشَد ِللَبِيٍد  إِْصبَعٌ  قلُت : ونَقَلَه اللَّْيُث أَْيضاً ، فقاَل : يُقَاُل : هذا

ِه  ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ل ُدِد   عـــــــــــــَ نح ميـــــــــــــَح امـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ بـ  ِإصـــــــــــــــــــــــــــح

ا     عـــــــــــــــــــــــَ رِّ أبَِيٍّ أُولـــــــــــــــــــــــِ ريحِ والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ابخلـــــــــــــــــــــــَ

  
َجُز ِللَبِيٍد  َجُز للَبِيٍد : وقاَل الّصاَغانِيُّ : ليس الرَّ  ، كما قَالَهُ اللَّْيُث ، ولِكنَّه ُرِوَي على َغْيِر َوْجٍه : (1)قلُت : الرَّ

ر   عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه  عــــــــــــَ نح  ــــــــــــَح عــــــــــــامــــــــــــَ بــــــــــــَ  ِإصــــــــــــــــــــــــــح

ا     عـــــــــــَ اُه مـــــــــــَ قـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ رِّ يـ ريحِ َأو يف الشـــــــــــــــــــــــــ   يف اخلـــــــــــَ

  
 بزياَدة الياِء. أَصابِيعُ و ، أَصابعُ  ج :

 نَقَلَه ياقُوت بغير أَِلٍف والٍم. ، كِدْرَهٍم : َجبٌَل بنَْجدٍ  اإِلْصبَعُ وِ 

ث اإِلْصبَعِ  ذُووِ  العَْدَوانِيُّ ،  بِن الحاِرِث بِن َشبَاةَ بَن َوْهِب بِن ثَْعلَبَةَ بِن الظَِّرب بن َعْمِرو بِن َعبّاِد بِن يَْشُكَر بِن َعْدَوانَ  : ُحْرثَاُن بِن ُمَحّرِ

رُ   زائَدةٌ. إِْصبَعٌ  ، وقِيل : كانَْت له به نََهَشْت أَْفعَى إِْبَهاَم ِرْجِله ، فقََطعََها ، فلُقِّبَ  قِيَل له ذِلَك ألَنَّهُ  الَحِكيُم الّشاِعُر الَخِطيُب الُمعَمَّ

، من َولَد َعْنِز بن َوائٍِل ، أَِخي بَْكٍرو تَْغِلَب اْبنَْي َوائٍِل ، وبه تَْعِرف أَنَّ الصَّواَب في  ِحبّاُن بُن َعْبِد هللا التَّْغلَبِيُّ الشاِعر ( :2) اإِلْصبَع ذُووِ 

 .األَصابع ضاً : ذُوبل قِيَل في هذا أَيْ « العَْنِزيُّ »نََسبِه 

رٌ  : اإِلْصبَع ذووِ   بِن َعبِد الَمِلك بِن َمْرَواَن ، كما في التَّْكِملَِة ، وفي التَّْبِصيِر : هو ذُو من ُمّداحِ الَوِليِد بِن يَِزيدَ  لم يَُسمَّ ، شاِعٌر آَخُر ُمتَأَّخِ

 الَكْلبِيُّ ، شاِعٌر في التّابِِعيَن. اإِلْصبَعِ 

ِء القْيِس بِن َعْبِد بَه الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب ، فقاَل : هو َحْفُص بُن َحبِيب بِن ُحَرْيِث بِن َحّساَن بِن َماِلِك بن عبد َمنَاةَ بِن اْمِرىقلُت : وساق نَسَ 

.  هللا بِن ُعلَْيِم بِن َجنَاٍب الَكْلبِيُّ

العُلَْيميُّ : شاِعَراِن. قلُت : وهو َغلٌَط ، والّصواُب أَنَُّهَما واِحد ، وفي ِكتَاب الشُّعَراِء  اإِلْصبَعِ  الكْلبِيُّ ، وذُو اإِلْصبَعِ  وقال في التَّْكِملَِة : ذُو

ه : وذو ـالَكْلبيَّ  اإِلْصبَع بعد ما ذكر َذا ـلآلِمِدّيِ  حِ الَوِليِد بن أَْنَشَد لَه أَبُو َعْمٍرو الشَّيبَاِنيُّ في كتاِب الُحُروِف أَْبيَاتاً في َمدْ  اإِلْصبَعِ  ما نصُّ

ْل.يَِزيَد. قلُت ؛ فهذا يَُدلُّ َعلَى أَنَّ الَِّذي َمَدَح الَوِليَد َغْيُر الَكْلبِّيِ ، وكأَنَّ الُمَصنَِّف لم يََر الفَْرَق بَ   ْينَُهَما ، فتأَمَّ

يِن َعْبُد العَِظيم بن َعْبِد الَواِحدِ وِ  ٌر ، َكتََب َعْنه الَحافِظُ  ِريُّ ،الّشاِعُر الِمصْ  اإِلْصبَعِ  بِن أَبِي زِكيُّ الّدِ يِن عبُد الُمْؤِمن بُن َخلٍَف  ُمتَأَّخِ َشَرُف الّدِ

ْميَاطيُّ َشْيئاً من ِشْعِره.  الّدِ

َعلَْيَك »َحِديٌث في ُمْسنَِد أَْحَمَد َمتْنُه :  رِضَي هللا عنه ، َسَكَن بَْيَت الَمْقِدِس ، له التَِّميِميُّ ، أَو الُخَزاعيُّ ، أَو الُجَهنِيُّ : َصَحابِيٌّ  األََصابِع ذُووِ 

 «.ببَْيِت الَمْقِدِس 

َعاةِ فيها ، ويُقَال  باألََصابعِ  ، يشاُر إِليها : أَي أَثٌَر َحَسنٌ  إِْصبَعٌ  َعلَى َماِشيَتِه من الَمَجاِز : يُقَال : ِللّراِعيوِ  ؛ ِلُحْسنَِها وِسَمنِها ، وُحْسِن أَثَِر الرُّ

. وقاَل ابُن باإِلْصبَع ؛ إِلَشاَرةِ النّاس إِلَْيهِ  إِْصبَعٌ  َحَسنَةٌ ، أَي أَثَُر نِْعَمٍة َحَسنٍَة ، وإِنَّما قِيَل لألَثِر الَحسِن : إِْصبَعٌ  أَْيضاً : فاُلٌن ِمَن هللا عليه

 في ماِله ، وَحَسُن الَمّسِ في ماِله ، أَي َحَسُن األَثَِر ، وأَْنَشَد : اإِلْصبَع ّيِ : إِنَّهُ لََحَسنُ األَْعَرابِ 

رِ  ا راٍع مـــــــــــــــــــــَ ضِ ُء َأوحَرَدهـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ ب  اإِلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

د عِ      ُه ا ومل َتصـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــح رح عـــــــــــــَ تشـــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــح ـــــــــــــَ  ملَح تـ

  
 وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ للراِعي :

ــــــَ  ُروِ  تـ ــــــعــــــُ ا اَبِدي ال ــــــَعصـــــــــــــــــــــَ ــــــُف ال ي عــــــِ  َر  لـــــــه ضــــــــــــــــــــَ

َها      َدَب الن اُس  ـــــــــــــــــــــــــــــَعَليـح َعا ـــــــــــــــــــــــــــــِإذا ما َأجح بَـ  (3) ِإصــــــــــــــح
  

 من أَْبنَيِِة الفُْرِس ، قال ياقُوت : أَُظنُُّهم بَنَْوه َمْنَظَرةً ُهنَاك على َعاَدتِهم في ِمثِْله. َخفَّاَن : بِنَاٌء َعِظيٌم قُْرَب الُكوفَةِ  إِْصبَعُ وِ 
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 لبَنِي أَبِي بَْكِر بِن ِكاَلٍب ، عن : ُرَضْيمةٌ  اإِلْصبَعِ  َذاتُ وِ 

__________________ 
 وقا  مصححه : وقير إن األرجوزة ليست له.« من يبسرت  »قاهلا يف سلمان الباهلي ا وفيه :  95( الرجز للبيد ا ديوانه ص 1)
 ذو األصابض. 118( يف التكملة واملؤتلف ل مدي ص 2)
 ختر ه فيه. وانظر 162( ديوانه ص 3)
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َمِعيِّ وِقيَر : هي يف ِداَيِر َغَطَفاَن ا والرَِّضاُم : ُصُخوٌر ِكَباٌر يـُرحَضُم بـَعحُضَها عل  بـَعحٍ  ا نـََقَله ايُقوت  .اأَلصح
 ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ للِكاَلبِّيِ : خائِنٌ  أَي اإِلْصبَعِ  هو ُمِغلُّ  من الَمَجاِز ،وِ 

نح  كــــــــــُ اِء وملَح تــــــــــَ قــــــــــَ َك ابلــــــــــبـــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــَ فح َت نـــــــــــَ ثــــــــــح د   حــــــــــَ

ر       غـــــــــــِ ًة مـــــــــــُ نـــــــــــَ ائـــــــــــِ ر خـــــــــــَ دح غـــــــــــَ لـــــــــــح ضِ لـــــــــــِ بـــــــــــَ (1)اإِلصــــــــــــــــــــــــح
 

  
َرْيَحانَةٌ تُْعَرُف  البُنَيّاِت : أَصابِعُ  اللَِّسان : الِفتْيَاِن ، وفي أََصابِعُ  ، َكذا في العُبَاِب والتَّْكِملَِة ، وفي الِمْنَهاج البن َجْزلَة : الفَتَياتِ  أَصابعُ وِ 

َرْنَجُمْشك بِزيَاَدةِ ، قال أَبو َحنِيفَة : تَْنبُُت بأَْرِض العََرب من أَطراِف اليََمِن. قلُت : وفََرْنَجُمْشك ، فاِرِسيَّةٌ ، ويُقاُل أَيضاً : افْ  بالفََرْنَجُمْشكِ 

ماغِ ، ويَْنفَُع من الَخفَقاِن من بَْرٍد ، وقد َرأَْيتُه باليََمن َكثِيراً.األَِلِف ، وهو قِريٌب من الَمْرزَ  هُ يَْفتَح ِسَدَد الّدِ  ْنُجوش في أَفعاله ، َشمُّ

ةِ السُّوِرْنَجاِن. فُقّاُح السُّوِرْنجانِ  ، هو ُهْرُمسَ  أََصابعُ وِ  تُه كقُوَّ  وقُوَّ

َراعِ ، ُمتََداِخُس الَحّبِ ، وله َزبِيٌب  ِطواٌل كالبَلُّوِط ، ُشبِّه ببَنَانِِهنَّ  أَْسَودُ  العََذاَرى : ِصْنٌف من الِعنَبِ  أََصابِعُ وِ  بَِة ، وُعْنقوُدهُ نَْحُو الذِّ الُمَخضَّ

 َجيٌِّد ، وَمنَابِتُه السََّراةُ.

لَُق ِمْن ُصْفَرةٍ وبَيَاٍض ، ُصْلٌب فيه يَِسيٌر من َحاَلَوةٍ ، ومنها أَْصفَُر مع ُغْبَرةٍ بِغَْيِر بَيَاٍض. قالَهُ أَبْ  ُصْفٌر : أَْصُل نَبَاٍت َشُكلُه كالَكفِّ  أََصابِعُ وِ 

ةً ، نافٌِع من الُجنُونِ  ابُن َجْزلَة ،  ولَْدغِ الَهَواّمِ ، ويَُحلُّ الفُُضوَل الغَِليَظةَ. السُُّمومِ  منو خاصَّ

ٌب إِلْلحاِم الِجَراحاِت َسِريعاً. أَْحَمُر ، اإِلْصبَعِ  ِشْبهُ الَمَراِويِد في ُطولِ  ءٌ : َشي فِْرَعْونَ  أَصابعُ وِ   يُْجلَُب من بَْحِر الِحَجاز ، ُمَجرَّ

 : عنههللارضي: ع قال َحّساُن بُن ثابٍِت  األَصابعِ  ذاتُ وِ 

تح ذاُت  فـــــــــــــــَ ضِ عـــــــــــــــَ َواُء  اأَلصـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــاجلـــــــــــــــِ

اَل      ا خــــــــــــــــــــــَ زهلــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــح رَاَء مــــــــــــــــــــــَ ذح  ءُ ِإىَل عــــــــــــــــــــــَ
  

ً  ، به ، وعليه ، كَمنَع َصبَعَ  في الّصحاحِ : قاَل أَبُو زْيٍد :وِ   ُمْغتاباً. بإِْصبَِعه أََشاَر نَْحَوه : َصْبعا

به وعليِه : أَراَده بَشّرٍ واآلَخُر غافٌِل ال يَْشعُُر ، وهَذا ُكلُّه  َصبَعَ  ، ومثلُه في العُبَاِب. وقِيل : فاُلناً على فاُلٍن : َدلَّه َعلَْيِه باإِلَشاَرةِ  َصبَعَ وِ 

 .باإِلْصبَعِ  أَشاَر إِليهِ  ـٍء َخِفّيٍ أَو َشيْ  ـ؛ ألَنَّ اإِلْنَساَن ِإذا َدلَّ إِْنساناً على َطريق  اإِلْصبَعِ  َمأُْخوذٌ من

 َعلْينا ، أَي : ما َدلََّك َعلَْينا. َصبَعَك ويُقَال : ما

اإِلناَء  َصبَعَ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، َعْن أَبِي ُعبَْيٍد في الُمَصنِِّف ، وقِيَل : إِناٍء آَخرَ  (2) َحتّى ساَل َعلَْيِه ما فِي إِْصبَعَه اإِلنَاَء : َوضَع عليه َصبَعوِ 

أِْس. قال األَْزَهِريُّ يْ ، ثُمَّ أَْرَسل ما فِيه في شَ  إِْصبَعَْيهِ  ، إِذا كاَن فِيه َشَراٌب ، وقَابََل بَْين اإِلناِء : أَْن يُْرِسَل الشََّراَب الَِّذي  َصْبعُ : وٍء َضيِِّق الرَّ

 َطَرفَي اإِلْبهاَمْيِن أَو السَّبَّابَتَْيِن ، لَئاَلَّ يَْنتَِشَر ، فيَْنَدفَِق. (3)فيِه بيَن 

ً  الدََّجاَجةُ  َصبَعَ وِ  . يَْعلََم أَنََّها تَبِيُض أَْم ال؛ لِ  إِْصبَعَهُ  أَْدَخَل فِيها : َصْبعا َمْخَشِريُّ والّصاَغانِيُّ  نقله الزَّ

ْبعُ  من الَمَجاِز :وِ   ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ. والَمْصبُوع : الُمتََكبِّرُ  التامُّ والتِّيهُ ، والَمْصبَعَةُ : الِكْبرُ  الصَّ

 الشَّْيَطاِن. أََصابِعُ  شَّْيَطاُن ، وأَْدَرَكتْهُ ال َصبَعَهُ  ويُقَاُل لَمْن يَتََكبَُّر ِفي واَليَتِه :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ً  .إِْصبَعَهُ  : أَصابَ  َصبَعَهُ َصْبعا

ً  بيَن القَْومِ  َصبَعَ وِ   : َدلَّ َعلَْيِهم َغْيَرهم. َصْبعا

 في هذا األَْمِر ، كقَْوِلهم : ِرْجٌل ، وهو َمَجاٌز. إِْصبَعٌ  وله

ً  َعلَى القَْومِ  َصبَعَ وِ   : َطلََع َعلْيِهم ، وقِيَل : أَْصلُه َصبَأَ ، بالَهْمِز ، فأَْبَدلُوا. َصْبعا
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بُه َكْيَف شاءَ  أَصاِبعِ  من إِْصبَعَْينِ  قَْلُب الُمْؤِمِن بَْينَ »وفي الَحِديِث :  وايات : وف« هللا ، يُقَلِّ َمْعنَاهُ أَنَّ « إِْصبَعَْينِ  قُلُوُب الِعبَاِد بَْينَ »ي بَْعض الّرِ

ْن ُسْرَعِة تَقَلُِّب القُلُوِب ، وإِْطالقُها َعلَْيه تَقَلَُّب القُلُوِب بَْيَن ُحْسِن آثاِره وُصْنِعه تَبَاَرَك وتَعَالَى ، وقِيَل : هو جاٍر َمْجَرى التَّْمثِيِل والِكنَايَِة عَ 

 َمَجاٌز.

 : من ُكنى الشَّْيَطاِن. اإِلْصبَع وأَبُو

__________________ 
للكاليب ا وهلا قصــة ا راجعها فيه ا ويف املربد  463/  1اىل ســلم  اجلهنية والبيت يف أربعة يف الكامر للمربد  296/  1( نســبه يف اجلمهرة 1)

 در ا والتقدير : ومل تكن ذا خيانة.: ابلوفاء بد  ابلبقاء ا وقوله : خائنة وضعها يف موضض املص
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف الصحاح : سا  عليه ما فيه يف إانء آخر.2)
 «.من»( يف التهذيب : 3)
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ٌث ، َمرَّ للُمَصنِِّف في  اإِلْصبَع وأَبو ُد بن ُسنَْيٍس الصُّوِريُّ : مَحّدِ  .(1)« س ن س»: ُمَحمَّ

َب إِليه َطعَاٌم   فِيه ، وقد َمرَّ في الَهْمِز. إِْصبَعَه فيِه ، أَي ما أَْدخلَ  َصبَعَ  فماويُقَال : قُّرِ

ُجِل القَِوّيِ الُمْستَِقّلِ بِعْبئِِه  ـويَقُول اإِلْنَساُن   .هأَصابِعِ  . وَكذا : إِنَّه يَْكِفيِه بُصْغَرىبإِْصبَعٍ  : إِنَّهُ يَأْتِي عليه ـفِي األَْمر الّشاّقِ إِذا أُِضيَف إِلى الرَّ

تَعُ  : [صتع] َكةً : اْلتِواٌء في َرأِْس الظَِّليِم وَصالبَةٌ  الصَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنشد : ، ُمَحرَّ

ه  َواِدمــــــــــُ صيف قـــــــــــَ حــــــــــَ نــــــــــح يــــــــــِب مــــــــــُ نــــــــــابــــــــــِ ارِي الــــــــــظــــــــــ   عــــــــــَ

ه      َر  يف رَأحســـــــــــــــــــــــِ ىت  تــــــــــَ د  حـــــــــَ رحمـــــــــَ ايــــــــــَ عـــــــــَ تــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــَ

  
تَعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   َرأِْسه.لَطافةٌ في  ، الصَّ

تَعُ  قال أَبُو َعْمٍرو :وِ   وأَْنَشد : الشَّابُّ القَِويُّ  : الصَّ

ِت ُودِّي  حـــــــــــح ـــــــــــِ ن ـــــــــــدح مـــــــــــُ رو ق مـــــــــــح َت عـــــــــــَ ـــــــــــح ن ـــــــــــِ  اي ب

دِّيوِ      ــــــــــــمــــــــــــُ ي ف عــــــــــــِ طــــــــــــَ قــــــــــــح ــــــــــــَ َر مــــــــــــا ملَح تـ ــــــــــــح ب  ا ــــــــــــَ

  

 الُقُمدِّ  الص َتضِ ما ِوَصاُ  وِ 

تَعُ  قال أَْيضاً :وِ   ِحَماُر الَوْحِش. : الصَّ

 َكذا في التَّْكِملَِة. َصتَعَه ، كَمنَعَه : َصَرَعه يُقَال :وِ 

ً  في : التََّردُّدُ  التََّصتُّع قاَل اللَّْيُث :وِ  ه ، األَْمِر َمِجيئاً وَذَهابا ، قالَه أَبو  َء َمعَهَء َوْحَدهُ ال َشيْ أَْن يَِجي ُهو أَو ، وزاَد َغْيُره : ال يَْدِري أَْيَن يَتََوجَّ

ً  يَِجيأَنْ  هو أَو َزْيدٍ  ةً ويَعُوَد أُْخَرى هو أَو ، كما فِي نََواِدِر األَْعَراِب ، َء ُعْريانا إِلَْينَا  يَتََصتَّعُ  ، نَقَلَه اللَّْيُث ، ويُقَاُل : َجاَء فاُلنٌ  أَْن يَْذَهَب َمرَّ

 بال َزاد وال نَفَقٍَة ، وال َحّقٍ وال َواجب.

ْنتُعوِ  أِْس ، كقُْنفٍُذ : الِحَماُر الصَّ  الصُّ ْنتُعُ  ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : ِغيُر الرَّ ِرّماحِ : (2)ِمَن النَّعَاِم  الصُّ أِْس ، وأَْنَشَد للّطِ ْلُب الرَّ  : الصُّ

ضُ  تـــــــــــُ ـــــــــــح نـ ُه الـــــــــــبـــــــــــَ ح  صـــــــــــــــــــــــــُ ر طـــــــــــَ ِ خـــــــــــَ اح بـــــــــــَ  ا ـــــــــــاجـــــــــــِ

اِ  الــــــــــّرايضِ      كــــــــــَ تــــــــــِ َر اســــــــــــــــــــــــح بــــــــــح ِديــــــــــئــــــــــًا قـــــــــــَ  ُ  بــــــــــَ

  
أِْس ، واْختُِلَف في َوْزنِِه ، فقاَل ابُن ُدَرْيٍد  ْنتُعُ الصُّ  قاَل الّصاَغانِيُّ فى التَّْكِملَِة : وليسَ  ِغيَر الرَّ في هذا البَْيِت الظَِّليَم ، وإِنََّما يَِصُف الِحَماَر الصَّ

 تِالِف.قِريباً لهَذا االخْ  وَسيُعاد إِْن شاَء هللا تَعَالَى : َوْزنُه فُْنعٌل ، وفي األَْبنِيَِة البِِن القَطاعِ أَنَّهُ فُْعلٌُل ،

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

ُح  فِي نََواِدِر األَْعَراِب : هذا بَِعيٌر يتَسمَّ
، إِذا كان ُطلُقاً  يَتََصتَّعُ و (3)

(4). 

 له : َصَمَد لهُ ، لُغةٌ في َصتَأَ ، بالهْمِز. َصتَعوِ 

ْنتُعُ  : الُمَصْنتِعُ وِ   .الصُّ

ْدعُ  : [صدع] يَّ : ٍء ُصْلبٍ : الشَّقُّ في َشيْ  الّصِ َجاَجِة والحائِِط ونَْحِوِهَما ، قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد ِلَحسَّان يَْهُجو الحاِرَث بَن َعْوٍف الُمّرِ  ، كالزُّ

ُه وِ  ــــــــــــــَ ــــــــــــــت ي قــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ُث ل ــــــــــــــح ي ّرِيِّ حــــــــــــــَ
ُ

ُة املــــــــــــــ ــــــــــــــَ ان ــــــــــــــَ  أَم

ِة      اجـــــــــــَ ُر الـــــــــــز جـــــــــــَ ثـــــــــــح هـــــــــــامـــــــــــِ عـــــــــــُ دح رَبِ  صـــــــــــــــــــــــــَ  ملَح  ـــــــــــُح

  
 ، قال قَْيُس بُن َذِريحٍ : وعٌ ُصدُ  وَجْمعُه :

دًا طــــــــــــاَرتح  بــــــــــــِ ُدوعــــــــــــاً َأاي كــــــــــــَ ذاً  صــــــــــــــــــــــــــُ َوافــــــــــــِ ــــــــــــَ  نـ

بِ وِ      لــــــــــح َر ابلــــــــــقــــــــــَ غــــــــــَ لــــــــــح غــــــــــَ َرل مــــــــــاَذا تـــــــــــَ  ؟اي َحســــــــــــــــــــــــح
  

ً  َذَهَب فيه إِلى أَنَّ ُكلَّ ُجْزٍء منها صارَ  ْدعِ  ، وتَأِْويلُ  َصْدعا َجاجِ أَْن يَبِيَن بَْعُضه من بَْعٍض. الصَّ  في الزُّ
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ْدعُ وِ  يَْت بالَمْصَدرِ  كالغَنَم ونَْحِوه ءِ الِفْرقَةُ ِمن الشَّيْ  : الصَّ  ـَحِديُث ُعَمَر  كما قِيَل للَمْخلُوِق : َخْلٌق ، وللَمْحُموِل : َحْمٌل ، وِمْنهُ  ُسّمِ

 «.َصْدَعْينِ  الغَنَمَ  َدعُ يَصْ  ثُمَّ »:  ـلغنََم ا َصَدقَةِ  في عنههللارضي

ْدعُ وِ  ُجلُ  : الصَّ كُ  قدو الَخِفيُف اللَّْحِم ، الضَّْرب الرَّ ً  ، كما في الّصحاح ، وقاَل الِكَسائِيُّ : َرأَْيُت َرُجالً  يَُحرَّ ْبعَة القَِليُل اللَّْحِم  َصَدعا ، وهو : الرَّ

َجاِل ، َصَدعٌ  فإِذا:»في َحِديِث ُحَذْيفَةَ و،  َدعُ  فقُْلُت : َمْن هذا من الّرِ ُجلَْيِن ، وهو ؟«الصَّ ْبعَةُ في َخْلِقِه ، َرُجٌل بَْيَن الرَّ َدعِ  : يَْعنِي الرَّ من  كالصَّ

 الُوُعول : َوِعٌل بَْيَن الَوِعلَْيِن.

ْدعُ وِ   (5) (َواْْلَْرِض ذاِت الصَّْدعِ )يِل : بِه ، وفي التَّْنزِ  فتَْنَصِدعُ  ، ألَنَّهُ يَْصَدُعها ، أَي يَُشقَُّها نَبَاُت األَْرِض   :الصَّ

__________________ 
َبغِ : »« سن »( يف القاموس 1)  ابلغا املعجمة.« أَبو اأَلصح
 كاألصر.« النعام»ويف التكملة عن اجلوهري : « الطغام»( يف الصحاح : 2)
 واألصر كاللسان.« يتمسح»( يف التهذيب : 3)
 «.طَلحقاً »اللسان : ( ضبطت عن التهذيب ا ويف 4)
 .12( سورة الطار  اآية 5)
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 ابلنـ َباِت ا وهو جَمَاٌز. تـَنحَصدِعُ  قا  ثـَعحَلٌب : هي اأَلرحضُ 
 ، وكذلك ُهْم َوْعٌل َعليه ، وِضلٌَع َواحٌد. ُمْجتَِمعُون بالعَداَوةِ  أَْلٌب َواِحٌد ، أَي واِحٌد ، أَي َصْدعٌ  النّاُس َعلَْيِهم يُقَال :وِ 

 قاله أَبو زيٍد.

ْدعُ وِ   ، عن اْبِن َعبّاٍد. بالَكْسِر : الَجَماَعةُ من النّاِس  ، الّصِ

ْدعُ وِ   ، إِذا َشقَّه بنِْصفَْيِن. ِصْدَعْين ءَ الشَّيْ  َصَدعَ  ، اسٌم من ءِ الشُّقَّةُ مَن الشَّيْ  : الّصِ

ْدَعةوِ  ْرَمةُ ِمَن اإِلبِلِ  ، الّصِ ْرَمةُ ، والِقْصلَةُ ، والُحْدَرةُ : َما بَْيَن العََشرةِ إِلى األَْربَعِ  بهاٍء : الّصِ يَن من ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبُو َزْيد : الّصِ

ْدعَ  اإِلبِِل ، فإِذا بَلَغَْت ِستِّيَن فهي  .ةُ الّصِ

ْدَعةِ  قلُت : ففي هذا إِزالَةُ اإِلبهاِم عن َمْعنَى يَّتَِها. الّصِ  ، والنَصُّ على َكّمِ

ْدَعةُ وِ  ْدَعةُ  : ، وقِيلَ  ِصْدَعةٌ  ، أَي فِْرقَتَْيِن ، كلُّ َواِحَدةٍ منهما ِصْدَعتَْينِ  الغَنَمَ  َصَدْعتُ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، يُقَال : الِفْرقَةُ من الغَنَمِ  : الّصِ :  الّصِ

بَاِء والغَنَِم.  الِقْطعَةُ من الغَنَم ِإذا بَلَغَت ِستِّيَن ، وقِيَل : هو القَِطيُع من الّظِ

ْدَعةُ وِ  ِديعِ ، فِيِهَما ، ِصْدَعةٌ  ، ُكلُّ شّقٍ منهِ  ِء الَمْشقُوِق نِْصفَْينِ النَّْصُف من الشَّيْ  : الّصِ ي سائِر النَُّسخِ ، ، هَكَذا بضميِر التَّثْنِيَِة ف كالصَّ

ِديعَ  والصَّواُب : فيها ، أَي في الثاّلثَِة ، فإِنّ  ْرَمِة من اإِلبِل ، وَعلَى ُكّلِ شيْ  الصَّ ٍء يَُشقُّ نِْصفَْيِن ، يُْطلَُق على الِفْرقَِة من الغَنَِم ، وعلى الّصِ

ِديعِ  ُمَصنِِّف فيما بَْعُد ، ولو اْقتََصَر َعلَى هذا كاَن أَْجَوَد ، وشاِهدُ ، واألَِخيُر قد يَأْتِي أَْيضاً في ِسيَاِق ال َصِديعٌ  فُكلُّ ِشّقٍ منه بَمْعنَى  ـ الصَّ

ْرَمِة من اإِلبِل   قوُل الَمّراِر بِن َسِعيٍد الفَْقعَِسّيِ : ـالّصِ

َرًة َأ َرتح  اجـــــــــــــــــــــِ َن هـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــــَ  إذا أَقــــــــــــــــــــــح

اًل َأو      الِ  ِإجــــــــــــــح امــــــــــــــن اأَل ــــــــــــــح ِديــــــــــــــعــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

  
باألَْمِر ، إِذا  َصَدعَ  بما تُْؤَمُر ، من اْجَهرْ  َمْعنَاهُ  أَو قالهُ ابن األَْعَرابِّيِ  أَي : ُشقَّ َجَماَعاتِِهم بالتَّْوِحيدِ  (1) (فَاْصدَْع ِبا تُ ْؤَمرُ ) تعالَى :قَْولُه وِ 

ِديعِ  َخْف أََحداً. منما تُْؤَمُر به ، وال تَ  أَْظِهرْ  َمْعنَاه : بالقُْرآِن. أَو َجاَهَر به. وقال ُمَجاِهٌد : ْبُح ، قالَه أَبو إِْسَحاَق ، أَو من الصَّ  ، وهو الصُّ

. ُمقَاَم الَمْصَدِر.« ما»باألَْمِر الِّذي أَْظَهَر ِدينَك ، أَقاَم  فاْصَدعْ  َء : أَْظَهْرتُه ، وقال الفَّراُء : أَراَد عزَّ وَجلَّ الشَّيْ  َصَدْعتُ   من أَو اْحُكْم بالَحّقِ

ِريَن ، وقاَل الّراِغُب : أَي اْفِصْلهُ ، قاَل : وهو ُمْستَعَاٌر من اْفِصْل باألَْمرِ  قِيل :و بالَحّقِ ، إِذا تََكلَّم به. َصَدعَ   َصْدعِ  ، نَقَلَه بعُض الُمفَّسِ

أَو اْفُرْق بِه  َرابِي ، وكان ابُن األَْعَرابِّيِ ُربََّما يَأُْخذُ عنه.، نَقَلَه ثَْعلٌَب عن أَعرابِّيٍ كان يحُضُر َمْجِلَس ابِن األَعْ  أَو اْقِصْد بما تُْؤَمرُ  األَْجَساِم.

ر قَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب يَِصُف الِحَماَر واألُتَُن : بَْيَن الَحّقِ والباِطلِ   ، نَقَلَه ابُن َعَرفَةَ ، وهو قَْوُل َمْعَمر ، وبه فُّسِ

ُه  ٌة وكــــــــــــــــــــــــبَنــــــــــــــــــــــــ  ن  َراَببــــــــــــــــــــــــَ َبهنــــــــــــــــــــــــ ُ  فــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــَ

َداِح و      يـــــــُ  عـــــــلـــــــ  الـــــــقـــــــِ فـــــــِ ٌر يـــــــُ دَعُ َيســــــــــــــــــــَ  (2) َيصـــــــــــــــــــــح
  

ُق َعلى الِقَداحِ ، أَي بالِقَداح وقِيَل : َمْعنَاه : يُبَيُِّن بالُحْكِم ، ويُْخبُِر بما يَِجي َر قَْوُل َجِريٍر يَْمَدُح يَِزيَد بَن َعْبِد المَ أَي يُفَّرِ  ِلِك :ُء ، وبه فُّسِ

ُم  كـــــــُ وحا مـــــــا َقضـــــــــــــــــــــَ  لـــــــَ ة فـــــــارحضـــــــــــــــــــــَ يـــــــفـــــــَ لـــــــِ  هـــــــو اخلـــــــَ

دَعُ اب ــــــــــَ ِّ      فُ  َيصــــــــــــــــــــــــح نــــــــــَ ِه جــــــــــَ لــــــــــِ وح ــــــــــَ  ا مــــــــــا يف قـ

  
ْوِض في تَْفِسيِر قَْولِه تَعَالَى : ِديعِ  ُهو ِمنَ  (فَاْصدَْع ِبا تُ ْؤَمرُ ) وقَال السَُّهْيِليُّ في الرَّ ، بَمْعنَى الفَْجِر ، َشبَّه الَجْهَل بُظْلَمِة اللَّْيِل ، والقُْرآُن  الصَّ

 الفَْجُر ُظْلَمةَ اللَّْيِل. يَْصَدعُ  به تِْلَك الظُّْلَمةَ ، كما فَصَدعَ  نُوٌر ،

ً  ، ، َكَمنَعَه َصَدَعهُ وِ  ِل ، فُهَما  َشقَّهُ ، أَو َشقَّهُ نِْصفَْيِن ، أَو َشقَّهُ ولم يَْفتَِرقْ  : َصْدعا ، فهي ثاَلثَةُ أَْقَواٍل. وال يَْخفَى أَنَّ الثّاِلَث هو َعْيُن األَوَّ

 قَْواَلِن ال َغْيُر.

َرِت اآليَةُ ، ك فاُلناً : قَصَده ِلَكَرمهِ  َصَدعَ وِ   ما تَقَدََّم ، وهو َمَجاٌز.، نَقَلَه ثَْعلٌَب عن األَْعَرابِّيِ الَِّذي كاَن يَْحُضُر َمْجِلَس ابِن األَْعَرابِّيِ ، وبه فُّسِ

َرت اآليَة ، كما تَقَدَّم ، وبه فَسََّر أَْيضاً الَخِليُل قوَل أَ  بالَحّقِ : تََكلََّم به ِجَهاراً  َصَدعَ وِ  قاً بينَه وبَْيَن الباِطِل ، وُهَو َمَجاٌز ، وبه فُّسِ بِي ذَُؤْيٍب ُمفَّرِ

 ى َصْوتِه : فاز قِْدُح فاُلن ، أَو هذا قِْدُح فاُلٍن.، أَي يقُوُل بأَْعلَ  يَْصَدعُ  الّسابَِق ، قال :

ً  باألَْمرِ  َصَدعوِ   أَصاَب بِِه َمْوِضعَهُ ، وجاَهَر به. : يَْصَدُع َصْدعا
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ً ُصدُ  إِلَْيهِ  َصَدعَ  قاَل أَبُو َزْيد :وِ   : ماَل. وعا

َعْن هذا األَْمِر ، أَي ما َصَرفََك ، كما في الّصحاحِ ، وقال ابُن فاِرٍس : ونَاٌس يَقُولُوَن : ما  َصَدَعكَ  ، يُقَال : ما َعْنهُ : َصَرفَهُ  َصَدَعهوِ 

َجَمِة. قلُت : وقد َذَكَره الَجْوَهِريُّ أَْيضاً بالغيِن الُمْعَجَمِة ، كما َصَدَغك ، بالغيِن الُمْعَجَمِة ، وهذا أَْحَسُن ، وكذِلَك َذَكَره ابُن ُدَرْيد بالغَْيِن الُمعْ 

 َسيَأْتِي.

 ، وهو َمَجاز ، وكذِلَك النَّْهَر ، إِذا َشقَّه. الفاَلةَ : قََطعَها َصَدعَ وِ 

قٌ  َصَدَعاتٌ  بَْينَُهمْ  يُقَاُل :وِ  َكةً ، أَي تَفَرُّ أْيِ والَهَوى ، ُمَحرَّ َدَعاتِ  ال : أَْصِلُحوا ما فِيُكم من، ويُقَ  في الرَّ قُوا. ويُقَاُل  الصَّ ، أَي اْجتَِمعُوا وال تَتَفَرَّ

َدَعاتِ  أَْيضاً : إِنَُّهم على ما فِيِهم من  أَِلبّاُء ِكَراٌم. وهو َمَجاٌز. الصَّ

 وَوادٍ  ، صاِدعٌ  ، كذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه :َسبِيلٌ  َصاِدعٌ  وكذِلَك : َسْيلٌ  ، وهو َمَجاٌز. َذاِهٌب في األَْرِض ُطوالً  ، أَي َصاِدعٌ  َجبَلٌ  يُقَال :وِ 

 في أَْرِض كذا وكذا. يَْصَدعُ  ، وهَذا الطَِّريقُ  َصاِدعٌ 

ْبحُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :وِ   : الُمْشِرُق. الّصاِدعُ  الصُّ

 ، وهو َمَجاٌز. كَمْقعَدٍ  ، َمْصَدعٌ  من األَْرِض ، الَواِحدُ : ُطُرٌق َسْهلَةٌ في ِغلٍَظ  الَمَصاِدعُ و قال :

يَِت الِكنَانَةُ َخابِئَةَ  الَمَشاقِصُ  أَْيضاً : الَمَصاِدعُ وِ  َهاِم ، وبه ُسّمِ ،  ِمْصَدعٌ  َخِطيبٌ  ، وُربَّما قالُوا : كِمْنبَرٍ  ِمْصَدعٌ  الَواِحدُ  ، الَمَصاِدعِ  من الّسِ

 ٌء َعلَى الَكالِم ، ذُو بَيَاٍن. كما قالُوا : ِمْصلٌَق ، وِمْسلٌَق ، وِمْصقٌَع.ِريجَ  بَِليغٌ  ، أَي كِمْنبَرٍ 

َدعُ وِ  بَاِء والُحُمِر واإِلبِِل  ـُمَحّركةً  الصَّ كما هو َدأْبهُ في « ويَُسكَّنُ :»ولو قاَل  : الفَتِيُّ الشابُّ القَِويُّ ، وتَُسكَُّن الّدالُ  ـمن األَْوَعاِل والّظِ

َدعُ  أَو ه ، كان أَْخَصَر.ِعباراتِ  ُء بيَن الشَّْيئَْيِن من أَّيِ نَْوعٍ كاَن ، بيَن الطَِّويِل والقَِصيِر ، والفَتِّيِ والُمِسّنِ ، الشَّيْ  ، بالتَّْحِريِك : هو الصَّ

ِغيرِ  َدع ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : والسَِّميِن والَمْهُزوِل ، والعَِظيِم والصَّ ِغيِر ، ولِكنَّه َوِعٌل بيَن :الَوَسُط من  الصَّ الُوُعوِل ليَس بالعَِظيِم وال الصَّ

يِت ، ّكِ بَاِء. والُحُمِر ، ال يُقَاُل فيِه إِاّل بالتَّْحِريِك. قلُت : وهو قوُل ابِن الّسِ  وأَْنَشَد : َوِعلَْيِن ، وَكذلك ُهَو ِمَن الّظِ

ِر  فـــــــــــــــح دَعح اي ُرب  َأاّبٍز مـــــــــــــــن الـــــــــــــــعـــــــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

ضح      مــــــــــــَ تــــــــــــَ ِه واجــــــــــــح يــــــــــــح ــــــــــــَ ُب ِإل ــــــــــــذِّئــــــــــــح َ  ال بــــــــــــ  قــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

  
ِة : مَّ  والّرَجُز لَمْنُظوٍر األََسِدّيِ ، وقاَل ُدَرْيُد بُن الّصِ

ذَعح  يِن فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــح  اي لــــــــــــــــــــَ

ضح      ب  فــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا وَأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأخــــــــــــــــــــــــــُ

  

فــــــــــــــــــــــــــــاَء الــــــــــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــــــــــضح  وُد َوطــــــــــــــــــــــــــــح  أَقــــــــــــــــــــــــــــُ

  
اٌة    ا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَعح كــــــــــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــــــــــ َ

  
 وقاَل األَْعَشى :

ٍة  يـــــــــَ اَء رَاســـــــــــــــــــــــِ قـــــــــَ لـــــــــح ُر يف خـــــــــَ هـــــــــح ُُ  الـــــــــد  رتح دح يـــــــــَ  قـــــــــَ

َم      نـــــهـــــــا اأَلعحصـــــــــــــــــــَ زُِ  مـــــِ نـــــح يـــــــًا ويــــــُ اَوهـــــح َدعـــــــَ  (1) الصـــــــــــــــــــــ 
  

قاعِ :  وقاَل اْبُن الّرِ

َبُه  طــــــــــ  ئــــــــــًا َأو ختــــــــــََ يــــــــــح وحُت شــــــــــــــــــــــــَ َ
َب املــــــــــ طــــــــــَ  لــــــــــو َأخــــــــــح

َر      وحعـــــــِ تــــــــَ ســـــــــــــــــــــح
ُ
َم امل َب اأَلعحصـــــــــــــــــــــَ طـــــــَ اأَلخـــــــح َدعـــــــَ  الصـــــــــــــــــــــ 

  
َدعُ وِ  من  َصَدعٌ »األُْسقُفَّ عن الُخلَفَاِء ، فَحدَّثَه َحتَّى اْنتََهى إِلى نَْعِت الّرابعِ ، فقال :  ـرِضَي هللا عنهُ  ـ، وَسأََل ُعَمُر  َصَدُؤهُ الَحِديِد :  من الصَّ

 «.فقال ُعَمُر : وا َدْفَراهُ  ـَحِديٍد  (2) [من]ويُْرَوى َصَدأٌ  ـَحِديٍد 

َدعِ  قاَل َشِمر : يُِريدُ  ْلب القَِوّي ، شبََّهه في ِخفَّتِه في الُحُروِب ونُُهوِضه إِلى  كالصَّ ُمَزاَولَِة من الُوُعْوِل الُمْدَمجِ الشَِّديِد الَخْلِق ، الشَّاّبِ الصُّ

َدعَ  ، وَجعَلَ بالَوِعِل ؛ ِلتََوقُِّله في َشعَفاِت الِجبَاِل الّشاِهقَِة  ـحين يُْفِضي األَْمُر إِليه  ـِصعاِب األُُموِر  من َحِديٍد ؛ ُمبَالَغَةً في َوْصِفِه بالبَأِْس  الصَّ

دَّةِ ، وقد تَقَدََّم َشيْ  ْبِر والّشِ  َحِديٍد. (3) [من]ٌء من هَذا البَْحِث في الَهْمَزةِ. وكاَن َحّماُد بُن َزْيٍد يَقُوُل : َصَدأٌ والنَّْجَدةِ ، والصَّ

ُل فيه. قال األَْصَمِعيُّ : وهذا أَْشبَهُ : َدأَ له َدفٌَر ، وهو النَّتُْن ، وفي َكالِم الُمَصنِِّف نََظٌر يُتَأَمَّ  ألَنَّ الصَّ
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ِديعُ  من الَمَجاِز :وِ  ْبحُ  ، الصَّ ى يَْصَدعُ  ، الْنِصداِعه ، وفي العُبَاِب : ألَنَّهُ  كأَِميٍر : الصُّ ً  اللَّْيَل ، أَي يَُشقُّه ، ويَُسمَّ ى فَ  َصِديعا لَقاً ، قال ، كما يَُسمَّ

 َعْمُرو بن َمْعِديَكِرَب رِضَي هللا َعْنه :

مــــــــــَ  ِو  رٍت مــــــــــن ُدوِن ســــــــــــــــــــــــلــــــــــح نح غــــــــــائــــــــــِ  كــــــــــم مــــــــــِ

ــــــــــــضُ      ي تــــــــــــِ َ  بــــــــــــه كــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ يــــــــــــِر اإِلنــــــــــــِ  ل لــــــــــــِ  قــــــــــــَ

  
__________________ 

 .105واملثبت عن الديوان ص « قد ينز  من وحياً وينز »( ابألصر : 1)
 «.صدأ»( زايدة عن النهاية 2)
 زايدة عن اللسان.( 3)
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ِه  َديـــــــــــــح رَتِشـــــــــــــــــــــــــــًا يـــــــــــــَ فـــــــــــــح اُن مـــــــــــــُ رححـــــــــــــَ  بـــــــــــــِه الســـــــــــــــــــــــــــِّ

ه      تـــــــــــــــِ بـــــــــــــــ  اَض لـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــضُ كـــــــــــــــَبن  بــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِديعُ وِ   : عنههللارضي، أَي ُشقَّت ، قال لَبِيٌد  ُصِدَعتْ  ، كأَنََّها ُرْقعَةٌ َجِديَدةٌ في ثَْوٍب َخلَقٍ  : الصَّ

يـــــــــيِن كشـــــــــــــــــــــــَ ِّ  وحَم َأو بـــــــــِ ي الـــــــــلـــــــــ  ِديـــــــــضِ َدعـــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــضِ      طـــــــــِ ريحَ مـــــــــُ وحِم غـــــــــَ َر الـــــــــيــــــــــَ بـــــــــح ِت قــــــــــَ مـــــــــح دح لـــــــــُ قـــــــــَ  فــــــــــَ

  
 .َصِديعٌ  فهو ٍء يَُشقُّ نِْصفَْينِ ُكلُّ نِْصٍف من ثَْوٍب ، أَو َشيْ وِ 

َداُء الِذي ُشقَّ  َصِديعٌ  وقِيَل :  ج ، ويُْضَرب في ُكّلِ فُْرقٍَة ال اْجتَِماَع بَْعَدها : َصِديعٍ  ، يُقَال : باَت ِمْنهُ كِشقِّ  ِصْدَعْينِ  في قَْوِل لَبِيٍد هو الّرِ

 كُكتٍُب. ، ُصُدعٌ 

ِديعُ وِ  يَ  اللَّبَُن الَحِليُب َوَضْعتَهُ فبََرَد ، فعَلَتْهُ الدَُّوايَةُ  : الصَّ ً  ، وُسّمِ  الدَُّوايَةَ عن َصِريحِ اللَّبَِن. تَْصَدعُ  ؛ ألَنَّكَ  َصِديعا

ِديعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  َدعِ  ، أَي َوِعٌل بَْيَن الَوِعلَْين ، الَمْربُوُع الَخْلقِ  ، وقِيَل :هو الفَتِيُّ من األَْوَعالِ  : الصَّ كةً. كالصَّ  ، ُمَحرَّ

ِديعُ و قال : ْرعِ  : الصَّ ِغيِر.، وهو القَِميصُ  ثَْوٌب يُْلبَُس تَْحَت الّدِ   بيَن القَِميَصْيِن ، ال بالَكبِيِر وال بالصَّ

َداعُ وِ  أِْس  ، الصُّ أِْس من الَوَجعِ ، ُمْستَعَاٌر من كغَُراٍب : َوَجُع الرَّ ْدعِ  ، كما في الّصحاحِ ، وقاَل الّراِغُب : هو ِشْبهُ االْنِشقَاِق في الرَّ ،  الصَّ

 ْنَشَد الّصاَغانِيُّ للقَُطاِمّيِ يِصُف نَاقَةً :بَمْعنَى الشَّّقِ في الَحائِط وَغْيِره ، وأَ 

ا وِ  هــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَك مــــــــــِ ي رحضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــُ ريًَة تـ اَرتح ســــــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ

ا     َداعــــــــَ ي الصـــــــــــــــــــــ  فــــــــِ ا َيشـــــــــــــــــــــح هــــــــَ يــــــــجــــــــُ اُد َوشـــــــــــــــــــــِ كــــــــَ  يــــــــَ

  
عَ وِ  ُجُل ، ُصّدِ ّمِ ، الرَّ ً  بالضَّ َداعُ  ، كما في الّصحاحِ ، أَي أَصابَهُ  تَْصِديعا ْعرِ  ، قال الّصاَغانِيُّ : وهو االْختِيَارُ  الصُّ ،  ُصِدعَ  ويَُجوُز في الّشِ

 .َمْصُدوعٌ  كعُنَِي ، فهو

عوِ  ٍث : َسْيُف ُزَهْيِر بِن َجِذيَمةَ  الُمَصّدِ لُوِك بَنِي العَْبِسّيِ أَبِي قَْيٍس ، ويُقَاُل : اْجتََمع ُزَهْيُر بُن َجِذيَمةَ وخاِلُد بُن َجْعفٍَر عنَد بعِض مُ  ، كُمَحّدِ

عاً ، وَضَرْبُت  نَْصٍر بالِحيَرةِ ، فَجَرى بينهما فَْخٌر ، فقَال ُزَهْيٌر : َجَدْعُت وهللا َرُجالً من بَنِي َجْعفَِر بِن ِكاَلٍب وأَنا َشابٌّ  ، فَسّمانِي أَبِي ُمَجّدِ

عَ  بَسْيِفي َرُجالً من بَنِي ِكالٍب ، عاً. فُصّدِ ي َسْيِفي ُمَصّدِ  ، فَُسّمِ

عوِ  . ع : ُمَصّدِ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

قَ  ، أَي تََصدَّعَ  من الَمَجاِز :وِ  ُم بُن نَُوْيَرة يَْرثِي أَخاه َماِلكاً : تََصدَّع ، يقال : تَفَرَّ قوا. قال ُمتَّمِ  القَْوُم ، أَي تَفَرَّ

ًة ِو  بــــــــــــَ قــــــــــــح َة حــــــــــــِ ِذميــــــــــــَ ايَنح جــــــــــــَ مــــــــــــَ دح نــــــــــــَ ا كــــــــــــَ نــــــــــــ   كــــــــــــُ

نح      يــــــــَر : لــــــــَ ِر حــــــــىّت قــــــــِ هــــــــح امــــــــن الــــــــد  عــــــــَ د  َتصــــــــــــــــــــــَ   يـــــــــَ

  

كــــــــــــاً  ــــــــــــِ ال ــــــــــــا كــــــــــــَبيّنِ ومــــــــــــَ ن ر قــــــــــــح فــــــــــــَ ــــــــــــَ ا تـ مــــــــــــ  لــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

  
ا   عـــــــــَ ًة مـــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــح يـ تح لـــــــــَ بـــــــــِ اٍع مل نـــــــــَ مـــــــــَ تـــــــــِ وِ  اجـــــــــح طـــــــــُ  لـــــــــِ

  
دَّعَ  قُوَن ، فَيَِصيُروَن فَِريقَْيِن ،  (1) (يَ ْوَمِئذ  َيصَّدَُّعونَ ) ، بتَْشِديِد الّصاِد والّداِل ، قال هللا تَعالَى : كاصَّ ّجاُج : َمْعنَاه يَتَفَرَّ َفرِيق  يف )قال الزَّ

 ، قُِلبَْت التاُء صاداً ، ثّم أُْدِغَمْت. يَتََصدَُّعونَ  ، وأَْصلَُها (اجْلَنَِّة َوَفرِيق  يف السَِّعْيِ 

ا.األَْرُض بفاُلٍن ، إِذا تَغَيََّب  تََصدََّعت قاَل ابُن َعبّادٍ وِ   فِيَها فَارًّ

 ، قال ُسَوْيُد بُن أَبِي كاِهٍل اليَْشُكِريُّ : َصدََّعهُ و َصَدَعه ، وُهَما ُمَطاِوَعا َكنََصدَّعَ  : اْنَشقَّ ، اْنَصَدعَ وِ 

مح  ُدويف وهبــــــــــــــــِِ كــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح مح يـــــــــــــــــُ هــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــبــــــــــــــــِ

ُب      عـــــــــح ُب ِإذا الشـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــح رحَأُب الشـــــــــــــــــــــــ  دَعيــــــــــُ  انحصـــــــــــــــــــــــَ

  
قاع :  وقال ابُن الّرِ

راً وِ  جــــــــــَ ي هبــــــــــا حــــــــــَ وح َرمــــــــــَ  الــــــــــرّامــــــــــِ ٍة لــــــــــَ بــــــــــَ كــــــــــح  نــــــــــَ

ّواِن      َدِ  الصــــــــــــــــــــــ  نــــــــح نح جــــــــَ م  مــــــــِ اَأصــــــــــــــــــــــَ َدعــــــــَ  النحصــــــــــــــــــــــَ
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يب  ــــــــــَ ل ُر ح هلــــــــــا ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح مح أَتـ ــــــــــَ ل ــــــــــَ ي  فـ ــــــــــَ ل تح عــــــــــَ ــــــــــَ  أَت

  
اوِ    َزعـــــــَ َو  وال جــــــَ كــــــح ُت هلـــــــا شــــــــــــــــــــَ نـــــــح كــــــَ تــــــَ  مـــــــا اســــــــــــــــــــح

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ً ً  الفاَلةَ والنَّْهرَ  َصدَّعَ و : َشقَّه ، َصدََّعهُ تَْصِديعا  :َشقَُّمَها وقََطعَُهَما ، على الَمثَِل ، قال لَبِيٌد : تَْصِديعا

رِّي و  رحَض الســــــــــــــــــــــ  ا عـــــــــُ طـــــــــَ َوســــــــــــــــــــــ  افـــــــــتــــــــــَ عـــــــــَ د    صــــــــــــــــــــــَ
ا      هــــــــــــَ مــــــــــــُ ال  اِوزًا قــــــــــــُ جــــــــــــَ تــــــــــــَ وَرًة مــــــــــــُ جــــــــــــُ (2)َمســــــــــــــــــــــــــح

 

  
 قَْول قَْيِس بِن َذِريحٍ :وَ 

َدا  ـــــــــَ راُ  كـــــــــمـــــــــا ب ـــــــــفـــــــــِ ا ال هـــــــــَ ـــــــــح نـ دا مـــــــــِ ـــــــــَ ا ب مـــــــــ  لـــــــــَ ـــــــــَ  فـ

وُ       قــُ ِد الشــــــــــــــــ  لـــــــح ا الصــــــــــــــــ  فـــــــَ ِر الصــــــــــــــــ  وادِعُ بــظــَهــح  الصــــــــــــــــ 

  
__________________ 

 .43( سورة الروم اآية 1)
 «.متجاوراً »ويرو  : فرم  هبا عرض السري ويف الديوان  170( ديوان ص 2)
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 .تََصدُّعٍ و اْنِصَداعٍ  نََّسِب ، أَي ذاتُ ، لُغَةً ، ويَُجوُز أَْن يَُكوَن َعلَى ال تََصدَّع في َمْعنَى َصَدعَ  يَُجوُز أَْن يَُكونَ 

 : اْنَشقَّت. تََصدََّعتو األَْرُض بالنَّبَاِت ، اْنَصَدَعتوِ 

ْبُح : اْنَشقَّ عنه اللَّْيُل ، كما يُقَاُل : اْنفََجَر ، واْنفَلََق ، واْنفََطر. اْنَصَدعَ وِ   الصُّ

ِديعُ وِ   : الثَّْوُب الُمشقَُّق. الصَّ

قَه.الَشيْ  َصَدعَ وِ   َء : بَيَّنَه وفَرَّ

 السََّحاُب : تَقطَّع. تََصدَّعَ وِ 

قَتُْهم ، وهو َمَجاٌز. َصدََّعتُْهمو النََّوى ، َصَدَعتُْهموِ   : فَرَّ

 تَْفعاٌل من ذلك. قال قَْيُس بن ذُِريحٍ : التَّْصَداعُ وِ 

َود ٍة  َو  ذا مــــــــــَ ــــــــــ  ــــــــــنـ ــــــــــك ال تح مــــــــــن ــــــــــَ ت ــــــــــَ ل ــــــــــَ تـ ــــــــــح  ِإذا افـ

ـــــبـــــــًا      ي ـــــِ ب داعٍ حـــــَ ـــــَتصـــــــــــــــــــــح بِ  ب عـــــــح ِ ِذي شـــــــــــــــــــَ اح ـــــَ ـــــب  مـــــن ال

  
ْدعوِ  يت ، وهو َمَجاٌز. الصَّ ّكِ  : الفَْصل ، نَقَل ابُن الّسِ

 اِضي بيَن القْوِم.: الق الصاِدعُ وِ 

 ِمْن ماٍل ، بالَكْسِر ، أَي قَِليل. ِصْدَعةٌ  وعليه

ِديعُ وِ  تِّيَن من اإِلبِِل. الصَّ  : نحُو الّسِ

 لَِكَراٌم. (1)وقال أَبو ثرَواَن : تَقُوُل : إِنَّهم على ما تَرى من َصَدَعاتِِهم 

 ، بالتَّْحِريِك : َماٍض في أَْمِره. َصَدعٌ  وَرُجلٌ 

ِق القَْوَل فِيهم ُمْجتَِمِعيَن وفَُراَدى. (فَاْصدَْع ِبا تُ ْؤَمرُ )قَْوِلِه تَعَالَى :  وقِيَل في  أَي فَّرِ

 ، كِمْنبٍَر : َماٍض لَوْجِهه. ِمْصَدعٌ  وَدِليلٌ 

قُوا. تََصدَُّعواوِ   عنّي : تَفرَّ

َداِء. َصَدَعه َصْدعَ  ويُقَاُل :  الّرِ

 بالصَّواِب ، في أَْسَرع َجَواِب. أَْصَدُعهم ويُقال : هو

ْدعُ وِ  ُ  الّصِ ِديعُ و أَْمَر القَْوِم فال تَْشعَبُه ، عن اْبِن َعبّاٍد. تَْصَدعُ  ، بالَكْسِر : الَمْرأَة  : الَجَماَعةُ من البَقِر. الصَّ

ً  اللَّْيلَ  َصَدعَ وِ   : َسَراهُ ، وهو َمَجاٌز ، نَقلَهُ ابُن القَّطاعِ. َصْدعا

ْوِض :وقاَل السُّ  ِديعُ  َهْيِليُّ في الرَّ اَحةُ أَْسَوُد تَْحَت ثَْوٍب أَْبيَضَ  (2)في بَْيِت الشَّّماخِ  الصَّ األَْسَوَد عند َصْدِرَها ، فَيَْبُدو  تَْصَدعُ و : ثَْوٌب تَْلبَُسه النَّوَّ

 األَْبيَُض : نَقَله قاِسُم بُن ثابٍِت ، وأَْنشَد :

عـــــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــــــَ ن  ِإذح َوَردحَن لـــــــــــــــــــــــِ َبهنـــــــــــــــــــــــ   ا كـــــــــــــــــــــــَ

ٌة      تـــــــــــــــــابـــــــــــــــــَ ٌة جمـــــــــــــــــُح ّواحـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ انـ ِديـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .(3)وِليٌع : اسُم َطِريٍق 

ْرعُ  : [صرع] هُ في التَّْهِذيِب باإِلْنَساِن ، الطَّْرُح على األَْرِض  ، هو ويُْكَسر ، بالفَتْحِ  الصَّ َصاَرَعهُ  ، وفي العُبَاِب واللَِّساِن : باألَْرِض ، وَخصَّ

 ً ً و فَصَرَعه َصْرعا  قال َهْوبٌَر الحاِرثِيُّ : ، كَمْقعَدٍ  كالَمْصَرعِ  : الفَتُْح ِلتَِميٍم ، والَكْسُر ِلقَْيٍس ، عن يَْعقُوَب ، كما نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  ِصْرعا
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امبَ  نـــــــــــَ َرعـــــــــــِ تح  صـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــَ وحَم َ َلـــــــــــ  اَن يــــــــــــَ مـــــــــــَ عـــــــــــح  الـــــــــــنــــــــــــ 

يــــــــمِ      مــــــــِ ظــــــــً  وصــــــــــــــــــــــَ ن شــــــــــــــــــــــَ يــــــــٌم مــــــــِ ا متــــــــَِ نــــــــَ ــــــــح يـ لــــــــَ  عــــــــَ

  
ً وِ   ، قال أبو ذَُؤْيٍب يَرثِي بَنِيه : هو َمْوِضعُه أَيضا

ُم  َواهــــــــــــُ وا هلــــــــــــَِ قــــــــــــُ ــــــــــــَ نـ َوي  وَأعــــــــــــح وا هــــــــــــَ قــــــــــــُ ــــــــــــَ بـ  ســــــــــــــــــــــــــَ

ٍب      نـــــــــح رِّ جـــــــــَ وا ا ولـــــــــكـــــــــُ خـــــــــّرِمـــــــــُ تـــــــــُ رَعُ فــــــــــَ  (4) َمصـــــــــــــــــــــــح
  

ْرعِ ،»، وفي الَحِديِث :  ، َكَمنَعَهُ  َصَرَعهُ  قدوِ  ةً ، وتَْعِدلُها أُْخَرى تَْصَرُعها مثُل الُمْؤِمِن كالَخاَمِة من الزَّ يُح َمرَّ أَي تُِميلَُها ، وتَْرِميها من « الّرِ

 َجانٍب إِلى َجانٍب.

ْرَعةُ وِ  ْكبَةُ والِجْلَسة ، ، بالَكْسِر للنَّْوعِ  الّصِ ْرَعة ُسوُء االْستِْمَساِك َخْيٌر من ُحْسنِه»ومنه الَمثَُل :  ِمثُْل : الّرِ يُقَال : إِذا اْستَْمَسك وإِْن لم « الّصِ

ْكبَةَ فهو َخْيٌر من الَِّذي ه ؛ ألَنَّ الَِّذي يَتََماَسُك قد يَْلُحق ، والَّ  يُْصَرُع َصْرَعةً  يُْحِسِن الّرِ  : ُحْسنُ  ويُْرَوى ال يَْبلُُغ ، يُْصَرعُ  ِذيال تَُضرُّ

ْرَعة ةِ. ، الصَّ  بالفَتْحِ ، بَمْعنَى الَمرَّ

__________________ 
قوله صــداعتهم كذا ضــبرت يف األصــر ا ولينظر يف الضــبرت واملعىن ا وما الغرض من حكاية أيب ثروان »وهبامشــه : « صــداعتهم»( يف اللســان : 1)

 «.هذه هنا
 عمرو بن معدي كرب املتقدم وروايته : ( يعين بيت2)

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــفـــــــــــــــــرتشــــــــــــــــــــــــــــــًا ي  ب

ـــــــــــــــــــض     ـــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــاض ل  كـــــــــــــــــــبن بـــــــــــــــــــي

  

 ( قيدها ايقوت ابلكسر : موضض.3)
 ويرو  : واعنقوا لسبيلهم ففقدهتم. 3/  1( ديوان اهلذليا 4)



10396 

 

ْرَعةوِ   النّاُس َكثِيراً. يَْصَرَعهُ  بالَضّمِ : َمنْ  ، الصُّ

َرَعةوِ  ْرعِ  ، وهو الَكثِيرُ  يَْصَرُعهمْ  كُهَمَزٍة : َمنْ  الصُّ وفي الَحِديِث : « ل ق ط»ألَْقرانِه ، يَطَِّرُد على هَذْين باٌب ، وقد تَقَدََّم تَْحِقيقه في  الصَّ

َرَعةَ  ما تَعُدُّونَ » جاُل ، قَاَل : ليَس بِذاك ، ولِكنَّه الَِّذي يَْمِلُك نَْفَسه ِعْنَد الغََضبِ  يَْصَرُعهُ  قالوا :الَِّذي ال ؟فِيكم الصُّ الَحِليُم »ويُْرَوى : « الّرِ

 «.وال نَُكَحةً  ُصَرَعةً  لم أَكنْ »وقاَل اللَّْيث :قاَل ُمعَاِويَة رِضَي هللا عنه : « عنَد الغََضبِ 

َرَعة وفي اللَِّساِن : رَ  : الُمبَاِلغ في الصُّ ى في الَحِديِث :  اعِ الّصِ  يَْصَرع ألَنَّ ِحْلَمه [ُصَرَعةً ]« الَحِليم ِعْنَد الغََضبِ »، الَِّذي ال يُْغلَُب ، َوَسمَّ

نَّه إِذا َملََكَها كأَنَّه قََهَر ويَْقَهُرَها ، فإِ َغَضبَه ، َعلَى ِضّدِ َمْعنَى قَْوِلِهم : الغََضُب غوُل الِحْلِم ، قال : فنَقَلَه إِلى الِّذي يَْغِلُب نَْفَسه عنَد الغََضِب 

من َوْضِعَها  (1)وهَذا من األَْلفَاِظ الَِّتي نَقَلََها اللُّغَِويُّون « أَْعَدى َعُدّوٍ لَك نَْفُسك الَِّتي بيَن َجْنبَْيكَ »قاَل :  أَْقَوى أَْعَدائِه ، وَشرَّ خُصومِه ، ولذِلكَ 

ن فَِصيحِ الَكالِم ؛ ألَنَّه لّما كاَن الغَْضباُن بحالٍَة َشِديَدةٍ من الغَْيِظ ، وقد ثَاَرْت َعلَْيِه َشْهَوة الغََضِب ، لَضْرٍب من التََّوسُّعِ والَمَجاِز ، وُهو م

َرَعةِ  بثَبَاتِه ، كان َصَرَعَهاو فقََهَرها بِحْلِمه ، َجاَل وال يَْصَرع ، الذي كالصُّ يعِ  ، يَْصَرُعونَه الّرِ ّرِ ّراَعةِ و كالّصِ ينٍ  ، الصُّ ،  وُدّراَعة (2) كِسّكِ

يعٌ  الثّانِيَة عن الِكَسائِّيِ ، يُقَال : َرُجلٌ  راعِ  : َشِديدُ  ِصّرِ ، وإِن لَْم يَكْن َمْعُروفاً بذِلَك ، وفي التَّْهِذيِب : هو إِذا كاَن ذِلَك َصْنعَتَه وحالَه الَّتِي  الّصِ

 يُْعَرف بَِها.

ِريعوِ  ً  تََرْكتُه ، يقال : َصْرَعى : ، ج الَمْصُروع ، كأَِميٍر : الصَّ َفرَتَى اْلَقْوَم ِفيها ) ، وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز : َصْرَعى ، وتََرْكتُهم َصِريعا
 .(3) (َصْرعى

ِريعُ وِ  ِريُف ، بالفَاِء ، كما  أَو الَّتِي َجفَّ ُعوُدَها َعلَى الشََّجرِ  ، وهو َمَجاٌز ، ءٌ لَْم يُْنَحْت ِمْنَها َشيْ  التي القَْوسُ  : الصَّ ، وقيَل : إِنَّما هو الصَّ

ِريعُ  من الَمَجاِز أَيضاً :و .َصِريعٌ  إِذا لَْم يُْنَحْت منه ، يُقَاُل له : وكذِلَك السَّْوطُ  َسيَأْتِي ، إِلى  ، أَي يَتََهدَّلُ  القَِضيُب من الشََّجِر يَْنَهِصرُ  : الصَّ

ّلِ ، ال تُِصيبُه الشَّْمُس ، فيَُكوُن أَْليََن من الفَْرعِ ، وأَْطيََب ِريحاألَْرِض ، فيَْسقُُط َعلَْيَها ، وأَ  ً ْصلُه في الشََّجَرةِ ، فيَْبقَى َساقِطاً في الّظِ  ، وهو ا

ّمِ ، ومنه ُصْرعٌ يُْستَاُك به ، ج :  ِريعُ  وفي التَّْهِذيِب :« بالصُّْرع اكَ يَْستَ  أَنْ  يُْعِجبُه كانَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النبيَّ »الَحِديُث : ، بالضَّ  الصَّ

 .ُصْرَعانٌ  : القَِضُب يَْسقُُط من َشَجِر البََشاِم ، وَجْمعُه :

ئِيُس : : ِعلَّةٌ  الصَّْرعُ وِ  وَسبَبُهُ ُسدَّةٌ تَْعِرُض في من أَْفعَاِلها َمْنعاً غيَر تاّمٍ ،  (4) تَْمنَُع األَْعَضاَء النَِّفيَسةَ  َمْعُروفة ، كما في الّصحاح. وقاَل الرَّ

َكِة لألَْعَضاِء من ِخْلٍط َغِليٍظ ، أَو لََزجٍ كثيٍر ، فتَْمتَنِ  ماغِ ، وفي َمَجاِري األَْعَصاِب الُمَحّرِ وُح عن السُّلُوِك فيها ُسلُوكاً بَْعِض بُُطوِن الّدِ ُع الرُّ

 َطبِيِعيًّا ، فَتَتََشنَُّج األَْعَضاُء.

ْرَعانِ ، قال الَجْوَهِريُّ : الِمثُْل ، ويُْكَسر تِْح :، بالفَ  الصَّْرعُ وِ  ،  (5)، وِشْرعاِن ، وِحتْنَاِن  ِصْرَعانِ  ، بالَكْسر : الِمثاْلِن ، ويُقَال : ُهَما الّصِ

 وقِتاْلن ، ُكلُّه بمعنًى ، أَي : ِمثاْلِن.

ه : يُقَاُل : هذا  (6)، وَضْرُعه وِضْرُعه ، وَطْبعُه وِطبَاُعه وَطبِيعُه ، وَطْلعُه ، وِسنُّه  ِصْرُعهو هَصْرعُ  قلُت : وهو قَْوُل ابِن األَْعَرابِّيِ ، ونَصُّ

 ، وقِْرنُه ، وقَْرنُه ، وِشْلُوه ، وُشلَّتُه ، أَي : ِمثْلُه ، وقوُل الّشاِعر :

ن  وَ  هــــــــــــــُ ــــــــــــــح نـ وٍب لــــــــــــــه مــــــــــــــِ جــــــــــــــُ نــــــــــــــح رحعٌ مــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــِ

وارَا     ـــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــــّ َت ب ـــــــــــــــح َدل ـــــــــــــــُر ِإَذا عـــــــــــــــَ ي  ميـــــــــــــــَِ

  
اِد الُمْعَجَمِة ، وفَسََّرهُ بأَنَّه الَحْلبَة.« ِضْرعٌ :»َرواهُ األَْصَمِعيُّ ، قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : ويروى هَكَذا   بالضَّ

ْرُب والفَنُّ من الشَّيْ  أَْيضاً : الّصْرعُ وِ   : ـرِضَي هللا عنه  ـ، قاَل لَبِيٌد  ُصُروعٌ و ، أَْصُرعٌ  ج : ، يُْرَوى بالفَتْحِ والَكْسِر ، وِإْعَجاِم الّضادِ  ءِ الضَّ

اِدي وِ  ـــــــَ ٍم َكن بحَوُهمح  (7)َخصــــــــــــــح ُت شـــــــــــــــــــــَ َقطـــــــح  اجِلنِّ َأســــــــــــــح

ر ٍة و      ٍد ِذي مــــــــــــــِ صــــــــــــــــــــــــــــِ حح تــــــــــــــَ ُروعِ مبُســــــــــــــــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

ا اللغوي ا واملتبادر منه أن قوله : نقلها اللغويون اخل كذا ابألصـــر ا والذي يف النهاية : نقلها عن وضـــعه»( كذا ابألصـــر واللســـان وهبامشـــه : 1)
 «.ويؤيده قو  املؤلف قبله : فنقله اىل الذي يغلب نفسه (ص)اللغوي صفة للوضض ا وحينئذ فالناقر النيب 
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 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : كِسكِّيٍت.2)
 .7( سورة ا اقة اآية 3)
 «.نسخ املوقوله : النفيسة ا هكذا يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( ضبطت ابلقلم يف التهذيب بفتح ا اء.5)
 واألصر كاللسان.« وَشّنه»( يف التهذيب : 6)
 «.كبادي»( عن التهذيب والديوان وابألصر 7)
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 َمِة.َرَواه أَبو ُعبَْيٍد هَكذا بالّصاِد الُمْهَملَة ، أَي بُضُروٍب من الَكاَلِم ، ورواه ابُن األَْعَرابِّيِ بالّضاِد الُمْعجَ 

ُجلُ  كَصبُورٍ  ، الصَُّروعُ وِ  َراعِ  الَكثِيرُ  : الرَّ  ِللنّاِس. الّصِ

 كُكتٍُب. ، ُصُرعٌ  : ج وفي التَّْهِذيِب : لألَْقَراِن ،

َمْخَشِريُّ أَْيضاً. ذُو لَْونَْينِ  أَي هو ذُو َصْرَعْينِ  قاُل ابُن َعبّاٍد :وِ   ، ونَقَلَهُ الزَّ

 نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. يَْنتَِقلُوَن ِمْن حاٍل إِلى حالٍ  ، إِذا كانُوا تََرْكتُُهْم َصْرَعْينِ  يُقَال :وِ 

ْرَعةُ وِ   .(1)، وفي الُمْفَرداِت : َحالَةُ الَمْطُروحِ  : الحالَةُ  الصَّ

 ، أَي حالٍَة ، ونَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن أَْيضاً. (2) َصْرَعةٍ  وقال ابُن َعبّاٍد : هو يَْفعَلُه َعلى ُكلِّ 

. َكَذا َصْرعُ  هو يُقَال :وِ   ، أَي ِحَذاَءهُ ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ْعَرابِّيِ :كما في الّصحاحِ ، وأَْنَشَد ابُن األَ  : إِبِالِن تَِرُد إِْحَداُهَما ِحيَن تَْصُدُر األُْخَرى ، ِلَكثَْرتِها الصَّْرعانِ وِ 

  ٍ لــــــــــــَ َدٍة خــــــــــــَ دا يف ُأصـــــــــــــــــــــــــح ُر الــــــــــــرُبَاِم غــــــــــــَ ثــــــــــــح  مــــــــــــِ

اهُ »     غحشــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ وحِت تـ َ
ي املــــــــ َوامــــــــِ نح وحــــــــَ عــــــــِ تــــــــَ  « ملَح َيســــــــــــــــــــــح

  

ُت عـــــــــــنـــــــــــه  ر جـــــــــــح ـــــــــــَ افـ نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ رحعـــــــــــَ ٍة  بصـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــَ  أَلرحمـــــــــــَ

  
اهُ وِ    نــــــــــــــَ عــــــــــــــح عــــــــــــــنــــــــــــــاُه كــــــــــــــمــــــــــــــَ اَء مــــــــــــــَ ٍ  جــــــــــــــَ  اَبئــــــــــــــِ

  
 بَصْرَعْينَا القَُراُد ، لم يَْستَِعْن :يَقُوُل : لم يَْحِلْق َعانَتَهُ. وَحَواِمي الَمْوِت : أَْسبَابُه ، كَحَوائِِمه ، وقَْولُه :قاَل يَِصُف سائِالً َشبََّهه بالبَُراِم ، وهو 

ّي عن أبِي َعْمٍرو ،  ُء هِذه ، وتَْذَهُب هِذه ، لَكثَْرتَِها ، هَكذا َرَواهُ بفَتْحِ الّصادِ أَراَد بها إِبِالً ُمْختَِلفَةَ التَّْمَشاِء ، تَِجي ْعُر أَْوَرَدهُ اْبُن بَّرِ ، وهَذا الّشِ

ِل.  وأَْوَرَد َصْدَر البَْيِت األَوَّ

َدتِهوِ  تاعاً أُبصح  ُمرحَهٍ  ساَ  ِإمح
 وكأَنَّهُ تَْحِريٌف.« مثُل البُزاةِ َغدا»وَوقَع في العُبَاِب : 

والِ اللَّْيُل والنََّهاُر ، أَو الغََداةُ وا : الصَّْرعانِ وِ  ِمن و ، بالفَتْحِ ، َصْرعٌ  ، وفي الّصحاِح : إِلى اْنتَِصاِف النََّهارِ  لعَِشيُّ ، من ُغْدَوةٍ إِلى الزَّ

 أَتَْيتُهُ  : ـاألَْولَى إِْسقَاُط الَواِو ، َكَما فِي الّصحاحِ  ـ آَخُر ، ويُقالُ  َصْرعٌ  ، وفي الّصحاحِ إِلى ُسقُوِط القُْرِص  إِلى الغُُروبِ  اْنتِصاِف النََّهارِ 

 ، وَزَعَم بَعُضُهم أَنَُّهم أَراُدوا العَْصَرْيِن فقُِلب. النََّهاِر ، أَي ُغْدَوةً وَعِشيَّةً  َصْرعي

ْرَعْينِ  وفي األَساِس : وهو يَْحِلُب ناقَتَه ِة : (3)النََّهاِر : َطَرفَْيِه  َصْرَعيِ  والعَْصَرْين ، ولَِقيتُه الصَّ مَّ  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لِذي الرُّ

ٍن  نح َوطــــــــــــــَ يــــــــــــــِه عــــــــــــــَ نــــــــــــــِ ثــــــــــــــح يِن اَنرٌِع يـــــــــــــــَ  كــــــــــــــبَنــــــــــــــ 

انِ      رحعـــــــــــَ يـــــــــــدُ  صـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــِ قـــــــــــح ـــــــــــَ ٌر َوتـ قـــــــــــح ٌة عـــــــــــَ حـــــــــــَ  رائـــــــــــِ

  
اهُ عن إِراَدتِه َعْفٌل وتَْقيِيٌد ، فعَْقلُه أَراد َعْقٌل َعِشيةً ، وتَْقييٌد ُغْدَوةً ، فاكتَفَى بِذْكر أََحِدهما ، يقول : كأَنَّنِي بَِعيٌر نازٌع إِلى َوَطنِه ، وقد ثَنَ 

« َراِئَحةً »َزَكِريّاَء ، وَرواه : بالغََداة ، ليَتََمكََّن في الَمْرَعى ، وتَْقيِيُده باللَّْيل َخْوفاً من ِشَراِده. كما في اللَسان. قلت : وهو تَْفِسيُر أَبِي 

واحِ فعَْقٌل ، وأَّما َوْقُت الغََداةِ فتَْقيِيٌد ، يَْعِقلُونَه بالعَِشيَِّة وهو بَارِ  «رائَِحةٌ »بالنَّْصِب. وقال أَبُو علّي : ويُْرَوى  ا َوْقُت الرَّ ْفعِ ، أَي : أَمَّ ٌك ، بالرَّ

ّيِ  ِة للَمعَّرِ مَّ ْعُي ، َمعَهُ ، وفي َشْرحِ ِديَواِن ِذي الرُّ  ، هَكَذا بإِضافَة« رائَِحةٌ  َصْرعاهُ »َت يُْرَوى : أَّن هذا البَيْ : يُقَيُِّدونَه َغَداةً بقَْيٍد يُْمِكنُه الرَّ

ْرَعْين ٍد األَْخفََش ُهنَا َكالٌم وتَْحِقيٌق ليس هَذا َمَحلَّه ؛ إِذ الغََرُض االختَصاُر. الصَّ  إِلى الهاِء ، وله وألَبِي ُمَحمَّ

ِ ما أَْدِري ُهَو َعلَى و يُقَاُل : َطلَْبُت من فاُلٍن َحاَجةً فاْنَصَرْفتُ وِ   ِصْرَعيْ  ونصُّ الّصحاح : ما أَْدِري َعلَى أَّيِ  أَْمِرِه ، بالَكْسِر. ِصْرَعيْ  أَّي

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن يَْعقُوَب ، قال : أَْنَشَدنِي الِكالبيُّ : ِلي أَْمُره. (4) أَي : لَْم يَتَبَيَّنْ  أَْمِره هو ،

ا َدَرتح  لــــــــــَ  ومــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ ُت ل ا َود عــــــــــح ُت ومــــــــــَ ُرحــــــــــح ــــــــــَ  فـ

لـــــــــــــَ  َأيِّ      يح عـــــــــــــَ رحعـــــــــــــَ َرو حُ  صـــــــــــــــــــــــــــَ ا أَتــــــــــــــَ رِهـــــــــــــَ  أَمـــــــــــــح

  
 ً ْحُت من ِعْنِدَها ، أَم قَاِطعا َمْخَشِريُّ : أَي َعلَى أَّيِ حالَة  ؟يَْعنِي أَواِصالً تََروَّ  ؟.؛ نُْجٌح أَم َخْيبَةٌ  (5)وقاَل الزَّ
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ْرعُ وِ  ةُ الَحْبلِ  الّصِ َر قَْوُل لَبِيٍد السابق. ُصُروعٌ  ج : ويُْرَوى بالّضاِد الُمْعَجَمِة أَْيضاً ، ، بالَكْسر : قُوَّ  ، وُضروٌع ، وبه فُّسِ

ْرعوِ   ، أَي ُمْصَطِرَعاِن. ِصْرَعانِ  ، يُقَاُل : ُهَما الُمَصاِرعُ  : الّصِ

 ؟.صاِحبَه يَْصَرعُ  : َعالََجا أَيّهما اْصَطَرَعا وقد

__________________ 
 فردات : حالة املصروع.( يف امل1)
 ( عن التكملة واللسان وضبطت فيه بكسر الصاد ا وأشار هبامشه اىل فتحها يف القاموس.2)
 ( يف األساس : وآتية صرعي النهار و ا طرفاه.3)
 واألصر كاللسان.« مل يُبّا »( يف الصحاح : 4)
 .. ( يف األساس : عل  أي حادح أمره : جنح5)
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 نَقَلَه اللَّْيُث. : كَشدَّاٍد : َرُجٌل من بَنِي ِعْجلٍ  َصّراعٍ  أَبُو قَْيِس بنُ وِ 

ْعِر : ما كانَْت قَافِيَتَاِن في بَْيٍت. وباباِن َمْنُصوبَاِن يَْنَضّماِن َجِميعاً ، َمْدَخلُُهما في الوَ  الِمْصَراَعانِ و قاَل : ، فيه  َسِط ِمْنُهَمامن األَْبواِب والّشِ

ْعِر : ما كاَن فِيه  الِمْصراعانِ  تٍَّب ، ففي التَّْهِذيِب :لفٌّ ونَْشٌر غيُر ُمرَ  قافِيَتَاِن في بَْيٍت واِحٍد ، ومن األَْبَواِب : مالَهُ باباِن  (1)من الّشِ

اِن َجِميعاً ، َمْدَخلُهما بَْينَُهَما في َوَسطِ  : بَابَا القَِصيَدةِ ، بَمْنِزلَِة ِمْصَراَعْي بَاِب  الِمْصَراعانِ  . وقال أَبو إِْسَحاَق :الِمْصَراَعْينِ  َمْنُصوباِن يَْنَضمَّ

ْرَعْينِ  البَْيِت ، قاَل : واْشتِقاقُُهَما من  ، وُهَما َطَرفَا النََّهاِر. الصَّ

عَ وِ  ْعَر والبَابَ  َصرَّ ْعِر هو : تَْصِريعُ و َجاٌز ،وُهَو في الشَّْعِر مَ  ِمْصَراَعانِ  ، وُهَما ِمْصَراَعْين َجعَلَه ذا تَْصِريعاً : الّشِ  الِمْصراعِ  تَْقِفيَةُ  الّشِ

ِل ، َمأُْخوذٌ من ْعِر : َجْعُل َعُروِضه كَضْربِه  تَْصِريعُ  الباِب. وقيَل : ِمْصراعِ  األَوَّ ع ، يُقَال كَصَرَعه ، كَمنَعَهُ  ، (2)البَْيِت من الّشِ الباَب ،  َصرَّ

عَ و .ِمْصَراَعْينِ  إِذا َجعََل له ِعينَ  ، يُقَال : َمَرْرُت بقَتْلَى َشِديداً  َصَرَعه فاُلناً : َصرَّ حاحِ. ُمَصرَّ َد للَكثَْرةِ ، كما في الّصِ  : ُشّدِ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

َراعُ و ، الُمَصاَرَعةُ  َراَعةِ  بَيِّن ـكَشّداٍد وأَِميٍر  ـ َصِريعٌ و َصّراعٌ  َصاِحبَه ، وَرُجلٌ  يَْصَرعُ  ، ُمعَالََجةُ الِقْرنَْيِن أَيُّهَما الّصِ ،  الصَّْرع : َشِديدُ  الصَّ

 ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، وقد تََصاَرُعوا. ُصَرَعة ، كما يُقَاُل : َرُجلٌ  َصاَرُعوا َمنْ  يَْصَرُعونَ  : ُصَرَعةٌ  وإِن لم يَُكْن َمْعُروفاً بذِلك. وقومٌ 

ِريعُ وِ  ً  اإِلْنَسانُ  ُصِرعَ  : الَمْجنُوُن ، وقال ابُن القَّطاعِ  الصَّ . والَمنِيَّةُ  َصْرعا  َصِريعَ  الَحيََواَن ، على الَمثَِل ، وكذا قولُُهم : باتَ  تَْصَرعُ  : ُجنَّ

. َصِريعُ و الَكأِْس.  الغََوانِي : شاِعٌر اْسُمه ُمْسِلُم بُن الَوِليِد ، نقله الّصاَغانِيُّ

 ، أَي َطَرفَاِن. َصْرَعانِ  ْمرِ ويُقَاُل : لألَ 

 الباِب ، قال ُرْؤبَةُ : ِمْصَراعِ  َكِمْنبٍَر : لُغَةٌ في الِمْصَرعُ وِ 

 الَباِب املَِصكّ  ِمصحرَعُ ِإذح حاز ُدوين 
 إِلى األَْرِض. (3): ساقٌِط  َصِريعٌ  القَْوِم : َحْيُث قُتِلُوا. وُغْصنٌ  َمَصاِرعُ وَ 

عَ وِ   ع وُطِرح.الشََّجُر : قُطِ  ُصّرِ

عاتٍ  وَرأَْيُت َشَجَرُهم  أَي ُمقَطَّعاٍت. َصْرَعىو ، ُمَصرَّ

 : لما نَبََت على َوْجِه األَْرِض َغْيَر قائِم. َصِريعٌ  ونَبَاتٌ 

 : ـ عنههللارضي ـوكلُّ ذلك َمَجاٌز. وقَْوُل لَبِيٍد 

ا  هــــــــــــَ لــــــــــــ  ظــــــــــــِ رَت الــــــــــــرَيَاِع يــــــــــــُ ًة َوســــــــــــــــــــــــــح وفــــــــــــَ فــــــــــــُ   ــــــــــــَح

ارِعُ مــــــــــنــــــــــهــــــــــا      ا  َمصــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ يــــــــــامــــــــــُ ٍة وقــــــــــِ (4)غــــــــــابــــــــــَ
 

  
، كما في اللَِّساِن ، وَرَواه الصاَغانِّي  َمَصاِريعُ  ، ومنها قائٌِم ، والِقيَاسُ  َمْصُروعٌ  ِمْنَها من القُُضِب ، يَقُوُل : َمْصُروعٍ  : َجْمعُ  الَمَصاِرعُ  قيل :

عُ  ِمْنَها: » عُ  وقال : «.غابَةٍ  ُمَصرَّ  ِه ، وقِيَاُمها : ما لم يَْسقُط.: ما َسقَط منها لُطولِ  الُمَصرَّ

ُجُل لصاحبِه ، ـعن أَبِي الِمْقَداِم السُّلَِمّي  ـ« ص ع ع»وَذَكر األَْزَهِريُّ في تَْرَجَمةُ  َع الرَّ عَ و قال : تََضرَّ : إِذا َذلَّ واْستَْخَذى ، ونَقَلَه  تََصرَّ

مَ  عَ  ْخَشِريُّ :الّصاَغانِيُّ أَْيضاً في التَّْكِملَِة هَكذا ، وقاَل الزَّ ع ، وما ِزْلتُ  [له]فاُلٌن ِلفاَُلٍن : تََواَضَع  تََصرَّ ، َحتَّى أَجابَنِي  (5)لَهُ ، وإِلَْيِه  أَتََصرَّ

 ، وهو َمَجاٌز.

ْرقَعَةُ  : [صرقع]  ، وفَْرقَعَةً ، بَمْعنًى َواِحٍد. َصْرقَعَةً  : يُقَال : َسِمْعُت ِلِرْجِله الفَْرقَعَةُ  هو ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : الصَّ

تُ  ِصْرقاَعةُ  قاَل ابُن َعبّاد :وِ  . الِمْقالَعِة ، بالَكْسِر : َطَرفُها الَِّذي يَُصوَّ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 البَِليغُ  ْزَهِريُّ : َرَوى أَبو تَُراٍب في ِكتاٍب له : هو الَخِطيب، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَ  ، كِمْنبَرٍ  الِمْصَطعُ  : [صطع]

__________________ 
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 ( يف التهذيب : له.1)
 ء القي  :( كقو  امر 2)

 ملـــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــر أبصــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــه فشــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاين 

 ؟كــــــــــــــــــخــــــــــــــــــرت زبــــــــــــــــــور يف عســــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــب ميــــــــــــــــــاين    
  

مما زيد يف . و البيت من الطوير وعروضه املعروف الا هو مفاعلننقص يف التصريض حىت    ابلضرب ا فقوله شجاين فعولن وقوله مياين فعولن و 
 ء القي  :عروضه حىت ساو  ضربه قو  امر 

 أال أنــــــــــعــــــــــم صــــــــــــــــــــــــبــــــــــاحــــــــــًا أيــــــــــهــــــــــا الــــــــــطــــــــــلــــــــــر الــــــــــبــــــــــاد 

 ؟هــــــــــر يــــــــــنــــــــــعــــــــــمــــــــــن مــــــــــن كــــــــــان يف الــــــــــعصـــــــــــــــــــــــر اخلــــــــــادوِ     
  

 ( يف األساس : متهدٌ  ساقرت.3)
 ويرو  : منه مصر ع ا وهي رواية املعلقة. (أي السري يف بيت قبله)( ويرو  : و ففاً 4)
 والزايدة عنها.« أتصرع له وأتضرّع إليه»( يف األساس : 5)



10402 

 

َقِض ا ونـََقَله ابُن َعّباٍد أَيحضاً هَكَذا.  الَفِصيحُ   كاملِصح
 أَْبَدلُوَها مع القاِف ، ألَنََّها في التََّصعُِّد بَمْنِزلَتِها. فِي ساِطعٍ ، أَْبَدلُوها مع الّطاِء ، كما صاِطعٌ  وقالوا : ـ« س ط ع»في تَْرِكيِب  ـوفي اللَِّساِن 

ْعَصعُ  : [صعصع] ُق. الصَّ  : الُمتَفَّرِ

ْعَصعُ وِ   األَْزَهِرّيِ بفَتْح ويَِصيُده الفَخُّ ، قال الّصاَغانِيُّ : هَكَذا قََرأُْت في التَّْهِذيِب بخطِّ  يَأُْخذُ الَجنَاِدبَ  (1)قَِلُق الَمَراقِع  طاِئٌر أَْبَرشُ   :الصَّ

 ً َحتَْيِن ، إِحداُهَما بَخّطِ أَبِي بَْكٍر ُمحَ  ويَُضمُّ  الّصاِد َضْبطاً بيِّنا ِد بِن القاِسِم ، كذا ُهَو َمْضبُوٌط في ِكتَاِب الطَّْيِر ألَبِي حاتٍِم في نُْسَختَْيِن ُمَصحَّ مَّ

 .َصعَاِصعُ  ج : األَْنبَاِرّيِ ، قاَل الّصاَغانِي : وَضْبُط ابِن األَْنبَاِرّيِ أَْوثَُق وأََصحُّ ، إِْن شاَء هللاُ تَعَالَى ،

ْعَصعَةُ وِ  ْعَزَعِة ، يقال : : التَّْفِريقُ  الصَّ قَُهم. َصْعَصعَةً  القَْومَ  َصْعَصعَ  ، كالزَّ  ، إِذا فَرَّ

ْعَصعَةِ  وقاَل األَْزَهِريُّ : ال أَْعِرُف َصعَّ يََصعُّ في الُمَضاَعِف ، وأَْحَسُب األَْصَل في قَه  الصَّ ، وقال أَبُو النَّْجِم في من صاَعهُ يَُصوُعه : إِذا فَرَّ

 التَّْفِريِق :

 ُيَصعحِصضُ ُمرحثَِعنٍّ َوبـحُله وِ 
ُق الطَّْيَر ويُنَفُِّرهُ.  أَي يُفَّرِ

ْعَصعَةُ  قاَل أَبُو السََّمْيَدعِ :وِ  َكةً ، كما في العُبَاِب. الفََرقُ  الصَّ  ، ُمَحرَّ

ْعَصعَةُ  قاَل اللَّْيُث :وِ    ألَبِي النَّْجِم :، وأَْنَشدَ  التَّْحِريكُ  : الصَّ

اِواَل  غــــــــــــــَ
َ

ي هلــــــــــــــا املــــــــــــــ حــــــــــــــِ ــــــــــــــح ن ــــــــــــــُ ه يـ ــــــــــــــُ ب  حَتحســــــــــــــــــــــــــــَ

ثـــــــــًا ِإذا      يـــــــــح هلـــــــــَ تـــــــــَ عـــــــــح عحصـــــــــــــــــــــــَ اَل  صـــــــــــــــــــــــَ اتـــــــــِ قـــــــــَ (2)مـــــــــُ
 

  
ْكتَه للِقتَاِل ، وقال َعْمُرو بُن أَْحَمَر الباِهليُّ :  أَي َحرَّ

َو   تــــــــــــــــَ ا فـــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ ه أَزحمـــــــــــــــَ ظـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  أَيــــــــــــــــح

ضَ      عحصــــــــــــــــــــــــَ رح  َفصــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــِ يــــــــــٌت فــــــــــَ خــــــــــِ  الــــــــــر أحَس شــــــــــــــــــــــــَ

  
ْعَصعَةُ  قال اللِّْحيَانِيُّ :وِ  أِْس بالدُّْهنِ  : الصَّ ْغَصغَِة ، بالغَْيِن الُمْعَجَمِة. تَْرِويةُ الرَّ  وتَْرِويغُه ، كالصَّ

ْعَصعَة قال أَبو َسِعيٍد :وِ   أَي يُْشَرُب ماُؤه للَمِشّيِ. نَْبٌت يُْستَْمَشى بهِ  : الصَّ

 أَبو قَبِيلٍَة من َهَواِزَن. بِن بَْكٍر : بُن ُمعَاِويَةَ  َصْعَصعَةُ وِ 

ْحمن بِن أَبِيوِ  ْحمن بُن َعْبِد هللا بِن َعْبد الرَّ هَذا في  َصْعَصعَةَ  َعْمِرو بن يَِزيِد بِن َعْوٍف النَّّجاِريُّ الماِزنِيُّ ، هلَك أَبو َصْعَصعَةَ  عبُد الرَّ

ْحمِن. ْحمِن هذاالَجاِهِليَّة ، وَحِفيُده َعْبُد الرَّ  قلُت : وكأَنَّه  تابِِعيٌّ ، َشْيُخ َماِلٍك وابِِن ُعيَْينَةَ ، وقَلََب اْسَمهُ بعُضهم ، فقاَل : عبُد هللا بُن َعْبِد الرَّ

ه : َعْبُد هللا ـفي العَبَاِدلَة  ـيَْعنِي بالبَْعِض ابَن ِحبّان ، فإِنّي قََرأُْت في ِكتَاِب الثِّقَاِت لَه  ْحمِن بِن أَبِيما نَصُّ الماِزنِيُّ  َصْعَصعَة  بُن َعْبِد الرَّ

ْحمن. انْ  ٌد وَعْبُد الرَّ  تََهى.األَْنَصاِريُّ : من أَْهِل الَمِدينَِة ، يَْروي عن أَبي َسِعيٍد الُخْدِرّيِ ، وعنه اْبنَاه : ُمَحمَّ

ْحمِن بُن َعْبِد هللا ، فلم يَذْ   ُكْره.وراَجْعُت فيَمن اسُمهُ َعْبُد الرَّ

ْحمِن فإِنّه من أَتْبَاعِ التّا ْحمِن ، وأَّما عبُد الرَّ ه قَْيِس بِن أَبِيوالّظاِهُر من كالِمه أَنَّ التّابِِعيَّ هو عبُد هللا بُن َعْبِد الرَّ  َصْعَصعَةَ  بِِعيَن. وِلعَّمِ

ِه الحاِرُث بُن َسْهِل بِن أَبِيُصْحبَةٌ ، وقد َشِهَد بَْدراً ، َذَكَرهُ أَبو ُعبَْيٍد في ِعَداِد بَنِي ماِزنِ  ، له ُصْحبَةٌ  َصْعَصعَةَ   بِن النَّّجاِر. وكذا ابُن َعّمِ

 أَْيضاً ، واْستُْشِهَد بالّطائِِف.

 ً  .قلُت : وَسْهٌل هذا َشِهَد أُُحداً ، قالَهُ ابُن الدَّبَّاغِ ، وأَبُو َسْعٍد ، وأََخَواه َجابٌِر والحاِرُث لهما ُصْحبَةٌ أَيضا

حمِن ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن أَبيووَ  ْوِض : وفي نُْسَخٍة أُْخَرى : أَيُّوُب  َصْعَصعَةَ  قَع في ِسيَرةِ ابِن ِهَشاٍم : أَيّوُب بُن َعْبِد الرَّ ، قال السَُّهْيِليُّ في الرَّ

ْحمِن بِن َعْبِد هللا بِن أَبِي ِحيُح. َصْعَصعَةَ  بُن َعْبِد الرَّ  ، وهو الصَّ

قَةً  ، أَي َصعَاِصعَ  اإِلبِلُ  (3)، هَكَذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب َذَهبَِت  َذَهبُوا يُقَال :وِ   ، كما في اللَِّساِن والعُبَاِب. نَادَّةً ُمتَفَّرِ
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كَ  تََصْعَصعَ وِ   .َصْعَصعَهُ َصْعَصعَةً  ، ُمَطاِوعُ  : تََحرَّ

قَ  بمْعنَى : تََصْعَصعَ  كذاوِ  رَ  َصْعَصعَهُ  ، ُمَطاِوعُ  تَفَرَّ ايَاتُ  فَتََصْعَصعَتِ »الَحِديُث :  ، وبِِهما فُّسِ قَْت. وقِيل :« الرَّ َكْت. أَي تَفَرَّ  تََحرَّ

__________________ 
 «.قوله : قل  املراقض ا هكذا يف النسخ وحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 طوير قلير العرض غلية املو. ووردت يف التهذيب : املعاوال ابلعا املهملة.( املغاو  : شبه سيف قصري ا أو هو نصر 2)
 «.ذهب»( عن اللسان وابألصر 3)
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ُجُل ، إِذا تََصْعَصعَ وِ   ، قالَهُ أَبُو السََّمْيَدعِ. َجبُنَ  الرَّ

 َذلَّ وَخَضع. وتََضْعَضع ، إِذا تََصْعَصعَ  قال أَبو َسِعيد :وِ 

 زالَْت َعْن َمَواقِِفها. في الَحْرِب : ُصفُوفُهم تََصْعَصعَتْ  يُقَال :وِ 

، فأَْصبَُحوا  بِِهم الدَّْهرُ  تََصْعَصعَ  قد ؟أَْيَن الَِّذيَن كانُوا يُْعَطْوَن الغَلَبَةَ في َمَواِطِن الُحُروب»كان أَبو بَْكٍر رِضَي هللا َعْنهُ يَقُوُل في ُخْطبَتِِه : وِ 

اِد الُمْعَجَمة ، أَي أََذلَُّهم وأَْخَضعَُهم. أَبَاَدُهم وَشتَّتَُهم أَي« ءٍ َكال َشيْ  قَهم ؛ ويُْرَوى بالضَّ  وبَدََّدُهْم وفَرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْعَصعَةُ   : الَحَرَكةُ واالْضِطَراُب. الصَّ

ْعَصاعُ وِ  ْعَصعَةُ  : الصَّ ِة :، نَقَلَه ا الصَّ مَّ  لَجْوَهِريُّ ، وقاَل ذُو الرُّ

ُؤِم وِ  ٍن وَأشـــــــــــــــــــــــــــــح مح مـــــــــــــــن أميـــــــــــــــحُ ر هـــــــــــــــُ طـــــــــــــــَ  اضـــــــــــــــــــــــــــــح

ر ُة      اعِ صـــــــــــــــــــــــــــَ عحصـــــــــــــــــــــــــــَ مِ  صـــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــ  اٍ  قــــــــــــــُ تـــــــــــــَ  عـــــــــــــِ

  
ْعَصعَةوِ   : الَجلَبَةُ. الصَّ

 الُزبَْيِديُّ ، له ُصْحبَةٌ. َصْعَصعَةَ  : َصْخُر بنُ  َصْعَصعَةَ  وأَبو

 بُن َصْوحاَن العَْبِديُّ : َسيٌِّد شريٌف. َصْعَصعَةُ وِ 

 بُن ُمعَاِويَةَ : َعمُّ الفََرْزَدِق الّشاِعِر. َصْعَصعَةُ وِ 

 ِوفَاَدةٌ. ُمَجاِشعٍ ، لهبُن ناِجيَةَ بِن ِعقَاٍل الُمَجاِشِعيُّ : جدُّ الفََرْزَدِق الّشاِعِر ، َرَوى َعْنه ابنُه ِعقَاٌل ، وكاَن من أَْشَراِف بَنِي  َصْعَصعَةُ وِ 

 بِن َوْهٍب الَخْزَرِجيُّ : من بَنِي النَّّجاِر ، أُُحِديٌّ ، قُتَِل يوَم الِجْسِر. َصْعَصعَةَ  وَعْبُد هللا بنُ 

ً  ، ، كَمنَعَهُ  َصفَعَهُ  : [صفع] ُجلُ  أَْن يَْبُسطَ  *[هو]أَْو  ، أَي َضْرباً ليَس بالشَِّديِد ، نَقَلَه اللَّْيثُ  َضَرَب قَفَاهُ بُجْمعِ َكفِِّه ال َشِديداً  : يَْصفَعَهُ َصْفعا  الرَّ

ه ، ولِكن يُقَاَل : َضَربَه بُجْمعِ َكفِّه ، نَقَلَ  بَصْفع بها قَفَا اإِلْنَساِن أَو بََدنَه ، فإَِذا َجَمع َكفَّه وقَبََضها ، ثُمَّ َضَرَب بَِها ، فليسَ  َكفَّهُ فيَْضِربَ 

. ْفعُ  أَو األَْزَهِريُّ . َصْفعَانُ  َرُجلٌ : منه قَْولُهم و ، كما نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  ُمَولََّدة َكِلَمةٌ  : الصَّ  رجلٌ و ، إِذا كاَن يُْفعَُل به ذِلَك ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ِب.ِمثُْل ذِلَك ، كما في اللَِّساِن والتَّْكِملَِة والعُبَا يُْصفَعُ  : َمْصفَعانِيٌّ 

ْوفَعَةُ  نَقََل األَْزَهِريُّ عن اْبِن ُدَرْيٍد :وِ  ِة ، ويُقَالُ  الصَّ ، إِذا َضَربَه  َصْوفَعَتِه َضَربَهُ َعلَى : ـ (1)األَْولَى إِْسقَاُط الواِو  ـ : أَْعلَى الِعَماَمِة والُكمَّ

ْفعُ و ُهنَاِلَك. قال : ْوفَعَة أَصلُه من الصَّ . قاَل : ولَْم  أَو تَْصِحيٌف ، والصَّواُب بالقافِ  زهرّي.، إِلى ُهنَا َكالم األَ  الصَّ بَه الّصاَغانِيُّ ، كما َصوَّ

بَاِعّيِ ، وال في باِب  فَْوَعل. قلُت : وهَذا الَِّذي َحَملَه على أَِجْد ما نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن اْبِن ُدَرْيٍد في الَجْمَهَرة ، ال فِي الثُّالثِّيِ ، وال فِي الرُّ

 ْصِويِب القَاِف.تَ 

ٍء كان ، قاَل الّصاَغانِيُّ : هَذا ُهَو بأَّيِ َشيْ  َرأِْسه ، أَي َصْوقَعَتِه َعلَى َضَربه : َصقَعَه أَو ببَْسِط َكفِّه. ، كَمنَعَهُ : َضَربَه َصقَعَهُ  : [صقع]

ْرِب ، ومنه ُجوه باألََضاِميم فاْصقَعُوه (2)وَمْن َزنَى ِمن اْمبِْكٍر »الَحِديُث : األَْصُل ، ثّم يُْستَعَاُر لُمْطلَِق الضَّ أَي : اْضِربُوه ، « ِمائةً ، وَضّرِ

 وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ :

ُرو بـــــــــوِ  مـــــــــح اٍم عـــــــــَ ان  ـــــــــَّ نـــــــــَ عـــــــــح قـــــــــَ ه  صـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــنـــــــــَ بـــــــــِ  جـــــــــَ

مِ      لـــــــــــِّ ظـــــــــــَ تـــــــــــَ ُ
َوَة املـــــــــــ هـــــــــــَ  َنـــــــــــَح نــــــــــــح اَء تــــــــــــَ عـــــــــــَ نــــــــــــح  بشـــــــــــــــــــــــــَ

  
ةً في الجاِهِليَّةِ  ُصِقعَ  إِنَّ ُمْنِقذاً »وفي الَحِديِث :  ً « آمَّ ةً بَلَغَْت أُمَّ َرأْسِه ، وقد يُْستَعَاُر ذِلَك للظَّْهِر أَْيضا  ، أَي َضَربَ  كَصْوقَعَهُ  أَي ُشجَّ َشجَّ

 ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. قَعَتَهَصوْ 

يكُ  َصقَعوِ  ً  الّدِ ً و ، َصْقعا ً و َصِقيعا م : صاحَ  ُصقاعا ً و ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، ، بالضَّ يِن أَْيضاً. َصِقيعا  عن َغْيِره ، وبالّسِ

. َوَسَمهُ به على َوْجِهِه ، أَو َرأِْسهِ  ، أَي : بَِكّيٍ  َصقَعَه يُقَاُل :وِ   نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 وَضَرَب به األَْرَض ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. األَْرَض : َصَرَعهُ  به َصقَعَ وِ 



10405 

 

 الِحَماُر بَضْرَطٍة : جاَء بها ُمْنتَِشَرةً َرْطبَةً. َصقَعَ و قال :

 ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : َذَهبَ  : يَْصقَعُ  في ُكّلِ النََّواِحي فاُلنٌ  َصقَعَ وِ 

ٍة وِ  لــــــــــــــَ بـــــــــــــــح ُت حبــــــــــــــَ ذح َ ِإنح َأخــــــــــــــَ ُت َأيّنِ مــــــــــــــح لــــــــــــــِ  عــــــــــــــَ

داَي ِإىل َوجـــــــــــً  مل      ـــــــــــَ تح ي ضِ هنَِشـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــَ  ُيصـــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ساقطة من الكويتية. (*)
 ( ويف التهذيب : يقا  ا بدون واو.1)
 ( قوله : من امبكر ا لغة أهر اليمن ا يبدلون الم التعريف ميماً.2)
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َعَدَل عن  : َصقَعَ  أَو وبَقَع ، أَي أَْيَن َذَهَب ، قَلََّما يُتََكلَُّم به إِاّل بَحْرِف النَّْفيِ  َصقعَ  َعْن َطِريق الَكالِم. ويُقَال : ما أَْدِري أَْينَ أَي : لم يْذَهْب 

ُر ِسيَاقِه أَنَُّهَما من َحّدِ َمنََع أَو َضَرَب ، وليس كذِلَك ، بل ، نَقَلَه ابُن فاِرٍس ، وظاهِ  َعْن َطِريِق الَخْيِر والَكَرمِ  َعَدلَ  أَو فنََزَل َوْحَده ، الطَِّريقِ 

 ُهَما من باِب فَِرَح.

قَة في صاعِ  َصاقِعَة ، كما في الّصحاحِ ، أَي أََصابَتْهُ ، وفي اللَِّساِن : قال الفَّراُء : تَِميٌم تَقُوُل : َصعَقَتْهُ الّصاِعقَةُ  ، لُغَةٌ في َصقَعَتْهُ الّصاقِعَةُ وِ 

 ، وأَْنَشَد الْبِن أَْحَمَر :

م  َا َأصـــــــــــــــــــــــــــــاهبـــــــــــــــَُ ـــــــــــــــِ رِم جـــــــــــــــح
ُ

َر َأّن املـــــــــــــــ ـــــــــــــــَ  أملَح تـ

ضُ      َواقــــــــــِ وحَ   صــــــــــــــــــــــــَ ن  فـــــــــــَ رح هــــــــــُ ضِ ال بــــــــــَ واقــــــــــِ  الصــــــــــــــــــــــــ 

  
 وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد :

ِض  َواطـــــــــــــــــِ ِة الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــح وَن ابهلـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــُ  حيـــــــــــــــــَح

َ  الـــــــــــــرَبحِ  عـــــــــــــن      قـــــــــــــ  ضَتشـــــــــــــــــــــــــــَ واقـــــــــــــِ  (1) الصـــــــــــــــــــــــــــ 
  

ُجِل تَْسَمعُه يَْكِذُب ،ـ  َصاقِعُ  َصهْ  في قولهم : ـقال يُونُُس و مثل : َصِعَق ، هو ، كفَِرحَ  فَصِقعَ  فقد  أَي اْسُكْت يا َكذَّابُ  : تَقُولُه العََرُب للرَّ

 :الَكذّاُب. الّصاقِعو َضلَْلَت عن الَحّق.

ِقيعُ وِ  نَابِيرِ  ، الصَّ  ، نَقَلَه أَبُو حاتٍِم عن الّطائِفّيِ َسَماعاً. كأَِميٍر : نَْوٌع من الزَّ

ِقيعُ وِ   ، وهو الَجِليُد ، قال بِْشُر بُن أَبِي خاِزٍم : الّساِقُط من السََّماِء باللَّْيِل ، كأَنَّهُ ثَْلجٌ  : الصَّ

مح  اهـــــــــــُ ِديــــــــــــِف عــــــــــــلــــــــــــ   ــــــــــــَِ َر  َوَدَ  الســـــــــــــــــــــــــ   تـــــــــــــَ

َدُه      ــــــــــــــ  ب ــــــــــــــَ ــــــــــــــرّاِء ل وحِن ال لــــــــــــــَ ــــــــــــــضُ كــــــــــــــَ ي قــــــــــــــِ  الصــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ِهَما أُْصِقعَتو األَْرُض ، ُصِقعَتِ  وقد : َشَجَرةٌ  الّراءُ  ، وكذِلك ُجِلَدت  َمْصقُوَعةٌ  األُولَى نَقَلََها الَجْوَهِري ، والثّانِيَةُ عن اْبِن ُدَرْيٍد ، فهي ، بَضّمِ

 ، وُضِربَْت.

ِقيعُ  أَْصقَعََهاوِ  ِقيعُ  : أََصابَها ، وَكذا الصَّ  .ُمْصقَعٌ و ، َصِقعٌ  الشََّجَر ، والشََّجرُ  أَْصقََع الصَّ

ْقعُ وِ  ّمِ : النّاِحيَةُ  الصُّ . يُقَال : فاُلٌن من أَْهِل هذا ، بالضَّ ْقعِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، أَي من هِذه النّاِحيَِة ، والغَْيُن الُمْعَجَمةُ لغةٌ فيِه ، عن اْبِن  الصُّ

 .أَْصقاعٌ أْتِي ، والَجْمُع :ِجنِّي ، كما َسيَ 

ْقعَةُ وِ  ْقعَةُ  ، وقال أَبُو الَواِزعِ : بهاٍء : بَيَاٌض في َوَسِط ُرُؤوِس الَخْيِل والطَّْيِر وَغْيِرَها ، الصُّ : بَيَاٌض في َوَسِط َرأِْس الّشاةِ السَّْوَداِء ،  الصُّ

أِْس  ْوقَعَةُ  وَمْوِضعُها من الرَّ  ، قال : َصْقعَاءُ  ، وهي أَْصقَعُ  وهو ، الصَّ

تح  لـــــــــــَ فـــــــــــَ تــــــــــــَ َا فـــــــــــاَض املـــــــــــاُء واحـــــــــــح ا حـــــــــــِ َبهنـــــــــــ َ  كـــــــــــَ

اءُ      عـــــــــَ قـــــــــح َرِة الـــــــــذِّيـــــــــُب  صـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــح (2)الَح هلـــــــــا ابلـــــــــقـــــــــَ
 

  
ِة : قَعُ أَصْ  يَْعنِي العُقَاَب ، وُعقَابٌ  مَّ  : في َرأِْسه بَيَاٌض ، قال ذُو الرُّ

ضٍ مــــــــــن الــــــــــز رحِ  َأو  قــــــــــح هــــــــــا   صــــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــَبن  ُرُ ســــــــــــــــــــــــَ

ضِ      انـــــــــِ قـــــــــَ َ
يـــــــــُ  املـــــــــ ّي بـــــــــِ وهـــــــــِ ِز والـــــــــقـــــــــُ هـــــــــح  مـــــــــن الـــــــــقـــــــــَ

  
 ْت.: في َوَسِط َرأْسها بَيَاٌض على أَيَِّة َحاالتَِها كانَ  َصْقعَاءُ  : قد اْبيَضَّ رأُْسه ، ونَعَاَمةٌ  أَْصقَعُ  وَظِليٌم :

ْقعَاءُ  وقاَل أَبو حاتٍِم :« س ق ع»: طائٌر كالعُْصفُوِر ، في ِريِشه وَرأِْسه بَيَاٌض ، يكوُن بقُْرِب الَماِء ، وقد ذُِكَر في  األَْصقَعوِ  لَةٌ  الصَّ : ُدخَّ

ْجلَْيِن والعُنُِق. ِمكَّى والّرِ  َكْدَراُء اللُّوِن َصِغيَرةٌ ، وَرأُْسها أَْصفَُر ، قَِصيَرةُ الّزِ

قَعُ وِ  َكةً : الَمْصَدُر ِلذِلكَ  الصَّ ةُ ِعبَاَرِة أَبِي حاتٍِم. ، ُمَحرَّ  ، وهي تَتِمَّ

قَعُ وِ  ِكيَّةِ  أَيضاً : الصَّ ً  َجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد ، وقدنَقَلَهُ ال اْنِهيَاُر الرَّ يُن في البِئِْر أَْعلَى. (3)، كَصِعقَْت  َصِقعَْت َصقَعا  ، والّسِ

 أَْعلَى الَرأِْس. (4)أَي أَْبيَُض  [أَْصقَعُ  وفََرسٌ ]

__________________ 
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 .76/  3( يف اللسان : ابملصقولة وانظر اجلمهرة 1)
 برواية : يف املرقب الذِّيب. وهو من قصيدة يصف فرسه. 76ديوانه ص ء القي  وهو يف ( البيت المر 2)
( هبامش املطبوعة املصـــــرية : قوله : كصـــــعقت اخل هكذا يف النســـــخ والصـــــواب تقدميه عند قوله : وقد صـــــقعت صـــــقعاً كما يف اللســـــان ونصـــــه 3)
 لبئر أعل  كانت موجودة ابألصر بعد قوله : غم أيخذ.وكانت العبارة كصعقت والسا يف ا« وصقعت الركية تصقض صقعاً اهنارت كصعقت اه:
والصقض  قوله : أي أبي  أعل  الرأس هكذا يف النسخ وال  ر له هنا ا فالصواب أن يقدمه عل  قو  املصنف :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 وهو ما أثبتناه. «. ركة ا وبقو  : وفرس أصقض أي أبي  أعل  الرأس
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ِة ا َرِّ  ضاً :أَيح  الص َقضوِ   نـََقَله اجلَوحَهرِي  ا وأَنحَشَد لُسَويحِد بِن َأيب كاِهٍر :  ِشبحُه َغمٍّ أَيحُخُذ ابلنـ فحِ  ِلِشد 
ُم هبــــــــــــــا  حــــــــــــــح ُج الــــــــــــــلــــــــــــــ  نحضــــــــــــــــــــــــــــَ ُروٍر يـــــــــــــــَ  يف حــــــــــــــُ

َر فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا       ائـــــــــــِ ُذ الســـــــــــــــــــــــــّ ضأَيحخـــــــــــُ قـــــــــــَ  كـــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــ 

  
 

ْقعُ  ، َمأُْخوذٌ من قَْوِل ابِن األَْعَرابِّيِ. قاَل : كِمْنبٍَر : البَِليغُ  ، الِمْصقَعُ وِ  في َحِديِث ُحَذْيفَةَ و: الباََلَغةُ في الَكالِم ، والُوقُوُع على الَمعَانِي.  الصَّ

ُض النّاَس عليها ،أَي البَِليُغ الماِهُر في ُخْطبَتِه ، الّداِعي إِلى ا« الِمْصقَع َشرُّ النّاِس في الِفتْنَة الَخِطيبُ »بِن أَُسْيٍد :  أَو  لِفتَِن ، الِذي يَُحّرِ

ْقعِ  ، ِمْفعٌَل من العاِلي الصَّْوتِ  ْوِت وُمتَابَعَتُه ، وهو من أَْبنِيَِة الُمبَالَغَِة ، الصَّ َمْن ال يُْرتَُج َعلَْيِه في  : الِمْصقَعُ  الَخِطيبُ  أَو ، وهو َرْفُع الصَّ

، وِمْسقٌَع ، وِمْسَحٌل ، وَشْحَشٌح ، وهو الَماِهُر في الُخْطبَِة ، الَماِضي فِيها ، قاَل  ِمْصقَعٌ  َدةُ ، يُقَال : َخِطيبٌ ، قاله قَتَا َكالِمه ، وال يَتَتَْعتَعُ 

 الفََرْزَدُق :

ٌب وِ  اجــــــــــــــِ مح حــــــــــــــَ هــــــــــــــُ ــــــــــــــح نـ وُه مــــــــــــــِ ارٌِد وأَبــــــــــــــُ طــــــــــــــَ  عــــــــــــــُ

م  وِ      ُة اخِلضــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــَ ُخ اَنجــــــــــِ يــــــــــح ضُ الشــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــَ  املِصــــــــــــــــــــــــح

  
 قَْيُس بن َعاِصٍم الِمْنقَِريُّ ، رِضَي هللا عنه :. قال َمَصاِقعُ  والَجْمعُ 

ا  ـــــــــــــَ ن لـــــــــــــُ ـــــــــــــِ ائ وُم قـــــــــــــَ قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ َا يـ اُء حـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ب طـــــــــــــَ  خـــــــــــــُ

وِه      ـــــــــــــُوجـــــــــــــُ ـــــــــــــُ  ال ي ـــــــــــــِ ضٌ ب اقـــــــــــــِ نُ  َمصـــــــــــــــــــــــــــَ  ُلســـــــــــــــــــــــــــح

  
ِل وَحَواِشي التَْفِسيريِن  ـونَقََل َشْيُخنَا  يُك ، ِإذا َصاَح ، أَو من َصقَعَ  ِمنْ  الِمْصقَعَ  أَنَّ  ـعن َحَواِشي الُمَطوَّ ْقعِ  الّدِ ِء ، ، وهو جاِنُب الشَّيْ  الصُّ

، قاله الفَنَاِريُّ وَغْيُرهُ ، وفي هِذه االْشتِقَاقَات نََظٌر. انتهى. قلُت :  َصْوقَعَتَه : َضَربَ  َصقَعَه ألَْخِذ الَخِطيِب في ُكّلِ جانٍِب من الَكالِم ، أَو ِمن

لَْينِ  ة أَنَّه من ال نََظر في األَوَّ َح غيُر واِحٍد من األَئِمَّ َي  َصقَعو بَصْوتِه ، ِإذا َرفَعَه ، َصقَعَ  ، أَما األَوُل فقد َصرَّ الديُك َصْوتَهُ ، من ذِلك ، وُسّمِ

ً  الَخِطيبُ  ا الثانِي فقَْد نَقََل صاِحُب اللَساِن و ِمْصقَعا َي به ألَنَّهُ يَْذَهُب في ُكلِلَرْفعِ َصْوتِه في التَّْبِليغِ ، وهو َظاِهٌر ، وأَمَّ من  ُصْقعٍ  َغْيُره أَنَّه ُسّمِ

ْل. َصْوقَعَته : َضَربَ  َصقَعَهُ  نَعَْم في اْشتِقَاقِه من .(1)الَكالِم ، أَي ناِحيٍَة  هُ بَضْرٍب من الَمَجاِز ، ففيِه بُْعٌد ، فتَأَمَّ  نََظٌر ، وإِن كان يَُوجَّ

ْقعَاءُ و . وقاَل : قالَت ابنةُ أَبِي األَْسَوِد الدَُّؤِلّيِ في يَْوٍم َشِديِد الَحّرِ : يا أَبَِت ما أََشدُّ الَحرِّ ، نَقَلَ  : الشَّْمسُ  الصَّ  قاَل : إِذا كانَت ؟ه ، الَجْوَهِريُّ

ْقعاءُ  ْمَضاُء من تَْحتِِك ، فقالَْت : أََرْدُت أَن الَحرَّ َشِديٌد. قال : فقُوِلي إِذَ  الصَّ ِب. !ما أََشدَّ الَحرَّ : ْن من فَْوِقِك ، والرَّ  فِحينَئٍِذ َوَضَع باَب التَّعَجُّ

فَاِريَّةُ  األَْصقَعُ وِ  ، عن قُْطُرٍب. وقال َغْيُره : هو كالعُْصفُوِر ، في ِريِشه وَرأِْسه بَيَاٌض ، يكوُن بقُْرِب الماِء ، إِْن ِشئَْت  : طاِئٌر ، وهو الصُّ

 «.س ق ع»نَّهُ ِصفَةٌ غاِلبَةٌ ، وإِن ِشئَْت َكسَّْرتَه على الصفَِة ، وقد ذُِكَر في َكسَّْرتَه تَْكِسيَر األَْسَماِء ؛ ألَ 

قَاعُ وِ   ، وُربََّما ِقيَل له ذِلَك ، كما فِي الّصحاحِ. كِكتَاٍب : البُْرقُعُ  الّصِ

قَاعُ وِ   ، أَو َولََد َغْيِرَها ، قال القَُطاِميُّ : (2)إِذا أَراُدوا أَْن تَْرأََم َولََدَها  ٌء يَُشدُّ به أَْنُف النّاقَةِ َشيْ  الّصِ

احـــــــــــــــــــاً  مـــــــــــــــــــَ ُت بـــــــــــــــــــِه طـــــــــــــــــــِ  ِإذا رَأحٌس رأَيـــــــــــــــــــح

َم و      ائــــــــــِ مــــــــــَ َددحُت لــــــــــه الــــــــــعــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــَ اعــــــــــَ قــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــِّ

  
قاعُ  : الِغَماَمةُ ، والتي تَُشدُّ بها َعْينَاَها : (3)وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : يُقَاُل للِخْرقَِة التي يَُشدُّ بها أَْنُف النّاقَِة إِذا ُظئَِرت  ، وقد ذُِكَر ذِلَك في تركيب  الّصِ

 «.د ر ج»

قاعُ وِ  ْوقَعَةِ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، الِخَماَر من الدُّْهِن. بها (4) تَِقي تَُكوُن على َرأِْس الَمْرأَة ِخْرقَةٌ  أَْيضاً : الّصِ  ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد. كالصَّ

ْوقَعَةُ  وقِيل : َداِء. الصَّ أَْس من الِعَماَمِة والِخَماِر والّرِ  : ما يَِقي الرَّ

قَاعُ وِ  بِّيُّ :، قال َربِيعَ  في َمْوِضعِ الَحَكَمِة من اللَِّجامِ  تَُكونُ  َحِديَدةٌ  : الّصِ  ةُ بُن َمْقُروٍم الضَّ

اٍط وِ  اَء طــــــــــــَ وحصــــــــــــــــــــــــــَ ُب الــــــــــــعــــــــــــَ رحكــــــــــــَ ــــــــــــَ ٍم يـ  َخصــــــــــــــــــــــــــح

َذاعُ      اُه الــــــــــــــقــــــــــــــِ امــــــــــــــَ نــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  غــــــــــــــُ ــــــــــــــح ثـ
ُ

 عــــــــــــــن املــــــــــــــ

  

امـــــــــــــاً  ـــــــــــــه جلـــــــــــــَِ ُت ل ـــــــــــــح ن ـــــــــــــر أحِس كـــــــــــــُ وِح ال مـــــــــــــُ  طـــــــــــــَ

  
ُه مــــــــــــــــنــــــــــــــــه    ه لــــــــــــــــَ يِّســــــــــــــــــــــــــــــُ اعُ لــــــــــــــــَُ قــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــِ
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قَاعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   البَِعيِر.ِسَمةٌ على قََذاِل  : الّصِ

__________________ 
 ( هو قو  الفارسي كما يف اللسان.1)
 عن اللسان.« هبا»واملثبت حبذف « أن ترأم هبا ولدها»( ابألصر : 2)
 ( يف التهذيب : إذا  ئرت عل  ولد غريها.3)
 واألصر كالصحاح.« توقي»( يف التهذيب واللسان : 4)
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ْقِعيُّ  قاَل أَبُو نَْصٍر :وِ  ُل النِّتَاجِ ِحينَ  الصَّ َكةً : أَوَّ ً  فيه الشَّْمُس ُرُؤوَس البَْهمِ  تَْصقَعُ  ، ُمَحرَّ فَِريَّة. َصْقعا  ، وقال َغْيُره : هو الَِّذي يُولَُد في الصَّ

قَِعيُّ  قال أَبُو َزْيٍد :وِ  ِقيعِ  الُحَواُر الَِّذي يُْنتَُج في : الصَّ  ، قاَل الّراِعي : تاجِ ، وهو ِمْن َخْيِر النِّ  الصَّ

ُب  ُر حُتحســــــــــــــــــــــــــِ رَاخــــــــــــِ ي  خــــــــــــَ عــــــــــــِ قــــــــــــَ ىت   الصــــــــــــــــــــــــــ   حــــــــــــَ

اال      جــــــــــــَ ي ســــــــــــــــــــــــــِ ر ُه الــــــــــــرّاعــــــــــــِ قــــــــــــُ ــــــــــــَ ر  يـ ظــــــــــــَ (1)يــــــــــــَ
 

  
فَاُء ، ، يعني أَنَّ اللَّبََن يَْكثُر َحتّى يَأُْخَذه الراِعي ، فيَُصبَّه في ِسقَائِه ِسَجاالً ِسَجاالً ، قاَل :واإِلْحَساُب : اإِلكْ  (2) [اللبن]الَخَراِخُر : الغَِزيراُت 

فَِرّي بعدَ  يِه الشَّْمِسيَّ والقَْيِظيَّ ، ثُمَّ الصَّ قَِعّيِ  قال أَبو نَْصٍر : وبعُض العََرِب يَُسّمِ  .الصَّ

ْوقَعَ وِ  أَْس. ، كَجْوَهَرةٍ : الِعَماَمةُ  ةُ الصَّ  وغيُرَها ِمّما يَِقي الرَّ

ْوقَعَةُ وِ   ، وقِيَل : أَعالهُ. َوْقبَةُ الثَِّريدِ  : الصَّ

ْوقَعَةُ وِ  أِْس. : الصَّ  وَسُط الرَّ

ْوقَعَةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ   َمْوِضُع الَحْرِب الَِّذي فيه َضْرٌب َكثِيٌر. : الصَّ

ْوقَعَةِ  : ذُوقال َغْيُره وِ   : َواٍد ِلَربِيعَةَ ، وهو َواِدي َحْمٍض. الصَّ

ً  َصقَّعَ  يُقَاُل :وِ   ، وكذِلك بَقََّع له تَْبِقيعاً ، عن اْبِن َعبّاٍد ، وقد تَقَدََّم. ءٍ َحلََف لَهُ َعلَى َشيْ  ، إِذا لَزْيٍد تَْصِقيعا

ُجُل : أَْصقَعَ وِ  ِقيعِ  َدَخَل في الرَّ  ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد. الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْقعُ  ْرُب َعلَى ُكّلِ َشيْ : َضْرُب الشَّيْ  الصَّ  ٍء يابٍِس.ِء اليَابِِس الُمْصَمِت بِمثِْلِه ، كالَحَجِر ونَْحِوه ، وقِيَل : هو الضَّ

ُجُل ، كعُنَِي : ُصِعَق ، لُغَةُ تَِميٍم ، نقَلَه ابُن القَطَّاعِ. ُصِقعَ وِ   الرَّ

ْقعَةُ وِ  ِقيعِ  ، بالفَتِْح : ِشدَّةُ البَْرِد من الصَّ . أُْصِقعَ و .الصَّ ّمِ  النّاُس ، بالضَّ

ِقيع : أَصابَُهَما ُمْصقَعٌ  ، وَشَجرٌ  َصِقعَةٌ  وأَْرضٌ   .الصَّ

قَعوِ   ُك. وكَكِتٍف ، هو : الغَائُِب البَِعيُد الَِّذي ال يُْدَرى أَْيَن هو.: الضَّالُل والَهاَل  الصَّ

 وقِيَل : الَِّذي َذَهَب فَنََزَل َوْحَده ، قال أَْوُس بُن َحَجٍر :

َرٍد  فــــــــــــــــح يٍّ مــــــــــــــــُ نح  ــــــــــــــــَ َة مــــــــــــــــَ جــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  أََأاَب ُدلــــــــــــــــَ

ضٍ      قــــــــــــــِ و ا ِ  صــــــــــــــــــــــــــــَ َداِء يف شــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــن اأَلعــــــــــــــح

  
ى : ِلئاَلَّ يَْنِزَل به َضْيفٌ قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : أَي ُمتَنَ  تَاُء تَنَحَّ ُجَل كاَن إِذا اَشتَدَّ َعلَْيه الّشِ  ، واألَْعَداُء : ّحٍ بَِعيٍد من األَعداِء ، وذِلَك أَنَّ الرَّ

يفاُن الغَُربَاُء ، وقولُه :  ال»الّضِ ى هذا الُمتَنَ « في َشوَّ ال ِحيَن تَنَحَّ ي ، وقد نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ُمْختََصراً ، وقاَل غيُر يَْعنِي أَّن البَْرَد كاَن في َشوَّ ّحِ

 ابِن األَْعَرابِي : هو الَِّذي أَصابَهُ من األَْعداِء كالصاقِعَِة ، أَي الصاِعقَِة.

ً  الثَِّريَدةَ يَْصقَعَُها َصقَعَ وِ   : أََكلََها من قَْوقَعَتَِها. َصْقعا

لها.وَصْوقَعََها ، إِذا َسَطَحَها. وَصْوَمعَهَ   ا وَصْعنَبََها : إِذا َطوَّ

ْوقَعَةُ وِ  يُح. الصَّ  : ِخْرقَةٌ تُْعقَُد في َرأِْس الَهْوَدجِ تَُصفِّقُها الّرِ

ْوقَعَةُ وِ   من البُْرقُع : َرأُْسه. الصَّ

قَاعوِ   : الَِّذي يَِلي َرأَْس الفََرِس ُدوَن البُْرقُعِ األَْكبَِر. الّصِ

ا في األَْرِض  ِصقَاعُ وِ  َض  (3)الِخبَاِء : َحْبٌل يَُمدُّ على أَْعالهُ ، ويَُؤثَُّر ، فيَُشدُّ َطَرفَاه إِلى وتَِدْيِن ُرزَّ يُح ، فَخافُوا تَقَوُّ ، وذِلَك إِذا اَشتَدَّت الّرِ

يُح ، اْصقَعُوا الِخبَاِء. قاَل األَْزَهِريُّ : وَسِمْعُت العََرَب تَقُوُل :  بالَحْبِل ، كما َوَصْفتُه. فيَْصقَعُونه بُيُوتَُكم فقد َعَصفَِت الّرِ



10411 

 

 من الفَِرِس : ناِصيَتُه ، وقيل : نَاِصيَتُه البَْيَضاُء. األَْصقَعُ وِ 

ْقعُ وِ  ْوِت. الصَّ  : َرْفُع الصَّ

ْقعِ  وَجْمعُ  ّمِ : الصُّ  .األََصاقِعُ ، وَجْمُع الَجْمعِ : األَْصقَاعُ  ، بالضَّ

هُ ، قال : الَمْصقَعُ وِ   كَمْقعٍَد : الُمتََوجَّ

ُه وِ  َد  ــــــــــــــــــَ  د  وٌ  َتشــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــح  لِلِّ صــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ِة      رِيضـــــــــــــــــــــــَ ِه ويف اأَلرحِض الـــــــــعـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ ضُ عـــــــــَ قـــــــــَ  َمصـــــــــــــــــــــــح

  
 َكَذا ، كفَِرح ، أَي قََصَد. ُصْقعِ  فاُلٌن نَْحوَ  (4) َصِقعوِ 

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه. 246( ديوانه ص 1)
 دة عن التهذيب.( زاي2)
 ( التهذيب وزيد فيه : من انحيجي اخلباء.3)
 ( يف اللسان : وَصَقض.4)
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ِكيَِّة : ما َحْولََها وتَْحتَها من نََواِحيَها. والَجْمُع  ُصْقعُ وِ  يُن أَْعلى. أَْصقَاعٌ : الرَّ  ، والّسِ

قَعُ وِ  أِْس. وقِيَل : ُهَو َذهاُب الشَّعر. الصَّ َكةً : القََزُع في الرَّ  ، ُمَحرَّ

يَّةٌ. ْقعَاُن : البَِليُد. عاّمِ  والصَّ

لَعُ  : [صلع] أِْس  الصَّ َكةً : اْنِحَساُر َشعَِر ُمقَدَِّم الرَّ ئِيُس : ، ُمَحرَّ ِره ، وكذِلك إِْن َذَهب َوَسُطهُ ، قال الرَّ مادَّةِ الشَّعَِر في تِْلَك ِلنُْقصاِن  إِلى ُمَؤخَّ

ا يَُماسُّه من الِقْحِف ، ف َماغِ َعمَّ ال يَْسِقيه َسْقيَهُ إِيّاهُ ، وهو ُماَلٍق ، هذا قوُل البُْقعَِة ، وقُُصوِرَها َعْنَها ، واْستِيالِء الَجفَاِف َعلَْيَها ، وِلتََطاُمِن الّدِ

 األَْعَشى : األَِطبّاِء ، قالَ 

يِن ومــــــــــــوِ  َرتــــــــــــح كــــــــــــَ ــــــــــــح َرتح أَن كــــــــــــِ ِذي نــــــــــــَ  ا كــــــــــــان الــــــــــــ 

َب و      يــــــــــح َواِدِث ِإاّل الشــــــــــــــــــــــــ  امــــــــــن ا ــــــــــَ عــــــــــَ لــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــ 

  
ً  ، كفَِرحَ  َصِلعَ  لَعِ  بَيِّنُ  أَْصلَعُ  وهو يَْصلَُع َصلَعَا  ُصْلعَانٌ و ُصْلعٌ  ج : ، وأَْنَكَرَها بَْعُضُهم ، وقاَل : إِنَّما هي َزْعَراُء وقَْزعاُء ، َصْلعَاءُ  وهي الصَّ

ِهَما ً  ما قَتَْلنَا إِاّل َعَجائِزَ »، وفي َحِديِث بَْدٍر :  ، بضّمِ  : أَْشَرفُ  أَيَُّما»:  عنههللارضيأَي َمَشايَِخ َعَجَزةً عن الَحْرِب. وفي َحِديِث ُعَمَر « ُصْلعا

ْلعَانُ  ، وأَبُو بَْكٍر أَْفَرَع ،  أَْصلَعَ  َعْنهُ َعلَى نَْفِسه. وكاَن ُعَمرُ أَراَد تَْفِضيَل أَبِي بَْكٍر رِضَي هللا « فقاَل : الفُْرعاُن َخْيرٌ  ؟أَو الفُْرَعانُ  الصُّ

تَهُ  عنه هللا رِضيَ  ُعمرُ  َحلَقَ  لَّما ـ الَحّجاجِ  بنُ  نَْصرُ  وقال ، عنهماهللارضي  : ـ ِلمَّ

اَن  رحعـــــــَ ـــــــفـــــــُ َد ال دح َحســـــــــــــــــــــَ قـــــــَ ـــــــَ ضُ ل ـــــــَ ل نح  َأصـــــــــــــــــــــح كـــــــُ ـــــــَ  مل ي

رِ      ايـــــــــــِ خـــــــــــَ تـــــــــــَ ُ
رحِع ابملـــــــــــ  ِإذا مـــــــــــا َمشـــــــــــــــــــــــــَ  ابلـــــــــــفـــــــــــَ

  
 وقال آخُر :

َت  بـــــــح ُد : شـــــــــــــــــــــِ نـــــــح تح هـــــــِ الـــــــَ ربحُت وقـــــــَ ا  (1)كـــــــَ  ا وِإلـــــــَّ

َدايتَ      ـــــــــِ انُ ل عـــــــــَ لـــــــــح ا صـــــــــــــــــــــــُ هـــــــــَ ـــــــــُ ـــــــــبـ ي اِ  وشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــّرِجـــــــــَ  ال

  

ا نـََقَله اجَلوحَهرِي  ا وكذِلَك النـ َزَعُة ا والَكَشَفُة ا واجلََلَحُة ا جاَءتح  ا ُ َر َكًة أَيضاً  الص َلَعةُ  من الر أحِس : الص َلضِ  َموحِضضُ وِ 
ِر الص الحِ  الص َلضَ  ِإن  »ُمثـَق الٍت ا وقاَ  الل يحُث : ويف بـَعحِ  اَ ِديِث :  ُر « َتطحِهرٌي ا وَعاَلَمُة َأهح قاَ  : وكذِلَك َوَجَدُه َأهح

َساَط ُرُ وِسِهم َتَشب هاً ابلّصا َِِا. قـُلحُت ا وِمن ذِلَك ما أَنحَشَدُه ابُن اأَلعحرَايبِّ التـ وحراِة ِعنحَدُهمح ا َفحَ  يـَُلوُح يف : َلُقوا َأوح
 الص لضح َحافاِت قـَتحاَلُه 

 ، كقَْولِه : ُصْلعٌ  األَْشَراِف وَذِوي األَْسنَانِ قاَل : أَي يَتََجنَُّب األَْوَغاَد ، وال يَْقتُُل إِاّل األَْشَراَف ، وَذِوي األَْسنَاِن ؛ ألَنَّ أَْكثََر 

ا  مـــــــــَ ـــــــــ  ل ـــــــــقـــــــــَ ـــــــــين ا ف رِي كـــــــــِ ـــــــــح ن ـــــــــُ ا ال تـ ُت هلـــــــــََ ـــــــــح ل ـــــــــقـــــــــُ  ف

يـــــــَب و      ىت  َيشـــــــــــــــــــــِ ىَت حـــــــَ ـــــــفـــــــَ وُد ال اَيســـــــــــــــــــــُ عـــــــَ ـــــــَ ل  َيصـــــــــــــــــــــح

  
. يَُضمُّ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : : َجبٌَل ، أَو : ع (2) ، كَصْيقَلٍ  َصْيلَعٌ وِ 

لــــــــــَ  رَأحِس  َألين  ايب عــــــــــَ حــــــــــَ ضٍ وَأصـــــــــــــــــــــــح لــــــــــَ يـــــــــــح   صـــــــــــــــــــــــَ
ا     مــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــبَنـ ينِّ ف وحَم عــــــــــَ ــــــــــ  ــــــــــنـ اَر ال ــــــــــٌث َأطــــــــــَ ِدي  حــــــــــَ

  
 : عنههللارضيَكِرَب ، ، قاَل َعْمُرو بن َمْعِدي ، كأَِميٍر : ما عليه نَْبتٌ  َصِليعٌ  َجبَلٌ  ِمن الَمَجاِز :وِ 

َر  وِ  اِء ُأخــــــــــــــح لــــــــــــــقــــــــــــــَ يــــــــــــــبــــــــــــــٍة لــــــــــــــِ تــــــــــــــِ ُف كــــــــــــــَ  َزحــــــــــــــح

اَءهــــــــــــــا رََأٌس      يــــــــــــــضُ كــــــــــــــَبن  ُزهــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  (3) صــــــــــــــــــــــــــــَ
  

 هَكَذا أَْنَشَده في العُبَاِب ، وكأَنَّه أَراَد َرأَْس َجبٍَل.

ْولَعُ و ، األَْصلَعُ وِ  نَاُن الَمْجلُوُّ  الصَّ  ، قاَل أَبو ذَُؤْيٍب يَِصُف ُشَجاَعْيِن : : الّسِ

ٌة ِو  يـــــــــــــــــــ  َزنـــــــــــــــــــِ ه يــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــِّ ا يف كـــــــــــــــــــَ اَل ـــــــــــــــــــَُ  كـــــــــــــــــــِ

اَرِة      نـــــــــَ َ
اٌن كـــــــــاملـــــــــ نـــــــــَ ضُ فـــــــــيـــــــــهـــــــــا ســـــــــــــــــــــــِ لـــــــــَ  (4) َأصـــــــــــــــــــــــح
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 أَي بَّراٌق أَْملَُس ، وهو َمَجاٌز.

ْولَعُ وِ   اْستِْطَراداً.« س ل ع»، َذَكَرهُ اْبُن األَْعَرابِّيِ ، وقد تَقَدََّم ِذْكُره في  الصَّ

أِْس. األَْصلَعُ  ، ُكنِي َعْنهُ ، َكَذا في التَّْهِذيِب. وقاَل َغْيُره : الذََّكرُ  ، ُمَصغَّراً : األَُصْيِلعُ وِ  أِْس : الذََّكُر ، يُْكنَى َعْنه ، فقَيََّده بالرَّ  الرَّ

 ُمَدْحَرجٌ  َرأُْسها في الّصحاحِ ، وقال األَْزَهِريُّ : َعِريَضةُ العُنُِق ،، كما  َحيَّةٌ َدقِيقَةُ العُنُقِ  : األَُصْيِلعُ  ، ويُقَال : األَْصلعُ وِ 

__________________ 
 «.شب»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ء القي  مبقتر أبيه حجر الكندي.( يف معجم البلدان : موضض كثري البان ا وبه ورد اخلرب عل  امر 2)
 ( صدره يف األساس :3)

 تيبة دلفت ألخر سو  كوِ 
 .. واملثبت عن الديوان ا ويرو  : وتشاجرا مبذلقا كال ا فيه شهابٌ « كاملفار  أصلض»وابألصر  20/  1( ديوان اهلذليا 4)
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ِبيه ابلذ َكر. كبـُنحُدَقةٍ   ا قا  اأَلزحَهرِي  : وأُرَاُه عل  الت شح
ْلعَاءُ  من الَمَجاِز :وِ   ، قال الّشاِعُر : ُكلُّ ُخطٍَّة َمْشُهوَرةٍ  عنَد العََرِب : الصَّ

ُت مـــــــن وِ  يـــــــح ـــــــَ اءَ اَلقـ عـــــــَ لـــــــح ىَت  صـــــــــــــــــــــَ ا الـــــــفـــــــَ و هلـــــــَ بـــــــُ كـــــــح  يـــــــَ

َرا     كـــــــــَ نـــــــــح ُت مـــــــــُ دح يـــــــــهـــــــــا ا وأُوعـــــــــِ ضح فـــــــــِ نـــــــــِ مح َأَنـــــــــحَ  فـــــــــلـــــــــَ

  
ةٌ »الَحِديِث : وفي   «.َصْلعَاءُ  يكوُن َكَذا وَكَذا ، ثُمَّ تَُكوُن َجبَُروَّ

ْلعَاءَ  ِمْنَها ، كما قيَل لها : َمْرَمِريٌس ، ِمن الَمَراَسِة ، أَي الَساَلَمِة ، يُقَال :لَِقَي منها (1)الشَِّديَدةُ ؛ ألَنَّهُ ال ُمتَعَلََّق  الدَّاِهيَةُ  من الَمَجاِز :وِ  ،  الصَّ

 َصْيلٌَم ، قال الُكَمْيت : َصْلعَاءُ  َحلَّت بهاوَ 

وين  لـــــــــ  ا َأحـــــــــَ مـــــــــ  لـــــــــَ ـــــــــَ عـــــــــاءَ فـ لـــــــــح ٍم  بصـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــح يـ  صـــــــــــــــــــــــَ

رِ      بـــــــــح ِ َأيب الشـــــــــــــــــــــــِّ اح َدتـــــــــَ بـــــــــح ـــــــــلـــــــــِّ َد  ُزَب ِذي ال  ِ حـــــــــح

  
 أَراَد األََسَد.

ْلعَاءُ  من الَمَجاِز :وِ  ْملَةُ ال نَبَاَت فِيِهما  :الصَّ بَاُب :» ـفي ِصفَِة التَّْمِر  ـُعَمَر  (2)وفي َحِديِث وال َشَجَر ،  األَْرُض ، أَو الرَّ وتَْحتَِرُش به الّضِ

ْلعَاءِ  من أْس« الصَّ ْحَراَء التي ال تُْنبُِت َشْيئاً ، مثل الرَّ . األَْصلَعِ  يريد الصَّ أِْس األََحّصِ  ، وهي الَحّصاُء ، مثل الرَّ

ْمث النَّعَاِم : ع ، بِديَاِر بَنِي ِكاَلبٍ  َصْلعَاءُ وِ  ،  لَهُ يَْومٌ  ، قَالَهُ نَْصٌر ، بَْيَن النَْقَرةِ والُمِغيثَةِ  ، وهي َرابِيَةٌ  َغَطفَانَ  بِدياِر بَني أَو حيث ذاُت الّرِ

ْلعَاءِ  وُهَما َمْوِضعاِن ، ويُْعَرُف الثّانِي ، من َغْيِر إَِضافٍَة أَْيضاً ، ولُكّلٍ منها يَْوٌم ، فالّصَواُب إَِذْن : وَغَطفَاَن ، بواِو العَْطِف. أَّما يَْوُم  بالصَّ

ل : فقَاَل أَبُو أَْحَمَد العَْسَكِريُّ : يَْوُم األَِليِل : يَْوٌم كانَْت فيه َوْقعَةٌ  بَِعيُّ ، أََسَرهُ ، أُِسرَ  (3)النَّعَاِم  بَصْلعَاءِ  الَمْوِضعِ األَوَّ  فيه َحْنَظلَةُ بُن الطُّفَْيِل الرَّ

 َهّماُم بُن بَشاَمةَ التَِّميِميُّ ، وفيه قاَل َشاِعُرُهم :

ا  نـــــــــَ قـــــــــح اءِ  ـــــــــَِ عـــــــــَ لـــــــــح َدا  بصـــــــــــــــــــــــَ اِم وقـــــــــدح بـــــــــَ عـــــــــَ  الـــــــــنــــــــــ 

هح      اِذلــــــــــُ اِر وخــــــــــَ ي الــــــــــذِّمــــــــــَ امــــــــــِ ُم حــــــــــَ هــــــــــُ نـــــــــــح ا مــــــــــِ نــــــــــَ  لــــــــــَ

  

تح  َهضــــــــــــــــــــــَ ٍر فــــــــَبجــــــــح يــــــــح فــــــــَ يَن طــــــــُ اَر ابــــــــح يــــــــَ ُت خــــــــِ ذح  َأخــــــــَ

  
هح    لــــــــــــُ اتــــــــــــِ قــــــــــــَ اُ  مــــــــــــَ نــــــــــــَ  َأخــــــــــــاُه وقــــــــــــد كــــــــــــاَدتح تـــــــــــــُ

  
ِة على أَْشَجعَ  مَّ ٍد األَْسَوُد : أَغاَر ُدَرْيُد بُن الّصِ ا يوُم الَمْوِضِع الثّانِي : فقاَل أَبو ُمَحمَّ ْلعَاءِ  وأَمَّ م يُِصْبُهم ، فل (4)، وهي بين َحاِجر والنَّْقَرةِ  بالصَّ

 ، فقاَل من قَِصيَدٍة :

هــــــــــــم وِ  يــــــــــــتــــــــــــَ قــــــــــــح م فــــــــــــلــــــــــــَ هــــــــــــُ ــــــــــــَ تـ ر َة قــــــــــــد أَدحرَكــــــــــــح  مــــــــــــُ

وَن      ُروغـــــــــُ اءِ يــــــــــَ عـــــــــَ لـــــــــح بِ  (5) ابلصـــــــــــــــــــــــ  الـــــــــِ عـــــــــَ  َروحَي الـــــــــثــــــــــ 

  
لَْيعَاءُ وِ   .(6)آَخُر  ، كالُحَمْيَراِء : ع الصُّ

ْلعَاءِ  من الَمَجاِز : َجاءَ وِ  ْليَعَاءِ و بالصَّ ُ  ، الصُّ ْلعَاءُ  والسَّْوأَة لَْيعَاءُ و الصَّ ، أَي من  البَاِرَزةُ الَمْكُشوفَة ، أَو الّداِهيَة الشَِّديَدة ، ومنه : الشَّنِيعَة الصُّ

َواُب أَنَّ  َر بِهما ، كما فِي النَِّهايَِة ، ُرِوي أَنََّها قالَ  قَْول عائَِشةَ  الَمْعنَى األَِخيِر ، والصَّ ، رِضَي هللا عنه ، ِحيَن  لُمعَاِويَةَ  ت :رِضَي هللا َعنَها فُّسِ

عاُؤَك ِزيَاداً. فقال : َشِهَدِت الشُُّهوُد. قَِدَم الَمِدينَِة ، فََدَخَل َعلَْيَها ، فَذَكَرْت له َشيئاً ، فقاَل : إِنَّ ذِلَك ال يَْصلُُح ، فقالْت :الَِّذي ال يَْصلُحُ   اّدِ

لَْيعَاءَ  لِكْن َرِكْبتَ َما َشِهَدِت الشُُّهوُد ، و فقَالَْت : ِحيح .الصُّ َعائِه ِزيَاداً ، وَعَملِه بِخالِف الحِديِث الصَّ ةُ  تَْعنِي في اّدِ الَمْرفُوع الَِّذي أَْطبَقَْت األُمَّ

في َمْعنَى  ـوقِيَل  ُكْن ألَبِي ُسْفيَاَن فَِراشاً.ُسَميَّةُ لم تَ و« الَولَُد ِلْلِفَراِش ، وِلْلعَاِهِر الَحَجرُ » : وسلموآلهعليههللاصلىقَْولُه  على قَبُولِه ، وهو

لَْيعَاءَ  الَحِديِث َرِكبتَ   ، وهو ُمْلَحٌق :أَي َشِهُدوا بُِزوٍر ، وِزيَاٌد هذا يُْعَرُف باْبِن ُسَميَّةُ ويُْعَرُف أَْيضاً باْبِن أَبِيِه ؛ ألَنَّهُ لم يُْعَرْف له أَبٌ  ـ الصُّ

 «.ُغْنيَِة الُمَسافِرِ »ِحيحِ. قالَهُ ابُن أَبِي ِعْمَراَن النَّّسابَةُ ، وله قّصةٌ َمْذُكورةٌ في بأَبِي ُسْفيَاَن ، علَى الصَّ 

لَْيِعيَّةُ وِ   من ِميَاِه بَنِي قَُشْيٍر. (7) ماَءةٌ  ، كُزبَْيِريٍَّة : الصُّ

ُع ،وِ  ْخرُ  الصُّالَّ لَّعُ  ويُقَال : دُ العَِريُض الشَِّدي األَْملَسُ  كُرّماٍن ، أَو ُسكٍَّر : الصَّ  الَواِحُد بهاٍء. َمْقُصوٌر من الصُّاّلعِ ، الصُّ



10415 

 

لَّعُ  قال األَْصَمِعيُّ :وِ  ً  الَِّذي كُسكٍَّر : الَمْوِضعُ  الصُّ أِْس. ومنه َصلَعِ  ، َسَواء كاَن َجباَلً أَو أَْرضاً ، وهو مجاٌز. وأَْصلُه من ال يُْنبُِت َشْيئا قَْوُل الرَّ

 .بُصلَّع إِْن أََر َمْطَمِعي فِحَدأُ ُوقَّع ، وإِاّل أَر َمْطَمِعي فََوقَّاعٌ »لُْقَماَن بن َعاٍد : 

َهاوِ   وهو ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد ، ِصاَلُع الشَّْمِس ، كِكتَاٍب : َحرُّ

__________________ 
 «.قوله : ال متعل  هبامش املطبوعة كذا يف اللسان ويف هامشه عالمة التوقف يف معناه ا ولعله : ال منفلت اه»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( األصر والتهذيب ا والذي يف النهاية : حديث أيب حثمة.2)
 «.الصلعاء»( عن معجم البلدان 3)
 لنون عن معجم البلدان.( ضبطت بفتح ا4)
 وعليه فال شاهد فيها ا واملثبت عن معجم البلدان.« يروغون ابلصحراء»( ابألصر 5)
 ( يف معجم البلدان : موضض كانت به وقعة هلم.6)
 ( يف معجم البلدان : ماء من مياه ُقَشري.7)
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 .(1)يف اللَِّساِن ابلض مِّ 
ُجلُ  َصلَّعَ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ   .(2) تَْصِليعاً : أَْعَذرَ  الرَّ

 وهو َمَجاٌز. بََرَزت ال تَُراَب َعلَْيَها ، إِذا الَحيَّةُ  َصلَّعَتِ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ 

 فَسلََح. على األَْرِض  َوَضَع يََدهُ ُمْستَِويَّةً َمْبُسوَطةً  تَْصِليعاً ، يُقَاُل : ذِلَك للُمْجِعِس إِذا فاُلنُ  َصلَّعَ  قاَل اللَّْيُث : يُقَال :وِ 

َخَرَجْت و ٌء يَْستُرها ،بََدْت في ِشدَّةِ الَحّرِ ، وليَس ُدونَها َشيْ  الشَّْمُس : بََزَغْت ، أَو تََكبََّدت َوَسَط السََّماِء ، أَو اْنَصلَعَت في الُمِحيِط واللَِّساِن :وِ 

 ، وهو َمَجاٌز. الغَْيِم ، َكتََصلَّعَتْ  تَْحتِ  من

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

وفي َحِديِث َعْبِد هللا  «أَُصْيِلعَ  كأَنِّي به أُفَْيِدعَ »: الَِّذي اْنَحَسَر الشَّعُر عن َرأِْسه ، وقد ُوِصف به الَِّذي يَْهِدُم الَكْعبَة  األَْصلَعِ  ، تَْصِغيرُ  األَُصْيِلعُ 

 «.يُقَبِّلُك وسلموآلهعليههللاصلىُعَمَر يُقَبُِّل الَحَجَر ، ويَقُوُل : َرأَْيُت َرُسوَل هللا  األَُصْيِلعَ  َرأَْيتُ »بن َسْرِجَس الُمَزِنّيِ ، رضَي هللا عنه : 

ْلعَةُ وِ  لَعَةَ  ، بالفَتْحِ : لُغَةٌ في الصَّ  َخفٌَّف عنه ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن اللَّْيِث.، بالتَّْحِريِك مُ  الصَّ

ً  العُْرفَُطةُ ، كفَِرَح ، َصِلعَتِ وِ  اُخ يَْذُكر اإِلبَِل  َصْلعَاءُ  ، وُعْرفَُطةٌ  َصلَعا : إِذا َسقََطت ُرُؤوُس أَْغَصانَِها ، وأََكلَتَْها اإِلبُِل ، وهو َمَجاٌز ، قاَل الَشمَّ

: 

رٍت  رحفـــــــــــُ ِ  يف عـــــــــــُ لـــــــــــح ِإنح متـــــــــــُح ه  ضٍ صـــــــــــــــــــــــــُ ُ امجـــــــــــِ  مجـــــــــــََ

ُرودِ      وحِ  جمـــــــــــَح ارِي الشـــــــــــــــــــــــــ  ِ  عـــــــــــَ الـــــــــــِ نح اأَلســـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــِ

  

َرقـــــــاً  ا غــــــُ رّاهتـــــــَُ تح ضــــــــــــــــــــَ نـــــــَ مــــــِ حح وقـــــــد ضــــــــــــــــــــَ بــــــِ  ُتصــــــــــــــــــــح

  
ودِ    هـــــــــُ ريحِ جمـــــــــَح ٍو غـــــــــَ لـــــــــح ِم حـــــــــُ عـــــــــح ِب الـــــــــطـــــــــ  يـــــــــِّ  مـــــــــن طـــــــــَ

  
لَْيعَاءُ  وقال الُمْعتَِمر : قال أَبِي :  : الفَْخُر. الصُّ

ْلعَاءُ وِ   : األَْمُر الشَِّديُد. الصَّ

لَعُ وِ  َكةً : لُغَةٌ في الصَّ  : باِرٌز أَْملَُس بَّراٌق. أَْصلَعُ  ، كُسكٍَّر ، وهو :الَمْوِضُع ال يُْنبُِت شيئاً. وَجبَلٌ  الُصلَّع ، ُمَحرَّ

لَْيعَاءُ وِ   : األَْرُض ال تُنبُِت ، ِخالُف القَُرْيعَاِء. الصُّ

ْخَرةُ الَمْلَساُء. الُصلَّعَةُ وِ   ، كُسكََّرة : الصَّ

 : السُّاَلُح : اسٌم ، كالتَْمتِيِن والتَّْنبِيِت. التَّْصِليعُ وِ 

 .تََصلَّعَتْ  ، الشَّْمُس ، مثلُ  َصلَّعَتِ وِ 

َمْخَشِريُّ وابُن َعبّاٍد وصاِحُب اللَِّساِن ، وهو َمجاٌز.: َشِديُد الَحّرِ ، نَقَلَه ال أَْصلَعُ  ويَْومٌ   زَّ

ً  السََّماءِ  تََصلَّعَتِ وِ   : إِذا اْنقََطَع َغْيُمَها ، واْنَجَرَدت. تََصلُّعا

ّي : يُقَاُل للِعْذيَْوِط   .َصلَّعَ  : ـإِذا أَْحَدَث ِعْنَد الِجَماعِ  ـوقال ابُن بَّرِ

 .عَ أَْصلَ  ، مثلُ  َصِليعٌ  وَرأْسٌ 

. َصلَعَ وِ  َمْخَشِريُّ  َرأَْسه : َحلَقََها ، وهو َمَجاٌز ، نَقَلَه الزَّ

. َضَرَب ُعنُقهُ  وَرأَْسه : ِعاَلَوتَه َصْلفَعَ  : [صلفع]  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 َحلَقَه. ، إِذا َرأَْسه َصْلفَعَ  قِيَل :وِ 

. فاُلٌن : أَْفلَسَ  َصْلفَعَ وِ   وأَْعَدَم ، نَقَله الَجْوَهِريُّ
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مّما ذُِكَر من الَمعَانِي ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ هَكَذا في َضْرِب العُنُِق ، واإِلْفالس ، وفي َمْعنَى الِحالقَِة من  في الُكلِّ  ، بالقَافِ  كَصْلقَعَ  : [صلقع]

ُجلُ  َصْلقَعَ  العُبَاِب ، وقد ً  الرَّ  : َعِديٌم ُمْعِدٌم. ُمَصْلِقعٌ  و، فه َصْلقَعَةً و ، َصْلقَعا

 ، أَي َصْوتَه : إَِذا َشدََّده. َصْلقَعَهُ  قدو ، كَسَمْنَدٍل : َشِديٌد ، َصلَْنقَعٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد : َصْوتٌ وِ 

 ، ال يُْفَرُد. خالٍ  بَْلقٌَع وبَْلقٌَع َسْلقٌَع ، أَي َصْلقَعٌ  قاَل اللَّْيُث : يُقَاُل :وِ 

لَنْ  قاَل :وِ   َصلَْنقَعٌ  ويُقَال للطَِّريِق : ، قاَل ابُن َعبّاٍد :« ص ل ف ع»، وقد َذَكَره الُمَصنُِّف في  ُء الشَِّديدُ كَسَمْنَدٍل : الَماِضي الَجِري ، قَعُ الصَّ

 بَلَْنقٌَع ، أَي إِذا كاَن خاِلياً.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

يُن ، وهو إِتْبَاٌع ، وال يُْفَرُد ، كما في اللَِّساِن. َصلَْنقَعٌ  َرُجلٌ   بَلَْنقٌَع ، إِذا كاَن فَِقيراً ُمْعِدماً ، ويَُجوُز فيه الّسِ

 هو ، وال بُن قَْلَمعَةَ ، أَي ال يُْعَرفُ  َصْلَمعَةُ  هو : [صلمع]

__________________ 
 د.( ضبطت ابلقلم يف التكملة والتهذيب واللسان بكسر الصا1)
 ( أي أحدث وتغوط.2)
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اَل  بن هُبح  َثِر ا وهو ِمثحُر َهيِّ بِن يبٍَّ ا وَهي ان بن بـَّياَن ا وطَاِمر بن طاِمر ا والضــ  َد اأَلمححَُر أَبُوه ا قاَلُه أَبُو الَعَميـح ُلَر. وأَنحشــَ
َغلِِّ  بِن َلِقيرٍت  ـا 

ُ
 : ـوهو مل

ةُ أَ  عـــــــــَ مـــــــــَ ـــــــــح ل ٍض  صـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــِن فـ َة ب عـــــــــَ مـــــــــَ ـــــــــح ل ـــــــــَ ـــــــــَن قـ  ب

َك      نــــــــــ  َك  ــــــــــــــــــــــــــــــــهلــــــــــَِ زحَدرِيــــــــــيِن  ــــــــــــــــــــــــــــــــال َأاب لــــــــــَ  ؟تـــــــــــَ
  

 من أَْصِلِه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن األَْحَمِر. : قَلَعَهُ  َصْلَمعَهُ وِ 

 ، كقَْلَمعَه ، وَصْلفَعَهُ ، وَجْلَمَطه. َحلَقَه ، أَي َرأَْسهُ  َصْلَمعَ  قاَل الفَّراُء :و قال :

 ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد. َء : َملََّسهالشَّيْ  َصْلَمعَ وِ 

 ُمْدقٌِع. (1)، أَي ُمْفِلٌس  ُمَصْلِفعٌ و ُمَصْلِمعٌ  ، مثُل َصْلقَع ، ويُقَال : َرُجلٌ  فاُلٌن : أَْفلَسَ  َصْلَمعَ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ّي.بَن قَْلَمعَةَ ، إِذا أََخْذَت ُكلَّ َشيْ  َصْلَمعَةَ  ْكتُهيُقَال : تَرَ   ٍء ِعْنَده ، حكاهُ ابُن بَّرِ

ُؤوِس ، ومنه قَْوُل عاِمِر بِن الطُّفَْيِل يَْهُجو قَْوماً : َصالِمعَةٌ  وقَْومٌ   : ِدقَاُق الرُّ

ٌة ِإذا مــــــــــــــا َأوحَرُدوا  يــــــــــــــَ نــــــــــــــاعــــــــــــــِ وٌد صــــــــــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــُ

ا      مــــــــــ  هــــــــــُم ولــــــــــَ ومــــــــــُ تــــــــــُ َدَرتح عــــــــــَ ِب صــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــَ (2)حتــــــــــُح
 

  

م  هـــــــــــُ ـــــــــــَ وفـ ـــــــــــُ ٌة كـــــــــــَبن  أُن عـــــــــــَ اَلمـــــــــــِ ٌض صـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــُ

  
ُب    عـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ يـــــــــــٌد يـ ه َولـــــــــــِ مـــــــــــُ ظـــــــــــِّ نـــــــــــَ ـــــــــــُ ٌر يـ عـــــــــــَ ـــــــــــَ (3)بـ

 

  

مح  اهتـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ رَاِم بـ ـــــــــــــكـــــــــــــِ وُن ِإىل ال ـــــــــــــُ ب طـــــــــــــُ  ال لـــــــــــــَح

  
بِ وِ    طـــــــــــــَ ا ختـــــــــــــُح مـــــــــــــ  ـــــــــــــَ م ول هـــــــــــــُ ُ ـــــــــــــُب أميـــــــــــــِّ ي  َتشـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ناِعيَةُ  نُوَن فُْصاَلنَُهم ، وال يَْسقُوَن أَْلبَاَن إِبِِلهم األَْضياَف ، وَصالِمعَةٌ : ِدقَاُق  الصَّ ُؤوس.: الذين يَْصنَعُوَن الَماَل ويَُسّمِ  الرُّ

ُر ِحاَلبَُها ِإلى آِخِر اللَّْيِل. َعتُومُ وِ   : ناقَةٌ َغِزيَرةٌ يَُؤخَّ

ِغيُر األُذُنِ  األَْصَمعُ   :[صمع]  (4)أَْحَمَش الّساقَْيِن  أَْصَمعَ  َكأَنِّي بَرُجٍل أَْصعَلَ »يُث َعِلّيٍ رِضَي هللا عنه نه َحدِ اِس وغيِرِهم ، وممن النّ  : الصَّ

ِغيُر الرَّ  األَْصَمِعيُّ  قالَ « يَْهِدُم الَكْعبَة أِْس ، وكذِلَك : قوله :أَْصعَل ، هَكَذا يُْرَوى ، فأَّما في َكالِم العََرِب فهو َصْعٌل ، بغير أَِلٍف وهو الصَّ

ن هو. .(5)الَحبََشةُ  ْعِل ، وال أَْدِري َعمَّ  وقال أَبُو ُعبَْيٍد : وقد َرَوى بعُض النّاِس أَّنِ األَْصعََل لُغَةٌ في الصَّ

ج. السَّْيُف القَاِطعُ  : األَْصَمعُ وِ   عن الُمَؤّرِ

 الُمتَرقِّي أَْشَرِف الَمَواِضع. أَيضاً : األَْصَمعُ و قال :

َوايَةُ عنه. السَّاِدرُ  أَيضاً : األَْصَمعُ و قال : ُج عليه ، إِالَّ أَْن تَِصحَّ الّرِ ا ال يُعَرَّ جِ فهو ِممَّ  ، قاَل األَْزَهِريُّ : وُكلُّ ما جاَء عن الُمَؤّرِ

الُكعُوِب : ليَس فِيها نُتُوٌء وال َجفَاٌء ، وقِيَل :  َصْمعَاءُ  الَكْعِب : ُمَحدٌَّد ، وقَنَاةٌ  أَْصَمعُ  ، يُقَال : ُرْمحٌ  اللَِّطيُف الُمْستَِوي : هو األَْصَمعُ  الَكْعبُ وِ 

 ُمْكتَنَِزةُ الَجْوِف ، ُصْلبَةٌ ، لَِطيفَةُ العُقَِد.

 ِوي الُمْكتَنُِز.من النَّبَاِت : الُمْرتَ  األَْصَمعُ ، وقيَل : َخَرَج له ثََمٌر ولم يَْنفَتِقْ  : ما األَْصَمعُ  النَّْبتُ وِ 

يشُ وِ  ٌ  (6) العَِسيُب اللَِّطيفُ  األَْصَمعُ  الّرِ   :األَْصَمعُ  أَو ، هَكذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه : اللَِّطيُف العَِسيب ، وفي بَْعِض النَُّسخِ القَِشيب ، وهو َخَطأ

يِش  .ج : ُصْمعَانٌ  ، وهو ما ِريَش به السَّْهُم من الظَُّهاِر ، أَْفَضُل الّرِ ّمِ   ، بالضَّ

كما فِي الّصحاحِ  الذَِّكيُّ الُمتَيَقِّظ هو : القَْلب األَْصَمعُ وِ 
ِعه. أَْصَمعُ  ، يُقَاُل : قَْلبٌ  (7) َي به الْنِضَماِمه وتََجمُّ  : ُمتََوقٌِّد فَِطٌن ، ُسّمِ
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أُْي الحاِزم ، أَي القَْلُب الذَِّكيُّ  : ُهوَ  األَْصَمعَانِ وِ  ، َكذا في النَُّسخِ ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، والَِّذي في الّصحاحِ :العاِزُم ، ومثلُه في اللَِّساِن.  والرَّ

أْيُ  األَْصَمعُ  : الفَُؤادُ  األَْصَمِعيُّ  وقاَل :   الِفْطنَِة.القَْلِب : إِذا كاَن حادَّ  أَْصَمعُ  : العاِزُم الذَِّكيُّ ، وَرُجلٌ  األَْصَمعُ  ، والرَّ

__________________ 
 ( وشاهده قو  مزود أخي الشماخ.1)

  وه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــخ قـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــد وعـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــوزه 

ِ ابلصـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاء أو االســـــــــــــــــــــــــــــــــاود     اح رِبـــــــــــــــــــ   حـــــــــــــــــــَ

  

 يف اللسان : مفقض مدقض.

 وفيه : عتومتهم. 29( ديوانه ص 2)
 االقواء.وبرواية الديوان يسلم البيت من « ينظمه الوليد مبلعبِ »( يف الديوان : 3)
 ( يف التهذيب واللسان محَِش الساقا.4)
 «.قوله : وكذلك ا بشة كذا ابألصو  ا ولعله األمحش بدلير ذكر اللسان له محش بدون ألف»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 اللطيف العسيب.والذي يف التهذيب واللسان :« القشيب اللطيف»( يف القاموس : 6)
 أصمض القلب إذا كان متيقظاً ذكياً. ( الذي يف الصحاح : هو7)
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ه ، وهو األَْصَمِعيُّ  ، أَبُو َسِعيدٍ  أَْصَمعَ  َعْبُد الَمِلِك بِن قَُرْيِب بِن َعْبِد الَمِلِك بِن َعِلّيِ بنِ وِ  بُن  أَْصَمعُ  النَّْحِويُّ اللُّغَِويُّ ، َمْنُسوٌب إِلى َجّدِ َجّدِ

ر بِن ِريَاحٍ  ً و البَاِهِليُّ  (1)ُمَظّهِ ، وَمْوِلُده وَوفَاتُه في « رهـ  ظ»، بَضّمِ القَاِف ، وقد ذُِكَر في الّداِل ، وَمرَّ له ِذْكٌر في  يُْكنَى أَبا القُْنَدْيِن أَْيضا

مِة الكتَاِب.  ُمقَّدِ

ْمعَاءُ وِ  ِغيَرةُ األُذُنِ  الصَّ ٌ  : الصَّ ْمعَاءُ  ، ويُقَاُل : َصْمعَاءُ  ، وَعْنزٌ  َصْمعَاءُ  من النّاِس وَغْيِرِهم ، يُقَال :اْمَرأَة من الَمعِز :الَّتِي أُذُنُها كأُذُِن  الصَّ

ْمعَاءُ  الظَّْبيِ ، بيَن السَّكَّاِء واألَْذناِء ، وقاَل األَْزَهِريُّ : أِْس.: الّشآةُ اللَِّطيفَةُ األُذُِن الّتِي لَِص  الصَّ  َق أُذُنَاَها بالرَّ

ىوِ  ْمعَاءِ  كاَن ابُن َعبّاٍس رِضَي هللا َعْنُهَما ال يََرى بَأْساً أَْن يَُضحَّ ِغيرةِ األُذُِن. بالصَّ  : أَي : الصَّ

ْمعَاءُ وِ  أِْس  أَْيضاً : الصَّ ةُ إِلى الرَّ ِغيَرةُ اللَِّطيفَةُ الُمْنَضمَّ ً  وقد األُذُُن الصَّ ْف ، وكاَن فيها اْضِطماٌر ولُُصوٌق : صَ  َصِمعَْت َصَمعا غَُرْت ولم تَُطرَّ

فٍَة. وقيَل : هي الَّتِي َضاَق ِصَماخُ  أِْس ، وقيل : هو أَْن تَْلَصَق بالِعَذاِر من أَْصِلَها ، وهي قَِصيَرةٌ غير ُمَطرَّ  َها وتََحدََّدْت.بالرَّ

ْمعَاءُ وِ  َر قَْوُل أَبِي النَّ  السَّاِلفَةُ  : الصَّ  ْجِم يَِصُف الظَِّليَم :وبه فُّسِ

ن  دََع مــــــــــــِ َو  اأَلخــــــــــــح هِ ِإذا لــــــــــــَ ائــــــــــــِ عــــــــــــَ مــــــــــــح   صــــــــــــــــــــــــــَ
هِ      ائـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ تـــــــــــــــِ م  ابنـــــــــــــــح اًل َأو هـــــــــــــــَ تـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ  مـــــــــــــــُ

  

ُروَن ِمنح رَِعائِهِ   َصاَح به عشح

ئَاَل. قالُوا : أَرادَ  يَتْ  بَصْمعَائِه يَْعنِي الّرِ   أُذَُن ِللظَِّليِم.ألَنَّهُ ال َصْمعَاءَ  ساِلفَتَهُ وَمْوِضَع األُذُِن منه ، ُسّمِ

ْمعَاءُ وِ  َ  ِهيَ  أَو ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، الُمَدْملَُك الُمَدقَُّق مَن النَّبَاتِ  : الصَّ :  َصْمعَاءُ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقيل : بَْقلَةٌ  البُْهَمى إِذا اْرتَفَعَْت قَْبَل أَْن تَتَفَقَّأ

ِة يَِصُف الُحُمَر : َصْمعَاءُ  ُمْرتَِويَةٌ ُمْكتَنَِزة ، وبُْهَمى مَّ ةٌ لم تَتََشقَّْق ، قاَل ذُو الرُّ  : َغضَّ

َرًة  يـــــــــعـــــــــًا وُبســـــــــــــــــــــــح مـــــــــَ  مجـــــــــَِ هـــــــــح ـــــــــ  تح اَبِرَض الـــــــــبـ  َرعـــــــــَ

اءَ وِ      عـــــــــَ مـــــــــح ا صـــــــــــــــــــــــَ اهلـــــــــَُ ا ِنصـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ تــــــــــح فـــــــــَ  حـــــــــىت  آنــــــــــَ

  
يَاٌن َجْعٌد ،  َصْمعَاءُ  قال ابُن األَْعَرابِّيِ : قالُوا : بُْهَمى« َحتّى أَْنَصلَتَْها»ويُْرَوى : آنَفَتَها : أَْوَجعَتَْها بَسفَاَها ،  ، فبَالَغُوا بها ، كما قالُوا : ِصلِّ

ْمعَاءُ  ونَِصيٌّ أَْسَحُم ، قاَل : وقِيلَ  ةً  ُمْجتَِمعَة َمتْ ما َدا أَو كلُّ بُْرُعوَمةٍ  : الَّتِي تَْنبُُت ثََمَرتُها في أَْعالها ، الصَّ  َصْمعَاءُ  فهي لَْم تَْنفَتِْح بَْعد ُمْنَضمَّ

َك قَِليالً  ُل َما يَْبُدو ِمْنَها الباِرض ، فإِذا تََحرَّ  فهو َجِميٌم ، فإَِذا اْرتَفََع وتَمَّ قبَل أَْن يَتَفَقَّأَ فهو ، نَقَلَه أَبُو َحنِيفَةَ ، وقَاَل األَْزَهِريُّ : البُْهَمى : أَوَّ

ْمعَاءُ ا  ، بالضم. ُصْمعٌ  ج : ، يُقَال له ذِلَك ِلُضُموِره ، لصَّ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ هَكَذا ، وقَْوُل النّابِغَِة الذُّْبيَانِّيِ يَِصُف الِكالَب والثَّْوَر : الُكعُوِب ، أَي ِصغَاُرَها ُصْمعُ  يُقال للِكالِب :وِ 

ر  بــــــــــــه  مــــــــــــَ تــــــــــــَ ه واســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــح لــــــــــــَ ن  عــــــــــــَ هــــــــــــُ ثـــــــــــــ  بـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

ضُ صــــــــــــــــــــــــُ      َردِ  مــــــــــح راِّيٌت مــــــــــن ا ــــــــــَ وِب بــــــــــَ عــــــــــُ  الــــــــــكــــــــــُ

  
ْت به قََوائُِمه ، ك ذا فِي العُبَاِب. وفي اللَِّساِن : َعنَى بها القََوائَِم يَْعنِي أَنَّ قََوائَِمه اَلِزقَةٌ ، ُمَحدََّدةُ األَْطَراِف ، ُمْلٌس لَْيَسْت بَرِهاَلٍت ، أَي استََمرَّ

 َسْت بُمْنتَِفخٍة ، وقال الّشاِعُر :والَمْفِصَل أَنََّها ضاِمَرةٌ لَيْ 

ضُ  مــــــــَ ا  َأصــــــــــــــــــــــح وُم اَ شــــــــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــُ هح ِ مــــــــَ اح ــــــــَ ب عــــــــح ــــــــكــــــــَ  ال

ئــــــــــِ ح      اٌج تــــــــــَ عــــــــــ  ِ مــــــــــَ اح يــــــــــَ حــــــــــح ــــــــــلــــــــــ  ُم ال رحطــــــــــَ (2)ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 الُكعُوب ، ليَس فِيها نُتُوٌء وال َجفَاٌء ، وقاَل اْمُرُء القَْيِس : ُصْمعَ  وقََوائُِم الثَّْوِر الَوْحِشّي تَُكونُ 

عـــــــــــــا وِ  مـــــــــــــَ ا َأصـــــــــــــــــــــــــــح ا ـــــــــــــَُ بـــــــــــــَ عـــــــــــــح اِن كـــــــــــــَ اقـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

رتح      بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ ا مـــــــــــــــُ مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اتـ ُم محـــــــــــــــََ  ِن  ـــــــــــــــَح

  
اِمَر الَّذي ليَس بُمْنتَِفخٍ ، والَحَماةُ  باألَْصَمعِ  أَرادَ   اْنبِتَاَرَها وتََزيَُّمها َعَضلَةُ السَّاِق. والعََرُب تَْستَِحبُّ : : الضَّ

 ، أَي ُضُموَرَها واْكتِنَاَزها. (3)

ْوَمعَةُ وِ  اِهِب ، : كَجْوَهَرةٍ : بَْيٌت للنََّصاَرى الصَّ ْوَمع وَمنَاٌر للرَّ يَْت لِدقٍَّة في كالصَّ  وقاَل ِسيبََوْيهٌ : َرأِْسَها ، بغَْيِر هاٍء ، وهذا عن اْبِن َعبّاٍد ، ُسّمِ

ْوَمعَةُ   ، يَْعنِي الُمَحدََّد الطََّرِف الُمْنَضمَّ ، ومن َغِريِب ما أْنَشَدنَا بعُض الشُّيُوخِ : األَْصَمعِ  من الصَّ

قــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــــــــــ  َك ابلــــــــــــــــــــــــتـ  َأوحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ  َربــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــ  وِ      و الــــــــــــــــنـ هح أُولــــــــــــــــُ عــــــــــــــــَ وا مــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــَ  َأوحصــــــــــــــــــــــــــــــُ
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جـــــــــــــــداً  َك َمســـــــــــــــــــــــــــــح ســـــــــــــــــــــــــــــِ فح نــــــــــــــــَ رَتح لـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــاخـــــــــــــــح

  
و بــــــــــــــــــــِه َأوح    لــــــــــــــــــــُ هح ختــــــــــــــــــــَح عــــــــــــــــــــَ وحمــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 «.رابح»وابألصر  245( عن مجهرة ابن حزم ص 1)
 ابلفاء ا واملثبت عن اللسان. ونسبه حبواشي املطبوعة الكويتية لعدي بن زيد.« تئف»( ابألصر 2)
 «.قا  بشر»التهذيب واألساس : ( يف 3)
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ناً ، ولم يَقُْل : الْرتِفَاِعَها َصْوَمعَةٌ  : العُقَابُ وِ   العُقَاِب. َصْوَمعَةُ  أَبَداً على أَْشَرِف َمَكاٍن تَْقِدُر َعلَْيِه. هَكَذا َحَكاهُ ُكَراع ُمنَوَّ

ْوَمعَةُ  ِمَن الَمَجاِز.وِ  َواِمعُ ال، وقاَل أَبُو علّيٍ : البُْرنُسُ   :الصَّ  : (1): البََرانُِس ، ولم يَْذُكْر لها َواِحداً ، وأَْنَشَد  صَّ

ا  َبهنـــــــــــ َ رحِدي كـــــــــــَ ـــــــــــَ رياُن تـ   (2)مَتَشـــــــــــــــــــــــــ   هبـــــــــــا الـــــــــــثـــــــــــِّ
هــــــــــا      ــــــــــح ي لــــــــــَ اٍط عــــــــــَ ــــــــــَ ب ــــــــــح ُا أَنـ اقــــــــــِ ضُ َدهــــــــــَ َوامــــــــــِ  الصــــــــــــــــــــــــّ

  
ْوَمعَة الَمَجاِز :وِ  ى الثَِّريَدةُ  ذُْرَوةُ الثَِّريدِ  : الصَّ يَْت. َصْوَمعَةً  وجثَّتَه ، وقِيَل : تَُسمَّ َد َرأُْسها وُسّوِ  : إِذا ُحّدِ

ُج :وِ   َغْيَر ُمْكتَِرٍث. فَمَضى َكفَِرَح : َرِكَب َرأَْسهُ  َصِمعَ  قال الُمَؤّرِ

َ  ، إِذا في َكالِمهِ  َصِمعَ و قال : َوايَةُ عنه.، قَاَل األَْزَهِريُّ : وكلُّ ما َجاَء عن ال أَْخَطأ ُج عليه إِاّل أَْن تَِصحَّ الّرِ ا ال يُعَرَّ جِ فهو ِممَّ  ُمَؤّرِ

ً  ، َكَمنَعَ  والسَّْيفِ  بالعََصا َصَمعَهُ وِ   ، عن اْبِن َعبّاٍد. َضَربَهُ  : َصْمعا

ً  القَْومَ  َصَمعَ و قاَل :  فَحبََسُهم بالَكاَلِم. وا بِه، هَكَذا في سائِِر النَُّسخِ ، ونَصُّ الُمِحيِط : َمرُّ  َمرَّ بِِهم : َصْمعا

عَ  قال َغْيُره :وِ  ً  َعلَى َرأْيهِ  َصمَّ مَ  تَْصِميعا  عليِه. : َصمَّ

عٌ  َظْبيٌ وِ   القَْرنَْيِن ، قاَل َطَرفَةُ : ، كُمعَظٍَّم : ُمَؤلَّلُ  ُمَصمَّ

ٌة  ُ  مجـــــــــــَ  َواطـــــــــــِ ر تح عـــــــــــَ دح مـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــَ رِي ل مـــــــــــح عـــــــــــَ ـــــــــــَ  ل

يبحٌ وِ      ِح  ـــــــــَ ـــــــــح ب َر الصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــح ي ـــــــــَ بـ ـــــــــُ ر  قـ ضُ مـــــــــَ مـــــــــ   ُمصـــــــــــــــــــــــَ

  
عَةٌ  ثَِريَدةٌ وِ  أِْس  كما فِي الُمِحيِط : ُمَصْوَمعَةٌ و ، َكما في الصّحاحِ ، ُمَصمَّ وَحدََّده  َدقَّق َرأَْسها ، إِذا وَصْوَمعََها ُمَحدََّدتُه قال ابن َعبّاٍد : ُمَدقَّقَةُ الرَّ

 ، وكذِلَك َصْعنَبََها.

 ، عن اْبِن َعبّاٍد أَْيضاً. َء : َجَمعَهالشَّيْ  َصْوَمعَ وِ 

عَاتٌ  بَقََراتٌ  يُقَال :وِ  قاعِ يَِصف ناقةً : أَي ِعَطاش ُمْلتَِزقات فِيِهنَّ  ُمَصمَّ  ُضْمٌر قال ابن الّرِ

تح بـــــــــــــه وِ  رَكـــــــــــــَ ا بــــــــــــــَ مـــــــــــــَ لـــــــــــــ  اٌخ قــــــــــــــَ نـــــــــــــَ ا مـــــــــــــُ  هلـــــــــــــََ

اتٌ وِ      عــــــــــَ مــــــــــ  ــــــــــهــــــــــا ُمصــــــــــــــــــــــــَ ائ عــــــــــَ اِت مــــــــــِ ــــــــــَ ن ــــــــــَ  مــــــــــن بـ

  
 .(3)أَي البَقَر 

ع َسْهمٌ وِ  تْ  ُمتََصّمِ ً  ، يُقَال : خرج السَّْهمُ  : اْبتَلَّْت قَُذذهُ من الدَِّم وَغْيِره فاْنَضمَّ عا  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال : وِمْنه قوُل أَبِي ذَُؤْيب : ُمتََصّمِ

ائـــــــــــرٍت  وٍص عـــــــــــَ َذ مـــــــــــن حنـــــــــــَُ فـــــــــــَ َرمـــــــــــَ  فـــــــــــبَنــــــــــــح  فــــــــــــَ

ه      ر  ورِيشــــــــــــــــــــــُ مــــــــًا فــــــــخــــــــَ هــــــــح ضُ ســــــــــــــــــــــَ مــــــــِّ َتصــــــــــــــــــــــَ  (4) مــــــــُ
  

يَش إِذا تَلَطََّخ بالدَِّم اْنضَ  خ بالدَِّم ، وُهَو من ذِلَك ، ألَنَّ الّرِ  مَّ.أَي ، ُمْنَضمٌّ من الدَِّم ، وقِيَل : أَي ُمتَلَّطِ

 ، عن اْبِن َعبّاٍد. فِي َغَضبِه : َمَضى اْنَصَمعَ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الظَِّليُم ، ِلِصغَِر أُذُنِه ، ولُصوقِها بَرأِْسه. ْصَمعُ األَ 

 الَكْعبَْيِن : لَِطيفَتُهما ُمْستَِويَتُهما. َصْمعاءُ  واْمَرأَة

ِمعوِ   ، كَكتٍِف : الَحِديُد الفُؤاِد. الصَّ

 : ماِضيَةٌ. َصْمعَاءُ  وَعْزَمةٌ 

َمعِ  بَيِّنُ  َصِمعٌ  وَرُجلٌ  ع القَْلِب واْنِضماِمه.: ُشجاٌع ، ألَنَّ الشُّ  الصَّ  َجاَع يُوصُف بتََجمُّ

يَرافِّيِ. َصْوَمعَ وِ   بِنَاَءهُ : َعاّلهُ ، عن الّسِ
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عَ وِ   الثَِّريَدةَ : َصْعنَبَها. َصمَّ

 الظَّْبُي : َذَهَب في األَْرِض. َصَمعَ وِ 

عوِ   : التَّلَطُّف. التََّصمُّ

 «.قنطر»: َصَرَعهُ ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ في  َصَمعَهوِ 

 ٍء ، وهو َوالُد َخاِلد وَسُدوس.: َرُجٌل من َولَد َسْعِد بِن نَْبَهاَن ، ِمن َطّيِ  األَْصَمعوِ 

ْوَمِعيُّ : َزاِهٌد َمْشهوٌر.  وأَبُو َعْبِد هللا الصَّ

 ، كَسفَْرَجٍل ، أَْهَملَه الَجَماَعة ، َصَمْلَكعٌ  : [صملكع]

__________________ 
 «.بشر»( يف التهذيب واألساس : قا  1)
 ( صدره يف التهذيب :2)

 متشي به الثريان ترت  كبهنا
 قا  : ويرو  : تردي.

 زمات.( كذا ابألصر ا ويف التهذيب ا بعد ايراده بيت ابن الرقاع ا عىن ابملصّمعات بـََعرات دقيقات ملت3)
 وفيه : جنوٍد عائرت. 8/  21( ديوان اهلذليا 4)
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ٌة ا وأَنحَشَد ملِرحداٍس الد َبريحِيِّ :  وقا  ابن بـَّرِّي : ُهَو ال ِذي يف رَأحِسه ِحد 
ا  هـــــــــــَ ـــــــــــ  بـ ِت ِإيّنِ ُأحـــــــــــِ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ـــــــــــبـ تح : وَربِّ ال ـــــــــــَ ـــــــــــال  ق

يـــــــَض وِ      لـــــــِ ا ذاَ  اخلـــــــَ هـــــــَ نــــــــَ َو  ابــــــــح اَأهـــــــح عـــــــَ كـــــــَ لـــــــح مـــــــَ  الصــــــــــــــــــــَ

  
 اللَِّساِن.كذا في 

ْنبَعَة  :[صنبع] ْعنَبَة ، وقد تقدَّم ، (1) اْنِقبَاُض البَِخيِل عنَد الَمْسأَلَةِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو الصَّ ً  يُصْنبعُ  وقد َرأَْيته كالصَّ ،  لُْؤما

أِْس ، بالفَتْحِ  ُمَصْنبَعُ  َرُجلٌ : ونَقَلَه األَْزَهِريُّ أَْيضاً   ، عن اْبِن َعبّاٍد. إِلى الطُّوِل ما ُهو وُمَصْنعَبُه : وُمَصْعنَبُه ، أَي علَى ِصيغَِة الَمْفعُول ، الرَّ

َي بهِذه الَجَماَعِة ، قاَل ُحَمْيٌد األَْرقَط : ، كقُْنفَُذة : ع (2) ، مَصغَُّر ُصْنبُعَة ُصنَْيبِعاتٌ وِ   ، ُسّمِ

رِ  فـــــــــــــــح َن ابلـــــــــــــــقـــــــــــــــَ حـــــــــــــــح بـــــــــــــــِ  َأَلِوايِت  (3) ُيصـــــــــــــــــــــــــــــح

اتِ      هـــــــــَ ـــــــــح يـ ا هـــــــــَ هـــــــــَ حـــــــــِ ـــــــــَ ب نح ُمصـــــــــــــــــــــــح اَت مـــــــــِ هـــــــــَ ـــــــــح يـ  هـــــــــَ

  

اِت  عـــــــــــَ ـــــــــــِّ ن َتشـــــــــــــــــــــــــَ َن مـــــــــــُ ُث ُرحـــــــــــح ـــــــــــح ي   (4)مـــــــــــن حـــــــــــَ
  

ٌر    جــــــــح اَت حــــــــَ هــــــــَ ــــــــح يـ اتِ مــــــــن  (5)هــــــــَ عــــــــَ ــــــــِ ب ــــــــح ي ــــــــَ نـ  صــــــــــــــــــــــُ

  
 وقال ُزَهْيُر بن أَبِي ُسْلَمى يَِصف الِحَماَر وأُتُنَه :

اَه  يــــــــــــــَ عــــــــــــــاتٍ فــــــــــــــَبوحَرَدهــــــــــــــا مــــــــــــــِ بــــــــــــــِ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ نـ  صــــــــــــــــــــــــــــُ

ــــــــــــــــَ      ن  ل اهــــــــــــــــُ فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ن  مــــــــــــــــاءُ فــــــــــــــــبَل َ  هبــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح  ي

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْنبُعَة ْنتُعَةُ ، بالتاِء الفَْوقِيَِّة ، ُشبِّ  الصُّ ْلبَة ، نقله صاحُب اللَِّساِن عن أَبِي عمٍرو. قُْلُت : ولَعَلَّه الصُّ ْل.: النّاقة الصُّ  َهْت بعَْيِر الفاَلةِ ، فتَأَمَّ

ْنتُع : [صنتع] فإِنَّ النُّوَن عنَده « ص ت ع» ، وليَس كذِلَك ، بل َذَكَره في ، َكتَبَه بالُحْمرةِ ، على أَنَّه ُمْستَْدَرٌك على الَجْوَهِرّيِ  ، كقُْنفُذٍ  الصُّ

أِْس  زائَِدةٌ ، فالّصَواُب إَِذْن َكتْبُه باألَْسَوِد ، وهو : ْلُب الرَّ ِرّماحِ ، يَُشبِّه نَاقَتَه بعَْيِر الفاَلةِ : النَّعَاُم الصُّ  ، وأَْنَشَد للّطِ

ضُ  تـــــــــــُ ـــــــــــح نـ ه الـــــــــــبـــــــــــَ ح  صـــــــــــــــــــــــــُ ر طـــــــــــَ ِ خـــــــــــَ اح بـــــــــــَ اجـــــــــــِ  ا ـــــــــــَ

كـــــــــــــاِ  الـــــــــــــّراَِيضِ      تـــــــــــــِ َر اســـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــح ِداين قــــــــــــــَ  ُ  بـــــــــــــَ

  
ّي : ْنتُعُ  قاَل ابُن بَّرِ وأَما فِي العُبَاِب « ص ت ع»ال النَّعاِم ، وقد نَبَّه عليه الّصاَغانِيُّ أَْيضاً في التَّْكِملَة في  (6)في البَْيِت من ِصفَِة العَْيِر  الصُّ

.  فإِنَّه وافََق الَجْوَهِريَّ

نْ  كذاوِ   ُء الَوْجنَتَْيِن والَحاِجبَْيِن ، العَِظيُم الَجْبَهِة.الناتِى هو الِحَمارُ  أَو الشَِّديُد الَرأِْس ، ويُْطلَق َغاِلباً على الِحَماِر الَوْحِشّي ، الِحَمارُ  : تُعالصُّ

ْنتُع أَو قِيُق الَخّدِ ، ِضدُّ  : الصُّ َر قَْوُل أَبِي ُداوٍد اإِلياِدّيِ  الرَّ  يَِصُف فََرساً :، وبه فُّسِ

ي  ـــــــــــــــِ ُض رَأحي َدافـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ ِد  ي ـــــــــــــــَ ت دح َأغـــــــــــــــح قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  فـ

ضُ      تــــــــــــــُ نـــــــــــــــح راتِ  صــــــــــــــــــــــــــــُ ُد الــــــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــــــَ دِّ أَيــــــــــــــِّ  اخلــــــــــــــَ

  
 كما في العُبَاب ، فهو ِضدٌّ ، والَِّذي في اللَِّساِن :

ُتضُ   اخلَلحِ  أَيُِّد الَقَصراتِ  ُصنـح
 وقاَل أَبُو ُموَسى الحاِمُض :

وحَم عـــــــــــلـــــــــــ   هـــــــــــا الـــــــــــقـــــــــــَ تـــــــــــُ ـــــــــــح بـ ضٍ اَنهـــــــــــَ تـــــــــــُ ـــــــــــح نـ  صـــــــــــــــــــــــــُ

مِ      اســـــــــــــــــــــــــــَ دحِح مـــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــقـــــــــــــِ َرَد كـــــــــــــال  َأجـــــــــــــح

  
ْل. يَّةُ ، فتأَمَّ ّدِ  والَِّذي َرَواهُ صاِحُب اللَِّساِن أَْحَسُن من ِروايَِة الّصاَغانِّيِ ، وبه تَْرتَِفُع الّضِ

ْنتُعوِ  ُف ، : الصُّ  ، ِكالُهَما عن اْبِن َعبّاٍد. كالُمَصْنتَعِ  الُمَحرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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ْنتُعُ   : الّشابُّ الشَِّديُد. الصُّ

ْنتُعُ  وقاَل ُكَراع : ئُْب. الصُّ  عند أَْهِل اليََمِن : الذِّ

ْنَدَعةُ  : [صندع] . ، بالَكْسرِ  الّصِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ْكِملَِة ، وقاَل في العُبَاِب :وصاِحُب اللَِّساِن والّصاَغانِيُّ في التَّ 

__________________ 
 .334/  3( هو قو  الليث ا نقله التهذيب 1)
 وقير : ماء. .. ( قيدها ايقوت مجض الصنيبعة ا قا  : وهو موضض2)
 واملثبت عن التكملة وقد نبه هبامش املطبوعة املصرية اىل رواية التكملة.« ابلفقراء»( ابألصر 3)
 «.مشنعات»التكملة وابألصر ( عن 4)
 وقد نبه هبامش املطبوعة املصرية اىل رواية التكملة.« حجر»( عن التكملة ومعجم البلدان وابألصر 5)
 ( وتقدم ذلك يف بيت قبله وهو :6)

ــــــــــــــــفــــــــــــــــالة شـــــــــــــــــــــــــــــاخــــــــــــــــ  فــــــــــــــــاه  ــــــــــــــــر عــــــــــــــــري ال  مــــــــــــــــث

 طــــــــــــو  شــــــــــــــــــــــــــرس الــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــ  وطــــــــــــو  الــــــــــــعضــــــــــــــــــــــــــاض    

  

 واالستكا  االلتفاف.
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 ، وهذا يَْقتَِضي أَنَّ النُّوَن أَْصِليَّةٌ ، والصَّواُب أَنََّها زائَِدةٌ ، وأَْصلُه صدع. َحْرٌف َحِديٌد ُمْنفَِرٌد من الَجبَلِ  قاَل أَبُو َعْمٍرو : هو

ً  إِليِه َمْعُروفَا ، كَمنَع ، َصنَعَ  : [صنع] مِّ  ُصْنعا  .اْصَطنَعَه ، أَي قَدََّمه ، وكذِلكَ  ، بالضَّ

ً  بهِ  َصنَعَ وِ  ً  َصنِيعا  ، َكَما فِي الّصحاحِ. فَعَلَه ، أَي قَبِيحا

ً  ءالشَّيْ  َصنَعوِ  ً و َصْنعا مِّ  ، ُصْنعا  .َصنِيعٌ و ، َمْصنُوعٌ  ، فهو َعِملَه ، أَي بالفَتْحِ والضَّ

ْنعُ  وقَاَل الّراِغُب : ً  فِْعٌل ، وليَس ُكلُّ فِْعلٍ  ُصْنعٍ  : إِجاَدةُ الِفْعِل ، وُكلُّ  الصُّ وال يُْنَسَب إِلى الَحيواناِت والَجَماداِت ، كما يُْنَسُب إِليها  ، ُصْنعا

 الِفْعُل انتهى.

 .(1)وهو أَْمٌر َمْعنَاهُ الَخبَُر ، وقِيَل : غيُر ذِلَك مّما هو َمْذُكوٌر في العُبَاِب واللَِّساِن « ما ِشئتَ  فاْصنَعْ  إِذا لَْم تَْستَحِ »وفي الَحِديث : 

ّمِ ، !هللا ُصْنعَ  ما أَْحَسنوِ   ِعْنَدَك. ، كأَِميٍر ، هللا َصنيعَ و بالضَّ

ْفُع ، فَمْن نََصَب فعَلَى الَمْصَدِر ، كأَنَّه قال : (2)وقولُه تَعَالَى :  ّجاُج : الِقَراَءةُ بالنَّْصِب ، ويَُجوُز الرَّ ً  هللا ذِلكَ  َصنَعَ  قاَل أَبو إِسحاَق الزَّ  ُصْنعا

ّمِ فعَلَى  نَاَعةُ و هللا. ُصْنعُ  َمْعنَى : ذِلكَ ، ومن قََرأَ بالضَّ ْنعَةُ  ، وَعَملُه الّصانِعِ  ، كِكتَابٍَة : ِحْرفَةُ  الّصِ  ، بالفَتْحِ كما في الّصحاحِ. الصَّ

ً  فََرِسي َصنَْعتُ  ، وهو َمَجاٌز ، تقوُل منه : الفََرِس : ُحْسُن الِقيَاِم عليهِ  َصْنعَةُ و قال : * ، نَقَلَهُ َصنِيعٌ  ، وذِلَك الفََرسُ  َصْنعَةً و ، َصْنعا

 وهو َعِديُّ بُن َزْيٍد : ـ (3)الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للّشاِعِر 

نـــــــــــا  لـــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــَ هُ فـــــــــــنـ عـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ا  صـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــَ ىت  شـــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــَ

نح      ـــــــــــــَ ن وجـــــــــــــًا يف الســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــاِ  جلـــــــــــــَُ ـــــــــــــب َم ال  انعـــــــــــــِ

  
 وَخصَّ بِه اللِّْحيَانيُّ األُْنثَى من الَخْيِل.

نِيعُ  السَّْيفُ وِ  ِقيلُ  : الصَّ بُ  ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : الَمْجلُوُّ ، وزاَد غيُره : الصَّ ُد بالِجاَلِء ، قال َعْمُرو بن َمْعِديَكِرَب  الُمَجرَّ ، وفي األَساِس : الُمتَعَهَّ

 رِضَي هللا عنه ، يَِصُف ِحَماراً أَْقَمَر وأُتُنَه :

اً  صـــــــــــــــــــــــــَ خح ن  شـــــــــــــــــــــــــَ اهـــــــــــُ  فـــــــــــَبوحىَف عـــــــــــنـــــــــــَد أَقحصـــــــــــــــــــــــــَ

ٌف      يـــــــــــح ُه جـــــــــــَ وُح كـــــــــــبَنـــــــــــ  لـــــــــــُ يـــــــــــضُ  (4)يــــــــــــَ نـــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
 َء ، فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّشاِعِر :وُهّيِ  ُصنِعَ  أَي : َمْصقُوٌل ، قد

يٍّ  َرحـــــــــــــــِ َة َمضـــــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ نح أُم َ  مـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  أَبَبـ

ٌف      يـــــــــــح ُه ســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــنـــــــــــَ بـــــــــــِ يـــــــــــضُ كـــــــــــَبن  جـــــــــــَ نـــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
ْحمِن وفي العُبَاِب : هو ِلَرُجٍل من بَْكِر بِن وائٍِل يَْمَدُح أَُميَّةَ بَن َعْبِد هللا بِن خاِلِد بِن أَِسيِد بِن أَبِي العاِص ب ِن أَُميَّةَ ، وفِي اللَِّساِن : هو لعَْبِد الرَّ

 .(5)بِن الَحَكم بِن أَبِي العاِص يَْمَدُح ُمعَاِويَةَ ، وَصْدُره 

َك ا ـــــــــــح ت ـــــــــــَ ا أَتـ رَاهـــــــــــَ ـــــــــــُ ُح يف بـ فـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ـــــــــــُ  تـ ي ـــــــــــعـــــــــــِ  ل

وعُ      طــــــــــُ هــــــــــا الــــــــــقــــــــــُ بــــــــــِ اكــــــــــِ نــــــــــَ ُف عــــــــــن مــــــــــَ َكشــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــَ

  
ْعِر أَنَّ َمْرَواَن َشَخَص إِلى ُمعَاِويَةَ ، وَمعَه أَخُ و . الخ ،.. بأَْبيََض ِمْن أَُميَّةَ  ه : وكاَن ِمْن َخبَِر هَذا الّشِ وه َوَجْدُت في هاِمِش الّصحاحِ ما نَصُّ

ْحمِن أَماَمه ، فلَِقَي ُمعَاِويَةَ ، فقاَل :عبُد  ْحمِن ، فلّما قَُرَب قَدََّم عبَد الرَّ  الرَّ

 ... أَتـَتحك الِعي ُ »
__________________ 

يقو  معناه : أن يريد الرجر أن يعمر اخلري فيدعه حياء من الناس ا كبنه لاف مذهب الرايء ا  (بن عبد ا ميد)( قا  أبو عبيد : قا  جرير 1)
فال مينعك ا ياء من املضــــي ملا أردت. قا  أبو عبيد : والذي ذهب إليه جرير معىن صــــحيح يف مذهبه ولكن ا ديث ال يد  ســــياقه وال لفظه  :

 عل  هذا التفســـري. قا  أبو عبيد : ووجهه عندي أنه أراد بقوله :إذا مل تســـتح فاصـــنض ما شـــئت إلا هو : من مل يســـتح صـــنض ما شـــاء ا عل  جهة
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 متعمداً  عليّ  كذب  من:  السللالمعليهالذم ا لرت  ا ياء. ومل يرد بقوله : فاصــــنض ما شــــئت أن أيمره بذلك أمراً ا ولكنه أمر معناه اخلرب ا كقوله 
نـه حـث  عل  أ ا ـديـث من يراد والـذي ا النـار من مقعـده تبوأ عليّ  كـذب  من معنـاه إلـا ا بـذلـك أمره أنـه وجهـه لي  ا النـار من مقعـده فليتبوأ

ا  ا ياء وأمَر به وعاب تركه. وقا  ثعلب يف قوله : إذا مل تســـــنح فاصـــــنض ما شـــــئت ا قا  : هذا عل  الوعيد ا فاصـــــنض ما شـــــئت فإن    ازيك
 : (أليب متام)وأنشد 

 إذا مل ختــــــــــــــــــــَش عــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاد 

 مل تســـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــِح فــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــض مــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــــــــــاءوِ     

  

 «.صنض» 40/  2قاله يف التهذيب  (.29 الكهف :) (َفَمْن شاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن شاَء فَ ْلَيْكُفرْ )وهو كقو    تعاىل : 

 .88( سورة النمر اآية 2)
 عبارة القاموس : والص نيُض ذلك الفرس. (*)
 ( ابألصر : الشاعر.3)
 ( يف املطبوعة الكويتية : كبنه سيٌف.4)
 ابألصر.( كذا 5)
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، وُهَما بَْيتَاِن فَقَط.  فقاَل : أَيَّ ذِلَك ِشئْتَ  ؟ُمفَاِخراً جئَْت أَْم ُمَكاثِراً أَ  فلّما اْنتََهى من إِنشاِدهما قاَل ُمعَاِويَةُ : «وأَْبيََض ِمْن أَُميَّةَ » وفيه :« الخ

ٍد األَْسَودُ  نِيعُ  والسَّْهمُ  كذا َذَكَرهُ أَبُو ُمَحمَّ  ، قال َصْخُر الغَّيِ : ُصنُعٌ  ، والَجْمُع : كذِلكَ  الصَّ

ُشوَرهح  ابلص ُنضِ ارحُموُهُم وِ  َحح
 (1)امل

 وقال ذُو اإِلْصبَعِ العَْدَوانِيُّ :

دح  َة قـــــــــــَ انـــــــــــَ نـــــــــــَ َس والـــــــــــكـــــــــــِ وح َف والـــــــــــقـــــــــــَ يـــــــــــح  الســـــــــــــــــــــــــ 

اًل      ابــــــــــِ عــــــــــَ ُت فــــــــــيــــــــــهــــــــــا مــــــــــَ لــــــــــح مــــــــــَ اَأكــــــــــح عــــــــــَ نـــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــــُ

  
 أَي ُمْحَكَمةَ العََمِل.

نِيعُ وِ   ، فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل. ِث بِن ُحَوْيٍص الّطائِّيِ فََرُس بَاعِ  : الصَّ

نِيعُ وِ   فاَُلٍن ، وهو َمَجاٌز. َصنِيعِ  فيُْدَعى إِليه. يقاُل : ُكْنُت في يُْصنَعُ  الطَّعَامُ  : الصَّ

نِيعُ وِ  نِيعَِة ، ج :  ِمْن َخْيٍر ، ْصُطنِعَ ا والَمْعُروُف ، واليَُد يُْرَمى بها إِلى إِْنَساٍن. وقيل : هو ُكلُّ ما اإِلْحَسانُ  : الصَّ  ، قال الّشاِعُر : َصنَائعُ كالصَّ

ةَ ِإن   ـــــــــعـــــــــَ ي ـــــــــِ ن وُن  الصـــــــــــــــــــــــ  كـــــــــُ ـــــــــَ ةً ال ت ـــــــــعـــــــــَ ي ـــــــــِ ن  صـــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــُ       رِي اَب هبــــــــــا طــــــــــَ ىت  ُيصــــــــــــــــــــــــَ ضِ حــــــــــَ نــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــح
َ
(2)امل

 

  
 وقال ُسَوْيُد بن أَبي َكاِهٍل :

ا  نـــــــــــــــــــــَ ٌم هلل فـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا َربـــــــــــــــــــــِّ عـــــــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــــــــِ

يـــــــــــــــــضُ وِ      نـــــــــــــــــِ ضح   ا و   صــــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 «.الَمْعُروِف تَِقي َمصاِرَع السُّْوءِ  َصنائِعُ »وفي الَحِديث : 

ْجتُه اْصَطنَْعتُه ، أَي َصنِيعَتِيو ، َصنِيِعي هو من الَمَجاِز :وِ  ْبتُه. وقولُه تعالَى :  وَربَّْيتُه وَخرَّ أَي ِلتَْنِزَل  (3) (َولُِتْصَنَع َعلى َعْيِ  )وأَدَّ

اِغُب : هو إِشاَرةٌ إِلى نَْحِو مابَمْرأَ  إِنَّ هللا َعزَّ وَجلَّ إِذا أََحبَّ »قاَل بعُض الُحَكَماِء :  ى ِمنِّي. قالَهُ األَْزَهِريُّ ، وقِيَل : َمْعنَاهُ ِلتُغَذَّى ، وقاَل الرَّ

ِديُق َصِديقَه  «.َعْبداً تَفَقََّده ، كما يَتَفَقَُّد الصَّ

 فََرَسه ، إِذا قَاَم بعَلَِفه وتَْسِمينِه. َصنَعو َجاِريَتَه ، إِذا َربَّاَها ، َصنَعَ  اْنتََهى ومن ذِلَك :

ّمِ ، تَْصنِيعاً ، أَو أَيْ  الجاِريَةُ ، كعُنِيَ  ُصنِعَتِ  يقال :وِ  ِريَةَ ، الَجا َصنِّعَ و الفََرَس بالتَّْخِفيِف ، َصنَعَ  أُْحِسَن إِلَْيَها َحتَّى َسِمنَْت ، كُصنِّعَْت ، بالضَّ

نََها ، قالَهُ اللَّْيُث ، بالتَّْشِديدِ  الفََرِس ،  َصْنعَةِ  ، بِخاَلفِ  الَجاِريَِة ال يَُكوُن إِاّل بأَْشيَاَء َكثِيَرةٍ وِعاَلجٍ  تَْصنِيعَ  ألَنَّ  ، قاَل : أَي أَْحِسْن إِلْيَها وَسّمِ

ق بَْينَُهما بالتَّْشِديِد ؛ ليَُدلَّ على َمْعنَى التَّكْ  َجاِريَتَه ، بالتَّْخِفيِف ، كما تَقَدََّم ، ومنه قَْولُه تَعَالَى  َصنَعَ  ثِيِر. قاَل األَْزَهِريُّ : وغيُر اللَّْيِث يُِجيزُ ففَرَّ

 .(َولُِتْصَنَع َعلى َعْيِ  ): 

ّمِ : َجبٌَل بِديَاِر بَنِي ُسلَْيٍم. ُصْنعٌ وِ   ، بالضَّ

ِرّماُح : بالَكْسرِ  اليَِد ، ِصْنعُ  ا، وَكذَ  اليََدْينِ  ِصْنعُ  َرُجلٌ  يُقَال :وِ   فِيِهَما إِذا أُِضيفَْت ، قال الّطِ

يِن وِ  ــــــــــــــــــ  َن أَن قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح جِي وأَيـ َوَداعــــــــــــــــــَ ا مــــــــــــــــــُ  َرجــــــــــــــــــَ

ضُ      نــــــح دُ  صــــــــــــــــــــِ يـــــــَ َو  اأَلصــــــــــــــــــــح كــــــح ُث يــــــُ يـــــــح ِن حبــــــَ َديــــــح  الــــــيـــــــَ

  
َكةٌ ، كما في اللَِّساِن ، وِسيَاُق الَجْوَهِرّي والّصاَغانِي يَُخاِلُف ذِلَك ، فإِ  بالتَّْحِريكِ  ، َصنَعٌ  َرُجلٌ وِ  نَُّهَما قاال : ، إِذا أَْفَرْدَت فِهَي ُمْفتُوَحةٌ ُمَحرَّ

َكا مع اإِلَضافَِة ، وأَْنَشَد ألَبِي ذَُؤْيٍب : َصنَعُ  وكذِلَك َرُجلٌ   اليََدْيِن بالتَّْحِريِك ، فَحرَّ

هــــــــــــِ وِ  ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ل ا عــــــــــــَ ا ــــــــــــُ ُروَدلِن َقضــــــــــــــــــــــــــَ ا َمســــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــَ

ضُ َداُووُد َأو      نـــــــــــَ ُض  صـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــ  ـــــــــــُ ِغ تـ َوابـــــــــــِ (4)الســـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ لِذي اإِلْصبَعِ العَْدَوانِّيِ : «.السََّوابِغَ  ِصْنعُ »قاَل الَجْوَهِريُّ : هِذه ِرَوايَةُ األَْصَمِعّيِ ، ويُْرَوى : 
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ا هــــــــــــــــــــَ و مــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــا وقـ َواقــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح ر َص أَفـ ــــــــــــــــــــَ   تـ
ا      هـــــــــــــَ لـــــــــــــِّ َواَن كـــــــــــــُ دح ُر عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــح اأَنـ عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ نـ  صـــــــــــــــــــــــــــَ

  
فَجاَل ساعةً ثّم أَتاهُ ، فقَاَل : ُغالُم الُمِغيَرةِ بِن ُشْعبَةَ ،  ؟انُظْر َمْن قَتَلَنِي»لَّما ُجِرَح قاَل الْبِن َعبّاٍس :  ـرِضَي هللا عنه  ـوفِي َحِديِث ُعَمَر 

نَعُ  فقاَل : نَعُ  قال : ؟الصَّ  ، قاَل : ما لَه. الصَّ

ً  !قاتَلَه هللاُ وِ   «.وهللا لقد ُكْنُت أََمْرُت بِه َمْعُروفا

__________________ 
 : 238/  2( هذه رواية السكري ا ورواية ديوان اهلذليا 1)

 اعلوهم ابلُقُضب الذكورهوِ 
 وعل  هذه الرواية فال شاهد فيها.

 ومعه بيت آخر :« حىت تصيب هبا»اهلذير األشجعي برواية : ونسبه اىل  482( البيت يف جممض املرزابين ص 2)
 فـــــــــــإذا صــــــــــــــــــــــــنـــــــــــعـــــــــــت صــــــــــــــــــــــــنـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــة فـــــــــــاعـــــــــــمـــــــــــد هبـــــــــــا 

 هلل أو لــــــــــــــــــــــــذوي الــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــــة أو دعِ     

  

 منسوابً اىل عيس  بن يزيد اجلبلي. 999/  1والبيت يف متثا  األمثا  

 .39( سورة طه اآية 3)
 ويرو  : وتعاورا مسرورتا. 19/  1( ديوان اهلذليا 4)
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ْنعَةِ  في َماِهرٌ  َحاِذقٌ  اليَِد فِي الُمَذكَِّر ، أَي َصنَاعُ  ، َكَسَحاٍب ، وال يُْفَردُ  وَصنَاُعُهَما ، كأَِميٍر ، اليََدْينِ  َصنِيعُ  َكذا َرُجلٌ وِ   ِمْن قَْومٍ  ُمِجيٌد ، الصَّ

ةٍ  (1) ُصْنعَى تَْينِ  األَْيِدي ُصنُعِ و ، األَْيِدي ، بَضمَّ اليَِد ،  ِلصْنع األَِخيرةُ َجْمعٌ  بَكْسَرةٍ. األَْيِدي ، ِصْنِعيو ، بفَتَْحتَْين األَْيِدي ، َصنَِعيو بَضمَّ

اليَِد ،  َصنِيعِ  اليَِد ، بالَكْسر ، كِطْرٍف وأَْطَراٍف ، أو َجْمع ِصْنعِ  ، جمعُ  األَْيِدي أَْصنَاعُ و اليَِد ، كقَذاٍل وقُذٍُل ، َصنَاع بالَكْسر ، والثانِيَةُ َجْمعُ 

ّي   َصنَاعٍ ُصنُعٌ  اليَِد ، وَجْمعُ  ِصْنعُو ، يقال : ِصْنعٌ  ال غيُر ، وكذِلكَ  َصنَعُون : ـعند سيبويه  ـ َصنَعٍ  وَجْمع: كَشِريٍف وأَْشَراٍف. وقاَل ابُن بَّرِ

تَْيِن  ُصنُعٌ  ونِْسَوةٌ  ُصنُعٌ  ، وُحِكَي ِرَجالُ  (2)ده الَكْسُر مصدٌر ُوِصَف بِه ، مثل َدنٍَف وقََمٍن ، واألَْصُل عن َصنَعٌ  ، وقال ابُن ُدُر ْستََوْيِه : بَضمَّ

 عن ِسيبََوْيِه ، أَي : من َغْيِر إِضافٍَة إِلى األَْيِدي.

كةً ، وِلَسانٌ  َصنَعُ  َرُجلٌ  ومن الَمَجاِز :  ـبَيٍِّن ، قاَل َحّساُن بُن ثَابٍِت  ِليغٍ ولُكّلِ بَ  الفَِصيحِ  للّشاِعرِ  ذِلكَ  يُقَالُ  ، كذِلَك ، َصنَعٌ  اللَِّساِن ، ُمَحرَّ

 : ـ عنههللارضي

ـــــــــــــَؤازِرُه  ٌب ي ـــــــــــــح ل ـــــــــــــَ ي قـ َدحـــــــــــــِ م مـــــــــــــِ َد  هلـــــــــــــَُ  َأهـــــــــــــح

ٌك      اٌن حـــــــــــائـــــــــــِ ضُ فـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا أَراَد ِلســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
ٌ وِ  يِت :اْمَرأَةٌ  حاِذقَةٌ ماِهَرةٌ بعََمِل اليََدْيِن. اليَِد ، أَي َصنَاعُ  وقد تُْفَرُد ، فيُقَاُل : اليََدْيِن ، كَسَحابٍ  َصنَاعُ  امرأَة ّكِ ، إِذا كانَْت  َصنَاعٌ  وقاَل ابُن الّسِ

الَء وتَْفِريها. وقال ابُن األَثِيِر : َرُجلٌ  ي األَشافِي ، وتُْخِرُز الّدِ ٌ  َصنَعٌ  َرقِيقَةَ اليََدْيِن ، تَُسّوِ يَْعَمالنِها  َصْنعَةٌ  ، إِذا َكاَن لَُهَما َصنَاعٌ  ، واْمَرأَة

 بأَْيِديِهَما َويَْكِسبَان بها.

ّي : والَِّذي اْختَاَرهُ ثَْعلٌَب : َرُجلٌ  ٌ  َصنَعُ  قال ابُن بَّرِ ً  اليَِد ، فَيَْجعَل َصنَاعُ  اليَِد ، وامرأَة للَمْرأَة بمنزلة َكعَاٍب وَرَداحٍ وَحَصاٍن ، وقال أَبو  َصنَاعا

 ِشَهاٍب الُهَذِلّي :

اعٌ  نــــــــَ فــــــــَ  صـــــــــــــــــــــَ هـــــــا ِ شـــــــــــــــــــــح رحجــــــــِ اٌن بــــــــفــــــــَ ا َحصـــــــــــــــــــــَ  اهــــــــَ

رُ      رحُ  زاخـــــــــــِ ِن والـــــــــــعـــــــــــِ طـــــــــــح وِت الـــــــــــبـــــــــــَ َواٌد بـــــــــــقـــــــــــُ  جـــــــــــَ

  
نَاعِ  ُرِوَي في الَحِديِث : األََمةُ غيرُ وِ  ٌ  َصنَعُ  وقاَل ابُن ِجنِّي : قولُهم : َرُجلٌ  «.الصَّ اليََد ، َدِليٌل على ُمَشابََهِة َحْرِف الَمّدِ  َصنَاعُ  اليَِد ، وامَرأَة

، لو َجاَء على ُحْكِم نَِظيِره ، نحو : َحَسٍن  َصنَعَةٍ   لتاِء التَّانِيث ، فأَْغنَت األَِلُف قَْبَل الطََّرِف مْغنَى التّاِء الَّتِي كانَْت تَِجُب فيقَْبَل الطََّرفِ 

 وَحَسنٍَة.

 ، في التّثْنِيَِة ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : َصنَاَعانِ  اْمَرأَتَانِ  يُقَال :وِ 

ا  فحضــــــــــــــــــــــــــَ اين حــــــــــــَ نــــــــــــَ رِي حــــــــــــَ َريح َدهــــــــــــح ا تـــــــــــــَ  ِإمــــــــــــ 

َر      ِ َأطـــــــــح اح اعـــــــــَ نـــــــــَ ا الصـــــــــــــــــــــــ  عحضـــــــــــــــــــــــَ رِيـــــــــَش الـــــــــقـــــــــَ  الـــــــــعـــــــــَ

  
. ، كُكتُبٍ  ُصنُعٌ  نِْسَوةٌ وِ   ، مثُل قَذاٍل ، وقُذٍُل ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

نَاعُ  أَبُو ِزرٍّ وِ  الُخَزاِعّيِ ، هَكَذا في التَّْبِصيِر ، ونَقَلَهُ في العُبَاِب ،  الِحْمِصيُّ ، كَسَحاٍب : َرُجٌل من ِحْمَص ، له ِحَكايَةٌ مع ِدْعبِِل بِن َعِلّيٍ  الصَّ

نَاعِ  ولم يَْذُكر له ُكْنيَةً ، ووقََع في التَّْكِملَِة أَبو  ، وفيه َسقَط. الصَّ

ُروَرةِ ، كقَْوِل الّشاِعِر :بالَمّدِ ، ويُْقصَ  َصْنعَاءُ وِ   ُر للضَّ

َعاال بُد  ِمنح   وِإنح طاَ  الس َفرح  َصنـح
ِرين  ـوقال األَنَِسيُّ   : ـوُهو من الشُّعََراِء الُمتَأَّخِ

يِن  نح ســـــــــــــــــــــاكـــــــِ ي  مـــــــِ يِّ ذاَ  ا ـــــــَ اَأاَل حـــــــَ عـــــــَ ـــــــح نـ  صـــــــــــــــــــــَ

وا      نـــُ ســـــــــــــــــَ مح َأحح َر  وكـــَ وا َأســـــــــــــــــح قـــُ لـــَ مح َأطـــح عـــــــاً فـــكـــَ نـــح  صـــــــــــــــــُ

  
 

يِن َعْبُد الَخاِلِق بِن أَبِي بَْكٍر الِمْزجاِجيُّ ، تَغَمَّ  قاِعَدةُ  باليََمنِ  َدهُ هللا بَرْحَمتِه ، ونَفَعَْنا بِه : د ،وهي َطِويلَةٌ ، أَْنَشَدنِيَها َشْيُخنَا العاَّلَمةُ َرِضيُّ الّدِ

« َكثِيَرة»الّشاِم ، أَي في الُمُروجِ واألَْنَهاِر ، هَكَذا في النَُّسخِ :  تُْشبِهُ ِدَمْشق ، َحتَّى ِقيَل : إِنّها َكثِيَرةٌ األَْشَجاِر والِميَاهِ  وَداُر َسْلَطنَتهاُمْلِكَها ، 

ِريَن  ـوقَاَل أَحمُد بُن ُموَسى  (3)« يُْشبِهُ »و َكثيُر األشجاِر »والصَّواُب : « وتُْشبه» ،  َصْنعَاءَ  ِحيَن ُرفَِع إِلى ـوهو من الشُّعََراِء الُمتَأَّخِ

 ـ:  (4)وَصاَر إِلى نَِقيِل السُّود 
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ا  ـــــــــَ ن ـــــــــَ وِد الَح ل ـــــــــَر الســـــــــــــــــــــــ  ي قـــــــــِ ـــــــــَ ا ن ـــــــــَ ن عـــــــــح ـــــــــَ ل  ِإذا طـــــــــَ

      ِ نح أُفــــــــح اءَ مــــــــِ عــــــــَ نـــــــــح ضُ  صــــــــــــــــــــــَ بــــــــَ رحتـــــــــَ طــــــــاٌف ومــــــــُ  ُمصــــــــــــــــــــــح

  

ِت اي  ـــــــــح َذا أَن بـــــــــ  ااي حـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــح نـ ٍد  ءُ صـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــَ  مـــــــــن بـ

  
ضُ وِ    لـــــــــــــَ ُر والضـــــــــــــــــــــــــــِّ هـــــــــــــح َذا َواِداَيِ  الـــــــــــــظـــــــــــــ  بـــــــــــــ   حـــــــــــــَ

  
 ُرِويَ « أَزالُ »في الجاِهِليَِّة  َصْنعَاءَ  ويُقَاُل : إِنَّ اْسَم َمِدينَةِ 

__________________ 
 ( ضبطت يف اللسان : َصنَـَع  األيدي.1)
 ليكون مبنزلة َدِنف وَقِمن.( العبارة يف اللسان : واألصر فيه عنده الكسر : َصِنٌض 2)
 ( يف معجم البلدان : وصنعاء قصبة اليمن وأحسن بالدها ا ُتشّبه بدمش  لكثرة فواكهها وتدف  مياهها.3)
 ( يف معجم البلدان : نقيُر صيٍد ا جبر عظيم.4)
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ُنَـز َلِة 
ِب بِن ُمنَـبٍِّه أَن ه وجَد يف الُكُتِب الَقِدميَِة امل ويـُرحَو  « ا ُكريف َعَليحِك ا وَأان َأحَتَن ُن َعَليحكِ « أَزا  أَزا »ال جِي قـََرَأَها : عن َوهح

َعاءَ  عن ابحِن َأيب الر وِم : َأن   َرأًَة َمِلَكًة ا وهِبَا لَُِّيت  َصنـح َعاءُ  كاَنت امح  .َصنـح
اِق  عَاءَ َصنْ  وقََرأُْت في ِكتَاِب الُمْعَجِم ألَبِي ُعبَْيٍد البَْكِرّيِ أَنَّ  زَّ  في َحقِّ  ـكلمةٌ َحبِِشيَّةٌ وَمْعنَاَها : َوثِيٌق َحِصيٌن ، وفِي َحِديٍث َمْرَوّيٍ عن َعْبِد الرَّ

وقِيَل : َغِديُر الَحْقِل مّما قِيَل : هو َواِدي ُعلَْيب ، وقِيَل :ُهَو أَْصُل َجبَِل نُعَْيٍم ، مّما يَِلي الِقْبِليَّةَ ، « ويَُكوُن ُسوقَُها في َواِديها:»وفِيه  ـ َصْنعَاءَ 

 يَِلي الِقْبِليَّةَ.

، بِزياَدةِ النُّوِن َعلَى َغْيِر ِقياٍس ، كما  َصْنعَانِيٌّ  إِليهما النِّْسبَةُ  أَو ، َعلَى الِقيَاِس ، ة ، بباِب ِدَمْشَق ، والنِّْسبَةُ إِليها َصْنعَائِيٌّ  أَيضاً : َصْنعَاءُ وِ 

، حكاهُ  (1): َحْرنَانِيٌّ ، وإِلى مانِي وعانِى : َمنَانِّي وَعنَانِّي ، كما فِي الّصحاحِ ، أَي فالنُّوُن بََدٌل من الَهْمَزِة  ـلى َحّراَن في النِّْسبَة إِ  ـقالُوا 

بََدٌل من الواِو الَّتِي تُْبَدُل من َهْمَزةِ التَّأْنِيِث في إِنّما هي  َصْنعانِّيٍ  ِسيبََوْيِه ، قَاَل ابُن ِجنِّي :وِمن ُحذّاِق أَْصحابِنَا َمن يَْذَهُب إِلى أَنَّ النُّوَن في

 ، وأَنَّ النُّوَن ُهناَك بدٌل من هِذه الواِو. َصْنعَاِويٌّ  النََّسِب ، وأَنَّ األَْصلَ 

  ، قالَه ابُن أَْسَوَد.، من قَُرى َذَماِر ، وفي ُمْعَجِم أَبِي ُعبَْيٍد : أَّن ِذَماِر : اسٌم لَصْنعَاءَ  : ة ، باليََمنِ  َصْنعَةُ وِ 

دٍ  ْنِعيَّ  قلُت : وَذكر األَِميُر : يَحيَى بَن ُمَحمَّ  ، بالفتْحِ ، َرَوى َعْن َعْبِد الَواِحِد بِن أَبِي َعْمٍرو األََسِدّيِ ، ولَعَلَّهُ نُِسَب إِلى هِذه القْريَة. الصَّ

ْنعُ وِ  ْنعو ووقع في اللَِّسان .(2)َسخِ ، ومثلُه في العُبَاِب والتَّْكِملَة ، هكَذا في سائِِر النُّ  ، بالَكْسِر : السَّفُّودُ  الّصِ :السُّوُد ، وأَْنَشَد ِلْلَمّرار  الّصِ

 يَِصُف اإِلبَِل :

ُروِب وِ  ا كــــــــــــــالشــــــــــــــــــــــــــــُ اهنــــــــــــــُ بــــــــــــــَ   (3)جــــــــــــــاَءتح ورُكــــــــــــــح
ُر وِ      ثــــــــــح هــــــــــا مــــــــــِ قــــــــــُ ائــــــــــِ ضِ ســــــــــــــــــــــــَ نــــــــــح واءِ  صــــــــــــــــــــــــِ  الشــــــــــــــــــــــــِّ

  
ْل في الِعبَاَرتَْيِن.قاَل : يَْعنِي ُسوَد األَْلَواِن ،   فليُتَأَمَّ

ْنعُ وِ  ْنعُ و من ُسْفَرةِ أَو َغْيِرَها. ُصنِعَ  ما : كلُّ  الّصِ َر قوُل ُكثَيٍِّر : الَخيَّاطُ  الّصِ  ، وبه فُّسِ

َو   ضٌ ِإذا مــــــــــــا لــــــــــــَ نــــــــــــح ًة  صــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــ  َدنــــــــــــِ  بــــــــــــه عــــــــــــَ

تِ      مــــــــــــــ  كــــــــــــــَ اِن َورحَدًة مل تــــــــــــــُ وحِن الــــــــــــــدِّهــــــــــــــَ  كــــــــــــــلــــــــــــــَ

  
 اليََدْيِن ، وقد فَّسُروهُ بَرقِيقهما ، كما َمرَّ ، فهو تَْكراٌر. َصنَع في قَْوِل ُكثَيٍّر ، وال يَْخفى أَنَّ هذا قد تَقدََّم عنَد ِذْكرِ  نِ الدَّقِيُق اليََديْ  هو : أَو

ْنعُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  َواء»نفسه ، وُوِجَد في بعِض النَُّسخِ  الشَّّواءُ  : الّصِ  ط.كِكتَاٍب ، وهو َغلَ « الّشِ

ْنعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ً  ، يُقَال : َرأَْيُت عليه الثَّْوبُ  : الّصِ  َجيِّداً ، وهو َمَجاٌز. ِصْنعا

ْنعُ  قيل :وِ   ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، قال : أَي إِذا اْعتَمَّ ، وهو َمَجاٌز. الِعَماَمةُ  في قْوِل ُكثَيٍِّر : الّصِ

ْنعُ وِ  ي أَْحبَاَس الماءِ  أَْصناعٌ  ج : وهي َخَشبَةٌ يُْحبَُس بها الماُء ، وتُْمِسُكه ِحيناً ، الَماءِ  َمْصنَعَةُ  : الّصِ  ، قال األَْزَهِريُّ : وَسِمْعُت العََرَب تَُسّمِ

 .األَْصناعَ 

ً   :ِصْنعوِ   نَقَلَه الّصاَغانِّي ، وقد جاَء ِذْكُره في ِشْعٍر. (4) ع ، ويَُضاُف إِلى قَسا

ْنعُ وِ  ْونَعِ  بالفَتْحِ : ُدَوْيبَةٌ ، أَو طائٌر ، ، الصَّ فَُهَما بعُضُهم ، كما َسيَأْتِي في  ، فِيِهما كالصَّ  «.ض ت ع»، كَجْوَهٍر ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وقد َصحَّ

نَّ وِ  َدةً  اَعةُ الصَّ نَاعُ و ، ، ُمَشدَّ ً  ، الصَّ ْنعِ  نَقَلَهُ اللَّْيُث ، كَسَحاٍب : َخَشٌب يُتََّخذُ في الَماِء ِليُْحبََس بِه الَماُء ، ويُْمِسَكه ِحينا  الَّتِي هي الَخَشبَةُ. كالّصِ

َِّخذَُها الرَّ  الدَّْعَوة ، أَي الَمْصنَعَةِ  من الَمَجاِز : يُقَال : ُكنّا فيوِ   يُْدَعى إِليها اإِلْخَواُن.و ُجلُ يَت

ُجُل : اْصَطنَعوِ  ، فإِنَّهُ لَْن يُْدِرَك قَْوٌم بَْعَدُكم ُمدَُّكْم ، وال  اْصَطنِعُواو أَْوقُِدوا»الَحِديُث : ال تُوقُِدوا بلَْيٍل نَاراً ، ثُمَّ قال : ، ومنه اتََّخَذَها الرَّ

ً  أَي اتَِّخذُوا« َصاَعُكم ً  َصنِيعا  ، أَي َطعَاما

__________________ 
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 ( الذي يف اللسان : ماان وعاان.1)
 ( والتهذيب أيضاً.2)
 اسوَد من الس موم. ـيعين نفسه  ـ( بعده يف التهذيب : أي هذه اإلبر وركباهنا يتمايلون من النعاس ا وسائقها 3)
 ( قيدها ايقوت : ِصنحُض َقِسيٍّ موضض يف شعر ذي الرمة وقا  شبيب بن يزيد بن النعمان بن بشري :4)

 مبــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــرت  األرواح بــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــٍر 

 صــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــض هلـــــــــــــــا ابلـــــــــــــــرحـــــــــــــــلـــــــــــــــتـــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــنوِ     

  

 موضض ابلعالية. .. وفيه : قسا ابلفتح والقصر
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 تـُنحِفُقونَه يف َسِبيَر  . وقاَ  الر اِعي :
ةٍ وِ  عـــــــــــَ نــــــــــــَ يـــــــــــهـــــــــــا  َمصـــــــــــــــــــــــــح ُت فـــــــــــِ نـــــــــــح َد َأعـــــــــــَ يـــــــــــح نــــــــــــَ  هـــــــــــُ

ا      يـــــــــــنـــــــــــَ بـــــــــــِ
ُ

َر املـــــــــــ مـــــــــــِ ا الـــــــــــثـــــــــــ  اهتـــــــــــَِ ذ  لـــــــــــ  لـــــــــــَ (1)عـــــــــــَ
 

  
 قاَل األَْصَمِعيُّ : أَي َمْدَعاةٍ.

ْهِريجِ  كالَحْوِض  ، الَمْصنَعَةُ وِ   الَمَصانِعُ  ، قال األَْصَمِعّي : ماُء الَمَطرِ  ، وفي العُبَاِب فيه ، وفي الّصحاحِ : يَْجتَِمُع فيهِ  يُْجَمع فِيها أَو ِشْبهُ الّصِ

 ، الَمْصنَعَةِ  ٍد عن أَبِي َعْمٍرو ، قال : الِحْبُس : مثلُ : َمَساَكاٌت لَماِء السََّماِء يَْحتَِفُرَها الناُس ، فيَملَُؤها ماُء السََّماِء ، يَْشَربُونها ، وَرَوى أَبُو ُعبَيْ 
 بلُغَتَْيه ، الَمْصنَعَةِ  ، أَي َجْمعُ  : الَجْمعُ  الَمَصانِعُ و ، كَمْقعٍَد ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ وصاِحُب اللَِّسانِ  كالَمْصنَعِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِري ، وتَُضمُّ نُونَُها

 .(2) (َوتَ تَِّخُذوَن َمصاِنَع َلَعلَُّكْم خَتُْلُدونَ )عُضهم قولَه تَعالَى :، وبه فَسَّر بَ  الَمْصنَعو

يوِ   ، وأَْنَشَد الْبِن ُمْقبٍِل : َمْصنَعَةٌ  ، َواِحَدتُها َمَصانِعَ  القَُرى قاَل األَْصَمِعيُّ : العََرُب تَُسّمِ

ا  نـــــــــــَ مـــــــــــاِم لـــــــــــَ اِر ا ـــــــــــَ كـــــــــــَ ـــــــــــح واَت أَب  كـــــــــــَبن  َأصـــــــــــــــــــــــــح

رِّ      ايف كــــــــــــُ ــــــــــــَ ــــــــــــن ي ــــــــــــِّ ن غــــــــــــَ ــــــــــــُ ــــــــــــه يـ ٍة مــــــــــــن ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ن   ــــــــــــَح

  

اٍط  ــــــــــَ ب ــــــــــح َواِن أَنـ واُت ِنســــــــــــــــــــــــح ةٍ َأصــــــــــــــــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ نـ  مَبصــــــــــــــــــــــــح

  
ا   يــــــــــنــــــــــَ ابــــــــــِ بــــــــــَ َ الــــــــــتـــــــــــ  تــــــــــَ ح وحِح فــــــــــاجــــــــــح َن لــــــــــلــــــــــنـــــــــــ  دح  ِبــــــــــَ 

  
ْدَن : لَبِْسَن البُُجَد. الَمَصانِعِ  وفي األََساِس : تَقُوُل : هو ِمْن أَْهلِ   ، أَي القَُرى والَحَضِر ، بجَّ

 : عنههللارضيواآلبَاِر وَغْيِرَها ، قال لَبِيٌد  الَمبَانِي من القُُصورِ  أَيضاً : الَمَصانِعُ وِ 

ُض  َوالــــــــِ وُم الــــــــطــــــــ  جــــــــُ لــــــــَ  الــــــــنــــــــ  بـــــــــح ا تـــــــــَ ا ومــــــــَ يــــــــنــــــــَ لــــــــِ  بــــــــَ

َداَن و وِ      عــــــــــــح ــــــــــــَ قــــــــــــَ  الــــــــــــدِّاَيُر بـ ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ ضُ تـ انــــــــــــِ صــــــــــــــــــــــــــَ
َ
 امل

  
ي :وشاِهُدهُ قَوْ  الُحُصونُ  : الَمَصانِعُ وِ   ُل البَِعيِث :، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، قاَل ابُن بَّرِ

ِر    ذِكـــــــــــــــح ىَن زاَِيٌد لـــــــــــــــِ ةً بـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ  َمصـــــــــــــــــــــــــــــح

اِ      ضح مــــــــــــن الــــــــــــطــــــــــــِّ رحفــــــــــــَ اَرِة مل تـــــــــــــُ جــــــــــــَ  مــــــــــــن ا ــــــــــــِ

  
، هَكَذا في العُبَاِب والتَّْكِملَِة ، ونَصُّ ابِن األَْعَرابِّيِ  األَْخَرُق : تَعَلََّم وأَْحَكمَ  أَْصنَعَ  ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : : أَعاَن آَخرَ  أَْصنَعَ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

ُجُل :إِذا أَعاَن أَْخَرق  أَْصنَع فِي النََّواِدِر : األَْخَرُق إِلى آِخِره ،  أَْصنَعو ، ثم زاد ِمْن ِعْنده :« آَخرَ »، فاْشتَبَه على اْبِن َعبّاٍد ، فقاَل  (3)الرَّ

َواُب ، ومثله في اللَِّسان.وقَلََّده الّصاغانِيُّ م  ن َغْيِر ُمَراَجعٍَة لنَّصِ ابِن األَْعَرابِّيِ ، وما َذَكْرنا هو الصَّ

 اتََّخَذها. ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، أَي َصنِيعَةً  ِعْنَده فاُلنٌ  اْصَطنَعوِ 

 ، والبَاِطُن َمْدُخوٌل. ُن بهوالتََّزيُّ  الصَّاَلحِ وُحْسِن السَّْمت ، وإِْظهاُره ، : تََكلُّفُ  التََّصنُّعُ وِ 

ْشَوة ، ُكنَِي بها عن الُمَصانَعَةُ وِ  الَواِلَي ، إِذا  َصانَعَ  ، يُقَال : (4) الُمَداَراة والُمداَهنَة في األََساِس : هو َمأُْخوذٌ من َمْعنَىو ، قالَهُ الّراِغبُ  الّرِ

، إِذا داراهُ واَل يَنَه وَداَهنَه. وفي َحِديِث  صانَعَةُ ويُقَاُل :« لماِل لم يَْحتَِشْم ِمْن َطلَِب الَحاَجةِ با صانَعَ  َمنْ »َرَشاهُ. قال الَجْوَهِريُّ : وفِي الَمثَل 

ً  تَْصنَع : أَنْ  الُمَصانَعَةِ  أَي : يَُداِريه. وأَْصلُ « قائَدهُ  يُصاِنعُ  كانَ »جابٍِر  ْنعِ ال لََك َشْيئاً آَخَر ، ُمفَاَعلَةٌ من ِليَْصنَع لَهُ َشْيئا ، وقال ُزَهْيُر بُن  صُّ

 أَبِي ُسْلَمى :

نح ال وِ  ضح مـــــــــــــَ ريٍَة  ُيصـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــِ ثـــــــــــــِ وٍر كـــــــــــــَ ـــــــــــــُ  يف أُم

مِ      نحســــــــــــــــــــــــــِ بح مبــــــــــــَِ وطــــــــــــَ ــــــــــــُ اٍب وي ــــــــــــَ ي ــــــــــــح ر سح أبَنـ  ُيضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 

 أَي َمْن لَْم يَُداِر النّاَس في أُُمورِهم َغلَبُوه ، وقََهُروه ، وأََذلُّوه.

 فهو« ولَهُ »األَْولَى َحذُف الَواِو من  في الفََرِس : أَْن ال يُْعِطَي َجِميَع ما ِعْنَده من السَّْيِر ، وله َصْوٌن يَُصونُه الُمَصانَعَةُ  من الَمَجاِز :وِ 

 ، كما في العُبَاِب. ببَْذِله َسْيَرهُ  يَُصانِعُك



10435 

 

 فيما يَْبذُل منه ، ويَُصوُن بَْعَضه. (5)وفي األََساس : كأَنَّهُ يَُوافِي 

ْل. الُمَصانَعَةُ  فاُلناً : داَرْيتُه. قلُت : فإَِذن انَْعتُ صَ  ومنه : ْشَوةِ من َمجاِز الَمَجاِز ، فاْفَهم وتَأَمَّ  بمْعنَى الّرِ

 ِويلُه :تَأْ  (6) (َواْصطَنَ ْعُتَك لِنَ ْفِسي)ِء ، قالَهُ الّراِغُب ، قاَل : وِمْنهُ قولُه تعالَى : واالْصِطناُع : الُمبَالَغةُ في إِصالح الشَّيْ 

__________________ 
 «.املبينا»بد  « املنينا»وانظر ختر ه فيه ا وفيه  268( ديوانه ص 1)
 .129( سورة الشعراء اآية 2)
 كاألصر واللسان.« أخر »وهبامشه عن نسخة أخر  : « أعان آخر»( الذي يف التهذيب : 3)
 ومنه املصانعة ابلرشوة.( كذا والذي يف األساس : صانعت فالانً إذا داريته ا 4)
 ( يف األساس : كبنه يرافقك مبا يبذ  منه.5)
 .41( سورة طه اآية 6)
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رَتحُتك َنحزَِلِة الجي أَ  اخح
رحَت يف اخِلطَاِب َعينِّ والتـ بحِليِغ ابمل َ َخلحِقي ا َحىت  صــــــِ ُكوُن َأاَن هِبا لو إلقاَمِة ُحج جِي ا وَجَعلحُتك بـَيحيِن وَباح

تـُُهم ُت عليهم. وقاَ  اأَلزحَهرِي  : َأي َربـ يـحُتك خاطَبـح َتَججح ِفيَكهُ  ا واحح َتكح ٍر أســــــــح ِة أَمح يف ِفرحَعون وُجُنوِده ا ويف َحِديِث  خلَاصــــــــ 
طَنَـَعكَ  قا  ِلُموســــــــــَ  : أَنحَت َكِليُم   ال ِذي»آَدَم :  ه اصــــــــــح ســــــــــِ َنحزَِلة قاَ  ابُن األَثري : هذا مَتحِثيٌر ملا َأعحطَاُه   م« لنَـفح

ن امل
 والتـ قحرِيِب.

ً  فالنٌ  اْصَطنَع يُقَاُل :وِ   ، كما يُقَال ؛ اْكتَتََب ، أَي أََمَر أَْن يُْكتََب له ، والّطاُء بََدٌل من تاِء االْفتِعَاِل ؛ ألَْجِل الّصاِد. له يُْصنَع أََمَر أَنْ  ، إِذا خاتَما

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 له ، وقوُل أَبِي ذَُؤْيٍب : يُْصنَعَ  ، كما في اللَِّساِن ، وفي العُبَاِب : اْستَْصنَعَه : َسأََل أَنْ  ُصْنِعه  : َدَعا إِلىءَ الشَّيْ  اْستَْصنَعَ 

تح  لـــــــَ عـــــــَ اَء َأشـــــــــــــــــــــح وحســـــــــــــــــــــَ لـــــــَ  بـــــــكـــــــَ تــــــــح َرتح قــــــــَ  ِإذا ذَكـــــــَ

رَاِب َرثٍّ      ِة اأَلخــــــــــح يــــــــــَ اكــــــــــَواهــــــــــِ هــــــــــَ وعــــــــــُ نــــــــــُ (1)صــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 : َجْمٌع ال أَْعِرُف له َواِحداً. ُصنُوُعَها قاَل ابُن ِسيَده :

يَواِن : كَواِهيَِة األَْخَراِب ، يَْعنِي : الَمَزاَدةَ أَو اإِلَداَوةَ ،  : ُخَرُزَها. ُصنُوُعَهاو قلُت : وقال الُسكَِّرّي في شرح الّدِ

 ئٍذ َمْصَدراً.ويُقَال ؛ ُسيُوُرَها التي ُخِرَزْت بها ، ويُقَال : َعَملَُها : فَيَُكون ِحينَ 

ً  وَحَكى ابُن درْستََويِه : ٌ  َصنِعٌ  : مثل : بَِطَر بََطراً ، فهو َصنَِع َصنَعا ، وأَْنَشَد لُحَمْيِد  َصنَاعٍ  ، بمْعنَى َصنِيعَةٌ  ، أَي ماِهٌر ، وقال غيُره : امَرأَة

 بِن ثَْوٍر :

 َ اح َواُن بـــــــــَ تح بـــــــــه الـــــــــنِّســــــــــــــــــــــح ةٍ َأطـــــــــافـــــــــَ يـــــــــعـــــــــَ نـــــــــِ  صــــــــــــــــــــــَ

جِي وِ      َ الــــــــــ  اح ابــــــــــَ مــــــــــَ لــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــَ ا تـ مــــــــــَ يــــــــــح كــــــــــَ  جــــــــــاَءتح لــــــــــِ

  
ّي : وفي الَمثَِل :  َصنِعٌ  ؛ ألَنَّهُ لم يُْسَمع َصنََع َصنِيعٌ  وهَذا يَُدلُّ َعلَى أَنَّ اسَم الفاِعل من الثَّلَّة : الصُّوُف « ثَلَّة َصنَاعٌ  ال تَْعَدمُ »، قاله ابُن بَّرِ

 والشَّعُر والَوبَر.

ٌ  َصْنعُون ، وقومٌ  َصْنعٌ  ِمراً يَقُوُل : َرُجلٌ وقاَل اإِليَاِديُّ : َسِمْعُت شَ   اللَِّساِن : َسِليَطةٌ ، قال الراِجُز : َصنَاعُ  ، بُسُكوِن النُّوِن. وامرأَة

 ابللَِّساِن والَيدِ  َصناعٌ هي وِ 
نون فُْصاَلنَُهم ، وال يَْسقُوَن أَلباَن إِبِلهم األَ  يَْصنَعُون : َصنَاِعيَةُ  وقَْومٌ  ْضياَف ، وقد َمرَّ شاِهُده من قَْوِل عاِمِر بِن الطُّفَْيِل في في الماَل ويَُسّمِ

 .(2)« ص ل م ع»

نِيعوِ   ، كأَِميٍر : الثَّْوُب الَجيُِّد النَِّقيُّ ، كما في اللَِّساِن واألََساِس ، وهو َمَجاٌز. الصَّ

 وقوُل نافِعِ بن لَِقيٍط :

َ  فــــــــــيــــــــــه  يــــــــــح َذاِذ فــــــــــلــــــــــَ ُرُط الــــــــــقــــــــــِ ضٌ مــــــــــُ نــــــــــَ  َمصــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــبُ      قــــــــــِ عــــــــــح ه وال الــــــــــتـــــــــــ  عــــــــــُ فــــــــــَ نـــــــــــح  ال الــــــــــرِّيــــــــــُش يـــــــــــَ

  
 «.م ر ط»وفي « ر ى ش»، أَي ما فِيه ُمْستَْملٌَح ، وقد تَقَدَّم ِذْكُر األَْبيَاِت في  َمْصنَعٌ  فَسََّره ابُن األَْعَراِبّيِ فقال :

ْنعُ وِ  ْهِريج ، وقيل : إِنَّ  الّصِ ، زيدت الياُء في  َمْصنَعَة : َجْمع الَمَصانِيعُ و ، ُصْنعٌ  َواِحُدَها الُصنُوعَ  ، بالَكْسِر : الَحْوُض. وقِيَل : ِشْبهُ الّصِ

 ، كَمْكُسوٍر وَمَكاِسيَر. َمْصنوَعةٍ و َمْصنُوع ، ويَُجوُز أَْن يَُكوَن َجْمعَ  (3)ْعِر َضروَرة الشِّ 

ْنعُ وِ  رَ  الّصِ ْنعَ  من بَلَغَ »الَحِديُث :  ، بالَكْسِر : الِحْصُن ، وبه فُّسِ  «.بَسْهمٍ  الّصِ

 ، َحَكاهُ أَبو َحنِيفَةَ. َمْصنَعَة اِحَدتَُها: َمَواضُع تُْعَزُل للنَّْحِل ، ُمْنتَبَِذةً عن البُيُوِت ، وَ  الَمَصانِعُ وِ 

ْنعوِ  ْزُق. الصُّ ّمِ : الّرِ  : قَدََّمه. اْصَطنَعَهو ، بالضَّ
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. َصنِيعَتُه فاُلٍن ، أَي (4)ويُقَال : هو ُمْصَطنَعَةُ  َمْخَشِريُّ  ، نَقَلَهُ الزَّ

 ِء : َخاَدَعه َعْنه.عن الشَّيْ  َصانَعَهوِ 

 فاُلناً ، أَي َرافَْقتُه. َصانَْعتُ  ويُقَاُل :

 : َمْوضٌع ، قاَل َعْمُرو بُن قَِميئَةَ : األَْصنَاعُ وِ 

__________________ 
 بصيغة املاضي.« رث»برواية : كواهية األخرات. وترو  : األخراث ابلثاء املثلثة. ويف بع  النسخ  86/  1( ديوان اهلذليا 1)
 ( يريد قوله :2)

 ســــــــــــــــــــــــــــــــوَد صــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــٌة إذا مـــــــــــــــــــا أوردوا 

ا حتــــــــــــــــــلــــــــــــــــــبِ       صـــــــــــــــــــــــــــــــدرت عــــــــــــــــــتــــــــــــــــــومــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم وملــــــــــــــــــّ

  

 ( وردت يف قو  الشاعر :3)
 ال ُأحـــــــــــــــــــــــــــب  املـــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــد انت الـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــوايت 

العــــــــــــــــــاً       يف املصـــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــيــــــــــــــــــض ال يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا اطــــــــــــــــــّ

  

 ( يف األساس : وفالن صنيعتك ومصطنعك.4)
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َد   تح لـــــــــَ عـــــــــَ اعِ َوضـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ ًة  اأَلصـــــــــــــــــــــــح يـــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ

رُ      جـــــــــــَ ِت الـــــــــــعـــــــــــِ طـــــــــــ  وُب وحـــــــــــُ يـــــــــــُ  فـــــــــــهـــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــ 

  
 كما في اللَِّساِن ، وأَْغفَلَه ياقوت في ُمْعَجِمه.

اَم وأَبَاَك ، تَْقِديُره : َمَع أَبِيك ، ألَنَّ مع والواَو َجِميعاً لّما كانَت لالْشتَراِك والُمَصاَحبَِة أُقِيَم أََحدُهما ُمقَ  َصنَْعتَ  وقال الَجْوَهِريُّ : وقولُُهم : ما

 أَْنَت وأَبُوَك. َصنَْعتَ  : ما اآلَخِر ، وإِنََّما نُِصَب لقُْبحِ العَْطِف على الُمْضَمِر الَمْرفُوعِ من َغْيِر تَْوِكيٍد ، فإِْن َوكَّْدتَه َرفَْعَت ، وقلتَ 

ّمِ ، أَي ُمْستَِويَةٌ ، من َعَمل َرُجٍل َواِحٍد ، نَقَلَه الَحْربيُّ  ُصْنعَةٌ  وأَْسُهمٌ   في َغِريبه. (1)، بالضَّ

ً  تُِعينُ »وفي الَحِديِث  َر عن الِقيَام بها ، ويُْرَوى أَيضاً :  َصْنعَةٍ  أَي ذا« َصانِعا ً »قَصَّ الُمْعَجَمِة والتَّْحتِيّة ، أَي ذا َضيَاعٍ من  بالّضادِ « ضائِعا

.  فَْقٍر أَو ِعيَاٍل ، وِكالُهَما َصواٌب في الَمْعنَى ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

نائعِ  ويُْنَسُب إِلى  ، كأَْنَماِطّيٍ. َصنائِِعيّ  : الصَّ

 ، كُرّماٍن. ُصنّاعٌ  : الّصانِع وَجْمعُ 

 ، عن اْبِن القَّطاع. َصنَعَه الفََرَس : لغةٌ في أَْصنَعوِ 

ْغَرى ، وأَّما الُكْبَرى ، فهي  َمْصنَعَةِ  : ِخّطةٌ بِمْصَر ، ونُِسَب إِلى الَمْصنَعَةِ  وَدْربُ  أَْحَمَد بِن ُطولُوَن الّتِي هي تَُجاهَ َمْسِجد القََرافَِة ، وهي الصُّ

َمِة.بَدْرِب ساِلٍم ، بَطِريِق القََرافَِة ، َحقَّقُه ابُن الَجّوانِّيِ ف  ي الُمقَّدِ

ُد بُن َعْبِد هللا ، بن نَّاعِ  وَكَشدَّاٍد : ُمَحمَّ  القُْرُطبِيُّ ، آِخُر َمْن تاََل َعلَى األَْنَطاِكّيِ. الصَّ

نَّاع وأَبو َجْعفٍَر أَْحَمُد بُن َعْبِد هللا عن الشَّاِطبِّيِ   ، َرَوى َعْن أَبِي َجْعفَِر بِن الباِرِش. الصَّ

اعُ  : [صوع] َواعُ و ، الصَّ ّمِ ، الّصِ ْوعُ و ، بالكْسِر ، وبالضَّ الَِّذي يَُكاُل به ، وتَُدوُر عليه أَحكاُم  الّصاعِ  ُكلُُهنَّ لُغَاٌت في ويَُضمُّ  ، بالفَتْحِ  الصَّ

 لُوا نَْفِقدُ ، قرأَ أَبُو ُهَرْيَرةَ رِضَي هللا عنه ، وُمَجاِهٌد ، وأَبو ُهَرْيَرةَ رِضَي هللاُ عنه ، وُمَجاِهٌد ، وأَبو البََرْهَسِم : قا َء بِِهنَّ الُمْسِلميَن ، وقُِرى

َجاٍء ، وَعْوُن بُن َعْبِد هللا ، وَعْبُد هللا بُن الَمِلك بالَكْسِر ، وقََرأَ الَحَسُن البَْصِرّي وأَبُو رَ  ِصَواعَ  الَمِلك وقرأَ أَبُو َحْيَوةَ واْبُن قَُطْيٍب : صاعَ 

ّمِ ، وقََرأَ أَبو َرَجاٍء أَيضاً : (2)الَمِلِك  ُصوعَ  َذْكَواَن :  الَمِلِك بالغَْيِن الُمْعَجَمِة. كما َسيَأْتِي. َصْوغَ بالضَّ

َواعِ  َغْيرُ  الَِّذي يَُكاُل به الّصاعُ  أَو َجاُج : هو يَُذكَّرالَِّذي يُْشَرُب به ، قاَل ا الصُّ  على التَأْنِيِث ، (3)وقََرأَ ابُن َمْسعُوِد : وِلَمْن جاَء بِها  ويَُؤنَّثُ  لزَّ

ثِيِر : قاَل ابُن األَ « ، ويَتََوَضأَ بالُمدِّ  بالّصاعِ  يَْغتَِسلُ  كان وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّه »كما في الّصحاحِ ، وفي الَحِديِث :  وهو : أَْربَعَةُ أَْمَداٍد.

 َخْمَسةَ أَْرَطاٍل وثُلُثاً على َرأْيِهْم. الّصاعُ  بالِعَراِقّيِ ، وبه يَقُوُل الّشافِِعيُّ وفُقهاُء الِحَجاِز ، فيكونُ  ُكلُّ ُمّدٍ ِرْطٌل وثُلثٌ والُمدُّ ُمْختَلٌَف فيه ، فِقيَل :

ْطلُ  ثََمانِيَةَ أَْرطاٍل على َرأْيِِهمْ  الصاعُ  ، فيُكونُ  وقِيَل : هو ِرْطاَلِن ، وبِه أََخَذ أَبو َحنِيفَةَ وفُقَهاُء العراقِ   في م ك ك. : اْنُظْره والّرِ

ُجِل الَِّذي ليَس بعَِظيِم الَكفَّْينِ وِ   يُوَجُد فيه وال َصِغيِرهما ؛ إِْذ ليَس ُكلُّ َمَكاٍن قاَل الدَّاُووِدّي : ِمْعيَاُرهُ الَِّذي ال يَْختَِلف : أَْربَُع َحفَنَاٍت بَكفَّي الرَّ

 .اْنتََهى. وسلموآلهعليههللاصلىالنَّبِّيِ  صاعُ 

ْبُت ذِلَك فَوَجْدتُهُ َصِحيحاً. قاَل الُمَصنُِّف : ِهم أَْمَدادٍ  أَْربَعَةُ  بالَمِدينَةِ  الَِّذي ـ وسلموآلهعليههللاصلى ـالنَّبِّيِ  صاعَ  في اللَِّساِن : أَنَّ  والَِّذي وَجرَّ  بُمّدِ

 ِعْنَدُهم أَْربَعَةُ أَمناٍن ، والَمنُّ : ُرْبعُه ، الّصاعِ  قال : وهو يَأُْخذُ من الَحّبِ قَْدَر ثُلُثَْي َمّنِ بَلَِدنا ، وأَْهُل الُكوفَِة يَقُولون : ِعيَارُ  .مِعْنَدهُ  الَمْعُروفِ 

، هذا  أَْصُؤعٌ  إِْن ِشئَْت أَْبَدْلَت من الواِو الَمْضُموَمِة َهْمَزةً وقُْلَت :و ، أَْصُوعٌ  : ج هذا هو القَِفيُز الِحَجاِزي ، وال يَْعِرفُه أَْهُل الَمِدينَةِ  صاُعُهمو

مِّ  ُصوعٌ و مثْل : بَاٍب وأَْبَواٍب ، أَو ثَْوٍب وأَثَْواٍب ، أَْصَواعٌ و َصاعٌ  من َذكََّرهُ قال :و على َرأْيِ من أَنَّثَهُ   ْسِر ،، بالكَ  ِصَواعٍ  ، كأَنَّه َجْمعُ  بالضَّ

 أَو ِمْنه. يْشَرُب فيه الَِّذي كاَن الَمِلكُ  وهو الَجامُ  ، كغَُراٍب وِغْربَاٍن ، ُصَواع أَو هذا َجْمعُ  ، مثْل قاعٍ وقِيعَاٍن ، ِصيعَان يُْجَمُع أَْيضاً َعلَىو

َواعُ  الَمِلك ، هو الَمكُّوُك الفاِرسيُّ الِّذي يَْلتَِقي َطَرفَاه وقاَل الَحَسُن : ُصَواعُ  وقال َسِعيُد بن ُجبَْيٍر : قَايَة الصُّ  والّسِ

__________________ 
 «.اجلوهري»( عن اللسان وابألصر 1)
 .72( سورة يوسف اآية 2)
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 «.َوِلَمْن جاَء ِبِه ِْحُْل بَِعْي  » ( قراءة العامة3)
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يح  رِبُوا بِه ا وأَم ا قولُه َتعاىَل :  (1)ٌء َواِحٌد شـــــــَ َا شـــــــَ َتْخَرَجها ِمْن )ا وِقيَر : ِإن ُه كاَن من َورٍِ  ا فكاَن ُيَكاُ  به ا وُرمب  ُثَّ اس     ْ
َقايَِة من قوله :  (2) (ِوعاِء َأِخيهِ  ِمرَي يـَرحِجُض ِإىل الســــــِّ قايََة يف رَْحِل )فِإن  الضــــــ  وقاَ  الز ّجاُج : جاَء يف  .(3) (َأِخيهِ َجَعَل الس     ِّ

َقايَُة. قاَ  : وِقيَر  َرُب به ا وهو الســِّ ِلُك َيشــح
َ
ك وَ  ا كان امل

َ
ِبه امل َتِطاًل ُيشــح رِي أَن ه كاَن ِإاَنًء ُمســح وغاً من التـ فحســِ : ِإن ه كاَن َمصــُ

ِبه الط    .(4)اَس ا وقيَر : ِإن ه كان ِمنح ِم ٍّ ِفض ٍة ا مُمَو هاً ابلذ َهِب ا وقير : ِإن ه كاَن ُيشح
كالُحْفَرة ، وقِيَل : الُمْطَمئنُّ الُمْنَهبُِط من ُحُروفِه الُمِطيفَِة به ، قال الُمَسيَّب بُن َعلٍَس يَِصُف  : الُمْطَمئُِن من األَْرِض  الّصاعُ  من الَمَجاِز :وِ 

 ناقَةً :

ا  اِء كــــــــــــَبلــــــــــــ َ جــــــــــــَ ا لــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــ  تح يــــــــــــَداهــــــــــــَ رِجــــــــــــَ  مــــــــــــَ

ٍب يف      يح اَلعـــــــــــــِ ُرو بـــــــــــــكـــــــــــــفـــــــــــــ  كـــــــــــــح اعِ تـــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــَ

  
اَعةِ  ْولََجان  :بالّصاعِ  َصائِعٍ ، ويَْعنِي (5) بِصاعِ  أَي بصاعٍ  قِيَل : أَرادَ و ، وَمْعنَى تَْكُرو ، أَي تَْلعَُب بالُكَرةِ ، كالصَّ ، ألَنَّه يُْعَطُف  الصَّ

ْرِب بِه ، ِلتُصاَع الُكَرةُ بِه ، ويُْرَوى   يَْعنِي الَِّذي يَْضِرُب بالُكَرةِ.« ماقِطٍ بَِكفَّْى »للضَّ

 ٌء.، البُْقعَةُ الَجْرَداُء ليَس فِيَها َشيْ  الّصاَعةُ  وقيَل :

ي ِحَجاَرتَها ، ويَ  الّصاَعةُ  ، وقَاَل غيُره : َمْوضٌع يُْكنَُس ، ثُمَّ يُْلعَُب فِيهِ  : الّصاعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ْكُرو فيه بُكَرتِه ، يَْكَسُحَها الغاُلُم ، ويُنَّحِ

 .الّصاَعةُ  فتِْلَك البُْقعَةُ هي

َمْخَشِريُّ : يُقال : َضَربَه في َمْوِضُع َصْدِر النَّعَاِم إِذا َوَضعَتْه باألَْرِض  ُجْؤُجِؤ النَّعاِم : صاعُ  قال ابُن فاِرٍس :وِ  ُجْؤُجئِِه ،  َصاعِ  ، وقال الزَّ

 َجاٌز.َصْدِره ، أَي َوَسِطه ، وهو مَ  َصاعِ  وفي

من أَِديٍم كالنِّطع ، لنَْدِف  َصاَعةً  ، قالَه اللَّْيُث. وقال ابُن ُشَمْيٍل : ُربما اتََّخَذتْ  : الَمْوِضُع تَُهيِّئُه الَمْرأَةُ لنَْدِف القُْطنِ  الّصاَعةُ  من الَمَجاِز :وِ 

َعتِ  وقد القُْطِن والصُّوِف عليه ، ً  َصوَّ تْه. الَمْوِضَع تَْصِويعا  ، إِذا َهيَّأَتْه وَسوَّ

ّمِ ، ُصْعتُهُ وِ  ً  أَُصوُعه ، بالضَّ  ، يُقَاُل :هذا َطعَاٌم يَُصاُع ، أَي يكاُل. بالّصاعِ  ِكْلتُه : َصْوعا

قْ  َء :الشَّيْ  ُصْعتُ وِ   .فاْنَصاعَ  وهو َمَجاٌز ، تُه.فَرَّ

ْفتُه وأَْفَزْعتُهُ. ُصْعتُهوِ   ، أَي أَْفَزَعه. َصاَعهُ  ولو اْقتَصَر على أََحِدهما كاَن أَْخَصَر ، وفي الُمِحيِط : َخوَّ

الَكِميُّ أَْقَرانَه ، إِذا أَتاُهم ِمْن نََواِحيِهم ، وفي  يَُصوعُ  ، وفي العُبَاِب والّصحاح : األَْقراَن وَغْيَرُهم : أَتْيتُهم من نََواِحيِهم ُصْعتُ  من الَمجاِز :وِ 

اِعي َماِشيَتَه ، صاعَ  التهذيب : بَاَرةِ : َحاَزُهم من نََواِحيِهم ، َحَكى ذِلَك : َجاَءُهم ِمْن نََواِحيِهم. وفي بَْعِض العِ  يَُصوع الشُّجاُع أَْقَرانَه ، والرَّ

ق َجْمعَُهم. (6)أَي « أَْقَرانَه يَُصوع الَكِميّ :»األَْزَهِريُّ عن اللَّْيِث ، وقاَل : َغِلَط اللَّْيُث فيما فَسََّر. وَمْعنَى   يَْحِمُل عليهم ، فيُفَّرِ

جلُ  َصاَعَها (7)قََها في الَمْرَعى ، قال : والتَّْيُس إِذا أُْرِسَل في الّشاِء إِبِلَهُ ، إِذا فَرَّ  يَُصوعُ  وقاَل : وكذِلَك الّراِعي  ، إِذا أَراَد ِسفَاَدها. والرَّ

 الَمِعَز. يَُصوعُ  اإِلبَل ، والتَّْيسُ  يصوعُ 

ً  الغَنَمَ  َصاعَ وِ  قَها ، قال أَْوُس بُن َحَجٍر : يَُصوُعها َصْوعا  : فَرَّ

وعُ  يــــــــــــــٌم  َيصـــــــــــــــــــــــــــُ َو  َزنــــــــــــــِ هــــــــــــــا َأحــــــــــــــح وقــــــــــــــَ نــــــــــــــُ  عــــــــــــــُ

ِرميُ      َب الــــــــــــغــــــــــــَ خــــــــــــِ بحٌب كــــــــــــمــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــه  ــــــــــــَ

  
ّي والّصاَغانِيُّ : البَْيُت للُمعَلَّى بن َجَماٍل العَْبِدّي  َل ، وقاَل ابُن بَّرِ  ، زاَد األَِخيُر :أَْنَشَد الَجْوَهِريُّ الِمْصَراَع األَوَّ

ٌ  َصَفاايَ وِ   َجاَءتح ُخلحَعٌة ُدهح
 «.سهـ  د»إِلى آِخِره ، وقد ذكر في  .. يَُصوعُ 

َمْخَشِريُّ اللَّْيَث ، فَجعَاَل  ْوعَ  قلُت : وقد تَبع ابُن القَّطاعِ والزَّ َمْخَشِريُّ : الّراِعي الصَّ  إِبِلَهُ ، يَُصوعُ  من األَْضداِد. قاَل الزَّ
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__________________ 
أما الســقاية فقا  صــاحب الكشــاف : مشــربة يســق  هبا وهو الصــداع ا قير : كان يســق  هبا » 178/  18 التفســري الكبري للرازي ( ورد يف1)

ا امللك مث جعلت صــاعاً يكا  به ا وهو بعيد ألن اإلانء الذي يشــرب امللك الكبري منه ال يصــلح أن  عر صــاعاً ا وقير كانت الدواب تســق  هب
هذا أقرب ا مث قا  : وقير كانت فضــة مموهة ابلذهب ا وقير كانت من ذهب ا وقير كانت مرصــعة ابجلواهر وهذا أيضــاً بعيد ويكا  هبا أيضــاً و 

 .ألن اآنية الجي سق  الدواب فيها ال تكون كذلك ا واألوىل أن يقو  : كان ذلك االانء شيئاً له قيمة أما إىل هذا ا د الذي ذكروه فال
 .76( سورة يوسف اآية 2)
 .70( سورة يوسف اآية 3)
 «.عريب هو أم ال. قلت : هي فارسية والسا خمففةأ قا  ابن دريد ال أدري»( امل  : النحاس ا وهبامش اللسان : 4)
 ( عن املطبوعة الكويتية وابألصر : أي صاع.5)
 ( يف التهذيب : إذا محر بعضهم عل  بع  أو أن حيمر عليهم فيفر  مجعهم.6)
 «.الشاة»التهذيب واللسان وابألصر ( عن 7)
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وعُ  والَكِمي   ِض ا وقا  ابُن الَقط اِع يف األَفـحَعاَ  :  (1)أَقـحرَانَه ا وحَيُوُزُهم  َيصـــُ اَر ِإىل َمعحىَن اجَلمح َِكيَر ا فَبشـــَ
 كما حَيُوُز الَكاِئُر امل

 : مَجََعُهم من كرِّ اَنِحَيٍة ا والرّاِعي ِإبَله كذِلَك ا وأَيحضاً : فـَر قـََها ا من اأَلضحداِد. َصوحعاً  الش َجاُع أَقـحرَانَه َصاعَ 
َصنِِّف : وُصْعتُه  تَْفِريٌق ، فهو َمع قَْوِل المُ وفي َكالِم الَجْوَهِرّيِ إِشاَرةٌ إِلى ذِلَك : ألَنَّ إِتْيَاَن الَكِمّيِ األَْقَراَن من النََّواِحي َحْوٌز لَُهم ، وَجْمٌع ال

ْقتُه ْل ذِلَك. َصْوعَ  ِضدٌّ ، وهو كالٌم ظاِهٌر ، وأَباهُ األَْزَهِريُّ ، وَجعَلَ « : فَرَّ  الَكِمّيِ باألَْقَراِن تَْفِريقاً ، فتأَمَّ

ً  النَّْحلُ  صاَعتِ وِ  ً  : تَُصوُع َصْوعا  َحْوِز والَجْمعِ.، عن اْبِن َعبّاٍد ، وفيه أَْيضاً َمْعنَى ال تَبَع بَْعُضها بَْعضا

 قاَل ابُن ُمْقبٍِل : : َهْضبَةٌ م َصْوَعةُ وِ 

تح  حــــــــَ بــــــــَ ِر فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح يــــــــح تح بــــــــلــــــــَ بــــــــ  ٍن هــــــــَ عــــــــُ ن  ــــــــُ  أَمــــــــِ

مِ      مــــــــ  كــــــــَ ُ
يــــــــِر املــــــــ َد  كــــــــالــــــــَفســــــــــــــــــــــِ َة حتــــــــُح وحعــــــــَ  بصــــــــــــــــــــــَ

  

ا  َبلــــــــــــــ َ وَع كــــــــــــــَ مــــــــــــــُ اَ  الــــــــــــــد  نــــــــــــــَ يـــــــــــــــح اِدُر عــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  تـــــــــــــــُ

  
ّرِمِ    خــــــــَ ــــــــَ ت ــــــــَ  مــــــــُ ل ــــــــكــــــــُ ي ال ن َواهــــــــِ اِن مــــــــِ يضــــــــــــــــــــــَ فــــــــِ ــــــــَ  ت

  
َوعُ وِ   ، عن اْبِن َعبّاٍد. كُصَرٍد : اللَُّمُع من النَّْبتِ  ، الصُّ

َعتِ وِ  يُح النَّبَاَت : َهيََّجتْهُ  َصوَّ ِة : الّرِ مَّ َحتْه. وأَْنَشَد اللَّْيُث قوَل ِذي الرُّ  ، أَي َصيََّرتْهُ َهْيجاً ، كَصوَّ

و عَ وِ  ي صـــــــــــــــــــــــــــــَ َر آَنٌج  ـــــــــــــــَِ قـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  ُء بـــــــــــــــِه الـــــــــــــــبـ

ٌة      يـــــــــــــَ انـــــــــــــِ ٌف ميـــــــــــــََ يـــــــــــــح بُ هـــــــــــــَ كـــــــــــــَ ا نـــــــــــــَ ّرِهـــــــــــــَ  يف مـــــــــــــَ

  
َوايَةُ فِهَي  َح البَْقلَ :»قاَل الّصاَغانِيُّ : أَّما اللُّغَةُ فَصِحيَحةٌ ، وأَّما الّرِ  ال َغْيُر.« َوَصوَّ

عَ وِ   ، عن اْبِن َعبّاد. َحدََّد َرأَْسه تَْصِويعاً : ءَ الشَّيْ  َصوَّ

َعهُ  قال َغْيُره :وِ  َرهُ من  : َصوَّ  َجَوانِبِِه.َدوَّ

عَ وِ   ، عن ابن عبّاٍد. َعَدَل أُتُنَه يَْمنَةً ويَْسَرةً  تَْصِويعاً : الِحَمارُ  َصوَّ

عَ وِ  َح ، أَي النَّْبتُ  تََصوَّ ً  ، وكذِلَك تََصيََّع ، َهاجَ  وتََصوَّ عا  وتََصيُّعاً. تََصوُّ

عَ وِ  عَ  أَو ، قالَهُ اللَّْيثُ  الشَّعُر : تََشقََّق وتَقَبَّضَ  تََصوَّ عَ  ، وقاَل اللِّْحيَانِيُّ : اْنتََشَر َوتََمَرطَّ  إِذا:  تََصوَّ َق. تََصوَّ عَ و الشَّعَُر : تَفَرَّ القَْوُم :  تََصوَّ

قُوا ِة : تَفَرَّ مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

رٍ  هــــــــَ ر  جمــــــــَح ا كــــــــُ ــــــــًا ُدوهنــــــــََ اف ِتســــــــــــــــــــــَ ُت اعــــــــح فــــــــح   َعســــــــــــــــــــــَ
ينِّ      اُ  عــــــــــــــَ ر  هبــــــــــــــا اآجــــــــــــــَ ظــــــــــــــَ ــــــــــــــَ و عُ ت  َتصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُق ، ُعوا :و أَي تَتَفَرَّ  تَبَاَعُدوا َجِميعاً. قِيَل : تََصوَّ

ُجُل ، أَي اْنَصاعَ  من الَمَجاِز :وِ  ً  الرَّ  فاْنَصاعَ »القَْوُم ، أَي َذَهبُوا ِسَراعاً. وفي َحِديِث األَْعَرابِّيِ :  اْنَصاعَ  وقِيَل : ُمْسِرعاً. ، وَمرَّ  اْنفَتََل َراِجعا

ِة يَِصُف ثَْوراً :« ُمْدبِراً  مَّ  أَي َذَهَب َسِريعاً ، وقاَل ذُو الرُّ

اعَ  َدَرتح  فــــــــانحصــــــــــــــــــــــَ كــــــــَ ي  وانــــــــح شــــــــــــــــــــــِ ُه الــــــــَوحح بــــــــَ انــــــــِ  جــــــــَ

بُ      لـــــــــَ وُب والـــــــــطـــــــــ  لـــــــــُ طـــــــــح َ
ي املـــــــــ لـــــــــِ َ ال أَيحتـــــــــَ حـــــــــَ ح لـــــــــح  يــــــــــَ

  
 .(2)« وح ش»َمّر في وقد 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  ءَ الشَّيْ  صاعَ و القَْوُم ، َحَمَل بَْعُضُهْم على بَْعٍض ، عن اللِّْحيَاِنّيِ  صاعَ  : ثَنَاهُ ولََواهُ ، عن اْبِن القَّطاعِ ، وهو قَِريٌب من قَْوِل الُمَصنِِّف  َصْوعا

َره ِمن َجَوانِبِه: »  «.وَدوَّ

 : النّاِكُص. عُ الُمْنَصاوِ 

اَعةُ وِ  ةً ، وهو َمَجاٌز. الصَّ يُوِف َخاصَّ  : الَمْوِضُع يُتََّخذُ للضُّ
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. َمْخَشِريُّ  نَقَلَه الزَّ

ّي في أََماِليه : ِصيعَانٍ  وِمْن ُملَحِ التَّْصِغيِر : أَُصيَّاٌع ، في  ، كأَُجيّاٍر في ِجيَراٍن ، وأَْنَشَد ابن بَّرِ

ـــــــــــــــٌد ابلـــــــــــــــَورِ ح  زِي رَاَن يـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح  َأوحَد  ابـــــــــــــــُن عـــــــــــــــِ

رح      تــــــــــَ كَ فــــــــــاكــــــــــح اعــــــــــَ يــــــــــ  لــــــــــِ ح  ُأصــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــَ  مــــــــــنــــــــــه وانــــــــــح

  
ً  كٍ أَنّه أَْعَطى َعِطيَّةَ بَن َمالِ »الَحِديُث : ، ومنه صاعٌ  من األَْرِض : الَمْوِضع يُْبَذُر فيه الّصاعُ وِ  ةِ الَواِدي َصاعا ، كما يُقَال : أَْعَطاه  من َحرَّ

 َجِريباً من األَْرِض ، أَي َمْبَذَر َجِريٍب.

عَ وِ  َكه. َصوَّ  الّطائُِر َرأَْسه : َحرَّ

عَ وِ  عَ  الفََرُس : َجَمَح بَرأْسه ، واْمتَنََع على َصاِحبِِه ، ويُقَال : َصوَّ   ، كما َسيَأْتي.به فََرُسهُ ، ويُْرَوى : َضَرَع بهِ  َصوَّ

__________________ 
 ( يف األساس : حيوذهم.1)
 ( الذي مّر يف مادة وحش قو  الراعي :2)

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــّ  وحشــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــت عـــــــــــــــل ـــــــــــــــمـــــــــــــــال  ف

 قـــــــــــــــــــــد ريـــــــــــــــــــــض جـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا األيســــــــــــــــــــــــــــــــــروِ     
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عَ وِ  . َصوَّ  إِلَْيه : قَلََب رأَْسه ، واْلتَفََت إِليه. نَقَلَه الّصاغانِيُّ

َوعُ وِ  يَِم ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. ـمن لَْحِم الفََرِس  ـ، كُصَرٍد  الصُّ  كالّزِ

ع النَّبَاُت « ع ص و»كتَبَه بالُحْمَرةِ على أَنَّ الَجْوَهِريَّ أَْهَملَهُ ، وكذِلَك في التَّْكِملَة ، وقد َذَكَر الَجْوَهِريُّ في  تََصيَّع : [صيع] ما نَصه : تََصوَّ

َح ، وكذِلكَ  ٍل.، وكأَنَّه ِعْنَد الُمَصنِِّف َحْيُث لم يُْفِرْده بتَْرَجَمٍة ُمسْ  تََصيَّعَ  : لُغَة في تََصوَّ  تَِقلٍَّة فَكأَنَّه أَْهَملَه ، وهو َمَحلُّ تَأَمُّ

ْيعُ  : (1)قاَل ابُن ُدَرْيٍد  يُن أَْعلَى. األَْرِض  َوْجهِ  اْضَطَرَب على ، إِذا الماءُ  تََصيَّعَ  ِمْن قَْوِلِهم : الصَّ  ، والّسِ

َع ، وهَذا قد نَقَلَه الَجْوَهرِ  النَّْبُت : هاجَ  تََصيَّعو قاَل :  يُّ ، كما َمرَّ قَِريباً.كتََصوَّ

ً ـ كما ُهَو نَصُّ النَّواِدِر  ـ، بَكْسِر الّصاِد ، أَي الغَنََم  ِصْعتُه قاَل اللِّْحيَانِيُّ :وِ  ْقتُه : أَِصيعُه َصْيعا  ، لُغَةٌ في ُصْعتُه أَُصوُعه َصْوعاً. فَرَّ

ً  القَْومَ  ِصْعتُ و قاَل : ّمِ َصْوعاً. ُصْعتُ  لُغَةٌ في َحَمْلُت بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض  : َصْيعا  بالضَّ

 من بَنَاِت الَواِو ، َوَجعَلَه ُرْؤبَةُ من بَنَاِت الياِء ، َحْيُث يَقُوُل : اْنَصاعَ  ، قاَل اللَّْيُث : يائِيَّةٌ واِويَّةٌ  َسِريعاً ، : اْنفَتَلَ  اْنَصاعَ وِ 

ُسوها الن َجاَء  يَـَعافَظر  َيكح  اأَلصح
َوايَةُ : «.األَْصَوَعا»وقاَل بَْعُضُهم : ال يْرَوى « األَْصَوعا»ولو ُردَّ إِلى الَواِو لَِقيل :   قال الّصاَغانِيُّ : كالُمه َكالٌم َحَسٌن ، والّرِ

ُسوها الغَُباَر  فانحصاعَ  َعاَيكح  اأَلصيـح
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

قَها ، مثُل : يُِصيعُها إِصاَعةً  الغَنَمَ  أَصاعَ   ، لُغَةٌ عن اللِّْحيَاِنّيِ ، ونَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن. َصاَعها : فَرَّ

ً  الطَّْيرُ  اعَ اْنصوِ  للَحَسِن بِن َعْبِد هللا الكاتِِب األَْصبََهانِّيِ ، وأَْنَشَد « َغِريِب الَحَمامِ »اْرتِقَاًء ، كذا في ِكتَاِب  (2): اْرتَقَى في الَحّرِ  اْنِصياعا

 ِلَرُجِل من بَنِي فَزاَرة :

نحصـــــــــــــــــــــــاعُ  ـــــــــَ ي  تـ قـــــــــِ رحتـــــــــَ ـــــــــَ مـــــــــاِء وتـ د الســـــــــــــــــــــــ  بـــــــــِ  يف كـــــــــَ

ِف مــــــــــــن ُرود هبــــــــــــ     يــــــــــــح رَادِ يف الصــــــــــــــــــــــــــ   ا وشــــــــــــــــــــــــــِ

  
ِد بِن أَبِي يعِ  وعليُّ بُن ُمَحمَّ  الَحْربِيُّ ، بالَكْسِر ، عن أَْحَمَد بن قَُرْيش ، َذَكَره ابُن نُْقَطةَ ، وَضبََطهُ. الّصِ

 املعجمة مض العا فصر الضاد
ْبعُ   :[ضبع] ، يكوُن لإِلْنَساِن وَغْيِره ، تَقُوُل :  أَْوَسُطَها بِلَْحِمَها قيل : (3) و ، كفَْرخٍ وأَْفَراخ ، أَْضبَاعٌ  والَجْمُع : العَُضُد ُكلُّها بالفَتْح : الضَّ

أَبِدَّ َضْبعَْيَك ، ، إِذا قَبَْضَت على َوَسِط ُعُضَدْيِه ، قالَهُ اللَّْيُث. ويُقَاُل في أََدِب الصَّالةِ :  بَضْبعَْيه فاَُلٍن فَلَْم أُفَاِرْقه. وَمَدْدتُ  بَضْبعَيْ  أََخْذتُ 

 .َضْبعَْيهِ  ، والفُقََهاُء يَقُولُون : يُْبِدي َضْبعَْيه (4)والُمَصلِّي يُبِدُّ 

ْبعُ  أَو ْبعُ  ويُقَاُل لإِلبِِط : اإِلبِطُ  : الضَّ ما بَْيَن  : ْبعُ الضَّ  ، للُمَجاَوَرةِ ، نََسبَه صاِحُب اللَِّساِن وإِلى الَجْوَهِرّيِ. ولم أَِجْده في الّصحاح ، أَو الضَّ

 اإِلبِِط إِلى نِْصِف العَُضِد من أَْعاله.

 ، بَضّمِ القاِف والّداِل. تَْحَت اإِلبِِط من قُُدمٍ  الَّتِي : اللَّْحَمةُ  الَمْضبَعَةُ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

ْرِب. َضْبعَهُ  ، كَمنَعَه : َمدَّ إِلَْيه َضبَعَهوِ   للضَّ

يِت : يُقَال :وِ  ّكِ ً  الطَِّريِق لَنا ِء ، ومنمن الشَّيْ  القَْومُ  َضبَعَ  قد قاَل ابُن الّسِ ً  ، أَي َضْبعا وأَْسَهُموا لنا فيِه ، كما تَقُول :  َجعَلُوا لَنا منه قِْسما

 َذَرُعوا لنا َطِريقاً.

ً  فاُلنٌ  َضبَعَ وِ   ، عن أَبِي َسِعيٍد. جاَر وَظلَم : َضْبعا
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ً  على فاَُلن َضبَعَ  يُقَاُل :وِ  ْبعُ  ، ثّم اْستُِعيرَ  للدُّعاِء عليه َضْبعَْيهِ  َمدَّ  : َضْبعا َر قوُل  َضْبعَْيهِ  للدَُّعاِء ؛ ألَنَّ الّداِعَي يَْرفَُع يََدْيِه ، ويَُمدُّ  الضَّ ، وبه فُّسِ

 ُرْؤبَةَ :

ا وِ  نــــــــــــــَ يـــــــــــــــح لــــــــــــــَ ٍد عــــــــــــــَ يِن أَيــــــــــــــح ضُ ال تــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  َتضــــــــــــــــــــــــــــح

ضُ      مــــــــــــَ طــــــــــــح ــــــــــــَ َر  ت ا وُأخــــــــــــح اهــــــــــــَ ــــــــــــَ ن ــــــــــــح بـ  مبــــــــــــا َأصــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .79/  3( اجلمهرة 1)
 «.يف اجلو»( كذا ابألصر ويف املطبوعة الكويتية 2)
 «.أو َوَسطُها»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 «.يبيد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
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 ، قال َعْمُرو بُن َشأٍْس : يََده إِلَْيه بالسَّْيِف : َمدََّها بِه َضبَعَ وِ 

ُذودُ  ُذوُداَن  نــــــــــــــــَ ُم وتــــــــــــــــَ كــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح وَ  عــــــــــــــــَ لــــــــــــــــُ
ُ

 املــــــــــــــــ

ىت  وِ      َح حـــــــَ لـــــــح وانال صـــــــــــــــــــــُ عـــــــُ بــــــــَ او  َتضـــــــــــــــــــــح عـــــــَ بــــــــَ  َنضـــــــــــــــــــــح

  
ّي : والَِّذي في ِشْعِره :  قاَل ابُن بَّرِ

َوحِت َحىت  
بَـُعواِإىل امل بَـَعامُث   َتضح  َنضح

ْعَر لعَْمِرو بِن األَْسَوِد ، أََحِد بَنِي ُسبَْيعٍ ، وكانَِت اْمَرأَةٌ  أَْضبَاَعنا إِلَْينَا بالسُّيُوِف ، ونَُمدَّ  أَْضبَاَعُكم أَي تَُمدُّوا إِلَْيُكم. والَِّذي في العُبَاِب أَنَّ الّشِ

 يَةَ ، فأَبَى قَْوُمَها ، فقال :اسُمها َغُضوُب َهَجْت مْربََع بَن ُسبَْيعٍ ، فقَتَلَها ِمْربٌَع ، فعََرَض قَْوُم ِمْربَعٍ الدِّ 

ا  هــــــــــَ لــــــــــَ قــــــــــح ُض عــــــــــُ رحفــــــــــَ ــــــــــَ ِت   نـ يــــــــــح ــــــــــَ م وبـ تــــــــــُ ــــــــــح َذبـ  كــــــــــَ

واعــــــــن ا ــــــــَ ِّ حــــــــىت      عــــــــُ ــــــــَ بـ امُث   َتضــــــــــــــــــــــح عــــــــَ ــــــــَ بـ  َنضــــــــــــــــــــــح

  
يرافِّيِ ، ولم يُنَبِّ  يِت ُمغَيَّراً ، وفَسََّره ابُن الّسِ ّكِ يه ، والبَْيُت من قَِصيَدةٍ في أَْشعَاِر بَنِي ه علقال : وَوقَع البَْيُت أَْيضاً في ِكتَاِب اإِلصالحِ الْبِن الّسِ

 ُطَهيَّةَ.

ً  الَخْيُل واإِلبِلُ  َضبَعَتِ وِ  ً و َضْبعا ّمِ ، ُضبُوعا ً و ، بالضَّ َكةً  َضبَعانا ت ، وهي أَْعَضاُدَها  في َسْيِرَها أَْضباَعَها َمدَّت ، إِذا ، ُمَحرَّ  (1)واْهتَزَّ

ً  كَضبَّعَت ْبعِ  ِريُّ ، واْقتََصر في الَمَصاِدِر على، نَقَلَه الَجْوهَ  تَْضبِيعا  .ضابعٌ  وهي نَاقَةٌ  (2)بالفَتْح ، ووقَع في األَساس : َمدَّْت أَْعنَاقَها  الضَّ

كَ  في السَّْيِر ، أَْسَرعَ  أَْيضاً : البَِعيرُ  َضبَعَ وِ   ، وهو بعَْينِه َمدُّ األَْضبَاعِ واْهتَِزاُزَها ، فهو تَْكراٌر. َضْبعَْيه أَو َمَشى فَحرَّ

 ، لغةٌ فيه. َضبََحتْ  مثل الَخْيلُ  َضبَعَتوِ 

ْلح َضبَعَ وِ   وأََراُدوه. مالُوا إِلَْيهِ  والُمَصافََحِة : القَْوُم ِللصُّ

ر قوُل َعْمِرو بِن األَْسَوِد الّسابُِق.  عن أَبِي َعْمٍرو ، وبه فُّسِ

لنا الطَِّريَق :َجعَلُوا لنا ِمْنه  َضبَعُوا وَجعَلُوا لُكّلِ َواِحٍد قِْسماً منه ، َطِريقاً أَو َغْيَر ذِلك ، وهو تَْكَراٌر مع قوله : َء : أَْسَهُموهالشَّيْ  عُواَضبَ وِ 

 قِْسماً.

ت النَّجائبُ  يُرهأَو َكثِ  ، الضَّوابعُ  ، وكذِلَك ضابٌح ، والَجْمعُ  : َشِديُد الَجْريِ  َضابعٌ  فََرسٌ وِ   ، َضَوابِعَ  ، قالَهُ اللَّْيُث ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : َمرَّ

 ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : (3): أَْن تَْهِوَي بأَْخفافَِها إِلى العَُضِد إِذا ساَرْت  َضْبعُهاو

تح  َو  وقــــــــد َرمــــــــَ ِر َرضــــــــــــــــــــــح َو  مــــــــن ِذكــــــــح اَ  اهلــــــــَ  َدعــــــــَ

اَلُص      ِر الــــــــــقــــــــــِ يــــــــــح َة الــــــــــلــــــــــ  ا جلــــــــــُ  نــــــــــَ وابــــــــــضُ بــــــــــِ  الضــــــــــــــــــــــــ 

  
، وقَال األَْصَمِعيُّ : إِذا لََوى الفََرُس  َضْبِعه ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد. وقِيَل : هو إِذا لََوى َحافَِره إِلى يَتْبَُع أََحَد ِشقَّْيِه ، ويَثْنِي ُعنُقَه : َضابعٌ  فََرسٌ  أَو

 ، فإِذا َهَوى بَحافِِره إِلى َوْحِشيِّه فذِلك الِخنَاُف. ْبعُ الضَّ  َحافَِره إِلى ُعُضِده فهو

ْبعُ  أَو  وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : : َجْرٌي فوَق التَّْقِريبِ  الضَّ

تح  حــــــــَ بــــــــَ يــــــــعــــــــًا فــــــــَبصـــــــــــــــــــــح رِي مجــــــــَِ مح َأجــــــــح َت هلــــــــَُ يــــــــح  فــــــــلــــــــَ

ِر      اُء يف الـــــــــر مـــــــــح نـــــــــَ ضُ يب الـــــــــبـــــــــازُِ  الـــــــــَوجـــــــــح بـــــــــَ  َتضـــــــــــــــــــــــح

  
 ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ. َضْبعٌ  َسْوَداَء ُمْستَِطيلٍَة قليالً  من األَْرِض  ُكلُّ أََكَمةٍ وِ 

ً  ِء ،أَي بالشَّيْ  َذَهَب به قاَل ابُن َعبّاٍد : يُقَاُل :وِ  ً  َضْبعا  ، ولَْبعاً : إِتْبَاٌع. بَاِطالً  ، أَي لَْبعا

ْبعَانِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ  ، كما يُقَال : بَْحَرانِيٌّ إِذا نُِسَب إِلى  وهو َضْبعَانِيٌّ  في ِديَاِر َهَواِزَن بالِحَجاِز ،َمْعُروٌف. قلُت : هو  ، ُمثَنًّى : ع الضَّ

ْبعَْينِ  من أَْهلِ  يُقَاُل : هوو البَْحَرْيِن.  كما يُقَاُل : من أَْهِل البَْحَرْيِن. الضَّ

 ، قاَل الّشاِعُر : ، كثَُماَمةَ : َجبَلٌ  ُضباَعةُ وِ 
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زحُع بـــــــــــَا  ةٍ فـــــــــــاجلـــــــــــِ اعـــــــــــَ بـــــــــــَ ٍة  ضـــــــــــــــــــــــــُ افـــــــــــَ  فـــــــــــُرصـــــــــــــــــــــــــَ

وِّ الــــــــــَبســــــــــــــــــــــــابــــــــــ       َواِرٍض جــــــــــَ َرا (4)فــــــــــعــــــــــُ فــــــــــِ قــــــــــح  مــــــــــُ

  
،  راً لَهُ الّتِي أَشاَرْت َعلَى أَبِيها بتَْخِليَِة القُطاِمّيِ ، والَمّنِ َعلَْيه ، وكاَن أَِسي الِكالبّيِ  بِْنُت ُزفََر بِن الحاِرث ُضبَاَعةُ  قاَل اللَّْيُث : قاَل أَبو لَْيلَى :وِ 

 القُطاِميٌّ : فََخاّله ، وأَْعَطاهُ ِمائَةَ ناقٍَة ، فقالَ  وكان قَْيٌس أَراَد قَتْلَه.

ر ِ  اي فــــــــــــَ َر الــــــــــــتـــــــــــــ  بــــــــــــح ي قـــــــــــــَ فــــــــــــِ اقــــــــــــِ اعــــــــــــَ بــــــــــــَ   ضــــــــــــــــــــــــــُ
كُ      ــــــــــــــَ ــــــــــــــالي ا(5)ف ــــــــــــــَوداعــــــــــــــَ ِك ال ــــــــــــــح ن ٌف مــــــــــــــِ ــــــــــــــِ ق وح  مــــــــــــــَ

  
__________________ 

 «.أعضا ها»( عن اللسان وابألصر 1)
 أضباعها يف السري ا وفرٌس ضابض.( يف األساس : مّدت 2)
 «.به»واملثبت موافقاً للتهذيب واللسان ا حبذف لفة »( يف املطبوعة الكويتية : إذا سارت به 3)
 «.البائ »وابألصر « صباغة»( عن معجم البلدان 4)
 ومثلها يف اللسان.« وال»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
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م. ُضبَاَعةُ  أَراَد يا ِعينا إِْن َعَزْمِت على فُْرقَتِنَا ، فال كاَن ِمنَك الَوَداُع لَنَا في َمْوقِفِ  دعا بأَن ال يَُكوَن الَوَداُع في َمْوقٍِف ، ، فََرخَّ ،  أَي قِِفي َوّدِ

 وقد اْضُطرَّ إِلى أَْن َجعََل الَمْعِرفَةَ َخْبَر كاَن ، والنَِّكَرةَ اْسَمها.

بَْيِر بِن َعْبِد الُمطَِّلبِ  ُضبَاَعةُ  : ومن الصَّحابِيّاتِ  ، كما في العُبَاِب. الُكْبَرى ُضبَاَعةُ  ِر بِن قَُشْيٍر ، وهيبْنُت عامِ  ُضبَاَعةُ وِ  بِن هاِشٍم ،  بِْنُت الزُّ

 ابٌِر وأَنٌَس رِضَي هللا َعْنُهْم ، وُعْرَوةُ واألَْعَرُج ، وغيُرُهم.َزْوُج الِمْقَداِد ، قُِتَل اْبنَُها َعْبُد هللا يَْوَم الَجَمِل مع عائَِشةَ. َرَوى َعْنَها اْبُن َعبّاٍس وج

 بمكَّة ، وهي القائِلَةُ : (1)العاِمِريَّةُ ، أَْسلََمت  بنُت عاِمِر بِن قُْرطٍ  ُضبَاَعةُ وِ 

 اليَـوحَم يـَبحُدو بـَعحُضُه َأوح ُكل هُ 
، هكذا وقع في العُبَاب ، وقَلََّده الُمَصنُِّف ، وهو َغلٌَط ، والّصواب أَنََّها بِْنُت َعْمِرو بن ِمْحَصٍن األَْنَصاِريَّة  بِْنُت ِعْمَراَن بِن ُحَصْين ُضبَاَعةوِ 

 النَّّجاِريَّةُ ، قال ابُن َسْعٍد : بايَعَْت.

يُّ  ـّما َمسَِّت النّاُر في الُوُضوِء مِ  ـبنت الحاِرث األَْنَصاريَّةُ التي َرَوْت عنها أُْختَُها أُمُّ َعِطيَّة  ُضبَاَعةُ  وأَما فقد َوِهَم فيها َخلَُف بُن ُموَسى العَّمِ
ِحيُح َحِديُث قَتَاَدةَ عن إِْسَحاَق بِن عبِد هللاِ  (2)  بِن الَحاِرِث : أَنَّ َجدَّتَه أَمَّ َحِكيٍم في ِرَوايَتِه عن أَبِيِه عن أُّمِ َعِطيَّةَ عن أُْختَِها ، والَحِديُث الصَّ

ا َمسَِّت الناُر ، يَْعِني أَنَّه ال يَِجُب ، َحقَّقَهُ الّداَرقُْطنِيُّ في الِعلَِل. ُضبَاَعةَ  أُْختِها َحدَّثَتْه عن بَْيِر في الُوضوِء ِممَّ  بنِت الزُّ

ً  النّاقَةُ ، كفَِرَح ، َضبِعَت قاَل اللَّْيُث :وِ  َكتَْيِن : أََراَدِت الفَْحلَ  َضبَعَةً و ، َضبَعا ، نَقَلَه  َضبِعَتْ  باألَِلف ، لغَةٌ في كأَْضبَعَتْ  واْشتََهتْهُ  ، ُمَحرَّ

،  لَىكَحبَا ، َضبَاَعى (3) و[ ِضباعٌ ج : ] ، ُمْضبعَةو ، قاله اللَّْيُث زاَد في اللَِّساِن : ، كفَرَحةٍ  َضبِعَةٌ  فهي مثُل ذِلَك ، اْستَْضبَعَتْ و الَجْوَهِريُّ 

 ، أَي بالَكْسِر والفَتْحِ. ضبَاَعىو ِضبَاَعى هَكذا في النَُّسخ ، والَِّذي في اللَِّساِن : والَجْمعُ 

بَعَةُ  قد تُْستَْعَملُ وِ  بِاْمَرأَتَِك َحبٌَل أَ  قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : قيَل ألَْعَرابِّيٍ : في النَِّساءِ  الضَّ
وال  [به]لََها َذنٌَب فتَُشول  ما ؟قال : ما يُْدِرينِي وهللاِ  ؟(4)

 .َضبَعَةٍ  آتِيَها إِاّل على

بُعُ وِ  تَْيِن ، ُضبُعٌ و ، بالَكْسِر ، مثل َسبُعٍ وِسبَاعٍ  ِضبَاعٌ و في القَِليِل ، أَْضبُعٌ  ، بَضّمِ الباِء ، وُسُكونِها ُمَؤنَّثَةٌ ، ج : الضَّ ةٍ  ُضْبعُ و ، بَضمَّ  بَضمَّ

 ، وقاَل َرُجٌل أن َضبَّةَ أَْدَرَك اإِلْساَلَم : َمْضبَعَةٌ و َواِحَدةٍ ،

عـــــــــــــــاً اي  بـــــــــــــــُ َرٍة  ضـــــــــــــــــــــــــــــَ تح آاَيَر َأمحـــــــــــــــِح لـــــــــــــــَ  َأكـــــــــــــــَ

ريُ      رَاقـــــــــــــِ تح قــــــــــــــَ وِن ِإذا رَاحـــــــــــــَ طـــــــــــــُ  فـــــــــــــفـــــــــــــي الـــــــــــــبـــــــــــــُ

  

ِديــــــــــِ  وال  ٍز لــــــــــلصــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــح ٍز ولــــــــــَ ريحُ  ــــــــــَح رح غــــــــــَ  هــــــــــَ

  
ريُ    افــــــــــــِ م َأ ــــــــــــَ كــــــــــــُ ــــــــــــح ن ُم مــــــــــــِ ُدو كــــــــــــُ ي عــــــــــــَ كــــــــــــِ ــــــــــــح ن ــــــــــــُ  تـ

  
ً  يا»الِجْنس فأَْفَرَده ، وَرَواه أَبُو َزْيٍد : َحَملَهُ َعلى  ً  قاَل الفاِرِسيُّ : كأَنَّهُ َجَمع« أََكلَت ُضبُعا ً  ، ثُمَّ َجَمعَ  ِضبَاعٍ  على َضْبعا ،  ُضبُعٍ  على ِضبَاعا

ً  يا»ويُْرَوى :   وقاَل َجِريٌر :« أَْضبُعا

ُبضُ ِمثر الوَِجاِر أََوتح ِإلَيحه   (5) اأَلضح
ِة  (6)أَْمَدر  ِضْبعَانٌ  ، ال يَُكوُن باألَِلِف والنُّوِن إِاّل للُمَذكَِّر ، تَقُول : كأَنَّهُ  ، بالَكْسر ْبعَانُ ِض  الذََّكرُ وِ  ، بل ُهَو منه أَْغَدر ، وفي َحِديِث قِصَّ

ً  هللا فَيَْمَسُخه»:  قال ، الِقيَاَمةِ  يومَ  ألَبِيهِ  وَشفَاَعتِه ، السالمعليهإِبراِهيَم   ِضْبعَانَةٌ  واألُْنثَى وقد تَقَدَّم في الّراءِ « أَْمَجر»ويُْرَوى « أَْمَدرَ  ِضْبعانا

ّي في أَماِليِه ، وقال : في  ، عن ابن َعبّادٍ  َضبُعَةٌ  يُقَاُل في الُمَؤنَِّث أَْيضاً :و غيُر َمْعُروٍف ، ِضْبعَانَةٌ  ، كما في الّصحاحِ ، وأَْنَكَره ابُن بَّرِ

ْبعِ  وتُْجَمُع على قال :الُمِحيِط.  ، كِسْرَحاٍن وَسَراِحين  ضبَاِعين ج : ، كما في الّصحاحِ ، ِضْبعانٌ  ؛ ألَنَّ الذََّكرَ  َضْبعَةٌ  ، أَو ال يُقَاُل : الضُّ

بَاِعيَن ،  وأَْنَشَد اللَّْيُث : ما، بَكْسِره ِضْبعانَاتٌ و ، وهذا الَجْمُع للذََّكِر واألُْنثَى ، ِضبَاعو وكان أَبُو حاتٍِم يُْنِكُر الضَّ

ـــــــــــــواًل وِ  ل ـــــــــــــا  (7)هبـــــــــــــُح ن ـــــــــــــح رَك ـــــــــــــَ ه تـ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــعـــــــــــــَ ي  وشـــــــــــــــــــــــــــِ

عــــــــــــــاانتِ      بــــــــــــــح اابَ  لضــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــَ ٍة مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ قــــــــــــــُ عــــــــــــــح  مــــــــــــــُ

  
__________________ 

 «.لقيت»( عن أسد الغابة وابألصر 1)
 «.العجمي»( كذا ابألصر ا وضبرت عن تقريب التهذيب ا ووقض يف أسد الغابة  رفاً 2)
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 معقوفتا سقرت من املطبوعة الكويتية.( ما با 3)
 والزايدة اآتية عنه.« محرَ »( يف اللسان : 4)
 ( ديوانه وصدره :5)

 جُدوا جلعثَن حا قبقبِت اسُتهاوِ 
 ( أي منتفخ اجلنبا عظيم البطن ا ويقا  : هو الذي ترّتب جنباه كبنه من املدر والرتاب ا عن الصحاح.6)
 ته.( يف اللسان : وهبلوٌ  وشيع7)
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 كما يُقَال : فالٌن ِمن ِرجاالِت العََرِب ولم يُِرد التَّأْنِيَث.

ْبعَانُ  قاَل : وقلُت للَخِليل : وا إِلى َجْمعٍ فَصعَُب ، أَو اْستَْقبَُحوه ، َذَهبُوا به إلى  ِضْبعانَاتٍ  َذَكٌر ، فكيف ُجِمع على الّضِ : فقال : ُكلََّما اْضُطرُّ

َكثِير ، : هذا َحَماٌم ، فإِذا َجَمعُوا قالوا : َحَماَمات ، ويَقُولُوَن : فالٌن من ِرَجاالِت النّاِس. وقال أَبو لَْيلَى : الَحَماُم ال هِذه الَجَماَعِة يَقُولُون

يَ  والَحَماَماُت أَْدنَى العََدِد. ئِب ، إِاّل إِذا َجَرى كأَنَّه أَْعَرُج ، فِلذا ُسّمِ بُعُ  وهي َسبٌُع كالذِّ  .(1) َجاءَ العَرْ  الضَّ

ْت منه ِمَن الَخَواّص : أَنَّ وِ  بَاعُ  َمْن أَْمَسَك بيَِده َحْنَظلَةً فَرَّ َمعَهُ لم تَْنبَْح عليه الِكالُب ، وِجْلُدَها إِْن ُشدَّ على بَْطِن  (2) . وَمْن أَْمَسَك أَْسنَانََهاالّضِ

َد به ِمْكياٌل  الَجنِيَن ، َحاِمٍل لم تُْسِقط ْرُع ِمْن آفَاتِهوإِن ُجلِّ  واالْكتَِحاُل بَمَراَرتِها يُِحدُّ البََصر. التي تُِصيبُه. وِكيَل به البَْذُر أَِمَن الزَّ

بُعِ  َسْيٌل جارُّ  يُقَال :وِ  بُعِ  وِجئْتَُك في ِمثِْل َجارِّ »وفي َحِديِث الَحّجاجِ :  يُْخِرُجها من ِوَجاِرَها. َشِديُد الَمَطر ؛ ألَنَّ َسْيلَه ، أَي الضَّ أَي فِي « الضَّ

 الَمَطِر الشَِّديِد.

بُعِ  إِنََّما قِيَل : َدْلَجةُ وِ   ، كما في العُبَاِب. ، ألَنََّها تَُدوُر إِلى نِْصِف اللَّْيلِ  الضَّ

بُعوِ  بُعُ  اَل َرُجٌل : يا َرُسوَل هللا أََكلَتْنَاقَ »الُمْهِلَكةُ الشَِّديَدةُ ، ُمَؤنٌَّث ، وفي َحِديِث أَبِي َذّرٍ  ، كَرُجٍل : السَّنَةُ الُمْجِدبَةُ  الضَّ وهو « ، فَدَعا لَُهم الضَّ

 : ـوهو العَبّاُس بُن ِمْرَداٍس ، رِضَي هللا عنه ، يَُخاِطُب أَبا ُخَراَشةَ ُخفَاَف بَن نَُربَةَ َرِضَي هللاُ عنه  ـَمجاٌز ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّشاِعِر 

ــــــــــــــح  ا أَن ــــــــــــــ  َة أَم رَاشــــــــــــــــــــــــــــَ ٍر َأاب خــــــــــــــُ فــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  َت َذا نـ

م      هـــــــــــُ لـــــــــــح َي ملَح َ حكـــــــــــُ وحمـــــــــــِ ـــــــــــَ ضُ فـــــــــــِإن  قـ ـــــــــــُ ب (3)الضـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ا ُكْنتَ »هِذه ِرَوايَةُ ِسيبََوْيِه ، وفي ِشْعِره  إِذا « إِما»أَنّه بَكْسِر األَِلِف في : قالَهُ الّصاَغانِيُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : الكاَلُم الفَِصيَح في إِّما وأَّما « إِمَّ

ا ، رواه ِسيبََوْيهٌ بفتح الهْمزَ   أَنَّ قَْوَمَك لَْيُسوا بأَِذاّلَء فَتَأُْكلهم ةِ ، ومعناهَكاَن ما بَْعَده فِْعالً ، وإِْن كاَن ما بَْعَدهُ اْسماً ، فإِنّك تَْفتَُح األَِلَف من أَمَّ

بُعُ  يَقُولُه ألَبِي ُخبَاَشةَ َعاِمِر بِن َكْعِب بِن « أَبا ُخبَاَشةَ »، ويَْعُدو َعلَْيِهم السَّبُعِ ، وقد ُرِوَي هذا البيُت لماِلِك بِن َربِيعَة العاِمِرّيِ ، وُرِوَي  الضَّ

 الٍب.َعْبِد هللا بِن أَبِي بَْكِر بِن كِ 

بُع وقَاَل ابُن األَثِيِر :  في األَْصِل َحيََواٌن ، والعََرُب تَْكنِي به عن َسنَِة الَجْدِب. الضَّ

 ، وأَْنَشَد أَبُو َحنِيفَةَ : بال الٍم : ع َضبُعوِ 

ٍب ِإىل  قــــــــــــــِ ا مــــــــــــــن عــــــــــــــَ و َزهــــــــــــــَ ضح حــــــــــــــَ بــــــــــــــُ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

ضح      فــــــــــــــِ قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح يــــــــــــــٍ  مــــــــــــــُ بــــــــــــــِ اٍن َويــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  يف َذنـــــــــــــــَ

  
ٍد الفَْقعَِسّيِ ، وهو لعُّكاَشةَ بِن أَبِي َمْسعََدةَ  ٍد أُْرُجوزةٌ َعْينِيَّةٌ ، وليس ما  (4)قال الّصاَغانِيُّ : أَْنَشَده األَْصَمِعيُّ ألَبِي ُمَحمَّ السَّْعِدّيِ ، وألَبِي ُمَحمَّ

 أَْنَشَده فيها :

ضح  نـــــــــــــَ نح بـــــــــــــِا َدارَاِت الـــــــــــــقـــــــــــــِ تح مـــــــــــــِ عـــــــــــــَ ـــــــــــــ  َربـ ـــــــــــــَ  تـ

وَ      ـــــــــــِ َ ل اح ِز مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا و بـــــــــــَ عـــــــــــَ ضح   اأَلمـــــــــــح بـــــــــــُ  ضـــــــــــــــــــــــــَ

  
ه : رابِيَةٌ  : َضبُع أَو ي بذِلك لما َعلَْيِه ِمْن الِحَجاَرة  َضبُع ، والَِّذي في ُمْعَجِم أَبِي ُعبَْيٍد البَْكِرّيِ ما نَصُّ : َجبٌَل فاِرٌد بيَن النِّبَاج والنَّْقَرةِ ، ُسّمِ

َدة ؛ تشبيهاً لها (5)التي كانَْت  بُع ُمنَضَّ بُعِ  وُعْرِفها ؛ ألَنَّ  بالضَّ  ُعْرفاً من َرأِْسها إِلى َذنَبَِها. للضَّ

ةِ بَنِي ُسلَْيٍم ، بَْينََها وبيَن أُفَاِعيَةَ ، يقال له :  ، وفيه َشَجٌر يَِضلُّ فيِه النّاُس. (6)الَخْرجا  َضبُعُ  وَمْوِضٌع قِبََل َحرَّ

 ِدينَِة.وَواٍد قُْرَب َمكَّةَ ، أَْحسبهُ بينََها وبَْيَن المَ 

 وَمْوِضٌع من ِديَاِر َكْلٍب بنَْجٍد ، وفي َكاَلِم الُمَصنِِّف من القُُصوِر ما ال يَْخفى.

باعُ وِ   ، كما في العُبَاِب. كِكتَاٍب : َكَواِكُب َكثِيَرةٌ أَْسفََل ِمن بَنَاِت نَْعٍش  ، الّضِ

بَاعِ  بَْطنُ وِ   ، قاَل الُمَرقُِّش األَْكبَُر : (7) : ع الّضِ
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َن  طـــــــــــــح اَلٍت بـــــــــــــَ اعـــــــــــــِ اعِ جـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ااًل  الضـــــــــــــــــــــــــــِّ َ  ِشـــــــــــــِ

اِ وِ      مــــــــــــــــِ اِف َذاَت الــــــــــــــــيــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ رَاَ  الــــــــــــــــنــــــــــــــــِّ  بــــــــــــــــِ

  
__________________ 

رطوبة يف ( قا  الدمريي : والضــــــبض توصــــــف ابلعرج وليســــــت بعرجاء وإلا يتخير ذلك للنا ر وســــــبب هذا التخير لدونة يف مفاصــــــلها وزايدة 1)
 اجلانب األمين عل  األيسر منها.

 ( يف حياة ا يوان للدمريي : لساهنا.2)
وتعوي  « أن»بعد « كان»تعويضاً الزماً. والبيت من شواهد النحويا  ذف « ما»( قوله ذا نفر نصب خرباً لكان امذوفة الجي عّوض عنها 3)
 هذا املعىن.وما ورد به يف  293/  1عنها. انظر كتاب سيبويه « ما»
 «.أيب سعدة»( عن التكملة وابألصر 4)
 كبهنا.: « ضبض»( معجم البلدان 5)
 ( يف معجم البلدان : ضبض ُأخُرجي.6)
 «.وادٍ »( يف التكملة : 7)
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ّمِ ، فاُلٍن ، ُمثَلَّثَةً  َضبُعِ  في ، ونَصُّ الّصحاحِ والعُبَاِب : وُكنا هيوِ  ، زاَد في  أَي في َكنَِفه ونَاِحيَتِه ، اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ والّصاغانِيُّ على الضَّ

َمْخشِريُّ أَْيضاً.  اللَِّساِن : وفِنَائِه ، ونَقَلَه الزَّ

. (1) ، كَسِفينَة : ة ، باليََماَمة َضبِيعَةُ وِ   ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

يَْت باْسِمِهم. ُضبَْيعَةَ  ، كأَنََّها نُِسبَْت إِلى بَنِي ةٌ بالبَْصَرةِ كُهَجْينَةَ : َمَحلَّ  ، ُضبَيعَةُ وِ   الَحالِّيَن بها ، فُسّمِ

 .ُضبَْيعَةَ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : في العََرِب قَبَائُل تُْنَسُب إِلى

َمِة الفَاِضِليَِّة الْبِن الَجّوانِّيِ النَّّسابَِة ، وَمْعنَاهُ الُمْعَوجُّ  بُن َربِيعَةَ بِن نَِزارٍ  ُضبَْيعَةُ وِ  الفَِم ، وسيأْتي ،  ، وهو الَمْعُروُف باألَْضَجِم ، كما في الُمقَّدِ

 «.ع ج ز»وقد تَقَدََّم في 

 أَْضَجم. ُضبَْيعَةُ  ، قال ابن ُدَرْيٍد : وهي بُن أََسِد بن َربِيعَةَ  ُضبَْيعَةُ وِ 

بَْكِر بِن َوائٍِل ، وهو أَبو َرقَاِش أُّمِ َماِلٍك ، وَزْيِد َمنَاةَ ، اْبنَي َشْيبَاَن ، قد  (2) [علي بن]بِن ُعَكابَةَ بِن َصْعِب بِن  بُن قَْيِس بِن ثَْعلَبَةَ  ُضبَْيعَةُ وِ 

، وِمْنُهم الُمَرقُِّش  ُضبَْيعَةَ  ِن قَْيٍس. قلُت : وهو ِمْن بَنِي َسْعِد بنِ قال الَجْوَهِريُّ : وُهم َرْهُط األَْعَشى َمْيُموِن ب« ر ق ش»تَقَدََّم ِذْكُرها في 

 األَْكبَُر أَْيضاً ، كما تَقَدََّم.

 ، كما سيأِْتي ، قال الّشاعر : (3)بَْكِر بِن َوائٍِل ، وهم َرْهُط الَوّصاِف  (2) [علي بن]بِن َصْعِب بِن  بُن ِعْجِل بن لَُجْيم ُضبَْيعَةُ وِ 

ا  هــــــــَ لــــــــِّ اِت كــــــــُ عــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَ بـ ريحَ الضــــــــــــــــــــــ  ــــــــه خــــــــَ ُت ب لــــــــح ــــــــَ تـ ــــــــَ  قـ

ةَ      عـــــــَ يــــح بــــَ ٍ  ا ال  ضـــــــــــــــــُ يـــح ةَ قــــَ عـــــــَ يــــح بــــَ ا ضـــــــــــــــــُ مـــــــَ جـــَ  َأضـــــــــــــــــح

  
 بِن َعْوٍف. : بَْطٌن من األَْوِس ، من بَنِي َعْوِف بِن َعْمِرو (4)بُن َزْيد  ُضبَْيعَةُ  وفاتَه :

ُموِت : «.غ ر ر»بُن الحاِرِث العَْبِسيُّ صاحُب األََغّر ، اسم فََرٍس له ، وقد َذَكَره الُمَصنُِّف في  ُضبَْيعَةُ وِ  َمِة : ومن َعَشائر الصَّ  وفي الُمقَّدِ

ُموِت بِن َعْبِد هللا بِن ِكالٍب. ُضبَْيعَةُ   األَْعَرابِيُّ ، َعْبُد هللا بن الصَّ

بَِعيُّ  ، كُجَهنِّيٍ إِلى ُجَهْينَةَ ، منهم : أَبُو َجْمَرةَ بُن نَْصِر بِن ِعْمَرانَ  ُضبَْيعَةَ ُضبَِعيٌّ   النِّْسبَةَ إِلىثُّم إِنَّ  بِن قَْيِس  ُضبَْيعَةَ  ، ِقيَل : نِْسبَة إِلى الضُّ

 ِء بالبَْصَرة.بِن ثَْعلَبَةَ الذين نزلُوا البَْصَرة ، وقيل :إِلى الَمَحلَّة التي َسَكنَها هؤال

بُعُ  : أََكلَتْه َمْضبُوعٌ  ِحَمارٌ وِ  وِذئْبَةٌ ، وُهَما َداءاِن ، كما في نََواِدِر األَْعَراِب ، وقيَل :  (5)، كما يقال : َمْخنُوٌق وَمذُؤوٌب ، أَي به ُخنَاقِيّةٌ  الضَّ

ْبعُ  : ُدعاٌء عليه أَْن يَأُْكلَه الَمْضبُوعِ  َمْعنَى  .الضَّ

ة يَقُولُوَن :قاَل اللَّيْ وِ  ً  ُث : العَامَّ بُع ، اْشتَقُّوه من َجبُنَ  ، إِذا َضبََّع تَْضبِيعا  ؛ ألَنََّها تَْسُكُن ِحيَن يُْدَخُل عليها فتَْخُرج. الضَّ

ً  َضبَّع قاَل ابُن َعبّاٍد : يُقَاُل :وِ   حاَل بَْينَهُ وبَْيَن الَمْرِمّيِ الَِّذي قََصَد َرْميَه. ٍء ، فَ ، إِذا أَراَد َرْمَى َشيْ  فاُلنا

 ، كُمعَظََّمة : تَقَدََّم َصْدُرَها ، وتََراَجع َعُضَداَها. ُمَضبَّعَةٌ  ونَاقَةٌ  قاَل :

َداَء ِمْن تحِت إِبِِطِه األَْيَمِن ، ويَُردَّ َطَرفَه َعلَى يَسَ وِ  ي األَْيَسرَ اْضِطباُع الُمْحِرِم : أَْن يُْدِخَل الّرِ ، نَقَلَه  اِره ، ويُْبِدَي َمْنِكبَه األَْيَمَن ، ويُغَّطِ

ُجِل يُِريُد أَْن يُعَاِلَج أَْمراً فيَتََهيَّأَ لَهُ ، يقال : قد ً  أَنَّهُ َطافَ »الَحِديث : بثَْوبِي ، ومنه اْضَطبَْعتُ  الَجْوَهِري هَكَذا ، وزاَد َغْيُره : كالرَّ ،  ُمْضَطبِعا

ه َعلَى َكِتِفه األَْيَسِر من قال ابُن األَثِيِر : هو أَْن يَأُْخَذ اإِلَزاَر أَو البُْرَد ، فيَْجعََل َوَسَطه تَْحَت إِبِِطه األَْيَمِن ، ويُْلِقَي َطَرفَ «  بُْرٌد أَْخَضرُ وَعلَْيهِ 

َي به إِلْبَداِء أََحدِ  ِجَهتَْي َصْدِره وَظْهِره. ْبعَْينِ  ُسّمِ  «.أََحد»ُط أَْيضاً ، عن األَْصَمِعّيِ ، وليَس في نَّصِ الَجْوَهِرّيِ لفظةُ ، وهو التأَبُّ  الضَّ

قد قلُت : و وإِنََّما أَثْبَتَهُ ُهنَا َسْهواً ، وهللا تَعَالَى أَْعلَُم.« م د ر»أَْمَدُر ، أَي ُمْنتَِفُخ الَجْنبَْيِن إِلى آخِره ، َمْوِضعُه  (6) ِضْبعَانُ و قوُل الَجْوَهِرّيِ :وِ 

ه ، قال. هذا الَحْرُف  ليَس ها ُهنَا  ـأَْمَدر  ِضْبعَان أَْعنِي : ـَسبََق الُمَصنَِّف أَبُو َسْهٍل الَهَرِويُّ ، كما ُوِجَد بخّطِ أَبي َزَكِريّاَء نَْقالً عن َخّطِ

 َمْوِضعُه ، وهو َسْهٌو ،

__________________ 
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 ثعلبة.( بعدها يف معجم البلدان : لبين قي  بن 1)
 .319( زايدة عن مجهرة ابن حزم ص 2)
( وهو الوصـــــاف بن مالك بن عامر بن كعب بن ســـــعد بن ضـــــبيعة بن عجر ا لي الوصـــــاف الشـــــارته عل  املنذر بن ماء الســـــماء يوم أوارة 3)

 بصب املاء عل  الدم ا حىت يبلغ أسفر اجلر ليرّب ميينه.
 «.فريد»وابألصر  333( عن مجهرة ابن حزم ص 4)
 واخلُناِقّية داء يف حلو  الطري والفرس.»وفيه : « خن »وانظر القاموس « خناقة»( عن التهذيب وابألصر 5)
 ( ضبطت يف الصحاح بتنوين النون ا ضبرت حركة.6)



10454 

 

ريَ  َدِر ا ومل َيذحُكرح تـَفحســِ رَي اأَلمح ُعه فصــُر املِيِم من ابِب الراِء ؛ ألَن ه ذََكر تـَفحســِ َعانٍ  موضــِ بـح َعانَ  ؛ أَلن   ضــِ بـح رُه  الضــِّ َم ِذكح قد تـََقد 
 ها هنا.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .َضْبعَْيهِ  َء : أَْدَخلَه تَْحتَ الشَّيْ  اْضَطبَعَ 

 فََصَرَعه. بَضْبعَْيهِ  البُِعيُر البَِعيَر ، إِذا أََخذَ  َضبَعوِ 

بَاعُ وِ   ، بالَكْسِر : َرْفُع اليََدْيِن في الدَُّعاِء. الّضِ

 بالسُّيُوِف ، أَي َمَدْدنَا أَْيِديَنَا إِلَْيِهم بَِها ، وَمدُّوَها إِلَْينَا ، َكذا في نََواِدِر أَبِي َعْمٍرو. َضابَْعنَاُهم ُل :ويُقَا

 والُمَضابَعَةُ : الُمَصافََحة.

 الدََّوابُّ في َسْيِرها ، كَضبَّعَت ، عن اْبِن القَّطاعِ. أَْضبَعَتِ وِ 

ْلحِ ، كفَِرحَ القَْوُم إِل َضبِعَ وِ  ً  ى الصُّ  عن الطُّوِسّيِ ، كذا فِي األَْفعَاِل. َضبَعَ  : مالُوا إِليه ، لغةٌ في َضبَعا

 : األَْعَضب ، َمْقلُوٌب ، وبه فَسََّر ثَْعلٌَب قوَل الّشاِعِر : األَْضبَعُ وِ 

ٌب  انـــــــــــِ ِه فـــــــــــجـــــــــــَ َديـــــــــــح َد  يـــــــــــَ ٍة ِإحـــــــــــح طـــــــــــَ اقـــــــــــِ  كســـــــــــــــــــــــــَ

ُر      ُه وآخـــــــــــــَ نـــــــــــــح اُش بـــــــــــــه مـــــــــــــِ عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ضُ يـ بـــــــــــــَ  َأضـــــــــــــــــــــــــــح

  
 : ماَءةٌ لبَنِي أَبِي بَْكِر بِن ِكالٍب. (1)قال : إِنََّما أَراَد أَْعَضب ، فقَلَب :والِمْضباَعةُ 

 : َجبٌَل ِلبَنِي َهْوَذةَ من بَنِي البَّكاِء بِن عاِمٍر ، َرْهِط العَّداِء بِن خاِلٍد. (2)والِمْضبَاُع 

َرةَ ، عن نَْصٍر ، كما في الُمْعَجِم. أَْضبُعوِ   ، كأَْفلٍُس : َمْوِضٌع على َطِريِق حاّجِ البَْصَرةِ ، بَْيَن َراَمتَْيِن وإِمَّ

 ، قاَل ُرْؤبَةُ : ضاِبع ، كُركَّعٍ : َجْمعُ  ُضبَّعٌ  وإِبِلٌ 

اَ  وِ  ـــــــــــَ ت ـــــــــــعـــــــــــِ و ال طـــــــــــُ َدٍة متـــــــــــَح ـــــــــــح ل ـــــــــــَ ابـ عـــــــــــَ ـــــــــــ  بـ  الضـــــــــــــــــــــــــ 

ا     عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  يـ ا متــــــــــــــــــََ يــــــــــــــــــٍه ِإذا مــــــــــــــــــا آهلــــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــــِ

  
ً  النّاقَةُ ، كَمنَع ، َضبَعَتِ وِ  ْبعِ  ، عن ابِن القَّطاعِ. وَجْمعُ  أَْضبَعَتْ و َضبِعَتْ  : لُغَةٌ فِي َضْبعا  .، وُضبُوَعةٌ ، كَصْقٍر وُصقُوَرةٍ  َضبَعَاتٌ  : الضَّ

بُعِ  ما يَْخفَى ذلك على»وقولُهم :   يَْذَهبُوَن إِلى اْستِْحَماقِها.« الضَّ

بُعُ  وأََكلَتُْهم  ، وهو َمَجاٌز. (3)، ِإذا اْستُِهينُوا  الضَّ

بُعوِ  ل عنّ  الضَّ ه فتََحوَّ ُجُل إِذا ِخْفنَا َشرَّ  ؟ا ، أَْوقَْدنَا نَاراً َخْلفَه. قاَل :فِقيَل لها : وِلَم ذِلكَ : الَشرُّ ، قال ابُن األَْعَرابِّيِ : قالت العُقَْيِليَّة : كاَن الرَّ

 َمعه ، أَي ليَْذَهَب َشرُّ معه. َضبُعُه قالَْت : لتَتَحّولَ 

ِبيعِ بنِ  َضبُعٌ وِ   الفَزاِرّيِ. َضبُعٍ  : اسُم َرُجٍل ، وهو َواِلُد الرَّ

 «.س ب ع»بُن َوبَرة أَخو َكْلٍب وأََسٍد وفَْهٍد ، والنَِّمر ، وُدّبٍ ، وِسْرحاَن ، وقد تَقَدََّم في  َضبُعُ وِ 

ْوا ً  وقد َسمَّ  ، كُزبَْيٍر. ُضبَْيعا

ٍد الَحْربِيُّ ، يُْعَرُف بابنِ  بَْيعِ  وأَبُو الفَتْحِ َوْهُب بُن ُمَحمَّ  اَت سنةَ َخْمِسِمائٍة وِسّتٍ وتِْسِعيَن.، عن أَبِي الَحَسِن بِن أَبِي يَْعلَى ، م الضُّ

بُع وقاَل ابُن َعبّاٍد :  : الُجوُع ، وهو َمجاٌز. الضَّ

هَ باْسِمه ، وكذا : أََخذَ  بَضْبعَْيهِ  ومن الَمَجاِز أَيضاً : َجَذبَه  بِربَاِعهم ، فَمدُّوا بأَْضبَاِعهم.. وتَقُوُل : َحلُّوا بَضْبعَْيهِ  ، وَمدَّ  بَضْبعَْيهِ  : إِذا نَعََشه ونَوَّ
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ّي : وأَّما قَْوُل الّشاِعِر ،   : ـوهو ِمّما يُْسأَُل عنه  ـقال ابُن بَّرِ

وحمــــــــــًا فــــــــــقــــــــــلــــــــــُت هلــــــــــا  ي يـــــــــــَ مــــــــــِ نــــــــــَ تح غــــــــــَ ر قــــــــــَ فــــــــــَ  تـــــــــــَ

َب و      رتح عـــــلـــــيـــــهـــــــا الـــــــذِّئـــــــح لـــــِّ ااي َربِّ ســـــــــــــــــــَ عـــــــَ ـــــح بـ  الضـــــــــــــــــــ 

  
ئُْب أَْحيَاَءها ، ويَأُْكلَ فِقيَل : في َمْعنَاه َوْجَهاِن ، أََحدُهما : أَ  بُعُ  نه َدَعا َعلَْيَها بأَْن يَْقتَُل الذِّ َمْوتاها. وقِيَل : بل َدعا لها بالسَّالَمِة ، ألَنَُّهما إِذا  الضَّ

ً  لُهمَّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهما بصاِحبِه ، فتَْسلَُم الغَنَُم ، َوَعلَى هَذا قَْولُهم : ال (4)َوقَعَا في الغَنَِم اْشتَغََل  وِذئْباً ، فَدَعا أَن يَُكونَا ُمْجتَِمعَْيِن ؛ ِلتَْسلََم  َضبُعا

 الغَنَُم. قاَل :

__________________ 
 ابلياء.« املضياعة»( قيدها ايقوت 1)
 ابلياء.« املضياع»( قيدها ايقوت 2)
 ( يف األساس : إذا أسنتوا.3)
 ألن كر واحد منهما مينض صاحبه.( كذا ابألصر واللسان ا ويف حياة ا يوان : 4)
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َها. ويف  َرَجتحه بتَـَفر ِقها وأَتـحَعبَـتحه ا فَدعا َعَليـح بَـتحه وَأحح َا َأغحضـــَ َعاِء هلا بَِعيٌد ِعنحِدي ؛ أَلهن  ُه الد  لِه أَيحضـــاً : وَوجح لِّرتح عليها»قـَوح «  ســـَ
يح  الَمَة بشـــــَ َعاٌر ابلد عاِء عليها ؛ أَلن  َمنح طََلَب الســـــ  ِليرِت عليِه ا ولي  هَذا من ِجنحِ  قوله : اللُهم  ِإشـــــح ُعو ابلت ســـــح  ٍء ال َيدح

ِتَغاِ  َأَحِدِ َا ابآَخِر ا وأَّما هذا فِإن   َضُبعاً  والذِّئحَب ُمَسل طَاِن عل  الَغَنِم.  الض ُبضَ  وِذئحباً ا فِإّن ذِلَك يـُؤحِذُن ابلّسالَمِة ا الشح
 و  َأعحَلُم.

تْع أَو طائٌِر ، ، َزَعُموا ، قال : وقاَل آَخُروَن : ُدَرْيٍد : ُدَوْيبَةٌ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابنُ  ، كَجْوَهرِ  ْوتَعُ الضَّ  : [ضتع] ،  ، بالفَتْحِ  كالضَّ

ْونَع : ُدَوْيبَةٌ أَو َطائِر ،« ص ن ع»قلُت : وقد َسبََق للُمَصنِِّف في  ْنع والصَّ  فأََحُدهما تَْصِحيٌف عن اآلَخِر. هذا بعَْينِه : الصَّ

ْوتَعَ  أَْحَسُب أَنَّ و قال ابُن ُدَرْيٍد : ْوَكعَةُ في بَْعِض اللُّغَاِت : الضَّ ُجُل األَْحَمق ، أَو الصَّواُب فيه الضَّ ، بالكاِف ، قال ابُن ُدَرْيٍد : نَقَلَه قَْوٌم ،  الرَّ

 وُهَو أَْقَرُب إِلى الصَّواِب.

ْجعُ  : [ضجع] قال أَبو َحنِيفَةَ و الَواِحَدةُ بهاٍء. ، قال ابُن ُدَرْيٍد : هو َصْمُغ نَْبٍت ، أَو نَْبٌت تُْغَسُل به الثِّيَاُب ، لغةٌ يََمانِيَةٌ ، : َغاُسوٌل للثِّيابِ  الضَّ

ْجعُ  : غابِيِس  : الضَّ ويُْعَصُر  ، وفيه ُحُموَضةٌ وَمَراَرةٌ ، يُْؤَخذُ ، فيُْشَدُخ ، ُمَربَُّع القُْضبَانِ  َكثِيراً  إِاّل أَنّه أَْغلَظُ  ، في ِخْلقَِة الِهْليَْونِ  نَبَاٌت كالضَّ

،  َجيٌِّد للبَاَءةِ  ، ويُْجعَُل َوَرقُه في اللَّبَِن الَحاِزِر ، كما يُْفعَُل بَِوَرِق الَخْرَدِل ، (1)ويُْحِدُث فيه لَْذَع اللَِّساِن قَِليالً  ماُؤه في اللَّبَِن الّرائِب فيَِطيبُ 

 قال : وأَْنَشَد بعُض األَْعَراِب لَشاعٍر من أَْهِل القََراِر يَِعيُب أَهَل البَْدِو :

انَ وِ  رحشــــــــــــــــــــــــــــَ ِر اخلــــــــــــــَ ٌة ال َ حكــــــــــــــُ رميــــــــــــــَ وحٌد كــــــــــــــَ   خــــــــــــــَ

ضَ ال وِ      جــــــــح زحُ   الضــــــــــــــــــــــ  ر  بــــــــِه اهلــــــــَ نح َأضــــــــــــــــــــــَ (2)ِإاّل مــــــــَ
 

  
ٍد الفَْقعَِسيُّ  كِعنٍَب : ع ، ِضَجعٌ وِ  وقِيَل :ُعّكاَشةُ بُن أَبِي َمْسعََدةَ  ـ، قاَل أَبُو ُمَحمَّ

 : ـ (3)

ضح  لـــــــَ ُث ضـــــــــــــــــــــَ يـــــــح ِر مـــــــن حـــــــَ  فـــــــالضـــــــــــــــــــــاِرِب األَيحســـــــــــــــــــــَ

فٍ      هـــــــــــح ُر ذاَت كـــــــــــَ يـــــــــــح ســـــــــــــــــــــــــِ
َ
ضح  هبـــــــــــا امل جـــــــــــَ  فضـــــــــــــــــــــــــِ

  
ً  ، كَمنََع ، َضَجعَ وِ  ً و ، َضْجعا ّمِ : ُضُجوعا ،  َكاْنَضَجعَ  ، وقَلَّما يُْستَْعَمُل ، َضاِجعٌ  ، كما في الّصحاح ، قال : فهو َوَضَع َجْنبَه باألَْرِض  بالضَّ

، نحو أَْزَعْجتُه فاْنَزَعَج ، وفي َحِديِث لُْقَماَن  أَْضَجعَهُ فاْنَضَجعَ  ُمَطاِوعُ وهو « َعلَْيَها فاْنَضَجعَ  َجَمع ُكوَمةً من َرْمٍل ،»يُث ُعَمر : نه َحدِ وم

ً و «.ال أَْجلَْنِظي اْنَضَجْعتُ  إِذا»بِن عاٍد :  : ناَم ، وقِيَل :اْستَْلقَى وَوَضَع َجْنبَه األَْرِض. قال اللَّْيُث :  ُمْضَطِجعٌ  ، فهو اْضَطَجَع اْضِطَجاعا

 في َمَحلَِّها. اُء تاًء في األَْصِل ، ولِكنَّه قَبَُح عنَدُهم أَْن يَقُولوا : اْضتََجع ، فأَْبَدلُوا التّاَء طاًء. وله نََظائُر َمْذُكوَرةٌ كانَْت هِذه الطّ 

 ، ومنهم َمْن يُْدِغم ، فيَقُول اْضَطَجع ول :لُغَتَاِن : من العََرِب َمْن يَْقِلُب التاَء طاًء ، ثُّم يُْظِهر فيَقُ  َضَجعَ  قال الَجْوَهِريُّ : وفي اْفتَعََل منوِ 

َجعَ  بٌِر في ُمْصطَ  اضَّ . قلُت :أَْدَغم الّضاَد في التّاِء فَجعَلَها ضاداً َشِديَدةً على لُغَِة َمن قاَل : ُمصَّ بٍِر ، ثّم قاَل : وال يُقَاُل : ، فيُْظِهُر األَْصِليَّ

 ي الّطاِء.اطََّجَع ، ألَنَُّهم ال يُْدِغُموَن الضاَد ف

، ويُْبِدُل مكاَن الّضاِد أَقَرَب الُحُروِف إِليها ، وهي الاّلِم.  اْلَطَجعَ  قال المازنِيُّ : إِنَّ بعَض العََرِب يَْكَرهُ الَجْمَع بيَن َحرفَْيِن ُمْطبَقَْيِن ، فيقُوُل :وِ 

وا الَّالَم ضاداً ، كما أَْبَدلُوا الّضاَد اَلماً ، قال بَْعُضُهم : اْلِطَراٌد واْضِطَراٌد ، لِطَراِد زاَد في اللَِّساِن : وهو شاذُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : وُربََّما أَْبَدلُ 

 الَخْيِل وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ قوَل الراِجز :

دَعح  ِر صـــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــح  اي ُرب  َأاّبٍز مـــــــــــــــن الـــــــــــــــعـــــــــــــــُ

ضح      مــــــــــــَ ــــــــــــَ ت ــــــــــــه واجــــــــــــح ــــــــــــي ُب ِإل ــــــــــــح ــــــــــــذِّئ َ  ال ــــــــــــ  ب قــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

  

ضح  بــــــــــــــَ هح وال شــــــــــــــــــــــــــــِ ا رََأ  َأنح ال َدعــــــــــــــَ مــــــــــــــ   لــــــــــــــَ

  
ضح    جــــــــــَ طــــــــــَ ٍف فــــــــــالــــــــــح قــــــــــَ (4)مــــــــــاَ  ِإىل أَرحطــــــــــاِة حــــــــــِ

 

  
قِيَل :لَصالةِ الِعَشاِء األَِخيَرة ،  (5) (تَ َتجاّف ُجُنوُِبُْم َعِن اْلَمضاِجعِ )، قال هللا تَعَالَى :  الَمَضاِجعُ  والَجْمُع : ، كَمْقعٍَد : َمْوِضعُه الَمْضَجعوِ 

ِد ، وقِيَل : لَصالةِ الفَْجِر ، وهِذه التفاِسيُر عن اْبِن َعبّاٍس   ـ عنهماهللارضي ـوقيل : للتََّهجُّ

__________________ 
 يف التكملة عنه. ومل يرد فيه ابقي العبارة وهي مثبتة« لذع للسان قلياًل ومير : » 339( يف النبات أليب حنيفة برقم 1)
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قوله : اخلرشــان كذا يف اللســان ا وهبامشــه : لعله ا رشــاء لنبت أو خرد  الرب ا ويف التكملة ا اخلوشــان وقا  : »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)
 وزيد فيها : إال أنه ألطف ورقاً وفيه محوضة ا والناس أيكلونه.« هو نبت كالسرم 

 «.سعدة»( عن التكملة وابألصر 3)
 ( يف التهذيب : فاَضَجضح.4)
 .16( سورة السجدة اآية 5)
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ُضحَطَجض
 ا قا  اأَلعحَش  ُلَاِطُب ابـحنَـَته : كامل

ي  ِمضـــــــــــــــــِ تـــَ ِت فـــــــاغـــح يـــــــح لـــ  ِك مـــثـــــــُر الـــــــِذي صـــــــــــــــــَ لـــيـــــــح  عـــَ

رحِء      َ
نـــــــــِب املـــــــــ انـــــــــوحمـــــــــًا فـــــــــِإن  جلـــــــــَِ عـــــــــَ جـــــــــَ طـــــــــَ  ُمضـــــــــــــــــــــــح

  
 ً ً  عليه إِذا قُبِر يُضَطَجع أَي : َمْوِضعا  على يَِمينه. (1) ُمضَجعا

أَْيضاً ، قال أَبُو ِزيَاٍد الِكالبيُّ في  الَمَضاِجعُ  د ، فيه بُُروٌث بِيٌض ِلبَنِي أَبِي بَْكِر بِن ِكاَلٍب ، ويُقَاُل له : : الَمْضَجع قال أَبُو ُمَحمٍد األَْسَوُد :وِ 

 : ، وأَْنَشدَ  الَمَضاِجعُ  نََواِدره : َخْيُر بالِد أَبِي بَْكِر بِن ِكالبٍ 

ًة  ـــــــــــ  ل اَن حـــــــــــَ مـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــنـ تح ب ـــــــــــ  ل ٌة حـــــــــــَ ـــــــــــ  ي ـــــــــــِ الب  كـــــــــــِ

ا      ُة أَدحَ. َدارِهــــــــــــــَ ــــــــــــــ  رِي ضُ ضــــــــــــــــــــــــــــَ اجــــــــــــــِ ضــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
 فــــــــــــــامل

  
 ، عن اْبِن َعبّاٍد. كَصبُوٍر : الِقْربَةُ. تَِميُل بالُمْستَِقي ثِقاَلً  ، الضَُّجوعُ وِ 

 أَبِي بَْكِر بِن ِكاَلب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لعاِمر بِن الطُّفَْيِل : ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : ِلبَنِي َرْحبَةٌ لهم : َمْوِضٌع ، وقِيَل : الضَُّجوعُ وِ 

رَتِفح  َك ِإنح مل اغــــــــــــح ــــــــــــح َدي ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ يِن ب قــــــــــــِ  ال َتســــــــــــــــــــــــــح

َم      عـــــــــــــَ وعِ نــــــــــــــَ جـــــــــــــُ رابِ  الضـــــــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــغـــــــــــــاَرٍة َأســـــــــــــــــــــــــــح

  
ُجوعُ  وقال غيُرهما : (2)« إِن لم أَْلتَِمسْ :»وقال الّصاَغانِيُّ : البَْيُت ِللبِيٍد رِضَي هللا عنه ، والّروايَة  : َرْملَةٌ بعَْينَِها َمْعُروفَةٌ ، قال أَبُو  الضَّ

 ذَُؤْيٍب :

لــــــــــَ   ــــــــــح يـ ــــــــــَ نح آ  ل ــــــــــِ وعِ أَم جــــــــــُ ا  ابلضــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــَ لــــــــــُ  وَأهــــــــــح

ريُ      ِة عـــــــــــِ يـــــــــــ  فـــــــــــَ َو  َأو ابلصـــــــــــــــــــــــــ  ِف الـــــــــــلـــــــــــِّ عـــــــــــح  بـــــــــــنــــــــــــَ

  
ٍد األَْخفَُش :القَِصيَدةُ لَْيَسْت له ، وإِنََّما هي لماِلِك بن الحاِرث  يواِن. (3)هَكَذا نََسبَهُ له الّصاَغانِيُّ ، وقاَل أَبُو محمَّ  ، كذا في َشْرح الّدِ

ْلُو الَواِسعَةُ  : الضَُّجوعوِ   عن اْبِن َعبَّاٍد. الدَّ

ْوجِ.الَمْرأَةُ الُمخَ  أَْيضاً : الضَُّجوعُ و قال :  اِلفَةُ للزَّ

أْيِ  : الضَُّجوعُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ِعيُف الرَّ  في َرأْيِِه. ُضِجعَ  وقد كالَمْضُجوعِ. ، وهو َمَجازٌ  الضَّ

 ، وهو َمَجاٌز. السََّحابَةُ البَِطيئَةُ لَكثَْرةِ مائِها : الضَُّجوعُ وِ 

 ى ناِحيَةً.تَْرعَ  الّتِي النّاقَةُ  : الضَُّجوع قال أَبُو ُعبَْيٍد :وِ 

 ، إِذا أََكَل الماُء ِجَرابها. البِئُْر الدَُّحول ، أَي ذاُت تَلَجُّف : الضَُّجوعُ  قال أَبو َعْمٍرو :وِ 

. بَضّمِ الّضاد : َحيٌّ من بَنِي عاِمرٍ  ، الضُُّجوعُ وِ   ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

ْجعَةوِ   وَعَدُم النُُّهوِض. ، بالَكْسِر : الَكَسلُ  الّضِ

ْجعَةُ وِ  ْجعَةِ  ، وهو النَّوُم كالِجْلَسِة من الُجلُوِس ، يُقَال : فاُلٌن َحَسنُ  َهْيئَةُ االْضِطجاعِ  أَْيضاً : الّضِ الَحِديُث :  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَّما الّضِ

ِفراُش أََدٍم َحُشوها  اْضِطجاِعه ، أَو ذاتُ  ِضْجعَتِه فتَْقِديُره : كانَْت ذاتُ « َها ِليفٌ أََدماً َحْشوُ  وسلموآلهعليههللاصلىَرُسوِل هللا  ِضْجعَةُ  َكانَتْ »

 ِليٌف. قالَهُ ابُن األَثِيِر.

َجعَةَ  قاَل اللَّْيُث : يُقَاُل : فاُلٌن يُِحبُّ وِ  ْقَدة الَمْصَدُر بَمْعنَى وبالفَتْحِ  ،( 4) بالتَّْحِريك : اسُم الِجْنِس  ، الضَّ ْجعَةُ  ، وفي النَِّهايَِة : الرَّ ، بالفَتْحِ  الضَّ

ةِ الَواِحَدةِ : ْجعَةُ  من المجاز :وِ للَمرَّ أْيِ  ، الضُّ ٍم : الَوَهُن في الرَّ  ويُْفتَُح. ، ُضْجعَةٌ  ، يُقَال : في َرأْيِه بالضَّ

ْجعَةُ وِ   اإِلْنَساَن على فَِراِشه. يُْضِجعُ  ؛ ألَنَّه الَمَرض : الضُّ

ْجعَةُ وِ   ، كالسُّْخَرةِ :بَمْعنَى الَمْسُخوِر. النّاُس كثيراً  يُْضِجعُه من : الضُّ
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 ، قال قَْيُس بُن َذِريح : َضِجيعَةٌ و َضِجيعٌ  ، واألُْنثَى : ُمَضاِجعُكَ  َضِجيعُكوِ 

ت  نح أَمحســـــــــــــــــــــَ  وأَنـــــــح مـــــــَ ري لـــــــَ مـــــــح عـــــــَ هُ لـــــــَ يـــــــعـــــــُ جـــــــِ  ضـــــــــــــــــــــَ

ــــــِ      ت اِس مـــــــا اخــــــح ــــــنـــــــّ ــــــيـــــــه مــــــن ال ضُ رَيتح عــــــل اجــــــِ ضـــــــــــــــــــــَ
َ
 امل

  
 وأَْنَشَد ثَْعلٌَب :

رَاِش  اِء عـــــــلـــــــ  الـــــــفـــــــِ ر  الـــــــنِّســـــــــــــــــــــَ ةٌ كـــــــُ يـــــــعـــــــَ جـــــــِ  ضـــــــــــــــــــــَ

اِر      هـــــــَ ســـــــــــــــــــــك ابلـــــــنــــــــ  فح نــــــــَ رح لـــــــِ ظـــــــُ يـــــــعـــــــافـــــــانـــــــح جـــــــِ  ضـــــــــــــــــــــَ

  
 َدّرٍ ، وَدرٌّ : ثُْجَرةٌ َكثِيَرةُ  (5)يَْنَحِدُر من ثُْجَرةِ  : وادٍ  الَضاِجعُ وِ 

__________________ 
 «.مضطجعاً »وابألصر ( عن اللسان 1)
 .17( ديوان لبيد ص 2)
 يف شعر أيب ذ يب وعجزه فيه : 137/  1( البيت يف ديوان اهلذليا 3)

 بنعف قو  والص فية عريُ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ا َيح .4)
 «.حبرة»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
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َفِر َحر ِة َبيِن ُسَليحمٍ  الَسَلمِ  ٌ : أَبسح  ا قا  ُكَثريِّ
مــــَ   بـــــــاَء فـــــــالــــرُبحَ  فـــــــا ــــِ عــــح َر فـــــــالــــلــــ  دح قــــَ  الــــكـــــــُ  ســــــــــــــــــَ

مــــــــا     لــــــــَ ِ فــــــــَب ــــــــح اح مــــــــَ لــــــــَ غــــــــح نح تـــــــــَ وحَذ اَ صــــــــــــــــــــــَ  مــــــــِ لــــــــَ  فـــــــــَ

  

عـــــــــاً  اجـــــــــِ ِ فضـــــــــــــــــــــــَ اح كـــــــــَ ـــــــــَ ن ـــــــــد وح وَب ال ـــــــــُ ن ـــــــــَبرحَو  جـــــــــَ  ف

  
مــــــــا   حــــــــَ لــــــــَ  صــــــــــــــــــــــاِدَ  الــــــــَودحِ  َأســــــــــــــــــــــح ــــــــح  فــــــــدر  فــــــــبَبـ

  
 ، كما في العُبَاِب. َضَواِجعُ  ْنَحنَى الَواِدي ، ج :مُ  : الضاجعُ وِ 

َي ِلعَْجِزه ولُُزوِمه َمَكانَه. األَْحَمقُ  : الّضاِجعُ  من الَمَجاِز :وِ   ، عن اْبِن األَْعَراِبّيِ ، ُسّمِ

ً  كذاو ، إِذا ماَل للغُُروِب ، ، كَمنَعَ  َضَجع النَّْجُم المائُِل ِلْلَمغيِب ، وقد : الضاِجعُ  من الَمَجاِز : أَْيضاً :وِ  َع تَْضِجيعا  ، وهو مجاز. َضجَّ

َواِجعُ و  ، قال الّشاِعُر : : الَجْمعُ  الضَّ

ٍب  انـــــــِ رِّ جـــــــَ ُر مــــــن كـــــــُ يـــــــح م  الــــــلــــــ  ا ضــــــــــــــــــــَ  عــــــلــــــ  حــــــِ

وُم      جـــــــُ ـــــــ  ـــــــن ب ال ِه وانحصـــــــــــــــــــــَ يـــــــح نـــــــاحـــــــَ ضُ جـــــــَ َواجـــــــِ  الضـــــــــــــــــــــ 

  
 وقاَل آخر :

ٍش  عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اِت نـ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ائـــــــــــــــٌر كـــــــــــــــبـ بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ُأاَلَ  قـ

ضُ      َواجــــــــــــِ ومِ  ضــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــُ رحَن مــــــــــــض الــــــــــــنــــــــــــ  غــــــــــــُ ــــــــــــَ  ال يـ

  
 أَي : ثَوابُِت ال يَْنتَِقْلَن.

َواِجعُ  ، كما في الّصحاحِ والعُبَاِب ، وفي التَّْهِذيِب : الِهَضابُ  : الضَّواِجعُ وِ  اِجعَةَ  ، كأَنَّ  َضاِجعَةٌ  : َمَصابُّ األَْوِديَِة ، َواِحُدَها الضَّ َرْحبَةٌ  الضَّ

 بعُد ، فتَِصيُر َواِدياً.ثمَّ تَْستَِقيُم 

يِت قوَل النّابِغَِة : ع : الَمَضاِجعُ وِ  ّكِ  بعَْينِه ، وبه فَسََّر ابُن الّسِ

ِه  هــــــــــــِ نــــــــــــح ريحِ كــــــــــــُ وَس يف غــــــــــــَ ابــــــــــــُ يــــــــــــُد َأيب قــــــــــــَ  َوعــــــــــــِ

      ٌ ضُ َألين وُدوين رَاكـــــــــــــــــِ َواجـــــــــــــــــِ (1)فـــــــــــــــــالضـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 يُقَال : اَل َواِحَد لها.وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ الِمْصَراَع األَِخيَر ، وزاد : 

ياضُ  الغَْيِث : َمَساقُِطه َمَضاِجعُ  من الَمَجاِز :وِ   للغَْيِث ، كما في األَساِس. َمَضاِجعَ  ، يُقَال : بَاتَت الّرِ

مِّ  ُضْجعَةٌ و ضاِجعٌ  َرُجلٌ  يُقَال :وِ  ِهَما، بَكْسِرهما ، وضَ  ُضْجِعيٌّ و كُهَمَزةٍ ، وُضِجِعيَّةٌ  ، ُضَجعَةٌ و ، ، بالضَّ كثيُر  وكذِلك قِْعِديٌّ وقُْعِديٌّ : ّمِ

، وفي ُكّلِ ذِلَك  وال يَْنَهُض ِلَمْكُرَمٍة ، أَو عاجٌز ُمِقيمٌ  منه أَو اَلِزٌم ِللبَْيِت ، ال يَكاُد يَْخُرجُ  ، وهو َمَجازٌ  َكْساَلنُ ، أَي النَّْوِم. وقِيَل : االْضِطجاعِ 

ّي : ويُقَاُل : ْجِعيُّ و الضاِجعُ  ِلَمْن َرِضَي بفَْقِره ، وصاَر إِلى بَْيتِه ، َمَجاٌز. وقال ابُن بَّرِ ْجعَةَ  ، ألَنَّ  الّضِ  ، َخْفُض العَْيِش. الضَّ

ْجعَةِ  ثم إِنَّ الُمَصنَِّف َساَوى بينَ  َجعَةِ  ، بالَضم ، وبين الضُّ ْجعَةَ  ، كُهَمَزةٍ ، والّصواُب أَن الضُّ ّمِ : َمنْ  الضُّ اُس كثِيراً ، كما النّ  يُْضِجعُهُ  ، بالضَّ

 فراِجْعه.« خ د ع»َمرَّ للُمَصنِِّف قَِريباً ، وكُهَمَزة : هو الَكثِيُر االْضِطَجاعِ إِلى آخِر ما َذَكَر ، وقد َمرَّ تَْحِقيُق هذا البَْحِث في 

اِجعَةُ وِ  ْجعَاءِ  الضَّ  .ضاِجعَةٌ  قَال : َغنَمٌ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن الفَّراِء ، يُ  : الغَنَُم الَكثِيرةُ ، كالضَّ

اِجعَةُ وِ   عن أَبِي َعْمٍرو ، قال األَْزَهِريُّ : كأَنََّها َرَحبَةٌ ، ثم تَْستَِقيُم بعُد ، فتَِصيُر َواِدياً ، كما تَقَدَّم. َمَصبُّ الَواِدي : الضَّ

اِجعَةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  الءِ  : الضَّ يِت : الُمْمتَِلئةُ من الّدِ ّكِ ّجاِز   لثِقَِلَهاَحتَّى تَِميَل في اْرتِفَاِعَها من البِئْرِ  ، زاَد ابُن الّسِ ، وأَْنَشَد لبَْعِض الرُّ

 يَِصُف َدْلواً :

يــــــــــــفِّ ِإنح ملَح  ــــــــــــَِ  ســــــــــــــــــــــــــِ
ُ
َدِ  امل   (2)ءح كــــــــــــاأَلجــــــــــــح

ةً      عـــــــــــــَ اجـــــــــــــِ ـــــــــــــد فِّ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ َر ال ـــــــــــــح ي ِدُ  مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  تـ

  

ي  فـــــــــــــــــــــــِّ تح ِإد  كـــــــــــــــــــــــَ  ِإَذًا فـــــــــــــــــــــــال آبـــــــــــــــــــــــَ

  
فِّ    رحُ  مـــــــــــــــن األَلـــــــــــــــَ َض الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ طـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ  َأوح يـ

  
ً  من الَمَجاز : أََراكَ وِ   إِلى فاُلٍن ، أَي مائالً. َضاِجعا
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 كقَْوِلَك :ِصْغُوه إِلَْيه. فاُلٍن إِلَيَّ ، بالَكْسِر ، أَي َمْيلُه ِضْجعُ  ويُقَال :

ْجعُ  ، والَجْمع : الثَّنَايا : مائِلَُها أَْضَجعُ  هووِ   ، بالّضّمِ ، وهو َمَجاٌز أَيضاً. الضُّ

 ، كما تَقَدََّم. َضُجوعٌ  ، وهي الْمَرأَتِهالُمَخاِلُف  أَْيضاً : األَْضَجعُ وِ 

ً وِ   .فاْنَضَجعَ  ، وَضْعُت َجْنبَه باألْرِض  : أَْضَجْعتُه إِْضَجاعا

__________________ 
 وفسر الضواجض قا  : واحدها ضاجعة ا وهي منحىن الوادي. 45( ديوان النابغة صنعة ابن السكيت ص 1)
 واألجد  : الصقر.« األخد »( يف التهذيب : 2)
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 ، وهو َمَجاٌز. َخفَْضتُهُ  ، أَي ءَ الشَّيْ  أَْضَجْعتُ  قال اللَّْيُث :وِ 

َغه أَْضَجعَ وِ   ، ومنه قَْوُل الّراِجِز : ُجَواِلقَهُ : كان ُمْمتَِلئاً ففَرَّ

 اجَلِشرِي القاِعدِ  ِإضحجاعَ تـُعحِجُر 
 ُء.والَجِشيُر : الُجَواِلُق ، والقَاِعُد : الُمْمتَِلى

ْعَر : في القََوافِي : كاإِلْكفَاِء : أَو كاإِلْقَواءِ  اإِلْضجاعُ  من الَمَجاِز :وِ   ، قال ُرْؤبَةُ يَِصُف الّشِ

 من ِإقـحَواِئَها الضاِجضُ اأَلعحَوُج وِ 
ةً ، ولم يَْذُكِر اإِلْقَواَء  (1)« من إِْكفَائَِها»ويُْرَوى :  ، وقاَل : هو أَْن يَْختَِلَف إِعَراُب القََوافِي ، يقال : ، وَخصََّص به األَْزَهِرّي اإلكفاَء خاصَّ

 َ  ، بمعنًى َواحٍد. أَْضَجعَ و أَْكفَأ

 الَحْرَف ، أَي أَمالَه إِلى الَكْسِر. أَْضَجعَ  ، وهو َمَجاٌز أَيضاً ، يقال : الَحَركاِت كاإِلمالَِة والَخْفِض  بابِ  في اإِلْضَجاعُ وِ 

ً  ولم يَتجاَف ، وهو َمَجاٌز ، وإِذا قالُوا : َصلَّى االْضِطَجاُع فِي السُُّجوِد : أَْن يَتََضامَّ ويُْلِصَق َصْدَره باألَْرِض وِ   ، فمعناه : أَنْ  ُمْضَطِجعا

 على ِشقِّه األَْيَمِن ُمْستَْقبِالً الِقْبلَةَ. يَْضَطِجعَ 

عَ تَ وِ   ولم يَقُْم به ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وُهَو َمَجاٌز. تَقَعَّدَ  ، إِذا في األَْمرِ  فاُلنٌ  َضجَّ

عَ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً ، وهو َمَجاٌز أَيضاً. السََّحاُب : أََربَّ بالَمَكانِ  تََضجَّ

عَ وِ  ً  في األمر َضجَّ   وهو مجاٌز أَْيضاً.فيه نقلَهُ الَجْوَهِريُّ  قَصَّر تَْضِجْيعا

عَتِ وِ  َعت : الشَّْمسُ  َضجَّ  ، وهو َمجاٌز. َدنَْت ِلْلَمِغيبِ  وضرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجُل َجاِريَتَه ، إِذا نام َمعََها في ِشعَاٍر َوا َضاَجعَ  َمعَهُ ، وَخصََّص األَْزَهِريُّ هنا ، فقال : اْضَطَجعَ  : َضاَجعَهُ ُمَضاَجعَةً   َضِجيعَُها ِحٍد ، وهوالرَّ

 .َضِجيعَتُه ، وهي

ِجيعُ  وبِئْسَ   الَهمُّ ، على الَمثَل ، يَْعنُون بذِلَك ُمالَزَمتَه إِيّاهُ ، قال الّشاِعُر : َضاَجعَهُ و الُجوُع ، وهو َمَجاٌز. الضَّ

مِّ  َر اهلـــــــــَ ـــــــــح ث مح أََر مـــــــــِ ـــــــــَ ل ـــــــــَ هُ فـ عـــــــــَ اجـــــــــَ ىَت  ضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــفـــــــــَ  ال

ِر وِ      يـــــــــح َواِد الـــــــــلـــــــــ  هح ال كســـــــــــــــــــــــَ بـــــــــُ احـــــــــِ َ  صـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ  َأخـــــــــح

  
ْجعَةوِ أَي َهّمِ الفَْقر :« مثَل الفَْقر»ويُْرَوى :  ْجعَةُ و الضَّ ّم : والَخْفُض والدََّعةُ ، وهو َمَجاز ، يقال : هو يُِحبُّ  الضُّ ْجعَة ، بالفَتْح والضَّ . الضَّ

 : (2)قال األَسدّي 

وين وِ  اَرعـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــوَث وقـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــب ُت ال  قـــــــــــــــــاَرعـــــــــــــــــح

اَز      ـــــــــفـــــــــَ ةٍ ف عـــــــــَ جـــــــــح ييف بضـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــِ هـــــــــح يِّ ســـــــــــــــــــــــَ   ا ـــــــــَ

  
 ، كفَِرَح ، عن اْبِن القَّطاعِ ، وهو َمَجاٌز. َضِجعَ  ، َوَهَن ، وكذلَك : أَْضَجعَ و في أَْمِره ، َضَجعَ وِ 

َمْخَشِريُّ ، وهو َمَجاٌز. تََضاَجع ويُقَاُل :  فاُلٌن عن أَْمِر كذا وكذا ، إِذا تَغافََل عنه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والزَّ

 من الدََّوابُّ : الِذي ال َخْيَر فيه. اِجعُ الضَّ وِ 

 : الِزَمةٌ ِلْلَحْمِض ، ُمِقيَمةٌ فيه. َضَواِجعُ و َضاِجعَةٌ  وإِبِلٌ 

عَت الشَّْمُس ، بالتَّْخِفيِف : لُغَةٌ في َضَجعَتوِ   ، بالتَّْشِديِد. َضجَّ

 ، بالَكْسِر : قبِيلَةٌ من العََرِب ، كما في التَّْكِملَِة واللَِّساِن. ِضْجعَانَ  وبَنو
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مَح للطَّْعِن  أَْضَجع ومن الَمَجاِز :  .(3)الرُّ

 ، أَي كِريُمَها ، كما يُقَال : كِريُم الَمفَاِرِش ، وهي النَساُء. الَمَضاِجع وهو َطيِّبُ 

َجاِعيُّون ، بالفَتح ُمَخفَّفاً : بطٌن با  ليََمن.والضَّ

ْرَجعُ  : [ضرجع] ةً ، ونَقَلَه صاحُب اللَساِن أَيضاً ،  النَِّمر ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن َعبّاٍد : هو ِمْن أَسَماءِ  ، كَجْعفَرٍ  الضَّ خاصَّ

 والّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيه.

ْلِف والُخفِّ  َمعروٌف ، : م الضَّْرع : [ضرع] ونَْحوِهما ، وأَّما للنَّاقَِة  ، ونَصُّ العَْيِن : للّشاةِ والبَقرِ  أَو للّشاِء والبَقَرِ  ، أَي لُكّلِ ذاِت ِظْلٍف ، للّظِ

 ، بالَكسِر ، كما َسيَأْتِي ، فِخْلفٌ 

__________________ 
 ( وهي رواية األزهري للرجز.1)
 ( يف األساس : قا  فضالة بن شريك.2)
 ء القي  :وشاهده قو  امر « الطعن»صر ( عن األساس وابأل3)
ـــــــــــــه وِ  ـــــــــــــرمـــــــــــــَح حـــــــــــــول   ـــــــــــــر غـــــــــــــالمـــــــــــــي ُيضــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــض ال

 لـــــــــــــــكـــــــــــــــر مـــــــــــــــهـــــــــــــــاٍة أو ألحـــــــــــــــقـــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــو ِ     
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َِها. وقا  ابُن ُدَريحٍد : الض رحعُ  وقا  ابُن فَاِرٍس :  الض رحعُ : ا وقا  أَبو زيحٍد  ُضُروعٌ  وج : الّشاِة ا َضرحعُ  : الض رحعُ  للّشاِة وغريح
الّشاِة والّناَقِة  َضرحعُ  : مجَاٌع ا وفيه اأَلطَباُء ا وِهي اأَلخحالُف ا ويف اأَلطحباِء اأَلحالِير ا وهي ُخُروُ  الل َ ِ. ويف اللَِّساِن :

ِي للَمرحأَِة. الض رحعُ  : َمَدر  لَبِنها. ويف التـ وحِشيِح :  للبَـَهائِِم ا كالث دح
 . وفي اللَِّساِن :الضَّْرع ، أَي : َعِظيَمتُه ، أَي ، وَضِريعَةٌ  َضِريعٌ  قاَل ابُن فاِرٍس : شاةٌ و واْمَرأَةٌ َضْرَعاُء. َضْرَعاُء ، شاةٌ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

ِريعَةُ  ْرَعاءُ و الضَّ ْرعِ  َجِميعاً : العَِظيَمةُ  الضَّ ْرعِ  : َحَسنَةُ  َضِريعٌ  من الّشاِء واإِلبِِل. وشاةٌ  الضَّ  .الضَّ

يه : اْمَرأَةٌ َضْرَعاُء : َعِظيَمةُ الثَّْديَْيِن ، والّشاة كذِلَك ، فالُمَصنُِّف َخلَط كالَمُهم ، وقََصَد به االْختَِصاَر ، وف (1)ونَّص ابن ُدَرْيٍد في الَجْمَهرة 

ٌل ِعْنَد ذوي األَْبَصاِر.  تَأَمَّ

 .(2)، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ  َضْرَعاُء : ةوِ 

ّمِ : ِعنَبٌ  الضُُّروع قاَل أَبُو َحنِيفَةَ :وِ  ى الّطائِِفّي. أَْبيَُض ِكبَاُر الَحبِّ  بالسََّراةِ  ، بالضَّ بِيِب الَِّذي يَُسمَّ  قَِليُل الماِء ، َعِظيُم العَنَاقِيِد ، مثُل الزَّ

. ال )قَْولُه تَعَالَى : وِ  ِريعُ  : (3) (ُيْسِمُن َوال يُ ْغِ  ِمْن ُجوع  لَْيَس هَلُْم َطعام  ِإاّل ِمْن َضرِيع  ،  (4)، قالَهُ أَبو َحنِيفَةَ  ، كأَِميٍر : الشَّْبِرقُ  الضَّ

 ى ِشْبِرقاً ، ويَابُِسهأَو نَبَاٌت َرْطبُه يَُسمَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  أَو يَبِيُسه وقال ابُن األَثِيِر : هو نَْبٌت بالِحَجاِز ، له َشْوٌك ِكبَاٌر يقال له : الشَّْبِرق ،

ى ً  يَُسمَّ ، قاَل أَبو َحنِيفَةَ :هو َمْرعًى َسْوء ، ال تَْعِقُد عليه الّسائَِمةُ َشْحماً وال  ال تَْقَربُه َدابَّةٌ لُخْبثِه ، ِعْنَد أَْهِل الِحَجاِز ، قَالَهُ الفَّراُء ، َضِريعا

 ، قال قَْيُس بُن العَْيزاَرِة يَِصف اإِلبَِل وُسوَء َمْرَعاَها : (5)َها لَْحماً ، فإِْن لم تُفَاِرْقه إِلى َغْيِره ساَء َحالُ 

َزِم وِ  َن يف هــــــــــَ ِبســــــــــــــــــــــــح ــــــــــضِ حــــــــــُ رِي ا  الضــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــَ لــــــــــ   وكــــــــــُ

ُروُد      ِن حـــــــــــــَ َديـــــــــــــح ُة الـــــــــــــيـــــــــــــَ يـــــــــــــَ اَبُء َدامـــــــــــــِ دح (6)حـــــــــــــَ
 

  
ِريعُ  قاَل أَبُو الَجْوَزاِء :وِ  ءُ  : الضَّ ِريعَ  ، وجاَء في التَّْفِسيِر :أَنَّ الُكفَّاَر قالُوا : إِنَّ  السُّالَّ ال ُيْسِمُن )تَْسَمُن عليِه إِبِلُنَا ، فقاَل هللا تَعالَى :  الضَّ

 .(َوال يُ ْغِ  ِمْن ُجوع  

ِريعُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  ْطبُ  : الّضِ ِريعُ  قاَل اللَّْيُث : أَو  ُجفُوفاً فهو الَخِزيُر ،، فإِذا َجفَّ فهو َعْوَسٌج ، فإِذا زادَ  العَْوَسُج الرَّ نَبَاٌت في  : الضَّ

 الماِء اآلِجِن ، له ُعُروٌق ال تَِصُل إِلى األَْرِض.

ِبِر ، وأَْنتَُن من الِجيفَِة ، وأََحرُّ من النّارِ َشيْ  هو أَو قِيَل : هو و َطعَاُم أَْهِل النَّاِر.، وهذا ال يَْعِرفُه العََرُب ، وهو  ٌء في َجَهنََّم أََمرُّ من الصَّ

يحِ َخِفيفٌ   ، وله َجْوٌف. يَْرِمي به البَْحرُ  نَبَاٌت أَْخَضُر ، كما في اللَّسان ، وفي الُمْفَرَداِت : أَْحَمُر ُمْنتِن الّرِ

ِريعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ه بَْعُضهم بَيبِيِس العَْرفجِ  يَبِيُس ُكّلِ َشجَرةٍ  : الضَّ ِريعُ  قِيَل :و والُخلَِّة. ، وَخصَّ ، وهِذه عن اْبِن  الَخمُر ، أَو َرقِيقُها : الضَّ

ِريعُ  قاَل اللَّْيُث :و عبّاٍد ، لَعِ. ويُقَال :هو الِقشُر الَِّذي َعلْيه. على العَْظِم تَْحَت اللَّْحمِ  الَّتِي الِجْلَدةُ : الضَّ  من الّضِ

ً  ، الكسُر عن َشِمرٍ  ويُثَلَّثُ  ولَهُ  إِلْيه َضَرعوِ  َكةً  َضَرعا ، كَكُرم وَمنَع ،  َضَرعَ و َضُرعَ  َمْصدر َضَراَعةً و ، كفَِرحَ  َضِرع َمْصدرُ  ، ُمحرَّ

الكبِيُر ،  َضَرعَ  فقَدْ »، وفي َحِديِث ُعَمَر رِضَي هللا عنه :  َخَضَع وَذلَّ  َرَع ، كَمنَع :األَِخيُر على غيِر قِيَاٍس ، واْقتََصَر الجْوهِريُّ على خَ 

غيرُ  . اْستَْكانَ : َضَرع قِيَل :وِ « وَرقَّ الصَّ  ، وهو قِريٌب من الُخُضوعِ والذُّّلِ

 قاَل الّشاِعُر : ضاِرعٌ  فهو وتََخشََّع. وَسأَلَهُ أَْن يُْعِطيَه ، كفِرَح وَمنَع : تََذلَّلَ  له َضَرعَ وِ 

ُد  وِ  بــــــــــــــح َت ِإلــــــــــــــُه ا ــــــــــــــَ ِّ عــــــــــــــَ ــــــــــــــح ارِعٌ أَن   ضــــــــــــــــــــــــــــَ
اِة وِ      افــــــــَ عــــــــَ ُ

يــــــــنــــــــًا يف املــــــــ ُت حــــــــِ نــــــــح اقــــــــد كــــــــُ ارِعــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل آخُر :

ــــــــــــَد  ِك يــــــــــــزِي بــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــيـ ارِعٌ ل ٍة  ضــــــــــــــــــــــــــَ ومــــــــــــَ  خُلصــــــــــــــــــــــــــُ

ُح وِ      يـــــــــــُح الـــــــــــطـــــــــــَوائـــــــــــِ طـــــــــــِ ا تـــــــــــُ رٌت ممـــــــــــِّ بـــــــــــِ تـــــــــــَ (7)خمـــــــــــُح
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__________________ 
 .362/  2( اجلمهرة 1)
 ( وهي يف أسفر رخيم قرب َذَرة ا قاله عرام كما نقله عنه ايقوت.2)
 .7و  6( سورة الغاشية اآيتان 3)
 وهو يبي  الشرب . 92( يف كتاب النبات برقم 4)
 روايتها.ابختالف  92( العبارة يف اللسان ومل يعزها اىل أيب حنيفة انظر نص عبارة أيب حنيفة يف كتاب النبات برقم 5)
 وكتاب النبات برواية : 73/  3( ديوان اهلذليا 6)

 . حدابُء ابديُة الضلوِع حدود.. فحبسنَ 
ونسبه لنهشر بن حر  يرثي ابنه يزيد ا ونسبه أيضاً اىل لبيد وإىل مزرد وإىل ا ارث بن صرار النهشلي  152/  1( البيت يف خزانة البغدادي 7)

 واحدهتا ملقحة.« لواقح»له الطوائح أراد املطاوح ألنه مجض مطيحة فجمعه عل  حذف الزايدة كقوله تعاىل قو . و ونسب أيضاً للحارث بن هنيك
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َكةً. َضَرَعةٌ و كَمنَع ، َضَرع ، كَصبُوٍر ، من َضُروعٌ و ، فيه لَف ونَشٌر غيُر مَرتٍَّب ، ، كَكِتفٍ  َضِرعٌ وِ   ، ُمَحرَّ

َكةً ، من قوم َضَرعٌ  َضعَُف ، فهو : َضَراَعةً  ، كَكُرمَ  ، َضُرعَ وِ  ً  َضَرعٍ  ، ُمَحرَّ َكةً أَيضا  ، فشاِهُد األَّوِل قْوُل أَبِي ُزبَْيٍد الطائِّيِ : ، ُمحرَّ

ٍة  لـــــــــــــــَ افــــــــــــــــَ اٍن َأو  ـــــــــــــــَُ نـــــــــــــــَ دِّ ســـــــــــــــــــــــــــــِ َ  ِإمـــــــــــــــا حبـــــــــــــــِ

اٍن وال      وُم وال فـــــــــــــــَ حـــــــــــــــُ رَعُ فـــــــــــــــال فـــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وشاِهُد الثّانِي قوُل الّشاِعِر ، أَْنَشَدهَ اللَّْيُث :

اً  هــــــــَ فــــــــَ مح ســــــــــــــــــــــَ كــــــــُ ريَانــــــــِ َواٌة عــــــــلــــــــ  جــــــــِ دو غــــــــُ عــــــــح  تـــــــــَ

ااَبٌت وال وِ      ُم ال ُأشـــــــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــُ رَعُ أَنــــــــــــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
وإِذا فيها فَرٌس آَدُم »وفي َحِديِث الِمْقَداِد : 

كة وهوَ « َضَرعٌ  وُمْهرٌ  ، (1)  لِصغَِره. لَْم يَْقَو على العَْدوِ  ، أَي ُمَحرَّ

اِرعُ وِ  َرعُ و الضَّ ِغيُر من كّل شي الضَّ كةً : الصَّ نِّ ، ُمَحرَّ ِغيُر الّسِ ً :» ـ عنههللارضي ـوِمْنهُ الَحِديُث :قاَل َعِليٌّ  ٍء ، أَو الصَّ  ولَْو كاَن َصبِيًّا

 ً ِعيفُ  وقِيَل : هو ، أَو أَْعَجِميًّاً ُمتََسفِّهاً ، لَْم أَْستَْسِعه َضَرعا اِوي الِجْسم ، ومنهُ  الضَّ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النبِيَّ »الَحِديُث :  النَِّحيُف الضَّ

، أَي ضاٍو َخِفيٌف. وقال اللَّْيُث : يُقَاُل :  َضاِرعٌ  أَي َضاِويْيِن ، وقِيَل : َجَسُدك« ؟َضاِرعْينِ  ى َولََدْي َجْعفٍر الطيّاِر فقاَل :ما ِلي ، أَراُهماَرأَ 

 ، قاَل األَْحَوُض : عٌ ضارِ  ، وأَْنتَ  ضاِرع ، وَجْنبٌ  َضاِرعٌ  َخدٌّ 

ُدوا  َك وَوســـــــــــــــــــــــ  َدوحا ِإلـــــــــيـــــــــح ِذي َأســـــــــــــــــــــــح رحَت الـــــــــ  فـــــــــَ  كـــــــــَ

َك      نــــــــبــــــــُ امــــــــًا وجــــــــَ عــــــــَ ِن ِإنـــــــــح َن اُ ســــــــــــــــــــــح ارِعُ مــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــَ

  
ْرعَ  إِنِّي ألُْفِقُر البَْكرَ »وفي َحِديِث قَْيِس بن عاِصٍم :  كوب ، يَْعنِي « والنّاَب الُمْدبِرَ  الضَّ ِعيَف ، والنَاقَةَ الَهِرمةَ.أَي أُِعيُرهما للرُّ  الَجَمَل الضَّ

ِعيف ، الضَّرعُ وِ   ، كفَِرَح. َضِرعَ  الِجْسِم النَِّحيف ، وقد َكَكتٍِف : الضَّ

ر به فَرُسه ، كَمنَع : أََذلَّه. َضَرعَ وِ  من الغَنَِم َذبََحَها ، ثمَّ  أَنَّه كاَن إِذا أَصاَب شاةً »َحِديث َسْلَماَن رِضَي هللا عنه :  هَكَذا في العبَاِب ، وبه فُّسِ

بِه ، أَي  (3) َضَرعَ  وفي اللَِّسان : يُقَال : لفاُلٍن فََرٌس قد« به فيُْعِطيه (2) َضَرعَ  َعَمَد إِلى َشعِرَها فََجعَلَه َرَسناً ، ويَْنظُر إِلى َرُجٍل له فَرٌس قد

 َغلبَه.

ً السُّبُُع من الشَّيْ  َضَرعَ وِ  ّمِ : ِء ُضُروعا ه : ، بالضَّ  السَّبُع ِمْنَك. َضَرعَ  َدنَا ، نَقَلَه ابُن القَّطاعِ في األَْفعَاِل ، ونَصُّ

َعت َضَرَعت ِمَن الَمَجاِز :وِ  ً  الشَّْمُس : غابَْت ، أَو َدنَْت للَمِغيِب ، كَضرَّ . تَْضِريعا  ، وعلى هِذه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ

 : ـوقد ُعِقَر فََرُسه  ـ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لعاِمِر بِن الطُّفَْيِل  ، كتَْنُصُر : ع تَْضُرعُ وِ 

ه وِ  ـــــــــُ ت رَكـــــــــح ـــــــــَ ِ  تـ ـــــــــح وِ  أَم لـــــــــُ عـــــــــح و الصـــــــــــــــــــــــ  َم َأخـــــــــُ عـــــــــح ـــــــــِ  ن

رُعَ      َتضـــــــــــــــــــــــــح فُ  بـــــــــــِ عحســـــــــــــــــــــــــِ ِن ويــــــــــــَ َديـــــــــــح رِي ابلـــــــــــيـــــــــــَ  ميـــــــــــَح

  
ّي : وقاَل « يَْكبُو باليََدْينِ »وتَبِعَه الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب ، وفيه  ْعلوك»ابُن بَّرِ ُكهما كالعابِث ، « أَُخو الصُّ يَْعنِي بِه فََرَسه ، ويَْمِري بِيََدْيه :يَُحّرِ

، مثل  بتَْضُروعَ  بغيِر واٍو ، ورواه ابُن ُدَرْيٍد :« بتَْضُرعَ »ويَْعِسُف : تَْرُجُف َحْنَجَرتُه من النَّفَِس ، قال ، وهذا البَْيُت أَْوَرَده الَجْوَهِريُّ 

 .(4)تَْذنُوب 

ْرعُ وِ   ، والّصاُد لُغَةٌ فيِه. ، بالَكْسِر : الِمثْلُ  الّضِ

ْرعُ وِ  ةُ الَحْبلِ  أَيضاً : الّضِ َر قوُل لَبِيٍد : ُضُروعٌ ج :  ، والّصاُد لُغَةٌ فِيِه ، قُوَّ  وُصَروٌع ، وبه فُّسِ

مح وِ  بحَوهـــُ ُت شـــــــــــــــــــــَ طـــــــح قـــَ نِّ َأســـــــــــــــــح اِدي اجلـــِ ٍم كـــبـــــــَ  َخصـــــــــــــــــح

ِوٍذ ِذي     حـــــــــــــــــح تـــــــــــــــــَ ر ٍة و  مبُســــــــــــــــــــــــــــــح ُروعِ مـــــــــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 ُمْهَملِة ، وقد تقّدم.وفَسََّره ابُن األَْعَرابِّيِ فقال : َمْعنَاه : َواِسٌع له َمَخاِرُج كَمخاِرجِ اللَّبَِن ، وَرَواه أَبُو ُعبَْيٍد بالّصاِد ال

 ، قال األَْسَوُد. له ماالً : بََذلَه لَه أَْضَرعوِ 
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مح وِ  َب ُود هــــــــــــــــــُ كــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــَ ي تـــــــــــــــــــَ اّلئــــــــــــــــــِ  ِإذا َأخــــــــــــــــــِ

ه ِدَ      َداَدِة مـــــــــــــالـــــــــــــُ و الـــــــــــــكـــــــــــــُ ـــــــــــــُ رَعُ فـــــــــــــبَب  ُمضـــــــــــــــــــــــــــح

  
 أَي َمْبذُوٌل.

ا فأَْضَرَعه « هللا ُخُدوَدُكم أَْضَرع:» عنههللارضي، وفي َحِديِث َعِلّيٍ  فاُلناً : أََذلَّه أَْضَرعوِ   الفَْقُر.أَي أََذلَّها ، وقِيَل : كان َمْزُهوًّ

__________________ 
 «.فرس قد أدم»( عن النهاية واللسان والذي ابألصر 1)
 عل  أهنا من ابب فرح.« َضرِع»( ضبطت يف النهاية واللسان ا ابلقلم ا 2)
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان من ابب فرح.3)
 َتضحُروع موضض عقر به عامر الطفير فرسه ا وذكر البيت.أيضاً قا  ايقوت : « بتضروع»( ويف معجم البلدان واللسان 4)
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 . قُْرَب النِّتَاجِ.َضْرِعَها : نََزَل لَبَنَُها من ُمْضِرعٌ  النّاقَةُ ، وهي أَْضَرَعتِ و الّشاةُ : نََزَل لَبَنَُها قُبَْيَل النِّتَاجِ. أَْضَرَعتْ وِ 

 ذا َكثَُر لَبَنُه وتَْمُره.زاَد الّراِغُب : وذِلَك ِمثْل أَتَْمَر وأَْلبََن ، إِ 

 قَْبَل النِّتَاجِ. َضْرُعها (1)النّاقَةُ والبَقََرةُ : أَْشَرَق  أَْضَرَعت وفي األََساِس :

ى»في الَمثَِل : وِ   يُْضَرُب في الذُّّلِ عنَد الَحاَجِة. كما في العباب (2)كما في الّصحاَح واألََساِس ، ويُْرَوى : للنَّْوِم « لَكَ  أَْضَرَعتْنِي الُحمَّ

ُل َمْن قاَل ذِلَك َرُجٌل من َكْلٍب يُقَاُل له : ُمَرْيٌر  ُل : أَوَّ اً ُمِغيراً ، وكاَن يُقَاُل له : (3)قاَل الُمفَضَّ ئُْب ، اْختََطفَ  ، كان ِلصًّ ت الِجنُّ أََخَوْيِه : الذِّ

ةَ ، فأَْقَسَم ال يَْشَرُب الَخْمَر ، وال يََمسُّ َرأَْسهُ ِغْسٌل َحتّى يَْطلَُب بأخَوْيِه  ، فَتَنَكََّب قَْوَسه ، وأََخَذ أَْسُهماً ، ثُمَّ اْنَطلََق إِلى ذِلَك  (4)ُمَراَرةَ وُمرَّ

 ْبعَةَ أَيّاٍم ال يَرى َشْيئاً ، َحتّى إِذا كاَن في اليْوم الثّاِمِن إِذا هَو بَظِليٍم ، فَرَماهُ فأََصابَه َحتَّى َوقَع فِيالَجبَل الَِّذي َهلََك فيه أَخَواهُ ، فَمَكَث فيه سَ 

 أَْسفَِل الَجبَِل ، فلّما َوجبَِت الشَّْمُس بَُصَر بَشْخٍص قائٍِم َعلَى َصْخَرةٍ يُنَاِدي :

يـــــــــــَم اأَلســـــــــــــــــــــــــوَ  لـــــــــــِ ي الـــــــــــظـــــــــــَ ا الـــــــــــرّامـــــــــــِ هـــــــــــَ ـــــــــــ   ِد اي أَيـ

ِد      رحشـــــــــــــــــــــــــــَ جِي ملَح تــــــــــــــُ يـــــــــــــَك الـــــــــــــ  تح مـــــــــــــرَامـــــــــــــِ بـــــــــــــ   تــــــــــــــَ

  
 فأَجابه ُمَرْيٌر :

َرهح  خـــــــــــــح ُف فـــــــــــــوحَ  الصـــــــــــــــــــــــــــ  ا اهلـــــــــــــاتـــــــــــــِ هـــــــــــــَ  اي أَيــــــــــــــ 

ٍَة      ربح مح عــــــــــــــَ ربَهح  (5)كــــــــــــــَ تــــــــــــــهــــــــــــــا وعــــــــــــــَ جــــــــــــــح  هــــــــــــــيــــــــــــــ 

  

ر هح  رَاَرًة ومــــــــــــــــــــــُ م مــــــــــــــــــــــُ كــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــَ

  
َرهح    َت َحســـــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــًا َوتـــــــــــــــرَكـــــــــــــــح َت مجـــــــــــــــَح  فـــــــــــــــر قـــــــــــــــح

  
ى ، فغَلبَتْه عْينُه ، فأَتَاهُ الِجنِّيُّ ، فاْحتََملَهُ ، فتَواَرى  فقاَل  ؟وقاَل له : ما أَناَمك وقد ُكْنَت َحِذراً الِجنِّيُّ عنه َهِويًّا من اللَّْيِل ، وأََصابَْت ُمَرْيراً ُحمَّ

ى: »  «.للنَّْومِ  أَْضَرَعتْنِي الُحمَّ

 فَذَهبَْت َمثاَلً.

ُب في َرَوَغاٍن ، قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  عِ  التَّْضِريع : التَّقرُّ عَ  ، وقد كالتََّضرُّ عَ و . قالتََضَرعو ، َضرَّ بَّ  َضرَّ ً  الرُّ العَِصيَر  (6) [أَي] : طبََخه تَْضِريعا

 يُتِمَّ َطْبَخهُ. فَلَم

حاح :وِ  َعتِ  في الّصِ  الِقْدُر : حاَن أَن تُدِرَك. َضرَّ

عَ  يُقَال :وِ  َراَعةَ  أَظَهرَ  وقيل : اْبتَهَل وتََذلَّلَ  أَي الَىإِلى هللا تَعَ  تََضرَّ . ومنه قَْولُه تعالَى :  الضَّ ، وهي ِشدَّةُ الفَقِر ، والَحاَجة إِلى هللا َعزَّ وجلَّ

وإِن كانا َمْصَدَرْيِن ، وقولُه تَعَالَى :  ، وَحِقيقَتُه الُخُشوُع ، واْنتَِصابُهما على الحالِ  الضَّراَعةَ  أَي ُمْظِهِرينَ  (7) (َتْدُعونَُه َتَضرُّعاً َوُخْفَيةً )

ع ، أَي تََذلَّلُوا وَخَضعُوا. وقِْيَل : (8) (فَ َلْو ال ِإْذ جاَءُهْم ِبَُْسنا َتَضرَُّعوا) ْغبَِة ، وم : التََّضرُّ يُث االْستِسقاِء نه َحدِ المبَالَغَةُ في السُّؤاِل والرَّ

الً » : ً  َخَرَج ُمتبَذِّ عا عَ  أَو« ُمتََضّرِ ضَ و ، تََضرَّ َض ، وتَأَتَّى ، وتََصدَّى ، بَمْعنًى : إِذا جاءَ  تَعَرَّ  إِلَْيَك. بََطلَب الحاَجةِ  وتَأَرَّ

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن الفَّراِء.

عَ  من الَمَجاِز :وِ  لُّ  تََضرَّ  ، والّصاُد لُغَةٌ فيه. قَلَصَ  ، إِذا الّظِ

ْرع األَْجنَاس ، وهو من ُمَضاَرَعةُ و بَْينَُهما ُمَراَضعَةُ الَكاس ، ، كأَنَّهُ ِمثْلُه أَو ِشْبُهه ، وتَقُوُل : شابََههُ  : ةً َضاَرَعه ُمَضاَرعَ وِ  ، كما فِي  الضَّ

 األَساس.

ض (9): أَْصلَُها التَّشاُرُك  الُمَضاَرَعةُ و قاَل الّراِغُب :  اَعِة ، ثُمَّ َجّرَدهُ للُمَشاَرَكةَ.نحو الُمَراَضعَِة ، وهو التَّشاُرُك في الرَّ

ِهَما. ، بَضّمِ الُمثَنّاةِ فَْوُق والّراءِ  تَُضارعُ وِ   ، أَي بَضّمِ
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ها وقِيَل : على ِصيغَِة  بِ عن الُموعَ  ، فهي ثاَلثَةُ أَْقَواٍل ، األَِخيرُ  وَضّمِ الّراءِ  ، أَي الُمثَنَّاة بفَتِْحها قِيَل :و وَكْسِر الّراِء ، ، أَي الُمثَنّاة بَضّمِ

ِره ، وَعلَى األُولَى اْقتََصَر الَجْوَهِرّي ، قاَل ابُن الَمْفعُوِل ، تَأِْليف اإِلمام اللُّغَِوّيِ ، أَبِي غاِلٍب الُمْرِسّيِ الشَِّهيِر باْبِن التَّيّانِّيِ شاِرحِ الفَِصيحِ وَغيْ 

ّي : َصَوابُه ا بَضّمِ التّاِء والّراِء فهو َغلٌَط ؛ ألَنَّه ليَس في الَكالِم تُفَاُعُل ، بكسر الّراِء ، قال : وكذا هُ  تَُضاِرعُ  بَّرِ َو في بَْيٍت أَبِي ذَُؤْيٍب ، فأَمَّ

يَاَدة إاِل ب تَُضاِرعُ  وال فُعالُل ، قاَل اْبُن ِجنِّي : يَْنبَِغي أَْن يَُكونَ   َدِليِل.فُعَاِلالً بَمْنِزلَِة ُعَذاِفر ، وال نَْحُكُم على التّاِء بالّزِ

ّي : َصَوابُه إِلى آِخِره ، يَْحتَِمُل أَْن يَكونُ   قلُت : قوُل ابِن بَّرِ

__________________ 
 «.أشرف»( عن األساس وابألصر 1)
 للنوم. 343ويف الفاخر للمفضر برقم « لك» 1090ويف جممض امليداين برقم « إليك»( يف األساس 2)
 «.ُمزين»الفاخر ( األصر وجممض امليداين ا ويف 3)
 ( عن امليداين والفاخر ا وابألصر : أبخوته.4)
 «.غربه»( عن الفاخر وامليداين وابألصر 5)
 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.6)
 .63( سورة األنعام اآية 7)
 .43( سورة االنعام اآية 8)
 ( يف املفردات : التشار  يف الضراعة حنو املراصفة.9)
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ِر الرّاِء ا وهو رَِوايَُة الباِهِليِّ يف شرِح قـَوحِ  َأيب ُذَ يحٍب ا ِبَضمِّ التاِء ا ك َهُم ذِلك من ِإطحالِقه ا َأو ِبَفتحِحها مض َكسح وما ما يـُفح
َفِش ا وُوِجَد يف َهامِ  ِخ الدِّيواِن ا وهي رَِوايَُة اأَلخح وَعِب فَقدح ُوِجَد هَكَذا يف بـَعحِ  ُنســَ

ُ
نُِّف عن امل ُصــَ

حاح شِ ذََكَره امل  الصــّ
 لَغريحِ اجلَوحَهرِّي. ُتَضارِع : ومل َأِجدح َضم  الرّاِء يف

 ، فقال السُّكَِّريُّ : هو َمْوِضٌع ، وفي الّصحاحِ : تَُضاِرع واْختُِلف في تَْعيِين (1)قلُت : أَي مع َضّمِ التّاِء. وأَّما مع فَتِْحَها فال ، كما َعرفَت ، 

  بالعَِقيِق ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : يِب :، وفي التَّْهذِ  َجبٌَل بنَْجدٍ 

 َ اح زحِن بـــــــــــــــَ ُ
اَ  املـــــــــــــــ قـــــــــــــــَ ارِعٍ كـــــــــــــــَبن  ثـــــــــــــــِ  ُتضــــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــُج وِ      بـــــــــــِ َذاَم لـــــــــــَ رحٌ  مـــــــــــن جـــــــــــُ َة بــــــــــــَ ابـــــــــــَ (2)شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
َوايَةُ : « فهو َعاُم ِخْصبٍ  تَُضاِرعُ  إِذا سالَ »الَحِديُث :  منهوِ  َوايَاِت : وفي بَْعِض « فهو عاُم َربِيعٍ »، والّرِ أَْخَصبَْت  تَُضاِرعُ  إِذا أَْخَصبَتْ »الّرِ

 ، وهو الَخاِضُع ، قال أَبُو ُزبَْيٍد الّطائِيُّ : الّضاِرعُ  : الُمْستَْضرعو «.البِالدُ 

رِعٌ  َتضــــــــــــــــــــــح ٌت  ُمســــــــــــــــــــــح ــــــــِ ن ــــــــَ ت كــــــــح ن  مــــــــُ هــــــــُ ــــــــح نـ  مــــــــا َداَن مــــــــِ

ضُ      ــــــــــِ ن ه ا قــــــــــَ قــــــــــَ وح ــــــــــَ مــــــــــًا مــــــــــا فـ لــــــــــِ ــــــــــَ ت رحِ  جمــــــــــُح ــــــــــعــــــــــَ  ابل

  
ً » ، وقوله : ُمْجتَِلماً يريد لَْحَمةً من هذا األََسِد الَمْذُكوِر قبله ، ويُْرَوى : اْكتَنََت : إِذا َرِضيَ   «.ُمْلتَِحما

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

َكةً ، َضَرَعةٌ  قَْومٌ  ّمِ ، في َجْمعِ  ُضْرعٌ و ، ُمَحرَّ  .ضاِرعٍ  ، بالضَّ

 إِلَْيه : أَْلَجأَه. أَْضَرَعهُ وِ 

عوِ  ي واالْستِغاثَةُ.: التَ  التََّضرُّ  لَّوِ

ه ، قيَل : ومنه َضْرعَ  : تَنَاَولَ  (3)البَْهُم  َضَرعَ وِ  ُجُل ، إِذا َضعَُف  َضَرعَ  أُّمِ  كما في الُمْفَرداِت. [وذلّ ]الرَّ

جال ، وهو َمجاٌز ، الضََّرعُ وِ   الُحبُّ : أَْهَزلَه قاَل َصْخٌر. أَْضَرَعهو محّركةً : الغُْمُر من الّرِ

ًو  وِ  َا  جـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ ـــــــــــــَ يـــــــــــــُت لـــــــــــــيـ قـــــــــــــِ ا بـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

ِح      َوانــــــــــــِ َ اجلــــــــــــَ اح رِعٌ بــــــــــــَ ي  ُمضـــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــِ (4)ِجســـــــــــــــــــــــــح
 

  
ّمِ : النُُّحوُل. الضُُّروعُ وِ   ، بالضَّ

َكةً : الَجبَاُن ، يُقَاُل : هو َوَرعٌ  الضََّرعُ وِ   .َضَرعٌ  ، ُمَحرَّ

 : الُمقَاَربَةُ. الُمضاَرَعةُ وِ 

َجاِل ، والُمشابِِه لهم والُمَساِوي. «.ُضَرَعةٍ  لَْسُت بنَُكَحة ُطلَقٍَة ، وال بُسبَبَةٍ »وفي َحِديِث ُمعَاِويَةَ :   أَي لَْسُت بَشتّاٍم ِللّرِ

 ، لُمشاَكلَتِه األَْسَماَء فِيما يَْلَحقُه من اإِلْعَراِب. ُمَضاِرعٌ ْحِويُّوَن يَقُولُوَن للِفْعل الُمْستَْقبَِل :قال األَْزَهِرّي : والنَّ 

 في العَُروِض : الُمَضاِرعُ وِ 

نح  اِع التــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــــــــُر فــــــــــــــــــــــــَ اعــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــَ

نح      يــــــــــــــــــــــــُر فــــــــــــــــــــــــاِع التــــــــــــــــــــــــُ اعــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــَ

  
 كقوله :

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  اين ِإىل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  َدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

اد      عـــــــــــــــــــــــَ َو  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ي هـــــــــــــــــــــــَ (5)َدَواعـــــــــــــــــــــــِ
 

  
َي بذِلَك ألَنَّه . َضاَرعَ  ُسّمِ  الُمْجتَثَّ

ةُ تَقُوُل : مالَهُ َزْرٌع وال قَْلٌع.: أَْي َشيْ  َضْرعٌ  ومن الَمَجاِز : ما لَهُ َزْرٌع وال  ٌء ، والعَامَّ
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 ، كأَْفلٍُس : َمْوِضٌع في ِشْعِر الّراِعي : أَْضُرعوِ 

ىت   مح حـــــــــــــَ رحهتـــــــــــــُُ مح  فـــــــــــــبَبحصـــــــــــــــــــــــــــَ وهلـــــــــــــُُ واَرتح محـــــــــــــُُ  تـــــــــــــَ

َن      وٍم ا وَور كـــــــــــح مـــــــــــُ اِء حيـــــــــــَح قـــــــــــَ اأبَنــــــــــــح ُرعـــــــــــَ  (6) َأضـــــــــــــــــــــــــح
  

 

 .قاَل ثَْعلٌَب : ِهي ِجبَاٌل أَو قَاَراٌت ِصغَاٌر. وقال خاِلُد بُن َجْنبَةَ : هي أَُكْيَماٌت ِصغَاٌر ، ولم يُْذَكر لها َواِحدٌ 

 : اسُم بِْرَكٍة من َحْفِر األَْعَراِب في َغْربِّيِ َطِريِق الَحاّجِ ، َذَكَرَها الُمتَنَبِّي ، فقَال : (7) َضاِرعٍ  ، كأَنَّه َجْمعُ  األَضاِرعُ وِ 

ا وِ  داُ هــــــــــــــــَ ي  ِدئـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــَ  َمســــــــــــــــــــــــــــــ   اجلـــــــــــــــــُ

اَن  اأَلضــــــــــــــــــــــــــــــــــارِعَ غــــــــــــــــــــاَد  وِ      (8)مُث  الــــــــــــــــــــد 
 

  
__________________ 

 تُفاُعر ا عن ابن حبيب ا وال نظري له يف األبنية ا ويرو  بكسر الراء : جبر بتهامة لبين كنانة.( قيدها ايقوت ُتَضارُع بضم الراء عل  1)
 «.وشامة»برواية :  55/  1( ديوان اهلذليا 2)
 والزايدة التالية عن املفردات.« البهيم»( عن املفردات وابألصر 3)
 .975أيب صخر اهلذد يف شرح أشعار اهلذليا ص ( مل يرد يف ديوان اهلذليا يف شعر صخر الغي وهو يف شعر 4)
 «.هو  سعادا ا ابملنض من الصرف وزايدة ألف االطال ... و  املشهور يف كتب العروض : إىل سعادا. ..»( اللسان وهبامشه : 5)
 وانظر ختر ه فيه. 167( ديوانه ص 6)
 ( قيدها ايقوت األضارُِع مجض أضرع.7)
 «.األضارع»واملثبت عن معجم البلدان ..«  ا وفاد اجلميعي ويداه»( ابألصر : 8)
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 الراِء : من قَُرى َذمار ، من نََواِحي اليََمِن ، كما في الُمْعَجِم. (1)، بَضّمِ  أَْضُرَعةوِ 

الِقْدِر ، إِذا حانَْت أَْن تُْدِرَك.  ُمَضاَرَعةُ و ِب ،الشَّْمِس ، إِذا َدنَْت للغُُرو ُمَضاَرَعةُ  :« َشرح نَْهجِ البَالَغةِ »ونَقََل شْيُخنَا عن اْبِن أَبِي الَحِديِد في 

َعتْ و َضَرَعتْ  الشَّْمُس : لغةٌ في َضاَرَعتِ  قلُت : فِحينَئٍِذ يُقَال :  .َضرَّ

ِعيُف من ُكّل شيْ  الضَّْعضاعُ  : [ضعع] . ءٍ : الضَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ُجُل بال َرأْيٍ  هو أَْيضاً :وِ  ْعَضعِ  ، يُقَاُل : َرُجلٌ  وَحْزمٍ الرَّ . َضْعَضاٌع كالضَّ  ، وهو َمْقُصوٌر منه نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ّمِ : ُجبَْيٌل َصِغيٌر عنَده ِحْبٌس َكبِيٌر يَْجتَِمُع فيه الماءُ  ُضعَاِضعٌ وِ   ، كما في العُبَاِب. ، بالضَّ

عُّ  قال ابُن األَْعَراِبّي :وِ  حاحِ عنه : رياَضةُ البَِعيِر ونَصُّ النّواِدر : ِرياَضةُ البَِعيِر والنّاقَِة َوتَأِْديبُُهما  والَجَملِ  : تَأِْديُب النّاقَةِ  الضَّ ، ونَصُّ الّصِ

 ، قالَهُ ثَْعلٌَب. َضْع ، ِليَتَأْدَّبَ له ، وفي الّصحاحِ : أَْن تَقُوَل له ، وفي اللَِّسان : أَْن يُقَاَل له : إِذا كانَا قَِضيبَْيِن ، أَو هو أَْن يَقُولَ  ،

 ، كما في الّصحاحِ. َهَدَمه َحتَّى األَْرِض  ، أَي البِنَاَء : َضْعَضعَهُ وِ 

ُجُل : تََضْعَضعَ وِ    :تََضْعَضعَ و .(2)« لغَنِّيٍ ِلِغنَاهُ َذَهَب ثُلُثَا ِدينِه تََضْعَضعَ  َمنْ »الَحِديُث : الدَّْهُر ، ومنه َضْعَضعَه ُمطاِوعُ  َخَضَع وَذلَّ  الرَّ

ي الفَِقيرَ  اْفتقَر ً  ، والّصاُد لُغَةٌ فيِه ، عن أَبِي َسِعيٍد ، وقد تَقَدََّم ، والعََرُب تَُسّمِ  ، وقاَل أَبُو ذَُؤْيٍب :« َضعْ »؛ وكأَنَّ أَْصَل هذا ِمْن :  ُمتََضْعِضعا

ُم وِ  ـــــــــــــــهـــــــــــــــِ َا أُرِي تـــــــــــــــِ امـــــــــــــــِ ـــــــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــــــ  ِدي ل لـــــــــــــــ    ـــــــــــــــََ

ِر ال      هــــــــــــح ــــــــــــد  ِب ال ــــــــــــح َري ــــــــــــِ ضُ َأيّنِ ل عحضــــــــــــــــــــــــــَ  أََتضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي : ال أَتََكسَُّر للُمِصيبَِة ، فَتَْشَمَت بِي األَعداُء.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 به الدَّْهُر ، أَي أََذلَّه ، والّصاُد لُغَةٌ. تََضْعَضعَ 

. تََضْعَضعَ و : َضعَُف ، وَخفَّ ِجْسُمهُ من َمَرٍض أَو ُحْزٍن. تََضْعَضعَ وِ   أَْرَكانُه ، أَي اتََّضعَُت. تََضْعَضعَتو َمالُه ، أَي قَلَّ

ْعَضعَةُ وِ  دَّةُ والُخُضوُع. الضَّ  : الّشِ

، قال  وِدْرَهٍم ، وهَذا أَقَلُّ ، أَو َمْرُدودٌ   األَّوِل وفَتْحِ الثّاِلِث ،، أَي : بَضمِّ  وُجْنَدبِ  ، لُغَتَان فَِصيحتاِن ، ، كِزْبِرحٍ ، وَجْعفَرِ  الّضْفَدعُ  : [ضفدع]

 في ، أَي تَتَولَّدُ  َدابَّةٌ نَْهِريَّةٌ  الَجْوَهِريُّ :الَخِليُل : ليس في الَكالِم فِْعلٌَل إِال أَربَعَة أَْحُرٍف : ِدْرَهم ، وِهْجَرع ، وِهْبلٌَع ، وقِْلعَم ، وهو اسٌم ، نَقَلَه 

يَّةٌ  أَي في َجْذِب ُسُموِمَها إِذا ُوِضَع على َمْوِضع اللَّْسعِ ، ولَْحُمَها ُمْطبُوخاً بزْيٍت وِمْلحٍ تِْرياٌق ِلْلَهَوامِّ  النَّْهِر ، تَْنَشأُ في الُكُهوِف والَمغَاراِت  وبَّرِ

يَِّة سمٌّ من غيِر تَعٍَب ، وِجْلُدَها يُ  وَشْحُمَها َعِجيٌب ِلقَْلعِ األَْسنَانِ  ، ْدبَُغ ، فتُْعَمُل منه طاقِيَّة اإِلْخفاِء ، كما َذَكَره أَْهُل الشَّْعبََذةِ ، ويقال : لَْحُم البَّرِ

أَْبَدلُوا من العَْيِن ياًء ، كما قالُوا في الثَّعاِلِب واألَرانِِب :الثَّعَاِلي واألََرانِي ،  َضفاِدي وربما قالُوا : .َضفَاِدعُ  بهاٍء ، ج : ضْفدَعةٌ  والَواِحَدةُ  ،

 أَْنَشَد ِسيبََوْيهٌ :

وازُِ  وِ  َ  لـــــــــــــــه حـــــــــــــــَ ٍر لـــــــــــــــيـــــــــــــــح هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ   (3)مـــــــــــــــَ
قــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــِ ُ وِ      ِه نــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــاِدي مجــــــــــــــــــــَِّ  ِلضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
يرافِّي :  وإِْنَشاُد الّسِ

َوازُِ  وِ  َ  هبــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــَ َدٍة لــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــــَ

قــــــــــــــــــانــــــــــــــــــِ ُ لضــــــــــــــــــــــــــــــــَ وِ      ا نــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــَ اِدي مجــــــــــــــــــَِّ  فــــــــــــــــــَ

  
 ، كما يُقَال : نَقَّْت َعَصافِيُر بَْطنِه. جاعَ  ، أَي بَْطنِه َضفَاِدعُ  نَقَّتْ  يُقَال :وِ 

فَاِدعُ  الماُء : صاَرْت فيه َضْفَدعَ وِ   ، كما يُقَال :َطْحلََب ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للبِيٍد : الضَّ

ا  ىَن َأوحَأجـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح َدادًا بـــــــــــــــــلـــــــــــــــــُ َن َأعـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــح  ميـــــــــــــــــَ 

ِدعـــــــــاتٍ      فـــــــــح هح   ُمضـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــَ لـــــــــِ حـــــــــح طـــــــــَ هـــــــــا مـــــــــُ لـــــــــّ (4)كـــــــــُ
 

  
فاِدعِ  قال : يُِريُد ِميَاهاً كثِيَرةَ   . وفي التَّْكِملَِة : ولم أَِجْده في ِشْعِرِه.الضَّ
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ْفِدعُ وِ   في َجْوفِ  ، يَُكونُ  َعْظمٌ  فقط ، َكِزْبِرج ، الّضِ

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف معجم البلدان بفتح الراء.1)
 ( انظر النهاية والصحاح واللسان.2)
 ( ا واز  : املضاي  واماب .3)
 ء.من أبيات أربعة ا قا  شارحه : نسبها اجلوهري للبيد وأنكر الصاغايّن نسبتها وقا  : لي  للبيد عل  هذا الروي شي 39( ديوانه ص 4)
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ِحيرت.« يف َبطحِن َحاِفِر الَفَرسِ »ا ولو قاَ  :   َافِر من الَفَرسِ ا
ُ
 أَلَصاَب. نـََقَله صاِحُب اللَِّسان وامل

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلْيه :

ُجُل : تَقبََّض ، وقِيَل : َسلََح ، وقيل : َضِرَط ، قاَل : َضْفَدعَ   الرَّ

ٌض  اشـــــــــــــــــــــــــــِ َواُر جمـــــــــــــَُ ـــــــــــــَ َواِرُس اي نـ َ  الـــــــــــــفـــــــــــــَ ئـــــــــــــح  بـــــــــــــِ

ــــــــــرًا      زِي وا خــــــــــَ ــــــــــُ ل ورًا ِإذا َأكــــــــــَ واخــــــــــُ َدعــــــــــُ فــــــــــح (1)ضــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، زاد اللَّْيُث : َكفََضَع ، وُهَما لُغَتَاِن ، وهو َمْقلُوٌب. َجعَسَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الَخِليُل : أَي ، كَمنَعَ  َضفَعَ  : [ضفع]

 ، وقِيَل : أَْبَدى. َحبَقَ  وفََضَع ، إِذا َضفَعَ  قاَل : يُقَاُل :وِ 

 : َوقََع ببَْوِله وَسلَح. َضفَعَ  ويُقَال :

ْفعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ   ، والَحْوَراُن :ِجْلُده ، والِحْرِصيَاُن : باِطُن ِجْلِده. : نَْجُو الِفيلِ  الضَّ

ْفعانَةُ  قال األَْزَهِريُّ :وِ  ُمْستَِديَرةٌ ، كأَنََّها فَْلَكةٌ ، ال تََراها إِذا هاَج السَّْعَداُن ، واْنتَثَر ثََمُره ، إِاّل  ، وهي : ثََمَرةُ السَّْعَدانَِة ذاُت الشَّْوكِ  الضَّ

ْت لقََدِم َمْن يََطُؤَها (2) قَد َكَشَرْت َعْن َشوِكَها ُمْسلَْنِقيَة ، ونَصُّ التَّْهِذيِب : ُمستَْلِقيَةً  سَّعَداِن ، وتَِطيُب عليه ، قال : واإِلبُِل تَْسَمُن على ال واْنتَصَّ

 أَْلبَانَُها.

اُد والفَاُء والعَيُن ليس بشي  : َجعََس. َضفَع ٍء ، على أَّن الَخِليَل َحَكىوقال ابُن فاِرٍس : الضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

فاُع ، كِكتَاٍب : ِخثُْي البَقَِر.  الّضِ

 ِمن الَحفَاِء : ثَقَُل. تََضْوَكعَ و َخاْرَزْنِجيُّ ، قال :، نَقَلَه ال في َمشيِه : أَعيَا َضْوَكعَ  : [ضكع]

ْوَكعَةُ وِ  ُجُل الَكثِيُر اللَّْحِم األَْحَمُق الثِّقيلُ  الضَّ ْوَكعَةُ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد ، وقاَل الَخاْرَزْنِجيُّ : ، كَجْوَهَرةٍ : الرَّ  من النّاِس : الضَّ

أْيِ.الَوانِي  ِعيُف الرَّ ْوَكعَةُ و قاَل : الضَّ  ، كما في العُبَاِب. الَمْرأَةُ تَتََمايَُل في َجْنبَْيَها تُْفِرُغ الَمْشيَ  أَْيضاً : الضَّ

ْوَكعَةُ  وفي اللَّسان :  : الُمْستَْرِخي القََوائم في ثِقٍَل. الضَّ

ْلعُ  : [ضلع]  : ـأَْنَشَده ابُن فاِرٍس  ـ ، والثّانِيَةُ لغةُ تَِميٍم ، وشاِهُد األَّوِل قَْوُل الّشاِعِر ، األُولى لُغَةُ الِحَجازِ  ، كِعنٍَب وِجْذع الّضِ

َي  ضُ هــــــِ لــــــَ هـــــــا  الضــــــــــــــــــــِّ يــــــمــــــُ قــــــِ َت تــــــُ اُء َلســـــــــــــــــــــح وحجـــــــَ  الــــــعــــــَ

ِومَي      قــــــــــح ــــــــــَ وعِ َأاَل ِإن  تـ ــــــــــُ ل اُرهــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــ  ِكســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح  ان

  
ّي :  قلت : وهو قوُل حاِجِب بن ذُْبياَن ، وَرَواه ابُن بَّرِ

َلضِ َبيِن   الَعوحَجاِء أَنحَت تُِقيُمَها الضِّ
لَع ، وِإنَّ أَْعَوَج ما فِي ِضلَعٍ  إِّن الَمْرأَة ُخِلقَْت ِمن»الَحِديُث :  وِمْنهُ  أَْعاَلها ، فإِْن َذَهْبَت تُِقيُمها َكَسْرتَها ، وإِن اْستَْمتَْعَت ِبها اْستَْمتَْعَت  الّضِ

غٍ :وَشاِهُد الثّا« بها وفيها ِعَوجٌ   نِي قوُل اْبِن ُمفَّرِ

ا وِ  هتــــــــــــــــــــــــَُ دح َوجــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــــا فـ تــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــــــح  َرمــــــــــــــــــــــــَ

ضِ      ــــــــــح ل هح  كــــــــــالضــــــــــــــــــــــــِّ امــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــِ ت ا اســــــــــــــــــــــــح َ  هلــــــــــََ ــــــــــح ــــــــــي  ل

  
ْبِط سواٌء ، ألَنَّ ِكاَلُهما بالَكْسِر. قاَل شْيُخنَ  يَن فَتَْح ا : وَحَكى بعُض وُوِجَد في بَْعِض النَُّسخِ : كِعنٍَب وِجْذٍم ، وِجْذٌع وِجْذٌم في الضَّ الُمَحّشِ

ةُ ، َحتّى كاُدوا ال ِم ، وهو غْيُر َمْعُروٍف في َدَواِويِن اللُّغَِة. قلُت : وقد َوِلعَْت بِه العامَّ  يَْنِطقُوَن بغْيِره ؛ ِلِخفَّتِه على الّضاِد مع ُسُكوِن الالَّ

، كما هو الَمْشُهور ، وقِيل :  ُمَؤنَّثَةٌ  ، أَي َمْعُروفَةٌ ، وهي َمْحنِيَّةُ الَجْنِب ، م َوْجهٌ ، اللَِّساِن ، ولو ال أَنَّ الِقيَاَس ال َمْدَخَل له في اللُّغَِة لكاَن له

 ، وعلى األَِخيِر اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، وشاِهدُ  ، وأَْضالعٌ  ُضلُوعٌ و أَْضلُعٌ  ُمَذكََّرةٌ ، وقيَل : بالَوْجهْيِن ، وهو ُمْختاُر ابِن ماِلٍك وغيِره : ج :

ِل قوُل أَبي ذَُؤْيٍب :  األَوَّ
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رًا  حــــــــــَ طــــــــــح ِداين مــــــــــِ اعــــــــــِ َ  صــــــــــــــــــــــــَ َب ــــــــــَح َرمــــــــــَ  فــــــــــَ   (3)فـــــــــــَ
تح عـــــلـــــيـــــــه      لـــــــَ مـــــَ تـــــَ ِح فـــــــاشـــــــــــــــــــح ضُ ابلـــــَكشـــــــــــــــــــح لـــــُ  اأَلضـــــــــــــــــــح

  
 وشاِهُد الثّانِي َمرَّ في قوِل حاِجب بِن ذُْبيَاَن ، وَشاِهدُ 

__________________ 
 ويف ديوانه خوّر مكان خوراً.( البيت يف اللسان وهبامشه : هذا البيت جلرير 1)
َلنحِقيه قد َنَشَزتح عن شوكها وانتَـَفَضتح لَعَدِم من َيَطُؤها»( عل  هامش القاموس املطبوع عن نسخة أخر  : 2)  «.ُمسح
ا ويرو  ( صـــــــــــاعدايً منســـــــــــوب إىل صـــــــــــعدة عل  غري قياس ا وهي قرية ابليمن قاله ابن األنباري. وقوله : مطحراً : الســـــــــــهم البعيد املذهاب 3)
 وهو الذي ألزقت قذذه.« ُمطَحراً »
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َسّيِب بن َعَلٍ  َيِصُف اَنَقًة :
ُ
 الثّاِلِث قوُ  امل

ٍر وِ  كـــــــــــَ لـــــــــــح َت بـــــــــــكـــــــــــَ فـــــــــــح َت هبـــــــــــا َأطـــــــــــَ فـــــــــــح  ِإَذا َأطـــــــــــَ

العِ      ِر اأَلضــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــِ ِم جمـــــــــــــُح َوائـــــــــــــِ ِ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ بـــــــــــــِ  نـــــــــــــَ

  
لُوع قال شيُخنَا : وُمفَاُد ُمْختَاِر الّصحاح أَنَّ  ى الَجَوانَِح ، الضُّ ْدَر ، وتَُسمَّ لَعُ و : ما يَِلي الظَّْهَر ، واألَْضالعِ : ما يَِلي الصَّ ُمْشتََرُك بَْينَُهَما.  الّضِ

ْل. ِة اللُّغَِة ، فتأَمَّ  قال : وهَذا الفَْرُق غيُر َمْعُروٍف ألََحٍد من أَئِمَّ

ً  كّلِ إِنساٍن أَربٌع وِعْشُرونَ  ُضلُوعَ  َكَره صاِحُب اللَِّساِن وغْيُره : أَنَّ قلت : والّظاِهُر أَنَّ في الِعبَاَرةِ َسْقطاً ، والِّذي ذَ  ْدِر منها اثْنَا  ِضْلعا ، وللصَّ

ً  َعَشرَ  ى الَجَوانَِح ، وَخْلفََها من الظَّْهر ا ِضْلعا ْدِر ، وتَتَِّصُل أَْطَراُف بَْعِضها ببَْعٍض ، وتَُسمَّ فَاِن ، والَكتِفَاِن بِحَذاِء لَكتِ تَْلتَِقي أَْطَرافُها في الصَّ

ْدِر ، واثْنَا َعَشرَ  ً  الصَّ ْدِر  ِضْلعٍ  أَْسفََل ِمْنَها في الَجْنبَْين ، البَْطُن بَْينَُهَما ال تَْلتَِقي أَْطَرافُها ، على َطَرِف ُكلِّ  ِضلَعا منها ُشْرُسوٌف ، وبيَن الصَّ

َهابَةُ  ْدِر ، وُكلُّ  والَجْنبَْيِن ُغْضُروٌف ، يُقَاُل له : الرَّ من أَْضالعِ الَجْنبَْيِن أَْقَصُر من الَّتي تَِليَها ، إِلى أَْن تَْنتَِهَي  ِضْلعٍ  ، ويُقَاُل له : ِلَساُن الصَّ

لَعُ  إِلى آِخِرَها ، وهي الَّتِي في أَْسفَِل الَجْنِب ، يُقَاُل لها :  الَخْلُف. الّضِ

َمْخَشِريُّ  جائَِرةٌ  ِضلَعٌ  ُهْم َكَذا َعلَيَّ  يقَال :وِ  ِم فِيِه َجائٌِز ، ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب ، والزَّ  في ، هَكَذا َرَواه الَجْوَهِريُّ ، قال وتَْسِكيُن الالَّ

اَوةِ. قلُت : واألَْصُل في ذِلَك قوُل زاَد األَِخيُر : وُهَو َمَجاٌز ، والَمْعنَى : أَي ُمْجتَِمعُون َعلَيَّ بالعَدَ « كذا»األَساِس ، وليَس في ِعباراتِهم لَْفَظةُ 

 َواِحٌد ، يَْعنِي اْجتماَعُهم َعلْيه بالعََداَوة. ِضْلعٌ وَ  أَبِي زْيٍد ، يُقَال : هم َعلَيَّ إِْلٌب َواِحٌد ، وَصْدٌع َواِحٌد ،

لُوعُ  من الَمَجاز :وِ  ةِ  الضُّ  العبَاِب.كما في  : ما اْنَحنَى من األَْرِض ، أَو الطَِّريُق من الَحرَّ

لَعُ وِ  ِغيُر الَِّذي ليَس بالطَِّويل ، كِعنَِب : الُجبَْيُل الُمْنفَِردُ  الّضِ ، نَقَلَه  الَجبَُل الذَِّليُل الُمْستَِدقُّ  هو أَو ، كما في الّصحاحِ ، وقال غْيُره : هو الصَّ

لَع ٌد ، وقال األَْصَمِعيُّ :الَجْوَهِريُّ عن أَِبي نَْصٍر ، وزاَد غيُره :الطَِّويُل الُمْنقَاد ، فهو ِض  : ُجبَْيٌل ُمْستَِطيٌل في األَْرِض ، ليَس بُمْرتَِفعٍ  الّضِ

لَعِ  في السََّماِء ، يُقَال :اْنِزْل بتِْلكَ  لَع يا أَعَداَء هللا بهِذه (1) كأَنَُّكم لّما نََظَر إِلى الُمْشِرِكين يَْوم بَْدٍر قاُل :»أَنَّه  وِمْنهُ الَحِديثُ  الّضِ الَحمَراِء  الّضِ

َِّلينَ  َِّليَن بهِذه»، كما في العُبَاِب ، والّرَوايَةُ : « ُمقَت لَع َكأَنِّي بُِكْم يا أَْعَداَء هللا ُمقَت  «.الَحْمَراءِ  الّضِ

لَعِ  إِنَّ َجْمَع قَُريٍش ِعْنَده هِذه» (2)في َحِديثه اآلخُر وِ   «.الَحْمَراِء من الَجبَل الّضِ

 أَضاُخ. ِضلَعِ  َمْكتُوٌب فيه : هذا من ِضلَعٌ  ّي أَنه ُوِجَد بِدَمْشقَ وعن األَْصَمعِ 

 ع بالّطاِئِف. : ِضلَعٌ وِ 

الَِذي  العُودَ  أَو ها هنا ، العُود قال ابُن األَعَرابِّيِ : أَراَد به« بِضلَعٍ  ُحتِّيهِ »في الَحِديِث أَنَّه أََمَر امَرأَةً في َدم الَحيِض يُِصيُب الثَّوَب ، فقال : وِ 

 الَحيََواِن. بِضلَعِ  فيِه ِعَرٌض واْعِوجاج ، تَشبِيهٌ 

لَعَْيِن ، ُمثَنًّى : من أَيَّاِمِهموِ   ، أَي العََرِب ، كما في العُبَاِب. يََوُم الّضِ

. بَنِي الّشْيَصبانِ  ِضلَعُ وِ  َجامِ  عُ ِضلَ و بَني ماِلٍك ، ِضلَعُ و القَتْلَى ، ِضلَعُ و ، وهم طائفةٌ من الِجّنِ  .(3)، كما في العُبَاِب  َمَواِضع : أَسماءُ  الّرِ

 ، وهي فِي أَسفَِل الَجْنِب. الَخْلفِ  ِضلَعِ  َوَراءَ  من الَكيّاِت ، وهي أَْن تَُكوَن َكيَّة َكيَّة : اسمُ  الَخْلفِ  ِضلَعُ وِ 

يخ ِضلَعٌ  ومن الَمَجاِز : ةٌ منه ، أَي من البِّطِ ً  ُحزَّ لَع ، تَْشبِيها  .بالّضِ

لَعَةُ  قاَل ابُن عبّاٍد :وِ   َسَمَكةٌ َصِغيَرةٌ َخْضراُء قَِصيَرةُ العَْظِم. ( :4) بهاءٍ  الّضِ

ً  ، َكَمنَع عنه ، َضلَعَ  من الَمَجاِز :وِ  ً  َعلَْيه َضلَعَ و ، ماَل وَجنَفَ  : َضْلعا  : مائٌل وجائٌر. ضاِلعٌ  ، فهو جارَ  : َضْلعا

 .ِضلَِعهِ  ناً : َضَربَه فيفاُل َضلَعَ وِ 

__________________ 
 «.كبين أراكم»ويف غريب اهلروي : « كبين بكم اي أعداء»ويف اللسان : « كبين أراهم»( يف النهاية : 1)
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هذه الضــــــــلض قوله : ويف حديثه اآخر : إن مجض اخل عبارة اللســــــــان : ويف حديث آخر : إن ضــــــــلض قريش عند »( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 2)
 وانظر النهاية.« ا مراء اه

 «.ضلض»( انظر معجم البلدان 3)
 «.... وكِعنَـَبٍة : لكةٌ »( يف القاموس : 4)
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ً  السَّْيُف ، كفَِرحَ  َضِلعَ وِ  ُد بُن َعبْ  َضِلعٌ  ، فهو اْعَوجَّ  : يَْضلَع َضلَعا  ِد هللا األَْزِدّي :، وهو ِخْلقَةٌ فيه ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّشاِعِر وهو ُمَحمَّ

ه وِ  ر َب َربـــــــــــ  جـــــــــــَ
ُ

يـــــــــــَف املـــــــــــ ُر الســـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــِ  قـــــــــــد حيـــــــــــَ

لـــــــــَ       ضٍ عـــــــــَ لـــــــــَ ضُ  ضـــــــــــــــــــــــَ اطـــــــــِ ه وهـــــــــو قـــــــــَ نـــــــــِ تـــــــــح  يف مـــــــــَ

  
اِلعُ  من الَمَجاز :وِ   ، قاَل النّابِغَةُ الذُّبيَانِيُّ يَْعتَِذُر إِلى النُّْعَماِن : : الجائرُ  الضَّ

ًة  َك أَمــــــــــــــانــــــــــــــَ نــــــــــــــح دًا مل لــــــــــــــَُ بــــــــــــــح ُد عــــــــــــــَ وعــــــــــــــِ ــــــــــــــُ  أَت

َو وِ      مـــــــــًا َوهـــــــــح ـــــــــِ دًا  ـــــــــال ـــــــــح ب ُُ  عـــــــــَ رتح ـــــــــَ ضُ ت ـــــــــِ ال  (1) ضـــــــــــــــــــــــَ
  

 «.ظاِلعُ »أَي : حائٌِر ، ويُْرَوى : 

 وَهواك. معه َمعَهُ ، أَي َمْيلُكَ  َضْلعُك يقال :و أَي : ُمْذنٌِب.

ُجل يَُخاِصُم آَخرَ « َمعََها َضْلعََها ال تَْنقُِش الشَّْوَكةَ بالشَّْوَكِة ، فإِنَّ » في الَمثَِل :وِ  قِيَل : القيَاُس تَْحِريُكه ؛ ألَنَُّهْم  كذا في الّصحاحِ ، يُْضَرُب للرَّ

ً  ُهم َخفَّفُوامع فاُلن ، كفَِرَح ، ولِكنَّ  َضِلعَ  يَقُولُونَ  َعاِء التَّْخِفيِف ،  َضلَعَ  ، وهذا َعِجيٌب مع ِذْكِره قَريبا كَمنَع :َماَل ، وَمَع هَذا فال َحاَجةَ إِلى اّدِ

بَْيِر : نه َحدِ ، وم فيَقُوُل : اْجعَْل بَْينِي وبَْينََك فاُلناً لَرُجٍل يَْهَوى َهَواه ثّم قاَل الَجْوَهِريُّ : هُ ناَزَع َمْرَواَن عنَد ُمعَاِويَةَ أَنَّ »يُث اْبن الزُّ

ويُقَال : َخاَصْمُت « ُمعَاويَةَ مع َمْرَواَن ، فقال : أَِطعِ هللا يُِطْعَك النّاُس ، فإِنَّهُ ال َطاَعةَ لَك َعلْينَا إِاّل في َحّقِ هللا َضْلعَ  فرأى عنههللارضي

 َعلَيَّ ، أَي ِمْيلَُك. َضْلعُكَ  فاُلناً ، فكانَ 

كةً : االْعِوجاُج ِخْلقَةً  لَعُ الضَّ وِ  ، هكذا في َسائِِر النَُّسخِ وهو  ، بالَوْجَهْين َضلَعَكَ  ويَُسكَُّن ، ومنه : ألُقِيَمنَّ  من الَمْيلِ  (2)يَُكوُن في الَمْشيِ  ُمَحرَّ

لَع»َخَطأٌ ، والّصواُب فيه  َكةً فقط ، وقد اْشتَبَه على الُمَصنِِّف لّما َرأَى « الضَّ وَصلَعََك ، أَي  َضلَعَكَ  ألُقِيَمنَّ »في التَّْهِذيِب والُمْحَكم : ُمَحرَّ

ا هما بالّضاِد والّصاِد ، وَدِليُل ذِلك أَنَّه لم اْعِوَجاَجَك ، فَظنَّ أَنَّ ِكلَْيهما بالّضاِد ، وإِنََّما الفَْرُق في التَّْحِريِك والسُُّكوِن ، ولْيَس كما َظنَّ ، وإِنَّمَ 

ْل وأَْنِصف.يُْنقَْل عن أَ  ِة التَّْكِسيُن في الِعَوجِ الِخْلِقّيِ ، فتأَمَّ لَعُ  ، أَي أَو هو َحٍد من األَئِمَّ ،  َضِلعَ  ، وقد في البَِعيِر بَمْنِزلَِة الغَْمِز في الدََّوابِّ  الضَّ

 فإِْن لم يَُكنْ  ، بالّظاِء ، يُقَاُل : بَِعيٌر َظاِلٌع ، إِذا كاَن يَتَِّقي ويَْعَرج ، كما َسيَأْتِي ، الظَّلَع ، واألَشبَهُ أَْن يَُكوَن هَذا ُهَو تَْفِسير َضِلعٌ  كفَِرَح ، فهو

ْلعُ  ِخْلقَةً ، فُهوَ  االْعوَجاجُ  . .، َكَمنَعَ  َضلَعَ  ، وقد َضاِلعٌ  هو، بالتَّْسِكيِن ، تقوُل : الضَّ  هذا هو الصَّواُب في تَْحِقيِق هذا الَمَحّلِ

لَعُ وِ   : ـفي قَْوِل ُسَوْيِد بن أَبِي كاهٍل  ـأيضاً  الضَّ

ُه  ـــــــــــــــــَ ُد ل مـــــــــــــــــح ُن وا ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــر محـــــــــــــــــح َب ال ـــــــــــــــــَ ت  كـــــــــــــــــَ

اَلِ  فــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا و      َة اأَلخــــــــــــح عــــــــــــَ ضح ســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ  الضــــــــــــــــــــــــــ 

  
ةُ واْحتَِماُل الثَِقيل  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ. القُوَّ

لَعُ وِ   َضلَعِ و اللُهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَك من الَهّمِ والَحَزِن ، والعَْجِز والَكَسِل ، والبُْخِل والُجْبِن ،:» (3)يُث الدَُّعاِء نه َحدِ ، وم من الدَّْين : ثِقَلُه الضَّ

َجالِ  واالْعتَِداِل  َحتَّى يَِميَل صاِحبُه عن االْستَِواءِ  : االْعِوَجاُج ، أَي يُثِْقلُه لَعُ الضَّ و قاَل ابُن األَثِيِر : أَي ثِقَُل الدَّْيِن. قاَل :« الدَّْيِن ، وَغلبَِة الّرِ

 لثِقَِله. وهو َمَجاٌز.

ةُ وِشدَّةُ االْضِطالعِ وِ  ُجُل ، َضلُعَ  ، تَقُوُل منه : الضَّالَعةُ : القُوَّ ، أَي قَِويٌّ َشِديُد ، وقِيَل : هو الطَِّويُل األَْضالعِ ،  َضِليعٌ  َكَكُرَم ، فهو الرَّ

ْخُم من أَّيِ َحيواٍن كاَن ، حتَّى من الِجّنِ ، ومنه أَنَّ ُعَمَر رِضَي هللا َعْنهُ َصاَرَع ِجنِّيًّا فَصَرَعه ُعَمُر ، ثم قاَل »الَحِديُث. العَِظيُم الَخْلِق ، الضَّ

،  بالَضمَّ  ُضْلعٌ  ج : أَي َعِظيُم الَخْلِق َشِديُد ،« لَضِليعٌ  فقاَل له الِجنِّيُّ : أَما إِنِّي ِمْنُهم ـيْستَْضِعفُه بذِلك  ـ ؟هما ِذَراَعا َكْلبٍ لَهُ : ما لِذَراَعْيَك كأَنَّ 

تَْيِن كنَِجيٍب ونُُجٍب.  الّظاِهُر أَنّه بَضمَّ

يِت :وِ  ّكِ  ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : َغِليُظ األَْلَواحِ ، َكثِيُر العََصبِ  (4) : تاُم الَخْلِق ُمْجفَرٌ  َضِليعٌ  فََرسٌ  قال ابُن الّسِ

يــــــــضٌ  لــــــــِ ُه  ضــــــــــــــــــــــَ رحجــــــــَ ــــــــَ د  فـ ه ســــــــــــــــــــــَ رحتــــــــَ ــــــــَ بـ دح تــــــــَ  ِإذا اســــــــــــــــــــــح

َز ِ      َ  أَبعــــــــــــح َ  اأَلرحِض لــــــــــــيــــــــــــح َويــــــــــــح ــــــــــــُ اٍف فـ  بضــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْدر (5)يُم وقال غْيُره : هو الطَِّويُل األَْضالعِ ، الَواِسُع الَجنبَْيِن ، العَظِ   الصَّ

__________________ 
 .48( ديوانه ص 1)
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 واألصر كاللسان.« ء من امليرالضلض خلقه يف الشي»( يف امكم : 2)
 ... أنه قا  : اللهم (ص)( يف التهذيب : وروي عن النيب 3)
 ( يف التهذيب : جمفر اجلنبا.4)
 ( التهذيب : العري  الصدر.5)
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ِليضُ  َرُجرٌ وِ  ُعه ا َأي الَفمِ  ضـــــَ ِ ا  َعِظيُمه ا َأو َواســـــِ ا هذا قـَوحُ  َأيب ُعبَـيحٍد ا واأَلو ُ  قوُ  الُقتَـيحيبِّ ا وحكاُه اهلََرِوي  يف الَغرِيَباح
ر ل مَ  وسلللموآلهعليههللاصلللىكان »اَ ِديُث :  وهبما ُفســـِّ ِليضَ  وســـَ َناِن ُمرَتَا« الَفمِ  ضـــَ ُفهاَأو َعِظيَم اأَلســـح ا وهو قوُ   صـــِ

ِبيهِ  ٍر ا وُهَو َعَل  الت شــح لحض ِشَِ َذحُكوُر ا قا  الُقتَـيحيب  : بضــِ
ر اَ ِديُث امل ان ا وبه ُفســِّ َعَة الَفمِ  اإِلنحســَ  وِعَظَمه ا والَعَرُب حَتحَمُد ســَ

َغَره َفِته ا ومنه وَتُذم  صــــــِ َتتحُ  كانَ » أَن ه وسللللموآلهعليههللاصللللىيف صــــــِ َداِقه وَلحَتِتُمه المَ الك يـَفح  ِلَرححبِ  وذِلكَ  ا أَبشــــــح
قـَيحه  .(1)« ِشدح

ْدقَْيِن. ؟وقاَل األَْصَمِعيُّ : قُْلُت ألَْعَرابِّيٍ : ما الَجَمالُ   قاَل : ُغُؤوُر العَْينْيِن ، وِإْشَراُف الحاِجبَْيِن ، وَرْحُب الّشِ

 قلُت : والعََجُم بِخالِف ذِلَك ؛ فإِنَُّهم يْمَدُحوَن بِصغَِر الفَِم في أَْشعَاِرِهم.

ر : َشِديٌد َغِليظٌ  أَْضلَعُ  َرجلٌ وِ  ْحمِن بِن َعْوٍف رِضَي هللا عنه في َمْقتَِل أَبِي َجْهٍل :  َعِظيُم الَخْلِق ، وبه فُّسِ تََمنَّْيُت أَْن أَُكوَن »َحِديُث عبِد الرَّ

لَعِ  ِسنُّه شبِيَهةٌ  : أَْضلَعُ  َرُجلٌ  أَو أَي بين َرُجلَْين أَْقَوى من اللََّذْين ُكنُت بَْينَُهَما ،« ِمْنُهَما ، فقَتاََل أَبَا َجْهلٍ  أَْضلَعَ  بَْينَ   ، قاله اللَّْيُث ، وهي بالّضِ

. ُضْلعٌ  ج : ، َضْلعَاءُ  ّمِ  ، بالضَّ

ْولَعُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ   ، وهو َمَجاٌز. الَمائِل بالَهَوى كَجْوَهٍر : الضَّ

مٌ الَمْضلُوَعة : القَْوُس التي في ُعوِدَها َعَطٌف وتَ  قاَل األَْصَمِعيُّ :وِ  حكاه  شاَكَل ساِئُرَها كبَِدَها قدو ، كما في العُبَاِب ، وفِي اللَِّسان : تَْقِويٌم ، قَوُّ

ِل الُهَذِلّيِ :  أَبُو َحنِيفَةَ ، وأَْنَشَد للُمتَنَّخِ

بِّ وِ  ِن ا ـــــــــــــــُ ُر عـــــــــــــــَ ةٍ اســـــــــــــــــــــــــــــح وعـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ  مَبضـــــــــــــــــــــــــــــح

ِر      جـــــــــــــَ عـــــــــــــح ا الـــــــــــــبـــــــــــــارِي وملَح يــــــــــــــَ هـــــــــــــَ عـــــــــــــَ (2)َلبــــــــــــــَ
 

  
قَها»ويُْرَوى :  ِليعِ « نَوَّ ِليعِ  ، هَكَذا في النَُّسخ ، وفيه تَْكَراٌر ، والّصواُب : الَمْضلُوَعةو كالضَّ ِليعَةو ، كالضَّ ، يُقَال : قَْوٌس َضِليعَةٌ ، أَي  الضَّ

 كما في َشْرحِ الديواِن. (3)َغِليَظة 

 ، وهو َمَجاٌز. : أَمالَهُ  أَْضلعهوِ 

 لألَْضالعِ ، قاَل األَْعَشى : ُمثِْقلٌ  أَي ، كُمْحِسنٍ  ُمْضِلعٌ  جْملٌ  منهوِ 

رح  قــــــــــَ  وَأســــــــــــــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــتـ ــــــــــرب  وال َده ال ــــــــــح ن  عــــــــــِ

ٌر      ضِ ِع ومحـــــــــــــــــــَح لـــــــــــــــــــِ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
ا ِ  مل قـــــــــــــــــــَ  األَثــــــــــــــــــــح

  
: الُمثِْقُل كأَنَّه  الُمْضِلعُ  قاَل ابُن األَثِيِر :« ، والشَّرُّ الِّذي ال يَْنقَِطُع ، إِْظَهاُر البَِدع الُمْضِلعُ  الِحْملُ »وفي الَحِديِث :  «.وأََسى الشَّقِّ »ويُْرَوى : 

 لكاَن َوْجهاً. ـوالغَْمِر  الظَّلَعِ  من ـُء على األَْضالعِ ، ولو ُرِوَي بالظَّاِء يَتَِّكى

يِت :وال تَقُْل ُمطَِّلٌع ،  أَي قَِويٌّ عليه بهذا األَْمِر ، ُمْضَطِلعٌ و ، كما في العُبَاِب ، لهَذا األَْمرِ  ُمْضِلعٌ  ُهوَ وِ  ّكِ ، زاَد الَجْوَهِريُّ : وقال ابُن الّسِ

الُع  الضَّالَعة نم فاالْضِطالعُ  بهذا األَْمر وُمطَِّلٌع له : ُمْضَطِلعٌ  يُقَاُل : هو: باإِلْدَغاِم. وقال أَبو نَْصٍر أَْحَمُد بُن حاتٍِم  ةُ ، واالّطِ ، وهي القُوَّ

َزه اللَّْيُث أَْيضاً ، فقاَل  من العُلُّوِ ، من قَْوِلهم :اطَّلَْعُت الثَّنِيَّةَ ، أَي َعلَْوتَُها ، أَي هو َعاٍل لذِلَك األَْمِر ، َماِلٌك له ، هذا نَصُّ  الّصحاِح ، وَجوَّ

ِلٌع ، الّضاُد تُْدَغم ُمْضَطِلعٌ : َسيَأْتِي في التّاِء ، فتَِصيراِن طاًء ُمَشدََّدةً ، كما تَقُول : اظَّنَّنِي ، أَي اتََّهَمني. واظَّلََم ، إِذا اْحتََمَل الظُّْلَم ، و وُمطَّ

لَ حُ  (4) كما»:  وسلموآلهعليههللاصلىوفي َحِديِث علّيٍ رِضَي هللا َعْنه ، في ِصفَتِه « ط ل ع»ِزيَاَدةُ بَيَاٍن لذِلَك في  بأَْمِرَك  فاْضطَّلَعَ  ، ّمِ

 هو اْفتَعََل من الضَّالَعة ، أَي قَِوَي عليه ، ونََهَض به.« لَطاَعتِك

 ، كما في اللَِّساِن والُمحيِط. على الَحْملِ  أَْضالُعها : ال تَْقَوى ُمْضِلعٌ  َدابَّةٌ وِ 

.، نَقَ  األْضالعِ  الثَّْوب : َجْعُل وْشيِِه على َهْيئَةِ  تَْضِليعُ وِ   لَه الَجْوَهِريُّ

 الُمَسيَّر ِمَن الثيَاِب : الُمَضلَّعُ قيل :و ، وقاَل اللِّْحيَانِيُّ : ُهَو الُمَوشَّى ، كُمعَظٍَّم : الثَّْوُب نُِسَج بَْعُضه وتُِرَك بَْعُضه ، الُمَضلَّعُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ 

، وُهَو الَِّذي فيه ُخُطوٌط من القَّزِ َعِريَضةٌ شبِيَهةٌ باألَْضالعِ ، وقِيَل : هو  الُمَخطَّطُ  ، وهو الَِّذي فيه سيُوٌر من اإِلْبَرْيَسِم ، وقِيَل : هو

قِيُق ، قال اْمُرُؤ القَْيِس   : ـويُْرَوى ِليَِزيَد بِن الطَّثِْريَِّة  ـالُمْختَِلُف النَّْسجِ الرَّ
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ا تَ  هــــــــــَ ــــــــــَ نـ ــــــــــح يـ ــــــــــَ يِن وبـ ــــــــــح ي ــــــــــَ وِر بـ ــــــــــُ بحث َ
ِن املــــــــــ د  عــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــُ

رِي  وِ      ابـــــــــِ ا الســـــــــــــــــــــــّ هـــــــــَ ـــــــــح لـــــــــيـ ين عـــــــــَ دح اتـــــــــُ عـــــــــَ لـــــــــ  ضـــــــــــــــــــــــَ
ُ
 امل

  
ُجُل ، َضلَعَ وِ   ما بَْينَ  اْمتأَلَ  ، أَي تََضلَّعَ و كَمنََع ، الرَّ

__________________ 
 واألصر كاللسان.« شدقة»( التهذيب : 1)
 ويرو  : نّوقها الباري.« مببضوعة»ويرو   11/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ( الذي يف الديوان : مبضلوعة أي بقوس ضليعة وهي الشديدة.3)
 واألصر كاللسان والنهاية.« ِلما»( يف غريب اهلروي : 4)
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 ا قاَ  ابُن َعّناٍب الطّاِئي  : (1) ِشبَـَعاً ورايًّ  َأضحالِعه
َدٍة  ــــــــــح ل وحمــــــــــاَء جــــــــــَ َر كــــــــــَ ِه رِســــــــــــــــــــــــح ــــــــــح ــــــــــي ُت ِإل عــــــــــح ــــــــــَ  َدفـ

ىت  وِ      رحَف حـــــــَ ُت عـــــــنـــــــه الـــــــطـــــــ  يـــــــح اَأغحضـــــــــــــــــــــَ عـــــــَ لـــــــ   َتضـــــــــــــــــــــَ

  
ً  تََضلَّعَ  أَو  «.من َزْمَزمَ  يَتََضلَّعُ  أَنَّه كان»يُث ابِن َعبّاٍس نه َحدِ فاْنتَفََخْت من َكثَْرةِ الشُّْرِب ، وم حتى بَلََغ الماُء أَْضالَعه : اْمتأَلَ ِريّا

 أَي أَْكثََر من الشُّْرِب َحتَّى تََمدََّد َجْنبُه وأَْضالُعه.« تََضلَّعَ  فأََخَذ بعََراقِيها فَشِرَب َحتَّى»وفي َحِديِث َزْمَزَم : 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعليه :

لَعِ  : َجْمعُ  األََضاِلعُ   ، قال الّشاِعُر : (2) أَْضلُعٍ  ، وقِيَل : هو َجْمعُ  الّضِ

َر مــــــــــــوِ  ــــــــــــَ ــــــــــــب َرٍة أَق ــــــــــــح رِّ َزفـ ِ مــــــــــــن كــــــــــــُ اح ــــــــــــعــــــــــــَ  اُء ال

ا      هــــــــــَ عــــــــــح طــــــــــِ تــــــــــَ ضُ ِإَذا َوَرَدتح مل َتســــــــــــــــــــــــح الــــــــــِ  اأَلضــــــــــــــــــــــــَ

  
 : تُثِْقُل األَْضالَع وتَْكِسُرها ، وهو َمَجاٌز. ُمْضِلعَةٌ  وَداِهيَةٌ 

 الثَّنايَا : َغِليُظَها. َضِليعُ  وَرُجلٌ 

لَعُ وِ   : َخطٌّ يَُخطُّ في األَْرِض ، ثم يَُخطُّ آَخُر ، ثّم يُْبَذُر ما بَْينَُهَما. الّضِ

 : على َهْيئَِة األَْضالعِ. ُمَضلَّعَة وقُبَّةٌ 

لَعُ وِ   : الَجِزيَرةُ في البَْحر ، والَجْمُع : األَْضالع ، وقِيَل : هو َجِزيَرةٌ بعَْينِها. الّضِ

ْم ، وأَْنَشَد ابُن ُشَمْيٍل : َضِلعٌ  وُرْمحٌ  وأَْضلَعَتْهُ الُخُطوُب : أَثْقَلَتْه.  ، كَكِتٍف : ُمْعَوجٌّ لم يُقَوَّ

زحَدرِعح  ُ
ذحِع املــــــــــــ اٍع كــــــــــــجــــــــــــِ عحشــــــــــــــــــــــــــَ رِّ شــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــُ ــــــــــــِ  ب

ه أَ      يـــــــــــقـــــــــــُ لـــــــــــِ ِح فـــــــــــَ َرُد كـــــــــــالـــــــــــر مـــــــــــح ضح جـــــــــــح لـــــــــــِ  الضـــــــــــــــــــــــــ 

  
ْرنُوِق ، و ٍد الفَْقعَِسّيِ يَِصُف إِبِالً تَتَنَاَوُل الماَء من الَحْوِض بُكّلِ ُعنٍُق كِجْذعِ الزُّ الفَِليُق :الُمْطَمِئنُّ في ُعنُِق البَِعير الَِّذي قلُت : وهو البِي ُمَحمَّ

 فيه الُحْلقُوُم.

 .َضاِلعٌ  كذِلكَ : أَْعَوُج ، و َضِليعٌ  وُرْمحٌ 

لَعِ  وقال ابُن َعبّاٍد : الَمْضلُوُع : الَمْكُسورُ   : القَِويُّ ، قال أََميَّةُ بُن أَبِي عائٍِذ : الُمْستَْضِلعُ و .الّضِ

اًل وِ  يــــــــــــح َ  خــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ ضٌ ِإنح يـ لــــــــــــِ َتضــــــــــــــــــــــــــح   فــــــــــــُمســــــــــــــــــــــــــح
َواِد      رِفــــــــــــاِت الــــــــــــعــــــــــــَ زََح عــــــــــــن ُمشـــــــــــــــــــــــــح َزحــــــــــــح (3)تـــــــــــــَ

 

  
 كذا في َشْرحِ الديواِن.

لَعُ وِ   : أََحُد أَْوِديَِة َصْنعَاِء اليََمِن ، وفيه يَقُوُل الّشاِعُر : الّضِ

ٍد  لـــــــــَ ـــــــــَ اُء مـــــــــن بـ عـــــــــَ ـــــــــح نـ ِت اي صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح َذا أَن بـــــــــ   اي حـــــــــَ

ُر و وِ      هــــــــــــح َذا َواِداَيِ  : الــــــــــــظــــــــــــ  بــــــــــــ  ضُ حــــــــــــَ لــــــــــــَ  الضــــــــــــــــــــــــــِّ

  
ً  ويُقَاُل : نََصبَ   ، كما في األَساِس. (4)للطَّْيِر ، وهو الفَخُّ ال َحِديَد بِه  ِضلَعا

 وأَْنَشَد : ع ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو ، كَجْعفَرٍ  َضْلفَعٌ  : [ضلفع]

ي  َوارِســــــــــــــــــــــــِ َت فـــــــــــَ دح هــــــــــِ وح شــــــــــــــــــــــــَ َك لــــــــــَ َريــــــــــُن ِإنــــــــــ   أَقـــــــــــُ

ِب      َوانــــــــــِ ِ ِإىَل جــــــــــَ اح تــــــــــَ ــــــــــَ ايـ مــــــــــَ ضِ بــــــــــعــــــــــَ فــــــــــَ لــــــــــح (5)ضــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ِم بِن « وقط»، وِمْن قَْوِل ُطفْيٍل فِي  (6)« َذْعذع»قُْلُت : وِهي قَاَرةٌ ببالِد بَنِي أََسٍد ، َوتَقَدََّم َشاِهُده أَْيضاً من قَْوِل ُرْؤبَةَ في  ومن قَْوِل ُمتَّمِ

 .(7)« شرع»ي ف ـرِضَي هللا عنه  ـنَُوْيَرةَ اليَْربُوِعي 
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ْلفَعُ وِ  ْلفَعَةِ  أَْيضاً : الَمْرأَةُ الَواِسعَةُ الَهِن ، الضَّ يِت في األَْلفَاِظ ، قال األَْزَهِريُّ : إِْن َصّح له ،  كالضَّ ّكِ ، عن أَبِي َعْمٍرو ، وكذِلك قاَل ابُن الّسِ

 وأَنشد ألُّمِ الَوْرِد العَْجالنِيَِّة :

تح  رِيـــــــــبـــــــــًا وقـــــــــامـــــــــَ قـــــــــح َن تــــــــــَ لـــــــــح بــــــــــَ عـــــــــاأَقــــــــــح فـــــــــَ لـــــــــح   ضـــــــــــــــــــــــَ
ا     عــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ــــــــــــــح الن أَبـ بــــــــــــــِ ن  هــــــــــــــِ هــــــــــــــُ ــــــــــــــح تـ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــح  فــــــــــــــبَقـ

  

َسَعا  ِتَها وَأوح ِتَها ِمثحر اسح  (8)ِعنحَد اسح

 َصْلفَعَه ، وَصْلَمعَه. ، وكذِلَك : َرأَْسه : َحلَقَه َضْلفَعَ  قال أَبو َعْمٍرو :وِ 

__________________ 
 واألصر كاللسان.« رايًّ أو »( يف القاموس : 1)
لض. ( قا  ابن األنباري يف املذكر واملؤنث : ورمبا مجعوا األضحُلض فقالوا :2)  األضالض ا فاألضالض مجض اجلمض ولي  مجض الضِّ
 «.. مشرعات العواد.. فإن يل »برواية :  189/  2( ديوان اهلذليا 3)
 ( يف األساس : الحديدابه.4)
 .345/  3( اجلمهرة 5)
 لر بة شاهداً عليه والذي ورد :« ذعذع»( مل يرد يف مادة 6)

 ابدت وأمس  خيمها تذعذعا
 فقد ذكر قوله.« ضلفض»ء. وانظر معجم البلدان ( مل يرد ملتمم بن نويرة يف مادة شرع شي7)
 ( يف التهذيب ؛ أو أوسعا.8)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ْلفَعُ  ّي. الضَّ  : الَمْرأَةُ السَِّمينَةُ ، مثل اللُّبَاِخيَة ، قالَهُ ابُن بَّرِ

ً  ، ضاَعهُ  : [ضوع] َكه يَُضوُعهُ َضْوعا  َوَراَعه. : َحرَّ

 : َضاَعهُ  قاَل غْيُره :و أَْفَزَعهُ. : يَُضوُعه أَمُر َكذا وكذا َضاَعهُ  : َهيََّجهُ ، وقاَل أَبُو َعْمٍرو : َضاَعهُ  ، وقِيَل : وأَْقلَقَه الريُح : أَثْقَلَه ، َضاَعهُ وِ 

 في الُكّلِ ، قال بِْشُر بُن أَبِي خاِزٍم. َمُضوعٌ  ، وهذا عن اْبِن َعبّاٍد ، فهو َشاقَّهُ 

وحلً  ِ صـــــــــــــــــــــــــــَ اح تـــــــــــــَ لـــــــــــــح ُت بـــــــــــــَداَرِة الـــــــــــــقـــــــــــــَ عـــــــــــــح  لـــــــــــــَِ

ؤاُد بـــــــــــــه      َة ا الـــــــــــــفـــــــــــــُ مـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ وعُ  ـــــــــــــَِ  َمضـــــــــــــــــــــــــــُ

  
يِت ِلبْشٍر : ّكِ  وأَْنَشَد ابُن الّسِ

َو  وِ  رحِف َأحــــــــح يــــــــُ  الــــــــطــــــــ  ا َغضــــــــــــــــــــــِ هــــــــَ ــــــــَ بـ  صــــــــــــــــــــــاحــــــــَ

وعُ      غــــــــــــــــامُ  َيضــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــُ ه ب ــــــــــــــــح ن ؤاَدهــــــــــــــــا مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ  ف

  
 وقال الُكَمْيُت :

و  ضـــــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
اُث امل ـــــــــــــــــَ ي ُدوِع غـــــــــــــــــِ  رائُب الصـــــــــــــــــــــــــــــــ 

رُ      فــــــــــــــــــَ وح ُر الــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  َك الــــــــــــــــــز فـــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــُ  ِع ألُمــــــــــــــــــَ

  
 ويُْرَوى :

ُبحِجرُ  (1)ألحَمُته »
 «الص َدُر امل

 األَْسَوِد الِعْجِلّيِ :وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو ألَبِي 

يِن فـــــــــــمـــــــــــا  اعـــــــــــَ ِدرَاُ ُه  ضـــــــــــــــــــــــــَ ُه وانـــــــــــح رِيضـــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

ِديـــــــــــــــــــرُ      اَل جلـــــــــــــــــــََ ي  وِإيّنِ ابلـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــَ

  
 وقال ابُن َهْرَمةَ :

وُع  ـــــــــــُ َك رُب تـــــــــــح جـــــــــــَ َرَ  أَمح شـــــــــــــــــــــــــَ رحَت َعصـــــــــــــــــــــــــح  أَذَكـــــــــــَ

َؤاِد      ُر الـــــــــــــفـــــــــــــُ بـــــــــــــِ تـــــــــــــ  َت مـــــــــــــُ ـــــــــــــح وعُ أَمح أَن  ؟َمضـــــــــــــــــــــــــــُ
  

وائُِع. السَّفَُر الّدابَّةَ : َهَزلَها ضاعَ وِ   ، وُهنَّ الضَّ

ً  الّطائُِر فَْرَخهُ  َضاعَ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ   ، إِذا أََمْرتَه بَزقِّه. َضْع َضعْ  ، ويُقَاُل منه : َزقَّهُ : يَُضوُعه َضْوعا

ً  الِمْسكُ  َضاعَ وِ  َك فاْنتََشَرت رائَِحتُه : يَُضوُع َضْوعا عَ  نَفََحْت ،و تََحرَّ َق ، قاَل اْمُرُؤ القْيِس : كتََضوَّ  : َسَطَع وتَفَرَّ

ا  ـــــــــَ ت امـــــــــَ ـــــــــَ و عَ ِإذا ق مـــــــــا  َتضـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــُ ـــــــــح نـ ُك مـــــــــِ  املِســـــــــــــــــــــــح

ِر      فـــــــُ ــــــح َرنـ اَءتح بــــــَراي  الــــــقــــــَ ا جـــــــَ بـــــــَ يــــــَم الصــــــــــــــــــــ  (2)َنســــــــــــــــــــِ
 

  
ُد بُن َعْبِد هللِا بن   نَُمْيٍر الثَّقَِفّي ، يُشبُِّب بزْينََب أُْخِت الَحّجاجِ بِن يُوُسَف :وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للنَُمْيِرّيِ ، وهو ُمَحمَّ

و عَ  تح  َتضــــــــــــــــــَ اَن ِإذح َمشـــــــــــــــــــــَ مـــــــَ عــــح ُن نـــــَ طــــح كـــــــًا بــــَ  ِمســــــــــــــــــح

راتِ      طـــــــــــــــِ َوٍة عـــــــــــــــَ ٌب يف ِنســـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  بـــــــــــــــه َزيـ

  
 وقال آَخُر :« َخِفَراتِ »ويُْرَوى : 

َرُه  ا ِإن  ِذكــــــــــــح ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ اٍن ل مــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ َر نـ دح ِذكــــــــــــح  َأعــــــــــــِ

ُه      ر رحتــــــــــــَ ُك مــــــــــــا كــــــــــــَ و عُ هــــــــــــو املِســــــــــــــــــــــــــح َتضــــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

  
عَ  الُمِصنُّ يُقَاُل : ُء الُمْنتِنُ كذِلَك الشَّيْ وِ   النَّتُْن ، حكاهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد : تََضوَّ

نَ  و عـــــــــــح َتضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  ح  يـ
َن ابملـــــــــــِ خـــــــــــح مـــــــــــ   لـــــــــــو َتضـــــــــــــــــــــــــَ

رحِ       ُه رِيــــــــــــُح مــــــــــــَ احــــــــــــًا كــــــــــــبَنــــــــــــ  مــــــــــــَ (3)ِ  صــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
َماُح : الري َن فأَْنتََن.والصُّ  ُح الُمْنتِن ، والَمْرق : اإِلهاُب الِّذي ُعّطِ
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ً  الريُح الغُْصنَ  َضاَعتوِ   .َمُضوعٌ  ، فهو ُغْصنٌ  َميَّلَتْه : َضْوعا

بِيُّ  َضاعَ وِ  ً  الصَّ رَ  : َضْوعا ع« في البكاءِ »، كذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب  البَُكاءِ  وَصاَح من تََضوَّ ، ولو قاَل :والِمْسُك : اْنتََشَرْت  كتََضوَّ

َر ، بِيُّ : تََضوَّ ع رائَِحتُه ، والصَّ ْوعَ  فِيِهَما ، كان أَْخَصَر ، ثُمَّ إِنَّ  كتََضوَّ َر هو البَُكاُء ، يُقَاُل : َضَرْبتُه َحتَّى الضَّ عَ  والتََّضوُّ َر ، وتَ  تََضوَّ َضوَّ

بِّيِ ، وقاَل اللَّْيُث : ع وقد َغلَب على بَُكاِء الصَّ بِيُّ بَُكاُؤه التََّضوُّ بِّيِ في البَُكاِء في ِشدَّةٍ وَرْفعِ َصْوٍت ، قاَل : والصَّ ُر الصَّ عٌ  : تََضوَّ ، قال  تََضوُّ

 اْمُرُؤ القْيِس يِصُف اْمَرأَةً :

ا  وُءهـــــــــــَ جِي وَيســـــــــــــــــــــــــُ ا رُقـــــــــــبـــــــــــَ هـــــــــــَ لـــــــــــيــــــــــــح ز  عـــــــــــَ عـــــــــــَ  يــــــــــــَ

يـــــــــُد َأن      يِن اجلـــــــــِ ثـــــــــح ـــــــــَ اُه ا فـــــــــتـ كـــــــــَ ابـــــــــُ و عـــــــــَ َتضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ  يـ

  
عَ  يَقُول : تَثْنِي الِجيَد إِلى َصبِيِّها َحَذَر أَنْ   .يَتََضوَّ

__________________ 
 رواية أخر  للبيت يف مدح عبد الرحيم بن عنبسة بن سعيد بن العاص :« ِبر»( هذه رواية اللسان ا وفيه يف مادة 1)

ـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــوارد أهـــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــي  اخلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص إل

 مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــده الصـــــــــــــــــــــــــــــــــدر املــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــروِ     

  

 ويف التهذيب : ألُم ته.

 ء القي  :قوله : إذا قامتا اخل الذي يف ديوان امر »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 إذا التفتت حنوي تضوع رحيها

 التهذيب واللسان ط دار املعارف.واملثبت عن « الضماخ.. و  ضماخا»( البيت للحارث بن خالد ا عن حواشي التهذيب. وابألصر 3)
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َوعُ وِ  بَاحِ َصَرَخ  طائٌر من َطْيِر اللَّْيلِ  ، األَِخيُر عن أَبِي الَهْيثَِم : ، كُصَرٍد وِعنَبٍ  الضُّ أَو  ، (1)كالهاَمِة ، قال أَبُو الدُّقَْيِش : إِذا أََحسَّ بالصَّ

أَْصغَُر منه ، غيَر أَنَّه أَْحَمُر الَجنَاَحْيِن ، نقَلَه أَبو حاتٍِم في ِكتَاِب  أَو طاِئٌر أَْسَوُد كالغَُرابِ  ، وهذا قَْوُل الُمفَضَّل ، الَكَرواُن ، أَو َذَكُر البُومِ 

ِر. الطَّْيِر عن الّطائِِفّيِ ، قاَل : وقاَل َغْيُر الّطائِِفّيِ : هو طائٌِر من العََصافِيِر ، والعََصافِيُر من الطَّيْ  ِل والُحمَّ ِر : ما َصغَُر ، وكاَن ُدوَن الدُّخَّ

 قلُت :ومثله قوُل ثَْعلٍَب ، وأَْنَشَد :

ُه  ريَتــــــــــــَ ريحٍ َعشــــــــــــــــــــــــــِ ُد   عــــــــــــلــــــــــــ  خــــــــــــَ نح ال يــــــــــــَ  مــــــــــــَ

ه      اتــــــــــِ يحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ُد   عــــــــــلــــــــــ  بـ ىت  يــــــــــَ وَعُ حــــــــــَ  الضــــــــــــــــــــــــ 

  
ْفَرة ، قَِصيَرةُ العُنُِق ، وإِنََّما قال : أِلَنَّه يََضُع بَْيَضهُ في َمْوِضعٍ ال يُْدَرى أَْيَن هو ، ثّم قاَل أَ  َوَعةُ صغيرةٌ ، ولَْونَُها إِلى الصُّ بو حاتٍِم : والضُّ

ْبح. قال : وقال الخشي ُت في َوْجِه الصُّ يَت ِمْن قِبِل ُصَوْيٍت لها ، تَُصّوِ َوعُ  ُسّمِ ، قال  طيُِّب اللَّْحمِ  : طائٌر أَْبعَُث مثُل الدََّجاَجِة ، وهو الضُّ

 َشى يَِصُف فَالةً :األَعْ 

ه  َؤنِّســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــُ ـــــــــهـــــــــا مـــــــــا يـ ي ـــــــــِ رحُء ف َ
ُض املـــــــــ مـــــــــَ  ال َيســـــــــــــــــــــــح

وِم و      يــــــــــَم الــــــــــبــــــــــُ ئــــــــــِ ِر ِإال  نــــــــــَ َوعــــــــــاابلــــــــــلــــــــــيــــــــــح  الضــــــــــــــــــــــــِّ

  
َوعَ  هكذا رواه أَبو الهْيثَِم بكسِر الّضاِد ، قال ونََصبَ  َوعِ  بنِيَِّة النَّئِيم ، كأَنَّه قال : إِاّل نَئِيَم البُوِم وِصياحَ  الّضِ هُ أَبُو حاتٍِم عن ، وروا الّضِ

 الخشي بالّضّمِ ، وبِِهَما ُرِوَي قوُل ُسَوْيِد بِن أَبِي َكاِهٍل ، أَْنَشَده األَْصَمِعيُّ :

َدين  ريح َأنح حَيحســــــــــــــــــــــــــــــــــُ رحين غــــــــــــــــــــَ  ملَح َيضــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

و      ـــــــــُ زحق ـــــــــَ ا يـ َر مـــــــــَ ـــــــــح ث و مـــــــــِ ـــــــــُ زحق ـــــــــَ َو يـ هـــــــــح ـــــــــَ وَعح فـ  الضـــــــــــــــــــــــ 

  
بَع ،  ، كُصَرٍد وِصْرداٍن ، األَِخيُر من كتاِب الطَّْيِر. وِمْن َسَجعاِت األََساس : ِضيعانٌ و ، كِعنٍَب وأَْعنَاٍب ، أَْضَواعٌ  ج : لن يَُخاِطَر البَاِزَل الرُّ

َوع ولن يُطايَِر البَاِزيَ   .الضُّ

َواعُ وِ   ، كغَُراٍب : َصْوتُه. الضُّ

اعُ وِ  وَّ  ، عن ابِن َعبّاٍد. الثَّْعلَبُ كَشدَّاٍد :  ، الضَّ

واِمُر ِمَن اإِلبِل قال ابُن َعبّاٍد :وِ  َوائُع : الضَّ ً  وغْيِرها ، قال الّصاَغاِنيُّ : وكأَنََّها ِمن ضاَعَها السَّفَرُ  الضَّ ، أَي َهَزلَها ، قُْلُت : ولم يَْذُكر  َضْوعا

ه ِلتَُزقَّهالفَرْ  اْنَضاعَ و .الّضائِعَةُ  لها َواِحداً ، والِقيَاسُ  َر ، أَو بََسَط َجنَاَحْيه إِلَى أُّمِ بِيُّ : تََضوَّ  ، وفيه لَفٌّ ونَْشٌر غيُر ُمَرتٍَّب ، ُخ ، أَو الصَّ

عَ   ، كما في التَّْهِذيِب ، قال أَبُو ذَُؤْيٍب : ، فيهما كتََضوَّ

اِن  َرلــــــــح ــــــــُ اعــــــــانِ فـ نحضــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ا  يـ مــــــــَ ــــــــ  ل ِر كــــــــُ جــــــــح ــــــــفــــــــَ  يف ال

ــــــــِح أَ      ــــــــري ا َدِوي  ال ِب َأَحســــــــــــــــــــــ  وحَت اَنعــــــــِ (2)و صــــــــــــــــــــــَ
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ً َعه تَْضِويعا َكه وَراَعه ، وقِيَل : َهيََّجهُ. َضوَّ  : َحرَّ

عَ وِ  َك. تََضوَّ يُح : تَحرَّ  الّرِ

 ٍء فصاَح منه.: فِزَع ِمْن َشيْ  اْنضاعَ وِ 

 ما تَْسَمُع ِمْنَها أَي ال تَْكتَِرْث له. يَُضوَعنَّكَ  ويُقَال : ال

عَ وِ   منه َرائَِحةً : تَنَشَّقََها. تََضوَّ

َوعُ وِ  َع الضُّ َت ، قالَهُ أَبُو َحاتٍِم في ِكتاِب الطَّْيِر. تََضوَّ  : إِذا صاَح وَصوَّ

 .، كأَْفلٍُس : َمْوِضٌع ، ونَِظيره أَْقُرٌن وأَْخُرٌب وأَْسقٌُف ، وهِذه ُكلَُّها َمَواِضُع ، وقد أَْهَملَه ياقُوت في ُمْعَجِمه أَْضُوعٌ وِ 

ً  : [ضيع] ً و ، َضْيعَةً و ويُْكَسُر ، ، بالفَتِحِ  ضاَع يَِضيُع َضْيعا ُم بُن نَُوْيَرة اليَْربُوِعيُّ  ، بالفَتْحِ : َهلََك وتَِلفَ  َضيَاعا  : عنههللارضي، قال ُمتَّمِ

اعُ ذاَ   يــــــــــــَ ٍة  الضــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــَ دح َززحُت مبــــــــــــُ  ا فــــــــــــِإنح حــــــــــــَ

ضُ      نـــــــــــَ ٌن مـــــــــــا َيصـــــــــــــــــــــــــح وِد ُ حســـــــــــــــــــــــــِ ي فـــــــــــقـــــــــــُ فـــــــــــِّ  كـــــــــــَ

  
ْيعَةَ  إِنِّي أََخاُف َعلَى األَْعنَابِ »وفي َحِديِث َسْعد :   وتَتْلَُف. تَِضيعُ  أَي أَنََّها« الضَّ
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ً و َضْيعَةً  ءُ الشَّيْ  ضاعَ وِ  ِد ، وأَْهِملُوا. َضاعَ و اإِلبُِل ، َضاَعتِ  ، ومنه صاَر ُمْهَمالً  : َضيَاعا عايَة والتَّعَهُّ  الِعيَاُل ، إِذا َخلَْوا من الّرِ

يَاعُ وِ  ً  الضَّ ً  فََمْن تََركَ :»الَحِديُث نَفُسه ، ومنه الِعيَالُ  أَي بالفَتْحِ : أَْيضا أَي ِعيَاالً ، قاله النَّْضُر ، وَحَكاه الَهَرِويُّ في الغَِريبَْيِن ، « فإِلَيَّ  َضيَاعا

َي بالَمْصَدِر ، كما تَقُوُل : َمْن ماَت َوتََرَك فَْقراً ، َضاعَ  وقال ابُن األَثِيِر : وأَْصلُه َمْصَدرُ   ، فُسّمِ

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : صدح.1)
 يف شعر صخر الغي اهلذد. 56/  2( البيت يف ديوان اهلذليا 2)
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ُرَاُد ِمنحهُ  َأو َأي فـَُقرَاَء ا
َمُلوَن ِمن الّرَِعايَِة والتـ َفق ِد. الُضي ضُ  ا َأي الِعَيا ُ  ُضيـ ُعُهم امل ُهح

 ا َأي امل
يَاعُ وِ   .َضْرٌب من الطَّيبِ  : الضَّ

يَاعُ وِ   كَجائِعٍ ، وِجيَاعٍ. ضائِعٍ  بالَكْسِر : جمعُ  الّضِ

ً  فاُلنٌ  ماتَ  يُقَال :وِ  ً و ، كَسَحاٍب ، َضيَاعا ً و ، كِعنٍَب ، ِضيَعا ٍد. ، بَكْسِرِهما ، أَي غير ُمْفتَقَدٍ  ِضيعَةً و ِضيعا  وال ُمتَعَهَّ

ْيعَةُ وِ  . وقال ابُن فَاِرٍس  : العَقَارُ  الضَّ ما أَْحسبُها من اللُّغَِة األَْصِليَِّة ، وأَُظنَُّها من ُمْحَدِث الَكالِم. قال  َضْيعَةً  تَْسِميَتُهم العَقَارَ :»، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

يَتْ  ُدها َضْيعَةً  : وَسِمْعُت َمْن يَقُوُل : إِنََّما ُسّمِ  «.، فإِْن كاَن كذا فهو َدِليُل َما قُْلنَاه : إِنَّه من الَكالِم الُمْحَدثِ  َضاَعتْ  ؛ ألَنََّها إِذا تُِرَك تَعَهُّ

ْيعَةُ وِ  ، وَمثَّلَه  كِعنَِب ، وِرَجالٍ  ِضيَاعٌ و ، ِضيَعٌ  : ج ، كما في الّصحاحِ ، ُضَوْيعَة، وال تَقُْل :  ُضيَْيعَةٌ  األَْرُض الُمِغلَّةُ ، والتَّْصِغيرُ  : الضَّ

االَجْوَهِرّي ببَدْ   ، وذِلَك ألَنَّ اليَاَء مما َسبِيلُه أَْن يَأْتَِي تابِعاً للَكْسَرةِ ، وأَّما َضْيعَةٍ  َواِحَدتَه (1) [أَن]، فكأَنَّه إِنََّما جاَء على  ِضيَعٌ  َرةٍ وبَِدٍر ، فأَمَّ

ْيعَاتِ و َعافَْسنَا األَْزَواجَ »يُث َحْنَظلَة : نه َحدِ بَْيضاٍت ، وم، باألَِلف والتاِء ، كبَْيَضٍة و َضْيعَاتٌ  يُقَال أَْيضاً :و فعَلَى الِقيَاِس ، ِضيَاعٌ  أَي « الضَّ

 الَمعَايَِش.

ياعُ  وقاَل اللَّْيُث : ُدَها وِعَماَرتَُها الضَّ يَت ألَنََّها إِذا تُِرك تَعَهُّ ْيعَةُ  . وقاَل األَْزَهِريُّ :تَِضيعُ  : الَمنَاِزُل ُسّمِ ياعُ و الضَّ ةِ : ماُل عند الحاِضرَ  الّضِ

ُجِل من النَّْخِل والَكْرِم واألَْرِض.  الرَّ

ْيعَةَ  والعََرُب ال تَْعِرفُ  ُجِل وِصنَاَعته إِالّ  الضَّ اآلَخِر الفَتُْل ، وَسفُّ  َضْيعَةُ و ، (2)فاُلٍن الِجَزاَرةُ  َضْيعَةُ  ، قال :وَسِمْعتُهم يَقُولُوَن : ِحْرفَة الرَّ

راَعة. وزاَد غْيُره : ْنعَِة والزَّ ُجِل :َمعَاُشهُ وَكْسبُه ، يُقَاُل : ما َضْيعَةُ  الُخوِص ، وَعَمُل النَّْخِل ، وَرْعُي اإِلبِِل وما أَشبَه ذِلك ، كالصَّ  الرَّ

 يَاَسةَ اإِلبِِل والغَنَِم.العََرِب سِ  َضْيعَةُ  قال َشِمٌر : كانَتوِ ؟أَي ما ِحْرفَتُك ؟َضيَْعتُك

ُجِل : ِحْرفَتُه َضْيعَةِ »قاَل : ويَْدُخُل في  ُجِل : قُْم إِلى وتَِجاَرتُه الرَّ ْيعَةِ  . وبَْينَ َضْيعَتِك ، يُقَال للرَّ ْنعَة ِجنَاُس تَْصِحيف. الضَّ ُهَو  يُقَال :و والصَّ

يَاعِ  َمْفعَلَةٌ من َضيَاعٍ  َمْهلََكٍة ، أَي : بَدارِ  ، مثل َمْضيَعَةٍ و ِريُّ ، وَعلَْيه اْقتََصر الَجْوهَ  ، كَمِعيَشةٍ  َمِضيعَةٍ  بَدارِ  راُح والَهَواُن ،  الضَّ ، وهو االّطِ

 ُر فيهما َسواٌء.َشة ، والتَّْقِديفلّما كانَت َعْيُن الَكِلَمِة ياًء ، وهي َمْكُسوَرةٌ ، نُِقلَت َحَرَكتُها إِلى العَْيِن ، فسَكنَت الياُء ، فصارت بَوْزن َمِعي

 له. ُمَضيِّعٌ  ، كِمْحَراٍب : للمالِ  ِمْضيَاعٌ  َرُجلٌ وَ 

ُجُل : أََضاعَ وِ  ّي : وَشاِهدُ « َضْيعَتَه أَْفَشى هللا»، وفي الَحِديِث :  ُمضيعٌ  ، فهو وَكثَُرتْ  ِضيَاُعه قَستْ  الرَّ  أَي أَْكثَر َمعَاَشه ، قال ابُن بَّرِ

 لعَبّاِس :ما أَْنَشَده أَبُو ا الُمِضيعِ 

ٍة  مــــــــــــــَ جــــــــــــــح ٍر وهــــــــــــــَ َت ذا َزرحٍع وَنــــــــــــــَح نــــــــــــــح  ِإنح كــــــــــــــُ

رِي      ثــــــــــــح
ُ

يــــــــــــضُ فــــــــــــِإيّنِ َأان املــــــــــــ ضــــــــــــــــــــــــــِ
ُ
و دُ  امل ســــــــــــــــــــــــــَ

ُ
 امل

  
ّي للعَْرِجّيِ : ُمَضيِّعٌ و ُمِضيعٌ  ، فهو َء : أَْهملَه وأَْهلََكه ، كَضيَّعَهالشَّيْ  أَضاعَ وِ   ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وين  ىًت  َأضــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــُ واوَأي  فــــــــــــــــَ   َأضــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــُ
رِ      غـــــــــــــــح َداِد ثــــــــــــــــَ ٍة وســـــــــــــــــــــــــــــِ رِيـــــــــــــــهـــــــــــــــَ وحِم كـــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــِ

  
جاَء في  (4) (َأضاُعوا الصَّالةَ )أَي َصالتَكم ، أَي يُْهِملََها ، وقال أَْيضاً :  (3) (َوما كاَن هللاُ لُِيِضيَع ِإمياَنُكمْ )وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز : 

 (ِإاّل َمْن اتَب َوآَمنَ )يلُه قولُه بعَد ذِلك : التَّْفِسير : َصلَّْوَها في غْيِر َوْقتِها ، وقِيل :تََرُكوَها البَتَّةَ ، وهو أَشبَهُ ؛ ألَنَّهُ َعنَى بهم الُكفّاَر ، وَدلِ 

ِعيَالَه : إِذا تََرَك  أََضاعَ  ه في غْيِر طاَعِة هللا ، والتَّْبِذيَر واإِلْسَراَف ، وكذِلكَ يَْعنِي إِْنفاقَ « الَمال إِضاَعةِ  أَنَّه نهى عن»وفي الَحِديِث :  .(5)

اُخ : التَّْضيِيعُ و ، اإِلَضاَعةُ و تَفَقَُّدُهم ،  بَمْعنًى ، قاَل الشَّمَّ

مح  ِك ال أَراهــــــــــــــــُ لــــــــــــــــِ َش مــــــــــــــــا أِلَهــــــــــــــــح  َأعــــــــــــــــائــــــــــــــــِ

ونَ      يـــــــــــعـــــــــــُ واَم مـــــــــــَض  ُيضـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــضِ الســـــــــــــــــــــــــ  ضـــــــــــــــــــــــــِ
ُ
 امل

  

َف ِو  ــــــــــح ــــــــــضُ كــــــــــي ي ذِت  ُيضــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــَ دح ُب مــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ

  
ـــــــــــضِ    ي قـــــــــــِ ن  مـــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــِ ـــــــــــاجـــــــــــِ ـــــــــــب ـــــــــــ  أَث  عـــــــــــل
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 ثُمَّ قاَل لها : وكيفَ  ؟ِت تأُْمِرينَنِي أَْن أَْفعَلَهقاَل الباِهِليُّ : َعاتَبَتْه اْمَرأَتُه في ُمالَزَمِة َرْعيِ اإِلبِِل ، فقاَل لها : ما أِلَْهِلك ال يَْفعَلُوَن ذِلك ، وأَنْ 

فَةُ ِصفَتَُها عُ أُِضي  وَدلَّ عليِه قَْولُه بَْعَد ذِلك : ؟إِبِالً هِذه الّصِ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 واألصر كاللسان.« اخلرازة»( يف التهذيب : 2)
 .143( سورة البقرة اآية 3)
 .59( سورة مرمي اآية 4)
 .60( سورة مرمي اآية 5)
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يِن  غـــــــــــــح ـــــــــــــُ ه فـــــــــــــيـ حـــــــــــــُ لـــــــــــــِ رحِء ُيصـــــــــــــــــــــــــــح َ
اُ  املـــــــــــــ مـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

وعِ      نــــــــــــــــُ ف  مــــــــــــــــن الــــــــــــــــقــــــــــــــــُ َره َأعــــــــــــــــَ اقــــــــــــــــِ فــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

  
 يَقُوُل : ألَْن يُْصِلَح الَمْرُء مالَه ، ويَقُوَم َعلْيه خْيٌر من القُنُوعِ ، وهو الَمْسأَلَة.

ة : التَّْضيِيعِ  قُْلُت : ومن ةً. َضيَّعُوابَمْعنَى اإِلْهالك استِْعَماُل العَامَّ  فاُلناً ، إِذا َضَربُوا ُعنُقَه بالسَّْيِف خاصَّ

ْيفَ »في الَمثَِل : وِ  ُخوِطبَت  ْصلِ في األَ  ولو ُخوِطَب به الُمَذكَُّر أَو الَجْمُع ؛ ألَنَّه قال يَْعقُوُب : هَكَذا يُقَاُل ،و بكسِر التّاِء ،« اللبَنَ  َضيَّْعتِ  الصَّ

َجَها لِكبَِره ، فَكِرَهتْه ، أَي َغنِّيٍ  به اْمرأَةٌ كانَْت تَْحَت ُموِسرٍ  وفي  األَّوِل تَْستَِميُحه َزْوِجَها فبَعَثَْت إِلى ، أَي فَِقيٌر ، ُمْمِلقٌ  َرُجلٌ  فَطلَّقََها ، فتََزوَّ

ا ،بَْعِض نَُسخِ الّصحاحِ تَْستَْمنُِحه وَمْعنَاُهَما َواِحٌد  ْيَف : َمْنُصوٌب على الظَّْرِف ، كما في  فقاَل ذِلك لََها ، أَي تَْستَْرفُِده ، وتَْطلُب ِمْنه بِرًّ والصَّ

نِّيَّةَ  الّصحاحِ. ٌ ، من بَني َشّنٍ ، وفي سائِر النَُّسخِ الشَّنِيئَة على َوْزِن َسفِ  (1) أَو َطلَّق األَْسَوُد بن ُهْرُمَز اْمَرأَتَه العَنُوَد الشَّ َرغبَةً  ينَة ، وهو َخَطأ

ثمَّ َجَرى بَْينَُهَما ما أَدَّى إلى الُمفَاَرقَِة ، فَتَتبَّعَْت نَْفُسه العَنُوَد ، فراَسلََها ،  وفي العبَاِب : ذاِت َجَماٍل وماٍل ، َجِميلٍَة من قَْوِمه. اْمرأَةٍ  عنها إِلى

 فأََجابَتْه بقوِلها : 

ىّت ِإَذا أَ  يِن حــــــــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــــــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َت      قـــــــــــــح لـــــــــــــِّ يـــــــــــــَ َ ]عـــــــــــــُ ُن * [أَبــــــــــــــح طـــــــــــــَ  كـــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــ 

  

ــــــــــــــــا  ن لــــــــــــــــَ ُب َوصــــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــُ طــــــــــــــــح بحَت تــــــــــــــــَ  أَنحشــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
فِ    يــــــــــــــــح تَ يف الصــــــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــح ــــــــــــــــ  يـ لــــــــــــــــَ ح  ضــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ   ال

  
لتَغَيُِّر الَمثَل وقِيَل : ُمْرِسُل الَمثَِل َعْمُرو بن َعْمِرو بِن ُعَدَس ، قالَه لَدْختَنُوَس بنِت لَِقيِط بِن ُزَراَرةَ  (2) َعلَى هَذا التَّاُء َمْفتُوَحةٌ وِ 

، فَضَربَْت  (3)

عَ  ، لغةٌ في فاحَ  الِمْسُك : تََضيَّعَ و«. هذا وَمْذقُه َخْيرٌ »يََدَها على َمْنكِب َزْوِجها ، وقالت :  لَه الَجْوَهِريُّ ، وفي العُبَاِب : وهذا من ، نَقَ  تََضوَّ

 باِب اإِلْبَداِل.

ثٌ  الّضائعُ  ُعثَْماُن بُن بَْلجٍ وِ   ، َسِمَع َعْمَرو بَن َمْرُزوٍق ، وعنه ابُن َداَسةَ. : ُمَحّدِ

د الُكتَاِميّ وِ   .(4)، ماَت سنةَ ثَمانِيَن وِستِّمائٍة  نُحاةِ الَمْغِربِ  ، األَشبِيِليُّ من الّضائِعِ  بنُ  َعاِلُم َغْرنَاَطةَ أَبُو الَحَسن عليُّ ابُن محمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجِل إِذا اْنتََشَرت عليه أَْسبَابُه حتّى ال يَْدِري بأَيِّها يَْبدأُ : فََشتْ   .َضْيعَتُه يُقَال للرَّ

ً  من فاُلٍن : أَي أَْكثَرُ  أَْضيَعُ  وفاُلنٌ   منه. ِضيَاعا

 : َكثَُر مالُه عليه ، فلم يُِطْق ِجبَايَتَه ، وقِيَل : َمْعنَاه أََخَذ فيما ال يَْعنِيه من األُموِر. َضْيعَتُه ْعنَى : فََشتْ ويُقَال : مَ 

دََّدْت عليه ، فاستَغَاَث حيَن َعَجَز قالها راعٍ َوفََضْت عليه إِبِلُه ، فأَراد َجْمعَها ، فَتبَ « ال يُْصِلُحَها إِاّل َضْجعَةٌ  َضْيعَةً  إِنِي ألََرى»ومن أَْمثَاِلهم : 

 بالنَّْوِم ، وقال َجِريٌر :

َك وِ  نح لــــــــــَ كــــــــــُ َرو حح ال تــــــــــَ َن تـــــــــــَ لــــــــــح ةٌ قـــــــــــُ عــــــــــَ يـــــــــــح  ضــــــــــــــــــــــــَ

هح وِ      ــــــــُ ل َواغــــــــِ ن  شــــــــــــــــــــــَ رح ا وهــــــــُ غــــــــَ َك ال َتشــــــــــــــــــــــح ــــــــَ ــــــــب ل ــــــــَ  ق

  
ْيعَةُ وِ  ةُ من الضَّ يَاع : الَمرَّ  .الضَّ

 ، أَي غير ُمْفتَقٍَد. بَضْيعَةٍ  وتََرْكتُه

رَ  الّضائعُ وِ  َر عن الِقيَاِم بِها ، وبه فُّسِ ً  وتُِعين»الَحِديُث :  : ذُو فَْقٍر أَو ِعيَاٍل ، أَو حاٍل قَصَّ ويُْرَوى بالّصاِد والنُّوِن ، وقد تَقَدََّم ، « َضائعا

قالَْت : ناٌب جائِع ، يُْلِقي في  ؟ءٍ ، أَي جائعٍ ، وقِيَل الْبنَِة الُخّسِ :ما أََحدُّ َشيْ  ائِعٍ ضَ  وِكالُهَما َصَواٌب في الَمْعنَى. وقَْولُهم :فاُلٌن يأُْكُل في ِمعًى

.ضائِع ِمعىً   .نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ِء القَْيِس ، َضبََطه الَحافُِظ.: لَقَُب َعْمِرو بِن قَِميئةَ الّشاِعِر ، كان َرفِيَق اْمِرى الّضائِعُ وِ 

 ما َهبَّْت عليِه ، نَقَلَه الّراِغُب. تَُضيِّعُ   : َهبَّْت ُهبُوباً ؛ ألَنََّهاالريحُ  تََضيَّعَ وِ 

__________________ 
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 وعل  هامشه عن نسخة أخر  : الَعُنوَد الشنِّي ة.« الشنيئة»( يف القاموس : 1)
 (.َخوحداً )كذا ابلقاموس والكويتية   (*)
 ليست بنسخة املؤلف اه شنقيطي هنا. (ل  هذا التاء مفتوحةوع)قلت هذه الزايرة »( عل  هامش القاموس : 2)
ء يف وقته وطلبته يف غري وقته. وقا  اليمامي : معناه تركت قا  األصـــمعي : معناه تركت الشـــي 186( انظر قصـــتها يف الفاخر للمفضـــر مثر 3)

 ء وهو ممكن وطلبته يف غري وقت إمكانه.الشي
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية ا وانظر حاشيتها.« ومثاناسنة مائتا »( ابألصر 4)
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 مض العا فصر الطاء
بَاعُ و ، الطَّبِيعَةُ و ، الطَّْبعُ  : [طبع] في األَْصِل  ـ الطْبعُ  أَي ـ، زاد الَجْوَهِريُّ : وهو  ُجبَِل َعلْيَها اإِلْنَسان التي والسَِّجيَّةُ  : الَخِليقَةُ  ، كِكتَابٍ  الّطِ

ضاُع يُغَيِّرُ »، وفي الَحِديِث :  َمْصَدرٌ  بَاعَ  الّرِ باعُ  أَو« الّطِ َب فِينا من الَمْطعَِم والَمْشِرِب ، وغيِر ذِلَك من األَْخالق الَّتِي  الّطِ ، كِكتَاٍب : ما ُرّكِ

َخاِء ، والبْخِل والسََّخاِء. ال تَُزايِلُنا دَّةِ والرَّ  ، الُمَراد من قَْوِله : وغْير ذلك ، كالّشِ

بَاعُ وِ  بِيعَةِ  مَؤنَّثةٌ ، الّطِ  ، كما في المْحَكِم. كالّطِ

ّجاِجيُّ : بَاعُ  وقاَل أَبو القاِسِم الزَّ  َواِحٌد مَذكٌَّر ، كالنَِّحاِس والنَِّجاِر. الّطِ

ً  اإِلنسان َطْبعُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : ويُْجَمع  .(1)َعلْيِه من األَخالق وغْيِرَها  ُطبِعَ  ، وهو ما ِطبَاعا

بَاعُ وِ  : اإِلْنَساِن ، على فِعَاٍل ، نحو ِمثَاٍل وِمَهاٍد ، ومثلُه في الّصحاحِ واألََساِس ، وغيِر هُؤالِء من الُكتُِب ، فقوُل شْيِخنا  ِطباعِ  : َواِحد الّطِ

باعَ  أَنَّ  ـبل َصِريحه ، كالّصحاح  ـظاِهره  بِيعَةو كالطَّْبع مْفرٌد ، الّطِ يداً لِمثِْل المَصنِِّف ، ، وبه قاَل بعُض َمن ال تَْحِقيَق عنَده ، تَْقلِ  الّطِ

باعَ  والَمْشُهور الِّذي عليِه الُجْمُهور أَنَّ  ِة الَّتِي َسَرْدنَاَها آنِفاً ، ولْيَت ِشْعَري َمن . ا هـ َطْبعٍ  َجْمعُ  الّطِ ب من َغرابَتِه ومَخالَفَته ِلنُقُوِل األَئِمَّ يُتَعَجَّ

ةُ اللُّ  ؟الُمَراد بالُجْمُهورِ  ّجاِجيُّ َهْل ُهم إِاّل أَئِمَّ فهُؤالَء ُكلُُّهم نَقَلُوا  ؟غَِة كالَجْوَهِرّي وابن ِسيَده واألَْزَهِرّيِ والّصاَغانِّيِ ، وِمْن قَْبِلِهْم أَبو القَاِسم الزَّ

بَاعَ  في ُكتبِِهم أَنَّ  ً  الّطِ َرِحَمه هللا  ـنَصُّ األَْزَهِرّيِ ، وأَُرى شْيَخنَا من َوِجْه آَخَر ، كما يَدلُّ له  للطَّْبعِ  ُمفرٌد ، وال يَْمنَُع هذا أَْن يَُكوَن َجْمعا

ْل ،لم يَُراِجْع أُّمَهاِت اللُّغَِة في هذا الَمْوِضعِ ، ساَمَحه هللا تَعَالَى ، وَعفَا َعنَّا وعنه ، وهذا أََحُد الَمزاِلِق في شَ  ـتَعَالَى  ،  كالطَّابع ْرِحه ، فتَأَمَّ

 ، وأَْنَشَد : طبِيعَةٌ  َحَسٌن ، أَي َطابِعٌ  يُّ في نََوادِره ، قال :له، فيما حكاه اللِّْحيَانِ  كَصاِحبِ 

ه  ضٌ لـــــــــــــــَ ا  طـــــــــــــــابـــــــــــــــِ رِي عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــه وِإلــــــــــــــ َ   ـــــــــــــــَح

اِ       ــــــــّرِجــــــــَ َ ال اح ُر مــــــــا بــــــــَ اضــــــــــــــــــــــِ فــــــــَ ــــــــُ ضُ تـ بــــــــائــــــــِ ــــــــطــــــــ  (2)ال
 

  
ً  هللا َعلَى األَْمرِ  َطبَعَهوِ  ً ـ وهي َخالئِقُُهم  ـالَّتِي َخلَقََها ، فأَْنَشأَهم  الطبائِعِ  هللا الَخْلَق على َطبَعو : فََطَره ، يَْطبَعه َطْبعا : َخلَقَهم ،  يَطبَعُهم َطْبعا

 أَي يُْخلَُق عليها.« عليها الُمْؤِمُن إِاّل الِخيَانَةَ والَكِذبَ  يُْطبَعُ  ُكلُّ الِخاللِ »عليها. وفي الَحِديِث :  ُطبِعَ  الَّتِي َطبِيعَتُه وهي

ً  ، عليه ، كَمنَعِ  َطبَعَ  من الَمَجاِز :وِ  هللا على قَْلب الكافِِر ، أَي َختَم فال يَِعي ، وال يَُوفَُّق لَخْيٍر ، قاَل أَبو إِْسَحاَق  َطبَع، يُقال : َختَمَ  ؛ َطْبعا

يْ  الطَّْبعُ  النَّْحِويُّ : َأْم َعلى قُ ُلوب  )ٌء ، كما قال هللا تَعَالَى : ُق من أَْن يَْدُخلَه َشيْ ِء ، واالْستِيثاوالَختُْم َواِحٌد ، وهو التَّْغِطيَةُ على الّشِ
 َمْعنَاه َغطَّى على قُلُوبِِهم. (4) (َكاّل َبْل راَن َعلى قُ ُلوِِبِمْ )وقال َعزَّ وَجلَّ : (3) (َأْقفاهُلا

ْيُن  الطَّْبعَ  قال ابُن األَثِيِر : كانُوا يََرْوَن أَنَّ  ْيُن ، قال  (5)هو الرَّ : أَْيَسر من اإِلْقفَاِل ، واإِلْقفَاُل : أََشدُّ  الطَّْبعُ و ، الطَّْبع أَْيَسر من (5)ُمجاِهٌد : الرَّ

َح به الّراِغب أَنَّ   أَعمُّ من الَختِْم ، كما َسيَأْتِي قَِريباً. الطْبعَ  من ذِلك ُكلِّه. قلُت : والِّذي َصرَّ

نَاَن : َصاَغه ، السَّْيفَ  َطبََع الطَّبّاعُ  ِء يُقاُل :: اْبتَِداُء َصْنعَِة الشَّيْ  الطَّْبعُ وِ  ْرَهمَ  السَّكَّاُك ، َطبَعَ و أَو الّسِ يِن :  َطبَعَ و :َسكَّه ، الّدِ ةَ من الّطِ الَجرَّ

 ولو قاَل : واللَّبَِن :َعِملَه ، كان أَْخَصَر. َعِملََها.

قَاَء يَطبَعَُهاوكذا ا الدَّْلوَ  َطبَعَ وِ  ً  إِلناَء والّسِ ً  َمألَها ، كطبَّعَها : َطْبعا  .فتَطبَّعَ  ، تَطبِيعا

 َمكََّن اليََد منها َضْرباً. ، إِذا قَفَاه َطبَعو في نََواِدِر األَْعَراِب : قَذَّ قَفَا الغاُلِم : َضَربَه بأَْطَراِف األََصابعِ ،وِ 

يغَةُ ، تقوُل : اْضِرْبهُ على الطَّْبعُ  عن اْبِن األَْعَرابِّيِ :وِ   وعلى ِغَراِره وِهْديَتِه ، أَي على قَْدِره. هَذا َطْبعِ  : الِمثَاُل والّصِ

يِن ونَْحِوه : الطَّْبعُ وِ  َر الشَّيْ  الطَّْبعُ  ، وقاَل الّراِغُب : الَختُْم ، وُهَو التَّأْثِيُر في الّطِ  كَطْبعِ  َء بُصوَرةٍ ما ،: أَن يَُصّوِ

__________________ 
وهو ما طبض عليه من طباع االنســـــان يف مبكله ومشـــــربه وســـــهولة أخالقه وحزونتها وعســـــرها ويســـــرها ا »( نص عبارة األزهري يف التهذيب : 1)

 وشدته ورخاوته وخبله وسخائه.
 ( التهذيب ونسبه للر اسي.2)
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قاَ  : وبه  (1) (َوطُِبَع َعلى قُ ُلوِِبِْم فَ ُهْم ال يَ ْفَقُهونَ )الد رَاِهِم ا وهو َأَعم  من اخلَتحِم وَأَخص  من النـ قحِش ا قاَ    تـََعاىَل : 
ِجي ة ا فِإن  ذِلَك هو نـَفحُ  ا الطَِبيَعةُ و  الطَبحضُ  اعحُتربَ  وَرٍة ما ا ِإّما ِمن َحيحُث اخلِلحَقُة ا َأو من  (2)لنـ قحِش ال جِي هي الســــــــــــــ  بصــــــــــــــُ

َقُش بِه من ِجَهِة اخلِلحَقِة َأغحَلُب ا وهلذا ِقيَر :  َحيحُث الَعاَدُة ا وهو فيما تـُنـح
 (3)عل  الناِقِر  الطَِّباعُ  حَب وِ 

َر هللا تَعَالَى طبِيعَةُ و النّاِر ، َطبِيعَةُ وِ  ه : الَختْمُ « خ ت م»من ِمَزاِجه ، وقاَل في تَْرِكيِب  الدَّواِء : ما َسخَّ يُقال على َوْجَهْين :  الطَّْبعُ و ما نَصُّ

ُز بذِلك تاَرةً في االستِ  الطابِعِ و ِء بنَْقِش الخاتِمِ ، وهو تَأْثِيُر الشَّيْ  َطبَْعتو َمْصَدُر َختَْمت يثاِق ، والثّانِي : األَثَُر الحاِصُل عن النَّْقش ؛ ويُتََجوَّ

ٍء اْعتِبَاراً ِء من َشيْ الشَّيْ  (5)، اْعتِبَاراً بما يَْحَصُل من الَمْنعِ بالَختِْم على الُكتُِب واألَْبواِب ، وتَاَرةً في تَْحِصيِل أَثَِر  (4)ِء والَمْنِع فيه من الشَّيْ 

 ِر ما قاَل. وَسيَأْتِي في َمْوِضعه ، إِْن شاَء هللا تَعَالَى.. إِلى آخِ .. بالنَّْقِش الحاِصِل ، وتَاَرةً يُْعتَبَُر منه ببُلُوغِ اآلِخر

ْبعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ   ، وأَْنَشَد : أَْطبَاعٌ  ، َجْمعُه بالَكْسِر : َمِغيُض الماءِ  ، الّطِ

 ُدوين وال اجلُُدرح  اأَلطَباعُ فَلمح تـَثحِنِه 
ْبعَ  َمَع قَْوِل األَْصَمعّيِ اآلتِي : إِنَّ  ـوَعلَى هَذا هو   : ِضدٌّ ، أَْغفَلَه المَصنُِّف ، ونَبَّه عليه صاِحب اللَِّساِن. ـهو النَّْهر  الّطِ

ْبعُ وِ  قَاءِ ِمل  :الّطِ ْبعُ و َحتّى ال َمِزيَد فِيِهَما من ِشدَّة َمْلئِهما ، وفي العبَاِب : ُء الَكْيِل والّسِ ْحِن والتطحين ، وفي اللَِّساِن :  (6)الَمْصَدر  الّطِ ، كالّطِ

ْبعُ  وال يقَاُل في الَمْصَدرِ  ْل بيَن الِعبَاَرتَْيِن ، وقال الراِغب : وقِيل : الّطِ الِمكياَل ، إِذا  َطبَْعتُ  ؛ ألَنَّ ِفْعلَه ال يَُخفَُّف كما يَُخفَّف فِْعُل َمأَل ، فتَأَمَّ

ْبعُ و لعاَلمة منها المانِعَة ِمن تَنَاُوِل بعِض ما فِيه.ِء اَمأْلته ، وذِلَك لَكْوِن الَملْ  ْبعُ  قال األَْصَمِعيُّ :و نَْهٌر بعَْينِه ، : الّطِ مْطلقاً ، قال  النَّْهرُ  : الّطِ

 لَبِيٌد َرِضي هللا عنه :

ُم  هــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــُ رًا َمشــــــــــــــــــــــــــــــــح اتــــــــــــــــــِ وحا فــــــــــــــــــَ َولــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــَ

ضِ كــــــــــــــــَروااَي      بــــــــــــــــح رح  الــــــــــــــــطــــــــــــــــِّ تح ابلــــــــــــــــَوحــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــَ 

  
ْبعَ  األَْزَهِريُّ : ولم يَْعِرف اللْيثُ قاَل  ةً َجعَلَه الِمل الّطِ ةً َجعَلَه الَماَء ، في بَْيِت لبِيٍد ، فتََحيََّر فيه ، فمرَّ َء ، وهو : ما أََخَذ اإِلنَاُء من الَماِء ، وَمرَّ

ْبعُ و قال : وهو في الَمْعنَيَْيِن غيُر ُمِصيٍب ، َي النَّْهر في بيت لَبِيٍد : النَّْهر ، الّطِ ً  وهو ما قالَه األَْصَمِعيُّ ، وُسّمِ ألَنَّ النّاَس اْبتََدأْوا َحْفَره ،  ِطْبعا

ا األَْنَهار الَّتِي َشقََّها هللا تعالَى في األَْرِض َشقًّا ، مثْل َدْجلَةَ والفَُرات والنيِل وما  وهو بَمْعنَى الَمْفعوِل ، كالِقْطِف بمعنَى الَمْقُطوِف ، وأَمَّ

ىأَ  ً  شبَهها ، فإِنََّها ال تَُسمَّ ْت بالَوَحلْ »: األَْنَهار الّتِي أَْحَدثََها بَنُو آَدَم ، واْحتَفَروَها لَمَرافِِقهم ، وقَْوُل لبِيٍد :  الطُّبُوع ، وإِنََّما ُطبُوعا يَدلُّ « َهمَّ

َوايَا إِذا ُوقَِرت   َمْملُوَءةً ماًء ، ثّم خاَضْت أَْنَهاراً فيها َوَحٌل ، َعُسَر عليها الَمْشُي فِيها ، والُخروُج الَمزايِدُ  (7)على ما قالَه األَْصَمِعيُّ ؛ ألَنَّ الرَّ

وه عنَد ال تَُهم حتى نُّْعَماِن بِن الُمْنِذِر ، فأَْدحَ منها ، وُربََّما اْرتََطَمت فيها اْرِتَطاَماً إِذا َكثَُر فِيها الَوَحُل ، فَشبَّه لبِيٌد القَْوَم الَِّذيَن َحاجُّ َض ُحجَّ

 ، فلم يَتََكلَُّموا ، بَرَوايَا مثْقَلٍَة خاَضْت أَْنَهاراً َذاَت َوَحٍل ، فتََساقََطْت فيها ، وهللا أَْعلَُم. (8)َزِلقُوا 

ْبعُ وِ  َدأُ  ، بالَكْسِر : الّطِ كُ  والَوَسُخ يَْغَشيَاِن السَّْيَف ، والدَّنَسُ  يَْرَكب الَحِديَد ، الصَّ  ، أَي َجمُع الُكّلِ مّما تَقَدَّم. أَطبَاعٌ  ج : فيهما ويَُحرَّ

َدإِ   ، قالَه الليُث. أَو بالتَّْحِريِك : الَوَسُخ الشَِّديُد من الصَّ

بَينَُهَما « َطبَعٍ  استَِعيذُوا باهلل من َطَمعٍ يَْهِدي إِلى»الَحِديُث : ، ومنهفي ديٍن أَو ُدنيَا ، عن أَبِي ُعبَيٍد  الشَّْيُن والعَْيبُ  : الطَّبَعُ  من الَمَجاِز :وِ 

 جناُس تَحِريٍف ، وقاَل األَْعَشى :

ٍب  ئـــــــــِ تـــــــــ  دح غـــــــــرَي مـــــــــُ جـــــــــُ َذَة َيســــــــــــــــــــــح وح َ  هـــــــــَ لـــــــــح نح يــــــــــَ  مـــــــــَ

ا      عـــــــــَ اِج َأو َوضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــّ ـــــــــت وَ  ال ـــــــــَ َم ف مـــــــــ  عـــــــــَ ـــــــــَ (9)ِإذا تـ
 

  

هـــــــــــــا  نـــــــــــــَ وِت َزيــــــــــــــ  يـــــــــــــُر ابلـــــــــــــيـــــــــــــاقـــــــــــــُ  لـــــــــــــه َأكـــــــــــــالـــــــــــــِ

  
هــــــــا    و اغــــــــُ بــــــــًا وال  (10)صــــــــــــــــــــــَ يــــــــح َر  عــــــــَ اال تـــــــــَ عــــــــَ بـــــــــَ  طــــــــَ

  
__________________ 

 .87( سورة التوبة اآية 1)
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 ( يف املفردات : هو نقش النف .2)
 ( نسبه حباشيته املطبوعة الكويتية للمتنيب وصدره :3)

 يراد من القلب نسيانكم
 منه.: « ختم»( املفردات 4)
 اعتباراً.ء ( املفردات : أثٍر عن شي5)
 «.قوله : والطبض املصدر اخل األوىل أن يقو  ؛ والطبض والتطبيض املصدر كالطحن والتطحا»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 واللسان كاألصر.« أُوقرت ابملزايد»( التهذيب : 7)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : ذّلوا.8)
 إذا تعّصب. 108( يف الديوان ص 9)
 ن وابألصر : صداغها.( عن الديوا10)
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دَّة  ـوقال ثابُِت ْبُن قُْطنَةَ ، وهو ثَابُِت بن َكْعِب بن جابٍِر األَْزِديُّ ، وأَْنَشَده القاِضي التَّنُوِخيُّ   لعُْرَوةَ بِن أُذْينَةَ : ـفي ِكتَاب الفََرج بعَد الّشِ

ِدي ِإىل  هـــــــــــح ـــــــــــَ ٍض يـ مـــــــــــَ ضٍ ال خـــــــــــريحَ يف طـــــــــــَ ـــــــــــَ ب  طـــــــــــَ

َواِم اوِ      ٌة مــــــــــن قــــــــــِ فــــــــــ  ــــــــــيِن غــــــــــُ ي فــــــــــِ كــــــــــح ــــــــــَ ِش ت ــــــــــح ي ــــــــــعــــــــــَ  ل

  
اْختِْمه بآِميَن ، فإِّن آِميَن :»ويَْختِم ، كالَخاتَم والخاتِِم ، وفي َحِديِث الدُّعاِء  يَْطبَع عن اللِّْحيَانّيِ وأَبِي َحنِيفَةَ :ما وتُْكَسُر الباءُ  ، كَهاَجر الطابعُ وِ 

ِحيفَةِ  الّطابَعِ  مثلُ  ِميَسُم  : الطَّابَعُ  أَي الخاتَِم ، يُِريُد أَنَّه يُْختَُم عليها ، وتُْرفَُع كما يَْفعَُل اإِلْنَساُن بما يَِعزُّ عليِه :وقال ابُن ُشَمْيٍل :« على الصَّ

 الّشاةَ. َطبَعَ  ، يُقَاُل : الفَرائِض 

مِّ  قال ابُن َعبّاٍد : يُقَال :وِ   ِطينُه الَِّذي يَْختُِم به.، أَي : هذا ُطْبعاُن األَِميِر ، بالضَّ

ين فيَْطبَعُ  : الَِّذي يَأُْخذُ الَحِديَدةَ الُمْستَِطيلَةَ ، كَشّدادٍ  ، الطَّبَّاعُ وِ   وغْيِره. السَّيَّافِ  اً أَو ِسنَاناً ، أَو نَْحَو ذِلَك. ويُْطلَُق علىمنها َسْيفاً أَو ِسّكِ

بَاَعةُ وِ   ، على الِقيَاِس فِيَما جاَء من نََظائِِره. كِكتَابٍَة : ِحْرفَتُه الّطِ

ُجلُ  ُطبِعَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ  مِّ على الشَّيْ  الرَّ  ، إِذا ُجبَِل َعلْيِه ، وقال اللِّْحيَانِيُّ : فُِطَر َعلْيه. ِء ، بالضَّ

ُجُل ، كفَِرَح : ِإذا َدنَِس. َطبعَ  قاَل َشِمٌر :وِ   الرَّ

 ، قاَل : وأَْنَشَدتْنَا أُمُّ َساِلٍم الِكالبِيَّةُ : ِشينَ و وِعيبَ  ُدنِّسَ  : إِذا فالنٌ  ُطبِعَ وِ 

مح وِ  ُر كـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــُ رياُن واأَلهـــــــــــــح ُدهـــــــــــــا اجلـــــــــــــِ مـــــــــــــَ   حيـــــــــــــَح
ب  وِ      نح ُتســـــــــــــــــــــَ ُ  أَيضـــــــــــــــــــــًا عـــــــَ غـــــــِ بـــــــح اتــــــــُ عـــــــَ بــــــــَ طـــــــح  فـــــــتـــــــُ

  
ت التّاَء وفَتََحت الباَء وقالت : ْبعُ  قال : َضمَّ  ، أَي أَْن ، وهي َعْنعَنَةُ تَِميٍم.« َعْن تَُسبَّ »و : الشَّْيُن ، فهي تُْبِغُض أَْن تَُشاَن  الّطِ

َدأُ عليه يَْطبَعُ  ، إِذا لم يَُكْن له نَفاذٌ في َمَكاِرِم األُُموِر ، كما يَطبَعُ  فاَُلنٌ  من الَمَجاِز :وِ   ، قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : السَّْيُف إِذا َكثَُر الصَّ

ا ِإذا  وهــــــــــَ لــــــــــُ َوارُِم جنــــــــــَح ــــــــــٌ  صــــــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــِ تح ب عــــــــــَ ــــــــــِ ب  طــــــــــَ

اانَ      تـــــــــــــــّ اِ  كـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ ن  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  األَبـــــــــــــــح اهلـــــــــــــــُُ  ختـــــــــــــــََ

  
 (1)، قال الُمِغيَرةُ بُن َحْبنَاَء  ال يَْستَِحي من َسْوأَةٍ  الِعْرِض  ُء الُخلُِق لئِيُمهَ ، َدنِسَدنِي ، فيِهَما ، أَي كَكِتفٍ  َطِمٌع ، َطبعٌ  هو من الَمَجاِز :وِ 

 يَْشُكو أَخاه َصْخراً :

ٍ  وِ  دح ُر أُم  صــــــــــــــــــــــــــــــِ ذحكــــــــــــــــَ َا تــــــــــــــــُ َك حــــــــــــــــِ ــــــــــــــــ   أُم

هــــــــــــا وِ      نــــــــــــَ ن  ابـــــــــــــح كــــــــــــِ ضُ لــــــــــــَ بــــــــــــِ يــــــــــــفُ  طــــــــــــَ خــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
جُ  ال»:  تعالى هللارحمهوفي حديث ُعَمَر بن عبِد العَزيز ،  ، وال يَتََزّوج من الَمَواِلي في  طبِعٍ  َرب في الَمَواِلي إِالَّ ُكلُّ َطِمعٍ العَ  من يَتََزوَّ

 «.العََرب إِاّل ُكلُّ أَِشٍر بَِطرٍ 

تِه أَلٌَم شديدٌ  هيَ  أَو ، ، نَقَلَه الَجاِحظُ  كتَنُّوٍر : ُدَوْيبَّةٌ ذات سمٍّ  ، الطَّبُّوعُ وِ  ، وُربَّما َوِرَم َمْعُضوُضه ، ويُعَلَُّل باألَشيَاِء  من ِجْنس الِقْرداِن ، لعَضَّ

والَمْعُروُف منه اآلَن  ، قاَل األَْزَهِريُّ :وهو النِّْبُر ِعْنَد العََرِب. قلُت : (2)الُحْلوةِ. قال األَْزَهِريُّ : كذا َسِمْعُت َرُجالً من أَْهِل ِمْصَر يَقُوُل ذِلَك 

ْنبَ َشيْ  ِغيِر الَمْهُزول ، يَْلَصُق بَجَسِد اإِلْنَساِن ، وال يََكاُد يَْنقَِطُع إِاّل بَحْمِل الّزِ ِق ، قال أَْعَرابِيٌّ ِمْن بَنِي تَِميٍم يَْذُكُر ٌء على ُصوَرِة القَُراِد الصَّ

 َدَوابَّ األَْرِض ، وكاَن في باِديَِة الّشاِم :

اِرٌب يفوِ  ٌض وخـــــــــــَ بـــــــــــح اٌش وســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــَ   اأَلرحِض ا َأحـــــــــــح

بُ وِ      لــــــــــ  قــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــَ هــــــــــا نـ طــــــــــَ ُن َأســــــــــــــــــــــــاَر  َوســــــــــــــــــــــــح  حنــــــــــَح

  

ٍة  مـــــــــــَ لـــــــــــح ثـــــــــــاُن  ـــــــــــُ بـــــــــــح وٌع وشـــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــ  اَل وطـــــــــــَ يـــــــــــح ـــــــــــَ  رُتـ

  
بُ وِ    كــــــــَ ــــــــح ن ٌج ا وعــــــــَ مــــــــح وٌص ا وضــــــــــــــــــــــَ رحقــــــــُ رُت حــــــــُ  أَرحقــــــــَ

  
بِّيعُ وِ  يٍت : لُبُّ الطَّْلعِ  ، الّطِ َي بذِلَك الْمتِالئِه ، من كِسّكِ قَاَء ، إِذا َمأْلَتَهُ. وفي َحِديِث الَحَسِن البَْصِرّيِ أَنَّه ُسئَل عن قَْوِله تَعالَى  طبَْعتُ  ، ُسّمِ الّسِ

بِّيعُ  فَقَاَل : هو (3) (هَلا طَْلع  َنِضيد  ):  ى ، ِوَعاُء الطَّْلعِ. في ُكفُّراهُ  الّطِ  ، والُكفُرَّ

 ، قاَل : ، كُمعَظََّمة : ُمثْقَلَةٌ بالِحْملِ  عَةٌ ُمَطبَّ  نَاقَةٌ وِ 
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هح  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رحبـ َن املـــــــــــــِ ـــــــــــــح ا ـــــــــــــاِن وأَي ظـــــــــــــَ َن الشـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــح  أَي

ِة وِ      اقــــــــــــــَ ُر الــــــــــــــنــــــــــــــّ ح َن محــــــــــــــِ هح أَيــــــــــــــح عـــــــــــــــَ بـــــــــــــــ  طــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــ

  
__________________ 

 «.خباء»( عن األساس وابألصر 1)
 ورد يف التهذيب : والطب وع دابة من ا شرات شديدة األذ  ابلشام.( هذا قو  اجلاحة نقله يف اللسان ا أما األصر فكالتكملة والذي 2)
 .10( سورة   اآية 3)
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 «.الَجلَْنفَعَة»ويُْرَوى : 

 ، قاَل يَِزيُد بُن الطَّثِْريَِّة : : التَّْنِجيسُ  التَّْطبِيعُ وِ 

ا وِ  نــــــــَ نــــــــَ يــــــــح َر بــــــــَ لـــــــيـــــــح رحِب ابلـــــــَ ي ابلشـــــــــــــــــــــِّ طـــــــِ لـــــــِ نح ختـــــــَح  عـــــــَ

بحيبّ شـــــــــــــــــــــــِ      َ
دِر املـــــــــ ارحاًب مـــــــــن الـــــــــكـــــــــَ عـــــــــَ طـــــــــبــــــــــ   (1) مـــــــــُ

  
َس ، والَمأِْبيُّ : الذي تَأْبَى اإِلبُِل ُشْربَه. الُمطبَّعو ، وهي لُغَةُ تَِميم ،« أَْن تَْخِلِطي»أَراَد :   الذي نُّجِ

 ، أَي تََخلََّق بأَْخالقِه. تََطبَّع بِطبَاعهِ  من الَمَجاِز :وِ 

 .َطبَّعَهو ، طبَعَهُ  ، وهو ُمَطاِوعُ  اْمتأََلَ  اإِلنَاُء : تَطبَّعَ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

وذِلَك كنِْسبَِة الِفْعِل إِلى اآللَِة ، نحو َسْيف قَاِطٌع ، قالَهُ الّراِغُب ، ومن َسَجعَاِت األََساِس :  للطَّابِعِ طابعٌ  ، كَصاِحٍب : النّاقُِش. وقِيل الطَّابِعُ 

 .الّطابِع في يدِ  الّطابَع َرأَْيتُ 

 .أَْطبَاعٌ و ِطبَاعٌ  : الطَّْبع وَجْمعُ 

 .َطبائِعُ  : الطَّبِيعَةِ  وَجْمعُ 

 عليه. كَطبَعَ  َء ،الشَّيْ  َطبَعَ وِ 

. وقاَل األَْزَهِريُّ : ويَُكونُ  ُمَطبَّعَةٌ  وناقةٌ   تي ُمِلئَْت َشْحماً ولَْحماً ، فتََوثََّق َخْلقَُها.: النَّاقَة ال الُمَطبَّعَةُ  ، كُمعَظََّمٍة : َسِمينَةٌ ، نقَلَه الزَمْخَشِريُّ

 َطعَاماً : َمْملُوَءةٌ ، قال أَبُو ذَُؤْيٍب : ُمَطبَّعَةٌ  وقِْربَةٌ 

ا  َك ِإهنــــــــــــ َ قــــــــــــِ وح وحَ  طــــــــــــَ ــــــــــــَ رح فـ مــــــــــــ  يــــــــــــَر حتــــــــــــََ قــــــــــــِ  فــــــــــــَ

ةٌ      عــــــــــــَ طــــــــــــبـــــــــــــ  ا مــــــــــــُ ريُهــــــــــــَ ا ال َيضــــــــــــــــــــــــــِ نح أَيحهتــــــــــــَِ  مــــــــــــَ

  
 النَّْهُر بالَماِء : فَاَض بِه من َجَوانِبِه وتََدفََّق. تَطبَّعَ وِ 

ْبع وجمع  .ِطبَاعٌ  ، بالكسر : الّطِ

ْبع وقال األَْزَهِريُّ : ويُْجَمع  ، َسِمْعتُه من العََرِب. الطُّبُوعِ  بمعنَى النَّْهِر على الّطِ

 ، على الَمثَِل ، قاَل ُعَوْيُف القََوافِي : ، كُمْكَرمٍة : ُمثْقَلَةٌ بِحْمِلهما ُمْطبَعَةٌ  وقال غْيُره : ناقَةٌ 

ا  نــــــــــَ َرتح بــــــــــِ جــــــــــَ نــــــــــاَ  وانحشــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح د  دًا َتســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــح  عــــــــــَ

َواِدي      َواُ  اهلـــــــــَ عـــــــــاتٌ طـــــــــِ بـــــــــَ طـــــــــح ِر  مـــــــــُ (2)مـــــــــن الـــــــــِوقـــــــــح
 

  
 ، كَكتٍِف : الَكِسُل ، قال َجِريٌر : الطَّبعُ وِ 

ٍة وِ  ـــــــــــَ ـــــــــــب رِي ر  ضـــــــــــــــــــــــــَ َت كـــــــــــُ عـــــــــــح طـــــــــــَ زِرحَت قـــــــــــَ  ِإَذا هـــــــــــُ

َت ال وِ      َرجـــــــــــــح عـــــــــــــاً خـــــــــــــَ بـــــــــــــِ ورَا طـــــــــــــَ هـــــــــــــُ ـــــــــــــح بـ  وال مـــــــــــــَ

  
ّي.  قالَه ابُن بَّرِ

 ٌء.، كَكِتٍف : َصِدى َطبعٌ  وَسْيفٌ 

ً  الثَّْوبُ  َطبِعَ وِ  ً  ، بالضمِّ  ُطبِّعَ . و: اتََّسخَ  طبَعا  : ُدنَِّس ، عن َشِمٍر. تَطبِيعا

 ، كُمعَظٍَّم : ُمَذلٌَّل. ُمطَّبَعٌ  ُمْهرٌ . و، أَي َطلَعَ  َطبَعَ  أَْينَ وما أَْدِري من 

بَاعِ  َكِريم. وعلى الَكَرمِ  َمْطبُوعٌ  ومن الَمَجاِز : هو  .(3)الفََصاَحِة  َطابَعُ  وَكالٌم عليه .الّطِ

 ، وكذِلك َسْرَطَع. َعَدا َعْدواً َشِديداً من الفََزع: أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اْبُن ُدَرْيٍد : َطْرَسعَ  : [طرسع]
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،  ِعْنَده ال َغنَاءَ  من الطَِّزعُ  قال ابُن َعبّاٍد :و هو من اَل َغْيَرةَ له ، ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : كَكتٍِف ، وأَِميرٍ  الطَّزعُ  : [طزع]

 ً ين. لُغَةٌ في َطِسعَ  ، قاَل األَْزَهِريُّ : ، كفَِرحَ  َطِزعَ  وقَدْ  ونَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن أَْيضا  ، بالّسِ

ً  ، َكَمنَعَ  ، َطَزعَ وِ   ، وقيل : ِكنَايَةٌ عنه ، والسيُن لُغَةٌ فيه. نََكحَ  : َطْزعا

 َسَع.، وكذِلك طَ  الُجْنِديُّ : قَعََد ولم يَْغزُ  َطَزعَ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

يَةَ ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة. قلُت : والّصواُب أَنََّها ُطْزغَ  ّمِ : بلٌد على َساِحِل ِصِقلِّ ، كما َرأَْيتُه في  (4)ة بالّراِء والغَْيِن ُطْزَعةُ ، بالضَّ

 ّيِ.ُمْختََصِر نُْزَهة الُمْشتَاق للشَِّريِف اإِلْدِريسِ 

 ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وقال ابنُ  ، كَمنَع َطَسعَ  : [طسع]

__________________ 
 ( صدره يف اللسان والتهذيب والتكملة :1)

 عن ختلطي يف طيب الشرب بينناوِ 
 «.تسدينا »بد  « تعدينا »( ويرو  : 2)
 ( يف األساس : طبائض الفصاحة.3)
 ابلزاي والعا أيضاً.( وقيدها ايقوت طُزحَعُة 4)
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ضُ  ا وِقيَر : َنَكحَ  ُدَريحٍد : َم. الط سح ىَن هِبا عن النِّكاح ا وكذِلك الط عحُ  ا وقد تـََقد   ا َكِلَمٌة ُيكح
 في البِاَلِد : َذَهَب. َطَسعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 الَمْوِضُع الَواِسُع. ، كغَْيَهٍب : الطَّْيَسع قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

ُجُل الَحِريُص. : هو الطَّْيَسعُ  قاَل قَْوٌم :و اَل :ق  الرَّ

 ، مثل َطِزَع. ، كفَِرحَ  َطِسعَ  وقد ، بالّزايِ ، وهو : َمْن ال َغْيَرةَ له ، الطَِّزعُ  هو ، كفَِرحٍ ، وأَميرٍ  الطَِّسعُ  قال األَْزَهِريُّ :وِ 

 ، وهو َمْقلُوُب ِمْسَطعٍ. ، كِمْنبٍَر : َحاِذقٌ  ِمْطَسعٌ  َهادٍ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ 

 اللَّْحُس. ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :هو الطَّعُّ  : [طعع]

 ، كفَْدفٍَد : الُمْطَمئنُّ من األَْرِض. الطَّْعَطعُ و قاَل :

ِق ، : ِحكايَةُ َصْوِت الَّالِطعِ والنَّاِطعِ  الطَّْعَطعَة وقال اللَّْيُث : ٍء أََكلَه ، وهو أَْن يُْلِصَق ِلَسانَه بالغَاِر األَْعلَى ، ثّم يَْنِطَع ، من ِطيِب َشيْ  والُمتََمّطِ

 ً : ِحَكايَةُ َصْوِت  الطَّْعَطعَةَ  ا ما َحَكاهُ الَخِليُل من أَنَّ ٍء ، فأَمَّ ، وقال ابُن فاِرٍس : الطاُء والعَْيُن ليس بَشيْ  فيُْسِمعََك من بَْيِن الغَاِر واللَِّساِن َصْوتا

ِطعِ ، فلْيَس بَشيْ   ٍء.الالَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلْيه :

 َطعَّهُ ، أَي أَطاَعهُ ، عن اْبِن األَْعَراِبّيِ ، كما في التَّْكِملَِة.

ً  والقََمرُ  الَكْوَكُب والشَّْمسُ  َطلَعَ  : [طلع] ً و ، ُطلُوعا ً و ، بفَتْحِ الاّلِم على الِقيَاِس ، َمْطلَعا بَكْسِرَها ، وُهَو األَْشَهُر ، وهو أََحُد ما جاَء من  َمْطِلعا

بكسر الاّلِم ، وهي إِْحدى فإِنَّ الِكَسائِيَّ وَخلَفاً قََرآه  (1) (َسالم  ِهَي َحّّت َمْطَلِع اْلَفْجرِ )َمَصاِدِر فَعََل يَْفعُُل على َمْفِعٍل. وأَّما قَْولُه تَعالَى : 

وايَتَْيِن عن أَبِي َعْمٍرو. قلُت : وهي ِرَوايَةُ ُعبَْيٍد ، عن أَبِي َعْمٍرو. وقال  ابُن َكثِير ونافٌِع وابُن عاِمٍر واليَِزيديُّ عن أَبِي َعْمٍرو ،  (2)الّرِ

ِم ، قال الفَّراُء : وهو أَْقَوى في الِقيَ  منه ، إِاّل  تَْطلُعُ  ، وبالَكْسر : الَمْوِضُع الِذي الطُّلُوعُ  ، بالفَتْحِ : الَمْطلَع اِس ، ألَنَّ وعاِصم وَحْمَزة بفَتْحِ الالَّ

ً  الشَّْمسُ  َطلَعَتأَّن العََرَب تَقُوُل : ، فيَْكِسُروَن وهم يُِريُدوَن الَمْصَدَر ، وكذِلَك : الَمْسِجد ، والَمْشِرق ، والَمْغِرب ، والَمْسِقِط ، والَمْرِفِق  َمْطِلعا

ِم فهو اسٌم ِلَوْقتِ بَكْسِر ا« الفَْجرِ  َمْطِلعَ »، والَمْفِرق ، والَمْجِزُر ، والَمْسِكُن ، والَمْنِسك ، والَمْنبُِت ، وقال بعُض البَْصِريِّيَن : َمْن قََرأَ   لالَّ

ّجاُج ، قاَل األَْزَهِريُّ : وأَحَسبَه قْوَل ِسيبََويه :  الطُّلُوع  .(4) كأَْطلَعَ  ظَهَر ، (3)، قال ذِلَك الزَّ

ً  : اْسَمانِ  الَمْطِلعُ و الَمْطلَعُ  ، أَي ُهَماوِ   .(5) (الشَّْمسِ  َحّّت ِإذا بَ َلَغ َمْطِلعَ )، ومنه قولُه تَعَالَى :  لْلَمْوِضعِ أَْيضا

ً  َعلَى األَْمرِ  َطلَعَ وِ  ً  تََطلَّعَهو : َعِلَمه ، كاطَّلَعَه ، على اْفتَعَلَه ، ُطلُوعا العا ً و اّطِ ْلعُ  عليه ، واالْسمُ  اطَّلَع ، وكذِلكَ  تََطلُّعا ، بالَكْسِر ، وهو  الّطِ

 َمَجاٌز.

ً  في الَجبَل َطلَْعتُ  َعلْينَا ، ويُقَاُل : وَهَجمَ  فالٌن َعلْينَا ، كَمنَع ونََصَر : أَتَانَا َطلَعَ وِ   َطلَْعتُ و ، ِإذا أَْدبَْرَت فيِه َحتّى ال يََراَك َصاِحبَُك ، ُطلُوعا

ً  َعْن صاِحبِي فِي  ـزْيٍد عن َصاِحبِي ، إِذا أَقبَْلَت عليِه. قال األَْزَهِريُّ :هذا كالُم العََرِب ، وقاَل أَبُو  َطلَْعتُ و ، إِذا أَدبَْرَت عنه. ُطلُوعا

ً  َعلَى القَْومِ  طلَْعتُ  : ـاألَْضَداِد  يِت  َطلَْعتُ و ، إِذا ِغْبُت َعْنُهْم َحتَّى ال يََرْوَك ، ُطلُوعا ّكِ َعلْيِهم ، إِذا أَقبَْلَت عليِهم َحتَّى يََرْوك. قال ابُن الّسِ

َمْعنَاهُ عن  (6) (ِإَذا اْكتاُلوا َعَلى الّناسِ )َكقَْوِله تَعالى : « َعنْ »فيه بَمْعنَى « على»على القْوِم ، إِذا ِغْبَت َعْنُهم ، َصِحيٌح ، ُجِعَل  َطلَْعتُ :

 َل : وَكذِلك قاَل أَْهُل اللُّغَِة أَْجَمعُوَن.النّاِس ، وِمَن النّاِس ، قا

العِ بَمْعنَى الُهُجوم قولُه تعَالَى :   أَي لْو َهَجْمَت َعلْيهم ، وأَْوفْيَت َعلْيِهم. (7) (َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهمْ )قلُت : ومن االّطِ

 *.[، وعنهم غاب ِضدٌّ  كاطَّلَعَ ]

__________________ 
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 .5 ( سورة القدر اآية1)
 وهي املناسبة للسيا . .. ويف التهذيب : وقرأ ابن كثري« ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : وقا  ابن كثري هكذا يف النسخ ومثله يف اللسان اه2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وأحسبه قو  اخللير أو قو  سيبويه.3)
 ا النقص هبامش املطبوعة املصرية.( زايدة عن القاموس سقطت من األصر وقد نبه إىل هذ4)
 .90( سورة الكهف اآية 5)
 .2( سورة املطففا اآية 6)
 .18( سورة الكهف اآية 7)
 ما با معكوفتا سقرت ابلكويتية واملصرية. (*)
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ِبّيِ : بََدْت َشبَاتَُها َطلَعَتوِ   .طاِلعٌ  ، وهو َمَجاٌز ، وُكلُّ بَاٍد من ُعْلٍو : َسنُّ الصَّ

 أَْرِضي ، أَي بَلَْغتَُها. َطلَْعتُ و أَْي َمتَى بَلَْغتَها ، وهو َمَجاٌز ، ؟أَْرَضنَا َطلَْعت ، يُقاُل : َمتَى أَْرَضُهم : بَلَغََها َطلَعَ وِ 

ً  النَّْخلُ  َطلَعوِ  ّجاجِ. كأَْطلَعَ  ي َمْعنَاهُ قَِريباً ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وَسيَأْتِ  َطْلعُه َخَرجَ  : يَْطلُُع ُطلُوعا . وهو قوُل الزَّ  َطلَّعَ و ، كأَْكَرَم ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ

 تَْطِليعاً ، نَقَله صاحُب اللَِّساِن.

 ي قََصَدَها من نَْجٍد.أَ « اليََمنَ  َطلَعَ  هذا بُْسٌر قد»الَحِديُث : ، وهو َمَجاٌز ، ومنه بِاَلَدهُ : قََصَدها َطلَعَ وِ 

ً  الَجبَلَ  َطلَعَ وِ  يِت. ، بالَكْسرِ  كَطِلعَ  وَرقِيَهُ ، َعالهُ  : يَْطلَعُه ُطلُوعا ّكِ  ، وهو َمَجاٌز ، األَِخيُر نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

 ، وهو َمَجاٌز ، كما في الّصحاحِ. أَو َوْجَههُ  منه ، كما فِي اللَِّساِن ، تََطلَّعَ  وَشْخَصه وما ُرْؤيَتَه ، أَي َطْلعَتَه َحيَّا هللا يُقَاُل :وِ 

 ، قالَهُ األَْزَهِريُّ ، وقال غيُره : الَِّذي يَُجاِوُز الَهَدَف ويَْعلُوه ، وقال القُتَْيبِيُّ : هو السَّْهُم الساقُِط فَْوقَ  يَقَُع َوَراَء الَهَدفِ  الِّذي : السَّْهمُ  الّطاِلعُ وِ 

 العاَلَمِة ، ويُْعَدُل بالُمْقرِطِس ، قال المّراُر بُن َسِعيٍد الفَْقعَِسيُّ :

ا  ن اَ شــــــــــــــــــــــَ راٌت عــــــــَ اصــــــــــــــــــــــِ ٌم ال قــــــــَ هــــــــُ ا َأســــــــــــــــــــــح  هلــــــــََ

ؤاِدي وِ      اٌت عــــــــــن فــــــــــُ اِخصــــــــــــــــــــــــَ ضُ ال شــــــــــــــــــــــــَ َوالــــــــــِ  طــــــــــَ

  
قال  ـتُْخِطئُه. وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : ُرِوَي عن بَْعِض الُملُوِك أَخبَر أَنَّ ِسَهاَمها تُِصيُب فُؤاَده ، ولْيَست بالَّتِي تَْقُصُر ُدونَه ، أَو تَُجاِوُزه ف

ِميَِّة ، فكان يَُطاِطُئ للّطاِلعِ  كاَن يَْسُجدُ  ـ (1)الّصاَغانِيُّ : هو ِكْسَرى  . قِيَل : َمْعنَاه أَنَّه كان يَْخِفُض َرأَْسه إِذا َشَخَص َسْهُمه ، فاْرتَفََع عن الرَّ

َم السَّْهُم ، فيُِصيَب الدَّاَرةَ.َرأَْسه ، ليتَقَ   وَّ

، لم يَْبعُْد عن الصَّواِب ، فقد جاَء عن بعض األَْعَراِب : ما َرأَْيتَُك منذ طاِلعَْيِن ، أَي منذ  الهاللُ  : الطَّاِلعُ  قال الّصاَغانِيُّ : ولو قِيَل :وِ 

.إِْعظام َطلَعَ  َشْهَرْيِن ، وأَنَّ ِكْسَرى كان يَتطاَمُن له إِذا عُ و َرُجٌل َطاّلُع الثَّنَايَا ، من الَمَجاِز :و اً هلل َعّز وَجلَّ  ، أَي األَْنُجِد ، كَشدَّادٍ  َطالَّ

ٌب لألُموِر ، وَرَكاٌب لها واألَْنُجُد :  الَِّذي يَُؤمُّ َمعَاِلَي األُموِر. ، وقِيَل : هو يَْعلُوها ، ويَْقَهُرَها بَمْعِرفَتِه وتََجاِربِه وَجْوَدةِ َرأْيِه أَي غاِلبٌ  ُمَجّرِ

ِل : قوُل ُسَحْيِم بن َوثِيٍل :  َجْمُع نَْجٍد ، وهو الطَِّريق في الَجبَِل ، وكذِلَك الثَّنِيَّة ، فِمَن األَوَّ

ااَي  ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــثـ اّلِع ال اَل وطــــــــــــــــَ ُن جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  َأان اب

وين      رِفــــــــــــُ عــــــــــــح َة تـــــــــــــَ امــــــــــــَ مــــــــــــَ ُض الــــــــــــعــــــــــــِ ىَت َأضــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
بِّّيِ  ِد بِن أَبِي ِشَحاٍذ الضَّ يِت : هو لَراِشِد بِن ِدْرَواِس  ـومن الثّانِي : قوُل ُمَحمَّ ّكِ  : ـوقال ابُن الّسِ

ه وِ  ىَت ُدوَن  ــــــــــَ  ــــــــــفــــــــــَ ر  ال ــــــــــقــــــــــُ ُر ال قحصــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ دح يـ ــــــــــَ  ق

دح وِ      ِد   قـــــــــَ َع َأجنـــــــــحُ ال  ر  ا طـــــــــَ وحاَل الـــــــــقـــــــــ  (2)كـــــــــاَن ا لـــــــــَ
 

  
 ، أَي ِمْقَداُره. أَْلفٍ  َطْلعُ  : الِمْقَداُر ، تَقُوُل : الَجْيشُ  الطَّْلعُ وِ 

ِل  ، أَْو هو دٌ ٌء يَْخُرُج كأَنَّه نَْعاَلن ُمْطبَقَاِن ، والَحْمُل بَْينَُهَما َمْنُضوٌد ، والطََّرُف ُمَحدَّ من النَّْخِل : َشيْ  الطَّْلعُ وِ  ما يَْبُدو من ثََمَرتِه في أَوَّ

ى ى الُكفُرَّ ، وقد ذُِكَر ُكلٌّ ِمْنُهَما في َمْوِضِعِه ، وفيه تَْطِويٌل ُمِخلٌّ  وما فِي داِخِله اإِلْغِريُض ، ِلبَيَاِضهِ  والكافُور ، ُظُهوِرَها ، وقِْشُره يَُسمَّ

 إِلْغِريُض يَْنَشقُّ منه الكافُور ، أَو : ومن النَّْخِل : نَْوُرهُ ما داَم في الكافُوِر ، كاَن أَْخَصَر.ا: بُمَراِده ، ولو قاَل : وِمَن النَّْخِل 

ْلعُ وِ  العِ  ، الّطِ أَي ِعْلَمه ،  العَُدوِّ  اطَِّلْع ِطْلعَ  ومنه َعلْيه ، إِذا َعِلَمه ، وقد تَقَدَّم ، قال الَجْوَهِريُّ : اطَّلَعَ و اطَّلَعَهُ  ، وقد بالَكْسِر : االْسُم من االّطِ

 وَسيَأْتِي قَِريباً.« أَْطلَْعتُك ِطْلعَهُ »ومنه أَْيضاً َحِديُث َسْيِف بِن ِذي يََزَن قاَل لعَْبِد الُمطَِّلِب : 

ْلعُ وِ   األََكَمِة ، ِإذا َعلَْوَت منها َمَكاناً تُْشِرُف منه َعلَى ما َحْولَها ، قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. ِطْلعَ  ، يُقَاُل :َعلَْوتُ  ِمْنه يُطَّلَع ِذيالَمَكاُن الُمْشِرُف الَّ  : الّطِ

ْلعُ  قاَل :وِ  بغيِر الباِء. أُْجِري ُمْجَرى َوْزِن الَجبَل ، قالَهُ األَْزَهِريُّ الَواِدي ،  ِطْلعَ  الَواِدي ، ويُقَال أَْيضاً : فاُلنٌ  بِطْلعِ  ، يُقَال : ُكنْ  النّاِحيَةُ  : الّطِ

 قالَ و قاَل الَجْوَهِريُّ : الَكْسُر والفَتُْح ِكالُهَما َصواٌب ، وفي العَبَاِب : ِكالهما يُقَاُل. ويُْفتَُح فِيِهَما ،

__________________ 
 سجد للطالض ا ومل يرد ذكر كسر  يف التكملة وال يف التهذيب.( يف اللسان والنهاية : ويف حديث كسر  : أنه كان ي1)
 ( ويرو  : وقد يعقر.2)
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َمِعي  :  رَأَيحَت ما ِفيه ا وهو جَمَاٌز. (1) َأطحَلعحَته ِإذا ُكر  ُمطحَمِئنٍّ من األرحِض َأو ذاِت َربـحَوةٍ   الطِّلحضُ  اأَلصح
. الطَّْلعُ  : الَحيَّة قاَل أَبُو َعْمٍرو : من أَْسَماءِ وِ  لُّ  والّطِ

ي ، أَي أَْمِري ، بالَكْسر أَْطلَْعتُه ِطْلعَ  من الَمَجاِز :وِ  ُم. أَْبثَثْتُه ِسّرِ  ، ومنه َحِديُث ابِن ِذي يََزَن الُمتَقَّدِ

 حتى ِء ، كِكتَاب : ِمْلُؤهِطالُع الشَّيْ  ، هَمْوتِ  ِعْندَ  ـ عنههللارضي ـقَالَهُ ُعَمُر « لَْو أَنَّ ِلي ِطالَع األَْرض َذَهباً الْفتََدْيُت منهُ :»من الَمَجاِز وِ 

عليه الشَّْمُس ، زاَد الّراِغُب : واإِلْنَساُن ، قال أَْوُس بُن َحَجٍر  َطلَعَت ، قالَهُ أَبو ُعبَْيٍد ، وقال اللَّْيُث : ِطالُع األَْرِض : ما (2)ويَِسيَل  يَْطلُعَ 

 يَِصُف قَْوساً :

ومٌ  تــــــــــُ ا  كــــــــــَ هــــــــــَ ئــــــــــِ لــــــــــح فِّ ال ُدوَن مــــــــــِ الُع الــــــــــكــــــــــَ  طــــــــــِ

اَل وِ      فِّ أَفحضـــــــــــــــــَ ِض الــــكــــَ وحضـــــــــــــــــِ ا عــــن مــــَ هـــــــَ ســـــــــــــــــُ جح  ال عــــَ

  
مِّ  ُطْلعٌ  ج :  ، كِكتَاِب وُكتٍْب. ، بالضَّ

، أَي َكثِيَرةُ الَمْيِل إِلى َهَواَها ، تَْشتَِهيِه َحتَّى تُْهِلَك َصاِحبََها. الُمْفَرد والَجْمُع  ءِ إِلى الشَّيْ  التََّطلُّعَ  ، كُهمَزةٍ : تُْكثِر ُطلَعَةٌ  نَْفسٌ  من الَمَجاِز :وِ 

د أَ « ، فاْقَدُعوها بالَمَواِعِظ ، وإِاّل نََزَعْت بُِكْم إِلى َشّرِ َغايَة ُطلَعَةٌ  إِنَّ هِذه النُّفُوسَ »يُث الَحَسِن : نه َحدِ سواٌء ، وم نَّ األَْصَمِعيَّ وَحَكى الُمبَّرِ

 أَْنَشَد في اإِلْفَراِد :

ٍر وِ  مــــــــــُ نح عــــــــــُ نح مــــــــــاٍ  ومــــــــــِ ُت مــــــــــِ يــــــــــح نـــــــــــ    (3)مــــــــــا متــــــــــََ
ِد      اشــــــــــــــــــــــِ َ  ا ــــــــَ فــــــــح ــــــــَ ر  نـ هح ِإاّل مبــــــــا ســــــــــــــــــــــَ عــــــــَ لــــــــَ  الــــــــطــــــــ 

  
ةً وتَْختَبِي تَْطلُعُ  ، أَي ُخبَأَةٌ ، كُهَمَزةٍ فِيهَما ُطلَعَةٌ  اْمَرأَةٌ  من الَمَجاِز :وِ  عِ  ، ويقَاُل : هي الَكثِيَرةُ  (4) ُء أُْخَرىَمرَّ

ٌ  التََّطلُّ  واإِلْشَراِف ، وكذِلَك اْمَرأَة

ْبِرقَاِن ابِن بَْدٍر : إِنَّ أَْبغََض َكنَائِنِي إِلَيَّ  ُطلَعَةٌ   الُخبَأَةُ. وقد َمرَّ في َحْرِف الَهْمزةِ. الطُّلَعَةُ  قُبَعَةٌ. وفي قَْوِل الّزِ

 .طاِلعٍ  ، وهو تَْصِغير ، كقُنَْيِفٍذ : َعلَمٌ  ُطَوْيِلعٌ وِ 

انِ  : ُطَوْيِلعٌ وِ  مَّ ّوِ  ماٌء لبَنِي تَِميم ، بِنَاِحيَِة الصَّ . قلُت : وهو فِي َواٍد في طِريِق البَْصَرةِ إِلى اليََماَمة بيَن الدَّ ، بالّشاِجنَة ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

انِ  ّمِ شاءِ  أَو : َرِكيَّةٌ عاِديَّةٌ  والصَّ  ، قالَه األَْزَهِريُّ ، وهَما قَْوٌل َواِحٌد ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : بنَاِحيَِة الشواِجِن ، َعذبَةُ الماِء ، قَِريبَةُ الّرِ

وحَم وِ  ُت يـــــــــــــــــَ ىًت َود عــــــــــــــــح ضٍ َأي فــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ َويــــــــــــــــح  طــــــــــــــــُ

ا      مـــــــَ لـــــــ  ا عـــــــلـــــــيـــــــِه وســـــــــــــــــــــَ نـــــــَ مـــــــح لـــــــ  َة ســـــــــــــــــــــَ يـــــــ  (5)َعشـــــــــــــــــــــِ
 

  
  َضْمَرة النَّْهَشِلّي :وأَْنَشَد الّصاَغانِي لَضْمَرةَ بنِ 

عــــــــــاً  لـــــــــِ َويـــــــــح َت حـــــــــرحاًب مـــــــــا َوَردحُت طـــــــــُ نـــــــــح وح كـــــــــُ  فـــــــــلـــــــــَ

اوِ      َرمـــــــــــــَ َرمـــــــــــــح يســـــــــــــــــــــــــــًا عـــــــــــــَ ه ِإال  مخـــــــــــــَِ رحفـــــــــــــَ  ال حـــــــــــــَ

  
 األَِخيَر بالغُلَواِء كاَن أَْحَسَن.، وهو َمَجاٌز ، ولو َمثََّل  ءُ ، كالفُقََهاِء : القَيْ  الُطلَعَاءُ : قال َغْيُره و ، كَجْوَهٍر ، الطَّْولَعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

ِلَع ِطْلعَ  ويُْبعَثُ  ِمَن الَجْيِش ، يَْطلُعُ  الَجْيِش : من َطِليعةُ وِ  بِيئَةُ ،  للواِحِد والَجِميع ، كالَجاُسوِس ، العَُدوِّ  ِليَطَّ ، قاَل األَْزَهِريُّ : وكذِلَك الرَّ

كاَن إِذا َغَزا بَعََث بيَن يََدْيِه »، ومنه الَحِديُث :  ج : طالئِعُ  ، ُكلُّ لَْفَظٍة منها تَْصلُُح للَواِحِد والَجَماَعةِ  الطَِّليعَةِ  والشيِّفَةُ ، والبَِغيَّةُ بَمْعنَى

 «.َطالئِعَ 

 ، وهو َمَجاٌز. ءَ قَا ِإْطالعاً : أَْطلَعَ وِ 

 مثل أََزلَّ إِليه َمْعُروفاً ، وهو َمَجاٌز. إِلْيه َمْعُروفاً : أَْسَدى أَْطلَعَ وِ 

اِمي : جاَز َسْهُمه من فَْوِق الغََرِض  أَْطلَعَ وِ   ، وأَْشَخَص ، قالَهُ األَْسلَِميٌّ ، وهو َمَجاٌز. فأَْطلَعَ  ، يُقَال :َرَمى الرَّ

 ، وكذِلَك أَْرَهقَه ، وأَْزلَقَه ، وأَْقَحَمه ، وهو َمَجاٌز. َجلَهفاُلناً : أَعْ  أَْطلَعَ وِ 

ِه : أَْظَهَره أَْطلَعَهُ وِ   أَْمِري. أَْطلَْعتَُك ِطْلعَ  وأَْعلََمه ، وأَبَثَّهُ له ، وهو َمَجاٌز ، ومنه على ِسّرِ

 وكانَْت أَْطَوَل من َسائِرَها. َطالَت النَِّخيلَ  : ُمْشِرفَةٌ على َما َحْولَها ، ، كُمْحِسنَةٍ  ُمْطِلعَةٌ  نَْخلَةٌ وِ 
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 ، وهو َمجاٌز. تََطلَّعَ  ِجدًّا حتى َكْيلَهُ تَْطِليعاً َمأَلَه َطلَّعَ وِ 

 في قَْوِله ـ، قال السَِّميُن  على باِطنِه ، كاْفتَعََل : َظَهرَ  اطَّلَعَ وِ 

__________________ 
 ابألصر والتهذيب : ويف اللسان : إذا طلعت. ( كذا1)
 ومثله يف اللسان.« يطالض أعل  األرض فيساويه»( يف التهذيب : 2)
الرواية الصحيحة بكسر التاء ال غري ألنه لاطب ا امرأة تقدم ذكرها وحباشيته :« وال متّنيت من ما ٍ »برواية :  273/  1( يف الكامر للمربد 3)

 عليها.يف الشعر يدعو 
 لتوهم ا ياَء. 273/  1( زيد بعدها يف الكامر للمربد 4)
 نسبها إىل أعرايب يرثي واحداً.« طوبلض»( من ثالثة أبيات يف معجم البلدان 5)
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ه بعٌ  ا َحىّت  ــــــــــــــــــــــ (1) (َأطََّلَع اْلَغْيبَ )َتعاىَل :  ه ا وال يـَتَـَعد   بَعَل  ا كما تـََو َ  ســـــــِ ِف : ِإن ه يـَتَـَعد   بنَـفح َيُكوَن من اَ ذح
َهاُب يف الِعَنايَة مبا للُمَصنِِّف ا فقا  : لِكن يف القاُمو   اط َلض»ِس واإِليصاِ  ا نـََقَله شيحُخَنا ا مُث  قاَ  : ولكن اسَتَد   الشِّ

الُ  بغري َشاهٍد غرُي مِفيٍد. انـحتَـَه .« َعليحه ِتدح  فكبَن ُه يـَتَـَعد   وال يـَتَـَعد   ا واالسح
ةُ اللُّغَِة أَنّ قلتُ  َح به أَئِمَّ : َظَهَر له  اطَّلَعَهو على بَاِطِن أَْمِرِه ، اطَّلَعَ و عليه بَمْعنًى َواِحٍد ، أَْطلَعو عليه ، اطَّلَعَ و عليه ، َطلَع  : الَِّذي َصرَّ

يَّما الَجْوَهِرّي إِذا قالَْت َحذاِم ، فال ِعْبَرةَ بقَْولِه : واالْستِْدالُل بِه إِلى وَعِلَمه ، فهو يَتَعَدَّى بنَْفِسه وبعَلَى ، كما فِي اللَِّساِن بهُؤالِء قُْدَوةً ، ال سِ 

ُل فيه ، فإِنَّ إِْنَكاَره قُصوٌر.  آِخِرِه ، وكذا َكاَلُم السَِّميِن يُتَأَمَّ

الُع  (2) (َتطَِّلُع َعَلى اْْلَْفِئَدةِ الَِِّت )، وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى :  هِذه األَْرَض : بَلَغََها اطَّلَعَ وِ  ، قاَل الفَّراُء : أَي يَْبلُغ أَلَُمَها األَْفئَِدةَ ، قال : واالّطِ

 : وقوُل الفَّراِء عليه ، إِذا أَْشَرْفَت ، قاَل األَْزَهِريُّ  اطَّلَْعتُ  بَمْعنًى َواِحٍد ، وقاَل غْيُره : أَي تُوفِي عليها فتَْحِرقَُها ، من (3)والبلُوُغ قد يَُكوُن 

ّجاُج.  أََحبُّ إِلَيَّ ، وإِليه َذَهَب الزَّ

 هوو هذا األَْمِر ، أَي َمأْتَاه ، ُمطَّلَعُ  ، أَي َوْجهٌ ، وال َمأْتًى يُْؤتَى إِلْيه. ويقَاُل : أَْينَ  ُمطَّلَعٌ  ، يقَال : ما ِلهَذا األَْمرِ  للَمْفعوِل : الَمأْتَى الُمطَّلَعُ وِ 

العِ من إِْشَراِف إِلى اْنِحَدارٍ َمْوِضُع اال  ، وهو َمَجاٌز. ّطِ

ً »:  قوُل عَمَر رِضَي هللا تَعالَى عنهوِ  تَشبِيهٌ لما  يِريد بِه الَمْوقَِف يوَم الِقيَاَمِة ،« الُمطَّلَعِ  الْفتََدْيُت بِه من َهْولِ  لو أَنَّ لي ما فِي األَْرِض َجِميعا

 الَِّذي يُْشَرُف عليه من َمْوِضعٍ عاٍل. بالُمطَّلَع ، أَي : بذِلكَ  ِقيَب الَمْوتِ عَ  يُْشَرُف عليِه من أَْمِر اآلِخَرة

 : الَمْصعََد من أَْسفَل إِلى الَمَكاِن الُمْشِرِف ، قال : وهَو من األَْضداِد ، وقد أَْغفَلَهُ المَصنُِّف ، ومن ذِلكَ  الُمطَّلَعُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : وقد يَُكونُ 

ِمْن َمْعِرفَِة  ، يعنِي أَي َمْصعٌَد يُْصعَد إِلْيه« ُمطَّلَعٌ  ما نََزَل من القُْرآِن آيَةٌ إِاّل لها َظْهٌر َوبَْطٌن ، ولُكّلِ َحْرٍف َحدٌّ ، ولُكّلِ َحدٍّ » : ثِ في الَحِدي

 ، وِمْنه قَْوُل َجِريٍر يَْهجو األَْخَطَل : ِعْلِمه

تح  بـــــــــــــــــَ د  ي  حتـــــــــــــــــََ لـــــــــــــــــَ ٌر عـــــــــــــــــَ  ِإيّنِ ِإذا ُمضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُت      ضَ اَلقــــــــــــــيــــــــــــــح لــــــــــــــَ طــــــــــــــ  وراً  مــــــــــــــُ اِ  ُوعــــــــــــــُ بــــــــــــــَ  اجلــــــــــــــِ

  
ّي والّصاَغانِّي. ومن األَّوِل قوُل ُسَوْيِد بِن أَبِي كاِهٍل :  هَكَذا أَْنَشَده ابُن بَّرِ

َرمح  اًة ملح تـــــــــــــُ فــــــــــــَ ي صــــــــــــــــــــــــــَ رحمــــــــــــِ يــــــــــــًا يـــــــــــــَ عــــــــــــِ قــــــــــــح  مــــــــــــُ

ِر      رَت َوعـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ي ضح يف ُذرَا َأعـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ل طـــــــــــــــــ 
ُ

 املـــــــــــــــــ

  
م ُحْرَمةً إِاّل َعِلم أَنْ وقِيَل : َمْعنَى الَحِديث : أَنَّ   .َسيَْطلُعَُها ُمْستَْطِلعٌ  ِلُكّلِ َحّدٍ مْنتََهكاً يَْنتَِهُكه ُمْرتِكبُه ، أَي أَنَّ هللا لم يَُحّرِ

« ض ل ع»ي َعلَْوتَُها ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ في على الثَّنِيَِّة ، أَ  اطَّلَْعتُ  ، من قَْوِلِهْم : بَكْسِر الاّلِم : القَِويُّ العَاِلي القاِهر ، الُمطَِّلعُ  من الَمَجاِز :وِ 

 وَرَوى أَبو الهْيثَِم قَْوَل أَبِي ُزبَْيٍد :

ٌف  ـــــــــــــُ ىَن أُن اُف اخلـــــــــــــَ يـــــــــــــّ ِن عـــــــــــــَ َواطـــــــــــــِ
َ

و املـــــــــــــ  َأخـــــــــــــُ

َن      عــــــــــح لــــــــــِ وح ُأضــــــــــــــــــــــــح بــــــــــاِت ولــــــــــَ ائــــــــــِ ضُ لــــــــــلــــــــــنــــــــــّ لــــــــــِ طــــــــــ   مــــــــــُ

  
ه ، قاَل :ويُْرَوى : وهو القَِويُّ على األَْمِر الُمْحتَمِ  ُمطَِّلعٌ و أُْضِلْعَن : أُثِْقْلَن. وقال ابُن « ُمْضَطِلعُ »ل ، أَراد ُمْضَطِلٌع فأَْدَغَم ، هَكَذا َرَواه بَخّطِ

يت : يقَاُل : هو ُمْضَطِلٌع بِِحْمِله ، كما تَقَدََّم ، ويُْرَوى قَْوُل ابِن ُمقِبٍل : ّكِ  الّسِ

وُم  قــــــــــــُ ــــــــــــَ هــــــــــــا  (4)ِإاّن نـ ــــــــــــُ ل مــــــــــــِ حــــــــــــح ــــــــــــَ اّلاَن فــــــــــــي  ِبــــــــــــُ

ِف      يــــــــــح اِد الســــــــــــــــــــــــ  ِويــــــــــُر جنــــــــــَِ ا طــــــــــَ نــــــــــ  ضُ مــــــــــِ لــــــــــِ طــــــــــ   مــــــــــُ

  
 وهما بَمْعنًى.« ُمْضلَعٌ »ويُْرَوى 

ً  َطالَعَهوِ  َعلْيَها ، وقاَل اللَّْيُث :  اطَّلَْعتُ و َضْيعَتِي ، أَي نََظْرتُها ، َطالَْعتُ  ، وهو َمَجاٌز ، يقاُل : عليه اطَّلَعَ  : ُمَطالَعَةً و ، بالَكْسِر ، ِطاَلعا

اَلُع ، وأَْنَشَد لُحَمْيِد بِن ثَْوٍر : اَلُع : هو االّطِ  الّطِ

ٍة  ــــــــــَ ــــــــــب اٍص ورِق اَلعــــــــــًا مــــــــــن َخصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــكــــــــــاَن طــــــــــِ  ف

مــــــــــــــا     َقســــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــًا مــــــــــــــُ رحف َداٍء وطــــــــــــــَ ُاِ َأعــــــــــــــح  أبََعــــــــــــــح
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ً  طالَْعتُه، يُقَاُل : ُمَطالَعَةً  وقال األَْزَهِريُّ : قَْولُه : ِطالعاً ، أَي : اَلعاً ؛ ألَنَّهُ الِقيَاُس في  ُمَطالَعَةً و ِطالعا ، قاَل : وهو أَْحَسُن من أَْن تَْجعَلَه اّطِ

 العََربِيَِّة.

__________________ 
 .78( سورة مرمي اآية 1)
 .7( سورة اهلمزة اآية 2)
 ( التهذيب واللسان : يكوانن.3)
 «.نقدم»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
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 .ُمَطالَعَةً و ، ِطاَلعاً ، بالَحاِل : َعَرَضها َطالَعَ وِ 

م بُن نَُوْيَرةَ ، رِضَي هللا عنه : اْستَْشَرفَ أَو وروِد ِكتَابِِه : إِلى ُوُروِدهِ  تََطلَّع وِمن الَمَجاِز :  له ، قال ُمتَّمِ

ـــــــــا  ِة ابطـــــــــي ـــــــــعـــــــــَ رِي ِب الشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــح ن  القـــــــــَ  عـــــــــلـــــــــ  جـــــــــَ

ه      وســــــــــــــــــــــــــِ َواَن يف اَنمــــــــــــُ فــــــــــــح ضُ صــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــ  طــــــــــــَ ــــــــــــَ ت ــــــــــــَ  يـ

  
 نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، كأَنَّهُ لُغَةٌ في تَتَلََّع ، إِذا قَدََّم ُعنُقَه وَرفََع َرأَْسه. في َمْشيه : زافَ  تََطلَّعَ وِ 

 تَْطِليعاً. َطلَّعَه ، ُمَطاِوعُ  الِمكيَاُل : اْمتأََل  تََطلَّعَ وِ 

 ، حكاه أَبو زيٍد ، ونَقَله الزَمْخَشِريُّ والّصاَغانِّي. في فَِمَك ، أَي لم يَتَعَقَّب َكاَلَمكَ  (1) يَتََطلَّع قَْولُُهم : عافَى هللا َرُجالً لَمْ  من الَمَجاِز :وِ 

 مالَه. اْستَْطلَعَ  ، وكذا اْستَْطلَعَه : َذَهَب به قال ابُن عبّاٍد :وِ 

 ، ولَْو قال : َوَرأْيَه : نََظَر ما ُهَو ، كاَن أَْخَصَر. نََظر ما ِعْنَده ، وما الَِّذي يَْبُرُز إِلْيه من أَْمِره ، إِذا َرأَْي فاُلن اْستَْطلَع من الَمَجاِز :وِ 

فتَْعلَُموا  تَطَِّلعوا أَي َهْل أَْنتُم تُِحبُّون أَنْ  بتَْشِديِد الّطاِء وفَتْحِ النُّوِن ، وهي الِقَراَءةُ الَجيَِّدةُ الفَِصيَحةُ  (2) فَاطَّلَعَ  .ُمطَِّلعُونَ  قَْولُه تعالَى : َهْل أَْنتُمْ وِ 

 ـ عنهماهللارضي ـهم ابُن َعبّاٍس  وقََرأَ َجَماعاتٌ  ، أَي في َوَسِط الَجِحيمِ  الُمْسِلُم ، فََرأَى قَِرينَه فِي َسواِء اْلَجِحيمِ  فاطَّلَع أَْيَن َمْنِزلَة الَجَهنَِّميِّيَن ،

بَضّمِ الَهْمَزةِ وُسُكون الطَّاِء وَكْسِر الاّلِم  فأُْطِلعَ ـ كُمْحِسنُوَن ـ  ُمْطِلعون هْل أَْنتُم:»اٌر مولى بَنِي هاِشٍم وَعمَّ  ، البََرْهَسم وأَبو ، ُجبَْيرٍ  بنُ  وَسِعيدُ 

ٌر المذكور ، وأَبو ِسَراجٍ ، وابُن أَبِي َعْبلَة ، بَكْسِر ، وهي جائَزةٌ في العََربِيَِّة على َمْعنَى : َهْل أَْنتُم فَاِعلُوَن بِي ذِلَك. وقرأَ أَبو َعْمٍرو وَعّما

ْجَمِعيَن ، وَوْجُهه ، كما َمّر. قلُت : وهي روايَةُ ُحَسْيٍن الُجْعِفّيِ عن أَبِي َعْمٍرو. قال األَْزَهِريُّ : وهي َشاذَّةٌ عنَد النَّْحِويِّيَن أَ  فأُْطِلع النُّوِن ،

. ُمْطِلعوه ، وهل أَْنتم ُمْطِلِعيَّ  هذا الَمْعنَى : هل أَْنتُمَضِعيٌف ، وَوْجه الَكالِم على   ، بال نُوٍن ، كقوِلَك : هل أَْنتُم آِمروه ، وآِمِريَّ

 وأَما قَْوُل الّشاِعِر :

ه  ــــــــــــــَ ُرون ريحَ واآمــــــــــــــِ وَن اخلــــــــــــــَ لــــــــــــــُ ــــــــــــــِ ــــــــــــــقــــــــــــــائ  هــــــــــــــُم ال

ا      مـــــــَ ظــــَ عــــح ِر مــــُ َدِث اأَلمــــح وا مــــن  ـــــــُح (3)ِإذا مـــــــا َخشــــــــــــــــــُ
 

  
 فَوْجهُ الَكالِم : واآلِمروَن به ، وهَذا من َشَواذِّ اللُّغَاِت.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. الطاِلعُ   : الفَْجُر الكاِذب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

َمْخَشِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، ومنه قوُل أَبِي َصْخٍر الُهِذلّيِ :، وهو َمجاٌز  َطلَعَ  َعلْيه : نََظر إِلْيه ِحينَ  اطَّلَعَ   ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ والزَّ

يِن  ــــــــجــــــــُ ي هــــــــِ ــــــــَ و ي ــــــــُ ل َا َأســــــــــــــــــــــح ُت هــــــــذا حــــــــِ ــــــــح ل ــــــــُ  ِإذا قـ

ُث      يـــــــح ا مـــــن حـــــَ بـــــــَ يـــــُم الصـــــــــــــــــــ  لـــــضُ ِنســـــــــــــــــــِ طـــــ  رُ  يـــــُ جـــــح  الـــــفـــــَ

  
 فيه. َطلَعَتْ  الشَّْمُس ، أَي َطلَعَتْه ويُقَال : آتِيَك ُكلَّ يَْومٍ 

، فَوَضَع اآلتَِي  َطلَعَتْ  . أَراَد : والُطلُوِعها بنَْفِس أََحٍد ِمنّا ، عن اللِّْحيَانِّي ، أَي ال ماَت َواِحٌد ِمنّا مع تَْطلُعُ  الشَّْمُس وال َطلَعَتِ  وفي الدَُّعاِء :

 ِمْنَها َمْوِضَع الماِضي.

 ، قاَل ُرْؤبَةُ : عَ َطلَ  : لُغَةٌ في أَْطلَعَ وِ 

 َأطحَلَعاكبَن ُه َكوحَكُب ُغيحٍم 
 ، أَو َمغاِرب. َمطاِلع الشَّْمِس : َمَشاِرقَُها ، ويُقَال : َشْمسُ  َمطاِلعُ وِ 

 : نَظر إِلْيه نََظَر ُحّبٍ أَو بُْغٍض ، وهو َمَجاٌز. تََطلَّعَهوِ 

. أَْطلَعَ وِ  َمْخَشِريُّ  الَجبََل ، كَطلَعَهُ ، نَقَلَه الزَّ

 ٍء.َرأَْسه ، إِذا أَْشَرَف على َشيْ  أَْطلَعَ وِ 
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العِ : َطاَلٌع ، َكَسَحاٍب.  واالْسُم من االّطِ

 : ُظُهوٌر على َوْجِه العُلُّوِ والتََّملُِك ، كما في الَكّشاِف. الطُّلُوعُ وِ 

__________________ 
 واألصر كالتهذيب والتكملة واألساس.« عاىف   من مل يـََتطَل ضح » ( يف القاموس :1)
 .55و  54( سورة الصافات من اآيتا 2)
( من شــــــواهد ســــــيبويه قا  : وزعموا أنه مصــــــنوع ا فالشــــــاهد فيه اجلمض با النون والضــــــمري يف اآمرونه مض أن ح  الضــــــمري ان يعاقب النون 3)

 .187/  2مبنزلتهما يف الضعف واالتصا . وانظر اخلزانة والتنوين ألنه 
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 .(1)َعلْيه ، وهو َمَجاٌز ، كما فِي األََساِس ، وكذا قَْولُُهم : َطاِلْعِني بُكتُبَِك  أُْطِلعُكَ  ويُقَاُل : أَنَا أَُطاِلعَُك بحقيقِة األَْمِر ، أَي

 َواِحٍد.بَمعنًى  أَْطلَْعتُ و من فَْوِق الَجبَِل ، اطَّلَْعتُ وِ 

 «.َطِلعَةٌ  إِنَّ هِذه النُّفُوسَ »قوُل الَحَسِن :  ، َعلَى الَمثَل ، وبه ُرِويَ  ُمتََطلِّعَةٌ  ، كفَِرَحة : َشِهيَّةٌ  َطِلعَةٌ  ونَْفسٌ 

يَّةٌ. َطلَّعَهُ وِ   تَْطِليعاً : أَْخَرَجه ، عاّمِ

 وهي اليَِمين الَّتِي تَْجعَُل لَصاِحبَِها َمْخَرجاً ، ومنه قَْوُل َجِريٍر :« في الَمَخاِرمِ  َطلَعَتْ  هِذه يَِميٌن قد»ومن أَْمثَاِل العََرِب : 

ٌة وِ  يــــــــــــــ  ِه أَلــــــــــــــِ لــــــــــــــيــــــــــــــح اٍ  عــــــــــــــَ ريحَ يف مــــــــــــــَ  ال خــــــــــــــَ

ارِمِ وِ      ٍا غـــــــــــــــــــــرِي ذاِت خمـــــــــــــــــــــََ  ال يف ميـــــــــــــــــــــَِ

  
 والَمخاِرُم : الطُُّرُق في الِجبَاِل.

ُجَل : َغلبَه وأَْدَرَكه ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : تََطلَّعَ وِ   الرَّ

ه وِ  رحســـــــــــــــــــــــــَ رَت عـــــــــــِ ـــــــــــِ ُة جـــــــــــارِي َأنح ُأخـــــــــــال فـــــــــــَ  َأحـــــــــــح

راِء ال وِ      كــــــــــــــــح وحالَي ابلــــــــــــــــنــــــــــــــــ  ضُ مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ  طــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  أَت

  
ّي : ويُقَاُل :  : إِذا َطَرْقتَهُ ، وأَْنَشَد أَبُو َعِلّيٍ : تََطالَْعتُه وقاَل ابُن بَّرِ

يِن  عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ طـــــــــــــال ـــــــــــــَ مـــــــــــــَ   ت ـــــــــــــح ل ـــــــــــــاالٌت لســـــــــــــــــــــــــــَ ي  خـــــــــــــَ

ضُ كـــــــــــــمـــــــــــــا      الـــــــــــــَ طـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ِرميُ  يـ َن الـــــــــــــغـــــــــــــَ يـــــــــــــح  الـــــــــــــد 

  
؛ ألَنَّ تَفَاَعَل ال يَتَعَدَّى في األَْكثَِر ، فعَلَى قَْوِل أَبِي َعِلّيٍ يَُكوُن ِمثَْل تَفاَوْضنَا الَحِديَث ،  يَتََطلَّع قاَل : كذا أَْنَشَدهُ ، وقاَل َغْيُره : إِنََّما هو

 لَكأَْس ، وتَنَاَشْدنَا األَْشعَاَر.وتَعَاطْينَا ا

 ، قال الُكَمْيُت : َطلَعَتْ  الثَُّريَّا ، بمعنَى أَْطلَعَتِ  قاَل : ويُقَاُل :

َراّي  ــــــــــ  ــــــــــثـ َبن  ال تكــــــــــَ عــــــــــَ لــــــــــَ هــــــــــا  َأطــــــــــح ــــــــــِ ائ  يف ِعشــــــــــــــــــــــــَ

دِ      اســـــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــَ
َ

يِّ َذاِت املـــــــــــ اِة ا ـــــــــــَ تـــــــــــَ ـــــــــــَ ِه فـ  بـــــــــــَوجـــــــــــح

  
 الشََّجُر : أَْوَرَق. أَْطلَعَ وِ 

ْرُع : َظَهَر  أَْطلَعَ وِ  ْرعُ  َطلَعَ  ، وهو َمَجاٌز. وفي التَّْهِذيِب : (2)الزَّ ً  الزَّ  وَظَهَر نَبَاتُه. يَْطلُعُ  ، إِذا بََدأَ  ُطلُوعا

 وقَْوٌس ِطاَلُع الَكّفِ : يَْمأُل َعْجُسَها الَكفَّ ، وقد تَقَدَّم َشاِهُده.

 قَْدُره.وهَذا ِطاَلُع هَذا ، كِكتَاٍب ، أَي 

الُع : النََّجاةُ ، عن ُكَراع.  واالّطِ

 السََّماُء ، بَمْعنَى أَْقلَعَْت. أَْطلَعَتوِ 

 الَجبَِل : َمْصعَُده ، وأَْنَشَد : أَبُو َزْيٍد : َمْطلَعُ و األَْمِر ، كَمْقعٍَد : َمأْتَاهُ وَوْجُهه الِّذي يُْؤتَى إِلْيه ، َمْطلَعُ وِ 

د  مـــــــن  ضٍ مـــــــا ســـــــــــــــــــــُ لـــــــَ طـــــــح اقـــــــَ  مـــــــَ ه ضـــــــــــــــــــــَ تــــــــُ ـــــــ  يـ نـــــــِ  تح ثـــــــَ

يــــــــــِ       َواَء الضـــــــــــــــــــــــِّ ُت ســـــــــــــــــــــــَ دح اِإال  َوجــــــــــَ عــــــــــَ لــــــــــَ طــــــــــ   مــــــــــُ

  
لُها. َطاِلعَةُ وِ   اإِلبِِل : أَوَّ

لُها ، وهو َمَجاز. َمْطلَعُ  وكذا  القَِصيَدةِ : أَوَّ

فَُها وُمنَاَزَعتُها. تََطلُّعُ وِ   النَّْفِس : تََشوُّ

 َكَب.َسِعيٌد : يَْعنُوَن الَكوْ  َطاِلعُه ويَقُولُون : هو
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 من نََواِحيه ، ومنه قََدٌح ِطالٌع ، أَي َمآلن ، وهو َمَجاٌز ، وَعْيٌن ِطاَلٌع : َمأَلى من الدَّْمعِ ، وهو َمَجاٌز. يَْطلَعُ  وَمألُت له القََدَح حتَّى كادَ 

له  تَْطلُعُ  َمِة ، أَي حاِضٌر بَيٌِّن ، وَمْعنَاهُ أَنَّه قَِريٌب ِمْنَك فِي ِمْقَداِر َمااألَكَ  َمْطلَعُ  الماُء من اإِلنَاِء : تََدفََّق ِمْن نََواِحيِه. ويُقَاُل : هذا لَكَ  تََطلَّعَ وِ 

 أَي باِرزاً َمْكُشوفاً.« األَكمِ  َمَطاِلعَ  الشَّرُّ يُْلقَى»األََكَمةُ ، ويُقَاُل : 

 َعْينِي : اْقتََحَمتْه واْزَدَرتْه ، وُكلُّ ذِلك َمَجاٌز. اطَّلَعَتْهوِ 

العٍ إِيناسٌ »وفي الَمثَِل :  فََرُسه الغْبَراُء ، فقال قْيٌس ذِلَك فََذَهبَْت َمثاَلً ،  اطَّلَعَت قاله قَْيُس بُن ُزَهْيٍر في ِسبَاقِه ُحَذْيفَة بَن بَْدٍر لما« بعَد اّطِ

تِه ، فواإِليناُس : النََّظُر والتَّ  ا ِصْرَن في الَوَعِث َسبََق َداِحٌس بقُوَّ ْلِب ، فلمَّ  ِلَذا قاَل :ثَبُُّت ، وذِلَك ألَنَّ الغَْبَراَء َسبَقَت في الَمَكاِن الصُّ

 اجَلَددح  (3)ُرَويحَد يـَعحُلوَن 
__________________ 

 ( يف األساس : وطالعين كر وقٍت بكتبك.1)
 «.بدا»( يف اللسان : 2)
 «.يعدوان: » 220يف الفاخر للمفضر ص ( 3)
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 : [بقَْولهِ ]وإِيُّاهُ َعنَى الَشّماُخ 

ِه ابٌس اَبسح  َ  بـــــــــــــــِ ـــــــــــــــيـــــــــــــــح َ  مبـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــيـــــــــــــــح  ل

اسح وِ      ر  الــــــــــــــرَب  مــــــــــــــا قــــــــــــــاَ  الــــــــــــــنــــــــــــــّ  ال َيضــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 ِإن ه بعَد اطِّالع ِإيناسح وِ 

العٍ »ويُْرَوى :   .ءِ تُْؤنُِس بالشَّيْ  تَطَِّلعَ  أَي قَْبَل أَنْ « قَْبَل اّطِ

ْيك ، وِزيُر ِمْصر ، الَِّذي َوقََف بِْرَكةَ الَحبَِش َعلَى الطاِلبيِّيَن ، وَسيَأْتِي ذِ   «.ر ز ك»ْكُره في والَمِلُك الصاِلُح َطالئُِع بُن ُرزَّ

ِل اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، فِيِه ، وبهِ  َطِمعَ  : [طمع] ً  كفَِرَح ، ، وَعلَى األَوَّ َكةً ، َطَمعا ً و ، ُمَحرَّ  َطَماَعةً  ، كما في سائِِر النَُّسخِ ، والّصواُب : َطَماعا

َحِرَص  وأَنَكَر بَْعُضُهم التَّْشِديَد :،  (1)، ُمَخفٌَّف ، كما في الّصحاحِ ، وُمشدٌَّد كما فِي اللَِّساِن  َطَماِعيَةً و ، كما هو نصُّ الّصحاحِ والعُبَاِب ،

 «.فَْقٌر ، واليَأُْس ِغنًى الطََّمعُ »وَرَجاهُ. وفي َحِديِث ُعَمَر رِضَي هللا عنه :  عليه

اِغُب : ا كاَن أَْكثَُرهُ من ِجَهِة الَهَوى قِيلَ : نُُزوُع النَّْفِس إِلى الشَّيْ  الطََّمعُ  وقال الرَّ ، والطَّبَُع تَُدنُِّس  (2)َطبٌَع  الطَّْمعُ  : ِء ، َشْهوةً له ، ولَمَّ

 اإِلَهاَب.

، يُقَاُل : إِنََّما أََذلَّ أَْعنَاَق  أَْطماعٌ و ، كَسَكاَرى ، طَماَعىو كفُقََهاُء ، ُطَمعاءُ و َرُجٍل ، ج : َطِمعُونَ  مثل َطُمعٌ و كَخِجل ، َطِمعٌ و ، َطاِمعٌ  فهو

 .األَْطَماعُ  الِرجالِ 

ب :وِ  ُجُل فاُلٌن ، َطُمعَ  يُقَاُل في التَّعَجُّ ، وكذا َخُرَجِت الَمْرأَةُ فاُلنةُ : إِذا َصارت َكثِيَرةَ الُخُروِج ، وقَُضَو القاِضي  صاَر َكثِيَرهُ  ، أَي كَكُرمَ  الرَّ

ِب ، ألَنَّ ُصَوَر التَّعَ ُب فِي ُكّلِ َشيْ فاُلٌن ، وكذِلك التَّعَجُّ  ِب ثالٌث ٍء ، إِاّل ما قالُوا في نِْعَم وبِئَْس ِرَوايَةً تُْرَوى َعْنُهم َغْيَر الِزَمٍة لِقيَاِس التَّعَجُّ جُّ

 : ما أَْحَسَن َزْيداً ، أَْسِمع بِه ، َكبَُرْت َكِلَمةً : كما فِي الّصحاح.

ُم بُن نَُوْيَرةَ  ْوقَعَهُ فيهأَ  َغْيُره : أَْطَمعَهُ وِ   : ـرِضَي هللا َعْنه  ـ، قاَل ُمتَّمِ

ا  وحهلـــــــــــَ ُر حـــــــــــَ ظـــــــــــُ ـــــــــــح ن ـــــــــــَ ُدين وتـ رَاصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــُ تح تـ ـــــــــــ  ل   ـــــــــــَ

ٌ  وَأيّنِ وِ      ا َرمــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ ضُ يــــــــــــــــرِيــــــــــــــــبـــــــــــــــــُ مــــــــــــــــِ طــــــــــــــــح  مــــــــــــــــُ

  
 أَي َمْرُجوٌّ َمْوتُه.

َكةً : ِرْزُق الُجْنِد ، ج :  الطََّمعُ  من الَمَجاِز :وِ  : أَْوقَاُت قَْبِض  أَْطماُعُهم أَو ، أَي أَْرَزاقَُهم ، أَْطَماَعُهم ، يُقَال : أََخَذ الُجْندُ  أَطَماعٌ ، ُمَحرَّ

 أَْرَزاقِِهم.

ٌ وِ  نُ  تُْطِمعُ  : ِمْطَماعٌ  امرأَة  من نَْفِسَها. وال تَُمّكِ

 ، قال الحاِدَرةُ : فيهِ  يُْطَمعُ  كَمْقعٍَد : ما ، الَمْطَمعُ وِ 

ا  نـــــــــــــَ يـــــــــــــفـــــــــــــَ لـــــــــــــِ رِيـــــــــــــُب حـــــــــــــَ ف  وال نـــــــــــــُ عـــــــــــــَ  ِإان  نــــــــــــــَ

ا يف وِ      نــــــــَ وســــــــــــــــــــــِ فــــــــُ ح  نـــــــــُ ف  شــــــــــــــــــــــُ كــــــــُ ضنــــــــَ مــــــــَ طــــــــح َ
 املــــــــ

  
 ، قاَل البَِعيُث : الَمَطاِمعُ  والَجْمُع :

تُ  عـــــــــــح مـــــــــــِ ا  طـــــــــــَ رِيـــــــــــَض وِإلـــــــــــ َ لـــــــــــَ  َأنح تـــــــــــَ يــــــــــــح  بـــــــــــلـــــــــــَ

اِ       اَ  الــــــــــــّرِجــــــــــــَ نــــــــــــَ ُض َأعــــــــــــح طــــــــــــِّ قــــــــــــَ ضُ تـــــــــــــُ امــــــــــــِ طــــــــــــَ َ
 املــــــــــــ

  
يبَِة فيها. ويُقَاُل  يُْطِمعُ  في الفََساِد ، أَي ِمّما لََمْطَمعَةٌ  من الَمْرأَة (3)، يُقَاُل : إِنَّ قَْول الُمَخاَضعَِة  ِمْن أَْجِله َطِمْعتَ  بهاٍء : ما ، الَمْطَمعَةُ وِ  ذا الّرِ

 ، قال النّابِغَةُ الذُّْبيَانِيُّ : ءٍ نَْحُو ذِلَك في ُكّلِ َشيْ 

ًة وِ  ُب رَاحـــــــــــــَ قـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــُ ا فـــــــــــــاَت يـ بحُس ممـــــــــــــِّ  الـــــــــــــيـــــــــــــَ

ةٍ لـــــــــــُرب  وِ      عـــــــــــَ مـــــــــــَ طـــــــــــح ا  مـــــــــــَ وُد ُذاَبحـــــــــــَ عـــــــــــُ  (4) (2)تــــــــــــَ
  

ثاَلثِيَن لَذَّةٌ للُمعَانِِقين ، بنُت أَْربَِعيَن  للنّاِظِرين ، بِْنُت ِعْشِرين : تَْشُمُس وتَِليُن ، بنتُ  َمْطَمعَةٌ  : بِْنُت َعْشٍر : ـفي ِصفَاِت النَِّساِء  ـوقاَل اللَّْيُث 

ُف للَخاِطبِيَن ، بنُت َسْبِعيَن : عَ   ُجوٌز في الغابِِريَن.َذاُت َشبَاٍب وِديٍن ، بنُت َخْمِسيَن :َذاُت بَنَاٍت وبَنِيِن ، بِْنُت ِستِّيَن : تََشوَّ
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْعتُ  ُجَل تَْطِميع َطمَّ اعٌ  ، ورُجلٌ  فَطِمعَ  اً ، كأَْطَمْعتُهالرَّ  ، وَطُموٌع. َطمَّ

َي بذِلك ألَنَّهُء منهُ َشيْ القَْطِر : حيَن يَْبَدأُ فيَِجي تَْطِميعُ وِ   بَِما هو أَْكثَُر منه ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : يُْطِمعُ  ٌء قَِليٌل ، ُسّمِ

__________________ 
 ( ورد يف اللسان : طماعية خمفف ا وطماعي ة. واقتصر يف الصحاح عل  األوىل.1)
 «.والطمض»( يف املفردات : 2)
 ( األصر والتهذيب ويف اللسان : اخلاضعة.3)
 وعل  هذه الرواية فال شاهد فيه. برواية : ولرب مطعمة ا 228( ديوانه ص 4)
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ا  هــــــــــــَ ِديــــــــــــثـــــــــــــَ يــــــــــــضُ كــــــــــــَبن  حــــــــــــَ مــــــــــــِ طــــــــــــح ٍر  تــــــــــــَ طــــــــــــح  قــــــــــــُ

احِ      حــــــــــــــــــَ داٍء شــــــــــــــــــــــــــــــــِ اُد بــــــــــــــــــِه أَلصــــــــــــــــــــــــــــــــح   ــــــــــــــــــَُ

  
 األَْصداُء هنا : األَْبَداُن ، يقوُل : أَْصداُؤنَا ِشَحاٌح َعلَى َحِديثِها.

ْيُر يَُصادُ   ، وهو الّطاِئُر الَِّذي يُوَضُع في َوَسِط الشَّبَكِة لتَُصاَد بَداللَتِه الطُّيُوُر. ُمْطِمع ، َجْمعُ  بالَمَطاِمع ومن الَمَجاِز : الطَّ

َدةِ.« ِمْن أَْشعَبَ  أَْطَمعُ »ومن أَْمثَاِلهم :   وقد تَقَدَّم في الُمَوحَّ

ِة :   «.َضيََّع ما َجَمع الطََّمع»ومن أَْمثَال العامَّ

ً  لَهُ  طاعَ  : [طوع]  لُغَةٌ َجيَِّدةٌ. طاَع يََطاعُ و ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن بَْعِض العََرِب ، قال : طائعٌ  ، فهو أَطاعَ  : يَُطوُع َطْوعا

قّاِص الَكْلبِّي : اْنقَادَ و : النَ  أَطاعَ و طاَع يََطاعُ  وقاَل ابُن ِسيَده : ّي للرَّ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  ُروِب أََداهتــــــــــــــَُ دٍّ يف ا ــــــــــــــُ عــــــــــــــَ اُن مــــــــــــــَ نــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــِ

مُ  طــــــــــــاعَ قــــــــــــد وِ      اَدٌة وَدعــــــــــــائــــــــــــِ هــــــــــــُم ســــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــح  مــــــــــــِ

  
 وأَْنَشَد لألَْحَوِص :

ا وِ  َواهـــــــــــــــــَ َؤاِدي يف هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــاَدتح فـ ـــــــــــــــــد ق  ق

اعَ وِ      ا طـــــــــــــَ اهـــــــــــــَ َؤاُد ومـــــــــــــا َعصـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــفـــــــــــــُ  هلـــــــــــــا ال

  
 له. عن أَبِي ُعبَْيَدةَ. كاْنطاعَ 

 .إِطاَعةً  َكأَطاَعهُ  َرْعيُه َحْيُث شاَء ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، أَْمَكنَهو : اتََّسعَ  لَهُ الَمْرتَعُ  َطاعَ  من الَمَجاِز :وِ 

، ِإذا اْنقَاَد ، بغير أَِلٍف ، فإِذا َمَضى  يَُطوعُ  لَهُ  َطاعَ  ال َغْيُر ، وفي التَّْهِذيِب : َطاَعةً  ، باألَِلِف ، فأََطاَعهُ  له : لَْم يَْمتَنِْع ، ويُقَاُل : أََمرهُ  أَطاعَ وِ 

 .َطاَوَعهُ  ، فإِذا َوافَقَه فقَد أَطاَعهُ  ألَْمِره فقد

ما يُقَاُل في  (2)ثَُر مثلُهُ ، لِكْن أَكْ  الّطاَعةُ و (1) (اْئِتيا َطْوعاً َأْو َكْرهاً ): االْنِقيَاُد ، ويَُضادُّه الَكْرهُ ، قاَل هللا َعزَّ وجلَّ  الطَّْوعُ  وفي الُمْفِرَداِت :

 ، واالْرتَِساِم فيما ُرِسَم. (3)االئْتَِماِر ِلَما أُِمَر 

 ، وهو َمَجاٌز أَْيضاً. الِعنَاِن : َسِلسٌ  َطْوعُ  وفََرسٌ  ، وهو َمَجاٌز. ُمْنقَاٌد لك ، أَي يََدْيكَ  َطْوعُ  ُهوَ  يُقَاُل :وِ 

 َمْقلُوٌب منه ، كما تَقُوُل : عاِئٌق وعاٍق ، وال فِْعَل ِلَطاعٍ ، قال الّشاِعُر : الطائِعُ  : (4) الّطاعُ و .الُمِطيعُ  : الِمْطَواعُ وِ 

ه  لــــــــــــــَ وح ِت ومــــــــــــــا حــــــــــــــَ يــــــــــــــح ُت ابلــــــــــــــبـــــــــــــــَ فــــــــــــــح لــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

ِت َأوح      يـــــــــــــــح ٍذ ابلـــــــــــــــبــــــــــــــــَ نح عـــــــــــــــائـــــــــــــــِ اعِ مـــــــــــــــِ  طـــــــــــــــَ

  
عٌ  ج : يقال ، جاَء فالن َطيِّعاً : َغْيَر ُمْكرٍه ، كالطَّيِّعِ ، كَكيٍِّس   : كُركَّعٍ. ُطوَّ

. َطاعةُ و ، َطْوَعةُ وِ   : ِمْن أَْعالِمهنَّ

 ، قاَل الّصاَغانِيُّ : لم أَقِْف على اْسِم أَبِيِه. َشاِعرٌ  السَُّكونِيُّ : طاَعةَ  ُحَمْيُد بنُ وَ 

. الفََزاِريُّ ، والشَّْيبانيُّ : شاِعَرانِ  َطْوَعةَ  ابنُ وِ   ، فالفَزاِريُّ اسُمه : نَْصُر بُن َعاِصٍم ، واآلَخُر لم أَقِْف على اْسِمه ، قالَهُ الّصاَغانِيُّ

 ؛ أََطاَعه يُِطيعُه َطاَعةً  : اسٌم من الّطاَعةُ  لَك ، وقِيَل : الطاَعةِ  لََك ، أَي َحَسنُ  الطََّواِعيَةِ  ُل : فالٌن َحَسنُ ، يُقَا الّطاَعةُ  ُمَخفَّفَةً : الطََّواِعيَةوِ 

 .(5) ِلَطاَوَعهُ  : اسٌم ِلَما يَُكوُن َمْصَدراً  الطََّواِعيَةُ و

 .َطَواِعيَةً  الَمْرأَةُ َزْوَجها َطاَوَعتِ وِ 

،  الُمَطاعُ  الشُّحُ « ، وَهًوى ُمتَّبٌَع ، وإِْعَجاُب الَمْرِء بنَْفِسه ُمَطاعٌ  ثالٌث ُمْهِلكاٌت ، وثالٌث ُمْنِجيَاٌت ، فالثَّالُث الُمْهِلَكاُت : ُشحٌّ »في الَحِديِث : وِ 

 الَّتِي أَْوَجبها هللا تَعَالَى َعلَْيِه في ماِله. َصاِحبُه في َمْنعِ الُحقُوقِ  يُِطيعَهُ  هو : أَنْ 
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 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي يُوُسَف ، وهو َمَجاٌز. أَْدَرَك ثََمُرهُ ، وأَْمَكَن أَْن يُْجتَنَى ، إِذا الشََّجرُ و النَّْخلُ  أطاعَ  قَال :يُ وِ 

َعتْ   :قولُه تَعَالَىوِ  ، وقاَل  َطاَوَعتْه قيل :و ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن الفَّراِء ، تابَعتْهُ  اْختُِلَف في تَأِْويِله ، فِقيَل : أَي (6) (قَ ْتَل َأِخيهِ ) لَهُ نَْفُسهُ  فََطوَّ

لَْت له نَْفُسه ، وهو على هذا َمَجاٌز. َصْت وَسهَّ قَْت له ، وَمْعنَاه : َرخَّ  األَْخفَُش : هو مثُل َطوَّ

د : هو فَعَّلَْت من عَتْه ، الطَّْوعِ  وقاَل الُمبَّرِ ، قاَل : وال  أَعانَتْه وأَجابَتْه إِليه قال أَبو ُعبَْيٍد : َعنَى ُمَجاِهٌد أَنََّهاو دٍ ، ُرِوَي ذِلَك عن ُمَجاهِ  أَو َشجَّ

 . قالَ الطََّواِعيَةِ  أَْدِري أَْصلَه إِاّل ِمنَ 

__________________ 
 .11( سورة فصلت اآية 1)
 وهي نف  عبارة املفردات املطبوع.« اخل هكذا يف النسخ ا وراجض املفردات .. قوله : لكن أكثر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف املفردات : ملا أُِمَر.3)
 ( يف التكملة : الطاعي.4)
 ( كذا ابألصر ويف التهذيب : مصدر املطاوعة.5)
 .30( سورة املائدة اآية 6)
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َفِش. قا  : (1)اأَلزحَهرِي   لِِه :  : واأَلشـــــــــــَبه ِعنحِدي قوُ  اأَلخح اُب قـَوح ُرَبِِّد فانحِتصـــــــــــَ
عل   (قَ ْتَل َأِخيهِ )وأَّما َعَل  قـَوحِ  الَفرّاِء وامل

اِء الِفعحِر ِإليِه ا كبَن ه قاَ  :  هُ )ِإفحضـــــــــَ ا َأي انحقاَدتح يف قـَتحِر َأِخيِه ا وِلَقتحِر َأِخيه ا فَحَذَف اخلَاِفَ  ا  (َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفس       ُ
 ا فَنَصَبه. وأَفحَض  الِفعحر ِإليه

ةٌ ، واإِلطاقَةَ عامّ  : أََطاقَ  اْستََطاعَ وِ  ّي : هو كما َذَكَر ، إِالَّ أَن االْستَِطاَعةَ لإِلْنَساِن خاصَّ ةٌ ، تَقُوُل : الَجَمُل : نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، قال ابُن بَّرِ

 َما. قال : ويُقَال ِللفََرِس : َصبُوٌر على الُحْضِر.. فهذا الفَْرُق ما بَْينَهُ ُمْستَِطيعٌ  ُمِطيٌق ِلِحْمِله ، وال تَقُْل :

، أَْصلُه االْستِْطواُع ، فلما  االْستَِطاَعةُ  . وفي البَصائِر للُمَصنِِّف :الّطاَعةِ  ِء ، وقِيَل : هي اْستِْفعَاٌل منواالْستَِطاَعةُ : القُْدَرةُ على الشَّيْ 

 .أُْسِقَطت الواُو ُجِعلَت الهاُء بََدالً عنها

ا يُِريُده م ِقيَن : اسٌم للَمعَانِي الَّتِي بها يَتََمكَُّن اإِلْنَساُن ِممَّ ن إِْحَداِث الِفْعِل ، وهي أَْربَعَةُ أَشيَاَء : بِْنيَةٌ وقال الّراِغُب : االْستَِطاَعةُ ِعْنَد الُمَحقِّ

ٌر للِفْعِل ، وَمادَّةٌ قابِلَةٌ لتَأْثِ  يِره ، وآلَةٌ إِْن كان الِفْعُل آليًّا ، كالِكتَابَِة فإِنَّ الكاتِِب يَْحتَاُج إِلى هِذه األَربَعَِة في إِيَجاِده َمْخُصوَصةٌ للفَاِعِل ، وتََصوُّ

ُز ، وهو أَن ال يَِجَد أََحَد هِذه للِكتَابَِة : إِذا فَقََد َواِحداً من هِذه األَْربَعَِة فََصاِعداً ؛ ويُضادُّه العَجْ  ُمْستَِطيعٍ  ِلْلِكتابَِة ، ولذِلَك يُقَال : فاُلٌن غيرُ 

 فُمْستَِطيعٌ  ُمْطلقاً ، ومتَى فَقََدَها فعاجٌز ُمْطلَقاً ، وَمتَى َوَجَد بَْعَضها ُدوَن بَْعٍض ، فُمْستَِطيعٌ  األَربَعَِة فَصاِعداً ، وَمتَى َوَجد هِذه األَربَعَةَ ُكلَّها ،

 ِمن َوْجٍه ، عاِجٌز ِمْن َوْجٍه ، وألَْن يُوَصَف بالعَْجِز أَْولَى.

فإِنّهُ يَْحتَاُج إِلى هِذه األَربَعَِة  (2) (َولِِلِّ َعَلى الّناِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطاَع ِإَلْيِه َسِبيالً )واالْستَِطاَعةُ أََخصُّ من القُْدَرةِ. وقَْولُه تعالَى : 

ْكِر ُدوَن اآلَخر إِْذ كاَن « والّراِحلَةُ  الّزادُ  االْستَِطاَعةُ »:  وسلموآلهعليههللاصلى، وقولُه  ه بالذِّ فإِنّه بَياٌن لما يُْحتَاُج إِليِه من اآللَِة ، وَخصَّ

. وقولُه تَعَالَى : ُمْقتََضى الشَّْرعِ ، أَنَّ التَّْكِليَف من ُدوِن تِْلك األَُخِر ال يَِص  ـمن َحْيُث العَْقُل  ـَمْعلُوماً   (3) (َلِو اْسَتَطْعنا خَلََرْجنا َمَعُكمْ )حُّ

َوَمْن ََلْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل َأْن يَ ْنِكَح )فاإِلْشاَرةُ باالْستَِطاَعِة هُهنَا إِلى َعَدِم اآللَِة من الَماِل والظَّْهِر ونَْحِوه ؛ وكذا قولُه َعزَّ وَجلَّ :
 .(4) (اْلُمْحَصناتِ 

ِر ، وق يَْستَِطيعُ  وقد يُقَاُل : فاُلٌن ال يَاَضِة ، وذِلَك يَْرِجُع إِلى اْفتِقاِد اآللَِة ، وَعَدِم التََّصوُّ د يَِصحُّ َمعَهُ كذا ، لَما يَْصعُُب عليِه فِْعلُه ، لعََدِم الّرِ

َهْل )وقولُه َعزَّ وَجلَّ :  (5) (ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْْباً ) هللا تَعَالَى : التَّْكِليُف ، وال يَِصيُر اإِلْنَساُن به َمْعذُوراً ، وَعلَى هذا الَوْجِه قالَ 
 يَْستَِطيعُ  يَل :فقد قِيَل : إِنَُّهم قالُوا ذِلَك قْبَل أَْن قَِويَْت َمْعِرفَتُُهم باهلل َعزَّ وَجلَّ ، وقِ  (6) (َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْن يُ نَ زَِّل َعَلْينا ماِئَدًة ِمَن السَّماءِ 

 بَمْعنًى َواِحِد ، وَمْعنَاهُ : َهْل يُِجيُب. انتهى. يُِطيعُ و

 .(َأْن يُ نَ زَِّل َعَلْينا ماِئَدًة ِمَن السَّماءِ )َربََّك بالتّاِء ونَْصِب الباِء ، أَي َهْل تَْستَْدِعي إِجابَتَه فِي  تَْستَِطيعُ  قلُت : وقََرأَ الكسائّي : َهلْ 

ُك السيُن ،  ، اْسَطاَع يَْسِطيعُ  وفي الّصحاحِ : وُربََّما قالُوا : يُقَالُ وِ  ويَْحِذفُوَن التاَء اْستِثْقَاالً لها مع الطاِء ، ويَْكَرُهوَن إِْدَغام التّاِء فِيها ، فتَُحرَّ

ُك أَبَداً. وقََرأَ َحْمَزةُ  باإِلْدغاِم ، فََجَمَع بيَن  اْسطَّاُعوا غْير َخاّلٍد : فما الّصاَغانِيُّ : ، كما في الّصحاحِ ، وهو الزيَّاُت ، زادَ  وِهَي ال تَُحرَّ

ّجاُج : من قََرأَ بهِذه  الّساِكنَْينِ  ٌء ، َزَعَم ذِلَك الَخِليُل ويُونُُس وِسيبََوْيِه ، وَجِميُع َمن الِقَراَءةِ فهو اَلِحٌن ُمْخِطي (7)، قاَل األَْزَهِريُّ : قاَل الزَّ

تُُهم في ذِلَك أَنَّ السيَن ساِكنَةٌ ، وإِذا أُْدِغَمت التّاُء في الّطاِء صاَرْت طاًء ساِكنَةً ، وال يُجْ يَقُوُل   َمُع بيَن َساِكنَْيِن.بقَْوِلِهْم ، وُحجَّ

ِد بِن َعْبِد ال ْميَاطّيِ الُمتََوفَّى سنة أَْلف ومائَة وِستَّةَ َعَشَر ما قلت : وقََرأُْت في ِكتَاِب اإِلتْحاف لشْيخِ َمَشايِِخنا أَبِي العَبّاِس أَْحَمَد بِن ُمَحمَّ غَنِّيِ الّدِ

ه :  ّجاجِ وأَبِي َعِلّيٍ في هِذه الِقَراَءةِ ِمْن َحْيُث الَجْمُع بيَن الّساِكنْيِن َمْرُدوٌد بأَنََّها ُمتَواتَِرةٌ »نَصُّ ، والَجْمُع بَْينَُهَما في ِمثِْل ذِلَك سائٌِغ  وَطْعُن الزَّ

 وقََرأُْت في ِكتَاِب النَّْشِر الْبِن الَجَزِرّيِ ما «.ائٌز َمْسُموٌع في ِمثِْلهج

__________________ 
( نص عبارة التهذيب : واألشــــبه عندي أن يكون معىن : طّوعت : ّلحت وســــهّلت له نفســــه قتر أخيه أي جعلت نفســــه هبواها املرد  قتر 1)

 أخيه سهاًل وهّونته.
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ه :  تَـَلُفوا يف : »َنصـــــــ  َتطَاُعوا فما»واخح ِديِد الطّاِء ا يُرِيُد : ف« اســـــــح َتطَاُعوا مافَقَرأَ مَححَزُة بَتشـــــــح ا فَبدحَغم التاَء يف الط اِء ا  اســـــــح
رٍو : ومم   ُموٌع ا قاَ  ا َاِفُة أَبو َعمح نَـُهَما يف ِمثحِر ذِلَك جائٌز َمســـــــــح ُض بـَيـح الً ا واجَلمح ِ َوصـــــــــح اِكَناح ا يـَُقوِّي ذِلَك ومَجََض بَا ســـــــــَ

اُن ِعنحَده يـَرحَتِفُض عَ  اِكَن الثّاين ملّا كاَن اللِّســـــــَ وُِّغه َأن  الســـــــّ َغِم ارحتَِفاَعًة َواِحَدًة صـــــــاَر مبَنحزَِلِة َحرحٍف ُمَتَحّرٍِ  ا وُيســـــــَ ُدح
نحُه وعن امل

اِكَن اأَلو َ  قد َوِدَ ُمَتَحرِّكاً ا فال َ ُوُز ِإنحَكارُه َفُش : ِإن  و  انـحتَـَه . مثّ قَاَ  اجلَوحَهرِي  :« فكَبن  الســـــــّ بـَعح  الَعَرِب  قاَ  اأَلخح
تاَع َيســـح  ِتثـحَقااًل ا وُهو يُرِيدُ  ِتيضُ يـَُقوُ  : اســـح ِذف الطّاَء اســـح َتِطيضُ  فَيحح َتطَاع َيســـح . قاَ  الز ّجاُج. وال َ ُوُز يف الِقرَاَءِة ا وقاَ  اســـح

َفُش : ِطيضُ  يـَُقوُ  : الَعَربِ  وبـَعح ُ  اأَلخح طَاَع ُيســح َزِة ا مبَعحىَن  َأســح ضــاً من َذهاِب ا وَ حَعُر الســَا ِعوَ  َأطاَع يُِطيضُ  ا بَقطحِض اهلَمح
يبَـَويحٌه ا ِعَوضـــــــاً ِمن َذهاِب َحرََكِة الَواِو ؛ أَلن   ِذيِب : قاَ  ذِلَك اخلَِليُر وســـــــِ ِ الِفعحِر. ويف التـ هح َر ىفَحرَكِة َعاح َأطاَع  اأَلصـــــــح

َبرِ  َأطحوَعَ  تَـقح ُســــــــح
ِطيضُ  ا ومن َكاَنتح هِذه لَُغَته قا  يف امل مِّ الياِء. قاَ  الز جّ  ُيســــــــح اُج وَمنح قا  : َأطحرَُح َحرََكَة الّتاِء عل  ا بضــــــــَ

طاُعوا الســِا ا فبَقـحَرأُ : فما َكم : َأســَ ُحح
َعَر مل حُتَر  ح قرت . ويف امل تَـفح َا اســح َتطاَعهُ و  ا َفَخطَبٌ أَيحضــاً ؛ أَلن  ســِ طَاَعهُ و  ا اســح  ا اســح

طَاَعهُ و  َتاَعُه : َأطاَقُه ا َأســـح تاَعُه ا وَأســـح َتطاعَ  ا واســـح رِيِف ا وأَّما فاســـح طاعَ  ا عل  ِقَياِس الت صـــح ا َموحصـــوَلًة ا فعَل  َحذحف  اســـح
ِف  ُتِخف  حَبذح ِفها ا كما اسـح رَِج ا فاسـُتِخف  حَبذح َخح

ِ يف  َلحت. وأَم ا (1) [َأَحدِ ]التاِء ِلُمَقاَرنَِتَها الطّاَء يف امل طَاعَ  ال الَماح  ـ َأسـح
ِ يففعل  َأهّنم َأانبُوا ال ـمقطوَعًة  ُلَها َأطاعَ  سَا َمناَب َحرََكِة الَعاح  ا وهي مض ذِلَك زاِئَدٌة. َأطحوَعَ  الجي َأصح

َب ، كما في الّصحاحِ ، قال الّصاَغانِيُّ : وهو َمْعنَى قَْوِل َعْمِرو بِن َمْعِديَكرِ  اْستِطاَعتَه ، أَي تََكلَّفَ  يَْستَِطيعَه لهَذا األَْمِر َحتّى تََطاَوعَ  يُقَاُل :وِ 

 ، َرِضَي هللاُ عنه :

ضح ِإذا ملَح  طــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ت ُه  َتســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــَدعــــــــــــــــح رًا ف ــــــــــــــــح  أَم

اِوزحُه ِإىل مــــــــــــــــــا وِ      يــــــــــــــــــضُ جــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 

عِ  َصاَلةُ وِ  عاً  : النَافِلَةُ ، وُكلُّ ُمتَنَفِِّل خْيرِ  التََّطوُّ عٌ : تبَرُّ قال األَْزَهِريُّ :  (2) (َخْْي  َلهُ َفَمْن َتَطوََّع َخْْيًا فَ ُهَو )، قاَل هللا تَعَالَى :  ُمتََطّوِ

ع فيه (3)األَْصُل  لَْفِظ الُمْدَغِم فيِه.  ، فأُْدِغَمِت التّاُء فِي الّطاِء ، وُكلُّ َحْرف أَْدَغْمتَه في َحْرٍف نَقَْلتَه إِلى لفظ الُمْدَغِم فيِه. وَمْن قََرأَهُ على يَتََطوَّ

 اهُ االْستِْقبَاُل ، قال : وهذا قَْوُل ُحذَّاِق النَّْحِويِّين.وَمْن قََرأَهُ على لَْفِظ الماِضي فَمْعنَ 

عو قال : ِط. التََّطوُّ َع به ِمْن ذاِت نَْفِسه ِمّما ال يَْلَزُمه فَْرُضه ؛ كأَنَُّهم َجعَلُوا التَّفعَُّل ُهنَا اْسماً ، كالتَّنَوُّ  : ما تَبَرَّ

ِل الَحْرِف. َطاعَ و أَطاعَ  ، وقد تَقَدََّم الفَْرُق بَْينَهُ وبينَ  َطَواِعيَةً  الَمْرأَةُ َزْوَجَها َعتَطاوَ  ، يُقال ، َوافَقَ  : َطاَوَع ُمَطاَوَعةً وِ   في أَوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ، كالطََّواِعيَِة. طاَوَعهُ  : اسٌم ِمنْ  الطََّواَعةُ 

ُل الُهَذِليُّ : كِمْطَواعٍ  ، ِمْطَواَعةٌ  َرُجلٌ وَ   ، قاَل الُمتَنَّخِ

َت  دح ُه ســـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ت دح ةً ِإذا ســـــــــــــــــــــــــــــُ واعـــــــــــــــَ طـــــــــــــــح  مـــــــــــــــِ

اهح وِ      فـــــــــــــــَ َت ِإلـــــــــــــــيـــــــــــــــِه كـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ا وَكـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

  
وا الِفْعَل الاّلِزمَ  ً  والنَّْحِويُّوَن ُربَّما َسمَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمَجاٌز. ُمَطاِوعا

.، أَي  (4)بكذا  يَُطوعُ  ويُقَاُل : لَسانُه ال  ال يُتَابِعُه. نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ْعُي ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ألَْوِس بِن َحَجٍر : أَطاعَ وِ   له الَمْرَعى : اتََّسع وأَْمَكنَه الرَّ
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ِن ُزمٍّ  اَدان يف َرعــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــَبن  جــــــــــــــــــــــِ

دح      ـــــــــــــــــــَ رَاٌد ق ـــــــــــــــــــَورَا ُ  َأطـــــــــــــــــــاعَ جـــــــــــــــــــَ ُه ال ـــــــــــــــــــَ  ل

  
 والنبَاِت ، وهو َمَجاٌز. (5)أَْنشَده أَبو ُعبَْيٍد ، وقال : الَوَراُق : ُخْضَرةُ الَحِشيِش 

 التَّْمُر : حان ِصَراُمه. أَطاعوِ 

 ٌ ِجيعِ : ُمْنقاَدةُ له ، وقال النّابِغَةُ : َطْوعُ  واْمَرأَة  الضَّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 .184( سورة البقرة اآية 2)
قوله : قا  األزهري : األصر اخل عبارته كما يف اللسان : ومن يطوع خرياً ا األصر فيه يتطوّع فبدغمت التاء يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

وهذا قو  حذا   عل  لفة املاضــي فمعناه االســتقبا  (َوَمْن َتَطوََّع َخْْياً )الطاء وكر حرف أدغمته يف حرف نقلته أىل لفة املدغم فيه ا ومن قرأ : 
 وانظر العبارة يف التهذيب ابختالف بسيرت عن اللسان.« النحويا اه

 «.كذا»( عن الصحاح وابألصر 4)
 ( يف التهذيب واللسان : خضرة األرض من ا شيش.5)
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ُه  اَت لــــــــــَ اّلٍب فــــــــــبــــــــــَ وحِت كــــــــــَ  فــــــــــارحلَع مــــــــــن صــــــــــــــــــــــــَ

وحعَ      َردَ  طــــــــَ نح صــــــــــــــــــــــَ وحٍف ومــــــــِ ِت مــــــــن خــــــــَ َوامــــــــِ  الشــــــــــــــــــــــ 

  
 يَْعنِي بالشََّواِمِت الِكالَب ، وقِيَل : أَراَد بها القََوائَِم.

بنَْصِب العَْيِن « الشََّواِمتِ  َطْوعَ »الَمَكاِرِه ، إِذا كاَن ُمْعتَاداً لها ، ُملَقًّى إِيّاَها ، وأَْنَشَد بيَت النّابِغَِة ، وقاَل :  َطْوعُ  وفي التَّْهِذيِب : يُقَاُل : فاُلنٌ 

 ، وِمْن ذِلَك تَقُوُل : اللُهمَّ ال َطْوُعه َشاِمتُه من البَْرِد والَخْوِف ، أَي باَت لَهُ ما اْشتََهى َشاِمتُه وهو أَطاع ، فَمْن َرفََع أََراَد : باَت لَه ماوَرْفِعها 

قََوائِِمِه  َطْوعَ  شََّواِمت قوائَِمه ، َواِحُدَها َشاِمتَةٌ ، يَقُوُل : فباَت الثَّْورُ بِنَا َشاِمتاً ، أَي ال تَْفعَْل بِي ما يَْشتَِهيِه ويُِحبُّه ، ومن نََصَب أََراَد بال تُِطيعَنَّ 

 فََراِجْعه.« ش م ت»، أَي باَت قَائماً ، وقد َمرَّ تَْحِقيقُه في 

 الِقيَاِد : ليِّنَةٌ ال تُنَاِزُع قائَِدها. َطيِّعَةُ و الِقيَادِ  َطْوعُ  ونَاقَةٌ 

عَ وِ  َعهُ و ، ءِ للشَّي تََطوَّ لَه تََطوَّ ً  ، ِكالُهَما : َحاَولَه. وقِيَل :تََكلَّفَه ، وقِيَل : تََحمَّ  .َطْوعا

تِِه. الُمَطاعُ  : وسلموآلهعليههللاصلىوِمْن أَْسَمائه   ، أَي الُمَجاُب الُمَشفَُّع في أُمَّ

 البََدِل.وَحَكى ِسيبََوْيهٌ : ما أَْستَتِيُع ، بتاَءْيِن ، وَعدَّ ذِلَك في 

َعةُ وِ  ّوِ ُعون بتَْشِديِد الّطاِء والواِو : الَِّذينَ  الُمطَّ بالِجَهاِد ، أُْدِغَمِت التّاُء في الّطاِء ، وحكاهُ أَْحَمُد بُن يَْحيَى ، بِتَْخِفيِف الّطاِء وَشّدِ الواِو.  يَتََطوَّ

اُج ذِلَك. جَّ  وَردَّ عليِه الزَّ

 جاَب.كأَطاَع ، بَمْعنَى أَ  اْستََطاعَ وِ 

َعتْ و ، َطاَعتْ  وقِيَل :  بَمْعنًى. َطوَّ

 وإِجابَتَه. َطاَعتَه : اْستَْدَعى اْستََطاَعهوِ 

 اللَِّساِن : َطيِّعُ  ويُقَاُل : ُهو من قَْوٍم َمَطاِويَع. وَرُجلٌ 

 فَِصيٌح ، وُهو َمَجاٌز.

ً  له الُمَراُد : أَتَاهُ  َطاَوعَ وِ   َسْهالً ، وهو َمَجاز. طائِعا

 : من ُكناُهم. ِطيعٍ مُ  وأَبُو

 القَُشْيِريُّ : َجدٌّ خاِمٌس الْبِن َدقِيق الِعيِد. الّطاَعةِ  بُن أَبِي ُمِطيعُ وِ 

 ، كُزبَْيٍر : ماٌء لبَنِي العَْجالِن ابِن َكْعِب بِن َربِيعَةَ. (1)وُطَوْيٌع 

ً  : [طيع] ّجاُج : طاَع يَِطيُع َطْيعا اْستِْطَراداً ، وفِي التَّْكِملَِة « ع ط و»، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في  لُغَةٌ في يَُطوعُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الزَّ

َمْخَشِريُّ في األََساِس. الطَّْيعُ : اْستِْدَراكاً ، وزاَد صاِحُب اللَِّساِن   : لغةٌ في الطَّْوعِ ، ُمعاقبَةٌ ، وأَشاَر الزَّ

 مض العا فصر الظاءِ 
ً  وَكذا اإِلْنَسانُ  البَِعيُر ، كَمنَعَ  َظلَعَ  : [ظلع]  وَعِرَج ، قال ُمْدِرُك بُن ِحْصن : َمْشيِه فِي َغَمزَ  : ظْلعا

تح  ا َرغـــــــَ اِء كـــــــمـــــــَ كـــــــَ يب بـــــــعـــــــَد الـــــــبـــــــُ ا صـــــــــــــــــــــاحـــــــِ  َرغـــــــَ

هـــــــــــــا     ـــــــــــــنـــــــــــــُ رِي ٌص عـــــــــــــَ رَاِف َرخـــــــــــــح ُة اأَلطـــــــــــــح َوِشـــــــــــــ َ  مـــــــــــــُ

  

ا  اهلــــــــــــُ َ ٌر ِشــــــــــــِ رِي أَرِجــــــــــــح دح ــــــــــــَ ِح ال ن ــــــــــــح ل  مــــــــــــن املــــــــــــِ

  
ضُ هبــــــــا    لــــــــح ــــــــظــــــــ  ا ال هــــــــَ ــــــــُ ــــــــنـ ي تح ا أَم ميــــــــَِ ــــــــَ رحَول ا هــــــــَ مــــــــ  ــــــــَ  ل

  
 وقال ُكثَيِّر :

ُت كـــــــــَذاِت ِو  نـــــــــح ضِ كـــــــــُ لـــــــــح ـــــــــظـــــــــ  تح  ال لـــــــــَ امـــــــــَ ا حتـــــــــََ مـــــــــ  ـــــــــَ  ل

لـــــــَ       اعـــــــَ هـــــــَ عـــــــِ لـــــــح تِ   ـــــــَ لـــــــ  قـــــــح ـــــــَ تـ اِر اســـــــــــــــــــــح ثـــــــَ وحَم الـــــــعـــــــِ ـــــــَ  يـ

  
 : ـكما فِي َشْرحِ الديواِن  ـ، وقال أَبُو ذَُؤْيٍب يَْذُكُر فََرساً ، كما ِفي الّصّحاحِ ، وفي العبَاِب يَِصُف ُشَجاعاً ، والصَّواُب ما قَالَه الَجْوَهِريُّ 
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ُه  ـــــــــــــ  اِش كـــــــــــــبَن شـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ُش امل ـــــــــــــه هنـــــــــــــَِ ُدو ب عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  يـ

دٌَع ســـــــــــــــــــــــَ      ه ال صـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــُ يـــــــــٌم َرجـــــــــح ضُ لـــــــــِ لـــــــــَ ظـــــــــح  (2) يـــــــــَ
  

َمْخَشِريُّ : وهذا تَْمثِيٌل َمْعنَاه : ال تَْحِملُهم ضاقَْت بِِهمْ  ، أَي األَْرُض بأَْهِلَها َظلَعَتِ  قال أَبو ُعبَْيٍد :وِ   من َكثَْرتِهم ، كما في الّصحاحِ ، قاَل الزَّ

ابَّةِ  لَكثَْرتِِهمْ  اْشتََهت الفَْحَل ، واْستَطاَرْت ، إِذا  واْستَْجعَلَت وَصَرفَْت ، وأَْجعَلَْت ، الَكْلبَةُ  َظلَعَت من الَمَجاِز :و بِحْمِلَها ِلثِقَِله. تَْظلَعُ  فهي كالدَّ

.  قالَهُ األَْصَمِعيُّ

 ، هذا بالّظاِء ال َغْيُر. : الُمتََّهمُ  الظَّاِلعُ وِ 

ر قوُل النّابِغَِة الذُّْبيَانِّيِ : المائِلُ  : الظاِلعُ وِ   ، وهذا يُْرَوى بالّضاِد أَْيضاً ، وبَِكلَْيِهما فُّسِ

__________________ 
 مياه بين العجالن طوعة وطَُويض.( يف معجم البلدان ومن 1)
 ( ويرو  عظمه بد  رجعه. وقوله : كبنه صدع يعين الفرس كبنه  يب ال صغري وال كبري.2)
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ًة  َك أَمــــــــــــــانــــــــــــــَ نــــــــــــــح دًا ملَح لــــــــــــــَُ بــــــــــــــح ُد عــــــــــــــَ وعــــــــــــــِ ــــــــــــــُ  أَت

َو وِ      مـــــــــــًا وهـــــــــــح الـــــــــــِ دًا  ـــــــــــَ بـــــــــــح ُُ  عـــــــــــَ رتح ضُ تـــــــــــَ  ؟ ـــــــــــالـــــــــــِ
  

بِّ »ويُْرَوى :   بالّضاِد ، وقد تَقَدََّم.« ضاِلعُ وُهَو »ويُْرَوى : « ظاِلع ظاِلم الرَّ

 ، إِن كاَن ُمَذكَّراً فعَلَى الِفْعِل ، وإِْن كاَن ُمَؤنَّثاً فعلَى النََّسِب ، وقاَل اللَّْيُث : ِللُمَذكَِّر والُمَؤنَّثِ  ، بِغَْيِر هاٍء فيِهَما ظاِلعٌ  ، وِبْرَذْونٌ  ظاِلعٌ  ودابَّةٌ 

 وال يُقَاُل : غاِمَزةٌ. بهاءٍ  ظاِلعَةٌ  أَْو ِهيَ  ، وال غاِمَزةٌ ، ظاِلعَةٌ  الُمَؤنَُّث ، وكذِلَك الغاِمُز ، وال يَقُولوَن لألُْنثَى :يَْستَِوي فيه الُمَذكَُّر و الّظاِلعُ 

إِاّل من  أَي : ال يَْهتَمُّ ِلَشأْنِك« ُزنُه أَْمُركَ من ليَس يَحْ  َظْلِعكَ  ال يَْربَُع َعلَى فإِنَّه»وقَاَل أَبُو ُعبَْيٍد الَهَرِويُّ : وفي َحِديِث بَْعِضِهم :  في الَمثَلِ وِ 

ُد بُن أَحَمَد القَُرِشيُّ ، وَعلَى ِكال الَوْجَهْيِن أَْصلُه : أَو ال يُِقيُم َعلْيَك في َحاِل َضْعِفَك إِاّل َمْن يَْحُزنُه حالُكَ  يَْحُزنُه حالَُك ، ِمْن  قَالَه أَبُو َحاِمٍد ُمَحمَّ

ُجُل  َربَعَ  إِاّل َمْن يَْهتَمُّ ألَْمِرك ، كما  ـإَِذا تََخلَّْفَت عن أَْصَحابَِك ِلَضْعِفَك  ـبالَمَكاِن ، كأَنَّه يقوُل : ال يُِقيُم على َعَرِجِك  أَقامَ  يَْربََع ُربُوعاً : إَِذاالرَّ

ا ال تُِطيقُه. َظْلِعكَ  اْربَْع على في العُبَاِب ، ومنه قْولُُهْم : وفي اللَِّسان : هو من َربَْعُت الَحَجَر : إِذا َرفَْعتَه ، أَي  ، أَي : ِإنََّك َضِعيٌف ، فاْنتَِه َعمَّ

 فِيَما تَُحاِولُه. وهو َمَجاٌز. (1) صاَر الَمْعنَى اْرفُْق بنَْفِسَك اْرفَْعهُ بِمْقَداِر طاقَِتَك. هذا أَْصلُه ، ثُمَّ 

 أَي تََكلَّْف ما تُِطيُق.« َظْلِعكَ  اْرَق َعلَى» في الَمثَل :وِ 

الً  قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : فتَقُوُل : َرقِيُت ُرقِيًّا ، من قَْوِلِهم : َرقَأُْت ما بَْينَُهم ، أَي أَْصلَْحُت ، وقِيَل  ويُقَاُل : اْرقَأْ ، َمْهُموزاً ، أَي أَْصِلْح أَْمَرك أَوَّ

 ُ ً  تََكلَّْف ما تُِطيق ، ألَنَّ الّراقَِي في ُسلٍَّم إِذا َكانَ  َمْعنَاهُ : أَو : َمْعنَاه أَْمِسْك ، من َرقَأَ الدَّْمُع يَْرقَأ بنَْفِسه ، أَي ال تَُجاِوْز َحدََّك  (2) يَْرفُقُ  فإِنَّهُ  ظاِلعا

َر قَْولَه :  في َوِعيِدك ، وأَْبِصْر نْقَصَك وَعْجَزَك َعْنهُ. ٍر ، فإِنَّه َكرَّ تَْيِن ، وَجعََل « تََكلَّْف ما تُِطيقُ »وكالُم المَصنِِّف ُهنا غْيُر ُمَحرَّ وَذَكره َمرَّ

اقَِي إِلى آخرهألَنَّ ا»قولَهُ :  قِّيِ ، ولو َذَكَره قْبَل ِذْكِر الَمْهمُ « لرَّ وِز لَسِلَم من تَْفِسيِر اْرقَأْ َمْهُمزاً ، ولْيَس كذِلَك ، إِنََّما هو تَْفِسيُر اْرَق من الرُّ

، ال تُْجِهْد نَْفَسك ، وهذا الَِّذي  ظاِلعٌ  الَجبَل ، وأَْنَت تَْعلم أَنَّكَ  ، أَي تَصعَّْد في َظْلِعكَ  من الُمَؤاَخَذةِ والتَّْكَراِر ، وفِي اللَِّساِن : َمْعنَى اْرَق َعلَى

،  اْسُكْت على ما فِيَك من العَْيبِ  في ُكّلِ ذِلك : الَمْعنَى قاَل الِكسائِيُّ :و َذَكَره صاِحُب اللَِّساِن أَْخَصُر من ِعبَاَرةِ الُمَصنِِّف : وأَْوفَى بالُمَراِد.

 ، أَي ُكفَّ ؛ فإِنِّي عاِلٌم بَمساِويَك ، قاَل الِمّراُر بُن َسِعيٍد الفَْقعَِسّي : َظْلِعكَ  :اْرقَأْ َعلَى (3)ٍء عن أَبِي زْيٍد : تَقُوُل العََرُب نِىوَرَوى ابُن ها

رحَ  عـــــــــــلـــــــــــ   ـــــــــــَ نح كـــــــــــان يـ ضٍ مـــــــــــَ لـــــــــــح ه   ـــــــــــَ َدارِئـــــــــــُ  يـــــــــــُ

رُ      خـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح ٌ  اب ـــــــــــــــَ ِّ مـــــــــــــــُ يِن اَنطـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــِإنـــــــــــــــ 

  
.يَقُوُل : من  ُجِل َعْيٌب ،  َظْلِعكَ  ويُقَاُل : ِق علَى كاَن يُْغِضي على َعْيٍب ، أَو َعلَى َغضاَضٍة في َحَسٍب ، فإنِّي اْفتَِخُر بالَحّقِ ، إِذا كاَن بالرَّ

ْقيَِة ، كأَنَّه قاَل : ال َظْلِعكَ  ويُقَاُل : اْرِق َعلَى فيُِجيبُه : َوقَْيُت ، أَقِي َوْقياً. فأََرْدَت َزْجَرهُ ، ِلئاَّل يُْذَكَر ذِلَك ِمْنهُ   ، بَكْسِر القاِف ، أَْمٌر من الرُّ

 ومنه قَْوُل بَْغثََر بِن لَِقيٍط : بِي أَْرقِيِه وأُداِويه. َظلَعَ 

ضَ ال  لــــــــــــــح ا   ــــــــــــــَ ه وِإلــــــــــــــ َ ــــــــــــــح لــــــــــــــي  يب أَرحقــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

وبُ      كــــــــــــُ نــــــــــــح
َ

ه املــــــــــــ اتــــــــــــِ يــــــــــــَ لــــــــــــَ  َرثـــــــــــــَ رحقــــــــــــَ  عــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

  
ّي : أَي أَنا َصِحيحٌ  أَي : اْربَْع َعلَى نَْفِسك ، واْفعَل بقَْدِر ما تُِطيُق ، « أَْن يُهاَضا َظْلِعكَ  اْرَق على» وفي َمثٍَل آَخَر :  ال ِعلَّةَ بِيقاَل ابُن بَّرِ

 وال تَْحِمْل َعلْيَها أَْكثََر ِمّما تُِطيُق.

 ِمْنهُ ، قالَه اللَّْيُث. فتَْظلَعُ  ، بٍ الظُّاَلُع ، كغَُراٍب : َداٌء فِي قََوائِم الّدابَِّة ، ال ِمْن َسْيٍر وال تَعَ وِ 

في باِب تَأِْخيِر الَحاَجِة ثُمَّ  ـوَرَوى أَبُو ُعبَْيٍد عن األَْصَمِعّيِ  أَي : ال أَناُم إِاّل إِذا َهَدأَِت الِكالُب.« الِكالبِ  َظاِلعُ  ال أَناُم َحتّى يَنَامَ » في الَمثَِل :وِ 

 لَضْعِفه ، ألَنَّ َظاِلعَها ال يَْقِدُر أَْن يُعَاِظَل مع ِصَحاِحها قاَل : وذِلكَ « الِكالبِ  ظاِلعُ  إَِذا نامَ »أَْمثَاِلهم في هذا : : من  ـقََضائِها في آِخِر َوْقتِها 

: الَكْلُب  الّظاِلعُ  أَو ، ونَْحو ذِلك قال ابُن ُشَمْيٍل في ِكتاِب الُحُروفِ  َحتَّى إِذا لْم يَْبَق غْيُره َسفََد حينَئٍذ ، ثُمَّ نامَ  فَراغ آِخِرَها ، فال يَنَاُم ، فيَْنتَِظرُ 

 ، وال يَنَاُم عنه وال يُْهِملُهُ ، قالَه ِللُمْهتَّمِ بأَْمِره الَِّذي ال يُْغِفلُه مثالً  الّصاِرُف ، وهو ال يَناُم. فيُْضَربُ 

__________________ 
 ( اللسان : عل  نفسك.1)
 امش القاموس عن نسخة أخر  : تـََرف َ .( عل  ه2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : اقحب.3)
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َرأٍَة َطَرَقه : (1) ِبُت بُن َأيب  ِبت يف ِكَتاِب الُفُروِ . وأَنحشَد خاِلُد بن يَزِيَد  َئِة ُلَاِطُب خَياَ  امح  قوَ  ا ُطَيـح
ِد مــــــــا انَم  عــــــــح ــــــــَ ن بـ ا مــــــــِ نــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــح يـ د  ضُ تســــــــــــــــــــــَ ــــــــِ  ا ح   ــــــــال

دِ      وقـــــــــــــــِ ر  مـــــــــــــــُ الِب ا وَأخـــــــــــــــَّب انَرُه كـــــــــــــــُ  كـــــــــــــــِ

  
حكاه ابُن األَْعَرابِّيِ ،  تناُم. (2) ُكوَر تَتْبَعُها وال تََدُعهاالذُّ  ذِلك ألَنَّ و بَمْعنًى ، وقد تقَدَّم ، ظلَعَتْ و يُقاُل : َصَرفَْت ، : الَكْلبَةُ الّصاِرفةُ  الّظاِلعُ  أَو

َمْخَشِريُّ : ال تناُم لَما بِها من الَوَجعِ.  وقال الزَّ

 ، وأَْنَشَد : كُصَرٍد : َجبٌَل لبَنِي ُسلَْيمٍ  ، الظُّلَعُ  قال اللَّْيُث :وِ 

ضٍ مــــــــــــــن وِ  لــــــــــــــَ ه   ــــــــــــــُ امــــــــــــــُ ر  محــــــــــــــََ ظــــــــــــــَ وحٌد يــــــــــــــَ  طــــــــــــــَ

وعُ      ُه حــــــــــــــائــــــــــــــٌم َلحشــــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــر َد  وُوقــــــــــــــُ  لــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 فََرٌس ِمْظالٌع ، قاَل األَْجَدُع الَهْمَدانِيُّ :

هـــــــــــــا وِ  تـــــــــــــُ اَريــــــــــــــح يِن جـــــــــــــَ ُم أَنـــــــــــــ  لـــــــــــــَ عـــــــــــــح ُر تــــــــــــــَ يـــــــــــــح  اخلـــــــــــــَ

العِ      ظــــــــــــــــــح ٍب وال مــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــِ ش  ال ثــــــــــــــــــَ  أَبجــــــــــــــــــَ

  
ر ، وهو َمَجاز. َظلَعَ وِ  ُجُل : اْنقََطَع وتَأَخَّ  الرَّ

. الظَّلَعُ وِ  َكةً : الَمْيُل عن الَحّقِ  ، ُمَحرَّ

 : ُمْذنٌِب. َظاِلعٌ  والذَّْنُب ، وَرُجلٌ 

فَاَد. َظلَعَ وِ   الَكْلُب : أَراَد الّسِ

 وقَْوُل الّشاِعر :

ه  م بـــــــــــــِ هـــــــــــــُ ـــــــــــــُ تـ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ رحٍم أَتـ نح جـــــــــــــُ  مـــــــــــــا َذاَ  مـــــــــــــِ

ينِّ وِ      ٍد مــــــــــــــِ م ال َحســــــــــــــــــــــــــــَ ضُ هلــــــــــــــَُ ــــــــــــــ  ل ظــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــَ  يـ

  
 قاَل ابُن ِسيَده : ِعْنِدي أَنَّ َمْعنَاهُ يَقُوُم في أَْوَهاِمِهم ، ويَْسبُِق إِلى أَْفهاِمِهم.

 الَمْرأَةُ َعْينَها : َكَسَرتَْها وأَمالَتَْها. َظلَعَتِ وِ 

 وقَْوُل ُرْؤبَةَ :

 الظ ل َعافَِإنح خَتاجلَحَن الُعُيوَن 
 ، فأَْخَرَجه على النََّسِب. ْظلُوَعةَ المَ  إِنََّما أَرادَ 

 ، بَمْعنَى الُمْضِلعِ ، وقَد تَقَدََّم ، نَقَلَه ابُن األَثِيِر. الُمْظِلعُ  والِحْملُ 

 وأَْدبََر َمِطيَّتَه ، وأَْظلَعَها : أَْعَرَجَها ، كما فِي األََساِس.

 مض العا فصر العا
تِه ساقٌِط من   الّصحاحِ ، ولذا َكتَبَه بالُحْمَرة.هَذا الفصُل بُرمَّ

 ُء الُخلُِق.السَّّيِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : هو ، كَسفَْرَجلٍ  العَفَْرَجعُ  : [عفرجع]

 ، كَسفَْرَجٍل : القَِصيُر. العََكْوَكعُ  : [عكنكع ـعكوكع ]

 ، قال الّشاِعُر : وُل الذََّكرُ العََكْنَكُع ، كَسَمْنَدٍل : الغُ  قال اللَّْيُث :وِ 
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ا  عـــــــــــــَ ا مـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ب ـــــــــــــَ تـ َو ِإذا اســـــــــــــــــــــــــــح ا َوهـــــــــــــح َبهنـــــــــــــ َ  كـــــــــــــَ

عــــــــــا     كــــــــــَ نــــــــــح كــــــــــَ رِســــــــــــــــــــــــًا عــــــــــَ ي شــــــــــــــــــــــــَ َداهــــــــــِ وٌ  تــــــــــُ  غــــــــــُ

  
العَْين ، كما َسيَأْتِي ، ، بتَْقِديِم الكاِف ، َذَكَره ُهنَا اْستِْطَراداً ، وَمْوِضعُه في الكاِف مع  كالَكعَْنَكعِ  وقاَل األَْزَهِريُّ : هو الَخبِيُث من السَّعَاِلي ،

 وقاَل الفَّراُء : الشَّْيَطاُن هو الَكعَْنَكُع ، والقاُن.

، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، والّصاغانِيُّ في التَّْكِملَِة ، وأَْوَرَدهُ في العُبَاِب عن اْبِن َعبّاٍد  ، بِزيَاَدةِ المٍ  َعْلعَلٌ و كأَْيَن ، َعْلعَ  : [علع]

لُوُب لَْعلَع ، عن يَْعقُوَب ، وكأَنَّ األَّوَل قلُت : وِذْكُر الثّانِي ُهنَا ُمْستَْدَرٌك ؛ ألَنَّ َمَحلَّه الاّلُم ، وَسيَأْتِي أَنَّه َمقْ  َزْجٌر للغَنَِم واإِلبِِل. ، قاَل : هو

ْل.  َمْقُصوٌر منه ، فتَأَمَّ

من العََرِب : ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ُهنَا ، وقد َذَكَره في الُخْعُخع ، كما تَقَدََّم ، ونَقََل الَخِليُل عن الفَذِّ  ، كقُْنقُدٍ  العُْهُخعُ  : [عهخع]

 وُسئَل أَْعَرابِيٌّ عن ناقَتِه ، فقال : تََرْكتَُها تَْرَعى ، قاَل الَخِليُل : وهَي كلمةٌ َشْنعَاُء ال تَُجوُز في التَأِْليِف. قال : ةٌ يُتََداَوى بِها وبَوَرقِهاَشَجرَ  هو

 الثِّقَاِت من ُعلَمائهم فأَْنَكروا أَنْ  (3)قاَل : وَسأَْلنا  .العُْهُخع

__________________ 
 ( األصر والتهذيب ويف اللسان : خالد بن زيد.1)
 ومثلها يف التهذيب واللسان.« وال يدعنها»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 «.وسب »( عن التكملة وابألصر 3)
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ُم ِمن َكالِم الَعَرِب. َا هو اخلُعحُخض َيُكوَن هذا االســــــــــح ا نـََقَله اخلَِليُر عن َأعحرَايبٍّ آَخَر ا قاَ  الل يحُث : وهذا ُمَواِفٌ   وِقيَر : ِإل 
َم ذِلَك يف َموحِضِعه.  ِلِقَياِس الَعَربِي ِة. قلُت : وقد تـََقد 

ا ما َوقََع في بَ  ونَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد في الَجْمَهَرةِ هَكَذا ، وابُن ُشَمْيٍل في ِكتَاِب األَْشَجاِر لَهُ  والبَيَاِن ، في باِب الفََصاَحِة وما  ْعِض ُكتُِب الَمعَانِيوأَمَّ

: هي َكِلَمةُ ُمعاياةٍ. وال  ـعن أَبِي الدُّقْيِش  ـقاَل ابُن ُشَمْيٍل  فغَلٌَط. ، والخاُء في آِخِره ، تَْرَعى العُْهعَُخ ، بتَْقِديِم العَْينِ  يُِخلُّ بِها من التَْعِقيِد :

تَْيِن ، فتَغْ أَْصَل لها ، وَذَكر األَ  ِليُطه ألَْهِل الَمعَانِي َمَحلُّ ْزَهِريُّ في الخاِء : أَنَّهُ َشَجَرةٌ يُتََداَوى بها وبَوَرقَِها ، ولم يُْنِكْره ، كما تَقَدََّم ذِلَك َمرَّ

ٍل.  نََظٍر وتَأَمُّ

، وقاَل األَْزَهِريُّ :  الغَْوَغاءُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ في العُباِب ، وأَْوَرَدهُ في التَّْكِملَِة من غْيِر َعْزٍو ، فقاَل : هو العَْوَعاءُ  : [عوع]

 ا في اللَِّساِن.القَْوِم وَغْوَغاتَهم ، ِإذا َسِمْعَت لَُهم لََجبَةً وَصْوتاً ، كم َعْوَعاةَ  قاَل األَْصَمِعيُّ : َسِمْعتُ 

ً  القَْومُ  َعيَّعَ  : [عيع]  ، وأَْنَشَد : َعيُوا عن أَْمٍر قََصُدوه ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : أَي تَْعيِيعا

اِ  و  مـــــــَ ُت عــــــلــــــ  شــــــــــــــــــــِ ٍّ الشــــــــــــــــــــِّ طـــــــح طــــــَ واحــــــَ عــــــُ ــــــ  يـ  عــــــَ

دِّ قـــــــــــاِربِ      ِف الشـــــــــــــــــــــــــ  وَط َرابٍع ُ حصـــــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــُ  حـــــــــــُ

  
 تَِماُد في السَّْيِر.وقال : الَحطُّ : االعْ 

ُروهُ. ، بالَكْسِر ، عاَعْيُت ِعْيعَاءً من ُمَؤلَّفاِت الَماِزنِّيِ واْبِن ِجنِّي : في ُكتُب التَّْصِريفِ وِ   ولم يُفَّسِ

 ُت.قال األَْخفَُش : ال نَِظيَر لها ِسَوى َحاَحْيُت ، وَهاَهيْ  *و قُْلُت : وِعْنِدي أَنَّ َمْعنَاهُ : قلُت : عاْء عاْء ،

نَاَعِة في َمْبَحِث االْشتِقاِق  ـقلُت : وقد تَقَدََّم ِمثُْل ذِلَك في باِب الَحاِء ، وَذَكْرنَا ُهنَاَك  أَنَّ هذا من أَْفعَاِل  ـنَْقالً عن ابِن ِجنِّي في ِسّرِ الّصِ

ذا قُْلَت : هاْء ، وَعاْء ، وحاْء ، وقد أََشاَر لِمثِْله ابُن ماِلٍك وغيرهُ ، األَْصَواِت ، يَقُولُوَن في َزَجِر اإِلبِِل :َحاَحْيُت ، وَعاَعْيت ، وَهاَهْيُت : إِ 

ٍل ، فَراِجْع باَب الحاِء. ُروه َمَحلُّ تَأَمُّ  فقَْولُه : لم يُفَّسِ

 مض العا فصر الفاءِ 
عَهُ  فَجعَهُ  : [فجع] َد للُمبَالَغَِة ، قال لبِيٌد  ، كَمنَعَهُ ، أَْوَجعَه ، كفَجَّ  : أَْربَدَ  أَخاهُ  يَْرثِي ـ عنههللارضي ـتَْفِجيعاً ، ُشّدِ

يِن  عــــــــــــــَ جــــــــــــــ  ُ  اب ح  فــــــــــــــَ واعــــــــــــــِ ُد والصــــــــــــــــــــــــــــ   الــــــــــــــر عــــــــــــــح

دِ      جــــــــــــــُ ِة الــــــــــــــنــــــــــــــ  رِيــــــــــــــهــــــــــــــَ وحَم الــــــــــــــكــــــــــــــَ  فــــــــــــــاِرِس يـــــــــــــــَ

  
، قالَهُ اللَّْيُث ، قاَل َكْعُب بُن  كعُنِيَ  َوَولَدِه ، بماِلهِ  فُِجعَ  فيُْعَدَمهُ. وقد والَحِميِم ، من الماِل والَولَدِ  ٍء يَْكُرُم عليه: أَْن يُوَجَع اإِلْنَساُن بَشي الفَْجعُ  أَو

 ُزَهْيٍر رِضَي هللا عنه :

ا  هــــــــَ نح َدمــــــــِ يــــــــرَت مــــــــِ ٌة قــــــــد ســــــــــــــــــــــِ لــــــــ  ا خــــــــُ هــــــــَ ــــــــ  نـ ــــــــكــــــــِ  ل

ضٌ      جـــــــــــــــح ِديـــــــــــــــرُ  فـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ الٌف وتـ ٌض وِإخـــــــــــــــح  َوَولـــــــــــــــح

  
 وقاَل َغْيُره :

  َ ـــــــــــح ب ـــــــــــَ ضح ِإنح تـ جـــــــــــَ فـــــــــــح ـــــــــــُ ا  تـ هـــــــــــَ ـــــــــــِّ ل ِة كـــــــــــُ ـــــــــــ  ب  ابأَلحـــــــــــِ

َك وِ      ســـــــــــــــــــــِ فح ـــَ اُء نـ نـــــــَ ـــَ َك  ـــــــــــــــــــــــــــــفـ ضُ  ـــــــــــــــــــــــــــــال َأابلـــــــَ جـــَ  أَفـــح

  
 ـقال لبِيٌد  النّاَس بالدََّواِهي يَْفَجعُ  وفَُجوٌع ، أَي فاِجعٌ  وكَذا َدْهرٌ  وفَُجوٌع ، كَصبُورٍ  فَاِجعٌ  َمْوتٌ  تَقُوُل :و الدَّْهرِ  فََواِجعِ  ِمنْ  فَاِجعَةٌ  نََزلَْت بهوِ 

 : أَْربَدَ  أَخاه يَْرثِي ـ عنههللارضي

ـــــــــــا  ن ـــــــــــَ ن ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ُر بـ هـــــــــــح ـــــــــــد  ر َ  ال ـــــــــــَ زٌِع ِإنح فـ  فـــــــــــال جـــــــــــَ

ُر ِو      هـــــــــــح ـــــــــــد  وحمـــــــــــًا بـــــــــــه ال ـــــــــــَ ىًت يـ ر  فـــــــــــَ ضُ كـــــــــــُ اجـــــــــــِ  فـــــــــــَ

  
 وقال الَمّراُر بُن َسِعيٍد :

ٍم وِ  يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ يِن عـــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ َوًة لـــــــــــــــِ ي ِنســـــــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــــِ  أَبـــــــــــــــح

اِو      وعــــــــــــَ جــــــــــــُ م فــــــــــــَ َوهتــــــــــــِ ِر ِنســــــــــــــــــــــــــح ثــــــــــــح مــــــــــــِ ــــــــــــِ  كــــــــــــاَن ل

  
 النّاَس لنَِعيبَه بالبَْيِن ، قال الّشاِعُر : يَْفَجعُ  ، ِصفَةٌ غاِلبَةٌ ؛ ألَنَّه : ُغَراُب البَْينِ  الفَاِجعُ وِ 
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ه  ـــــــــــــــــَ َوت ٍ  َأغـــــــــــــــــاَن َدعـــــــــــــــــح دح رُي صـــــــــــــــــــــــــــــــِ  َبشـــــــــــــــــــــــــــــــِ

ٍة مـــــــــــثـــــــــــر      قـــــــــــَ فـــــــــــح ضٍ بصـــــــــــــــــــــــــَ بِ  فـــــــــــاجـــــــــــِ جـــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
 يَْعنِي الغَُراَب إَِذا نَعََق بالبَْيِن ، والشَِّجُب : الهاِلُك.

ٌ  ُدَرْيٍد : يقال : قاَل ابنوِ   .فَِجيعَةٍ  ذاتُ  (1) أَيْ  ولْم يَْذُكْر لََها َمْعنًى ، كأَنَّه أَْخَرَجها ُمْخَرَج البٍن ، وتَامٍر. فاِجعٌ  اْمَرأَة

ِزيَّةُ  : الفَِجيعَة أَي هيوِ   نَقَله الَجْوَهِريُّ ، وَزاد ابنُ  الرَّ

__________________ 
 ساقطة من الكويتية واملصرية. (*)
 ( التكملة : أي صاحبة فجيعة.1)
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َرٌه  ُوِجَعُة مبا ُيكح
 .(1)ِسيَده : امل

عَ وِ  ُجُل : تَفَجَّ ع للُمِصيبَةِ  الرَّ َر لها. تََوجَّ  وتََضوَّ

ُل من َجزَّ النََّواِصيَ  الفَُجاُع ، كغَُراٍب : َجدُّ َسْملَقَةَ وِ   ، وَسيَأْتِي في القاِف إِْن َشاَء هللا تَعَالَى. بِن ُمَرّي ، وَسْملَقَةُ أَوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

عٌ  : فَِجيعٌ و َمْفُجوعٌ  َرُجلٌ  ِزيَّةُ. ُمفَجَّ  أََصابَتْهُ الرَّ

 اإِلْنَساَن بما يَعزُّ عليِه من ماٍل أَو َحِميٍم. تَْفَجعُ  : الَمَصائُِب الُمْؤِلَمةُ التي الِفَواِجعُ وِ 

 .فَِجيعَةٍ  : َجْمعُ  ئعُ الفََجاوِ 

عٌ و ، فَاِجعٌ  وَرُجلٌ  ٌف. ُمتَفَّجِ  : لَْهفَاُن ُمتَأَّسِ

 ولم يُتََكلَّْم به ، كما فِي اللَِّساِن. أَْفَجعَ  : جاَء َعلَى ُمْفِجعٌ و فَاِجعٌ  وَميِّتٌ 

ٍث. عاً ، كُمَحّدِ ْوا ُمفَّجِ  وقد َسمَّ

ْجِل َحتَّى يَْنقَِلَب الَكفُّ أَو القََدُم إِلى إِْنِسيِّها الفََدعُ  : [فدع] ْسغِ من اليَِد أَو الّرِ َكةً : اْعِوَجاُج الرُّ هَكذا في النَُّسخِ ، وِمثْلُه في العُبَاِب ،  ، ُمَحرَّ

: يَْمِشي َعلَى َظْهِر قََدِمه ،  أَْفَدعُ  يُقَاُل : َرُجلٌ  َو الَمْشُي َعلَى َظْهِر القََدمِ أَو : هُ  الفََدعِ  بَيِّنُ  أَْفَدعُ  وفِي الّصحاحِ : إِلى إِْنِسيِّهما ، يُقَاُل ِمْنه : َرُجلٌ 

 األَْعَرابِّيِ. (2) [ابنِ ]عن 

قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، قاَل ابُن أَْحَمَر  هُ ُعْصفُوراً ما آَذاـ ولو قاَل : صاِحبُه ، كاَن أَْحَسَن  ـ األَْفَدعُ  ءَ اْرتِفَاُع أَْخَمِص القََدِم َحتَّى لَْو َوِطى : الفََدعُ  أَو

: 

ٌة  ُه أَمــــــــــــَ ٍا أُمــــــــــــ  جــــــــــــِ ُم مــــــــــــن هــــــــــــَ يــــــــــــهــــــــــــِ مح فــــــــــــِ  كــــــــــــَ

ا      هــــــــــَ ــــــــــِ ل دٌَع ا يف رِجــــــــــح ــــــــــَ ا ق هــــــــــَ ــــــــــِ ن ــــــــــح ي دَعُ يف عــــــــــَ ــــــــــَ  ف

  
 ، ال يُْستَطاُع بَْسُطَها معه. قالَهُ اللْيُث ، قاَل أَبو ُدالَمةَ. كأَنََّها قد زالَْت عن َمواِضِعها ُكلِّها ِخْلقَةً أَو َداًء ، في الَمفَاِصل وَمْيلٌ  أَو هَو اْعِوجاجٌ 

ِرٌش  ِ  ـــــــــــِ  اح يـــــــــــَ حـــــــــــح رُبَُة الـــــــــــلـــــــــــ  كـــــــــــح بـــــــــــاُء عـــــــــــُ كـــــــــــح  عـــــــــــَ

ا وِ      ِر مـــــــــــن َأوحصـــــــــــــــــــــــــاهلـــــــــــِ اصـــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــَ
َ

دَعُ يف املـــــــــــ  فـــــــــــَ

  
  :، قاَل أَبُو ُزبَْيٍد الّطائِيُّ  ِخْلقَةً  من اليَِد والقََدمِ  أَْكثَُر ما يَُكوُن ِفي األَْرساغِ وِ 

ِه  اغـــــــــــِ ِو يف أَرحســـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــح ُر اخلـــــــــــَ ابـــــــــــَ قـــــــــــَ دَعٌ مـــــــــــُ  فـــــــــــَ

اابَ      يــــــــــّ مــــــــــاِء هــــــــــَ لــــــــــح َ  يف الــــــــــظــــــــــ  ارٌِم لــــــــــيــــــــــح بــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــُ

  
،  ُعَمرَ  َعْبِد هللا بنِ  منه َحِديثُ وِ ، وكذِلَك في اليَِد ، وهو أَْن تَُزوَل الَمفَاِصُل عن أَماِكنِها ، هو َزْيٌغ بَْيَن القََدِم وبَْيَن َعْظِم الّساقِ  أَو

 فنََزَعها ، عنههللارضيفغَِضَب ُعَمُر  بَْيٍت ففَِدَعْت قََدُمه فَْوقِ  َدفَعُوه ِمن ِحيَن بَعَثَه أَبُوه ِليُقَاِسَمهم الثََّمَرةَ  أَنَّ يَُهوَد َخْيبَرَ » عنهماهللارضي

َعتْ  ، فَسَحُروه»:  ِرَوايَةٍ  وفِي ، وأَِريحاءَ  تَْيَماءَ  إِلَى وأَْجاَلُهم ، َخْيبَر أَي« ِمْنُهم  «.هأَصابِعُ  فتَكوَّ

قاَل ، وال  .فَْدَعاءُ  ، ونَاقَةٌ  أَْفَدعُ  َجَملٌ  ، تَقُول : البَِعيِر : أَْن تََراهُ يََطأُ َعلَى أُّمِ قِْرَدانِِه ، فيَْشَخُص َصْدُر ُخفِّهِ  يََديِ  في الفََدعُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ 

ْسغِ ، وأَْصلُه الَمْيُل والِعَوُج  إِاّل َجْسأَةً في الفََدعُ  يَُكونُ   ، وقاَل غْيُرهُ : هو أَْن تَْصَطكَّ َكْعباهُ ، وتَتبَاَعَد قََدَماهُ يَِميناً وِشَماالً. (3)الرُّ

 تَْيماءَ  إِلى َخْيبَرَ  يَُهودَ  ـ عنههللارضي ـَمُر ابَن ُعَمَر ، فأَْجلَى عُ  فََدُعوا أَنَّ أَْهَل َخْيبَرَ »الحديُث اآلَخر : ، ومنه أَْفَدعَ  التَّْفِديُع : أَْن تَْجعَلَهُ وِ 

ً  وإِبالً  ماالً  ثََمِرهم قِيَمةَ  وأَْعَطاُهمْ  ، وأَِريَحاءَ   «.ذِلك وغْيرِ  وِحبَالٍ  أَْقتابٍ  من وُعُروضا

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْت َكفَُّها ِمن العََمِل ، قال الفََرْزَدُق : فَْدَعاءُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : أََمةٌ   : إِذا اْعَوجَّ
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ٍة  ــــــــــــَ ال ــــــــــــُر وخــــــــــــَ رِي ــــــــــــَك اي جــــــــــــَ ٍة ل مــــــــــــ  مح عــــــــــــَ  كــــــــــــَ

عــــــــــاءَ      دح ارِي فــــــــــَ ي  ِعشــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــَ تح عــــــــــَ بــــــــــَ لــــــــــَ دح حــــــــــَ  قــــــــــَ

  
َراُع : كوَكٌب َمْعُروٌف ، أَْنَشَد أَبُو َعْدنَاَن : الفَْدَعاءُ وِ   : الذِّ

َرِة َأوح  ـــــــــــــح ثـ ـــــــــــــ  وحٌم مـــــــــــــن الـــــــــــــنـ ـــــــــــــَ هـــــــــــــايـ ائـــــــــــــِ عـــــــــــــَ دح  فـــــــــــــَ

هــــــــــا     ائــــــــــِ عــــــــــَ نح َوجــــــــــح ِز مــــــــــِ نــــــــــح َ  الــــــــــعــــــــــَ فــــــــــح ــــــــــَ رُِج نـ  لــــــــــُح

  
.  أَي : ِمْن ِشدَّةِ القُّرِ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ : وفي الفََدع ، ُمَحّرَكةً : َمْوِضعُ  الفََدعةوِ 

__________________ 
 ( يف اللسان : مبا يكرم.1)
 «.قدمه»بد  « قدميه»( عن التهذيب ا وفيه : 2)
 «.فدع»( قوله : وأصله املير والعوج هو قو  األزهري ولي  من كالم ابن ِشير ا انظر التهذيب 3)
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 : ِ  .األَفحدَعِ  ا هو َتصحِغريُ « أُفيحدَعُ  كبَن ُه ُأَصيحِلضُ »َحِديِث ِذي الس َويـحَقَتاح
؛ ألَنَّ في أَصابِِعه اْعِوجاجاً ، َكَذا قالَهُ اللَّْيُث ، قاَل الّصاَغانِيُّ :  أَْفَدعُ  : الظَِّليُم ، الْنِحَراِف أَصابِعه ، ِصفَةٌ غاِلبَةٌ ، وُكلُّ َظِليمٍ  األَْفَدعُ وِ 

َواُب : الْنِحَراِف َمنَاِسِمه ، كما يُقَاُل تِْلَك ِلْلبَِعيرِ   .والصَّ

. األَْفَدعُ وِ   : الَمائُِل الُمْعَوجُّ

 : الشَّْدُخ والشَّقُّ اليَِسيُر. الفَْدعُ وِ 

َمْخَشِرّي : اْستَعََرَض َرُجٌل َعْبداً ، فَرأَى به  فاْشتََراهُ.. فََدعْ  ، وإِالّ  األَْفَدع : ُخذِ  األَْفَدعُ  ، فأَْعَرَض َعْنه ، فقاَل لَه فََدَعا وِمن لَطاِئِف الزَّ

 : القُْرُدوَعةُ  وقيل : َصوابُه ، وقَْد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، ، كعُْصفُوَرةٍ : َزاِويَةُ الَجبَِل ، عن العَُزْيِزّيِ  الفُْرُدوَعةُ  : [فردع]

 ، نبَّه عليِه الّصاَغانِيُّ ، وَسيَأْتِي. بالقَافِ 

 : [فرذع]

 يُْستَْدَرُك َعلَْيه :* ومّما 

 بالقَاَف.« قرذع»ِف في ، كَجْعفٍَر : الَمْرأَةُ البَْلَهاُء ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، ونَقَلَهُ صاِحُب اللَِّساِن ، ُهنا. قلُت : وَسيَأْتِي للُمَصنِّ  الفَْرَذعُ 

 َحبُّ القُْطن. اِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيه : هو، أَهملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللِّسَ  ، كقُْنفُذٍ  (1) الفُْرُزع  :[فرزع]

 .فََراِزعُ  َجْمعُه بهاٍء : الِقْطعَةُ مَن الَكإلِ  (2) الفُْرُزَعةُ وِ 

أَنَّ األَْنَساَر َسْبعَةٌ ، وهو الصَّواُب. « ب دل »، هكذا ُهَو في العُبَاِب والتَّْكِملَِة ، وَمرَّ لَه في  بال الٍم : أََحُد أَْنَساِر لُْقَماَن الثََّمانِيَةِ  ، فُْرُزَعةُ وِ 

 في : َحْمِل ، وَزْنٍد ، وفَْرخٍ ، ولْيَس قال شْيُخنَا : وأَْنَساٌر ال يَْخلُو عن نََظٍر ، ألَنَّ فيه َجْمَع فَْعٍل بالفَتْحِ على أَْفعَاٍل ، وهو غْيُر َمْعُروٍف ، إِالَّ 

 هَذا ِمْنَها.

 فَراِجْعهُ.« ن س ر»وفي « ل ب د»تَقَدَّم في  قلُت : وهذا البَْحُث قد

 أَي ِقَطعاً. فراِزعَ  الَكألُ : صارَ  تَفَْرَزعَ وِ 

 فَْرُعها قالُوا : ؟أَيُّ الشََّجِر أَْبعَُد ِمن الخاِرفِ »، ال يَُكسَُّر على غْيِر ذِلَك ، وفي الَحِديِث :  فُُروعٌ  ، والَجْمُع : ٍء : أَْعالهُ ُكّلِ َشيْ  فَْرعُ  : [فرع]

 «.، قاَل : وكذِلَك الصَّفُّ األَّولُ 

 ، أَي من أَْشَراِفِهم. فُُروِعِهمْ  ، يُقَاُل : هو ِمن من القَْوم : َشِريفُهم الفَْرعُ  من الَمَجاِز :وِ 

َكه. : الفَْرعُ وِ   وفي الَحِديِث : ال»يُّ بالتَّْحِريِك ، وإِنَّما َذَكَرهُ بعَد قَْولِه : قُْلُت : لم يَْضبِْطهُ الَجْوَهرِ  الماُل الّطائُِل الُمعَدُّ ، وَوِهَم الَجْوَهِريُّ فَحرَّ

ٌك. الفَرعُ و ثُمَّ قاَل :« فََرع  : قاَل الشَُّوْيِعرُ  أَْيضاً ففُِهَم منه أَنَّهُ ُمَحرَّ

رح  َتصـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــح قـــــــــــَ  ومل يــــــــــــَ بــــــــــــح تــــــــــــَ ن واســـــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــمـــــــــــَ

هِ مــــــــــــــــن      رحعــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ رح  فـ ســــــــــــــــــــــــــــــِ كح  مــــــــــــــــااًل وملَح يــــــــــــــــَ

  
واُب ، ثُمَّ إِنَّ الُمَصنَِّف قَلَّد الّصاَغانِيَّ في تَْوِهيِمه  «ماالً وال الَمْكِسرِ » أَْنَشَده في العُبَاِب ، وفِي اللَِّساِن :هَكَذا  وِمثْلُه في التَّْكِملَِة ، وهو الصَّ

ِة الَجْوَهِريَّ في ِذْكِره ، والصَّواُب ما َذَهَب إِليِه الَجْوَهِريُّ تبَعاً لغْيِره من   .(3)األَئِمَّ

ُروَرةِ ، والثّانِي : ألَنَّ  فََرِعهِ  وأَما قوُل الشاِعِر فيَُجاُب عنه بَجَوابَْين : األَّوُل : أَنَّه أََراَد من ُهنَا الغُْصُن ، َكنَى به عن  الفَْرعَ  ، فسكَّن للضَّ

ْل. ِحيُح ، فَتَأَمَّ  َحِديِث ماِلِه ، وبالَكْسِر عن قَِديِمه ، وهو الصَّ

 وهو مجاٌز ، قال اْمُرُؤ القْيِس : الشَّعَُر التّامُّ  : الفَْرعُ وِ 

رحعٍ وِ  ـــــــــــــَ ٍم  فـ َوَد فـــــــــــــاحـــــــــــــِ َ َأســـــــــــــــــــــــــــح وح َ
ـــــــــــــُن املـــــــــــــ زِي ـــــــــــــَ  ي

رِ      كـــــــــِ ـــــــــح ث عـــــــــَ ـــــــــَ تـ ُ
ِة املـــــــــ لـــــــــَ خـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــن ِو ال ـــــــــح ن ـــــــــٍث كـــــــــقـــــــــِ ي ـــــــــِ  أَث

  
. القَْوُس ُعِملَْت من َطَرِف القَِضيبِ  : الفَْرعُ وِ   وَرأِْسه ، قَالَهُ األَْصَمِعيُّ
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 قالَهُ أَبو َحنِيفَةَ ، قاَل الّشاِعُر : : ِمْن َخْيِر الِقِسّيِ  الفَْرعُ  أَو والِفْلُق : الَمْشقُوقَة الغْيُر الَمْشقُوقَة : الفَْرعُ  القَْوسُ وِ 

َي  ا وهـــــــــــــح هـــــــــــــَ ـــــــــــــح ـــــــــــــيـ ل ي عـــــــــــــَ رحعٌ أَرحمـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ُض  فـ  َأمجـــــــــــــحَ

الُث أَذحرٍُع وِ      َي ثــــــــــــــــــــــَ ضُ هــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــــَ  وِإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 وقاَل أَْوٌس :

ٍة  ـــــــــــَ ال ـــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــَ ل رحعٍ عـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــَرهـــــــــــا   فـ ِذي ـــــــــــَ  كـــــــــــَبن  ن

رُ      كـــــــــــَ ِش أَفـــــــــــح ُه عـــــــــــن الـــــــــــَوحـــــــــــح فِّضـــــــــــــــــــــــــح  ِإذا ملَح ختـــــــــــَُ

  
__________________ 

 ( ضبطت يف التكملة بفتح فسكون ففتح ضبرت حركات.1)
 ( ضبطت يف التكملة بفتح فسكون ففتح ضبرت حركات.2)
 الصحاح ا ابلقلم ا ابلتحريك ومثلها يف التهذيب وهبامشه عن نسخة  نية بسكون الراء.( ضبطت اللفظة يف 3)
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 .فَْرَعةٌ و فَْرعٌ  يُقَال : قَْوسٌ وِ 

 .، وهو َمَجازٌ  الفُُروعِ  ، يُقَال : امرأَةٌ َطِويلَةُ  فُُروعٌ ج :  تََطُؤه ، فَْرعٌ  (1)، يُقَاُل : لََها  من الَمْرأَِة : َشعَُرَها الفَْرعُ وِ 

ْعبِ  .الفَْرعُ وِ   ، بالَكْسِر. فَِراعٌ ج :  ، وهو الَواِدي ، َمْجَرى الماِء إِلى الّشِ

جماعاً ، َؤنَّثَةٌ إِ ، هكَذا في سائِر النَُّسخِ ، قال شْيُخنَا : وفيه نََظٌر ظاِهٌر لَْفظاً وَمْعنًى ، أَّما لَْفظاً فاَل يَْخفَى أَنَّ األُذَُن مُ  فَْرُعه من األُذُنِ  الفَْرعُ وِ 

كاَكة ، فهو كقَْولِه. فَْرَعَها فكان الصَّوابُ   ، والتَّأِْويُل بالعُْضِو ونَْحِوه ال يَْخفَى ما فِيه ، وأَّما َمْعنًى فال يَْخفَى ما فِيِه من الرَّ

ِد ابملاءِ وِ  َاَء بعَد اجلُهح
 َفس َر امل

كان يَْرفَُع »:  ـفي َحِديِث اْفتِتَاحِ الصَّالةِ ـبل تَْفِسيُر الماِء بالماِء أَْسَهُل ، وَحقُّ الِعبَاَرةِ : وِمْن األُذُِن :أَْعاَلَها هذا هو الصَّواُب قال اْبُن األَثِيِر 

 الهُ ، فبَيََّن الُمَراَد. انتهى.ٍء : أَعْ ُكّلِ َشيْ  فَْرعُ و ، (2)أَي أَعاِليَها « أُذُنَْيهِ  فُُروعِ  يََدْيه إِلى

ّمِ : ع بالِحَجاِز ، وهو من أَْضَخِم أَْعَراِض الَمِدينَةِ  الفُْرعوِ  ، على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالِم. قلت : وهي قَْريَةٌ بها ِمْنبٌَر ونَْخٌل  بالضَّ

بَِذةَ عن يَساِر السُّْقيَا ، بَْينَها وبيَن الَمِدينَِة ثمانِيَةُ بُُرٍد ، وقيل : أَْربَُع ليَ   اٍل.وِميَاهٌ ، بيَن َمكَّةَ والرَّ

عُ  ، أَي وادٍ  فَْرعٌ  أَْيضاً : الفُْرعُ وِ  . من َكْبَكٍب بعََرفَاٍت ، ويُْفتَحُ  يَتَفَرَّ  ، وأَْنَشَد : ماٌء بعَْينِهِ :  الفُْرعُ  قَاَل ابُن األَْعَرابِّيِ :و ، وبه َضبََط البَْكِريُّ

 مبَرحًع  َ حُمودح  الُفرحعَ تـََرب َض 
مِّ  األَْفَرعِ  َجْمعُ  : الفُْرعُ وِ  ْلعَاِن ، في ُجَموع األََصّمِ  ، لِضّدِ األَْصلَعِ ، كالفُْرَعاِن ، بالضَّ اِن والعُْميَاِن والعُوَراِن والُكْسحاِن والصُّ مَّ ، كالصُّ

ْعَوِر واألَْكَسحِ واألَْصلَع.  واألَْعَمى واالَّ

ْلعَاُن خْيٌر أَموِ   خْيٌر. الفُرعانُ  فَقاَل :؟الفُْرَعانُ  ُسئَِل ُعَمُر رِضَي هللا عنه : آلصُّ

اجِ  «.ص ل ع»ْكٍر رِضَي هللا عنه َعلَى نَْفِسه ، وقد تَقَدََّم في أَراَد تَْفِضيَل أَبِي بَ  تَهُ  ـوقال نَْصُر بن الَحجَّ  ـِحيَن َحلََق ُعَمُر رِضَي هللا َعْنه ِلمَّ

: 

َد  دح َحســـــــــــــــــــــَ قـــــــَ ـــــــَ رحعـــــــانُ ل ـــــــفـــــــُ نح  ال كـــــــُ ـــــــَ َض مل ي ـــــــَ ل  َأصـــــــــــــــــــــح

رحعِ ِإذا مـــــــــــا َمشـــــــــــــــــــــــــَ       رِ  ابلـــــــــــفـــــــــــَ خـــــــــــايـــــــــــِ تـــــــــــَ ُ
 ابملـــــــــــ

  
ُل َولٍَد تُْنتُجهُ النّاقَةُ  ، الفََرعُ وِ  ُكوَن بذِلَك ، ولو قاَل  كانُوا يَْذبَُحونَه آلِلَهتِهمو ، كما في اللِّساِن ، أَو الغَنَمُ  ، كما في الّصحاحِ  بالتَّْحِريِك : أَوَّ يتَبَرَّ

ُل نِتَاجِ اإِلبِِل والغَنَِم كان أَْخَصرَ  ْت  بَلَغَت اإِلبُِل ما يَتََمنّاهُ َصاِحبَُها ذبَُحوا ، أَو إِذا أَو كانُوا إِذا ،« ةَ وال َعتِيرَ  فََرعَ  ال» الَحِديُث : ومنه : أَوَّ تَمَّ

 قاَل الّشاِعُر : ، قَدََّم بَْكَرهُ ، فَنََحَره لَصنَِمه نََحَر ِمْنهاً بَِعيراً ُكلَّ عاٍم ، فأَْطعََمه النّاَس ، وال يَذُوقُه ُهو ، وال أَْهلُه ، وِقيَل : بل إِبُِل َواِحٍد مائَةً 

ا  نـــــــــــــَ تـــــــــــــِ َت رَايـــــــــــــَ يـــــــــــــٌر حتـــــــــــــَح تـــــــــــــِ زَاُ  قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ِإذح ال يـ

ِك      اســـــــــــــــــــــِ ُب الــــنـــــــّ قـــــــح رَت ســــــــــــــــــَ حــــ  رَعُ كــــمـــــــا َتشــــــــــــــــــَ  الــــفــــَ

  
ُعوا»الَحِديُث : ، ومنه كاَن الُمْسِلُموَن يَْفعَلُونَه في َصْدِر اإِلْساَلم ، ثُمَّ نُِسخَ  قَدْ وِ   أَي اذبَُحوا« إِْن ِشئْتُم ، ولكْن ال تَذبَُحوه َغَراةً َحتَّى يَكبَر فَّرِ

تَْينِ  فُُرعٌ  ج : ، (3)، وال تَذبَُحوه َصِغيراً لَْحُمه كالِغَراِء  الفََرعَ   ، أَْنَشَد ثَْعلَب : بَضمَّ

َدتح  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ رِيٍّ َأجح ه  (4)كـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ  رَأحســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

رُعٌ      ـــــــــــــــــــــــــــــــُ امح  فـ  بـــــــــــــــــــــــــــــــَا رائٍس وحـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وَحام : فَْحالِن.ِرئاٌس 

 ، وَخصَّ به بعُضُهم الماَء. الِقْسمُ  الفََرعُ وِ 

 ، قال ُسَوْيُد بُن أَبِي كاِهٍل : ع بَْيَن البَْصَرةِ والكوفَةِ  : الفََرعُ وِ 

ا  هــــــــــــَ لــــــــــــبـــــــــــــُ ُث ال َأطــــــــــــح يــــــــــــح ي حــــــــــــَ لــــــــــــِ ر  َأهــــــــــــح  حــــــــــــَ

تح      لـــــــــــــ  ِن وحـــــــــــــَ َب اِ صـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــِ رَعح جـــــــــــــان ـــــــــــــفـــــــــــــَ  ابل

  
 وقال األَْعَشى :
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اُد وأَ  عـــــــَ تح ســـــــــــــــــــُ ا ابنـــــــَ عـــــــَ طـــــَ قـــــَ ـــــح هـــــــا انـ لـــــُ ـــــح بـ  محســـــــــــــــــــَ  حـــــَ

ا وِ      َرعـــــــَ ِن فـــــــالـــــــفـــــــَ يـــــــح د  َر فـــــــاجلـــــــُ مـــــــح ت الـــــــغـــــــَ لـــــــ  تــــــــَ (5)احـــــــح
 

  
ُجلِ  األَْفَرعِ  َمْصَدرُ  : الفََرعُ وِ   ، للتّاّمِ الشَّعَرِ  الفَْرعاءِ و للرَّ

__________________ 
 واملثبت موافقاً ملا يف األساس.« هلا فيه فرع»( ابألصر 1)
 واللسان ويف النهاية : أعاليهما.( األصر 2)
 ( يف اللسان : كالغراة وهي القطعة من الغراء.3)
 واملثبت عن اللسان ط دار املعارف ا ونسب البيت حبواشي املطبوعة الكويتية اىل الطرماح.« كفر  حسرت»( ابألصر 4)
 دة مبدح هوذة بن علي ا نفي.وهو مطلض قصي 105واملثبت عن ديوانه ص « واحتلت العمر» .. ( ابألصر : ابتت5)
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اِس : ال بُد  للَقرحَعاِء من  َفرَِع فـََرعاً  اأَلِخرُي عن ابحِن ُدَريحٍد. وقد َجَعاِت اأَلســـَ ِلَض ا وِمنح ســـَ د  صـــَ عرُه ا وهو ضـــِ ا ِإذا َكثـَُر شـــَ
ٍر َرِضَي   تـََعاىَل عنهو  الحُفرحَعاءِ  َحَسدِ  َعِر ا وِقيَر : َذا مُج ٍة اا َأي َوايفَ  أَفـحرَعَ  كاَن أَبُو َبكح  عنههللارضي ُعَمرُ  كانَ و   الش 
َلضَ  وُ    »وقد تـََقد م. ويف اَ ِديِث :  َأصـــــــح ويـَُقا  : ِإن ُه ال يـَُقاُ  « َذا مُج ةٍ  أَفـحرَعَ  وسلللللموآلهعليههللاصلللللىكاَن َرســـــــُ

َيِة واجلُم ِة : َا يـَُقاُ  : َرُجرٌ  أَفـحرَعُ  للر ُجِر ِإذا كاَن َعِظيَم اللِّحح َلِض. قاَلُه ابُن ُدَريحٍد. أَفـحرَعُ  ا وِإل   لِضدِّ اأَلصح
ِغيُر منه ، القَْملُ  : الفََرعُ وِ   ويَُسكَُّن. ، وقِيَل : هو الصَّ

يَت الفََرَعةُ  ، ويُقَاُل : َواِحَدتَُها ، وتَُسكَّنُ  الفََرَعةُ وِ   .أَْفراعٌ  . وَجْمعُها :فَُرْيعَةُ  : القَْملَةُ العَِظيَمةُ ، وبتَْصِغيِرها ُسّمِ

ةً. : الفََرَعةُ وِ   ِجْلَدةٌ تَُزاُد في الِقْربَِة إِذا لم تَُكْن َوْفَراَء تَامَّ

ُجُل في الَجبَِل ، فََرعَ وِ    ، وهو َمَجاٌز ، وأَْنَشَد :وَعاَل ، عن اْبِن األَْعَراِبّيِ  (1) َصِعدَ  ، إِذا َكَمنَعَ  الرَّ

ٍغ  ــــــــــِ ِن رَاب حــــــــــح اَوزحَن مــــــــــن صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــدح جــــــــــَ وُ  َوق ــــــــــُ  أَق

ًا      ربح َح غــــــــُ اصــــــــــــــــــــــِ حــــــــَ رَعُ صــــــــــــــــــــــَ فــــــــح ــــــــَ ًا  يـ َم آهلــــــــَُ (2)اأُلكــــــــح
 

  
 ِضدُّ. واْنَحَدَر ، فُهوَ  نََزلَ  ، إِذا فََرعَ  قال غيُره :وِ 

ها ، كاْفتََرَعَها فََرعَ وِ  ُل ِجَماِعَها. اْفتِراعٌ  ، األَِخيُر عن الَجْوَهِرّيِ ، وقِيَل له : البِْكَر : اْفتَّضِ  ؛ ألَنَّه أَوَّ

ً  والسَّْيفِ  َرأَْسهُ بالعََصا فََرعَ  ومن الَمجاِز : حاحِ. َعالهُ بها : فَْرعا  َضْرباً ، ويُْرَوى بالقَاِف أَْيضاً ، كما في الّصِ

ً  القَْومَ  فََرعَ وِ  ً و فَْرعا أَي يَْعلُوُهم ، وفي َحِديِث « الناَس ُطوالً  يَْفَرعُ  يَكادُ : » (3)وفي َحِديِث اْبِن ِزْمٍل  : َعاَلُهْم بالشََّرِف أَو بالَجَماِل. فُُروعا

ً  الفََرَس باللِّجامِ  فََرعَ و :« َس ُطوالً النا تَْفَرعُ  كانَتْ »َسْوَدةَ :  وَكفَّهُ ، قال أَبُو  وكبََحهُ  ، كما في الّصحاحِ ، زاَد غيُره : قََدَعهُ  : يَْفَرُعه فَْرعا

 النَّْجم :

رِعِ  فــــــــــح هح  (4) مبــــــــــُِ ــــــــــُ ل طــــــــــَ ــــــــــح ي رٍّ عــــــــــَ ِ حــــــــــُ اح فــــــــــَ ــــــــــح تـ ــــــــــكــــــــــِ  ال

رحعـــــــــــاً      هـــــــــــفـــــــــــَ َرعـــــــــــُ فـــــــــــح ـــــــــــَ هح  نـ ـــــــــــُ ل ـــــــــــِ ت عـــــــــــح ـــــــــــَ ا نـ ـــــــــــَ ن  وَلســـــــــــــــــــــــــح

  
ً  بَْينَُهم فََرعَ  من الَمَجاِز :وِ   بَْينَُهَما ، أَي َحَجْزُت وَكفَفُت ، عن أَبِي نَْصٍر. فََرْعتُ و وِعبَاِرةُ الّصحاحِ : َحَجَز ، وَكفَّ ، وأَْصلَحَ  : يَْفَرُع فَْرعا

 ُء الَحَسُن.الَهّيِ  العَاِلي : الُمْرتَِفعُ  الفاِرعُ  عن أَبِي َعْدنَاَن :وِ 

 ِضدٌّ. ، فهو الُمْستَِفلُ : الفاِرعُ و : العَاِلي ، الفَاِرعُ  األَْعَرابِّيِ :قاَل ابُن 

 (5)ِحيَن قَتََل َرُجالً من فِْهٍر بأَِخيِه ِهَشاِم بِن ُصبَابَةَ  ـ، يُقَاُل : إِنَّهُ ِحْصُن َحّسان بِن ثَابٍِت ،قال ِمْقيَُس بُن ُصبَابَةَ  ِحْصٌن بالَمِدينَة  :فَاِرعٌ وِ 

 : ـ ُمْرتَدًّا َمكَّةَ  ولَِحقَ  ، عنههللارضيثِّيِ اللَّيْ 

ُه  لــــــــــــــَ قــــــــــــــح ُت عــــــــــــــَ لــــــــــــــح رًا ومحــــــــــــــَ  هــــــــــــــح ه فــــــــــــــِ  ََثَرحُت بــــــــــــــِ

اِر أَرحاَبَب      جــــــــــــــ  ــــــــــــــنــــــــــــــ  يِن ال رَاَة بــــــــــــــَ  فــــــــــــــارِعِ ســــــــــــــــــــــــــــَ

  

داً وِ  َوســـــــــــــــــــــــ  ُت مـــــــــُ عـــــــــح جـــــــــَ طـــــــــَ ُت ََثحرِي واضـــــــــــــــــــــــح  أَدحرَكـــــــــح

  
ِض ِو    َ ِن َأّوَ  راجــــــــــــــــــِ ُت ِإىل اأَلوح نــــــــــــــــــح (6)كــــــــــــــــــُ

 

  
 وقال ُكثِّيٌر يَِصُف َسَحاباً :

يــــــــــِ  و  قــــــــــِ ٍض والــــــــــعــــــــــَ لــــــــــح َ ســــــــــــــــــــــــَ اح ا بــــــــــَ ارِعٍ َرســــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــَ

رُ      امــــــــــــِ ــــــــــــه َغشــــــــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــِ زحِن ف مــــــــــــُ ــــــــــــح ل ــــــــــــِ ٍد ل  ِإىَل ُأحــــــــــــُ

  
 ، وسايَةُ : َواٍد َعِظيٌم قُْرَب َمكَّةَ. ة بَواِدي السََّراةِ قُْرَب َسايَةَ  : فَاِرعُ وِ 

 ع بالّطاِئِف. : اِرعٌ فَ وِ 
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َكةً : أَْعَواُن السُّْلَطاِن ، َجْمعُ  الفََرَعةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ   ، وهو ِمثُْل الَواِزعِ. فَاِرعٍ  ، ُمَحرَّ

 .فاِرَعةٍ  ، َجْمعُ  : تِاَلٌع ُمْشِرفَاُت الَمَسايِلِ  الفََواِرعُ وِ 

 ، قاَل النَّابِغَةُ الذُّْبيانِيُّ : ع أَْيضاً : الفََواِرعُ وِ 

ىَن  رحتـــــــــَ ـــــــــَ نح فـ ا ُذو ُحســـــــــــــــــــــــً  مـــــــــِ فـــــــــَ َوارِعُ عـــــــــَ  فـــــــــالـــــــــفـــــــــَ

ُض      َوافــــــــــِ الُ  الــــــــــد  ا أَرِيــــــــــٍك. فــــــــــالــــــــــتــــــــــِّ نــــــــــبــــــــــَ (7)فــــــــــجــــــــــَ
 

  
 أَْسعََد بِن ُزَراَرةَ ، أَْوَصى بِْنُت أَبِي أَُماَمةَ  فَُرْيعَةُ  كُجهيُنَةَ :وِ 

__________________ 
 «.صع د»اللسان بتشديد العا ( ضبطت ابلقلم يف 1)
 ونسبه لكثري.« رابغ»( البيت يف معجم البلدان 2)
 «.أيب زمر»( عن النهاية واللسان وابألصر 3)
 :« ميثر»( يف اللسان 4)

 عن مفرع الكتفا حر عطله
 رية ابن هشام.( قتله رجر من األنصار من رهرت عبادة بن الصامت ا وهو ير  أنه من العدو ا فقتله خطب ا كما يف س5)
 .306/  3( صدره يف سرية ابن هشام 6)

 حللت به وتري وأدركت ثؤريت
 برواية خمتلفة. 42( ديوانه ص 7)



10534 

 

تَـيحها  وِ     (1)هِبَا أَبُوها وأُبخح ا  بِنحُت ُعَمرَ  فـَُريـحَعةُ و  بِن ُمَعاِويََة ا بِنحُت رَاِفض فـَُريـحَعةُ و  .وسللللموآلهعليههللاصللللىِإىل َرســــــُ
َعاِجِم ا

َ
راً يف امل ِخ ومل َأِجدح هَلا ِذكح َحاَ . بِنحُت قـَيح ٍ  فـَُريـحَعةُ و  هَكذا يف الن ســـــــــــَ َجَّب ا ذََكَرَها ابُن ِإســـــــــــح  فُريـحَعةُ و  ا من بين َجحح

َشمِ  ُت ال بِنحُت ُمَعوِّذ فُريـحَعةُ و  ا اَبيـََعتح ا بِنحُت ماِلِك بِن الد خح راَء ا ُأخح  ر بِيِض ا كاَنتح صاِ ًَة.بِن َعفح
بِْنُت خاِلِد  فَُرْيعَةُ و بِْنُت الُحبَاِب ْبِن َرافِعٍ األَْنَصاِريَّة ، َذَكَرَها ابُن َحبِيب ، وَكنّاَها ابُن َسْعٍد أُمَّ الُحبَاِب ، فَُرْيعَةُ  وبَِقَي َعلْيه :

بِن ُخنَْيِس بِن  (2)

بنُت َوْهٍب  فَُرْيعَةُ و أُمُّ إِْبَراِهيَم بِن نُبَيط ، َذَكَرَها ابُن األَِميِن في الصَّحابِيّاِت : فَُرْيعَةُ و مُّ َحّساَن بِن ثابٍِت.لَْوَذاَن ، َذَكَرَها ابُن َسْعٍد ، وهي أُ 

ْهِريَِّة.  الزُّ

لْ  فارعةُ و : أَْخُت أُّمِ َحبِيبَةَ ، لها ِهْجَرةٌ  بِْنُت أَبِي ُسْفيَانَ  فاِرَعةُ وِ   ، أُْخُت أَُميَّةَ ، لها ِوفاَدةٌ ، َرَوى َعْنَها ابُن َعبّاٍس. ِت الثَّقَِفيَّةُ بِْنُت أَبِي الصَّ

ها َحبِيبَةُ بِْنُت الُمنَافِِق َعْبِد هللا بن أُبَّيٍ ، بِْنُت ماِلِك بِن ِسنَانٍ  فَاِرَعةُ وِ  ،  ْينَةَ أَو ِهَي كُجهَ  أُخُت أَبِي َسِعيٍد الُخْدِرّيِ :َشِهَدِت الُحَدْيبِيَةَ ، وأُمُّ

 وتُْعَرُف بِهَما ، لها َحِديٌث في الِعدَّةِ في الُمَوطَّإِ.

ْحمن ، فَاِرَعةو أَْيضاً : أُْختُه ، فَاِرَعةُ و بنُت أَْسعََد بِن ُزَراَرةَ. فاِرَعةُ  وفَاتَهُ : ْحمِن الَخثْعَِميَّةُ. َرَوى عنها السَِّريُّ بُن َعْبِد الرَّ  بنُت عبِد الرَّ

،  َصَحابِيَّاتٌ  بِْنُت قَُرْيبَةَ بِن َعْجالَن األْنَصاِريَّة ، َذَكَرَها ابُن َحبِيب : فَاِرَعةُ و  ِعَصاِم بِن َعاِمٍر البَيَاِضيَّة ، ذكَرها ابُن َسْعٍد ،بنتُ  فَاِرَعةُ و

.  رِضَي هللا َعْنُهنَّ

ه الفَُرْيعَةِ  يُعَرُف باْبنِ  عنههللارضي َحّساُن بُن ثابِتٍ وِ   ، وقد تَقَدَّم ِذْكُرَها. ، كُجهْينَةَ ، وهي أُمُّ

 ، َشِهَد فَتَْح اإِلْسَكْنَدِريَِّة الثّانِي ، وله ِرَوايَةٌ عن َعْمِرو بِن العَاِص. كِعنٍَب : تابِِعيٌّ  الَمْهِرّي الِمْصِريُّ  فَِرعٍ  تَِميُم بنُ وِ 

ً ، قاَل َرُجٌل من العَ  في الَجبَل : اْنَحَدرَ  أَْفَرعَ وِ  ً  َرِب : لَِقيُت فاُلنا ، يَقُوُل : أََحُدنَا ُمْصِعٌد ، واآلَخُر ُمْنَحِدٌر ، وهَكَذا في نَُسخِ  فَاِرعاً ُمْفِرعا

َواُب أََحُدنا صاِعٌد ، ألَنَّ مُ  ى ُمْنَحِدر. قلُت : وِمثْلُه في ْصِعداً بَمْعنَ الّصحاحِ ، وَرأَْيُت بَخّطِ األَِديِب عبِد القَاِدِر بِن ُعَمَر البَْغَداِدّيِ ، قاَل : الصَّ

 األََساِس ، وِعْنِدي فِي ذِلَك نََظٌر ، وهو َمَجاٌز ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للشَّّماخِ :

ي  طــــِ خــــَ بح ســــــــــــــــــَ نـــــــِ ــــَ ت ي فـــــــاجــــح ائــــِ جـــــــَ َت هــــِ رِهـــــــح  فـــــــِإنح كــــَ

َك      نــــــــــــ  رِكــــــــــــَ دح يال يــــــــــــُ رَاعــــــــــــِ يــــــــــــِدي ِإفـــــــــــــح عــــــــــــِ  وَتصــــــــــــــــــــــــــح

  
 ٍر :: اْنِحداِري ، وِمثْلُه ِلبَشْ  إِْفَراِعي

تح ِإَذا  َرعــــــــــَ ــــــــــح ا  أَفـ َدتح هبــــــــــَِ عــــــــــَ ٍة َأصــــــــــــــــــــــــح عــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ  يف تـ

اِت وِ      اجـــــــَ ِب ا ـــــــَ لـــــــُ طـــــح نح يـــــَ رِعح مـــــَ فـــــح ـــــُ ِد  يـ عـــــــِ (3)وُيصـــــــــــــــــــح
 

  
 ً َع تَْفِريعا  ، قاَل َمْعُن بُن أَْوٍس : كفَرَّ

ي  يـــــــــــِّ ر  حـــــــــــَ ا جـــــــــــُ اُروا فـــــــــــَبمـــــــــــ  واَفســـــــــــــــــــــــــَ ر عـــــــــــُ  فـــــــــــفـــــــــــَ

ُدوا      عـــــــــ  ٍد فصـــــــــــــــــــــــَ ي  َدعـــــــــح ا حـــــــــَ يـــــــــعـــــــــًا ا وأَمـــــــــ  (4)مجـــــــــَِ
 

  
 بفاُلٍن فَما أَْحَمْدنَاه ، أَي نََزْلنَا به. أَْفَرْعنَا ، يُقَال : بِِهم : نََزلَ  أَْفَرعَ وِ 

َكةً : أَْفَرَع الفََرَعةَ وِ   وقد تَقَدََّم. (5)« أَْفِرُعوا:»، ومنهُ الَحِديُث  نََحَرها ، ُمَحرَّ

ُل النَّتَاجِ. الفََرعَ  اإِلبُِل : نُتَِجت أَْفَرَعتِ وِ  َكةً ، وهو أَوَّ  ، ُمَحرَّ

 .الفََرع : أَي نُتَِجت القَْوُم : فَعَلَْت إِبِلُُهم ذِلكَ  (6) أَْفَرعَ وِ 

ِل النّاِس. بَنُو فاُلٍن ، أَي أَْفَرعَ وِ   اْنتََجعُوا في أَوَّ

 ائِِر النَُّسخِ ، ومثلُه في العبَاِب ، وهو تَْحِريٌف َوقََع فيه الّصاَغانِيُّ ، فقَلََّده الُمَصنُِّف ، وصوابُه :، هَكَذا في س أَْهلَهُ : َكفَلَُهمْ  فاُلنٌ  أَْفَرعوِ 

ل. أَْفَرعو  الَواِدي أَْهلَه : كفَاُهم ، فتَأَمَّ

 ، قاَل األَْعَشى : اللَِّجاُم الفََرَس : أَْدَمى فاهُ  أَْفَرعوِ 
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وحمَ  َداِء يــــــــــــَ َددحَت عـــــــــــن اأَلعـــــــــــح ٍب صــــــــــــــــــــــــَ اعــــــــــِ بـــــــــــَ   عـــــــــــُ

ي      َذاكــــــــِ
َ
ُدوَد املــــــــ اصــــــــــــــــــــــُ هــــــــَ تـــــــــح َرعــــــــَ رُ  أَفـــــــــح احــــــــِ ســــــــــــــــــــــَ

َ
 امل

  
__________________ 

 ( و ا حبيبة وكبشة ا كما يف أسد الغابة.1)
 ( يف أسد الغابة : عمرو.2)
 ( البيت يف التهذيب ونسبه إىل كثري ا والبيت يف ديوان بشر بن أيب خازم.3)
ـــــــــــــ( ويرو  : فبفرعوا ا أي احندروا. ويف التهذيب : فصّعدا بد  فصعدوا وصوب هذه الرواية ابن بري 4) ـــــــــــــكما يف اللسان   ـ ألن القافية منصوبة  ـ

 وبعده :
 فـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــات ممـــــــــــــــــــــن ابخلـــــــــــــــــــــورنـــــــــــــــــــــ  داره 

ــــــــــــــجــــــــــــــدا     ــــــــــــــن ــــــــــــــر قــــــــــــــد ت ــــــــــــــم وحــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــائ  مــــــــــــــقــــــــــــــي

  

 «.فّرعوا»( كذا ابألصر ا والذي تقدم يف أثناء املادة بلفة : 5)
 «.أفرعت»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 6)
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 الَحْيُض الَمْرأَةَ بالدَِّم. أَْفَرع يَْعنِي أَنَّ الَمَساِحَل أَْدَمتْها ، كما

اَل الّشاِعُر يَْرثي ُعبَْيَد بَن أَيُّوَب وهذا عن َشِمٍر ، ق كاْستَْفَرَعه بِه ، أَي اْبتََدأَْت به ، أَْفَرْعتَ  ، يُقَال : بِئَْس ما َء : اْبتََدأَهالَحِديَث والشَّيْ  أْفَرعوِ 

: 

يِن وِ  تــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ىت  تـ زحِن حــــــــــــــــَ يِن اب ــــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ  َدهلــــــــــــــــ ح

رَعَ ِإَذا      فــــــح ــــــَ تـ ا اســــــــــــــــــــح يـــــــَ اهــــــِ اِديـــــــَث ســـــــــــــــــــــَ وحُم اأَلحـــــــَ ــــــقــــــَ  ال

  
َل فِيها ، فعََرَف خبََرَها أَْفَرعوِ   وَعِلَم ِعْلَمها. األَْرَض : َجوَّ

 ، أَي ِمَن ِغْشيَانِه بِها. من ِغْشيانَِها ، أَي قََضى حاَجتَه فاُلٌن العَُروَس : فََرغَ  أَْفَرع قال أَبُو َعْمٍرو :وِ 

ُل ما : أَوّ  اإِلْفَراعُ  ، كما في العُبَاِب ، وقِيَل : قْبَل الِوالَدة ، كما في نّصِ أَبي ُعبَْيٍد ، وفي اللَِّساِن : الَمْرأَةُ : َرأَت الدََّم عنَد الوالَدةِ  أَْفَرَعتِ وِ 

 تََرى الَماِخُض من النَِّساِء أَو الدَّواّبِ َدماً.

 لها الَدُم : بََدا لََها. أَْفَرعَ وِ 

ً  أَْفَرَعتْ  أَو ِل ما حاَضتْ  : رأَْت دما  : َحاَضْت. وهو نَصُّ أَبِي عبَْيٍد. أَْفَرَعتْ  ، كما في الُمِحيِط ، وفي اللَِّساِن : في أَوَّ

بُُع الغَنََم : أَْفَسَدْت وأَْدَمتْ  أَْفَرَعت في الُمِحيِط :وِ  بُُع في الغَنَم : قَتَلَتَْها وأَْفَسَدتَْها ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : أَْفَرَعت ، وفي اللَِّساِن : الضَّ  الضَّ

تِ  َرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح رَارِي  أَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  يف فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

رَارِي     ا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ َبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 أََردحِت اي َجَعارِ 

أُْن.ٍء ُرئَِي ، وهي أَْفَسُد َشي  والفَُراُر : الضَّ

ّمِ : أََخذُوهُ  أُْفِرعَ وِ   فقَتَلُوه. بَسيِِّد بَنِي فاُلِن ، بالضَّ

ً وِ  َع تَْفِريعا بَمْعنَى االْنِحَداِر قد َسبََق له قَِريباً ، فإِعاَدتُه ثانِياً كأَنَّهُ  التَّْفِريعَ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وغْيُره ، وال يَْخفَى أَنَّ  : اْنَحَدَر ، وَصِعَد ، ِضدُّ  فَرَّ

الً. يَِّة ، وَسبََق َشاِهُده أَوَّ ّدِ  لبَيَاِن الّضِ

ْعتُ  ويُقَاُل : ً  في الَجبَل فَرَّ ْعتُ و ، أَي اْنَحَدْرُت ، تَْفِريعا عَ و :َهبَطَ  أَْفَرع : الَجبَِل ، أَي َصعَّدت ، وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ  [في] فَرَّ  : َصعَّد. فَرَّ

عَ وِ  ُجلُ  فَرَّ ً  الرَّ َكةً ، ومنه الفََرعَ  ذبَحَ  : تَْفِريعا ُعوا»الَحِديث : ، ُمَحرَّ  ، وقد تَقَدَّم ،« أَْفِرُعوا:»ويُرَوى « إِْن ِشئْتُم ، ولِكْن ال تَْذبَُحوا َغَراةً  فَّرِ

.، نَقَلَه الّصاَغانِ  أَْفَرعَ و ، كاْستَْفَرع  يُّ

عَ  يُقَال :وِ  َعتْ  ، فُُروَعه َجعَلََها َمَسائَِل أَي هذا األَْصلِ  ِمنْ  فَرَّ  للَمَسائِِل. التَّْفِريعِ  وهو َمَجاٌز ، يُقَاُل : هو َحَسنُ  فَتَفَرَّ

عَ وِ   بالشَّتِْم ونَْحِوه ، كما في اللَِّساِن واألََساِس ، وهو َمَجاٌز. القَْوَم : َرِكبَُهم تَفَرَّ

َعُهم َل :قِيوِ   َشَرفاً ، وفَاقَُهم ، قاَل الّشاِعُر : َعاَلُهمْ  : تَفَرَّ

اوِ  ــــــــــــــــــَ ن ر عــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ٍر  تـ ــــــــــــــــــِ يَنح َوائ ــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــن اب

َرمح      وَم الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ رحثــــــــــــــــُ زِّ وجــــــــــــــــُ َة الــــــــــــــــعــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــامــــــــــــــــَ

  
َعُهم أَو َج َسيَِّدةَ نَِسائِِهم : تَفَرَّ . ويُقَاُل : تََزوَّ ْعتُ وُعلياُهنَّ ْيتُُهم ،  تَفَرَّ ْيتُُهم وتَنَصَّ ْرَوةِ منهم والسَّناِم ، وكذِلَك تََذرَّ ْجُت في الذِّ ببَنِي فاُلٍن ، أَي تََزوَّ

 وهو َمَجاٌز.

َعتِ وِ   .فُُروُعَها األَْغَصاُن : َكثَُرتْ  تَفَرَّ

 ، قاَل البَُرْيُق الُهَذِليُّ : ، كَجْدَوٍل : ع فَْرَوعٌ وِ 

ا بــــــــــَوعح وِ  هــــــــــَ ــــــــــح نـ يِن مــــــــــِ دح هــــــــــاجــــــــــَ اِء قــــــــــَ رحوعٍ ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ  فـ

ُر وِ      فـــــــــح ٌة قــــــــــَ زِلـــــــــَ نـــــــــح اِء مـــــــــَ زاِع ِذي الـــــــــلـــــــــهـــــــــبـــــــــَ (1)َأجـــــــــح
 

  
 «.. فأَْذناب.. بَوْعَساِء قَْرَمدٍ »َرَواهُ األَْصَمِعيُّ لعَاِمِر بِن َسُدوٍس ، ويُْرَوى : وَ 
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اِء وفَتِْحها. ، ُضِبَط بُسُكونِ  ، كفَْيفَعٍل : َشَجرٌ  الفَْيفَرعُ  قال أَبو َزْيٍد في ِكتَاِب األَْشَجاِر :وِ   الرَّ

 بِن ثَْعلَبَةَ بِن َجِذيَمةَ بِن َعْوِف بِن بَْكِر بِن أَْنَماِر بِن َعْمِرو بِن َوِديعَةَ بِن لَُكْيِز بِن أَْفَصى بن َعْبدِ  كُزبَْيٍر : لَقَُب ثَْعلَبَةَ ْبِن ُمعَاِويَةَ  ، فَُرْيعٌ وِ 

ِضيُّ الّشاِطبِيُّ بأنَّه بالقاِف. َشاِطيُّ وابُن السَّْمعَانِّي ، وتَعَقَّبه الرَّ  القَْيِس ، هكذا ضبََطه الرُّ

ْلِت  ـ، أَو َضروَرةُ ِشْعٍر  فِْرَعْونَ  في لُغَةٌ  : فَُرْيعوِ   :  ـفي قَْوِل أَُميَّةَ بِن أَبِي الصَّ

وســـــــــــــــــــــــــــــَ   َن عـــــــــــــــاٍد ومـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح يِّ داُووَد واب  حـــــــــــــــَ

ضٌ وِ      َريـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ ا ِ  فـ قـــــــــــــــــَ ه ابلـــــــــــــــــثـــــــــــــــــِّ يـــــــــــــــــانـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ  بـ

  
 ، كما في العُبَاِب. فِْرَعْونُ و أَي :

الِ  فُْرَعانُ وِ  ّمِ : أََحُد بَنِي النَّزَّ  بِن َسْعدٍ  بُن األَْعَرِف ، بالضَّ

__________________ 
 ونسبه لعامر بن سدوس اخلناعي اهلذد.« اللهباء»وذكره ايقوت يف  «.بوعساء قرمد»برواية :  58/  3( ديوان اهلذليا 1)
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َقرِيِّ  ِسِه  ا وهو ال ِذي (1)املِنـح ُرِجي َلَكاِع. ـوُد هبا وهو  َُ  ـقَاَ  لِنَـفح  : اخح
ةَ  فُْرَعانُ وِ  .: (2)الَحاِرِث بِن َعْمِرو بن ُمقَاِعِس بن َكْعِب بن زْيٍد َمنَاة  (2)بِن ُعبَْيِد بن  بُن األَْعَرِف أَْيضاً : أََحُد بَنيِ ُمرَّ  شاِعٌر ِلصٌّ

ْحمنِ وِ  ثٌ  بِن َربِيعَةَ الَحْضَرِميُّ  فُْرعانَ  ُعْقبَةَ بنِ  َعْبُد هللا بُن لَِهيعَةَ بنِ  أَبُو َعْبِد الرَّ ونَْذُكُر « لهع»، وسيأْتي للُمَصنَّف في  قاِضي ِمْصَر ، ُمَحّدِ

 تَْرَجَمتَه ُهنَاك.

 .َمفَاِرعَ  ، من قَْومٍ  َمْفَرعٌ  ، يقال : رُجلٌ  رٍ كِمْنبَ  ِمْفَرعٌ  الَواِحدُ  ويُْصِلُحون ، : الَِّذين يَُكفُّوَن بَْيَن الناِس  الَمفَاِرعُ وِ 

نَُّكم»في الَحِديِث : وِ   .األَْفَرعُ  ال يَؤمَّ

نَُّكم أَْنَصُر ، وال أََزنُّ ، وال»نَصُّ الَحِديث :   َسيَأْتِي. كما في النَِّهايَِة ، واألَْنَصُر : تَقَّدم َمْعنَاهُ ، واألََزنُّ  (3) أَي الُمَوْسِوسُ « أَْفَرعُ  ال يَؤمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الَجبَِل فاْنِزْلها ، وهي أَماِكُن ُمْرتَِفعَةٌ. وقِيل : فَِراعِ  من فَْرَعةً  ، ويُقَاُل : ائْتِ  فَْرَعةٍ  (4)، بالَكْسِر : ما َعاَل ِمَن األَْرِض واْرتَفَع ، َجْمُع  الِفَراعُ 

ةً ، الفَْرَعةُ   الَواِدي ، واْحَذْر أَْسفَلَه. بِفَاِرَعةِ  الَجبَِل : أَْعالهُ ، يُقَال : اْنِزلْ  اِرَعةُ فو : َرأُْس الَجبَِل خاصَّ

ً فَاِرعٌ  ويُقَال : فاُلنٌ   : ُمْرتَِفٌع َطِويٌل. فَاِرعٌ  . ونَقا

 ٍء.: الطَِّويُل من ُكّلِ َشيْ  الُمْفِرعُ وِ 

 الُمْقلَتَْيِن : أَعاِليِهما ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : فُُروعُ وِ 

َد مــــــــا  عــــــــح ــــــــَ َج بـ عــــــــح َ
َب املــــــــ وحكــــــــِ َ

اِت املــــــــ يــــــــَ طــــــــِ نــــــــح ُ
 مــــــــن املــــــــ

َر  يف      ُروعِ يـــــــــــــُ وبُ  فـــــــــــــُ ِ ُنضــــــــــــــــــــــــــُ اح تــــــــــــَ لــــــــــــَ قــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــ

  
ً  فََرعَ وِ  ً  فاُلٌن فاُلنا ً و فَْرعا  : َعاَلهُ. فُُروعا

َس. الفَاِرَعةُ وِ   من الغَنَائِِم : الُمْرتَِفعَةُ الصاِعَدةُ من أَْصِلَها قبَل أَْن تَُخمَّ

 الَكتِِف : َعِريُضها ، وقِيَل : ُمْرتَِفعَُها. ُمْفِرعُ  : عاِليَةٌ ُمْشِرفَةٌ َعِريَضةٌ ، وَرُجلٌ  ُمْفِرَعةٌ  الُجلَِّة : أَْعالها من التَّْمِر. وَكتِفٌ  فَْرَعةُ وِ 

 :َحَواِشيِه. فَاِرَعتُهُ  ، ُكلُّه : أَْعالهُ وُمْنقََطعُهُ ، وقيل : َما َظَهَر منه واْرتَفَع ، وقيل : فَاِرَعتُهو ، فَْرعاُؤهو ، فََرَعتُهو ِريِق ،الطَّ  فَْرَعةُ وِ 

 : الصُّعُود. الفُُروعُ وِ 

عَ و في قَْوِمِه ، أَْفَرعَ وِ   : َطاَل ، قال لبِيٌد : فَرَّ

رَعَ  ـــــــــــــــح بَفـ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ف ـــــــــــــــر اَبِب يـ قـــــــــــــــاً ابل ـــــــــــــــح ل ـــــــــــــــُ وُد بـ  قـــــــــــــــُ

ا      خـــــــــــــــَ ُذب  عـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــَ ًة ت ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــ  نـ  جمـــــــــــــــَُ

  
ل النّاِس.  شبَّهَ البَْرَق بالخْيِل البُلُِق في أَوَّ

ّي عن أَبِي ُعبَْيٍد : ّيٍ في أَْفَرعو في الَجبَِل :َصعََّد ، أَْفَرعَ  وَحَكى ابُن بَّرِ  بَمْعنَى اإِلْصعَاِد : اإِلْفَراعِ  منه : نََزَل ، ضدٌّ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

يِن  ـــــــــــُ ب نحســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ َا تـ اٍن حـــــــــــِ ُرُ  مـــــــــــن ميـــــــــــََ  ِإيّنِ امـــــــــــح

َة وِ      يـــــــــــــــــ  ييف أُمـــــــــــــــــَ رَاعـــــــــــــــــِ ِويـــــــــــــــــيب  ِإفــــــــــــــــــح  وَتصــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ه إِلى التَّْصِويِب ، وهو فاإِلْفَراعُ  قاَل : اٍم السَّلُوِليُّ : ُهنَا : اإِلْصعَاُد ؛ ألَنَّهُ َضمَّ  االْنِحَداُر ، وقاَل َعْبُد هللا بُن َهمَّ

جِي  ـــــــــنـــــــــَ ي عـــــــــِ ي  ـــــــــَ زحجـــــــــِ وحَم مـــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــيـ يِن ال ـــــــــح َري ـــــــــَ ا تـ ـــــــــِإمـــــــــ   ف

اَلِد و      رنا يف الــــــــــــــبــــــــــــــِ ُد ســــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــِّ رِعُ ُأصــــــــــــــــــــــــــــَ  أُفــــــــــــــح

  
 ، أَي اْنَحَدر ، وهو َمجاٌز. أَْفَرعَ و وأَْصعََد في لُْؤِمه
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 لألَْرِض إِذا قَعََد ، وهو َمَجاٌز. (5)َما المماسَّتان أَْليَتَْيه ، وهُ  فَْرَعيْ  وَضَربَه على

َكةً : َطعَاٌم يُْصنَع لنَتَاجِ اإِلبِِل ، كالُخْرِس ِلِواَلِد الَمْرأَةِ. الفََرعُ وِ   ، ُمَحرَّ

ه ، فتَدُ  الفََرعُ وِ  يَْذُكُر  ـرَّ عليه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ألَْوِس بِن َحَجٍر : أَْن يُْسلََخ ِجْلُد الفَِصيِل فيُلبََسهُ آَخُر ، وتُْعَطَف عليه ناقَةٌ ِسَوى أُّمِ

 : ـأَْزَمةً في ِشدَّةِ بَْرٍد 

اُم مــــــــــــن ا ح وِ  ــــــــــــَ ب ــــــــــــعــــــــــــَ َدُب ال ــــــــــــح ي َه اهلــــــــــــَ ــــــــــــِّ ب  شــــــــــــــــــــــــــُ

اًل      ـــــــــــــــ  ل ـــــــــــــــًا جمـــــــــــــــَُ ب قـــــــــــــــح واِم ســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــح اأَق َرعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  فـ

  
 ، فاْختََصَر الَكالَم. ويُقَاُل : قَدْ  فََرعٍ  أََراد ُمَجلَّالً ِجْلدَ 

__________________ 
 .216. بن سعد بن زيد مناة كما يف مجهرة ابن حزم ص .. ( كذا ا والنزا  هو ابن مرة بن عبيد أخي منقر بن عبيد بن مقاع 1)
 ن زيد مناة.بن عمرو بن كعب بن سعد ب (وهو ا ارث)( كذا والذي يف مجهرة ابن حزم : عبيد بن مقاع  2)
 ( ضبطت ابلقلم يف النهاية واللسان بفتح الواوين.3)
 «.مجعه»( ابألصر 4)
 «.املماسان»( عن األساس ا وابألصر 5)



10540 

 

 يُر.لث قِ الَقوحُم ا ِإذا فـََعَلتح ِإبُِلهم ذِلَك. واهلَيحَدُب : اجلَايف اخلِلحَقِة ا الَكِثرُي الش عِر من الّرِجاِ  ا والَعَباُم : ا أَفـحرَعَ 
ُجَل : َكفَاهُ ، وَحَمَل عنه ، قاَل َحّساُن بُن ثابٍِت  فَاَرعَ وَ   : ـ عنههللارضي ـالرَّ

ِه وِ  ــــــــــِ ل ُك َأهــــــــــح ــــــــــِ ل هــــــــــح ُي مــــــــــُ غــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــبـ مح وال ــــــــــُ دُك  أُنحشــــــــــــــــــــــــِ

ن      ــــــــه مــــــــَ دح ل وجــــــــَ ــــــــُ ُف مل ي ــــــــح ي هح ِإذا الضــــــــــــــــــــــ  ــــــــُ ارِع فــــــــَ ــــــــُ  يـ

  
َعَهاو األَْرَض ، فََرعَ وِ  َل فِيها ، كأَْفَرَعها. فَرَّ  : َجوَّ

عَ وِ  ً  بيَن القَْومِ  فَرَّ َق وَحَجَز ، وم تَْفِريعا ع كان»يُث َعْلقََمةَ : نه َحدِ : فَرَّ ق. قال ابُن األَثِير.« بيَن الغَنَمِ  يُفَّرِ  أَي يُفَّرِ

 َهفََواتِه.وذكره الَهَروّي في القَاِف. وقال : قال أَبو ُموَسى : وهو من 

 َسفََرهُ وَحاَجتَه : أََخَذ فِيهما. أَْفَرعَ وِ 

 ِمْن َسفَِرهم : قَِدُموا ولْيَس ذِلَك أَواَن قُُدوِمِهم. أَْفَرُعواوِ 

 واْفتََرُعوا الَحِديَث : اْبتََدُؤوه ، عن َشِمٍر.

 الَحْيُض : أَْدَماَها. أَْفَرَعهاوِ 

ّمِ : َدُم البِْكِر  الفُْرَعةُ وِ   ِعْنَد االْفتَِضاِض.، بالضَّ

ُل َصْيدٍ   ، أَي أَراَق َدَمهُ. فََرَعه ويُقَاُل : هذا أَوَّ

ةَ : ِمن أَْمثَاِلهم :  ْيدِ »قاَل يَِزيُد بُن ُمرَّ ُل الصَّ ِل النّتاجِ.« فََرعٌ  أَوَّ  قاَل :وُهَو ُمشبَّهٌ بأَوَّ

ِد بنِ : أَسماُء ِرَجاٍل ، وِمَن الثّ  فَاِرَعةٌ و ، فَُرْيعَةٌ و فَاِرعٌ وِ   األَْزِديُّ ، عن َعفّاَن. فَُرْيعَةَ  انِي : َعْبُد هللا بُن ُمَحمَّ

 : من َرْهِط األَْحنَِف بِن قَْيٍس. قُْلُت :وهو ابُن األَْعَرِف الَّذي َذَكَره. فُْرَعانَ  وُمنَاِزُل بنُ 

 . بَْطٌن من ِحْميََر.األَْفَرعُ وِ 

رِ  الفَاِرَعانِ وِ   ّماُح :: اسُم أَْرٍض ، قاَل الّطِ

ا وِ  نـــــــــــَ امـــــــــــُ ِر هـــــــــــَ يحصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ُن َأجـــــــــــاَرتح ابألُقـ   (1)حنـــــــــــَح
وحَم      ـــــــــــَ َة يـ ـــــــــــ  ي هـــــــــــَ ِ طـــــــــــُ اح ـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــارِع دِ  ال قـــــــــــح ـــــــــــال عـــــــــــَ  ب

  
. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ألَبِي ِخَراش : فُُروعُ وِ   الَجْوَزاِء : أََشدُّ ما يَُكوُن من الَحّرِ

وحٌم كــــــــــــــــــــَبن أُوارَُه وِ  ــــــــــــــــــــَ ر  لــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا يـ   ــــــــــــــــــــَ

ِم      نح جنـــــــــَح اِر مـــــــــِ ـــــــــّ ـــــــــن ا ال ُروعِ ذَكـــــــــَ ـــــــــفـــــــــُ ـــــــــُر  ال ِوي (2)طـــــــــَ
 

  
َوايَةُ :  وُهو أَُميَّةُ بُن أَبي  ـبالعَْيِن الُمْهَملَِة ، وقاَل في قَْوِل الُهَذِلّيِ « الفُروع»َسِعيٍد : أَي لألُتُِن ، وهَكَذا َرواه أَبُو « وَظلَّ لها»قلُت : والّرِ

 : ـعائٍِذ 

ُرو وِ  ِم الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــُ ُح جنــــــــــــــــــَح ا فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــح َرهــــــــــــــــــَ  ذَكــــــــــــــــــَ

مـــــــاِ       رحَد الشـــــــــــــــــــــ  ـــــــَ رِّ بـ ِب ا ـــــــَ هـــــــَ ـــــــح يـ نح صـــــــــــــــــــــَ (3)ِع مـــــــِ
 

  
َماُن ِحينَئٍذ الَجْوَزاِء بالعَْيِن ، وهو أََشدُّ ما يَ  فُُروعُ  قاَل : هي ْلِو ، كاَن الزَّ ُكوُن من الَحّرِ ، فإِذا جاَءِت الفُُروُغ ، بالغْيِن ، وهي من نُُجوِم الدَّ

 بَاِرداً وال فَْيَح ِحينَئٍذ. قلُت : ورواه الُجَمِحيُّ بالغَْيِن ، وَسيَأْتِي.

ُد بُن ُعَمْيَرةَ بِن أَبِي َشِمِر بنِ  األَْسَوِد بِن َعْبِد هللا : شاِعٌر ، وهو الَمْعُروُف بالُمقَنَّعِ ، كان ُمقَنَّعاً الدَّْهَر ، وَسيَأْتِي  بِن قَْيس بنِ  فُْرَعانَ  وُمَحمَّ

 «.ق ن ع»في 

ْدِر ، وهو َمَجاٌز. فَْرَعةٍ  وأَتَْيتُه في  من النََّهاِر ، وهي الصَّ

 أَْبَكاَر الَمعَانِي ، وهو َمَجاٌز. يَْفتَِرعُ  ويُقَاُل : هو
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 بُن َساَلَماَن ، كُزبَْيٍر : بَْطٌن من األَْزِد. عُ فَُريْ وِ 

 الَِّذي َرَوى عن ُمَجاِهٍد ، وعنه ُشْعبَةُ ، فِقيَل : بالفَاِء ، وقِيَل :بالقَاِف ، كما َسيَأْتِي. الفَُرْيِعّيِ  واْختُِلَف في َعْبِد هللا بِن ِعْمَراَن التَِّميِمّيِ 

 : شاِعٌر. الفَُرْيعَةِ  وُموَسى بُن جابٍِر الُجْعِفيُّ يعرُف بابنِ 

 بالفَتْحِ : َمْوِضٌع َوَراَء الفُُرِك. عُ الفَرْ و« د ر ع»الِكْنِديُّ الُملَقَُّب بِذي الدُُّروعِ ، َذَكَره الُمَصنُِّف في  فُْرعانُ وِ 

 : أَْطَوُل َجبٍَل بأََجأَ ، بأَْوَسِطها. الفَْرعِ  وذُو

 ، ُمَولِّياً ، كما في التَّْكِملَِة. َشِديداً  َعْدواً  َعَدا : فَْرقََع فَْرقَعَةً  : [فرقع]

__________________ 
 «.ها هنا»( عن اللسان ا وابألصر 1)
 وفسره : يفيح من فروغه أي من جمراه الذي  ري منه ا كمثر فرع الدلو.« . من فيح الفروي.. و ر هلا»برواية :  119/  2اهلذليا ( ديوان 2)
 برواية : 177/  2( ديوان اهلذليا 3)
 . جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو .. 

مـــــــــا      ـــــــــرد الســــــــــــــــــــــِّ ـــــــــهـــــــــد الشــــــــــــــــــــــمـــــــــ  ب ـــــــــب  ي مـــــــــن صــــــــــــــــــــــب

  

للسان : الفري جنم من مناز  القمر ا و ا فرغان ا منزالن يف برج الدلو ا فري الدلو املقدم ا ويرو  : فبوردها فيح. والفروي الواحد فري ا ويف ا
 وفري الدلو املؤخر.
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 فاُلناً : لََوى ُعنُقَهُ. فَْرقَعَ وِ 

ُجُل أَصابِعَهُ في  يُفَْرقِعَ  َكِرهَ أَنْ »والتَّْفِقيُع َواِحٌد ، وقد نُِهَي َعْنهُ في الصَّالةِ. وفي َحِديِث ُمَجاِهٍد :  الفَْرقَعَةُ و ، األََصابَع : نَقََّضها فَْرقَعوِ  الرَّ

 واْفِرْنقاعاً. فَْرقَعَةً  ، واْفَرْنقَعَت فتَفَْرقَعَت وهو : َغْمُزَها حتّى يُْسَمَع لَمفَاِصِلها َصْوٌت ،« الصَّالةِ 

 : هو َصْوٌت بين شْيئَْيِن يُْضَربَاِن. تَفَْرقَعَ  ُدَرْيٍد : قولُُهم : وقال ابنُ 

َرطُ  الِفْرقَاعُ وِ   .(1)، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد عن بعِض العََرِب  ، بالَكْسِر : الضَّ

 ، كالقُْرفُعَِة.، لغةٌ يَمانِيَةٌ ، نَقَلَه ابُن األَْعَرابِّيِ. واللَّْيُث  ، كقُْنفَُذةٍ : االْستُ  الفُْرقَعَةُ وِ 

 .الفَْرقَعَة االْفِرْنقاُع :وِ 

يعن الشَّيْ  االْفِرْنقَاعُ وِ  ق ، وفي كتاِب الشَّواذِّ الْبِن ِجنِّي : يُقَال : ِء : االْنِكشاُف َعْنهُ ، والتَّنَّحِ ل والتَّفَرُّ  اْفَرْنقَعَ  وقاَل ابُن األَثِيِر : هو التََّحوُّ

قُوا َعْنه.القَْوُم عن الشَّيْ   ِء ، أَي تَفَرَّ

ْوا ، وف« َعنِّي اْفَرْنِقعُوا»وفي الّصحاحِ في َكالِم ِعيَسى بن ُعَمر :  َسقَط ِعيَسى بُن ُعَمَر عن ِحَماٍر له ، »ي العُبَاِب : أَي اْنَكِشفُوا وتَنَحَّ

ا يُْحَكى في ذِلَك أَنَّ أَبا َعْلقََمةَ النَّْحِويَّ َعثََر بِه الِحَماُر ، فاْجتَمَ  ـفاْجتََمَع  الناُس َعلْيه ، فلّما أَفاَق قاَل : ما  ـَع وقاَل ابُن ِجنِّي في الشََّواذِّ : وِممَّ

 ُ وهَكَذا في العُبَاِب أَيضاً ، وزاَد ابُن ِجنِّي : فقاَل بَْعض الَحاِضِريَن : إِنَّ شْيَطانَهُ  «.َعنِّي اْفَرْنِقعُوا؟ ْم َعلَيَّ َكتَكأُْكئُِكْم َعلَى ِذي ِجنَّةٍ لَُكْم تََكأَْكأْت

 يَتََكلَُّم بالِهْنِديَّة.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، بَمْعنًى َواِحد. فَْرقَعَةً و يُقَال : َسِمْعُت لِرْجِله َصْرقَعَةً 

ُجُل : اْنقبََض كتَقَْرَعَف. كذا في اللَِّساِن عن األَْزَهِرّيِ. وأَْوَرَدهُ الُمَصنُِّف في  تَفَْرقَعَ وِ  كما َسيَأْتِي ، وقاَل أَبو َعْمٍرو الدُّوِريُّ : « قرفع»الرَّ

أَي َحتَّى إِذا ُكِشَف َعْن قُلُوبِِهْم ، نَقَلَه ابُن ِجنِّي في الشَّواذِّ ، قُْلُت : « عْن قُلُوبِِهم اْفُرْنِقعَ  َحتَّى إِذا»بَلَغَنِي عن ِعيَسى بِن ُعَمَر أَنّه كاَن يَْقَرأُ 

ة   وَسيَأْتِي قَِريباً. (2) (َحّّت ِإذا فُ زَِّع َعْن قُ ُلوِِبِمْ )وقَِراَءةُ العَامَّ

 القَْمُل الَوَسُط. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو ، كِزْبِرجٍ ، وقُْنفُذٍ  الِفْرنِعُ  : [فرنع]

ِغيِر.  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب ، أَي لْيَس بالعَِظيِم وال بالصَّ

 بِن ثَْوِر بِن َعاِمِر بِن أَُحْيِمر بِن بَْهَدلَةَ بِن َعْوٍف. يعَةَ بِن َجْنَدلابُن َعْبِد هللا بِن َربِ  ، بالتَّْسِكيِن : اسٌم ، قاَل ابُن َحبِيب : ُهوَ  الفَْزعُ  : [فزع]

 َكْلٍب. بَنِي آَخُر فِي : َرُجلٌ  الفَْزعُ و قال :

 ، َخِفيفَاِن. آَخُر في ُخَزاَعةَ  َرُجلٌ وِ 

وكان َخَرَج  العَبَاِسيُّ ، الَِّذي َصلبَهُ الَمْنُصورُ  أََر من َضبََطه هَكَذا :التْبِصير يُْكَسُر ولم و ، بالفَتْح ، كما في العُبَابِ  الفَْزعِ  ابنُ  قال غْيُره :وِ 

 بِن الَحَسِن بِن َعِلّيٍ ، َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنهُ ، وإِْبَراِهيُم هذا هو الَمْعُروُف بقَتِيِل باَخْمَرى. بِن َحَسنَ  الَمْحِض  بِن َعْبِد هللا الغَْمرِ  مع إِْبَراِهيمَ 

ِر ، من بَنِي َعاَداةَ  الِفْزعُ وِ   ، هَكَذا في العبَاب. بالَكْسِر ، ابُن الُمَجّشِ

: الفََرُق والذُّْعُر  الفََزعُ : ، هذا نَصُّ العُبَاِب وفي اللَِّساِن  ، مع َكْونِِه َمْصَدراً  أَْفزاعٌ ج :  في، وربََّما قالُوا  بالتَّْحِريك : الذُّْعُر والفََرقُ  الفََزعُ وِ 

 ِرَح ، وَمنََع ،كفَ  ، فَِزعَ  والِفْعلُ  منه. وقاَل شيُخنَا : الفََرُق والذُّْعر بَمْعنًى ، فأََحُدهما كان كافِياً ، فَِزعَ  ِء ، وهو فِي األَْصِل َمْصَدرُ من الشَّيْ 

 ً كُ  ، بالفَتْحِ ، فَْزعا َك مصدرُ  ويُْكَسُر ، ويَُحرَّ ةً. فَِزعَ  فيه لَفٌّ ونَْشٌر غيُر ُمَرتَّب ، فإِنَّ الُمَحرَّ  ، َكفَِرَح خاصَّ

ُد في الكاِمِل : أَْصلُ  ْفعِ َعُدّوٍ ونَْحِوه إِذا جاَءُهم بَْغتَةً ، وصاَر َحِقيقَةً : الَخْوُف ، ثّم ُكنَِي بِه عن ُخُروجِ النّاِس بُسْرَعٍة ، لدَ  الفََزعِ  وقال المبَّرِ

ِء الُمِخيِف ، وهو من : اْنِقبَاٌض ونِفَاٌر يَْعتَِري اإِلْنَساَن من الشَّيْ  الفََزعُ  ونََسبَهُ شيُخنا إِلى الّراِغِب ، وليس لَهُ ، وإِنََّما نَصُّ الّراِغِب : .(3)فيه 

 من هللا ، كما يُقَاُل : ِخْفُت منه. فَِزْعتُ  ال :ِجْنِس الَجَزع ، وال يُقَ 

ً  وسلموآلهعليههللاصلىلْيالً ، فَرِكَب النبِيُّ  فَِزُعوا إِنَّ أَْهَل الَمِدينَةِ »الَحِديُث :  ، وِمْنهُ  االْستِغَاثَة : الفََزعُ وِ   هللاُ  َرِضيَ  َطْلَحةَ  ألَبِي فََرسا
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__________________ 
 .341/  3( اجلمهرة 1)
 .23( سورة سبب اآية 2)
الفزع يف كالم العرب عل  وجها : أحد ا ما تســــــــــــــتعمله العامة تريد به الذعر واآخر االســــــــــــــتنجاد  3/  1( نص عبارة املربد يف الكامر 3)

 واالستصراخ.
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َبَ  الن اَس ا وَرَجَض ا وقا  : َلنح تـُرَاُعوا يح  عنه ا فســـــــَ راً ا َلنح تـُرَاُعوا ا ما رَأَيـحَنا من شـــــــَ انُه لَبحح َأي اســـــــتَـَغاثُوا « ٍء ا وِإنح َوَجدح
وا ا و َن وا َأن  َعُدونا َأحاَط هِبم ا فلّما قاَ  هلم النيب   تَـعحَرضـــُ َكن« تـُرَاُعوا َلنح »:  وسلللموآلهعليههللاصلللىواســـح  هِبِم ما ســـَ

 .الَفزَعِ  من
أَي تَْكثَُروَن عنَد « ، وتَِقلُّوَن ِعْنَد الطََّمعِ  الفََزعِ  عندَ  لَتَْكثُُرونَ  إِنَُّكمْ »:  لألَْنَصارِ  وسلموآلهعليههللاصلىقَْولُه ، ومنه اإِلَغاثَةُ  :أَيضاً  الفََزعُ وِ 

 ، ومن األَّوِل قوُل َساَلَمةَ بِن َجْنَدٍل السَّْعِدّيِ : ِضدٌّ « النّاِس إِلْيُكم لتُِغيثُوُهم فََزعِ  عند»اإِلَغاثَِة ، وقَْد يَُكوُن التَّْقِديُر أَْيضاً : 

ا ِإذا مـــــــــــــــا َألاَن صـــــــــــــــــــــــــــــارٌِخ  ـــــــــــــــ  ن زِعٌ كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  ف

يـــــــــِب      نـــــــــابـــــــــِ رحَع الـــــــــظـــــــــ  ا قــــــــــَ نـــــــــَ تــــــــــُ تح ِإجـــــــــابــــــــــَ (1)كـــــــــانـــــــــَ
 

  
َراُخ له»ويُْرَوى :  ، قال :وَمْن فَسََّره بالُمْستَِغيِث  فََزعٌ  الّصاَغانِيُّ ، وقاَل الّراِغُب : أَي َصاِرٌخ أَصابَهُ أَي : ُمْستَِغيٌث ، كذا فَسََّره « َكاَن الصُّ

 : (2)، ومن الثّانِي قَْوُل الَكْلَحبَِة  الفَِزعِ  فإِنَّ ذِلَك تَْفِسيٌر للَمْقُصوِد من الَكالِم ، ال ِللَْفظِ 

ا وِ  ــــــــــَ ن ــــــــــ  ــــــــــهــــــــــا فــــــــــِإنـ ي مــــــــــِ بحٍس : َأجلــــــــــِح كــــــــــَ ــــــــــِ ُت ل لــــــــــح ــــــــــُ  قـ

يــــــــَب مــــــــن َزُروَد      ثــــــــِ ا الــــــــكــــــــَ نــــــــَ َزلــــــــح انـــــــــَ َزعــــــــَ فــــــــح نـــــــــَ  (3) لــــــــِ
  

 أَي ِلنُِغيَث ونَُصِرَخ َمن اْستَغَاَث بِنَا. قلُت : وِمثْلُه للّراِعي :

ا  اِإَذا مـــــــــــَ نـــــــــــَ زِعـــــــــــح َدٍة  فـــــــــــَ جـــــــــــح نـــــــــــَ ا لـــــــــــِ يـــــــــــنـــــــــــَ  َأوح ُدعـــــــــــِ

ر َدا      ســــــــــــــــــــــَ
ُ
ــــــــَد امل ن  ا ــــــــِدي هــــــــِ ــــــــح لــــــــي ا عــــــــَ ــــــــَ ن ــــــــِبســــــــــــــــــــــح (4)ل

 

  
 وقَاَل الَشّماُخ :

ا  ر اهتـــــــــــَُ ا ضـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــَ ثـ وح تح غـــــــــــَ تح ِإَذا َدعـــــــــــَ زِعـــــــــــَ  فـــــــــــَ

ودِ      نحضـــــــــــــــــــــــــُ اِج مـــــــــــَ بـــــــــــَ ـــــــــــح اُ  يَنٍّ عـــــــــــلـــــــــــ  األَثـ  َأطـــــــــــبـــــــــــَ

  
اتِها ، نََصَرتَْها الشُُّحوُم الَّتِي على ُظُهوِرَها ،   ِمْنهُ ، كفَِرَح ، وال تَقُل : فَِزعَ و ، إِلَْيه فَِزعَ  وأََغاثَتَْها ، فأََمدَّتَْها باللَّبَِن.يَقُول : إِذا قَلَّ لبَُن َضرَّ

عِ ، وتَْجعَلُه اْستِغاثَةً. (5) للفَِزعِ  فََرقاً ، وتَْجعَلُه إِغاثَةً  الفََزعَ  ، أَي كَمنَعَه ، قاَل األَْزَهِريُّ : والعََرُب تَْجعَلُ  فََزَعهُ   الُمَروَّ

 ، فَِزْعتُُهمو القَْوَم ، فََزْعتَ ، فِفيه ثاَلُث لُغَاٍت : ، كَمنَع وفَِرَح : أَغاثَُهْم ونََصَرُهْم ، كأَْفَزَعُهم فََزَعُهمو إِلْيِهم ، كفَِرَح : اْستَغَاثَُهم ، فَِزعَ  وأَ 

 ، ُكلُّ ذِلَك بَمْعنَى أَْغثْتُُهم. أَْفَزْعتُُهمو

ّي : مّما يُْسأَلُ  ياً ، واسُم الفاِعِل منه فَِزْعتُه  عنه ، يُقَال : كيَف يَِصحُّ أَْن يُقَاَل :قاَل ابُن بَّرِ ، وهَذا إِنَّما جاَء في نَْحِو  فَِزعٌ  بَمْعنَى أَغثْتُه ُمتَعَّدِ

 قَْوِلهم : َحِذْرتُه فأَنَا َحِذُره ، واْستَْشَهَد ِسيبََوْيهٌ عليه بقَْوِله :

 «... (6)َحِذٌر أُُموراً »
َي بإِْسقَاِط : وَردُّوهُ َعِليِه ، وقالُوا : البَْيُت َمْصنُوٌع. وقال الَجْرِميُّ  بَمْعنَى  ـ فَِزْعتُه قال : وهذا ال يَِصحُّ في« منه»أَصلُهُ َحِذْرُت ِمْنهُ ، فعُّدِ

، كما كاَن َحِذٌر َمْعُدوالً عن َحاِذٍر ، فيَُكون ِمثَْل : َسِمعٍ  فَاِزعٍ  َمْعُدوالً عن فَِزعٌ  أَْن يَُكوَن على تَْقِديِر ِمْن ، وقد يَُجوُز أَْن يَُكونَ  ـأََغثْتُه 

له ، ثّم أُْسِقَطِت الَّالُم :ألَنَّهُ  فَِزْعتُ  بَمْعنَى ـبَمْعنَى أََغثْتُه  ـ فَِزْعتُه دَّى ساِمٌع ، قاَل : والصَّواُب في هَذا أَنَّ َمْعُدوالً عن ساِمٍع ، فيَتَعَدَّى بما تَعَ 

ُل عليه. فَِزْعتُ و ، فَِزْعتُه يُقَال : ِحيُح الُمعَوَّ  له : قاَل : وهذا هو الصَّ

 هو : نََصَرهُ. َزَعهأَفْ و ، َكفَِرَح : اْنتََصرَ  فَِزعَ  أَو

َ  فَِزعَ وِ   أَي لََجأْنَا إِلْيه ، واْستَغَثْنَا به.« : إِلْيهِ  فَِزْعنَا ُكنَّا إِذا َدَهَمنا أَْمرٌ »الَحِديُث : ، ومنه إِلَْيِه : لََجأ

 ا.بِهَ  (7)أَي الَجأوا إِلْيَها ، واْستَِغيثُوا « إِلى الصَّالةِ  فَاْفَزُعوا»وفي َحِديِث الُكُسوِف : 

 ، نَبَّْهتُه أَنا ، أَي أَْفَزْعتُهُ و ِمْن نَْوِمهِ  فَِزعَ  واْنتبَه ، يُقَاُل : َهبَّ أَي :« ُمْحَمّراً َوْجُهه نَْوِمهِ  من فَِزعَ  أَنَّه»في الَحِديِث : وِ 

__________________ 
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 .80املستغيث ا من األضداد ا انظر األضداد البن االنباري ص وانظر ختر ه فيه. وقوله صارخ هو املغيث وهو أيضاً  276( ديوانه ص 1)
 ( اله هبرية من بين عرين بن يربوع ا والكلحبة لقبه.2)
 مض بيت آخر ا وروايته : 4/  1( الكامر للمربد 3)

مــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا فــــــــــــــالــــــــــــــا   فــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــت لــــــــــــــكــــــــــــــبٍس : أجلــــــــــــــَ

 حــــــــــــــلــــــــــــــلــــــــــــــت الــــــــــــــكــــــــــــــثــــــــــــــيــــــــــــــب مــــــــــــــن زوود ألفــــــــــــــزعــــــــــــــا    

  

 ابنته ا والا أمرها  جلام فرسه ليغيث.قوله كبس اسم جاريته ا وقبر اسم 

 وانظر ختر ه فيه. 90( ديوانه ص 4)
 «.للفزوع»( عن التهذيب وابألصر 5)
 ومتامه فيه : 113/  1( من بيٍت يف كتاب سيبويه 6)

اف وآمــــــــــــــــــــــــــُن   حــــــــــــــــــــــــــذر أمــــــــــــــــــــــــــورًا ال ختــــــــــــــــــــــــــُ

 مــــــــــــــــا لــــــــــــــــيــــــــــــــــ  مــــــــــــــــنــــــــــــــــجــــــــــــــــيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن األقــــــــــــــــدار    

  

 .456/  3اهد يف تعدي َفِعر فعملت له هذا البيت ا انظر اخلزانة ويرو  عن الالحقي أنه قا  : سبلين سيبويه عن ش

 ( األصر والنهاية ويف اللسان : واستعينوا.7)
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ُتُموين.َأي « ؟أَفـحَزعحُتُموين َأاَل »ما ا ويف اَ ِديِث :  فـَزَعٍ  مبَعحىَن اخلَوحِف ا أَلن  ال ِذي يـَتَـنَـب ُه ال َلحُلو من الَفزَع وكبَن ه من  :أَنـحبَـهح
ُ  الَمْفَزَعةُ و ، الَمْفَزعُ وِ  كَمْقعٍَد : هو  وِكالُهَما للَواِحِد والَجْمعِ ، والُمَذكَِّر والُمَؤنَِّث ، أَو عند نُُزوِل الَخْطِب ، كَمْقعٍَد ، وَمْرَحلٍَة : الَمْلَجأ

قُوا بَْينَُهَما ، كما في العَْيِن. ْجِلهِمْنهُ ، أَو ِمْن أَ  يُْفَزعُ  َكَمْرَحلٍَة : َمنْ و الُمْستَغَاُث به ،  ، فَرَّ

ُجلُ وِ  اَعةُ ، مشَّدََّدةً : الرَّ عُ  الفَزَّ ً  النّاسَ  يُفَّزِ  َكثِيراً. تَْفِزيعا

 َكثِيراً. ِمْنُهم يَْفَزعُ  كُهَمَزةٍ : من ، الفَُزَعةُ وِ 

ّمِ : منوِ   بِِه. يُْفَزعُ و منه يُْفَزعُ  بالضَّ

 كُزبَْيٍر ، وَشّداٍد : اْسمان. فَّزاعٌ و ، فَُزْيعٌ وِ 

ً وِ  َعه ، أَخافَهُ  : أَْفَزَعهُ إِْفزاعا َعه هو ، ففَزعَ  وَروَّ  تَْفِزيعاً. كفَزَّ

 ونََصَرهُ. أَغاثَهُ  : أَْفَزَعهوِ 

عَ  ، أَي الَخْوف ، هَكَذا ُمْقتََضى ِسيَاِق ِعبَاَرتِه ، والَِّذي في العُبَاِب وغْيِره : الفََزعَ  َكَشفَ  ، أَي َعْنهُ  أَْفَزعَ  في َمْعنَاهُ :وِ   .فََزَعهُ  َعْنه : أَزالَ  فَزَّ

عُ وِ   الَجبَان. ، ويَُكونُ  الشُّجاع يَُكونُ  كُمعَظَّمٍ  ، الُمفَزَّ

ٍء ، قاَل : وهذا ِمثُْل ِمْن كّلِ َشيْ  يَْفَزعُ  ، ومن َجعَلَه َجبَاناً َجعَلَه األَْفَزاعُ  بِمثِْله تُْنَزلُ  نَقَلَه الفَّراُء ، قاَل : فََمْن َجعَلَه ُشَجاعاً َمْفعُوالً به قاَل :

ُجِل : إِنَّهُ لَُمغَلٌَّب ، وهو غاِلٌب ، وُمغَلٌَّب وهو َمْغلُوٌب ، فهو  ِضدٌّ. قَْوِلِهم للرَّ

َعهُ  : من األَْضداِد ، يُقَال التَّْفِزيعُ و وفِي الّصحاح : عَ و ، أَي أَخافَهُ ، فَزَّ ً  فُّزِ ّمِ ، تَْفِزيعا ، قاَل  الَخْوفُ  ، أَي الفََزع ُكِشَف عنه ، أَي عنه ، بالضَّ

ِة ، الفََزعُ  أَي ُكِشَف َعْنَها (1) (َحّّت ِإذا فُ زَِّع َعْن قُ ُلوِِبِمْ ): ومنه قَْولُه تَعَالَى :  عَ  ويُْقَرأَ : َحتَّى إِذا. قلُت : وهي قَِراَءةُ العامَّ عَ  أَي فَزَّ  فَزَّ

كانُوا لُطوِل العَْهِد بالَوْحيِ خافُوا من نُُزوِل ِجْبِريَل وَمْن َمعَهُ من الَمالئَِكِة َعلْيِهُم السَّالُم  (2)عن قُلُوبِِهم ؛ ألَنَّ الَمالئَِكةَ  الفََزعَ  هللا ، أَي َكَشفَ 

َر ِعْنَدُهم أَنَّه ِلغْيِر ذِلَك ، ُكِشفَ بالَوْحيِ ؛ ألَنَُّهْم َظنُّوا أَنَّ   عن قُلُوبِِهم. الفََزعُ  ه نََزَل ِلِقيَاِم الّساَعِة ، فلما تَقَرَّ

ه ، كقَْولنا :  فوُعه َحْرُف الَجرِّ وفي ِكتَاِب الشَّواذِّ الْبِن ِجنِّي : قََرأَ الَحَسُن بِخالفِه : فُِرَغ عن قُلُوبِهم بالّراِء َخِفيفَةً وبالغْيِن. قاَل : مر وما َجرَّ

عَ  عن البَلَِد ، واْنُصِرف عن كَذا إِلى كذا ، قال : وكذِلكَ  (3)ِسر  اي. فُّزِ  ، بتشديد الزَّ

َر قوُل الفََرْزَدِق : الفَِزعُ  : الُمفَازعُ وِ   ، وبه فُّسِ

ُه  اغــــــــَ ُت ِدمــــــــَ فــــــــح طــــــــَ تــــــــَ ا اخــــــــح مــــــــ  فــــــــَ  لــــــــَ طــــــــَ َو  اخلــــــــَ  هــــــــَ

اشَ      ازِي اخَلشـــــــــــــــــــــَ ــبـــــــَ طــََف ال تــَ ا  كــمـــــــا اخــح ازِعـــــــَ ُفـــــــَ
(4)املــ

 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

فَِة ، وإِنََّما َجْمعُه بالَواِو والنُّوِن ، وبه قُِرى الفَِزعُ  ً  َء قولُه تَعالَى : فأَْصبََح فُؤاُد أُّمِ ُموَسى، كَكِتٍف : القَِلُق وال يَُكسَُّر ِلقلَِّة فَِعٍل في الّصِ  فاِزعا
كما في الشَّواذِّ   يَْخُرُج من ِغالِفه فيَْنَكِشُف ، وهي قَِراَءةُ فَضالَةَ بِن َعْبِد هللا ، والَحَسِن ، وأَبِي الُهذْيِل ، واْبِن قَُطْيٍب ،أَي : قَِلقاً ، يََكادُ  (5)

 الْبِن ِجنِّّيِ.

ٌع. وعٌ َمْفزُ ـ و فََزَعةٌ  وَجْمعُه : ـ فَاِزعٌ  : الُمِغيُث والُمْستَِغيُث ، ِضدٌّ ، وَرُجلٌ  الفَِزعُ وِ   : ُمَروَّ

 .الفََزعِ  : كثيرُ  فَّزاَعةٌ وِ 

ً  : صاَر أَشدَّ  فَاَزَعهُ فَفََزَعهُ وِ   منه. فََزعا

الً ِمن حاٍل إِلى حاٍل ، كما يَْنتَِقُل النّائُِم من النَّْوِم إِلى اليَقََظِة.بَِمِجي فَِزْعتُ  ويُقَال :  ِء فاُلٍن : إَِذا تَأَهَّْبَت له ، ُمتََحّوِ

 .الفَِزعُ  ُء إِليه: الَمَكاُن يَْلتَِجى الَمْفَزَعةُ  وقَاَل ابُن فاِرٍس :
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كةً : هو ابُن َشْهَران بِن ِعفْ  الفََزعُ وِ   ِرٍس ، أَبُو بَْطٍن ِمن َخثْعََم ، قالَهُ ابُن َحبِيب ، ومن َولَده َجَماَعةٌ.ُمَحرَّ

 الَماِزنِيُّ : تَابِِعيٌّ ، َرَوى عن اْبِن ُعَمَر ، وَعْنهُ يُونُُس بُن ُعبَْيٍد. (6)بُن ُعقَْيٍق  الفََزعُ وِ 

 : تابِِعيٌّ آَخُر ، َروى عن الُمْنقَع رِضَي هللا عنهُ ، الفََزعوِ 

__________________ 
 .23( سورة سبب اآية 1)
 ( يف التهذيب : مالئكة السماء الدنيا.2)
 «.سري»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 .418/  1ا وهو من قصيدة مرفوعة الروي وأوهلا : « املفازعا»بد  « املقارعُ »( البيت يف ديوانه برواية 4)

ـــــــــــــــرجـــــــــــــــا  لـــــــــــــــاحـــــــــــــــًة  ـــــــــــــــذي اخـــــــــــــــتـــــــــــــــري ال  مـــــــــــــــنـــــــــــــــا ال

ــــــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــــــازعُ خــــــــــــــــــــــريًا إوِ      ــــــــــــــــــــــرايُح ال  ذا هــــــــــــــــــــــّب ال

  

ء اخل هكذا يف النســخ ولعر املناســب قوله : وبه قري»وهبامش املطبوعة املصــرية :  «فارِغاً » ورســم املصــحف االمام 10( ســورة القصــص اآية 5)
 «.ذكره عقب قوله : ورجر فازع ا فتبمر وراجض الشواذ

 «.غفي »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
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 َسيحُف بُن هُروَن ا كذا يف التـ بحِصرِي.وعنه 
َطنََّك  ـوقوُل َعْمِرو بِن َمْعِديَكِرَب رِضَي هللا َعْنهُ  َعةٌ  َكاّل وهللا ، ِإنََّها لَعَُزومٌ »:  ـِحيَن قَال له األَْشعَُث : لَْو َدنَْوَت ألَُضّرِ عَ  من« ُمفَزَّ عنه  فَزَّ

، وهي َصبُوٌر َصِحيَحةُ العَْقِد ، واالْسُت تُْكنَى أُّم َعْزٍم ،  األَْفَزاعُ  وإِيصاِل الِفْعِل ، أَي هي آِمنَةٌ ، ال تَْرَهقُها ، بَحْذِف الجارِّ  فََزَعه ، إَِذا أَزالَ 

ةٍ ولْيَست بَواِهيٍَة فَتَْضَرَط.  يريُد أَنََّها ذاُت َعْزٍم وقُوَّ

كةً : َجْمعُ  فََزعاتُ وِ  ْوعِ ، ُمَحرَّ  ْحِريِك أَْيضاً.، بالتَّ  فََزَعةٍ  الرَّ

ِة : ْرِب ، وله في العََربِيَِّة َوْجهٌ َصِحيٌح. فََزعَ  ومن َكالِم العامَّ  َعلْيه ، إِذا تََحاَمَل عليِه ُمِشيراً للضَّ

 َكذا فِي النَُّسخِ ، وفي العُباِب : يَبَِستْ ،  يَبِسَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل العَُزْيِزيُّ : أَي فََشعَِت الذَُّرةُ ، َكَمنَعَ  : [فشع]

 أَْطَرافَُها.

 :الَِّذي يَْلتَِوي على الشََّجِر. الفُشَّاعُ  فِيَك تَفَسَّى ، ومنه تَفَشَّعَ  : (1)وفي األََساِس 

فإِنَّهُ يَأْتِي للُمَصنِِّف في الغْيِن الُمْعَجَمة ، وقد َذَكَر صاِحُب اللَِّساِن هَذا الَحْرَف في القاِف ، قال : قََشعَِت  الفُّشاعُ  قلُت : وأَّما
الذَُّرةُ : إِذا  (2)

 يَبَِسْت أَْطَرافُها قْبَل إِناَها.

َطبَة ، كَمنَع فََصعَ  : [فصع] ً  الرُّ أَو أَْخَرَجها  ْصبَعَْيِه ، َحتّى تَْنقَِشَر ، ويُْفعَُل ذِلَك بالتِّيِن أَْيضاً ، قالَه اللَّْيُث ،بإِ  َعَصَرَها ، إَِذا يَْفَصعُها فَْصعا

رَ  (3)ِلتَْنَضَج  ِمْن قِْشِرَها َطبَةِ  فَْصعِ  أَنَّهُ نَهى عن»الَحِديُث :  عاِجالً ، قاله أَبُو ُعبَْيٍد ، وبهما فُّسِ ً  ءَ الشَّيْ  فََصعَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و «.الرُّ   :فَْصعا

 ِليَِليَن ، فيَْنفَتَِح َعّما فيِه. ، كذا في النَُّسخِ ، والصَّواب بإِْصبَعَْيِه ، َدلََكهُ بِإِْصبَِعه

ً  ِلي بَكَذا فََصعَ  قاَل غيُره :وِ   أَْعطانِيِه. : فَْصعا

بِيُّ  فََصعَ  في الُمِحيِط :وِ  ّمِ : قُْلفَتُه. الفُْصعَةُ و .(4) كاْفتََصعَ  تَه عن َكَمَرتِه ،َكَشَر قُْلفَ وفي الّصحاحِ : الغاَُلُم : الصَّ وفي التَّْهِذيِب : ُغْلفَتُه إِذا  بِالضَّ

 ، ومثلُه في الُمِحيط. إِذا اتََّسعَت َحتّى تَْخُرَج َحَشفَتُه : (5)َكَشفََها عن ثُوَمِة َذَكِرِه قَْبَل أَن يُْختََن ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

ْبِرقَاِن : من َكَمرتِه ، كما في الّصحاحِ وفي  بَاِدي القُْلفَةِ  : أَْجلَعُ  أَْفَصعُ  ُغالمٌ وِ  الَكَمَرةِ ، األُفَْيِطُس  األُفَْيِصعُ  أَْبغَُض ِصْبيَانِنَا إِلْينَا»َحِديِث الّزِ

 أَي هو غائُِر العَْينَْين.« النَُّخَرةِ ، الَِّذي كأَنَّه يَطَِّلُع في ِجَحَرةٍ 

 حاحِ : أََخَذهُ ُكلَّه على الَمَكان ، قال : وال تَْلتَِفْت إِلى القاِف.فلم يَتُْرْك منه َشْيئاً ، وفي الّصِ  منه َحقَّه : أََخَذه ُكله بقَْهرٍ  اْفتََصعَ وِ 

 ، عن اْبِن األَْعَرابِّي. : الفَأَْرةُ  الفَْصعاءُ وِ 

ً  الفَْصعانُ وِ  أِْس أَبَداً ؛ َحَراَرةً واْلتَِهابا  ، عن اْبِن األَْعَراِبّي. : الَمْكُشوُف الرَّ

ً وِ  َع تَْفِصيعا  ، قَاَل اللَّْيُث : يُقَال ذِلَك في نَتٍْن وُسوِء فَْسٍو ، ويُْكنَى عنه ، ويُقَاُل في َغْيِره ، ولم يَْعِرفه أَبُو لَْيلَى. فََسا: َضَرَط أَو  فَصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  الدَّابّةُ  فََصعَت ةً وأَْخفَتْه أُْخَرى ، وذِلَك ِعْنَد البَوْ  فَْصعا  ِل ، عن اْبِن َعبَّاٍد.: أَْبَدْت َحيَاَءَها َمرَّ

 : الَخْلُع. الفَْصعُ وِ 

ْعتُهوِ  ً  من كذا فَصَّ  .فاْنفََصعَ  ، أَي أَْخَرْجتُه منه ، تَْفِصيعا

.  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  الِعَماَمةَ َعْن َرأِْسه فََصعَ وِ   ، َحَسَرَها ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : فَْصعا

َد مــــــــــا  عــــــــــح ــــــــــَ َة بـ امــــــــــَ مــــــــــَ ــــــــــعــــــــــِ َت ال ــــــــــح ر ي َك هــــــــــَ ــــــــــُ ت ــــــــــح  رَأحيـ

عـــــــــــــاً أَراَ  َزمـــــــــــــااًن      اصـــــــــــــــــــــــــــِ بُ  فـــــــــــــَ َعصـــــــــــــــــــــــــــ   ال تــــــــــــــَ
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ً  ِلي بَحقِّي فَصَّعَ وِ   : أَْعَطانِيه ، عن اْبِن َعبّاٍد. تَْفِصيعا

 وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : فََصعَه عن كذا ، وفََصلَه ، بَمْعنًى َواِحٍد.

__________________ 
 تفّشغ فيك الشيب : تفش  قا  ابن الرقاع :« فشغ»يف األساس  ( الذي1)

غ ملــــــــــــــــجي   أمــــــــــــــــا تــــــــــــــــر  شــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــبــــــــــــــــًا تــــــــــــــــفشــــــــــــــــــــــــــــــّ

 حــــــــــــــــىت عــــــــــــــــال وضـــــــــــــــــــــــــــــٌح يــــــــــــــــلــــــــــــــــوُح ســـــــــــــــــــــــــــــواَدهــــــــــــــــا    

  

 «.قشض»( ابألصر : فشعت ابلفاء واملثبت عن اللسان 2)
 واملثبت موافقاً للنهاية.« لتنضبح»( يف اللسان : 3)
َرها عن رأحســـه. وله زايدة يف نســـخ املو نصـــها : والّدابّة :هنا »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4) أبدتح حياءها مر ًة وأخفته أخر  ا وعمامته : َحســـَ

َعةُ   وسيذكره الشارح يف املستدركات. .. مباٍ  : أعطاه ا كفص ض. والُفصح
 .75/  3( اجلمهرة 5)
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وَضفَع لُغَتَاِن ،  فََضعَ قاَل اللَّْيث :و ، كَضفَع ، َمْقلُوٌب منه ، َجعَسَ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : أَي ، كَمنَعَ  فََضعَ  : [فضع]

 ، َكَما في العُباِب والتَّْكِملَِة واللَِّساِن. َحبَقَ  وَمَكا ، إِذا فََضعَ و وهو اإِلْبداُء ، يُقَاُل : َضفَعَ 

َح ، اْشتَدَّت َشنَاَعتُه ، وَجاَوَز الِمْقَداَر في ذِلكَ  : فََظاَعةً  ، األَْمُر ، كَكُرمَ  فَُظعَ  : [فظع]  ، فهو كأَْفَظعَ  ، كما في العُبَاِب ، وزاَد َغْيُره :وبَرَّ

 ِديُد الشَّنِيُع.: الشَّ  الُمْفِظعُ « ُمْفِظعٍ  ال تَِحلُّ الَمْسأَلَةُ إِاّل لِذي ُغْرمٍ »الَحِديُث : ، ومنه ُمْفِظعٌ 

ً  َوَجَده، األَِخيُر َزاَده الّصاَغانِيُّ : ، وتَفَظَّعَهُ  اْستَْفَظعَهو ، أَْفَظعَهُ وِ   .فَِظيعا

ُجُل ، أُْفِظعَ وِ  ّمِ : نََزل بِه أَْمٌر َعِظيمٌ  الرَّ ٌح ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للَبِيٍد : بالضَّ  ُمبَّرِ

اُة ِإَذا اوِ  عـــــــــَ ُم الســـــــــــــــــــــــ  ريَُة هـــــــــُ ـــــــــَعشـــــــــــــــــــــــِ تح ل عـــــــــَ ظـــــــــِ ـــــــــح  أُف

هـــــــــــاوِ      امـــــــــــُ كـــــــــــ  مح حـــــــــــُ هـــــــــــا ا وهـــــــــــُ َوارِســـــــــــــــــــــــــُ ُم فــــــــــــَ  هـــــــــــُ

  
 ، قالَهُ اللَّْيُث. وأَْنَشَد : كأَِميٍر : الماُء العَْذبُ  ، الفَِظيعُ وِ 

ا  هـــــــــــــــَ امــــــــــــــــَ َ د  مجــــــــــــــــِ ورًا مــــــــــــــــا ميــــــــــــــــُِ رِدحَن حبــــــــــــــــُُ  يــــــــــــــــَ

ن       وٍن مــــــــــــــــــاُ هــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــضُ َأيت  عــــــــــــــــــُ ظــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــَ

  
حاحِ   ، وفي العُبَاب : (1)كما في الّصِ

 مَيُد  حُبُوراً َأنح ميُِد  مِجَاَمَها
اَللُ  ُهو الماءُ  أَو  الّصافِي ، وِضدُّه الُمَضاُض ، وهو الشَِّديُد الُملُوَحة ، قالَه ابُن األَْعَرابِّيِ. الزُّ

ولم  ، إِذا هالَهُ وَغلَبَه فََظاَعةً  باألَْمرِ  فَِظعَ  ، والَِّذي في نََواِدِر أَبِي َزْيٍد : هَكَذا في النَُّسخِ ، وِمثْلُه في العُبَابِ  األَْمَر ، كفَِرَح : اْستَْعَظَمه فَِظعوِ 

الً َعلَى قال ابُن األَثِيِر : هَكَذا ُرِوي ُمتَعَدياً َحمْ « ففَِظْعتُُهَما أَِريُت أَنَّهُ َوِضَع في يََديَّ ِسَواَراِن ِمْن َذَهبٍ »وفي الَحِديِث :  يَثِْق بأَْن يُِطيقَهُ.

 به ، أَو ِمْنه. فَِظْعتُ  الَمْعنَى ؛ ألَنَّه بَمْعنَى :أَْكبَْرتُُهَما وِخْفتُُهَما ، والَمْعُروفُ 

ً  اإِلنَاءُ  فَِظعَ وِ   ، ومنه قَْوُل أَبِي َوْجَزةَ : فَِظعٌ  ، فهو اْمتأَلَ  : فَْظعا

دًا  وفــــــــــِ اليف  مــــــــــنــــــــــهــــــــــا مــــــــــُ ــــــــــعــــــــــِ َر  ال ــــــــــَ عــــــــــاً تـ ظــــــــــِ  فــــــــــَ

رُ ِإَذا      قــــــــــــَ ا فــــــــــــِ رِهــــــــــــَ هــــــــــــح نح  ــــــــــــَ َزَأ   بــــــــــــه مــــــــــــِ  احــــــــــــح

  
ً  قَْولُه :  ، أَي َمآلَن. فَِظعا

ً  باألَْمرِ  فَِظعَ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ  ً  : فََظعا ا أُْسِرَي بي ، فأَْصبَْحُت بَمكَّةَ ،»الَحِديُث : ، ومنه ضاَق به َذْرعا أَي اْشتَدَّ َعلَيَّ ، « بأَْمِري فَِظْعتُ  لَمَّ

 وِهْبتُه.

 ا يُْستَْدَرُك عليه :* وممّ 

 أَي َشنِيٌع ، وقال َعْمُرو بُن َمْعِديَكِرب رِضَي هللا َعْنه : ـاألَِخيَرةُ على النََّسِب  ـ فَِظعٌ و فَِظيعٌ  أَْمرٌ 

يِن وَ  ُة َأنح رَأَتـــــــــــــــح تح أُمـــــــــــــــامـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ جـــــــــــــــِ دح عـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

ٌب      يــــــــــــــح جِي شـــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــ  ر َع لــــــــــــــِ فــــــــــــــَ يــــــــــــــضُ تـــــــــــــــَ ظــــــــــــــِ  فــــــــــــــَ

  
 أَْي : َكثِيٌر.

« إِاّل أَْسَهَل بِنَا يُْفِظعُنَا أَْمرٍ  إِلى َعَواتِِقنَا على ُسيوفَنا َوَضْعنَا ما»:  عنههللارضيَحِديُث َسْهل بن ُحنَْيٍف  ْمُر : َهالَنِي ، وِمْنهُ وأَْفَظعَنِي هذا األَ 

 َشِديٍد. (2)أَي يوقِعُنَا في أَْمٍر 

ً و ، فََظاَعةً  باألَْمرِ  فَُظعَ وِ  ً  : َرآه فََظعا ُد : فَِظيعا َكةً : مصدرُ  الفََظعُ ، وقاَل الُمبَّرِ ، كَكُرم َكَرماً ، إِاّل  فَُظعَ  به ، وقد يَُكوُن َمْصَدرَ  فَِظعَ  ، ُمَحرَّ

 إِاّل فِي قَْوِل الّشاِعر : الفََظعَ  أَنِّي لم أَْسَمعِ 

  ٍ لـــــــُ َوارًا عـــــــلـــــــ  خـــــــُ اِس َأطـــــــح ـــــــنـــــــّ ُت يف ال دح ِعشـــــــــــــــــــــح  قـــــــَ

ُت فـــــيـــــــه      يـــــــح اســـــــــــــــــــَ ىت  وقـــــــَ َا و شـــــــــــــــــــَ االـــــلـــــِّ عـــــــَ ظـــــَ (3)الـــــفـــــَ
 

  



10551 

 

. ، كفَْدفٍَد : الَجْديُ  الفَْعفَعُ  : [فعفع]  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ُجُل الَخِفيُف ، : الفَْعفَعُ  قاَل الفَّراُء :وِ  مِّ  كالفُعَافِعِ  الرَّ  وأَْنَشَد بَْيَت َصْخِر الغَّيِ اآلتِي ِذْكُره. ، بالضَّ

 قاَل ُرْؤبَةُ : السَِّريعُ  : الفَْعفَعُ وِ 

ا  ز عـــــــــــــــَ ِه هتـــــــــــــــََ تح مـــــــــــــــن أَرحضـــــــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــِإنح َدنـــــــــــــــَ

الَط      تــــــــــــاَف اخلــــــــــــِ ن  واجــــــــــــح اهلــــــــــــَُ عــــــــــــَ فــــــــــــَ عــــــــــــح  الــــــــــــفــــــــــــَ

  
 ِمْن أَْرِضِه : مْن قََوائِِمه. واْجتَاَف : َدَخَل في َجْوفِه.

اِجُز : فَعْ فَعْ  ، إِذا قاَل لها : فَْعفَعَ  وقَدْ  ، وهَذا عن األَْزَهِرّيِ  كالفَْعفَعَةِ  َزْجُر الغَنَِم ، : الفَْعفَعُ  : قاَل أَبُو َعْمٍرووِ   ، وهو ِحَكايَةُ َزْجِره ، قال الرَّ

ِسُن ِقياًل  َ ال ُأحح  َفضَفضح ِإيّنِ
__________________ 

 وهو يف اللسان.« فظض»املطبوع يف مادة ( كذا ابألصر ا ومل يرد يف الصحاح 1)
 ( يف النهاية واللسان : يف أمٍر فظيض شديد.2)
 .412( البيت لعبد العزيز بن زرارة الكاليب ا وينسب لغريه انظر لرت ال د ص 3)
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ةً. الفَْعفَعَةُ  وقيل :  : َزْجُر الَمعِز خاصَّ

ج. كالفَْعفاعِ  : الَجبَاُن ، الفَْعفَعَانِيُّ و ، الفَْعفَِعيُّ وِ   ، األَِخيُر كَوْعَواعٍ ، وَرْعراعٍ ، ولَْعاَلعٍ ، عن الُمَؤّرِ

ُجُل ، فهو ثَْرثَاٌر ، ويُقَاُل أَْيضاً :راعٍ  فَْعفاعٌ  يُقَاُل : َراعٍ  الّراِعي الفَْعفَاعُ وِ  ، إِذا كاَن  ِعيٌّ فَْعفَ  : كقَْوِلَك : َجْرَجَر البَِعيُر فهو َجْرَجاٌر ، وثَْرثََر الرَّ

 ، عن اْبِن فارٍس. فَْعفَعَان َخِفيفَاً في فَْعفَعَتِه ، وكذِلَك َراعٍ 

مِّ  الفُعَافِعُ و وهِذه عن الُجَمِحّيِ ، والفَْيفَِعّيِ  كالفَْعفَعَانِ  بلُغَِة ُهَذْيٍل ، وكذِلَك اْلَهْبَهبِيُّ والسَّّطاُر ، القَصَّابُ  : الفَْعفَعَانِيُّ و الفَْعفَِعيُّ و الفَْعفَاعُ وِ   ، بالضَّ

 ، قاَل َصْخُر الغَّيِ الُهَذِليُّ :

َرٍة  فـــــــــــــــح اَم بشـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ اُه مُث  ق اَد  َأخـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــن  ف

زاَر      تـــــــــِ ِه ِإجـــــــــح يِّ ِإلـــــــــيـــــــــح عـــــــــِ فـــــــــَ عـــــــــح ِب  الـــــــــفـــــــــَ اهـــــــــِ نـــــــــَ ُ
(1)املـــــــــ

 

  
 وفَسََّرهُ بَْعُضُهم بالّراِعي ، وبعُضهم بالَخِفيِف.« الفَْعفَِعيّ  فَعَالَ »ويُْرَوى : 

 أَْسَرع. في أَْمِره : تَفَْعفَعَ وِ 

ْوِت ، وَذَكرَ   .تَفَْعفَعو ، الفَْعفَِعيَّ و ، الفَْعفَعَانَ و الفَْعفَعَةَ  قال ابُن فارس : الفَاُء والعَْيُن لْيَس فِيه كالٌم أَِصيٌل ، وهو ِشْبهُ ِحَكايَِة الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْطُب اللِّساِن.: ال الفَْعفَعَانيُّ و ، الفَْعفَعُ   ُحْلو الَكالِم ، الرَّ

 : السَِّريُع. الفَْعفَِعيُّ وِ 

 ، أَي اْختِالٍط. فَْعفَعَةٍ  َوقَع فِيوَ 

يِت :َضْرٌب من الَكْمأَة ، وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : هي ويُْكَسرُ  ، بالفَتْحِ ، الفَْقعُ  : [فقع] ّكِ ْخَوةُ من الَكْمأَةِ  ، عن اْبِن الّسِ ، وهو أَْرَدؤَها ،  البَْيضاُء الرَّ

 قال الّراِعي :

ز   بــــــــــــُ الٌد يــــــــــــَ ضُ بـــــــــــِ قـــــــــــح ه  الـــــــــــفـــــــــــَ اعــــــــــَ نـــــــــــَ  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا قـــــــــــِ

ُح      لــــــَ َة َأجــــــح اعـــــــَ ٌخ مــــــن رِفـــــــَ يــــــح يــــــَ   شــــــــــــــــــــَ (2)كــــــمـــــــا ابـــــــح
 

  
 وفي َحِديِث عاتَِكةَ قالَْت الْبِن ُجْرُموٍز :

 (3)الَقرحَدِد  فـَقحضِ اي بحَن 
 أَْرٌض مرتفعةٌ إِلى َجْنٍب َوْهَدةٍ.: : ضرٌب من أَْرَدإِ الَكْمأَة ، والقَْرَدُد  الفَْقعُ  قال ابُن األَثِيِر :

 الفَْقعُ  وقال اللَّْيُث : (4) [تراه أسود]ٌء ، والَجيُِّد ، ما ُحِفَر عنهُ واستُْخِرَج يَْطلُع من األَْرِض فيَْظَهُر أَْبيََض ، وهو رِدي الفَْقع وقاَل أَبو َحنِيفَةَ :

، مثل  كِعنَبَةٍ  ، فِقَعَةٌ  : ـعلى ِكاَل الَوْجَهْين  ـ ج ٌء يَْخُرُج من أَْصِل اإِلْجِرّدِ ، وهو نَْبت ، قال : وهو ِمْن أَْرَدإِ الَكْمأَةِ وأَْسَرِعَها فََساداً.: َكمْ 

 ٍء وِجبَأَةٍ ، وقِْرٍد وقَِرَدةٍ ، وأَْنَشَد أَبو َحنِيفَةَ :َجبْ 

ىَن اأَلرحِض مـــــــــــاوِ  نح جـــــــــــَ ـــــــــــِه  مـــــــــــِ ـــــــــــاُء ب ـــــــــــّرِع  َ حيت ال

ُروِد و      غــــــــــح َ
َر واملــــــــــ ــــــــــَ بـ ِن َأوح ــــــــــح ةح مــــــــــن اب عــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــفــــــــــِ  (5) ال

  
اْجتَنَاهُ ، أَو ألَنَّه يُوَطأُ ألَنَّهُ ال يَْمتَنُِع َعلَى َمن « قَْرقَرٍ  فَْقعُ  هو»، ويُقَاُل أَْيضاً : « بقَْرقََرةٍ  فَْقعٍ  ُهَو أََذلُّ من» على َوْجِه التَّْشبِيِه : يُقَاُل للذَِّليلِ وِ 

 وتَْنُجلُه الدََّوابُّ بقََوائِِمها ، قال النّابِغَةُ الذُّْبيَانِيُّ يَْهُجو النُّْعَماَن بَن الُمْنِذِر : باألَْرُجلِ 

ِة مـــــــــــــا مَيح  يـــــــــــــقـــــــــــــَ قـــــــــــــِ يِن الشــــــــــــــــــــــــــ  وين بـــــــــــــَ دِّثـــــــــــــُ  حـــــــــــــَ

ُض      عـــــــــــــاً نـــــــــــــَ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُزواَل  فـ ـــــــــــــَ ٍر َأنح يـ رحقـــــــــــــَ (6)بـــــــــــــقـــــــــــــَ
 

  
.هَكَذا   أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ

 ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ ، وأَْنَشَد ألَبِي ِحَزاٍم العُْكِلّيِ : ، كَمنََع : َسَرقَ  فَقَعَ وِ 
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رحســـــــــــــــــــــــــاً وِ  اُ  حـــــــــــَ ـــــــــــه اأَلرحطـــــــــــَ تح ب ـــــــــــَ ت هـــــــــــَ ـــــــــــَ نح ثـ  مـــــــــــَ

َب      ةِ َأال اي َعســـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــَ اقـــــــــــــِ ـــــــــــــرتِ  فـــــــــــــَ رِي  الشـــــــــــــــــــــــــــ 

  
 َدْهراً. ثََهتَْت : َدَعْت. واألَْرطاُل : الِغْلَماُن. وَحْرساً :

ً وِ  ه بالِحَماِر. .(7):الُحَصاُص  الفَْقعُ  ، وفي الّصحاحِ : َضِرطَ   :فَقََع فَْقعا  قلُت : وِمْنُهم من َخصَّ

__________________ 
 «.اجتزار»بد  « اختزاز»برواية : مث طار بشقرة ويرو  :  55/  2( ديوان اهلذليا 1)
 وانظر ختر ه فيه. 36( ديوانه ص 2)
 أوله :« قوله : اي بن فقض»اللسان وهبامشه : ( 3)

ـــــــــــــه  ـــــــــــــن ـــــــــــــث ـــــــــــــد خـــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــا مل ي  كـــــــــــــم غـــــــــــــمـــــــــــــرة ق

 عـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا طـــــــــــــــراٌد اي ابـــــــــــــــن فـــــــــــــــقـــــــــــــــض الـــــــــــــــقـــــــــــــــردد    

  

 .325( زايدة عن كتاب النبات أليب حنيفة برقم 4)
وقوله ابن أوبر مجعه بنات أوبر قا  أبو زيد وهي من الكمبة املزّغبة وقا  أبو عمرو واملغرور واحد املغاريد وهي من  326( كتاب النبات برقم 5)

 .328و  327و  326الكمبة الصغار. انظر كتاب النبات برقم 
 النعمان.والشقيقة هي بنت أيب ربيعة بن زهر بن شيبان ا وهي جدة  141( ديوانه ص 6)
 ( ا صاص : الضراط.7)
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ً  َكَمنََع ونََصرَ  لَْونُه ، فَقَعَ وِ  ً و فَْقعا  ونََصعَْت. : اْشتَدَّْت ُصْفَرتُه ، أَو َخلََصتْ  فُقُوعا

 .فَاقِعَةٍ  ، َجْمع فاُلناً : أَْهلََكتْهُ ـ وِهَي بََوائُق الدَّْهِر  ـ فَقَعَِت الفََواقِعُ وِ 

َك. تََرْعَرعَ  : فَاقِعٌ  فهو الغاُلمُ  فَقَعَ وِ   وتََحرَّ

ُجلُ  فَقَعَ وِ  . *الرَّ  : ماَت ِمَن الَحّرِ

 فاقِعٌ  :وقاَل غْيُره : أَْحَمرُ  فُقَاِعيٌّ و فاقِعٌ  أَي َشِديُدُهما. قال اللِّْحيَانِيُّ : أَْصفَرُ  : بالضّم : مبالَغَةٌ  فُقَاِعيٌّ و ، فاقِعٌ  أَو أَْحَمر ، فَاِقعٌ  أَْصفَرٌ  يُقَال :وِ 

 : يَْخِلُط ُحْمَرتَهُ بَيَاٌض. فُقَاِعيٌّ و

ْفَرةِ  (1) (بَ َقَرة  َصْفراُء فاِقع  َلْوَُّنا)وقِيَل : هو الخاِلُص الُحْمَرةِ ، وِفي التَّْنِزيِل :  ُجلُ  فَِقعَ  قدو أَي : َشِديُد الصُّ  لَْونُه. كفَِرَح : اْحَمرَّ  الرَّ

 عن اللِّْحيَانِّي. من بَيَاٍض وَغْيِره. فاقِعٌ  أَو ُكلُّ ناِصعِ اللَّْوِن :

 : ـ الفَاقعِ  في األَْصفَرِ  ـ، وأَْبيَُض ناِصٌع ، وأَْحَمُر ناِصٌع أَْيضاً ، وأَْحَمُر قانٌِئ ، قال لبِيٌد  فاِقعٌ  ويُقَاُل : أَْصفَرُ 

ه  يســــــــــــــــــــــــــِ ُده أبَنــــــــــــِ هــــــــــــح ِدميــــــــــــًا عــــــــــــَ ُدمــــــــــــًا قــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــُ

َر      فــــــــــــَ ِ َأصــــــــــــــــــــــــــح اح نح بــــــــــــَ ضٍ مــــــــــــِ اقــــــــــــِ اِن  فــــــــــــَ (2)وِدفــــــــــــَ
 

  
 : الفاِقعِ  وقال بُْرُج بن ُمْسِهٍر الّطائِيُّ في األَْحَمرِ 

ا  يــــــــــــــــــــ  ا يف اإِلاَنِء هلــــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــــَُ رَاهــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  تـ

ر مــــــــــــــا      ثــــــــــــــح ٌت مــــــــــــــِ يــــــــــــــح مــــــــــــــَ ضَ كــــــــــــــُ قــــــــــــــَ  اأَلِدميُ  فـــــــــــــــَ

  
يٍت : َشِديدُ  فِقِّيعٌ  أَْبيَضُ وِ   البَيَاِض. ، كِسّكِ

ْبِط ،  يت أَْيضاً : األَْبيََض من الَحَمامِ كِسكِّ  ، الِفقِّيعُ وِ  ْقالِب من النّاِس ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن الجاِحِظ وهو َغلٌَط من الّصاَغانِّيِ في الضَّ كالّصِ

 ِه بَِضْرٍب من الَكْمأَة.، قاَل. وهو ِجْنٌس من الَحَماِم أَْبيَُض ، على التَّْشبِي فَِقيعَةٌ  ، كأَِميٍر ، واِحَدتُه الفَِقيعُ  والصَّواُب فيه

 : نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن الجاِحِظ ، وأَْنَشَد : كأَِميٍر : األَْحَمر الفَِقيعُ وِ 

يــــــــــــضٌ  قــــــــــــِ ِ  (3) فــــــــــــَ اح تـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  يــــــــــــكــــــــــــاُد َدُم الــــــــــــَوجــــــــــــح

َدهح      لـــــــــــــــــح ه اجلـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــِ نح َوجـــــــــــــــــح اِدُر مـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــُ

  
 كَسَحاٍب.« فَقَاع»وُهَو فِي نََواِدر أَِبي زْيٍد 

 .بفاقِعَة (4) [َمْمنُوُّ ]، وتَقُوُل : ُكلُّ باقِعٍَة  الفََواِقعُ  ، والَجْمُع : : الّداِهيَةُ  الفَاقِعَةُ وِ 

َي بِه لَما يَْرتَِفُع في : ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وفي اللَِّسان : َشَراٌب يُتََّخذُ مَن الشَِّعير ، قال الّصاَغانِيُّ  كُرّماٍن : هذا الِّذي يُْشَربُ  ، الفُقّاعُ وِ  ُسّمِ

بَِد ، ويَْعلُوهُ  َرأِْسهِ  واةِ. ُرونٌ إِذا يَِبَس َصلَُب ، فصاَر َكأَنَّه قُ  ، ُمتَفَقِّعٌ  نَباتٌ  : الفُقّاعُ  قاَل أَبو َحنِيفَةَ :و من الزَّ  ، قال : هكَذا َذَكرهُ بعُض الرُّ

، قال  (5)، كُرّمانٍَة  فُقَّاَعةٌ  التي تَْرتَِفع كالقََواِريِر ُمْستَِديرة ، وكذِلَك تَْرتَِفُع على الشَّراِب ِعْنَد الَمْزجِ بالماِء ، الواِحَدةُ  : نُفّاَخاُت الماءِ  الفَقَاقِيعُ وِ 

 َعِديُّ بُن َزْيٍد الِعبَاِدّي يصُف الَخْمر :

تح وِ  فـــــــــَ هـــــــــا  (6)طـــــــــَ قـــــــــَ وح يـــــــــضُ فــــــــــَ اقـــــــــِ قـــــــــَ ا   فــــــــــَ ـــــــــَ ي  كـــــــــالـــــــــح

ثـــــــــــــِ      ٌر يـــــــــــــُ وِت محـــــــــــــُح يـــــــــــــ ُ قـــــــــــــُ فـــــــــــــِ ا الـــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــح  ريُهـــــــــــــَ

  
 «.فََواقِعِ »هِذه ِرَوايَةُ إِْبَراِهيَم الَحْربِّيِ ، ويُْرَوى : 

 ، نقله اللَّْيُث. ، كَشدَّاد : َخبِيُث َشِديدٌ  لفَقّاعٌ  إِنَّهوِ 

ُجِل األَْحَمرِ وِ  ّمِ ، كُربَاع اعٌ فُقَ  الشَِّديِد الُحْمَرِة ، الَِّذي في ُحْمَرتِه َشَرٌق من إِْغَراٍب : يُقَاُل للرَّ أَو بالفَتْحِ ،  ، وهو قَْوُل ابِن بُُزْرَج ، ، بالضَّ

، وهو قوُل الجاِحِظ ، كما نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، بُكّلِ ذِلَك ُرِوَي قَْوُل الّشاِعِر الذي تَقَدَّم ، وال  أَو كأَِميرٍ  ، وهو قَْوُل أَبِي َزْيٍد في نََواِدِره ، كثََمانٍ 

 تَْكَرار ؛ ألَنَّهُ قد َسبَق له ذِلَك.« كأَِميرٍ :»قولَه  يَْخفَى أَنَّ 
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 ُمْفِقعٌ  : فَِقيرٌ  ـكما في العُباِب ، واللَِّسان  ـ، كذا في النَُّسخِ ، وَصوابُه  ، كُمْحِسٍن : ُمْدِقعٌ  ُمْفِقعٌ  وفَْقرٌ  : اْفتَقَر ، أَْفقَعو ، ُسوُء الحالِ  اإِلْفقَاعُ وِ 

 ُمْدقٌِع ، أَي َمْجُهوٌد ، وهو أَْسَوأُ ما يَُكوُن من الحاِل.

ُجُل ، إِذا تََشدََّق ، وجاَء بَكالٍم ال َمْعنَى له. فَقَّعَ  ، يُقَال : : التََّشدُُّق في الَكالمِ  التَّْفِقيعُ وِ   الرَّ

ً  أَصابِعَه فَقَّعَ  يُقَال : الفَْرقَعَةُ  األََصابعِ : تَْفِقيعُ وِ   ، إِذا َغَمَز َمفَاِصلََها فأَْنقََضْت ، وقد نُِهَي َعْنه في الصَّالةِ. تَْفِقيعا

 ، أَْي وَرقَةً ِمْنَها ، فتُِديَرَها أَْن تَْضِرَب الَوْرَدةَ  : التَّْفِقيعُ وِ 

__________________ 
 «.الر ُجرُ »بد  : « فالنٌ »ابلقاموس :  (*)
 .69( سورة البقرة اآية 1)
 وعل  هذه الرواية فال شاهد فيه.« أصفر انصض»وفيه :  207( ديوانه ص 2)
 «.فُقاعٍ »ويف التكملة : « فُقاعي»( يف اللسان 3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 ( عبارة التهذيب : والفقاقيض واحدهتا فّقاعة ا وهي ا جا الجي تعلو ماء املطر والشراَب إذا مزج ابملاء كبهنا قوارير صغار مستديرة.5)
 التهذيب واللسان واألساس : وطغا. ( يف6)
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َبِعَك ا وِقيَر : ُهو َأنح َتضحِربَ  َمَض هلا َصوحلً  وُتَصوِّتَ  فتـَُفقِّضَ  ابلَكفِّ ا مثّ تـَغحِمَزَها ِ صح  .(1)ِإذا انحَشق تح ا فَتسح
ُروهُ.: أِديَمُكم ، أَي  فَقِّعُوا يُقَال : تَْحِميُر األَِديمِ  : التَّْفِقيعُ وِ   َحّمِ

ثٍَة : طائٌر أَْسَوُد ، أَْبيَُض أَْصِل الذَّنَبِ  الُمفَقِّعَةُ وِ   يَْنقُُر البَِعيَر. ، كُمَحّدِ

 أَي َخَراِطيُم.« فُْقعٌ  وَعلْيِهم ِخفَاٌف لها»، وفي َحِديِث ُشَرْيحٍ :  كُمعَظٍَّم : الُخفُّ الُمَخْرَطمُ  ، الُمفَقَّعُ وِ 

تَا عَتْ تَفاقَ وِ  رَ  : اْنَشقَّ  اْنفَقَع قِيَل : اْنَشقَّتَا ، من قَْولهم :و ، فِقِّيعٌ  ، من قَْوِلِهْم : أَبيَضُ  َعْينَاه : أَْبيَضَّ قوُل أُّمِ  ، وقيل : َرِمَصتَا ، وبُِكّلِ ذِلَك فُّسِ

 ال وهللِا ، ال آُمُرِك بما نََهى هللا َوَرُسولُه َعْنه ، وإِنْ »فقالَْت :  ؟فَأَْكتَِحلُ أَ  ت :ِحيَن جاَءتَْها اْمَرأَةٌ ماَت َزْوُجها ، وقالَ  ـرِضَي هللا َعْنَها  ـَسلََمةَ 

 «.َعْينَاكِ  تَفَاقَعَتْ 

 فصاَر كالقُُروِن ، وال يَْخفَى أَنّه تَْكَراٌر ؛ ألَنَّه قد َسبََق له ذِلَك من قَْوِل أَبِي َحنِيفَةَ. ، إِذا يَبَِس َصلُبَ  ُمتَفَقِّعٌ  نبَاتٌ وِ 

مِّ  فُْقعٌ  ج : ، وهو ِشدَّةُ البَيَاِض ، الفَقَعِ  ، من : الشَِّديُد البَيَاِض  األَْفقَعُ وِ   ، كأَْحَمَر وُحْمٍر. ، بالضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، عن أَبِي َحنِيفَةَ. فُقُوعٌ و ، أَْفقُعٌ  ، بالفَتْح ، بَمْعنَى الَكْمأَةِ : الفَْقعِ  عُ َجمْ 

ُجِل األَْحَمِر : فُقَاِعيٌّ  وأَْبيَضُ  ّمِ : خاِلٌص ، ويُقَال للرَّ  ، وهَكَذا ُرِوَي قَْوُل الّشاِعِر الَِّذي تَقَدََّم. فُقَاِعيٌّ  ، بالضَّ

ً  به فَقَّعَ  ٍد : َضّراٌط. وقَد، كَشدَّا لفَقَّاعٌ  وإِنَّهُ  َراِط. بِمْفقاعٍ و (2) يُفَقُِّع بِمفقَعٍ  ، وهو تَْفِقيعا  ، إِذا كان َشِديَد الضُّ

 الغاُلُم : تََرْعَرَع ، قال َجِريٌر : تَفَقَّعَ وِ 

َز ح  ــــــــــــــَ َرزحَدَ  ملَح يـ ــــــــــــــفــــــــــــــَ ٍك ِإن  ال ــــــــــــــِ يِن مــــــــــــــال ــــــــــــــَ  ب

ُدنح َأنح      نح لـــــــــــَ ازِي مـــــــــــِ خـــــــــــَ
َ

ر  املـــــــــــ عـــــــــــَ  ـــــــــــَُ قـــــــــــ  فـــــــــــَ  اتــــــــــــَ
  

. تَْنفَِقع ُطْرثُوٍث ، وغيِره ِمّما أُْفقُوعُ  ويُقَال : هذا  َعْنهُ األَْرُض ، أَي تَْنَشقُّ

 .الفُقّاعِ  : نِْسبَةً إِلى بَْيع الفُقَّاِعيُّ وِ 

ً  ، كَسِمَع ، فَِكعَ  : [فكع] ً و ، فَْكعا مثُل  الفَْكعَ  ، لم يَْذُكْرهُ الَخِليُل ، وَذَكَر قَْوٌم من أَْهِل اللُّغَِة أَنَّ  الفَْكعُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : فُُكوعا

ً : ، الَهَكُع ، شبِيهٌ بالَجَزعِ ، يُقال « ك عهـ » َسَواء ، وَذَكر في تَْرِكيبِ  (3)الَهْكعِ  ،  أَْطَرَق من ُحْزٍن أَو َغَضبٍ  ، إِذا َهَكَع َهْكعاً وُهُكوعا

 وَسيَأْتِي في َمْوضعه.

 أَْيَن َغَدا. فيِهَما ، أَيْ  ، كَمنَعَ  فََكع َهَكَع ، ومثلُه : َذَهَب فما يُْدَرى أَْينَ  : ـ« هكع»في تَْرِكيِب  ـقاَل أَْيضاً وِ 

 «.ك عهـ » ، فهو ُمْستَْدَرٌك على الُمَصنِِّف ، وَسيَأِْتي أَْيضاً له ِذْكٌر في ْكعُ الفَ  قاَل : والَهْكُع : السُّعَاُل ، بلُغَِة ُهَذْيٍل ، وِمثْلُه

ين. كفَلَعَ  وَشَدَخه ، ، كَمنَعَهُ : َشقَّهُ  فَلَعَهُ  : [فلع] ّكِ  السَّنَاَم بالّسِ

ً  بالسَّْيِف وَغْيِره ، قََطعَه : فَلَعَه أَو َد للُمبَالَغَِة ، كفَلَّعَهُ تَْفِليعا  ، يُقَال ذِلَك لُكّلِ ما يَشَّقَُّق ، قال ُطفْيٌل الغَنَِويُّ : تَفَلَّعَ و فاْنفَلَعَ  ، ُشّدِ

ا  نــــــــــَ لــــــــــَ بـــــــــــح رحَع قـــــــــــَ و  ملَح تـــــــــــُ هــــــــــاَد ا ــــــــــُ  َنشـــــــــــــــــــــــُ   الــــــــــعــــــــــِ

اُم      نـــــــَ وســـــــــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــ 
ُ
ضُ كـــــــمـــــــا شـــــــــــــــــــــُ   ابملـــــــ لـــــــ  فـــــــَ ُ

 املـــــــ

  
 ، ُكلُّ ذِلَك إِذا أَْوَضْحتَهُ. فَلَْعتُهو ه ، وَسلَْعتُه ،وقال َشِمٌر : يُقَاُل : فَلَْختُه ، وقَفَْختُ 

 وفُلُوٌح ، وفُلُوٌج. فُلُوعٌ  ج : وكذِلَك الفَْلُح والفَْلجُ  ويُْكَسر : الشَّقُّ في القََدِم وغْيِرَها ، بالفَتْحِ  الفَْلعُ وِ 

 .فََواِلعُ  : الّداِهيَةُ ، ج : الفاِلعَةُ وِ 

 ، كِعنٍَب. فِلَعٌ  َجْمعُها ، بالَكْسِر : الِقْطعَةُ من السَّنامِ  الِفْلعَةُ وِ 
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، يَْعنُوَن َمَشقَّ َجَهاِزَها ، أَو ما تََشقََّق من  فِْلعَتَها ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وفي التَّْهِذيِب :يُقَاُل ِلألََمِة إِذا ُسبَّْت : قَبََّح هللا : َشتْمٌ  فَْلعَتَها لَعََن هللاوِ 

 ِقبَِها.عَ 

 ، كُمعَظََّمٍة : ُخِرَزْت من قَِطعِ الُجلُوِد. ُمفَلَّعَةٌ  َمزاَدةٌ وِ 

.  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

. فُْلعٌ  ج : ، إِذا قََطعَه ، فَلَعَه ، من ، كَصبُوٍر : قَّطاعٌ  فَلُوعٌ  َسْيفٌ وِ  ّمِ  ، بالضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : اْنفَلَقَْت ، عن ابن فارس. اْنفَلَعَتْ و البَْيَضةُ ، تَفَلَّعَت

 قََدُمه : تََشقَّقَت ، نقله الَجْوهرّي. تَفَلَّعَتْ وِ 

__________________ 
 ( يف التهذيب : صولً عالياً.1)
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.2)
ســــــــــــــخة أخر  هبامش اجلمهرة. ومثلها يف التكملة ا أما اللســــــــــــــان مثر الَعَفك ا والذي ابألصــــــــــــــر هو رواية ن 127/  3( الذي يف اجلمهرة 3)

 فكاجلمهرة وضبرت اللفظة بفتح فسكون ضبرت قلم.
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 ، كِمْنبٍَر : قاِطٌع. ِمْفلَعٌ  وَسْيفٌ 

َكةً : الفَْرُج ، وقبََّح هللا الفَلَعَةُ  وقاَل ُكَراع :  ، كأَنَّه اْسُم ذِلَك الَمَكاِن ِمْنَها. فَلَعَتَها ، ُمَحرَّ

 : [فلدع]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْجِل. الفَلَْنَدعُ   ، كَسفَْرَجٍل ، أَْهَملَه الَجَماَعةُ. ونقلَه صاحُب اللَِّساِن عن اْبِن ِجنِّي َحكاه ، قال : ُهو الُمْلتَِوي الّرِ

 كَكِتٍف ، وأَِميٍر. فَنَيعٌ و فَنِعٌ  فُهو ، أَي : اْستَْغنَى ، وَكثَُر مالهُ ، (1)« فَنِعَ  َمْن قَنِعَ »، ومن أَْمثَاِلِهم :  ، كفَِرَح : َكثَُر مالُه ونََما فَنِعَ   :[فنع]

َكةً : الَخْيُر والَكَرمُ  الفَنَعُ وِ   الَكثِيُر. والفَْضلُ  والُجوُد الَواِسُع ، ، ُمَحرَّ

يَاَدةُ وِ   فيِ الماِل ، وفي السَّْيِر. الّزِ

ْكرِ وِ  أَْكثَُر وأَْعَرُف في َكالِمهم ، قال أَبُو ِمْحَجٍن  الفَنَعُ و ، وفَنَإِ ، على البََدِل ، أَي َكثِيٌر ، فَنَعٍ  َسِن ، يُقَال : َماٌل ذُوونَْشُر الثَّنَاِء الحَ  ُحْسُن الذِّ

 الثَّقَِفيُّ :

اِد بـــــــــــــِذي وِ  وُد ومـــــــــــــا مـــــــــــــَ دح َأجـــــــــــــُ ضٍ قـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

نـــــــــُ ِ وِ      ُة الـــــــــعـــــــــُ رحبـــــــــَ ر  فـــــــــيـــــــــه ضـــــــــــــــــــــــَ ُم الســـــــــــــــــــــــِّ تـــــــــُ  َأكـــــــــح

  
 األَْعَشى :وقاَل 

م وِ  ارهبــــــــــــــــــُُ وه فــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا زَاَدتح  ــــــــــــــــــََ ر بــــــــــــــــــُ  جــــــــــــــــــَ

زحَم و      َة ِإال  ا ـــــــــــــــَ َدامـــــــــــــــَ اَأاَب قـــــــــــــــُ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــفـــــــــــــــَ  ال

  
 في َسْيِره ، أَي : ِزيَاَدةٍ. فَنَعٍ  ويُقَاُل : فََرٌس ذُو

 ، قاَل ُسَوْيُد بُن أَبي كاِهٍل : من الِمْسِك : َذَكاُء ِريِحه الفَنَعُ وِ 

رَافـــــــــــــــــــــُ وِ  غ َأطـــــــــــــــــــــح ُروع ســـــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــُ  هـــــــــــــــــــــا فـ

ٍك ذي      ـــــــــــُح ِمســـــــــــــــــــــــــح هـــــــــــا رِي ـــــــــــح ت ـــــــــــَ ل ـــــــــــ  ل ضح عـــــــــــَ ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ  فـ

  
ْكرِ  ، الِمْفنَعُ وِ   : عنه هللا رِضيَ  (2) ُعَمرَ  يَُخاِطب الباِهِلّيِ  َربِيعَةَ  بنِ  َسْلَمانَ  في ـ عنههللارضي ـقاَل لبِيٌد  كِمْنبٍَر : الَحَسُن الذِّ

لــــــــــي   َت الــــــــــبــــــــــاهــــــــــِ لــــــــــح عــــــــــَ َت جــــــــــَ اأَنــــــــــح عــــــــــَ نـــــــــــَ فــــــــــح  مــــــــــِ

يــــــــــــنــــــــــــا      افــــــــــــِ عــــــــــــَ ــــــــــــ  نـ دًا ممــــــــــــَُ  فــــــــــــَبمحســــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــاجــــــــــــِ

  

 َح   َمنح َرفـَعحَتُه َأنح يـُرحفـََعاوِ 

كةً : الَكثِيُر من ُكّلِ َشيْ  الفَنَعُ  * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : ، أَي  فَنِيعٌ  ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. وقاَل أَْيضاً : َسنِيعُ  الِفْنعُ و الفَنِيعُ  ٍء ، وكذِلك، ُمَحرَّ

 َكثِيٌر.

، قاَل : الفاُء قَْبَل القاِف ، والِفْرنُب مثلُه. قلُت ، وهو قَْوُل ابِن  الفَأَْرةُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال األَْزَهِريُّ : هي ، كقُْنفُذٍ  الفُْنقُعُ  : [عفنق]

 على الفاِء ، وهو قَْوُل أَبِي َعْمٍرو ، وَسيَأْتِي. وقد تُقَدَُّم القافُ  األَْعَرابِّيِ ،

 ، وبهما ُرِوَي قوُل الّشاِعِر : ويُْفتَح ، لغَةٌ يََمانِيَة ، نقلَه اللَّْيث بَهاٍء : االْستُ  ، الفُْنقُعَةوِ 

هـــــــــــــا  يـــــــــــــح ـــــــــــــَ بـ طـــــــــــــُ بـــــــــــــح طـــــــــــــُ َبن  بـــــــــــــِ ُة كـــــــــــــَ يـــــــــــــَ رحنـــــــــــــِ فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  قـ

عـــــــــــــــهـــــــــــــــاوِ      قـــــــــــــــُ نــــــــــــــــح وان  فــــــــــــــــُ الَء اأُلرحجـــــــــــــــُ (3)طـــــــــــــــِ
 

  
ّمِ ، يُقَال : القُْنفَعَةُ ، بتَْقِديِم القاِف ، ِكلتاُهما عن ُكراعٍ. وقد قَلََّد  الفُْنقُعَةَ  َضبََطه الّصاَغانِي فِي التَّْكِملَة ، والصَّواُب أَنَّ هَكذا  ، بالفاِء بالضَّ

. كَجْعفٍَر : الَمْوتُ  ، الفَْنقَعُ و الّصاَغانِيَّ في الفَتْح.  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

يبِ  الفَْوَعةُ  : [فوع]  تَِطيُر إِلى خيَاِشيِمَك كالفَْوَغِة ، بالغَْيِن. َرائَِحتُه ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال َشِمٌر : أَي من الّطِ
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َمْخَشِريُّ : َوَجْدتُ  يِب ، وفَْوَحتَه ، وفَْوَرتَه ، وذِلك ِحدَّةُ ِريِحه ، وِشدَّتَُها إِذا اخْ  فَْوَعةَ  وقال الزَّ  تََمر.الّطِ

، وزاَد في الُمْحَكِم : وحَراَرته ، قاَل :ومنه األُْفعُواُن ، فوْزنه َعلَى « وِحدَّتُه»، هكذا فِي النَُّسخِ ، والّصواب  من الَسّمِ : ُحَمته َوحدُّه الفَْوَعةُ وِ 

 هذا أُْفلُعَان ، وسيأْتِي فِي الُمْعتَّلِ إِْن َشاَء هللا تَعَالَى.

َل الظُّْلَمِة ، ويُقَال : فُوَعةِ  ، يُقَال :أَتانَا فاُلٌن عند من النََّهاِر واللَّْيل : أَولُهَما الفَْوَعةُ  قال َشِمٌر :وِ  النََّهاِر : اْرتِفَاُعه ،  فَْوَعةُ الِعَشاِء ، يَْعِني أَوَّ

 لُه ، كفَْوَرتِه.أَي أَوَّ « الِعَشاءِ  فَْوَعةُ  اْحبُِسوا ِصْبيَانَُكْم َحتَّى تَْذَهبَ »وفي الَحِديِث : 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

لُه. فْوَعةُ   الشبَاِب : أَوَّ

، كما في العُبَاِب. قلُت : وإِليها نُِسَب ُحَسْيٌن الّشاِعر الفُوِعيُّ ، َذَكَره ابُن  الفُوَعةِ  ، وإِليها يُْنَسُب َدْيرُ  (4)، بالَضّمِ : قَْريَةٌ بَحلََب  الفُوَعةُ وِ 

 تاِريخِ َحلَب. العَِديِم في

. وصاِحبُ  فَْيعَتُهو األَْمِر ، فَْيعُ  : [فيع]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 ( يف األساس : من فَِنض قَِنض.1)
وقض يف . و ليســت لهمن أرجوزة طويلة وقير اهنا  95واألرجاز يف ديوانه ص  ( وكان عمر بن اخلطاب رض ندبه ليميز اخلير العتا  من اهلجن.2)

 ونبه عليها هبامش املطبوعة املصرية.« سليمان»التكملة 
 والتكملة مادة قنضض برواية : وقنضعها بتقدمي القاف عل  الفاء. 405/  3( اجلمهرة 3)
 ( يف معجم البلدان : قرية كبرية من نواحي حلب.4)
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َُعاقـََبِة. َأو لُهُ  اللَِّساِن. وقاَ  ابُن َعّباٍد : َأي
 ا هكذا نـََقر عنه الّصاَغاين . فقلُت : وكبَن ه َعَل  امل

 مض العا فصر القاف
ً  القُْنفُذُ ، كَمنََع ، قَبَعَ  : [قبع] بَْيِر :  منهو : أَْدَخَل َرأَْسه في ِجْلِده ، قُبُوعا  بََع قَْبعَةَ قَ و قاتََل هللا فاُلناً ، َضبََح َضْبَحةَ الثَّْعلَِب ،»َحِديُث ابِن الزُّ

 «.القُْنفُذِ 

ُجلُ  قبَعَ  يُقَاُل : ً  الرَّ وقاَل  ، والقُنُوعِ ، والُكنُوعِ  القُبُوعِ  قَوُل بعِضهم في الدُّعاِء : اللُهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك من وِمْنهُ  في قَِميِصه : أَْدَخَل َرأَْسه قُبُوعا

 ابُن ُمقبٍِل :

ِر وِ  يــــــــــــح ــــــــــــلــــــــــــ  ُرُ  اجلــــــــــــاراِت ابل عــــــــــــاً ال َأطــــــــــــح ابــــــــــــِ  قــــــــــــَ

وعَ      بــــــــــــُ رُه قـــــــــــــُ اجــــــــــــِ ُه  ــــــــــــََ بَتــــــــــــح طــــــــــــَ َّب َأخــــــــــــح َرنــــــــــــح  الــــــــــــقــــــــــــَ

  
ً  الرُجلُ  قبَعَ وِ  ً و يَْقبَُع قَْبعا  تََخلََّف عن أَْصحابِه. : قُبُوعا

ً  في األَْرِض  قَبَعَ وِ   َذَهَب. : يَْقبَُع قُبُوعا

ً  الِخْنِزيرُ  قَبَعَ وِ  ً و يَْقبَُع قَْبعا ً و قُبُوعا ً ، ويُقَاُل : ، بالَكْسرِ  قِبَاعا ّمِ : قُبَاعا  نََخَر. بالضَّ

ُجلُ  قَبَعَ وِ  ً  الرَّ  .قبَعَ  ، يُقَاُل : أَْعيا َحتَّى قابِعٌ  ، فهو وانبََهرَ  : أَْعيَا قَْبعا

وَخنََث ِسقَاًء :  فَشِرَب منها أَي َجعََل بََشَرتَها هي الّداِخلَة ، ثمَّ َصبَّ لبَناً أَو غْيَرهُ  الَمَزاَدة : ثَنَى فََمَها إِلى َداِخلٍ و فاُلٌن َرأََس الِقْربَِة ، قَبَعَ وِ 

 قَبَعَ  يب : يُقَاُل :، وهذا عن الَجْوَهِرّيِ. وفي التَّْهذِ  كاْقتَبَع أَْدَخَل ُخْربَتَها فِي فِيِه فَشِرَب ، قَبَعََها : أَو ثَنَى فََمهُ ، فأَْخَرَج أََدَمتَه ، وهي الّداِخلَة

 فإِذا قَلََب َرأَْسها إِلى َخاِرِجها ْمَكَن للسَّْقيِ فِيها ،فاَُلٌن َرأَْس الِقْربَِة والَمَزاَدةِ ، وذِلَك ِإَذا أَراَد أَْن يَْسِقَي فِيها فيُْدِخَل َرأَْسها في َجْوفَِها ؛ ليَُكوَن أَ 

، هَكذا في النَُّسخِ ، والّصواُب : قََمعَها ، قال األَْزَهِريُّ : هَكَذا َحِفْظُت الَحْرفَْيِن عن  َمعَهُ ، بالِميمِ قِيَل : قَ  ونَصُّ التَّْهِذيِب : على ظاِهِرَها

قَاَء ، وفي بَْعِض النَُّسخِ : اْقتبَْعتُ  العََرِب. قُْلُت :والِذي في الّصحاحِ : ما نَبَّه عليه ، بغير أَِلٍف ، ك قَبَْعتُ  ، والّصواُب : (1) أَْقبَْعتُ الّسِ

 الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة ، والُمَصنُِّف َجَمع بيَن القَْولَْيِن من َغْيِر تَنبِيٍه.

ُجُل األَْحَمقُ  ، القَبَاعُ و كَشّداٍد : الِخْنِزيُر الَجبَاُن. ، القُبَّاعُ وِ   ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. كغَُراٍب : الرَّ

. ِمكيَاٌل َضْخمٌ  : القُبَاعُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

بَْيِر ، وله ُصْحبَةٌ  َواِلي البَْصَرةِ  بِن أَبِي َربِيعَةَ ، أَِخي ُعَمَر بِن َعْبِد هللا الّشاِعرِ  لَقَُب الحاِرِث بِن َعْبِد هللا  :القُبَاعُ وِ  ، ويُقَاُل : إِنَّه  (2)الْبِن الزُّ

ً  عنههللارضيكاَن َزَمَن ُعَمَر  ه في الطَِّريِق ، فَماَت ، وإِنَّما لُقَِّب َدابَّتِ  عن فَسقَطَ  ، ِليَْنُصَره جاءَ  ُعثَْمانَ  بَحْصرِ  َسِمعَ  ولَّما ، الُجْندِ  على َواِليا

 فَقَاَل : إِّن ِمكيَالَُكْم هَذا ، أَحاَط بَدقِيٍق َكثِيرٍ  ، َصِغير في َمْرآةِ العَْينِ  ألَنَّه اتََّخَذ ذِلَك الِمكيَاَل لَُهْم ، أَو أِلَنَُّهم أَتَْوهُ بِمْكياٍل لَُهْم ِحيَن َوِليَُهم به

 لَقُبَاعٌ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : كان بالبَْصَرةِ ِمكيَاٌل لَُهم َواِسٌع ، فَمرَّ َواِليَها بِِه ، فَرآهُ َواِسعاً ، فقاَل : إِنَّه ، فلُقَِّب به واْشتََهَر. نَقَلَه ابُن األَثِيرِ  لَقُبَاعٌ 

ً  قَِّب ذِلَك الَواِلي، فلُ   ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : قُبَاعا

َا  نـــــــــــِ ؤحمـــــــــــِ ُ
رَي املـــــــــــ ـــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــــــأَم ًا  ـ ـــــــــــَت خـــــــــــريح زِي   ـجـــــــــــُ

ا مــــــــــــــن      ــــــــــــــَ ن اعِ أَرِحــــــــــــــح ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــُ ريَهح  قـ غــــــــــــــِ
ُ

يِن املــــــــــــــ ــــــــــــــَ  ب

  
 قُلُت : ويُْرَوى :

ِمِنَا َأاَب ُحبَـيحبٍ  ُؤح
 أَِمرَي امل

انِّي في األََغانِّي ِلعَُمَر بِن أَبِي َربِيعَةَ ، وليَس في ِشْعِره ، ويُْنَسُب أَْيضاً إِلى أَبِي األَْسَوِد الدُُّؤِلّيِ قاَل الّصاَغانِيُّ : َذَكَرهُ أَبُو الفََرح األَْصبَهَ 
(3) 

ِوّيِ ، وليس البَْيُت فيها.  ، وله قِْطعَةٌ على هذا الَوْزِن والرَّ

ا َوِلَي ُخَراَساَن  ـ، يُْضَرُب بِه الَمثَُل لُكّلِ أَْحَمَق. وقاَل قُتَْيبَةُ بُن ُمْسِلٍم  جاِهِليٌّ كاَن أَْحَمَق أَْهِل َزَمانِهِ  َرُجلٌ  بُن َضبَّةَ  قُبَاعُ وِ  إِْن َوِليَُكم »:  ـلَمَّ

 قاَل لَُهم ذِلَك في ُخْطبَِة الَخْلعِ.« بُن َضبَّة قُبَاعُ  قلتُم :َواٍل َشِديٌد َعلْيُكم قُْلتُْم : َجبَّاٌر َعنِيٌد ، وإِْن َوِلَي َعلْيُكم َواٍل َرُؤوٌف بُِكْم 

 ، الَجَهاِز ، على الَمثَِل. الَمْرأَةُ الَواِسعَةُ  : القُبَاعُ وِ 
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َرأَْسه ، أَي :  يَْقبَعُ   ، أَي : يَْخبُُؤَها ، وقِيَل :ألَنَّهَرأَْسه بيَن َشْوِكهِ  يَْقبَعُ  ، ألَنَّه يَْخنُِس َرأَْسهُ ، وقِيَل : ألَنَّهُ  ، كُصَردٍ  كالقُبَعِ  القُْنفُذُ ، : القُبَاعُ وِ 

 يَُردُّه إِلى َداِخٍل.

ْبِرقَاِن بِن بَْدٍر السَّْعِدّيِ : وِ  ٌ  إِنَّ أُْبغََض َكنَائِنِي إِلَيَّ »في َحِديِث الّزِ ةً  تَْقبَعُ  ، فِيِهَما ، أَي كُهَمَزةٍ « ُطلَعَةٌ  قُبَعَةٌ  اْمَرأَة  َمرَّ

__________________ 
 ( كذا ابألصر والتكملة عن اجلوهري ا والذي يف الصحاح اقتبعت.1)
 ( انكر ابن األثري ان يكون له صحبة ا انظر أسد الغابة.2)
 ت هارون. 196/  1( أنظر البيان والتبيا 3)
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َر وِ  ُفَذٌة ا وقد َمر  ذِلَك يف  َتطحُلُض ُأخح َا قـُنـح  «.طلض»ويف « خببَ »ا كَبهن 
 اْنقَبَعَ  بَحَجرٍ  (1)، وفى الّصحاحِ : ِمثُْل العُْصفُوِر يُكوُن عنَد ِجَحَرةِ الُجْرذاِن ، فإِذا ُرِمَي  أَْصغَُر من العُْصفُورِ  أَْبقَعُ  أَْيضاً : ُطَوْيئِرٌ  القُبَعَةُ وِ 

يِت. فِيَها ، َذَكَر ذِلكَ  ّكِ  ابُن الّسِ

ُجِل :وِ   : َوْصٌف بالُحْمق. قَابِعَاءَ  ياْبنَ و ، قُبَعَةَ  ياْبنَ  قاَل اللَّْيُث : وفِي بَْعِض الِهَجاِء والشَّتِْم ، يُقَاُل للرَّ

 ، يَِصفُُهم بالُحْمِق. قُبَعَةَ  ، َوبَنُو قَابِعَاءَ  : بَنُو ـفي الِهَجاِء  ـوقَاَل َخلَُف بُن َخِليفَةَ 

 ، ونَقَلَه اللَّْيُث أَْيضاً ، وأَْنَشَد َخلَُف بُن َخِليفَةَ : بال هاٍء : ُدَوْيبَّةٌ بَْحِريَّةٌ  ، قُبَعُ و اَل :قَ 

ا  نــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ ذ رحَت ل  مــــــــــــــــــــــــا أاَُبِد أََتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِر      حـــــــــــــــح اِداًي أَم ابَ  يف الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ ضح عـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  قـ

  
 ، قاَل الّشاِعُر : : بَِقيَْت َمْسبُوقَةً َخْلَف الَسابِق قَوابِعُ  َخْيلٌ وِ 

ه  فـــــــــــَ ـــــــــــح ل َر خـــــــــــَ ـــــــــــح ي َُ  اخلـــــــــــَ رتح ـــــــــــَ ىت  ي ُر حـــــــــــَ ـــــــــــِ اب ـــــــــــَ ث ـــــــــــُ  يـ

ضَ      َوابـــــــــــــِ ـــــــــــــَ رَيِ  قـ ثـــــــــــــح اٍج وعـــــــــــــِ جـــــــــــــَ مـــــــــــــ   عـــــــــــــَ  يف غـــــــــــــُ

  
ٍة أَو َحِديدٍ  قَبِيعَةُ وِ  ، وقِيل : هي الَّتيِ َعلَى َرأِْس السَّْيِف ، هي الَّتِي يُْدَخُل القائُِم فِيها ،  السَّْيِف ، كَسِفينٍَة : ما َعلَى َطَرِف َمْقبِِضه ِمْن ِفضَّ

ين ، وقِيَل : هي ما تَْحَت شاِربَيِ السَّْيِف  ّكِ ٍة على َرأِْس الّسِ ُء مع قائِم السَّْيِف ، والشَّاِربَاِن ِمّما يَُكوُن فوَق الِغْمِد ، فيَِجيوُربََّما اتُِّخَذت من فِضَّ

 السَّْيِف : َرأُْسهُ الِّذي فيه ُمْنتََهى اليَِد إِلْيه. قَبِيعَةُ  : أَْنفاِن َطِويالِن أَسفََل القَائِِم ، أَحُدهما ِمن هذا الجانِِب ، واآلَخُر ِمن هذا الجانِِب ، وقِيَل :

ينَةٍ  يعَةُ القَبِ وِ   ، وهي فِْنِطيَستُه ، ويُقَال أَْيضاً : قِْنبِيعَةٌ ، بالنُّوِن ، كما نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وَسيَأْتِي. من الِخْنزيِر : نُْخَرةُ أَْنِفِه ، أَو هو َكِسّكِ

 اِحٍم العُقْيِلّيِ :، قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، وأَْنَشَد ِلُمزَ  السَّْيفِ  قَبِيعَةُ  كَجْوَهٍر : ، القَْوبَعُ وِ 

ٍة  لــــــــ  ــــــــِ َزئ نح  ــــــــُح ريحِ مــــــــِ ــــــــطــــــــ  يــــــــاَح ال وا صــــــــــــــــــــــِ  َفصــــــــــــــــــــــاحــــــــُ

اٌن و      نــــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــــِ اِديــــــــــــهــــــــــــَ وٍر هلــــــــــــَِ بــــــــــــُ ضُ عــــــــــــَ بــــــــــــَ وح  قـــــــــــــَ

  
 الَهاِدي : الَِّذي يَتَقَدَُّم الَكتِيبَةَ.

ْجلَْينِ  : القَْوبَعُ  قاَل أَبُو حاتٍِم :وِ  أِْس وسائُِر َخْلِقه أَْغبَُر ، وهو يَُوْطِوُط.كأَنَّهُ َشْيٌب َمْصبُوٌغ ، ومنه م طائٌِر أَْحَمُر الّرِ  ا يَُكوُن أَْسَوَد الرَّ

 ، على ساِكنَِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّاَلِم. ع بعَِقيِق الَمِدينَةِ  : القَْوبَعُ وِ 

 َصِغيَرةٌ. بَِهاٍء : ُدَوْيبَّةٌ  القَْوبَعَةُ وِ 

ياُح ، القَْبعُ وِ   َصْوُت الِفيِل. : القْبعُ  األَْعَرابِّيِ :قاَل ابُن و : الّصِ

ُكوعِ  ـكذا في النَُّسخِ  َء َرأَْسَك في السُُّجودِ أَْن تَُطأِطى : القَْبعُ  قال غْيُره :وِ   َشِديداً. ـوهو َخْلٌط ، َصَوابُه : في الرُّ

ّمِ ، الشَّبُّورُ  ، القُْبعُ وِ  قَاَء ، إِذا  قَبَْعتُ  قاَل الّصاَغانِيُّ : هو من« ، فلم يُْعِجْبهُ ذِلكَ  القُْبعُ  ِكَر لهفذُ »يُث األََذاِن نه َحدِ وهو البُوُق ، وم بالضَّ الّسِ

ّطابِّيِ بعَْينِه ، فََم النافِخِ فيه ، أَي يَُواِريه. قلُت : وهو قَْوُل الخَ  يَْقبَعُ  َرأَْسهُ ، إِذا أَْدَخلَه في قَِميِصه ؛ ألَنَّه قَبَعَ  ثَنَْيَت أَْطَرافَه من َداِخٍل ، أَو من

،  القُْبع ْهِل الِعْلِم عن أَبِي ُعَمَر الّزاِهد :وُرِوَي بالتَّاِء والثّاِء والنُّون ، وأَْشَهُرَها وأَْكثَُرَها النُّون ، وقاَل الَهَرِوّي في الغَِريبَْيِن :َحَكاه بَْعُض أَ 

َدةِ   فقاَل : هذا باِطٌل ، وَسيَأْتي البَْحُث فيه قَِريباً.، فعََرْضتُه على األَْزَهِرّيِ ،  (2)بالبَاِء الُمَوحَّ

أِْس  القُبَاِعيُّ وِ  ُجُل العَِظيُم الرَّ  ، وهو الِمْكيَاُل الكبِيُر. القُبَاعِ  ، قالَهُ الفَّراُء ، َمأُْخوذٌ من ، كغَُراِبّيٍ : الرَّ

ْبيَانُ يَلبَُسَها  كالبُْرنُِس  تَُخاطُ  ، كقُبََّرةٍ : ِخْرقَةٌ  القُبَّعَةُ وِ  ِة ، وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف في  قُْنبَعَةٌ  وال تَقُْل : الّصِ ق »بالنُّوِن ، ونََسبَه ابُن فاِرٍس إِلى العامَّ

 َجَواُز ذِلَك من غْيِر تَْنبِيٍه عليه.« ن ب ع

 الّطائُِر في َوْكِرِه : َدَخَل. اْنقَبَعَ وِ 

 السْيِف. قَبِيعَةُ  التَّْرِكيِب :قال الّصاَغانِيُّ : وقد َشذَّ عن 



10563 

 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

__________________ 
 ( يف التهذيب والصحاح : فإذا فزع أو ُرمي حبجٍر.1)
. .. لقنضابلثاء املثلثة. ويف التكملة : والقبض والقثض وا« الُقثض» 379/  2( كذا ابألصــــــر واللســــــان ا والذي يف النهاية وغريب اهلروي والفائ  2)

 «.قنض»و « قبض»وأب الثاين األزهري وانظر النهاية 
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َِّقيه ويَْكَرُهه ، قاَل َعْنتََرةُ العَْبِسيُّ :: َصْوٌت يَُردُّه الفََرُس من َمْنَخَرْيِه إِلى َحْلِقه ، وال يَكاُد يُكوُن إِاّل من نِفَاٍر ، أَو َشيْ  القَْبعُ   ٍء يَت

ــــــــــــــــح  ن ــــــــــــــــاُح مبــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــّرِم َض ال ِه ِإذا َوقــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ بـ  كــــــــــــــــِ

َوىل       ـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــاً تـ ابـــــــــــــــــِ ُدودُ  قـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
أِْس باللَّْيِل لِريبٍَة. القَْبعُ وِ   أَْيضاً : تَْغِطيَةُ الرَّ

 النَّْجُم : َظَهَر ثّم َخِفَي. قبَعَ وِ 

 ٌ  أَْسَكتَاها في فَْرِجَها إِذا نُِكَحْت ، وهو َعْيٌب. تَْنقَبِعُ  : قَْبعاءُ  واْمَرأَة

 أَنَّه لَذُو قَْعٍر ، قالَهُ ابُن األَثِيِر. (1)ثَنَى أَْطَرافَه إِلى َداِخٍل أَو خاِرَج ، يُِريُد  الُجوالََق : قَبَعَ وِ 

 : الِمْحَرَضةُ. القَابُوَعةُ وِ 

 ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : قَابعٍ  ، بالَكْسر : َجْمعُ  الِقبَاعُ وِ 

ٌم  وحِم جنـــــــــــــــَح يـــــــــــــــَر الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ وُد هبـــــــــــــــا َدلـــــــــــــــِ قـــــــــــــــُ  يــــــــــــــــَ

يبن      ِب يف هــــــــــــُ لــــــــــــح ِ الــــــــــــكــــــــــــَ اح اعِ كــــــــــــعــــــــــــَ بــــــــــــَ  (2) قــــــــــــِ
  

 السَّْيف : قَبِيعَة وَجْمعُ « ب ىهـ » في الَهْبَوةِ ، وَسيَأْتِي تَْفِصيُل ذِلَك في قَبَعَتْ  ُهبًّى : َجْمُع َهاٍب ، أَي الّداِخِل في الَهْبَوةِ ، يصُف نُُجوماً قد

 .قَبَائعُ 

ثُْل القَلَْنُسَوةِ ِمن ُخوِص ، مصغَّراً : لَقَُب الشَِّريِف ُعَمَر أَْحَمَد األَْهَدِل الُحَسْينِّيِ ؛ ألَنَّهُ كان يَْلبَُسه دائِماً على َرأِْسه ، وهو مِ  القُبَْيعِ  وصاحبُ 

 النَّْخِل.

 َخليَّةُ النَّْحِل في غاٍر َغْيِر ِذي َغْوٍر. اٍد : هو، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن َعبّ  ، بالَكْسرِ  الِقتْعُ  : [قتع]

َكةً  ، القَتَعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ   ، وأَْنَشَد : : ُدوٌد ُحْمٌر تَأُْكُل الَخَشبَ  *ُمَحرَّ

ُم  لـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ ُ ـــــــــــــــح تـ ـــــــــــــــَ م قـ اَدرحهتـــــــــــــــُُ َداَة غـــــــــــــــَ  غـــــــــــــــَ

هــــــــا      َوافــــــــِ َف يف َأجــــــــح َقصــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ ٌب تـ ضُ ُخشــــــــــــــــــــــح تــــــــَ  الــــــــقــــــــَ

  
والهْرنَِصانَةُ ، والُحَطيَِّطةُ ، والبَُطيَِّطةُ ،  القَتَعَةُ و ، وِقيَل : الدُّوُد ُمْطلَقاً ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : هي السُّْرفَةُ  األَْرَضةُ  هي الَواِحَدةُ بهاٍء ، أَو

 .(3)واليَْسُروع ، والعََوانَةُ ، والطُّْحنَةُ 

 ٍء.هللا ، عن أَبِي ُعبَْيٍد ، قِيَل : هو َعلَى البََدِل ، وليس بشيْ  قَاتَعَهُ  ، يُقَاُل : الُمقَاتِلَةَ  :، والُمكاتَعَةُ  الُمقَاتَعَةُ وِ 

َكةً : الذَِّليُل. القَتَعَةُ وِ  ً  ، كَمنََع ، قَتَعَ  قدو ، ُمَحرَّ ّم : اْنقََمعَ  قُتُوعا . منه أَْقتَعُ  َذلَّ ، وهوو ، بالضَّ  ، أَي أََذلُّ

 تَْدَرُك عليه :* ومّما يُسْ 

ّمِ : الشَّبُّور ، هكذا ُرِوَي في َحِديِث األَذاِن ، نَقَلَه اْبُن األَثِيِر ، ونُِقَل عن الَخطَّابِّيِ ، قال : َمَدا القُتْعُ  ُر هذا الَحْرِف على ُهَشْيٍم ، وكاَن ، بالضَّ

 يُْكثُِر اللْحَن والتَْحِريف على َجاللِة َمَحلِّه في الَحِديِث.

مِّ  القُثْعُ  : [قثع] األََذاِن ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل صاِحُب اللََّساِن : لم يُتَْرِجم عليها أََحٌد في األُُصوِل الَخْمَسِة ، وقد جاَء في َحِديِث  ، بالضَّ

َر أَنَّه  قُوُل : بالثّاِء الُمثَلَّثة ، ولم أْْسَمْعهُ من َغْيِره ، ويَُجوُز أَْن يُكوَن ِمنْ ، وهو البُوُق. قال الَخّطابِيُّ : َسِمْعُت أَبا ُعَمَر الّزاِهَد يَ  الشَّبُّورُ  وفُّسِ

ً  في األَْرِض  قَثَعَ  ْوِت منه. قُثُوعا َي بِه ِلَذهاِب الصَّ  ، إِذا َذَهَب ، فُسّمِ

َدة ، كما تَقَدَّم ،قلُت : وهذا الَِّذي َذَكَرهُ الَخطَّابِيُّ من َوْجِه تَْسِميَتِه فيه نََظٌر ، فإِنَّ  ِحيَح فيه قَبََع في األَْرِض قُبُوعاً بالُمَوحَّ ولْيَس  الصَّ

ه :والقُْبعُ  ـ« قبع» ـ، فإِّن الَحِديَث ُرِوَي باألَْوُجِه الثَّالثَِة ، وفي العُبَاِب في  بتَْصِحيِف قُْنعٍ ، بالنُّونِ  ّمِ فيِهّن :  القُثْعُ و ما نَصُّ والقُْنُع ، بالضَّ

بُّوُر ، وأَبَى الثّانَِي األَْزَهِريُّ الشَّ 
اِهد ، انتهى. (4)  ، وأَثبَتُه أَبُو ُعَمَر الزَّ

ل. (5)قلُت : الَِّذي أَباهُ األَْزَهِريُّ هو األَّوُل   ، كما نَقَلَه الَهَرْويُّ عن األَْزَهِرّيِ ، وتَقَدََّم ذِلَك ، فتَأَمَّ
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أَي اْمنَعُوها ، عّما تَتََطلَُّع إِلْيِه من « هذه األَْنفُِس ، فإِنََّها ُطلَعَةٌ  اْقَدُعواو»يُث الَحَسِن : نه َحدِ نَعَهُ ، ومومَ  ، كَمنَعَه : َكفَّهُ  قََدَعهُ  : [قدع]

َمْخَشِريُّ : بِيَِده أَو َعْنه ، إِذا َكفَّ  قََدَعه أَي َكفَّنِي وكَذا« بعُض أَْصحابِه فَقََدَعنِي»:  عنههللارضيالشََّهَواِت. وفي َحِديِث أَبِي َذّرٍ ،  ه. زاَد الزَّ

 ِلَسانِه ، وأَْنَشَد اللْيُث :

__________________ 
 «.فقوله : يريد أي ا ارث بن عبد   واىل البصرة»( كذا ابألصر واللسان وهبامشه 1)
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية اىل أيب حية النمريي.2)
 «. ركة»بد  « ابلتحريك»يف القاموس :  (*)
 هي دويبة تشبه أم حبا.( يف القاموس : طحن كصرد : دويبة ا وقا  الزخمشري يف ربيض األبرار :3)
 ( ومثله يف التكملة.4)
 «.قبض»( كذا ا وانظر ما الحظناه قريبا يف مادة 5)
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امــــــــــــــًا  ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ دَعُ ق قــــــــــــــح ــــــــــــــَ ا  تـ هــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ َن عــــــــــــــَ ــــــــــــــذِّاب   ال

ورِ أبَذحانٍب كـــــــــــــــــــبَ      ِة الـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــُ حـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــــح

  
. كأَْقَدَعهُ   ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ً  فََرَسه قََدعَ وِ   وَكفَّهُ. كبََحهُ  : قَْدعا

َر قَْوُل الَمّراِر الفَْقعَِسّيِ : َء : أَْمَضاهُ الشَّيْ  قََدعَ  عن اْبِن األَْعرابِّيِ :وِ   ، وبه فُّسِ

ينِّ وقـــــــد  َبُ  النـــــــاُس َعنح ســـــــــــــــِ تح مـــــــا َيســـــــــــــــــــــح ِدعـــــــَ   قـــــــُ
َدرُ      ـــــــــــــِورحُد والصـــــــــــــــــــــــــــ  اَ  ال وَن وطـــــــــــــَ عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  ِد اأَلرحبـ

  
ّمِ أَي أُْمِضيَْت ، قاَل الَجْوَهِريُّ  قُِدَعتْ  ّي. (1)، بالضَّ  : هَكَذا َرَواهُ ثَْعلٌَب عنه ، ونَقَلَه ابُن بَّرِ

ً  الفَْحلَ  قََدعَ وِ  ْمحِ  : يَْقَدُعه قَْدعا فإِذا أَراَد ُرُكوَب النّاقَِة الَكِريَمِة ُضِرَب  وذِلَك إِذا كاَن غْيَر َكِريمٍ  أَْو َغْيِره ، قال ابُن األَثِيِر : َضَرَب أَْنفَه بالرُّ

، أَي ال يُْضَرُب أَْنفُه ، ويُْضَرُب َمثاَلً للَكِريِم ، وِمْنه قَوُل َوَرقَةَ بِن  يُْقَدعُ  و َغْيِره ، َجتَّى يَْرتَِدَع ويَْنَكفَّ ، ويُقَاُل : هذا فَْحٌل الأَْنفُه بالُرْمحِ أَ 

ٌد يَْخُطُب َخِديَجةَ ، ُهَو الفَْحُل ال  اِء ، وَسيَأْتِي.أَْنفُه ، ويُْرَوى : بالرَّ  يُْقَدعُ  نَْوفٍَل : ُمَحمَّ

 : اْنِسالُق العَْيِن من َكثَْرةِ البَُكاِء ، قال ابُن أَْحَمَر : القََدعُ  ِء ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ :من ُطوِل النََّظِر إِلى الشَّيْ  َعْينُه ، كفَِرَح : َضعُفَتْ  قَِدَعتْ وِ 

ٌة  ُه أَمــــــــــــَ ٍا أُمــــــــــــ  جــــــــــــِ ُم مــــــــــــن هــــــــــــَ يــــــــــــهــــــــــــِ مح فــــــــــــِ  كــــــــــــَ

هـــــــــــا      نـــــــــــِ يـــــــــــح دَعُ  دَعٌ قـــــــــــَ يف عـــــــــــَ ا فـــــــــــَ هـــــــــــَ لـــــــــــِ  يف رِجـــــــــــح

  
 أَْيضاً ، وال يَْخفَى أَنَّ في ُكّلِ ِمْصراعٍ منه ِجنَاَس تَْصِحيٍف.« فََدع»وقد تَقَدَّم إِنشاُد هذا البَْيِت في 

َر قوُل الَمّراِر الّسابُِق. قُلت : وهو قَْوُل الفَّراِء ، وقاَل أَبُ  ِلَي الَخْمُسوَن : َدنَتْ  قَِدَعتْ وِ  َوايَِة ، وعليها وبه فُّسِ و الطَّيِّب : وهو األَْكثَُر في الّرِ

.  اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ

ْوتِ  الَمْقُدوعُ  كَصبُوٍر : ، القَُدوعُ وِ  ُكوِب بَمْعنَى الَمْرُكوِب ، قال األْخَطُل  الَكافُّ عن الصَّ وفِي اللَِّساِن : قاَل  ـكما في العُبَاِب  ـ، كالرَّ

ِرّماح :  الّطِ

ُه  تـــــــــــَ وح وحِم صـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــَ لـــــــــــح د  لـــــــــــِ  ِإذا مـــــــــــا رآان شـــــــــــــــــــــــــَ

اِء وِ      نــــــــــــــــَ وُ  الــــــــــــــــفــــــــــــــــِ خــــــــــــــــُ دح ُدوعُ ِإاّل فــــــــــــــــمــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــَ

  
. ، ِليَُكفَّ بَْعَض َجْريِهِ  القَْدعِ  الفََرُس الُمْحتَاُج إِلى : القَُدوعُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، أَي يَْعُدو. يَْقَدعُ  بِه فََرُسهوقاَل أَبُو ماِلٍك : َمرَّ 

. ءِ الُمْنَصبُّ َعلَى الشَّيْ  : القَُدوعُ وِ   ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 الّدابَّةُ باللِّجاِم. تُقََدعُ  كما يُْقَدعُ  الذَِّليُل : الِّذي : القَُدوعُ وِ 

ٌ وِ   ْوَهِريُّ ، أَي َكثيَرةُ الَحيَاِء ، قاَل ُسَوْيُد بُن أَبِي كاِهٍل :، نَقَلَه الجَ  ، كفَِرَحٍة : قليلَة الَكالِم َحيِيَّةٌ  قَدَعةٌ  اْمَرأَة

ٌر  اٌ  زَائــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــَ وحَ  خــــــــــــــــــَ َج الشــــــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــ   هــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــه      ٍر فـــــــــــــي فـــــــــــــِ ـــــــــــــٍب خـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ب دَعح مـــــــــــــن حـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

  
. َهيُوبٌ  ، كفَِرحٍ : قَِدعٌ  كذا فََرسٌ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 أَو ِلغَْيِرَها. : ال يُْشرُب ُملُوَحةً  قَِدعٌ  ماءٌ وِ 

ً  كاَن َعْبُد هللِا بُن ُعَمرَ »الَحِديُث : ومنه : َكثِيُر البَُكاءِ  قَِدعٌ  َرُجلٌ وِ  ً  ، أَي اْقَطْع منه ، أَي ِمن هذا الشََّرابِ  اْقَدعْ و «.قَِدعا ،  اْشَرْبه قَِطعاً قَِطعا

 كما في اللَّسان والعُبَاب.

داُر ، الَكْسِر : الِمْجَولُ ، ب الِقْدَعةُ وِ  ْدَرةُ ، وهي الّصِ  ، والِعْدقَةُ. الِقْدَعةُ و ، قاَل أَبُو العَبّاِس :الِمْجَوُل : الصُّ

 وزاد السُّكَِّريُّ : ال تَْبلُُغ الساقَْيِن ، قال ُملْيٌح الُهَذِليُّ : هي الدَُّراَعةُ القَِصيَرةُ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد :وِ 
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تُ  قـــــــــح لـــــــــِ َك عـــــــــَ لـــــــــح تـــــــــِ ُرهـــــــــا بـــــــــِ كـــــــــح وحَ  َأاّيَم بـــــــــِ   الشـــــــــــــــــــــــ 

طــــــــَ  يف      رُي اخلــــــــُ ةٍ َقصــــــــــــــــــــــِ عــــــــَ دح ُف  قــــــــِ طــــــــ  عــــــــَ تـــــــــَ (2)يـــــــــَ
 

  
 بها ، ويَْدفَُع بها اإلْنَساُن عن نَْفِسه. يَْقَدع كِمْكنََسٍة : العََصا ، الِمْقَدَعةُ وِ 

ٌر ، وهو َغلٌَط. ، كُمعَظَُّم : َمغَضَّنٌ  ُمقَدَّعٌ  ءٌ َشيْ وِ   كما في الُمِحيِط ، وفي بَْعِض النَُّسَخ : ُمعَصَّ

 الشَّّرِ ، وفي الّصحاحِ : فِي فِي (3) : التَّتَايُع التَّقاُدعوِ 

__________________ 
وغريه ينشــــــــد : َقَدعت أي وقا  أبو الطيب : األكثر يف الرواية َقِدعت. وقا  يف التكملة :  «.قا  اجلرمي»( كذا ا ابألصــــــــر ويف اللســــــــان : 1)

 دنت.
 .1043( مل برد يف ديوان اهلذليا ا وهو من قصيدة يف شرح أشعار اهلذليا ص 2)
 «.التتابض»( عن القاموس وابألصر 3)
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يح  اِحَبه   الَفرَاُش يف الّناِر : َتســـــاَقرَت ا تـََقادَعَ  يـَُقا  : ِء ا والت هاُفتُ الشـــــ  َفُض صـــــَ ِبَقه. (1) َأنح كَبن  ُكر  َواِحٍد َيدح هذا َنص   َيســـــح
ِبُقه ا ومثُله يف الُعَباب. ويـَُقاُ  : َرِ  ا ِإذا هَتاَفَت  تـََقادَعَ  الّصحاِح ا ويف بـَعحِ  الن َسِخ : َأي َيسح

َ
 .(2) [فيه]الذ ابُب يف امل

َم كأَنَّهُ يَُكفُّ ما يَتْلُوه أَْن والتّراُجُع ، عن ثَْعلٍَب. قاَل الّصاَغانِيُّ : وهو األَصْ  التَّكافُّ  : التَّقَاُدعُ وِ  ُل ، وإِنََّما استُْعِمَل في التَّتَايُع ألَّن الُمتَقَّدِ

 يَتََجاَوَزهُ.

ً  القَْومُ  تَقَاَدعَ  يُقَال : (3)، وكذِلَك التَّعَاِدي  الَمْوُت بَْعٌض في إِثِْر بَْعٍض   :التَّقاُدعُ وِ  تَعَاِدياً : ماَت بَْعُضهم في إِثِْر بَْعٍض ،  (4)، وتَعَاَدْوا  تَقَاُدعا

 الفََراُش. تَقاَدعَ  ومنهم ِمْن َخصَّ ، فقاَل : في َشْهٍر َواِحٍد ، أَو عاٍم َواِحٍد ، وهو من

ماح. التَّطاُعنُ  : التَّقَاُدعُ وِ   بالّرِ

 له. اْستَعَدَّ  ، وتَقَذَّع له ، وبالّدال والذّاِل ، أَي له بالشَّرِّ  تَقَدَّعوِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجُل ، كفَِرَح ، قَِدعَ   .أَْقَدْعتُهو قََدْعتُه : اْنَكفَّ واْرتََدَع ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وُهَما ُمَطاِوَعا اْنقََدعَ و الرَّ

 ِء : اْستَْحيَا منه.فاُلٌن عن الشَّي اْنقََدعَ وِ 

 الَِّذي َذَكَرهُ الُمَصنُِّف ، كما في اللَِّساِن. الَمْقُدوع ، فهو ِضدٌّ مع َمْعنَى القَاِدعُ  ، كَصبُوٍر : القَُدوعُ وِ 

اُخ : القَُدوعُ وِ   : الفَْحُل الَِّذي إِذا قَُرَب من النّاقَِة ليَْقعَُو َعلْيَها َغْيُره ، قاَل الشَّمَّ

ُه  نـــــــــــح َن مـــــــــــِ َربـــــــــــح ن  ضـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــُ تـــــــــــافــــــــــــَ  ِإذا مـــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــح

ِح مــــــــــــن أَنــــــــــــح      اَن الــــــــــــر مــــــــــــح كــــــــــــَ ُدوعِ ِف مــــــــــــَ  الــــــــــــقــــــــــــَ

  
 ، أَي ال يَْرتَِدُع. يَْقَدعُ  وفاُلٌن ال

َكةً : الُجْبُن واالْنِكَسار. القََدعُ وِ   ، ُمَحرَّ

 السَِّفينَةَ : َدفَعََها في الماِء. قََدعَ و الفََرُس ، كَمنََع : َعَدا. قََدعَ وِ 

 ٍء ، قال عاِمُر بُن الطُّفَْيِل :لُكّلِ َشيْ  يَْنقَِدعُ  ، على النََّسِب : قَِدعٌ  َرُجلٌ وَ 

ُم غــــــــــــــــريحَ عــــــــــــــــاٍد وِ  كــــــــــــــــُ وحَف َأحــــــــــــــــح  ِإين  ســــــــــــــــــــــــــــــَ

دِعٍ ال وِ      َوابُ  قــــــــــــــــــَ َ  اجلــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــُ  ِإَذا الــــــــــــــــــح

  
 ٌ  ٍء.: َكثِيَرةُ الَحيَاِء ، أَو تَأْنَُف من ُكّلِ َشيْ  قَُدوعٌ  واْمَرأَة

ُجَل : َشتََمهُ. أَْقَدعَ وِ   الرَّ

 : َعواُر الكالِم. الَمقَاِدعُ وِ 

ً  الَخْمِسينَ  قََدعَ وِ  نِّيَن : جاَوَزَها ، عن ثَْعلَب  قََدعَ  : َجاَوَزَها ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، وفي التَّْهِذيِب : قَْدعا  .(5)الّسِ

 ، وأَْنَشَد :: اسُم عنٍز ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ  (6)، بالفتحِ  قَْدَعةُ وِ 

رًا  طـــــــــــح ا شـــــــــــــــــــــــــَ اَزعـــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــَ ةَ فـــــــــــتـ عـــــــــــَ دح  َواحـــــــــــداً  لـــــــــــقـــــــــــَ

امُ      ــــــــــــــــطــــــــــــــــَ ــــــــــــــــكــــــــــــــــاَن ل ــــــــــــــــِه ف ي ــــــــــــــــِ َداَرآ ف ــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــَ  فـ

  
 وي األَساِس : قاَد َعنِي : َجاذبَنِي.

 : التَّدافُع. التَّقَاُدعوِ 

ً  ، ، كَمنَعَه قََذَعه : [قذع]  فيه ، قال َطَرفَةُ : رَماه بالفُْحِش. وُسوِء القَْولِ  : قَْذعا
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وا وِ  ِذفـــــــُ قـــــــح ذحعِ ِإنح يــــــــَ مح  ابلـــــــقـــــــَ هــــــِ قـــــــِ َك َأســـــــــــــــــــــح رحضـــــــــــــــــــــَ  عـــــــِ

دِ      جـــــــــ  نـــــــــَ ـــــــــ  َر الـــــــــتـ بـــــــــح ـــــــــَ وحِت قـ َ
اِض املـــــــــ يـــــــــَ بحِس حـــــــــِ  بـــــــــكـــــــــَ

  
أَِلٍف لغَْيِر اللَّْيِث. وفي الَحِديِث :  ، بغْيرِ  قََذْعت ، قاَل األَْزَهِريُّ : لم أَْسَمع قََذَعه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، قَاَل الّصاَغانِيُّ : وهو أَْفَصُح من كأَْقَذَعه

ً  َمْن قاَل في اإِلْسالِم ِشْعراً » ً  َمْن َرَوى ِهَجاءً »وفي َحِديٍث آَخَر : « فِلَسانُه َهَدرٌ  ُمْقِذعا : الَِّذي فيه  الُمْقِذعُ  الِهَجاءُ « فُهَو أََحُد الّشاتَِمْين ُمْقِذعا

َكاةِ :أَيُْخبُِره بها (7) [األَول]هُ كإِثِْم قَائِله. فُْحٌش. وقَْذٌف وَسٌب ، أَي أَنَّ إِثْمَ  ُجَل من الزَّ ُجِل يُْعِطي الرَّ  قاَل : يُِريُد أَنْ  ؟وُسئَِل الَحَسُن َعْن الرَّ

 ؟، أَي يُْسِمعَهُ ما يَُشقُّ عليه يُْقِذَعه

__________________ 
 ( يف القاموس : أي يسبقه.1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 «.التقادي»اللسان وابألصر ( عن 3)
 «.تقادوا تقادايً »( عن اللسان : وابألصر 4)
 ( رواه ثعلب عن ابن األعرايب أيضا ا كما يف التهذيب ا واألصر كاللسان.5)
 ( ضطت ابلقلم يف اللسان بكسر القاف.6)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.7)
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عاً  فَسّماه رَاُه جَمَر  َيشتمه ويـُؤحذي َقذح  ه ا فلذِلك َعّداه بغريحِ الٍم ا قاَلَه الز خَمحَشرِي.ا وَأجح
 فاُلٌن لفالٍن أَْيضاً ، وقَْولُه : ُمعَدًّى بغْيِر الم ، على هِذه اللُّغَِة ، وقاَل ُرؤبَةُ : أَقَذعَّ  ويُقَاُل :

وحاًل  ـــــــــــــَ ُر قـ ـــــــــــــِ ـــــــــــــقـــــــــــــائ ا ال هـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ااي أَيـ َذعـــــــــــــَ ـــــــــــــح (1)أَق
 

حح      بـــــــــِ يـــــــــمـــــــــًا َألـــــــــحَ  (2)َأصـــــــــــــــــــــــح نح اَنَد  متـــــــــَِ مـــــــــَ افـــــــــَ  عـــــــــَ

  
بِلَسانِي ، إِذا قََهْرتَه بِِلَسانَِك ،  أَْقَذْعته : ـعن الِكالبِيِّيَن  ـ. وقال أَبُو زْيد قََذعٍ  نَْعٌت للقَْوِل ، كأَنَّه قاَل قَْوالً َذا أَْقَذعَ  فيه ، وقِيَل : أَْقَذعَ  أَراَد أَنَّه

 وهو َمَجاٌز.

ً  بالعََصا قََذَعهوِ   بها ، نَقَلَهُ أَبو َزْيٍد ، قاَل األَْزَهِريُّ : أَْحَسبُه بالّداِل الُمْهَملَة. َضَربَهُ  : قَْذعا

يَت العََصا مِ   ْقَدَعة ، كما تَقَدَّم.وقاَل الّصاَغانِيُّ : الصَّواُب ما قالَهُ األَْزَهِريُّ ، ومنه ُسّمِ

كةً : الَخنَا والفُْحشُ  القََذعُ وِ  الّذي يَقبَُح ِذْكره ، وهو َمَجاٌز ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لزهْير بِن أَبِي ُسْلَمى يخاِطب الَحاِرث بن َوْرقاَء  ، ُمَحرَّ

 الَصْيَداِوّي :

  ٌ طـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ين مـــــــــــــَ َك مـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ـــــــــــــن ي ـــــــــــــِ بحت ـــــــــــــَ ـــــــــــــي ذَعٌ ل ـــــــــــــَ  ق

َة الــــــــــَوَدُ       يــــــــــ  يــــــــــطــــــــــِ (3)ابٍ  كــــــــــمــــــــــا َدنــــــــــَ  الــــــــــقــــــــــُ
 

  
 والدنَُس. القََذرُ  : القَُذعُ وِ 

ً  قَذَّعَ  يقَال :وِ  . قََذَره : إِذا ثوبَهُ تَْقِذيعا َمْخَشِريُّ  ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد والزَّ

 له. اْستَعَدَّ  ، بالّداِل والذّاِل ، إِذا له بالشَّرِّ  تَقَذَّعَ  قاَل األَْزَهِريُّ : قََرأُْت في نََواِدِر األَْعَراِب :وِ 

 : (4)، قال بَْعُض بَنِي قَْيٍس  قاَذَعه : فَاَحَشهُ وَشاتََمهُ وِ 

ٌد  ئــــــــــــِ تــــــــــــ  ي ومــــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــــِ فح ــــــــــــَ رٌِم نـ كــــــــــــح ُرٌ  مــــــــــــُ  ِإيّنِ امــــــــــــح

ا     ازِيـــــــــــــهـــــــــــــَ ىت  ُأجـــــــــــــَ ا حـــــــــــــَ هـــــــــــــَ  مـــــــــــــن َأنح أُقـــــــــــــاِذعـــــــــــــَ

  
 ويُقَاُل : بَْينَهما ُمقَاَذفَةٌ وُمقَاَذَعةٌ ، وهو َمَجاٌز.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِل قَْوُل ُزَهْيٍر الّسابُِق ، ويُْرَوى كالثّانِي ، وَشاِهُد األَِخيِر قوُل  أَْقَذعُ و ، قَِذيعٌ و َكَكِتٍف ، قِذعٌ و ، بالتَّْحِريِك ، قََذعٌ  َمْنِطقٌ  :فَاِحٌش ، وشاِهُد األَوَّ

 ُرْؤبَةَ الّسابُِق على ِرَوايٍَة.

ِل َمْعنَاهُ الفََواِحُش وَعلَى الثّانِي : َمْعنَاهُ القَاذُوَراُت.وَرَماهُ بالُمْقِذَعاِت ، بالتَّْخِفيِف والتَّْشِديِد ، َعلَى   األَوَّ

 .(5)، كالقَِذيفَة : الشَّتَْمةُ  القَِذيعَةُ وِ 

 ٌء ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، واألَْعَرُف ِقَزاٌع ، بالّزايِ ، كما َسيَأْتِي.، بالَكْسِر ، أَي َشيْ  قَِذاعٌ  وما َعلْيهِ 

هَ ، قاَل السَُّهْيِليُّ : كأَنَّه من أَْقَذْعُت الشَّيْ  تَقَذَّعَ وِ  ً  َء ، إِذا َصاَدْفتَهبَمْعنَى تََكرَّ  .قَِذعا

 لَِة ، وقد تَقَدَّم.، نَقَلَه ابُن َعبَّاٍد ، وَردَّهُ الصاَغانِيُّ فِي العبَاِب ، وقال : هو تَْصِحيٌف ، والّصواُب بالّداِل الُمْهمَ  (6)والقَِذَعةُ : الَمْرأَةُ الَحيِيَّةُ 

ُجُل ، إِذا اْقَرْنبَعَ  : [قربع]  أَو ، كما في الّصحاحِ وِمثْلُه اْقَرَعبَّ ، وزاَد غْيُره : من البَْرِد في َمْجِلِسهِ  تَقبَّضَ  أَو ، عن األَْصَمِعّيِ ، تَقَبَّضَ  الرَّ

 َمِسيِره. في

 ُمْنقبٌِض بَِخيٌل.، أَي : ، كِسِرْطَراطٍ  قِِرْنبَاعٌ  َرُجلٌ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

 قالَهُ اللْيُث ، وقِيَل : هي البَِذيَّةُ الفَاِحَشةُ. ، كَجْعفٍَر : اْلَمْرأَةُ الَجِريئَةُ القَِليلَةُ الَحيَاِء. القَْرثَعُ  : [قرثع]
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، قَاَل : هي  كالقَْرثَعِ  ِريُّ أَْيضاً ، قاَل ابُن األَثِيِر : وفي ِصفَِة الَمْرأَةِ النّاِشِز :هي، ونَقَلَهُ الَجْوهَ  البَْلَهاءُ  والقَْرَدُع : القَْرثَعُ  قاَل األَْزَهِريُّ :وِ 

ي وال تَْنفَع القَْرثَع وِمْنُهنَّ »البَْلَهاُء ، وِمثْلُه قوُل الَواِصِف أَو الَواِصفَِة :   «.، ُضّرِ

 ، عن اْبِن َعبّاٍد. الظَِّليمُ  ، القَْرثَعُ وِ 

 بو َسِعيٍد الُسكَِّريُّ في قَْوِل أَِبي عاِمِر بِن أَبي األَْخنَِس الفَْهِمّيِ :قَاَل أَ وِ 

ٍة  رحقــــــــــَ ا بــــــــــطــــــــــُ نــــــــــَ ِش َلســــــــــــــــــــــــح يــــــــــح ــــــــــائــــــــــَد هــــــــــذا اجلــــــــــَ  أَق

َ  وِ      ـــــــــَ ن ُد َأخـــــــــح ـــــــــح ل ا جـــــــــِ ـــــــــَ ن ـــــــــح ـــــــــيـ ل ن  عـــــــــَ ـــــــــكـــــــــِ ضِ ل رحثـــــــــَ ـــــــــَ  قـ

  
__________________ 

 برواية : بر أيها القائر. وهو يف أراجيز ر بة.( األو  يف اللسان والتهذيب منسوابً للعجاج ا ويف التهذيب 1)
 .91واملثبت من أراجيز ر بة / « أحج»( ابألصر 2)
 فاحش.( جاء يف اللسان شاهداً عل  قوله : ومنطٌ  َقذٌَع وقذيٌض وَقذٌِع وأقذُع :3)
 ( يف التكملة : بع  بين فقعٍ .4)
 ( يف األساس : الشتيمة.5)
 الكالم.( زيد يف التكملة : القليلة 6)
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 ، يَقُوُل : لَْسنَا نُْهَزةً ، ولِكْن أَِشّداء كاألُْسِد. األََسدُ  أَي

 تَُكوُن في البَْحِر. ُدَوْيبَّةٌ بَْحِريَّةٌ لها َصَدفَةٌ  : القَْرثَعُ وِ 

 الِذي ال يُبَاِلي ما َكَسَب وَصنََع. ءُ الدَّنِي : القَْرثَعُ وِ 

وفي  ـ وتَلبَس ِدْرَعها ، أَي وتََدُع األُْخَرى الَمْرأَةُ تَْكُحُل إِْحَدى َعْينَْيها فَقَط ها ، أَي البَْلَهاِء ، فقَاَل :هيفي الّصحاحِ : ُسئَِل أَْعَرابِيٌّ َعنْ وِ 

ً ـ الّصحاحِ قَِميَصَها   ، ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن األَْصَمِعّيِ. َمْقلُوبا

يِت : أَْصلُ وِ  ّكِ ، وتُشبَّهُ به الَمْرأَةُ ِلَضْعِفه  قَْرثَعٌ  أَيضاً ، ويُقَاُل : ُصوفٌ  َوبٌَر ِصغَاٌر يَُكوُن َعلَى الدَّواّبِ ، كالقَْرثَعَةِ  : القَْرثَع قال ابُن الّسِ

 وَرَداَءتِِه.

انتََهى. وفي  .(1)تَْغِلَب ، كان شاِعراً  ، وفي التَّْبِصير : رجٌل من أَْوِس بنِ  بال اَلٍم : َرُجٌل من تَْغِلَب ، ثّم من أَْوٍس  ، قَْرثَعٌ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

 وقاَل فيه أَْعَشى بني تَْغِلب :« قَْرثَعٍ  أَْسأَُل من»في الَمثَِل :  كاَن من أََشّدِ النّاِس ُسَؤاالً ، فِقيلَ  العَْيِن :

ضُ ِإذا مــــــــــــــا  رحثــــــــــــــَ ي  َواىَف  الــــــــــــــقــــــــــــــَ   (2)اأَلوحســــــــــــــــــــــــــــِ
ؤاال     يِن ســـــــــــــــــــــــــــُ كـــــــــــــَ لـــــــــــــَ اِس َأهـــــــــــــح اَء الـــــــــــــنـــــــــــــّ طـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
 نَصُّ العُبَاِب ، َوُوِجَدْت بخّطِ يُوُسَف بِن شاِهيَن ِسْبِط الحافِظ :كذا 

َسَعُهمح ُسَؤاالً   َعطاَء الّناِس أَوح
 وغيُرهم. وغْيِره ، وعنه َعْلقََمةُ بُن قَْيٍس ، وَسْهُم بن ِمْنَجاٍب ، ـرِضَي هللا عنه  ـ، َرَوى عن َسْلَماَن الفَاِرِسّيِ  تَابِِعيٌّ َضبِّيٌّ  : قَْرثَعٌ وِ 

 «.يا َرُسوَل هللا أَْغلَُب على َعْقِلي»، ُرِوَي عن َعَطاٍء ، َعْنَها ، قالَْت :  : َصَحاِبيَّةٌ  قَْرثَعٍ  أُمُّ وِ 

،  (3)، الفَتُْح عن الفَّراِء  كِزْبِرَجةٍ  مالٍ  قِْرثِعَةُ  ماٍل ، أَو قَْرثَعَةُ  هو : الَحَسُن اإِليَالَِة ِلْلَماِل ، ولِكن ال يُْستَْعَمُل إِالَّ ُمَضافاً ، يُقَاُل : القَْرثَعَةُ وِ 

 ، وِمثْلُه : تِْرِعيَةُ َماٍل. ى يََدْيهِ أَي يُْحِسُن ِرْعيَتَه ، ويَْصلُُح عل والَكْسُر نَقَلَه الَجْوَهِريُّ واْقتََصَر عليه ،

 اْجتََمَع. ُء ، ِإذاالشَّيْ  تَقَْرثَعَ وِ 

ائِنَةُ  تَقَْرثَعَتِ وِ   تَنَفََّشْت. ، إِذا الضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

الَواِسِطيُّ ، َرَوى عن أَبِيِه ، َوَعْنهُ أَبو ُسفيَاَن  قََرثْعَةَ  هُ الُمْختَاُر بنُ ، بالفَتْحِ : تَابِِعيُّ ُكنيَتُه أَبو الُمْختَاِر ، َرَوى عن اْبِن َعبّاٍس ، َوَولَدَ  قَْرثَعَةُ 

 الِحْميَِريُّ ، َذَكَرهُ الماِلينِيُّ ، كذا في التَّْبِصير.

، زاد  (4)، كالِقْرَطعِ  قَْمٌل لإِلبِلِ  َل ابُن ُدَرْيٍد : هو، أَي بَكْسِر الّداِل وفَتِْحَها ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقا ، كِزْبِرجٍ ، وِدْرَهم الِقْرَدعُ   :[قردع]

 ، واِحَدتُه بهاٍء. والدََّجاج ابُن َعبَّاٍد :

. القَْرَدَحةُ : القَْرَدَعةُ  قال الفَّراُء :وِ   الذُّلُّ

 ، أَي بعُنُِقه. بِِقْرِدَعتِه كِزْبِرَجٍة : العُنُُق. وقَد أََخذَ  ، الِقْرِدَعةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

ِغيَرةُ  (5) كعُْصفُوٍر : القَْملَةُ  القُْرُدوعُ وِ   ، كالُهْرنُوعِ ، عن اْبن األَْعَرابِّيِ ، وفي بَْعِض النَُّسخ النَّْملَة ، بالنُّوِن ، وُهَو َغلٌَط. الصَّ

اِويَةُ تَُكوُن في ِشْعِب َجبَلٍ  القُْرُدوَعةُ وِ   ، نَقَلَه اللْيُث ، وأَْنَشَد : القََراِديعُ  َجْمعُه : كعُْصفُوَرةٍ : الزَّ

 الَقرَاِديضُ ِمَن الثـ َياِتِر َمبحَواَها 
فَه بَْعُضهم بالفَاِء ، كما تَقَدََّم.  وقد َصحَّ
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فَه  الَمْرأَةُ البَْلَهاُء ، كالقَْرثَعِ  : هي (6)، أَْهَملَه الَجْوَهِرّي ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  ، كَجْعفَرٍ  القَْرَذعُ   :[قرذع] ، وهكذا نقلَه األَْزَهِريُّ أَْيضاً ، وَصحَّ

 صاحُب اللَِّساِن ، فَذَكَره بالفاِء ، ونَبَّهنَا َعِليِه في َمْوِضِعه.

 : [قرسع]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

__________________ 
 الَقرحَثض الشاعر من ولد األوس بن تغلب بن وائر. 303( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 .271واملثبت عن الصبح املنري ص « وا.»( ابألصر 2)
 ( نقر األزهري عن الفراء : انه لِقرثِعِة ماٍ  وَقرثَعِة ماٍ  ا ابلفتح والكسر.3)
 ضبطت بوزن درهم. 368القاف ضبرت قلم ا وفيها ص ضبطت كَقرَطض يفتح  334/  3( اجلمهرة 4)
 ( يف القاموس : النملة.5)
 .336/  3( اجلمهرة 6)
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ِعْنِدي أَنَّه بالشين : ، بالسيِن الُمْهَملَِة : لغةٌ في الُمْعَجَمة ، وهو الُمْنتَِصُب. أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، ونَقَلَه ُكَراع ، وقال ابُن ِسيَده  الُمْقَرْنِسعُ 

 ُمْعَجَمِة.ال

ِل والثّاِلِث ، كما هو اْصِطالُحه ، وقد أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبو َعْمرٍ  ، بالَكْسر الِقْرَشعُ  : [قرشع] و : ، أَي كِزْبِرجٍ ، فالكسُر َراِجٌع لألَوَّ

ُجُل في َصْدِرِه وَحْلِقه. ، وهو (1)هو الجائُِر  ٌء أَْبيَُض كالِمْلحِ يَْظَهُر بالَجَسِد ، َشيْ   :الِقْرِشعُ  ِض العََرِب أَنَّه قال :وُحِكَي َعْن بَعْ  َحرٌّ يَِجُده الرَّ

 بَجَسِد اإِلْنَساِن. أَي

 ، وِإْهَماُل السيِن فيه لُغَةٌ عن ُكراع ، كما تَقَدََّم. : الُمْنتَِصُب الُمْستَْبِشرُ  الُمْقَرْنِشعُ و قال :

 الُمْنتَِصُب له. ُء للشَّرِّ الُمتََهّيِ  : الُمْقَرْنِشعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

. واْبَرْنَشقَ  اْقَرْنَشعَ  : (2)قاَل أَبو ُعبَْيٍد وِ   َواِحٌد ، أَي ُسرَّ

ُجُل :وِ  َك وتَنَشَّطَ  قاَل ابُن َعبّاٍد : اْبَرْنَشَق الرَّ  ، وقوُل الّشاِعر : َرفََع َرأَْسهُ وتََحرَّ

رَي ِإذا ُيشـــــــــــــــــــــــــــاُف  بـــــــــــــِ ه  (3)ِإّن الـــــــــــــكـــــــــــــَ تـــــــــــــَ  رَأَيــــــــــــــح

عـــــــــــاً      َرنحشـــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــح َرا مـــــــــــُ زحمـــــــــــَ تــــــــــــَ هـــــــــــاُن اســـــــــــــــــــــــــح  وِإذا يـــــــــــُ

  
باِب الَمْنعِ.  يُْرَوى بالسيِن وبالشيِن ، والَمْعنَى : أَي ُمتَهيِّئاً للّسِ

من »أَو  زاَد ابُن َعبّادٍ « قَْرَصعٍ  أأَْلَُم ِمن»ومنه :  ُمتَعَاِلماً باللُّْؤم ، به يُْضَرُب الَمثَُل في اللُّْؤم ، ، كَجْعفٍَر : لئِيٌم كان باليََمن قَْرَصعٌ  : [قرصع]

 ، بغْيِر الاّلِم ، وَذَكَر الَوْجَهْيِن في التَّْكِملَةَ. قَْرَصعٍ  والَِّذي في الُمِحيِط : من اْبنِ  «.القَْرَصعِ  اْبنِ 

رُ هو أَيضاً : األَيْ وِ   ، قالَهُ أَبو َعْمٍرو ، وأَْنَشَد ِلَجاِريٍَة كانَت َجِلعَةً : ُر القَِصيُر الُمعَجَّ

ضح  جـــــــــــــــــــــَ اَء َأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح وا ِنســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــُ ل  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ضح      فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وِر أَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  َأي  األُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ضح  ـــــــــــــــــــــــــُ ن عـــــــــــــــــــــــــح ِويـــــــــــــــــــــــــُر الـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــُ  أَأَلـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــ 

  
رُي    ـــــــــــــــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ضح أَِم ال رحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــَ  ال

  
ُجُل : قَْرَصعَ  يُقَال :وِ  . القَْرَصعَة ، َمْصَدُرهما اْستَْخفى : قَْرَصعو اْنقَبََض. الرَّ  ، نقله الَجْوَهِريُّ

 أََكَل أَْكالً َضِعيفاً. قَْرَصَع قَْرَصعَةً وِ 

ُجلُ  أََكلَ  قال أَْعَرابِيٌّ من بَنِي تَِميٍم : إَِذاوِ  ً  الرَّ  .ُمقَْرِصعٌ  ، فهو قَْرَصع فقد َوْحَده لُْؤما

 ، نَقَلَه أَبُو ُعبَْيٍد عن أَبِي َزْيٍد. قَْرَمَطه : ْرَصعَةً قَ  الِكتَابَ  قَْرَصعوِ 

ُ  قَْرَصعَتِ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد : َمَشْت ِمْشيَةً قَبِيَحةً  : قَْرَصعَةً  الَمْرأَة

تح وملَح  تح ســـــــــــــــــــــــــالـــــــــــَ ضِ ِإذا َمشـــــــــــــــــــــــــَ رحصـــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــَ   تــــــــــــُ
ز عِ      هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــتـ َة ال ـــــــــــــــَ ن دح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــاِة ل ن ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ز  ال  هـــــــــــــــَ

  
 : ِمْشيَةٌ فيها تَقَاُرٌب. وقاَل اللَّْيُث : هي ِمْشيَةٌ لَيِّنَةُ االْضِطراب. القَْرَصعَةُ  وقِيَل :

ً  في بَْيتِِه : َجلَسَ  قَْرَصعَ وِ   وتَقَبََّض. ُمْستَْخِفيا

ُجُل : اْقَرْنَصعَ وِ  َل في ثِيَابِه الرَّ . تََزمَّ  ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعليه :

 .قَْرَصعَتْ  الَمْرأَةُ : مثلُ  ْرَصعَتِ تَقَ 

ُجُل : اْنقَبَض واْستَْخفَى. اْقَرْنَصعَ وِ   الرَّ

لَهُ. قَْرَصعَهُ وِ   في ثِيَابِِه َزمَّ
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 !الءِ هؤُ  قَْرَصعَ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو : إِذا اْرتََحَل القْوُم ، فلَْم يَِسيُروا إِاّل قَِليالً َحتّى يَْنِزلُوا ، قِيَل : ما أَْسَرَع ما

 زاد في اللَِّساِن : وُهنَّ ُحْمٌر. قَْمُل اإِلبِِل ، كالِقْرِدعِ  : هو (4)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  ، كِزْبِرجٍ ، وِدْرَهمٍ  الِقْرطعُ   :[قرطع]

ً  الباَب ، كَمنَعَ  قََرعَ  : [قرع] في و« الباِب يُوِشُك أَْن يُْفتََح لَهُ  قَْرعَ  باَب الَمِلِك ، وإِنَّ َمْن يُِدمْ  ليَْقَرعُ  الُمَصلِّيإِّن » الَحِديُث : ، وِمْنهُ  َدقَّهُ  : قَْرعا

 «َولَجَ »، أَي َدَخَل ، وهو َمْعنَى الَحِديِث المذكور ، وفي « باباً ولَجَّ ، ولَجَ  قََرعَ  َمنْ »الَمثَِل : 

__________________ 
 «.ا ائر»وابألصر  278/  3« قرشض»( عن التهذيب 1)
 أبو عبيدة. 371/  3( يف التهذيب 2)
 ونسبه للحارث بن التوءم اليشكري.« يشار» 455/  3واألصر كاللسان ويف اجلمهرة « يشاء» 371/  3( يف التهذيب 3)
 .334و  368/  3( انظر اجلمهرة 4)
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 ِجَناٌس ا ومنه قـَوحُ  الّشاِعِر :« جلَ  »و 
ِه  تــــــــِ اجــــــــَ ظــــــــَ  حبــــــــَ ربحِ َأنح حيــــــــَح ِذي الصــــــــــــــــــــــ  لــــــــِ ح بــــــــِ  َأخــــــــح

ِن وِ      مـــــــــِ دح رحعِ مـــــــــُ ـــــــــقـــــــــَ ا  ال جـــــــــَ ـــــــــِ ل ـــــــــَ َواِب َأن ي ـــــــــح ـــــــــألَبـ (1)ل
 

  
 كفََرَعه ، بالفَاِء. َرأَْسهُ بالعََصا : َضَربَه قََرعَ وِ 

أََخَذ »أَنَّهُ  ـرِضَي هللا َعْنه  ـفي َحِديِث ُعَمَر و يعنِي أَنَّهُ َشِرَب َجِميَع ما فِيِه ، وهو َمَجاٌز ، الّشاِرُب َجْبَهتَهُ باإِلناِء : إِذا اْشتَفَّ ما فِيهِ  قََرعَ وِ 

 َب َجِميَع ما فِيِه ، وقَاَل الّشاِعُر :أَي : َضَربَه ، يَْعنِي َشرِ « القََدُح َجبِينَهُ  قََرعَ  قََدَح َسِويٍق ، فَشِربَهُ َحتَّى

ا  هــــــــــــــَ نـــــــــــــــح َب يف اآَذاِن مــــــــــــــِ هــــــــــــــح َبن  الشــــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــَ

واِإذا      َرعـــــــــــــُ ا قــــــــــــــَ يـــــــــــــنـــــــــــــَ بـــــــــــــِ ا اجلـــــــــــــَ هـــــــــــــَ تـــــــــــــِ افـــــــــــــَ  حبـــــــــــــَ

  
ً  الفَْحُل النَّاقَةَ  قََرعَ وِ  ً و يَْقَرُعها قَْرعا ً  البَقََرةَ  الثَّْورُ  قََرعَ  كذِلكَ و ، ، بالَكْسر ِقَراعا ً قِرَ و يَْقَرُعَها قَْرعا :  الِقَراعُ و َضَربَا. ، بالَكْسِر ، أَي اعا

.  ِضَراُب الفَْحِل. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  ، إِذا فاُلٌن ِسنَّهُ  قََرعَ  من الَمَجاِز :وِ   ، وأَْنَشَد أَبُو نَْصٍر : َحَرقَه نََدما

وٍر وِ  ـــــــــــــــــــُ َك يف أُم ـــــــــــــــــــُ ت عـــــــــــــــــــح وح َأيّنِ َأطـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  ل

تُ      َرعــــــــــــح ينِّ  قـــــــــــــَ ًة مــــــــــــن ذاَ  ســــــــــــــــــــــــــِ َدامــــــــــــَ (2)نــــــــــــَ
 

  
ْعُر للنَّابِغَِة الذُّْبيَانِّيِ ، ويُْرَوى :   : ـرِضَي هللا َعْنه  ـويُْنَشُد ِلعَُمَر بِن الَخطَّاِب « أُِطيعُك»قُْلُت : الّشِ

َدٍة  ــــــــــــح ل ــــــــــــَ ــــــــــــبـ ــــــــــــَن َروحٍح ب اَع ب ــــــــــــَ ــــــــــــب َ  زِن ــــــــــــح ىَت أَل  مــــــــــــَ

ا      هـــــــَ ـــــح نـ ُف مـــــِ رَعِ ِدَ الـــــنِّصـــــــــــــــــــح قـــــح ـــــَ نح  يـ ن  مـــــِ َدمح الســـــــــــــــــــِّ  نـــــــَ

  
من َمرَّ به ، ويُقال :إِنَّهُ َدَخَل َعلْيِه في  ألَنَّه َعَشَر َذَهبَةً كان أَْلقََمَها َشاِرفاً له ، وكان ِزْنباٌع يَْنِزُل بَمَشاِرِف الّشاِم في الَجاِهِليَِّة ، ويَْعُشرُ 

 ِخالفَتِه ، وقد كبَِر وَضعَُف ، وَمعَهُ ابنُه َرْوٌح ، فََماَرُهَما.

ا :وقا  ل تَأَبَّط َشرًّ

ن   َرعـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ َدٍم  ل ـــــــــــَ ن  مـــــــــــن ن ي  الســـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــَ ل  عـــــــــــَ

ي     القــــــــــــِ َ  َأخــــــــــــح عــــــــــــح وحمــــــــــــًا بـــــــــــــَ رحَت يـــــــــــــَ ذَكــــــــــــ   ِإذا تــــــــــــَ

  
 ُدونَُهم. القُْرَعةُ  أَي أَصابَتْهُ  بالقُْرَعةِ  ، كنََصَر : َغلبَُهمْ  قََرَعُهمْ  : الُمَساَهَمةُ ، ويُقَاُل : قاَرُعوه فَ  الُمقَاَرَعةُ وِ 

 قاَل الحاِرُث بُن َوْعلَةَ الذُّْهِليُّ :وِ 

ا وِ  ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــَ وَم ل ــــــــــــــَ ل وا َأنح ال حــــــــــــــُ مــــــــــــــُ ــــــــــــــُ ت مــــــــــــــح  َزعــــــــــــــَ

ا     ــــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــــَ تح ِإن  ال ــــــــــــــَ رِع ــــــــــــــُ مِ  ق ــــــــــــــح ل ِذي ا ــــــــــــــِ ــــــــــــــِ  ل

  
ْخَطأَ ، كما في الّصحاح. قلُت :وهو قوُل األَْصَمِعّيِ ، وقال ثَْعلٌَب : الَمْعنَى إِنَُّكْم َزَعْمتُم أَنَّا قد أَْخَطأْنَا ، فقد أَ  أَْي إِنَّ الَحِليَم إِذا نُبِّهَ اْنتَبَه

 العُلََماُء قَْبلَنَا.

ل َمن اْختَلَفُوا فيوِ  بِن َعْمِرو بِن ِعيَاِذ ابن يَْشُكَر بِن َعْدَواَن بِن َعْمِرو بِن  هو عاِمُر بُن الظَِّربِ  فقَاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : له العََصا قُِرَعتْ  أَوَّ

 أَو َعْمُرو بُن َماِلٍك. الدَّْوِسيُّ ، هَكَذا تَقُوُل تَِميم ، أَو َعْمُرو بُن ُحَمَمةَ  بن ِذي الَجدَّْيِن ، هَكَذا تقوُل َربِيعَةُ ، أَو قْيُس بُن خالدِ  قَْيِس َعْياَلَن ،

لَي الِمَجنَّ  فاْقَرِعيِ  الُحْكمِ وأَْصلُه أَنَّ َحَكماً من ُحّكاِم العََرِب عاَش َحتَّى أُْهتَِر ، فقَاَل الْبنَتِه : إِذا أَْنَكْرِت من فَْهِمي َشْيئاً عنَد  وفي الّصحاحِ :

ا كبَِر أَْلزُموه السابَِع بالعََصا ألَْرتَِدَع ، قاَل صاِحُب اللَِّساِن : هَذا الَحَكُم هو َعْمُرو بُن ُحَمَمةَ الدَّْوِسيُّ   ، قََضى بين العََرب ثالثَمائِة َسنَة ، فلَمَّ

 العََصا إِذا َغِلَط في ُحُكوَمتِه. يَْقَرعُ  ِمَن َولَِده

 ـرِضَي هللا عنه  ـبَن حابٍِس  ْقَرعَ األَ و وقاَل الّصاَغانِيُّ : كان ُحّكاُم العََرِب من تَِميم في الَجاِهِليَِّة : أَْكثََم بَن َصْيِفّي ، وحاِجَب بَن ُزَراَرةَ ،

؛ وُحكَّاُم قَُرْيٍش : َعْبَد الُمطَِّلِب وأَبَا  وَربِيعَةَ بَن ُمَخاِشٍن ، وَضْمَرةَ بَن َضْمَرةَ. وُحكَّاُم قَْيس : َعامَر بَن الظَِّرِب ، وغْياَلَن بن َسلََمة الثَّقَِفيَّ 

ّنِ ، أَْو بَلََغ  ْعِدُل بفَْهِم عاِمِر ابِن الظَِّرب فَْهماً ، وال بُحْكِمه ُحْكماً ، يُقَال :طاِلٍب والعَاَص بَن َوائٍِل ، وكانَْت ال تَ  ا َطعََن عامٌر في الّسِ لَمَّ

ي َخَرْجُت ِمْن كالِمي ، وأََخْذُت في إِذا َرأَْيتُمونِ  : إِنَّه كبَِرْت ِسنِّي ، وَعَرَض لي َسْهٌو ، ف ثاَلثَمائِة َسنٍَة ، أَْنَكَر من َعْقِلِه شْيئاً ، فقاَل ِلبَنِيه

لَي العََصا ، فأُتَِي عامٌر  فاْقَرِعي ، وقِيَل : كانَْت له ابنَةٌ يُقَاُل لها : ُخَصْيلَةُ ، فَقَاَل لَها : إَِذا أَنا ُخوِلْطتُ  لَي الِمَجنَّ بالعََصا فاْقَرُعوا َغْيِره ،
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قد أَتْلَْفَت َمالََك ،  ؟ُم ، فَجعََل يَْنَحُر لهم ، ويُْطِعُمهم ، ويَُدافِعُهم بالقََضاِء ، فقالَت ُخَصْيلَةُ : ما َشأْنُكبُخْنثَى ليَْحُكَم فيِه ، فلم يَْدِر ما الُحكْ 

 فقَالَْت : أَتْبِْعهُ  ؟فَخبََّرها أَنَّه ال يَْدِري ما ُحْكُم الُخْنثَى

__________________ 
 الكويتية اىل  مد بن بشري ا وينسب اىل  مد بن حازم أيضاً.( نسبه حبواشي املطبوعة 1)
 برواية. 200( البيت للنابغة الذبياين ا يف ديوانه ص 2)
 لـــــــــــــــــــــــــو أين أطـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــك يف أمـــــــــــــــــــــــــور وِ 

 عضــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــت أانمــــــــــــــــلــــــــــــــــي وقــــــــــــــــرعــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــين    
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م ا قاَ  :  َمَباَله ا فلّما نـَبـ َهتحُه عل  اُ كح
 ُروِحيَمسِّ  ُخَصيحَر بـَعحَدها َأو 

ِس :  وكانُوا أَقاُموا ِعْنَده أَْربَِعيَن يَْوماً ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للُمتَلَّمِ

وحِم مـــــــا  ـــــَ ـــــيـ َر ال ـــــبـــــــح ِم ق ـــــح ل رَعُ لـــــــِذِي ا ـــــِ قـــــح ـــــُ ا  تـ ـــــَعصـــــــــــــــــــــَ  ال

اوِ      مـــــــــــَ لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ يـ ـــــــــــِ م اإِلنحســـــــــــــــــــــــــاُن ِإال  ل لـــــــــــِّ  مـــــــــــا عـــــــــــُ

  
َي بِه ألَنَّهُ  : الُمْختَاُر للِفْحلَةِ  الَمْقُروعُ وِ  راِب ، أَي اْختِيَر ، قافَل ابُن ِسيَده : وال أَْعِرفُ  اْقتُِرعَ  قد، ُسّمِ فِْعالً ثَانِياً بغْيِر ِزيَاَدة ،  للَمْقُروعِ  للّضِ

 ، إِذا اْختَاَرهُ. قََرَعهُ  أَْعنِي ال أَْعِرفُ 

، أَي اْختَْرنَاَك ، وَسيَأَتِي في آِخِر المادَّةِ ،  اْقتََرْعنَاكو ، قََرْعنَاكَ  قالُوا : قلُت : وهَذا الَِّذي أَْنَكَره ابُن ِسيَده ، فقَْد َذَكَره أَبُو َعْمٍرو في نََواِدِره ،

 وأَْنَشَد يَْعقُوُب :

ه وِ  لــــــــَ وح ُض الــــــــعــــــــاَم حــــــــَ مــــــــِ َتســــــــــــــــــــــح َز ح َيســــــــــــــــــــــح ا يـــــــــَ مــــــــ   لــــــــَ

وحِت      َد  صــــــــــــــــــــــَ ُروعٍ نــــــــَ قــــــــح ِو عــــــــاِزبِ  مــــــــَ دح  عــــــــن الــــــــعــــــــَ

  
 ، أَي اْختَيَر. اْقتُِرعَ  ، لَكْونِه السيِّدُ  : الَمْقُروعُ وِ 

بنِت العَْنبَِر بِن  (1)بِن َزْيِد َمنَاةَ بِن تَِميٍم ، وفيه يَقُوُل ماِزُن بُن ماِلِك بِن َعْمِرو ابِن تَِميٍم ، وفي الَهْيُجَمانَِة  لَقَُب َعْبِد َشْمِس بِن َسْعد  :َمْقُروعٌ وِ 

 َعْمٍرو بن تَِميٍم :

تح  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ن تح والَت هـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ن  حـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِك وِ      ُروعُ َأين  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح (2)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
،  قَْرَعتَْينِ  أَو قُِرَع قَْرَعةً  على َطَرِف الَمْنِسِم ، وربََّما (4)وهي َرْكَزةٌ  ِلِسَمٍة لهم على أَْيبَِس الّساقِ  اْسم (3) بالفَتْحِ  بالقَْرَعة ُوِسمَ  مْقُروعٌ  بَِعيرٌ وِ 

مِّ  بالقُْرَعةِ  ُوِسمَ  : إِذا َمْقُروعٌ  بَِعيرٌ  يُقَاُل أَيضاً :و قالَه النَّْضرُ  ِل قَْوُل الّشاِعِر : َعلَى َوَسِط أَْنِفه َخِفيفَةٍ  ِلِسَمةٍ  ، اسم ، بالضَّ  ، ومن األَوَّ

ِدي  بــــــــــــــــــِ َبن  عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــَ ةً كــــــــــــــــــَ رحعــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــــَ

ُدُ      ربح ِ مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــَ اح َذارًا مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــِ

  
ةُ تُِريُد بِه الَِّذي   يُْؤَكُل ، وليَس كذِلَك ، أَي : وإِنََّما هو بالتَّْحِريِك.قاَل الَجْوَهِريُّ : والعَامَّ

يه العََرُب : الدُّبّاَء ، وقَلَّ َمن يَْستَْعِملُ  يُِحبُّهُ  وسلموآلهعليههللاصلى، وكان النَّبِيُّ  : َحْمُل اليَْقِطيِن ، َواِحَدتُه بهاءٍ  القَْرعُ وِ   القَْرع ، وأَْكثَُر ما تَُسّمِ

يُّ :، وقال الَمعَ   فيه لُغَتَاِن :اإِلْسَكاُن والتَّْحِريك ، واألَْصُل التَّْحِريُك ، وأَْنَشَد : ـالَِّذي يُْؤَكُل  ـ القَْرعُ و ّرِ

رِّ  تـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح
ُ

َزِب املـــــــــــــــــ َ  ِإَداُم الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ئـــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــِ

رِيــــــــــــــــــــــــــــَدٌة      رَعٍ ثــــــــــــــــــــــــــــَ رِّ  بــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــَ  وخــــــــــــــــــــــــــــَ

  
وقلََّدُهَما الُمَصنُِّف ، كما اْقتََصَر أَبو َحنِيفَةَ على التَّْحِريِك ، ولم يَْذُكِر اإِلْسكاَن على ما نَقَلَه واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ على اإِلْسَكاِن ، 

أِْس  ّي ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسبُه ُمَشبَّهاً بالرَّ  .األَْقَرع ابُن بَّرِ

 ، نَقَلَه الّصاَغانِّي والحافِظ. َعياٍض  ، َرَوى عن الفَُضْيِل بنِ  قَْرعٍ  بنُ  (5)أَبو بَْكٍر الشاهُ وِ 

 ال نباَت بَِها. بالّضّمِ : أَْوِديَةٌ بالّشامِ  ، القُْرعُ وِ 

. كُزفََر : قَْلعَةٌ باليََمنِ  ، قَُرعُ وِ   ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 والنََّدُب ، أَي الَخَطُر الَِّذي يُْستَبَُق عليه. بالتَّْحِريِك : السَّبَقُ  ، القََرعُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

ّمِ : م القُْرَعةُ  في الّصحاحِ :وِ   ، أَي َغلبَُهم بِها. قََرَعهم ، إِذا القُْرَعةُ  ، أَي َمْعُروفَةٌ ، وفي اللَِّساِن : وهي السُّْهَمةُ ، يُقَاُل : كانَْت له ، بالضَّ

 ، إِذا أَْعَطْوه َخْيَر النَّْهِب ، كما في الّصحاحِ ، وهو َمَجاٌز. أَْقَرُعوه ، يُقَال : ِخيَاُر المالِ  أَْيضاً : القُْرَعةُ وِ 

ِغير ، ج : يُْلقَي فيه الطَّعَاُم ، وقاَل أَبو َعْمٍرو : هي الِجَرابُ  الِجَراُب ، أَو الَواِسعُ  : القُْرَعةُ وِ   ، بَضّمٍ فَفَتْحٍ. قَُرعٌ  الصَّ
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يَْت لَصْبِرَها على يِك : الَحَجفَةُ بالتَّْحرِ  ، القََرَعةُ وِ   .القَْرعِ  َوْزناً وَمْعنًى ، وهي التُّْرُس ، ُسّمِ

يُِّق الفَِم ، الِجَراب : القََرَعةوِ   من التَّْسِكيِن في َمْعنَى الِجَراِب. وتَْحِريُكه أَْفَصحُ  الَواِسُع األَْسفَِل الضَّ

 وَحْشِو اإِلبِل يُْسِقُط َوبََرَها ، بَثٌْر أَْبيَُض يَْخُرُج بالِفَصالِ  ، بغيِر هاٍء : القََرعُ  ، بالتَّْحِريِك ، كذا ِسياقُه ، وَصَوابه القََرَعةُ وِ 

__________________ 
 «.هيجمانة»( كذا ابألصر والصحاح ويف اللسان : 1)
« مقروعٌ »وقد ورد الشطران يف الصحاح نثراً بتنوين « ابألصر ا والشطر األو  مكسور ا هقوله : حنت اخل كذا »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 ومثله يف اللسان.
 وقد حذفنا الواو كما يقتضيه سيا  اللسان والتكملة والتهذيب.« وابلفتح»( عن القاموس ا وابألصر 3)
 «.وكزة»( األصر والتهذيب ويف اللسان 4)
 .«شاه» 1078( يف التبصري ص 5)
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َثُر : 
َ
الِن وقـََواِئِمَها ا ومنه امل ِذيِب : َلحرُج يف َأعحَناِ  الُفصـح ِكِا الرّاِء ا يـَعحُنوَن به« الَقرَعِ  َأحر  من»ويف التـ هح  ورمبا قاُلوا بَتسـح

رِيُك أَفحَصُح ا كما يف الُعَبابِ  قـَرحعَ  َواُة ا والت حح ــــــــــ أَلحَباِن اإِلِبرِ  (1) اتُ وَدَواُ ه املِلحُح وَحبَ  املِيَسِم ا وهو املِكح ويف بعِ  الن َسِخ  ـ
َاِء ا مث َجر وه عل  الَسَبَخة  ـوهو َغَلرٌت « ودوارة املسلخ»

ُدوا ِملححاً نـَتَـُفوا َأواَبَرُه ا وَنَضُحوا ِجلحَده ابمل  .(2)فِإذا مل  َِ
ِغيِر أَو الَواِسُع  : القََرَعةوِ  الً ، فاألَْولَى َحْذُف هِذه الِعبَاَرة  [ما]، هذا ُكلُّه تَْكَراٌر مع  األَْسفَِل يُْلقَى فيه الَطعَامُ الَجَحفَةُ ، والِجَراُب الصَّ َذَكَره أَوَّ

ِر الُمَصنُِّف ُهنَا على ما يَْنبَِغي ، فتَنَبَّه لذل  َك.بِتَماِمَها ، وفيه تَْكراُر الِجَراِب ثالَث َمّراٍت أَيضاً ، ولم يَُحّرِ

 والّشاِء. الَمَراُح الخاِلي من اإِلبِلِ  : ةالقََرعَ وِ 

 ، كَمِريِض وَمْرَضى. كَسْكَرى ، قَْرَعى ، كأَِميٍر : الفَِصيُل ، ج ، القَِريعُ وِ 

َي به فَْحُل اإِلبِلِ  : القَِريعُ وِ  :  القَِريعُ  َم الَكالُم عليه. وقاَل األَْزَهِريُّ :، وقد تَقَدَّ  كالَمْقُروعِ  ، فهو للِفْحلَِة ، أَي ُمْختَارٌ  من اإِلبِلِ  ُمْقتََرعُ  ألَنَّهُ  ُسّمِ

ى  راِب. (3)الفَْحُل الَِّذي يَُصوَّ  للّضِ

يَ  القَِريعُ وِ  ً  من اإِلبِِل : الَِّذي يَأُْخذُ بِِذَراعِ النّاقَِة فيُنِيُخَها ، وقِيَل : ُسّمِ  النّاقَةَ ، قال الفََرْزَدُق : يَْقَرعُ  ألَنَّه قَِريعا

اَء وِ  رِيــــــــــــضُ جــــــــــــَ ا  قــــــــــــَ اهلــــــــــــَِ َر ِإفــــــــــــَ بــــــــــــح ــــــــــــَ وحِ  قـ  الشــــــــــــــــــــــــــ 

فُ      َي زُفـــــــــــــ  ُه َوهـــــــــــــح فـــــــــــــَ لـــــــــــــح اَءتح خـــــــــــــَ ِزف  وجـــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

  
ِة : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

ه وِ  ــــــــــ  بَن ٌر كــــــــــَ هــــــــــيــــــــــح ارِي ســــــــــــــــــــــــُ لســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــِ دح الَح ل  قــــــــــَ

رِيـــــــــضُ      ُر  قـــــــــَ افـــــــــِ وحَ  جـــــــــَ اَرَض الشــــــــــــــــــــــ  اٍن عـــــــــَ جـــــــــَ (4)هـــــــــِ
 

  
 .(5)في الَحْرب  يُقَاِرُعكَ  ، للَِّذي قَِريعُك ، يُقَال : هو الُمقَارعُ   :القَِريعُ وِ 

 ، فَِعيٌل : بَمْعنَى فاِعٍل ، وبَمْعنَى َمْفعُوٍل. الَمْغلُوب : القَِريعُ و الغَاِلبُ  : أَي يضاربُك القَِريعُ وِ 

. سيُف ُعَمْيَرةَ بِن َهاِجرٍ  : القَِريعُ وِ   ، نَقَله الّصاَغانِيُّ

يِّدُ  : القَِريعُ وِ   أَي َرئِيُسهم ، وُمْختَاُرُهم ، وُمقَدَُّمُهم ،« القُّراءِ  قَِريعُ  إِنَّكَ »َدْهِره ، وهو َمَجاٌز ، وفي َحِديِث َمْسُروٍق :  قَِريعُ  ، يُقَاُل : هو السَّ

يعِ  يتٍ  كالِقّرِ يعَُهاو الكتِيبَةِ  قَِريعُ  ، عن الِكَسائِّيِ ، يُقَال : ُهوَ  ، كِسّكِ  يُسها.، أَي رئِ  قِّرِ

ث َرَوى عن ِعْكِرَمةَ  : قَِريعٌ وِ   عن اْبِن عبّاٍس. ُمَحّدِ

. بُن ُعبَْيٍد ، َرَوى عنه الفَْضُل بُن ُموَسى وآَخُرون قَِريعُ  قلُت : هو ّمِ ّمِ  وَوِهَم الذََّهبِيُّ فَضبََطه بالضَّ قلُت : وقد َضبََطه الَحافُِظ أَْيضاً بالضَّ

الً  قَِريعَ  لفَتْح إِاّل الّصاَغانِيُّ ، وقَلََّده الُمَصنِّف. ثُمَّ َرأَْيُت في اإِلْكَمال َذَكَر في الفَتْحكالذََّهبِي ، ولم يَْذُكْره با بَن ُعبَْيٍد عن ِعْكَرَمة ، مع ِذْكِره أَوَّ

َل من َكالِم اإِلْكَمالِ  مَّ ، وَهْل ُهَما اثْنَاِن أَو َواحدٌ  في الَمْضُموِم أَْيضاً ، قال الحافُِظ : وِعْنِدي أَنَُّهَما َواِحٌد ، فتََحصَّ  ؟أَنَّ فيه الفَتَْح والضَّ

 والّصواُب أَنَّهما َواِحٌد ، والُمَصنُِّف َوهََّم َشْيَخه ، وفيه نََظٌر.

ْوِف بِن َكْعِب بِن َسْعِد بِن َزْيِد َمنَاةَ بِن تَِميٍم بُن عَ  قََرْيعُ  ، كما في الّصحاحِ ، وهو كُزبَْيٍر : أَبو بَْطٍن من تَِميٍم ، َرْهِط بَنِي أَْنِف النّاقَةِ  ، قَُرْيعٌ وِ 

 ، وهو أَبُو األَْضبَِط الّشاِعِر.

َحابِّيِ  : قَُرْيعٌ وِ  له : الَحْمَراُء ،  له : الَحْمَراِويُّ ألَنَّهُ نََزَل ِمْصَر بَمْوِضعٍ يُقَالُ  قيل وِإنَّما ، عنههللارضي َجدٌّ ألَبِي الَكنُوِد ثَْعلَبَةَ الَحْمراِوّيِ الصَّ

يِل بِن ماِلِك بِن َساَلَماَن بِن َمْيَدَعان  (6)بن ذُْهِل  قَُرْيع فنُِسَب إِلْيِه ، ويُقَاُل في نََسبِه :إِنّهُ َسْعُد بُن ماِلِك بِن األُقَْيِصِر بِن َماِلِك بنِ  بِن  (7)بِن الّدِ

الِمْصِريُّ ، قَال ابُن يُونَُس : له ِوفَاَدةٌ ، وَشِهَد فَتَْح ِمْصر ؛ ومن َولَِده اليوَم بَِقيَّةٌ بِمْصَر ، َرَوى َكْعِب بن ماِلِك بِن نَْصِر بِن األَْزِد ، األَْزِديُّ 

 عنه اْبنُه األَْشيَُم ، قاَل َسِعيُد بن ُعفَْيٍر :

__________________ 
 «.ُجباب»ويف اللسان :« ُحباب»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
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 ( جروها يف الرتاب.2)
 كاللسان ا وحباشية إحد  نسخ التهذيب : أي يهيب.« َتصو  »( عن التهذيب وابألصر 3)
 ( ويرو  :4)

 قد عارض الشعر  سهيرُ وِ 
 ا رب.ولعلها أقحمت هنا ا واملناسب ان تكون بعد قوله : يقارعك يف « قوله : أي يضاربك كذا ابألصر»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 «.دهر»( عن االصابة وابألصر 6)
 ميدعان بن مالك بن نصر.وعند ابن حزم :« ميدمان»وابألصر  376( عن مجهرة ابن حزم ص 7)
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َيَم بن َأيب الَكُنوِد ا َأن  َأاب الَكُنوِد َوَفَد َعَل  النيبِّ   عليه وأَن ه ا وسلللللموآلهعليههللاصلللللىَأخرَبان ُعمر بُن ُزَهريحِ بِن َأشـــــــح
ٍد.ومُ . الُعَبابِ  يف كذا  أَبـحَي ُ  ِهال ُ  فيها ا َسوحَداءَ  رَايَةً  له َعَقدَ  والّسالمُ  الّصالةُ   عحَجِم ابِن فـَهح

ه : ِزيَاُد بنُ  اسُم أَبِي ِزياٍد الّصحابِّيِ. : قَُرْيعٌ وِ  عن أَبيِه  قَُرْيعٍ  قلُت : وهَذا َغلٌَط َشنِيٌع يَنبَِغي التَّنبُّهُ ِلِمثِْله ، وقد تبَِع فيه شْيُخه الذََّهبِّيِ ، ونَصُّ

، قال الحافُِظ : والَِّذي في اإِلْكَماِل : يَْرِوي  عٌ قَُريْ  َواِلُد ِزيَاٍد ، له ُصْحبَةٌ ، اْنتََهى ، وليَس في الصَّحابَِة َمِن اْسُمه قَُرْيعٌ و عن ُجنَاَدة بن َجَراٍد ،

ْفعِ صفةٌ لقَُرْيعٍ.  عن ُجنَاَدةَ بن َجَراٍد َصحابّيٍ ، وهو بالَجّرِ صفةٌ ِلُجنَاَدةَ ، ال بالرَّ

،  قَُرْيعٍ  بنِ  ِزيَادِ  عن يَْرِوي البَْصَرةَ  نََزلَ  ـ عنههللارضيفي تَْرَجَمِة ُجنَاَدةَ بِن َجَراٍد الغْيالنِّيِ األََسِدّيِ ،  ـقلُت : وِمثْلُه في ُمْعَجِم ابِن فَْهٍد 

ل  قَُرْيعٌ  عنه. انتهى. وفِيِه َوَهٌم أَيضاً ، فإِّن ِزيَاداً لم يَْرِو عن ُجنَاَدةَ ، وإِنََّما الّراِوي َعْنه َواِلُده ، فتأَمَّ
(1). 

ُجُل ، قَِرعَ وِ   ن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، أَي ُغِلَب عن الُمنَاَضلَِة.، ع كفَِرَح : قُِمَر في النَِّضالِ  الرَّ

ُجلُ  قَِرعَ وِ  ً  الرَّ ِهَما ،  قُْرعانٌ و قُْرعٌ  ج : قَْرعاءُ  ، وهي أَْقَرعُ  وهو ، كَصِلَع َصلَعاً ، وقِيَل : َذَهَب ِمن َداءٍ  َذَهَب َشعَُر َرأِْسه : قََرعا ، بضّمِ

َكةً  قََرَعةٌ  وذِلَك الَمْوِضُع : لَعَِة والَجلََحِة ، على الِقيَاِس ، ويقال : َضَربَه َعلَى ، ُمَحرَّ  َرأِْسِه. قََرَعةِ  ، كالصَّ

ً  فاُلٌن. قَِرعَ وِ   وهو الُمْرتَِدُع إِذا ُرِدَع. ، كَكتِفٍ  قَِرعٌ  فهو واْرتََدَع واتَّعََظ ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ  قبَِل الَمُشوَرةَ  : قََرعا

ً  يَْغَشْونَه ، (2) َخاَل من الغَاِشيَةِ  ، إِذا الِفنَاءُ  قَرعَ وِ  كما « الِفنَاءِ  قَْرعِ  نَعُوذُ باهلل منِ »، بالتَّْسِكين على غْيِر قِيَاٍس ، عن ثَْعلٍَب في قَْوِله :  قَْرعا

كُ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ   الِفنَاِء ، وَصفَِر اإِلناِء. قََرعِ  منه يُقَاُل : نَعُوذُ باهلل من، هو الِقيَاُس ، و ويَُحرَّ

. وفي اللَِّساِن : قَِرعٌ  وُمَراحٌ  ً  َمأَْوى الماِل وُمَراُحه من الماِل ، قَِرعَ  ، إِذا لَم يَُكْن فيِه إِبٌِل. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ : َهلََكت َماِشيَتُه ،  قَرعٌ  ، فهو قََرعا

 نَةَ :قال ابُن أُذيْ 

ُه  ـــــــــــــــــح ن هـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــامـــــــــــــــــح َك ف ـــــــــــــــــُ  ِإذا آَداَ  مـــــــــــــــــال

اِديــــــــــــــــــــــــــِه وِإنح      رِعَ جلــــــــــــــــــــــــــَ رَاحُ  قــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــــــــــــــ

  
 وقال الُهَذِليُّ :« َصِفر الُمَراحُ »آداك : أَعانَك ، ويُْرَوى : 

وحالُه ِإذا مـــــــــــــــــــــــــــا وِ  مـــــــــــــــــــــــــــَ زّاٍ  لـــــــــــــــــــــــــــِ  خـــــــــــــــــــــــــــَ

اًل      رِعَ َألُه عــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــِ رَاُح  قــــــــــــــــــــــَ
ُ

(3)املــــــــــــــــــــــ
 

  
ُكم قَِرعَ :»ونَصُّ الَحِديِث َعْن ُعَمَر رضَي هللا عنه  الَحجُّ  قَِرعَ وِ   قَِرعَ »كما في الّصحاحِ ، وفي َحِديٍث آَخَر :  َخلَْت أَيّاُمه من النّاِس  أَي« َحجُّ

أُْس إِذا قَلَّ َشعرُ  يَْقَرعُ  أَي قَلَّ أَْهلُه ، كما« (4)أَهُل الَمْسِجِد ِحيَن أُِصيَب أَْهُل النَّْهَرَواِن   ه.الرَّ

 كَكتٍِف : َمْن ال يَنَام. ، القَِرعُ وِ 

 .قَِرعٌ  ، وُظفُرٌ  قَِرعٌ  ، يُقَاُل : َرُجلٌ  الفاِسُد ِمن األَْظفَارِ  : القَِرعُ وِ 

، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد  وأَُخوهُ َمْرثَدٌ  ، رِضَي هللا عنه ، الّصحابِيُّ  بن ِعقَاٍل الُمَجاِشِعيُّ الّداِرِميُّ التَِّميِميُّ  بُن حابِس األَْقَرعُ  : األَْقَرعانِ وِ 

 للفََرْزَدِق :

وداً  عـــــــــــــــــــُ ٌد ُدوين صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ َك َواجـــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــــِإنـــــــــــــــــــ 

يـــــــــــــــــــــَم      رَاثـــــــــــــــــــــِ ارِعِ جـــــــــــــــــــــَ اتِ  األَقـــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــَ  وا ـــــــــــــــــــــُ

  
 .(5)ِزيَد الُمَجاِشِعيَّ ، واسُمه بِْشٌر يُِريُد : الُحتَاَت بَن يَ 

ً  تامٌّ  ، أَي أَْقَرعُ  أَْلفٌ وِ  ا ، وهو نَْعٌت لُكّلِ أَْلٍف ، كما أَنَّ ُهنْيَدةَ اسٌم لُكّلِ مائٍة ، كما في  أَْقَرعَ  يُقَاُل : ُسْقُت إِلْيَك أَْلفا من الخْيِل وغْيِرَها ، أَي تامًّ

حاحِ ، قال الّشاِعُر :  الّصِ

تَـ  ا قـَ نـــــــَ ُدوَراَن  ـــــــــــــــــــــــــــــلح ِفي صـــــــــــــــــــــُ َر َيشـــــــــــــــح   ـَلَو َأن  الَقتـــــــح
َة      اعــــــــــَ فــــــــــًا مــــــــــن ُقضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح َر أَل مــــــــــُ دح ــــــــــَ ــــــــــت اب َرعــــــــــَ ــــــــــح  أَقـ

  
 وقاَل آَخُر :
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هـــــــــــم وِ  ـــــــــــُ ت ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ وِ  أَتـ قـــــــــــُ ـــــــــــعـــــــــــَ وين ابل ـــــــــــُ لـــــــــــب وح طـــــــــــَ ـــــــــــَ  ل

وحِم      ٍف أَُ دِّيــــــــــــــــِه ِإىَل الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح اأبَل َرعــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  أَقـ

  
 «.أَ ل ف»وسيأْتي في 

مِّ  قُْرعٌ  ُصْلٌب ، ج : ، أَي أَْقَرعُ  وتُْرسٌ  ، أَْقَرعُ  َمكانٌ وِ  َوابُ  ، بالضَّ  ، ظاهُره أَنَّه جمٌع لُهَما ، وليَس كذِلَك ، بل الصَّ

__________________ 
 ( كذا والذي يف أسد الغابة يف ترمجة جناده أن زايد بن قريض رو  عنه.1)
 واألصر كالصحاح.« الفاشية»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 يف شعر مالك بن خالد اخلناعي اهلذد. 6/  3( البيت يف ديوان اهلذليا 3)
 «.أهر النهر»( يف النهاية واللسان 4)
 ( يف اللسان : بشر بن عامر بن علقمة.5)



10584 

 

 ا وشاِهُده قوُ  ذي الر م ة : األَقَارِعُ  للمكان : األَقـحرَع َأن  مَجحضَ 
مــــــــَ  َم هبــــــــُح ا اأُلكــــــــح ًة َكســــــــــــــــــــــَ يــــــــ  َبشــــــــــــــــــــــِ ًة حــــــــَ    َغضــــــــــــــــــــــ 

وِر      هـــــــــــُ عـــــــــــاَن الـــــــــــظـــــــــــ  قـــــــــــح وامـــــــــــًا ونــــــــــــُ ارِعِ قـــــــــــُ  (1) األَقـــــــــــح
  

 قوُل الّشاِعِر : ـللتُّْرِس  األَْقَرعِ  جمعِ  ـ القُْرعِ  وشاِهدُ 

وا  اَربــــــــُ ن ضــــــــــــــــــــــَ ائــــــــِ نــــــــَ ىَن مــــــــا يف الــــــــكــــــــَ ا فــــــــَ مــــــــ  لــــــــَ  فـــــــــَ

رحعِ ِإىل      ـــــــــقـــــــــُ و بِ  ال جـــــــــَ ُ
اِن املـــــــــ جـــــــــَ ِد اهلـــــــــِ ـــــــــح ل  مـــــــــن جـــــــــِ

  
ا فَنِيَْت ِسَهاُمُهم ، وفَنَى بمعنَى فَنَِي في لغِة طيِّي للَمَكاِن  األَْقَرعَ  ء ، ثّم َرأَْيُت فِي قَْوِل الّراِعي ما يَْشَهُد أَنَّ أَي َضربُوا بأَْيِديِهم إِلى التَِّرَسِة لَمَّ

 ، وهو : القُْرعِ  يُْجَمع أَيضاً على

رَاٍت  اصــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــَ َ  خــــــــــــُ َ  محــــــــــــَح مــــــــــــح ٌ ا ــــــــــــَ اح  َرعــــــــــــَ

رحعِ مبـــــــــا يف      ـــــــــقـــــــــُ َواِدي  ال ـــــــــغـــــــــَ ِر ال ـــــــــَ ب نح ســـــــــــــــــــــــَ (2)مـــــــــِ
 

  
 ، وهو في ُكّل منهما َمَجاز. : ُحكَّ بالَحَصى حتّى بََدْت َسفاِسقُه ، أَي طرائقُه أَْقَرعُ  من ِلَحائِه. وقِْدحٌ  قُِرعَ  ، إِذا أَْقَرعُ  ُعودٌ وِ 

 ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، وهو َمَجاٌز. الَجيُِّد الَحِديدِ  : السَّْيفُ  األَْقَرعُ وِ 

ُط َشعَُر َرأِْسهِ  : األَْقَرعُ وِ  َي به أَْقَرعُ  ، وهو َمَجاٌز ، يُقَاُل : ُشجاعٌ  من الَحيَّاِت : الُمتََمعِّ هَ  ، وإِنََّما ُسّمِ ، كما في العبَاِب ، زاَد غْيُره :  ِلَكثَْرةِ ُسّمِ

 ِلَجْمِعه السُّمَّ فيه. ـَزَعُموا  ـإِنََّما يَتََمعَُّط َشعُر َرأِْسِه  األَْقَرعُ  وُطوِل ُعمِره. وفي الّصحاحِ :والَحيَّةُ 

مِّ  قُْرعٌ  ِريَاضٌ  من الَمَجاِز :وِ  ً قُرْ  ، ويُقَاُل : أَْصبََحِت الريَاضُ  بِال َكإلِ  ، أَي ، بالضَّ َدتَْها الَمَواِشي ، فلَْم تَتُْرك فِيها َشْيئاً من الَكإِل. عا  ، إِذا َجرَّ

فََها هللا تَعالَى ، َمْنَهٌل بَطِريِق َمكَّةَ  : َمْوِضٌع ، وقاَل األَْزَهِريُّ : القَْرَعاءُ وِ   والعُذْيب. بيَن القَاِدِسيَِّة والعَقبَة ، َشرَّ

ّمِ ، وهو َمَجاٌز. القُْرعُ  ، والَجْمُع : الماِشيَةُ  َرْوَضةٌ َرَعتَْها : القَْرَعاءُ وِ  كالقَاِرَعِة ،  الدَّاِهيَةُ  هيو من َشَدائِِد الدَّْهِر ، الشَِّديَدةُ  : القَْرَعاءُ و ، بالضَّ

بِه بَْيَضاَء ، وُمبَيَِّضةً ، هي الُمِصيبَةُ التي ال تََدُع ماالً ، وأَْنَزَل هللا  (3) ُمْقِرَعةً و قَاِرَعةً و ، قَْرَعاءَ  ، يُقَاُل : أَْنَزَل هللا به القََواِرعُ  والَجْمُع :

 وال َغْيَره.

 ساَحةُ الّدار ، وأَْعلَى الطَِّريِق. : القَْرَعاءُ وِ 

 الطَِّريق : أَْعاله ، اْنتََهى. قَاِرَعةُ و الّداِر : َساَحتَُها ، قَاِرَعةُ و : الشَِّديَدةُ ، وهي الدَّاِهيَةُ ، القَاِرَعةُ  والَِّذي في الّصحاحِ :

، كما في العبَاِب ، وكذِلَك الّداِهيَةُ ، وساحةُ الّداِر ، وأَّما أَْعلَى الطَِّريق فإِنَّه يُْطلَُق  القَْرَعاءِ  وَعلَى القَاِرَعةِ  أَّما الشَِّديَدةُ : فإِنََّها تُْطلَُق َعلَى

هي َوَسُطه ، وقيَل : أَْعالهُ ، والُمَراُد ُهنَا نَْفُس الطَِّريِق « الطَِّريقِ  قَاِرَعةِ  نََهى َعِن الصَّالةِ على»فقط ، وفي الَحِديِث :  ِرَعةِ القَا َعلَى

 وَوْجُهه.

. الفَاِسَدةُ من األََصابِعِ  : القَْرَعاءُ وِ   ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

اْلقارَِعُة. َما اْلقارَِعُة. َوما َأْدراَك )، ومنه قَْولُه تَعَالَى :  القاِرَعةُ  : الِقيَاَمة يَدةُ تَْنِزل بأَْمٍر َعِظيٍم ، ولذِلَك قِيَل ِليَْومِ : الناِزلَةُ الشَّدِ  القَاِرَعةُ وِ 
 وقاَل ُرْؤبَةُ : (4) (َما اْلقارَِعةُ 

 َخاَف َصدحَع الَقارَِعاِت الُكد هِ وِ 
 .القَْرعِ  نا : ُكلُّ َهنٍَة َشِديَدةِ ه القَاِرَعةُ  قاَل يَْعقُوٌب :

 وهي الِقيَاَمةُ أَْيضاً.

أَو  (5) قاِرَعةٌ  تُِصيبُُهْم بِما َصنَعُوا (َوال َيزاُل الَِّذيَن َكَفُروا)قولُه عّز وَجلَّ : وِمْنهُ :  قِيلَ  ، وسلموآلهعليههللاصلىَسِريَّةُ للنَّبِّيِ   :القَاِرَعةُ وِ 

 الدَّْهِر ، أَي أَصابَتُْهم وفََجأَتُْهم. قََرَعتُْهْم قََواِرعُ  ، يُقَاُل : َداِهيَةٌ تَْفَجُؤهممعناها : 
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ْز َغاِزياً ، أََصابَهُ هللا»أَْمٌر ، إِذا أَتَاُهْم فَْجأَةً ، وفي الَحِديِث :  قََرَعُهموِ   ه.أَي بداِهيٍَة تُْهِلكُ « بقاِرَعةٍ  َمْن لَْم يَْغُز ، ولَْم يَُجّهِ

يَْت ألَنََّها قََواِرعُ  من الَمَجاِز :وِ  * ، مثُْل : آية الشيَاِطينَ  تَْقَرعُ  القُْرآِن هي اآليَاُت الَّتِي َمْن قََرأََها أَِمَن ِمَن الشَّيَاِطيِن واإِلْنِس والِجّنِ ، كأَنََّها ُسّمِ

 الُكْرِسّيِ ، وآِخر ُسوَرةِ البَقََرةِ ، ويس ،

__________________ 
 ومثلها يف ديوانه والتهذيب.« قوله : قواما ا يف التكملة : تؤاما»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
وانظر ختر ه فيه. وجاء يف التهذيب شــاهداً عل  قوله : واألكراش يقا  هلا الُقرحع. وفيه بعد البيت : قير : أراد ابلقرع غدراانً  77( ديوانه ص 2)

 يقا  هلا قـُرحع إذا ذهب مخلها. يف صالبة من األرض. واألكراش
 ( ضبطت عن التهذيب واللسان.3)
 .(3) ( و2) ( و1)( سورة القارعة اآايت 4)
 .31( سورة الرعد اآية 5)
 «.الشياطا»بد  : « الشيطان»ابلقاموس :  (*)
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ِرُف الَفزََع  َا َتصح  َعم نح قـََرَأها. (1)أَلهن 
 ولََواِذِعه. فاُلٍن ، أَي من قََواِرِص ِلَسانِه قََواِرعِ  نباهلل م (2) نَعُوذُ  من الَمَجاِز :وِ 

ِكيَّةُ القَِليلَةُ الماءِ  ، القَُروعُ وِ  ْلُو ، لفَنَاِء مائِها ، وقِيَل : هي الّتِي يَْقَرعُ  أَي الَّتِي ، قالَهُ الفَّراُء ، كَصبُوٍر : الرَّ تُْحفَُر في الَجبَِل من  قَْعَرها الدَّ

 أَْعالها إِلى أَْسفَِلَها.

 ، كالقُْرَعة ، وهو َمجاز. ، كَسِفينٍَة : ِخيَاُر المالِ  القَِريعَةُ وِ 

َرةُ الضَّ  لقَِريعَةٌ  ، ويُقَاُل : إِنَّ ناقَتَكَ  يَُكثُِر الفَْحُل ِضَرابَها ، ويُْبِطُئ ِلقَاُحها : قَِريعَةٌ  نَاقَةٌ وِ   ْبعَِة.، أَي : ُمَؤخَّ

البَْيِت : خْيُر َمْوِضعٍ فيِه ؛ إِن كان بَْرٌد  قَِريعَةُ  بَْيٍت قَطُّ ، أَي َسْقَف بَْيٍت. ويُقَاُل : قَِريعَةَ  ، يُقَاُل : ما َدَخْلُت لفاُلنٍ  َسْقُف البَْيتِ  : القَِريعَةُ وِ 

 .فِخيَاُر ِكنَِّه ، وإِْن َكاَن َحرٌّ فِخياُر ِظلِّه ، كما في الّصحاحِ 

ْلَب بِمْنقَاِرهِ  يَْقَرعُ  كَشدَّاٍد : طائِرٌّ  القَّراعُ وِ  َحتَّى  يَْقَرُعة ، قاَل أَبُو إِْسَحاَق : له ِمْنقَاٌر َغِليٌظ أَْعقَُف ، يَأْتِي إِلى العُوِد اليابِِس فال يََزالُ  العُوَد الصُّ

اعُ  يَْدُخَل فِيه ، وقاَل أَبُو َحاتِم : ْجلْيِن ، فيَأْتِي العُوَد اليابَِس فال يََزالُ  (3)، له ِمْنقاٌر َغِليٌظ أَْعقَُف ، أَْصفَُر  كأَنَّهُ قَاِريَةٌ  القَرَّ ً  الّرِ  يَْقَرُعه قَْرعا

 فيَْدُخُل فيه. ، َكأَنَّه يَْقَطُع ما يَبَِس ِمْن ِعيَداِن العُُروِق بِمْنقَاِرهِ  (4)يُْسَمع َصْوتُه ، ونَُسِميه النَّقّار 

 ، ولم يَُكسَّْر. قَّراعاتٌ  ج :

 وهو القائُل فيه :« ابن َغَزالَة»، كما في العبَاِب ، وفي التَّْكِملَة  فََرُس َغَزالَةَ السَُّكونِّيِ  أَْيضاً : القَّراعوِ 

َب  انـــــــــــــِ قـــــــــــــَ
َ

ر اعِ أََر  املـــــــــــــ رَتِضــــــــــــــــــــــــــاً  ابلـــــــــــــقـــــــــــــَ عـــــــــــــح  مـــــــــــــُ

ا     زِقــــــــــــَ َدامــــــــــــًا ِإذا نــــــــــــَ قــــــــــــح رِّ مــــــــــــِ اِوَد الــــــــــــكــــــــــــَ عــــــــــــَ  مــــــــــــُ

  
اعُ وِ  ْلُب الشَِّديدُ  : القَرَّ يُِّق الفَِم.من ُكّلِ َشيْ  الصُّ ْلُب األَْسفَُل ، الضَّ  ٍء ، وقِيَل : هو الصُّ

اَعةُ وِ   بَهاٍء : االْسُت. ، القَرَّ

، نَقَلَه  ، بين بَْعلَبَكَّ وِدَمْشقَ  وقَْرُعوُن ، كَحْمُدون : ة ، يُقَال ، أَرٌض لْيَست بها قَّراَعةٌ ، أَي يَِسيٌر من الَكإِل. اليَِسيُر من الَكإلِ  : القَّراَعةُ وِ 

.  الّصاَغانِيُّ

قَاُء يُْجَمُع فيه السَّْمُن ، يُقَاُل : أَي يُْجَمُع فيه التَّْمرُ  ، (5)يُْجنَى  كِمْنبٍَر : ِوَعاءٌ  الِمْقَرعُ وِ  ، وقَلََد في  ِمْقَرعهِ  فاُلٌن في (6) قََرعَ  ، وقِيَل : هو الّسِ

قُّ ، نَقَلَه ابن األَْعَرابِي.ِمْقلَِده ، وَكَرَص في مِ  قَاُء والّزِ  ْكَرِصه ، وَصَرَب في ِمْصَربِه ، ُكلُّه الّسِ

 .(7)، عن ابن ُدَرْيٍد  ِمْقَرَعةٌ  فهو بهِ  قََرعتَ  ُكلُّ ما ، وقِيَل : بهاٍء : السَّْوطُ  ، الِمْقَرَعةُ وِ 

،  الَمقَاِرعُ  : َخَشبَةٌ تُْضَرُب بها البِغَاُل والَحْميُر ، والَجْمُع : الِمْقَرَعةُ  : التي تُْضَرُب بَها الّدابَّةُ ، وقاَل غيُره : الِمْقَرَعةُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

 وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد :

لِّياهِتَا  وَن َحوح َقارِعِ يُِقيمح
َ
 (8) ابمل

ر ب »وقد تَقَدَّم في  (9)« ِمْسيَاعٌ  ِمْقَراعٌ »يُث ِهَشاِم بِن َعْبِد الَمِلك : نه َحدِ ، وم الفَْحلُ  قَْرَعٍة يَْقَرُعَها لِ ، بالَكْسِر : الناقَةُ تَْلقَُح في أَوَّ  الِمْقَراعُ وِ 

 ، وأَْنَشَد : ِمْقَراعٌ  قَاَل األَْصَمِعيُّ : إِذا أَْسَرَعت النّاقَةُ اللَّقََح فهي« ع

ر   َر  كــــــــــُ ــــــــــَ رَاعٍ تـ قــــــــــح ا  مــــــــــِ هــــــــــَ احــــــــــُ قــــــــــَ ــــــــــٍض لــــــــــَ رِي  ســــــــــــــــــــــــَ

َة      اعـــــــــَ ِر ســـــــــــــــــــــــَ حـــــــــح اَح الـــــــــفـــــــــَ قـــــــــَ ر  لـــــــــَ رَعُ ُتســـــــــــــــــــــــِ قـــــــــح  تــــــــــُ

  
 ، قاَل الّشاِعُر يَِصُف ِذئباً : بها الِحَجاَرةُ  *تُْكَسرُ  أَو ِشْبُهه فَأْسٌ  : الِمْقَراعُ وِ 

__________________ 
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 «.القرع»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : َوَتعو ذح.2)
 «.أصغر»املطبوعة الكويتية وابألصر ( عن 3)
 «.املنقار»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .236/  1( ضبطت عن التهذيب 5)
 «.ُ ّب»( يف التهذيب : 6)
دريد ( العبارة ابألصـــر من قوله : وقير هو الســـقاء اىل هنا جاءت : وقير هو الســـقاء  مض فيه الســـمن ا يقا  : قرع فالن يف مقرعه عن ابن 7)
فهو مقرعة ا وقلد يف مقلده وكرص يف مكرصــه وصــرب يف مصــربه كله الســقاء والز  ا نقله  (كر ما قرعت به)هباء الســوط و( قير )و( املقرعة )

مض ســــــــــــــيا  وورودها هبذا الســــــــــــــيا  أخّر ابملعىن. وقد قدمنا وأخران يف الكالم مبا يواف  املعىن املطلوب مبا يتف   .. ابن األعرايب ا وقا  األزهري
 التهذيب واللسان.

 .188ونسب للنابغة للذبياين ا والبيت بثمامة يف ديوانه ص  384/  2( اجلمهرة 8)
 قـــــــــــــــــعـــــــــــــــــوٍد عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  آ  الـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه والحـــــــــــــــــٍ  

 يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمــــــــــــــــــون حــــــــــــــــــولــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاهتــــــــــــــــــا ابملــــــــــــــــــقــــــــــــــــــارعِ     

  

 لجي حتمر الَضَبعة.( كذا ابألصر ابلباء املوحدة وقد تقدم يف مادة سيض ابلياء ا وهي الجي تذهب يف املرع  ا وقير هي ا9)
 «.تكسر»بد  : « يكسر»ابلقاموس :  (*)
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ِض  مـــــــــَ ـــــــــَح ِإذا ملَح َيســـــــــــــــــــــــح ـــــــــرِّي ُر ال خـــــــــِ مـــــــــح ـــــــــَ ت   (1)َيســـــــــــــــــــــــح
ِر      ثــــــــــــــح رَاعِ مبــــــــــــــِ قــــــــــــــح ضِ  مــــــــــــــِ َوقــــــــــــــ 

ُ
ا املــــــــــــــ فــــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــــــ 

  
، وهي ِخيَاُر  القُْرَعة َخْيَر نَْهبِِهم. زاَد الّصاَغانِيُّ :من أَْقَرُعوه والنَّْهِب وفي الّصحاحِ :أَْعَطاهُ خْيَر ماِله ، يُقَال : : أَْعَطاهُ َخْيَر المالِ  أَْقَرَعهوِ 

 الماِل.

 ، وهو الُمْختَاُر للفُُحولَِة. إِبِلَهُ  يَْقَرعُ  فَْحالً  : أَْعَطاهُ  أَْقَرَعهُ  أَو

 لي فاُلٌن ، قال ُرْؤبَةُ : أَْقَرعَ  ، يُقَاُل : َرَجَع وَذلَّ  ، أَي إِلى الَحقِّ  أَْقَرعَ وِ 

دح  يِن فــــــــــــــــقــــــــــــــــَ رَعُ َدعــــــــــــــــح قــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ زِّ  يـ  لــــــــــــــــأَلضــــــــــــــــــــــــــــــَ

زِي     ِه وهبــــــــــــَح يح رَأحســــــــــــــــــــــــــِ اجــــــــــــَ جــــــــــــَ ي حــــــــــــِ كــــــــــــِّ  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
. ي إِلْيه ، ويَُراُض له ، ويَِذلُّ  أَي يُْصَرف َصّكِ

 ِضدُّ. ، فهو اْمتَنَع أَْيضاً ، إِذا أَْقَرعَ وِ 

ُجُل على صاِحبِه : أَْقَرعَ وِ   ، أَي في الَكّفِ واإلْمتِنَاعِ ، وهما َواِحٌد. فِيِهَما كاْنقََرعَ  َكفَّ ، الرَّ

، وُمْقِرٌن له ، أَي ُمِطيٌق ، وأَْنَشَد  ُمْقِرعٌ  َكفًّا ، ويَُكون ِإَطاقَةً ، وقاَل أَبُو َسِعيٍد : فاُلنٌ  اإِلْقَراعُ  قال ابُن األَْعَرابِّيِ : وقد يَُكونُ  أََطاَق. : أَْقَرعَ وِ 

 بيَت ُرْؤبَةَ الّسابَِق.

ً  يُقَال : فاُلٌن الوِ  ْله. لم يَْقبَِل الَمُشوَرةَ  ، ِإذا (2) يُْقَرُع إِْقَراعا  والنَِّصيَحةَ. كذا في الّصحاحِ والعُبَاِب ، وفي كالِم الُمَصنِِّف نََظٌر ظاِهٌر ، تَأَمَّ

 له ، وأَْقَدْعتُه وقََدْعتُه ، وأَْوَزْعتُه ، وَوَزْعتُه ، وُزْعتُه ، إِذا َكفَْفتَه. أَْقَرْعتُ و (3) أَْقَرْعتُهو وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : َكفَّهُ. فاُلناً : أَْقَرعوِ 

 .القُْرَعةَ  َضَربَ  ٍء يَْقتَِسُمونَه ، أَيفي َشيْ  بَْينَُهم أَْقَرعَ وِ 

 «.بَْينَُهم ، وَعتََق اثْنَْين ، وأََرقَّ أَْربَعَةً  فأَْقَرعَ »الَحِديُث :  وِمْنهُ 

 الُمَساِفُر : َدنَا ِمْن َمْنِزلِه. أَْقَرعَ وِ 

 بَمْعنَى الَكّفِ ، قال ُرْؤبَةُ : اإِلْقَراعِ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمجاٌز ، وهو من الدَّابَّةَ : كبََحَها بِلَجاِمَها. أَْقَرعَ وِ 

 اٌم يـُلحِجُمهح َعينِّ جلَِ  أَقـحَرَعهُ 
 : (4) [بُن َوثيٍل الرياحي]وقال ُسَحْيٌم 

ُر ملَح  غـــــــــــح ـــــــــــَ رَعح ِإذا الـــــــــــبـ قـــــــــــح ـــــــــــُ ه  يـ امـــــــــــِ لـــــــــــجـــــــــــَ ُه بـــــــــــِ  لـــــــــــَ

و دُ      عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــَ رِّ مــــــــــــــا يـ وحَرُه يف كــــــــــــــُ َدا طــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

  
ا : فََرَشَها بِِه. أَْقَرعَ وِ   َداَرهُ آُجرًّ

 الشَّرُّ : داَم. أَْقَرعَ وِ 

 اْنتََهيَا إِلى األَْرِض. ، إِذا المائِحُ  الغَائُِص ، وكذِلكَ  أَْقَرعَ وِ 

 قاَل ُرْؤبَةُ : الَحِميُر : َصكَّ بَْعُضها بَْعضاً بَحَوافِرَها أَْقَرعَ وِ 

رَعٌ َأو  قــــــــــح ــــــــــز نــــــــــَ ح  مــــــــــُ ي ال ا َدامــــــــــِ هــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــن رَكح

َب ح      ُه مــــــــــــن الــــــــــــفــــــــــــَ قــــــــــــَ ٍك فــــــــــــائــــــــــــِ تــــــــــــَ  َأو ُمشــــــــــــــــــــــــــح

  
 والفَائُِق : اْشتِكاُء ذِلَك الَمْوِضعِ منه. ، فََرفَع َرأَْسه أُْقِرعَ  الَِّذي قد : ـفي قَْوِل ُرْؤبَةَ  ـ ، كُمْحَكمٍ  الُمْقَرعُ  قِيَل :وِ 

َعةُ وِ  ثٍَة : الشَِّديَدةُ  ، الُمقَّرِ َعةً  من َشَدائِِد الدَّْهِر ، وهو َمَجاٌز ، ويُقَاُل : أَْنَزَل هللا به كُمَحّدِ   َماالً وال َغْيَره.، أَي ُمِصيبةً لم تََدعْ  ُمقَّرِ

 هو اإِليجاُع باللَّْوِم.: « تَْقِريعٌ  النُّْصُح بين الَمإَلِ »، يُقَاُل :  : التَّْعنِيُف والتَّثِْريبُ  التَّْقِريعُ وِ 



10589 

 

ً وِ  َعهُ تَْقِريعا  .(5): َوبََّخه وَعَذلَهُ  قَرَّ

َعنِي ويُقَال : عْ  فاُلٌن بلَْوِمِه فلم قَرَّ  ، أَي لم أَْكتَِرْث به. (6)به  أَتَقَرَّ

َكةً ، وهو البَثُْر الَِّذي تَقَدَّم ، وتقدَّم ُمعَالََجتُه أَيضاً ، قاَل الَجْوَهِريُّ :كأَنَّهُ يَْنِزُع ذِلَك ِمنْ  القََرعَ  ُمعَالََجةُ الفَِصيِل من : التَّْقِريعُ وِ  ه ، كما ، ُمَحرَّ

ْدُت البَ  َعهُ  ِعيِر ، وقَلَّْحُت العُوَد. اْنتََهى. ويَْعنِي به أَنَّه َعلَى السَّْلِب واإِلزالَِة ، فَمْعنَىيُقَاُل : قَذَّْيُت العَْيَن ، وقَرَّ ، كإِزالَِة  القََرعَ  : أَزاَل عنه قَرَّ

 : (7) [يذكر الخيل]القََذى عن العَْيِن ، والقَُراِد عن البَِعيِر ، واللَِّحاِء عن العُوِد ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَْوِس بن َحَجٍر 

__________________ 
 ( ويرو  : مل ألض.1)
 «.قراعاً »( عن الصحاح واللسان وابألصر 2)
 وما أثبت عن اللسان.« أقرعه وأقرعت له ا وأقذعته وقذعته»( ابألصر 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 «.وخذله»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 5)
 ارتقعت به.( يف التهذيب واللسان : فما 6)
 ( زايدة عن التهذيب.7)
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ــــــــــــــاً  اِدرحَن َدارِع غــــــــــــــَ ُدوٍد يـــــــــــــــُ رِّ ُأخــــــــــــــح َد  كــــــــــــــُ  لــــــــــــــَ

ـــــــــــُر      ي ـــــــــــَفصـــــــــــــــــــــــــِ ر  ال ر  كـــــــــــمـــــــــــا جـــــــــــُ ر عُ  ـــــــــــَُ قـــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــ

  
عُ  كان»يُث َعْلقََمةَ : أَنَّه نه َحدِ ، وم إِْنَزاُء الفَْحلِ  : التَّْقِريعُ وِ  َمْخَشِريُّ « َغنََمه ، ويَْحلُُب ويَْعِلفُ  يُقَّرِ أَي : يُْنَزي َعلْيَها الفُُحوَل ، هَكَذا َذَكَره الزَّ

 .(1)في الفَائِِق ، والَهَرِويُّ في الغَِريبَْيِن ، وقاَل أَبُو ُموَسى : هو بالفَاِء ، وقاَل : ُهَو من َهفََواِت الَهَرِوّيِ 

عوِ  ً  *ِلْلقَْومِ  قَرَّ  ، قَالَهُ الفَّراُء ، وأَْنَشَد ألَْوِس بِن َحَجٍر : : أَْقلَقَُهم تَْقِريعا

رِّعُ  قــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ وحه  يـ ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــــــاِ  ِإَذا أَتـ ــــــــــــــــــــل  ل

المُ وِ      َن الســـــــــــــــــــــــــــــ  ئـــــــــــــــح واِن ِإنح جـــــــــــــــِ لـــــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــِ

  
عُ  أَراد : َجاَل ، فزاَد الَّالم كقوله تَعَالَى :  يُقَّرِ ع وقد يَُجوُز أَْن يُِريَد بِهِ  (2) (ُقْل َعسى َأْن َيُكوَن َرِدَف َلُكمْ )الّرِ  .يَتَقَرَّ

َعتوِ  ً  َرأَْسه فقََرعَ  الِخْلِف اآلَخِر ، الَحلُوبَةُ َرأََس فَِصيِلَها ، وذِلَك إِذا كانَْت َكثِيَرةَ اللَّبَِن ، فإِذا َرَضَع الفَِصيُل ِخْلفاً قََطَر اللَّبَُن ِمنَ  قَرَّ ،  قَْرعا

 : ـ عنههللارضي ـقال لبِيٌد 

دح هلــــــــــَ  ٌر قــــــــــَ جــــــــــَ تح ا حــــــــــَ ر عــــــــــَ ــــــــــَ ِه  قـ  مــــــــــن ُرُ وســــــــــــــــــــــــِ

رُ      َب َواشـــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــ  ا حتـــــــــــــــََ ه ممـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــَ وح ا فــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــََ

  
ى اإِلفاَل َحَجالً تَشبِيهاً بها ، لِصغَِرَها ، وقَاَل النّابِغَةُ الَجْعِديُّ :  َسمَّ

ٌر  جــــــــــــَ ا حــــــــــــَ رحعُ هلــــــــــــََ تح  قـــــــــــــُ بــــــــــــَ لــــــــــــ   الــــــــــــر ُ وِس حتــــــــــــََ

و ر      ِف حــــــــــىت متــــــــــََ يــــــــــح ا ابلصــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــَ امــــــــــِ  اعــــــــــلــــــــــ  هــــــــــَ
  

 .(3)فَأَْقَرَعهُ إِيّاهُ : أَْعَطاهُ إِيّاه ؛ ِليَْضِرَب أَْينُقَه  : َطلََب ِمْنه فَْحالً  اْستَْقَرَعهوِ 

راَب ، وفي الّصحاح : النّاقَةُ : أَراَدت الفَْحَل. اْستَْقَرَعتوِ  البَقََرةُ : أَراَدت الفَْحَل ، وقال األَُمِويُّ : يُقَال  اْستَْقَرَعت وفي اللَِّساِن :اْشتََهت الّضِ

ْت ، وللبَقَرةِ : أِْن : اْستَْوبَلَْت ، وللِمْعَزى :اْستََدرَّ  ، وللَكلبَة : اْستَْحَرَمْت. اْستَْقَرَعتْ  للضَّ

 وَصلَُب. اْشتَدَّ  ، أَي حافُِر الّدابَِّة : الحافِرُ  اْستَْقَرعَ وِ 

 وهو ِزئْبُِرَها ، وَرقَّْت من ِشدَّةِ الَحّرِ ، وكذِلَك اْستَْوَكعَت. الَكِرُش : َذَهَب َخَملَُها اْستَْقَرَعتوِ 

، َوَمَخْزنَاَك ، واْمتََخْرناك ، واْنتََضْلناَك  (4)نَاَك ، واْقتََرْحنَاَك ، وقََرحْ  اْقتََرْعنَاكَ و ، قََرْعنَاكَ  ، قال أَبو َعْمٍرو : ويُقَال : : االْختِيَارُ  االْقتِراعُ وِ 

 ، أَي اْختَْرناَك.

ْنَدةِ. إِيقاُد النّارِ  : االْقتَِراعُ وِ   وثَْقبُها ِمن الزَّ

 .تَقَاَرُعواو القَْوُم ، اْقتََرع ، يُقَال : كالتَّقاُرعِ  ، القُْرَعةِ  َضْربُ  : االْقتِراعُ وِ 

َحاحِ. القُْرَعةُ  ، إِذا أَصابَتْكَ  قَاَرْعتُه فقََرْعتُهُ  يُقَاُل : : الُمَساَهَمةُ  قَاَرَعةُ المُ وِ   ُدونَه ، كما في الّصِ

ْعبَةَ فتُْربَِضَها للفَْحِل فيَْبُسَرها الُمقَاَرَعةُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ  عْ  ، يُقَال : أَن تَأُْخَذ النّاقَةَ الصَّ  لَجَمِلَك ، نقله الّصاَغانِيُّ هَكَذا. قَّرِ

ً  يَْقَرعَ  أَنْ  : الُمقَاَرَعةَ وِ   ، أَي يَُضاِربُون بالسُّيُوِف في الَحْرِب. األَْبَطاُل بَْعُضهم بَْعضا

عُ أَتَقَ  بِتُّ  يُقَاُل :وِ  عٌ  ، فهو ، أَي أَتَقَلَُّب ال أَنَامُ  أَْنقَِرعُ و (5) رَّ  .القَِرعِ  ، عن الفَّراِء ، مثل ُمْنقَِرعٌ و ُمتَقَّرِ

ِد بنِ وِ  مِّ  البَْغَداِديُّ ، قُْرَعةَ  ُعَمر بُن ُمَحمَّ ْلِو : بالضَّ بٌ  ، يُْعَرُف بابن الدَّ ٌث ُمَؤّدِ وعنه ابُن الحاجبة كذا في ، عن أَِبي ُعَمَر بن َحيُّويَةَ ،  ُمَحّدِ

 .(6)التْبِصيِر 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 .قَْرَعاءُ  النَّعَامةُ ، كفَِرَح : َسقََط ِريُشها من الِكبَِر ، فهي قَِرَعت

 : قَصُّ الشَّعَِر ، عن ُكراع. التَّْقِريعُ وِ 

ايِ أَْعَرُف.  قلُت : وهو بالزَّ

 نَقَلَه« القْرَعى  َحتَّىاْستَنَِّت الِفَصالُ »وفي الَمثَِل : 

__________________ 
 ( عقب ابن األثري عل  كالم أيب موســــــــ  قا  : إن كان من حيث إن ا ديث مل يرو اال ابلفاء فيجوز ا فان أاب موســــــــ  عارف بطر  الرواية.1)

كذلك .. و  . ومض هذا فقد ذكره ا ريب يف غريبه ابلقاف.. وأما من حيث اللغة فال ميتنض ا فانه يقا  : قرع الفحر الناقة اذا ضــــــــــــــرهبا وأقرعته أان
 رواه األزهري يف التهذيب لفظاً وشرحاً.

 «.للقوم»بد  : « القوم»ابلقاموس :  (*)
 .72( سورة النمر اآية 2)
 «.أنيقة»( عن اللسان وابألصر 3)
 «.قرع» 236/  1واملثبت عن التهذيب « وقرصنا  واقرتصنا »( ابألصر 4)
 تقرُع البارحة أي أتقّلُب.أ  التهذيب : بتّ ( يف5)
 «.ابن اخلاضبة»( يف املطبوعة الكويتية 6)
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ره ا َرُب ِلَمنح تـََعد   َطوحَره ا واد َع  ما  َقرِعٍ  ا َأو َقرِيضٍ  : مَجحضُ  الَقرحَع و  اجلَوحَهرِي  ا ومل يـَُفســـِّ تَـن تح ا َأي لََِنتح ا ُيضـــح ا واســـح
 ليحَ  فيه.

َكةً : الَجَرُب ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، قال ابُن ِسيَده : وأَراه يَْعنِي َجَرَب اإِلبِِل. القََرعُ وِ   ُمَحرَّ

ّمِ : األَْكَراُش إِذا َذَهَب ِزئْبُِرَها  القُْرعُ وِ   .(1)، بالضَّ

 َراِحلَتَه : َضَربََها بَسْوِطِه ، وقوُل الّشاِعِر : قََرعَ وِ 

تُ  َرعــــــــــح ــــــــــَ ٍر  قـ وحَم عــــــــــاقــــــــــِ ــــــــــَ َو  يـ يــــــــــَب اهلــــــــــَ ابــــــــــِ نــــــــــَ   ــــــــــَ

راً وِ      َو  َقشــــــــــــــــــــــح رحُت اهلــــــــَ ىت  َقشــــــــــــــــــــــَ َو  حــــــــَ وحَم الــــــــلــــــــِّ ــــــــَ  يـ

  
َخ لك فتَْركبَهُ. تَْقَرعُ  قَال ابُن األَْعَرابِّيِ : أَي أَْذلَْلتُه ، كما  ُظْنبُوَب بَِعيِرك ، ِليَتَنوَّ

َد له ، وهو َمَجاٌز. قََرعَ  وفي األَساِس :  ساقَهُ لألَْمِر : تََجرَّ

 ٌء َكِريٌم.، أَي : ُكفْ « أَْنفُه يُْقَرعُ  هو الفَْحُل ال: » (2)وفي الَمثَل 

 أَْن يَْضِرَب اإِلبَِل َرغبَةً عنه. (3)، كُمْكَرٍم : الفَْحُل يُْعقَُل فال يُتَْرُك  الُمْقَرعوِ 

 : ـيَِصُف الَخْمَر  ـْشتَفَّ ما فِيه ، ومْنهُ قوُل اْبِن ُمْقبٍِل : ا ُمقَاَرَعةً  اإِلنَاءَ  قَاَرعَ وِ 

رحفـــــــــــــــًا و  ا صـــــــــــــــــــــــــــــِ ز زحهتـــــــــــــــَُ تُ متـــــــــــــــََ اَرعـــــــــــــــح ا  قـــــــــــــــَ  َدهنـــــــــــــــ َ

ا     ـــــــــــــــــــــــ َ ُه فـــــــــــــــــــــــرَتَل د  وِد أَرَاٍ  هـــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــُ

  
َدنََّها  قاَرعَ  َحتَّى (4) [الخمرة] تََرنََّم ، وفي األََساِس : غاقََر ، فإِذا ُضِرَب الدَّنُّ بَْعَد فََراِغه بعُودٍ  قَِرعَ  َدنَّها ، أَي : نََزْفُت ما فِيها َحتَّى قَاَرْعتُ 

 الدَّنَّ ، فإَِذا َطنَّ َعِلم أَنَّه فََرَغ ، وهو َمَجاٌز. يَْقَرعُ  ، أَي : أَْنَزفََها ؛ ألَنَّهُ 

 : بالَكْسِر : الُمَجالََدةُ بالسيُوِف ، قال : الِقَراعُ وِ 

 (5)الَكَتائِب  ِقرَاعِ هِبِن  فُلوٌ  من 
َداُد ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي نَْصٍر : األَقَاِرعُ وِ  ةُ ، على الَمثَِل ، قال الّشاِعُر : القَاِرَعةُ و : الّشِ  : الُحجَّ

ٍم وِ  ُت عـــــــــــلـــــــــــ  َخصـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح ةٍ ال َرمـــــــــــَ ارِعـــــــــــَ  بـــــــــــقـــــــــــَ

اإِ      َذعــــــــــــَ ر  د جــــــــــــَ ٍم فـــــــــــــُ يــــــــــــُت خَبصــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــِ  اّل مــــــــــــُ

  
ْلُو. فَقََرع ماُء البِئِْر ، كفَِرَح : نَِفَد ، قَِرعَ وِ   قَْعَرها الدَّ

َي به لَصْبِره على القَّراعُ وِ   ، قال أَبُو قَْيِس بُن األَْسلَِت : القَْرعِ  ، كَشّداٍد : التُّْرُس ، قال الفَاِرِسيُّ : ُسّمِ

د ه  اٍم َواِدٍ  حــــــــــــــــــــــَ ٍ  ُحســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ دح  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َر وِ      ِإ َألــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ نــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رّاعِ جمــــــــــــــــــــــــــــــــــُح ــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  قـ

  
اَعانِ وِ  ّي. (6) القَرَّ  : السْيُف والَحَجفَةُ ، هذه في أَماِلي ابِن بَّرِ

 .(7)التَّْيُس العَْنَز ، إِذا قَفََطَها  َرعَ قَ وِ 

ً  وباتَ  ُع تَْقِريعا  : يَتَقَلَُّب. يُقَّرِ

 أَْعلَى. أَْقَرعَ و ، كأَْقَرعَ  بَْينَُهم ، قَاَرعَ وِ 

 َعلْيَها ، نَقَلَه ابُن ِسيَده. يَتَقَاَرُعونَ  ، كَصبُوٍر : الشاةُ  القَُروعُ وِ 
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 ، كأَِميٍر : الِخيَاُر عن ُكَراع. القَِريعوِ 

 : فاِرهٌ ُمْختَاٌر ، ويُقَال : هو تَْصِحيُف فَِريغٍ ، بالفَاِء والغْيِن الُمْعَجَمِة. قَِريعٌ  وِحَمارٌ 

ً وِ   ِسيَده.للسيِِّد ، نَقَلَه أَبُو َعْمٍرو ، ولم يَْعِرْفه ابُن  الَمْقُروعُ و القَِريعُ  : اْختَاَرهُ ، ومنه : قََرَعةُ قَْرعا

ً  ءَ الشَّيْ  قََرعَ  وقال الفاِرِسيُّ :  : َسكَّنَهُ. قَْرعا

ن قََرأََها ، وفي األََساِس : وفي الَحِديِث :  قََواِرعُ  : َصَرفَهُ ، قِيَل : ومنه قََرَعهُ وِ  « القُْرآنِ  قََواِرعُ  َشيَّبَتْنِي»القُْرآِن ، ألَنََّها تَْصِرُف الفََزع َعمَّ

 وهو َمَجاٌز.

 بالَحّقِ : اْستْبَدلَه ، وفي األََساِس : َرَماهُ ، وهو مجاٌز. َعهقَرَ وِ 

يِت : ّكِ عَ  وقال ابُن الّسِ ُجُل مكاَن يَِده قَرَّ ً  الرَّ  ، إِذا تََرَك َمَكاَن يَِده من المائَِدةِ فاِرغاً. وفي األَساِس : مكاَن يَِده تَْقِريعا

__________________ 
 «.مخلها»( اللسان : 1)
 . وانظر التهذيب واللسان... يف النهاية : يف حديث خطبة خد ة : قا  ورقة بن نوفر : هو الفحر( 2)
 «.أي»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 وصدره : 60( البيت للنابغة الذبياين ا يف ديوانه ص 5)

 ال عيب فيهم غري أن سيوفـَُهموِ 
 «.والقرعان»( عن اللسان وابألصر 6)
 «.قطعها»( عن التهذيب واللسان وابألصر 7)
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 ا وهو جَمَاٌز. (1) أَقـحرَعَ 
َعةٌ  وإِبِلٌ  َكةً. بالقََرَعةِ  ، كُمعَظََّمٍة ، ُوِسَمتْ  ُمقَرَّ  ، ُمَحرَّ

 ، كفَِرَحٍة : ال تُْنبُِت شيئاً. قَِرَعةٌ  وأَْرضٌ 

أِْس ، ومنه كالقََرعِ   نبَاَت فِيها ،، بالتَّْحِريِك : َمَواِضُع من األَْرِض ذاِت الَكإَلِ ال القََرعُ وِ  ، فإِنَّهُ ُمَصلَّى  القََرع ال تُْحِدثُوا في»الَحِديُث : في الرَّ

.« الَخافِينَ   أَي الِجّنِ

 ٌء ، وإِنََّما يَْنبُُت في َحافَتَْيَها.، ُمَصغَّراً : أَْرٌض ال يَنبُُت فِي َمتْنَِها َشيْ  القَُرْيعَاءُ وِ 

َر قَْوُل الّراِعي الَِّذي تَقَدَّم ، بالضَّ  القُْرعُ وِ  ّمِ : ُغْدراٌن في َصالبٍَة من األَْرِض ، وبه فُّسِ
(2). 

ّمانَِة ، وقد القَِريعَةُ وِ  رُّ : أَْسفَُل الرُّ ّرِ ، والّزِ  به. قََرَعه : َعُموُد البَْيِت الِذي يُْعَمُد بالّزِ

 ابِّيِ.فِي ِسقَائِه : َجَمَع. عن اْبِن األَْعرَ  أَْقَرعَ وِ 

 نَْعِلي وُخفِّي : إِذا َجعَْلَت عليِهَما ُرْقعَةً َكثِيفَةً. أَْقَرْعتُ . و(3)، أَي ُمْنقاَلن  ُمْقَرَعان وقاَل أَبو َعْمٍرو : وتَِميُم تَقُوُل : ُخفَّانِ 

 : القَّداَحةُ تُْقَدح بها النَّاُر. القَّراعةُ وِ 

 ، كالَمْبَطَخة والَمْقثَأَة. القَْرعِ  : َمْنبِتُ  الَمْقَرَعةُ وِ 

فَِة ، وهو َمَجاٌز. القَْرَعاءِ  ويُقَاُل : جاَء فاُلن بالسَّّوَءة ْلعَاِء ، أَي الُمتََكّشِ  ، والسَّْوَءةِ الصَّ

 : آٌل األَْقَرِعيَن ، كالَمَهاِلبَة والَمَهاِلب. األَقَاِرعِ و ، األَقاِرَعةُ وِ 

َي بَذِلَك ِلبَْيِت قالَهُ يَْهُجو ُمعَاِويَةَ بَن قَُشْيٍر : (4)ُمعَاِذ بِن ِسنَاٍن  . لَقَُب األَْشيَِم ْبنِ األَْقَرعُ وِ   ، ُسّمِ

مح  كـــــــــُ ـــــــــَ اب ُم ِإنح َأصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــكـــــــــُ ي ـــــــــِ رحق ـــــــــَ نح يـ اِوَي مـــــــــَ عـــــــــَ  مـــــــــُ

ٍة      اَحيـــــــ  بـــــــَ َر  ـــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــَ َدا الَقفح ا عـــــــَ رَع ـــــــــــــــــــــــــــــممـــــــِّ (5)أَقـح
 

  
ّمِ : اسٌم. ُمقَاِرعٌ وِ   ، بالضَّ

نَانِّ  يُْقَرعُ  فاُلٌن ال»ويُقَاُل :   أَي : نَبِيهٌ ال يَْحتَاُج إِلى التَّْنبِيه.« له العَصا ، وال يُقَْعقَُع له بالّشِ

 .(6)، ُمَصغَّراً : البََشَرةُ  القَُرْيعَاءُ وِ 

ْحمِن بنِ  ٍد بُن َعْبِد الرَّ  صاِحُب النََّواِدِر ، َمْشُهوٌر ببَْغَداَد. القَُرْيِعيُّ ـ كُجَهْينَةَ  ـ قَُرْيعَةَ  والقَاِضي أَبُو بَْكٍر ُمَحمَّ

 الشاِعُر. (7) القَُرْيِعيُّ  ، كُزبَْيٍر : بَْطٌن من بَنِي نَُمْيٍر ، منُهم الُمَخبَّلُ  قَُرْيعٌ وِ 

 َكَرهُ البَُخاِريُّ ، وقِيَل : بالفَاِء ، وقَْد تَقَدََّم.، فِقيَل : بالقَاف وهو الَِّذي ذَ  القَُرْيِعّيِ  واْختُِلَف في َعْبِد هللا بِن ِعْمَراَن التَِّميِمّيِ 

. تَقبََّض ، كتَقَْرَعفَ ـ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ :أَي  تَقَْرفَعَ  : [قرفع]  واْقَرَعفَّ

  ثُمَّ أَفاَق.أُْغِمَي عليهِ  ، إِذا عليِه ، َمْبنِيًّا للَمْفعُولِ  اْقُرْنِفعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ّمِ : االْسُت ، عن ُكَراع ، ويُقَال : بِتَْقِديِم الفَاِء أَْيضاً ، َوقَْد تَقَدََّم. القُْرفُعَةُ   ، بالضَّ

ً  الظَّْبيُ  قََزعَ  : [قزع]  .وَعَدا َعْدًوا َشِديًدا ، وكذلك البَِعيُر والفََرسُ  ، كَمنََع : أَْسَرع قُُزوعا

 في العَْدِو َهاِرباً. َخفَّ  : قََزعَ  يُقَال :وِ 
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َ  أَْيضاً ، إذا قََزعَ  قال ابُن َعبَّاٍد :وِ   ِضدٌّ. ، أَي سار َسْيراً َمْهالً : أَْبَطأ

َكةً : قَِطٌع ِمن السََّحابِ  القََزعُ وِ   ِرقَاٌق ، كأَنََّها ِظلٌّ  ، ُمَحرَّ

__________________ 
 حامت :( وشاهده فيه قو  1)
حـــــــــــــــــايَب أن يـــــــــــــــــروا وِ   إين ألســــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــِ

ـــــــــــــرعـــــــــــــا     ـــــــــــــزاِد أق ـــــــــــــِب ال ـــــــــــــدي مـــــــــــــن جـــــــــــــان  مـــــــــــــكـــــــــــــان ي

  

 ( يعين قوله :2)
ـــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــراٍت   رعـــــــــــــــــا ا ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــ  محـــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــن

رحع مـــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــر الـــــــــــــــغـــــــــــــــوادي      مبـــــــــــــــا يف الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ

  

 «.مثقالن»وابألصر « قرع» 233/  1( عن التهذيب 3)
 «.األشتم»كم ويف ام 380( انظر يف نسبه املؤتلف واملختلف ل مدي ص 4)
 ( ضبطت بكسر القافية عن اللسان ا ويف امكم : مما غذا القُفر ا مرفوع.5)
 ( يف التكملة : والُقَريعاُء : البَـثـحُر.6)
( واله : ربيعة بن عوف بن فتا  بن أنف الناقة ا وهو جعفر ا بن قريض بن عوف بن كعب بن ســــــــعد بن زيد مناة. انظر مجهرة ابن حزم ص 7)

 واملخبر مشهور ابلسعدي أكثر. 177ؤتلف ل مدي ص وامل 219
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َحابَِة الَكِبريَةِ  َقاِء : نه َحدِ ا وم هبَاءٍ  قـََزَعةٌ  الَواِحَدةُ  ِإَذا َمر تح ِمنح حَتحِت الســـــ  ِتســـــح َماءِ »يُث االســـــح ا َأي : « قـََزَعةٌ  وَما يف الســـــ 
 ِقطحَعٌة ِمن الَغيحِم ا وقا  الشاِعُر :

  ٍ عـــــــــــح بــــــــــــَ ربحِي لـــــــــــِ ا يـــــــــــَ هـــــــــــَ ُب بـــــــــــعحضـــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــانـــــــــــِ  مـــــــــــَ

اَءهــــــــــــــــــا      زَعُ كــــــــــــــــــَبن  ُزهــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ال ِ  قـ ــــــــــــــــــظــــــــــــــــــِّ  ال

  
ُق ، وما فِي السََّماءِ  القََزعُ  وقِيل :  ، أَي لَْطَخةُ َغْيٍم. قََزَعةٌ  : السََّحاُب الُمتَفَّرِ

يِن بَذنَبِه ، فَيَْجتَِمعُون إِلَْيهإِذا كانَ »فقال :  (1)حين َذَكر الِفتََن  فِي َكالِم علّيٍ َرِضَي هللا تَعالَى عنهوِ   قََزعُ  كما يَْجتَِمعُ   ذِلَك َضَرَب يَْعُسوُب الّدِ

قاً َغْيَر ُمتََراِكٍم وال ُمْطبٍِق ، « الَخِريفِ  تَاِء ، والسَّحاُب يَُكوُن فيه ُمتَفَّرِ ُل الّشِ ٍض بَْعَد ذِلَك ثّم يَْجتَِمُع بعُضه إِلى بَعْ ، أَي ِقَطُع السََّحاِب ؛ ألَنَّه أَوَّ

ِة يِصُف ماًء في فاََلةٍ : مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

ه  يـــــــــــح لـــــــــــَ اًل عـــــــــــَ ا  ـــــــــــََ طـــــــــــَ َب الـــــــــــقـــــــــــَ َر  ُعصـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  تـ

ُه      الــــــــــــــــــــَ َبن  رِعــــــــــــــــــــَ زَعُ كــــــــــــــــــــَ امِ  قـــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــَ  اجلــــــــــــــــــــَ

  
ُم هو ابُن  فِي الَحِديِث ، كما تََوهَِّم الَجْوَهِريُّ  ال َجه الجماِهير عن خالَِة الُمَصنِّفِ  (2)قال شيُخنَا :قُْلت : بل الُمتََوّهِ  ، وإِالَّ فاللَّْفُظ َحِديٌث َخرَّ

الناُموِس ، ولِكنَّه لم يَْذُكْر َمْن عِلّيٍ رِضَي هللا عنه ، وَذَكَرهُ ابُن األَثِيِر وغيُره ، وليس بَمثٍَل ، كما توهََّمه الُمَصنُِّف ، وقد أَشاَر إِلى ذِلَك في 

َجه وال َصحابَتَه ، وهللا أَْعلَم.  َخرَّ

ٌب للَجْوَهِرّيِ من غيِر َمْعنًى ، والّصواُب ما قَالَهُ الُمَصنِّف ، فإِنَّ   الَِّذي َذَكَره أَْصحاُب الغَِريِب قلُت : وهذا ِمن شْيِخنَا تََحاُمٌل َمْحٌض ، وتَعَصُّ

 ، الُمْختَاَرةِ  ُخَطبِهِ  ُجْملَةِ  من وهو ، وسلموآلهعليههللاصلىفَى ، ولم يَْعُزوه إِلى الُمْصطَ  عنههللارضيَعَزْوهُ لسيِّدنا علّي  ـكابِن األَثِيِر وَغْيِره  ـ

ثٌَل َحتّى مَ  أَنَّه على يَُدلُّ  ما الُمَصنِّفِ  َكاَلمِ  في وليس ، الباََلَغة نَْهجِ  على َشْرِحه في الَحِديد أَبِي ابنُ  العاَّلمةُ  َشَرَحه الِذي الَمأْثُور وَكالِمهِ 

ل.يَُوهَّم ،   فتَأَمَّ

 الَجوَهِرّي ، وهو َمجاٌز. ِصغَاُر اإِلبِِل ، نقله : القََزعُ وِ 

بِّيِ ، ويُتَْركَ  : القََزعُ  من الَمَجاز :وِ  ً  *أَْن يُْحلََق َرأُْس الصَّ قَةً غيَر َمْحلُوقٍَة ، تَْشبِيها نََهى »الَحِديُث : ، ومنه السََّحابِ  بقََزع َمَواِضُع منهُ ُمتَفَّرِ

قاعِ :« القََزعِ  َعنِ   يَْعنِي : أَْخَذ بَْعِض الشَّعَِر وتَْرَك بَْعِضه ، وهو َمجاٌز ، وقاَل ابُن الّرِ

ٌم  ــــــــِ ن ٌك ســــــــــــــــــــــَ ا لمــــــــِ هــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَ م  عــــــــل ــــــــَ ت ــــــــَ تـ ىت  اســــــــــــــــــــــح  حــــــــَ

ِدهــــــــا وِ      لــــــــح ت عــــــــن جــــــــِ لــــــــَ اَرمــــــــا انحســــــــــــــــــــــَ اطــــــــَ َزعــــــــَ  (3) قـــــــــَ
  

بِيعِ  القََزعُ وِ   فيَْسقُط. ِمَن الصُّوِف : ما يَتَحاتُّ ويَتَنَاتَُف فِي الرَّ

. بالقََزع ، يُقَاُل : رَمى الَواِدي ُغثَاُء الَواِدي : القََزعُ  من الَمَجاِز :وِ  َمْخَشِريُّ  ، قالَهُ أَبُو َسِعيٍد والزَّ

. على نُْخَرتِه وَزبَُده لُغَاُم الَجَملِ  ، وهو : بالقََزعِ  اِز : الفَْحُل يَْرِميمن الَمجَ وِ  َمْخَشِريُّ  ، قالَهُ أَبو َسِعيد والزَّ

نَا ، القََزَعةَ وِ   ، كذا في النََّواِدِر. بهاٍء : َولَُد الّزِ

ثِيَن ، َذَكَرُهم صاحُب التَّْقِريب ، بِال الٍم : َعلم ، قََزَعةُ وِ   للتَّْخِفيِف ، حكاهُ ثَْعلٌَب. ويَُسكَّنُ  : َجماَعٍة من الُمَحّدِ

 بِن الغَْوِث بِن أَْنَماِر بِن إِراٍش. (4)بِن ثَْعلَبَةَ بِن ُمعاِويَةَ  بُن فِتْيَانَ  قَُزْيعُ   :ُكزبَْيرٍ وِ 

بَْيُع بنوِ  ونَسبَه إِلى َغَطفاَن. قلُت : « ر ب ع»، عن اْبِن ُعَمَر ، وعنه ُشْعبَةُ ، وقد تَقَدَّم ذِلَك للُمَصنِِّف في  التابَِعيُّ  ا :، كُزبَْيٍر فيهم قَُزْيعٍ  الرُّ

بَْيعِ ، َحدَّث أَْيضاً.  وولَُده قَْيُس بُن الرُّ

بِيعِ ، َذَهب بَْعٌض َوبَِقيَ  أَيّامِ  ، تَنَاتََف ُصوفُه فِي أَْقَزعُ  َكْبشٌ وِ   قَْزعاءُ  ، كما في العُبَاِب ، وفي اللَِّساِن : ونَاقَةٌ  قَْزعاءُ  ، وكذِلَك َشاةٌ  بَْعضٌ  الرَّ

 كذِلك.

يِت : يُقَاُل :وِ  ّكِ َكةً  قََزَعةٌ  ما ِعْنَده قاَل ابُن الّسِ قد تَقَدَّم أَنَّه ، و ، كِكتَاٍب : قِْطعَةُ ِخْرقَةٍ  قِزاعٌ  َما َعلَْيه كذِلكَ و ٌء من الثِّيَاِب ،َشي ، أَي ، ُمَحرَّ

فَه بَْعُضُهم بالذّاِل الُمْعَجَمة.  َصحَّ
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َعةُ  زاَد ابُن َعبّاٍد : وكذِلكَ و ، وسيُْذَكر. القَنَاِزع ، وهي َواِحَدةُ  (5)، عن اْبِن ُدَرْيٍد  القُْنُزَعةُ   :كَشِريفَةٍ  ، القَِزيعَةوِ  بَحْذِف  قُبََّرةٍ  ، مثلُ  القُزَّ

بِّيِ  ْدغاِمها فِي الّزايِ ، وَضبََطهُ غيُره بَضّمٍ فُسُكوٍن ، وِمثْلُه في اللِّساِن ، وهيإِْحَدى النُّونَْيِن ، وإِ  الُخْصلَة من الشَّعِر تُتَْرُك على َرأِْس الصَّ

 ، وهي

__________________ 
 ومثله يف التهذيب.« فقا  :  تمعون إخلحا ذكر يعسوب الدين ا قوله : حا ذكر الفو ا عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 «.قوله : هو ابن خالة املصنف ا لعر األوىل : هو ابن أخت خالة املصنف ا يعين املصنف»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 «.يرت »بد  : « ُترت »ابلقاموس :  (*)
 «.قزع»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 معاوية بن زيد بن الغوث.:  474( يف مجهرة ابن حزم ص 4)
 .6/  3( اجلمهرة 5)
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ُزَعةِ  عِر يف َوَسرِت الر أحِس خاص ًة ا كالُقنـح   ن »ويُذحَكر يف  ا ِ  حَهاِر الن ونِ  كالذ واِئِب يف نـََواِحي الر أحِس ا َأو الَقِليُر من الش 
ِتالِفِهم يف نُونِه ا وُهَنا ذََكره اجلَوحَهرِي  وغريُ « ز ع  ه من أَِئم ِة الت صحرِيِف ا وَحَكُموا عل  زاَِيَدِة نُونِه.ا الخح

ْدتُْم قاَلئِدَ  قولُهم :وِ  َدنََّك يا هذا قاَلئِدَ  قَْوَزعٍ  قُلِّ ْقتُم أَْطَواقاً ال تُفَاِرقُُكم أَبًدا ، أَي قَْوَزعٍ  كَجْوَهٍر ، أَو ألُقلِّ ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ على ما فِي  ُطّوِ

 اِب ، وأَْنَشَد :العُبَ 

وحزَعٍ قـــــــــــــالئـــــــــــــَد  ر تح  قــــــــــــــَ م  (1)جـــــــــــــَ كـــــــــــــُ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

امِ      مـــــــــــــــَ َواِ  ا ـــــــــــــــَ َر َأطـــــــــــــــح ثـــــــــــــــح َم مـــــــــــــــِ واســـــــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــَ

  
ةً :  بِن ثَْعلَبَةَ  (2)ثم َرَجع إِلى القاِف ، وفي اللَِّسان : قاَل الُكَمْيُت بُن َمْعُروٍف ، وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو للُكَمْيِت « قالئَد بَْوَزعٍ »وقال َمرَّ

 : الفَْقعَِسّيِ 

ا  هـــــــــــَ رحجـــــــــــُ ـــــــــــَ ح فـ بـــــــــــَ اٍر فـــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــح تح أُم  ِديـــــــــــنـــــــــــَ  أَبـــــــــــَ

َد      ــــــــــــِ الئ ــــــــــــَ مُتح ق دح ــــــــــــِّ ل ــــــــــــُ ااًن ا وقـ اَحصــــــــــــــــــــــــــَ وحَزعــــــــــــَ ــــــــــــَ  قـ

  

َر إِ  قـــــــح ـــــعـــــَ ُذوا ال مح خـــــــُ كـــــُ وحمـــــُ ـــــَ َر قـ قـــــــح ـــــعـــــَ ُم ال اكـــــُ طـــــــَ  نح َأعـــــح

  
اِو    عــــــــــَ َواَن فــــــــــَبرحبـــــــــــَ ن  اهلــــــــــَ نح ســــــــــــــــــــــــَ وا كــــــــــمــــــــــَ ونــــــــــُ  كــــــــــُ

  

ه وِ  اَج فـــــــــــِإنـــــــــــ  جـــــــــــَ يـــــــــــه الضـــــــــــــــــــــــــِّ ُروا فـــــــــــِ ثـــــــــــِ كـــــــــــح  ال تـــــــــــُ

  
ا    عــــــــَ اَ  ابــــــــُن َداَرَة َأمجــــــــحَ ُف مــــــــا قــــــــَ يــــــــح ا الســــــــــــــــــــــ  (3) ــــــــََ

 

  

م  كـــــــــح طـــــــــِ عـــــــــح زَاَرُة تــــــــــُ بح مـــــــــنـــــــــه فــــــــــَ ا َتشـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــَ هـــــــــح مـــــــــَ  فـــــــــَ

  
اوِ    عـــــــــــَ ـــــــــــَ نـ زَاَرُة متـــــــــــَح ـــــــــــَ بح مـــــــــــنـــــــــــه فـ ا َتشـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــَ هـــــــــــح  مـــــــــــَ

  
 تَعَدَّى في القَْوِل. : إِذا (5)، وأَْقَذَع ، وأَْزَهَف  لهُ فِي الَمْنِطقِ  أَْقَزعَ  : ـِحكايةً عن العََرِب  ـ (4)قاَل أَبو تُراٍب وِ 

َد للُمبَالَغِة. قََزعَ  ، وقال األَْصَمِعيُّ : : الُحْضُر الشَِّديدُ  التَّْقِزيعُ وِ   الفََرُس يَْعُدو ، وَمَزَع يَْعُدو ، إِذا أَْحَضَر. اْنتََهى. وكأَنَّه ُشّدِ

ُسولِ  كذا :و ، تَْجِريُد الشَّْخِص ألَْمٍر ُمعَيَّنٍ  : التَّْقِزيعُ  من المَجاِز :وِ  السََّحاِب ، أَراَد أنَّه يَْسعَى بَخبَِره ُمْسِرعاً  بقََزعِ  ، َشبَُّهوه إِْرَساُل الرَّ

عُ  من الَمَجاِز :و إِْسراَع البَِريِد. ُم بُن نَُوْيَرةَ  كُمعَظٍَّم : السَِّريُع الَخِفيفُ  ، الُمقَزَّ ُسِل ، قاَل ُمتَّمِ  : ـرِضَي هللا عنه  ـمن األَْفراِس والرُّ

وِ  ـــــــــــــــًا وســـــــــــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ مـــــــــــــــًا اَبل دح رحَت هـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ًة أَآثـ ـــــــــــــــ   ي

ريًا وِ      ُدو َبشـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــَ َت بـــــــــــه تـ ئـــــــــــح اجـــــــــــِ ز عـــــــــــَ قـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
ع والبَِشيرُ « بَِريداً »ويُْرَوى :  َد للبَِشاَرةِ  : الُمقَزَّ ِة يَِصُف صائًدا :ومن ُكّلِ شيْ  الَِّذي ُجّرِ مَّ  ٍء ، قاَل ذُو الرُّ

ز عٌ  قــــــــــــَ ُه  مــــــــــــُ َ  لــــــــــــَ يــــــــــــح اِر لــــــــــــَ مــــــــــــَ ُ  اأَلطــــــــــــح لــــــــــــَ  َأطــــــــــــح

بُ      َدهــــــــــــا َنشــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــح راَء وِإال  صــــــــــــــــــــــــــَ  ِإاّل الضــــــــــــــــــــــــــِّ

  
عُ وِ   ، قاَل الشاِعر : ِمَن الَخْيِل : ما تُْنتَف ناِصيَتُه حتَّى تَِرقَّ  الُمقَزَّ

يٍّ  َوجـــــــــــــــــِ رِيــــــــــــــــــِح وَأعــــــــــــــــــح زائــــــــــــــــــَض لــــــــــــــــــلصـــــــــــــــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــَ

رحِد      ةِ مـــــــــــــــن اجلـــــــــــــــُ ز عـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ
ُ

ا ِ  املـــــــــــــــ جـــــــــــــــَ ـــــــــــــــعـــــــــــــــِ  ال

  
قِيقُ  ِفيفُ الخَ  قِيَل : هووِ   ، وقِيَل : ُهَو الَمْهلُوُب الَِّذي ُجزَّ ُعْرفُه ونَاِصيَتُه. الناِصيَِة ِخْلقَةً  ، كما فِي العُبَاِب ، وفي اللَِّساِن :الرَّ

عُ وِ  يحِ  أَْيضاً : الُمقَزَّ قاٌت تََطايَُر فِي الّرِ ِة الّسابَِق ، وقاَل لَبِيٌد قالَهُ اللِّيُث  َمْن لَْيَس على َرأِْسه إِاّل َشعََراٌت ُمتَفَّرِ مَّ رِضَي  ـ: وأَْنَشَد قوَل ِذي الرُّ

 : ـهللا َعْنه 

هح  َزعــــــــــــــَ نـــــــــــــــح يــــــــــــــٌد مُث  هــــــــــــــِذي املــــــــــــــِ بــــــــــــــِ   (6)َأان لــــــــــــــَ
هح      ن َدعــــــــــــَ ريحٌ مــــــــــــِ َي خــــــــــــَ ا هــــــــــــِ جــــــــــــَ يــــــــــــح  اي ُرب  هــــــــــــَ

  

 هاَمجِي َمَقز َعهح  (7)َأُكر  يـَوحٍم 

عٌ  وقاَل الَجْوَهِريُّ : َرُجلٌ  قُه. ُمقَزَّ أِْس ، ُمتَفَّرِ  : َرقِيُق َشعِر الرَّ

عَ و قاَل : ْكِض ، ، أَي الفََرسُ  تَقَزَّ ً و تََهيَّأَ للرَّ َعه تَْقِزيعا  : َهيَّأَه ِلذِلَك. قَزَّ
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عَ و قاَل : ً  َرأَْسهُ  قَزَّ ، وهو َمجاٌز ، وقد نُِهَي عن ذِلَك ؛ ِلما فيه من  اِحيهِ وبَِقيَْت منه بَقَايَا فِي نَوَ  وِفي الّصحاحِ : َحلََق َشعَره َحلَقَه. : تَْقِزيعا

ِحيَحْيِن.تَْشِويِه الِخْلقَِة ، أَو اِلنَّه ِزيُّ الشَّْيَطاِن ، أَو ِشعاُر اليَُهوِد ، أَو غيُر ذِلَك مّما هو َمْبُسوٌط ِفي ُشُروحِ ا  لصَّ

__________________ 
 «.حربت عليكم»( عن التكملة وابألصر 1)
 «.الكميت»عن اللسان وابألصر  (2)
 ونسبه للكميت بن معروف قاله يف ابن دارة ا مسلم بن مسافض ا وداره أمه. 237( البيت يف الشعر والشعراء ص 3)
 ( يف التهذيب : وقا  إسحا  بن الفرج.4)
 «.وأزحف»( عن التهذيب ا وابألصر 5)
 ( املنزعة : القوس.6)
 يف كر يوٍم. 92( يف ديوانه ص 7)
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ْدتَه ِلَشيْ  (1) ُكلُّ َمنْ  قاَل أَبو َعْمٍرو :وِ  ْعتَهُ  ٍء ، ولَْم تَْشغَْلهُ بغَْيِره ، فقدْ َجرَّ  ، وهو َمجاٌز. قَزَّ

 : اْسٌم. َمْقُزوعٌ وِ 

 وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 السَّْهِم ، بالتَّْحِريِك : ما َرق ِمْن ِريِشِه. قََزعُ 

عٌ  وَسْهمٌ   : ِريَش بِريٍش ِصغاٍر. ُمقَزَّ

ّمِ : ُخْصلَةٌ من الشَّْعِر. القُْزَعةُ وِ   ، بالضَّ

يَّة. قُْزَعةٌ  وَرُجلٌ  ِغيِر الدَّاِهيَِة ، عاّمِ ّمِ : للصَّ  ، بالضَّ

قةً فهووُكلُّ َشيْ  َكةً. قََزعٌ  ٍء يَُكوُن ِقَطعاً ُمتَفَّرِ  ، ُمَحرَّ

عٌ  وَرُجلٌ  قُه. ُمتَقَّزِ أِْس ، ُمتَفَّرِ  : رقِيُق َشعِر الرَّ

َكةً : َمْوِضُع الشَّْعرِ  القََزَعةُ وِ  ع ، ُمَحرَّ أِْس  الُمتَقَّزِ  .من الرَّ

عٌ  وفََرسٌ   .(2): َشِديُد الَخْلِق واألَْسِر ، عن أَبِي ُعبَْيَدةَ  ُمقَزَّ

يُك قَْوَزَعةً ، إِذا ُغِلَب فَهَرب ، أَْو فَرَّ ِمن صاِحبِه ، قاَل يَْعقُوُب : وال تَقُْل : قَْوَزعَ وِ  : إِذَا َعَدا َهاِرباً ،  قََزعَ  األَْصَل فيهِ  (3)، فإِنَّ  قَْنَزعَ  الّدِ

ِة ، وَسيَأْتِي ِذْكُره في ونَ   ُمفَصَّالً ، وهذا َمَحلُّ ِذْكِره.« ق ن ز ع»َسبَهُ األَصَمِعيُّ للعامَّ

 وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : أَي الفََضائح.« قَْوَزع قَلَّْدتُه قاَلئِدَ »، كَجْوَهٍر : اسُم الِخْزيِ والعَاِر ، عن ثَْعلٍَب ، ومنه الَمثَُل :  قَْوَزعٌ وِ 

ّي : وقال  : الّداِهيَةُ والعاُر. قَْوَزعٌ  : الِحْربَاُء وَذَكر الَمثََل ، وقاَل الَمْيَدانِيُّ ، فِي َمْجَمعِ األَْمثَاِل : القَْوَزعُ  ابُن بَّرِ

 ، كُجَهْينَة : اسٌم. قَُزْيعَةُ وِ 

عَ وِ   السََّحاُب ، وتَقَشََّع ، بَمْعنًى. تَقَزَّ

عٌ  وَرُجلٌ  . القََزع ، كُمعَظٍَّم : َذَهَب َمالُه ولَْم يَْبَق إِالَّ  ُمقَزَّ َمْخَشِريُّ  ، وهي ِصغاُر اإِلبِِل ، وهو َمَجاٌز ، نَقَلَهُ الزَّ

قُوا. ُعوا : تَفَرَّ  وتَقَزَّ

ةٍ : ، بالفَتْحِ  القَْشعُ  : [قشع] ، بلُغَِة قَُشْيٍر ، ونَقَلَه أَبُو َزْيِد عنهم ، وبه فَسََّر ابُن  ُو الَخلَقُ الفَرْ  ، وِذْكُر الفَتْح ُمْستَْدَرٌك ، كما نَبَّْهنَا عليه َغْيَر َمرَّ

الِقْطعَةُ منها  وأَْخَرَجه الَهَرِوّي عن أَبِي بَْكٍر :« لها ، فأََخْذتُها ، فقَِدْمُت بها الَمِدينَة قَْشعٌ  فإِذا اْمَرأَةٌ عليها»َحِديَث َسلََمةَ بِن األَْكَوعِ :  األَثِير

 .قُُشوعٌ  والَجْمعُ  اءٍ بهَ 

، عن اْبِن فاِرٍس الَكْسُر ، وزاد صاِحُب اللَِّساِن الفَتْح ،  ويُثَلَّثُ  نَقَله ابُن فاِرٍس عن بَْعِضِهم ، وزاَد َغْيُره : الَحّجام ، ُكنَاَسةُ الَحّمامِ  : القَْشعُ وِ 

مُّ فلم أََر َمْن َذَكَره  .(4)، فليُْنَظْر ذِلك  وقاَل : والفَتُْح أَْعلَى ، وأَّما الضَّ

َي به األَْحَمقُ  ، القَْشعُ وِ  رَ  عنه تَقَشَّع ألَنَّ َعْقلَه قد ، ُسّمِ  لو َحدَّثْتُُكم بُكّلِ ما أَْعلَُم لََرَمْيتُُمونِي»َحِديُث أَبِي ُهَرْيَرةَ :  :اْنَكَشف ، وَذَهَب ، وبِِه فُّسِ

ْقتُُمونِي. بالقَْشعِ  َدَعْوتُُمونِيفيَمْن رواهُ بالفَتْح ، والَمْعنَى لَ « بالقَْشعِ   ، وَحمَّ

 : الفَْرُو الغَِليُظ ، قاَل الّشاِعُر : القَْشعُ  ، وهو َمأُْخوذٌ من قَْوِل القَُشْيِرييَن فِي َمْعنَى ِريُش النَّعَامِ  : القَْشعَ وِ 

َها  ضُ َجد َ  َخرحَجا َعَليـح  (5) َقشح
 يَصُف الظَِّليم :أاَل تََرى إِلى قَْوِل َعْنتََره 
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ُه  يحضــــــــــــــــــــــَ َِة بـــــــــَ ريح وُد بــــــــِذي الــــــــُعشــــــــــــــــــــــَ عــــــــُ ٍر يـــــــــَ عــــــــح  صــــــــــــــــــــــَ

ِم      لــــــَ ِويـــــــِر اأَلصــــــــــــــــــــح رحِو الــــــطــــــ  ِد ِذي الــــــفــــــَ بـــــــح (6)كـــــــالــــــعــــــَ
 

  
َر َحِديٌث أَبِي ُهَرْيَرةَ الّساِبُق ، أَي لبَ  (7) تُْرمى الَّتِي النَُّخاَمةُ  أَْيضاً : القَْشعُ وِ  ِم ، وبه فُّسِ َصْقتُْم ، يَْقتَِلعُها اإِلْنَساُن من َصْدِره ، ويُْخِرُجَها بالتَّنَخُّ

َر بالبَُزاِق. حكاهُ ، وهي النَُّخاَمةُ ، وقد ُرِوَي الَحِديُث  كالِقْشعَِة ، بالَكْسرِ  فِي َوْجِهي اْستِْخفافاً بِي ، وتَْكِذيباً ِلقَْوِلي ، بالَكْسِر أَْيضاً ، وفُّسِ

 الَهَرِويُّ في الغَِريبَْيِن.

، كما هو نَصُّ  قُُشوعٌ  ج.« وبَْيٌت من ِجْلد»، هَكَذا في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، والّصواُب في الِعبَاَرةِ :  كثَُماَمِة : بَْيٌت من ِجْلدٍ  القَُشاَعةُ ،وِ 

َحِة ، فالقَُشاَعةُ : لُغَةٌ فِي اللَّْيِث ، إِاّل أَنَّه  قاَل : من أََدٍم ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ على الّصِ

__________________ 
 ( التهذيب : كر إنساٍن.1)
 «.أيب عبيد»( األصر واللسان ويف التهذيب : 2)
 ( قوله : فإن إىل هارابً ا هذا قو  األزهري كما يف التهذيب.3)
ُض.( يف ال4) ُض والِقشح ُض والَقشح  لسان : والَقشح
قوله : جد  إخل كذا ابألصـــر ولعر الشـــطر من املتقارب حبذف فاء فعولن أوله ومل يظهر وجه ســـيا  بيت عنرتة »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 5)

 فاألخرج من نعت الظليم يف لونه. .. ولعلها : جد  خرجاء ا ففي اللسان : نعامة خرجاء و ليم أخرج با اخلرج« وحرر
 «.يعوذ»وابألصر  21( من معلقته ا ديوانه ص 6)
 «.يُرم  هبا»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  7)
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َعةِ  اِخ ا ِبدَ  الِقشح ًوا من الن س  َصنِِّف َسهح
ُ
لِيِر ما َسَيبحيت من ا مبَعحىَن الن َخاَمِة ا نـََقَله الز خَمحَشرِي  ا وقد َسَقرت الواَو من ُنَسِخ امل

َذ من ُجلوِد اإِلِبر ِصَواانً للَمَتاِع ا وزاَد اجلَوحَهرِي : فِإنح كَ  َا اختِ  َعحطُوفَاِت عليه ا زاَد الل يحُث : وُرمب 
اَن من أََدٍم فُهَو الطِّرَاُف امل

ِم بِن نـَُويـحَرة  َُتمِّ
 : ماِلكاً  َأخاهُ  يـَرحِثي ـ عنههللارضي ـا وأَنحَشَد مل

ِه وِ  رحســــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــِ اُء لــــــــــــِ ِدي الــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــَ َرٍم هتــــــــــــُح ــــــــــــَ  ال بـ

ضُ ِإَذا      ا  الـــــَقشـــــــــــــــــــح عـــــــَ قـــــَ عـــــح قـــــَ اِء تــــــَ تـــــــَ رحِد الشـــــــــــــــــــ  (1)مـــــن بــــــَ
 

  
تَاءِ »زاَد الصاَغانِيُّ : ويُْرَوى :  ك تَقَْعقَعَت « ِمْن حّسِ الّشِ يُح والبَْرُد تَقَبََّض ، فإِذا ُحّرِ  أَثْناُؤه ، أَي نََواِحيه.وذِلك أَنه إِذا َضَربَتْه الّرِ

 أَو قِْطعَةٌ من نَِطعٍ َخلٍَق. نفُسه ، النَِّطعُ  : القَْشعُ  قال ابُن الُمبَاَرِك :وِ 

. وبُكّلٍ من قُُشوعٌ  ُكّلِ ذِلك (2)كما في العُبَاِب واللِّساِن. وَجْمُع « الباِليَةُ »، هكذا في سائِِر النَُّسخ ، والصَّواُب :  الِقْربَةُ اليابَِسةُ  قِيَل : هيوِ 

ر ً  ال أَْعِرفَنَّ أَْحَدُكم يَْحِملُ »الَحِديُث :  النَِّطعِ أَو الِقْطعَِة منه ، والِقْربَِة فُّسِ  من أََدٍم ، فيُناِدي يا ُمَحّمُد ، فأَقُوُل : ال أَْمِلُك لَك من هللا َشْيئاً ، قَْشعا

ِليَةَ ، وهو ِإشاَرةٌ إِلى الِخيَانَِة في يَْعنِي نَِطعاً ، أَو ِقْطعَةً من أَِديٍم ، قالَهُ الَهَرِويُّ فِي الغُلُوِل ، وقاَل ابُن األَثِيِر : أَراَد الِقْربَةَ البَا« قد بَلَّْغتُ 

 الغَنِيَمِة ، أَو َغْيِرَها من األَْعَماِل.

ُجلُ  القَْشعُ  قاَل األَْزَهِريُّ :وِ  ٍم السَّابِِق ُهو الرَّ ه ، ِكبًَرا عنه لَْحَمهُ  الُمْنقَِشعُ  الَِّذي فِي بَْيِت ُمتَّمِ  ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : وهي بهاءٍ  ، فالبَْرُد يُْؤِذيه ويَُضرُّ

ِوي  تــــــــَ ةُ اَل  ــــــــَح عــــــــَ ا  الــــــــَقشــــــــــــــــــــــح اهــــــــَ نــــــــَ بـــــــــح اُء مــــــــَ رحقــــــــَ  اخلــــــــَ

ا     ّواهـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــاُس انٌس وأَرحُض ِ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــن  ال

  
، واالْجتَِواُء : أَن ال يَُوافِقَك الَمَكاُن وال ماُؤه ، قالَه َرُجٌل ماَت في الباِديَِة ، فأَْوَصى أَْن يُْدفََن فِي  القَْشعَةُ  (3)َمْبنَاَها ، أَي َحْيُث تَْنبُُت قولُه : 

 ، قاَل : الِحْربَاءُ  : القَْشعُ و َمكانِه ، وال يُْنقَل عنه.

ِب وِ  نــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــِ
َ

رَب ِة املــــــــــــــــــــ غــــــــــــــــــــح َدٍة مــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ  بـ

ضُ      بِ  الـــــــــَقشـــــــــــــــــــــــح اغـــــــــِ بـــــــــَ ُر الـــــــــغـــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــيـــــــــهـــــــــا َأخح

  
 ، ويَْذُكره الُمصنُِّف قَِريباً. قِْشعَةٌ و ، قَْشعَةٌ  ، والقَْطعَةُ منه عن َوْجِه السََّماِء ، ويُْكَسرُ  الُمْنقَِشعُ  السََّحاُب الذَّاِهبُ  : القَْشعُ وِ 

ْنبِيلُ   :عُ القَشْ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   .(4) الّزِ

 ٍء.َما َجَمَد ِمَن الماِء َرقِيقاً على َشيْ  أَْيضاً :وِ 

ين  :القَْشعُ  نَقََل األَْزَهِريُّ عن بَْعِض أَْهِل اللُّغَِة :وِ  إِذا نَشَِّت الغُْدَراُن وَجفَّْت  َما تَقَلََّف من يَابِِس الّطِ
 َشعٌ قِ  ، والَجْمُع : قَْشعَةٌ  والِقْطعَةُ منه ، (5)

يِن ، أَي لَرَ  َر َحِديُث أَبِي ُهَرْيَرةَ الّساِبُق ، فيمن َرَواهُ بَكْسِر القاِف وفَتْحِ الّشِ َمْيتُُموِني بالَحَجِر والَمَدِر ، نَقَلَه ابُن ، كبَْدَرةٍ وبَِدٍر ، وبه فُّسِ

 األَثِيِر.

يِن وَغْيِرَها ، ِمْن َوْجِه األَْرِض بِيَِدكَ  أَي تَْقلَعُ  تَْقَشعُ  ما أَْيضاً : القَْشعُ وِ   ، وُهو قَِريٌب من األَّوِل. ثُّم تَْرِمي بِه من ُرَسابَِة الّطِ

، مثل : بَْدَرةٍ  قَِشعٌ و ةٌ قَْشعَ  ، نَقَلَه األَْصَمِعيُّ ، قاَل الَجْوَهِريُّ : وهو َعلَى َغْيِر قِيَاٍس ؛ ألَنَّ قِياَسه الِجْلُد اليابُِس ج : كِعنَبٍ  : القَْشعُ  قِيَل :وِ 

ةُ وبَِدٍر ، إِاّل أَنَّهُ هَكَذا يُقَال ، وبه فَسََّر الَجْوَهِريُّ َحِديَث أَبِي ُهَرْيَرةَ السابَق ، والَمْعنَى :لََرَمْيتُمو رَّ نِي بالُجلُوِد اليابَِسِة. ويُْحتََمُل أَْن يَُراَد بها الّدِ

ر أَيضاً باإِلْفراِد ، أَي لَرَمْيتُُمونِي بالِجْلِد اليابِِس ، إِْنَكاًرا َعلَيَّ ، وتََهاُوناً بِي ، فَظَهر ِمّما تَقَدََّم أَ أَو السَّْوُط ، ويُْرَوى الَحِديُث  نَّ الَحِديَث قد فُّسِ

النَِّهايَِة وغيِرهما ، وتَْفِصيُل ذِلك : فمن َرَواه بالفَتْح على َخْمَسِة أَْوُجٍه ، َذَكر أََحَدها الَجْوَهِريُّ وَذَكَر الُمَصنُِّف األَْربَعَةَ نَْقالً عن العُباب و

يِن ، ومن َرَواهُ بالَكْسِر فبَمْعنَى البُزاِق ، ومن َرواهُ بَِكسْ  ٍر ففَتْحٍ ، فبَمْعنَى النَُّخاَمِة على أَنَّهُ فبَمْعنَى األَْحَمق ، والنَُخاَمة ، والِجْلد ، ويابِِس الّطِ

ياَدةُ.بالكَ  قِْشعَةٍ  َجْمعُ  ِل فِيَما َذَكْرنا يَْظَهُر لك الّزِ  ْسِر ، أَو الُجلُوِد اليابَِسة ، وِعْنَد التَّأَمُّ

__________________ 
 .1440/  3واملثبت موافقاً للتهذيب والكامر للمربد « وال برماً »( يف اللسان والصحاح 1)
 «.ويف كر ذلك»( عن اللسان وابألصر 2)
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ونراها الصـــــــواب فالقشـــــــعة بيت من أدمي يتخذ من جلود اإلبر وهي تبىن ا ويؤيده قوله : مبناها ا ومل يقر « ت القشـــــــعةبُني»( يف التهذيب : 3)
 منبتها.

باعِ 4)  ويف التكملة : الزبير وذكر الضباع.« ( بعدها يف القاموس : وذََكُر الضِّ
 شق .( عبارة التهذيب : إذا نشت الغدران عنه ورسب فيها طا السير فجّف وت5)
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قَُهم ، قََشعَ وِ  قُوا ، قال العَبّاُس بُن  فأَْقَشعُوا القَْوَم ، َكَمنَع : فَرَّ  : عنههللارضي ـَعْبِد الُمطَِّلِب  ـ: تَفَرَّ

ًة  عــــــــــَ رحِب ِتســــــــــــــــــــــــح وَ    يف ا ــــــــــَ رحاَن َرســــــــــــــــــــــــُ  َنصــــــــــــــــــــــــَ

ه وِ      نـــــــــح ر  عـــــــــَ دح فــــــــــَ نح قـــــــــَ ر  مـــــــــَ واقـــــــــد فــــــــــَ عـــــــــُ  فـــــــــبَقحشـــــــــــــــــــــــَ

  
ْوَزنِيُّ : َعَرْضتُه فأَْعَرَض ، وتَقَدََّم للُمَصنِِّف ذلِ  ناِدرٌ  الَجْوَهِريُّ ، وهونقَلَه  . قلُت : وزاد الزَّ ك ، وقال ابُن مثل : َكبَْبتُه فأََكبَّ ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ

ياً وأَْفعََل غيَر ُمتَعَّدٍ ، وِمثْلُه َشنََق البَِعيَر وأَْشنََق هو ، وأَْجفََل الظَِّليُم ِجنِّي : جاَء هذا َمْعكوساً ُمَخاِلفاً للُمْعتَاِد ، وذِلك أَنَّك تَِجُد فيها فَعََل ُمتَ  عَّدِ

يُح ، وُكلُّ ذِلَك َمْذُكوٌر في َمْوِضِعِه. قلُت : وقد َمرَّ البَْحُث فيِه في   فراِجْعه.« ك ب ب»وَجفَلَتْهُ الّرِ

يُح السَّحابَ  قََشعَتِ وِ  حاحِ ، َكَشفَتْه ، أَي الّرِ ، أَي اْنَكَشَف  تَقَشَّعَ و ، اْنقََشعو السََّحاُب نَْفُسه ، فأَْقَشعَ  ، كما في العباِب ، كأَْقَشعَتْهُ  ، كما في الّصِ

 ، وَشاِهُد األَِخيِر قوُل ُرْؤبَةَ :

ا وِ  َرو عـــــــــــــــَ نح تــــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ ا لـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ُر الـــــــــــــــد  ثـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

عــــــــــــــا     َقشــــــــــــــــــــــــــــ  د  َأنح تـــــــــــــــَ ٌة ال بــــــــــــــُ بــــــــــــــابــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 الَمثَل :وفِي 

 تـََقش ضُ سحابَُة َصيحٍف عن قَِليٍر 
 أَي : تََصدَّع وأَْقلَع.« السََّحابُ  فَتَقَشَّعَ »ِء بُسْرَعٍة ، وفي َحِديِث االْستِْسقَاِء : يُْضَرُب في اْنِقضاِء الشَّيْ 

 ، نَقَلَه ابُن القَّطاعِ. الناقَةَ : َحلَبََها قََشعَ وِ 

يَتو ، نَقَلَه ابن َعبّاٍد ، الَكُشوثاءُ ، بالفَتِْح ، وهي : عَةالقَشْ  يُقَال : هو أََذلُّ منوِ  ، وقد َسبََق  قَْشعَةً  الُمْنقَِطُع عنها لَْحُمها من الِكبَرِ  العَُجوزُ  به ُسّمِ

 ذِلَك للُمَصنِِّف ، وَذَكْرنا َشاِهَده ، فهَو تَْكَراٌر.

 ، أَي اْنِجالئه واْنِكَشافِه. الغَْيمِ  اْنِقَشاعِ  بَْعدَ  في أُفُِق السَّماءِ  بالَكْسِر والفَتْح : الِقْطعَةُ من السَّحاِب تَْبقَى ، الِقْشعَةُ وِ 

 كِجبَاٍل. ، قَِشاعٌ  الَمْفتُوحِ  َجْمعُ و كِعنٍَب ، ، ِقَشعٌ  ْطعَةُ من الِجْلِد اليابِِس ، َجْمُع الَمْكُسورِ القِ  أَيضاً ، بالَوْجَهْين : القَْشعَةُ وِ 

م ، وهو على َغْيٍر قِيَاٍس. ، بالفَتْحِ ، كما تَقَدَّ  قَْشعٍ  ، كِعنٍَب : َجْمعُ  الِقَشعَ  أَنَّ  ـالَِّذي نَقَلَهُ عن األَْصَمِعّيِ  ـوالَِّذي يَْظَهُر من َكاَلِم الَجْوَهِرّيِ 

 القَْشعَ و القَْشعَةَ  وفي التَّْهِذيب وَغْيِره : أَنَّ  ـولو كان مطابِقاً للِقيَاِس لِكنَّه َغْيُر ُمْستَْعَمٍل  ـوقاَل : هَكذا يُْستَْعَمُل ، وُمْقتََضى َكالِمه أَنَّ َغْيَره 

ْل ذِلك. قُُشعٌ  بفَتِْحهما َجْمعُهما  ، فتَأَمَّ

. ، كفَِرَحٍة : : َغثَّةٌ. قَِشعَةٌ  َشاةٌ وِ   نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 السَّْعِديُّ يَِصُف إِبِالً : (1)قاَل ُعّكاَشةُ  ، كَكتٍِف : اْليابِسُ  القَِشعُ وِ 

ضح  فـــــــــــــِ قـــــــــــــَ نــــــــــــــح اٍن مـــــــــــــُ بـــــــــــــَ تح يف َذنــــــــــــــَ مـــــــــــــَ يـــــــــــــ  خـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

ريحِ وِ      إٍل غـــــــــــــــــــَ وِض كـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ ضح يف رُف  َقشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ُجُل ال  : القَِشعُ وِ   يَثْبُُت على أَْمٍر.الرَّ

 ٌء من الثِّيَاِب ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد.، أَي َشيْ  ، َكِقَزاعٍ ِزنَةً وَمْعنًى قَِشاعٌ  ما َعلَْيهو يُقَال : أَتَىوِ 

ْبعِ األُْنثَى ، القَُشاعُ  عن النَّْضِر :وِ  ْبَع عامٌّ ، هَكَذا هو في العُبَاِب واللَِّساِن. قاَل َشْيُخنَ  كغَُراٍب : َصْوُت الضَّ ا : وكأَنَّه َجَرى على رأْي أَنَّ الضَّ

 ، وإِاّل فقد َسبََق أَنَّه خاصٌّ باألُْنثَى ، فال يُْحتَاُج للَوْصِف به ، انتَهى ، وقال أَبو ِمْهَراٍس :

ن   َداَءهـــــــــــــــُ َبن  نـــــــــــــــِ اعُ كـــــــــــــــَ ٍض  ُقشـــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــاَل      ٍة َأكـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ رَاعـــــــــــــــِ ُد مـــــــــــــــن فــــــــــــــــَ قـــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

  
ى الُحَساَس ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد. َسِمَع : َجفَّ كَ  ُء.الشَّيْ  قَِشعَ وِ   كاللَّْحِم الِّذي يَُسمَّ

ٌق. قَِشيعٌ  َكألٌ وِ   ، كأَِميٍر : ُمتَفَّرِ

 أَْشَرُف. ، أَي ِمْنهُ  أَْقَشعُ  ُهو قاَل ابُن األَْعَراِبّي :وِ 
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قُوا. أَْقَشعُواوِ   .تَْكَرار فهو ، عنههللارضيوهذا قَْد تَقَدَّم للُمَصنِِّف ، وَمرَّ شاِهُده من قَْوِل العَبّاِس  : تَفَرَّ

 ، وهو َمَجاٌز. عن الماِء : أَْقلَعُوا أَْقَشعُواوِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ّمِ : داٌء يُْوبُِس  القَُشاعُ   اإِلْنَساَن. (2)، بالضَّ

 : ُرْقعَةٌ تُوَضُع على النَِّجاِش عنَد َخْرِز األَِديِم.، بالَكْسِر  الِقَشاعُ وِ 

 : َغِشيَه ثُمَّ اْنَجلَى َعْنه ، تَقَشَّعَ و ُء ،عنه الشَّيْ  اْنقََشعوِ 

__________________ 
 ( يف التكملة : قا  أبو  مد الفقعسي ا ويقا  عكاشة بن أيب مسعدة.1)
 ( يف امكم : يُوي  جلد اإلنسان.2)
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 الِم عن الُصبحِح ا واهلَمِّ عن الَقلحِب ا والَبالِء عن الِبالد ا وهو جَمَاٌز.كالظ  
 السََّحاَب. لقَْشِعَها ، قَْشعَةُ و وقال َشِمٌر : يُقَاُل للشََّماِل : الِجْربِيَاُء ، وَسْيَهٌك ،

 القَْوُم : َذَهبُوا واْفتََرقُوا. تَقَشَّعَ وِ 

 عن َمْجِلِسهم : اْرتَفَعُوا ، وهِذِه عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. أَْقَشعُواوِ 

 : أَْن تَْيبََس أَْطَراُف الذَُّرةِ قَْبَل إِنَاَها ، يُقَاُل : القَْشعُ وِ 

ً  الذَُّرةُ  قََشعَت  َره فِي الفاِء ، وقَلََّده الُمَصنُِّف ، فَوِهَما.، ُهنَا َذَكَره صاِحُب اللَِّساِن وابُن القَّطاعِ ، وخالَفَُهم الّصاَغانِيُّ ، فَذكَ  تَْقَشُع قَْشعا

 ، كفَِرَحٍة : ُمْلتَفَّةُ كثِيَرةُ الَوَرِق ، كما في اللَِّسان والُمِحيط. قَِشعَةٌ  وأََراَكةٌ 

َمْخَشِريُّ في الفاِء ، وهذا َمَحلُّ ِذكْ  القَُشاعُ وِ  ى على الشََّجِر ، َذَكَره الزَّ ّمِ : ما يَتَلَوَّ  ِره ، وَسيَأْتِي أَْيضاً في الغَْيِن الُمْعَجَمِة مع الفاِء.، بالضَّ

 ، كِمْنبَر : النّاُووُس ، يََمانِيّةٌ. الِمْقَشعُ وِ 

يَّةٌ ، وقد يَِصحُّ َمعناَها بَضْرٍب من الَمَجاز. القَْشعُ وِ   ، بالفَتْحِ : الفَْهُم ، َشاِميَّةٌ عاّمِ

 . عن اْبِن َعبّاٍد.، بالفَتْحِ ، ِريٌش ُمْنتَِشرٌ  القَْشعُ وِ 

 عن أَماِكنِهم : َجلَْوا عنها ، وهو َمَجاٌز. اْنقََشعُواوِ 

 بقَُشاَعِته ، أَي يَْرِمي بنُخاَمتِه. وهو َمَجاٌز. يَْقَشعُ  وهو

 نَم. نقله ابُن ُدَرْيٍد.: الُحَساُس ، وهو َسَمٌك يَُجفَّف ، يأْكلُه أَهُل البَْحَرْيِن ، ويُْطِعُمونَه اإِلبَِل والبَقَر والغَ  القَاِشعُ وِ 

َمْخَشِريُّ ، وهو َمجاٌز. (1) تَتَقَشَّعْ  وفاُلٌن لم  َجاِهِليَّتُه. نَقَلَه الزَّ

 اللَّْيُل : أَْدبََر وَذَهَب ، قاَل ُسَوْيٌد : اْنقََشعوِ 

هـــــــــــــــا وِ  ائـــــــــــــــِ طـــــــــــــــَ يـــــــــــــــهـــــــــــــــا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ِإبـــــــــــــــح َزجـــــــــــــــِّ  يــــــــــــــــُ

ُر      يــــــــــح وحِن ِإَذا الــــــــــلــــــــــ  عــــــــــَرُب الــــــــــلــــــــــ  ضح مــــــــــُ َقشــــــــــــــــــــــــَ (2)انـــــــــــح
 

  
 إِلى البَْصَرةِ. ـرِضَي هللا َعْنه  ـبُن َعِقيٍل ، بالَكْسِر : َرُجٌل من بَنِي تَِميٍم ، وهو َجدُّ َصبِيغِ بن ِعْسٍل الَِّذي نَفَاه ُعَمُر  قِْشعُ وِ 

ْحفَةُ  القَْصعَةُ  : [قصع] ْخَمةُ ِمْنَها  : الصَّ َكةً  قََصعَاتٌ  ج : تُْشبُِع العََشَرةَ ،أَو الضَّ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وأَْنَشَد قَْوَل أَبي نَُخْيلَةَ : ، ُمَحرَّ

ا  نــــــــــــــــ  اتٌ مــــــــــــــــا زَاَ  عــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ ُض  َقصــــــــــــــــــــــــــــــَ  أَرحبــــــــــــــــَ

ضُ      َواٍد ُرجــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ ِن َدأحاًب فــــــــــــــــــبـ َريــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

َداَي  بـــــــــــح ُض  (3)عـــــــــــَ رحفـــــــــــَ ـــــــــــُ ٌخ يـ يـــــــــــح اَي وشـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــح  وابـ

  
رُ    مــــــــــــــَ وُم اجلــــــــــــــَ قــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ضُ  كــــــــــــــمــــــــــــــا يـ ــــــــــــــ  ب طــــــــــــــَ

ُ
 املــــــــــــــ

  
 ، وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد في شاِهِد األَِخير : َكِعنٍَب وِجبَالٍ  ، قَِصاعٍ و قَِصعٍ  على القَْصعَة اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ في ُجُموعوِ 

هــــــــــــــم وِ  يــــــــــــــح لــــــــــــــَ م عــــــــــــــَ ر  جــــــــــــــاَرهتــــــــــــــِِ ُرُم ســــــــــــــــــــــــــــِ  حيــــــــــــــَح

َف وِ      ـــــــــــــــُ م أُن ُر جـــــــــــــــاُرهـــــــــــــــُ اعِ أَيحكـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــِقصـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
د أَبُو العَبّاس منهوِ  ثُ  (4)بِن نَْصٍر الّصْغِديُّ  الفَْضُل بُن ُمَحمَّ ِد بِن َمْعبٍَد  الِقَصاعِ  كأَنَّه إِلى َصْنعةِ  الِقَصاِعيُّ الُمَحّدِ ،  (5)، َرَوى عن ُمَحمَّ

.  وعنه أَبو َسْعٍد اإِلْدِريِسيُّ

ٍد الِقَصاِعيُّ ، عن إِْبَراِهيَم بنِ    يُوُسَف ، َرَوى الُمْستَْمِلي عن َرُجٍل عنه.وفَاتَهُ : نور بُن ُمَحمَّ

 .القَُصْيعَةَ و القَْصعَةَ  ومنه في تَْعِليِم آَدَم األَْسَماَء َحتّى ، كُجَهْينَةَ ، تَْصِغيُرها القَُصْيعَةُ وِ 
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والصَّواُب فِيِهَما :  واألُْخَرى بالسََّمنُّوِديَّةِ  من أَْعَماِل فَاقُوس ،من أَْعَماِل َصْهَرْجت ، أَو  قَْريَتَاِن بِمْصَر إِْحَداهَما بالشَّْرقِيَّةِ  ( :6) القَُصْيعَةُ وِ 

َف الُمَصنُِّف.  القَُطْيعَة ، بالطاِء ، كما في قََوانِيِن اْبِن الَجْيعَاِن ، وقد َصحَّ

ةَ ، ، كَمنََع : اْبتَلََع ُجَرَع الماءِ  قََصعَ وَ  تَِها : َردَّتَْها إِلى َجْوفِها قََصعَت قدو أَو الِجرَّ أَو َمَضغَتَْها ، أَو هو بَْعَد  ، كما فِي الّصحاحِ ، النّاقَةُ بِجرَّ

ةِ من َكِرِشها ، ثُمَّ  الدَّْسعِ وقَْبَل الَمْضغِ   بعدَ  القَْصعُ  والدَّْسُع : أَْن تَْنِزَع الِجرَّ

__________________ 
 واملثبت عن األساس وشاهده فيها قو  القطامي : «وفالن ال يتقشض جاهلية»( ابألصر : 1)

 إذا ابطـــــــــــــــلـــــــــــــــي مل تـــــــــــــــقشــــــــــــــــــــــــــــض جـــــــــــــــاهـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــتـــــــــــــــه 

 عـــــــــــــــــــــــين ومل يـــــــــــــــــــــــرت  اخلـــــــــــــــــــــــالن تـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــوادي    

  

 «.وقد يزجيها أو حنوهقوله : ويزجيها هكذا يف األصر ا ولعله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 «.عداي وابناي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 «.السعدي»اللباب البن األثري وابألصر ( عن 4)
 «.سعد»( عن اللباب وابألصر 5)
 ( قيدها ايقوت : القصيعة تصغري قصعة.6)
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ُغ واإِلفَاَضةُ  َضح
َها فَمأَلتح فاها. َأو هو َأنح مَتحأَل هبا فاَها ذِلَك ا وامل َرَجتـح  ا وِعَباَرُة الّصحاح : وقاَ  بـَعحُضهم : َأي َأخح

ةِ : قَْصعُ  أَو القَْملَِة ، وهو أَْن  قَْصعِ  ، وَضمُّ بَْعِض األَْسنَاِن على بَْعٍض ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد ، قال : َجعَلَه من ِشدَّةُ الَمْضغِ  الِجرَّ

ةُ : اللُّْقَمةُ التي يُعَلَُّل بها البَِعيُر إِلى َعلَفَِه  (1)تَْهِشَمها  رَ وتَْقتُلَها ، والِجرَّ  َعلَى َخَطبَُهم وسلموآلهعليههللاصلىأَنّه » الَحِديُث : ، وبُكّلِ ما ذُِكر فُّسِ

تَِها لَتَْقَصعُ  هاوإِنَّ  ، َراِحلَتِه ِريُر : «.بَجرَّ ْدِق غيَر ُمتَ  قَْصعُ  وقاَل أَبُو َسعَيٍد الضَّ ةَ : اْستِقَاَمةُ ُخُروِجَها من الَجْوِف إِلى الّشِ عٍَة النُّاقَِة الِجرَّ  (2)قَّطِ

ةَ ولم تُْخِرْجَها ، وال نَْزَرة ، ومتَابَعَةُ بَْعِضها بَْعضاً ، وإِنََّما تَْفعَُل النّاقَةُ ذِلَك إِذا َكانَْت ُمْطَمئِنَّةً َساِكنَةً ال تَِسي ُر ، فإَِذا َخافَت َشْيئاً قََطعَت الِجرَّ

ةَ إِذا َدَسعَْت بها النَّاقَةُ بَمْنِزلَِة التَُّراِب الَِّذي يُْخِرُجه اليَْربُوُع من (3)اليَْربُوعِ التَُّراَب  تَْقِصيع وأَْصُل هذا من قاَل :  ، فَجعََل هِذِه الِجرَّ

 .قَاِصعائِه

ً  البَْيتَ  قََصعَ وِ   ولَْم يَْبَرْحه. لَِزَمهُ  : قَْصعا

ِة : ، كما في الّصحاحِ ، َسكَّنَهُ و : أَْذَهبَه الماُء َعَطَشه قََصعَ  يُقَال :وِ  مَّ  وهو َمَجاٌز ، وأَْنَشَد لِذي الرُّ

ُب مل  ِت ا ــُقـــــــح ضح فـــــــانحصـــــــــــــــــــــاعـــــــَ قحصــــــــــــــــَ ــَ رَائـِـَرهـــــــا  تـ  صــــــــــــــــَ

ـــــــــــــمُ وِ      ي ال رِييف وال هـــــــــــــِ ـــــــــــــَ َن ف حـــــــــــــح ـــــــــــــد َنشـــــــــــــــــــــــــــَ  ق

  
اجِ :  وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ للعَجَّ

ارَا  مـــــــــــــــــَ ِت اأَلغـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــ  ىت  ِإذا مـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــَ

ا      مــــــــــــــــــ  ضِ راين ولــــــــــــــــــَ قحصــــــــــــــــــــــــــــــــَ رارَا تـــــــــــــــــــَ  اأَلصــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
عَهُ  ً  كقَصَّ قَيَّاِت في األَّوِل : فِيِهَما ، تَْقِصيعا  ، قاَل ابُن الرُّ

رَاَش ِإَذا  ي هلـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــِ  ِإيّنِ أُلخـــــــــــــــــــح

ضَ      رِ ُ  َقصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــفـــــــــــَ ِه ال رحســـــــــــــــــــــــــِ ِن عـــــــــــِ  يف ِحضـــــــــــــــــــــــــح

  
ً  الُجْرُح بالدَّمِ  قََصعَ وِ   تأََلَ.وامْ  ، وزاَد غيُره : قَّصع عن ابن ُدَرْيٍد ، ولكنّه َشّدد َشِرَق به : قََصعا

ُروَرة « القَْملَةُ بالنَّواةِ  تُْقَصعَ  نََهى أَنْ :»وفِي الَحِديِث  قَتَلََها : (4)بيَن الظُّْفَرْين  القَْملَةَ  قََصعَ وِ  ِت النَّواةُ ألَنَُّهم كانُوا يَأُْكلُونَه عند الضَّ وإِنَّما ُخصَّ

 ، أَو ِلفَْضِل النَّْخلَة.

ً  قََصعَ وِ  ً  فاُلنا  ، وكذِلك :قََمعَه قَْمعاً. َصغََّرهُ وَحقََّره : يَْقَصعُه قَْصعا

 أَي أََذلَّه ، وُهَما ُمتَقَاِرباِن.« أَْقَمأَه»، وهو َمجاٌز ، أَصابَهُ بَشَدائِِد الدَّْهِر ، وفِي بَْعِض النَُّسخِ :  هللاُ َشبَابَهُ : أَْكَداهُ  قََصعَ وِ 

 وال يَْزَداُد. ببُْسِط َكفِّه على َرأِْسه. قِيل : والَِّذي يُْفعَُل به ذِلَك ال يَِشبُّ  أَو َضَربََها َهاَمتَهُ : َضَربَه قََصعَ  الغاُلَم ، أَو قََصعَ وِ 

بِّيِ  َكاِدي الشَّبَابِ  ، األَِخيُر كَكتٍِف : قَِصعٌ و ، قَِصيعٌ و ، َمْقُصوعٌ  ُغالمٌ وِ   قَِصيعٌ  إِذا كاَن بَِطَئ الشَّبَاِب : قَِمٌئ ، ال يَِشبُّ وال يَْزداُد ، ويُقَاُل للصَّ

 ، عن ُكَراعِ. بَِهاءٍ  قَِصيعَةٌ  وهي يُِريُدوَن أَنَّه ُمَردَُّد الَخْلِق بَْعُضه إِلى بَْعٍض ، فليس يَُطوُل ، (5)، 

ً و قََصاَعةً  ، كَكُرَم وفَِرَح ، قَُصعَ  قدوِ  كةً ، فيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتَّب ، وكذا م قََصعا ، واْقتََصر الَجْوَهِريُّ  قَِصعٌ و قَِصيعٌ  ع قوِله :، ُمَحرَّ

 .قَِصيعٌ  كَكُرَم ، فهو قَُصعَ  والّصاغانِيُّ على

. ُغْلفَةُ الّصبِّيِ إِذا اتََّسعَْت َحتَّى تَْخُرَج َحَشفَتُه ، ج القُْصعَةُ وِ  ّمِ  كُصَرٍد. ، قَُصعٌ  : ، بالضَّ

ً  القُْصعَةُ وِ  ّمِ ، أَْيضا ثَُؤبَاَء ، و وهِذه عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، كُهَمزةٍ  ، القَاِصعاءُ و ، والقَُصْيعَاُء ، والقَُصاَعةُ ، القَُصعَاءُ و ، القَُصعَةُ و ، أَي بالضَّ

فإِذا فَِزَع وَدَخَل فِيه ،  يَْدُخلُهو يَْحِفُره ُجْحٌر لليَْربُوعِ  ، واألَْشَهُر الثانِيَةُ واألَِخيَرةُ ، وعليهما اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ : وُحَمْيَراَء ، وثَُماَمٍة ، ونَافِقَاءَ 

َل ما يَْبتَِدىَسدَّ فََمه ؛ لَئِاّل يَْدُخَل عليه َحيَّةٌ أَو دابَّةٌ ، وقِي ُء فِي َل : هي باُب ُجْحِره يَْنقُبُهُ بعَد الدَّاّماِء فِي َمَواِضَع أَُخر ، وقيل : فَُم ُجْحِره أَوَّ

قال الَجْوَهِريُّ  .قََواِصعُ  ج : : تَُراٌب يَُسدُّ به باَب الُجْحِر ، قاِصعَاُؤه ِء ، وقيَل :الشَّيْ  (6)ِء َعلى ، وهو َضمُّ الشَّيْ  القَْصعِ  َحْفِره ، وَمأَْخذُه من

 ، قالَهُ أَبو َسِعيٍد. قاِصعائِه وتَْقِصيعُهُ : إِخراُجه تَُرابَ  وَجعَلُوا أَِلفََي التَّأْنيِث بَمْنِزلَِة الهاِء ، اْنتََهى. َشبَُّهوا فاِعالَء بفَاِعلَةٍ  :
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ْرعُ  قَصَّعَ  قال ابُن ُشَمْيٍل :وِ  ً  الزَّ  ، فإِذا صاَر له ُشعٌَب قِيَل : َشعََّب. ِض : َخَرج من األَرْ  تَْقِصيعا

__________________ 
 «.حتشمها»( عن التهذيب والصحاح واللسان وابألصر 1)
 واملثبت عن اللسان ا ويف التهذيب : منقطة.« مققطض»( ابألصر 2)
 ( يف اللسان والتهذيب : تقصيض الريبوع وهو إخراجه تراب جحره وقاصعائه.3)
 القاموس : والقملة ابلظ ُفِر : قتلها.( يف 4)
 ( يف اللسان : قصيض.5)
 ء.( يف التهذيب : إىل الشي6)
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عَ  قاَل َغْيُره :وِ  لُ  قَصَّ  َطلَعُوا. : إِذا القَْوم ِمْن نَْقِب الَجبَلِ  أَوَّ

 ، وفي األََساِس :تََدثَّر. في ثَْوبِِه : تَلَفَّفَ  قَصَّعَ  من الَمَجاز :وِ 

َهاِت اللُّغَة : ، كُمعَظٍَّم : قَّطاعٌ  ُمقَصَّعٌ  َسْيفٌ  يُقَاُل :وِ  ،  ِمْقَصعٌ  ، قال الّصاَغانِيُّ : وفيه نََظر ، وهو في العُبَاِب واللَِّساِن والتَّْكِملَِة وسائِِر أُمَّ

ْل.كِمْنبٍَر ، وزاد صاِحُب اللَِّساِن :وِمْقَصٌل كذِلك ، ففي َضْبِط الُمَصنِِّف إِيّاه نََظٌر ظاِهرٌ    ، وكأَنَّه مقلوُب ِمْصقَعٍ ، كِمْنبَر أَيضاً ، فتأَمَّ

ِديِد : اْمتأَلَ ِمْنه تَقَصَّعوِ  ُل بالصَّ . الدُّمَّ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

.الَخْلِق. وَجعَلَهُ صاِحُب اللَِّساِن تَْرِكيب ، كَسَمْنَدٍل : القَِصيُر الُمتَداِخلُ  القََصْنَصعُ  قاَل ابن ُدَرْيٍد :وِ   اً ُمْستَِقالًّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

َحى ، نَقَلَه أَبُو َسِعيٍد. القَِصيعُ   ، كأَِميٍر : الرَّ

َحى الَحبَّ  قََصعَتوِ  ً  الرَّ َمْخَشِريُّ ، وهو َمَجاٌز. قَْصعا  : فََضَختْهُ ، نَقَلَه الزَّ

 ِء بالظُّْفِر ، وكذِلَك الَمْصُع ، بالِميِم.: َدْلُك الشَّيْ  القَْصعُ وِ 

ُل بالتَّْشِديِد ، قَصَّعَ وِ   .كتَقَصَّعَ  الدُّمَّ

تَِها : مثلُ  قَصَّعَتِ وِ   .قََصعَتْ  النَّاقَةُ بِجرَّ

ً  الضَّبُّ  قَصَّعَ وِ  عٌ  : َسدَّ باَب ُجْحِرِه ، وقِيَل : ُكلُّ سادٍّ  تَْقِصيعا  البَْيَت : لَِزَمهُ ، وهو َمَجاٌز. تَقَصَّعَ  ، ومنه ُمقَّصِ

 ، واْستَعَاَره بعُضُهم للشَّْيَطاِن ، فقال : قاِصعائِه الضَّبُّ : َدَخَل في قَصَّعَ  ويُقَال :

اُن  طــــــــــــَ يــــــــــــح ضِإذا الشــــــــــــــــــــــــــ  ا  َقصــــــــــــــــــــــــــ  اهــــــــــــَ فــــــــــــَ  يف قـــــــــــــَ

َؤامِ      ِر الـــــــــــــــــتــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــح اه اب ـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــَ

  
ّبِ من نَافِقائِه.قولُه : تَنَفَّْقنَاه ، أَي   اْستَْخَرْجنَاه ، كاْستِْخَراجِ الضَّ

 وأَّما قوُل الفََرْزَدِق يَْهُجو َجِريراً : .(1) [وغضبَ ]الشَّْيطاُن في قَفَاهُ ، إِذا ساَء ُخلُقُه  قَصَّعَ  وفي األََساِس :

ُت وِ  ذح كَ ِإذا َأخــــــــــــَ عــــــــــــائــــــــــــِ دح  بــــــــــــقــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــِ  ملَح  ــــــــــــَِ

ريحَ مــــــــــن      َك غــــــــــَ يــــــــــنــــــــــُ عــــــــــِ ًدا يــــــــــُ ضُ َأحــــــــــَ َقصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ تـ ــــــــــَ  يـ

  
َشبََّهُهم بهذا ألَنَّه َعنَى َجِريراً ، وهو ِمْن بَنِي فَمْعنَاه : إِنََّما أَْنَت في َضْعِفَك إِذا قََصْدُت لَك ، كبَنِي يَْربُوعٍ ، ال يُِعينَُك إِاّل َضِعيٌف ِمثْلُك. وإِنََّما 

 يَْربُوع.

 َدفَعَه وَكَسَره.:  قََصعَهُ قَْصعَةً وِ 

ْبيَاِن : القَِصيُر القُْلفَِة ، الَِّذي يكوُن َطَرُف َكَمَرتِه بَاِدياً ، وم األَْقَصعُ وِ  ْبِرقاِن بِن بَْدٍر : نه َحدِ من الّصِ  األُقَْيِصعُ  أَْبغَُض ِصْبيَانِنا إِلَْينَا»يُث الّزِ

 «.الَكَمَرةِ 

 وقَْوُل ِذي اِلخَرِق الطَُّهِوّيِ :

خــــــــــح  تــــــــــَ ه فــــــــــَيســــــــــــــــــــــــح ائـــــــــــِ قــــــــــَ وَع مــــــــــن اَنفــــــــــِ  رُِج الــــــــــرَيحبــــــــــُ

ِة وِ      خــــــــَ يــــــــح رِه ُذو الشــــــــــــــــــــــ  حــــــــح ضُ مــــــــن جــــــــُ َقصــــــــــــــــــــــ  تـــــــــَ  الــــــــيـــــــــَ

  
عْ  يَتَقَصَّعُ  قاَل األَْخفَُش : أَراَد الَِّذي اجِ : لّما اْحتَاَج إِلى َرْفعِ القَافِيَِة قَلََب االْسَم فِْعالً ، وهو من أَْقبَح َضُرورات الّشِ  .رِ فيه ، وقاَل ابُن السَّرَّ

 .الِقَصاعَ  ، َكشّداٍد : من يَْصنَع القَّصاعوِ 

مِّ  القَُضاَعةُ  : [قضع]  ، كذا في الّصحاح والتَّْهِذيِب ، زاد الَجْوَهِريُّ : ولم يَْعِرْفهُ أَبُو الغَْوِث. َكْلبَة الماءِ  : اسمُ  بالضَّ

 : َكْلُب الماِء. قَُضاَعةُ  وفي الُمْحكم :
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. ما يَتََحتَُّت من أَْصِل الحائِِط ، كالقُضاعِ فِيِهَما أَْيضاً :و الدَّقِيق.ُغبَاُر  : القَُضاَعةُ وِ  ّمِ أَيضاً ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ  ، بالضَّ

ة بِن َزْيِد بِن ماِلكِ  الفَْهُد ، وبه لُقَِّب َعْمُرو بُن ماِلك : القَُضاَعةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ   أَبُو َحّيٍ باليََمنِ  وهو قُضاَعةَ  َسبَإِ :بِن  ْبِن ِحْميَرَ  بٍن ُمرَّ

ُل  قَُضاَعةُ  ، وتَْزُعم نُسَّاُب ُمَضَر أَنَّه ، كما في العُبَاِب. وقال ابُن ماُكوال : هو األَْكثَُر واألََصحُّ ،  (2)بُن َمعَّدِ بِن َعْدنَاَن. والّصَواُب هو األَوَّ

َمِة الفَاِضِليَِّة : وأَْكثَُر ا ه ، فنُِسَب  قَُضاَعةُ  لعُلََماِء على أَنَّهوفي الُمقَّدِ ةَ َزْوُج أُّمِ ه ، عاَدةٌ  [إِلى]بُن َمعَّدِ بِن َعْدنَاَن ، وأَنَّ ماِلَك ْبَن ُمرَّ َزْوجِ أُّمِ

 عند العََرِب َمْعُروفةٌ بَْينَُهم. انتهى.

__________________ 
 ( زايدة عن األساس.1)
 .440تلف األقوا  يف مجهرة ابن حزم ص ( اختلفوا يف اله ونسبه انظر خم2)
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في الجاِهِليَِّة واإِلْسالم تُْعَرُف بَمعَّدٍ ، َحتّى كانَت الِفتْنَةُ بالّشاِم بيَن َكْلٍب وقَْيِس َعْيالَن أَيّاَم  قَُضاَعةُ  وقال أَبُو َجْعفَِر بُن َحبِيب النَّّسابَةُ : لم تََزلْ 

َساِب هذا  يَْوَمئٍذ إِلى اليََمِن ، واْنتََمْت إِلى ِحْميَر اْستِْظَهاراً ِمْنُهم بِهم إِلى قَْيٍس ، وَذَكَر ابُن األَثِيِر في األَنْ َمْرَواَن بِن الَحَكِم ، فماَل َكْلبٌ 

ُد بُن َساّلٍم البَْصِريُّ النَّّسابَةُ لَّما ُسئَل : فنَِزاٌر أَكثَُر ،  قَُضاَعةُ  فقاَل : إِْن تََمْعَدَدتْ  ؟َمننِزاٌر أَكثُر أَم اليَ أَ  االْختِالَف ، ثم قاَل : وِلهَذا قاَل ُمَحمَّ

نَْت فاليََمُن. ه بنُو َمعَّدِ بِن َعْدنَاَن ، الْنِقضاِعِه عن قَْوِمهِ  لُقَِّب به أَو وإِْن تَيَمَّ ه ، وهو اْنِقَطاُعه عنهم. وإِْخَوتُه اِلمُّ ، كَمنََع :  قََضعَهُ  أَو من مع أُّمِ

 الَكْلبِيِّين في الُحُروِب. (1)الَخِليل. وكانُوا أََشدَّ  ، قالَهُ  قََهَره

ُد بِن َسالَمةَ  ُد بُن يُوُسَف بِن َعْبِد  القُضاِعيُّ  بِن َجْعفَرٍ  ِمْنُهم القاِضي أَبو َعْبِد هللا ُمَحمَّ َهاِب ، وَسِميُّه أَبو َعْبِد هللا ُمَحمَّ ، صاحُب ِكتاِب الّشِ

 تُُوفَّي سنة أَْربَِعَمائٍة وأَْربَعٍَة وَخْمِسين.« الُمْختَاِر في الِخَطِط واآلثَارِ »، صاحُب  القُضاِعيُّ  السَّالمِ 

مِّ  َضاعُ القُ و ، بالفَتْحِ ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، القَْضعُ وِ   : َوَجٌع فِي بَْطِن اإِلْنَساِن. التَّْقِضيعُ  كذِلكَ و ، عن اللِّْحيَانِّيِ ، ، بالضَّ

 وداٌء. تَْقِطيٌع فيه : التَّْقِضيعُ وِ 

 َعْنه : بَعَُد. اْنقََضعَ وِ 

 تَقَطََّع. ُء :الشَّيْ  تَقَضَّعَ وِ 

عَ و ، اْنقََضعَ وِ  قَ  : تَقَضَّ عِ. التَّقَضُّعو االْنِقَضاعُ  ، وقاَل ابُن فاِرٍس : تَفَرَّ
 ، من باب اإِلْبَداِل ، أَي من االْنِقَطاعِ والتَّقَطُّ

ً  ، كَمنَعَه ، قََطعَه : [قطع] ً و ، قَْطعا ً و ، كَمْقعٍَد ، َمْقَطعا ، وَكذِلَك التِّنِبّاُل والتِّنِقّاُم ، والتِِّماّلُق ، هِذه الَمَصاِدُر  ، بَكْسَرتَْيِن ُمَشدََّدةَ الّطاءِ  تِِقّطاعا

ً و قَِطيعَةً  ُكلَُّها جاَءْت على تِِفعّاٍل ، َكَما في العُباِب. وفاتَه ّمِ ، ومن األَِخيِر قَْوُل الّشاِعِر : قُُطوعا  ، بالضَّ

ا  بــــــــاَن ســــــــــــــــــــــقــــــــاهبــــــــَُ تــــــــَ ىت  اســــــــــــــــــــــح تح حــــــــَ رِحــــــــَ  فــــــــمــــــــا بــــــــَ

وعـــــــاً      طـــــــُ مـــــــَ  قـــــــُ ـــــــِ يـــــــِف حـــــــاِدِر ل ـــــــلـــــــِّ َن ال وٍ  مـــــــِ بـــــــُ (2)حـــــــح
 

  
السَّبِيِل  كقَْطعِ  اللَّْحِم ونحِوه ، وقد يكوُن ُمْدَركاً بالبَِصيَرةِ ، كقَْطعِ  قد يكوُن ُمْدَركاً بالبََصِر ، القَْطعُ  من بَْعِضه فَْصالً ، وقاَل الّراِغُب : أَبَانَهُ  :

ةِ والّساِلِكيَن ، ك (3)، وذلك  ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن )قَْولِه تَعَالَى : على َوْجَهْيِن : أََحُدُهَما يَُراُد به السَّْيُر والسُّلُوُك ، والثّانِي يَُراُد بِه الغَْصُب من المارَّ
يَ  (4) (الّرِجاَل َوتَ ْقَطُعوَن السَِّبيلَ  ي إلى قَْطعَ  ُسّمِ  ، وَسيَأْتِي. (5)النّاِس عن الطَِّريِق  اْنِقَطاعِ  الّطِريِق ، ألَنَّه يَُؤّدِ

ً  النَّْهرَ  قََطعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  ً و قَْطعا وجاَزهُ ، والفَْرُق  أَو َشقَّهُ  :كما في الّصحاح ، واْقتََصَر علَى األَِخيِر من الَمَصاِدرِ  َعبََرهُ  بالضّمِ : قُُطوعا

 بين العُبُوِر والشَّّقِ : أَنَّ األَّوَل يَُكوُن بالسَِّفينَِة ونَْحِوَها ، وأَّما الثّانِي فبالسَّْبحِ فيه والعَّْوِم.

ً  قََطعَ وِ   سيُّ قاَل : كما يُقَاُل :ُسْطتُه بالسَّْوِط.، َحكاهُ الفَارِ  َضَربَهُ به : ـالسَّْوِط أَو القَِضيِب ، َكَما َسيَأْتِي  ـ، كأَِميٍر  بالقَِطيعِ  فاُلنا

ةِ  َخْصَمهُ  قََطعَ  من الَمَجاِز :وِ  ِة  بالُحجَّ ُجُل أَْيضاً ، إِذا بَكَّتُوه ،  أَْقَطعَ  ويُقَاُل : َكأَْقَطعَهُ  فَلَْم يُِجْب ، بَكَّتَهو : َغلَبَه (6)، وفي األَساِس بالُمَحاجَّ الرَّ

 كما َسيَأْتِي.

ً  ِلَسانَهُ  قََطعَ  اِز :ِمَن الَمجَ وِ  قالَهُ للّسائِِل. أَي :أَْرُضوهُ َحتَّى يَْسُكَت. وقاَل « َعنِّي ِلَسانَه اْقَطعُوا»الَحِديُث : ، ومنه أَْسَكتَه بإِْحسانِه إِلَْيهِ  : قَْطعا

في الَكذّاِب  ـَرِضَي هللا َعنهُ  ـيَل : أَْعَطاهُ أَْربَِعيَن ِدْرَهماً ، وأََمَر عِليًّا أَي العَبّاِس بِن ِمْرداٍس ، فَكَساهُ ُحلَّتَه ، وقِ « ِلَسانَه اْقَطعْ »أَْيضاً ِلبِالٍل : 

ْعِر ، َض لَهُ بال، وقاَل الَخّطاِبيُّ : يُْشبِهُ أَْن يَُكوَن هذا ِمّمْن لَهُ َحقٌّ فِي بَْيِت الماِل ، َكاْبِن السَّبِيِل. وَغْيره ، فتَعَرَّ  الِحْرَماِزّيِ بِمثِْل ذِلكَ  ّشِ

 فأَْعَطاهُ بَحقِِّه ، أَو لحاَجتِه ال لِشْعِرِه.

ِكيَّةِ  قََطعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  ً  ماُء الرَّ ّمِ ، قُُطوعا ً و ، بالضَّ  ، األَِخيُر عن ابِن األَْعَرابِّي. أَْقَطعَ و ، كاْنقََطعَ  ، وقَلَّ ، ، بالفَتحِ والَكْسِر : َذَهبَ  ِقَطاعا

__________________ 
 .173/  1« قضض»ومثله يف التهذيب « أشداء كلبا وليحررقوله : وكانوا َأشد الكلبيا عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( ويرو  :2)

 فما رويت حىت استبان ُسقاهتا
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. وقطض .. مدركاً ابلبصــــر كاألجســــام أو مدركاً ابلبصــــرية كاألشــــياء املعقولة فمن ذلك قطض األعضــــاء ء( عبارة املفردات : القطض فصــــر الشــــي3)
 ... الطري  يقا  عل  وجها

 .29( سورة العنكبوت اآية 4)
 ( عبارة املفردات : وإلا لي ذلك قطض الطري  ألنه يؤدي إىل انقطاع الناس عن الطري .5)
 ( يف األساس : يف اماجة.6)
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ً  الطَّْيرُ  قََطعَت ِمَن الَمَجاِز :وِ  ّمِ ، قُُطوعا ً و ، بالضَّ  َخَرَجْت ِمْن بِالِد البَْرِد إِلَى: (1)، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى الفَتْحِ  ويُْكَسرُ  ، بالفَتْحِ ، قََطاعا

يِت :كان ذِلَك ِعْندَ  : َذَواِهُب ، أَْو َرَواِجعُ  قََواِطعُ  الَحّرِ ، فِهيَ  بِالدِ  ّكِ الماِء ، وبَْعُضهم  قَِطاعِ و الطَّْيِر ، قَِطاعِ  ، كما في الّصحاحِ ، قاَل ابُن الّسِ

ْيِر ، قُُطوعيَقُول : ْيِر : أَْن يَِجي قََطاعُ و الماِء ، قُُطوعو الطَّ الِغْربَاُن  قََطعَتِ  ، وقاَل أَبُو َزْيٍد : يَْنقَِطعَ  ِء : أَنْ الما قََطاعُ و َء ِمْن بَلٍَد إِلى بَلٍَد ،الطَّ

تَاءِ  ً  إِلَْينَا في الّشِ ْيِف ُرُجوعاً. والطَّْيُر الَّتِي تُِقيُم ببَلٍَد ِشتَاَءَها وَصْيفََها هي :األَوابُِد. قُُطوعا  ، وَرَجعَْت في الصَّ

ً يَْقَطعَُها قَطْ  َرِحَمهُ  قََطعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  ، كُصَرٍد ، وُهَمَزةٍ :  قَُطعٌ  فُهَو َرُجلٌ  ، كَسِفينٍَة ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى األَِخيِر ، قَِطيعَةً و ، بالفَتْحِ  عا

َج َكِريَمةً ِمْن فاِسٍق فقَدْ »الَحِديُث :  ولَْم يَِصْلَها ، وِمْنهُ  َهَجَرَها وَعقَّها نَّ الفاِسَق يَُطلِّقُها ، ثُمَّ ال يُبَاِلي أَْن وذِلَك أَ « َرِحَمَها قََطعَ  َمْن َزوَّ

ِحِم :  قَْطعُ  يُضاِجعَها ، فيَُكوُن َولَُده ِمْنَها ِلغَْير ِرْشَدةٍ ، فَذلكَ  ِحِم ، وفي َحِديِث ِصلَِة الرَّ  ، فَِعيلَةُ ِمنَ « القَِطيعَةِ  هذا َمقَاُم العائِِذ بَِك من»الرَّ

دُّ والِهجْ  القَْطعِ  َحِم ، وفي َحِديٍث آَخرَ ، وُهَو الصَّ ِحُم »:  َراُن ، ويُِريُد به تَْرَك البِّرِ واإِلْحَساِن إِلَى األَقَاِرِب واألَْهِل ، وهي ِضدُّ ِصلَِة الرَّ الرَّ

 «.قََطعَنِي َمنْ  اْقَطعْ و ِصْل َمْن َوَصلَنِي ، (2) [اللُهمَّ ] ُمعَلَّقَةٌ بالعَْرِش ، تَقُوُل : (2) [من هللا]ُشْجنَةٌ 

. : إِذا لَْم تُوَصلْ  قَْطعاءُ  بَْينَُهَما َرِحمٌ وَ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

وِمْنهُ  فاُلٌن الَحْبَل : اْختَنََق ، وُهَو نَصُّ العَْيِن بعَْينِه ، قاَل : قََطعَ و ، وفي بَْعِض النَُّسخِ : اْختَنََق بهِ  ، إِذا (3) فاُلٌن بالَحْبلِ  قََطعَ  من الَمَجاِز :وِ 

من األَْرِض نَْفَسهُ  يَْقَطعُ  ، اِلنَّ الُمْختَنَِق يَُمدُّ السَّبََب إِلَى السَّْقِف ، ثُمَّ  أَْي ِليَْختَنِقْ  (4) ْليَْقَطعْ  ثُمَّ  (فَ ْلَيْمُدْد ِبَسَبب  ِإىَل السَّماءِ ):  قولُه تَعَالَى

: َمْن َظنَّ أَنَّ هللا تَعَالَى ال يَْنُصُر نَبِيَّهُ فَْليَُشدَّ  ـوهللا أَْعلَُم  ـَحتّى يَْختَنَِق ، وقاَل األَْزَهِريُّ : وهذا يَْحتَاُج إِلى َشْرح يَِزيُد في إِيضاِحِه ، والَمْعنَى 

، فيَُموَت ُمْختَنِقاً ، وقاَل الفَّراُء : أَراَد  (5) يَْنقَِطعَ  لَحْبَل َمْشُدوًدا في ُعنُِقه َمدًّا َشِديًدا يَُوتُِّرهُ َحتَّىَحْبالً في َسْقِفه ، وُهَو السََّماُء ، ثُمَّ ِليَُمدَّ ا

يَْعنِي السَّبََب ، وُهَو « ِليَْقَطْعهُ  ثُمّ »ْبِد هللا : اْختِنَاقاً ، وفي قَِراَءةِ عَ  (ُثَّ ْليَ ْقَطعْ )ِليَْجعَْل في سماِء بَْيتِه َحْبالً ، ثُمَّ ليَْختَنِْق بِه ، فذِلَك قولُه : 

 نَفَُسهُ ، فيَُموَت. يَْنقَِطعَ  َمْعناه : ِليَُمدَّ الَحْبَل الَمْشُدوَد فِي ُعنُِقه َحتّى الَحْبُل ، وقِيَل :

ً  الَحْوضَ  قََطعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   ، وِمْنهُ قَْوُل ابِن ُمْقبٍِل يَْذُكُر اإِلبَِل : عنهُ الماءَ  قََطعَ  َمأَلَهُ إِلَى نِْصِفه ، ثُمَّ  : قَْطعا

نـــــــــا عـــــــــح طـــــــــَ رُُه  قـــــــــَ طـــــــــح ر  شـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــَ ابــــــــــح َض فـــــــــَ وح ن  ا ـــــــــَ  هلـــــــــَُ

ذُن ســـــــــــــــــــــائــِرُهح      َو  ـَـمـــــــح رحٍب ِغشـــــــــــــــــــــاٍش ا وهــح (6)بشــــــــــــــــُ
 

  
 : أَي باقِيه.

َج اْمَرأَةً ، وساَق إِلَْيها َمْهَرَها إِبِالً :قالَه أَبُو َسعِ  باَعَها. ، أَي : ُعنَُق دابَّتِه قََطعَ  من الَمَجاِز :وِ   يٍد ، وأَْنَشَد ألَْعرابِّيٍ تََزوَّ

رح  ــــــــــُفصــــــــــــــــــــــــُ ي وال اُء مَتحشــــــــــــــــــــــــِ يحســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ وُ  وال ــــــــــُ  أَق

رح      طـــــــــــُ ـــــــــــٌ  عـــــــــــُ ي رَامـــــــــــِ ا عـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ٍة مـــــــــــِ لـــــــــــ   يف جـــــــــــِ

  

رَاُح َأعحَناَ  اإِلِبرح  (7) َقط َعتِ   اأَلحح

 يَقُوُل : اْشتََرْيُت األَْحَراَح بإِبِِلي.« باألَْحراحِ  قََطْعتُ  وفي العُبَاِب :

 ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ علَى األَِخيِر ، يُقَال : هذا ثَْوبٌ  أَْقَطعَنِيو كقَطَّعَِني ، قاَل األَْزَهِريُّ : الثَّْوُب : كفَانِي ِلتَْقِطيِعي قََطعَنِي قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

ً  لَكَ  يُقَطَّعُ و ، يُْقِطعُكَ و يَْقَطعُكَ  ، ُكلُّه ِمْن َكالِم الُمَولَِّديَن ، وقاَل  (9)قَِميصاً ونَْحَوه ، وقاَل األَْصَمعيُّ : ال أَْعِرُف هذا  (8): يَْصلُُح لََك  تَْقِطيعا

 وقد َحَكاه أَبُو ُعبَْيَدةَ عن العََرِب. :أَبُو حاتٍِم 

ُجُل ، قَِطعَ  من الَمَجاِز :وِ  تَ  قََطاَعةً  َكفَِرَح وَكُرَم ، الرَّ  القَْوِل. قَِطيعُ  فهو لَْم يَْقِدْر َعلَى الَكالمِ و :بُّكِ

ٌ  ِلَسانُه : َذَهبَْت َسالَطتُه قَُطعَتْ وِ   ن َسِليَطةً ، وُهَو َمَجاٌز.الَكالِم : إِذا لَْم تَكُ  قَِطيعُ  ومنه اْمَرأَة

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف الصحاح املطبوع ابلكسر.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
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 ( يف القاموس : وفالٌن ا بَر : اختن .3)
 .15( سورة ا ج اآية 4)
 ( يف التهذيب : حىت يقطض حياته ونفسه خنقاً.5)
 يذكر إباًل سق  هلا يف ا وض عل  عجر ومل يروها.( التهذيب ونسبه البن مقبر 6)
 ( يف التهذيب :7)

 قطعُت ابألحراج أعنا  اإلبر
 ( يف اللسان : عليك.8)
 ( نص كالم األصــــــــــــــمعي كما نقله عنه يف التهذيب قا  : ال أعرف هذا ثوٌب يُقِطض وال يُقطِّض وال يقطّعين وال يقحطعين ا هذا كله من كالم9)

 املولدين.
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ً  اليَُد ، كفَِرَح ، قَِطعَتوِ  َكةً  قََطعا ً و بالفتحِ ، قَْطعَةً و ُمَحرَّ  ، أَْي من قِبَِل نَْفسِه ، حكاهُ اللَّْيُث. بَِداٍء َعَرَض لها اْنقََطعَتْ  : إِذا بالضمِّ  قُُطعا

ّمِ : َشيْ  األُْقُطوَعةُ  من الَمجاِز :وِ  حاحِ : « َصَرَمتْها»، وفي بعِض النَُّسخ  أُْخَرى َعالَمةَ أَنَّها صاَرَمتَْها ٌء تَْبعَثُه الَجاِريَةُ إِلَىبالضَّ وفي الّصِ

ِريَمِة والِهْجَراِن ، وفي التَّْهِذيِب : تَْبعَُث بِه الجاِريَةُ إِلَى ص  اِحبِها ، وأَْنَشَد :َعالَمةٌ تَْبعَثَُها الَمْرأَةُ إِلَى أُْخَرى ِللصَّ

ــــــــــــــح وِ  يـ ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــَ ارِيـ تح جلــــــــــــــَِ الــــــــــــــَ ا قــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ا : اذحهــــــــــــــَ  هــــــــــــــَ

ِه      يــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ةٍ ِإل وعــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح رح  أبُق جــــــــــــــــــَ  ِإذح هــــــــــــــــــَ

  

َوٍة وِ  فـــــــــــــــح ِك مـــــــــــــــن جـــــــــــــــَ رحتـــــــــــــــُ جـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــا ِإنح هـــــــــــــــَ

  
رح وِ    نح َأخــــــــــــــــاُف وشــــــــــــــــــــــــــــــاَة اَ ضــــــــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــكــــــــــــــــِ

  
. حاِمضٌ  : أَي قاِطعٌ  لَبَنٌ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

حاحِ  ـبه  ُمْنقََطعٌ  به ، فُهو اْنقُِطعَ  ، وَكذِلكَ  به َمْقُطوعٌ  بَزْيٍد ، كعُنَِي ، فُهوَ  قُِطعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  َعَجَز عن َسفَِره بأَّيِ َسبٍَب  :إِذا ـَكما في الّصِ

 ، كنَفَقٍَة َذَهبَْت ، أَو قَاَمْت َعلَْيه راِحلَتُه ، وَذَهَب زاُده ومالُه. كانَ 

لُهو َجاُؤه ،ر اْنقََطعَ  بِِه : قُِطعَ  أَو . ِحيل بَْينَه وبَْيَن ما يَُؤّمِ  نَقَلَه األَْزَهِريُّ

ُكه الَمْقُطوعُ  من المجاِز :وِ  َن ُمتََحّرِ  ، وهذا نَصُّ العُبَاِب ، قاَل :وشاِهُده : : ِشْعٌر في آِخِره َوتٌِد ، فأُْسِقَط ساِكنُه ، وُسّكِ

يِن  لــــــــُ مــــــــِ واَء حتــــــــَح عــــــــح ــــــــغــــــــاَرَة الشــــــــــــــــــــــ  ُد ال هــــــــَ دح َأشــــــــــــــــــــــح  قــــــــَ

وبُ      رححـــــــــُ ِ ســـــــــــــــــــــــُ اح ـــــــــَ ي حـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــل ُة ال ـــــــــَ ُروق عـــــــــح رحَداُء مـــــــــَ  جـــــــــَ

  
َجِز : الَِّذي ُحِذَف منه َحْرفَاِن ، نَْحو :  الَمْقُطوعُ  ِء القَْيِس ، وفي اللّساِن :قَاَل : وُهَو ِمْن َمْنُحوالِت ِشْعِر اْمِرى من الَمِديِد ، والكاِمِل ، والرَّ

إِلَى  التَّْقِطيعِ  (1)فاِعلُْن النُّوُن ، ثُمَّ أُْسِكنَِت الَّالُم ، فنُِقَل فِي »ثُمَّ َذَهَب ِمْن « فاِعلُنْ »فصاَر َمْحذُوفاً ، فبَِقَي « تُنْ »َذَهَب ِمْنه « فاِعالتُنْ »

 كقوِله في الَمِديِد :« فَْعلُن»

ٌة  وتــــــــــــــــــــــــَ اُء ايقــــــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــح ا الــــــــــــــــــــــــذ   ِإلــــــــــــــــــــــــ َ

انِ      قــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِ  ِدهــــــــــــــــح نح كــــــــــــــــِ تح مــــــــــــــــِ رِجــــــــــــــــَ  ُأخــــــــــــــــح

  
 فَْعلُْن ، وكقَوِله في الكاِمِل :« قانِي»فقَْولُه : 

ُه وِ  ن  فـــــــــــــــــِإنـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــ  َك عـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ وح  ِإذا َدعـــــــــــــــــَ

بـــــــــــاال      ن  خـــــــــــَ َدهـــــــــــُ نـــــــــــح زِيـــــــــــُدَ  عـــــــــــِ ٌب يـــــــــــَ (2)َنســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
َجز : َمْقُطوعٌ  : فَِعالتُْن ، وهو (3)« نََخباال»فقَْولُه :   ، وَكقَْولِه في الرَّ

ـــــــــــٌح ســـــــــــــــــــــــــاملٌ  رَتِي ا ُمســـــــــــــــــــــــــح هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ُب مـــــــــــِ ـــــــــــح ل ـــــــــــقـــــــــــَ  ال

ودُ وِ      هـــــــــــــــُ ٌد جمـــــــــــــــَح ينِّ جـــــــــــــــاهـــــــــــــــِ ُب مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح  الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

  
 َمْفعُولُْن.« َمْجُهودٌ »فقوله : 

 ، نَقَلَه الّصاَغانِي وصاِحُب اللَِّساِن. لَبَنَِها اْنِقَطاعُ  يُْسرعُ  : إِذا كانَ  ، كَصبُورٍ  قَُطوعٌ  نَاقَةٌ  من الَمَجاِز :وِ 

 بِِهْم السَّبِيَل ، فيَْقَطعُونَ  ، والَِّذيَن يُعَاِرُضوَن أَْبنَاَء السَّبِيِل ، اللُُّصوصُ  ، كُرّماِن ، وإِنََّما لم يَْضبِْطهُ ِلُشْهَرتِه : الطَِّريقِ  قُّطاعُ  من الَمَجاِز :وِ 

مِّ  كالقُْطعِ   ، كُسكٍَّر. القُطَّعُ  ، هَكَذا في سائِِر النَُّسخِ ، وُهَو َغلٌَط ، وَصَوابُه : بالضَّ

 َو َمَجاٌز.، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وهُ  َصْوتُه يَْنقَِطعُ  كَكتٍِف : َمنْ  القَِطعُ وِ 

 أَخٍ ، قَالَهُ اللَّْيُث ، وهو َمَجاٌز. كِمْحَراٍب : َمْن ال يَثْبُُت َعلَى ُمؤاخاة ، الِمْقَطاعُ وِ 

ً  يَْنقَِطعُ  : ِمْقَطاعٌ  بِئرٌ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   ، نَقَلَه اللَّْيُث أَْيضاً. ماُؤَها َسِريعا

حاحِ : من البَقَِر والغَنَِم ، قاَل اللَّْيُث : والغاِلُب   من الغَنَِم والنَّعَمِ كأَِمير : الّطائِفَةُ  القَِطيعُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  ونَْحِو ذِلَك َكذا نَصُّ العَْيِن ، وفي الّصِ

ُل نَقَلَهُ  ً  صَعلَْيه أَنَّهُ من َعْشٍر إِلَى أَْربَِعيَن ، وقِيَل : ما بَْيَن َخْمَس َعَشَرةَ إِلَى َخْمٍس وِعْشِريَن ، واألَوَّ ،  األَْقَطاعُ  ج : اِحُب التَّْوِشيحِ أَْيضا

مِّ  قَْد قالُوا :و كَشِريٍف وأَْشَراٍف ، ، نَقَلَه الّصاَغاِنيُّ وصاِحُب  ، بالَكْسر الِقَطاعُ و ، كَجِريٍب وُجْرباٍن ، نَقَلَُهَما الَجْوَهِريُّ  القُْطعَاُن ، بالضَّ
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ً  ، كأَنَُّهْم َجَمعُوا َعلَى َغْيِر قِيَاٍس  األَقاِطيعُ  َل الَجْوَهِريُّ :قاو ، أَْقِطعَةٌ و اللَِّسان ، وزاَد األَِخيُر : ، وفي اللَِّسان : قاَل ِسيبََوْيه : وُهَو ِمّما  إِْقِطيعا

 ُجِمَع َعلَى َغْيٍر بِنَاِء واِحِده ، ونَِظيُره ِعْنَدُهم : َحِديٌث ، وأَحاِديُث ، وأَْنَشدَ 

__________________ 
 «.من»( عن اللسان وابألصر 1)
 .43( البيت لألخطر يف ديوانه ص 2)
 «.خباال»( عن اللسان وابألصر 3)
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بـحَياينِّ :  الّصاَغاين  لِلّناِبَغِة الذ 
تح  لـــــــــــــ  يـــــــــــــضُ  ـــــــــــــَ ٍة  أَقـــــــــــــاطـــــــــــــِ لـــــــــــــَ َؤبــــــــــــــ  اٍم مـــــــــــــُ عـــــــــــــَ  أَنــــــــــــــح

وِب      نحصـــــــــــــــــــُ ـــــز وحراِء مـــــَ ـــــَ  ال ل يـــــــٍب عـــــَ ـــــِ ل َد  صـــــــــــــــــــَ (1)لـــــــَ
 

  
 الُمْنقَِطعُ  ِمَن الشََّجِر ، وقاَل اللَّْيُث : ُهوَ  الَمْقُطوعُ  الَِّذي ُهوَ  القَِطيعِ  ِمن ِجْلِد َسْيٍر ويُْعَمُل منه ، وقِيَل : هو ُمْشتَقٌّ من يُْقَطعُ  السَّْوطُ  : القَِطيعُ وِ 

 ، قال األَْعَشى يَِصُف نَاقَةً : بالقَِطيعِ  ْيَدةَ ، وَعمَّ أَبُو ُعبَ  َطَرفُهُ 

هـــــــا  وقــــــِ ِب مــــــُ نـــــــح َواَء يف جــــــَ غــــــح ا صــــــــــــــــــــَ هـــــــَ نـــــــَ يـــــــح َر  عــــــَ  تـــــــَ

ي و      فـــــــــــِّ ُب كـــــــــــَ راقـــــــــــِ يـــــــــــضَ تـــــــــــُ طـــــــــــِ ا الـــــــــــقـــــــــــَ ر مـــــــــــَ حـــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــ

  
َي السَّْوطُ  ُم : الِذي لم يُلَيَّْن بَْعُد ، وقال األَْزَهِريُّ : ُسّمِ ّيٍ : السَّْوُط الُمَحرَّ ً قَ  قال ابُن بِّرِ َم ، ِطيعا أَْربَعَةَ  فيَْقَطعُونَه ألَنَُّهم يَأُْخذُوَن الِقدَّ الُمَحرَّ

يَ  (2)ُسيُوٍر ، ثم يَْفتِلُونَه ، ويَْلُوونَه ، ويَتُْرُكونَه  ً  َحتَّى يَْيبََس ، فيَقُوَم قِياماً ، كأَنَّه َعصاً ، ثم ُسّمِ  أَْربََع َطاقاٍت ثُمَّ يُْلَوى. يُْقَطعُ  اِلنَّه قَِطيعا

ِه وَخْلِقه ، قَِطيعُ  ، يُقَاُل : فالنٌ  النَِّظيُر والِمثْلُ  : القَِطيعُ وِ  َسخِ ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، وفِي ، هكذا في النُّ  قَُطعاءُ  ج : فالٍن ، أَْي ِشْبُهه فِي قَّدِ

 منه. قُِطعَ  من الثِّياِب ِللَِّذي قَِطيعٌ  : ِشْبهُ النَِّظيِر ، تَقُوُل : هذا القَِطيعُ  ، كنَِصيٍب وأَْنِصبَاَء ، وفِي العُبَاِب : أَْقِطعاءُ  اللَِّساِن :

َهامُ  : القَِطيعُ وِ  َهاِم ، يُْقَطعُ  الَِّذي، وفي العَْيِن : القَِضيُب تُْبَرى ِمْنه الّسِ  أَْقُطعٌ و بالَكْسِر ، قَِطاعٌ و ، أَْقِطعَةٌ و بالضّمِ ، قُْطعانٌ  ج : ِلبَْريِ الّسِ

تَْينِ  قُُطعٌ و ، أَقَاِطعُ و كأَْفلٍُس  يَأْتِي ، واْقتََصَر اللَّْيُث من الشََّجِر ، كما سَ  تَقَطَّعَ  بَمْعنَى ما القَِطيعِ  ، األَِخيَرةُ إِنََّما َذَكَرها صاِحُب اللَِّساِن في بَضمَّ

 على األُولَى والّرابِعَِة ، وما َعَداُهَما َذَكَرُهنَّ الّصاَغاِنيُّ ، وأَْنَشَد اللَّْيثَّ ألَبِي ذَُؤْيٍب :

ٍب وِ  بـــــــــــــِّ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ ٍص مـــــــــــــُ ٌة مـــــــــــــن قـــــــــــــانـــــــــــــِ يـــــــــــــمـــــــــــــَ  لـــــــــــــَِ

شح      ِه جــــــــــــــَ فــــــــــــــِّ ش  و يف كــــــــــــــَ ضُ ٌء َأجــــــــــــــَ طــــــــــــــُ (3)أَقــــــــــــــح
 

  
َهاَم ، قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا َغلٌَط. قُْلُت :أَْي أَنَّ الّصواَب أَنَّ قاَل : أَراَد  ، بالَكْسِر ، وقد أَْنَشَده  قِْطعٍ  َجْمعُ  ـفي قَْوِل الُهَذِلّيِ  ـ األَْقُطعَ  الّسِ

يواِن ، وشاِهدُ  الِقْطعَ  الَجْوَهِريُّ أَْيضاً عند ِذْكِره  قَْوُل أَبِي ِخراِش : الِقَطاعِ  ، وهَكذا هو في َشْرحِ الّدِ

َم ِورحَدهـــــــــــا  د  قـــــــــــَ دح أَمحســـــــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــَ يـــــــــــبـــــــــــًا وقـــــــــــَ نـــــــــــِ  مـــــــــــُ

وُم      مــــــــــُ ِدُر َمســــــــــــــــــــــــح يــــــــــح ــــــــــَ طــــــــــاعِ أُقـ ِذيــــــــــُر  الــــــــــقــــــــــِ (4)نــــــــــَ
 

  
تَْيِن فيهما ، قُُطعاتٌ و قُُطعٌ و ، أَْقِطعَةٌ  * ، َجْمعُهِمَن األَْغَصانِ  (5) تَقَطَّعَ  ما  :القَِطيعُ وِ   أَْقَطاعٌ  وَجْمعُه بِالَكْسرِ  عِ كالِقطْ  كأََحاِديثَ  أَقاِطيعُ و ، بَضمَّ

 ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب :

ه  يـــــــــنـــــــــُ بـــــــــِ ؤحِي الـــــــــّداِر مـــــــــا ِإنح تـــــــــُ ـــــــــُ ريحَ نـ تح غـــــــــَ فـــــــــَ  عـــــــــَ

اعِ وِ      طــــــــَ ِر  أَقــــــــح اقــــــــِ عــــــــَ َ
تح يف املــــــــ فــــــــَ ٍي قــــــــد عــــــــَ فــــــــح (6)طــــــــُ

 

  
. (7) الَكثِيُر االْختَِراقِ   :القَِطيعُ  ِمن الَمَجاِز :وِ  ُكوِب ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ  والرُّ

ً  إِنَّما يَِصفُ  الِقيَامِ  (8) َمْقُطوعُ  ، ُمْنقَِطعٌ الِقيَاِم ، أَي :  قَِطيعُ  هو قال اللَّْيُث : قوُل العََرِب :وِ   وأَْنَشَد : َضْعفاً أَو ِسَمنا

الِم  ـــــــــــــكـــــــــــــَ ـــــــــــــُم ال ي ـــــــــــــضُ َرخـــــــــــــِ ي طـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ا  ق ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــقـــــــــــــِ  ال

ا     نــــــــــــــــَ ا فــــــــــــــــاتــــــــــــــــِ ؤاِدي هبــــــــــــــــَِ  ِم أَمحســــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــُ

  
 وهو َمَجاٌز.

 ، كَكُرَم. قَُطعَتْ  َغْيَر َسِليَطة. وقد : إِذا كانت الَكالمِ  قَِطيعُ  اْمَرأَةٌ  من الَمَجاز :وِ 

هِ  قَِطيعُه هو من الَمَجاِز :وِ   والَجْمُع قَُطاُء ، وقَْد تَقَدَّم. : َشبِيُههُ في ُخلُِقه وقَّدِ

دُّ ، كَشِريفٍَة : الِهْجَرانُ  القَِطيعَةُ  من الَمَجاِز :وِ  : ِضّد الَوْصِل ، ويُراُد به تَْرُك البِّرِ واإِلْحَساِن إِلَى األَْهِل واألَقَاِرِب ، كما  كالقَْطعِ  ، والصَّ

 تَقَدََّم.

 ، وفي ُمْختََصِر نُْزَهةِ   أَْعيَاِن َدْولَتِهِ أُناساً ِمنْ  العَبّاِسيُّ  الَمْنُصورُ  أَْقَطعَها ، أَي في أَْطرافِها َمَحالُّ بِبَْغَدادَ  : القَِطيعَةُ وِ 
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__________________ 
 وقوله مؤبلة : هي اإِلبر الجي تتخذ للقنية والنماء ال تركب وال تستعمر. وقير املؤبلة : الكثرية. 92( ديوانه ص 1)
 ( يف التهذيب : ويعّلقونه حىت  ّف.2)
 لنصب.وضبطت : ومتيمًة اب 7/  1( ديوان اهلذليا 3)
 واملثبت عن ديوان اهلذليا.« نزير»وابألصر : « أقيدر  موز»برواية :  120/  2( ديوان اهلذليا 4)
 «.ما يـُقحَطضُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
 عبارة القاموس : ما تقط َض من الشجر. (*)
 برواية : 140/  1( ديوان اهلذليا 6)

 أُبينهعفا غري نؤي الدار ما إن 
 ( عن التكملة وابألصر والقاموس : االحرتا .7)
 واملثبت عن القاموس حبذف الواو.« ومقطوع»( ابألصر 8)
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رِيِف اإِلدحرِيِسيِّ : َتاِ  للش  ُشح
ُكُنوَها ا وِهَي : َخَدَمه وَموالَِيهُ  أَقحَطَعها امل َحاَ  اأَلزحَر  َقِطيَعةُ  ليَـعحُمُروَها وَيسح ا قـُرحَب ابِب  ِإسح

 الَكرحِخ.
ُث. العَبّاِسيَّة عنَد باِب التِّينِ  ُزبَْيَدة بِْنت َجْعفَِر بِن الَمْنُصورِ  ، وهي أُّمِ َجْعفَرٍ  قَِطيعةُ وِ  ِد بِن إِْسَحاَق الُمَحّدِ  وِمْنَها : إِْسَحاُق بُن ُمَحمَّ

 أَْيضاً. (2) : ِجَداِريٌّ  القَِطيعَةِ  بَْطٍن ِمَن الَخْزَرجِ ، وقَْد يُْنَسُب ِإلَى هِذهِ  اسمُ  ، بالَكْسِر : (1) بَنِي ِجَدارٍ  قَِطيعَةُ وِ 

ُث. أَبُو بَْكرٍ  ، وِمْنَها (3) الدَّقِيقِ  قَِطيعَةُ وِ   أَْحَمُد بُن َجْعفَِر بِن َحْمَداَن الُمَحّدِ

بِيعِ بِن يُونَُس ، الَخاِرَجةُ والّداِخلَ وِ  بِيعِ ، وهي أَْشَهُرها. قُْلُت : فيْحتَِمُل أَنََّها الدَّاِخلَةُ والَخاِرَجةُ ، قَِطيعَةُ  وفي العُبَاِب : ةُ.قَِطيعَتَا الرَّ وِمْنَها  الرَّ

ُث. (4) إِْسَماِعيُل بُن إِْبَراِهيَم بنِ   يَْعُمَر الُمَحّدِ

 .(5)قُْرَب باِب الشَِّعيِر  َرْيَسانَةَ  فَِطيعَةُ وِ 

 ، قُْرَب الَحِريِم. ُزَهْيرٍ  قَِطيعَةُ وِ 

َكةُ ، وفي بَْعِض النَُّسخِ بَضّمِ العَْيِن : العََجمِ  قَِطيعَةُ وِ  ٌد : الحافَِظاِن. ، ُمَحرَّ  بيَن باِب الَحْلبَِة وباِب األََزجِ ، ِمْنَها أَْحَمُد بُن ُعَمَر ، واْبنُه ُمَحمَّ

ّيِ  قَِطيعَةُ وِ  ُل الّصواُب ، وِهَي بَْيَن باِب البَْصَرةِ وباِب الُكوفَِة.وِفي بَْعِض النُّ  العَّكِ  َسخِ العَِلّي ، واألَوَّ

ِد بِن الَهْيثَمِ  َعِلّيِ بن َعْبِد هللا بِن َعبّاٍس  ِعيَسى بنِ  قَِطيعَةُ وِ   .(6) َعّمِ الَمْنُصوِر ، وِمْنَها إِْبَراِهيُم بُن ُمَحمَّ

، فُجْملَةُ ما ذُِكَر أَْربَعَةَ َعَشر  (7): ُمتَِّصلَةٌ بنَْهِر ّطابَِق  النََّصاَرى قَِطيعَةُ و ُزَهْيٍر. بقَِطيعَةِ  ِب الغَْربِّيِ ، ُمتَِّصلَةٌ : بالَجانِ  أَبِي النَّْجمِ  قَِطيعَةُ وِ 

ً »َمَحالًّ ، وقد ساقَُهنَّ ياقُوُت هكذا في ِكتابه   «.الُمْشتََرِك َوْضعا

ْملِ  َمْقَطعُ  من الَمَجاز : هذاوِ  ةِ ، وما أَْشبََهها ال َرْمَل َخْلفَهو يَْنقَِطعُ  َحْيثُ : ُمْنقََطعُهو ، كَمْقعَدِ  الرَّ  .َمقَاِطعُ  ج : ، وَكذِلَك من الَواِدي والَحرَّ

حاحِ : تَْنقَِطعُ  َحْيثُ  األَْوِديَِة : َمآِخيُرها َمقَاِطعُ وِ   األَْوِديَِة. َمقَاِطيعُ و ، وفي بَْعِض نَُسخِ الّصِ

 ، وِهَي الَمعَابُِر. من األَْنَهاِر : َحْيُث يُْعبَُر فيِه ِمْنَها الَمقَاِطعُ وِ 

 القُْرآِن ، أَي : ُوقُوفَهُ. َمقَاِطعَ  االْبتِداِء ، يُقَال : هو يَْعِرفُ  (8)، وَمبَاِديه : مَواِضُع  من القُْرآِن : َمَواِضُع الُوقُوفِ  الَمقَاِطعُ  من الَمَجاِز :وِ 

مِّ  كالقُْطعَةِ  ، القَْطع كَمْقعٍَد : َمْوِضعُ  ، الَمْقَطعُ وِ  كُ  من يَِد الّساِرِق ، القَْطعِ  وهو َمْوِضعُ  ، بالضَّ ْلعَِة : ومنه الَحِديُث :  ويَُحرَّ ْلعَِة والصَّ كالصُّ

 يُْرَوى بالَوْجَهْيِن.« تِهبقََطعَ  يَْسِرقُ  (9)، فكاَن  فقُِطعَ  أَنَّ ساِرقاً َسَرق ،»

 ، وهو َمَجاٌز. الَحّقِ : َمْوِضُع اْلتِقاِء الُحْكِم فيهِ  َمْقَطعُ وِ 

الُخُصوِم لَكاَن أَْخَصَر ، وقِيَل : ُهَو َحْيُث يُْفَصُل بَْيَن « به الباِطلُ  يُْقَطعُ  وأَْيضاً : ما:»، ولو قاَل  به البَاِطلُ  يُْقَطعُ  الَحّقِ أَْيضاً : ما َمْقَطعُ وِ 

 بنَّصِ الُحْكِم ، قال ُزَهْيُر بُن أَبِي ُسْلَمى :

ـــــــــــــــِإن  ا ـــــــــــــــَ    هف عـــــــــــــــُ طـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح الٌث :  مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ث

الءُ      اٌر ا َأو جـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ ٌا ا َأو نـــــــــــــــــِ  ميـــــــــــــــــَِ

  
يِن وَغْيِره. ءُ بِه الّشيْ  يُْقَطعُ  كِمْنبٍَر : ما ، الِمْقَطعُ وِ  ّكِ  كالّسِ

حاحِ واللَِّساِن : قَِصير بالَكْسِر : نَْصٌل ِصِغيرٌ  الِقْطعُ وِ  من النِّّصاِل :  الِقْطعُ  السَّْهِم ، وقاَل األَْصَمِعُي : َعِريض كما في العُبَاِب ، وفي الّصِ

 القَِصيُر العَِريُض ، وَكذِلك قاَل غيُره ، َسواٌء كان النَّْصُل ُمَركَّباً في السَّْهِم ، أَْو لَْم يَُكنْ 
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__________________ 
 واألصر كمعجم البلدان.« حداري»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 واملثبت كمعجم البلدان.« حداري»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ( يف معجم البلدان : قطيعة الرقي  ا ابلراء.3)
 ( يف معجم البلدان : معم ر.4)
 : من غريب بغداد ا وابألصر الشعر.( عن معجم البلدان ا وزيد فيه 5)
 «.والفقهاء ا وهذه ابلَكرحخ منها : إبراهيُم بُن منصوٍر امدِّثُ »« يف نسخة املو هنا زايدة نصها»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 «.الطائف»( عن معجم البلدان وابألصر 7)
 ويف التهذيب : ومبادئه ابهلمز.« موضض»( عن التهذيب وابألصر 8)
 واملثبت عن النهاية واللسان.« فكان يسر  فقطض فكان يسر  بقطعته»( ابألصر : 9)
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َي به أَلن هُ  باً ا لُِّ ِذيبِ  َمقحطُوعٌ  ُمرك  ِر ا قاَ   ِقَطاعٌ و  ا أَقحَطاعٌ و  كبَفـحُلِ  ا  أَقحُطضٌ  ج : من اَ ِديِد ا كذا يف التـ هح ا ابلَكســــــــــــــح
 بـَعحُ  اأَلغحَفاِ  َيِصُف ِدرحعاً :

نحســــــــــــــــــــــــــاً  َر خــــــــــــُ بــــــــــــح ــــــــــــ  ُرد  الــــــــــــنـ ــــــــــــَ ٌن تـ كــــــــــــَ ا عــــــــــــُ  هلــــــــــــََ

ِر و وِ      ابــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــَ
َ

َزُأ ابملــــــــــــــــــــ اعِ هتــــــــــــــــــــَح طــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــِ

  
يواِن. أَْقطعٍ  وقد َمرَّ شاِهدُ  َح به شاِرُح الّدِ  من قَْوِل أَبِي ذَُؤْيٍب ، وهَكذا أَْنَشَدهُ الَجْوَهِريُّ ُهنَا ، واألَْزَهِريُّ ، وَصرَّ

فَُش :بَسواٍد ِمَن اللَّْيِل ، نَقَلَه قاَل األَخْ  .(1) (فََأْسِر ِبَِْهِلَك ِبِقْطع  ِمَن اللَّْيلِ )، ومنه قَْولُه تَعَالَى :  ُظْلَمةُ آِخِر اللَّْيلِ   :الِقْطعُ  من الَمَجاِز :وِ 

 الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد :

وِم  جـــــــــُ رِي يف الـــــــــنـــــــــ  ظـــــــــُ ي الـــــــــبـــــــــاَب فـــــــــانـــــــــح حـــــــــِ تـــــــــَ ـــــــــح  افـ

نح      ا مــــــــــِ نــــــــــَ يـــــــــــح لــــــــــَ مح عــــــــــَ ضِ كــــــــــَ طــــــــــح يــــــــــمِ  قــــــــــِ ٍر هبــــــــــَِ يــــــــــح  لــــــــــَ

  
ِقَطعاً ِمَن )َء قولُه تَعَالَى : وبِِهَما قُِرى ، كِعنَبٍ  كالِقَطعِ  صاِلَحةٌ ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ  ِقْطعَةٌ  ، أَي : قِْطعٌ  يُقَال : َمَضى ِمن اللَّْيلِ  منه الِقْطعَةُ  أَو

ً » قََرأَ بَكْسٍر ففَتْحٍ ، قاَل ثَْعلٌَب : َمنْ « بِقَطعٍ »:  ـفي ُسوَرتَْي ُهوِد والِحْجِر  ـوقََرأَ نُبَْيٌج ، وأَبُو واقِِد ، والَجّراُح  (2) (اللَّْيِل ُمْظِلماً  « قِْطعا

ً  َجعََل الُمْظِلمَ  «ِقَطعاً » َجعََل الُمْظِلَم ِمْن نَْعتِِه ، وَمْن قََرأَ  ،  قْطعَةٍ  : َجْمع الِقَطعُ  ِمَن اللَّْيِل ، وُهَو الَِّذي يَقُوُل له البَْصِريُّوَن : الَحاُل ، أَو قَِطعا

ً إِنَّ »الَحِديُث : ِء ومنهوهي الّطائِفَةُ من الشَّيْ   الِقْطعُ  أَو أَراَد فِتْنَةً ُمْظِلَمةً َسْوَداَء ؛ تَْعِظيماً ِلَشأْنِها ،« اللَّْيِل الُمْظِلمِ  كِقَطعِ  بَْيَن يََديِ الّساَعِة فِتَنا

ِله إِلَى ثُلُثِِه. : َطائِفَةٌ من اللَّْيِل تَُكونُ  الِقَطعُ و تَْحُزرَها ، وال  قِْطعَةٌ  فقاَل : ُحْزَمةٌ تَُهوُرَها ، أَي : ؟ِمَن اللّْيلِ  الِقْطعُ  وقِيَل للفَزاِرّيِ : ما ِمن أَوَّ

 تَْدِري َكْم ِهَي.

ِدي : الِقْطعُ وِ  َهامِ الرَّ  أَْقُطعٌ   : هو السَّْهُم العَِريُض ، والَجْمُع :من الشََّجِر ، وقِيلَ  الَمْقُطوعُ  اللََّذْيِن ُهَما القَِطيعِ  أَو الِقْطعِ  يُْعَمُل ِمنَ  ُء من الّسِ

 .قُُطوعٌ و

بَْيِر والِجنِّّيِ :  البَِساُط أَو النُّْمُرقَةُ  : الِقْطعُ وِ   وقاَل األَْعَشى :« ، فنَفََضهُ  الِقْطعِ  فَجاَء َوُهَو َعلَى»، ومنه َحِديُث ابِن الزُّ

هـــــــــا  نـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــَ يِن وبـ يـــــــــح ـــــــــَ ُب اأَلوحىَف وبـ احـــــــــِ َي الصـــــــــــــــــــــــّ  هـــــــــِ

اليفيف و      وٌف غـــــــــــــــــِ ضٌ جمـــــــــــــــــَُ طـــــــــــــــــح ُرُ   قـــــــــــــــــِ (3)ولـــــــــــــــــُح
 

  
ي ُهوَ  أَوْ  ي ، بغيِر واو ِطْنِفَسةٌ يَْجعَلُها الّراِكُب تَْحتَه وتُغَّطِ حاِح : تُغَّطِ وأَْنَشَد  أَْقَطاعٌ و ، قُُطوعٌ  َكتِفَي البَِعيِر ، ج : ، وفي بَْعِض نَُسخِ الّصِ

 الَجْوَهِريُّ لألَْعَشى :

ا  رَاهـــــــــــَ ـــــــــــُ ُخ يف بـ فـــــــــــُ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ـــــــــــُ  تـ ي ـــــــــــعـــــــــــِ َك ال ـــــــــــح ت ـــــــــــَ  أَتـ

ا      هـــــــــَ بـــــــــِ اكـــــــــِ نـــــــــَ ُف عـــــــــن مـــــــــَ َكشـــــــــــــــــــــــ  وعُ تـــــــــَ طـــــــــُ (4)الـــــــــقـــــــــُ
 

  
ْحمن بِن الَحَكِم بِن أَبِي العاِص يَْمَدُح ُمعَاِويَةَ ، ويُقَاُل : لِزيَاٍد األَ  ْعُر لعَْبِد الرَّ ّي : الّشِ ل ، ْعَجم. قلُت : وماَل قاَل ابُن بَّرِ الّصاَغانِيُّ إِلى األَوَّ

تُه في   فراِجْعه.« ص ن ع»وقد تَقَدََّمْت قِصَّ

ً  عن اللِّْحيَانِّيِ ، كأَنَُّهم َجعَلُوا ُكلَّ ُجْزٍء ِمْنهُ  أَْقطاعٌ و بالَكْسِر ، قِْطعٌ  ثَْوبٌ وِ   .َمْقُطوعٌ  ، أَي : أَْقَطاعٌ  ، وَكذِلَك َحْبلٌ  َمْقُطوعٌ  ، أَي : قِْطعا

ّمِ : البُْهرُ  ، القُْطعُ  َجاِز :من المَ وِ  َمِن وَغْيِره. قُْطعٌ  يَأُْخذُ الفََرَس وَغْيَره ، ويُقَاُل : أَصابَهُ  بالضَّ  أَو بُْهٌر ، وُهَو : النَّفَُس العاِلي ِمَن الّسِ

« أَو بُْهٌر ، فكان يُْطبَُخ لهُ فِي الَحَساِء فيَأُْكلُه قُْطعٌ  هُ أَصابَهأَنَّ »يُث ابِن ُعَمَر : نه َحدِ وِضيقُه ، وم النَّفَِس  اْنِقَطاعُ  : القُْطعُ  قاَل ابُن االثِيِر :وِ 

 .َمْقُطوعٌ  ُكِعنَي ، فُهوَ  قُِطعَ  يُقَاُل منه :

ّمِ : القُْطعُ وِ   اليَِد ، كأَْسَوَد وُسوٍد. األَْقَطعِ للَمْقُطوعِ  َجْمعُ  ، بالضَّ

 ، فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل. للَمْقُطوعِ  كأَِميرٍ  القَِطيعِ  أَيضاً : َجْمعُ  القُْطعُ وِ 
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ِهَما ، أَو تُْكَسُر األُولَى قُْطعَةٌ و قُْطعٌ  أَصابَُهم من الَمَجاِز :وِ  مَّ : بَضّمِ ماُء بِئِْرِهْم في  اْنقََطعَ  إِذا أَيضاً عن ابِن ُدَرْيٍد ، وأَبَى األَْصَمِعيُّ إِاّل الضَّ

حاح  القَْيظِ  ً « قُْطعَةٌ  كاَن يَُهوُد قَْوماً لَُهم ثَِماٌر ال تُِصيبُها»، وفي الَحِديِث : َكما في الّصِ الماِء عنها ، ويُقَاُل للقَْوِم إِذا  باْنِقَطاعِ  يعنِي َعَطشا

 ُمْنَكَرةٌ. قُْطعَةٌ  (6) [أصابتهم]ِمياُهُهم  (5)َجفَّْت 

 وغيِره ، وهو َمَجاز.كاللَّيِل  ءِ بالكْسِر : الّطائِفَةُ من الّشيْ  الِقْطعَةُ وِ 

__________________ 
 .81( سورة هود اآية 1)
 .27( سورة يون  اآية 2)
 وفيه : األد. بد  األوىف ا وعاليّف بد  غاليف. 118( ديوانه ص 3)
 ( لي  يف ديوانه املطبوع. ويف اللسان : تنفح اب اء املهملة.4)
 «.خفت»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
 زايدة عن التهذيب ا وفيه : جفت مياه ركاايهم.( 6)
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 بال الم َمْعِرفَةً : األُْنثَى من القََطا. قِْطعَةُ وِ 

ّمِ : بَِقيَّةُ يَدِ  القُْطعَةُ وِ  كُ  األَْقَطعِ  بالضَّ َص بيَدِ  ، ويَُحرَّ  .األَْقَطعِ  وقد تَقَدََّم ذِلَك للُمَصنِِّف ، وكأَنَّهُ ُعمَّ به أَّوالً ، ثم ُخّصِ

يِت : ما كاَن مَن َشيْ  ءِ من الشَّيْ  تُْقَطعُ  طائِفَةٌ  : الِقْطعَةُ وِ  ّكِ قُْلَت :  يُْقَطعُ و ءُ قَْد يَْبقَى منه الشَّيْ  الَمْقُطوعُ  ٍء ، فإِْن َكانَ ِمْن َشيْ  قُِطعَ  ءٍ قال ابُن الّسِ

َي بِه قُْلَت : أَْعِطنِيشَّيْ ، وِمثْلُه الِخْرقَةُ ، وإِذا أََرْدَت أَْن تَْجَمَع ال قِْطعَةً  أَْعِطنِي ةُ من الِفْعِل فبالفَتْحِ : قُْطعَةً  َء بأَْسِره َحتّى تَُسّمِ  ، وأَّما الَمرَّ

ةٌ باألَِديِم. قََطْعُت قَْطعَةً   كالقَُطاَعِة بالّضّمِ ، أَو هِذه ُمْختَصَّ

 النَُّخالَِة من الُحّواَرى : فَْصلَُها منه. قَْطعُ   اللِّْحيَانِيُّ :وقالَ  نَُخالَتِهِ  من قُِطعَ  ماو الُحّواَرى ، : القَُطاَعةُ و القُْطعَةُ وِ 

يريُد « من األَْرِض  قُْطعَةٍ  َغلَبَنِي فاُلٌن َعلَى»، قاَل الفَّراُء : َسِمْعُت بَْعَض العََرِب يَقُول :  الّطائِفَةُ من األَْرِض إِذا كانَْت َمْفُروَزةً  : القُْطعَةُ وِ 

 .قُْطعَةً  ، وَحَكى عن أَْعَرابِّيٍ أَنَّه قاَل : َوِرثُْت من أَبِي قِْطعَةً  ِمْنهُ ، قُْلَت : قُِطعَ  ءٍ من َشيْ  قِْطعَةً  َمْفُروَزةً ، قاَل : فإِن أََرْدَت بِهاأَْرضاً 

 أَْن يَقوَل : يا أَبا الَحَكا ، يُِريُد : أَبا الَحَكمِ  وفي العُبَاِب : وهي وُهوَ  عن أَبِي تَُراٍب ، َطيٍِّئ ، كالعَْنعَنَِة في تَِميمٍ  بَنِي لُثْغَةٌ فِي أَْيضاً : القُْطعَةُ وِ 

 َكالَمهُ ، وهو َمَجاٌز. فيَْقَطع

 ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. بالسُُّكونِ  قُْطِعيٌّ  إِلَْيِه : والنِّْسبَةُ  ِمَن العََرِب ، َحيٌّ  بالضّمِ : قُْطعَةَ  بَنُووِ 

، كُجَهنِّيٍ ، ومنهم َحْزٌم وَسْهٌل ابنا أَبِي َحْزٍم ،  قَُطِعيٌّ  والنِّْسبَةُ إِلَْيهِ  أَبُو َحّيٍ  بِن َرْيِث بِن َغَطفَاَن : بُن َعْبِس بِن بَِغيِض  ْيعَةُ قُطَ  ، ُكَجْهيَنَةَ وِ 

ثُون. ُد بُن يَْحيَى القَُطِعيُّوَن : ُمَحّدِ  وأَُخوُهم َعْبُد الواِحِد ، وابُن أَِخيِهم ُمَحمَّ

نَقَلَهُ ابُن الَجّوانِّيِ ، كما َسيَأْتِي في الميِم « س وم»بِن َغاِلٍب ، وبَنُو ساَمةَ في  لَقَُب َعْمِرو بِن ُعبَْيَدةَ بِن الحاِرِث بِن ساَمةَ بِن لَُؤّيِ  : َطْيعَةُ قُ وِ 

 ، إِْن شاَء هللا تَعالَى.

تَيْ  قَُطعاتُ وِ  َكةً ، وكُهَمَزةٍ ،  قََطعَةٌ  الواِحدُ  قُِطعَتْ  ِن : أَْطَراُف أُبَنِها الَّتِي تَْخُرُج ِمْنَها إِذاالشََّجر ، كُهَمَزةٍ ، وبالتَّْحِريِك ، وبَِضمَّ ، ُمَحرَّ

تَْيِن.  وبَِضمَّ

ّمِ : اللُّْقَمةُ  القُطاَعةُ وِ   ، كالبَُرايَِة والنَُّحاتَِة وأَْمثَاِلِهَما. القَْطعِ  وما َسقََط من عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ، بالضَّ

ْهِريزُ  هو التَّْمرُ  أَو قاله ُكَراٌع ، فلَْم يَُحلِّه ، كُحَمْيَراَء : َضْرٌب من التَّْمرِ  ، القَُطْيعَاءُ وِ   وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : الّشِ

وَن وِ  َعشــــــــــــــــــــــــ  وا يـــــــــــُ اءَ ابتــــــــــُ عــــــــــَ يـــــــــــح طــــــــــَ مح  الــــــــــقــــــــــُ اَرهــــــــــُ  جــــــــــَ

ُم الـــــــــــــرَبح وِ      َدهـــــــــــــُ نـــــــــــــح رِ عـــــــــــــِ جـــــــــــــح ٍر ثـــــــــــــُ لـــــــــــــَ  ين  يف جـــــــــــــُ

  
ينََوِرّيِ :   «.القَُطْيعَاءِ  يَْقِذفُوَن فيه ِمن»وفي َحِديِث َوْفِد َعْبِد القَْيِس : « في ُجلٍَل ُدْسمِ »وِرَوايَةُ األَْزَهِرّي والّدِ

 في الَحْرِب. بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض  يَْنقَِطعَ  ، أَي : أَن القَُطْيعَاءَ  اتَّقُوا يُقَاُل :وِ 

مِّ  قُْطعَانٌ  اليَِد ، ج : الَمْقُطوعُ  : األَْقَطعُ وِ  بالضّمِ ، فاْنُظْر  القُْطعُ  كأَْسَوَد وُسوداٌن ، ولَهُ َجْمٌع ثاٍن قَْد تَقَدََّم في َكالِم الُمَصنِِّف ، وهو ، بالضَّ

قَُهما في َمْوِضعَْيِن ، وُربََّما   ، وليس كذِلَك. قُْطعانٍ  يَُظنَّ الُمَراجُع أَنّه ال يُْجَمُع إِاّل َعلىَكْيَف فَرَّ

 وأَْنَشَد : األََصمُّ  : األَْقَطعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

َدُه  ـــــــــــــــح و رِف َا أَرحجـــــــــــــــُ َر حـــــــــــــــِ مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ي  ِإن  اأُلحـــــــــــــــَ

رًا      مــــــــــــــح ضُ عــــــــــــــَ طــــــــــــــَ ــــــــــــــح رانِ ســــــــــــــــــــــــــــَ ِّ  ألَق  ُء اإِلصــــــــــــــــــــــــــــح

  
 وهو َسمُّ األَْنِف.اإِلْصَراُن : جمُع أَْصٍر ، 

 «.ِكتاِب َغِريِب الَحَمامِ ». قُْلُت : وهكذا َذَكَرهُ الَحَسُن بُن َعْبِد هللا األَْصفََهانِيُّ في أَْقَطعُ  فهو في بَْطنِه بَيَاضٌ  إِذا كانَ  الَحمامُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 ، قاَل : تََوسََّل إِلَْينَا بقََرابٍَة قَِريبَةٍ  : إِذا أَْقَطعَ  إِلَْينَا بثَْديٍ َغْيرِ  أَْيضاً ، التّاُء بََدٌل من الّدالِ  وَمتَّ  فاُلنٌ  َمدَّ  من الَمَجاِز :وِ 

ُه  تــــــــــــــُ ــــــــــــــح بـ مح أُورَأح بــــــــــــــِه فــــــــــــــَبجــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اين فـ  َدعــــــــــــــَ

ريحِ      ا غــــــــــَ ــــــــــَ ن ــــــــــَ نـ ــــــــــح يـ ــــــــــَ ٍي بـ دح ــــــــــَ ــــــــــث د  ب افــــــــــمــــــــــَ عــــــــــَ طــــــــــَ ــــــــــح  أَق
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، األَِخيُر عن  كالِقطاعِ ، كِكتاب ، اْسٌم كالَكاِهِل والغَاِرِب ، (1) بِه الثَّْوُب واألَِديُم ونَْحُوُهما يُْقَطعُ  الِّذي لِمثَالُ ، كِمْنبَر : ا اْلِمْقَطعُ و القاِطعُ وِ 

 ، وقاَل : ُهَو ِمثُْل ِلحاف وِمْلَحف ، وِسراِد وِمْسَرٍد ، وقَِراٍم وِمْقَرم. القاِطعَ  أَبِي الَهْيثَِم ، وأَْنَكرَ 

ْرَهُم ، وُهَو َغلٌَط. أَْيضاً : الدََّراِهمُ  الِقَطاعُ وِ   بلُغَِة ُهَذْيٍل ، نَقَلَه ابُن َعبّاِد ، وفي بَْعِض النَُّسخِ : الّدِ

__________________ 
 وغريه.( يف اللسان : األدمي والثوب 1)
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رامِ  َعِن اللِّْحيَانّيِ أَي ويُْفتَحُ  التَّْمر ، بالَكْسرِ  قَِطاعِ  ، أَي الِقطاعِ  هذا َزَمنُ  يُقَاُل :وِ  حاحِ : الِجرام ، يُقَاُل : الّصِ يَْقَطعُه  النَّْخلَ  قََطعَ  وفي الّصِ

 ً ً و قَْطعا  ، أَْي َصَرَمهُ. ِقطاعا

إِنّما  القََطائِعو يَُكوُن تَْمِليكاً ، ويَُكوُن َغْيَر تَْمِليٍك ، قاَل ابُن األَثِيِر : اإِلْقَطاعُ و أَي : طائِفَةً من أَْرِض الَخراجِ.،  أَْقَطعَهُ قَِطيعَةً  من الَمَجاِز :وِ 

ِمْنَها قَْدَر ما يَتََهيَّأُ له ِعماَرتُه بإِْجَراِء الماِء إِلَْيِه  ِطعَ الُمْستَقْ  اإِلَمامُ  فيُْقِطعُ  تَُجوُز في َعْفِو الِبالِد الَّتِي ال ِمْلَك ألَحٍد فِيها ، وال ِعماَرةَ فِيها ألَحٍد ،

ٍر عليه للبِناِء فيِه.  ، أَْو باْستِْخَراجِ َعْيٍن منه ، أَو بتََحجُّ

ُرُق الُمْسِلميَن ، فَمْن قَعََد في َمْوِضعٍ منها كاَن لَهُ بقَْدِر إِْرفَاٍق ال تَْمِليٍك ، كالُمقَاَعدةِ باألَْسَواِق الَّتِي ِهَي طُ  اإِلْقَطاعِ إِْقَطاعُ  قاَل الّشافِِعيُّ : ومن

 فإِذا اْنتََجعُوا لم يَْمِلُكوا بَِها َحْيُث نََزلُوا. ما يَْصلُُح لَهُ ما كاَن ُمِقيماً فيِه ، فإِذا فاَرقَه لم يَُكْن له َمْنُع َغْيِره منه ، كأَْبنِيَِة العََرِب وفَساِطيِطِهم ،

ا قَِدَم النبِيُّ »السُّْكنَى ، وفي الَحِديِث :  إِْقَطاعُ  ا :وِمْنهَ  َمْعنَاهُ أَْنَزلَُهم في ُدوِر األَْنَصاِر « النّاَس الدُّورَ  أَْقَطعَ  الَمِدينَةَ  وسلموآلهعليههللاصلىلَمَّ

لُوَن َعْنَها ،  بَْيَر نَْخالً  أَْقَطعَ  أَنّه:»الَحِديُث ومنهيَْسُكنُونَها َمعَُهم ، ثُمَّ يَتََحوَّ يُْشبِه أَنَّهُ إِنَّما أَْعَطاهُ ذِلَك ِمَن الُخُمِس الِّذي هو َسْهُمه ، اِلنَّ « الزُّ

 الَمَواِت فُهَو تَْمِليٌك. إِْقَطاعُ  ، وأَّما إِْقَطاُعه النَّْخَل ماٌل ظاِهُر العَْيِن ، حاِضُر النَّْفعِ ، فال يَُجوزُ 

ً  أْقَطعَ  من الَمَجاِز :وِ   .قَْطِعَها أَِذَن لَهُ في من الَكْرِم : فالناً قُْضبانا

 .(1) الدََّجاَجةُ : أَقَفَّتْ وِ 

 النَّْخُل : أَْصَرَم.وِ 

 فَرَجعُوا إِلى أَْعَداِد الِميَاِه ، قاَل أَبُو َوْجَزةَ : (3) َعْنُهم ِمياهُ السََّماءِ  اْنقََطعَتْ  : إِذا القَْومُ  (2) أَْقطعَتِ  من الَمَجاِز :وِ 

مح  َوارِي  ِإهنــــــــــــــــــ ُ وحَم ا ــــــــــــــــــَ ُزوُر يبَ الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  تـ

اُس      ـــــــــــّ ـــــــــــن َداٌد ِإذا ال ُر َأعـــــــــــح اهـــــــــــِ ـــــــــــَ ن وامـــــــــــَ عـــــــــــُ طـــــــــــَ ـــــــــــح  أَق

  
تهُ  اْنقََطعَتْ  : إِذا فاُلنٌ  أَْقَطعَ  من الَمَجاِز :و بِه ، وهو مجاٌز. قََطعَ  ، وكذا فاُلناً : جاَوَز بِه نَْهراً  أَْقَطعَ وِ   فهو ، وبَكَّتُوه بالَحّقِ فلَْم يُِجْب ، ُحجَّ

 بَكْسِر الطاِء. ُمْقِطعٌ 

رابِ  الُمْقَطعُ وِ   : اْمَرأَتَه يِصفُ  ـ عنههللارضي ـ، قاَل النَِّمُر بُن تَْولٍَب  ُمْقَطعٌ  يُقَاُل : هذا َعْودٌ  بفَتْحِ الّطاِء : البَِعيُر الَِّذي َجفََر َعِن الّضِ

ٍة  ـــــــــَ ي ـــــــــح تـ فـــــــــِ ـــــــــِ بحُت ل ـــــــــَ ب ي َأنح ســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــِّ ـــــــــَ ب ـــــــــُ تح تـ  قـــــــــامـــــــــَ

وحٍد      ًة بـــــــــــــــعـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ ا وخـــــــــــــــابـــــــــــــــِ ضِ زِقـــــــــــــــن طـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

  
 وهو َمَجاٌز.

ً  به أُْقِطعَ و : َضعَُف عن النَِّكاحِ ، أُْقِطعَ و ، أَْقَطعَ  ، عن ابِن َعبّاٍد ، وهو َمَجاٌز ، وفي اللَِّسان َمْن ال يُِريُد النَِّساءَ  : الُمْقَطعُ وِ   ، فُهوَ  إِْقَطاعا

 : إِذا لم يُِرِد النَِّساَء ، ولم يَْنَهْض ُعجاِرُمه. ُمْقَطعٌ 

تْحِ الطاِء ؛ اِلنَّ الُجْنَد ال وُهَو بفَ « ُمْقَطِعينَ  كانُوا أَْهَل ِديَواٍن أَوْ »، َكما في اللَِّساِن والُمِحيِط ، وفي الَحِديِث :  َمْن ال ِديَواَن له : الُمْقَطعُ وِ 

قاَم ِمَن  : إِذا ُمْقَطعٌ  والبَِعيرُ  ، وُهَو َمَجاٌز.يَْخلُوَن من هَذْيِن الَوْجَهْيِن ، وِمْن ذِلَك قَْوُل أَْهِل الِخَطِط : هِذِه القَْريَةُ كانَْت َوْقفاً َعلَى الُمْقَطِعيَن 

 َجاٌز.، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد ، وُهَو مَ  الُهَزالِ 

ً  َعْن أَْهِله أُْقِطعَ  في البَلَِد إِذا الغَِريبُ وِ  ُجُل يُْفَرُض ِلنَُظرائِه ويُتَْرُك ُهوَ  كذِلكَ و ، وُهَو َمَجازٌ  ُمْنقَِطعٌ و عنُهْم ، ُمْقَطعٌ  ، فهو إِْقطاعا ،  ُمْقَطعٌ  الرَّ

 وُهَو َمَجاٌز.

 بِه. أَْقَطعَه من الَمعَابِِر وَغْيِرَها ، وقد النَّْهرُ فِيِه  يُْقَطعُ  الَمْوِضُع الِّذي أَْيضاً : الُمْقَطعُ وِ 

ُجِل : قَدُّه وقاَمتُه تَْقِطيعُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  . التَّْقِطيعِ  ٌء َحَسنُ ، أَي : َحَسُن القَّدِ ، وَشيْ  التَّْقِطيعِ  يُقَاُل : إِنَّه لَحَسنُ  الرَّ  ، أَي : َحَسُن القَّدِ

ْعرِ  ِطيعُ التَّقْ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   وتَْجِزئَتُه باألَْفعَاِل. َوْزنُه بأَْجَزاِء العَُروِض  ، هو : في الّشِ

 عن أَبِي نَْصٍر ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، كالتَّْقِضيعِ بالّضاِد. َمغٌَص في البَْطنِ  : التَّْقِطيعُ  من الَمَجاز :وِ 

ً  الَخْيلَ  الفََرُس الَجَوادُ  قَطَّعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  ً  يَِصفُ  ـ عنههللارضي ـأَي : َخلَّفََها وَمَضى ، ومنه قَْوُل النّابِغَِة الَجْعِدّيِ  َسبَقََها : إِذا تَْقِطيعا  : فََرسا
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__________________ 
 ( يف اللسان : وأقطعت الدجاجُة مثر أقَفتح : انقطض بيضها.1)
 ( يف اللسان : وأقطض القوُم.2)
 ( يف التهذيب : مياه السماء املزِن.3)
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ن   هــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــِّ قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــه  يـ رِي قــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــتـ

ِب وِ      هــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــح ٍر مــــــــــــــــــُ (1)أَيحِوي ِإىل ُحضــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
نَهُ  ، أَي : هللا تَعَالَى َعلَْيِه العََذابَ  قَطَّعَ  قاَل اللّْيُث : يُقَاُل :وِ  أَهُ  عليه لَوَّ  ُضُروباً منه. (2) وَجزَّ

ً  الَخْمَر بالَماءِ  قَطَّعَ  من الَمَجاِز :وِ  ِة : تَقَطَّعَ و : امتََزَجتْ  فتَقَطَّعَتْ  َمَزَجَها ، : تَْقِطيعا مَّ  فيِه الماُء ، قاَل ذُو الرُّ

ضُ  طـــــــِّ قـــــــَ ـــــــُ ِديـــــــِث  يـ وَع ا ـــــــَ وضـــــــــــــــــــــُ هـــــــا مـــــــَ ـــــــِتســـــــــــــــــــــامـــــــُ  اب

ضَ      طـــــــــــ  قـــــــــــَ مـــــــــــرِ  تــــــــــــَ َزِف اخلـــــــــــَ زحِن يف نــــــــــــُ ُ
 مـــــــــــاِء املـــــــــــ

  
 َموُضوُع الَحِديِث : َمحفُوُظه ، وهو أَْن تَْخِلَطهُ باالبتَِساِم ، كما يُْخلَُط الماُء بالَخمِر إِذا ُمِزَج.

ِغيَرةِ : : الِقصاُر من الثِّيَابِ  الُمقَطَّعاتُ و كُمعَظََّمِة ، الُمقَطَّعَةُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   ، اسٌم واقٌِع على الِجْنِس ، ال يُْفَرُد له واِحٌد ، ال يُقَاُل للُجبَِّة الصَّ

، كاإِلبِِل واِحُدَها بَِعيٌر ، والَمْعَشِر واِحُدُهم  الَواِحُد ثَْوبٌ  ، ُمقَطَّعَةٌ و ُمقَطَّعَاتٌ  ، ويُقَاُل ِلُجْملَِة الثِّيَاِب الِقَصاِر : ُمقَطَّعٌ  ، وال للقَِميِص  ُمقَطَّعَةٌ 

قاَل ابُن األَثِيِر : أَْي ثِياٌب « لَهُ  ُمقَطَّعَاتٌ  وَعلَْيهِ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ َرُجالً أَتَى النَّبِيَّ »في الَحِديِث : و،  وال واِحَد لَهُ ِمْن لَْفِظهِ  َرُجٌل ،

بَحِديِث اْبِن َعبّاٍس في ِصفَِة نَْخٍل الَجنَِّة ،  عن بُلُوغِ التَّماِم ، وِمثْلُه قَْوُل أَبِي ُعبَْيِد ، وأَْنَكَر ابُن األَْعَرابِّيِ ذِلك ، واْستََدلَّ  تْ قُِطعَ  قَِصاٌر ؛ ألَنََّها

 .(3)قال َشِمٌر : لم يَُكْن يَِصفَُها بالِقَصِر ، ألَنَّه َعْيٌب « موُحلَلُهُ  ُمقطَّعاتُُهم نَْخُل الَجنَِّة َسعَفَُها ُكْسَوةٌ ألَْهِل الَجنَِّة ، ِمْنَها»قاَل : 

َر َحِديُث ابِن َعبّاٍس ، وقال َشِمٌر أَْيضاً : ُمقَطَّعٌ  بُُروٌد َعلَْيَها َوْشيٌ  : الُمقَطَّعَاتُ  أَو من الثِّيَاِب : ُكلُّ ما  الُمقَطَّعُ  ، هذا قَْوُل َشِمٍر ، وبه فُّسِ

ُل ويَُخا ياِط الّتِي لم يُقَطَّعُ  ُط ِمْن قُُمٍص وِجباٍب وَسراِويالٍت وَغْيِرَها ، وما اليُفَصَّ ، وإِنََّما  تُقطَّعْ  منه كاألَْرِديَِة واألُُزِر والَمَطاِرِف والّرِ

ةً ، ة أُْخَرى ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ يَِصُف ثَْوراً َوْحِشيًّا :وُ  يُتَعَطَُّف بها َمرَّ  يتَلَفَُّع بها َمرَّ

ه  ـــــــــــــَ ق وح ـــــــــــــَ عـــــــــــــًا فـ عـــــــــــــاكـــــــــــــَبّن ِنصـــــــــــــــــــــــــــح طـــــــــــــ  قـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

ا      َدر عــــــــــــَ يــــــــــــِص ِإذح تــــــــــــَ لــــــــــــِ قــــــــــــح ــــــــــــ  رَت الــــــــــــتـ الــــــــــــِ (4)خمــــــــــــَُ
 

  
ألَنَّها ُسوٌد لَْيَسْت قَلَّصاً عنه ، لم يَْبلُْغ ُكراَعه ، قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : يَقُول : كأَنَّ َعلَْيِه نِْصعاً ُمقَلَّصاً عنه ، يَقُوُل : تَخاُل أَنَّه ألبس ثَْوباً أَْبيََض مُ 

 على لَْونِه.

ْعِر : قَِصاُره ، وأَراجيُزه الُمقَطَّعاتُ  من الَمَجاِز :وِ  يَِت األََراِجيزُ  ِمَن الّشِ وكان  ـ،  (5)ِلِقَصِرها ، ويُْرَوى أَنَّ َجِريَرا قال للعّجاجِ  ُمقَطَّعاتٍ  ُسّمِ

َجِز. ُمقَطَّعَاتُه ْن َسِهْرُت له لَْيلَةً ألََدَعنَّهُ وقَلَّما تُْغنِي َعْنهُ : أَما وهللا لَئِ  ـٍء بَْينَُهَما اْختِالٌف في َشيْ   ، يَْعنِي أَْبيَاَت الرَّ

ً  الُمقَطَّعُ  الَحِديدُ وِ  الِح ، قاَل الّراِعي : قَطَّْعنا، يُقال : ، كُمعَظٍَّم : الُمتََّخذُ ِسالحا  الَحِديَد ، أَْي : َصنَْعنَاهُ ُدُروعاً وَغْيَرَها من الّسِ

وا  ـــــــــُ ب قـــــــــِ اِت وَأحـــــــــح فـــــــــَ ـــــــــِ ن ســـــــــــــــــــــــح
ُ
اَد امل ـــــــــَ ي وُدوا اجلـــــــــِ ـــــــــقـــــــــُ  ف

ِديـــــــــَد      اِت ا ـــــــــَ يـــــــــّ بـــــــــِ لـــــــــَ  اأَلرححـــــــــِ اعـــــــــَ عـــــــــَ طـــــــــ  قـــــــــَ ُ
(6)املـــــــــ

 

  
َجاِل : إِنَّهُ  يُقَاُل للقَِصيرِ وِ   ُمَجذَُّر. ُمقَطَّعٌ  ِمَن الّرِ

 فراِجْعه.« س ح ر»في  السُُّحوِر ، وقد تَقَدََّم بيانُه ُمقَّطعَةُ  السَِّريعَِة ، ويُقَاُل لها أَْيضاً : لألَْرنَبِ  : اْسمٌ  األَْسَحارِ  ُمقَطَّع  الَمَجاِز : ِصْدتُ ِمنَ وِ 

ياِت : عَةُ  وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ في الّشِ ةُ َعْينَْيهِ  الُمتَقَّطِ  ُدوَن َجْبَهتِِه. من الغَُرِر : الَّتِي اْرتَفَع بَيَاُضها ِمَن الَمْنِخَرْيِن َحتَّى تَْبلَُغ الغُرَّ

َك معه ِمْن نَفَقٍة َذَهبَْت ، أَو قاَمْت عليِه راِحلَتُه ، أَو أَتَاهُ أَمْ  َعَجَز عن َسفَِره : إِذا ـ َمْجُهوالً  ـبِه  اْنقُِطعَ  من الَمَجاز :وِ  ٌر ال يَْقِدُر َعلَى أَْن يَتََحرَّ

 ألَفَاَد االْختَِصاَر.« بهِ  كأُْقِطعَ ـ َمْجُهوالً  ـبه  اْنقُِطعَ و»، ولو قاَل : 

 ِء ، بفَتِْح الّطاِء : َحْيُث يَْنتَِهي إِلَْيِه َطَرفُه.الشَّيْ  ُمْنقََطعُ  ِمَن المجاِز :وِ 

 ُء نَْفُسه.يْ ، بَكْسِر الّطاِء : الشَّ  الُمْنقَِطعُ وِ 

 في السَّخاِء والَكَرِم ، قاَل الشَّّماُخ : َعِديُم النَِّظيرِ  ، أَي : القَِريِن ، بَِكْسِرها ُمْنقَِطعُ  ُهوَ وِ 

__________________ 
 ( كذا ابألصر والتهذيب ونسبه يف اللسان أليب اخلشناء.1)



10629 

 

 «.وجزاه»( عن القاموس وابألصر 2)
  وعيٌب.( يف التهذيب : ألنه ذميف 3)
 «.ويناسبه تفسري ابن األعرايب ا ه»كبن « بد »ختا  « قوله كبن نصعاً سيبيت يف مادة نصض»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 «.ء فقا  : أما و  إخل ا هكان بينه وبا ر بة اختالف يف شي  قوله : قا  العجاج إخل الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 وانظر ختر ه فيه. 172( ديوانه ص 6)
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و  مــــــــــــــُ ي  َيســــــــــــــــــــــــــــح َة اأَلوحســــــــــــــــــــــــــــِ رَابــــــــــــــَ ُت عــــــــــــــَ  رَأَيــــــــــــــح

َاِت      ريح ضَ ِإىَل اخلـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح رِيـــــــــــــــنِ  مـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

  
 ِضدُّ واَصاَل. : قَاَطعَا ُمقَاَطعَةً وِ 

ً  ، أَي أَْكثَرُ  أَْقَطعُ  نََظَرا أَيُُّهما : إِذا فاُلٌن فاُلناً بَسْيفَْيِهما قاَطعَ وِ  ُجالِن بَسْيفَْيِهما. قاَطعَ  ، وَكذِلكَ  قَْطعا  الرَّ

ً  ِقْطعَةً  ِمْن ماِلهِ  اْقتََطعَ وِ   .القَْطعِ  ، وهو اْفتَعََل ِمنَ « ٍء ُمْسِلمٍ بَِها ماَل اْمِرى يَْقتَِطع أَو»الَحِديُث في اليَِميِن :  لنَْفِسه ُمتََملِّكاً ، وِمنهُ  : أََخَذ ِمْنهُ َشْيئا

حاح والعُبَاِب. ِسَراعاً ، بَْعُضها في إِثِْر بَْعٍض  ، أَي : ُمْقَطْوِطعَاتٍ  جاَءت الَخْيلُ  الَمَجاِز :من َمَجاِز وِ   ، َكَذا في الّصِ

َكةً : َجْمعُ  القََطعُ وِ  َكةً أَْيضاً : قََطعَةٍ  ، ُمَحرَّ  ، وقد َسبََق لَهُ ذِلَك. األَْقَطعِ  وهي بَِقيَّةُ يَدِ  ُمَحرَّ

 وقد َسبََق له ذِلَك ، فُهَو تَْكَراٌر. لَرِحِمه القاِطعُ  ٍد :كُصرَ  القَُطعُ وِ 

 للطَّائِفَِة الَمْفُروَزةِ من األَْرِض ، وقَْد تَقَدَّم. بالّضمِّ  قُْطعَةٍ  َجْمعُ  أَْيضاً : القَُطعُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعليه :

َد ِلْلَكثَْرةِ. اْقتََطعَهو قََطعَهُ  ، ِكالُهَما : ُمَطاِوعُ  تَقَطَّعَ و ، اْنقََطع  ، األَِخيُر ُشّدِ

 أَْمَرُهم : تَقَسَُّموه. تَقَطَّعُواوِ 

 .اْنقََطعَتْ  األَْسبَاُب : تَقَطَّعَتِ وِ 

قُوا فِي أَْمِرِهْم ، َعلَى نَْزعِ الخافِِض. تَقَطَّعُوا وقِيَل :  أَْمَرُهم : تَفَرَّ

 : التَّْخِديُش. يعُ التَّْقطِ وِ 

ً وِ  قَهُ. قَطَّعَهُ تَْقِطيعا  : فَرَّ

 : االْنِقَطاُع ، وِمْنهُ قَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب : التَّْقِطيعُ وِ 

  ِ ـــــــــــامـــــــــــِ يِّ ُدر ُة ق مـــــــــــِ هـــــــــــح َة الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ ن ـــــــــــح  كـــــــــــَبن  ابـ

َد      عــــــــــح ــــــــــَ ا بـ يــــــــــضِ هلــــــــــََ طــــــــــِ قــــــــــح ــــــــــَ يــــــــــجُ  تـ وِح َوهــــــــــِ بــــــــــُ ــــــــــ   الــــــــــنـ

  
 : ِضدُّ تََواَصاَل. تَقَاَطعَاو ، أَراَد بَْعَد الُهُدّوِ والسُُّكوِن باللَّْيِل. (1)النُّبُوحِ ، والنُّبُوُح : الَجَماَعاُت  اْنِقَطاعِ  أَي بَْعدَ 

 ُء : باَن بَْعُضهُ من بَْعٍض.الشَّيْ  تَقَاَطعَ وِ 

ً  ِر واِحِدِه ناِدراً ، كأَنَّهُ إِنََّما َجَمعَ ، بالَكْسِر ِللنَّْصِل القَِصيِر ، جاَء على َغيْ  قِْطعٍ  : َجْمعُ  الَمقَاِطيعُ وِ  ، ولم يُْسَمْع ، كما قالُوا : َمالِمُح  ِمْقَطاعا

 وَمَشابِهُ ، ولَْم يَقُولُوا : َمْلَمَحة وال َمْشبََهة.

وا ً  وقاَل األَْصَمِعيُّ : وُربََّما َسمَّ   ُجَؤيَّةَ :َجْمعُه ، وقاَل ساِعَدةُ بنُ  الَمقَاِطيعُ و ، الِقْطَع َمْقُطوعا

تح وِ  قــــــــــــ  يــــــــــــضُ شــــــــــــــــــــــــــَ اطــــــــــــِ قــــــــــــَ ؤاَدُه  مــــــــــــَ اِة فــــــــــــُ  الــــــــــــر مــــــــــــَ

ُد      لـــــــِ ّرَِد َيصـــــــــــــــــــــح غـــــــَ ُ
وحَت املـــــــ ُض الصـــــــــــــــــــــ  مـــــــَ (2)ِإذا َيســـــــــــــــــــــح

 

  
 بِه. قََطْعتَ  ، كِمْحَراٍب : ما الِمْقَطاعُ وِ 

 .ِمْقَطعٌ و ، قَّطاعٌ و ، قاِطعٌ  وَسْيفٌ 

 : َسْيُف ِعَصاِم بِن َشْهبَر. القَّطاعُ وِ 

 اللُّغَِوّي الِمْصِرّي الُمتََوفَّى َسنَةَ َخْمِسمائَة وَخْمَسةَ َعَشَر. القَّطاعِ  وأَبُو القَاِسِم َعِليُّ بُن َجْعفَِر بِن َعِلّيٍ السَّْعديُّ ، ُعِرَف بابنِ 

 الثّانِي ، واللَّّطاُع َمْذُكوٌر في َمْوِضِعه.نِْصَف اللُّْقَمِة ، ويَُردُّ  يَْقَطعُ  : قَّطاعٌ  وَرُجٌل لَّطاعٌ 

 ، على الَمثَِل ، كقوِلِهْم : نافِذٌ. قاِطعٌ  وَكالمٌ 
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 .َمْقُطوَعةٌ  : قَْطعَاءُ  ويَدٌ 

ُجُل ، وال يَقُولُوَن : قُِطعَ  وقاَل اللَّْيُث : يَقُولُوَن : َغْيُره ، ولو لَِزَمهُ ذِلَك من قِبَِل  يَْقَطعَهُ  تَّىحَ  أَْقَطعَ  ال يَُكونُ  األَْقَطعَ  ؛ ألَنَّ  قُِطَع األَْقَطعُ  الرَّ

 .قَُطعَ  ، أَو قَِطعَ  نَْفِسه لَِقيَل :

 هللا ُعُمَرهُ ، على الَمثَِل. قََطعَ وِ 

 داِبُرُهم ، أَي : اْستُْؤِصلُوا من آِخِرِهْم. قُِطعَ وِ 

 .، أَي : اآلِخِر والخاتَِمِة ، وهو َمَجازٌ  الَمْقَطع وَشَراٌب لَِذيذُ 

 تَقَطَّعُ  لَْيَس فِيُكم َمنْ » قَْوُل ُعَمَر فِي أَبِي بَْكٍر رِضَي هللا عنهما : عليه أَْعنَاُق الَخْيِل : إِذا لَْم تَْلَحْقه ، وِمْنهُ  تَقَطَّعَتْ  ويُقَاُل للفََرِس الَجَواِد :

 أَْعنَاُق ُمَسابِِقيِه ، َحتّى ال تَقَطَّعُ  لَخْيراِت ،أَي لَْيَس فيُكم سابٌِق ِإلَى ا« األَْعنَاُق مثَل أَبِي بَْكرٍ  (3)َعلَْيِه 

__________________ 
 ( فسرها يف ديوان اهلذليا أبصوات الناس.1)
 برواية : وشَفت ابلفاء. 241/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( األصر واللسان وابلنهاية : دونه.3)
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ٍر ا ويف َحِديِث َأيب رزين  رَابُ  يـَُقط ضُ  فِإذا ِهيَ : » (1)يـَلحَحَقه َأَحٌد ِمثحر َأيب َبكح رَاعاً َكِثرياً « ُدوهَنَا الســـــــــّ رُِع ِإســـــــــح َأي : ُتســـــــــح
 تـََقد َمتح بِه وفَاَتتح ا َحىّت ِإن  الّسرَاَب َيظحَهُر ُدوهَنَا ا َأي ِمنح َورَاِئها ؛ لبـُعحِدَها يف الرَبِّ.

 ِء : َطَرائِقُه الّتِي يتََحلَُّل إِلَْيَها ، ويَتَركَُّب ِمْنها ، كُمقَطَّعَاِت الكالِم.الشَّيْ  ُمقَطَّعاتُ وِ 

يها العَُروِضيُّوَن األَْسبَاَب واألَْوتاَد. َمقَاِطيعُ وِ  ْعِر : ما تََحلََّل إِليِه وتََركََّب منه من أَْجَزائِه الَّتِي يَُسّمِ  الّشِ

 ، واْستَْعَمْلتُه فيِه. القَْطعَ  : أَْوَصْلُت إِليهِ  قََطْعتُه بََوْيه :وقاَل ِسي

 البَْرُد ، والَحرُّ ، وهو َمَجاٌز. اْنقََطعَ  ُء : َذَهَب َوْقتُه ، ومنه قَْولُهم :الّشيْ  اْنقََطعَ وِ 

 الَكالُم : َوقََف فلَْم يَْمِض. اْنقََطعَ وِ 

 تُه.ِلسانُه : َذَهبَْت َسالطَ  اْنقََطعَ وِ 

 ُدونَه : أُِخَذ واْنفُِرَد بِه. اْقتُِطعَ و .قَِطيعُهُ  القَْوِل : أَْقَطعُ  وهو

 بَْعثاً : أَْفَرَد قَْوماً بَعَثَُهم في الغَْزِو بعَْينِِهم من َغْيِرِهْم. قََطعوِ 

 الغَْيَث. أَْقَطْعتُ  عنَك يقال : قد اْنقََطعَ  َء : إِذاالشَّيْ  أَْقَطْعتُ وِ 

: إِذا كاَن ال يَثْبُُت على ُمؤاخاةٍ ، وهو  (2)إِلْخَوانِه ، كأَِميٍر ، كما في األَساِس  قَِطيعٌ و إِلْخَوانِه ، كَصبُوٍر كما في اللَِّساِن ، قَُطوعٌ  وهو

 َمَجاٌز.

 أَْرَحاُمُهم : تََحاصَّْت وهو َمجاٌز. تَقَاَطعَتْ وِ 

 َرِحَمهُ. عُ يَْقطَ  ، كِمْنبٍَر وَشّداٍد : قَّطاعٌ و ِمْقَطعٌ  وَرُجلٌ 

ً وِ  َد للَكثَْرةِ ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ للبَِعيِث : قَطََّع تَْقِطيعا  ، ُشّدِ

ا  رِيــــــــــــَض وِإلـــــــــــ َ لــــــــــــَ  َأنح تــــــــــــَ يـــــــــــــح ُت بــــــــــــلــــــــــــَ عــــــــــــح مــــــــــــِ  طــــــــــــَ

ضُ      طــــــــــــِّ قــــــــــــَ ضُ  تـــــــــــــُ طــــــــــــامــــــــــــِ
َ

اَ  الــــــــــــّرِجــــــــــــاِ  املــــــــــــ نــــــــــــَ  َأعــــــــــــح

  
 أَي : تَعُوُدوا إِلى أَْمِر الجاِهِليَِّة ، فتُْفِسُدوا في األَْرِض ، وتَئُِدوا البَنَاِت. (3) (َوتُ َقطُِّعوا َأْرحاَمُكمْ َأْن تُ ْفِسُدوا يف اْْلَْرِض )وقوله تعالى : 

 ، وكذلك األُْنثَى بغَْيِر هاٍء. القَطاَعة : َمْبُهوٌر بَيِّنُ  قَِطيعٌ  وَرُجلٌ 

 ٌ  ، كَكُرَم. قَُطعَتْ  : فاتَِرةُ الِقيَاِم ، وقد قَِطيعٌ و قَُطوعٌ  واْمَرأَة

تَْيِن في الفََرِس : القُُطعوِ   بَْعِض ُعُروقِه. اْنِقَطاعُ  ، بضمَّ

ً  إِيّاَها ، قاَل ابُن األَثِيِر : أَي َسأَلَه أَن يَْجعَلََها لَهُ  يُْقِطعَهِ  : سأَلَه أَن اْستَْقَطعَهُ القَِطيعَةَ وِ   ، يَتََملَُّكها ويَْستَبِدُّ بَِها. إِْقطاعا

ّمِ : َوَجٌع في البَْطِن ، وَمغٌَص. القُْطعُ وِ   ، بالضَّ

 .كالقَِطيعِ  من الغَنَِم ، بالَكْسِر ، الِقْطعَةُ وِ 

ٌب.، كُمعَظٍَّم : ُمجَ  ُمقَطَّعٌ  وَرُجلٌ   رَّ

ْومُ  حاحِ ، والَهْجرُ  َمْقَطعَةٌ  ويُقَاُل : الصَّ  للُوّدِ ، كما في األَساِس ، وهو َمَجاٌز. َمْقَطعَةٌ  للنِّكاحِ ، كما في الّصِ

 ، بَكْسِرِهما : طائِفَةٌ ِمَن اللَّْيِل. الِقطاعُ و الِقْطعَةُ وِ 

يَْت ، وُجِعلَْت لَبُوساً لَُهم.أَ  (4) (ُقطَِّعْت هَلُْم ثِياب  ِمْن انر  )وقولُه تَعَالَى :   ي ِخيَطْت وُسّوِ
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عُ وِ   : القَِصيُر. الَمتَقَّطِ

الُل : قَُصَرْت. تَقَطَّعَتِ وِ   الّظِ

 .قُُطوعٌ  ، بالَكْسِر : َضْرٌب من الثِّيَاِب الُمَوّشاةِ ، والَجْمعُ  الِقْطعُ وِ 

 ، وهو َمَجاٌز. عَةً ُمقَاطَ  َعلَى َكَذا ِمَن األَْجِر والعََمِل ونَْحِوه قاَطعَهُ وِ 

 ٍء.الشَّعَِر : َهناٌت ِصغاٌر ِمثُْل َشعَِر األََرانِِب ، قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا لَْيَس بَشيْ  ُمقَطَّعَةُ و قاَل اللَّْيُث :

عَةُ  ويُقَاُل لألَْرنَِب السَِّريعَِة أَْيضاً : عَةُ و السُُّحوِر ، ُمقَّطِ النِّيَاِط  ُمقَّطِ
 ، وقال آخر : (5)

__________________ 
 «.قوله : ويف حديث أيب رزين ا الذي يف اللسان : أيب ذر اه»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 «.قوله كما يف األساس ا الذي فيه : رجر قطوع إلخوانه اه وعبارة اللسان : ورجر قطوع إلخوانه ومقطاع إخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .22سورة  مد اآية ( 3)
 .19( سورة ا ج اآية 4)
 ( يريد كبهنا تقطض عرقاً يف بطن طالبها من شدة العدو أو رائت من يعدو عل  أثرها ليصيدها.5)
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َرطــــــــــَ   ةٍ مــــــــــَ عــــــــــَ طــــــــــِّ قــــــــــَ ا  مــــــــــُ اهتــــــــــَِ غــــــــــَ ــــــــــُ وَر بـ حــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــُ

بِ      لـــــــَ طــــــح ا تــــــُ مـــــــَ هــــــح رُي مــــــَ تــــــِ وح ــــــ  ــــــتـ ا ال هـــــــَ وســــــــــــــــــــِ نح ســــــــــــــــــــُ  مــــــِ

  
 : (1)أَْنَشد ابُن األَْعَرابِّي 

ي  لـــــــــــِ َك َفضـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح لـــــــــــَ ُت عـــــــــــَ نـــــــــــح نــــــــــــَ َبين ِإذح مـــــــــــَ  كـــــــــــَ

لــــــــــَ       ُت عــــــــــَ نــــــــــح نـــــــــــَ ةِ مــــــــــَ عــــــــــَ طــــــــــِّ قــــــــــَ وبِ  مــــــــــُ لــــــــــُ  الــــــــــقــــــــــُ

  

َغشـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــَ تح تـ ـــــــــــــــَ ٍة ابت ـــــــــــــــ  ل ُب خـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــح  أَُري

  
ِديـــــــــــــــــــبُ    ٌم جـــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــا َوخـــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــ   َأابرَِ  كـــــــــــــــــــُ

  
عُ  ويُقَال : هذا فََرسٌ   الَجْرَي ، أَي : يَْجِري ُضُروباً من الَجْريِ ؛ لَمَرِحه ونََشاِطِه. يُقَّطِ

 الِعقَاِل في الشَّّرِ والُخْبِث ، أَي : ال زاِجَر لَهُ ، وهو َمجاٌز. ُمْنقَِطعُ  وُهوَ 

 ِمَن الذََّهِب ، كُمعَظٍَّم : اليَِسيُر ، كالَحلَقَِة والقُْرِط والشَّْنِف والشَّْذَرةِ ، وما أَْشبََهها. الُمقَطَّعُ وِ 

 .، كفَِرَحٍة : ال يُْدَرى أَُخْضَرتَُها أَْكثَُر أَم بَيَاُضها الَِّذي ال نَبَاَت به ، وقِيَل : الَِّذي بِها نِقَاٌط من الَكإلِ  قَِطعَةٌ  وأَْرضٌ 

 بِبَلَِد كذا. أَْقَطعَتْ و الَمَطُر ُهنَاَك ، وأَْقلَعَْت ، وهو َمَجاٌز ، يُقَاُل : َمَطَرت السََّماُء بَمْوِضعِ َكَذا ، اْنقََطعَ  السََّماُء بَمْوِضعِ َكَذا : ْقَطعَتِ أَ وِ 

. (2)هللا هِذِه الشُّقَّةَ ، أَي : أَْنفََذَها  أَْقَطعَ وِ   ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ما فِي اإلنَاِء : َشِربَه. َطعَ اْقتَ وِ 

ً  الَمفَاَزةَ  قََطعَ وِ   : جاَزَها. قَْطعا

 إِاّل قَِليالً. قََواِطعُ  ، وُعيُوُن الّطاِئفِ  قاِطعَةٌ  وَعْينٌ 

ةً ، وهو َمَجاٌز. اْنقََطعَ وِ   إِلَى فاُلٍن : إِذا اْنفََرَد بُصْحبَتِه خاصَّ

َّ  ُمْنقَِطعُ  وُهوَ   ِصْل ِلْحيَتُه في عاِرَضْيِه.الِعذاِر : إِذا لَْم تَت

 ٌء قَِليٌل من نَْحِو َشْذٍر.، كِعنٍَب ، أَي : شي (3)ِمَن الَحْليِ  قَِطعٌ  وَما َعلَْيَها إِالّ 

ٍد الفَزاِريُّ الكوفي ثُوَن ، ِمْنُهْم : الُحَسْيُن بُن ُمَحمَّ ُد بُن َعْبِد ، عن يَْحيَى بِن زَ  الِقَطِعيُّ  والِقَطِعيُّوَن ، بالَكْسِر : ُمَحّدِ َكِريّا بِن ُسْفيَاَن ، وعنه ُمَحمَّ

 .(4)هللا الَهَرَوانِّي 

. الِقَطِعيُّ  وأَبُو يْعقُوب إِْسَحاُق بُن إِْبَراِهيمَ   الُكوفِيُّ عن َسِعيِد بِن يَْحيَى األََمِوّيِ ، وعنه اإِلْسَماِعيِليُّ ، ذكره الماِلينِيُّ

ُد بُن َجْعفٍَر التَِّميِميُّ ، كذا في التَّْبِصيِر. الِقَطِعيُّ  وَعْبُد هللا بُن َعِلّيِ بِن القَاِسمِ   ، ُكوفِيٌّ أَيضاً ، روى عنه ُمَحمَّ

ِر ُسلَْيَماِن بِن أَبِي بَْكٍر ا ، كُزبَْيرٍ  القَُطْيعُ وِ  لَهّجاِم ، الُحَسْيِنّيِ األَْهَدِلّيِ ، : قَْريَةٌ باليََمِن ، وقد َدَخْلتَُها ، وقََرأُْت بَِها الَحِديَث َعلَى َشْيِخنَا الُمعَمَّ

يِن يَْحيََى بِن ُعَمَر بِن  ِبيِدّيِ.بِرَوايَتِه عن خاتَِمِة الُمْسنِِديَن إِلَْيه ، ِعَماِد الّدِ  َعْبِد القَاِدِر الُحَسْينِّيِ الزَّ

ِهما : َشِديُد الَمَراَرةِ  قُعاعٌ و ، قُعٌّ  ماءٌ   :[قعع] ،  (5)، وقد اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى الثّانِي ، وقَاَل : ُمرٌّ غِليٌظ ، وابُن ُدَرْيٍد نَقَلَُهَما َجِميعاً  ، بَضّمِ

ّي.  قاَل : وَكذِلَك ُعقٌّ وُعقَاٌق ، زاَد ابُن بَّرِ

: الماُء الَِّذي ال أََشدَّ ُملُوَحةً ِمْنه ، تَْحتَِرق ِمْنهُ  القُعَاعُ  بِِل ، وقِيَل :ٌء ، وهو الَِّذي يَْحِرُق أَْوباَر اإلِ وُزَعاٌق ، وُحَراٌق ، ولَْيَس بَْعَد الُحَراِق َشيْ 

 أَْجَواُف اإِلبِِل ، الواِحُد والَجْمُع فيِه َسَواٌء.

ً  القَْومُ  أَقَعَّ  يُقَاُل :وِ  حاحِ ، أَْي : إِْقعاعا  .قُعَاع فَهَجُموا َعلَى ماءٍ  :، زاَد اللَّْيُث  َحفَُروا : إِذا أَْنبَُطوهُ ، كما في الّصِ

ٌك واْضِطراٌب ، تَقَْعقُعٌ  : َمْن إِذا َمَشى ُسِمَع لَمفاِصِل ِرْجلَْيهِ  القَْعقَاعُ وِ  ّمِ  كالقَْعقَعانِّيِ  ، أَي تََحرُّ  قالَهُ اللَّْيُث. (6)بالضَّ
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 .قَْعقَاعٌ  : تَْمٌر َسحٌّ ، وتَْمرٌ  تَقَْعقَعَ و يُّ : َسِمْعُت البَْحرانِيِّيَن يَقُولُوَن ِلْلقَْسِب إِذا يَبِسَ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهرِ  التَّْمُر اليابِسُ  : القَْعقَاعُ وِ 

ى النّافِضُ  : القَْعقَاعُ وِ  ٌد  تُقَْعِقعُ  الُحمَّ  : ـأَُخو الشَّّماخِ  ـاألَْضراَس ، قال ُمَزّرِ

اَدين بحِي عــــــــَ لــــــــَ  الــــــــنــــــــ  مــــــــَ  عــــــــَ لــــــــح َرتح ســــــــــــــــــــــَ   ِإذا ذُكــــــــِ
ي       الجـــــــــــــِ اعٍ ثـــــــــــــُ قـــــــــــــَ عـــــــــــــح رحِدمِ  قــــــــــــــَ َن الـــــــــــــِورحِد مـــــــــــــُ  مـــــــــــــِ

  
__________________ 

 «.قوله : وأنشد ابن األعرايب إخل عبارة اللسان : ويقا  هلا أيضاً : مقطّعة القلوب ا أنشد ابن األعرايب إخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف التكملة : أنفدها ا ابلدا  املهملة.2)
 عبارة األساس : وما عليها من ا لي إال مقط ض.( 3)
 ( عن اللباب البن األثري ا ويعرف اببن اهلرواين ا وابألصر النهرواين.4)
 .112/  1( اجلمهرة 5)
 ( كذا ابألصر ا واملثبت ابلفتح ضبرت القاموس والتهذيب ونص يف التكملة عل  الفتح.6)
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.  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

َي بِه ألَنَُّهم يَِجدُّوَن السَّْيَر فيِه ، كما نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل غيُره : وذِلَك إِذا بَعَُد واْحتَاَج السّ  لطَِّريُق ال يُْسلَُك إِاّل بَمَشقَّةٍ ا : القَْعقَاعُ وِ  ابُِل فِيِه ُسّمِ

َي بِه ألَنَّهُ  َكاَب ويُتِْعبُها. يُقَْعِقعُ  إِلَى الِجّدِ ، ُسّمِ  الّرِ

حاحِ ، والعُبَاِب ، وقِيَل : إِلَى َمكَّةَ  َطِريٌق ِمن اليََماَمِة إِلَى الُكوفَةِ   :قَاعُ القَعْ وِ  َكَذا فِي الّصِ
حاح ،  (1) ، وُوجَد أَْيضاً هكذا في بَْعِض نَُسخِ الّصِ

 قاَل ابُن أَْحَمَر يَِصُف اإِلبَِل :

َدا  ا َأنح بـــــــــــــَ مـــــــــــــّ اعُ فـــــــــــــلـــــــــــــَ قـــــــــــــَ عـــــــــــــح تح  الـــــــــــــقـــــــــــــَ   ـــــــــــــَ 

نــــــــــــــ     َرٍ  تــــــــــــــُ لــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــاالعــــــــــــــَ ه نــــــــــــــِ لــــــــــــــُ  اقــــــــــــــِ

  
 األَْسلَِميُّ ، َرَوى َعْنهُ َسِعيٌد الَمْقبُِريُّ من ِروايَِة اْبنِِه َعْبِد هللا. بُن أَبِي َحْدَرد القَْعقَاعُ وِ 

 .عنهماهللارضي صحابِيّانِ  التَِّميِميُّ الّداِرِميُّ ، وافُِد تَِميٍم َمَع األَْقَرعِ : بُن َمْعبَِد بِن ُزَراَرةَ  القَْعقَاعُ وِ 

 بُن َعْمٍرو التَِّميميُّ ، أَْوَرَدهُ َسْيٌف في الصَّحابَِة. القَْعقَاعُ  وفاتَه :

 ُر ، كُمعَظٍَّم بالغَْيِن.آَخُر ، َذَكَرهُ الُمْستَْغِفِريُّ في الصَّحابَِة ، لَقَبُهُ الُمغَمَّ  القَْعقَاعُ وِ 

 ، قال الّشاِعُر :« َجِليسُ  بقَْعقَاعٍ  ال يَْشقَى»فِقيَل :  ابُن َشْوٍر : تابِِعيٌّ يُْضَرُب بِه الَمثَُل في ُحْسِن الُمجاَوَرةِ وِ 

يــــــــــَ  ِو  لــــــــــِ ُت جــــــــــَ نــــــــــح قــــــــــاعِ كــــــــــُ عــــــــــح وحٍر  قـــــــــــَ  بــــــــــِن شــــــــــــــــــــــــَ

قــــــــــــَ  وِ      اعٍ ال َيشــــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــَ عــــــــــــح يـــــــــــــ ُ  بــــــــــــقــــــــــــَ لــــــــــــِ  جــــــــــــَ

  

ريحٍ  ُروا خبــــــــــــــََ ــــــــــــــَ نِّ ِإنح أَم وُ  الســــــــــــــــــــــــــــِّ حــــــــــــــُ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
وسُ وِ    بـــــــــــــــُ راٌ  عـــــــــــــــَ طـــــــــــــــح رِّ مـــــــــــــــِ َد الشـــــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــح  عـــــــــــــــِ

  
 وكاَن يَْجِري َمْجَرى َكْعِب بِن ماَمةَ في ُحْسِن الُمجاَوَرةِ.

حاحِ : مواِضعُ  : ع القَعاقِعُ وِ   : بالٌد َكثِيَرةٌ من بِالِد بَنِي العَْجالِن ، قال البَِعيُث : القَعاقِعُ  ، وقال أبو ِزيَاِد : بالشَُّرْيِف ، ببِالِد قَْيس وفي الّصِ

ٍة وِ  اخــــــــــَ ــــــــــَ ن وٍج مــــــــــُ عــــــــــُ ــــــــــِ ــــــــــَ  ل ل ــــــــــح يـ ــــــــــَ َدتح ل ــــــــــَ ت  َأ.  اهــــــــــح

ٌر وِ      بــــــــــُ ذح لــــــــــَ  يــــــــــَ ــــــــــح يـ نح ُدوِن لــــــــــَ ضُ مــــــــــِ عــــــــــاقــــــــــِ  فــــــــــالــــــــــقــــــــــَ

  
حاحِ ،  ٌر آَخُر أَْبلَقُ أَو طائِ  ، عن أَبِي َعْمرو ، ، كُهْدُهٍد : العَْقعَقُ  القُْعقُعُ وِ  ، وفي بعِض النَُّسخِ أَْبيَُض ، واألُولَى الصَّواُب ، كما هو نَصُّ الّصِ

ْجلَْينِ  وفي العُبَاِب : أَْبلَُق بِبَيَاٍض وَسواٍد ، َضْخٌم ، يٌّ ، َطِويُل الِمْنقَاِر والّرِ  واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى الِمْنقَاِر. بَّرِ

، أَي من ِحَجاَرتِه ، وفي بَْعِض  نُِحتَْت ِمْنَها تُْنَحُت ِمْنها األََساِطيُن ، يُقَاُل : ، كُزَعْيِفراٍن : َجبٌَل باألَْهَواِز في ِحَجاَرتِه َرَخاَوةً  قُعَْيِقعانُ وِ 

حاحِ َمْسِجٌد بالبَْصَرةِ ، ق أَساِطيُن جاِمعِ البَْصَرةِ  أَي ِمْن الَجبَلِ « ِمْنه»األُُصوِل   الَهُ اللَّْيُث.وفي الّصِ

َمْوِضٌع كانَْت فِيِه َحْرٌب ،  أَبو َعْمٍرو : ة ، بها ماٌء وَزْرٌع ، َعلَى اثْنَْي َعَشَر ِميالً ِمْن َمكَّةَ ، على َطِريِق الَحْوِف إِلَى اليََمِن قالَ  : قُعَْيِقعانُ وِ 

َي بِذِلَك ِلَكثَْرةِ  ُسّمِ
الحِ الَِّذي كاَن بِه ، وفي الُمعْ  (2) َي بِه ألَنه مْوِضُع الّسِ  ِساَلِح تُبَّعٍ. (3)َجِم : ُسّمِ

حاحِ ، وفي الَجْمَهَرةِ : َجبَلٌ  : قُعَْيِقعَانُ وِ  حاحِ ، ، كما في الّصِ ، قاَل ابُن  َوْجُهه إِلَى أَبِي قُبَْيٍس  موِضٌع بَمكَّةَ ، وهو اسٌم َمْعِرفَةٌ ، كما في الّصِ

َي بذِلكَ  يُّ : ُسّمِ  فيِه ، أَو اِلنَُّهم لَّما تََحاَربُوا وقَُطوراءَ  فَتَقَْعقَعُ  : قِِسيََّها وِجعَابََها وَدَرقََها ، ألَنَّ ُجْرُهَم كانَْت تَْجعَُل فِيه أَْسِلَحتََها ُدَرْيٍد : قاَل الُسّدِ

الحِ في ذِلَك الَمَكا قَْعقَعُوا بَمكَّةَ   ، هكذا َزَعَمهُ ابُن الَكْلبِّيِ وَغْيُره من أَْصحاِب األَْخبَاِر ، وقاَل ُعَمُر بن أَبِي َربِيعَةَ : نِ بالّسِ

َك  نـــــــــح اَت مـــــــــِ هـــــــــَ ـــــــــح يـ عـــــــــانُ هـــــــــَ قـــــــــِ يـــــــــح عـــــــــَ ـــــــــُ هـــــــــا  قـ لـــــــــُ  وَأهـــــــــح

زارَا      رت  ذاَ  مـــــــــــــَ ِ ا َفشـــــــــــــــــــــــــــَ اح تـــــــــــــَ زحنــــــــــــــَ (4)اب ـــــــــــــَ
 

  
 .(5)نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن بَْعِض الّطائِيِّيَن  وقَعَّهُ ، كَمدَّهُ : اْجتََرأَ عليِه بالَكالمِ 

الحِ  القَْعقَعَةُ وِ  حاحِ. : ِحَكايَةُ َصْوِت الّسِ  ونَْحِوه ، كما في الّصِ

 فَعَةُ ، الَّتِي تُْسَمعُ َشرُّ النَِّساِء السَّلْ »َحِديُث أَبِي الدَّْرَداِء :  ، وِمْنهُ  َصِريُف األَْسنَاِن ِلشدَّةِ َوْقِعَها في األَْكلِ  : القَْعقَعَةُ وِ 



10637 

 

__________________ 
 ( وهي عبارة التهذيب.1)
 فسّمي قعيقعان لتقعقض السالح فيه.»( يف التهذيب 2)
 «.ّلي به لوضض»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( عجزه ابألصر :4)

 اب زبتا ا فشرّت ذا  مزار
 واملثبت عن معجم البلدان.

 «.الطائفيا»( عن التكملة وابألصر 5)
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َناهِنا َم مَتَاُمه يف « قـَعحَقَعةٌ  أَلسح  «.  ي س»ا وتـََقد 
ً و قَْعقَعَةً  بهِ  تَقَْعقَعَ و ، قَْعقَعَهُ  يُقَال : ءِ تَْحِريُك الشَّيْ  : القَْعقَعَةُ وِ  ، بالفَتْحِ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن  القَْعقَاعُ  ، بالَكْسِر ، واالْسمُ  قِْعقَاعا

َرَكةُ الِقْرطاِس والثَّْوِب ، والعَْقعَقَةُ ، والشَّْخَشَخةُ ، والَخْشَخَشةُ ، والَخْفَخفَةُ والفَْخفََخةُ ، والنَّْشنََشةُ ، والشَّْنَشنَةُ ، ُكلُّه : حَ  القَْعقَعَةُ  األَْعَرابِّيِ :

 الَجِديِد.

ْلِب َمَع َصْوٍت. ءِ ٍء يُْسَمُع لَهُ َصْوٌت ، وقِيَل : ُهَو تَْحِريُك الشَّيْ : ِحَكايَةُ َحَرَكِة َشيْ  القَْعقَعَةُ  ه :وقال َغْيرُ   اليَابِِس الصُّ

. بِه : َطَرَده ، وِإذا َزَجَرهُ قَالَ  قَْعقَعَ  بفَتِْحِهَما ، وقد قَعْ بِقَعْ  َطْرُد الثَّْورِ  أَْيضاً : القَْعقَعَةُ وِ   : َوْح َوْح ، نَقَلَه األَْصَمِعيُّ

 ، ومنه قَْوُل ُكثَيٍِّر يَِصُف نَاقَةً : ُمقَْعِقعٌ  ، َوُهوَ  إَِجالَةُ الِقَداحِ في الَمْيَسرِ  .القَْعقَعَةُ وِ 

حــــــــــَ  وِ  ِر والضــــــــــــــــــــــــ  َواجــــــــــِ صِّ اهلــــــــــَ نح نــــــــــَ ُن مــــــــــِ بــــــــــَ ؤح ــــــــــُ  تـ

َداِح      نح قـــــــــِ ازَا مـــــــــِ ِ فـــــــــَ اح حـــــــــَ دح قـــــــــِ ـــــــــِ ضِ ب قـــــــــِ عـــــــــح قـــــــــَ ُ
 (1) املـــــــــ

  
 فِيها. قَْعقَعَ  ، وقَدْ  الذََّهاُب في األَْرِض  : القَْعقَعَةُ وِ 

ْعدِ  : تَتابُعُ  القَْعقَعَةُ وِ   .القَعَاقِعُ في ِشدَّةٍ ، والَجْمُع : َصْوت الرَّ

ال القَْعقَعَةُ  قاَل اللَّْيُث :وِ   (2) ونَْحِوَها كِعنَبٍَة ، جمُع تُْرٍس ، والُجلُوِد الياِبَسِة ، والحَجاَرةِ والبََكَرةِ والُحِلّيِ  التَِّرَسةِ و حِ : ِحَكايَةُ أَْصواِت الّسِ

 بَنِي أََسٍد : (3)وأَْنَشَد ِسيبََوْيه للنّابِغَِة الذُّْبيَانِّيِ في قَْطعِ ِحْلِف 

ٍش  يـــــــــــــــح يِن أُقــــــــــــــــَ اِ  بـــــــــــــــَ َ نح مجـــــــــــــــِ َك مـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــبَنـــــــــــــــ 

ضُ      قــــــــــَ عــــــــــح قــــــــــَ ــــــــــُ نِّ خــــــــــَ  يـ ِه بشــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ َف رِجــــــــــح (4)لــــــــــح
 

  
 وَزَعَم األَْصَمِعيُّ أَنَّهُ َمْصنُوٌع ، وقد تَقَدََّم ، وأَْنَشَد اللَّْيُث ِللنَّابِغَِة :

ا  هـــــــَ ـــــــمـــــــُ ي لـــــــِ اِم ســـــــــــــــــــــَ مـــــــَ ـــــــ  ـــــــت ِر ال يـــــــح ـــــــَ نح ل ُد مـــــــِ هـــــــ   ُيســـــــــــــــــــــَ

ِه      ـــــــــــح َدي ـــــــــــَ اِء يف ي ـــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــَ ِي ال ـــــــــــح ل ضُ  ـــــــــــَِ ـــــــــــِ عـــــــــــاق ـــــــــــَ  ق

  
ُكه ، يَُسلِّي به الغَمَّ ، ويُقَال : يَْمنَُع به النَّْوَم ؛ لئِاّل يَِدبَّ فيِه الّسمُّ فيََدْيِه َشيْ وذِلَك أَنَّ الَمْلُدوَغ يُوَضُع في   يَْقتُلَهُ.ٌء من الُحِلّيِ ونَْحِوه ، يَُحّرِ

نَانِ  يُقَْعقَعُ  َما» في الَمثَِل :وِ  . وقاَل الّصاغَ  بفَتْحِ القَافَْينِ « له بالّشِ يُْضَرُب لَمْن ال يَتَِّضُع ِلَحَواِدِث الدَّْهِر ، وال يَُروُعه ما  انِيُّ :، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ُك ِللْ  اَل َحِقيقَةَ لهُ  ناُن ، بالَكْسِر : َجْمُع َشّنٍ ، وهو الِجْلُد اليابُِس يَُحرَّ ُع ، والّشِ  بَِعيِر ، ِليَْفَزَع.، وفي اللَِّساِن :أَي ال يُْخَدُع وال يَُروَّ

ْعدِ  القَعَاقِعُ وِ  َحاحِ ، وُهَو َجْمعُ  : تَتَابُُع أَْصَواِت الرَّ ْعِد ، فُهَو تَْكَراٌر. القَْعقَعَةُ  ، وال يَْخفَى أَنَّه تَقَدََّم لَهُ : قَْعقَعَةِ  َكذا في الّصِ  : َصْوُت الرَّ

لٍَد َكانُوا نُُزوالً فيِه ، وبالَوْجَهْيِن يُْرَوى قَْوُل َجِريٍر يَْمَدُح َعْبَد العَِزيِز بَن واْحتََملُوا َعْن بَ  : اْرتََحلُوا تَقَْعقَعَتْ و ُعُمُدُهْم ، قَْعقَعَتْ  من الَمَجاِز :وِ 

 الَوليِد :

ي  ِديــــــــقــــــــِ نح صــــــــــــــــــــــَ ي عــــــــَ ســــــــــــــــــــــِ فح َت نـــــــــَ يــــــــبــــــــح دح طــــــــَ قــــــــَ  لــــــــَ

الِديوِ      ي عـــــــــــن بـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــَ ُت نـ بـــــــــــح ـــــــــــ  يـ دح طـــــــــــَ  قـــــــــــَ

  

م  كـــــــــــُ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ًو  ِإل ر  هـــــــــــَ ا وكـــــــــــُ ـــــــــــَ ن حـــــــــــح ـــــــــــَ ب ـــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــح  ف

  
ضُ    قــــــــــــَ عــــــــــــح قــــــــــــَ اِدي تـــــــــــــَ مــــــــــــَ ُم عــــــــــــِ كــــــــــــُ َو أَرحضــــــــــــــــــــــــــِ  حنــــــــــــَح

  
إِذا تَمَّ أَْمٌر :»قاَل الَجْوَهِريُّ :َكما يُقَاُل  أَي : ال بُدَّ ِمن اْفتَِراٍق بَْعَد االْجتَِماعِ  ويُْرَوى : َمْن يَتََجاَورْ « ُعُمُده تَتَقَْعقَعْ  َمْن يَْجتَِمعْ »في الَمثَل : وِ 

قُواأَو َمْعنَاهُ : إِذا اْجتَ « َدنَا نَْقُصه ، فُهَو  (5) أَو َمْن ُغِبَط بَكثَْرةِ العََدِد ، واتَِّساِق األَْمرِ  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ  َمعُوا وتَقَاَربُوا َوقََع بَْينَُهم الشَّرُّ ، فَتَفَرَّ

َواِل واالْنتَِشارِ  (6) بَمْعَرِض  َماِن بأَْهِلِه : الزَّ  وهذا كقَْوِل لَبِيٍد يَِصُف تَغَيَُّر الزَّ

ُروا  وا ا وِإنح أَمـــــــــــِ طـــــــــــُ بـــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــُ وا يـ طـــــــــــُ بـــــــــــَ غـــــــــــح ـــــــــــُ  ِإنح يـ

دِ      كـــــــــــَ ِك والـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــح لـــــــــــهـــــــــــُ ريُوا لـــــــــــِ وحمـــــــــــًا َيصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ  يـ

  
__________________ 
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 .121امليسر والقداح البن قتيبة ص  126/  1( نسبه األزهري يف التهذيب البن مقبر ا والصواب أنه لكثري عزة ا ديوانه 1)
قوله : وحنوها هكذا يف نســخ الشــارح وهو املناســب لســو  عبارته والذي يف نســخ املو : وحنو ا ابلتثنية ا وهو »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

 «.وحنوها»ويف القاموس ط الرسالة بريوت ا ونسخة القاموس ط مصر « املناسب لعبارة املصنف اه
 «.خلف بن أسد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .198لسكيت ص ( ديوانه صنعة ابن ا4)
 ( التهذيب : واتسا  األسباب.5)
 ( التهذيب واللسان : بعرض الزوا .6)
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 قاَل ابُن ُمْقبٍِل يَِصُف ناقَةً : بَِعيٌد يَْحتَاُج الّسائُِر فيِه إِلى الِجد : قَْعقاعٌ و ُمتَقَْعِقعٌ  َطِريقٌ وِ 

لــــــــــَ   هــــــــــا عــــــــــَ مــــــــــُ َوائــــــــــِ ٍر قـــــــــــَ مــــــــــُ ضٍ عــــــــــُ قــــــــــِ عــــــــــح قــــــــــَ تـــــــــــَ   مــــــــــُ
ِب      تـــــــــــــِ رِ عـــــــــــــَ َنشـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــَ تـ ِب خـــــــــــــارِج مـــــــــــــُ رَاقـــــــــــــِ

َ
 املـــــــــــــ

  
 «.َعِكِص الَمَراتِبِ »ويُْرَوى : 

كَ  ُء :الشَّيْ  تَقَْعقَعَ وِ  بِّيِ ونَْفُسهفَِجي:»الَحِديُث  وِمْنهُ  اْضَطَرب وتََحرَّ  أَْي تَْضَطِرُب.« تَقَْعقَعُ  َء بالصَّ

ِم بِن نَُوْيَرةَ  تَقَْعقَعَ وِ  َك ، ومنه قَْوُل ُمتَّمِ الُح ونَْحُوُهَما : تََحرَّ  : ـَرِضَي هللاُ َعْنهُ ، يَْرثِي أََخاه ماِلكاً  ـاألَِديُم والّسِ

ه وِ  عـــــــــــرحســــــــــــــــــــــــِ اُء لـــــــــــِ ِدي الـــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــَ َرمـــــــــــًا هتـــــــــــُح  ال بــــــــــــَ

اِء      تـــــــَ رحِد الشـــــــــــــــــــــِّ نح بــــــــَ ُض مـــــــِ اِإذا الـــــــَقشـــــــــــــــــــــح عـــــــَ قـــــــَ عـــــــح قـــــــَ  تــــــــَ

  
َك.« ق ش ع»تَقَدََّم إِْنَشاُده في وقَْد   أَي تََحرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً  البِئْرُ  أَقَعَّتِ   .قُعاعٍ  : جاَءْت بماءٍ  إِْقعاعا

 القَاُروَرةَ وَزْعَزْعتُها : إِذا أََرْغَت نَْزَع ِصماِمَها ِمْن َرأِْسها. قَْعقَْعتُ وِ 

َت ِعْنَد التََّحرِك الشَّيْ  تَقَْعقَعَ وِ   .(1)ُء : َصوَّ

. قُْعقُعَانِيٌّ لَْحيَاهُ ، يُقاُل له : تَقَْعقَعَ و والعَْيُر إِذا َحَمَل َعلَى العانَِة ، ّمِ  ، بالضَّ

ْوِت ، بالضّمِ ، أَي : َشِديُدهُ ، في َصْوته قُْعقُعَانِيُّ  وِحَمارٌ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : قَْعقَعَةٌ  الصَّ

يح  ـــــــــَ ي َي  ـــــــــَح اينِّ شـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ عـــــــــَ قـــــــــُ عـــــــــح ـــــــــُ ـــــــــَ ح  قـ ل  الصـــــــــــــــــــــــ 

ةَ      عـــــــــــَ قـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ لـــــــــــَ ح  قـ اَف الـــــــــــعـــــــــــَ طـــــــــــّ َوِر خـــــــــــُ حـــــــــــح  املـــــــــــِ

  
 .ْعقَعَةً قَ  : إِذا َمَشى َسِمْعَت لَمفاِصِله قعاقعَ  واألََسُد ذُو

ْوِت ، حَكاه ابُن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : قُعاِقعٌ  وَرُجلٌ   ، كعاُلبٍِط : كثيُر الصَّ

ا وِ  عــــــــــــــــَ دًا ورافــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ و خــــــــــــــــال ُت أَدحعــــــــــــــــُ مــــــــــــــــح  قــــــــــــــــُ

ر ٍة      َو  ذا مـــــــــــــِ َد الـــــــــــــقـــــــــــــُ لـــــــــــــح اجـــــــــــــَ عـــــــــــــَ عـــــــــــــاقـــــــــــــِ  قـــــــــــــُ

  
َمانُ  تَقَْعقَعَ وِ  ً  بنا الزَّ ً  تَقَْعقُعا ْعِر ، وُهَو مجاز. ويُقَاُل ِلْلَمْهُزوِل : صاَر ِعظاما من  يَتَقَْعقَعُ  ، وذِلَك من قِلَِّة الَخْيِر ، وَجْوِر السُّْلَطاِن ، وِضيِق الّسِ

 ُهزاِله.

 .القُْعقُعِ  : َصْوتُ  القَْعقَعَةُ وِ 

، وَحثْحاٌت : إِذا كاَن بَِعيداً ، والسَّْيُر فيِه ُمتِْعباً ال  قَْعقَاعٌ  لَجْوَهِريُّ ، وَكذِلَك ِخْمسٌ : َشِديٌد ال اْضِطَراَب فِيِه وال فُتُوَر ، نَقَلَه ا قَْعقَاعٌ  وقََربٌ 

 .قَْعقَاعٌ  َوتيَرةَ فِيِه ، أَي ال فُتُوَر فيِه ، وَسْيرٌ 

 بالَكاَلِم : قَعَّهُ. قَْعقَعَهُ وِ 

 لَْحيَاهُ من الِكبَِر. ليَتَقَْعقَعُ  ويُقَاُل للشَّْيخِ : إِنَّه

 بُن اللِّْجالجِ : تَابِِعيٌّ عن أَبِي ُهَرْيَرةَ. القَْعقَاعُ وِ 

 ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن. ِجدًّا ، زاَد اللَّْيُث : الَمْرأَةُ القَِصيَرةُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ُكراع : هي القَفَْنَزَعة : [قفزع]

بِيلِ  ءٌ : َشيْ  القَْفعَةُ  : [قفع] ى بالِعَراِق القُفَّةَ ، كما في الُمْحَكمِ  بِال ُعْرَوةٍ  ، لَْيَس بالَكبِيِر ، ِمْن ُخوٍص  ، يُْعَملُ  كالزَّ لُغَةٌ  أَو ُجلَّةُ التَّْمرِ  ، ويَُسمَّ

ُد بُن يَْحيَى :  َوِدْدتُ »:  عنههللارضيةُ ، بلُغَِة اليََمِن ، يُْحَمُل فِيها القُْطُن ، وفي َحِديِث ُعَمَر : الُجلَّ  القَْفعَةُ  يََمانِيَةٌ ، كما في العُبَاِب ، وقاَل ُمَحمَّ

َطُب ونَْحُوه : ِمْن ُخوٍص  القَْفعَةُ  أَو« قَْفعَتَْينِ  أَو قَْفعَةً  الَجَرادِ  ِمنَ  ِعْنَدنَا أَنَّ  ٌء ، قالَهُ اللَّْيُث ، وقاَل األَْزَهِريُّ :وُهَو َشيْ  ُمْستَِديَرةٌ يُْجتَنَى فِيها الرُّ

 الُخوِص. ُخوٌص َعلَى َعَمِل ِساللِ كالقُفَِّة بِنَْجٍد ، واِسُع األَْسفَِل ، َضيُِّق األَْعلَى ، َحْشُوَها َمَكاَن الَحْلفَاِء َعَراِجيُن تَُدقُّ ، وَظاِهُرَها 
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ْمِسَم الَمْطُحوَن ، ثُمَّ يُوَضُع بَْعُضها َعلَى بَْعٍض  : القَْفعَةُ  قاَل اللَّْيُث :وِ  َحتّى يَِسيَل ِمْنَها  ، ثمَّ يَْضغَُطونَها الدُّّواَرةُ الَّتِي يَْجعَُل الدَّّهانُوَن فِيها الّسِ

بِيِل : القَْفعَةِ  جو ، الدُّْهنُ  ْمِسِم : قَْفعَةِ  ، وَجْمعُ ، بالَكْسِر  قِفَاعٌ كالزَّ َكةً ، كما في العَْيِن. قَفَعَاتٌ  الّسِ  ، ُمَحرَّ

َجاُل ، يَْمُشوَن بِه في الَحْرِب إِلَى الُحُصونِ  كالمَكبَِّة ، : ُجنَّةٌ ِمن َخَشبٍ  القَْفعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ   .قَْفعَةٌ  ، واِحَدتَُها يَْدُخُل تَْحتَه الّرِ

 ِهَي الدَّبّاباُت. وقاَل األَْزَهِريُّ :

واُب : َحِشيَشةٌ  : َخَشبَة القَْفعَاءُ وِ   َضِعيفَةٌ من نَبَاِت األَْرِض في َخّواَرةٌ  ، َكَذا فِي النَُّسخِ ، وُهَو َغلٌَط ، والصَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : عند التحريك.1)
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تَـعحِلياٍت من فَـ  غاٌر َوَرُقها ا َتراها ُمســــح رَاِر ا صــــِ َناُء الَوَرِ  ا هَلا نـَوحٌر َأمححَُر مثُر الشــــّ وحُ  ا ومَثََرهُتَا ُمَقف َعٌة ِمنح َأاّيِم الر بِيِض ا َخشــــح
رَاِر البـُُقوِ  ا رأَيـحُتها ابلَبا  ا وقد ذََكَرها ُزَهريحٌ يف ِشعحرِه ا فقا  : (1)ِديَِة حَتحُت ا قاَلُه الل يحُث ا وقاَ  اأَلزحَهرِي  : هي من َأحح

هــــــــا  عــــــــُ رحتـــــــــَ ِم مــــــــَ ٌة كــــــــَحصــــــــــــــــــــــاِة الــــــــَقســــــــــــــــــــــح يــــــــ  ونــــــــِ  جــــــــُ

ُت      بـــــــِ نـــــــح يِّ مـــــــا يــــــــُ اءُ ابلســـــــــــــــــــــِّ عـــــــَ فـــــــح كُ  الـــــــقـــــــَ  واَ ســـــــــــــــــــــَ

  
أَي َسقََط ذِلَك َعْنَها ، قاَل  يَبَِسْت َسقََطتْ  َشَجَرةٌ يَْنبُُت فِيها َحلٌَق كَحلَِق الَخَواتِيِم ، إِاّل أَنَّها ال تَْلتَِقي ، تَُكوُن َكذِلَك ما داَمْت َرْطبَةً ، فإِذا هي أَو

 َكْعُب بُن ُزَهْيٍر يَِصُف الدُُّروَع :

لــــــــَ  ا حــــــــَ تح هلــــــــََ كــــــــ  دح شــــــــــــــــــــــُ ُغ قــــــــَ َوابــــــــِ يــــــــٌ  ســــــــــــــــــــــَ  ٌ  بــــــــِ

      ُ لـــــــــــــَ ه حـــــــــــــَ بَنـــــــــــــ  اءِ كـــــــــــــَ عـــــــــــــَ فـــــــــــــح ُدو ُ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ  جمـــــــــــــَح

  
ُشَجْيَرةٌ َخْضَراُء ما داَمْت َرْطبَةً ، وِهَي قُْضباٌن قِصاٌر ، تَْخُرُج من أَْصٍل  (2): القَْفعَاءُ  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : أَْخبََرنِي أَْعَرابِيٌّ ِمْن َربِيعَةَ قاَل :

عَْت ، وال تُْؤَكُل ، وأَْنشَ ِلألَْرِض ، ولَ  (3)واِحٍد الِزقَةٌ  ْت بالُجفُوِف اْرتَفَعَْت َعن األَْرِض ، وتَقَبََّضْت وتََجمَّ َد قَْوَل َها ُوَرْيٌق َصِغيٌر ، فإِذا َهمَّ

َواةِ :  ُل َوَرِق اليَْنبُوِت.: من أَْحَراِر البُقُوِل ، تَْنبُُت ُمْسلَْنِطَحةً ، وَرقُها ِمثْ  القَْفعَاءُ ُزَهْيٍر الّسابَِق ، وقاَل بعُض الرُّ

حاحِ ، وفي العُبَاِب : الّتِي َكأَنََّها أَصابَتَْها نارٌ  : القَْفعَاءُ  األُذُنُ وِ  ْت من أَْعالها إِلى أَْسفَِلها ، والِفْعلُ  فانََزَوْت ، َكَما فِي الّصِ  كفَِرحَ  ، قَِفعَتْ  فَتََزوَّ

 ً  .قَفَعا

ْجلُ وِ  ْت ِعلَّةً أَو ِخْلقَةً ، اْرتَدَّْت أَصابعَُها إِلى القََدمِ الّتِي  : القَْفعَاءُ  الّرِ حاحِ ، زاَد في اللَِّساِن : فتََزوَّ  ، وِهيَ  صاِحبَُها األَْقفَعُ و ، كما في الّصِ

 األََصابِِع. قُْفعُ  ، وقومٌ  القَفَعِ  بَيِّنَةُ  قَْفعَاءُ 

أِْس أَبًَدا  :األَْقفَعُ وِ  ُس الرَّ ثٍ  كالُمقَفِّعِ  اَغانِيُّ نَقَلَهُ الصّ  الُمنَّكِ  .(4)هَكَذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب كُمعَظٍَّم  كُمَحّدِ

 ، كِمْكنََسٍة : َخَشبَةٌ يُْضَرُب بِها األََصابُِع. الِمْقفَعَةُ وِ 

َشِديَدةً ، فإِّما أَْن  قَْفعَةً  (5) قَفَعَهو بِه الغاُلُم ، فَتَنَاَولَه القاِسمُ : وُرِوَي أَنَّه َمرَّ ُغالٌم بالقَاِسِم بِن ُمَخْيِمَرةَ ، فعَبََث  بِها ، كَمنََع : َضَربَهُ  قَفَعَهُ وِ 

ً فاْنقَفََع اْنقِ  َعْنهُ وَمنَعَه َعّما أَراَد : إِذا َصَرفَه قَفَعَهُ  قاَل ابُن األَثِيِر : هو ِمنْ و بَخَشبٍَة ، أَو بِيَِده فكانَْت كالِمْقفَعَِة. قَفَعَهُ  يَُكوَن القَاِسمُ   .فاعا

يُق والنََّصبُ  القَفَعُ  قال ابن َعباٍد :وِ  َكةً : الّضِ  .قَفَعٍ  ، يُقَاُل : النّاُس فِي ُمَحرَّ

َجالِ  القَفَاِعيُّ  قاَل اللَّْيُث :وِ  ّمِ : األَْحَمرُ  من الّرِ  أَْنفُه ِلِشدَّةِ ُحْمَرتِه. (6) يَْنقَِشرُ  الِّذي بالضَّ

قاَل األَْزَهِريُّ :  لُغَيَّةٌ في فُقَاِعّيٍ ُمقَدََّمةَ الفاِء. القَاُف قبَل الفاِء ، قال الُمَصنُِّف : وهي قُفَاِعيٌّ  اللَّْيِث أَْحَمرُ  أَْسَمْع لغَْيرِ قاَل األَْزَهِريُّ : لَْم وِ 

 .(7) الَمْعُروُف من تَأِْكيِد ِصفَِة األَْلَواِن : أَْصفَُر فاِقٌع وفُقَاِعيٌّ ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعهِ 

 ال يُْنِفقُه. : إِذا كانَ  ِلماِلِه ، كَشّداد قَفّاعٌ  ُهوَ  قاَل ثَْعلٌَب : يُقَاُل :وِ 

 ، أَي : في ِوَعائِه. قَْفعَتِهِ  وال يُبَاِلي ما َوقََع في

َحِة الَمْقُروَءة علَى  إِاّل أَنَّه كساِئِر األَْدَواءِ  ، أَي تَْخِفيفَُها ، كغَراِب ، وُرّماٍن ، واألُولَى الِقيَاسُ  القُفَاعُ وِ  هَكَذا ُوِجَد في نَُسخِ الَجْمَهَرةِ الُمَصحَّ

ُجَهابتَْشِديِد الفاِء ، قاله الّصاَغانِيُّ : ـبَِخّطِ أَبِي َسْهٍل الَهَرِوّيِ واألَْرَزنِي  ـالعُلََماِء  : داٌء يُِصيُب  (8)، وفِي الَجْمَهَرةِ  داٌء في قََوائِِم الّشاةِ يُعَّوِ

  ، كَوَجعِ الَمفَاِصِل ونَْحِوه ، تَتََشنَُّج ِمْنهُ األََصابُِع.النّاسَ 

 يُقَاُل ليابِسِه : َكفُّ الَكْلِب. إِذا يَبَِس ، قاَل األَْزَهِريُّ : ، كأَنَّهُ قُُروٌن َصاَلبَةً  ُمتَقَفِّعٌ  كُرّماٍن : نَباتٌ  القُفّاعُ وِ 

 .(9)قاَل ابُن ُدَرْيد : هي َكِلَمةٌ ِعَراقِيَّةٌ ، وال أَْحِسبَُها َعَربِيَّةً  ُء يُتََّخذُ من َجِريِد النَّْخِل ، ثُّم يُْغَدُف بِِه َعلَى الطَّْيِر ، فيُصادُ بهاٍء : َشيْ  القُفّاَعةُ وِ 

 قلُت : واْستَْعَملَها أَْهُل ِمْصر أَْيضاً.
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 .كاألَْقفَعِ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ظٍَّم أَي : ُمتََشنُِّجِهمااليََدْيِن ، كُمعَ  ُمقَفَّعُ  َرُجلٌ وِ 

__________________ 
 واألصر كاللسان عنه.« رأيتها يف بالد متيم»( يف التهذيب : 1)
 ( اللسان : شجرة.2)
 ( يف اللسان : الزمة.3)
 ( ضبطت يف التكملة ابلقلم بفتح الفاء املشدودة.4)
 اللسان : فتناوله القاسم مبقععٍة قفعة شديدًة واألصر كالنهاية.( الذي يف 5)
 ومثلها يف التهذيب واللسان والتكملة.« يـَتَـَقش رُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
 ( عبارة األزهري يف التهذيب : واملعروف يف ابب األلوان أصفر فاقض فقاعي ا الفاء قبر القاف ا وهو الصحيح.7)
 .126/  3مهرة ( اجل8)
 .126/  3( اجلمهرة 9)



10644 

 

. الَمْرَوِزيُّ : الُمقَفَّعِ  َمْرواٌن بنُ وِ   تابِِعيٌّ

ِد َعْبُد هللا بنُ وِ  ى  ، : فَِصيٌح بَِليٌغ ، وكاَن اْسُمه ُروْزبَةَ ، أَو داَذبَةَ بن داذ ِجْشنِْش قَْبَل إِْسالِمِه ، وُكْنيَتُه أَبُو ُعَمرَ  الُمقَفَّعِ  أَبُو ُمَحمَّ فلَّما أَْسلََم تََسمَّ

ِد ، والقَْوُل األَِخيُر في اْسِمه هو الِّذي َذَكَرهُ في ِكتَابِه الَمْوُسوِم باليَتِي اجَ  بالُمقَفَّعِ  ولُقَِّب أَبُوه َمِة ،بعَْبِد هللا ، وتََكنَّى بأَبِي ُمَحمَّ ْبَن  ألَنَّ الَحجَّ

ً  َضَربَه يُوُسفَ  حا  ، َكذا فِي العُبَاِب. يَُده فتَقَفَّعَتْ  َضْرباً ُمبَّرِ

 هذا. أَْقفَعْ  ، أَي َضْعهُ في الِوَعاِء ، هكذا في العُبَاِب والتَّْكِملَة ، وفي اللَِّساِن : أَْوِعهِ  ، أَي : هذا قَفِّعْ  يُقَاُل :وِ 

 اْمتَنَع. ، أَي : قَفَعَه : ُمَطاِوعُ  اْنقَفَعَ وِ 

 إِلى قُْنفَُذة قد تَقَبََّضْت ، فقاَل : أَتَُرى البَْردَ  ـوُكْنيَتُه أَبُو الَحَسِن  ـ، وقاَل اللَّْيُث : نََظر أَْعَرابِيٌّ  تَقَبَّضَ  البَْرُد تَْقِفيعاً ، أَي : قَفَّعَهُ  ُمَطاِوُع : تَقَفَّعَ وِ 

 أَي : قَبََّضها. ؟قَفَّعََها

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

 وتََصلََّب ، قال الّراِجُز : النَّباُت : إِذا يَبِسَ  اْنقَفَعَ 

َقِفضح يف َذنـََباٍن ويَِبٍ    ُمنـح
 ، بالفَتْحِ : نَْبٌت عن ابِن ُدَرْيٍد. القَْفعُ وِ 

 ، كَطْيفُوٍر : نَْبتَةٌ ذاُت ثََمَرةٍ فِي قُُروٍن ، وِهي ذاُت َوَرٍق وِغَصنٍَة ، تَْنبُُت بُكّلِ مكاٍن. القَْيفُوعُ وِ 

ً  ِصيَرةُ الذَّنَِب ، وقد، وهي القَ  قَْفعَاءُ  وشاةٌ   ، قال الّشاِعُر : القُْفعُ  ، وِهَي الِكبَاشُ  أَْقفَعُ  ، َوَكْبشٌ  قَِفعَْت قَفَعا

ًة  يــــــــــــــ  قــــــــــــــِ ًا بــــــــــــــَ ريح يــــــــــــــَ  خــــــــــــــَ اَن الــــــــــــــعــــــــــــــِ دح  ِإاّن َوجــــــــــــــَ

َن      ضِ مـــــــــــِ فـــــــــــح ر تِ  الـــــــــــقـــــــــــُ عـــــــــــَ  أَذحاناًب ِإذا مـــــــــــا اقحشـــــــــــــــــــــــــَ

  
َرِد. بالقُْفعِ  قاَل األَْزَهِريُّ : كأَنَّهُ أَرادَ  أُْن فإِنََّها ال تَْقَشِعرُّ من الصَّ  أَْذنَاباً : الِمْعَزى ؛ ألَنََّها تَْقَشِعرُّ إِذا َصِرَدْت ، وأَّما الضَّ

 : الفَْيَشلَةُ. القَْفعَاءُ وِ 

َكةً : َجَماَعةُ الَجَراِد. القَفَعَةُ وِ   ، ُمَحرَّ

ّمِ : الِقفَاُف ، واِحَدتَُها القُْفعُ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :  .قَْفعَةٌ  ، بالضَّ

 هكذا نَقَلَه الَجَماَعةُ عنه. لُْعبَةٌ لَُهمْ  أَْهَملَه الَجْوَهِري ، وقال ابُن فاِرٍس : ، كَسفَْرَجلٍ  قَلَْوبَعٌ  : [قلبع]

لَه َعْن َمْوِضِعه َء :الشَّيْ  قَلَعَ  ، أَو اْقتَلَعَ و ، تَقَلَّعَ و ، لَعَه فاْنقَلَعاْقتَ و تَْقِليعاً ، ، كَمنَعَهُ : اْنتََزَعهُ من أَْصِله ، كقَلَّعَهُ  قَلَعَه : [قلع] ، نَقَلَه  َحوَّ

 ِسيبََوْيه.

ً  ، كعُنِيَ  قُِلعَ  : األَِميُر الَمْعُزوُل ، وقد الَمْقلُوعُ  من الَمَجاِز :وِ  . قُْلعَةً و قَْلعا ّمِ  ، األَِخيُر بالضَّ

وفي بْعِض النَُّسخِ : في الفََرِس ، وهي  ِمَن الفََرِس  (2) القَاِلعِ  دائَِرةُ  : (1)ْنَسجِ الدَّابَِّة يُتََشاَءُم بها ، وُهَو اْسٌم ، وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : دائَِرةٌ بمَ  القاِلعُ وِ 

ْبدِ  الَّتِي  .القاِلعِ  ، أَي به دائَِرةُ  َمْقلُوعٌ  وذِلَك الفََرسُ  وال تُْستََحبُّ ، تُْكَرهُ  وهي تَُكوُن تَْحَت اللِّ

حاحِ : يَُكوُن فِيهِ  فِيهِ  تَُكونُ  ِشْبهُ الِكْنفِ  ، بالفَتْحِ ويُْكَسُر ، كما َسيَأْتِي للُمَصنِِّف : القَْلعُ وِ  زاُد الّراِعي ، وتََواِديِه ،  األََدَواُت ، وفي الُمْحَكم والّصِ

تُه  وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّراِجِز : وأَِصرَّ

ي مُث   قــــــــــــــــِ تــــــــــــــــ  ٍر يـــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ  وَأي  َعصــــــــــــــــــــــــــــــح   اتـــــــــــــــــ 

ٍة و      بــــــــــــــَ لــــــــــــــح هِ بــــــــــــــعــــــــــــــُ عــــــــــــــِ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ ِ   قـ لــــــــــــــ  عــــــــــــــَ
ُ

(3)املــــــــــــــ
 

  
ُك ، ج : ، بالفَتْحِ  كالقَْلعَةِ   ، األَِخيُر كفَْلس وأَْفلٍُس. أَْقلُعٌ و ، قُلُوعٌ  ويَُحرَّ

ئِْب : َما تَقُوُل في وِ  قاَل : َشْعَراُء فِي إِْبِطي ، أََخاُف إِْحَدى ُحَظيّاتِه ، قِيَل : فما  ؟َغنٍَم فِيها ُغلَيِّمٌ ِمْن َمْوُضوَعاِت العََرِب وأَكاِذيبِِهْم : قِيَل ِللذِّ

ُف « قَْلِعي فِي (4) َشْحَمتِي» فقال : ؟تَقُوُل فِي َغنَم فيها ُجَوْيِريَةٌ  الشَّْعَراُء : ذُبَاٌب يَْلَسُع ، وُحَظيّاتُه : ِسَهاُمه ، تَْصِغيُر َحَظواِت ، أَي : أَتََصرَّ
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ُف فيِه َمتَى ِشئَْت ، وَكْيَف ِشئْتَ يُْضَرُب َمثاَلً للشَّيْ  فِيَها َكما أُِريُد ، عُهُ منه ، وفي ، وكذا إِذا كاَن في ِمْلِك َمْن ال يَْمنَ  ِء يَُكوُن في ِمْلِكَك تَتََصرَّ

َل ما يُِريُد ، ِمثُْل ِخباٍء وِخبَأَةٍ ، وفِي َحِديِث َسْعِد بِن أَبِي َوقّاٍص ،  ، كِعنَبَةٍ  قِلَعَةٌ و ، بالَكْسرِ  ج : قِالعٌ  اللَِّساِن : يُْضَرُب َمثاَلً ِلَمْن َحصَّ

ا أَنَّه»:  عنههللارضي  ، عنههللارضي ، َعِلّيٍ  وآلَ  ، وَسلَّم عليهِ  تَعالَى هللا َصلَّى ، هللا َرُسولِ  آلَ  الّ إِ  الَمْسِجدِ  فِي َمنْ  ِليَْخُرجْ :  نُوِديَ  لَمَّ

 أَي : نَْنقُُل أَْمتِعَتَنَا.« قِالَعنَا نَُجرُّ  فَخَرْجنَا

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أبو عبيدة.1)
 «.يف»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ( الشطران من مخسة مشاطري يف الصحاح واللسان ونسبت فيه أليب  مد الفقعسي.3)
 ( يف التهذيب : شحمي.4)
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 َجْمٌع كُرَماةٍ وراٍم ، قاَل :« َمَع البُنَاةِ : » (1)هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وفي بَْعِض األُُصوِل  فَأٌْس َصِغيَرةٌ تَُكوُن مع البَنّاءِ   :القَْلعُ وِ 

 واملالُط يف أَيحِديَنا الَقلحضُ وِ 
صاُص الَجيِّدُ  : اسمُ  القَْلعُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو الشَِّديُد البياِض. َمْعِدن يُْنَسُب إِليه الرَّ

 الحاِرِث بِن نَُمْيٍر ، قاَل ناِهُض بن ثُوَمةَ بِن نَِصيحٍ بِن َعْبِد هللا بنِ  َصالَءةُ وُشَرْيُح اْبنا َعْمِرو بِن ُخَوْيِلفَةَ  ُهَما : : ِمْن بَنِي نَُمْيرٍ  القَْلعانِ وِ 

 الكالبِّيِ.

ٍض  َريـــــــــــــــح يِن قـــــــــــــــُ نح ِدمــــــــــــــاِء بــــــــــــــَ ا عــــــــــــــَ نــــــــــــــَ بـــــــــــــــح  َرغــــــــــــــِ

ِ ِإىل      اح عــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــقــــــــــــــَ بــــــــــــــابُ  ال ــــــــــــــلــــــــــــــ  ا ال مــــــــــــــَ  ِإهنــــــــــــــ ُ

  

م وِ  هـــــــــــــِ يـــــــــــــح مح ِإلـــــــــــــَ يـــــــــــــِر أَقـــــــــــــِ لـــــــــــــِ لـــــــــــــد  ا لـــــــــــــِ نـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــُ  قـ

  
البُ    ُم كــــــــــــــــِ ِهــــــــــــــــِ ريح غــــــــــــــــَ غــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح  فــــــــــــــــال تـــــــــــــــــَ

  
النُْخلَةُ الَّتِي تُْجتَثُّ من  ِهيَ  أَوْ  ، والَّتِي تَْنبُُت في أَْصِل الَكَربَِة ، وِهي الِحقَةٌ ، قالَهُ أَبو َعْمٍرو ، من أَْصِل النَّْخلَةِ  تُْقتَلَعُ  الَّتِي : الفَِسيلَةُ  القَْلعَةُ وِ 

ً  أَْصِلها  ، نَقَلَه أَبو َحنِيفَةَ. قَْلعا

 الِقْطعَةُ من السَّنَاِم. : ةُ القَْلعَ  من الَمَجاِز :وِ 

ه :  الِحْصُن الُمْمتَنُِع َعلَى الَجبَلِ  : القَْلعَةُ وِ  وقاَل َغْيُره : الِحْصُن « الِحْصُن َعلَى الَجبَلِ »، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ولم يَقُِل : الُمْمتَنِع ، وإِنََّما نَصُّ

بَمْعنَى السََّحابَِة  القَْلعَةِ  الَجبَِل والِحَجاَرةِ َمأُْخوذٌ من قَْلعَةَ  ْمتَنُِع في َجبٍَل ، ونَصُّ األَْزَهِرّيِ : أَنَّ الُمْشِرُف ، وفي بَْعِض األُُصوِل : الِحْصُن المُ 

ّي : ْخَمِة. قاَل ابُن بَّرِ ِك. (2) قَلَعٌ و قُلُوعٌ و ج : قِالٌع ،و ، القَلَعَةُ  َويَقُول : يَُحّركُ  َغْيُر الَجْوَهِريّ و الضَّ  ، األَِخيُر َجْمُع الُمَحرَّ

صاُص والسُّيُوفُ  : القَْلعَةُ وِ   الَجيَِّدةُ. د ، بِبِاَلِد الِهْنِد ، قِيَل : وإِلَْيِه يُْنَسُب الرَّ

َصاُص. : القَْلعَةُ وِ   ُكوَرةٌ باألَْنَدلُِس ، قِيَل : وإِلَْيَها يُْنَسُب الرَّ

يُِّد  بِه َمْعِدُن َحِديِد ، وإِلَْيه نُِسبَت السُّيُوُف القَْلِعيَّةُ ، يقاُل : إِنَّ الِجنَّ تَغَلَّبَْت َعلَْيِه ، أَفاَده َملِ َظَهرَ  (3)بواٍد  ع باليََمنِ   :القَْلعَةُ وِ  ُك اليََمِن السَّ

يِن الَحَسنِيُّ في هاِمِش كتابِه   «.اِم الغَِريبِ َشْرح نِظَ »الفاِضُل فَْخُر اإلْسالِم َعْبُد هللا بُن اإِلماِم َشَرِف الّدِ

باِحيُّ النَّْحِويُّ ، مشهوٌر باألَْنَدلُِس ، وقد ذُِكَر  َرباحٍ باألَْنَدلُِس  قَْلعَةُ وِ  ِد بِن عافِيَة الرَّ مع « ر ب ح»في ، وِمْنَها : أَبُو القاِسِم أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ

 َغْيِره فراِجْعهُ.

. قُْلُت : وقَْد نََسبُوا  َسُب إِلَْيَها بالثَّْغِرّيِ ؛ ألَنََّها في ثَْغِر العَُدوِّ لِكن يُنْ و باألَْنَدلُِس ، أَيُّوبَ  قَْلعَةُ  كذاوِ  ، وفي بَْعِض النَُّسخِ ولِكْن يُْنَسُب إِلَْيَها ثَْغِريٌّ

ٍد  بالقَْلِعّيِ  إِلَْيَها َح به الحافُِظ في التَّْبِصيِر ، وَذَكَر ِمْن ذِلَك : أَبا ُمَحمَّ ِد بِن القاِسِم بن َحْزِم بِن َخلٍَف الَمْغِربِيَّ أَْيضاً ، كما َصرَّ  َعْبَد هللا بَن ُمَحمَّ

 .ثٍَة وثََمانِينَ أَيُّوَب ، كاَن فَِقيهاً فاِضالً ، وِلَي القََضاَء َزَمَن الُمْستَْنِصِر األَُمِوّيِ ببَلَِده ، وَماَت َسنَةَ ثَلثمائٍة وثاَل قَْلعَةِ  ، قاَل : نُِسَب إِلى القَْلِعيَّ 

جاَن ، قُْرَب كاَزُرونَ  قَْلعَةُ وِ  ُم ِذْكُرها ، وفي بَْعِض النَُّسخِ :  الِجّصِ : بأَرَّ جاُن بتَْشِديِد الّراِء : هي الَمِدينَةُ الَمْشُهوَرةُ الُمتَقَّدِ « َرّجان»، وأَرَّ

 بتَْشِديِد الِجيِم ، وفيه نََظٌر.

وَسْبعَِة  (4)أَلَُموت ، واسُمَها تاِريُخ ِعماَرتَِها ، وهي َسنَةُ َخْمِسمائٍَة  بقَْلعَةِ  ِحِل الّشاِم ، وِهَي الَمْعُروفَةُ بسا أَبِي الَحَسِن : قُْرَب َصْيَداءَ  قَْلعَةُ وِ 

 اإِلْسَماِعيِليَِّة ، ولَهُ بها َعِقٌب ُمْنتَِشٌر.َوةِ وَسْبِعيَن ، َعَمَرها أَبُو الَحَسِن ُمَحمُد بُن الُحَسْيِن بِن نِزاِر بن الحاِكِم بأَْمِر هللا العُبَْيِديُّ ، صاِحُب الدَّعْ 

 أَبِي َطِويٍل : بإِْفِريِقيَّةَ. قَْلعَةُ وِ 

ثُ  قلعةُ وِ   .القَْلِعيُّ  َعْبِد السَّالِم : باألَْنَدلُِس ، ِمْنَها إِْبَراِهيُم بُن َسْعِد الُمَحّدِ

 في الَمْغِرِب. بَنِي َحّماٍد : د ، بِجبَال البَْربَرِ  قَْلعَةُ وِ 

 نَْجٍم : َعلَى الفَُرات. قَْلعَةُ وِ 

 ، ونَبَّْهنَا عليه أَنَّ  (5)وَضبََطهُ ُهنَاَك كيَْضِرب « ح ص ب»وقد تَقَدََّم ِذْكُرَها للُمَصنِِّف في  يَْحُصَب : باألَْنَدلُِس  قَْلعَةُ وِ 
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__________________ 
 ( كالتكملة مثاًل.1)
 وقـََلض وِقَلض ضبرت حركات.( يف اللسان : 2)
 «.بوادي»( ابألصر : 3)
 «.قوله : وهي سنة مخسمئة هكذا يف النسخ وفيه  مر ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( ضبطت ابلقلم يف ايقوت بفتح فسكون فكسر.5)
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َر ا نِِّف ا وذُِكَر هناَ  من الظاِهَر فيه التـ ثحِليُث ا كما َجَر  َعَليحه ُمَؤّرُِخو األَنحَدُلِ  ا واقـحَتصــــــَ ُصــــــَ
ِر ا كامل  اِفُة َعَل  الَكســــــح

َتِسُب ِإىَل هِذهِ   ا َفراِجعحه. الَقلحَعةِ  يـَنـح
وِم : قُْرَب إِْلبِيَرةِ ، وتُْدَعى اآلنَ  قَْلعَةُ وِ   الُمْسِلِميَن. قَْلعَةَ  الرُّ

قَّةُ ، ج الِقْلعَةُ وِ   كِعنٍَب. قِلَعٌ  : بالَكْسِر : الّشِ

، والفَُضاُض على يَْوٍم من  (1)، على ثاَلثَِة أَْميَاٍل من الفُضاِض  َطَرِف الِحَجازِ  ، قَالَهُ ابُن ُدَرْيِد ، وزاَد َغْيُره : في كُجَهْينَةَ : ع ةُ القُلَْيعَ وِ 

 األََخاِديِد.

 ، ِلعَْبِد القَْيِس. ة ، بالبَْحَرْينِ  : القُلَْيعَةُ وِ 

 ، بالَجانِِب الشَّْرقِّيِ. : ع ، ببَْغَدادَ وِ 

َكةً : َصْخَرةٌ  القَلَعَةُ وِ  وقاَل َشِمٌر : هي « يَْصعُب َمْرقَاَها»هكذا في النَُّسخِ ، والّصواُب :  عن الَجبَِل ُمْنفَِرَدةً ، يَْصعَُب َمراُمَها تَْنقَِلعُ  ، ُمَحرَّ

ْخَرةُ العَِظيَمةُ   إِذا َرأَْيتَها ذاِهبَةً في السَّماِء ، وُربَّما كانَْت كالَمْسِجِد الجاِمعِ ، وِمثِْل الّداِر ، وِمثِْل البَْيِت ، ِمْن ُعْرِض َجبٍَل ، تَُهالُ  تَْنقَِلعُ  الصَّ

 ُمْنفَِرَدةً َصْعبَةً ال تُْرتَقَى.

ْخَمةُ  : القَلَعَةُ  أَو  ْسِر القَاِف وفَتِْحَها ، وبِِهَما ُرِوَي قوُل ُسَوْيٍد اليَْشُكِرّيِ :بكَ  قِلَعٌ و بالَكْسِر ، عن َشِمٍر ، ج : قِالعٌ  الُمتَقَلِّعَةُ  الِحَجاَرةُ الضَّ

ه  ـــــــــــــــــــــــــــ  ٍد آِذي ـــــــــــــــــــــــــــِ اٍب َزب ـــــــــــــــــــــــــــَ ب  ُذو عـــــــــــــــــــــــــــُ

ي      رحمــــــــــــــِ ــــــــــــــَ اِر يـ ــــــــــــــّ ي ــــــــــــــ  ــــــــــــــتـ رُت ال ضح مخــــــــــــــَِ ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــقــــــــــــــَ  ابل

  
حاحِ ، زاَد غيُره : الِقْطعَةُ العَِظيَمةُ ِمَن السَّحابِ  : القَلَعَةُ وِ  ،  قَلَعٌ  َسَحابَةٌ َضْخَمةٌ تَأُْخذُ جانَِب السََّماِء ، ج : ِهيَ  كأَنََّها َجبٌَل ، أَو ، كما في الّصِ

 بَحْذِف الهاِء ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ الْبِن أَْحَمَر :

ُه  قـــــــــــــَ وح َب فــــــــــــــَ قـــــــــــــ  فـــــــــــــَ ضُ تــــــــــــــَ لـــــــــــــَ وارِي  الـــــــــــــقـــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــ 

ن  وِ      وانَ جــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــــُ ازابِز بــــــــــــــــــــــِه جــــــــــــــــــــــُ  اخلــــــــــــــــــــــَ

  
ْخَمةُ  النّاقَةُ  : القَْلعَةُ  من الَمَجاِز :وِ   ، كَصبُوٍر ، وال يُوَصُف به الَجَمُل ، وِهَي الدَّلُوُح ، أَْيضاً. كالقَلُوعِ  ، الجاِفيَةُ ، العَِظيَمةُ  الضَّ

 ع. : القَلَعَةُ وِ 

 بال الٍم : ع آَخُر. قَلَعةُ وِ 

َكةً : ع بالبَاِديَِة ، إِلَْيِه تُْنَسُب السُّيُوفُ ، م القَلَعَةِ  َمْرجُ وِ   القَلَِعيَّةُ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : حرَّ

ِر  اِء واأَلاَبعــــــــــــــــــــــــــــــِ اِرٌف ابلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ   ــــــــــــــــــــــــــــــُ

اَرٌ       بـــــــــــــــــَ يِّ مـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ رِ  ابلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــِ

  
ْحمِن الُمْقِرى، قالَهُ الفَّراُء ، وال يَُسكَُّن.  ة ، ُدوَن ُحْلواِن الِعراقِ  ِهَي : أَوْ   القَلَِعيُّ  (2)ُء قُْلُت : ولَعَلَّه نُِسَب إِلَْيَها َعْبُد هللا بُن ُعثَْماَن بِن َعْبِد الرَّ

ٍد سنة َخْمِسمائٍَة وتِْسعَةَ َعَشَر ، هكذا َضبََطه الحافُِظ بالتَّ   ْحِريِك.الحاِسُب ، َرَوى بَسَمْرقَْنَد ، َعْن َجْعفَِر بِن ُمَحمَّ

َكةً : الدَُّم ، كالعَلَِق َمْقلُوٌب منه. القَلَعُ وِ   ُمَحرَّ

 ِمْن ذِلَك. قَلَعٌ  ، وُصوفٌ  ما َعلَى ِجْلِد األَْجَرِب كالِقْشرِ  : القَلَعُ  وقاَل ابُن َعبّاِد :

ى : القَلَعُ وِ  . اسُم َزماِن إِْقالعِ الُحمَّ  ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ

ْخرِ الِجَحَرةُ تَُكوُن  : القَلَعُ وِ  َمْخَشِريُّ والّصاَغانِيُّ :  َعِن القَّزازِ  ، وهِذه تَْحت الصَّ ُهَو »في ِكتَابِِه الجامعِ. قُْلُت : ولَعَلَّ ِمْنه الَمثََل الِّذي ذََكَره الزَّ

َكةً : ِللمانِعِ ما َوَراَءه ، وفي األََساِس : ِهَي َصْخَرةٌ َعِظيَمةٌ يَْحتَِفُر فِي« قَلَعَة َضبُّ   ها ، فتَُكوُن أَْمنََع له.ُمَحرَّ
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َكةً ، فَُهو قَلَعَةً  ، كفَِرحَ  قَِلعَ  َمْصَدرُ  : القَلَعُ وِ   ، األُولَى ُمَخفَّفَةٌ عن الثّانِيَِة ، كَكبِِد وِكْبِد ، وَكِتِف وِكتِْف ، كَكتِفِ  قَِلعٌ و ، بالَكْسِر ، قِْلعٌ  ، ُمَحرَّ

َدةِ وتَْشِديِد النُّوِن الَمْفتُوَحِة ، كذا في النَُّسخِ ، وفي  (3) ُجبُنَّةِ  ، مثل قُلُعَّةو ُهَمَزة ، ، ِمثْل قُلَعَةو ُطْرفٍَة ، ، ِمثَال قُْلعَةٍ و بضّمِ الِجيِم والُمَوحَّ

َدةِ الُمَخفَّفَِة ،  ـقوُل َجِريٍر ، وهو َمَجاٌز ، ومنه َعلَى السَّْرجِ َشّداد : إِذا لَْم يَثْبُْت  قاَّلعٍ ، ِمثْلِ و بَْعِضها ُجنُبَِة بَضّمِ الِجيِم والنُّوِن وفَتْحِ الُمَوحَّ

 «.، فاْدُع هللا ِلي قَِلعٌ  يا َرُسوَل هللا إِنِّي َرُجلٌ »رِضَي هللا َعْنهُ : 

__________________ 
يوم. وفيه يف موضــــــــض آخر ( كذا ابألصــــــــر ويف معجم البلدان : الَغضــــــــاض ابلفتح وتكرر الضــــــــاد املعجمة ا وفيه أنه ماء واألخاديد منه عل  1)

 الفضاض ابلفاء موضض.
 «.املقري»( عن اللباب البن األثري وابألصر 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وُجنـَُبٍة.3)
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َراعِ والبَْطِش ، وهو َمَجاٌز. : لَْم يَثْبُْت قََدُمه قَِلعٌ و قِْلعٌ  ، بالكسِر ، وَرواهُ بعُضُهْم :كَكتٍِف أَو َرُجلٌ  قِْلعٌ  قاَل الَهَرِويُّ : َسَماِعي  عنَد الّصِ

 وهو مجاٌز. لم يَْفَهِم الَكالَم باَلَدةً  : قَِلعٌ و قِْلعٌ  َرُجلٌ  أَو

كُ  ، بالفَتْحِ ، ِمْن ُحّماهُ  قَْلعٍ  تََرْكتُه فِي يُقَاُل :وِ  َرابِّيِ في نََواِدِره : يَُسكَُّن هَكذا في سائِِر النَُّسخِ ، والَِّذي نَصَّ َعلَْيِه ابُن األَعْ  ويُْكَسُر ، ويَُحرَّ

ُك ، وأَّما الَكْسُر فَلَْم يَْنقُْله أََحٌد فِي ِكتَابِه ، وهَكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب ، وصاحُب اللِّسَ   ، ففي َكالِمه نََظرٌ  (1)ان ، ولم يَْنقاُل الَكْسَر ويَُحرَّ

 إِْقالِعَها ، وهو َمَجاٌز.: ِحيُن  القَْلعُ و أَي : في إِْقالعٍ ِمنها

 : تَْنفَِلُت في النَّْزعِ فتَْنقَِلُب ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ. قَلُوعٌ  ، كما في التَّْهِذيِب ، وقاَل غيُره : قَْوسٌ  كَصبُوٍر : قَْوٌس إِذا نُِزَع فِيها اْنقَلَبَتْ  القَلُوعُ وِ 

ِم وال  هــــــــــــــــــح ز ُة الســــــــــــــــــــــــــــــــ  وعُ ال كــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ل ــــــــــــــــــَ  قـ

رُجُ      دح وعُ  يــــــــــــــَ هــــــــــــــا الــــــــــــــرَيحبــــــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــــــِ جح َت عــــــــــــــَ  حتــــــــــــــَح

  
. قُْلعٌ  ج : ّمِ  ، بالضَّ

ْخَمةُ  القَْيلَعُ  من الَمَجاِز :وِ  ْجلَْيِن والقََوامِ  الَجافِيَةُ ، كما في التَّْهِذيِب ، زاَد الّصاَغاِنيُّ : ، كَحْيَدٍر : الَمْرأَةُ الضَّ  قاَل األَْزَهِريُّ : َمأُْخوذٌ ِمنَ  الّرِ

ْخَمةُ.، وهي  القَلَعَةِ   السََّحابَةُ الضَّ

ُع ،« ال يَْدُخُل الَجنَّةَ قاَّلٌع وال َدْيبُوبٌ »في الَحِديِث : وِ   قِيَل ؛ هوو القَّواُد ، قِيَل : ُهوَ و ، الَكذّابُ  اْختُِلَف في َمْعنَاهُ ، فِقيَل : هو كَشّدادِ  القالَّ

، ُكلُّ ذِلَك قَالَهُ أَبُو َزْيِد في تَْفِسيِر الَحِديِث ، واْقتََصر الَجْوَهِريُّ  الّساِعي إِلى السُّْلَطاِن بالبَاِطلِ  قِيَل : هوو الشَُّرِطيُّ ، قِيَل : ُهوَ و النَّبَّاُش ،

َي به ألَنَّه َن عنَد األَِميِر ، فال يََزاُل  يَأْتْي َعلَى الشَُّرِطّيِ ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : القاَّلُع : الِّذي يَقَُع في النّاِس ِعْنَد األَُمَراِء ، ُسّمِ ُجَل الُمتََمّكِ الرَّ

 .(3) [ويُِزيلَهُ عن َمْرتَبَتِه] يَْقلَعَهُ  َحتَّى (2)يَِشي بِه 

َراعُ  الِقْلعُ وِ  حاحِ ، زاَد الّصاَغانِيُّ  ، بالَكْسِر : الّشِ  ، والَجْمُع قِالٌع ، قاَل األَْعَشى : كالِقالَعِة ، كِكتَابَةٍ  كما في الّصِ

الِع  ــــــــــــــــقــــــــــــــــِ َة ذاَت ال ــــــــــــــــ  ي ــــــــــــــــِ ل ب  اخلــــــــــــــــَ كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ  ي

مح وِ      طــــــــــــِ حــــــــــــَ نــــــــــــح ُؤهــــــــــــا يـــــــــــــَ ؤحجــــــــــــُ دح كــــــــــــاَد جــــــــــــُ (4)قــــــــــــَ
 

  
َوَلُه ): ِشَراُع السَِّفينَِة ، والّداِريُّ : الَماّلُح ، وقاَل ُمَجاِهٌد في قَْوِله تَعَالَى :  الِقْلعُ « داِرّيٍ  قِْلعُ  َكأَنَّهُ »:  عنههللارضيوفي َحِديِث َعِلّيٍ ، 
تَْيِن ، كِكتَابٍ  القُلُعُ  ، وقد يَُكوُن الِقالُع َواِحداً ، وفي التَّْهِذيِب : الَجْمعُ قِْلعُها قاَل : ِهَي ما ُرفِعَ  (5) (اجْلَواِر اْلُمْنَشآتُ  وُكتٍُب ، قال  ، أَي بَضمَّ

 السَِّفينَِة ، َعلَى ِمثَاِل قَِمعٍ. قِلَعَ  ابُن ِسيَده : وأَُرى أَّن ُكراعاً َحَكى

ةُ تَْفتَُحه ، وتَقُوُل في َجْمِعه :  ، وال يَأْباهُ الِقيَاُس. قُلُوعُ  قُْلُت : والعامَّ

ُجُل على َصْدِره قالَ  أَْيضاً : الِقْلعُ وِ   : ُصَدْيٌر يَْلبَُسه الرَّ

َتبحِبطاً يف   ِسكِّيًنا ِقلحِعهِ ُمسح
 وقِالٌع أَيضاً ، كما تَقَدََّم. كِعنَبَةٍ  قِلَعَةٌ  ج وقد تَقَدََّم ، لُغَةٌ في الفَتْحِ  الَِّذي يَْجعَُل فيه الّراِعي أََدواتِه ، الِكْنفُ  : الِقْلعُ وِ 

ُجُل القَِويُّ الَمْشيِ  القُْلعُ وِ  ّمِ : الرَّ  ه ِمَن األَْرِض َرْفعاً بائِناً.، يَْرفَُع قََدمَ  بالضَّ

ً  الواِلي ، كعُنَِي ، قُِلعَ  بالفَتْحِ ، وقد كالقَْلعِ  ، بالضّمِ : العَْزُل ، القُْلعَةُ وِ   : إِذا ُعِزَل ، قاَل َخلَُف بُن َخِليفَةَ : قُْلعَةً و قَْلعا

ي  رحَتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُ
َك املـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــِ د  ح  ِذن ـــــــــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــــــــَ  تـ

زِيـــــــــــــــــــرِه وِ      عـــــــــــــــــــح َوُن تــــــــــــــــــــَ ةُ َأهـــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــُ

  
حاحِ والنَِّهايَِة ، وفي التَّْكِملَِة : والصَّواُب أَْن يُقَاَل :ويُقَاُل ، اْنتََهى. قاَل ابُن األَثِيِر : ه« القُْلعَةُ  المالُ  بئْسَ »في الَحِديِث : وِ   و، هكذا في الّصِ

 بَْل يَُزوُل َسريعاً. ما ال يَُدومُ من الماِل : القُْلعَةُ  أَو إِلَى َماِلِكِه ، ُمْنقَِلعٌ و ، ألَنّهُ غيُر ثابٍِت في يَِد الُمْستَِعيِر ، العاِريَّةُ 

ِعيُف الَِّذي إِذا بُِطَش بهِ  : القُْلعَةُ وِ  راعِ  الضَّ  قََدُمه ، قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : لَْم يَثْبُتْ  في الّصِ

__________________ 
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 «.... ( وردت العبارة يف التكملة : ويقا  : فالن يف ِقلحض من محاه ا ابلكسر1)
 ( يف التهذيب : فال يزا  يقض فيه ويشي به.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 وفيه : ذات القالِع قد كاد. 198( ديوانه ص 4)
 .24رمحن اآية ( سورة ال5)
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ةً اي  عــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــُ ِة  قـ ــــــــــــَ رحزِئ وحمــــــــــــًا مبــــــــــــَ ــــــــــــَ تح قـ ــــــــــــَ  مــــــــــــا أَت

يــــــــــــارِ      وا أَبخــــــــــــح رَارًا ومــــــــــــا كــــــــــــانــــــــــــُ وا شــــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــانــــــــــــُ

  
 وقد تَقَدََّم في َكالِم الُمَصنِّف قَِريباً ، فهو تَْكَراٌر.

. من الشََّجَرةِ ، كاألُْكلَةِ  يُْقلَعُ  ما : القُْلعَةُ وِ   نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

تَْيِن ، وكُهَمَزٍة ، أَي : ليَس بُِمْستَْوِطٍن ، أَو َمْعنَاهُ : ال نَْمِلُكه ، أَْو ال نَْدِري َمتَى  ، ُرِوَي بالضمِّ  قُْلعَةٍ  َمْنِزلُنَا َمْنِزلُ  يُقَاُل :وِ  أَْيضاً ، وبَضمَّ

ُل َعْنهُ   .، والَمعَانِي الثَّالثَةُ ُمتَقَاِربَةٌ ، وُكلُّ ذِلَك مجازٌ  نَتََحوَّ

ةٍ  ِلَمْن ُهَو أََعزُّ ِمْنه يَْحتَاُج صاِحبُه إِلَى أَْن يَقُومَ  : إِذا كانَ  قُْلعَةِ  َمْجِلسُ  ِمَن الَمَجاِز : َشرُّ الَمَجاِلِس وِ  ةً بَْعَد َمرَّ في َحِديِث َعلّيٍ ، و ، َمرَّ

ُرُكم»:  عنههللارضي ْنيَا أَُحذِّ ٍل ، وُهَو َمَجاٌز. أَي : اْنِقالعٍ « قُْلعَةٍ  َمْنِزلُ »ِرواية : وفي « قُْلعَةٍ  َدارُ  فإِنَّها الدُّ  وتََحوُّ

 ، أَي : ِرْحلٍَة. قُْلعَةٍ  ُهَو َعلَى يُقَاُل :وِ 

ً  زالَ  زالَ  إَِذا»:  وسلموآلهعليههللاصلىفي ِصفَتِه ـ رِضَي هللا عنهُ  ـفي َحِديِث ِهْنِد بِن أَبِي َهالَةَ وِ  ّمِ ،  لَحْرفُ هذا ا ُرِويَ « قُْلعا بالضَّ

ا بالضّمِ فهُ  وبالتَّْحِريِك ، وكَكِتفٍ  ا َمْصَدٌر أَو ، األَِخيُر َرواهُ ابُن األَْنبَاِرّيِ في َغِريِب الَحِديِث ، كما َحكاهُ ابُن األَثِيِر َعِن الَهَرِوّيِ ، وأَمَّ َو ِإمَّ

ةَ َمْشيِه ، أَْي :القََدُم :  قَِلعَ  اسٌم ، وأَّما بالتَّْحِريِك فُهَو َمْصَدرُ  من  إِذا َمَشى كاَن يَْرفَُع ِرْجلَْيهِ  إِذا لم يَثْبُْت ، والَمْعنَى واِحٌد ، قِيَل : أَراَد قُوَّ

ً  األَْرِض  ً  كَمنْ  ، ال (1) َرْفعاً بائِنا  ، ويُقَاِرُب ُخطاهُ ، فإِنَّ ذِلَك ِمْن َمْشيِ النَِّساِء. يَْمِشي اْختِيَاالً وتَنَعُّما

ينُ وِ   ، الَواِحَدةُ بِهاٍء. يَتََشقَُّق إِذا نََضَب َعْنهُ الماءُ  الَِّذي القاُلُع ، كغَُراٍب : الّطِ

 ، األَِخيُر عن الفَّراِء. ويَُشدَّدُ  ِفعَةُ ، يَُخفَّفُ ، وهي الِقلْ  يَْرتَِفُع َعِن الَكْمأَةِ ، فَيَُدلُّ َعلَْيَها الِّذي قِْشُر األَْرِض  أَْيضاً :وِ 

ْبياَن في أَْفَواِهِهْم. داٌء في الفَمِ  القاُلُع :وِ   والَحْلِق ، وقِيَل : ُهَو داٌء يُِصيُب الّصِ

ً  أَْن يَُكوَن البَِعيرُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : القاُلُع :وِ  ً َصِحيحاً فيَقَُع  بيَن يََدْيَك قائِما  .اْنقَلَعَ  ، وقد َمْقلُوعٌ  ، وَكذِلَك الُخَراُع ، وقاَل غيُره : بَِعيرٌ  َميِّتا

 ، يُقَاُل : رماه بقاُلَعٍة. من األَْرِض فيُْرَمى بهِ  يُْقتَلَعُ  الَمَدرُ  ، أَو في فََضاٍء َسْهٍل ، وَكذِلَك الَحَجرُ  ُمتَقَلِّعَةٌ  بهاٍء : َصْخَرةٌ َعِظيَمةٌ  القاُلَعةُ وِ 

ً  قاُّلعُ الوِ  ً أَ  كاَن ، كُرّماٍن : نَْبٌت ِمَن الَجْنبَِة وهو نِْعَم الَمْرتَُع َرْطبا  ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ. ويابِسا

َعِن الَمعَاِصي قَْبَل  أَْقِلعُوا:»فاُلٌن َعّما كاَن عليِه ، أَي : َكفَّ عنه ، وهو َمَجاٌز ، وفي الَحِديِث  أَْقلَعَ  َعْنهُ ، يُقَال : اإِلْقالُع عن األَْمِر : الَكفُّ وِ 

َر قَْولَه تَعالَى : « أَْن يَأُْخَذُكُم هللا ، قال  ، كُمْكَرمٍ  كالُمْقلَعِ  أَي أَْمِسِكي عن الَمَطِر ، (2) (َواي َْساُء َأْقِلِعي)أَي : ُكفُّوا َعْنَها واتُْرُكوا ، وبه فُّسِ

 الحاِدَرةُ :

ٍة  رِيصــــــــــــــــــــــــَ الُ  حــــــــــَ ه اهنــــــــــِح ــــــــــَ طــــــــــاَح ل ــــــــــِ ــــــــــب َم ال ــــــــــَ ل   ــــــــــَ

َد      يـــــــــح عـــــــــَ طـــــــــاُف لـــــــــه بــــــــــُ ا الـــــــــنـــــــــِّ فـــــــــَ ضِ فصـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ قـــــــــح ُ
 املـــــــــ

  
 أَي : بُعَْيَد اإِلْقالعِ.

ى : تََرَكتْهُ  أَْقلَعَتْ وِ   وَكفَّْت عنهُ ، وهو َمَجاٌز. َعْنهُ الُحمَّ

 نَقَلَه ابُن ُدَرْيِد. إِثْناٍء إِلى إِْرباعٍ  َهَرةِ : عنَكذا في النَُّسخِ ، ونَصُّ الَجمْ  اإِلبُِل : َخَرَجْت ِمنْ  أَْقلَعَتِ وِ 

 ، أَي : ِشَراَعها ، وأَْنَشَد : قِْلعَها السَِّفينَةَ : َرفَْعتُ  أَْقلَْعتُ  ، أَو َعِمَل لََها قِالعاً ، أَو َكساَها إِيّاهُ ، وقاَل اللَّْيُث : السَِّفينَةَ : َرفََع ِشَراَعها أَْقلَعَ وِ 

مِّ  يــــــــــــَ َواِء الــــــــــــح ٌر يف ســــــــــــــــــــــــــَ واخــــــــــــِ ةٌ مــــــــــــَ عــــــــــــَ لــــــــــــَ قــــــــــــح  مــــــــــــُ

َدُروا     َت احنــــــــــــحَ فٍّ مثــــــــــــُ  ــــــــــــُ َر ق هــــــــــــح وحا  ــــــــــــَ ــــــــــــَ ل  ِإذا عــــــــــــَ

  
. قاَل األَْزَهِريُّ :أَْخَطأَ اللَّْيُث التَّْفِسيَر ، قَْلعَةٌ  ، أَي : ُجِعلَْت كأَنََّها أُْقِلعَتْ  في ِعَظِمَها وِشدَّةِ اْرتِفَاِعها ، تَقُول : قد بالقَْلعَةِ  َشبََّهها (3) [الليث]قال 

:الَّتِي ُمدَّْت  الُمْقِلعَةِ  ولم يُِصْب ، وَمْعنَى السُّفُنِ 
راُع والِجال (4) يُح بَِها ، وقاَل ابُن  (5) [إذا ُرفعت]ل الَّتِي عليها الِقالُع ، وِهي الّشِ تَُسوقَُها الّرِ

ي : ولَْيَس في قَْوِله :   ما يَُدلُّ على السَّْيِر من ِجَهِة اللَّْفِظ ، وإِنََّما« ُمْقلَعَةٌ »بَّرِ
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__________________ 
 األرض إقالاًل ابئناً ويباعد با خطاه. ويف التهذيب : أراد أنه كان يقّر قدمه عل « رفعاً قوايً »( يف النهاية : 1)
 .44( سورة هود اآية 2)
 ( زايدة عن اللسان ا والكالم اآيت يؤيد ما أثبتناه.3)
 ( يف التهذيب : سوِّيت.4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
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ِفيَنَة َمىَت  َو  الَكالِم ؛ ألَن ه َقدح َأحاَط الِعلحُم أَبّن الســــ  َهُم ذِلَك ِمنح َفحح ي ِقلحُعها رُِفضَ يـُفح َر من فِإهّنا ســــائَِرٌة ا فهذا شــــَ ٌء َحصــــَ
ي ذِلَك ا وَكذِلَك ِإذا قـُلحَت : َة يـَقحَتضــِ َعحىَن ا ال ِمنح ِجَهِة َأن  الل فح

ُم ســاُروا  أَقـحَلضَ  ِجَهِة امل ُفِن ا وأَنحَت تُرِيُد َأهن  حاُب الســ  َأصــح
ُر  َا اأَلصــــــح ٍض ِإىل آَخَر ا وِإل  ُفِنِهم  أَقـحَلُعوا ِفيِه :ِمنح َموحضــــــِ ُم َمىَت َرفـَُعوا ِقالَع ســــــُ ُفنَـُهمح ا َأيح َرفـَُعوا ِقالَعَها ا وَقدح ُعِلم َأهن  ســــــُ

ُم ســـائُِروَن ا وِإاّل فَليحَ  يُوَجُد يف الل َغِة أَن ُه يـَُقاُ  : ا يـَُقاُ  : أَقـحَلضَ  فِإهن  ِء : ِإذا َكف  يح َعِن الشـــ   أَقـحَلضَ  الر ُجُر :ِإذا ســـاَر ا وِإل 
ِفيَنَة : ِإذا َرفـَعحتَ  أَقـحَلعحتُ  َعنحه ا ويـَُقاُ  : رِي ا وال يـَُقاُ  : ِقلحَعها الســـــــ  ســـــــِ

َ
ِفيَنُة ؛ أَلن  الِفعحَر لَيحَ  هَلا ا  أَقـحَلَعتِ  ِعنحَد امل الســـــــ 

َا ُهو ِلَصاِحِبها.  وِإل 
 بِهِذِه البِالِد إِْقالعاً : بَنَْوها فََجعَلُوَها كالقَْلعَِة. أَْقلَعُوا، وفي اللَِّساِن : قَْلعَةً  بَنَى : إِذا فاُلنٌ  أَْقلَعَ  قاَل ابُن َعبّاِد :وِ 

ُل األَْغَراِض الَّتِي تُْرَمى ، وُهَو الَِّذي يَْقُرُب من األَْرِض فاَل يَْحتَاُج الّراِمي إِ  الُمقَالَعَةِ  َغَرضُ  قاَل أَبو َسِعيٍد :وِ  لَى أَْن يَُمدَّ بِه اليََد َمّداً : هو أَوَّ

 ، ثُمَّ َغَرُض الفُْقَرةِ ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه. َشِديداً 

 : اْستَلَبَهُ. اْقتَلَعَه قاَل ِسيبََوْيهٌ :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرَك َعلَْيِه :

ٍة تُْسِكتُهُ ، وُهَو   َمَجاٌز.ُرِمَي فاُلٌن بقاُلَعٍة ، كثُماَمٍة : أَي بُحجَّ

 : البَِعيُر الّساقُِط َميِّتاً. الَمْقلُوعُ وِ 

 : الُمْنتََزُع. الَمْقلُوعُ وِ 

 الماُل إِلَى ماِلِكه : َوَصَل إِلَْيِه من يَِد الُمْستَِعيِر. اْنقَلَعوِ 

 إِذا قاَم ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : يَتَقَلَّعُ  ، كَكِتٍف : قَِلعٌ  وَشْيخٌ 

و ا  ِإيّنِ أَلرحجـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــــَ رِزًا َأنح يـ   ـــــــــــــــــُح

خـــــــــــًا      يـــــــــــح رحُت شـــــــــــــــــــــــــَ اِإاّيَي ملـــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــَ لـــــــــــِ  قـــــــــــَ

  
قَاَل األَْزَهِريُّ : هو كقَْوِلِه « تَقَلَّعَ  َمَشى إِذا كانَ  أَنَّه»:  وسلموآلهعليههللاصلىفي َمْشيِه : َمَشى َكأَنَّهُ يَْنَحِدُر ، وفي الَحِديِث ، في ِصفَتِه  تَقَلَّعَ وَ 

منهُ في هذه الحاِل اْستِْعَجاٌل وُمبَاَدَرةٌ َشِديَدةٌ ،  (2): أَراَد أَنَّه كان يَْستَْعِمُل التَّثَبَّت ، وال يَبِيُن  (1): َكأَنََّما يَْنَحطُّ في َصبٍَب ، وقاَل ابُن األَثِيِر 

ً  إِذا زاَل زالَ »:  ـالَِّذي ذُِكَر  ـةَ ويُْرَوى في َحِديِث ِهْنِد بِن أَبِي هالَ  ً  بالفَتْحِ ، ُهَو َمْصَدٌر بَمْعنَى الفَاِعِل ، أَي يَُزولُ « قَْلعا لِرْجِله من  قاِلعا

 األَْرِض.

 ُء : اْنَجلَى.الشَّيْ  أَْقلَعَ وِ 

  قَْوَل خاِلِد بِن ُزَهْيٍر :، كُمْكَرٍم : َمْن لَْم تُِصْبهُ السََّحابَةُ ، وبه فَسََّر السُّكَِّريُّ  الُمْقلَعُ وِ 

ٌة  ابـــــــــــَ حـــــــــــَ يّن ســـــــــــــــــــــــــَ َ  مـــــــــــِ ذح رح وملَح َ حخـــــــــــُ  فـــــــــــبَقحصـــــــــــــــــــــــــِ

ُر شــــــــــــــــــــــــــاء      فــــــــــــِّ نـــــــــــــَ اَ يـــــــــــــُ عــــــــــــِ لــــــــــــَ قــــــــــــح
ُ

ا املــــــــــــ واهتــــــــــــُ  خــــــــــــَ

  
ّمِ : اسٌم من القاُلع  القُلُوعُ وِ   ، ومنه قَْوُل الّشاِعِر : (3)، بالضَّ

ُه  رَبَ َزو َدتــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــــح طــــــــــــــــــــاَة خــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــَبن  نــــــــــــــــــــَ

َة      ثـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِورحِد َريـــــــــــــــِّ وَر ال كـــــــــــــــُ وعِ بـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ ـــــــــــــــقـــــــــــــــُ (4)ال
 

  
 البَِعيُر ، كاْنَخَرَع. اْنقَلَعَ وِ 

 ، كَجْوَهٍر : ِكْنُف الّراعي. القَْولَعُ وِ 
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أِْس وسائُِر َخْلِقه أَغْ  القَْولَعُ وِ  ْجلَْيِن ، كأَّن ِريَشه َشْيٌب َمْصبُوٌغ ، وِمْنَها ما يَُكوُن أَْسَوَد الرَّ بَر ، وُهَو يَُوْطِوُط ، َحَكاها ُكراٌع : طاِئٌر أَْحَمُر الّرِ

 «.باب فَْوَعلٍ »في 

ْمغَِة : إِذا لَْم يَبْ  َمْقلَعِ  ويُقَاُل : تََرْكتُه َعلَى ِمثْلِ  ْمغَِة ، أَي :ألَْستَأِْصلَنََّك. ألَْقلَعَنََّك قَْلعَ  ٌء إِالَّ َذَهَب ، وقولُُهم :َق له َشيْ الصَّ  الصَّ

ٌع ، كَشدَّاٍد : اسُم َرُجٍل ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد :  وقاَلَّ

اّلُع  َت اي قــــــــــــــَ َ  مــــــــــــــا مــــــــــــــاَرســــــــــــــــــــــــــــح ئــــــــــــــح بــــــــــــــِ  لــــــــــــــَ

ِتضـــــــــــــــــــــــــــاعُ      رِه اخـــــــــــــح دح َت بـــــــــــــِه يف صـــــــــــــــــــــــــــَ ئـــــــــــــح  جـــــــــــــِ

  
 ْقالُع ، كِمْحَراٍب : الَِّذي يُْرَمى بِه الَحَجُر.واْلمِ 

 ويُقَال : اْستَْعَمَل عليِهم فاُلناً ، فقَلَعَُهم ُظْلماً وإِْجَحافاً ، وُهَو َمَجاٌز.

 أَبِي الَحَسِن الَّتِي َذَكَرَها الُمَصنُِّف ، وقد تَقَدََّم. قَْلعَةُ  أَلَُموت ، بالّشاِم ، وهي قَْلعَةُ وِ 

__________________ 
 ( هذا من قو  ابن األنباري كما نقله اهلروي عنه ا ونقله أيضاً ابن األثري يف النهاية.1)
 ( يف غريب اهلروي : وال يتبّا.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : من اإلقالع.3)
 .57( البيت للشماخ ا يف ديوانه ص 4)
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 ِل ، ِكالُهَما بِمْصَر.الَجبَ  قَْلعَةُ و الَكْبِش ، قَْلعَةُ وِ 

بَةٌ ونَِخيٌل ، وِمْنَها الَوِليُّ الّصاِلُح َعْبُد وقُلَْيعَةُ ، كُجَهْينَةَ : قَْريَةٌ َحِصينَةٌ بالَمْغِرِب ، على َحَجٍر َصْلد ، في َسْفح َجبٍَل ُمْنقَِطعٍ ، وِبَها آباٌر َطيِّ 

ِد بِن ُسلَْيَماَن القُلَْيِعيُّ  ِد ِلْلَحَرَمْيِن ، َذَكَره أَبُو ساِلٍم العَيَّاشيُّ في ِرْحلَتِه ، وأَ القَاِدِر بُن ُمَحمَّ ثْنَى عليِه ،  ، َوَولَُده أَبُو َجْعفٍر ، كاَن َكثِيَر التََّردُّ

 َرْيَب بُوَسْمغُون.تُوفَِّي ببَلَِده َسنَة مائٍة وإِْحَدى وَسْبِعيَن ، وُدفَِن عنَد واِلِدِه بَمْقبََرتِهم الَمْعُروفَِة باألَْبيَِض ، قُ 

ُد ب يِن ُمَحمَّ ِث َعْبِد الُمْحِسِن بِن ساِلمٍ وقد نُِسَب إِلى إِْحَدى الِقالعِ الَّتِي ذََكْرُت الّشْيُخ اإِلماُم ُمْفتِي بَلَِد هللا الَحَراِم ، تاُج الّدِ  القَْلِعيُّ  ُن اإِلماِم الُمَحّدِ

يُّ ، ِمّمْن أََخَذ عن الصَّ  ٍد َعْبُد الُمْحِسِن ، وَعْبُد الَحنَِفيُّ الَمّكِ ثُوَن األَُدباُء : أَبُو ُمَحمَّ الُمْنِعِم ، وعِليٌّ ِفّيِ القَّشاِش وأَْقرانِه ، وأَْوالُده الفُقَهاُء الُمَحّدِ

َح هللاُ ُروحَ  بِْيِديَّ َروَّ ه في أَْعلَى فََراِديِس الِجنَاِن ، واألَِخيُر ُهَو صاِحُب ، وقد أَجاَز الثّانِي َشْيَخنا الَمْرُحوَم َعْبَد الخاِلِق بَن أَبِي بَْكٍر الزَّ

  وَسْبِعيَن.البَِديِعيَِّة العَِديَمِة النَِّظيِر ، وشاِرُحها ، تُُوفَِّي باإِلْسَكْنَدريَِّة في ُحُدوِد َسنَِة أَْلٍف ومائٍَة وأَْربَعَةٍ 

 به السَّْرُج ، ُمَولََّدةٌ.والقاَّلِعيَّةُ بالتَّْشِديِد : ِغشاٌء َمْنُسوٌج يُغَطَّى 

« ق ف ع»، َكتَبَه بالُحْمَرةِ على أَنّه ُمْستَْدَرٌك علَى الَجْوَهِرّيِ ، ولَْيَس َكذِلَك ، بل َذَكَرهُ في تَْرِكيِب  ، كِزْبِرجٍ ، وِدْرَهمٍ  الِقْلِفعُ  : [قلفع]

َم زائَِدةٌ ، ونَصُّه : َح بأَنَّ الالَّ حاحِ : ما يَتَقَلَّعُ  ما يَتَفَلَّقُ  ِمثَاُل الِخْنَصِر : الِقْلفَعُ  وَصرَّ ينِ  ونَصُّ الّصِ إِذا يَبَِس ، واللُّغَةُ الثّانِيَةُ  ويَتََشقَّقُ  من الّطِ

يرافِيُّ ، ولَْيَس في َشْرحِ الِكتَاِب ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِللّراِجِز ، وفي العُبَاِب : أَْنَشدَ  (1)َذَكَرَها ابُن ُدَرْيٍد   األَْصَمِعيُّ ، وفِي ، وَحَكاهُ أَْيضاً الّسِ

ِه :اللَِّساِن أَْنَشَدهُ ابُن دُ  ْحَمِن َعْن َعّمِ  َرْيٍد َعْن َعْبِد الرَّ

ضُ  فــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح ِرَب الــــــــــــــــدِّ َ   قــــــــــــــــِ ٍض شــــــــــــــــــــــــــــــَ   (2)َروح
ــــــــــــــــــا َ      ث ــــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــــح ز ه ان فــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ ًة تـ ــــــــــــــــــ  ث ــــــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــــــح نـ  مــــــــــــــــــُ

  
حاحِ : ِزيَ « ق ف ع»وأَْوَرَده الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة في  اَدةُ الاّلِم ثانِيَةً قَِليٌل ، وقد تَبَعاً للَجْوَهِرّيِ ، وقاَل فيِه نََظٌر ، وَوَجْدُت في هاِمِش الّصِ

باِعّيِ ، والاّلُم أَْصِليَّةُ ، فالواِجُب أَنْ  قِْلفَع َحَكم بِزياَدةِ المِ  ق ل »يُْذَكَر بعَد  ، وهو َوَهٌم منه ، وقد أَْوَرَده األَْزَهِريُّ وَغْيُره من العُلَماِء في الرُّ

ي َكْونََها أَْصالً في« ع َّةَ.أَ  قِْلفَعِ  ويُقَّوِ  نَّه لَْم يَأِْت في األَْبنِيَِة َعلَى ِمثَاِل فِْلعٍَل البَت

قَ  ، كِزْبِرجٍ : الِقْلِفعُ وِ   أَْي ُطِرَق بالِمْطَرقَِة. ُطبعَ  الُمْحَمى إِذا من الَحِديدِ  وتََطايَرَ  ما تَفَرَّ

 قَِلٌح. ُضبَِط بفَتْحِ الفاِء وَكْسِرَها ، أَي ُمقَْلِفعٌ  ُصوفٌ وِ 

 فيَُدلُّ عليها ، قالَهُ الفَّراُء. ، كِزْبِرَجٍة : قِْشُر األَْرِض يَْرتَِفُع عن الَكْمأَةِ  الِقْلِفعَةُ وِ 

ً  ُهَو أَْيضاً :وِ   ، كما فِي العُبَاِب. ما يَِصيُر َعلَى ِجْلِد البَِعيِر كَهْيئَِة الِقْشِر الواِسعِ ِقَطعاً قَِطعا

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الَكْمأَةُ نَْفُسها. الِقْلِفعَةُ 

من  ـ بَكْسِر الفاءِ  ـ السَِّفلَةُ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والّصاغانِيُّ في العُبَاِب ، وأَْوَرَدهُ في التَّْكِملَِة ، كصاِحِب اللَِّساِن ، قَاال : ُهوَ  القَْلَمعَةُ  : [قلمع]

 النّاِس ، الَخِسيُس ، وُهَو اْسٌم يَُسبُّ بِه ، قاَل :

ٍض أَ  قـــــــــح َة بـــــــــِن فـــــــــِ عـــــــــَ فـــــــــَ لـــــــــح ُة ابـــــــــَن صـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ مـــــــــَ لـــــــــح  قــــــــــَ

َك      ــــــــــ  ن ـــــــــــــــــــــــــــــــهلــــــــــَِ َك  ـ ــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــال َأاب ل ــــــــــيِن  ـ زحَدرِي ــــــــــَ  تـ

  
 .(3)« صلفع»وقَْد ذُِكَر ذِلَك فِي 

 َضَربَه فأَْنَدَرهُ. : قَْلَمعَةً  َرأَْسه قَْلَمعَ وِ 

 َحلَقَه. رأَْسه وَصْلَمعَهُ : إِذا قَْلَمعَ  : قِيلَ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 .(4)َء ِمْن أَْصِله ، أَْي : قَلَعَه الشَّيْ  قَْلَمعَ 

أُْس ، ، كِمْكنََسٍة : العَُموُد ِمن َحِديدٍ  الِمْقَمعَةُ  : [قمع]  ِه َرأْسُ أَْو كالِمْحَجِن يُْضَرُب ب ، وهو الِجْزُر يُْضَرُب بِه الرَّ
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__________________ 
 .368/  3( اجلمهرة 1)
 والدث والد ث : املطر الضعيف.« شربت د  »( ويرو  : 2)
 ونسب ملغل  بن لقيرت برواية :« صلمض»( كذا ابألصر والصواب أنه ذكر يف مادة 3)

 أصلمعة بن قلمعة بن فقضٍ 
 «.صلمض»والتكملة « صلمض»وانظر اللسان 

 ء : قلعه من أصله.اللسان : وقلمض الشي( يف 4)
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َمَعةُ  ا نـََقَله اجلَوحَهرِي  ا وقاَ  ابُن األَِثرِي : الِفيرِ   : َسوحٌط ِمنح َحِديٍد ُمعحَوج  الر أحِس. املِقح
،  (1) (َوهَلُْم َمقاِمُع ِمْن َحِديد  )، قاَل هللا تَعالَى : َمقَاِمعُ  :الُكّلِ  ج ، نَقَلَه اللَّْيثُ  َخَشبَةٌ يُْضَرُب بِها اإِلْنَساُن َعلَى َرأِْسه  :الِمْقَمعَةُ  قِيَل :وِ 

 وقاَل الشاِعُر :

َلُه وِ  قاِمضِ مَتحِشي َمَعديف َحوح
َ
 ابمل

ً  ، كَمنَعَه قََمعَهُ وِ   .بالَمقاِمعِ  ، أَي : َضَربَهُ بِها : قَْمعا

ً وِ  ُ ، : قََمعَهُ قَْمعا َ ً  قََهَرهُ ، وَذلَّلَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. فاْنقََمعَ  ، كأَْقَمعَهُ إِْقماعا

ً  الَوطبَ  قََمعَ وِ  ً  َوَضَع فِي َرأِْسهِ  : قَْمعا  ، بالَكْسِر ؛ ليَُصبَّ فيه لَبَناً أَو ماًء. قِْمعا

 فاُلناً : َصَرفَه َعّما يُِريُد. قََمعَ وِ 

ً وِ   َرأْسِه. أَْعلَى َضَربَ  : قََمعَه قَْمعا

 ِء : َدَخَل.يْ فِي الشَّ وِ 

 البَْرُد النَّبَاَت : َردَّهُ وأَْحَرقَه. قََمعَ وِ 

قاءِ  قََمعَ وِ  ً  ما فِي الّسِ  في فَِمِه ، ثم اْكِلتْهُ فِي فِيِه. فاْقَمْعهُ  وهِذه َعِن األَُمِوّيِ ، يُقَاُل : ُخْذ هذا كاْقتََمعَهُ  ، أَو أََخَذه ، َشِربَهُ ُشْرباً َشِديًدا : قَْمعا

ً  الشََّرابُ  عَ قَمَ وِ  ا بِغَْيِر َجْرعٍ ، : قَْمعا ً  َمرَّ فِي الَحْلِق َمرًّ  ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : كأَْقَمَع إِْقماعا

ه  فـــــــــــُ ِة أَنــــــــــــح الـــــــــــَ مـــــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــــاَء الـــــــــــثـــــــــــ  م  خـــــــــــِ  ِإَذا غـــــــــــَ

ـــــــــِح و      رِي ِه لـــــــــلصـــــــــــــــــــــــ  َريـــــــــح فـــــــــَ ىَن ِمشـــــــــــــــــــــــح اثـــــــــَ عـــــــــَ مـــــــــَ ـــــــــح (2)أَق
 

  
 «.فأَْقنَعَا»وِرَوايَةُ الُمَصنَِّف أِلَبي ُعبَْيٍد : 

 أَْنَصَت لَهُ. : إِذا َسْمعَهُ لفاُلنٍ  قََمعَ وِ 

َكةً  القََمعَةُ وِ  بَاَء إِذا اْشتَدَّ الَحرُّ  : ذُبابٌ  ، ُمَحرَّ حاحِ ، قِيَل : ُهَو ذُبَاٌب أَْزَرُق يَْدُخُل في أُنُوِف الدَّواّبِ ، ويَقَُع  يَْرَكُب اإِلبَِل والّظِ ، كما فِي الّصِ

 َكَمَشابِه وَمالِمحَ  ، َعلَى َغْيِر قياٍس ، َمقَاِمعَ  ويُْجَمُع َعلَى ، قََمعٌ  والَوْحِش فيَْلَسعُها ، وقِيَل : يَْرَكُب ُرُؤوَس الدَّواّبِ فيُْؤِذيها ، َجْمعُه علَى اإِلبِلِ 

ِة : مَّ َر قَْوُل ِذي الرُّ  وَمفَاقَِر ، في َجْمِع َشبٍَه ولَْمحٍ وفَْقٍر ، وبه فُّسِ

لــــــــــــــح وِ  رحكــــــــــــــُ ٍر  (3)َن يـــــــــــــــَ ن  أبَرحجــــــــــــــُ رَاهبــــــــــــــِِ نح أَقـــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

ِب ُزرحَ  وِ      لــــــــــــــح ِر اهلــــــــــــــُ ضأَذحانِب ُزعــــــــــــــح قــــــــــــــامــــــــــــــِ
َ

 املــــــــــــــ

  
 هكذا ُهَو فِي اللَِّساِن ، وفي العُبَاِب ويَْدبُْبَن.

أُْس. : القََمعَةُ وِ   الرَّ

نَّ »شاِهُد األَوِل قَْوُل العََرِب :  قََمعٌ  ج : من البَِعيِر أَو النّاقَةِ  َرأُْس السَّنَامِ  أَْيضاً :وِ  َر قَْوُل ِذي « قََمعَُكم ألَُجزَّ أَْي : ألَْضِربَنَّ ُرُؤوَسُكم ، وبِه فُّسِ

ِة الّسابُِق  مَّ ُؤوِس ، وشاِهُد الثّانِي قَْوُل أَبِي َوْجَزةَ السَّْعِدّيِ  القََمعَةِ  َجْمعُ « الَمقَاِمعِ  ُزْرقَ »الرُّ  ، أَْي ُسوَد الرُّ

م وِ  اهنــــــــــــَُ فــــــــــــَ ون جــــــــــــِ قــــــــــــُ الحــــــــــــِ ــــــــــــّ ضَ ال مــــــــــــَ ــــــــــــذ رَا  قــــــــــــَ  ال

مُ وِ      عـــــــــــــِ طـــــــــــــح
ُ

َن املـــــــــــــ ـــــــــــــح اَن أَي وَن َزمـــــــــــــَ مـــــــــــــُ عـــــــــــــِ طـــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــ

  
ّي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِم  حــــــــــح ِر لشــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح وُ  ابلــــــــــلــــــــــ  تــــــــــُ هح تـــــــــــَ عــــــــــَ مــــــــــَ  الــــــــــقــــــــــَ

هح      عــــــــــَ ِب الضــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــح ِب ِإىل جــــــــــَ ثــــــــــاُ َب الــــــــــذِّئــــــــــح  تــــــــــَ

  
 والقَنَعَةُ بالنُّوِن : لُغَةٌ فيه.

 ٌن باليَمِن.ِحصْ  : القََمعَةُ وِ 
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اهُ أَبُوه فاْنقََمعَ  ، َزَعُموا ، أُِغيَر َعلَى إِبِِل أَبِيِه ، بال الٍم : لَقَُب ُعَمْير بِن اْلياَس بِن ُمَضرَ  قََمعَةُ وِ  ، وَخَرج أَُخوه  قََمعَةَ  في البَْيِت فََرقاً ، فَسمَّ

َي طابَِخةَ ، وهذا قَْوُل النَّّسابِينَ  ُمْدِرَكةُ بُن اْلياَس ، ِلبَغَاِء إِبِِل أَبِيِه فأَْدَرَكها ، « خ ن د ف»ويُْذَكُر في  وقعََد األَُخ الثّاِلُث يَْطبُُخ الِقْدَر ، فُسّمِ

 «.ط ب خ»ٌء من ذِلَك في وتَقَدََّم أَْيضاً َشيْ 

َكةً : كاْلعََجاجِ يَثُوُر في السََّماِء. القََمعُ  قاَل أَبُو َخْيَرةَ :وِ   ُمَحرَّ

ئَِة. وهذا قَْوُل َشِمٍر ، قاَل : (5) الُحْلقُوِم ، أَو َطبَقُه (4) َطَرفُ   :القََمعَةُ  َغْيُره :قاَل وِ   َوُهَو َمْجَرى النَّفَِس إِلَى الّرِ

ّي : َصوابُه أَنْ  بَثَْرةٌ تَْخْرُج في أُُصوِل األَْشفَارِ  : القََمعُ وِ  حاحِ والعُبَاِب ، قاَل ابُن بَّرِ  يَقُول : ، َكذا نَصُّ الّصِ

__________________ 
 .21( سورة ا ج اآية 1)
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية ملزرد أو جلبيهاء األشجعي أو البن عّتاب الطائي.2)
 والتكملة : يذبِّ . 364( يف الديوان 3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وطبُ  ا لقوِم.4)
والذي يف التهذيب عن ِشر : القمض : طب  « هذه الكلمة مضـــــــــــروب عليها بنســـــــــــخة املؤلف»أخر  : ( عل  هامش القاموس عن نســـــــــــخة 5)

 ا لقوم.
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رَاٌر ا َأو  :الَقَمضُ  َأو : بـَثـحَرٌة. الَقَمَعةُ  : بـَثـحٌر ا َأو الَقَمضُ  اٌد يف ُموِ  الَعاح وامحِح وِ  وَوَرُمه ا أَو (1) َكَمُد  َحمٍ    :الَقَمضُ  فســـــــــــَ
ُ
 امل

ِ َعَمشاً ا والِفعحرُ  : ضُ الَقمَ  ُنه ا َقِمَعتح  يف الُكرِّ : ِقل ُة َنَظِر الَعاح َمُض َقَمعاً  كَفرِحَ   َعيـح  .تـَقح
واُب : وِهيَ  ، بالضمِّ  قُْمعٌ  ج : أَْقَمعُ وِ ، أَي َكَصبُوٍر ، بَدِليِل قَْوِله : وُهَو قَُموعٌ  وقوُل الُمَصنِِّف : ٍل ، والصَّ  كأَْحَمَر وُحْمٍر َمَحلُّ نََظٍر َوتَأَمُّ

ُجِل ؛ ألَنَّهُ ال يُقَاُل : قَِمعَةٌ  ْزنَا قَِمعَ  ، فإِنََّها ِصفَةٌ ِلْلعَْيِن ال للرَّ ُجُل ، ثّم علَى الفَْرِض إِذا َجوَّ ُجُل ، من باب فَِرَح ، فالِقيَاُس يَْقتَِضي  قَِمعَ  الرَّ الرَّ

وِمثْلُهُ ِللّصاَغانِّيِ ، زاد األَِخيُر « َعْينُه بالَكْسرِ  قَِمعَتْ  تَقُوُل ِمْنه :»يَُكوَن فاِعلُه قَِميعاً ، كَكتٍِف ، ال كَصبُوٍر ، واْنُظْر ِعبَاَرةَ الَجْوَهِرّيِ :  أَنْ 

: ً ماحِ ، أَْي بَضّمِ القاِف ،  قََمعا ّرِ  َحْيُث قال :، ثّم قاَل : وُهَو قُُموٌع فِي ِشْعِر الّطِ

ضَ  مـــــــــــ  قـــــــــــَ ـــــــــــَ ىَن  تـ ِة اجلـــــــــــَ طـــــــــــَ نـــــــــــِ الِ   ـــــــــــُح   (2)يف َأ ـــــــــــح
وعُ      مــــــــــــُ ن  قــــــــــــُ ي مــــــــــــا هبــــــــــــِِ ذقــــــــــــِ

َ
حــــــــــــاُح املــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــِ

  
ْعِر على ِخالِف الِقيَاِس في َمْصَدِر فَِعَل بالَكْسر ،   قَِمعَتْ  : وقدواْنُظْر ِعبَاَرةَ اللَّساِن فُهَو أَراَد بِِه الَمْصَدَر ، وأَشاَر إِلَى أَنَّه جاَء في هذا الّشِ

ً  َعْينُه : األَْرَمُص الَِّذي ال تََراهُ إِاّل ُمْبتَلَّ العَْيِن ، وال أَخاُل الُمَصنَِّف إِاّل اْشتَبَه َعلَْيِه ِسياُق  القَِمعُ  ، ثُمَّ قاَل :وقِيَل : قَِمعَةٌ  ، فِهيَ  تَْقَمُع قََمعا

 العُبَاِب ، فلم يَْدُخْل من الباِب.

وال يَُحدَّ ، وُهَو ِمْن ُعيُوِب الَخْيِل ، فإِنَُّهم قالُوا : يُْستََحبُّ أَْن يَُكوَن الفََرُس َحِديَد َطَرِف العُْرقُوِب  في ُعْرقُوِب الفََرِس : أَْن يَْغلَُظ َرأُْسه القََمعُ وِ 

أَْس. القََمعَةَ  ، وبَْعُضُهم يَْجعَلُ   :الرَّ

، وِهي  أَْقَمعُ و ، وُهَو َغلٌَط ، قاِمعٌ  ، كَكتٍِف ، وفي بَْعِض النَُّسخِ : قَِمعٌ  فََرسٌ  ، يُقَاُل منه : َدى ُرْكبَتَيِ الفََرِس ِغلٌَظ في إِحْ و أَْيضاً : داءٌ  القََمعُ وِ 

 قَْمعَاُء.

 العَِظيُمهُ. وُهوَ  األَْقَمعُ  ِمْنهُ و ، ُعَظْيٌم ناتٌِئ في الَحْنَجَرةِ  : القََمعُ  قاَل ابُن َعبّاِد :وِ 

 ، وقِيَل : العَِظيُم اإِلْبَرةِ  : األَْقَمعُ  العُْرقُوبُ  قاَل َغْيُره :و ، وُهَو الَِّذي فِيه َميٌَل ، وَسيَأْتِي في الِميِم. األَْقعَم : ِمثْلُ  األَْقَمعُ  ْنفُ واألَ  قال :

أِْس الغَْيُر الُمَحدَِّد.  الغَِليُظ الرَّ

 .قَمائِعُ  ، كَشِريفٍَة : النّاتِئَةُ بيَن األُذُنَْيِن من الدَّواّبِ ، ج : القَِميعَةُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

يغَِة : َطَرُف الذَّْنِب ، وِهَي من الفََرِس : ُمْنقََطُع العَِسيبِ   :القَِميعَةُ  : (3)قال أَبُو ُعبَْيٍد وِ  ِة ُهنَا على هِذِه الّصِ مَّ  ، وأَْنَشَد بَْيَت ِذي الرُّ

ٍر وِ  ن  أبَرحجــــــــــــــُ رَاهبــــــــــــــِِ نح أَقـــــــــــــــح َن عــــــــــــــَ ُفضــــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــح  يـــــــــــــــَ

ِر وِ      ِب ُزعــــــــــح لــــــــــح صِّ اهلــــــــــُ ضِ أَذحاَنِب حــــــــــُ ائــــــــــِ مــــــــــَ (4)الــــــــــقــــــــــَ
 

  
 َعِظيٌم. ، أَْيضاً ، أَْي : قَِمعٌ  : كَكتٍِف : َعِظيُم السَّناِم ، وَسنَامٌ  قَِمعٌ  كَشِريٍف : ما فَْوَق السَّناِسِن ِمَن السَّنَاِم ، وبَِعيرٌ  ، القَِميعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 .ُمْقِمعٌ و قَِمعٌ  فُهوَ  كأَْقَمعَ  الفَِصيُل ، كفَِرَح : أَْجَذى في َسنَاِمِه ، وتََمَك فيِه الشَّْحُم ، قَِمعَ وِ 

 قَِمَحهُ. الدَّواَء : قَِمعَ وِ 

ْرقَاِء : ، كَكِتٍف : فيه بَثْرٌ  قَِمعٌ  َطْرفٌ  يُقَاُل :و ، فِيها القََذى ، فاْستُْخِرَج بالَخاتَمِ  َعْينُه : َوقَعَ  قَِمعَتْ وِ   ، ومنه قَْوُل األَْعَشى يَْذُكُر نََظَر الزَّ

ٍة وِ  رِفـــــــــــَ قـــــــــــح تح مبـــــــــــُ يحســــــــــــــــــــــــَ ًة لـــــــــــَ لـــــــــــَ قـــــــــــح تح مـــــــــــُ بـــــــــــَ لـــــــــــ   قــــــــــــَ

نح      كــــــــــُ ٍ ومــــــــــبحقــــــــــًا ملَح يــــــــــَ اح اَن عــــــــــَ اِإنحســــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ مــــــــــِ  قــــــــــَ

  
 ، كفَِرَحٍة : َضبِعَةٌ. قَِمعَةٌ  نَاقَةٌ وِ 

 : إِذا َهاَب ، ُكلُّ ذِلَك في الُمِحيِط. قَِمعَ  وقد َهيُوبٌ  ، أَْي : قَِمعٌ  َكَذا فََرسٌ وِ 

ّمِ : ما َصَرْرَت في أَْعلَى الِجَرابِ  القُْمعَةُ وِ  ْمعَةُ : في أَْسفِله ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. ، بالضَّ  ، والزُّ

كُ  : القُْمعَةُ  قاَل غيُره :وِ  هُ ُكَراٌع.،  أَو خاصٌّ بِخيَاِر اإِلبِلِ  هذا الماِل ، أَْي : ِخيَاُره ، قُْمعَةُ  ، ويُقَال : لَكَ  ِخيَاُر الماِل ، ويُْفتَُح ، ويَُحرَّ  َخصَّ

 الذَِّليُل الَمْرُدوُد. : الَمْقُهورُ  الَمْقُموعُ وِ 

 ، يُقَاُل : إِبِلٌ  من اإِلِبِل : ما أُِخَذ ِخياُره الَمْقُموعُ وِ 
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__________________ 
 .. ( يف اللسان : كمُد لوِن  ِم املو 1)
 .304واملثبت عن ديوانه ص « اخلبا»( ابألصر 2)
 التهذيب : أبو عبيدة.( يف 3)
 ( هذه الرواية يف التهذيب والتكملة واللسان.4)
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ُموَعةٌ  ُموَعةٌ  ا وَكذِلَك ِسَلضٌ  َمقح َها ا وُهَو جَمَاٌز. َمقح  : ِإذا ُأِخَذ اخَلريحُ ِمنـح
ة ، األُولَى َحَكاها يَْعقُوُب عن أُناٍس ، والثانِيَةُ وا بالفَتْحِ ، والَكْسِر ، وكِعنَبٍ  القَْمعُ وِ  . قُْلُت : والعامَّ لثّاِلثَةُ ِمثَاُل نِْطعٍ ونَِطعٍ ، َذَكَرُهنَّ الَجْوَهِريُّ

ّمِ ، وُهَو َغلٌَط  كما في الّصحاحِ ، وكذِلَك الِزّق والَوطُب يُوَضع َعلَْيه ، ثُّم  ما يُوَضُع في فَِم اإِلناِء ، فيَُصبُّ فيه الدُّهُن وَغْيره: تَقُوُل بالضَّ

َي بِذِلَك ِلُدُخولِه في اإِلنَاِء ، قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : وقَْوُل َسْيِف بِن ِذي يَُصبُّ فيه الم ا قاتََل الَحبََشةَ :اُء والشَّراُب ، أَو اللَّبَُن ، ُسّمِ  يََزَن لَمَّ

ضح  طـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ ن تح ذاُت امـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ ل دح عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  ق

ضح      ــــــــــــــــــــــــــــــــَ ن وحُت كــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأيّنِ ِإذا اممــــــــــــــــــــــــــــــــحَ

  

ضح  لــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــَ مح بــــــــــــــــــــــَذا امــــــــــــــــــــــح رهبــــــــــــــــــــــُُ  َأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
زَعح    َوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ابجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ال أَتـ

  

ِقَمضح اقحرَتِبُوا ِقرحَف   (1) امح

ونََصَب  فأَْبَدَل من الِم الَمْعِرفَِة ِميماً ، وِهَي لُغَةُ ِحْميََر ،« الِقَمعْ  ذاَت النَِّطعِ ، وإِذا اْلَمْوُت َكنَع ، وبَذا اْلقَلَْع ، وبالَجَزع ، وِقْرفَ »أَراَد : 

الَوْطِب أَبًَدا َوِسٌخ ِمّما يَْلَزُق بِه ِمْن اللَّبَِن. والِقْرُف : من َوَضِر  قَِمعَ  قِْرَف ؛ ألَنَّه أَراَد يا قِْرَف ، أَي : أَْنتُْم َكذِلَك في الَوَسِخ والذُّّلِ ، وذِلَك أَنَّ 

 اللَّبَِن.

 ، وقاَل ابُن َعبّاد : هو ما َعلَى التَّْمَرةِ والبُْسَرةِ. ِل التَّْمَرةِ والبُْسَرةِ ونَْحِوِهماما اْلتََزَق بأَْسفَ  أَيضاً : الِقَمعُ و ، القَْمعُ وِ 

ْفلَياِن. ، بالَكْسِر : الِقْمعَانِ  قاَل أَْيضاً :وِ   ثَِفنَتا ُجلَِّة التَّْمِر ، وُهَما زاِويَتَاها السُّ

ُل النّاس ، وهو األَْقماِعيُّ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل : من أَْلَواِن الِعنَبِ وِ  ،  ِعنٌَب أَْبيَضُ  ، وهو الفاِرِسيُّ ، وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : ُهَو نَْوٌع من الِعنَِب عليه ُمعَوَّ

ٌء في الَجْوَدةِ ، ، وليَس َوراَء َعِصيِره َشيْ  العَنَاقِيِد ، َكثِيُر الماءِ  (3)ِكبَاٌر ُمْكتَنُِز  َحبُّهُ ُمَدْحَرجٌ و ، كالَوْرِس  َحتّى يَُكونَ  (2) يَْصفَرُّ أَِخيراً  ثُمَّ 

ُل.  ُمتََّخٌم. أَي : َمْقُموعٌ  : ِمثُْل التَُّخَمِة ، وهو القَْمعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و وعلى َزبِيبِه الُمعَوَّ

يِت :وِ  ّكِ ً  َعنِّي أَْقَمْعتُه قاَل ابُن الّسِ َعنِّي  عليَّ فَرَدْدتُه : اطَّلَعَ  وفي بعِض نَُسخِ الّصحاحِ  َطلَعَ  ، أَْي : إِْقَماعا
(4) .  ، نقله الَجْوَهِريُّ

عَتِ وِ   ، وُهَو ما َعلَْيَها وَعلَى التَّْمَرةِ. قِْمعُها البُْسَرةُ تَْقِميعاً : اْنقَلَعَ  قَمَّ

عَ وِ   : نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، قاَل الّراِجزُ  ِخيَاَرهُ  ، أَي : قُْمعَتَه َء : أََخذَ الشَّيْ  تَقَمَّ

َعَتها تـََقم ُعوا  الَعَقاِئاَل  ُقمح
عُ وِ   ، على غيِر قِياٍس. الَمقَاِمعِ  ويُْجَمُع على َرأُْسها وَجَحافِلَُها الثّانِيَِة : الّدابَِّة ، بِفَتْحِ الِميمِ  ُمتَقَمَّ

عَ وِ  َك َرأَْسه ، وَذبَّ  تَقَمَّ  َعْن َوْجِهِه ، أَو ِمْن أَْنِفِه ، قاَل أَْوُس بُن َحَجٍر : ـوِهَي النُّعَُر  ـ القََمعَ  الِحَماُر ، وَغْيُره : َحرَّ

ًة  زحنـــــــــــــــــــــَ َزَ  مـــــــــــــــــــــُ َر َأن    أَنــــــــــــــــــــــح  أملَح تــــــــــــــــــــــَ

اِس وِ      نـــــــــَ بـــــــــاِء يف الـــــــــكـــــــــِ ُر الـــــــــظـــــــــِّ فـــــــــح ضُ عـــــــــُ مـــــــــ  قـــــــــَ  ؟تــــــــــَ
  

ُك ُرُؤوسَ   .القََمعِ  ها منيَْعنِي تَُحّرِ

عَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   تََحيََّر. : إِذا فاُلنٌ  تَقَمَّ

عَ وِ   َجلََس َوْحَده. : تَقَمَّ

ً  اْنقََمعوِ   ، وسلموآلهعليههللاصلىفإِذا َرأَْيَن َرُسوَل هللا »يَِجئَْن يَْلعَْبَن َمعََها :  (5)ومنه َحِديُث عائَِشةَ والَجَواِري الَّالتِي  : َدَخَل البَْيَت ُمْستَْخِفيا

، وفي َحِديِث الِّذي  قَِمِعَها َرةُ فيأَْي تَغَيَّْبَن وَدَخْلَن في بَْيٍت ، أَو من وراِء ِستٍْر ، قاَل ابُن األَثِيِر : أَي يَْدُخْلَن فيِه ، كما تَْدُخُل التَّمْ « اْنقََمْعنَ 

ا أَْن بَُصَر بهِ »نََظَر من َشّقِ الباِب :  ، وفي َحِديٍث ُمْنَكٍر َونَِكيٍر  قَِمِعهِ  أَي َردَّ بََصَره وَرَجَع ، كأَنَّ الَمْرُدوَد أَو الّراِجَع قد َدَخَل في« اْنقََمعَ  فلَمَّ

 اَخُل.أَي يَْرِجُع ويَتَدَ « العَذاُب ِعْنَد ذِلكَ  فيَْنقَِمعُ : »

قَاءَ  اْقتََمعَ وِ  قَاِء إِلى داِخٍل. اْقتَبَعَهُ  : لُغَةٌ في الّسِ َدةِ ، عن أَبِي َعْمٍرو ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، واالْقتَِماُع : إِْدَخاُل َرأِْس الّسِ  ، بالُمَوحَّ
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__________________ 
 بكتابة أخر . 292/  1( ورد الرجز يف التهذيب 1)
 واملثبت عن القاموس. «آخرا»( ابألصر 2)
 «.مكنز»( عن اللسان وابألصر 3)
 «.عنك»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 ( النهاية واللسان : كّن.5)
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مِّ  القُْمعَةُ  َء : اْختَاَرهُ ، واالسُم :الشَّيْ  اْقتََمعَ وِ   ، بضّمٍ ففَتْحٍ. قَُمعٌ  ج : وقد تَقَدََّم. ، بالضَّ

 يُْستَْدَرُك عليه :* ومّما 

 ً  آَخَر بالَكالِم َحتَّى تَتََصاَغَر إِلَْيِه نَْفُسه. تَْقَمع : أَن القَْمعُ  : َرَدَعه وكفَّهُ ، وَحكى َشِمٌر عن أَْعَرابِيٍَّة أَنََّها قالَْت : قََمعَهُ قَْمعا

 : إِذا ُخنَِث َرأُْسها. ـبالِميِم والنُّوِن  ـ، وإِداَوةٌ ، وَمْقنُوَعةٌ  مْقُموَعةٌ  الِقْربَةَ : إِذا ثَنَْيَت فََمها إِلَى خاِرِجها ، فِهيَ  قََمْعتُ وِ 

عَتِ  وِمَن الَمَجاِز : بَْت بِه أَْطَرافَها ، فصاَر لََها قَمَّ  ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : كاألَْقماعِ  الَمْرأَةُ بَنَانَها بالِحنّاِء : َخضَّ

نـــــــــــــــاٍن  بـــــــــــــــَ ا بـــــــــــــــِ دِّهـــــــــــــــَ تح َورحَد خـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

     ٍ اح نح جلــــــــــــــَُ نَ مــــــــــــــِ عــــــــــــــح مــــــــــــــِّ ــــــــــــــانِ  قــــــــــــــُ ي قــــــــــــــح ــــــــــــــعــــــــــــــِ  ابل

  
 َشبَّه ُحْمَرةَ الِحنِّاِء على البَنَاِن بُحْمَرةِ الِعْقيَاِن ، وُهَو الذََّهُب ال َغْيُر.

، يَْعنِي الِّذيَن يَْسَمعُوَن القَْوَل وال يَْعَملُون « َوْيٌل اِلقَماعِ القَْولِ »الَحِديُث :  واألَْسَماُع ، وِمْنه : اآلذانُ  األَْقَماعُ و ، بالَكْسِر : األُذُناِن ، الِقْمعَانِ وِ 

ون على تَْرِك العََمِل بها  ـ، وهو َمَجاٌز ، َشبَّه آذانَُهم وَكثَْرةَ ما يَْدُخلَُها من الَمَواِعِظ  قَِمعٍ  بِه ، َجْمعُ  الَّتِي تُْفَرُغ فِيها  ألَْقَماعِ باـ وُهْم ُمِصرُّ

 اْجتِيَاًزا. وتَقُوُل : ما لَُكْم أَْسَماٌع ، وإِنََّما ِهيَ  األَْقَماعِ  ٌء ِمْنَها ، فَكأَنَّه يَُمرُّ َعلَْيَها َمَجاًزا ، كما يَُمرُّ الشََّراُب فياألَْشِربَةُ ، وال يَْبقَى فِيها َشيْ 

 .أَْقَماعٌ 

كْت َرأَْسها ِمْن ذِلك. (1)، أَو  القََمعَةُ  ، كفَِرح : لََسعَتْهاالظَّْبيَةُ  قَِمعَتوِ   َدَخلَْت في أَْنِفَها ، فَحرَّ

كةً : َطَرفُهُ. قََمعَةُ وِ   الذَّنَِب ، ُمَحرَّ

 : َغلُظ رأُْسه ولم يَُحدَّ. أَْقَمعُ  وُعْرقُوبٌ 

َكةً : ما فِي َجْوِف الثُّنَِّة  قََمعَةُ وِ  ِر الثُّنَِّة  ـالفََرِس ، ُمَحرَّ  ِمْن َطَرِف العَُجايَِة ، ِمّما ال يُْنبُِت الشَّعََر. ـوفي التَّْهِذيِب : ما فِي ُمَؤخَّ

ً  اإِلبِلَ  قََمْعتُ و : قَْرَحةٌ في العَْيِن ، وقِيل : َرَمٌص. القََمعَةُ وِ   ها ، وتََرْكُت ُرذالََها ، وَكذِلك فِي َغْيِر اإِلبِِل ، وُهَو َمَجاٌز.: أََخْذُت ِخيَارَ  قَْمعا

 األَْخبَاِر ، كَكتٍِف ، أَي يَتَتَبَّعُها َويَتََحدَُّث بِها ، وهو َمَجاٌز. قَِمعُ  وُهوَ 

عُ  وتَقُوُل : تََرْكتُهُ  ُل َمْن يُساُق إِلى النّارِ »الَحِديُث : َمَجاٌز ، ومنه ، أَي : يَْطُرُد الذُّبَاَب ، ِمْن فََراِغه وبَطالَتِِه ، وهو يَتَقَمَّ وُهم أَْهُل « األَْقَماعُ  أَوَّ

ْنيَا ، وال ُهْم في عَ  ين إِذا َمِل اآلِخَرةِ ، وقيَل : أَراَد بِِهم الَّذِ البطاالِت ، الِّذين ال َهمَّ لَُهْم إِاّل في تَْزِجيَِة األَيّاِم بالبَاِطِل ، فال ُهْم في َعَمِل الدُّ

 أََكلُوا لم يَْشبَعُوا ، وإِذا َجَمعُوا لم يَْستَْغنُوا.

عوِ  . تقمَّ ُجُل : َذلَّ  الرَّ

 وَدْرُب األَْقَماِعيِّيِن : ُخطَّةٌ بِمْصَر.

وأَشاَر إِلى أَنَّ النُّوَن « ق ب ع»، َكتبَه بالُحْمَرةِ ، على أَنَّه ُمْستَْدَرٌك على الَجْوَهِرّيِ ، ولْيَس كذِلَك ، فإِنَّهُ َذَكَرهُ في  كقُْنفُذٍ  القنبع : [قنبع]

ْرِف ، فاألَْولى إِذْن َكتْبُه بالسََّواِد ، قاَل أَبُو َحنِيفَةَ : ُهوَ  ِة الصَّ  في السُّْنبُلَة وقِيل : ِهَي الّتِي فِيها السُّْنبُلَةُ. اُء الِحْنَطةِ ِوعَ  زائَدةٌ ، وُهَو َرأُْي أَئِمَّ

 بِن أَْعُصَر. َجبٌَل بِدياِر َغنِيّ  : قُْنبُعٌ وِ 

ُجُل القَِصيرُ   :القُْنبُعُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ   .(2) : ِلألُْنثَى القُْنبُعَةُ و وزاَد َغْيُره :الَخِسيُس ، الرَّ

ي الَمتْنَْيِن ، ِخْرقَةٌ تَُخاُط َشبِيَهةٌ بالبُْرنُِس   :القُْنبُعَةُ و قال : ْبيَانُ  تُغَّطِ ، ونََسبَهُ ابُن فاِرٍس إِلى  (3)، وقد تقدََّم إِْنَكاُر الُمَصنِِّف له  ويَْلبَُسَها الّصِ

ِة ، ولم يُنَبِّْه عليِه ُهنا ، وُهو غِريٌب.  العامَّ

 إِاّل أَنََّها أَْصغَُر ، قالَهُ اللَّْيُث.  ، أَو ِشْبُههاالُخْنبُعَةُ  : القُْنبُعَةُ وِ 

ُجلُ  قَْنبَعَ  قال أَبُو َعْمٍرو :وِ   ِمثُْل قَبََع ، وأَْنَشَد : تََواَرى : إِذا في بَْيتِه الرَّ
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ضَ وِ  ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــَ ه  قـ ــــــــــــــِ اب ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ وُب يف ث ــــــــــــــُ ب عــــــــــــــح  اجلــــــــــــــُ

بح وَ      ئــــــــــِ تــــــــــَ كــــــــــح ُه مــــــــــُ نــــــــــح َو عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــا َذ   مــــــــــِ  هــــــــــح

  
__________________ 

 ( اللسان : ودخلت.1)
 «.األنث »( عن القاموس وابألصر 2)
 ( راجض مادة قبض.3)
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 وهذا القَْوُل ِمّما يَُؤيُِّد الَجْوَهِريَّ على ِزيَاَدةِ النُّوِن.

ُجُل : قَْنبَعَ  قاَل ابُن َعبّاد :وِ   اْنتَفََخ ِمَن الغََضِب. الرَّ

أِْس ، بكسِر الباءِ  ُمقَْنبعُ  وَرُجلٌ  قاَل :  ُمبَْرَطلُه. أَي : الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

 ، بِغَْيِر هاٍء. القُْنبُع : ِغالُف نَْوِر الشََّجَرةِ ، مثل الُخْنبُعَِة ، وكذِلكَ  القُْنبُعَةُ 

 .القُْنبُعَةِ  : ِغطاُؤه ، وأُراهُ على الَمثَِل بهِذه قُْنبُعَتُهو النَّْورِ  قُْنبُعُ وِ 

حاحِ   ، أَي ِغطاٍء. قُْنبُعَة الشََّجَرةُ : إِذا صاَرْت َزْهَرتَُها فِي قَْنبَعَتِ  : ـ« ق ب ع»في تركيب  ـوفي الّصِ

 الِخْنِزيِر : نُْخَرةُ أَْنِفِه. (1)قال : وقِْنبِيعَةُ 

وأَْوَرَده  َعِظيُمها ُمْنتَِشُرَها َهريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل ابُن َعبّاِد : أَيأَْهَملَه الَجوْ  اللِّْحيَة ، بَكْسر الثّاِء الُمثَلَّثَةِ  ُمقَْنثِعُ  َرُجلٌ  : [قنثع]

 الّصاَغانيُّ في ِكتَابَْيِه.

 ، ُسْريانِيَّةٌ ، ليَسْت بعََربِيَّة َمْحَضة. الدَّيُّوثُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبُو ُعبَْيِد : هو ، كقُْنفُذ القُْنُدع : [قندع]

ه َذَكَره في تَْرِكيب الُمْعَجَمِة ، نَقَلَه أَبُو ُعبَْيٍد ، وَكتَبَه الُمَصنُِّف باألَْحَمِر على أَنَّه ُمْستَْدَرٌك علَى الَجْوَهِرّيِ ، مع أَنَّ  ، بِالذّالِ  كالقُْنذُعِ  : [قنذع]

يانِيَّةً ، قال : هو األَْسَوِد ، ثُمَّ إِنَّ اللَّْيَث َضبََطه كُجْنُدٍب ، بلُغَتَْيِه ، وقاَل : لَْيَسْت بعََربِيٍَّة َمْحَضة ، وأَُظنَُّها ُسرْ فاألَْولَى َكتْبُه ب« ق ذ ع»
(2) 

ُجُل القَِليُل الغَْيَرةِ َعلَى أَْهِله ، وم ـَمْحَضةً  وال أَْحِسبُها َعَربِيَّةً  ـ القُْنذُعُ  الدَّيُّوُث الَِّذي يَقُوُد على ُحْرَمتِه ، وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : يُث نه َحدِ : ُهَو الرَّ

 الدَّيُّوُث.: « القُْنذُع فَذِلكَ »َوْهِب بِن ُمنَبِِّه : 

َعاِف ، ولَِذَم ولَِزَم ؛ وليَس أََحُد الَحْرفَْيِن  القُْنذَُعةُ : القُْنُزَعةُ وِ   ـيُث أَبِي أَيُّوَب نه َحدِ بََدالً من اآلَخر ، وم، وُهما لُغَتَاِن ، كالذُّعاِف والزُّ

بَسنَِده إِلى  (3)هكذا َرواهُ األَْزَهِريُّ « َرأِْسه قُْنذَُعةَ   ُمْسِلٍم يَْمَرُض في َسبِيِل هللا إِاّل َحطَّ هللا عنهُ َخَطاياهُ ، وإِّن بَلَغَتْ ِمنْ  ما»:  ـ عنههللارضي

َعةٌ ، فقاَل أَبِي أَيُّوَب ، قاَل : وَرَواهُ بُْنداٌر عن أَبِي َداُوَد عن ُشْعبَةَ ، قاَل بُْنَداٌر : قُْلُت ألَبِي داُوَد : قُْل : قُْنزُ  الُوحاِظّيِ ، َعنْ  (4)َسْرَوَعةَ 

 لَْم يَْلقَْنهُ.، قال َشِمٌر : والَمْعُروُف في الشَّعَِر القُْنُزَعةُ والقَنَاِزُع ، كما لَقََّن بُْنَداٌر أَبا َداُوَد ف قُْنذَُعة:

 نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. : الدَّواِهي القَنَاِذعُ وِ 

 قاَل َعِديُّ بُن َزْيٍد الِعبَاِديُّ :« ق ذ ع»، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ في  الَكالُم القَبِيحُ  بالذّاِل والّزاّيِ : القَنَاِذعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

َو  وِ  ِض اهلــــــــــَ ــــــــــَ ب ــــــــــح تـ ــــــــــَ ه يـ ســــــــــــــــــــــــَ فح ــــــــــَ َورِّعح نـ ــــــــــُ نح ال يـ  مــــــــــَ

اوِ      اِذعـــــــــَ ـــــــــَ ن ـــــــــقـــــــــَ َش ال غـــــــــح ـــــــــَ رحابَء يـ ِض ا ـــــــــِ ـــــــــَ ب ـــــــــح تـ ـــــــــَ نح يـ  مـــــــــَ

  
ْعَراِء : الفُْحشُ و : الَخنَا ، القَنَاِذعُ  *أَو  ، قاَل أَْدَهُم بُن أَبِي الزَّ

وا عــــــــــــن  هــــــــــــُ نــــــــــــِ رَبِيٍّ هنــــــــــــَح يــــــــــــح يِن خــــــــــــَ اذِعٍ بــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــَ  قـ

ا      ُؤوهنـــــــُ ُروا مـــــــا شــــــــــــــــــــُ ظــــــُ مح وانــــــح كــــــُ ُدنــــــح نح لـــــــَ تح مــــــِ (5)أَتـــــــَ
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ّمِ : الدَّيُوُث. القُْنذُوعُ   ، بالضَّ

، فهي َخْمُس لُغات ، وَسبََق لَهُ في  وقُْنفُذِ  ، وهذه عن ُكَراع ، ، بَِضّمِ القاِف والّزايِ ، وفَتِْحِهَما ، وكسِرهما ، وكُجْنَدبَةٍ  القُْنُزَعةُ  : [قنزع]

َعةُ كقُبََّرةٍ ، عن ابِن َعبّاٍد ، فِهَي ِسُت لُغَات ،« ق ز ع» ، أَي أَنَّ النُّوَن أَْصِليَّةٌ  كما فَعَلَه الَجْوَهِريُّ « ق ز ع»وهذا َمْوِضُع ِذْكِره ، ال  القُزَّ

ْرفِيِّينَ  الشَّعَُر : ؟ أَنََّها زائَِدةٌ ، وَمَع قَْطع النََّظِر َعْن ِزيَاَدةِ النُّوِن ، فما َمْعنَى َكتْبِِه باألَْسَوِد والَجْوَهِريُّ َذَكَره، وَعلَى َرأْيِ الَجْوَهِرّيِ وأَْكثَر الصَّ

أِْس ، ج : لََع : َجْمَع السَّاَلَمِة ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلُحَمْيد قُْنُزَعات قَْد تُْجَمعُ و ، قَنَاِزعُ  َحَواِلي الرَّ  األَْرقَِط يَِصُف الصَّ
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 َ اح ا بــــــــــــــــَ هكــــــــــــــــَبن  َطســــــــــــــــــــــــــــــن ُزعــــــــــــــــاتــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح نـ ــــــــــــــــُ   قـ
ه     ــــــــــــِ فــــــــــــات نح صــــــــــــــــــــــــــَ ف  عــــــــــــَ ــــــــــــكــــــــــــَ زِ   ال ــــــــــــَ رحًل ت  مــــــــــــَ

  

ه  اتـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ رحِء يف حـــــــــــــــَ َ
ُص املـــــــــــــــ قـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ َك نـ ـــــــــــــــِ  ذل

  
هوِ    يـــــــــــــــــــــــِه ِإىَل َوفـــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــــِ دح  ذاَ  يـــــــــــــــــــــــُ

  
ه : وفي الَحِديِث :  حاحِ ما نَصُّ ي»وفي الّصِ  قَناِزَعك َغّطِ

__________________ 
 «.قنبعة»وابألصر « قبض»( عن الصحاح 1)
 واملثبت عن اللسان.« قا  : والديوث»( ابألصر : 2)
 .286/  3( التهذيب مادة قنزع 3)
 ( يف التهذيب : ُزرحعة.4)
 «.أو»بد  : « و»ابلقاموس :  (*)
 القبيح.شاهداً عل  قوله : والقناذع : الكالم « قذع»( ورد يف اللسان 5)
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َنَ  ه : اّلِذي« اي أُم  أميح ُت يف اهلَاِمِش ما َنصــــ  ِلي»يف اَ ِديِث :  ا وَوَجدح ح َفه ا « قَنازَِعك َخضــــِّ َخ صــــَ ك  َأن  الناســــِ وال شــــَ
ََن ا انـحتَـَه . قُلتُ  َليحٍم ا وملَح َيُكنح اِلم  أميح الُم هَذا كاَن اِلم  ســـــُ الُة والســـــ  لُه َعَليحه الصـــــ  يٌح ا  وقـَوح حح : ال ِذي ذََكَره اجلَوحَهرِي  صـــــَ

ِلي» ُرِوَي ُمرحَسالً ِمنح َطرِيِ  جُمَاِهٍد ا وأَّما ما َأَشاَر ِإلَيحِه من َحِديِث أُمِّ ُسَليحم فهو َصِحيٌح أَيحضاً ا وَنص ه : «  قـََنازَِعكِ  َخضِّ
ِن.أََمَرَها ِ زاَلِة الش َعِث وَتطايُِر الش َعِر ا والتـ نحِديَ   ِة ابملاِء َأوح ابلد هح

ِبّيِ  : القُْنُزَعةُ وِ  أْس ، الُخْصلَةُ من الشَّعَِر تُتَْرُك َعلَى َرأِْس الصَّ * ، قالَهُ ابُن أَْو ِهَي ما اْرتَفََع وَطاَل من الشَّعَرِ  ، وهَي كالذَّواِئِب في نََواِحي الرَّ

رَ  أَي : مّما « َرأِْسكَ  قَنَاِزعِ  ُخْذ ِمنْ » َعْن َرُجٍل أََهلَّ بعُْمَرةٍ ، وقَْد لَبََّد ، وُهَو يُريُد الَحجَّ ، فقَاَل : َحِديُث ابِن ُعَمَر ، وقَْد ُسئِلَ  فاِرس ، وبه فُّسِ

 اْرتَفََع ِمْن َشعَِرَك وطاَل.

 ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. القَنَاِزعُ  َجْمعُه : الِقْطعَةُ الَمِعَرةُ ِمَن الَكإلِ  : القُْنُزَعةُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

يِش  : القُْنُزعة قاَل أَيضاً :وِ  ِة يَِصُف فَِراَخ القََطا : بَِقيَّةُ الّرِ مَّ  قاَل ذُو الرُّ

َ ِإاّل  اح ســـــــــــــــــــــــــــَ كح ـــــــــــــُ ؤحَن وملَح ي ـــــــــــــُ نـ ـــــــــــــَ ـــــــــــــاً يـ ازِع ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ  قـ

رِ      زائــــــــــِ اِ  اهلــــــــــَ َواَء الــــــــــِفصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ ــــــــــِش تـ َن الــــــــــرِّي  مــــــــــِ

  
 العَْجُب. : القُْنُزَعةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

يِك وُعْرفُه أَْيضاً :وِ   القُبََّرةِ. قُْنُزَعةُ  ، وكذِلكَ  ِعْفِريَةُ الّدِ

 ِمَن الِحَجاَرةِ : ما ُهَو أَْعَظُم ِمَن الَجْوَزةِ. القُْنُزَعةُ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

َِّخذَُها الَمْرآةُ على َرأَِسها. : هي القُْنُزَعةُ و قال :  الّتِي تَت

 : الدَّواِهي. القَنَاِزعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

ِة : بقَناِزعِ  تَُشبَّهُ  ِمَن النَِّصّيِ ، واألَْسنَاِم : بَقَاياُهَما .القَنَاِزعُ  قاَل ابُن فاِرٍس :وِ  مَّ  الشَّعَِر ، قَاَل ذُو الرُّ

ٌر  َبمـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ ت َر  مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــَت ِإاّل َأنح يـ ارِي ـــــــــــــَ ب  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ازِعَ      نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اٍم هبــــــــــــــَِ  قـ نــــــــــــــَ امِ  (1)ا َأســــــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  وثـ

  
قَةٌ  فَِهي أَْن يُْؤَخَذ الشَّعَُر ويُتَْرَك ِمْنه َمواِضعُ  ، كما َوَرَد في َحِديثٍ  القَنَاِزعِ  َعنِ  وسلموآلهعليههللاصلىوأَّما نَْهُي النَّبِّيِ  قاَل ابُن فاِرٍس : ُمتَفَّرِ

 ال تُْؤَخذُ ، وُهَو كنَْهيِه َعِن القََزعِ الِّذي تَقَدََّم.

أِْس ، قَنَاِزعُ  ، كأَنََّها كقُْنفٍُذ : َجبٌَل ذُو َشعَفاتٍ  ، قُْنُزعٌ وِ  ْيِن. بَْينَ و َحَرَسها هللا تَعَالَى بَْيَن َمكَّةَ  الرَّ رَّ  الّسِ

يكاِن فهَ وِ  يكُ  قَْنَزعَ  َرَب أََحُدُهَما :يُقَاُل ، إِذا اْقتَتََل الّدِ ِة ، وال يُقَال : الّدِ ، وإِنََّما يُقَال :  قَْنَزعَ ، قاَل أَبو حاتٍِم عن األَْصَمِعّيِ : هو قَْوُل العامَّ

يُك ، وال يُقَاُل  يِت : يُقَاُل : قَْوَزَع الّدِ ّكِ يُك : إِذا ُغِلَب ، وقال البُْشتِيُّ :قال ابُن الّسِ ، قاَل البُْشتِيُّ : يَْعنِي تَْنِفيَشه بَُرائِلَهُ ، وِهَي  قَْنَزعَ  :قَْوَزَع الّدِ

 (2)، وهذا حْرٌف لَِهَج به العَوامُّ  قَْنَزعَ  ازَ قَنَاِزُعه ، قال األَْزَهِريُّ : وقد َغِلَط في تَْفِسيِر قَْوَزَع بَمْعنَى تَْنِفيِشه قَنَاِزَعه ، ولَْو َكاَن َكَما قاَل لَجَ 

يِك الِّذي يُقاتِلُه ، فَوَضعَهُ أَبُو حاتٍِم في باِب الُمزاِل  قَْنَزعَ  الِعَراِق ، تَقُول : من أَْهلِ  يُك : إِذا َهَرَب من الّدِ الّدِ
والُمْفَسِد ، وقَاَل : َصَوابُه  (3)

يِت في باِب  ّكِ ةُ »قَْوَزَع ، ووَضعَهُ ابُن الّسِ ،  القُْنُزَعةِ  َظّن البُْشتِيُّ بَحْدِسه وقِلَِّة َمْعِرفَتِه : أَنَّهُ َمأُْخوذٌ منقاَل األَْزَهِريُّ : و« ما يَْلَحُن فيه العامَّ

 فأَْخَطأَ َظنُّه.

يَّةٌ ، وتََرَك ِذْكَر قَْوَزعَ   ضاً.ففيه نََظٌر أَيْ « ق ز ع» في قُْلُت : فإَِذْن كاَن يَْنبَِغي للُمَصنِِّف أَْن يُنَبِّهَ َعلَى ذِلَك ؛ اِلنََّها لُغَةٌ عاّمِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 :الَمْرأَةُ القَِصيَرةُ ِجدًّا. (4) القُْنُزَعةُ  ، بالضّمِ : الَمْرأَةُ ، وفي التَّْهِذيِب : القُْنُزَعةُ 

 : القَبِيُح ِمَن الَكالِم كالقَنَاِذَع ، قاَل َعِديُّ بُن َزْيٍد الِعبَاِديُّ : القَناِزعُ  وعن ابِن األَْعَرابِّيِ :
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ًة  المــــــــــَ ُت مــــــــــَ يــــــــــح يــــــــــمــــــــــا أَتـــــــــــَ رح فــــــــــِ عــــــــــِ تــــــــــَ مح اجــــــــــح  فــــــــــلــــــــــَ

ُت      بـــــــــح ـــــــــَ نـ ـــــــــَ تـ اَ  واجـــــــــح مـــــــــَ ُت اجلـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــَ اأَتـ ازِعـــــــــَ نـــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ

  
 : ِصغاُر النّاِس. القَنَاِزعُ وِ 

حاحِ ، ثُّم قاَل : التََّذلُّلُ  قيَل :و ، بالضّمِ : السُّؤاُل ، القُنُوعُ  : [قنع] قَْد يَُكوُن  القُنُوعَ  قاَل بَْعُض أَْهِل الِعْلِم : إِنَّ و في الَمْسأَلَِة ، كذا في الّصِ

ضا بَمْعنَى ي : الُمَراُد ببَ  ِضدٌّ  واليَِسيِر من العََطاِء ، فهو بالِقْسمِ  * أَي :الّرِ  ْعِض قاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 عبارة القاموس : ما ارتفض من الشعر وطا . (*)
 «.له»( األصر والديوان ويف التهذيب : 1)
 بع  عوام أهر العرا .: « قزع»( يف اللسان 2)
 «.املذا »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر واللسان 3)
 واألصر كاللسان.« املقنزعة»( يف التهذيب : 4)
 «.الرِّضا»بد  : « الرِّض »ابلقاموس :  (*)



10670 

 

. قلُت : وَنص ه  ر الِعلحِم ُهَنا أَبُو الَفتحِح ُعثحَماُن بن ِجينِّ تـُعحِمرَ :»َأهح  وأَنحَشَد :« يف الرِّضا الُقُنوع وَقد اسح
ه  قــــــــــــــِّ ريحِ حــــــــــــــَ ُب مــــــــــــــاُ    يف غــــــــــــــَ هــــــــــــــَ ذح ــــــــــــــَ  أَي

وعُ وِ      مح وجنـــــــــــــــَُ كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِ الل ُش يف َأطـــــــــــــــح طـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  نـ

  

َه  ريح َ  غـــــــــــَ يـــــــــــح ُم لـــــــــــَ كـــــــــــُ نـــــــــــح رحضـــــــــــــــــــــــــَ  هبـــــــــــَذا مـــــــــــِ ـــــــــــَ  أَنـ

  
نـــــــــــاوِ    عـــــــــــُ نـــــــــــِ قـــــــــــح َ  فـــــــــــيـــــــــــِه  يــــــــــــُ يـــــــــــح وعُ مـــــــــــا لـــــــــــَ نـــــــــــُ  قــــــــــــُ

  
 وأَْنَشَد أَْيضاً :

اّل وِ  ُت : كـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــَت ا فـــــــــقـــــــــُ ي دح ُزهـــــــــِ وا : قـــــــــَ ـــــــــُ  قـــــــــال

ز ينَ وِ      يّن َأعـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــِ وعُ ل نـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــُ  ال

  
يِت : ومن العََرِب َمْن يُِجيزُ  ّكِ وهو « ِمَن الُكنُوع»، ويُْرَوى :  (1)، وَكالم العََرِب الَجيُِّد ُهو األَّوُل  القَنَاَعةِ  بَمْعنَى القُنُوع وقاَل ابن الّسِ

 *.والِفْعُل كمنع التَّقَبُض والتَّصاُغر.

ُهْم فيه ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : َرأَْيُت أَْعَرابِيًّا ، أَْي من ُسَؤاِل النّاِس ، أَو ِمَن الذُّّلِ لَ  القُنُوعِ  بِه من (2) ، ونَعُوذُ  القَنَاَعةَ  من ُدَعائِِهم : نَْسأَُل هللاَ وِ 

وفِي الَمثَِل :  «.والُخنُوعِ والُخُضوعِ ، وما يَغُضُّ َطْرَف الَمْرِء ، ويُْغِري بِه ِلئاَم النّاِس  القُنُوعِ  اللُهَم إِنِّي أَُعوذُ بَِك من»يَقُوُل فِي ُدَعائِِه : 

ُل َمْن قاَل ذِلَك أَْوُس بُن حاِرثَةَ اِلْبنِه «  الفَْقر الُخُضوعُ ، وَشرُّ  القُنُوعُ  َخْيُر الِغنَى» َضا بالِقْسِم ، وأَوَّ  ماِلِك. (3)فالقُنُوع ُهنَا ُهَو الّرِ

ُض وال يَْسأَُل ، وقِيَل : الِّذي يَْسأَُل  فالقَانِعُ  (4) (َوَأْطِعُموا اْلقاِنَع َواْلُمْعرَتَّ )، وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز  قَنِيعٌ و قانِعٌ  َرُجلٌ وِ  ، والُمْعتَرُّ : الُِذي يَتَعَرَّ

 ُهنَا : الُمتَعَفُِّف عن السَُّؤاِل ، وُكلٌّ يَْصلُُح ، قاَل َعِديُّ بُن َزْيِد : القانِعُ  :

ِدِه وِ  هــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــِ ُت ب ــــــــــح د وأُب هــــــــــح ُت َذا عــــــــــَ ــــــــــح ن  مــــــــــا خــــــــــُ

ر  ِإذح جـــــــــــاَء وِ      طـــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــح
ُ
رِِم امل املَح َأحـــــــــــح عـــــــــــَ انـــــــــــِ  قـــــــــــَ

  
 أَي سائِالً ، وقاَل الفَّراُء : ُهَو الَِّذي يَْسأَلَُك فما أَْعَطْيتَه قَبِلَهُ.

ضا القَنَاَعةُ وِ  َكةً ، كالقَنَعِ  * بالِقْسِم ،: الّرِ مِّ  القُْنعَانِ و ، ُمَحرَّ ً  بنَْفِسه قَنِعَ  ، يُقال : الِفْعُل كفَِرحَ و ، زاَدُهَما أَبو ُعبَْيَدةَ ، ، بالضَّ ً و قَنَاَعةً و قَنَعا  قُْنعانا

ٌ  قُنَعاءَ و ، قُنَّعٍ و من قَْوٍم قَنِِعيَن ، قَنِيعٌ و ، قَنُوعٌ و ، قانِعٌ و ، ِمثُْل َكتٍِف ، قَنِعٌ  فهو ، األَِخيُر َعلَى َغْيِر قِياٍس ، ، من  قَنِيعَةٌ و ، نِيعٌ قَ  ، واْمَرأَة

 ، قاَل لَبِيٌد : قَنَائِعَ  نِْسَوةٍ 

ِه  يـــــــــبـــــــــِ ٌذ بـــــــــَنصـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــٌد آخـــــــــِ عـــــــــِ مح ســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــُ ـــــــــح نـ مـــــــــِ  فـــــــــَ

ِة وِ      يشــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــِ
َ
ييف ابملــــــــــ قــــــــــِ مح شــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــُ ــــــــــح نـ ضُ مــــــــــِ ــــــــــِ  قــــــــــان

  
ْنيَااِلنَّ اإِلْنفاَق ِمْنَها ال يَْنقَِطُع ُكلََّما تَعَذََّر َعلَْيه َشيْ  (5)« َكْنٌز ال يَْفنَى القَنَاَعةُ »وفي الَحِديِث :  بما ُدونَه ، وَرضَي ، وفي  قنِعَ  ٌء من أُُموِر الدُّ

الَجْوَهِريُّ َعن ابِن جنِّي ، قاَل : ويَُجوُز  ال يُِذلُّه الطَّلَُب ، فال يَزاُل َعِزيًزا ، ونَقَلَ  القَانِعَ  ألَنَّ « ، وَذلَّ َمْن َطِمعَ  قَنِعَ  َعزَّ َمنْ »َحِديٍث آَخر : 

يَ  ً  أَْن يَُكوَن الّسائُِل ُسّمِ  َضا.اِلنَّهُ يَْرَضى بِما يُْعَطى قَلَّ أَو َكثَُر ، ويَْقبَلُه وال يَُردُّه ، فيَُكوُن َمْعنَى الَكِلَمتَْيِن راِجعاً إِلَى الرِّ  قانِعا

مِّ  قُْنعَانٌ  َرُجلٌ و بِه ، يُْقنَعُ  ْدلٌ ، أَْي عَ  ، كَمْقعَد ُمْقنَعٌ  شاِهدٌ وِ  ٌ  ، بالضَّ ويَْستَِوي في األَِخيَرةِ الُمَذكَُّر والُمَؤنَُّث ، والواِحُد والَجْمُع ،  ، قُْنعانٌ  واْمَرأَة

 ً  بَرأْيه ، ويُْنتََهى إِلى أَْمِره. يُْقنَعُ  :َمْنَهاةٌ ؛ عانٌ قُنْ  وَحَكى ثَْعلٌَب : َرُجلٌ  أَْو بَشَهاَدتِِه. وقََضائِه ، أَو بُحْكِمه وبَِرأْيِه ، بهِ  يُْقنَعُ  *أَي ِرضا

 ، فإِنّه يُثَنَّى ويُْجَمُع ، قاَل البَِعيُث : ُمْقنَعٌ  قُْلُت : وأَّما

نح وِ  كــــــــــــُ ــــــــــــَ الِء وملَح ي لــــــــــــَ  ابخلــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ُت ل عــــــــــــح ــــــــــــَ  ابيـ

ُدوٌ       لــــــــَ  عــــــــُ ــــــــح يـ ــــــــَ لــــــــَ  ل وِدي عــــــــَ هــــــــُ ضُ شــــــــــــــــــــــُ ــــــــِ ان قــــــــَ  مــــــــَ

  
ِد  الَمقَانِعُ  كان»: إِذا كانُوا َمْرِضيِّيَن ، وفي الَحِديِث :  قُْنعَانٌ و ، َمقَانِعُ  ِرَجالٌ وفي التَّْهِذيِب :   ، وسلموآلهعليههللاصلىِمْن أَْصحاِب ُمَحمَّ

 َجَمَع نََظَر إِلَى االْسِميَِّة.وقَاَل ابُن األَثِيِر : وبَْعُضُهم ال يُثَنِّيِه وال يَْجَمعُه ، ألَنَّه َمْصَدٌر ، ومن ثَنَّى وَ « َكَذا يَقُولونُ 

 : كَسِمَع : مالَْت للَمْرتَع ، وَكَمنعَ  والغَنَمُ  اإِلبِلُ  قَنِعَتوِ 

__________________ 
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 ( يعين القنوع التذلر يف املسبلة ا وجاء كالم ابن السكيت تفسرياً لقو  الشماخ :1)
 كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا  املـــــــــــــــــرء يصــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــحـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــغـــــــــــــــــي 

وعِ      نــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــره أعــــــــــــــــــــّف مــــــــــــــــــــن ال

  

 ساقطة من األصر والكويتية. (*)
 «.ونعوذ به»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « ونعوذ ابهلل»( يف القاموس : 2)
 «.البن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .36( سورة ا ج اآية 4)
 «.الرِّضا»بد  : « الرِّض »ابلقاموس :  (*)
 «.ال ينفدُ »( يف النهاية واللسان 5)
 «.رضاً »بد  : « رض ً »ابلقاموس :  (*)
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ِلَها َبحواَها ا وأَقـحبَـَلتح حَنحَو َأهح
ُه : ماَلتح مل كِّيِت هَكذا ا وقاَ  َغريح اإِلِبُر والَغَنُم ا ابلَفتحِح  قـَنَـَعتِ  ا نـََقَله اجلَوحَهرِي  عن ابِن السِّ

ِلَها ا:َرَجَعتح ِإىَل َمرحَعاها ا وماَلتح ِإلَيحه ا وأَقـحبَـَلتح حَنحَو   ِلَمبحَواَها. أَقـحنَـَعتح و  َأهح
ً  اإِلبُِل ، بالفَتْحِ ، قَنَعَتِ  فِي العُبَاِب :وِ   أَنا. أَْقنَْعتَُهاو ، بالفَتْحِ  القَْنعَةُ  واالْسمُ  ومالَْت ، َخَرَجْت من الَحْمِض إِلَى الُخلَّةِ  : قُنُوعا

ً  اإِلبِلُ  قَنَعَتِ وِ   أَنا. أَْقنَْعتَُهاو ، َصِعَدتْ  ، أَْيضاً : قُنوعا

ً  أَو الَمزاَدةَ  اإِلداَوةَ  قَنَعَ وِ   ، وَكذِلَك قََمعََها ، فِهي َمْقُموَعةٌ ، وقد تَقَدََّم. َمْقنُوَعةٌ  ِلَجْوفِها ، فِهيَ  َخنََث َرأَْسها ، بالفَتْحِ : قَْنعا

بٌ  قَنَعَتِ وِ  ، وفي  واْستَْقنَعَتْ  ، ُمْقنِعَةٌ  فهي كأَْقنَعَتْ  بَِضْرِعها ، قَنَعَتْ  ويُقَال أَْيضاً :،  الّشاةُ : اْرتَفََع َضْرُعها ، ولَْيَس في َضْرِعَها تََصوُّ

 الّتِي أَْخالفُها تَْرتَِفُع إِلى بَْطنَِها.: « الضَّْرع ُمْقنِعَةُ  ناقَةٌ »الَحِديِث : 

ي ، وَكذِلَك ُكلُّ ما يُْستَْعَمُل به ،  به الَمْرأَةُ َرأَْسها تُقَنِّعُ  ما ، األُولَى عن اللِّْحيَانِّيِ : ، بَكْسِر ِميِمهما الِمْقنَعَةُ و الِمْقنَعُ وِ  وَمَحاِسنََها ، أَْي تُغَّطِ

 َمْكُسوُر األَّوِل ، يَأْتِي َعلَى ِمْفعَل وِمْفعَلَة.

لَِّساِن ، وفي العُبَاِب : ِمْنُهَما بَِضِميِر التَّثْنِيَة ، وقاَل األَْزَهِريُّ : ، كما في ال الِمْقنَعَةِ  ، هَكَذا في النَُّسخِ ، أَي ِمنَ  بالَكْسر : أَْوَسُع ِمْنَها الِقنَاعُ وِ 

 ، وُهَو ِمثُْل اللَِّحاِف والِمْلَحفَِة. الِمْقنَعَةِ و الِقنَاعِ  بين (1)ال فَْرَق ِعْنَد الثِّقَاِت 

فيه َكْعٌب  الِقنَاعُ  لَنَا لَيُْهَدى كانَ  ِإنْ » ـ عنهاهللارضي ـوالفَاِكَهةُ ، وفي َحِديِث عائَِشةَ ، يُوَضُع فيه الطَّعَاُم  الطَّبَُق ِمْن ُعُسِب النَّْخلِ  : الِقنَاعُ وِ 

ّي عن اْبِن خالََوْيِه : قُنُعٌ  َجْمعُه« ِمْن إِهالَة ، فَنَْفَرُح بهِ  تَْيِن ، كِكتَاِب وُكتٍُب ، وَحَكى ابُن بَّرِ  .قُْنعٍ  َجْمعُ  الِقنَاعَ بَضمَّ

ا ابُن »بَْدٍر :  يثُ نه َحدِ ، قاَل األَْصَمِعيُّ :هو الِجْلَدةُ الّتِي تَْلبَُس القَْلَب ، فإِذا اْنَخلَعَْت ماَت صاِحبُه ، وم ِغشاُء القَْلبِ  : الِقنَاعُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  فأَمَّ

ي فاْنَكَشفَ   أَي ِحيَن َسِمَع قائِالً يَقُول : أَْقِدْم َحْيُزوُم.« قَْلبِه فماتَ  قِنَاعُ  َعّمِ

الحُ  : الِقنَاعُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   ، أَي :ِسالَحه ، ومنه قَْوُل الُمَسيَِّب بِن َعلٍَس : قِنَاَعهُ  يُقَاُل : أََخذَ  الّسِ

ٍم  جِيٍّ انعــــــــــــــِ لــــــــــــــَ يــــــــــــــَك أَبصــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــِ تــــــــــــــَ  ِإذح َتســــــــــــــــــــــــــــح

ريحِ      غـــــــــــــَ ه بـــــــــــــِ لـــــــــــــَ تــــــــــــــُ قـــــــــــــح تح لـــــــــــــتــــــــــــــَ اعِ قـــــــــــــامـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  قـــــــــــــِ

  
تَْيِن ، قُنُعٌ  ج :  .أَْقنِعَةٌ و ، بَضمَّ

ىوِ  ْرِف ، ، َمْمنُوَعةً  قِنَاع النَّْعَجةُ تَُسمَّ ى ِخمارَ  ِمَن الصَّ . كما تَُسمَّ  ولَْيَس هذا بَوْصف ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 : الخاِرُج ِمْن َمَكاٍن إِلَى َمَكاٍن. القانِعُ وِ 

 بِلُغَِة ُهَذْيٍل ، وِهَي ُمَؤنَّثَةٌ ، وِهَي بَمْنِزلَِة الَحُدوِر ِمْن َسْفحِ الَجبَِل. كَصبُوٍر : الَهبُوطُ  القَنُوعُ وِ 

عُودُ  أَيضاً : القَنُوعُ وِ   ِضدٌّ.فُهَو  الصَّ

َكةً : أَْعالُهَما قَنَعَةُ وِ   ، وَكذِلَك القََمعَةُ بالِميِم ، كما تَقَدََّم. الَجبَِل ، والسَّناِم ، ُمَحرَّ

َكةً  ـ القَنَعُ وِ  ْمِل : ما أَْشَرف ـُمَحرَّ ُشَمْيٍل ، ونَقَلَه كما ُهَو نَصُّ ابِن « ما اْستََرقَّ »، هَكَذا في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، وَصَوابُه :  ِمَن الرَّ

 ، أَْيضاً ، وقَْد ذُِكَر في َمْوِضِعه ، الِقْطعَةُ ِمْنه ما اْستََوى أَْسفَلُه ِمَن األَْرِض إِلى َجْنبِه ، وُهَو اللَّبَبُ  : ُهوَ  أَو الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن ،

 .قَنَعَةٌ 

َدةِ ثم  (2)بفَتْحِ الحاِء الُمْهَملِة  ِل ُمْربِخٍ ماٌء بَْيَن الثَّْعلَبِيَِّة وَحبْ  ، أَيضاً : القَنَعُ وِ  َدةِ ، وُمْربٌِخ كُمْحِسٍن ، من َربََخ بالّراِء والُمَوحَّ وُسُكوِن الُمَوحَّ

 الّخاِء الُمْعَجَمِة ، وهو َرْمٌل ُمْستَِطيٌل بَْيَن َمكَّةَ والبَْصَرةِ ، ذُِكَر في َمْوِضِعه.

الحُ  الِقْنعُ وِ   كِخْدٍن وأَْخَداٍن. أَْقنَاعٌ  ج : ، وهو َمجاٌز ، كالِقنَاعِ  ، بالَكْسِر : الّسِ

ْمِل ، وقِيل : أَْسفَلُه  الِقْنعُ  وقِيَل : بين أََكَمتَْيِن َسْهلَتَْينِ  (3) ، وهَي ُمْستًَوى قِْنعَة َجْمعُ  أَيضاً : الِقْنعُ وِ  : ُمتََّسُع الَحْزن َحْيُث يَْسُهُل ، أَو ُمْستَداُر الرَّ

، ويُْعِشُب ،  : أَْرٌض َسْهلَةٌ بيَن ِرَماِل ، تُْنبُِت الشََّجَر ، وقِيَل : ُهَو َخْفٌض ِمن األَْرِض ، له َحواِجُب ، يَْحتَِقُن فيه الماءُ  الِقْنعُ  هُ ، وقِيَل :وأَْعال

 وقِيل :
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__________________ 
 ( يف التهذيب : عند العرب.1)
 «.مربخ»ويف مادة ابجليم هنا « جبر»( قيدها ايقوت 2)
 ( يف اللسان : والقنعان ابلكسر من القنض وهو املستوي با أكمتا سهلتا.3)
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َعةُ  َعانِ  ِمن الِقنـح َاب الَكِثرِي ا وقا  ُذو الر م ة  الِقنـح ِر من الرت  ــــــ: ما َجَر  بَا الُقفِّ والس هح حاِح  ـ َيِصُف ا ُُمَر ا كما يف الصِّ
 : ..  الظ ُعنَ ا ويف الُعباِب : َيِصفُ 

رحَن َأن  وِ  ضَ أَبحصـــــــــــــــــــــــَ نــــــــــح ه  الــــــــــقــــــــــِ طــــــــــافـــــــــُ  صـــــــــــــــــــــــاَرتح نــــــــــِ

َر ذاٍو وايبــــــــــــِ ُ      قــــــــــــح رَاشــــــــــــــــــــــــــًا ا وَأن  الــــــــــــبـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

  
 .قِْنعَانٌ و كِعنَبَة ، قِنَعَةٌ  ُمْفَرٌد ، وَجْمعُه ، الِقْنعُ  ، وقِيَل : بَلِ  ، بالَكْسرِ  قِْنعَانٌ  ، أَي َجْمُع الَجْمع : جج

ُجُل : أَْقنَعَ وِ  ْمُل الُمْجتَِمُع ، وفي بَْعِض النَُسخِ : صاَر فِيِه ، واألُولَى الصَّواُب. الِقْنعُ  أَي (1) صاَدفَهُ  الرَّ  ، وهو الرَّ

 .الِقْنعِ  ، يُقَاُل : إِنَّه لَلَئِيمُ  األَْصلُ  : الِقْنعُ وِ 

 ، قال ُمزاِحٌم العُقَْيِليُّ : (2)على ثاَلِث لَيَال من َجّوِ الَخَضاِرم  ماٌء باليََماَمةِ   :الِقْنعُ وِ 

َك  ــــــــــح ت ــــــــــَ اقـ ضِ َأشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ن ــــــــــقــــــــــِ وٌم  ابل َداَة ُرســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــغــــــــــَ  ال

ِدميٌ  (3)َدواِرُس أَدحَ.      ن  قـــــــــــــــــــَ ِدهـــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــَ

  
 كما في العُبَاِب. قُْلُت : هو َجبٌَل فِيه ماٌء لبنِي َسْعِد بِن َزْيِد َمناةَ.

، َحَكى الَوْجَهْيِن ابُن األَثِيِر والَهَرِويُّ ،  ويَُضمُّ  يُْؤَكُل عليِه الطَّعَاُم ، وقِيَل : يُْجعَُل فِيِه الفاِكَهةُ وَغْيُرها الطَّبَُق ِمْن ُعُسِب النَّْخل : الِقْنعُ وِ 

 ، كبُْرٍد وأَْبَراٍد ، نَقَلَه الَهَرِويُّ ، وَعلَى ِرَوايَِة الَكْسِر كِسْلك وأَْسالٍك. أَْقنَاعٌ  وَجْمعُه

ّمِ :بال القُْنعُ وِ  ّمِ ، كما َضبَْطن الشَّبُّورُ  ضَّ وليَس  اهُ ،، وُهَو بُوُق اليَُهوِد ، وِسياُق الُمَصنِِّف يَْقتَِضي أَنَّهُ بالَكْسِر ، وليَس هو بالَكْسِر ، بَْل بالضَّ

َدةِ ، بتَْصِحيِف قُْبعٍ  روايَةُ أَبِي ُعَمَر الّزاِهِد ، والثّاِلثَةُ نَقَلََها الَخّطابِيُّ ، وأَْنَكَرها  : النُّونُ  ثاَلُث لُغَاتٍ  ِهيَ  بَلْ  بالُمثَلَّثَةِ  وال قُثْعٍ  ، بالُمَوحَّ

 دََّم.اً بالتاِء الُمثَنّاةِ الفَْوقِيَِّة ، كما تَقَ األَْزَهِريُّ ، وقد ُرِوَي َحِديُث األَذاِن باألَْوُجِه الثَّالثَِة ، كما تَقَدََّم تَْحِقيقُه في َمْوِضِعه ، وقد ُرِوَي أَيض

ي إِالّ قال الَخّطابِيُّ : َسأَْلُت عنه َغْيَر َواِحٍد من أَْهِل اللُّغَِة فَلَْم يُثْبِتُوه ِلي َعلَى َشيْ  َوايَةُ بالنُّوِن َصِحيَحةً ، فال أُراهُ ُسّمِ  ٍء واِحٍد ، فإِْن كانَْت الّرِ

ْوِت بِه ، وهو َرْفعُهُ ، وَمْن يُِريُد أَْن يَنْ  إِلْقنَاعِ  َمْخَشِريُّ : أَْو ألَنَّ أَْطَرافَهالصَّ إِلى داِخِله ،  أُْقنِعَتْ  فَُخ في البُوِق يَْرفَُع َرأَْسه وَصْوتَه ، وقاَل الزَّ

 أَي ُعِطفَْت.

ْمِر كما في العُبَاِب. قُْلُت : ُهَو لِ  ، كُزبَْيٍر : ماٌء بَْيَن بَنِي َجْعفٍَر وبَْيَن بَنِي أَبِي بَْكِر بِن ِكالبٍ  قُنَْيعٌ وِ  ْمِل ، قَْصَد الضُّ بَنِي قَُرْيٍط بأَقباِل الرَّ

 ، قال َجْهُم ْبُن َسبٍَل الِكالبِيُّ يَِصُف السُّيُوَف : (4)والّضائِِن 

لــــــــــَ   َر عــــــــــَ َذيــــــــــح نــــــــــاهــــــــــا اهلــــــــــُ حــــــــــح بــــــــــَ ضٍ صـــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح نـــــــــــَ  قـــــــــــُ

ا الــــــــــــد جــــــــــــاُج      َوهتــــــــــــِ ظــــــــــــوَر ِنســــــــــــــــــــــــــح (5)كــــــــــــَبن  بــــــــــــُ
 

  
 الُهَذْيُل : من بَنِي َجْعفَِر بن ِكالٍب.

 .(6) نَْيعَةُ ، كُجَهْينَةَ : بِْرَكةٌ بَْيَن الثَّْعلَبيَّة والُخَزْيِميَّةِ القُ وِ 

ّم ، أَي : السُّؤالِ  القُْنعَةِ  أَُعوذُ باهلل ِمُن َمَجاِلِس  قاَل ابُن َعبّاِد : يُقَال :وِ   ، وَمْجِلُس قُْلعَِة. قُْنعَةِ  ، وفي األَساِس ؛ َشرُّ الَمَجاِلِس َمْجِلسُ  بالضَّ

 ، كَما في الُمِحيِط. : في َرأِْسه ُشُخوٌص ، وفي ساِلفَتِه تَطاُمنٌ  أَْقنَعُ  َجَملٌ وَ 

 ْرِضيِه.ٌء ، أَْي : ما يُ َشيْ  يُْقنِعُه يُقَاُل : فاُلٌن َحِريٌص ما أَْرَضاهُ  ُء :الشَّيْ  أَْقنَعَهُ وِ 

ً  نََصبَه أَو ، وكذا ُعنُقَهُ ، َرأَْسه : نََصبَهُ  أَْقنَعَ وِ   ِلَما بَْيَن يََدْيه ، قالَهُ ابُن َعَرفَةَ ، قاَل : وَكذِلكَ  ال يَْلتَِفُت يَِميناً وِشَماالً ، وَجعََل َطْرفَهُ ُمَواِزيا

. (7) (ِعنَي ُمْقِنِعي ُرُؤِسِهمْ ُمْهطِ )في الصَّالة ، وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز :  اإِلْقنَاعُ   أَي : رافِِعي ُرُؤوِسِهْم يَْنُظُروَن في ذُّلٍ

 : الّراِفُع َرأَْسهُ في السََّماِء ، قال ُرْؤبَةُ يَِصُف ثَْوَر َوْحٍش : الُمْقنِعُ وِ 
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قاُه َصِليفاً  َرَف َروح ِنَعاَأشح  (8) ُمقح
 اِب أَماَمه.يَْعنِي ُعنَُق الثَّْوِر ؛ ألنَّ فيِه كاالْنتِصَ 

هاو الّراِعي اإِلِبلَ  أَْقنَعَ وِ  حاحِ : الغَنََم : أََمرَّ  ، وفي الّصِ

__________________ 
 «.صار فيه»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 «.قنض»واملثبت عن معجم البلدان « جر ا ضارم»( ابألصر 2)
 «.قنض»البلدان واملثبت عن معجم « أو يف عهدهن»( ابألصر : 3)
 «.الصائن»وابألصر « قنيض»( عن معجم البلدان 4)
 «.كبن بطون نسوته»( يف معجم البلدان برواية 5)
 ( بعدها يف معجم البلدان : بطري  مكة.6)
 .43( سورة إبراهيم اآية 7)
 .89( التهذيب ونسبه للعجاج ا وهو من أراجيز ر بة ص 8)
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 بحواها.ا وَكَذا ِلمَ  للَمرحَتضِ  أَماهَلا
ِ لِّذي فاُلناً : أَْحَوَجهُ  أَْقنَعَ وِ   ِضدٌّ. إِلَْيُكم ، وُهو أَْقنَعَ  إِلَْيُكم ، أَي : أَْحَوَجنِي إِلَى أَنْ  أَْقنَعَنِي ، وَسأََل أَْعَرابِيٌّ قَْوماً ، فَلَْم يُْعُطوهُ ، فقاَل : الَحْمُد لَِّلَّ

ٍء فإِذا الفَِم ، قاَل األَْصَمِعيُّ : وذِلَك القَويُّ الَِّذي يُْقَطُع لَهُ ُكلُّ َشيْ  ُمْقنَعُ  ، يُقَاُل : َرُجلٌ  نُه َمْعُطوفَةٌ إِلى داِخلٍ ، كُمْكَرٍم : أَْسنَا ُمْقنَعٌ  فَمٌ  يُقَال :وِ 

  :، وذِلَك َضِعيٌف ال َخْيَر فيِه ، قاَل الشَّّماُخ يَِصُف إِبِالً  (1)كاَن اْنِصبابَُها إِلى َخاِرج فُهَو أَْرفَُق 

رحَن الــــــــــــــِعضــــــــــــــــــــــــــــاَه  اكــــــــــــــِ بــــــــــــــَ ــــــــــــــُ عــــــــــــــاتيـ نــــــــــــــَ قــــــــــــــح  مبــــــــــــــُ

يـــــــــــــــــضِ      َدِإ الـــــــــــــــــَوقـــــــــــــــــِ ن  كـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــِ ُذهـــــــــــــــــُ َواجـــــــــــــــــِ  نــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل ابُن مياَدة يَِصُف اإِلبِل أَْيضاً :

را ح  َر اإِلشــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــح ُر الــــــــــــِعضــــــــــــــــــــــــــاَة قـــــــــــــَ اكــــــــــــِ بــــــــــــَ  تـــــــــــــُ

عــــــــــــــــــاتٍ      نــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــاِب اأَلوحرَا ح   مبــــــــــــــــــُِ  كــــــــــــــــــقــــــــــــــــــِ

  
 يَقُوُل : ِهَي أَْفتَاٌء ، فأَْسنانَُها بِيٌض.

 : ـوُهَو ِمْن بَنِي قََطِن بِن َربِيعَةَ بِن الَحاِرث بن نَُمْير  ـالنَُّمْيرّيِ ،  قَْوُل الّراِعي أَّماوِ 

ه  ُزومـــــــــــــــِ يــــــــــــــــح داِء كـــــــــــــــَبن  يف حـــــــــــــــَ َر ا ـــــــــــــــُ  زجـــــــــــــــِ

بـــــــــــًا وَ      ةَ َقصـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ نـــــــــــِ قـــــــــــح واَل  مـــــــــــُ جـــــــــــُ ِا عـــــــــــَ نـــــــــــِ  ا ـــــــــــَ

  
ةً ،  َرأَْسه أَْقنَعَ  يُْرَوى بفَتْحِ النُّوِن ، ويَُراُد بَِها النّاُي ؛ ألَنَّ الّزاِمَر إِذا َزَمرَ  فإِنَّهُ  (2) هكذا َزَعم ُعَماَرةُ بُن َعِقيل ، فِقيل له : قَْد َذكَر القََصَب َمرَّ

ُمقَاَمه ،  ُمْقِنعَةَ  فَحَذف الصَّْوت ، وأَقام ُمْقنِعَة نَها ، أََراَد وَصْوتَ بَكْسِرها ، ويَُراُد ِبها ناقَةٌ َرفعَْت َحنِي َرَواهُ غيُرهو فقال : هَي ُضُروٌب ،

 :الَمْرفُوَعةُ ، والعَُجوُل : الّتِي أَْلقَْت َولََدَها بغير تَمام. الُمْقنِعَةُ  وقِيَل :

ً وِ  اهُ  قَنَّعَهُ تَْقنِيعا قلُت : ومنه  .كذا َرَواهُ إِْبراِهيُم الَحْربِيُّ « به قُنِّعَ و ، وكاَن َعْيُشه كفَافاً ،ُطوبَى ِلَمْن ُهِدَي لإِلْسالِم »الَحِديُث : ، ومنه : َرضَّ

 ً . الِقنَاعَ  الَمْرأَةَ : أَْلبََسَها قَنَّعَ و «.بما َرَزْقتَنِي قَنِّْعنِي اللُهمَّ »َحِديُث الدَُّعاِء :  أَْيضا َضْرباً ، نَقَلَهُ  َرأَْسه بالسَّْوِط : َغشَّاهُ بهِ  قَنَّعَ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  إِلَْيهِ  َكتَبَ  ُوالتِه أََحدَ  أَنَّ »:  ـ عنههللارضي ـيُث ُعَمَر نه َحدِ الَجْوَهِريُّ ، وكذا بالسَّْيِف والعََصا ، وم  قَنِّعْ  أَنْ :  ُعَمرُ  إِلَْيهِ  فَكتَبَ  ، فيهِ  لََحنَ  ِكتَابا

 ً  َو َمَجاٌز.وهُ « َكاتِبَك َسْوطا

يكُ  قَنَّعَ وِ   نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : َردَّ بُرائِلَه إِلَى َرأِْسه : إِذا الّدِ

َرٌب وِ  زَاُ  خـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ ضُ ال يـ نـــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــُ

ُض      مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اُح يـ نـــــــــــــــَ الُه ا واجلـــــــــــــــَ رَائـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ (3)بـ
 

  
واُب أَنَّه ِمْن أُْرُجوَزةٍ َمْنُصوبٍَة ، أَْنَشَدَها أَبو حاتٍِم في ِكتاِب الطَّْيِر ، قلُت : وقد تَبَِع الَجْوَهِريُّ أَبا ُعبَْيَدة في إِْنَشاِده هَكذا ، وهو  َغلٌَط ، والصَّ

لَُها :  لغَْياَلَن بِن ُحَرْيِث من أَْبيَاٍت أَوَّ

َطحَلَعا
ُته َلّما ابـحَتَدرحَن امل  َشبـ هح

 وِمْنَها :

َرٌب  زَاُ  خــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــافــــــــــــــــــال يـ ــــــــــــــــــِّ ن قــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

ِه وجـــــــــــَ      يـــــــــــح لـــــــــــَ رَائـــــــــــِ ـــــــــــُ ا بـ عـــــــــــَ جـــــــــــَ (4)نـــــــــــاحـــــــــــًا ُمضـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 وقد أَْنَشَده الّصاَغانِيُّ في العُبَاب على َوْجِه الصَّواب.

الحِ ، أَو ، كُمعَظَّمٍ  ُمقَنَّعٌ  َرُجلٌ  من الَمَجاِز :وِ  أَْس  بَْيَضةُ الَحِديدِ و ِمْغفٌَر ، ـأَي َعلَى َرأِْسه  ـ َعلَْيهِ  : ُمغَطًّى بالّسِ ، وِهَي الُخوَذةُ : ألَنَّ الرَّ

هِ  قَْبرَ  زارَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّه :»، وفِي الَحِديِث  الِقنَاعِ  َمْوِضعُ  الحِ.« ُمقَنَّعٍ  أَْلفِ  في أُّمِ  أَي في أَلِف فاِرِس ُمغَطًّى بِالّسِ

 .قَنَّْعتَُها ، وُهَو ُمَطاِوعُ  الِقنَاعَ  الَمْرأَةُ : لَبَِستِ  تَقَنَّعَتِ وِ 

ِم بِن نَُوْيَرةَ  تَغَشَّى بثَْوبٍ  ، أَْي : فاُلنٌ  تَقَنَّعَ  من الَمَجاِز :وِ   : الَخْمرَ  يَِصفُ  ـ عنههللارضي ـ، ومنهُ قَْوُل ُمتّمِ
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ًة  يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح تـ ي فـــــــــــــــِ وحمـــــــــــــــًا وأهلـــــــــــــــِح ـــــــــــــــَ ا يـ و هبـــــــــــــــِ  َأهلـــــــــــــــحُ

وا و      بســـــــــــــــــــــــــُ مح ِإذح أُلـــــــــــح هـــــــــــِ ثـــــــــــِّ نح بــــــــــــَ واعـــــــــــَ عـــــــــــُ نــــــــــــ  قـــــــــــَ  تــــــــــــَ

  
__________________ 

 «.أدف »( يف التهذيب واللسان 1)
 وانظر ختر ه فيه. 221( ديوانه ص 2)
أما هنا فلم يعزه. قا  ابن بري : الرجز « برأ »والرجز  ميد األرقرت كما يف اللســـــان  ( الربائر الذي يرتفض من ريش الطائر فيســـــتدير يف عنقه.3)

 منصوب واملعروف يف رجزه :
ـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــزا  خـــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــن  فـــــــــــــــــــــــال ي

ـــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــعـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي  بـــــــــــــــــرائ

  

ــــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــزغــــــــــــــــــــب املــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــه ال  أطــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــن

  
 يـــــــــــــــنـــــــــــــــزع حـــــــــــــــبـــــــــــــــات الـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــوب الـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــــــــا  

  

 «.برأ »واملثبت عن اللسان « برائال جناحه»( ابألصر 4)
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ِء ، ثُمَّ تَْختَِلُف َمعَانِيه َمَع اتِّفاِق الِقيَاس ، وَعلَى اْستَِداَرةٍ في : والتَّْرِكيُب يَُدلُّ على اإِلْقباِل َعلَى الشَّيْ  ـفي آِخِر هذا الَحْرِف  ـقاَل الّصاَغانِيُّ 

ٌب ، وقد يُْمِكُن أَْن يُ  اإِلْقنَاعُ  ٍء ، وقد َشذَّ عن هذا التَّْرِكيبِ َشيْ  ْجعََل هذا أَْصالً ثاِلثاً ، ويُْحتَجُّ فِيِه بقَْولِه : اْرتِفَاُع َضْرعِ الّشاةِ ليَس فِيه تََصوُّ

 قاَل أَْهُل التَّْفِسير : أَي رافِِعي ُرُؤوِسِهم. (1) (ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُؤِسِهمْ ): تَعالَى 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ّمِ ، كقُْنعَاٍن : يُْرَضى بَرأْيِه. قُْنعَانِيٌّ  َرُجلٌ   ، بالضَّ

 لَنَا ِمْن فاُلٍن ، أَي : بََدٌل ِمْنهُ ، يكوُن ذِلَك في الذَّّمِ ، وفي َغْيِرِه ، قاَل الّشاِعُر : قُْنعَانٌ  وهو

ر  ؤح ابمــــــــح ُت لــــــــه : بـــــــــُ لــــــــح ُه فــــــــقــــــــُ لــــــــَ ثـــــــــح َت مــــــــِ  ٍء َلســــــــــــــــــــــح

َت وِ      نــــــــح عــــــــاانً ِإنح كــــــــُ نــــــــح ــــــــُ مــــــــَ  قـ ُب الــــــــد  لــــــــُ طــــــــح نح يــــــــَ مــــــــَ  الــــــــِ
  

 : يَْرَضى باليَِسيِر. قُْنعَانٌ  وَرُجلٌ 

َي الّسائِلُ  القُنُوعُ وِ  ً  بالضّمِ : الطََّمُع والَمْيُل ، وبه ُسّمِ  ؛ ِلَمْيلِه َعلَى النّاِس بالسُّؤاِل ، كَما قِيَل : الِمْسِكيُن ؛ لُسُكونِه إِلَْيِهم. قانِعا

 ، قاَل ُهْدبَةُ : اْقتَنَعَ و تَقَنَّعَ  أَْيضاً : القَنَاَعةِ  ويُقَال : من

 تـََقنـ َعاِإذا الَقوحُم َهش وا لِلَفعاِ  
 لَهُ ، واْلتََزْقُت بِه ، واْنقََطْعُت إِلَْيِه ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. إِلى فاُلِن ، بَكْسر النُّوِن : َخَضْعتُ  قَنِْعتُ وِ 

 : خاِدُم القَْوِم ، وأَجيُرُهم. القَانِعُ وِ 

ُجِل يَْطلُُب فَْضلَه ، وال يَْطلُُب َمْعُروفَه  القانِعَ  وَحَكى األَْزَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد : ُجُل يَُكوُن َمَع الرَّ  .(2): الرَّ

ُجُل بيََدْيِه في القُنُوِت : َمدَُّهَما ، واْستَْرَحَم َربَّه ، ُمْستَْقبِالً بِبُُطونِِهَما َوْجَهه ، ليَْدُعَو. ْقنَعَ أَ وِ   الرَّ

ِبيَّ فَقَبَّلَه ، وذِلَك إِذا َوَضَع إِْحَدى يََدْيِه َعلَى فَأِْس قَفَاهُ ، وَجعََل األُْخَرى تَْحَت َذقَنِه ، أَْقنَعوِ   وأَمالَهُ إِلَْيِه فقَبَّلَه. فاَُلٌن الصَّ

 َما ، قاَل الّشاِعُر :َحْلقَه وفََمه : َرفَعَهُ الْستِيفَاِء ما يَْشَربُه ِمْن ماٍء أَْو لَبٍَن ، أَو َغْيِرهِ  أَْقنَعَ وِ 

هــــــــا  رحيــــــــِ ُن صــــــــــــــــــــــَ خــــــــح ِه ســــــــــــــــــــــُ ــــــــح ي ُزومــــــــَ ــــــــح يـ ُض حــــــــَ ــــــــِ َداف ــــــــُ  ي

ِة وِ      مــــــــــالــــــــــَ رَاُه لــــــــــلــــــــــثــــــــــ  ــــــــــَ قــــــــــًا تـ لــــــــــح احــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــَ نـ قــــــــــح (3)مــــــــــُ
 

  
 البَِعيُر َرأَْسهُ إِلى الَحْوِض للشُّْرِب وهو َمدُّ َرأِْسه. يُْقنِعَ  : أَنْ  اإِلْقناعُ وِ 

َمْخَشِريُّ : وقيل :  من األَْضداِد ، يكوُن َرْفعاً ، ويَُكوُن َخْفضاً. اإِلْقنَاعُ  قاَل الزَّ

 «.يُْقنِْعه َرأَْسه ، ولَمْ  (4)َكَع لم يُْشِخْص أَنَّه كان إِذا رَ »ِرَوايَةُ َمْن َرَوى : أَْيضاً : التَّْصِويُب ، ومنه اإِلْقنَاعُ  وفي العُبَاِب :

 من اإِلبِِل ، كُمْكَرٍم : الَِّذي يَْرفَُع َرأَْسه ِخْلقَةً ، قاَل : الُمْقنَعُ وِ 

َنضٍ  ُقح
 يف رَأحِسه ُجَحاِشرِ  (5) مل

ْرعِ : الَّتِي أَْخالفَُها تَْرتَِفُع إِلَى بَْطنِها. ُمْقنَعَةُ  ونَاقَةٌ   الضَّ

 َء ، أَْو أََمْلتَه لتَُصبَّ ما فِيِه.اإِلنَاَء في النَّْهِر : اْستَْقبَلَت به َجْريَتَه ليَْمتَِلى تَ أَْقنَعْ وِ 

 : إِذا َعلَْوتَه. قَنَّْعتُهو َرأَْس الَجبَِل ، قَنَْعتُ  ويُقَال :

َكةً : ما نَتَأَ ِمْن َرأِْس اإِلْنَساِن. القَنَعَةُ وِ   ، ُمَحرَّ

 ، بالَكْسِر : ما بَِقَي من الماِء في قُْرِب الَجبَِل ، والكاُف لُغَةٌ. الِقْنعُ وِ 
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ُجُل َصْوتَه : َرفَعَه ، وهو َمَجاٌز. أَْقنَعَ وِ   الرَّ

  األَْعَشى :الشَّْيُب ِخَماَرهُ : إِذا َعالهُ الشَّْيُب ، وقالَ  قَنَّعَهُ  الَحيَاِء ، على الَمثَِل وكذا : قِناعَ  ويُقَال : أَْلقَى َعْن َوْجِهه

 (6)الش يحُب ِمنحه مِخَارَا  قـَنـ َعهُ وِ 
وا الشَّْيبَ  ً  وُربَّما َسمَّ أِْس ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : الِقنَاعِ  ِلَكْونه َمْوِضعَ  قِنَاعا  من الرَّ

__________________ 
 .43( سورة إبراهيم اآية 1)
 «.ويسب  معروفه»ويف التهذيب : « وال يسبله معروفه»( يف اللسان : 2)
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية البن عتاب الطائي.3)
 «.ال يصوب رأسه وال يقنعه»( يف اللسان : 4)
 ( يف التهذيب برواية : مبُقَنض من رأسه.5)
 ( ديوانه وصدره فيه :6)

با حكمةً   تبّد  بعد الصِّ
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ــــــــر أحُس  َتســــــــــــــــــــــَ  ال ىت  اكــــــــح اعــــــــاً حــــــــَ ــــــــَ ن ا  قــــــــِ بــــــــَ هــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــح

حَ      لــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح اأَم بــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــ  بـ   ال آَذ  وال  ــــــــــــــــــــَُ

  
راع ، َحَسَرِت الشَّْمسُ »وِمْن َكالِم الّساِجع :   «.، وأَْشعَلَْت في األُْفِق الشُّعَاع ، وتََرْقَرَق السَّراُب بُكّلِ قاع الِقنَاع إِذا َطلَعَِت الذِّ

 ، كُمعَظَّم : الُمغَطَّى َرأُْسه ، وقوُل لَبِيد : الُمقَنَّعُ وِ 

هح  ر عـــــــــــــَ قـــــــــــــَ جِي مـــــــــــــُ وحم هـــــــــــــامـــــــــــــَ رِّ يــــــــــــــَ   (1)يف كـــــــــــــُ
ةٌ      عـــــــــــــــَ نح  قـــــــــــــــانـــــــــــــــِ كـــــــــــــــُ هح ومل تـــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ نــــــــــــــــ  قـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  
، ويَُجوُز أَْن يَُكوَن َعلَى النََّسِب  قَنَعَتْ  قِيَل :يجوُز أَْن يَُكوَن َعلَى تََوهُّم َطْرحِ الّزائِِد ، َحتَّى كأَنَّه « قانِعَةٌ »يَُجوُز أَْن يكوَن ِمْن هذا ، وقولُه : 

 ، وأُْلِحَق فِيها الهاُء لتََمكُِّن التَّأْنِيِث. قِناع ، أَي : ذاتُ 

 بالَكْسِر : العَِظيُم من الُوُعوِل ، عن الِكَسائِّيِ ، َكما في العُبَاِب واللَِّساِن. الِقْنعَانُ وِ 

 : َمْحبُوٌس في الَجْوِف ، أَو ُمغَطًّى في ُشُؤونِه ، كاِمٌن فِيها ، وهو َمَجاٌز. ، كُمعَظَّمِ  ُمقَنَّعٌ  وَدْمعٌ 

ةُ في الحائِِط. القُْنعَةُ وِ  ّمِ : الُكوَّ  بالضَّ

ّمِ : القُْنعُ وِ  يّةٌ ، والِقياُس التَّْحِريُك ، أَو يَُكوُن ُمَخفَّفاً عن القَنَاَعةُ  بالضَّ  .القُنُوعِ  عاّمِ

. أَْقنَْعتُهاو نَُم ِلَمأَْواَها : َرَجعَْت ،الغَ  أَْقنَعَتِ وِ   أَنا ، الِزٌم ُمتَعَّدٍ

 َكذلك. َمْقنَعٌ  ، كَمْقعٍَد ، أَي : بما يُْرِضي ، وَجوابٌ  بَمْقنَعٍ  ويُقَاُل : َسأَْلُت فاُلناً َعْن َكذا ، فَلْم يَأْتِ 

 منها ، وهو َمَجاٌز ، قاَل الّشاِعُر : تَقَنَّعَ و َخْزيَةً وعاًرا ، قَنَّعَهُ  ويُقَاُل :

وحَب غـــــــــــــــــاِدٍر وِ  د ِ  ال ثــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــح  ِإيّنِ حبـــــــــــــــــَ

ِة      ـــــــــــَ زحي نح خـــــــــــَ ُت ا وال مـــــــــــِ ِبســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ضُ ل ـــــــــــ  ن قـــــــــــَ ـــــــــــَ  أَتـ

  
 في الَحِديِد ، وهو َمَجاٌز أَْيضاً. تَقَنَّعُواوِ 

ْوا قُنَْيعاً كُزبَْيٍر ، ً و وقد َسمَّ ً و ، قانِعا  كُمْحِسٍن ، واألَِخيُر اسُم شاِعٍر ، قاَل َجِريٌر : ُمْقنِعا

يِن حـــــــــلـــــــــيـــــــــم و  غـــــــــح ُم مـــــــــا يــــــــــُ لـــــــــَ عـــــــــح يــــــــــَ ضٌ ســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــِ قـــــــــح  مـــــــــُ

ا      يـــــــُدهـــــــَ عـــــِ ٍح ســـــــــــــــــــَ لـــــح ضح بصـــــــــــــــــــُ رحجـــــِ ـــــَ رحُب مل يـ (2)ِإذا ا ـــــَ
 

  
ِد بِن ُعَمْيَرةَ  ً  بِن أَبي َشِمر ، شاِعٌر ، وكانَ  (3)وكُمعَظٍَّم : لَقَُب ُمَحمَّ  «.ف ر ع»ِكَر في الدَّْهَر ، وقد ذُ  ُمقَنَّعا

ة ، وأَراُهُم قََمًرا يَْطلُْع ُكلَّ وأَيضاً شاِعٌر آَخَر اسُمه ثَْوُر بُن ُعَمْيَرة ، من بَنِي الشَّْيَطاِن بن الحاِرِث الَواّلَدة ، َخَرَج بُخراساَن ، وادََّعى  النُّبُوَّ

ِسبُوا إِليِه ، ثم قُتِل واْضَمَحلَّ أَْمُره ، وكان في َوَسِط الِمائَِة الثانِيَِة. قلُت ، وقد تَقَدََّم ِذْكُره في لَْيلَة ، ففُتِن به َجَماَعةٌ يُقَاُل لُهم : الُمقَنَِّعيَّةُ ، نُ 

ّيِ :« ق م ر»  وأَْنَشْدنا ُهنَاَك قَْوَل الَمعَّرِ

ُر  دح ا الـــــــــــــبـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ح ِإلـــــــــــــ َ ضُ أَف نـــــــــــــ  قـــــــــــــَ
ُ

ه  املـــــــــــــ  رَأحســـــــــــــــــــــــــــُ

ِر      دح ُر بـــــــــــَ ثـــــــــــح ييف ا مـــــــــــِ الٌ  وغـــــــــــَ ضِ ضـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــ  قـــــــــــَ ُ
 املـــــــــــ

  
 ، وإِنَّما اْستَْطَرَده في َحْرِف الّراِء ، فإِذا تََطلَّبَه اإِلْنَساُن لَْم يَِجْدهُ. [هنا]وكان واِجباً على الُمَصنِّف أَْن يَْذُكَره 

 ، وكاَن أَبُوه يَتََطْيلَُس ُمَحنَّكاً ، فِقيَل له : الُمقَنَِّعيُّ ، َحدََّث أَبُوه عن الُهَجْيِمّيِ. وأَبُو ُمَحّمٍد الَحَسُن بُن َعِلّيِ بِن ُمَحّمِد بِن الَحَسِن الَجْوَهِريُّ 

 َذَكَره ابُن نُْقَطةَ.

ٍد الَمْرَوِزيُّ الُمقَنَِّعيُّ   ، عن ِعيسى بِن أَْحَمَد العَْسقَالنِّيِ ، وعنه أَبُو الشَّْيخِ ، َضبََطه أَبُو نُعَْيٍم. (4)والفَْضُل بُن ُمَحمَّ

 ، وَضبََطه الّسْمعَانِيُّ بكسِر الِميِم. الَمقَانِعِ  وبالتَّْخِفيِف : عِليُّ بُن العَبّاِس الَمْقنَِعيُّ ، نِْسبَةً إِلى َعَملِ 

 ُهوٌر.، صاِحُب الُمْعَجِم ، َمشْ  قانِعٍ  وابنُ 

 : من ُكناُهْم. قِنَاعٍ  وأَبُو
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 القَِصيُر الَخِسيُس. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُهوَ  ، كقُْنفُذٍ  القُْنفُعُ  : [قنفع]

ّمِ ، الفاُء قبَل القاِف ، وقد القاُف قبَل الفاِء فيهما ، وقال ابُن ا ، كِزْبِرجٍ  كالِقْنِفعِ  الفَأَْرةُ ، : القُْنفُع قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ  ألَْعَرابِّيِ : الفُْنقُُع بالضَّ

 تَقَدََّم.

__________________ 
 ابلزاي ا أي عل  رأسه شعرات متفرقة تطاير مض الريح.« مقزعة»( كذا ابألصر هنا ا والرواية 1)
 برواية : 294( ديوانه ص 2)

 . سفريها.. ستعلم ما يغين ُحَكيٌم ومنقض
 الرواية فال شاهد فيه.فعل  هذه 

 ..  مد بن  فر بن عمري 154/  7( يف خمتار األغاين 3)
 بكسر فسكون ففتح ا نقله ابن األثري يف اللباب.« املقنعي»( ورد يف لريخ أصبهان 4)
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ّمِ : االْستُ  القُْنفُعَةُ  قاَل اللَّْيُث :وِ   وأَْنَشَد : (1) ، بالضَّ

ا  هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ بـ طـــــــــــــُ بـــــــــــــح ٌة كـــــــــــــَبن  بـــــــــــــطـــــــــــــُ يـــــــــــــَ رحنـــــــــــــِ فـــــــــــــَ ـــــــــــــُ  قـ

اوِ      هــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح نـ ــــــــــــــــــُ وانِ  قـ الَء اأُلرحجــــــــــــــــــُ  طــــــــــــــــــِ

  
 قُْلُت : وَذَكَره ُكَراُع أَْيضاً ، ونَقََل فيِه أَْيضاً الفاَء قبَل القاِف ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه.

 ْعنًى َسَواٌء ، نَقَلَه اللَّْيُث.األُْنثَى ، فهو َوْزناً ومَ  القُْنفَُذة أَْيضاً : من أَْسَماءِ  القُْنفُعَةُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

 تَقَْنفَعَِت القُْنفَُذةُ : إِذا تَقَبََّضْت ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ.

مُّ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن ، ِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَْدَرٌك ، والَمْشُهوُر في النُّون ال ، بفتحِ القاِف ، وتَثِْليِث النُّونِ  قَْينُقَاع بَنُو : [قنقع] ضَّ

، علَى ساِكنَِها  ِمَن اليَُهوِد ، كانُوا بالَمِدينَة وِفي الُمَحيِط والتَّْكِملَة :َحيٌّ  َشْعبٌ  ، وهم :« قنع»وقاَل الّصاَغانِيُّ : َذَكَره ابُن َعبّاٍد في تَْرِكيب 

ْكرَها ، وإِْن كانَْت ُمَركَّبَةً ، أَْفَضُل الّصالةِ والّسالِم ، قاَل الّصاَغانِيُّ : فإِْن كانَْت هذه الَكِلَمةُ ُمْستَِقلَّةً غيَر ُمَركَّبَة ، فهذا موِضُع ذِ 

 «.ق وع»وإِّما تَْرِكيُب « ق ي ن»كَحْضَرَمْوَت ، فَمْوِضُع ِذْكِرَها إِّما تَْرِكيُب 

حاح ، وَكذِلَك : الفَْحلُ  قاعَ  : [قوع] ً  ، عن ابِن ُدَرْيدٍ  قاَعَها يَقُوُعَها َعلَى النّاقَِة ، كما في الّصِ ً و ، قَْوعا وُهو قَْلُب قَعَا ،  نََزا بالَكْسِر : إِذا قِياعا

حاحِ ، وفي الَجْمَهَرةِ : قَعَاَها يَْقعَاَها.  كما فِي الّصِ

ً  الَكْلبُ  قاعَ  : قاَل أَبُو َعْمرووِ  َكةً  يَقُوُع قََوَعانا  َظلََع. : إَِذا ، ُمَحرَّ

ً  فاُلنٌ  قاعَ  قاَل َغْيُره :وِ   َخنََس ونََكَص. : قَْوعا

َعْبِديَّةٌ  يُْلقَى فيِه التَّْمُر أَْو البُرُّ  الَِّذي : الِمْسَطحُ  القَْوعُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 
 ّيٍ : وَكذِلَك األَْنَدُر ، والبَْيَدُر ، والَجِريُن.قاَل ابَن بَرِّ  .أَْقَواعٌ  ج : ، (2)

ةٌ ، ال ُحُزونَةَ فِيها وال اْرتِفاَع وال اْنهباَط ، : أَْرٌض َسْهلَةٌ ُمْطَمئِنَّةٌ  القَاعُ وِ  ، وال َحًصى  قد اْنفََرَجْت َعْنَها الجبَاُل واآلكامُ  واِسعَةٌ ُمْستَويَةٌ ، َحرَّ

يِن ، وقِيَل : ُهَو ما فِيها وال ِحَجاَرةَ ، وال تُْنبُِت الشََّجَر ، وما َحَوالَْيَها أَْرفَُع ِمْنَها ، وهو َمَصبُّ الِميَاِه ، وقِيَل : هو َمْنقَ  ُع الماِء في ُحّرِ الّطِ

، وال نَِظيَر للثّانِيَِة إِاّل جاٌر وِجيَرةٌ  أَْقُوعٌ و أَْقَواعٌ و ، بَكْسِرِهنَّ ، قِيعانٌ و وقِيعةٌ ،ج : قِيٌع ،  اْستََوى من األَْرِض وَصلَُب ، ولَْم يَُكْن فيِه نَبَاٌت ،

حاحِ. قُْلُت : وناٌر ونِيَرةٌ ، جاَء في ِشْعِر األَْسَوِد ، نَقَلَه ابُن ِجنِّي في الشَّواذِّ ، وصاَرت الواُو فِ  ْسَرةِ ما ياًء ، ِلكَ  قِيعَانٍ  يها وفي، كما في الّصِ

تَُكوُن ِلْلَواِحِد  الِقيعَةَ  وَذَهَب أَبُو ُعبَْيٍد إِلَى أَنَّ  (4) (َكَسراب  ِبِقيَعة  )وقاَل َجلَّ ِذْكُره :  (3) (فَ َيَذرُها قاعاً َصْفَصفاً )قَْبلَها ، قاَل هللاُ تَعَالَى : 

َره الَخفَاِجيُّ في الِعنَايَِة ، وابُن ِجنِّي في الشَّ   وقاَل الّراِجُز : (5)« أَْمَسَكت قِيعانٌ  إِنََّما ِهي»في الَحِديِث : وواذِّ ، وِمثْلُه ِديَمةٌ ، ، َكَما َحرَّ

انِ كـــــــــــــــَبن   ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــقـــــــــــــــِ ا  ابل اهـــــــــــــــَ نح ُرغـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

ا     اهـــــــــــــَ بــــــــــــــَ ِر حــــــــــــــالــــــــــــــِ يــــــــــــــح فــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــلــــــــــــــ  ا نـــــــــــــــَ  ممــــــــــــــِّ

  

َناَء ُقطحٍن َجد  حاجِلَاَها  أَمح

 يَِصُف ناقَةً : ـالُمَسيَِّب بِن َعلٍَس  ـِمْن قَْوِل الّشاِعر  القاعِ  وشاِهدُ 

ا وِ  هـــــــــــــَ اقــــــــــــــُ فـــــــــــــَ اَوَرِت اَ صـــــــــــــــــــــــــــَ  َأخـــــــــــــح عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ِإذا تـ

ِر      هـــــــــــــــــح َواِديـــــــــــــــــِه بـــــــــــــــــظـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاعِ َدو   نـ

  
 قَْوُل الَمّراِر بِن َسِعيٍد الفَْقعَِسّيِ : الِقيع وشاِهدُ 

تح وِ  ــــــــــــــــ  بَن مــــــــــــــــَ ِ ِإذا اطــــــــــــــــح اح تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ البـ َ الــــــــــــــــّ اح  بــــــــــــــــَ

ا     ـــــــــــــعـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ فـــــــــــــًا َوق ًا َرصـــــــــــــــــــــــــــِ اجلـــــــــــــِ َ  ـــــــــــــَ عـــــــــــــِ ح ـــــــــــــَ  ل

  
ِة : األَْقواعِ  وشاِهدُ  مَّ  قَْوُل ِذي الرُّ

َن وِ  َواعَ َود عــــــــــح ــــــــــح َد مــــــــــا  أَقـ عــــــــــح ــــــــــَ يــــــــــِر بـ مــــــــــالــــــــــِ  الشــــــــــــــــــــــــ 

ا     وُرهــــــــــــَ ا وذُكــــــــــــُ رَاُرهــــــــــــَ ا ؛ َأحــــــــــــح هــــــــــــَ لــــــــــــُ قــــــــــــح ــــــــــــَ  َذَو  بـ
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 .أَْقُوع ، وثاَلثُ  قاعٌ  : يُقَاُل : هِذهِ قَْوُل اللَّْيث  األَْقُوع وشاِهدُ 

 ، يُقَال له : أُُطُم البَلَِويِّيَن. الّصالةِ والّسالمِ  أَْفَضلُ  أُُطٌم بالَمِدينَِة على ساِكنِها : القاعُ وِ 

 على َمْرَحلَة منها. ع ، قُْرَب ُزبَالَةَ  ( :6) قاعٌ وِ 

__________________ 
 الليث : اإلست ا ميانية.عن  299/  3( يف التهذيب 1)
 .134/  3( اجلمهرة 2)
 .106( سورة طه اآية 3)
 .39( سورة النور اآية 4)
 ( يف النهاية واللسان : أمسكت املاَء.5)
 ( كذا ابألصر وسيا  القاموس يقتضي أن تكون ابأللف والالم. ويف6)
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. (1) : من أَيّاِمِهْم ، وفِيِه أََسَر بَْسطاُم بُن قَْيس أَْوَس بَن َحَجر القاع يَْومُ وِ   نقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ِديَاِر ُسلَْيم. *: في (2) وقاُع البَِقيعِ 

 «.ح ش و»، وقد ذُِكَر في  وقاُع َمْوُحوش : باليََماَمة

ةُ تَقُوُل : إِلَْيَها العََسلُ بالقُْدِس ، يُْنَسُب  ُمَضاِرُع كاَن : ة ، ، كتَُكونُ  تَقُوعُ وِ   ، بالّداِل. َدقُوع الَجيُِّد ، والعامَّ

 ِمثُْل القاَحِة ، نقله الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ ، وأَْنَشَد لَوْعلَةَ الَجْرِمّيِ : الّدار : ساَحتُها قَاَعةُ وِ 

ًة وِ  يــــــــــَ يِّ ضــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ اَء ا ــــــــــَ ُت ِنســــــــــــــــــــــــَ رَكــــــــــح رح تـــــــــــَ  هــــــــــَ

ةِ يف      رتِ  قــــــــــاعــــــــــَ بــــــــــُ َن ابلــــــــــغــــــــــُ دح قــــــــــِ وح ــــــــــَ تـ  الــــــــــّداِر َيســــــــــــــــــــــــح

  
كةً. قََوعاتٌ  وكذِلَك باَحتُها ، وَصْرَحتُها ، والَجْمُع :  ، ُمَحرَّ

 وهِذه عن ابِن األَْعَرابِّيِ. وِهَي بهاءٍ  الذََّكرُ  ، كغَُراٍب : األَْرنَبُ  القُواعُ   اللَّْيُث :قالَ وِ 

يّاُح. القَّواعُ  قاَل أَبُو َزْيٍد :وِ  ئُْب الصَّ  كَشّداد : الذِّ

عَ  قاَل أَبُو َعْمرو :وِ  عاً : إِذا تَقَوَّ  أَْو َخِشٍن ، فُهَو ال يَْستَِقيُم في ِمْشيَتِه. َمَكاٍن شائِك ماَل في ِمْشيَتِه ، كالماِشي في اإِلْنَساُن تَقَوُّ

عَ  قاَل اللَّْيُث :وِ  عاً : الِحْربَاُء الشََّجَرةَ  تَقَوَّ عَ  وُهَو َمَجاٌز ، ِمنْ  َعاَلها تَقَوُّ  الفَْحُل النّاقَةَ. تَقَوَّ

 للذََّكِر ِمَن األَرانِِب. القُواعُ  َمَكاِن ، وقد َشذَّ قاَل الّصاَغانِيُّ : والتَّْرِكيُب يَُدلُّ َعلَى تَبَسٍُّط في 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

. اْقتَاعَ   الفَْحُل : إِذا هاَج ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

َعهاو الفَْحُل النّاقَةَ ، اْقتاعَ  وفي اللَِّساِن :  : إِذا َضَربَها ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : تَقَوَّ

َتاُعها َرمِ   يـَقح  ُكر  َفِصيٍر ُمكح
 كا ََبِشيِّ يـَرحَتِقي يف الس ل مِ 

 فَسََّره فقاَل : أَْي : يَقَُع َعلَْيَها ، قاَل : وهِذِه ناقَةٌ َطِويلَةٌ ، وقَْد طاَل فُصالنَُها ، فَرِكبُوها.

 ، فيَمْن أَنََّث ، وَمْن َذكََّر قاَل :القَُوْيع. القاعِ  والقَُوْيعَةُ : تَْصِغيرُ 

يُّ األَْفَطُس ، وقاَل : َسِمْعُت َمسْ  وهَكَذا في « َكَسراٍب بِقيعاةٍ »لََمةَ يَْقَرأُ وقِيعاةٌ ، بالَكْسِر والهاِء بعَد األَِلِف ، َحكاهُ َعْبَد هللا بُن إِْبَراِهيَم العَّمِ

، فِْعلَة وفِْعالة ، كَما قالُوا : َرُجٌل ِعْزةٌ وِعْزَهاةٌ :ِللَِّذي ال يَْقَرُب النَِّساَء واللْهَو ، فهو  قِيعَةٍ  ُن ِجنِّي : وُهَو بَمْعنَىِكتَاِب ابِن ُمَجاِهٍد ، قاَل اب

 فِْعٌل وفِْعالةٌ ، وال فَْرَق بَْينَه وبَْيَن فِْعلٍَة وفِْعالةٍ َغْير الهاِء ، وذِلَك ما ال باَل به ، قاَل.

 ، كِديَمٍة وِديماٍت ، اْنتََهى. قِيعَةٍ  بالتاِء َجْمعَ « قِيعاتٌ »وُز أَْن يَُكوَن ويَجُ 

ْلِو. القَاَعةُ وِ   : موِضُع ُمْنتََهى السانِيَِة مْن َمْجَذِب الدَّ

َمْخَشِريُّ ، قال :هكذا يَقُوُل أَْهُل َمكَّةَ ،  القَاَعةُ وِ  يَّةٌ ، نَقَلَها الزَّ يَِّة ، وَوَضَع قَُماَشهُ في (3)ويقولُون : ِسْفُل الّداِر ، َمّكِ  القَاَعةِ  : قَعََد فاُلٌن في الِعلِّ

 ، قلُت : وهكذا يَْستَْعِملُه أَْهُل ِمْصر أَْيضاً ، ويُْجَمُع َعلَى قاعاٍت ، كساَحِة وساحاٍت.

 َزْيِد َمناةَ بن تَِميٍم. (4): َمْوِضٌع قبَل يَْبريَن ، ِمْن ِبالِد  القاَعةُ وِ 

 َذْهباَن : موِضٌع باليََمِن على َمْرَحلٍَة ِمْن ُغْمداَن. عُ قاوِ 

 الحباب : آَخُر من بالِد ِسْنَحاَن. قاعُ وِ 
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 البَْزَوةِ : موِضٌع بيَن بَْدٍر ورابغٍ. قاعوِ 

وُهَو ِحَكايَةُ َصْوتِه في  ، بالَكْسِر : َضِحكَ  قِْهقَاعا الدُّبُّ  قَْهقَعَ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وَرَوى ابُن ُشَمْيٍل عن أَبِي َخْيَرة قاَل : يُقَاُل : قَْهقَعَ  : [قهقع]

 َضِحِكه ، قاَل األَْزَهِريُّ : وِهَي ِحكايَةٌ ُمَؤلَّفَةٌ.

ً  الِخْنِزيرُ  قاعَ  : [قيع] َت. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : أَْي : يَِقيُع قَْيعا  َصوَّ

 بَضّمِ الَهْمَزة ، وفَتْحِ القافِ  األُقَيّاعُ  قاَل الخاْرَزْنِجيُّ :وِ 

__________________ 
 بدون ألف والم.« قاع»وردت هذه اللفظة والجي قبلها « القاع»معجم البلدان 

ر»عن القاموس ط مصر ا وضبطت يف نسخة القاموس ط الرسالة بريوت ( ضبطت 1)  ضبرت حركات.« ُحجح
 ( قيدها ايقوت : النقيض ابلنون ا وقا  : ذكره كثري يف شعره ا ومل يورد الشعر.2)
 «.يف داير»بد  : « بداير»يف القاموس :  (*)
 «.تقو »( عن األساس وابألصر 3)
 بالد سعد بن زيد مناة.( يف معجم البلدان : من 4)
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َضحَجضِ وِ 
َدِة : ع ا ابمل َشد 

ُ
 ا وهي بـُرحَقٌة بـَيحضاُء لَِبيِن قَيِ . (1)تـَُناِوُحه مَح ٌة  الياِء امل

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 «.ق وع»القَيّاُع ، كَشّداِد : الِخْنِزيُر الَجبَاُن ، نَقَلَه صاِحُب اللَِّسان في 

، على الُمعَاقَبَِة ، واألَْصُل فيه  يَِقيعُ و يَقُوعُ  قاعَ  والَِّذي يَْظَهُر أَنَّ « قوع»الُمَصنُِّف الّصاَغانِيَّ في إِْفَراِد َهَذا التَّْرِكيِب عن تَْرِكيب وقد قَلََّد 

 : تَْصِغيُر ِجيران ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، َكَما تَقَدََّم ، ، ونَِظيُره أَُجيّارٌ  قِيعَانِ  الواُو ، وَكذا األُقَيّاُع للَمْوِضعِ ، هَو من ُملَحِ التَّْصِغير في

ْل ذِلَك.« ع ص و»وأَُصيَّاٌع : تَْصِغيُر ِصيعاٍن ، وقد أََشْرنا إِلَْيه أَيضاً في   فتأَمَّ

 مض العا فصر الكاف
ً  ، كَمنَعَ  َكبَعَ  : [كبع] ِة : قََطعَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الَخِليُل : أَيْ  َكْبعا مَّ  ، وَكذِلَك بََكَع ، وَكنََع ، وأَْنَشَد اللَّْيُث ِلِذي الرُّ

َ ابئـــــــــِ   اح ر مـــــــــا بـــــــــَ وَص املِصــــــــــــــــــــــح ُت ُلصــــــــــــــــــــــُ رَكـــــــــح  تــــــــــَ

يـــــــٍب ا و      لـــــــِ وعِ صـــــــــــــــــــــَ بـــــــُ كـــــــح يـــــــض ابرِ ِ  مـــــــَ رَاســـــــــــــــــــــِ  الـــــــكـــــــَ

  
 فراِجْعهُ.« ب ك ع»َمْبُكوع ، بتَْقِديِم الباِء على الكاِف ، وقد تَقَدََّم في »ويُْرَوى 

 ، نَقَلَهُ الَخِليُل أَْيضاً. َمنَعَ  ِء :َعِن الشَّي َكبَعَ وِ 

 وَكذِلَك :بََكَع ، وأَْنَشَد : نَقََد الدَّراِهَم والدَّنانِيرَ  : َكبَعَ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

وا ِدَ :  ضح قـــــــالـــــــُ بـــــــَ ُت   اكـــــــح ُت : َلســـــــــــــــــــــح لـــــــح  كـــــــابـــــــعـــــــاقــــــــُ

رَي وِ      ُت : ال آيت اأَلمــــــــــــــِ لــــــــــــــح اقـــــــــــــــُ عــــــــــــــَ  طــــــــــــــائــــــــــــــِ

  
 وَكذِلَك الُكنُوُع بالنُّون. : الذُّلُّ والُخُضوعُ  الُكبُوعُ  قاَل أَبُو تَُراٍب :وِ 

بالّدال  ةِ وِمْنهُ يُقَاُل للَمْرأَة الدَِّميمَ  : َسَمٌك بَْحريٌّ َوْحُش الَمْرآةِ ، الُكبَعُ  ، وقاَل غيُره : كُصَرد : َجَمُل البَْحرِ  ، الُكبَعُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :وِ 

 وهو َسبٌّ لَها.« الُكبَعِ  يا بُْعُصوَصةُ ُكفِّي ، ويا َوْجهَ »الُمْهَملَِة ، وِهَي القَبِيَحةُ الَمْنَظِر : 

 ذِلَك أَْيضاً.« ب ك ع»: التَّْقِطيُع ، وَمرَّ عن َشِمٍر في  التَّْكبيعُ  وقاَل الفَّراُء :

. الَكتِيعُ  : [كتع]  ، كأَِميٍر : اللَّئِيُم نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 لَجْرِمّيِ.، كأَِميٍر ، أَي : تامٌّ قاَل الَجْوَهِريُّ : وهذا الَحْرُف َسِمْعتُه ِمْن بَْعِض النَّْحِويِّيَن ، َذَكَره في َشْرِح ِكتاب ا َكتِيعٌ  ويُقَاُل : أَتَى َعلَْيه َحْولٌ 

ّي : شاِهُده ما أَْنَشَده الفَّراُء : أَْكتَِعينَ  : َرأَْيُت القَْوَم أَْجَمِعينَ  ـفي التَّْوِكيِد  ـ قاَل : وِمْنهُ أُِخَذ قَْولُُهمْ   ، قاَل ابُن بَّرِ

ا  عـــــــــَ رحضـــــــــــــــــــــــَ ا مـــــــــُ ـــــــــن ي ـــــــــِ ب ُت صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ن يِن كـــــــــُ ـــــــــَ ت ـــــــــح يـ ـــــــــَ  اي ل

وحاًل      فــــــــــــاُء حــــــــــــَ ــــــــــــح ل ــــــــــــذ  يِن ال لــــــــــــُ مــــــــــــِ احتــــــــــــَح عــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ  َأكــــــــــــح

  

ا  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ يِن أَرحبـ تـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  بـ ـــــــــــــــَ ُت قـ يـــــــــــــــح كـــــــــــــــَ  ِإذا بـــــــــــــــَ

  
ا   عـــــــــــــــَ ي َأمجـــــــــــــــحَ كـــــــــــــــِ َر أَبـــــــــــــــح هـــــــــــــــح  فـــــــــــــــال أَزاُ  الـــــــــــــــد 

  
 [َعْمُرو بنُ ]، قاَل الَجْوَهِريُّ : َحَكاُهما يَْعقُوُب ، وَسِمْعتُه أَْيضاً ِمْن أَْعَراِب بَنِي تَِميٍم ، قال  (2)، أَي : أََحٌد  َكتِيعٌ  ويُقَاُل : ما بِِه أَْي بالَمْوِضع

 َكِرَب :َمْعِدي

مــــــــــَ  ِو  لــــــــــح نح ُدوِن ســــــــــــــــــــــــَ رٍت مــــــــــِ نح غــــــــــائــــــــــِ مح مــــــــــِ  كــــــــــَ

َ  بــــــــــــِه       يــــــــــــح ــــــــــــَ ِ  ل يــــــــــــِر اإِلنــــــــــــح لــــــــــــِ يــــــــــــضُ قــــــــــــَ تــــــــــــِ  كــــــــــــَ

  
 وقاَل ابُن َعبّاٍد : ما بالّداِر ُكتَاٌع ، كغَُراٍب أَي : أََحٌد.

 بِه ، كَمنََع ، أَْي : َذَهَب بِه. َكتَعَ و قال :

ُجلُ  َكتَعَ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : يُقَاُل : ً  الرَّ َر في أَْمِره. َكتْعا  : إِذا َشمَّ
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، كفَِرَح فيهما ، أَو ُهَما لُغَتَاِن ، أَي فِيِهَما ، كما هو  َكتِعَ  : إِذا اْنقَبََض واْنَضمَّ كَكنََع ، فكأَنَّه ِضدٌّ ، أَو الّصواُب : َكتَعَ  قال : وقاَل قَْوٌم : بل

ْل.ُدَرْيٍد على األُولَى ، وِسياُق اللَِّساِن يُْفَهُم منه أَنَّ اللُّغَتَْيِن إِنّما ُهَما في َمْعنَى التَّْشِميِر ُدوَن االْنقِ  ُمْقتََضى ِسياقِه ، واْقتََصَر ابنُ   بَاِض ، فتأَمَّ

ٌر في أَْمرِه. ُكتَعٌ  وهو  ، كُصَرٍد أَي : ُمَشّمِ

. َكتَعَ وِ   كَمنََع : َهَرَب نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 «.صمة»( عن التكملة وابألصر 1)
 ( يف األساس : وما ابلدار كتيض ا قا  بشر :2)

 أجـــــــــــــــّدوا الـــــــــــــــبـــــــــــــــا فـــــــــــــــاحـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــلـــــــــــــــوا ســــــــــــــــــــــــــــراعـــــــــــــــاً 

 فـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا ابلـــــــــــــــــدار إذ  ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوا كـــــــــــــــــتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــضُ     
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 بِه ، أَي : أَْحِلُف. أَْكتَعُ  ، قالَه ابُن األَْعَرابِّيِ ، وَحَكى : ال والَِّذي َحلَف : َكتَعَ وِ 

ً  الِحَمارُ  َكتَعَ وِ  َب في َعْدِوه ، قاَل الّشاِعُر : َعَدا : َكتْعا  وقَرَّ

ٍة  لـــــــــــَ قـــــــــــُ عـــــــــــح نح عـــــــــــاانِت مـــــــــــَ َب مـــــــــــِ قـــــــــــَ وحِز َأحـــــــــــح َ  ِبـــــــــــِ

اِع      تـــــــّ ِب كـــــــَ لـــــــح رَاِج الصـــــــــــــــــــــ  عـــــــَ  بشـــــــــــــــــــــِ (1)طـــــــاِوي املـــــــِ
 

  
 في األَْرِض ُكتُوعاً : تَبَاَعَد. َكتَعَ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

ُجِل ، قَْولُُهم : َكتَْعَت في الَمَخاِزي ما َكفَاَك : َسبٌّ وِ   له. وَكتَْعَت فِي الَمحاِمِد ما َكفاَك : َحْمدٌ  للرَّ

 نَقَلَه ابُن َعبّاٍد ، وأَْنَشَد : الَكْوتَعَةُ : َكَمَرةُ الِحَمارِ وِ 

 رِ أَنحٌف ِمثحُر َكوحتـََعِة اِ َماوِ 
حاحِ ،  كُصَرٍد ، ِمْن َولَِد الثَّْعلَِب : أَْرَدُؤهُ  الُكتَعُ وِ  ُجلُ ]وقالَهُ اللَّْيُث ، وقِيَل : َولَُد الثَّْعلَِب ُمْطلَقاً ، كما فِي الّصِ *  [، كما في الّصحاح ، اللّئِيمُ  الرَّ

 الذَِّليُل. وقِيَل : ُهوَ 

ئْبُ  : الُكتَعُ وِ   في ُصَرٍد. كِصْردانٍ  ، بالَكْسرِ  ِكتْعَانٌ  الُكّلِ : ج بلُغَِة أَْهِل اليََمنِ  الذِّ

َجْمَع َعَربِيَّةً ، إِنََّما ِهَي ِرْدٌف ألَ  أَْكتَعُ  ، قاَل الَخِليُل : لَْيَستْ « ب ت ع»بَْسُطه في  َمرَّ و إِتْبَاٌع ، ، وال يُْفَرُد ؛ ألَنَّه أَْكتَِعينَ  َرأَْيتُُهم أَْجَمِعينَ وِ 

يحِ تفسيٌر ، وِمثْلُه َكثِيٌر ، فَاْفَهْمهُ. يُح ، َولَْيَس للّضِ يُح والّضِ  على لَْفِظه ، تَْقِويَةً له ، يَقُولُوَن : الّرِ

ِغيَرةُ  الُكتْعَةُ وِ  ْلُو الصَّ ّمِ : الدَّ ّجاِجّيِ ، كما فِي اللَِّساِن ، ونَقَلَه أَبُو َعْمٍرو أَْيضاً ، كما ف بالضَّ  كُصَرٍد. ُكتَعٌ  : ج ي العُبَابعن الزَّ

ً  َجاءَ  يُقَاُل :وِ  ً و ، كُمْحِسٍن ، ُمْكتِعا ً  : إِذا ُمَكْوتِعا  وُمَكْعتًِرا ، َكذا في نَواِدِر األَْعَراِب. (2)، وكذِلَك ُمْكِعداً  جاَء يَْمِشي َسِريعا

بََدٌل من قاِف قاتَعَهُ ، قاَل الفّراُء : وِمْن َكالم العََرِب أَْن يَقُولُوا : قَاتَلَه هللاُ ،  كاتَعَهُ  وَزَعَم يَْعقُوُب أَنَّ كافَ  قاتَلَه * كقاتَعَه :[تعالى]هللاُ  كاتَعَهُ وِ 

 ، وِمْن ذِلَك قَْولُُهم : َوْيَحَك وَوْيَسَك ، وُجوداً وُجوساً. كاتَعَهُ و ثم تُْستَْقبَُح ، فيَقُولُوا : قاتَعَهُ هللاُ ،

 ، أَْي ُهَو تَأِْكيٌد لَهُ ، وال يُْفَرُد ؛ ألَنَّه إِتباٌع. ُمْكتَعٌ  والَِّذي في العُبَاِب : َرأٌْي ُمْجَمعٌ  ٍم : ُمْجَمعٌ ، كُمْكرَ  ُمْكتَعٌ  َرأْيٌ وَ 

 ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. : َمْن َرَجعَْت أَصابِعُه إِلى َكفِِّه ، وَظَهَرْت َرواِجبُه األَْكتَعُ وِ 

 ِء.َعلَى الشَّيْ  (3) : التَّتَابُعُ  التَّكاتُعوِ 

 عن ابِن َعبّاٍد. : األََمةُ  الَكتْعاءُ وِ 

ً  اللَّْحمَ  َكتَّعَ  يُقَاُل :وِ  ً  ، تَْكتِيعا ً  اللَّْحمَ  َكتَّعَ  ، ولَْو قاَل : ِصغَاًرا ِكتَعا ً  ِصغاًرا ِكتَعا ً  : تَْكتِيعا  ، كان أَْحَسَن. قَطَّعَه قَِطعا

ِغيَرةِ ، ج :  الُكتْعَةُ وِ  ْلِو الصَّ ا ِمْن على ما فِيِه. قُْلُت : وهذ بالَكْسرِ  ِكتَاعٌ  (4) [بالفَتْح ، ج : كالَكتْعَةِ  كُصَرٍد ،]بالضّمِ : َطَرُف القَاُروَرةِ والدَّ

ْنعَِة في التَّأِْليِف.  ُسوِء الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 عن النّاِس. (5)، كأَِميٍر : الُمْنفَِرُد  الَكتِيعُ 

يَّةٌ. األَْكتَعُ  ، كُمعَظٍَّم : الُمَكتَّعُ وِ   ، عاّمِ

حاحِ ، وقَْد  َكَكثَّعَ  َرأَْسه ، وَصفَا الماُء ِمْن تَْحتِه ، اللَّبَُن ، كَمنََع : َعال َدَسُمه وُخثُوَرتُه َكثَعَ  : [كثع] تَْكثِيعاً ، وَكذِلَك َكثَأَ وَكثَّأَ ، َكَذا في الّصِ

 تَقَدََّم في الَهَمَزةِ أَنَّه قَْوُل أَبِي َزْيٍد.

ً  اإِلبُِل والغَنَمُ  َكثَعَتِ وِ  ّمِ :ب ُكثُوعا ْطبِ  أَو اْستَْرَختْ  فَقَط ، اْستَْرَخْت بُُطونُها الضَّ ُء ، أَي :َسلََحْت ، وَرقَّ ما يَِجي فثَلََطتْ  بُُطونَُها من أَْكِل الرُّ

ً  ِمْنَها ، وهذا قَْوُل الَجْوَهِرّيِ ،  .كَكثَّعَْت تْكثِيعا
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تَةُ  الشَّفَةُ  َكثَعَتِ وِ  ً  وَكذِلَك اللِّ ً و ، بالفَتْحِ  َكثْعا ْت ، أَو َكثَُر َدُمَها َحتّى كاَدْت تَْنقَِلبُ  ، بالضّمِ : ُكثُوعا ، يُقَال  ، كفَِرحَ  كَكثِعَتْ  ، قالَهُ اللّْيثُ  اْحَمرَّ

حاحِ : َشفَةٌ  كاثِعَةٌ  وِلثَةٌ  ، كاثِعَةٌ  َشفَةٌ  منه :  باثِعَةٌ ، أَي : كاثِعَةٌ  ، كما في العَْيِن ، وفي الّصِ

__________________ 
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« طاوي املعن بشرج»ابألصر :  (1)
 ساقطة من الكويتية. (*)
ِعراً »( كذا ابألصر ويف التهذيب : 2) ِعراً إذا مَر يعدو مسرعاً.ونراه الصواب ففي اللسان كعر :« وُمكح  ويقا  : مّر فالن مكح
 ساقطة ابألصر والكويتية. (*)
 التتابض.( يف التكملة : 3)
قوله : والولو الصـــــغرية يوجد يف بع  نســـــخ املو بعد هذا ما نصـــــه : ج »( ما با معقوفتا زايدة عن القاموس ا وهبامش املطبوعة املصـــــرية :4)

 وهذه الزايدة موجودة يف نسخة القاموس ط مصر ا ونسخة ط مؤسسة الرسالة بريوت.« كصرد كالكتعة ابلفتح ا ه
 يف التهذيب : املفرد من الناس.( األصر واللسان ا و 5)
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ِم. كاثَِعةٌ   : َشَفةٌ  ـ« ب ث ع»يف  ـمُمحَتِلِئٌة َغِليظٌَة ا وقا  أَيحضاً  َثضُ  وَرُجرٌ  ابثَِعٌة ا َأيح : مُمحَتِلَئٌة ُ حَمر ٌة ِمن الد  َغِليُة اللَِّثِة  َأكح
 ا عن ابِن َعّباٍد.

ٌ  قاَل اللَّْيُث :وِ  ثَةٍ ، ك ُمَكثِّعَةٌ  اْمَرأَة ،  ما تَْرِمي الِقْدُر من الطُّفاَحةِ  ، وَعلَْيِه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ : ، بالفَتْحِ ، ويَُضمُّ  الَكثْعَةٌ و : كثَُر َدُم َشفَتِها ، ُمَحّدِ

 والَهْمَزةُ لُغَةٌ فيه.

 من اللَّبَِن ، أَْي : ِحيَن َظَهَرْت ُزْبَدتُه. َكثْعَةً  ، يُقَاُل : َشِرْبتُ  والُخثُوَرةِ  اللَّبََن ِمَن الدََّسمِ  (1)والَكثْأَةُ أَْيضاً : ما َعال  الَكثْعَةُ وِ 

ّمِ : الفَْرُق الَِّذي َوَسَط ظاِهِر الشَّفَِة العُْليَا ، الُكثْعَةُ وِ   ، كما في اللَِّساِن. بالضَّ

 ، عن ابِن َعبّاٍد. ُهَو َعلى ُغْبرٍ و الُجْرُح تَْكثِيعاً : بََرأَ أَْعالهُ  َكثَّعَ وِ 

 ، والَهْمَزةُ لُغَةٌ فيه. الُكثْعَةُ  َعالهُ  تَْكثِيعاً : اللَّبَنُ  َكثَّعَ وِ 

. نََجَم نَبَاتَُها تَْكثِيعاً : األَْرضُ  َكثَّعَتِ وِ  ِلَك : َكثَّأَ تَْكثِئَةً ، كما َمرَّ  ، وَكذِّ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وَكذِلَك َكثَّأَْت ، وفي الُمِحيِط : اْرتَفََع َزبَُدَها ولَّما تَْغِل بَْعُد. بَزبَِدَهاَرَمْت  تَْكثِيعاً : الِقْدرُ  َكثَّعَتِ وِ 

ُمِحيِط أَْيضاً ، زاَد في اللَِّساِن : ، كما فِي ال طالَْت وَكثَُرتْ  : إَِذا َكثَّعَتْ  أَوْ  ، وفي الُمِحيِط َضْربَةً َواِحَدةً  َخَرَجْت ُدْفعَةً  تَْكثِيعاً : ِلْحيَتُه َكثَّعَتْ وِ 

يِت ُهنَاَك  ّكِ  .(2)وَكثُفَْت ، والَهْمَزةُ لُغَةٌ فيِه ، وَمرَّ إِْنَشاُد ابِن الّسِ

قاءَ  َكثَّعَ وِ  ِسقاَءُكْم وأَُكثِّثْهُ ، أَي آُكُل ما  أَُكثِّعْ  ي، كما في الُمِحيِط ، والَهْمَزةُ لُغَةٌ فيه ، يُقَاُل للقوِم : َذُرونِ  أََكَل ما َعالهُ من الدََّسمِ  تَْكثِيعاً : الّسِ

 َعالهُ من الدََّسِم ، وقَد تَقَدَّم.

ينُ  الَكثَعَةُ وِ  َكةً : الّطِ  َكما في اللَِّساِن. ُمَحرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ٍث : َظَهَر َدَسُمه فَْوقَه. ُمَكثِّعٌ  . ولَبَنٌ َكثْعٌ  الُكثُوُع ، بالضّمِ : الثُّلُوط ، الواِحدُ   ، كُمَحّدِ

 ، كُهَمَزةٍ : اللِّْحيَةُ الَكثِيفَةُ. الُكثَعَةُ وِ 

جاِل ، واألُْنثَى الَكْوثَعُ وِ   كما تَقَدََّم. ، كما في اللَِّساِن ، وقَْد يُقَاُل في األَِخيِر : إِنَّهُ بالُمثَنّاةِ الفَْوقِيَِّة ، َكْوثَعَةٌ  ، كَجْوَهٍر : اللَّئِيُم ِمَن الّرِ

بِن َسْعِد بِن َعْوِف بِن َحِريِم بِن ُجْعِفّيٍ ، هَكَذا في سائِِر  َجدٌّ لمْعَشِر بِن ماِلِك بِن َعْوف أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وُهوَ  ، كِكتَابٍ  (3) الِكداعُ   :[كدع]

  لَمْعَشٍر الَمْذُكوِر ، ال أَنَّه َجدٌّ له ،لَقَبٌ  الِكَداعَ  النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، والِّذي قالَهُ اللَّْيُث : إِنَّ 

ِمْن َكْرباَلَء إنَّما ُهَو ِمْن َولَِده : بَْدُر بُن الَمْعقِل بِن َجْعَونَةَ بِن َعْبِد هللا بِن ُحَطْيِط بِن  بالطَّفِّ  بِن َعِلّيٍ رِضَي هللا عنهما الَِّذي قُتَِل َمَع الُحَسْينِ وِ 

.، ك الِكَداع ُعتْبَةَ بنِ   ما في العُباِب ، وقد َوِهَم الُمَصنُِّف َوَهماً فاِحشاً ، َعفَا هللاُ عنه ، وهو القائُِل يَْوَم الطَّّفِ

ٍف وَأيب  عــــــــــــــــــح َداعُ َأان ابــــــــــــــــــُن جــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــِ

رّاعُ وِ      ٌف قــــــــــــــــــــــــَ رحهـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــيِن مـــــــــــــــــــــــُ  يف ميـــــــــــــــــــــــَِ

  
 : ـنََسِب ُجْعِفّيٍ  (4)في َجْمَهَرةِ  ـزاَد ابُن الَكْلبِّيِ : وِ 

 ثـَعحَلُبُه َلّماعُ  (5)مارٌِن وِ 
ً  ، كَمنَعَهُ  َكَدَعهُ وِ   َدْفعاً َشِديًدا. َدفَعَهُ  : َكْدعا

مِّ  منه :وِ   الُمَدفَُّع. الذَِّليلُ  وُهَو : الُكْدَعةُ ، بالضَّ

 : َوقََع على اْستِه ، وَكذِلَك : بَْرَكعَهُ فتَبَْرَكَع ، وقد تَقَدََّم ، وأَْنَشَد : فَتََكْربَعَ  َصَرَعهأَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : أَي : َكْربَعَه : [كربع]
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هح  عــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ ا َأنح رآُه َدرحقـ مــــــــــــــــــــّ َض لــــــــــــــــــــَ  َدرحقــــــــــــــــــــَ

ه      قــــــــــــــُ حــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ ه يـ ــــــــــــــ  ــــــــــــــو أَن هح ل عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ رحبـ ــــــــــــــكــــــــــــــَ  ل

  
 ، وَكذِلَك : َكْعبََرهُ ، وبَْرَكعَه ، كما تَقَدََّم. السَّْيِف : قََطعَهَء بالشَّيْ  َكْربَعَ وِ 

__________________ 
 «.ما عل  الل ِ »ويف اللسان كالقاموس « ما عال الل َ »وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « ما عل  الل ِ »( يف القاموس : 1)
 ( يعين يف مادة كثب ا2)
 أنـــــــــــــــت امـــــــــــــــر  قـــــــــــــــد كـــــــــــــــثـــــــــــــــبتح لـــــــــــــــك  ـــــــــــــــيـــــــــــــــٌة وِ 

 كــــــــــــــــبنــــــــــــــــك مــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا قــــــــــــــــاعــــــــــــــــد يف جــــــــــــــــوالــــــــــــــــ ِ     

  

 ويرو  أيضاً : كنتبت.

 ( ضبطت يف التكملة ا ابلقلم ا بضم الكاف ا وفيها : الكداع : هو معشر بن مالك.3)
 الكويتية.واملثبت عن املطبوعة « قوله قمهرة ا كذا ابألصر»وهبامش املطبوعة املصرية : « قمهرة»( ابألصر 4)
 .409كما يف مجهرة ابن حزم ص « مرّان»( كذا ولعله 5)
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 َكما في العُبَاِب. أَبانََها أَي : قََوائَِمه َكْربَعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 القَِصيُر. ، بالُمثنّاةِ الفَْوقِيَِّة ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُهوَ  ، كَجْعفَرٍ  الَكْرتَعُ  : [كرتع]

ُجُل : َكْرتَعَ  قاَل الفَّراُء :وِ   وأَْنَشَد : َوقََع فِيما ال يَْعنِيهِ  الرَّ

 الَكرحَتضُ . َيِهيُم هِبا ..
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 وليَس بتَْصِحيِف َكْربَعَهُ. : إِذا َصَرَعه ، َكْرتَعَهُ 

ِهَما : الَجَماَعةُ  الُكْرُسعَةُ  : [كرسع] ْرمُ  ، والُكْرُسوَعةُ بَضّمِ  نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. ِمنّا والّصِ

ْنِد الِّذي يَِلي الِخْنَصرَ  الُكْرُسوعُ وِ  ْسغِ النّاتِى وهو كعُْصفُوٍر : َطَرُف الزَّ حاحِ ، و ُء ِعْنَد الرُّ هو الَوْحِشيُّ ، ونصُّ اللَّْيِث : َحْرُف َكما في الّصِ

ْنِد ، والَجْمُع :  ، ومنهُ قَْوُل العَّجاجِ : َكَراِسيعُ  الزَّ

 وِمرحفـََقي هح  َكَرِسيِعيَعَل   
ْسَغ ِمْن َوِظيِف الّشاِء ، ونَْحِوَها ِمْن َغْيِر اآلَدِميِّينَ   لَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن.، نَقَ  أَو ُعَظْيٌم في َطَرِف الَوِظيِف ِمّما يَِلي الرُّ

ّي : َعَدا : َكْرَسَع َكْرَسعَةً وِ   .الُمَكْرَسعِ  : َعْدوُ  الَكْرَسعَةُ عن ابِن ُدَرْيٍد ، قاَل ابُن بَّرِ

 .(1) بالسَّْيفِ  ُكْرُسوَعه فاُلناً : َضَربَ  َكْرَسعَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 القََدِم : َمْفِصلَُها ِمَن الّساِق. ُكْرُسوعُ 

 .الُكْرُسوعِ  : النّاتِئُ  الُمَكْرَسعُ وِ 

 : َعْدُوه. الَكْرَسعَةُ وِ 

 ٌ  ، تُعَاُب بذِلك. الُكْرُسوعِ  : ناتِئَةُ  ُمَكْرَسعَةٌ  قاَل اللَّْيُث : واْمَرأَة

َكةً : ماُء السََّماءِ  الَكَرعُ  : [كرع] َمْخَشِريُّ : فَعٌَل بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، يُقال : َشِرْبنَا فيهِ  يُْكَرعُ  َغِديٍر أَو َمَساكٍ  يَْجتَِمُع في ، ُمَحرَّ ،  الَكَرعَ  ، قاَل الزَّ

ْفقِ  ـ، قاَل الّراِعي  بالَكَرعِ  وأَْرَوْينَا نَعََمنا قاعِ يَِصُف ناقَةً وراِعيَها بالّرِ  : ـ ونََسبَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ الْبِن الّرِ

هــــــــــــــا  زِّئــــــــــــــُ ا  ــــــــــــــَُ ٌر ِإمــــــــــــــ  ا آبــــــــــــــِ هــــــــــــــَ يــــــــــــــمــــــــــــــُ  ُيســــــــــــــــــــــــــــِ

ي       عــــــــــِ رحتــــــــــَ ــــــــــَ ا تـ ِويــــــــــاًل ا وِإمــــــــــّ زحًءا طــــــــــَ اجــــــــــَ َرعــــــــــَ (2)كــــــــــَ
 

  
حاحِ :  هذه روايَةُ العُباِب ، وِروايَةُ الّصِ

هـــــــــــــا  زِّئـــــــــــــُ ا آبـــــــــــــٌر مـــــــــــــا ِإنح  ـــــــــــــَُ هـــــــــــــَ نــــــــــــــ   َيســـــــــــــــــــــــــــُ

ِوي       رحتــــــــــَ ــــــــــَ ِديــــــــــدًا ومــــــــــا ِإنح تـ زحًءا شــــــــــــــــــــــــَ اجــــــــــَ َرعــــــــــَ  كــــــــــَ

  
 ِمَن الدَّابَِّة : قَوائُِمها. الَكَرعُ وِ 

 .َكِرعَ  ، وقد أَْكَرعُ  وُهوَ  ُمقَدَِّم الّساقَْينِ  الّساِق ، وقال أَبُو َعْمٍرو : ِدقَّةُ  ِدقَّةُ  : الَكَرعُ وِ 

في  النَّْفِس والَمَكاِن ، وقالَ  الدَّنِئُ  ثِيِر : تَْفِسيُره :قاَل ابُن األَ « الَكَرعُ  فََهْل يَْنِطُق فِيُكم:»، وفي َحِديِث النََّجاِشّيِ  السَِّفُل ِمَن النّاِس  : الَكَرعُ وِ 

دَّةِ ؛ لغَلََب َعلَى هَذا األَْمرِ »َحِديِث َعِلّيٍ :  ْفلَةُ « واألَْعَرابُ  الكَرعُ  لو أََطاَعنَا أَبُو بَْكٍر ِفيَما أََشْرنَا َعلَْيِه ِمْن تَْرِك قِتَاِل أَْهِل الّرِ أَي : الّسِ

 .َكَرعٌ  ، وِرَجالٌ  َكَرعٌ  ، وَرُجالنِ  َكَرعٌ  يُقَاُل :َرُجلٌ  للّواِحِد والَجْمعِ  الّدابَِّة ، أَي : قََوائِِمها بَكَرعِ  ن النّاِس ، ُشبُِّهواوالطَّغَاُم م

 كذِلك. َكِرعٌ  ، وَرُجلٌ  َكِرَعتْ  وقد (3) ، كفَِرَحٍة : ِمْغِليمٌ  َكِرَعةٌ  وِهيَ  وُحبَُّها ِلْلِجَماعِ ، اْغتِالُم الَجاِريَةِ   :الَكَرعُ  من الَمَجاِز :وِ 
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ً  َكفِرحَ  َكِرعَ وِ   ، بالّضّمِ ، وَسيَأْتِي َمْعنَاه قَِريباً. الُكَراعِ  اْجتََزأَ بأَْكلِ  : َكَرعا

ً  فاُلنٌ  َكِرعَ وِ   .ُكراَعه *َشَكى : َكَرعا

ً  أَو  .أَْكَرعُ  فُهوَ  األَْذُرع َطِويلَةً َكانَْت أَْو قَِصيَرةً  ْيَس في نَّصِ اللَِّسانِ لَ و ، األََكاِرعِ  صاَر َدقِيقَ  : َكِرَع َكَرعا

ُجلُ  َكِرعَ وِ  ً  الرَّ  وَدنَُؤ ، وهو َمجاٌز. َسفَلَ  : َكَرعا

 ، عن أَبِي َعْمٍرو. الّساُق : َدقَّ ُمقَدَُّمها َكِرَعتوِ 

 الّسماُء : أَْمطَرْت. َكِرَعتِ وِ 

__________________ 
 .338/  3( اجلمهرة 1)
 فيما نسب إليه. 307( ملح  ديوان الراعي ص 2)
َلمٌ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)  واألصر كاللسان.« َغيـح
 «.شك »بد  : « شكا»ابلقاموس :  (*)
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ً وِ  ةِ  الُكَراعِ  ساَر فِي : َكِرع َكَرعا  وَسيَأْتِي َمْعنَاهُ. ِمَن الَحرَّ

ُجُل بِطيٍب فََصاَك بِه ، أَي : َكِرعوِ   تََطيََّب بِِطيٍب فلَِصَق بِه. الرَّ

ُجِل : اْشتََهْت إِليِه ، وأََحبَِّت الِجَماع َكِرَعتوِ  َمْخَشريُّ : ألَنََّها تَُمدُّ إِلَْيِه ُعنُقَهَ  َكِرَعةٌ  فِهيَ  الَمْرأَةُ إِلَى الرَّ ا ، ، وقد تَقدََّم ، وهو َمَجاٌز ، قاَل الزَّ

 ُطُموحاً. الكاِرع فِْعلَ 

ً  َسِمعَ  ، مثل َكِرعَ  فِيِه لُغَةٌ ثانِيَةٌ :و وهو األَْكثَرُ  في الماِء ، أَو في اإِلناِء ، كَمنَعَ  َكِرعَ وَ  ً و ، بالفَتْح ، َكْرعا ّمِ : تَنَاَولَه ُكُروعا بِفيِه من  ، بالضَّ

َب َرأَْسه في الماِء وإِن لَْم يَْشَرْب  َمْوِضِعه ِمْن َغْيِر أَْن يَْشَرَب بَِكفَّْيِه وال بإِناءٍ  ، وقِيَل : هو أَْن يَْدُخل النَّْهَر ، ثُمَّ يَْشَرَب ، وقِيَل : ُهَو أَْن يَُصّوِ

فِي هذا  اْكَرعْ  ، ويُقَاُل : َكَرْعتَ  فَقَدْ  ـمن إِناٍء أَو َغْيِره  ـٍء َشِرْبَت ِمْنهُ بِفيك وُكلُّ َشيْ : « في النَّْهرِ  الَكْرعَ  أَنّه َكِرهَ :»، وفي َحِديِث ِعْكِرَمةَ 

فِيه ،  أَكاِرَعها ؛ ألَنَّها تُْدِخلُ في اإِلناِء إِذا أَماَل نَْحَوه ُعنُقَه ، فََشِرَب ِمْنهُ ، واألَْصُل فيِه ُشْرُب الدَّواّبِ بِفيها  َكَرعَ  اإِلناِء نَفَساً أَو نَفََسْيِن وقِيلَ 

 أَْو ال تَكاُد تَْشَرُب إاّل بإِْدَخاِلها فِيه.

حاحِ : َحْول : النَِّخيُل الَّتِي َعلَى الكاِرَعاتُ وِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيد ، وهو َمَجاٌز ، كأَنََّها َشِربَْت  الماءِ  ، وفي بعِض نَُسخِ الّصِ

 ، قاَل لَبِيٌد يَِصُف نَْخالً نابِتاً َعلَى الماِء :بعُُروقِها 

ريحَ صــــــــــــــــــــــــاِدرٍَة  راكــــــــــًا غــــــــــَ هــــــــــا عــــــــــِ ــــــــــح َن رِف َربــــــــــح  َيشــــــــــــــــــــــــح

هــــــــــــا       لــــــــــــ  رُ  كــــــــــــارِعٌ فــــــــــــكــــــــــــُ مــــــــــــِ تــــــــــــَ غــــــــــــح  يف املــــــــــــاِء مــــــــــــُ

  
 ، َشِرَب أَو لَْم يَْشَرْب. كارعُ  ُكلُّ خائِِض ماٍء : قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

 .ُكراَعهُ  أََصابَ  : إِذا فَكَرَعه ، كَمنَعَه ي الَوْحَش ،، أَ  َرَماهُ  قاَل أَْيضاً : يُقَاُل :وِ 

فَلَ  ، وفي بعِض األُُصول َمن يَُحاِدثُ  كَشدَّاٍد : َمْن يَُخاِدنُ  الَكّراعُ وِ   ِمَن النّاِس. (1) الّسِ

، قالَهُ أَبو  ، كأَِميٍر : الّشاِرُب ِمَن النَّْهِر بيََدْيِه إِذا فَقََد اإِلنَاءَ  الَكِريعُ و في الغُْدراِن. بماِء السََّماءِ  ، أَي بالَكَرعِ  َمْن يَْسقي مالَه أَْيضاً : الَكّراعُ وِ 

 : فُهو الَِّذي َرَمى بفَِمه في الماِء. الكاِرعُ  َعْمٍرو ، وأَّما

حاحِ :  ِس ، وُهَو ُمْستَِدقُّ الّساقِ كغَُراٍب ، ِمَن البَقَر والغَنَِم : بَمْنِزلَِة الَوِظيِف ِمَن الفَرَ  الُكَراعُ وِ  العَاِري َعِن اللَّْحِم ، كما في العُباِب ، وفي الّصِ

ْكبَِة إِلى الَكْعِب ، وِمَن الدَّواّبِ : ما ُدوَن الَكْعبِ  الُكَراعُ  بَمْنِزلَِة الَوِظيِف في الفََرِس والبَِعيِر ، وفي الُمْحَكِم : ،  من اإِلْنَساِن : ما ُدوَن الرُّ

ْسغ ، قاَل : وقد يُْستَْعَملُ  ّي : وُهَو ِمْن َذَواِت الحافِِر : ما ُدوَن الرُّ أَْيضاً لإِلبِِل كا اْستُْعِمَل في َذواِت الحافِِر ، كما في  الُكَراعُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 .(2)ِشْعر الَخْنَساِء 

لـــــــــــــــَ   وُس عـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ تح تـــــــــــــــَ رُعٍ فـــــــــــــــقـــــــــــــــامـــــــــــــــَ  َأكـــــــــــــــح

َر  َخضــــــــــــــــــــــــــِ      الٍث ا وغــــــــــــاَدرحَت ُأخــــــــــــح ــــــــــــَ اث ــــــــــــَ ــــــــــــب  ي

  
ِحيُح عنَد أَْهِل اللُّغَِة في ذواِت األَْربَعِ ، قاَل : وال يَُكونُ  أَكاِرعَ  فَجعَلَْت لها ْجِل ُدوَن اليَِد إِاّل فِي اإِلْنَساِن  الُكَراعُ  أَْربَعَةً ، وهو الصَّ فِي الّرِ

ْجلَْيِن ، وقاَل  ةً ، وأَّما ما ِسَواهُ فيَُكوُن في اليََدْيِن والّرِ ولَْم يَْعِرف األَْصَمِعيُّ التَّْذِكيَر ، وقاَل  ، قاَل : ويَُؤنَّثُ  اللِّْحيَانِيُّ : ُهَما ِمّما يَُذكَّرُ خاصَّ

ا ةً أُْخَرى : وهو ُمَذكٌَّر ال َغْيُر ، وقاَل ِسيبََوْيه : وأَمَّ ْرِف ، ومَن العََرِب َمْن يَْصِرفُه ، ُكراعُ  َمرَّ يَُشبُِّههُ بِذراعٍ ، وهو  فإِنَّ الَوْجهَ فيه تَْرُك الصَّ

َي به ُمَذكٌَّر ،  َي بِه أَْن ال يُْصَرَف ، ألَنَّه ُمَؤنٌَّث. ُسّمِ ألََجْبُت ،  ُكَراعٍ  لَْو ُدِعيُت إِلَى»وفي الَحِديِث : أَْخبَُث الَوْجَهْيِن ، يَْعنِي أَنَّ الَوْجهَ إِذا ُسّمِ

 «.أَو ِذَراٌع لقَبِْلتُ  ُكَراعٌ  ولو أُْهِدَي إِليَّ 

 : (3)وقاَل الّساِجُع 

ي  راعــــــــــــــــــــــــِ نح تــــــــــــــــــــــــُ ُ  لــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــــح  اي نـــــــــــــــــــــــــَ

ي     راعــــــــــــــــــــــــــــِ تح كــــــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإنح قــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ي  ي ِذراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإن  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ريحُ راعِ    اِ  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
حاحِ : ثُمَّ  أَكاِرعُ و وقد تَقَدََّم شاِهُده في قوِل الَخْنَساءِ  أَْكُرعٌ  ج :  ، كأَنَّهُ إِشاَرةٌ إِلى أَنّه َجْمعُ  أَكارعُ  وفي الّصِ

__________________ 
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 ( هكذا ضبطت يف القاموس والتهذيب ا وضبطت يف اللسان ا ابلقلم ا بفتح فكسر.1)
اخلنساء ا قوله اخلنساء ا كذا ابألصر هنا ا ويف مادة كوس : قالت عمرة أخت العباس بن مرداس ا وأمها »( كذا ابألصر واللسان وهبامشه 2)

 «.ترثي أخاها وتذكر أنه كان يعرقب اإلبر : فظلت تكوس عل  إخل
 «.قوله : الساجض ا الظاهر أنه شعر من جمزوء الرجز ال نثر ا ولعله نظر ملا عليه بعضهم»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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ض  َر عل  ما ال يُ  (1)اجَلمح يبَـَويحٌه فِإن ه َجَعَله ممّا ُكســـــــِّ ُر َعَل ا وأَّما ســـــــِ ِض ا وقد ُيَكســـــــ  ُر عليِه ِمثـحُله ؛ ِفرارًا من مَجحِض اجَلمح  َكســـــــ 
 .الَكَوارِعُ  ا والَعام ُة تـَُقوُ  : ِكرحَعانٍ 

ةِ  : الُكَراعُ وِ  ةِ واْمتَدَّ في السَّْهِل ، وقاَل األَْصَمِعيُّ سائٌِل ، وهو َمجاٌز ، وقِيل : هو ما اْستََدقَّ ِمَن الَحرَّ  ُمْمتَدٌّ  أَو ِمَن الَجبَلِ  أَْنٌف يَتَقَدَُّم ِمَن الَحرَّ

ةِ يَْمتَدُّ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لعَْوِف بِن األَْحَوِص :  : العُنُُق من الَحرَّ

ي  رحضـــــــــــــــــــــــــِ رَاِء عـــــــــــِ عـــــــــــَ فح مـــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــِ  أملَح َأ ـــــــــــح

ُة      ــــــــــقــــــــــَ ي ــــــــــَوســــــــــــــــــــــــِ َف ال ــــــــــِ ل ا  ــــــــــُ مــــــــــَ رَاعِ كــــــــــَ ــــــــــكــــــــــُ  ؟ابل
  

 كِغْرباٍن. ، ِكْرعانٌ  : ج : ُرْكٌن من الَجبَِل يَْعِرُض في الطَِّريقِ  الُكَراعُ  وقاَل غيُره :

 .أَكاِرعُ و ، ِكْرعانٌ  ، والَجْمُع : ٍء : َطَرفُهِمْن ُكّلِ َشيْ  الُكَراعُ وِ 

الَح ، وُهَو َمَجاٌز. اسٌم يَْجَمُع الَخْيلَ  : الُكَراعُ وِ   والّسِ

 ، كما فِي العُبَاِب. الُكَراعُ  والغَِميُم : واٍد أُِضيَف إِليهِ  أَْميَال ِمْن ُعْسفَانَ  (2) ثَةِ الغَِميِم : ع ، َعلَى ثاَل ُكراعُ وِ 

 قال أَبو ُزبَْيٍد : الَجْوزاِء : أَواِخُرَها أَْكُرعُ وِ 

هــــــــــا  ُرعــــــــــُ وحزَاِء َأكــــــــــح ر تح ِإىَل اجلــــــــــَ مــــــــــَ تــــــــــَ ىت  اســــــــــــــــــــــــح  حــــــــــَ

ا قـــــــــاَع وِ      هـــــــــَ َرتح رحيـــــــــُ فـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ تـ ريِ اســـــــــــــــــــــــح اصـــــــــــــــــــــــِ  اأَلعـــــــــَ

  
 ال بَأَْس بالطَّلَِب في:»َحِديُث النََّخِعّيِ  ، وِمْنهُ  ُكَراعٌ  الّشاِء ، والواِحدُ  بِأَكاِرعِ  ، ُشبَِّهتْ  األَْرِض : أَْطَرافَُها القاِصيَةُ  أَكاِرعُ  مَن الَمَجاز :وِ 

 .(3)أَي : نََواِحيها وأَْطَرافَِها « األَْرِض  أََكاِرعِ 

ْيدُ  أَْكَرَعكَ  ْعَراِبّيِ :قاَل ابُن األَ وِ   أَْمَكنََك. وأَْخَطبََك ، وأَْصقَبََك ، وأَْقنَى لََك : بَمْعنَى الصَّ

الِء ، فتَْسَودُّ أَْعنَاقَُها الّراِء : (4)بكسِر  من اإِلبِلِ  الُمْكِرَعاتُ و قاَل : ٍد : ِهَي وفي الُمَصنَِّف أِلَبِي ُعبَيْ  اللََّواتِي تُْدِخُل ُرُؤوَسها إِلى الّصِ

 الُمْكَرباُت ، وقاَل غيُره : ِهَي الّتِي تُْدنَى إِلى البُيُوِت لتَْدفَأَ بالدُّخاِن ، وأَْنَشَد أَبُو َحنِيفَةَ لألَْخَطِل :

ا  ِديٍّ ِإذا مــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح زِ ح ِبــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ال تـ  فــــــــــــــــــَ

َرد        ـــــــــــــــَ َرعـــــــــــــــاتُ تـ كـــــــــــــــح
ُ

َن الـــــــــــــــد خـــــــــــــــانِ  املـــــــــــــــ  مـــــــــــــــِ

  
: النَِّخيُل الَّتي َعلَى  الُمْكِرَعاتُ و الكاِرعاتُ  ونَقََل الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد : بفتحِ الّراِء : ما ُغِرَس في الماِء ِمَن النَِّخيِل وَغْيِرَها الُمْكَرعاتُ وِ 

حاحِ  ، وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ  ُمْكِرَعةٌ و كاِرَعةٌ  ، وهيَ  أَْكَرَعتْ  وقَدْ  ، (5)الماِء ، قاَل : وِهَي الشََّواِرُع ، وُوِجَد هكذا بَكْسِر الّراِء في سائِِر نَُسخِ الّصِ

 : هي الّتي ال يُفَاِرُق الماُء أُُصولََها ، وأَْنَشَد :

رِعـــــــــــاتِ َأو  كـــــــــــح
ُ

ٍن  املـــــــــــ يـــــــــــِر ابـــــــــــِن ايمـــــــــــِ  مـــــــــــن َنـــــــــــَِ

رَا     قـــــــــ  شـــــــــــــــــــــــَ
ُ
َا امل لـــــــــِ ي يـــــــــَ الئـــــــــِ فـــــــــا الـــــــــّ َن الصـــــــــــــــــــــــ   ُدَويـــــــــح

  
 يَُشبِّهُ الظَّْعَن بالنَِّخيِل. (6)القَْيِس  ءِ وفي العُبَاِب : هو قَْوُل اْمِرى

 قاَل أَبُو النَّْجِم : القََوائِِم ، كُمْكَرم : َشِديُدَها ُمْكَرعُ  فََرسٌ وِ 

قُب جَمحُلوٌز َشَواُه  رَعُ َأحح  ُمكح
عَ  قاَل الَخِليُل :وِ  ُجُل ، أَْي : تََكرَّ أَ ِللصَّالةِ ، ألَنَّهُ أََمرَّ الماَء عَ  الرَّ َر الغاُلُم ، ، أَي : أَْطَرافِه أَكاِرعهِ  لَىتََوضَّ عَ و وقاَل األَْزَهِريُّ : تَطهَّ ،  تََكرَّ

َر للصَّالةِ. (7)وتََمكََّن   : إِذا تََطهَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

فَاعِ : فاُلٌن ما يُْنِضجُ  ِعيِف الّدِ  .الُكَراعَ  يُقَاُل ِللضَّ
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ّمِ : نُْبَذةٌ من ماِء السََّماِء في الَمساكاِت ، وُهَو َمَجاٌز ، ُمَشبَّهٌ  الُكَراعُ وِ   الّدابَِّة في قِلَّتِه. بُكراعِ  ، بالضَّ

 الُجْنُدِب : ِرْجالهُ ، وُهَو َمجاٌز ، ومنه قَْوُل أَِبي ُزبَْيٍد : ُكَراعاوِ 

__________________ 
 جلمض.( نص يف اللسان صراحة عل  : وأكارُع مجض ا1)
 مثانية أميا .: « كراع»( يف معجم البلدان 2)
 ( يف غريب اهلروي : وأطرافها القاصية.3)
 ( وضبطت ابلقلم يف القاموس بكسر الراء أيضاً : ومثله يف التهذيب ا ويف اللسان بفتحها.4)
 ( ضبطت ابلقلم يف الصحاح املطبوع بفتح الراء ا ويف التهذيب واللسان بكسرها.5)
 شبه هبا السفن ا وابن ايمن : نويت مشهور من عدوىل يف البحرين. وضبطت املكرعات بفتح الراء ا قا  شارحه : 91البيت يف ديوانه ص ( 6)

 والصفا واملشقر : موضعان.

م إذا تطه ر للصــــالة ( كذا ابألصــــر واللســــان ا ويف التهذيب : ومتّك  ا وهو الصــــواب يؤيده ما يف اللســــان مكا : قا  أبو عمرو : متّك  الغال7)
 وكذلك تطهر وتكرّع.
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يح وِ  رَاعـــــــــــَ ـــــــــــكـــــــــــُ ُدُب اَ صـــــــــــــــــــــــــَ  ب ـــــــــــح ن فـــــــــــَ  اجلـــــــــــُ ـــــــــــَ  نـ

رحابءُ      وِدِه ا ــــــــــــــــــــــــــــِ  ِه وَأوحىَف يف عــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 األَْرِض : ناِحيَتُها. ُكراعُ وِ 

، هو َمْفعٌَل « الَمْكَرع َشِرْبُت ُعْنفُوانَ »القَْوُم : إِذا َصبَّْت عليِهُم السََّماُء ، فاْستَْنقََع الماُء َحتّى يَْسقُوا إِبِلَُهْم منه ، وفي َحِديِث ُمعَاِويَةَ :  أَْكَرعَ وِ 

 ِدِر ، وقاَل الُحَوْيِدَرةُ :وَشِرَب َغْيُره ِمَن الكَ  (1)، أَراَد بِه : َعزَّ فََشِرَب صافَِي األَْمِر  الَكْرعِ  من

هــــــــــــــا وِ  تــــــــــــــَ ــــــــــــــح ِديــــــــــــــَث رَأَيـ َك ا ــــــــــــــَ نــــــــــــــازِعــــــــــــــُ  ِإذا تــــــــــــــُ

ِذيــــــــــَذ      هــــــــــا لــــــــــَ مــــــــــُ َبســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ نــــــــــًا تـ رَعِ َحســــــــــــــــــــــــَ كــــــــــح َ
 املــــــــــ

  
ِليّاِت : قاَل : وقاَل أَْحَمُد بُن ُعبَْيٍد  «.لَِذيَذ الَمْشَرعِ »في الماِء ، ويُْرَوى :  َكَرْعتُ  : تَْقبِيلُه إِْياها ، أََخَذه من قَْوِلَك : الَمْكَرع وقََرأُْت في الُمفَضَّ

هُ على الثّانِي ، فتََرَكه ُمَذكًَّرا ، ولَْيَس ُهَو األَْصُل ؛ اِلنََّك إِذا نَقَْلَت  الَمْكَرع ِمْن ِريِقها ، قال : لَِذيذَ  يُْكَرعُ  : ما الَمْكَرعُ  : ، فنَقََل الِفْعَل ، وأَقَرَّ

ِل في تَأْنِيثِه وتَْذِكيِره وتَثْنِيَتِه وَجْمِعه ، وُربََّما أَقَ  ِل أََضْفَت وأَْجَرْيتَه على األَوَّ وه َعلَى الثّانِي ، وُهَو قَِليٌل ، فتَقُوُل الِفْعَل إِلَى األَوَّ إِذا أَْجَرْيَت  ـرُّ

  َكِريم األَِب.: َمَرْرُت باْمَرأَةٍ  ـالَمْنقُوَل َعلَى الثّانِي وأَْقَرْرتَه له 

َكةً : الَِّذي تَُخوُضهُ الماِشيَةُ  الَكَرعُ وِ   .بأَكاِرِعها ُمَحرَّ

 .الَكَرعَ  : أَصابُوا أَْكَرُعواوِ 

 : النَّْخُل القَِريبَةُ ِمَن البُيُوِت. الُمْكَرَعاتُ وِ 

 الدَّواّبِ ، وهو َمَجاٌز. بأَكاِرع النّاِس : السَِّفلَةُ ، ُشبُِّهوا أَكاِرعُ وِ 

ِه ال يَْنَصِرُف ، واسُم أَبِيِه َعْمٌرو ، وقيل : َسلََمةُ العُْكِليُّ ، قاَل  ُكَراعُ و : ِمْن فُْرساِن العََرِب وُشعَرائِِهم ، ُكراعَ  بُو ِرياٍش ُسَوْيُد بنُ وأَ  : اسُم أُّمِ

فَهُ إِنّما ُهَو بِه ، كاْبِن الزُّ   بَْيِر ، وأَبِي َدْعلَجٍ.ِسيبََوْيهٌ : وُهَو من الِقْسِم الِّذي يَقَُع فِيِه النََّسُب إِلى الثّانِي ؛ ألَنَّ تَعَرُّ

اَعةُ  َرْيٍد : وأَّماقاَل ابُن دُ  ةُ فََكِلَمةٌ ُمَولََّدةٌ  ـبالتَّْشِديِد  ـ الَكرَّ الَّتِي تَْلِفُظ بِها العامَّ
 .(3) الكاِرعاتُ  من النَِّخيِل : الَكَواِرعُ . و(2)

 : َدِقيُق القَوائِِم ، وهي َكْرَعاُء. أَْكَرعُ  وفََرسٌ 

عَ وِ   .َكَكِرعَ  في الماِء تَْكِريعاً ، َكرَّ

 الّدواّبِ ، وَمكاِرُعها. ْكَرعُ مَ  وَذا

ِل. األَكاِرعِ  ويَْومُ   : هو يُوُم النَّْفِر األَوَّ

ً  ، كَمنَعَه كَسعَه  :[كسع] بالسَّيِف ، مثُل يَْكَسُؤُهم ، أَي  يَْكَسعُُهم ، يُقال : اتَّبََع فاُلٌن أَْدبَاَرُهم ، أَْو بَِصْدِر قََدِمه (4) َضَرَب ُدبَُره بيَِده  :َكْسعا

حاحِ ، وقد سبَق في الَهْمَزةِ ، وَمرَّ عن الَجْوَهِرّيِ ُهناَك أَْيضاً. قولُُهم  ُجِل إِذا َهَزَم القَْوَم ، فََمرَّ وُهو يَْطُرُدُهم  ـيَْطُرُدُهم ، َكما في الّصِ :  ـللرَّ

 َويَْكَسُؤُهم. يَْكَسعُُهم َمرَّ فاُلنٌ 

ً  النّاقَةُ والظَّْبيَةُ  َكَسعَتوِ  الَخْيُل بأَْذنابِها  َكَسعَت بغَْيٍر َهاٍء ، كما في العُبَاِب ، وفي األَساِس : كاِسعٌ  أَْدَخلَتا أَْذنابَُهَما بَْيَن أَْرُجِلِهما ، فِهيَ  : َكْسعا

 .َكَواِسعُ  ، واْكتََسعَْت : أَْدَخلَتَْها بَْيَن أَْرُجِلَها ، وُهنَّ 

وُهَو أََشدُّ لََها ، ونَصُّ الَجْوَهِرّيِ : إِذا َضَرب ِخْلفََها  تََرَك بَِقيَّةً ِمْن لَبَنِها في ِخْلِفَها ، يُِريُد بذِلَك تَْغِزيَرها النّاقَةَ بغُْبِرها : َكَسعَ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

بِالماِء الباِرِد ِليَتَرادَّ اللَّبَُن في َظْهِرَها 
 قاَل الحاِرُث بُن ِحلَِّزةَ : ، وذِلَك إِذا خاَف َعلَْيَها الَجْدَب في العَام القَابِِل ، (5)

ضِ ال  ســـــــــــــــــــــــــــــَ كح ا  تـــــــــــــــَ بـــــــــــــــارِهـــــــــــــــَ وحَ  أَبغـــــــــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــــــــ 

ُج      اتـــــــــــــــِ ن الـــــــــــــــنـــــــــــــــّ رِي مـــــــــــــــَ دح ك ال تـــــــــــــــَ (6)ِإنـــــــــــــــّ
 

  
ْز  ا يُِغيُر َعلَْيَها ، فيَُكوُن نِتَاجُ  (7)يَقُوُل : ال تُغَّرِ ةَ نَْسِلَها ، واْحلُْبَها أِلَْضيافَِك ، فلَعَلَّ َعُدوًّ ها لَهُ ُدونََك ، وقاَل الَخِليُل : هذا إِبِلََك تَْطلُُب بذِلَك قُوَّ

 ٍء ، إِنَّك ال تَْدِري ما يَُكوُن في الغَِد. ، فال تُْبِق َعلَى َشيْ َمثٌَل ، وتَْفِسيُره : إِذا نالَْت يَُدَك ِمْن قَْوٍم َشْيئاً بَْينََك وبَْينَُهم إِْحنَةٌ 
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__________________ 
 ( يف اللسان : صايف املاء.1)
 .386/  2( أنظر اجلمهرة 2)
 ( عبارة األساس : وحنٌر كارعات وكوارع إذا شربت بعروقها.3)
 ( يف اللسان : بيده أو برجله.4)
 كون أشّد هلا.( بعدها يف األساس : في5)
 ( بعده يف التهذيب واللسان :6)
 احــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــب ألضـــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــك ألــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاهنــــــــــــــــــــا وِ 

 فــــــــــــــــــــــــــــإن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر الــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــواجل    

  

 «.ال تغزر»( عن التهذيب وابألصر 7)
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 ، الّدابَِّة وَغْيِرَها ، وِقيَل : في َجْنبَِها. ءٍ فِي َجْبَهِة ُكّلِ َشيْ  ، الّتِي تَُكونُ  ، بالّضّمِ : النُّْكتَةُ البَْيَضاءُ  الُكْسعَةُ وِ 

يُش األَْبيَُض الُمْجتَِمُع تَْحَت َذنَِب العُقِب ، ونَْحِوها من الطَّْيرِ  أَْيضاً :وِ   : ج ، كما في العُبَاِب والتَّْهِذيِب ، وفي الُمْحَكِم تَْحَت َذنَِب الطائِرِ  الّرِ

فَةُ  كُصَردٍ  ، ُكَسعٌ   .أَْكَسعُ  ، والّصِ

ِة ، وال فِي»الَحِديِث :  في تَْفِسيرِ  ـَذَكَر أَبُو ُعبَْيٍد وِ  ،  الَحِميرُ  : الُكْسعَةُ  أَنَّ أَبا ُعبَْيَدةَ قاَل : ـ« َصَدقَةٌ  الُكْسعَةِ  لَْيَس في الَجْبَهِة ، وال في النَّخَّ

البَقَر و تَقَُع أَْيضاً َعلَى اإِلبِِل العَواِمِل ، الُكْسعَةُ  قاَل أَبُو َسِعيٍد :و ا ، َوَعلَْيها أَْحَمالُهافي أَْدباِرهَ  تُْكَسعُ  وَعلَيِه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ ، قِيَل : ألَنََّها

قِيق ؛ ألَنَّها (1) العََواِمل من َغْيِرَها ، وقاَل ثَْعلٌَب : ِهَي الَحِميُر والعَبِيُد  بالُكْسعَةِ  ، قاَل :والَحِميُر لَْيَسْت بأَْولَى بالعََصا إِذا ِسيقَتْ  تُْكَسعُ  ، والرَّ

يَ  الُكْسعَةُ  ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : قِيُق ، ُسّمِ  إِلى حاَجتِِك. تَْكَسعُه ألَنَّكَ  ُكْسعَةً  : الرَّ

 كاَن يُْعبَُد. اسُم َصنَمٍ  : الُكْسعَةُ وِ 

 الَمنِيَحةُ. : الُكْسعَةُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

ِضْفُت قَْوماً ، :»أَنَّه قاَل  ـ (2)وُحِكَي عن ابِن األعرابي كما في اللسان وفي العُباِب ، ُحِكَي َعْن أَْعَرابِّيٍ  َكُصَرٍد : ِكَسُر الُخْبزِ  الُكَسعُ وِ 

شاتٍ  بُكَسعٍ  فأَتَْونِي َجاِت. (3)أَي :اليابَِساِت « َجبِيَزاٍت ُمعَّشِ  الُمَكّرِ

، وقال َحْمَزةُ  الُكَسِعيُّ  ِمْن بَنِي ثَْعلَبَةَ بِن َسْعِد بِن قَْيِس َعْيالَن ، وِمْنه غاِمُد بُن الحاِرثِ  َحيٌّ  أَو ُرماةٌ ، نَقَلَه اللّْيُث ، قال : َمنِ َحيٌّ باليَ  : ُكَسعُ وِ 

ً  ، ثُمَّ ِمْن بَنِي ُمَحاِرٍب ، وُهو عُكسَ  ، واْسُمه ُمَحاِرُب بُن قَْيٍس ، وقاَل َغْيُره : ُهَو ِمْن بَنِي ُكَسعَةَ  : ُهَو َرُجٌل ِمنْ  يُقال : إِنَّه  الَِّذي اتََّخَذ قَْوسا

ٌض وَشْوَحٌط ، نابِتاً في َصَخَرة كاَن يَْرَعى إِبِالً لَهُ بواٍد ُمْعِشٍب ، وقد بَُصَر بنَْبعٍَة في َصْخَرةٍ فأَْعَجبَتْهُ ، وفي اللَِّساِن : في واٍد فيِه َحمْ 

ا جَ فأَْعَجبَتْهُ ، ف ُدَها ، َحتَّى إِذا أَْدَرَكْت قََطعََها وَجفَّفََها ، فلَمَّ  فَّْت اتََّخَذ ِمْنَها قَْوساً ، وأَْنَشأَ يَقُوُل :قال : يَْنبَِغي أَْن تَُكوَن هِذه قَْوساً ، فَجعََل يَتَعَهَّ

ي  وحســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ِت قـ حــــــــــــح ــــــــــــنــــــــــــَ دِّدحين ل  اي َربِّ ســــــــــــــــــــــــــَ

ذ يت      نح لــــــــــــــــَ ا مــــــــــــــــِ يفــــــــــــــــِإهنــــــــــــــــ َ ســــــــــــــــــــــــــــــِ فح نـــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــِ

  

ي وِ  رحســـــــــــــــــــــــــِ ِدي وعـــــــــــِ ي َولـــــــــــَ وحســـــــــــــــــــــــــِ ضح بـــــــــــقـــــــــــَ فـــــــــــَ ـــــــــــح  انـ

  
وحِن الــــــــــــَورحِس    لــــــــــــَ رَا كــــــــــــَ فــــــــــــح ا صــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ تـــــــــــــُ (4)احنــــــــــــحَ

 

  

 َكبحَداَء لَيحَستح كالِقِسيِّ الن كح ِ 

 ، وَجعََل يُقَلِّبُها في َكفِِّه ، ويَقُوُل : َخْمَسةَ أَْسُهمٍ  َجعََل ِمْنهُ و ثُمَّ َدَهنََها ، وَخَطَمَها بَوتٍَر ، ثُّم َعَمَد إِلى ما كاَن ِمْن بُرايَتِها

ٌم ِحســــــــــــــــــــــــــــــــــاُن  هــــــــــــــــــــُ ن  وَريبِّ َأســــــــــــــــــــــــــــــــــح  هــــــــــــــــــــُ

ي      ـــــــــــــر امـــــــــــــِ ـــــــــــــل ذ  ل ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ انُ  (5)يـ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ ـــــــــــــبـ ا ال  هبـــــــــــــِ

  

هــــــــــــــــــا  و مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ا قـ يــــــــــــــــــزاُن  (6)كــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــ َ  مــــــــــــــــــِ

  
ــــــــــــانُ    ي ــــــــــــح ب ِب اي صــــــــــــــــــــــــــِ ُروا ابخِلصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــبَبحشــــــــــــــــــــــــــِ  ف

  

 ِإنح ملَح يـَُعقحيِن الش ؤحُم واِ رحَمانُ 

 ، (7)، أَْي أَْنفََذه  فأَْمَخَطه السَّْهمُ  ِمْنَها ، فََرَمى َعْيراً  من الَوْحِش ، فَمرَّ قَِطيعٌ  َعلَى َمَواِرِد ُحُمِر الَوْحِش ، وَكَمَن فِي قُتَْرةٍ  ثُمَّ َخَرَج لَْيالً ،

ّوانَةِ  وَصَدَم الَجبََل ، فأَْوَرى َ  السَّْهُم فِي الصَّ  فقالَ  ناًرا ، فَظنَّ أَنَّه قَْد أَْخَطأ

ِن  ِن الـــــــــــــــــر محـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــَ
ُ

وُذ ابملـــــــــــــــــ   (8)َأعـــــــــــــــــُ
اِن      رحمـــــــــــــَ َض ا ـــــــــــــِ دِّ مـــــــــــــَ كـــــــــــــِد اجلـــــــــــــَ نح نـــــــــــــَ (9)مـــــــــــــِ

 

  

ّواِن  َم يف الصــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــح ُت الســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــح  مــــــــــــا ِد رَأَي

  
ــــــــــــانِ    ي قــــــــــــح ــــــــــــعــــــــــــِ اِر كــــــــــــال ــــــــــــّ ــــــــــــن راَر ال ورِي شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ  ي

  

َياِن  بـح َلَف َ ينِّ وَرَجا الصِّ  (10)َأخح

ً  ثم َوَرَدت الُحْمرُ   فكاَن كالَِّذي َمَضى ِمْن َرْميِه ، فقاَل : فرَمى ثانِيا
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ِن ِمنح َشرِّ الَقَدرح   َأُعوُذ ابلر محح
__________________ 

 «.ا وامر»( يف التهذيب واللسان : 1)
 قا  أعرايب.وقا  ابن األعرايب :»لتهذيب : ويف ا« وقا  ابن األعرايب»( يف التكملة : 2)
 ( يف التكملة : واجلبيزات : اليابسات ا واملعششات املكّرجات.3)
 : أحنتها صفراء مثر الورس. 155( يف الفاخر رقم 4)
 ( يف اللسان : للرمي.5)
 ( يف جممض امليداين : قوامها.6)
 ( يف الفاخر : أي انتظمه ا فجازه وأصاب اجلبر.7)
  الفاخر :( يف8)

 أعوذ ابهلل العزيز الرمحنح 
  سكان القافية ا واملثبت كاللسان.

 ( يف الفاخر : معاً وا رمان.9)
 ( يف الفاخر :10)

 فبخلف اليوم رجاء الصبيان
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رَتح  ُن يف أُمِّ الــــــــــــــــقــــــــــــــــُ   (1)ال ابَرَ  الــــــــــــــــر محــــــــــــــــح
َررح      اِ  الضـــــــــــــــــــــــــــ  َم إِلرحهـــــــــــــَ هـــــــــــــح رُت الســـــــــــــــــــــــــــ  غـــــــــــــِ ـــــــــــــح  أَأُم

  

اٍ   يــــــــــَ تــــــــــِ وِء احــــــــــح نح ســــــــــــــــــــــــُ رح  (2)أَمح ذاَ  مــــــــــِ ظــــــــــَ  ونــــــــــَ

  
َدرح    َد قــــــــــــَ ــــــــــــح ن َذٌر عــــــــــــِ يِن حــــــــــــَ غــــــــــــح ــــــــــــُ َ  يـ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  أَمح ل

  
ً  َرَمىو ثُمَّ َوَرَدت الُحُمُر ،  ، فكاَن كما َمَضى ِمْن َرْميَِه ، فقال : ثاِلثا

دح  كـــــــــــــَ ي ونـــــــــــــَ ائـــــــــــــِ قـــــــــــــَ ي وشـــــــــــــــــــــــــــَ ُؤمـــــــــــــِ  ِإيّنِ لشـــــــــــــــــــــــــــُ

ر       ينِّ مــــــــــا أََر  حــــــــــَ ف  مــــــــــِ دح شـــــــــــــــــــــــَ دح قــــــــــَ بــــــــــِ  الــــــــــكــــــــــَ

  

ٍر وَوَلدح  َلَف ما أَرحُجو اِلهح  (3)َأخح

 قال : إِلى آِخِرَها ، وهو يَُظنُّ َخَطأَهُ 

ا  هـــــــــــَ د  ُت عـــــــــــَ ظـــــــــــح فـــــــــــِ دح حـــــــــــَ ـــــــــــَ َد مخـــــــــــَح  ق عـــــــــــح ـــــــــــَ  أَبـ

ا     ـــــــــــــــــــُد َرد هـــــــــــــــــــَ ي وأُرِي وحســـــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ ُر قـ  َأمحـــــــــــــــــــِح

  

هــــــــــــــا  د  هــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــنــــــــــــــَ ي لــــــــــــــِ َز  ِإهلــــــــــــــِ  َأخــــــــــــــح

  
ِدي وِ    نـــــــــــح ُم عـــــــــــِ لـــــــــــَ َدهـــــــــــا (4)  ال َتســـــــــــــــــــــــــح عـــــــــــح ـــــــــــَ  بـ

  

ي ما َحِييُت رِفحَدَهاوِ   ال أَُرجِّ

َحةٌ  إِلى جانِبِها ، ثم باتَ  َعلَى َصْخَرةٍ ، فعََمَد إِلَى قَْوِسه فَكَسَرها وَخَرَج ِمْن قُتَْرتهِ  َعةٌ ، َحْولَه فلَّما أَْصبََح نََظر ، فإَِذا الُحُمُر ُمَطرَّ  إِذاو ُمَصرَّ

َجةٌ ، فنَِدمَ أَسْ   فقََطَع ِإْبَهاَمه ، وأَْنَشَد :  على َكْسِر القَْوِس  ُهُمه بالدَِّم ُمَضرَّ

ي  ســـــــــــــــــــــــــــِ فح وح َأن  نــــــــــــــَ ًة لـــــــــــــَ َدامـــــــــــــَ ُت نـــــــــــــَ ِدمـــــــــــــح  نـــــــــــــَ

ي     ُت مَخحســــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــح طــــــــــــَ يِن ِإًذا لــــــــــــقــــــــــــَ اِوعــــــــــــُ طــــــــــــَ  تــــــــــــُ

  
 .(5)« لبَتَْرُت َخْمِسي»ويُْرَوى : 

ينِّ  فــــــــــــــــاُه الــــــــــــــــر أحِي مــــــــــــــــِ َ ِد ســــــــــــــــــــــــــــــَ ا  بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  تـ

ي     وحســـــــــــــــــــــــِ رحُت قــــــــــَ َا َكســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــَك حـــــــــِ ُر أَبـــــــــِ مـــــــــح عـــــــــَ  لـــــــــَ

  
 ، ثّم صاَر َمثاَلً ِلُكّلِ ناِدٍم على فِْعٍل يَْفعَلُه ، وإِيّاهُ َعنَى الفََرْزَدُق بقَْولِه : (6)« لعَْمُر هللاِ »ويُْرَوى : 

َة  َدامــــــــــــَ ُت نــــــــــــَ ِدمــــــــــــح يِّ نــــــــــــَ عــــــــــــِ ا  الــــــــــــُكســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــّ  لــــــــــــَ

وارُ      ًة نــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــ  طــــــــــــــــــَ ينِّ مــــــــــــــــــُ َدتح مــــــــــــــــــِ  غــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل آخُر :

َة  َدامــــــــــــَ ُت نــــــــــــَ ِدمــــــــــــح يِّ نــــــــــــَ عــــــــــــِ ا  الــــــــــــُكســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــ   لــــــــــــَ

داهُ      تح يــــــــــــــَ لــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ اُه مــــــــــــــا فـ نــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ  رََأتح عــــــــــــــَ

  
 وقاَل الُحَطْيئَةُ :

َة  َدامــــــــــــَ ُت نــــــــــــَ ِدمــــــــــــح يِّ نــــــــــــَ عــــــــــــِ ا  الــــــــــــُكســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــّ  لــــــــــــَ

مِ      ٍم بــــــــــَرغــــــــــح هــــــــــح يِن ســــــــــــــــــــــــَ ُت ِرضــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــَ َريــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــَ

  
َكةً : ِمنْ  الَكَسعُ وِ  ، وما أَْحَسَن  (8)َعْن أَبِي ُعبَْيٍد  أَْن يَُكوَن البَيَاُض في َطَرِف الثُّنَِّة ِمْن ِرْجِلها ، ِمْن َوَضح القََوائِِم : ِشيَاِت الَخْيلِ  (7) ، ُمَحرَّ

 ، ففيِه اْختَِصاٌر ُمِفيٌد. َكَسعِ ال بَيِّنُ  أَْكَسعُ  نَصَّ الَجْوَهِرّيِ : بَياٌض في أَْطراِف الثُّنَِّة ، يُقَال : فََرسٌ 

 «.َغِريِب الَحَمامِ »، زاَد في التَّْكِملَِة :أَو ُحْمٌر ، ولَْم يَْذُكْره األَْصفََهانِيُّ في  : تَْحَت َذنَبِه ِريٌش بِيضٌ  أَْكَسعُ  َحَمامٌ وِ 

جْ  ، قاَل الَجْوَهِريُّ :وُهَو من نَْعِت العََزبِ  ، كُمعَظَّمٍ  ُمَكسَّعٌ  َرُجلٌ  ِمَن المجاِز :وِ  ، وتَْفِسيُرِه : ُردَّْت بَِقيَّتُه في َظْهِره ، وأَْنَشَد  إِذا لم يَتََزوَّ

 للّراِجِز :
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رِِه وِ  عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ نح قـ هـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــِ رِجـــــــــــــــــُ    ال لـــــــــــــــــُح

ىًت      ضٌ ِإاّل فــــــــــــــــــــــَ َكســـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِهِ  مــــــــــــــــــــــُ ربح  بــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــُ

  
ْرعِ بالَمْسحِ وَغْيِره ، َحتَّى يَْرتَِفَع اللَّبَُن ، وقد تَقَدََّم.النّاقَِة ، وهُ  َكْسعِ  وُهَو َمأُْخوذٌ ِمنْ   َو ِعالُج الضَّ

 ، فقَْد َعْقَربَه. (9)فإِْن شاَل بِه ، ثم َطَواهُ  َخطَر فَضَرَب فِخَذْيِه بَذنَبِه : إِذا الفَْحلُ  اْكتََسعَ  قاَل أَبُو َسِعيٍد :وِ 

حاحِ :وِ   اْستَثْفََر بِه. : إِذا بَذنَبِهالَكْلُب  اْكتََسعَ  في الّصِ

__________________ 
 وقّدمه عل  املشطور األو .« يف رمي القرت»( يف الفاخر : 1)
 «.سوء احتما »( عن الفاخر وابألصر 2)
فمّر به قطيض آخر فرم  ( من قوله ورم   لثاً إىل هنا ســــــــقرت من الفاخر ا وهو مثبت يف اللســــــــان ا ومكانه يف الفاخر : مث مكث عل  حاله 3)

 عرياً فبخمطه السهم وصنض صنيض األو  فبنشب يقو  :
 مــــــــــــــا اب  ســـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــي يــــــــــــــوقــــــــــــــد ا ــــــــــــــبــــــــــــــاحــــــــــــــبــــــــــــــا 

ـــــــــــــا     ـــــــــــــب ـــــــــــــكـــــــــــــون صــــــــــــــــــــــــــائ ـــــــــــــت أرجـــــــــــــو أن ي ـــــــــــــد كـــــــــــــن  ق

  

ـــــــــــــــــــا وِ  ـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــد  جـــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــري وأب  أمـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــن ال

  
 ســــــــــــــــــــــــــــــــار رأيـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه رأاًي خـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاوِ   

  

 ... أبعد مخ  صنيض األو  فبنشب يقو  :مث مكث يف مكانه ا فمر به قطيض آخر فرم  عرياً فبخمطه السهم وصنض 

 واألصر كاللسان.« مين»( يف الفاخر : 4)
 ( وهي رواية اللسان.5)
 ( وهي رواية اللسان.6)
 «.يف»( يف التهذيب : 7)
 ( يف التهذيب : أيب عبيدة.8)
 «.طّوله»( عن التهذيب واللسان وابألصر 9)
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. الَخْيُل بأَْذنابَِها اْكتََسعَتِ  َكَذاوِ  َمْخَشِريُّ  : إِذا أَْدَخلَتْها بيَن أَْرُجِلَها ، نَقَلَه الزَّ

فيَْيبَُس أََحُد َشْطَرْي  ، وقد ذُِكَرْت في الّراِء والّصاِد ، الَوَحَرةُ  ِهيَ و الُمْكتَِسعَةُ : الّشاةُ تُِصيبُها دابَّةٌ يُقَاُل لَها : البَْرَصةُ  قاَل أَبُو ُعْمٍرو :وِ 

 بََضْت َعلَى بَْوِل اْمَرأَةٍ أَصابَها ذِلَك أَْيضاً. وإِنْ  الغَنَِم قاَل : َضْرعِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َطهُ :  (1)فاُلٌن فاُلناً ، وَكَسَحه وثَفَنَه ، ولَطَّه  َكَسعَ   : إِذا تَبِعَه بالطَّْرِد. َكَسعَهو إِذا َطَرَدهُ ، َكذا في نََواِدِر األَْعَراِب ،، والَطه ، وتأَلَّ

ةِ   في السُّفُِن ، يَقُولُون :َكَسعَها في البَْحِر. الَكْسعَ  قُْلُت : ومنه اْستِْعَماُل العامَّ

ِرَها.  واْكتََسعَْت ُعْرقُوُب الفََرِس : َسقََطْت ِمْن نَاِحيَِة ُمَؤخَّ

 بَْعُضها بَْعضاً ، أَْي : يَتْبَُع. يَْكَسعُ  ِت الُخيُولُ وَوَردَ 

 بما ساَءه : تََكلََّم فََرَماهُ َعلَى ِإثِْر قَْوِلِه بَكِلَمٍة يَُسوُءهُ بَِها. َكَسعَهُ وِ 

 : إِذا َهَمَزهُ ِمْن َوَرائِه بَكالٍم قَبِيحٍ ، وُهَو َمَجاٌز. َكَسعَهُ  وقِيَل :

بَكَذا وَكَذا : إِذا َجعَلَه تابِعاً لَهُ وُمْذَهباً به ، وأَْنَشَد أِلَبِي ِشْبٍل  َكَسعَهُ  : ِشدَّةُ الَمّرِ ، يُقَاُل : الَكْسعُ  ، قاَل األَْصَمِعيُّ : يَْكَسعُ  وقولُُهم : َمرَّ فاُلنٌ 

 األَْعَرابِّيِ :

ضَ  ربحِ  ُكســــــــــــــــــــــــــِ ٍة غــــــــــــُ عــــــــــــَ بـــــــــــــح اُء بســــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــِّ

رِ      هــــــــــــــح نــــــــــــــا مــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــِ لــــــــــــــَ هــــــــــــــح  َأاّيِم شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .بالِمْكَسعِ  الغاُلُم الدَّّواَمةَ  َكَسعَ وِ 

ّم : الِحَماُر بالِحْميَِريَِّة ، والِميُم زائَِدةٌ ، نقله الَجْوَهِريُّ ُهنا ، وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف في  الُكْسعُومُ وِ  وتَقَدََّمْت اإِلَشاَرةُ إِليه أَْيضاً في « الِميم»، بالضَّ

 «.ك ع س»

 ، عن ثَْعلٍَب. كتََسكَّعَ  : َذَهَب ،فِي َضالِله  تََكسَّعَ وَ 

َكةً  الَكَشعَ   :[كشع] َجرُ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن فاِرٍس : هو ، ُمَحرَّ فِيما يُقَاُل ، وهو َمْقلُوُب الشََّكعِ  الضَّ
(2). 

 : القَْوُم َعْن قَتِيٍل ، كَمنَعَ  َكَشعَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : يُقَاُل :وِ 

قُوا َعْنه إِذا  ، قال ُعّكاَشةُ السَّْعِديُّ : (3)في َمْعَرَكٍة  تَفَرَّ

 َعنحه ا ُُمرح  َكَشَعتح ِشلحَو مِحاٍر  
 بالحاِء.« َكَشَحتْ »ويُْرَوى : 

، ونَقََل ذِلَك  قَِليلٌ  ، َحكاهُ يُونُُس في المبرز ، وُهوَ  بالضمِّ  يَُكعُّ و و أَْجَوُد ،، بالَكْسِر َعلَى الِقيَاِس ، َحكاهُ سيبََوْيهٌ ، وقال : ه َكعَّ يَِكعُّ  : [كعع]

ْغفَلَه الشَّْيُخ ابُن ماِلٍك في ُكتُبِه َمَع َكثْرةِ الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ وَغْيُرهما ، وأََشار إِلَْيه ابُن القَّطاعِ ، فهو ِمّما َوَرد بالَوْجَهْيِن ، قاَل َشْيُخنا : وأَ 

ً  اْستِيعَابِه ، فُهَو ِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه  ، وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : َجبَُن وَضعُفَ  ، بالفَتْحِ : َكعًّا بالضّمِ ، وكذِلكَ ،  ُكعُوعا

ِ  اخِلَشاِش ُكُعوُع وِ   (4)ابلَكفِّ ِمنح َلمح
 ، قال الّشاِعُر : كاعٌّ و ، َكعٌّ  فهو الِخَشاش : َحيَّةٌ َمْعُروفَةٌ بهذا االْسِم.

َد  الـــــــــــَوغـــــــــــَ  وِ  ي لـــــــــــَ فـــــــــــِ يـــــــــــح رّاٌر بســـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــَ  ِإيّنِ لـــــــــــَ

ض  ِإذا كــــــــــــاَن       ا كــــــــــــَ ِر الزِمــــــــــــَ ِم لــــــــــــلــــــــــــر حــــــــــــح وح  الــــــــــــقــــــــــــَ

  
 ، وُهو الِّذي ال يَْمِضي في َعْزٍم وال َحْزٍم ، وهو النّاِكُص َعلَى َعِقبَْيِه. كاعٌّ : َكعٌّ  فَْعٌل ، وقاَل اللَّْيُث : َرُجلٌ  كاّعٍ  وقَاَل الفاِرِسيُّ : َوْزنُ 
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مِّ  ُكْعُكعٌ  َكذِلَك : َرُجلٌ وِ  عَيُف العاِجُز.عن ابِن ا ، بالضَّ  ألَْعَرابِّيِ ، وهو الضَّ

ِمثال : َزلَْلُت وَزِلْلُت قالَهُ أَبو َزْيٍد في نَواِدِره ، قال َشْيُخنَا :الفَتُْح اْعتَبََره بعُض َمْن يَْزُعم  ، كَمنَْعُت وَعِلْمُت ، لُغَتَانِ  َكِعْعتُ و ، َكعَْعتُ  قِيَل :وِ 

 ي الُمضاَعِف ، كيُونَُس ، وِمثْلُه بََكَع ، ونَقَلَه عنهُ ُشّراُح التَّْسِهيِل.أَنَّ َحْرَف الَحْلِق له تَأْثِيٌر ف

 أََخفُّ  والُجْمُهوُر َعلَى أَنّه ال تَأْثِيَر لَه في الُمَضاَعِف ؛ ألَنَّ الَمْطلُوَب منه التَّْخِفيُف ، وقد َحَصَل بالسُُّكوِن ، وهو

__________________ 
ويف التهذيب : ولظّه وال ه وأل ه يلو ه « قوله : ولطه إخل عبارة اللســـــــــــان : ولظه وال ه يلظه ويلو ه ويأل ه»املطبوعة املصـــــــــــرية : ( هبامش 1)

 ويلظّه ويأل ه.
 «.الكشض»( عن التكملة وابألصر 2)
 .61/  3( اجلمهرة 3)
 ونسبه للطرماح وصدره فيها : 113/  1( البيت بتمامه يف اجلمهرة 4)

 أعداُء العشرية ر يجيتكاره 
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َرحِوي  يف ُمضارِع
ُته  َكض    ِمن ا َرََكِة ا وَزَعُموا َأن  الَفتحَح امل َضحح ُسوِر ا كما َأوح َكح

ُتوِح ا بر ُهو ُمضارُِع امل َفح
ليَ  هو ُمَضارَِع امل

 يف ُمَصنِّفاِت الص رحِف.
 وال يُقَاُل لغَْيِر الَوِجِه. قِيقُهرَ  أَي : الَوْجهِ  َكعُّ  َرُجلٌ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

ْفتُه ، َوَحبَْستُه َعْن َوْجِههوِ  ُجَل عن الشَّيْ  َكْعَكْعتُ  وهو أَْحَسُن من أَْكعَْعتُه ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : كَكْعَكْعتُه ، َوَرَدْعتُه ، أَْكعَْعتُه : َجبَّْنتُه وَخوَّ ِء : الرَّ

 ال أَبُو ُزبَْيٍد الّطائِيُّ :إِذا َرَدْدتَه َعْنهُ وَمنَْعتَه ، ق

ٍش  ٍ  ويف َدهــــــــــَ يــــــــــح ن  يف ضــــــــــــــــــــــــَ وهــــــــــُ عــــــــــَ كــــــــــَ عــــــــــح  فــــــــــكــــــــــَ

ورِ      جـــــــــــُ هـــــــــــح وٍض ومـــــــــــَ بحبـــــــــــُ َ مـــــــــــَ اح ُزوَن مـــــــــــا بـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ  يـ

  
 من اإِلباِض والِهَجاِر.

قُوا بَْينَُهما ، فاْستَثْقَلَِت العََرُب الَجْمَع بين ثاَلثَِة أَْحُرٍف من ِجنْ  َكْعَكْعُت َكعَّْعتُ  وقاَل أَبُو ُعبَْيِد : أَْصلُ  ٍر ، ومثلُه  (1)ٍس واِحٍد ، فَفَرَّ بَحْرٍف ُمَكرَّ

ُم بَن نَُوْيَرةَ : ُهوَ  َكْعَكْعتُه فَتََكْعَكعَ  : َكْفَكْفتُه عن َكذا وكذا ، وأَْصلُه َكفَّْفتُه ، يُقَال :  أَي َجبَّْنتُه فَجبَُن ، قاَل ُمتَّمِ

ِدمــــــــــاً وِ  قــــــــــح لــــــــــَ  َذاَ  مــــــــــُ ي عــــــــــَ يِن أَمحضــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــ   لــــــــــكــــــــــِ

وَب      طــــــُ قــــــَ  اخلــــــُ لــــــح ــــــَ نح يـ ُ  مــــــَ عــــــح ــــــَ اِإذا بـ عـــــــَ كــــــَ عــــــح كــــــَ ــــــَ  ت

  
 عن الفَّراِء ، وقد تَقَدََّم. العََكْنَكع ، كَسفَْرَجٍل : الذََّكُر ِمَن الِغيالِن ، مثلُ  الَكعَْنَكعُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْعُف. الَكْيعُوَعةُ و الَكعَاَعةُ   : الُجْبُن ، والعَْجُز والضَّ

 تِي ، وبِهمابالتَّْخِفيِف ، كما َسيَأْ  الكاَعةُ  : ُجبَناُء ، وفي َمْعنَاهُ  كاعَّةٌ  وقومٌ 

ا ماَت اْجتََرُؤوا عليهِ  كاَعةً  ما زالَْت قَُرْيشٌ »ُرِوَي الَحِديُث :   .(2)« َحتَّى ماَت أَبُو طاِلٍب ، فَلَمَّ

ُجُل : هاَب القَْوَم وتََرَكُهْم بَْعَد ما أَراَدُهم ، لُغَةٌ في تََكأَْكأَ. تََكْعَكعَ وِ   الرَّ

َر إِلَى َوراء.، وتََكأَْكأَ : اْرتَدَ  تََكْعَكعَ وِ  ُل أَْكثَُر. أََكعَّ و ، َكْعَكعَةً  في َكالِمه َكْعَكعَ و َع وأَْحَجَم ، وتَأَخَّ  : تََحبََّس ، واألَوَّ

 عن الِوْرِد : نَّحاهُ ، َعْن ثَْعلٍَب. َكْعَكعَهُ وِ 

َكةً : ُشقَاٌق وَوَسٌخ يَُكوُن فِي القََدمِ  الَكلَعُ  : [كلع] حاِح بالقََدِم ، ، ُمَحرَّ  ، نَقَلَه اللّْيُث ، قال ُعّكاَشةُ السَّْعِديُّ : كفَِرحَ  ، َكِلعَتْ  والِفْعلُ  ، وفي الّصِ

وقــــــــــًا يف   قــــــــــُ ِه شــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــح لــــــــــَ رجــــــــــح َر  بــــــــــِ ــــــــــَ ضح تـ لــــــــــَ (3)كــــــــــَ
 

نح ابر      ضح مــــــــــــِ لــــــــــــِ نحســـــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــَص ا وَداٍم مــــــــــــُ  ٍء حــــــــــــِ

  
 «.َكلَعٌ  فِيَها» أَراَد :

 َجَرباً فيَْيبَُس ، فال يَْنَجُع فيِه الِهنَاُء. (4)، وُهَو الَِّذي يَبِضُّ  أََشد الَجَربِ   :الَكلَعُ  قاَل النَّْضُر :وِ 

 َرأُْسه ، كفَِرَح : اتََّسَخ. َكِلعَ وِ 

ً  الَوَسخُ  * وفيهِ عليهِ  َكِلعَ وِ   ، كَمنََع. كَكلَعَ  يَبَِس ، : َكلَعا

 فُهَو تَْكراٌر.« والِفْعُل كفَِرحَ »، وهذا قَْد تَقَدََّم في قَْوِله :  ِرْجلُه : تََوسََّخْت وتََشقَّقَتْ  َكِلعَتْ وِ 

ً  البَِعيُر : َكِلعَ وِ  َكةً ، وفي بَْعِض النَُّسخِ بالفَتِْح ، َكلَعا ً و ُمَحرَّ ّمِ : َحَصَل له ُشقاٌق فِي الِفْرسِ  ُكالعا ، ولَْو قاَل :اْنَشقَّ فِْرِسنُه كاَن أَْخَصَر  نِ ، بالضَّ

 ، وُربََّما َهلََك ِمْنهُ ، قاَل أَبُو لَْيلَى : ويُقَاُل ِمَن اليَِد أَْيضاً ِمثْلُه. َكِلعَةٌ و َكِلعٌ  والنَّْعتُ  ،

 ، َكَكِتٍف : اْلتَبََد َعلَْيِه الَوسُخ. َكِلعٌ  وِسقاءٌ  َكِلعٌ  إِناءُ  يُقَال :وِ 
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ً  الَوَسخُ  عَهُ أَْكلَ وِ   : َوسََّخهُ. ُمْكلَعٌ  ، فُهوَ  إِْكالعا

ِرهِ  الُكْلعَةُ  قاَل أَبُو لَْيلى :وِ  ِره ، فيَتََشقَُّق ويَْسَودُّ ، وُهَو أَْن يَْجَرَد الشَّعَُر َعْن ُمَؤخَّ ، وربَّما َهلََك  ويَتََشقَّقُ  ، بالضّمِ : داٌء يَأُْخذُ البَِعيَر فِي ُمَؤخَّ

 منه.

 ِإزاُؤه. ، أَي : ماٍل ، بالَكْسرِ  ِكْلعُ  وُهوَ  ُن َعبّاد :قاَل اب

 كِعنَبٍَة. ِكلَعَةٌ  : أَْيضاً : الجافِي الَهْيئَِة اللَّئِيُم ، ج الِكْلعُ و قال :

__________________ 
 واللسان كاألصر.« بينها»( التهذيب : 1)
 .عليه اجرتأوا مات فلما ا طالب أيب حياة يف وسلموآلهعليههللاصلى( بعدها يف اللسان : أراد أهنم كانوا  بنون عن النيب 2)
 ( قبله يف اللسان شطران :3)

 يــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــوهلــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــري ورع 

 لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــاٍن كـــــــــــــــــــــربًا وال ضــــــــــــــــــــــــــــــــــرع    

  

 ونسبها  كيم بن معية الربعي.

 «.ببصّ »ويف التهذيب : « يبي »( عن اللسان وابألصر 4)
 ... عبارة القاموس : والوسخ عليه يب  (*)
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 الَوَسُخ. كَجْوَهٍر : الَكْولَعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

َكةً : الِقْطعَةُ ِمَن الغَنَمِ  الَكلَعَةُ  قال أَبو ُعبَْيٍد :وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عنه ، وقاَل َغْيُره : الغَنَُم الَكثِيَرةُ. ُمَحرَّ

ْبِر ِفي الَمَواِطِن. قاَل الفَّراُء :وِ  دَّةِ والصَّ ّمِ : الشَُّجاُع ، َمأُْخوذٌ من الُكالعِ : للبَأِْس والّشِ  الُكالِعيُّ ، بالضَّ

 بََطْليَْوَس. ، ِمْن نََواِحي كَسحاٍب : ع باألٌّْنَدلُِس  ، (1)َكالع وِ 

بِن َسْعِد بِن َعْوِف بن َعِدّيِ بِن  (2)الِحْميَِريَّ ، من َولَِد ِشَهاِل بن ُوحاَظةَ  يَِزيُد بُن النُّْعَمانِ  ، وُهوَ  األَْكبَرُ  أََحُدُهما : : َرُجالِن : ذُو الَكالعِ وِ 

 ماِلِك بِن َزْيِد بِن َشَدِد بِن ُزْرَعةَ بن َسبَإِ األَْصغَِر.

 وُهَما« س م ف ع»، وقَْد تَقَدََّم ذِلَك للُمَصنِِّف في  ُسَمْيفَُع بُن ناُكوِر بِن َعْمِرو بِن يَْعفَُر بِن ِذي الَكالعِ األَْكبَرِ  : وهو أَبُو َشَراِحيلَ  ْصغَرُ األَ وِ 

 ِمْن أَْذَواِء اليََمِن.

عُ   : ُهوَ قاَل أَبو َزْيدٍ و : التَّحالُُف ، التََّكلُّعُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ  َي ذُو الَكالعِ األَْصغَُر ، ألَنَّ ِحْميَرَ  ِمثُْل الِحْلِف ، لُغَةٌ يَمانِيَةٌ ، قال : التََّجمُّ  وبِه ُسّمِ

عُوا ، إِاّل قَبِيلَتَْيِن : َهواِزَن وِحَراَز ، فإِنَُّهَما تََكلَّعَتَا َعلَى ِذي الَكالعِ األَكْ  تََكلَّعُوا  [الَجْعِديّ ]يَِزيَد بِن النُّْعَماِن ، قاَل النّابغَةُ  بَرِ َعلَى يَِده ، أَي تََجمَّ

 رِضَي هللا عنهُ :

ا  وهــــــــــــــــَ بــــــــــــــــُ لــــــــــــــــِ ِة جمــــــــــــــــُح جــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــَ  َألاَن ابلــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

العِ ِو      ِة ِذي الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ َت رايـــــــــــــــَ َدَة حتـــــــــــــــَح نـــــــــــــــح  كـــــــــــــــِ

  
 يَْكُسوم ، وذُو الَكالعِ كاَن َمعَهُ أَْيضاً.يُِريُد تَِميماً وأََسًدا وَطيِّئاً ، أَْجلَبُوا الَجْيَش َعلَى بَنِي عاِمر َمَع أَبِي 

ْجَل. الَكلَعِ  ، وأَْصُل هذا ِمن تََكلَّعَتْ  وفي اللَِّساِن : وإِذا اْجتََمعَت القَبَائُِل وتَناَصَرْت فقَدْ   يَْرتَِكُب الّرِ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، َكَكتٍِف : َسَواُده كالَوَسخ. َكِلعٌ  أَْسَودُ 

ّمِ ، عن ُكَراع. وإِناءٌ  الُكْلعَة ، بالفَتْحِ : لُغَةٌ في الَكْلعَةُ وِ  ٌخ ، قاَل ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر ،  ُمْكلَعٌ  بالضَّ  : عنههللارضي، كُمْكَرٍم : متََوّسِ

ِة  رِيـــــــــعـــــــــَ وِف الشــــــــــــــــــــــ  يـــــــــُ عـــــــــح اَءتح مبـــــــــَ جـــــــــَ ضٍ فـــــــــَ لـــــــــَ كـــــــــح   مـــــــــُ
ِه      ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل تح عـــــــــــَ دُ أََرشـــــــــــــــــــــــــ  واعـــــــــــِ فِّ الســـــــــــــــــــــــــ   ابأُلكـــــــــــُ

  
ِجيُع ، الِكْمعُ  : [كمع] ْوجِ : ُهوَ  كالَكِميعِ  ، بالَكْسِر : الضَّ حاحِ ، وِمْنهُ يُقَاُل للزَّ  ، قال أَْوُس بن َحَجٍر : َكِميعُها ، َكما ِفي الّصِ

يـــــــــــــُر وِإذح وِ  لـــــــــــــِ َبُ  الـــــــــــــبـــــــــــــَ مـــــــــــــح ِت الشـــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــ   هـــــــــــــَ

ــــــــــــضُ ابَت       ي مــــــــــــِ ا كــــــــــــَ عــــــــــــَ فــــــــــــِ ــــــــــــَ ت ــــــــــــح ل اِة مــــــــــــُ ــــــــــــَ ت ــــــــــــفــــــــــــَ  ال

  
 وقَاَل َعْنتََرةُ :

َو  وِ  هــــــــح ــــــــَ ِة فـ يــــــــقــــــــَ قــــــــِ ــــــــعــــــــَ ي كــــــــال فــــــــِ يــــــــح يســــــــــــــــــــــَ عــــــــِ مــــــــح  كــــــــِ

ارَا     طـــــــــــــــــَ ر  وال فـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ي ال أَف الحـــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 وَكِميِعي ، أَي : َضِجيِعي ، وُهَو َمَجاٌز. ِكْمِعي وفِي األَساِس : قَْولُُهم : باَت السَّْيفُ 

 ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ في التَّْكِملَِة. القَبَاءُ  : الِكْمعُ وِ 

الغائُِط  ُهو أَو ي نَْصرٍ ، َجْمعُه أَْكَماٌع ، وِمثْلُه قَْوُل أَبِ  الُمْطَمئِنُّ ِمَن األَْرِض ، تَْرتَِفُع ُحُروفُها ، وتَْطَمِئنُّ أَْوَساُطَها : الِكْمعُ  قاَل َشِمٌر :وِ 

 ِمن األَْرِض ، قالَهُ أَبُو َعْمٍرو ، وأَْنَشد : الُمتَطأِْطئُ 

ــــــــَ   ل تح عــــــــَ ــــــــ  ل ــــــــظــــــــَ اعِ ف مــــــــَ ٍج  اأَلكــــــــح لــــــــَ اِع َدعــــــــح مــــــــَ  َأكــــــــح

ريِ      جــــــــِ حــــــــً  وهــــــــَ نح ضــــــــــــــــــــــُ ا مــــــــِ هــــــــَ يـــــــــح تـــــــــَ هــــــــَ لــــــــَ  جــــــــِ  عــــــــَ

  
 وقاَل آَخُر :
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ّب  ه  (3)مُثّ اطـــــــــــــ  ازِعـــــــــــــُ نـــــــــــــَ ـــــــــــــُ يـــــــــــــٌر تـ ُه غـــــــــــــِ بـــــــــــــ   لـــــــــــــُ

مـــــــــــــــــاعِ      ٌض بـــــــــــــــــَا غـــــــــــــــــاابٍت وَأكـــــــــــــــــح دافـــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــَ

  
َر قَْوُل ُرْؤبَةَ : ِمَن الواِدي : ناِحيَتُه الِكْمعُ  قِيَل :وِ   وبه فُّسِ

ا  بــــــــــــَ زالِت اُ ســــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــح
َ

َت املــــــــــــ َرفــــــــــــح نح َأنح عــــــــــــَ  مــــــــــــِ

ضِ      مــــــــــــــح رحابَ  ابلــــــــــــــكــــــــــــــِ ٍ غــــــــــــــَ اح كح لــــــــــــــعــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  ملَح متــــــــــــــَح

  
 : َخْفٌض ِمَن األَْرِض لَيٌِّن ، وأَْنَشَد : الِكْمعُ  َحنِيفَةَ :وقاَل أَبُو 

__________________ 
 ( يف معجم البلدان إقليم كالع : ابألندل  من نواحي بطليموس.1)
 «.أحا ة» 478( يف مجهرة ابن حزم ص 2)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« لسانكذا ابألصر ومل يوجد يف ال»وهبامش املطبوعة املصرية : « اطّب إليه»( ابألصر 3)
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َة  ِوايً ِو  طــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح طــــــــــــــــَ اًل يف مــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــَبن  َنــــــــــــــــَح

ضِ وِ      مـــــــــــح ا  الـــــــــــكـــــــــــِ جـــــــــــاهـــــــــــَ ا وحـــــــــــَ رَارِهـــــــــــَ ـــــــــــَ (1)بـــــــــــَا قـ
 

  
 َحَجاها : َحْرفُها ، وقاَل غيُره : هو الُمْطَمئِنُّ ِمَن األَْرِض ، ويُقَال : ُمْستَقَرُّ الماِء.

 ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. فاُلٌن في ِكْمِعه ، أَي : فِي بَْيتِه وَمْوِضِعهِ  قَْولُُهم : وِمْنهالَمَحلُّ ،  : الِكْمعُ وِ 

 بالتَّْحِريِك : ُعْقَدةُ الفَِخِذ. ، الَكَمعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

عَةُ  ،( 2) الَكِمعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  ُجُل اإِلمَّ ةُ  كَكتٍِف : الرَّ . قاَل : والعامَّ ْبِديَّ  تَُسّميِه الَمْعَمِعيَّ ، واللِّ

 قََطعََها. ، ونَصُّ الُمِحيِط : قََوائَِم دابَّتِِه :أََشلََّها ، أَيّ  قََوائَِمه ، كَمنَعَ  َكَمعَ وِ 

 ، وَشَرَع ، ُكلُّه بَمْعنًى واِحٍد. في اإِلنَاِء وَكَرعَ  َكَمعَ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ 

ُجلُ  َكَمعَ جِ : َسِمْعُت أَبا السَِّميَدعِ يَقُوُل :قاَل إِْسَحاُق بُن الفَرَ وِ  قاعِ : َشَرعَ  ، أَْي : فِي الماءِ  الفََرُس والبَِعيُر والرَّ  فيِه ، قاَل ابُن الّرِ

ا  هتــــــــُ ذ  ــــــــَ َب ل ــــــــح ل ــــــــقــــــــَ ي ال فــــــــِ ِر َيشــــــــــــــــــــــح غــــــــح ــــــــ  ــــــــثـ ُة ال ــــــــَ رّاق ــــــــَ  بـ

ا       ـــــــــــَ رِه غـــــــــــح ـــــــــــَ هـــــــــــا يف ثـ ـــــــــــُ ل ـــــــــــِّ ب قـــــــــــَ اِإذا مـــــــــــُ عـــــــــــَ مـــــــــــَ  كـــــــــــَ

  
 بِفيِه في ِريِق ثَْغِرَها.َمْعنَاه : َشَرَع 

 الّدابَّةُ : َمَشْت َضِعيفَةً. قاَل ابُن َعبّاٍد : َكَمعَتوِ 

ُجُل الّرُجل َعلَى (3)ال ِستَْر بَْينَُهَما ، وقد نُِهَي َعْنه ، وعن الُمكاَعَمة  ضاَجعَهُ في ثَْوٍب واِحدٍ  ُمَكاَمعَةً : كاَمعَهُ  يُقَال :وِ   فِيِه. : وُهَو أَْن يَْلثَُم الرَّ

هُ إِلَْيه قاَل اللَّْيُث : كاَمعَهُ : إِذاوِ   ليَُصونَه ، وأَْنَشَد : َضمَّ

اِم ِإذا  مـــــــــَ ـــــــــِّ ـــــــــت ُر ال ـــــــــح ي ـــــــــَ ضُ ل كـــــــــامـــــــــِ
ُ
هـــــــــا  املـــــــــ مـــــــــ   صـــــــــــــــــــــــَ

ضُ      طــــــــــَ ِد َتســــــــــــــــــــــــح ــــــــــِ رائ نح ا ــــــــــَ ُدوِّ ا مــــــــــِ َد اهلــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــَ  بـ

  
ها إِليِه ، كأَنَّه يَُصونَُها.  ألَنَّه يَُضمُّ

قَاءَ ا اْكتََمعَ  قاَل ابُن فاِرٍس :وِ   َشِرَب ِمْن فِيِه. : إِذا لّسِ

 :* ومّما يُْستَْدَرُك عليه 

 ، قال الّشاِعُر : (4)ٌء ِمْنَك : القَِريُب الِّذي ال يَْخفَى عليه َشيْ  الُمكاِمعُ 

َرتح  ضـــــــــــــــِ َوشـــــــــــــــــــــًا ِحَا ُأحح لحَم  َجحح  َدَعوحُت ابَن ســـــــــــــــَ

ُدو       ي ا ورامــــــــــــاين الــــــــــــعــــــــــــَ ومــــــــــــِ ضُ  ــــــــــــُُ امــــــــــــِ كــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــ

  
 ، بالَكْسِر : َمْوِضٌع ، وبه فَسَّر بعٌض قوَل ُرْؤبَةَ الّسابَِق. الِكْمعُ وِ 

 الغََضى : أَْخَرَج َوَرقَةُ ، وأَْبَدى ثََمَره. أَْكَمعوِ 

َجاِل ، َكما فِي العُبَاِب ، واللَِّساِن. القَِصيرُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو ، بالّضمِّ  الُكْنتُعُ  : [كنتع]  ِمن الّرِ

ً  ، كَمنََع ، َكنَعَ  : [كنع] ّمِ : ُكنُوعا حاحِ ، وفي اللَِّساِن : تَقَبَّضَ  اْنقَبَضَ  ، بالضَّ  ْبساً.، وتََشنََّج يُ  واْنَضمَّ  َكما في العُبَاِب والّصِ

 َعْن أَبِي َزْيٍد ، وأَْنَشَد : األَْمُر : قَُربَ  َكنَعَ وِ 

وحُت   َ
ضح ِإيّنِ ِإذا املـــــــــــــــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

زَعح      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ابجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َوق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ال أَتـ

  
 وقاَل األَْحَوُص :
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ُم  هـــــــــُ وســـــــــــــــــــــــُ مح  (5)حيـــــــــَُ هـــــــــُ لـــــــــ  ِا فـــــــــكـــــــــُ قـــــــــِ ُر الـــــــــيـــــــــَ  َأهـــــــــح

وحُت       َ
وحِت واملـــــــــــــ َ

ذاَر املـــــــــــــ ود حـــــــــــــِ لـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ضُ يـ  كـــــــــــــانـــــــــــــِ

  
ً  فيهِ  َكنَعوِ  : إِذا نََزَل بَِك بنِْفِسه َوأَْهِلِه َطَمعاً  كانِعٌ  يُقَاَل : َرُجلٌ  َطِمعَ   :ُكنُوعا

 في فَْضِلَك ، وقاَل ِسناُن بُن َعْمٍرو : (6)

ه  ســـــــــــــــــــــَ ِب نـَفح غـــــــح ا َيطحِوي عَل  الســــــــــــــ   مخَِيص اَ شـــــــــــــــــــــَ

وِس      فـــــــــــــُ وحابِت الـــــــــــــنــــــــــــــ  ُروٌد  ـــــــــــــَ ضِ طـــــــــــــَ َوانـــــــــــــِ  الـــــــــــــكـــــــــــــَ

  
 

 قاَل النّابِغَةُ : الِمْسُك بالثَّْوِب : لَِزَق بهِ  َكنَعَ وِ 

ُك   َناِفها املِسح  (7) كاِنضُ بَزوحرَاَء يف أكح
__________________ 

 نسبه لعدي بن الرقاع.و « مطيطة»( البيت يف معجم البلدان 1)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بكسر الكاف وسكون امليم ا ويف التهذيب بكسر ففتح.2)
 «.املكامعة»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( يف اللسان : من أمر .4)
 «.حنو سهم»( عن الديوان ا وابألصر 5)
 «.طعماً »( عن اللسان وابألصر 6)
 وصدره فيه : 53( ديوانه ص 7)
 تســــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــي إذا مـــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــت غـــــــــــــري مصــــــــــــــــــــــــــّرد وِ 

 . املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارعُ ..     

  

 ويرو  يف حافاهتا.
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َدةِ ، وقد تَقَدََّم.« كابعُ »ويُْرَوى :   بالُمَوحَّ

ً  فاُلنٌ  َكنَعَ وِ  لَِّة ، وقِيَل : َسأََل ، وفي الَحِدي كأَْكنَعَ  َخَضَع والَن ، : ُكنُوعا حاحِ ، وقِيَل : َدنَا ِمَن الذِّ « الُكنُوعِ  أَُعوذُ باهلل ِمنَ »ِث : ، كما في الّصِ

 ، أَّي من التَّصاُغِر للَمْسأَلَِة ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، وبَْعُضُهم يَْرِوي قَْوَل الشَّّماخِ :

يِن  غـــــــــــــح ـــــــــــــُ يـ ـــــــــــــَ ه فـ حـــــــــــــُ لـــــــــــــِ رحِء ُيصـــــــــــــــــــــــــــح َ
مـــــــــــــاُ  املـــــــــــــ  لـــــــــــــَ

َن      ز  مــــــــــــــِ َرُه َأعــــــــــــــَ فــــــــــــــاقــــــــــــــِ وعِ مــــــــــــــَ نــــــــــــــُ  (1) الــــــــــــــكــــــــــــــُ
  

 قَِليلَةٌ.بالكاِف ، وهي ِرَوايَةٌ 

ُجُل : َذلَّ للشَّيْ  أَْكنَعَ وِ   ِء ، وَخَضَع له ، قال العَّجاُج :الرَّ

ِثه والّرِفحِ  َحىت   نَـَعاِمنح نـَفح  (2) َأكح
 : الّسائُِل الخاِضُع ، َوَرَوى بَْيتاً فيِه : الكانِعُ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو :

 (3) الَكَواِنضَرَم    يف تِلحَك اأَلكحفِّ 
 وَمْعنَاه : الدَّوانِي للسُّؤاِل والطََّمع.

ً  النَّْجمُ  َكنَعَ وِ   كما في الّصحاحِ. ماَل للغُُروبِ  : ُكنُوعا

ً  َعن األَْمرِ  َكنَعَ وِ  أَي : « َعْنَها َكنَعُوا فَلَّما بَلَغُوا الَمِدينَةَ »الَحِديُث : ْنهُ ، ومنهزاَد ابُن األَثِيِر : وَعَدَل عَ  َهَرَب َوَجبُنَ و : إِذا أَْحَجَم َعْنهُ ، ُكنُوعا

ً  أَصابِعَهُ  َكنَعَ ! ووما أَْجبَنَه !أَْحَجُموا عِن الدُُّخوِل فِيها ، واْنقَبَُضوا ، وَعَدلُوا عنها ، يُقَال : ما أَْكنَعَه : وفي العُبَاِب  َضَربََها فأَْيبََسَها : ُكنُوعا

 .(4)َسْت فيَبِ 

 «.بهِ  أَْكنَعُ  والَِّذي:»حَكاهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، قاَل  باهلل تَعَالَى : َحلَفَ  َكنَعَ وِ 

ً  العُقَابُ  َكنَعَتِ وِ  ْت َجنَاَحْيَها لالْنِقَضاض : ُكنُوعا ً  أََصابِعُه َكنِعَتْ  يُقَاُل : كفَِرَح : يَبَِس وتََشنَّجَ  َكنِعَ و : جانَِحةٌ ، نَقَلَه اللَّْيُث. كانِعَةٌ  فهي َضمَّ  َكنَعا

: 

 إِذا تََشنََّجْت ، قال الشاعُر :

ِه  َرتـــــــــــــِ فـــــــــــــح زنا بشـــــــــــــــــــــــــــَ رٍت حـــــــــــــَ قـــــــــــــِ و لـــــــــــــَ  َأحنـــــــــــــحَ  أَبـــــــــــــُ

ىن هبـــــــــا       مـــــــــح ه الـــــــــيـــــــــُ فـــــــــ  تح كـــــــــَ حـــــــــَ بـــــــــَ ضُ فـــــــــَبصــــــــــــــــــــــح نـــــــــَ  كـــــــــَ

  
ً  ءُ الشَّيْ  َكنِعَ وِ   وَداَم. لَِزمَ  : َكنَعا

ُجُل : إِذا َكنِعَ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ   ُصِرَع َعلَى َحنَِكه. الرَّ

 وبين َشْيخ وَشنِجٍ َجنَاُس تَْصِحيٍف. َشنِجٌ  أَي ، كَكِتفٍ  َكنِعٌ  َشْيخٌ  قاَل َغْيُرهُ :وِ 

 وأَْنَشَد اللَّْيُث : : الِزقَةٌ بالَوْجهِ  كانِعَةٌ  أُنُوفٌ وِ 

ا  ُدوهنـــــــــــــَ مـــــــــــــِ ثـــــــــــــح ـــــــــــــَ مح يـ لـــــــــــــَ  آابرِهـــــــــــــِ ودًا عـــــــــــــَ عـــــــــــــُ ـــــــــــــُ  قـ

وِف      َك األُنـــــــــــُ لـــــــــــح ضِ َرمـــــــــــَ    يف تـــــــــــِ َوانـــــــــــِ  الـــــــــــكـــــــــــَ

  
 وقد تَقَدََّم قَِريباً.« الَكَوانِعِ  األَُكفِّ »هكذا أَْنَشَدهُ ، ويُْرَوى : 

 قالَه أَبُو َعْمٍرو. الَمْكُسوُر اليَدِ  كأَِميٍر : الَكنِيعُ وِ 

 َعنّا ، أَي : َعَدلُوا. َكنَعُوا، يُقَاُل : العاِدُل َعْن َطِريٍق إِلَى َغْيِرهِ  :أَْيضاً  الَكنِيعُ و قاَل :

 ، عن ابِن َعبّاٍد. ِمَن الُجوعِ : الشَِّديدُ  : الَكنِيعُ وِ 

ةٌ تََكلََّمْت بلُغٍَة تُضاِرُع العََربِيَّةَ  الَكْنعانِيُّونَ وِ  ، قالَهُ اللَّْيُث ، قاَل  بِن ساِم بِن نُوحٍ َعلَْيِه الصَّالةُ والسَّالمُ  َكْنعَانَ  أَْوالدُ  أَي تَُشابُِهها ، وُهم : أُمَّ

، وكونُه ابَن ساٍم ، َصِريُح الُمَصنِِّف بِه أَنّه بالفَتْحِ ، وهو الَمْعُروُف ، وَجَزَم بَْعُضُهم بأَنَّ األَْفَصَح فيِه الَكْسُر ، وقد يُْفتَُح « َكْنعَانُ و»َشْيُخنا : 
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هاُب في الِعنَايَِة أَثْنَاَء  (5)بُن ُكوش ، ِمْن أَْوالِد حاِم بن نُوحٍ  َكْنعَانُ  للَّْيِث ، وتَبِعَه الُمَصنُِّف ، وفي التّواِريخِ : أَنّههو قَْوُل ا ، كما نَبَّه عليِه الّشِ

 «.النَّْحلِ »

َمِة الفاِضِليَِّة.قلُت : والَِّذي قالَهُ اللَّْيُث هو اْختِيَاُر ابِن الُمْنِذِر الُكوفِّيِ النَّ   ّسابَِة ، كما َذَكَره ابُن الَجّوانِّيِ في الُمقَّدِ

قَْد كانَْت يَُده أُِصيبَْت و األََشلّ  يَْعنِي بهِ « إِاّل أَنَّ فِيِه نَْخَوةً وِكْبًرا األَْكنَعُ »:  ـلَّما ُعِرَض َعلَْيِه للِخالفَِة  ـفي َحِديِث ُعَمَر أَنَّهُ قاَل َعْن َطْلَحةَ وِ 

 .فَشلَّتْ  ، وسلموآلهعليههللاصلىيَْوَم أُُحٍد لَّما َوقَى بِها َرُسوَل هللا 

__________________ 
 برواية :« كرع»وعجزه يف التهذيب 

 بصهباء يف حافاهتا املسك كارعح 
 «.نضق»وقد تقدمت اإلشارة إليه يف مادة « أعف من القنوع»( ديوانه برواية 1)
 .91( كذا ابألصر والرجز لر بة ديوانه ص 2)
 ( اللسان والتهذيب ا ومتامه يف التكملة ونسبه للنابغة الذبياين وصدره :3)

 قعوداً لد  أبياهتم يشمدوهنم
 ( وهي رواية اللسان.4)
 .463( الذي يف التوراة أن كنعان من ولد حام بن نوح ا كما يف مجهرة ابن حزم ص 5)
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 ِمَن األُُموِر : النّاقُِص. األَْكنَعُ وِ 

، وفي  (1)هَكذا َرَواهُ األَْزَهِريُّ « أَْكنَعُ و ُكلُّ أَْمٍر ِذي باٍل لَْم يُْبَدأْ فِيِه بِذْكِر هللا فَُهَو أَْقَطُع ،»الَحِديُث : ، وُهَو َمَجاٌز ، ومنه أَْكنَعُ  يُقَال : أَْمرٌ 

« أَْكنَعُ  ُكلُّ أَْمٍر ِذي باٍل لَْم يُْحَمِد هللاُ فيِه فَُهو»: كان يُقَاُل :  ـفي الُخْطبَِة الَّتِي َخَطبَها لإِلْصالحِ بَْيَن األَْزِد وتَِميٍم  ـَحِديِث األَْحنَِف ْبَن قَْيٍس 
َمْخشِريُّ  (2) مِّ  ُكْنعٌ  ج : ذَكَره هو أَْيضاً والزَّ  نََواقُِص. ، أَي : ُكْنعٌ  : أُُمورٌ يُقَاُل  بالضَّ

ُجلُ  أَْكنَعَ وِ   : َخضَع ، وهذا قَْد تَقَدََّم قَِريباً مع ِذْكِر شاِهِده ، فُهَو تَْكَراٌر. الرَّ

لَّةِ  : أَْكنَعَ  أَو  أَْو َدنَا لَهُ. أَو َسأَلَ  ِء ،، أَو َذلَّ للشَّيْ  َدنَا ِمَن الذِّ

 إِلَيَّ اإِلبَِل ، أَْي :أَْدنِها. أَْكنِعْ  يُقَاُل : (3) نَاَهااإِلبِل إِلَيَّ : أَدْ  أَْكنَعَ وِ 

قَاُء يُْدنَى فُوهُ إِلَى الُمْكنَعُ وِ   الغَِديِر ، فَيُْمألُ. وفي التَّْكِملَة :ِمنَ  ، كُمْجَمٍل : الّسِ

ى  ـالَحِديُث : قاَل الّساِدُن لخاِلِد  عِ يابُِسَها ُمتقَبُِّضها ، وِمْنهُ ، وقِيَل :الُمقَفَُّع األَصابِ  كُمعَظٍَّم ، وُمْجَمٍل : الُمقَفَُّع اليَدِ  الُمَكنَّعُ وِ  ِحيَن أَراَد َهْدَم العُزَّ

 أَي : ُمقَبَِّضةٌ يََدْيَك وُمِشلَّتُُهما.« ُمَكنِّعَتُكَ  ال تَْفعَْل ؛ فإِنََّها»:  ـ

 ِم :* وهذا قَْوُل َشِمٍر ، وأَْنَشَد ألَبِي النَّجْ أَو الَمْقُطوُعُهَما

َدِإ  ِي اأَلهح َكن ضمَيحِشي كَمشح
ُ
 امل

 وقاَل ُرْؤبَةُ :

ُض  (4)كـــــــــــــَبن   طـــــــــــــَ ا أَقـــــــــــــح نـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ د  ِإلـــــــــــــَ نح مـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

اِي َأوح      رَبُ اأَلرحســـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــح كـــــــــــــــَ ضُ مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ن كـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

  
ً  َعْنهُ  َكنَّعَ وِ   .(5)بالتَّْشِديِد. أَْيضاً « َعْنَها َكنَّعُوا»، وُرِوَي الَحِديُث الَِّذي َذَكْرنا :  َكنَعَ  َعْنهُ ِمثْل : َعَدلَ  تَْكنِيعا

َعه * بالسَّْيِف ِمثْلُ فالنا َكنَّعَهو أَي : قََطعَها وأَْيبََسها. يََده : أََشلََّها َكنَّعَ وِ  عَهُ. َكوَّ  وبَضَّ

هُ الِقدُّ  كانِعٌ  أَِسيرٌ وِ    اليابُِس ، عن ابِن ُدَرْيٍد.، وُهَو الِجْلدُ  : قَْد َضمَّ

 ، وهو : ما بَِقَي قُْرَب الَجبَِل ِمَن الماِء ، وَسيَأْتِي إِْن َشاَء هللاُ تَعَالَى. الِعْنكِ  : لُغَةٌ فِي بالَكْسرِ  الِكْنعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 بَْعُضُهم ببَْعٍض ، نَقَلَه الَجْوَهِري ، وهو قَْوُل اللَّْيِث ، وأَْنَشَد : اْجتََمعَ  القَْوُم : اْكتَنَعَ وِ 

وا  عــــــُ نـــــــَ تـــــــَ ِر فـــــــاكــــــح هـــــــح ذاَر الــــــكــــــَ يــــــعـــــــًا حـــــــِ  ســـــــــــــــــــــاُروا مجــــــَِ

هح      ِدقـــــــــــَ ِة الـــــــــــغـــــــــــَ فـــــــــــَ جـــــــــــح َ اهلـــــــــــَ اح َ اإِلايِد وبـــــــــــَ اح (6)بـــــــــــَ
 

  
 عليِه. تَعَطَّفَ  : إِذا عليهِ  اْكتَنَعَ و قاَل :

 :الحاِضُر ، قاَل يَِزيُد بُن ُمعَاِويَةَ : الُمْكتَنِعُ و اللَّْيُل : َحَضَر َوَدنَا. اْكتَنَعَ  قاَل َغْيُره :وِ 

ُر و  يــــــــــــــــح اآَب هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــلــــــــــــــــ  عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــَ تـ  اكــــــــــــــــح

ا وِ      عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــــَ تـ وحُم وامــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــنـ ر  ال ــــــــــــــــــَ (7)أَم
 

  
 بِه ، وتََضبََّث. تَعَلَّقَ  : إَِذا بهِ  فاُلنٌ  تََكنَّعَ وِ 

ُم بُن نَُوْيَرةَ  ِه : تَقَبَّضَ األَِسيُر في قِدِّ  تََكنَّعَ وِ   : عنههللارضيواْجتََمَع ، قاَل ُمتَّمِ

ريَُه وِ  عــــــــــــِ ُروقــــــــــــًا بــــــــــــَ ف ِإذا أَرحغــــــــــــَ  طــــــــــــُ يــــــــــــح  ضــــــــــــــــــــــــــَ

ىت  وِ      دِّ حـــــــــــَ َو  يف الـــــــــــقـــــــــــِ اعـــــــــــاٍن ثــــــــــــَ عـــــــــــَ نــــــــــــ  كـــــــــــَ  تـــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْجلَْيِن من داٍء ، َعلَى َهْيئَِة القَْطعِ والتَّعَقُِّف. الُكنَاعُ   ، كغَُراٍب : قَِصُر اليََدْيِن والّرِ
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 يََداهُ وِرْجاَلهُ : تَقَبََّضتَا من ُجْرحٍ ويَبَِستَا. تََكنَّعَتْ وِ 

 : الَمْقُطوُع اليََدْيِن ، وِمْنهُ قَْولُه : الَمْكنُوعُ وِ 

نح  ِر مــــــــِ وَص املِصــــــــــــــــــــــح ُت ُلصــــــــــــــــــــــُ رَكــــــــح ــــــــَ ٍ  تـ ــــــــِ ِ ابئ اح ــــــــَ  ب

يــــــــٍب و      لــــــــِ وعِ صــــــــــــــــــــــَ نــــــــُ كــــــــح يــــــــِض ابرِ ِ  مــــــــَ راســــــــــــــــــــــِ  الــــــــكــــــــَ

  
__________________ 

 ( مل يرد يف التهذيب ال يف مادة قطض وال يف كنض.1)
 ( كذا ابألصر والتهذيب والنهاية والتكملة وزيد بعدها يف اللسان : أي أقطض.2)
 القاموس.( ابألصر : واإِلبر أدانها إّد ا واملثبت عن 3)
َقحطوُعها»يف القاموس :  (*)

 «.املقطوُعُهما»بد  : « امل
 واملثبت عن التكملة.« كبنه مدّ »( ابألصر : 4)
 ( وهي رواية التهذيب.5)
 ساقطة من األصر والكويتية. (*)
 ( عن املطبوعة الكويتية وابألصر الفدقة ابلفاء.6)
 برواية : 498/  2( البيت يف الكامر للمربد 7)

 طـــــــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــــــذا اهلـــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــا 

 أمــــــــــــــــــــــــّر الــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــاوِ     

  

 إد أيب دهبر اجلمحي. 10/  4وفيه أن بعضهم نسبه لألحوص ا قا  أبو ا سن : الصحيح أنه ليزيد ا ونسبه اجلاحة يف ا يوان 
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َدةِ ، وقد تَقَدََّم « َمْكبُوع»ويُْرَوى :   .(1)بالُمَوحَّ

 ، َكَكِتٍف : الَِّذي تََشنََّجْت يَداهُ. الَكنِعُ وِ 

 أَْيضاً : الاّلِزُم ، قاَل ُسَوْيُد بُن أَبِي كاِهٍل : الَكنِعُ وِ 

ًد  وِ  نح عـــــــــــــــِ ا مـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــَ ُت ِإل ـــــــــــــــح ي طـــــــــــــــ   ختـــــــــــــــََ

مِّ      ِر واهلـــــــــــــــــَ َزمـــــــــــــــــاِع اأَلمـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــِ ضح ب ـــــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ  ال

  
 : اليَُد الشَّاّلُء. الُمَكنَّعَةُ وِ 

 : ـوكاَن فِي ِسْجِن الَحّجاجِ  ـقَبٌِّض ُمتََداِخٌل ، قاَل َجْحَدٌر ، كأَِميٍر : ُمتَ  َكنِيعٌ  وَرُجلٌ 

ا   ت  هلـــــــــــــــــََ يِن فـــــــــــــــــبـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاً َ َو بـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــَ

وٌم      ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــُُ ين  ـ ــــــــــُ ارِق فــــــــــَ ــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــا تـ واين  ـ  حــــــــــَ

  
. أَْكنَعَتِ وِ   العُقَاُب : كَكنَعَْت ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 : الِّذي تََدانَى وتََصاَغَر وتَقَاَرَب بَْعُضهُ ِمْن بَْعٍض. الكانِعُ وِ 

 ، أَي : أََحٌد ، َعْن ثَْعلٍَب ، والَمْعُروف َكتِيٌع. َكنِيعٌ  وما بالّدارِ 

 : َعفَُل الَمْرأَةِ ، قاَل الّشاِعُر : الَكنَْعناةُ وِ 

ا  هــــــــــَ ــــــــــح نـ حــــــــــاَن مــــــــــِ ــــــــــَ اُء ف ــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــَ ا ال َبهــــــــــَ ــــــــــ  ي ــــــــــجــــــــــَ  ف

اةٌ      نـــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــَ ٌة َرُذوُم  كـــــــــــــــــــــَ (2)وراِدعـــــــــــــــــــــَ
 

  
ْمِل ، وتَمايُلُه : َمْشُي الَكْلبِ  الَكْوعُ  : [كوع] حاحِ. ِمْن ِشدَّةِ الَحرِّ  ُكوِعهِ  َعلَى في الرَّ  كما في الّصِ

ْنِد الَِّذي يَِلي اإِلْبَها الُكوعُ وِ  ّمِ : َطَرُف الزَّ ْنِد ، َم ، كالَكاعِ بالضَّ حاحِ ، وقِيَل : ُهو ِمْن أَْصِل اإِلْبهاِم إِلَى الزَّ ْنَدْيِن  ، كما في الّصِ أَو ُهَما َطَرفا الزَّ

ْسغَ  راعِ ِمّما يَِلي الرُّ ْنِد الِّذي يَِلي اإِلْبَهامَ  الُكوعُ  أَو ، قاَل اللَّْيُث : هَكذا َزَعَمهُ أَبُو الدُّقَْيِش ، فِي الذِّ  ، كما َمرَّ عن الَجْوَهِرّيِ. : َطَرُف الزَّ

ْنِد الَِّذي يَِلي الِخْنَصَر ، وُهَو الُكْرُسوعُ  الكاعُ وِ  ُق  : َطَرُف الزَّ :  الُكوعُ  والُكْرُسوع ، الُكوعِ  بينَ  (3)، وفي األَساِس : الغَبِيُّ : ُهَو الَِّذي ال يُفَّرِ

َكةً : والدََّرمُ  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، قاَل : : أَْخفَاُهما وأََشدُُّهما ُدْرَمةً  الُكوعُ  أَو  اإِلْبَهام ، والُكْرُسوُع : من ناِحيَِة الِخْنَصِر.ِمْن ناِحيَةِ  أَْن ال  ُمَحرَّ

 يَْظَهَر للعَْظِم َحْجٌم.

حاحِ :الُمْعَوجُّ  الكاعِ  : العَِظيمُ  األَْكَوعُ  قاَل :وِ  ٌ الُكوعِ  وفي الّصِ  . قلُت : وهو قَْوُل أَبِي َسِعيٍد.الَكَوعِ  بَيِّنَةُ  َكْوَعاءُ  . واْمَرأَة

ً  ، كفَِرحَ  َكِوعَ  َمن أَْقبََل ُرْسغاهُ َعلَى َمْنِكبَْيِه ، وقَدْ  : األَْكَوعُ وِ  ْسغَْيِن ، وإِْقبَاُل إِْحَدى اليََديْ  الَكَوعُ  ، وقاَل اللَّْيُث : كَوعا ِن َعلَى : يُْبٌس في الرُّ

 .أَْكَوعُ  األُْخَرى ، يُقَاُل : بَِعيرٌ 

، ُكْنيَتُه أَبُو ُمْسِلٍم ، وقِيَل : أَبُو إِياٍس  األَْكَوعِ  َجّدِ الصَّحابِّيِ َسلََمةَ بِن َعْمِرو بِن ِسنَاِن بنِ  بِن َعْبِد هللا بِن قَُشْيٍر األَْسلَِمّيِ  لَقَُب ِسنَان : األَْكَوعُ وِ 

بََذةَ ُمدَّةً ، وكاَن ُشَجاعاً راِمياً ، ، بايََع تَحْ  (4)  َسنَةَ  بالَمِدينَةِ  تُُوفِّيَ « قَطُّ  أَبِي َكَذبَ  ما»:  إِياسٌ  اْبنُه قالَ  ، عنههللارضيَت الشََّجَرةِ ، ونََزَل الرَّ

 : القائُِل يَْوَم ِذي قََرٍد وَغَطفَاَن ، وُهَو يَْرِمي وهو ، وَسْبِعينَ  أَْربَعٍ 

ا وَأانَ  هــــــــــــــــــــــــــــَ ذح وَعح ابــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــُ (5)خــــــــــــــــــــــــــــُ  اأَلكــــــــــــــــــــــــــــح

ضح وِ      وحُم الــــــــــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــَ وحُم يـ ــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــــــيـ

  
عِ في  ضَّ  «.ر ض ع»وقد َمرَّ تَْفِسيُر الرُّ

َعهُ وِ  تْ  تَْكِويعاً : بالسَّْيفِ  َكوَّ  .أَْكواُعه َضَربَهُ بِه َحتّى اْعَوجَّ

َعتْ وِ  َعتْ  وِمْنهُ الَحِديُث : الَكَوعُ  يَُده : أَصابََها تََكوَّ  وقد تَقَدََّم.« أَصابِعُه فَتََكوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 ً . ُكوِعه : ُعِقَر فَمَشى َعلَى كاَع َكْوعا  ؛ ألَنَّه ال يَْقِدُر َعلَى الِقيَاِم ، وقِيَل : َمَشى في ِشّقٍ

راعِ ، وِمَن اإِلبِِل : الِّذي قَْد أَْقبََل خُ  األَْكَوعُ  وقاَل أَبُو َزْيٍد : ْسغِ ، الَِّذي أَْقبَلَْت يَُده نَْحَو بَْطِن الذِّ فُّه نَْحَو الَوِظيِف ، فُهَو : اليابُِس اليَِد مَن الرُّ

 إِاّل في اليََدْيِن. الَكَوعُ  ِشي َعلَى ُرْسِغه ، وال يَُكونُ يَمْ 

ْجِل َعلَى أََخواتَِها إِْقبَاالً َشِديًدا ، َحتّى يَْظَهَر َعْظُم أَْصِلَها ، قاَل : (6) [الَكَوعُ ] ـ« وك ع»في تَْرَجَمِة  ـوفي التَّْهِذيِب   : أَْن تُْقبَِل إِْبَهاُم الّرِ

 َحتّى الُكوعِ  : اْنِقالبُ  في اليَدِ  الَكَوعُ و

__________________ 
 ( نسب يف مادة كبض لذي الرمة.1)
 ( الرادعة : اإلست ا والرذوم : الضروط.2)
 «.الغيب»ومل ترد فيه لفظة « ... وفالن ال يفّر »( الذي يف األساس : 3)
 ( زيد يف أسد الغابة : وقير أبو عامر ا واألكثر أبو إايس.4)
 بدون واو.« أان»س وابألصر ( عن القامو 5)
 .42/  3« وكض»( زايدة عن التهذيب 6)
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ِله خارِجاً. َص َأصح  يـَُزوَ  ا فرَتَ  َشخح
 .الكاعِ  والُكَوْيع : تَْصِغيرُ 

. بُكوعهِ  ويُقَاُل : أَْحَمُق يَْمتَِخطُ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

حاحِ ، والَعن الشَّيْ  كاعَ وِ  َمْعنَى : هابَهُ وَجبَُن ِء يَكاُع ، كَخاَف يَخاُف : لُغَةٌ في َكعَّ عنه يَُكعُّ ، َعْن يَْعقُوَب ، نَقَلَه َعن الِكسائِّيِ ، وُهَو في الّصِ

 عنه ، وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف في الّذي يَليه اْستِْطراًدا ، وهذا َمَحلُّ ِذْكِره.

 لضّمِ : َمْوِضٌع ، كما في التَّْكِملَِة.با ُكوَعةُ وِ 

ً  ، وهِذه َعْن يَْعقُوَب ، نَقَلََها عن الِكسائِّيِ ، أَكاعُ و ، أَِكيعُ  َعْنه ، ِكْعتُ  : [كيع] إِذا ِهْبتَه  : لُغَةٌ فِي َكعَْعُت َعِن األَْمِر أَِكعُّ : َكْيعُوَعةً و ، َكْيعا

 َعلَى القَْلِب ، قاَل الشَّاِعُر : كاعٍ و ، (1) كائِعٌ  فُهوَ  اهُ يَْعقُوُب عن الِكسائِّيِ ،قال الَجْوَهِريُّ : َحكَ  وَجبُْنُت َعْنه

ًة  يـــــــَ يِّ ضـــــــــــــــــــــاحـــــــِ اين نســـــــــــــــــــــاَء ا ـــــــَ فـــــــَ تــــــــَ  حـــــــىت اســـــــــــــــــــــح

تـــــــــًا  وِ      بـــــــــَ ـــــــــح ثـ ٌرو مـــــــــُ مـــــــــح رحُء عـــــــــَ َ
َح املـــــــــ بـــــــــَ  (2) كـــــــــاعِ َأصـــــــــــــــــــــــح

  
 وقَْد ُرِوَي بالتَّْشِديد ، كما تَقَدََّم ، والَمْعنَى واِحٌد.« َحتّى ماَت أَبو طاِلبٍ  كاَعةٌ  ما َزالَْت قَُرْيشٌ »الَحِديُث :  ِمثَاُل بائِعٍ وباَعٍة ، وِمْنهُ  كاَعةٌ  ُهمْ وِ 

حاحِ َمْفُصوالً من تَْرِكيِب  ِه فِيها فِي آِخِر تَْرِكيِب إِاّل « ع ك و»ثم إِّن هذا الَحْرَف ُوِجَد في أَْكثَِر نَُسخِ الّصِ نُْسَخة أَبِي َسْهٍل ، فإِنّه ُوِجَد بَخّطِ

ْل.« ع ك و»  ِمْن َغْيِر اْنِفَصاٍل ، فتَأَمَّ

 مض العا فصر الالم
ً  : يُقاُل : [لبع] ً  َذَهَب بِِه َضْبعا َم ِذْكُره أَْيضاً أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وَذَكَره ابنُ  ، أَي : باِطالً  لَْبعا  َعبّاٍد في الُمِحيِط ، وقد تَقَدَّ

 ، وكأَنَّ لَْبعاً : إِتْباٌع ، وِلذا ال يُْفَرُد.« ض ب ع»في 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : إِذا َرَماهُ بِبَْعَرةٍ ، قالَهُ العَُزْيِزّي. لَبَعَهُ 

 والصَّواُب : لَقَعَهُ ، بالقَاف َكما َسيَأْتِي.وقاَل الّصاَغانِيُّ : ُهَو تَّصِحيٌف ، 

 إِلَى الثّاِء والعَْيِن. (3) َمْن يَْرِجُع ِلسانُه ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : ُهوَ  األَْلثَعُ   :[لثع]

 .أَْلثَعُ  قيَل : هو اللَّثْعَةُ  فإِذا اْنقَلَبَتِ ،  ِمَن الشَّفَةِ  (4) : ما الَزَق األَْسنَاخَ  اللَّثْعَةُ و قاَل :

َكةً  اللََّخع : [لخع] يَ  اْستِْرَخاُء الِجْسمِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُهوَ  ، ُمَحرَّ ، هذا نَصُّ ابِن ُدَرْيٍد في  لَِخيعَةُ  يََمانِيَةٌ ، وِمْنهُ ُسّمِ

يَنُوف ،  لَِخيعَةُ  ونَصُّ ابِن ُدَرْيٍد : بُن يَنُوفَ  لَِخيعَةُ  وذُو الشَّناتِِر : ِملَِة َعْنه : اْستِْرَخاٌء في الِجْسِم ، قاَل ابن ُدَرْيٍد :، وفي التَّكْ  (5)الَجْمَهَرةِ 

ْل ، وُهَو َرُجلٌ  َوثََّب َعلَى ُمْلِكِهم ، فقَتَلَه ذُو نُواس ، وَملََك بَْعَده ، ، كاَن تَ  ِمْن ِحْميَرَ  وهو ذُو الشَّناتِِر ، وَسبََق في الّراِء أَنَّه لَْختِيعَةُ ، فتَأَمَّ

يِن  تُه في الّراِء ، وفِي الّسِ  .(6)وتَقَدََّمْت قِصَّ

َدةِ. بَْلَخعُ  أَو ُهوَ  نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد. ، كيَْمنَُع : ع ، باليََمنِ  يَْلَخعُ وِ  وقد تَقَدََّم في  (7)« اْفتَِراِق العََربِ »كذا قالَهُ ابُن الَكْلبِّيِ في ِكتاِب  بالباِء الُمَوحَّ

َدةِ أَنَّه قَْوٌل أَْيضاً الْبِن ُدَرْيٍد.  الُمَوحَّ

 ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، وهو َمجاٌز ، وِمْنهُ قْوُل أَبِي ُدواٍد : الُحبُّ قَْلبَه ، كَمنََع ، آلََمهُ  لَذعَ  : [لذع]

ٌر فــــــــــــــدَ  بــــــــــــــَ ا ُمســــــــــــــــــــــــــــح رِهــــــــــــــَ نح ِذكــــــــــــــح َي مــــــــــــــِ عــــــــــــــِ  مــــــــــــــح

ِر وِ      دح ذحعٌ يف الصــــــــــــــــــــــــ  ِر الــــــــــَغضــــــــــــــــــــــــَ   لــــــــــَ مــــــــــح  كــــــــــجــــــــــَ

  
ً  ءَ النّاُر الشَّيْ  لََذَعتِ وِ  . بالَّلْذعِ  وأَْحَرقَتْهُ ، وقَْد يَُرادُ  لَفََحتْهُ  : تَْلَذُعهُ لَْذعا  اإِلْحَراُق الَخِفيُف ، وهو الَكيُّ
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الِميَسِم في باِطِن  لَْذَعةُ  : الَّلْذَعةُ  وقاَل أَبُو َعِلّيٍ : بَطَرِف الِميَسِم ، َرْكَزةً ، أَو َرْكَزتَْينِ  في فِخِذه ، : َوَسَمه لَْذَعتَْينِ  ، أَو لْذَعةً  بَِعيَرهُ  لََذعَ وِ 

راعِ ، وقال : أََخْذتُه ِمن   ِسَماتِ »الذِّ

__________________ 
 تواف  عبارة اللسان.« وكاعٍ »واللفظة املثبتة « كائُض وكاعٌ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 «.. كاعي.. حىت استفبان نساء»( يف اللسان : 2)
 ( يف التكملة : بلسانه.3)
 ( يف التكملة : األسنان.4)
 .235/  2( اجلمهرة 5)
 «.نوس»و « شنرت»( انظر ماديت 6)
 (.الكليب)املنذر هشام بن  مد ابلباء أيضاً نقاًل عن أيب « بلخض»( وقيدها ايقوت 7)
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 البِن َحِبيَب.« اإِلِبرِ 
 بالُخْلِف. يَْلَذعُ  ، َكما في العُبَاِب ، وفي األَساِس : يَِعُد بِلسانِه َخْيًرا ، ثُمّ  ِمْخالٌف للَوْعدِ  ، أَي : ، َكَشّدادٍ  لَذّاعٌ  َمذّاعٌ  ِمَن الَمَجاِز : َرُجلٌ وِ 

ْهنِ  ، بِزياَدةِ الياِء : اللَّْوَذِعيُّ و كَجْوَهٍر ، ، الَّلْوَذعُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   والنَّْفِس. الَحِديُد الفُؤادِ  ، وقِيَل : ُهوَ  الَخِفيُف الذَِّكيُّ الظَِّريُف الّذِ

 وَحراَرتِه ، قاَل أَبُو ِخراٍش الُهَذِليُّ : بالنّاِر ِمْن َذَكائِهِ  يَْلَذعُ  اللَِّسُن الفَِصيُح ، كأَنَّهُ وِ 

وا  ــــــــــــُ ر ق فــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ ــــــــــــّداِر ملَح يـ ِر ال ــــــــــــمــــــــــــا اَبُ  َأهــــــــــــح  ف

ا وِ      هــــــــَ ــــــــح نـ ف  عــــــــَ دح خــــــــَ ي  قــــــــَ وحَذعــــــــِ ُر  الــــــــلــــــــ  الحــــــــِ (1)ا ــــــــُ
 

  
 وقاَل آَخُر :

هــــــــــــــا وِ  رامــــــــــــــَ ر  حــــــــــــــَ ُة أَرحٌض مــــــــــــــا حيــــــــــــــُِ رحبــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

اِس ِإال       َن الــــــــــنــــــــــّ ي  مــــــــــِ لــــــــــوحَذعــــــــــِ ُر  الــــــــــ  الحــــــــــِ (2)ا ــــــــــُ
 

  
 .كانَتْ  َكما عاَدتْ  ثم ، النََّهارِ  ِمنَ  ساَعةً  َمكَّةُ  له أُِحلَّتْ  وسلموآلهعليههللاصلىيعُنِي بِه النَّبِيَّ 

ً  القَْرُح اْلتِذاعاً : إِذا اْلتََذعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   القَْيُح. لَذََّعها ، وذِلَك إِذا تَقَيََّح ، وقَدْ  اْحتََرَق َوَجعا

َك ِلَسانَهُ ِمَن الغََضِب ، يُقَاُل : َرأَْيتُه غْضبَانَ  : اْلتَفََت يَِميناً وِشَماالً  تَلَذَّعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  . َحكاهُ اللِّْحيَانِيُّ ، وفي األَساس : كلَّْمتُه يتَلَذَّعُ  وَحرَّ

 .يَتَلَذَّعُ  فإِذا ُهَو غْضبانُ 

ً  : تَلَذَّعَ  قاَل الشَّْيبَانِيُّ :وِ   يَتَلَذَّعُ  وهو َمجاٌز ، وفي األََساِس :َرأَْيتُهُ َراِكَب بَِعيرٍ  ُسْرَعةٍ  ، وفِي الُمِحيِط : َمعَ  فِي ، زاَد ابُن َعبّادٍ  ساَر َسْيًرا َحَسنا

(3). 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

حاحِ ، وهو َمجاٌز. لَواِذِعه عَهُ بَكالٍم ، وِمْنهُ : نعُوذُ باهلِل ِمنْ بِلَسانِه : أَْوجَ  لََذَعهُ   ، كما في الّصِ

ُجُل : تََوقََّد ِذْهنُه ، وهو َمَجاٌز. تَلَذَّعَ  : التََّوقُُّد ، ومنه : التَّلَذُّعُ وِ   الرَّ

 .يَْلذَعُ  ، كُصَرد : نَبِيذٌ  اللَُّذعُ وِ 

 : ُكِوَي َكيَّةً َخِفيفَةً َعلَى فَِخِذه. َمْلذُوعٌ  وبَِعيرٌ 

َك َجناَحْيِه قَِليالً ، َكَما في اللّساِن والتَّْكِملَِة  لََذعَ وِ   .(4)الّطائُِر : َرْفَرَف ثُمَّ َحرَّ

ً  ، ، كَمنَعَ  *الَحيَّةُ والعَْقَربُ  لََسعَتِ  : [لسع] حاحِ ، أَْي : تَْلَسُع لَْسعا بالُحَمِة ، ويُقَاُل :  تَْلَسعُ  ِلْلعَْقَربِ  اللَّْسعُ  وقاَل اللَّْيُث : لََدَغتْ  ، َكما فِي الّصِ

 ً ،  لَِسيعٌ و ، َمْلُسوعٌ  وهو لَهُ أَْسنَاٌن ، العَْقَرِب بالُحَمِة ، ولَْيَستْ  َكلَْسعِ  بِِلَسانِه ، يَْلَسعُ  ، وَزَعَم أَْعَرابِيٌّ أَنَّ ِمَن الَحيّاِت ما تَْلَسعُ  إِنَّ الَحيَّةَ أَْيضا

 ، كقَتِيٍل وقَتْلَى وقُتاَلَء. لَُسعاءُ و لَْسعَى وكذِلَك األُْنثَى ، والَجْمعُ 

 فِيها ، عن ابِن َعبّاٍد. في األَْرِض : َذَهبَ  لََسعَ وِ 

نَابِيِر ، وأَّما الَحيّاُت فإِنََّها تَْنَهُش وتَعَضُّ وتَْجِذُب  ِلَذواِت اإِلبَرِ  اللَّْسعُ  أَو ، ولََسبَتْهُ ،  لََسعَتْهُ  وتَْنِشُط ، ويُقَاُل للعَْقَرِب : قَدْ  (5)ِمَن العَقَاِرب والزَّ

ِرِه ، اللَّْسعُ  َل اللَّْيُث :ويُقَاُل :قاو وأَبََرتْهُ ، وَوَكعَتْهُ ، وَكَوتْهُ ، قاَل األَْزَهِريُّ : هذا ُهَو الَمْسُموُع من العََربِ   (6) اللَّْدغُ و لُكّلِ ما َضَرَب بُمَؤخَّ

 بالفَِم.

 بِلسانِه : إِذا آذاهُ وعابَهُ. لََسعَهُ  ، وقَدْ  قَّراَصةٌ للنّاِس بِلَسانِهِ  ، أَي : ، كُهَمَزةٍ  لَلَُسعَةٌ  إِنَّهُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

 ، وفِي التَّْكِملَِة : بَلٌَد على ساِحِل بَْحِر اليََمِن. ويَُمدُّ  ْبِن ُدَرْيٍد ، قاَل : يُْقَصرُ َعن ا ، كَسْكَرى : ع لَْسعَىوِ 

 ماِهٌر بالدَّاللَِة ، عِن اْبِن َعبّاٍد ، وكذِلَك ِمْسلٌَع. ، كِمْنبٍَر : حاِذقٌ  ِمْلَسعٌ  َهادٍ وِ 
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 ، زادَ  كَصبُوٍر : الَمْرأَةُ الفاِركُ  ، اللَُّسوعُ و قاَل :

__________________ 
 برواية : 149/  2( ديوان اهلذليا 1)

 مل يتحملوا وقد ابن منها اللوذعيّ 
 وروايته : 125/  2ويف خراش بيت آخر عل  روي مكسور يف ديوان اهلذليا 

 أصـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــت هــــــــــــذيــــــــــــر اببــــــــــــن لــــــــــــبــــــــــــىن وجــــــــــــّدعــــــــــــت 

 أنــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم ابلــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوذعــــــــــــــــــــّي ا ــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــــــر    

  

 اللسان ذو القلب الذكي.وفسر اللوذعي يف املوضعا اب ديد 

 أليب طالب.« عربة»( نسب يف معجم البلدان 2)
 وشاهده فيها قو  الشاعر :« حتته»( بعدها يف األساس 3)

ٌد طـــــــــــــــــــــــوهتـــــــــــــــــــــــا   تـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــذّع حتـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــه ُأجـــــــــــــــــــــــُ

 نســــــــــــــــــــــــــــــــوع الــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــارفــــــــــــــــــًة صــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــورح     

  

 حّر  شيئاً. إذا رفرف مث( األصر عبارة اللسان أما نص التكملة ففيه : يقا  : الطائر يلذع اجلناح :4)
 يف القاموس : العقرب تقدمي عل  ا ية. (*)
 ( يف التهذيب واللسان : وختدب.5)
 «.واللذع»( عن القاموس وابألصر 6)
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 َزوحَجَها بَساَلطَِتَها ا وُهَو جَمَاٌز. تـَلحَسضُ  الز خَمحَشرِي  :
ّمِ : الشُّقُوقُ وِ   ، كالسُّلُوعِ ، عن ابن َعبّاٍد. اللُُّسوُع ، بالضَّ

 ، كما في الُمِحيِط واألََساِس. أَْغَرى : إِذا (1)وآَكَل  بَْينَُهم أَْلَسعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

عَةُ وِ  ثٍة : الَجَماَعةُ الُمِقيُمون الُملَّسِ  ، قال أَبُو ُدَواٍد يَِصُف الَحاِدَي : ، كُمَحّدِ

اح آالٍف  ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــًا ب فـــــــــــــــّرِق ةٍ مـــــــــــــــُ عـــــــــــــــَ َلســـــــــــــــــــــــــــــِّ   مـــــــــــــــُ
فــــــــاقــــــــا     يــــــــحــــــــًا وِإشــــــــــــــــــــــح رحقــــــــِ اَس تـــــــــَ َب الــــــــنــــــــّ  قــــــــد جــــــــانــــــــَ

  
 ِء القَْيِس :، زاُدوا الهاَء للُمبَالغَِة ، قالَهُ اللَّْيُث ، وبه فَسََّر قَْوَل اْمِرى كُمعَظََّمٍة : الُمِقيُم الَِّذي ال يَْبَرحُ  ، الُملَسَّعَةُ وِ 

ةٌ  عــــــــــــــــــــــــــَ َلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َا أَرح  مــــــــــــــــــــــــــُ ِه بــــــــــــــــــــــــــَ  ابقــــــــــــــــــــــــــِ

ا      ي أَرحنــــــــــــــبــــــــــــــَ غــــــــــــــِ تــــــــــــــَ بـــــــــــــــح ٌم يـــــــــــــــَ (2)بــــــــــــــِه َعســــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ة أَْسَماَء الفاِعِلين ، ال أَْسَماَء الَحيّاُت والعَقاِرُب ، فال يُبَاِلي بِها ، بَْل يُِقيُم بَْيَن غنِمه ، وهذا غِريٌب ، ألَنَّ الهاَء إِنَّما تْلَحُق للُمبَالغ تَْلَسعُهُ  أَي :

 ُمَرسَّعَةٌ ، وقد فسَّرنا معنى البيت هناك ، فراِجْعه.الَمْفعُوِلين ، ويُْرَوى : 

سالم خوبي شما من كه بدون خداحافظي رفتم من اومدم فقط بخاطر شما كه بهتون كفتم اين ساعت ميام خوب  * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 بودن. وقتي كه موقعيت ندارم بمونم دست خودم نيست منكه از خدامه باهات حرف بزنم ولي منتظرم

اٍد : َعيّابَةٌ ُمْؤٍذ ، وهو َمَجاٌز. لّساعٌ  َرُجلٌ   ، كشدَّ

عَ وِ  ُجُل : أَقام في َمْنِزِله فلْم يَْبَرْح. لُّسِ  الرَّ

 ، كَصْيقٍل : اسٌم أَْعَجِميٌّ ، وتَوهَّم بعُضُهم أَنَّها لُغةٌ في اْليََسعِ. اللَّْيَسعُ وِ 

 .تْلَسعُه وأَْلَسْعتُه : أَْرَسْلُت إِليِه َعقَربا

 ، أَي : النََّوافُِر ِمن الَكِلِم ، وهو َمَجاٌز. اللََّواِسعُ  وأَتَتْنِي ِمْنه

 اَمْت َحيَّةً للّساَعة.ويَقُولُوَن : النَّْفُس َحيَّةٌ لَّساَعة ، ما دَ 

تَْينِ  يُْلَسعُ  ال»وفي الَحِديِث :  واللَّْدُغ َسواٌء ، وُهَو َعلَى الَمثَِل ، قاَل الَخّطابِيُّ : ُرِوَي  اللَّْسعُ وِ « ال يُْلَدغُ »ويُْرَوى : « الُمْؤِمن ِمْن ُجْحٍر َمرَّ

مُّ َعلَى َوْجِه الَخبَِر  ةً بعَد بَِضّمِ العَْيِن وَكْسِرها ، فالضَّ ، وَمْعنَاه : أَنَّ الُمْؤِمَن ُهو الَكيُِّس الحاِزُم ، الَِّذي ال يُْؤتَى ِمْن ِجَهِة الغَْفلَِة ، فيُْخَدُع َمرَّ

ْنيَا ، و يِن ال أَْمِر الدُّ ةٍ ، وُهَو ال يَْفِطُن ِلذِلَك ، وال يَْشعُُر بِِه ، والُمَراُد بِه الِخَداع في أَْمِر الّدِ لَكْسِر فعَلَى َوْجِه النَّْهيِ ، أَي : ال يُْخَدَعنَّ أَّما باَمرَّ

فَِطناً َحِذًرا ، وهذا التَّأِْويُل أَْصلَُح أِلَنَّ يَُكوَن  الُمْؤِمُن ، وال يُْؤتَيَنَّ ِمْن ناِحيَِة الغَْفلَِة ، فيَقََع في َمْكُروٍه أَو َشّرٍ وُهَو ال يَْشعُُر بِه ، ولِكْن يَُكونُ 

ِر الدِّ  ْنيَا َمعاً.اِلمَّ  يِن والدُّ

 كاالْلتِطاعِ. باللَِّساِن ، وقِيَل : ُهَو اللَّْعُق ، : اللَّْحسُ  اللَّْطعُ  : [لطع]

َر اإِلْنَساِن بِرْجِلكَ  : اللَّْطعُ وِ  حاحِ :  فِْعلُُهما كَسِمَع وَمنَعَ  ، قاَل الّصاَغانِيُّ : أَْن تَْضِرَب ُمَؤخَّ ، األَِخيُر َحَكاهُ األَْزَهِريُّ عِن الفَّراِء ، وفي الّصِ

ً  بالَكْسرِ  لَِطْعتُه تَقُوُل ِمْنُهَما َجِميعاً :  .أَْلَطعُه لَْطعا

ً  بالعََصا ، كَمنَعَهُ  لََطعَهُ وِ   بَِها ، كذا في نََواِدِر األَْعَراِب ، وُهَو َمَجاٌز. َضَربَهُ  : لَْطعا

ً  اْسَمه لََطعَ وِ   ، وكذِلَك َطلَسه ، وهو َمَجاٌز. َمَحاهُ  : لَْطعا

 ِضدٌّ. فَُهو أَثْبَتَه : لََطعَهُ  كذِلَك :وِ 

 َعْينَهُ : لََطَمها. لََطعَ وِ 

ً  الغََرضَ  لََطعَ وِ   عن ابِن َعبّاٍد. أَصابَهُ  : لَْطعا

 ، وُهَو َمَجاٌز. ماُؤَها (3) البِئُْر : َذَهبَ  لََطعَتِ و قاَل :
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 َعْنه أَْيضاً. ماَت. ولَِعقَها ، أَي : إِْصبَعَهُ  لََطعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

نَّطاٌع يَأْتِي في وقَّطاٌع ، تَقَدََّم ِذْكُره ، و كَشّداٍد : يَُمصُّ أَصابِعَهُ إِذا أََكَل ، ويَْلَحُس ما َعلَْيها نَّطاعٌ  لَّطاعٌ  قَّطاعٌ  َرُجلٌ  قاَل أَبُو لَْيلَى : يُقَاُل :وِ 

 َمْوِضِعه.

 كما ِفي الُمِحيِط. الَحنَُك ، ج : أَْلَطاعٌ  : اللَّْطعُ وِ 

حاحِ والعُبَاِب ، وفِي التَّْهِذيِب : بَيَاٌض في الشَّفَِة ِمْن َغْيِر تَْخِصيٍص بالبَاِطِن ، قالَ  بالتَّْحِريِك : بَيَاٌض في باِطِن الشَّفَةِ  اللَّْطعُ وِ   ، كما فِي الّصِ

 وأَْكثَُر ما يَْعتَِري ذِلَك السُّوداَن. الَجْوَهِريُّ :

 : قَِليلَةُ اللَّْحِم ، لَْطعَاءُ  ، وِلثَةٌ  لَْطعاءُ  قالَه اللَّْيُث ، زاَد َغْيُره ، وقِلَّةٌ فِي لَْحِمَها ، وِهَي َشفَةٌ  ِرقَّةٌ في الشَّفَةِ  : اللََّطعُ  أَو

__________________ 
 األساس : وأكر.( يف 1)
 وعليها فال شاهد فيه.« مرس عة»ا ويرو  : ملس عة با أرابقه. ويف الديوان  74( ديوانه ص 2)
 ( يف التكملة : قّر ما ها.3)
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 : تـََقش ٌر يف الش َفِة ا ومُححَرٌة تـَعحُلوَها. الل َطضُ  وِقيَر :
حاِح ، زاَد َغْيُره : َحتّى تَْلتَِزَق بالَحنَِك ، وقِيَل : ُهَو أَْن تَُرى أُُصوُل األَْسنَاِن فِي اللَّْحِم ، كَ  تَحاتُّ األَْسنَاِن إِاّل أَْسنَاَخَها : اللَّطعُ  أَو ما في الّصِ

ٌ  أَْلَطعُ  َرُجلٌ   ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّراِجِز : لَْطعَاءُ  ، واْمَرأَة

يــــــــــــــــُ   ا متــــــــــــــــَِ وحِذرهــــــــــــــــَ َك يف شــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  جــــــــــــــــاَءت

ٌز      يـــــــــــــــــِّ جـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــاءُ عـــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــ ُ  لـــــــــــــــــَ  َدرحَدبـــــــــــــــــِ

  

َها َمنحَظرًا ِإبحِلي ُ  َسُن ِمنـح  َأحح
 أَْحَسُن ِمْنَها َمْنَظًرا إِْبِليسُ 

 : الَِّذي َذَهبَْت أَْسنَانُه ِمْن أُُصوِلها ، وبَِقيَْت أَْسنَاُخَها في الدُّْرُدِر ، يَُكوُن ذِلَك في الّشاّبِ والَكبِيِر. األَْلَطعُ  وقِيَل :

 : قَِليلَتُه ، حكاهُ الَجْوَهِريُّ عن ابِن ُدَرْيٍد. لَْطعَاءُ  ، وهي قِلَّةُ لَْحِم الفَْرجِ  أَْيضاً : اللََّطعُ وِ 

 الفَْرج. ونَصُّ العَْيِن : اليابُِس َذاَك ِمْنها ، يَْعِني : اليابَِسةُ  اللَّْطعَاءُ  اللَّْيُث :قاَل وِ 

 من النَِّساِء. الَمْهُزولَةُ  قِيَل : ِهيَ وِ 

يَِت الَمْرأَةُ وِ  ِغيَرةُ الفَْرجِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وُربََّما ُسّمِ  .(1) لَْطعَاءَ  الصَّ

ِمَن اإِلبِِل : الَِّذي  قلُت : َوْزنُه بِزْبِرجٍ يُوِهُم أَصالَةَ التاِء ، ولَْيَس كذِلَك ، فاألَْولَى أَْن يَقُول : بالَكْسرِ  ، كِزْبِرجٍ  (2) تِّْلِطعُ ال قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 ً  ه الَكِلَمةُ ِمَن التَّْكِملَِة.وهذِ  تَلَطَّعَتْ  وقد ونَصُّ الُمِحيِط : الّتِي َذَهَب فُوَها ِمَن الَهَرِم ، َذَهبَْت أَْسنَانُه َهَرما

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ةُ تَقُوُل : لَُطعٌ  َرُجلٌ   ولَِكيٌع. لَِطيعٌ  ، كُصَرٍد : لَئِيٌم ، َكلَُكعٍ ، والعامَّ

ة : َره  لََطعنِي وقوُل العامَّ فِي َمَحّلِ َكَذا ، ُمَؤّخِ
 ، كأَنَّه َضَربَه بِرْجِله. (3)

وال « كاالْلتَِطاعِ   بقَْوِله :ما ِفي اإِلناِء ، أَو الَحْوِض ، كأَنَّه لَِحَسه ، نَقَلَه الَجْوَهِري ، وكأَنَّ الُمَصنَِّف قد اْكتَفَى ِمْن هِذه الِعبَاَرةِ َجِميَع  التََطعَ وِ 

ئُْب  ـالَكْلُب الماَء  لََطعَ و يُْغنِي َعْن بَيَانِه. َمخْ  ـوكذِلَك الذِّ  َشِريُّ وابُن َعبّاٍد ، وهو َمَجاٌز.: َشِربَهُ ، نَقَلَهُ الزَّ

 نَّطاعٍ ، َعْن أَبِي لَْيلَى. لَطَّاعٍ  ناِطٌع ، بَمْعنَى قَّطاعٍ  الِطعٌ  ويُقَاُل أَْيضاً : َرُجٌل قاِطعٌ 

 َعْينَه : لََطْمتَُها. لََطْعتُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :

ةُ :  َكفَّه : إِذا قَبَّلَه. لََطعَ  وتَقُوُل العَامَّ

ِل ما يْبُدو اللُّعَاعُ  : [لعع] حاحِ ، زاَد َغْيُره : َرقِيٌق ، ثُمَّ يَْغلُُظ ، واِحَدتُه ، كغَُراٍب : نَْبٌت ناِعٌم فِي أَوَّ ، وقاَل اللِّْحيَانِيُّ :  لُعَاَعة ، َكما في الّصِ

  بُن ُكَراع ، يِصُف ثَْوًرا وِكالباً :أَْكثَُر ما يُقَاُل ذِلَك في البُْهَمى ، وقاَل ُسَوْيدُ 

ُه  ــــــــــــــــَ ن  ورَاق وٍر هبــــــــــــــــِ عــــــــــــــــُ ذح ريحَ مــــــــــــــــَ  َرعــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــَ

اعٌ      عــــــــــــــــــَ دُ  لــــــــــــــــــُ اَداُه الــــــــــــــــــدِّكــــــــــــــــــاِدُ  واعــــــــــــــــــِ  هتــــــــــــــــــِ

  
 : ـويُْرَوى لِجراِن العَْوِد ، ويُْرَوى للَحَكِم الُخْضِرّيِ أَْيضاً  ـوأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ البِن ُمْقبٍِل 

اعُ كــــــــاَد  عــــــــَ ا  الــــــــلــــــــ  هــــــــَ طــــــــُ حــــــــَ وحذاِن َيســــــــــــــــــــــح نــــــــض ا ــــــــَ  مــــــــِ

يــــــــــــرُ وِ      اطــــــــــــِ نــــــــــــَ ا خــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ يـ َ  ــــــــــــَح اح رٌِج بــــــــــــَ  رِجــــــــــــح

  
 فراِجْعهُ.« ر ج ج»وقَْد َمرَّ َشْرُح هذا البَْيِت في 

 ابِن األَْعَرابِّيِ. عن بهاٍء : الِهْنِدباءُ  اللُّعَاَعةُ وِ 
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حاحِ :قاَل األَْصَمِعيُّ : وِمْنهُ ، أَي : من الِخْصبُ  : اللُّعاَعةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ،  لُعاَعة الّدْنيَا بَمْعنَى النَّْبِت النّاِعم ، قِيَل : اللُّعَاعِ  ، وفي الّصِ

 يعنِي كالنَّباِت األَْخَضِر قَِليِل البَقَاِء.« لُعَاَعة إِنََّما الدُّْنيَا»وفي الَحِديِث : 

ُخ :وِ  قاِء ، وقِيَل : لُعاَعة ، يُقال :فِي اإِلناءِ  ِمَن الشَّرابِ  (4) الَجْرَعةُ   :اللُّعاَعةُ  قاَل الُمَؤّرِ اإِلناِء :  لُعَاَعةُ ، وقاَل َغْيُره : هو ما بَِقَي في الّسِ

 ، أَي : قَِليٌل. لُعاَعةٌ  َصْفَوتُه ، وقاَل اللِّْحيَانِيُّ : في اإِلناءِ 

قِيِق.: ِللشَّيْ  لُعاَعةٌ  وقاَل َغْيُره : يُقَاُل : فِي األَْرِض  الَكألُ لَخِفيُف ، ُرِعَي أَو لَْم يُْرعَ  اللُّعَاَعةُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ   ِء الرَّ

ً  األَْرضُ  أَلَعَّتِ وِ   أَْنبَتَتَْها. : إِْلعاعا

حاِح ، قاَل : وأَْصلُه : : تَنَاَولَها تَلَعَّىوِ   ، : َكما في الّصِ

__________________ 
 .106/  3( اجلمهرة 1)
 ( يف التكملة : الل ِطُض.2)
 «.قوله : مؤخره ا يف نسخة آخره ا وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 واللسان ويف التهذيب : جزعة من الشراب ا نقاًل عن أيب ا سن اللحياين.( األصر 4)
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ِعيِف ا وقاَ  أَبُو ُ َم ِد  تـََلع ضَ  َناٍت ا فبَبحَدُلوا ِمَن اأَلِخريَِة ايٌء ا وُهَو ِمنح ُ َو ِ  التِّضــح يِد : ُحِكَي ا فَكرُِهوا َثالَث َعيـح بُن الســِّ
َنا لنَـتَـ  َناِدِه لِيَـعحُقوَب قاَ  : قاَ  ابُن  الل َعاعَ  َلع   ا َأيح : نـَرحَع َعِن الَعَرِب : َخَرجح رَبان أَبُو َعِليٍّ ِ ســــــــــــح ا وقاَ  ابُن ِجينِّ : َأخح

َلٌة ا واأَلصحُر : الل َعاَعةِ  من تـََلع يحتُ  اأَلعحرَايبِّ :  ا مث أُبحِدَ  ا كَتظَنـ يحُت وحَنحوِه. تـََلع عحتُ ا وِهَي بـَقح
 نَقَلَه اللَّْيُث. : السََّرابُ  ْعلَعُ اللَّ وِ 

حاحِ واألَساِس ، يَُذكَّرُ  َجبَلٌ  ، بال الٍم : لَْعلَعٌ وِ  قاَل ابُن األَثِيِر : « لَْعلَعُ  (1)ما أَقاَمْت »الَحِديُث : ، ومنه ويَُؤنَّثُ  كانَْت بِه َوْقعَةٌ ، كما في الّصِ

اً ِلْلبُْقعَِة الَّتِي َحْوَل الَجبَِل هو َجبٌَل ، وأَنَّثَهُ ألَنَّه َجعَلَهُ اْسم
وُهَو َعْمُرو بن َعْبِد الِجّنِ التَّنُوِخيُّ ، ونََسبَهُ فِي  ـ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلّشاِعٍر  (2)

 : ـاللَِّساِن ِلُحَمْيِد بِن ثَْوٍر 

وحَم  ـــــــــــَ ٌر يـ ا عـــــــــــامـــــــــــِ نـــــــــــّ دح ذاَ  مـــــــــــِ قـــــــــــَ ضٍ لـــــــــــَ لـــــــــــَ عـــــــــــح  لـــــــــــَ

فِّ      ز  ابلــــــــكــــــــَ ا ُحســــــــــــــــــــــامــــــــًا ِإذا مــــــــا هــــــــُ مــــــــَ مــــــــ   صــــــــــــــــــــــَ

  
 بَْيَن البَْصَرةِ والُكوفَِة. ع : لَْعلَعٌ  قِيَل :وِ 

 وقَْد َوَرْدتُه ، قاَل األَْخَطُل : ماٌء بالباِديَةِ  : لَْعلَعٌ  قاَل األَْزَهِريُّ :وِ 

دح  كــــــــَ مح يــــــــَ لــــــــَ ِ فـــــــــَ اح تــــــــَ رحيـــــــــَ عــــــــًا والــــــــقــــــــَ لــــــــَ عــــــــح قــــــــَ  لــــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ

نح      ه عــــــــــــَ ــــــــــــِ ال قــــــــــــَ ــــــــــــح ضٍ أبَثـ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ رُ  ل مــــــــــــ  حــــــــــــَ تــــــــــــَ ــــــــــــَ  يـ

  
 ُرْؤبَةُ :وقال 

اين  مـــــــــــــَ ـــــــــــــيـــــــــــــَ نح أُمِّ ال َر مـــــــــــــِ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح ضُ أَقـ لـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ   ل
ضُ      قـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُن ِذي قـــــــــــــاٍر فـــــــــــــقـــــــــــــاٌر بـ طـــــــــــــح  فـــــــــــــبـــــــــــــَ

  
ئْبُ  : اللَّْعلَعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   وهو قَْوُل ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد : الذِّ

َتِبُر الَعُسوسُ  الل عحَلضُ وِ  ُهح
 امل

َي بِه لَضَجِرِه مْن ُكلِّ   ٍء. َشيْ قِيَل : ُسّمِ

 ، عن ابِن َعبّاٍد. َشَجٌر ِحَجاِزيٌّ  : اللَّْعلَعُ وِ 

جِ. اللَّْعالُع : الَجبَانُ وِ   ، عن الُمَؤّرِ

ُ  اللَّعَّةُ وِ  ْوِض للسَُّهْيِلّيِ ، وقِيَل : هَي الَخِفيفَةُ تُغَاِزلَُك ولَْم  العَِفيفَةُ الَمِليَحةُ  : الَمْرأَة ْنَك ، وقاَل اللِّْحيَانِّيِ : ِهَي  (3)، قالَهُ اللّْيُث ، وِمثْلُه في الرَّ تَُمّكِ

 الَمِليَحةُ الّتِي تُِديُم نََظَرَك إِلَْيَها ِمْن َجماِلَها.

َدةً  اللَّعّاَعةُ و قاَل اللَّْيُث :  ، كذا نَصُّ العَْيِن والعُبَاِب ، وفِي الُمْحَكِم : بال َصْوٍت. : َمْن يَتََكلَُّف األَْلَحاَن ِمْن َغْيِر َصوابٍ  ، ُمَشدَّ

ً  ِكالُهَما : لَْعلَعْ و ولَْع ،  يُقاُل للعاثِِر ، كما فِي الُمِحيِط. بَمْعنَى لَعا

 ْعلَْعُت بِه.ونصُّ الُمِحيِط : لَ  تَلَْعلَْعُت بِه : قُْلُت لَهُ ذِلكَ وِ 

ٌر. مع ما َسبََق لَهُ. ِمَن الَكإلِ  اللُّعَاعَ  : تَنَاَولَ  تَلعَّىوِ   ، هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وُهَو ُمَكرَّ

حاحِ ، وقاَل ُرْؤبَةُ : تََكسَّرَ  َعْظُمه : تَلَْعلَعوِ   ُمَطاِوُع لَْعلَعَهُ ، كما في الّصِ

 تـََلعحَلَعاَمنح َ َزحان رَأحَسه وِ 
رَ  لَْعلَعَ تَ وِ  َن. ِمَن الُجوعِ : تََضوَّ  وتََحزَّ

 اْضَطَرَب. : تَلَْعلَعَ  قِيَل :وِ 
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ً  تَلَْعلَعَ وِ   قاَل اللَّْيُث :وإِْدالُعه : تأَلْلُُؤهُ. الَكْلُب : أَْدلََع ِلسانَه َعَطشا

 السََّراُب : تأَلأْلَ. تَلَْعلَعَ وِ 

ُجُل : َضعَُف ِمْن َمَرٍض أَو تَعَبٍ  تَلَْعلَعَ وِ   ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. الرَّ

عٌ  واألَْصُل : ُمتَلَّعٍ و ، ُمتَلَْعِلعٌ  َعَسلٌ  يُقَاُل :وِ   فلَْم يَْنقَِطْع ِللُُزوَجتِه. يَْمتَدُّ إِذا ُرفِعَ  ، وُهَو :الِّذي ُمتَلَعِّ

.نَقَلَه الَجْوَهرِ  : ُخْبُز الَجاَوْرِس  اللَِّعيعَةُ وِ   يُّ

. لَْعلَعَهُ فَتَلَْعلَعَ  يُقَاُل : : َكْسُر العَْظِم ونَْحِوه اللَّْعلَعَةُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ِمَن السََّراِب : بَِصيُصهُ. اللَّْعلَعَةُ وِ 

َجُر ِمْن ُكّلِ شي قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ُن ِمَن الُجوعِ ، والضَّ ئْبُ  ءٍ التََّحزُّ َي الذِّ ً لَ  ، وبه ُسّمِ  .ْعلَعا

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

__________________ 
 ( يف غريب اهلروي : ما قامت.1)
 ( قا  أبو عبيد يف غريبه : وهو إذا ذّكر صرف ا وإذا أّنث مل يصرف.2)
 ( اللسان : وال متّكنك.3)
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ّمِ : البَِقيَّةُ اليَِسيَرةُ ِمْن ُكّلِ شي اللُّعاَعةُ  ْنيَا إِالّ ٍء ، ومنه قَْولُ بالضَّ  .لُعَاَعةٌ  ُهم : ما بَِقَي فِي الدُّ

 ماٌء َكثِيٌر لَِزٌج ، ويُقَاُل لَهُ : النُّعَاَعةُ أَْيضاً. (1): ُكلُّ نَباٍت لَيٍِّن من أَْحَراِر البُقُوِل فِيِه  اللُّعَاَعةُ وِ 

 الشَّْمِس : السََّراُب ، واألَْكثَُر لُعاُب الشَّْمِس. لُعَاعُ وِ 

 : التَّألْلُُؤ. التَّلَْعلُعُ وِ 

 في العَْيِن.« علع»ولَْع لَْع : َزْجٌر ، َحَكاهُ يَْعقُوُب فِي الُمْبَدِل ، وقد َذَكَر الُمَصنُِّف َمْقلُوبَه 

 يٍف ، أَي :تَتَبَّعَْت.وقاَل ابُن َعبّاٍد : تَلَْعلَعَِت اإِلبُِل فِي َكإَلٍ َضعِ 

َر. (2)ِمَن العََطِش  تَلَْعلَعَ وِ   : تََضوَّ

وِمْنُهْم َمْن « األَْسَودُ :»بِه الَمْرأَةُ ، وزاَد آَخُر  تَتَلَفَّعُ « الغَِليظُ »عن ابِن ُدَرْيٍد ، زاَد َغْيُره :  ، كِكتَاٍب : الِمْلَحفَةُ ، أَو الكساءُ  اللِّفَاعُ  : [لفع]

فَه بالقَ  رَ « لقع»اِف ، وقد نَبَّهَ عليِه األَْزَهِريُّ في َصحَّ أَي ِلحافِنَا ، « ِلفَاِعنَا وقَْد َدَخْلنَا في»:  ـَحِديُث َعِلي وفاِطَمةَ َرِضَي هللاُ َعْنُهما  وبه فُّسِ

لُنِي ولَْم يَُكْن َعلَْيَها إِ »َحِديُث أُبَّيٍ :  وهو :الِكَساُء األَْسَوُد ، وَكذا يَْعنِي اْمَرأَتَه ، وَكذا قَْوُل أَبِي َكبِيٍر الُهَذِلّيِ يَِصُف ِريَش « ِلفاعٌ  الّ كانَْت تَُرّجِ

 النَّْصِل :

فــــــــــــًا  ٍ   (3)جنــــــــــــُُ َوايفَ انهــــــــــــِ ا خــــــــــــَ ُت هلــــــــــــَ َذلــــــــــــح  بــــــــــــَ

َواِدِم       ِر الــــــــــقــــــــــَ فــــــــــاعِ ُحشــــــــــــــــــــــــح رِ  كــــــــــالــــــــــلــــــــــِّ حــــــــــَ  اأَلطــــــــــح

  
 باللِّحاِف.أَراَد : كالثَّوِب األَْسَوِد ، وفَسََّره ابُن ُدَرْيٍد 

داُء. ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، وابُن َعبّادٍ  النِّْطعُ  : اللِّفَاعُ  أَو  أَو الّرِ

ُ  تَتَلَفَّعُ  ُكلُّ ما : اللِّفَاعُ  قِيَل :وِ  حاحِ : بِه الَمْرأَة نَاعٍ ، وقاَل بِه ، زاَد َغْيُره : ِمْن ِرداٍء ، أَْو ِلحاٍف ، أَو قِ  يُتَلَفَّعُ  : ما اللِّفاعُ و ، ونَصُّ الّصِ

 األَْزَهِريُّ : يَُجلَُّل بِه الَجَسُد ُكلُّه ، ِكساًء كاَن أَْو َغْيَره.

 ، كما ُهو نَصُّ الُمِحيِط ، وفي اللَِّساِن : اسُم ناقٍَة بعَْينِها ، ومنهُ قَْوُل الّراِجِز : اسُم بَِعيرٍ  : اللِّفَاعُ وِ 

َهيحِم والُقَحمح  اللِّفاعِ ُصوف   والد 
 ْنَشَدهُ في الُمِحيِط ، واْستََدلَّ عليِه صاِحُب اللَِّساِن بقَْوِلِه :هَكذا أَ 

 اللَِّفاعِ ُعلحَبٍة من قاِدِم وِ 
 .(4) الخْلُف الُمقدَّمُ  في قَْوِل الّراِجِز هَذا : اللِّفَاعُ  قاَل األَْزَهِري :وِ 

ْقعَةُ تُزاُد في القميص اللِّفَاَعةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   كَسِفينٍَة. كالَّلِفيعة والَمَزاَدةِ وَغْيِرِهَما إِذا َكانَْت َضيِّقَةً ، بهاٍء : الرُّ

ً  ، كَمنَعَ  الشَّْيُب َرأَْسه لَفَعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  ً  كلَفَّعَهُ  قالَهُ اللَّْيثُ  َشِملَه ، وَكذا ِلْحيَتَهُ : لَْفعا  هُ ، قال ُسَوْيٌد اليَْشُكِريُّ :، أَي : َغّطا تَْلِفيعا

َد مــــــــــا  عــــــــــح ي بـــــــــــَ قــــــــــاطــــــــــِ وَن ســــــــــــــــــــــــِ رحجــــــــــُ َف يـــــــــــَ يــــــــــح  كــــــــــَ

ضَ      فــــــــــــــ  ضح  لــــــــــــــَ لــــــــــــــَ يــــــــــــــٌب وصــــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــر أحَس َمشــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ً  الطَّعَامَ  لفَّع ِمَن الَمَجاِز :وِ   ، كما في األَساِس. أَْكثر من األَْكلو : إِذا لَفَّهُ لَفًّا ، تَْلِفيعا

ً  الَمَزاَدةَ  لَفَّعَ وِ  حاحِ ، زاَد َغْيُره : لَبََها: قَ  تَْلِفيعا وُربََّما نُِقَضْت ، وُربّما  ، تَْلِفيعَُها ، وَذاكَ  ُملَفَّعَةٌ  ، فَِهيَ  فََجعََل أَِطبَّتََها فِي َوَسطها ، َكَما في الّصِ

 كما في العُبَاَب. ُخِرزتْ 

ً  المْرأَة لَفّعَ  من الَمَجاِز :وِ  ها إِلْيه ، واْشتََمَل َعلَْيها. : إِذا تَْلِفيعا  َضمَّ
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فُ  التَّلَفُّعُ وِ  ، ما  (5)بُمُروِطِهنَّ  ُمتَلَفِّعاتٍ  ثُّم يَْرِجْعنَ »الَمْرأَةُ بِمْرِطَها ، أَي : اْلتََحفَْت بِه ، وفي الَحِديِث :  تَلَفَّعَتِ  ، كاالْلتِفاعِ ، يُقَاُل : : التَّلحُّ

ُجُل بالثَّْوِب ، والشََّجُر بالَوَرِق :إِذا اْشتََمَل بِه ، وتَغَطَّى بِه ، وقَْوُل الّشاِعِر : تَلَفَّعَ  تََجلِّالت بأَْكِسيَتِهنَّ ، ويُقَاُل :أَي مُ « يُْعَرْفَن ِمَن الغَلَِس   الرَّ

رَاَر  َض الــــــــــفــــــــــِ نــــــــــَ َوَ  هــــــــــارابً  (6)مــــــــــَ ُت حنــــــــــَح ئــــــــــح  فــــــــــجــــــــــِ

ٌب      نــــــــــــَ قــــــــــــح ر  ا ومــــــــــــِ ٌش  ــــــــــــَُ يــــــــــــح ضُ جــــــــــــَ فــــــــــــ  لــــــــــــَ تـــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

  
 بالقَتاِم ، وقاَل َجِريٌر : يَتَلَفَّعُ  أَي :

__________________ 
 واملثبت عن التهذيب.« فيها»( األصر واللسان : 1)
 ( يف التهذيب : فالن يتلعلض من اجلوع والعطش أي يتضور.2)
 والنجف العراض النصا  والظبات.« جنفٌ »وابألصر  99/  2( عن ديوان اهلذليا 3)
 ومثله يف التكملة.« فاللفاع اسم انقة بعينها ا وقير : هو اخللف املقدم»التهذيب : ( عبارة 4)
 ( املروط واحدها مرط ابلكسر ا هو كساء أو مطرف يشتمر به كامللحفة.5)
 ( يف امكم : القرار ا ابلقاف.6)
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ضح ملَح  فــــــــــــــ  لــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ا  تـــــــــــــــَ َزرِهــــــــــــــَ ئـــــــــــــــح ِر مــــــــــــــِ  بــــــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــــــح

عـــــــــــــُ      ـــــــــــــح ُد ابل َذ َدعـــــــــــــح عـــــــــــــح ـــــــــــــُ ٌد ا وملَح تـ بِ َدعـــــــــــــح ـــــــــــــَ  ل

  
 واِحٌد ، وأَْنَشَد : التَّلَهُّبُ و ، التَّلَفُّعُ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد :وِ 

ٌت وِ  يـــــــــــــــِّ
َ

وحِت ِإيّنِ ملـــــــــــــــ َ
َذاَر املـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا يب حـــــــــــــــِ

ُم انٍر وِ      حــــــــــــح ذارِي جــــــــــــَ نح حــــــــــــِ ــــــــــــكــــــــــــِ ضُ ل فــــــــــــ  لــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

  
حاحِ ، أَي : َرأَْسه أَو ِلْحيَته. َشِملَهُ الشَّْيبُ  : إِذا فاُلنٌ  تَلَفَّعَ  ِمَن الَمجاِز :وِ   ، َكما في الّصِ

ُجُل : اْلتََحَف بالثَّْوِب ، وُهَو أَْن يَْشتَِمَل بِه َحتّى يَُجلَِّل َجَسَده ، قاَل األَْزَهِريُّ : ُهَو اْشتَِماُل ا اْلتَفَعَ وِ  اِء عنَد العََرِب ، قاَل أَْوُس بُن الرَّ مَّ لصَّ

 َحَجٍر :

مـــــــــــــح  ِت الشـــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــ  يـــــــــــــُر وِإذح وهـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  َبُ  الـــــــــــــبـــــــــــــَ

اِة      ــــــــــــَ ت ــــــــــــفــــــــــــَ ــــــــــــُض ال ي مــــــــــــِ اابَت كــــــــــــَ عــــــــــــَ فــــــــــــِ ــــــــــــَ ت ــــــــــــح ل  مــــــــــــُ

  
 وَكذِلَك : اْلتُِقَع بالقَاِف ، كما َسيَأْتِي. لَْونُه ، َمْجُهوالً : تَغَيَّرَ  اْلتُِفعَ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .اللِّفَاعُ  ، كِمْكنََسٍة : الِمْلفَعَةُ 

 .التَّلَفُّعِ  بالَكْسِر ، ِمنَ  اللِّْفعَةِ  وإِنّه لََحَسنُ 

 ، ُمَشدََّدةً ، أَي : ابُن الُمعَانِقَِة للفُُحوِل ، وهو َسبٌّ ، وهو َمجاٌز. اللَّفّاَعةِ  وابنُ 

تْهُ ، وهو َمَجاٌز ، وِمْنهُ قو تَلَفَّعَتِ وِ   ُل ُرْؤبَةَ :الَحْرُب بالشَّّرِ : اْشتََملَْت بِه ، فلَْم تََدْع أََحًدا إاِّل َضمَّ

ا  ز عــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــَ َد  تـــــــــــــــــــَ ُر الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ  ِإاّن ِإَذا أَمــــــــــــــــــح

اوِ      عـــــــــــــــَ فـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــَ رِّ َأنح تـ تح ابلشـــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ  َأمجـــــــــــــــحَ

  
 : األَْشيَُب ، وهو َمَجاٌز. (1) الُمتَلَفِّعُ وِ 

 تَُكوَن العَْيُن بََدالً ِمن حاِء لَفََحتْهُ النّاُر ، وقَْوُل َكْعِب :ولَفَعَتْهُ النّاُر : َشِملَتْهُ من نواِحيِه ، وأَصابَهُ لَِهيبُها ، قاَل ابُن األَثِيِر : ويَُجوُز أَْن 

 (2)ابلُقوِر الَعساِقيُر  تـََلف ضَ َقدح وِ 
 القُوُر بالعََساقِيِل ، والعََساقِيُل : السَّراُب ، والقُوُر : َجْمُع قاَرةٍ ، فقَلََب واْستَعَاَر. تَلَفَّع أَرادَ 

ْت. اْلتَفَعَتِ وِ  حاحِ ، اْخضارَّ  األَْرُض : اْستََوْت ُخْضَرتُها ونَبَاتَُها ، وهو َمَجاٌز ، وفي الّصِ

ْعُي ، وقاَل اللَّْيُث : إِذا اْنتَفََع الماُل بِما يُِصيُب ِمَن الَمْرَعى قِيَل : قَدْ  تَلَفَّعَ وِ   اإِلبُِل والغَنَُم. تَلَفَّعَتِ  الماُل : نَفَعَهُ الرَّ

 الشََّجُر بالَوَرِق : تَغَطَّى بِه ، وهو َمَجاٌز. تَلَفَّعَ وِ 

 ، وهو َمَجاٌز ، ومنه قَْوُل الُحَطْيئَِة : (3)َعلَى َجْيِشِهم : اْشتََمْلنَاهُ واْستََجْلناه  تَلَفَّْعنَاوِ 

ُن وِ  احنـــــــــَح ـــــــــَ ن عـــــــــح فـــــــــ  ـــــــــَ ل ـــــــــَ ُم  تـ هـــــــــِ ـــــــــح َري كـــــــــَ ـــــــــَ  َعســـــــــــــــــــــــح ل  عـــــــــَ

رِ      خـــــــــــح ٍي وال فـــــــــــَ غـــــــــــح ـــــــــــَ يبِّ بـــــــــــبـ هـــــــــــارًا ومـــــــــــا طـــــــــــِ  جـــــــــــِ

  
 ، وقَلََّده الُمَصنُِّف ، ولم يَْذُكْره ُهنَا. (4)، كغَُراٍب : َمْوِضٌع ، نَبَّهَ َعلَْيِه الّصاَغانِيُّ في الَِّذي بَْعَده  لُفَاعٌ وِ 

ً  ، كَمنََع ، لَقَعَ  : [لقع] ً  ، بالفَتِْح : لَقَعانا  ، وِمْنهُ قوُل الّراِجِز : َمرَّ ُمْسِرعا

ُض  قــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــَ ٌض بــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رَت الــــــــــــــــــــــرِّكــــــــــــــــــــــاِب      ضُ َوســــــــــــــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــح  يـــــــــــــــــــــــَ

  
ً  ءَ الشَّيْ  لَقَعَ وِ   أَْي : َرَماهُ بَِها.« ببَْعَرةٍ  فلَقَعَهُ »بَِشّرٍ ، وَمقَعَهُ :رَماهُ بِه ، وفي الَحِديِث :  لَقَعَه ، ويُقَاُل : َرَمى بِهِ  : لَْقعا
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ً »عُوٍد ، قاَل َرُجٌل ِعْنَده : َحِديُث ابِن َمسْ  ، وِمْنهُ  فاُلناً بِعَْينِه : أََصابَهُ بِها لَقَعَ وِ  أَْي : َرَماهُ « فََرَسَك ، فُهَو يَُدوُر كأَنَّه فِي فَلَكٍ  لَقَعَ  إِنَّ فاُلنا

فقاَل :  ـأَْي : ِرْعَدةٌ  ـقَْفقَفَةٌ  أَنَّه َخَرَج ِمْن ِعْنِد ِهَشاٍم ، فأََخَذتْه»بعَْينِه ، وأَصابَهُ بِها ، فأََصابَهُ ُدَواٌر ، وفي َحِديِث ساِلِم بِن َعْبِد هللا بِن ُعَمَر : 

ِإاّل فِي إِصابَِة  اللَّْقعُ  أَي : أَصابَنِي ، يَْعنِي ِهَشاماً ، وكاَن أَْحَوَل ، قاَل الَجْوَهِريُّ : قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : ولَْم يُْسَمع« بِعَْينِه لَقَعَِني أَُظنُّ األَْحَولَ 

 العَْيِن ، وفي البَْعَرةِ.

َدةِ ، وقد َسبَقَت اإِلَشاَرةُ إِليه.قُْلُت :  فَه العَُزيِزّي قَاَل : لَبَعَه بَبَْعَرةٍ ، بالبَاِء الُمَوحَّ  وقَْد َصحَّ

. الَحيَّةُ : لََدَغتْ  لَقَعَتِ وِ   ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ُ  الِمْلقَاُع ، بالَكْسرِ وِ   الفَاِحَشةُ فِي الَكالِم. : الَمْرأَة

__________________ 
 «.امللتفض»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( ديوانه ا وصدره :2)

 كبن أوَب ذراعيها وقد عرقت
 ( يف األساس : واستبحناه.3)
 ( وقيده ايقوت لُقاع ابلقاف أيضاً ا موضض ابليمامة.4)
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 ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ  لَقّاَعةٌ  زاَد َغْيُره : األَْخَضُر الَِّذي يَْلَسُع النّاَس ، واِحَدتُه : الذُّبابُ  (1) كَشدَّادٍ  اللَّقّاعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

ر َد  اعُ ِإذا غــــــــــــَ قــــــــــــ  رَتٍ  الــــــــــــلــــــــــــ  نــــــــــــح عــــــــــــَ يــــــــــــهــــــــــــا لــــــــــــِ  فــــــــــــِ

ربحِ      ِت ِذي خــــــــَ بــــــــح ِد الــــــــنـــــــــ  بحســــــــــــــــــــــِ تــــــــَ ِدٍن ُمســــــــــــــــــــــح ُدوح غــــــــح  مبــــــــُ

  
يُّ قاَل : العَْنتَُر : ذُبَاٌب أَخْ  ْدُر البَّرِ  ِمْن َعَسٍل وَغْيِره. َء بُمتِْك أَْنِفه: أَْخذُهُ الشَّيْ  لَْقعُهُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :و َضُر ، والَخْبُر : الّسِ

 د ذُِكَر.نَقَلَه اللَّْيُث ، قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا تَْصِحيٌف ، والصَّواُب بالفَاِء ، وق كِكتَاٍب : الِكَساُء الغَليظُ  اللِّقَاعُ وِ 

 قاَل بِْشُر ْبُن أَبِي خاِزٍم : كغُراٍب : ع ، لُقَاعٌ وِ 

الِع  َة فـــــــــــــــالـــــــــــــــتـــــــــــــــِّ رامـــــــــــــــَ ٌم بـــــــــــــــِ ا َرســـــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

رِي ِإىل      فــــــــــــــــِ اِن اجلــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــح اعِ فــــــــــــــــكــــــــــــــــُ قــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــُ

  
 نِّيِ.نَبَّه عليه الّصاَغانِيُّ ، ولَْو قاَل : وَصَوابُُهما بالفاِء لَكاَن أَْخَصَر وأَْجَمَع بيَن قَْولَيِ األَْزَهِرّيِ والّصاَغا أَو ُهَو تَْصِحيٌف ، والصَّواُب بالفاءِ 

ه : َوراَء الَكالِم.، قالَهُ أَ  وراَء ذِلَك الَكالمِ  ِعْنَده ءَ يَْرِمي بالَكالِم وال َشيْ  ، أَْي : (2) يَْلقَعُ  : َمنْ  كُهَمَزةٍ  اللُّقَعَةُ وِ   بو ُعبَْيَدةَ ، ونَصُّ

 ، أَو العُيَبَةُ ، وال نَِظيَر ِلألَِخيِر إِاّل تِِكاّلَمةٌ ، واْمَرأَةٌ تِِلقّاَمةٌ كذِلَك. التِِّلقّاُع والتِِّلقّاَعةُ ، َمْكُسوَرتَي الاّلم ُمَشدََّدتَي القاِف : الَكثِيُر الَكالمِ وِ 

 : األَْحَمُق. كُرّمانَةٍ  اللُّقَّاَعةُ وِ 

أَي في الُحْمِق والتَّْلِقيِب ، َكَما ُهَو الَمْفُهوُم من ِعبَاَرةِ العُبَاِب ، فعَلَى هذا كاَن  كالتِِّلقّاَعِة فِيِهَما بأَْفَحِش األَْلقَابِ  الُملَقُِّب للنّاِس  قِيَل : (3) وِ 

.بواِو العَْطِف « والملَقُِّب ِللنّاِس »األَْولَى أَْن يَقُوَل :   ، كما فَعَلَه الّصاغانِيُّ

ُجل الّداِهيَةُ الِّذي قاَل اللَّْيُث : التِِّلقّاَعةُ :وِ  ً  يَتَلَقَّعُ  الرَّ ُح. بالَكالِم ، أَْي : يَْرِمي بِه رْميا الحاِضُر  قِيَل : ُهوَ و وقاَل َغْيُره : ُهَو الّداِهيَةُ الُمتَفَّصِ

 يُل : الظَِّريُف اللَّبُِق ، وقِيَل : ُهَو الَكثِيُر الَكالِم ، وأَْنَشَد اللَّْيُث :، وهذا نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وق الَجَوابِ 

ُه  بــــــــــَ وح يــــــــــهــــــــــا الــــــــــر بــــــــــيــــــــــَض وصــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــِّ تح ميــــــــــَُ  فــــــــــبــــــــــاتــــــــــَ

نح وِ      ُر مـــــــــــِ ظـــــــــــُ نـــــــــــح ةِ تــــــــــــَ اعـــــــــــَ قـــــــــــّ كـــــــــــاُذبِ  لـــــــــــُ  ذي تـــــــــــَ

  
 : (4)وأَْنَشَد َغْيُره ألَبِي ُجَهْيَمةَ الهذِلي 

ه  نــــــــــــَ يـــــــــــــح يِن َوبـــــــــــــَ يــــــــــــح ا كــــــــــــاَن بـــــــــــــَ دح الَع ممــــــــــــِّ قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

نح وِ      د َث عــــــــــــَ ةٍ حــــــــــــَ اعــــــــــــَ قــــــــــــّ َو كــــــــــــاِذبُ  لــــــــــــُ  ا وهــــــــــــح

  
 َكما ِفي العُبَاِب. ، بالّضّمِ ُمَشدََّدةً : إِذا تََكلَّم بأَْقَصى َحْلِقه لُقّاعاتٌ  فِي َكالِمه يُقَال :وِ 

حاحِ ، وَكَذا اْلتُِفَع  تَغَيَّرَ و : َذَهبَ  لَْونُه َمْجُهوالً  اْلتُِقعَ وِ   ، ، واْمتُِقَع ، واْلتُِمَع ، ونُِطَع ، واْنتُِطَع ، واْستُْنِطعَ  (5)، َعِن اللِّْحيَانِّيِ ، كما فِي الّصِ

 كلُّه بَمْعنًى واِحٍد.

. َغالَبَنِي بِه فَغَلَْبتُه أَي : ال قَعَنِي بالَكالِم ، فلَقَْعتُهوِ   ، قالَهُ اللِّْحيَانِيُّ

ٌ  (6)قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ وِ   في الَكالِم ، وأَْنَشَد : ، كِمْكنََسٍة : فَّحاَشةٌ  ِمْلقَعَةٌ  اْمَرأَة

ِت فُكوين وِ   ِملحَقَعهح ِإنح َتَكل مح
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ً ّي. لَقَعَهُ لَْقعَا َدةِ ، نقَلَه ابُن بَّرِ  : عابَهُ ، بالُمَوحَّ

 : يُِصيُب َمواقَِع الَكالِم. لُقّاَعةٌ و كُرّماٍن ، لُقّاعٌ  وَرُجلٌ 

 ، كما في اللَِّساِن. لَقاَعةٌ  َشّداٍد ، واِحَدتُهك اللَّقّاعِ  ، كغُراٍب الذُّبَاُب ، لُغَةٌ في اللُّقَاعُ وِ 
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 بالَكالِم : َرَمى بِه. تَلَقَّعَ وِ 

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وُهَو قَْوُل أَبِي َعْمٍرو. ، كُصَرٍد : اللَّئِيمُ  اللَُّكعُ  : [لكع]

 الذَِّليُل النَّْفِس. :، وُهَو قَْوُل أَبِي ُعبَْيٍد ، زاَد الَجْوَهِريُّ  العَْبدُ  قِيَل : ُهوَ وِ 

__________________ 
 ( يف اللسان : الل ق اُع والل قاُع.1)
 ( يف التهذيب : يتلقض.2)
 ( زايدة عن القاموس.3)
 ( كذا ابألصر ويف اللسان : الذهلي.4)
 التهذيب سفض.( زيد يف التهذيب : واسُتِفض ا ابلفاء ا واستفض من السفعة وهي الشحوب والسواد ا كما يف 5)
 «.أبو عبيد»( عن التهذيب وابألصر 6)
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 قَالَهُ ابن ُدَرْيٍد. األَْحَمقُ  قِيَل : ُهوَ وِ 

َِّجهُ ِلَمْنِطٍق وال َغْيِره : اللَُّكعُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :وِ  . َمْن ال يَت  ، وُهَو العَيِيُّ

 الُمْهُر. : اللَُّكعُ  قِيَل :وِ 

بِّيِ وِ  ِغير يُقَاُل للصَّ حاحِ  يعني الَحَسَن أَو الُحَسْيَن ، َرِضَي هللاُ َعْنُهما ؟«لَُكعُ  ثَمَّ أَ »َحِديُث أَبي ُهَرْيَرةَ :  ، وِمْنهُ  لَُكعٌ  أَْيضاً : الصَّ ، َكَما فِي الّصِ
ِغير في الِعْلِم والعَقْ  (1) يريُد يا « لَُكعُ  قاَل لَرُجٍل : يا»َحِديُث الَحَسِن :  ِل ، وِمْنهُ ، وقاَل ابُن األَثِيِر : فإِْن أُْطِلَق َعلَى الَكبِير أُِريَد بِه الصَّ

 ، َعْنَها هللاُ  َرِضيَ  ، فاِطَمةَ  بَْيتَ  َدَخلَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ النَّبِيَّ  َصِغيراً في الِعْلِم ، وقاَل األَْزَهِريُّ : القَْوُل قوُل األَْصَمِعّيِ ، أاَل تََرى

َِّجهُ ِلَمْنِطٍق ، وما يُْصِلُحه ، ولَْم يُِرْد أَنَّه لَئِيٌم أَو َعْبٌد. أََراَد الَحَسنَ  ؟لَُكعُ  أَْينَ :  فقالَ  ِغير ، أَراَد أَنَّه ِلِصغَِره ال يَت  ، وُهو الصَّ

، وُسئَل َعْنه بِالُل بُن َجِريٍر فقاَل :  الَوِسخ اَد اللَّئِيَم ، وقِيَل :ِقيَل : أَر (2) لَُكعَ  بنُ  لَُكعُ  يَأْتِي َزماٌن يَُكوُن أَْسعََد النّاِس فيهِ »في َحِديٍث آخَر : وِ 

غيُر ، وقاَل اللَّْيُث :  : أَْصلُه َوِسُخ القُْلفَة ، ثُمَّ ُجعَل للَّذي ال يُبِيُن الَكالَم. اللَُّكعُ  هو في لُغَتِنَا الصَّ

حاحِ : وتَقُولُ  يُقَالُ وِ   .أَْلَكعَ  في الَمْعِرفَة ؛ ألَنَّهُ َمْعُدوٌل من لَُكعُ  . وال يُْصَرفُ لَُكعَ  ، ولالثْنَْيَن : يا َذَويْ  َكعُ لُ  في النَِّداِء : يا وفي الّصِ

حاحِ : لَْيَس ذلَك ،، وفي  ، وهذا يَْنَصِرُف في الَمْعِرفَة ؛ ألَنَّه لَْيَس كذلكَ  لَُكعَةٌ  ، ولألُْنثَى لَُكعٌ  يُقَاُل للفََرِس الذََّكِر : قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ :وِ   الّصِ

ُجِل : يا ، وإِنَّما ُهَو كُصَردٍ  لََكاعِ  الَمْعُدول الَّذي يُقَاُل للُمَؤنَِّث منه : اِء قاَل : قالوا في النَِّداِء ِللرَّ ّي عن الفرَّ ، ولْلَمْرأَةِ  لَُكعُ  ونُغٍَر ، ونَقََل ابُن بَّرِ

في الَمْعِرفَِة ؛  لََكاعِ  ، وَزَعَم سيبََوْيه أَنَُّهَما ال يُْستَْعَمالِن ِإال في النَِّداِء ، قال وال يُْصَرفُ  لَِكَع لََكاَعةً  ، وقَدْ  لَُكعَ  ، ولالثْنَْيِن : يا َذَويْ  لَكاعِ  : يا

 .(3) لَُكع ألَنَّه َمْعُدوٌل ِمنْ 

 ولَِكَد. (4)، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عِن األَْصَمِعّيِ ، وَكذِلَك : لَِكَث  ولَِزَمه َعلَْيِه الَوَسُخ ، كفَِرَح : لَِصَق بهِ  لَِكعَ وِ 

ً  فاُلنٌ  لَِكعَ  قاَل اللَّْيُث :وِ  حاحِ  : لَُؤمَ  لََكاَعةً و ، لَْكعا ،  ْلَكعَانُ مَ و ، أَْلَكُع لَُكعُ  وُهو ، َكَكُرَم َكَراَمةً ، لَُكَع لََكاَعةً  هَكَذا في العُبَاِب ، وُضبَِط في الّصِ

الثّانِي كُصَرٍد ، َكذا ُهَو نَصُّ اللَّْيِث 
 : الَمْلَكعَانِ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرّيِ في َمْلَكعَانُ و ، لَُكعُ و ، أَْلَكعُ  ، وفي النَُّسخِ : (5)

المـــــــــــــــــــــاً  َدتح غـــــــــــــــــــــُ ٌة َولـــــــــــــــــــــَ ِذيـــــــــــــــــــــ  وح  ِإذا هـــــــــــــــــــــَ

َك      رِيٍّ فـــــــــــــــــذلـــــــــــــــــِ دح كـــــــــــــــــعـــــــــــــــــانُ لســـــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــَ

  
 .(6)« أَْلَكعُ  أَْهَل البَْيِت ال يُِحبُّناإِنَّا »وفي َحِديٍث : 

يا  َمْلَكعَانُ  ، يُقَال : يا إِاّل فِي النَّداءِ  َمْلَكعَانٌ  بالَهاِء ، أَْو ال يُقَاُل : َمْلَكعَانَةٌ  وِهيَ  َمْلَكعانُ  بَْعٌض يَقُوُل في النِّداِء وَغيِره : ُهوَ و قاَل اللَّْيُث :

ِلَم َرَدْدَت َشَهاَدةَ  َمْلَكعانُ  يا: » (7)قَْوُل الَحَسِن ِلَرُجٍل  َمْخبَثَاُن يا َمْحَمقَاُن يا َمْرقَعاُن يا َمألَماُن ، نَقَلَهُ اللَّْيُث عن بَْعِض النَّْحِويِّيَن ، ومنه

 يُم والنُّوُن زائَِدتَاِن.قِيَل : أَراَد َحَداثَةَ ِسنِِّه ، أَو ِصغََرهُ فِي الِعْلِم ، والمِ « ؟هَذا

ٌ وِ   قاَل الّشاِعُر : ، كقَطاِم : لَئِيَمةٌ  لَكاعِ  اْمَرأَة

ِك اي  ســــــــــــــــــــــــــِ فح ــــــــــــَ ِر نـ ِك أبَمــــــــــــح يــــــــــــح لــــــــــــَ كــــــــــــاعِ عــــــــــــَ  لــــــــــــَ

راِع      ا بـــــــــــــِ يـــــــــــــن رحعـــــــــــــِ نح كـــــــــــــاَن مـــــــــــــَ مـــــــــــــا مـــــــــــــَ (8)فـــــــــــــَ
 

  
 يُّ :النَّْصرِ  (9)وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّشاِعِر ، وُهَو الُحَطْيئَةُ وقاَل أَبُو الغَِريِب 

وُِّف مُث  آِوي  وُِّف مــــــــــــــــــــــــا أُطــــــــــــــــــــــــَ  أُطــــــــــــــــــــــــَ

ه      ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَدت ي عــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ٍت ق ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ كــــــــــــــــاعِ ِإىَل بـ ــــــــــــــــَ  ل

  
 «.لََكاعِ  اْقعُِدي»وفي َحِديِث اْبِن ُعَمَر أَنَّه قاَل ِلَمْوالةٍ لَهُ أَراَدِت الُخُروَج ِمَن الَمِدينَِة : 

 ُء ، واألَْحَمُق ، قاَل ُرْؤبَةُ :الدَّنِي اللَّئِيمُ كَصبُوٍر ، وأَِميٍر :  ، اللَِّكيعُ و ، اللَُّكوعُ وِ 

__________________ 
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 ؟مث  لكضأ : قا  علي بن ا سن يطلب جاء السالمعليه( والذي يف النهاية : أنه 1)
 ( يف التهذيب : أسعد الناس يف آخر الزمان لكض ابن لكض.2)
 ( يف اللسان : أَلكض.3)
 ويف اللسان : الل َلُث الوسخ من الل   مد عل  حرف اإلانء فتبخذه بيد .« لكت»( عن اللسان وابألصر 4)
 ملكعان أيضاً.« واو»( ومثله يف التهذيب ا وحبذف 5)
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : الل َكُض وامبوُس.6)
 ( هو إايس بن معاوية كما يف اللسان.7)
 «.كراعي»( يف األساس : 8)
 العبارة ابألصر ا ولعر الصواب : وقا  يف اللسان : هو أبو الغريب النصري ا فالبيت يف اللسان منسوابً أليب الغريب.( كذا وردت 9)
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رِ  َر امــــــــــــح ي َفضــــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــِ تــــــــــــَ وعِ ٍء ال أَبـــــــــــــح كــــــــــــُ   لــــــــــــَ
وعِ      ــــــــــــــــُ ن ٍز مــــــــــــــــَ ِن  ــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــح َدي ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــي ِد ال عــــــــــــــــح  جــــــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ :

َت  ــــــــح َد   (1)فــــــــبَن ِر الــــــــنــــــــ  ىَت مــــــــا َداَم يف الــــــــز هــــــــَ  الــــــــفــــــــَ

اُن وِ      د  الـــــــــــــز مـــــــــــــَ تـــــــــــــَ َت ِإذا اشـــــــــــــــــــــــــــح وعُ أَنـــــــــــــح كـــــــــــــُ  لـــــــــــــَ

  
 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد ِلعَِلّيِ بِن َعْبِد هللا بِن َعبّاٍس : قَْومٌ  ، كَسِفينٍَة : اللَّكيعَةِ  بَنُووِ 

اَءتح  وحَم جـــــــــــــَ ـــــــــــــَ وا ِذمـــــــــــــارِي يـ ظـــــــــــــُ فـــــــــــــِ ُم حـــــــــــــَ  هـــــــــــــُ

بُ      تــــــــــائــــــــــِ ِرٍف َوبــــــــــيِن كــــــــــَ هح  ُمســــــــــــــــــــــــح يــــــــــعــــــــــَ كــــــــــِ  الــــــــــلــــــــــ 

  
ةِ. يَّ ، صاِحَب َوْقعَِة الَحرَّ  أَراَد بُمْسِرٍف ُمْسِلَم بَن ُعْقبَةَ الُمّرِ

 وَغْيِرَها. َمَع الَولَِد ِمْن ُسْخٍد وصاَءةٍ  ِمَن البَْطنِ  : ما يَْخُرجُ  الَمالِكيعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

. يُقَاُل : ، كالَمْنعِ : اللَّْسعُ  اللَّْكعُ وِ  ً  العَْقَربُ  لََكعَتْهُ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : تَْلَكعُه لَْكعا

 َلَكَعاِإذا ُم   َدبـحرُُه 
 قُْلُت : ُهو ِلِذي اإِلْصبَعِ العَْدوانِّيِ ، وَصْدُره :

َرُم َخش اءَ   ... ِإم ا تـََر ح نـَبَـَلُه فَخشح
حاحِ بَخّطِ أَبِي َسْهِل بالُحْمَرةِ َصْدُره :  يَْعنِي نَْصَل السَّْهِم ، وُوِجَد في هاِمِش الّصِ

َرِم َخّشاءَ  ُله ِصيَغٌة كَخشح  نـَبـح
 .(2)وُهَو َسْهٌو 

 ، كما في العُباِب. األَْكُل والشُّْربُ  : اللَّْكعُ وِ 

ضاعِ  : اللَّْكعُ وِ  .نَقَلَه الَجْوهَ  النَّْهُز في الرَّ  ِريُّ

بَْيِس  بالَكْسر : القَِصيرُ  اللِّْكعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   الثَّْعلَبِيُّ : (3)، قاَل أَبُو الرُّ

ُه  عـــــــُ بـــــــًا وَكســــــــــــــــــــح ُروِف َكســــــــــــــــــــح عــــــح َ
َر ابملــــــ خـــــــح َر  الــــــبــــــُ  يـــــــَ

ربحِ      ــــــــــــغــــــــــــَ ــــــــــــذي ابل ضٌ َأوالِت ال كــــــــــــح ــــــــــــِ رُ   ل ــــــــــــِ ــــــــــــات  كــــــــــــن

  
ْبَدةِ  كغُراٍب : فََرسُ  اللَُّكاعُ وِ   بن عاِمٍر ، كما في التَّْكِملَِة. َزْيِد بِن َعبّاس ِذي اللِّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

 اُب الُحُمِر ، نَْحُن أَْعلَُم بِه.، َكُصَرٍد : الَجْحُش الّراِضُع ، قالَهُ نُوُح بُن َجِريٍر ِحيَن ُسئَِل عن الَحِديِث الَِّذي تَقَدََّم ، قاَل : نَْحُن أَْربَ  اللَُّكعُ 

 : األََمةُ اللَّئِيَمةُ ، كاللَّْكعَاِء. اللَِّكيعَةُ وِ 

 ْبُد النَّْفِس.، كَصبُوٍر : َذِليٌل عَ  لَُكوعٌ  وَرُجلٌ 

ً  أََرأَْيَت إِْن َدَخَل َرُجٌل بَْيتَه ، فَرأَى» (4)َحِديُث َسْعٍد  ، كَسَحاٍب : لَئِيٌم ، وِمْنهُ  لَكاعٌ  وَرُجلٌ  َذ اْمَرأَتَه ، أَفَيَْذَهُب فيُْحِضُر أَْربَعَةَ  (5) لَكاعا قَْد تَفَخَّ

ً  َجعَلَ « ؟ُشَهَداءَ  ُجِل نَعْ  (5) لَكاعا ً  تاً َعلَى فَعاٍل ، قاَل ابُن األَثِيِر : فلَعَلَّهُ أَرادَ ِصفَةً للرَّ  .لَُكعا

 ، وقِيَل : َجْمُع الَجْمعِ ، قاَل الّراِجُز : األَْلَكعِ  : َجْمعُ  األاَلِكعُ وِ 
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ا  عــــــــــــــــَ َوابــــــــــــــــِ مح هــــــــــــــــَ ُرهــــــــــــــــُ تح محــــــــــــــــُُ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــــح  فــــــــــــــــبَقـ

ُر      مــــــــــــــِ ِ حتــــــــــــــَح اح تــــــــــــــَ كــــــــــــــ  ايف الســــــــــــــــــــــــــــِّ عــــــــــــــَ  اأَلالكــــــــــــــِ

  
 األَْسَماِء ِحيَن َغلََب.َكسََّره تَْكِسيَر 

ّي َعن الفَّراِء قاَل : تَثْنِيَةُ   أَْقبِْلَن. لَِكيعَةَ  أَْقبِاَل ، ويا َذَواتِ  لَِكيعَةَ  أَْن يَقُوَل : يا ذََواتَيْ  (6) [وَجْمعُه] لَكاعِ  ونَقََل ابُن بَّرِ

دْ  لَُكٌع الِكعٌ  وقَاَل أَبُو نَْهَشٍل : يُقَاُل : ُهوَ  يِِّق الصَّ َجاُل َعْن أُُموِرَها ، فال يَُكوُن لَهُ َمْوقٌِع.للضَّ ُرهُ الّرِ  ِر ، القَِليِل الغَنَاِء ، الَِّذي تَُؤّخِ

ُجِل إِذا كاَن َخبِيَث الِفعَاِل َشِحيحاً قَِليَل الَخْيِر : إِنَّه  .لَلَُكوعٌ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : يُقَاُل للرَّ

 يُن الَكالَم.، كُصَرٍد : الَِّذي ال يُبِ  اللَُّكعُ وِ 

ُجَل : أَْسَمعَه ما ال يَْجُمُل ، َعلَى الَمثَِل ، عن الَهَجِرّيِ. لََكعَ وِ   الرَّ

 لَُكعٌ  وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : إِذا َسقََطْت أَْضَراُس الفََرِس فَُهوَ 

__________________ 
 والتكملة مثلهما أيضاً.« وأنشد الليث»وفيهما « ( يف التهذيب واللسان : أنت الفىت1)
 «.خشش»( كذا ا وهي رواية أخر  ا انظر اللسان 2)
 ( عن املطبوعة الكويتية وابألصر ا أبو الريش.3)
 «.سعد بن معاذ»ويف اللسان « سعد بن ُعبادة»( يف النهاية 4)
 كسحاٍب.( ضبطت ابلقلم يف اللسان ابلضم ا ونبه مصححه هبامشه إىل تنظري الشارح هلا  5)
 ( زايدة عن اللسان ا عن هامشه.6)



10738 

 

 .األَلحَكضُ  ا وِإذا َسَقرَت َفُمه فـَُهو (1) [ُلَكعة واألنث ]
ْبِر ، لَيِّنَةٌ كأَنََّها َسْيٌر ، ولََها فُُروٌع َمْملُوَءةٌ  اللَُّكاَعةُ وِ  ّمِ : َشْوَكةٌ تُْحتََطُب ، لََها ُسَوْيقَةٌ قَْدُر الّشِ ِخالِل الشَّْوِك ُوَرْيقَةٌ ال باَل بَِها َشْوكاً ، وفي  بالضَّ

ْت ، كما فِي اللَِّساِن.  ، تَْنقَبُِض ثُمَّ يَْبقَى الشَّْوُك ، فإِذا َجفَِّت اْبيَضَّ

ً  البَْرُق ، كَمنََع ، لََمعَ  : [لمع] ً و ، بالفَتْحِ ، لَْمعا َكةٌ  لََمعانا  ، وَكأَنَّه ُمْلتَِمعٌ و الِمعٌ  ْبُح ، يقال : بَْرقٌ ، وَكذِلَك الصُّ  كاْلتََمعَ  أَضاَء ، ، أَْي : ، ُمَحرَّ

عٌ  ، كَشّداٍد ، وبُُرقٌ  لَّماعٌ  بَْرٍق ، وبَْرقٌ  لَْمعُ   .لََواِمعُ و لُمَّ

ً  ءِ بالشَّيْ  لََمعَ  قاَل ابُن بُُزْرَج :وِ   بِه ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل : َذَهبَ  : لَْمعا

وِم ِإذح  تــــــــُ كــــــــح َ
ِة املــــــــ نــــــــَ بِّ ابـــــــــح ثــــــــ  بــــــــلــــــــُ يــــــــح تح عــــــــَ عــــــــَ مــــــــَ  لــــــــَ

عـــــــــا      قـــــــــَ َواَن َأنح يــــــــــَ عـــــــــح لـــــــــَ  نــــــــــَ ِ عـــــــــَ اح بـــــــــَ (2)ابلـــــــــرّاكـــــــــِ
 

  
 َعْيثى بَمْنِزلَِة : َعَجباً وَمْرَحى.

ُجلُ  لََمعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  َكهُ ،  لََمعَ و ، أَْلَمعَ  وَكذا بِثَْوبِه وَسْيِفه ، وكذِلكَ  بِيَِده : أَشارَ  الرَّ أَْعلَى ، وِقيَل : أَشاَر ِلإِلْنذاِر ، وُهَو : أَْن يَْرفَعَهُ ويَُحّرِ

 َء إِلَْيِه ، قاَل األَْعَشى :ِليَراهُ َغْيُرهُ ، فيَِجي

ىت  ِإذا  ضَ حـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ِه  لـــــــــــــَ بـــــــــــــِ وح ـــــــــــــَ يـــــــــــــُر بـــــــــــــثـ لـــــــــــــِ  الـــــــــــــد 

ب  ُروَ      تح وصـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــَ قـــــــــِ ا ســـــــــــــــــــــــُ اهلـــــــــََ ا َأوحشـــــــــــــــــــــــَ (3)اهتـــــــــَُ
 

  
 أَْي : تُِشيُر بيَِدَها.« ِمْن َوراِء ِحَجابٍ  تَْلَمعُ  رآَها»َحِديُث َزْينََب :  وقَْد ال يُْحتَاُج إِلَى ِذْكِر اليَِد ، وِمْنهُ 

ً  الّطائُِر بَجنَاَحْيهِ  لََمعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  َكُهَما في َطيََرانِه ، لَْمعا عْ  إِْن أََر َمْطَمِعي فَِحَدوٌّ »َحِديُث لُْقَماَن بِن عاٍد :  بِهَما ، وِمْنهُ  َخفَقَ و : َحرَّ  (4) تَلَمَّ

 وأَراَد بالِحَدّوِ الِحَدأَةَ بلُغَِة أَْهِل َمكَّةَ.« ، وإِاّل أََر َمْطَمِعي فَوقّاٌع بُصلَّع

 أَْنَشَد :، قالَهُ َشِمر ، و بََرَز ِمْنهُ  ، أَي : فاُلن البابَ  لََمعَ وِ 

  ِ مـــــــــــــ  لـــــــــــــَ ـــــــــــــ  نح كـــــــــــــاَن يف الـــــــــــــتـ ىّت ِإذا عـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

فــــــــــــــــــُ ِ      ــــــــــــــــــح ُه   بشــــــــــــــــــــــــــــــــِ ِّ األَنـ تــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح  أَفـ

  

َعحِط ِ  ُمَلم ضَ 
 الباِب َرثِيَم امل

 َعْن بَمْعنَى أَْن.

اَعةُ وِ  . ، ُمَشدََّدةً : العُقَابُ  اللَّمَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ّي : الّتِي فِيها السََّرابُ  يَْلَمعُ  الَّتِي: ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، زاَد الّصاَغانِيُّ  الفاَلةُ  : اللّّماَعةُ وِ  بالسََّراِب ، وِمْنهُ قَْوُل ابِن أَْحَمَر  تَْلَمعُ  ، ونَصُّ ابِن بَّرِ

: 

ٍة  ـــــــــــــ  ي ـــــــــــــِ وف ـــــــــــــُ ن ـــــــــــــَ نح تـ ـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ ل ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ مح ُدوَن ل  كـــــــــــــَ

ةٍ      اعــــــــــــــَ مــــــــــــــّ ُذرح  لــــــــــــــَ يــــــــــــــهــــــــــــــا الــــــــــــــنــــــــــــــ  َذُر فــــــــــــــِ نــــــــــــــح  يـــــــــــــــُ

  
بِّيِ ما داَم لَيِّناً ، كالاّلِمعَةِ  : اللَّّماَعةُ وِ   ، فإِذا اْشتَدَّ وَعاَد َعْظماً فيافُوٌخ ، كما فِي اللَِّساِن. اللََّواِمعُ  ، كما في العُبَاِب ، والَجْمعُ  يافُوُخ الصَّ

 «.يَْلَمعٍ  أَْكَذُب ِمنْ »الِّذي ال يُْمِطُر ِمَن السََّحاِب ، وِمْن ثَمَّ قالُوا :  البَْرق الُخلَّب : اسمُ  اليَْلَمعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

حاحِ : الَكذُوُب ، وأَْنَشَد ِللشاِعِر : ويَُشبَّهُ به الَكذّابُ  ، ِللَِمعانِه الّسرابُ  : اليَْلَمعُ وِ   ، وفِي الّصِ

يِن  يــــــــبــــــــَ ثــــــــِ ا تــــــــُ مــــــــَ يــــــــح ب  كــــــــَ وحُت ا ــــــــُ كــــــــَ  ِإذا مــــــــا شــــــــــــــــــــــَ

ودِّيَ      َت بــــــــــــُ ــــــــــــح ا أَن تح : ِإلــــــــــــَّ ضُ  قــــــــــــالــــــــــــَ مــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ  يـ

  
الذَِّكيُّ  : اليَْلَمع ، األَِخيران نَقَلَُهَما الَجْوَهِريُّ ، ونَقََل الّصاَغانِيُّ األَّوَل َعْن أَبِي ُعبَْيٍد ، وزاَد صاِحُب اللَِّسانِ  اليَْلَمِعيُّ و ، األَْلَمِعيُّ و األَْلَمعُ وِ 

حا الُمتََوقِّدُ  : َل األَْزَهِريُّ حِ ، وزاَد َغْيُره : الَحِديُد اللَِّساِن والقَْلِب ، وقِيَل : ُهَو الَداِهي الَِّذي يَتََظنَُّن األُُموَر فال يُْخِطُئ ، وقا، َكَما في الّصِ

ُل األَْمِر َعَرَف آِخرَ  لََمعَ  : الَخِفيُف الظَِّريُف ، وقاَل َغْيُره : ُهَو الَِّذي ِإذا األَْلَمِعيُّ  ، وُهَو  الَّلْمعِ  هُ ، يَْكتَِفي بَِظنِّه ُدوَن يَِقينِه ، َمأُْخوذٌ ِمنَ لَه أَوَّ
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حاحِ والتَّْهِذيب ويُْرَوى ِلبْشر بِن أَبِي خاِزٍم يَْرثِي فُضالَةَ بَن َكلََدةَ  ـاإِلَشاَرةُ الَخِفيَّةُ والنََّظُر الَخِفي ، وأَْنَشَد اِلَؤِس بن َحَجٍر  كما  ـكما في الّصِ

 بَاِب :فِي العُ 

َة وا   (5)ِإّن  احـــــــــــــَ مـــــــــــــَ َض الســـــــــــــــــــــــــــ  ِذي مجـــــــــــــََ  الـــــــــــــّ

ا      عـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  مجـــــــــــــــَُ ـــــــــــــــ  َدَة والـــــــــــــــرب  والـــــــــــــــتـ (6)جنـــــــــــــــ ح
 

  
__________________ 

 ( زايدة عن التهذيب.1)
 ابلفاء.« يقفا»( األصر واللسان ويف التهذيب والتكملة 2)
 ( ويرو  : أشواهلا.3)
 . ويرو  : تـَلحَمُض من ملض الطائر ِبناحيه إذا خف  هبما... ء يف انقضاضهافيها : أي ختتطف الشي( كذا ابألصر واللسان والنهاية وقا  4)
 ـ 53نســـــبها ألوس بن حجر يرثي فضـــــالة بن كلدة أحد بين أســـــِد بن خزمية. وهي يف ديوانه ص  1400/  3( من أبيات يف الكامر للمربد 5)

 .30والتعازي واملراثي ص  55
 ( عجزه يف الكامر :6)

 النجدة وا زم والقو  مجعاوِ 
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ي   عـــــــــــــِ مـــــــــــــَ َك الـــــــــــــة   األَلـــــــــــــح ن  بـــــــــــــِ ظـــــــــــــُ ِذي يـــــــــــــَ  الـــــــــــــ 

َبنح قـــــــــــــــــَ      ان  كـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ دح لـــــــــــــــــَِ  دح رََأ  َوقـــــــــــــــــَ

  
ٍم ، وفي العُبَاِب : يُْرفَعُ  األَْلَمِعيُّ  قاَل الَجْوَهِرّي : نُِصبَ  بَْعَد َخْمَسِة  ـبَخبَِر إِنَّ ، ويُْنَصُب نَْعتاً ِللَِّذي َجَمَع ، ويَُكوُن َخبَُر إِنَّ  األَْلَمِعيُّ  بِفْعٍل ُمتَقَّدِ

 : ـأَْبيَاٍت 

ُض  فـــــــــــَ نــــــــــــح نح أَمح َأوحَد  فـــــــــــال تــــــــــــَ ُة مـــــــــــِ  اإِلشـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــَ

ا     َدعــــــــــــــــَ اِوُ  الــــــــــــــــبــــــــــــــــِ دح حيــــــــــــــــَُ نح قــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ  ٍر لــــــــــــــــِ

  
 : ـأَْنَشَده األَْصَمِعيُّ  ـوشاِهُد األَِخيِر قَْوُل َطَرفَةَ 

نح ِو  َر  مــــــــــِ ــــــــــَ نح تـ ــــــــــِ يٍّ كــــــــــائ عــــــــــِ مــــــــــَ ــــــــــح ل ــــــــــَ َرٍب  يـ ظــــــــــح   ــــــــــَُ

و ُ وِ      ِم جـــــــــــــُ زَائـــــــــــــِ َد الـــــــــــــعـــــــــــــَ نـــــــــــــح ه عـــــــــــــِ َ  لـــــــــــــَ يـــــــــــــح  لـــــــــــــَ

  
ِم بِن نَُوْيَرةَ ، رِضَي هللاُ َعْنهُ :  ِل فقَْوُل ُمتَّمِ  ـقُْلُت : وأَّما شاِهُد األَوَّ

كــــــــــــاً وِ  يحســــــــــــــــــــــــــًا ومــــــــــــالــــــــــــِ ــــــــــــَ ري َين مــــــــــــا غــــــــــــار قـ  غــــــــــــَ

ِر وِ      قــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
رًا وجــــــــــــواًن ابمل مــــــــــــح اعــــــــــــَ عــــــــــــَ مــــــــــــَ ــــــــــــح (1)أَل

 

  
ُم بقَْوِله األَْلَمِعّيِ  ، بَمْعنَى األَْلَمعُ  : يُقَاُل : ُهوَ  ـفِيما نَقََل َعْنهُ أَبُو َعْدنَاَن  ـقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ  ، فحَذَف  األَْلَمعَ  (2)أَْي َجْوناً  أَْلَمعَا ، قاَل : وأَراَد ُمتَّمِ

 األَِلَف والَّالَم ، وفي البَْيِت ُوُجوهٌ أَُخُر يَأْتِي بَيانَُها قَِريباً.

الحِ : ما بََرق ، كالبَْيَضةِ  الياَلِمعُ وِ  ْرعِ ، واِحُدَها من الّسِ  .اليَْلَمعُ  والّدِ

، قاَل األَْزَهِريُّ :ما َعِلْمُت أََحًدا قاَل  (3)، وُهَو السََّراُب  اليَْلَمعِ  َمأُْخوذٌ ِمنَ  : الَكذَّابُ  اليَْلَمِعيُّ و األَْلَمِعيُّ  َحَكى األَْزَهِريُّ عن اللَّْيِث ، قاَل :وِ 

ةُ فيِمَن اللُّغَ  اليَْلَمِعّيِ  في تَْفِسيرِ  ُق بَْعُضه بَْعضاً ، قاَل :  األَْلَمِعّيِ  ِويِّيَن ما قَالَهُ اللَّْيُث ، قال : وقد َذَكْرنا ما قَالَهُ األَئِمَّ ، وهو ُمتَقَاِرب يَُصّدِ

: ُهَو  اليَْلَمِعيُّ و األَْلَمِعيُّ  ْوِضعِ الَمْدحِ ، وقاَل َغْيُره :إِاّل في مَ  األَْلَمِعيَّ  والَِّذي قالَهُ اللَّْيُث باِطل ؛ ألَنَّه َعلَى تَْفِسيِره َذمٌّ ، والعََرُب ال تََضعُ 

ْدَق بالَكِذِب.  الَماّلذُ ، وُهَو الِّذي يَْخِلُط الّصِ

ّمِ : قِْطعَة ِمَن النَّْبتِ  اللُّْمعَةُ وِ  يِت قاَل : ابكِكت ، ِلماعٌ  : ج نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وُهَو َمجاز ، أََخَذْت فِي اليُبِس  إَِذا بالضَّ ّكِ  لُْمعَةٌ  ، ونُِقَل عن ابِن الّسِ

َحتّى تَْبيَضَّ ، وقِيَل  لُْمعَة : الَمْوِضُع الَِّذي يَْكثُُر فيِه الَخلَى ، وال يُقَاُل لََها اللُّْمعَةُ و قَْد أََحشَّْت ، أَي : قَْد أَْمَكنَْت ألَْن تَُحشَّ ، وذِلَك إِذا يَبَِسْت ،

لِّياِن إِذا يَبَِسا ، تَقُوُل العََرُب :وقَْعنَا فِي عَةُ اللُّمْ  : ال تَُكونُ  ِمْن نَِصّيٍ وِصلِّياٍن ، أَي : في بُْقعٍَة ِمْنَها ذاِت َوَضحٍ ؛  لُْمعَةٍ  إِاّل ِمَن الطَِّريفَِة والّصِ

ً  ِلَما نَبََت فِيَها ِمَن النَِّصّيِ ، وتُْجَمعُ   .لَُمعا

 ، قاَل القَطاِميُّ : لماعٌ و ، لَُمعٌ  ، والَجْمعُ  نّاِس الَجَماَعةُ ِمَن ال : اللُّْمعَةُ وِ 

يٍّ  ر  حــــــــــــــــــَ ِة كــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــِ اهــــــــــــــــــِ  َزمــــــــــــــــــاَن اجلــــــــــــــــــَ

م      هــــــــــــِ تــــــــــــِ يــــــــــــلــــــــــــَ نح َفصــــــــــــــــــــــــــِ رحاَن مــــــــــــِ ــــــــــــَ اأَبـ مــــــــــــاعــــــــــــَ  لــــــــــــِ

  
 لُْمعَةً  أَنَّه اْغتََسَل فَرأَى»الَحِديُث :  ، وُهو َمَجاز ، وِمْنهُ  ال يُِصيبُه الماُء في الوضوِء أَو الغُْسلِ  : الَِّذي الَمْوِضعُ  فِي َغْيِر هذا : اللُّْمعَةُ وِ 

 إِذا أََخَذْت في اليُْبِس ، وفي َحِديِث أََراَد بُْقعَةً يَِسيَرةً ِمْن َجَسِده. لَْم يَنَْلَها الماُء ، وِهَي في األَْصِل قِْطعَةٌ ِمَن النَّْبتِ « بَمْنِكبِه ، فََدلََكَها بَِشْعِرهِ 

 «.ِمْن َدمٍ  لُْمعَةً  فََرأَى بهِ :»الَحْيِض 

 يُْكتَفَى بِه. البُْلغَةُ ِمَن العَْيِش  : اللُّْمعَةُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

 قاَل َعِديُّ بُن َزْيٍد الِعبَاِديُّ : بَِريُق لَْونِهو : نَْعَمتُه ، ِمَن الَجَسدِ  اللُّْمعَةُ وِ 

فــــــــــــــوَس  ِذُب الــــــــــــــنــــــــــــــ  كــــــــــــــح هــــــــــــــاتــــــــــــــُ تــــــــــــــُ عــــــــــــــَ مــــــــــــــح   لــــــــــــــُ
وُر بــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــُد آ رًا وِ      (4)حتــــــــــــــــــــــــــــــــَُ

 

  
 ، يُقَاُل :َخفََق بِمْلَمعَْيِه ، قاَل ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر رِضَي هللا َعْنهُ : ِمْلَمعَا الّطائِر ، بالَكْسِر : َجناحاهُ  من الَمَجاِز :وِ 

ا  انِ هلــــــــــــــــــََ عــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح ا  مــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــَ  ِإَذا َأوح

َؤهـــــــــــــــــــا ابلـــــــــــــــــــَوحـــــــــــــــــــَ      ؤحجـــــــــــــــــــُ اِن جـــــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــــّ  حيـــــــــــــــــــَُ

  
ْوُت ، أَراَد َحِفيَف َجناَحْيَها.  أَْوَغفَا : أَْسَرعا ، والَوَحى : الصَّ
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للَحْمِل ، واْسَودََّت  هكذا بالفاِء في سائِره النَُّسخِ ، والصَّواُب بالقاِف ، أَي أَْشَرَق َضْرُعها الفََرُس واألَتاُن ، وأَْطباُء الَّلبَُؤةِ : إِذا أَْشَرفَ  أَْلَمعَ وِ 

 باللَّبَِن ، قالَ  الَحلََمتَانِ 

__________________ 
 .67( روايته يف املفضليات ا رقم 1)

 . وعمراً وجزءاً .. غا  غريين ماوِ 
 ( كذا ابألصر واللسان والتهذيب ا وانظر ما تقدمت اإلشارة إليه يف ا اشية السابقة.2)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : الشراب.3)
 ب النفوس.والذي يف التهذيب : تكذ« قوله : تكذب إخل كذا ابألصر واللسان وهو غري مّتزن ا وليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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رحِعها َتباَن مَححُر اأَلَلِن وصــاَر يف ضــَ َمِعي  : ِإذا اســح َواٍد َفِهيَ  ُلَمضُ  اأَلصــح رحُع  ُملحِمض ســَ َرَ  ضــَ ا وقاَ  يف ِكتاِب اخلَيحِر : ِإذا َأشــح
ِر ِقيَر : باِع أَيحضــــــــــاً ا  أَلحَمَعتح  الَفَرِس للَحمح يف َذَواِت  اإِللحماعُ  وقاَ  اأَلزحَهرِي  :ا قاَ  : ويـَُقاُ  ذِلَك لُكرِّ حاِفٍر ا وللســــــــــِّ

ِر ا وأَنحَشَد الّصاَغاين  لَِلِبيٍد  ِوداُد ا ََلَمِة ابلل َ ِ للَحمح رَاُ  الض رحِع ا واسح َلِب وا اِفِر : ِإشح  : ـ عنههللارضي ـاملِخح
ضٌ َأوح  مــــــــــِ لــــــــــح ُه  مــــــــــُ َب الحــــــــــَ قــــــــــَ تح أَلحــــــــــَ قــــــــــَ  َوســــــــــــــــــــــــَ

وِ       حـــــــــــُ َرُد الـــــــــــفـــــــــــُ اطـــــــــــَ هـــــــــــَ َدامـــــــــــُ ا وكـــــــــــِ رحهبـــــــــــَُ  وضـــــــــــــــــــــــــَ

  
ُم بُن نَُوْيَرةَ   : ـ عنههللارضي ـوقاَل ُمتَّمِ

َر   ِة والســـــــــــــــــــــــــ  اللــــــــــــَ َد الــــــــــــكــــــــــــَ عــــــــــــح ا بـــــــــــــَ َبهنــــــــــــ َ كــــــــــــَ  فــــــــــــَ

ُذوٌر      ُه قـــــــــــــَ بـــــــــــــُ الـــــــــــــِ غـــــــــــــَ ٌج تــــــــــــــُ لـــــــــــــح ضُ عـــــــــــــِ مـــــــــــــِ لـــــــــــــح  مـــــــــــــُ

  
يِّئَةُ الُخلُِق.  القَذُوُر : األَتاُن السَّ

 : رفَعَتْهُ ليُْعلََم أَنََّها قَْد لَِقَحْت. ُمْلِمعٌ و ُمْلِمعَةٌ  ِهيَ الّشاةُ بَذنَبِها ، فَ  أَْلَمعَتِ  قاَل اللّْيُث :وِ 

َك الَولَُد فِي بَْطنَِها : إِذا األُْنثَى أَْلَمعَتِ و قال : اقَةُ النّ  أَْلَمعَت ، قولُه : واألُْنثَى ، لَْيَس في ِعبَاَرةِ اللَّْيِث ، وإِنّما ساَق هِذِه الِعبَاَرةَ بَْعَد قَْوِله : تََحرَّ

ً  : َرفَعَتْهُ فعُِلَم أَنََّها القِح ، وِهي ُمْلِمعٌ  بَذنبَِها ، وِهيَ  َك َولَُدَها في بَْطنَِها  ُمْلِمعٌ  ، وِهيَ  أَْلَمعَتْ : و: إِذا َحَملَْت ، ثُمَّ قاَل  تُْلِمُع إِْلماعا أَْيضاً : تَحرَّ

نَ ]َضْرُعَها :  لََمعَ و ، ةِ فِيِه ، وكأَنَّه فَرَّ ِمْن إِْنَكاِر األَْزَهِرّيِ َعلَى اللَّْيِث ، َحْيُث قاَل : لَْم أَْسَمعِ  (1) [لَوَّ رَّ فِي النّاقَِة لغَْيِر  اإِلْلَماعَ  ِعْنَد نُُزوِل الّدِ

َذنَبَِها َشاذٌّ ، وكالُم العََرِب : شالَِت النّاقَةُ بَذنَبَِها بَْعَد ِلقاِحها ، وَشَمَذْت ، ب أَْلَمعَتْ  اللَّْيِث ، إِنَّما يُقَاُل للنّاقَِة : ُمْضِرٌع ، وُمْرِمٌد ، وُمِردٌّ ، فقَْولُه :

ْت  ، وَذَكَر إِْنَكاَر   فِي التَّْكِملَةِ ، فإِْن فَعَلَْت ذِلَك ِمْن َغْيِر َحبٍَل قِيَل : قَْد أَْبَرقَْت ، فَِهَي ُمْبِرٌق ، وقد أََشاَر إِلى ِمثِْل هذا الّصاَغانِيُّ  (2)واْكبارَّ

َعلَى ُكّلِ حاٍل فَكالُم الُمَصنِِّف ال يَْخلُو األَْزَهِرّيِ ، وكذِلَك صاِحُب اللَِّساِن ، وأَّما فِي العُبَاِب فَسَكَت َعلَْيِه ، ولَْيَس فيِه أَْيضاً لَْفُظ األُْنثَى ، و

ُل فِيِه.  َعْن نََظٍر َخِفّيٍ يُتَأَمَّ

بَِما فِي اإِلناِء ِمَن  أَْلَمعَ  ، وقاَل ابُن بُزْرَج : َسَرقَهُ ، وقاَل َغْيُره : اْختَلََسه : إِذا َعليهِ  أَْلَمعَ  كذا :و وأَْلَمأَ بِه ، ءِ بالشَّيْ  ْلَمعَ أَ  قاَل أَبُو َعْمرو :وِ 

م بن نَُوْيَرةَ الّسابِ  َر أَْيضاً قَْوُل ُمتَّمِ  ُق :الطَّعَاِم والشََّراِب : َذَهَب بِه ، وبِِه فُّسِ

َشق ِر 
ُ
 أَلحَمَعاابمل

اللََّذْيِن َمعَاً ، وُهَو قَْوُل أَبِي َعْمٍرو ، وُحِكَي عن الِكَسائِّيِ أَنَّه قال  (3) [أَلمعا بقوله :]يَْعنِي َذَهَب بِِهَما الدَّْهُر ، واألَِلُف لإِلْطالِق ، وقِيَل : أَراَد 

ُد بُن َحبِيب َعْن خاِلِد بِن ُكْلثُوم.: أَراَد َمعاً ، فأَْدَخَل األَِلَف والاّلَم ،   وكذِلَك َحَكى ُمَحمَّ

عَهُ  ويُْختََطُف القَْوَم ، أَي : َذَهْبنَا بِِهْم ، وِمْنهُ قَْوُل ابِن َمْسعُوٍد ِلَرُجٍل َشَخَص بََصَره إِلى الّسَماِء في أَي : يُْختَلَُس  اْلتََمْعنَا يُقَاُل : كاْلتََمعَهُ وتَلَمَّ

وايَتَْيِن   وشاِهُد األَِخيرِ بُِسْرَعةٍ  عُ  فِحَدوٌّ ،»قَْوُل لُْقَماَن بِن عاٍد الَِّذي تَقَدََّم في إِْحَدى الّرِ  تَْختَِطُف فِي اْنِقضاِضها. أَي :« تَلَمَّ

يِت. ِمَن النَّْبتِ  لُْمعَةٌ  البِالُد : صاَرْت فِيهاوِ  ّكِ َل بَكإٍل العاِم ، نَقَلَه ابُن الّسِ  ، وذِلَك ِحيَن َكثَُر َكلَُؤَها ، واْختَلََط كألُ عاٍم أَوَّ

حا في الَخْيِل : أَْن يَُكوَن في الَجَسِد بُقٌَع تَُخاِلُف سائَِر لَْونِهِ  التَّْلِميعُ وِ  عٌ  حِ ، يُقَال : فََرسٌ ، فإِذا كاَن فِيِه اْستِطالَةٌ فُهَو ُمَولَّع ، َكما في الّصِ ،  ُملَمَّ

ُن أَْلواناً َشتَّى ، يُقَاُل : َحَجرٌ  التَّْلِميعُ  وقد يَُكونُ  عٌ  في الَحَجِر والثَّْوِب ، يَتَلَوَّ عٌ  ، وثَْوبٌ  ُملَمَّ  .ُملَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

ّمِ ، اللُُّموعُ  عو كتِِكاّلٍم ، التِِّلّماعُ و كأَِمير ، اللَِّميعُ و ، بالضَّ  : اإِلضاَءةُ ، قاَل أَُميَّةُ بُن أَبِي عائٍِذ الُهَذِليُّ : التَّلَمُّ

تح وِ  فــــــــــــــَ اعــــــــــــــاً َأعــــــــــــــح مــــــــــــــ  لــــــــــــــِ ُه  تــــــــــــــِ ــــــــــــــ   بــــــــــــــَزأحٍر كــــــــــــــبَن

ُد      لــــــــــــ  كــــــــــــَ تــــــــــــَ ــــــــــــَ رُه يـ خــــــــــــح وحٍد صــــــــــــــــــــــــــَ ُم طــــــــــــَ د  (4)هتــــــــــــََ
 

  
ثٍَة ، وُمعَظََّمٍة : ُمْلِمعَة وأَْرض  .لََمعَتْ و ، أَْلَمعَتْ  فِيها السََّراُب ، وقَدْ  عُ يَْلمَ  ، كُمْحِسنَة ، وُمَحّدِ

 ، كُمَكَرٍم : َصِقيٌل. ُمْلَمعٌ  وَخدٌّ 

ً وِ   الَمْرأَةُ بِسواِرَها كذِلَك. أَْلَمعَتِ و : أَشاَر بِيَِده ، أَْلَمَع إِْلماعا
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__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 وَعَسرت.وزيد أيضاً : « واكتارت»( يف التهذيب : 2)
 ( زايدة عن التهذيب ا ويفهم من عبارته أنه من قو  ِشر. وعناه يف التكملة أليب عمرو.3)
 ( مل أجده يف ديوان اهلذليا يف شعر أمية ا وهو هبذه الرواية يف اللسان.4)
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ْرُع ، أَْلَمعَ وِ  عَ و الضَّ ةِ فيِه ، وهُ  تَلَمَّ رَّ َن أَْلواناً ِعْنَد نُُزوِل الّدِ  َو َمَجاز.: تَلَوَّ

ّمِ ، َحْوَل َحلََمِة الثَّْديِ ِخْلقَةً. اللُّْمعَةُ وِ   السَّْوَداُء ، بالضَّ

ً  اللُّْمعَةُ  وقِيَل : عٌ  ءٌ ، وَشيْ  تَْلِميعٌ و لُْمعَةٌ  : البُْقعَةُ ِمَن السَّواِد خاِلَصةً ، وقِيَل : ُكلُّ لَْوٍن خالََف لَْونا  ، قاَل لَبِيد : لَُمعٍ  : ذُو ُملَمَّ

هح  عــــــــــَ رح مــــــــــَ َن ال َ حكــــــــــُ عــــــــــح َت الــــــــــلــــــــــ  يــــــــــح ــــــــــَ اًل أَبـ هــــــــــح  مــــــــــَ

َرٍص      ـــــــــــــَ نح بـ ُه مـــــــــــــِ تـــــــــــــَ هح ِإّن اســـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــَ مـــــــــــــ  لـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

  
عُ  وِمْن ذِلَك يُقَاُل لألَْبَرِص :  .الُملَمَّ

 أََما إِنَّها ضاِحيَةُ قَْوِمَك ، وهيَ »قَالَهُ لعَْمِرو بِن ُحَرْيٍث ِحيَن أَراَد الّشاَم :  ـَرِضَي هللاُ َعْنهُ  ـفِي َحِديِث ُعَمَر  ُمَشدََّدةً : الّشاُم ، وُهوَ  اللَّّماَعةُ وِ 

ْكبَانِ  اللَّّماَعةُ  ْكبَاِن : اللَّّماَعةُ  قاَل َشِمٌر : َسأَْلُت السُّلَِميَّ والتَِّميِميَّ َعْنَها ، فقَاال َجِميعاً :« بالرُّ  ْدُعوُهم إِلَْيَها وتَطَّبِيِهْم.بِِهْم ، أَي : تَ  تَْلَمعُ  بالرُّ

ْمُي. اللَّْمعُ وِ   : الطَّْرُح والرَّ

 : َسِريعَةُ االْختَِطاِف. لَُموعٌ  وُعقابٌ 

ُجِل إِذا فَِزَع ِمْن َشيْ َمْعلُوماً ، قاَل : يُ  اْلتََمعَ  لَْونُه ، َمْجُهوالً : َذَهَب وتَغَيََّر ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وَحَكى يَْعقُوُب في الُمْبَدِل : اْلتُِمعَ وِ  ٍء ، قَاُل للرَّ

  ، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ ِلماِلِك بِن َعْمٍرو التَّنُوِخّيِ : اْلتََمعَ  أَو َغِضَب ، أَو َحِزَن فَتَغَيََّر ِلذِلَك لَْونُه : قَدْ 

ا  مــــــــــــــَ ِه الــــــــــــــرِّكــــــــــــــاِب فــــــــــــــَ ُر يف َأوحجــــــــــــــُ ظــــــــــــــُ نــــــــــــــح ــــــــــــــَ  يـ

وحُن      ـــــــــلـــــــــ  ئـــــــــًا ا فـــــــــال يـــــــــح ِرُف شـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ مـــــــــِ يـ تـــــــــَ لـــــــــح  ضُ مـــــــــُ
  

 : الَكبُِد ، قاَل ُرْؤبَةُ : اللَّواِمعُ وِ 

ِه  رِيـــــــــــــقـــــــــــــِ نح ختـــــــــــــَح ُن مـــــــــــــِ عـــــــــــــَ دح ايـــــــــــــَ عـــــــــــــَ وامـــــــــــــِ   الـــــــــــــلـــــــــــــ 
ا      عــــــــــــــَ َا رافــــــــــــــِ غــــــــــــــِ تــــــــــــــَ بـــــــــــــــح ًة ال يـــــــــــــــَ يــــــــــــــَ (1)َأوحهــــــــــــــِ

 

  
ً  ويُقَاُل : َذَهبَْت نَْفُسهُ   ، أَي : ِقْطعَةً قِْطعَةً ، قاَل َمقّاٌس : ِلَماعا

مح  ــــــــــكــــــــــُ ي ُت فــــــــــِ ٍح مــــــــــا ُدمــــــــــح ــــــــــِ ٍش صــــــــــــــــــــــــال ــــــــــح ي ــــــــــعــــــــــَ  ب

ه وِ      طـــــــــــــُ بـــــــــــــِ هـــــــــــــح ـــــــــــــَ رحِء يـ َ
ُش املـــــــــــــ يـــــــــــــح اعـــــــــــــَ مـــــــــــــاعـــــــــــــَ  لـــــــــــــِ

  
 ، كِكتَاٍب : فََرُس َعبّاِد بِن بَِشيٍر ، أََحِد بَنِي حاِرثَةَ ، َشِهَد َعلَْيِه يَْوَم السَّْرحِ. ِلماعٌ وِ 

 ، وهو الفَّراُس. (2) اليَْلَمِعيُّ   :اليَْلَمعُ وِ 

 ويُقَاُل : ما بالّداِر الِمٌع : أَي : أََحٌد ، وهو َمجاٌز.

 .لَُموعٌ و وِزماٌم الِمعٌ 

عَِت السَّنَةُ    ، كما قِيَل : عاٌم أَْبقَُع ، وهو َمجاٌز.وتَلَمَّ

واللَُّمِعيَّةُ ، بضّمٍ ففَتْحٍ 
 : من َمخاِليِف الّطائِِف ، نَقَلَه ياقُوت. (3)

 .أَو ُحْزٍن ، أَو نَْحِو ذِلكَ  ِمْن ُحّبٍ أَو َهّمٍ أَو َمَرِض  يَِجُده اإِلْنَسانُ  : ُحْرقَةٌ في القَْلِب ، وأَلَمٌ  اللَّْوَعةُ  : [لوع]

ً  : أَْمَرَضهُ  الَعهُ الُحبُّ  قَدْ وِ   ، فاَلَع ياََلُع. يَلُوُعه لَْوعا

 ، وأَْنَشَد لألَْعَشى : (4) الئِعَتُه ، وِهَي الَّتِي كأَنََّها َوْلَهى فَْزَعى قاَل األَْصَمِعيُّ :أَي : أَتاٌن الَعةُ الفُؤاِد إِلى َجْحِشها يُقَال :وِ 

ضٍ  مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح حح  مـــــــــــــــُ ؤاِد ِإىل جـــــــــــــــَ ِة الـــــــــــــــفـــــــــــــــُ  العـــــــــــــــَ

َ  الـــــــــــفـــــــــــاِد      ئـــــــــــح ا ا فـــــــــــبـــــــــــِ هـــــــــــَ نــــــــــــح الُه عـــــــــــَ  ش فـــــــــــَ

  
 ، وأَْنَت الئٌِع ، كبِْعَت وأَْنَت بائٌِع. ِلْعتَ  يُقَاُل :



10745 

 

وَسيَأْتِي فِي النُّوِن  تُضاُف إِلَْيَها  لَِطيفَةٌ قَْريَةٌ  وَعَدُن هِذه ة (5) د ، فِي َجبَِل َصيِرٍ  هِذه : َغْيُر َعَدِن أَْبيََن ، والَعةُ  وِهيَ  َعَدُن الَعةَ : ة ، باليََمنِ وِ 

 إِْن شاَء هللا تَعَالَى.

 .أَْلَواعٌ و ، الَعةٌ و ، الُعونَ  ، وُهمْ  العٌ  : َجزَع أَو َمِرَض ، وُهوَ  لَْوَعةً  ، وهِذه َعِن اْبِن القَّطاعِ ، يَلُوعُ و الَع ياَلعُ وِ 

ً  ُء الُخلُِق ، وقَدْ : َجباٌن َجُزوٌع ، كهائِعٍ الئِعٍ ، أَو َحِريٌص َسيِّى العٌ  َرُجٌل هاعٌ وِ  ً و ، الَع لَْوعا حاحِ : َرُجٌل هاعٌ  لُُووعا  قُْلُت : الَِّذي فِي الّصِ

يِت : الَع يَِليعُ  ، أَي : َجباٌن َجُزوعِ ، وقَدْ  العٌ  ّكِ ، وَرُجٌل هائٌِع الئٌِع ، وفِي  الَعةٌ  واْمَرأَةٌ هاَعةٌ ، وِهْعُت أَهاُع ،  ِلْعُت أاَلعُ  ، وَحَكى ابُن الّسِ

 : الاّلعِ  ُء الُخلُِق ، َجُزوٌع َعلَى الُجوعِ وَغْيِره ، وقِيَل : ُهو الَِّذي يَُجوُع قَْبَل أَْصحابِه ، وَجْمعُ ، والعٍ : َحِريٌص َسيِّى العٌ  الُمْحَكِم : َرُجلٌ 

ً  ، وقَدْ  ةٌ العَ  ، واْمَرأَةٌ  الُعونَ و ، أَْلواعٌ  ً و والعاً ، ِلْعُت لَْوعا  ؛ لُُووعا

__________________ 
 ابلقاف.« راقعا»ابلفاء ويف ديوانه واللسان ط دار املعارف : « رافعا»( كذا ابألصر 1)
 ( عبارة األساس : ورجر أملعّي ويلمعّي : فرّاس.2)
 ( قيدها ايقوت بضم الالم وأ ر ضبرت امليم.3)
 «.من الفزع»ويف اللِّسان : « فزعاً »القاموس : ( يف 4)
 ابلباء املوحدة.« صرب: »« العة»( يف معجم البلدان 5)
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يبَـَويحه ا وقاَ  َمر ًة : َعَل  اأَلّوِ  :  ِلعحتَ  الِئٌض ا كِبعحَت وَأنحَت ابِئٌض ا فَوزحنُ  (1)وَأنحَت  ِلعحتَ  كَجِزعحُت َجَزعاً ا َحكاُه ســــــــــــــِ
 َفِعلحَت ا وَوزحنُه َعَل  الثّاين : فـََعلحَت.

ٌع ، ليُعَبَّرَ  ِحيُح : ُمتََوّجِ  عن فاِعٍل بفاِعٍل ، ولَْيَس الٌع بإِتْبَاع وَرُجٌل هاٌع الٌع ، فهاٌع : َجُزوَع ، والٌع : ُموجٌع ، هِذه ِحكايَةُ أَْهِل اللَّغَِة ، والصَّ

ي :« َرُجٌل العٌ »في قَْوِلهم : تَقَدََّم  (2)؛ ِلما  أاَلُع ،  ِلْعتُ  الِّذي َحكاهُ ِسيبََوْيه : ُدوَن هاعٍ ، فلَْو كاَن إِتْباعاً لَْم يَقُولُوه إِاّل َمَع هاعٍ ، قاَل ابُن بَّرِ

 فُهَو الٌع والئٌِع ، والٌع ِعْنَده أَْكثَُر ، وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد لِمْرَداِس بِن ُحَصْيِن :

ريحٍ ِإنح َأَلُه ال وِ  رٌِح خبــــــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــــــــَ

دح ِن العِ وِ      َن ا ـــــــــــــــــــــــِ زٌِع مـــــــــــــــــــــــِ  ال جـــــــــــــــــــــــَ

  
ً  وقاَل ابُن بُُزْرَج : يُقَاُل : اَلَع ياَلعُ  َجِر والَجَزعِ والُحْزِن ، وِهيَ  لَيعا  .اللَّْوَعةُ  ، ِمَن الضَّ

 ، وهائٌِع الئٌِع : إِذا كاَن َجبَاناً َضِعيفاً. العٌ  َرُجٌل هاعٌ  (3) [قال أَبو عبيدة :] : إِذا َجِزَع أَو َمِرَض و لَْوَعةً  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : الَع ياَلعُ 

ً  الَهمُّ والَحَزُن ، الَعنِي وقَْد يُقَال :  ، أَي : ال تَْضَجْر. تَلَعْ  ال ، ويُقَال : فاْلتَْعُت اْلتِياعا

ً  ، أَي : َحِريٌص َسيُِّئ الُخلُِق ، والِفْعُل ِمْنهُ  العٌ  وقاَل اللّْيُث : َرُجٌل هاعٌ  ً و الَع يَلُوُع لَْوعا  .الاّلُعونَ و األَْلواعُ  ، والَجْمعُ  لُُووعا

ً  ، يَلُوعُ و يَِليعُ و ياَلعُ  ، العَ  : ـفِي تَْهِذيِب األَْفعَاِل  ـوقاَل ابُن القَّطاعِ   ِء َكذِلَك ، وأَيضاً : ساَء ُخلُقُه.: َجبَُن ، وَعِن الشَّيْ  الَعةً و لَْوعا

ً  الَهمُّ والَحَزُن ، الَعهُ و ، الَع ياَلُع لَْوَعةً وِ   أَْحَرقَهُ. : لَْوَعةً و لَْوعا

ُجُل : جاَع. العَ وِ   الرَّ

ً ، َهيَعان ِلْعُت أاَلعُ و : ِهْعُت أَهاُع ، ـ« هوع»في تَْرَجَمِة  ـوفي التَّْهِذيِب  ً و ا  : إِذا َضِجْرَت ، وقاَل َعِديٌّ : لَيَعَانا

اَ  فــــــــــال  َت الــــــــــّرِجــــــــــَ هــــــــــح َت فــــــــــاكــــــــــَ ــــــــــح ضح ِإذا أَن لــــــــــَ ــــــــــَ  تـ

ِد وِ      َزنـــــــــ  تــــــــــَ وا ا وال تــــــــــَ الـــــــــُ َر مـــــــــا قـــــــــَ ثـــــــــح رح مـــــــــِ (4)قـــــــــُ
 

  
ِة يَْظَهُر لََك ما فِي ِعبَاَرةِ الُمَصنِِّف مَن القُُصوِر ، وما  ْل.وبَِما أَْوَرْدنَا ِمْن نُُصوِص األَئِمَّ ْد بِه ، فَتَأَمَّ  نََسبَه إِلى اْبِن القَّطاعِ لم يَتَفَرَّ

نُكَ  قد اْختُِلَف فِيها ، قاَل أَبُو الدُّقَْيش : هَي اللَّعَّةُ ، وقَد تَقَدََّم ِذْكُرها ، وِهيَ  الاّلَعةُ  الَمْرأَةُ و قاَل اللَّْيُث : ، وقال أَبُو َخْيَرةَ  الَّتِي تُغاِزلَُك وال تَُمّكِ

 بهذا الَمْعنَى. الاّلَعةُ  يَ : هِ 

َعةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  ُ  الالَّ َعةُ  وقاَل َغْيُره : الَحِديَدةُ الفُؤاِد الشَّْهَمةُ. : الَمْرأَة واللَّعَّةُ : هي الَمِليَحةُ تُِديُم نََظَرَك إِلَْيَها ِمْن َجَماِلها ، وقِيَل :  الالَّ

 يبَِة.َمِليَحةٌ بَِعيَدةٌ ِمَن الرِّ 

 .كأاَلَعتْهُ  : الشَّْمُس : َغيََّرْت لَْونَهُ  الَعتْهُ وِ 

،  لَْوعٍ  الثَّْديِ : َجْمعُ  أَْلواعُ ّيِ :َعلَى القَْلِب : السَّواُد َحْوَل َحلََمِة ثَْديِ الَمْرأَةِ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : ُهَما لُغَتَاِن ، وقاَل ابُن األَْعَرابِ  والَّلْعَوةُ  اللَّْوَعةُ وِ 

 وُهَو : السَّواُد الَِّذي َعلَى الثَّْديِ ، وقاَل ِزياٌد األَْعَجُم :

ٌة  ــــــــــَ رِف قــــــــــح َداُء مــــــــــُ وح ا ســــــــــــــــــــــــَ ُذهــــــــــَ غــــــــــح ــــــــــَ َت ملَح تـ ــــــــــح َذب  كــــــــــَ

وحعِ      لـــــــــــَ اعِ  بـــــــــــِ ِب َدمـــــــــــّ لـــــــــــح ِف الـــــــــــكـــــــــــَ ـــــــــــح ٍي كـــــــــــبَن دح  ثـــــــــــَ

  
 ، كَجْوَهٍر ، وهِذه عن اْبِن َعبّاًد. كاللَّْولَعِ 

 األُولَى َعِن اْبِن َعبّاٍد ، والثّانِيَةُ عن األَْزَهرّيِ. تَغَيَّرَ  وأَْلعَى : إِذا ثَْديَُها أاَلعَ  قَدْ وِ 

حاحِ : ِمَن الشَّْوِق. : االْحتَِراُق ِمَن الَهمِّ  االْلتِياعُ وِ   ، َكَما فِي العُبَاِب ، وفي الّصِ

 .الَعهُ فاْلتاعَ  قُْلُت : وُهَو ُمَطاِوعُ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 «.إِنِّي ألَِجُد لَهُ ِمَن الَّالَعِة ما أَِجُد لَولَِدي»َحِديُث ابِن َمْسعُوٍد :  : ما يَِجْده اإِلْنَساُن لَولَِده أَْو َحِميِمه ِمَن الُحْرقَِة وِشدَّةِ الُحّبِ ، وِمْنهُ  لاّلَعةُ ا

ُجلُ  العَ وِ   الشَّْوُق. َعهُ ال : اْحتََرَق فُؤاُده ِمْن َهّمٍ أَو َشْوٍق ، وقد ياَلعُ  الرَّ

ً وِ  َعهُ تَْلِويعا يّةٌ. ُملَّوعٌ  ، فُهوَ  لَوَّ  ، وهِذه عاّمِ

__________________ 
 «.وأان»( عن اللسان وابألصر 1)
 «.كما»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( زايدة عن التهذيب لإليضاح ألن سيا  العبارة يف األصر يفهم منه أنه من قو  ابن األعرايب.3)
 «.ترتنك»وابألصر  23/  3ب ( عن التهذي4)
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 ، كَسَحابٍَة. الغَْفلَةُ كاللهاَعةِ  كَشِريعٍَة : اللِهيعَةُ  : [لهع]

راءِ  فِي البَْيعِ  تََوانٍ  ، أَي : لَِهيعَةٌ  ، يُقَال : فِي فاُلنٍ  الَكَسُل والفَتَْرةُ  : اللِهيعَةُ وِ   ، َعِن األَْعَرابِّيِ. َحتّى يُْغبَنَ  والّشِ

ْحمنِ وِ  ثٌ  ، وقِيَل الغافِِقّي : الَحْضَرِميُّ  بِن ُعْقبَةَ بِن فُْرَعانَ  لَِهيعَةَ  َعْبُد هللا بنُ  أَبُو َعْبِد الرَّ وقَْد تَقَدََّم ِذْكُره أَْيضاً فِي  قاِضي ِمْصَر ، ُمَحّدِ

 ، وفي العُبَاِب : تََكلَُّموا فِيه. ُوثِّقَ « فرع»

عَفاِء ، وقاَل : ولِكنَّ َحِديَث ابِن َوْهٍب ، وابن الُمبَاَرِك ، وأَبِي َعْبِد الرَّ  قُْلتُ  ء َعْنه أَْحَسُن وأَْجَوُد ْحمِن الُمْقِرى: وأَْوَرَده الذََّهبِيُّ فِي ِديوان الضُّ

ُح ِروايَتَه َعْنهُ.  انتَهى. ، وبَْعُضُهم يَُصّحِ

ٌث ، َرَوى َعْن خاِلِد بِن ُكْلثُوم وَغْيِره. لَِهيعَةَ  عيسى بنِ بِن  لَِهيعَةَ  وقَِريبُهُ ِعيَسى بنُ   بِن ُعْقبَةَ الِمْصِريُّ : ُمَحّدِ

ُجُل الُمْستَْرِسُل إِلَى ُكّلِ أََحٍد ، وقد ، اللهعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ  ً  ، كفَِرحَ  لَهعَ  َكَكتٍِف : الرَّ ُجلُ  لََهاَعةً و لََهعا َي الرَّ  .لَِهيعَةَ  ، وبه ُسّمِ

َكةً : التََّشدُُّق فِي الَكاَلمِ  اللَهعُ وِ  ُجُل. الَهلَعِ  مثُل التَّبَْلتُعِ ، وقِيَل : هو قَْلبُ  ، ُمَحرَّ َي الرَّ  ، قِيَل : وبِِه ُسّمِ

 أَْفَرَط وتَبَْلتََع. : إِذا في َكالِمهِ  تَلَْهيَعَ  قاَل األَْصَمِعيُّ :وِ 

ً  (2)في َكالِمِه ، فقاَل لَه : يا َمْعبَُد ما أَْظَرفََك قائِماً وأَْمَوتََك  تَلَْهيَعَ  َعلَى أَِميٍر ، فأَْحَسَن ، فلَّما َجلَسَ  (1)وَدَخَل َمْعبَُد بُن َطْوٍق العَْنبَِرّي   !جاِلسا

 قاَل : إِنِّي إِذا قُْمُت َجَدْدُت ، وإِذا َجلَْسُت َهَزْلُت.

 تَْدَرُك عليه :* ومّما يُسْ 

َكةً ، لََهعٌ  َرُجلٌ   كفِرح ، كما فِي العَْيِن. لَهعَ  كأَِميٍر : ُمْستَْرِسٌل إِلَى ُكّلِ أََحٍد ، وقد لَِهيعٌ و ، ُمَحرَّ

 أَْيضاً : الَحِديُد فِي ُمِضيِّه ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ عن اللَّْيِث. اللِهيعُ وِ 

الَحْرِف في لَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وِلَذا َكتَبَه بالُحْمرة تَْقِليداً للّصاَغانِّيِ ، والَجْوَهِريُّ قد أَشاَر إِلى هذا ، أَْهمَ  ، بالَكْسرِ  اللِّيعُ  : [ليع]

ْفَراِده لَهُ في تَْرِكيٍب َعلَى ِحَدةٍ ، وُهَو : ، فأَشاَر إِلَى أَنَّه واِويٌّ ويائِيٌّ ، وتَبِعَه صاِحُب اللَِّساِن في َعَدِم إِ  الَع يَِليعُ  َحْيُث قاَل : وقد« ع ل و»

ْوِض للسَُّهْيِلّيِ : اسُم َطِريق ، قاَل : وأَْنَشَد قاِسُم بُن ثابٍِت : ع اسمُ   ، وفي الرَّ

ن  ِإذح َوَردحَن  اكـــــــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــــــ ُ يـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــَ   لـــــــــــــــــــــــِ
ا      ِديــــــــــــــعــــــــــــــَ ٌة صــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــابــــــــــــــَ ٌة جمــــــــــــــُح ّواحــــــــــــــَ (3)نـــــــــــــــَ

 

  
 ، أَي : أَْحَرقَهُ. لَْيعَةً و الُجوُع لَْوَعةً ، الَعهُ  كاللَّْوَعِة ، يُقَال : الُجوعِ ، بالفَتْحِ : ُحْرقَتُه لَْيعَةُ وِ 

ً  ، بالَكْسِر ، ِلْعتُ  : ـ« ع وهـ » فِي تَْرَجَمة ـقاَل األَْزَهِريُّ وِ  ه ، وُهَو يَُدلُّ َعلَى ، أاَلُع وأَهاُع ، هَكَذا نَصُّ  َضِجْرتُ  ، وِهْعُت َهيَعاناً : لَيَعانا

 «.ل وع»ه في أَنَّ الَحْرَف واِويٌّ ، وأَنَّ أَْصلَه لََوعاٌن وَهَوعاٌن ، ويَْشَهُد لَه أَْيضاً قَْوُل ابِن بُُزْرَج الَِّذي َسبََق ِذْكرُ 

، هَكَذا ُهَو في العُبَاِب ، وأَْصلُه ِمْلَواٌع من الَّلْوعِ ،  ابِقَةً ، ثُمَّ تَْرِجُع إِلَْيَهاأَو الَّتِي تَْقُدم اإِلبَِل س ِمَن اإِلبِِل ، بالَكْسِر : السَِّريعَةُ العََطِش  الِمْليَاعُ وِ 

 كِمْسياعٍ من السَّْوعِ.

ةٌ ، وهذا أَْيضاً أَْصلُه ِلواٌع كِلياٍذ ، من الَذ يَلُوذُ. ، بالَكْسِر : َشِديَدةٌ  ِلياعٌ  ِريحٌ وِ   أَو حارَّ

ٌل.وإِيراُد هِذه األَْحُرِف فِ   ي هذا التَّْرِكيِب إِنََّما قَلََّد فِيه الّصاَغانِيَّ ، وفيه تَأَمُّ

 مض العا فصر امليم
ً  النََّهاُر ، كَمنَعَ  َمتَعَ  : [متع] ّمِ : يَْمتَُع ُمتُوعا َح بِه  اْرتَفَعَ  ، بالضَّ حاحِ ، زاَد َغْيُره : واْمتَدَّ وتَعَالَى ، وُهَو َمَجاٌز ، َكَما َصرَّ وطاَل ، كما ِفي الّصِ

َمْخَشِريُّ ، وأَْنَشَد الّصاَغانِّي   : ـِلُسَوْيٍد اليَْشُكِرّيِ  ـالزَّ

ا  هـــــــــــــــَ المـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــــح ُح اآُ  عـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــــــح

وحُم وِ      ـــــــــــــَ ـــــــــــــيـ ـــــــــــــِد ِإذا ال ي ـــــــــــــِ ـــــــــــــب ـــــــــــــَ  ال ل ضح عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ت  مـــــــــــــَ

  
ّي أَْيضاً ، وأَْنَشَد اللَّْيُث :وهَكذَ   ا أَْنَشَدهُ ابُن بَّرِ
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رٍو وِ  مــــــــــــــح َم بــــــــــــــَن عــــــــــــــَ كــــــــــــــَ ا حــــــــــــــَ ا هبــــــــــــــِ نــــــــــــــَ  أَدحرَكــــــــــــــح

دح وِ      ضَ قــــــــــــــَ تــــــــــــــَ زَاال مــــــــــــــَ نــــــــــــــا فـــــــــــــــَ اُر بــــــــــــــِ هــــــــــــــَ  الــــــــــــــنـــــــــــــــ 

  
ً  النََّهارُ  َمتَعَ  وقِيَل : والِ  : إَِذا اْرتَفََع غايَةَ االْرتِفَاعِ ، وهو ما ُمتُوعا  ، َكَما فِي األََساِس. قَْبَل الزَّ

 َمتَعَ  أَو ، وُهَو األَْكبَر ، الماتِعِ  ، يُقَال : ِجئْتُه َوْقَت الضَُّحى بَلََغ آِخَر غايَتِِه ، وُهَو ِعْنَد الضَُّحى األَْكبَرِ   :وتَلَعَ  الضَُّحى َمتَعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

ً  الضَُّحى َل وبَلََغ الغايَةَ  : ُمتُوعا ِل الضَُّحى ، وِمْنه تََرجَّ  الضَُّحى وَسئِمَ  َمتَعَ  أَنّه كاَن يُْفتِي النّاَس َحتّى إِذا»َحِديُث ابِن َعبّاٍس :  ، وذِلَك ِعْنَد أَوَّ

ً  بفاُلنٍ  َمتَعَ  من الَمَجاِز :و «....  كاَذبَه. ، أَي : ويَُضمُّ  ، بالفَتْحِ ، َمتْعا

ً ُمتُوع السَّرابُ  َمتَعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   في أَّوِل النَّهاِر. اْرتَفَعَ  : ا

ً  الَحْبلُ  َمتَعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   ، وذِلَك إِذا جاَد فَتْلُه. اْشتَدَّ  ، أَي : ُمتُوعا

ً  النَّبِيذُ  َمتَعَ  ِمن الَمَجاِز :وِ   ِديداِن فِي الُحْمَرةِ ، وذِلَك إِذا بَلَغَا.، أَي : شَ  ماِتعٌ  ، وكذِلَك َخلٌّ  ماتِعٌ  ، يُقَال : نَبِيذٌ  اْشتَدَّْت ُحْمَرتُه : إِذا ُمتُوعا

ُجلُ  َمتَعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  ً  الرَّ  ، كَكُرَم. كَمتُعَ  ، وَكُمَل في ِخصاِل الَخْيِر ، جاَد وَظُرفَ  : ُمتُوعا

ً  ءِ بالشَّيْ  َمتَعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  مِّ  ُمتْعَةً و ، بالفَتْحِ ، وَعلَْيِه اْقتََصر الَجْوَهِرّي ، َمتْعا  لتَْمتَعَنَّ  ، يُقَاُل : لَئِن اْشتََرْيَت هذا الغاُلمَ  َذَهَب بهِ  ، أَي : بالضَّ

َمْخَشِريُّ والّصاَغانِيُّ ، إِاّل  ؛ ألَنّه أَْوَرَدهُ  (1)بالتَّْشِديِد  لتَُمتَّعَنَّ  أَنَّ في نَّصِ الَجْوَهِرّيِ ِمْنهُ بغاُلٍم صاِلحٍ ، أَي : لتَْذَهبَنَّ بِه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والزَّ

ً  بهِ  َمتَعَ  بِه ، وقد تُُمتِّعَ  أَْيضاً : الَمْنفَعَةُ وما الَمتَاعُ و بعَد قَْوِله :  ، يُقَال : لَئن اْشتََرْيَت إِلَى آِخِره ، وأَْنَشَد للُمَشعَِّث : يَْمتَُع َمتْعا

ضح  تــــــــــــــ  ئــــــــــــــاً  متــــــــــــــَ يــــــــــــــح ُث ِإن  شـــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــ   اي ُمشـــــــــــــــــــــــــــَ

َو      مـــــــــــاَت هـــــــــــُ
َ

َت بـــــــــــِه املـــــــــــ قـــــــــــح ـــــــــــَ بـ تـــــــــــاعُ ســـــــــــــــــــــــــَ
َ

 املـــــــــــ

  
َي ُمَشعَّثاً.  قاَل : وبِهذا البَْيِت ُسّمِ

ً  ءُ الشَّيْ  َمتَعَ  ٍء ، وقدِمْن ُكّلِ َشيْ  : الطَِّويلُ  الماتِعُ وِ  حاحِ ، يُقَال : َجبَلٌ  ُمتُوعا تَِفٌع ، ونَْخلَةٌ ماتِعَةٌ ، وفي ، أَي : َطِويٌل ُمرْ  ماتِعٌ  ، كما فِي الّصِ

ُر َمعَهُ َجبَلٌ »َحِديِث الدَّّجاِل :   أَي : شاِهٌق.« ، ِخالُطه ثَِريدٌ  ماتِعٌ  يَُسخَّ

 ، قالَهُ أَبُو َعْمٍرو ، وأَْنَشَد : (2) ءٍ ِمْن ُكّلِ َشيْ  في الَجْوَدةِ  الَجيُِّد الباِلغُ   :الماتِعُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

ًدا  يــــــــــــــِّ ُه جــــــــــــــَ يــــــــــــــتــــــــــــــَ طــــــــــــــِ دح أُعــــــــــــــح قــــــــــــــَ ُه فـــــــــــــــَ ذح  خــــــــــــــُ

ه      ـــــــــُ ت عـــــــــَ ـــــــــح نـ تح صـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــَ كـــــــــِ دح ُأحـــــــــح ـــــــــَ اق عـــــــــَ ـــــــــِ  (3) مـــــــــات
  

 ِة الذُّْبيانِّيِ :الّزائُِد ، وفي بَْعِض النَُّسخِ : والّراِجُح ، وِمْنهُ قوُل النّابِغَ  الفاِضُل الُمْرتَِفُع ِمَن الَمَواِزين ، أَو الّراِجحُ  : الماتِعُ وِ 

ه  تــــــــــُ مــــــــــح لــــــــــِ دح عــــــــــَ ه قــــــــــَ كــــــــــُ ريحِ ِديــــــــــٍن ُنســــــــــــــــــــــــح  ِإىَل خــــــــــَ

ــــــــــــربِّ وِ      وَرِة ال ه يف ســــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــزانــــــــــــُ ضُ مــــــــــــِ  (4) مــــــــــــاتــــــــــــِ
  

 : عنههللارضيقاَل الَجْوَهِريُّ : أَي : راِجٌح زائٌِد. قُْلُت : وبِه يُفَسَُّر أَْيضاً قَْوُل َحّساٍن ، 

م  عـــــهـــــُ ـــــح ب وحمـــــــًا فـــــــاَز ســـــــــــــــــــَ ـــــَ اَس يـ ـــــنـــــــّ وا ال قـــــُ ـــــَ  ِإنح ســـــــــــــــــــــابـ

َد       ٍد ابلــــــــــنــــــــــ  َر جمــــــــــَح وا َأهــــــــــح واَأوح واَزنــــــــــُ عــــــــــُ تـــــــــــَ  (5) مــــــــــَ
  

 أَي : فَُضلُوا ، واْرتَفَعُوا ، أَْو َرَجُحوا وزاُدوا.

 الَجيُِّد الفَتِْل ِمَن الِحبَاِل. : الماتِعُ وِ 

ً  والَخّلِ ، وقَدْ  النَّبِيذِ الشَِّديُد الُحَمَرةِ ِمَن  : الماتِعُ وِ   فِي ُكّلِ ذِلَك. َمتََع ُمتَوعا

 «.ح ب ر»، َوقَْد تَقَدََّم ِذْكُره في  واِلُد َكْعٍب الَحْبرِ  ، بِال الٍم : ماتِعٌ وِ 
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َرِت اآليَة : « هِ ب َمتَّْعتَنَا قَالُوا : يا َرُسوَل هللا ، لَْوالَ »َحِديُث اْبِن األَْكَوعِ :  ومنه : الَمْنفَعَةُ  الَمتَاعُ وِ  لَْيَس )أَْي تََرْكتَنَا نَْنتَِفُع بِه ، وبِه فُّسِ
جاَء فِي التَّْفِسيِر أَنَّه َعنَى بِها الَخَراباِت الّتِي يَْدُخلَُها أَْبنَاُء السَّبِيِل  (6) (َعَلْيُكْم ُجناح  َأْن َتْدُخُلوا بُ ُيواتً َغْْيَ َمْسُكونَة  ِفيها َمتاع  َلُكمْ 

 أَي َمْنفَعَةٌ لَُكْم ، (ِفيها َمتاع  َلُكمْ )فَاِص ِمْن بَْوٍل أَو َخالٍء ، وَمْعنَى قَْوِله َعزَّ وَجلَّ : لالْنتِ 

__________________ 
 ( ومثله يف التهذيب.1)
 واألصر كاللسان.« البالغ يف اجلودة الغاية يف اببه»( عبارة التهذيب : 2)
 لألسود العجلي.( البيت يف األساس ونسبه 3)
 «.. يف سورة اجملد.. دين سنة»ورواية األصر  52( هذه رواية الديوان ص 4)
 ( مل أجده يف ديوانه.5)
 .29( سورة النور اآية 6)
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يَِة الّناِس ا فذِلكَ  َترَتِيَن َعنح األَبحَصاِر وُر ح َتاعُ  تـَقحُضوَن ِفيها َحَواِئَجُكمح ُمسح
َ
 ا و  َأعحَلم مبا أَراَد. امل

ْلعَةُ. : الَمتَاعُ وِ   الّسِ

َم الَمِدينَةَ »الَحِديُث : ، ومنه األََداةُ   :الَمتَاعُ وِ  َص في (1)أَنَّه َحرَّ  أَراَد أَداةَ البَِعيِر الَّتِي تُْؤَخذُ ِمَن الشََّجِر.« النّاِضحِ  َمتَاعِ  َوَرخَّ

حاحِ ، زاَد َغْيُره : هِ ما تََمنَّْعَت ب : ُكلُّ  الَمتَاعُ وِ   بِه اإِلْنَساُن في َحَوائِِجه. يَْستَْمتِعُ  : ما الَمتَاعُ  ونَصُّ اللَّْيِث : ِمَن الَحَوائِجِ  ، كذا في الّصِ

ْنيَافي األَْصِل : ُكلُّ َشيْ  الَمتَاعُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : ُد ، قاَل اللَّْيُث : والدُّ أَيّاٍم  َمتاعُ  الغُُرور ، أَراَد :إِنََّما العَْيشُ  َمتاعُ  ٍء يُْنتَفَُع بِه ، ويُتَبَلَُّغ بِه ويُتََزوَّ

 ، َكما في العَْيِن. أَْمتِعَةٌ  ج : ، ثُمَّ يَُزوُل ، أَي : بَقَاُء أَيّامٍ 

ةٍ  (2) (ابِْتغاَء ِحْلَية  ) الَى :قَْولُهُ تَعَ وِ  كذا في العُبَاِب ، وتَبِعَهُ الُمَصنُِّف في  أَْي : َحِديٍد وُصْفٍر ونَُحاٍس وَرصاٍص  (َأْو َمتاع  ) أَي : َذَهٍب وفِضَّ

 البََصائِِر.

ّمِ ، والَكْسُر نَقَلَ  ، بالّضّمِ ، والَكْسرِ  الُمتْعَةُ وِ   العُبَاِب : ، وفي كالَمتاعِ  ، للتَّْمتِيعِ  اْسمٌ  هُ الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة :اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على الضَّ

 ِإىَل َمتاعاً )، وهو فِي اللَِّساِن أَْيضاً ، هكذا قاَل ، وِمْنهُ قولُه تَعَالَى :  التَّْمتِيعُ  : اْسَماِن يَقُوَماِن َمقاَم الَمْصَدِر الَحِقيِقّيِ وُهوَ  الَمتَاعُ و ، الُمتْعَةُ 
ً  أَراَد : (3) (احْلَْوِل َغْْيَ ِإْخراج   ً  ، فَوَضعَ  َمتِّعُوُهنَّ تَْمتِيعا ، وِلذِلَك َعّداهُ بإِلى ، أَي : اْنفَعُوُهنَّ بِما تُوُصوَن بِه لَُهنَّ ِمْن  تَْمتِيعٍ  َمْوِضعَ  َمتاعا

 ِصلٍَة تَقُوتُُهنَّ إِلَى الَحْوِل.

َج اْمَرأَةً  ، بالضّمِ : الُمتْعَةُ  من الَمَجاِز :وِ  ثاََلثَةَ أَيّاٍم ، ِحيَن  ـَحَرَسها هللا تَعَالَى  ـ، وكاَن ذِلَك بَمكَّةَ  بِها أَيّاماً ، ثُمَّ تَُخلِّي َسبِيلَها تَتََمتَّعُ  أَْن تَتََزوَّ

وا َمَع النَّبِّي  َمَها ثُمَّ  ، وسلموآلهعليههللاصلىَحجُّ ُجلُ  كانَ  ، الِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِلى لَىتَعَا هللاُ  َحرَّ ً  الَمْرأَةَ  يَُشاِرطُ  الرَّ  ، َمْعلُومٍ  بأََجلٍ  ءٍ َشيْ  َعلَى َشْرطا

ّجاجُ ويُْعِطيَها َشْيئاً ، فيَْستَِحلُّ بذِلَك فَْرَجها ، ثُمَّ يَُخلِّي َسبِيلََها ِمْن َغْيِر تَْزِويجٍ وال َطالٍق ، كما ِفي العُ  في  ـ ، في قَْوِله تَعالَى بَاِب. وقاَل الزَّ

ُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضةً ) : ـُسوَرةِ النَِّساِء  هِذه اآليَةُ قَْد َغِلَط فِيَها قَْوٌم َغلَطاً َعِظيماً ؛ لَجْهِلِهْم باللُّغَِة ،  (4) (َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ

ُهنَّ )وذِلَك أَنَُّهْم َذَهبُوا إِلَى قَْوِلِه :  َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِه )الَّتِي أَْجَمَع أَْهُل الِعْلِم أَنَّها َحراٌم ، وإِنََّما َمْعنَى  الُمتْعَةِ  من (َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ
ُهنَّ  تَ ُغوا ِبَِْمواِلُكْم حُمِْصِننيَ أَ ): فَما نََكْحتُموه ِمْنُهنَّ َعلَى الشَِّريَطِة الَّتِي َجَرى في اآليَِة آيَِة اإِلْحَصاِن :  (ِمن ْ ، أَي عاِقِديَن التَّْزِويَج ،  (ْن تَ ب ْ

ُهنَّ )أَْي :   اْستَْمتَع فإِن (َفرِيَضةً )أَي : ُمُهوَرُهنَّ  (َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ )َعلَى َعْقِد التَّْزِويِج الَِّذي َجَرى ِذْكُره آنِفاً  (َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ

ا ، وإِنبالدُّخُ   بعَْقِد النِّكاِح آتَى نِْصَف الَمْهِر. اْستَْمتَعَ  وِل بِها آتَى الَمْهَر تَامًّ

وافِِض بِما يُْرَوى َعِن اْبِن َعبّاٍس أَنَّه كاَن يََراَها َحالالً ، وأَنَّه كاَن يَْقَرُؤها»قاَل األَْزَهِريُّ :  بِه  تُمْ اْستَْمتَعْ  فما»:  فإِن اْحتَجَّ ُمْحتَجٌّ من الرَّ

ى  َعنْ  َرَجعَ  وسلموآلهعليههللاصلىأَنَّ اْبَن َعبّاٍس كاَن يََراَها َحالالً ، ثُمَّ لَّما َوقََف َعلَى نَْهيِ النَّبِّيِ  فالثّابُت ِعْنَدنَا« ِمْنُهنَّ إِلى أََجٍل ُمَسمَّ

 .إِْحالِلها

 ، عنههللارضيِة ِمْن ِجَهاٍت لو لَْم يَُكْن فيِه إاِّل ما ُرِوي َعْن أَِميِر الُمْؤِمنِيَن َعِلّيِ بِن أَبِي طاِلٍب ، الشَّْرِطيَّ  الُمتْعَةِ  ثُمَّ قاَل : وقد َصحَّ النَّْهُي َعنِ 

ً  لَكانَ  َعْنَها َعبّاٍس  ابنَ  ونَْهيِه  .كافِيا

َم ، وُهو اآلَن جائٌِز  ِل اإِلْسالِم ، ثُمَّ ُحّرِ يعَِة.وقَْد كاَن ُمباحاً فِي أَوَّ  ِعْنَد الّشِ

َك ، وقد الَحّجِ ، وهو : ُمتْعَةُ  ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً :وِ  * وُصورتَهُ : أَْن يُْحِرَم بالعُْمَرةِ في أَْشُهِر الَحّجِ [اْستَْمتَعَتْ ]وتََمتَّْعتَ  أَْن تَُضمَّ ُعْمَرةً إِلَى َحّجِ

فَا والَمْرَوةِ ، َحلَّ ِمْن عُ ، فإَِذا أَْحَرَم بالعُْمَرةِ بَْعَد أَْهالِله َشّواالً  َي بِه ألَنَّهُ إِذا قَِدَم َمكَّةَ ، وطاَف بالبَْيِت ، وَسعَى بَْيَن الصَّ ْمَرتِه فقَْد صاَر ، وُسّمِ

يِب ، ثُمَّ يُْنِشُئ بَْعَد ذِلَك ٍء كاَن َحُرَم َعلَْيِه في إِحْ ، وَحلَّ لَهُ ُكلُّ َشيْ  لَتََمتُِّعهِ  ، وَحلََق رأَْسه ، وَذبََح نُُسَكه الواِجَب َعلَْيهِ  َراِمه : ِمَن النَِّساِء والّطِ

ُجوُع إِلَ  ى الِميقاِت الَِّذي أَْنَشأَ ِمْنهُ ُعْمَرتَه ، فذِلَك ، أَي إِْحَراماً َجِديداً ِللَحّجِ َوْقَت نُُهوِضه إِلَى ِمنًى ، أَو قَْبَل ذِلَك ، ِمْن َغْيِر أَْن يَِجَب َعلَْيِه الرُّ

 تِفاُعه وتَبَلُّغُهُ بما اْنتَفََع بِه ِمنْ : انْ 

__________________ 



10753 

 

 ( يف غريب اهلروي : حرم شجر املدينة.1)
 .17( سورة الرعد اآية 2)
 .240( سورة البقرة اآية 3)
 .24( سورة النساء اآية 4)
 ساقطة من املصرية والكويتية. (*)
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ِله ِإنح كاَنتح َمَعُه ا كذا يف النَِّهايَِة َحلحٍ  ا وِطيٍب ا وتـََنظ ٍف ا وَقضاِء َتفثٍ   .(1) ا وِإلحَماٍم أَبهح
اِد ، ويُْكَسُر فِيِهما : الُمتْعَةُ وِ   ، فِيِه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب. ، كُصَرٍد ، وِعنَبٍ  ِمتَعٌ  ج : أَي : في الّزاِد وُعْمَرةِ الَحّجِ ، ما يُتَبَلَُّغ بِه ِمَن الزَّ

شاءُ  ، الُمتْعَةُ وِ  قَاُء والّرِ ْلُو ، والّسِ ّمِ : الدَّ  بِِه. يُتََمتَّعُ  ، ألَنَّ ُكاّلٍ ِمْن ذِلكَ  بالضَّ

ُجُل لصاِحبِِه تَْكَراٌر ، فتَ « ما يُتَبَلَُّغ بهِ »ِمَن العَْيِش ، ال يَْخفَى أَنَّ هذا َمَع قَْوِله قَِريباً :  الّزاُد القَِليُل ، والبُْلغَةُ  : الُمتْعَةُ  قِيَل :وِ  ْل ، ويَقُوُل الرَّ أَمَّ

ُده ، أَو قُوتاً أَْقتَاتُه. ُمتْعَةً  : اْبِغنِي  أَِعيُش بِها ، أَي : أَْبِغ ِلي شْيئاً آُكلُه ، أَو زاًدا أَتَزوَّ

ْيِد والطَّعَامِ  يُتََمتَّعُ  ما : الُمتْعَةُ  ِمْن ذِلَك :وِ    قَْوُل األَْعَشى يَِصُف َمهاةً :، وِمْنهُ  ُمتَعٌ  ، والَجْمُع : بِه من الصَّ

هــــــــا  حــــــــَ ــــــــ  ب ِ  صــــــــــــــــــــــَ مــــــــح رحُن الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ ىت  ِإذا َذر  قـ  حــــــــَ

ا     عـــــــَ ـــــــَ تـ ُ
ُه املـــــــ بـــــــَ حـــــــح ي صـــــــــــــــــــــَ غـــــــِ بـــــــح ـــــــَ هـــــــاَن يـ بـــــــح ـــــــَ نح آِ  نـ  مـــــــِ

  
 ، كِعنٍَب. ِمتَعٌ  نَقَلَه اللّيُث عن بَْعٍض ، والَجْمُع : ويُْكَسُر في الثَّالثَِة األَِخيَرةِ  أَّي : َصْيًدا يَِعيُشوَن بِِه ،

 ، ِمْن ثَْوٍب أَو َطعَاٍم أَْو َدراِهَم أَو خاِدٍم ، ِمْن َغْيَر أَْن يَُكوَن لَهُ الِزماً ، ولِكْن ُسنَّةً ، الَمْرأَةِ : ما ُوِصلَْت بِه بَْعَد الطَّالقِ  ُمتْعَةُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

ً  اوقَْدَمتَّعَه بِه ، ولَْيَس بَمْعنَى  يَْستَْمتِْعنَ  أَي :أَْعُطوُهنَّ ما (2) (َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُهُ )، وقَْولُه تَعالَى : تَْمتِيعا

ُدوُهنَّ  . الُمتَعَ  َزّوِ  ، قالَهُ األَْزَهِريُّ

أَطاَل لَهُ االْنتِفَاَع بِه ،  : أَْمتَعَهُ و هللاُ ، َمتَّعَهُ  بِه فِيما يُِحبُّ ِمَن االْنتِفَاعِ بِه ، والسُُّروِر بَمَكانِِه ، وقِيَل : ليَتََمتَّعَ  هللاُ تعالى بَكذا : أَْبقَاهُ  أَْمتَعَهُ وِ 

ُرهُ بالتَّْخفِ  (3)قَِليالً  فأُْمتِعُهُ  وُهَو َمَجاٌز ، وقََرأَ ابُن عاِمٍر :  (6)أَي : يُْبِقُكْم  (5) (مُيَتِّْعُكْم َمتاعاً َحَسناً ) ، وقولُه تَعالَى : (4)يِف ، أَي : أَُؤّخِ

يِن المُ  وأَْنَشأَهُ  بَقَاًء في عافِيٍَة إِلَى َوْقِت َوفَاتُِكْم ، وال يَْستَأِْصْلُكْم بالعَذاِب ، يِن الُمْعَجَمِة ، وفي بَْعِض النَُّسخِ بالّسِ ، وهو َصِحيٌح  (7)ْهَملَِة بالّشِ

َره ً  إِلَى أَْن يَْنتَِهَي َشبَابُه ، أَْيضاً ، أَي أَخَّ  .كَمتَّعَهُ تَْمتِيعا

حاحِ. َعْنهُ : اْستَْغنَى أَْمتَعَ وِ   ، َحكاهُ أَبُو َعْمٍرو َعن النَُّمْيِرّيِ ، كما فِي الّصِ

ِل :وُهَو قَْوُل أَبِي َزْيدٍ  تََمتَّعَ  بِماِلِه : أَْمتَعَ وِ   بِه ، وأَْنَشَد للّراِعي : تََمتَّْعتُ  ِء :بالشَّيْ  أَْمتَْعتُ   وأَبِي َعْمٍرو ، ونَصُّ األَوَّ

اَورَا  ىت   ـــــــــََ ِ شـــــــــــــــــــــــَ اح ـــــــــَ ب عـــــــــح ِ يف شـــــــــــــــــــــــَ اح ـــــــــطـــــــــَ ي لـــــــــِ  خـــــــــَ

ر ِ       فــــــــــــَ ِدميــــــــــــًا ا وكــــــــــــااَن ابلــــــــــــتـــــــــــــ  اقــــــــــــَ عــــــــــــَ تـــــــــــــَ (8)أَمــــــــــــح
 

  
 وأَْنَشَد الثّانِي للّراِعي أَْيضاً :

مــــــــــــــا وِ  ــــــــــــــّ ن ــــــــــــــكــــــــــــــِ َد  و ل ضَ َأجــــــــــــــح ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح ُه  أَم د   جــــــــــــــَ

هح      قــــــــــُ َج انعــــــــــِ هــــــــــَ جــــــــــح ــــــــــِه هبــــــــــَ ي رحٍ  ُلَشــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــفــــــــــِ (9)ب
 

  
َل :  تََمتَّعَ  أَي : قِ »َجدُّه بِفْرٍق ِمَن الغَنَِم ، وخالَفَُهَما األَْصَمِعيُّ ، وَرَوى البَْيَت األَوَّ  بالاْلِم يَقُول : لَْيَس أََحٌد يُفاِرُق صاِحبَه إِالّ « وكانَا للتَّفَرُّ

هللاُ  أَْمتَعَ  بالنَّْصِب ، أَي :« َجدَّهُ  أَْمتَعَ و»ْن فاَرقَهُ ، وَرَوى البَْيَت الثّانِي ُكلُّ واِحٍد ِمْن هَذْيِن صاِحبَه أَ  أَْمتَعَ  ٍء يَْذُكُره بِِه ، فكاَن مابَشيْ  أَْمتَعَهُ 

حاحِ ، ْنيَا ِمْن أَْنِصبائِِهْم فِي اآلِخَرةِ ، قالَهُ « اْستَْمتَعُوا»وقاَل الفَّراُء :  كاْستَْمتَعَ  َجدَّهُ ، كما في الّصِ في تَْفِسيِر  يَقُول : َرُضوا بنَِصيبِِهْم فِي الدُّ

ّجاُج : فِي قَْوِله تَعالَى :  (10) (فَاْسَتْمتَ ْعُتْم َبَالِقُكمْ )قَْوِله تَعالى :  ُهنَّ )وقاَل الزَّ . (11) (َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِه ِمن ْ  أَي اْنتَفَْعتُْم بِه ِمْن َوْطئِِهنَّ

 : داَم لَهُ ما يَْستَِمدُّهُ ِمْنهُ ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : اْستَْمتَعَ و بِه ، تََمتَّعَ و ِء ،بالشَّيْ  أَْمتَعَ  ويُقَال :

هــــــــــا  لــــــــــِ َن اهــــــــــح وَف مــــــــــِ تــــــــــُ َن ا ــــــــــُ ــــــــــح رِّب قــــــــــَ ــــــــــُ نــــــــــااَي يـ  مــــــــــَ

هــــــــارًا و      نَ جــــــــِ عــــــــح تــــــــِ مــــــــح تــــــــَ بــــــــِر  َيســــــــــــــــــــــح ِ  اجلــــــــِ (12)ابألَنــــــــَ
 

  
 «.أَ ن س»وقد تَقَدَّم َشْرُحه في 

 َمتَّعَهُ و ُء : طاَل ،الشَّيْ  َمتُعَ  يُقاُل : : التَّْطِويلُ  التَّْمتِيعُ وِ 

__________________ 
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ُه : َطو َلُه ا نـََقَلُه اجلَوحَهرِي  ا وأَنحشَ   َد لَِلِبيٍد َيِصُف ََنحاًل انبِتاً َعَل  املاِء َحىّت طاَ  ِإىَل الس َماِء ا فقاَ  :َغريح
  ٌ حـــــــــُ هـــــــــاســـــــــــــــــــــــُ عـــــــــُ تـــــــــِّ ُه  ميـــــــــَُ ـــــــــ  رِي ا وســـــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــ 

ُرومُ      ن  كــــــــــــــــُ هــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــَ ُم بـ ــــــــــــــــواعــــــــــــــــِ ميف ن  عــــــــــــــــُ

  
فَا والسَِّريُّ : نَْهَراِن بالبَْحِريِن يَْسِقيَاِن نَِخيَل َهَجَر.  والصَّ

، أَي : أََطْلنَا أََعَماَرُهم ، قالَهُ ثَْعلٌَب ، وَكذِلَك قَْولُه تَعَالَى :  (1) (فَ َرأَْيَت ِإْن َمت َّْعناُهْم ِسِننيَ أَ )، وِمْنهُ قَْولُه تَعالَى :  التَّْعِميرُ   :التَّْمتِيعُ وِ 

ْرُكْم. (مُيَتِّْعُكْم َمتاعاً َحَسناً )  ، أَي يُعَّمِ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 الَمْرأَةِ : َهنُها. َمتَاعُ 

 النَّبَاُت : طاَل. َمتَعَ وِ 

 َجَر.الَكألَ والشَّ  يَُمتِّعُ  والَمَطرُ 

 ُ . تَُمتِّعُ  والَمْرأَة  َصبِيَّها ، أَي : تَْغذُوهُ بالدَّّرِ

 : باِلٌغ. ماتِعٌ  وَخلٌّ 

 ، فَُهو ِمْن باِب أَقاِطيَع. أَماتِيعُ  فاُلٍن ، وأَماتِعُه : َجْمُع الَجْمعِ ، وَحَكى ابُن األَْعَرابِّيِ : أَْمتِعَةُ  وهِذهِ 

ّمِ وال الَمتْعُ و ، الُمتْعُ وِ   َعْن ُكراع ، واألُولَى أَْعلَى ، قاَل ُرْؤبَةُ : (2)فَتْحِ : الَكْيُد ، األَِخيَرةُ ، بالضَّ

ٍض هَتحِدُمهح  ُمتحضِ ِمنح   َأعحداٍء وَحوح
 فَِراقَه ، وهو َمَجاٌز. َمتاِعي بِفَراقِه : َجعَلَ  أَْمتَعَنِيوِ 

 : ـفيما أَْنَشَده الماِزنِيُّ  ـ (3)وقوُل الفََرْزَدِق 

َدٍة وِ  ـــــــــــــاُن جنـــــــــــــَح ي ـــــــــــــح ت ـــــــــــــِ ـــــــــــــر وحِع ف داَة ال ا غـــــــــــــَ ـــــــــــــّ ن  مـــــــــــــِ

تح ِإذا      عــــــــــَ ــــــــــَ تـ ضُ  مــــــــــَ اجــــــــــِ فِّ اأَلشــــــــــــــــــــــــَ َد اأَلكــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــَ  بـ

  
ِت األَُكفُّ واألََشاِجُع ِمَن الدَِّم ، وقاَل َغْيُرهُ : أَي : اْرتَفَعَْت.  فَسََّره فقاَل : أَي اْحَمرَّ

َكةً : ِمْشيَةٌ قَبِيَحةٌ للنِّساِء ، كالَمثْعاءِ  الَمثَعُ   :[مثع] أَْو هِذِه َسْقَطةٌ الْبِن  ، َكَذا َوقَع في نُْسَخٍة َصِحيَحٍة ، (4)، وهِذه َعْن ِكتاِب الُمْجَمِل  ، ُمَحرَّ

يُنَبِّْه َعلَى أَنَّه َسْقَطةٌ ِمْنه ، وفي أَْفعَاِل اْبِن القَّطاعِ : َمثِعَِث الَمْرأَةُ  ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ فِي ِكتابَْيِه ولَمْ  ال َغْيرُ  بالتَّْحِريكِ  الَمثَعُ  فاِرٍس ، والصَّوابُ 

ً  ، وُكلُّ ماٍش ، َكما فَِهَمه يَْحتَِمُل أَْن يَُكوَن راِجعاً إِلى الِمْشيَِة ، فيَُكوَن  الَمثْعَاءُ  ، فَقَْولُه : وِهيَ  الَمثْعَاءُ  َمَشْت ِمْشيَةً قَبِيَحةً ، وِهيَ :  َمثَعا

لْ   ، ِكالُهما َعْن َشِمٍر ، وَمنََع ونََصرَ  ، َعْن أَِبي َعْمٍرو ، والِفْعُل كفَِرحَ  الّصاَغانِيُّ من نَّصِ الُمْجَمِل ، أَو إِلى الَمْرأَةِ ، وهو أَْولَى ، فتَأَمَّ

 أَْنَشَد للَمْعنِّيِ :و

ِض  ـــــــــُ ب اءِ كـــــــــالضـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــَ ـــــــــح ثـ َ
ُدمح  املـــــــــ ا الســـــــــــــــــــــــ  اهـــــــــَ ـــــــــّ ن  عـــــــــَ

رُ      فـــــــــــــِ ِدمح حتـــــــــــــَح هـــــــــــــَ نــــــــــــــح بـــــــــــــًا ويــــــــــــــَ ه جـــــــــــــانـــــــــــــِ نـــــــــــــح   مـــــــــــــِ

  
بُُع الُمْنتِنَةُ  الَمثْعاءُ  قاَل :  ، كما فِي اللَِّساِن والعُبَاِب. : الضَّ

. تَْمٌر يُْعَجُن بلَبَنٍ  ، كأَِميٍر : َضْرٌب ِمَن الطَّعاِم ، وُهَو : الَمِجيعُ  : [مجع]  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

عُ  ، وذِلَك أَْن يَْحُسَو َحْسَوةً ِمَن اللَّبَِن. ويَْلقََم َعلَْيَها تَْمَرةً ، وفِْعلُه لَبٌَن يُْشَرُب َعلَى التَّْمرِ  قِيَل : ُهوَ وِ   .التََّمجُّ
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ّمِ ويُْفتَحُ  الُمْجعَةُ و ، (5) ، بالَكْسرِ  الِمْجعُ وِ   األُولَى الّصواُب ، والِّذي في الّصحاح :و« بالفَتْحِ والَكْسرِ  الَمْجعُ و»، وفي بَْعِض النَُّسخِ :  ، بالضَّ

ّمِ ، وكُهَمَزةٍ ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، وأَْوَرَده الُمَصنُِّف فِيما بَْعُد ، وهذا َمَحلُّه ، وأَّما الفَتُْح الَّذِ  الُمْجعَةُ  َح بِه :بالضَّ  ي أَْوَرَدهُ فلَْم أََر أَحًدا َصرَّ

 ، قاَل َحْنَظلَةُ بُن َعَراَدةَ : يَْبَرُح ِمْن َمَكانِهِ  األَْحَمُق إِذا َجلََس لَْم يََكدْ 

ضٌ  ُه  جمـــــــِح تـــــــَ مـــــــَ عـــــــح َب طـــــــُ لـــــــح ـــــــكـــــــَ ي ال اطـــــــِ عـــــــَ ـــــــُ يـــــــٌث يـ بـــــــِ  خـــــــَ

ا     نح جـــــــــــــارٍِم َوجلـــــــــــــََ ًة مـــــــــــــِ لـــــــــــــَ فـــــــــــــح  فـــــــــــــِإنح رََأ  غـــــــــــــَ

  
ّي ، الجاِهلُ  : الِمْجعوِ  ّمِ ، وكُهَمَزةٍ  ُمْجعَةٌ  وِهيَ  ، نَقَلَهُ ابُن بَّرِ ،  ِعنَبَةٍ  ، ِمثَال : الِمَجعَةُ  أَُرى أَنّه ُحِكَي فِيهو ، قاَل ابُن ِسيَده : بالَكْسِر والضَّ

مُّ  ُعَمَر بِن َعْبِد العَِزيِز :  فإِنَّما َذَكُروها في الُمَذكَِّر ال َغْيُر ، وفي َحِديثِ  ـوالَِّذي بَْعَدهُ  ـواْقتََصَر الّصاَغاِنيُّ وَغْيُره على الَكْسِر ، وأَما الضَّ

، نَْحو ِقْرٍد  ِمْجعٍ  ، هكذا ُرِوَي ِمثَال ِعنَبٍَة ، وُهَو َجْمعُ « الِمَجعَةِ  أَنَّه َدَخَل َعلَى ُسلَْيَماَن بِن َعْبِد الَمِلِك فماَزَحهُ بَكِلَمٍة ، فقاَل : إِيّاَي وَكالمَ »

َمْخَشِريُّ   ُرِوَي بالسُُّكوِن لَكانَ : ولَْو  (6)وقَِرَدةٍ ، وقاَل الزَّ

__________________ 
 .205( سورة الشعراء اآية 1)
ُتحض : الكيد ا األخرية عن كراع.2)

َتحض وامل
 ( يف اللسان : امل

 ( كذا ابألصر ا ونسبه يف اللسان جلرير ا والبيت يف ديوان الفرزد .3)
 ( ووردت أيضاً يف كتاب املقايي  أيضاً.4)
 واجملض ابلكسر والفتح.( يف القاموس : 5)
 .10/  3( الفائ  6)
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اِجَنِة ا قاَ  الّصاَغاين  : َأو أَرحَدفَ 
َ
َرحأَِة الَغزَِلِة امل

رَاُد ِإاّيَي وَكالَم امل
ُ
 ابلّتاِء لِلُمَباَلَغِة ا َكَقوحهلِِمح يف اهلََجاِج :َهَجاَجٌة. املَِجض امل
ً  ، كَكُرَم ، َمُجعَ  قَدْ وِ  ِة  : َمَجنَ  َمَجاَعةً  ، كَمنََع ، َمَجعَ و ،، بالفَتْحِ  َمْجعا  [من وجهين :]هَكَذا في سائِِر النَُّسِخ ، وفيه ُمَخالَفَةٌ ِلنُُصوِص األَئِمَّ

ّي نَّص في أَماِليِه :  ، مثل : قَبَُح قَباَحةً. َمُجَع َمجاَعةً  األَّوُل : فإِنَّ ابَن بَّرِ

مِّ  َمُجع : إِذا تَماَجَن ، ولَْم يَقُْل أََحٌد فِي َمْصَدرِ  يَْمَجُع َمجاَعةً  ، بالَكْسِر ، َمِجعَ الَجْوَهِريَّ والّصاغاِنيَّ وَغْيَرُهما قالُوا :والثّانِي : فإِنَّ   بالضَّ

 ً ً و َمجاَعةً  ، كَكُرَم وفَِرحَ  َمُجعَ  وقد»: كفَِرَح ، فَحقُّ الِعبَاَرةِ أَْن يَقُوَل  َمِجعَ  كَمنََع ، إِنَّما ُهو َمَجعَ  بالفَتْحِ ، وال َمْجعا ْل ذِلَك.« َمْجعا  فتأَمَّ

ً  ، كَمنََع ، َمَجعَ وِ  عَ و ، َمْجعَةً و ، يَْمَجُع َمْجعا عُ يَتَ  يُقَال : ُهَو اَل يََزالُ  : أََكَل التَّْمَر اليابَِس باللَّبَِن َمعاً ، أَو أََكَل التَّْمَر وَشِرَب َعلَْيِه اللَّبَنَ  تََمجَّ  َمجَّ

عُ  َدَخْلُت َعلَى َرُجٍل وُهو»، وفي َحِديِث بَْعِضِهم :   ِمْن ذِلَك.« يَتََمجَّ

 ، وهَي الَمْرأَةُ القَِليلَةُ الَحياِء ، َعْن يَْعقُوَب ، وقاَل َغْيُره : وِهَي الُمتََكلَِّمةُ بالفُْحِش. كالَجِلعَِة ، ِزنَةً وَمْعنًى الَمِجعَةُ وِ 

ِحينِ َكُرّما الُمّجاعُ وِ  . ٍن : َحْسٌو َرقِيٌق ِمن الماِء والّطِ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

اَعةُ وِ  « الَمَجاَعةِ  إِيّاَي وَكالمَ »، أَي الَخالَعةَ والُمُجوَن ، وقد ُرِوَي فِي َحِديِث ُعَمَر بِن َعبِد العَِزيِز الّسابِِق :  الَمَجاَعةَ  بهاٍء : َمْن يُِحبّ  الُمجَّ

فَِث ، ويُقَاُل : في نَِساِء بَنِي فاُلنٍ أَي : التَّْصِريح ب فَِث الِّذي يُْكنَى َعْنهُ  َمَجاَعةٌ  الرَّ ْحَن بالرَّ  ويُْفتَُح. ، أَي يُصّرِ

 ، كَشّداٍد. كالَمّجاعِ  ويُْفتَُح ، ، الَمِجيعَ  *. وُهَو الَِّذي يُِحبُّ التَّْمِجيعِ  الَكثِيرُ  أَْيضاً : الُمّجاَعةُ وِ 

 ، َمَجاِهيلُ  َسنَِده فِي َحِديثٌ  ولُمّجاَعةَ  ، ِوفادةٌ  وألَبِيهِ  لهُ  ، عنههللارضي،  الَحنَِفيُّ الّصحابِيُّ  بن سلمى اليََماِميّ  بُن ُمراَرةَ  ُمّجاَعةُ  : بِال المٍ وِ 

ِه. اْبنِه ِهالُل بُن ِسَراجٍ : َرَويَاواْبنُه ِسراٌج ، واْبُن  .التّابِعَينَ  ِمنَ  إِنَّهُ :  وقِيلَ  ـ َحلَبَ  تاِريخِ  في ـ العَِديمِ  ابنُ  وقالَ   َرَوى ِهالٌل َعْن أَبِيِه َعْن َجّدِ

 َعْن ابِن لَِهيعَةَ ، واْسُم أَبِيِه ثابٌِت ، لَْيَس بثِقٍَة. ُمّجاَعةَ  بُن أَبي ُمّجاَعةُ  وفاتَه :

. ُمّجاَعةُ وِ  بَْيِر ، َعْن أَباٍن ، َضعَّفَه الّداَرقُْطنِيُّ  بُن الزُّ

 ِمَن العََرِب. ولَْم يَِزْد َعلَى ذِلَك ، وهو َرُجلٌ  بن ِسْعرٍ  ُمّجاَعة َذَكَر اللَّْيُث :وِ 

 ، َكَما فِي اللَِّساِن. الَمِجيعِ  بالتَّْخِفيِف : فَُضالَةُ  الُمَجاَعةُ وِ 

 .الماِجعَةِ  : يا اْبنَ  ـفي الشَّتِْم  ـ، وِمْنهُ قَْولُُهم  ةُ : الّزانِيَةُ الماِجعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 َسقَاهُ اللَّبََن من اإِلناِء. : إِذا الفَِصيلَ  أَْمَجعَ و قال :

عُ  ال يَزالُ  يُقَال : ُهوَ وِ  عنَد العََرِب ، وُربََّما أُْلِقَي التَّْمُر فِي اللَّبَِن َحتَّى  الَمِجيعُ  ذِلكَ ، و يَْحُسو َحْسَوةً ِمَن اللَّبَِن ويَْلقَُم َعلَْيَها تَْمرةً  : إَِذا كانَ  يَتََمجَّ

بَهُ ، فيُْؤَكَل التَّْمُر ، وتَْبقَى  .الُمَجاَعةُ  يَتََشرَّ

.النَِّساَء ، أَي : يُغَاِزلُ  يَُماِجعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد : وُهوَ  : تََماَجنَا وتََرافَثَا َماَجعَاو ، تََماَجعَاوِ   ُهنَّ ويَُرافِثُُهنَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

ّي. الِمْجعُ   ، بالَكْسِر ، : الماِزُح ، عن ابِن بَّرِ

عَ  : ِمثْلُ  اْمتََجعَ وِ  . تََمجَّ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ، بالَكْسِر والفَتْحِ : الّداِعُر. الِمْجعُ وِ 

. ِمْجعُ  وُهوَ   نَِساٍء ، بالَكْسِر : يَُجاِلُسُهن ويَُحاِدثُُهنَّ

ْوا ً  وقد َسمَّ  ، كَشّداٍد. َمّجاعا

عَ وِ  ً  َضْيفَهُ  َمجَّ  .الَمِجيعَ  : أَْطعََمهُ  تَْمِجيعا

غُ النّارَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الّصاغانِيُّ : ُهو ِعْنَد أَْهِل اليََمِن : ، كَحْمَزةَ  الَمْدَعةُ   :[مدع] قُْلُت :  ِمْن لُبِِّه ، يُْغتََرُف بِه. (1) ِجيُل الُمفَرَّ

ةُ يَْكِسُروَن الِميَم.  والعَامَّ
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 َسَمٌك ِصغَاٌر ِمْن َسَمِك البَْحِر.: ، كَحْيَدٍر : ِصغاُر الَكْنعَِد ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد ، وُهَو  الَمْيَدعُ وِ 

 ع. بفتح الِميِم والداِل : َمْيَدعانوِ 

__________________ 
 ابلقاموس : الت َمج ِض. (*)
 ( يف التكملة : الفاري.1)



10760 

 

 ِمْن ُحُصوِن ِحْميََر ، هَكَذا َضبََطه في العُبَاِب ، والَمْشُهوُر اآلَن ِمثال ُصَرٍد. : ِحْصٌن باليََمنِ  (1) كِعنَبٍ  ، ِمَدعٌ وِ 

عَلَه من جَ  ـيَْعنِي ابَن األَْعَرابِّيِ  ـقاَل : كأَنَّه  : الُمتَّهُم في نََسبِه الَمْدِعيُّ و قاَل األَْزَهِريُّ فِي هذا التَّْرِكيِب : َرَوى ثَْعلٌَب عن ابِن األَْعَرابِّيِ :

ْعَوةِ فِي النََّسِب ، ولَْيَسِت الِميُم بأَْصِليٍَّة.  الّدِ

ا يَدَِّعيِه ، خاٍل ِمْنهُ ، فتَُكون الِميُم  الَمْدَعةِ  قِيَل : َمْنُسوٌب إِلى قال الّصاَغانِيُّ : هُهنَا َوْجَهاِن : ُغ ِمْن لُبِّه ، كأَنَّهُ فاِرٌغ ِممَّ وِهَي النّاَرِجيُل الُمفَرَّ

 فتَُكوُن الِميُم زائَدةً. َدَعْوتُ  َمْوِضع أَْو ِمَن الدَّْعَوةِ فِي النََّسِب ، َعلى لُغَِة َمْن يَقُوُل : َدَعْيُت ، فِي ِليَّةً أَصْ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

بِّّيِ ، اْستْدَرَكهُ صاِحُب اللَِّساِن ، ولم يَِزْد َعلى هَذا. َمْيُدوعٌ   : فََرُس َعْبِد الَحاِرِث بِن ِضَراٍر الضَّ

 أَْيضاً.« ي د ع»أَنَّ اْسَم هذا الفََرِس َمْبُدوٌع ، َوَسيَأْتِي في « ب د ع»قلت : وقد تَقَدََّم في 

ً  لَهُ ، كَمنَعَ  َمَذعَ  : [مذع] ً ، وَمْذَعةً  َمْذعا حاحِ ، وقِيَل : أَْخبََره   : َحدَّثَه بِبَْعِض الَخبَِر ، وَكتََم بَْعضا ، نَقَلَهُ أَبُو ُعبَْيٍد عن الِكَسائِّيِ ، كما فِي الّصِ

 بِبَْعِضه ، ثُمَّ قََطعَه وأََخَذ فِي َغْيِره.

. َرَمى ، أَي : ببَْوِلهِ  َمَذعَ وِ   بِه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

بِّيُّ :قاَل الُمفَضَّ وِ  ً  َمَذعَ  ُل الضَّ  َحلََف. ، أَي : يَِمينا

فّيِ تْرَجَمِة  ـ، وقاَل األَْزَهِري  في شعَفَاِت الِجبَالِ  الَّتِي تَُكونُ  السَّياَلُن ِمَن العُيُونِ  : َسياََلُن الَمزاَدةِ ، وقِيَل :ُهو الَمْذعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

 : إَِذا قََطَر. َمَذعَ و أَْيضاً : يُقَال : بََذعَ  الَمْذعُ  البََذعُ : قَْطُر ُحّبِ الماِء ، قال : وُهوَ  ـ« ب ذ ع»

. َمَذعَ  ، وقد كَشّداٍد : الَكذّابُ  ، الَمذّاعُ وِ   : إِذا َكَذَب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، أَي بَِظْهِره. وال يَْحفَُظ أََحًدا بالغَْيبِ   يَِفي ،، وهو الُمتََملُِّق الَِّذي ال َمْن ال َوفاَء لَهُ  قِيَل : ُهوَ وِ 

رَّ  قِيل : ُهوَ وِ  . عن أَبِي ُعبَْيٍد. َمْن ال يَْكتُُم الّسِ  .َمذّاعٌ  ِمْنهُ : ِظلٌّ وِ ، عن ابِن َعبّاٍد ، قاَل : الَِّذي يَُدوُر وال يَثْبُتُ  قِيَل : ُهوَ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 الفَْحُل بِمائِِه ، أَي : قَذََف بِه. َمَذعَ  يُقَال : قَْبَل ِحينهِ  ـأَْو بَْولَه  ـَمنِيَّهُ  نُْزلَهُ ، أَي : من يُْرِسلُ  ضاً :أَيْ  الَمذّاعُ و قاَل :

 بِن ِكالٍب بالَحِزيِز ، َحِزيِز راَمةَ ، ُمَؤنٌَّث َمْقُصوٌر ، قاَل الّشاِعُر : ، كِذْكَرى : ماٌء لبَنِي َجْعفَر ِمْذَعىوِ 

َر هتــــــــــــــَُ  فــــــــــــــح َذ جــــــــــــــَ بحخــــــــــــــُ تــــــــــــــَ عــــــــــــــَ دُِّدين لــــــــــــــِ ذح  مــــــــــــــِ

وحٌ  لـــــــــــــــلـــــــــــــــّرِجـــــــــــــــاِ  وِ      ِر غـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح (2)ُدوَن اجلـــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل َجِريٌر :

ٍد  مـــــــــَ هـــــــــح َ ثــــــــــَ اح ٌة بـــــــــَ ا حـــــــــاجـــــــــَ هـــــــــَ نــــــــــح َك مـــــــــِ تح لـــــــــَ  لـــــــــََ

عــــــــــَ وِ      ذح ضُ  مــــــــــِ َواضــــــــــــــــــــــــِ يِّ خــــــــــَ طــــــــــِ
َ
نــــــــــاُ  املــــــــــ  ا وَأعــــــــــح

  
 .(3)أَْيضاً : ماٌء لغَنِّيِ بِن أَْعُصَر ، كما في الُمْعَجِم  ِمْذَعىو قُْلُت :

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

 تََمذَّْعُت الشََّراَب : َشِرْبتُه قَِليالً قَِليالً ، َكَما في التَّْكِملَِة.

ْرعَ  َمَذعَ وِ  ً  الضَّ  : َحلََب نِْصَف ما فِيِه ، نَقَلَهُ ابُن القَّطاعِ. َمْذعا

، كَمِريعٍ ، وفي حِديِث  ِمْمَراعٌ  ، بالَكْسِر ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، يُقَال : َغْيثٌ  كالِمْمراعِ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  الَخِصيبُ  ، كأَِميٍر : الَمِريعُ  : [مرع]

 ، قاَل الَجْوَهِريُّ : كيَِميٍن وأَْيُمٍن ، وأَْيماٍن ، وأَْنَشَد ألَبِي ذَُؤْيٍب : أَْمراعو ، أَْمُرعٌ  ج :« َمِريعٌ  وَجنابُنَا»:  عنههللارضي،  (4)َجِريٍر 

ٌج  حــــــــــــَ ُه لــــــــــــَح تــــــــــــح يــــــــــــَم وطــــــــــــاَوعــــــــــــَ مــــــــــــِ َر اجلــــــــــــَ  َأكــــــــــــَ

ُه      ــــــــــــح ت ــــــــــــَ ل ــــــــــــاِة ا وأَزحعــــــــــــَ ن ــــــــــــقــــــــــــَ ُر ال ــــــــــــح ث رُعُ مــــــــــــَ  اأَلمــــــــــــح
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ّي : ال يَِصحُّ أَْن يُْجَمعَ  في  أَْمُرعٌ  الً ال يُْجَمُع َعلَى أَْفعٍُل إِاّل إِذا كاَن ُمَؤنَّثاً ، نَْحَو يَِمين وأَْيُمن ، وأَّما؛ ألَنَّ فَِعي أَْمَرعٍ  َعلَى َمِريعٌ  قاَل ابُن بَّرِ

 ، وُهَو الَكأَلُ. َمْرعٍ  بَْيِت أَبِي ذَُؤْيٍب فَُهو َجْمعُ 

ي َعلَى الَجْوَهِرّيِ ُهوَ   قلُت : وهذا الَِّذي أَْنَكَرهُ ابُن بَّرِ

__________________ 
 يدها ايقوت مدع بضم ففتح ا ضبرت حركات.( ق1)
 اب اء يف املوضعا.« حفر»( يف معجم البلدان 2)
 ( الذي يف معجم البلدان : مذع  لبين جعفر اشرتوها من بع  بين غيّن.3)
 ( يريد جرير بن عبد   الصحايب.4)
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ِعيٍد ا واّلِذي ذَهَب ِإلَيحِه من أَن ه مَجحضُ  َمِعيِّ ا َحَك  أَنّه مَجحضُ  َمرحعٍ  قـَوحُ  َأيب ســـــَ  كَنُدٍس ا  َمرُعٍ و  ُ َر َكًة ا َمرَعٍ  فُهَو قـَوحُ  اأَلصـــــح
ِ َصِحيٌح ا فَتَبم رح. (1)ابلَفتحِح ا كذا يف َشرحِح الدِّيواِن  َمرحعٍ و   ا وِكاَل الَقوحلاح

ً و كَسحابٍَة ، َمراَعةً  الواِدي ، ُمثَلَّثَةَ الّراِء ، َمَرعَ  الَمَكاِن  أَْمَرعَ  ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : َمَرعَ  وقِيَل : لَْم يَأْتِ  كأَْمَرعَ  وأَْخَصَب ، : أَْكأَلَ  : َمْرعا

 ال َغْيُر.

 «.واِديِه وأَْجنَى ُحلَبُه أَْمَرعَ » : في الَمثَلِ وِ 

 يُْضَرُب ِلَمن اتََّسَع أَْمُره واْستَْغنَى. :قاَل ابُن َعبّاٍد 

 ِخْصبَةٌ. ، أَي : ، بالّضمِّ  أُْمُروَعةٌ  أَْرضٌ  يُقَاُل :وِ 

 ، قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل. ُمْمِرَعةٌ  : إَِذا أَْعَشبَْت ، فَِهي أَْمَرَعتْ  وقَدْ 

 ، وَعلَى األَِخيِر اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد قَْوَل ُرْؤبَةَ : كأَْمَرَعهُ  وأَْوَسعَهُ ، ِمْنهُ أَْكثََر  : َمَسَحهُ ، وقِيَل : َرأَْسهُ بالدُّْهِن ، كَمنَعَ  َمَرعَ وِ 

رَُع  َرعــــــــــــــــح وُدُه ســــــــــــــــــــــــــــــَ ِن ابٍن عـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــُغصــــــــــــــــــــــــــــــح

اٍن      نح ِدهــــــــــــــــــَ رَعُ كــــــــــــــــــَبن  َورحًدا مــــــــــــــــــِ  (2) ميــــــــــــــــــُح
  

َفضُ   َلوحين ا وَلوح َهب تح َعِقيٌم َتسح

 لَْونَه يُْعلَى بالدُّْهِن لَصفاِئِه.يَقُول : كأَنَّ 

لَهُ  َمَرعوِ   ، عن اْبِن َعبّاٍد. َشعََرهُ : َرجَّ

َق بَْينَ  الَمْرعَ  ، أَي الِخْصَب. وفِي األَساِس : يُِحبُّ  الَمْرعَ  ، كَكتٍِف : يَْطلُبُ  َمِرعٌ  َرُجلٌ  قاَل أَْيضاً :وِ  عِ و الَمِرعِ  ، وفَرَّ  ؛ فاألُولَى ُمِحبُّ  الُمتََمّرِ

ْل. الَمْرعِ  َدُهَما ابُن َعبّاٍد ، فتَأَمَّ  ، والثانِيَةُ طاِلبُه ، وَوحَّ

ً  ماِرَعةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ  ِل ، : أَبُو بَْطٍن ، وكاَن َمِلكا  لَولَِده. الَمَواِرعُ  وُهمْ  فِي الدَّْهِر األَوَّ

يِت ،، كما نَقَلَه الَجْوهَ  كُهَمَزةٍ  الُمَرَعةُ وِ  ّكِ َب الّصاَغانِيُّ أَنَّه ِمثْلُ و ِريُّ َعِن اْبِن الّسِ قاَل : وهَكَذا َرأَْيتُه فِي ِكتاِب الطَّْيِر ألَبِي حاتٍِم  ُغْرفَةٍ  َصوَّ

ِد بِن القاِسِم األَْنبَاِرّيِ َمْضبُوطاً َضْبطاً بَيِّناً  ِجْستَانِّيِ بَخّطِ أَبي بَْكٍر ُمَحمَّ َك َرأَْيُت فِي نُْسَخٍة أُْخَرى َمْضبُوطاً هكذا بفَتْح ، قال :وكذلِ  (3)الّسِ

يِت : ّكِ ، وقاَل أَبُو َعْمٍرو : هو طائٌِر أَْبيَُض ، َحَسُن اللَّْون ، َطيُِّب الطَّْعِم ، في قَْدِر  هو َطاِئٌر يُْشبِهُ الُدّراجَ  الّراِء في الواِحِد ، قاَل ابُن الّسِ

فِي ِكتَاِب  ـٍم ِمثُْل : ُرَطٍب وُرَطبٍَة ، وأَْنَشَد أَبُو حاتِ  ُمَرعٌ  ج : السُّمانَى ، ال يَْظَهُر إِاّل فِي الَمَطِر ، وقاَل ابُن األَثِيِر :يَقَُع في الَمَطِر ِمَن السََّماءِ 

 : ـالطَّْيِر 

رَعٌ بــــــــــــِه  ِه  مــــــــــــُ قــــــــــــِ ِف َودح لــــــــــــح نح خــــــــــــَ َن مــــــــــــِ ُرجــــــــــــح  لــــــــــــَح

بُ      ـــــــــ  ب َتصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ا يـ هـــــــــَ وٌن رِيشـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــُر جـــــــــُ ي افـــــــــِ طـــــــــَ  مـــــــــَ

  
وايَةُ : ْعُر لُملَْيحِ بِن الَحَكِم الُهَذِلّيِ يَِصُف َسحاباً ، والّرِ  قاَل الّصاَغانِيُّ : هكذا أَْنَشَده ، والّشِ

َر   ـــــــــــَ َرعـــــــــــاً تـ رُ  مـــــــــــُ ِه لـــــــــــَح قـــــــــــِ ِت َودح نح حتـــــــــــَح َن مـــــــــــِ  جـــــــــــح

ُب      بــــــــ  َتصــــــــــــــــــــــَ هــــــــا يـــــــــَ واًن رِيشــــــــــــــــــــــُ َن املــــــــاِء جــــــــُ (4)مــــــــِ
 

  
 وقَْبَل البَْيِت بَْيتَاِن :« ُمَرعٌ  لَهُ »قلُت : وأَْنَشَده ابُن األَْعَرابِّيِ أَْيضاً فِي النّواِدِر هَكَذا ، إِاّل أَنَّه قالَهُ : 

ا  َطهـــــــَ َد  َوَرهح عـــــــح َد  وســـــــــــــــُ عـــــــح َق  جـــــــاَريَتح ســـــــــــــــُ  ســـــــــــــــَ

ِربُ وِ      غــــــح َد  ومــــــَ عـــــــح رحٌ  بســــــــــــــــــــُ قــــــَ  شــــــــــــــــــــَ تـــــــَ ُث الــــــح يـــــــح  حــــــَ

  

ه  قـــــــــــِ َت َودح ا الـــــــــــر َب حتـــــــــــَح َدٍب أميـــــــــــحَ يـــــــــــح  بـــــــــــِذي هـــــــــــَ

  
بُ    رَيحعـــــــــــــــَ ر  واٍد فـــــــــــــــَ ا كـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــرَتحَو  ا وأميـــــــــــــــح

  

 ... ُمرَعٌ َلُه 

 إِلى آِخِره.
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 َذا، إِنَّما ُهو ِمْن باِب تَْمَرةٍ وتَْمٍر ، ألَنَّ فُعَلَةَ ال تَُكسَُّر ؛ لِقلَّتِها في َكالِمِهم ، أاَل تََراُهْم قالُوا : ه ُمَرَعة تَْكِسيرَ  الُمَرعُ  وقاَل ِسيبََوْيه : لَْيسَ 

 فََذكَُّروا ، فلَْو َكاَن كالغَُرِف ألَنَّثُوا. الُمَرعُ 

 ، بالَكْسِر ، كُصَرٍد وِصْرداٍن ، كما في العُبَاِب. ِمْرَعانٌ  : ـ الُمَرَعةِ  ِذي ُهَو َجْمعُ الَّ  الُمَرعِ  في َجْمعِ  ـقَاَل الفَّراُء وِ 

 يَُكوُن ، كما في الُمِحيِط. اإِلْمَراعِ  والّسمُن ؛ ألَنَّهُ ِمنَ  كغُْرفٍَة وِكتَاٍب : الشَّْحمُ  الِمراعُ و الُمْرَعةُ وِ 

ً  أصابه ، أَي الوادي أَْمَرَعهوِ   ِخْصباً ، فُهوَ أَْي  مريعا

__________________ 
 األمرع اخلصب ا يقا  مكان مريض أي خمصب ا وكبن واحد األمرُع مرحع أو َمرَع. 4/  1( يف ديوان اهلذليا 1)
 ( ضبطت يف التكملة بفتح الياء ا شاهداً عل  قوله : مرع رأسه ا ميرع ا واملثبت عن التهذيب واللسان.2)
 ا نص عليه يف التكملة. وضبرت يف التهذيب كاألصر بضم ففتح ا ضبرت حركات.( يعين بسكون الراء كم3)
 «.من املاء ُجون .. ( يف التهذيب برواية : له ُمرَعٌ 4)
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حاِح. مُمحرعٌ   ا كَما يف الصِّ
ً  أَْمَرعوِ  بغائِِطه َوبَْولِه : َرَمى بِِهَما َخْوفاً ، هكَذا ثاُلثِيًّا  َمَرعَ  ، هَكذا ُمْقتََضى ِسياقِه ، وهو َغلٌَط ، وَصوابُه : بغائِِطه أَو بَْوله : َرَمى بِه َخْوفا

 ، كما ُهَو نَصُّ الُمِحيِط ، ونَقَلَه الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب والتَّْكِملَِة أَْيضاً هَكَذا.

اَغانِيُّ :« فاْنِزلْ  أَْمَرْعتَ »فِي الَمثَِل : وِ  حاحِ ، قاَل الصَّ  كقَْوِل أَبِي النَّْجم : ْبَت حاَجتََك فاْنِزلْ أَي : أَصَ  َكما في الّصِ

ِر  طــــــــــــــَ يــــــــــــــح ه يف غــــــــــــــَ دًا ِذاّبنــــــــــــــُ بحســــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــــــح

زِ ِ      ـــــــــــح َت ان ـــــــــــح ب ِد : َأعحشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِ ـــــــــــرّائ ـــــــــــل َن ل ـــــــــــح ل قـــــــــــُ ـــــــــــَ  يـ

  
ّي :  قلُت : وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َرعحتَ و »مبا ِشئحَت ِمنح َخزٍّ   «فانحزِ ِ  أَمح
عَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ُجُل : إَِذا تََمرَّ عٌ  أَي : الِخْصَب ، يُقال : َرُجلٌ  الَمْرعَ  أَْسَرَع ، أَو َطلَبَ  الرَّ  ، وقد تَقَدََّم ما فِيه. َمِرعٌ  ، وَكذِلكَ  ُمتََمّرِ

عَ وِ  عَ  تََمرَّ عُ  َحتّى ُخيَِّل إِلَيَّ أَنَّ أَْنفَهُ »َحِديُث ُمعَاٍذ :  ، والّزاُي لُغَةٌ فيِه ، وِمْنهُ  أَْنفُه : تََرمَّ عُ »ويُْرَوى « يَتََمرَّ ِحيُح ، « يَتََمزَّ بالّزايِ ، وُهَو الصَّ

عُ »أَي : ِمْن ِشدَّةِ َغَضبِه ، وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : أَْحِسبُه   «.يَتََرمَّ

 فِي البِالِد : َذَهَب. اْنَمَرعَ وِ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : إِذا كانَْت ِخْصبَةً. أَْمُرعٌ  َعلَْينَا أَْعَوامٌ قاَل أَْعَرابِيٌّ : أَتَْت 

ُجُل ، كفَِرَح : َوقََع فِي ِخْصٍب. َمِرعَ وِ   الرَّ

 : إِذا تَنَعََّم. َمِرعَ وِ 

 ناِجٌع ، قاَل األَْعَشى : ُمْمِرعٌ  ، كَكتٍِف : َخِصيبٌ  َمِرعٌ  وَمَكانٌ 

ي  ُده َأســــــــــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــَ ٍ  مــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُه      د  رعٍ ٍ  خــــــــــــــــــــــــَ هح  مــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــُ  جــــــــــــــــــــــــَ

  
 : إِذا كانَْت َمَواِشيِهْم فِي ِخْصٍب. ُمْمِرُعونَ  ويُقَاُل : القَْومُ 

بِيعِ واليَبِيِس  الُمْمِرَعةُ وِ   األَْرِض : َمَكاِرُمَها ، هَكذا َذَكَرهُ ولَْم يَْذُكْر له واِحًدا. َمماِريعُ  وقاَل أَبُو َحنِيفَة : .(1)ِمَن األَْرِض : الُمْكِلئَةُ ِمَن الرَّ

 الَجنَاِب : َكثِيُر الَخْيِر ، َعلَى الَمثَِل. َمِريعُ  وَرُجلٌ 

 ، كَجْعفٍَر : أَْرٌض ، قاَل ُرْؤبَةُ : َمْرَوعُ وِ 

ىَن ِمنح ِحَفايفَح   (2) َمرحَوَعايف َجوحِف َأجح
ً  الظَّْبُي ، والفََرُس ، كَمنَعَ  َكذِلكَ و فِي َعْدِوه ، البَِعيرُ  َمَزعَ  : [مزع] ُل  :ِشدَّةُ السَّْيِر ، الَمْزعُ  وقِيَل : : أَْسَرعَ  َمْزَعةً و ، يَْمَزُع َمْزعا أَْو : ُهَو أَوَّ

 ، قالَهُ أَبو ُعبَْيٍد ، وأَْنَشَد : العَْدِو وآِخُر الَمْشيِ 

  ِ  كالَغزا ِ   مَيحزَعُ َشِديُد الر كح
 ع ُسْرَعٍة ، قاَل ُزَهْيُر بُن أَبِي ُسْلَمى يَِصُف َخْيالً :مَ  أَو العَْدُو الَخِفيفُ 

بــــــــــــا  َج الــــــــــــظــــــــــــِّ لــــــــــــح َن خــــــــــــَ جــــــــــــح لــــــــــــِ َح لــــــــــــَح َوانــــــــــــِ  جــــــــــــَ

ـــــــــــاَل وِ      ي َن مـــــــــــِ َزعـــــــــــح ـــــــــــاًل وميـــــــــــَح ي َن مـــــــــــِ رحَكضـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــُ (3)يـ
 

  
ً  القُْطنَ  َمَزعَ وِ  لُغَةٌ يََمانِيَةٌ ، قالَهُ ابن ُدَرْيٍد  نَفََشهُ بأََصابِِعه  :َمْزعا

َعهُ  ، (4) ً  كَمزَّ ُ  تَْمِزيعا القُْطَن بيََدْيها : إِذا  تَْمَزعُ  ، قاَل الَجْوَهِريُّ : والَمْرأَة

ُده بذِلَك. عُه ثُمَّ تَُؤلِّفُه ، فتَُجّوِ  َزبََّدتْهُ ، كأَنََّها تُقَّطِ
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 ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ. : النَّّمامُ  الَمْزِعيُّ وِ 

ً  باللَّْيلِ  تَْمَزعُ  القَنَافِذُ ، َمَزَعتِ  ، يُقَاُل : كَشّداٍد : القُْنفُذُ  الَمّزاعُ و قاَل :  : إِذا َسعَْت فأَْسَرَعْت ، قاَل َعْبَدةُ بُن الطَّبِيِب : َمْزعا

هـــــــــــــُم  يـــــــــــــِ لـــــــــــــَ الُم عـــــــــــــَ َ  الـــــــــــــظـــــــــــــ  وحٌم ِإذا َدمـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  قـ

ِة      يــــــــــمــــــــــَ مــــــــــِ َذ ابلــــــــــنــــــــــ  افــــــــــِ نــــــــــَ وا قـــــــــــَ َدجــــــــــُ زَعُ حــــــــــَ  (5) متــــــــــَح
  

ياِشيُّ ، وُهَو يُْضَرُب َمثاَلً للنَّّماِم.هَكذا   أَْنَشَده الّرِ

 ، كما فِي الَجْمَهَرةِ. ءِ كثَُماَمٍة : ُسقاَطةُ الشَّيْ  ، الُمزاَعةُ وِ 

__________________ 
 ( قاله ابن ِشير ا كما يف التهذيب.1)
 : من حرف أحىن. 90( يف أراجيزه ص 2)
 :برواية  205( شرح ديوانه لثعلب ص 3)

 . وينزعن ميال.. خلج الدالء
 فعل  هذه الرواية فال شاهد فيه.قا  ثعلب : ويرو  : عواب  ميرعن مرع الظباء.

 .8/  3( اجلمهرة 4)
 من مفضليته. 16( البيت 5)
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ّمِ والَكْسِر : الِقْطعَةُ ِمَن اللَّْحِم ، أَو النَّفَقَةُ ِمْنه اْلُمْزَعةُ وِ  ةُ لَْحٍم ، بَمْعنَى ، وفي الَحِديِث :  ُمْزَعةُ  ، يُقَال : ما َعلَْيهِ  ، بالضَّ ال تََزاُل »لَْحٍم ، وُحزَّ

، وال  (1)لَْحٍم ، وال ِحْذفَةً  ُمَزَعةَ  قِْطعَةٌ يَِسيَرةٌ ِمْنه ، وقاَل أَبُو َعْمٍرو : ما ذُْقتُ ، أَي « لَْحمٍ  ِمْزَعةُ  الَمْسأَلَةُ بالعَْبِد َحتَّى يَْلقَى هللاَ وما فِي َوْجِهه

 ِحْذيَةً ، وال لَْحبَةً ، وال ِحْرباَءةً ، وال يَْربُوَعةً ، وال ِمالكاً ، وال َملُوكاً ، بَمْعنًى واِحٍد.

ى  : اِلُمْزَعةُ  ِمْن ذِلَك :وِ   ، وِهَي : الِقْطعَةُ ِمَن اللَّْحِم. بَِها البَاِزياللّْحَمةُ يَُضرَّ

ِمَن الماِء ، أَي : ُجْرَعةٌ ، الّضمُّ فِيها وفِي الِقْطعَِة ِمن اللَّْحِم ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  ُمْزَعةٌ  ، يُقَال : ما فِي اإِلناءِ  الُجْرَعةُ ِمَن الماءِ  أَْيضاً : الُمْزَعةُ وِ 

.، والَكْسُر نَقَلَه الصّ   اَغانِيُّ

 بَِقيَّةٌ ِمَن الدَّْسِم ، أَو الِقْطعَةُ من الشَّْحِم. : الُمْزَعةُ وِ 

يِش والقُْطنِ  الِمْزَعةُ وِ   ِمَن الِخَرِق ، قاَل : وِمْنهُ قَْوُل الّشاِعِر يَِصُف َظِليماً : (2)، زاَد الَجْوَهِريُّ : ِمثُْل الِمْزقَِة  بالَكْسِر : البَتَْكةُ من الّرِ

ُه أََزف  َخُذومُ  عٌ ِمزَ   يَُطريِّ
 أَي : َسِريٌع.

عَ  ، يُقَال : : التَّْفِريقُ  التَّْمِزيعُ وِ  ً  اللَّْحمَ  َمزَّ عَ  ، تَْمِزيعا َق ، وِمْنهُ قَْوُل ُخبَْيٍب  (3)، أَي  فَتََمزَّ قَه فتَفَرَّ  : ـَرِضي هللا َعْنهُ  ـ: فَرَّ

بح وِ  َك يف ذاِت اإِللـــــــــــــــِه ا وِإنح َيشـــــــــــــــــــــــــــــَ  ذلـــــــــــــــِ

ٍو      لــــــــــح اِ  شــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــَ  َأوحصــــــــــــــــــــــــَ ارِ ح عــــــــــَ بــــــــــَ ز عِ يـــــــــــُ  ممــــــــــَُ

  
عُ  ُهوَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   أَنَّهُ َغِضَب َغَضباً شِديداً َحتّى تََخيََّل إِلَيَّ أَنَّ أَْنفَه: » (4)قاَل الَجْوَهِريُّ : وفِي الَحِديِث  َغْيظاً ، أَْي : يَتَقَطَّعُ  يَتََمزَّ

عُ  عُ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : لَْيسَ « يَتََمزَّ ُع ، وُهَو أَْن تََراهُ كأَنَّهُ يُْرَعُد ِمَن الغََضِب ، ولم يُْنِكْر أَبُو ُعبَْيٍد أَنْ بَشيْ  يَتََمزَّ  يَُكونَ  ٍء ، ولِكنِّي أَْحَسبُه يَتََرمَّ

عُ  عِ ، وإِنََّما اْستَْبعََد الَمْعنَى. التََّمزُّ
ُعوهُ  قاَل اْبُن ُدَرْيٍد :و بَمْعنَى التَّقَطُّ ُعوه فَقَاَل لَُهْم :»َحِديُث جابٍِر :  وِمْنهُ  اْقتََسُموهُ  ، أَي : بَْينَُهم تََمزَّ أَي « تََمزَّ

قُوه   بَْينَُكْم.: تَقاَسُموا به ، وفَّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 ـ، كِمْنبٍَر : َسِريٌع ، قاَل ُطفَْيٌل :  ِمْمَزعٌ  فََرسٌ 

ٍة ِو  بــــــــَ طــــــــح اَء شــــــــــــــــــــــَ قــــــــّ رحِف شــــــــــــــــــــــَ وح الــــــــطــــــــ  مــــــــُ رِّ طــــــــَ  كــــــــُ

رحداَء      داَء جـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ب ٍة كـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ر ب قـــــــــــــــــَ زَعِ مـــــــــــــــــُ ح  ممـــــــــــــــــِ

  
 : السَّيّاُر باللَّْيِل ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. الَمْزِعيُّ وِ 

ِل الُهَذِلّيِ : ، بالَكْسِر : اْسُم ِريِح الشََّمال الِمْسعُ  : [مسع]  ، وكذِلَك النِّْسُع ، نَقَلَه الجوهري َعن األَْصَمِعّيِ ، وأَْنَشَد للُمتَنَّخِ

ٌة  َؤوِّبـــــــــــــَ ِه مـــــــــــــُ يـــــــــــــح َ َدرِيســـــــــــــــــــــــــــَ اح دح حـــــــــــــاَ  بـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

ضٌ      ــــــــــُز  ِمســــــــــــــــــــــــح زِي ــــــــــِعضــــــــــــــــــــــــاِه اأَلرحِض هتــــــــــح ا ب (5)هلــــــــــََ
 

  
ّي : ُهَو ألَبِي ذَُؤْيٍب ال للُمتَنخِّ  يواِن ، وقاَل ابُن بَّرِ ِل ، قُْلُت : وُهو قْوُل أَبِي نَْصٍر ، وهَكذا أَْنَشَدهُ الّصاغانِيُّ لَهُ أَْيضاً ، وِمثْلُه في الّدِ

ُل.  والصَّواُب األَوَّ

ُجُل الكثِيُر السَّْيِر ، القَِويُّ َعلَْيهِ  الَمْسِعيُّ وِ   نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن ابِن األَْعَرابِّيِ ِفي هذا التَّْرِكيِب. ، بالفَتِْح : الرَّ

ٌس. ، كَصبُوٍر ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، أَي : َمُشوعٌ  ِذئْبٌ  ِمْنهُ :و ، كَمنََع : َخلََس ، َمَشعَ  : [مشع]  َخالَّ

 ساَر َسْيراً َسْهالً. : َمَشعَ   األَْعَراِبّيِ :قال ابنُ وِ 

ً  وغْيَره القُْطنَ  َمَشعَ  : (6)قاَل ابُن ُدَرْيٍد وِ   ، لُغَةٌ يََمانِيَةٌ ، جاَء بِها الَخِليُل. َمَزَعه : إِذا نَفََشهُ بِيَِده ، ِمثْلُ  َمْشعا

 َسِفينٍَة.، ك ، بالَكْسِر ، وَمِشيعَةٌ  ِمْشعَةٌ  والِقْطعَةُ ِمْنهُ  قال :
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 : أَْكُل الِقثّاِء وَغْيِره ِمّما لَهُ َجْرٌس ِعْنَد األَْكِل. الَمْشعُ  : َضْرٌب ِمَن األَْكِل ، كأَْكِلَك الِقثّاَء ، وقِيَل : الَمْشعُ  ، قاَل اللَّْيُث : الِقثّاَء : َمَضغَهُ  َمَشعَ وِ 

. الغَنََم : َحلَبَها َمَشعَ وِ   نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 «.حذبة»( عن التهذيب وابألصر 1)
 «.اخلرقة»( عن الصحاح وابألصر 2)
 ( يف التهذيب واللسان : أي قطّعه.3)
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : ويف حديث معاذ.4)
ابلنون ا ويف « . نسض هلا.. دون دريسيه»برواية يف شعر املتنخر  16/  2( اللسان ا ونسبه ابن بري أليب ذ يب ا والبيت يف ديوان اهلذليا 5)

 شرحه : قا  : وسنض ومسض اسم من ألاء الشما .
 .61/  3( اجلمهرة 6)
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 .(1)وَخَذَف  َرَمى بهِ  أَي : بَِمنِيِِّه ، أَو بَْوِله َمَشعَ  قَاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 .َضَربَه بهِ  ، أَي : فاُلناً بالَحْبِل وَغْيِره َمَشعَ و قاَل :

 القَْصعَِة : أَْكُل ُكّلِ ما فِيَها. تَْمِشيعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

ُجلُ  تََمشَّعَ و قال : األَْزَهِريُّ : أَي :يُْستَْنَجى ، قاَل « بَرْوٍث أَْو َعْظمٍ  يُتََمشَّعَ  نََهى أَنْ »الَحِديُث :  وِمْنهُ  أَزاَل األََذى َعْن نَْفسه ( :2) اْمتََشعَ و الرَّ

 وُهو َحْرٌف َصِحيٌح.

ةً ، َكما فِي الُمحيِِط. أَو ُهَو االْستِْنَجاُء بالِحجاَرةِ   خاصَّ

ْرعِ  اْمتََشعَ  قاَل َغْيُره : ُهَو ِمْن قَْوِلِهْم :وِ  ي يََدْي فاُلٍن واْمتََشقَه ، ما فِ  اْمتََشعَ  ولَْم يََدْع فِيِه َشْيئاً ، وَكذِلَك : أََخَذهُ ُكلَّهُ  واْمتََشقَهُ : ما فِي الضَّ

 بَمْعنَاهُ.

 ثَْوبَه : اْختَلََسه. اْمتََشعَ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

 َسلَّهُ ُمْسِرعاً.و ِمْن ِغْمِده ، واْمتَلََخهُ :إِذا اْمتَعََدهُ ، السَّْيفَ  اْمتََشعَ  قاَل األَْصَمِعيُّ :وِ 

حاحِ. ُخْذ ِمْنهُ ما َوَجْدتَ  أَي : لَكَ  َمشعَ  ما *ِمْن فاُلنٍ  اْمتَِشعْ  يُقَال :وِ   َكَما فِي الّصِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

حاحِ. الَمْشعُ   : الَكْسُب ، والَجْمُع ، كما فِي الّصِ

 : َكُسوٌب ، قاَل الّشاِعُر : َمُشوعٌ  وَرُجلٌ 

ُه وِ  ـــــــــــــــ  ريحَ أَن نح َأٍب غـــــــــــــــَ ريحٍ مـــــــــــــــِ َ  خبـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  لـــــــــــــــَ

الِد      ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــب رَب  آفــــــــــــــــاُ  ال وعُ ِإَذا اغــــــــــــــــح  َمشــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 واالْمتَِشاُع ، ِكالُهَما : االْستِْنَجاُء والتَّْمِسيُح. التَّْمِشيعُ وِ 

َملٍَك ، أَي : يَْضِرُب السَّحاَب  َمْصعَةُ  وأَْوَمَض ، قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : وُسئَل أَْعَرابِيٌّ َعن البَْرِق ، فقَاَل : البَْرُق ، كَمنََع : لََمعَ  َمَصعَ  : [مصع]

ْرُب.وقِيَل : َمْعنَاهُ في اللُّغَةِ « َملٍَك يَُسوُق السََّحابَ  َمْصعُ  البَْرقُ »في َحِديِث ُمَجاِهٍد : وَضْربَةً ، فتََرى النِّيراَن ،    : التَّْحِريُك والضَّ

َكتْهُ  َمَصعَتِ وِ   ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُرْؤبَةَ يَِصُف الَحِميَر : وَضَربَْت بهِ  ِمْن َغْيِر َعْدٍو ، الدَّابَّةُ بِذَنَبِها : َحرَّ

 َوَب ّ  (3)ابأَلذحاَنِب ِمنح َلوحٍح  مَيحَصعحنَ 
ً  بهِ  بالسَّْوِط ، أَو َضَربَه ساقَهُ  وفاُلناً : َضَربَه بالسَّْيِف ، أَ  َمَصعَ وِ   ـأَنَّ البََراَء بَن ماِلٍك »: ، وفي َحِديِث أَنٍَس  َضَربَاٍت قَِليلَةٌ ؛ ثاَلثاً أَو أَْربَعا

بَِذنَبََها  تَْمَصعُ  فََرَسه َمَصعَاٍت فكأَنِّي أَْنُظُر إِلَْيَها َمَصعَ  ثُمَّ  ، الِقتَالِ  َعلَى النّاسَ  َحضَّ  ـ عنهماهللارضي
 أَي : َضَربََها بَسْوِطه.« (4)

ُل قوُل ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد : الَمْرأَةُ بالَولَِد ، والّطاِئُر بَذْرقِه : َرَميَا بِهِ  َمَصعَتِ وِ   ، الثّانِي قَْوُل أَبِي لَْيلَى ، واألَوَّ

ا ِت امحرِ فبـــــــِ ِت ال جِي ســـــــــــــــــــــح تح ٍء واســـــــــــــــــــــح عـــــــَ  بـــــــِه  َمصــــــــــــــَ

َرمِ      ـــــــــــــــــح رَتَم ـــــــــــــــــَ رحُب ملَح ي ه ا ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ت ـــــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــــَ  ِإَذا َزبـ

  
 قَاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : ، كأَْكَرَم ، هَكَذا ُهَو ِفي العُبَاِب ، وُوِجَد في بَْعِض النَُّسخِ : كانََّصَع بتَْشِديِد النُّوِن ، واألُولَى الصَّواُب ، فِيِهَما كأَْمَصعَ 

بِِه ، باألَِلِف ، وأَْخفََدْت به ، وَحَطأَْت بِه ،  أَْمَصعَتْ و األُمُّ بَولَِدَها ، َمَصعَتِ  الَمْرأَةُ بَولَِدها أَْي : َرَمْت بِه ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : أَْمَصعَتِ 

 وَزَكبَْت بِه.

 ، أَو أَْمٍر. بَسْلِحه َعلَى َعِقبَْيِه : إِذا َسبَقَهُ ِمْن فََرٍق ، أَو َعَجلَةٍ  فاُلنٌ  َمَصعَ وِ 

 ويَْمَزُع ، أَي : يُْسِرُع ، وأَْنَشَد أَبُو َعْمٍرو : يَْمَصعُ  ، يُقَاُل : َمرَّ  فِي ُمُروِرِه : أَْسَرعَ  َمَصعَ وِ 
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ضُ  اِن  مَيحصــــــــــــــــــــــــــــَ َلســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ِة طــــــــــــــَ عــــــــــــــَ طــــــــــــــح  يف قــــــــــــــِ

ضِ      عــــــــــــــــاًكــــــــــــــــَمصــــــــــــــــــــــــــــــح ِر الــــــــــــــــِورحالنِ  َمصــــــــــــــــــــــــــــــح  ذَكــــــــــــــــَ

  
 ، أَي : يُْسِرُع. يَْمَصعُ  وَكذِلَك البَِعيرُ 

ً  البَِعيُر ، وَكذا الفََرسُ  َمَصعَ  أَو ك َعْدًوا َعَدا : َمْصعا ُم ِذْكُره :  ، وِمْنهُ  اً َذنَبَهَشِديداً ُمَحّرِ  «.بَِذنَبََها تَْمَصعُ  فكأَنِّي أَْنُظُر إِلَْيَها»َحِديُث أَنٍَس الُمتَقَّدِ

ً  الفََرسُ  َمَصعَ وِ  حاحِ  : َذَهبَ  َمْصعا ُجُل في األَْرِض ، َمَصعَ : والَِّذي في الّصِ  ْجِلّيِ :: َذَهَب فِيها ، وأَْنَشَد ِلألَْغلَِب العِ  كاْمتََصعَ  الرَّ

 اأَل حبِ  امحِتصاعَ  مَيحَصعحنَ ُهن  وِ 
__________________ 

 «.حذف»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ونبه عليها هبامش اللسان عل  أهنا يف إحد  نسخ النهاية. ويف التهذيب : متّشض الرجر وامتّش.« وامتشّ »( يف غريب اهلروي 2)
 «.من فالن»بد  : « امتشض منه»يف القاموس :  (*)
 العطش. ( ضبطت يف التهذيب واللسان بضم الالم ا و ا لغتان ا ومعناه :3)
 «.ذنبها»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
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 ُمت ِسقاٍت كاتِّساِ  اجلَنحبِ 
 وفي التَّْكِملَِة : الَِّذي في َرَجِز األَْغلَِب :

 (1) َ حَص اأَل حِب َجَواِنٌح مَيحَحصحنَ 
ً  فُؤاُدهُ  َمَصعَ وِ   َزاَل ِمْن فََرٍق أَو َعَجلٍَة. : ُمُصوعا

ً  َضْرَع النَّاقَةِ  َمَصعَ وِ   ِليَتَرادَّ اللَّبَن. َضَربَهُ بالَماِء الباِردِ  : َمْصعا

واإِليماُض واللَّْمُع ِكالُهَما واِحٌد ، « البَْرُق ، كَمنََع : لََمعَ  َمَصعَ »، وهذا تَْكَراٌر ، فإِنَّه َسبََق لَهُ في أَّوِل المادَّةِ :  البَْرُق : أَْوَمضَ  َمَصعَ وِ 

ْل.  فتَأَمَّ

 الَحْوَض بماٍء قَِليٍل : بَلَّهُ ونََضَحهُ. َمَصعَ وِ 

 الَحْوُض : إَِذا نَِشَف ماُؤه. َمَصعَ  ويُقَاُل :

ً  لَبَُن النّاقَةِ  َمَصعَ  قاَل أَبو َعْمٍرو :وِ  حاحِ والعُبَاِب. َمَصعَ  ٍء َولَّى وَذَهَب فقَدْ الدَّّرِ ، وُكلُّ َشيْ  ماِصعَة : َولَّى ، فَِهيَ  ُمُصوعا  ، كما فِي الّصِ

 البَْرُد وَغْيُره : َذَهَب وَولَّى. َمَصعَ  يُقَال :وِ 

ُجلُ »، وهذا بعَْينِه قَْد تَقَدََّم لَهُ قَِريباً ، ونَقَْلنا عن الَجْوَهِرّيِ ُهنَاَك ، ونَبَّْهنَا أَنَّ الصَّواَب  تََصعَ كامْ  فِي األَْرِض : َذَهَب ، َمَصعَ وِ  بََدَل « الرَّ

ْل.« الفََرِس » ِر الُمَصنُِّف هِذه المادَّةَ تَْحِريراً َعلَى َشْرِطه ، فتَأَمَّ  ولَْم يَُحّرِ

ُجُل : ذَ  اْنَمَصعَ وِ  ا  َمَصعَ  ، وقد كَكتٍِف : ضاِرٌب بالسْيفِ  َمِصعٌ و ، بالفَتْحِ ، َمْصعٌ  وَرُجلٌ  َهَب فِي األَْرِض ،الرَّ  ـبالسَّْيِف ، قاَل تَأَبََّط َشرًّ

 : ـويُْرَوى ِلَخلٍَف األَْحَمِر ، وهَو الّصواُب 

ٍت وِ  ُه ابـــــــــــــــــُن ُأخـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــح بحِر مـــــــــــــــــِ  َورَاَء الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــ 

ضٌ      ر   َمصـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ه مـــــــــــــــــــا حتـــــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــــُ َدت قـــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــُ

  
 وأَْنَشَد اللَّْيُث ألَبِي َكبِيٍر الُهَذِلّيِ :

ُه  ذاُ  فــــــــــــــِإنــــــــــــــ  ِب الــــــــــــــقــــــــــــــَ ريحَ ِإنح َيشــــــــــــــــــــــــــــِ  أَُزهــــــــــــــَ

ٍر      يحضـــــــــــــــــــــَ ضٍ ُربح هـــــَ ِر  َمصـــــــــــــــــــِ يحضـــــــــــــــــــــَ ُت هبـــــَ فـــــــح فـــــَ (2)لـــــَ
 

  
واياِت.« َمِرٍس »و « َهْيَضٍل لََجبٍ »ويُْرَوى :  ا الّسابُِق. َشِديٌد. : َمِصعٌ  َرُجلٌ  أَو وهاتاِن أََصحُّ الّرِ َر قَْوُل تَأَبََّط َشرًّ  وبِِه فُّسِ

ا َشْيٌخ َزّحارٌ  : َمِصعٌ  أَو بِه ، وُهَو أَْن تُْلِقَي الَمْرأَةُ َولََدها  َمَصعَتْ  ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، قاَل األَْزَهِريُّ : وِمْن هذا قَْولُُهم : قَبََّحهُ هللا وأُمًّ

 واِحَدةٍ ، وتَْرِميَهُ.بَِزْحَرةٍ 

 َعِن اْبِن األَْعَرابِّيِ. الِعٌب بالِمْخَراقِ  : ُغالمٌ  َمِصعٌ  أَو

ُجِل الفَِرُق الَمْنُخوُب الفُؤادِ  الَمُصوعُ و قاَل :  فُؤاُده ، كما تَقَدََّم. َمَصعَ  ، َوقَدْ  ، كَصبُوٍر : الرَّ

 ، عن اْبِن َعبّاٍد. : الماُء الِمْلحُ  الماِصعُ وِ 

 وأَْنَشَد : القَِليُل الَكِدرُ  : الماءُ  الماِصعُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

هــــــــــا  امــــــــــِ ــــــــــَ ِر زِم ا وَفضــــــــــــــــــــــــح رِهــــــــــَ فــــــــــَ تح مِبشــــــــــــــــــــــــح بــــــــــ   عــــــــــَ

نح      ٍة مـــــــــِ لـــــــــَ ضٍ يف َفضـــــــــــــــــــــــح دِِّر  مـــــــــاصـــــــــــــــــــــــِ كـــــــــَ ـــــــــَ ت (3)مـــــــــُ
 

  
َر قَْوُل ابِن ُمْقبٍِل : البَّراقُ  : الَماِصعُ  قِيلَ وِ   ، وبِه فُّسِ

نح  ُت مــــــــــــــِ َرغــــــــــــــح ــــــــــــــح ضٍ فــــــــــــــبَفـ ه مــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــُ وح ــــــــــــــَ   ل
جـــــــــــاال     َ الســـــــــــــــــــــــــِّ هـــــــــــِ ح تـــــــــــَ نــــــــــــح ٍص يــــــــــــَ لـــــــــــُ لـــــــــــَ  قــــــــــــُ  عـــــــــــَ

  
 ِضدٌّ. أَي : َسقَْيتُها ِمْن ماٍء خاِلٍص أَْبيََض ، لَهُ لََمعَاٌن كلََمعاِن البَْرِق ِمْن َصفائِه ، وهو
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« ِمْن ناِصعٍ »َوَرَوى التَِّميِميُّ : « ِمْن ماِصحٍ »ْرَوى : ، قاَل الّصاَغانِيُّ : وُهَو أََصحُّ ، ويُ  الُمتَغَيِّرُ  ِفي قَْوِل ابِن ُمْقبٍِل هَذا : الماِصعُ  قِيَل :وِ 

 يُِريُد ناِصع ، َصيََّر النُّوَن ِميماً.:  ماِصعٌ  أَي : أَْخَضَر ، وقاَل َشِمٌر :

وَحْملُه ، وُهَو أَْحَمُر قَْدَر الِحّمَصِة ،  ثََمَرةُ العَْوَسجِ  ، َوعلى األُولَى اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، والثانِيَةُ نَقَلََها ابُن ُدَرْيٍد : كُهَمَزةٍ وُغْرفَةٍ  ، الُمَصعَةُ وِ 

قاَل  ج : كُصَرٍد وقُْفٍل. أَْرَدإِ العَْوَسجِ وأَْخبَثُه َشْوكاً ، (4) ، وِمْنهُ أَْسَوُد ال يُْؤَكُل ، على كالُمَصعَةِ  ُحْلٌو َطيٌِّب يُْؤَكُل ، وِمْنه قَْولُُهْم : ُهَو أَْحَمرُ 

ي : شاِهدُ  بِّّيِ : الُمَصعِ  ابُن بَّرِ  قَْوُل الضَّ

َرٍذ  ـــــــــــــفـــــــــــــي جـــــــــــــُ ي ب َدامـــــــــــــِ ـــــــــــــح ّرِي وِإق  َأكـــــــــــــاَن كـــــــــــــَ

ه      لـــــــــَ وح ىَن حـــــــــَ ِج َأحـــــــــح َواســـــــــــــــــــــــِ َ الـــــــــعـــــــــَ اح ضُ بـــــــــَ صـــــــــــــــــــــــَ
ُ
 امل

  
 

حاحِ ، وِمثَاُل ُغْرفٍَة ، عن ُكراعٍ : الُمَصعَةُ وِ   يأُْخذُه الفَخُّ ، قاَل أَبُو حاتٍِم : أَْخَضرُ  َصِغيرٌ  طاِئرٌ  كُهَمَزةٍ ، كَما فِي الّصِ

__________________ 
 ( يف التكملة : األ يب  شباع الكسرة.1)
 برواية هيضٍر مرٍس. 88/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ه فيها البن مقبر.( التهذيب واألساس ونسب3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وهو أردأُ العوسج.4)
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 بَذنَِبه. مَيحَصضُ 
 ، عن اْبِن َعبّاٍد. َذَكُره كُصَرٍد : العُْصفُورِ  ُمَصعُ وِ 

 .ُمَصعُهُ  العَْوَسُج : َخَرجَ  أَْمَصعَ  قاَل أَبُو َحنِيفَة :وِ 

ّحاحِ. أَْمَصعَ  ، وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : القَْوُم : َذَهبَْت أَْلباُن إِبِِلِهمْ  أَْمَصعَ  قاَل َغْيُره :وِ  ُجُل : َذَهَب لَبَُن إِبِِلِه ، كَما في الّصِ  الرَّ

ِه : أَقَرَّ  أَْمَصعَ  فِي نََواِدِر األَْعَراِب :وِ  َر ،  لَهُ بَحقِّ  وَعنََّق.، وأَْعَطاهُ َعْفًوا ، وَكذِلَك أَْنَصَع لَهُ ، وَعجَّ

 في قَْوِل الشَّّماخِ يَِصُف نَْبعَةً. التَّْمِصيعُ وِ 

ا هــــــــــَ عــــــــــَ ِ  فــــــــــَمصـــــــــــــــــــــــ  اح هـــــــــا  (1)عــــــــــامــــــــــَ ائــــــــــِ  مــــــــــاَء  ــــــــــِ

زُ وِ      َو غـــــــــــامـــــــــــِ ا هـــــــــــُ هـــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــهـــــــــــا أَيـ ي ُر فـــــــــــِ ظـــــــــــُ ـــــــــــح ن ـــــــــــَ  يـ

  
وايَةُ الَمْشُهوَرةُ : فَمظَّعََها أَْن يُتَْرَك َعلَى القَِضيِب قِْشُره َحتَّى يَِجفَّ َعلَْيِه ِليُطه ُهَو : بالّظاِء ، كما َسيَأِْتي ، والَمْعنَى واِحٌد ، أَي : « والّرِ

بَها ماَء ِلحائِها.  َشرَّ

 في الَحْرِب : تَعَالَُجوا. تَماَصعُوا قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

ً و ماَصعُوا ُمماَصعَةً وِ   بالسُّيُوِف ، قاَل القُطاِميُّ : قاتَلُوا وجالَُدوا : ِمَصاعا

وا  ـــــــــــــ  رَتَك ن اســـــــــــــــــــــــــــح ُزوَن مـــــــــــــَ مـــــــــــــِ غـــــــــــــح ـــــــــــــَ مح يـ رَاهـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  تـ

َدَ  وِ      نح صـــــــــــــــــــــــــَ وَن مـــــــــــَ ـــــــــــُ ب ـــــــــــِ ن ـــــــــــَ ت ا ـــــــــــَح اعـــــــــــَ  املِصـــــــــــــــــــــــــَ

  
ْبِرقاِن :  وأَْنَشَد ِسيبََوْيه للّزِ

هـــــــــا  عـــــــــِ طـــــــــالـــــــــِ اًدا يف مـــــــــَ يـــــــــَ  جنـــــــــِ مـــــــــِ ِدي اخلـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــَ  يـ

ا      ُب  املِصـــــــــــــــــــــــــاعَ ِإمـــــــــــّ ٌة ُرعـــــــــــُ رحبـــــــــــَ ا ضـــــــــــــــــــــــــَ (2)وِإمـــــــــــّ
 

  
راَب ، وقَْد تَقَدََّم ِذْكُره في « الِمَصاعَ  تََرُكوا»يِث ثَِقيٍف : وفي َحدِ   «.ر ص ع»أَي : الِجالَد والّضِ

 قاَل ُسَوْيٌد اليَْشُكِريُّ يَِصُف ثَْوراً : الِحَماُر : َصرَّ أُذُنَْيهِ  اْنَمَصعَ وِ 

ٍة  و َدوِّيــــــــــــــــ  ر َأخــــــــــــــــُ فــــــــــــــــح ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ ُن ال  ســــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــِ

وحَت      َ  الصــــــــــــــــــــــــــــ  ضح فــــــــــــــِإذا مــــــــــــــا آنــــــــــــــَ  الحَصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي : َذَهَب.« َمَصعْ »ويُْرَوى : 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

 ً  : َعَرَكه ، وقِيَل : فََركه. َمَصعَه َمْصعا

 : َشِديٌد ُمَجاِلٌد. ُمَماِصعٌ  وبَْطلٌ 

 بالَمفَاَزةِ : يَْبُرُق. يَْمَصعُ  واآللُ 

 بِلَسانِه ، أَي : يُقَاتُِل ، وُهَو َمَجاٌز. يُماِصعُ  وهو

ً  الفََرسُ  َمَصعَ وِ   : َمرَّ َخِفيفاً. َمْصعا

 .(3)النَّاقَةُ ُهَزاالً  َمَصعَتِ وِ 

 : ـأَْنَشَدهُ اللِّْحيَانِيُّ  ـإِبِلُه : َذَهبَْت أَْلبَانَُها ، واْستَعَاَرهُ بَْعُضُهم للماِء ، فقَاَل  َمَصعَت ونَقََل الَجْوَهِريُّ َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ :

ا  را ــــــــــــَُ نح يــــــــــــَ مــــــــــــَ وحضــــــــــــــــــــــــــاَ  لــــــــــــِ َح حــــــــــــَ بــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــح

     ِ اح لـــــــــــــــَ مـــــــــــــــ  عـــــــــــــــاً ُمســـــــــــــــــــــــــــــَ ا مـــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــــِ را ـــــــــــــــَُ  قـــــــــــــــِ

  
 .ماِصعٌ ماُء الَحْوِض ، أَي : قَلَّ ، وُكلُّ ُمَوّلٍ : َمَصعَ  يُقَاُل :
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 : السَّْوق ، وأَْنَشَد ثَْعلٌب : الَمْصعُ وِ 

ا  يــــــــــــهــــــــــــا كــــــــــــَبهنــــــــــــ  اِت فــــــــــــِ يــــــــــــّ َر ا ــــــــــــَ َر  أَثـــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

ضُ      اصـــــــــــــــــــــــِ رِ  ممـــــــــَ حـــــــــَ اِن ِإســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ب ـــــــــُقضـــــــــــــــــــــــح داٍن ب ـــــــــح  ِول

  
ْره ، وقاَل ابُن ِسيَده : َوِعْنِدي أَنََّها الَمَراِمي ، أَو الَمالِعُب ، أَْو ما أَْشبَهَ ذِلَك.  ولم يُفَّسِ

 الَمْرأَةُ َولََدها : أَْرَضعتْهُ قَِليالً ، وهذا َعن اْبِن القَّطاعِ. أَْمَصعَتِ وِ 

ً  الَخَشبَةَ  َمَصعَ وِ   : َملََّسها ، وَكذِلَك الَوتََر ، نَقَلَه ابُن القَّطاعِ أَيضاً. َمْصعا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ً اَعةُ ، واْستَْدَرَكهُ صاِحُب اللَِّساِن واْبُن القَّطاعِ ، فِفي اللَِّساِن :، بالّضاِد الُمْعَجَمِة ، أَْهَملَه الَجمَ  الَمْضعُ  : [مضع] : تَناَوَل  َمَضعَه َمْضعا

 ِعْرَضهُ.

ْيِد ، عن ثَْعلٍَب ، وأَْنَشَد : الُمْمَضعُ وِ   : الُمْطعَُم للصَّ

__________________ 
  كشّرب.( يف اللسان : فمصعها شهرين ا ومص عها فعر متعد إىل مفعولا1)
 وفيه رغب ا والضربة الرغب : الواسعة. ونصب املصاع عل  أنه مصدر انئب عن فعله مُياِصض. 172/  1( كتاب سيبويه 2)
 ومصعت الناقة هزلت أو وىّل لنها.كذا ابألصر ولعله :»( كذا ابألصر والتهذيب واللسان وهبامشه : 3)
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َي  َو  َرمــــــــــــــح ييف ابهلــــــــــــــَ يِنَ مــــــــــــــَ تــــــــــــــح ضٍ َرمــــــــــــــَ  مُمحضــــــــــــــــــــــــــــَ

      ُ ُه اأَلَوانـــــــــِ قـــــــــح عـــــــــُ ـــــــــَ وحٍط مل تـ ِش لـــــــــَ َن الـــــــــَوحـــــــــح (1)مـــــــــِ
 

  
ً  الَخَشبَةَ  َمَضعَ  وقاَل ابُن القَّطاعِ ِفي أَْفعَاِله : تََها. َمْضعا  :أَْخَرَج نُُدوَّ

 َمَصعََها بالّصاِد ُمْهَملَةً.والَوتََر : َملََّسه ، والخَشبَةَ َكذِلَك ، وَكذِلَك 

ً  : ـفِي َمْوِضعٍ آَخَر ِمْن ِكتابِه  ـوقاَل أَْيضاً   ، كَمَضَحه بالحاِء. َمَضعَهُ َمْضعا

ً  فِي األَْرِض ، كَمنَعَ  َمَطعَ  ِمْن قَْوِلِهْم : الَمْطعُ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ : وقاَل ابُن ُدَرْيد : َمَطعَ  : [مطع] ً ُمُطوو ، َمْطعا ،  َذَهَب فلَْم يُوَجدْ  : إَِذا عا

 َذَكَرهُ بَْعُض أَْصحابِنَا ِمَن البَْصِريِّيَن َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، َعْن يُونَُس ، ولَْم أَْسَمْعها ِمْن َغْيِره.

كَما ُهَو نَصُّ اْبِن  ـَء : أََكلَهُ بُمقَدَِّم أَْسنَانِه ولَْو قاَل : والشَّيْ  ْسنَاِن.َء بأَْدنَى الفَِم وثَنَايَاهُ وما يَِليها ِمْن ُمقَدَِّم األَ أََكَل الشَّيْ  : َمَطعَ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

 واِحٍد ، وُهَو القَْضُم. ناِطٌع بَمْعنًى ماِطعٌ  وُهوَ  لكاَن أَْخَصَر ، ـالقَّطاعِ 

ْرعِ ، بَِكْسِر الّطاءِ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  عَةُ الضَّ َدةِ الُمشَ  (2) نَاقَةٌ ُمَمّطِ ثَةٍ »، ولَْو قَاَل :  دَّ تَْشَخُب  كاَن أَْخَصَر وأَْوفََق لقاِعَدتِه ، وِهَي الَّتِي« كُمَحّدِ

 ً  هَكذا نَصُّ الُمِحيِط. أَْطبَاُؤَها ، وتَْغُدو لَبَنا

ً  الَوتََر وَغْيَره ، كَمنَعَ  َمَظعَ  : [مظع] : الذُّبُوُل ، قاَل الّصاَغانِيُّ :َكذا قاَل الذُّبُول ،  الَمْظعُ و َكما ُهَو نَصُّ الُمِحيِط ، قاَل : َملََّسهُ وَذبَّلَهُ  : َمْظعا

ً  كَمظَّعَهُ  وفيِه نََظٌر ، ً  الَوتَرَ  َمظَّعَ : قاَل اللَّْيُث : تَْمِظيعا  وأأَلنَهُ. ، وَكذِلَك الَخَشبَةَ ، زاَد َغْيُره : (3): َملََّسه َحتَّى يَبََّسهُ  تَْمِظيعا

تََها. َمظَّعَتِ  ويُقَاُل : يُح الشََّجَرةَ : اْمتََخَرْت نُُدوَّ  الّرِ

ّمِ : الُمْظعَةُ وِ  َوابُ  بَِقيَّةُ الَكالمِ  بالضَّ ِقيَّةٌ : بَ  هَكَذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيِه عن ابِن َعبّاٍد ، وُوِجَد هَكَذا فِي نَُسخِ الُمِحيِط ، وُهَو َغلٌط ، والصَّ

َواِب  ِ َدرُّ الَجْوَهِرّيِ َحْيُث قاَل : إِنَّ الُمِحيَط الْبِن َعبّاٍد فيِه  (4)ِمَن الَكإِل ، ولَْم يُنَبِّْه َعلَْيِه الّصاَغانِيُّ ، وأَْوَرَده صاِحُب اللَِّساِن على الصَّ ، ولَِّلَّ

 أَْغاَلٌط فاِحَشةٌ ، ولذا تََرَك األَْخَذ ِمْنه.

َب ماُؤَها ، ويُتَْرَك ِلحاؤُ  : التَّْمِصيعُ  التَّْمِظيعُ وِ  َها َعلَْيَها ؛ ِلئاَلَّ ، وُهَو أَْن تَْقَطَع الَخَشبَةَ َرْطبَةً ، ثُّم تََضعَها بِلحائِها فِي الشَّْمِس َحتّى يُتََشرَّ

َِّخذُ ِمْنَها قَ  (5)تَتََصدََّع   ْوساً :، قاَل أَْوُس بُن َحجٍر يِصُف َرُجالً قََطَع َشَجَرةً يَت

هـــــــــــا عـــــــــــَ ظـــــــــــ  هـــــــــــا  فـــــــــــمـــــــــــَ ائـــــــــــِ ِ مـــــــــــاَء  ـــــــــــِ اح لـــــــــــَ وح  حـــــــــــَ

َز ُ      نـــــــــــح رِيــــــــــِش وتـــــــــــُ ِر الــــــــــعــــــــــَ هــــــــــح لــــــــــَ   ــــــــــَ عــــــــــاىَل عــــــــــَ  تــــــــــُ

  
بَها ، قاَل أَْوٌس ، وقَْد َمظَّعَها الماَء ، أَي :  العَِريُش : البَْيُت ، يَقُوُل : تُْرفَُع عليِه باللَّْيِل ، وتُْنَزُل بالنََّهاِر ؛ ِلئاَّل تُِصيبَها الشَّْمُس فتَتَفَطَّرَ  َشرَّ

 أَْيضاً :

َز ح  رحِب ملَح يـــــــــــَ َك الــــــــــكــــــــــَ نح ذلــــــــــِ ا مــــــــــِ ا جنــــــــــََ مــــــــــّ  فــــــــــلــــــــــَ

ا     هــــــــــــَ عــــــــــــُ ظــــــــــــِّ اَل  ميــــــــــــَُ بــــــــــــُ ذح اِء لــــــــــــتــــــــــــَ حــــــــــــَ  مــــــــــــاَء الــــــــــــلــــــــــــِّ

  
بَها ، وأَْنَشَد للشَّّماخِ يَِصُف قَْوساً : َمظَّعَ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ :  القَْوَس والسَّْهَم : َشرَّ

هـــــــــــا  ائـــــــــــِ ِن مـــــــــــاَء  ـــــــــــَِ َريـــــــــــح هـــــــــــح ا شـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ ظـــــــــــ   فـــــــــــمـــــــــــَ

زُ وِ      َو غـــــــــــامـــــــــــِ ا هـــــــــــُ هـــــــــــَ ـــــــــــ  ا أَيـ ـــــــــــهـــــــــــَ ي ُر فـــــــــــِ ظـــــــــــُ ـــــــــــح ن ـــــــــــَ  يـ

  
 ْل ذِلَك.: التَّْشِريُب ، وُهو : أَْن يُتَْرَك َعلَْيَها ماُء ِلَحائِها َسنَتَْيِن ، َحتَّى يَْشَرَب العُوُد ماَء اللَِّحاِء ، فتَأَمَّ  التَّْمِظيعُ  وقَاَل :

 َحتّى يَْشَربَه ، َكذا في الُمْجَمِل واللَِّساِن. تَْسِقيَةُ األَِديِم الدُّْهنَ  : التَّْمِظيعُ وِ 

 ، وَكذِلَك التَّْمِزيُع ، والتَّْمِريُغ ، والتَّْرِويُغ ، والَمْرَطلَةُ ، والسَّْغبَلَةُ ، والسَّْغَسغَةُ. تَْرِويَةُ الثَِّريِد بالدََّسمِ  : التَّْمِظيعُ  :قاَل أَبُو َعْمٍرو وِ 

سَ  ، ونَصُّ الُمْجَمِل : ما ِعْنَده ، أَي : ما ِعْنَدنا تََمظَّعَ  وقاَل ابُن فاِرٍس : ولَقَدْ   هُ ُكلَّهُ.تَلَحَّ

لَّ : تَتَبَّعَهُ ِمْن َمْوِضعٍ إِلَى َمْوِضعِ. تََمظَّعَ  قاَل األَْصَمِعيُّ :وِ   الّظِ
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ْعيِ  تََمظَّعَ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ  َر َعِن الَوْقِت. : إِذا فِي الرَّ  تَأَخَّ

__________________ 
 ابلالم.« األوال »( اللسان وفيه 1)
 التكملة بفتحها ا ضبرت حركات.( ضبطت يف 2)
 ( يف اللسان : مل سه ويب سه.3)
 «.بقية من الكالم»( والتهذيب ا ويف إحد  نسخه 4)
 ( التهذيب : يتصدع ويتشق .5)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

ُب القَِضيِب ماَء اللَِّحاِء ، يُقَال : التََّمظُّعُ   .َمظَّعَهُ فتََمظَّعَ  : تََشرُّ

ُد بُن السَِّرّي : والِّذي يَُدلُّ َعلَى أَنّهُ اسٌم َحَرَكةُ آِخِره َمعَ  : [معع] ِك ما قَْبلَه مع بفَتْحِ الِميِم والعَْيِن : اسٌم قاَل ُمَحمَّ نُ  تََحرُّ  تَقُول وقَْد يَُسكَُّن ويُنَوَّ

ً  : جاُءوا  .َمعا

 وُهَو قَْوُل اللَّْيِث. أَو َحْرُف َخْفٍض 

ً  ِء ، وأَْصلَُهاَء إِلى الشَّيْ أَو َكِلَمةٌ تَُضمُّ الشَّيْ   وُهَو قَْوُل األَْزَهِرّيِ. َمعا

ً  ألَنَّ أَْصلَها نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ أَْيضاً ، فيَُكوُن اْسماً ، وأَْوَرَده في الُمْعتَّلِ ؛ أَْو ِهَي للُمَصاَحبَةِ  َكةَ تَُكوُن اْسماً « َمعَ »، وقِيَل : إِنَّ  معا الُمتََحّرِ

 الّساِكنَةَ العَْيِن َحْرٌف ال َغْيُر ، وأَْنَشَد ِسيبََوْيه :« َمعْ »و وَحْرفاً ، 

َواَي وِ  ُم وهـــــــــــــَ كـــــــــــــُ نـــــــــــــح ي مـــــــــــــِ مح رِيشـــــــــــــــــــــــــــِ كـــــــــــــُ عـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

ا وِ      مــــــــــــــامــــــــــــــَ مح لــــــــــــــِ كــــــــــــــُ تح زايَرتــــــــــــــُ (1)ِإنح كــــــــــــــانــــــــــــــَ
 

  
نُوَن العَْيَن ِمْن  قاَل : فإِذا جاَءت األَِلُف والاّلُم وأَِلُف الَوْصِل « َمْعنَاو ، َمْعُكم»فيَقُولُوَن : « َمعَ »وَحَكى الِكَسائِيُّ َعْن َربِيعَةَ وَغْنٍم أَنَُّهْم يَُسّكِ

اْبنَِك ، أَّما َمْن  َمعِ و القَْومِ  َمعِ  اْبنَِك ، وبَْعُضُهم يَقُوُل : َمعَ و القَْوِم ، َمعَ  العَْيَن ، وبَْعُضُهم يَْكِسُرها ، فيَقُولُوَن :اْختَلَفُوا فِيها ، فبَْعُضُهم يَْفتَُح 

ً  األَِلِف والاّلِم فإِنَّهُ بَناهُ على قَْوِلَك : ُكنّا َمعَ  فَتََح العَْينَ  ً  ونَْحنُ  َمعا ا َحْرفاً ، وأَْخَرَجها ِمن االْسِم ، َحَذَف األَِلَف ، َوتََرَك العَْيَن ، فلَّما َجعَلَهَ  َمعا

ِة العََرِب ، يَْعنِي فَتَْح العَْينِ  َمعَ و القَْوِم ، َمعَ  َعلَى فَتِْحها ، فقاَل : أَِلِف الَوْصِل ، قاَل :  َمعَ و األَِلِف والاّلِم ، َمعَ  اْبنَِك ، قاَل : وُهَو َكالُم َعامَّ

القَْوِم ،  َمعِ   :، ثُّم َكَسَر ِعْنَد أَِلِف الَوْصِل ، فإِنَّه أَْخَرَجه ُمْخَرَج األََدَواِت ، ِمثَْل : َهْل ، وبَْل ، وقَْد ، وَكْم ، فقَالَ  َمْعُكما َمْن َسكََّن فقاَل :وأَمّ 

ُن ، فيُقَال : جاُءونِي ؟كقَْوِلَك : َكِم القَْومُ  ً  وقَْد يُنَوَّ  .َمعا

ً  : يَْقتَِضي االْجتَِماَع إِّما فِي الَمَكاِن ، نَْحو : ُهما َمعَ  اِغُب في الُمْفَرداِت :وقاَل الرَّ  ماِن ، نحو :ُوِلَدا َمعا ً  فِي الّداِر ، أَو فِي الزَّ ، أَو فِي  َمعا

تْبَِة نَْحو :  (2)الَمْعنَى ، كالُمتََضايِفَْيِن ، نَْحو األَخِ واألَِب ، فإِنَّ  أََحَدُهَما صاَر أَخاً لآلَخِر في حاِل ما صاَر اآلَخُر أَخاه ، وإِّما فِي الشََّرِف والرُّ

ً  ُهما ِإنَّ ) و (3) (ِإنَّ هللَا َمَعنا)ُهو الَمْنُصوُر ، نَْحو قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ : « َمعَ »إِلَْيِه لَْفُظ في العُلُّوِ ، ويْقتَِضي َمْعنَى النُّصَرةِ ، فإِنَّ الُمَضاَف  معا
 ونََظائُِر ذلََك. (5) (ِإنَّ هللَا َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا) و (4) (َمِعي َربِّ َسيَ ْهِدينِ 

 القَْوِم ، أَي : ِمْن ِعْنِدِهْم. َمعِ  تَقُول :ِجئُْت ِمنْ  ْندَ تَكوُن بَمْعنَى عِ  قَدْ  معْ  قاَل أَبُو َزْيٍد : َكِلَمةُ وِ 

ٍف هذا ِذْكٌر ِمْن َمِعَي  ـفِي ُسوَرةِ األَْنبِياِء  ـقُْلُت : وقََرأُْت في ِكتَاِب الشَّواذِّ الْبِن ِجنِّي  ه : قِراَءةُ يَْحيَى بِن يَْعَمَر ، وَطلََحةَ بن ُمَصّرِ ما نَصُّ

اسٌم ، وهو ُدُخوُل ِمْن َعلَْيَها ، َحَكى  َمعَ  قاَل : هذا أََحُد ما يَُدلُّ َعلَى أَنَّ « ِمنْ »وَكْسِر الِميِم ِمْن « ِذْكرٍ »بالتَّْنِويِن في  (6)ِلي وِذْكٌر ِمْن قَبْ 

ِذْكٌر ِمْن ِعْنِدي وِمْن قَْبِلي ، أَي : ِجئُْت أَنا بِِه ، كما جاَء بِه  ، أَي : ِمْن ِعْنِدِهم ، فَكأَنَّه قاَل :هذا َمِعِهمْ  ِسيبََوْيه وأَبُو َزْيٍد ذِلَك َعْنُهم : ِجئُْت ِمنْ 

 األَْنبِيَاُء ِمْن قَْبِلي.

ً  تَقُوُل : ُكنّاوِ  ً  َمعا ّي : ، أَي : َجِميعا ً  قالَهُ اللَّْيُث ، وقاَل ابُن بَّرِ ً  يُْستَْعَمُل لالثْنَْيِن فصاِعًدا ، يُقال : ُهمْ  َمعا ً  نَّ ِقياٌم ، وهُ  َمعا قِياٌم ، قاَل أُساَمةُ  َمعا

 الُهَذِليُّ :

ـــــــــــــــٍب  رِي نح قـــــــــــــــَ َة مـــــــــــــــِ َدانـــــــــــــــَ واَن اهلـــــــــــــــِ امـــــــــــــــُ  فســـــــــــــــــــــــــــــَ

ن  وِ      عـــــــــــــاً هـــــــــــــُ وبِ  مـــــــــــــَ جـــــــــــــُ يـــــــــــــاٌم كـــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــ   قـــــــــــــِ

  
 وقاَل آَخُر :

َدا  ي الــــــــــــــّذائــــــــــــــِ القــــــــــــــِ َا تــــــــــــــُ رح ــــــــــــــََ  حــــــــــــــِ ــــــــــــــُ  ال تـ

تح      ًة القـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ عـــــــــــــاً َأســـــــــــــــــــــــــــَ َدا مـــــــــــــَ  ؟أَم واحـــــــــــــِ
  

 : الذََّوبَاُن. الَمعُّ  األَْعَراِبّيِ :قال ابُن وِ 

حاحِ :وِ  ،  َمْعَمع ِمْنُهنَّ »:  ـفِي ِصفَِة النَِّساِء  ـوفي َكالِم بَْعِضِهم  : الَمْرأَةُ الّتِي أَْمُرَها ُمْجَمٌع ، ال تُْعِطي أََحًدا ِمْن ماِلَها َشْيئاً. الَمْعَمعُ  فِي الّصِ

 اْنتََهى.« لَها َشيئُها أَْجَمع
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 النَِّساُء أَْربَع :»فِي َحِديِث أَْوفَى بِن َدْلَهٍم :  ُت : ُهوَ قل

__________________ 
 .311( البيت فيما نسب للراعي من شعر ا ملح  ديوانه ص 1)
 «.كان أحد ا»( عن املفردات وابألصر 2)
 .40( سورة التوبة اآية 3)
 .62( سورة الشعراء اآية 4)
 .128( سورة النحر اآية 5)
 .24( سورة األنبياء اآية 6)
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ُئها َأمجحَض َمعحَمض فِمنـحُهن   َر.« ا هَلَا َشيـح ُة مباهِلا َعنح َزوحِجَها ا ال ُتواِسيِه ِمنحُه ا قاَ  ابُن األَِثرِي : هَكذا ُفسِّ َتِبد  ُسح
 ِهَي امل

ٌ وِ  ُجل. الُمتََوقَِّدةُ الذَِّكيَّةُ  ، ِهَي : َمْعَمعٌ  اْمَرأَة  ، قالَهُ َشِمٌر ، وقاَل َغْيُرهُ : وَكذِلَك الرَّ

 ذُو َصْبٍر َعلَى األُُموِر وُمَزاَولٍَة. أَي : َمْعَمعٍ  ُهَو ذُو قاَل ابُن َعبّاٍد : يُقَاُل :وِ 

ُجلُ  الَمْعَمِعيُّ وِ  جُ  َمْعَمعَ  ، يُقَاُل : َمْن َغلَبَ  َمعَ  الَِّذي يَُكونُ  : الرَّ ، وِمْنهُ قِيَل لِمثِْله  َمعَكَ  ُل : إِذا لَْم يَْحُصْل َعلَى َمْذَهٍب ، كأَنَّهُ يَقُوُل لُكّلٍ : أَنَاالرَّ

عَةٌ ، وقد تَقَدََّم. ٌع وإِمَّ  : َرُجٌل إِمَّ

. َمع َمع : ُكتَِب َعلَْيهِ  َمْعَمِعيٌّ  ِدْرَهمٌ وِ  ّي والّصاَغانِيُّ  ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

ِة : ِشدَّةُ الَحرِّ :  الَمْعَمعَانُ وِ  مَّ  قاَل ذُو الرُّ

ىت  ِإذا  عـــــــــانُ حـــــــــَ مـــــــــَ عـــــــــح ُه  مـــــــــَ ب  لـــــــــَ ِف هـــــــــَ يـــــــــح  الصـــــــــــــــــــــــ 

ُب      ا املـــــــــــاُء والـــــــــــر طـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ش  عـــــــــــَ ٍة نـــــــــــَ (1)أبَِجـــــــــــ 
 

  
أَنَّه كاَن يَتَتَبَُّع »َحِديُث ابِن ُعَمَر :  كذِلَك ، وِمْنهُ  َمْعَمعَاِنيَّةٌ و ، َمْعَمعَانَةٌ  ، ولَْيلَةٌ  كالَمْعَمعَانِّيِ  ، َمْعَمعَانٌ  ، يُقَاُل : يَْومٌ  الشَِّديُد الَحرِّ  : الَمْعَمعَانُ وِ 

 «.فيَُصوُمه الَمْعَمعَانِيَّ  اليَْومَ 

راِم ، وِمْنهُ قَْوُل اْمِرى، وقِيَل :ُهَو ِحَكايَة َصْوِت لََهِب النّاِر إِذا َشبَّْت با : َصْوُت الَحِريِق فُِي القََصِب ونَْحِوهِ  الَمْعَمعَةُ وِ   ِء القَْيِس :لّضِ

وَقِد  كَمعحَمَعةِ 
ُ
 (2)الس َعِف امل

 وقاَل َكْعُب بُن ماِلٍك :

ه  عحضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ُر بـ ـــــــــِ ب َرعـــــــــح ـــــــــُ رحٌب يـ ر ُه ضـــــــــــــــــــــــَ نح ســـــــــــــــــــــــَ  مـــــــــَ

عحضـــــــــــــــــــــــــًا       ـــــــــــَ ةِ بـ عـــــــــــَ مـــــــــــَ عـــــــــــح َر ِ  كـــــــــــمـــــــــــَ حـــــــــــح
ُ

 اأَلابِء املـــــــــــ

  

ا  هــــــــَ وفـــــــــُ يــــــــُ ن  ســــــــــــــــــــــُ َدًة ُتســــــــــــــــــــــَ بحســــــــــــــــــــــَ بحِت مــــــــَ يــــــــَ  فــــــــلــــــــح

  
َدِ     نـــــــــــــح زحِع اخلـــــــــــــَ َ جـــــــــــــِ اح ذاِد َوبـــــــــــــَ

َ
َ املـــــــــــــ اح (3)بـــــــــــــَ

 

  
ْيُر فِي : الَمْعَمعَةُ وِ   .َمْعَمعُوا ، وقَدْ  الَحرِّ  ِشدَّةِ  السَّ

 العََمُل فِي َعَجٍل. : الدَّْمَشقَةُ ، وُهوَ  الَمْعَمعَةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

 .ُمَمْعِمعٌ  ، فُهوَ  َمْعَمعَ  ، وقدْ  َمعْ  اإِلْكثَاُر ِمْن قَْوِل : : الَمْعَمعَةُ وِ 

 ، ولَه َمْعنِيَاِن ، أََحُدُهَما : َصْوُت الُمقَاتَلَِة ، والثّانِي : اْستِعاُر ناِرَها. َمْعَمعَةٌ  : الِقتَالو يُقَاُل للَحْربِ وِ 

 ، وذِلَك إِذا كاَن الَمَطُر ُدْفعَةً واِحَدةً. أَْن تَْحلَُب السََّماُء الَمَطَر َعلَى األَْرِض فَتَْقِشَرها : الَمْعَمعَةُ  : قاَل ابُن َعبّادٍ وِ 

تِي َحتَّى يَُكوَن بَْينَُهم التََّمايُُل ، والتََّمايُُز ،»فِي الَحِديِث : وِ  الِفتَن  : َهْيجُ و ، والِجدُّ في الِقتَاِل ، وبالُحرُ  وهي : ِشدَّةُ « الَمعاِمعُ و ال تَْهِلُك أُمَّ

بُُهم أَْحَزاباً ؛ لُوقُوعِ العََصبِيَّةِ  ، وتََميُُّزُهم ِمْن بَْعٍض ، والعَظائِم ، وَمْيُل بَْعِض النّاِس َعلَى بَْعٍض ، وتََظالُُمُهمْ   َمْعَمعَةُ  ، واألَْصُل فِيهِ  وتََحزُّ

بِ  ثُمَّ إِنَّ الَِّذي َذَكَره الُمَصنُِّف إِنََّما يَْصلُُح أَْن يَُكوَن تَْفِسيًرا ِلْلَحِديِث « اآلَن َحِمَي الَوِطيسُ »ها ، وهذا ِمثُْل قَْوِلِهْم : النّاِر ، وِهَي ُسْرَعةُ تَلَهُّ

ْل. للَمعَاِمعِ  الَمْذُكوِر ، ال  فَقَط ، فتَأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : ِشدَّةُ الَحّرِ ، قاَل لَبِيٌد : الَمْعَمعَةُ 

َعحَمَعهح ِإَذا الَفالُة َأوحَحَشتح يف 
 امل

 ، قال : كَمْعَمعانِّيٍ  ، َمْعَماعٌ  ويَْومٌ 

 ِشَِ ح  َمعحَماعٌ يـَوحٌم ِمَن اجلَوحزاِء 
حاحِ ، وكذِلَك الَمْعُق ، والفَِصيلُ  ، كالَمْنعِ : أََشدُّ الشُّْربِ  الَمْقعُ   :[مقع] هُ : إِذا َرَضعََها  يَْمقَعُ  ، َكما فِي الّصِ أُمَّ

(4). 
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 ُمعاِوٌد لألُُموِر ، يَأْتِيَها َحتَّى يَْبلَُغ إِلَى أَْقَصى ُمَراِدِه. : أَنَّه أَيْ  وبأَْنقُعٍ ، بَضّمِ قافِِهَما ، بأَْمقُعٍ  َشّرابٌ  قَاَل يُونُُس : ُهوَ وِ 

حاحِ : ٍء ، كعُِنَي : ُرِمَي بهِ بَشيْ  ِقعَ مُ وِ   َمقَْعتُه فاُلٌن بَسْوَءةٍ ، أَي : ُرِمَي بَِها ، زاَد فِي اللَِّساِن : ويُقَاُل : ُمِقعَ  ، هَكَذا نَصُّ الُمْجَمِل ، وفي الّصِ

 بَشّرٍ ، ولَقَْعتُه : إِذا َرَمْيتَه بِه.

 ، أَي : فِي َضْرِعه ما الفَِصيلُ  اْمتَقَعَ  قاَل األَْحَمُر :وِ 

__________________ 
 واملثبت عن الديوان.« أبحبة»وابألصر  11( ديوانه ص 1)
 ا وصدره فيه : 85( ديوانه ص 2)

 سبوحاً مجوحاً وإحضارها
وابألصــــــر « يرعبر بعضــــــه»بد  « ميعمض بعضــــــه»وفيها  273/  3( البيتان مطلض قصــــــيدة قاهلا كعب يوم اخلند  كما يف ســــــرية ابن هشــــــام 3)
 عن ابن هشام وهو موضض ابملدينة حيث حفر اخلند  وقير با سلض وخند  املدينة.« املذاد»واملثبت « املزار»
 واألصر كالتهذيب.« رضعها بشّدة»( اللسان : 4)
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ِه : تَـق ُه  َشرِبَُه َأمجحَضَ  َضرحِع أُمِّ  .(1) [وامتّكه]ا وَكذِلَك امح
، وَكذِلَك : اْنتُِقَع ، واْبتُِقَع ، بالنُّوِن والباِء ، وبالِميِم أَْجَوُد ، َكذا في  تَغَيََّر لَْونُه ِمْن ُحْزٍن أَْو فََرعٍ  : إِذا ، َمْجُهوالً  اْمتُِقعَ  قاَل الِكَسائِيُّ : يُقَاُل :وِ 

حاحِ ، وَزَعَم يَْعقُوُب : أَنَّ ِميمَ   بََدٌل ِمْن نُوِن اْنتُِقَع. اْمتُِقعَ  الّصِ

 ، َكما في العُبَاِب. يَقُوُم َحتَّى يُْنَحرَ  َعلَى األَْرِض فال كَحْيَدٍر : ِمثُْل الَحْصبَِة يَأُْخذُ الفَِصيَل ، يَقَعُ  ، الَمْيقَعُ وِ 

ً  فِيَها الَمَطايَا تَْملَعُ  ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، زاَد َغْيُره : ، كأَِميٍر : األَْرُض الواِسعَةُ  الَمِليعُ  : [ملع] ، وهو ُسْرَعةُ َسْيِرَها َوَعنِقها ، قاَل َعْمُرو  َمْلعا

 : ـ عنههللارضي ـَكِرَب بُن َمْعِدي

ي وَ  َواهــــــــــــــِ ا اهلــــــــــــــَ ُت هبــــــــــــــِ عــــــــــــــح طــــــــــــــَ دح قــــــــــــــَ  أَرحٍض قــــــــــــــَ

ا      هـــــــــــــَ رحخبـــــــــــــَُ اِن ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــّ ن َن اجلـــــــــــــِ ـــــــــــــضُ مـــــــــــــِ ي ـــــــــــــِ ل  مـــــــــــــَ

  
 وقال الَمّراُر بُن َسِعيٍد :

تُ  ـــــــــــــــح م  رَأَي عـــــــــــــــَ وُدوهنـــــــــــــــَُ ـــــــــــــــح بـــــــــــــــاُت أَفـ  َهضـــــــــــــــــــــــــــــح

ًة      يـــــــــــــــَ يِّ عـــــــــــــــالـــــــــــــــِ وَ  ا ـــــــــــــــَ يـــــــــــــــعـــــــــــــــامحـــــــــــــــُُ لـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــَ

  
الَِّذي ُهو السُّْرَعةُ ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، ولَْيَس هذا بقَِوّيٍ ،  الَمْلع يُْحتَاُج فِيها إِلَى البَِعيَدةُ الُمْستَِويَةُ  الفَِسيَحةُ الواِسعَةُ  أَو الَّتِي ال نَبَاَت بَِها ، أَو

يَ وقاَل   اإِلبِِل فِيَها ، وُهو َذهابُها. َمِليعاً ِلَمْلعِ  َغْيُره : إِنََّما ُسّمِ

كَِّة ، ذاِهٌب فِي األَْرِض ، َضيٌِّق ، قَْعُره أَقَلُّ ِمْن قاَمٍة ، ثُمَّ ال يَْلبَُث أَْن يَْنقَِطَع ثُمَّ  الَمِليعُ  أَو  اْستََوى ِمنَ يَْضَمِحلَّ ، وإِنََّما يَُكوُن فِيَما كَهْيئَِة الّسِ

َحاِري وُمتُوِن األَْرِض  األَْرِض فهي  ـ، ُكلُّ ذِلَك قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل ، قاَل أَْوُس بُن َحَجٍر ،  كُكتُبٍ  ُملُعٌ  ج : الغَْلَوتَْيِن ، أَو أَقَلَّ ، الَمِليعُ  ، يَقُودُ  الصَّ

 : ـويُْرَوى لعَبِيِد بِن األَْبَرِص 

ٍة وِ  يـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ حـــــــــــــــح ربحٍ مبـــــــــــــــَ نح قـــــــــــــــَ َة مـــــــــــــــِ الـــــــــــــــَ  ال  ـــــــــــــــََ

يــــــــــضٍ َأو يف      لــــــــــِ احِ   مــــــــــَ ــــــــــرت حِس َوضــــــــــــــــــــــــّ ِر ال هــــــــــح  كــــــــــظــــــــــَ

  
َمْيلٌَق :  َمْيلَعٌ  كَحْيَدٍر ، قاَل األَْزَهِريُّ : ناقَةٌ  كالَمْيلَعِ  َمِليٌق : إِذا كانَْت َسِريعَةً  َمِليعٌ  ، قاَل أَبُو تَُراٍب :ناقَةٌ  النّاقَةُ والفََرُس السَِّريعَتانِ  : الَمِليعُ وِ 

 ، كَحْيَدٍر ، وشاِهُده قَْوُل الُحَسْيِن بِن ُمَطْيٍر األََسِدّيِ : َمْيلَعٌ  ، وأَّما الفََرُس فلَْم يَقُْل فِيِه أََحٌد إاِّل فََرسٌ  َمْيلَعٌ  َسِريعَةٌ ، قاَل : وال يُقَاُل : َجَملٌ 

ضُ  لـــــــــــــَ يــــــــــــــح وٌب ِإذا الـــــــــــــتــــــــــــــ   مـــــــــــــَ بـــــــــــــُ عـــــــــــــح رِيـــــــــــــِب يــــــــــــــَ  قـــــــــــــح

ــــــــــــــــــــــــُ ح      ر  األُف َة وامحــــــــــــــــــــــــحَ ــــــــــــــــــــــــَ ن وح  اَبَدَر اجلــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، قاَل : َمْيلَعَةٌ  واألُْنثَى

َلَعةٌ جاَءتح بِه   ِطِمر هح  َميـح
َر قَْوُل َعْمِرو بِن َمْعِدي باَل الم : اسُم َطِريقٍ  (2) َمِليعٌ وِ   َكِرب ، رِضَي هللاُ َعْنه :، وبِه فُّسِ

 (3) َمِليضُ فَبلحََض واتحأَلب  بَِنا 
 الَخِفيُف. الطَِّويلُ  ، كَحْيَدٍر : الَمْيلَعُ وِ 

 قَْوُل أَُميَّةَ بِن أَبِي عائٍِذ الُهَذِلّيِ يَِصُف ناقَةً :وِ 

ا وِ  اٍد هلـــــــــــــــــــََ و هبـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــُ ضٍ هتـــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــــــح يـ  مـــــــــــــــــــَ

واَن      َم الـــــــــــــقـــــــــــــاِدَس اأَلرحَدمـــــــــــــُ حـــــــــــــَ مـــــــــــــا أَقـــــــــــــح (4)كـــــــــــــَ
 

  
ك أَي  ، َكَما فِي العُبَاِب ، ونَصُّ الفَّراِء :هُهنَا وهُهنَا. هَكذا وهَكذا ، َكَما فِي العُبَاِب ، ونَصُّ الفَّراِء :الُمْضَطِربُ  الُمتََحّرِ

 قاَل ُمْدِرُك بُن ألْيٍ : بال الٍم : اْسُم نَاقَةٍ  َمْيلَعُ وِ 

ـــــــــــِ وِ  نح ف ـــــــــــِه مـــــــــــِ ضَ ي ـــــــــــَ ل ـــــــــــح يـ رح  مـــــــــــَ جـــــــــــَ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح نـ ٌر مـــــــــــُ  جنـــــــــــَح

رح وِ      هـــــــــَ ـــــــــَ تـ رحٌب ُمشـــــــــــــــــــــــح يـــــــــِه ضـــــــــــــــــــــــَ ِديـــــــــٍر فـــــــــِ نح جـــــــــَ  مـــــــــِ

  
 كقَطاِم. يُْرَوى :و ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، كالَمْيلَعِ  ، الَماَلُع ، كَسَحاٍب : الَمفاَزةُ ال نَبَاَت بَِهاوِ 
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حاحِ : بِه ، وفِي العُبَاِب :  كَسحاٍب ، وقَْد يُْمنَُع : أَْرٌض بِعَْينِها أُِضيفَْت إِلَْيَها ُعقَاٌب فِي قَْوِلِهْم : أَْوَدْت بِِهمْ  الَماَلعُ  قاَل بَْعُضُهم :وِ  وفِي الّصِ

بِيهٌ بقَْوِلِهم : طاَرْت بِه العَْنقَاُء ، وَحلَّقَْت بِه َعْنقَاُء ، قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : يُقَاُل ذِلَك فِي الواِحِد والَجْمعِ ، وهو شَ  َمالع ُعقَابُ  ويُْرَوى : َذَهبَْت بِِهمْ 

حاحِ ، وقَاَل اْمُرُؤ القَْيِس.  ُمْغِرٍب ، َكَما فِي الّصِ

ه  ـــــــــــــــِ ون ـــــــــــــــُ ب ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــل تح ب قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ل  كـــــــــــــــَبن  ِد رًا حـــــــــــــــَ

اُب      قــــــــــَ اَلعٍ عــــــــــُ ِر  مــــــــــَ َواعــــــــــِ اُب الــــــــــقــــــــــَ قــــــــــَ (5)ال عــــــــــُ
 

  
__________________ 

 ( زايدة عن اللسان.1)
 وسيا  القاموس يقتضي ما أثبت موافقاً ملا يف معجم البلدان والتكملة.« ميلض»( ابألصر : 2)
 «براقش»( صدره يف معجم البلدان 3)

 ينادي من براقش أو معاٍ 
 ( القادس : السفينة ا واألردم : املاّلح.4)
 ء القي .ود ر اسم راعي امر « ُعقاب تنوق »وفيه :  146( ديوانه ص 5)
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، أَي : تَْهِوي ِمْن ُعْلٍو ، ولَْيَسْت بعُقاِب القََواِعِل ،  َمالعٍ  اهُ : أَنَّ العُقَاَب ُكلََّما َعلَْت فِي الَجبَِل كاَن أَْسَرَع الْنِقضاِضَها يَقُول : فهِذِه ُعقَابُ َمْعنَ 

 الَِّذي ُهَو العَْدُو الشَِّديُد. الَمْلعِ  وِهَي الِجبَاُل الِقَصاُر ، وقِيَل : اْشتِقَاقُه من

 أُِضيفَْت إِلى نَْعتَِها ، كَما في العُبَاِب. ِمْن نَْعِت العُقَابِ  َمالعٌ  أَو

، قالَهُ أَبُو الَهْيثَِم ، وِمْن  (1) فاِرِسيَّتُه : ُموْش ُخَوار ، وال تَأُْخذُ أَْكبََر ِمْنَها ، والُجْرذانَ  العََصافِيرَ  : ِهَي العُقَيُِّب الَّتِي تَِصيدُ  َمالع أَو ُعقابُ 

 ، بالنَّْصِب.« يا فَتًى َمالعَ  ألَْنَت أََخفُّ ِمْن ُعقَيِّبِ »أَْمثَاِلِهم : 

عُوا : إِذا واِحدٌ  َمْلعٌ  ُهْم َعلَْيه قاَل أَبُو َزْيٍد : يُقَاُل :وِ   َعلَْيِه بِالعَداَوةِ. تََجمَّ

ْت ُمْسِرَعةً  ، أَي : اْمتَلَعَتْ و النّاقَةُ ، أَْملَعَتِ  يُقَال : لََشدَّ ماوِ   ُسْرَعةُ َعنَِقَها. : االْمتِالعُ و أَي اإِلْمالعُ  أَوُهما الَجَمُل فَسبََق ، اْمتَلَعَ  ، وقد َمرَّ

 ، وهِذه عن اْبِن َعبّاٍد. كاْمتَلَعَها قِبَِل ُعنُِقها ،الّشاةَ ، كَمنََع : َسلََخَها ِمْن  َملَعَ  يُقَاُل :وِ 

 َعلَى القَْلِب. كاْمتَعَلَه : اْختَلََسهُ  اْمتَلَعَهو قال :

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِشدَّةُ السَّْيِر ، وقِيَل : العَْدُو الشَِّديُد ، وقِيَل : فَْوَق الَمْشيِ السُّْرَعةُ والِخفَّةُ ، وقِيَل :  : الذََّهاُب فِي األْرِض ، وقِيَل : الطَّلَُب ، وقِيَل : الَمْلعُ 

ً  وُدوَن الَخبَِب ، وِقيَل : ُهَو السَّْيُر الَخِفيف السَِّريُع ، وقَدْ  ً و َملََع َمْلعا َكةٌ. َملَعانا  ، األَِخيَرةُ ُمَحرَّ

 ، وأَْنَشَد أَبُو َعْمٍرو : اْنَملَعَتْ و َملَعَتْ  ِة ، وقَدْ : ُسْرَعةُ َسْيِر النّاقَ  الَمْلعُ  وقَاَل أَبُو ُعبَْيٍد :

َرَاِفِ  حَتحُدوَها 
 فـَتَـنحَمِلضُ فـُتحُر امل

حاحِ.  كما في الّصِ

 ؛ وذِلَك الْختَِصاِص الَمْصَدِر بهذا ناِدٌر ، فِيَمْن َجعَلَه فَْيعَاالً  َمْيالعٌ و ، َمْيلَعٌ و َملُوعٌ  ، كَصبُوٍر وَحْيَدٍر : َسِريٌع ، واألُْنثَى َمْيلَعٌ و َملُوعٌ  وَجَملٌ 

 البِنَاِء.

ْرِب واالْختَِطاِف.: ، كَسَحاٍب وِكتاٍب وَصبُوٍر  َملُوعٌ و ِمالعٌ و َمالعٌ  ، كما تقَدََّم. وُعقَابٌ  َمْيلَعٌ  وأَْنَكَر األَْزَهِريُّ قَْولَُهم : َجَملٌ   َخِفيفَةُ الضَّ

 لَِّذي لَهُ َسنَداِن َمدَّ البََصِر.، كَحْيَدٍر : الطَِّريُق ا الَمْيلَعُ وِ 

 ، قاَل ُرْؤبَةُ : (2)وبال الٍم : اْسُم َكْلبٍَة 

ا وِ  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــح بـ قـــــــــــــًا وهـــــــــــــِ ين الحـــــــــــــِ دح ـــــــــــــُ د  ي  الشـــــــــــــــــــــــــــ 

دين وِ      رحِج ا ويـــــــــــُ َب ا ـــــــــــِ اصـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ عـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــح يـ  مـــــــــــَ

  
هُ :إِذا َرَضعََها. َملَعَ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : يُقَاُل : هُ ، وَملََق أُمَّ  الفَِصيُل أُمَّ

تْحِ النُّوِن ؛ ِلئاَّل ، وإِنََّما َذَكر آتِيَهُ ألَنَّهُ لو أَْطلَقَه لُظنَّ أَنَّه ِمْن َحّدِ نََصَر ، َكَما ِهَي قاِعَدتُه ، وإِنََّما قَيَّد بفَ  ، بفَتْحِ نُونِِهما يَْمنَعُه َكذا َمنَعَهُ  : [منع]

ْل.يُ  ً  َظنَّ أَنّه ِمْن َحّدِ َضَرَب ، كما ِهَي قاِعَدتُه إِذا َذَكَر اآلتَِي ، فتَأَمَّ ُجِل وبَْيَن الشَّي الَمْنعُ قِيَل : ِضدُّ أَْعَطاهُ. : َمْنعا ِء الِّذي : أَْن تَُحوَل بيَن الرَّ

َحقَّهُ ِمْنهُ ؛ ألَنَّه يَُكوُن بَمْعنَى  َمنَعَ و ِمْن َحقِِّه ، َمنَعَه ِمْن َكذا ، وَعْن َكذا ، ويُقَال : هَمنَعَ  ِء ، ويُقَال أَْيضاً :يُِريُده ، ويُقَال : ُهَو تَْحِجيُر الشَّيْ 

م ، قالَهُ الَخفَاِجيُّ في الِعنَايَِة ، ونَقَلَه َشيْ   مانِعٌ  فُهوَ  تََمنَّعَ و ِمْنه ، فاْمتَنَعَ  ْمنِيعاً ،تَ  كَمنَّعَهُ  ُخنَاالَحْيلُولَِة بَْينَُهَما ، والِحَمايَِة ، وال قَْلَب فيِه ، كما تُُوّهِ

 ، كَصبُوٍر. َمنُوعٌ و ، كَشدَّاٍد ، َمنّاعٌ و ،

ْْيُ )،  .. (4) (َمّناع  ِلْلَخْْيِ )،  .. (3) (َومَيْنَ ُعوَن اْلماُعونَ )وقد يَُراُد بِذِلَك البُْخُل ، وِمْنهُ قولُه تَعَالَى :   .(5) (َمُنوعاً َوِإذا َمسَُّه اخلَْ

لِ  أَْهَل ِدينِه ، أَْي : يَُحوُطُهم ويَْنُصُرُهْم ، يَْمنَعُ  ، وقِيَل : الَمْنعَ  َمِن اْستََحقَّ  يَْمنَعُ  فَُهَو : الَِّذي ـفِي أَْسَمائِِه َجلَّ ِذْكُره  ـ المانِعُ  وأَّما  َجْمُع األَوَّ

َكةً  َمنَعةٌ   ، ككافٍِر وَكفََرةٍ. ، ُمَحرَّ
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َكةً ، َمنَعَةٍ و ُهَو فِي ِعزٍّ  :يُقَاُل وِ  يِت ، وَعلَى التَّْحِريِك فيَْحتَِمُل أَْن يَُكوَن َجْمعَ  يَُسكَّنُ  قدْ و ، ُمَحرَّ ّكِ ، كما َحَكاهُ الَجْوَهِريُّ ،  مانِعٍ  عِن ابِن الّسِ

ّي للنَِّجيَرِمّيِ ، حاحِ ، فِمْن بَيَانِيَّةٌ ، أَي : َمعَهُ ناٌس ُمتَِّصفُوَن  ْن َعِشيَرتهِ مِ  يَْمنَعُهُ  َمعَهُ َمنْ و : ُهَو فِي ِعزٍّ  أَي وَعَزاهُ ابُن بَّرِ ، كما فِي الّصِ

 بأَنَُّهمْ 

__________________ 
 ( التهذيب : موش خارّه.1)
 ( األصر واللسان ويف التكملة : كلبة.2)
 .7( سورة املاعون اآية 3)
 .25( سورة   اآية 4)
 .21( سورة املعارج اآية 5)
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يحِم والتـ َعدِّي َعَليحِه ا ال ُمتَـَعلِّ ٌ  مَيحنَـُعونَه َم ا وهَكَذا مبََنضَ  ِمَن الضــــ  ِ :  ا كما تـُُوهِّ َهاح يَـُعوُد هِبَذا الدِّيِن »ُرِوَي اَ ِديُث ابلَوجح ســــَ
رَاُد بِه َأي «.َمنَـَعةٌ  قـَوحٌم لَيحَ  هَلُمح  (1)

ُ
ِديِر الس ُكوِن ا فامل  َمنح يُرِيُده بُسوٍء. مَتحَنضُ  : قـُو ةٌ  وأَّما َعَل  تـَقح

َح بهِ  َمْخَشِريُّ : فيَُكوُن َمْعناهُ وَمْعنَىقلُت : ويُْحتََمُل َعلَى تَْقِديِر التَّْحِريِك أَْن يَُكوَن َمْصَدراً ، كاألَنَفَِة والعََظَمِة والعَبََدةِ ، كما َصرَّ  الَمْنعَةِ   الزَّ

 بالسُُّكوِن َسَواًء.

 كبَْدٍر وبُُدوٍر. ُمنُوعٌ بالفَتْحِ : السََّرَطاُن ، ج :  الَمْنعُ  ُن األَْعَراِبّيِ :قاَل ابوِ 

 ، ولَْو قاَل : أَّكالَُها ، كاَن أَْخَصَر. : أَّكاُل السََّرَطانَاتِ  الَمْنِعيُّ وِ 

 كَسْكَرى : االْمتِنَاُع. ، الَمْنعىوِ 

ِلَرُجٍل ِمْن بَْكِر بِن وائٍِل ، وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ في ِكتَاِب أَيّاِم العََرِب : إِنَّه ِلَرُجٍل ِمْن  ـ، َمْعُدوٌل َعْنهُ ، وأَْنَشَد ِسيبََوْيهٌ  اْمنَعْ  كقَطاِم ، أَي : ، َمناعِ وِ 

 : ـبَنِي تَِميٍم 

ا هـــــــــــــَ اعـــــــــــــِ نـــــــــــــَ ٍر  مـــــــــــــَ نح ِإبـــــــــــــِ هـــــــــــــامـــــــــــــِ نـــــــــــــاعـــــــــــــِ (2)مـــــــــــــَ
 

َد       وحَت لـــــــــــــــَ َ
َر  املـــــــــــــــ ا تــــــــــــــــَ اأَمـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ  أَرحاَبعـــــــــــــــِ

  
 وَدراَكها ، وما كاَن ِمْن هَذا الِجْنِس ، والَكْسُر أَْعَرُف ، كما فِي اللَِّساِن. َمنَاَعها كما في العُبَاِب ، وَزَعَم الِكسائِيُّ أَنَّ بَنِي أََسٍد يَْفتَُحونَ 

 ِمنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  أَنَا»:  ـ يُْسِلمُ  جاَءهُ  إِذْ  ـ الَخْيلِ  لَزْيدِ  ، وسلموآلهعليههللاصلىاَل النَّبِيُّ قاَل ابُن ُدَرْيٍد :قَ  ءٍ َهْضبَةٌ فِي َجبَلَْي َطيِّى أَْيضاً : (3) َمناعِ وِ 

 الَمنَاعاِن ، وُهَما َجباَلِن.ويُقَاُل :  يَْعنِي َصنَماً ِمْن َحَجٍر أَْسَوَد ،« ، وِمَن الَحَجِر األَْسَوِد الَِّذي تَْعبُُدونَهُ ِمْن ُدوِن هللا َمناعِ 

 لَُهْم ، قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ الُهَذِليُّ : : د ، لُهَذْيٍل ، أَو َجبَلٌ  الَمنَاَعةُ وِ 

ِه  َد نــــــــــِ لــــــــــَ  حــــــــــَ قــــــــــَ  عــــــــــَ ــــــــــح بـ ــــــــــَ َر ال يـ هــــــــــح  أََر  الــــــــــد 

رَاِف      وٌد أَبطــــــــــــــح ةِ أَبــــــــــــــُ اعــــــــــــــَ نــــــــــــــَ
َ

دُ  املــــــــــــــ عــــــــــــــَ لــــــــــــــح  جــــــــــــــَ

  
 الَجْلعَُد : الغَِليُظ.

ُجُل ، َمنُعَ  الَمَجاِز :ِمَن وِ  َكةً : َمنَعَةً و ، َمناَعةً  ، كَكُرمَ  الرَّ ً  صارَ  ُمَحرَّ ً  وفِي األََساِس : َمنِيعا  .َمنِيعٌ  ، وِحْصنٌ  َمنِيعٌ  َمْحِميًّا ، وَرُجلٌ  (4) َمْمنُوعا

 بالفَتْحِ. َمْنعَةٌ و ، كُزبَْيٍر وأَْحَمَد ، أَْمنَعُ و ُمنَْيعٌ  ، وكذِلَك : أَْسَماءٌ  ، األَِخير كَشدَّاٍد : َمنّاعٌ و ، ماِنعٌ و ، َمنِيعٌ وِ 

ةٍ  َمنّاعٍ  وأَبُو ِعيِد األَْعلَى ، وإِلَْيِهم نُِسبَِت الشَّْرقِيَّة ، وُهْم أَْصحاُب قُوَّ  وَكَرٍم وُمُروَءةٍ. َمنَعَةٍ و : أَبُو بَْطٍن ِمْن َهّواَرةَ بالصَّ

ً  ، وُهَو ُمَطاِوعُ  ءِ فُّ َعن الشَّيْ االْمتِنَاُع : الكَ وِ   .َمنَعَهُ َمْنعا

تِه وَشَجاَعتِه.، الَِّذي ال يَِصُل إِليِه َشيْ  العَِزيُر فِي نَْفسهِ  فِي ِجْسِمِه ، : األََسُد القَِويُّ  الُمْمتَنِعُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  تِه وقُوَّ  ٌء ِمّما يَْكَرُهه ، ِلعزَّ

. انَعَةً ُممَ  ءَ الشَّيْ  مانَعَهُ وِ   : راَدَعهُ َعلَى الَكّفِ

ً  اْنَكفَّ ، وهو أَْيضاً ُمطاِوعُ  َعْنهُ  تََمنَّعَ وِ   بَمْعنَى الُمَحاماةِ ، فيَُكوُن مجاًزا. الُمَمانَعَةُ  ، وقَْد تَُكونُ  َمنَعَهُ َمْنعا

حاحِ :  الُمتََمتِّعَتان قاَل الِكالبِيُّ :وِ  حاحِ : يَتََمنَّعانِ  البَْكَرةُ والعَنَاقُ  :« انالُمتََمنِّع»، وفي بَْعِض نَُسخِ الّصِ َعلَى السَّنَِة ؛  تَْمتَنِعانِ  وفي الّصِ

حاحِ : لفَتَائِِهَما َماَن َعْن أَْنفُِسِهَما (5) وألَنَُّهَما بفَتَائِِهَما ، وفي الّصِ وفي بَْعِض النَُّسخِ : َعلَى أَْنفُِسِهَما ،  تَْشبَعَاَن قَْبَل الِجلَِّة ، أَو ُهَما الُمقَاتِلَتَاِن الزَّ

 ُكلُّ ذِلَك قَْوُل الِكالبِّيِ ، وُهَو َمجاٌز.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

نِيُن الُمْمِسُك. المانِعُ   : الضَّ

 وقَْوٌم َمنَعاٌت : ال يُْخلَُص إِليِهْم.
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َكةً ، الَمنَعَةُ  واالْسمُ   .الَمنَاَعةُ  بالَكْسِر ، والَمْصَدرُ  لِمْنعَةُ او بالفَتْحِ ، الَمْنعَةُ و ُمَحرَّ

 نَْفَسه ، قاَل َعْمُرو بُن َمْعِديَكِرَب : يَْمنَعُ  : َمِنعٌ و غْيَره ، يَْمنَعُ  : َمنُوعٌ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : َرُجلٌ 

يــــــــــــــُض  طــــــــــــــِ تــــــــــــــَ نح ال َأســــــــــــــــــــــــــــح ب  مــــــــــــــَ راين حــــــــــــــُ  بــــــــــــــَ

َو  وِ      ِذي َأهـــــــــــــــح لـــــــــــــــ  َو لـــــــــــــــِ نح هـــــــــــــــُ وعُ مـــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــَ

  
__________________ 

 قا  ابن األثري : وقد تفتح. .. وضبطت فيهما منعة بسكون النون« سيعوذ هبذا البيت»( يف النهاية واللسان : 1)
 .242/  1وكتاب سيبويه  354/  2( اخلزانة 2)
 ( قيدها ايقوت بوزن نزا  ا وحكمة من املنض.3)
 «.منوعاً »( عن األساس وابألصر 4)
 واملثبت عن القاموس.« أو ألهنما»( ابألصر : 5)
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 : اْعتَزَّ وتَعَسََّر. َمنَاَعةً  ءُ الشَّيْ  َمنُعَ وِ 

 ٌ  ، وُهَو َمَجاٌز. (1) تََمنَّعَتْ  ال تُؤاتِي َعلَى الفاِحَشِة ، وقَدْ  ُمتََمنِّعَةٌ   :َمنِعَةٌ  واْمَرأَة

 : لَْم يَُرْم. ُمَمنَّعٌ و َمنِيعٌ  وِحْصنٌ 

 اْحتََمى ، وُهَو َمجاٌز. بِه ، أَي : تََمنَّعَ وِ 

 لَبَنََها ، َعلَى النََّسِب ، قاَل أُساَمةُ الُهَذِليُّ : َمنَعَتْ  : مانِعٌ  وناقَةٌ 

ريحِ  لــــــــــَ  غــــــــــَ ا عــــــــــَ ضٍ كــــــــــَبيّنِ ُأصــــــــــــــــــــــــاِديــــــــــهــــــــــَ  مــــــــــانــــــــــِ

ا     وهلـــــــــــَُ حـــــــــــُ ا فـــــــــــُ َرهتـــــــــــحَ جـــــــــــَ دح َأهـــــــــــح ٍة قـــــــــــَ لِّصـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
 ُمتَأَبِّيَةٌ َشاقَّةٌ ، وهو َمَجاٌز ، قاَل َعْمُرو بُن بَراء : ُمْمتَنِعَةٌ  : َمْنعَةٌ  وقَْوسٌ 

رّاِف  ـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــَ المـــــــــــــــــــــــًا وَأاَب ال  ارحِم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

نح وِ      مــــــــــــــًا عــــــــــــــَ ةٍ عــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ذ افِ  مــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

  
 : قَِويُّ البََدِن َشِديُده. َمنِيعٌ  وَرُجلٌ 

 فَعَْلَت ذِلَك. (2)َعْن ذاَك ، قاَل : والتَّأِْويُل : َحقًّا أَنََّك إِْن  َمْنعَ  وَحَكى اللِّْحيَانِيُّ : ال

 الجاَر ، أَي : يَُحوُطه ِمْن أَْن يُضاَم ، ويَْنُصُره. يَْمنَعُ  وُهوَ 

 ، وُهَو َمَجاٌز. ُمَمنَّعٌ و َمنِيعٌ  ولَهُ فِي قَْوِمه ِحْصنٌ 

 .مانِعٍ  : َجْمعُ  الَمَوانِعُ وِ 

 .نَعااْمتَ  : تَمانَعَاوِ 

 وَعْن أَْنفُِسِهَما : تََحاَميَا.

َكةً : الَمَحاِرُز والَمعَاقُِل.  والَمنَعَاُت ، ُمَحرَّ

ِمْن قَْوِلِهْم : جائٌِع  ، واآلَخُر : أَْن يَُكوَن َمْفعَلَة الَمنَعِ  ، قاَل ابُن ِجنِّي : يَْحتَِمُل أَْمَرْيِن ، أََحُدُهَما : أَْن يَُكوَن فَعالَةً ِمنَ  (3)، كثَُماَمٍة  المنَاَعةُ وِ 

 ، فَجَرى َمْجَرى َمقَاَمة ، وأَْصلَُها َمْقَوَمةٌ. َمْنَوَعةٌ  نائٌِع ، وأَْصلَُها

لُه وَشْرُخه : أَي ـفي تَْكِملَِة العَْيِن  ـ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الَخاْرَزْنِجيُّ  َمْوَعةُ الشَّبَابِ  : [موع] ، يُقَاُل : فَعَلَهُ في َمْوَعِة َشبابِه. قُْلُت :  أَوَّ

ْفُر في النّاِر َمْوعاً : ذاَب ، وهذا أَْيضاً َعلَى الُمعَاقَبَِة : ماعَ  والَمْشُهوُر َمْيعَةُ الشَّبَاِب ، وكأَنَّ الواَو َعلَى الُمعَاقَبَِة ، وفي اللَِّساِن :  ماعَ  الصُّ

ْل.  َمْيعاً وَمْوعاً ، فتَأَمَّ

َكةً  الَمَهعُ  : [مهع] ُن الَوْجِه ِمْن عاِرٍض فاِدحٍ. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : ُهوَ  ، ُمَحرَّ ه تَْحِريُكه ،  تَلَوُّ قلُت : ولِكْن لَْيَس فِي نَّصِ

 أَْهَملَه ابُن ِسيَده.الِميُم قَْبَل الهاِء ، وِمثْلُه في التَّْهِذيِب ، وقَْد  الَمَهعُ  وإِنََّما قاَل :

« ي عهـ » والصَّواُب أَنَّهُ ِمنْ  قال ابُن ُدَرْيٍد : َزَعُموا هَكَذا ، وُهَو َخَطأٌ ِعْنَد أَْهِل اللُّغَِة ، للطَِّريِق الواِسعِ الَواِضحِ  الَمْهيَع اْشتِقَاقُ  قِيَل : وِمْنهُ 

وُكلُّ ما جاَء َعلَى هذا الَوْزِن فُهَو بَكْسِر الفاِء  وأَّما َضْهيٌَد فَمْصنُوعٌ  بفَتْحِ الفَاِء وُسُكوِن العَْيِن ، يَلٌ فَعْ  أَي فِي َكالِم العََربِ  ألَنَّهُ لَْيَس فِي الَكالمِ 

ا َمْفعٌَل ال فَْعيٌَل َعلَى القَْوِل بأَنَّه َعَربِيٌّ ، « َمْريَمَ »، هذا نَصُّ الَجْمَهَرةِ ، قاَل َشْيُخنَا : وِلذا قالُوا : إِنَّ  وإِذا كاَن َغْيَر َعَربِّيٍ فال إِْشَكاَل ، وأَمَّ

 ُهَو الَِّذي َجَزَم بِه ابُن ِجنِّي فِيه وفِي َعثْيَر وَصْهيَد.« فَمْصنُوعٌ »اْمَرأَةٌ َضْهيَأُ فََمرَّ الَكالُم َعلَْيِه في الَهْمَزةِ ، وقَْولُه : 

ً  ءُ الشَّيْ  ماعَ  : [ميع] ً  ْجِه األَْرِض َجَرى َعلَى وَ  : يَِميُع َمْيعا ، كالماِء والدَِّم والسََّراِب ونَْحِوه ، وُهَو في السََّراِب َمَجاٌز  ُمْنبَِسطاً في ِهينَةٍ  َجْريا

 ، وأَْنَشَد اللَّْيُث :

  ُ مــــــــــــــــــــَ ِد َدهلــــــــــــــــــــَح ــــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــــِ ُه ُذو ل ــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــبَن

َور سُ      ٌد مــــــــــــــــــــُ ِه َجســــــــــــــــــــــــــــــــــَ  بســــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــَديــــــــــــــــــــح

  



10787 

 

 ويـُب  ُ  ماِئضٌ مَن الدِّماِء 

 الفََرُس : َجَرى. ماعَ وِ 

ً  السَّْمنُ  ماعَ وِ  ً  إِْن كانَ : » (4)الَحِديُث  ومْنهُ  َذابَ   :َمْيعا ً « فأَِرْقهُ ، وِإْن كاَن جاِمساً فأَْلِق ما َحْولَه مائِعا َحِديُث الَمِدينَِة  وِمْنهُ  كاْنَماعَ  أَي : ذائِبا

 أَي : ذاَب َوَجَرى.« الِمْلُح فِي الماءِ  اعُ يَْنمَ  ، َكما اْنَماعَ  ال يُِريُدها أََحٌد بَكْيٍد إِالّ : »

 وِمْنهُ قَْوُل َعِدّيِ بِن َزْيٍد الِعبَاِدّيِ يَِصُف فََرساً : طالَْت ، وسالَتْ  ماَعْت ، أَي : ناِصيَةُ الفََرِس إِذا *المائِعَةُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

__________________ 
(1.  ( يف التهذيب : وقد منحعتح
 «.ولعر إن زائدة من قلم الناسخ ا واألصر : حقاً أنك فعلت .. كذا»ابألصر واللسان وهبامشه ( كذا 2)
 ( ضبطت يف اللسان ا ابلقلم ا بفتح امليم.3)
 ... ( يف التهذيب : ويف حديث ابن عمر أنه سئر عن فبرة وقعت يف لن فقا  : إن4)
 يف القاموس : املاِيَعُة. (*)

  



10788 

 

بــــــــــــاً  نــــــــــــ  اِم جمــــــــــــَُ ظــــــــــــَ رَاِف الــــــــــــعــــــــــــِ َم َأطــــــــــــح مــــــــــــِّ  ُمصــــــــــــــــــــــــــَ

َب      نـــــــــــًا َذا َذوائـــــــــــِ ُز ُغصـــــــــــــــــــــــــح زحهـــــــــــِ هـــــــــــَ ايــــــــــــُ عـــــــــــَ  مـــــــــــائـــــــــــِ

  
 أَراَد بالغُْصِن النّاِصيَةَ.

ومِ  (1) المائِعَةُ و الَمْيعَةُ  قاَل اللَّْيُث :وِ   الَمْيعَةُ  يُْطبَُخ ، فما َصفَا ِمْنهُ فَُهوَ ، يُْؤَخذُ ف : ِعْطٌر َطيُِّب الّرائَِحِة ِجدًّا ، أَْو َصْمٌغ يَِسيُل ِمْن َشجٍر بالرُّ

حاحِ ، الَمْيعَةُ  الّسائِلَةُ ، وما بَِقَي ِمْنهُ ِشْبهَ الثَِّجيِر ، فَُهوَ  أَْو َدَسُم الُمّرِ الطَِّرّيِ ، يَُدقُّ الُمرُّ بماٍء يَِسيٍر ، ويُْعتََصُر بلَْولٍَب  اليابَِسةُ ، كَما فِي الّصِ

َكُل ، ولُبُّ نََواَها َدِسٌم يُْعَصُر ، أَْو ِهَي َصْمُغ َشَجَرةِ السَّفَْرَجِل ، أَْو َشَجَرةٌ كالتُّْفاِح ، لََها ثََمَرةٌ بَْيَضاُء أَْكبَُر ِمَن الَجْوِز ، تُؤْ  ْيعَةُ المَ  ، فتُْستَْخَرجُ 

ُ  الَمْيعَةِ  ، وَوقََع فِي بَْعِض النَُّسخِ ِزيَاَدةُ واٍو بَْينَ  الّسائِلَةُ  الَمْيعَةُ  ِمْنهُ  اليابَِسةُ ، والَكثِيُر ِمَن الّسائِلَِة  الَمْيعَةُ  وقِْشُر الشََّجَرةِ  والّسائِلَِة ، وُهَو َخَطأ

ّكاِم والسُّعاِل ، وِمثْقَاالِن بثاَلِث أَواٍق ماًء حارًّ  ٌن ، ُملَيٌِّن ، ُمْنِضٌج صاِلٌح للزُّ م بِال أَذًى ، ورائَِحتُه ا يُْسِهُل البَْلغَ َمْغُشوٌش ، وَخاِلُصَها ُمَسّخِ

َح بِه األَِطبَّاُء فِي ُكتُبِِهْم. تَْقَطُع العُفُونَةَ ، وتَْمنَُع الَوبَاءَ   ، َكَما َصرَّ

لُُهَما َمْيعَةُ وِ  َحاحِ. الشَّبَاِب ، والنََّهاِر : أَوَّ  ، َكما فِي الّصِ

 إَِسالَةً. أََسْلتُه : أََمْعتُه إِماَعةً وِ 

ةً ، فَجعَلَتْ » : تََسيَّلَ  تََميَّعَ وِ  ُن ، فقاَل : هذا ِمْن أَْشبَِه ما أَْنتُْم َراُءوَن  تََميَّعُ  وُسئَِل ابُن َمْسعُوٍد ، َرِضي هللا عنهُ ، َعِن الُمْهِل ، فأَذاَب فِضَّ وتَلوَّ

 «.بالُمْهلِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 قاَمٍة.اإِلماُع ، كِكتَاٍب : اإِلماَعةُ ، كإِقاٍم وإِ 

 واْمتاَعه : اْستَالَه.

لُهُ ونََشاطه ، وَكذِلكَ  َمْيعَةُ وِ   ٍء : ُمْعَظُمه.ُكّلِ َشيْ  َمْيعَةُ  السُّْكِر ، وقِيَل : َمْيعَةُ  الُحْضِر : أَوَّ

 : َجَرى َعلَى األَْرِض ُمْضَطِرباً ، وُهَو َمجاٌز. يَِميعُ  السَّرابُ  ماعَ وِ 

 ِء الَمْصبُوِب. ويُقَاُل ِلهِذه الَهنَِة :: َسياَلُن الشَّيْ  الَمْيعَةُ وِ 

 ؛ ِلَسياَلنِه. َمْيعَةٌ 

 : األَْحَمُق. المائِعُ وِ 

 مض العا فصر النون
 ، وال ، قاَل َشْيُخنَا : التَّثِْليُث راِجٌع إِلَى َعْيِن الُمَضاِرعِ ، كما ُهَو َمْعلُوٌم ِمن اْصِطالِحه في َضْبِط آتِي األَْفعَالِ  ، ُمثَلَّثَةً  يَْنبعُ  الماءُ  نَبَعَ  : [نبع]

 نَبَعَ  َو الُمَضاِرُع ال َغْيُر ، وأَّما َضْبُط ابِن التِِّلْمَسانِّيِ يَْرِجُع إِلى الماِضي ؛ اِلنَّه أَْبقَاهُ ، فعُِلَم أَنَّهُ بالفَتْحِ فَقَط ، وأَنَّ التَّثِْليَث راِجٌع ِلما يَِليِه ، وهُ 

فاِء ، فال يُقَاُل فِيِه َغْيرُ الماِضي بالتَّثِْليِث ، فإِنَّهُ ال يُْعتَدُّ بِه ، وال يُْعَرُف فِي َدَواِويِن اللُّغَِة ، وإِْن تَبِعَهُ بَْعُض َمن اْقتفَا  نَبَعَ  هُ في َحَواِشي الّشِ

 بالفَتْحِ.

ِريُح ِمْن ِعبَاَرةِ الَجْوَهِرّيِ والّصاَغانِّيِ ، وأَمّ  ا ما َردَّهُ َعلَى اْبِن التِِّلْمَسانِّيِ ِمْن تَثِْليِث قلُت : وهذا الَِّذي َذَكَره في تَثِْليِث َعيِن الُمَضاِرعِ ُهَو الصَّ

هُ  ّمِ َعن اللِّْحيَانِّيِ ، فقَْوُل َشْيِخنا : ال  نَبُعَ  َعِن اللِّْحيَانِّيِ ، أَي : نَبُعَ و نَبِعَ و الماُء ، نَبَعَ  : ماِضيِه فَُهَو َصِحيٌح ، نَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن ، ونَصُّ بالضَّ

ً  ٍء ِمْن َدَواِويِن اللُّغَِة َمَحلُّ نََظرٍ يُْعَرُف فِي شي ً و نَْبعا َكةً  نُبُوعا ّمِ ، وَكذِلَك نَبَعَاناً ُمَحرَّ َر ، وقِيَل : األَِخيُر بالضَّ َخَرَج ِمَن  ، نَقَلَه َشْيُخنَا : تَفَجَّ

يَت العَْينُ  العَْينِ  ً  ، وِلذِلَك ُسّمِ  .يَْنبُوعا

ُبوعاً )الماُء : إِذا َجَرى ِمَن العَْيِن ، قاَل هللاُ تَعَالَى :  نَبَعَ  يَْفعُوٌل ِمنْ  : العَْينُ  اليَْنبُوعُ وِ   .(2) (َحّّت تَ ْفُجَر لَنا ِمَن اْْلَْرِض يَ ن ْ

 .(3) (َفَسَلَكُه يَنابِيَع يف اْْلَْرضِ )، وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى :  اليَنَابِيعُ  ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، والَجْمعُ  الَجْدَوُل الَكثِيُر الماءِ  ُهوَ  أَو
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َمْخَشِريُّ : ، َكيَْنُصُر : ِحْصٌن لَهُ ُعيُونٌ  يَْنبُعُ وِ  ِلبَنِي الَحَسِن بِن َعِلّيِ بِن أَبِي طاِلٍب ،  ونَِخيٌل وُزُروعٌ  مائِةٌ وَسْبعُوَن َعْيناً ، فَّواَرةٌ ، قاَل الزَّ

َمْخَشِريُّ  بَطِريِق حاّجِ ِمْصرَ  ، عنهمهللارضي ْفَراِء ، قاَل الزَّ ؛  يَْنبُع وُهَو َمْنقُوٌل ِمنْ : » (4) ، َعْن يَِميِن الَجاِئي ِمَن الَمِدينَِة إِلَى واِدي الصَّ

 قاَل َشْيُخنَا : وال يُْعَرُف فِيِه إِاّل هذِه اللُّغَة ، وقَْوُل البُوِصيِرّيِ فِي الَهْمِزيَِّة :« لَكثَْرةِ يَنَابِيِعها

__________________ 
 ( يف القاموس : واملايعة ا بدون  ز.1)
 .90( سورة اإلسراء اآية 2)
 .21ة الزمر اآية ( سور 3)
قوله : قا  الزخمشــري هو منقو  إخل عبارته يف األســاس : وقد نبض ينَبُض وينُبُض ومنه نقر اســم ينبض لكثرة ينابيعها ا »( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)
 «.ه
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ُبوعُ . فر   ..   وا َوحرَاءُ  اليَـنـح
 فال يُْعَرُف ، بل َوَهٌم ظاِهٌر اْنتََهى.

َرةٌ ِمْنهُ ،  يَْنبُوعٌ  َعْينَهُ  وكأَنَّ :  األَساِس  فِفي ـ شأْنَه َعّما وَصانَه هللارحمه ـفِي قَْوِل البُوِصيِرّيِ  قلت : ال َوَهمَ  ، أَي : وبَِقيَّةُ العُيُوِن ُمتَفّجِ

َي بالَمْصَدِر ، فإِنَّ  َي باْسِم أَْكبَِر العُيُوِن ، أَو أَنَّه ُسّمِ َح فِي ُمْفَرداتِه : وَحْيُث إِنّه اسُم َعْيٍن فال بِْدَع أَْن يَُكوَن ُسّمِ يَْنبُع  الماءُ  نَبَعَ  الّراِغَب َصرَّ

 ً ً و نَْبعا ً وَ  نُبُوعا ْل. (1) يَْنبُوعا  ، فتَأَمَّ

  ، قاَل ُكثَيٌِّر يَِصُف الظُّعَُن :قلُت : وهو اآلَن ُصْقٌع َكبِيٌر بَْيَن الَحَرَمْيِن الشَِّريفَْين ، وأَّما العُيُوُن فإِنَّه لَْم يَْبَق ِمْنَها إِاّل اآلثارُ 

ِن  طــــــــــح يَنح بــــــــــَ َواِرَض ِحضــــــــــــــــــــــــح ضَ قـــــــــــَ بــــــــــُ نـــــــــــح َوًة  يـــــــــــَ دح  غــــــــــُ

رحقـــــــــِ      َد شـــــــــــــــــــــــَ َواصـــــــــــــــــــــــِ اقــــــــــَ ريُهـــــــــَ ِ عـــــــــِ اح نـــــــــاقـــــــــَ  ي  الـــــــــعـــــــــَ

  
 وقاَل أَْيضاً :

ر  فـــــــــــــَبرحَو  وِ  عـــــــــــــاً مـــــــــــــَ بـــــــــــــُ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ ه  يـ وبـــــــــــــَ نـــــــــــــُ  فـــــــــــــجـــــــــــــَ

رُ وِ      بـــــــــــاثـــــــــــِ َدٌة فـــــــــــعـــــــــــَ يـــــــــــح ُه جـــــــــــَ نـــــــــــح يـــــــــــَد مـــــــــــِ دح جـــــــــــِ  قـــــــــــَ

  
ةَ الَوداعِ. يَْنبُعَ  وقَْد نُِسَب إِلَْيِه َحْرَملَةُ بُن َعْمٍرو األَْسلَِميُّ الصَّحابِيُّ ، كاَن يَْنِزلُ   ، وَشِهَد ِحجَّ

ْوا ُكلَّ بُْقعَةٍ  نُبايِعاتٌ  أَو بَضّمِ النُّونِ  نُبَايِعٌ وِ  ْفَراِء ، َصْفَراَواٌت : نُبَايع األَِخيُر على الَجْمعِ ، كأَنَُّهم َسمَّ في بالِد ُهَذْيٍل  وادٍ  ، كما يُقَاُل لواِدي الصَّ

 ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب :

زح  ا ابجلـــــــــــــــِ َبهنـــــــــــــــ َ كـــــــــــــــَ زحِع فـــــــــــــــَ ضٍ ِع جـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ اي ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــُ  نـ

ُض وِ      مــــــــــــَ ٌب جمــــــــــــُح رحجــــــــــــاِء هنــــــــــــَح (2)أُوالِت ِذي الــــــــــــعــــــــــــَ
 

  
، بتَْقِديِم النُّوِن ، وِمثْلُه البَِن القَّطاعِ ،  نُبايِع ، أَو واٍد ، قُْلُت : هَكذا َرواهُ أَبُو َسِعيدٍ  أَْو َجبَل : اْسُم مكاٍن ، نُبَايِعُ  وَشكَّ فِيِه األَْزَهِريُّ ، فقَاَل :

ُل فِيه الياَء قَْبَل النُّوِن ، وقاَل أَبُو بَْكٍر : ُهَو ِمثَاٌل لَْم يَْذُكْره ِسيبَوَ  ّي : َحَكى الُمفَضَّ ْيهٌ ، وأَّما اْبُن ِجنِّي فَجعَلَهُ ُربَاِعيًّا ، وقاَل : ما وقاَل ابُن بَّرِ

فأَّما إِْلَحاُق َعلَِم « ويَُكوُن َعلَى يَفَاِعَل نَْحو : اليََحاِمِد واليََراِمعِ :»بَْكٍر أَْن أَْوَرَدهُ َعلَى أَنَّه أََحُد الفََوائِِت ، أاَل يَْعلَُم أَنَّ ِسيبََوْيهٌ قاَل أَْظَرَف بأَبِي 

: نُفَاِعُل ، كنُضاِرُب ونُقَاِتُل ، نُِقَل وُجِمَع  فنُبَايِعُ  «.نُبَايِعَات (3) [َراوٍ ]وإِْن َرَواهُ  التَّأْنِيث والَجْمعِ بِه ، فزائٌِد َعلَى الِمثَاِل ، َغْيُر ُمْحتََسٍب بِه ،

 .(4)، وَكذِلَك نُبَاِوعات 

ِليُل َعلَى أَنَّ   واِحٌد ، قَْوُل البَُرْيِق الُهَذِلّيِ يَْرثِي أَخاهُ : نُبَايِعاتٍ و نُبَايِعَ  وفِي العُبَاِب : والدَّ

ي  غــــــــــــِ ــــــــــــح ُت أَب بــــــــــــح وحَم َذهــــــــــــَ ــــــــــــَ ُت يـ يــــــــــــح ــــــــــــَ دح القـ قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

زحِم      ضٍ حبــــــــــــــــَ ايــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ وحمــــــــــــــــًا أَمــــــــــــــــارَا  نـ ــــــــــــــــَ (5)يـ
 

  
 ثُمَّ قاَل بَْعَد أَْربَعَِة أَْبيَاٍت :

زحَم  ُن حــــــــــــَ قــــــــــــَ  الــــــــــــر محــــــــــــح اتٍ ســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــَ ايــــــــــــِ بــــــــــــَ ــــــــــــُ  نـ

زَارَا      َواًء غـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــح وحزَاِء أَنـ َن اجلـــــــــــــــــــــَ (6)مـــــــــــــــــــــِ
 

  
 ْلَمى :ِحَجاِزيٌّ ، أَُظنُّه قُْرَب الَمِدينَِة ، َعلَى ساِكنِها أَْفَضُل الّصالةِ والّسالِم ، ويُْرَوى قَْوُل ُزَهْيِر بِن أَبِي سُ  كُزبَْيٍر : ع نُبَْيعٌ وِ 

يـــــــــــُت ِدايرًا  ضِ َغشـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــح بــــــــــــَ ِد  ابلـــــــــــنــــــــــــ  مـــــــــــَ هـــــــــــح  فـــــــــــثــــــــــــَ

دِ      بـــــــــــــَ عـــــــــــــح نح أُمِّ مـــــــــــــَ ن مـــــــــــــِ َويـــــــــــــح ـــــــــــــح دح أَقـ  َدَواِرَس قـــــــــــــَ

  
َوايَةُ الَمْشُهوَرةُ   «.البَِقيعِ ب»والّرِ

 بعََرفَاٍت. ، وفِي التَّْكِملَة :َجباَلنِ  كُجَهْينَةَ : َمْوِضعَانِ  النُّبَْيعَةُ و ، النَّْبعَةُ وِ 

 ، على ساِكنِها أَْفَضُل الّصالةِ والسَّالِم. : ع ، بالَمِدينَةِ  نابِعٌ وِ 

حاحِ. َمَسايُِل َعَرقهِ  ، أَي : البَِعيرِ  نََوابِعُ  ِمَن الَمَجاِز : َرَشَحتْ وِ   ، وِهَي الَمَواِضُع الَّتِي يَِسيُل ِمْنَها َعَرقُه ، كما فِي الّصِ
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ْحَمرَّ ، وقد جاَء ، وإِذا تَقَاَدَم ازاَد األَْزَهِريُّ : ِمْن أَْشَجاِر الِجبَاِل ، وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : َشَجٌر أَْصفَُر العُوِد َرِزينُه ثَِقيلُهُ في اليَِد  : َشَجرٌ  النَّْبعُ وِ 

 ، فَلَْم يَُطْل بَْعُد ،« ُعودٍ  ِمنْ  هللاُ  أََطالَكَ  ال»:  فقالَ  ، وسلموآلهعليههللاصلىقيَل : كاَن يَُطوُل ويَْعلُو ، فَدَعا َعلَْيِه النَّبِيُّ : ِذْكُره في الَحِديِث 

ََّخذُ ِمْنهُ ، قاَل أَبو َحنِيفَةَ : للِقِسّيِ  ْت إِلَى قَْوِس وُكلُّ الِقِسّيِ  تُت يَْعنِي  ـ؛ ألَنََّها أَْجَمُع الِقِسّي لألَْرِز واللِّيِن  النَّْبعِ  َكَرَمتَْها قَْوسُ  النَّْبعِ   إِذا ُضمَّ

 باألَْرزِ 

__________________ 
 رج منه املاء ومجعه ينابيض.( كذا ابألصر والذي يف املفردات املطبوع : يقا  نبض املاء ينبض نبوعاً ونبعاً ا والينبوع العا الذي ل1)
 برواية : با ينابض. 6/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( يف اللسان : ينابعاوات.4)
 برواية ذهبَت تبغي. 61/  3( ديوان اهلذليا 5)
 ( ديوان اهلذليا برواية : جزع نبايعات.6)
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َة  د   قاَ  : وال َيُكوُن الُعوُد َكرمياً َحىت َيُكوُن كذِلَك ا وأَنحَشَد اجلَوحَهرِي  للش ّماِخ : ـالشِّ
 (1)بـََراَها الَقّواُس  النبحضِ َشرَاِئُج 

ِة : مَّ  وقال ُدَرْيُد بُن الّصِ

داِح وِ  ــــــــــــِ نح ق َر مــــــــــــِ فــــــــــــَ ضِ َأصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــح ب ــــــــــــ  ــــــــــــنـ رحٍع  ال ــــــــــــَ  فـ

رحسِ      ٍب وضــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــح نح عــــــــــــَ اِن مــــــــــــِ مــــــــــــَ لــــــــــــَ  بــــــــــــِه عــــــــــــَ

  
هامِ   : بُِرَي ِمْن فَْرعِ الغُْصِن ، ليَس بِفْلٍق ،يَقُولُ  ُد : وِللّسِ والشَّْوَحُط والشَّْرياُن :َشَجَرةٌ واِحَدةٌ ، ولِكنَّها  النَّْبعُ  تُتََّخذُ من أَْغَصانِه ، وقاَل الُمبَّرِ

والنّابُِت ِمْنهُ في السَّْفحِ  ، نَْبعَةٌ  ، والَواِحدُ  النَّْبعُ  فُهوَ  بُُت فِي قُلَِّة الَجبَلِ يَنْ  ، فما (2)تَْختَِلُف أَْسَماُؤَها الْختِالِف َمنَابِتِها ، وتَْكُرُم على ذِلك 

ُل قْوسَ  ـوقال الّشاِعُر « ش ح ط»، وقد تَقَدََّم ذِلَك في  (3) الشَّْوَحطُ  فَُهو فِي الَحِضيِض  ما َكانَ و الشَّْرياُن ، َعلَى قَْوِس الشَّْرياِن  النَّْبعِ  يُفَّضِ

 : ـوالشَّْوَحِط 

وحَم وَ  ــــــــقــــــــَ اُف ال َف ختــــــــَ ــــــــح ي ـــــــــــــــــــــــــــــكــــــــَ ٌر  ـ ــــــــِ َك هــــــــاب ــــــــ    ـأُم
ريُ وِ      فــــــــــــــــــِ ٌس فــــــــــــــــــارٌِج وجــــــــــــــــــَ وح ــــــــــــــــــَ َدَ  قـ نــــــــــــــــــح  عــــــــــــــــــِ

  

َن  ضِ مــــــــِ بــــــــح ٌة  الــــــــنـــــــــ  يــــــــلــــــــَ حــــــــِ تــــــــَ ٌة ُمســـــــــــــــــــــح رحاَينــــــــَ  ا ال شـــــــــــــــــــــِ

  
ُرورُ وِ    اِء غــــــــــــَ قــــــــــــَ َد الــــــــــــلــــــــــــِّ نــــــــــــح رٌت عــــــــــــِ وححــــــــــــَ  ال شــــــــــــــــــــــــــَ

  
أْيِ  يُْضَربُ  ، َمثلٌ « ألَْوَرى ناًرا بالنَّْبعِ  اْقتََدحَ لَو »قْولُُهم : وِ   وقاَل األَْعَشى : ال نَاَر فِيهِ  النَّْبعَ  أَي : ألَنَّهُ  والِحْذِق باألُُموِر ؛ فِي َجْوَدةِ الرَّ

ٍة قـــــــــــــــاِدحـــــــــــــــاً وِ  مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح َت يف  ـــــــــــــــُ وح ُرمـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  ل

اًة      ضٍ َحصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح ب ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــنـ َت اَنرَا ب ـــــــــــــــــــح  أَلوحَري

  
 َمثاَلً فِي قِلَِّة النّاِر ، قالَهُ أَبُو َحنِيفَةَ. النَّْبعَ  ألَْوَرى له ، وذِلك ما ال يَتَأَتَّى ألََحٍد ، وَجعَلَ  بنَْبعٍ  ى لَهُ ، َحتَّى لَو قََدَح َحصاةً يَْعنِي أَنَّه ُمَؤتًّ 

حاحِ. نَبّاَعتُكَ  يُقَاُل : َكَذبَتْ  االْستُ  ُمَشدََّدةً : النَّبّاَعةُ وِ  العََرُق : إِذا ساَل ، وُكلُّ راِشح  اْنبَاعَ و ، إِذا َرَدَم ، وبالغَْيِن الُمْعَجَمِة أَْيضاً ، كما في الّصِ

 : ُمْنباٌع.

يَْعنِي بِه  َوِهم َمْن َذَكَرهُ هُهنَاو وقد تَقَدََّم ،« ع ب و»في  َعلَْينَا فِي الَكالِم : إِذا اْنبَعََث ، أَو َوثََب بَْعَد ُسُكوٍن ، َمَحلُّ ِذْكِره اْنبَاعَ  وَكذا

ّي والّصاَغانِيُّ ، ولَّما كاَن ابُن ُدَرْيد قَْد َسبََق الَجْوَهِريَّ في ِذْكِرهِ   فِي هذا التَّْرِكيِب لَْم يَُخصَّ الَجْوَهِريَّ الَجْوَهِريَّ ، وقد نَبَّهَ عليِه ابُن بَّرِ

ه.  بالتََّوهُِّم ، بَْل َعمَّ

ا قَْولُ    َعْنتََرةَ :وأَمَّ

َباعُ  َرٍة  يـَنـح  (4)ِمنح ِذفـحَر  َغُضوٍب َجسح
 فأَِلفُه لإِلْشبَاعِ َضُروَرةً ، وُرِوَي بَِحْذفِها أَْيضاً.

 وِمْنهُ قَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب : الماُء : جاَء قَِليالً قَِليالً  تَنَبَّعَ وِ 

َره  اقـــــــــــــــَ  أَمـــــــــــــــح ا َوشـــــــــــــــــــــــــــــَ  ذَكـــــــــــــــَر الـــــــــــــــُوُروَد هبـــــــــــــــَِ

ه      نـــــــــُ ـــــــــح يـ َر حـــــــــَ بـــــــــَ ـــــــــح ؤحمـــــــــًا ا وأَقـ ضُ شـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــ  ـــــــــَ نـ ـــــــــَ تـ ـــــــــَ  (5) يـ
  

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

بّيِ قَْبَل أَْن تَْشتَدَّ ، فإِذا اْشتَدَّْت فَِهَي اليافُوُخ. النَّبّاَعةُ  ّماَعةُ ِمْن َرأِْس الصَّ  ، ُمَشدََّدةً : الرَّ

لُه ُمدَّ ، قالَهُ ُكَراع ،  يُنَابِعا وِن ، َعن الُمفَّضِل ، ويُقَاُل فيه أَْيضاً :، بَضّمِ الياِء : لُغَةٌ فِي نُبَايِع بالنُّ  يُنَابعُ وِ  ّمِ َمْقُصوًرا ، فإِذا فُتَِح أَوَّ ، بالضَّ

مَّ ، ويُْرَوى  ، بَضّمِ الياِء. يُنَابِعَاتو ، بفَتْحِ النُّوِن ، نَبَايِعات وَحَكى غيُره فيِه الَمدَّ والضَّ

ّيٍ ، وأَْنَشَد للمَ  النَّبِيعُ وِ   ّراِر :، كأَِميٍر : العََرُق ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

 نَِبيعاً تـََر  بِِلَح  مَجَامِجِها 
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ِره ، والَجْمعُ  َمْنبَعُ وِ   .الَمنَابِعُ  الماِء : َمْوِضُع تَفَجُّ

 ُحْلٌو ، ليس لَُهْم َغْيُره. ـأََحد ثُغُوِر ِمْصَر  ـ: َعْيٌن بالقُْرِب من السَُّوْيِس  النّابِعَةُ وِ 

 أَْيضاً. نّابِعِ ال ، وجاَء بَمْعنَى الَمْنبَعُ  : اليَْنبُوعُ وِ 

 َكِريَمٍة. نَْبعَةٍ  منهُ ، وُهَو ِمنْ  نَْبعَةً  ، وما َرأَْيُت أَْصلَبَ  النَّْبعِ  (6)وِمَن الَمَجاِز : فاُلٌن ُصْلُب 

__________________ 
 ( قبله يف اللسان :1)

 كــــــــــــــــــــــــبهنــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــــــــا اإلمخــــــــــــــــــــــــاسح 

اسح وِ      ـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــِر وهـــــــــــــــــــــــــاٍد قـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــّ  دجُل ال

  

 ختتلف ألا ها وتكرم مبنابتها. 445/  1للمربد ( يف الكامر 2)
 ( كذا ابألصر ويف الكامر : وما كان يف سفحه فهو الشوحرت ا وما كان يف ا ضي  فهو الشراين واألصر كاللسان والتهذيب.3)
 ( ديوانه واللسان وعجزه فيه :4)

 زايفة مثر الفني  املقرمِ 
 املكَدِم. 22ويف الديوان ص 

 «.شؤمٌ »برواية  5/  1اهلذليا ( ديوان 5)
 ( األساس : صليُب.6)
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 : تاَلقَْوا. النَّْبَع بالنَّْبعِ  وقَرُعوا

 ِمْن فاُلٍن أَْمٌر : َظَهَر. نَبَعَ وِ 

 العََرُق : َرَشَح. نَبَعَ وِ 

َر هللاُ   الِحْكَمِة َعلَى ِلسانِه. يَنَابِيعَ  وفجَّ

 ، بالفَتْحِ : بَلٌَد بعُماَن. نَْبعَةُ وِ 

ّمِ والَكْسِر ، يَْنتِعُ و يَْنتُعُ  الدَُّم ، نَتَعَ  : [نتع] ً  ، بالضَّ ّمِ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْي : نُتُوعا ،  *[قليال]َخَرَج ِمَن الُجْرحِ قَِليالً  بالضَّ

 .نَاتِعٌ  ِمَن العَْيِن. أَو الَحَجِر ، فُهوَ  يَْخُرجُ  وَكذا الماءُ 

ً  العََرُق ِمَن البَدنِ  نَتَعَ  ُربََّما قالُوا :وِ   في العََرِق أَْحَسُن. نَتَعَ  ، وُهَو ِشْبهُ نَبََع نُبُوعاً ، إِاّل أَنَّ  يَْنتُع نُتُوعا

ُجُل : أَْنتَعَ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  ً  َعِرقَ  الرَّ  ًرا.َكثِي َعَرقا

 لَْم يَْنقَِطْع. : إِذا ءُ القَي أَْنتَعَ  قاَل أَبُو َزْيٍد :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َجاجِ : أَْن ال يَُكوَن ُدونَه َشيْ  النَّتْعُ  ُمتاَلِحَمةُ ، قالهُ ٌء ِمن الِجْلِد يَُواِريه ، وال َوَراَءهُ َعْظٌم يَْخُرُج ، قَْد حاَل ُدوَن ذِلَك العَْظم ، فتِْلَك ال، فِي الّشِ

 خاِلُد بٌن َجْنبَة.

ُجلُ  اْنثَعَ  : [نثع] ً  الرَّ  قاَء َكثِيًرا. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : أَي إِْنثَاعا

 خَرج الدَُّم ِمْن أَْنِفه فغَلَبَهُ. : أَْنثَعَ وِ 

 وتبَِع بَْعُضهُ بَْعضاً ، هَكَذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن. خَرَجا من األَْنِف : الدَّمُ  كذِلكو ِمْن فِيِه ، ءُ القَيْ  أَْنثَعَ  قاَل أَبُو َزْيٍد :وِ 

ً  ءُ القَي أَْنثَع أَنْ « ث ع ع»قُلُت : وقَْد تَقَدَّم في  ه  إِْنثَاعا ُء ، ِمثَاُل القَيْ  اْنثَعَّ  : ـفِي النّواِدر  ـ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ َوْحَده ، وأَّما أَبُو َزْيٍد فنَصُّ

ْل.  اْنَصبَّ ، فراجْع ذِلَك ، َوتَأَمَّ

ً  كَمنَعَ  فِي اإِلْنَساِن ، الطَّعَامُ  نََجعَ  : [نجع] حاحِ  يَْنَجُع نُُجوعا ّمِ ، وَضبََطه في الّصِ : من َحدَّْي َضَرَب وَمنََع ، هَكذا ُهَو بالَكْسِر والفَتْحِ ، بالضَّ

ً »، وعليِه إِشاَرة  يَْنِجعُ  َعلَى لَْفظِ  حاحِ ، زاَد في اللَِّساِن : أَو تَبَيَّنَْت تَْنِميَتُه ، واْستَْمَرأَهُ وَصلََح َعلَْيِه ، وأَْنَشَد  َهنَأَ آِكلَهُ  :« َمعا ، َكما في الّصِ

  لألَْعَشى :الّصاَغانِيُّ 

م  كـــــــــاهنـــــــــَُ َو  مـــــــــَ لـــــــــح ن  والســـــــــــــــــــــــ  َ
وا املـــــــــ مـــــــــُ عـــــــــِ وح أُطـــــــــح  لـــــــــَ

ُم      يــــــــهــــــــِ مــــــــًا فــــــــِ عــــــــح اُس طــــــــُ َر الــــــــنــــــــّ امــــــــا أَبحصــــــــــــــــــــــَ عــــــــَ  جنــــــــََ

  
ً  العَلَُف فِي الّدابَّةِ  نََجعَ وِ  يِت. أَْنَجعَ  : أَثََّر ، وال يُقَاُل : نُُجوعا ّكِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، عن اْبِن الّسِ

، وقَْولُه : الِخَطاُب هَكذا ُهَو في العُبَاِب ، واألَساِس ، واللَِّساِن ،  (1) َدَخل فأَثَّرَ و أَي : َعِمَل فيهِ  الَوْعُظ والِخَطاُب فِيهِ  نََجعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

َح عليه ، حاحِ ، بالّطاِء ، وُوِجَد بَخّطِ أَبِي َزَكِريّا في الحاِشيَِة الِخضاب ، وقَْد َصحَّ عَ و كأَْنَجعَ  وسائِِر نَُسخِ الّصِ  .نَجَّ

ْعُي. يُْستَْمَرأُ بِه ، ويُْسَمُن َعْنهُ و ويُْستَْرَجُع عنهُ ، وذِلَك إِذا نَفََع ، بهِ  يُْستَْنَجعُ و بِِه ، عُ يُْنجَ و َعْنه ، يُْنَجعُ  َطعَامٌ  يُقَال : هذاوِ   ، وكذِلَك الّرِ

حاحِ ، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ اِلَرطاةَ بِن ُسَهيَّةَ : نِميرٌ  ، كَصبُوٍر ، كما يُقال : نَُجوع ماءٌ وِ   ، َكما فِي الّصِ

اِر فــــــــــــمــــــــــــاُ ه  مــــــــــــَ َررحن عــــــــــــلــــــــــــ  مــــــــــــاِء الــــــــــــغــــــــــــِ  مــــــــــــَ

وعٌ      اِء   جنـــــــــــــَُ مـــــــــــــَ وعُ كـــــــــــــمـــــــــــــا مـــــــــــــاُء الســـــــــــــــــــــــــــّ  جنـــــــــــــَُ

  
يِت ، وُهَو : النَُّجوعُ وِ  ّكِ  أَي : َعلَْفتَُها بِه. بِه ، كَمنَعَ  نََجْعتُهاو ، وقَْد نََجْعتَُها إِيّاهُ ، ماٌء بِبَْزٍر أَو َدقِيٍق ، تُْسقَاهُ اإِلبِلُ  : الَمِديُد ، َعن اْبَن الّسِ

ّمِ : طلَُب الَكإِل فِي َمْوِضِعه النُّْجعَةُ وِ  حاحِ ، اْنتََجْعتُ : تَقُوُل ِمْنهُ  ، بالضَّ ، بَضّمٍ ففَتْحٍ ، ومْنهُ قيل ِلقَْوٍم : بَِم كثَُرْت  النَُّجعُ  ج : ، َكما في الّصِ

َجعِ ، وقد تَقَدََّم في  بالنَُّجعِ  فقالُوا : أَْوصانَا أَبُونَا ؟أَْمَوالُُكم ِعنَد العََرِب : الَمْذَهُب فِي َطلَِب الَكإَلِ في  النُّْجعَةُ وقاَل األَْزَهِريُّ :« ر ج ع»والرُّ
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، وفَنَاِء ماِء الّسماِء فِي الغُْدَراِن ، فال يََزالُوَن حاِضَرةً يَْشَربُوَن  (2)ْحَضُر َمحاِضُرها ِعْنَد َهْيجِ العُْشِب ، ونَْقِص الُخَرِف َمْوِضِعه ، والباِديَةُ تُ 

عَ  بِيُع تََوزَّ  ، وتَتَبَّعُوا النَُّجعُ  تُْهمالماَء الِعدَّ ، َحتّى يَقََع َربِيٌع باألَْرِض َخَرفِيًّا كاَن أَو َشتِيًّا ، فإَِذا َوقََع الرَّ

__________________ 
 ساقطة من الكويتية. (*)
 ( اللسان : ودخر وأَث ر.1)
 حتريف.« ونق  اجلز »( األصر واللسان ويف التهذيب : 2)
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َربُوَن الَكرََع ا وهُ  َب ِإذا َأعحَشَبِت الِبالُد ا وَيشح َماِء ا فال يَزاُلون يف مساِقرَت الَغيحِث ا يـَرحَعوحَن الَكأَل والُعشح  الن َجضِ  َو ماُء الس 
رَاُن ا فرَيحِجُعوَن ِإىل َ اِضرِِهم َعَل  َأعحَداِد املِياِه. ُب ِمنح عاٍم قاِبٍر ا وتَِنش  الُغدح  ِإىَل َأنح َيِهيَج الُعشح

، أَي : بَِعيُد « النُّْجعَةِ  إِنََّك لَبَِعيدُ :» ـ أَْكِله َكثَْرةُ  فغاَظهُ  ، مائَِدتِه َعلَى َمعَه أُْكلُ يَ  كانَ  لَرُجلٍ  قالَ  ـ عنههللارضي ـوقاَل اللَّْيُث : بَلَغَنَا أَنَّ ُمعَاِويَةَ 

بَعِ ، فقاَل : لَعََن هللاُ َطعَاماً يُْؤَذى َعلَْيِه أَْهلُه ، وكاَن تَنَاَوَل َدَجاَجةً ِمْن بَْيِن يََدْيهِ   َعْنهُ.، َرِضَي هللاُ  الطَّلَِب للّشِ

 لَهُ ، وال يُْفَرُد. إِتْبَاعٌ  بضّمِ النُّوِن : ُشَجاٌع نُجاعٌ وِ 

 يَْنَجعُ  وُهوَ »َحِديُث َعِلّيٍ :  أَي : تُْسقاهُ ، وقَْد نََجْعتُها إِيّاه ، وبِه ، وِمْنهُ  يُوَجُر اإِلبِلَ  ثُمَّ  (1) َخبٌَط يُْضَرُب بالدَّقِيِق والماءِ  ، كأَِميٍر : النَِّجيعُ وِ 

ً بَ   أَي : يَْعِلفُها.« َكَراٍت لَهُ َدقِيقاً وَخبَطا

َر قَْوُل َطَرفَةَ : ِمَن الدَِّم : ما كاَن إِلى السََّوادِ  النَِّجيعُ وِ   ، أَو ُهَو الدَُّم ُمْطلَقاً ، وقاَل يَْعقُوُب : ُهَو الدَُّم الَمْصبُوُب ، وبه فُّسِ

ه  ــــــــــــــــُ ن وح رًا لــــــــــــــــَ مــــــــــــــــًا فــــــــــــــــاخــــــــــــــــِ َ َرقــــــــــــــــح اح  عــــــــــــــــالــــــــــــــــَ

رِيٍّ       قــــــــــــَ بـــــــــــــح نح عــــــــــــَ يــــــــــــضِ مــــــــــــِ جــــــــــــِ يــــــــــــحح  كــــــــــــنــــــــــــَ  الــــــــــــذِّبــــــــــــِ

  
ةً ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ َعن األَْصَمِعّيِ ، أَو : َدُم الَجْوفِ   وقِيَل : ُهَو الطَِّريُّ ِمْنهُ ، قاَل الّشاِعُر : خاصَّ

تح وِ  ــــــــــــــَ َدَرتح وخــــــــــــــان ٌة غــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ي ُب  ــــــــــــــِح  خُتحضــــــــــــــــــــــــــــَ

نح      َر مــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــضِ أَبمحــــــــــــــــــحَ ي وحِف آنِ  جنــــــــــــــــــَِ  اجلــــــــــــــــــَ

  
 ، أَي : َدَم الَجْوِف ، وقاَل الَمّراُر بُن َسِعيٍد : النَِّجيعَ  ويُقَال : َطْعنَةٌ تَُمجُّ 

ه  نـــــــــــــــح الُء مـــــــــــــــِ ٌة جنـــــــــــــــَح نـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح َ  طـــــــــــــــَ فـــــــــــــــ  نــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

بـــــــــــــاُه َدمـــــــــــــًا وِ      ُ  جـــــــــــــانـــــــــــــِ لـــــــــــــِ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ ايـ يـــــــــــــعـــــــــــــَ  جنـــــــــــــَِ

  
ُجُل : إِذا أَْنَجعَ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ   أَْفلََح. الرَّ

 لَة.كما فِي التَّْكمِ  الفَِصيَل : أَْرَضعَهُ  أَْنَجعَ  قاَل َغْيُره :وِ 

 قاَل ُسَوْيٌد اليَْشُكِريُّ : : َطلََب الَكألَ فِي َمْوِضِعه اْنتََجعَ وِ 

ٍث خــــــــــــــاِدٍر  يــــــــــــــح ُ لــــــــــــــَ ريح ٌد غــــــــــــــَ َويــــــــــــــح رح ســــــــــــــــــــــــــــُ  هــــــــــــــَ

ِه      يـــــــــــــح لـــــــــــــَ َدتح أَرحٌض عـــــــــــــَ ئـــــــــــــِ ضح ثـــــــــــــَ جـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح  ؟فـــــــــــــانـ
  

قاعِ :  وقاَل ابُن الّرِ

ٌد وِ  تح َأحـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــح ا أَنـ ُر ممـــــــــــــِّ َ  أَيحكـــــــــــــُ يـــــــــــــح  لـــــــــــــَ

َب يف اآفــــــــــــاِ  و وِ      لــــــــــــ  قــــــــــــَ وح تـــــــــــــَ الــــــــــــَ عــــــــــــَ جــــــــــــَ تــــــــــــَ  انـــــــــــــح

  
ة كاَن يَأُْكلَُها ، فقاَل :   .(2)« اْنتََجعَ  َمْن أَْجَدَب فقد»وقاَل أَبُو لَْيلَى : تَنَاَوَل َرُجٌل ِمْن بَْيِن يََدْي ُمعَاِويَةَ من ُمخَّ

ً  اْنتََجع من الَمَجاِز :وِ  َمِة يَْمَدُح بِالَل بَن أَبِي بُْرَدةَ : أَتاهُ طاِلباً َمْعُروفَه : إِذا فاُلنا  ، قاَل ذُو الرُّ

ُت  عـــــــــح اَس  (3)لـــــــــَِ ونَ الـــــــــنـــــــــّ عـــــــــُ جـــــــــِ تـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ ثـــــــــاً  يـ يـــــــــح  غـــــــــَ

َدَح      ــــــــــح ي ُت ِلصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ل ــــــــــقــــــــــُ يف عــــــــــِ جــــــــــِ ــــــــــَ ت ــــــــــح الال انـ ــــــــــِ  ب

  
عَ  عَتْ  هِذه َهواِزنُ »وفِي َحِديِث بَُدْيِل بِن َوْرقَاَء لَْيلَةَ فَتْحِ َمكَّةَ :  ، أَي فِي َطلَِب الَكإَلِ والَمْعُروِف ، فِيِهَما كتَنَجَّ  «.أَْرَضنَا تَنَجَّ

حاحِ ، والَمْحَضُر : الَمْرِجُع إِلى الِميَاِه. الَمْنِزُل فِي َطلَِب الَكإَلِ  بفتحِ الجيِم : الُمْنتََجعُ وِ   كما في الّصِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ َعْن يَْعقُوَب. اْنتََجعَ  ، في َمْعنَى يَْنَجعُ  ، كفَِرحَ  نَِجعَ 

 األَْرَض ، ِمْن َحّدِ َمنَع. نََجعُوا ، وقَدْ  نَواِجعُ و ، ناِجعَةٌ  وهؤالِء قَْومٌ 
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 ، قاَل ابُن أَْحَمَر : الَمنَاِجعُ  ، والَجْمعُ  الُمْنتََجعُ  : الَمْنَجعُ وِ 

تح  هــــــــاكــــــــانــــــــَ اجــــــــعــــــــَ نــــــــَ ا  مــــــــَ هــــــــَ ــــــــُ بـ ا وجــــــــانــــــــِ نــــــــَ هــــــــح ــــــــد   ال

ًة َدَررَاوِ      رحقـــــــــــــــــَ رَاُه فـــــــــــــــــِ ا تــــــــــــــــــَ ف  ممـــــــــــــــــِّ  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ

  
 .كاْنتََجعَتْهُ  اإِلبُِل والغَنَم الَمْرتََع ، نََجعَتِ  وكذِلَك :

 َن فِي ذِلَك إِلَى اإِلَغاَرةِ والنَّْهِب ، فقاَل :واْستَْعَمَل َعبِيٌد االْنتَِجاَع فِي الَحْرِب ، ألَنَُّهم إِنََّما يَْذَهبُو

نَ  عـــــــــــــــح جـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــح رََج يف  فـــــــــــــــانـ  ا ـــــــــــــــاِرَث اأَلعـــــــــــــــح

َواِد      اِر الـــــــــــعـــــــــــَ طـــــــــــّ ِر خـــــــــــَ يـــــــــــح ٍر كـــــــــــالـــــــــــلـــــــــــ  فـــــــــــَ حـــــــــــح  جـــــــــــَ

  
 ، أَْي : أََمِلي ، َعلَى الَمثَِل. نُْجعَتِي ويُقَاُل : ُهوَ 

عَ و ، أَْنَجعَ و فيِه الّدواُء ، نََجعَ وِ   .يَْنِجعُ و يَْنَجعُ  : نَفََع ، نَجَّ

__________________ 
 ومثلها يف اللسان.« وابملاء»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 ( يف األساس : من أجدب جنابه انتجض.2)
 ( يف األساس : رأيت.3)
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 َء ونَفََع.: إِذا اْستُْمِرى ُمْنِجعٌ و ناِجعٌ  وَطعَامٌ 

 ٌء.: َمِرى نَِجيعٌ و ناِجعٌ  وماءٌ 

فِي البََدِن ِمْن َطعَاٍم أَو َشَراٍب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد  نََجعَ  : ما النَِّجيعُ وِ 
ِة : (1) مَّ  ِلَمْسعُوٍد أَِخي ِذي الرُّ

هــــــــــــا وِ  ِديــــــــــــثــــــــــــَ اُء َأن  حــــــــــــَ تح َألــــــــــــحَ مــــــــــــَ لــــــــــــِ دح عــــــــــــَ  قــــــــــــَ

يـــــــــــضٌ      اِء   جنـــــــــــَِ مـــــــــــَ يــــــــــــضُ كـــــــــــمـــــــــــا مـــــــــــاُء الســـــــــــــــــــــــــ   جنـــــــــــَِ

  
عَ وِ   : تَلَطََّخ بالدَِّم. تَنَجَّ

بِّيِ : ُهَو اللَّبَُن. نَُجوعُ وِ   الصَّ

بِيُّ بِلَبَِن الّشاةِ ؛ إِذا ُغِذَي بِه ، وُهَو َمجاٌز. نُِجعَ وِ   الصَّ

 ، عن ابِن القَّطاعِ. نََجْعتُ  ، لُغَةٌ فِي النَُّجوعَ  وأَْنَجْعُت اإِلبَِل : أَْلقَْمتُها

 .النُّْجعَةِ  بَنِي فاُلٍن ، يُْطلَُق َعلَى َمَواِضعِ  نَْجعُ  ، كبَْدٍر وبُُدوٍر ، يُقَال : هذا النُُّجوعُ  ، بالفَتْحِ : بَْيٌت ِمْن َشعٍَر ، َجْمعُه النَّْجعُ وِ 

ْوا ً  وقَْد َسمَّ  .ُمْنتَِجعا

ً  بَِحقِّي ، كَمنَعَ  فاُلنٌ  ِلي نََخعَ  : [نخع]  ، أَي : أَقَرَّ وأَْذَعَن ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، وكذِلَك بََخَع ، بالباِء كما تَقَدََّم. نُُخوعا

ً  الشَّاةَ  نََخعَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ  ً  ي العُبَاِب ، وقاَل َغْيُره : نََخعََها، كما فِ  َسلََخها ثُمَّ َوَجأََها فِي نَْحِرَها ِليَْخُرَج َدُم القَْلبِ  : يَْنَخعَُها نَْخعا  : قََطعَ  نَْخعا

ً  ، يُقَاُل : َذبََحَها« َحتَّى تَِجبَ  الذَّبِيَحةَ  تَْنَخعُوا أاََل ال»في الَحِديث : و ، نُخاَعَها ،  نُخاَعها جاَوَز ُمْنتََهى الذَّْبحِ ، فأََصابَ  ، أَي : فنََخعََها نَْخعا

 ، وتَأِْويُل الَحِديِث ، أَي : ال تَْقَطعُوا َرقَبَتَها وتَْفِصلُوَها قَْبَل أَْن تَْسُكَن َحَرَكتَُها. النَُّخاعِ  الذّابُح فأََصاَب القَْطع إِلىإَِذا َعِجَل  (2)وذِلَك 

حاحِ ، واللَِّساِن ، و فاُلناً الُودَّ والنَِّصيَحةَ : أَْخلََصُهَما لَهُ  نََخعَ وِ   هو َمَجاٌز.، َكَما فِي العُبَاِب والّصِ

َر قَْوُل وقِيَل : ُهَو الُمبِيُن ِلألُُموِر ، وقِيَل : ُهَو الَِّذي قَتََل األَْمَر ِعْلماً ، األَِخيُر عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، وُهوَ  : العاِلمُ  النّاِخعُ وِ   َمَجاٌز ، وبِِه فُّسِ

 ُشْقراَن السَّالمانِّيِ :

َرُه  ا أَمـــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــُ ِذي َرب ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ِإن  الـــــــــــــــــــــ 

     َ ا  ـــــــــــــــــَ دح ب ـــــــــــــــــَ رنا وق ضِ ســـــــــــــــــــــــــــــــِ اخـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــل  ل

  

ا  هـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ هـــــــــــــــا َأهـــــــــــــــح بـــــــــــــــُ جِي حَيحســـــــــــــــــــــــــــــَ الـــــــــــــــ   لـــــــــــــــكـــــــــــــــَ

  
ضِ    اســــــــــــــــــــــــــِ َي يف الــــــــــــتــــــــــــّ رًا ا وهــــــــــــح كــــــــــــح راَء بــــــــــــِ ذح  عــــــــــــَ

  
ّمِ : النَُّخاَمةُ  النُّخاَعةُ وِ  حاحِ ، وُهَو ما يَتْفُلُه اإِلْنَساُن ، ، بالضَّ ْدِر ، أَو ما يَْخُرُج ِمَن الَخْيُشومِ  ، َكما ِفي الّصِ ، وقاَل ابُن  أَو ما يَْخُرُج ِمَن الصَّ

ّي : ولَْم يَْجعَ  النَُّخاعَ  األَثِيِر : ِهَي البَْزقَةُ الّتِي تَْخُرُج ِمْن أَْصِل الفَِم ِمّما يَِلي بَمْنِزلَِة النَُّخاَمِة إِاّل بَْعُض البَْصِريِّيَن  النَُّخاَعةَ  ْل أََحدٌ ، قاَل ابُن بَّرِ

 «.فِي الَمْسِجِد َخِطيئَةٌ  النَُّخاَعةُ »، وقد َجاَء في الَحِديِث : 

، وناٌس  نَِخاَعهُ  ائِيُّ : من العََرِب َمْن يَقُوُل : قََطْعتُ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ عن الِكسائّي ، ونَصُّ الَجْوَهِرّيِ : قاَل الِكسَ  ، ُمثَلَّثَةً  النُّخاعُ وِ 

ّمِ ، فظاِهُر هَذا الُمَساَواةُ ، ونَقََل َشْيُخنَا َعْن بَْعٍض أَنَّ الَكْسَر فيِه أَْفَصُح وأَْشَهُر ، قال  النَُّخاعِ  ِمْن أَْهِل الِحَجاِز يَقُولُوَن : ُهَو َمْقُطوعُ  بالضَّ

ماغِ ، وتَتََشعَُّب ِمْنهُ ُشعٌَب فِي الِجْسمِ  ، زاَد َغْيُره في َجْوِف الفَقَارِ  الِّذي الَخْيُط األَْبيَضُ  وَ الَجْوَهِريُّ :وهُ   وأَْنَشَد اللَّْيُث : يَْنَحِدُر ِمَن الّدِ

َداعــــــــــــــــا  َداُع فــــــــــــــــال خــــــــــــــــِ َب اخلــــــــــــــــِ  َأالع َذهــــــــــــــــَ

اوِ      اعـــــــــــَ ٍ  َنـــــــــــَ بـــــــــــَ نح طـــــــــــَ ُف عـــــــــــَ يـــــــــــح َد  الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــح  أَب

  
ْلِب ، َحتّى يَْبلَُغ َعْجَب الذَّنَِب ، وُهَو يَْسِقي اويُقَاُل :  لِعَظاَم ، قاَل َربِيعَةُ بُن َمْقُروٍم ُهَو ِعْرٌق أَْبيَُض فِي داِخِل العُنُِق ، يَْنقَاُد فِي فَقاِر الصُّ

بِّيُّ :  الضَّ

تح  َرٌة ِإذا مــــــــــــــــــــاجلَ  عــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ ُه بـ  لــــــــــــــــــــَ

ا      الَن هلـــــــــــــــــَ َه فـــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــاعُ َأخـــــــــــــــــاِدعـــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــّ
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قَبَِة ، النَّخاعُ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : ْلِب ، ويُقَاُل له : َخْيُط الرَّ ْقبَِة ، ويَُكوُن ُمْمتَدًّا إِلى الصُّ :  النَّخاعُ  ويُقَال : : َخْيٌط أَْبيَُض يَُكوُن داِخَل َعْظٍم الرَّ

ماغِ ، وقد تَقَدََّم َشيْ   فراِجْعه.« ب خ ع»ِلَك فِي ٌء ِمْن ذَخْيُط الفَقَاِر الُمتَِّصُل بالّدِ

ُجُل باْسِم َمِلِك األْمالكِ  األَْسَماءِ  أَْنَخع إِنَّ »فِي الَحِديِث :  ِمَن الَمَجازِ وِ  ى الرَّ : أَْقتَلََها ِلصاِحبِه ، وأَْهلََكَها لَهُ ، قاَل ابُن  أَي ، ِعْنَد هللا أَن يَتََسمَّ

واياِت :  أََذلّها ما قَْولُه :: أََشدُّ القَتِْل ، وأَ  النَّّخعُ و األَثِيِر : ْل ،« إِنَّ أَْخنَعَ »، فُهو تَْفِسيٌر ِلما جاَء فِي بَْعِض الّرِ  قاَل بَْعُضُهْم :و وقد تَقَدََّم ، فَتَأَمَّ

 وُهَو قَِريٌب ِمْن قَْوِلِهم : أَْقتَلَُها لَهُ وأَْهلَُكَها. أَْقَهرها أَيْ 

__________________ 
 ابألصر ا والبيت التاد مل يرد يف الصحاح بر نبه عليه مصححه اب اشية ا وبعد ما ذكره قا  : كذا يف نسخة األصر.( كذا 1)
 ( عبارة التهذيب : والنخض للذبيحة : أن يعجر الذابح فيبلغ القطض إىل النخاع.2)
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أِْس  ، الَمْنَخعُ وِ  حاحِ. كَمْقعٍَد : َمْفِصُل الفَْهقَِة بَْيَن العُنُِق والرَّ  ِمْن باِطٍن ، كما في الّصِ

 نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، َعن اْبِن ُدَرْيٍد. كيَْمنَُع : ع يَْنَخعُ وِ 

 ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. العُوُد ، كفَِرَح : َجَرى فيِه الماءُ  نَِخعَ وِ 

َكةً : قَبِيلَةٌ باليََمنِ  النََّخعُ وِ   ، وُهْم ِمْن َمْذِحَج. بِن ُعلَةَ بِن َجْلِد بن ماِلٍك بن أَُددٍ  (1) وُهَو اْبُن َعْمِرو ، النََّخِعّيِ  َرْهُط إِْبَراِهيمَ  ، ُمَحرَّ

عَ وِ  . : َرَمى نُخاَمتَه تَنَخَّ  ، نقله الَجْوَهِريُّ

عَ  َء ما فِيِه ِمَن الَمَطِر ،السََّحاُب : قا اْنتََخعَ  ِمن الَمَجاِز :وِ   قاَل الّشاِعُر : كتَنَخَّ

اَد  وِ  نح مجــــــــــــــُ اِد مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــ  ــــــــــــــل ِة ال كــــــــــــــَ ــــــــــــــِ  حــــــــــــــال

ضَ      خــــــــــ  نــــــــــَ ــــــــــَ حــــــــــابُ  تـ ا الســــــــــــــــــــــــ  هــــــــــَ نــــــــــِ واشــــــــــــــــــــــــِ  يف جــــــــــَ

  
ُجُل َعْن أَْرِضِه : بَعُدَ  اْنتََخعَ وِ  . الرَّ  َعْنَها ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : الُمبِيُن ِلألُُموِر. النّاِخعُ 

 : َجَرى الماُء فِي ُعوِد نَْبتَِها. َمْنُخوَعةٌ  وأَْرضٌ 

 .نَُخاِعها : ُجوِوَز بالذَّْبحِ إِلى َمْنُخوَعةٌ  وَدابَّةٌ 

 : القَتُْل الشَِّديُد ِمْن ذِلَك. النَّْخعُ وِ 

 األَْرَض : َعَمَرها ، عن اْبِن القَّطاعِ. نََخعَ وِ 

ً  أَْنَدع : [ندع] واألَْنذاِل ، قاَل : وأَْدنََع إِْدناعاً : اتَّبََع َطِريقَةَ الّصاِلحيَن  اتَّبََع أَْخالَق اللِّئامِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : أَي إِْنَداعا

 ، وقَْد تَقَدََّم.

 الُمْعَجَمِة. بالغَْينِ  َعلَى ما قَالَهُ العَُزيِزيُّ ، تَْصِحيٌف ، َصوابُه للسَّْعتَرِ  ْدعُ النَّ وِ 

َدةِ  : إِذا قاَمْت ، هَكَذا َذَكَرهُ العَُزْيِزيُّ ِفي هذا التَّْرِكيِب ، وُهَو تَْصِحيٌف أَْيضاً ، وَصَوابُه بِه النّاقَةُ  أَْنَدَعتْ وِ  تَقَدََّم ، نَبَّه  ، وقَدْ  بالباِء الُمَوحَّ

.  َعلَْيِهما الّصاَغانِيُّ

ِمَن الماِء  َعْمٍرو ، قاَل : ُهوَ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَّساِن والّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة ، وأَْوَرَدهُ فِي العُبَاِب نَْقالً َعْن أَبِي النّاِذعُ  : [نذع]

ً  ، كَمنَعَ  َذعَ نَ  أَو العََرِق : الخارُج ، وقَدْ   .يَْنَذُع نَْذعا

ِة :  بالَكْسِر ، ِللقَْطَرةِ ِمَن الماِء وَغْيِره ، وُهَو َصِحيٌح ، إِاّل أَنَُّهم يُْهِملُوَن الذّاَل. النِّْذَعةُ  قلُت : وِمْنهُ قَْوُل العَامَّ

ً  *[يَْنِزُعهُ من َمَكانِه ] نََزَعهُ  : [نزع]  ، الِزٌم ُمتَعَّدٍ ، َكَما َسيَأْتِي ِلْلُمَصنِِّف. فاْنتََزعَ  كاْنتََزَعهُ  ، نَِزيعٌ و ، عٌ َمْنُزو ، فُهوَ  قَلَعَه : نَْزعا

َق ِسيبََوْيه بَْينَ  َل الشَّيْ  نََزعَ و : اْستَلََب ، اْنتََزعَ  ، فقاَل : اْنتََزعَ و نََزعَ  وفَرَّ  َء عن َمْوِضِعِه وإِْن كاَن َعلَى نَْحِو االْستِالِب.: َحوَّ

 أَْخَرَجَها ِمْن َجْيبِه. أَي : (2) يََدهُ  (َونَ زَعَ )قَْولُه تَعَالَى : وِ 

ً و ، كَسَحابٍَة ، نََزاَعةً  إِلَى أَْهِله الغَِريبُ  نَزعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  ً و ، بالَكْسِر ، نَِزاعا مِّ  نُُزوعا َحِديُث بَْدِء الَوْحيِ :  وِمْنهُ  اْشتاقَ و ، أَي : َحنَّ  بالضَّ

 ، وقاَل الّشاِعُر : نُُزعٌ  ، والَجْمعُ  نَُزوعٌ وقالُوا :« إِلَى أَْهِله يَْنِزعَ  قَْبَل ، أَنْ »

ٍة  ِش يف َدعـــــــــَ ـــــــــح ي ـــــــــعـــــــــَ َ  ال فـــــــــح َك خـــــــــَ ـــــــــ  ن عـــــــــَ ـــــــــَ نـ  ال ميـــــــــَح

ُزوعُ      ـــــــــــــــــُ ٍر وَأوحطـــــــــــــــــانِ  نـ ٍ  ِإىَل َأهـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  نـ

  

ا  َت هبــــــــــَِ لــــــــــح لــــــــــَ الٍد ِإنح حــــــــــَ رِّ بــــــــــِ قــــــــــَ  بــــــــــكــــــــــُ لــــــــــح ــــــــــَ  تـ

  
ريان    ريااًن ِبـــــــــــــــــــِ ٍر وجـــــــــــــــــــِ اًل أَبهـــــــــــــــــــح (3)َأهـــــــــــــــــــح
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ً  إِليهِ  نََزعَ  يُقَال : كناَزعَ   نَْفُسه إِلَْيِه. ناَزَعتْهُ و ، نَِزاعا

بَا َعن األُُمورِ  نََزعَ وِ  ً  والّصِ ً  وَكفَّ ، وُربََّما قالُوا : : اْنتََهى َعْنَها نُُزوعا  .نَْزعا

ِعْرُق الخاِل ، وفِي األََساِس : يُقَاُل ِلْلَمْرِء إِذا أَْشبَهَ أَْعَماَمه أَْو أَْخَوالَه :  نََزَعهُ  ، ويُقَاُل : أَْشبََههُ  : إِذا إِلَْيهِ  نََزعَ و أَباهُ ، نََزعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

حاحِ : نََزعَ و ، نََزُعوهُ و نََزَعُهمْ  يَْنزُع  إِلَى ِعْرٍق َكِريٍم ، أَْو لُْؤٍم ، نََزع إِلى أَبِيِه في الشَّبَِه ، أَي : َذَهَب ، وِفي اللَِّساِن : نََزعَ  إِلَْيِهم ، وفي الّصِ

 ً  وأَْنَشَد اللَّْيُث للفََرْزَدِق :« نََزَعهُ  إِنََّما ُهَو ِعْرقٌ »إِلَْيَها ، وفِي َحِديِث القَْذِف :  نََزعَ و ، نََزَعَهاو بِه أَْعَراقُه ، نََزَعتْ و ، نُُزوعا

__________________ 
ر وهو النخض. 414( يف مجهرة ابن حزم ص 1)  : عامر بن علة. ويف نف  الصفحة قا  : ولد عمرو بن علة : كعب وعامر وَجسح
 ساقطة من الكويتية. (*)
 .108( سورة اأَلعراف اآية 2)
 ( نسب البيتان حبواشي املطبوعة الكويتية إلبراهيم بن العباس الصود.3)
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ا  ـــــــــــــُر وِإهنـــــــــــــ َ رِي َك اي جـــــــــــــَ ـــــــــــــ  َت أُم هـــــــــــــح ـــــــــــــَ بـ  َأشـــــــــــــــــــــــــــح

كَ      تـــــــــــــح َزعـــــــــــــَ ُة  نــــــــــــــَ يـــــــــــــمـــــــــــــَ ئـــــــــــــِ زعُ واألُم  الـــــــــــــلـــــــــــــ  نـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

  
ْت َشبََهَك إِلَْيَها.  أَي : اْجتَرَّ

ً  فِي القَْوِس  نََزعَ وِ  حاحِ أَي : بالَوتَِر ، وقِيَل : َجَذَب الَوتََر بالسَّْهِم ، وفِي الَحِديِث  َمدَّها : يَْنِزُع نَْزعا لَْن تَُخوَر قًُوى ما داَم :»، كما فِي الّصِ

 أَي : يَْجِذُب قَْوَسه ، ويَثُِب َعلَى فََرِسه.« ويَْنُزو يَْنِزعُ  صاِحبَُها

ً  ِمَن اْلبِئْرِ  الَّْدْلوَ  نََزعَ وِ   بَِها ، ِكالُهما :َجَذبَها بغَْيِر قاَمٍة وأَْخَرَجَها ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : نََزعَ و ، يَْنِزُعَها نَْزعا

دح  زِعُ قـــــــــــــَ ـــــــــــــح َرسح  أَن َ
طـــــــــــــ   ابملـــــــــــــ قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َو تـ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــد   ال

رح      نح مــــــــــــَ وزُِع مــــــــــــِ ــــــــــــُ َرسح ت ــــــــــــفــــــــــــَ زاِي ال ــــــــــــح (1)ٍء كــــــــــــِإي
 

  
يَها : ُخُروُجها قَلِ  أَي : َرأَْيتُنِي فِي الَمنَاِم « َعلَى قَِليبٍ  أَْنزعُ  رأَْيتُنِي»:الَجْذُب والقَْلُع ، وفِي الَحِديث :  النَّْزعِ  يالً قَِليالً بغَْيِر قاَمٍة ، وأَْصلُ تَقَّطِ

ْلِو :إِذا نََزعَ  اْستَِقي بِيَِدي ، يُقَال : شاُء. اْستَقَى بِها بالدَّ  وقَْد ُعلَِّق فِيَها الّرِ

ً  َزعَ نَ وِ  ً  : إِذا الفََرُس َسنَنا  ، قاَل النّابِغَةُ الذُّْبيَانِيُّ : َجَرى َطلَقا

َر وِ  يـــــــــــــح زِعُ اخلـــــــــــــَ نـــــــــــــح ا  تــــــــــــــَ هـــــــــــــَ تـــــــــــــِ نـــــــــــــ  رحاًب يف َأعـــــــــــــِ  غـــــــــــــَ

وِب ِذي الـــــرَبَِد      بـــــُ ؤح ن الشــــــــــــــــــ  و مـــــِ جـــــُ نـــــح ريحِ تــــــَ (2)كـــــــالـــــطـــــ 
 

  
ً  الُمْحتََضرُ  نََزع وقد ، أَي : قَْلعِ الَحيَاةِ  النَّْزعِ  ُهَو فِي ِمَن الَمَجاِز :وِ  ً و ، يَْنِزُع نَْزعا ،  النََّزعِ  : جاَد بنَْفِسِه ، ويُقَاُل أَْيضاً : ُهَو في نَاَزَع نَِزاعا

َكةً  حاحِ. (3)ُمَحرَّ  لالْسِم ، َكذا ُوِجَد لَهُ في َهاِمِش الّصِ

 ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لَجِميٍل : : َحنَّْت إِلَى أَْوَطانِها وَمْرَعاَها ِزعٌ نا ونَاقَةٌ  ، ناِزعٌ  بَِعيرٌ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

ُروا وِ  ظـــــــــــُ ـــــــــــح وينَ وان ـــــــــــُ ُذل عـــــــــــح ـــــــــــَ مح : ال تـ ُت هلـــــــــــَُ لـــــــــــح ـــــــــــُ  قـ

ازِعِ ِإىَل      ونُ  الـــــــــــنـــــــــــّ كـــــــــــُ َف يـــــــــــَ يـــــــــــح وِر كـــــــــــَ قحصـــــــــــــــــــــــــُ َ
 املـــــــــــ

  
 قُْلُت : والَِّذي أَْنَشَدهُ ابُن فاِرٍس فِي الُمْجَمِل :

ونَ  ولـــــــــــــُ قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ٌر  يـ َ  واملـــــــــــــاُ  غـــــــــــــامـــــــــــــِ ال   مـــــــــــــا بـــــــــــــَ

اُ      نــــــــِ َك كــــــــَ نــــــــح ِد مــــــــِ لــــــــح ي اجلــــــــِ َك وضــــــــــــــــــــــاحــــــــِ يــــــــح لــــــــَ  عــــــــَ

  

ُروا  ظــــــــــُ ــــــــــح وينَ وان ــــــــــُ بَل مح : ال َتســــــــــــــــــــــــح ُت هلــــــــــَُ لــــــــــح  فــــــــــقــــــــــُ

  
ازِعِ ِإىل    ونُ  الـــــــــــنـــــــــــّ كـــــــــــُ َف يـــــــــــَ يـــــــــــح وِر كـــــــــــَ قحصـــــــــــــــــــــــــُ َ

 املـــــــــــ

  
ِحيَحةُ : وايَةُ الصَّ  قال الّصاَغانِيُّ : والّرِ

 الُواّلِه َكيحَف َتُكونُ  (4)ِإىَل الط ر ِف 
َكةً ، أَْي :« النََّزَعةِ  صاَر األَْمُر إِلى» في الَمثَِل :وِ   ُمَحرَّ

ماةُ  نَاِزعٍ  ، وُهَو َجْمعُ  قَاَم بإِْصالِحِه أَْهُل األَنَاةِ  حاحِ ، وُهُم الرُّ ،   إِلَى أَْهِله، أَي : َرَجَع الَحقُّ  النََّزَعةِ  عاَد السَّْهُم إِلَى يُْرَوى :و ، كما فِي الّصِ

 َكَما في العُبَاِب واللَِّسان ، زاَد األَِخيُر : وقَاَم بإِْصالِح األَْمِر أَْهُل األَناةِ.

َمْخَشِريُّ : ُهَو كقَْوِله   إِلَى الَوَزَعِة ، َجْمع وَزاَد في العُبَاِب : ويُْرَوى : عاَد األَْمرُ « أَْعِط القَْوَس باِريَها:»قلُت : فإِذْن مآلُُهَما واِحٌد ، وزاَد الزَّ

 واِزعٍ ، يَْعنِي أَْهَل الِحْلِم ، الَِّذيَن يَُكفُّوَن أَْهَل الَجْهِل.

ْمُي َعلَى»قلُت : الَِّذي فِي التَّْهِذيِب لألَْزَهِرّيِ :   ! َكْيَف تََرَكه، يُْضَرُب َمثاَلً للَِّذي يَِحيُق بِه َمْكُره ، والعََجُب ِمَن الُمَصنِّفِ  النََّزَعةِ  عاَد الرَّ

 وكأَنَّهُ قَلََّد الّصاَغانِيَّ فِيما يُوِرُده ُمْقتَِصًرا َعلَْيِه ، وهو َغِريٌب.

ً  (َوالّنازِعاتِ )قولُه تَعالى : وِ   النُُّجومُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال أُْقِدُم َعلَى تَْفسيِره ، إِاّل أَنَّ أَبا ُعبَْيَدةَ َذَكَر أَنََها : (5) (َوالّناِشطاِت َنْشطاً ) َغْرقا

 ِمْن َمَكاٍن إِلى َمَكاٍن ، وتَْنِشُط ، أَي :تَْطلُُع. تَْنِزعُ 
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فِي القَْوِس : إِذا َجَذَب  النّاِزعُ  األَْنفَُس ِمَن ُصُدوِر الُكفّاِر ، َكَما يُْغِرقُ  عُ تَْنزِ  ، والنّاِشَطاُت : األَْوَهاُق ، وقال الفَّراُء : الِقِسيُّ  : النّاِزَعاتُ  أَو

 الَوتَر.

ُطوبَى »َكُرّماِن ، قاَل الّصاَغانِيُّ : وأَْصلُُهما في اإِلبِِل ، وفِي الَحِديِث :  نُّزاعٌ ، ج :  كالنّاِزعِ  الغَِريُب ، ، كأَِميٍر : النَِّزيعُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

 يَْنِزعُ  عن أَْهِلِه وَعِشيَرتِه ، أَْي : بَعَُد وغاَب ، وقِيَل : ألَنَّهُ  نََزعَ  وُهَو الَِّذي« ِمَن القَبَائِلِ  النُّّزاعُ  قاَل : ؟للغَُرباِء ، قِيَل : َمْن ُهْم يا َرُسوَل هللاِ 

 إِلَى َوَطنِه ، أَي : يَْنَجِذبُ 

__________________ 
 توزع ابلغا املعجمة. ( اللسان وفيه1)
. ويرو  : تنزع رهواً وقبنا وقبال. والشؤبوب : السحابة العظيمة القطر« صنعة ابن السكيت ا ويف شرحه : ويرو  : متزع مزعاً  18( ديوانه ص 2)
 قا  بعضهم : الشؤبوب ال يكون إاّل وفيه برد.و 
 ( ضبطت ابلقلم يف األساس بسكون الزاي.3)
 «.الطر  الوالة»املطبوعة الكويتية وابألصر ( عن 4)
 .2و  1( سورة النازعات اآيتان 5)
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ُرَاُد اأَلّوُ  ا َأي : طُوَب للُمَهاِجرِيَن ال ِذيَن َهَجُروا َأوحطَاهَنُمح يف ِ  تـََعاىَل ا وِقيَر :
الَقَباِئِر :ُغَراَبُ ُهم ال ِذيَن  نـُزّاعُ  ومَيِيُر ا وامل
ُهمح ا ويـُرحَو  : ُ اِوُروَن  ِلُحوَن ما أَفحَسَد الّناسَ  ؟ِقيَر :اي َرُسوَ  ِ  ا َمن الُغَراَبءُ »قـََباِئَر لَيحُسوا ِمنـح  «.قاَ  : ال ِذيَن ُيصح

َجاِز :وِ 
َ
َعِسيِّ : َمنح أُم ه َسِبي ةٌ  : الن زِيضُ  ِمَن امل َرّاِر بِن َسِعيٍد الَفقح

 وِمنحُه قـَوحُ  امل
ُت ِنســــــــــــــــــــــــا لــــــــــح قــــــــــَ ِديــــــــــثــــــــــاً عــــــــــَ ا حــــــــــَ يــــــــــنــــــــــَ م فــــــــــِ  َءهــــــــــُ

َد      َا املـــــــــــــاِ  والـــــــــــــَولـــــــــــــَ نـــــــــــــِ اضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــعـــــــــــــَ زِي  الـــــــــــــنـــــــــــــ 

  
 َعقَْلُت ، أَي : رأَْيُت ، وَضنِيَن الماِل ، أَي : أَْكثَْرن ِمْنه.

ِرّماحِ يَِصُف َحَماَمةً : البَِعيدُ  : النَِّزيعُ  من الَمَجاِز :وِ   ، وِمْنهُ قَْوُل الّطِ

وُع  جــــــــــــُ الِط ســــــــــــــــــــــــــَ اُء الــــــــــــعــــــــــــِ َك محــــــــــــَّ َرتح لــــــــــــَ ــــــــــــَ  بـ

َك وِ      يــــــــــــح تـــــــــــــَ لــــــــــــ  نح خــــــــــــُ ا مــــــــــــِ زِيــــــــــــضُ َداٍع َدعــــــــــــَ  (1) نــــــــــــَ
  

 ُهنَا : هو الغَِريُب ، وِكالُهَما َصِحيٌح ، وكذِلَك فِي قَْوِل الُحَطْيئَِة : النَِّزيعُ  وقِيَل :

ا وِ  ُت َأهنـــــــــــ َ نـــــــــــح ـــــــــــ  يـ ـــــــــــَ وحِم بـ َر  يف الـــــــــــقـــــــــــَ ا جـــــــــــَ مـــــــــــّ  لـــــــــــَ

رحٍف يف رابِط      زِيــــــــــــــــــــضِ َأجــــــــــــــــــــارِي  طــــــــــــــــــــِ  نــــــــــــــــــــَ

  
 ، وِمْنهُ قَْوُل الشَّّماخِ يَِصُف َوْكَر ُعقاٍب : الَمْقُطوُف الَمْجنِيُّ  : النَِّزيعُ وِ 

يـــــــــــهـــــــــــا  اِش فـــــــــــِ نـــــــــــَ َن اأَلحـــــــــــح عـــــــــــًا مـــــــــــِ طـــــــــــَ َر  قـــــــــــِ ـــــــــــَ  تـ

ِر      ن  كـــــــــــــــاخَلشـــــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــُ ُ امجـــــــــــــــِ ـــــــــــــــضِ مجـــــــــــــــَ زِي  الـــــــــــــــنـــــــــــــــ 

  
 والَخْشُل : الُمْقُل.

ً  ِدالُؤَها باألَْيِدي تُْنَزعُ  ، البِئُْر القَِريبَةُ القَْعرِ  : النَِّزيعُ وِ  ُكوِب ، والَجْمعُ  نَُّزوعِ كال ، لقُْربَِها. نَْزعا  .نُّزاعٌ  فَعُوٌل للَمْفعُوِل كالرَّ

 َذَكَرهُ الحافُِظ في التَّْبِصيِر. بُن ُسلَْيَماَن الَحنَِفيُّ الّشاِعرُ  نَِزيعُ  : بِال المٍ وِ 

إِلَى »من النَّجائِِب. هذا ُهَو نَصُّ اللَّْيِث ، وُوِجَد في بَْعِض النَُّسخِ :  ِمَن النََّجائِِب : الَّتِي تُْجلَُب إِلَى َغْيِر بِالِدَها وَمْنِتِجها النَِّزيعَةُ  ِمَن الَمَجاز :وِ 

ِمْن أَْيِدي النّاِس ،  اْنتَزُعوَها أَي : نَتَُجوا بِها إِباِلً « النَّزائعِ  يَهاإِنَّ قَبَائَِل ِمَن األَْزِد نَتَُّجوا فِ »َحِديُث َظْبيَاَن :  وُهو َغلٌَط ، وِمْنهُ « بِالِد َغْيِرَها

 َعْن قَْومٍ  (2) نُِزَعتْ  : َغَرائِبُ  نََزائِعُ  إِلَى أَْعَراٍق ِمَن اللَِّحاحِ ، وفِي األََساِس : وِمَن الَمَجاِز : َخْيلٌ  نََزَعتْ  ِمَن الَخْيِل : الَّتِي النَّزائِعُ : وقِيَل 

 آَخِريَن.

ِمْن أَْيِدي قَْوٍم : نَِجيٌب ونَِجيبَةٌ ِمْن َغْيِر بالِدِه ، كما في العُبَاِب ، وفي الُمْحَكِم : ِمْن أَْيِدي الغَُربَاِء ، وفي التَّْهِذيِب :  نَِزيعَةٌ و نَِزيعٌ  وِعْنَدهُ 

حاحِ.  آَخِريَن ، وِمثْلُه في الّصِ

ُج فِي َغْيِر َعِشيَرتَِهاال : النَِّزيعَةُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  قَاَل آِلِل الّسائِِب : قَْد أَْضَوْيتُْم »َحِديُث ُعَمَر :  وِمْنهُ  نََزائِعُ  فتُْنقَُل ، ج : وبَلَِدَها َمْرأَةُ الَّتِي تَتََزوَّ

 أَْي فِي الغََراِئِب ِمْن َعِشيَرتُِكْم.« النَّزائِعِ  فاْنِكُحوا فِي

عٌ  َغنَمٌ وِ  حاحِ. تَْطلُُب الفَْحلَ  َحَراَمى ،:  ، كُركَّع نُزَّ  ، َكما ِفي الّصِ

، وفِي اللَِّساِن : الَِّذي يُْرَمى به أَْبعََد ما يُْقَدُر عليِه ؛ ِلتُقَدََّر بِه  بهِ  يُْنتََزعُ  الَِّذي ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وَزاَد الّصاَغانِيُّ : كِمْنبٍَر : السَّْهمُ  الِمْنَزعُ وِ 

 الغَْلَوةُ ، قاَل األَْعَشى :

َو   هـــــــــــح زَعِ فــــــــــــَ نــــــــــــح وح  كـــــــــــاملـــــــــــِ َن الشـــــــــــــــــــــــــ  رِيـــــــــــِش مـــــــــــِ
َ

 املـــــــــــ

اِد      غـــــــــــــَ
ُ

ُا املـــــــــــــ تح بـــــــــــــِه ميـــــــــــــَِ رِت غـــــــــــــالـــــــــــــَ (3)حـــــــــــــَ
 

  
ْعِظ ، وأَْنَشَد  الِمْنَزعُ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : الَجْوَهِريُّ ألَبِي ذَُؤْيٍب : َحِديَدةٌ ال ِسْنَخ لَها ، إِنََّما ِهَي أَْدنَى َحِديَدةٍ ال َخْيَر فِيَها ، تُْؤَخذُ وتُْدَخُل فِي الرُّ

 يَِصُف صائِداً غلبَْت ِكالبُه :

 املِنـحزَعُ فـََرَم  فبَنـحَفَذ طُر تـَيحِه 
ّيٍ : هَكَذا ِه ، والّصواُب : قال اْبُن بَّرِ  ُوِجَد بَخّطِ
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ُه  َو  لـــــــــــَ ا فـــــــــــهـــــــــــَ ر هـــــــــــَ ـــــــــــَ َذ فـ فـــــــــــِ نـــــــــــح ـــــــــــُ يـ َرمـــــــــــَ  لـــــــــــِ ـــــــــــَ  فـ

ِه      يـــــــــــح ر تــــــــــــَ ذ طـــــــــــُ فـــــــــــَ ٌم فـــــــــــبَنــــــــــــح هـــــــــــح زَعُ ســـــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــح  (4) املـــــــــــِ
  

__________________ 
 واملثبت عن الديوان.« حلتيك»وابألصر  285( ديوانه ص 1)
 «.نزعن»( يف األساس : 2)
 وهو من قصيدة له مطلعها :« ِشا  املغاد»برواية  116األبرص وهو يف ديوانه ص ( كذا ابألصر والبيت لعبيد بن 3)

 لـــــــــــــــيـــــــــــــــ  رســــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  الـــــــــــــــدفـــــــــــــــا بـــــــــــــــبـــــــــــــــاد 

 فــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــو  ذروٍة فــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــيب َأ  ِ     

  

ورواية الصــحاح املطبوع أيضــاً ولعر ابن بري وقف عل  نســخة أخر   «.فبنفذ»بد  « فبنزع»وابألصــر  15/  1( هذه رواية ديوان اهلذليا 4)
 للصحاح.
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 ، َعِن الفَّراِء. ، بالفَتِْح : القَْوُس الفَْجَواءُ  الَمْنَزَعةُ وِ 

حاحِ :وِ  ُجُل ِمْن َرأْيِه وأَْمِره : الَمْنَزَعةُ  فِي الّصِ  : ـ عنههللارضي ـْنَشَد الّصاَغانِيُّ ِللَبيٍد وتَْدبِيِره ، وُهَو َمَجاٌز ، وأَ  ما يَْرِجُع إِلَْيِه الرَّ

يــــــــــــــــٌد مُث  هــــــــــــــــِذي  بــــــــــــــــِ هح َأاَن لــــــــــــــــَ َزعــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح نـ
َ

 املــــــــــــــــ

هح      نح َدعــــــــــــَ ريحٌ مــــــــــــِ ي خــــــــــــَ ا هــــــــــــِ جــــــــــــَ يــــــــــــح  اي ُرب  هــــــــــــَ

  
ْخَرةُ يَقُوُم َعلَْيَها الّساقِي َعلَْيِه ، وقاَل الفَّراُء :ِهيَ  يَْنِزعُ  : َرأُْس البِئِْر الَّتِي الَمْنَزَعةُ وِ  ، زاَد ابُن األَْعَرابِّيِ :والعُقاباِن ِمْن َجْنبَتَْيَها  الصَّ

ى القَبِيلَة. دانَِها ، وِهَي الَّتِي تَُسمَّ  تُعَّضِ

ةُ   :الَمْنَزَعةُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  األَْعَرابِّيِ ، قاَل الَجْوَهِريُّ :  (1)، عن َخشَّاٍف  ويُْكَسرُ  .َمْنَزَعةً  قاَل الِكَسائِيُّ : يُقَال :وهللا لتَْعلََمنَّ أَيُّنَا أَْضعَفُ  الِهمَّ

يِت في باِب ِمْفعَلَة وَمْفعَلَة ، ويُقَاُل : فاُلٌن قَِريبُ  ّكِ حاحِ واللَِّساِن ، وَوقََع  الِمْنَزَعةِ  َحَكاهُ ابُن الّسِ ِة ، هذا نَصُّ العُبَاِب والّصِ ، أَي : قَِريُب الِهمَّ

ْل. الَمْنَزَعةِ  : وُهَو قَِريبُ  (2)في اللَِّساِن  ِة ، فتَأَمَّ  ، أَي : غيُر ِذي ِهمَّ

َكةً : ع النََّزَعةُ وِ  . ، ُمَحرَّ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

يِت ،ِمْن نَب نَْبتٌ  : النََّزَعةُ وِ  ّكِ ْوِض ، ولَْيَس لَها  ويَُسكَّنُ  اِت اْلقَْيِظ َمْعُروٌف ، قالَهُ ابُن الّسِ ، وَحَكى الَوْجَهْيِن أَبُو َحنِيفَةَ ، قَاَل : وِهَي تَُكوُن بالرَّ

  أَْلبانَُها ُخْبثاً ، هَكَذا نَقَلَه أَبُو َعْمرو َعِن األَْعَراِب األََوائِِل.لَْم تَِجْد َغْيَرها ، فإِذا أََكلَتَْها اْمتَنَعَتْ  (3)َزْهَرةٌ وال ثََمَرةٌ ، تَأُْكلَُها اإِلبُِل إِذا 

أِْس ، وُهَو اْنِحَساُر الشَّعَِر ِمْن جانِبَيِ الَجْبَهِة ، وُهوَ  النََّزعِ  َمْوِضعُ ُهَو :و يَُشبَّهُ بالنََّزَعةِ  الطَِّريُق في الَجبَلِ  : النََّزَعةُ وِ   بَّراقُ  أَْنَزعُ  ِمَن الرَّ

ً  ، كفَِرحَ  نَِزعَ  عنه الشَّعَْر ، ففاَرَق ، وقَدْ  نَِزعَ  ، كأَنَّهُ  النََّزَعتَْينِ   والعََرُب تُِحبُّ « األَْنَزعُ  البَِطينُ »:  ـَرِضي هللا َعْنهُ  ـ، وفي ِصفَِة َعِلّيٍ  نََزعا

نُ  النََّزعَ   باألَغّمِ ، وتَْزُعُم أَنَّ أَغمَّ القَفَا والَجبِيِن ال يَُكوُن إِاّل لَئِيماً ، وِمْنهُ قَْوُل ُهْدبَةَ بِن َخْشَرٍم : ، وتَذُمُّ الغََمَم ، وتَتََشاَءمُ  باألَْنَزعِ  ، وتَتَيَمَّ

ا وِ  نـــــــــَ ـــــــــَ نـ ـــــــــح يـ ـــــــــَ ُر بـ هـــــــــح ر َ  الـــــــــد  ـــــــــَ ي ِإنح فـ حـــــــــِ كـــــــــِ نـــــــــح ـــــــــَ  ال تـ

      َ يـــــــــــح ِه لـــــــــــَ ا والـــــــــــَوجـــــــــــح فـــــــــــَ م  الـــــــــــقـــــــــــَ اَأغـــــــــــَ َزعـــــــــــَ ـــــــــــح  أبَنـ

  
حاحِ والعُبَاِب ، وأََجاَزهُ بَْعُضُهم. نَْزعاءُ  تَقُْل ،ِهَي َزْعَراُء ، وال وِ   ، َكما في الّصِ

ُجُل : أَْنَزعَ وِ   عن ابِن األَْعَرابِّيِ. نََزَعتَاهُ  َظَهَرتْ  الرَّ

 وفي الُمْفِرَداِت : في َمَواِطنِهم ، قاَل الّشاِعُر : إِبِلُُهم إِلى أَْوطانَِها نََزَعتْ  القَْوُم : أَْنَزعَ وِ 

 أَنـحَزُعواو  ـَزَعُموا  ـدح َأهاُفوا قَ وِ 
 أَهافُوا : َعِطَشْت ِإبِلُُهم.

ِحيَق ،  (4) (ِختاُمُه ِمْسك  )، َكَما قاَل َعزَّ وَجلَّ :  َطيُِّب َمْقَطعِ الشُّْربِ  ، أَي : الَمْنَزَعةِ  َشَراٌب َطيِّبُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  أَي : أَنَُّهم إِذا َشِربُوا الرَّ

« خ ت م»يُّ فِي الُمْفَرَداِت ، في تَْرِكيِب ففَنَِي ما فِي الَكأِْس ، واْنقََطَع الشََّراُب ، اْنَختََم ذِلَك بِريحِ الِمْسِك ، كَما فِي اللَِّساِن ، وقاَل األَْصبََهانِ 

يِب ِمْسٌك ، وقَْوُل َمْن قاَل : يُْختَُم بالِمْسِك ، أَْي : يُْطبَُع ، فَلَْيَس َمْعناه : ُمْنقََطعُه و (ِختاُمُه ِمْسك  ):  خاتَِمةُ ُشْربه ، أَي : ُسْؤُرهُ فِي الّطِ

يِب فَلَْيَس ِمّما يُِفيُده ، وال يَْنفَعُه طِ بَشيْ  ا َختُْمه بالّطِ ْل ؛ يبُ ٍء ؛ ألَنَّ الشََّراَب يَِجُب أَْن يَِطيَب فِي نَْفِسه ، فأَمَّ  َخاتَِمِه ما لَْم يَِطْب في نَْفِسه ، فتَأَمَّ

 فإِنَّه تَْحِقيٌق َحَسٌن ، وَسيَأْتِي إِْن شاَء هللا تَعَالَى.

حاح : بَْينَُهَما كَسَحابَة : الُخُصوَمةُ  النََّزاَعةُ وِ  ،  نِزاعٌ  بَْينَُهما، أَي : ُخُصوَمةٌ فِي َحّقٍ ، هَكَذا في النَّسخ وفَي بَْعِضها :  نََزاَعةٌ  وفي الّصِ

 بالَكْسر.

عٌ  ثَُمامٌ وِ  َد ُمبَالَغَةً  ِمَن األَْرِض ، َمْنُزوعٌ  ، كُمعَظَّم : ُمنَزَّ  ، كما فِي الّصحاحِ. ُشّدِ

 قاَل ُسَوْيٌد اليَْشُكِريُّ : َكفَّ واْمتَنَعَ  ُء :الشَّيْ  اْنتََزعَ وِ 

َد مـــــــــــا  عـــــــــــح ـــــــــــَ مـــــــــــَ  بـ لـــــــــــح ب  ســـــــــــــــــــــــــَ اين حـــــــــــُ  فـــــــــــَدعـــــــــــَ

ينِّ و      ُة مـــــــــــــــــــــِ د  َب اجلـــــــــــــــــــــِ زَعح َذهـــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــَ  انــــــــــــــــــــــح
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يَعْ »ويُْرَوى :  َك الياَء َضُروَرةً.« ِمنِّي والرَّ ُل الشَّبَاِب ، فَحرَّ  أَي : أَوَّ

 ، قالَ  الِزٌم ُمتَعَدٍّ  اْنتََزَعهُ  ، وقد اْقتَلَعَ  ُء :الشَّيْ  اْنتََزعَ وِ 

__________________ 
 «.خشان»( عن الصحاح وابألصر 1)
 ( كذا ابألصر ا والعبارة التالية ليست يف اللسان.2)
 عن اللسان.« إاّل »واملثبت حبذف « إاّل إذا مل  د غريها»( ابألصر 3)
 .36( سورة املطففا اآية 4)
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ُكرِي  :  ُسَويحٌد الَيشح
دَعح  يــــــــــــــــــــاٌ  ملَح يــــــــــــــــــــَ َ خــــــــــــــــــــَ اح  أَر َ  الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ

ؤاِدي      مــــــــــَ  ا فــــــــــفــــــــــُ يــــــــــح لــــــــــَ نح ســــــــــــــــــــــــُ زَعح مــــــــــِ ــــــــــَ تـ ــــــــــح نـ  مــــــــــُ

  
 وقاَل القَُطاِميُّ :

يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا  َواِرَس ابلـــــــــــــــــّرِمـــــــــــــــــاِح كـــــــــــــــــَبن  فـــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــَ

ا      َن هبــــــــــَِ زِعــــــــــح تــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ َن يـ َواطــــــــــِ اشــــــــــــــــــــــــَ زَاعــــــــــَ تــــــــــِ  (1) انــــــــــح
  

ً و ، ناَزَعهُ ُمنَاَزَعةً وِ  حاحِ ، أَي : ُمَجاَذبَة الُحَججِ فِيما جاَذبَهُ  ، وقِيَل : خاَصَمهُ  : نِزاعا فهيه الَخْصَماِن ،  يَتَنَاَزعُ  في الُخُصوَمِة ، َكما في الّصِ

 ابُن ُمْقبٍِل :فِي َكذا ، وُهَو َمَجاٌز ، قاَل  ناَزَعهو الَكالَم ، ناَزَعهُ  : الُمَجاَذبَةُ ، ثُمَّ ُعبَِّر بِه َعن الُمَخاَصَمِة ، يُقَاُل : الُمنَاَزَعةِ  واألَْصُل فِي

تُ  ٍر  انَزعــــــــــــــح َتصــــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــح يبِّ مبــــــــــــــُ ا لــــــــــــــُ اهبــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  أَلــــــــــــــح

ا     ــــــــــــَ ــــــــــــن ي ــــــــــــِ يِن ل ــــــــــــَ ن ىت  زدح ــــــــــــِث حــــــــــــَ اِدي َن اأَلحــــــــــــَ  مــــــــــــِ

  
. ناَزعَ  أَي :  لُبِّي أَْلبابَُهنَّ

ِة : تَتَِّصُل بَِها ، أَي : أَْرَضُكمْ  تُنَاِزعُ  أَْرِضي ِمَن الَمَجاِز :وِ  مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

ا َ َأمجـــــــــــــحَ اح قـــــــــــــً  بـــــــــــــَ رحعـــــــــــــاَء لـــــــــــــَ تح ٍد وجـــــــــــــَ   انَزعـــــــــــــَ
دُ      ن  اجلـــــــــــــــــــازائُت اأَلَوابـــــــــــــــــــِ ااًل هبـــــــــــــــــــِِ بـــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــــِ

  
 (2) (َوال تَناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا)والُمَجاَدلَِة ، وِمْنهُ قَْولُه َعزَّ وَجلَّ :  التَّخاُصمِ  فِي األَْصِل : التَّجاذُُب ، كالُمنَاَزَعِة ، ويُعَبَُّر بِِهَما عن التَّناُزعُ وِ 

 .(3) (ء  فَ ُردُّوُه ِإىَل هللاِ فَِإْن تَناَزْعُتْم يف َشيْ )وقَْولُه تَعالَى : 

 ، أَي : يَتَنَاَولُوَن. (4) (يَ َتناَزُعوَن ِفيها َكْأساً )، والتَّعَاِطي ، واألَْصُل فِيه التَّجاذُُب ، قَل هللاُ تَعَالَى :  التَّناُولُ   :التَّنَاُزعُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

عُ وِ  ع التَّنَزُّ ً  : التََّسرُّ ً  ، يُقَاُل : َرأَْيُت فاُلنا عا عاً  (5) ُمتَنَّزِ إِلَى َكذا ، وُمتَتَّرِ
عاً إِل (6) ً  يه، أَي : ُمتََسّرِ  .ناِزعا

 :* ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه 

ْمَح : اْقتَلَعَهُ ثُمَّ َحَمَل. اْنتََزعَ   الرُّ

 ْزِل.األَِميُر العاِمَل َعْن َعَمِله ، أَي : أََزالَهُ ، وُهَو َمجاٌز ؛ ألَنَّه إِذا أَزالَه فقَد اْقتَلَعَه ، ويُعَبَُّر عنه بالعَ  نََزعَ وِ 

،  (7)بِها النَّْحَل اللَّواِصَق بالشَّْهِد ، وتَُسّمى الِمْحبََضة  يَْنِزعُ  َسٍة : َخَشبَةٌ َعِريَضةٌ نَْحُو الِمْلعَقَِة ، تَُكوُن َمع ُمْشتاِر العََسِل ،، كِمْكنَ الِمْنَزعةُ وِ 

 عن اْبِن ُدَرْيٍد.

ً  نَْفِسي إِلَى َهَواَها ، ناَزَعتْنِيوِ   ؛ اْستَْغنَْوا َعْنه بغَلَْبتُه. فنََزْعتُه أَنَا : َغالَْبتَُها ، وقاَل ِسيبََوْيه : ال يُقَاُل في العَاقِبَةِ  نََزْعتَُهاو : غالَبَتْنِي ، ِنَزاعا

يِت. اْنتَِزاعُ وِ  ّكِ  النِّيَِّة : بُْعُدَها ، عن اْبِن الّسِ

، أَي ِجئَْت  بِمثِْل ما فِي التَّْوَراةِ  نََزْعتَ  لَقَدْ »، وفي الَحِديِث :  نَِزيعٌ  ٍم ، وَكذِلَك فََرسٌ إِلى ِعْرٍق َكِري نََزعَ  : الشَِّريُف ِمَن القَْوِم الَِّذي النَِّزيعُ وِ 

 بَِما يُْشبُِهها.

َماةُ. النََّزَعةُ وِ  َكةً : الرُّ  ، ُمَحرَّ

ْيدَ  اْنتََزعَ وِ  ْيِد َسْهماً : َرَماهُ به ، يُقَال : َرأَى الصَّ  لَهُ. فاْنتََزعَ  ِللصَّ

 .نَواِزعُ  (8)ْيٍد وأَ 

ُجِل إِذا اْستَْنبََط َمْعنَى آيٍَة : قد اْنتََزعَ وِ  ْعِر : تََمثََّل. ويُقَاُل للرَّ  َمْعنًى َجيًِّدا ، وهو َمجاٌز. اْنتََزعَ  باآليَِة والّشِ
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 َجاٌز ، قاَل الّراِعي ::الُمَصافََحةُ : وهو مَ  الُمنَاَزَعةُ و فاُلٌن بَنَانَهُ ، أَي : صافََحنِي ، نَاَزَعنِي ويُقَاُل :

ا ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ نـ ـــــــــــح ازِع ـــــــــــَ ن ـــــــــــُ ا  يـ ـــــــــــاِن كـــــــــــَبلـــــــــــ َ ن ـــــــــــَ ـــــــــــب َص ال  َرخـــــــــــح

ا     نــــــــــَ ــــــــــَ نـ ازِعــــــــــح نــــــــــَ ــــــــــُ ِد  يـ َعضــــــــــــــــــــــــ  رٍت مــــــــــُ ّداَب َريــــــــــح (9)هــــــــــُ
 

  
 ، بكسِر الِميِم وفَتِْحَها : الُخُصوَمةُ ، كالنِّزاعِة بالَكْسِر. الِمْنَزَعةُ وِ 

 من الِجباِه : الَّتِي أَْقبَلَْت ناِصيَتَُها ، واْرتَفََع أَْعلَى َشعَِر ُصْدِغَها. النَّْزعاءُ وِ 

 بنَِزيعٍَة : نََخَسهُ ، عن ُكَراع. نََزَعهُ وِ 

__________________ 
 «.قرش»وقد تقدم يف مادة « قوارش»( ديوانه وفيه 1)
 .46( سورة األنفا  اآية 2)
 .59( سورة النساء اآية 3)
 .23( سورة الطور اآية 4)
 «.ومنتزعا»( عن اللسان وابألصر 5)
 «.ومترتعاً »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
 «.امب »ويف اللسان  9/  3( األصر والتهذيب واجلمهرة 7)
 «.أيديو »( ابألصر 8)
 وانظر ختر ه فيه. 82( ديوانه ص 9)
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تَْيِن : لُغَةٌ فِي نُُزعٌ  وَغنَمٌ  عٍ  ، بَضمَّ  .ناِزعٌ  ، وهو َطلَُب الفَْحِل ، وشاةٌ  نِزاعٌ  ، كُركََّع : بِها نُزَّ

يَْت اِلْختِالِف َمهابِّها ، وُهو َمَجاٌز ، وفِي النَّزائِعُ وِ  يَاحِ : هي النُّْكُب ، ُسّمِ  األََساِس : بَْيَن ِريَحْيِن. ِمَن الّرِ

 .النَّْزعِ  ، َكِمْنبٍَر : َشِديدُ  ِمْنَزعٌ  وَرُجلٌ 

 منه. يُْنَزعُ  ، وُهَو الَمْوِضُع الِّذي الَمْنِزعِ  وماٌء بَِعيدُ 

 َمعَه. نََزْعتُ  َعلَى البِئِْر : ناَزْعتُهوِ 

 َعْنهُ. عَ يَْنزِ  وَرآه ُمِكبًّا َعلَى الشَّّرِ فاْستَْنَزَعه : َسأَلَه أَنْ 

تِه : إِذا كاَن يَْحُضُر بها ، وهو َمَجاٌز ، ومنه قَْولُه تَعالَى :  يَْنزعُ  ويُقَاُل : فاُلنٌ   .(1) (َونَ َزْعنا ِمْن ُكلِّ ُأمَّة  َشِهيداً )بُحجَّ

ً  نََزعَ  ويُقَاُل :  .تَنَاَزُعواو يٍَد ، وهو َمجاٌز ، ناِزعَ  يََدهُ ِمَن الّطاَعِة ، وَخَرَج عاِصيا

 فاِرَسَها الِعنَاَن. تُنَاِزعُ  والَخْيلُ 

 َكأَْس الَكَرى. ناَزَعهُ  : الُمنَاَولَةُ ، يُقَال : الُمنَاَزَعةُ وِ 

 : بَِعيَدةٌ. نَُزوعٌ  وفاَلةٌ 

فَا ، نَقَلَه الّصاَغانِ  نَّزاَعةُ وِ   يُّ ، وياقُوت.الشَّوى : َمْوِضٌع بَمكَّةَ ِعْنَد ِشْعِب الصَّ

 بيَِدَك ، ثُمَّ أْلقَْيتَه. اْنتََزْعتَه ، كثُماَمٍة : ما النَُّزاَعةُ وِ 

َحاُل ، والِقْطعَةُ ِمْنه ، أَي : يُْضفَرُ  ، بالَكْسِر : َسْيٌر يُْنَسجُ  النِّْسعُ  : [نسع] يَ  نِْسعَةٌ  َعِريضاً َعلَى َهيئَِة أَِعنَِّة النِّعَاِل ، تَُشدُّ بِِه الّرِ ً  ، وُسّمِ  نِْسعا

حاحِ : لُطوِله َسْيٌر َمْضفُوٌر يُْجعَُل ِزَماماً للبَِعيِر الّتِي تُْنَسُج َعِريضاً للتَّْصِديِر ، وِمثْلُه فِي العُبَاِب ، وفِي النَِّهايَِة : ُهَو  : النِّْسعَةُ  ، وفِي الّصِ

 وَغْيِره ، وقَد تُْنَسُج َعِريَضةً ، تُْجعَُل َعلَى َصْدِر البَِعيِر ، قاَل َعْبُد يَغُوَث :

َعةٍ أَُقوُ  وَقدح َشد وا ِلَساين   بِنسح
ّي : وقَْد جاَء فِي ِشْعِر ُحَمْيِد بِن ثَْورٍ ، بالَكْسِر ، َجْمعاً للنِّْسعَِة ، وقاَل ابنُ  النِّْسعَ  وَجعََل الَجْوَهرهيُّ   للواِحِد ، قاَل : النِّْسعُ   بَّرِ

يِن  ارَأَتــــــــــــح هــــــــــــَ يـــــــــــــح عــــــــــــَ جِي  بــــــــــــِنســــــــــــــــــــــــــح افــــــــــــَ  فــــــــــــَرد تح خمــــــــــــَ

ُروُ       ــــــــــــَ ؤاِد فـ عــــــــــــاُء الــــــــــــفــــــــــــُ ِر َروح دح (2)ِإىل الصــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
مِّ  نُْسعٌ  ج :  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لألَْعَشى : ُسوعٌ نُ و ، أَْنساعٌ و كِعنٍَب ، نَِسعٌ و ، َكما فِي الُمْحَكِم ، ، بالضَّ

َرتح  مــــــــَ مــــــــا ضـــــــــــــــــــــَ لــــــــ  ا كــــــــُ هــــــــَ يـــــــــح لــــــــَ مــــــــًا عــــــــَ تــــــــح اُ  حــــــــَ  ختــــــــَ

وحيفَ      تـــــــــــَ اَلِ  أَبنح َتســـــــــــــــــــــــح ن الــــــــــكــــــــــَ امــــــــــِ عــــــــــَ  الــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل الّراِجُز :

 وِجلحَب الُكورِ  أَنحَساِعيعالَيحُت 
 وقاَل الَمّراُر بُن َسِعيٍد :

تح وِ  ــــــــــــ  ل ا وحــــــــــــُ ُدهــــــــــــَ ــــــــــــِ َدائ تح حــــــــــــَ قــــــــــــَ ــــــــــــِ ل دح عــــــــــــُ ــــــــــــَ  ق

ا     وعــــــــــــَ ِت الــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــَ هــــــــــــا فــــــــــــزايـــــــــــــَ بــــــــــــُ نــــــــــــائــــــــــــِ  جــــــــــــَ

  
يِت : يُقَاُل ِلْلبَِطاِن والَحقَِب : ُهَما ّكِ  .النِّْسعَانِ  وقاَل ابُن الّسِ

ً  األَْسنَاُن ، كَمنََع ، نََسعَتِ وِ  ً و نَْسعا ثَةُ َعْنَها واْستَْرَختْ  نُُسوعا  فُوهُ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للّراِجِز : نََسعَ  ، يُقَاُل : : اْنَحَسَرِت اللِّ

تح وِ  عــــــــــــَ ضح  َنســـــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ وحٍد فــــــــــــاجنــــــــــــحَ اُن عــــــــــــَ نــــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــــح

ذَعح      الٍت ملَح تــــــــــــَ نح انصــــــــــــــــــــــــــِ وُرهــــــــــــا عــــــــــــَ مــــــــــــُ (3)عــــــــــــُ
 

  



10811 

 

 ً ثَةُ ، وتَْنَحِسَر  تَْنِسيعُ  اَل :، وهذا َعن األَْصَمِعّيِ ، ق كنَسَّعَْت تَْنِسيعا األَْسنَاِن : أَْن تَُطوَل وتَْستَْرِخَي َحتّى تَْبُدَو أَُصولَُها الَّتِي كانَْت تُواِريها اللِّ

ثَةُ َعْنَها.  اللِّ

 ، وكذِلَك نََسغَْت بالغيِن. ثَنِيَّتاهُ : َخَرَجتَا ِمَن العَْمرِ  نََسعَتْ  قال ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

. َذَهبَ  : إِذا فِي األَْرِض  نََسعَ وِ   ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ُ  نََسعَتِ  قاَل اللَّْيُث :وِ  ً  الَمْرأَة ً و نَْسعا  هَكَذا ُهو في سائِِر النَُّسخِ ، وُهوَ  : طاَل َظْهُرَها ، أَْو ِسنَُّها ، أَو بَْطنَُها نُُسوعا

__________________ 
 .75( سورة القصص اآية 1)
 الديوان :( رواية 2)

 فــــــــــــــجــــــــــــــئــــــــــــــت خبــــــــــــــبــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا فــــــــــــــردت خمــــــــــــــافــــــــــــــجي 

 إىل الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــفــــــــــــــــــ  روعــــــــــــــــــاء اجلــــــــــــــــــنــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــرو     

  

 ويف األساس روع :

ــــــــــــــــهــــــــــــــــا فصـــــــــــــــــــــــــــــدت خمــــــــــــــــافــــــــــــــــة  ــــــــــــــــي ــــــــــــــــل ــــــــــــــــين حبــــــــــــــــب  رأت

ــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــؤاد فــــــــــــــــــــرو وِ      ــــــــــــــــــــر روعــــــــــــــــــــاء ال  يف ا ــــــــــــــــــــب

  

 ( يف اللسان : مل يدع.3)
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ِ والُعَباِب « َأو َبظحُرها»َغَلرٌت ا َصَوابُه :   واللَِّساِن.َكَما ُهَو َنص  الَعاح
 وكذلك الِسنع وقد تقدم. المفصُل بين الكّفِ والسَّاعدِ  هو بالكسر النِْسع (1)عن األَْعَرابِّيِ وِ 

يَِت الشَّمالُ  اْسُم ِريحِ الشََّمالِ  : النِّْسعُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :وِ  ً  ، قاَل األَْزَهِريُّ : ُسّمِ قاَل و الَمْضفُوِر ِمَن األَِديِم ، بالنِّْسعِ  ِلدقَِّة َمَهبِّها ، ُشبَِّهتْ  نِْسعا

بَكْسِر الِميِم ، َكما ُهَو نَصُّ األَْصَمِعّيِ « كالِمْسعِ »، هَكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط َصَوابُه :  ، كِمْنبَرٍ  كالِمْنَسعِ  ، نِْسِعيَّةٌ  ِريحٌ  ابُن َعبّاٍد :

ي الَجنُوَب ِمْسعاً ، قاَل : وَسِمْعُت بَْعَض الِحَجاِزيِّيَن يَقُول : هو يُْسٌع ، : حاحِ ، وِمثْلُه في اللَِّساِن والعُبَاِب ، وقال َشِمٌر فِي الّصِ  ُهَذْيُل تَُسّمِ

 : (2)لَجْوَهِريُّ لقَْيِس بِن ُخَويِلٍد ، وَزَعَم يَْعقُوُب أَنَّ الِميَم بََدٌل من النُّوِن ، وأَْنَشَد ا نِْسعٌ  وَغْيُرُهم يَقُول : ُهوَ 

مح  َؤوِّهبـــــــــــــُُ ـــــــــــــُ ا تـ ًة ِإمـــــــــــــّ حـــــــــــــَ قـــــــــــــح ـــــــــــــِ هـــــــــــــا ل مـــــــــــــِّ لـــــــــــــُ ـــــــــــــح  َويـ

ضٌ      ريُ  ِنســــــــــــــــــــــــح اصــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــهــــــــــا اأَلعــــــــــَ ٌة فــــــــــِ يــــــــــَ ذمــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
ةَ : د ، أَو َجبٌَل أَْسَودُ  ( :3) نِْسعوِ  ْفراِء ويَْنبَُع ، قاَل ُكثَيُِّر َعزَّ  ، بَْيَن الصَّ

ًة  يـــــــ  حـــــــاِت َعشــــــــــــــــــــِ يـــــــَر الــــــرّائــــــِ بــــــِ ُت ســــــــــــــــــــَ كـــــــح لــــــَ  ســــــــــــــــــــَ

ارَِم      ضٍ خمـــــــــَ ي ِنســـــــــــــــــــــــح يـــــــــلـــــــــِ بـــــــــِ َن ســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــح لـــــــــَ  َأوح ســـــــــــــــــــــــَ

  
 .العَِقيقِ  واِدي َصْدرُ  وُهوَ  ، والُخلَفَاءُ  وسلموآلهعليههللاصلى: َمْوِضٌع بالَمِدينَِة ، وُهَو الَِّذي َحماهُ النَّبِيُّ  نِْسعٌ  قاَل ابُن األَثِيِر :وِ 

ُجُل : إِذا أَْنَسعَ وِ   ، أَي : في ِريحِ الشََّماِل. َدَخَل فِيَها الرَّ

: إِذا  فاُلنٌ  أَْنَسعَ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 
 أَذاهُ لِجيَرانِه.َكثَُر  (4)

 الَِّذي كأَنَّه ُجِدَل َجْدالً. : العُنُُق الطَِّويلُ  النّاِسعُ  قاَل ابُن فاِرٍس :وِ 

يِن. النّاتِئُ  : النّاِسعُ  قاَل َغْيُره :وِ  ُ  النّاِسعَةُ  قاَل اللَّْيُث : وبهاءٍ  ، ويُقَاُل : ُهَو بالّشِ ّنِ ، الطَِّويلَةُ الظَّْهِر ، أَو البَْظرِ  : الَمْرأَة أَو الَّتِي لْم  ، أَو الّسِ

 .ناِسعٌ  أَي : فِي الَمْعنَى األَِخيِر ، يُقَال : جاِريَةٌ  كالنَّاِسعِ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ َعْن بَْعِض أَْهِل اللُّغَِة ، تُْختَنْ 

 ، قالَهُ اللَّْيُث. : الطُّولُ  النُُّسوعُ وِ 

 ِمْن أَْشَهِر قُُصوِرها. قَْصٌر باليََماَمةِ  : ُسوعُ النُّ وِ 

يِن : النُُّسوعِ  َذاتُ وِ  يِن ، ويُقَاُل بالّشِ  ، ويُقَال : ذاُت النُُّسوِر بالّراِء. فََرُس بَْسطاِم بِن قَْيٍس  ، بالّسِ

، يَُطوُل نَْبتَُها  األَْرُض السَِّريعَةُ النَّْبتِ ، وهَكَذا ُهَو في التَّْكِملَِة أَْيضاً : (5)لِميِم ، والَِّذي في الَجْمَهَرةِ بفَتْحِ ا كِمْكنََسةٍ  الِمْنَسعَةُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

 وبَْقلَُها ، َزَعُموا.

القُّفِ :َمْنَهٌل ِمْن َمناِهِل  يَْنُسَوعةُ  يُّ :، وقاَل األَْزَهرِ  النَّْسعِ  ، والياُء والواُو زائَِدتَاِن ؛ ألنََّها ِمنَ  : ع ، بَْيَن َمكَّةَ والبَْصَرةِ  اليَْنُسوَعةُ و قاَل :

، قاَل : وقَْد َشِرْبُت ِمْن  (6)يَن ماِويَّةَ النِّبَاجِ َطِريِق َمكَّةَ َعلَى جادَّةِ البَْصَرةِ ، بَِها َرَكايَا َكثيَرةٌ َعْذبَةُ الماء ، ِعْنَد ُمْنقَطعِ ِرَماِل الدَّْهنَاِء ، ب

 ِلبَنِي ماِلِك بِن ُجْنَدِب بِن العَْنبَِر. مائَِها. قُْلُت : وِهيَ 

قَْت فِي َمراِعيها : إِذا اإِلبِلُ  اْنتََسعَتِ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ   ، وَكذِلَك اْنتََسغَْت ، بالغَْيِن ، قاَل األَْخَطُل : تَفَرَّ

ُث  يـــــــــــــح ن  حبـــــــــــــَ ضُ َرجـــــــــــــَ َتســـــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــح ااَي  تــــــــــــــَ طـــــــــــــَ
َ

 املـــــــــــــ

َن وال      فــــــــــــــــــــح ا لــــــــــــــــــــََ قــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــَ  ُذابابَ فــــــــــــــــــــال بـ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

 : أََخَذتْهُ ِريُح الشََّماِل ، قاَل ابُن َهْرَمةَ : َمْنُسوعٌ  َرُجلٌ 

يِن  و انــــــــــــ  ــــــــــــَ َود  ل ــــــــــــَ ي يـ ئــــــــــــِ طــــــــــــَ ٌض خــــــــــــَ بــــــــــــِّ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ تـ  مــــــــــــُ

بـــــــــــــا      ِة الصـــــــــــــــــــــــــــ  َرجـــــــــــــَ دح وعُ هـــــــــــــاٍب مبـــــــــــــُ نحســـــــــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــَ
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 كما َسيَأْتِي.« َمْيُسوع» (7)ويُْرَوى 

 ، وَشْنعُه ، وِشْنعُه ، أَي : َوْفقُه ، عن اْبِن األَْعَراِبّيِ. وهذا َسْنعُهُ ، وِسْنعُه

 الطَِّريِق : َشَرُكه. أَْنَساعُ وِ 

__________________ 
 ( كذا ابألصر ويف التهذيب ابن األعرايب ا والعبارة التالية با معقوفتا سقطت من املطبوعة الكويتية فشوه سقوطها العبارة والسيا .1)
 انظر اللسان.. و وهو قي  بن عيزارة ا أخو بين صاهلة 72/  3ديوان اهلذليا ( عن 2)
 ( قيدها ايقوت النصض ابلصاد وبكسر أوله وسكون  نيه.3)
 عن القاموس.« وكثر»لتواف  العبارة سيا  القاموس « كان»حذفنا « إذا كان يكثر»( ابألصر : 4)
 .34/  3امليم ج ( كذا وضبطت يف اجلمهرة ابلقلم بكسر 5)
 ( كذا ويف التهذيب : ماوية والنباج ا ويف معجم البلدان : با ماوية والرايح.6)
 واملثبت عن اللسان.« وير »( ابألصر 7)
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فَِة  نِْسعٌ وِ   وقد ذُِكَر. ـَعلَى ساِكنَِها أَْفَضُل الّصالةِ والسَّالم  ـ، بالَكْسر : َمْوِضٌع بالَمِدينَِة الُمَشرَّ

َكةً ، ُمعَاِصٌر للقَاِضي ِعيَاٍض. نََسعٍ  اُن بنُ وُسلَْيمَ   الَحْضَرِميُّ ، األَْنَدلُِسيُّ ، الَخِطيُب ، ُمَحرَّ

ً  ، كَمنَعَه : ، نََشعَه  :[نشع]  لصَّواُب ؛ ألَنَّ ُهَو او ، النَّْشع ، واْقتََصَر في َمَصاِدِره َعلى (1)، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد  ، وَمْنَشعاً : اْنتََزَعهُ بعُْنفٍ  نَْشعا

بِيَّ  نََشعِ  ، بالفَتْحِ ، إِنََّما هو َمْصَدرُ  الَمْنَشعَ  ً  ، وَكذا الَمِريضَ  الصَّ : َذَكَره الَجْوَهِريُّ ، وأَْهَملَه  فالنُُّشوع ، أَْوَجَرهُ  ، وَمْنَشعاً :إِذا يَْنَشعُه نُُشوعا

ً  ونََشغَه نََشعَه اللَِّساِن ، والّصاَغانِيُّ في ِكتابَْيِه ، وقالُوا : الغَْيُن الُمْعَجَمةُ لُغَةٌ فِيِه : : َذَكَره صاِحبُ  الَمْنَشعُ و الُمَصنُِّف قُُصوًرا ِمْنه ،  نُُشوعا

ً و بِيَّ الَوُجوَر ، نََشْعتُ  ، قاَل الَجْوَهِريُّ :وقَدْ  كأَْنَشعَهُ  ، ونُُشوغاً وَمْنَشغاً ، َمْنَشعا ، ِمثُْل : َوَجْرتُه وأَْوَجْرتُه ، وقاَل أَبو ُعبَْيٍد :  أَْنَشْعتُهو الصَّ

ِة : مَّ  كاَن األَْصَمِعيُّ يُْنِشُد بَْيَت ِذي الرُّ

اَلمــــــــــــــــــــاً  َدتح غــــــــــــــــــــُ ٌة َولــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــ  َرئــــــــــــــــــــِ  ِإذا مــــــــــــــــــــَ

ٍض      رحضـــــــــــــــــــــــــــــَ َبأَلُم مـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ضَ ف حـــــــــــــــارَا ُنشـــــــــــــــــــــــــــــِ
َ

 املـــــــــــــــ

  
ِبيَّ الدَّواَء ، كما فِي واةِ على الغَْيِن الُمْعَجَمِة ، وقاَل الَمّراُر بن  بالعَْيِن والغَْيِن ، وهو إِيجاُرَك الصَّ اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : وأَْكثَُر الرُّ

 َسِعيٍد :

اِس ِإيّنِ  ــــــــــــــــّ ــــــــــــــــن ــــــــــــــــاَم ال ئ ــــــــــــــــِ م اي ل كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ  ِإل

تُ      عـــــــــــح ي  ُنشـــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــِ ز  يف أَنـــــــــــح االـــــــــــعـــــــــــِ وعـــــــــــَ  ُنشـــــــــــــــــــــــــُ

  
 السُّعُوِط.هَكَذا أَْنَشَدهُ الَجْوَهِريُّ في َمْعنَى 

 وُهَو َمَجاٌز. لَقَّنَهُ إِيّاهُ  : إِذا فاُلناً الَكاَلمَ  نََشعَ  ُربََّما قالُوا :و قاَل :

ً  فاُلنٌ  نََشعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   َكَرَب ِمَن الَمْوِت ثُمَّ نََجا. ، بالضّمِ : نُُشوعا

ً و قاَل :  ِة ، وُهَو أَْعلَى ، بْل قاَل أَبو ُعبَْيٍد : إِنَّه بالغَْيِن ال َغْيُر ، كما َسيَأْتِي.، ويُقَال بالغَْيِن الُمْعَجمَ  : َشَهقَ  نََشَع نَْشعا

ْبِط ، وأَّما قَْولُه : النَُّشوعُ وِ  واُب في الضَّ والنَُّشوُغ ، أَي :  النَُّشوعُ فهو َخَطأُ يَْنبَِغي التَّْنبِيهُ عليِه ، وإِنَّما نَصُّهم : ويَُضمُّ  كَصبُوٍر ، هذا ُهَو الصَّ

ه تَْكرَ  الَوُجورُ  بالعَْيِن والغَْيِن : َح بِه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وإِنََّما َغرَّ ّمِ فإِنَّه الَمْصَدُر ، كما َصرَّ ِلَمِة اُر كَ ِزنَةً وَمْعنًى ، وأَّما بالضَّ

ْل ذِلَك وأَْنِصْف ، ففِ « النَُّشوع» حاحِ :فَظنَّ أَنَّ الثّانِيَةَ َمْضُموَمةٌ ، وإِنََّما فِيِه الَوْجَهاِن : اإِلْهمال واإِلْعجاُم ، فتَأَمَّ بالعَْيِن  النَُّشوعُ و ي الّصِ

بِيُّ  ّمِ : الَمْصَدُر. النُُّشوعُ و ، والغَْيِن :السَّعُوُط ، والَوُجوُر الَِّذي يُوَجُره الَمِريُض أَو الصَّ  بالضَّ

ه فِي نََواِدِره : (2)يُْطلَُق َعلَى السَّعُوِط أَْيضاً ، وُهَو قوُل ابن  ـبلُغَتَْيِه  ـ النَُّشوعَ  قلت : فَزاَد أَنَّ   نُِشعَ  : السَّعُوُط ، وقد النَُّشوعُ األَْعَرابِّيِ ، ونَصُّ

بِيُّ ونُِشَغ بالعَْيِن والغَْينِ  ً  َمعاً ، وقدْ  الصَّ  ، فهَذا قَْد أَْهَملَهُ الُمَصنُِّف تَْقِصيراً ، وشاِهُده قَْوُل الَمّراِر الَِّذي تَقَدََّم. أَْنَشعَهُ و ، نََشعَه نَْشعا

ّيٍ  ه : يُِريُد أَنَّ السَّعُوَط في األَْنفِ  ـبَْعَد ِذْكِر ِعبَاَرةِ الَجْوَهِرّيِ  ـوقال الشَّْيُخ ابُن بَّرِ  ، والَوُجوَر في الفَِم ، ويُقَال : إِنَّ السَّعُوَط يَُكوُن ما نَصُّ

 ، وِمْنَشٌغ. ِمْنَشعٌ لالثْنَْيِن ، وِلهذا تَقُوُل للُمْسعُِط :

 هَكذا َضبََطهُ فِي الُمِحيِط بالفَتْحِ. ُكلُّ ما يَُردُّ النَّفَسَ  ، كَصبُوٍر : النَُّشوعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

بأَْكِل  لَمْنُشوعٌ  بِه ، َعْن أَبِي َعْمٍرو ، يُقَاُل : إِنَّهُ  : أَُوِلعَ  َمْنُشوعٌ  َكعُنَِي ، فَُهوَ  ، ووقََع في األََساِس َكذا ، وِلَكذ بَكذا فاُلنٌ  نُِشعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

 اللَّْحِم ، أَْي : ُمولٌَع بِه ، والغَْيُن الُمْعَجَمةُ لُغَةٌ فيِه عن يَْعقُوَب.

يِن.« ن س ع»، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ُهنَا ، وتَقَدََّم لَهُ أَْيضاً في  النّاتِئُ :  النّاِشعُ وِ   بإِْهَماِل الّسِ

ّمِ : ما النُّشاَعةُ وِ   ، كذا فِي الَجْمَهَرةِ. (3) : إِذا اْنتََزْعتَه بِيَِدَك ، ثُمَّ أَْلقَْيتَه اْنتََشْعتَه ، بالضَّ

 َعلَى َكَهانَتِه ، قاَل الَجْوَهِريُّ : قاَل ُرْؤبَةُ : أَْعَطاهُ ُجْعلَهُ  أَي : الكاِهَن : الحاِزيَ  أَْنَشعَ وِ 

َوازِي ا وَأَب َأنح  اقــــــــــــــاَ  ا ــــــــــــــَ عــــــــــــــَ نحشــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  يـ

ا      عــــــــَ عحســــــــــــــــــــــَ رََع مــــــــا َتســــــــــــــــــــــَ ُد مــــــــا َأســــــــــــــــــــــح نــــــــح (4)اي هــــــــِ
 

  
__________________ 
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 .62/  3( اجلمهرة 1)
 الكويتية.( سقطت من املطبوعة 2)
 ( يف التكملة : ما انتشعته فطرحته من يد .3)
 وقا  ا وازي مؤخر ا وبينهما أكثر من مئة ومخسا مشطوراً. . واي هند مقدم... ( قا  يف التكملة : وغلرت اجلوهري يف إنشاد الرجز4)
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َجَز للعَّجاجِ ، قلُت : الصَّواُب أَنَّهُ لرُ  وايَةُ :قلُت : قاَل بَْعُضُهم : إِنَّ الرَّ  ْؤبَةَ يَِصُف تَِميماً ، والّرِ

عــــــــــــاً  بــــــــــــَ ضح ُمســــــــــــــــــــــــــح رَاضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــُ يــــــــــــمــــــــــــًا ملَح يـ  ِإن  متــــــــــــَِ

اوِ      عــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــَ ُه مــــــــــــــــــــُ ُه أُمــــــــــــــــــــ  دح لــــــــــــــــــــِ  ملَح تــــــــــــــــــــَ

  

ا  عـــــــــــَ رحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ قـــــــــــَ  ا وَأَب َأنح يـ م  ُيســـــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــتـــــــــــَ

  
َوازِي    ــــــــــاَ  ا ــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــق اوَأَب َأنح  ـ عــــــــــَ نحشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُ  ـ يـ

  

ا  عـــــــــــَ نــــــــــــَ ٍة مـــــــــــا َأشـــــــــــــــــــــــــح رحيـــــــــــَ ٌة يف قــــــــــــَ رحيـــــــــــَ   (1)َأشـــــــــــــــــــــــــَ
  

اوِ    عـــــــــــَ نــــــــــــَ ٍة مـــــــــــا أَمـــــــــــح بـــــــــــَ ٌة يف َهضـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــَ  َغضـــــــــــــــــــــــــح

  
َجِز ، فأَْنَشَد على َمْعنًى  هَكَذا أَْنَشَدهُ اللَّْيُث ، وقاَل : أَبَى أَْن يُْعَطى أَْجَر الَحاِزي ، هَكَذا فَسََّره ، وَغِلَط الَجْوَهِريُّ في إِنشادِ  َذَكَره ، َكما الرَّ

بِيَّ الَوُجوَر ، نََشْعتُ  تَقَدََّم ، أَي : أَْوَرَدهُ تَْحَت قَْولِه : وقدْ   يا ِهْندُ »و ، ِمثُْل : َوَجْرتُه ، وأَْوَجْرتُه ، وفي التَّْكِملَِة : قاَل ُرْؤبَةُ :  أَْنَشْعتُهو الصَّ

ٌر ، وبَْينَ ..«  قاَل الَحَواِزي»و ُمقَدٌَّم ، « ... َجَز ُمَؤخَّ ُهَما أَْكثَُر ِمْن مائٍَة وَخْمِسيَن َمْشُطوًرا. قلُت : ولَْم يُوِرِد األَْزَهِريُّ وال اْبُن ِسيَده هَذا الرَّ

َل ، هَكَذا :  إِاّل الّشْطَر األَوَّ

َتَحتح َأنح   تـُنحَشَعاقاَ  ا ََوازِي واسح
 «.تُْنَشعَا واْشتََهْت أَنْ » أَْن تَأُْخَذ أَْجَر الَكَهانَِة ، وفي التَّْهِذيِب : ثُمَّ قاَل ابُن ِسيَده : الَحواِزي : الَكَواِهُن ، واْستََحتْ 

ّي : البَْيتَاِن اللََّذاِن أَْوَرَدُهَما الَجْوَهِريُّ ِمَن األُْرُجوَزةِ ال يَِلي أََحُدُهم «.تُْنَشعَا وأَبَْت أَنْ »قلُت : وفي بَْعِض نَُسخِ العَْيِن :  ا اآلَخَر ، وقاَل ابُن بَّرِ

ِميُر فِي  ً »:  ـقَبَل هَذا البَْيِت  ـعلى تَِميٍم أَبِي القَبِيلَِة ، بَِدِليِل قَْوِله. « يُْنَشعَا»ألَنَّه يَعُوُد فِي « تََسْعَسعَا»غيُر الَِّذي في « يُْنَشعَا»والضَّ  إِنَّ تَِميما

 ثُمَّ قاَل بَْعَده :« . الخ..

نَـَعاَأَشرحيٌَة يف قـَرحيَِة ما   َأشح
وَن كالَحْنَظِل ، َكثِيُروَن كالنَّْمِل ، قال : أَي : قالَِت الَحواِزي هَذا الَمْولُود َشْريَةٌ في قَْريٍَة ، أَي  َحْنَظلَةٌ فِي قَْريَِة نَْمٍل ، أَي : تَِميٌم وأَْوالُده ُمرُّ

ْل ذِلك.أَي أَْن يُْؤَخَذ قَْهًرا « يُْنَشعَا أَن»ابُن َحْمَزةَ : وَمْعنَى :   ، فتَأَمَّ

ُجُل : ِمثُْل : اْنتََشعَ و وُهَو َمَجاٌز. أَغاثَهُ بَِها : إِذا فاُلناً بَِشْربَةٍ  أَْنَشعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  . اْستَعَطَ  الرَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 .النُّشاَعةِ  ِف ِعْنَد ِذْكرِ َء بعُْنٍف ، وقد تَقَدََّم ذِلَك في َكالِم الُمَصنِّ الشَّيْ  اْنتََزعَ  : اْنتََشعَ وِ 

ِهَما ما يَُدلُّ َعلَى أَنَّه كِمْنبٍَر ، والَمْعُروفُ  كِمْنبٍَر : الُمْسعُطُ  ، الِمْنَشعُ وِ  ّيٍ أَْيضاً ، ولَْيَس فِي نَّصِ أَنَّهُ كالُمْسعُِط  َعن اْبِن ُدَرْيٍد ، وَذَكَره ابُن بَّرِ

ْل.  ِزنَةً وَمْعنًى ، فتأَمَّ

 تَْدَرُك عليِه :* ومّما يُسْ 

ً  الكاِهنَ  نََشعَ و ، بالفَتْحِ : ُجْعُل الكاِهِن ، كما فِي الُمْحَكِم ، النَّْشعُ   : َجعََل لَهُ ُجْعالً ، َكما فِي األََساِس. نَْشعا

 «.ن س ر»و « ع ن س»: فََرُس بِْسَطاِم بِن قَْيس ، ُهنَا َذَكَرهُ صاِحُب اللَِّساِن ، وقَْد تَقَدََّم في  النُُّشوعِ  وَذاتُ 

هُ. نََشعَ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : قاَل األَْحَمُر : يَب : َشمَّ  الّطِ

َكةً ، ِمَن الماِء ، ما َخبَُث َطْعُمه. النَّْشعُ وِ   ، ُمَحرَّ

خاِلِص البَيَاِض ، أَو  (2)، وقاَل األَْصَمِعيُّ : ُكلُّ ثَْوٍب  نَاِصعٌ  ، وأَْصفَرُ  ناِصعٌ  يُقَال : أَْبيَضُ  ءٍ : الخاِلُص ِمْن ُكّلِ َشيْ  النّاِصعُ   :[نصع]

ْفَرةِ ، أَو الُحْمَرةِ ، فُهو حاحِ ، وفِي اللَِّساِن : ناِصعٌ  الصُّ : الباِلُغ ِمَن األَْلواِن ، الخاِلُص ِمْنَها ، الّصافِي ، أَّي لَْوٍن كاَن  النّاِصعُ  ، كما فِي الّصِ

 ِفي البَيَاِض ، قاَل أَبُو النَّْجِم : ، وأَْكثَُر ما يُقَالُ 

ِض   ِإن  َذَواِت اأُلزحِر والــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبَاقــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

يـــــــــــاِض وِ      ِن يف ذاَ  الـــــــــــبـــــــــــَ دح ضِ الـــــــــــبـــــــــــُ اصـــــــــــــــــــــــــِ  الـــــــــــنـــــــــــّ

  

 لَيحَ  اعحِتَذاٌر ِعنحَدها بناِفضِ 
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ً و ، نََصاَعةً  ، كَمنََع ، نََصع وقد ِحيَحْيِن « ِطيبَها تَْنَصعُ و كالِكيِر تَْنِفي َخبَثَها ،الَمِدينَةُ »الَحِديُث :  ، وِمْنهُ  : خلَصَ  نُُصوعا أَْجَمَع ُرَواةُ الصَّ

َمْخَشِريَّ  َدةِ والّضاِد الُمْعَجَمِة ، وقد ذُِكَر فِي « تُْبِضعُ :»فإِنَّهُ قاَل  ـَرِحَمهُ هللاُ  ـَعلَى أَنَّه ِمَن النُُّصوعِ ، وُهَو الُخلُوُص ، إِاّل الزَّ بالُمَوحَّ

 َمْوِضِعه.

ً  األَْمرُ  نََصعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  ّي للَِقيٍط اإِليَاِدّيِ : َوَضحَ  : إِذا نُُصوعا  وبَاَن ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 َنَصَعاِإيّنِ أََر  الر أحَي ِإنح ملَح أُعحَص َقدح 
__________________ 

 ( التكملة : ما أشفعا.1)
 امشه : يف املخطوطة : كر ثوب.وهب« كر لون»( يف الصحاح املطبوع : 2)
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ً و نََصاَعةٌ  ، لَْونُه نََصعَ وِ   وَخلََص ، قاَل ُسَوْيٌد اليَْشُكِريُّ : اْشتَدَّ بَياُضه : نُُصوعا

ٍم  يـــــــــــــــٍب انعـــــــــــــــِ ُه بـــــــــــــــَقضـــــــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

ىّت      ٍب حـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــِّ نح أَراٍ  طـــــــــــــــــَ ضح مـــــــــــــــــِ  َنصـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ياِت  ـ، بالَغُوا بِه ، كما قالُوا : أَْسَوُد حاِلٌك ، وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ  ناِصعٌ  ، ويَقٌَق ، وأَْصفَرُ  ناِصعٌ  ويُقَاُل : أَْبيَضُ  ، قاَل :  ناِصعٌ  :أَْصفَرُ  ـفي الّشِ

 . قلُت : وُهَو قَْوُل أَبِي لَْيلَى.ناِصعٌ  ، ولِكن أَْبيَُض يَقٌَق ، وأَْحَمرُ  ناِصعٌ  ُهَو األَْصفَُر السََّراةِ تَْعلُو َمتْنَه ُجدَّةٌ َغْبَساُء ، وقِيَل : ال يُقَاُل أَْبيَضُ 

ا ، قاَل الَجْوَهِريُّ : قاَل أَبُو األُمُّ بِه : َولََدتْهُ  نََصعَتوِ   بِه ، أَي : َولََدتْهُ ، ِمثُْل :َمَصعَْت به. نََصعَتْ  يُوُسَف : يُقَال : قَبََّح هللا أُمَّ

ه : يُقَاُل : َشِرَب َحتَّى الشَّاِرُب : َشفَى َغِليلَهُ  (1) نََصعَ وِ  وأَْنَكَرهُ ، وَحتَّى نَقََع ، وذِلَك إِذا َشفَى َغِليلَه ،  نََصعَ  ، ُهَو قَْوُل األَْصَمِعّيِ ، ونَصُّ

 األَْزَهِريُّ ، وقاَل : الَمْعُروُف فِيِه بَضَع ، وقد تَقَدََّم.

اُج :وِ  جَّ ً  بالَحقِّ  نََصعَ  قاَل الزَّ  .كأَْنَصعَ  أَقَرَّ بِه وأَّداهُ ، : إِذا نُُصوعا

. أَْنَصعَ و لهُ ، أَْنَصعَ  وقاَل َغْيُره :  بِه : إَِذا أَقَرَّ

، وأَْنَشَد  ِجْلٌد أَْبيَُض ، أَو ثَْوٌب َشِديُد البَيَاِض  ، التَّثِْليُث َذَكَره ابُن ِسيَده ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى الَكْسِر : لَّثَةً ُمثَ  النّْصعُ  قاَل َغْيُره :وِ 

 الَجْوَهِريُّ للّشاِعِر :

تح  بــــــــَ دح َخضـــــــــــــــــــــَ ِذي قــــــــاٍر وقــــــــَ زَامــــــــَ  بــــــــِ رحعــــــــَ  اخلــــــــُ  يـــــــــَ

رَاَف وا     َر واأَلطــــــــــــح افــــــــــــِ حــــــــــــَ ُه اجلــــــــــــَ نــــــــــــح امــــــــــــِ عــــــــــــَ  لــــــــــــز مــــــــــــَ

  

اُب  تـــــــــــَ ضِ جمـــــــــــُح ِه  ِنصـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــِ بـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــُ وحَ  نـ ـــــــــــَ اٍن فـ  ميـــــــــــَ

  
اوِ    عــــــــــــــَ طــــــــــــــَ ِه قــــــــــــــِ نح ِديــــــــــــــبــــــــــــــاجــــــــــــــِ  اِبأَلكــــــــــــــارِِع مــــــــــــــِ

  
 وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ لُرْؤبَةَ يَِصُف ثَْوراً َوْحِشيًّا :

َقه ُمَقط َعا  َنصحعاً خَتَاُ    (2)فـَوح
 أَو ثَْوٍب أَْبيََض ، هَكَذا َعمَّ بِه بَْعُضُهم. أَْو ُكلُّ ِجْلٍد أَْبيَضَ 

ْفرَ  النَّْصعُ وِ  ِحيُح أَنَّ الَِّذي بَْيَن يَْنبَُع  اءِ بالفَتْحِ : َجبٌَل أَْحَمُر بأَْسفَِل الِحجاِز ، ُمِطلٌّ َعلَى الغَْوِر ، َعْن يَساِر يَْنبَُع ، أَو بَْينَه وبَْيَن الصَّ الصَّ

ْفراَء ُهو أَْيضاً ، وُهَما « نسع»، بكسِر النُّوِن ، وِهَي : ِجبَاٌل ُسوٌد لبَنِي َضْمَرةَ ، كما فِي الُمْعَجِم ، وقد ذُِكَر ِمثُْل ذِلَك فِي  ْصعُ النِّ  والصَّ

 واِحٌد.

 ناِصعٌ  ، وأََكثَُر ما يُقَاُل فِي البَياِض ، يُقَال : ماءٌ  عِ كالنّاِص  ، أَّي لَْوٍن كاَن ، الّصافِي ، َكأَِميٍر : الباِلُغ ِمَن األَْلَواِن ، الخاِلُص ِمْنَها ، النَِّصيعُ وِ 

 : إِذا َكاَن صافِياً.

ا ويُْظَهُر ، اِلنَّه يُْبَرُز إِلَْيهَ  كَمْقعَدٍ  ، َمْنَصعٌ  حاَجٍة ، الواِحدُ  غائٍِط ، أَو َمواِضُع يُتََخلَّى فِيَها ِلبَْوٍل ، أَو ِهيَ  الَمَجاِلُس ، أَو فِيما يُقَال : الَمناِصعُ وِ 

ى :»، قالَهُ أَبو َسِعيٍد ، وفي َحِديِث اإِلْفِك  ُز النَِّساِء فِي الَمِدينَِة قَْبَل أَْن تَُسوَّ ، حَكاهُ الَهَرِويُّ في « الَمنَاِصعَ  الُكنُُف في الدُّورِ  (3)كاَن ُمتَبَرَّ

ْزَن إِلَْيِه باللَّْيِل ، على َمذاِهِب العََرِب بالَجاهِ  الَمنَاِصعَ  ، قاَل األَْزَهِريُّ : أََرى الغَِريبَْينِ   ِليَِّة.َمْوِضعاً بِعَْينِه خاِرَج الَمِدينَِة ، وُكنَّ النَِّساُء يَتَبَرَّ

ٌج ، كما فِي اللَِّساِن ، وفي العُبَاِب : قاَل أَبُو تَُراٍب وِ  فُهَو مثله ِزنَةً وَمْعنًى ، وأَْنَشَد ِلَحاِجِز  ِديمِ كِعنٍَب : النَِّطُع ِمَن األَ  ، النَِّصعُ  : (4)قَاَل ُمَؤّرِ

 األَْزِدّيِ : (5)بِن الُجعَْيِد 

َر   ا أُبخــــــــــــــح هــــــــــــــَ طــــــــــــــُ لــــــــــــــِ ا وَنــــــــــــــَح ُرهــــــــــــــَ حــــــــــــــَ نــــــــــــــح  فــــــــــــــنـــــــــــــــَ

ا      رَاهتــــــــــــــــــَ ضٌ كــــــــــــــــــَبن  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ اُ  ِنصــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َدهــــــــــــــــــِ

  
 ، بُسُكوِن الّصاِد. نِْصعٌ  ويُقَال :

ُجُل : إِذا أَْنَصعَ  قاَل اللَّْيُث : يُقَاُل :وِ  . الرَّ  تََصدَّى ِللشَّّرِ

 ، قَالَهُ أَبو َعْمٍرو. اْقَشعَرَّ  : أَْنَصعَ وِ 
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، وِمثْلُه في العُبَاِب ، ونَصُّ الّصحاحِ  قََصَد الِقتَالَ و زاَد :و ، نَقَلَه ابُن األَثِيِر ، ونََسبَه الَجْوَهِريُّ ألَبِي َعْمٍرو ، أَْظَهَر ما فِي نَْفسه : أَْنَصعَ  أَو

 من َغْيِر أَِلٍف ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : (6)« َظَهرَ »َظَهَر ما فِي نَْفِسه ، هَكَذا قالَهُ : الرُجُل  أَْنَصعَ  : قاَل أَبُو َعْمٍرو :

ا  عــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ٍض َأنح ميــــــــــــــَح جــــــــــــــَ  مــــــــــــــانــــــــــــــِ ر  أَبحــــــــــــــح  كــــــــــــــَ

ُده و      لـــــــــــــح ر  جـــــــــــــِ عـــــــــــــَ ىت  اقحشـــــــــــــــــــــــــــَ احـــــــــــــَ عـــــــــــــَ  أَنحصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 «.حين اْقَشعَرَّ »وفي العُباِب : 

__________________ 
 «.مصض»( عن التهذيب وابألصر 1)
 ( التهذيب واللسان من مخسة مشاطري وروايته يف التهذيب :2)

 كبن نصعاً فوقه مقط عا
 ( التهذيب : سّويت.3)
 ( يف التهذيب : وقا  املؤرج ا فيما رو  له أبو تراب.4)
 «.اجلعيدي»التهذيب واللسان وابألصر ( عن 5)
 ابأللف.« أ هر»( كذا والذي يف الصحاح : 6)
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تْ  : إِذا النّاقَةُ ِلْلفَْحلِ  أَْنَصعَتِ  َحَكى الفَّراُء :و قاَل الَجْوَهِريُّ : راِب. أَقَرَّ ْت لهُ ِعْنَد الّضِ حاحِ :قَرَّ  لَهُ ، ويُوَجُد في بعِض نَُسخِ الّصِ

 يُْستَْدَرُك عليِه :* ومّما 

 ، وأَْنَشَد للّشاِعِر : نَّصاَعةٌ  ، عن أَبِي لَْيلَى ، وَكذِلَك ُحْمَرةٌ  كناِصعٍ  ، نَّصاعٌ  أَْحَمرُ 

ٍم  عـــــــــــ  نــــــــــــَ وِ  تــــــــــــَ َد طـــــــــــُ عـــــــــــح ؤحســـــــــــــــــــــــــًا بــــــــــــَ َن بــــــــــــُ لـــــــــــح دِّ  بـــــــــــُ

وانِ وِ      ــــــــــــــح َن يف األَل ــــــــــــــح َري ــــــــــــــُ ــــــــــــــاِب يـ ي ــــــــــــــِّ ــــــــــــــث َن ال  مــــــــــــــِ

  

َرٍة  اَض ومحــــــــــُح يــــــــــَ ــــــــــَ و الــــــــــبـ لــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــَ َرٍة تـ فــــــــــح نح صــــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــِ

  
ةٍ    اعـــــــــــَ انِ  َنصـــــــــــــــــــــــــّ مـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــ  ِ  الـــــــــــنـ قـــــــــــائـــــــــــِ  ا كشـــــــــــــــــــــــــَ

  
في الظَّْرِف ، فقاَل : ما رأَْيُت  النََّصاَعةَ  : واِضٌح ، ِكالُهَما َعلَى الَمثَِل ، واْستَْعَمَل جابُِر بُن قَبِيَصةَ  ناِصعٌ  : خاِلٌص ، وَحقٌّ  ناِصعٌ  وَحَسبٌ 

 َظْرفاً ِمْنَك ؛ وكأَنَّهُ يَْعنِي بِه ُخلُوَص الظَّْرِف. َصعَ أَنْ  َرُجالً 

 .(1)، أَي : البَيِِّن والخاِلِص  النّاِصعِ  الَخبََر أَخاَك ، وُكْن منهُ َعلَى َحَذٍر ، وُهَو ِمَن األَْمرِ  ناِصعَ  وقالُوا :

ُجُل : أَْظَهَر َعَداَوتَه وبَيَّنَها ، قاَل أَبو ُزبَيْ  نََصعَ وِ   ٍد :الرَّ

مح وِ  هـــــــــــِ ئـــــــــــِ نـــــــــــح مح  (2)الـــــــــــّداُر ِإنح تــــــــــــُ ينِّ فـــــــــــِإن  هلــــــــــَُ  عـــــــــــَ

مح      داُ هـــــــــــُ رِي ِإذا َأعـــــــــــح واُودِّي وَنصـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــُ  َنصـــــــــــــــــــــــــَ

  
 ِمَن الَجْيِش والقَْوِم : الخاِلُصوَن الَِّذيَن ال يَْخِلُطُهم َغْيُرُهم ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد : النّاِصعُ وِ 

رِيــــــــــــــٍف وِ  يِن طــــــــــــــَ وحُت بــــــــــــــَ ا َأنح َدعــــــــــــــَ مــــــــــــــّ   (3)لــــــــــــــَ
وحين      اَ أَتـــــــــــــــــَ عــــــــــــــــِ يــــــــــــــــاحِ  انصــــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإىَل الصــــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 ، أَي : قاِصِديَن. ناِصِعينَ  وقاَل الَجْوَهِريُّ :

 : البَْحُر ، وأَْنَشَد : النَِّصيعُ  للَّْيُث :وقاَل ا

لَيحُت َدلحِوي يف   الزّاِخرِ  الن ِصيضِ أَدح
ْلُو ، يُقَال : ماءٌ  ناِصعِ  وأَْنَكَره األَْزَهِريُّ ، وقاَل : ُهَو َغْيُر َمْعُروٍف ، إِنََّما أَراَد ماَء بِئْرٍ   الماِء ، لَْيَس بَكِدٍر ؛ ألَنَّ ماَء البَْحِر ال يُْدلَى فِيه الدَّ

بَه الّصاَغانِيُّ في  نَِصيعٌ و وماِصعٌ  ناِصعٌ  َدةِ والّضاِد الُمْعَجَمِة ، وَصوَّ اللُّغَِة : إِذا كاَن صافِياً ، والَمْعُروُف في البَْحِر البَِضيُع ، بالُمَوحَّ

جَ   ِز ، قال : وُهَو َمأُْخوذٌ ِمَن البَْضعِ ، وُهَو الشَّقُّ ، كأَنَّ هذا النَّْهَر ُشقَّ ِمَن النَّْهِر األَْعَظِم.والرَّ

ةَ ، َعْن ثَْعلٍَب. نََصعَتوِ   النّاقَةُ : إِذا َمَضغَت الِجرَّ

 بالباِء والّضاِد ، وقَْد تَقَدََّم.، كُزبَْيٍر : َمَكاٌن بيَن الَمِدينَِة والّشاِم ، ويُقَاُل : ُهَو  النُّصْيعُ وِ 

 أَْربَُع لُغَاٍت ، على ما نَصَّ عليِه الَجْوَهِريُّ ، والّصاَغانِيُّ وابُن ِسيَده ، وهو : ، بالَكْسِر ، وبالفَتْحِ ، وبالتَّْحِريِك ، وكِعنَبٍ  النِّْطعُ  : [نطع]

َهاُب وغيُره بأَنَّ األَْفَصَح منها ُهوَ  بِساٌط ِمَن األَِديمِ  ْرَكِشيُّ فِيِه َسْبَع لُغَاٍت ،  النَِّطعُ  َمْعُروٌف ، قاَل َشْيُخنا : وَجَزَم الّشِ ، كِعنٍَب ، وَحَكى الزَّ

 أَْكثَُرَها فِي ُشُروِح الفَِصيحِ ، وبَِها يُْعلَُم قُُصوُر الُمَصنِِّف.

يّ  وَحَكى ابُن ِسيَده عن اْبِن ِجنِّي ، قاَل  (4)« نَِطع»وأَثْبََت « نََطع»وأَْنَكَر َعِليُّ بُن َحْمَزةَ « نَْطعٌ »: أَْنَكَر أَبُو ِزيَاٍد  قلُت : وفِي أَماِلي اْبِن بَّرِ

 ْبِد هللِا َعْن قَْوِل النّابِغَِة :: اْجتََمَع أَبُو َعْبِد هللا بُن األَْعَرابِّيِ وأَبُو ِزيَاٍد الِكالبِيُّ على الِجْسِر ، فَسأََل أَبُو ِزياٍد أَبا عَ 

َناٍة َجِديٍد ُسُيوُرها  ِر َمبـح  (5)َعَل  َ هح
 بالَكْسِر ، فقاَل أَبُو ِزياٍد : نَعَْم. انتهى. النِّْطعُ  ، بالفَتْحِ ، فقاَل أَبُو ِزياٍد : ال أَْعِرفُه ، فقاَل : النَّْطعُ  : (6)فقاَل أَبُو َعْبِد هللِا 

 َهِرّي للّراِجِز :وأَْنَشَد الَجوْ 
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ُدوَدا  ِة اخلــــــــــــــــــــــــــُ َن ابأَلزِمــــــــــــــــــــــــــ  رِبــــــــــــــــــــــــــح  َيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

رحَب الــــــــــــــّراَِيِح      ضَ ضــــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــَ ُدوَدا الــــــــــــــنــــــــــــــِّ مــــــــــــــح
َ

 املــــــــــــــ

  
 

حاحِ ، والعُباِب ، وَجْمعُ  نُُطوعٌ و ، أَْنطاعٌ  ج :  ، كأَْفلٍُس ، كما في اللَِّساِن. أَْنُطعٌ  ، بالفَتْحِ : النَّْطعِ  ، كما فِي الّصِ

حاحِ ، قال : يَُخفَُّف ويُثَقَُّل ، وزاَد في اللَِّساِن :  ، وكِعنَبٍ بالَكْسرِ  النِّْطعُ وِ   النََّطعُ  ، كما فِي العُبَاِب والّصِ

__________________ 
 ( يف اللسان : أو اخلالص.1)
 «.ينئهم»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( يف الصحاح : بين قعا.3)
 اللسان.( ضبطت هذه اللفظة والجي قبلها عن 4)
 ( ديوانه وعجزه :5)

 يطوف هبا وسرت اللطيمة ابئضُ 
قوله : فقا  أبو عبد   إخل لعر الشـــــــطر الثاين الذي أ له الشـــــــارح من بيت النابغة فيه النطض ليظهر الســـــــؤا  »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 6)

 ز البيت انظر ا اشية السابقة.قلت مل ترد كلمة النطض يف عج« واجلواب ا وحينئذ كان األوىل للشارح إنشاده
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رِيِك ِفيِهَما : الن َطَعةُ وِ  َقاِء ا اأَلعحَل  ا َأيح ِمنح غاِر الَفمِ  ما َ َهَر ِمَن الغارِ  ا ابلت حح ُلحَتزَِقُة بَعظحِم اخلَُليـح
فيِه  ا وِهَي اجِللحَدُة امل

زِيزِ  اِن يف ا ََنِك ا آ ٌر كالت حح ِقُض اللِّســـــــَ َفِله : الِفرَاُش ا نُطُوعٌ  :ج  وُهَناَ  َموح َرحَفِعه من َأســـــــح
بَ و  ال َغريحُ ا ويـَُقا  مل  ِإلَيحِه ُنســـــــِ

 الغاِر اأَلعحَل . ِنطحضِ  لَُِّيتح اِلن  َمبحَدَأَها ِمنح  َطَدتح  هي : الطّاُء ا والّداُ  ا والّتاُء ا َ حَمُعها قـَوحُلَك :و  النِّطحِعي ة ا ُُروف
 نَِطاعَ  ، يُقَال : وِطئْنَا أَو أَْرُضُهم َعْن أَبِي َسِعيٍد ، وفِي بَْعِض النَُّسخِ : ِخياُمُهم ، وهو َغلٌَط ، وقاَل أَْيضاً : الَكْسِر : َجنابُُهمْ القَْوِم ، ب نَِطاعُ وِ 

 بَنِي فاُلٍن ، أَي : أَْرَضُهْم.

 كقَطاِم ، وِكتاٍب : ة ، بالبَْحَريِن ، لبَنِي رزاحٍ. نَطاعوِ 

بِّيُّ : بالتَّثِْليِث : ع نُطاعٌ وِ   قاَل َربِيعَةُ بُن َمْقُروٍم الضَّ

ا وِ  ُث راحـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح نح حـــــــــــــــَ وحرٍِد مـــــــــــــــِ َرُب مـــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــح

مــــــــــــــــــــــاَزُة َأو      اعُ أُ ٌ  َأوح غــــــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــــــــُ

  
 وقاَل الحاِرُث بُن ِحلَِّزةَ اليَْشُكِريُّ :

يِن رِزاح بـــــــــــــــــــــرَبحقـــــــــــــــــــــا  وا بـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــ   ملَح لـــــــــــــــــــــَُ

طـــــــــــــــاعٍ ِء      مح ُدعـــــــــــــــاءُ  نـــــــــــــــُ هـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ مح عـــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــَُ

  
، وِهَي َرِكيَّةٌ َعْذبَةُ الماِء  نَطاعِ  في بِالِد بَنِي تَِميٍم ، وَضبََطهُ األَْزَهِريُّ كقََطاِم ، قاَل : يُقَاُل : َشِربَْت إِبِلُنَا ِمْن ماءِ  كغَُراٍب : ماءٌ  نُطاعٌ وِ 

 .(1)َغزيَرةَ 

 َعلَى قَْوِل َمْن َجعََل البَْحَريِن واليََماَمةَ َعَمالً واحًدا. باليََماَمةِ  ، أَي : مما ذُِكَر ِمن الَمواضعِ واألَْوِديَةِ  كِكتَاٍب : واٍد ، ُكلَُّها ، النِّطاعوِ 

ّمِ : اللُّْقَمةُ يُْؤَكُل نِْصفُها فتَُردُّ إِ  ، (2)، والقَُطاَعةُ ، والقَُضاَضةُ  النَُّطاَعةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :وِ  ، وُهَو َعْيٌب ، وِمْنهُ يُقال :  لَى الِخَوانبالضَّ

 الِطٌع قاِطٌع. ناِطعٌ  فاُلنٌ 

قُونَ  النُُّطعُ و قاَل : تَْيِن : الُمتََشّدِ  الفَِم ، وُهو َمجاٌز. نِْطعِ  يَْرُموَن بِلسانِِهْم إِلى (3)في القَْوِل ، كأَنَُّهم  ، بَضمَّ

 .نِْطِعه الطَّعَاَم في يَتَنَطَّعُ  كَشّداٍد : َمنْ  ، النَّّطاعُ  قاَل أَبُو لَْيلَى :وِ 

 لَْونُه ، كعُنَِي : تَغَيََّر. نُِطعَ  قاَل أَبُو ُعَمَر الّزاِهُد :و ، ِمثُْل ناِصع. خاِلصٌ  أَي : ناِطعٌ  بَياضٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

قَ  وَغْيِره ، أَي : فِي الَكالمِ  تَنَطَّعَ  ِمَن الَمَجاِز.وِ  عُونَ  َهلَكَ »الَحِديُث :  ، وِمْنهُ  َغالَى قِيَل :و هِ فِي تَعَمَّ قُوَن الغالُون ، والَِّذيَن « الُمتَنَّطِ وُهُم الُمتَعَّمِ

ٍق قَْوالً ، وهو الغاُر األَْعلَى فِي الفَِم ، قال : ثُ  النِّْطعِ  يَتََكلَُّموَن بأَْقَصى ُحلُوقِِهْم تََكبًُّرا ، قاَل ابُن األَثِيِر : ُهَو َمأُْخوذٌ ِمن مَّ اْستُْعِمَل فِي ُكّلِ تَعَمُّ

ْلتُم الِفْطَر ، ولَمْ » ـَرِضَي هللاُ َعْنه  ـَحِديُث ُعَمَر  وفِْعالً ، وِمْنهُ  أَي تَتََكلَّفُوا القَْوَل والعََمَل « أَْهِل الِعراقِ  تَنَطَّعُوا تَنَطُّعَ  لَْن تََزالُوا بَخْيٍر ما َعجَّ

َل الِفْطَر بِتَناُوِل اُهنَا اإِلْكثَاَر ِمَن األَْكِل والشُّْرِب ، والتََّوسَُّع فيِه ، َحتَّى يَِصَل إِلى الغَاِر األَْعلَى ، ويُْستََحبُّ للّصائِ ، وقِيَل : أَراَد بِِه ه ِم أَّن يُعَّجِ

 القَِليِل ِمَن الفَُطوِر.

أَراَد النَّْهَي َعِن الُمالحاةِ في الِقَراءاِت «  ؛ فإِنََّما ُهَو َكقَْوِل أََحِدُكم : َهلُمَّ ، وتَعَالَ واالْختِالفَ  التَّنَطُّعَ و إِيّاُكمْ »وفي َحِديِث اْبِن َمْسعُوٍد : 

 الُمْختَِلفَِة ، وأَنَّ َمْرِجعَها ُكلَّها إِلَى َوْجٍه واِحٍد ِمَن الّصواِب.

 ، وَكذِلَك تَنَطََّس ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. تَأَنَّقَ  فِي َشَهَواتِه : تَنَطَّعَ وِ 

 فيِه ، قاَل أَْوُس بُن َحَجٍر : تََحذَّقَ  : إِذا في َعَمِله الّصانِعُ  تَنَطَّعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

ٍب وِ  رائــــــــــــِ ُروٍع غــــــــــــَ ــــــــــــُ نح فـ رٍي مــــــــــــِ فــــــــــــِ َو جــــــــــــَ  َحشــــــــــــــــــــــــــح

ضَ      طـــــــــــ  ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ اَل  تـ بـــــــــــ  نــــــــــــَ ـــــــــــَ ٌض وتـ ـــــــــــِ ـــــــــــهـــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــان ي ـــــــــــِ  ف

  
 يُْستَْدَرُك عليه :* ومّما 

 : َمْن يَْقَطُع اللُّْقَمةَ ويَُردََّها إِلى الِخواِن. النّاِطعُ 
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 : التََّشبُُّع ِمَن األَْكِل. التَّنَطُّعُ وِ 

 ، َمْجُهواَلِن : َذَهَب وتَغَيََّر ، َكذا في نََواِدِر اللِّْحيَانِّيِ. اْستُْنِطعَ و لَْونُه ، اْنتُِطعَ وِ 

 ، كقَطاِم : ِمْن أَيّاِمِهْم ، قاَل األَْعَشى : (4) نَطاعِ  ويَْومُ 

مح  هــــــــِ مــــــــِ لــــــــح اعِ بــــــــظــــــــُ طــــــــَ نــــــــَ ًة  بــــــــِ يــــــــَ َك ضــــــــــــــــــــــاحــــــــِ لــــــــح َ
 املــــــــ

ا     َرعـــــــَ هـــــــا جــــُ اســــــــــــــــــِ فـــــــَ ــــح نح أَنـ ُد مــــِ عـــــــح ــــَ وحا بـ دح َحســــــــــــــــــَ ــــقـــــــَ  ف

  
__________________ 

 ( يف معجم البلدان والتهذيب : غزيرته.1)
 ( يف التهذيب : والُعضاضة.2)
 «.كبنه»( ابألصر 3)
كانت به وقعة با بين ســـــعد بن متيم وهوذة بن علي ا نفي أخذت بنو متيم فيها لطائم كســـــر  الجي أجارها هوذ « نطاع»معجم البلدان ( يف 4)

 بن علي الوارد من عند ابذام واد كسر  عل  اليمن.
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ِعيفُ  ، بالفَتْحِ : النَّعُّ  : [نعع] ُجُل الضَّ : الّضْعُف ،  النَعُّ  والَِّذي نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وَغْيُره عن اْبِن األَْعَرابِّيِ : ، هَكَذا ُهَو ِفي سائِِر النَُّسخِ ، الرَّ

ِعيفُ  النُّعُّ »نعَْم في اللَِّساِن :  .(1)َكَما ُهَو نَصُّ العُبَاِب والتَّْكِملَِة  .« : الضَّ  َوَضبََطه بالّضّمِ

، وُهَو َصِحيٌح ،  النَّْعنَاعِ  َمْقُصوٌر ِمن النَّْعنَعَ  ، الَِّذي قالَه الَجْوَهِريُّ : ِإنَّ  كَجْعفٍَر َوَهٌم للَجْوَهِرّيِ  ، كَجْعفٍَر وُهْدُهٍد ، أَو النُْعنُعُ و ، النَّْعناعُ وِ 

ةُ تَقُوُل : النُّْعنُعُ  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : واةِ ، قاَل : والعامَّ بالفَتْح ، وهذا القَْدُر ال يُثْبُِت الَوَهم للَجْوَهِرّيِ ، فلَعَلَّهُ  نَْعنَعٌ  بالضّمِ ، هَكذا َذَكَرهُ بَْعُض الرُّ

يحِ والطَّْعِم ، فيه َحَراَرةٌ َعلَ  بَْقٌل م َصحَّ ِعْنَدهُ ِمْن َطِريٍق آَخَر : ىَمْعُروٌف َطيُِّب الّرِ ا هَذا البَْقُل الَِّذي يَُسمَّ  ى اللَِّساِن ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : فأَمَّ

ِة الَكْلِب لِ  نافِعٌ  أَْنَجُع َدَواٍء ِلْلبََواِسيِر ِضماًدا بَوَرقِِه ، وِضَماُده بِمْلحٍ  فأَْحِسبُه َعَربِيًّا ؛ ألَنََّها َكِلَمةٌ تُْشبِهُ َكالَمُهم ، وقاَل األَِطبّاُء : ُهوَ  النُّْعنُعَ  عَضَّ

: إِنّه حارَّ يابٌِس فِي الدََّرَجِة الثّانِيَِة ،  ـ« ُسُروِر النَّْفِس »فِي  ـ، وقاَل ابُن قاِضي بَْعلَبَكٌّ  ، وِللَْسعَةَ العَْقَرِب ، واْحتَِمالُه قَْبَل الِجَماعِ يَْمنَُع الَحبَلَ 

ُن القَيْ  وُهَو أَْلَطُف ِمَن النَّّماِم ، والنَّّماُم أَْطيَبُ  َء والغُثَاَء رائَِحة ، وهو ُمَهيٌِّج ِللنِّكاحِ ، وفِيِه َمَراَرةٌ بَها يُْقتَُل الدُّوُد الَِّذي فِي البَْطِن ، ويَُسّكِ

ُطوبَِة ، ويُِعيُن َعلَى الَهْضِم ، َمَع أَنَّ ِجْرَمهُ َعِسُر الَهْضِم كالفُْجِل ، إِذا أُِخَذ َمعَ  ْفَراِويَّ ، وُهَو  الحاِدثَْيِن َعِن الرُّ ّماِن أَْبَرأَ الفُواَق الصَّ ماِء الرُّ

ي القَْلَب بِعْطِريَّتِه.  يَُحلُّ اللَّبََن والدََّم الجاِمَدْيِن ، ويُقَّوِ

ُجُل الطَِّويلُ  النُّْعنَعوِ  حاحِ ، زاَد ابُن ُدَرْيٍد : كُهْدُهٍد : الرَّ  «.الَخْلقِ »بََدَل « الّرْخوُ »َساِن : ، وفِي اللِّ  الُمْضَطِرُب الَخْلقِ  ، كما فِي الّصِ

قِيُق ، وأَْنَشَد ِلَجاِريٍَة ، وكانَْت َجِلعَةً : الفَْرُج الطَِّويُل الدَّقِيقُ  : النُّْعنُعُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ   ، وفي اللَِّساِن : الرَّ

ضح  جـــــــــــــــــــــَ اَء َأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح وا ِنســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــُ ل  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ضح      فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وِر أَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  َأي  األُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ِويـــــــــــــــــــــــــُر أَ  ـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــ  ضح الـــــــــــــــــــــــــأَل نـــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــ    نـ
  

رحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضح    ـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــَ رُي ال ـــــــــــــــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  أَِم ال

  
 ، بالعَْيِن والغَْيِن ، قاَل الُمِغيَرةُ بُن َحْبناَء : نُْعنُعٌ و ، نُْعنُعٌ  ، ويُقَاُل ِلبَْظِر الَمرأَةِ إِذا طاَل : الَهُن الُمْستَْرِخي : النُّْعنُعُ  أَو

ُت وِ  ــــــــــــح ب هــــــــــــا (2)ِإاّل جــــــــــــُ عــــــــــــَ ــــــــــــُ نـ عــــــــــــح ــــــــــــُ وحٍ   نـ ــــــــــــقــــــــــــَ  ب

ااًن يف مثــــــــــــــــــــــــــــــانِ      ُه مثــــــــــــــــــــــــــــــَ ريِّ  ُيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
لَْحٌن ِعْنَد النَّْحِويِّيَن ، ولو قاَل : ثََماٍن في ثَماِن ، َعلَى لُغَِة َمْن يَقُول : « فِي ثََمانِ  (3)ثَماناً »، وقاَل : قَْولُه :  (3)هَكذا أَْنَشَده األَْزَهِريُّ 

 .(4)كاَن جائِزاً « َرأَْيُت قاٍض »

 وأَْنَشَد : بهاٍء : الَحْوَصلَةُ  النُّْعنَعةُ  :قاَل األَْصمِعيُّ وِ 

ن املــــــــــــاَء يف  تح هلــــــــــــَُ بــــــــــــ  افــــــــــــعــــــــــــَ عــــــــــــاهتــــــــــــِ عــــــــــــنــــــــــــُ   نــــــــــــُ
حـــــــــــــــاِذرِ وِ     

ُ
يـــــــــــــــِح املـــــــــــــــ شـــــــــــــــــــــــــــــِ

ُ
وحاَلَة امل َ تــــــــــــــــَ اح  َولـــــــــــــــ 

  
ُجِل : ُكلُّ َشيْ  ةِ.قَاَل : وَحْوَصلَةُ الرَّ  ٍء أَْسفََل السُّرَّ

.نَقَلَه الّصا الِمْنَطقَِة : َذباِذبَُها نَعَانِعُ وِ   غانِيُّ

ّمِ : النَّبَاُت الغَضُّ النّاِعمُ  النُّعاَعةُ وِ  ، قاَل أَبُو َحنِيفَة : لُغَةٌ فِي اللُّعَاَعِة واللُّعَاعِ ، وقاَل ابُن  نُعَاعٌ  ج : في أَّوِل نَباتِه ، قَْبَل أَْن يَْكتَِهَل. ، بالضَّ

يِت : نُونُها بََدٌل من الاّلِم ، قاَل ابُن ِسيَده : وهذا قَِويٌّ ؛ ألَنَُّهم قالُوا : أَلَعَِّت األَْرُض ، ولَْم يَقُ  ّكِ  .أَنَعَّتْ  ولوا :الّسِ

ّي :وِ   وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : ع : نُعَاَعةُ  قاَل َشِمٌر وابُن بَّرِ

هح  (5)ال مـــــــــــــــــــاَ   اعـــــــــــــــــــَ ٌر مجـــــــــــــــــــَّ  ِإاّل ِإبـــــــــــــــــــِ

َبُة َأوح      يــــــــــــــــح ا اجلــــــــــــــــَ َرهبــــــــــــــــُ هح َمشــــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــاعــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــُ

  

 ِإذا رآَها اجلُوُع أَمحَس  ساَعهح 

 .(6)« َمْوِرُدَها الَجْيأة»ويُْرَوى : 

ِة : : التَّبَاُعدُ  التَّنَْعنُعُ وِ  مَّ  ، قاَل الَجْوَهِريُّ : ومْنهُ قَْوُل ِذي الرُّ
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ُتَـنَـعحِنضِ . َطّي الّنازِِع ..
 امل

وايةُ :  قاَل الّصاَغانِيُّ : ُهَو َغلٌَط ، والقَافِيةُ َمْرفُوَعةٌ ، والّرِ

ُد ا ح  عـــــــُ بــــــــح يـــــــُد ويــــــــَ عـــــــِ و الـــــــبـــــــَ نـــــــُ دح هـــــــا يـــــــَ لـــــــِ ثـــــــح لـــــــَ  مـــــــِ  عـــــــَ

ازُِح      َو  الـــــــــــنـــــــــــّ طـــــــــــح رِيـــــــــــُب ويـــــــــــُ ضُ قـــــــــــَ نـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــَ نـ تــــــــــــَ ُ
 املـــــــــــ

  
__________________ 

 ( موافقاً ملا يف التهذيب.1)
 «.جئت»( عن التكملة والتهذيب وابألصر 2)
 ( الذي يف التهذيب املطبوع : مثاٍن يف مثاِن.3)
 ( العبارة يف التهذيب : قوله : مثان يف موضض النصب وهو عل  لغة من يقو  : رأيت قاٍض وهذا قاٍض ومررت بقاٍض.4)
 التهذيب : ال ما .( يف 5)
 ( كما يف التهذيب والتكملة.6)
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ِة قَِصيَدةٌ َعْينِيَّةٌ َمْجُروَرةٌ على هذا الَوْزِن. مَّ حاحِ : وليَس ِلِذي الرُّ  زاَد في هاِمِش الّصِ

 ، يُقَاُل : تَنَْعنَعَِت الّداُر ، أَي : نَأْْت وبَعَُدْت. النأْيُ  : التَّنَْعنُعُ وِ 

 قاَل ُطفَْيُل بُن َعْوٍف الغَنَِويُّ : ْضِطراُب والتََّمايُلُ اال : التَّنَْعنُعُ وِ 

  ٍ رحفــــــــِ ر  مــــــــِ تح كــــــــُ بــــــــَ قــــــــَ حــــــــح تــــــــَ ىت  اســـــــــــــــــــــح َن الــــــــين ِّ حــــــــَ  مــــــــِ

اُ  الــــــــــــــــدِّالِء      ثــــــــــــــــَ ضُ َرواِدُف أَمــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــَ

  
تَّةِ  : ُرتَّةٌ في اللَِّسانِ  النَّْعنَعَةُ وِ   أَْو ُهَو إِذا أََراَد قَْوَل : ، أَو كالرُّ

 ، تَْرِجُع إِلَى العَْيِن والنُّوِن. نَْعنَعَةً  فَتَقُوُل : َسِمْعتُ  لَْع ، َذَهَب ِلسانُه ِإلَى نَعْ 

تهِ  : النَّْعنَعَةُ  قاَل الفَّراُء :وِ  . َضْعُف الغُْرُموِل بَْعَد قُوَّ ّمِ َي الذََّكُر الُمْستَْرِخي نُْعنُعاً ، بالضَّ  ، وِمْنهُ ُسّمِ

ِِّجُر إِلى الّشاِم ، َحدََّث َعْن أَبِي ، كَجْعفٍَر : لَقَُب القاِضي ُعَمَر بِن َعِلّيٍ القَُرِشّيِ الحافِِظ ، ماَت َكْهالً ، واْبنُه أَبُو بَْكٍر َعْبُد هللا ، وكانَ  نَْعنَعٌ وِ   يَت

َمْشِقيُّ ، حدََّث عن اْبِن َعْبِد الّدائِِم. النَّْعنَعِ  ِء ، ونَْصُر هللِا بُن أَبِي بَْكِر بِن نَْصِر هللا بنِ البَِطى  الّدِ

فَا. النَّْعنَاعِ  وَدْيُر أَبِي  : خاِرَج الصَّ

ّرِ ، وُهوَ  ، كالَمْنعِ  النَّْفعُ  : [نفع] ً  وقد ما يُْستَعاُن بِه في الُوُصوِل إِلَى الَخْيِر ، َمْعُروٌف ، وفي البََصائِِر : ُهوَ  م : ِضدُّ الضَّ  اْنتَفَعَ و ، نَفَعَه نَْفعا

قَْوُل  الَمْنفَعَةِ  َكَسِفينَة ، شاِهدُ  النَِّفيعَةُ  ، َعِن اللِّْحيانِّيِ :و كَسحاٍب. النَّفَاع زاَد ابُن َعبّاٍد :و ، وعليِه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، الَمْنفَعَةُ  واالسُم : بِه ،

 الّراِجِز :

نح  ال  َومـــــــــــــــَ جِي كـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ ريحِي  مـــــــــــــــَ  وضـــــــــــــــــــــــــــــَ

وحرِي     ي وحـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــِ َدئ ـــــــــــــــــــح ب ِه ومـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــَ  ب

  
 قَْوُل الّشاِعِر : النَِّفيعَةِ  وشاِهدُ 

اَد وِ  عــــــــــــَ نح ســــــــــــــــــــــــــُ و مــــــــــــِ ةً ِإيّنِ أَلرحجــــــــــــُ يــــــــــــعــــــــــــَ فــــــــــــِ   نــــــــــــَ
رُ وِ      اَ  أَلوحجــــــــــــــــــَ يَنح مجــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح نح عــــــــــــــــــَ َ مــــــــــــــــــِ  ِإيّنِ

  
 ُمْرتَاٌب.أَْوَجُر : أَي 

 ، قاَل الَمّراُر بُن َسِعيٍد : النَّْفع كَصبُوٍر ، وَشّداِد : َكثِيرُ  نَفّاعٌ و نَفُوعٌ  َرُجلٌ وِ 

وحمـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــَ رحَت قـ ـــــــــــــــــاخـــــــــــــــــَ ًد  أَلٍب ِإذا ف ـــــــــــــــــِ  ف

ا     وعــــــــــــــَ فــــــــــــــُ ــــــــــــــَ نــــــــــــــًا نـ الَءه َحســــــــــــــــــــــــــــَ َت بــــــــــــــَ دح  وجــــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد ِسيبََوْيه :

ٍد  يـــــــــِّ ٍر ســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــح ِد بـــــــــِن بـــــــــَ عـــــــــح يِن ســـــــــــــــــــــــَ مح يف بـــــــــَ  كـــــــــَ

ٍد      ِة مــــــــاجــــــــِ يــــــــعــــــــَ ِم الــــــــد ســــــــــــــــــــــِ خــــــــح اعِ ضــــــــــــــــــــــَ فــــــــّ  (1) نـــــــــَ
  

مِّ  نُفُعٌ  ج :  ، كَصبُور وُصبٍُر. ، بالضَّ

عن أَبِيِه ؛ وَعْنهُ ابنُه ُكلَْيٌب ، والَِّذي في التَّْبِصيِر :أَنَّ ُكلَْيباً َرَوى َعْن  َمْنفَعَةٌ  ، وأَبوهُ ُكلَْيٌب : صحابِيٌّ ، َرَوى تابِِعيٌّ  الَحنَِفيُّ  بُن ُكلَْيبٍ  َمْنفَعَةُ وِ 

ه ، فاْنُظْر ذِلَك.  َجّدِ

َف أَبُو َمْنقَعَةَ األَْنَماِريُّ  في بِّرِ األُمِّ  له ، بَْصِريُّ  ، عنههللارضي الثَّْقِفيُّ : صحابِيٌّ  َمْنفَعَةَ  أَبُووِ  ، َكما تََوهََّمهُ بَْعٌض ،  ، بالقَافِ  ولَْيَس ُمَصحَّ

 وَسيَأْتِي في الّتِي تَِليَها.

ْهِريُّ  وآَخُر : الْبِن ُعَمَر ، رِضَي هللا تَعالَى َعْنُهَما ، وَرِضَي عنه ، وسلموآلهعليههللاصلى: َمْولًى للنَّبِّيِ  نافِعٌ وِ  ، األَِخيُر َرَوى َعْنهُ الزُّ

َواِسيُّ َجدُّ َعْلقََمةَ :َصَحابِيٌّ ، َرِضَي هللاُ عنه ، وأَّما نافِعٍ  بُن أَبِي نافِعُ  وغيُره. وفاتَه : بُن يَِزيَد الثَّقفيُّ ، الِّذي َرَوى َعْنهُ الَحَسُن ، فإِنَّهُ  نافِعُ  الرُّ

.  تَابِِعيُّ

ينِ فنُِقَب ، وكاَن مِ  بَناهُ َعِليٌّ َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنهُ  كانَ  ِسْجنٌ  : نافِعٌ وِ  ً َن القََصِب ، فبَنَى ِمَن الّطِ ، َكما تَقَدََّم ذِلَك في   ِسْجناً ، وَسّماهُ ُمَخيِّسا

 السَّيِن.
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. ِمْخالٌف باليََمنِ  : نافِعٌ وِ   نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

قلُت : وهو  الَمْخُزوِميُّ يَْحِبُس فيِه ُسفَهاَء قَْوِمه. ُعبَْيِد بِن ُعَمَر بِن َمْخُزومٍ  كاَن الحاِرُث بنُ  ، َحَرَسها هللا تعالَى ، كُزبَْيٍر : َجبٌَل بَمكَّةَ  نُفَْيعٌ وِ 

 أَبُو َحْنَطٍب َجدُّ الَحَكِم بِن الُمطَِّلِب ، نَِزيل َمْنبج ، أََحد األَْجَواِد.

ٌر  وسلموآلهعليههللاصلىَمْولًى للنَّبِّيِ وِ   ِذْكُره. ، فإِنَّه قَْد َسبَقَ  (2)ُمَكرَّ

 كَشّداٍد : اسٌم. ، نَفّاعٌ وِ 

. النُّفَْيِعيَّةُ ، كُحْسْينِيٍَّة : ة ، بِسْنجارَ وِ   ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ

ةٌ واِحَدة فَْعلَةٌ  ، عن أَبِي َزْيٍد ، العََصا ، بالفَتْحِ : النَّْفعَةُ وِ   .النَّْفعِ  من َمرَّ

__________________ 
 .168/  2والكتاب  122/  3ديوانه انظر اخلزانة ( البيت للفرزد  ولي  يف 1)
 كما يقتضيه السيا .« نُفيض كزبري»( كذا ا ولي  مكرراً واملراد 2)
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َكةً.  ج : نَفَعَاٌت ، ُمَحرَّ

ُجُل : إِذا أَْنفَعَ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ   .(1)أَي : في الِعِصّي  اتََّجَر فِيَها الرَّ

: ِجْلَدةٌ تَُشقُّ فتُْجعَُل  النِّْفعَةُ  ، وأَْخَصُر ِمْن هذا : نِْفعَةٌ  بالَكْسِر : يَُكوُن فِي جانِبَيِ الَمَزاَدةِ يَُشقُّ أَِديٌم فيُْجعَُل في ُكّلِ جانِبٍ  ، النِّْفعَةُ  وقاَل اللَّْيُث :

 عن ثَْعلٍَب. نَبٍ بالَكْسِر ، وكعِ  نِفَعٌ  في جانِبَيِ الَمَزاَدةِ ، ولَْو قاَل هذا كاَن أَْحَسَن ج :

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

. النَّْفعِ  إِلَى مْن يََشاُء ِمْن َخْلِقِه ؛ َحْيُث ُهَو خاِلقُ  النَّْفعَ  : ِمْن أَْسَماِء هللِا الُحْسنَى ، وُهَو الَِّذي يُوِصلُ  النّافِعُ  ّرِ ، والَخْيِر والشَّّرِ  والضَّ

َح أَبُو َحيّاَن أَنَّهُ ال يُقَاُل ِمنْ والَمْنفُوُع ، اْستَْعَملَهُ َجماَعةٌ  : َمْنفُوٌع ؛ ألَنَّهُ غيُر َمْسُموعٍ. قاَل َشْيُخنَا :  نَفَع  ، والقياُس يَْقتَِضيِه ، ولِكْن َصرَّ

، فَكَما قاَل ، وِإْن كاَن َغْيَر ذِلَك  النَّْفعِ  َراُد بِه تَْعِديَةَ ُربَاِعيًّا ، وُهَو أَْيضاً َمْعُروٌف. قُْلت : إِْن كاَن المُ  أَْنفَع والبَْيضاِويُّ ، وَجَماَعةٌ ، يَْستَْعِملُونَ 

 ، فََمْسُموٌع ، نَقَلَه أَبُو َعْمٍرو وغيُره ، َكَما تَقَدََّم. النَّفَعاتِ  كالتَِّجاَرةِ فِي

ّمِ : ما النُّفَاَعةُ وِ   به. يُْنتَفَعُ  ، بالضَّ

  األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد :، عن اْبنِ  نَْفعَهُ  : َطلَبَ  اْستَْنفَعَهُ وِ 

ضٍ وِ  فـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ تـ ِه  ُمســـــــــــــــــــــــــــــح الئـــــــــــــــِ ز بـــــــــــــــبـــــــــــــــَ  مل  ـــــــــــــــُح

ا     نــــــــَ عــــــــح فــــــــَ ــــــــَ رَا نـ نحصــــــــــــــــــــــَ ــــــــُ يـ نــــــــا لــــــــِ بــــــــح دح َأجــــــــَ وحىَلً قــــــــَ  ا ومــــــــَ

  
، وَمنَعَها من  النَّفَعِ  ةِ الواِحَدةِ ِمنَ ، بالفَتْحِ : اْسٌم لإِلداَوةِ يُْشَرُب ِمْنَها ، جاَء ذِلَك في َحِديِث اْبن ُعَمَر ، قاَل ابُن األَثِيِر : َسّماَها بالَمرَّ  نَفَعَةُ وِ 

ْرِف للعَلَِميَِّة والتّأْنِيِث ، وقاَل : هَكَذا جاَء في الفائِِق  . (2)الصَّ يُّ  ، فإِْن َصحَّ النَّْقُل وإِاّل فَما أَْشبَهَ الَكِلَمةَ أَْن تَُكوَن بالقَاِف من النَّْقعِ ، وهو الّرِ

 .اْنتَفَعَ  بَِمْعنَى اْستَْنفَعَ  وقد يَأْتِي

 .النَّْفعَ  تَْنِفيعاً : أَْوَصَل إِلَْيهِ  نَفَّعَهوِ 

بُن  نُفَْيعُ و حٍ ،بُن َمْسُرو نُفَْيعُ  بكذا ، يَْعنُون بِه ذِلَك. وأَبُو بَْكَرةَ : نَفَعَه ، والتَّْنِفعَةُ : َما يَأُْخذُهُ الحاِكُم من الشَّْكَوى ، يََمانِيّةٌ ، يُقَال : النَّْفعَةُ وِ 

 بن الُمعَلَّى : صحابِيُّوَن. نُفَْيعُ و ، (3)الحاِرِث 

 ، بعَد التَّْرِخيِم. نَفّاعٍ  ، أَو نافِعٍ  ، أَو نَْفعٍ  : شاِعٌر ِمْن تَِميٍم ، قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : إِّما أَْن يَُكوَن تَْصِغيرَ  نُفَْيعٌ وِ 

ْوا نَُوْيِفعاً.  وَسمَّ

ِه. النّافِِعي (4)ُمِغيٍث والَحَسُن بُن   َعْن أَّمِ

 ُء.، الُمْقِرى النّافِِعيُّ  بُن ُمَحّمدٍ  (5)وَجْيُش 

 .نافِعٍ  األَْنَطاِكيُّ ، َمْنُسوٌب إِلى قَِراَءةِ  النّافِِعيُّ  وأَبُو َعِلّيٍ الَحَسُن بُن ُسلَْيَمانَ 

ْوتِ  النَّْقعُ  : [نقع] رَ  ، كالَمْنعِ : َرْفُع الصَّ ِحيَن قِيَل : أَنَّ النَِّساَء قَد اْجتََمْعَن يَْبِكيَن َعلَى خاِلِد بِن الَوِليِد ،  ـَرِضَي هللاُ عنه  ـقَْوُل ُعَمَر  ، وبه فُّسِ

 بالنَّْقعِ  نَىوقِيَل : عَ « وال لَْقلَقَةٌ  نَْقعٌ  وَما َعلَى نَِساِء بَنِي الُمِغيَرةِ أَْن يَْسِفْكَن ِمن ُدُموِعِهنَّ َعلَى أَبِي ُسلَْيَماَن وُهنَّ ُجلُوٌس ، ما لَْم يَُكنْ »فقَاَل : 

 : ـَرِضَي هللاُ عنهُ  ـ:أَْصَواَت الُخُدوِد إِذا لُِطَمْت ، وقَاَل لَبِيٌد 

ىَت  ضح فــــــــــــــمــــــــــــــَ قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح رَاٌخ صــــــــــــــــــــــــــــاِدٌ   يـــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــُ

رح      رحٍس وَزجـــــــــــــــَ ا ذاَت جـــــــــــــــَ وهـــــــــــــــَ بـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ (6)حيـــــــــــــــُح
 

  
 بُن َسِعيٍد : (7)، قاَل الَمّراُر  َشقُّ الَجْيبِ  قِيَل : ُهوَ وِ 
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نَ  عـــــــــــــح قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ن  عـــــــــــــَ  نـ وهبـــــــــــــَُ ـــــــــــــُ ي ا جـــــــــــــُ ـــــــــــــن ي ي  حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ل

ِويـــــــــــــــــــــاَل وِ      َي والـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــَ رَاثـــــــــــــــــــــِ
َ

َددحَن املـــــــــــــــــــــ  َأعـــــــــــــــــــــح

  
َر أَْيضاً قَْوُل َسيِِّدنا ُعَمَر الّسابُِق.« نََزْفَن ُدُموَعُهنَّ »ويُْرَوى :  وايَةُ أَْكثَُر وأَْشَهُر ، وبِِه فُّسِ  وهِذه الّرِ

ً  يُقَاُل : القَتْلُ  : النَّْقعُ وِ   ، أَي : قَتَلَه ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. نَقَعَهُ نَْقعا

ً  وقَدْ  النِّقيعَةِ  نَْحرُ  : النَّْقعُ وِ   كاإِلْنقاعِ  ، نَقََع يَْنقَُع نُقُوعا

__________________ 
 واملراد النفعات مجض نفعة : العصا.« العصا»( عن التكملة وابألصر 1)
 .373/  1( الفائ  2)
نفيض بن مســــــروح وقير نفيض بن ا ارث بن كلدة ا أبو بكرة. وأمه لية ســــــد الغابة أنه والذي قبله واحد ففيه :( يفهم من عبارة ابن األثري يف أ3)

 كانت أمة للحارث بن كلدة وإليه نسب.
 «.معتب»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 «.حسن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 ارخاً أي مستغيثاً أحلبوا ا رب أي مجعوا هلا.يقو  : مىت لعوا ص«  لبوها»( ويرو  : 6)
 ( يف التهذيب : املرار األسدي.7)
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ُهم قـَوحماً  ـــــــ: ِإذا حَنََر ا ويف َكالِم الَعَرِب  انـحتَـَقضَ و  ا أَنـحَقضو  ا نـََقضَ  * ا وَقدح اإلنتقاعِ وِ  َقضح  يـَُقوُ  : ِميُلوا ـــــــِإذا َلِقَي الر ُجُر ِمنـح  يـُنـح
ُعوُهم ِإىل َدعحَوتِه.  َلُكم ا َأي : ُ حَزرح َلُكمح ا كبَن ُه َيدح

 َصْوُت النَّعَاَمِة. : النَّْقعُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

يَق فِي فَِمَك. أَْيضاً : النَّْقعُ و قال :  أَْن تَْجَمَع الّرِ

اتَّقُوا الَمالِعَن الثاّلَث ، فَذَكرُهّن : يَْقعُُد أََحُدُكْم فِي ِظّلٍ يُْستََظلُّ بِه »الَحِديُث :  ، وِمْنهُ  تَْنِقعُ الُمسْ  : هو النّاقِعُ  الماءُ  ، النَّْقعُ  قَاَل ابُن األَْعَرابّيِ :وِ 

 كأَْفِلٍس. أَْنقَعٌ  ج : وهو َمْحبُِس الماِء ، وِقيَل : ُمْجتََمعُه« ماءٍ  نَْقعِ  ، أَو فِي َطريٍق ، أَو

ً  بِأَْنقُعٍ  إِنَّهُ لَشّرابٌ  في الَمثَِل :وِ  يُْضَرُب ِلَمْن  قاَل ابُن األَثِيِر :« بأَْنقُعِ  إِنَُّكْم يا أَْهَل الِعَراِق َشّرابُوَن َعلَيَّ »في َحِديِث الَحّجاجِ :  َوَوَرَد أَْيضا

َب األُُمورَ   للُمعَاِوِد ِلألُُموِر الّتي تُْكَرهُ ، يَأْتِيَها َحتّى يَْبلَُغ أَْقَصى ، وقَاَل األَْصَمِعيُّ : يُْضَربُ  (1)وَماَرَسها ، َزاَد ابُن ِسيَده : َحتَّى َعَرفََها  َجرَّ

ّي : وَحَكى أَبُو ُعبَْيد ، أَنَّ هَذا الَمثََل الْبِن ُجَرْيجٍ ، قالَهُ في َمْعَمِر بِن راِشٍد ، وكاَن ابنُ  للّداِهي الُمْنَكرِ  يُْضَربُ  أَو ُمَراِده ،  ، قاَل ابُن بَّرِ

ِليَل إِذا  َب من ُكّلِ َوْجٍه ،ْن أَْفَصحِ النّاِس ، يَقُول : إِنَّهُ ، أَي َمْعَمراً ، أَراهُ في الَحِديِث َماِهًرا َرِكَب في َطلَِبه ُكلَّ َحْزٍن ، وَكتَ ُجَرْيجٍ مِ  ألَنَّ الدَّ

ي  وَك الطُُّرقِ َحَذَق ُسلُ  أَي الِميَاهَ الَّتِي فِيَها ، َوَوَرَدَها وَشِرَب ِمْنَها َعَرَف الفَلَواتِ  الَّتِي تَُؤّدِ
،  نَْقعٍ  قَاَل األَْزَهِريُّ : وهو َجْمعُ  األَْنقُع إِلَى (2)

وأَْصلُهُ الّطائُِر الَِّذي ال يَِرُد الَمَشاِرَع ؛ ألَنَّهُ يَْفَزُع من  فِيه الماُء ، وفِي األَساِس والعُبَاِب : يَْستَْنِقعُ  ِمْن عّدٍ أَْو َغِديرٍ  ُمْستَْنِقعٍ  وُهَو ُكلُّ ماءٍ 

 .(3)القَنّاِص ، فيَْعِمُد إِلى ُمْستَْنقَعَاِت الِميَاِه في الفَلَواِت 

 اللَّْيُث للشَُّوْيِعِر :وأَْنَشَد  (4) (فَأَثَ ْرَن ِبِه نَ ْقعاً ) الّساِطُع الُمْرتَِفُع ، قاَل هللاُ تَعَالَى : الغُبَارُ   :النَّْقعُ وِ 

اٍج  جــــــــــــــَ ُر يف عــــــــــــــَ وامــــــــــــــِ م ضــــــــــــــــــــــــــــَ ن  هبــــــــــــــِِ  فــــــــــــــهــــــــــــــُ

رحَن      ــــــــــِ ث ــــــــــُ ضَ ي قــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــنـ ي  ال راحــــــــــِ اَ  الســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ ث ــــــــــح (5)أَم
 

  
 كَحْبٍل وِحباٍل ، وبَْدٍر وبُُدوٍر ، قاَل القُطاِميُّ يَِصُف َمَهاةً ُسبَِع َولَُدَها : نُقُوعٌ و ، نِقَاعٌ  ج :

تح  يـــــــــــــــــاًل مُث  َولـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــِ ُه قـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  فســـــــــــــــــــــــــــــــاقـ

ا     قــــــــــــــاعــــــــــــــَ رُي بــــــــــــــِه الــــــــــــــنــــــــــــــِّ ثــــــــــــــِ ٌب تــــــــــــــُ ا هلــــــــــــــََ  هلــــــــــــــَ

  
 وقاَل الَمّراُر بُن َسِعيٍد :

رِيـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاً  مح ِإاّل قـــــــــــــــــَ بحهنـــــــــــــــــَُ مـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

ا     وعـــــــــَ قـــــــــُ ُم ا الـــــــــنــــــــــ  هـــــــــُ يـــــــــنــــــــــَ رحَن ا وقـــــــــد َغشـــــــــــــــــــــــِ ثـــــــــِ  يـــــــــُ

  
 ـوقِيَل 

أِْس ، َذَهَب إِلى ـ« وال لَْقلَقَةٌ  نَْقعٌ  ما لَْم يَُكنْ »:  ـفي قَْوِل ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ عنه السابق  ، قاَل  . وُهَو الغُبَارُ النَّْقعِ  هو َوْضُع التَُّراِب َعلَى الرَّ

ْوُت ، فَحْمُل اللَّْفَظتَْيِن على َمْعنَيَْيِن أَْولَى ِمْن َحمْ »اْبُن األَثِيِر :   ِلهما َعلَى َمْعنًى واِحٍد.وهذا أَْولَى ؛ ألَنَّه قََرَن بِه اللَّْقلَقَةَ ، وِهَي الصَّ

  الّطائِِف ، قاَل العَْرِجيُّ :، َحَرَسَها هللاُ تَعَالَى ، في َجنَبَاِت  ع ، قُْرَب َمكَّةَ  : النَّْقعُ وِ 

ًرا  هــــــــــــــح يــــــــــــــُت  ــــــــــــــُ قــــــــــــــِ الِء لــــــــــــــَ يِن والــــــــــــــبــــــــــــــَ يــــــــــــــح   ــــــــــــــَِ

لــــــــــــَ       ضِ أَبعــــــــــــح قــــــــــــح يــــــــــــمِ  الــــــــــــنـــــــــــــ  يِن متــــــــــــَِ َت بــــــــــــَ  ُأخــــــــــــح

  
ينِ  : النَّْقعُ وِ  ةُ الّطِ ، وقِيَل : ُهَو ما اْرتَفََع ِمَن  فِيها الماءُ  يَْستَْنِقعُ  ، لَْيَس فِيها اْرتِفَاٌع وال اْنِهبَاٌط ، وِمْنُهم َمْن َخصََّص فقاَل : الَّتِي األَْرُض الُحرَّ

حاحِ ، والعُبَاِب ، واللَِّساِن ؛ ألَنَّ  كِجبَاٍل ، وأَْجبُلٍ  أَْنقُعٌ و نِقَاعٌ  : ج األَْرِض ، هَكَذا في سائِِر األُُصوِل ، واألَْولَى كبَِحاٍر وأَْبُحٍر ، َكما فِي الّصِ

ْل.  واِحَد الِجباِل بالتَّْحِريِك ، قال يَُطاِبُق ما ُهنَا ، فَتَأَمَّ

يِن ، الُمْستَِويَِة لَْيَسْت فِيها ُحُزونَةٌ  أَي القاُع ، كالنَّْقعاِء فِيِهما ِمَن األَْرِض : النَّْقعُ  قِيَل :وِ  ةِ الّطِ في َمْعنَيِ القاعِ يُْمِسُك الماَء ، وفي األَْرِض الُحرَّ

، بَمْعنَى قِيعاِن  قَاعِ النِّ  ، هَكذا بالجيِم ، ولو كاَن بالحاِء يَُكوُن َجْمَع َحْبٍل بالفَتْحِ ، وُهَو أَْحَسُن ، قاَل ُمَزاِحٌم العُقَْيِليُّ في كِجبالٍ  نِقاعٌ  : ج ،

 األَْرِض :
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__________________ 
 ساقطة من الكويتية. (*)
 ( اللسان : حىت عرفها وخربها.1)
 ( التهذيب : الجي تؤديه إىل اماضر واألمواه.2)
 ( عبارة األساس : للمجرب شّبه ابلطائر الذي يرد مناقض الفلوات وال يرد املياه املعروفة خيفة الُقّناص.3)
 .4( سورة العادايت اآية 4)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« . أمثا  السراج.. فهن هبم ضوام يف عجاج»( ابألصر : 5)

  



10832 

 

ِه  يــــــــــــح فــــــــــــَ وُف أبَنـــــــــــــح اعَ َيســــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــَ ُه   الــــــــــــنــــــــــــِّ  كــــــــــــبَنــــــــــــ 

يـــــــــمُ      عــــــــِ رحِط الــــــــن شــــــــــــــــــــــاِط كــــــــَ نح فـــــــــَ ِض مــــــــِ ِن الــــــــر وح  عــــــــَ

  
ْشفُ »في الَمثَِل : وِ   ، والَمْعنَى : أَنَّ الشَّراَب الَِّذي يُتََرشَُّف قَِليالً أَْقَطُع ِلْلعََطِش ، وأَْنَجُع ، وِإْن كاَن فِيِه بُْطٌء ، أَْقَطُع للعََطِش أَي : « أَْنقَعُ  الرَّ

 ، كما في العُبَاِب. يُْضَرُب في تَْرِك العََجلَةِ 

الماُء :إِذا اْجتََمَع ، قاَل النَّابِغَةُ  نَقَعَ  ُمْجتَِمٌع ، ِمنْ  ثابِتٌ  ا قَتَلَه ، وقاَل أَبو نَْصٍر ، أَي :: إِذ نَقَعَه * قاتَِل ، ِمنْ  [بَاِلغٌ  أي :] ناقِعٌ  ُسمٌّ  يُقَال :وِ 

 الذُّْبيَانِيُّ :

ٌة  ـــــــــــَ ـــــــــــل ـــــــــــي ئ يِن ضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح ت  كـــــــــــَبيّنِ ســـــــــــــــــــــــــاَوَرت ـــــــــــِ ـــــــــــب  ف

ٌم      ا الســــــــــــــــــــــــّ اهبــــــــــِ ــــــــــَ ي ــــــــــح ِش يف أَنـ ــــــــــح ــــــــــر ق َن ال ضُ مــــــــــِ ــــــــــِ  انق

  
ْنبِِسيُّ :، أَْنَشَد ال : َطِريٌّ  ناقِعٌ  َدمٌ وِ   َجْوَهِريُّ للّشاِعِر ، وهو قَساُم بُن َرَواَحةَ الّسِ

ٍج وِ  الــــــــــــِ لــــــــــــَ  رِزاٍح بــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــح تـ ــــــــــــَ نح قـ  مــــــــــــا زاَ  مــــــــــــِ

ضٌ َدٌم      حِ  انقـــــــــــِ ٌد غـــــــــــرُي مـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ  َأو جـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــِ

  
 القَِديَم. الطَِّريَّ ، وبالَجاسِد : بالنّاقِعِ  قاَل أَبُو َسِعيٍد : يُِريدُ 

نُه ، والِّذي في الّصحاحِ : ماءٌ  : ناِجعٌ  نَِقيعٌ و ، ناقِعٌ  ماءٌ وِ   أَْيضاً : الماءُ  النَِّقيعُ و : ناِجٌع ، وقاَل قَْبَل ذِلَك : ناقِعٌ  يَْقَطُع العََطَش ويُْذِهبُه ويَُسّكِ

ْل.، فهو أَراَد بِذِلَك الُمْجتَِمَع فِي ِعّدٍ أَو َغِديٍر ، وَظنَّ الُمَصنُِّف أَنّه أَراَد بِه النّ  النّاقِعُ   اِجَع ، وليَس َكذِلَك ، فتَأَمَّ

ّمِ : الماُء الِّذيُكّلِ َشيْ  نُقاَعةُ وِ   نُقَاَعةُ  وَكأَنَّ ماَءَها»الَحِديُث في ِصفَِة بِئِْر َذْرَواَن ،  ، كنُقَاَعِة الِحنَّاِء ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وِمْنهُ  فيهِ  يُْنقَعُ  ٍء ، بالضَّ

 وقاَل الّشاِعُر :« ا ُرُؤوُس الشَّياِطينِ الِحنّاِء ، وَكأَنَّ نَْخلَهَ 

ُه  ـــــــــــ  وحِ  َردحٌع كـــــــــــبَن نح ِنضـــــــــــــــــــــــــاِح الشـــــــــــــــــــــــــ  ِه مـــــــــــِ ـــــــــــِ  ب

ةُ      قـــــــــــــاعـــــــــــــَ رِ  نـــــــــــــُ بـــــــــــــَ وح نــــــــــــــَ اٍء مبـــــــــــــاِء الصـــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــّ  حـــــــــــــِ

  
ً  بَخبَِره نَقَْعتُ  ما يُقَاُل :وِ  ّمِ ، أَْي : ما ُعْجُت بَكالِمه نُقُوعا ْقهُ  ، بالضَّ ، وقيَل : لَْم اْشتَِف بِه ، يُْستَْعَمُل في الَخْيِر وفِي الشَّّرِ ، قَالَهُ  ولَْم أَُصّدِ

.  األَْصَمِعيَّ

 ِمْن ِدياِر ُمَزْينَةَ ، وكانَْت َطِريق َرُسوِل هللا النَِّقيعِ  (1)، َعلَى ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالِم ، ِعْنَد  : ع ، َخْلُف الَمِدينَةِ  النَّْقعَاءُ وِ 

 ْزِوِه بَنِي الُمْصَطِلِق.غَ  في ، وسلموآلهعليههللاصلى

 ، َكما فِي العُبَاِب ، وفِي الُمْعَجِم : َمْوِضٌع من ِديَاِر َطيٍِّئ بنَْجد. ة ، ِلبَنِي ماِلِك بِن َعْمٍرو : نَْقعَاءُ وِ 

ى ُكثَيِّرُ وِ  ةَ الّشاعرُ  َسمَّ  يَْمَدُح َعْبَد الَمِلِك بَن َمْرَواَن : في قَْوِلهِ  راِهطٍ  نَْقعَاءَ  َمْرَج راِهٍط : َعزَّ

و َ  ـــــــــــُ وحمَ ( 2) أَب ـــــــــــَ القـــــــــــَ  يـ اءِ  تـــــــــــَ عـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــَ رتٍ  نـ   راهـــــــــــِ
يِن عـــــــــَ      ُر بـــــــــَ تـــــــــَ قـــــــــح ـــــــــُ فـــــــــَ  وتـ ـــــــــح نـ ـــــــــُ ي تـ ِ  وهـــــــــح ِد ِشـــــــــَح  بـــــــــح

  
 ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. الفََضائِلِ  َمْدحِ نَْفِسه بالشََّجاَعِة والسَّخاِء ، وما أَْشبََههُ ِمنَ  كَشّداٍد : الُمتََكثُِّر بِما لَْيَس ِعْنَده ِمنْ  النَّقّاعُ وِ 

يبِ  يُْجعَلُ  ِصْبغٌ كَصبُوٍر :  ، النَّقُوعُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :وِ   .بِنَقُوعٍ  ، يُقَاُل : َصبََغ ثَْوبَه فِيِه ِمْن أَْفواِه الّطِ

وٌم ، ، قاَل اللَّْيُث : وِمثْلُه َسْبعَةُ أَْشياَء : ماٌء َشُروٌب وَشِريٌب ، وَطِعيٌم وَطعُ  فِيِهما كالنَِّقيعِ  ِمَن الِميَاِه : العَْذُب الباِرُد ، أَو الشَُّروُب ، النَّقُوعُ وِ 

ّصاَغانِيُّ : قولُه : َمُدوٌف وَمِديٌف وفََرٌس َوُدوٌق وَوِديٌق ، وَمِديٌف وَمُدوٌف ، وقَبُوٌل وقَبِيٌل ، وَسلُوٌل وَسِليٌل ؛ للَولَِد ، وفَتُوٌت وفَتِيٌت ، قاَل ال

 بَُروٌد وبَِريٌد ، أَو َسُخوٌن وَسِخيٌن ، كاَن ُمِصيباً ، وِمثْلَُها َكثِيٌر.ال يَْدُخُل فِي السَّْبعَِة ، ألَنَّ ِميَمْيِهما زائَِدتَاِن ، ولو قَاَل َمَكانََها : 

 ، في الماِء ِمَن اللَّْيِل لَدواٍء أَو نَبِيٍذ ، ويُْشَرُب نهاراً  يُْنقَعُ  ، َكذا نَّص العُبَاِب ، وفي اللَِّساِن : ما في الماِء ِمَن الدَّواِء والنَّبِيذِ  يُْنقَعُ  ما : النَّقُوعوِ 

ً »في َحِديِث الَكْرِم : ووبِالعَْكِس ،  ً « تَْنقَعُونَه تَتَِّخذُونَه َزبِيبا ، وعلى  ، بَكْسِرِهَما ِمْنقَعَةٌ و ، ِمْنقَعٌ  وذِلَك اإِلناءُ  أَي تَْخِلُطونَه بالماِء ليَِصيَر َشَرابا

. ِل اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  األَوَّ

 قاَل َطَرفَةُ : الِقْدرِ البَُرِم أَْيضاً : ِوَعاُء  ِمْنقَعُ وِ 
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ٍة  لــــــــــــــــَ رِّ أَرحمــــــــــــــــَ َك بــــــــــــــــكــــــــــــــــُ يــــــــــــــــح وحا ِإلــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ  أَلــــــــــــــــح

ُر      مـــــــــــــِ ـــــــــــــاَء حتـــــــــــــَح ث عـــــــــــــح ضَ شـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــرُبَم مـــــــــــــِ  ال

  
 البَُرُم هنا : َجْمُع بُْرَمٍة.

__________________ 
 ساقطة من الكويتية. (*)
 ( يف معجم البلدان : فو .1)
 أبوكم.: « نقعاء»( يف معجم البلدان 2)
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ِمْن  ، قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : وال يَُكوُن إِالّ  تَْوٌر َصِغيرٌ  قِيَل : ُهوَ و َكَما في العُبَاِب ، فَْضلَةٌ فِي البَِرامِ  قِيَل : هوو كُمْكَرٍم : الدَّنُّ ، البَُرِم ، ُمْنقَعُ  قِيَل :وِ 

،  َء لََها َغْيُرَهاالنِّْكُث تَْعِزلُه الَمْرأَةُ ثانِيَةً ، وتَْجعَلُه فِي البَِراِم ؛ ألَنَّهَ ال َشيْ  البَُرِم : ُمْنقَعُ  أَو ، (1)، وَضبََطهُ الَجْوَهِريُّ بَكْسِر الِميِم  ِحَجاَرةٍ 

.  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

َصَحابِيٌّ تَِميِميٌّ غيُر  بَه ابُن نُْقَطةَ :، وقد تَعَقَّ  (2) َغلَطٌ  َعن األَِمير ابِن ماُكواَل ، وُهوَ  وَشدُّ قافِه كذا َضبََطهُ ابُن نُْقَطةَ ، كُمْكَرمٍ  ، الُمْنقَعُ وِ 

ِحيُح أَنَّه َغْيُره ، وهو تَِميِميٌّ َشِهَد القاِدِسيَّةَ ، وقد  أَو ُهَو اْبُن الُحَصْيِن بِن يَزيدَ  ، وُهَو الَِّذي َرَوى َعْنهُ الفََزُع الِّذي تَقَدََّم ِذْكُره ، َمْنُسوبٍ  والصَّ

ٍد.  ُضبَِط بَوْزِن ُمَحمَّ

مَ  ، وسلموآلهعليههللاصلىَحياتِه  بُن ماِلِك بن أُِميَّةَ األَْسلَِمّي ماَت فِي الُمْنقَعُ وِ   ، َكذا في ُمْعَجِم الذََّهبِّيِ وابِن فَْهٍد. َعلَْيهِ  وتََرحَّ

تَْيِن : بُْرَمةٌ َصِغيَرةٌ  ِمثْلُ  ُمْنقُعٌ و كِمْكنََسٍة وَمْرَحلٍَة ، وهِذه َعْن ُكراعٍ ، ، الِمْنقَعَةُ وِ  يُْطَرُح فِيها اللَّبَُن والتَّْمُر ،  ِمْن ِحَجاَرةٍ ، ُمْنُخٍل ، بَضمَّ

بِيُّ   ، قاَل ُحْجُر بُن خاِلٍد : الَمنَاقِعُ  ويُْسقَاهُ ، والَجْمعُ  ويُْطعَُمه الصَّ

َد   بــــــــاِع والــــــــنــــــــ  لــــــــح ِم لــــــــِ حــــــــح َض الــــــــلــــــــ  ِدُ  َبضــــــــــــــــــــــح َدهــــــــح  نــــــــُ

لــــــــــِ وِ      غــــــــــح ُم تـــــــــــَ هــــــــــُ عحضــــــــــــــــــــــــُ هح بـــــــــــَ عــــــــــُ اقــــــــــِ نــــــــــَ  ي بــــــــــَذمٍّ مــــــــــَ

  
 عن أَبِي َعْمٍرو. كَمْجَمعٍ : البَْحرُ  الَمْنقَعُ وِ 

 ، وهي ِخالُف الَمشاِرعِ. الَمنَاِقعُ  ، والَجْمُع : كالَمْنقَعَةِ  أَي :يَْجتَِمُع ، فيِه الماءُ  يَْستَْنِقعُ  الَِّذي الَمْوِضعُ  قاَل َغْيُره : هووِ 

يُّ ِمَن  : المْنقَعُ وِ   الماُء ُغلَّتَه ، أَي : أَْرَوى َعَطَشه. نَقَعَ  وُهو َمْصَدرُ  الماءِ الّرِ

. ءٍ يُْؤِمُن بُكّلِ َشيْ  : إِذا كانَ  أُذُنٍ  نَقُوعُ  َرُجلٌ  يُقَاُل :وِ   ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ََّخذُ  َشَرابٌ  : النَِّقيعُ و .أَْنِقعَةٌ  ج :و ، قاَل الَجْوَهِريُّ : ُمَذكٌَّر ، : البِئُْر الَكثِيَرةُ الماءِ  النَِّقيعُ وِ  في الماِء ِمْن َغْيِر َطْبخٍ ، كالنَّقُوعِ  يُْنتَقَعُ  ِمْن َزبِيبٍ  يُت

بِيِب ، نَِقيعُ  ، وقِيَل في السََّكِر : إِنَّهُ  والقََراِصيَا والتِّيِن وما أَْشبََهها ، ثم يَُصفَّى ماًء  و َغْيَرُهَما كالعُنّابِ أَو َزبِيباً ، أَ  كانَ  تَْمًرا يُْنقَعُ  أَو ُكلُّ ما الزَّ

 .(3) نَِقيعَ ويُْشَرُب :

دُ  : النَِّقيعُ وِ  رِضَي هللاُ  ـَكِرَب ُرو بِن َمْعِدي، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ ِلعَمْ  النَِّقيعَةُ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ َعْن أَبِي يُوُسَف ، وَكذِلكَ  الَمْحُض ِمَن اللَّبَِن يُبَرَّ

 يَِصُف اْمَرأَةً : ـعنهُ 

بــــــــــــــــاًء  رتًَة كــــــــــــــــِ قــــــــــــــــح َر مــــــــــــــــُ هــــــــــــــــح ا الــــــــــــــــد  رَاهــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  تـ

ا وِ      يـــــــــــهـــــــــــَ ٍة فـــــــــــِ حـــــــــــَ فـــــــــــح َدُح صـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــح يـــــــــــضُ مـــــــــــَ قـــــــــــِ  نـــــــــــَ

  
ّي قَْوَل الّشاِعِر :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وُِّف مُث  آِوي  وُِّف مــــــــــــــــــــــــا أُطــــــــــــــــــــــــَ  أُطــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــيِن      فـــــــــــــِ كـــــــــــــح ي ا ويـــــــــــــَ يـــــــــــــضُ ِإىَل أُمـــــــــــــِّ قـــــــــــــِ  الـــــــــــــنـــــــــــــ 

  
ِل قَْوَل الّشاِعِر يَِصُف  (4)ِمْن تَْمٍر وَغْيِره ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ شاِهَد  يُْنقَعُ  ، أَي في الَمْحِض ِمَن اللَّبَِن ، وفِيما ، كُمْكَرٍم فِيِهَما كالُمْنقَعِ  األَوَّ

 : (5)قَْوساً 

ِف  ـــــــــــــــِ  يـــــــــــــــح ُه يف الصـــــــــــــــــــــــــــــ   ر  ابرٌِد قـــــــــــــــاَ. لـــــــــــــــَ

ٌ  وِ      ٍة و ــــــــــــــَح جــــــــــــــَ ي  انعــــــــــــــِ ضُ َنصــــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ  مــــــــــــــُ

  
ّي : صواُب إِْنَشاِده :  ْمِث والَحْمِض ، وقانَى له ، أَي : داَم له ، قاَل األَْزَهِريُّ « ونَِصيُّ باِعَجةٍ »قاَل ابُن بَّرِ بالباِء ، وهي الَوْعَساُء ذاُت الّرِ

 ، قاَل : وهَذا َسماِعي ِمَن العََرِب. نَقَْعتُه ، وال يَقُولُوَن : ُمْنقَعٌ  ، وال يُقَاُل : نَِقيعٌ  وَ اللَّبََن ، فهُ  أَْنقَْعتُ  : أَْصلُه ِمنْ 

 فِيِه التَّْمُر. يُْنقَعُ  الَحْوضُ  : النَِّقيعُ وِ 

 الصُّراُخ. : النَِّقيعُ وِ 

 الَِّذي تَقَدََّم. النَّْقع ُهَو َغْيرُ و ع بَجنَباِت الّطائِفِ  : النَِّقيعُ وِ 
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ً « َعلَى َمْرَحلَتَْينِ »، وفي نُْسَخٍة  ع ، ببِالِد ُمَزْينَةَ على لَْيلَتَْينِ  : النَِّقيعُ وِ  ، َعلَى  ِمَن الَمِدينَةِ  ، وفي الُمْعَجِم والعُبَاِب : َعلَى ِعْشِريَن فَْرَسخا

 ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالِم ،

__________________ 
 ( ومثله يف التهذيب أيضاً ا وضبطه يف التكملة ابلقلم ابلضم.1)
 ( يف التكملة : وأصحاب ا ديث يشددون القاف ا وهي خمففة.2)
 ( الذي يف التهذيب : والنقوع شراب ينقض فيه زبيب وأشياء مث يصف  ما ه وُيشرب ا وذلك املاء اله النقوع.3)
 فحذفناها.« عن»وال معىن للفظة « عن شاهد»( ابألصر 4)
 ( يف الصحاح يصف فرساً.5)
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ماِت اّلِذي مَحاُه ُعَمرُ  نَِقيضُ  ُهوَ وِ  َي  ُ َعنحُه ا لِنَـَعِم الَفيح  اخَلضـــــِ َُها ا كما قاَلُه ا َرضـــــِ َُجاِهِديَن ا فال يـَرحَعاُه َغريح
ِء ا وَخيحِر امل

اَغاين  ا قاَ  ابُن األَِثرِي : وِمنحهُ  َأو ُ  مُجَُعٍة »ا ويف َحِديٍث آَخَر : « النـ َقيضِ  َأن  ُعَمَر مَحَ  َغَرزَ :»ِديُث ا َ  ابُن األَِثرِي والصــــــــّ
ِديَنِة يف 

َ
الِم ابمل َماتِ  نَِقيضِ  مجَُِّعتح يف اإِلســح َبطَُه غرُي واِحٍد ا (1)« اخَلضــِ ا وِكالُ َا ابلن وِن ا كما يف  َأو ُمَتغاِيرَانِ  ا هَكَذا ضــَ

َُوح َدِة 
َم ذِلَك. (2)الُعَباِب ا وَضَبطَُه ابُن يُوُنَ  عن ابحِن ِإسححاَ  ابلباِء امل ِض لِلس َهيحِليِّ ا وقد تـََقد   ا كَذا يف الر وح

ُجلُ وِ  هُ ِمْن َغْيِر قَْوِمه. : إِذا كانَتْ  نَِقيعٌ  الرَّ  أُمُّ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ِلُمَهْلِهٍل : ينٍَة : َطعاُم القاِدِم ِمْن َسفَِرهكَسفِ  ، النَِّقيعَةُ وِ 

َم  هـــــــــُ وِف ُرُ وســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــُ ِرُب ابلســـــــــــــــــــــــ  َنضـــــــــــــــــــــــح   (3)ِإاّن لـــــــــَ
داِر      ــــــــــــقــــــــــــُ َرب ال ةَ ضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــَ ي قــــــــــــِ ــــــــــــَ ّدامِ  ن ــــــــــــقــــــــــــُ  ال

  
 :القُّداُم : الَمِلُك.قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : القُّداُم : القاِدُموَن ِمْن َسفٍَر ، ويُقَاُل 

يافَةِ  يُقَال :وِ  ،  النَِّقيعَةَ  أَي : يَْجُزُرُهْم َجْزَر الَجّزارِ  ، قاَل الَجْوَهِريُّ : الَمْوتِ  نَقائِعُ  النّاسُ  قَْولُُهم : وِمْنهُ  ، نَِقيعَةٌ  فِهيَ  ُكلُّ َجُزوٍر ُجِزَرْت ِللّضِ

 وُهَو َمجاٌز.

ُجِل لَْيلَةَ يُْمِلكُ   :النَِّقيعَةُ  السُّلَِمّيِ :َحَكى أَبُو َعْمٍرو َعِن وِ  ّي : (4)إِْمالكاً  َطعاُم الرَّ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

هح  يــــــــــــعــــــــــــَ ي َربــــــــــــِ هــــــــــــِ تــــــــــــَ اِم َتشــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــَ ر  الــــــــــــطــــــــــــ   كــــــــــــُ

َذاُر      رحُس واإِلعـــــــــــــــح هح و  (5)اخلـــــــــــــــُ ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ي قـــــــــــــــِ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــن  ال

  
تَْيِن ، قاَل الّشاِعُر : النُّقُعُ  والَجْمُع :  بَضمَّ

ةُ  ونــــــــَ مــــــــُ يــــــــح هــــــــا  مــــــــَ مــــــــُ عــــــــِ ح َأشــــــــــــــــــــــائــــــــِ نــــــــح ــــــــَ ريحِ ملَح تـ  الــــــــطــــــــ 

رَاِع و      ــــــــــــــح ِر ابألَفـ دح ُة الــــــــــــــقــــــــــــــِ مــــــــــــــَ ضِ دائــــــــــــــِ قــــــــــــــُ ــــــــــــــ   الــــــــــــــنـ

  
 قاَل َجِريٌر : بَْيَن بِالِد بَنِي َسِليٍط وَضبَّةَ  (6)، وقاَل ُعَماَرةُ بُن بِالِل بِن َجِريٍر :َخْبراُء  ع  :النَِّقيعَةُ وِ 

ا  نـــــــــَ ا بـــــــــِ فـــــــــَ ًَة وقـــــــــِ ربح ا عـــــــــَ يـــــــــجـــــــــَ ي  هـــــــــِ يـــــــــلـــــــــَ لـــــــــِ   (7)خـــــــــَ
     َ اح زٍِ  بــــــــــَ نــــــــــح لــــــــــَ  مــــــــــَ ةِ عــــــــــَ يــــــــــعــــــــــَ قــــــــــِ رِ  الــــــــــنــــــــــ  بــــــــــح  وا ــــــــــَ

  
 َوْقبَةُ الثَِّريِد يَُكوُن فِيها الَوَدُك. بالضّمِ : األُْنقُوَعةُ 

 ، وهو َغلٌَط.« ِمْن ِشْعبٍ »، وفِي بَْعِض النَُّسخِ :  أُْنقُوَعةٌ  فُهوَ  ُكلُّ َمكان ساَل إِلَْيِه الماُء ِمْن ِمثْعٍَب ونَْحِوه قاَل اللَّْيُث :وِ 

 َمْقلُوٌب منه ، كما في العُباِب. ، كَمْقعٍَد ، أَي : َمْقنَعٌ  َمْنقَعٌ  َعْدلٌ  يُقَاُل : هووِ 

الَِّذي  َمْنقَعَةَ  نََزَل ِحْمَص َرِضَي هللاُ عنهُ ، وهو َغْيُر أَبِي بِيٌّ صحا ويُقَاُل :نَْصُر بُن الحاِرِث : بَْكُر بُن الحاِرثِ  اسُمه األَْنَماِريُّ  الَمْنقَعَةِ  أَبووِ 

 تَقَدََّم ِذْكُره.

 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّشاِعِر : ، كُمْكَرٍم : ُمَربًّى ُمْنقَعٌ  سمٌّ وِ 

َقضُ ِفيَها َذرَاريُح وَسميف   ُمنـح
 طَّبِيِب العَْبَشِميُّ يَِعُظ بَنِيِه :يَْعنِي : فِي َكأِْس الَمْوِت ، وقاَل َعْبَدةُ بُن ال

َم وِ  كـــــــُ نـــــــَ ـــــــح يـ ـــــــَ َم بـ ائـــــــِ مـــــــَ ي الـــــــنـــــــ  زحجـــــــِ ـــــــُ ِذي يـ وا الـــــــ   اعحصـــــــــــــــــــــُ

اُم      مـــــــــَ حـــــــــًا ا ذاَ  الســـــــــــــــــــــــِّ َنصـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــَ تـ ضُ مـــــــــُ قـــــــــَ ـــــــــح نـ ُ
 املـــــــــ

  
 الَمْوُت ، كَمنََع : َكثَُر. نَقَعَ وِ 

ً  َشتََمهُ  : إِذا فاُلناً بالشَّتْمِ  نَقَعَ  يُقَاُل :وِ   قَبِيحاً. َشتْما
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 بَخبَِره ، وقد تَقَدََّم. نَقَْعتُ  ، وِمْنه قَْولُُهم : ما اْشتَفَى ِمْنهُ  ، أَي : بالَخبَِر والشََّرابِ  نَقَعَ  قاَل األَْصَمِعيُّ :وِ 

هُ فِيه : إِذا الدَّواَء فِي الماءِ  نَقَعَ وِ   لَْيالً ، ويُْشَرُب نََهاًرا ، وبالعَْكِس. أَقَرَّ

ا نَقَعَ وِ  ً  ِرُخ بَصْوتهِ الصَّ حاحِ : َحَكى الفَّراُء : فِيِهَما كأَْنقَعَ  وأَداَمهُ ، تابَعَهُ  : نُقُوعا ْوِت والدَّواِء ، ونصُّ الّصِ اِرُخ بَصْوتِه  نَقَعَ  ، أَي في الصَّ الصَّ

 «.وال لَْقلَقَةٌ  نَْقعٌ  نْ َما لَْم يَكُ »قَْوُل ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ :  ْوتَه : ِإذا تابَعَهُ ، وِمْنهُ صَ  أَْنقَعَ و ،

 في الدَّواِء ، فيُقَاُل : اإِلْنقَاعُ  قُْلُت : وقَْد تَقَدََّم ذِلَك ، وأَّما

__________________ 
 «.نقيض»ومعجم البلدان « نقض»بفتح الضاد ا والصواب ما ضبطناه بكسر الضاد عن النهاية « خضم»( ضبطت يف النهاية 1)
وتعلي  ايقوت « نقيض»صـــــحفه بع  أصـــــحاب ا ديث ابلباء ا وإلا الذي ابلباء مدفن أهر املدينة. وانظر معجم البلدان ( قا  اخلطايب وقد 2)

 عل  ما ذكره السهيلي.
 ( يف التهذيب :3)

 إان لنضرب ابلصوارم هامهم
 ( اإلمال  : التزويج.4)
 «.واإلنذار»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 «.ضرباء»وابألصر  ( عن معجم البلدان6)
 «.النقيعة»واملثبت عن معجم البلدان « وتغابنا»( ابألصر 7)
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َُه يف املاِء ا فُهوَ  أَنـحَقضَ  َواَء وَغريح َقضٌ  الد   : نـََبَذُه. أَنـحَقَعهُ و  ا نَِقيضٌ  يف املاِء ا فـَُهوَ  نـََقَعُه نـَقحعاً  ا ويـَُقاُ  : ُمنـح
ْوُت : اْرتَفََع ] نَقَعَ وِ   * وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِللَبِيٍد :[كاْستَْنقَعَ الصَّ

ىَت  ضح فــــــــــــــمــــــــــــــَ قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح راٌخ صــــــــــــــــــــــــــــاِدٌ   يـــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــُ

رح      رحٍس وَزجــــــــــــــــــَ وهــــــــــــــــــا ذاَت جــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــِ  حيــــــــــــــــــُح

  
 .(1)أَْي : َمتَى يَْرتَِفْع ، والهاُء للَحْرِب 

يُّ ، أَْنقَعَهُ  ، يُقَال : الماُء : أَْرواهُ  أَْنقَعَهُ وِ   بِه. نَقَعَ و الّرِ

. اْستِْنقَاُعه الماِء ، أَي : إِْنقَاعُ  ، يُقاُل : طالَ  كاْستَْنقَعَ  ، ِلُطوِل ُمْكثِه ، (2) الماُء : اْصفَرَّ وتَغَيَّرَ  أَْنقَعَ وِ   َحتّى اْصفَرَّ

ا أَْنقَعَ  َحَكى أَبُو ُعبَْيٍد :وِ   لَهُ الشَّرَّ : أَْنقَعَ  وُهَو اْستِعاَرةٌ ، وفي األَساِس : ، قاَل الَجْوَهِريُّ : َخبَأَهُ  ، أَي : له َشرًّ

 أَثْبَتَهُ وأَداَمهُ ، وأَْنقَعُوا لَُهْم ِمَن الشَّّرِ ما يَْكِفيِهم.

جِ ُحُروفاً فيو قاَل األَْزَهِريُّ : ً  أَْنقَعَ  ال :، يُقَ  (3)ما ُعْجُت بَِها ، وال َعِلْمُت راِويََها َعْنهُ  اإِلْنقَاعِ  وَجْدُت للُمَؤّرِ  َضَرَب أَْنفَهُ بإِْصبَِعه. : إِذا فاُلنا

 الَميَِّت : َدفَنَه. أَْنقَعَ وِ 

 البَْيَت : َزْخَرفَهُ ، أَو َجعََل أَْعالهُ أَْسفَلَهُ. أَْنقَعَ وِ 

اْنتََهى َكالُم األَْزَهِرّيِ ، وكأَنَّهُ يَْعنِي أَنََّها لَْم تَِصْل إِلَْيه  .(4)ئاً قال : وهِذه ُحُروٌف ُمْنَكَرةٌ ُكلُّها ، ال أَْعِرُف ِمْنها َشيْ  الجاِريَةَ : اْفتََرَعها أَْنقَعَ وِ 

ِحيُح وَغْيُر الصَّحِ  هُ هللاُ يحِ ، وما أََدقَّ نََظَر الَجْوَهِري َرِحمَ بَسنٍَد َصِحيحٍ ُمتَِّصٍل ، والُمَصنُِّف لّما َسّمى ِكتَابَهُ بالبَْحِر ، لَِزَم أَْن يَُكوَن فِيِه الصَّ

 تَعَالَى.

ِمْن َهّمٍ أَْو فََزعٍ ، والميُم أَْعَرُف ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : لُغَةٌ فِي اْمتُِقَع ، بالِميِم ، وقاَل ابُن فاِرٍس : ُهَو  تَغَيَّرَ  : ُمْنتَقَعٌ  ، فهو لَْونُه ، َمْجُهوالً  انُتُِقعَ وِ 

يِت أَْيضاً ، وقاَل النَّْضُر : ّكِ ِلَك : إِذا َذَهَب َدُمهُ ، وتَغَيََّرْت ِجْلَدةُ َوْجِهه لَْونُه يُقَاُل ذ اْنتُِقعَ  ِمْن باِب اإِلْبَداِل ، وأَْصلُه بالِميِم ، وهَكذا قالَهُ ابُن الّسِ

 ، إِّما ِمْن َخْوٍف ، وإِّما ِمْن َمَرٍض.

َد ، والَمْوِضعُ  فِيهِ  نََزلَ  : إِذا فِي الغَِديرِ  اْستَْنقَعَ وِ  حاحِ ، وِمْنهُ  ُمْستَْنقَعٌ  واْغتََسَل ، َكأَنَّهُ ثَبََت فيِه ليَتَبَرَّ فِي  يَْستَْنِقعُ   َعَطاءٌ كانَ :»كما فِي الّصِ

ُد بمائِها ، وقاَل الحاِدَرةُ :« ِحياِض َعَرفَةَ   أَي يَْدُخلُها ويَتَبَرَّ

ا  ــــــــــــَ ب ُه الصــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــح ٍة أََدر ت ــــــــــــَ ــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــارِي رِي ــــــــــــغــــــــــــَ  ب

ِب      يــــــــِّ َر طــــــــَ جــــــــَ نح مــــــــاِء َأســــــــــــــــــــــح ضِ مــــــــِ قــــــــَ نـــــــــح تـــــــــَ ســــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
ُم بُن نَُوْيَرةَ   : عنههللارضيوقاَل ُمتَّمِ

هـــــــا وِ  اعـــــــِ تـــــــَ يـــــــِر مـــــــَ ـــــــِ ل ـــــــَ ـــــــَ  ق ل ُت عـــــــَ َرصـــــــــــــــــــــح دح حـــــــَ قـــــــَ ـــــــَ  ل

هــــــــا      عــــــــُ ــــــــَدمــــــــح ــــــــِر ا ف ي ــــــــر حــــــــِ وحَم ال ــــــــَ ضُ يـ قــــــــِ ــــــــح ن ــــــــَ تـ ســــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
 «.الُمْستَْمنَعُ »و « الُمْستَْنفَعُ »ويُْرَوى : 

. الماُء فِي الغَِديِر : اْجتََمعَ  اْستَْنقَعَ وِ   وثَبََت ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ِد بِن َكْعٍب القَُرِظّيِ أَنَّهُ قاَل :  وهو َمأُْخوذٌ ِمنْ  َخَرَجتْ  أَي : ُروُحه اْستَْنقَعَتْ وِ  إِلى آِخِر « نَْفُس الُمْؤِمِن جاَءهُ َملَكٌ  اْستَْنقَعَتْ  إِذا»َحِديِث ُمَحمَّ

وأَراَد بالنَّْفِس  الماُء في َمكانٍ  يَْستَْنِقعُ  كما  الُخُروجَ تُِريدُ  اْجتََمعَْت فِي فِيهِ  الَمْعنَى : أَو الَحِديِث ، وفَسَُّروهُ هَكذا ، وقاَل َشِمٌر : ال أَْعِرُف هَذا

وَح ، قالَهُ األَْزَهِريُّ ، قاَل : وَمْخَرٌج آَخُر : ُهَو أَْن يَُكوَن ِمْن قَْوِلِهْم :  : إِذا قَتَْلتَهُ. نَقَْعتُهالرُّ

 َرُهَما فِي َمَحّلٍ واِحٍد كاَن ُمِصيباً.، ولو َذكَ  كاْنتُِقعَ  : تغَيَّرَ  ـَمْجُهوالً  ـلَْونُه  اْستُْنِقعَ وِ 

 .أُْنِقع ُء فِي الماِء :الشَّيْ  اْستُْنِقعَ وِ 
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ُروعِ : الِّذي يَْخلُو إِذا ُحِلبَْت ، ويَْمتَِلى الُمْستَْنِقعُ  قَاَل األَْصَمِعيُّ :وِ   ُء إِذا ُحفِّلَْت.ِمَن الضُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

مِّ  النُّقُوع   : اْجتَِماُع الماِء في الَمِسيِل ونَْحِوه.، بالضَّ

 ، بالفَتْحِ : َمْحبُِس الماِء. النَّْقعُ وِ 

 ، قَْبَل أَْن يَُصبَّ منه فِي ِوعاٍء.البِئِْر : الماُء الُمْجتَِمُع فِيها قَْبَل أَْن يُْستَقَى ، وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : ُهَو فَْضُل مائِه الِّذي يَْخُرُج ِمْنهُ  نَْقعُ وِ 

__________________ 
 ساقطة من الكويتية. (*)
 يرو  : حَيلبوها مىت ما لعوا صارخاً أحلبوا ا رب أي مجعوا هلا.. و يف الكالم دلياًل عليهوإن مل يذكره ا ألن « حيلبوها»( يعين يف قوله : 1)
 واملثبت عن القاموس.« تغري واصفر»( ابألصر : 2)
 ( يف التهذيب : وال علمُت ثقًة من رواها عنه.3)
 ( يف التهذيب : وهذه حروف مل ألعها لغري املؤرج.4)
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 .كناقِعٍ  ، َمْنقُوعٌ  الَحيَّةُ ، ويُقَال : ُسمٌ  أَْنقَعَتْهُ و اِب الَحيَِّة : اْجتََمَع ،الّسمُّ في أَْنيَ  نَقَعَ وِ 

يُّ ، يُقَال : النَّْقعُ وِ  ً  من الماِء ، وبهِ  نَقَعَ  : الّرِ  وبََضَع ، أَي : َشفَى َغِليلَهُ َوَرِوَي. نَقَعَ  ، َرِوَي ، يُقَال : َشِرَب َحتّى نُقُوعا

 بذِلَك نَْفِسي ، أَي : اْطَمأَنَّْت إِلَْيِه ، وَرِويَْت بِه. نَقَعَتْ  ويُقَال :

ً  الماُء العََطشَ  نَقَعَ وِ   : َسكَّنَهُ وأَْذَهبَه. نَْقعا

 العََطُش نَْفُسه : َسَكَن ، قاَل َجِريٌر : أَنَقَعَ وِ 

دح  ــــــــَ ُت ق ــــــــح ئ وح شــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ضَ ل قــــــــَ ــــــــَ ٍة  نـ ــــــــَ رحب ؤاُد بشــــــــــــــــــــــَ ــــــــفــــــــُ  ال

َن غـــــــــــَ      دح واِدَي ال  ـــــــــــَِ دَُع الصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ ـــــــــــاَل ت ي ـــــــــــِ (1)ل
 

  
 ، كُمْكَرٍم ، أَي : يُْستَْشفَى بَرأْيِه ، وهو َمجاٌز. ُمْنقَعٌ  وفالنٌ 

 ويُْشَرُب. يُْنقَعُ  : َدواءٌ  النَّْقعُ وِ 

 في أَْشياَء. فتُْنقَعُ  ِمن اإِلبِِل : العَبِيَطةُ تَُوفَُّر أَْعضاُؤَها ، النَِّقيعَةُ وِ 

 : َعِملََها. نَقََع نَِقيعَةً وِ 

 : ما نُِحَر ِمَن النَّْهِب قَْبَل أَْن يُْقتََسَم ، قاَل : النَِّقيعَةُ وِ 

ا  هــــــــــــــَ كــــــــــــــُ رَائــــــــــــــِ تح عــــــــــــــَ بــــــــــــــَ يــــــــــــــُر الــــــــــــــذ را  ــــــــــــــُِ  مــــــــــــــِ

اِر      فـــــــــــَ َب الشـــــــــــــــــــــــــِّ ةَ  ـــــــــــَح ـــــــــــعـــــــــــَ ي قـــــــــــِ ـــــــــــَ بِ  ن هـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــنـ  ال

  
 ِم ، أَو جاُءوا بناقٍَة ِمْن نَْهٍب فنََحُروَها.، أَي : َذبَُحوا ِمَن الغَنِيَمِة َشْيئاً قَْبَل القَسْ  نَِقيعَةً  القَْومُ  اْنتَقَعَ وِ 

ْوُت ، َجْمعَه النَّْقعَاءُ وِ   ، بالَكْسِر. نِقاعٌ  : الغُبَاُر ، والصَّ

 بُن ُجْرُموٍز العَْبَشِميُّ ، كأَِميٍر ، َذَكَره ابُن األَْعَرابِّيِ. نَِقيعُ وِ 

 ، كما فِي التَّْكِملَِة. ءُ فِيِه الشَّيْ  يُْنقَعُ  ، كَسَحاٍب : إِناءٌ  النَّقاعُ وِ 

 : َخباَرى فِي بالِد بَنِي تَِميٍم ، والَخبَاَرى : َجْمُع َخْبَراَء ، وهي قاٌع ُمْستَِديٌر يَْجتَِمُع فِيه الماُء. النَّقَائِعُ وِ 

حاحِ ، عِن األَْمِر ، كَمنََع : أَْعَجلَه َعْنهُ  نََكعَهُ  : [نكع] بالسَّْيِف  َوَدفَعَه وَمنَعَه ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، َردَّهُ  عنه : نََكعَهُ  كأَْنَكعَهُ ، أَو ، كما في الّصِ

َر قَْوُل َعِدّيِ بِن َزْيٍد الِعباِدّيِ : كأَْنَكعَه وَغْيِره ،  ، وبُكّلِ ذِلَك فُّسِ

يح  طـــــــــاُدَ  الـــــــــطـــــــــ  ُر وَتصـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح َك اخلـــــــــَ ِنصـــــــــــــــــــــــُ قـــــــــح ـــــــــَ  تـ

ضُ ُر وال      كـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح يـــــــــــــــصِ  تــــــــــــــــُ نـــــــــــــــِ َو الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــَح

  
 وأَْنَشَد أَبُو حاتٍِم :

ي ال  لــــــــــــِ ضُ أََر  ِإبــــــــــــِ كــــــــــــَ نــــــــــــح ر ًدا  تـــــــــــــُ  الــــــــــــِورحَد شــــــــــــــــــــــــــُ

وا     عـــــــــــُ كـــــــــــِ عـــــــــــح نح ُوُروٍد وكـــــــــــُ وحٌم عـــــــــــَ ـــــــــــَ ر  قـ  ِإذا شـــــــــــــــــــــــــُ

  
 ، أَي : ال تُْعَجُل ، أَو ال تَُردُّ وال تُْمنَُع. تُْنَكعُ  أَي تَِصيُد لَك الَخْيل ، وال

 تَْنِكيعاً. نَغََّصهُ باإِلْعجاِل ، كنَكَّعَهُ  : نََكعَه قيل :وِ 

َدةِ ، كما تَقَدََّم ، وأَْنَشَد : َضَرَب بَظْهِر قََدِمه َعلَى ُدبُِره وَكَسعَه : نََكعَهُ  قاَل اللَّْيُث :وِ   ، وَكذِلَك بََكعَهُ ، بالُمَوحَّ

ٍر ال  عـــــــَ يِن ثــــــــُ وابـــــــَ عـــــــُ كـــــــَ نـــــــح ا  (2) تــــــــَ رحهبـــــــَ َز شـــــــــــــــــــــُ نــــــــح  الـــــــعـــــــَ

نح      ٍر ا مـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــُ يِن ثـ ضِ بـــــــــَ كـــــــــَ نـــــــــح ـــــــــَ َز  ـــــــــاملُِ  يـ ـــــــــح نـ  الـــــــــعـــــــــَ

  
 إِيّاه.الِوْرَد ، وِمْنهُ :َمنَعَه  نََكعَه وأَْنَشَده ِسيبََوْيهٌ هَكَذا ، وفَسََّره فقاَل :

 ، َكما ِفي اللَِّساِن. فاُلناً َحقَّه : َحبََسه َعْنهُ  نََكعَ وِ 
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ً  أَو  ِضدٌّ. ، عن اْبِن َعبّاٍد ، فُهوَ  أَْعَطاهُ  : نََكعَه نَْكعا

ً  يَْنَكعَُها الماِشيَةَ  نََكعَ وِ  ً  نَْكعا ً  بفَتِْحِهما : ، وتَْنَكاعا  ، كما تَقَدََّم. نَكَّعََها ِدرَّ ، وَكذِلكَ وُهَو أَْن يَْضِرَب َضْرَعها لتَ  َجَهَدَها َحْلبا

 َعْنَها ، كما فِي الُمِحيِط. نََكلَ  : إِذا َعن الحاَجةِ  نََكعَ وِ 

 ما زاَل. يَْفعَلُه ، أَي : نََكعَ  وما قاَل :

تَْينِ  نُُكعٌ  ج : ، قاَل ابُن فاِرٍس : كأَنََّها ُحبَِسْت َعْن أَْن تَُطوَل ، كَصبُوٍر : الَمْرأَةُ القَِصيَرةُ  النَُّكوعُ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد :وِ   ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل : (3) بَضمَّ

رُبٌ  ِف ال صــــــــــــــــــــــُ يــــــــح وحَم الصــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ الِويــــــــُح يـ يــــــــٌ  مــــــــَ  بــــــــِ

وٌد وال      َواِن ا وال ســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ  اهلـــــــــــَ ل ضُ عـــــــــــَ كـــــــــــُ ـــــــــــُ  ن

  
 ، نَقَلَهُ  أَْحَمقُ  ، أَي : ، كُهَمَزةٍ  َكعَةٌ نُ  ُهَكعَةٌ  َرُجلٌ وِ 

__________________ 
 روي.( ذكره يف اللسان شاهداً عل  قوله : ونقض من املاء وبه ينقض نقوعاً :1)
 «.شرهبا»بد  « إنّه»ويف التهذيب « ال تنكض»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 2)
 يف الشاهد. أما اللسان فكاألصر.( ضبطت يف التكملة بضم ففتح ضبرت حركات هنا و 3)
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َُح. اّلِذي ِإذا َجَل َ  َأو اجلَوحَهرِي  ا  يـَثـحُبُت َمَكانَه ا فال َيربح
 نَْبٌت كالطُّْرثُوِث. ، بالفَتْحِ : النَّْكعَةُ وِ 

 اللَّْوِن. بَكْسِر الكاِف : الَمْرأَةُ الَحْمَراءُ  ، النَِّكعَةُ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد :وِ 

فَاِه : الشَِّديَدةُ الُحْمَرةِ  النَِّكعَةُ وِ  ٌ  ِمَن الّشِ  .نَِكعَةٌ  ، وَشفَةٌ  نَِكعَةٌ  ؛ لََكثَْرةِ َدِم باِطنِها ، يُقَال : اْمَرأَة

 : أَْحَمُر أَْقَشُر ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. ، كُهَمَزةٍ  نَُكعَةٌ  َرُجلٌ وَ 

 ، كفَِرَح. نَِكعَ  ، وقَدْ  يَتَقَشَُّر أَْنفُه ، وهو األَْحَمُر الَِّذي النََّكعِ  بَيِّنُ  أَْنَكعُ  قاَل الَجْوَهِريُّ : َرُجلٌ وِ 

َكةً  نََكعَةُ وِ  :  ، قالَ  َحْمَراُء فِي َرأِْسَها (1) كُهَمَزةٍ : َزْهَرةٌ  نَُكعَةٌ  يُقَاُل :و ، وَعلَْيِه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، قاَل أَبُو َحنِيفَةَ : الطُّْرثُوِث ، ُمَحرَّ

التِّْبُن  يُْصبَُغ بَِها الِّذي أَراهُ ِعْنَدُكم ، الَكثِيفَةُ ِمْنَها الُمْجتَِمعَةُ  (3) تُْشبِهُ البُْستَاَن أَْفُروز أَْعَرابِيٌّ ِمْن بَنِي أََسد قاَل : (2)وأَْخبََرنِي 
الِّذي تُتََّخذُ  (4)

قِْشَرةٌ َحْمَراُء  (5) [عليه]الطُّْرثُوِث : َرأُْسه ، وهو ِمْن أَْعالهُ إِلى قَْدِر أُْصبُعٍ ،  نََكعَةُ  ِمْنهُ هِذه القالئُِد الَّتِي تَْشتَِريها الُحّجاُج. وقاَل الَجْوَهِريُّ :

ُجِل ، ُمْشَربَةً ُحْمَرةً.، وفي التَّْهِذيِب : َرأَْيتَُها كأَنََّها ثُوَمةُ َذَكِر   الرَّ

 كُصَرٍد : اللَّْوُن األَْحَمر. ، النَُّكعُ وِ 

 ، قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل. أَْنَكعَهُ  وقَدْ  كُمْكَرٍم : الّراِجُع إِلى َوراِئه ، الُمْنَكعُ وِ 

 أْفَطُس. أي : ُمْنَكعٌ  أَْنفٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 : اإِلْعياُء. اإِلْنَكاعُ و قال :

َكةً : َصْمغَةُ  النََّكعَةُ  ، كالنََّكعَةِ  قَال : ُهَو أَْحَمرُ ويُ  َضبََطهُ ابُن األَْعَرابِّيِ بَضّمِ النُّوِن ، و القَتاِد هَكذا َرَواهُ األَْزَهِريُّ َسماعاً عن العََربِ  ، ُمَحرَّ

فكانَْت »وَحَكى َعْن بَْعِضِهم أَنّه قاَل : « النََّكعَةِ  كاَن َعْينَاهُ أََشدَّ ُحْمَرةً ِمنَ »يُث : الَحدِ  وُهَو نَْبٌت أَْحَمُر ، قاَل : وِمْنهُ  ثََمُر النُّقَاَوى وقاَل : ِهيَ 

 نََكعَةَ  قَبََّح هللاُ »الَخبَُر :  وِمْنهُ  َطرُف األَْنفِ  : النََّكعَةُ و هكذا َرَواهُ بَضّمِ النّوِن ، وأَبَى األَْزَهِريُّ إِاّل التَّْحِريَك.« النُّْكعَةِ  َعْينَاهُ أََشدَّ ُحْمَرةً ِمنَ 

 «.الطُّْرثُوثِ  نََكعةُ  أَْنِفه ، كأَنََّها

 كالنَّبِِق في اْستِدارتَِه ، ُهَو َشَجر النُّقاَوى الَِّذي َذَكَره قَِريباً ، فُهَو تَْكراٌر. ثََمُر َشَجٍر أَْحَمرَ  : النََّكعَةُ وِ 

جُ  : النََّكعَةُ وِ   ، كُهَمَزةٍ ، كما في اللَِّساِن. النَُّكعَةُ  ويُقَاُل أَْيضاً في اْسِمِه : للَِّذي يَُخاِلُط َسواَدهُ ُحْمَرةٌ  كُصَردٍ  النَُّكعِ  لِ االْسُم ِمَن الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ٍء.: األَْحَمر ِمْن ُكّلِ َشي النّاِكعُ و ، كَكِتٍف ، النَِّكعُ 

 َرةِ.: َشِديُد الُحمْ  نَِكعٌ  وأَْحَمرُ 

 بُْغيَتُه : َطلَبَها ففاتَتْهُ. أَْنَكعَتْهُ وِ 

 : أَْسَكتَه. فأَْنَكعَه وتََكلَّمَ 

 : نَغََّص عليه. فأَْنَكعَه وَشِربَ 

َكإِل ، قالَهُ اللَّْيُث ، وفِي النَُّسخِ : كالثِّياِب والثَِّماِر ، وَغْيِر ذِلَك َحتَّى ال ءٍ ِء ، وُكلُّ ِصْنٍف ِمْن ُكّلِ َشيْ : ُكلُّ َضْرٍب ِمَن الشَّيْ  النَّْوعُ  : [نوع]

 َحتَّى الَكالِم.

 ، قَلَّ أَو َكثَُر. أَْنَواعٌ  قَاَل ابُن ِسيَده : ولهُ تَْحِديٌد َمْنِطِقيٌّ ال يَِليُق بهذا الَمَكاِن ، والَجْمُع : أََخصُّ ِمَن الِجْنِس  النَّْوعُ  أَي ُهوَ  قاَل الَجْوَهِريُّ :وِ 

 الطَّلَُب. : النَّْوعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 وقد ناَعْت. ُجنُوُح العُقَاِب لالْنِقَضاِض  أَْيضاً :وِ 
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ً  الغُْصنُ  ناعَ  ، يُقَال : التََّمايُلُ  : النَّْوعُ وِ  َك وتََمايََل ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. نَْوعا يَاُح فَتََحرَّ َكتْهُ الّرِ  ، وذِلَك إِذا َحرَّ

حاحِ ، : إِتْبَاعٌ  نائِعٌ  َجائِعٌ وِ  ً  ، َمْعنَاهُ : نائِعٌ  أَو ، كما فِي الّصِ وهكذا يَقُوُل  : ، فعَلَى هذا ال يَُكوُن إِتْبَاعاً ، قاَل ابُن ُدَرْيدٍ  ُمتََمايٌِل ُجوعا

.  البَْصِريُّوَن واألَْصَمِعيُّ

 ُهنَا بَمْعنَى العَْطَشاِن ، كما نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن بَْعٍض ، فال يَُكون إِتْباعاً أَْيضاً. النّائِعُ  قلُت :

ّمِ : العََطشُ  النُّوعُ وِ   ّي :، وأَْنَشَد ابُن بَرِّ  النُّوعِ و ، يُقال : َرماهُ هللا بالُجوعِ  بالضَّ

د   ـــــــــــَ ت يِإَذا اشـــــــــــــــــــــــــح وعـــــــــــِ ـــــــــــُ ا  ن رحهتـــــــــــَُ الِة ذَكـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــَ  ابل

ـــــــــــاُرهـــــــــــا     ِدي ادِّك ـــــــــــح ن ـــــــــــّرِيِّ عـــــــــــِ قـــــــــــاَم ال  فـــــــــــقـــــــــــاَم مـــــــــــَ

  
__________________ 

 : برعمة. 317( يف كتاب النبات أليب حنيفة رقم 1)
 ( يف كتاب النبات : وأخربين بع  العرب.2)
 ( يف كتاب النبات أليب حنيفة : أَبحروَز.3)
 «.ا لي»كتاب النبات : ( يف  4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
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ً  قالُوا : َعلَْيهِ  إَِذا َدَعْوا ِمْنهُ الدَُّعاءُ وِ  ً و ُجوعا ً  ، ولو كاَن الُجوعُ  نُوعا لَْم يَْحُسْن تَْكِريُره ، وقِيَل : إِذا اْختَلََف اللَّْفَظاِن جاَز التَّْكِريُر ، قاَل  نُوعا

ً و اً لهأَبُو َزْيٍد : يُقَاُل : ُجوع ّي : وَعلَى هذا يَُكوُن ِمْن بَاِب بُْعًدا له وُسْحقاً ،  (1) [له]، وُجوساً لَهُ وُجوداً  نُوعا ، لَْم يَِزْد َعلَى هَذا ، قاَل ابُن بَّرِ

َر فيه اللَّْفظاِن الُمْختَلَفَاِن بَمْعنًى ، قال : وذِلَك أَْيضاً تَْقِويةٌ لُِمْن يَْزُعُم أَنَّه  ِل ، ولَْو كاَن مما تََكرَّ إِتْبَاٌع ؛ ألَنَّ اإِلتْبَاَع أَْن يَُكوَن الثّانِي بَمْعنَى األَوَّ

ِحيُح أَنَّ هَذا لَْيَس إِتْبَاعاً ؛ ألَنَّ اإِلتْبَاَع ال يَُكوُن بَحْرف العَْطِف ، و بَمْعنَى العََطِش لم يَُكن إِتْبَاعاً ؛ ألَنَّه لَْيَس ِمْن َمْعنَاهُ ، قاَل : اآلَخُر : والصَّ

 أَنَّ لَه َمْعنًى فِي نَْفِسه يُْنَطُق بِه ُمْفَرًدا غيَر تابِعٍ.

 كِكتَاٍب : ع. ،( 2) النِّيَاعُ وِ 

ْطبَةُ  النَّْوَعةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ   الطَِّريَّةُ. : الفاِكَهةُ الرَّ

 بعَْينِِه ، قاَل الّراِعي : كُجَهْينَةَ : َوادٍ  نَُوْيعَةُ وِ 

رِي  يِّ الــــــــــــــــــــــدِّاَيَر ِدايَر أُمِّ َبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــــــــَ

     ِ اح تـــــــــَ عـــــــــَ َويــــــــــح نــــــــــُ رِيـــــــــِر  بـــــــــِ ِئ الـــــــــت ســـــــــــــــــــــــح (3)فشـــــــــــــــــــــــاطـــــــــِ
 

  
ِ ، قاَل أَبُو َعْدنَاَن : قاَل ِلي أَْعَراِبيٌّ في َشيْ  : الِمْنَوالُ  الِمْنَواعُ وِ  هَكَذا أَْوَرَده الّصاَغانِيُّ ، وأَنَا  ؟ُهوَ  ِمْنَواعٍ  ٍء َسأَْلتُه عنه : ما أَْدِري َعلَى أَّي

ِ  النَّْوعِ  أَقُوُل : إِنَّهُ بَِمْعنَى  ْجٍه.ُهَو ، أَي : أَّيِ وَ  نَْوعٍ  ، كقَْوِلَك : ما أَْدِري َعلَى أَّي

َعتْهُ وِ  يَاحُ  ، أَي : الغُْصَن ، نَوَّ ً  الّرِ َكتْهُ  تَْنِويعا عَ  : َضَربَتْهُ وَحرَّ َك. فتَنَوَّ  ، أَي : تَمايََل وتََحرَّ

ً  صارَ  ُء :الشَّيْ  تَنََّوعَ وَ  ْعتُهُ  وهو ُمَطاِوعُ  أَْنَواعا  .نَوَّ

عَ وِ  كَ  تَنَوَّ َعتْهُ  ، وهو ُمطاِوعُ  الغُْصُن : تََحرَّ ياُح. نَوَّ  الّرِ

عَ وِ   ، شاِهُد األَِخيِر قَْوُل القُطاِمّيِ يَِصُف ناقَتَه : فِيِهَما كاْستَناعَ  تَقَدََّم ، : إِذا فِي السَّْيرِ  تَنَوَّ

يٍّ ِو  مــــــــــــِ قــــــــــــَ دح نح شــــــــــــــــــــــــــَ ًة مــــــــــــِ ــــــــــــَ رحب تح ضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ  كــــــــــــان

ُر      ِت اإِلبــــــــــِ نــــــــــ  ــــــــــَ تـ اِإذا مــــــــــا اســــــــــــــــــــــــح نــــــــــاعــــــــــَ تــــــــــَ  اســــــــــــــــــــــــح

  
حاحِ   «.... إِذا ما اْحتُثَِّت اإِلبِلُ » :وفي الّصِ

عٌ  َمكانٌ وِ   .. : بَِعيدٌ  ُمتَنَّوِ

قاِن ، بأَسافِِل الِحَمى : َجباَلِن َصِغيرانِ  النَّائِعَانِ وِ  ويُقَاُل : إِنَّ أََحَدُهما خائٌِع  َجْعفَِر بِن ِكالبٍ  أَبِي ببِالِد بَنِي يُنَاِوُح أََحُدُهَما اآلَخرع ُمتَفَّرِ

 ، فغُلَِّب ، كما في التَّْهِذيِب ، وأَْنَشَد ألَبِي َوْجَزةَ : نائِعٌ  واآلَخرُ 

مح وِ  هــــــــــــِ لــــــــــــِ ائــــــــــــِ نح ِشــــــــــــَ وحُن آٍت عــــــــــــَ ُض اجلــــــــــــَ  اخلــــــــــــائــــــــــــِ

ضُ وِ      ُض  انئــــــــــِ نــــــــــَ م يـــــــــــَ اهنــــــــــِِ نح أميــــــــــح ِف عــــــــــَ عــــــــــح (4)الــــــــــنـــــــــــ 
 

  
ْل.قلُت : وُهَما َغْيُر   الَخائِعَيِن اللََّذْيِن تَقَدََّم ِذْكُرهما ، أَْو ُهَما واِحٌد ، فتَأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ً  ءُ الشَّيْ  ناعَ  َع. نَْوعا  : تََرجَّ

عُ وِ   : التََّذْبذُب. التَّنَوُّ

ْعتُ وِ  ً  َء. َجعَْلتُهالشَّيْ  نَوَّ  .أَْنَواعا

ً  وقاَل ِسيبََوْيِه :  .نِياعٌ  ، بالَكْسِر ، وِمْنهُ ِجياعٌ  نِياعٌ  ؛ والَجْمعُ  نائِعٌ  : جاَع ، فهو ناَع نَْوعا

ماِء ، قاَل القَُطاِميُّ : نِياعٌ  وقاَل َغْيُره : ِرماحٌ   ، أَي : ِعطاٌش إِلَى الّدِ

وا  اٍب مــــــــــــا أَقــــــــــــامــــــــــــُ هــــــــــــَ يِن شــــــــــــــــــــــــــِ ُر بــــــــــــَ مــــــــــــح  لــــــــــــعــــــــــــَ

َر      ِر واأَلســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح ي ُدوَر اخلـــــــــــَ اصـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــاعـــــــــــَ ي ـــــــــــِّ ـــــــــــن  ال

  
ِة ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، وأَْنَشَد يَْعقُوُب في المَ هَكذا أَْنَشَده  مَّ  ْقلُوِب لألَْجَدعِ بِن ماِلٍك :األَْزَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : البَْيُت لُدَرْيِد بِن الّصِ
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م  هـــــــــــِ َدائـــــــــــِ نح َأعـــــــــــح ي ومـــــــــــِ وحمـــــــــــِ ـــــــــــَ نح قـ الِن مـــــــــــِ يـــــــــــح  خـــــــــــَ

ي     ريف انعــــــــــــِ مح وكــــــــــــُ هــــــــــــُ تـــــــــــــَ نـــــــــــــ  وا َأســــــــــــــــــــــــــِ َفضــــــــــــــــــــــــــُ  خــــــــــــَ

  
 فقَلََب ، أَي : َعْطَشاٌن إِلى َدِم صاِحبِه ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : ُهَو َعلَى َوْجِهه ، إِنََّما ُهَو فاِعٌل ِمْن نَعَْيُت.« نائِعٌ »أََراَد قاَل : 

ِرّماُح :الشَّيْ  اْستَنَاعَ وِ   ُء : تَماَدى ، قاَل الّطِ

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 ايقوت نياع ابلكسر ا بدون ألف والم ا موضض يف قو  كثري :( قيدها 2)
ة أ ـــــــــــــــــــــاع فـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــن  أطـــــــــــــــــــــال  دار ابل

 ســــــــــــــــــــــبلـــــــــت فـــــــــلـــــــــمـــــــــا اســــــــــــــــــــــتـــــــــعـــــــــجـــــــــمـــــــــت مث صــــــــــــــــــــــمـــــــــت    

  

 ويرو  النباع ابلباء.

 وانظر ختر ه فيه. 118( ديوانه ص 3)
 يقض.: « اخلائض»( يف معجم البلدان 4)
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ا  ِك لـــــــــلـــــــــنـــــــــّ بـــــــــح ـــــــــَ َواِت : ال تـ ي اأَلمـــــــــح بـــــــــاكـــــــــِ رح لـــــــــِ  قـــــــــُ

ضح ِس ا وال      نـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ُدهح  َيســـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــِه فـ

  
ً  ، َكَمنَعَ  نََهعَ  : [نهع] َع وال قَْلَس َمعَهُ  نُُهوعا  ، قالَهُ اللَّْيُث. : تََهوَّ

َع ، وهَو التَّقَيُُّؤ ، وقاَل األَْزَهِرّي : حاحِ : أَي تََهوَّ  ا الَحْرَف ، وال أَْعِرفُه.ال أَُحقُّ هذَ  وفي الّصِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

ّيٍ َعن اْبِن خالََوْيِه ، كما فِي اللَِّساِن ، وقد أَْهَملَهُ الَجماعَ  ّمِ : طائٌِر ، َذَكَرهُ ابُن بَّرِ  ةُ.النُّْهيُوُع ، بالضَّ

ً  : [نيع] ً  يَنِيعُ و الغُْصُن يَنُوعُ  ناعَ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ناَع يَنِيُع نَْيعا ً و ، نَْوعا  :« س ج ع»قاَل فِي تَْرِكيِب و َماَل ، : نَْيعا

 ْعفاً.. وِمْن قَْوِلِهم : جائٌِع نائٌِع ، أَي : ُمتََمايٌِل ضَ ناَع يَنِيعُ  ِمنْ  ِمَن الغُُصوِن : الَمَوائِلُ  النَّوائِعُ 

ْل. اْستَنَاعَ  واْستَْدَرَك في اللَِّساِن ُهنَا :  : إِذا تَقَدََّم فِي السَّْيِر ، كاْستَْنعَى ، فتَأَمَّ

 مض العا فصر الواو
 ، ُمَشدََّدةً : االْسُت. الَوبَّاَعةُ  : [وبع]

ُك ِمْن يافُوِخه الَوبَّاَعةُ وِ  بِّيِ : ما يَتََحرَّ  .(1) ِمَن الصَّ

ُجُل : إِذا َخَرَجْت  َحبَقَ و ، وَوبّاَغتُه ، ونَبّاَعتُه ، ونَبّاَغتُه ، وَعفّاقَتُه ، وِمْخَذفَتُه ، ُكلُّه أَي : َرَدمَ  َوبّاَعتُه َكَذبَتْ  ويُقَال : ، ويُقَاُل : أَْنبََق الرَّ

ً  بَِها ، َوبَعَ و ِريُحه َضِعيفَةً ، فإِْن َزاَد َعلَْيها قِيَل : َعفََق بَِها ،   أَبُو َعْمٍرو.، قالَهُ  كَوبََّع تَْوبِيعا

 ، وأَْنَشَد ألَبِي ُمَزاِحٍم السَّْعِدّيِ : ة ، بأَْكنَاِف آَرةَ  : َمْوِضٌع ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، وقِيَل : ، بَكْسِر الباءِ  َوبِعَانُ وِ 

رَاِء فــــــــــــــــــاَ شــــــــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــــح زَاِع الــــــــــــــــــرُبَيـ  ِإن  أَبجــــــــــــــــــح

نح      ِ مـــــــــــِ اح عـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــنـ ٍد ِإىل ال ـــــــــــح ـــــــــــوَك عـــــــــــانِ ف ـــــــــــِ (2)َوب
 

  
َكةً : الَمَرضُ  الَوَجعُ  : [وجع] حاحِ. ، كِجبَاٍل وأَْجبَالٍ  ِوَجاعٌ وَ  ، أَْوَجاعٌ  ج : الُمْؤِلُم ، اسٌم جاِمٌع له ، ، ُمَحرَّ  ، كما ِفي الّصِ

بَْعَد ما َذَكَر اللُّغَاِت اآلتِي  ـ، هَكذا في سائِِر األُُصوِل ، ونَصُّ العَْيِن  لُغَيَّةٌ  وهِذه َوَعدَ  ، ِمثالُ  َوَجعَ و هِذه اللُّغَةُ الفُْصَحى ، ، كَسِمعَ  َوِجعَ 

. فِي التَّْهِذيِب ، ونَصُّ اللَِّساِن : قاَل األَْزَهِريُّ : ولُغَةٌ قَبِيَحةٌ َمْن يَقُ  َوِجَع يَِجعُ  : وأَْقبَُحَها ـِذْكُرَها  ،  َوِجَع يَِجعُ  وُل :، وهَكذا نَقَلَهُ عنهُ األَْزَهِريُّ

نَّ الَِّذي َعنَى بِه اللَّْيُث أَنََّها قَبِيَحةٌ ُهَو بَكْسِر وأَْوَرَدهُ الّصاَغانِيُّ فِي العُبَاِب ِمثَْل ذِلك ، وقاَل في التَّْكِملَِة : أَْي ِمثَاُل َوِرَث يَِرُث ، فَظَهَر بذِلَك أَ 

ْل فيِه ، فَكْم له ِمثُْل هَذا وأَْمثَاِله ،العَْيِن في الماِضي والُمَضاِرعِ ، ولَْم أََر أََحدً  كيَْسَمُع ، وِهَي  يَْوَجعُ  ا َضبََطهُ ِمثَْل َوَعَد يَِعُد ، فاْنُظْره ، وتَأَمَّ

لهِ  يِْيَجعُ  أََسٍد يَقُولُوَن :بَنُو و بِقَْلبَِها أَِلفاً ، قاَل الَجْوَهِريُّ : ياَجعُ و بِقَْلِب الواِو ياًء ، يَْيَجعُ و اللُّغَةُ العَاِليَةُ الَمْشُهوَرةُ ، ، وُهْم ال يَقُولُوَن  بَكْسِر أَوَّ

ِم بِن نَُوْيَرةَ َرِضَي هللاُ يِْعلَُم اْستِثْقَاالً للَكْسَرةِ َعلَى الياِء ، فَلَّما اْجتََمعَِت الياءان قَِويَتَا ، واْحتََملَتَا ما لَْم تَْحتَِمْلهُ ا :  َعْنهُ َعلَى لُمْفَرَدةُ ، ويُْنَشُد ِلُمتَّمِ

 هِذه اللُّغَِة :

ًة  المــــــــــــَ يــــــــــــيِن مــــــــــــَ عــــــــــــِ مــــــــــــِ يــــــــــــَدِ  َأال  ُتســــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــِ  قــــــــــــَ

ؤاِد وِ      رحَح الــــــــــفــــــــــُ ي قـــــــــــَ ئــــــــــِ كــــــــــَ نــــــــــح اال تـــــــــــَ عــــــــــَ يــــــــــجــــــــــَ  فــــــــــيــــــــــِ

  
َب الواِو ياًء َكَسُروا الياَء الَّتِي ِهَي ، فلَّما أَراُدوا قَلْ  يِيَجُع يَْوَجعُ  ، قاَل ابُن بَّرّي : األَْصُل فِي تِيَجعُ  ، وأَْنتَ  إِْيَجعُ  يَقُوُل : أَنَا (3) [َمنْ ]وِمْنُهم 

فإِنَّهُ قَلََب الواَو ياًء قَْلباً شاذًّا جاَء بِخالِف القَْلِب األَّوِل ؛ ألَنَّ  يَْيَجعُ و َحْرُف الُمَضاَرَعِة ؛ لتَْنقَِلَب الواُو ياًء قَْلباً َصِحيحاً ، ومن قاَل : يَْيَجلُ 

ِلبَُها إِلى الياِء ِلَكْسَرةِ الَواَو الّساِكنَةَ إِنَّما تَقْ 
، وهِذِه هَي اللُّغَةُ القَبِيَحة الَّتِي َذَكَرَها اللَّْيُث ، فَعَلَى ما َضبََطهُ الّصاَغانِيُّ في  يَِجعُ و ما قَْبلََها ، (4)

 كذِلكَ و كَسْكَرى وَسَكاَرى ، َوجاَعىو ، َوْجعَىو ، َوِجعُونَ  ، كَخِجٍل ، ج : َوِجعٌ  فهو التَّْكِملَِة كيَِرُث ، َوَعلَى ما َذَهَب إِلَْيِه الُمَصنُِّف كيَِعُد ،

 .َوِجعَاتٌ و َوَجاَعى وُهنَّ  ، أَْوَجاعٌ و ِوجاعٌ 

أِْس ، يَْوَجعُ  يُقَاُل : فاُلنٌ وِ   إِذا ِجئْتَ و َرأَْسهُ بنَْصِب الرَّ

__________________ 
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 لرقته.: « وبعان»( زيد يف معجم البلدان 1)
 :« وبعان»( هذه رواية اللسان ا ويف معجم البلدان 2)

 فــــــــــــــــــإن لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــص فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــربيــــــــــــــــــراء فــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــعــــــــــــــــان     ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن وب ــــــــــــــــهــــــــــــــــب ــــــــــــــــن  فــــــــــــــــوكــــــــــــــــد إىل ال

  

 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( يف اللسان : تقلبها إىل الياء الكسرُة قبلها.4)
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حاِح ا  رَأحُسه يـَوحَجُعه ابهلَاِء َرفـَعحَت ا وقـُلحَت : َنُض ِفيِهَما  َكَما يف الصِّ َسَن. كَيمح َمُض كاَن َأحح  ا ولو قاَ  : كَيسح
ِة ، قاَل الّصاَغانِيُّ  َضّم الياِء لَْحنٌ  ، فإِنَّ  يُوِجعُنِي ال تَقُلْ و َرأِْسي ، (1) يَْوَجعُنِيو َرأِْسي ، أَْيَجعُ  وأَنَا ثُّم قاَل الَجْوَهِريُّ : فِي  ـوِهَي لُغَةُ العامَّ

أَْس ، ولم يَْذُكِر الِعلَّةَ في اْنتَِصابِِه ، كما ُهَو عاَدتُه في ِذْكِر فَرائِِد العََربِيَِّة ،  يَْوَجعُ  النٌ قاَل الَجْوَهِريُّ :فُ  ـالتَّْكِملَِة  والفََوائِِد َرأَْسهُ ، نََصْبَت الرَّ

ُجِل : بَْطنََك ، مثل : َسِفْهَت َرأْيََك ، وَرِشْدَت أَْمَرَك ، قاَل : وهذا  َوِجْعتَ  النَّْحِويَِّة ، وهِذه الَمْسأَلَةُ فِيها أَْدنَى ُغُموٍض ، قاَل الفَّراُء :يُقاُل للرَّ

ٌر ، وَكذِلَك : َغبِْنَت َرأْيََك ، واألَْصُل فيهِ  ُسَك َرأُْسَك ، وأَِلَم بَْطنَُك ، وَسِفهَ َرأْيَُك ونَفْ  َوِجعَ : ِمَن الَمْعِرفَِة الَّتِي كالنَِّكَرةِ ؛ ألَنَّ قَْولََك : بَْطنََك ُمفَّسِ

َل الِفْعُل َخَرَج قَْولَُك : ًرا ، قال :وجاَء هذا ناِدًرا في أَْحُرٍف َمْعُدوَدةٍ ، وقاَل َغْيُره : إِنََّما نََصبُوا َوِجْعتَ  ، فلّما ُحّوِ  بَْطنََك ، وما أَْشبََههُ ُمفَّسِ

راِت ال ِمْن بَطْ  َوِجْعتَ  بَْطنََك بنَْزعِ الخافِِض ِمْنهُ ، كأَنَّه قاَل : َوِجْعتَ  نَِك ، وَكذِلَك : َسفَْهَت فِي َرأْيَِك ، وهَذا قَْوُل البَْصِريِّيَن ؛ ألَنَّ الُمفَّسِ

 تَُكوُن إِاّل نَِكَراٍت.

 ِعيد :، وُهَو أََحُد ما جاَء َعلَى فَِعيٍل ِمْن أَْفعََل ، َكما يُقَاُل : َعَذاٌب أَِليٌم بَمْعنَى ُمْؤِلٍم ، قاَل الَمّراُر بُن سَ  ُموِجعٌ  : َوِجيعٌ  َضْربٌ وِ 

ىّت وِ  َك اأَلاّيُم حــــــــــــــــــَ تح بــــــــــــــــــِ دح طــــــــــــــــــالــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــَ

ا     يــــــــــــــعــــــــــــــَ َدَث الــــــــــــــَوجــــــــــــــِ ر  وا ــــــــــــــَ َت الشــــــــــــــــــــــــــــ   رَأَيــــــــــــــح

  
 وأَلٍَم. َوَجع وأَِليٌم : ذُو وِجيعٌ  وقِيَل : َضْربٌ 

 الُهَذِليَّ : (2)قاَل أَبُو ِخراٍش  : ع الَوْجعاءُ وِ 

و ِو  اءِ كـــــــــــاَد َأخـــــــــــُ عـــــــــــَ ـــــــــــَوجـــــــــــح ٌد  ال ـــــــــــِ ل ـــــــــــح َوي وحال خـــــــــــُ ـــــــــــَ  ل

دِ      ريحَ قــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ ه غــــــــــــَ لــــــــــــِ يِن بــــــــــــَنصـــــــــــــــــــــــــح ر عــــــــــــَ فــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

  
َعنِي : َعالنِي بنَْصِل السَّْيِف َغْيَر ُمْقتَِصٍد.  وأَُخوها : صاِحبَُها ، َوتَفَرَّ

 * َمْمَدُوَدة ، قال أَنَُس بُن ُمْدِرَكةَ الَخثْعَِميُّ :الدُّبُرُ  : الّسافِلَةُ ، وهي الَوْجعاءُ وِ 

ُت  بـــــــح ُه  (3)َغضــــــــــــــــــــِ تـــــــُ يــــــلــــــَ لــــــِ تح حــــــَ يــــــكـــــــَ رحِء ِإذح نــــــِ  لــــــلــــــمــــــَ

لــــــــــَ  وِ      د  عــــــــــَ اِإذح ُيشــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ ائــــــــــِ عــــــــــَ رُ  َوجــــــــــح فــــــــــَ ــــــــــ   الــــــــــثـ

  

ٌة  فـــــــــَ اعـــــــــَ رحاَبِد ُمضـــــــــــــــــــــــَ ُروَب وســـــــــــــــــــــــِ  َأغحشـــــــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــُ

  
رُ    ـــــــَ ٌف صـــــــــــــــــــــارٌِم ذَك ـــــــح ي نـــــــاَن وســـــــــــــــــــــَ ـــــــَ ـــــــب غحشـــــــــــــــــــــَ  ال ـــــــَ  تـ

  

ه  لـــــــــــَ قـــــــــــِ كـــــــــــًا مُث  َأعـــــــــــح يـــــــــــح لـــــــــــَ ي ســـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــِ تـــــــــــح  ِإيّنِ وقــــــــــــَ

  
رُ    قــــــــَ ِت الــــــــبـــــــــَ ا عــــــــافــــــــَ مــــــــّ َرُب لــــــــَ وحِر ُيضــــــــــــــــــــــح  كــــــــالــــــــثـــــــــ 

  
ْعِر أَنَّ ُسلَْيكاً َمرَّ فِي بَْعِض َغَزواتِِه بِبَْيٍت ِمْن َخثْعٍَم ، وأَْهلُه ُخلُوٌف ، فَرأَى َوْجعاواتٌ  يَْعنِي أَنَّها بُوِضعَْت ، والَجْمعُ   ، والسَّبَُب فِي هذا الّشِ

ةً شابَّةً ، فعاَلَها ، فأُْخبَِر أَنٌَس بذِلَك ، فأَْدَرَكه ، فَقَتَلَه.  فِيِهنَّ اْمَرأَةً بَضَّ

يَها إِلى أَْوِلياِء الَمْقتُوِل « ُموِجعٍ  َمْسأَلَةُ إاِّل ِلِذي َدمٍ ال تَِحلُّ ال»في الَحِديِث : وِ  َل ِديَّةً ، فيَْسعَى بِها َحتّى يَُؤّدِ  .(4)هو أَْن يَتََحمَّ

أُْن ، لَها َزْهَرةٌ َغْبَراُء فِ  الَكبِِد : بَْقلَةٌ  َوَجعِ  أُمُّ  قاَل أَبُو َحنِيفَةَ :وِ  َرةٍ ، ولََها َوَرٌق َصِغيٌر ِجدًّا أَْغبَرُ من ِدّقِ البَْقِل ، يُِحبَها الضَّ  ي بُْرُعَمٍة ُمَدوَّ

يَْت ألَنََّها ِشفَاٌء ِمنْ  ُجُل َعِصيَرها. الَكبِدِ  َوَجعِ  ُسّمِ فَُر إِذا َعضَّ بالشُّْرُسوِف يُْسقَى الرَّ  قاَل :والصَّ

ْوَهِريُّ : ولَْسُت أَْدِري ما نُْقصانُه ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : فإِْن َكانَْت من باِب ثِقٍَة. وِزنٍَة ، عن أَِبي ُعبَْيٍد : قاَل الجَ  ، كِعَدةٍ : نَبِيذُ الشَِّعيرِ  الِجعَةُ وِ 

 وِعَدةٍ ، فهذا َمْوِضُع ِذْكِرها.

ّيٍ : يَْت بِذِلَك لِ  الِجعَةُ  قلُت : وقاَل ابُن بَّرِ َكْونَِها تَْجعُو النّاَس َعلَى ُشْربِها ، أَي تَْجَمعُُهم ، الُمَها واٌو ، ِمْن َجعَْوُت ، أَْي : َجَمْعُت ، كأَنََّها ُسّمِ

 وَذَكَر األَْزَهِريُّ هذا الَحْرَف فِي الُمْعتَّلِ ِلذِلَك ، وَسيَأْتِي ُهنَاَك ، إِْن شاَء هللاُ تَعالى.

ُروعَ  يُوِجعُوا اَرُهْم أَنْ ُمِري بَنِيِك يُقَلُِّموا أَْظفَ »، وفي الَحِديِث :  ُموِجعٌ  فُهوَ  : أَلََمهُ  أَْوَجعَهُ وِ   إِذا َحلَبُوها بأَْظفَاِرِهْم. يُوِجعُوَها أَي : ِلئاَلَّ « الضُّ

عَ وِ  ُجُل : تََوجَّ َع ، أَو تََشكَّى الرَّ عَ و ، الَوَجعَ  تَفَجَّ  لَهُ ِمْن َمْكُروٍه ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : َرثَى ِمْن َكذا : ِلفاُلنٍ  تََوجَّ

__________________ 
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 ( الصحاح : وَيوجض رأسي.1)
 والوقعاء مل ترد يف معجم البلدان. 663( ِكذا ابألصر وصوابه عروة بن مرة كما يف شرح أشعار اهلذليا ص 2)
 ساقطة من الكويتية وبعدها يف القاموس : وقبيلة من اأَلزد. (*)
 التهذيب : أنفت للمرء. ( يف3)
 ( بعدها يف النهاية : فإن مل يؤدها قُتر املتحمر عنه ا فيوجعه قتله.4)
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ِه  بـــــــــــــــِ وِن وَريـــــــــــــــح نـــــــــــــــُ
َ

َن املـــــــــــــــ ضُ أَمـــــــــــــــِ َوجـــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ   تــــــــــــــــَ
زَُع وِ      نح  ــــــــــَح ٍب مــــــــــَ ــــــــــِ ت عــــــــــح َ  مبــــــــــُ ــــــــــح ي ــــــــــَ ُر ل هــــــــــح ــــــــــد  (1)ال

 

  
 وقاَل َغْيُره :

ُروَءٍة وِ  َو  ِإىَل ِذي مـــــــــــُ كـــــــــــح نح شـــــــــــــــــــــــــَ د  مـــــــــــِ  ال بـــــــــــُ

ـــــــــَك َأو      ي لـــــــــِ ـــــــــَك َأو ُيســـــــــــــــــــــــح ي واســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــُ ضُ ي َوجـــــــــ  ـــــــــَ تـ ـــــــــَ  يـ

  
 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

 في العُدّوِ : أَثَْخَن. أَْوَجعَ 

ُك ، ج : ، بالفَتْحِ ، الَوْدَعةُ  : [ودع] َكةً : َمناقِيُف ِصغاٌر ، وِهَي : َوَدَعاتٌ  ويَُحرَّ غَِر  َخَرٌز بِيٌض تُْخَرُج ِمَن البَْحرِ  ، ُمَحرَّ تَتفَاَوُت في الّصِ

حاحِ ، َزاَد فِي اللَِّساِن : ُجوُف البُُطوِن ، ي َجْوفِها ُدوَدةٌ ، وقِيَل : فِ  َشقَُّها كَشّقِ النَّواةِ  تَُزيَُّن بِها العَثَاِكيُل ، بَْيَضاءُ  والِكبَِر ، َكما فِي الّصِ

 وِمْنهُ  (2)، ونَصُّ إِْبَراِهيَم الَحْربِّيِ : تُعَلَُّق ِمَن العَْيِن  تُعَلَُّق ِلَدْفع العَْينِ  َكلَْحَمٍة ، كما نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عن اللَّْيِث ، وفي اللَِّساِن : ُدَوْيبَّةٌ كالَحلََمةِ 

 «.هللاُ لَهُ  َوَدعَ  فاََل  َوَدَعةً  َمنح تَعَلَّقَ »الَحِديُث : 

ْوِض : إِنَّ هِذه الَخَرَزاِت يَْقِذفُها البَْحُر ، وإِنََّها َحيَواٌن ِمْن َجْوِف البَْحِر ، فإِ  ذا قََذفَها ماتَْت ، ولََها بَِريٌق وُحْسُن لَْوٍن وقاَل السَُّهْيِليُّ في الرَّ

ََّخذُ ِمْنهَ   َوَدعٌ  ، فَِهيَ  يََدُعهاو بَمْعنَى تََرْكتُه ؛ اِلنَّ البَْحَر يَْنُضُب َعْنَها َوَدْعتُه ا القاَلئُِد ، واْسُمها ُمْشتَقٌّ ِمنْ وتَْصلُُب َصالبَةَ الَحَجِر فَتُثْقَُب ، وتُت

َي بالَمْصَدِر ، انتهى. وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ  يُّ  ، ِمثُْل قَْبٍض وقَبٍَض ؛ فإَِذا قُْلَت بالسُُّكوِن ، فِهَي ِمْن باِب ما ُسّمِ ِللّشاِعِر ، وُهَو َعْلقََمةُ ْبُن ُعلَّفَةَ الَمّرِ

 : ـ، وفِي العُبَاِب واللَِّساِن َعِقيُل بُن ُعلَّفَةَ 

ِذي وِ  ـــــــــــِ ي ل قـــــــــــِ ـــــــــــح اتِ ال أُل ـــــــــــَوَدعـــــــــــَ ي  ال وحطـــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــــــــدُ      ه أُرِي ــــــــــــــــــــــــــَ ر ت ُه وعــــــــــــــــــــــــــِ َدعــــــــــــــــــــــــــَ  أَلخــــــــــــــــــــــــــح

  
ي : َصواُب إِْنشاِده :  قاَل ابُن بَّرِ

 وَزل َتُه أُرِيدُ ُأالِعُبُه 
تَهُ. وشاِهدُ  ِة : ـبالسُُّكوِن  ـ الَوْدعِ  وِمثْلُه في العُبَاِب ، ويُْرَوى أَْيضاً : وَربَّتَهُ ، وريبَتَه ، وِغرَّ مَّ  قَْوُل ِذي الرُّ

ٌة  ُ  جـــــــــــــاحنـــــــــــــَِ مـــــــــــــح ا والشـــــــــــــــــــــــــــ  اهنـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبن  أُدحمـــــــــــــَ

ومُ  َودحعٌ      ظــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح ا فــــــــــــــــَ يف ومــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ ائــــــــــــــــِ  أبَرحجــــــــــــــــَ

  
ْوض :وشاِهُد  ِك ما أَْنَشَدهُ السَُّهْيليُّ في الرَّ  الُمَحرَّ

وا  ظـــــــــــُ فـــــــــــِ ا حـــــــــــَ مـــــــــــَ ـــــــــــِ ٍم ل هـــــــــــح ـــــــــــَ ال فـ ـــــــــــِ ـــــــــــر َواَة ب  ِإن  ال

ُر      مــــــــــَ هــــــــــا حيــــــــــُح يــــــــــح لــــــــــَ اِ  عــــــــــَ مــــــــــَ ُر اجلــــــــــِ ثــــــــــح  الــــــــــَودَعُ مــــــــــِ

  

ُه  الـــــــــــَودحعُ ال  اِ  لـــــــــــَ مـــــــــــَ ُر اجلـــــــــــِ ُه محـــــــــــَح عـــــــــــُ فـــــــــــَ نــــــــــــح  يــــــــــــَ

  
ِر وِ    مـــــــــــح اُ  حبـــــــــــَ مـــــــــــَ ضُ  الـــــــــــَودحعِ ال اجلـــــــــــِ فــــــــــــِ تـــــــــــَ نــــــــــــح  تــــــــــــَ

  
 ما أَْنَشَدهُ الَجْوَهِريُّ : الَوَدَعةِ  ِت األَِخيِر شاِهُد السُّكوِن أَيضاً. وشاِهدُ وفي البَيْ 

 الَوَدَعهح ا ِلحُم ِحلحُم َصيبٍّ مَيحُرُث وِ 
وايَةُ : َؤاِسّيِ ، والّرِ ْوِض ، والبَْيُت ألبِي ُدَواٍد الرُّ  قلُت : وهَكذا أَْنَشَدهُ السَُّهْيِليُّ في الرَّ

نح  ن  مـــــــــــِ ٍ   الســـــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــــَ وحَزٍم خـــــــــــَ زِيـــــــــــٍز عـــــــــــَ فـــــــــــَ لـــــــــــح  جـــــــــــَ

ُرُس وِ      يبٍّ ميـــــــــَح ُر صــــــــــــــــــــــَ قـــــــــح ُر عـــــــــَ قـــــــــح ةح الـــــــــعـــــــــَ  (3) الـــــــــَوَدعـــــــــَ
  

َكةً  الَوَدعِ  ذاتُ وِ  َواُب بالسُُّكوِن : ُمَحرَّ ، وبُُكّلٍ  السَّالمُ َسِفينَةُ نُوحٍ عليِه  قِيَل :و ، ويُقَاُل : ُهَو َوثٌَن بعَْينِه ، األَْوثَانُ  ، هَكذا في النَُّسخِ ، والصَّ

َر قَْوُل َعِدّيِ بِن َزْيٍد الِعبَاِدّيِ :  ِمْنُهَما فُّسِ

ذاِت  يـــــــــنـــــــــًا بـــــــــِ اّل ا ميـــــــــَِ تح  الـــــــــَودحعِ كـــــــــَ َدثـــــــــَ وح حـــــــــَ  لـــــــــَ

ِد الـــــــــــزّارَا      ربحُ املـــــــــــاجـــــــــــِ َر قـــــــــــَ مح وقـــــــــــابـــــــــــَ يـــــــــــكـــــــــــُ (4)فـــــــــــِ
 

  



10851 

 

فََها هللاُ تَعَالَى ؛  ِهيَ  قاَل أَبُو نَْصٍر :و .الَوْدعِ  تُْقِسُم بَِها ، وتَقُوُل : بَذاتِ األَِخيُر قَْوُل ابِن الَكْلبِّيِ ، قاَل : يَْحِلُف بِها ، وكانَِت العََرُب  الَكْعبَةُ َشرَّ

 فهِذِه ثاَلثَةُ أَقواٍل. في ُستُوِرَها (5) الَوَدعُ  اِلنَّهُ كاَن يُعَلَّقُ 

َكةً : لَقَبُ  الَوَدعاتِ  ذُووِ  وِعَظاٍم  َوَدعٍ  ألَنَّه َجعََل فِي ُعنُِقه قِالَدةً ِمنْ  ، أََحُد بَنِي قَْيِس بِن ثَْعلَبَةَ ، لُقَِّب بهِ  ُن ثَْرَوانَ يَِزيُد ب ، واْسُمه َهبَنَّقَة ، ُمَحرَّ

 فَسَرقَها أَْعِرُف ِبَها نَْفِسي ، فقَاَل : ِلئاَّل أَِضلَّ  عن ذِلكَ  وَخَزٍف ، مع ُطوِل ِلْحيَتِه ، فُسئلَ 

__________________ 
قا  الضــــــــــــيب املنون : الدهر ا وعل  هذا التفســــــــــــري روي : وريبه ا وقير : املنون : املنية وعل  هذا « وريبها»برواية :  1/  1( ديوان اهلذليا 1)

 بتبنيث الضمري.« رويبها»التفسري رو  
 «.املعا»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 ألصمعي يف األصمعيات لرجر من متيم.( قا  ابن بري : أنشده ا3)
 النعمان بن املنذر والزار أراد الزارة ابجلزيرة وكان النعمان مرض هنالك. ـكما يف اللسان  ـ ( املراد ابملاجد 4)
 ( ضبطت يف التهذيب بسكون الدا .5)
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َبَح َهبَـنـ َقُة ا وَرآَها يف ُعُنِقهِ  َلٍة ا وتـََقل َدَها ا فَبصــــــح َثرُ َأُخوُه يف لَيـح
َ
ِقه امل ِرَب حُبمح ا   فَقاَ  : َأِخي ا أَنحَت َأاَن ا فَمنح َأاَن ا فضــــــُ

ُجو َجرِيرًا :« َأمححَُ  ِمنح َهبَـنـ َقةَ »فقاُلوا :   ا قاَ  الَفَرزحَدُ  يـَهح
وح كـــــــــاَن َذا  ـــــــــَ ل ـــــــــَ ـــــــــَودحعِ فـ َوتح  ال ـــــــــَ تـ ـــــــــح رحَواَن الل ـــــــــَ ـــــــــَن ثـ  ب

زِيـــــــــــــَد      يِن يـــــــــــــَ ُه َأعـــــــــــــح فـــــــــــــ  ابـــــــــــــِه كـــــــــــــَ قـــــــــــــَ نــــــــــــــ  بــــــــــــــَ  اهلـــــــــــــَ

  
ً  ، كَوَضعَهُ  َوَدَعهوِ  ً و ، َوْدعا ُل َرواهُ َشِمٌر َعْن ُمحاِرٍب. بَمْعنًى َودََّعهُ تَْوِديعا  واِحٍد ، األَوَّ

ةِ  الَوَداعُ  االْسمُ وِ  الواِقُع فِي ُكتُِب الغَِريِب ، قالَهُ َشْيُخنا  ، وُهوَ  الِوداعِ  ، بالفَتْحِ ، ويُْرَوى بالَكْسِر أَْيضاً ، وبِِهَما َضبََطه ُشّراُح البَُخاِرّيِ فِي َحجَّ

ُعونَه وُهمْ  ، واِدِعينَ  تَْخِليُف الُمَسافِِر النّاَس خافِِضينَ  : الَوداعُ  أَي وُهوَ  ، الَّتِي يَِصيُر إِلَْيَها إِذا قَفََل ، أَي :  بالدََّعةِ  إِذا سافََر ، تَفاؤالً  يَُوّدِ

 ، َكما فِي العُبَاِب ، قاَل األَْعَشى : يَتُْرُكونَه وَسفََره

ُر  َودِّعح  رححتــــــــــــــــَِ َب مــــــــــــــــُ َرَة ِإن  الــــــــــــــــر كــــــــــــــــح ــــــــــــــــح َريـ  هــــــــــــــــُ

ــــــــــُ  وِ      ي طــــــــــِ ــــــــــُ رح ت ُر  َوَداعــــــــــاً هــــــــــَ ــــــــــر جــــــــــُ ا ال هــــــــــَ ــــــــــ  (1)أَيـ
 

  
 وِلْلَميِِّت ، وأَْنَشَد ِللَبِيٍد يَْرثِي أَخاهُ :يَُكوُن ِلْلَحّيِ  التَّْوِديعُ  وقاَل َشِمٌر :

ٍز  فـــــــــــــــــــــــَودِّعح  َريـــــــــــــــــــــــح الِم َأاب حـــــــــــــــــــــــُ  ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ر  وِ      الِم  َوَداعُ قـــــــــــــــــــــَ َد ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــــ  (2)أَرحبـــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل القَطاِميُّ :

ا  اعـــــــــــَ بـــــــــــَ ر ِ  اي ضـــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــَ ـــــــــــ  َر الـــــــــــتـ بـــــــــــح ـــــــــــَ ي قـ فـــــــــــِ  قـــــــــــِ

َك وِ      نــــــــــــــح ٌف مــــــــــــــِ قــــــــــــــِ وح ُك مــــــــــــــَ اال يــــــــــــــَ  الــــــــــــــَوَداعــــــــــــــَ

  
صاً من  الَوداعِ  ، وْليَُكْن َمْوِقَف ِغْبَطٍة وإِقَاَمٍة ، ألَنَّ َمْوقِفَ  الَوداعِ  يَُكْن ِمْنِك َمْوقِفُ أَراَد : وال  التَّباِريحِ والشَّْوِق ، وقاَل  (3)يَُكوُن ُمنَغِّ

، فإِنَّ العََرَب تََضعُهُ َمْوِضَع التَِّحيَِّة والسَّالِم ؛ ألَنَّه إِذا َخلََّف َدَعا لَُهْم  واِدِعينَ  وإِْن َكاَن أَْصلُه تَْخِليَف الُمَسافِِر أَْهلَه وَذِويهِ  التَّْوِديعُ  األَْزَهِريُّ :

 أَِخيِه وقَْد ماَت : بالسَّالَمِة والبَقَاِء ، وَدَعْوا لَه بِمثِْل ذِلَك ، أاََل تَرعى أَنَّ لَبِيًدا قاَل فِي

 ابلس الِم َأاب ُحَريحزٍ  َفودِّعح 
ْعر ، : تَْرَكه إِيّاهُ في  التَّْوِديعُ  الَحّيِ إَِذا سافََر ، وجاِئٌز أَْن يَُكونَ  َودََّعه تَْوِديعَ و أَراَد الدُّعاَء لَهُ بالسَّالم بَْعَد َمْوتِه ، وقَْد َرثاهُ لَبِيٌد بهَذا الّشِ

، أَي : ما تََرَكَك ُمْنذُ اْختَاَرَك وال أَْبغََضَك ُمْنذُ  (5)بالتَّْشِديِد  (4) (ما َودََّعَك رَبَُّك َوما َقلى)، اْنتََهى. وِمْنهُ قَْولهُ تَعالَى :  َعةِ الدَّ و الَخْفِض 

 وقِيَل : َمْعنَاهُ : غيُر َمتُْروِك الطَّاَعِة.« وال ُمْستَْغنًى َعْنهُ َربَّنَا عٍ ُمَودَّ  َغْيَر َمْكفُوٍر وال»َحِديُث أَبِي أََماَمةَ ِعْنَد َرْفعِ المائَِدةِ  أََحبََّك ، وِمْنهُ 

ً  ، كَكُرَم َوَوَضعَ  ُء ،الشَّيْ  َوُدعَ  ّمِ ، تُْدَعةً  كاتََّدعَ  ، الدََّعةِ  وصاَر إِلَى ، َسَكَن واْستَقَرَّ  واِدعٌ و َوِديعٌ  فُهوَ  َوداَعةً و ، َوَدَعةً  ، َوْدعا ،  تَُدَعةً و بالضَّ

ساِكٌن ، مثل : َحُمَض فَُهَو حاِمٌض ، يقاُل  أَْيضاً ، أَي : واِدعٌ و ، كَكُرَم ، وزاَد : َوُدعَ  كُهَمَزةٍ ، واْقتَصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى اللُّغَِة األُولَى ، أَي :

ً  : نَاَل فالٌن الَمَكاِرمَ  ّي لُسَوْيٍد اليَْشُكِرّيِ :، أَي : ِمْن َغْيِر ُكْلفَة ، وأَ  واِدعا  ْنَشَد اْبُن بَّرِ

يــــــــــــــــــــاٌ  ملَح  َ خــــــــــــــــــــَ اح دَعح أَر َ  الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــَ

زَعح      ـــــــــــَ تـ ـــــــــــح نـ ؤاِدي مـــــــــــُ ـــــــــــفـــــــــــُ مـــــــــــَ  ف ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل نح ســـــــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــِ

  
 ، ولم يَقَرَّ ، ولَم يَْسُكْن ، وفي اللَِّساِن : وَعلَْيه أَْنَشَد بَْعُضُهْم بَْيَت الفََرْزَدق : يَتَِّدعْ  أَي لَمْ 

اوِ  رحَواَن ملَح عـــــــــــــَ   َزمـــــــــــــَ َن مـــــــــــــَ دَعح ٍن اي بـــــــــــــح  يـــــــــــــَ

فُ      لــــــــــــ  ٌت َأو جمــــــــــــَُ حــــــــــــَ َن املــــــــــــاِ  ِإاّل ُمســــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــِ

  
ه ، في َمْوِضعِ َجّرٍ ؛ ِلَكْونَِها ِصفَةً له ، والعائُِد ِمْنَها إِليه َمْحذُوٌف ، للِعْلِم بموِضعِ « َزمان»ولم يَثْبُْت ، والُجْملَةُ بَْعَد  يَتَِّدعْ  : لَمْ  يََدعْ  فَمْعنَى لَمْ 

 يََدعْ  فيَْرتَِفُع ُمْسَحٌت بِفْعِله ، وُمَجلٌَّف : َعْطٌف عليه ، وقِيَل : َمْعنَى لَمْ « فِيِه ، أَو ألْجِلِه ِمَن الماِل إِاّل ُمْسَحٌت أَْو ُمَجلَّفُ  يََدعْ  والتَّْقِديُر فِيِه : لَمْ 

أَي : لم يَتُْرْك ِمن الماِل إِاّل َشْيئاً ُمْستَأَْصالً هاِلكاً ، أَو ُمَجلٌَّف « إِاّل ُمْسَحتاً أَو ُمَحلَّفُ »َشَد َسلََمةُ : : لَْم يَْبَق ، ولَْم يَقَرَّ ، وقِيَل : لَْم يَْستَِقرَّ ، وأَنْ 

 َكذِلَك ، ونَْحو ذِلَك ، َرواهُ الِكَسائِيُّ وفَسََّره.

 ، كما ال يُقَاُل ِمنَ  َوَدَعهُ  السَِّكينَِة والَوقَاِر ، وال يُقَاُل ِمْنهُ : ، أَي : بالَمْوُدوعِ  يُقَاُل : َعلَْيكَ  : السَِّكينَةُ  الَمْوُدوعُ وِ 
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__________________ 
 .144( ديوانه ص 1)
 .134( ديوانه ص 2)
 ( التهذيب واللسان : منعصاً مبا يتلوه من التباريح.3)
 .3( سورة الضح  اآية 4)
 الزبري ما ودعك ابلتخفيف وسائر القراء ابلتشديد ا واملعىن فيها واحد ا أي ما تركك ا قاله يف التهذيب.( قرأ عروة بن 5)
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حاِح ا وقاَ  ابُن ِسيَده : وَقدح  َِي َعحُسوِر : َيَسَرُه َوَعَسَرُه ا كما يف الصِّ
َيحُسوِر وامل

َفُة وال ِفعحَر هَلَا ا كما ُحِكَي ِمنح امل ُء الصِّ
ُؤوٌد ا لِلحَجَباِن ا وُمَدرحَهٌم لِلحَكِثرِي الد رَاِهم ا وملَح يـَُقوُلوا : ُفِئَد ا وال ُدرحِهَم ا وقاُلواقـَوحهلِِ  َعَدُه ُ  ا فُهَو  مح : َرُجٌر َمفح : َأســــــــــــــح

ُعوٌد ا وال يـَُقاُ  : ُسِعَد ا ِإاّل يف لَُغٍة شاذ ٍة.  َمسح
حاحِ ، وهي ما ، كما الَوَدائِعِ  : واِحَدةُ  الَوِديعَةُ وِ   ، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ ِللَبِيٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ : اْستُوِدعَ  فِي الّصِ

وَن وِ  لــــــــــــــُ ةٌ ِإاّل »مــــــــــــــا املــــــــــــــاُ  واأَلهــــــــــــــح  َوِديــــــــــــــعــــــــــــــَ

َرد  وِ      ـــــــــــــــُ وحمـــــــــــــــًا َأنح تـ ـــــــــــــــَ د  يـ ـــــــــــــــُ ضُ ال ب ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَوَدائ  ال

  
يِن َعْبُد القاِدِر الطَّبَِريُّ ، إِ  ّي وأَْنَشَده اإِلماُم ُمْحيِي الّدِ ْحمِن بِن ِعيَسى الُمْرِشِدّيِ الَمّكِ يِن َعْبِد الرَّ ماُم الَمقَاِم ، في َطّيِ ِكتاٍب إِلى الُمْفتِي َوِجيِه الّدِ

يِه في َولَِده ُحَسْيٍن ، ما نَّصه :  يُعَّزِ

َاُ  واألَبـحَناُء ِإاّل 
 .. َوَداِئضٌ فما امل

ِحيَحةُ ما  وايَةُ الصَّ  َذَكْرنَا.الخ والّرِ

ْرِك ، وَوَضائُِع المالِ  َودائِعُ  ْهدٍ نَ  بَنِي يا لُكمْ »:  ـ وسلموآلهعليههللاصلى ـِكتَاُب النَّبِّيِ  ، وِمْنهُ  َوَدائِعُ  العَْهُد ، ج : كأَِميٍر : الَوِديعُ وِ  أَي « الّشِ

ً  الفَِريقَاِن : إَِذا تَعَاَهَدا َعلَى تَْرِك الِقتَاِل ، وكاَن اْسُم ذِلَك العَْهدِ  تَواَدعَ  العُُهوُد والَمواثِيُق ، وُهَو ِمنْ  ، وقاَل ابُن األَثِيِر : ويَْحتَِمُل أَْن  (1) َوِديعا

لَها لَُهم ؛ ألَنََّها ماُل كافٍِر قُِدَر َعلَْيِه ِمْن َغْيِر َعْهٍد وال ِمْن أَْمَواِل الُكفّاِر الِّذيَن لَْم يَْدُخلُوا فِي اإِلْسالِم ، أَراَد إْحاَل  اْستُوِدُعوه يُِريُدوا بِها ما كانُوا

 «.َمْوِعدٌ  ما لَْم يَُكْن َعْهٌد وال»فِي الَحِديِث :  َشْرٍط ، ويَُدلُّ عليِه قَْولُه

لم يَْضبِْطه ، فاْحتََمَل أَْن يَُكوَن كُمْكَرٍم ،  الُموَدعِ و ى َغْيِر قِيَاٍس ،عل كالَمْوُدوعِ  والسُُّكون ، الدََّعةِ  الصائُِر إِلى ِمَن الَخْيِل : الُمْستَِريحُ  الَوِديعُ وِ 

، وأَْنَشَد ِلِذي اإِلْصبَعِ  (2) ُموَدعٌ و ، َمْوُدوعٌ و ، َوِديعٌ  كما ُهو في النَُّسخِ ُكلِّها ، وكُمعَظٍَّم ، وقد ُرِوَي بالَوْجَهْيِن ، قاَل ابُن بُُزْرَج :فََرسٌ 

 ّيِ :العَْدَوانِ 

ِده و  يــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ نح قـ ُر مــــــــــــــــــــِ هُ أُقحصــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  أُوِدعــــــــــــــــــــُ

ا     زِعــــــــــــــَ رحُب رِيــــــــــــــَض َأو فــــــــــــــَ ىّت ِإَذا الســــــــــــــــــــــــــــِّ  حــــــــــــــَ

  
 .ُموَدوعٌ  فَُهو أَْوَدَعه فهذا يَُدلُّ َعلَى أَنَّه ِمنْ 

ّي في أَماِليِه : وتَقُوُل : َخَرَج َزْيدٌ   أباه عند السَّفِر من َودَّعَ  ، أَي : َودََّعهو ، ُمَودَّعٌ  أَباهُ واْبنَه وَكْلبَه ، وفََرَسه ، وُهَو فََرسٌ  فَودَّعَ  وقاَل ابُن بَّرِ

 ، علَى َغْيِر قِياٍس. وعٌ َمْودُ و ُمَودَّعٌ  ، وفََرسه : َرفََّههُ ، وُهَو فََرسٌ  الَوْدعَ  في ُعنُِقِه ، وَكْلبَه : قَلََّده الَوْدعَ  اْبنَه : َجعَلَ  َودَّعَ و ، التَّْوِديعِ 

ٍم  َمْوُدوعٌ و ُموَدعٌ  فهو َوَدَعه َء : صانَهُ في ِصوانِه ، فهذا يَُدلُّ َعلَى أَنَّه ِمنْ الشَّيْ  وَدعَ وَ  يِت ِلُمتَّمِ ّكِ ، ويَْشَهُد ِلما قَالَهُ ابُن بُُزْرَج ما أَْنَشَد ابُن الّسِ

 اقَتَه :يَِصُف ن ـَرِضَي هللاُ َعْنهُ  ـبِن نَُوْيَرةَ 

تح  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  َربـ ـــــــــــــــَ ال َوتـ
َ

تح أُ َ  ِإىَل املـــــــــــــــ  قـــــــــــــــا ـــــــــــــــَ

ن  و      ًة ُتســــــــــــــــــــــــــــــَ زحِن عــــــــــــــــازِبــــــــــــــــَ ودَعُ اب ــــــــــــــــَ  (3) تــــــــــــــــُ
  

ْعيِ  تَُودَّعُ  ، أَي : تُوَدعُ  قاَل :  .(4)، وتَُسنُّ أَْي : تُْصقَُل بالّرِ

ّمِ ، وكُهْمَزةٍ ، وَسحابَةٍ  التُّْدَعةُ وِ  ،  الَخْفضُ  َعلَى البََدِل : التَّْدَعةِ  ، بالفتحِ ، على األَْصِل والهاُء َعِوٌض من الواِو ، والتاُء في الدََّعةُ و بالضَّ

 وُسُكوٍن وَراَحٍة. َدَعةٍ  : صاِحبُ  ُمتَِّدعٌ  فُهوَ  اتََّدعَ و تََودَّعَ  ، وقد والسَّعَةُ في العَْيِش  والسُُّكوُن والّراَحةُ ،

، قاَل الِكَسائِيُّ : ِهَي الثِّيَاُب الُخْلقَاُن الَّتِي تُْبَذُل ، ِمثُْل الَمعاِوِز ، وقاَل  الثَّْوُب الُمْبتََذلُ  في الُكّلِ : ، بالَكْسرِ  الِميداَعةُ و ، الِميَدَعةُ و ، الِميَدعُ وِ 

ً ِميدَ  : ُكلُّ ثَْوٍب َجعَْلتَه الِميَدعُ  أَبُو زيٍد : ُعه ِلثَْوٍب َجِديدٍ  عا ، وأَْصلُه  ِميَدعٍ  ُهَو َجْمعُ  َمواِدعُ  ج : ، ِميَداَعةٌ  بِِه ، أَي : تَُصونُه بِه ، ويُقَاُل : تَُوّدِ

ِة : َودَّْعتَ  الواُو ، ألَنَّكَ  مَّ  بِه ثَْوبََك ، أَي : َرفَّْهتَه بِه ، قاَل ذُو الرُّ

ــــــــ   َزيـ رَاقــــــــًا ِإذا مــــــــا تـــــــــَ ُ  ِإشــــــــــــــــــــــح مــــــــح َي الشــــــــــــــــــــــ  تح هــــــــِ  نــــــــَ

رَت ًة يف وِ      قــــــــــح قــــــــــَ  مــــــــــُ ــــــــــ  ــــــــــنـ ُه ال ــــــــــح ب وادِعِ شــــــــــــــــــــــــِ
َ

 (5) املــــــــــ
  

عُ و : الثَّْوُب الِّذي تَْبتَِذلُه الِميَدعُ  قاَل األَْصَمِعّي :  بهِ  تَُوّدِ
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__________________ 
 ( هذا قو  القتييب كما يف غريب اهلروي ا يقا  : أعطيته وديعاً أي عهداً.1)
 املعارف ا ويف التهذيب ومود ع عل  أنه اسم مفعو  من اإلبداع.( ضبطت عن اللسان دار 2)
 ملتمم بن نويرة ونسبه يف التهذيب واللسان خطب ملالك بن نويرة. 9( البيت من املفضلية رقم 3)
 من السيف ا وهذا مثر.( يقا  : سّن إبله إذا أحسن القيام عليها وصقلها وكذلك إذا صقر فرسه إذا أراد أن يبلغ من ضمره ما يبلغ الصيقر 4)
 «.معرتة»و « مغرتة»( وترو  : 5)
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ا يـُت َخذُ  ِر ا وِإل  ُصوُن. املِيدََع لُيودَعَ  ثِياَب ا ُُقوِ  لِيَـوحِم ا َفح
َ
 بِه امل

ا اْنَصَرفَ َصلَّى َمعَهُ َعْبُد هللِا بُن أُنَْيٍس وَعلَ »ثِيَاَب َصْونِه : إِذا اْبتََذلََها ، وفِي الَحِديِث :  تََودَّعَ وِ  ُق ، فلَمَّ  لَهُ بثَْوٍب ، فقاَل : َدَعا ْيِه ثَْوٌب ُمَمزَّ

 أَي : ُصْنه بِه ، يُِريُد : اْلبَْس هذا الَِّذي َدفَْعُت إِلَْيَك في أَْوقَاِت االْحتِفَاِل والتََّزيُِّن.« بَخلَِقَك هذا تََودَّْعهُ 

بِّّيِ :ِصفَةٌ ، وقَْد يَُضاُف ، وَعلَى األَ  ِميَدعٌ  وثَْوبٌ  ِل قَْوُل الضَّ  وَّ

ي  قـــــــــــــــِ ـــــــــــــــ  ي وأَت ســـــــــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــــــَ ّداَم نـ ُه قـــــــــــــــُ دِّمـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  أُق

زِّ      ــــــــخــــــــَ ــــــــل وَف ل وحَت ِإن  الصــــــــــــــــــــــ  َ
ــــــــِه املــــــــ ــــــــدَعُ ب ي  (1) مــــــــِ

  
عُ  الّتِي ِميَدَعتَُهاو ، ِميَدُعهاو ويُقَاُل : هَذا ِمْبَذُل الَمْرأَةِ ، قاَل و ، وِمْعَوٌز ، وِمْفَضلٌ  ِميَدعٌ و بَِها ثِيَابَها ، ويُقَال للثَّْوِب الَِّذي يُْبتََذُل : ِمْبذَلٌ  تَُوّدِ

 َشِمٌر : أَْنَشَدنِي أَبُو َعْدنَاَن :

ُض  الٌت أَرحبــــــــــــــــــَ ينِّ جمــــــــــــــــــََ فِّ مــــــــــــــــــِ  يف الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــَ

ن       َذاَلٌت مــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــَُ تــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــــدَعُ مــــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــــِ

  
 ، أَي :يَُصونُهُ َعن العََمِل. فَيََدُعه ا لَهُ َمْن يَْكِفيِه العََملَ ، أَي : مَ  ِميَدعٌ  مالَهُ  يُقَاُل :

. ، أَْي يُْحِزُن ؛ ألَنَّه يُْحتََشُم ِمْنهُ ، وال يُْستَْحَسنُ  ِميَدعٌ  َكالمٌ وِ   ، قالَه اللِّْحيَانِيُّ

 : تَْحَت َحنَِكه بَياٌض. أَْوَدعُ  وفِي اللَِّساِن : طائِرٌ ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد ،  في َحْوَصلَتِه بَيَاضٌ  : إِذا كان أَْوَدعُ  َحَمامٌ وِ 

يَْت ألنَّ َمْن  ، على ساِكنَِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالم ، وقَْد جاَء ِذْكُرَها فِي َحِديِث اْبِن ُعَمَر في ُمَسابَقَِة الَخْيِل ، : بالَمِدينَةِ  الَوداعِ  ثَنِيَّةُ وِ  ُسّمِ

فََها هللاُ تَعالَى ، كَّةَ إِلى مَ  ِمْنَها سافَرَ  : واٍد  الَوداعَ  ، كما في العُبَاِب ، والَِّذي فِي اللَِّساِن : أَنّ  ويَُشيَُّع إِلَْيَها ، أَي ، ُهناكَ  ثَمَّ  يَُودَّعُ  كانَ  ، َشرَّ

ا َدَخَل النَّبِيُّ و َمْنُسوبَةٌ إِلَْيِه ، الَوداعِ  بَمكَّةَ ، وثَنِيَّةُ   : ويَقُْلنَ  يَُصفِّْقنَ  َمكَّةَ  إِماءُ  اْستَْقبَلَهُ  الفَتْحِ  يَومَ  َمكَّةَ  وسلموآلهعليههللاصلىلَمَّ

ا  ــــــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــــــح يـ لــــــــــــــــــــَ ُر عــــــــــــــــــــَ دح ــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــَ َض ال لــــــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــــــَ

اِت      يــــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــــــــِ نح ثــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــَوداعِ مــــــــــــــــــــــــــــِ  ال

  

نـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــح ي لـــــــــــــــــــَ ُر عـــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــح َب الشـــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوجـــــــــــــــــــَ

  
امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     لِلِِ  داعِ  َدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، َعن يَِميِن َصْنعَاَء. : ِمْخالٌف باليََمنِ  َوَداَعةُ وِ 

، أَْوَرَدهُ الُمْستَْغِفِريُّ ، وقاَل : في إِْسنَاِد َحِديثِه  أَو َحَرامٍ  ، وفِي ُمْعَجِم الصَّحابَِة بالَخاِء الُمْعَجَمِة ، (2)هَكَذا بالِجيِم فِي النَُّسخِ  بُن ُجَذامٍ  َوَداَعةُ وِ 

 نََظٌر.

 األَْنَصاِريُّ ، َشِهَد ِصفِّين َمَع َعِلّيٍ ، وقُتَِل أَبُوه يْوَم أُُحٍد. بُن أَبِي َزْيدٍ  َعةُ َوَداوِ 

َد  السَّْهِميُّ  َوَداَعةَ  بُن أَبِي َوَداَعةُ وِ   صحابِيُّونَ  بِه الَكْلبِيُّ :، هَكذا َوقََع فِي النَُّسِخ التَّْصِريُح باْسِمه ، ولَهُ َوفَاَدةٌ ، فِي إِْسنَاِد َحِديثِه َمقَاٌل ، تَفَرَّ

 َرِضي هللاُ َعْنُهم.

ِمْن بَنِي ُجَشَم بِن حاِشِد بِن ُجَشَم بِن حزاَن بِن  أَبُو قَبِيلَةٍ  بِن عاِمِر بن ناسج بن راِفعِ بِن ِذي باِرِق بِن ماِلِك بِن ُجَشَم : بُن عْمِرو َوَداَعةُ وِ 

بتَْقِديِم األَِلِف ،  واِدَعةُ  أَو ُهوَ  َوَداَعةَ  بن َمْعَمِر بِن الحاِرِث بن َسْعِد بِن َعْبِد هللا بنِ  الَوَداِعيُّ   ماِلِك بِن أَُميَّةَ نَْوِف بِن َهْمَداَن ، ِمْنُهم األَْجَدُع بنُ 

ِعْنَدنَا ، واألَْجَدُع الَمْذُكور أَْدَرَك اإِلْسالَم ، وبَِقي قلُت : وُهَو الَمْشُهوُر ِعْنَد أَْهِل النََّسِب ، والَمْعُروُف  (3)كما في َجْمَهَرةِ النََّسِب الْبِن الَكْلبِّيِ 

 إِلى َزماِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنه.

ياِشّي : بُن األَْسَوِد الّراِسبِيُّ  (4) واِدعُ وِ  ثٌ  كذا في التَّبِصيِر ، وهو الصَّواُب ، ووقَع في العُبَاِب : الّرِ  َرَوى َعن الشَّْعبِّيِ. ُمَحّدِ

يُّ : اْبُن أَِخي أَبِي العاَلءِ  واِدعُ  ِضي أَبُو ُمْسِلمٍ القاوِ  ّيِ الَمْشُهوِر. بُن َعْبِد هللِا الَمعَّرِ  أَْحَمَد بِن َعْبِد هللِا بِن ُسلَْيَماَن التَّنُوِخّيِ الَمعَّرِ

 ذِلكَ  وسلموآلهعليههللاصلىَكَح اْبنَتَهُ َرُجالً لَْم تُِرْدهُ ، فَردَّ َرُسوُل هللِا ُهَو الَِّذي أَنْ و ، وفي الَمعاِجِم بالَخاِء ، (5)هَكذا بالِجيِم  بُن ُجَذامٍ  َوِديعَةُ وِ 

 لنَِّكاَح.ا
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__________________ 
 . به الشّر... ( اللسان ويف التهذيب : قدام وجهي1)
 ( ومثلها يف أسد الغابة.2)
 «.حزان»بد  « خريان»و « انسج»بد  « انشح»ابختالف عن األصر ا ففيها وانظر فيها نسبه « وادعة» 394( ويف مجهرة ابن حزم ص 3)
 «.وداع»( عن القاموس وابألصر 4)
 ( ومثله يف أسد الغابة.5)
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. صحابِيّانِ  َحِليُف بَنِي النَّّجاِر : (1)الُجَهنِيُّ  بُن َعْمٍرو َوِديعَةُ وِ   َرِضَي هللاُ َعْنُهَما ، األَِخيُر بَْدِريٌّ أُُحِديٌّ

وقال َعْمُرو « ما يَِريبَُك إِلَى ما اَل يَِريبُكَ  َدعْ »الَحِديُث :  يََضُع ، كما فِي الصَّحاحِ ، وِمْنهُ  كَوَضعَ  ، َوَدَع يََدعُ  ، أَي : اتُْرْكهُ ، وأَْصلُه َدْعهُ وِ 

 بُن َمْعِديََكِرَب :

رًا  ضح أَمــــــــــــــــح طــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ هُ ِإذا ملَح َتســــــــــــــــــــــــــــــح   فــــــــــــــــَدعــــــــــــــــح
يــــــــــــــــــضُ جــــــــــــــــــاِوزحُه ِإىَل مــــــــــــــــــا وِ      طــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ِل ، وُهَو َرأُْي أَْكثَِر أَْهِل اللُّغَِة ، وَذَهَب أَْكثَُروَن  ؟أَو ُمتَخاِلفانِ  ؟، وَذْر ُمتَراِدفَانِ  َدعْ  قاَل َشْيُخنَا : اْختَلََف أَْهُل النََّظِر ، َهلْ  فََذَهَب قَْوٌم إِلَى األَوَّ

لُمفَاَرقَِة النّاِس بَْعِضِهم بَْعضاً  ـ، وِهَي الّراَحةُ ، وِلذا قِيَل  الدََّعةِ  يُْستَْعَمالِن فِيما ال يَُذمُّ ُمْرتَِكبُه ؛ ألَنَّه ِمنَ  يََدعُ و َدعْ  إِلَى الفَْرِق بَْينَُهَما ، فقاَل :

نِه إِْهَماالً َوَعَدَم اْعتِداٍد ؛ ألَنَّهُ ِمَن الَوْذِر ، و ُمَواَدَعةٌ : ـ ُهَو قَْطُع اللَُّحْيَمِة الَحِقيَرةِ ، كما أَشاَر إِلَْيِه الّراِغُب ، فِلَذا ، َوَذْر ويََذُر بِخالفِِه ؛ لتَضمُّ

: أَْمٌر بالتَّْرِك قَْبَل الِعْلِم ،  َدعْ مَع ما فِيِه من الِجنَاِس ، وقِيَل :« تََدُعونَ »ُدوَن  (2) (َتْدُعوَن بَ ْعاًل َوَتَذُروَن َأْحَسَن اخْلاِلِقنيَ أَ )قاَل تَعالى : 

وإِنََّما يُقَاُل في ماِضيِه :  َوَدَعهُ  ، ال يُقَال : وقد أُِميَت ماِضيهِ  وَذْر بَْعَدهُ ، كما نُِقَل َعن الّراِزّيِ ، ِقيَل : وهَذا ال يَُساِعُده اللَّغَةُ وال االْشتِقاُق ،

حاحِ ، وزاَد : وال تََرَكهُ  ْعرِ  َضُروَرةِ  جاَء فِي ُربََّماو ، ولكن تاِرٌك ، ِدعٌ وا كما في الّصِ  ـعلى أَْصِله ، وقاَل الّشاِعُر  َمْوُدوعٌ  ، وُهوَ  َوَدَعهُ  الّشِ

َرَوى األَْزَهِريُّ عن اْبِن أَِخي األَْصَمِعّيِ ْيثِّيِ ، ويُقَاُل : ُهو أَبُو األَْسَوِد الدَُّؤِليُّ ، كما قالَهُ ابُن ِجنِّي ، والَِّذي في العُبَاِب أَنَّه ألَنَِس بِن ُزنَْيٍم اللَّ 

هُ أَْنَشَده ألَنٍَس هذا   : ـأَنَّ َعمَّ

ِذي  ي مــــــــا الــــــــ  يــــــــلــــــــِ لــــــــِ نح خــــــــَ رِي عــــــــَ عــــــــح َت شــــــــــــــــــــــِ يــــــــح  لــــــــَ

ىت       بِّ حـــــــــــــــــــَ ُه يف ا ـــــــــــــــــــُ هح غـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــَ  َوَدعـــــــــــــــــــَ

  
 وآِخُره :

بـــــــــــــاً  لــــــــــــــ  رحقــــــــــــــًا خــــــــــــــُ َك بـــــــــــــــَ رحقــــــــــــــُ نح بـــــــــــــــَ كــــــــــــــُ  ال يــــــــــــــَ

ُث      يــــــــــــح ريحَ الــــــــــــرَبحِ  مــــــــــــا الــــــــــــغــــــــــــَ هح ِإن  خــــــــــــَ عــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
ّي : وقَْد ُرِوَي البَْيتَاِن لَُهَما َجِميعاً ، وقاَل ُخفَاُف بُن نُْدبَةَ :  وقاَل ابُن بَّرِ

ِه  ائــــــــِ نح لــــــــََ ه مــــــــِ تح أَرحضــــــــــــــــــــــُ مــــــــ  حــــــــَ تــــــــَ  ِإذا مــــــــا اســــــــــــــــــــــح

َو      َر  َوهـــــــــــــح وحُدوعٌ جـــــــــــــَ َد ِ  مـــــــــــــَ ُد ُمصـــــــــــــــــــــــــــح  وواعـــــــــــــِ

  
حاحِ.أَْي َمتُْروٌك ، ال يُْضَرُب وال يُْزَجُر ، َكما فِي   الّصِ

وايَةَ في قَْوِل أَنَِس بِن ُزنَْيٍم الّساِبِق  (3)« تَْقِويم الُمْفَسِد والُمَزاِل َعْن ِجَهتِه»قلُت : وفي ِكتَاِب  وَمْن قاَل « غالَهُ في الَوْعدِ :»ألَبِي حاتٍِم أَّن الّرِ

َوايَِة البَْيُت الَِّذي بَْعَده ، َوقَْد تَقَ « في الُودِّ : »  دَّم.فقد َغِلَط ، وقاَل : كأَنَّهُ كاَن َوَعَده َشْيئاً. قلُت : ويَُدلُّ ِلهِذه الّرِ

ّي وقالَ  ، الَّتِي ِهَي السُُّكوُن ، ال ِمَن التَّْرِك ، كما َذَكَر الَجْوَهِريُّ ،  الدََّعةِ  ُهنَا ِمنَ  َمْوُدوعٌ  : ـفِي قَْوِل ُخفَاٍف الَِّذي أَْنَشَدهُ الَجْوَهِريُّ  ـ ابُن بَّرِ

 أَْي : أَنَّهُ َجَرى َولَْم يَْجَهْد.

، وال َوَذْرتَُك ، اْستَْغنَْوا  َوَدْعتُك َويََذُر ، وال يَقُولُوَن : يََدعُ و وَذْرنِي ، َدْعنِي َرَكه ، وهي شاذَّةٌ ، وكالُم العََربِ : تَ  َوَدَعهُ يََدُعهُ  وفي اللَِّساِن :

ً  َعْنَها بتََرْكتَُك ، والَمْصَدُر فِيهما : تَْركاً ، وال يُقَال : ، وقَْد جاَء فِي بَْيت أَْنَشَدهُ الفاِرِسيُّ في  واِدعٌ  وال َوْذًرا ، وَحَكاُهَما بَْعُضُهم ، وال َوْدعا

 البَْصِريّاِت :

يِن  ن  فــــــــــــــِإنــــــــــــــ  عــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ مــــــــــــــا مــــــــــــــا أَتـــــــــــــــح هــــــــــــــُ بَيـــــــــــــــ   فــــــــــــــَ

ِذي َأان      رحِ  الــــــــــــــ  لــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ زِيــــــــــــــٌن عــــــــــــــَ  وادِعُ حــــــــــــــَ

  
ي : وقَْد جاَء   في ِشْعِر َمْعِن ْبِن أَْوِس :« واِدعٌ »قاَل ابُن بَّرِ

 ٌ اِّ رِيـــــــــــٌب لـــــــــــَ ا الـــــــــــعَ  وادِعُ عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــِه شـــــــــــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

هح      لــــــــــــُ اجــــــــــــِ ه وُتســــــــــــــــــــــــــَ اتــــــــــــِ ا محــــــــــــَّ هــــــــــــَ لــــــــــــُ اجــــــــــــِ  ُيســــــــــــــــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ لُسَوْيٍد اليَْشَكِرّيِ يَِصُف نَْفَسه :

ه  وحمــــــــــــــِ ه يف قـــــــــــــــَ اتــــــــــــــَ عــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  َمســــــــــــــــــــــــــــح  فســــــــــــــــــــــــــــَ

زًا      جــــــــــــــــح ر ح ا وال عــــــــــــــــَ دح  (4) َودَعح مُث  ملَح يــــــــــــــــُ
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ّي له   أَيضاً : (5)وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َه  ري  ِذي غـــــــــــــــَ رِيي : مـــــــــــــــا الـــــــــــــــ  ـــــــــــــــِ رح أَم  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

ىّت      وحَم حــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــيـ نح ِوصــــــــــــــــــــــــــــاِد ال هح عــــــــــــــَ  َوَدعــــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد الحافُِظ بُن َحَجٍر في الفَتْحِ :

__________________ 
 ملوافقة السيا  يف أسد الغابة.« أو»وحذفنا « أو اجلهين»( ابألصر 1)
 .125( سورة الصافات اآية 2)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« ملغر والنزا  عن جبهتهتقدمي ا»( ابألصر 3)
 واملثبت عن اللسان.« وال عجز ودع»( ابألصر 4)
 ( كذا ابألصر ويف اللسان : لسويد بن أيب كاهر.5)
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ُن وِ  نـــــــــــاحنـــــــــــَح ٍر  َوَدعـــــــــــح رو بـــــــــــِن عـــــــــــامـــــــــــِ مـــــــــــِ  آَ  عـــــــــــَ

رِ      مـــــــــــح ِة الســـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــَ قـــــــــــ  ـــــــــــَ ثـ ُ
رَاِف املـــــــــــ َ  َأطـــــــــــح ـــــــــــِ رَائ ـــــــــــَ  فـ

  
َربَُّك وما قَلَى  َوَدَعكَ  َء شاذًّا ماوقُِرى ولَْم يُوَذْر ، وهو الِقيَاسُ  يُوَدعْ  ولَْم يَُذْر شاذٌّ ، واألَْعَرُف لم يَُدعْ  وقالُوا : لَمْ 

، أَي ما تََرَكَك ، وهي  (1)

وِهي قَِراَءتُه  وابُن أَبِي َعْبلَةَ ويَِزيُد النَّْحِويُّ والباقُوَن بالتَّْشِديِد ، والَمْعنَى فيِهَما واِحدٌ  (2)قَِراَءةُ ُعْرَوةَ وُمقَاتٍِل ، وقَرأَ أَبُو َحْيَوةَ وأَبُو البََرْهَسِم 

الُجُمعاِت أَو لَيَْختَِمنَّ هللاُ  َوْدِعِهم لَيَْنتَِهيََّن أَْقَواٌم َعنْ »َعبّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنُهَما َعْنهُ ، وجاَء فِي الَحِديِث :  فِيَما َرَوى ابنُ  وسلموآلهعليههللاصلى

ً « َعلَى قُلُوبِِهم ، ثُمَّ لَيَُكونُنَّ ِمن الغَافِِلينَ  ، أَي : تََرْكتُه ، ولِكْن  َواِدعٌ  فأَنَا وَدْعتُهُ   تَقُوُل :، وقَاَل اللَّْيُث : العََرُب ال َرَواهُ ابُن َعبّاٍس أَْيضا

 ، وأَْنَشَد : تََدْعهُ  ، وفِي النَّْهيِ ال َدْعه ، وفي األَْمِر : يََدعُ  يَقُولُوَن في الغابِِر :

مح ِو  هـــــــــــــــِ ُفســـــــــــــــــــــــــــــِ وا ألَنــــــــــــــــح مـــــــــــــــُ د   كـــــــــــــــاَن مـــــــــــــــا قـــــــــــــــَ

ِذي      َن الــــــــــــّ عــــــــــــًا مــــــــــــِ فــــــــــــح َر نـــــــــــــَ ثـــــــــــــَ واَأكــــــــــــح  (3) َوَدعــــــــــــُ
  

ُروَرةِ ؛ ألَنَّ الّشاِعَر إِذا اْضُطرَّ جاَز لَهُ أَْن يَْنِطَق بما يُنْ يَْعنِي تَ  تُِجهُ الِقيَاُس ، وإِْن لَْم يَِرْد بِه َسماٌع َرُكوا ، وقاَل ابُن ِجنِّي : إِنَّما هذا َعلَى الضَّ

ألَّن التَّْرَك َضْرٌب ِمَن الِقلَى ، قال : فهذا أَْحَسُن ِمْن أَْن يُعَلَّ باب « كَ َوَدعَ  ما»، وأَْنَشَد قَْوَل أَبِي األَْسَوِد الّسابَِق ، قاَل : َوَعلَْيِه قراَءةُ 

حِ  ـمراَجعَةُ أَْصٍل ، وإِْعالَل اْستَْحَوَذ واْستَْنَوَق  َوَدعَ  اْستَْحَوَذ ، واْستَْنَوَق الَجَمُل ؛ ألَنَّ اْستِْعَمالَ  ْيَن تَْرُك أَْصٍل ، وبَ  ـونَْحِوِهما ِمَن الُمَصحَّ

ْرِف قاِطبَةً ، وأَْكثَُر  ـ« وقَْد أُِميَت ماِضيهِ »ِعْنَد قَْولِه :  ـُمَراَجعَِة األُُصوِل وتَْرِكَها ما ال َخفاَء بِه ، قاَل َشْيُخنَا  ِة الصَّ قُْلُت : هي ِعبَاَرةُ أَئِمَّ

عْ  قلت :  ؟فَكْيَف يُدََّعى فِيِه اإِلماتَة ـولو قَِليالً  ـِر ، وُوقُوعِ القَراَءةِ ، فإِذا ثَبََت ُوُروُده أَْهِل اللُّغَِة ، ويُنَافِيه ما يَأْتِي بأَثَِرِه ِمْن ُوقُوِعِه في الّشِ

ويََذُر ، واْستَْغنَْوا َعْنه بتَْرٍك ، والنَّبِيُّ  يََدعُ  وهذا بعَْينِه نَصُّ اللَّْيِث ، فإِنّه قاَل : وَزَعَمِت النَّْحِويَّةُ أَنَّ العََرَب أَماتُوا َمْصَدرَ 

 في شاذٌّ  فُهوَ  ، اْستِْعَماِله قِلَّةِ  َعلَى قَْولُُهم يُْحَملُ  وإِنََّما:  األَثِيرِ  ابنُ  قالَ  ، الَكِلَمةُ  هِذه َعْنهُ  ُرِويَتْ  وقد ، العََربِ  أَْفَصحُ  وسلموآلهعليههللاصلى

 وهذا غايَةُ ما فَتََح السَِّميُع العَِليُم ، (ما َودََّعكَ )َء بِه قولُه تَعالَى : يَاِس ، وقد جاَء في َغْيِر َحِديٍث ، َحتّى قُِرىالقِ  فِي َصِحيحٌ  ، االْستِْعَمالِ 

ْر   .(وَُكْن ِمَن الّشاِكرِينَ )فتَبَصَّ

 وأَْنَشَد اللَّْيُث : : ع ، قُْرَب يَْنبُعَ  َوْدعانُ وِ 

 (4)َبَساٌط ِسييف  َودحَعانَ ببيِ  
 َعلٌَم. : َوْدَعانُ وِ 

 َعِن الغُبَاِر ، قالَهُ ابُن بُُزْرَج. صانَهُ  : أََدُعه ، فأَنَا الثَّْوَب بالثَّْوِب ، كَوَضعَ  َوَدعَ وَ 

ّي ، وكاَن َهِرٌم قُتَِل فِي َحْرب داِحس ، وفيِه تَقُوُل نائَِحتُه : فََرَس َهِرِم بِن َضْمَضمٍ  أَْيضاً : اْسمُ و : َعلٌَم ، َمْوُدوعٌ وَ   الُمّرِ

وِع  جــــــــــــُ فــــــــــــح
َ

َة املــــــــــــ فــــــــــــَ ي هلــــــــــــَح ســــــــــــــــــــــــــِ فح ــــــــــــَ َف نـ  اي هلــــــــــــَح

لــــــــــــــــَ       رِمــــــــــــــــًا عــــــــــــــــَ  (5) وحُدوعِ مــــــــــــــــَ َأال  أََر  هــــــــــــــــَ
  

ه  بــــــــــِ نــــــــــح رَِع جــــــــــَ ِدان وَمصــــــــــــــــــــــــح يــــــــــِّ ِر ســــــــــــــــــــــــَ نح َأجــــــــــح  مــــــــــِ

  
ُدوعِ    ٍر َمصـــــــــــــــــــــــــــح ظـــــــــــــَ نـــــــــــــح ؤاُد حبـــــــــــــَ َ  الـــــــــــــفـــــــــــــُ لـــــــــــــِ  عـــــــــــــَ

  
 ِعْنَده. َوِديعَةً  َدفَْعتُه إِلَْيِه ، ليَُكونَ  ، أَي : ماالً  أَْوَدْعتُه قاَل الِكسائِّي : يُقَال :وِ 

ً  أَْوَدْعتُهو قاَل : ، هَكَذا جاَء به الِكَسائِيُّ في باِب األَضداِد ، وأَْنَكَر الثّانَِي  ِضدٌّ  ِعْنِدي ، َوِديعَةً  ، أَْي ما َجعَلَه أَْوَدَعنِيهِ  قَبِْلُت ما ، أَْي : أَْيضا

 بَِعيًرا. فاُلنٌ  اْستَْوَدَعنِي َعْن بَْعِضِهم : (6)َشِمٌر ، وقاَل أَبو َحاتٍِم : ال أَْعِرفُهُ ، قاَل األَْزَهِريُّ : ِإاّل أَنّه َحَكى 

 َضبََطهُ وَحِفَظه ، وأَْنَشَد : ، أَي : أَْقبَلَهُ ، قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل في ِكتَاِب الَمْنِطِق ، والِكَسائِيُّ ال يَْحِكي َعِن العََرِب َشْيئاً إِاّل َوقَدْ  أُوِدَعهُ  فأَبَْيُت أَنْ 

هح  يـــــــــــــــــــــَ يَن  أُمـــــــــــــــــــــِّ َن َأيب واي بـــــــــــــــــــــُ  اي ابـــــــــــــــــــــح

كَ      تـــــــــــُ َدعـــــــــــح يـــــــــــهح  َأوح يـــــــــــَ بـــــــــــِ َو َحســـــــــــــــــــــــــح ِذي هـــــــــــُ  ُ  الـــــــــــ 

  
. الثَّْوِب : أَْن تَْجعَلَهُ في ِصَواٍن يَُصونُهُ  تَْوِديعُ وِ   ، ال يَِصُل إِليِه ُغباٌر وال ِريٌح ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ

 وَراَحٍة ، كما فِي اللَِّساِن. َدَعةٍ  صاِحبُ  ، باإِلْدَغاِم : ُمتَِّدعٌ  َرُجلٌ وِ 
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__________________ 
 وقد أشران إىل أن قراءة اجلمهور ابلتشديد ا وكال ا مبعىن واحد. 3( سورة الضح  اآية 1)
 «.أبو إبراهيم»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 ( البيت أليب العتاهية.3)
 .68وديوانه ص « ودعان»( للعجاج كما يف معجم البلدان 4)
 واعتربه موضعاً يف داير بين مرة بن وبرة بن غطفان.« مودوع»البلدان ( البيت يف معجم 5)
 ( يفهم من عبارة التهذيب أن الذي حك  هو ِشر ولي  أبيب حامت.6)
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 ، كما في الُمِحيِط. يَْشُكو ُعْضًوا وساِئُره َصِحيحٌ  : ُمتَِّدعٌ  أَو

ً  ، وقَْد تَقدََّم هذا بِعَْينِِه ، وَذَكَر ُهنَاَك أَنَّ  ةٍ َدعَ  كُمْكَرٍم : ذُو ُموَدعو ، َوِديعٌ وَ  ، َمْوُدوعٌ  فََرسٌ وِ  جاَء َعلَى األَْصِل ، ُمَخاِلفاً ِلْلِقياِس ، فإِنَّ  ُموَدعا

ً  ماِضيَهُ  ْل. َودََّعهُ تَْوِديعا  : إِذا َرفََّهه ، ثُمَّ هذا الَِّذي َذَكَرهُ تَْكَراٌر َمَع ما َسبََق لَهُ ، فتَأَمَّ

 ، قاَل ُسَوْيٌد اليَْشُكِريُّ ، يَِصُف ثَْوًرا َوْحِشيًّا : تَقارَّ  َوَدَعةً  ، تَُدَعةً و ، تُْدَعةً  ْدَغامِ باإلِ  اتََّدعَ وِ 

ااَبِن  نــــــــــــــــــــــــــَ ه  (1)مُث  َوىل  وجــــــــــــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــــــــــــَ

َدرِيٍّ و      اٍر َأكـــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــَ نح غـــــــــــــــــــــُ دَعح مـــــــــــــــــــــِ  اتـــــــــــــــــــــ 

  
: حائٌِر يَُحاُط عليِه حائٌِط ، يَْدفُِن فيِه  الَوْدعَ  أَنَّ  ـَعن الَمْسُروِحّيِ  ـ، والَِّذي َحكاهُ ابُن األَْعَرابِّيِ  القَْبُر ، أَو الَحِظيَرةُ َحْولَه ، بالفَتْحِ  الَوْدعُ وِ 

 القَْوُم َمْوتَاُهم ، وأَْنَشَد :

ًة  يـــــــــ  وحَف َعشـــــــــــــــــــــــِ دح َأوحىَف ابـــــــــُن عـــــــــَ قـــــــــَ رِي لـــــــــَ مـــــــــح عـــــــــَ  لـــــــــَ

رِ      هـــــح لـــــَ   ـــــَ ه َودحعٍ  عـــــَ عـــــــُ َف صـــــــــــــــــــــانـــــِ َن الـــــر صـــــــــــــــــــح قـــــَ ـــــح  أَتـ

  

ًة  الـــــــــَودحعِ يف وِ  يـــــــــ  وحٍف َعشـــــــــــــــــــــــِ ُن عـــــــــَ رِي ابـــــــــح دح وح يـــــــــَ  لـــــــــَ

  
هح    عــــــــُ َو طــــــــالــــــــِ نح هــــــــُ مــــــــَ ٌف لــــــــِ تــــــــح ِر َأو حــــــــَ هــــــــح ىَن الــــــــد   غــــــــِ

  
ةٌ َغِريبَةٌ نَقَلَها الَمْسُروِحيُّ ، تَقَدََّم ِذْكُرها في   ، عن الَمْسُروِحّيِ أَْيضاً. الَوْدعِ ُوُدوعٌ  ، وَجْمع (2)« رهـ  ج م»ولهِذْيِن البَْيتَْيِن قِصَّ

كُ  : الَوْدعُ وِ   ، وهذا َعن الَجْوَهِرّيِ ، قال : ُهو ِمن أَْسَمائِه. كاألَْوَدعِ  ، ِكالُهَما فِي الُمِحيِط ، وفِي اللَّسانِ  اليَْربُوُع ، ويَُحرَّ

 قاَل الّشاِعُر : : اْستَْحفَْظتُه إِيّاَها اْستَْوَدْعتُه َوِديعَةً وِ 

ودِعَ  ـــــــــُ ت ُه  اســـــــــــــــــــــــح عـــــــــَ ـــــــــ  يـ اٌس فضـــــــــــــــــــــــَ رحطـــــــــَ ـــــــــِ َم ق ـــــــــح ل ـــــــــعـــــــــِ  ال

      َ ئــــــــح بــــــــِ وحدَعُ فــــــــَ تـــــــــَ يــــــــ ُ  ُمســــــــــــــــــــــح رَاطــــــــِ ِم الــــــــقــــــــَ لــــــــح  الــــــــعــــــــِ

  
حاحِ ، وفي اللَِّساِن :  ألَْعَرابِّيِ :، وأَْنَشَد ابُن ا َوِديعَةً  إِيّاهُ : َدفَعَهُ إِلَْيه ِليَُكوَن ِعْنَدهُ  أَْوَدَعهُ و ماالً ، اْستَْوَدَعهُ  كما فِي الّصِ

ُم  اهـــــــــُ وُس َعصـــــــــــــــــــــــَ َرَب الـــــــــُقســـــــــــــــــــــــُ ىت  ِإذا ضـــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــَ

وعُ وِ      َا رُكـــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــِ َنســـــــــــــــــــــــــــــــِّ تــــــــــــــــــَ
ُ

نح املـــــــــــــــــ  َداَن مـــــــــــــــــِ

  

نــــــــــا تــــــــــَ َدعــــــــــح اَء ا و  َأوح يــــــــــَ اَأشــــــــــــــــــــــــح نــــــــــَ تـــــــــــَ وحَدعــــــــــح تـــــــــــَ  اســــــــــــــــــــــــح

  
يـــــــــضُ    ن  ُمضـــــــــــــــــــــــِ هـــــــــُ يـــــــــعـــــــــُ َ  ُيضـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــح اَء لـــــــــَ يـــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــح

  
 : وسلموآلهعليههللاصلىبِن َعْبِد الُمطَِّلِب يَْمَدُحه  العَبّاِس  أَبِي َعْبِد هللاَسيِِّدنا  في ِشْعرِ  ، َعلَى ِصيغَِة الَمْفعُوِل ، الُمْستَْوَدعُ وِ 

الِ  ويف  َت يف الـــــــــــظـــــــــــِّ بـــــــــــح ا طـــــــــــِ هـــــــــــَ لـــــــــــِ بـــــــــــح نح قــــــــــــَ  مـــــــــــِ

وحدَعٍ      تــــــــــــــَ ُف الـــــــــــــَوَر ُ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح ُث ُلحصـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــح  حـــــــــــــَ

  
، وقولُه :  اْستُوَدَعاهُ و ، ِمَن الَجنَّةِ  ، َعلَْيَهما السَّالمُ  الَمَكاُن الِّذي ُجِعَل فيِه آَدُم وَحّواءُ  ، وأَراَد بهِ  الَوِديعَةُ  ُهَو الَمَكاُن الِّذي تُْجعَُل فيهِ 

ِة : (3) (َوَطِفقا َُيِْصفاِن َعَلْيِهما ِمْن َوَرِق اجْلَنَّةِ )، َعنَى بِه قَْولَه تَعَالَى : « يُْخَصُف الَوَرقُ » مَّ  ، وقَْوُل ِذي الرُّ

َبهنــــــــــ َ  ا كــــــــــَ َدَرهــــــــــَ رحِف َأخــــــــــح ــــــــــطــــــــــ  ي ال  ا أُم  ســــــــــــــــــــــــاجــــــــــِ

وحدَعٌ      تـــــــــــَ وُم  ُمســــــــــــــــــــــــح رحخــــــــــُ اِء مــــــــــَ َر الــــــــــَوعحســــــــــــــــــــــــَ (4)مخــــــــــََ
 

  
 أَْي تُواِري َولََد هِذه الظَّْبيَِة الَخَمُر ، وقَْوُل َعْبَدةَ بِن الطَّبِيِب العَْبَشِمّي :

ا  َن ا وِإلــــــــــــــــــــ َ ــــــــــــــــــــح رَتِم َواِدَث لــــــــــــــــــــَح  ِإن  ا ــــــــــــــــــــَ

ىَت يف أَ      ُر الــــــــــــفــــــــــــَ مــــــــــــح ه عــــــــــــُ لــــــــــــِ وحدَعُ هــــــــــــح ــــــــــــَ تـ  ُمســــــــــــــــــــــــــح

  
 يُْستَعاُد ويُْستََردُّ. َوِديعَةٌ  أَيْ 
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ِحمُ   :الُمْستَْوَدعُ  أَو « فُمْستَِقرُّ »: ما فِي األَْرَحاِم ، وقََرأَ ابُن َكثِيٍر وأَبو َعْمٍرو :  الُمْستَْوَدعُ  (5) (َفُمْستَ َقر  َوُمْستَ ْودَع  )، وقَْولُه تَعالَى :  الرَّ

ِحِم ،  (َفُمْستَ َقر  )بكِسر القاِف ، وقََرأَ الُكوفِيُّوَن ، ونافٌِع وابُن عاِمٍر ، بالفَتْحِ ، وُكلُُّهم قالُوا : في ُصْلِب األَِب ، ُرِوَي  (َوُمْست َْودَع  )فِي الرَّ

ّحاكِ  َمْسعُ ذِلَك عن اْبنِ   في الثََّرى. (َوُمْست َْودَع  )، وَمْن قََرأَ بَِكْسِر القاِف قاَل : ُمْستَِقرٌّ فِي األَْحيَاِء ،  وٍد ، وُمَجاِهٍد ، والضَّ

__________________ 
 «.وضبالن»وابألصر  40( عن املفضلية رقم 1)
عن املسروحي قا  : لعت رجاًل من بين رويبة بن قصيبة بن نصر بن « ودع»اللسان ( كذا ابألصر ومل يرد يف مادة مجهر ا والقصة وردت يف 2)

ســــعد بن بكر ا يقو  : أوىف رجر منا عل   هر ودع ابجلمهورة وهي حرة لبين ســــعد بن بكر ا قا  : فســــمعت قائاًل يقو  ما أنشــــدانه ا قا  : 
ر معه بضــــعة عشــــر رجاًل ا فقا  : احفروه واقرأوا القرآن عنده واقلعوه ا فبتوه فخرج ذلك الرجر حىت أت  قريشــــاً فبخرب هبا رجاًل من قريش فبرســــ

 فقلعوا منه فمات ستة منهم أو سبعة وانصرف الباقون ذاهبة عقوهلم فزعاً فبخربوا صاحبهم فكفوا عنه ا قا  : ومل يعد له بعد ذلك أحد.
 .22( سورة األعراف اآية 3)
 ديوان.واملثبت عن ال« مرضوم»( ابألصر 4)
 .98( سورة األنعام اآية 5)
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ْنُهَما ما ُهَو فيِه ، ُكلُّ واِحٍد مِ  يََدعُ  : الُمتَاَرَكةُ ، أَْي : الُمَواَدَعةِ  وسالََمُهْم َعلَى تَْرِك الَحْرِب واألََذى ، وأَْصلُ  صالََحُهم : واَدَعُهْم ُمواَدَعةً وِ 

ً  القَُرِظيُّ كاَن َكْعٌب »الَحِديُث :  وِمْنهُ   «.وسلموآلهعليههللاصلىِلَرُسوِل هللا  ُمَواِدعا

. (1)، وأَْعَطى ُكلُّ واِحٍد ِمْنُهْم  تََواَدَعا : تََصالََحاوِ   اآلَخَر َعْهًدا أاَّل يَْغُزَوه ، قالَهُ األَْزَهِريُّ

  َشِمٌر قوَل ُعبَْيٍد الّراِعي :َعن الغُبَاِر ، وأَْنَشدَ  ـأَي ِصواٍن  ـ ِميَدعٍ  : صانَهُ فِي تََودََّعهوِ 

ا وِ  ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ ل يِن عـــــــــــــَ ـــــــــــــح ث ـــــــــــــُ قـــــــــــــَ  جـــــــــــــاَراَن يـ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــَ  تـ

ا (2)ِإذا مــــــــــــا حــــــــــــاَن      يــــــــــــنــــــــــــَ بــــــــــــِ وحمــــــــــــًا َأنح يــــــــــــَ ــــــــــــَ  يـ

  

ُه  نـــــــــــــــح اُب مـــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــــَ رُِ  اأَلحح نـــــــــــــــاًء ُتشـــــــــــــــــــــــــــــح  ثـــــــــــــــَ

  
َود عُ بـــــــــــــــــِه    ـــــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــــَ وانَ  نـ صـــــــــــــــــــــــــــــــُ

َ
َب امل  اَ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ه َعلَى  ً  َصْونِهأَي نَِقيِه ونَُصونُه ، وقِيَل : أَي نُِقرُّ  .واِدعا

 ِضدٌّ. ثِياَب َصْونِِه : إِذا اْبتََذلََها ، فكأَنَّهُ  تََودَّعَ  ، وكذِلكَ  فاُلناً : اْبتََذلَهُ فِي حاَجتِهِ  فالنٌ  تََودَّعَ وِ 

عَ  يُقَاُل :وِ  َم َعلَيَّ  تُُوّدِ  ، كذا في نََواِدِر األَْعراِب. ِمنِّي ، َمْجُهوالً ، أَي : ُسلِّ

تِي َرأَْيتَ  إِذا»:  وسلموآلهعليههللاصلىقَْولُه وِ  عَ  :إِنََّك ظاِلٌم ، فقَدْ  تَقُولَ  أَنْ  ، الّظاِلمَ  تَهابُ  أُمَّ أَي : اْستُِريَح ِمْنُهم وُخِذلُوا ، وُخلَِّي « ِمْنُهم تُُوّدِ

من الَمَجاِز ،  َحتَّى يُْكثُِروا ِمْنَها ، ولم يُْهَدْوا ِلُرْشِدِهْم َحتَّى يَْستَْوِجبُوا العُقُوبَةَ فيُعَاقِبُُهم هللاُ تَعَالَى ، وُهوَ  عَاِصيالمَ  ما يَْرتَِكبُوَن ِمنَ  بَْينَُهم وبَْينَ 

ُجِل إِذا يَئَِس ِمْن َصالِحِه تََرَكه ، واْستََراَح ِمْن ُمعَانَ  إِذا لَْم يُْنِكِر »الَحِديُث اآلَخُر :  اةِ النََّصِب َمعَه ، وِمْنهُ ألَنَّ الُمْعتَنَِي بإِْصالحِ َشأِْن الرَّ

عَ  النّاُس الُمْنَكَر فقَدْ  ْيَهى »:  ـ، وفي َحِديِث َعِلّيٍ َرِضَي هللاُ عنه « ِمْنُهم تُُوّدِ ةُ السُّمَّ إِذا َمَشْت هِذه األُمَّ
عَ  ، فقَدْ  (3) َمْعناه :  أَو ،« ِمْنَها تُُوّدِ

َن ، تُُحفَِّظ ِمْنُهم وتُُوقِّيَ  صاُروا بَحْيثُ   َء : إِذا ُصْنتَهُ فِيالشَّيْ  تََودَّْعتُ  ويُتََحفَُّظ ِمْنُهم ، َمأُْخوذٌ ِمْن قَْوِلِهم : كما يُتََوقَّى ِمْن ِشَراِر النّاِس  وتُُصّوِ

 .ِميَدعٍ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

ً تَوْ  َصبِيَّهُ  َودَّعَ   .الَوَدعَ  : َوَضَع في ُعنُِقه ِديعا

ّي ، وقاَل الّشاِعُر : الَوَدع والَكْلَب : قَلََّده  ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

َودِّعُ  ٍ   يــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــَ ر  عـــــــــــــــــَ رَاِس كـــــــــــــــــُ  ابأَلمـــــــــــــــــح

ِن      واجــــــِ ريحِ الشــــــــــــــــــــ  ِم غــــــَ حــــــح اِت الــــــلــــــ  مـــــــَ عــــــِ طــــــح ُ
َن املــــــ (4)مــــــِ

 

  
 األَْمراِس. َوَدعَ  أَي : يُقَلُِّدها

بِيُّ ؛ ألَنَّه يُقَلُِّدها ما َداَم َصِغيًرا ، قاَل َجِميٌل : عِ الَودْ  وذُو  : الصَّ

ي اي أُم  ِذي  مـــــــــــــِ لـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ يِن  الـــــــــــــَودحعِ أملَح تـ  أَنـــــــــــــ 

ودُ      لـــــــــــُ ِت صـــــــــــــــــــــــــَ مح وأَنـــــــــــح راكـــــــــــُ ُك ِذكـــــــــــح  ؟ُأضـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ
  

، أَي : ال َخفََّف هللاُ َعْنهُ ما  الَوَدَعة وُسُكوٍن ، وُهَو لَْفٌظ َمْبنِيٌّ ِمنَ  َدَعةٍ  َجعَلَهُ فِي، أَي : ال « هللاُ لَهُ  َوَدعَ  ال َوْدَعةً  َمْن تَعَلَّقَ »وفي الَحِديِث : 

 يََخافُه.

بِيُّ  الَوْدع وُهَو يَْمُرُدنِي ، يَُشبَّهُ  الَوْدعَ  : ُهَو يَْمُردُ ، فيَُخلَّى يَْمُرثُها ، ويُقَاُل لألَْحَمِق  بالَوْدعِ  ، ويَْمُرثُنِي ، أَي : يَْخَدُعنِي ، كما يُْخَدُع الصَّ

بِّيِ.  بالصَّ

 ، كُمعَظٍَّم : َمُصوٌن ُمَرفَّهٌ. ُمَودَّعٌ  وفََرسٌ 

َواِن. ُمَودَّعٌ  وِدْرعٌ   : َمُصوٌن فِي الّصِ

ُجُل الّساِكُن الَهادى الَوِديعُ وِ   .التُّْدَعةِ  ُء ذُو: الرَّ

هُ َعلَى َصَونِهِ  تََودََّعهُ وِ  ً  : أَقَرَّ َر قَْوُل الّراِعي ، َوقَْد تَقَدََّم. واِدعا  ، وبِِه فُّسِ
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ُجُل : تََودَّعَ وِ  ُجلِ  الدََّعةُ و ، ُمتََوّدعٌ  ، فُهوَ  اتََّدعَ  الرَّ ُجَل بالسَِّكينَِة والَوقَاِر قُْلَت : الَوِديعِ  ِمْن َوقاِر الرَّ  .اتَِّدعْ و ، تََودَّعْ ، وإِذا أََمْرَت الرَّ

 صانَهُ.الثَّْوَب :  أَْوَدعَ وِ 

ُجُل الَِّذي يُِحبُّ  الِميَداَعةُ وِ   ، قالَهُ الفَّراُء. الدََّعةَ  : الرَّ

 ، كَكُرَم. ُوَدعَ  الّدابَّةَ : َرفََّهها ، وتََرَكها ولَْم يَْرَكْبها ، وهو اْفتَعََل ِمنْ  إِيتََدعَ وِ 

__________________ 
 «.منهما»( يف التهذيب : 1)
 والبيتان يف الديوان من قصيدة طويلة بينهما عشرون بيتاً. 274واملثبت عن الديوان ص « إذا ما كان»( ابألصر 2)
 ( يف النهاية واللسان : السميهاء.3)
 «.الشواجن»بد  « الشواحن»و « يودع»بد  « يوزع»وفيه  505( البيت للطرماح ا ديوانه ص 4)
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 َعلَى القَْلِب واإِلْدغام واإِلْظَهاِر. ، كاتََّدَع ، الدََّعةِ  بنَْفِسه : صاَر إِلَى إِيتََدعَ وِ 

ِل : قَْوُل الّشاِعِر : الدََّعةُ  : الُمَواَدَعةُ وِ   والتَّْرُك ، فِمَن األَوَّ

َو   ُه اهلــــــــَ نــــــــَ مــــــــِّ ِب ضــــــــــــــــــــــُ لــــــــح  فــــــــهــــــــاَج جــــــــَوً  يف الــــــــقــــــــَ

نح      ا مــــــــــَ َب  هبــــــــــِ ــــــــــح ن ــــــــــَ ٍة يـ ــــــــــَ ون ــــــــــُ ن ــــــــــح يـ ــــــــــَ ــــــــــبـ َوادِعُ ب ــــــــــُ  (1) يـ
  

غٍ :وِمَن الثّانِي : قَْوُل ابِن   ُمفَّرِ

َعةح َدِعييِن ِمَن الل وحِم بـَعحَ    الد 
ً  ، بَمْعنَى فَوَدعَ  ، بالتَّْخِفيِف ، َوَدْعتُ  ويُقَاُل :  ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : َودَّْعُت تَْوِديعا

َة وِ  يــــــــــــــــــــ  طــــــــــــــــــــِ
َ

رحُت املــــــــــــــــــــ ةً ســــــــــــــــــــــــــــــــــِ وحُدوعــــــــــــــــــــَ   مــــــــــــــــــــَ
ا      ي ُزَريــــــــــــفــــــــــــَ ًدا ومُتحســــــــــــــــــــــــــِ ي ُرَويــــــــــــح حــــــــــــِّ (2)ُتضــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 بَْعُضُهْم بَْعضاً. َودَّعَ  : تََواَدُعواو القَْوُم ، تََودَّعَ وِ 

عَ  وقاَل األَْزَهِريُّ : َم َعلَْيِهمْ  تُُوّدِ  .للتَّْوِديعِ  ِمْنُهم ، أَي : ُسلِّ

 فاُلناً ، أَْي : َهَجْرتُه ، َحكاهُ َشِمٌر. َودَّْعتُ وِ 

 : ال تُْرَكُب وال تُْحلَُب. ُمَودََّعةٌ  ونَاقَةٌ 

 : ـأَْنَشَدهُ ابُن األَْعَرابّيِ  ـوقَْوُل الّشاِعِر 

اِس  َر الــــــــــــــنــــــــــــــّ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــُ ر َ  الــــــــــــــّرِي  قـ  ِإنح ســــــــــــــــــــــــــــَ

ٍم شـــــــــــــــــــــــــــــــاسِ  فـــــــــــــــــَودِّعِ      ـــــــــــــــــَوهـــــــــــــــــح رحَب ب ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ  ال

  
 ِلهذا الَجَمِل ، أَي : أَْلِزْمهُ الغَْرَب. َوِديعَةً  أَي : اْجعَْلهُ 

 أَي : اْصبِْر َعلَى أَذاُهْم ، وقاَل ُمَجاِهٌد : أَي : أَْعِرْض َعْنُهْم. ـ (3) (َودَْع َأذاُهمْ )فِي َمْعنَى قَْوِلِه َعزَّ وَجلَّ :  ـوقاَل قَتَاَدةُ 

 : َغَرٌض يُْرَمى فِيِه. ـبالفَتْحِ  ـ الَوْدعُ وِ 

 و: اْسُم َصنٍَم.

 : الَمْقبََرةُ عن أَبِي َعْمٍرو. الَوِديعُ وِ 

 ، كَسَحاٍب : ُمَحدٌَّث. َوَداع وُمَرّجى بن

 ، كُجَهْينَةَ : َشْيٌخ الْبِن نُْقَطةَ. ُوَدْيعَةَ  اُوَد بنِ وأَْحَمُد بُن َعِلّيِ بِن دَ 

يِن َعِليُّ بُن الُمَظفَّرِ   األَِديُب الَمْشُهوُر ، قاَل الحاِفُظ : َحدَّثُونَا َعْنهُ. الَوَداِعيُّ  وَعالُء الّدِ

ا ، أَْوَدْعتُه وِمَن الَمَجاِز :  الِوَعاَء َمتَاَعهُ. أَْوَدعَ و ِسرًّ

 َكالَمهُ َمْعنًى َحَسناً. أَْوَدعَ و ِكتَابَهُ َكَذا ، أَْوَدعوِ 

 السََّحاَب. أُوِدَعتِ  ، يَْعنِي : األَْمَطاُر ؛ ألَنََّها قَدْ  الَوَدائِعُ  وَسقََطتِ 

 : صَحابِيٌّ ، َرَوْت َعْنهُ بِْنتُه أُمُّ أَبان ، أَْخَرَجهُ ابُن قانِعٍ. واِدعٌ وِ 

يِت فِيَما قَرأُْت لَه ِمَن األَْلفَاِظ إِْن  ـ (4)« عذا»في تَْرَجَمِة  ـ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ  الماُء ، كَوَضعَ  َوَذعَ   :[وذع] ّكِ قاَل ابُن الّسِ

 ساَل. ، وَهَمى يَْهِمي : إِذا يََذعُ  الماءُ  وَذعَ  َصحَّ لَهُ :

 : الَمِعيُن. الواِذعُ و قاَل :
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 ، قاَل األَْزَهِريُّ : هذا َحْرٌف ُمْنَكٌر ، وما رأَْيتُه إِاّل فِي هذا الِكتَاِب ويَْنبَِغي أَْن يُفَتََّش َعْنهُ. واِذعٌ  ، فُهو َعلَى َصفاةٍ  وُكلُّ ماٍء َجَرى قال :

َكةً : التَّْقَوى الَوَرعُ  : [ورع] ُج ، والَكفُّ َعن الَمَحاِرِم ، ، ُمَحرَّ ُجُل ، َوِرعَ  وقد ، والتََّحرُّ ، هِذه ِهَي اللُّغَةُ الَمْشُهوَرةُ الَّتِي اْقتََصَر  كَوِرثَ  الرَّ

هُ ُشّراُحه في التَّْسِهيِل ، وَمَشى َعلَْيه  ِميَِّة ،َعلَْيَها الَجَماِهيُر ، واْعتََمَدَها الشَّْيُخ ابُن ماِلٍك وَغْيُره ، وأَقَرَّ ، وهِذِه َعِن  وَوِجلَ  اْبنُه في َشْرحِ الالَّ

 وَكُرمَ  ِن ماِلٍك ،وهِذه َعْن ِسيَبَوْيِه ، َوَحَكاَها َعن العََرِب َعلَى الِقيَاِس ، فهو ِمّما جاَء بالَوْجَهْيِن ، وُهَو ُمْستَْدَرُك َعلَى ابْ  وَوَضعَ  اللِّْحيَانِّيِ ،

ً و َوَراَعةً  (5) ُرعُ يَوْ و يََرعُ و يَْوَرعُ و يَِرعُ  ُك ، بالفَتْحِ ، َوْرعا ً و ويَُحرَّ جَ  ، أَي : ويَُضمُّ  بالفَتْحِ  َوُروعا  ، وتََوقَّى َعِن الَمَحاِرِم ، وأَْصلُ  تََحرَّ

 : الَكفُّ عن الَمَحاِرِم ، ثم اْستُِعيَر ِللَكّفِ عن الَحالِل والُمبَاحِ. الَوَرعِ 

َعةُ  االْسُم :وِ  يعَةُ و ، الّرِ َعةِ  ءُ ، َكما فِي الُمْحَكِم ، يُقَال : فاُلٌن َسيِّى ، بَكْسِرِهَما ، األَِخيَرةُ َعلَى القَْلبِ  الّرِ ، كما في  الَوَرعِ  ، أَي :قَِليلُ  الّرِ

 .(6) العُبَاب

__________________ 
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية للمرار بن سعيد.1)
 واملثبت عن التهذيب.« زريقا»( ابألصر 2)
 .48( سورة األحزاب اآية 3)
 ( كذا ابألصر واللسان وقد ورد قو  األزهري فيما نقله عن ابن السكيت يف ترمجة وذع.4)
 ب ا وفيه : وقد ورُع يـَوحرُع.واملثبت عن التهذي« يروع»( ابألصر 5)
 ( واللسان أيضاً.6)
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،  َوِرعَ  ، أَي ُمتَّق ، ونَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً ، واْقتََصَر َعلَى كَكتِفِ  َوِرعٌ  وُهَو ، ، ِمثُْل : َوثَِق يَثَِق ثِقَةً ، َوِرَع يَِرُع ِرَعةً  وفِي النَِّهايَِة :

 كَوِرَث.

َي بِِه إِلْحَجاِمه ونُُكوِصِه ، وِمثْلُه قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد ، قال ذُو اإِلْصبَعِ العَْدَوانِيُّ : الَجبانُ  أَْيضاً : ، بالتَّْحِريكِ  الَوَرعُ وِ   ، قاَل اللَّْيُث : ُسّمِ

مح  ربحُت فــــــــــــــــلــــــــــــــــَ يِن كــــــــــــــــَ ا أَنــــــــــــــــ  مــــــــــــــــَ زحعــــــــــــــــُ  ِإنح تـــــــــــــــــَ

ســـــــــــــــــــــــــــــًا وال      كح يـــــــــــــــاًل نـــــــــــــــِ َف خبـــــــــــــــَِ ـــــــــــــــح اأَل  َوَرعـــــــــــــــَ

  
 وقال األَْعَشى :

ا  اُب هبــــــــِ بــــــــَ اَ  اهلــــــــِ َد مــــــــا طــــــــَ عــــــــح ــــــــَ هــــــــا بـ تــــــــُ ــــــــح يـ  أَنحضــــــــــــــــــــــَ

ســــــــــــــــــــــــــــًا وال      كح وحَذَة ال نـــــــــــــــِ ُؤم  هـــــــــــــــَ اتــــــــــــــــُ  َوَرعـــــــــــــــَ

  
يِت : وأَْصحابُنا يَْذَهبُونَ  ّكِ حاحِ : قاَل ابُن الّسِ ِعيفُ  : الَوَرعُ  إِلَى الَجبَاِن ، ولَْيَس كذِلَك ، وإِنَّما بالَوَرعِ  وفي الّصِ ِغيُر الضَّ اَء ال َغنَ  الِّذي الصَّ

هُ. ِعْنَدهُ  أْيِ والعَْقِل والبََدِن ، فعَمَّ ِعيف ِمَن الماِل وَغْيِره ، كالرَّ ِغيُر الضَّ  ، وقِيَل : ُهَو الصَّ

 قُْلُت : ويَْشَهُد ِلما َذَهَب إِلَْيِه اللَّْيُث واْبُن ُدَرْيٍد قَْوُل الّراِجِز :

اُن  نـــــــــــــــــّ ُه مـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــح اٌن قــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــ   ال هـــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــــــٌت وِ      بــــــــــــــــــــــانُ  رَعٌ وَ  (1)ال َنــــــــــــــــــــــَِ  جــــــــــــــــــــــَ

  
ِغيِر : الِفْعُل ِمْنهما فهِذه ُكلُّها ِمْن ِصفَاِت الَجبَاِن ، ، وَعلَى األَِخيِر اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  كَوَضَع َوَكُرمَ  َوَرعَ  ، أَي : من الَجبَاِن والصَّ

، كَوِرَث يَِرُث ،  َوِرَع يَِرعُ : إِلى أَنَّه كَوَضَع ، الَِّذي قَدََّمه الُمَصنِّف. وفَاتَه بالفَتْحِ لُغَةً فِيِه ، إِشاَرةً  يََرعُ  والّصاَغانِيُّ ، وفي اللَِّساِن : وأَُرى

ً و ، َوَراَعةً  َحكاهُ ثَْعلٌَب عن يَْعقُوَب ُهنَا ، َكَما ِفي اللَِّساِن ، ً و األَِخيُر ، ويَُضمُّ. في الُكّلِ ، ، بالفَتْحِ  َوْرَعةً وَ  ، َوَراعا ً و ، كقُعُوٍد ، ُوُروعا  ُوْرعا

تَْينِ  ّمِ ، وبَِضمَّ ّمِ ، ُوْرع كقُعُوٍد ، َوَعلَى ُوُروعٍ  ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى ، بالضَّ ّمِ ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد  الُوُروَعةُ  . وفاتَهُ :َوَراَعةٍ و بالضَّ ، بالضَّ

ً  باٌن. وفاتَه أَْيضاً :، أَي : جَ  الُوُروَعةِ  بَيِّنُ  َوَرعٌ  في قَْوِله : َرُجلٌ  َكةً ، نَقَلَهُ ثَْعلٌَب ، َوَرعا ،  َوُرعَ  يَْحتَِمُل أَْن يَُكوَن َمْصَدرَ  الَوراَعةُ و ُمَحرَّ

عَ و وَضعَُف. أَي : َجبَُن وَصغُرَ  كَوِرَث ِوَراثَةً ، وِكالُهَما َصِحيٌح في الِقيَاِس واالْستِْعَمالِ  َوِرعَ  كَكُرَم َكَراَمةً ، أَو ، بالَكْسِر : الَهْدُي ،  ةُ الّرِ

َسيِّئَةً ، فقاَل : اللُهمَّ  ِرَعةً  اْزَدَحُموا َعلَْيِه ، فَرأَى ِمْنُهمْ »، وفي َحِديِث الَحَسِن :  ِضدُّ  ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، وُهوَ  وُحْسُن الَهْيئَِة ، أَو ُسوُءَها

َعةِ  يُِريدُ « إِلَْيكَ  َعةِ  وأَِعْذنِي ِمْن ُسوءِ » َعْن ُسوِء األََدِب ، أَي : لَْم يُْحِسنُوا ذِلَك ، وفي َحِديِث الدَُّعاِء : ُهنَا : االْحتِشاَم والَكفَّ  بالّرِ أَي : « الّرِ

 ِمْن ُسوِء الَكّفِ َعّما ال يَْنبَِغي.

َعةُ وِ   وأَْنَشَد ثَْعلٌَب :، بهذا الَمْعنَى ،  ِرَعتُُهمْ  واألَْمُر واألََدُب ، يُقَال : ُهْم َحَسنٌ  الشَّأْنُ  : الّرِ

 اأَلمححَِ  يـَرحَض  ما َصَنضح  رَِعةَ 
 األَْحَمِق : حالَتُه الَّتِي يَْرَضى بَِها. ِرَعةُ  وفَسََّرهُ فقال :

يِت الَِّذي نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، َوَرعٍ  َجْمعُ  ِصغارٌ  ، أَي : أَْوَراعٌ  مالُهُ  يُقَال :وِ  ّكِ  ، كَكُرمَ  َوُرعَ  والِفْعُل : ، بالتَّْحِريِك ، وهَو ِمْن بَِقيَِّة قَْوِل اْبِن الّسِ

ً و ، َوراَعةً  ً و ، ُوْرعا ِهَما. ُوُروعا  َوَرعٍ  ، وهو َجْمعُ  أَْوَراعٌ  ْوِلِهم : مالَهُ قُْلُت : وهَذا تَْكَراٌر َمَع ما َسبََق لَهُ ؛ ألنَّ ُمَراَده أَنَّ الِفْعَل ِمْن قَ  ، بَضّمِ

ِغيِر ، وقَدْ  ِعيف الصَّ ْل. َوُرعَ  للضَّ  ، وهذا قَْد تَقَدََّم ، فتَأَمَّ

إِذا أَْشَرَف َعلَى َمْعِصيٍَة أَي : « َوِرعَ  وإِذا أَْشفَى»، أَي يَُكفُّوَن ، وفي َحِديٍث آَخَر : « يَِرُعونَ  وبِنَْهيِهِ »الَحِديُث :  وِمْنهُ  كَوِرَث : َكفَّ  َوِرعَ وِ 

لْ  ِل المادَّةِ ، إِِذ الُمَراُد بالتَّْقَوى ُهَو الَكفُّ َعِن المَحاِرِم ، فَتَأَمَّ   ذِلك.َكفَّ ، وهذا أَْيضاً قد تَقَدََّم في أَوَّ

. الكافُّ  ، كأَِميٍر : الَوِريعُ وِ   ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ، تَْحتَه ُعِقَرتْ  قَدْ  نِصابُ  فََرَسه وكانَتْ  ، عنههللارضيالتَِّميِمّيِ ،  َوَهبها ِلماِلك بِن نَُوْيَرةَ  الَكْلبِي بهاٍء : فََرٌس لألَْحَوِص بِن َعْمٍرو الَوِريعَةُ وِ 

 ، فقاَل ماِلٌك يَْشُكُره : الَوِريعَةِ  َعلَى األَْحَوصُ  فََحَملَه

ٍ  وِ  دح طـــــــــــــــاِء صـــــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ نـــــــــــــــا بـــــــــــــــِ زِيـــــــــــــــلـــــــــــــــَ  ُرد  نـــــــــــــــَ

ُه وِ      بـــــــــــــح قـــــــــــــِ ةَ َأعـــــــــــــح نح ِنصـــــــــــــــــــــــــــابِ  الـــــــــــــَورِيـــــــــــــعـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

  
 «.وُردَّ َخِليلَنَا»وأَْنَشَده الماِزنِيُّ ، فقال : 

 ، قاَل َجِريٌر : ِلبَنِي فُقَْيم قِيَل : َحْزمٌ  ع : الَوِريعَةُ وِ 
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َدتح  عــــــــَ اِر ا وَأصــــــــــــــــــــــح ــــــــَ ت ِك ابلســــــــــــــــــــــِّ لــــــــُ ــــــــُم َأهــــــــح ي قــــــــِ ــــــــُ  أَي

     َ اح ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــوَ ب ةِ ال ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ و ُ  رِي اِد محــــــــــــــــُُ قــــــــــــــــَ
َ

 ؟واملــــــــــــــــ
  

 وقاَل الُمَرقُِّش األَْصغَُر يَِصُف الظُّْعَن :

__________________ 
 «.جنيب»( عن اللسان وابألصر 1)
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وِّ  نح جــــــــــَ َن مــــــــــِ لــــــــــح مــــــــــ  ةِ حتــــــــــََ ا  الــــــــــَورِيــــــــــعــــــــــَ َد مــــــــــَ عــــــــــح  بـــــــــــَ

ا      مــــــــَ رائــــــــِ َن الصــــــــــــــــــــــ  َزعــــــــح تـــــــــَ اُر واجــــــــح هــــــــَ عــــــــاىَل الــــــــنـــــــــ  (1)تــــــــَ
 

  
ً  وَكفَّ ، لُغَةٌ فِي َحَجزَ  إِيراعاً : بَْينَُهَما أَْوَرعَ وِ  َع تَْوِريعا  ، عِن اْبِن األَْعَرابِّيِ. َورَّ

َعهُ وِ  ً  ءِ َعِن الشَّيْ  َورَّ عِ »هُ : َحِديُث ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ َعنْ  َعْنهُ ، ومنه : َكفَّهُ  تَْوِريعا أَي : إَِذا َرأَْيتَه فِي َمْنِزِلَك فاْدفَْعهُ « تُراِعهِ  اللِّصَّ وال َوّرِ

 واْكفُْفهُ ، وال تَْنُظْر َما يَُكوُن منه ، كما في الصحاح.

، أَي : ال تُْشِهْد عليِه ، وقِيَل : َمْعنَاهُ : ُردَّهُ  راِعهتُ  وفَسََّره ثعلٌب فقال : يقول : إِذا َشعَْرَت به في َمْنِزلَِك فادفَْعهُ واْكفُْفهُ َعْن أَْخِذ َمتَاِعَك ، وال

ٍض لَهُ وتَْنبِيٍه ، وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد :وال  ٍء َكفَْفتَه فقَدْ ٍء تَْنتَِظُره فأَْنَت تَُراِعيِه وتَْرعاهُ ، وُكلُّ َشيْ ، أَي : ال تَْنتَِظْر فِيِه َشْيئاً ، وُكلُّ َشيْ  تَُراِعهِ  بتَعَرُّ

ْعتَهُ  عْ »، وفي َحِديِث ُعَمَر ، قاَل للّسائِِب :  َورَّ ْرَهَمْينِ  َوّرِ ْرَهِم والّدِ وتَنُوَب  (2)، أَْي : ُكفَّ َعنِّي الُخُصوَم أَْن تَْقِضَي بينهم « َعنِّي فِي الّدِ

 َعنِّي فِي ذِلَك.

عَ وِ   فاْرتَدَّْت ، قاَل الّراِعي : اإِلبَِل َعِن الماِء : َردََّها َورَّ

َة  يــــــــــ  قــــــــــِ و الــــــــــبــــــــــَ رحجــــــــــُ ِذي يـــــــــــَ وُ  الــــــــــ  قــــــــــُ وايـــــــــــَ   َوّرِعــــــــــُ
هح      وارِقــــــــــُ ن  طــــــــــَ َر ح ا وهــــــــــُ طــــــــــح ِن املــــــــــاِء ال يــــــــــُ (3)عــــــــــَ

 

  
عِ  ُمَحاِضُر بنُ وِ  ثٌ  الُمَوّرِ ٍث : ُمَحّدِ يِث ، ال ُمْنَكَر لهُ ، ولِكْن قاَل أَْحَمُد بُن َحْنبَل : كاَن ُمغَفَّالً ِجدًّا ، لَْم يَُكْن قاَل الذََّهبِيُّ : ُمْستَِقيُم الَحدِ  ، كُمَحّدِ

 َشْيئاً ِمْن ذِلَك.« ح ض ر»ِمْن أَْصَحاِب الَحِديِث ، وقاَل أَبو حاتٍِم : لَْيَس بالَمتِيِن ، وقَاَل أَبو ُزْرَعةَ :َصُدوٌق ، وقَْد َذَكْرنا في 

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لَحّسان َرِضَي هللاُ عنهُ : : الُمنَاَطقَةُ ، والُمَكالََمةُ  الُمواَرَعةُ وِ 

ٍد  اَ  والـــــــــــِ عـــــــــــَ ـــــــــــح اِر أَفـ جـــــــــــَ يِن الـــــــــــنـــــــــــ  ُت بـــــــــــَ دح  َنشـــــــــــــــــــــــــَ

نح      ُه مـــــــــــَ دح لـــــــــــَ وجـــــــــــَ هح ِإَذا الـــــــــــعـــــــــــاِن ملَح يـــــــــــُ َوارِعـــــــــــُ ـــــــــــُ  يـ

  
رَ  الُمَشاَوَرةُ  أَْيضاً : الُمَواَرَعةُ و .(4)بالزاي « يَُواِزُعه»ويُْرَوى  ً »الَحِديُث :  وبه فُّسِ َرِضَي هللاُ عنهم ، « كاَن أَبُو بَْكٍر وُعَمُر يَُواِرعاِن َعِليّا

 يَْستَِشيرانِِه ، كما فِي العُبَاِب والنَِّهايَِة ، وأَْصلُه ِمَن الُمنَاَطقَِة والُمَكالََمِة. أَي :

عَ وِ  ُجُل ِمْن َكذا أَي : تََورَّ جَ  الرَّ عُ  ِمْنهُ ، وأَْصلُه في الَمَحاِرِم ، ثم اْستُِعيَر للَكّفِ َعِن الُمبَاحِ والَحاَلِل ، وِمْنهُ  تََحرَّ جِ. الُمتََوّرِ  ، للتَِّقّيِ الُمتََحّرِ

ا يُْستَْدَرُك عليِه :  * وِممَّ

عَ  ً  بَْينَُهَما َورَّ  ْعلَى.أَ  أَْوَرعَ و : َحَجَز ، تَْوِريعا

عَ وِ   الفََرس : َحبََسهُ بِلجاِمه ، قاَل أَبُو ُدواٍد : َورَّ

نـــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ هفـــــــــــــــــبـ َوّرِعـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ جـــــــــــــــــام  نـ  ابلـــــــــــــــــلـــــــــــــــــِّ

وارَا     َنصـــــــــــــــــــــــــــــــًا َأو غـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُد بـــــــــــــــــِه قـ رِي  نـــــــــــــــــُ

  
 أَي : نَُكفُّهُ ونَْحبُِسه بِه.

عَ  وما  أَْن فَعََل َكذا وَكذا ، أَي : ما َكذََّب. َورَّ

عاً ، ْوا ُمَوّرِ ٍث وَسِفينٍَة. َوِريعَةَ و وَسمَّ  ، كُمَحّدِ

ً  ، ، كَوَضعَ  َوَزْعتُه : [وزع] ِحيَحِة الُمْعتََمَدةِ ، وفِي بَْعِضَها : أََزُعهُ َوْزعا فِقيَل : فِيِه « أََزُعه كَوَضَع ، َوزْعتُه ، هَكذا فِي األُُصوِل الصَّ

ْبِط ،  حاحِ ، وفي  َكفَّ  ، أَي : ُهوَ  فاتََّزعَ  وَمنَْعتُه ، َكفَْفتُه والثّانِيَةُ بِذْكِر الُمَضاِرعِ ، أَي :إِشاَرةٌ إِلَى اللُّغَتَْيِن ، إِْحَداُهَما بالضَّ ، َكما في الّصِ

نْ  يََزعُ  َمنْ »الَحِديِث :  ْن تَُكفُّه َمخافَةُ َمخافَةَ السُّ  (5)، أَْي َمْن يَُكفُّ عِن اْرتَِكاب الَجَرائِِم « القُْرآنُ  يََزعُ  السُّْلَطاُن أَْكثَُر ِممَّ ْلَطاِن أَْكثَُر ِممَّ

 القُْرآِن.

وفِي َحِديِث جابٍِر 
 ، أَي : ال يَْزُجُرنِي وال يَْنَهانِي.« يََزُعنِي فاَل: » (6)

ً  ءِ بالشَّيْ  أَْوَزَعهُ وِ  ّمِ ، فَُهو فأُوِزعَ  بِه ، أَْغراهُ  : ِإيزاعا  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قاَل :وِمْنهُ قَْوُل النّابِغَِة : ُمْغًرى بهِ  كُمْكَرٍم ، أَي : ُموَزعٌ  بِه ، بالضَّ
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ُث  يـــــــــح ُه حـــــــــَ نـــــــــح رَاُن مـــــــــِ مـــــــــح هـــــــــاَب ضـــــــــــــــــــــــُ هفـــــــــَ وزِعـــــــــُ   يـــــــــُ
ِد      جـــــــُ ر الـــــــنـــــــ  جـــــــَ حـــــــح ُ

َد املـــــــ نـــــــح ارِِ  عـــــــِ عـــــــَ ُ
َن املـــــــ عـــــــح (7)طـــــــَ

 

  
__________________ 

 .وانتجعن الصرائما وفيه :« ( معجم البلدان الوريعة1)
 املطبوعة الكويتية.( سقطت من 2)
 وانظر ختر ه فيه.« يرجو البقية»بد  « يرجو العاللة»برواية  187( ديوانه ص 3)
 .153( وهي رواية الديوان ص 4)
 ( يف النهاية واللسان : العظائم.5)
 «.يزعين فال إدّ  ينظر وسلملهوآعليههللاصلىأردت أن أكشف عن وجه أيب ملا قتر ا والنيب »( يف النهاية واللسان : ويف حديث جابر : 6)
عار  ومعناه الشجاع.7)

ُ
 ( قوله طعن منصوب هباب ا والنجد نعت امل
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 ُمْضَمٌر يَعُوُد على صاِحبِه. يُوِزُعه أَْي : يُْغِريِه ، وفاِعلُ 

ً  أَنَّه كانَ »وفِي الَحِديِث :  واكِ  ُموَزعا ً  واالْسُم والَمْصَدرُ  ِء : إِذا اْعتَاَدهُ َوأَْكثََر ِمْنهُ ، وأُْلِهَم ،بالشَّيْ  أُوِزعَ  أَي : ُمولَعاً بِه ، وقد« بالّسِ  َجِميعا

حاحِ ، وِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَْدَرٌك ، وَكذِلَك الَولُوُع ، وقد أُوِلَع بِه َولُوعاً ، وَحَكى اللِّْحيانِيُّ : إِ  ، بالفَتْحِ  الَوُزوعُ  ، قاَل  َوُزوعٌ  نَّهُ لََولُوعٌ كما في الّصِ

 يٍد :: وُهَو ِمَن اإِلتْبَاعِ ، وفي العُبَاِب : وُهَما ِمَن الَمَصاِدِر الَّتِي جاَءْت بفَتْحِ أَوائِِلها ، قاَل الَمّراُر بُن َسعِ 

ٍب  يــــــــــح َد شــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح و َ  بـــــــــــَ َك والــــــــــت شــــــــــــــــــــــــَ ِر انــــــــــ   بــــــــــَ

َك أَمح      اًل كــــــــــــــــــاَن ذلــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــح اَأجــــــــــــــــــَ  َوُزوعــــــــــــــــــَ

  
  ِمن َكالِمِهْم.قال : َولَْيَس َضمُّ الواوِ 

 ، على ما قَالَهُ ِسيبََوْيِه ، وما َزاُدوهُ َعلَْيِه ، ولَْم قُْلُت : وقَْد تَقَدََّم ِمراًرا أَنَّ فَعُوالً بالفَتْحِ فِي الَمَصاِدِر قَِليٌل ِجًدا ، وَذَكْرُت نََظائَِرَها في الَهْمَزةِ 

ْلهُ.  يَْذُكُروا هَذا ، فتَأَمَّ

َكةً : َجْمعُ  الَوَزَعةُ وِ  ، أَي : « َوزَعةٍ  ال بُدَّ للنّاِس ِمنْ »َحِديُث الَحَسِن :  ، ومنه ، وُهُم الُواَلةُ المانِعُوَن ِمْن َمَحاِرِم هللِا تَعالَى واِزع ، ُمَحرَّ

ي والشَّّرِ والفََساِد ، وفي روايَة :  بَْعَضُهْم َعْن بَْعٍض ، يَْعنِي السُّْلَطاَن  يََزعُ وَ  ْن ُسْلَطاٍن يَُكفُُّهمْ أَي مِ « واِزع»أَْعَواٌن يَُكفُّونَُهْم ، عن التَّعَّدِ

قِيُد أَنَا أُ »:  ـوقَْد ُشِكَي إِلَْيِه بَْعُض ُعّماِلِه ، يَْعنِي الُمغَيَرةَ بَن ُشْعبَةَ ليَْقتَصَّ ِمْنهُ ، فقَاَل  ـرِضَي هللاُ َعْنهُ  ـوأَْصَحابَه ، وفي َحِديِث أَبِي بَْكٍر 
(1) 

. (2)أَراَد أَأُقِيُد « ؟هللاِ  َوَزَعةِ  ِمنْ   ِمَن الِّذيَن يُكفُّوَن النّاَس عِن اإِلْقَداِم َعلَى الشَّّرِ

. : الَكْلبُ  اْلَواِزعُ وِ  ئَْب عن الغَنَِم ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  ، ألَنَّهُ يَُكفُّ الذِّ

ُم.عن الشَّيْ  الّزاِجرُ  : الواِزعُ وِ   ِء والنّاِهي َعْنهُ ، ومنه َحِديُث جابٍِر الُمتَقَّدِ

فُوِف ،، وُهَو الُمَوكَُّل با َمْن يَُدبُِّر أُُموَر الَجْيِش ، ويَُردُّ َمْن َشذَّ ِمْنُهم : الواِزعُ وِ   َمْن تَقَدََّم ِمْنُهم بغَْيِر أَْمِره. يََزعُ  لصُّ

ً  الَجْيشَ  َوَزْعتُ  ويُقَاُل : لُهم َعلَى آِخِرِهْم ، وفي الَحِديِث :  َوْزعا « الَمالئَِكةَ  يََزعُ  إِنَّ إِْبِليَس َرأَى ِجْبِريَل عليِه السَّالُم يَْوَم بَْدرٍ »: إِذا َحبَْسَت أَوَّ

ً أَْي : يَُرتِّبُ  ِق واإِلْنتَِشاِر ، وِمْنهُ أَْيضا يِهْم ويَُصفُُّهْم للَحْرِب ، فَكأَنَّهُ يَُكفُُّهْم عن التَّفَرُّ إِنَّ الُمِغيَرةَ »َحِديُث أَبِي بَْكٍر ، َرِضَي هللاُ عنه :  ُهم ويَُسّوِ

أَي  (3) (فَ ُهْم يُوَزُعونَ )ِرِهْم ، وتَْرتِيبِِهْم في قِتَاِلِهْم ، وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز : يُِريُد أَنَّه صاِلٌح للتَّقَدُِّم َعلَى الَجْيِش ، وتَْدبِيِر أَمْ « واِزعٌ  َرُجلٌ 

لُُهْم َعلَى آِخِرِهْم ، وقِيَل :يَُكفُّوَن.  يُْحبَُس أَوَّ

 وقَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب يَِصُف ثَْوًرا :

ُه  ــــــــــــَ َدا ل ــــــــــــَ ــــــــــــب ه ف ــــــــــــَ ن ــــــــــــح تـ ّرُِ  مــــــــــــَ َدا ُيشــــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

قــــــــــــِ      َوابــــــــــــِ رِيــــــــــــبــــــــــــًا أُوىَل ســــــــــــــــــــــــــَ وزَعُ هــــــــــــا قــــــــــــَ  (4) تــــــــــــُ
  

 ، يَْعنِي الِكالَب. (5)أَي : تُْغَرى ، وقِيَل تَُكفُّ وتُْحبَُس َعلَى ما تََخلََّف ِمْنها ؛ ِليَْجتَِمَع بَْعُضها ِإلى بْعٍض 

راعِ  بنُ  الواِزعُ وِ  م : ، َذَكَره أَبُو بَْكِر بِن َعِلّيٍ الذَّْكَوانِيُّ في ُمْعَجِم الصَّحابَِة ولَْم يَُخّرْج لَهُ َشْيئاً ، والَِّذي في الُمْعجَ  الواِزعِ  ، ويُقَاُل : ابنُ  الذِّ

 .(6)اْبُن الذّاِرعِ 

 ، َرِضَي هللاُ َعْنُهَما. صحابِيّانِ  َرَوى َعْنهُ اْبنُهُ َذِريٌح ، ذَكَره ابُن ماُكوال : آَخُر َغْيُر َمْنُسوبٍ  : َرُجلٌ  الواِزعُ وِ 

. الَكالِعيُّ  بُن َعْبِد هللاِ  واِزعُ وِ   تابِِعيٌّ

، األَِخيُر َرَوى َعْن أَِبي بَْرَزةَ  تابِِعيُّونَ  البَْصِريُّ : الّراِسبِيُّ  بُن َعْمرو جابِرُ  الواِزعِ  أَبُوو ُعَمْيٌر ، الواِزعِ  أَبوو النَّْهِديُّ ، الواِزعِ  أَبُووِ 

يُّ ، وزاَد ابُن ِحبّان في الثِّقاِت  (7)ّيِ ، وَعْنهُ أَباُن بُن َصْمعَةَ األَْسلَمِ   الواِزعِ  َشّداَد بن سِعيٍد ، وقاَل أَْيضاً : أَبُو ـفِيَمْن َرَوى َعْنهُ  ـ، قاله الِمّزِ

 ُمه ُعَمْيٌر ، فاْنُظْر ذِلَك.َعْن ُعَمر ، وَعْنه السُّْفياناِن ، فيُْحتََمُل أَْن يَُكوَن النَّْهِديَّ ، أَو الَِّذي اسْ 

 : (8)بالياِء ، قاَل ُحَصْيٌب الُهَذِليُّ يَْذُكُر قُربَهُ ِمَن العَُدّوِ  : ياِزعٌ  للواِزعِ  ُهَذْيٌل تَقُولُ وِ 
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__________________ 
 ( يف النهاية : أأقيد.1)
 الكويتية.واملثبت عن املطبوعة « أقيد»( ابألصر والنهاية واللسان : 2)
 من سورة النمر. 83ومن اآية  17( من اآية 3)
 .11/  1( ديوان اهلذليا 4)
 ( هو قو  األصمعي كما يف ديوان اهلذليا.5)
 ( ومثله يف أسد الغابة.6)
 .ه 153تويف ابن صمعة سنة « محقة»وابألصر  8/  1( عن ميزان االعتدا  7)
 «.خصيب الضمري»وورد اله يف اللسان « فرّته من عدو له»لتكملة : ويف ا« قربه من عدو له»( يف التهذيب : 8)

  



10874 

 

رٍو و  مـــــــــــح يِن عـــــــــــَ ـــــــــــَ ُت ب ـــــــــــح َرف ا عـــــــــــَ مـــــــــــّ ـــــــــــَ مح ل هـــــــــــُ ـــــــــــَ   اَيزِع
َودُ      ـــــــــــــــَ مح يف هـــــــــــــــِذه قـ ُت َأيّنِ هلـــــــــــــــَُ نـــــــــــــــح قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  أَيـ

  
الفاِعِل ، وقاَل السُّكَِّريُّ : لُغَتُُهم  (1) واَوْيِن : واِو العَْطِف وياِء ، فقَلََب الَواَو ياًء ، َطلَباً للِخفَِّة ، وأَْيضاً فَتَنَكََّب الَجْمَع بَْينَ  َواِزَعُهم أََراَد :

 َجْعُل الواِو ياًء. وقاَل النّابِغَةُ :

ا  بـــــــَ لـــَ  الصـــــــــــــــــِّ يـــــــَب عـــَ شـــــــــــــــــِ
َ
ُت امل بـــــــح َا عـــــــاتــــَ لـــَ  حـــِ  عـــَ

ُب وِ      يــــــــــح ُح والشــــــــــــــــــــــــ  ا َأصــــــــــــــــــــــــح مــــــــــّ ُت أَلــــــــــَ لــــــــــح  ؟وازِعُ قـــــــــــُ
  

قُوَن ، وقيَل : ُهُم الضُّروُب الُمتَفَِرقُون وال َواحدَ  أَْوَزاعٌ  ، يُقَاُل أَتَْيتُُهم َوُهمْ  الَجَماَعاتُ و : الِفَرُق ِمَن النّاِس ، األَْوزاعُ وِ   لألَْوزاعِ  ، أَي : ُمتَفَّرِ

قِيَن َغْيَر ُمْجتَِمِعيَن َعلَى إِماٍم واِحٍد.« أَْوَزاعٌ  اسُ َخَرَج لَْيلَةَ َشْهِر َرَمَضاَن والنَّ » : ـَرِضَي هللاُ َعْنهُ  ـَحِديُث ُعَمَر ،  ، وِمْنهُ   أَي : يَُصلُّوَن ُمتَفَّرِ

 بِن الغَْوِث بِن ُزْرَعةَ بِن َكْعِب بِن َزْيِد بِن َسْهِل بِن َعْمِرو بِن قَْيِس بِن ُمعَاِويَةَ بِن ُجَشَم بِن َعْبِد َشْمِس بِن وائِلِ  لَقَُب َمْرثَِد بن َزْيدِ  : األَْوَزاعُ وِ 

حاح ، ونََسبُُهم في ِحْميََر ، كما  أَبِي بَْطٍن ِمْن َهْمَدانَ  بِن قََطِن بِن َعِريِب بِن ُزَهْيِر بِن أَْبيََن بِن الَهَمْيَسعِ بِن ِحْميَرَ  هَكذا فِي العُبَاب والّصِ

وا بِذِلَك ألَنَّ  قُوا ،َعَرْفَت ، ولكنَّ ِعداَدُهُم اليَْوَم في َهْمداَن ، ُسمُّ ْحمِن بُن َعْمٍرو أَبُو َعْمٍرو ِمْنُهم اإِلَمامُ  ُهْم تَفَرَّ ، الفَِقيهُ  األَْوَزاِعيُّ  َعْبُد الرَّ

 ِمْن ِحْميَِر الّشاِم. األَْوزاِعيُّ  الَمْشُهوُر ، وقاَل البَُخاِريُّ :

 ة ، بِدَمْشَق خاِرَج باِب الفََراِديِس. : األَْوَزاعُ و قاَل :

 أَْدَرَك أَْلَف َصَحابِّيٍ  إِنَّه ، قاَل ابُن ِحبّان : كاَن يَقُوُل : األَْوَزاِعيُّ  ، ُمِغيُث بُن ُسَمّيٍ  : أَبُو أَيُّوبَ  ِمْنَها َها نُِسبَْت إِلَْيِهم ، وقَاَل َغْيُره :قُْلُت : كأَنَّ 

 .ببَْيُروتَ  تُُوفِّيَ :  الّصاَغانِيُّ  قالَ  ، الّشامِ  وأَْهلُ  ، واقِدٍ  بنُ  َزْيدُ  َعْنهُ  وَرَوى« عنهمهللارضيُزَهاَء أَْلٍف مَن الصَّحابَِة ، »، وعباَرةُ ابُن ِحبّان : 

قُْلُت : َوقَْد َخَرَج ِمْنَها فَُضالُء َعلَى اْختِالِف  ساِدُس َمنَاِزِل حاّجِ َعَدَن. وِهيَ : َكبِيَرةٌ ، قاَل الّصاَغانِيُّ  ، كَمْجَمٍع : ة ، باليََمنِ  َمْوَزعُ وِ 

 الطَّبَقَاِت.

، بالَواِو ، كإَِشاٍح وِوشاحٍ ، وقَْد َمرَّ للُمَصنِِّف في فَْصِل الَهْمَزةِ َمع العَْيِن أَْيضاً ، وهذا َمَحلُّ ِذْكِره ،  أَُزْيٌع ، كُزبَْيٍر : َعلٌَم أَْصلُه ، ُوَزْيعٌ وِ 

 اِب.َعلَى الّصو

، وتَأِْويلُه في اللُّغَِة : ُكفَِّن َعِن األَْشيَاِء ، إِاّل َعْن ُشْكِر  (2) (َربِّ َأْوزِْعِ  َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتكَ )قاَل هللاُ تَعالَى :  هللاُ تَعالَى : أَْلَهَمنِي أَْوَزَعنِيوِ 

 نِْعَمتَِك ، وُكفَّنِي َعّما يُبَاِعُدنِي َعْنَك.

هذا نَصُّ لَْفِظه ، وِعْنِدي  بتَْقَوى هللِا ، أَي : ِلتُْلَهْم ، قاَل ابُن ِسيَده : ِلتُوَزعْ  فأَْوَزَعهُ ، وَحَكى اللِّْحيَانِيُّ :  تَعالَى ُشْكَره : اْستَْلَهَمهُ هللاَ  اْستَْوَزعَ وِ 

 َء.الشَّيْ  أَْوَزْعتُه ِء ، إِنََّما يُقَاُل :بالشَّيْ  أَْوَزْعتُه  ال يُقَاُل فِي اإِلْلَهاِم :بتَْقَوى هللِا ، أَي : تُولَْع به ، وذِلَك ألَنَّهُ  ِلتُوَزعْ  أَنَّ َمْعنَى قَْوِلِهم :

اوِ  ً  بِبَْوِلها النّاقَةُ  أَْوَزَعتِ  أَمَّ ّي ، وأَبُو َسْهٍل ، وأَبو َزَكِريّا ، والّصاَغانِيُّ ، وُكلُُّهْم قالُوا  فبالُمْعَجَمةِ  : إِذا َرَمْت بِه َرْمياً ، إِيزاعا نَبَّهَ عليِه ابُن بَّرِ

فَه ، َغِلَط الَجْوَهِريُّ  قَدْ و : هذا تَْصِحيٌف ، والصَّواُب أَنَّه بالغَْيِن الُمْعَجَمة ةِ  ُهوَ و َحيُث َصحَّ حَّ  ي.كما َسيَأْتِ  ذَكَرهُ في الغَْيِن َعلَى الّصِ

َعه وقد : الِقْسَمةُ والتَّْفِريق التَّْوِزيعوِ  ْعنَا ، يُقَاُل : َوزَّ َعهُ و أَنَّه َحلََق َشْعَره فِي الَحّجِ ،»الَجُزوَر فِيما بَْينَنَا ، وفي الَحِديِث :  َوزَّ بَْيَن  َوزَّ

قَهُ ، وقََسَمه بَْينَُهم ، وِمْن هذا أُِخذَ « النّاِس   ، وبِِه يُْرَوى ِشْعُر َحّسان َرِضَي هللاُ َعْنهُ : كاإِليزاعِ  ، األَْوَزاع ، أَي : فَرَّ

َخاِض ُمشاَشه  كِإيزاعِ بَضرحٍب  
َ
 (3)امل

 وُهَو التَّْفِريُق ، وأَراَد بالُمَشاِش ُهنَا : البَْوَل ، وقِيَل : ُهَو بالغَْيِن الُمْعَجَمِة ، وهو بَمْعنَاه. التَّْوِزيعِ  َمْوِضعَ  اإِليزاعَ  َجعَلَ 

ُعوهُ وِ  ُعوها ...»، وِمْنهُ َحِديُث الضَّحايا :  تَقَسَُّموه فِيما بَْينَُهم ، أَي : تََوزَّ  «.فَتََوزَّ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وابُن فاِرٍس في الُمْجَمل. : الشَِّديُد النَّْفِس  الُمتَِّزعُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

__________________ 
 «.قوله : وايء الفاعر ا مثله يف اللسان ا واألوىل أن يقو  : وواو الفاعر»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
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 .19( سورة النمر اآية 2)
 وروايته فيه : 167( ديوانه ص 3)

 بــــــــــــــطــــــــــــــعــــــــــــــٍن كــــــــــــــإيــــــــــــــزاي املــــــــــــــخــــــــــــــاض رشـــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــه 

 ضـــــــــــــــــــــــــــرٍب يــــــــــــــزيــــــــــــــر اهلــــــــــــــام مــــــــــــــن كــــــــــــــر مــــــــــــــفــــــــــــــر وِ     
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كَوَضَع ، َذَكَرَها الشَّْيُخ ابُن ماِلٍك فِي َشْرحِ الكافِيَِة ، وَشْيُخ َمَشايِخِ ُشيُوِخنَا  َوَزع ، كَوَعَد يَِعُد : َكفََّها ، لغَةٌ في يَِزعُ  َعْن َهَواَهاالنَّْفَس  َوَزعَ 

ِضّيِ.  َعْبُد القاِدِر بُن ُعَمَر البَْغَداِديُّ في َشْرحِ َشَواِهِد الرَّ

اعُ وِ  فُوِف. واِزعٍ  ٍن : َجْمعُ ، كُرّما الُوزَّ  ، وُهَو الَمَوكَُّل بالصُّ

 : اسٌم للَجْمعِ. الَوِزيعُ وِ 

 : بُيُوٌت ُمْنتَبََذةٌ َعْن ُمْجتََمعِ النّاِس ، قاَل الّشاِعُر يَْمَدُح َرُجالً : األَْوَزاعُ وِ 

م  هــــــــُ عحضــــــــــــــــــــــُ ــــــــَ يــــــــِض وبـ مــــــــِ َك ابجلــــــــَ تــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَ َت بـ لــــــــح لــــــــَ  َأحــــــــح

ر       حــــــــــــــــــــــُ ّرٌِ  لــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ تـ  ابأَلوحزَاعِ مــــــــــــــــــــــُ

  
َق وأَْصلََح. أَْوَزعَ وِ   بَْينَُهَما : فَرَّ

 ، كَصبُوٍر : اسُم امَرأَةٍ. َوُزوعُ وِ 

 : مانَعَهُ. واَزَعهُ وِ 

 ، وُهَو َعلَى الَمثَِل. واِزعٌ  والشَّْيبُ 

 ُمتَِّزٌع : َعِزيُز النَّْفِس ُمْمتَنٌِع.ويُقَاُل : ُهَو 

َعتْهُ األَْفَكاُر ، وهو عُ  وِمَن الَمَجاِز : تََوزَّ  القَْلِب. ُمتََوزَّ

ُعوا وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :  ُضيُوفَُهْم : َذَهبُوا بِِهْم إِلى بُيُوتِِهْم ، ُكلُّ َرُجٍل ِمْنُهم بطائِفٍَة ، وَكذِلَك تََوشَّعُوا. تََوزَّ

ِل اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، َوقََرأَ َزْيُد بُن َعلّي : َولَْم يُْؤتَ  ، كَدَعٍة وِزنَةٍ  ِسعَةً  ، كيََضعُه ، يََسعُه ُء ، بالَكْسرِ الشَّيْ  َوِسعَهُ  : [وسع]  ، وَعلَى األَوَّ

 بالَكْسِر. (1) ِسعَةً 

كما في األَساِس ، زاَد الَجْوَهِريُّ : أَْي : وأَْن  (2) [أَْن تَْفعََل َكذا] يََسعُكَ  ويَِضيُق َعْنَك ، وال ءٌ َشيْ  يََسعُنِي ، وال يََسعُكَ  ما يََسعُنِي يُقَاُل : إِنَّهُ وِ 

 .َوِسعَكَ  ءٌ َشيْ  َوِسعَنِي يَِضيَق َعْنَك ، بَْل َمتَى

تُِطيقُه ، وُهَو َمجاٌز ، قاَل الَجْوَهِريُّ : إِنََّما َسقََطِت الواُو ِمْنهُ في الُمْستَْقبَِل أَي : َهْل  ؟هذا تََسعُ  وَهلْ  ما أُِطيقُه. ، أَي : ذِلكَ  أََسعُ  ما ويُقَاُل :

عْ  ، أَْي : (3) َعلَْينَا َسعْ  اللُهمَّ  في النََّواِدِر :و ِلَما َذَكْرنَاهُ في باِب الَهْمَزةِ فِي َوِطَئ يََطأُ.  .َوّسِ

 بَْيتُه. َوِسعَهُ  ، وقَدْ   بالقَراِر فيهِ بَْيتَُك : أَْمرٌ  ليََسْعكَ  يُقَاُل :وِ 

 أََسعُ  ، على ِمثَاِل قَْوِلَك : أَنَا فيِه ِعْشُرونَ  يَتَِّسعُ  ِعْشُروَن َكْيالً ، أَي يََسعُه ِلِعْشِريَن ، وهذا يَتَِّسعُ  ِعْشِريَن َكْيالً ، أَي : يََسعُ  هذا اإِلناءُ  يُقَال :وِ 

 ، قاَل أَبُو ُزبَْيد الّطائِيُّ : َسعُنِييَ  هَذا األَْمَر ، وهذا األَْمرُ 

ًة  ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُودِّ آِون ِر ال اِ  َأهــــــــــــــــح قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح اُ  أَثـ  محــــــــــــــــَّ

ه مــــــــا      لــــــــح ينِّ بـــــــــَ َد مــــــــِ هــــــــح م اجلــــــــَ يــــــــهــــــــِ طــــــــِ ضُ أُعــــــــح  َأســــــــــــــــــــــَ

  
ِلذِلَك  يَتَِّسعُ  ِلِعْشِريَن َكْيالً ، أَي : يََسعُ  ِعْشِريَن َكْيالً ، َمْعنَاه : يََسعُ  واألَْصُل في هذا أَْن تَْدُخَل فِي ، وَعلَى ، والاّلُم ؛ ألَنَّ قَْولََك : هذا الِوَعاءُ 

 يَتَِّسعُ  فيِه ِعْشُروَن َكْيالً ، أَي يََسعُ  ِعْشُروَن َكْيالً ، َمْعنَاه : يََسعُهُ  ، وتَقُول : هذا الِوَعاءُ  (4)لََها  يَتَِّسعُ  ِرْجِلي ، أَْي : يََسعُ  ، وِمثْلُه : هَذا الُخفُّ 

فاِت ِمْن أَْشياَء َكثِيَرةٍ ، َحتّى يَتَّصَل الِفْعُل إِلى ما  (5)فيِه ِعْشُروَن َكْيالً ، واألَْصُل في هِذِه الَمْسأَلَِة أَْن يَُكوَن  بِصفٍَة ، َغْيَر أَنَُّهْم يَْنتَِزُعوَن الّصِ

 .(6)هُ َمْفعُوٌل بِه ، كقَْوِلَك : ِكْلتَُك ، وَوَزْنتُك واْستََجْبُت لََك ، وَمكَّْنُت لَك يَِليِه ، ويُْفِضي إِلَْيه ، كأَنَّ 

،  اتََّسعَ  ي :أَ  (7) (َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّماواِت َواْْلَْرضَ )وقَْولُه تَعالَى :  ءٍ ٍء ، َوَعلَى ُكّلِ َشيْ ٍء ، وِلُكّلِ َشيْ َرْحَمةُ هللِا ُكلَّ َشيْ  َوِسعَتْ  يُقَال :وِ 

 وُهَو َمَجاٌز.« ِمْنُكْم بَْسُط َوْجٍه ، وُحْسُن ُخلُقٍ  فَْليََسْعُهمْ  النّاَس بأَْمَواِلُكْم ، تََسعُوا إِنَُّكْم لَنْ »وفي الَحِديِث : 
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يِِّق ، الواِسعُ وِ   ولَْم يِضْق عنه. َوِسعَهُ  ، وقَدْ  كالَوِسيعِ  : ِضدُّ الضَّ

 اْختُِلَف فِيِه ، فِقيَل : ُهوَ   الُحْسنَىفي األَْسَماءِ  : الواِسعُ وِ 

__________________ 
 .247( سورة البقرة اآية 1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 ومثلها يف التكملة والتهذيب.« عليه»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 يتسض هلا وعليها.( الذي يف التهذيب : هذا اخلف يسض برجلي أي يسض لرجلي ا ويسض عل  رجلي أي 4)
 ( يريد حرف اجلر.5)
لك  (يف اللسان :واستجبت)ومكنتك ا أي كلت لك واستحيت  (واستجبتكيف اللسان :)( العبارة يف التهذيب : كقولك كلتك واستحيتك 6)

 ومّكنت لك.
 .255( سورة البقرة اآية 7)
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َب ُ  َيَسضُ  الَكِثرُي الَعطَاِء ال ِذي ُِحيرُت بُكرِّ َشيح  ُهوَ  َأو ألَنـحَبارِيِّ : وهَذا قـَوحُ  َأيب ُعبَـيحَدَة اا قاَ  ابُن ا ِلَما ُيسح
لِِه  ءٍ امل ا ِمنح قـَوح

يَض َخلحِقه َوِسضَ  ال ِذي ُهوَ  َأو : َُته ُكر  َشيح  َوِسَعتح و  ا رِزحقُه مجَِ  ٍء.ٍء ا َوَعَل  ُكرِّ َشيح ا وِلُكرِّ َشيح  ءٍ َرمحح
ةِ ، وأَُخوه : يَْحيَى بُن َحبّاَن َرَوى َعِن اْبِن ُعَمَر ، واْبِن َعبّاٍس ،  في ُصْحبَتِِه ِخالفٌ  األَْنَصاِريُّ بفَتْحِ الحاءِ  بُن َحبّانَ  واِسعُ وِ  ، قُتَِل يَْوَم الَحرَّ

ٌد هذا ِمْن ُشيُوخِ ماِلٍك ، وَحبّاُن بنُ  ٌد ، وُمَحمَّ ِه ، وَعْنهُ ابُن لَِهيعَةَ ، وقد تَقَدََّم ِذْكُره في  واِسعِ  وَعْنهُ اْبنُه ُمَحمَّ بِن َحبّاَن ، َعْن أَبِيِه ، وَعْن َعّمِ

 «.ح ب ب»

فاِهيَةُ ، َعلَى الَمثَِل ، ، ُمثَلَّثَةً : الِجَدةُ  الُوْسعُ وِ  ُجِل ، وقُْدَرةُ ذاِت اليَِد ، بالفَتْحِ ، وقِيَل : ُهَو قَْدُر ِجدةِ الرَّ  كالسَّعَةِ  والطَّاقَةُ ، ، والِغنَى ، والرَّ

 ، َكما َمرَّ فِي ِعَدٍة ، وَسيَأْتِي فِي ِزنٍَة َكذِلَك. ِعَوٌض عن الواوِ  السَّعَةِ  والهاُء فِي

ي الحاَجِة ، والسَِّريعِ الظَِّريِف النَِّجيِب ، وِمْنهُ ُخلُقِه ، وقَْد َمرَّ لَهُ أَنَّ النَّْدَب يُْطلَُق َعلَى الَخِفيِف ف ِلَسعَةِ  كَسَحاٍب : النَّْدبُ  الَوَساعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

 قَْولُُهم : أَراَك نَْدباً فِي الَحَوائِجِ.

 ، قاَل الُمَسيَُّب بُن َعلٍَس : َوَساعٌ  يُقاُل : فََرسٌ  الَخْطِو والذَّْرعِ  الواِسعُ  ِمَن الَخْيِل : الَجَواُد ، أَو الَوساعُ وِ 

يَ  هــــــــا ِإذا هــــــــِ تــــــــَ ر  حــــــــاجــــــــَ تح  فــــــــَتســــــــــــــــــــــَ َرضــــــــــــــــــــــَ  َأعــــــــح

ِن      ــــــــــح َدي ــــــــــَ ــــــــــي رُِح ال ٍة ســــــــــــــــــــــــُ يصــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــِ  َوســــــــــــــــــــــــاعِ خبــــــــــَ

  
 فِي السَّْيِر. اتََّسعَ  : َسعَةً و ، ساَعةً وَ  ، كَكُرَم ، َوُسعَ  ، وقَدْ  كالَوِسيع

حاحِ : ماَءاِن  : ماءٌ  َوِسيعٌ وِ   ، وُهَما الدُّْحُرضاِن اللََّذاِن في ِشْعِر َعْنتََرةَ : بَْيَن بَنِي َسْعٍد وبَنِي قَُشْيرٍ  (1)وفي الّصِ

تح  حـــــــَ بـــــَ ِ فـــــــَبصـــــــــــــــــــح اح ُرضـــــــــــــــــــَ تح مبـــــــاِء الـــــــد حـــــح رِبـــــــَ  شـــــــــــــــــــَ

مِ      لــــــــــــَ يـــــــــــــح يــــــــــــاِض الــــــــــــد  نح حــــــــــــِ ُر عــــــــــــَ فــــــــــــِ نــــــــــــح  َزوحرَاَء تـــــــــــــَ

  
 : ماٌء لبَنِي َسْعٍد ، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ قَْوَل الّشاِعِر : َوِسيعٌ  وقَاَل األَْزَهِريُّ :

يـــــــــــمٌ  قـــــــــــِ ُض مـــــــــــاَءُه  مـــــــــــُ نـــــــــــَ بـــــــــــاَن ميـــــــــــَح نـــــــــــح ـــــــــــَ لـــــــــــَ  بـ  عـــــــــــَ

ــــــــضٍ مــــــــاُء وِ      ي ِر  َوســــــــــــــــــــــِ رحمــــــــِ اَن مــــــــُ طحشــــــــــــــــــــــَ (2)مــــــــاُء عــــــــَ
 

  
،  أَْعَجِميٌّ أُْدِخَل عليِه اْل ، وال يَْدُخُل َعلَى نََظائِِره كيَِزيدَ  نَبِّيٍ ِمَن األَْنبِيَاِء ِمْن َولَِد هاُروَن عليِه الّسالُم ، وُهَو اْسمٌ  ، كيََضُع : اسم يََسعُ وِ 

حاحِ ، ْعِر ، كَما فِي الّصِ ، وهي ِقَراَءةُ َحْمَزةَ والِكَسائِّيِ وَخلٍَف ،  الَمْينِ ب (3) َء واللَّْيَسعَ وقُِرى ويَْعَمَر ، ويَْشُكَر ، إِاّل فِي َضُروَرةِ الّشِ

 والباقُوَن بالٍم واِحَدةٍ.

ُجُل : أَْوَسعَ وِ   .(4) (َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُهُ )وِغنًى ، وهو َمَجاٌز ، وِمْنهُ قولُه تَعالَى :  َسعَةٍ  صاَر ذا الرَّ

حاحِ ، أَْغنَاهُ  ، أَي : هللاُ تَعالَى َعلَْيهِ  أَْوَسعَ  يُقَاُل :وِ  ً  عليهِ  كَوسَّعَ  ، كما في الّصِ  (َوالسَّماَء بَ نَ ْيناها ِِبَْيد  )، وُهَو َمجاٌز ، وقَْولُه تَعالَى : تَْوِسيعا

حاحِ.، َكمَ  َسعَةٍ  : صاَر ذا أَْوَسعَ  ، من أَْغنِيَاُء قاِدُرونَ  أَي : (5) لَُموِسعُونَ  َوإِنّا  ا في الّصِ

حاحِ. تَفَسَُّحوا أَي : في الَمْجِلِس  تََوسَّعُواوِ   ، كما في العُباِب والّصِ

ً وِ  حاحِ ، : ِضدُّ َضيَّقَه َوسَّعَهُ تَْوِسيعا ً  : صار اْستَْوَسعَ و ، فاتََّسعَ  ، كما في الّصِ حاح. واِسعا  ، كما في الّصِ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليِه :

يِت ِكتابَهُ ، وقد َمرَّ ِذْكُره. السَّعَةُ  : التَّْوِسعَةُ  ّكِ ى ابُن الّسِ  ، وبه َسمَّ

 .(6) اتّسع كفَِرَح ، َوِسعَ و ، َوِسيعُ  ُء ، كَكُرَم ، فُهوَ الْشيْ  َوُسعَ و ، كَوِرَث يَِرَث ، لُغَةٌ قَِليلَةٌ. َوِسعَه يَِسعُهوِ 

 أَْكثَُر وأَْقيَُس. يَتَِّسعُ و ، أَراُدوا : يَْوتَِسُع ، فأَْبَدلُوا الواَو أَِلفاً َطلَباً للِخفَِّة ، كما قالُوا : ياَجُل ونَْحُوه ، ياتَِسعُ  وَسِمَع الِكَسائِيُّ :
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ً  َء : َوَجَدهُ الشَّيْ  اْستَْوَسعَ وِ  ً  ، وَطلَبَه واِسعا  .واِسعا

ً  َصيََّرهُ  أَْوَسعَهوِ   .َوسَّعَ  بَمْعنَى أَْوَسعَ  ، َجعَلَ  َسعَةً  أَي َجعَْلنا بَْينَها وبَْيَن األَْرِض  (َوِإاّن َلُموِسُعونَ )ى : ، وقِيَل فِي قَْوِله تَعالَ  واِسعا

 ، ِكالُهَما : َرفََّههُ وأَْغنَاهُ. َوسَّعَ و يََسُع َسعَةً  َعلَْيهِ  َوَسعَ وِ 

__________________ 
ُرٌض : ماءان1)  ... ( يف الصحاح : ووسيُض وُدحح
 قا  : والوشيض موضض يف قو  ا طيئة الشاعر ا وذكر البيت مض بيت آخر قبله برواية : وماء وشيض.« الوشيض»لبيت يف معجم البلدان ( ا2)
 من سورة األنعام. 86( من اآية 3)
 .236( سورة البقرة اآية 4)
 .47( سورة الذارايت اآية 5)
 ... الطري  اي َتِسضُ كوِسض ولض الكسائي :( كذا ابألصر ا والذي يف اللسان : واّتسض :  6)
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ْنيَا : ُمَوسَّعٌ  وَرُجلٌ   له فِيها. ُمتَّسعٌ  َعلَْيِه الدُّ

 ، قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : يَسعَهُ  َء : َجعَلَهُ الشَّيْ  أَْوَسعَهُ وِ 

ضُ  وســــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــاً  فــــــــــــتــــــــــــُ طــــــــــــًا ولــــــــــــَح ــــــــــــِ ا أَق هــــــــــــَ لــــــــــــَ  َأهــــــــــــح

ٌض ورِي  وِ      بـــــــــــَ ىًن شـــــــــــــــــــــــــِ نح غـــــــــــِ َك مـــــــــــِ بـــــــــــُ (1)َحســـــــــــــــــــــــــح
 

  
 .تََسعُنا أَي : اْجعَْلَها« َرْحَمتَكَ  أَْوِسْعنا اللُهمَّ »ي الدُّعاِء : وف

ا ،؟وقاَل ثَْعلٌَب : قِيَل الْمَرأَةٍ : أَيُّ النَِّساِء أَْبغَُض إِلَْيكِ  ا. تُوِسعُ و فقَالَْت : الَّتِي تَأُْكُل لَمًّ  الَحيَّ َذمًّ

 الَخْلِق ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : واِسعَةُ  : َوساعٌ  ونَاقَةٌ 

ــــــــــَ   ُن ابل حــــــــــ  طــــــــــَ ُ
ُز املــــــــــ هــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــعــــــــــِ هــــــــــا ال يحشــــــــــــــــــــــــُ  عــــــــــَ

وَد      عــــــــــُ ا الــــــــــقــــــــــَ هــــــــــَ اتِّ وِإيضــــــــــــــــــــــــاعــــــــــُ  الــــــــــَوســــــــــــــــــــــــاعــــــــــَ

  
الَخْطِو ،  واِسعُ  أَي : َوَساعٌ  َجَملٌ أَي : أَْعَجَل َجَمٍل َسْيًرا ، يُقَاُل : « َجَمٍل َرِكْبتُه قَطُّ  أَْوَسعَ  فاْنَطلَقَ »:  عنههللارضيوفي َحِديِث جابٍِر ، 

ْيِر.  َسِريُع السَّ

 الَخْطِو. واِسعَةُ  ونَاقَةٌ ِميساٌع :

 .ُمتَِّسعٌ  : َوساعٌ و َوِسيعٌ  وَسْيرٌ 

 النََّهاُر وَغْيُره : اْمتَدَّ وطاَل. اتََّسعَ وِ 

 ، أَي َمْصِرٌف. ُمتََّسعٌ  وما ِلي َعْن ذاكَ 

 فِي َخْطِوَك وَمْشيَِك. اتَِّسعْ  يا َجَمُل ، في َمْعنَى َسعْ  ُهم قالُوا :: َزْجٌر لإِلِبِل ، كأَنَّ  وَسعْ 

َجاُج : ُجِل ، بالتَّْخِفيِف ، أَي : َوَسعَ  وقاَل الزَّ  َعلَْيِه. أَْوَسعَ  هللا َعلَى الرَّ

 ، كَسَحاٍب : واٍد ِمْن أَْوِديَِة اليََمِن. َوساعٌ وِ 

 الَوِشيعُ و ، وقِيَل : َغْيُره. (2)، بال الم ، ويُقَاُل : ُهو الِّذي َعنَى بِه َعْنتََرةُ الّشاِعُر  َوِشيعٌ وقِيَل : ماٌء ، ويُقَاُل : ، كأَِميٍر : ع الَوِشيعُ   :[وشع]

وُسدَّ َخَصاُصها  ، َكَذا نَصُّ العُبَاِب ، وفي اللِّساِن : كالُخّصِ ، باِت السَّْقِف ، وُربَّما أُقِيَم َعلَى الُخّصِ َشِريَجةٌ ِمَن السَّعَِف تُْلقَى َعلَى َخشَ  :

 قاَل ُكثَيٌِّر :« بَسعٍَف وَخَشبٍ  َوِشيعٌ  والَمْسِجُد يَْوَمئذٍ »الَحِديُث :  ، وِمْنهُ  َوشائِعْ  ، والَجْمعُ  بالثُّمامِ 

نح  تح مــــــــِ فــــــــَ ا  ِدايٌر عــــــــَ َد مــــــــَ عــــــــح ــــــــَ َف بـ يــــــــح ز َة الصــــــــــــــــــــــ   عــــــــَ

ن       هــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ د  عــــــــــَ يــــــــــضَ  ــــــــــُِ ا الــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــَ مــــــــــ  ثــــــــــَ ُ
 املــــــــــ

  
ّي  ةُ ، يَْعنِي تَْجعَلُه َجِديًدا ، قاَل ابُن بَّرِ  وِمثْلُهُ اِلْبِن َهْرَمةَ :: أَْي : تُِجدُّ َعزَّ

َزٍم  ِة َأخــــــــــــح ــــــــــــَ رُبحق ــــــــــــِ َة َأوح ب قــــــــــــَ ــــــــــــح َويـ َو  ســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــِ ل ــــــــــــِ  ب

ن       هــــــــــــــِ ــــــــــــــِ ٌم عــــــــــــــلــــــــــــــ  آالئ ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــضُ خــــــــــــــِ ي  َوشــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 : َسْقُف البَْيِت. الَوِشيعُ  : الثَُّماُم ، وقاَل َغْيُره : الَوِشيعُ  قاَل : وقاَل السُّكَِّريُّ :

إِلَْيَها ، وقاَل َغْيُره : ُهَو َحِظيَرةُ الشََّجِر َحْوَل الَكْرِم  الشََّجِر والشَّْوِك َمْنعاً للّداِخِلينَ ما ُجِعَل َحْوَل الَحِديقَِة ِمَن  : الَوِشيعُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

 .الَوشائِعُ  والبُْستَاِن ، والَجْمُع :

 والَجثَْجاِث. ٌء كالَحِصيِر يُتََّخذُ ِمن الثَُّمامِ َشيْ  : الَوِشيعُ وِ 

 َجر فَسقََط.ما يَبَِس ِمَن الشَّ  : الَوِشيعُ وِ 

 الثَّْوَب : إِذا َرقََّمه بعَلٍَم ونَْحِوه. َوشَّعَ  ، وقَدْ  َعلَُم الثَّْوبِ  : الَوِشيعُ وِ 

ِرّماُح يَِصُف صائًِدا : َعلَى َرأِْس البِئِْر ، يَقُوُم َعلَْيَها الّساقِي تُوَضعُ  َخَشبَةٌ َغِليَظةٌ  الَوِشيعُ  قاَل أَبو َسِعيٍد :وِ   ، قاَل الّطِ
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ا فـــــــــــــــَبزَ  مـــــــــــــــَ ا كـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ َم عـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح     الســـــــــــــــــــــــــــــ 

ي      اقـــــــــــــــِ يـــــــــــــــضُ َز   ابلســـــــــــــــــــــــــــــّ امح  َوشـــــــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ
َ

 املـــــــــــــــ

  
ى الَحفَّ   :الَوِشيعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  ِة : َوشاِئعُ  والَجْمُع : (3) َخَشبَةُ الحائِِك الَّتِي تَُسمَّ مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

ه  نـــــــَ جـــــــح فـــــــاٍت َنســـــــــــــــــــــَ عحصـــــــــــــــــــــِ نح مـــــــُ ٌب مـــــــِ عـــــــَ لـــــــح ِه مـــــــَ  بـــــــِ

رحَدُه      ــــــــــُ اين بـ مــــــــــَ ِج الــــــــــيــــــــــَ َنســــــــــــــــــــــــح ضِ كــــــــــَ  ابلــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــائــــــــــِ

  
__________________ 

 .179واملثبت عن الديوان ص « لناً وأقصاً »( ابألصر 1)
 ( يعين قوله :2)

 شــــــــــــــــــــــــربـــــــــــت مبـــــــــــاء الـــــــــــدحـــــــــــرضــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــبصــــــــــــــــــــــــبـــــــــــحـــــــــــت 

 زوراء تــــــــــــــــنــــــــــــــــفــــــــــــــــر مــــــــــــــــن حــــــــــــــــيــــــــــــــــاض الــــــــــــــــديــــــــــــــــلــــــــــــــــم    

  

 وسيض ودحرض ماءان ا و ا الدحرضان اللذان يف شعر عنرتة وذكر البيت.وقد مّر يف وسض : 

 كالقاموس.« ا ف»ابجليم ا واللسان والتهذيب « اجلف»( عن القاموس وابألصر 3)
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ئِيِس فِي العَْسَكِر يُْشِرُف ِمْنهُ َعلَْيهِ  : الَوِشيعُ وِ  كاَن أَبُو بَْكٍر ، َرِضَي هللا تَعالَى َعْنهُ ، مع النَّبِّيِ »الَحِديُث :  وِمْنه َعِريٌش يُْبنَى للرَّ

 أَي في العَِريِش.« يَْوَم بَْدرٍ  الَوِشيعِ  في وسلموآلهعليههللاصلى

 .الَوشائِعُ  ، والَجْمُع : : َطِريقَةُ الغُبَارِ  الَوِشيعَةُ وِ 

يَتو ِمَن الَوْشيِ وَغْيِره ، قاَل األَْزَهِريُّ : يُلَفُّ َعلَْيَها أَْلواُن الغَْزلِ  ، أَو قََصبَةٌ  َخَشبَةٌ  : الَوِشيعَةُ وِ   ، أَْي قََصبَةُ الحائِكِ  القََصبَةُ  ِمْن ُهنا ُسّمِ

:  الَوِشيعَةُ  يِعَةٌ ، وَوِليعَةٌ ، وَسِليَخةٌ ، ونَْضلَةٌ ، وقِيَل :: وشَ  ـ (2)ِلما َكَسا الغاِزُل الَمْغُزوَل  ـ، ويُقَاُل  (1)فيها  يَُوشَّعُ  ، ألَنَّ الغَْزلَ  َوِشيعَةً 

 للنَّْسجِ. يَْجعَُل فِيها النَّّساُج لُْحَمةَ الثَّْوبِ  قََصبَةٌ 

 الطَِّريقَةُ فِي البُّْرِد. : الَوِشيعَةُ وِ 

 .َوِشيعَةٌ  ِمَن القُْطِن أَِو الغَْزِل : ُكلُّ لَِفيفَةٍ  قِيَل :وِ 

ِرّماحِ : الَوُشوعُ وِ  ُق في الَجبَِل ِمَن النَّبَاتِ  في بَْيِت الّطِ  ، وُهَو قَْولُه : َما يَتَفَرَّ

ا وِ  هــــــــــَ رححــــــــــِ اٍر َأطــــــــــاَع ِلســــــــــــــــــــــــَ كــــــــــَ ُ  أَبــــــــــح لــــــــــح ا جــــــــــَ  مــــــــــَ

     ِ اح ٍر ابلــــــــــــــــَواِديــــــــــــــــَ ىَن مثــــــــــــــــََ وعُ جــــــــــــــــَ  (3) َوشــــــــــــــــــــــــــــــُ
  

 .(4)« ع ش و»وٌع ، والواُو للنََّسِق ، وقَْد أََشْرنا إِلَْيِه في وقِيَل : إِنََّما ُهَو شُ 

يِت. الَوُجورُ  : الَوُشوعُ وِ  ّكِ بِّيِ ، ِمثُْل النَُّشوع ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن اْبِن الّسِ  يُوَجُره الصَّ

 ، كما في العُبَاِب. ، كَوَضعَهُ : َخلََطه َوَشعَهُ وَ 

ً  الَجبَلَ  َوَشعَ  ُعبَْيٍد :قاَل أَبُو وِ  . َصِعَدهُ  : َوْشعا  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ّمِ ، قالَهُ اللَّْيُث. ُوُشوعٌ  ، وقِيَل هو ما اْجتََمَع َعلَى أَْطرافِها ، َجْمعُه : َزْهُر البُقُولِ  الَوْشعُ وِ  رّماحِ َمْن َرَواهُ بالضَّ ّمِ ، وبه فَسََّر قَْوَل الّطِ  ، بالضَّ

ّمِ ، فعَلَى الفَتْحِ : إِمّ  ُوُشوعٌ  ، َجْمعُه : َشَجُر البانِ  : الَوْشعُ و ِرّماحِ ، فِفي البَْيِت ِرَوايَتَاِن : بالفَتْحِ والضَّ َر أَْيضاً قوُل الّطِ ّمِ ، وبه فُّسِ ا أَْن بالضَّ

أَْصِل الَكِلَمِة ُمْفَرٌد ، كَصبُوٍر ، بَمْعنَى  [ِمنْ ]: َحبُّ الباِن ، وَعلَى أَنَّه  يَُكوَن الَواُو للنََّسِق ، أَْو من أَْصِل الَكِلَمِة ، فإِْن كاَن للنََّسِق فالشُّوعُ 

ّمِ إِّما أَنَّه َجْمعُ  ِق ، وَعلَى ِرَوايَِة الضَّ  ْل.بَمْعنَى َزْهِر البُقُوِل ، أَو بَمْعنَى َشَجِر الباِن ، ُكلُّ ذِلَك قَْد قِيَل ، فتَأَمَّ  َوْشعٍ  الَكثِيِر الُمتَفَّرِ

تَْيِن : بَْيُت العَْنَكبُوتِ  : الُوُشعُ وِ   عن اْبِن َعبّاٍد. بَضمَّ

يِن : بضّمِ أَّوِلهِ  يُوَشعُ وِ  ُل ِمْن ُموَسى َعلَْيِه  صاِحُب ُموَسى ، َعلَْيهما السَّالمُ  وفَتْحِ الّشِ ، وَوِصيُّه ، وفَتَاهُ الَِّذي ُردَّْت لَهُ الشَّْمُس ، وُهَو يَتَنَزَّ

 ، اإِلْسالمِ  في ، وسلموآلهعليههللاصلىفِي بَنِي إِْسَرائِيَل َمْنِزلَةَ أَِميِر الُمْؤِمنيَن َعلّيِ بِن أَبِي طاِلٍب ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِمْن َرُسوِل هللِا الّسالُم 

 أَفراييم بن يُوُسَف َعلَْيه السَّالُم.بُن نُوَن بِن عاَزَر بِن شوتالخ بن راياذ بن باِحث بن العاذ بن يارذ بن شوتالخ بن  يُوَشعُ  وُهوَ 

ِريُر :وِ  البُقُوُل ، أَي : َخَرَجْت ُزْهَرتَُها ، نَقَلَه  أَْوَشعَتِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : األَْشَجاُر : أَْزَهَرتْ  أَْوَشعَتِ  قاَل أَبُو َسِعيٍد الضَّ

.  الّصاَغانِيُّ

 ، أَي : ُمَوشًّى ، ذُو ُرقُوٍم وَطَراِئَق. ُمَوشَّعٌ  ، أَي َرْقُمه بعَلٍَم أَو نَْحِوه ، وفي األََساِس : بُْردٌ  الثَّْوِب : إِْعالُمه تَْوِشيعُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

حاحِ ، وُهَو قَْوُل اللَّْيِث ، وأَْنَشَد ِلُرْؤبَةَ  القُْطن : لَفُّه بَْعَد نَْدفهِ  تَْوِشيعُ وِ   :، َكما في الّصِ

ا  عـــــــَ يــــــَ اَر اأَلصـــــــــــــــــــح بـــــــَ وهـــــــا الـــــغــــــُ ســـــــــــــــــــُ كح  فـــــــانحصـــــــــــــــــــــاَع يـــــَ

َن      طـــــــــــُ اِس الـــــــــــقـــــــــــُ يـــــــــــَ َف الـــــــــــقـــــــــــِ دح انـــــــــــَ عـــــــــــَ َوشـــــــــــــــــــــــــ 
ُ

 املـــــــــــ

  
 .(6)وَهيَّأَتْهُ للنَّْدِف بَْعَد الَحْلجِ ، وهو التَّْزِبيُد والتَّْسبِيُخ  (5)الَمْرأَةُ قُْطنَها : إِذا قََرَضتْهُ  َوشَّعَتِ  وفي اللَِّساِن :

. أَو ُهَو أَْن يَُداَر الغَْزُل باليَِد َعلَى اإِلْبَهاِم والِخْنَصِر ، فيُْدَخَل فِي القََصبَةِ   نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 كما ُهوَ  الشَّْيُب تَْوِشيعاً : َعالهُ  َوشَّعَه قاَل ابُن فاِرٍس :وِ 

__________________ 



10883 

 

 «.فيه»( عن التهذيب وابألصر 1)
 «.املِغَز َ »( يف التهذيب واللسان : 2)
 ( ضبطت بفتح الواو عن التهذيب واللسان.3)
 ء هبذا املعىن.شي« شوع»( كذا ومل يرد يف 4)

فالواو واو النس  ومن رواه : ُوشوع فهو مجض َوشحض وهو زهر والذي يف التهذيب هنا : ويرو  : وشوع بضم الواو ا فمن رواه ابلفتح وشوع 
 البقو .

 وقير وشوع : كثري ا وقير إن الواو للعطف والشوع : شجر البان ا قاله يف اللسان. وسريد ما يقرب منه.

 طعة منه.التقطيض ا والفرصة من الصوف : الق ونراها الصواب فالتفريص :« ( األصر واللسان ويف التهذيب : فَرصته5)
 «.والتسبيح»( عن التهذيب وابألصر 6)
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َتَمَر َأنح َيُكونَ  َدَر ا فاحح َصــــح
َعه َنص  الُعَباِب ا غرَي أَن ه ملَح َيذحُكِر امل حاِح ا نـََعمح   َوشــــَ واِفُ  ِلَما يف الصــــِّ

َ
َعه ا وهذا ُهَو امل كَوضــــَ

 وَنَصَر ا مبَعحىًن واِحٍد. (1) [الشيب]فيِه ا وأَتـحَلَض فيِه ا وَسب َر فيِه  َوش ضَ و  الَقِترُي ا َوش َعهُ  ذََكَر يف اللَِّساِن :
 قاَل الّشاِعُر : بِه : تََكثََّر بهِ  تََوشَّعَ وِ 

ُرٌ    ابلَكِذبح  أَتـََوش ضح ملَح ِإيّنِ امح
َسْن بِه ، ولم أَتََكثَّْر بِه.  وقَاَل ابن ِجنِّي : َمْعنَاهُ لم أَتَحَّ

فَذَهبَْت يَِميناً وِشماالً ، كأَنََّها  لتَْرَعاهُ  واْرتَفَعَْت فيهِ  َصِعَدتْ  : إِذا الغَنَُم في الَجبَلِ  تََوشَّعَتِ و يَِميناً وِشَماالً ، فِيهِ  أََخذَ  : إِذا في الَجبَلِ  تََوشَّعَ وِ 

قَْت.  تَفَرَّ

 .الَوِشيعِ  َعلَى : اْستَقَى اْستَْوَشعَ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ً  القُْطنَ  َوَشعَ  ً  : لُغَةٌ فِي َوْشعا  ، وَكذِلَك َغْيُر القُْطِن. َوشعَه تَْوِشيعا

 : ُكبَّةُ الغَْزِل. الَوِشيعَةُ وِ 

 ، بالفَتْحِ : النَّْبذُ ِمْن َطْلعِ النَّْخِل. الَوْشعُ وِ 

 ُء القَِليُل ِمَن النَّْبِت فِي الَجبَِل.والشَّيْ 

ُروُب ، عن أَبِي َحنِيفَةَ ، ويُقَاُل : الُوُشوعُ وِ   ، كما يُقَال : َوْشٌم وُوُشوٌم. ُوُشوعٌ و ِمْن َخْيٍر ، َوْشعٌ  : الضُّ

 ِء.ي الشَّيْ ِء ف: ُدُخوُل الشَّيْ  التَّْوِشيعُ وِ 

َق.الشَّيْ  تََوشَّعَ وِ   ُء : تَفَرَّ

قَةُ. (2) الَوُشوعُ وِ   : الُمتَفَّرِ

 البَْقلَةُ : اْنفََرَجْت َزْهَرتُها. َوَشعَتِ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

ً  َعلَى َكْرِمِهم َوشَّعَواوِ   : َحَظُروا. تَْوِشيعا

 َحِظيَرةِ َعلَى الَجْوخاِن ، يُْنَسُج نَْسجاً.كَمعَظٍَّم : َسعٌَف يُْجعَُل ِمثَْل ال الُمَوشَّعُ وِ 

ً وِ   : َخلََط ، قاَل العَّجاُج : َوشََّع تَْوِشيعا

 بَكَدرح  يـَُوش ضح صايف الّنَحاِس ملَح 
ً  فيهِ  يََشعُ  في الَجبَلِ  َوَشعَ و أَْي : لَْم يُْخلَْط. ً و ، َوْشعا ً  : لُغَةٌ فِي ُوُشوعا ُمتََوقٌِّل له : فيِه  لَوُشوعٌ  : إِذا َعالهُ ، وإِنَّه تََوشَّعَه ، وَكذِلك َوَشعَه َوْشعا

 ، عن اْبِن األَْعَراِبّيِ ، قاَل : وَكذِلك األُْنثى ، وأَْنَشَد :

رح  دح حنــــــــــََ ٍخ قــــــــــَ يــــــــــح َة شــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــَ قــــــــــح هــــــــــا لــــــــــِ مــــــــــِّ لــــــــــُ ــــــــــح  َويـ

ِر ا  (3)َحوحســـــــــــــــــــــاُء      هـــــــح وعٌ يف الســــــــــــــ  رح  َوشــــــــــــــُ ـــــــَ  يف اجلَب

  
 الشَّْيُب َرأَْسه : َعالهُ. تََوشَّعَ وِ 

َع بَنُو فاُلٍن ُضيُوفَُهم ،  َسَواٌء ، أَْي : َذَهبُوا بِِهْم إِلَى بُيُوتِِهْم ُكلُّ َرُجٍل ِمْنُهم بطائِفٍَة. تََوشَّعُواو وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : تََوزَّ

 لَْيِه السَّالُم بالِعْبرانِيَِّة.: اْسُم ِعيَسى عَ  إِيُشوع وَذَكَر اللَّْيُث فِي هذا التَّْرِكيبِ 
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كُ  ، بالفَتْحِ ، الَوْصعُ  : [وصع] حاحِ ، وقِيَل : يُْشبُِهه فِي  طائٌِر أَْصغَُر ِمَن العُْصفُورِ  وَعلَى األَِخيِر اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ : ويَُحرَّ َكما فِي الّصِ

ْعِو  ِغيُر ِمَن العََصافِيِر ، وقِيَل : ِمْن أَْواَلِدَها وقِيَل : هو َمْقلُوُب الصَّ ، كَجَذَب وَجبََذ ، قالَهُ اللَّْيُث ، وفي  (4)ِصغَِر ِجْسِمه ، وِقيَل : ُهَو الصَّ

 كِغْزالنٍ  ِوْصعانٌ  : ج ُرِوَي الَحِديُث بالَوْجَهْيِن ،« الَوْصعُ  إِْسَرافِيَل ، وإِنَّه ليَتََواَضُع هلِل َحتَّى يَِصيَر كأَنَّهُ إِنَّ العَْرَش َعلَى َمْنِكِب »الَحِديِث : 

 كَوَرٍل وِوْرالٍن.

 َصْوُت العََصافِيِر. ، كأَِمير : الَوِصيعُ وِ 

َكةً َعلَى الصَّواِب ، كما َضبََطهُ الّصاَغانِيُّ ، وإِْطالُق الُمَصنِِّف يُوِهُم  كالَوَصعِ  أَي العََصافِيرُ  ِصغَاُرَها : الَوِصيعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ُمَحرَّ

 الفَتَْح.

 ٍء ، وهو :في َشيْ الطائِر  الَوِصع ، وال أَْدِري َمْن ُهَو ، ولَْيَس ِمنَ  قَْول الّشاِعرِ  قاَل َشِمٌر : لَْم أَْسَمع الَوْضَع في َكالِمِهم ، إِاّل أَنِّي َسِمْعتُ وِ 

و    وحىَل ا وخـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ـــــــــــــح َم مـــــــــــــا اقـ عـــــــــــــح  َأانَخ فـــــــــــــنـــــــــــــِ

      ٍ لـــــــــَ  مخـــــــــَح نَ عـــــــــَ عـــــــــح وبِ  َيصــــــــــــــــــــــَ بـــــــــُ  َحصــــــــــــــــــــــَ  اجلـــــــــَ

  
 بَضمِّ  ، يَُصْعنَ  أَو الصَّوابُ  هذا تَْفِسيُر َشِمٍر ، يُغَيِّْبنَه في األَْرِض  الَحَصى : يََصْعنَ و أَي : الثَِّفناُت الَخْمسُ  قاَل :

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.1)
 ( ضبطت بفتح الواو عن اللسان.2)
 ( يف امكم حوشاء ابلشا املعجمة.3)
 «.العصو»( عن اللسان وابألصر 4)
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َ  ا قاَله اأَلزحَهرِي. الصادِ   ا َأي يـَُفّرِقـحَنها ا يـَعحيِن الث ِفناِت اخَلمح
ً  ، بفَتْحِ ضاِدِهما ، يََضعُه ِمْن يَِده ، َوَضعَهُ  : [وضع] ً و ، بالفَتْحِ ، َوْضعا وهِذه عن الفَّراِء ، كما في العُبَاِب  ويُْفتَُح ضاُده ، كَمْجِلٍس ، َمْوِضعا

حاحِ : أَنَّ ، والَِّذي يَْقتَِضيِه  بالَكْسِر ، في َمْعنَى اْسِم الَمَكاِن ، وقاَل : َسِمعَها الفَّراُء ، وفي  الَمْوِضعِ  ، بالفَتِْح ، لُغَةٌ في الَمْوَضعَ  نَصُّ الّصِ

ِمّما  ـِخير ناِدٌر ؛ ألَنَّه لَْيَس فِي الَكالِم َمْفعٌَل بالفَتْحِ ، األَ  الَمْوَضعُ و الَمْوِضعُ  ، واسُم الَمَكانِ  َمْوِضعٌ  َمْعُروفَةٌ ، واِحُدها الَمواِضعُ  اللَِّساِن :

ا َمْوَهٌب ، وَمْوَرٌق فِلْلعَلَِميَِّة ، وأَّما :  ـال َمْصَدًرا  ـاْسماً  ـفاُؤه واٌو  ً « اْدُخلُوا َمْوَحَد َمْوَحدَ »إِاّل هَذا ، فأَمَّ ً  ففَتَُحوهُ إِذ كاَن اْسما ،  َمْوُضوعا

ْل ذلِ  ً و َك ،لَْيَس بَمْصَدٍر وال َمَكاٍن ، وإِنََّما ُهَو َمْعُدوٌل عن واِحٍد ، هَذا ُكلُّه قَْوُل ِسيبََوْيٍه ، فتَأَمَّ ، وُهَو ِمثُْل الَمْعقُوِل ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  َمْوُضوعا

 وَحطَّهُ. ، ولَهُ نََظائُِر تَقَدََّم بَْعُضها ، والَمْعنَى : أَْلقَاهُ ِمْن يَِدهِ 

ً  َعْنهُ  َوَضعَ وِ   َحطَّ ِمْن قَْدِره. : َوْضعا

ً  َعْن َغِريِمهِ  َوَضعَ وِ  ً  نَقََص ِمّما لَهُ  ، أَْي : َوْضعا لَهُ : أََظلَّهُ هللاُ تَْحَت َعْرِشِه يَْوَم ال  َوَضعَ  َمْن أَْنَظَر ُمْعِسًرا أَوْ »الَحِديُث :  ، ومْنهُ  َعلَْيِه َشْيئا

 .(1)« ِظلَّ إاّل ِظلُّه

 ، وهِذه َعِن اْبِن َعبّاٍد ، كأَْوَضعَتْ  لَه الَجْوَهِريُّ ،، نَقَ  : َرَعِت الَحْمَض َحْوَل الماِء ولم تَْبَرحْ  تََضُع َوِضيعَةً  اإِلبِلُ  َوَضعَتِ  قاَل أَبُو َزْيٍد :وِ 

 أَنَا ، أَي : َوَضْعتَُها َكذِلكَ و زاَدها صاِحُب الُمِحيِط ، قاَل أَبُو َزْيٍد : ُموِضعَةٌ و ، واِضعٌ و ، ُهَو نَصُّ أَبِي َزْيٍد ، وزاَد َغْيُره : واِضعَةٌ  فِهيَ 

ّي قَْوَل الّشاعِ  ْوُضوَعةٌ مَ  أَْلَزْمتُها الَمْرَعى ، فَِهي  ِر :، قاَل الَجْوَهِريُّ : يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى ، وأَْغفَلَهُ الُمَصنُِّف تَْقِصيراً ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ًة  يــــــــــــبــــــــــــَ اِداَيِت جنــــــــــــَِ يب يف الــــــــــــعــــــــــــَ  رََأ  صــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ

ا يف وِ      اهلـــــــــــَ ثـــــــــــَ اتِ أَمـــــــــــح عـــــــــــَ َوامــــــــــِ ِ  الـــــــــــواضــــــــــــــــــــــــِ  الـــــــــــقـــــــــــَ

  
 .واِضعَةٍ  ُهَو َجْمعُ 

ً  فاُلٌن نَْفَسهُ  َوَضعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  ً و ، َوْضعا ّمِ ، ُوُضوعا  أََذلََّها. : ـوهِذه َعِن اللِّْحيَانِّيِ  ـبالَكْسِر  قَبِيَحةً  ِضعَةً و ، بالفَتْحِ ، َضعَةً و ، بالضَّ

عَةُ وِ  ْفعَِة في القَْدِر ، واألَصْ  الضَّ وا الَحْذَف ، بالفَتْح والَكْسِر : ِخالُف الّرِ ُل ِوْضعَةٌ ، َحَذفُوا ِمْن ِعَدةٍ وِزنٍَة ، ثّم إِنَُّهم َعَدلُوا بِها َعْن فِْعلٍَة ، فأَقَرُّ

عَةُ  َعلَى حاِله ، وإِْن زالَِت الَكْسَرةُ الَّتِي كانَْت ُموِجبَةً له ، فقالُوا : ُجوا الضَّ عَةِ  ، فَتََدرَّ عَةِ  إِلى بالّضِ ، كَجْفنٍَة وقَْصعٍَة ، ألَنَّ  َوْضعَةٌ  ، وِهيَ  الضَّ

ُد بُن يَِزيَد  الفاَء فُتَِحْت ألَْجِل الَحْرِف الَحْلِقّيِ ، كما َذَهَب إِلَْيِه ُمَحمَّ
(2). 

 أَْكثََره َشْعًرا :َضَرَب ُعنُقَه. َوَضعَ  السَّْيَف بَِها ، ونَصُّ اللِّْحيَانِّيِ فِي النّواِدِر : َوَضعَ  ، كأَنَّهُ  َضَربََها : إَِذا ُعنُقَه َوَضعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

ً  الِجنَايَةَ َعْنهُ  َوَضعَ وِ  ْيَن. أَْسقََطَها : َوْضعا  َعْنهُ ، وَكذِلَك الدَّ

 : ِمْخالٌف باليََمِن. واِضعٌ وِ 

ْوَضةُ  الَواِضعَةُ وِ   ، َعْن أَبِي َعْمٍرو. : الرَّ

عَةَ  الَّتِي تَْرَعى : الواِضعَةُ وِ  ا ِإْن كانَْت ِمْن  ِلَشَجٍر ِمَن الَحْمض : اسمٌ  الضَّ ِلها ، فأَمَّ ، هذا إِذا َجعَْلَت الهاَء ِعَوضاً َعن الَواِو الذَّاِهبَِة ِمْن أَوَّ

 بِيٌّ يَِصُف َرُجالً َشْهَواَن ِللَّْحِم :ِإْن َشاَء هللاُ تَعَالَى ، قاَل أَْعَرا َمْوِضِعه آِخِرَها ، وُهَو قَْوُل اللَّْيِث ، فِهَي ِمْن باِب الُمْعتَّلِ ، وَسيُْذَكُر في

هح  عــــــــــَ مــــــــــَ ِم الــــــــــقــــــــــَ حــــــــــح ِر ِلشــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح وُ  ابلــــــــــلــــــــــ  تــــــــــُ  يـــــــــــَ

ِب      نــــــــــح ِب ِإىَل جــــــــــَ اُ َب الــــــــــذِّئــــــــــح ثــــــــــَ ةح تـــــــــــَ عــــــــــَ  الضــــــــــــــــــــــــ 

  
ينََوِريُّ : قاَل أَبُو َعْمٍرو : عَةُ  وقاَل الّدِ  السَّْبُط : َخبِيُص اإِلبِِل ، والَحِليُّ ِمثْلُه ، : نَْبٌت كالثُّماِم ، وهي أََرقُّ ِمْنهُ ، قال : وتَقُوُل العََرُب : الضَّ

عَةُ و عَةُ  ِمثْلُه ، وَكذِلَك السَّْخبَُر ، وقاَل أَبُو ِزيَاٍد : ِمَن الشََّجِر : الضَّ ْت ،  الضَّ ، يَْنبُُت َعلَى نَْبِت الثَُّماِم وُطولِه وَعْرِضِه ، وإِذا يَبَِسِت اْبيَضَّ

عَةُ وِ أَْعَجُب إِلى الماِل ِمَن الثَُّماِم ، ولََها ثََمَرةٌ ، َحبٌّ أَْسَوُد قَِليٌل ، قاَل :وِهَي أََرقُّ ِعيَداناً ، و يَْنبُُت فِي السَّْهِل وفِي الَجبَِل ، وفِي بَْعِض  الضَّ

 وهي َغْيُر ُمْحتَاجٍ إِلَْيَها.« الَحْمض»بعَد قَْوِله  (3)« أَي النَّْبت»النَُّسخِ ُهنَا ِزيَاَدةٌ 

__________________ 
 ( يف النهاية : أي حرت عنه من أصر الد ين شيئاً.1)
 ( يعين املربد ا أنظر اللسان.2)
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 عن ابِن َعبّاٍد. الَمْرأَةُ الفاِجَرةُ  : الَواِضعَةُ وِ 

عَةِ و ويُْكَسُر ، ، بالفَتْحِ  الَوْضعَةِ  اللَّبِنَةَ َغْيَر هِذه َضعِ  : ـِن إِذا بُنَِي بِه في الَحَجِر أَِو اللَّبِ  ـيُقَال وِ  حاحِ  بَمْعنًى ، بالفَتْحِ ، ُكلُّه الضَّ ، َكما في الّصِ

عَةِ  ، قاَل : والهاُء فِي  ِعَوٌض ِمَن الواِو. الضَّ

ً  البَِعيُر َحَكَمتَه َوَضعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ  ً و َوْضعا ، هَكَذا في النَُّسخِ ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، والصَّواُب :  طاَش َرأُْسه وأَْسَرعَ  :إِذا َمْوُضوعا

َكةً : َذقَنُه ولَْحيُه ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل يَِصُف اإِلبَِل :« طاَمن َرأَْسهُ وأَْسَرعَ »  ، كما فِي اللَِّساِن ، وَحَكَمتُه ُمَحرَّ

اٌم وِ  ن  لـــــــــــــــِ ضٌ هـــــــــــــــُ ه  واضـــــــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــاتـــــــــــــــِ كـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

ٌة      وِّيــــــــــــــــــَ رُهح  (1)خمــــــــــــــــــَُ راكــــــــــــــــــِ ازُه وكــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــَ  َأعــــــــــــــــــح

  
ً  الَمْرأَةُ َحْملَها َوَضعَتِ وِ  ً و ُوْضعا ِهَما تُْضعا ، وَعلَى الفَتْحِ في َمْعنَى الِوالَدةِ اْقتََصَر  وتُْفتَُح األُولَى : َولََدتْهُ  ، األَِخيَرةُ َعلَى البََدِل ، ، بَضّمِ

.  الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ

ً  يُقَال :وِ  ً و وَضعَْت ُوْضعا ِهَما ، تُْضعا ً و ، بَضّمِ تَْينِ  تُُضعا فِي ُمْقبَِل  وقِيَل : َحَملَْت َعلَى َحْيٍض ، وقِيَل : َحَملَْت في آِخِر ُطْهِرَها : إِذا ، بَضمَّ

حاحِ :فِهيَ  الَحْيَضةِ  يِت ، وأَْنَشَد قَْوَل الّراِجِز : واِضعٌ  ، كما في الّصِ ّكِ  ، عن ابِن الّسِ

يـــــــــــهـــــــــــا  رحداُن فـــــــــــِ وُ  واجلـــــــــــُ قـــــــــــُ ضح  (2)تــــــــــــَ نـــــــــــِ تـــــــــــَ كـــــــــــح  مـــــــــــُ

لـــــــــــــَ       اًل عـــــــــــــَ بـــــــــــــَ اُف حـــــــــــــَ ا ختـــــــــــــَ ضح أَمـــــــــــــَ  ُتضـــــــــــــــــــــــــــُ

  
ا تَْرثِيه : : في آخِ  التُّْضعُ و : الَحْمُل قَْبَل الَحْيِض ، الُوْضعُ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : ً  وهللِا ما َحَمْلتُه»ِره ، قالْت أُمُّ تأَبََّط شرًّ  َوضْعتُه ، وال ُوْضعا

ً  أَْرَضْعتُه يَتْناً ، وال  «.وال َسقْيتُه ُهَدبًِدا ، وال أَنْمتُه ثَئًِدا ، وال أَْطعَْمتُه قْبَل ِرئٍة َكبًِدا»، وزاَد ابُن األَْعَرابِّيِ :  (3)« َغْيالً ، وال أَبَتُّه تَئِقا

ً  النّاقةُ  وضعَت ِمن الَمَجاِز :وِ  ً و َوْضعا ْرٌب ِمْن َسْيِر اإِلبِِل ، : أَْهَوُن َسْيِر الدََّواّبِ ، وقِيل : ُهَو ض الَوْضعُ و ، أَْسَرَعْت فِي َسْيِرَها : َمْوُضوعا

ة في يَْوم َهَواِزَن : َوَضعَ  ُدون الشَّّدِ ، وقِيل : ُهَو فْوَق الَخبَِب ، قاَل األَْزَهِريُّ : ويُقَاُل : مَّ ُجُل : إِذا َعَدا ، وأَْنَشَد ِلُدَرْيِد بِن الّصِ  الرَّ

ذَعح  يــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــَ يِن فــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــح  اي لــــــــــــــــــــَ

ا و      يــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــَ ب  فــــــــــــــــــــــــــِ ضح َأخــــــــــــــــــــــــــُ  َأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

و  ضح أَقــــــــــــــــــــــــــــُ اَء الــــــــــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــــــــَ  ُد َوطــــــــــــــــــــــــــــح

  
دَعح    ا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــــــــــ َ

  
ً  كأَْوَضعَتْ  الَوْضعِ  : ِمنَ  أََضعُ و أَُخبُّ : ِمَن الَخبَِب ، ْقصاِن ، وقاَل ابُن ُشَمْيٍل  الَوْضعُ و ، قال األَْزَهِريُّ : إِيضاعا  ـَعْن أَبِي َزْيٍد  ـ: نَْحُو الرَّ

ً  السَّْيرَ  تََضعُ  أَنَا : إِذا َحَمْلتَهُ َعلَى العَْدِو ، وقاَل اللَّْيُث : الّدابَّةُ  أَْوَضْعتُهو البَِعيُر : ِإذا َعَدا ، َوَضعَ  : ، وُهَو َسْيٌر ُدوٌن ، وِمْنهُ قَْولُه  َوْضعا

 وأَْنَشَد : (4) (َوَْلَْوَضُعوا ِخالَلُكمْ )تَعَالَى : 

َرًءا  ــــــــــَن امــــــــــح َردِّي ــــــــــَ اَذا تـ ـــــــــــــــــــــــــــــــمبــــــــــِ َر   ـ ــــــــــَ  جــــــــــاَء ال يـ

ُودِِّ  ُودنا      ــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــَ ر  و  ـ دح َأكـــــــــــَ اقـــــــــــَ عـــــــــــَ  َأوحضـــــــــــــــــــــــــَ

  
الَم العََرِب : ُهو العَْدُو ، واْعتَبََر اللَّْيُث اللَّْفَظ ، ولَْم يَْعِرْف كَ  الَوْضعُ  : َسْيٌر ُدوٌن ، لَْيَس بَصِحيحٍ ، الَوْضعُ  قاَل األَْزَهِريُّ : وقَْوُل اللَّْيِث :

 : السَّْيُر بيَن القَْوِم. اإِليضاعُ  : َسْيٌر ِمثُْل الَخبَِب ، وقاَل الفَّراُء : اإِليضاعُ  وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : (5) [فيه]

ً  فِي تِجاَرتِهِ  ُوِضعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   فِيها ، ونَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن اليَِزيِدّيِ. ، كعُنَِي : َخِسرَ  َوِضيعَةو بالَكْسِر ، ِضعَةً و ، بالفَتْحِ ، َضعَةً و ، َوْضعا

 لُغَةٌ فِيها ، وِصيغَةُ َما لَْم يَُسمَّ فاِعلُه أَْكثَُر ، وبِِهَما ُرِوي قَْوُل الّشاِعِر : كَوِجَل يَْوَجلُ  َوِضَع يَْوَضعُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

َرةح  ـــــــــَ ثـ ـــــــــح يـ ـــــــــغـــــــــَ رَت ال ُت َوســـــــــــــــــــــــح ح   (6)فـــــــــكـــــــــاَن مـــــــــا َرحبـــــــــِ
تُ يف الــــــــــــــّزِحــــــــــــــاِم َأنح وِ      عــــــــــــــح َرهح  ُوضــــــــــــــــــــــــــــِ  َعشــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وُهوَ  ، وَكذِلَك ُوِكَس وأُوِكَس ، َخِسَر فِيهاو : ُغبَِن ، ُوِضعَ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ َعِن اليَِزيِدّيِ ، وَكذِلكَ  بالضمِّ  في َماِلِه وتَِجاَرتِه ، أُوِضعَ وِ 

ْبُح َعلى ما اْصَطلَحا َعلَْيه الَوِضيعَةُ »وفي َحِديث ُشَرْيحٍ :  ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، فِيَها َمْوُضوعٌ  يعني أَنَّ الَخَساَرةَ ِمن َرأِْس « َعلَى الماِل ، والّرِ

 الماِل.

__________________ 
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 ( زايدة عن التهذيب.5)
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. ، ِمَن اإِلبِِل : الَّتِي تََرَكَها ِرَعاُؤَها واْنقَلَبُوا باللَّْيِل ، ثُمَّ أَْنفَُشوها الَمْوُضوَعةُ  قاَل الفَّراُء :وِ   نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 : في قَْوِل َحّساَن ، َرِضَي هللاُ عنه : َمْوُضوعٌ وِ 

ُم  وحهلــــــــــــُُ ــــــــــــَ رحاَبِء قـ يِن اجلــــــــــــَ نح بــــــــــــَ دح أَتــــــــــــَ  عــــــــــــَ قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

داٍن وِ      ف  مجـــــــــــــــُح مح قـــــــــــــــُ وعُ ُدوهنـــــــــــــــَُ وحضـــــــــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــمـــــــــــــــَ

  
يُّ : َمْوُضوعٍ  َداَرةُ وِ   : ِمن داراِت العََرِب ، قاَل الُحَصْيُن بُن ُحماٍم الُمّرِ

ا جــــــــــــَ  هــــــــــــَ لــــــــــــ  ريَِة كــــــــــــُ اَء الــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــَ ــــــــــــح  َز  ُ  أَفـ

َداَرِة      وعٍ بـــــــــــــِ وحضـــــــــــــــــــــــــــُ ا مـــــــــــــَ بحمثـــــــــــــََ وقـــــــــــــًا ومـــــــــــــَ قـــــــــــــُ  عـــــــــــــُ

  
 ، بِالَمْضَجعِ ، لعَْبِد هللِا بِن ِكالٍب. الَمواِضيعِ  داَرةُ وِ 

 : َرْملَةٌ ، قاَل لَبِيٌد ، َرِضَي هللاُ عنه : الَوِضيعَةِ  ِلَوىوِ 

ّرٍِ   رحَخ  ـــــــــــــــَُ رحَ َن فــــــــــــــــَ و حـــــــــــــــُ نـــــــــــــــُ َدتح بــــــــــــــــَ  َولـــــــــــــــَ

َو       ــــــــِ ل ــــــــِ ةِ ب ــــــــعــــــــَ ي ــــــــَوضــــــــــــــــــــــِ َي  ال رحخــــــــِ ابِ  (1)مــــــــُ ــــــــَ ن  اأَلطــــــــح

  
 َمْعُروفَةٌ في بِالِد العََرِب. َمَواِضعُ  ُكلُّ ذِلكَ 

اُء : يُقَاُل : لَهُ وِ   َمَحبَّةٌ. بالَكْسِر فِيِهَما ، أَْي : ، وَمْوقِعَةٌ  َمْوِضعَةٌ  فِي قَْلبِي قاَل الفَرَّ

 ءَ الشَّيْ  َوَضعَ  وقد ، َعلَْيهِ  واْفتُِريَتْ  وسلموآلهعليههللاصلىَعلَى النَّبِّيِ  ُوِضعَتْ  الَّتِي الُمْختَلَقَةُ  ، هي : الَمْوُضوَعةُ  األََحاِديثُ  وِمَن الَمَجاِز :

 ً  .: اْختَلَقَهُ  َوْضعا

 وَدنَاَءةٌ ، والهاُء ِعَوٌض من الواِو. اْنِحَطاٌط ولُْؤٌم وِخسَّةٌ ، أَي : ويُْكَسرُ  ، بالفَتْحِ ، َضعَةٌ  فِي َحَسبِه ِمَن الَمَجاِز :وِ 

ّيٍ َعْن ِسيبََوْيٍه : وقالُوا : عَة وَحَكى ابُن بَّرِ لَه ، وقاَل ابُن األَثِيِر : الّضِ ْفعَة ، أَي َحَملُوهُ على نَِقيِضه ، فَكَسُروا أَوَّ عَةُ  ، كَما قالُوا :الّرِ :  الضَّ

عَةَ  الذُّلُّ والَهَواُن والدَّناَءةُ ، وفِي اللَِّساِن : وقََصَر ابُن األَْعَرابِّيِ   وقَدْ  َجِر الَِّذي َسبََق ِذْكُره ،َعلَى الَحَسِب ، وبالفَتْحِ َعلَى الشَّ  ـبالَكْسِر  ـ الّضِ

ً  ، ِكالُهَما : صارَ  اتََّضعَ و ، َوِضيعٌ  ، فُهوَ  َوضاَعةً و ويُْكَسُر ، ، بالفَتْحِ ، َضعَةً  ، كَكُرَم ، َوُضعَ  ً  َغْيُرهُ  َوَضعَهُ و ، أَْي : َدنِيئاً ، َوِضيعا  َوْضعا
ً وَ  ، عَه تَوِضيعا  .َوضَّ

عَةُ وِ   ، وقد تَقَدََّم تَْحِقيُق ذِلَك قَِريباً ، وِذْكُره ثانِياً تَْكَراٌر. ْمِض ، أَو نَْبٌت كالثُّمامِ : َشَجٌر ِمَن الحَ  الضَّ

 ُء.الدَّنِي الَمْحُطوُط القَْدرِ  : ِضدُّ الشَِّريِف ، وُهوَ  الَوِضيعُ وِ 

ً  ِعْنَد فاُلنٍ  َوَضْعتُ  يُقَاُل : الَوِديعَةُ  : الَوِضيعُ وِ   َدْعتُه َوِديعَةً.، أَي : اْستَوْ  َوِضيعا

 في الِجَراِر. فيُوَضعَ  ، أَو فِي الَجِريِن ، ويُقَال : ُهَو البُْسُر الَِّذي لَْم يَْبلُْغ ُكلَّه ، فِي الِجَرارِ  فيُوَضعَ  أَْن يُْؤَخَذ التَّْمُر قَْبَل أَْن يَْيبََس ، : الَوِضيعُ وِ 

يِت : يُقاُل : هم أَْصَحابُ  : الَحْمضُ  الَوِضيعَةُ وِ  ّكِ ُجوَن ِمْنهُ ، أَي : أَْصَحاُب ُحْمٍض ُمِقيُموَن ال يَْخرُ  َوِضيعَةٍ  َعِن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، وقاَل ابُن الّسِ

 ، ونَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً.

 الَحطيطةُ. : الَوِضيعَةُ  قاَل أَبُو َسِعيٍد :وِ 

 اإِلبُل النّاِزَعةُ إِلَى الُخلَِّة. : الَوِضيعَةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

 .الَوضائِعُ  َجْمعُه والعُُشورِ ما يَأُْخذُه السُّْلطاُن ِمن الَخراجِ  : الَوِضيعَةُ  قاَل َغْيُره :وِ 

 .َوَضاَعةً  ، كُكرمَ  َوُضعَ  الدَِّعيُّ ، وقدْ  : الَوِضيعَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ 

الَهَرِويُّ : ولَْم وقاَل « الَوضائِعَ  إِنَّه نَبِيٌّ ، وإِنَّ اْسَمهُ وُصوَرتَه في»وفي الَحِديِث :  َوضائِعُ  ِكتَاٌب تُْكتَُب فِيِه الِحْكَمةُ ، ج : : الَوِضيعَةُ وِ 

 بواِحٍد ، كذا فِي الغَِريبَْيِن. ـالِمْلِك اآلتِي ِذْكُرها  َوَضائِعَ و يَْعِني هِذه ـأَْسَمْع ِلهاتَْيِن 

 ِحْنَطةٌ تَُدقُّ ، فيَُصبُّ َعلَْيَها السَّْمُن ، فتُْؤَكُل. : الَوِضيعَةُ وِ 

 أَْسَماُء قَْوٍم ِمَن الُجْنِد تُْجعَُل أَْسَماؤُهم فِي ُكوَرةٍ ال يَْغُزوَن ِمْنَها. : الَوِضيعَةُ  في اللَِّساِن والُمِحيِط :وِ 
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 ، يُقَال : أَْيَن َخلَّفُوا َوَضائِعَُهم. ، ألَثْقَاِل القَْومِ  الَوضائِعِ  واِحَدةُ  أَْيضاً : الَوِضيعَةُ وِ 

َهاِئِن ، كاَن يَْرتَِهنُُهْم ، ويُْنِزلُُهم بَْعَض ِبالِدهِكسْ  َوَضعَُهم الَِّذينَ  الَوَضائِعُ  وأَما قاَل األَْزَهِريُّ :  ، الَوِضيعَةُ  ، وقاَل َغْيُره : َرى ، فُهْم ِشْبهُ الرَّ

َحُن والَمَساِلُح.أَبًَدا ، وهُ  َوِضيعَةً  : قَْوٌم كاَن ِكْسَرى يَْنقُلُُهْم ِمن أَْرِضِهْم ، فيُْسِكنُُهم أَْرضاً أُْخَرى ، َحتّى يَِصيُروا بِها الَوَضائِعُ و  ُم الّشِ

 فَيِ الَحِديثِ  بكسِر الِميم ، جاَء ِذْكُره الِمْلكِ  َوضائِعُ وِ 

__________________ 
 «.بلو  الوضيعة»بد  « أيوي الوضيعة»ويف املعجم : « مرخىت»وابألصر « الوضيعة»( عن معجم البلدان 1)
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َفَة بِن  ه : ُزَهريحٍ النـ   (1) [َأيب]وُهَوَحِديُث َطهح َي  ُ عنُه ا وَنصــــــــ  ِديِّ ا َرضــــــــِ رحِ  ا»هح  َوضــــــــاِئضُ و  َلُكمح اي َبيِن هَنحٍد َوداِئُض الشــــــــِّ
ضَ  ما َأي :« املِلحكِ  ِلِما يف املِلحِك ا ال ُوضــــِ ُســــح

ُفَها َعَل  امل  َعَليحِهمح يف ِملحِكِهمح ِمَن الز َكواِت ا َأي : َلُكمح الَو َاِئُف ال جِي نـَُو ِّ
يحئاً ا وِقيَر : َمعحَناُه ما كاَن  نَزِيُد َعَليحُكمح ِفيَها َتبحثُِروَن بِه يف ا ُُروِب ُمُلوُ  اجلاِهِلي ِة يـَُو ُِّفوَن َعَل  َرِعي ِتِهمح ا وَيســــــــــــــح  (2)شــــــــــــــَ

َغحَنِم ا َأي : ال أَنحُخُذ ِمنحُكم ما كاَن ُمُلوُكُكمح َو  ُفوُه َعَليحُكمح ا َبرح ُهَو َلُكمح.
َِها ِمَن امل  وَغريح

َنةَ ) ِخاللَُكمْ  أَلَْوَضعُواوَ  ِمَن الَمَجاِز : قَْولُهُ تَعَالَى :وِ  ُغوَنُكُم اْلِفت ْ قال الّصاَغانِيُّ :  وا ِرَكابَُهْم َعلَى العَْدِو السَِّريعَحَملُ  أَي : (3) (يَ ب ْ

ر أَْوَضعَ و»الَحِديُث : ومنه نَْقالً َعِن  ـوقاَل األَْزَهِريُّ « باإِليضاعِ  َعلَْيُكم بالسَِّكينَِة ؛ فإِنَّ البِرَّ لَْيسَ »وفي َحِديٍث آخر : « في واِدي ُمَحّسِ

 النّاقَةُ ، وُربََّما قالُوا للّراِكِب : َوَضعَتِ و الّراِكُب ، أَْوَضعَ  : السَّْيُر بيَن القَْوِم ، وقاَل : العََرُب تَقُوُل : اإِليضاعُ  ِة :في تَْفِسيِر هِذه اآليَ  ـالفَّراِء 

 َمراِكبَُهم ِخاللَُكم. أَْوَضعُوا : أَي : (َْلَْوَضُعوا ِخالَلُكمْ ) ، وقِيَل : َوَضعَ 

َدهُ. َوضَّعَ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَدْ  القُْطِن فِيها َوْضعِ  : ِخياَطةُ الُجبَِّة بَْعدَ  التَّْوِضيعُ وِ   الخائُِط القُْطَن َعلَى الثَّْوِب : نَضَّ

ٌد. عٌ ُمَوضَّ  بَْعِضِه فَْوَق بَْعٍض ، وُهَو بَْيضٌ  َوْضعُ ، أَْي : َرثُْد النَّعاِم بَْيَضها ، ونَْضُدَها لَهُ  : التَّْوِضيعُ وِ   : ُمنَضَّ

عُ وِ   ، َكَما في التَّْكِملَِة. كُمعَظٍَّم : الُمَكسَُّر الُمقَطَّعُ  ، الُمَوضَّ

ُجلُ  الُمَوضَّعُ وِ  ُح َغْيُر ُمْستَْحكِم الَخْلقِ  أَْيضاً : ُهَو الرَّ ، أَي :  تَْوِضيعٌ  ، ويُقَاُل :فِي فاُلنٍ  كالُمَخنَّثِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، زاَد الّصاَغانِيُّ  الُمَطرَّ

: إَِذا كاَن  ُمَوضَّعٌ  وهو« تَْخنِيثٌ  (6)أَو  تَْوِضيعٌ  (5)يُقَاُل لَهُ : ِهيٌت ، كاَن فيِه  (4)تَْخنِيٌث ، وقال إِْسَماِعيُل بُن أَُميَّةَ :إِنَّ َرُجالً ِمْن ُخزاَعةَ 

ُجُل : إِذا تََواَضعَ  ِمَن الَمَجاِز :و الشََّجَرةَ : إِذا َهَصَرَها. َوضَّعَ  ، وهو َمجاٌز ، ِمنْ  تَْوِضيعٌ  ُمَخنَّثاً ، وفِي األَساِس :في َكالِمه قِيَل و تََذلََّل ، الرَّ

 .َوِضيعَةً و َوَضعَه يََضعُهُ َضعَةً  ، وُهَو ُمَطاِوعُ  وتَخاَشعَ  : َذلَّ ،

َعنّا ، َكما يُقَاُل : ُمتَراخٍ ، وقاَل األَْصَمِعيُّ :هو الُمتَخاِشُع ِمْن بُْعِده ،  ُمتَواِضعٌ  ، ويُقَاُل : إِنَّ بَلََدُكم بَعُدَ  ، أَي : ما بَْينَنَا تََواَضعَ  من الَمَجاز :وِ 

ِة : مَّ  تراهُ ِمْن بَِعيٍد الِصقاً باألَْرِض ، قال ذُو الرُّ

  ٍ رحمــــــــــِ نــــــــــاَء عــــــــــِ نح ُرب  َوجــــــــــح دَعح ذا ا ولــــــــــكــــــــــِ  فــــــــــَ

ا     وحِ  الـــــــــــــــنـــــــــــــــّ ضِ زِِح َدَواٍء لـــــــــــــــغـــــــــــــــَ َواضـــــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــــ

  
حاحِ ، وهذا إِذا كاَن قاِئماً ، وأَْنَشَد ِلْلُكَمْيِت : قََدَمَك َعلَى ُعنُِقه فتَْرَكبَ  ِلتََضعَ  االتِّضاُع : أَْن تَْخِفَض َرأَْس البَِعيرِ وِ   ، َكما في الّصِ

نـــــــــاِإَذا مـــــــــا  عـــــــــح ٍة   (7) ات ضـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــح يـ بـــــــــِ ـــــــــِ َا ل  كـــــــــارِهـــــــــِ

وا      َذبُ َأانخـــــــــــــــــُ ُة  ـــــــــــــــــُح َر  ا واأَلزِمـــــــــــــــــ   أُلخـــــــــــــــــح

  
ياً ، وِمثْلُه أَْيضاً قوُل ُرْؤبَةَ : اتََّضعَ  قلُت : فَجعَلَ   ُمتَعَّدِ

هح  لـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ف  أَثـ خـــــــــــــــــَ َك ُ  فـــــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــــــانـــــــــــــــــَ

هح      لـــــــــــــــُ َت مجـــــــــــــــََ ورًا وأَنـــــــــــــــح بحجـــــــــــــــُ َك مـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

  

َلُلهح  َت بِه ملَح يـَت ِضعحَك َأجح  ُقمح

 ، وقَْد تَقَدََّم. َوَضْعتُه فاتََّضعَ  يُقَاُل :وقَْد يَُكوُن الِزماً ، 

َهانَ :»الَحِديُث  وُهَو مجاٌز ، وِمْنهُ  : الُمَراَهنَةُ  الُمَواَضعَةُ وِ   «.ِجئُْت اِلُؤاِضعََك الّرِ

 ُمتَاَرَكةُ البَْيعِ. : الُمَواَضعَةُ وِ 

 ٍء تُنَاِظُر فِيِه.َعلَى َشيْ  الُمَوافَقَةُ فِي األَْمرِ  : الُمَواَضعَةُ وِ 

أْيَ  أُواِضْعكَ  َهلُمَّ  يُقَاُل :وِ   أُْطِلْعَك َعلَى َرأْيِي ، وتُْطِلْعنِي َعلَى َرأْيَِك. ، أَي : الرَّ

 قاَل َجِريَر. اْستََحطَّ  ، أَي : ِمْنهُ  اْستَْوَضعَ  قاَل أَبُو َسِعيد :وِ 
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وا  عــــــــــــُ ــــــــــــَ ا ابيـ مــــــــــــّ َا لــــــــــــَ رَتِكــــــــــــِ وا كــــــــــــُمشــــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــانــــــــــــُ

وا َخســــــــــــــــِ      عــُ تــُوضــــــــــــــــِ م واســــــــــــــــح هــِ يــح لــَ ف  عــَ (8)ُروا ا وشــــــــــــــــَ
 

  
 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليِه :

__________________ 
 «.ودع»( زايدة عن التكملة 1)
 واملثبت عن النهاية واللسان.« ما كان من ملو »( ابألصر : 2)
 .47( سورة التوبة اآية 3)
 «.خزامة»( عن النهاية وابألصر 4)
 «.له»النهاية وابألصر ( عن 5)
 «.أي»( النهاية واللسان : 6)
 ( يف الصحاح : إذا اتضعوان.7)
 من قصيدة يهجو الفرزد  وفيه والتهذيب والتكملة : فاستوضعوا. 343ص  (ط الصاوي)( ديوانه 8)
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 .َمْوَضعَتِكو َمْوِضِعكَ  : اْرُزْن فِي ، َحكاهُ اللِّْحيَانِيُّ َعِن العََرب ، قال : ويُقَالُ  الَمْوِضعِ  : لُغَةٌ في الَمْوَضعَةُ 

 .الَوْضعِ  ، أَي : الِوْضعَةِ  وإِنَّهُ لََحَسنُ 

َي بالَمْصَدِر ، والَجْمُع : الَمْوُضوعُ  أَْيضاً : الَوْضعُ وِ   .أَْوضاعٌ ، ُسّمِ

الَح ثُمَّ   ، أَْي : َضَرَب بِه ، وقَْوُل ُسَدْيٍف : َوَضعَهُ  وَرفََع الّسِ

ضِ  َف و  فضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ي ىت  الســـــــــــــــــــــــ  وحَط حـــــــــَ ِض الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ  ارحف

ِواي       ــــــــــــــُ ا أُم ــــــــــــــَ رِه هــــــــــــــح وحَ   ــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َر  فـ ــــــــــــــَ (1)ال تـ
 

  
 في الَمْضروِب بِه. َضْعه أَي

يََدهُ في ُكْشيَِة َضّبٍ ، وقاَل : إِنَّ  َوَضعَ  أَنَّهُ »َحِديُث ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ عنه ،  يََدهُ فِي الطَّعَاِم : إِذا أََكلَه ، وُهَو ِكنَايَةٌ ، وِمْنهُ  َوَضعَ  ويُقَال :

ْمه لَمْ  ، وسلموآلهعليههللاصلىالنَّبِيَّ   «.قَذََّرهُ  ولِكنْ  ، يَُحّرِ

 ، عْن اْبن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد ِلَجِميٍل : َمْوُضوعٌ  : َوِضيعٌ  وَدْينٌ 

ُ  ِإاّل ُوُروَده  فـــــــــــــح ِك الـــــــــــــنــــــــــــــ  تـــــــــــــح بــــــــــــــَ لـــــــــــــَ  فـــــــــــــِإنح غـــــــــــــَ

يِن ِإَذنح      ِك  فــــــــــَديــــــــــح نــــــــــح َن عــــــــــَ ثــــــــــح يــــــــــضُ اي بـــــــــــَ  َوضــــــــــــــــــــــــِ

  
 الِجْزيَةَ : أَْسقََطها ، وَكَذا الَحْرب. َوَضعَ وِ 

 أَي يَْهِدُمه ويُْلِصقُه باألَْرِض.« (2)الِعْلَم  يََضعُ وَ »وفي الَحِديِث : 

 واْستَْوَضعَهُ فِي َدْينِه : اْستَْرفَقَهُ.

 الّشاةَ : أَراَد النَّْجَو. تََضع كما َوَضعَ وِ 

ُجُل صاِحبَهُ األْعَداَل يَقُوُل أََحُدُهَما لصاِحبِه : ، أَي : أَِمِل الِعْدَل َعلَى الِمْربَعَِة الَّتِي يَْحِمالِن الِعْدَل بِها ، فإِذا أََمَرهُ  واِضعْ  وإَِذا عاَكَم الرَّ

ْفع قاَل : راِبْع ، قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا   ِمْن َكالِم العََرِب إِذا اْعتََكُموا.بالرَّ

 : َكذّاٌب ُمْفتٍَر. َوّضاعٌ  َرُجلٌ وَ 

 ِء : اتَّفَقُوا َعلَْيِه.القَْوُم َعلَى الشَّيْ  تََواَضعَ وِ 

 ِليَها ، وهو َمجاٌز.األَْرُض : اْنَخفََضْت َعّما يَ  تََواَضعَتِ و .فاتََّضعَ  ُدُخولُه فيِه ، فَوَضعَهُ  (3) [أََمراً ]ويُقَال : َدَخَل فاُلٌن 

 السََّراُب َعلَى اآلكاِم : لََمَع وساَر ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل : َوَضعَ وِ 

دح وِ  اُء َوقـــــــــــَ ـــــــــــَ ب ـــــــــــظـــــــــــِّ ِت ِإذا الَذ ال مـــــــــــح لـــــــــــِ رح عـــــــــــَ  هـــــــــــَ

ِه      زّانـــــــــــِ لـــــــــــَ  حـــــــــــِ رَاُب عـــــــــــَ ر  الســـــــــــــــــــــــــ  ضُ  ـــــــــــَ  َيضـــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لَطَرفَةَ : الَمْوُضوعِ  وبَِعيٌر َحَسنُ 

هـــــــــــــــا وعـــــــــــــــُ وحضـــــــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــا  مـــــــــــــــَ وعـــــــــــــــُ رحفـــــــــــــــُ  َزوحٌ  ومـــــــــــــــَ

ــــــــــــحح      رَت رِي ٍب َوســــــــــــــــــــــــــح وحٍب جلــــــــــــَِ رِّ صــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــمــــــــــــَ

  
 أَنَّ صَواَب إِْنَشاَدِه :« ر ف ع»وقد تقدَّم في 

 (4) َموحُضوُعَهاَمرحُفوُعها َزوحٌ  و 
ً وِ   : َحَملَه َعلَى السَّْيِر ، َرَواهُ الُمْنِذِريُّ َعْن أَبِي الَهْيثَِم. أَْوَضعَه إِيضاعا

 : الُمْسِرُع. الُموِضعُ وِ 

 َمْرُكوبَه. يُوِضعَ  بالّراِكِب : َحَملَه َعلَى أَنْ  أَْوَضعَ وِ 
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أَي : ِمْن أَْيَن أَْنَشأَ ، ولَْيَس ؟اَل : الَكاَلُم الَجيُِّد : ِمْن أَْيَن أَْوَضَح الّراِكبُ وأَْنَكَره أَبُو الَهْيثَِم ، وق ؟أَْوَضعَ  وإِذا َطَرأَ َعلَْيِهم راِكٌب قالُوا : ِمْن أَْينَ 

َب األَْزَهِريُّ قَْوَل أَبِي الَهْيثَم.في َشيْ  اإِليضاعِ  ِمن  ٍء ، وَصوَّ

 َء فِي الَمَكاِن : أَثْبَتَه فِيِه.الشَّيْ  َوَضعَ وِ 

 : ال ِخَماَر َعلَْيَها ، وهو َمجاٌز. واِضعٌ  وِهيالَمْرأَةُ ِخماَرها ،  َوَضعَتِ وِ 

 .(5)« عن»أَي : ال يُعَاِجلُهُ بالعُقُوبَِة ، والاّلُم بَمْعنَى « ِء اللَّْيلِ يََدهُ لُمِسي َواِضعٌ  إِنَّ هللاَ »الَحِديُث :  يََدهُ َعْن فالٍن : َكفَّ َعْنهُ ، وِمْنهُ  َوَضعَ وِ 

ً تَوْ  البانِي الَحَجرَ  َوضَّعَ وِ  َد بَْعَضهُ َعلَى بَْعٍض. ِضيعا  : نَضَّ

ّي : ّمِ ، وأَْنَشَد : ُوْضعٌ : ِمثُْل األَْرَسحِ ، والَجِميُع : األَْوَضعُ و وقَاَل ابُن بَّرِ  ، بالضَّ

ذزِِر 
َ

ي املــــــــــــــ طــــــــــــــِ وا ســــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــِ ُروحــــــــــــــُ ىت  تـــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

ضَ      رِ  ُوضـــــــــــــــــــــــــح َواصـــــــــــــــــــــــــِ َز اخلــــــــــــَ قــــــــــــاِح ُنشـــــــــــــــــــــــــ   الــــــــــــفــــــــــــِ

  
__________________ 

 «.فضض السوط وارفض السيف»( الكامر للمربد واللسان والتهذيب وفيه : 1)
 ( ضبطت بكسر أوله عن النهاية واللسان.2)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان واألساس.3)
 ( وهي رواية الديوان والصحاح واللسان.4)
 أي يكفها ألجله.( بعدها يف النهاية : أي يضعها عنه ا أو الم أجر : 5)

 واملعىن يف ا ديث أنه يتقاض  املذنبا ابلتوبة ليقبلها منهم.
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 : الَوِديعَةُ. الَوِضيعَةُ وِ 

عُ وِ  ٍث : الَِّذي تَِزلُّ ِرْجلُه ، ويُْفَرُش َوِظيفُه ، ثُمَّ يَتْبَُع ذِلَك ما فَْوقَه ِمْن َخْلِفه ، وَخصَّ أَبُو ُعبَ  الُمَوّضِ  الفََرَس ، وقَاَل : وُهو ْيٍد بذِلكَ ، كُمَحّدِ

 َعْيٌب.

 العََصا َعْن عاتِِقِه ، أَي : َضّراٌب للنَِّساِء ، أَو َكثِيُر األَْسفَاِر ، وهو َمَجاٌز. يََضعُ  وفاُلٌن ال

 لخلَِّة.بالَحْمِض ، واإِلْمالُك فِي ا اإِليضاعُ  بِنَا وأَْمِلْك ، أَْوِضعْ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : تَقُوُل العََرُب :

 أَي : ُمَراَهنَةٌ. ِوَضاعٌ  قال : َوبَْينَُهمْ 

 أَْكثََرهُ َشعًَرا : َضَرَب ُعنُقَهُ ، عن اللِّْحيَانِّيِ. َوَضعَ وِ 

 الَكالِم وَمْخفُوِضِه ، أَي : ما أَْضَمَرهُ ولَْم يَتََكلَّْم بِه. بَمْوُضوعِ  وتََكلَّمَ 

نَاَعِة ، وهو َمَجاٌز. ُوّضاعِ  ويُقَاُل : ُهَو ِمنْ   اللُّغَِة والّصِ

 الشََّجَرةَ : َهَصَرَها. َوَضعَ وَ 

 ، أَي : الَخَساَراِت. الَوَضائِعِ  وهو َكثِيرُ 

عِ  َجَمٌل عاِرفُ وَ  ُكوِب َرأَْسه وُعنُقَه. فيََضعُ  ؛ ألَنَّه َذلُوٌل ، التَّْوِضيعَ  ، أَي : يَْعِرفُ  الُمَوضَّ  ِعْنَد الرُّ

 .(1)، عن اْبِن ُدَرْيٍد  كالَوْعَوعِ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ،  : اْبُن آَوىالَوعُّ   :[وعع]

 ، وأَْنَشَد اللَّْيُث للَخْنَساِء : (2)، قاَل الَجْوَهِريُّ : وُهَو نَْعٌت َحَسٌن  َوْعَوعٌ  ، الُمْحِسُن ، يُقَاُل : َخِطيبٌ  الَخِطيُب البَِليغُ  أَْيضاً : الَوْعَوعُ  أَي ُهوَ وِ 

 (3) الَوعحوَعُ ُهَو الِقرحُم والل ِسُن 
 عن اْبِن األَْعَراِبّيِ. الَمفَاَزةُ  : الَوْعَوعُ وِ 

 الثَّْعلَُب. : الَوْعَوعُ  قِيَل :وِ 

ِعيُف. أَْيضاً :وِ   الّدْيَدباُن. : الَوْعَوعُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و الضَّ

ئْبِ  الَوْعَواعُ و الَوْعَوَعةُ  قاَل َغْيُره :وِ  ل ، زاَد اللَّْيُث : : َصْوُت الذِّ  َوْعَوعَ  ، َوقَدْ  الِكالِب ، َوبناِت آَوى َصْوتُ و واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى األَوَّ

ئْبُ  ً و َوْعَوَعةً  الَكْلُب والذِّ َت ، وال يَُجوُز َكْسُر الواِو في َوْعَواعا ْلزاِل ، َكَراِهيَةً للَكْسَرةِ فِيها ، كما يُْكَسُر الّزاُي فِ  الَوْعَواعِ  :َعَوى وَصوَّ ي الزَّ
ئِْب. (4)  ، وقد يُقَاُل ذِلَك في َغْيِر الَكْلِب والذِّ

 : ع. َوْعَوَعةُ وِ 

، والعََرُب إِذا  : اْبعُُد َعْنَها أَي« َوْعَوَعةَ  َهنّا وَهنّا َعْن ِجَمالِ »قَْيِس بِن َحْنَظلَةَ ، وِمْنهُ الَمثَُل :  بَنِي َرُجٌل ِمنْ  : َوْعَوَعةُ  قاَل أَبُو َزْيٍد :وِ 

ُهنَا  َوْعَوَعةُ  ، وقِيَل : َوْعَوَعةَ  ْن ِجمالِ أَراَدِت القُْرَب قالَت : ُهنَا وهُهنَا ، وإِذا أَراَدِت البُْعَد قالَْت : ُهنَاَك وهُهنَاَك ، كأَنَّهُ يَأُْمُره بالبُْعِد عَ 

أِْس كما تَقُول : ُكلُّ َشيْ  ، قالُوا : وهذا يَل : َمْعنَاهُ إِذا َسِلْمَت لَْم أَْكتَِرْث بغَْيِركَ وقِ  الُمَراُد بِه الَمْوِضُع الَِّذي ذُِكَر ، ٍء وُكلُّ َشيْ  ٍء وال َوَجُع الرَّ

 أَبُو َزْيٍد : ُهَو َكقْوِلَك : وال َسْيُف فََراَشةَ ، وقَالَ 

 ٍء ما َخاَل  ُ َجَلرح ُكر  َشيح 
حاحِ :وِ   وِمْنهُ قَْوُل الّشاِعِر ، وُهَو أَبُو ُزبَْيٍد الّطائِيُّ يَِصُف األََسَد ، ونََسبَه األَْزَهِريُّ أِلَبِي ذَُؤْيٍب : : َجَماَعةُ النّاِس  الَوْعَواعُ  في الّصِ

تح وِ  ثـــــــَ عـــَ بــــَ الِب فـــــــانــــح نح صـــــــــــــــــــــاَح يف اأَلجـــح  صـــــــــــــــــــــاَح مـــَ

ِة وِ      بــــــــــــــ  َواعِ عــــــــــــــاَث يف كــــــــــــــَ ريِ  الــــــــــــــَوعــــــــــــــح  والــــــــــــــعــــــــــــــِ

  
وا ، والَجْمعُ  َوْعَوُعوا القَْوُم إِذا : عُ الَوْعَوا أَو  ، قاَل ساِعَدةُ بُن العَْجالِن الُهَذِليُّ : الَوَعاِوعُ  َحَملُوا وَضجُّ
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ٍر  اُء كــــــــــاهــــــــــِ نــــــــــَ ــــــــــح ٌرو وأَفـ مــــــــــح ُرين عــــــــــَ نحصــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ تـ  ســــــــــــــــــــــــَ

ييف      طـــــــــــِ م مـــــــــــَ هـــــــــــُ نــــــــــــح زَا مـــــــــــِ  (5) َوعـــــــــــاوِعُ ِإذا مـــــــــــا غـــــــــــَ
  

ّجالَةُ َجْمُع ِمْطٍو ، بالَكسْ   ِر.الَمِطيُّ : الرَّ

__________________ 
 .160/  1( اجلمهرة 1)
 ذم. ويف التهذيب : نعت قبيح.( ومثله يف التهذيب ا ويف األساس : وخطيب وعوع : مدح ا ووعواع :2)
 ( ديواهنا وروايته فيه :3)

 هــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــارس املســـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد اخلــــــــــــــــــطـــــــــــــــــي 

 ب يف الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوم والـــــــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــوعُ     

  

 للكسرة يف الواو.( يف التهذيب : كراهية 4) 
 نبه شارحه إىل أن السكري أورد هذا البيت بعد قوله : 79/  3( مل يرد يف ديوان اهلذليا يف شعر ساعدة ا ويف شعر قي  بن العيزارة 5)

 رجــــــــــــــــــــــــا  ونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان أبكــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــاف رايــــــــــــــــــــــــٍة 

ـــــــــــــــــــدوامـــــــــــــــــــضُ      ـــــــــــــــــــوُن ال ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــن مث ال  إىل حـــــــــــــــــــث

  

 وا أم هناراً واحدهم وعوع.وفسر الوعاوع ابجلريئا عل  السري ال يبالون ألياًل سار 
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 ، قاَل الَجْوَهِريُّ : وُهَو نَْعٌت قَبِيٌح ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : الِمْهذارُ  : الَوْعَواعُ وِ 

ٌ  ِمَن اأَلقـحَواِم   َوِعيّ  َوعحَواعٌ ِنكح
ة النّاِس  النّاِس ، أَي : َوْعَواعَ  يُقَاُل : َسِمْعتُ وِ   وَصْوتَُهم ، قاَل الّشاِعُر : َضجَّ

َمُض لِلحَمرحِء بِه تَ   َوعحواَعاسح
 وقاَل الُمَسيُِّب بُن َعلٍَس :

مح  هـــــــــُ الحـــــــــُ رِي ســـــــــــــــــــــــِ ثـــــــــِ وحِم الـــــــــكـــــــــَ لـــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ  أَيحيت عـــــــــَ

وحُم يف      ُه الـــــــــــــقـــــــــــــَ نـــــــــــــح يـــــــــــــُت مـــــــــــــِ بـــــــــــــِ َواعِ فـــــــــــــيـــــــــــــَ  َوعـــــــــــــح

  
 .َوْعَواعٌ  وقاَل ابُن فاِرٍس : ُكلُّ َصْوٍت ُمْختَِلطٍ 

ً  : الَوْعَواعُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ  ْيَدبَاُن ، يَُكوُن واِحًدا َوَجْمعا  ، كما تَقَدََّم. الَوْعَوعُ  ، وقَال األَْصَمِعيُّ : ُهوَ  الدَّ

 ، قاَل الُمثَقُِّب العَْبِديُّ : ع : الَوْعَواعُ وِ 

وا  وامـــــــــــــــًا َأضـــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ُن أَق ـــــــــــــــر محـــــــــــــــح ا ال   ـــــــــــــــََ

لـــــــــــَ       َواعِ عـــــــــــَ ي الـــــــــــَوعـــــــــــح يســـــــــــــــــــــــــِ ي َوعـــــــــــِ رَاســـــــــــــــــــــــــِ  أَفــــــــــــح

  
ُل َمْن يُِغيُث ِمَن الُمقَاتِِلينَ  قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ أَْيضاً : ُهمْ و ، (1) األَْجِريَاءُ  قاَل السُّكَِّريُّ :ُهُم الِخفَافُ و : األَِشدَّاُء ، الَوعاِوعُ  : قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ وِ  ،  أَوَّ

َر قَْوُل أَبِي َكبِيٍر الُهذَ   ِلّيِ :وفِي الُمْحَكِم : ِمَن الُمقَاتِلَِة ، بُِكّلِ ذِلَك فُّسِ

وح رََأوحا  ضــــــــــــــــــــــــــاِف َولــــــــــــَ
ُ
ن امل وَن عــــــــــــَ لــــــــــــُ فــــــــــــِ  ال  ــــــــــــُح

اوِعِ أُوىَل      ِر   الــــــــــَوعــــــــــَ بــــــــــِ قــــــــــح ُ
اِط املــــــــــ طــــــــــَ (2)كــــــــــالــــــــــغــــــــــَ

 

  
ُروَرةِ ، أَي : ال يَْنَكِشفُوَن َعِن الُمْلَجإِ ، وقد تَقَدََّم الْستِْشَهاُد بِِه أَْيضاً في  الَوَعاِويعَ  وقاَل ابُن ِسيَده : أَرادَ   «.غ ط ط»، فَحَذَف الياَء للضَّ

ُجلُ  الَوْعِوِعيُّ وِ   ، الَِّذي ُهَو نَْعٌت َحَسٌن. الَوْعَوعِ  ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ ، كأَنَّه نُِسَب إِلى الظَِّريُف الشَّْهمُ  : الرَّ

. : َزْعَزَعُهم َوْعَوَعُهموِ   ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 ا.: أَْصَواُت النّاِس إِذا َحَملُو الَوَعاِوعُ  َحَكى ابُن ِسيَده َعن األَْصَمِعّيِ :

 .َوْعَواعٌ  وقِيَل : ُكلُّ َصْوٍت ُمْختَِلطٍ 

 «.األََسدِ  َوْعَوَعةِ  وأَْنتُْم تَْنِفُروَن َعْنهُ نُفُوَر الِمْعَزى ِمنْ »َحِديُث َعِلّيٍ َرِضَي هللاُ َعْنهُ :  األََسِد : َصْوتُه ، وِمْنهُ  َوْعَوَعةُ وِ 

 ، قالَهُ ابُن فاِرٍس. فِيها النارُ  (3) تُْقتَبَسُ  الَّتِي : الِخْرقَةُ  الَوْفعَةُ   :[وفع]

 ، كَسِفينٍَة وهِذه َعِن اْبِن َعبّاٍد. الَوفِيعَةِ و ، (4)وهِذه َعن اْبِن ُدَرْيٍد  ، كِكتَابٍ  كالِوفاعِ  ِصماُم القَاُروَرةِ ،  :الَوْفعَةُ وِ 

َكتَْينِ  َوفَعَةٌ و َوفَعٌ  ُغالمٌ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ   ، كَشبٍَث وِشْبثَاٍن. ، بالَكْسرِ  ِوْفعَانٌ  ج : ، أَي : ُمتََرْعِرٌع ، يَفَعَةٌ  ، وَكذِلَك أَفَعَةٌ ويَفٌَع : ، ُمَحرَّ

يِت وِ  ّكِ ََّخذُ ِمَن العََراِجينِ  الَوفِيعَةُ : قاَل الّطائِيُّ : ـعن أَبِي َعْمٍرو  ـقاَل ابُن الّسِ حاحِ ،وال : ِمثُْل السَّلَِّة تُت ، َكما  كالَوْفعَةِ  ُخوِص ، كما فِي الّصِ

ّيٍ قَاَل : قاَل ابُن َخالََوْيِه : بالقَاِف لَْحنٌ وِ في العُبَاِب ، قاَل أَبُو َعْمٍرو : حاحِ : وال تَقُْل بالقَاِف ، وَحَكى ابُن بَّرِ ، بالفاِء  الَوفِيعَةُ  وِعبَاَرةُ الّصِ

 ُخوِص ، قاَل : وقَاَل الحاِمُض وابُن األَْنبَاِرّيِ : ِهَي بالقَاِف اَل َغْيُر ، وقاَل َغْيُرهما : بالفَاِء ال َغْيُر.والقاِف َجِميعاً : القُفَّةُ ِمَن ال

 ِمَن الِمداِد. القَلَم الكاتِبُ  ِخْرقَةٌ يَْمَسُح بِها : الَوفِيعَةُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

بََذةُ ،  وفَةٌ تُْطلَى بِها الَجْرباءُ صُ  : الَوفِيعَةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ  ، َكذا في سائِِر النَُّسخِ ، ونَصُّ النّواِدِر : بها اإِلبُِل الَجْربَى ، قاَل : وَكذِلَك الرَّ

 والطَّْليَةُ.
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 : البِنَاُء الُمْرتَِفُع. الَوْفعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

ّي : ُهَو الُمْرتَِفُع ِمَن  قاعِ : أَْوفاعٌ  األَْرِض ، وَجْمعُهوقال ابُن بَّرِ  ، قاَل ابُن الّرِ

واِده  نح ســــــــــــــــــــــــــَ ه مــــــــــــِ انــــــــــــُ تح أَرحكــــــــــــَ رَكــــــــــــَ ــــــــــــَ  فــــــــــــمــــــــــــا تـ

رَتاًدا وال وِ      يــــــــــــاٍض ُمســــــــــــــــــــــــــح نح بــــــــــــَ اال مــــــــــــِ عــــــــــــَ ــــــــــــح  َوفـ

  
 ويُقَاُل بالقَاِف ، كما يَأْتِي. قلُت : السََّحاُب الُمْطِمُع. : الَوْفعُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

__________________ 
 ( يف ديوان اهلذليا : اجلريئون عل  السري.1)
 .91/  2( ديوان اهلذليا 2)
تَـَبُ .3)  ( يف القاموس : يـُقح
 .128/  3( اجلمهرة 4)
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ا يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :  * وِممَّ

 : ِخْرقَةُ الحائِِض. الَوفِيعَةُ 

 ِف القاُروَرةِ ، َكَما فِي اللَِّساِن.ِلغال الَوْفعَةِ  ، بالَكْسِر : َجْمعُ  الِوفاعُ وِ 

ً  بفَتِْحِهَما يَقَعُ  ُء ِمْن يَِدهالشَّيْ  َوقَع ِء ، وَكذِلكَ َعلَى الشَّيْ  َوقَعَ  : [وقع] ً و ، َوْقعا  ِمْن َكذا ، وَعْن َكذا. َوقَْعتُ  ويُقَاُل أَْيضاً : َسقَطَ  أَي : ُوقُوعا

ْل.بَمْعنَى السُّقُوِط والغُُروِب يُْستَْعَمُل بِِمْن ، وبَمْعنَى النُُّزوِل بَْعن ، أَْو َعلَى. قُْلُت : وفِيِه قُُصوٌر ال يَخْ  الُوقُوعَ  ونَقََل َشْيُخنَا أَنَّ   فَى ، فتَأَمَّ

َأْخَرْجنا هَلُْم َدابًَّة ) اْلقَْوُل َعلَْيِهمْ  (َوِإذا َوَقعَ )تَعَالَى :  أَْي : واِجٌب َعلَى الُكفّاِر ، وِمْنهُ قَْولُه (1) (ِإنَّ َعذاَب رَبَِّك َلواِقع  )قولُه تَعَالَى : وِ 
ّجاُج ، وَكذِلكَ  َوَجبَ  أَْي : (2) (ِمَن اْْلَْرضِ  ةُ َعلَْيِهم َوقَعَ  ، ونَقَلَهُ الزَّ  (3) اْلَحقُّ  فََوقَعَ  َكذِلَك قَْولُه تَعَالَى :و الُحْكُم َعلَْيِهْم ، وقِيَل : ثَبَتَِت الُحجَّ

 ثَبََت. أَْي :

ً  اإِلبِلُ  َوقَعَتِ  قاَل اللَّْيُث :وِ   بََرَكْت. : ُوقُوعا

ً  الدَّوابُّ  َوقَعَتِ وِ   ، وأَْنَشَد : َربََضتْ  : ُوقُوعا

وعَ  ُوقـــــــــــُ نــــــــــــَ عـــــــــــح ا  َوقــــــــــــَ يـــــــــــهـــــــــــا ومـــــــــــا هبـــــــــــَِ ريحِ فـــــــــــِ  الـــــــــــطـــــــــــ 

رِ      لـــــــــــ  عـــــــــــَ تــــــــــــَ هـــــــــــا بـــــــــــِ نـــــــــــَ عـــــــــــح رحجـــــــــــِ ر ٍة يــــــــــــُ َو  جـــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــِ

  
 وقَاَل آَخُر :

نَ  عـــــــــــــح ـــــــــــــَ رحَدًة  َوقـ ـــــــــــــَ ِ وفـ اح ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــَ نـ ـــــــــــــح ِ واثـ اح ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــَ نـ ـــــــــــــح  اثـ

ِن      داهــــــــــِ
َ
اَ  املــــــــــ َ يســــــــــــــــــــــــًا لــــــــــِ لــــــــــِ غــــــــــح اِدرحَن تـــــــــــَ بــــــــــَ (4)يـــــــــــُ

 

  
ُل أَْهِل ، هذا قَوْ  وال يُقَاُل : َسقَطَ  ، قاَل الَجْوَهِريُّ : َحَصلَ  في الَخِريِف ، أَْي : يَقَعُ  ، يَْعنُوَن بِه أَّوَل َمَطرٍ  َربِيٌع باألَْرِض  َوقَعَ  تَقُوُل العََرُب :وِ 

 الغَْيِث : َمَساقُِطه. َمَواقِعُ  اللُّغَِة. قُْلُت : وقد َحكاهُ ِسيبََوْيه ، فقاَل : َسقََط الَمَطُر َمَكاَن َكذا فَمَكاَن َكذا ، وِمْنهُ 

ً  الطَّْيرُ  َوقَعَتِ وِ  ّمِ ، ُوقُوعٌ  فُهنَّ  ُموِكنَةً ، أَْرٍض إِذا كانَْت َعلَى َشَجٍر أَْو  : نََزلَْت َعْن َطيََرانَِها ، تَقَُع ُوقُوعا  َوقَعَ  وقَدْ  ، كُسكٍَّر ، ُوقَّعٌ و ، بالضَّ

ً  الّطائِرٌ   ، قاَل األَْخَطُل : واقِعٌ  ، فهو ُوقُوعا

رَااًب  وا غــــــــــــــــــُ ا كــــــــــــــــــانــــــــــــــــــُ َبلــــــــــــــــــ َ عــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــَ  واقــــــــــــــــــِ

عـــــــــــا      َواقـــــــــــِ َر الصـــــــــــــــــــــــــ  ا أَبحصـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــّ (5)فـــــــــــطـــــــــــاَر لـــــــــــَ
 

  
 الفَْقعَِسيُّ :وقاَل الَمّراُر بُن َسِعيٍد 

رًا  رِيِّ ِبشـــــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــح ارِِ  الـــــــــــــبـــــــــــــَ ُن الـــــــــــــتـــــــــــــّ  َأاَن ابـــــــــــــح

ُه      لـــــــــــــُ ريحُ َ حكـــــــــــــُ ِه الـــــــــــــطـــــــــــــ  يـــــــــــــح لـــــــــــــَ وعـــــــــــــاً عـــــــــــــَ  (6) ُوقـــــــــــــُ
  

 وقاَل َعْمُرو بُن َمْعِديَكِرَب رِضَي هللاُ َعْنهُ : (7)« بِْشرٍ »وِروايَةُ ِسيبََوْيٍه : 

ِه  يــــــــــــــح تـــــــــــــــَ يِّ حبــــــــــــــافـــــــــــــــَ طــــــــــــــَ
َ

يــــــــــــــَف املــــــــــــــ َر  جــــــــــــــِ  تـــــــــــــــَ

ا      هـــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــَ ٌم كـــــــــــــــــَبن  عـــــــــــــــــِ وعُ َرخـــــــــــــــــَ  ُوقـــــــــــــــــُ

  
 وقاَل ُموَسى بُن جابٍِر الَحنَِفيُّ :

َِدي  ربح ر  مــــــــــــِ ينِّ وال فــــــــــــُ َرتح جــــــــــــِ فــــــــــــَ ا نـــــــــــــَ مــــــــــــَ  فــــــــــــَ

وحِف وِ      َن اخلــــــــَ ريحِي مــــــــِ تح طــــــــَ حــــــــَ ــــــــَ ب اال َأصــــــــــــــــــــــح عــــــــَ ــــــــ   ُوقـ

  
 ، وأَّما بالفَتْحِ فُهو االْسُم. ، بالَكْسرِ  الِوْقعَةِ  إِنَّهُ لََحَسنُ وِ 

ْرِب بالشَّيْ  َوْقعَةُ  : الَوْقعُ وِ   َوْقعِ  ، نَْحو َوْقعٌ  الَمَطِر ، وُهَو ِشدَّةُ َضْربِه األَْرَض إِذا َوبََل ، وُكلُّ َضْرِب يابٍِس فُهوَ  َوْقعَ  ، يُقال : َسِمْعتُ  ءِ الضَّ

ِة يَِصُف الَحِميرَ الَحَوافَِر َعلَى األَْرِض ، وما أَْشبََهَها ،  مَّ  َحوافِِرها : َوْقعَ و قاَل ذُو الرُّ
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ِه  ــــــــــِ َن ب ــــــــــح دح رَأَي ــــــــــَ ا ق ِح ممــــــــــِّ فــــــــــح َن ابلســــــــــــــــــــــــ  عــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــَ  يـ

عــــــــاً      بُ  َوقــــــــح هــــــــِ تــــــــَ لــــــــح زاِء يـــــــــَ عــــــــح َ
اُد َحصــــــــــــــــــــــَ  املــــــــ كــــــــَ  يــــــــَ

  
 الَحافِِر. ُوقُوعُ  وكذِلكَ 

 َعْن أَبِي َعْمٍرو ، ونَصُّ التَّْهِذيِب : الَمَكاُن الُمْرتَِفُع ، وهو ُدوَن الَجبَِل.، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  الَمَكاُن الُمْرتَِفُع ِمَن الَجبَلِ  : الَوْقعُ وِ 

َحاُف وهو السَّْحابُ  : الَوْقعُ وِ  قِيقُ  أَْن يُْمِطَر ، وقد ذُِكر أَْيضاً بالفاِء ، عن أَبِي َعْمٍرو الُمْطِمعُ  الّطِ ، وَعلَى األَِخيِر  ، كَكِتفٍ  كالَوِقعِ  أَو الرَّ

.  اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ

 ُسْرَعةُ االْنِطالِق والذََّهاِب. : الَوْقعُ  قاَل أَبُو َعْدنَاَن :وِ 

__________________ 
 .7( سورة الطور اآية 1)
 .82( سورة النمر اآية 2)
 .118( سورة األعراف اآية 3)
 .492( البيت للطرماح ا ديوانه ص 4)
 الصواقعا شاهداً عل  أهنا لغة لتميم يف الصواع .« صقض»واملثبت عن التهذيب ا وأورد يف اللسان « الصواعقا»ابألصر ( 5)
 برواية ترقبه وقوعا. 182/  1( كتاب سيبويه 6)
 ( أجراه عل  جمر  اجملرور ا ألنه جعله مبنزلة ما يكّف منه التنوين.7)
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حاحِ :وِ   قاَل الذُّْبيَانِيُّ : ِريِك : الِحَجاَرةُ ، الواِحَدةُ بهاءٍ بالتَّحْ  ، الَوقَعُ  في الّصِ

َر   ــــــــــــَ ضُ يـ ا  َوقــــــــــــَ ورِهــــــــــــَ د  ُنســــــــــــــــــــــــــُ ّواِن حــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــــ 

ِر      عـــــــــاِد الـــــــــذ وابـــــــــِ اٌف كـــــــــالصـــــــــــــــــــــــِّ طـــــــــَ ن  لـــــــــِ  .(1)فـــــــــهـــــــــُ
  

ُجُل ، َوقِعَ  الَحفاُء ، وقَدْ  ، أَْيضاً : الَوقَعُ و قَاَل : ، كَكتٍِف ، وِمْنهُ  َوقِعٌ  ، فَُهوَ  اْشتََكى لَْحَم قََدِمِه ِمْن ِغلَِظ األَْرِض والِحَجاَرةِ  : يَْوقَعُ  ، كَوِجلَ  الرَّ

 قَْوُل أَبِي الِمْقَداِم َجّساِس بَن قَُطْيٍب :

ضح  بــــــــُ ِد الضــــــــــــــــــــــ  لــــــــح نح جــــــــِ ِ مــــــــِ اح لــــــــَ عــــــــح ــــــــَ َت ِد نـ يــــــــح  اي لــــــــَ

ضح وِ      طــــــــــِ قـــــــــَ نــــــــــح هـــــــــا ال تــــــــــَ تـــــــــِ ن اســـــــــــــــــــــــح رُكـــــــــًا مـــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــُ

  

 الَوِقضح ُكرِّ اِ َذاِء حَيحَتِذي ا ايف 

 َكقَْوِلِهْم : الغَِريُق يَتَعَلَُّق بالطُّْحلُِب. (2)قاَل األَْزَهِريُّ : ُهَو 

حاحِ : َصْدَمةٌ بَْعَد َصْدَمةٍ  ، ونَصُّ العَْيِن : في الَحْرِب : بالَحْربِ  الَوْقعَةُ وِ   الواقِعَةُ و ، الَوقِيعَةُ  واالْسُم : ،: َصْدَمةُ الَحْرِب  الَوْقعَةُ  ونَصُّ الّصِ

 ، وُهَو َمَجاٌز. الَوقِيعَةَ و الَوْقعَةَ  بِهْم ، وِمْنهُ قَْولُُهْم : َشِهْدتُ  َوقَعَ  ، وقَدْ  الَوقَائِعُ  : الَوقِيعَةِ  الَمْعَرَكةُ ، وَجْمعُ : وُهَما : الَحْرُب والِقتَاُل ، وقِيَل 

 ، وفي اللَِّساِن ، أَيّاُم ُحُروبِِهْم ، وفي العُبَاِب : أَيّاُمها الَّتِي كانَْت فِيها ُحُروبُهم. العََرِب : أَيّاُم ُحُروبِها َوقَائِعُ وَ 

 ِمْن َشدائِِد الدَّْهِر. النّاِزلَةُ الشَِّديَدةُ  ، أَي : الَواقِعَةُ  ِمَن الَمَجاِز : نََزلَْت بهِ وِ 

ّجاُج فِي تَْفِسيِر قَْولِه تَعالَى :  الِقياَمة أَْسَماءِ  : اْسٌم ِمنْ  الواقِعَةُ وِ  األَْمُر ،  َوقَعَ  : قَدْ  يُتََوقَّعُ  يُقاُل ِلُكلُّ آتٍ  (3) (ِإذا َوقَ َعِت اْلواِقَعةُ )، وقاَل الزَّ

 ُهنَا : الّساَعةُ ، والِقيَاَمةُ. الواقِعَةُ : وَكقَْوِلَك : قَْد جاَء األَْمُر ، قَاَل 

َّبُِع بَِها َشعََف الِجبَاِل ،»ِديِث : في الحَ وِ  ، ويُقَاُل  َمساقِطه أَي :« ، يَِفرُّ بِدينِه ِمَن الِفتَنِ  القَْطرِ  َمواقِعو يُوِشُك أَْن يَُكوَن َخْيُر ماِل الُمْسِلِم َغنَماً يَت

 الَِّذي ُوقُوِعهِ  َمْوِضعُ  أَْيضاً ، نَقَلَه الّصاَغاني : وتُْكَسُر قافُه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  بفَتْحِ القاِف ، وَعلَْيهِ  الّطائِرِ  َمْوقَعَةُ و الغَْيِث. َمَواقِعَ  : اْنتََجعُوا

 ، قاَل األَْخيَُل : الَمَواقِعُ  ويَْعتَاُد إِتْيَانَه ، والَجْمُع : عليهِ  يَقَعُ 

يِّ  فـــــــــــــِ َن الـــــــــــــنـــــــــــــ  يـــــــــــــه مـــــــــــــِ نـــــــــــــَ تــــــــــــــح   (4)كـــــــــــــَبن  مـــــــــــــَ
لــــــــــــَ       رَايف عــــــــــــَ وِ  ِإشــــــــــــــــــــــــــح نح طــــــــــــُ ِويِّ مــــــــــــِ  الــــــــــــطــــــــــــ 

  

 الط ريحِ َعَل  الص ِفيِّ  َمَواِقضُ 

فا إِذا َزَرقَْت  بَمَواقِعِ  َشبَّه ما اْنتََشَر من ماِء االْستِْسقَاِء بالدَّْلِو َعلَى َمتْنَْيهِ   عليِه. (5)الطَّْيِر َعلَى الصَّ

 ، كَمْرَحلٍَة : َجبٌَل. الَمْوقَعَةُ وِ 

فَِة ، ع ، بَْيَن الشَّأِْم والَمِدينَةِ  ( :6) َمْوِقعِ  ، تَْصِغيرُ  الُمَوْيِقعُ وِ  قَاعِ : (7) [عديّ ]، قاَل  على ساِكنَِها الصَّالةُ والسَّالمُ  ، الُمَشرَّ  بُن الّرِ

ا  هــــــــــَ ُدوجــــــــــُ وَم ابَن حــــــــــُ َك يــــــــــَ وحُ  مــــــــــا بــــــــــِ  اي شــــــــــــــــــــــــَ

نح ِذي      ضِ مــــــــــــــِ قــــــــــــــِ ــــــــــــــح َوي
ُ

ا املــــــــــــــ َرآهــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َوًة فـ دح  غــــــــــــــُ

  
 صاَرت الواُو ياًء ؛ اِلْنِكَساِر ما قَْبلَها. يَُدقُّ َعلَْيَها الَّتِي : َخَشبَةُ القَّصارِ  (8) ، بَكْسِر الِميمِ  الِميقَعَةُ وِ 

ْنَداُن والَكْلبَتَانِ  الِميقَعَةُ  نََزَل َمَع آَدَم عليِه السَّالمُ » َحِديُث ابِن َعبّاٍس : ، وِمْنهُ  الِمْطَرقَةُ  أَْيضاً : الِميقَعَةُ وِ  ، قاَل الحاِرُث  الَمَواِقعُ  والَجْمعُ « والّسِ

  بُن ِحلَِّزةَ يَِصُف َمنَاِسَم ناقَتِه بالصَّالبَِة ، ويَُشبُِّهها بالَمَطاِرِق :

َرٍة  ذَكــــــــــــــــــــــــــ  رحٍف مــــــــــــــــــــــــــُ ي ِإىَل حــــــــــــــــــــــــــَ  أَلــــــــــــــــــــــــــِح

ُص اَ صــــــــــــــــــــــــــــــَ       ضٍ هتــــــــــــــــَِ َواقــــــــــــــــِ نــــــــــــــــح ِ  مبــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــُ

  
 عليِه ، ويَْعتَاُد إِتْيانَه. يَقَعُ وَ  ِضُع الِّذي يَأْلَفُه الباِزيالَموْ  أَْيضاً : الِميقَعَةُ وِ 
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حاحِ ، وقِيَل : ُهَو ما الِمَسنُّ الطَِّويلُ  : الِميقَعَةُ  يُقَال :وِ   َوقِيعٌ  ، فُهوَ  َوقَْعتُه بالِميقَعَةِ  وقَدْ  بِه السَّْيُف ، والِمَسنُّ ، بَكْسِر الِميِم. ُوقِعَ  ، َكما فِي الّصِ

ينٌ  : َحَدْدتُه بِها  ، فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، قاَل الشَّّماُخ يَِصُف إِبِالً : ُوقَِع بالِميقَعَةِ  ، أَي : َوقِيعٌ  ، أَي : َحِديٌد ، وَكذِلَك َسْيفٌ  َوقِيعٌ  ، يُقَاُل : ِسّكِ

__________________ 
 قا  أبو عبيدة : الصوان ا جارة الكبار ا والوقض أصغر منها.« ير »فيه : و  70( ديوانه ص 1)
 (أي هذا املعىن)( يعين معىن قوله كر ا ذاء حيتذ  ا ايف الوقض يقو  : إن ا اجة حتمر صـــــــــــــاحبها عل  التعل  بكر ما قدر عليه. وحنو منه 2)

 .. قوهلم : الغري 
 ( سورة الواقعة اآية األوىل.3)
 .135/  3و  : كبن متيّن انظر اجلمهرة ( وير 4)
 ( يف التهذيب : ذرقت.5)
 «.موقوع»وابألصر « املويقض»( عن معجم البلدان 6)
 «.املويقض»( زايدة عن معجم البلدان 7)
 ( امليم زائدة والياء بد  من الواو قلبت لكسرة امليم ا قاله يف اللسان.8)
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عــــــــــــــاٍت  نــــــــــــــَ قــــــــــــــح رحَن الــــــــــــــِعضــــــــــــــــــــــــــــاَه مبــــــــــــــُ اكــــــــــــــِ بــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  يـ

َدِإ      ن  كـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــَ ُذهـــــــــــــــــُ َواجـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــضِ نــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــَوقـــــــــــــــــِ

  
 * ، قاَل ُرْؤبَةُ يَِصُف ِحماراً :[وَرقَّقَتْهُ ]والَمْوقُوُع : الَِّذي أَصابَتْهُ الِحَجاَرةُ فَوقَعَتْهُ  الَوقِيعُ  الَحافِرُ وِ 

َناُه   انِعاَل  َوِقيعاً يـَرحَكُب قـَيـح
ْلُب ، والنّاِعُل : الَِّذي ال يَْحفَى ، كأَنَّ َعلَْيِه  الَوقِيعُ  السَّْيُف إِذا ُشِحَذ ، وقِيَل : يُوقَعُ  حافِراً ُمَحدًَّدا ، كأَنَّه ُشِحَذ باألَْحَجاِر ، كماأَي  : الحافُِر الصُّ

 نَْعالً ، وقاَل ُرْؤبَةُ أَْيضاً :

ا  قـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ َدمـــــــــــــــــح
ُ

َر املـــــــــــــــــ جـــــــــــــــــَ ُد   ا ـــــــــــــــــَ  ألٍُم يـــــــــــــــــَ

رِّ      ــــــــــــكــــــــــــُ وعِ ب ــــــــــــُ ق وح ا مــــــــــــَ قــــــــــــَ ــــــــــــَ ل وِر َأخــــــــــــح ــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــُ  ال

  
 : َغِليَظةٌ َشِديَدةٌ. َمْوقُوَعةٌ  وقََدمٌ 

 نُْقَرةٌ ِفي َجبٍَل أَْو َسْهلٍ  ( :1) الَوقِيعَةُ خِ :: لُغَةٌ فِي الَوفِيعَةُ بالفَاِء ، هَكَذا فِي بَْعِض النَُّسخِ ، وقد تَقَدََّم أَنَّه بالقَاف لَْحٌن ، وِفي أَْكثَِر النُّسَ  الَوقِيعَةُ وِ 

، وِهَي تَْصغُُر وتَْعُظُم ، َحتَّى تَُجاِوَز  يَْستَْنِقُع فِيَها الماءُ  َحَجٍر فِي َسْهٍل أَو َجبَلٍ  : نُْقَرةٌ في َمتْنِ  الَوقِيعَةُ  ، ونَصُّ الَجْوَهِرّيِ : قاَل أَبو صاِعٍد :

 ، قاَل َعْمُرو بُن أَْحَمَر : َوقائِعُ و ، بالَكْسِر ، ِوقاعٌ  ج : ، فتَُكوَن َوقِيطاً. قاَل اللَّْيث : الَوقِيعَةِ  َحدَّ 

هــــــــا  نــــــــُ يـــــــــُ يــــــــِ  َأعــــــــح لــــــــِ يــــــــِ  يف اإِلمــــــــح ُر الــــــــعــــــــِ  الــــــــزّاجــــــــِ

ُر      ثــــــــح ضِ مــــــــِ ائــــــــِ ــــــــَوقــــــــَ رُ  ال مــــــــَ ا الســــــــــــــــــــــ  هــــــــَ  يف أَنحصــــــــــــــــــــــافــــــــِ

  
ِة : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

ُه وِ  ـــــــــ  ِديـــــــــٍث كـــــــــبَن نح حـــــــــَ اطـــــــــًا مـــــــــِ قـــــــــَ نـــــــــا ســـــــــــــــــــــــِ لـــــــــح  نـــــــــِ

ُزوجــــــــــًا مبــــــــــاِء      ِر ممــــــــــَح حــــــــــح ىَن الــــــــــنــــــــــ  ضِ جــــــــــَ ائــــــــــِ  الــــــــــَوقــــــــــَ

  
 ، وُهَو َمَجاٌز. الَوقَاِئعُ  َهِريُّ ، وقِيَل : الَمْعَرَكةُ ، والَجْمُع :، نَقَلَه الَجوْ  الِقتَالُ  : الَوقِيعَةُ وِ 

ً  فِي النّاِس ، أَي : اْغتَابَُهم َوقَعَ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، يُقَال : َغْيبَةُ النّاِس  : الَوقِيعَةُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ  ، وقِيَل :ُهَو أَْن يَْذُكَر فِي  َوقِيعَةً و ُوقُوعا

ه ويَِعيبَه ويَْغتَابَه.« فِي خاِلدٍ  ِليَقَعَ  َذَهَب َرُجلٌ » : (2)الَحِديُث  ْنَساِن ما لَْيَس فِيِه ، وِمْنهُ اإلِ   أَي : يَذُمَّ

. (3)بناِحيٍَة بَِها ، قُتَِل بِه أَبُو َمْعبٍَد  ع قِيَل :و : ماٌء بناِحيَِة البَْصَرةِ  َمْوقُوعٌ وِ   الشَّنِّيُّ الخاِرِجيُّ

َرةٌ َعلَى الجاِعَرتَْينِ  َوقَاعِ وِ  أِْس ، قاَل َعْوُف بُن األَْحَوِص : كقََطاِم : َكيَّةٌ ُمَدوَّ  أَو َحْيثَُما كانَْت ، وقِيَل : تَُكوُن بيَن القَْرنَْيِن ؛ قَْرنَيِ الرَّ

ُت إِ ِو  نــــــــــــح وحٍء كــــــــــــُ ِم ســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــُت خَبصــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــِ  ذا مــــــــــــُ

ِويــــــــــــــــــِه      ُه فــــــــــــــــــَبكــــــــــــــــــح ُت لــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــح اعِ َدلــــــــــــــــــَ  َوقــــــــــــــــــَ

  
 َحْيُث كانَْت ، يَْعنِي ليَس لَها َمْوِضٌع َمْعلُوم. (4)ونََسبَهُ األَْزَهِريُّ ِلقَْيِس بِن ُزَهْيٍر ، قاَل الكسائِّي : وال تَُكوُن إِاّل داَرةً 

 : إِذا َكَوى أُمَّ َرأِْسه. َوقَاعِ  ، وقاَل َشِمٌر : َكواهُ  َوقاعِ  *[َكَوْيتُهُ ] ـكَوَضْعتُه  ـ َوقَْعتُه قَدْ وِ 

تَْيِن : ُوقُعٌ  وأَْمِكنَةٌ  ِمَن الِقيعاِن وَغْيِرها ِمَن الِقفَاِف والِجبَاِل ، قاَل : : ال تََكاُد تَْنَشُف الماءَ  َوقِيعَةٌ  أَْرضٌ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ  ،  الَوقائِعِ  بَيِّنَةُ  بَضمَّ

ٍل ، وَذَكَرهُ في التَّْكِملَِة على الصَّواِب ، ويَُؤيُِّده ، كما ُهَو نَصُّ ابِن ُشَميْ  (5) الَوقَاَعةِ  كذا في النَّسخِ ، وِمثْلُه فِي العُبَاِب ، والصَّواُب : بَيِّنَةُ 

 .ُوقُعٌ  ، والَجْمُع : الَوقَاَعةِ  ِمَن األَْرِض : الغَِليُظ الَِّذي ال يَْنَشُف الماَء ، وال يُْنبُِت ، بَيِّنُ  الَوقِيعُ  نَصُّ أَبِي َحنِيفَةَ َحْيُث قاَل :

.، نَقَلَهُ الصّ  : ِشْعبٌ  األَْوقَعُ وِ   اَغانِيُّ

َكةً : بَْطٌن ِمنْ  الَوقَعَةُ وِ  َواِسّي : َسْعِد بِن بَْكرٍ  بَنِي ، ُمَحرَّ  ، قاَل أَبُو ُدؤاٍد الرُّ

ُم  هـــــــــــِ تـــــــــــِ َت ُأخـــــــــــح َوَة َأو اي ُأخـــــــــــح َت َدحـــــــــــح  اي ُأخـــــــــــح

يِن      وٍ  َأو بــــــــــَ لــــــــــُ ٍر َوســــــــــــــــــــــــَ نح عــــــــــامــــــــــِ هح مــــــــــِ عــــــــــَ  الــــــــــَوقـــــــــــَ
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ُههُ فِي قَبَائِحَ كَشّداٍد : ُغالٌم للفََرْزَدِق كاَن يُ  الَوقّاعُ وِ   وأَْشياَء َغْيِر َجِميلٍَة ، فُهَو اْسٌم َعلَى ُمَسّماهُ. َوّجِ

. : يَْغتَاُب النّاسَ  َوقّاَعةٌ و َوقّاعٌ  َرُجلٌ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 َمَجاٌز.داِهيَةٌ ، وُهَو  ، وقِيَل : (6)قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  ُشجاعٌ  ، أَي : َواقِعَةٌ  َرُجلٌ وِ 

. : فََرُس َربِيعَةَ بِن ُجَشَم النََّمِرّيِ  واقِعٌ وِ   ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

__________________ 
 ساقطة من الكويتية. (*)
 ( وهي رواية القاموس املطبوع.1)
 ( يف النهاية واللسان : ومنه حديث طار .2)
 «.العبديأبو سعيد املثىن اخلارجي »( يف معجم البلدان 3)
 ( يف التهذيب : اإلدارة.4)
 ساقطة من الكويتية. (*)
 ( كما يف التهذيب.5)
 .134/  3( اجلمهرة 6)
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ثُ  واقِعُ وِ   بِن جابٍِر ، وَعْنهُ قَتَاَدةُ. (1)عن أَُسْيِر  بُن َسْحبَاَن الُمَحّدِ

 الحافُِظ.بِن َربِيعَةَ ، نَقَلَه  (2)، َعْن َضْمَرةَ  واقِعٍ  وفاتَه : الَحَسُن بنُ 

حاحِ ، زاَد َغْيُره : نَْجمٌ  الواقِعُ  النَّْسرُ وِ  ، ولَّما كاَن بِحذائِه  كأَنَّه كاِسٌر َجنَاَحْيِه من َخْلِفه ِحياَل النَّْسِر الّطاِئِر ، قُْرَب بَنَاِت نَْعٍش  َكما في الّصِ

يَ  ً  النَّْسُر الّطائُِر ُسّمِ ،  شاِميٌّ ، والنَّْسُر الّطاِئُر َحدُّهُ : ما بَْيَن النَُّجوِم الشَّاِميَِّة واليَمانِيِّة ، وهو ُمْعتَِرٌض َغْيُر ُمْستَِطيلٍ  الواقِعُ  ، فالنَّْسرُ  واقِعا

 وهو بَْينَُهَما َوقّاٌف ، كأَنَُّهَما لَه كالَجناَحْيِن ، قد بََسَطُهَما ، وكأَنَّهُ يََكاُد يَِطيُر ، وهو َمعَُهما ُمْعتَِرضٌ  وُهَو نَيٌِّر ، وَمعَهُ َكْوَكباِن غاِمَضاِن ،

لَى َهْيئَِة النَّْسِر الّطائِِر ، فُهَما له فهَو ثاَلُث َكواِكَب كاألَثافِّيِ ، فَكْوَكباِن ُمْختَِلفَاِن ، لَْيسا عَ  الواقِعُ  ُمْصَطفٌّ ، وِلذِلَك َجعَلُوه طائًرا ، وأَّما

 .َوقَعَ  كالَجنَاَحْيِن ، ولِكنَُّهَما ُمْنَضّماِن إِلَْيِه ، َكأَنَّهُ طائِرٌ 

 في يَِده ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. ُسِقطَ  أَي : في يَِده ، كعُنِيَ  ُوقِعَ  يُقَال :وِ 

ةً  فِي اليَومِ  يَأُْكلُ  ، أَي : الَوْقعَةَ  زُ يَأُْكُل الَوْجبَةَ ، ويَتَبَرَّ  يُقَاُل : فاُلنٌ وِ  ُط َمرَّ ةً ، ويَتَغَوَّ يِت : ُسئَِل َرُجٌل َعْن  (3) َمرَّ ّكِ قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ واْبُن الّسِ

ُس إِذا أَْفَجْرتُ  الَوْقعَةَ  ُكْنُت آُكُل الَوْجبَةَ ، وأَْنُجو قاَل : ؟َسْيِره : َكْيَف كاَن َسْيركَ  ، وأَْرتَِحُل إِذا أَْسفَْرُت ، وأَِسيُر الَمْلَع ، والَخبََب  ، وأَُعّرِ

ةُ ِمن الَوْقعَةُ  ، قاَل ابُن األَثِيِر : (4)والَوْضَع ، فأَتَْيتُُكْم ِلُمْسيِ َسْبعٍ  ةً  الُوقُوعِ  : الَمرَّ : السُّقُوِط ، وأَْنُجو : ِمَن النَّْجِو : الَحَدِث ، أَي : آُكُل َمرَّ

ةً في ُكّلِ يَْوٍم.واِحَدةً ، و  أُْحِدُث َمرَّ

ً  الَحْربِ  بِِهْم فِي أَْوقَعَ وِ  ً  بِِهم كَوقَعَ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  بالََغ فِي قِتاِلِهمْ  : إِيقاعا ً  ، وكذِلكَ  كَوَضعَ  ، َوْقعا ، كما فِي األَساِس ، وهو  أَْوقَعَهُ إِيقاعا

 َمَجاٌز.

ْوَضةُ  أَْوقَعَتِ  األََسِديَّ يَقُوُل : (5)وَب بَن َسلََمةَ قاَل ابُن ُشَمْيٍل : َسِمْعُت يَْعقُ وِ  ً  الرَّ  وأَْنَشَدنِي فيِه : أَْمَسَكِت الماءَ   :إِيقاعا

 َجثحَجاثـَُها َقدح أَنـحَورَا ُموِقَعةٌ 
من « ويَْبنِيَها»تَْبيِيناً ، هَكذا ُهَو فِي اللَِّساِن والعُبَاِب ، وفي بَْعِض النَُّسخِ  (6) األَْلَحاَن ويُبَيِّنَها يُوِقعَ  أَْلَحاِن الِغنَاِء ، وُهَو أَن إِيقاع ِمنْ  اإِليقاعُ وِ 

ى الَخِليُل   «.اإِليقاعِ  ِكتَابَ »ِكتاباً ِمْن ُكتُبِه في ذِلَك الَمْعنَى  ـرِحمهُ هللاُ تَعالَى  ـالبِنَاِء ، وَسمَّ

 : ـفي قَْوِل ُرَوْيِشٍد الّطائِّيِ  مِّ بالضَّ  (7) ُموقِعٌ وِ 

ضُ وِ  ـــــــــــــــِ وق داِد  مـــــــــــــــُ ريحَ الســـــــــــــــــــــــــــــ  ُ  غـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ن ـــــــــــــــَ  تـ

ِك اي      زحعـــــــــــــــُ ضُ فـــــــــــــــال جـــــــــــــــيـــــــــــــــَد جـــــــــــــــِ وقـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــُ

  
. قَبِيلَةٌ  :ـ   نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

حاحِ والعُبَاِب ، وُهَو إِْلَحاُق َشيْ  في الِكتَابِ  يَُوقَّعُ  : ما التَّْوقِيعُ وِ  بَْعَد الفََراغِ ِمْنهُ ِلَمْن ُرِفَع إِلَْيِه ، كالسُّْلَطاِن ونَْحِوه ِمْن ُوالةِ  (8)ٍء ، كذا في الّصِ

ِره : يُْنَظُر في أَْمِر هذا ، ويُْستَْوفَى ِلهَذا َحقُّه ، وُرِفَع األَْمِر ، َكَما إِذا َرفَْعَت إِلَى السُّْلَطاِن أَو الواِلي َشكاةً ، فَكتََب تَْحَت الِكتَاِب ، أَو َعلَى َظهْ 

« يا هذا ، قَْد قَلَّ شاِكُروك ، وَكثَُر شاُكوك ، فإِّما َعَدْلَت ، وإِاّل اْعتََزْلتَ »إِلَى َجْعفَِر بِن يَْحيَى ِكتَاٌب يُْشتََكى فيِه بعاِمٍل ، فَكتََب َعلَى َظْهِره : 

، َوقََصَد الكاتُِب إِْغَراَء الّصاِحِب لّصاِحِب بِن َعبّاٍد ِكتَاٌب فِيِه أَنَّ إِْنَساناً َهلََك ، َوتََرَك يَتِيماً ، وأَْمَواالً َجِليلَةً ال تَْصلُُح لليَتِيِم ، وُرِفَع إِلى ا

 التَّْوقِيعاتِ  ونَْحَو هذا من« ، والماُل أَثَْمَرهُ هللا ، والّساِعي لَعَنَهُ هللا الهاِلُك َرِحَمهُ هللا ، واليَتِيُم أَْصلََحهُ هللا»الّصاِحُب فيِه :  فَوقَّعَ  بأَْخِذَها ،

َمأُْخوذٌ  لَشْيخِ َمشايِِخه أَبِي الَوفَاِء الَحَسَن بِن َمْسعُوٍد اليُوِسّيِ َرِحَمهُ هللا تَعَالَى ، قِيَل : ُهوَ « َزْهِر األََكْم فِي األَْمثَاِل والِحَكمْ »نَقَلَه َشْيُخنَا ِمْن 

ِل ، وقاَل األَْزَهِريُّ : التَّْوقِيعِ  ِمنَ  الكاتِِب فِي الِكتَاب الَمْكتُوِب : أَْن يُْجِمَل بَْيَن تَضاِعيِف ُسُطوِرِه َمقَاِصَد  تَْوقِيعُ  الَِّذي ُهَو ُمَخالَفَةُ الثّانِي لألَوَّ

بَِر َظْهَر البَِعيِر ، فكأَنَّ  تَْوقِيعِ  الحاَجِة ، ويَْحِذَف الفُُضوَل ، وُهَو َمأُْخوذٌ ِمنْ  فِي الِكتَاِب يَُؤثُِّر فِي األَْمِر الَِّذي ُكتَِب الِكتَاُب فيِه ما  الُمَوقِّعَ  الدَّ

ُده ويُوِجبُه ، وفي   بَْعَد نَْقلِه هِذهِ  ـ« َزْهِر األََكمِ »يَُؤّكِ

__________________ 
 «.أسيد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
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 «.محزة»املطبوعة الكويتية وابألصر ( عن 2)
 .135/  3( انظر اجلمهرة 3)
 «.لسانهـ  قوله : ملسي سبض ا أي ملساء سبض ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 كاألصر.« سلمة»ويف إحد  نسخه « مسلمة»( يف التهذيب املطبوع : 5)
 كاألصر.« ويبّينها»وعل  هامشه عن نسخة أخر  « ويبنيها»( يف القاموس والتهذيب : 6)
 ( كذا ضبطت ابلتنوين يف القاموس ا وضبطت بدون تنوين يف التكملة هنا ويف الشاهد ا ال.7)
 .. ء فيه بعد( يف اللسان : إ ا  شي8)
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ـــــالِعَباَرَة  َي هذا ـ ِر َمعحىًن ا َأوح ِمنَ  تـَوحِقيعاً  فُسمِّ ِر  لُوُقوعِ  ؛ ألَن ه َسَببٌ  الُوُقوعِ  ؛ اِلن ُه َ حِثرٌي يف الِكَتاِب ِحسنا ا َأوح يف اأَلمح اأَلمح
َذحُكوِر ا َأو اِلن هُ 

ُتوِب يف الِكَتاِب ا ِإيقاعٌ  امل َكح
 .ِإيقاعهِ  َكذا مبَعحىَن   فتَـوحِقيضُ  ِلذِلَك امل

قَْوُل العَِفيِف عبِد هللا بِن َجْعفٍَر ، ِمْن َمَشاِهيِر ِرجاِل َزْعٍل ، َوفََد َعلَى الُمَؤيَِّد صاِحِب تَِغزَّ ،  التَّْوقِيعاتِ  ا َرأَْيُت فيقلُت : وِمْن أَْحَسِن م

 فَداَعبَه في َطلَِب الفَْسخ قاَل :

ه  لــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح وح َوَزاّن نـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــكــــــــــــــــًا لــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ  اي مــــــــــــــــَ

رنا      ِ  طـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــِض اخلـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــِ َ تح ِبـــــــــــــــــِ  َوَزنـــــــــــــــــَ

  

ِف َزَ.  ِن اإِللــــــــــــــــــح نح غــــــــــــــــــاَب عــــــــــــــــــَ  ِإن  مــــــــــــــــــَ

  
ا   هـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ِث عـــــــــــــَ كـــــــــــــح

ُ
وِ  املـــــــــــــ َد طـــــــــــــُ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  ... بـ

  
 ِب للنَّاِشِرّيِ.َرِحَمهُ هللاُ ، فدَّلَّ ذِلَك َعلَى َجْوَدةِ فَْهِمِهَما ، نَقَْلتُه ِمْن كتاِب األَْنَسا« َوَزنَتْ »الُمَؤيَُّد :  فَوقَّعَ  ولم يَْكتُُب قافِيَةَ البَْيِت الثّانِي ،

ِة اللَِّساِن : أَنَّ  ِمْن الَكالِم اإِلْسالِمّيِ ، وأَنَّ العََرَب ال تَْعِرفُه ، وقد َصنََّف فِيِه  التَّْوقِيعَ  قاَل َشْيُخنا : وقَْد َزَعَم َكثِيٌر ِمْن ُعلَماِء األََدِب وأَئِمَّ

ْل.َجَماَعةٌ ، وال ِسيَّما أَْهُل األَْنَدلُِس ، وكالُمُهم   ظاِهٌر فِي أَنَّهُ َغْيُر َعَربِّيٍ قَِديِم ، وإِْن كاَن َمأُْخوذاً ِمَن الَمعَانِي العََربِيَِّة ، فَتَأَمَّ

نّافِذُ الماِضي الَِّذي ال يَُردُّه أََحٌد الَجائُِز ، أَي : ال التَّْوقِيعُ  ، قاَل َشْيُخنا : أَي ِمْن أَْسبَاِب السُُّرورِ  جائِزٌ  تَْوقِيعٌ  يُقَاُل : السُُّرورُ  ثم قاَل الَجْوَهِريُّ :

يَاَسِة ، وهي للنُّفُوِس أَْشَهى ِمْن ُكّلِ َشيْ  ٍء ، وِلذِلَك َجعََل السُُّروَر ُمْنَحِصراً فِيَها ، وهَذا الَكالُم َكأَنَّهُ ، ألَنَّه يَُدلُّ َعلَى َكَماِل اإِلَماَرةِ ، وتََماِم الّرِ

فُكلُّ واِحٍد أَجاَب بَِما ُجبِلَْت  ؟َجَماَعةً : ما السُُّروُر لََدْيهِ  (1)ابِِر فِي اإِلْمَرةِ والَوجاَهة ونُفُوِذ اإِلْمَرة ، كأَنَّ َشْخصاً َسأََل َجَواٌب ِمْن بَْعِض األَكَ 

َغبَاِت ، وهو َكثِيٌر.  عليِه نَْفُسه ، وُطبِعَْت َعلَْيِه َسِجيَّتُه ، َعلَى ِحساِب الرَّ

فقَاَل ِطْرٌف  ؟ُشجاعٍ : ما السُُّرورُ فقاَل : َمْعنًى َصحَّ بالِقيَاس ، ولَْفٌظ َوَضَح بَْعَد اْلتِبَاس. وقِيَل لِ  ؟قالُوا : ُسئَِل عاِلٌم ، فِقيَل لَهُ : ما السُُّرورُ 

 فقاَل : إِْكَراُم َوُدود ، وِإْرغاُم َحُسود. ؟َسِريع ، وقِْرٌن َصِريع وقِيَل لََمِلٍك : ما السُُّرورُ 

 فقاَل : َصِديٌق تُنَاِجيه ، وَعُدوٌّ تُداِجيه. ؟وقِيَل لعاقٍِل : ما السُُّرور

 : َمْجِلٌس يَِقلُّ َهَذُره ، وُعوٌد يَْنِطُق َوتَُره. فقالَ  ؟وقِيَل ِلُمغَّنٍ : ما السُُّرور

يَاِء ، وِرَضى النَّْفِس بالقَضاِء. ؟وقِيَل ِلنَاِسٍك : ما السُُّرورُ   فقَاَل : ِعبَاَدةٌ خاِلَصةٌ ِمَن الّرِ

 نافِذٌ. تَْوقِيعٌ  فقاَل : ؟وقِيَل لَوِزيٍر : ما السُُّرورُ 

ه باباً ِمَن َحاَضَراِت الّراِغِب ما يَُدلُّ َعلَى أَنَّ الِّذي قاَل ذِلَك هو الفَْضُل بُن َسْهٍل ، فإِنَّ الّراِغَب َذَكَر في ُمَحاَضراتِ في مُ  َوقَعَ  قاَل َشْيُخنَا : وقَدْ 

فقَاَل :  ؟اَل قُتَْيبَةُ بُن ُمْسِلٍم للُحَصْيِن بن الُمْنِذِر : ما تَتََمنَّىاألََمانِّيِ بَحَسِب أَْحَواِل الُمتََمنِّيَن ، وَذَكَر فِيِه أَْنَواعاً ِمّما أَْسلَْفنَاهُ ، قاَل في أَوائِِلِه : ق

 نافِذ ، وأَْمٌر جائِز ، تَْوقِيعٌ  فقاَل : ؟تََمنَّىِلَواٌء َمْنُشور ، وُجلُوٌس َعلَى السَِّرير ، وَساَلٌم َعلَْيَك أَيَُّها األَِمير ، وقِيَل ِلعَْبِد هللا بِن األَْهتَم : ما تَ 

وقِيل ِلَحِكيم : تََمنَّ 
ُش ُكلُّه فِي ما تََشاُء ، فقاَل : ُمَحاَدثَةُ اإِلْخَواِن ، وَكفاٌف ِمْن َعْيش ، واالْنتِقَاُل من ِظّلٍ إِلى ِظّل ، وقاَل بعُضُهم : العَيْ  (2)

ْكِر ، ثم قاَل : ِة البََدِن ، وَكثَْرةِ الماِل ، وُخُموِل الذِّ قاً في ُكتُبِه َعلَى أَْنَواعٍ ِمْن هذا ، وفِي هذا القَْدِر ِكفَايَةٌ. ِلْلجاِحظِ  َوقَعَ و ِصحَّ  أَْمثَاُل هذا ُمفَرَّ

 ّنِ والَكالِم يَْعتَِمُدهبالظَّ  التَّْوقِيعُ ٍء ، وفِي الُمْحَكِم :أَي : أَْلِق َظنََّك َعلَى َشيْ  َوقِّعْ  ، يُقَاُل : ِء وتََوهُّمهتََظنِّي الشَّيْ  : التَّْوقِيعُ و ثّم قاَل الَجْوَهِريُّ :

 عليِه َوْهُمه. ِليَقَعَ 

 األَْرَكاِن. تَوقِيعُ  وَكذِلكَ  ءٍ َعلَى َشيْ  تُوقِعَهُ  َرْمٌي قَِريٌب ال تُبَاِعُده ، كأَنََّك تُِريُد أَنْ  : التَّْوقِيعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

ْيقَِل َعلَى السَّْيفِ إِْقبَاُل  : التَّْوقِيعُ و قاَل الَجْوَهِريُّ : ُده بِميقَعَتِه الصَّ  .ُمَوقَّعَةٌ  ، وِمْرَماةٌ  يَُحّدِ

ِة : َوقَّعُوا ، وُهَو النُُّزوُل آِخَر اللَّْيِل ، وقَدْ  التَّْعِريسُ  : التَّْوقِيعُ وِ  مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

__________________ 
 «.ر لديه ا هكذا يف النسخ واألمر سهر ا هقوله سب  مجاعة ما السرو »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 «.متىن»( ابألصر 2)
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واِإذا  عـــــــــُ تح  َوقــــــــــ  و تـــــــــَ ُث مـــــــــَ يـــــــــح وحا حـــــــــَ نـــــــــًا َكســـــــــــــــــــــــَ  َوهـــــــــح

ِك      َواشــــــــــــــــــــــِ اُس الــــــــّرايِح ا ــــــــَ فــــــــَ ــــــــح ِد أَنـ هــــــــح َن اجلــــــــَ (1)مــــــــِ
 

  
 إِلى فَْوُق. (2) نَْوٌع ِمَن السَّْيِر ِشْبهُ التَّْلِقيِف ، وهو َرْفعُه يََدهُ   :التَّْوقِيعُ  قاَل اللَّْيُث ، كما فِي العُبَاِب ، وفِي اللَِّساِن : قاَل األَْصَمِعيُّ :وِ 

ً  أَي : الِحَجاَرةُ الحافِرَ  َوقَعَتِ وِ  ً  هَكَذا نَصُّ العُبَاِب ، وُمْقتََضى ذِلَك أَنَّهُ ِمن الثُّالثِّيِ ، والَِّذي في اللَِّساِن : َسنَابَِكهُ  قَطَّعَْت َسنَابَِكهُ تَْقِطيعا ،  تَْوقِيعا

 وهذا أَْشبَهُ ِلسباِق الُمَصنِّف وِسياقِه ، وِكالُهَما َصِحيٌح.

َ  قاَل اللَّْيُث : ٌق ، أَو أَْخَطأ ، وقاَل َغْيُره : ُهَو إَِصابَةُ الَمَطِر بَْعَض األَْرِض ، وِإْخَطاُؤه  فِي نَْبتَِها تَْوقِيعٌ  ، فذِلكَ  وإِذا أَصاَب األَْرَض َمَطٌر ُمتَفَّرِ

 بَْعضاً ، وقِيَل : هو إِْنباُت بَْعِضَها ُدوَن بَْعٍض.

  َعِن اللِّْحيَانِّيِ.نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  : َمْن أَصابَتْهُ الباَليَا (3) كُمعَظَّمٍ  ، الُمَوقَّعُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً. الُمَذلَُّل ِمَن الطُُّرقِ  : الُمَوقَّعُ وِ 

بَِر َعلَْيهِ  أَْيضاً : الُمَوقَّعُ وِ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وُهَو َمَجاٌز ، زاَد فِي اللَِّساِن : لَكثَْرةِ ما ُحِمَل عليِه وُرِكَب ، فُهَو  البَِعيُر تَْكثُُر آثاُر الدَّ

ٌب ، أَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّشاِعِر :  َذلُوٌل ُمَجرَّ

ٍر  ِر بــــــــــِن وائــــــــــِ كــــــــــح اَء بــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــح ُم أَفـ كــــــــــُ نــــــــــح  فــــــــــمــــــــــا مــــــــــِ

وٌ       ــــــــــــــــــُ ا ِإال  َذل نــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــاَرتــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــِ ضُ ل َوقــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــُ

  
 وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ للَحَكِم بِن َعبََدٍل :

اِر  مــــــــــــَ َر ا ــــــــــــِ ــــــــــــح ث ضِ مــــــــــــِ ــــــــــــ  َوق
ُ

ِر ال  املــــــــــــ هــــــــــــح ــــــــــــظــــــــــــ   ال

رابَ      يــــــــــــــــًا ِإاّل ِإذا ضــــــــــــــــــــــــــــــُ ُن َمشــــــــــــــــــــــــــــــح  حُيحســــــــــــــــــــــــــــــِ

  
: ما نَْعلَُمه َغْيَرك ، فقاَل : ما  ـَرِضَي هللاُ َعْنهُ  ـفقاَل لَهُ أَبُو ُموَسى  ؟َمْن يَُدلُّنِي َعلَى نَِسيجِ َوْحِده»وفِي َحِديِث ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنه قاَل : 

 َضَرَب ذِلَك َمثاَلً لعُيُوبِه.« ُظُهوُرَها ُمَوقَّعٌ  ِهَي إِاّل إِبِلٌ 

ُكوِب : ُسِحَجْت ، فتَحاصَّ َعْنَها الشَّعَُر ، ُوقِّعَتِ  وفي األَساِس :  فنَبََت أَْبيََض. الدَّابَّةُ بَكثَْرةِ الرُّ

يُن الُمَحدَّدُ  : الُمَوقَّعُ وِ  ّكِ . الّسِ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 ، قاَل أَبُو َوْجَزةَ : ، أَي : الِمْطَرقَةِ  بالِميقَعَةِ  الَمْضُروبَةُ  ، هي : الُمَوقَّعَةُ  النِّصالُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

ر    ةٌ حــــــــــــَ عــــــــــــَ َوقـــــــــــــ  ا  مــــــــــــُ اُن هبــــــــــــِ نــــــــــــَ  مــــــــــــاَج الــــــــــــبـــــــــــــَ

مٍّ عَ      ق   املـــاَء  ـــــــــــــــــــــــــــــَل  ِخضــــــــــــــَ اِج  ـــــــــــــــــــــــــــــُيســــــــــــــح (4)َعجـــّ
 

  
 ، أَي : ُمَحدََّدةٌ ، فإِنَّ الُمَراَد بالِمْرَماةِ ُهَو النَّْصُل. ُمَوقَّعَةٌ  وقَْد َذَكَره الَجْوَهِريُّ بِقَْوِلِه : وِمْرَماةٌ 

ٍث : الَخِفيف الَوْطءِ  الُمَوقِّعُ وِ   َعلَى األَْرِض ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. كُمَحّدِ

فَ  اْستَْوقَعَ وِ  عِ  بِه ، قالَهُ اللَّْيُث ، وُهَو ِشْبهُ  يَقَعُ  ما : تََخوَّ
 .التََّوقُّ

 ْحتَاَج إِلَى الشَّْحِذ.، قالَهُ اللَّْيُث ، وفِي األَساِس : آَن لَهُ أَْن يُْشَحَذ ، وفِي اللَِّساِن : ا السَّْيُف : أَنَى لَهُ الشَّْحذُ  اْستَْوقَعَ وِ 

، وقاَل  ُوقُوَعه :اْرتَقَبَ  تََوقَّعَهُ  َمِجيئَهُ ، وتَنَظَّْرتُه ، وفي األَساِس : تََوقَّْعتُ  يُقَاُل : األَْمَر : اْنتََظَر َكْونَه ، كتََوقَّعَهُ  اْستَْوقَعَ  قاَل الَجْوَهِريُّ :وِ 

 لِفْعِل َمَع تََخلٍُّف واْضِطراٍب.ا ُوقُوعِ  الّراِغُب : أَْصُل َمْعنَاهُ : َطلَبُ 

 حاَربَه. في الَمْعَرَكِة : واقَعَهُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

 ، قاَل ابُن ِسيَده : وأُراهُ عن اْبِن األَْعَراِبّيِ. الَمْرأَةَ : باَضعََها ، وَخالََطَها واقَعَ  ِمَن الَمَجاِز :وِ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 ، كالَمْجلُوِد ، والَمْعقُوِل ، قاَل أَْعَشى باِهلَةَ. َوقََع يَقَعُ  ْصَدرُ الَمْوقُوُع : مَ 
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َب وِ  ـــــــــح ل ـــــــــكـــــــــَ َب ال وعُ َأجلـــــــــَح ـــــــــُ ق وح ِه  مـــــــــَ ـــــــــِ ـــــــــِض ب ي قـــــــــِ  الصـــــــــــــــــــــــ 

رُ وِ      جــــــــــَ هــــــــــا ا ــــــــــَ فــــــــــاخــــــــــِ نــــــــــح نح تـــــــــــَ ي  مــــــــــِ َب ا ــــــــــَح  َأجلــــــــــَح

  
ً وِ  . أَْوقَعَه إِيقاعا  : أَْنَزلَه وأَْسقََطه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 وصدره يف اللسان والتهذيب : 422( هذه رواية الديوان ص 1)

 إذا وقعوا وهنا أانخوا مطّيهم
 نقاًل عن األصمعي.« يديه»( يف التهذيب : 2)
نقله اجلوهري ا األخري عن اللحياين ؛  (من أصــــــــابته البالاي)األخري عن اللحياين  (كمعظم)و( من اجملاز : املوّقض )( وردت العبارة ابألصــــــــر : 3)

 وقد حذفنا مبا يتف  مض سيا  الصحاح واللسان.
 ( أراد اب ّر  املرماة العطش  ا عن التهذيب.4)
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 ، األَِخيَرةُ َعِن اللِّْحيَانِّيِ. وعِ الُوقُ  ، بكسِر قاِفِهما : َمْوِضعُ  الَمْوقِعَةُ و الَمْوقِعُ وِ 

تِْر : ِوقاَعةُ وِ  تِْر َعلَى األَْرِض ، وِهيَ  (1) َمْوقِعُ  إِذا أُْرِسَل ، َحكاهُ الَهَرِويُّ في الغَِريبَْيِن ، وقاَل ابُن األَثِيِر : ُهوَ  َمْوقِعُهُ  الّسِ  َمْوِقعُه َطَرِف الّسِ

تِْر.« ةُ الَوقَاعَ »، ويُْرَوى :  َمْوقِعَتُهو  بفَتْحِ الواِو ، والَمْعنَى : ساَحةُ الّسِ

 فال يََكاُد يَقُوُم. فيَقَعُ  بالَكْسِر : داٌء يَأُْخذُ الفَِصيَل ، كالَحْصبَِة ، الِميقَعَةُ وِ 

ِريبِة. ُوقُوُعهو ، َوْقعَتُهو السَّْيِف ، َوْقعُ وِ   : َهبَّتُه ونُُزولُه بالضَّ

ً  (2)بِه ما َكِرهَ  َوقَعَ وِ  ُجِل يَْعُظُم في َصْدِره الشَّيْ « الَوقِيعَةِ  الِحَذاُر أََشدُّ ِمنَ »: : نَزَل ، وفَى الَمثَِل  َوقِيعَةً و ُوقُوعا  َوقَعَ  ُء ، فإِذايُْضَرُب ذِلَك ِللرَّ

 فِيِه كاَن أَْهَوَن ِمّما َظّن.

 ، ِكالُهَما : قَدََّره وأَْنَزلَه. َوقَّعَهو ِء ،َظنَّهُ َعلَى الشَّيْ  قَعَ أَوْ وِ 

 باألَْمِر : أَْحَدثَهُ وأَْنَزلَه. َوقَعَ وِ 

َمْخَشِريُّ ، وهو َمجاٌز. أَْوقَعَ وِ   فاُلٌن بفاُلٍن ما يَُسوُء ، أَْي : أَْنَزلَهُ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والزَّ

ً  رُ ِمْنهُ األَمْ  َوقَعَ وِ   َحَسناً أَْو َسيِّئاً : ثَبََت لََدْيه. َمْوقِعا

 بِه الدَّْهُر : َسَطا. أَْوقَعَ وِ 

 فِي الَحْرِب ، قاَل القُطاِميُّ : الُمَواقَعَةُ  ، بالَكْسِر : الِوقَاعُ وِ 

ا وِ  نــــــــــــّ اَء عــــــــــــَ مــــــــــــَ لــــــــــــَ ربُ الــــــــــــعــــــــــــُ خــــــــــــح تــــــــــــَ وح َتســــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــَ

َم و وِ      الحـــــــــــــِ
َ

َد املـــــــــــــ هـــــــــــــِ نح شـــــــــــــــــــــــــــَ امـــــــــــــَ  الـــــــــــــِوقـــــــــــــاعـــــــــــــَ

  

وا  ونـــــــــــُ كـــــــــــُ ُروِب ا أملَح يـــــــــــَ َب يف ا ـــــــــــُ لـــــــــــِ غـــــــــــح  بـــــــــــتــــــــــــَ

  
ا   اعـــــــــــَ ـــــــــــَ ن ـــــــــــِ ت َرِب امـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــَ ِر ال ـــــــــــِ ـــــــــــائ ب ـــــــــــَ د  ق  ؟َأشـــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل أَْيضاً :

ا ِو  ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ ُروا ِإل ظــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ٍة ن ــــــــــــــَ ــــــــــــــل ي ــــــــــــــِ ب ــــــــــــــَ ّر ق  كــــــــــــــُ

وا وِ      رِهــــــــــــُ نــــــــــــا كــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ وحا بـ لــــــــــــ  اخــــــــــــَ  الــــــــــــِوقــــــــــــاعــــــــــــَ

  
 : النَّْوَمةُ في آِخِر اللَّْيِل. الَوْقعَةُ وِ 

 ، قاَل الّشاِعُر : أَواقِعُ  الّطائِِر َعلَى الشََّجِر أَو األَْرِض ، وَطْيرٌ  ُوقُوعُ  : الَوْقعَةُ وِ 

حـــــَ   َض الضـــــــــــــــــــ  لـــــَ دح تــــــَ ر ا ـــــــاِدي ا وقـــــــَ ا لـــــر جـــــــُ كـــــــَ  لـــــَ

ن  وِ      هـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ قـ وح ـــــــــــــــــَ ااَي فـ نـــــــــــــــــَ
َ

ريحُ املـــــــــــــــــ ضُ طـــــــــــــــــَ  َأواقـــــــــــــــــِ

  
 ، فَهَمَز الواَو األُولَى. (3) واقعة ، جمعُ  واقِعُ وَ  أَراَد :

 الّطائِِر : ِميقَعَتُه. َوقِيعَةُ وِ 

 الطَّْيِر ، أَي : ساِكٌن لَيٌِّن ، وهو َمَجاٌز. لَواقِعُ  وإِنَّه

ً  الدََّوابُّ  َوقَّعَتِ وِ  ً  اإِلبِلُ  َوقَّعَتِ  ، وَكذا َوقَعَت : لُغَةٌ في تَْوقِيعا ّيِ ،  َوقَّعَتْ  إِذا َربََضْت ، وقِيَل : تَْوقِيعا ، بالتَّْشِديِد : اْطَمأَنَّْت باألَْرِض بَْعَد الّرِ

 أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ :

ىت  ِإذا  نَ حـــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــ  اِث  َوقـ بـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح  ابألَنـ

راثِ      يـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاٍت وال غـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــِ ريحَ خـــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــَ

  
 فثَقُلَْت.إِلى آِخِره ؛ ألَنََّها قَْد َشبِعَْت وَرِويَْت « َغْيَر َخِفيفَاتٍ »وإِنََّما قاَل : 

 بِه : الَمهُ وَعنَّفَهُ. َوقَعَ وِ 
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ً  فِي العََملِ  َوقَعَ وِ   : أََخَذ. ُوقُوعا

 في قَْلبِي السَّفَُر ، وُهَو َمَجاٌز. َوقَعَ وَ 

ً و ، ُمَواقَعَةً  األُُمورَ  واقَعَ وِ   : ـبِّيِ أَْنَشَدهُ ابُن األَْعَرا ـ: داناها ، قاَل ابُن ِسيَده :أَُرى قَْوَل الّشاِعِر ،  ِوقاعا

َدُه وِ  نـــــــــــــح اِع وعـــــــــــــِ جـــــــــــــَ رَاَ  الشـــــــــــــــــــــــــــ  رُِ  ِإطـــــــــــــح طـــــــــــــح  يـــــــــــــُ

ا      جــــــــــــَ يــــــــــــح د ِت اهلــــــــــــَ اِدفِ  ِوقــــــــــــاعُ ِإذا عــــــــــــُ  ُمصــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْرهُ.  إِنَّما ُهَو ِمْن هذا ، قاَل : وأَّما ابُن األَْعَرابِّيِ فَلَْم يُفَّسِ

 وأُراهُ عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. َعلَى اْمَرأَتِه : جاَمعَها ، وُهَو َمجاٌز ، قاَل ابُن ِسيَده : َوقَعَ وِ 

 : َصالبَةُ األَْرِض. الَوقَاَعةُ وِ 

غاُر ، واِحَدتُها الَوْقعُ وِ   .َوْقعَةٌ  : الَحَصى الّصِ

 : اإِلصابَةُ ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : التَّْوقِيعُ وِ 

وَ وَ  ـــــــــــــَ تح بـ ـــــــــــــَ ل عـــــــــــــَ دح جـــــــــــــَ ـــــــــــــَ وٍر ق ـــــــــــــُ نح أُم ُ  مـــــــــــــِ ـــــــــــــِ  ائ

ضُ      َوقـــــــــــــــــــــِّ ف  ُدوين  تــــــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــــــُ ه وتـــــــــــــــــــــَ  ُدونـــــــــــــــــــــَ

  
 : األَثَُر الَِّذي يَُخاِلُف اللَّْوَن. الَوقِيعُ و ، الَوْقعُ وِ 

ُكوِب ، التَّْوقِيعُ وِ   : َسْحٌج في أَْطَراِف ِعَظاِم الدَّابَِّة ِمَن الرُّ

__________________ 
 ف السرت.( يف النهاية واللسان : موضض وقوع طر 1)
 وال معىن هلا.« ما كرُ »( عن امكم وابألصر 2)
 «.مجض الوقعة»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
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َا احنحَص  َعنحُه الش َعُر ا فنَـَبَت أَبـحَيَ .  وُرمب 
ً  الَحِديَد والُمْديَةَ والنَّْصَل والسَّْيَف ، َوقَعَ وِ   :أََحدَّها وَضَربَها ، قاَل األَْصَمِعيُّ : يُقَاُل ذِلَك إِذا فَعَْلتَهُ بيَن َحَجَرْيِن. يَقَعَُها َوْقعا

 : ُمَحدٌَّد ، وَكذِلَك الشَّْفَرةُ بِغَْيِر هاٍء ، قاَل َعْنتََرةُ : َوقِيعٌ  ونَْصلٌ 

ي وِ  َررحُت ُر ــــــــــــــــــِح ُم َأجــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح نـ ُر مــــــــــــــــــِ  آخــــــــــــــــــَ

ٌة وِ      لــــــــــــَ بـــــــــــــَ عــــــــــــح يِّ مــــــــــــِ لــــــــــــِ جــــــــــــح يــــــــــــضُ يف الــــــــــــبــــــــــــَ  (1) َوقــــــــــــِ
  

 َحِديَدَك. قَعْ  ِمَن السُّيُوِف : ما ُشِحَذ بالَحَجِر ، ويُقَال : الَوقِيعُ وِ 

 : اْلِمْطَرقَةُ ، وهو شاذٌّ ألَنََّها آلَةٌ ، واآللَةُ إِنََّما تَأْتِي َعلَى ِمْفعٍَل ، قاَل الُهَذِليُّ : الَوقِيعَةُ وِ 

ِه  فـــــــِّ ٍد بــــكــــَ عـــــــح وِد بــــِن ســــــــــــــــــَ عــــُ َص َمســــــــــــــــــح خــــح  رََأ  شــــــــــــــــــَ

ـــــــــٌث حـــــــــَ      ِدي ـــــــــٌد حـــــــــَ ةِ ِدي ـــــــــعـــــــــَ ي ـــــــــِ ـــــــــَوق ُد  ابل ـــــــــَ ت عـــــــــح (2)مـــــــــُ
 

  
 .(3)، كَكتٍِف : الَمِريُض يَْشتَِكي  الَوقِعُ وِ 

 للَجِميعِ. قُْلُت : َصَوابُه بالفَاِء ، وقد تَقَدََّم. الِوقَعَةُ و الِوقَاعُ و ، الَوْقعَةُ  وقاَل أَبُو َزْيٍد : يُقَاُل ِلِغالِف القاُروَرةِ :

َحى ، وُهم: الَِّذي  الَواقِعُ وِ   .الَوقَعَةُ  يَْنقُُر الرَّ

يَ  وَن الِفْعَل الُمتَعَّدِ ً  وأَْهُل الُكوفَِة يَُسمُّ . واقِعَا  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 َعلَى ِرْجِلي. تَقَعُ  وهِذه نَْعٌل ال

 األَْمُر : َحَصَل. َوقَعَ وِ 

 : إِذا َدنَا ِمَن األَْمِر ثُمَّ ال يَْفعَلُه ، وُهَو َمجاٌز. وتََواقَعا : تََحاَربَا. يَقَعُ  وفاُلٌن يُِسفُّ وال

ُجُل ، َوُكعَ  : [وكع]  لَُؤَم. : أَْوَكعُ و ، َوُكوعٌ وَ  ، َوِكيعٌ  ، فُهوَ  َوَكاَعةً  ، كَكُرمَ  الرَّ

 واْشتَدَّ. إِهابُه َصلُبَ  : َوِكيعٌ  ، فُهوَ  َوكاَعةً  الفََرسُ  َوُكعَ وِ 

 : َمتِيٌن ، ُمْحَكُم الِجْلِد والَخْرِز ، َشِديُد الَمَخاِرِز ، ال يَْنَضُح ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للّشاِعِر : َوِكيعٌ  ِسقَاءٌ وِ 

ُتوَب الِعَجاِ    وَِكيضُ َعَل  َأن  َمكح
وايَةُ :  وُهَو ُمغَيٌَّر ، والّرِ

ُتوهُبُن    وَِكيضُ ُكَل  ِعَجٍر َمكح
قَاُء ، وَمْكتُوبُها :  الِعَجُل : َجْمُع ِعْجلٍَة ، وُهَو الّسِ

ِرّماحِ ، وَصْدُره :  َمْخُروُزَها ، والبَْيُت للّطِ

َشاَ  النِّطَاِف وُدوهَنَا  تـََنش ُف َأوح
 .(4)أَي : واعٍ َمتِيٌن « َوِكيعٌ  قَْلبٌ  فََشقَّ بَْطنَهُ ، وقاَل :»في َحِديِث الَمْبعَِث : وِ 

 : َمتِيٌن. َوِكيعٌ  فَْروٌ وِ 

 َشِديٌد. : ُصْلبٌ  َوِكيعٌ  فََرسٌ وِ 

 .َوِكيعٌ  : َمتِين وقِيل : ُكلُّ َغِليٍظ َوثِيقٍ 



10915 

 

 َحِديِث الَمْبعَِث ، وهَذا الَِّذي َذَكَرهُ ُهَو بعَْينِه نَصُّ « تَْسَمعَان»وفِي بَْعِض النَُّسِخ :  : فِيِه َعْينَاِن تُْبِصَراِن ، وأُذُناِن َسِميعَتَانِ  َوِكيعٌ  أَْو قَْلبٌ 

 وأَْنَشَد اللَّْيُث ِلُسلَْيَماَن بِن يَِزيَد العََدِوّيِ يَِصُف فََرساً :

ٌر  ـــــــــــح ب ـــــــــــضٌ عـــــــــــَ ي َرٌب أَرٌِن  وَكـــــــــــِ قـــــــــــح ـــــــــــٌض مـــــــــــُ ي لـــــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــــَ

رَتِ ُ      غـــــــــــــح ِر مـــــــــــــُ يـــــــــــــح َرابِت أَمـــــــــــــاَم اخلـــــــــــــَ قـــــــــــــح مـــــــــــــُ لـــــــــــــح  لـــــــــــــِ

  
 واألُْنثَى بالهاِء ، وإِيّاها َعنَى الفََرْزَدُق بِقَْولِه :

ريحٍ وَ  َرزح ِبســـــــــــــــــــــــــــــَ رَاَء ملَح ختـــــــــــــــُح ـــــــــــــــح ةٍ َوفـ يـــــــــــــــعـــــــــــــــَ   وَكـــــــــــــــِ
هـــــــــا      رشـــــــــــــــــــــــائـــــــــِ ِدي بـــــــــِ ا يـــــــــَ بـــــــــن ا طـــــــــَ َدوحُت هبـــــــــَِ (5)غـــــــــَ

 

  
 : َوثِيقَةُ الَخْلِق ، َشِديَدةٌ ، وِرشاُؤَها : ِلَجاُمَها. َوِكيعَة َوْفَراُء ، أَْي : واِفَرةٌ ، يَْعنِي فََرساً أُْنثَى ،

__________________ 
يف مادة ِبر »( ضـــبطت البجلي بتســـكا اجليم عن اللســـان وهذه النســـبة إىل ِبلة ا والبجلي بفتح اجليم نســـبة إىل ِبيلة ا وهبامش اللســـان ا 1)

لي إخلمن الصحاح : وِبلة بطن من سليم والنسبة إليهم ِبلي   «.ابلتسكا ومنه قو  عنرتة : ويف البجح
واملثبت عن الديوان فالبيت من قصــيدة مرفوعة « معتدي»يف شــعر ســاعدة بن جؤية اهلذد ا وابألصــر  241/  1( البيت يف ديوان اهلذليا 2)

 القافية قاهلا يرثي ابن أيب سفيان ومطلعها :
داً   أال ابت مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــوىل نــــــــــــــــــيــــــــــــــــــامــــــــــــــــــًا ورقــــــــــــــــــّ

ــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــددُ عــــــــــــــــــــــاودين وِ      ــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــذي ي  حــــــــــــــــــــــزين ال

  

 ويرو  : رأت شخَص مسعود.

 ( يف اللسان : يشتكي رجله من ا جارة.3)
 أي متا  كم.« قلب وكيض واعٍ »( يف النهاية واللسان : يف حديث املبعث : 4)
 ( ويرو  : طينا ا كما يف الديوان.5)
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دَّةُ. الَوَكاَعةُ  ، ويُقَاُل : َوُكَع َوكاعةً  ، وقَدْ  ، لَُكوٌع : لَئِيمٌ  َوُكوعٌ و لَِكيٌع ، َوِكيعٌ  فاُلنٌ وِ   : اللُّْؤُم ، واللَّكاَعةُ : الّشِ

 : الّشاةُ تَتْبَعَُها الغَنَُم. الَوِكيعُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ 

ؤاِسيُّ الُكوِفيُّ ، ِمنْ  بُن الَجّراحِ  َوِكيعُ  أَبُو ُسْفيَانَ وِ  ِكبَاِر  بِن َمِليحِ بِن َعِدّيِ بن فََرِس بِن ُسْفيَاَن بِن الحاِرِث بن َعْمِرو بِن ُعبَْيِد بن ُرؤاٍس الرُّ

ّهاِد وأَْصَحاِب الَحِديِث ، ُمْنَصَرفَه ِمَن  ه خاِرَج فَْيَد َمْشُهوٌر ، ماَت بهِ وَمْسِجدُ  ، وَعْنهُ ُشيُوُخ البَُخاِرّيِ ، الثَّْوِرّيِ وَطبَقَتِه ُسْفيَانَ  َرَوى َعنْ  الزُّ

 الَحّجِ.

ثانِ  َوِكيعُ و بُن ُمْحِرٍز ، َوِكيعُ وِ  تَْيِن ، وإِْطالُق  بُن َعَدٍس أَو َحَدٍس : ُمَحّدِ ، فيِه نََظٌر ِمْن ُوُجوٍه ، األَّوُل : أَّن ُعُدساً َضبََطه الحافُِظ بَضمَّ

ثٌ »بَن ُعُدٍس هذا قَْد ذُِكَر في الصَّحابَِة ، فقَْولُه :  َوِكيعَ  الفَتْحِ ، والثّانِي : أَنَّ الُمَصنِِّف يُوِهُم أَنَّه ب ٍل ، والثّاِلُث : قَْولُه : « ُمَحّدِ أَو »َمَحلُّ تَأَمُّ

بَه ، وإِْطالقُه يُوِهُم أَنَّه ب« َحَدٍس  يِن الفَتْحِ ، وقَْد ذُِكَر َشيْ ُرِوي بالتَّْحِريِك ، وهو قَْوُل أَْحَمَد بِن َحْنبٍَل ، وَصوَّ ٌء من ذِلَك في َحْرِف الّسِ

 الُمْهِملَة.

ً  أَْنفَهُ ، كَوَضعَ  َوَكعَ وِ   ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. َوَكَزهُ  : َوْكعا

ً  العَْقَربُ  َوَكعَتِ و قاَل : ّيٍ للقُطاِمّيِ :، ونَصُّ الُمِحيِط :َضَربَْت بِإِْبَرتَِها ، وِمثْلُه نَصُّ الّصِ  لََدَغتْ  : َوْكعَا  حاح ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  َبلـــــــــّ ىت  كـــــــــَ ِر حـــــــــَ يـــــــــح يـــــــــِد الـــــــــلـــــــــ  لـــــــــِ َر  يف جـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

رَاِف      ر َم ابأَلطــــــــــــــــح ضُ حتــــــــــــــــََ ــــــــــــــــح قــــــــــــــــاِربِ  وَك ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  ال

  
ً  الَحيَّةُ  َوَكعَتِ وِ  ةَ الُهَذِليُّ  َوَكعَتْهُ  ، ونَصُّ أَبِي ُعبَْيٍد : لََسعَتْ  : َوْكعا  : ـويُْرَوى أِلَبِي ذَُؤْيٍب أَْيضاً  ـالَحيَّةُ : لََدَغتْهُ ، وقاَل ُعْرَوةُ بُن ُمرَّ

راِداًل وِ  رحاًب خــــــــــــَ وحِم ضــــــــــــــــــــــــــَ َر  الــــــــــــقــــــــــــَ َض ُأخــــــــــــح  دافــــــــــــَ

َر وِ      ثـــــــــــح اٍ  مـــــــــــِ بـــــــــــَ َي نـــــــــــِ ضِ َرمـــــــــــح اِوِد  وَكـــــــــــح (1)اأَلســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  الدَّجاَجةُ  َوَكعَتِ وِ  يكِ َخَضعَْت  : َوْكعا يِك. ِلِسفاِد الّدِ  ، ونَصُّ العُبَاِب واللَِّساِن : ِعْنَد ِسفَاِد الّدِ

ً  ، زاَد َغْيُره : البَِعيُر : َسقَطَ  َوَكعَ  َعن اْبِن األَْعَرابِّيِ :وِ   ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : (2)، وفي العُبَاِب : ِمَن الَوَجى  َوَجعا

رحٌ  ِإَذا  ضَ خــــــــــــِ ــــــــــــَوجــــــــــــَ   وَكــــــــــــَ َن ال ي  مــــــــــــِ طــــــــــــِ
َ

 املــــــــــــ

زحَودِ      ه َذا املـــــــــــــــِ ـــــــــــــــقـــــــــــــــِ ي ـــــــــــــــِ ِو ُدوَن َرف طـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  ملَح ي

  
 أَي اْنَكبَّ واْنثَنَى ، وَذا الِمْزَوِد يَْعنِي الطَّعَاَم ؛ ألَنَّه فِي الِمْزَوِد يَُكوُن.« َرَكعَ »َرَواهُ َغْيُره وَ 

ً  فاُلناً باألَْمرِ  َوَكعَ  قال ابُن َعبّاٍد :وِ   تَهُ.بَكَّ  : َوْكعا

ً  الشَّاةَ  َوَكعَ  وقال الَجْوَهِريُّ :وِ  هُ اللَّْيلَةَ ، وأَْنَشَد أَبُو َعْمٍرو : يََكعُ  ، يُقاُل : باَت الفَِصيلُ  نََهَز َضْرَعها ِعْنَد الَحْلبِ  : َوْكعا  أُمَّ

مح  تــــــــــُ ضِ ألَنـــــــــــح ُم  بــــــــــوَكــــــــــح كــــــــــُ نــــــــــح ُم مــــــــــِ لــــــــــَ بحِن َأعــــــــــح  الضــــــــــــــــــــــــ 

غـــــــــَ  اجلـــــــــَ      بــــــــــح ُث تــــــــــُ يـــــــــح اِة حـــــــــَ مـــــــــَ رحِع الـــــــــكـــــــــُ مُ بـــــــــقـــــــــَ  رَائـــــــــِ

  
ْرَع ، واْحلُْب « ، فلَْيَس لََك ما تََدع َوَكعْ  اْحلُْب وَدْع ، فإِنَّ لََك ما تََدع ، وقالَِت النَّْعَجةُ : اْحلُبْ »وِمْن َكالِمِهم : قالَِت العَْنُز :  ، أَي : اْنَهِز الضَّ

حاحِ. (3) [ُكلَّ ]  ما فِيِه ، كما فِي الّصِ

ْجِل َحتَّى يَُرى أَْصلُه الَوَكعُ  فِيِه أَْيضاً :وِ  َكةً : إِْقبَاُل اإِلْبَهاِم َعلَى السَّبّابَِة ِمَن الرَّ حاحِ والعُبَاِب  ، ُمَحرَّ ، هَكذا في النَُّسخِ ، والَِّذي فِي الّصِ

َمْيُل األََصابِعِ قِبََل السَّبّابَِة ، َحتّى يَِصيَر كالعُْقفَِة ِخْلقَةً  : الَوَكعُ  ، وقاَل َغْيُره : َوْكعَاءُ  ، وِهيَ  أَْوَكعُ  خاِرجاً كالعُْقَدةِ ، وهو« أَْصلَُها»واللَِّساِن 

ْجِل ، وقاَل اللَّْيُث :  ما : َمياََلٌن في َصْدِر القََدِم نَْحَو الِخْنَصِر ، وُربََّما كاَن فِي إِْبَهاِم اليَِد ، وأَْكثَرُ  الَوَكعُ  أَْو َعَرضاً ، وقَْد يَُكوُن فِي إِْبَهاِم الّرِ

ْجِل : اْنِقالبَُها إِلى  الَوَكعُ  ، وقاَل أَبُو َزْيٍد : الَوْكعَاءِ  يَُكوُن ذِلَك لإِلماِء اللَّواتِي يَْكُدْدَن فِي العََمِل ، وِمْن ذِلَك يُقَاُل في السَّّبِ : يا ْبنَ  فِي الّرِ

 َوْحِشيِّها.

ُق بينَ  ْجِل ، والَكَوُع : فِي اليَِد. فالَوَكعُ  والَكَوعِ ، الَوَكعِ  وفِي األَساِس : فالٌن ال يُفَّرِ  : فِي الّرِ

 وَكَوٌع : إِذا اْلتََوى ُكوُعه. َوَكعٌ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : فِي ُرْسِغه

 ، أَي الَّتِي تَْسقُُط َوَجعاً. الَوْجعَاءُ  الطَِّويلَةُ ، وقِيَل : ِهي الَحْمقَاءُ  : األََمةُ  الَوْكعَاءُ وِ 
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__________________ 
 ( يف اللسان : ضرٌب خرادٌ .1)
 ( الوج  : ا فا.2)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.3)
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 َطبِيعَتُه. وقَِويَْت ، وقِيَل : اْشتَدَّتْ  َمِعَدتُه : اْشتَدَّتْ  اْستَْوَكعَتْ وِ 

قاُء : ُمتِّنَ  اْستَْوَكعَ وِ  ً  الّسِ بَْت بَْعَد ما شُ  واْستَدَّْت َمخاِرُزه تَْمتِينا ّرِ
يِن الُمْهَملَِة َعلَى الصَّواِب ، وفي بَْعِض النَُّسخِ  (1) ، قالَهُ اللَّْيُث ، واْستَدَّْت بالّسِ

 ِجناٌس.« اْشتَدَّتْ »، وهو َخَطأٌ ، وبَْينََها َوبَْيَن  (2)بالُمْعَجَمِة 

ى بَِها ُخَدُد األَْرِض الَمْكُروبَِة ، ، بالَكْسِر : ِسكَّةُ الِحَراثَةِ  الِميَكعَةُ وِ  « بََزنْ »قاَل الَجْوَهِريُّ : وِهي الَّتي تَُسّمى بالفَاِرِسيَّة  ِميَكعٌ  ج : الَّتِي يَُسوَّ

 .(3)وقاَل َغْيُره : ِهَي المالَقَةُ 

قَاءُ  الِميَكعُ وِ   .، كما في العُبَابِ  الَوِكيعُ  : الّسِ

 بِن َعْمِرو بِن تَِميٍم ، قاَل حاِجٌب : ع ، ِلبَنِي ماِزنِ  بالفَتْحِ ، كما يَُدلُّ له إِْطالقُه ، وُهَو َمْضبُوٌط في العُبَاِب بالَكسِر : َمْيَكعَانُ وِ 

ٌد وِ  ثــــــــــــــِ َريــــــــــــــح وُ  مــــــــــــــُ قــــــــــــــُ ــــــــــــــَ دح َألين مــــــــــــــا يـ قــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

واِد      الِم نــــــــــــــَ ِ ولــــــــــــــلــــــــــــــكــــــــــــــَ اح عــــــــــــــَ يــــــــــــــكــــــــــــــَ
َ

(4)ابملــــــــــــــ
 

  
يُك الدََّجاَجةَ  واَكعَ وِ  ً و ُمَواَكعَةً  ، الّدِ  ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. َسفََدَها : ِوَكاعا

 .َوْكعَاءُ  ، وِهيَ  : الطَِّويُل األَْحَمقُ  األَْوَكعُ وِ 

 واْشتَدَّْت. من الشَّْحِم ، َسِمنَْت إِبِلُُهْم وَغلَُظتْ  : إِذا أَْوَكعُواو يُقَاُل : أَْسَمَن القَْومُ وِ 

 ، وهو ِكنَايَةٌ. َزْيٌد : قَلَّ َخْيُره أَْوَكعَ وِ 

ُجُل : أَْوَكعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   جاَء بأَْمٍر َشِديٍد. الرَّ

ً  األَْمرُ  أَْوَكعَ و قال :  َسَواٌء. َوُكعَ ـ وإِذن  ـ، فُهَو  َوثَُق وتََشدَّدَ  : إِيكاعا

 ، قُِلبَِت الواُو تاًء ، ثّم أُْدِغَمْت ، قاَل ُعّكاَشةُ السَّْعِديُّ : أَْصلُه اْوتََكعَ و ، : اْشتَدَّ كاْفتَعََل  ءُ الشَّيْ  اتََّكعَ و قاَل :

 ات َكضح خُمحَمَلًة قـَرَاِطفاً َقد 
 (5)هِبا َمَقرّاُت الث ِميالِت النـ ُقضح 

قاُء  اْستَْوَكعَ  ٌل ، وال يَْخفَى أَنَّ هذا َمْفُهوٌم ِمْن قَْوِله سابِقاً :، فإِذا ساَل فُهَو نَغِ  ءٌ : لَْم يَِسْل ِمْنهُ َشيْ  ُمْستَْوِكعٌ  ِسقَاءٌ وِ  إِذا َمتَُن واْستَدَّْت : الّسِ

ْل.َمخاِرُزه ، فإِنَّهُ ِحينئٍَذ ال يَِسيُل ِمْنهُ َشيْ  َب الماَء ، فتَأَمَّ  ٌء وال يَْنِضُح ؛ ألَنَّهُ قَْد ُشّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

ْعِر علَى أَْوَكعُ  َعْبدٌ  ّي : وقَْد َجَمعُوه فِي الّشِ  ، قال : َوَكعَةٍ  : لَئِيٌم ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، قاَل ابُن بَّرِ

مح  ِدهــــــــــــــِ بــــــــــــــح نح عــــــــــــــَ ُم مــــــــــــــِ هــــــــــــــُ وا أُمــــــــــــــ  نــــــــــــــُ صــــــــــــــــــــــــــــَ  َأحح

زَاِم      ــــــــــــــقــــــــــــــِ اُ  ال عــــــــــــــَ ــــــــــــــح َك أَفـ لــــــــــــــح هح تــــــــــــــِ عــــــــــــــَ ــــــــــــــوَكــــــــــــــَ  ال

  
ُجوا.  َمْعنَى أَْحَصنُوا : َزوَّ

 : يَقُوُل : ال ، إِذا ُسئَل ، عن أَبِي العََمْيثَِل األَْعَرابِّيِ. أَْوَكعُ  وَرُجلٌ 

 ِحماِرَك ، أَي : ِغلَُظه وِشدَّتُه. َوَكاَعةُ  ويُقَاُل : يُْعِجبُنِي

 ِمَن اإِلبِِل : الشَِّديَدةُ الَمتِينَةُ. الَوِكيعَةُ وِ 

َر ما َضعَُف ِمْن أَِديمِ   ِه وأُْلِقَي ، وُخِرَز ما َصلَُب ِمْنهُ وبَِقَي.وِمَن األَْسِقيَِة : ماقُّوِ

قَاَء : أَْحَكَمه. أَْوَكعَ وِ   الّسِ

ُجُل : اْشتَدَّْت َمِعدتُه. اْستَْوَكعَ وِ   الرَّ



10919 

 

 الِفَراُخ : َغلَُظْت وَسِمنَْت ، كاْستَْوَكَحْت. اْستَْوَكعَتِ وِ 

 ، ُمْستَْحِكٌم. َوِكيعٌ  وأَْمرٌ 

َر قَْوُل َجِريٍر :، بالَكْسِر : ال الِميَكعُ وِ   ُجواِلُق ؛ ألَنَّهُ يُْحَكُم ويَُشدُّ ، وبِه فُّسِ

ٍر  قــــــــــــَ نـــــــــــــح ٍض يف مــــــــــــِ اشــــــــــــــــــــــــــِ اُة جمــــــــــــَُ تــــــــــــَ ر تح فـــــــــــــَ  جــــــــــــُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ     رَاِء  ـ ريحَ املــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــغــــــــَ ر    ـ ضُ كــــــــمــــــــا  ــــــــَُ ــــــــكــــــــَ ي  املــــــــِ

  
 قُْلفَتُه ، أَي : َغلَُظْت واْشتَدَّْت. اْستَْوَكعَتْ  ويُقَاُل : ُختَِن بَْعَد ما

ً  ، بِه ، كَوِجلَ  َوِلعَ  : [ولع] َكةً ، يَْولَُع َولَعا ً و ، ُمَحرَّ  ، بالفَتْحِ أَْيضاً للَمْصَدِر واالْسِم ، نَبَّه َولُوعٌ  ، فُهوَ  ، بالفَتْحِ  َولُوعا

__________________ 
 «.ُشرِّب»ويف اللسان : « ُسرِّب»( يف التهذيب : 1)
 «.اشتدت»( يف التهذيب واللسان : 2)
 املالقة قا  اجملد يف مادة مل  : املال  كهاجر ما ميل  به ا ارث األرض املثارة.( 3)
 ونسبه  اجب بن ذبيان.« امليكعان»( معجم البلدان 4)
 ( الشطران يف التكملة ونسبهما أليب  مد الفقعسي ا قا  : ويقا  عكاشة بن أيب مسعدة السعدي.5)
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م   عليه اجلَوحَهرِي  ا َأيح : جلَ  يف  اَغاين  : وَكذِلَك الَوُزوُع والَقُبوُ  ا قاَ  : ولَيحَ  ضـــــَ رِِه ا وَحَرَص َعَل  ِإيذائِِه ا قاَ  الصـــــّ أَمح
 َكالِمِهمح.  الواِو ِمنح 

ٌر فِي ُكتُِب  مُّ ، كما ُهَو ُمقَرَّ ْرِف اْنتََهى.وقَاَل َشْيُخنا : الفَتُْح َشاذٌّ فيِه ، كما نَصَّ عليِه ِسيبََوْيه ، وقِياُسه الضَّ  الصَّ

، وَكذِلَك الَوُزوُع ، ِمْن  أُوِلْعتُ  : العاَلقَةُ ، ِمنْ  الَولُوعُ  ، والَِّذي فِي اللَِّساِن : أَْولَعُ  بهِ  َوِلْعتُ  اسٌم ِمنْ  الَولُوعَ  ثُّم إِنَّ ظاِهَر ِعبَاَرةِ الَجْوَهِرّيِ أَنَّ 

 ، وُهَما اْسَماِن أُقِيَما ُمقاَم الَمْصَدِر الَحِقيِقّيِ. (1)أُوِزْعُت 

مِّ  أُوِلعَ و إِيالعاً ، أَْولَْعتُهوِ  ً و إِيالعاً ، بِه ، بِالضَّ ، أَي بفَتْحِ الاّلِم ، أَي : أَْغَرْيتُه ، وَغِرَي بِه َولَجَّ ، فُهَو ُمْغًرى  بِه ، بِالفَتْحِ  ُمولَعٌ  فُهوَ  َولُوعا

 بِه.

ً  َكَوَضعَ  ، َولَعَ وِ  ً و ، بالفَتْحِ ، يَلَُع َوْلعا َكةً : اْستََخفَّ  َولَعَانا  نَقَلَهُ اللِّْحيَانِيُّ ، وأَْنَشَد ِلُسَوْيٍد اليَْشُكِرّيِ : ، ُمَحرَّ

ِه  تـــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــُ ن  عـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــرَتاهـــــــــــــــــــُ

اُة      َا اأَلرحَض والشــــــــــــــــــــــــــــــّ ــــــــــــــــِ ل ــــــــــــــــَ ت ضح لــــــــــــــــَح لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  يـ

  
.قاَل : أَي يَْستَِخفُّ َعْدًوا ، وَذكَّ   ر الّشاةَ. قلُت : أَي : أَراَد بِه الثَّْوَر ، كما َحقَّقَه الّصاَغانِيُّ

ً  قاَل َغْيُره :وِ   قَْوُل َكْعِب بِن ُزَهْيٍر ، َرِضَي هللاُ عنهُ : الَوْلعِ  ، شاِهدُ  َكَذبَ  : َولََع يَلَُع َولَعانا

هـــــــا  نـــــــ  ا  (2)لـــــــكـــــــِ هـــــــَ نح َدمـــــــِ يـــــــرَت مـــــــِ دح ســـــــــــــــــــــِ ٌة قـــــــَ لـــــــ   خـــــــُ

ٌض و      جـــــــــــــــح ضٌ فـــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــرُ  َولـــــــــــــــح بـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ الٌف وتـ  وِإخـــــــــــــــح

  
 وقاَل ذُو اإِلْصبَعِ العَْدَوانِيُّ يَُخاِطُب صاِحبَهُ :

نح  ـــــــــــــــــــَ ي  ول ـــــــــــــــــــَ ل ِذاَب عـــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ  ِإال  أَبنح ت

ِذاَب وَأنح      كـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ َك َأنح ت ـــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــح اأَم عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــَ  تـ

  
 قَْوُل الّشاِعِر : الَولَعَانِ  وشاِهدُ 

ىَن 
ُ

ِة املــــــــــــــ ّذابــــــــــــــَ ِ كــــــــــــــَ اح نــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ِة الــــــــــــــعــــــــــــــَ اّلبــــــــــــــَ  خلــــــــــــــَِ

الِف و وِ      َن اإِلخـــــــــــــــــح ن  مـــــــــــــــــِ انِ هـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــَولـــــــــــــــــَ

  
 أَي ُهنَّ ِمْن أَْهِل اإِلْخالِف والَكِذِب.

 : ِإذا َكَذَب فِي َعْدِوه ولَْم يَِجدَّ ، وقاَل الماِزنِيُّ : الّشاةُ  لََع يَلَعُ وَ  فقاَل : ُهو ِمْن قَْوِلِهْم :« يَلَعْ  والشَّاةُ »قُْلُت : وقد فَسَّر األَْزَهِريُّ قَْوَل الّشاِعِر : 

 : أَي ال يَِجدُّ فِي العَْدِو ، فَكأَنَّهُ يَْلعَُب. يَلَعُ 

ً  بَحقِّهِ  َولَعَ وِ   بِه. َذَهبَ  : َوْلعا

ؤاِسيُّ :، كسافٍِر وَسفََرةٍ ، قاَل أَبُو دُ  َولَعَةٌ  : الَكذّاُب ، ج : الَواِلعُ وِ   ؤاٍد الرُّ

ه  ـــــــــــُ ت ـــــــــــَ ل وح ـــــــــــَ َواَم قـ ـــــــــــح ِض األَقـ قـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ رح تـ قـــــــــــُ ـــــــــــَ ىَت يـ  مـــــــــــَ

ذ ِب      ِديــــــــُث الــــــــكــــــــُ ر  حــــــــَ حــــــــَ مــــــــَ هح ِإذا اضــــــــــــــــــــــح عــــــــَ  الــــــــَولــــــــَ

  
 أَي َكِذٌب َعِظيٌم. ، كما يُقَاُل : َعْجٌب عاِجٌب ، : ُمبَالغَةٌ  َوْلٌع واِلعٌ وِ 

يِت ، يُقَاُل : َمرَّ فاُلٌن فَ وِ  ّكِ حاحِ  بَمْعنَاهُ  والَعَهُ  ما ما أَْدِريو قاَل : ما َحبََسهُ. ، أَْي : َولَعَه ما أَْدِري ما قاَل ابُن الّسِ  .(3)، كما في الّصِ

. بِما ال يَْعنِيهِ  يُولَعُ  كُهَمَزةٍ : ، ُولَعَةٌ  َرَجلٌ وِ  َمْخَشِريُّ والّصاَغانِيُّ  ، نَقَلَه الزَّ

ّيٍ ِلعَِلّيِ بن َعْبِد هللِا بِن َعبّاٍس ، َرِضَي هللاُ َعْنُهْم. ِكْنَدةَ ، كَسِفينٍَة : َحيٌّ ِمْن  َوِليعَةَ  بَنُووِ   ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

يٍّ  يِن ُقصــــــــــــــــــــــــــــــَ رحُم بــــــــــــــــَ اُس قــــــــــــــــِ بــــــــــــــــّ  َأيب الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

و وِ      ـــــــــــــــُ ن ـــــــــــــــَ وُ  بـ ـــــــــــــــُ ل
ُ

َواِد املـــــــــــــــ هح َأخـــــــــــــــح ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ  َول
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وحَم جــــــــــــــاَءتح  ارِي يـــــــــــــــَ وا ِذمــــــــــــــَ عــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ و مــــــــــــــَ   ــــــــــــــُُ

  
هح    ــــــــعــــــــَ ي كــــــــِ ــــــــ  ــــــــل و ال ــــــــُ ن ــــــــَ ِرٍف وبـ ُب ُمســــــــــــــــــــــح ــــــــِ ــــــــائ ت (4)كــــــــَ

 

  

مــــــــــــاً ِو  دح ِك قــــــــــــِ لــــــــــــح مــــــــــــُ لــــــــــــح ِدٌن لــــــــــــِ عــــــــــــح َدُة مــــــــــــَ نــــــــــــح  كــــــــــــِ

  
هح    يـــــــــــعـــــــــــَ ُم الـــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــِ ظـــــــــــَ م عـــــــــــِ عـــــــــــاهلـــــــــــَُ زِيـــــــــــُن فـــــــــــِ  يـــــــــــَ

  
. : ع واِلعٌ وِ   نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، زاَد الّصاَغانِيُّ : كأَنَّهُ نَْظُم اللُّْؤلُِؤ ، وزاَد صاِحُب اللَِّساِن : فِي ِشدَّةِ بَياِضه ، في قِيقائِه ما دامَ  الطَّْلعُ  ، كأَِميٍر : الَوِليعُ وِ 

ّيٍ قَْوَل الّشاِعر يَِصُف ثَْغَر اْمَرأَةٍ :  وقِيَل : ُهَو الطَّْلُع قَْبَل أَْن يَتَفَتََّح ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
 ( نقله يف التهذيب عن أيب عبيدة عن الكسائي.1)
 «.كبهنا»( عن التهذيب واللسان وابألصر 2)
 ومثلها يف اللسان.« واِلَعُتهُ »( يف الصحاح : 3)
 .86/  3( يعين كتائب مسلم بن عقبة املري ا يوم وقعة ا رة وانظر مروج الذهب 4)
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ريِّ  وِ  نح نـــــــــــــــَ بحســــــــــــــــــــــــــــُم عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــضِ تــــــــــــــــَ   كـــــــــــــــالـــــــــــــــَولـــــــــــــــِ
اتُ      وفـــــــــــــَ فـــــــــــــُ ُه الـــــــــــــر قـــــــــــــاُة اجلـــــــــــــُ نـــــــــــــح ُ  عـــــــــــــَ قـــــــــــــِّ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
قاةُ : الَِّذيَن يَْرقُْوَن إِلى النَّْخِل ، والُجفُوُف : َجْمُع ُجّفٍ ِلِوَعاِء الطَّْلعِ ، وقَاَل ابُن األَْعَرابِّيِ  ما داَم في َجْوِف الطَّْلعَِة ، وُهَو  الَوِليعُ  :الرُّ

ُجُل. َوِليعَةٌ  َواِحَدتُه: ْعلٌَب اإِلْغِريُض ، وقاَل ثَْعلٌَب : ما فِي َجْوِف الطَّْلعَِة ، وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : ما َداَم فِي الطَّْلعَِة أَْبيََض ، قاَل ثَ  َي الرَّ  ، وبِه ُسّمِ

. ُمولَعٌ  ، فُهوَ  (1)بِه  به : أَْغَراهُ  أَْولَعَهُ وِ   به ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

حاحِ ، زاَد َغْيُره : : اْستِطالَةُ البَلَقِ  التَّْوِليعُ وِ  قُه ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : ، َكما في الّصِ  وتَفَرُّ

لـــــــــــَ ح  ـــــــــــَ َواٍد وبـ نح ســـــــــــــــــــــــــَ وٌط مـــــــــــِ طـــــــــــُ يـــــــــــهـــــــــــا خـــــــــــُ  فـــــــــــِ

ِد      لــــــــــــح ُه يف اجلــــــــــــِ بَنــــــــــــ  يــــــــــــضُ كــــــــــــَ لــــــــــــِ وح هــــــــــــَ ح  تـــــــــــــَ  الــــــــــــبـــــــــــــَ

  
 كأَنََّها ، وإِْن كاَن َسَواٌد وبَيَاٌض فقُْل : كأَنَُّهَما ، فقاَل :: َدةَ : قُْلُت ِلُرْؤبَةَ : إِْن كانَِت الُخُطوُط فقُْل قاَل أَبُو ُعبَيْ 

 البَـَه ح  تـَوحلِيضُ  ـَويـحَلَك  ـكَبن  ذا 
ّي : وِروايَةُ  حاحِ والعُبَاِب ، وقاَل ابُن بَّرِ فإِذا كاَن فِي الّدابَِّة : ، أَي : كأَنَّ الُخُطوَط ، وقاَل األَْصَمِعيُّ « كأَنََّها»األَْصَمِعّيِ : َكَما في الّصِ

ّيٍ اِلْبِن  ، كُمعَظَّمٍ  ُمَولَّعٌ  وثَْورٌ  ُمَولَّعٌ  يُقَال : بِْرَذْونٌ  ، التَّْوِليعُ  ُضُروٌب ِمَن األَْلَواِن ِمْن َغْيِر بَلٍَق ، فذِلكَ  ، وكذِلَك الّشاةُ والظَّْبيَةُ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

قاعِ ، يَِصُف ِحَماَر َوْحٍش :  الّرِ

ضٌ  َولـــــــــــــــــ  ه  مـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــِ واٍد يف َأســـــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــِ  ِبســـــــــــــــــــــــــــــــَ

اَل      حـــــــَ ـــــــَ ت ه اكـــــــح لـــــــِ ـــــــح ث وحٍن مـــــــِ ـــــــَ ل ـــــــِ َتســـــــــــــــــــــَ  ا وب ُه اكـــــــح نـــــــح  مـــــــِ

  
 وقال أَبُو ذُْؤْيٍب ، يَِصُف الِكالَب والثَّْوَر :

ُه ويـــــــــــــَ  نـــــــــــــَ َهســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ ي يـ مـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ن  وحيـــــــــــــَح  ُذوُدهـــــــــــــُ

     ِ اح ر تــــــــــــَ َو  ابلــــــــــــطــــــــــــ  ُر الشــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــح ضُ عــــــــــــَ َولــــــــــــ  (2)مــــــــــــُ
 

  
تَْيِه. ُمَولَّعٌ  أَي :  فِي ُطرَّ

ً وِ  ً  واِلعَةٌ  اتَّلََع فاُلنا يِت : اتَّلَعَْت فاُلنا ّكِ  أَي : َخِفَي َعلَيَّ أَْمُره. اِلعَةٌ و ، هكذا في النَُّسخِ ، وُهَو َعلَى اْفتَعَل ، والِّذي نَقَلَه الّصاَغانِيُّ َعن اْبِن الّسِ

ً  َولَعَ  وفي التَّْهِذيِب : يُقَاُل : وِمثْلُه في التَّْكِملَِة  فال أَْدِري أََحيٌّ ُهَو أَْو َميِّتٌ  ، أَي : َخِفَي َعلَيَّ أَْمُرهُ  اتَّلَعَتْه واِلعَةٌ و ، َولَعَتْهُ واِلعَةُ و ، واِلعٌ  فاُلنا
(3). 

 ُمْنتََزُعهُ. وُموتَلَهُ القَْلِب ، وُمتَّلَُع القَْلِب ، وُمتَّلَهُ القَْلِب ، أَي : القَْلبِ  ُموتَلَعُ  َرُجلٌ وِ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليه :

 بِه ، كعُنَِي : أُْغِري بِه ، قاَل َشْيُخنَا : وُهَو األَْكثَُر في االْستِْعَماِل ، كما في ُشُروحِ الفَِصيحِ. ُوِلعَ 

 ، كَمنََع ، وقد أَْغفَلَه الُمَصنُِّف تَْقِصيًرا. َولَعَ  قاَل : وفِي الِمْصباحِ أَنَّه يُقَاُل أَْيضاً :

ّمِ : الَكِذُب ، هَكذا الُولُوعُ وِ  ً  نَقَلَهُ فِي َمَصاِدرِ  بالضَّ  : إِذا َكَذَب. َولََع َوْلعا

 قلُت : وقد َسبََق َعن الّصاَغانِّيِ وَغْيِره أَنَّ َضمَّ واِوه لَْيَس بَمْسُموعٍ.

 بِه ، قاَل َجِريٌر : يُولَعُ  بِه : َصيََّره أَْولَعَهُ وِ 

ضح  لــــــــــــــــــِ ريحٍ  فــــــــــــــــــَبوح يِن لــــــــــــــــــَُ اِس بــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ

تَ كـــــــــــــــمـــــــــــــــا      عـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ رَاابَ  َأوح ِر الـــــــــــــــغـــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــد 

  
 كَكتٍِف. َوِلعٌ  ، وهو َولَعٌ  ولَهُ بهِ 

ه ويَْشتُُمه ، وهو تََولَّعَ وِ   فِيه. (4)بِعْرِضه يَْقِذُف  ُمتََولِّعٌ  بفاُلٍن : يَذُمُّ
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هُ الُجنُوِن ، هذا َمَحلُّ ِذْكِرِه ، وقد َسبََق للُمَصنِِّف في الَهْمَزة ، ونَبَّْهنَا ، واألَْولَُق ، وُهَو : ِشبْ  األَْولَعُ  وقال َعّراٌم : يُقَاُل : بِفاُلٍن ِمْن ُحّبِ فاُلنَةَ 

 ُهنَاِلَك.

 فاُلنَةُ قَْلبِي ، أَي : اْنتََزَعْت. إِيتَلَعَتْ وِ 

 بََرٍص.، أَي : بِه لَُمٌع ِمْن  ُمَولَّعٌ  : التَّْلِميُع ِمَن البََرِص وَغْيِره ، يُقَال : َرُجلٌ  التَّْوِليعُ وِ 

__________________ 
 هي يف مو إحد  نسخ القاموس.« به»يعين أن لفظة « أغراه به»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 برواية : 12/  1( ديوان اهلذليا 2)

 ينهشنه ويذهّبن وحيتمي
ء غري متكن شبيهاً ابالختالس. والنه  : أن أيخذ الشيء من قا  األصمعي يف الفر  با النهش والنه  : إن النهش هو تناو  اللحم أو الشي

يف متمكناً مبقدم ماألسنان ا والطرلن : قا  اجلوهري  ا من ا مار فطان أسودان عل  كتفيه ا وقد جعلهما أبو ذ يب للثور الوحشي أيضاً 
 البيت.

 ( يف التكملة والتهذيب : أم مّيت.3)
 ( يف األساس : يدّ  فيه.4)
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َمْخَشِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. (1)هللاُ َجَسَده  َولَّعَ وِ  َصهُ ، نَقَلَه الزَّ  ، أَي : بَرَّ

 بِه ، أَي : َذَهَب بِه. َولَعَ  ويُقَال : أُِخَذ ثَْوبِي وما أَْدِري ما

 َهِرُمك ، َحَكاهُ يَْعقُوُب. يُوِلعُ  ويُقَال : إِنََّك ال تَْدِري بَمنْ 

 لقَبِيلَةُ الَّتِي َذَكَرَها الُمَصنُِّف ، وقد َجَمعَهُ الّشاِعُر َعلَى َحّدِ الَمَهاِلِب والَمنَاِذِر ، فقاَل :والَوالئُِع ، ِهَي : ا

ىن   ـــــــــــــــــــــــــــــــمتــــــــــََ ِه  ـ َديــــــــــح ِذفح لــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــوملَح أَقــــــــــح ر ابً  ـ  جمــــــــــَُ

عــــــــا      ــــــــِ ــــــــَواَلئ رُي ال جــــــــِ ــــــــَ ت وحِء َيســــــــــــــــــــــح ِر ســــــــــــــــــــــَ ــــــــِ ائ قــــــــَ ــــــــِ (2)ل
 

  
ةُ   بَمْعنَى : إِيقاِد النّاِر ، وبَمْعنَى : التَّْشويِق. التَّْوِليعو : الشَّْوِق ، بَمْعنَى الَولَعُ  واْستَْعَملَِت العامَّ

 : َظْبيَةُ الَجبَِل. (3)، والَوْعَمةُ  الدُّْفعَةُ ِمَن الماءِ  بالفَتْحِ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : ِهي الَوْمعَةُ   :[ومع]

ْل. (4)هكذا في العُبَاِب وفي التَّْكِملَِة : من الماِء ، والَِّذي فِي التَّْهِذيِب : ِمَن المعاِء   ، وهكذا نَقَلَه صاحُب اللَِّساِن ، فتَأَمَّ

َكةً  الَونَعُ  : [ونع] ، كذا نَصُّ العُباِب والتَّْكِملَِة  ِء اليَِسيرِ َشاُر بِها إِلَى الشَّيْ يمانِيَةٌ ، يُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : لُغَةٌ  ، بالنُّوِن ، ُمَحرَّ

 ِء الَحِقيِر ، وقَاَل ابُن ِسيَده : لَْيَس بثابٍت.، وفي اللَِّساِن : إِلَى الشَّيْ 

 مض العا فصر اهلاء
 وأَْنَشَد : القَِصيرُ  : ُهوَ  (5)َرْيٍد ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن دُ  ، كَسفَْرَجلٍ  الَهبَْرَكعُ   :[هبركع]

 َلّما رَأَتحُه ُموَدانً َهرَبحَكَعا
 َكذا في العُبَاِب ، والتَّْكِملَة ، واللَِّساِن.

ً  كَمنََع ، الفَِصيُل ، َهبَعَ  : [هبع] ّمِ ، ُهبُوعا ً و ، بالضَّ َكةً : َهبَعانا  َمَشى وَمدَّ ُعنُقَه. ، ُمَحرَّ

ةً. ، وُهَو َمْشيَُها تَْهبَعُ  البَِليَدةِ ، وقد َهبَعَْت :َمَشْت َمْشياً بَِليًدا ، وقاَل بَْعُضُهم : الُحُمُر ُكلُّها َمْشُي الُحُمرِ  : الَهْبعُ و الُهبُوعُ  أَو  خاصَّ

 اِنٍب.، وفِي اللَِّسان : ِمْن ُكّلِ ج أَْن يُفَاِجئََك القَْوُم ِمْن ُكّلِ َمَكانٍ  : الُهبُوعُ  أَو

َي بِه لُهبُوعِه. كُصَرٍد : الِحَمارُ  الُهبَعُ وِ   ، ُسّمِ

ةِ القَْيِظ ، الفَِصيُل يُْنتَجُ  أَيضاً :وِ  ُل  ُهبَعٌ  ، يُقَال : مالَهُ  في آِخِر النِّتَاجِ  الَِّذي نُتِجَ  أَو في َحَمارَّ وال ُربٌَع ، وعلَى هذا اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، واألَوَّ

حاحِ : قاَل األَْصَمِعيُّ : َسأَْلُت َجْبَر بَن َحبِيٍب : وِمثْلُه في العُبَاِب َذَكَرهُ الّصا َغانِيُّ وصاِحُب الِكفَايَِة ، وفي الّصِ
، وفي اللَِّساِن : قاَل  (6)

يَ  ً الُهبَُع ُهبَ  األَْصَمِعيُّ : َحدَّثَنِي ِعيَسى بُن ُعَمَر قاَل : َسأَْلُت َجْبَر بَن َحبِيٍب : ِلَم ُسّمِ بَاَع تُْنتَُج فِي ِرْبِعيَِّة النِّتاجِ ، أَي :في  ؟عا قاَل : ألَنَّ الّرِ

لِه ، ويُْنتَجُ  ْيِفيَِّة ، فإِذا ما مشى  الُهبَعُ  أَوَّ باُع أَْبَطَرتْهُ َذْرَعه ؛ ألَنََّها أَْقَوى ِمْنهُ ، (7)في الصَّ ْنتََهى ، ، أَي : اْستَعَاَن بِعُنُِقه في ِمْشيَتِه ، ا فََهبَعَ  الّرِ

َزه صاِحُب الُمِحيِط ، ونَقََل الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ قاَل : ال يُْجَمعُ  ِهبَاعٌ و ، ُهبَعاتٌ  ج :و ، ُهبَعَةٌ  الواِحَدةُ   ، بالَكْسِر ، َكذا في اللَِّساِن ، وَجوَّ

حاحِ الَمْوثُوِق بها ، والصَّواُب : ، َكما ال يُْجَمُع ُربٌَع َعلى ِرباعٍ ، هكذا هو فِي نُْسخَ  ِهباعٍ  َعلَى ُهبَعٌ   (8)« كما يُْجَمُع ُربٌَع َعلَى ِرباعٍ »ِة الّصِ

بَعَةُ تُْجَمُع َعلَى ُربَعاٍت وِرباعٍ ، وَذَكْرنا ُهناِلَك « ر ب ع»َكما في العُبَاِب واللَِّساِن ، وقد َمرَّ ِفي  أَن ُربَعاً يُْجَمُع َعلَى ِرباعٍ وأَْرباعٍ ، والرُّ

ْل. (9)ٍن ِرباعاً في َجْمِع ُربَعٍ شاذٌّ ، وَكذِلَك أَْربَاٌع ؛ ألَنَّ ِسيبََوْيه قاَل : إِنَّ ُحْكَم فُعٍَل أَْن يَُكسََّر َعلَى فِْعالأَنَّ   ، في غاِلِب األَْمِر ، فتَأَمَّ

. الُهبَع ، أَي كُمْحِسٍن : صاِحبُه ، الُمْهبِعُ وِ   ، نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 الُهبُوع َحَملَهُ َعلَىو أَي : أَْبَطَرهُ َذْرَعهُ ، البَِعيرَ  اْستَْهبَعَ وِ 
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__________________ 
 ( يف األساس : وجهه.1)
 ( هذه رواية اللسان ونسبه للجموح اهلذد ا ونسبه حبواشي املطبوعة الكويتية لغالب بن رزين.2)
 «.الومعة»وابألصر ( عن التهذيب واللسان 3)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : من املاء.4)
 .372 ـ 371/  3( اجلمهرة 5)
 ( والتهذيب أيضاً.6)
«  قوله : فإذا ما مش  إخل عبارة اللسان : فتقو  الرابع قبله ا فإذا ما شاها أبطرته»وهبامش املطبوعة املصرية : « فإذا ماش »( يف التهذيب : 7)

 طرته ذرعاً.يف اللسان : أب
 ( وهي رواية الصحاح املطبوع.8)
 ابلتاء.« فعالت»( عن املطبوعة الكويتية نقاًل عن اللسان ربض ا وابألصر 9)
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 نـََقَلُه اجلَوحَهرِي  ا وأَنحَشَد قـَوحَ  الرّاِجِز :
ِبضُ  تَـهح َحاِذي َيسح

ُ
واِهَ  امل

ُ
 امل

لُهُ : (1)ُن َجِميٍل قلُت : وهو قَْوُل َعْمِرو بِن ُحَمْيٍل ، ويُقَال : اب  ، يَِصُف َجَمالً ، وأَوَّ

اّلِذ 
َ

ِه املــــــــــــــــ عــــــــــــــــِ بــــــــــــــــح   (2)كــــــــــــــــَبن  َأوحَب ضــــــــــــــــــــــــــــــَ
َواذِ      َد  املِشــــــــــــــــــــــــــــح َا ســــــــــــــــــــــــــــَ انــــــــــــــِ مــــــــــــــَ  َذرحَع الــــــــــــــيــــــــــــــَ

  

ِبضُ  تَـهح  ... َيسح

 إِلى آِخِره* وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 ، مَن اإِلبِِل : الِّذي يَْستَْعِجُل ويَْستَِعيُن بعُنُِقه ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : الَهبُوعُ و ، الهابِعُ 

َو  وِ  طـــــــَ نح ُدوِن مـــــــا انـــــــح َح مـــــــِ ِوي الـــــــَكشـــــــــــــــــــــح  ِإيّنِ أَلطـــــــح

رحِ  وِ      ُض ابخلـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح وعِ أَق ـــــــــــــــُ ب مِ  اهلـــــــــــــــَ راجـــــــــــــــِ
ُ

 املـــــــــــــــ

  
 .(3)، فأَتْبََع الَجرَّ الجرَّ  بالَهبُوعِ  أَراد : أَْقَطُع الَخْرقَ 

 ، كُسكٍَّر ، قاَل العَّجاج : ُهبَّعٌ  وإِبِلٌ 

ا  عـــــــــــــَ نــــــــــــــ  جـــــــــــــَ ٍة هـــــــــــــَ بـــــــــــــ  ا ذا هـــــــــــــَ هـــــــــــــَ تــــــــــــــُ فـــــــــــــح لـــــــــــــ   كـــــــــــــَ

الِت      ذ  الـــــــــــّذامـــــــــــِ بـــــــــــُ وحجـــــــــــًا تــــــــــــَ اعـــــــــــَ عـــــــــــَ بــــــــــــ   (4) اهلـــــــــــُ
  

 : الُحُمُر البَِليَدةُ ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : الَهوابِعُ وِ 

مح  ُرهــــــــــــــــُ تح محــــــــــــــــُح لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ فــــــــــــــــبَقـ َوابــــــــــــــــِ  اهــــــــــــــــَ
ا     عــــــــــــــَ ُر اأَلالكــــــــــــــِ مــــــــــــــِ ِ حتــــــــــــــَح اح تــــــــــــــَ كــــــــــــــ   يف الســــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 األاَلِكُع : األَْوَساُخ.

ُز الَخْلقِ  الَهْبقَعُ   :[هبقع]  .(5)، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  ، كَجْعفٍَر ، وُعالِبٍط : القَِصيُر الُملَزَّ

حاحِ ، وُهَو قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد أَْيضاً ، وفي الُمِحيِط : الَِّذي يُِحبُّ  ، كَسَمْنَدٍل : الَمْزُهوُّ األَْحَمُق الُمِحبُّ لُمَحاَدثَِة النَِّساءِ  الَهبَْنقَعُ وِ  ، كذا فِي الّصِ

ً  : الَهبَْنقَعُ  فيِه أَْيضاً :و َحِديَث النِّساِء. وفي اللَِّساِن : الَِّذي يَْجِلُس َعلَى َعِقبَْيِه أَْو أَْطَراِف أَصابِِعه يَْسأَُل  ، َمْن يَْسأَُل النّاَس َوفِي يَِده َعصا

 النّاَس.

 ، وصاِحُب نِْسَوان ، وأَْنَشَد : َمْن إِذا قَعََد في َمَكاٍن لَْم يَْبَرْحه : الَهبَْنقَعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

َقضٌ أَرحَسَلها   يـَبحِغي الَغَز ح  َهبَـنـح
 أَْخبََر أَنَّه صاِحُب نِساٍء ، وقال َشِمٌر : ُهَو الَِّذي يَأْتِيَك يَْلَزُم بابََك فِي َطلَِب ما ِعْنَدَك ، وال يَْبَرُح.

 ، نَقَلَهُ ابُن فاِرٍس. بهاٍء : الِهْدِلُق الُمْستَْرِخي الَمَشافِِر ِمَن اإِلبِلِ  الَهبَْنقَعَةُ وِ 

ْجلَْينِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ى ُعْرقُوبَْيَك قائِماً َعلَى أَْطَراِف أَصابِِعكَ قُعُوُدَك َعلَ  : الَهبَْنقَعَةُ وِ  ، وِمْنهُ  أَو ِهَي : اإِلْقعَاُء َمع َضّمِ الفَِخَذْيِن وفَتْحِ الّرِ

ْبِرقَاِن بن بَْدٍر  فِقَّى :»قَْوُل الّزِ ، وِقيَل : ُهَو قُعُوُد االْستِْلقَاِء إِلَى « الَهبَْنقَعَةُ  ، وتَْجِلسُ  (6)أَْبغَُض َكنَائِني إِلَّيِ الطُّلَعَةُ الُخبَأَةُ ، الَّتِي تَْمِشي الّدِ

  ِرْجلَه فِي تََربُِّعِه.َخْلٍف ، وقِيَل : ُهَو أَْن يَتََربََّع ، ثُمَّ يَُمدَّ 

ُجُل : اْهبَْنقَعَ وِ  . الَهبَْنقَعَةَ  َجلَس الرَّ  ، وهي ِجْلَسةُ الَمْزُهّوِ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ٌز ، والنُّوُن زائِدةٌ. َهبَْنقَعٌ  َرُجلٌ   : قَِصيٌر ُملَزَّ
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َر قَْوُل الفََرْزَدِق الَِّذي أَْنَشَدهُ الَجْوَهِريُّ : : الذي ال يَْستَِقيُم في الَهبَْنقَعُ وِ   قَْوٍل ، أَو فِْعٍل ، وال يُوثَُق بِه ، وبِه فُّسِ

وا وِ  حـــــــــــُ كـــــــــــِ مح ِإذا مـــــــــــا أُنـــــــــــح َوهتـــــــــــِِ وُر ِنســـــــــــــــــــــــــح هـــــــــــُ  مـــــــــــُ

رِّ      َدِوي  كــــــــــــُ ضٍ غــــــــــــَ قــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ بـ اِ   هــــــــــــَ ــــــــــــَ ب ــــــــــــح نـ ــــــــــــِ (7)ت
 

  
 ٌ  وِرَها.: َحْمقَاُء فِي ُجلُوِسَها وأُمُ  َهبَْنقَعَةٌ  واْمَرأَة

 ، األُولَى َعِن اللَّْيِث ، والثّانِيَةُ عن اْبِن ُدَرْيٍد ، وَعلَى الثّاِلثَِة اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، وقاَل : هو ، كعََملٍَّس ، وقِْرطاٍس ، وِدْرَهمٍ  الَهبَلَّعُ  : [هبلع]

 ، وأَْنَشَد ِلَجِريٍر : األَُكولُ 

ٌض  اشـــــــــــــــــــــــِ َن جمـــــــــُ يـــــــــَر : أَيـــــــــح زِيـــــــــُر فـــــــــقـــــــــِ َض اخلـــــــــَ  ُوضـــــــــــــــــــــــِ

راٌف      ُه جــــــــــُ لــــــــــَ حــــــــــافــــــــــِ حــــــــــا جــــــــــَ ضُ َفشــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــَ بـــــــــــح  هــــــــــِ

  
__________________ 

 ( يف اللسان ط دار املعارف : عمر بن مجير.1)
 ا وبدون نسبة :« جرذ»( يف اللسان 2)

ــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــِة املــــــــــــــــــــــــــاّلذ   كــــــــــــــــــــــــــبن أوب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 يســــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــض املـــــــــــــــــــــــراهـــــــــــــــــــــــ  امـــــــــــــــــــــــاذي    

  

 الثانية سقطت من املطبوعة الكويتية.( كلمة اجلر  3)
 «.عوجاً »بد  « غوجاً »( الشطران يف التكملة ونسبهما لر بة ا ويف التكملة : 4)
 «.َهبَـنـحَقض»ويف التكملة عنه :  313/  3( اجلمهرة 5)
 ( الدفق  : مشي واسض ا عن اللسان.6)
 اهلمزة والكاف.إذا ما أنكحوا بفتح  365/  3« هبنقض»( يف التهذيب 7)
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 العَِظيُم اللَّْقِم ، الواِسُع الُحْنُجوِر. وزاَد اللَّْيُث : ُهَو األَُكولُ 

ْمنَا اإِلَشاَرةَ إِليه. ِهْبلَعٍ  وقاَل ابُن األَثِيِر : وقِيَل : إِنَّ َهاءَ   زائَِدةٌ ، فيَُكوُن ِمَن البَْلعِ ، وقد قَدَّ

.كِدْرَهٍم : الَكْلُب السَّلُ  الِهْبلَعُ وِ   وقِيُّ

 قاَل ُرْؤبَةُ : َكْلب بعَْينِه أَْيضاً : اْسمُ  ِهْبلَعٌ وِ 

قـــــــــــــًا و وِ  ين الحـــــــــــــِ دح ـــــــــــــُ د  ي االشـــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــح بـ  هـــــــــــــِ

ا وِ      عـــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــح يـ ين مـــــــــَ دح ـــــــــُ رحِج ا وي َب ا ـــــــــِ (1)صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ
 

  
 ِهْبلَعٍ  ، وأَراَد بصاِحِب الِحْرجِ َكْلباً َذا َوْدَعٍة تُعَلَُّق َعلَى الِكالِب تَُحسَُّن بَِها ، وِقيَل : إِنَّ هاءَ  (2)، وَمْيلٌَع : أَْسَماُء ِكالٍب بعينها  ِهْبلَعٌ و الِحٌق ،

 زائَِدةٌ ، وليَس بقَِوّي.

 قلت : وِزيَاَدةُ هائِه وهاِء ِهْجَرعٍ نُِقَل َعن األْخفَِش ، كما َذَكَرهُ ابُن خالََوْيِه.

 ُك عليه :* وِمّما يُْستَْدرَ 

 ، كِدْرَهٍم : اللَّئِيُم. الِهْبلَعُ 

 : ال يُْعَرُف أَبََواهُ ، أَْو ال يُْعَرُف أََحُدُهَما ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ. ِهْبلَعٌ  وَعْبدٌ 

 : اللَّئِيُم ، وأَْنَشَد : الُهبَاِلعو وقاَل اللَّْيُث : الُهالبِعُ 

ا وِ  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ قـــــــــــــــًا طـــــــــــــــائ ـــــــــــــــح ُت ال آيت ُزَري ـــــــــــــــح ل ـــــــــــــــُ  قـ

ا     عــــــــــــــَ البــــــــــــــِ َة اهلــــــــــــــُ يِن عــــــــــــــاِئشــــــــــــــــــــــــــــَ َد بــــــــــــــَ بــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

  
 «.هلبع»وَسيَأْتِي في 

ً  ، َكَمنَعَ  الفَْوقِيَِّة ، إِلَْيِهم ، بالُمثَنّاةِ  َهتَعَ  : [هتع]  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ فِي التَّْكِملَِة ، وأَْوَرَدهُ في العُبَاِب ، قال اْبُن ُدَرْيٍد : أَيْ  َهتْعا

ً  نَْحَوُهمْ  أَْقبَلَ   ِمثُْل : َهَطَع َسواء ، ومثله فِي اللَّساِن. ُمْسِرعا

 ، كِدْرَهِم ، وُهوَ  الِهْجَرعِ  : لُغَةٌ في َجْعفَرٍ  ، ِمثاُل : الَهْجَرعُ  قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ :و  ،، وَعلَْيِه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  ، كِدْرَهمٍ  الِهْجَرعُ  : [هجرع]

جاِل ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، قاَل : األَْحَمقُ   من الّرِ

ا وِ  ريِهـــــــــــــــَ زِيـــــــــــــــَد أَمـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  يـــــــــــــــَ َا  عـــــــــــــــَ  ألَقحضـــــــــــــــــــــــــــــِ

      َ يـــــــــــــح ٍو ولـــــــــــــَ َقضـــــــــــــــــــــــــــاِء ال رِخـــــــــــــح رَعِ بـــــــــــــِ جـــــــــــــح  هبـــــــــــــِ

  
، قاَل أَبُو نَْصٍر : َسأَْلُت الفَّراَء َعْنهُ  (3)، وِهْرَجٌع  ِهْجَرعٌ  وِمثْلُه اِلْبِن ِسيَده ، قاَل األَْزَهِريُّ : ويُقَاُل ِللطَِّويِل : الطَِّويلُ  الَجْوَهِريُّ : هوقاَل وِ 

 نَقَلَهُ اللَّْيُث. الَمْمُشوقُ  فَكَسَر الهاَء ، وقاَل : ُهو ناِدٌر ، وِقيَل : ُهَو الطَِّويلُ 

 الَمْجنُوُن. : الِهْجَرعُ  قَال أَبُو ُعَمَر الّزاِهُد :وِ 

 الطَِّويُل األَْعَرُج. قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : ُهوَ وِ 

 الَكْلُب السَّلُوقِيُّ الَخِفيُف. : الِهْجَرعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

زائَِدةٌ لإِلْلَحاِق بِدْرَهٍم  ِهْجَرعٍ  : َزَعَم أَبُو الَحَسِن أَنَّ هاءَ  ـكاْبِن ُعْصفُوٍر  ـاَل َشْيُخنَا : قَاَل الشَّْيُخ أَبُو َحيّان فَقَ  ِهْجَرعٍ  قُْلُت : واْختُِلَف فِي هاءِ 

يَاَدةَ فِي ِهْبلٍَع ؛ لُوُضوحِ  :الطَِّويُل ، فكأَنَّهُ أََخَذهُ ِمَن الَجْرعِ ، وُهو المكاُن السَّْهُل الُمْنقَادُ  الِهْجَرعَ  ، كِهْبلَعٍ ؛ ألَنَّ  َح في الُمْمِتعِ الّزِ ، وَصحَّ

 ؛ ِلبُْعِده ، وقاَل أَبُو الفَتْحِ : ال أََرى بَأْساً فِي ِزياَدتَِها. ِهْجَرعٍ  االْشتِقَاِق ، ال

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وِممَّ

 : الشُّجاُع ، والَجبَاُن ، ونَقَلَهُ ابُن ِسيَده. الِهْجَرعُ 

 قُْلُت : فإِذًا يَُكوُن ِمَن األَْضداِد.
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ّي :  : الطَِّويُل ِعْنَد األَْصَمِعّيِ ، واألَْحَمُق ِعْنَد أَبِي ُعبَْيَدةَ ، والَجبَاُن ِعْنَد َغْيِرِهَما. الِهْجَرعُ  وقاَل ابُن بَّرِ

َعِن  ، وُهَو الَخْوُف ، كذا ِمن الَجَزعِ  َمأُْخوذٌ  الَجبَاُن ، ألَنَّهُ  ةُ ، وُهوَ ، بالّزايِ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والَجَماعَ  ، كِدْرَهمٍ  الِهْجَزعُ  : [هجزع]

 اللِّْحيَانِّيِ في نََواِدِره.

لٌَع وِهْجَرٌع ، فِيَمْن أََخَذهُ وَذَكْرنَا ُهناِلَك َعْن أَبِي الفَتْحِ أَنَّ هاَءه بََدٌل ِمن الَهْمَزةِ ، قاَل : ونَِظيُره :ِهبْ « ج ز ع»وقَْد َسبََق ذِلَك ِلْلُمَصنِِّف في 

 ِمَن البَْلعِ والَجْرعِ ، ولَْم يَْعتَبِْر ِسيبََوْيهٌ ذِلَك.

ّي فِي التَّْرِكيِب الَِّذي َسبََق قَْبلَه ، كما أََشْرنَا إِلَْيه ، وال إِخالُ  َ قلُت : وَذَكَره صاحُب اللَِّساِن ، وابُن بَّرِ ْل ذِلَك ه إِاّل تَْصِحيفاً ِمْنُهما ، فتَأ مَّ

 واْعتَبِْرهُ.

__________________ 
 .90( ديوانه ص 1)
 ( يف التكملة : أبعياهنا.2)
 «.قوله : وهجرع هبامش األصر : صوابه : وهرجض»( يف التهذيب واللسان : وَهجرع ا وهبامشه : 3)
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هُ بَْعُضُهم ، ومنهُ قَْولُه تَعَالَى :  لَْيالً  ُمْطلَقاً ، وقِيَل : النَّْومُ  ، بالفَتْحِ : التَّْهَجاعُ و بالضّمِ ، الُهُجوعُ  : [هجع] كانُوا َقِلياًل ِمَن )، هكذا َخصَّ
 بِغَْيِر نَْوٍم ، قال ُزَهْيُر بُن أَِبي ُسْلَمى : الُهُجوعُ  وقَْد يَُكونُ  (1) (اللَّْيِل ما يَ ْهَجُعونَ 

ٍر  فـــــــــح ـــــــــَ تُ قـ عـــــــــح جـــــــــَ م  هـــــــــَ ُت بـــــــــنـــــــــائـــــــــِ ا ا وَلســـــــــــــــــــــــح  هبـــــــــَِ

رَاِن ِوســــــــــــــــــــــــــــــاِديوِ      ِة اجلــــــــــــــــِ يــــــــــــــــَ قــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح  ِذرَاُع مــــــــــــــــُ

  
َق بَْينَُهَما بَْعُضهم ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ أِلَِبي قَْيِس بِن األَْسلَِت : الُهُجوعُ و ، : النَّْوَمةُ الَخِفيفَةُ  التَّْهَجاعُ  أَو  ُمْطلَقاً : النَّْوُم ، هكذا فَرَّ

ا  مـــــــــَ ي فـــــــــَ ُة رَأحســـــــــــــــــــــــِ يحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ِت الـــــــــبـ دح َحصـــــــــــــــــــــــ   قـــــــــَ

ريحَ      وحمــــــــــــــــــًا غــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ُم نـ عــــــــــــــــــَ اعِ َأطــــــــــــــــــح جــــــــــــــــــَ  هتــــــــــــــــــَح

  
ً  ، كَمنَعَ  َهَجعَ  قَدْ وَ  ً و ، َهْجعا ِة : هاِجعٌ  ، فُهوَ  ُهُجوعا مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

تح  بـــــــــــَ عـــــــــــِ عـــــــــــًا لـــــــــــَ يٍّ هـــــــــــاجـــــــــــِ مـــــــــــَ اُ  لـــــــــــِ يـــــــــــَ  زَاَر اخلـــــــــــَ

بُ      جـــــــــــُ ـــــــــــ  ـــــــــــن ُة ال ـــــــــــ  رِي هـــــــــــح
َ

ُف واملـــــــــــ ـــــــــــِ ائ ـــــــــــَ ن ـــــــــــ  ـــــــــــتـ ـــــــــــِه ال  ب

  
 وقاَل ُسَوْيٌد اليَْشُكِريُّ :

يــــــــــــــــهــــــــــــــــَ  ا ال ُأاَلقــــــــــــــــِ َدهــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح يب عــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  ا وقـ

رحُف      اٍم ِإذا الــــــــــــــطــــــــــــــ  مــــــــــــــَ ريحَ ِإلــــــــــــــح ضح غــــــــــــــَ جــــــــــــــَ  هــــــــــــــَ

  
عٌ  ُهموِ  ِة : ُهُجوعٌ و ، ُهجَّ مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

ا  هـــــــــــَ يـــــــــــِّ ـــــــــــَ نـ اِء أَزحَر  بـــــــــــِ ِة اأَلرحجـــــــــــَ فـــــــــــَ طـــــــــــَ خـــــــــــح   (2)مبـــــــــــُ
ريحُ      ـــــــــطـــــــــ  وحِم وال ـــــــــقـــــــــَ َر  ابل َذاُب الســـــــــــــــــــــــ  ضُ جـــــــــِ جـــــــــ   هـــــــــُ

  
 َكِرَب ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ :َمْعِديوقَاَل َعْمُرو بُن 

يـــــــــــــُض  مـــــــــــــِ ي الســـــــــــــــــــــــــــ  َة الـــــــــــــّداعـــــــــــــِ انـــــــــــــَ نح َرحيـــــــــــــحَ ـــــــــــــِ  أَم

ايب      حــــــــــــــــَ يِن وَأصــــــــــــــــــــــــــــــح ؤرِّقــــــــــــــــُ وعُ يــــــــــــــــُ جــــــــــــــــُ  : ؟هــــــــــــــــُ
  

 ، كأَِميٍر : الّطاِئفَةُ منه ، كالَهِزيعِ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقَْد ُحِكَي َعْن ثَْعلٍَب. ، ِمَن اللَّْيلِ  الَهِجيعُ وِ 

 الغافِلُ  نَقََل الَجْوَهِريُّ ِمنها الثّاِلثَةَ والخاِمَسةَ : ، كِمْنبَرٍ  الِمْهَجعُ و َكتٍِف ، ، ِمثل : َهِجعٌ و كُصَرٍد ، ، ُهَجعٌ و ، ، بَكْسِرِهَما الِهْجعَةُ و الِهْجعُ وِ 

ُم ، وُهَو َمَجاٌز ، ويُقَال : ُهَو األَْحَمُق السَِّريُع االْستِنَاَمِة إِلَى ُكل أََحٍد : النَّوْ  الُهُجوعِ  ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، وأَْصلُه ِمنَ  األَْحَمقُ  َعّما يَُراُد بِه ،

 .(3): يَْستَنِيُم لُكّلِ أََحٍد  ُهَجعٌ  ، وفي األَساِس : َرُجلٌ 

لُ :  عنههللارضي: َمْولَى ُعَمَر بِن الَخّطاِب ،  بُن صاِلحٍ  ِمْهَجعُ وِ  ُل كِمْنبٍَر ، والثّانِي بُن قَْيٍس  ُهَجْيعُ و بَْدر يَْومَ  استُْشِهدَ  َشِهيدٍ  أَوَّ كُزبَْير :  ، األَوَّ

وفِيِه نََظٌر من َوْجَهْيِن ، األَّول : أَنَّ الثّانَِي ُهَو َهَجنٌَّع ، كعََملٍَّس :  قُْلتُ . عنهماهللارضي،  َصَحابِيّانِ 
فَْهٍد ،  ، هَكَذا َضبََطهُ الذََّهِبيُّ ، وابنُ  (4)

: َحِديثُه َعْن َعِلّيٍ  (5)وقاَل أَبو حاتٍِم  وما َذَكَرهُ الُمَصنُِّف تَْصحيٌف ، والثّانِي : أَنَّ الَِّذي َصحَّ ِعْنَدُهْم أَنَّ َحِديثَهُ ُمْرَسٌل ، وال ُصْحبَةَ لَهُ ،

ْل ذِلك.  ُمْرَسٌل ، فتَأَمَّ

ً   َهَجأَهُ ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ،، وكذِلكَ  ُجوَعهُ : َكَسَرهُ  الطَّعَامُ  هَجعَ وِ   ُجوُعه ، أَي اْنَكَسَر ، ولَْم يَْشبَْع بَْعُد ، فََهَجعَ  ، كأَْهَجأَه ، كأَْهَجعَهُ إِْهَجاعا

ي.فِي المُ  أَْهَجعَه ، وَعلَى لُُزوِمه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، وَرواهُ َغْيُره عن اْبِن ُشَمْيٍل ، وَذَكرَ  الِزٌم ُمتَعَدٍّ   تَعَّدِ

 ، عن اْبِن َعبّاٍد. واِسعٌ  ، كتَْمنَع : تَْهَجعُ  َطِريقٌ وِ 

ُجلُ  َرِكبَ وِ   ، كقَطاِم ، أَي : َرِكَب رأَْسه ، كَهَجاجِ عن العَُزْيِرّيِ ، وأَْنَشَد : َهجاعِ  الرَّ

 َهَجاعِ َقدح رَِكُبوا َعَل  َلوحِمي وِ 
َحاِرّي ، وَصْدُره : تَْصِحيٌف ، َصوابُه َهجاجِ  وقاَل الّصاَغانِيُّ : هو ْحمِن الصُّ ِس بِن َعْبِد الرَّ ْعِر ، وهو للُمتََمّرِ  ، وَكذِلَك ُهَو فِي الّشِ
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 فال َتدَِع اللِّئاُم َسِبيَر َغيٍّ 
 ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

عٌ  نَِساءُ   الَجْمعِ.: َجْمُع  َهَواِجعَاتٌ و ، َهَواِجعُ و ، ُهُجوعٌ و ، ُهجَّ

عَ وِ  ً  القَْومُ  َهجَّ . تَْهِجيعا  : ناُمَوا ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ِمْنهُ ، أَْي : طائِفٍَة ِمْنهُ. َهْجعَةٍ و ِمَن اللَّْيِل ، َهْجعٍ  وَطَرقَنِي بَْعدَ 

__________________ 
 .17( سورة الذارايت اآية 1)
 ( صدره ابألصر :2)

 مبخطفة األحشاء أرز  بينها
 .347واملثبت عن الديوان ص 

 ( يف األساس : إىل كر أحد.3)
 ابلياء.« هجيض»( يف أسد الغابة 4)
 ( يف أسد الغابة : ابن أيب حامت.5)
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ِل اللَّْيِل. َهْجعَةٍ  وأَتَْيُت فالناً بَْعدَ   ، أَْي : بَْعَد نَْوَمٍة َخِفيفٍَة ِمْن أَوَّ

. الُهُجوعِ  ، بالَكْسِر ، ِمنَ  الِهْجعَةُ وِ   ، كالِجْلَسِة من الُجلُوِس ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

. ُهَجعَةٌ  وَرُجلٌ   ، كُهَمَزةٍ : أَْحَمُق غاِفٌل ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 َخَدَعنِي ، وهو َمَجاٌز.إِلَْيِه فَ  َهَجْعتُ  ويُقَال :

ْخمُ  الَهَجنَّعُ  : [هجنع] إِشاَرةً إِلَى أَنَّ النُّوَن زائَِدةٌ ، وأَْنَشَد « ج عهـ » ، عن األَْصَمِعّيِ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ في تَْرِكيبِ  ، كعََملٍَّس : الطَِّويل الضَّ

ِة : مَّ  ِلِذي الرُّ

ضٌ  ـــــــــــــ  ن جـــــــــــــَ ةٍ  هـــــــــــــَ لـــــــــــــَ مـــــــــــــَ وحداَء خمـــــــــــــُح   راَح يف ســـــــــــــــــــــــــــَ
َدبُ      ِه اهلــــــــــُ بــــــــــِ وح ــــــــــَ لــــــــــَ  ثـ ِف َأعــــــــــح ائــــــــــِ طــــــــــَ َن الــــــــــقــــــــــَ  مــــــــــِ

  
 قُْلُت : وُهَو يَِصُف َظِليماً ، وقاَل يَْعقُوُب : ُهَو الذََّكُر الطَِّويُل ِمَن النَّعاِم.

َجاِل ، وِقيَل :الطَِّويُل الجافِي. الَهَجنَّعُ  وقاَل َغْيُره :  : الطَِّويُل األَْجنَأُ ِمَن الّرِ

 الشَّْيُخ األَْصلَُع. : الَهَجنَّعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

ةٌ  أَْيضاً :وِ   * قال الّراِجُز :بعدَ ]الظَِّليُم األَْقَرُع وبِِه قُوَّ

ابً َكَرأحِس األَقـحرَِع   اهلََجن ضِ َجذح
 .َهَجنَّعَةٌ  بهاءٍ  أَي : النَّعاَمةُ  ِهيَ وِ 

ةِ القَْيظِ  الَهَجنَّعُ و قاَل :  .(1)وقَلَّما يَْسلَُم َحتَّى يَْقَرَع َرأُْسه  ِمْن أَْوالِد اإِلبِِل : ما يُوَضُع في َحمارَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : األَْسَوُد. الَهَجنَّعُ 

فَهُ الُمَصنُِّف ، كما تَقَدََّمِت اإِلَشاَرةُ إِلَْيه. بُن قَْيٍس َحِديثُه (2) َهَجنَّعُ وِ   ُمْرَسٌل ، وقد َصحَّ

يِت : َهجانِيعُ  : الَهَجنَّعِ  وَجْمعُ  ّكِ  ، وأَْنَشَد ابُن الّسِ

ه  فــــــــــــُ اعــــــــــــِ مــــــــــــًا وحــــــــــــاراين ُتضــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــًا وَرقــــــــــــح قــــــــــــح  عــــــــــــَ

اِ       ثــــــــــــَ َص أَمــــــــــــح الئــــــــــــِ لــــــــــــَ  قــــــــــــَ يــــــــــــضِ عــــــــــــَ انــــــــــــِ جــــــــــــَ  اهلــــــــــــَ

  
ِل اْقتََصَر  وبُِسُكوِن الّداِل َمْكُسوَرةَ العَْينِ  ، أَي مع فَتِْح الّداِل ، ، بَكْسِر الهاِء ساِكنَةَ العَْينِ  ِهَدعْ  : [هدع] : لُغَةٌ نَقَلَها الّصاَغانِيُّ ، َوَعلَى األَوَّ

لَّْيُث : وال يُقَاُل ذِلَك ِلجلَّتَِها ، وال ِلَمسانها ، قاَل : َوَزَعُموا أَنَّ َرُجالً قاَل ال َكِلَمةٌ يَُسكَُّن بَِها ِصغَاُر اإِلبِِل َعْن نِفَاِرَها الَجْوَهِريُّ ، قال : وِهي

ٌر ، فقاَل لهُ هذا بَكْ : فقاَل لهُ البائُِع : هذا َجَمٌل باِزٌل أُِريُد بَْيعَهُ بِبَْكٍر ، فقَاَل لهُ الُمْشتَِري  (3) [ُمِسنًّا]ساَوَم َرُجاٌل بِبَْكٍر َعلَى أَْن يَْشتَِريَه منه 

ُن نِفَاَره  ـالبائُِع : ُهَو ُمِسنُّ ، فبَْينَما ُهَما كذِلَك إِْذ نَفََر البَْكُر ، فقاَل صاِحُب البَْكِر  « َصَدقَنِي ِسنَّ بَْكِره»، فقاَل الُمْشتَِري :  ِهَدْع َهَدعْ  : ـيَُسّكِ

 ِلْلبَْكِر ِليَْسُكَن. ِهَدعْ وإِنََّما يُقَال :

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وابُن َعبّاٍد ، وأَْنَشَد األَِخيُر : النَّعَامُ  كَجْوَهٍر : الَهْوَدعُ وِ 

ٍح قــــــــــــــــــارٍِح  لــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ وُ  عــــــــــــــــــَ  َأجــــــــــــــــــُ

ِة      د  ا جـــــــــــــــــــــاَ  ابهلـــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــَ وحدَعُ كـــــــــــــــــــــَ  اهلـــــــــــــــــــــَ

  
 : [هدلع]

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :
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أَْن تَُكوَن ، وفَتْحِ الّداِل ، وَكْسِر الاّلِم : بُقَْيلَةٌ ، قِيَل : إِنََّها َعَربِيَّةٌ ، فإِذا َصحَّ أَنَّهُ ِمْن َكالِمِهْم َوَجَب  (4)، بضّمِ الهاِء ، وُسُكوِن النُْوِن  الُهْنَدِلع

ِة َعلَى هذا فُْنعَِلٌل ، وهو بِنَاٌء فائٌِت ، َكذا فِي اللَِّساِن ، ونَقََل الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب : نُونُه زائَِدةً ؛ ألَنَّه ال أَْصَل بإِزائَِها فيُقَابِلُها ، وِمثَاُل الَكِلمَ 

َراع ، واْبُن ِجنِّي فِي ه ابُن السَّّراجِ ، وكُ قاَل أَبُو ُعثَْماَن الماِزنِيُّ : هذا ِمَن األَْبنِيَِة الَّتِي فاتَْت ِسيبََوْيه ، وأَْغفَلََها ، وقاَل َشْيُخنَا : أَثْبَتَ 

ْوِض وقاَل : هو نَْبٌت ، َوَسيَأْتِي الَخَصائِِص ، وَذَكَرهُ في التَّْسِهيِل ، وبََسَطهُ ُشّراُحه ؛ أَبُو َحيّاَن وَغْيُره. قُْلُت : ونَقَلَه السَُّهْيِليُّ أَْيض اً فِي الرَّ

 «.همقع»االْختِالُف فيه في 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. الُهْذلُوعُ  : [ذلعه] ّمِ : الغَِليُظ الشَّفَِة ، نَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن ، وقد أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ  ، بالضَّ

__________________ 
 ساقطة من املصرية والكويتية. (*)
 ( يف التهذيب : قلما يسلم من قرع الرأس.1)
 ( يف أسد الغابة : هجيض ابلياء.2)
 زايدة عن املطبوعة الكويتية. (3)
 واملثبت عن التكملة موافقاً لضبرت اللفظة يف اللسان ضبرت حركات.« العا»( ابألصر 4)
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 قلُت : وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف فِي الغَْيِن الُمْعَجَمِة.

َدةِ ، كعُْصفُرِ  الُهْربُعُ  : [هربع] ئابِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : ُهوَ  ، بالباِء الُمَوحَّ  ، قال أَبُو النَّْجِم : الَخِفيُف ِمَن اللُُّصوِص والذِّ

ٍد وِ  يــــــــــح ُب صــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــِح ِذئــــــــــح فــــــــــِ ضُ يف الصــــــــــــــــــــــــ  رحبــــــــــُ   هــــــــــُ
ضُ      ـــــــــــــــــِ ت اٍم ممـــــــــــــــــُح طـــــــــــــــــَ ه ذاُت خـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــِّ  يف كـــــــــــــــــَ

  
 ِخطاٍم : القَْوَس.أَراَد بَِذاِت 

 «.ج ر عهـ » وقد تَقَدََّم ذِلَك في األَْعَرجُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : ُهَو الطَِّويلُ  بالِجيِم ، كَجْعفَرٍ  الَهْرَجعُ  : [هرجع]

ِعيفُ  الَجُزوُع ، وقِيل : هو ، كَضْيغٍَم : الَجبَانُ  الَهْيَرعُ  : [هرع]   يَتََماَسُك ، كالَهْيلَعِ ، قال َعْمُرو بُن أَْحَمَر الباِهِليُّ :ال الضَّ

ُت وِ  ريحَعٍ َلســــــــــــــــــــــــــــــح اُه  هبــــــــــــــــَِ ٍ  َحشــــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــِ  خــــــــــــــــَ

ارَا     ــــــــــــــــــُح طــــــــــــــــــَ ُه الــــــــــــــــــرِي ــــــــــــــــــح َت ري   ِإذا مــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــَ

  
 ، وأَْنَشَد : ال َخْيَر ِعْنَدهُ  : َجبَانٌ  َهْيَرعٌ  وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : َرُجلٌ 

ٍة وِ  ثـــــــــــــــــــح ُت بـــــــــــــــــــِذي َريــــــــــــــــــــَ ريحَ َلســـــــــــــــــــــــــــــــــح   عٍ هـــــــــــــــــــَ
َي      وحُم ملَح َأهنــــــــــــــــــحَ ِ  (1)ِإذا ُدعــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ  ال

  
 األَْحَمُق. : الَهْيَرعُ  قاَل ابُن فاِرٍس :وِ 

ياحِ : السَِّريعَةُ الُهبُوبِ  الَهْيَرعُ وِ  حاحِ ، زاَد ابُن فاِرٍس : ِمَن الّرِ يَح : الَكثِيَرةُ الغُبَارِ  ، َكما فِي الّصِ  ، أَْنَشَد َشِمٌر اِلْبِن أَْحَمَر يَِصُف الّرِ

َوٍة  هــــــــــح اَء ســـــــــــــــــــــــَ وحجــــــــــَ ر  هــــــــــَ ا كــــــــــُ هــــــــــَ يـــــــــــح لــــــــــَ تح عــــــــــَ  أََربــــــــــ 

مِ      َنســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ تـ
ُ

ِة املـــــــــــــ بـــــــــــــَ َواِد َرحـــــــــــــح ـــــــــــــ  وِف الـــــــــــــتـ  َزفـــــــــــــُ

  

حـــــــــــَ   ا الضـــــــــــــــــــــــــ  ُدهـــــــــــَ وحعـــــــــــِ اَء مـــــــــــَ وحجـــــــــــَ ٍة هـــــــــــَ  ِإابرِيـــــــــــ 

  
مِ    شــــــــــــــــــــــــــَ مح ِورحٍد َغشــــــــــــــــــــــــــَ تح جــــــــــــاَءتح بــــــــــــِ  ِإَذا أَرحَزمــــــــــــَ

  

يــــــــــــــ وٍف نــــــــــــــِ ريحَعٍ اٍف َزفــــــــــــــُ ٍة  هــــــــــــــَ يــــــــــــــ  َرفــــــــــــــِ جــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

  
ي   رحمتــــــَِ رحَي تـــــــَ هـــــــا اجلــــــَ افــــــِ نح ِإعحصـــــــــــــــــــــَ يـــــــَد مــــــِ َر  الــــــبــــــِ  تـــــــَ

  
ِريُّ ، وُهو ، نَقَلَه الَجْوهَ  يَْزُمُر فِيها الّراِعي الَّتِي اليََراَعةُ  بالَهاِء : الَهْيَرَعةُ و ، كَجْوَهٍر ، عن اْبِن َعبّاٍد. كالَهْوَرعِ  الَمْرأَةُ النَِّزقَةُ ، : الَهْيَرعُ وِ 

 .(2)قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد 

 : وهو الغُبَاُر فِي الَحْرِب ، أَو اْختِالُط األَْصَواِت فِيَها ، كما تَقَدََّم. الَخْيَضعَةُ  : الَهْيَرَعةُ وِ 

 كالَهْيعََرةِ. الغُولُ  : الَهْيَرَعةُ وِ 

 ، بَكْسِر الّراِء ، ِكالُهما َعن اْبِن َعبّاٍد. كالَهِرَعةِ  ِمَن النَِّساِء ، الشَّبِقَةُ  : الَهْيَرَعةُ وِ 

ُجلُ  : هي : الَهِرَعةُ  أَو َجاِل. الَّتِي تُْنِزُل ِحيَن يَُخاِلُطَها الرَّ حاحِ ، زاَد األَْزَهِريُّ : قَْبلَهُ َشبَقاً وِحْرصاً َعلَى الّرِ  ، َكما في الّصِ

 َدقِيقَةُ الِعيداِن. (3) كَسِفينٍَة : َشَجَرةٌ  الَهِريعَةُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

يحُ الَوَرُق تَنْ  : َسِفيُر الشََّجِر ، وُهوَ  كِجيْْرٍ  ، الِهْرياعُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ   ، لُغَةٌ يََمانِيَةٌ. فُُضه الّرِ

ْخَمةُ ، القَْملَةُ  ، والفَْرَعةُ : الَهْرَعةُ وِ  ِغيَرةُ ، وقِيَل : الضَّ ُك. أَْكثَُر ؛ الُهْرنُوعُ و الصَّ  ويَُحرَّ

 بالتَّْحِريِك : ُدَوْيبَّةٌ. الَهَرَعةُ  يُقَال :وِ 

حاحِ :وِ  َكةً ، وقَدْ  الَهَرعِ  ، بَيِّنُ  (4) ، كَكتٍِف : جارٍ  َهِرعٌ  َدمٌ  فِي الّصِ  ، كفَِرَح. َهِرعَ  ، ُمَحرَّ

 : ساَل ، وقِيَل : تَتابََع في َسياَلنِه. َهِرعٌ  فَُهوَ  َهِرعَ  وفِي اللَِّساِن :

. : َسِريُع البَُكاءِ  َهِرعٌ  َرُجلٌ وَ   ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ
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َكةً ، الَهَرعُ وِ  مِّ  يُْهَرعُ  الشَّْيخُ  أَْقبَلَ  ِمْنهُ قَْولُهم :و كغَُراٍب : َمْشٌي فِي اْضِطَراٍب وُسْرَعٍة ، ، اعُ الُهرَ و ، ُمَحرَّ : إِذا أَْقبََل يُْرَعُد ويُْسِرُع ،  ، بالضَّ

ّي :: قالَهُ أَبو َعْمٍرو ، وقاَل َغْيُره   ُهَو ِشدَّةُ السَّْوِق ، وُسْرَعةُ العَْدِو ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

اٍت  عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــاب ت ـــــــــــــــــَ ت مح مـــــــــــــــــُ وهلـــــــــــــــــَُ  كـــــــــــــــــَبن  محـــــــــــــــــُُ

يـــــــــــــــــٌر      ونَ َرعـــــــــــــــــِ َرعـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــرِ  يـ  ِإىل َرعـــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 .391/  2واملثبت عن اجلمهرة « إذا ما دعي»( ابألصر : 1)
 .391/  2( اجلمهرة 2)
 والذي يف التكملة عن ابن دريد : 391/  2ومثلها يف التكملة واللســـــــان واجلمهرة « شـــــــجرية»( عل  هامش القاموس عن نســـــــخة أخر  : 3)
 كاألصر.« اهلريعة»والذي يف اجلمهرة : « اهلريعة»
 «.حار»( عن الصحاح وابألصر 4)
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 عضاً.قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : أَي يُْستََحثُّوَن إِليِه ، كأَنَّهُ يَُحثُّ بَْعُضُهْم ب (1) إِلَْيهِ  (َوجاَءُه قَ ْوُمُه يُ ْهَرُعونَ ) في التَّْنِزيلِ وِ 

ُجلُ  أُْهِرعَ وِ  ى ، يُْرَعُد ِمْن َغَضٍب ، أَو َضْعفٍ  : إَِذا كانَ  ُمْهَرعٌ  َمْجُهوالً ، فُهوَ  الرَّ  ، أَو ُسْرَعٍة ، أَو ِحْرٍص ، قاَل ُمَهْلِهٌل : أَو َخْوفٍ  كالُحمَّ

ونَ فــــــــــــــجــــــــــــــاُءوا  َرعــــــــــــــُ هــــــــــــــح مح ُأســــــــــــــــــــــــــــاَر   يـــــــــــــــُ  وهــــــــــــــُ

وِف      ِم األُنــــــــــــــُ لــــــــــــــَ  َرغــــــــــــــح ُم عــــــــــــــَ وُدهــــــــــــــُ قــــــــــــــُ (2)يـــــــــــــــَ
 

  
ُجلُ  أُْهِرعَ  ، وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : أُْهِرُعواو ُهِرُعوا قاَل اللَّْيُث : أَي يُساقُوَن ويُْعَجلُوَن ، يُقَال : ً  الرَّ : إِذا أَتاَك وُهَو يُْرَعُد ِمَن البَْرِد ، وقَْد  إِْهراعا

ُجلُ  ً  يَُكوُن الرَّ  .َمْهُروُعونَ و ، ُمْهَرُعونَ  ، فَُهمْ  ُهِرُعواو أُْهِرُعوا الُحّمى والغََضِب ، والعََرُب تَقُول :ِمَن  ُمْهَرعا

 .(3)، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، قاَل : َزَعُموا  َكيَْمنَُع : ع يَْهَرعُ وِ 

 َمْخفُوٌع َمْمُسوٌس. ْهُروعٌ مَ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، يُقَال : ُهوَ  يُْصَرعُ  الِّذي : الَمْجنُونُ  الَمْهُروعُ وِ 

 ، ووافَقَه الِكَسائِيُّ فِي ذِلَك. الَمْصُروُع ِمَن الَجْهدِ  : الَمْهُروعُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

ْعَدةُ. ـفِيما يُقَاُل  ـ، قاَل ابُن خالََوْيِه : ألَنَّهُ  كُمْحِسٍن وِمْصبَاح : األََسدُ  ، الِمْهراعُ و ، الِمْهِرعُ وِ  ى والّرِ  ال تُفاِرقُه الُحمَّ

 فَقَاَل : نَعَْم.: فِي فََزعٍ  (4) [إِْسراعٌ ]في ِرْعَدةٍ ، قالَهُ الِكَسائِيُّ ، وقاَل أَبو العَبّاِس : في ُطَمأْنِينٍَة ، ثُمَّ قِيل له :  : أَْسَرعَ  أَْهَرعَ وِ 

ً  : أَي القَْوُم ِرَماَحُهمْ  َرعَ أَهْ وِ  ُعوها تَْهِريعا  وهِذه َعن اللَّْيِث. أَْشَرُعوها ، ثُمَّ َمَضْوا بَِها ، كَهرَّ

َعتِ وِ  ماحُ  تََهرَّ َعتْ و ، ولو قاَل : الّرِ  ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : أَْقبَلَْت َشَواِرعَ : ِهَي ، كاَن أَْخَصَر  تََهرَّ

 هَتَر عُ ِعنحَد الَبِديَهِة والّرَِماُح 
 َكَسَرهُ. : إِذا ُعوًدا اْهتََرعَ  يُقَاُل :و كَمْقعَِد : ع. ، َمَهَرعٌ وِ 

 .َمْهَرع ، ويُقَاُل : ذُو : ع يَْهَرعَ  ذُووِ 

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وِممَّ

 .َمْهُروُعونَ  فَُهم َهَرُعوا ، وقَدْ  كاإِلْهَراعِ  ، بالتَّْحِريِك : ِشدَّةُ السَّْوِق ، وُسْرَعةُ العَْدِو ، الَهَرعُ 

 اإِلبُِل : أَْسَرَعْت إِلَى الَحْوِض. اْستَْهَرَعتِ وِ 

ّمِ : َخفَّ َعْقلُه. أُْهِرعَ وِ  ُجُل بالضَّ  الرَّ

عَ وِ   إِلَْيِه : َعِجَل. تََهرَّ

 ، كُمْكَرٍم : الَحِريُص ، َعْن أَبِي ُعبَْيٍد. الُمْهَرعُ وِ 

 ، َكَكتٍِف : َسِريُع الَمْشيِ. عٌ َهرِ  َرُجلٌ وَ 

 .(5): قَِصفَةٌ تَأْتِي بالتَُّراِب  َهْيَرَعةٌ  وِريحٌ 

 : الَخْيَضعَةُ. الَهْرَعةُ وِ 

 «.ز عهـ » فِي الَحِشيِش ، أَي : يَْرَعاهُ ، ُهنَا نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، وَسيَأْتِي في يَْهَرعُ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو : َظلَّ 

ِغيَرةُ  الَهِريعُ وِ   ، وقيَل : ِهي الُهْرنُُع بالنُّوِن ، كما َسيَأْتِي. (6)، كأَِميٍر : القَْملَةُ الصَّ

عُ  : [هرمع] نَبَّه َعلَى أَنَّ ، و ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ َعلَى َزْعِمه ، فَكتَبَه بالُحْمَرةِ ، وقد َذَكَرهُ الَجْوَهِريُّ فِي التَّْرِكيِب الَِّذي قَْبلَه ، كعََملٍَّس  الَهَرمَّ

عُ  الِميَم َزائَِدةٌ ، قاَل اللَّْيُث :  والدُُّموعِ. السَِّريُع البَُكاءِ  : الَهَرمَّ
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عُ و قاَل : عَ  فِْعلُُهَما في الَمْشيِ  السُّْرَعةُ والِخفَّةُ  : الَهَرمَّ عَ « هرع»، أَي : أَْسَرَع فِي ِمْشيَتِه ، ونَصُّ الَجْوَهِرّيِ في  اْهَرمَّ ُجُل : أَْسَرَع  اْهَرمَّ الرَّ

 فِي ِمْشيَتِه ، وكذِلَك إَِذا كاَن َسِريَع البَُكاِء والدُُّموعِ ، وأَُظنُّ الِميَم زائَِدةً.

ّي : عَ  وقاَل ابُن بَّرِ َحى ِمْن  اْهَرْنَمعَ  اْفعَْنلََل ، وأَْصلُه :بَمْنِزلَِة اْحرْنَجَم ، وَوْزنُه  اْهَرمَّ ، فأُْدِغَمِت النُّوُن فِي الِميِم ، وهذا فِي األَْربَعَِة نَِظيُر امَّ

 باِب الثَّالثَِة ، األَْصُل فِيه اْنَمَحى ، فأُْدِغَمْت نُونُه فِي الِميِم ، وذِلَك ِلعََدِم اللَّْبِس.

عَ  قاَل اللَّْيُث :وِ   ، اْنَهَمكَ  وَحِديثِه : إِذا ْنِطِقهفِي مَ  اْهَرمَّ

__________________ 
 .78( سورة هود اآية 1)
 ( يف التهذيب : تقودهم.2)
 .391/  2( اجلمهرة 3)
 ( زايدة عن التهذيب.4)
 «.ابلرايح»( عن اللسان وابألصر 5)
 اهلَرحَعة القملة الصغرية. املادة :وقد تقدم أثناء « واهلريعة : القملة الكبرية» 391/  2( يف اجلمهرة 6)
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ََمَر فيِه. (1)َكَما يف الُعَباِب   ا ويف اللَِّساِن : اهنح
عٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد : َرُجلٌ وِ   أَْكثََر.و في َمْنِطِقِه : إِذا أَْسَرعَ  ُمْهَرّمِ

عَ  قاَل َغْيُره :وِ   إِلَْيِه : تَبَاَكى. اْهَرمَّ

 يُْستَْدَرُك عليه :* وِمّما 

عَتِ   العَْيُن بالدُُّموعِ : إِذا أَْذَرتْهُ َسِريعاً. اْهَرمَّ

عَ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : نََشأَْت َسَحابَةٌ ،  قَْطُرَها : إِذا كاَن َجْوًدا. فاْهَرمَّ

 ، وَكذِلَك اْهَرمَّ : إِذا أَْسَرَع. وِكالُهَما بَمْعنَى : سالَ « همع»و « هرع»وقاَل ابُن فاِرٍس : هِذه َمْنُحوتَةٌ ِمْن 

ِغيَرةُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : ِهيَ  كعُْصفٍُر ، وُعْصفُورٍ  ، الُهْرنُوعُ و ، الُهْرنُعُ  : [هرنع] ، قاَل َشْيُخنَا : ونُونُه  القَْملَةُ الصَّ

ةً ، ِر : القَْملَةُ الَكبِيَرةُ ، بالَكسْ  الِهْرنِعَةُ  أَو َزائَِدةٌ اتِّفاقاً : ّمِ ، عن اللَّْيِث ،  كالُهْرنُوعِ  ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وقاَل َغْيُره : ِهَي القَْمُل عامَّ ، بالضَّ

 ، وأَْنَشَد ِلْلفََرْزَدِق : الَهرانِعُ  والَجْمعُ 

ُز  هـــــــــِ ـــــــــَ ضَ  (2)ي ـــــــــِ رَان ا  اهلـــــــــَ َد اخَلصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ن ُدُه عـــــــــِ قـــــــــح  عـــــــــَ

رُ      َذلـــــــــــــ  تـــــــــــــَ نح يــــــــــــــَ وُن مـــــــــــــَ كـــــــــــــُ ُث يـــــــــــــَ يـــــــــــــح  أبََذ   حـــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد :

 كاجِلعحالنح   َهراِنضٌ يف رَأحِسه 
 وبالغَْيِن أَْيضاً.قُْلُت : ويُْرَوى بالّزايِ ، كما َسيَأْتِي ،  : أُُصوُل نَبَاٍت كالطُّْرثُوِث. الَهرانِعُ  قاَل األَْزَهِريُّ :وِ 

حاحِ : َوُهوَ  أَوْ  ِمْنهُ ، ِمَن اللَّْيِل ، كأَِميٍر : طائِفَةٌ  َهِزيعٌ  : [هزع] ِمَن  َهِزيعٌ  َحتَّى َمَضى» ، وفِي الَحِديِث : ثُلُثِه أَو ُربُِعه ِمنْ  نَْحو وفي الّصِ

 ُء ، وَهِجيٌع ، ُكلُّه بِمْعنًى واِحٍد.، وَهِدى (3)ٌش أَي : َصْدٌر منه ، وُهَو َكقَْوِلَك : َمَضى َجْرٌس ، وَجوْ « اللَّْيلِ 

 األَْحَمُق. : الَهِزيعُ وِ 

 ، قاَل الُمعَطَُّل الُهَذِليُّ ، يَِصُف أََسًدا : يُْكثُِر َكْسَر الفََرائِِس  الَِّذي كُصَرٍد ، وَشّداٍد ، وِمْنبٍَر : األََسدُ  ، الُهَزعُ وِ 

َدر ابً  َك مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح ن وحَن مــــــــــــــــِ ُم َلحشــــــــــــــــــــــــــــــَ َبهنــــــــــــــــ ُ  كــــــــــــــــَ

     ِ اح وَح الـــــــــذِّرَاعـــــــــَ بـــــــــُ َة َمشـــــــــــــــــــــــح يـــــــــَ لـــــــــح َ احبـــــــــِ َزعـــــــــَ هـــــــــح  (4) مـــــــــِ
  

ً وِ  َعهُ تَْهِزيعا . فاْنَهَزعَ  وَدقَّه ، : َكَسَرهُ  َهزَّ  : اْنَكَسَر ، واْنَدقَّ

ً  ءَ الشَّيْ  َهَزعَ  ، وقَدْ  ُكلَّ َشَجَرةٍ ، أَي : يَْكِسُرَها يَْهَزعُ  نْ كِمْنبٍَر : مَ  الِمْهَزعُ وِ   : إِذا َكَسَره. َهْزعا

 ، نَقَلَه الَجوَهِريُّ ، وأَْنَشَد قَْوَل الُمعَطَِّل الُهَذِلّيِ الَِّذي ذََكْرنَاهُ قَِريباً. الِمَدقُّ  : الِمْهَزعُ وِ 

 أَْسَرَع. اْهِتزاعاً : اْهتََزعَ وِ 

ٍد الفَْقعَِسّيِ : (5)، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، زاَد َغْيُره : واْضَطَرَب ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ  اْهتَزَّ  كالقَنَاةِ : إِذا ُهزَّ  السَّْيُف ، ونَْحُوه اْهتََزعَ وِ   ألَبِي ُمَحمَّ

زَعح  خـــــــــــــــارِيـــــــــــــــُر الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ تح طـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ   ِإاّن ِإذا قــــــــــــــــَ

يــــــــَ       ا الــــــــبــــــــِ هــــــــَ لــــــــُ حــــــــَ فــــــــح ضح نـــــــــَ بــــــــَ يــــــــالِت الــــــــطــــــــ  لــــــــِ  الــــــــقــــــــَ

  

تَـزَعح ِمنح ُكرِّ َعرّاٍص ِإذا ُهز    (6) اهح

 ، وِهَي الَخْيَضعَةُ ، ويُْرَوى بالّراِء أَْيضاً ، كما تَقَدََّم. : الَخْوُف والَجلَبَةُ فِي الِقتَالِ  الَهْيَزَعةُ وِ 

 : إِذا كاَن يُْسِرُع. (7)ويَْمَزُع  يَْهَزعُ  ، يُقَال : َمرَّ  ، كَمنََع : أَْسَرعَ  َهَزعَ وِ 
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 وأَْنَشَد اللَّْيُث : ، كِكتَاٍب ، أَي : َوْحَدهُ  ِهزاعٌ  فِي الَجْعبَِة إِاّل َسْهمٌ  بَِقيَ  ما يُقَال :وِ 

ِم وِ   ِهزاعِ بَِقيُت بـَعحَدُهُم كَسهح
يِت :يُتََكلَُّم بِه َمَع الَجْحِد ، إِاّل أَنَّ  أَْهَزعُ  ، يُقَاُل : ما فِي الِكنَانَةِ  ًدافي الِكنَانَِة ، َرِديئاً كاَن أَْو َجيِّ  يَْبقَى : آِخُر َسْهمٍ  األَْهَزعُ وِ  ّكِ ، قاَل ابُن الّسِ

 أَتَى بِِه َمَع َغْيِر الَجْحِد ، فقَاَل : ـَرِضَي هللاُ َعْنهُ  ـالنَِّمَر بَن تَْولٍَب 

__________________ 
 .( ومثله يف التكملة والتهذيب أيضاً 1)
 «.يهر»( عن التهذيب وابألصر 2)
 و ا مبعىن واحد.« وجرش»( يف التهذيب : 3)
 برواية  ّرابً. 42/  3( ديوان اهلذليا 4)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : ابن السكيت.5)
 ( زيد يف اللسان بعد األو  :6)

 صدر الشارب منها عن جرعوِ 
 وبعد الشطر األخري :

 مّ  بضضمثر قدام  النسر ما 
 أراد ابلعراص السيف الربا  املضطرب.

 أثبتت عن التهذيب.« وميزع»( ابألصر : ويهزع ا واملثبت 7)
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ُه وِ  مــــــــــــــــًا لــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح رََج ســــــــــــــــــــــــــــــَ َزعــــــــــــــــاَأخــــــــــــــــح   َأهــــــــــــــــح
ا     مـــــــــــــــــــَ ه والـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــَ َواهـــــــــــــــــــِ ك  نــــــــــــــــــــَ  َفشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ّي : وقَْد جاَء أَْيضاً ِلغَْيِر النَّمِ  حاحِ والعُبَاِب ، قاَل ابُن بَّرِ  ِر ، قاَل َريّاُن بُن ُحَوْيٍص :َكذا فِي الّصِ

ا  ينِّ كــــــــــــــَبلــــــــــــــ  ُم مــــــــــــــِ ظــــــــــــــح ــــــــــــــعــــــــــــــَ ربحُت وَر   ال  كــــــــــــــَ

رحٍ       ر  عـــــــــــِ ينِّ كـــــــــــُ ُر مـــــــــــِ هـــــــــــح اَرمـــــــــــَ  الـــــــــــد  َزعـــــــــــَ  أَبهـــــــــــح

  
 ، قاَل العَّجاُج : بأَْهَزعَ  قاَل : وُربََّما قِيَل : ُرِميتُ 

َزَعاال َتُك كالرّاِمي بَغريحِ   (1) َأهح
ْمَي ، وال َسْهَم َمعَه. أَْهَزعُ  لَْيَس ِفي ِكنَانَتِهيَْعنِي كَمْن   وال َغْيُره ، وُهَو الِّذي يَتََكلَُّف الرَّ

 ، قالَهُ اللَّْيُث. أَو ُهَو أَْرَدُؤَها ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، أَْو ُهَو أَْفَضُل ِسَهاِمها ؛ ألَنَّه يُدََّخُر ِلَشِديَدةٍ 

ً ، مَ  أَْهَزعُ  ما فِي الّدارِ وِ   أََحٌد. ، اِلنَّهُ اْسٌم ولَْيَس بِصفٍَة ، أَي : ْمنُوعا

عَ وِ  ُجُل : تََهزَّ  تَعَبََّس. الرَّ

عَ وِ   اللَّْيِل ، وتِْلَك ساَعةٌ َوْحِشيَّةٌ. َهِزيعِ  ، واْشتِقاقُه ِمنْ  لَه : تَنَكَّرَ  تَهزَّ

َعتِ وِ   قاَل : الَمْرأَةُ فِي ِمْشيَتَِها : اْضَطَربَتْ  تََهزَّ

ِض ِإَذا  رحصـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــَ تح وملَح تـ الـــــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــــَ  َمشـــــــــــــــــــــــــَ

َة      ـــــــــــــــَ ن دح ـــــــــــــــَ اِة ل ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ز  ال ز عِ هـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــتـ  ال

  
َعتِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ  ْت. في َسْيِرَها : اإِلبِلُ  تََهزَّ  اْهتَزَّ

ْوا قَدْ وِ  ً  َسمَّ ً و ، ُهَزْيعا  كُزبَْيٍر ، وِمْنبٍَر. ، ِمْهَزعا

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : التَّْفِريُق. التَّْهِزيعُ 

 .ُهُزعٌ  ِمَن اللَّْيِل : الَهِزيعِ  وَجْمعُ 

َكةً : االْضِطَراُب. الَهَزعُ وِ   ، ُمَحرَّ

 : يَتَنَفَُّض. يَْهتَِزعُ  وَمرَّ 

عَ و ، اْهتََزعَ . و(2) [إِذا ُهزّ ]: َجيُِّد االْهتَِزاِز  ُمْهتَِزعٌ  وَسْيفٌ   : أَْسَرَع ، قاَل ُرْؤبَةُ يَِصُف الثَّْوَر والِكالَب : تََهزَّ

 هَتَز َعاِإنح َدَنتح ِمنح أَرحِضه وِ 
 : َشِديُد العَْدِو. ُمَهتِْزعٌ  وفََرسٌ 

 َويَْقَزُع ، أَي : يَْعُرُج. يَْهَزعُ  ويُقَاُل : َمرَّ فاُلنٌ 

 بَِقيَّةُ َشْحٍم.، أَي :  أَْهَزعُ  ويُقَاُل : ما بَِقَي فِي َسنَاِم بَِعيِركَ 

 .(3)ٌء ، أَي : َشيْ  أَْهَزعُ  وما لَهُ 

ْوا َهّزاعاً ، كَشّداٍد.  وقَْد َسمَّ

. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : ُهوَ  الِهْزالُع ، كِقْرطاس : [هزلع] ْمُع األََزلُّ  الّسِ

 : ُمِضيُّه واْنِساللُه. َهْزلَعَتُهُ و قاَل :
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ً  قَدْ وِ  ْوا ِهْزالعا  ِمْن ذِلَك. َسمَّ

ّي لعَْبِد هللِا بِن َسْمعَاَن : كعََملٍَّس : السَِّريعُ  ، الَهَزلَّعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َهٌف وِ   َهَزل ضُ اغحَتاهَلَا ُمَهفح
، كما  أَْصُل نَباٍت يُْشبِهُ الطُّْرثُوَث ، أَو الصَّواُب بالّراءِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : هو كعُْصفُورٍ  ، بالزاي ، الُهْزنُوعُ  : [هزنع]

 َحْرِف الغَْيِن ، كما َسيَأْتِي.الُمْعَجَمِة َمع الّزايِ ، وهذا قَْوُل اللَّْيِث ، وألَْجِل هذا االْختِالِف يَْذُكُره الُمَصنُِّف أَْيضاً فِي  أَو بالغَْينِ  تَقَدََّم ،

 ، وَكذِلَك َهَرَع. أَْسَرعَ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : أَيْ  ، كَمنَعَ  َهَسعَ  : [هسع]

ْوا قاَل ابُن ُدَرْيٍد : قدو بن ِحْميََر بن َسبَإِ. الَهَمْيَسعِ  كُزفََر ، وُزبَْير وِمْنبٍَر : أَْبنَاءُ  ُهَسعُ و ، هاِسعٌ وِ  ً  َسمَّ ً و ، ُهَسعا قاَل : وهِذه لُغَةٌ قَِديَمةٌ  َهْيُسوعا

 ، وأَْبعََط في السَّْوِم ، ولو َعِلَم ِمْن وأَْحِسبَُها ِعْبَرانِيَّةً أَو ُسْريَانِيَّةً ، قاَل الّصاَغانِيُّ : لقَْد أَْبعََد ابُن ُدَرْيٍد فِي الَمَرامِ : ال يُْعَرُف اْشتِقَاقَُها ، قاَل 

َل ِمَن اْرتَكاِب الُكلَِف ، وهِذه األَْسَماُء َعَربِيَّةٌ ِحْميَِريَّة (4)أَْيَن تُْؤَكُل   ، واْشتِقاقُها الَكتُِف ، وِمْن أَّيِ الغُُصوِن يُْقتََطُف ، لتَنَصَّ

__________________ 
 .91لرجز لي  للعجاج وهو يف ديوان ر بة ص ( األصر واللسان والتهذيب ا وا1)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.2)
 ( بعدها يف األساس : وهو السهم الذي يبق  يف أسفر الكنانة.3)
 «.يؤكر»( ابألصر 4)
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رََع ا فَتَبم رح ذِلَك. َهَسضَ  ِمن  : ِإَذا َأسح
ً و ، كَمنََع ، َهْطعاً ، َهَطع : [هطع] ً  ُهُطوعا ِء ال أَو أَْقبََل بِبَْصِره َعلَى الشَّيْ  ، ال يَُكوُن إِاّل َمَع َخْوٍف ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، : أَْسَرَع ُمْقبِالً خائِفا

 فِيِهَما. كأَْهَطعَ  ، يُْقِلُع َعْنهُ 

. قُْلُت : َطِريقٌ  (1)، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد  كأَِمير : الطَِّريُق الواِسعُ  ، الَهِطيعُ وِ   ، كَحْيَدٍر. َهْيَطعٌ  ، وأَْنَكَره األَْزَهِريُّ

َب َرأَْسهُ :  البَِعيُر فِي َسْيِره : أَْهَطعَ وِ   .كاْستَْهَطعَ َمدَّ ُعنُقَه ، وَصوَّ

َر قَْولُه تَعالَى :  بَصَرهُ كُمْحِسٍن : َمْن يَْنُظُر فِي ذُّلٍ وُخُضوعٍ ، ال يُْقِلُع  ، الُمْهِطعُ وِ   وقاَل ثَْعلٌَب : .(2) (ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُؤِسِهمْ )، وبِه فُّسِ

ِريَن : أَْهَطعَ  ِجيَن ، والتَّْحِميُج  ُمْهِطِعينَ  : نََظَر بُِخُضوعٍ ، وقاَل بَْعُض الُمفَّسِ وإِلَى هذا ماَل أَبُو إِداَمةُ النََّظِر َمَع فَتْحِ العَْينَْيِن ، : ، أَْي : ُمَحّمِ

ّجاُج : غٍ : (3)، أَي : ُمْسِرِعيَن  ُمْهِطِعينَ  العَبّاِس ، وقاَل الزَّ  ، وأَْنَشَد اِلْبِن ُمفَّرِ

مح  دح أُرَاهــــــــــــُ قـــــــــــــَ ا ا ولـــــــــــــَ هـــــــــــــَ لـــــــــــــُ َة َأهـــــــــــــح لـــــــــــــَ ِدجـــــــــــــح  بـــــــــــــَ

َة      لــــــــــــَ ِدجــــــــــــح اَ بــــــــــــَ عــــــــــــِ طــــــــــــِ هــــــــــــح اعِ  مــــــــــــُ مــــــــــــَ  ِإىَل الســـــــــــــــــــــــــ 

  
َرِت اآليَةُ أَْيضاً. الُمْنَطِلُق إِلَى َمْن َهتََف بهِ الّساِكُت  : الُمْهِطعُ  أَو  ، وبه فُّسِ

. : ِفي ُعنُِقه تَْصِويٌب ِخْلقَةً  ُمْهِطعٌ  بَِعيرٌ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 فِي َعْدِوه : أَْسَرَع. أَْهَطعَ 

 : َسِريعَةٌ. َهْطعَى وناقَةٌ 

 .(4)َل ُمْسِرعاً خائِفاً : أَْقبَ  أَْهَطعَ وِ 

ُجِل إِذا أَقَرَّ وَذلَّ : أَْربَخَ   ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : أَْهَطعَ و ويُقَاُل للرَّ

ٍد وقـــــــــــدح أُر   عـــــــــــح ُر بـــــــــــُن ســـــــــــــــــــــــــَ ح َدين لـــــــــــِ بـــــــــــ  عـــــــــــَ ـــــــــــَ  تـ

يـــــــــٌض و وِ      طـــــــــِ ٍد د مـــــــــُ عـــــــــح ُر بـــــــــُن ســـــــــــــــــــــــَ ح ضُ لـــــــــِ طـــــــــِ هـــــــــح  مـــــــــُ

  
 : النّاِكُس ، قاَل َشِمٌر : ولَم أَْسَمْعهُ إِالَّ ِلُطفَْيٍل. الهاِطعُ وِ 

 : اْسَماِن. َهْوَطعٌ و ، َهْطعَىوِ 

 .(5)من النّاِس ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  ؛ كعََملٍَّس : الَجَماَعةُ الَكثِيرةُ  الَهَطلَّعُ   :[هطلع]

يَ و قال :  ٍء.أَْهلُه َهَطلَّعاً ، وقاَل ابُن ِسيَده : قِيَل : ُهَو الَكثِيُر ِمْن ُكّلِ َشيْ  الَجْيُش الَكثِيرُ  ُربَّما ُسّمِ

ُجُل الطَِّويُل الَجِسيمُ  : الَهَطلَّعُ  : ـ« ط عهـ » في تَْرِكيبِ  ـقاَل الَجْوَهِريُّ وِ   ، ِمثُْل الَهَجنَّعِ ، وقاَل َغْيُره : ُهَو الَجِسيُم الُمْضَطِرُب الطُّوِل ، الرَّ

 قاَل َشْيُخنَا : والاّلُم زائَِدةٌ كما َجَزَم بِه الَجْوَهِريُّ وغيُره.

حاحِ والَجْمَهَرةِ. قاَء ، لُغَةٌ في هاعَ  : َهعًّاو يَُهعُّ َهعَّةً  ، كَمدَّ  َهعَّ  : [هعع]  يَُهوُع ، كذا في الّصِ

ِهَي دائَِرةٌ  أَو هُ ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، أَْو فِي َوَسِطه ، وِهَي دائَِرةُ الَحْزم ، تُْستََحبُّ ،، وتُْكرَ  : دائَِرةٌ تَُكوُن بعُْرِض َزْور الفََرِس  الَهْقعَةُ  : [هقع]

 قَلَه ابُن ُدَرْيٍد.، نَ  أَو لُْمعَةُ بَيَاٍض فِي َجْنبِِه األَْيَسرِ  وتُْكَرهُ ، يُتََشاَءُم بَِها في َمْرَكِله ، قاَل اللَّْيُث : بََحْيُث تُِصيُب ِرْجَل الفاِرِس  تَُكونُ 

إِذا َطلَعَْت َمَع الفَْجِر  ، وِهَي ِمْن َمنَاِزِل القََمرِ  فَْوَق َمْنِكبَي الَجْوَزاِء ، كأَنَّها األَثافِّيِ  نَيَِّرةٌ ، قَِريٌب بَْعُضها ِمْن بَْعٍض  ثاَلُث َكواِكبَ  : الَهْقعَةُ وِ 

ْيفِ  َض النّاُس ِلْلقُْلعَة ، وَرَجعُوا إِلى النُّْجعَة ، وأَْوَرَسِت الفَْقعَة ، وأَْرَدفَتَْها  الَهْقعَة إِذا َطلَعَتِ »، قاَل ساجُع العََرِب :  اْشتَدَّ َحرُّ الصَّ ، تَقَوَّ

يَْكِفيَك ِمَن  أَي :« الَجْوَزاءِ  َهْقعَةُ  َطلِّْق أَْلفاً يَْكِفيَك ِمْنَها»ْقعَِة الفََرِس ، وفِي َحِديِث اْبِن َعبّاٍس : ، وِهَي َرأُْس الَجْوَزاِء ، ُشبَِّهْت بهَ « الَهْنعَة

 َغِزيَرة النَّْوِء. الَهْقعَةُ و التَّْطِليِق ثاَلُث تَْطِليقاٍت ،
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ً  بيَن أُذُنَْيهِ  َهقَعَهُ  قاَل الفَّراُء :وِ   َكَواهُ. : َهْقعا

 ِمْن َهّمٍ أَو َمَرٍض. تُِصيُب اإِلْنَسانَ  كغَُراٍب : الغَْفلَةُ  ، الُهقَاعُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

ِريُّ ، وأَْنَكَره َشِمٌر ، وَحَكى ذِلَك األََمِويُّ فِيَما َحكاهُ ، ونَقَلَه الَجْوهَ  كُهَمَزةٍ : الُمْكِثُر ِمَن االتِّكاِء واالْضِطجاعِ بَْيَن القَْومِ  ، الُهقَعَةُ  قاَل َغْيُره :وِ 

َحهُ األَْزَهِريُّ ، واْستََدلَّ   ، وَصحَّ

__________________ 
ومل ألض اهلطيض مبعىن الطري  لغريه ا  135/  1قا  األزهري يف هذه الرتمجة « اهلطيض : الطري  الواســــــــــــــض زعموا»وفيها  107/  3( اجلمهرة 1)

 وهو من مناكريه الجي يتفرد هبا.
 .43سورة إبراهيم اآية ( 2)
 ( هذا قو  إبراهيم بن السري كما يف التهذيب.3)
 ( زيد يف اللسان : وال يكون إاّل مض خوٍف.4)
 .370/  3( اجلمهرة 5)
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ِذيِب.  َلُه ِمنح َكالِم الَعَرِب ممّا جاَء ابلَقاِف والكاِف ا مبا ُهَو َمذحُكوٌر يف التـ هح
ً  ، كَهْينََمٍة : ِحَكايَةُ َرْفعِ السَّْيفِ  الَهْيقَعَةُ وِ  ْرِب والَوْقعِ ُمْطلَقا  .، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، زاَد َغْيُره فِي َمْعَرَكة الِقتَاِل ، وقِيَل : ُهَو ِحكايَةٌ ِلَصْوِت الضَّ

 ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. ْوتَهِلتَْسَمَع صَ  ، نَْحو الَحِديِد ، َء اليابَِس َعلَى اليابِِس َضْربَُك الشَّيْ  ُهوَ وِ 

حاح َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ : أَْن تَْضِرَب بالَحدِّ  أَْو أَْن تَْضِرَب بالَحِديدِ  ومثلُه في اللَِّساِن ، وأَْنَشَد  ِمْن فَْوقُ  ، هكذا ُهو ِفي العُبَاِب ، والَِّذي في الّصِ

 : ـع وُهَو َعْبُد َمنَاف بُن ِربْ  ـالَجْوَهِريُّ للُهَذِلّيِ 

رحُب  ٌة والضـــــــــــــــــــ  غـــــــَ غحشـــــــــــــــــــَ ُن شـــــــــــــــــــَ عـــــح ةٌ فـــــــالـــــطـــــ  عـــــــَ قـــــَ ـــــح يـ  هـــــَ

َدا      ِة الـــــــَعضـــــــــــــــــــــَ َت الـــــــدِّميـــــــَ وِِّ  حتـــــــَح عـــــــَ ُ
رحَب املـــــــ (1)ضـــــــــــــــــــــَ

 

  
 عن اْبِن َعبّاٍد. َكَكِتف : الَحِريصُ  ، الَهِقعُ وِ 

ً  النّاقَةُ ، كفَِرحَ  َهِقعَتِ  : (2)قاَل أَبُو ُعبَْيٍد وِ  بَعَةِ  َهِقعَةٌ  فِهيَ  ، َهقَعا ، وَكذِلَك َهِكعَْت ، فَِهَي  ، وِهَي الَّتِي إِذا أََراَدِت الفَْحَل َوقَعَْت ِمْن ِشدَّةِ الضَّ

 : إِذا بََرَكْت ِللفُْحِل. كتََهقَّعَتْ  َهِكعَةٌ ،

 تََكعَه ، واْهتَنَعَه ، واْختََضعَهُ ، واْرتََكَسه : إِذا تَعَقَّلَه ،، واهْ  ِعْرُق ُسوءٍ  اْهتَقَعَه أَنَّه قاَل :يُقَال : (3)َحَكى األَْزَهِريُّ َعْن بَْعِض األَْعَراِب وِ 

 أَْقعََدهُ َعْن بُلُوغِ الشََّرِف والَخْيِر.و

ً  اْهتَقَعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   َصدَّهُ وَمنَعَهُ. : إِذا فاُلنا

 أَْبَرَكَها ثُمَّ تََسدَّلََها وَعاَلَها.: ، وفِي اللَِّساِن  (4)هَكذا في النَُّسخِ ، وِمثْلُه فِي العُبَاِب  أَْبَرَكَها وتََسّداَها : إِذا الفَْحُل النّاقَةَ  اْهتَقَعَ  قاَل َغْيُره :وِ 

ُعَها ثُّم يَِعيُسَها ، اْهتَقَعََها سانَّ الفَْحُل النّاقَةَ َحتّى: واالْهتِقَاع : ُمسانَّةُ الفَْحِل النّاقَةَ الَّتِي لَْم تَْضبَْع ، يُقَاُل   ِهي : بََرَكْت. تََهقَّعَتْ و ، يَتَقَوَّ

ى فاُلناً : تََرَكتْهُ يَْوماً فَعَاَوَدتْهُ وأَثَْخنَتْهُ ، وُكلُّ ما عاَوَدَك فَقَد اْهتَقَعَتِ و  .اْهتَقَعَكَ  الُحمَّ

 ُء إِال بِِصيغَِة َما لَْم يَُسمَّ فاِعلُه. ، ال يَِجيِمْن َخْوٍف أَو فََزعٍ  تَغَيَّرَ  ، أَي : لَْونُه ، َمْجُهوالً  اْهتُِقعَ وِ 

ُجُل : تََهقَّعَ وِ   تََسفَّهَ. الرَّ

َع ، وتََطيََّخ بَمْعنًى واِحٍد ، أَي : تََهقَّعَ  يُقَاُل :وِ   قاَل ُرْؤبَةُ : تََكبَّرَ  فاُلٌن َعلَْينَا ، وتَتَرَّ

وحَءٍة  ُرٌ  ُذو ســـــــــــــــــــــــــــــــَ اِإذا امـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــ    هتـــــــــــــــــََ
ا     عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  نـ وُد اخلـــــــــــــــُ قـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ َوااًل تـ ـــــــــــــــح ـــــــــــــــاَ  أَقـ  َأوح ق

  
 جاَء بأَْمٍر قَبِيحٍ. : تََهقَّعَ  قِيَل :وِ 

 َوَرُدوا ُكلُُّهم. : إِذا القَْوُم ِوْرًدا تََهقَّعَ  يُقَال :وِ 

 ، َمْجُهوالً : نُِكَس. تُُهقِّعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 جاَع وَخُمَص. ، أَي : ْنَهقَعَ او قال :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : (5)ال يَْسبُِق أَبَداً ، وأَْنَشَد اللَّْيُث  الَمْهقُوعَ  ، قاَل الَجْوَهِريُّ :ويُقَاُل : إِنَّ  َمْهقُوعٌ  الفََرُس ، كعُِنَي ، فُهو ُهِقعَ 

رَِ   وعُ ِإذا عــــــــــــَ قــــــــــــُ هــــــــــــح
َ

تح  املــــــــــــ ظــــــــــــَ عــــــــــــَ ــــــــــــح رحِء أَنـ َ
 ابملــــــــــــ

ا     اهنــــــــــــُ جــــــــــــَ رنا عــــــــــــِ ه ا وازحداَد حــــــــــــَ تــــــــــــُ يــــــــــــلــــــــــــَ لــــــــــــِ  حــــــــــــَ

  
ا َسِمعُوا هذا البَْيَت ، ولَْم يََرْوا قائِلَهُ َكِرُهوا ُرُكوبَ « ِعَجانُها (6)واْبتَلَّ ِمْنَها »« نعظ»وأَنشدهُ في تركيب   ، فأََجابَه ُمِجيٌب : الَمْهقُوعِ  فلَمَّ
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دح وِ  ُب  (7)قـــــــَ رحكـــــــَ وعَ يــــــَ قـــــُ هـــــح َ
ه  املـــــ لـــــــَ ثــــــح َت مـــــِ نح َلســـــــــــــــــــــح  مـــــَ

ُب وِ      رحكـــــــــــَ ـــــــــــَ دح يـ ـــــــــــَ وعَ ق قـــــــــــُ هـــــــــــح
َ

انِ  املـــــــــــ  َزوحُج َحصـــــــــــــــــــــــــَ

  
أُْن : اْستَْحَرَمْت ُكلَُّها. تََهقَّعَتِ وِ   الضَّ

َمْخَشِري. َمْهقُوعٌ  ، كَكِتٍف : َهِقعٌ  وفََرسٌ   ، نَقَلَه الزَّ

 ، كما ِفي التَّْكِملَِة. تََهقَّعَتْ  النّاقَةُ ، ِمثْلُ  َهِقعَتِ وِ 

ً  الشََّجِر ، كَمنََع ، ِظلِّ  البَقَُر تَْحتَ  َهَكعَ  : [هكع]  ، ُهُكوعا

__________________ 
اد الشــجر بفبس لبناء عالٍة « ويف التهذيب : الطعنُ  40/  2( ديوان اهلذليا 1) وقا  يف شــرحه : شــبه أصــوات املضــاربة ابلســيوف بضــرب العضــّ

 يستكن هبا من املطر.
 التهذيب : أبو عبيدة.( األصر واللسان ويف 2)
 ( يف التهذيب : بع  العرب.3)
 ( والتهذيب أيضاً.4)
 ( التهذيب : وأنشد أبو عبيدة.5)
 واملثبت عن مادة نفرت. «.فيها»( ابألصر 6)
 «.قد»( اللسان برواية : 7)
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َتد  َحر  النـ َهاِر. َسَكَن واطحَمَبن   ابلض مِّ : ِة ا َرِّ ا وَكذِلَك يف ِكناِسِه ِإذا اشح  ِمنح ِشد 
هَ ، وأَْينَ  َهَكعَ  يُقَال : َذَهَب فاُلٌن فَما يُْدَرى أَْيَن َسَكَع ، وأَْينَ وِ  . أَقامَ  ، أَْي : أَْيَن تََوجَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  ْيٍل ،في لُغَِة ُهذَ  البَِعيُر : َسعَلَ  َهَكعَ وِ  ً و َهْكعا  .ُهَكاعا

ً  اللَّْيلُ  َهَكعَ وِ   ، قاَل بِْشُر بُن أَبِي خاِزٍم : هاِكعٌ  ، ولَْيلٌ  أَْرَخى ُسُدولَه : ُهُكوعا

ا  رَاهتـــــــــــِ كـــــــــــَ نـــــــــــح ا مـــــــــــُ هـــــــــــَ ُروفـــــــــــِ عـــــــــــح ُت ِإىل مـــــــــــَ عـــــــــــح طـــــــــــَ  قـــــــــــَ

ُر      يــــــــــح ر  والــــــــــلــــــــــ  نحســـــــــــــــــــــــَ ٍة تـــــــــــَ مــــــــــَ هــــــــــَ يـــــــــــح ضُ بــــــــــعــــــــــَ  هــــــــــاكــــــــــِ

  
 ، أَي : باِرٌك ُمنِيٌخ ، فيكوُن َمَجاًزا. هاِكعٌ  وقاَل أَبُو َسِعيٍد : لَْيلٌ 

ُجلُ  َهَكعَ وِ   ، وأَْنَشَد الفَّراُء : : نََزَل بِِهْم بَْعَد ما يُْمِسيَ  (1) بالقَْومِ  الرَّ

ضَ ِإنح وِ  كــــــــــَ ٍة  هــــــــــَ يــــــــــ  َت َعشــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــاُف حتــــــــــَح  اأَلضــــــــــــــــــــــــح

رِ      طــــــــــح ــــــــــقــــــــــَ ِة ال اِذبــــــــــَ اِن كــــــــــَ فــــــــــَ ِة الشــــــــــــــــــــــــ  دِّقــــــــــَ  ُمصــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  أََكبَّ  ، أَي : إِلَى األَْرِض  َهَكعَ  قاَل أَبُو َسِعيٍد :وِ  ً  ، يُقَاُل : َرأَْيُت فاُلنا  ، أَْي : ُمِكبًّا. هاِكعا

 اْنَكَسَر بَْعَد ما اْنَجبََر. : إِذا َعْظُمه َهَكعَ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ 

، زاَد َغْيُره : الَِّذي إِذا َجلََس لَْم يََكْد يَْبَرُح ، يُقَال : إِنَّهُ لُهَكعَةٌ نَُكعَةٌ ، َرَواهُ األَْزَهِريُّ عن  كُهَمَزةٍ : األَْحَمقُ  ، الُهَكعَةُ  قاَل الَجْوَهِريُّ :وِ 

 الفَّراِء.

بَعَةِ  ، الَهِكعَةُ  قاَل الفَّراُء أَْيضاً :وِ  ً َهِكعَْت هَ  ، وقد َكفَِرَحٍة : النّاقَةُ الُمْستَْرِخيَةُ ِمْن ِشدَّةِ الضَّ ، وكذِلَك الَهِقعَةُ ، بالقَاِف عن أَِبي ُعبَْيٍد ، وقِيَل  َكعا

راِب. الَهِكعَةُ  :  : هي الَّتِي ال تَْستَِقرُّ فِي َمَكاٍن ِمْن ِشدَّةِ َشْهَوةِ الّضِ

ُجلُ  َهِكعَ  : (2)قاَل ابُن ُدَرْيٍد وِ  ً  كفَِرحَ  الرَّ : َشبِيهُ  الَهَكعُ  ، ونَصُّ الَجْمَهَرةِ : كاْهتََكعَ  وَخَشَع ، ، وأَْطَرَق مْن ُحْزٍن أَو َغَضٍب ، َجِزعَ   :َهَكعا

ً  بالَكْسرِ  َهِكعَ  بالَجَزعِ ، يُقَاُل : ُجُل : َخَشع. اْهتََكعَ و ، َهَكعا  ، ُهَذِليَّةٌ ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. كغَُراٍب : السُّعَالُ  الُهَكاعُ و الرَّ

 ْعَد التَّعَِب.النَّْوُم بَ  : الُهَكاعُ  قاَل الفَّراُء :وِ 

ُجُل الَكثِيُر الشَّْهَوةِ. الُهكاِعيُّ  وِمْنهُ  ، قاَل : َشْهَوةُ الِجَماعِ  أَْيضاً :و قاَل :  ، أَي : الرَّ

 ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ َعْن بَْعِض األَْعَراِب ، وقد تَقَدََّم. اْهتَقَعَه ِعْرُق ُسْوٍء ؛ ِمثُْل : اْهتََكعَهُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ِرّماُح يَِصُف َمْنِزلَهُ : الُهُكوعُ  ّمِ : َجَماَعةُ البَقَِر ُمْستَِظاّلٍت تَْحَت الشََّجِر ، قاَل الّطِ  ، بالضَّ

َر   ـــَ ضَ  (3)تـ تـــَ ُدنح مـــَ نح لـــــــَ ا مـــِ ـــهـــــــَ ي َا فـــِ ـــعـــِ حـــَ   ال  الضـــــــــــــــــ 

َي      اِت َوهــــــــح يحضــــــــــــــــــــــَ ــــــــغــــــــَ ِر يف ال ــــــــح ي ــــــــ  ــــــــل وعُ ِإىَل ال كــــــــُ  هــــــــُ

  
 أَي ساِكنَاٌت ُمْطِمئنّاٌت َعلَى األَْرِض ، وقِيَل : نائَِماٌت ، والَمْعنَى واِحٌد.

 ، أَي :نِيَاٍم فِي َمأْواها. (4)في ِمئرانِها  ُهكَّعٍ  وقاَل أَْعَرابِيٌّ : َمَرْرُت بإِراخٍ 

ً وَ   : ناَم قاِعًدا. َهَكَع َهْكعا

 ، كفَِرَح : أَْطَرَق ِمْن ُحْزٍن أَو َغَضٍب. َهِكعَ وِ 

ّمِ : لُغَةٌ في الُهْكعَةُ وِ   ، كُهَمَزةٍ. الُهَكعَةِ  ، بالضَّ

ً  البَِعيرُ  َهَكعَ وِ   : بََرَك ، عن الفَّراِء. ُهُكوعا
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 ، بالفَتْحِ : السُّعاُل ، قاَل أَبُو َكبِيٍر الُهَذِليُّ : الَهْكعُ وِ 

ٍز وِ  زاحـــــــــــــــِ َد حـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح اُ  بــــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ و َأ األَبـــــــــــــــح بــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

ضَ      كـــــــــح ِف  هـــــــــَ وححـــــــــِ َ
اِخ املـــــــــ نـــــــــَ ِز يف مـــــــــُ َواحـــــــــِ (5)الـــــــــنــــــــــ 

 

  
يَواِن ، وقِيَل : أَرادَ والنََّواِحُز : الَّتِي بَِها أَْيضاً ُسعاٌل ِمَن اإِلبِِل ، أَراَد أَنَُّهْم يَْزفُِرون َكَما   تَْزِفُر اإِلبُِل الّتِي بِها ُسعاٌل ، كما فِي َشْرحِ الّدِ

. تَْهَكعُ  ، أَْي : بُُروَكُهم ِلْلِقتاِل ، َكَما ُهُكوَعُهم  النََّواِحُز في َمبَاِرِكَها ، أَي : تَْسُكُن وتَْطَمِئنُّ

 ّر.أَْيضاً : َغمُّ الَوَجعِ إِذا لَم يَْستَقِ  الَهْكعُ وِ 

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : إىل القوم.1)
 .138/  3( اجلمهرة 2)
 ويف التهذيب : يف الغضيا وهّن هكوع.« الغيضا»ويف الديوان : ويرو   151( عن التهذيب واللسان والديوان ص 3)
 «.ميزاهنا»( عن التهذيب ا وابألصر 4)
 .109/  2( ديوان اهلذليا 5)
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ً َهَكَع وِ   : َذَهَب. ُهُكوعا

 ، بالتَّْحِريِك : السُّعَاُل ، عن الفَّراِء. الَهَكعُ وِ 

بَعَِة.  وناقَةٌ ِمْهكاٌع : تَكاُد يُْغَشى َعلَْيَها ِمْن ِشدَّةِ الضَّ

ِزيُّ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : ُهوَ  ، كعاُلبِطٍ  الُهالبِعُ  : [هلبع]  وأَْنَشَد : اللَّئِيُم الَجِسيُم الُكرَّ

ا وِ  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ قـــــــــــــــًا طـــــــــــــــائ ـــــــــــــــح ُت ال آيت ُزَري ـــــــــــــــح ل ـــــــــــــــُ  قـ

َة      يِن عــــــــــــــاِئشــــــــــــــــــــــــــــَ َد بــــــــــــــَ بــــــــــــــح اعــــــــــــــَ عــــــــــــــَ البــــــــــــــِ  اهلــــــــــــــُ

  
 وَذَكَرهُ بَْعٌض بالياِء التَّْحتِيَِّة ، كما َسيَأْتِي.

 َعلَى األَْكِل. ، زاَد ابُن ُدَرْيٍد : كعُلَبٍِط وُعالِبٍط : الَحِريصُ  ، الُهالبِعُ و الُهلَبِعُ  قاَل َغْيُره :وِ 

يَ وِ  ئْبُ  ُسّمِ ً  الذِّ  ، ِصفَةٌ غاِلبَةٌ. لِحْرِصهِ  ُهلَبِعاً وُهالبِعا

ْل.فالَهلَُع : الِحرْ « بَلَعَ »و « َهلَعَ »قلُت : وهَذا أَْشبَهُ أَْن يَُكوَن َمْنُحوتاً ِمْن :   ُص ، والبَْلُع : األَْكُل ، فتَأَمَّ

 كعاُلبٍِط : اْسٌم. ُهالبِعٌ وِ 

عُ  : [هلمع] عِ  فِي السَِّريُع البُكاِء ، لُغَةٌ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : ُهو ، َكعََملٍَّس  الَهلَمَّ بالّراِء ، يُقَاُل :  الَهَرمَّ

َع  عَ و ،اْهَرمَّ ْرفِيُّون ، وَعلَى َرأْيِ الَجْوَهِرّيِ ومن تَبِعَهُ : الاّلُم زائَِدةٌ ، اْهلَمَّ م هـ » وأَْصُل تَْرِكيبهِ  ، وظاِهُره أَنّه ُربَاِعيٌّ ، وإِلَْيِه َذَهَب الصَّ

ْل.« َهَمعَ »و « َهلَع»، وَعلَى َرأْيِ اْبِن فاِرٍس يكوُن َمْنُحوتاً ِمْن « ع  فتَأَمَّ

َكةً  الَهلَعُ  : [هلع] ْبِر ، وقِيَل : ُهوَ  ، ُمَحرَّ  وأَْسَوُؤه. أَْفَحُش الَجَزعِ  : الَجَزُع وِقلَّةُ الصَّ

َب وقِيَل : ِذئْبٌ  الَحِريصُ : فالُهلَعُ  فِيِهَما ، كُصَردٍ  بُلٌَع ، ُهلَعٌ  يُقَاُل : ِذئْبٌ وِ  . قُْلُت : وقد اْختُِصَر ذِلَك فُرّكِ  ، والبُلَُغ : الُمْبتَِلُع ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ي َمْن َذَهَب ِإلَى أَنَّ الَكلِ  ُهلَبِعٌ   .َمةَ َمْنُحوتَةٌ ، كعُلَبٍِط ، لِحْرِصه َعلَى البَْلِع ، كما تَقَدََّم ذِلَك َعِن ابِن ُدَرْيٍد ، وهذا يُقَّوِ

ْنساَن ُخِلَق َهُلوعاً )فِي التَّْنِزيِل قَْولُه تَعَالَى : وِ  قِيَل و ، (2) َمْن يَْجَزُع ويَْفَزُع ِمَن الشَّرِّ  فقيَل : ُهوَ  الَهلُوع ، واْختُِلَف فِي تَْفِسيرِ  (1) (ِإنَّ اإْلِ

ُجورُ  َو الشَِّرهُ ،، وقاَل َمْعَمُر والَحَسُن : هُ  يَْحِرُص ويَِشحُّ َعلَى المالِ  : ُهو الَِّذي ، قالَهُ الفَّراُء ، قاَل : وِصفَتُه َكما قاَل هللاُ تَعَالَى :  أَو الضَّ

ْْيُ َمُنوعاً ) ّي : ال يَْصبُِر َعلَى الَمَصائِِب. فهِذه ِصفَتُه ، وقِيَل : ُهَو الَِّذي (3) (ِإذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً. َوِإذا َمسَُّه اخلَْ قاَل أَبُو  وقاَل ابُن بَّرِ

ُد : َرُجلٌ   : إِذا كاَن ال يَْصبُِر َعلَى َخْيٍر وال َشّرٍ َحتَّى يَْفعََل فِي ُكّلِ واِحٍد ِمْنُهَما َغْيَر الَحّقِ ، وأَْوَرَد اآليَةَ. َهلُوعٌ  العَبّاس الُمبَّرِ

 يَْجَزُع ويَْستَِجيُع َسِريعاً.و يَْهلَعُ  من ، كُهَمَزٍة ، وُهَو : ُهلَعَةٌ  حَكى يَْعقُوُب : َرُجلٌ و قاَل الَجْوَهِريُّ :

 السَِّريٌع. كَجْوَهٍر : الَهْولَعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

ِعيفُ  ، كَحْيَدٍر : الَهْيلَعُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ   ، كالَهْيَرعِ. الضَّ

 الِهْلواَعةُ بالَكْسِر : الَحِريُص. قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن بَْعِضِهْم. النَّفُوُر ِحدَّةً ونََشاطاً. ُهوَ وِ 

 إِنها لَِمْسيَاعٌ »َحِديُث ِهَشاٍم :  ، وِمْنهُ  كالِهْلواعِ  الَّتِي تَخاُف السَّْوَط ، ِمن النُّوقِ  ، َشْهَمةُ الفَُؤادِ  الَحِديَدةُ الِمْذعانُ  الَخِفيفَةُ ، السَِّريعَةُ  الِهْلَواَعةُ :وِ 

ِرّماحِ :« ِهْلواعٌ   ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب للّطِ

ُت  نـــــــــــــــــــح طـــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــَ دح تــــــــــــــــــــَ ةٍ قـــــــــــــــــــَ واعـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح   هبـــــــــــــــــــِ
ربحِ      غـــــــــــــامِ  (4)عـــــــــــــُ وِم الـــــــــــــبـــــــــــــُ تـــــــــــــُ اٍر كـــــــــــــَ فـــــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــــــح

  
 نَّعَاَمِة :َهَها بالوقِيَل : ِهَي الَّتِي تَْضَجُر فتُْسِرُع فِي السَّْيِر ، وأَْنَشَد الباِهِليُّ لْلُمَسيَِّب بِن َعلٍَس ، يَِصُف ناقَةً ، َشبَّ 

ا  رحهتـــــــــــَ بــــــــــــَ دح تـــــــــــَ ٍة ِإذا اســـــــــــــــــــــــــح بـــــــــــَ لـــــــــــِ اَء ِذعـــــــــــح كـــــــــــّ  صـــــــــــــــــــــــــَ

هــــــــــــا      تــــــــــــَ لــــــــــــح بـــــــــــــَ قــــــــــــح تـــــــــــــَ رٍَج ِإذا اســـــــــــــــــــــــــح َواعِ حــــــــــــَ لــــــــــــح  هــــــــــــِ
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 وقاَل أَبُو قَْيِس ْبُن األَْسلَِت :

اُف الــــــــــــــــــــر َد  وِ  رحَ  لــــــــــــــــــــَُ ُض اخلــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــــــح

اَء      ــــــــــــــــــَ  أَدحمــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــــِه عــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــِ واعِ ف ــــــــــــــــــح ل  هــــــــــــــــــِ

  
 .َهاِلعَةٌ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قاَل : والنَّعَاَمةُ  : النَّعَاُم السَِّريُع فِي ُمِضيِّهِ  الهاِلعُ وِ 

 .َهَواِلعُ  : نافَِرةٌ ، وقِيَل : َحِديَدةٌ ، وُهنَّ  هاِلعَةٌ و هاِلعٌ  وقاَل َغْيُره : نَعَاَمةٌ 

__________________ 
 .19( سورة املعارج اآية 1)
 . كما يف التهذيب : الذي يفزع و زع من الشر.( قو  أيب إسحا 2)
 .21و  20( املعارج اآيتان 3)
 «.غرب»( عن التهذيب وابألصر 4)
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َرةٍ  ِهلَّعَةٌ  وال ِهلَّعٌ  مالَهُ  يُقَاُل :وِ  ٍر وإِمَّ : العَناُق  الِهلَّعَةُ و :الَجْدُي ، عُ الِهلَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهرهيُّ ، وقاَل اللِّْحيَانِيُّ : َجْدٌي وال َعنَاقٌ  ، أَي : مالَهُ  ، كإِمَّ

لََها ، وقِيَل : َمْعنَى قَْوِلِهم :ما لَهُ   ٌء قَِليٌل.، أَي : ما لَهُ َشيْ  ِهلَّعَةٌ  وال ِهلَّعٌ  ، ففَصَّ

 : أَْسَرَعْت وَمَضْت وَجدَّْت. َهْلَوَعةً  النَّاقَةُ  َهْلَوَعتِ و وقِيَل : َمَضى نافًِرا ، : أَْسَرعَ  َهْلَوعَ وِ 

الُمْعَجَمِة ، كما  أَو الصَّواُب بالغَْينِ  كما قَالَهُ العَُزْيِزيُّ في تَْكِملَِة العَْيِن ، َذَكَر الدَّالِدلِ ُهَو : أَو ، قالَهُ ابُن فاِرٍس  َسبٌُع َصِغيرٌ  بالَكْسِر : الِهْليَاعُ وِ 

 بَّهَ َعلَْيِه الّصاَغانِيُّ ، وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف ُهنَاَك.َذَكَرهُ اللَّْيُث. وابُن ُدَرْيٍد ، ونَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

َكةً : الِحْرُص. الَهلَعُ   ، ُمَحرَّ

ّمِ : َمْصَدرُ  الُهلُوعُ وِ  َعْبِد الَمِلِك لَشبَّةَ بِن َعقّاٍل ، ِحيَن أَراَد أَْن قَْوُل ِهَشاِم بِن  كَكتٍِف ، ومنه َهِلعٌ  كفَِرَح : إِذا َحَرَص ، فُهوَ  َهِلَع يَْهلَعُ  ، بالضَّ

ً  َمْهالً يا َشبَّةُ ، فإِنَّ العََرَب ال تَْفعَُل هذا إاِلَّ »يُقَبَِّل يََدهُ :  ً  ُهلُوعا  «.، وإِنَّ العََجَم لَْم تَْفعَْلهُ إِاّل ُخضوعا

ُد :، وأَنْ  الُهلُوعُ  والِهالُع ، والُهالُع ، كِكتَاٍب وُغَراٍب :  َشَد الُمبَّرِ

و وَ  حــــــــــُ َ  َيصــــــــــــــــــــــــح يــــــــــح يــــــــــٌم لــــــــــَ قــــــــــِ ٌب ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــح  ِد قـــــــــــَ

الِع وِ      َن اهلــــــــــــُ يــــــــــــُ  مــــــــــــِ فــــــــــــِ ٌ  مــــــــــــا تــــــــــــُ فــــــــــــح (1)نـــــــــــــَ
 

  
 : َجُزوٌع َحِريٌص. ِهْلواعٌ و ، هاِلعٌ  وَرُجلٌ 

َكةً : الُحْزُن ، تَِميِميَّةٌ. الَهلَعُ وِ   ، ُمَحرَّ

 : الَحِزيُن. الَهِلعُ وِ 

 : ُمْحِزٌن ، َكقَْوِلِهْم : يَْوٌم عاِصٌف ، ولَْيٌل نائٌِم. هاِلعٌ  وُشحٌّ 

 ، كفَِرَح : جاَع. َهِلعَ وِ 

 : الُجْبُن ِعْنَد اللِّقَاِء. الَهلَعانُ و ، والُهالُع ، الَهلَعُ وِ 

 : الَجِزُع ، عن اْبِن األَْعَراِبّيِ. الَهْولَعُ وِ 

 ، كعََملٍَّس فِيِهَما ، أَي : َسِريٌع. َهَولَّعٌ و َهَملَّعٌ  وقاَل األَْشَجِعيُّ : َرُجلٌ 

 : الَحِريُص. والُهالئُع ، كعاُلبٍِط : اللَّئِيُم ، ولَْيَس بِتَْصِحيِف الُهالبِع ، بالباِء. الِهْلواعُ وِ 

اللَِّساِن ، وَمْن بَْعَدُهْم وَمْن قَْبلَُهْم ، وال أَْدِري ِمْن ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، والّصاَغانِيُّ ، وصاِحُب  فَْوق ، كعُْصفُرٍ  ِمنْ  ، بالُمثَنّاةِ  الُهْمتُعُ  : [همتع]

لَْيَس  قَْولُه :و ، فالّصواُب أَْن يُْذَكَر ُهنَاكَ  أَو َوْزنُه ُهْفعٌَل ؛ ألَنَّه ِمْن َمتَعَ  وِحينَئٍذ فَوْزنُه فُْعلٌُل ، َجنَى التَّْنُضبِ  أَْيَن أََخَذه الُمَصنُِّف ، وُهوَ 

 ؟وِل َعْنهُ فيه نََظٌر ، فإِنَّ القاَف َشِديُد االْلتِبَاِس بالتّاِء فِي الُخُطوِط القَِديَمِة ، والَمْعنَى واِحٌد ، فأَيُّ َوْجٍه للعُدُ  بتَْصِحيِف الُهْمقُعِ ، بالقَافِ 

ْل.ولَْم يُنَبِّْه أََحٌد ِمَن  ِة َعلَْيِه ، فتَأَمَّ  األَئِمَّ

ِمْن  هَكَذا ُهو في النَُّسخِ بالسَّواِد ، وقاَل َشْيُخنَا : ُهو فِي أُُصوِل القاُموِس َمْكتُوٌب بالُحْمَرةِ ؛ إِيماًء إِلَى أَنَّه ، كَسَمْيَدعٍ  الَهَمْيَسعُ  : [همسع]

ّحاحِ ، ولَْيَس بَصَواٍب ، فإِن فالصَّواُب َكتْبُه بالسَّواِد ، إِاّل أَْن يُقَاَل : إِنَّه أَشاَر بتَْرَجَمتِه ُمْفَرًدا « همع»الَجْوَهِريَّ َذَكَره فِي  ِزيَاَداتِه َعلَى الّصِ

ْل. عاِء أَصالَِة الياِء ، فتَأَمَّ يَن فِيه أَْصِليَّةٌ ؛ إِْذ ال َدِليَل لَه على اّدِ  إِلَى ِخالفِه ، وأَنَّ الّسِ

ِحيحُ  ِحيَحِة بالسََّواِد ، كما نَبَّْهنَا َعلَْيه آنِفاً ، وقَْوُل َشْيِخن قُْلُت : الصَّ م هـ » ا : إِنَّ الَجْوَهِريَّ َذَكَره فيأَنَّ هِذه التَّْرَجَمةَ َمْكتُوبَةٌ فِي األُُصوِل الصَّ

حاحِ ، فَال يُْحتَاُج إِلَى هِذه التََّكلُّفَاِت الّتِي ذَكَ « ع ُجلُ كما فِي سائِِر نَُسخِ الّصِ ْل. قاَل الَجْوَهِريُّ : ُهَو الرَّ ، زاَد  (2) القَِويُّ  َرَها َشْيُخنَا ، فَتَأَمَّ

 َجْنبُه. الَِّذي ال يُْصَرعُ  َغْيُره :

َجاِل. الطَِّويلُ  : الَهَمْيَسعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   ِمَن الّرِ
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ى ِحْميَُر ، قاَل األَْزهَ  ِحْميََر بِن َسبَإِ  (3) َولَدُ   :الَهَمْيَسعُ وِ   اْبنَهِريُّ : ُهَو َجدُّ َعْدنَاَن بِن أَُدَد ، وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسبُه بالسُّْريَانِيَِّة ، قاَل : وقَْد َسمَّ

 ً  .َهَمْيَسعا

َجاِل ، قُْلُت : وقَْوُل اْبِن ُدَرْيٍد : أَْحِسبُه بالسُّْريانِيَِّة ، َحْدٌس وتَْخِميٌن ، ال يَِليُق بِمثِْله أَْن يَ  قُوَل ذِلَك ، بَْل ِهَي لُغَةٌ ِحْميَِريَّةٌ ، بَمْعنَى القَِوّيِ ِمَن الّرِ

ْوا ، ويُْمِكُن أَْن يَُكوَن ِمْن َهَسَع الشَّيْ   َء : إِذا َكَسَرهُ ، والِميُم والياُء زائَِدتاِن ،وبِِه َسمَّ

__________________ 
 «.ال تفي »ويرو  : « قلب سليم»ويرو  :  1093/  3( الكامر 1)
 ( يف الصحاح : الرجر القوي زعموا.2)
 .432خطب انظر مجهرة ابن حزم ص « ووالُد مِححرَيَ »( يف القاموس : 3)
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ناُه يف  ا وَماِلكاً ا وَزيحًدا  اهلََميحَسضَ  س ع فراِجعحُه ا وقَاَ  ابُن الَكلحيبِّ يف مَجحَهَرِة َنَسِب مِححرَيَ : َوَلَد مِححرَيُ بُن َسَبإِ هـ  وَقدح َحق قح
ماً ا وَأوحســـــــــــــــاً  (1)ا وَعرِيباً  ُروحاً ا وَعِمي َكِرَب ا وَدوح َماِن ا وُهمح  (2)ا وواِئاًل وَمســــــــــــــح ِديكِرَب بِن النـ عح رَت َمعح ا وُمر َة ا َرهح

بَ  ِلي ِة : فَوَلَد مِححرَيُ بُن ســَ َُقدَِّمِة الفاضــِ
َرَموحَت ا انـحتَـَه . قلُت : ويف امل طَاَن ماِلكاً :َبطحٌن حَبضــح ُجَب بن يـَعحُرَب بِن َقحح ِإ بِن َيشــح

عاً  عحًدا َبطحٌن ا ووائَِلَة وَهيحســــــــــــــَ فاً أَبحُطٌن ا وســــــــــــــَ رًا  (3)ا وعاِمرًا َبطحٌن ا وَعوح  وفيِه البَـيحُت والَعَدد ؛ وَأعحَقبَ  (3): قَِبيَلٌة ا وَعمح
ض ََن بنَ  َ َيحســَ ضٍ  ِمن َوَلِده : أميح ََن ا و  َ َيحســَ ُبوَن ِإىل أميح ثـَُر الُعَلَماِء والَعَمُر ا وَكذا الت باِبَعُة يـُنحســَ ٍ ا وَعَليحِه َأكح ُهَو َجد  ِذي ُرَعاح

 ا وِفيِه ِخالٌف. َ َيحَسضٍ  بنِ 
 «.َجْحلَْنَجع»: شاِعٌر ِمْن أَْعَراِب َمْديََن ، َذَكَرهُ الُمَصنُِّف اْستِْطَراًدا في  الَهَمْيَسعِ  وأَبُو

ً و تَْهَمعُ  ، وَعلَى الثّانِي اْقتََصَر الَجْوَهِرّي ، َعْينُه ، كَجعََل ، ونََصرَ  َهَمعَتْ  : [همع] ً وَ  ، بالفَتْحِ ، تَْهُمُع َهْمعا ّمِ ، ُهُموعا ً و بالضَّ ،  َهَمعَانا

ً  بالتَّْحِريِك ، حاحِ : أَي َدَمعَْت ، وفي اللَِّساِن : أَْي سالَْت ُدُموُعَها ، (4) أَسالَِت الدُُّموعَ  ، بالفَتْحِ : وتَْهماعا وَكَذا  َكذا فِي العُبَاِب ، وفِي الّصِ

 .َهَمعَ  ، يُقَاُل : سالَ  َسقََط ثُمَّ  الطَّلُّ َعلَى الشََّجَرةِ إَِذا

حاحِ ، زاَد َغْيُره : بَنَْوه عَ  ، كَكتٍِف : ماِطرٌ  َهِمعٌ  َسَحابٌ وِ  ِرّماُح :، كما فِي الّصِ  لَى ِصيغَِة َهِطٍل ، قاَل الّطِ

قـــــــــــــــــــااَي  ا ِإاّل بـــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــَ َر َرلـــــــــــــــــــحُ كـــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــَ

َدا      ا جـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ا عـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ضٍ عـــــــــــــَ ونِ   ـــــــــــــَِ تـــــــــــــُ  هـــــــــــــَ

  
 : سائِالٌت. َهَواِمعُ  ُدُموعٌ وِ 

 ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد ، وَسيَأْتِي فِي الغَْيِن أَْيضاً. ، كَصْيقٍَل : َشَجرٌ  الَهْيَمعُ وِ 

 الُهَذِلّيِ : (5) [أسامة بن الحارث]، وأَْنَشَد أِلَبِي َسْهٍم  الَمْوُت الَوِحيُّ   :الَهْيَمعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

وا  لــــــــــــــُ وجــــــــــــــِ مح عــــــــــــــُ َرهــــــــــــــُ وا ِمصــــــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ِإذا بـ

وحِت      َ
َن املــــــــــــــــ ضِ مــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح رتِ  اِبهلــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــِذاعــــــــــــــــِ

  
وكذِلَك ابُن فاِرس ، قال : ويُقَاُل بالغَْيِن أَْيضاً ، ولم يُْنِشِد البَْيَت ، قاَل « الذّاِعطِ  بالِهْميَعِ »، قالَهُ العَُزْيِزّي ، وأَْنَشَد البَْيَت  ، كِحْذيَمٍ  كالِهْميَعِ 

الِميُم قَْبَل الياِء ، وبالغَْيِن الُمْعَجَمِة ، وهَكَذا َذَكَرهُ أَبُو ُعبَْيٍد ، َكذا فِي العُبَاِب ، وفِي « بِالِهْميَغِ »الّصاَغانِيُّ : وِكالُهَما تَْصِحيٌف ، والّصواُب : 

بعَد ما نَقََل  ـوَن ، وفي التَّْهِذيِب ؛ بالعَْيِن فإِنَّه بالغَْيِن ، وِإْن كاَن قَْد َحَكاهُ قَْوٌم بالعَْيِن ، وبالغَْين والعَْيِن قَْوٌم آُخرُ  لْلَهْيَمعِ  الُمْحَكِم : وال تَْلتَِفتْ 

: الَمْوُت ، وأَْنَشَد قَْوَل الُهَذِلّيِ قاَل : هَكَذا ُرِوَي بَكْسِر الهاِء ، والياُء بَْعَد  (6) الِهْميَعُ  َسِمْعُت األَْصَمِعيَّ يَقُوُل :: وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد  ـقَْوَل اللَّْيِث 

 : َسِريٌع. َهْيَمعٌ  َذْبحٌ  قاَل اللَّْيُث :و ِعْنَد البَُصراِء تَْصِحيٌف. الَهْيَمعُ و وُهَو الّصَواُب ، قال : الِميِم ، قاَل األَْزَهِريُّ :

عَ  قاَل اْبُن َعبَاٍد :وِ  ُجُل ، أَي : تََهمَّ  بََكى. وقِيَل : تَبَاَكى الرَّ

 َخْوٍف أَو فََزعٍ ، وَكذِلَك اْمتُِقَع ، قالَهُ الِكَسائِيُّ وَغْيُره ، َكَما فِي اللَِّساِن. ِمنْ  تَغَيَّرَ  : إِذا لَْونُه ، َمْجُهوالً  اْهتُِمعَ  قاَل أَْيضاً :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

عَ  الدَّْمُع والماُء ونَْحُوُهما : ساَل ، أَْهَمعَ   الطَّلُّ َكذِلَك ، قاَل ُرُؤبَةُ يَِصُف ثَْوًرا : أَْهَمعَ و ، كتََهمَّ

 َأ حََعاابَدَر ِمنح لَيحٍر وَطرٍّ 
 .َهَمعَانٍ  ِذي: « أَْهَمعَ  َطلّ »وقاَل الّصاَغانِيُّ : « َهَمعَا وَطلٍّ »وَرَواهُ الَجْوَهِريُّ : 

 لُغَةٌ. َهِمعَتْ  ، كَرِمَدْت فَِهَي َرِمَدةٌ ، وقاَل اللِّْحيَانِيُّ : وَزَعُموا أَنَّ : ال تََزاُل تَْدَمُع ، بُنِيَْت َعلَى ِصيغَِة الّداِء  َهِمعَةٌ  وَعْينٌ 

هُ. َمْهُموعٌ  َرأَْسهُ ، فُهوَ  َهَمعَ  وقاَل أَبُو َزْيٍد :  : إِذا َشجَّ
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 قلت : وَسيَأْتِي فِي الغَْيِن ، َهَمَغ َرأَْسه : إِذا َشَدَخهُ.

. الَهُموعُ وِ   ، كَصبُوٍر : الّسائُِل ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 «.وعربياً »وابألصر  432( عن مجهرة ابن حزم ص 1)
 «.دوما» ومل يذكر ابن حزم يف أوالده :« وأوسياً »( عن مجهرة ابن حزم وابألصر 2)
 «.. وعمرو.. و يسض»( ابألصر 3)
 ( يف القاموس : الدمض.4)
 والبيت يف شعره برواية : ابهلميغ ا وفسره : ِ حَيغ موت وحي. 196/  2ن الديوان اهلذليا ( زايدة ع5)
َيغ.6)  ( األصر واللسان ويف التهذيب : اهِلمح



10954 

 

ِقعُ  : [همقع] ِلٍق ، وُعلَبِطٍ  الُهمَّ َعلَى أَنَّ « َهقَعَ »، َكتَبَه بالُحْمَرةِ َعلَى أَنَّه ُمْستَْدَرٌك َعلَى الَجْوَهِرّيِ ، ولَْيَس َكذِلَك ، بَْل َذَكَره فِي تَْرِكيِب  ، كُزمَّ

ِل ، و ْبِط األَوَّ َب َغْيُره ِزيَاَدةَ هائِه ، ثُمَّ إِنَّ الَجْوَهِريَّ اْقتََصَر َعلَى الضَّ قاَل :ُهَو في ِكتَاِب ِسيبََوْيٍه ، فاألَولَى َكتْبُه بالسَّواِد الِميَم زائَِدةٌ ، وَصوَّ

ْوِض : هو فُْنعَِلٌل ، أُْدِغمَ  ْبُط الثّانِي نُِقَل َعن اْبِن ُدَرْيٍد ، وقاَل السَُّهْيِليُّ فِي الرَّ ْل ، والضَّ وَظاِهُر قَْوِل ِسيبََوْيٍه : ِت النُّوُن فِي الِميِم ، قال ، فَتَأَمَّ

يه أَنَّ ِمثْلَه الُهْنَدلِ  أَنَّه ُل يُقَّوِ ياَدةُ والتَّْضِعيُف ، قاَل : والقَْوُل األَوَّ اُء َعْن أَبي َشبِيٍب فُعَِّلل ، وأَنَّه ِمّما لَِحقَتْهُ الّزِ  أَنَّ  (1)ُع ، كما تَقَدََّم ، وَحَكى الفَرَّ

ِقعَ   األَْحَمُق ، وِهَي بهاٍء.: الُهمَّ

حاحِ :وِ  ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وقَاَل ابُن ِسيَده :  ِمْن ثََمِر الِعَضاهِ  َضْربٌ  أَو ُهَو التَّْنُضُب بعَْينِه ، وقاَل ُكراٌع : ثََمُر التَّْنُضبِ  : ِقعُ الُهمَّ  في الّصِ

ِقعَةٌ  وُهَو ِمَن الِعَضاِه ، واِحَدتُه  عن ثَْعلٍَب ، َحَكاهُ َعن أَبِي الَجّراحِ. ُهمَّ

ِقعَ  الفَّراُء َعْن أَبِي َشبِيٍب ال يَُطابُِق َمْذَهَب ِسيبََوْيِه ؛ ألَنَّ  قُْلُت : وما َحَكاهُ  ِعْنَده اْسٌم ، وُهَو َعلى قْول أَِبي َشبِيٍب ِصفَةٌ ، وال نَِظيَر لَهُ إِالَّ  الُهمَّ

ِلٌق ، للَِّذي يَْقِضي َشْهَوتَهُ قبَل أَْن يُْفِضَي إِلَى الَمْرأَةِ.  َرُجٌل ُزمَّ

« م عهـ » َحْيُث َذَكَره فِي تَْرِكيبِ  وَوِهَم الَجْوَهِريُّ  ، والاّلُم أَْصِليَّةٌ ، ونَقََل القَْولَْيِن الشَّْيُخ أَبُو َحيّان ، ، كعََملٍَّس : ُربَاِعيٌّ  الَهَملَّعُ  : [هملع]

بذِلَك قوُل َشْيِخنَا : بل ال قائَِل بَكْونِه ُربَاِعيًّا ، وأَنَّ ُحُروفَها ُكلَُّها  كما َذَكَرهُ األَْزَهِريُّ والَخِليُل واْبُن فاِرٍس وابُن ُدَرْيٍد وَغْيُرُهم ، فَسقَطَ 

ْل ،  ، قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : الَِّذي يَُوقُِّع َوْطأَهُ تَْوقِيعاً َشِديًدا ِمْن ِخفَِّة َوْطئهِ  الَخِفيُف الَوْطِء ، وُهَو الُمتََخْطِرفُ  أَْصِليَّةٌ. فَتَأَمَّ

ُت  ـــــــــــــــــح ضَ رَأَي لـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــَ َوَت  اهلـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ   َذا ال

ِد      ـــــــــــــَ ي هـــــــــــــح َ  ِ ٍب وال ضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ِن ل ـــــــــــــح (2)ي
 

  
ئْبُ  : الَهَملَّعُ وِ  يِت ، وأَْنَشَد : الذِّ ّكِ  ، عن اْبِن الّسِ

ِض  فــــــــــــــــَ نــــــــــــــــاِت َأســــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــيِن بــــــــــــــــِ رِي  ال َ حمــــــــــــــــُ

َض      ي مــــــــــَ اُة ال مَتحشــــــــــــــــــــــــِ ضِ فــــــــــالشــــــــــــــــــــــــّ لــــــــــ  مــــــــــَ  (3) اهلــــــــــَ
  

ئِْب ، وِقيَل : قَْولُه : تَْمِشي : يَْكثُُر نَْسلُها.أَْسفَُع : فَْحٌل ِمَن   الغَنَم ، وقَْولُه : ال تَْمِشي ، أَي : ال تَْكثُر َمَع الذِّ

يِن أَْيضاً ، وقاَل الَجْوَهرِ  َهَملَّعٌ  يُقَاَل لَهُ : إِنَّهُ لَسَملَّعٌ  الَخبُّ الَخبِيثُ  قاَل اللِّْحيَانِيُّ :وِ  ئْبُ ، وقَْد ذُِكَر فِي الّسِ َي الذِّ ، والاّلُم  َهَملَّعَا يُّ : وُربََّما ُسّمِ

 ُمَشدََّدةٌ ، وأَُظنَُّها زائَِدةٌ.

 أََحٍد. َمْن ال َوفَاَء لَهُ ، وال يَُدوُم َعلَى إِخاء : الَهَملَّعُ وِ 

حاحِ : السَِّريعُ  الَجَمُل السَِّريعُ  : الَهَملَّعُ وِ  وَهَولٌَّع ، وُهَو ِمَن السُّْرَعِة ،  َهَملَّعٌ  ِمَن اإِلبِِل ، وقاَل َغْيُره : َرُجلٌ  ، وَكذِلَك النّاقَةُ ، وِعبَاَرةُ الّصِ

 : السَّْيُر السَِّريُع ، قاَل الّشاِعُر : الَهَملَّعُ  وقِيَل :

ُب  يـــــــــــــــقـــــــــــــــَ جِيَ شـــــــــــــــــــــــــــــِ وااًل وحتـــــــــــــــَح  جـــــــــــــــاَوزحُت َأهـــــــــــــــح

يـــــــــِ       نـــــــــِ ي كـــــــــالـــــــــفـــــــــَ لـــــــــِ َرحـــــــــح ُدو بــــــــــَ غـــــــــح ضُ تــــــــــَ لـــــــــ   (4)  ـــــــــََ
  

 ٍء.: السَِّريُع الَخِفيُف ِمْن ُكّلِ َشيْ  الَهَملَّعُ  وقِيَل :

قَْد ِخيَط  يَْلبَْسنََها ، ِشْبهُ ِمْقنَعٍَة ِلْلَجَواِري : الُهْنبَعُ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : َسِمْعُت ُعْقبَةَ بَن ُرْؤبَةَ يَقُوُل : ، كقُْنفُذٍ  الُهْنبُع : [هنبع]

 وال ُخْنبٌُع. ُهْنبُعٌ  والعََرب تَقُوُل : َما لَهُ  (5)ما َصغُُر ِمْنَها ، والُخْنبُع : ما اتََّسَع ِمْنَها َحتّى يَْبلَُغ اليََدْيِن :  الُهْنبَعُ  ، وقاَل األَْزَهِريُّ  ُمقَدَُّمها

بُعِ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   ، أَو الّظاِلع. الَهْنبَعَةُ : ِمْشيَةٌ ُدوَن الَهْنبَلَِة ، ِكْمِشيَِة الضَّ

َحاحِ ، أَي : َمْهنُوعٌ  ِسَمةٌ فِي ُمْنَخفَِض العُنُِق ، وبَِعيرٌ  ، بالفَتْحِ : الَهْنعَةُ  : [هنع]  .ُهنِعَ  ، وقد َمْوُسوٌم بِها ، َكَما فِي الّصِ

حاحِ ، وهو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ ، قال : َوتَقُوُل العََرُب  ُمْصَطفَّةٌ يَْنِزلُها القََمرُ َمْنِكُب الَجْوَزاِء األَْيَسُر ، وِهَي َخْمَسةُ أَْنُجٍم  : الَهْنعَةُ وِ  ، َكما في الّصِ

ّجاُج وابُن قُتَْيبَةَ في ِكتَابَيِ  أَو« أَْرَطَب النَّْخُل بالِحَجازِ  الَهْنعَةُ  إِذا َطلَعَتِ : » ْدُخُل َكالُم أََحِدِهَما في َكالِم األَْنَواِء من تََصانِيِفِهَما ، يَ  (6)قاَل الزَّ

ةِ  ، وِهيَ  َكْوَكبَان أَْبيََضاِن ُمْقتَِرنَانِ  : الَهْنعَةُ  اآلَخِر :  في الَمَجرَّ

__________________ 
 ويف اللسان : أيب شبيب األعرايب.« أيب شنبر»( كذا ابألصر ويف التكملة والتهذيب : 1)
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 م العرب فـَعحَير ا هتذيب.( قوله : ضهيد كلمة مولدة ولي  يف كال2)
 «.عل »وابألصر « مض»ومنه « ... فالعنز ال»( التهذيب برواية 3)
« تغدو»بد  « يعدو»( قوله الشـــــيقب كذا ابألصـــــر ومل أعثر عليها ا لعله الشـــــوقب وهو الطوير من الرجا  والنعام واإلبر ا ويف التهذيب : 4)

 وهي مناسبة أكثر.
 غطيهما.( بعدها يف التهذيب : أو ي5)
 «.يف كتاب»( ابألصر 6)
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ةِ  ُبوضــــــَ َقح
َ اجلَوحزَاِء والذِّرَاِع امل َيتح  َباح َعةً  ا وِإّلَا لُِّ يح  َهنـح ه َعَل  بـَعحٍ  ا وَكَبن  ِمنح َهنَـعحُت الشــــــ  َته ا وثـَنَـيحَت بـَعحضــــــَ َء : ِإذا َعَطفح

َعِطٍف َعَل  صــــــاِحِبه ؛ ُهَما ُمنـح دِ َأو مَثَانَِيةُ  ُكر  واِحٍد ِمنـح م   ِذرَاَع اأَلســــــَ ٍس ا وُتســــــَ وَرِة قـَوح ا ويف الُعَباِب : ال جِي   َأجنحٍُم يف صــــــُ
ِد ا ِس جَنحَماِن يـَُقاُ  هَلَُما : يـَرحِمي هِبَا ِذراَع اأَلســــَ ِبِ  الَقوح َعةُ  يف َمقح رَاَن الَعبحِديِّ ا وهي ِمنح أَنـحَواِء  اهلَنـح هَذا قـَوحُ  أَدحَهَم بِن ِعمح

وحٍط أبَثَرِ  اجلَوحزَاِء ا نَـُهَما ِقيُد ســــَ اِن بـَيـح ََجر ِة ا (1) َأو ِهَي َكوحَكَباِن أَبـحَيضــــَ
َعِة يف امل َة ا قاَ  :و  اهلَقح ا يـَنحزُِ   هذا قـَوحُ  ابِن ُكَناســــَ ِإل 

َعةِ  ا وِهَي َثالُث َكَواِكَب حِبذاءِ الَقَمُر ابلت حاِيي  ِر. حِتحَياةٌ « واِحَدهُتَا»كذا يف الن َسِخ ا واأُلوىَل   ا واِحُدَها اهلَنـح  ابلَكسح
ً  ، ، َكَمنَعَهُ  َهنَعهُ وِ  يَتْ  َعَطفَهُ وثَنَى بَْعَضهُ َعلَى بَْعٍض  : هْنعا  بََق قَِريباً.، َكَما قالَهُ ابُن قُتَْيبَةَ ، وسَ  الَهْنعَةُ  ، وبه ُسّمِ

ً  لَهُ  َهنَعَ  يُقَاُل :وِ   ، كُركَّعٍ : ُهنَّعُ  َخَضَع ، وقَْومٌ  : َهْنعا

 قاَل ُرْؤبَةُ : ُخضَّعٌ 

ا وِ  نـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح ُ  ِإلـــــــــــــــــَ ن  واإِلنـــــــــــــــــح ضُ اجلـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــ    هـــــــــــــــــُ
ضُ      ـــــــــــَ رحف ـــــــــــَ حـــــــــــًا يـ دح ِدَف مـــــــــــَ ـــــــــــح ن َدحح َذِوي خـــــــــــِ ـــــــــــامـــــــــــح  ف

  
َكةً : اْنِحنَاٌء فِي القاَمِة ، وُهوَ  الَهنَعُ وِ  ، َخِفيُف  َهنَعٌ  نَعَْم ، َرُجٌل َطِويٌل فيهِ »الَحِديُث ، قال : ، أَي :ُمْنَحنِي الظَّْهِر ، ومنه أَْهنَعُ  ، ُمَحرَّ

 .(2)« العاِرَضْينِ 

حاحِ :وِ  ً  ، كفَِرحَ  َهنِعَ  ، وقَدْ  قََصَرتُه ، ويَْرتَِفَع َرأَْسه ، ويُْشِرَف حاِرُكهتَْنَحِدَر  وُهَو أَنْ  تََطاُمٌن في ُعنُِق البَِعيرِ  : الَهنَعُ  في الّصِ  .َهنَعا

 َحتّى يَْقُصَر ِلذِلَك ، كما يَْفعَلُه الطائُِر الطَِّويُل العُنُِق. فِي ُعنُِقها اْلتِواءٌ  ، يَُكون َهْنعَاءُ  نَعاَمةٌ و ، أَْهنَعُ  َظِليمٌ و قال :

 وهي ِضدُّ َسْطعَاَء. قَِصيَرةٌ  أَي : اءُ َهْنعَ  وأََكَمةٌ  قاَل :

 : المائُِل فِي َسْرِجه يَِميناً وِشَماالً. األَْهنَعُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 اْبُن العََربِيَِّة للَمواِلي. أَْيضاً : األَْهنَعُ و قاَل :

َكةً ، الَهنَعُ  قاَل الَجْوَهِريُّ :وِ  ةً ، ال األُدمِ في العُْفِر ِمَن  ، ُمَحرَّ بَاِء خاصَّ ُجُل  اْستَْهنَعَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و ألَنَّ فِي أَْعنَاِق العُْفِر قَِصًرا. ِمْنَها الّظِ الرَّ

 إِذا اْنَكَسَر ِمْن َجواٍب. :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

َكةً : لُغَةٌ فِي الَهنَعَةُ  زي. (3)َمِة ، هكذا ُوِجد َمْضبُوطاً فِي نَُسخِ الُمَصنِِّف بالفَتْحِ ، بَمْعنَى السِّ  الَهْنعَةِ  ُمَحرَّ  ، وأَْنَكَره أَبُو ُعَمَر الَمَطّرِ

 ، كغَُراٍب : داٌء يُِصيُب اإِلْنَساَن فِي ُعنُِقه. الُهنَاعُ وِ 

 بعُنُِقه إِلَى األَْرِض ، وُهَو َعْيٌب. (4): البَِعيُر القائُِل  األَْهنَعُ وِ 

 ُسوُء الِحْرِص وِشدَّتُه.:  الَهْوعُ  : [هوع]

 وبِِهَما ، ُرِوَي قَْوُل أَبِي الِعيَاِل الُهَذِلّيِ : العَداَوةُ ، ويَُضمُّ  أَيضاً : الَهْوعُ وِ 

ا  هــــــــــَ تـــــــــــَ عــــــــــح بـــــــــــَ جِي أَتـــــــــــح َك الــــــــــ  تــــــــــَ يــــــــــحــــــــــَ نــــــــــِ ضح مــــــــــَ  ارحجــــــــــِ

وحعـــــــــــــاً      وِن  هـــــــــــــُ نـــــــــــــُ ٍ  َمســـــــــــــــــــــــــــح َذلـــــــــــــ  د  مـــــــــــــُ (5)وحـــــــــــــَ
 

  
 نَْفُسَك فِي أَثَِرها ، وأَتْبَْعتَها َعداوةً وِسناناً.أَي : ُردََّها فقَْد َجِزَعْت 

ً  ، وقد هاَعْت نَْفُسه : َحِريصٌ  هاعٌ  َرُجلٌ وِ   : اْزَداَدْت ِحْرصاً. َهْوعا
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َواُب : َخفَّ َوَجِزَع ، وهَكذا هُ  َخفَّ وَحِزنَ  : هاَع يََهاعُ وِ  َو نَصُّ أَبِي َسِعيِد السُّكَِّرّيِ في ، هَكَذا في سائِِر النَُّسخِ ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، والصَّ

يواِن.  َشْرحِ الّدِ

وا بالُوثُوبِ  ، أَي : القَْوُم بَْعُضُهْم إِلى بَْعٍض  هاعَ وِ  حاحِ. َهمُّ  ، كما في الّصِ

عَ  وِإَذا تََكلََّف ذِلَك قِيَل : ِمْن َغْيِر تََكلُّفٍ  ، وقِيَل : قاءَ  قَاءَ  : إَِذا هاعَ و قاَل :  ا َسيَأْتِي للُمَصنِِّف قَِريباً.، كم تََهوَّ

ّمِ ، الُهَواعُ و * ، بالفَتْحِ ،الَهْوعُ  االْسُم :وِ  ُل والثّاني َعِن اْبِن ُدَرْيٍد ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : الَهْيعَُوَعةُ و ، بالضَّ  ، األَِخيَرةُ عن اللِّْحيَانّيِ ، واألَوَّ

ُه  هــــــــــاعَ مــــــــــا  قــــــــــَ لــــــــــح َر حــــــــــَ َا أَدحخــــــــــَ ٌرو حــــــــــِ مــــــــــح  عــــــــــَ

رح قـــــــاءَ  ـــــــــــــــــــــــــــــاي صـــــــــــــــــــــاِح  ـــــــــــــــــــــــــــــ     ٍة بـــــــَ امـــــــَ  رِيـــَش محـــــــََ

  
__________________ 

 «.إثر»ويف التهذيب : « عل  أثر»( يف التهذيب واللسان والتكملة : 1)
 والتكملة. 217/  2( أنظر نصه يف الفائ  2)
 ( ومثلها يف اللسان ا ضبطت اللفظتان ضبرت حركات.3)
 والقائر : املائر.« القابر»( عن التهذيب وابألصر 4)
 فيه بضم اهلاء ا وبفتحها يف اللسان.« هوعاً »وضبطت « وارجض»برواية :  264/  2( ديوان اهلذليا 5)
 ... واالسم : اهلَوحع»تقدمي عل  « يهاع ويهوع»يف القاموس :  (*)
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ً و ، وَعلَى األَِخيِر اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، يَُهوعُ و يََهاعُ  ً  ، َهْوعا  .َهْيعُوَعةً و ، ُهَواعا

يّاُح في الَحْربِ  الِمْهَواعُ و الِمْهَوعُ وِ   ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد. ، بَكْسِرِهما : الصَّ

 ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : كغَُراٍب : اسُم ِذي القَْعَدةِ  ، ُهَواعٌ و قاَل :

فــــــــــاً وِ  قــــــــــِ وح َرُم مــــــــــَ اِء َأكــــــــــح جــــــــــَ يــــــــــح َد  اهلــــــــــَ ي لــــــــــَ وحمــــــــــِ  قـــــــــــَ

نح      وحٌم مــــــــــــِ واعِإَذا كــــــــــــاَن يـــــــــــــَ يــــــــــــبُ  هــــــــــــُ  َعصــــــــــــــــــــــــــِ

  
ّمِ ، وأَْهِوَعةٌ.  ج : ُهواعاٌت بالضَّ

عَ وِ  عَ  ُء فَْليُتِمَّ َصْوَمه ، وإِذاهُ القَيالّصائُِم إِذا َذَرعَ »َحِديُث َعْلقََمةَ :  وِمْنهُ  تََكلَّفَهُ  : إِذا ءَ القَيْ  تََهوَّ  إِذا اْستَقَاَء وتََكلَّفَهُ.: أَي « فَعَلَْيِه القََضاءُ  تََهوَّ

ْعتُه َما أََكلَ وَ   ما أََكَل. (1) قَيَّأْتُه أَي : َهوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

ّمِ : اسُم ما َخَرَج ِمَن الَحْلِق ِعْنَد  الُهَواَعةُ   ِء.اْلقَيْ ، بالضَّ

عَ  ويُقَاُل : َر قَْوُل ُرْؤبَةَ يَِصُف ثَْوًرا َطعََن ِكالباً : تََهوَّ  : قاَء الدََّم ، وبه فُّسِ

 (2) هَتَو َعاَحىت  ِإذا انَهَزها 
َعنَّه : ـفِي الَوِعيِد  ـويُقَاُل   َمَجاٌز.ألْستَْخِرَجنَّهُ ِمْن َحْلِقِه ، وهو  ما أََكلَهُ ، أَي : ألََهّوِ

 الٌع : َجُزوٌع ، قاَل ابُن ِجنِّي : تَْقِديُره ِعْنَدنَا فَِعٌل ، َمْكُسوَر العَْيِن. هاعٌ  وَرُجلٌ 

ْوُت تَْفَزُع ِمْنهُ وتََخافُه ِمْن َعُدوٍّ  الَهائِعَةُ و ، الَهْيعَةُ  : [هيع] حاحِ : : الصَّ ْوُت الشَِّديُد ، الهائِعَةُ  ، قالَهُ أَبُو ُعبَْيٍد ، وفِي الّصِ : ُكلُّ  الَهْيعَةُ و : الصَّ

 : ـوُهَو قَْعنَُب بُن أُّمِ صاِحٍب  ـما أَْفَزَعَك ِمْن َصْوٍت ، أَو فاِحَشٍة تَُشاُع ، قَاَل الّشاِعُر ، 

وا  عـــــــــُ مـــــــــَ ةً ِإنح َيســـــــــــــــــــــــح عـــــــــَ يــــــــــح َرحـــــــــاً  هـــــــــَ ا فــــــــــَ  طـــــــــاُروا هبـــــــــَِ

وا     نـــــــــُ ٍح َدفــــــــــَ نح صـــــــــــــــــــــــالـــــــــِ وا مـــــــــِ عـــــــــُ ينِّ ا ومـــــــــا لـــــــــَِ  مـــــــــِ

  
ُكْنُت ِعْنَد »وِفي َحِديِث اْبِن َعبّاٍس : « طاَر إِلَْيَها َهْيعَةً  النّاِس َرُجٌل ُمْمِسٌك بِعنَاِن فََرِسه فِي َسبِيِل هللِا ، ُكلََّما َسِمعَ  (3)خيُر »الَحِديث :  وِمْنهُ 

أَْصُل هَذا ِمَن و : (4)قاَل أَبُو ُعبَْيٍد « فَقُْلُت : اْنَصَرَف النّاُس ِمَن الِوتْرِ  ؟، فَقَاَل : ما هذا هائِعَةً  فِي َرَمَضاَن ، إِْذ َسِمعَ  ـَرِضَي هللاَ َعْنهُ  ـُعَمَر 

ٌ  َجبَاٌن َضِعيفٌ  العٍ ، َعلَى القَْلِب ، أَي : هاعٍ و ، الئِعٌ  هائِعٌ و ، ُكلُّ ذِلَك إِتْبَاٌع ، عٌ الَ  َهاعٌ  َرُجلٌ  الَجَزعِ ، يُقَال : الَعةٌ ،  َهاَعةٌ  َجُزوٌع ، واْمَرأَة

 : الَجُزوُع ، والَّالُع : الُموَجُع. الهاعُ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :

 .كتََهيَّعَ  َعلَى َوْجِه األَْرِض ،واْنتََشَر  : اْنبََسطَ  يََهاعُ و َهاَع يَِهيعُ وِ 

صاصُ  هاعَ وِ  ً  الرَّ  فِي الِمْذَوِب. هائعٌ  ، ويُقَاُل : َرصاصٌ  ذابَ  : َهيَعانا

عَ  : إَِذا يََهاعُ  فاُلنٌ  هاعَ  قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ واللِّْحيانِيُّ :وِ   َء.أَي : تََكلََّف القَيْ  تََهوَّ

ً  اإِلبُِل إِلَى الماءِ  هاَعتِ  قاَل َغْيُرُهَما :وِ   .هائِعَةٌ  فِهيَ  أَراَدتْهُ  : إِذا تَِهيُع ِهيَاعا

ً  فَجِزَع وَشَكا ، وَكذِلكَ  جاعَ  : إِذا هاَع يََهاعُ  قاال :وِ  ً و ، يَِهيُع َهْيعا ً و ، َهيَعانا ْحيَانِّيِ. َهْيعَةً و ، هاعا  ، األَِخيَرةُ َعن اللِّ

ِرّماحِ : يَهاعُ  ، وقِيَل : استخفَّ ِعْنَد الَجَزعِ ، قاَل الَجْوَهِريُّ : وفِيِه لُغَةٌ أُْخَرى : وفَِزعَ  َجبُنَ  : إَِذا هاَع يَِهيعُ وِ   ، وِمَن األُْولَى قَْوُل الّطِ

 (5) هَتِيضُ ِإذا َجَعَلتح ُخوُر الّرَِجاِ  
 ً ً و ، بالفَتْحِ ، َهْيعا ّمِ ، وَعلَْيِه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، ُهيُوعا ً و ، بالضَّ َكةً ، َهيَعانا ً و ، ُمَحرَّ  .َهْيعُوَعةً و ، َهْيعَةً و ، هاعا
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ً و ، هاَع يَهاُع َهْيعَةً  وقد ، قالَهُ اللَّْيُث ، : ُسوُء الِحْرِص َمَع َضْعٍف ، كالَهْيعَةِ  الهاعُ وِ  ، قاَل أَبو قَْيِس بُن  هاَع يَِهيعُ  ، وقاَل أَبُو لَْيلَى : هاعا

 األَْسلَِت :

ن ا ح  ريحٌ مـــــــــــــــــــِ و ُة خـــــــــــــــــــَ زحُم والـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــُ  ا ـــــــــــــــــــَ

ِف و      عــــــــــــــــــــــــــح  اهلــــــــــــــــــــــــــاعِ ِإدحهــــــــــــــــــــــــــاِن والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
__________________ 

 ( يف القاموس : قّيبته إايه.1)
 ( قبله يف التهذيب واللسان :2)

 ينه  به سوارهّن األشجعا
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية.3)
 التهذيب : قا  أبو عبيد : قا  أبو عبيدة.( يف 4)
 وصدره : 154( ديوانه ص 5)

 أان ابن محاة اجملد يف كّر موطنٍ 
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 ويُْرَوى :

َن ا ح  ريحٌ مـــــــــــــــِ و ُة خـــــــــــــــَ ُ  والـــــــــــــــقـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح  الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ

ِة و      هـــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــاِ  والـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ  (1) اهلـــــــــــــــــاعِ ِإشـــــــــــــــــــــــــــــــح
  

. الِمْصِريُّ : هاعانَ  ِمْشَرُح بنُ  أَبُو ُمْصعَبٍ وِ   تابِِعيٌّ

َعْينِيُّ : َهاَعانَ  ُجْعثُُل بنُ  أَبُو َسِعيدٍ وِ  ثٌ  الرُّ  ، وُهَو قَاِضي إِْفِريِقيَّةَ أَيّاَم ِهَشاِم بِن َعْبِد الَمِلِك ، نَقَلَه الَحافُِظ. ُمَحّدِ

َواُب :« الشَّطَّان»، وفِي بَْعِض النَُّسخِ  بُن الشَّْيَطانِ  هاَعانُ وِ  بِن َربِيعَةَ بِن َكْعٍب ، والشَّْيَطاُن هذا ُهَو  َخْيثََمةَ َشِريٌف ِمْن بَنِي  واألُولَى الصَّ

 اْبُن أَبِي َربِيعَةَ بِن َخْيثََمةَ الَمْذُكور.

 ُمْظِلٌم. ، أَي : َهائِعٌ  لَْيلٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ 

 ِلياٌع ، بالَكْسِر : َشِديَدةٌ ، وَذَكْرنا ُهنَاِلَك أَنَّ بَْعَضُهم قَاَل : أَي ِريحٌ « ل ي ع»، وقَْد تَقَدََّم لَهُ فِي  َسِريعَةٌ  ، أَي : ِريٌح ِهيَاٌع ِلياٌع ، كِكتَابٍ وِ 

ةٌ ، وأَنَّ أَْصَل اللِّيَاعِ ِلواٌع ، واِويُّ ، وَكذا ْل ذِلَك.« ع وهـ » ، فكاَن األَْولَى ِذْكُره فِي الِهيَاعُ  حارَّ  فَتَأَمَّ

 ، وَكذِلَك : ِلْعُت أاَلُع. َضِجْرتُ  : أَهاعُ  بالَكْسرِ  ِهْعت قاَل أَبُو َعْمٍرو :وِ 

فَْعيٌَل فقَْد أَْخَطأَ ، وقَْد  َمْهيَعٌ  ، وُهَو االْنبَِساُط ، قاَل األَْزَهِريُّ : وَمْن قاَل : التََّهيُّعِ  ُمْنبَِسٌط ، وُهَو ُمْفعٌَل من بَيِّنٌ  : واِسعٌ  ، كَمْقعَدٍ  َمْهيَعٌ  َطِريقٌ وِ 

 : ـيَِصُف ِحَماًرا وأُتُنَهُ  ـوقاَل أَبُو ذَُؤْيٍب « الَمْهيَعَ  اتَّقُوا البَِدَع ، واْلَزُموا»َعْن َعِلّيٍ َرِضَي هللاُ َعْنهُ :  ْنهُ الحَديثُ ومِ « عهـ  م»تَقَدََّم فِي 

َواِء ومـــــــــــــاُ ه  َن الســـــــــــــــــــــــــــ  ن  مـــــــــــــِ هـــــــــــــُ نــــــــــــــ  تــــــــــــــَ افــــــــــــــح  فـــــــــــــَ

رِيـــــــــــــٌ       َدُه طـــــــــــــَ ٌر وعـــــــــــــانـــــــــــــَ ثــــــــــــــح ضُ بــــــــــــــَ يـــــــــــــَ هـــــــــــــح  (2) مـــــــــــــَ
  

 ، بال َهْمٍز ؛ ألَنَّه َمْفعٌَل ، وأَْنَشَد : َمهايعُ  ج : قاَل اللَّْيُث :

ِديَها َطرِيٌ   َيضُ ابلَغوحِر يـَهح  َمهح
ّي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ًة  ـــــــــعـــــــــَ ي ـــــــــِ ن وُن صـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــُ ـــــــــَ َة ال ت ـــــــــعـــــــــَ ي ـــــــــِ ن  ِإن  الصـــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــٌ       رِي ا طــــــــــــَ اَب هبــــــــــــَِ ىت  ُيصــــــــــــــــــــــــــَ ضُ حــــــــــــَ يــــــــــــَ هــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
ا اْعتَلَّْت َعْينُه. َمْهيَعٌ  وفِي اللَِّساِن : بَلَدٌ   : واِسٌع ، َشذَّ َعِن الِقيَاِس فََصحَّ ، وكاَن الُحْكُم أَْن يَْعتَلَّ ؛ ألَنَّهُ َمْفعٌَل ِممَّ

ِة ، وهَكذا ُضبَِط ِفي ِرَوايَِة أَبِي َذّرٍ  َمْهيَعَةُ وِ  َحه ، وَحَكى ، وَضبََطه العَ  (3)، بِزيَاَدةِ هاٍء ، هكذا قَيََّده َغْيُر واِحٍد من األَئِمَّ ْينِيُّ كَمِعيَشٍة ، وصحَّ

ِميقاُت  الشَِّريفَْيِن ، وِهيَ  بَْيَن الَحَرَمْينِ  وقِيلع : َمْوِضٌع قَِريٌب ِمْنَها ، الُجْحفَة القاِضي ِعياٌض الَوْجَهْيِن ، وتََرَكه الُمَصنُِّف قُُصوًرا ، وهو اسمُ 

كما جاَء ذِلَك في َحِديِث اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنُهَما ، وبَِها َغِديُر ُخّمٍ ، وهي َشِديَدةُ الَوَخِم ، قاَل  ، وَمْن َوَرَد َعلَى َطِريِقِهْم ، الّشاِميِّينَ 

َل َعْنَها.  األَْصَمِعيُّ : لَْم يُولَْد بغَِديِر ُخّمٍ أََحٌد فعاَش إِلَى أَْن يَْحتَِلَم ، إِاّل إِْن تََحوَّ

 هَكذا بالِجيِم في سائِِر النَُّسخ ، وِمثْلُه فِي نَُسخِ العُبَاِب ، وُهَو قَْوُل اللَّْيِث. : الَجائِرُ  الُمتََهيِّعُ وِ 

ُع إِلى الشَّّرِ ، كالُمْنهاعِ إِلَْيهِ  أَْيضاً :وِ   َواِدِر األَْعَراِب.، وكذِلَك التَّيُِّع ، والُمتَتَيُِّع ، والتَّْرعاُن والتَِّرُع ، كذا فِي نَ  الُمتََسّرِ

 ، كما تَقَدََّم قَِريباً. الَمْهيَعُ  وِمْنهُ أُِخذَ  : االْنبَِساطُ  التََّهيُّعُ وِ 

ً  (4) الشََّرابُ  اْنَهاعَ وِ  . َجَرى  :اْنِهيَاعا  واْنبََسَط َعلَى َوْجِه األَْرِض ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 ُرُع على الُجوعِ وَغْيِره.: التَّجَ  الهاعُ 

 : كالَحْيَرةِ. الَهْيعَةُ وِ 

ً  وقاَل ابُن بُُزْرَج :  .(5) [والجزع]، ِمَن الُحّبِ والُحْزِن  ِهْعُت أَهاُع َهْيعا
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 : واِسعَةٌ َمْبُسوَطةٌ. َهْيعَةٌ  وأَْرضٌ 

 ، كِكتَاٍب : االْنتَِشاُر. الِهيَاعُ وِ 

 ى َوْجِه األَرِض.السََّراُب : اْنبََسَط َعلَ  تََهيَّعَ وِ 

 .هائِعٌ  ِء الَمْصبُوِب َعلَى َوْجِه األَْرِض ، وِمثُْل الَمْيعَِة ، وماءٌ : َسياَلُن الشَّيْ  الَهْيعَةُ وِ 

 كَمْقعٍَد : اسُم الُجْحفَِة. َمْهيَعُ وِ 

__________________ 
 ( هذه رواية التهذيب واللسان.1)
 «.فاحتثهن»ويرو  : « فاحتطهن»ويرو  :  5/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( وقيدها ايقوت ابلفتح مث السكون مث ايء مفتوحة وعا مهملة ا نصاً.3)
 «.السراب»( يف التهذيب واللسان 4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
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 كَمْشَرَعٍة ، نَقَلَه العَْيِنيُّ وِعيَاٌض وَغْيُرُهْم. َمْهيَعَة َكَمِعيَشٍة : لُغَةٌ في َمِهيعَةُ وِ 

يواِن. َهيِّعٌ  َرُجلٌ وَ   لَيٌِّع ، كَكيٍِّس فِيِهَما ، َخِفيٌف َجُزوٌع ، نَقَلَه السُّكَِّريُّ في َشْرحِ الّدِ

 : الُمتََحيُِّر. الُمتََهيِّعُ وِ 

 التحتية مض العا فصر الياء
ٌع ، والَمْشُهوُر ِمْنهُ  ماُء :، أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ ُكلُُّهم ، وقاَل الُحكَ  كَصبُوٍر ، أَو تَنُّورٍ  اليَتُوعُ  : [يتع] ُهَو ُكلُّ نَباٍت لَهُ لَبٌَن دارٌّ ُمْسِهٌل ُمْحِرٌق ُمقَّطِ

ْبُرُم ، والاّلِعيَةُ ، والعَْرَطنِيثَا ، والماُهوَدانَةُ ، والماَزْريُوُن ، والفَْنَجَكْشتُ  ، وِهيَ  َسْبعَةٌ  إَِذا اْستُْعِملَْت فِي  اليَتُوعاتِ  والعَُشُر ، وُكلُّ  (1) الشُّ

ْبِط الثّانِي ، مع تَْطِويٍل فيِه ، وَذَكَر « ع ت و»في  له ذِلكَ  تَقَدَّمَ  من الغَِريِب أَنَّه قَدْ و َغْيِر َوْجِهَها أَْهلََكْت ، بعَْينِه ، واْقتََصَر ُهناك َعلَى الضَّ

َشْيئاً ِمَن الَخَواّصِ ، مع تََصاُدٍم فِي الِعبَاَرتَْيِن ، وتَْقِصيٍر َعّما َذَكَرهُ الُحَكماُء في ُكتُبِِهم ُمفَصَّالً  ِستَّةً ِمْنَها ، وَذَكر السَّقَُموْنيا والَحْلتِيُت ، وَذَكرَ 

 ْل ذِلَك.ألََصاَب فِي ُحْسِن االْختَِصاِر ، فتَأَمَّ « ع ت و»لُغَةٌ فِي التَّيُّوعِ ، وقد ذُِكَر في  : اليَتُّوعُ  ، ولو أََشاَر ُهنا بقَْولِه :

ِل الَحْرِف ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن ، وُهَو : اْسمُ  ، كُزبَْيٍر ، ويُقَال : أُثَْيعٌ  يُثَْيعٌ  : [يثع] واِلد َزْيٍد  بالَهْمِز ، وقد تَقَدََّم في أَوَّ

 َك للُمَصنِِّف.الِّذي َرَوى َعْن َعِلّيٍ َرِضَي هللاُ عنه ، وقد تَقَدََّم ذلِ  التّابِِعيّ 

، واألَْرَغُم هو اْبُن األَْشعَر ِلُصْلبِه ، كما أَنَّ يَْشُكَر بُن  بُن األَْرَغِم فِي األَْشعَِريِّينَ  يُثَْيعُ و ، فِي َعْدَوانَ  بِن يَْشُكرَ  بُن بَْكرِ  يُثَْيعُ  قاَل ابُن َحبِيَب :وِ 

 َعْدَواَن أَْيضاً.

 فِي لَْخٍم. (2)ِن َجِزيلَة بِن ُحْجِر ب بُن أََزَدةَ  يُثَْيعُ وِ 

ِلِه وُسُكوِن الياِء بعَدَها أَي : بفَتْحِ الياِء وُسُكوِن الُمثَلَّثَِة وَكْسِر الياِء الثّانِيَِة ، َكذا فِي النَُّسخِ ، وَضبََطهُ الحافُِظ بفَتْحِ أَوَّ  ، كيَْضِربُ  يَثْيعُ وَ  قاَل :

 ابُن الُهوِن بِن ُخَزْيَمةَ  قَِلبَةٌ َعْن َهْمَزةٍ ، كما َحقَّقَهُ ابُن األَثِيِر ، وُهَو يَْحتَِمُل أَْن يَكوَن كيَْضِرُب ، أَو كيَْمنَُع ،ُمثَلَّثَة ، وهو الّصَواُب فإِنَّ ياَءه ُمنْ 

 بِن ُمْدِرَكةَ بن اْلياِس بُن مَضَر.

 ِفي بَِجيلَةَ. بِن قَْسِر بِن َعْبقَرٍ  ، كأَْحَمَدا بُن نَِذيرِ  (3) أَْيثَعُ و قاَل :

:  ـفي الُمْنتَقَى ِمْن جاِمِع األُُصوِل  ـوقاَل ابُن َخِطيِب الدَّْهَشِة  ُجّماُع القاَرةِ  بن ُخَزْيَمةَ  بُن ُملَْيحِ بِن الُهونِ  قاَل ابُن األَثِيِر فِي أَْنَسابه : أُثَْيعوِ 

ةِ ياًء ، قاَل ابُن ماُكواَل : وَمْن قاَل : أُثَْيٌع فقد َوِهَم ، أَي : كُزبَْيٍر ، والُمَصنُِّف َجَمَع بَْيَن القَْولَْين ، بإِْبَداِل الَهْمزَ  يُثَْيعُ  ويُقَال :
، فإِنَّ اْبَن  (4)

 َغانِيُّ كيَْضِرُب ، وابُن َخِطيِب الدَّْهَشِة كيَْمنَُع.بُن الُهوِن ، وهَكَذا نَقَلَه الحافُِظ أَْيضاً ، وَضبََطهُ الّصا يُثَْيعُ  َحبِيَب يَقُول : إِنَّ ُجّماَع القَاَرةِ 

ِم بِن غاِلِب بِن عائَِذةَ بِن ُملَْيحِ ،  (5)وفي األَْنَساِب اِلْبِن الَكْلبِّيِ : َولََد الُهوُن بُن ُخَزْيَمةَ ُملَْيَح بَن الُهوِن ، ِمْن َولَِده ُحْلَمةُ  والدَّيُش ، اْبنا ُمَحلِّ

بُن ُملَيحِ بِن الُهوِن ، وقِيَل :  يُثَْيعُ  اُل :ي َحلََمةَ : األَْبنَاُء ، وبَنُو الدَّيِِش يُقَاُل لَُهم : القاَرةُ ، وقاَل ابُن األَثِيِر : القاَرةُ ، ُهو أُثَْيع ، ويُقَ فُيقَاُل ِلبَنِ 

ل ذِلَك. القَاَرةُ :  ُهَو الدَّيُش بُن ُمَحلِّم ، فَتَأَمَّ

َدةٍ ُمَصغًَّرا ، كما قالَهُ الحافُِظ. ، فِقيَل هَكَذا ، وقِيَل : يُثَْيعٍ  بنِ  واْختُِلَف في الحاِرثِ   بَُمثنّاة ثُمَّ ُمَوحَّ

ْعفَرانُ  األَْيَدعُ  : [يدع]  قاَل ُرْؤبَةُ : : الزَّ

 أَيحَدَعاَكَما اتـ َق  ُ حرُِم َحجٍّ 
ْيَت بِه   َرُجالً لَْم تَْصِرْفه فِي الَمْعِرفَِة : ِللتَّْعِريِف وَوْزِن الِفْعِل ، وَصَرْفتَه فِي النَِّكَرةِ ، ِمثْل أَْفَكل.قاَل الَجْوَهِريُّ : وهذا يَْنَصِرُف ، فإِْن َسمَّ

 قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب يَِصُف الثَّْوَر : َخَشُب البَقَّمِ  : ِصْبٌغ أَْحَمُر ، وُهوَ  األَْيَدعُ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

__________________ 
ُت.1)  ( يف القاموس : والَفلحَجَلشح
 وفيها : جزيلة بن خلم. 424( عن مجهرة ابن حزم ص 2)
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 «.أثيض»( عن القاموس وابألصر 3)
 «.يَثيض» 190( يف مجهرة ابن حزم ص 4)
 ( ضبطت عن مجهرة ابن حزم.5)
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ذَ  ا مبـــــــــــــــُ ا هلـــــــــــــــََ حـــــــــــــــَ ا فـــــــــــــــنـــــــــــــــَ ِ كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ َ اح قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ   ل

د ِح      جــــــــــَ ُ
ِح املــــــــــ َن الــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــح ا مــــــــــِ مــــــــــَ دَعُ هبــــــــــِِ  (1) أَيــــــــــح

  
قيّاِت : األَْيَدعُ  وهذا قَْوُل األَْصَمِعّيِ ، وقاَل َشِمٌر : َدُم األََخَوْينِ  : األَْيَدعُ  يُقَاُل :وِ   : البَقَُّم ، وأَْنَشَد الْبِن قَْيِس الرُّ

دِ  ريحٍ صـــــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــا فـــــــــــــو ِ  ال أَيحيت خبـــــــــــــَ

ِر      حــــــــح ــــــــَ ــــــــب ز  يف ال ــــــــَ تـ دٍَع مــــــــا اهــــــــح ــــــــح ن و جــــــــُ ــــــــُ ن ــــــــَ دَعُ بـ ــــــــح  أَي

  
 قاَل : ألَنَّ البَقََّم يُْحَمُل فِي السُّفُِن ِمْن بِالِد الِهْنِد.

 قلُت : وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ لُكثَيٍِّر :

وا  لـــــــــــــُ مـــــــــــــ  َا حتـــــــــــــََ وحِم حـــــــــــــِ وَ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبن  محـــــــــــــَُ

ُة      رميــــــــــــــَ ٍر َأو صــــــــــــــــــــــــــــَ ُة َنــــــــــــــَح رميــــــــــــــَ دَعِ صــــــــــــــــــــــــــــَ  أَيــــــــــــــح

  
 ُهَو البَقَُّم ؛ ألَنَّهُ يُْحَمُل فِي السُّفُِن ِمْن بِالِد الِهْنِد. األَْيَدعَ  قاَل : هَذا يَُدلُّ َعلَى أَنَّ 

بِر ، َصْمٌغ أَْحَمُر ، يُْجلَُب ِمْن ُسقُْطَرى  :األَْيَدعَ  نَّ قاَل أَبُو َحنِيفَةَ : أَْخبََرنِي أَْعَرابِيٌّ أَ وِ   بِه الِجَراحاُت. (2) يَُداَوى َجِزيَرةِ الصَّ

ْعفََراِن  ـقاَل السُّكَِّرّي فِي َشْرحِ قَْوِل أَبِي ذَُؤْيٍب وِ  َضْرٌب  ُهوَ   بِه الثِّيَاُب ، أَوَشَجٌر تُْصبَغُ  أَْيضاً : األَْيَدعُ و : ـبَْعَد ما َذَكَر َدَم األََخَوْيِن والزَّ

 : َشَجٌر لَهُ َحبٌّ أَْحَمُر يَْصبُُغ بِه أَْهُل البَْدِو ثَيَابَُهم. األَْيَدعُ  قالَهُ ابُن َعبّاٍد ، وقاَل السُّكَِّريُّ : قاَل خاِلُد بُن ُكْلثُوم : ِمَن الِحنّاءِ 

 َشَد :وأَنْ  طائِرٌ  : األَْيَدعُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وِ 

َو  يف َسَنِن اجلَُنوِب   األَيحدَعُ ما اسح
 أَي : َعلَى َسنَِن الَجنُوِب.

، ِبَها ِميَاهٌ وُعيُوٌن ِلبَنِي فََزاَرةَ وَغْيِرِهْم ، وقَْد جاَء ِذْكُره فِي الَحِديِث ،  ع ، بَْيَن فََدَك وَخْيبَرَ  ولَْو قاَل : كأَِميٍر ، كاَن أَْحَسن : ، كيَبِيعُ  يَِديعُ وِ 

 وقاَل الَمّراُر بُن َسِعيٍد :

َروحَر   ـــــــــــــــــــَ ًة قـ لـــــــــــــــــــَ رَي انهـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــَبن  ال

ا     ِديــــــــــــــعــــــــــــــَ َم َأو يــــــــــــــَ هــــــــــــــَ لــــــــــــــح اِد اآُ  مــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  يـ

  
 .يَِديعَ  قََرْوَرى بنَْخِل َمْلَهَم أَوَشبَّهَ ُحُمولَُهم وقَْد َصَدَرْت َعْن 

 بَِديٌع ، َكَما فِي العُبَاب. أَنَّهُ يُقَال لَهُ :« ب د ع»قلُت : وقَْد َسبََق للُمَصنِِّف في 

يَّةٌ بَْيَن الَحَرَمْيِن الشَِّريفَْينِ وِ  َكةً : بَّرِ  .(3) يََدَعةُ ، ُمَحرَّ

َكةً وِ  ُمعَْسَكُر َهَواِزَن يَْوَم  وُهوَ  وسلموآلهعليههللاصلىواٍد بِه َمْسِجٌد للنَّبِّيِ  العُبَاِب والتّْكِملَِة بَكْسِر الّداِل : اْسمُ وُضبِط في نَُسخِ  يََدَعاُن ، ُمَحرَّ

 ُحنَْيٍن.

ْمنَا ِذْكَره في  ، قاَل الَجْوَهِريُّ : هو فََرُس َعْبِد الحاِرِث بِن ِضراِر بِن َعْمِرو بِن ماِلكٍ  ِلْلفََرِس  : اسمٌ  َمْبُدوعوِ  بِّّيِ ، وأَْنَشَد لَهُ ِشْعراً قَدَّ ب »الضَّ

َدةِ ، وَوِهَم الَجْوَهِريُّ  ألَنَّ الصَّواَب أَنَّهُ « د ع فِي ِذْكِره ُهنا ، نَبَّهَ َعلَْيِه الّصاَغانِيُّ ، قال : وهَكَذا ُرِوَي فِي ِشْعِره أَْيضاً. قُْلُت :  بالبَاِء الُمَوحَّ

َل َعلَى ما تََكلََّف َشْيُخنَا اِلْنتِصاِر الَجْوَهِرّيِ بأَنَّهُ إِنّ فإِذا كانَت ا َدةِ ، فال ُمعَوَّ َوايَةُ هَكَذا بالبَاِء الُمَوحَّ َي بِه كأَنَّهُ لُحْسنِه َمْطِليٌّ لّرِ ،  باألَْيَدعِ  َما ُسّمِ

َوايَةَ يُقَدَّماِن َعلَى ال ْعفََراُن ، فإِنَّ السَّماَع والّرِ ْل.وهو الزَّ  ِقيَاِس ، فتَأَمَّ

 : أَْوَجبَهُ وذِلَك إِذا تََطيََّب إِلْحَراِمه ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قاَل َجِريٌر : الَحجَّ َعلَى نَْفِسه أَْيَدعَ وِ 

ااَي وِ  ــــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــثـ اِت ِإىل ال ــــــــــــــــــرّاِقصــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َربِّ ال

ٍث      عــــــــــــــح وابشـــــــــــــــــــــــــــُ َدعــــــــــــــُ ا أَيــــــــــــــح امــــــــــــــَ ا متــــــــــــــََ جــــــــــــــن  حــــــــــــــَ

  
ا. أَْيَدعَ  : أَْوَجبُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ، يُقَال : أَْيَدُعوا وَمْعنَى ُجُل : إِذا أَْوَجَب َعلَى نَْفِسه َحجَّ  الرَّ

بّاغُ  يَدَُّعهوِ  ً  الصَّ ْعفَراِن ، فُهَو ثَْوبٌ  باألَْيَدعِ  : َصبَغَهُ  تَْيِديعا  .ُميَدَّعٌ  أَي الزَّ
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 قَالَهُ أَبُو َعْمٍرو ، وأَْنَشَد :: نَبَاٌت ،  األَْيَدعُ 

ًة  ــــــــــــ  ي وَ  َعشــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــُ ي ــــــــــــذ  ُززحَن ال هــــــــــــح ــــــــــــَ َن يـ  ِإذا ُرحــــــــــــح

مــــــــــًا و      ِف َدوح ــــــــــح ي وِب اهلــــــــــَ ــــــــــُ ن زِّ اجلــــــــــَ اكــــــــــهــــــــــَ َدعــــــــــَ ــــــــــح  أَي

  
 أَْوَجْبتُها. ، أَي : أَْيَدْعتَُهاو يَِميناً ، (4)وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : أَْوَزْمُت 

__________________ 
 ابخلاء املعجمة.« من النضخ»ويرو  : « فحبا هلا»ويرو  :  13/  1ديوان اهلذليا ( 1)
 ابلتاء.« تداو »( يف القاموس 2)
 ( زيد يف معجم البلدان : وهي إىل مكة أقرب.3)
 «.أوذمت»( يف اللسان والتهذيب : 4)
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 وَمْيَدَعاُن بُن ماِلِك ْبِن نَْصِر بن األَْزِد : أَبُو قَبِيلٍَة.

حاحِ ، وفِي اللَِّساِن : كأَنَّهُ ِشَهاٌب قُِذَف ، أَْو ِمْصباٌح يَِطيُر ، وُهَو ِإْن طاَر بالنََّهاِر  : ذُبَاٌب يَِطيُر باللَّْيِل كأَنَّهُ نارٌ  اليََراعُ  : [يرع] ، كما فِي الّصِ

 ، وِهَي َشبِيَهةٌ بناِر البَْرِق. (1)َي ناُر ُحبَاِحٍب قِيَل : هِ  اليََراَعةِ  كاَن كبَْعِض الطَّْيِر ، قاَل َعْمُرو بُن بَْحٍر : نارُ 

 ، قاَل الُمَسيَُّب بُن َعلٍَس : القََصبُ  : اليََراعُ وِ 

ُه وِ  تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ُه ِإذح ُذقـ ــــــــــــــــ  ِرف  كــــــــــــــــبَن هــــــــــــــــًا يــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

تح مبــــــــــــــــاِء      جــــــــــــــــ  ٌة شــــــــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــ  راعِ عــــــــــــــــانــــــــــــــــِ  يــــــــــــــــَ

  
ى واِحَدتُهما بهاءٍ  وأَْطيَُب ،أَراَد األَْنَهاَر ، ألَنََّها أََخفُّ ِمْن ماِء اآلباِر  ، وأَْنَشَد  اليََراَعةَ  ، قاَل األَْزَهِريُّ : القََصبَةُ الَّتِي يَْنفُُخ فِيَها الّراِعي تَُسمَّ

: 

َو   ِت الــــــــــنـــــــــــ  طــــــــــ  لــــــــــَ  وِإنح شــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح ن  ِإىَل لــــــــــَ  َأحــــــــــِ

ن       ا حــــــــــَ مــــــــــَ ــــــــــَ  كــــــــــَ ل ــــــــــح يـ ــــــــــَ ــــــــــل ــــــــــرَيَاعُ ب بُ  ال قــــــــــ  ــــــــــَ ثـ ُ
 املــــــــــ

  
ّيٍ َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ : وِض يَْغَشى الَوْجهَ.ٌء كالبَعُ َشيْ  : اليََراعُ وِ  أَْس ،  اليََراعُ  وَحَكى ابُن بَّرِ بّاِن ، يَْرَكُب الَوْجهَ والرَّ : الَهَمُج بَْيَن البَعُوِض والذِّ

َكةً. كاليَرعَ  وال يَْلَذُع ،  ُمَحرَّ

بِّيُّ :الَِّذي ال فَُؤاَد لَهُ ، ق الَجبَانُ  : اليََراعُ  ِمَن الَمَجاِز :وِ   اَل َربِيعَةُ بُن َمْقُروٍم الضَّ

يـــــــــــهـــــــــــا  رَبحُت فـــــــــــِ راَدهـــــــــــا َفصـــــــــــــــــــــــــَ ُت طـــــــــــِ دح هـــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــَ

      ُ كـــــــــــــح َر الـــــــــــــنـــــــــــــِّ لـــــــــــــ   (2) الـــــــــــــرَيَاعُ ِإذا مـــــــــــــا هـــــــــــــَ
  

ً  اليََرعُ  َمْصَدُرهوِ   ، أَي : بالتَّْحِريِك كاليََراَعِة ، َكما فِي الُمِحيِط. أَْيضا

َجاِل ، : األَْحَمقُ  اليَراَعةُ  قاَل العَُزْيِزيُّ :وِ   اليََراَعةُ  ، فعَلَى قَْوِل اْبِن َعبّاٍد يَُكونُ  يََراَعةٌ و يَراعٌ  يُقَاُل لَهُ : الَجبَانُ  قال الَجْوَهِريُّ :و ِمَن الّرِ

 اْسماً. [يكونُ ]َمْصَدًرا ، َوَعلَى قَْوِل الَجْوَهِرّيِ 

ّي :وِ  اِعي :، قالَ  النَّعاَمةُ  : اليََراَعةُ  قاَل ابُن بَّرِ   الرَّ

ِفياَل  يـَرَاَعةً   (3)ِإجح
يَْت بِذِلَك اِلنَّها كأَنََّها َمْجنُونَةٌ ِمْن ِخفَّتِها.  زاَد العَُزيِزّي : ُسّمِ

 ، وبِِه فَسََّر السُّكَِّريُّ قَْوَل أَبِي ذَُؤْيٍب يَِصُف ِمْزَماًرا َشبَّهَ َحنِينَهُ بَصْوتِه : األََجَمةُ  : اليََراَعةُ وِ 

يبيف  نح  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ همـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــِ ت رَاعـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ اُه  يـ فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  نـ

وُب      ـــــــــــــــــــُ ٌر ول حـــــــــــــــــــَ ُه صـــــــــــــــــــــــــــــــــُ د  (4)َأيتيف مـــــــــــــــــــَ
 

  
 وقِيَل : أَراَد بِه القََصبَةَ.

َكةً : ع ، لفَزاَرةَ وِ   بالِحَجاِز ، ِمْن أَْعَماِل واِلي الَمِدينَِة ، بَْيَن الُحَراَضِة وبَُوانَةَ. يََرَعةُ ، ُمَحرَّ

 الَوْحِشيَِّة ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد ، وأَْنَشَد : البَقََرةِ َولَُد  ، بالفَتْحِ : اليَْرعُ وِ 

ٍح  طـــــــــَ رِيٍّ وِمســـــــــــــــــــــــح قـــــــــَ ـــــــــح بـ نح عـــــــــَ ٍد مـــــــــِ رحجـــــــــُ ـــــــــُ لـــــــــَ  بـ  عـــــــــَ

ا     هــــــــــــَ وحــــــــــــُ ــــــــــــُ هــــــــــــا ورُب رحعــــــــــــُ ــــــــــــَ راٍص يـ ــــــــــــاٍص عــــــــــــِ ب  هــــــــــــِ

  
ْعُب ، لُغَيَّةٌ  اليَُروعُ وِ  ْحِر  ، كَصبُوٍر : الفََزُع والرُّ   ُدَرْيٍد.، قالَهُ ابنُ  (5)َمْرُغوٌب َعنها ، أِلَْهِل الّشِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

غَاُر  اليََراعُ  ً  اليََراعُ  وَعاَد لَها»َحِديُث ُخَزْيَمةَ :  ِمَن الغَنَِم وَغْيِرها ، وِمْنهُ  (6): الّصِ  «.ُمْجَرْنثِما

ِعيُف ، وَمْن ال َرأَْي لهُ وال َعْقَل. اليََراعُ وِ  ُجُل الضَّ  : الرَّ
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 ، أَْي : القَلَِم ، قاَل بَْعُضُهم في ِصفَتِه : باليََراَعةِ  وَكتََب الكاتِبُ 

وحُه  دح َدعـــــــــــــَ رَترح َأنح قـــــــــــــَ غـــــــــــــح ـــــــــــــَ ال تـ ةً فـــــــــــــَ رَاعـــــــــــــَ ـــــــــــــَ   يـ
َدا     نـــــــــح زُِم اجلـــــــــُ هـــــــــح ـــــــــَ تـ ه َيســـــــــــــــــــــــح نـــــــــح ـــــــــرًا مـــــــــِ رِي  فـــــــــِإن  صـــــــــــــــــــــــَ

  
  بِعَْينِه ، قاَل الُمثَقُِّب العَْبِدّي :: َمْوِضعٌ  اليََراَعةُ وِ 

َد  نـــــــــــــــح ُرٍ  عـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  طـــــــــــــــُ ةِ عـــــــــــــــَ  لَرًة  الـــــــــــــــرَيَاعـــــــــــــــَ

ا     يــــــــُدهــــــــَ عــــــــِ ِر ا وهــــــــو قــــــــَ حــــــــح رِيــــــــَر الــــــــبــــــــَ َوازِي شــــــــــــــــــــــَ ــــــــُ  تـ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ، بَضّمِ الياِء : اسُم ِريحِ الشََّماِل ، نَقَلَه يُْسع : [يسع]

__________________ 
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : انر أيب حباحب.1)
 .39واملثبت عن املفضليات ا رقم « فبصرت فيها»( ابألصر 2)
 ا وختر ه فيه : 237( متامه يف ديوانه ص 3)
 غـــــــــــــــــدوا بصــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم وأحـــــــــــــــــدب أســــــــــــــــــــــــــــــبرت وِ 

 راعـــــــــــــــــًة إجـــــــــــــــــفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــاط يـــــــــــــــــ    

  

 ء هبا من أمجة.وفسر الرياعة قا  : قصبة جي 92/  1( ديوان اهلذليا 4)
 ألهر اجلوف. وهبامش اجلمهرة :« ألصر الشعر»وابألصر  392/  2( عن اجلمهرة 5)
 ( يف اللسان : الضعاف.6)
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ِر املِيمِ  ض ا بَكسح ٌر عن اِ َجازِيَِّا ا وِهَي بُِلَغِة ُهَذيحٍر ِمسح  .ِشَِ
َكةً : اسُم نَبِّيٍ ، وقَْد ذُِكَر في  يََسعُ وِ  ْل.« وسع»وهذا َمَحلُّ ِذْكِره ؛ ألَنَّهُ أَْعَجِميٌّ لَْيَس بُمْشتَّقٍ ِمْن « وس ع»ُمَحرَّ  فتَأَمَّ

ْبيَاِن ، إِذا َرَمى أََحُدُهُم الشَّيْ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، قاَل اللَّْيُث : ُهوَ  اليَْعياعُ  : [يعع] كما تُْكَسُر  وال تُْكَسُر ياُؤه ، قاَل : َء إِلَى آَخرَ ِمْن فِعاِل الّصِ

ْلزاِل ، َكَراِهيَةَ الَكْسَرةِ فِي الياِء ، وأَْنَشَد :  زاُي الّزِ

ِة  هــــــــــــامــــــــــــَ تح كــــــــــــَ يــــــــــــاعٍ أَمحســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح ا  يـــــــــــــَ داَوهلــــــــــــََ  تــــــــــــَ

َذرُ      ــــــــــــُ قــــــــــــَ  ومــــــــــــا ت لــــــــــــح ــــــــــــُ ِدي اأَلوازِِع مــــــــــــا تـ ــــــــــــح  أَي

  
بِّيِ  يَْع ، كقَْد : َزْجرٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وِ   ، والَكْسُر أَْشَهُر. (1)بفَتْحِ الكاِف  كقَْوِل العََجِم : َكخْ  القَِذِر ، ءِ عن تَنَاُوِل الّشيْ  ِللصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

 : أَْصواُت القَْوِم إِذا تََداَعْوا ، فقالُوا : ياْع ياْع. ةُ اليَْعيَعَ 

ْمِرّيِ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والَجَماَعةُ ُهنَا ، وَذَكَرهُ الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن  الُهَذِلّيِ  (3) الَمْذُكوُر فِي قَْوِل ُحَصْيبٍ  الياِزعُ  : (2) [يزع] الضَّ

تَهُ ِمَن العَُدوِّ  قالُوا : قاَل ُحَصْيبٌ « وز ع»في   : يَْذُكُر فَرَّ

مح  هـــــــــــُ رٍو وايزِعـــــــــــَ مـــــــــــح يِن عـــــــــــَ ُت بـــــــــــَ َرفـــــــــــح ا عـــــــــــَ مـــــــــــّ  لـــــــــــَ

ـــــــــــــــَ      مح يف هـــــــــــــــِذه قـ ُت َأيّنِ هلـــــــــــــــَُ نـــــــــــــــح قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  َودُ أَيـ

  
« وز ع»، قَْلُب الواِو ياًء َطلَباً للِخفَِّة ، وأَْيضاً تَنَكَُّب الَجْمعِ بيَن الَواَوْيِن ، وقَْد تَقَدََّم ذِلَك في  لُغَةٌ ِلُهَذْيٍل فِي الواِزعِ  ، وِهيَ  الّزاِجر أَراَد بهِ 

 وأََشْرنَا ِلذِلَك ُهنَاِلَك ، فراِجْعهُ.

كَ  اليَفَعُ  : [يفع] الُمْشِرُف ، وقِيَل : ُهَو الُمْشِرُف ِمَن األَْرض والَجبَِل ، وقِيَل : ُهَو قِْطعَةٌ ِمْنُهَما فِيها ِغلٌَظ  كَسَحاٍب : التَّلُّ  ، اليَفاعُ و ، ةً ، ُمَحرَّ

 ، قال النّابِغَةُ الذُّْبيَانِيُّ :

ويت يف وِ  يــــــــــــــُ تح بـــــــــــــــُ لــــــــــــــ  اعٍ حــــــــــــــَ فــــــــــــــَ ٍض  يـــــــــــــــَ نــــــــــــــ   ممــــــــــــــَُ

رَا      ِة طـــــــــــائـــــــــــِ ولـــــــــــَ مـــــــــــُ ي ا ـــــــــــَ اُ  بـــــــــــِه راعـــــــــــِ (4)ختـــــــــــَ
 

  
 وقاَل ُسَوْيٌد اليَْشُكِريُّ :

ا  ا ِإهنــــــــــــــــــــــــ َ ــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــَ رُق يِن بــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــــح  َوَدعــــــــــــــــــــــــَ

نح رَأحِس      َم مـــــــــــــِ زُِ  اأَلعحصـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــح ضح تــــــــــــــُ فـــــــــــــَ  الـــــــــــــيــــــــــــــَ

  
ُجُل : تَيَفَّعَ وِ   ِمَن األَْرِض. يَفاعٍ  ، َعن اْبِن َعبّاٍد ، أَّي : اْرتَفََع َعلَى َصِعَدهُ  الرَّ

ّمِ : ُمْرتَِفعَةٌ  يُفُوعٌ  أَْمِكنَةٌ وِ  ّي : ُهَو َجْمعُ  ، بالضَّ  ، قال الَمّراُر بُن َسِعيٍد : يَفاعٍ  قاَل ابُن بَّرِ

ِ ابٍز  اح نــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح َرِة أَزحَرِ  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــِ

رُِد      طــــــــــــ  اَء يــــــــــــَ يــــــــــــَ لــــــــــــح لــــــــــــَ  عــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــَ اال وعــــــــــــَ فــــــــــــُ ــــــــــــُ  يـ

  
 كَطلَبَة وُكثْبَاٍن. ، ويُْفعَاٌن ، يَفَعَةٌ  ج : ، أَْي : ُمتََرْعِرٌع ، يافِعٌ  ُغالمٌ وِ 

َكةً  يَفَعٌ  ُغاَلمٌ  يُقَاُل :وِ   ، كصاِحٍب وأَْصحاب ، وشاِهٍد وأَْشَهاٍد. ياِفعٍ  ، كَسبٍَب وأَْسبَاٍب ، وقد يَُكوُن َجْمعَ  أَْيفَاعٌ  ج :و بَمْعنَاهُ ، ، ُمَحرَّ

َكةً  يَفَعَةٌ  ُغالمٌ وِ   ، كما فِي العُبَاِب. وال يُثَنَّى وال يُْجَمعُ  ، باليَاِء ، والواِو ، واألَِلِف ، أَفَعَةٌ و وَوفَعَةٌ ، ، ُمَحرَّ

 : ع. يافِعٌ وِ 

 عاِمِر بِن َربِيعَةَ ، قاَل ُحَصْيُن بُن ُسْفيَاَن الِكالبِيُّ :بِن  فََرُس واِلبَةَ أَِخي بَنِي ِسْدَرةَ بِن َعْمِرو : يافِعٌ وِ 

ـــــــــــــــاِرَس وِ  َن ف رَكـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ضٍ تـ ـــــــــــــــِ ٍف  ايف زححـــــــــــــــَ  يف مـــــــــــــــَ

ريِ      قـــــــــــِ اِن عـــــــــــَ نـــــــــــَ ِرِب الـــــــــــعـــــــــــِ َد  طـــــــــــَ و لـــــــــــَ بـــــــــــُ كـــــــــــح  يـــــــــــَ

  
 َوقََع فِي اللَِّساِن : واِلبَة بِن ِسْدَرةَ.وَ 
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 بُن َزْيِد بِن ماِلِك بِن َزْيِد بِن ُرَعْيٍن. يافِعُ  ، وهو قَبِيلٍَة ِمْن ُرَعْينٍ  : أَبُو يافِعٌ وِ 

ثٌ  البَْصِريُّ : بُن عاِمرٍ  يافِعُ وِ  ُح بُن ِشَهاب ِمْنُهم :و ، َرَوى َعْنه إِْسَماِعيُل بن َعيّاش ُمَحّدِ  (5)بِن الحاِرِث بِن َربِيعَةَ بن َسْعِد بِن ُسَحْيت  ُمبَّرِ

 بِن ُشَرْحبِيَل بنِ 

__________________ 
 ( ضبطت يف التكملة بكسر الكاف ا ضبرت حركات.1)
 «.يسض»وموقعه  ب أن يكون قبر مادة « يعض»( كذا ورد ابألصر والقاموس هنا بعد مادة 2)
 ابخلاء املفتوحة.« َخِصيب»« وزع»( ورد يف اللسان 3)
 .133( ديوانه ط دار الفكر ص 4)
 والضبرت عن ابن األثري. وانظر فيه عمود نسبه.« شخيت»الغابة وابألصر  ( عن أسد5)
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رِو بنِ  رِو بِن  صــــــحايبيف  الر َعيحيِن  : ايِفٍض الياِفِعي   َعمح َرِة َعمح َر ا وكاَن َعَل  َميحســــــَ ٍ ا نـََزَ  ِمصــــــح َي  ُ َعنه ا َأَحُد َوفحِد ُرَعاح َرضــــــِ
َر ا وُخط    ُتُه ابجلِيَزِة َمعحُروَفٌة.العاِص يـَوحَم َدَخَر ِمصح

ثِيَن َجماَعةٌ وِ  ْعبَِة ، وَغْيُرُهَما ، وُهْم يَْنتَِسبُوَن  [أَبي]َعْبُد هللِا بُن َمْوَهٍب ، وَعْبُد هللِا بُن َسِعيِد بِن  فِيِهْم َكثَْرةٌ ، ِمْنُهم : اليافِِعيُّوَن ِمَن الُمَحّدِ الصَّ

ِن إِلَى اآلن ، وِمْن َم ِذْكُره ، أَبُو قَبِيلٍَة من ُرَعْيٍن ، وُهُم اليَْوَم بَحْضَرمْوَت بَْطٌن َكِبيٌر ، يُْنَسُب إِلَْيِهم طائِفَةٌ باليَمَ بِن َزْيٍد ، الِّذي تَقَدَّ  يافِعِ  إِلَى

ِريِهْم  ُد بُن َعْبِد ، نَِزيُل َمكَّةَ ، ُمَؤلِّ  اليافِِعيُّ  قُْطُب الَحَرِم اإِلماُم َعْبُد هللِا بُن أَْسعَدَ : ُمتَأَّخِ ياِحيِن ، وَغْيِره ، وَحِفيُده : الَجَماُل ُمَحمَّ ُف َرْوِض الرَّ

ٍد ، ُوِلَد هَذا بِمنًى َسنَة ثََمانِمائَة وإِْحَدى وثاَلثِيَن  ْحمِن بُن ُمَحمَّ  ْبعَيَن.، وماَت بَمكَّةَ َسنَةً ثمانَِمائٍَة وثََمانِيٍَة وسَ الَوّهاِب ، وَولَُده ، الَوِجيهُ َعْبُد الرَّ

 الَجبََل ، كَمنََع : َصِعَدهُ. يَفَعَ وِ 

حاِح : كأَْيفَعَ  الغاُلُم : راَهَق الِعْشِريَن ، يَفَعَ وِ  ، وُهَو ِمن  (1) ، ال ُموِفعٌ  يافِعٌ  وهو : اْرتَفََع ، وفِي النَِّهايَِة : شاَرَف االْحتِالَم ، أَْيفَعَ  ، وفِي الّصِ

ْمُث ،  (2)فُهو باقٌِل : َكثَُر بَْقلُهُ  (2)النَّواِدِر ، قاَل ُكراٌع : َونَِظيُره : أَْبقََل الَمْوِضُع  ، وأَْوَرَق النَّْبُت ، وُهَو واِرٌق : َطلََع َوَرقُه ، وأَْوَرَس الّرِ

ُجُل وهو قاِرٌب : إَِذا قَُربَ   ْت إِبِلُه ِمَن الماِء.وُهو واِرٌس كذِلَك ، وأَْقَرَب الرَّ

 ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ وأَْنَشَد لعَِدّيِ بِن َزْيٍد الِعبَاِدّيِ : ، ِمَن األُُموِر : ماَعاَل وَغلََب ِمْنَها فَلَم يَُطقْ  اليافِعَاتُ وِ 

اتِ مــــــــــــا َرجــــــــــــائــــــــــــي يف  عــــــــــــَ  َذَواِت ا ح  الــــــــــــيــــــــــــافــــــــــــِ

يـــــــــاِد      تـــــــــِ َف احـــــــــح يـــــــــح ربحِي وكـــــــــَ ِج أَمح مـــــــــا صـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح  هـــــــــَ

  
خُ  اليافِعاتُ وِ   الُمْرتَِفعَاُت. ِمَن الِجبَاِل : الشُّمَّ

ْوِض  : الشََّرُف ِمَن األَْرِض  الَمْيفَعَةُ وِ  يَرةِ بَِكْسِر : ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد ، ُهَو بالفَتْحِ ، كما يَْقتَِضيِه إِْطالقُه ، وقاَل السَُّهْيِليُّ في الرَّ قَيََّدهُ ُرَواةُ الّسِ

 ، وهو الُمْرتَِفُع ِمْن األَْرِض. اليَفاعِ  اُس الفَتُْح ، اِلنَّهُ اْسم َمْوِضعٍ ِمنَ الميِم ، والِقيَ 

نََّها لَْيَسْت َعلَى وأَْحَوَر ، إِاّل أَ  َمْيفَع : بَْلَدةٌ بَْينَ  َمْيفَعَةُ و : قريَةٌ َعلَى الّساِحِل ، فَمْيفَعُ  ، وَمْيفَعَةُ : بَلَداِن بَْينَُهَما يَْوَماِن بساِحِل اليََمنِ  َمْيفَعُ وِ 

 الّساِحِل ، بَْل بَْينَُهما َمْرَحلَةٌ.

 ، كأَْحَمَد : َضِعيٌف ، َرَوى َعْن َسِعيِد بِن ُجبَْيٍر. أَْيفَعُ وِ 

. أَْيفَعُ وِ   بُن َعْبٍد الَكالِعيُّ

َم ِذْكُر األَِخيِر فِي  بُن ناُكوٍر ، ذُو الَكالعِ : َصحابِيّانِ  أَْيفَعُ وِ   «.ك ل ع»، َرِضي هللاُ َعْنُهَما ، وقَْد تَقَدَّ

 تَِلِف ، وأَْغفَلَهُ الُمَصنُِّف ُهنَاِلَك.بِزياَدةِ األَِلِف ، كذا َضبََطه الّداَرقُْطنِيُّ فِي الُمْؤتَِلِف والُمخْ  اْسَمْيفَعٌ  أَو كما َسبََق ذِلكَ  َسَمْيفَعٌ  أَو اْسُم اْبِن ناُكورٍ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليِه :

ِة يَِصُف ِخْشفاً : اليافِعُ  مَّ ْمِل : ما أَْشَرَف ِمْنهُ ، قاَل ذُو الرُّ  ، ِمَن الرَّ

ٍر  قـــــــــَ ا بــــــــــَ تـــــــــَ ُه ِدعحصــــــــــــــــــــــَ نـــــــــح واِرَف عـــــــــَ ي الـــــــــطـــــــــ  فـــــــــِ نـــــــــح  تــــــــــَ

ضٌ وِ      وُم  ايفـــــــــــــِ مـــــــــــــُ لـــــــــــــح ِن مـــــــــــــَ َداَديـــــــــــــح رِنـــــــــــــح نح فـــــــــــــِ (3)مـــــــــــــِ
 

  
َكةً ، أَي : ُمْشِرفَاٌت. يَفَعَاتٌ  وِجبَالٌ   ، ُمَحرَّ

 .يافِعٌ  وُكلُّ ُمْرتَِفعٍ :

ُجُل : أَْوقََد ناَرهُ فِي تَيَفَّعَ وِ   ، قاَل ُرَشْيُد بُن ُرَمْيٍض الغَنَِويُّ : اليافِعِ  أَو اليَفَاعِ  الرَّ

زِ ُ  نـــــــــــح ُه مـــــــــــَ نـــــــــــح َدتح  ِإذا حـــــــــــاَن مـــــــــــِ قـــــــــــَ وحِم َأوح  الـــــــــــقـــــــــــَ

ًا و      ـــــــــــــــَ راُه َأوالُه ســـــــــــــــــــــــــــــن واأُلخـــــــــــــــح عـــــــــــــــُ فـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ يـ ـــــــــــــــَ  تـ

  
 .كأَْيفَعَ  الغاُلُم ، تَيَفَّعَ وِ 

 .تَيَفَّعَتْ و ، أَْيفَعَتْ  ، وقد يافِعَةٌ و يَفَعَة وجاِريَةٌ 
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 (4)وال يُِحبُّنا أَْهَل البَْيِت ولُد »َحِديُث َجْعفٍَر الّصاِدِق ، َرِضَي هللاُ عنه :  : إِذا فََجر بِها ، وِمْنهُ  ُميافَعَةً  فاُلٌن َوِليَدةَ فاُلنٍ  يافَعَ  وقاَل اللِّْحيَانِيُّ :

نا.« الُميَافَعَةِ   أَي : َولَُد الّزِ

 .يافِعٌ  وِمَن الَمَجاِز : َمْجدٌ 

ً  الثََّمُر ، كَمنََع ، وَضَرَب ، يَنَعَ   :[ينع] ً و ، بالفَتْحِ ، يَْنعا ً و ، يُْنعا ِهَما يُنُوعا ولم تَْسقُِط الياُء في  (5) حاَن قَِطافُهو ، أَي : نَِضَج ، ، بَضّمِ

يها بأُْختَِها ، وقَْولُه تَعَالَى :  الُمْستَْقبَِل لتَقَّوِ

__________________ 
 ( قوله : ايفض عل  غري قياس ا والقياس : ُموِفض.1)
 واملثبت عن اللسان.« ابقر : كثر بقلهاأبقر األرض فهو »( ابألصر : 2)
 واملثبت عن الديوان.« أو ايفض»وابألصر  71( ديوانه ص 3)
 «.ال حيبنا أهَر البيت كذا وكذا ا وال ولد امليافعة»ونص النهاية أوضح : « وال ولد امليافعة»( يف اللسان 4)
 «.ِقطاعه»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
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« يـُنحِعهو :»ِء ابلَفتحِح ا وقـََرأَ قـََتاَدُة وجُمَاِهٌد وابُن ُ َيحِصٍن ا وابُن َأيب ِإسححَ  ا وأَبُو الس ّماِ  هَكذا قُرِ  ـ (1) (َويَ ْنِعهِ ِإذا َأْْثََر )
 ابلض مِّ ا وُ َا ِمثحُر الن ضحِج والن ضحِج ا قاَ  :

َرٍة  كــــــــــــــــــــَ وحَ  َدســــــــــــــــــــــــــــــــــح اٍب حــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــَ  يف قــــــــــــــــــــِ

ونُ      ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح ـــــــــــــز يـ ا ال وحهلـــــــــــــََ دح حـــــــــــــَ ا قـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ نـ ـــــــــــــَ  (2) يـ
  

 .يَنَعَ  ، أَْي : أَْدَرَك ونَِضَج ، وُهَو أَْكثَُر اْستِْعماالً ِمنْ  كأَْينََع إِيناعً 

َن ، وقََرأَ أَبُو َرجاٍء ، واْبُن ُمَحْيِصٍن ، واليََمانِيُّ ، واْبُن أَبِي َعْبلَةَ  يانِعٌ  ، وتَْمرٌ  ءٍ : األَْحَمُر ِمْن ُكل َشيْ  اليانِعُ وِ   .(3)« يَانِِعهِ وَ »: إَِذا لَوَّ

ّي : أَْينَعَ و يَنَعَ  وقد الثََّمُر النّاِضجُ  : اليانِعُ وِ   ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ًة  اهــــــــــــــَ فــــــــــــــَ يِن أُم  َأوحىَف ســــــــــــــــــــــــــــَ َرتــــــــــــــح دح أَمــــــــــــــَ قــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

جــــــــــــُ      َب أِلَهــــــــــــح َا أَرحطــــــــــــَ رًا حــــــــــــِ جــــــــــــح هح َر هــــــــــــَ عــــــــــــُ  اينــــــــــــِ

  
ُروَرةِ « َهَجراً »أَراَد   قاَل الَجْوَهِريُّ : ُهَو ِمثُْل النّاِضجِ والنَِّضيجِ ، وأَْنَشَد ِلعَْمِرو بِن َمْعِديَكِرَب َرِضَي هللاُ َعْنهُ : ، كأَِميرٍ  كاليَنِيعِ  فَسكََّن ِللضَّ

ن  راحـــــــــــــــاً  هـــــــــــــــِ َواِرضـــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ َبن  عـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَ

اٌن      ِه ُرمـــــــــــــــّ ـــــــــــــــح ي لـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ   عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــضُ يـ ي ـــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــَ  ي

  
.، كصاِحٍب وَصْحٍب ، عن اْبِن كَ  ، بالفَتْحِ  يَْنعٌ  : اليانِعُ  ج  ْيَساَن ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ّمِ : ِمْن ُجلِّ  اليُْنعُ وِ   ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. الشََّجرِ  (4) ، بالضَّ

 َمْعُروٌف ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ ، أَْيضاً. وبالتَّْحِريِك : َضْرٌب ِمَن العَِقيقِ  قاَل :

 «.، فُهَو ألَبِيِه الَِّذي اْنتَفَى ِمْنهُ  اليَنَعَةِ  إِْن جاَءْت بِه أَُحْيِمَر ِمثْلَ »َحِديُث الُمالَعنَِة :  ، وِمْنهُ  بهاٍء : َخَرَزةٌ َحْمَراءُ  اليَنَعَةُ وِ 

جَ  ، عنهماهللارضي، َهْمدانِيٌّ ، َرَوى َعْن َعِلّيٍ ، وَسْلَماَن  َسِعيُد بُن َوْهٍب اليَنَاِعيُّ ، كَصَحابِّيٍ : تابِِعيٌّ وِ  ْحمن َعْبدُ  واْبنُه ، ُمْسِلمٌ  لَهُ  َخرَّ  ، الرَّ

 .أَبِيهِ  َعنْ  َرَوى

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 .أَْينَعُ  ، وَكذِلَك ثََمرٌ  كيانِعٍ  ، ُمونِعٌ  ثََمرٌ 

من أَّول الليِل ]َهْل لََك فِي ُرُؤوِس ُجْذعاٍن فِي َكِرٍش »أَبِي السَّّماِل ِللنََّجاِشّيِ :  قَْولُ  َعْن إِْدَراِك الَمْشِوّيِ والَمْطبُوخِ ، وِمْنهُ  باإِليناعِ  وقَْد يُْكنَى

أَتْ  أَْينَعَتْ  قَدْ  (5) [إلى آخره َشبَّهَ ُرُؤوَسُهم « وحاَن قِطافُها أَْينَعَتْ  إِنِّي ألََرى ُرُؤوساً قَدْ »َحَكاهُ ابُن األَْعَراِبّيِ ، وقَْول الَحّجاجِ : « ؟وتََهرَّ

 وَحاَن أَْن تُْقَطَف. (6)الْستِْحقَاقِِهْم القَتَْل بثَِماٍر أَْدَرَكْت 

 ٌ . يانِعَةُ  واْمَرأَة  الَوْجنَتَْيِن ، قاَل َرّكاٌض الدُّبَْيِريُّ

و وِ  زحهـــــــــــُ ِه الـــــــــــد ر  تــــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ رًا عـــــــــــَ ه   (7)حنـــــــــــَح ُرومـــــــــــُ  كـــــــــــُ

رًا      قـــــــــح َب ال شـــــــــــــــــــــــُ رائـــــــــِ نَ تـــــــــَ عـــــــــح نــــــــــَ ا يــــــــــَ بـــــــــَ هـــــــــح  ا وال كـــــــــُ

  
ّيٍ : ّمِ : الُحْمَرةُ ِمَن الدَِّم ، قاَل الَمّراُر : اليُنُوعُ و قاَل ابُن بَّرِ  ، بالضَّ

ٍب وِ  قـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــنـ هـــــــــــــا ب ُ الـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ن تح مـــــــــــــَ فـــــــــــــَ  ِإنح َرعـــــــــــــَ

ه      نـــــــــــــــح نـــــــــــــــاِداًل مـــــــــــــــِ َن جـــــــــــــــَ رَكـــــــــــــــح اتــــــــــــــــَ نـــــــــــــــوعـــــــــــــــَ  يـــــــــــــــُ

  
 َشِديُد الُحْمَرةِ ، وُهَو َمجاٌز ، وأَْنَشَد الّصاَغانِيُّ ِلُسَوْيِد بِن ُكَراعٍ :: : ُمْحَمارٌّ ، وفِي األََساِس  يانِعٌ  قاَل ابُن األَثِيِر : وَدمٌ 

ُه وِ  ـــــــــــَ ـــــــــــاب ي ـــــــــــِ ا ث ـــــــــــَ ن غـــــــــــح ـــــــــــَ بـ اٍ  صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ت لـــــــــــَخ خمـــــــــــُح ـــــــــــح  أَب

واينِّ      ِر اأُلرحجـــــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــــح َر مـــــــــــــــــــِ ضِ أَبمحـــــــــــــــــــحَ (8)اينـــــــــــــــــــِ
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ّيِ وَعلى آِله الّطاِهِريَن ، وِعتَْرتِه  (َواحْلَْمُد لِِلِّ َربِّ اْلعاَلِمنيَ )هذا آِخُر َحْرِف العَْيِن ،  ٍد النَّبِّيِ األَّمِ ، وَصلَّى هللاُ َعلَى َسيِِّدنَا وَمْواَلنَا ُمَحمَّ

 آمين. الُمْنتََخبِيَن ، وَصْحبِه الِكَراِم أَْجَمِعيَن.

__________________ 
 .99( سورة األنعام اآية 1)
دة أبيات ا ونقر املربد عن أيب عبيدة قا  : هذا الشــــعر لتلف فيه فبعضــــهم ينســــبه إىل األحوص من ع 498/  2( البيت يف الكامر للمربد 2)

وبعضــــــهم ينســــــبه إىل يزيد بن معاوية. ونســــــبه أبو عمرو الشــــــيباين أليب دهبر اجلمحي ا قا  أبو ا ســــــن : الصــــــحيح أنه ليزيد. والبيت يف شــــــعر 
 .222األحوص ما نسب إليه ص 

 «.وأينعه»يتية وابألصر ( عن املطبوعة الكو 3)
 ( ضبطت يف التكملة ا ابلقلم ا بكسر اجليم.4)
 .. ( زايدة عن اللسان5)
 «.تداركت»( عن اللسان والنهاية وابألصر 6)
 ( يف التهذيب : يزهو.7)
 ( األساس برواية : وأبلج ابجليم.8)
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 اَبْب الَغنيَ 
 ِة ، وأَْيضاً ِمَن الُحُروِف الَمْجُهوَرةِ ، وِهَي َوالخاُء في َحيٍِّز واِحٍد.في اللَِّساِن : الغَْيُن : ِمَن الُحُروِف الَحْلِقيَّ 

يَْخِطُر. َحَكاهُ ابُن ِجنِّي َوَجَماَعةٌ ، وِمَن قال َشْيُخنَا : أُْبِدلَْت ِمْن َحْرفَْيِن : من الخاِء الُمْعَجَمِة في قَْوِلِهْم : َغَطَر بيَِده يَْغِطُر ، بَمْعنَى َخَطَر 

 العَْيِن الُمْهَملَِة في قَْوِلِهم : لغَنَّ في لَعَنَّ ، قالَهُ ابُن أُّمِ قاِسٍم ، وَغْيُره.

 فصل اهلمزة
 مع الغني

ّمِ فَقَط ، وُهَو األَْشَهُر  ، كَسَحاٍب ، ويُثَلَّثُ  أُبَاغَ  َعْينُ   :[أبغ] ، وهو قَْوُل أَبِي ُعبَْيَدةَ ، َوالفَتُْح َعن  (1)اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ِمْنَها َعلَى الضَّ

ْحمِن بُن َحّساَن :  األَْصَمِعّيِ ، قَاَل َعْبُد الرَّ

 ِ اح وحَم عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ الُب يـ ن  َأســــــــــــــــــــــــــــــــح  َأابيٍ هــــــــــــــــــُ

مٍّ ُذعـــــــــــــافِ      وا بســـــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــُ اٍ  ســـــــــــــــــــــــــــُ نح رِجـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

  
 : أُباغ ، وقالَْت ابنَةُ فَْرَوةَ بِن َمْسعُوٍد تَْرثِي أَباَها ، وكاَن قُتَِل بعَْينِ  (2)هَكذا َرواهُ بالفَتْحِ 

 ِ اح ااَي  أابيَ بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ
َ

نــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــح  قــــــــــــــــــَ

يــــــــِم      ريحَ الــــــــَقســــــــــــــــــــــِ هــــــــا خــــــــَ يــــــــمــــــــُ (3)فــــــــكــــــــاَن َقســــــــــــــــــــــِ
 

  
ّمِ ، َكذا ُوِجَد بَخّطِ أَبِي الَحَسِن بنِ  الفَُراِت ، وأَّما الَكْسُر فلَم أَِجْد لَهُ َسَماعاً َوال شاهًدا ، إاّل أنَّ الّصاَغانِيَّ قَْد َذَكَر فِيِه التَّثِْليَث  هَكذا ُرِوَي بالضَّ

قَّةِ  : ا ُهَو واٍد َوراَء األَْنبَاِر ، َعلَى َطِريِق الفَُراِت ، لَْيَسْت بعَْيِن ماٍء ، وإِنّمَ  أَباغ وقَاَل أَبُو الفَتْحِ التَِّميِميُّ : َعْينُ  ع بالّشاِم ، أو بَْيَن الُكوفَِة َوالرَّ

 إلى الّشاِم.

قَِّة َجِميعاً ، قالَ وَ  يَاِشيُّ ِهَي اْسُم بَْغَداَد َوالرَّ : َرُجٌل ِمَن  أَباغُ و ، أَباغ َوقاَل أَبو الفَتْحِ التَِّميِميُّ النَّسَّاُب : كانَْت َمنَاِزُل إِياِد بِن نَِزاٍر بعَْين الّرِ

 العََماِلقَِة نََزَل ذِلَك الماَء ، فنُِسَب إِلَْيِه ، قال ياقُوت : وقِيَل في قَْوِل أَبِي نُواس :

هـــــــــــــا  تـــــــــــــُ ـــــــــــــح ىت  رَأَيـ َدتح ابملـــــــــــــاِء حـــــــــــــَ مـــــــــــــا جنـــــــــــــَِ  فـــــــــــــَ

يَنح      يـــــــــــح ِ  يف عـــــــــــَ مـــــــــــح َض الشـــــــــــــــــــــــــ  ورُ  َأابيَ مـــــــــــَ غـــــــــــُ ـــــــــــَ  تـ

  
ْعِر َعْينُ ُحَكي أَنَّه قاَل : َجِهْدُت َعلَى أَْن يَقََع في  ْعُر ، قال : وكاَن ِعْنَدها في  أَباغَ  ، فاْمتَنَعَْت َعلَيَّ ، فَقُْلت : َعْينَيْ  أَباغَ  الّشِ ؛ ليَْستَِوَي الّشِ

اللَّْخِميُّ ، وقَْد أَْسقََط النّابِغَةُ الذُّْبيَانِيُّ الَهْمَزةَ ِمْن ماِء الجاِهِليَِّة يَْوٌم لَُهْم بَْيَن ُملُوِك َغّساَن َوُملُوِك الِحيَرةِ ، قُِتَل فِيِه الُمْنِذُر بِن الُمْنِذِر بِن ماِء السَّ 

ِلِه ، فقَاَل يَْمَدُح آَل َغّساَن :  أَوَّ

ُم  هــــــــــِ ِدميـــــــــــِ نح قـــــــــــَ َة كـــــــــــااَن مـــــــــــِ لـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــَ ا حـــــــــــَ وحمـــــــــــَ  يــــــــــــَ

راوَ      مـــــــــــَ تـــــــــــَ ـــــــــــح ُر مـــــــــــا ائـ ُ ابَي فـــــــــــكـــــــــــاَن اأَلمـــــــــــح اح  عـــــــــــَ

  

مح  كــــــــــــُ ريحُ لرِكــــــــــــِ ٍد غــــــــــــَ نــــــــــــح َن هــــــــــــِ وحِم ِإّن ابــــــــــــح  اَي قـــــــــــــَ

  
َزرَا   ٍة جـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح وا أَلدحَ. َوقـ ـــــــــــــُ ون كـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ال ت (4)فـــــــــــــَ

 

  
 َوَضبََطهُ  ناِحيَةٌ بنَْيَسابُوَر ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ َوصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل ياقُوت َوالّصاَغانِيُّ : ، كأَْصبََهانَ  أَْرَغيانُ  : [أرغ]

__________________ 
 ( نص ايقوت عل  ضم أوله.1)
 ضبرت ايقوت.( ومثله 2)
 ( قبله يف اللسان :3)
 قــــــــــــــالــــــــــــــوا : فــــــــــــــارســـــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــنــــــــــــــكــــــــــــــم قــــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــا وَ 

 فــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــا : الــــــــــــــرمــــــــــــــح يــــــــــــــكــــــــــــــلــــــــــــــف ابلــــــــــــــكــــــــــــــرمي    

  

 قالتهما امرأة من بين شيبان ا كما يف اللسان ا وقا  ابن بري : الشعر البنة املنذر تقوله بعد موته.
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َد  َوَسبحِعَا قـَرحيًَة ا َقَصبَـتـَُها الراَونري  َتِمُر َعَل  إحح ا َتشح ِ ا وقاَ  : يـَُقاُ  : إهن  ِر الَغاح َها مَجَاَعٌة  (1)ايُقوت بَكسح ا يـُنحَسُب ِإلَيـح
ِر الِعلحِم َواأَلَدِب ا منهم ا اِكُم  ُر بُن َأمححََد بِن َعِليٍّ ِمنح َأهح َ سنة  اأَلرحَغياين   أَبُو الَفتحِح َسهح  .499ا تـُُويّفِ

 فصل الباء
 مع الغني

 َمْعُروٌف. طائٌِر أَْخَضرُ  الّصاَغانِيُّ : ُهوأَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ َوصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل  وقَد تَُشدَُّد الباُء الثّانِيَةُ ، بفَتْحٍ فُسُكوٍن ، ، البَْبغَاءُ  : [ببغ]

 ، أي : في ِلَسانِه. (2) لَقَُب أَبِي الفََرجِ َعْبِد الَواِحِد بِن نَْصٍر الَمْخُزوِمّيِ الّشاِعر ، لُقَِّب ِللُثْغَةٍ  ُهَو أَْيضاً :و قال :

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليِه :

َدتَْيِن ، الثا البَْبغِ  ابنُ   ، هكَذا َضبََطهُ الحاِفُظ. 616ُء ، َسِمَع أَبا الَوْقِت ، وتُوفَِّي سنة نِيَةُ ساِكنَةٌ : َصَدقَةُ بُن َجْرَواَن الُمْقِرى، بُموحَّ

َكةً ، البَثَغُ  : [بثغ] لُغَةٌ في البَثَعِ ، بالعَْيِن الُمْهَملَِة ، كما في  الَجَسدِ ُظُهوُر الدَِّم في  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ َوصاِحُب اللَِّساِن ، ُهو : بالُمثَلَّثَِة ، ُمَحرَّ

 .(3)العُبَاِب 

 ، َكَكتٍِف. بَِدغٌ  فُهوَ  إذا تَلَطََّخ بِه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، بالشَّّرِ : بَِدغَ  وَكَذا بِها ، تَلَطَّخَ  : بََدًغا بالعَِذَرة ، َكفَِرحَ  بَِدغَ  : [بدغ]

ٍد األْزِديُّ : قال أَبُو أَُساَمةَ و  َكسُر الَجْوِز َواللَّْوِز. بالفَتْحِ : البَْدغُ  ُجنَاَدةُ بُن ُمَحمَّ

 ، مثل : َذِمَر َذَماَرةٌ فُهو ِذْمٌر. بِْدغٌ  ، فهو بََداَغةً  ، كَكُرمَ  بَُدغَ  ُء في ثِيابِه ، وقَدْ بالَكْسِر : الَخاِرى ، البِْدغُ وو

ُجُل : إَِذا  بَِدغَ  لَةٌ ِمن طاٍء ، وُهَو قَْولُُهم :قال ابُن فاِرٍس : الباُء َوالّداُل َوالغَْيُن لَْيَسْت فيِه َكِلَمةٌ أَْصِليَّةٌ ؛ ألَنَّ الدَّاَل في أََحِد أُُصوِلَها ُمْبدَ  الرَّ

 ، وهذا إِنََّما ُهَو في األَْصِل طاٌء. غٌ بَدِ  تَلَطََّخ بالشَّّرِ ، فَُهوَ 

ُف باالْسِت َعلَى األْرِض. البََدغُ  بَِقيَْت َكِلَمتَاِن َمْشُكوٌك فِيِهَما : إِْحَداُهَما قَْولُُهم :و قال : ُهَو قَْوُل اللَّْيِث ، وأَْنَشَد قَْوَل وَ  قلُت : بالتَّْحِريِك : التََّزحُّ

 ُرْؤبَةَ :

ِته مَل َلوح اَل َدبُوقا  (4) يـَبحدَيِ ُء اسح
 وَدبُوقاُؤه : ما قََذَف بِه ِمْن َجْوِفه.« لَم يَْبَطغِ »يُْرَوى : وَ 

ِرٍس : وفي بعِض النَُّسخِ َحَسنَةُ األَْحَواِل ، قال ابُن فا ِسَماٌن َحَسنُو األَْحَوالِ  أي : ، بَكْسِر الّدالِ  بَِدُغونَ  ُهمْ  األُْخَرى قَْولُُهم :و قال ابُن فاِرٍس :

ِة ذِلَك.  َوهللا أَْعلَُم بِِصحَّ

 ، بََدل األَحَواِل. (5)قلُت : وفي العُبَاِب : َحَسنَةُ األْلَواِن 

َمِة ، ونََسبَهُ إلى اْبِن ُدَرْيٍد الُمْعجَ قال ابُن ُدَرْيٍد : أَْحِسبَهُ هَكَذا ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ عنه بالّداِل الُمْهَملَِة ، وفي الُمْعَجِم ِليَاقُوت بالذّاِل  : ع األَْبَدغُ و

ْل.  ، فتَأَمَّ

ألَنَّهُ عذَر َعذرة هَكَذا َضبََطهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ،  في الَجاِهِليَّةِ  بهِ  يُْدَعى كانَ  ، عنههللارضي َكَكتٍِف : لَقَُب قَْيِس بِن عاِصٍم الِمْنقَِرّيِ  البَِدغُ و

َحِة الَمْقُروَءةِ :  بَكْسِر البَاِء َوُسُكوِن الّداِل. البِْدغُ  وَزَعَمه ، قال الّصاَغانِيُّ : وفي نَُسخِ الَجْمَهَرةِ الُمَصحَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 إذا أَعانَهُ َعلَى ِحْمِله ليَْنَهَض بِه.َزْيٌد َعْمًرا ، وأَْبَطغَهُ :  أَْبَدغَ 

ُم بُن نَُوْيَرة : البِْدغُ وَ   بالَكْسِر : َمْن به أُْبنَةٌ ، قِيَل : وبِه لُقَِّب قَْيٌس الَمْذُكور ، وفيه يَقُوُل ُمتَّمِ



10979 

 

ريحٍ  رعــــــــ  ابــــــــَن زُبــــــــَ ُه  (6)تــــــــَ ٍ  كــــــــبَنــــــــ  يــــــــح َف قـــــــــَ لــــــــح  خــــــــَ

مِ      َر قـــــــــائـــــــــِ ِت آخـــــــــَ َف اســـــــــــــــــــــــح لـــــــــح اٌر َودعـــــــــ  خـــــــــَ  محـــــــــِ

  
ّي. البِْدغُ وَ   ، بالَكْسِر : التّارُّ السَِّميُن ، قالَهُ ابُن بَّرِ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليِه :

 ، بالذّاِل الُمْعَجَمِة ، نَقََل ياقُوت عن اْبنِ  بذغ : [بذغ]

__________________ 
 .«هالجي رأيتها : قصبتها الرواتا االذي يف نسخة ايقوت . ..»املصرية : وهبامش املطبوعة « الرادنيز»وابألصر « أرغيان»( عن معجم البلدان 1)
 ( يف القاموس : للُثـحَغِته.2)
 ( ومثله يف التكملة.3)
 ( قبله يف اللسان :4)

 امللغ يلك  ابلكالِم األملغِ وَ 
 ( ومثله يف التكملة.5)
 ( يف اللسان : ابن ُوَهري.6)
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ِسُب أن   َصنُِّف يف  األَبحذَيَ  ُدرِيٍد : َأحح
ُ
.« بدي»َموحِضٌض ا وذََكَرُه امل ِليًدا للّصاغاينِّ  تـَقح

 نََشاُط الشَّبَاِب ، نَقَلَه اللَّْيُث ، َوأَْنَشَد ِلُرْؤبَةَ : ، كقُْنفٍُذ : البُْرُزغُ  : [برزغ]

َهاَت َريحعاُن الش َباِب   الرُبحزُيِ َهيـح
َوايَةُ :قال الّصاَغانِيُّ ، وابُن  ّيٍ : والّرِ  بَّرِ

 الرُبحزُيِ بـَعحَد أَفاِنِا الش َباِب 
 وأَْنَشَد أَبُو ُعبَْيَدةَ لَرُجٍل ِمْن بَنِي َسْعٍد جاِهِلّيٍ : ، كعُْصفُوٍر ، وِقْرطاٍس  كالبُْرُزوغِ  التّارُّ  ُء التّامُّ الّشابُّ الُمْمتَِلى : البُْرُزغُ  قال َغْيُره :و

ُ  ا عـــــــــــح ِك بــــــــــــَ بـــــــــــُ ي َحســـــــــــــــــــــــــح هـــــــــــِ د  وحِ  ال متـــــــــــََ  لـــــــــــقـــــــــــَ

ر ِ       رحزايُ غــــــــــــــــَ ي بــــــــــــــــِ زحَدهــــــــــــــــِ ُ
اِب املــــــــــــــــ بــــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
حاحِ.« ال تََمدَِّحي»يُريُد : « ال تََمدَِّهي»قَْولُه :   َكذا في الّصِ

 الَمْرغِ.لُغَةٌ في  اللُّعَاُب ، بالفَتْحِ ، أَهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ُهو ، البَْرغُ  : [برغ]

ُجُل ، بَِرغَ  قال اْبُن األَْعَراِبّيِ :و . تَنَعََّم ، إذا َكفَِرَح : الرَّ  َكأَنَّهُ َمْقلُوُب َربََغ ، قالَهُ األَْزَهريُّ

 .(1) (فَ َلّما رََأى اْلَقَمَر ابزِغاً )الَى : َوَكذِلَك القََمُر ، قال هللاُ تَعَ  َشَرقَْت ، بََدا ِمْنَها ُطلُوٌع ، أو : بُُزوًغاو ، بَْزًغا الشَّْمُس ، بََزَغت  :[بزغ]

ّجاُج. : اْبتِداُء الطُّلُوعِ ، البُُزوغُ  أَو  َوهذا ُهَو األَْصُل ، نَقَلَهُ الزَّ

ْوِء ، كما َحقَّقَهُ الّراِغُب ، وفي األَساِس : بََزَع  بُُزوغُ  وِمْنهُ أُِخذَ  َطلَعَ  أي : ناُب البَِعيرِ  بََزغَ  منه :و الشَّْمِس َوالقََمِر ، وُهَو ُطلُوُعه ُمْنتَِشَر الضَّ

 ا.، كأَنََّها تَُشقُّ بِنُوِرَها الظُّْلَمةَ َشقًّ  بواِزغُ  الشَّْمُس َوالقََمُر ، ونُُجومٌ  بََزَغتِ  النّاُب : إذا َشقَّ اللَّْحَم فََخَرَج ، وِمْنهُ :

 قال األَْخَطُل : كِمْنبٍَر : الِمْشَرطُ  الِمْبَزغُ و .بِمْبَزِغهِ  وَشقَّ أَْشعََرها (2) َشَرطَ   :بَْزًغا الدَّابَّةَ  الحاِجُم َوالبَْيَطارُ  بََزغَ و

ٍة  ـــــــــــَ ـــــــــــل ي رِّ مخـــــــــــَِ ـــــــــــكـــــــــــُ رتح  ب ـــــــــــَ هـــــــــــا ت طـــــــــــُ ـــــــــــِ  ُيســـــــــــــــــــــــــاق

زحيِ      ــــــَ واِدِن  كــــــبـ ــــــكــــــَ َص ال ِف َرهــــــح قــــــح ــــــ  ــــــثـ ِر ال طــــــح ــــــَ ي ــــــِ ــــــب (3)ال
 

  
ِرّماحِ ، كما في التَّْكِملَة.وَ   نََسبَهُ الَجْوَهِريُّ لألَْعَشى ، ولَْيَس لهُ ، وقِيَل : ُهَو للّطِ

 َمْعُروٌف. كأَِميٍر : فََرسٌ  ، بَِزيغٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

كما هو نَصُّ الحافِِظ في التَّْبِصيِر ، وقاَل َرَوى « ابُن األَْشعَثِ »َكَذا في النَُّسخِ َوالصواُب  قُتَِل في فِتْنَِة األَْشعَِث ، صاِلحٌ  بُِن خاِلٍد : بَِزيغُ و

 َعْنهُ ُمِغيَرةُ.

 .(4)من أَْعَماِل َدْيِر عاقُول ، بَْينَه َوبَْيَن َجبُّل  كَحْيَدٍر : ة ، بالِعَراقِ  بَْيَزغُ و

لُه. اْبتََزغَ و بِيُع : جاَء أَوَّ  الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

غَ  ً  البَْيَطاُر الّدابَّةَ  بَزَّ . َكبََزغَ  ، تَْبِزيغا َمْخَشِريُّ  ، نَقَلَهُ الزَّ

 َوالتَّْغِزيُب واِحٌد ، وُهَو الَوْخُز الَخفيُّ الَِّذي ال يَْبلُُغ العََصَب. التَّْبِزيغُ  قاَل أَبو َعْدنَاَن :وَ 

 ال يَْبلُُغ العََصَب. بََزغَ وَ 

 َدَمه : أَسالَهُ. بََزغَ وَ 

 َوِميَزَغةٌ. ِمْبَزَغةُ  : (5)قاَل الفَّراُء : يُقَال ِلْلبَْرِك وَ 
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 : قَْريَةٌ ببَْغَداَد. باُزوغاءُ وَ 

يِن الُمْهَملَِة َوَكْسِر الُمثَنّاةِ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ َوصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ َوابْ  ، بالفَتْحِ  بَْستِيغُ  : [بستغ]  ُن السَّْمعَانِّيِ : هي :وُسُكوِن الّسِ

ثاِن : ِد بِن ُخْشنَامَ بِن مُ  َعِليُّ اْبنَا أَْحَمدَ  أَُخوهو َشبِيٌب ، أَبُو َسْعدٍ  ة ، بنَْيسابُوَر ، ِمْنَها الُمَحّدِ َوَوقَع في ُكتُِب األَْنَساِب في اْسِم  ، البَْستِيِغيّانِ  َحمَّ

ِهما ِهَشاٌم ، وُهَو تَْصِحيٌف من النَّّساخِ ، َرَوى َشبِيٌب َعْن أَبِي نُعَْيٍم اإلْسفَرايِينِّي ، وأَُخوه َعِليُّ عِن   اْبِن َمْحَمٍش َجّدِ

__________________ 
 .77األنعام اآية ( سورة 1)
 ويف املفردات : بزي البيطار الدابة : أسا  دمها.« شرطا»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 َونسبه اجلوهري لألعش  خطب. 172( البيت يف اللسان َوعجزه يف التهذيب منسواب فيهما للطرماح َوهو يف ديوانه ص 3)
 .«دجير»وابألصر « بيزي»( عن معجم البلدان 4)
 ( ضبطت عن اللسان َوضبطت يف التهذيب بكسر الباء َوفتح الراء ا وَكال ا ضبرت حركات.5)
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َذحُكوَر كاَن َكرَاِمينا ا و  َأعحَلُم. (1)الّزايِدّي 
َعاينّ : أن  َأمححََد امل  ا قا  ا اِفُة : وذََكر ابُن الس مح

يِن الُمْعَجَمِة ، أَْهمَ  البَْشغُ  : [بشغ] ِعيفُ  لَهُ الَجْوَهِريُّ َوصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هوبالّشِ  كالبَْغِش. الَمَطُر الضَّ

مِّ  بُِشغَتِ  يُقَاُل :و  َوَمْبغُوَشةٌ. َمْبُشوَغةٌ  فِهيَ  بُِغَشْت ، أي : األَْرُض ، بالضَّ

 بَمْعنًى. بَْغَشةٌ ِمْنهُ ،و ِمَن الَمَطِر ، بَْشغَةٌ  أَصابَتْنَاو

 بَمْعنًى. أَْبغََشهاو هللا األَْرضَ  أَْبَشغَ و

يِت َوأَبِي ُعبَْيٍد ، وُرِوَي قَْوُل ُرْؤبَةَ : بالعَِذَرةِ ، َكبِدَغ ، ِزنَةً َوَمْعنًى بَِطغَ  : [بطغ] ّكِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو قوُل ابِن الّسِ

ِتِه مَل   يـَبحَطغِ َلوح اَل َدبُوقاُء اسح
 يُْستَْدَرُك عليه :* ومّما 

َف. بَِطغَ  حاح زاَد َغْيُره : وتََزحَّ  باألَْرِض ، كفَِرَح : إذا تََمسََّح ِبَها ، كما في الّصِ

 َزْيٌد َعْمًرا : أََعانَهُ َعلَى ِحْمِله ليَْنَهَض به ، وكذِلَك أَْزقَنَهُ ، وأَْبَدَغهُ. أَْبَطغَ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وَ 

َشاِء ، بُغُ البُغْ  : [بغغ]  عن ابُِن األَْعَرابّيِ. ، كقُْنفُذ : البِئُْر القَِريبَةُ الّرِ

 َعْنهُ أَْيضاً ، قال الّشاِعُر : ِلُمَصغَِّرهِ  البُغَْيبِغُ  يُقَاُل :و

بـــــــــــــــــــــاِ    اي ُرب  مـــــــــــــــــــــاٍء لـــــــــــــــــــــك ابأَلجـــــــــــــــــــــح

وا ِ      ِخ الــــــــــطــــــــــِّ مــــــــــ  مــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــح بــــــــــاِ  ســــــــــــــــــــــــَ  َأجــــــــــح

  

 يـُنـحزَُع ابلِعقا ِ  بـَُغيحِبغٍ 
ٍد الَحْذلَِميُّ : (2)يعني أَنَّهُ يُْنَزَع بالِعقاِل ِلِقَصِر   الماِء ؛ ألَنَّ الِعقَاَل قَِصيٌر ، َوقاَل أَبُو ُمَحمَّ

تح  حــــــــــــَ بــــــــــــ  غــــــــــــاً َفصــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــِ يــــــــــــح غــــــــــــَ ــــــــــــُ اِديــــــــــــهح  بـ عــــــــــــَ ــــــــــــُ  تـ

يـــــــــــــهح      ف  عـــــــــــــافـــــــــــــِ ر  كـــــــــــــَ ٍ  َلحضـــــــــــــــــــــــــــَ رحمـــــــــــــَ  َذا عـــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد :

دح َوَرَدتح  غــــــــــــــاً قــــــــــــــَ بــــــــــــــِ يــــــــــــــح غــــــــــــــَ َزُف  بـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  ال تـــــــــــــــُ

ِرفُ      غـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ٍر تـ بـــــــــــــــاِج حبـــــــــــــــَح ـــــــــــــــح نح أَث  كـــــــــــــــَبن  مـــــــــــــــِ

  
بَاِء السَِّميُن ، : البُغَْيبغُ و  عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. تَْيُس الّظِ

 ، قالَهُ الَخِليُل. عنههللارضيِل َجْعفٍَر ِذي الَجنَاَحْين ، َعلَى ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ َوالّسالم ، كانَْت آِل  بهاٍء : َضْيعَةٌ بالَمِدينَِة ، البُغَْيبِغَةُ و

. ، وسلموآلهعليههللاصلىَكثِيَرةُ النَّْخِل ، آلِل َرُسوِل هللا  الماِء ، َعْيٌن َغِزيَرة *و  نَقَلَهُ اللَّْيُث َواألَْزَهِريُّ

ً  َعَدا َطلَقًا يُقَاُل :و  عِن اْبِن األَْعَرابِّيِ. : إذا كاَن ال يُْبِعُد فِيِه ، بُغَْيبِغا

 َهاَج. إذا الدَُّم : بَغَّ  قال أَبُو َعْمٍرو :و

ِغيُر ، وِهَي بهاٍء. البُغُّ  قال أَبُو ُعَمَر الّزاِهُد :و ّمِ : الَجَمُل الصَّ  ، بالضَّ

 في اللَِّساِن : ِحكايَةُ بَْعِض الَهِديِر.و : حكايَةُ َضْرٍب ِمَن الَهِديرِ  البَْغبَغَةُ  قال اللَّْيُث :و

 الغَِطيُط في النَّْوِم. : البَْغبَغَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 الَجْيُش ، أْي : داَسُهم َوَوِطئَُهْم. بَْغبَغَُهمُ  يُقَاُل : الدَّْوُس َوالَوْطُء ، أَْيضا : البَْغبَغَةُ و قال :

 : الُمَخلُِّط. الُمبَْغبِغُ و قال :
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ّيٍ :قال و  السَِّريُع العَِجُل. : الُمبَْغبِغُ  اْبُن بَّرِ

 عن أَبي حاتِم ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ يَِصُف ِحَماًرا : قَِريٌب ، أي : وتُْكَسُر الباُء الثّانِيَةُ ، على ِصيغَِة الَمْفعُوِل ، ُمبَْغبَغٌ  قََربٌ و

َت   بـَعحَد الَقَرِب  ُبَـغحَبغِ َيشح
 امل

 ساَعةً ثُمَّ يَْشتَقُّ أُْخَرى. يُبَْغبِغُ  أي :

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليِه :

 ، بالفَتْحِ : ِحَكايَةُ بَْعِض الَهِديِر ، قال ُرْؤبَةُ : البَْغبَاغُ 

  ِ َبِه  بـَغحَبايِ ِبَرجح  (3)اهلَِديِر البَـهح
__________________ 

 مد بن  سن الزايدي.عن أيب طاهر  مد بن  « : بستيغ»( يف معجم البلدان 1)
 لقرب رشائه. 113/  16( يف التهذيب 2)
 .«و»بد  « أو»ابلقاموس :  (*)
 .«به»َوالتهذيب « هبنه»انظر اللسان « هبباه اهلدير»ويرو  « بعباع اهلدير»( ويرو  : 3)
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َوايَةُ   بالَخاِء ال َغْيُر.« بَْخبَاخِ الَهِديرِ »وقال الّصاَغانِيُّ : الّرِ

 : َكثِيُر الماِء. بُغَْيبِغٌ  َمْشَربٌ وَ 

 : ُشْرُب الماِء. البَْغبَغَةُ وَ 

ّمِ : ، بُلُوًغا الَمَكاَن ، بَلَغَ   :[بلغ]  .(1) (ََلْ َتُكونُوا ابِلِغيِه ِإاّل ِبِشقِّ اْْلَنْ ُفسِ )َواْنتََهى ، وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى :  َوَصَل إِلَْيهِ  بالضَّ

 .(2) (فَِإذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ )وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى :  َعلَْيِه ،شاَرَف   :بَلَغَه أَو

: االْنتَِهاُء إلى أَْقَصى الَمْقِصِد َوالمْنتََهى ، َمَكانًا كان ، أو َزمانًا ، أو أَْمًرا  (3) اإِلْبالغُ وَ  البُلُوغُ  أي : قاَرْبنَهُ ، وقاَل أَبُو القاِسِم في الُمْفَرداِت :

ُه َوبَ َلَغ َأْرَبِعنَي َسَنةً )ُموِر الُمقَدََّرةِ. وُربََّما يُعَبَُّر بِه عن الُمَشاَرفَِة عليِه ، وإِن لَم يُْنتَهَ إِلَْيِه ، فِمَن االْنتَِهاِء : ِمَن األُ   (4) (َحّّت ِإذا بَ َلَغ َأُشدَّ

أي ُمْنتَِهيَةٌ في التَّْوِكيِد  (8) (َأمْيان  َعَلْينا ابِلَغة  ) و (7) (َلَعلِّي أَبْ ُلُغ اْْلَْسبابَ ) و (6) (فَ َلّما بَ َلَغ َمَعُه السَّْعيَ ) و (5) (ما ُهْم بِباِلِغيهِ ) و

ْوجِ ُمَراَجعَتَُها فِلْلُمشاَرفَِة ؛ فإِنَّها إذا اْنتََهْت إلى أَْقَصى األََجِل ال يَِصحُّ لل (9) (فَِإذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَْعُروف  ) ، وأَّما قوله : زَّ

 َوإِْمَساُكها.

ً  في الَجْوَدةِ  بَلَغَ وَ  الغاُلُم : أَْدَرَك ، بَلَغَ و  َوْقَت الِكتاِب َعلَْيِه َوالتَّْكِليِف ، وَكذِلَك : بَلَغَ  ، كما في العُبَاِب ، وفي الُمْحَكِم : أي اْحتَلََم ، كأَنَّهُ  َمْبلَغا

بِيُّ ، والجاِريَةُ : إذا أَْدَرَكا ، وُهَما بَلَغَ  ِذيِب :الجاِريَةُ ، وفي التَّهْ  بَلَغَتِ   .باِلغَانِ  الصَّ

 قال ُرْؤبَةُ يَْمَدُح الُمَسبَِّح بن الَحَواِرّيِ بِن ِزيَاِد بِن َعْمٍرو العَتَِكيُّ : فِيهِ  ُمبَاِلغٌ  : أَْبلَغُ  ثَنَاءٌ و

ِد ِ   ــــــــــــح ب عــــــــــــَ ــــــــــــِ رح ل ــــــــــــُ رح ق ــــــــــــَ غح ب ــــــــــــِّ ل ــــــــــــَ غِ وَ  بـ ــــــــــــُ ل ــــــــــــح  ابـ

نـــــــــــذِء      َن الـــــــــــثـــــــــــ  حـــــــــــًا ُحســـــــــــــــــــــــــح بـــــــــــِّ غِ ُمســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــَ  األَبــــــــــــح

  
ً  في الَجْوَدةِ  بَلَغ َجيٌِّد ، وقَدْ  أي : ، باِلغٌ  ءٌ شيىْ و  .َمْبلَغا

بِيعِ ، َعْنهُ ، قال  ، باِلغٌ  جاِريَةٌ  في ِكتَاِب النَِّكاحِ :ـ  هللارحمهـ  قال الّشافِِعيُّ و بغَْيِر هاٍء ، هَكَذا َرَوى األَْزَهِريُّ َعْن َعْبِد الَمِلِك َعِن الرَّ

ةٌ في اللُّغَِة ، قال : وَسِمْعُت فَُصحاَء العََرِب يَقُولُوَن : جاِريَةٌ  (10) [وقوله]األَْزَهِريُّ : والّشاِفِعيُّ فَِصيٌح  أَةٌ ، وهكذا قَْولُُهْم : اْمرَ  باِلغٌ  ُحجَّ

 .بَلَغَتْ  وقَدْ  ُمْدِرَكةٌ  لْم يَُكْن َخَطأً ؛ ألَنَّهُ األَْصُل ، أي : باِلغَةٌ  لَْو قال قائٌِل : جاِريَةٌ و عاِشٌق ، َوِلْحيَةٌ ناِصٌل ، قال :

ُجُل ، كعُنَِي : ُجِهدَ  بُِلغَ  يُقَال :و  وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد : الرَّ

ا  اهبــــــــــــــُ تح رِقــــــــــــــَ عــــــــــــــَ بــــــــــــــاَب َخضــــــــــــــــــــــــــــَ  إن  الضــــــــــــــــــــــــــــِّ

ا      مــــــــــّ ِف لــــــــــَ يــــــــــح تح لــــــــــلســــــــــــــــــــــــ  غــــــــــَ لــــــــــِ ا بــــــــــُ اهبــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــَ  َأحح

  
تَُها َوَمنَاقِبَُها. (11)أي : َمْجُهوُدَها   ، وأَْحَسابُها : َشَجاَعتُها َوقُوَّ

َشاُء إلَى الَكَرِب ، التَْبِلغَةُ و َمْخَشِريُّ  بتَْبِلغَةٍ  وِمْنهُ قَْولُهم : َوَصَل ِرَشاَءهُ  : َحْبٌل يُوَصُل بِه الّرِ  يَْبلُغَ  يُوَصُل بِه َحتَّى (12) : وُهَو َحْبٌل ، قال الزَّ

 .تَباِلغَ  يُقَاُل : ال بُدَّ ألَْرِشيَتُِكْم ِمنْ  تَبَاِلغُ  ج : الماَء.

 نَِهايَةٌ في الُحْمِق ، الُمراُد : ما يُِريُد ، أَو يَْبلُغُ  َحماقَتِه (13) َمعَ  ُهوَ  أي : بالفَتْحِ ، ، بَْلغَةٌ وَ  ويُْكَسُر ، بالفَتْحِ ، ، بَْلغٌ  أَْحَمقُ  قال الفَّراُء : يُقَاُل :و

 فِيِه. باِلغٌ 

ً  ، وَسْمعاً ال بَْلغٌ  اللُهمَّ َسْمٌع ال يُقَاُل :و قال : ، يُقَاُل ذِلَك  يَْبلُغُنَا كَما في العُبَاِب ، وفي اللَساِن : َوال ، ويُْكَسراِن ، أي : نَْسَمُع بِه َوال يَتِمُّ ، بَْلغا

 واِحَدُهْم َوال يَُحقِّقُونَهُ. يَْبلُغُ  قالَهُ الِكَسائِيُّ ، أَْو للَخبَرِ  أَو يَقُولُه َمْن َسِمَع َخبًَرا ال يُْعِجبُه ، إذا َسِمعُوا أَْمًرا ُمْنَكًرا ،

 قال الحاِرُث بُن ِحلَِّزةَ : أَْيَن أُِريَد بِه ، يَْبلُغُ  نافِذٌ ، باِلغٌ  أي : بالفَتْحِ  بَْلغٌ  أَْمُر هللاِ و
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ُر ا   ـــــــــــــــح ِن َوأَم ـــــــــــــــح َوَدي مح ابأَلســـــــــــــــــــــــــــــح َداهـــــــــــــــُ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  فـ

ِه      غٌ لـــــــــــّ لـــــــــــح اءُ  بــــــــــــَ يـــــــــــَ قـــــــــــِ قـــــــــــَ  بـــــــــــِه األشـــــــــــــــــــــــــح  َتشـــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 .7( سورة النحر اآية 1)
 .234( سورة البقرة اآية 2)
 ( يف املفردات املطبوع : البلوي َوالبالي.3)
 .15( سورة األحقاف اآية 4)
 .56( سورة غافر اآية 5)
 .102( سورة الصافات اآية 6)
 .36( سورة غافر اآية 7)
 .39( سورة القلم اآية 8)
 .2( سورة الطال  اآية 9)
 ( زايدة عن التهذيب.10)
 .«كذا ابألصر ا ولعلها : جهدت ليطاب  بلغت»( كذا ابألصر َواللسان وهبامشه : 11)
 ُحبيٌر.( يف األساس : 12)
 ( يف اللسان : من محاقته.13)
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 .(1) (ِإنَّ هللَا ابِلُغ َأْمرِهِ )وهو من قوله تعالى : 

 .باِلغٌ  أي : َكذِلَك ، بَْلغٌ  َجْيشٌ و

 ُمتَنَاٍه في الَخباثَِة. َخبِيثٌ  إِتْباٌع ، أي ِمْلٌغ ، بَكْسِرِهَما : بِْلغٌ  َرُجلٌ  قال الفَّراُء :و

ٌح ، َولَْحٌم ِزيٌَم ، وَمكاٌن ِسًوى  َسَكاَرى َوُحبَاَرى مثل : الباَلَغىو كِعنٍَب ، البِلَغُ و ويُْكَسُر ، بالفَتْحِ ، البَْلغُ و وِمثُْل الثّانِيَِة : أَْمٌر بَِرٌح ، أي : ُمبَّرِ

ُجلُ  بَلُغَ  ، وقَدْ  بُلَغاءَ  ، البَِليغِ  ةَ ُمَراِده ، وَجمعُ َونَِهايَ  بِِعبَاَرتِه ُكْنهَ َضِميِره ، يَْبلُغُ  الَِّذي الفَِصيحُ  البَِليغُ  ، وِديٌن قِيٌَم ، وهو : ، قال  باَلَغةً  َكَكُرمَ  الرَّ

ً  صارَ  أَْغفَلَهُ الُمَصنُِّف تَْقِصيًرا ، أي : ِذْكَر الَمْصَدِر ، والَمْعنَى :وَ  َشْيُخنا :  .بَِليغا

ً  ُكوَن بَِذاتِهأََحُدُهما : أَْن يَ  : (2)َعلَى َوْجَهْين  الباَلَغةُ و قُْلُت : َوذِلَك بأَْن يَْجَمَع ثاَلثَةَ أَْوَصاٍف : َصَواباً في َمْوضوعِ لُغَتِه ، وِطْبقًا للَمْعنَى  بَِليغا

 .الباَلَغة الَمْقُصوِد بِِه ، وِصْدقًا في نَْفِسِه ، وَمتَى اْختُِرَم َوْصٌف ِمْن ذِلَك كاَن نَاقِصاً في

ً  الثاني : أَْن يَُكونَ وَ   ْقبَلَهُ الَمقُوُل لَهُ.بِاْعتِبَاِر القائِِل َوالَمقُوِل لَهُ ، وُهو أَْن يَْقِصَد القائُِل بِه أَْمًرا َما ، فيُوِرَدهُ َعلَى َوْجٍه َحِقيٍق أَْن يَ  بَِليغا

وُل َمْن قاَل : َمْعناهُ : قُْل لَُهْم إِْن أَْظَهْرتُْم ما في أَْنفُِسُكْم قُتِْلتُْم ، يَْحتَِمل الَمْعنَيْيِن ، وق (3) (َوُقْل هَلُْم يف أَنْ ُفِسِهْم قَ ْواًل بَِليغاً )قَْولُه تَعالَى : وَ 

ْفُهْم بَمكاِرهَ تَْنِزُل بِِهْم ، فإَِشاَرةٌ إلى بَْعِض ما يَْقتَِضيه ُعُموُم اللَّْفِظ ، قالَهُ ال  ّراِغُب.، وقَْوُل من قاَل : َخّوِ

 .«ءْ ْء َوال تُْبِطىال تُْخِسى» َسأَلَهُ ُمعَاِويَةُ َعِن الباََلَغِة ، فقَال : عنههللارضيقََرأُْت في ُمْعَجِم الذََّهبِّيِ ، في تَْرَجَمِة ُصحاِر بِن َعيّاٍش العْبِدّيِ وَ 

ُل إلَى ال يُتَبَلَّغُ  وُهَو : ما كَسحاٍب : الِكفَايَةُ ، الباَلغُ و  (4) (ِإنَّ يف هذا لََبالغاً ِلَقْوم  عاِبِدينَ )ِء الَمْطلُوِب ، وِمْنهُ قَْولُه تَعالَى : شَّيبِه َويُتََوصَّ

 أي : ِكفَايَةً ، وَكذا قَْوُل الّراِجِز :

الِي  اَ  ابلـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــَ نح ُدنــــــــــــــــــــح زَج  مـــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــــــَ

َدَة ابلـــــــــــــــــــــــــــــدِّابيِ و      عـــــــــــــــــــــــــــــح ِر املـــــــــــــــــــــــــــــِ  ابكـــــــــــــــــــــــــــــِ

  

َدِة املِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِع  يــــــــــــــــــــــِّ َرٍة جــــــــــــــــــــــَ ِكســــــــــــــــــــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــــِ

  
بــــــــــــايِ    ن صــــــــــــــــــــــــــِ ف  مــــــــــــِ ِح أو مــــــــــــا خــــــــــــَ لــــــــــــح  ابملــــــــــــِ

  
 ؛ وُهَما : التَّْبِليغِ وَ  اإِلْبالغٍ  االْسُم ِمنَ  : الباَلغُ و

ً و ، إِْبالغا الَخبَرَ  أَْبلَغَهُ  يُقَال : اإليصاُل ،  ، والثّانِي أَْكثَُر ، قالَهُ الّراِغُب ، وقَْوُل أَبِي قَْيِس بِن األَْسلَِت السُّلَمي : بَلَّغَهُ تَْبِليغا

ا :  ــــــــــَ ن ــــــــــِر اخلــــــــــَ ي قــــــــــِ ــــــــــِ دح ل قحصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ تح َومَل تـ ــــــــــَ ــــــــــال  ق

دح      قــــــــــــــَ اًل لــــــــــــــَ هــــــــــــــح تَ مــــــــــــــَ غــــــــــــــح لــــــــــــــَ ي أَبـــــــــــــــح اعــــــــــــــِ  َألــــــــــــــحَ

  
 وأَْنعَْمَت.ُهَو ِمْن ذِلَك ، أي : قَد اْنتََهْيَت فِيه ، وأَْوَصْلَت ، 

 ، أي : بَيَاٍن كاٍف. باَلغٍ  أي : هذا القُْرآن ذُو (5) (هذا َبالغ  ِللّناسِ )قَْولُه تَعَالَى : وَ 

 .اإِلْبالغُ  ، أي : (6) (فَ َهْل َعَلى الرُُّسِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ )قولُه تَعَالَى : وَ 

ْمتَُها أَْن تُْعَضَد ، أَو تُْخبََط ، إاّل ِلعُْصفُوِر قَتٍَب  الباَلغِ  ِمنَ  كذا في العُبَاِب ، َوفي اللَّساِن : َعنّا َعلَْينَاُكلُّ رافِعٍَة َرفَعَْت » : في الَحِديثِ و فَقَْد َحرَّ

ْرَوى بفَتْح الباِء َوَكْسِرَها ، فإِْن كاَن بالفَتْحِ فلَهُ يَْعنِي الَمِدينَةَ َعلَى ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ َوالسَّالِم ، ويُ  «، أو َمَسّدِ َمَحالٍَة ، أو َعَصا َحِديَدةٍ 

أَقاَم  وقد التَّْبِليغِ  ، أْي : ِمْن َذِوي بَلَّغُونا : الَِّذينَ  ، أي الباَلغِ  ِمن القُْرآِن َوالسُّنَِن ، أو الَمْعنَى : ِمْن َذِوي (7) بَلَغَ  أي ما َوْجَهاِن ، أََحُدُهما :

 أي : ِمنْ  قال الَهَرِويُّ : ويُْرَوى بالَكْسِر ، َعطاًء ، كذا في التْهِذيِب َوالعُبَاب ، (8)الَحِقيِقّيِ ، كما تَقُول : أَْعَطْيُت  ْصَدرِ االْسَم ُمقاَم المَ 

ْر ،و في األْمر اْجتََهدَ  بالَكْسِر : إذا ، بِالًغاوَ  بالََغ يُبَاِلُغ ُمبَالَغَةً  ، ِمنْ  التَّْبِليغِ  في الُمبَاِلِغينَ  َعنّا  تُبَلِّغُ  َوالَمْعنَى : ُكلُّ َجماَعٍة أَْو نَْفٍس  لَم يُقَّصِ

ثِيَن « الباُّلغ ِمنَ »ويُْرَوى أَْيضاً : « ر ف ع»وْلتَْحِك. قلُت : وقْد ذُِكَر هذا الَحِديُث في  فْلتُبَلِّغْ  َوتُِذيُع ما نَقُولَهُ ، ِمثَال الُحّداِث ، بَمْعنَى الُمَحّدِ

 ْقنَا اإِلَشاَرةَ إِلَْيِه ، وكاَن َعلَى الُمَصنِِّف أَْن يُورَدهُ ُهنَا ؛ لتَْكُمَل لَه اإِلَحاَطةُ.، وقد أَْسبَ 



10987 

 

__________________ 
 .3( سورة الطال  اآية 1)
 .«بلغ»( انظر املفردات 2)
 .63( سورة النساء اآية 3)
 .106( سورة األنبياء اآية 4)
 .52( سورة إبراهيم اآية 5)
 .35( سورة النحر اآية 6)
 بتشديد الالم ا واللسان كاألصر.« بّلغ»( ضبطت يف النهاية 7)
 ( يف النهاية َواللسان : أعطيته.8)
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فَِة ، قال أَبو ُعبَْيٍد : : األََكاِرعُ  الباِلغَاءُ و ُب ياْيَها ، بلُغَِة أَْهِل الَمِدينَِة الُمَشرَّ بَْت ، فإِّن باْي بالفَتْحِ َوإِْسَكاِن الياِء أي : أنَّ الَكِلَمةَ فاِرِسيَّ  ُمعَرَّ ةٌ ُعّرِ

ْجُل ، وَها : عالَمةُ الَجْمعِ ِعْنَدُهْم ، وَمْعنَاهُ : األَْرُجُل ، ثم أُْطِلَق َعلَى أَكاِرعِ الّشاةِ َونَْحِوَها ، ونََها أَْيضاً : باْجَها ، وهذا ُهَو  : الّرِ ويَُسمُّ

ْل.الَمشُهوُر ِعْنَدُهم ، وهذا ا  لتَّْعِريُب َغِريٌب ، فَتَأَمَّ

 الِوشايات. ِمثْلُ  : الباَلغاتُ و

ّمِ : البُْلغَةُ و  ، أي : ِكفَايَةٌ. بُْلغَةٌ و ، باَلغٌ  زاَد األَْزَهِري : وال فَْضَل فِيه ، تَقُوُل : في هَذا بِه ِمَن العَْيِش ، يُتَبَلَّغُ  ماو الِكفَايَةُ  ، بالضَّ

لِه َوفَتْح ثانِيَه َوَكْسِر الغَْينبَكْسِر أَ  البِلَِغينَ و  بَلَْغتَ  (1) [قد]»ِحيَن ظِفَر بَِها  في قَْوِل عائَِشةَ َرِضَي هللاُ تَعالَى َعْنَها ِلعَلّيٍ َرِضَي هللاُ تَعالَى َعْنهُ  وَّ

لُه هَكذا ُرِوَي ، البِلَِغينَ  ِمنّا وقِيَل : َمْعنَاهُ أنَّ الَحْرَب قَْد  َمْبلَغٍ  ِمنّا ُكلَّ  بَلَْغتَ  أَراَدْت : وُهَو َمثَلٌ  الّداِهيَةُ  أي : َمع فَتْحِ الاّلم ، وَمْعنَاهُ : ويَُضمُّ أَوَّ

البَِرِحيَن َواألَْقَوِريَن ، وُكلُّ هَذا ِمَن الدََّواِهي ، قال ابُن  (2)لَِقيَت ِمنّا  ، وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : ُهَو ِمثْل قَْوِلِهْم : َمْبلَغٍ  ِمْنَها ُكلَّ  بَلَغَتْ وَ  َجِهَدتْها ،

ٌح ، ثُمَّ ُجِمعَا َعلَى السَّالَمِة إِيذانًا بأَنَّ الُخُطوَب في ِشدَّةِ  بَِليغٌ  ، أي : بِْلغٌ  األَثِيِر : واألَْصُل فِيِه كأَنَّهُ قِيَل : َخْطبٌ  ، َوأَْمٌر بَِرٌح ، أي : ُمبَّرِ

ٌد ،نكايَ  أَْن يُْجَرى إْعَرابُه َعلَى النُّوِن ، والياُء يُقَرُّ بحاِلِه ،  نُِقَل في إِْعَرابَِها َطِريقاِن ، أََحُدُهما : وقَدْ  تَِها بَمْنِزلَِة العُقالِء الِّذيَن لَُهْم قَْصٌد َوتَعَمُّ

 ، كما في العُبَاِب. البِلَِغينَ  ، َوأَُعوذُ باهلِل ِمنَ  البِلَِغينَ  ، ولَِقيتُ  لبِلَغُونَ ا فيُقَاُل : هِذه ويُْعَرب ما قَْبلَه ، أَبًَدا ، أَْو تُْفتَح النُّونُ 

ً  الفاِرسُ  بَلَّغَ و  وفي األساس : في َعْدِوِه. : َمدَّ يََدهُ بِِعناِن فََرِسه ؛ ليَِزيَد في َجْريِه ، تَْبِليغا

 وَوَصَل ُمَراَده ، قال : بَِكذا : اْكتَفَى بِه ، تَبَلَّغَ و

غح  لـــــــــــ  ـــــــــــَ بـ ـــــــــــَ ِديـــــــــــَدهـــــــــــا  تـ اِب جـــــــــــَ يـــــــــــَ الِ  الـــــــــــثـــــــــــِّ  أَبخـــــــــــح

مِ وَ      ُم ابلـــــــَقضـــــــــــــــــــــح َرَ  اخَلضـــــــــــــــــــــح دح ىت  يـــــــُ ِم حـــــــَ  ابلـــــــَقضـــــــــــــــــــــح

  
 .بُْلغَةٌ  ، أي : تَبَلُّغٌ  يُقَاُل : هذاوَ 

 َوِمْنهُ قَْوُل قَْيِس بِن َذِريحٍ : ، بَلَغَ  َحتّى البُلُوغَ  تََكلََّف إِلَْيهِ  إذا الَمْنِزَل : تَبَلَّغَ و

يــــــــــــِه  َب مُث  َذَررحِت فــــــــــــِ لــــــــــــح ِت الــــــــــــقــــــــــــَ قــــــــــــح قــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

ورُ      طـــــــــــــُ ـــــــــــــفـــــــــــــُ َبَم ال تـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـــــــــــــَم فـــــــــــــال لـــــــــــــِ َواِ  فـــــــــــــَ  هـــــــــــــَ

  

غَ  لــــــــــــ  بـــــــــــــَ ُث مَل  تـــــــــــــَ يــــــــــــح غح حــــــــــــَ لــــــــــــُ بـــــــــــــح راٌب  يـــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

  
زحٌن َوملَح وَ    غح ال حــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح بـ ــــــــــــــــــَ ُرورُ  يـ  ســــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 .بَلَغَ  َحتَّى البُلُوغَ  أي : تََكلَّفَ 

. اْشتَدَّْت ، أي : بِِه الِعلَّةُ ، تَبَلَّغَتْ و َمْخَشِريُّ ، والّصاَغانِيُّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوالزَّ

ْر ،و : اْجتََهدَ  بِالًغاو ، ُمبَالَغَةً  في أَْمِري بالَغَ و  َوهذا قَْد تَقَدََّم بِعَْينِه ، فُهَو تَْكراٌر. لَم يُقَّصِ

 يُْستَْدَرُك عليِه :* ومّما 

 ِء.: الُوُصوُل إِلَى الشَّيْ  الباَلغُ 

 ، كَمْبلَِغه. َمْبلَغَتَه فاُلنٌ  بَلَغَ وَ 

 النَّْبُت : اْنتََهى. بَلَغَ وَ 

باُغ في الِجْلِد : اْنتََهى فِيِه ، عن أَبِي َحنِيفَةَ. تَبَالَغَ وَ   الّدِ

 : حاَن إِْدَراُك ثََمِرَها ، َعْنهُ أَْيضا.النَّْخلَةُ َوَغْيُرَها ِمَن الشََّجِر  بَلَغَتِ وَ 

ذِلَك ِمثُل : أَْدَرَكنِي وَ  ، قال الّراِغُب : (4) (َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكَْبِ ِعِتيًّا)وفي َمْوِضعٍ :  (3) (بَ َلَغِ َ اْلِكَْبُ َواْمَرَأِت عاِقر  )في التَّْنِزيِل : وَ 

 الَمَكاُن ، وأَْدَرَكنِي. بَلَغَنِي ، وال يَِصحُّ  (5) [الَجْهدَ ]الَجْهُد ، وأَْدَرْكُت 

 .الَمبَاِلغَ  في الِعْلمِ  بَلَغَ  ، يُقَال : الَمْبلَغِ  : َجْمعُ  الَمبَاِلغُ وَ 
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 ، كَمْقعٍَد : النَّْقُد ِمَن الدََّراِهِم َوالدَّنانِيِر ، ُمَولََّدةٌ. الَمْبلَغُ وَ 

 بِه. َمْبلُوغٌ  هللاُ بِه ، فهو بَلَغَ وَ 

 .البَِليغَ  بِه األََذى َوالَمْكُروهَ  بَلَغَ  إِلَْيِه : فَعَْلُت بِه ما أَْبلَْغتُ وَ 

 فيِه الَهمُّ َوالَمَرُض : تَنَاَهى. تَبَالَغَ وَ 

 .يَتَبَالَغُ  ولِكن بِبَِليغٍ  َولَْيَس ِمْن أَْهِلها ، يُقَال : ما ُهوَ ـ  أي : الفََصاَحةَ ـ  ، الباَلَغةَ  في َكالِمه : تَعَاَطى تَبَالَغَ وَ 

 قال ثَْعلٌَب : (6) (َأْم َلُكْم َأمْيان  َعَلْينا ابِلَغة  )قوله تَعَالَى : وَ 

__________________ 
 النهاية.( زايدة عن التهذيب َواللسان وَ 1)
 ( يف النهاية : لقيت منه.2)
 .40( سورة آ  عمران اآية 3)
 .8( سورة مرمي اآية 4)
 ( زايدة عن املفردات.5)
 .39( سورة القلم اآية 6)
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نـَـا َلُكمح َأنح نَفَي هبـَِا ا وقـاَ  َمر ًة : تح إىل  َمعحنـَـاُه ُموَجبـَـٌة أَبـًَدا ا قـَدح َحَلفح ا أي :  ابِلغـَـةٌ  غـايِتهــا ا وِقيــَر : ميَِاٌ أي قـَد انـحتَـهــَ
 ُمؤك َدٌة.

 في األَْمِر َجْهَدَك. تَْبلُغَ  : أَنْ  الُمبَالَغَةُ و

يرافّيِ ، وَمثَّل بِه ِسيبََوْيهٌ. الباَلَغةُ  ، بَكْسٍر ففَتْحٍ : البِلَْغنُ وَ   ، عن الّسِ

 للنّاِس بَْعِضِهْم َحِديَث بَْعٍض. يُبَلِّغُ  أَْيضاً : النَّّماُم ، عن ُكراع. وقِيَل : ُهَو الَِّذي البِلَْغنُ وَ 

 ، بَكْسره الباِء وفَتْحِ الاّلِم ، وتَْخِفيِفها ، عن اْبِن األَْعراِبّيِ : إذا اْستَْقَصى في َشتِْمه َوأَذاهُ. البِلَِغينَ  بهِ  بَلَغَ وَ 

 اٍن : الُحّداُث.، كُرمّ  الباُّلغُ وَ 

ً  الشَّْيُب في َرأِْسه بَلَّغَ  في نََواِدِر األَْعَراِب ، الْبِن األَْعَرابِّيِ :وَ  َل ما يَْظَهُر ، وَكذِلَك بَلََّع بالعَْيِن الُمْهَملَِة ، وَزَعَم البَْصِريُّوَن  تَْبِليغا : َظَهَر أَوَّ

ُمْعَجَمةً ، َسماعاً ، وُهَو حاِضٌر في  بالغَْينِ  ، بَلَّغَ  َعْن ثَْعلٍَب :ـ  (1) [الصولي]ْعرابّيِ ، ونَقََل أَبُو بَْكٍر أنَّ الغَْيَن الُمْعَجَمةَ تَْصِحيٌف مَن اْبِن األَ 

 َمْجِلِسه.

يَِة َحْيُث اْنتََهى َطَرُف الَوتَِر ثاَلَث ِمراٍر ، أَْو أَْربَعاً ؛ ِلَكْي يَثْبَُت الَوتَُر ، التَّْبِلغَةُ وَ  َحَكاهُ أَبُو َحنِيفَةَ ، َوَجعَلَه اْسماً ؛  : َسْيٌر يُْدَرُج َعلَى الّسِ

 كالتَّْوِديَِة ، والتَّْنِهيَِة.

ّمِ : َمداُس الرجِل ، ِمْصِريَّ  البُْلغَةُ وَ   ةٌ ُمَولََّدةٌ.، بالضَّ

 .بِْلغٌ  ، بالَكْسِر : تأْنِيُث قَْوِلِهْم : أَْحَمقُ  بِْلغَةٌ  َحْمقَاءُ وَ 

ٌث ، َذَكَرهُ ابُن نُْقَطةَ. الباَلغِ  أَبُواوَ   ِجْبِريُل ، كَسحاٍب : ُمَحّدِ

ةً ، وقِيَل : الهابِي في الهواِء ، قالَهُ اللَّْيُث ، : البَْوغاءُ   :[بوغ] وقِيَل : النّاِعُم الَِّذي يَِطيُر ِمْن ِدقَّتِه  التُّراُب عامَّ
(2) .  إذا ُمسَّ

ْخَوةُ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : هيوَ   نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وِمْنهُ َحِديُث َسِطيحٍ : كأَنََّها َذِريَرةٌ ، الَّتِي التُّْربَةُ الّرِ

 الدَِّمنح  بـَوحغاءُ تـَُلف ُه يف الرِّيِح 
يُح في» : وهذا اللَّْفُظ كأَنَّهُ ِمَن الَمْقلُوِب ، تَْقِديُره :قال ابُن األَثِيِر  َمن بَْوَغاءِ  تَلُفُّهُ الّرِ َوايَة األُْخَرى :« الّدِ  ويَْشَهُد لَهُ الّرِ

 الدَِّمنح  بِبَـوحغاءِ تـَُلف ه الرِّيُح 
ِة : «بَْوَغاءُ وَ  إِنَّما ِهَي ِسبَاخٌ »الَحِديُث في أَْرِض الَمِدينَِة :  ِمْنهُ وَ  مَّ ّي ِلِذي الرُّ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  ح  هبـــــــــــــــــَِ وحغـــــــــــــــــاءَ َتشـــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ فٍّ َولرًَة  بـ  قـــــــــــــــــُ

رِ      فــــــــــح ٍة عـــــــــــُ لـــــــــــَ رحَب آمـــــــــــِ ا تــــــــــــُ هـــــــــــَ يــــــــــــح لـــــــــــَ ن  عـــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــــُ

  
 قاَل آَخُر :وَ 

ٌم  وحال هـــــــــاشـــــــــــــــــــــــِ ُرَ  لـــــــــَ مـــــــــح عـــــــــَ َرتح  (3)لـــــــــَ فـــــــــ  عـــــــــَ  مـــــــــا تــــــــــَ

داَن يف      غــــــــــــح ــــــــــــَ بـ ابــــــــــــِ هــــــــــــَ ائــــــــــــِ وحغــــــــــــَ ــــــــــــَ َدمــــــــــــانِ  بـ  الــــــــــــقــــــــــــَ

  
 َوَسِفلَتُُهْم. طاَشةُ النّاِس َوَحْمقاُهمْ  : البَْوَغاءُ  اللَّْيُث :قال و

 االْختِالُط. بَْيَن القَْوم : البَْوغاءُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

يِب : رائَِحتُه. البَْوَغاءُ و قال :  ِمَن الّطِ

 صاِحُب السُّنَِن ، وَغْيُره.وِمْنَها اإلماُم أَبُو ِعيَسى التِّْرِمِذيُّ  ، كُهوٍد : ة ، بتِْرِمَذ ، بُوغُ و
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يَْرِوي َعن الفَْضِل بِن ُموَسى ، وَغْيِره ، نَقَلَهُ  الباِغيُّ  ِمْنَها إِْسَماِعيلُ  َمْعناهُ : البُْستَاُن ، فاِرِسيَّةٌ ، بَْينََها َوبَْيَن َمْرَو فَْرَسَخانِ  : ة ، بَمْرَو ، باغُ و

 ياقُوت.

ْحمِن  (4)باألَْنَدلُِس ، ِمْن ُكوَرةِ إْلبِيَرةَ ، بَْيَن الَمْغِرِب  : د ، بالَمْغِربِ  باَغةُ و والِقْبلَِة ِمْنَها ، وبَْينَها َوبَْيَن قُْرُطبَةَ َخْمُسوَن ِميالً ، ِمْنَها : َعبُد الرَّ

ْحمن ، قاِضي الَجَماَعِة بقُْرُطبَةَ ، قال ابُن بَْشُكوال :بُن أَ  ، اْستْقضاهُ الَخِليفَةُ ِهشاُم بُن الَحَكِم  باَغةَ  أَْصلُه ِمنْ  ْحَمَد بِن أَبِي الُمَطّرِف عبِد الرَّ

جاِل. 402في َدْولَتِه الثّانِيَِة سنة   ، وكاَن ِمْن أَفاِضِل الّرِ

ْفعِ ، وقد َسقََطِت الواُو ِمْن بَْعِض النَُّسخِ ، والّصواُب إِثْباتَُها ، تُبَاغُ  إِنَّك لَعاِلٌم َوال قال الفَّراُء : يُقَاُل :و ، أي :  تُباُغونَ  ، وال تُباَغانِ  وال بالرَّ

َمْخَشِريُّ ، َوقاَل : َمْعنَاهُ أي : ال تُِصيبَُك َعْيٌن تُبَاِغيَك ُهنَا َذَكَرهُ الّصاَغانِيُّ ، وأَْوَرَدهُ بعُضهم في الُمْعتَّلِ ، وتَبِعَهُ  ال يُْقَرُن بَِك ما يَْغِلبُكَ  الزَّ

 .«ب ي غ»يُقَاُل : إِنَّهُ َمأُْخوذٌ ِمْن تَبَيََّغ الدَُّم ، أي ال تَبَيَُّغ بَك َعْيٌن فتُْؤِذيَك ، وَذَكَرهُ صاِحُب اللَِّساِن في وَ  بُسوٍء ، قال :

__________________ 
 اللسان لإليضاح.( زايدة عن 1)
 ( عن اللسان َوابألصر : من وقته.2)
 ( يف اللسان : لو ال أربٌض.3)
 .«الغرب»وابألصر « ابغة»( عن معجم البلدان 4)
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 ، َوأَْنَشُدوا : يُباغُ  عليِه ، ويُقَاُل : إِنَّهُ لَكِريٌم َوال يُباغُ  إذا بَغَى ، وفاُلٌن ما فاُلٌن َعلَى فاُلٍن : (2) أَباغَ  يُقَاُل :ـ  : (1)المعجم ـ  قلُت في

ًة  رميــــــــــــــَ َت كــــــــــــــَ بــــــــــــــح ر مح ِإنح َأصــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــَ ا تــــــــــــــُ  ِإمــــــــــــــّ

دح أَرا َ      قـــــــَ بـــــــايُ وال ـــــــــــــــــــــــــــــ  فـــــلـــــَ ا ـــــــــــــــــــــــــــــ  تـــــُ يـــــمـــــــَ ئـــــِ (3)لـــــَ
 

  
غَ و  فَقَتَلَهذ ، َكتَبَيََّغ. الدَُّم بِه : هاجَ  تَبَوَّ

غَ و يِت ، َعِن الفَّراِء : ونَصُّ  َغلَبَ  بِصاِحبِه : فاُلنٌ  تَبَوَّ ّكِ حاحِ : وَحَكى ابُن الّسِ غَ  الّصِ ُجُل بصاِحبِه فغَلَبَهُ ، تَبَوَّ غَ وَ  الرَّ  الدَُّم بصاِحبِه فقَتَلَهُ. تَبَوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الِّذي يَُكوُن في أَْجَواِف الِفقَعَِة. البَْوغُ 

غُ ال َحَكى بَْعُض األَْعَراِب : َمْن هذاوَ   َمْعنَاهُ : ال يُْحَسُد. ؟وَمْن هذا الُمبَيَُّغ َعلَْيه ؟َعلَْيهِ  ُمبَوَّ

غَ وَ  َق : إَذا اتََّسَع. تَبَوَّ  الشَّرُّ ، وتَبَوَّ

 َعْنَوةً. 31وَن في َسنَِة ، بَضّمِ الغَْيِن : بَْلَدةٌ ِمْن أَْعَماِل بُوَشْنَج ، من نََواِحي َهَراةَ ، جاَء ِذْكُرها في الفُتُوحِ ، فَتََحها الُمْسِلمُ  باُغون وَ 2

ّمِ ، البُُهوغُ  : [بهغ] َر للُمبَالَغَِة. ، باِهغٌ  يُقَال : هابِغٌ  كالُهبُوغِ  النَّْوُم ، أَْهَملَه الَجْوَهِري ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو ، بالضَّ  ُكّرِ

هُ بَْعُضُهم في الشَّفَِة. : ثََوَراُن الدَِّم ، البَْيغُ  : [بيغ]  نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد ، وَخصَّ

 بالُمثَنّاةِ الفَْوقِيَِّة ، كما َسيَأْتِي.عن ابِن َعبّاٍد ، وفي اللَِّسان : تاَغ ،  : َهلََك ، باَغ يَبِيغُ و

 في األِميرُ  َذَكَرهُ  ، عنههللارضيأَْدَرَك َزَمَن َعِلّيِ بِن أَبِي طاِلٍب ،  فاِرٌس ، ابُن قَْيِس بِن َعْبِد الَمِلِك بِن َمْخُزوٍم التَّْغِلبِيُّ : َكَشّدادٍ  البَيّاغُ و

 * َمْجُهوالً.[به]بُيِّغَ و بِه. اْنقََطْعُت بِه ، بَيَّْغتُ و .اإلْكَمالِ 

 َعِن ابِن َعبّاٍد. َعلَْيِه األَْمُر : اْختَلََط ، تَبَيَّغَ و

 َحتّى يَْقَهَرهُ : وقاَل بَْعُض العََرِب بِه الدَُّم : أَْن يَْغِلبَهُ  تَبَيَّغَ  وذِلَك ِحيَن تَْظَهُر ُحْمَرتُه في البََدِن ، وقاَل َشِمٌر : وَغلََب ، بِهِ  الدَُّم : هاجَ  بهِ  تَبَيَّغَ و

ُهَو َمْقلُوٌب ِمَن البَْغيِ ، أي : تَبَغَّى ، ِمثْل : َجبَُذ  بِه الدَُّم ، أي : تََردََّد فِيه الدَُّم ، وقِيَل : ُهو تََوقُُّد الدَِّم َحتَّى يَْظَهَر في العُُروِق ، وقِيَل : تَبَيَّغَ  :

َغ بالواِو َوالياِء ، وأَْصلُهُ ِمَن البَْوَغاِء ، وُهَو التُّراُب إَِذا ثاَر ، تَبَيَّغَ   َوما أَْيَطبَهُ ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ :َوَجَذَب ، وما أَْطيَبَهُ  في الَحِديِث و َوتَبَوَّ

 .«بأََحِدُكُم الدَُّم فيَْقتُلَهُ  يَتَبَيَّغْ  َعلَْيُكْم بالِحَجاَمِة ، ال: »

 َكثَُر. إَِذا اللَّبَُن : تَبَيَّغَ  : قال ابُن َعبّادٍ و

ياءُ و ِعيَاٍض ، ُسلَْيَماُن ، القاِضي ِمْنَها َشْيخُ  ، (4)بَْين َغْرناَطةَ َوقُْرُطبةَ  ة ، بالَمْغِربِ  وَضّمِ الغَْيِن : ، بالَكْسرِ  بِيغُوو دِ  الّضِ بِن  َعِليُّ بُن ُمَحمَّ

ُر ، أَْدَرَكهُ البِْرزاِليُّ ، ُوِلدَ   ، الّزاِهُد ،الّشاِعرُ  يُوُسَف الَخْزَرِجيُّ الغَْرناِطيُّ   نَقَلَه الحافُِظ. ببِيغُو البِيغيّانِ  الُمعَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 بِه الَمَرُض : إذا َغلَبَهُ. تَبَيَّغَ  بِه النَّْوُم : إَِذا َغلَبَهُ ، قالَهُ أَبُو َزْيٍد ، وكذا تَبَيَّغَ 

ةً كذا. تَبَيَّغَ وَ  ةً َكذا َوَمرَّ  الماُء ، إذا تََردََّد ، فتََحيََّر في َمْجَراهُ َمرَّ

 قالع َشِمٌر : أَْقَرأَِني اْبُن األَْعَرابِّيِ قَْوَل ُرْؤبَةَ :وَ 

ـــــــــــر أحُي  َ  ال ـــــــــــح ي ـــــــــــَ م ا ول لـــــــــــَ غِ فـــــــــــاعـــــــــــح ـــــــــــ  ي ـــــــــــَ بـ ـــــــــــ  ـــــــــــتـ  ابل

غِ      نحشـــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــِف املـــــــــــــــِ نـــــــــــــــِ َواَ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  أَبن  أَقـ

  

َُمغحَمغِ 
 َخلحرٌت كَخلحرِت الَكِذِب امل

ِه َواْشتَدَّ ، وقَْولُه َكتَبَيُّغِ  ِمْن ُكّلِ َوْجهٍ  التَّبَيُّغَ  فَسَّرَ وَ   :ـ  أَْنَشَدهُ ثَْعلَبٌ ـ  الّداِء إذا أََخَذ في َجَسِده ُكلِّ
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ا وَ  َو  أن  ُود هــــــــــــَ زِيــــــــــــغــــــــــــاُت اهلــــــــــــَ مح نــــــــــــَ لــــــــــــَ عــــــــــــح  تـــــــــــــَ

غَ      ـــــــــــ  ي ـــــــــــَ بـ ـــــــــــَ رِ  تـ فحصـــــــــــــــــــــــــِ ٍم َومـــــــــــَ ظـــــــــــح ر  عـــــــــــَ ينِّ كـــــــــــُ  مـــــــــــِ

  
__________________ 

واملثبت « أابي»والعبارة التالية وردت يف معجم البلدان « املعتر»املطبوعة الكويتية صـــححها يف ( كذا ابألصـــر ا يعين يف معجم البلدان ا ويف 1)
 هو الصواب ال ما ذهب إليه  ق  املطبوعة الكويتية.

 ( يف ايقوت : ابي.2)
 .«أابي»( معجم البلدان 3)
 *( ساقطة من الكويتية.)
 َجي ان.( يف معجم البلدان : بلدة ابألندل  من أعما  4)
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ْرهُ ، وُهَو يَْحتَِمُل أَْن يَُكون في َمْعنَى َرِكَب ، فَيَْنتَِصَب اْنتَِصاَب الَمْفعُوِل ، ويَُجوُز أَْن يَُكونَ   في َمْعنَى هاَج َوثاَر ، فيَُكوَن التَّْقِديُر َعلَى لَم يُفَّسِ

 وعدَّى الِفْعَل بَْعَد َحْذِف الَحْرِف. «َعلَى»فحَذَف « ثَاَر ِمنَِّي َعلَى ُكّلِ َعْظٍم َوَمْفِصلٍ »هذا : 

 َمْعنَاه : ال يُْحَسُد. ؟عليهِ  الُمبَيَّغُ  َحَكى بَْعُض األَْعَراِب : َمْن هذاوَ 

أَفتِيَشة ، وِمْن إِْحداها أَبُو  ِبيغوو ر ،الَحجَ  بِيغُوو أَبِي الَهْيثَِم ، بِيغُو بالَكْسِر : ِعدَّةُ قًُرى باألَْنَدلُِس غير الَّتِي َذَكَرها الُمَصنُِّف ، ِمْنَها : بِيغُووَ 

د يَِعيُش  ِد بِن َسِعيٍد األَْنَصاِريُّ  (1)ُمَحمَّ لَفّي. البِيِغيُّ  بُن ُمَحمَّ  ، َكتََب َعْنهُ الّسِ

 فصل التاءِ 
 مع الغني

 * ِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

اَغانِّيِ ، وقاَل اْبُن ُدَرْيٍد : ُهَو لَْطُخ َسَحاٍب َرقِيٍق ، ولَْيَس بثَْبٍت ، كذا في اللَِّساِن.، بالفَتْحِ ، أَْهَملَه الُمَصنُِّف كالجَ  التَّْسغُ  : [تثغ]  ْوَهِرّيِ َوالصَّ

 نَقَلَهُ اْبُن ُدَرْيد. َردََّدهُ َولَم يُبَيِّْنهُ ، : تَْغتَغَةً  َكالَمهُ  تَْغتَغَ  : [تغغ]

وقاَل الفَّراُء : يَقُولُوَن :  أْي : ُمقَْرقِِريَن بالضَِّحك ، قال : وَكذا قِه قِه ، أَقبَلُوا تِغ تِغ بَكْسِر التاِء َويُثَلَُّث الغَْيُن ، قال ابُن األَْعَراِبّيِ : يُقَاُل :و

ِحِك ، قال اللَّْيُث : وفي بَْعِض ِرَواياِت العُقَْيِلّي : ْوَت الَمْسُموَع ِمَن الّضاِحِك.فأَْقبَلُوا تِ  َسِمْعت تِغٍ تِغٍ ، يُِريُدوَن َصْوَت الّضِ  غٍ تِغٍ ، يَْحِكي الصَّ

إذا أَصاَب بَْعُضه بَْعضاً  : تَْغتَغَةً  َوِمْنهُ أََخَذ الَجْوَهِريُّ ، فقَاَل : َسِمْعُت ِلهَذا الَحْليِ  : ِحَكايَةُ َصْوِت الَحْليِ ، التَّْغتَغَةُ  قال اللَّْيُث أَْيضاً :و

ه :فَسِمْعَت َصْوتَه ، وقالَ  ِحَكايَةُ  ِحَكايَةُ َصْوِت الَحْليِ تَْصِحيٌف ، إِنََّما ُهوَ  : التَّْغتَغَةَ  قَْوُل اللَّْيِث : إنَّ و  األَْزَهِريُّ بَْعَد ِحَكايَةُ قَْوِل الَّْليِث ما نَصُّ

ِحِك.  كالَمهُ. تَْغتَغَ  دْ َوقَ  ُرتَّةٌ َوثِقٌَل في اللَِّساِن ، : التَّْغتَغَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و َصْوِت الضَّ

ٌم لَم يََكْد يُْسَمُع َكالُمه ،ـ  للفاِعلِ ـ  الُمتَْغتِغُ و  الشَّْيُخ ، قال ُرْؤبَةُ : تَْغتَغَ  َولَم يُْفَهْم لُسقُوِط أَْسنَاِنه ، وقَدْ  : ُمتََكلِّ

ِه  يــــــــــــــِّ نــــــــــــــِّ نح جــــــــــــــِ أَلرحِض مــــــــــــــِ ــــــــــــــِ غِ ل تــــــــــــــِ غــــــــــــــح ــــــــــــــَ تـ
ُ

 املــــــــــــــ

غِ      تـــــــــــَ ـــــــــــح يـ وِ  اهلـــــــــــَ لـــــــــــُ ِديـــــــــــِث اهلـــــــــــَ حـــــــــــح ٌ  كـــــــــــتـــــــــــَ  َوجـــــــــــح

  
 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ِحِك ، عن أَبِي َزْيٍد. التَّْغتَغَةُ   : إِْخفَاُء الضَّ

 بالضَِّحك ، وأَْوتَغُوا : إذا قَْرقَُروا بِه. (2)قَاَل الفَّرآُء : اتَّغُْوا وَ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 يَتُوُغ تَْوًغا : َهلََك. تاغَ  : [توغ]

 تَْقِليًدا لصاِحِب الُمِحيِط َوالّصاَغانِّيِ.« بوغ» : أَْهلََكهُ ، وكأَنَّهُ َمْقلُوٌب ِمْن َوتََغ ، وقد َذَكَرهُ الُمَصنُِّف في هللاُ  أَتَاَغهُ وَ 

وهذا َمْوِضُع ذكره ، وقِيَل : « ن ع ت»، وَذَكَرهُ الُمَصنُِّف في  (3)بالفَتْحِ َوُسُكوِن النّون : قَْريَةٌ بَحْضَرَمْوَت ، َوكذا في الُمْعَجِم  تَْنغَةُ   :[تنغ]

 بَضّمِ التَّاِء ، وقِيَل : بالفَاِء ، وهو تَْصِحيٌف.

 : َمْنَهٌل في بَْطِن واِدي حائِِل ، لبَنِي َعِدّيِ بِن أَْخَزم ، وقد نََزلهُ حاتٌِم. تُْنغَةُ  ُوِجَد بَخّطِ الفَْضِل :وَ 

 املثلثة فصل الثاءِ 
 مع الغني

َواْنَهَمَغ ،  ، فاْنثََدغَ  َوكذِلَك َهَمغَهُ ، وثََمغَهُ  َشَدَخهُ ، ، وقال َشِمٌر : أي (4)أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن  َسهُ ، كَمنََع ،َرأْ  ثََدغَ   :[ثدغ]

َطبَةُ ،  ، واْنثََمغَْت : إذا اْنفََضَخْت. قُْلُت : وُهَو لُغَةٌ في فََدَغه بالفَاِء ، ِمثْل : َجَدٍث وَجَدٍف. اْنثََدَغتْ وَ  واْنثََمَغ ، ويُقَاُل : اْنَهَمغَْت الرُّ
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__________________ 
 ونسبه إىل بيغو البلدة الجي ابألندل  من أعما  جّيان.« نفي »وابألصر « بيغو»( عن معجم البلدان 1)
 .«ابتغوا»( عن اللسان َوابألصر 2)
 يف كتاب نصر ابلغا املعجمة.وَ  ي يف معجم البلدان : تنعة ابلكسر مث السكون َوالعا املهملة.( الذ3)
 .«فدي»( أ له صاحب اللسان هنا َوذكره يف مادة 4)
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الِء ، ثُُروغُ  : [ثرغ] يِت : ِهَي : الّدِ ّمِ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن السَّّكِ ِمثُْل فُُروِغَها ، والثّاُء بََدٌل ِمَن الفاِء ، قال اْبُن  العََراقِيما بَْيَن  بالضَّ

 َوفَْرٌغ ، ِكالُهَما بالفَتْحِ. ، ثَْرغٌ  الَواِحدُ  ِسيَده : وال يُْعِجبُنِي ذِلَك ؛ ألَنَُّهْم ال يَكاُدوَن يَتَِّسعُوَن في الُمْبَدِل بَجْمعٍ َوال َغْيِره

يِت أَْيضاً :قال اْبُن وَ  ّكِ  : َمَصبُّ الماِء في الدَّْلِو ، كالفَْرغِ. الثَّْرغُ  الّسِ

 َكَما في العُبَاِب َواللساِن. َزْيٌد ، كفَِرَح : اتََّسَع َمَصبُّ َدْلِوه ثَرغَ و

 أْي : ُمَخلُِّطه. الكالِم ، ثَْغثَاغُ وَ  ثَْغثَغٌ  وُهوَ  كما تَقَدََّم ، قال ابُن َعبّاٍد :ولَم يُبَيِّْنهُ ، وَكذِلَك تَْغتََغ بالتاِء ،  َخلََّط فِيهِ  : ثَْغثَغَةً  َكالَمهُ  ثَْغثَغَ  : [ثغغ]

بِّيِ قَْبَل أَنْ  الثَّْغثَغَةُ  قال اللَّْيُث :و  قال ُرْؤبَةُ : يَثَِّغرَ و نابُه (1)يَْشقَأَ  : َعضُّ الصَّ

غِ عــــــــــــــــــَ   عــــــــــــــــــَ   األدحَرِد و  ثــــــــــــــــــِ غــــــــــــــــــح ثـــــــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــــــ

ِا ال     َد أَفـــــــــــــــانـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح اِب الـــــــــــــــرُبحزُيِ بــــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وأَْنَشَد : الَكالُم ال نَِظاَم لَهُ  : الثَّْغثَغَةُ و

ُثـَغحَثغِ الَكِذِب  (2)ال ِبِقيِر و 
 امل

 التَّْفتِيُش. : الثَّْغثَغَةُ  قال اْبُن َعبّاٍد :و

ِم  الثَّْغثَغَةُ  قال الَجْوَهِريُّ :و ِك أَْسنَانَهُ في فَِمه * [الُمْضَطِرب]: فِْعُل الُمتََكلِّ والُمْضَطِرِب اْضِطراباً َشِديداً ، فَلَم يُبَيِّْن َكالَمهُ ، وِمْنه قَْوُل  الُمَحّرِ

 ُرْؤبَةَ الّسابُِق ِذْكُره.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : الَِّذي يُبَلُّ بِِريِقه ، وال يَُؤثُِّر فِيَما يَعَضُّ ؛ ألَنَّهُ ال أَْسنَاَن لَهُ ، قالَهُ اللَّْيُث. الُمثَْغثِغُ 

ةً ، الثَّْلغُ  وَهَشَمهُ ، قالَهُ اللَّْيُث ، َوقِيَل : رأَْسهُ ، كَمنََع : َشَدَخهُ  ثَلَغَ  : [ثلغ] َطِب خاصَّ  يَثْلَغُوا َرّبِ إِْن آتِِهمْ فقُْلُت : يا »في الَحِديِث : و في الرُّ

 اْنَشَدَخ ، وقاَل ُرؤبَةُ : أي : فانُثْلَغَ  «الُخْبَزةُ  تُثْلَغُ  َرأِْسي ، َكما

زَِي و  َزغــــــــــــــح
ُ

ِ  املــــــــــــــ لــــــــــــــُ ُد اخلــــــــــــــُ بــــــــــــــح ُد عــــــــــــــَ بــــــــــــــح  الــــــــــــــعــــــــــــــَ

ــــــــــَوطٍء      زح ب مــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــُ ِض ِإنح يـ قــــــــــح ــــــــــفــــــــــِ غِ كــــــــــال ــــــــــَ ل ــــــــــح ثـ ــــــــــُ  يـ

  
ْطَب بالشَّيْ : َضْربَُك الشَّيْ  الثَّْلغُ  قِيَل :وَ   ِء اليابِِس ، َحتَّى يَْنَشِدَخ.َء الرَّ

 كاألَْذلَِغّيِ ، كما َسيَأْتِي. : الذََّكُر ، األَثْلَِغيُّ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 .فثُلِّغَتْ  تَنَاثََرِت الثَِّمارُ  يُقَاُل : أَْسقََطهُ الَمَطُر وَدقَّهُ   الَِّذيُهوَ  أَو نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  كُمعَظَّم : ما َسقََط ِمَن النَّْخلَِة ُرَطباً فاْنَشَدخَ  الُمثَلَّغُ و

 النَّْخُل : أَْرَطَب. اْنثَلَغَ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك علْيِه :

 بالعََصا : َضَربَهُ ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. ثَلَغَهُ 

قَةُ ، وهي الَمْعَوةُ. الُمثَلَّغَةُ  يُقَاُل :وَ   ، كُمعَظََّمِة : الُمعَرَّ

 َعِن اللَّْيِث. َخلََط البَيَاَض بالسََّواِد ، : ثَْمغًا يَثَْمغُ  ثََمغَ  : [ثمغ]

للعُلَْيِكم يَْذُكُر اْمَرأَتَهُ ، ـ  َمَسَها ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ ِلْحيَتَهُ في الِخضاِب : إذا غَ  ثََمغَ  َوَكذا َغَمَسهُ َوأَْكثََر ، والَخلُوِق : َرأَْسه بالِحنّاءِ  ثََمغَ و قال :

 :ـ  وقَْد َرأَْت َشْيباً بَرأِْسه

ًة و  يـــــــــــــــَ غُ  ـــــــــــــــِح مـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــح ا  تــــــــــــــــُ هـــــــــــــــَ وقـــــــــــــــِ لـــــــــــــــُ  يف خـــــــــــــــَ

ا     هـــــــــــــــَ ُروقـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  فــــــــــــــــُ ذ   عـــــــــــــــَ ا غـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ َ

  

َم ِمنح ُعُروِقَها  صاَر مَيُج  الد 
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حاحِ : و  بَلَّهُ. أَو بَِخلُوٍق : بالدُّْهنِ  َرأَْسهُ  ثََمغَ  يُقَاُل :في الُمِحيط َوالّصِ

ً  الثَّوبَ  ثََمغَ  قال أَبُو َعْمٍرو :و  قال َضْمَرةُ بُن َضْمَرةَ : َصبَغَهُ ُمْشبَعاً ، : يَثَْمغه ثَْمغا

ٍر  خـــــــــــــح ريحَ فـــــــــــــَ ِر غـــــــــــــَ َزيـــــــــــــِّ يِن الـــــــــــــغـــــــــــــُ ُت بـــــــــــــَ رَكـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

ُم      اهـــــــــــــــُ تح كـــــــــــــــَبن   ـــــــــــــــَِ غـــــــــــــــَ (3)« بـــــــــــــــَورحسِ  مثـــــــــــــــُِ
 

  
 أَْو ُصْفَرةٍ. ِإاّل ِمْن ُحْمَرةٍ  الثْمغُ  ال يَُكونُ و

__________________ 
 .«يش »( عن اللسان َوابألصر 1)
 .«وهبامش األصر : ويف نسخة الكلم ا وقد رواي مجيعا»َوهبامشها :  132/  1واملثبت عن اجلمهرة « وال يقبر»( ابألصر 2)
 لكويتية.ساقطة من املصرية َوا (*)
 َوالتهذيب َوفيه ثياهبم بد   اهم. 46/  2( اجلمهرة 3)
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وإِنَّما قَيََّدهُ َدْفعاً ِلَمْن قالَهُ بالتَّْحِريِك  ، بالفَتْحِ  ثَْمغٌ و
فَِة ، هَكَذا ُهَو في النَِّهايَِة ، َماٌل بالَمِدينَةِ  : (1) فََجعَلَهُ  لعَُمَر َرِضَي هللاُ تَعَالَى َعْنهُ  الُمَشرَّ

 ً ً  إْن َحَدَث بِه َحَدٌث إنَّ »قد جاَء ِذْكُره في َحِديِث َصَدقَِة ُعَمُر : وَ  َوقَفَه ،و َصَدقَةً َحبِيسا ً  ثَْمغا  «َوِصْرَمةَ اْبِن األَْكَوعِ ، وكذا َوَكذا َجعَلَهُ َوْقفا

 ْيبََر.ونَقََل َشْيُخنا َعْن ُشّراحِ البَُخاِرّيِ َوَغْيِرِهْم أَنَّهُ َكاَن بخَ 

ُمْقتََضى ِسياقِه أَْن يَُكوَن بالفَتْحِ ، ولَْيَس كذِلَك ، بل الصَّواُب بالتَّْحِريِك ، كما َضبََطهُ  الَجبَِل ، ثََمغَةُ  نَقََل الفَّراُء َعْن الِكَسائِّيِ ، قال :و

 الَجبَِل ، بالنُّوِن.« نََمغَةُ »ِذي َسِمْعتُه أَنا هَكذا قالَهُ الِكَسائِيُّ ، والَّ  قال الفَّراُء : أَْعالهُ ، الّصاَغانِيُّ ، وُهوَ 

 َكَسِفينٍَة : ما َرقَّ ِمَن الطَّعَاِم َواْختَلََط بالَوَدِك. ، الثَِّميغَةُ  قال اْبُن َعبّاٍد :و

 أَْرٌض َرْطبَةٌ. : الثَِّميغَةُ و قال :

أِْس. : الثِِميغَةُ و قال : ةُ في لَْحِم الرَّ  الشَّجَّ

 ُمْستَْرِخياً. أي : ، َمثُْموًغا تََرَكهُ   :يُقَالُ و قال :

ّي :و غَ  نَقََل اْبُن بَّرِ ً  َرأَْسه ثَمَّ  بالِحنّاِء ، قال ُرؤبةُ : : َغلَّفَهُ  تَثِْميغا

ِغ  بــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ُة امل اســـــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــّ تح لــــــــــــَ بــــــــــــَ جــــــــــــِ دح عــــــــــــَ  قــــــــــــَ

رِت      مــــــــــَ ُب الشــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــح غِ َأنح اَلَح شــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــ  ثــــــــــَ ُ
(2)املــــــــــ

 

  
َطبَةُ : اْنفََضَخْت ، اْنثََمغَتْ و  ِمَن الشََّجِر. ِحيَن تَْسقُطُ  َوذِلكَ  الرُّ

 القُُروُح : اْبتَلَّْت. اْنثََمغَتِ و قال ابُن َعبّاٍد :و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ةً. (3) [الَكْسرُ ]:  الثَّْمغُ  َطِب خاصَّ  .ثََمغَه يَثَْمغُهُ ثَْمغًا في الرُّ

ً  َصاَرأَْسهُ بالعَ  ثََمغَ وَ   : َشَدَخهُ ، ِمثُْل ثَلَغَهُ. ثَْمغا

 البَيَاُض بَسَواٍد : اْختَلََطا يَتَعَدَّى َوال يَتَعَدَّى. ثََمغَ وَ 

غَ وَ  ً  ثَْوبَهُ  ثَمَّ ي. تَثِْميغا غَ و : أَْشبَعَهُ ِمَن الصْبغ ، عن اْبِن بَّرِ ً  ءَ الشَّيْ  ثَمَّ  : َكَسَره. تَثِْميغا

 فصل اجليم
 مع الغني

 الفَْصُل َمْكتُوٌب بالُحْمَرةِ ؛ ألَنَّه ِمْن زياداتِه َعلَى الَجْوَهِرّيِ ، وقد َذَكَر فيه َحْرفَْيِن.هذا 

 َهبََر. أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ َوصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الَخاْرَزْنِجيُّ في تَْكِملَِة العَْيِن : أي بَْعُضُهْم بَْعضاً بالسَّْيِف ، َجلَغَ  : [جلغ]

 : ذاِهبَةُ الفَِم. َجْلغاءُ  ونابٌ  قال :

ِحُك باألَْسنَاِن. الُمَجالَغَةُ و قال :  : الضَّ

َحْرُف أََشدُّ ُمَواَجَهةً ، هَكذا نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ َعْن الَخاْرَزْنِجّيِ ، َكَما أَْوَرْدتُه ، وأَْهَملَهُ في التَّْكِملَِة ، وهذا ال الُمَكافََحةُ بالسَّْيفِ  : الُمَجالَغَةُ و قال :

ْفه الَخاْرَزْنِجيُّ ، وال أُوِمُن َعلَْيِه ذِلَك ، وقد  َسبَقَت اإِلَشاَرةُ إلى ِمثِْل ذِلَك في تَْرَجَمتِِه في الجيم. َشبَهاً بَِجلََع ، بالعَْيِن الُمْهَملَِة ، إِْن لَم يَُصّحِ

ثُ  الُجوَغانِيُّ  ع ، ِمْنهُ أَبُو َجْعفٍَر أَْحَمُد بُن الَحَسنِ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ َوالّصاَغانِيُّ َوصاِحُب اللَِّساِن ، وهو : ، ُجوغانُ  : [جوغ]  الُمَحّدِ

 ح بِن َحبِيٍب القُوَمِسّيِ.الُجْرَجانِيُّ ، َرَوى َعْن نُو



10999 

 

ّمِ  قلُت : وفي َكالِم الُمَصنِِّف نََظٌر ِمْن َوْجَهْيِن ، األَّوُل : ْبِط ، وُهو يُوِهُم أَنَّهُ بالفَتْحِ ، ولَْيَس َكذِلَك ، بَْل ُهَو بالضَّ ، كما  (4)إِْطالقُه في الضَّ

ةُ النََّسِب ، وهو يَْحتَِمُل أَْن  (5) الُجوغانِيُّ   في نِْسبَتِهِ َضبََطهُ الحافُِظ َوَغْيُره ، والثّانِي : فإِنَّ الّصوابَ  بالَهْمِز ِمْن َغْيِر نُوٍن ، كما َضبََطهُ أَئِمَّ

 يَُكوَن َمْنُسوباً إلى َمْوِضعٍ أَْو َجّدٍ ، وبالنُّوِن تَْصِحيٌف ِمَن الُمَصنِِّف.

 فصل الدال
 َمع الغني

ً  وهِذه َعِن اللِّْحيَانِّيِ ، وَضَرَب ، ِكالُهَما َعن الِكَسائِّيِ ، اإِلَهاَب ، كنََصَر ، وَمنََع ، َدبَغَ  : [دبغ]  ، ِدباًغاوَ  ، َدْبغا

__________________ 
 ( ونص ايقوت عل  ضبطه ابلفتح مث السكون ا مث قا  : وقيده بع  املغاربة ابلتحريك.1)
 .«لشمرتا»بد  « الشعر»َوفيه  97( ديوانه 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( ونص ايقوت عل  ضبطه ابلضم مث السكون َوغا معجمة َوألف َونون.4)
 ( يف معجم البلدان : اجلوغاين ا ابلنون.5)
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رِِ َا ا ِدابَغةً و   .«َطُهوُرَها ِداَبُغها»يف اَ ِديِث : وَ  ا فانحَدَبغَ  ا ِبَكسح
باغُ و ْبغُ و أَْيضاً ، الّدِ ْبغَةُ و الّدِ باغِ  أي يُْصلَُح ويُلَيَُّن بِِه ِمْن قََرٍظ ونَْحِوه ، يُقَاُل : الِجْلُد في بِِه ، يُْدبَغُ  ما اسمُ  ، َمْكُسوراٍت : الّدِ  .الّدِ

باَغةُ و  .الدَّبّاغِ  كِكتَابٍَة : ِحْرفُةُ  الّدِ

 عّاٌل ِمْن ذِلَك.فَ  : الدَّبَّاغُ وَ  ، َمْدبُوغٌ  أي : ، َدبِيغٌ  َمْسكٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 .(1)َعن األَْزَهِرّيِ  َمْوِضعُه ، وتَُضمُّ باُؤه ، كَمْرَحلٍَة : الَمْدبَغَةُ و

باغِ  الُجلُوُد الَّتِي ُجِعلَْت في والَمنِيئَةُ : الَمْدبَغَةُ  قال األَْزَهِريُّ أَْيضاً :و  َء بِها فياْبتُِدى هَكَذا نَصُّ الّصاَغانِّيِ ، ونَصُّ األَْزَهِرّيِ : الَّتِي ، الّدِ

باغِ   َوالسُّيُوِف. للَمَشايِخِ  والَمْسيَفَِة ، كالَمْشيََخةِ  كأَنَّهُ َجعَلََها َجْمعَاً ، ، قال الّصاَغانِيُّ : (2) الّدِ

 ُدَرْيٍد :أَْنَشَد ابُن  ِمْن َربِيعَةَ ، ولَهُ َحِديٌث ، َمْعرُوٍف ، زاَد في التَّْكِملَِة : َرُجل ، م اْسمُ  دابِغٌ و

رح وَ  نــــــــــــَ رَاَم ومَل يـــــــــــــَ و الــــــــــــكــــــــــــِ جــــــــــــُ هــــــــــــح َرًأ يـــــــــــــَ  ِإن  امــــــــــــح

بحِر إاّل      ــــــــــــثــــــــــــ  َن ال امــــــــــــِ غــــــــــــً يــــــــــــُم  دابــــــــــــِ ئــــــــــــِ لــــــــــــَ ــــــــــــَ (3)ل
 

  
 عن اْبِن ُدَرْيٍد ، وهو َمَجاٌز. األَْرَض بمائِِه ، يَْدبُغُ  الّذي َكَصبُوٍر. الَمَطرُ  ، الدَّبُوغُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعليه :

باَغةُ   بِه ، عن أَبِي َحنِيفَةَ. يُْدبَغُ  ، بالَكْسِر : اسُم ما الّدِ

ةُ الَواِحَدةُ. الدَّْبغَةُ وَ   ، بالفَتْحِ : الَمرَّ

 : إذا لَم يَُروَّ فيِه. َمْدبُوغٍ  ِمَن الَمَجاِز : هذا َكالٌم َغْيرُ وَ 

جاِل ، ُكلُّ ذِلَك َمَجاٌز. ُمْدبَغَةُ  فيِه النُّْصُح. وهذا البَلَدُ  (4)ْن ال يَْنفَُع يُقَاُل : ِلمَ « يَْنَدبِغُ  ِجْلُد الِخْنِزيِر ال»في الَمثَِل : وَ   الّرِ

 ، كُمعَظََّمٍة. ُمَدبَّغَةٌ  أُُدمٌ وَ 

« َساَل »، كانُوا بالَجِزيَرةِ ، ثم اْنتَقَلُوا إلى  الدَّبّاِغيِّينَ  ، وهو َجدُّ  (5): لَقَُب الشَِّريِف ِعيَسى بِن إِْدِريَس الَحَسنِّيِ ، الَمْقبُوِر بَجبَِل تاَدلَة  الدَّبّاِغيُّ وَ 

 في ثاِمِن الِمائَِة ، كذا في ِمْرآةِ الَمَحاِسِن للفاِسّيِ.

ِريَن الَمْشُهوِريَن بِعُلُّوِ  الَمَدابِغِ  الَحَسُن بُن َعِلي المنطاِويُّ الّشافِِعيُّ ُعِرَف بالمدابِِغّيِ ، لُسْكناهُ بحاَرةِ  َشْيُخنَا أَبُو اإلْقبَالِ وَ  بِِمْصَر ، أََحُد الُمعَمَّ

 .1177السَّنَِد ، توفي سنة 

  ْصَمِعيُّ ، وُهَو َمَجاٌز ، وفي األََساِس : َطعَنَهُ بَِها في ِعْرِضِه ، وقَاَل ُرْؤبَةُ :نَقَلَهُ األَ  َطعََن َعلَْيِه ، : َدْغَدَغةً  بَكِلَمٍة ، َدْغَدَغهُ  : [دغغ]

ز ِي و  ــــــــــــــــ  َداِة الــــــــــــــــنـ َذرح أَقــــــــــــــــاِويــــــــــــــــَر الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ  احــــــــــــــــح

ُت      ي  ِإيّنِ َلســـــــــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــَ دَيِ عـــــــــــــــــــَ َدغـــــــــــــــــــح
ُ

 ابملـــــــــــــــــــ

  
 قَاَل أَْيضاً :وَ 

ِ  و  لـــــــــــــُ ُد اخلـــــــــــــُ بـــــــــــــح ُد عـــــــــــــَ بـــــــــــــح دَيِ الـــــــــــــعـــــــــــــَ َدغـــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــ

غِ      ــــــــــَ ل ــــــــــح ثـ ــــــــــُ ٍء يـ َوطح ــــــــــِ زح ب مــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــُ ِض ِإنح يـ قــــــــــح ــــــــــفــــــــــِ  كــــــــــال

  
ْغَزَغِة في َمعانِيها ، ِمثْلُ  : الدَّْغَدَغةُ و  .«لَْسُت بالُمَزْغَزغِ »وبِِه يُْرَوى أَْيضاً قَْوُل ُرْؤبَةَ في ِرَوايٍَة :  الزَّ

، قال اْبُن  َدْغَدَغةُ  وقَدْ  وقَْد ال يَُكوُن لبَْعِض النّاِس ، الثَّْديِ  َدْغَدَغةُ  َومْنه َواألَْخَمِص ،َحَرَكةٌ واْنِفعَاٌل في نَْحِو اإِلبِِط والبُْضعِ  : الدَّْغَدَغةُ و

 ُمْستَْعَملَةٌ ، َوأَْحَسبُِها َعَربِيَّةً. الدَّْغَدَغةُ  ُدَرْيٍد :

 قال ُرْؤبَةُ : َمْبنِيًّا للَمْفعُوِل ، ، ُمَدْغَدغٌ  أَو نََسبِِه : يُقَاُل للَمْغُموِز في َحَسبِهِ  قال األَْصَمِعيُّ :و
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َُدغحدَيِ ِعرحِضي لَيحَ  و 
 (6) اِبمل

 أْي : ال يُْطعَُن في َحَسبِي.

 أَْهلِ َوأَْنَشَد ِلَرُجٍل ِمْن  ونَُسافَتَُها ، وُحَطاُمها ، تِْبُن الذََّرةِ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُهوَ  ، الدَّْفغُ  : [دفغ]

__________________ 
 املدبغة واملدبُغة مثر املقرَبَة واملقرُبََة.وَ  ( الذي يف التهذيب مدبَغة ا بفتح الباء ضبرت حركات ا ويف التكملة :1)
 اجللود الجي جعلت يف الدابي. 77/  8( كذا ابألصر واللسان عن التهذيب ا والذي يف التهذيب 2)
 .246/  1( اجلمهرة 3)
 األساس : ال حييك.( يف 4)
 .«لدال»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
 وفيه : 98( ديوانه ص 6)

 أعلو وعرضي لي  ابملمثغ
 عل  هذه الرواية فال شاهد فيه.وَ 
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 الَيَمِن ُلَاِطُب أُم ُه ا ويف اللَِّساِن ُهَو للِحرحمازِيِّ :
ِغ  وحغـــــــــــــــــــــاَء راَِيِي الـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ ِك بـ  ُدونـــــــــــــــــــــَ

غِ      فـــــــــــــح يـــــــــــــِه فـــــــــــــاِ  أي  صـــــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــِ فـــــــــــــِ  فـــــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــــح

  

طـــــــــــــــاِم  نح حـــــــــــــــُ ريحٌ مـــــــــــــــِ َك خـــــــــــــــَ غِ ذلـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــدِّفـــــــــــــــح

  
غِ و    فـــــــــــــــــــح ِك َذاَت نــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــ  َريح كـــــــــــــــــــَ  َأنح تــــــــــــــــــــَ

  
كذِلَك ، بل شاِهُده في الشْطِر الثّاِلِث ، بالّداِل ، وَظنَّ أَنّه َمَحلُّ الشاِهُد ، ولَْيَس « الدَّْفغِ  ِرياغِ »أَْنَشَد في اللَِّساِن : وَ  تَْشِفينَها بالنَّْفِث أَْو بالَمْرغِ 

ْل ، وأَْوَرَدهُ أَْيضاً في   مع ِذْكِر قَْوِل الِحْرَماِزّيِ.« ر ف غ»فتأَمَّ

ُجُل الشَِّديُد الُحْمَرةِ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُهو ، كعُلَبٍِط ، الدَُّمرغُ  : [دمرغ] ّصاَغانِيُّ ، َوفي اللَِّساِن بتَْشِديِد هكذا َضبََطهُ ال الرَّ

 الِميِم.

ْرِغيُّ  أَْبيَضُ و ِرغٌ  نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد هَكذا ، َوقاَل ابُن ِسيَده : أَُرى اللِّْحيَانِيَّ قاَل : أَْبيَضُ  ، كقَبَّْيِطّيٍ : يَقٌَق ، ُدمَّ َشِديُد البَيَاِض ، وقَْد َشكَّ  ، أْي : ُدمَّ

 .فِيِه الطُّوِسيُّ 

ماغُ  : [دمغ] أِْس ، الّدِ أِْس ، أو أُمُّ  ُهوَ  أَو أَْو َحْشُوه ، ، ككتَاٍب : ُمخُّ الرَّ ماغِ  أُمُّ الهاِم ، أَْو أُمُّ الرَّ َوفي بَْعِض النََّسخِ : َدقِيقَةٌ  : ُجلَْيَدةٌ َرقِيقَةٌ ، الّدِ

تَْيِن ، كِكتَاٍب َوُكتٍُب. ُدُمغٌ و أَْدِمغَةٌ  ج : أي : ُمْشتَِملَةٌ َعليِه ، كَخِريَطٍة ُهَو فِيها ، بالّدال ،  ، بَضمَّ

هُ َحتَّى بَلَغَِت الشََّجةُ  ِكالُهَما عن اْبِن ُدَرْيٍد : ، كَمنَعَهُ ، ونََصَرهُ  َدَمغَهُ و ماغَ  َشجَّ  .الّدِ

ٌ  َدْمغَى والَجْمعُ  َمْدُموغٌ و ، َدِميغٌ  فُهوَ  َوَكَسَر صاقُوَرتَهُ ، ، ِدماغهُ  َضَربَ  : يَْدَمغُه َدْمغًا فاُلنًا َدَمغَ و ،  َدْمغَى ِمْن نِْسَوةٍ  َدِميغٌ  ، وكذِلَك اْمَرأَة

 .ِدماُغه : َخَرجَ  َمْدُموغٌ و ، َدِميغٌ  يُقَاُل : َرُجلٌ  «َدِميغٍ  َرأَْيُت َعْينَْيِه َعْينَيْ »: ـ  عنههللارضيـ  في َحِديِث َعِلّيٍ و َعْن أَبِي َزْيٍد ،

 عن اْبِن ُدَرْيٍد. ، ِدَماَغهُ  النًا : آلََمتْ الشَّْمُس فُ  َدَمغَتِ و

ةٌ تَْبلُغُ  الدَّاِمغَةُ و ماغَ  : َشجَّ جاجِ ، وِهَي َعَشَرةٌ ُمَرتَّبَةٌ : قاِشَرةٌ ، حاِرَصةٌ ، َوتَْنتَِهي إِلَْيِه ، فتَْهِشُمه َحتَّى ال تُْبِقَي َشْيئًا. ، الّدِ  وِهَي آِخَرةُ الّشِ

حاحِ َوَغْيِره ، ى الَحِرَصةُ أَْيضاً ، وَكْوُن أنَّ الحاِرَصةَ والَحِرَصةَ اْسَماِن للقاِشَرةِ ، ُهو ُمْقتََضى الّصِ وَظنَّها بَْعُضُهم َغْيَر القاِشَرةِ ،  َوتَُسمَّ

ْل ، ثُمَّ فَجعَلَها إِحْ   ثُمَّ  هاِشَمةٌ ، ثُمَّ  ُموِضَحةٌ ، ثُمَّ  ِسْمَحاٌق ، ثُمَّ  ُمتاَلِحَمةٌ ، ثُمَّ  داِميَةُ ، ثُمَّ  باِضعَةٌ ، َدى َعَشَرةَ ، واْعتََرَض َعلَى الُمَصنِِّف فتَأَمَّ

لَةٌ ، ةٌ ، ثُمَّ  ُمنَقِّ داِمعَةً ، ـ  قَْبَل َداِميَةٍ ـ  (1) ، وزاَد أَبو ُعبَْيدٍ  داِمغَةً  ثُمَّ « الَمأُْموَمةُ » والَحِديِث كذا بِصيغَِة اْسِم الفاِعِل ، وَوقََع في ُكتُِب الِفْقهِ  آمَّ

حاحِ  بالُمْهَملَِة ، وَوِهَم الَجْوَهريُّ ، فقال : بَعََد الّداِميَةِ    تَْصِحيٌح.، وكأَنَّهُ « داِميَة»، وقَْد ُوِجَد في بَْعِضها قَْبَل  (2)هكذا ُهَو في أُُصوِل الّصِ

َدٌم فَِهَي الّداِمعَةُ ، فهَذا َصِريٌح في أنَّ الّداِمعَةَ قلُت : ونَصُّ أَبِي ُعبَْيٍد : الّداِميَةُ ِهَي الَّتِي تُْدِمي ِمْن َغْيِر أَْن يَِسيَل مْنَها الدَُّم ، فإِذا ساَل ِمْنَها 

جاِج : بَْعَد الّداِميَِة ، « د م ع»الَجْوَهِرّيِ ، َوال َوَهَم فِيِه ، َمَع أَنَّه َسبَق لَهُ ِمثُْل َذِلَك في بعَد الّداِميَِة ، والَحقُّ َمَع  َحْيُث قال : والّداِمعَةُ ِمن الّشِ

ْل ذِلَك.  فُهَو ُمَطاِبٌق ِلما قالَهُ الَجْوَهِريُّ ُهنا ، فتَأَمَّ

جاجَ  ياَدةِ  َعَشَرةً ، وَعدََّها إِْحَدى َعَشَرةَ ، إاّل أَْن يُقَاَل : إنَّ َحاِرَصةَ اسُم القاِشَرةِ ، مع بُْعِده ِمْن َكالِمه ، وبِزِ قال َشْيُخنَا : ثُم إِنَّه َجعََل الّشِ

َشةَ ، فتَِصيُر ثَ « ف ر ش»ِمْنها في ـ  كالمَصنِّفِ ـ  الّداِمعَِة تَِصيُر اثْنَتَْي َعَشَرةَ ، وَعدَّ الَجْوَهِريُّ   ، فَتََدبَّْر ، اْنتََهى. (3)الثَةَ َعَشَر الُمفَّرِ

جاجِ : الَجائِفَةُ ، وِهي : الَّتِي تَِصُل إلى الَجْوِف ، والحاِلقَةُ : الّتِي تَْقِشُر الِجْلَد مِ  َن اللَّْحِم ، وَسبََق أَْيضاً : الاّلِطئَةُ ، قلُت : وَسيَأْتِي ِمن الّشِ

ْمَحاُق ، وهي أَْيضا الِمْلطَ  ْل. وِمْنُهم َمْن زاَد  (3)اُء والِمْلَطاَءةُ ، والواِضَحةُ وِهي الُموِضَحةُ ، فيُكوُن الَجِميُع َخْمَسةَ وِهَي الّسِ َعَشَر ، فَتَأَمَّ

 .(3) أي : تُْخَرُج ، فتَُكوُن ِستّةَ َعَشَر ِعَظامُ الباِزلَةَ ، وِهَي الُمتاَلِحَمةُ ؛ ألَنََّها تَْبِزُل اللَّْحَم ، أي تَُشقُّه ، والَمْنقُوَشةُ : الَّتِي تُْنقَُش ِمْنَها ال

فإِذا ُعِلَم بَِها  َطِويلَةٌ ُصْلبَةٌ ، إِْن تُِرَكْت أَْفَسَدِت النَّْخلَةَ ، بَِضّمِ القاِف ، أْي قُْلِب النَّْخلَِة ، ِمْن َشِظيّاِت القُلِب ، تَْخُرجُ  َطْلعَةٌ  : الّداِمغَةُ و

 اْمتُِصَخْت.

 َحِديَدةٌ فَْوَق ُمْؤِخَرةِ  : الّداِمغَةُ  األَْصَمِعيُّ :قال و

__________________ 
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 ( يف الصحاح أبو عبيدة ا وهبامشه نقر  ققه عن القاموس أبو عبيدة أيضا.1)
 ( وهو املذكور يف الصحاح املطبوع.2)
 أو النوع فتكون األلفا  صحيحة.( كذا ابألصر ا فإن أراد الشحاج فهي مؤنث فقد أخطب وإاّل فإنه أراد الصنف 3)
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ِر ا  َوُتَسم   هذه اَ ِديَدُة أَيحضا : الغاِشَيَة ا قا  ُذو الر م ِة : الر حح
ا و  نــــــــــَ مــــــــــح ا وقــــــــــُ نــــــــــَ ُرحــــــــــح ــــــــــَ غُ فـ ي  الــــــــــد وامــــــــــِ ظــــــــــِ تــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ  تـ

ي     طــــــــِ ٍ  بــــــــَ نح ِشــــــــَح يــــــــِ  مــــــــِ لــــــــَ  الــــــــعــــــــِ ا عــــــــَ (1)ٍء َزَواهلــــــــَُ
 

  
أَْسًرا َشِديدا  (2) [بالِقدِّ ]، وُربََّما كانَت ِمْن َخَشب ، وتُْؤَسُر  داِمغَةٌ  : َعلَى حاّقِ ُرُؤوِس األْحنَاِء مْن فَْوقَِها ، واِحَدتُها الدَّواِمغُ  قَال ابُن ُشَمْيل :وَ 

َضْت فَْوَق  الّداِمغَةُ  ، قال األَْزَهِريُّ : تَْدَمُغ َدْمغًا الَمْرأَةُ َحِويَّتَها َدَمغَتْ  ، وِهَي الَخَذاِريُف ، واِحُدَها ُخْذُروٌف ، وقَدْ  إذا كانَْت ِمْن َحِديٍد ُعّرِ

َرْت بِمْسَماَرْيِن ، والَخذاِريفُ   .(3)تَُشدُّ َعلَى ُرُؤوِس العَواِرِض ، لئاّل تَتَفَكََّك  َطَرفَيِ الِحْنَوْيِن ، وُسّمِ

قَاُء. : الّداِمغَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  َخَشبَةٌ َمْعُروَضةٌ بَْيَن َعُموَدْيِن يُعَلَُّق َعلَْيَها الّسِ

ْيطانِ  َدِميغُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  .َدَمغَهُ  َمْعُروف ، كأَنَّ الشَّْيَطانَ  م ِمَن العََربِ  َرُجلٍ  وفي الَجْمَهَرةِ : نَْبزُ  لَقَب كأَِميٍر : الّشِ

ْضفِ  َدَمغَُهمْ  ِمَن الَمَجاِز :و وَعلَيِه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، َوَحَكاهُ اللِّْحيَانِيُّ ، وقاَل :  َذبََح لَُهم شاةً َمْهُزولَةً ، ويُقَال : َسِمينَةً ، أي : بُمْطِفئَِة الرَّ

رْ يَْعنِي بُمْطِفئَةِ  ْضِف : الشَّاةَ الَمْهُزولَةَ ، قال ابُن ِسيَده : ولَم يُفَّسِ َمْخَشِريُّ بما قالَهُ  َدَمغَُهم  الرَّ إِالَّ أَْن يَْعنَِي َغلَبَُهْم. قلُت : وفَسََّرهُ ابُن َعبّاٍد والزَّ

 .«ج د س»وفي « ط ف أ»ٌء ِمْن ذِلَك في الُمَصنُِّف ، وقَْد َمرَّ َشيْ 

 ويَْهِشُم. يَْدَمغُ  : الَِّذي الّداُموغُ  بّاٍد :قال ابُن عَ و

 : (4)َوأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ ألَبِي ِخماٍس  الهاُء للُمبَالَغَِة ،و ، داُموَغةٌ  وَحَجرٌ  قال :

اِس  طـــــــــــــــــّ ِة الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــِ ِذُف ابألُثـــــــــــــــــح قـــــــــــــــــح  تــــــــــــــــــَ

ِر و      جــــــــــــــــــــَ ةِ ا ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــّدامــــــــــــــــــــوغــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــر ّداسِ  ال  ال

  
 َوكذِلَك أَْدَغَمهُ ، وأَْحَرَجهُ ، وأَْزأََمهُ ، وأَْجلََدهُ ، ُكلُّ ذِلَك بَمْعنًى واِحٍد ، قالَهُ في نََواِدِره. أَْحَوَجهُ ، أي : إِلَى َكذا ، أَْدَمغَهُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و

غَ  قال ابُن َعبّاٍد :و  َما في األََساِس.َوُهَو َمَجاٌز ، كَ  : لَبَّقَها بِهِ  تَْدِميغًا الثَِّريَدةَ بالدََّسمِ  َدمَّ

غُ و وقاَل ابُن َعبّاٍد : وُهَو َكالٌم ُمْستَْهَجٌن ُمْستَْرَذٌل ، قَْد أَوِلَع بِِه أَْهِل الِعَراِق ،  ِمْن لَْحِن العََوامِّ  َدَمغَهُ  كأَنَّ الشَّْيَطانَ  األَْحَمُق ، كُمعَظَّم : ، الُمَدمَّ

غُ  في النّاُموِس : يَِصحُّ أَْن يُكونَ و .الَمْدُموغُ  ، أَو الدَِّميغُ  وَصَوابُه أي : ، فال يَُكوُن لَْحنًا ، قَاَل َشْيُخنَا :  الَمْدُموغِ و الدَِّميغِ  ُمبَالَغَةً فهي الُمَدمَّ

ِصحُّ هذا التَّأِْويُل إِالَّ إذا كاَن كِمْنبٍَر ؛ ألَنَّه يَ فِيِه نََظٌر : إِْذ هذا يَتََوقَُّف على مدمغ ، َهْل ُهَو َكُمْكَرٍم ، أَو َكَمْقعٍَد ، أَْو كَمْجِلٍس ، أَْو كِمْنبٍَر ، وال 

غ ، وُهَو َمْضبُوٌط في نَُسخٍ َصِحيَحةٍ  الَِّذي يَُكوُن ِلْلُمبَالَغَِة ، كِمْسعَِر َحْرٍب ، َونَْحِوه ، َعلَى أنَّ التَّْحِقيَق أَنَّهُ يَتََوقَُّف َعلَى السََّماعِ  ٍث  ُمَدّمِ ، كُمَحّدِ

ْل. ، وِمثْلُه يَِّة ، فَتَأَمَّ  ال َداَللَةَ فِيِه َعلَى الُمبَالَغَِة بالُكلِّ

ِحيَحةُ الَّتِي ال ُعُدوَل َعْنَها : غُ  قُْلُت : النَُّسُخ الصَّ كُمعَظٍَّم ، وهَكَذا َضبََطهُ ابُن َعبّاٍد في الُمِحيِط ، وِمْنهُ أََخَذ الّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيه ،  الُمَدمَّ

َي بِِه ِلُوفُوِر ُحْمِقِه ؛ « الَمْدُموغِ و الدَِّميغِ  ُمبَالَغَةٌ في»َكَذا ، وأَشاَر صاِحُب النّاُموِس بقَْوِله : وَضبََطهُ ه َد ِلْلَكثَْرةِ ، أي : ُسّمِ إِلَى أَنَّه إِنََّما ُشّدِ

غٌ  ، فإِذا َكثَُر فِيِه وزاَد فَُهوَ  َمْدُموغٌ و َدِميغٌ  ألَنَّهُ إذا ُوِجَد فِيِه الُحْمُق فَُهوَ  ، كما أَنََّك تَقُوُل ِلِذي الفَْضِل : فاِضٌل. وتَقُوُل ِللِّذي يَْكثُر فَْضلُه :  ُمَدمَّ

ْت لَذِلَك أَْمثَاٌل ، ويَأْتِي قَِريباً في   ْعنَى أنَّ الشَّْيَطانَ ما يَؤيُِّده ، َوكأَنَّ المَ « ص د غ»و « ص ب غ»و « س ب غ»فَّضاٌل وِمْفضاٌل ، وقد َمرَّ

أو االْشتِقَاِق ال يُْخِرُجه ُعْن َكْونِه ، وَعالهُ وَغلَبَهُ َكثِيًرا َحتَّى قََهَرهُ ، وهَذا أَْيضاً َصِحيٌح ، إاّل أنَّ َكْونَه َصِحيحاً في الَمْعنَى أو الَمأَْخِذ  َدَمغَه

ْل.  لَْحنًا َغْيَر َمْسُموعٍ َعن الفَُصحاِء ، فتَأَمَّ

 مّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :* و

 فَيَْدَمغُهُ  : أََخَذهُ ِمْن فَْوُق ، وَغلَبَهُ ، وهو َمَجاٌز ، وِمْنهُ قَْولُه تَعالَى : َدَمغَهُ َدْمغًا الَحقُّ الباِطَل ، َوقَدْ  يَْدَمغُ  : األَْخذُ والقَْهُر ِمْن فَْوُق ، كما الدَّْمغُ 
 ه ، وقالَ أي يَْغِلبُه ، ويَْعلُوه ويُْبِطلُ  (5)

__________________ 
 وروايته : 543( ديوانه ص 1)

 فـــــــــــــقـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــا فـــــــــــــرحـــــــــــــنـــــــــــــا والـــــــــــــدوافـــــــــــــض تـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــظـــــــــــــي 

ــــــــــــطــــــــــــ      ــــــــــــ  مــــــــــــن ِشــــــــــــ  ب ــــــــــــعــــــــــــي ــــــــــــ  ال  ء زواهلــــــــــــاعــــــــــــل
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 دمغ. 80/  8( زايدة عن التهذيب 2)
 واألصر كالتكملة واللسان.« تنفكّ »( يف التهذيب : 3)
 ( يف التكملة : أليب محاس ا اب اء املهملة.4)
 من سورة األنبياء. 18من اآية ( 5)
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. َهُب ِبه َذَهاَب الص َغاِر والذ  ِّ  اأَلزحَهرِي  : أي : فَيذح
 : َجبٌَل باليََمِن. الّداِمغُ وَ 

ُجُل َطعَاَمهُ : اْبتَلَعَهُ بَْعَد الَمْضغِ ، وقِيَل : قَْبلَه. أَْدَمغَ وَ   الرَّ

 األْرُض : أََكلَْت ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. (1) َدَمغَتِ وَ 

ماغُ وَ  ْوِض ، كما قالَهُ َشْيُخنا. الدَّْمغِ  ، كِكتَاب : ِسمةٌ ِلإلبِِل في َمْوِضعِ  الّدِ  ، نَقَلَهُ السَُّهْيِليُّ في الرَّ

ْوِض َعْنَد ِذْكِر ِسماِت اإِلبِِل ، َغيَر  ماَع : ِميَسٌم في الَمنَاِظِر سائٌِل إلى « د م ع»أَنَّهُ قَْد تَقَدََّم للُمَصنِِّف في قُْلُت : وهَكَذا قََرأْتُهُ في الرَّ أنَّ الّدِ

ْل ذلِ  فَه النَُّساُخ َحْيُث أَْعَجُموا الغَْيَن ، فتَأَمَّ  َك.الَمْنِخِر ، فلَعَلَّ ما َذَكَرهُ السَُّهْيِليُّ ُهو هذا ، وقد َصحَّ

 .(2)يِم : َمِدينَةٌ َعِظيَمةٌ بفاِرَس ، منها اإلماُم قاِضي القَُضاةِ أَبُو َعْبِد هللا ، بَِكْسِر المِ  الّداِمغَانِ وَ 

: ج  فٌِل ،أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوالّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة ، وأَْوَرَدهُ في العُبَاِب ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أي : َرْذٌل سا ، كَكتِف ، َدنِغٌ  َرُجلٌ  : [دنغ]

َكةً ، قال ابُن ُدَرْيٍد : ويُقَاُل بالعَْيِن الُمْهَملَِة أَْيضاً ،  وُهْم َسِفلَةُ النّاِس وُرَذالُُهمْ  َوهو ناِدٌر ، ألَنَّ فَعَلَةً َجْمعاً إِنَّما ُهَو تَْكِسيُر فاِعٍل ، َدنَغَةٌ ُمَحرَّ

 وَغْيِره.وُهَو الَوْجهُ. قُْلُت : وقد تَقَدََّم ذِلَك َعن الَجْوَهِرّيِ 

ُهْم الَمَرُض ، وُهْم  إِذا القَْوُم وَداُكوا : داغَ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن الفََرجِ : َسِمْعُت ُسلَْيَماَن الِكالبِيَّ يَقُوُل : َدْوًغا القَْومُ  داغَ  : [دوغ] َعمَّ

ُهْم وآذاُهْم. ِمَن الَمَرِض  َدْوَغةٍ  في  وَدْوَكٍة : إَِذا َعمَّ

 ، أي : فَساٍد. َدْوغاتٍ  ، َومنه قَْولُُهم : ُهَو صاِحبُ  يَُدوُغه َدْوًغا أَْفَسَدهُ  أي : الَحرُّ ، داَغهُ  ال ابُن َعبّاٍد :قو

 الطَّعَاُم : َرُخَص. داغَ و

 البَْرُد. أي : الدَّْوَغةُ  أََصابَتْناقال َغْيُره : و اْستََراُحوا. في الِقتَاِل : القَْوُم بَْعُضُهم إلى بَْعٍض  داغَ و قال :

 الُحْمُق. والدَّْوَكةُ ، أي : (3) الدَّْوَغةُ  قال أَبُو َسِعيٍد : في فاُلنٍ و

ّمِ ، الدُّوغُ  َذَكَر األَِطبّاُء في ُكتُبِهمْ و . َوهو الَمِخيُض ، وهو ، بالضَّ  فاِرِسيُّ

ا قَْولُُهْم : وَ   تِي في الُمْعتَّلِ إِْن شاَء هللاُ تَعَالَى.فََسيَأْ « أَْحَمُق ِمْن ُدَغةَ »أَمَّ

 املعجمة فصل الذال
 مع الغني

 هذا الفَْصُل َمْكتُوٌب بالُحْمَرةِ ؛ ألَنَّهُ ُمْستَْدَرٌك َعلَى الَجْوَهِرّيِ.

 نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ في ِكتابَْيِه. جاَمعََها ، الشَّْيبَانِيُّ : أيأَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، َوقاَل أَبُو َعْمٍرو  جاِريَتَهُ ، َذغَّ  : [ذغغ]

 .أَْذلَغُ  تََشقَّقَْت ، وُهوَ  وقاَل َغْيُره : اْنقَلَبَتْ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن بُُزْرَج : أي تَْذلَُغ َذلَغًا َشفَتُه ، َكفِرحَ  َذِلغَتْ  : [ذلغ]

. : َجاَمعَها ، كَمنَعَ  َذلَغََهاو  نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

كما قالَهُ ابُن َعبّاٍد  : األَْكُل ِلَما الَن ، الذَّْلغُ  أَو نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد ، َسْغَسغَهُ ، : َذلَغَهُ  أََكلَهُ ، أَوْ  وَدلَعَهُ ، ولَِغفَه : الطَّعَامَ  َذلَغَ  في نَواِدِر األَْعَراِب :و

 أَْيضاً.

 َوأَْنَشَد أَبُو َعْمٍرو : ، كِمْنبٍَر : الذََّكُر ، الِمْذلَغُ و ، ألَْذلَِغيُّ او ، األَْذلَغُ و

اشــــــــــــــــــــــــِ و  نــــــــــَ تح لــــــــــِ فــــــــــَ َتشــــــــــــــــــــــــَ ِك اكــــــــــح مــــــــــَ كــــــــــح  ٍء َدمــــــــــَ

كِ      نـــــــــــــــــــ  ارُه َعضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــــَ نح وارٍِم َأكـــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــَ
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ِك  رح نــــــــِ ًة ا ال ا بــــــــَ صح ســــــــــــــــــــــاعــــــــَ وُ  : َدلــــــــِّ قــــــــُ  تـــــــــَ

  
ا    هــــــــــــــــَ يٍّ فــــــــــــــــداســــــــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــِ كِ  أبَذحلــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ كــــــــــــــــح  بــــــــــــــــَ

  

َلكِ  َسح
 َفَصَرَختح َقدح ُجزحَت أَقحَص  امل

__________________ 
 ( كذا ابألصر واللسان.1)
ــــــــــــــهسخ الجي أبيدينا بدون ذكر اله اقوله : قاضي القضاة أبو عبد   ا هكذا هو يف الن»( هبامش املطبوعة املصرية : 2) والذي يف لباب ابن « ـ

 .ه 400وكانت والدته ابلدامغان سنة  .ه 478. تويف ببغداد سنة ..  مد بن علّي بن  مد الدامغايناألثري : قاضي القضاة أبو عبد   
 ( يف التهذيب واللسان والتكملة : يف فالن دوغة ودوكة أي مح  حبذف األلف والالم يف األلفا  الثالثة.3)
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ّيٍ : وقِيَل : عاِمٍر يُوَصفُوَن بالنَِّكاحِ ، ، وُهْم قَْوٌم ِمْن بَنِي أَْذلَغَ  كأَنَّهُ َمْنُسوٌب إلى بَنِي يِت في ِكتَاِب الفَْرِق ، َوقاَل ابُن بَّرِ ّكِ  قالَهُ ابُن الّسِ

: ُهو َعْوُف بُن  األَْذلَغُ  يُّ :بِن َشّداٍد ، ِمْن بَنِي ُعبَاَدةَ بِن ُعقَْيل ، وكاَن نَّكاحاً ، ونَقََل الّصاَغانِيُّ عن اْبِن الَكْلبِ  األَْذلَغِ  : َمْنُسوٌب إلى األَْذلَِغيُّ 

ه من ثَُمالَةَ ، ِمْنُهْم ُكْرُز بُن عاِمِر بنِ   ، قاِتُل ُحَصْيِن بِن ُحَذْيفَةَ يوَم الحاِجِر. األَْذلَغِ  َربِيعَةَ بِن ُعبَاَدةَ ، وأُمَّ

ّي : وقاَل الَوِزيُر :وَ   ، وقاَل ُكثَيٌِّر الُمَحاِربِيُّ : ِمْذلَغٌ  : األَْيُر األَْقَشُر ، َويُقَاُل لَهُ أَيضاً : األَْذلَغُ  قاَل ابُن بَّرِ

ا  ٍد را ــــــــــــــــَِ َويــــــــــــــــح مح كســــــــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــهــــــــــــــــِ  مَل أََر فــــــــــــــــِ

ا     اِد زا ـــــــــــــــــِ صـــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
رحًدا كـــــــــــــــــامل ُر عـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــِ  حيـــــــــــــــــَح

  

ا  حـــــــَ ي قـــــــاســـــــــــــــــــــِ حـــــــِ ِة ُيضـــــــــــــــــــــح امـــــــَ َم اهلـــــــَ لـــــــَ مـــــــح لـــــــَ   (1)مـــــــُ
  

ا   ب  جــــــــــــــاحنــــــــــــــَِ َداَء هــــــــــــــَ وح ا رََأ  الســــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــّ  لــــــــــــــَ

  

ا  يــــــــــهــــــــــَ اَم فــــــــــِ افشــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــً لــــــــــَ ذح ا  مــــــــــِ اِدحــــــــــَ مــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــُ

  
ا   حــــــــــــَ يــــــــــــُت انكــــــــــــِ قــــــــــــِ دح لــــــــــــَ قــــــــــــَ تح لــــــــــــَ َرخــــــــــــَ  َفصــــــــــــــــــــــــــَ

  

زًا ِدرِاكاً حَيحِطُم اجلََواحِنَا  َرهح
ىوَ   ِإَذا اتَْمَهلَّ فصاَرْت ثُوَمتُه ِمثَْل الشَّفَِة الُمْنقَِلبَِة. أَْذلَغَ  قاَل األَْزَهِريُّ : الذََّكُر يَُسمَّ

 : لَقَُب اإِلْنَساِن في ُسوِء َضِحِكه. الذّاِلغُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 َعبّاٍد.األَِخيُر نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ َعْن َغْيِر ابِن  ٌء ،: لَْيَس ُدونَهُ َشيْ  ُمتََذلِّغٌ و ذاِلغٌ  وأَْمرٌ  قال :

 كاالْنثاِلغِ. : إِْرطاُب النَّْخِل ، االْنِذالغُ و

 اْنِسالُخ َظْهِر البَِعيِر ِمن الَحْمِل. : االْنِذالغُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : َغِليُظ الشَّفَِة ، كما في الُمْحَكِم ، َوفي التَّْهِذيِب : َغِليُظ الشَّفَتَْيِن. أَْذلَِغيُّ و أَْذلَغُ  َرُجلٌ 

 ، ال ينَاُل ِخْلَف النّاقَِة لِقَصِره. أَُذْيِلغَ  قاَل َرجٌل ِمَن العََرِب : كاَن ُكثَيِّرٌ وَ 

ُر  أَْذلَغُ  َرُجلٌ وَ   األَْقلَُف ، قال النّابِغَةُ الَجْعِديُّ يَْهُجو لَْيلَى األَْخيَِليَّةَ : : األَْذلَغيُّ و ، األَْذلَغُ و الشَّفَِة. (2): ُمتَقَّشِ

ي  لــــــــــِ بــــــــــَ اِ  وأَقـــــــــــح اَء الــــــــــّرِجــــــــــَ جــــــــــَ ِك هتــــــــــَح نــــــــــح ي عــــــــــَ  َدعــــــــــِ

ـــــــــَ       ل يٍّ عـــــــــَ غـــــــــِ ـــــــــَ اَل  أَذحل يحشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ِك فـ ـــــــــَ ت أَلُ اســـــــــــــــــــــــح  ميـــــــــَح

  
 : َمذّاٌء. أَْذلَِغيُّ  : أَْمَذى ، وَذَكرٌ  يَْذلَغُ  الذََّكرُ  َذِلغَ وَ 

ّيٍ : ويُقَاُل ،قال ابُن بَ  َطبَةُ : اْنقََشَر ِجْلُدها. تََذلَّغَتِ  ّرِ  الرُّ

 َظْهُر الَجَمِل ِمَن الِحْمِل : إذا اْنقََشَر ِجْلُده. تََذلُّغَ وَ 

 فصل الراءِ 
 مع الغني

 فيه. أَقاُموا إذا القَْوُم في النَِّعيِم : َربَغَ  : [ربغ]

 ُكلُّ ذِلَك َعْن أَبِي َعْمٍرو. ُمْخِصبٌ  أي : ، رابِغٌ  وَربِيعٌ ناِعٌم  راِفٌغ : : راِبغٌ  َعْيشٌ و

 : َمْن يُِقيُم َعلَى أَْمٍر ُمْمِكٍن لَهُ. الّرابِغُ  قال أَبُو َسِعيٍد :و

ّيٍ : بَْيَن البَْزواِء َوالُجْحفَِة ُدوَن َعْزَوَر ، قا قُْرَب البَْحرِ  الشَِّريفَْيِن ، بَْيَن الَحَرَمْينِ  َعْنَد الُجْحفَِة : يَْقَطعُهُ الحاجُّ  بال الٍم : وادٍ  رابِغٌ و ل ابُن بَّرِ

، وبَْينَُهما َخْمُس َمَراِحَل ، األُولَى : قاُع البَْزواِء ، ثُّم َعقَبَهُ َواِدي  رابِغٍ  وقاَل ابُن َظِهيٍر الطََّرابُلُِسيُّ في َمنَاِسِكه ، ثُمَّ يُْحَمُل الماُء ِمْن بَْدٍر إلى

 ، وهو َمْنَهٌل َحَسٌن ، وِمْنهُ يُْحَمُل الماُء إلى ُخلَْيٍص ، وبَْينَُهَما أَْربَُع َمراِحَل ، قال ُكثَيٌِّر : رابِغٌ   ، ثُمَّ آِخُر َوّداَن ، ثُّم َشْقَراُء ، ثُمَّ السَِّويقِ 
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 ِ اح نح عـــــــــــــَ دح جـــــــــــــاَوزحَن مـــــــــــــِ وُ  وقـــــــــــــَ غٍ أَقـــــــــــــُ  رابـــــــــــــِ

ا      َم آهلــــــــــــُ ُض اأُلكــــــــــــح رحفــــــــــــَ ًا يـــــــــــــَ ربح َه غــــــــــــُ هــــــــــــامــــــــــــِ (3)مــــــــــــَ
 

  
ْنهاِجيُّ  رابِغُ و ٌر ، َرَوى ُهو ُء الَجنَائِِزيّ * الُمْقِرى[الِدَمْشِقيُّ ]بُن يَْحيَى الّصِ ُد بنُ  بِدَمْشقَ  678َعن اْبِن الُمقيَِّر ، وتُُوفِّي سنة  ُمتَأَّخِ  واْبنُه ُمَحمَّ

ِد بِن النُّْشبِّيِ ، وماَت َسنَةَ بِْضعٍ وِعْشِريَن َوَسْبِعمائٍَة.الَوِكيُل ، َعْنهُ الَحاكِ  رابِغٍ   ُم ، َحدََّث َعْن ُمَحمَّ

ْبغُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و يُّ  بالفَتْحِ : ، الرَّ  الّرِ

__________________ 
 ( ويرو  : قازحا.1)
 .«منتشر»( عن اللسان وابألصر 2)
 برواية : صدر رابغ.( ديوانه ومعجم البلدان 3)
 ساقطة من الكويتية. (*)
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ْبغُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ْفغِ َسَواء. التَُّراُب الُمَدقَُّق ، : الرَّ  ِمثُْل الرَّ

بَغُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  بالتَّْحِريِك : َسعَةُ العَْيِش. الرَّ

بِغُ و قال  ، كفَِرَح. َربِغَ  َوقد َكَكِتٍف : الماِجُن الفاِجُر ، الرَّ

باَغةُ  ٍء ، واالسمُ : الَكثِيُر ِمْن ُكّلِ َشي األَْربَغُ و  ، كَكُرَم. َربُغَ  قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وفِْعلُه (1) َكَسَحابَةٍ  ، الرَّ

 َوأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : ، عن اْبِن ُدَرْيٍد ، (2)َمْعُروٌف  ، كاليَْرَمِع : ع ، م اليَْربَغُ و

ي  غــــــــِ تــــــــَ شــــــــــــــــــــــح
ُ
ي امل فح بــــــــنــــــــاٍج كــــــــالــــــــر اَبعــــــــِ  فــــــــاعحســــــــــــــــــــــِ

اِد      َ َّب أو مجـــــــــــــِ ِب َرهـــــــــــــح ـــــــــــــح ل غِ بصـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــرَيحب (3)ال
 

  
 ُهَو بَْيَن ُعَماَن والبَْحَرْيِن. قال الّصاَغانِيُّ :

َكةً  بَربَِغهِ  أََخَذهُ  يُقَاُل :و  َكذا في الُمحيِط ، وفي اللَِّساِن : وقِيَل : بأَْصِله. وَت ،قَْبَل أَْن يَفُ  وُربّانِهِ  بِحْدثانِهِ  أي : ، ُمَحرَّ

ِحيُح بالعَْيِن الُمْهَملَِة ، وقد تَقَدََّم ، يُقال : تُِرَكْت  إِبِلَهُ : تََرَكها تَِرُد الماَء َكْيَف شاَءْت ، بِال تَْوقِيٍت ، أَْربَغَ و إِبِلُُهْم هكذا َرَواهُ أَبُو ُعبَْيٍد ، والصَّ

 .ُمْربَغَة ، َكذا نَص التَّْهِذيِب ، وفي الُمْحَكم : ُمْربَغًا َهَمالً 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعليِه :

 الشَّْيَطاُن في قَْلبِِه وَعشََّش ، أي : أَقاَم َعلَى فََساٍد اتََّسَع لَهُ الُمقَاُم َمعَهُ ، قالَهُ أَبُو َسِعيٍد. أَْربَغَ 

 .«؟ُمْربِغَتَْينِ  َهْل لََك في ناقَْينِ »:  عنههللارضيقَْوُل ُعَمَر  ، كُمْحِسنٍَة : َسِمينَةٌ ُمْخِصبَةٌ ، وِمْنهُ  ُمْربِغَةٌ  ناقَةُ وَ 

 .، كأَْحَمد : ُموِضٌع عن اْبِن ُدَرْيٍد ، وأَْهَملَهُ ياقُوت أَْربَغُ وَ  : َوَرَدِت الماَء َمتى شاَءتْ  َرْبغًا اإِلبِلُ  َربِغَتوَ 

 : موِضٌع آَخُر ، قال الشَّْنفََرى : أَْربَاغوَ 

م وَ  رَاهتـــــــــَُ ي ســـــــــــــــــــــــَ غـــــــــِ ـــــــــح داِء أَب ُح ابلـــــــــَعضـــــــــــــــــــــــح بـــــــــِ  ُأصـــــــــــــــــــــــح

َ وَ      اح الن بـــــــــــــَ ُك خـــــــــــــِ لـــــــــــــِ رحدِ  أَرحاَبيَ ُأســـــــــــــــــــــــــــح  والســـــــــــــــــــــــــــ 

  
ْبغ الفُساُء َخْيٌر من»وِمْن أَْمثَاِلهم :   .(4)« ف س أَ »وقد َمرَّ ِذْكُره في « الرَّ

ثَغُ  : [رثغ] َكةً  الرَّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : ، ُمَحرَّ

 بالاّلِم ، كما َسيَأْتِي ، هَكذا ُهَو في اللَِّساِن والعُبَاِب والتَّْكِملَِة. لُغَةٌ في اللَّثَغِ ، ُهوَ 

َدَغةُ  : [ردغ] يُن ، والَوَحلُ  الرَّ َكةً وتَُسكَُّن : الماُء والّطِ َدَغةَ  قال أبُو َزْيٍد : ِهيَ  ِديُد ،الشَّ  الَكثِيرُ  ، ُمَحرَّ  َرْدَغةُ  بالتَّْحِريِك ، وقد جاءَ  ، أي : الرَّ

نُوَن دالَ « الماِء ، بعَنٍَق وإِْرَخاءٍ  َرْدَغةَ  ، تَْقَطعُ  (5)َضأٌْن بِِذي تُنَاتَِضةَ » وفي َمثٍَل ِمَن الُمعَاياة : قالُوا : ْدَغةِ  يَُسّكِ في هِذه َوْحَدها ، وال  الرَّ

نُونَها في َغْيِرها ، وقد ذُِكَر في يُ   فراِجْعهُ.« ن ت ض»َسّكِ

داغُ  هذا َمنَعَنَا»:  عنههللارضيَحِديُث َشّداِد بِن أَْوٍس  َوِمْنهُ  كَصْحٍب ، وَخَدٍم ، وِجبَالٍ  ، ِرَداغٌ و ، َرَدغٌ و ، َرْدغٌ  ج : وفي « َعن الُجُمعَةِ  الّرِ

 .«َرْدغٍ  َخَطبَنا في يَْوٍم ِذي»َحِديٍث آخَر : 

 .(6) َرْدغٍ  َوفي اللَِّساِن : أي : َوِحٌل ، َوفي التَّْكِملَِة : ذُو كَكتٍِف : َكثِيُرهُ ، َرِدغٌ  َمَكانٌ و

ك : ُعَصاَرةُ أَْهل النّاِر ، بالفَتْحِ  الَخبَالِ  َرْدَغةُ و  َرْدَغةِ  َمْن قَفَا ُمْسِلما بما لَْيَس فِيِه َوقَفَه هللا في»َحِديُث َحّساِن بِن َعِطيَّةَ :  َر بِهِ هَكَذا فُسِّ  ويَُحرَّ

َحِديٍث آَخَر : في و «الَخبَالِ  َرْدَغةِ  َمْن قاَل في ُمْؤِمٍن ما لَْيَس فِيِه َحبََسهُ هللاُ في»في ِرَوايٍة أُْخَرى : و ، «َء بالَمْخَرجِ ِمْنهُ الَخبَاِل ، َحتَّى يَجى

 .«الَخبَالِ  َرْدَغةِ  َمْن َشِرَب الَخْمَر َسقَاهُ هللا ِمنْ »

ِديغُ و ِريعُ  الرَّ  بِه ، أي : ُصرَع. ُرِدغَ  عن اْبِن األَْعرابِّيِ ، والعَْيُن لُغَةٌ فِيِه ، كما تَقَدََّم ، وقَدْ  ، كأَِميٍر : الصَّ
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ِديغُ و العَْيِن الُمْهَملَِة ، نِيِه اإِلياِديُّ َعْن َشِمٍر ، وأَّما الُمْنِذريُّ فإِنَّهُ أَْقَرأَني ألبِي ُعبَْيٍد فِيما قََرأَ َعلَى أَبِي الَهْيثَِم ب، قال األَْزَهِري : هَكَذا أَْقَرأَ  الرَّ

ِعيف. األْحَمق ، قَاَل : وِكالُهَما ِعْنِدي ِمْن نَْعتِ   َوزاَد َغْيُره : الضَّ

 ، َمراِدغَ  وكذِلَك : َجَمٌل ذُو ِمينَةٌ سَ  أي : َمراِدغَ  ناقَةٌ ذاتُ و

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : كصحابة.1)
 ( يف معجم البلدان : موضض يف داير بين متيم با عمان والبحرين.2)
 ( املشتغي : الذي قد هّم أن يلقي رابعيته إذا شخصت ونفضت ا أراد البزو  ا تكملة.3)
 ابألصر ا ومل أعثره َعَليه هنا .( كذا 4)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : تناقضه ابلقاف.5)
 ( يف التكملة : ذو ردغة.6)
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ِبَض  َم َيرَتَاَكُب َعَليـح  ُمرادِيُ  الَبِعرُي كاَنتح َلهُ  (1)قا  ابُن ُِشَيحٍر : إذا شــــــــــَ حح َها يف َبطحِنه ا َوَعَل  فـُُروِع َكِتَفيحِه ا وذِلَك أِلن  الشــــــــــ 
يَنًة فال  ُهَنا . َمرحَدَغةَ  كاأَلرَاِنِب اجلُُثوِم ا وِإَذا مَل َتُكنح لَِ

قَعَْت َدَخْلُت َعلَى ُمْصعَِب ْبِن الُزبَْيِر ، فَدنَْوُت ِمْنهُ َحتّى وَ »َحِديُث الشَّْعبِّيِ :  َوِمْنهُ  ، وِهَي ما بَْيَن العُنُِق إلى التَّْرقَُوةِ  َمْرَدَغةٍ  : َجْمعُ  الَمراِدغُ و

 .«َمراِدِغهِ  يَِدي َعلَى

ْوَضةُ  : الَمْرَدَغةُ و  * ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، َوَكذِلَك الَمْرَغَدةُ.[البَِهيَّةُ ]الرَّ

ْدِر. الّتِي اللَّْحَمةُ  : الَمْرَدَغةُ و قال :  بَْيَن وابِلَِة الَكتِِف َوَجنَاِجِن الصَّ

ْدِر. الَمراِدغُ  قيل :وَ   : أَْسفَُل التَّْرقَُوتَْيِن في جانِبَي الصَّ

ُجُل : اْرتََدغَ و  ، كَكتٍِف ، األَِخيُر من األََساِس. َرِدغٍ  ، أو َرْدَغةٍ  أَو ، ِرداغٍ  َوقََع في الرَّ

 َوالعَْيُن لُغَةٌ فِيِه. ، ِرداُغَها األَْرُض ، َكثُرَ  أَْرَدَغتو

 بُوُجوِهها. الَمراِدغُ   يَُدلُّ َعلَى اْستِْرَخاِء َواْضِطَراٍب ، وقَْد َشذَّ َعْنهُ قَاَل الّصاَغانِيُّ : التَّْرِكيبُ وَ 

ْل. الَمْرَدَغةَ  قُْلُت : وقَْولُه : بَُوُجوِهها ، فيِه نََظٌر ، فإِنَّ  ْوَضِة البَِهيَِّة لَْيَس بشاذٍّ َعن التَّْرِكيِب ، فَتَأَمَّ  بَمْعنَى الرَّ

 لَْيِه :* ومّما يُْستَْدَرُك عَ 

ْدغُ  داغِ  ، بالفَتْحِ : الَوَحُل َعْن ُكَراعٍ ، الرَّ  ، كِكتَاٍب ، َوُهَما ُمْفَرداِن. كالّرِ

 السََّماُء : ِمثُْل َرَزَغْت. َرَدَغتِ وَ 

ِديغُ وَ  ِعيُف. الرَّ  : الضَّ

َر النّاِهِض ِمْن َوَسِط العَُضِد إلى المِ  َمْرَدَغةُ وَ  َر َحِديُث الشَّْعبِّيِ.العُنُِق : لَْحَمةٌ تَِلي ُمَؤخَّ ْدِر ، وبِه فُّسِ  ْرفَِق ، وقِيَل : ُهَو لَْحُم الصَّ

 .(2)السَّنَاِم : ما لَِحَق بالَمأْنَِة ِمْن َشْحٍم  َمَراِدغُ  قَاَل ابُن َعبّاٍد :وَ 

َكةٌ ؛ بَمْعنًى. وأََخَذ فاُلنًا َرَدَغةٌ  ماءٌ وَ   إذا َضَربَهُ بَِها. بِِه األَْرَض : فََرَدغَ  ، وَرَدَعةٌ. ُمَحرَّ

َزَغةُ  : [رزغ] َكةً : الرَّ قِيُق ، ، ُمَحرَّ يُن الرَّ  كَخَدٍم ، وِجبَاٍل. ِرَزاغٌ و ، َرَزغٌ  ج : الَكثِيُر ، الَوَحلُ و الّطِ

َزَغةُ  في الُمْحَكِم :وَ  َدَغِة ، وفي التَّْهِذيِب : أََشدُّ ِمنَ  الرَّ َدَغةِ  : أقَلُّ ِمَن الرَّ  .الرَّ

ِزغُ و أي األَْرُض ،  ولَم تَِسْل ، وبالَغَ  بَلََّها إذا الَمّطُر األَْرَض : أَْرَزغَ و أي : في الَوَحِل ، وفي اللَِّساِن : فِيَها : َكَكِتٍف : الُمْرتَِطٌم فِيهِ  ، الرَّ

حاحِ ، وفي التَّْهِذيِب : يَْمَدُح َرُجالً ، وفي اوفي األُُصوِل ا ِحيَحِة ولَم يَِسْل ، أي الَمَطُر ، قال َطَرفَةٌ يَْهُجو ، كما في الّصِ لعُبَاِب : يَْهُجو لصَّ

 َعْبَد َعْمِرو بَن بِْشِر بِن َعْمِرو بِن َمْرثٍَد.

َت وَ  ٌة  (3)أَنـــــــــــــح رِيـــــــــــــ  اٌ  عـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  اأَلدحَ. ِشـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

ةٌ      يـــــــــــــَ ذمـــــــــــــِ يـــــــــــــرٌ  شـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــِ وَه بـــــــــــــَ زحِوي الـــــــــــــُوجـــــــــــــُ  تــــــــــــــَ

  

ر ٍة وَ  ريحُ قـــــــــَ بــــــــًا غــــــــَ لــــــــَ  األَقحصــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــَ َت عــــــــَ  أَنــــــــح

  
ا    هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ َذاَءُب مــــــــــــِ ــــــــــــَ رحزِيٌ ت ــــــــــــُر  مــــــــــــُ ي (4)وُمســــــــــــــــــــــــــِ

 

  
َحاَب ِمْن ُكّلِ َوْجٍه ، فيَُكوُن ِمْنَها َمَطرٌ  بَا ، تَُسوُق الّسِ ، وِمْنَها َمَطٌر َمِسيٌل ، وُهَو الَِّذي يُِسيُل األَْوِديَةَ  ُمْرزغٌ  يَقُوُل : أَْنَت ِلْلبُعَداِء كالصَّ

 والتِّالَع.

 عن اْبِن َعبّاٍد. الماُء : قَلَّ  أَْرَزغَ و

 اْحتَقََرهُ. فِيه : إَِذا أَرَزغَ  قِيَل :و وهو ساِكٌت ، أَْكثََر ِمْن أَذاهُ  إَِذا في فاُلٍن : أَْرَزغَ  قال أَبُو َزْيٍد :و

 : إَِذا لَطََّخهُ بغَْيٍب. أَْرَزَغهُ  وفي اللَِّساِن : َعابَهُ وَطعََن فِيه ، : إذا أَْرَزَغهُ  اد :قال ابُن َعبّ و
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 نَقَلَهُ اْبُن َعبّاٍد أَْيضاً. َطِمَع فِيِه ، في فاُلٍن : إذا أَْرَزغَ  أَو

 واْحتَقََرهُ ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُرْؤبَةَ : اْستَْضعَفَهُ  ، وأَْغَمَز فِيه ِإْغماًزا : إِْرزاًغا فيه أَرَزغَ  *و

ُرحزِيِ أُعحِطَي الذِّل َة َكف  و 
 امل

ّي : َصَوابُه :  قال ابن بَّرِ

ُرحزِيِ مُث َت َأعحَط  الذ    َكف  
 امل

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : إذا لن.1)
 ساقطة من الكويتية. (*)
 ( املبنة : ابطن الكركرة.2)
 ( يف الديوان : فبنت.3)
 ( قوله : تذاءب من رواه ابلفتح جعله للمرزي ا ومن رفض جعله للصبا.4)
 .«و»بد  « أو»ابلكويتية : وردت  (*)
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لَّهُ :« َشْيئاً وأَْعَطى الذُّلَّ »وقاَل الصاغانِيُّ : الروايَة :   وأَوَّ

ال دَِي ِإذا الــــــــــــــبــــــــــــــَ ه مَل َيصــــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــَ ــــــــــــــح بـ ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــح  اَي انـ

ا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً ئ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح يـ  ... شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

 إلى آِخِره ، وآِخُرهُ :

َباُء الِكَباِش الص ل غِ   فا َرحُب َشهح
 َوهِذه عن اْبِن َعبّاٍد. ، كاْستَْرزَغهُ 

 أْي : َوَحلَُها َوُرُطوبَتَُها. ، ِرَزاُغَها األَْرُض : َكثُرَ  أَْرَزَغتِ و

ْطَب ، َحفََر َحتَّى الُمْحتَِفُر : أَْرَزغَ و يَن الرَّ  .أَْرَزُغوا اْحتَفََر القَْوُم َحتّى يُقَال : بَلََغ الّطِ

يُح : َجاَءْت بِنًَدى ، أَْرَزَغتِ و  نَقَلَهُ ابُن فاِرٍس. الّرِ

ئِْب َوَغْيِره  (1) : الُمَراَوَغةُ  الُمَراَزَغةُ و  ، نَقَلَهُ ابن َعبّاٍد.، والُمَحاَولَةُ ، يُقَاُل ذِلَك ِللذِّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ْزغُ   ، بالفَتْحِ : الماُء القَِليُل في الثَِّماِد والِحَساِء َونَْحِوَها. الرَّ

 : أَتَْت بَِما يَبُلُّ األَْرَض. ُمْرِزَغةٌ  السََّماُء ، فِهيَ  أَْرَزَغتِ وَ 

َزغُ وَ  ُطوبَةُ. الرَّ َكةً : الرُّ  ، ُمَحرَّ

ْسغُ  : [غرس] ُسغُ وَ  ، الرُّ تَْيِن ، ، الرُّ ّمِ وبَضمَّ ْجِل ، كيُْسٍر َويُُسٍر : بالضَّ قاَل  الَمْوِضُع الُمْستَِدقُّ بَْيَن الَحافِِر وَمْوِصِل الَوِظيِف ِمَن اليَِد والّرِ

 العَّجاُج :

غٍ يف  ا  ُرســــــــــــــــــــــــُ بــــــــــَ وحشــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــ   ا ــــــــــَ َتشــــــــــــــــــــــــَ  ال يـــــــــــَ

َض      ا مــــــــَ نــــــــً طــــــــِ بــــــــح ــــــــَ تـ اُمســــــــــــــــــــــح بــــــــَ يــــــــِم َعصــــــــــــــــــــــَ مــــــــِ  الصــــــــــــــــــــــ 

  
َراعِ ، وقِيَل : َمْفِصُل ما بَْيَن الّساِعِد والَكّفِ ، والّساِق َوالقََدِم ، قِيَل : ُهوَ و  ُمْجتََمُع الّساقَْيِن والقََدَمْيِن ، َوقِيَل : ُهَو َمْفِصُل ما بَْيَن الَكّفِ والذِّ

ْجلَْيِن في الحافِِر ، وِمَن اإِلبِِل : َمْوِصُل األَْوِظفَِة في ُهو  وقِيَل : وِمثُْل ذِلَك ِمْن ُكّلِ دابٍَّة ، ِمْن َذواِت الَحواِفِر : َمْوِصُل وِظيفَيِ اليََدْيِن والّرِ

 قال أَبو ُزبَْيٍد الّطائِيُّ يَِصُف األََسَد : ، أَْرُسغٌ و أَْرَساغٌ  ج : األَْخفَاِف ،

ُم  ُر ُودِّهــــــــــــــــِ اَد  َأهـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــَ ا يــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــ َ

َد يف مــــــــــــــِ      هِ نح ِذي َزَوائــــــــــــــِ اغــــــــــــــِ دَعُ  أَرحســــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

  
 وقاَل ُرْؤبَةُ :

تَـقحرِِع   اأَلرحُسغِ النـ عحِر َشِديِد  (2)ُمسح
َساغُ و َوتٍِد ، فيَْمنَعُه عن االْنبِعَاِث في  َشَجَرةٍ ، أَو البَِعيِر وغْيِره ، ثُمَّ يَُشدُّ إِلَى ُرْسغَيِ  وفي التَّْهِذيِب : في ، ُرْسغِ  ، بالَكْسِر : َحْبٌل يَُشدُّ في الّرِ

ّمِ ، وُهَو َحْبٌل يُقَيَُّد بِِه البَِعيُر والِحَماُر. ُرْسغٍ  وقِيَل : ُهَو َجْمعُ  الَمْشيِ   بالضَّ

ساغُ و َراعِ  ُمَراَسغَةُ  : الّرِ ِريعَْيِن في الّصِ  ، قالَهُ اللّْيُث. أَْرساَغُهَما إِذا أََخَذا الصَّ

َسغُ و َكةً : اْستِْرَخاُء في قََوائِِم البَِعيِر ، الرَّ  َعِن األَْصَمِعي. ، ُمَحرَّ

 واِسٌع. أي : ، َرِسيغٌ  َعْيشٌ  قال أَبُو ماِلٍك :و

 َكثِيٌر. أي : ، َرِسيغٌ  َطعَامٌ و

 َويُْرَوى بالّصاِد ، كما يَأْتِي. كغَُراٍب : ع ، ُرساغٌ  ْيٍد :قال ابُن ُدرَ و
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 َعلَْيِه في العَْيِش ، أي : ُمَوسٌَّع َعلَْيِه. ُمَرسَّغٌ  يُقَاُل : ُهوَ  : التَّْوِسيُع ، التَّْرِسيغُ 

 .تَْرِسيغًا المَ الكَ  َرسَّغَ  يُقَال : في الَكالِم : التَّْلِفيُق بَْينَهُ  التَّْرِسيغُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

َي األَْرضَ  التَّْرِسيغُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و غٌ  يُقَال : أَصابَنَا َمَطرٌ  في الَمَطِر : أَْن يُثَّرِ ى األَْرَض ، َحتَّى تَْبلَُغ يَُد الحافِِر َعْنهُ  ُمَرّسِ ، وذِلَك إذا ثَرَّ

ْسغَ  ، أي : بَلََغ الماءُ  فَرسَّغَ  ، وقِيَل : أََصاب األَْرَض َمَطرٌ  أَْرَساِغه إلى الَمَطُر :  َرسَّغَ  ، وقِيَل : ُرْسِغهِ  ، أو َحفََره حافٌِر فبَلََغ الثََّرى قَْدرَ  الرُّ

ْسغُ  َكثَُر َحتَّى غاَب فِيهِ   .الرُّ

 ْحَكٍم.، كُمعَظٍَّم ، أي َغْيُر مُ  ُمرسَّغٌ  َرأْيٌ  قال ابُن َعبّاٍد :و

راعِ ، ُرْسغَهُ  أََخذ : ِرساًغاو راَسغَهُ ُمَراَسغَةً و قال :  ، ثُمَّ ماَرَغهُ. راَسغَهُ  َوهذا قَْد تَقَدََّم قَِريباً ، يُقَاُل : راَدَغهُ ، ثُمَّ  في الّصِ

عِ النَّفَقَةَ  وال تُقَتِّْر ، أي : َعلَى ِعيَاِلكَ  اْرتَِسغْ  قَال :فاُلٌن َعلَى ِعياِله : إذا َوسََّع َعلَْيِهُم النَّفَقَةَ ، يُ  اْرتََسغَ  قال ابُن بُْزْرَج :و  َعلَْيِهم. َوّسِ

__________________ 
 ( يف املطبوعة الكويتية : املرازغة ا تصحيف.1)
 .«مستفري»وابألصر  98( عن الديوان / 2)
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 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَيِه :

ْسغُ  يََدْيِه بَخْيٍط ، واْسُم ذِلَك الَحْبِل : ُرْسغَ  : َشدَّ البَِعيَر يَْرَسغُه َرْسغًا  َرَسغَ  . الرُّ ّمِ  ، بالضَّ

ْسغُ  الَمَطُر : َكثَُر َحتّى غاَب فِيه أَْرَسغَ وَ   ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. َرسَّغَ  ، لُغَةٌ في الرُّ

 .(1) ُرْسغٌ وَ  ، َمْرَسغَةٌ  ، وِهَي الَمَسُك ، الواِحَدةُ  الَمَراِسغُ  في أَْيِديِهنَّ وَ 

ْصغُ  : [رصغ] مِّ  الرُّ ْسغِ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : ُهَو لُغَةٌ في ، بالضَّ يِن ، وهَكَذا َذَكَرهُ إِْبَراِهيُم الَحْربِيُّ في َغِريِب الَحِديِث  الرُّ بالّسِ

 أَْيضاً.

صاغُ  كَ َكذلِ و قال : ساغِ للَحْبلِ  لُغَةٌ في ، كِكتَاٍب : الّرِ ِة. الّرِ يِت : ُهَو لُغَةُ العامَّ ّكِ  قال ابُن الّسِ

ينِ و  عن اْبِن ُدَرْيٍد. كغَُراٍب : ع ، لُغَةٌ في الّسِ

ِغيغَةُ  : [رغغ]  نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. : العَْيُش الّصاِلُح ، الرَّ

ِغيغَةُ و قال : ْبِد ،َحْسٌو ِمَن  : الرَّ ِغيغَةُ  َوقاَل َغْيُرهُ : الزُّ ْغَوةِ. الرَّ ْبد ، وُهَو ما يُْسأَلُ ِمَن اللَّبَِن ِمثُْل الرَّ  : ما َعلَى الزُّ

ََّخذُ  أَْو لَبٌَن يُْغلَى ويَُذرُّ َعلَْيِه َدقِيقٌ   للنُّفَساِء. وُهَو َطعَاٌم يُت

َر قَْوُل أَْوِس بِن َحَجٍر :قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : لَبٌَن يُْطبَُخ ، وَ   وقاَل َغْيُره : َطعَاٌم ِمثُْل الَحَساِء ، يُْصنَُع بالتَّْمِر ، وبُكّلِ ذِلَك فُّسِ

ُم  تـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح د ُذقـ مُتح وقـــــــــــــــــح دح َف َوجـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ

مح      كـــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ يـــــــــــــــغـــــــــــــــَ رّ  َرغـــــــــــــــِ ٍو ومـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح َ حـــــــــــــــُ اح  بـــــــــــــــَ

  
ِغيغَةِ  قال األَْصَمِعيُّ : َكنَى  ؟َعِن الَوقَعَِة ، أي : ذُْقتُم َطْعَمَها فَكْيَف َوَجْدتُُموها بالرَّ

ْغَرَغةُ  قال اللَّْيُث :و  : َرفاَغةُ العَْيِش ، واالْنِغَماُس في الَخْيِر. الرَّ

ْغَرَغةُ و قال : ْفِه ، قال ُمْدِرُك بُن اليٍ  أَْن تَِرَد اإِلبُِل ُكلَّ يَْوٍم َمتَى شاَءْت ، : الرَّ   :ِمثُْل الّرِ

 رِفحهاً إذا ِورحٌد َحَضرح  َرَغرحَغةً 
 أَذاَ  َخريحٌ أَمح عناٌء وَعَسرح 

َوايةُ :   .«إَذا ِوْرٌد َصَدرْ »قال الّصاَغانِيُّ : والّرِ

ّي شاِهًدا ِلَرفاَغِة   ْبِن النِّْكِث : (3)العَْيِش ، ونََسبَهُ ِلبَِشيِر  (2)قلُت : وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ـــــــــــــرّاســـــــــــــــــــــــــــِ  اُء ال ـــــــــــــَ ث اَل غـــــــــــــُ هـــــــــــــَدرح حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اِت ف ـــــــــــــَ  ي

ةً      َرغـــــــــــــــَ رح  َرغـــــــــــــــح هـــــــــــــــًا إذا الـــــــــــــــِورحُد َحضـــــــــــــــــــــــــــــَ  رِفـــــــــــــــح

  
ْغَرَغةُ  أَو ٌء ِمْن أَْظَماِء اإِلبِِل ، فإَِذا َسقَاَها في ُكّلِ يَْوٍم إذا اْنتََصَف النََّهاُر ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وُهَو ِظمْ  أَْن يَْسِقيََها يَْوما بالغََداةِ ويَْوماً بالعَِشّيِ  : الرَّ

مْ   ُء : الّظاِهَرةُ.فذِلَك الّظِ

ْغَرَغةُ  أَو . الرَّ  : أَْن تَُردََّد َعلَى الماِء في اليَْوِم ِمَراًرا ، قَالَهُ األَْصَمِعيُّ

ْغَرَغةُ و َشاَءْت ، يَْعنِي اإِلبَِل ، (4)قَاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : الَمْغَمغَةُ : أَْن تَِرَد الماَء ُكلََّما وَ  ذي والَّ  أَْن يَْسِقيََها َسْقياً لَْيَس بتاّمٍ وال َكاٍف. : هو الرَّ

ْغَرَغةِ  َذَكَرهُ الَجْوَهِريُّ في  قْوُل أَبِي ُعبَْيٍد. الرَّ

ْغَرَغةُ و ِل في ز غ ز غ ِء ،إِْخفَاُء الشَّيْ  : الرَّ  .«َكذا في الُمِحيِط واللَِّساِن ، َوَسيَأْتِي ذِلَك عن الُمفَضَّ

ْغَرَغةُ و قال ابُن َعبّاٍد :  تَْشَرَب. أَْن تُِصيَب ِمَن الَحْمِض الَّذي َحْوَل الماِء ، ثُمَّ  قِيل : هوو َض َوِهَي ال تُِريُده ،أَْن تَْلَزَم اإلبُِل الَحمْ  أَْيضاً : الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيِه :
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ِغيغَةُ  قِيُق ، عن الفَّراِء. الرَّ  : العَِجيُن الرَّ

ّي :وَ  ِغيغَةُ  قاَل ابُن بَّرِ  : ُعْشٌب ناِعٌم. الرَّ

 ْزٌل لَم يُْبَرْم.: غَ  الُمَرْغَرغُ وَ 

يَّةٌ. ُمَرْغَرغٌ  َرُجلٌ وَ   : ُمَوسٌَّع َعلَيِه في العَْيِش ، عاّمِ

ْفغ : [رفغ] هُ تُراباً ، َمْوِضعٍ في : أأَْلَمُ  الرَّ  قَالَهُ أَبُو ماِلٍك ، وُهَو َمَجاٌز. الواِدي ، وَشرُّ

ْفغ ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً :و  َعن األَْخفَِش ، النّاِحيَةُ  : الرَّ

__________________ 
غ واحد األرساي ا ففي العبارة سقرت ا ومتامها يف األساس :1)  . الواحدة مرسغة ورسغ... يف أيديهن املراسغ واألرسايوَ  ( كذا ا وُرسح
 .«ـهالرغرغة مبعىن رفاغة العيش ا قوله : شاهدا لرفاغة العيش ا املراد :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«لبشر»( عن اللسان دار املعارف وابألصر 3)
 ( يف الصحاح : مىت شاءت.4)
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رِت  َرفحغٍ  ِمنح قـَوحِمه ا ويف َرفحغٍ  وقاَ  ابُن اأَلعحرَايبِّ : يـَُقاُ  : ُهَو يف َها ا ولَيحَ  يف َوســــــــــــــَ ُهم وِمنـح ِمَن الَقرحيَِة ا أَي يف انِحَيٍة ِمنـح
 الَقرحيَِة.

 قال ُرْؤبَةُ : كأَْفلٍُس ، أَْرفُغ ج :

ُحواًل َجِديَب  تَـبحَت َمسح  اأَلرحُفغِ ال جح
 أَراَد بالَمْسُحوِل : الطَِّريَق.

ْفغُ  قال أَبُو َزْيٍد :و  كِجبَال. ِرفَاغٌ  ج :و األَْرُض السَّْهلَةُ  : الرَّ

ْفغُ و قِيُق الُمقَاِرُب. : الرَّ قَاُء الرَّ  الّسِ

ْفغُ  في اللَِّساِن :و  التَُّراِب ، أي : في َكثَْرتِِه ، قال أَبُو ذَُؤْيٍب يَِصُف َجَمالً بُْختِيًّا : كَرْفغِ  جاَء فاُلٌن بَمالٍ  يُقَاُل : األَْرُض الَكثِيَرةُ التَُّرابِ  : الرَّ

ا  هــــــــــَ امــــــــــُ عــــــــــَ ريًا طــــــــــَ ــــــــــِ ث تح كــــــــــَ ــــــــــَ ًة كــــــــــان ــــــــــَ رحي ــــــــــَ ــــــــــَ  قـ  أَت

غِ      ي كـــــــــــَرفـــــــــــح ر  شـــــــــــــــــــــــــَ َاِب كـــــــــــُ ريُهـــــــــــا الـــــــــــرت  (1)ٍء ميـــــــــــَِ
 

  
ْفغُ و قِيُق الُمقَاِرُب ، َكما في اللِّساِن. الَمَكاُن الَجْدبُ  : الرَّ  الرَّ

ْفغُ و أََحِدُكْم بَيَن ُظفُِرِه  ُرْفغُ و وَكْيَف ال أُِوِهمُ »الَحِديُث :  وقِيَل : ُهَو الَوَسُخ الَِّذي بَْيَن األَْنُملَِة والظُّْفِر ، وِمْنهُ  َوَسُخ الظُّْفِر ، ويَُضمُّ  : الرَّ

واْستَْبطأَ النّاُس الَوْحَي ، فقَاَل »َحِديثُه اآلَخر :  ذِلكَ ، وقاَل الّصاغانِيُّ : وكأَنَّهُ أَراَد َوَسَخ ُظفُِرِه ، فاْختََصَر الَكالَم ، وِمّما يُبَيُِّن  (2)« وأُْنُملَتِهِ 

لَُق ، فيَعْ  أَْرفَاَغُكم أَراَد أَنَُّكْم ال تُقَلُِّموَن أَْظفَاَرُكْم ، ثُّم تَُحكُّوَن بَِها «: وَكْيَف ال يَْحتَبُِس الَوْحُي وأَْنتُْم ال تُقَلُِّموَن أَْظفَاَرُكْم ، وال تُنَقُّون بَراِجَمُكمْ 

 .األَْرفَاغ بَِها ما في

ْفغُ  أَو  ِمَن اآلباِط َوأُُصوِل الفَِخَذْيِن والَحَواِلِب ، وَغْيِرَها ِمن َمَطاِوي األَْعَضاِء. الَمغَابِنِ  وَعَرٌق يَْجتَِمُع في َوَسخٌ  : الرَّ

ْفغُ و  َعْيُشهُ ، كَكُرَم. َرفُغَ  َوقد والِخْصب ، ِمَن العَْيِش  السَّعَةُ  : الرَّ

ْفغُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ْفغُ  ويَُضمُّ ، قال َغْيُره : أَْصُل الفَِخِذ ، : الرَّ فغُ و الرَّ : أُُصوُل الفَِخَذْيِن ِمْن باِطٍن ، وُهَما : ما اْكتَنَفَا أَعاِلي جانِبَي العانَِة  الرُّ

ْفغُ  :ِعْنَد ُمْلتَقَى أَعاِلي بََواِطِن الفَِخَذْيِن َوأَْعلَى البَْطِن ، وقِيَل   : ِمْن باِطِن الفَِخِذ ِعْنَد األُْربِيَِّة. الرُّ

، زاَد في  َرْفغٌ  ، ونَصُّ الَجْمَهَرةِ : ُكلُّ َمْوِضعٍ ِمَن الَجَسِد يَْجتَِمُع فيِه الَوَسُخ فُهوَ  َرْفغٌ  ُكلُّ ُمْجتََمعِ َوَسخٍ ِمَن الَجَسِد : قِيَل :و قال ابُن ُدَرْيدٍ 

الُم الُمَصنِِّف ال هذا راِجٌع لقَْوِلِه أَْصُل الفَِخِذ ، فإِنَّه الَِّذي ذُِكَر فيِه الَوْجَهاِن ، وكَ  ويَُضمُّ ، اللَِّساِن : كاإلْبِط والعُْكنَِة ، َونَْحِوِهما ، وقولُه :

 ، َكأَْفلٍُس. أَْرفُغٌ و زاَد َغْيُره : ُرفُوغٌ و ، أَْرفاغٌ  ج : يَْخلُو َعْن نََظر ، قال ابُن ُدَرْيٍد :

ْفغُ  في الِمْصبَاحِ :وَ  ّمِ : لُغَةُ أَْهِل العاِليَِة َوالِحَجاِز ، والفَتُْح لُغَةُ تَِميٍم. قُْلُت : وُهَو قَْوُل أَبِ  الرُّ  ي َخْيَرةَ.بالضَّ

ْفغِ  َوأَْصلُ  لَيٌِّن ، أي : ، َرْفغٌ  وِكْلسٌ  ، َرْفغٌ  وَطعَامٌ  ، َرْفغٌ  تَُرابٌ و ْفغِ  : اللِّيُن والسُُّهولَةُ ، كما في اللَِّساِن والعُبَاِب ، َوقَاَل َشْيُخنا : أَْصلُ  الرَّ  الرَّ

 : اللِّيُن والقََذُر ، َكَما قالَهُ الّراِغُب َوَغْيُره.

ْفغِ  : القََذُر لَْيَس ِمْن أُُصوِل َمعَانِيقلُت  ْفغُ  ، وما نََسبَهُ إلى الّراِغِب فَغَْيُر َوِجيٍه ، فإِنَّهُ ال يَْذُكُر في ِكتَابِِه إاّل لُغَاِت القُْرآِن ، ولَْيسَ  الرَّ فيِه ،  الرَّ

ِة االْشتِقَاقِ  نََظًراـ  أَْحيَانًا يَْنسُب إِلَْيهِ ـ  َرِحَمهُ هللا تَعالَىـ  وَشْيُخنَا ْل. (3)بَْعَض التَّْحِقيقَِا ِمن باِب الَحْدِس ـ  إِلَى أَنَّهُ ِمْن أَئِمَّ  والتَّْخِميِن ، فَتَأَمَّ

ْفغُ و ّمِ : اإِلْبطُ  الرُّ ْفغَْينِ  نَتْفُ »فَذَكَرُهنَّ ، وقاَل : « َعْشٌر ِمَن السَّنَةِ » الَحِديَث : َعن الفَّراِء ، وَرَوى بالضَّ  هَكَذا َرواهُ ، وفَسََّرهُ باإِلْبَطْيِن ، «الرُّ

وقِيَل  «ونَتُْف اإِلْبِط ، وتَْقِليُم األَْظفَارِ »قاَل : َخْمٌس ِمَن الِفْطَرةِ ، وفِيِه :  وسلمعليههللاصلى النَّبِيَّ  أنَّ  عنههللارضيالمْرِويُّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ و

ْفغُ  :  ْبِط.: أَْصُل اإلِ  الرُّ

ْفغُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و  اْلتَقَى إَذا:  عنههللارضيفي َحِديِث ُعَمَر و وفي الِمْصبَاحِ : ويُْطلَُق َعلَى الفَْرجِ أَْيضاً ، ما َحْوَل فَْرجِ الَمْرأَةِ  : الرُّ

ْفغَانِ  ُجِل والمَ  يُِريُد : «فقَْد َوَجَب الغُْسلُ  الرُّ ْرأَةِ ، وال يَُكوُن ذِلَك إِاّل باْلتِقَاِء الِختانَْيِن ، قالَهُ أَبُو ُعبَْيٍد ، واْعتََرَض إَِذا اْلتَقَى ذِلَك ِمن الرَّ

ْفغَْينِ  صاِحُب اللَِّساِن ، فقَاَل : وهذا فِيِه نََظٌر ؛ ألنَّهُ قَْد يُْمِكُن اْلتِقَاءُ   لحالَِة ، وهللا أَْعلَُم.وال يَْلتَِقي الِختَاناِن ، ولِكنَّه أَراَد الغَاِلَب ِمْن هِذه ا الرُّ
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__________________ 
 .154/  1( ديوان اهلذليا 1)
 .184/  3( انظر التهذيب رفغ والفائ  2)
 .«ا دث»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
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ْفغ وَجْمعُ   ، قال الّشاِعُر : أَْرفَاغٌ  : الرُّ

َدبح  ـــــــــــهـــــــــــا حـــــــــــَ ي ـــــــــــِ اًل ف ـــــــــــَ ئ ـــــــــــح يـ وين جـــــــــــَ دح َزو جـــــــــــُ ـــــــــــَ  ق

َة      يـــــــــــقـــــــــــَ بح  اأَلرحفـــــــــــايِ َدقـــــــــــِ مـــــــــــاَء الـــــــــــر كـــــــــــَ خـــــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــــَ

  
ِغيَرةُ الَهنَة الَمْرفُوَغةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و ُجلُ  (1) : الَمْرأَةُ الصَّ ِصُل إِلَْيَها وفي اللَساِن : ِهَي الَّتِي اْلتََزَق ِختَانَُها َصِغيَرةً ، فال يَ  ال يَِصُل إِلَْيَها الرَّ

ُجُل.  الرَّ

ْفغَاءُ و قال ابُن َعبّاٍد : ِغيَرةُ الَهنَِة ، الَمِعيقَةُ  الرَّ ْفغَْينِ  (2) : الدَّقِيقَةُ الفَِخَذْيِن ، الصَّ غَيَرةُ الَمتَاعِ. ، الرُّ  وفي اللّسان : الصَّ

ً وأََراِذلُُهم تَشْ  : السَِّفلَةُ ِمَن النّاِس  األَْرفاغُ  ِمن الَمَجاِز :و ّمِ ، َكقُْفٍل وأَْقفَاٍل. ، َرْفغٌ  الَواِحدُ  الَوادي ، بأَْرفاغ بِيها  بالفَتْح ، أَْو بالضَّ

. : ع األَْرفَغُ و  عن اْبِن ُدَرْيٍد ، نَقَلَهُ يَاقُوت والّصاَغانِيُّ

 قَعََد بَْيَن فَِخَذْيَها ِليََطأََها. إذا : تََرفَّغَها في نََواِدِر األَْعَراِب :و

هَكَذا في َسائِِر النَُّسخِ ، وَوقََع هَكَذا في نَُسخِ العُبَاِب والتَّْكِملَِة ، وهو  َخِشَي أَْن يَْرِمَي بِِه َخْلَف ِرْجلَْيهِ  إذا فاُلٌن فَْوَق البَِعيِر : تََرفَّغَ  يُقَاُل :و

 َوقَْد أَْوَرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن َعلَى الصَّواِب. ِعْنَد ثَيِله ، «لَفَّ ِرْجلَْيهِ فَ »َغلٌَط وتَْصِحيٌف ، وَصَوابُه : 

فَْغنِيَةُ و فَْهنِيَةُ. ، كبُلَْهنِيٍَة : َسعَةُ العَْيِش  الرُّ  وَكذِلَك الرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعليِه :

ْفغِ  : واِسعَةُ  َرْفغَاءُ  ناقَةٌ  ٌ  الرُّ ْفغِ  : واِسعَةُ  َرْفغَاءُ  ، كما في اللَِّساِن ، وفي األََساِس : اْمَرأَة  .الرُّ

ْفغَْينِ  (3)، كفَِرَحة : فَِرَجةُ  َرفِغَةٌ  ناقَةٌ وَ   .الرُّ

 : أُُصوُل اليََدْيِن والفَِخَذْيِن ، ال َواِحَد لََها ِمْن لَْفِظها. الَمَرافِغُ  قال ابن األَْعَرابِّيِ :

ْفغُ  واِحُدَهاـ  غُ األَْرفاوَ  ْفغُ و الرُّ  .كتََرفَّغَ  الَمْرأَةَ ، َرفَغَ وَ  : الَمغَابُِن والَمَحاِلُب ِمَن الَجَسِد ، قال األَْصَمِعيُّ : يَُكوُن في اإِلبِِل والنّاِس.ـ  الرَّ

ْفغُ وَ   ، بالفَتْحِ : تِْبُن الذَُّرةِ ، ُهنَا َذَكَرهُ صاِحُب اللَِّساِن ، َوأَْنَشَد قَْوَل الّشاِعِر : الرَّ

 (4) الر فحغِ ُدوَنَك بـَوحغاَء تـُرَاِب 
َل فِيِه.بالّداِل ، وإِن لَم يَُكْن تَْصِحيفاً فإِنَّ التَّْرِكيَب ال يَْدفَعُ « َدفغ»قَْد َذَكَرهُ الّصاَغانِيُّ وَغْيُره في وَ   ه إَِذا تَُؤّمِ

ْفغُ وَ   الواِدي : جوانِبُه. أَْرفَاغُ  : أَْسفَُل الفاَلةِ وأَْسفَُل الَواِدي ، وقَاَل أَبو َحنِيفَةَ : الرَّ

ْفغُ وَ  فَاَغةُ و ، الرَّ فاِغيَةُ و ، الرَّ  : َخِصيٌب واِسٌع َطيٌِّب ، وقَدْ  َرفِيغٌ و ، راِفغٌ و ، أَْرفَغُ  ، بالفَتْحِ في الُكّلِ : َسعَةُ العَْيِش والِخْصِب ، وَعْيشٌ  الرَّ

 ، كَكُرَم : اتََّسَع. َرفُغَ 

ُجُل : تََوسََّع ، وقاَل الشَّاِعُر : تََرفَّغَ وَ   الرَّ

 اأَلرحَفغِ حَتحَت ُدُجّناِت الن ِعيِم 
افِغَةُ وَ  وافِغُ  : النِّْعَمةُ ، والَجْمُع : (5) الرَّ  .الرَّ

 : أي أَْوَسعَهُ.لَُكُم الَمعَاَش  أَْرفَغَ وَ 

 .(6)َوهكذا نَقَلَه ياقُوت والّصاَغانِيُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن  ع ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُهو ، كغَُراٍب ، ُرَماغٌ   :[رمغ]

 ونَْحِوِه. كاألَِديمِ  وَدلََكهُ ، بِيَِدهِ َعَرَكهُ  : يَْرَمغُه َرْمغًا كَمنَعَهُ  َرَمغَهُ  في الُمِحيِط واللَِّساِن :و
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ةً :و  من ُهنَا َوِمْن ُهنَا. الَكالِم : تَْلِفيقُه تَْرِميغ في الُمِحيِط خاصَّ

أِْس : تَْدِهينُه وتَْرِويَتُه التَّْرِميغُ و قال :  بالدُّْهِن. في الرَّ

 في الطَّعَاِم : تَْرِويَتُه باألُْدِم. التَّْرِميغُ و قال :

 ّما يُْستَْدَرُك َعليه :* ومِ 

 ، كغُراٍب ، للَمْوِضعِ ، نَقَلَهُ صاِحُب اللَِّساِن. ُرَماغٍ  ، كِكتَاٍب : لُغَةٌ في ِرماغٌ 

__________________ 
 ( يف التكملة : اهلَِن.1)
عيقة كضيقة بتشديد الياء عل  فيعلة من عو  ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : املعيقة ا يظهر أن امليم من زايدة الناسخ يف املو ا وحقه : ال2)

 .«ا ويف اللسان : عي  إتباع لضي  أي بشد الياء فيهما ففي ضيقة تعوي  للرجر عن حاجته ا قاله نصر
 ( يف التهذيب واللسان : قرحة.3)
 ونسبه يف اللسان للحرمازي وروايته :« دفغ»( تقدم يف 4)

 دونك بوغاء رايي الدفغ
 .«والرافغ»النهاية واللسان وابألصر ( عن 5)
 ونص ايقوت عل  ضم أوله وتشديد  نيه َوآخره عا معجمة.« وُرماي ورِماي»( يف اللسان : 6)
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ُجُل والثَّْعلَبُ  راغَ  : [روغ]  ِء.وحاَد َعِن الشَّيْ  األَِخيُر بالتَّْحِريِك ، أي : ماَل ، ، َرَوَغانًاو يَُروُغ َرْوًغا الرَّ

ني  ) فاُلٌن إِلَى فاُلٍن : ماَل إِلَْيِه ِسًرا ، وِمْنهُ قَْولُه تَعالَى : َراغَ وَ  َفراَغ َعَلْيِهْم َضْرابً ) وقَْولُه تَعالَى : (1) (َفراَغ ِإىل َأْهِلِه َفجاَء ِبِعْجل  ْسَِ
َمْعنَاهُ : َرَجَع إِلَى أَْهِله في حاِل إِْخفَاٍء  (َفراَغ ِإىل َأْهِلهِ ) اُء : قَْولُه :ُكلُّ ذِلَك اْنِحَراٌف في اْستِْخفَاٍء ، وقيَل : أَْقبََل ، وقاَل الفَرّ  (2) (اِبْلَيِمنيِ 

 : ماَل َعلَْيِهم ، وَكأَنَّ  (َفراَغ َعَلْيِهمْ )، إاّل أَْن يَُكوَن ُمْخِفياً ِلُرُجوِعِه ، َوقاَل : في قَْوِلِه تَعَالَى :  راغَ  ِمْنه ِلُرُجوِعه ، َوال يُقَاُل ِللَِّذي َرَجَع : قَدْ 

ْوغَ  ْوغِ  ؛ ِليَْفعََل بآِلَهِتِهْم َما فَعََل ، وقاَل الّراِغُب : أَْصُل َمْعنَى َرْوًغا هُهنَا أْي : أَنَّهُ اْعتَلَّ َعلَْيِهمْ  الرَّ  : الَمْيُل في جانٍِب ، ِليَْخَدَع َمْن َخْلفَهُ. الرَّ

واغُ  االْسُم :و  كَسحاٍب. ، الرَّ

ّواغُ و بَْيرِ  َوِمْنهُ  كَشّداٍد. الثَّْعلَُب ، الرَّ َت ِمْن ُجْحٍر ، ُكلَّما َخَرجْ  َرّواغٌ  إِنََّما أَْنَت ثَْعلَبٌ »: ـ  عنهمهللارضيـ  قَْوُل ُمعَاِويَةَ ِلعَْبِد هللِا بِن الزُّ

 .«اْنَجَحْرَت في ُجْحرٍ 

ّواغُ و  القَبِيلَة الَمْشُهوَرة. من تُِجيبَ  بِن ُسَمّيٍ  بُن َعْبِد الَمِلِك ْبِن قَْيٍس  الرَّ

ّواغُ و ّواغِ  بنِ  أَْحَمدَ  واِلُد أَبِي الَحَسنِ و الَِّذي ُهَو َشْيٌخ لَسِعيِد بِن ُعفَْيٍر ، ُسلَْيَماَن الُخَشنِّيِ  (3) واِلدُ  الرَّ الِمْصِرّيِ  بِن بُْرِد بِن نَِجيحٍ األَْيَدَعانِّيِ  الرَّ

ثِينَ  الَِّذي يَْرِوي َعْن بَُجْيِر بِن بَُكْيرٍ  ، هذا الَكالُم بعَْينِه تَْقِليًدا « َرَوعَ »ذَكَرُهم ابُن يُونَُس في تَاِريخِ ِمْصَر ، وقد َسبََق للُمَصنِِّف في  الُمَحّدِ

 نِّيِ ، ثُمَّ أَعاَده ُهنَا َعلَى الّصواِب من َغْيِر تَْنبِيٍه عليِه ، وُهَو َغِريٌب ِمْنهُ يُْحتَاُج التَّنَبُّهُ له.لِلّصاغا

اِلْنِكَساِر ما قَْبلَها ،  أي : الَمْوِضُع الَِّذي يَْصَطِرُعوَن فِيِه ، صاَرت الواُو ياءً  بَِكْسِرِهما ، أي : ُمْصَطَرُعُهمْ  ِرياَغتُُهمو ِرواَغتُهم هِذه يُقَال :و

 نَقََل الَجْوَهِريُّ الثانِيَةَ َعن اليَِزيِدّيِ ، قال الّصاَغانِيُّ : وهذا القَْلُب لَْيَس بَضْربَِة الِزٍب.

ياغُ و  نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. ، َكِكتَاٍب : الِخْصُب ، الّرِ

َوْيغَةِ  أََخْذتَنِي يُقَاُل :و قال : ْوغِ  بالِحيلَِة ، وُهَو ِمنَ  أي : كُجَهْينَةَ ، ، بالرُّ  بالفَتْحِ. ، الرَّ

ْيَد ، وماَذا أََرْغتُ  تَقُول : ، كاْرتاغَ  أَراَد وَطلََب ، : أَراَغ إِراَغةً و : أي : ما تُِريُد وما تَْطلُُب. وقَال خاِلُد بُن َجْعفَِر بِن ِكالٍب في  تُِريغُ  الصَّ

 فََرِسه َحْذقَةَ :

وين  تــــــــــــــــــــــَ  أَرِيــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــُ مح ِإراغــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــِإيّنِ  كــــــــــــــــــــــُ

ــــــــــِد وَ      ــــــــــَورِي َت ال جــــــــــَ  حتــــــــــَح َة كــــــــــالشــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــَ ذح (4)حــــــــــَ
 

  
 ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : (5)يَْطلُبُه ويُِريُده  َكذا وَكذا ، ويُِليُصه ، أي : يُِريغُ  في التَّْهِذيِب : فاُلنٌ وَ 

ن ســـــــــــــــــــــــــــــاملٍِ و  يِن عـــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــُرونـــــــــــــــَ هيـــــــــــــــُ  أُرِيـــــــــــــــغـــــــــــــــُ

ِف ســــــــــــــــــــــــاملُ وَ      ــــــــــح ِ واألَن اح َ الــــــــــعــــــــــَ اح َدُة بــــــــــَ لــــــــــح (6)جــــــــــِ
 

  
أي : أَْطلُبُه  «بَِعيًرا َشَرَد ِمنِّي أُِريغُ  َخَرْجتُ »َحِديُث قَْيٍس :  َعلَى أَْمٍر ، وَعْن أَْمٍر ، أي : يُراِوُدنِي َويَْطلُبُه ِمنِّي ، وِمْنهُ  يُِريغُنِي يُقَال : فاُلنٌ وَ 

 الثَّْعلَِب. َوغانُ رَ  بُِكّلِ َطِريٍق ، وِمْنهُ 

غ قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و لَها ، وهو َمَجاٌز ، ومنه َدسََّمَها وَرّواها ، : إذا تَْرِويغًا الثَِّريَدةَ  فاُلنٌ  َروَّ َغَها ، وَسْغبَلََها ، وروَّ الَحِديُث : َوَكذِلَك َمرَّ

غْ » ْبَها بالدََّسِم. «لَهُ لُْقَمةً  فَْليَُرّوِ  أي : يُشّرِ

 فاُلنًا : إذا كاَن يِحيُد َعّما يُِديُره َعلَْيِه ويَُحايُِصه ، قال َعِديُّ بُن َزْيٍد الِعبَاِديُّ : يَُراِوغُ  يُقَاُل : ُهوَ  : الُمَصاَرَعةُ ، الُمَراَوَغةُ و

ُض  فـــــــــــــــُ نــــــــــــــــح وحَم ال يــــــــــــــــَ نح  الـــــــــــــــّرِوايُ يــــــــــــــــَ  واَل يـــــــــــــــَ

رِيـــــــــــــــــرُ      حـــــــــــــــــح ُض الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــِّ يـــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ُض ِإال  امل  فـــــــــــــــــَ

  
 بَْعُضهم بَْعضاً. راَوغَ  القَْوُم ، أي : تََراَوغَ  يُقَال : كالتَّراُوغِ 

 *.[وأَْن يَْطلَُب بعُض القوِم بعضاً.]

غَ  قال اْبُن ُدَرْيٍد :و َغتِ  هَكَذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : ، تََروَّ َغْت. إذا الّدابَّةُ : تََروَّ  تََمرَّ
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__________________ 
 .26ت اآية ( سورة الذاراي1)
 .93( سورة الصافات اآية 2)
 .«.. والدا سليمان اخلشين وأمحد»( يف القاموس : 3)
 قاله يف فرسه حذفة وروايته :« حذف»( البيت يف اللسان 4)

 فـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــإين 

ـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــدوَ       حـــــــــــــــــذفـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــالشــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــا حتـــــــــــــــــت ال

  

 ( يف التهذيب واللسان : ويديره.5)
 التهذيب ونسبه لدارة أيب سامل.( البيت يف 6)
 ساقطة من املطبوعتا : املصرية والكويتية. (*)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعليه :

 .راَوَغهُ ِرواًغا : خاَدَعهُ ، وَكذِلكَ  أَراَغهُ إِراَغةً 

ْيُد : َذَهَب هُهنَا وهُهنَا ، وُهَو َمَجاٌز. َراغَ وَ   الصَّ

 : [إِيّاه]قال َطَرفَةُ بُن العَْبِد لَعْمِرو بِن ِهْنٍد يَلُوُم أَْصَحابَهُ في ِخْذالنِِهم « لَبٍ ِمْن ثَعْ  أَْرَوغُ »في الَمثَِل : وَ 

ه  ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح ل ـــــــــــــَ ُت خـــــــــــــال ـــــــــــــح ن ـــــــــــــٍر كـــــــــــــُ ـــــــــــــي ل ر  خـــــــــــــَ  كـــــــــــــُ

هح      حـــــــــــــــــــــَ ه واضـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــَ َرَ  ُ  ل ـــــــــــــــــــــَ  ال تـ

  

ُم  هــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــ  ٍب  أَرحوَيُ كــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ نح ثـ  مــــــــــــــــــِ

  
هح    ارِحـــــــــــَ َة ابلـــــــــــبـــــــــــَ لـــــــــــَ يــــــــــــح َه الـــــــــــلـــــــــــ  بـــــــــــَ  !(1)مــــــــــا َأشــــــــــــــــــــــــح

  
بُعِ ، وال تَقُْل :« َجعاِر ، واْنُظِري أَْيَن الَمفَرّ  ُروِغي» في َمثٍَل آَخَر :وَ   إاّل للُمَؤنَِّث. ُروِغي َوَجعَاِر : اْسٌم للضَّ

 : بَغاَها بَْغياً وِشيكاً. يَُروُغَها حاَجةً إلى فاُلنٍ  راغَ و

 ، أي : َكثِيٌر. ُرواغاءُ  يُقاُل : َخْيرٌ وَ 

أي :  «الَمِدينَة َرَوائِغِ  ِمنْ  رائِغَةٍ  فَعََدْلُت إلى»َحِديُث األَْحنَِف :  زائٌِغ ، وهو َمَجاٌز ، وِمْنهُ  رائِغٌ  َعن الَحّقِ ، وَطِريقٌ  يَُروغُ  يُقَاُل : هوَ وَ 

 يُل َعن الطَِّريِق األَْعَظم.َطِريٍق يَْعِدُل ويَمِ 

إِلَْيِه ، أي : أُراِوُده  راغَ  َعْن َكذا ، فما أُراِوُغهُ  : الُمَراَوَدةُ ، تقول : ما ِزْلتُ  الُمَراَوَغةُ وَ 
(2). 

َرةَ وَطْحفَةَ  (3) رائِغَةُ وَ   .(4): َمْنِزُل ِلَحاّجِ البَْصَرةِ بَْيَن إِمَّ

قِيَل : ماٌء لبَنِي الُحلَْيِف وَ 
 من بَِجيلَةَ. (5)

 و: أَْيضاً : َجبٌَل لغَنِّي.

يغُ  : [ريغ] ياغُ  أَْهَملَهُ الَجوَهِريُّ ، وُهَو هَكَذا في سائِِر النَُّسِخ ، وَصَوابُه : ، بالَكْسِر ، الّرِ ، َكَما ُهَو نَصُّ العُبَاِب َواللَِّسان والتَّْكِملَِة ، قالوا  الّرِ

ياغُ  : قال َشِمٌر : َهُج. : الّرِ ةً ، وقِيَل : الُمَدقَُّق ِمْنهُ ، قال ُرْؤبَةُ يَِصُف َعْيًرا ، وأُتُنَهُ : التَُّرابُ  قِيَل :و الغُباُر َوالرَّ  عامَّ

نح و  ا  راَِييٍ ِإنح َأ َرتح مــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــَح

ا      قــــــــــــَ ــــــــــــِّ َدق ِه مــــــــــــُ ــــــــــــِ ا ب ــــــــــــهــــــــــــَ ي وامــــــــــــِ ِوي حــــــــــــَ (6)هتــــــــــــُح
 

  
 ِمْن َسْملٍَق ، فقَلََب. ِرياًغا أَراَد أَثاَرتْ 

يَاغُ  قِيَل :و  قال الّصاَغانِيُّ : وثاَلثَتَُها يَْدُخُل في التَّْرِكيبَْيِن ، يَْعنِي هذا التَّْرِكيَب والَِّذي قَْبلَه. النِّفاُر ، : الّرِ

ٍد َعْبُد هللِا بُن إْبَراِهيمَ أَبُو و يِغيُّ  الَمْغِربِيُّ  ُمَحمَّ َر َدْهًرا َطِويالً ، وماَت  قاِضي اإِلْسَكْنَدِريَِّة ، بالَكْسِر : الّرِ َسِمَع أَبَا الّطاِهِر بَن َعْوٍف ، َوُعّمِ

يَّتُه بَْعَده 645سنةَ  ُروَن. وأَقاِربُه : وذُّرِ ثُوَن ُمتَأَّخِ  ُمَحّدِ

َغها أي : َريََّغ الثَِّريَدةَ  النَّْضُر :قال و  بالدََّسِم. ، فَتََريَّغَتْ  َروَّ

ُب.الُمَريَُّغ ، كُمعَظٍَّم : الشَّي قال العَُزْيِرّي :و  ُء الُمتَرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ْت ، قالَهُ النَّْضُر.  تََريَّغَِت اللُّْقَمةُ بالسَّْمِن ، أي : تََروَّ

يَ قاَل وَ  ُغ فيِه الدَّوابُّ ُسّمِ ياغِ  ِمنَ  َمَراًغا األَْزَهِريُّ : وأَْحَسُب الَمْوِضَع الَِّذي يَتََمرَّ  ، وهو : الغُبَاُر. الّرِ

 فصل الزاي
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 مع الغني
َكةً ، بَزبَِغه أََخَذهُ  : يُقَاُل : [زبغ] هَكذا نَقَلَه َعْنهُ  أي : بُجْملَتِِه وِحْدثانِه ، اٍد :أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ َوصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل ابُن َعبّ  ، ُمَحرَّ

ال يَْحتَجُّ باْبِن َعبّاٍد فِيَما أَْوَرَدهُ ـ  هللارحمهـ  الّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيِه ، وهو تَْصِحيٌف ، َوالّصواُب ِبَربَِغه بالّراِء ، كما تَقَدََّم ، وكاَن الَجْوَهِريُّ 

 في ِكتَابِه.

 الِمَخدَّةُ  وقَاَل ابُن َعبّاٍد : هي« ص د غ»أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ُهنَا ، وأَْوَرَدهُ اْستِْطَراًدا في  ، كِمْنبَرٍ  ِمْزَدغُ ال : [زدغ]

__________________ 
 .15( ديوانه ص 1)
 ( يف األساس : أي أداوره.2)
 رايغة ابلياء حتتها نقطتان وغا معجمة.. قا  : وروي .. ابلباء املوحدة« رابغة»( يف معجم البلدان 3)
 .«وملحقة»وابألصر « رابغة»( عن معجم البلدان 4)
 .«ا لب »وابألصر « رابغة»( عن معجم البلدان 5)
 111( روايته يف ديوانه ص 6)

 هتوي حواميها به مذلقا
 .«وإن»حبذف « أ رت»األو  يف التهذيب : وَ 
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 ابلّصاِد. املِصحدَيِ لَُغٌة يف  ُتوَضُض حَتحَت الص دحيِ 
بالّزايِ ، ولو قاَل  ِمْزَدَغةٌ  اْستِْطَراًدا ، فقَاَل : والِمْصَدَغةُ : الِمَخدَّةُ ، َوقالوا :« ص د غ»َوأَْوَرَدهُ صاِحُب اللِّساِن في  بِها ، تََزدَّغَ  يُقَاُل :و

حاحِ والتَّْكِملَِة  الِمْزَدَغةُ  َصاَب ، فإِنَّ الِمَخدَّةَ ِهيَ ألَ « الِمَخدَّةُ ، لُغَةٌ في الِمْصَدَغةِ  : الِمْزَدَغةُ »الُمَصنُِّف :  والِمْصَدَغةُ ، كما في العُبَاِب والّصِ

ْل.  َواللَِّساِن ، فَتَأَمَّ

غُّ  : [زغغ] م : ُصناُن الَحبَِش  الزُّ  َعِن اْبِن األَْعَرابِّيِ. ، بالضَّ

ْغُزغُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و تُه. كُهْدُهٍد : طائٌِر ، الزُّ  َزَعُموا ، وال أَْعِرُف ما ِصحَّ

ْغُزغُ  قال ابُن َعبّاٍد :و ِغيرُ   :الزُّ  .(1) القَِصيُر الصَّ

ْغُزغُ و قال : ِغيرُ  أَْيضاً : الزُّ غاِزغُ  َجْمعُه الَولَُد الصَّ  .الزَّ

ْغَزغُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  نّا.بالفَتْحِ : الَخِفيُف النَِّزُق مِ  الزَّ

ّيٍ :و ْغَزغُ  قال ابُن بَّرِ فاً باألَِلِف والاّلِم ، وُهَو في الُمِحيِط واللَِّساِن والعَْيِن :  ع ، بالّشامِ  : الزَّ  بال الٍم.« َزْغَزغٌ »هَكذا أَْوَرَدهُ ُمعَرَّ

ْغَزَغةُ و . تَُزْغِزغِ  يُلحْص َمْعنَاهُ ، ويُقَاُل : ال كالَمهُ : لَم َزْغَزغَ  َعن اْبِن َعبّاٍد ، وفي األََساِس : : َضْعُف الكالمِ  الزَّ  الَكالَم ، وبَيِِّن الَحقَّ

ُل :و ْغَزَغةُ  قال الُمفَضَّ ْغَرَغةُ بالّراِء ، كما تقَدََّم. ِء وَخْبُؤهُ ،إِْخفَاُء الشَّيْ  : الزَّ  َوَكذِلَك الرَّ

ْغَزَغةُ و جِل : إذا َهِزَء بِِه ، وَسِخَر ِمْنهُ ، وِمْنهُ قَْوُل ُرْؤبَةَ : َزْغَزغَ  عن الَخِليِل ، يُقَاُل : السُّْخِريَةُ  : الزَّ  بالرَّ

ُت  َُزغحزَيِ َعَلي  ِإيّنِ َلسح
 ابمل

ْن يُْسَخُر ِمْنهُ ويُْهَزأُ. ويُْرَوى :   َوقَْد تَقَدََّم.« بالُمَدْغَدغِ »أي : لَْسُت ِممَّ

ْغَزَغةُ  في الُمِحيِط :و قَاِء ،أَْن تَُروَم حَ  : الزَّ  َوقَْد َزْغَزَغهُ. لَّ َرأِْس الّسِ

ْغَزِغيَّةُ و ْغُزِغيَّةِ  َكلَّْمتُه يُقَاُل :و .(2) : الَكبُوالءُ  الزَّ ّمِ ، وِهَي لُغَةٌ لبَْعِض العََجِم ، بالزُّ  َكما في اللَِّساِن ، والعُبَاِب. بالضَّ

 ٍء.قال ابُن فاِرٍس : الّزاُي والغَْيُن لَْيَس بَشيْ وَ 

 مّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :* و

ُجُل فَما أَْحَجَم ، أْي َحَمَل فَلَم يَْنُكْص ، َولَِقيتُه فما َزْغَزغَ   أَْم اَل. (3) [هو]، أي : فََما أَْحَجَم ، وقَاَل األَْزَهِريُّ : وال أَْدِري أََصِحيٌح  َزْغَزغَ  الرَّ

ْغَزغُ وَ   ، كَجْعفٍَر : اللَّئِيُم. الزَّ

ّيٍ :قاَل ابُن وَ  ْغَزغُ  بَّرِ  : الَمْغُموُز في َحَسبِِه ونََسبِه. الزَّ

َر قَْوُل ُرْؤبَةَ السابُِق ، َوقَْولُه أَْيضاً : الُمَزْغَزغُ  قاَل َغْيُره : ُهوَ وَ   ، وبِِه فُّسِ

رِ  يِن اِبمـــــــــــــح ِقســـــــــــــــــــــــــــح ِغ فـــــــــــــال تـــــــــــــَ لـــــــــــــِ وح تــــــــــــــَ  ٍء ُمســـــــــــــــــــــــــــح

ٍة      طــــــــــــــــــَ َ  َأوح ســــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــِ زَيِ َأمحــــــــــــــــــحَ َزغــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــُ

  
 َكذا قوله :وَ 

َُزغحزَيِ الَعبحُد َعبحُد اخلُُلِ  و 
 امل

 .(4)كما َسبََق « الُمَدْغَدغِ »يُْرَوى أَْيضاً : وَ 

ُجُل : َخفَّ ونَِزَق ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. تََزْغَزغَ وَ   الرَّ
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 َطلَعَْت. أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اْبُن َعبّاٍد : أي ، ُزلُوًغا الشَّْمسُ  َزلَغَتِ  : [زلغ]

 اْرتَفَعَْت. النّاُر أي : َزلَغَتِ  : كذاو

ا تََشقَّقَْت ، أَو الصَّواُب بالعَْيِن الُمْهَملَِة في الُكلِّ  أي : ِرْجلُه ، تََزلَّغَتْ  قال اللَّْيُث :و فَُهَو ِعْنِدي ُمْهَمٌل ، قال : وَذَكَر  َزلَغ قال األَْزَهِريُّ : أَمَّ

يََدهُ وِرْجلُه : إَِذا  تََزلَّعَتْ  ، قال األَْزَهِريُّ : والَمْعُروفُ  (1)،  (5): الشَُّق  التََّزلُّغُ و ِرْجِلي : إذا تََشقِّقَتْ  تََزلَّغَتْ  اللَّْيُث ، أَنَّهُ ُمْستَْعَمٌل ، وقاَل :

َف ، ونَقََل الّصاَغانِيُّ َكالَم األَْزَهِرّيِ هذا ، وقاَل : تََزلَّغَتْ   ُمْعَجَمٍة ، وَمْن قاَل :تََشقَّقَْت ، بالعَْيِن َغْيرِ  لَم أَِجْد  ، بالغَْيِن الُمْعَجَمِة ، فقَْد َصحَّ

 هذا التَّْرِكيَب في ِكتَاِب اللَّْيِث ، اْنتََهى.

__________________ 
 صغري والقصري.( يف التكملة : الزغزي : اللئيم وال1)
 ( الكبوالء : العصيدة.2)
 .«ز ي» 47/  16( زايدة عن التهذيب 3)
 .99( وهي رواية الديوان ص 4)
 .«كذا ابألصر ولعله االنشقا  أو التشق »( األصر والتهذيب واللسان وهبامشه 5)
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وقَْد « ز ل ع»لنّاِر أَْيضاً بإِْهَماِل العَْيِن ، فيحتاج أَْن يُْذَكرا في تَْرِكيِب الشَّْمِس وا ُزلُوغَ  يُْشعُر بأَنَّ « في الُكلِّ »قُْلُت : وقَْوُل الُمَصنِِّف : 

« في الُكلِّ »َظِة  : إِنَّهُ تَْصِحيٌف ، فاألَْولَى َحْذُف لَفْ أَْهَملَُهَما ُهنَاَك ، كما نَبَّْهنَا َعلَْيِه ، وأَّما الّصاَغانِيُّ فأَْوَرَدُهَما َعن اْبِن َعبّاٍد وَسلََّم ، ولَم يَقُلْ 

ةُ في تَْرِكيِب  ْض لَُهَما أََحٌد ِمْنُهْم ، فَعَِلْمنَا أَنَُّهَما بالغَْيِن ُمْعَجَمةً ، « ز ل ع»، فإِنَّهُ لَْو كاَن إِْهَماُل العَْيِن فِيِهَما َصوابا لَذَكَرُهما األَئِمَّ ولَم يَتَعَرَّ

ْل.  فَتأَمَّ

 نَقَلَهُ العَُزْيِزيُّ في تَْكِملَِة العَْيِن. النّاُر فاْحتََرَق ، أَصابَتْهُ  إذا الِجْلُد : اْزَدلَغَ و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 بالعََصا : َضَربَهُ ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، َكذا في اللَِّسان. َزلَغَهُ 

 َعِن القَْصِد ، َعن اْبِن ُدَرْيٍد. َمالَ  وَزْيغًا : زاَغ يَُزوُغ َزْوًغا : [زوغ]

 ، وَزْيغًا : َعَدَل ، والياُء أَْفَصُح ، َوأَْنَشَد ابُن ِجنِّي في الواِو : َزْوًغا عن الطَِّريقِ  َزاغَ وَ 

هح  ايــــــــــــَ ظــــــــــــَ يب وأَقحصــــــــــــــــــــــــــَر واعــــــــــــِ لــــــــــــح ا قـــــــــــــَ حــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــَ

َر وَ      َ  َوصـــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــِّ هح  أََزويَ عـــــــــــــُ ايـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ نح عـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

  
يَغَاَن للعَظايَةِ   .َجعََل الزَّ

ياً أَْيضاً ، وقََرأَ ناِفٌع في الشَّواذِّ : َربَّنَا ال أَمالَ   :يَُزوُغه قَْلبَه زاغَ و  بفَتْحِ التّاِء وَضّمِ الّزايِ. (1)قُلُوبَنا  تَُزغْ  جاَء ُمتَعَّدِ

مامِ  : يَُزوُغها َزْوًغا النَّاقَةَ  زاغَ  قال ابُن َعبّاٍد :و ِة : َجَذبها بالّزِ مَّ  َوأَْنَشَد قَْوَل ِذي الرُّ

 (2)ابخلَزائِِم  زاَغهاال َمنح و 
لَُها :قال : والعَْيُن أَْعَرُف ، قال الّصاَغاِنيُّ أَّما اللُّغَةُ فَبالعَْيِن الُمْهَملَِة ال َغْيُر ، وأَّما ما َذَكَر ِلِذي الرُّ  ِة فَلَم أَِجْدهُ في ِميِميَّتِه الَّتِي أَوَّ  مَّ

يــــــــ لــــــــِ مــــــــا خــــــــَ لــــــــِّ اِت فســــــــــــــــــــــَ جــــــــَ اعــــــــِ وجــــــــا الــــــــنــــــــّ ي  عــــــــُ  لــــــــَ

قـــــــــــَ  واأَلخـــــــــــارِمِ      ـــــــــــ  ـــــــــــنـ َ ال اح ـــــــــــَ ٍر ب ـــــــــــَ ل ـــــــــــَ  طـــــــــــَ ل  عـــــــــــَ

  
ِة تَقَدََّم إِْنشاُده َعلَى الَكَماِل في  مَّ  فراِجْعه.« ز وع»قلُت : والبَْيُت الَمْذُكوُر ِلِذي الرُّ

َكةً ، أي : يَُزوُغ َزَوَغانًا في الَمْنِطقِ  في ُكّلِ ما َجَرى زاغَ  قال : اليَِزيِديُّ :و  َجاَر. ُمَحرَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 بِه. ُزْغتُ و ، ِزَواًغاوَ  زاَوْغتُه ُمَزاَوَغةً و ، أُِزيغُه ، وأَنا إِزاَغةً  في الَمْنِطقِ  أَزاَغهُ 

أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، ونَقََل قَْوَل « ز وغ»ِب النَُّسخِ ، وقَاَل الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة : ثُمَّ هذا الَحْرُف َمْكتُوٌب ِعْنَدنا باألَْسَوِد ، وهَكذا في غالِ 

ْل.  اليَِزيِدّيِ الَِّذي أَْوَرْدنَاهُ ، فتَأَمَّ

َكةً ، ، َزيَغانًاو ، زاَغ يَِزيُغ َزْيغًا : [زيغ]  ، والواُو لُغَةٌ. زائِغَ  فُهوَ  َمالَ  كَشْيُخوَخٍة : َزْيغُوَغةً و األَِخيَرةُ ُمَحرَّ

األَْبَصاُر ، أي : مالَْت َعْن  زاَغتِ  وقِيَل : (3) (ما زاَغ اْلَبَصُر َوما َطغى)َوِمْنهُ قَْولُه تَعالَى :  َكلَّ ، ، أي : َزْيغًا البََصرُ  زاغَ  ِمَن الَمَجاِز :و

  الَخْوِف.َمكانَِها ، كما يَْعِرُض لإلْنساِن ِعْندَ 

 ُء.مالَْت ، ففَاَء الفَيْ  : زائِغَةٌ  ، فَِهيَ  ُزيُوًغاو َزْيغًا الشَّْمسُ  َزاَغتِ  ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً :و

ْيغُ و أََخاُف إِْن تََرْكُت »:  عنههللارضيفي َحِديِث أَبِي بَْكٍر ، و (4) (يف قُ ُلوِِبِْم زَْيغ  ) وِمْنهُ قَْولُه تَعالَى : : الشَّكُّ ، والَجْوُر َعِن الَحّقِ ، الزَّ

ْيغُ  أي : أَُجوَر َوأَْعِدَل َعِن الَحّقِ ، وقاَل الّراِغُب : «أَِزيغَ  َشْيئًا ِمْن أَْمِره أَنْ   : الَمْيُل عن االْستِقَاَمِة إلى أََحِد الجانِبَْيِن ، وزاَل ، وَماَل ، الزَّ

 ال يُقَاُل إاّل فِيما كاَن َعْن َحّقٍ إِلَى باِطٍل. زاغَ   ، لِكنْ ُمتَقَاِربَةٌ  زاغَ و

 كالباَعِة للبَاِئِعيَن. ، زائِغُونَ  ِء ، أي :َعِن الشَّيْ  زاَغةٌ  قَْومٌ و
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اغُ و َص في أَْكِله. قُْلُت : وُهَو الُمَسمَّ  : ُغَراٌب َصِغيٌر إِلَى البَيَاض ، الزَّ  ِزيغانٌ  ج : ى اآلَن بِمْصر بالغَُراب النُّوِحّيِ ال يَأُْكُل الِجيََف ، َوقد ُرّخِ

ب وطاٍق ، وقاَل األْزَهِريُّ : كِطيقانٍ   ؟ال أَْدِري أََعَربِيٌّ أَْم ُمعَّرِ

__________________ 
 .8( سورة آ  عمران اآية 1)
 «زوع»( متامه يف اللسان 2)

ـــــــــــــعـــــــــــــا مـــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــورهـــــــــــــا  ـــــــــــــاد ال ـــــــــــــب  أال ال ت

 عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا وال مــــــــــــــــن زاعــــــــــــــــهــــــــــــــــا ابخلــــــــــــــــزائــــــــــــــــم    

  

 قا  يف التكملة : زاي الناقة بزمامها مثر زاعها.

 .17( سورة النجم اآية 3)
 .7( سورة آ  عمران اآية 4)
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َب ، ولِكْن يُْطلَُق َعلَى ُمْطلَق الِغْربَ  ِحيُح أَنَّه فاِرسيُّ ثُمَّ ُعّرِ ْل.قُْلُت : الصَّ َص ِلنَْوعٍ واِحٍد ِمْنَها ، فتَأَمَّ َب ُخّصِ  اِن َصِغيًرا أَْم َكبِيًرا ، فلَّما ُعّرِ

فَ َلّما )لَى : أْي : ال تُِمْلنَا َعن الُهَدى والقَْصِد ، وال تُِضلَّنَا ، َوقَْولُه تَعَا (1) (رَبَّنا ال ُتزِْغ قُ ُلوبَنا)وِمنهُ قَْولُه تَعالَى :  أَمالَهُ   :أََزاَغهُ إِزاَغةً و
 ، قال الراِغُب : لّما فاَرقُوا االْستِقَاَمةَ َعاَملَُهْم بِذِلَك. (2) (زاُغوا َأزاَغ هللاُ قُ ُلوَِبُمْ 

 فَظلََّمه تَْظِليماً.قال : وُهو ِمثُْل قَْوِلِهْم : تََظلََّم فاُلٌن ِمْن فاُلن إلى فاُلٍن ،  ، َزْيغَهُ  : أَقامَ  َزيَّغَهُ تَْزيِيغًا قال أَبُو َسِعيٍد :و

 َوَخصَّ بَْعُضُهْم بِِه التََّمايَُل في األَْسنَاِن ، َوهو َمَجاٌز. : تََمايََل ، تََزايَغَ و

َجْت وتََزيَّنَتْ  : مثُل تََزيَّقَْت تََزيُّقًا : إذا تََزيُّغًا الَمْرأَةُ : تََزيَّغَتِ  قال أَبُو َزْيٍد :و ابُن األَْعَرابِّيِ أَْيضا ، وقَاَل ابُن فاِرٍس :  وتَلَبََّسْت ، ونَقَلَهُ  تَبَرَّ

 وُهَو ِمْن باِب اإِلْبَداِل ، نُوٌن أُْبِدلَْت َغْينًا.

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَيِه :

يُوغُ  ّمِ : الَمْيُل. الزُّ  ، بالضَّ

ْيغِ  : أَْوقَعَهُ في أََزاَغهُ وَ   .الزَّ

 فصل السني
 مع الغني

ّمِ : ، ُسبُوًغا ءُ الشَّيْ  َسبَغَ  : [سبغ] ْرعِ ونَْحِوها. طاَل إِلَى األَْرض ، بالضَّ  قالَهُ اللَّْيُث ، كالثَّْوِب ، والشَّعَِر ، والّدِ

 النِّْعَمِة. ُسبُوغِ  َويُقَاُل : الَحْمُد هلِل َعلَى النِّْعَمةُ : اتََّسعَْت ، َسبَغَتِ  ِمَن الَمَجاِز :و

، وبَلَْغتُُهما  ُسبُوًغا ِللُكوفَِة ، أْي : ِمْلُت إلَْيِهما َسبَْغتو ِلبَْغَداَد ، َسبَْغتُ  َونَصُّ أَبِي َعْمٍرو في نََواِدِره : ماَل إِلَْيِه وَوَصلَهُ ، : اُسبُوغً  ِلبَلَِدهِ  َسبَغَ و

 أَْيضاً.

لُوعِ ، سابِغَةُ  ناقَةٌ  ِمَن الَمَجاِز :و ، وفي بَْعِض النَُّسخِ :  سابِغَةٌ  (3) ونِْعَمةٌ  ، سابِغَةٌ  وأَْليَةٌ  ، سابِغَةٌ  وَعِجيَزةٌ  وافَِرتَُها. قالَهُ اللَّْيُث ، أي : الضُّ

ةٌ ، ةٌ  أي : سابِغَةٌ  وِدْرعٌ  ، سابِغَةٌ  وَمْطَرةٌ  ِعمَّ يَرةِ ، وقاَل هللا تَعالَى واِسعَةٌ ، وفِيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب ، وُكلُُّهنَّ َمجاٌز غيُر األَخِ  َطِويلَةٌ  وافَِرةٌ  تامَّ

ْرعُ  (4) (َأِن اْعَمْل ساِبغات  ):  ها في األَْرِض  الّسابِغَةُ  والّدِ بِيِر ـ  أَْو َعلَى َكْعبَْيكَ ـ  : الَّتِي تَُجرُّ ُطوالً وَسعَةً ، وأَْنَشَد َشِمٌر ِلعَْبِد هللِا بِن الزَّ

 األََسِدّيِ :

ةٍ وَ  غــــــــــَ ا  ســــــــــــــــــــــــابــــــــــِ َبهنــــــــــ َ اَن كــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــَ غحشــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــبـ ــــــــــَ  تـ

رِ      َن املـــــــــاِء  ـــــــــاهـــــــــِ ضـــــــــــــــــــــــاٍح مـــــــــِ  َأضـــــــــــــــــــــــاٌة بضـــــــــــــــــــــــحح

  
 الَمَطُر ؛ إذا َدنَا إلى األْرِض واْمتَدَّ ، قال الّشاِعُر : َسبَغَ وَ 

ِرُض الــــــــذ رَا  لــــــــَ  عــــــــَ ي الــــــــكــــــــُ يــــــــُر الــــــــر اَب واهــــــــِ  َيســــــــــــــــــــــِ

َد       ــــــــ  ــــــــن اِخ ال َة َنضــــــــــــــــــــــ  ــــــــ  ل غِ َأهــــــــِ ــــــــِ رِ  ســــــــــــــــــــــاب طــــــــح ــــــــقــــــــَ  ال

  
َجَها بَْعَد أَبِيِه قَْبل إْسالِمه فِى الَجاِهِليَِّة : أَِبيهِ  اِلْمَرأَةِ  ، عنههللارضيقاَل َعْمُرو بُن َمْعِديَكِرَب ، وَ   ، َوكاَن تََزوَّ

ٍر  كــــــــــــح ــــــــــــَ ِك أُم  ب ــــــــــــطــــــــــــِ رِي ك يف شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ ن ــــــــــــح َزيـ ــــــــــــَ  فـ

ةٍ وَ      غـــــــــــــــَ ابـــــــــــــــِ يِن  ســـــــــــــــــــــــــــــَ ِ َزيـــــــــــــــح اح ونـــــــــــــــَ  وِذي الـــــــــــــــنـــــــــــــــ 

  
 : قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب الُهَذِليُّ وَ 

ا وَ  ا ــــــــــــَُ ُروَدَلِن َقضــــــــــــــــــــــــــَ ا َمســــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــَ هــــــــــــِ ــــــــــــح ي لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

ُض      نـــــــــــَ غِ َداُوُد َأوح صـــــــــــــــــــــــــَ وابـــــــــــِ ُض  الســـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــ  (5)تــــــــــــُ
 

  
 نَقَلَه اللَّْيُث ، وُهَو َمَجاز. : قَبِيَحةٌ  سابِغَةٌ  ِلثَةٌ و
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 وِضدُّه : الَكِميُش. (6) َطِويَل الُجْرَدانِ  إذا كانَ  : سابِغٌ  فَْحلٌ  ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً :و

يَْت بَمْصَدرِ  ، ويُْفتَُح ثاِلثُُهما ، تَْسبِغَتُهاو ، تَْسبِغُهاو ، تََسابُغٌ  ، أي : لها سابِغٌ  بَْيَضةٌ لَها قال األْصَمِعيُّ : يُقَاُل :و  َوالثّانِيةُ ِهي الفُْصَحى ، ُسّمِ

ْرعِ ، فتَْستُُر العُنَُق ،ما تُوَصلُ  : الشُُّمول ، َوِهَي : السُّبُوغِ  ، ِمنَ  َسبَّغَ  ، ولَْو الهُ لكاَن بَْينََها وبَْيَن  تَْسبُغُ  ألَنَّ البَْيَضةَ بِه  بِِه البَْيَضةُ ِمْن َحلَِق الّدِ

ْرعِ َخلٌَل وَعْوَرةٌ ، وقاَل : َردِ  (7)البَْيِض : َرْفَرفَُها  تَْسبِغَةُ  َجْيِب الّدِ  ِمَن الزَّ

__________________ 
 .8سورة آ  عمران اآية ( 1)
 .5( سورة الصف اآية 2)
 وهبامشه : قوله : وعّمة يف بع  النسخ َونعمة اه.« وِعم ةٌ »( يف القاموس 3)
 .11( سورة سبب اآية 4)
 ويرو  : وتعاورا مسرودتا. 19/  1( ديوان اهلذليا 5)
 ( يف القاموس : اجلرذان ا ابلذا . واملثبت كاللسان.6)
 .«رفوفها»التهذيب واللسان : ( يف 7)
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َزَة : َفَر البَـيحَضِة ا يَِقي هِبَا الر ُجُر ُعنـَُقُه ا ويـَُقاُ  ِلذِلك : املِغحَفُر أَيضا ا وقاَ  أَبُو َوجح  َأسح
ةٍ وَ  غــــــــَ ــــــــِ ب ا  َتســــــــــــــــــــــح هــــــــَ عــــــــُ ــــــــح َب رِيـ اكــــــــِ ــــــــَ ن َ

َ  املــــــــ غحشــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ  يـ

رِ      هــــــــَ لـــــــــح هـــــــــَ هـــــــــا مَل يــــــــــُ جـــــــــُ تح ا َنســــــــــــــــــــــح َداُوَد كـــــــــانـــــــــَ  لـــــــــِ

  
دٌ وَ   : قَاَل ُمَزّرِ

ةٌ وَ  غــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ب ٍة  َتســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــ  رَيِي ح ٍة محــــــــــــــــِ رحكــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  يف تـ

اِد ُ      نــــــــــــَ ا اجلــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ٌ  عــــــــــــَ رحفــــــــــــَ ــــــــــــَ ٍة تـ  ُدالِمصــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْرعِ والبَْيَضِة ألَبِي ُعبَْيَدةَ : أنَّ َرْفَرَف البَْيَضِة َغْيرُ  هُ ـ  البَْيِض وما فِيَهافي باِب ـ  ؛ فإنَّهُ قالَ  تَْسبِغَتِها قُْلُت : والَِّذي قََرأْتُه في ِكتَاِب الّدِ ما نَصُّ

ْيِن َحتَّى يَْنتَِهيَ  إلى ِمْحَجَريِ العَْينَْيِن ، فذِلَك َرْفَرُف البَْيَضِة ،  : وِمْنَها ما لََها َرْفَرٌف َحلٌَق قَْد أَحاَط بأَْسفَِلَها َحتَّى يُِطيُف بالقَفَا والعُنُِق والَخدَّ

ْل ذِلَك. تَْسبِغَةٌ   َصِفيحاً ، وكانَْت َسْرداً ، وُهَو الَحلَُق ، فِهَي ِمْغفٌَر وِغفَاَرةٌ ، ويُقَاُل لَها :وقَاَل فِيَما بَْعُد : فإَذا لَم تَُكنْ   ، فتَأَمَّ

فاِهيَّةُ ، السَّْبغَةُ و  ِمَن العَْيِش. َسْبغَةٍ  َوهَو َمجاٌز ، يَقَاُل : إنَُّهْم لَفي : السَّعَةُ والرَّ

هَكَذا قَيََّدهُ الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب  ، سابِغَةٌ  ، كعُنٍُق : َعلَْيِه ِدْرعٌ  ُسبُغُ  َرُجلٌ  األَْعَراِبّيِ :قال ابُن و
، وهو َغِريب ، ثُمَّ َرأَْيُت في اللَِّساِن :  (1)

، وال إخاُل ما نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ إاّل  سابِغَةٌ  : َعلَْيهِ  ُمْسبِغٌ  اِس : َكِميٌّ ، وفي األَسَ  سابِغَةٌ  : َعلَْيِه ِدْرعٌ ـ  هَكَذا قَيََّدهُ ِمثَال ُمْحِسنٍ ـ  ُمْسبِغٌ  َرُجلٌ 

ْل.  تَْصِحيفاً ، وقَلََّدهُ الُمَصنُِّف َعلَى عاَدِته ، فَتَأَمَّ

َها أي : النِّْعَمةَ ، َعلَْيِه : هللاُ  أَْسبَغَ  ِمَن الَمَجاِز :و  .(2) (َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظاِهَرًة َوابِطَنةً )ْنهُ قْولُه تَعَالَى : َوأَْكَملََها ، وَوسَّعَها ، ومِ  أَتَمَّ

: ـ  عنههللارضيـ  إلْنٍس  وسلمعليههللاصلىقَْولُهُ  َوِمْنهُ  أَْبلَغَهُ َمَواِضعَهُ ، وَوفَّى ُكلَّ ُعْضٍو َحقَّهُ ، : إْسبَاًغا الُوُضوءَ  أَْسبَغ ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً :و

 .«ُوُضوَءَك يَُزْد في ُعْمِركَ  أَْسبِغْ »

: إذا ـ  َعِن األَْصَمِعّيِ ـ  ِلغَْيِر تَماٍم ، وفي التَّْهِذيِب : أَْجَهَضتْهُ ، وقال أَبُو ُعبَْيدٍ  أَْلقَْت َولَدَها ، بال هاٍء : ُمَسبِّغٌ  فَِهيَ  ، تَْسبِيغًا الحاِملُ  َسبَّغَتِ و

: إَذا أَْلقَتْها ، قال اللَّْيُث :  َسبَّغَتْ و ، (3)، وقاَل أَبُو َعْمٍرو : َسبََّطت اإلبُِل بأَْوالِدَها  ُمَسبِّغٌ  فِهيَ  َسبَّغَتْ  قِيَل : وقَْد أَْشعَرَ  ةُ َولََدهاأَْلقَْت النّاقَ 

 وَكذِلَك ِمَن الَحَواِمِل ُكلَِّها.

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

. ، أي : سابِغٌ  ءٌ َشيْ   كاِمٌل واٍف ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 َشْعَره : أَطالَهُ. أَْسبَغَ وَ 

 ثَْوبَه : أَْوَسعَهُ.وَ 

 : َطِويلَةٌ ، وهو َمجاٌز ، قال : سابِغَةٌ  َدْلوٌ وَ 

وٌ  ُوَ  َدلــــــــح حُ ــــــــــــــــــــــــــــــ  َدلــــــــح يــــــــح هح ــــــــــــــــــــــــــــــ  اي ُدلــــــــَ غــــــــَ  ســــــــــــــــــــــابــــــــِ

هح      غــــــــــــــَ يــــــــــــــِب والــــــــــــــِ لــــــــــــــِ اِء الــــــــــــــقــــــــــــــَ رِّ أَرحجــــــــــــــَ  يف كــــــــــــــُ

  
 : واٍف. سابِغٌ  َذنَبٌ وَ 

 األَْليَتَْيِن ، أي : َعِظيُمُهما. سابِغُ  َرُجلٌ وَ 

 قَُصْيَرى الفََرِس : وفَُرْت ، قال ابُن أَْحَمَر يَِصُف فََرساً : َسبَغَتْ وَ 

تح  غــــــــــَ ــــــــــَ بـ رُه  ســــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح َد  ــــــــــَ نــــــــــِ َاُه وُأســــــــــــــــــــــــح ريح  ُقصــــــــــــــــــــــــَ

دِ وَ      ــــــــــــــَ ن ُه مَل ُيســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح ل َض خــــــــــــــِ ــــــــــــــَ َداف ــــــــــــــَ  إذا ت

  
ّمِ : اسُم ِدْرعٍ للنَّبِّيِ  السُّبُوغِ  ذُووَ   .وسلمعليههللاصلى، بالضَّ

َمِل : ما ِزيَد َعلَى َحْرفِه ُجْزٌء ، نَْحو  الُمَسبَّغُ و  ِمْن قَْوِله :« فاِعالتانْ »، كُمعَظٍَّم ، ِمن الرَّ
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ا فـــــــــــــــــــاسح  عـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــي  ارحبــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــِ  اي خـــــــــــــــــــَ

فــــــــــــــانح      ُعســــــــــــــــــــــــــــح ا بــــــــــــــِ ا َرلــــــــــــــحً قــــــــــــــَ طــــــــــــــِ نــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــَ

  
َي بِِه لُوقُور« : فَانْ َمْن بِعُسْ »فَقَْولُه :  ا فَُهوَ  ُسبُوِغه فاِعاَلتان ، ُسّمِ ،  ُمَسبَّغٌ  فَُهوَ  الّسابغِ  ، فإذا ِزْدَت َعلَى سابِغٌ  ؛ ألَنَّ فاِعاَلتُْن إذا جاَء تامًّ

ٌل.  ونَِظيُره الفاِضُل ِلِذي الفَْضِل ، فإذا َكثَُر فَْضلُه ، فَُهَو فَّضاٌل وُمفَضَّ

 ، وقاَل : لَْيَس بَِمْعُروٍف. (4)، بالَكْسِر : النّاقَةُ تُْلِقي َولََدَها ِلغَْيِر تََماٍم ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد  الِمْسبَاغُ و

__________________ 
 ( ويف التهذيب : ُسُبٌغ.1)
 .20( سورة لقمان اآية 2)
 ( التهذيب واللسان : أوالدها.3)
. وهي مســــــبغ ا وإذا كان ذلك من عادهتا فهي مســــــباي والولد .. وســــــبغت الناقة إذا ألقت ولدها حا يشــــــعر 286/  1( الذي يف اجلمهرة 4)

 وعبارة لي  مبعروف مل ترد يف اجلمهرة ا وهي يف اللسان عن ابن دريد.« مسب غ
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وُح ، عَ  الُمَسبَّغُ و ه بَْعَد ما نُِفَخ فِيِه الرُّ  ْن ُكراع.، كُمعَظٍَّم : الَِّذي َرَمْت بِه أُمُّ

 .«ِمّما ِهيَ  أَْسبَغَ  وِدْدُت أنَّ الدَّْرَع كانَتْ »الَحِديُث :  ِمْنهُ ، أْي : أَتَمُّ ، وِمْنهُ  أَْسبَغُ  وهذا

 لَهُ في النَّفَقَِة : إذا أَْنفََق علَْيِه تََماَم ما يَْحتَاُج إليِه ، وَوسََّع َعلَْيِه. أَْسبَغَ و

ّمِ ، السُّْدغُ  : [سدغ] وأَْوَرَدهُ صاِحُب اللّساِن في  والصاُد أْكثَُر. قلُت : لُغَة في الّصْدغِ ، ْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : ِهيَ أَ  ، بالضَّ

 اْستِْطَراًدا.« ص د غ»

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 ، وُهَما واِحد. الِمْسَدغَ  ، بالَكْسِر : الِمَخدَّةُ ، لُغَة في الِمْصَدَغِة ، والعََجُب ِمْنهُ أَنَّه َذَكَر الِمْزَدَغ ، ولم يَْذُكرِ  الِمْسَدَغةُ 

ْطُب ، قَِضيُب الَكْرمِ  ُهوَ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : ، السَّْرغُ  : [سرغ] وقال اللَّْيُث : ِهَي السُُّروُع ، بالعَْيِن  ُسُروغٌ  ج : الرَّ

 الُمْهَملَِة ، وقد تَقَدََّم.

ِل الِحَجاِز ، بال الٍم : ع ، قُْرَب الّشاِم ، َسْرغٌ و ِمْن َمنَاِزِل حاّجِ الّشاِم ، وقِيَل : َعلَى ثاَلَث  بَْيَن الُمِغيثَِة وتَبُوَك ، وُهو في آِخِر الّشاِم وأَوَّ

 َحتَّى إذا كانَ »الَحِديُث :  أُْمراَء األَْجنَاِد ، وِمْنهُ ـ  عنههللارضيـ  لَةً ِمَن الَمِدينَِة ، َعلَى ساِكنِها الصَّالةُ والسَّالُم ، ُهنَاَك لَِقَي ُعَمرُ َعَشَرةَ َمْرحَ 

 ْن واِدي تَبُوَك ، وقِيَل : يَْقُرُب ِمْن ِريِف الّشاِم.، وقِيَل : إنَّهُ مِ  «لَِقيهُ النّاُس ، فأُْخبَِر أنَّ الَوبَاَء قَْد َوقََع بالّشامِ  بَِسْرغٍ 

. ِدياِر ُمَضَر ، ِمنْ  كَسْكرى : ة ، بالَجِزيَرةِ ، ِكالُهَما ، َمْرَطى ، َسْرَغىو  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

ُ  ، أي : السُُّروغَ  كفَِرَح : أََكلَ  َسِرغَ  قال ابُن األَْعَراِبيُّ :و  وَرَواهُ اللَّْيُث بالعَْيِن الُمْهَملَِة ، وقد تَقَدََّم. ُصوِلَها ،القُُطوَف ِمَن الِعنَِب بأ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

َكةً : لُغَةً في َسَرغٌ   للَمْوِضعِ. (1)، بالفَتْحِ  َسْرغٍ  ، ُمَحرَّ

َكهُ ِمْن َمْوِضِعِه ،  : َسْغَسغَةً  ءَ الشَّي َسْغَسغَ  : [سغغ]  نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. كالَوتِِد ونَْحِوه ،َحرَّ

حاحِ ، في التَُّراِب : َدسَّهُ فِيِه ، َسْغَسغَهُ و  فيِه. أَو َدْحَرَجهُ  َكما في الّصِ

 «َسْغَسغََها وَصنََع ثَِريَدةً ثُمَّ » واثِلَةَ : َحِديثُ  وقَْد ُحِكيَْت بالصاِد ، وِمْنهُ  أَْوَسعَهُ َدَسماً ، إذا الطَّعَاَم : َسْغَسغَ  قال أَبُو ُعبَْيٍد َعْن أَبِي َزْيٍد :و

يِن. يِن والغَْيِن ، أي : َرّواَها بالدُّْهِن والسَّْمِن ، ويُْرَوى بالّشِ  بالّسِ

َب ، وقِيَل :وقال َغْيُره : َوَضَع َعلَْيه الدُّْهَن بَكفَْيِه  َرّواهُ ُدْهنًا ، : َسْغَسغَةً  َرأَْسهُ  َسْغَسغ قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و الدُّْهَن  َسْغَسغَ  ، وَعَصَرهُ ليُتََشرَّ

 في َرأِْسه : أَْدَخلَهُ تَْحَت َشعَِره.

يَن ، بثاَلِث َغْينَاٍت ، إاّل أَنَُّهْم أَْبَدلُوا ِمَن الغَْيِن الُوْسَطى ِسينًا ، فَْرقًا بَْيَن فَْعلََل وفَعََّل ، وإنََّما  َسْغَسْغتُه َسغَّْغتُه قال اللَّْيُث : وأَْصلُ  أَراُدوا الّسِ

 ، ِمثْل : لْقلََق ، وقَْلقََل ، وَعثْعَث ، وَكْعَكَع. ُدوَن سائِِر الُحُروِف ؛ ألَنَّ في الَكِلَمِة ِسينًا ، وكذِلَك القَْوُل في َجِميع ما أَْشبََههُ ِمَن الُمَضعَّفِ 

َكْت ، إذا ثَنِيَّتُه : تََسْغَسغَتْ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و وقال ابُن فاِرٍس : ُممِكٌن أَْن يَُكوَن ِمْن باِب اإلْبَداِل وِمَن البَاِب الَِّذي قَْبلَهُ ، يَْعني تَْرِكيَب  تََحرَّ

 .«س ع ع»

 أَْوَغَل فِيها ، وأَنَشَد اللَّْيُث لُرْؤبَة : ْرِض :في األَ  تََسغَسغَ و

وَِي  َداَ  اأَلســـــــــــــــــــــــــــح نح جـــــــــــــَ و مـــــــــــــِ َك أَرجـــــــــــــُ يـــــــــــــح  إلـــــــــــــَ

      ُ يِن عــــــــــائــــــــــِ قــــــــــح عــــــــــُ ــــــــــَ غِ إنح مَل يـ غحســــــــــــــــــــــــُ (2)الــــــــــت ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 إلَْيِه ، أي : تََخلََّل. َدَخلَ  إلَْيِه في الشََّجِر َحتَّى تََسْغَسغَ  وفي الُمِحيِط :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيِه :

 : االْضِطَراُب ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. السَّْغَسغَةُ 

ْغَساغُ و أِْس بالّدْهِن. السَّْغَسغَةُ  ، بالَكْسِر : الّسِ  ، وهو إْرواُء الرَّ
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__________________ 
 قا  : والعا لغة فيه. .. ه( اقتصر ايقوت عل  تقييده نصاً بفتح أوله وسكون  ني1)
 ( التهذيب واللسان وبعده فيهما :2)

 يف األرض فارقبين وعجم املّضغ
 من ندا  بد  من جدا . 97ويف اللسان والديوان / 
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 .كتََسْغَسغَتْ  ثَنِيَّتُْه ، َسْغَسغَتْ و

 ِمَن األَْمِر : تََخلََّص ِمْنهُ. تََسْغَسغَ وَ 

َر قَْوُل ُرْؤبَةَ أَْيضاً. التََّسْغُسغُ و  : كنايَةٌ عِن الَمْوِت ، وبه فُّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيِه :

تَْيِن ، أَْنَشَد ابُن ِجنِّي : ُسقُغٌ  : [سقغ]  ، بَضمَّ

دُيح  نح صـــــــــــــــــــــــُ ٍة ومـــــــــِ فـــــــــَ الـــــــــِ نح ســـــــــــــــــــــــَ ِت مـــــــــِ حـــــــــح بـــــــــِّ  قــــــــــُ

بٍّ يف      ُة ضــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــَ ا ُكشــــــــــــــــــــــــح غح كــــــــــَبهنــــــــــ َ قــــــــــُ (1)ســــــــــــــــــــــــُ
 

  
ِش ِمْن هَذاـ  َكذا َرَواهُ يُونُُس ، عن أَبِي َعْمرو ، وقاَل أَبُو َعْمٍرو ِليُونُسَ  وقَْد ،  (2): لَْو اَل ذاَك لَم أَْرِوِهَما ـ  وقَْد َرأَى ِمْنهُ ما يَُدلُّ َعلَى التََّوحُّ

ْرهُ ، وَسيَأْتِي في   .«ص ق غ»أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ ، وأَْفَرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن هَكَذا ولَم يُفَّسِ

ّمِ : ، ُسلُوًغا البَقََرةُ والّشاةُ ، كَمنََع ، َسلَغَتِ  : [سلغ] نَقَلَه اللَّْيُث ، َوقاَل َغْيُره : أي تَمَّ  ، ساِلغٌ  ، ونَْعَجةٌ  ساِلغٌ  بَقََرةٌ  يُقَال : َخَرَج نابَاُهَما ، بالضَّ

 .(3)ِسَمنَُها 

ّنِ الَّتِي َخْلَف السَِّديِس ، : السُّلُوغُ  َكذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه : أَو ُهَو ، أي أَْو ِهيَ   وذِلَك في السَّنَِة الّساِدَسِة. ، ساِلغٌ  فَِهيَ  إِْسقَاُط الّسِ

َل َسنٍَة ِعْجٌل ، ثُمَّ تَبِيٌع ، ثُمَّ  ِف : بَِمْنِزلَِة البُُزوِل في َذَواِت األَْخفَاِف ، ألَنَُّهَما أَْقَصى أَْسنَانِِهما ؛ ألَنَّ في َذَواِت األَْظال السُّلُوغُ و َولَد البَقََرةِ أَوَّ

يّ  ى ما زاَد ،َسنَتَْيِن إلَ  ساِلغُ و َسنٍَة ، ساِلغُ  َجَذٌع ، ثُمَّ ثَنِيٌّ ، ثُّم َرباٌع ، ثُّم َسِديٌس ، ثُمّ  ِعْنَد ـ  هَكَذا نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والّصاَغانِيُّ ، وقاَل ابُن بَّرِ

َل َسنَة ِعْجٌل ، ثُمَّ تَبِيٌع ، ثُمَّ َجَذعٌ  ل َسنٍَة ِعْجٌل وتَبِيٌع ؛ ألَنَّ التَّبِيَع ألـ  قالـ  قَْوِل الَجْوَهِرّيِ : ألَّن َولََد البَقََرةِ أَوَّ ِل َسنٍَة ، والَجَذَع َصوابُه : أَوَّ وَّ

ِل َسنٍَة ، فَيَُكوُن الَجَذُع َعلَى هذا لِلسَّنَِة الثّانِيَِة ، اْنتََهى.ـ  «تبع»في ـ  ُهَو الّساِدُس ، َوقد َذَكَر الَجْوَهِريُّ  الّساِلغُ  ِللثّانِيَِة ، فَيَُكونُ   أنَّ التَّبِيَع ألَوَّ

هُ بَْعُد ، وقَْد َوهََّمهُ األَْزَهِريُّ ، وقالَ َعِن اللَّ « ت ب ع»قُْلُت : وقَْد َمرَّ في  : ألَنَّهُ يُْدِرُك  ْيِث قاَل : التَّبِيُع ُهَو : الِعْجُل الُمْدِرُك ، إاّل أَنَّه تَبَِع أُمَّ

ْل.  إذا صاَر ثَنِيًّا ، فتَأَمَّ

َل َسنٍَة َحَمٌل أو َجْدٌي ، ثُمَّ َجَذٌع ، ثمَّ ثَنِيٌّ ، َولَدُ و َوقَْد تَقَدََّم ِذْكُر األاَلِء في الَهْمَزةِ ، وُهو  ثُمَّ َربَاٌع ، ثمَّ َسِديٌس ، ثُم ساِلٌغ َوأاَلٌء ، الّشاة أَوَّ

ْل ، فإِنِّي يَد الُحْمَرةِ أَْو غَ َشَجٌر َحَسٌن الَمْنَظِر ال يَزاُل أَْخَضَر َصْيفاً وِشتاًء ، وال أَْدِري ما ذا أَراَد بِذْكِره ُهنَا ، وكأَنَّهُ يَْعنِي َشدِ  ْيَر ذِلَك ، فَتَأَمَّ

 هَكذا َوَجْدتُه في النَُّسخ.

َكةً : يُْطبَُخ وال يُْنَضُج ، السَّلَغِ  بَيِّنُ  أَْسلَغُ  لَْحمٌ و  قالَهُ الفَّراُء. ، ُمَحرَّ

 ُء.النِّي ِمَن اللَّْحِم : األَْسلَغُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و

ً قال ابن األَْعَراِبّي : يقال : و  الشَِّديُد الُحْمَرةِ. ُمْنَسِلخاً ، ُكلُّه : أَْسلَغَ  َرأَْيتُه كاِذياً ماتِعا

 ، والعَْيُن لُغَةٌ فِيِه. األَْبَرُص ، أَيضاً : األَْسلَغُ و

 اللَّئِيُم الّساقُِط. : األَْسلَغُ و

 بالُمثَلَّثَِة. رأَْسهُ : لُغَةٌ في ثَلَغَهُ ، َسلَغَ و

يُن والاّلُم والغَْيُن لَْيَس بأَْصٍل ، َوإنَّما ُهَو ِمن باِب اإِلْبَداِل.قاَل ابُن فاِرٍس : وَ   الّسِ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

غٍ  ُسلَّغٌ  َغنَمٌ 
 .(4)، كُركَّعٍ ، مثُل ُصلَّ

 الِحَماُر : قَِرَح. َسلَغَ وَ 

 ٌء.أَْحَمُر قانِى :: َشِديُد الُحْمَرةِ ، بالَغُوا بِه ، كما قالُوا  أَْسلَغُ  أَْحَمرُ وَ 
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 : األَْحَمُق ، كما قاَل ُرْؤبَةُ : األَْسلَغُ وَ 

َلغَ  َع  ابلل ِئيِم  َأسح َلغِ يُدح  اأَلسح
 يَِميٍن َوِشَماٍل ، لُغَةٌ في الّصاِد ،، تَْحَت َطَرفَيِ الّشاِرِب ِمْن َعْن  (5) جانِبَا الفَمِ  ُهَما أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اْبُن ُدَرْيٍد : ، الّساِمغانِ   :[سمغ]

 كما َسيَأْتِي.

__________________ 
 ( نسبهما حبواشي املطبوعة الكويتية جلواس بن هرمي.1)
 .«ـهو ا ا كذا يف اللسان ابلتثنية اقوله : مل أر »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
اخل بر سـيبيت التصـريح به يف صـلغ بقوله :  .. ما يشـري إليه قوله : والسـلوي يف ذواتولعله مت سـنها ا ك. ..»( كذا ابألصـر واللسـان وهبامشـه 3)

 .«وصلغت الشاة والبقرة ا وسلغت متت أسناهنا
 .«ضلض»( عن اللسان وابألصر 4)
 ونبه هبامشه إىل عبارة القاموس.« جامعا الفم»( يف اللسان : 5)
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 ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

غَهُ تَْسمِ  َعه ، يغًاَسمَّ  ، َعْن ُكَراعٍ. كَسغََّمهُ  : أَْطعََمهُ وَجرَّ

 : َمْوِضٌع بالَمْغِرِب. برسَمْغُمونوَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : كَجْعفٍَر ، وَعَملٍَّس : الطَِّويُل ، كالسَّْلغَِم ، وَذَكَرهُ صاِحُب اللَِّساِن ، وأَْهَملَه الَجَماَعةُ. السْملَغُ  : [سملغ]

ّمِ : ، َسَواًغاو ، يَُسوُغ َسْوًغا الشََّرابُ  ساغَ  : [سوغ] وِمْنهُ قَْولُه تَعالَى : في الَحْلِق ،  َسُهَل َمْدَخلُهُ  بفَتِْحِهَما ، وفي بَْعِض النَُّسخِ : األَِخيُر بالضَّ

 .(1) (سائِغاً ِللّشارِِبنيَ )

 قال الّشاِعُر :وَ 

ايَ  مــــــــــــاً  َفســــــــــــــــــــــــــَ دح ُت قــــــــــــِ نــــــــــــح رَاُب وكــــــــــــُ  ِدَ الشــــــــــــــــــــــــــ 

يــــــــــــــــِم      مــــــــــــــــِ ص  ابملــــــــــــــــاِء ا ــــــــــــــــَ (2)َأكــــــــــــــــاُد َأغــــــــــــــــَ
 

  
 فالَحِميُم ِعْنَدهُ ِمَن األَْضداِد. فقَاَل : ُهَو الماُء الباِرُد ، قال ثَْعلٌَب :في هَذا البَْيِت ، « الَحِميمِ »قال ثَْعلٌَب : َسأَْلُت اْبَن األَْعَرابِّيِ َعْن َمْعنَى 

 : إذا نََزَل في الَحْلِق. َسْوًغا الطَّعامُ  ساغَ  َكذاوَ 

ّمِ ، ، ُسْغتُه يُقَاُل :و  .تُه إساَغةً أََسغْ  َواألَْجَودُ  ، الَزٌم ُمتَعَّدٍ ، أَِسيغُه بالَكْسِر ، ، ِسْغتُهو ، أَُسوُغه بالضَّ

راغُ و تََك ، أََسْغتَ  ، كِكتَاٍب : ما الّسِ  الغََصِص ، قال الُكَمْيُت : ِسواغُ  يُقَاُل : الماءُ  بِِه ُغصَّ

تح وَ  انــــــــــَ اكــــــــــَ َواغــــــــــً ٍة  ســـــــــــــــــــــــِ زحُت بــــــــــُغصـــــــــــــــــــــــ  ئــــــــــِ  َأنح جــــــــــَ

ا     هــــــــَ ــــــــُ يــــــــبـ بــــــــِ م طــــــــَ َواهــــــــُ ا ســــــــــــــــــــــِ ا َذرحعــــــــً يــــــــُ  هبــــــــَِ  َيضــــــــــــــــــــــِ

  
 في الَحْلِق. يَُسوغُ  : إذا كانَ  أَْسَوغُ  َعْذٌب ، قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، َوَكذِلَك َطعَامٌ ، أي :  ، سائِغٌ و .أَْسَوغُ  َشَرابٌ و

 قالَهُ أَبُو َعْمٍرو. ساَختْ  ِمثْلُ  َسْوًغا بِه األَْرضُ  ساَغتْ و

 وتَبَاَعَدْت. النّاقَةُ : َشذَّتْ  ساَغتِ و

 َك.لَهُ ذلِ  َجازَ  أي : لَهُ ما فَعَلَ  ساغَ  ِمَن الَمَجاِز :و

 َوفي الُمْفَرداِت : َعلَى إثِْرِه عاِجالً ، ُوِلَد بَْعَدهُ ، ِللَِّذي ، ِكالُهَما في الذََّكِر واألُْنثَى ، َسْوَغتهُ و هَذا ، َسْوغُ  هذا ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً : قَْولُُهم :و

ُجِل : الَِّذي يُولَُد َعلَى إثْره وإْن لَم يَُك  َسْوغُ  ، وقِيَل : َسْوَغتُهو َسْوُغه  أَُخوه، وُهوَ  َسْوَغتُهو َسْوُغهُ  يُقَاُل : ِهَي أُْختُه ولَم يُولَْد بَْينَُهَما ، الرَّ

 ، معناهُ : يَتْلُوه. َسْوَغتُه ، َوقال اآلَخُر : َسْوُغه أَخاهُ ، وقال الفَّراُء : َسِمْعُت َرُجلَْيِن ِمْن بَنِي تَِميٍم قال أََحُدُهما :

يُن ُمْبَدلَةً ِمْن صاٍد ، كأَنَّهُ ِصيَغ ِصيَاَغتَهُ. َسْوغُ  قال ابُن فاِرٍس : هذاوَ   هذا ، أي : َعلَى ِصيغَتِه ، قال : يَُجوُز أَْن تَُكوَن الّسِ

تيِ  أَِسغْ  يُقَاُل :و  ْوَهِرّيِ.وال تُْعِجْلنِي ، عِن اْبِن َعبّاد والجَ  أَْمِهْلنِي أي : ِلي ُغصَّ

ُجلُ  أَْسَوغَ  قال اللِّْحيَانِيُّ :و  وُهَو عن ابن عبَاد. بَْعَده إذا ُوِلدَ  ُوِلَد َمعَهُ ، َوقِيَل : إذا أَخاهُ : الرَّ

َدَراِهَم ، فَيَْبقَى واِحٌد بِه  ِعدَّةَ  ل ، أَووذِلَك أَنَّهُ يُِريُد ِعدَّةَ ِرجا َوبِه كاَن قََضاُء حاَجتِه ، تَمَّ أَْمُره بِه ، إَذا فالن بِفالن : أساغ قَاَل ابن بَزرجو

 بِِهْم. أَساُغوا في الَكثِيِر : يُقَالُ و بِه أَساغَ  يَتِمُّ األَْمُر ، فإِذا أََصابَهُ قِيَل :

َغهُ تَْسِويغًا ِمَن الَمَجاِز :و َزهُ ، َسوَّ َغهُ  َوفي الُمْفَرَداِت : : َجوَّ  .(3)ماالً ، ُمْستَعاٌر  َسوَّ

غَ  ابُن ُدَرْيٍد : قالو  أَْعَطاهُ إيّاهُ. ، أي : لَهُ كذا َسوَّ
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َغهُ  ِمْن هذا ، أي : منْ  السَّالِطينِ  تَْسِويغَاتُ و قال الّصاَغانِيُّ : َزهُ ، قال : وِهيَ  تَْسِويغًا لَهُ  َسوَّ :  بالتَّْسِويغِ  والُمَرادُ  قال َشْيُخنَا : ُمَولََّدةٌ ، : َجوَّ

َغهُ  َسُهَل ، أو ِمنْ  الشََّراُب : ساغَ  اإِلْذُن في تَنَاُوِل االْستِْحقاِق ِمْن ِجَهٍة ُمعَيَّنٍَة ؛ تَْيِسيًرا وتَْسِهيالً َعلَى اآلِخِذ ، فُهَو ِمنْ  َزهُ ، فيُكوُن  َسوَّ : َجوَّ

 َعَربِيًّا ، وُهَو الّظاِهُر واألَْولَى.

؛  أَنََّها لَم تُْسَمْع في َكالِم الفَُصحاِء ، ولَم تُْرَو َعْنُهْم ، وَكْوُن َمأَْخِذَها َصِحيحاً ال يَْمنَُع ِمْن تَْوِليِدهاـ  بَكْونَِها ُمَولََّدةً ـ  قُْلُت : ُمَراُد الّصاَغانِّيِ 

ْل.  لِفْقَداِن السَّماعِ َعِن الفَُصَحاِء ، وَعَدِم ُوُروِدَها في َكالِمِهْم ، فَتَأَمَّ

__________________ 
 .67( سورة النحر اآية 1)
 ( نسبه حباشية املطبوعة الكويتية لعبد   بن يعرب.2)
ارِِبنيَ )( كذا ابألصـــر وعبارة املفردات : ســـاي الشـــراب يف ا ل  ســـهر احنداره ا َوأســـاغه كذا ا قا  تعاىل : 3) وســـّوغته ماالً مســـتعار  (س  ائِغاً ِللش  ّ

 منه.
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 يُْستَْدَرُك َعلَيِه :* وِمّما 

 .يُِسيغُه إساَغةً  فاُلٌن الشََّراَب والطَّعَاَم ، أَساغَ 

َغهُ وَ   ما أَصاَب : َهنَّأَهُ ، وقِيَل : تََرَكهُ له خاِلصاً. َسوَّ

 .سائِغٌ  ، كَسيٍِّد : َسيِّغٌ  َطعَامٌ وَ 

 النََّهاُر : َسُهَل ، وُهَو َمَجاٌز ، قال َعْبُد هللِا بُن ُمْسِلٍم الُهَذِليُّ : ساغَ وَ 

دح  ا  ســــــــــــــــــــــايَ قــــــــَ مــــــــَ اِر كــــــــَ هــــــــَ ــــــــ  ُه الــــــــنـ ا َوجــــــــح يــــــــِه هلــــــــََ  فــــــــِ

رابَ  ســــــــــــــــــــــايَ      اٍن إذا شــــــــــــــــــــــَ طحشــــــــــــــــــــــَ رَاُب لــــــــعــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــ 

  
ُجِل : الَِّذيَن ُوِلُدوا َمعَهُ في بَْطٍن واِحٍد بَْعَدهُ ، لَيْ  أَْسواغُ وَ   َس بَْينَهُ وبَْينَُهْم بَْطٌن سواُهْم ، والّصاُد لُغَةٌ.الرَّ

 ، أي : اْدُخْل فِيها ما َوَجْدَت َمْدَخالً. ُمساًغا في األَْرِض ما َوَجْدت ُسغْ  يُقَاُل :وَ 

 ، أْي : َجَواًزا ، أَْو َمْدَخالً ، َوُهَو َمَجاٌز. َمَساًغا يُقَاُل : هَذا ال أَِجُد لَهُ وَ 

،  هذا الَحْرُف َمْكتُوٌب في سائِِر النَُّسخِ باألَْحَمِر ، َعلَى أَنَّه ُمْستَْدَرٌك َعلَى الَجْوَهِرّيِ ، ولَْيَس َكَما َزَعمَ  هَذا ، أْي : َسْوُغه َسْيغُ  هذا : [سيغ]

ا : ِللَِّذي ُوِلَد بَْعَدهُ ولَم يُولَْد بَْينَُهَما ، فاألَْولَى أَْن يُْكتََب باألَْسَوِد هذ َسْيغُ و فإِنَّ الَجْوَهِريَّ َذَكَرهُ في الَِّذي قَْبلَهُ ، فقَاَل : ويُقَاُل : هذا َسْوُغ هَذا ،

ُل أَْيضاً هكذا ، فقَاَل : ُهَو َسْوُغه  ، بالَواِو والياِء. َسْيغُهو ، ونَقََل الُمفَضَّ

 وَسْوًغا بَمْعنَى واِحٍد. َسْيغًا ُسْغتُه أَُسوُغهُ  بَمْعنَى أَِسيغُه بالَكْسِر ، الشََّراَب ، ِسْغتُ و

ِمْنَها :  ، وُهَو الَمْشُهوُر ، (1)بالّصاِد  ويُقَاُل : ِصيُغ ، كاَن بَِها َمْهِلُك أََسِد بِن َعْبِد هللِا القَْسِرّي ، ناِحيٍَة بُِخراساَن ، اسمُ  ، بالَكْسِر : ِسيغُ و

ُد ب ُر ، ُمَصنُِّف ِكتَاِب التَّْلِخيِص في اللُّغَِة ،اإِلَماُم أَبُو بَْكٍر ُمَحمَّ يِغيُّ الُمفَّسِ يِن. ُن ُعَمَر الّصِ  َوهَكذا نَقَلَهُ الَحافُِظ في التَّْبِصيِر ، واْقتََصَر َعلى الّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 هَذا : إذا كاَن َعلَى قَْدِره. َسْيغُ  يُقَاُل : هذا

 فصل الشني
 الغنيمع 

ُ ، : أيْ  (2)، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  يَْشتِغُهُ َشتْغًا َشتَغَهُ   :[شتغ] َ َوأَْوَرَدهُ ابُن القَّطاعِ في العَْيِن الُمْهَملَِة ، كما َسبَقت  َوِطئَهُ وذلَّلَّ

 اإلَشاَرةُ إلَْيِه.

 : الَمَهاِلُك. الَمشاتِغُ و قال :

 .(3)َكذا في العُبَاِب ، واللَِّساِن ، َوالتَّْكِملَِة  : أَْهلََكهُ  أَْشتَغَهُ و قال :

كُمْحِسٍن ، وفي بَْعِض  : ُمْقِدٌم ، أَْشَجغُ  نَْقُل القََوائِِم بُِسْرَعٍة ، وَجَملٌ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، َوفي العُبَاِب : هو ، الشَّْجغُ  : [شجغ]

اَغاِنيُّ : هذا تَْصِحيٌف ، َعن العَُزْيِزّيِ  النَُّسخِ : كُمعَظٍَّم ، نُِقَل ذِلكَ  الُمْهَملَِة ، وقد ذُِكَر في  والصَّواُب بالعَْينِ  في تَْكِملَِة العَْيِن ، قال الصَّ

 َمْوِضِعه.

ِغيَرةُ  : ُهوَ  (4)ابُن ُدَرْيٍد بالفَتْحِ ، والَكْسِر ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوقال  ، الشَّْرغُ   :[شرغ] ْفَدُع الصَّ  والَجْمُع : وبالَكْسِر أَْفَصُح ، قاَل : الضَّ

ُك ، ، ُشُروغٌ   نُِقَل ذِلَك َعن اللَّْيِث. ويَُحرَّ

ب َجْرَخ  ة ، بِبُخاراَء ،  :َشْرغُ و ثُوَن ، (5)ُمعَرَّ َعِن النَّْضِر ْبِن ُشَمْيٍل ،  بُن َسِعيٍد ، أَبُو َحِكيٍم ، ِمْنَها : َشدَّادُ  ، يُْنَسُب إلَْيَها الفُقَهاُء والُمَحّدِ

 وَعْنهُ اْبنُه عاِمٌر ، وَسْهُل بُن شادَوْيِه.
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 أَبُو الفَْضِل أَْحَمُد بُن َعِلّيٍ.و

 َعِن البَغَِوّيِ. َعِليُّ بُن الَحَسِن بِن َسالٍم ،و

ْهِرّيِ ، ماَت بَسَمْرقَْنَد سنة  أَبُو صاِلحٍ ُشعَْيبُ و  في َرَجَب. 372 (6)بُن اللَّْيِث الَكاِغِديُّ ، َعْن أَبِي ُمْصعٍَب الزُّ

ُد بُن نَْصٍر بِن َخلٍَف ، َسِعيُد بُن ُسلَْيَماَن ،و ِد بِن َسالٍم ، وَعْنهُ ُمحمَّ ثُونَ  بِن داُوَد بِن َكثِيٍر ، َحدََّث أَبُوه َعْن ُمحمَّ  .الشَّْرِغيُّونَ  الُمَحّدِ

__________________ 
 ( وقيدها ايقوت صيغ ابلكسر مث السكون وآخره غا معجمة.1)
 ء يشتَـُغُه.والذي يف اللسان : شتغ الشي 18/  2( اجلمهرة 2)
 ومل يرد هذا املعىن يف اللسان.« واشتغه : أتلفه»( الذي يف التكملة : 3)
 .344/  2( اجلمهرة 4)
 دان : َجرحي.( يف معجم البل5)
 يف رجب. 272( يف معجم البلدان سنة 6)
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ُد بُن إْبراِهيَم بِن صابِرٍ   أَْحَمَد الَحنَفّيِ وَغْيِره. (1)، َرَوى عن أَبِي  الشَّْرِغيُّ  وفَاتَه : ُمَحمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ي الفَْضِل أَْحَمَد بِن َعِلّيِ بِن أَْحَمَد بِن َعْبٍد ، َحدََّث بَِهَراةَ َعْن بَْكِر بِن ِمْقَسم ، َسِمَع ِمْنهُ نَِجيب ، بِفَتْحِ الّراِء وَكْسِر الغَْيِن : نِْسبَةُ أَبِ  الّشاَرِغيُّ 

 بُن َمْيُموٍن الواِسِطيُّ ، هَكذا قَيََّدهُ الحافُِظ.

ْفَدعُ  ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ُهوَ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّسانِ  ، كُزْنبُوٍر ، الشُّْرنُوغُ   :[شرنغ] ِغيُر  الّضِ بلُغَِة أَْهِل اليََمِن ، هَكَذا نَقَلَهُ  (2)الصَّ

 الّصاَغانِيُّ في ِكتابَْيِه بالنُّوِن ، وَوقََع في اللَِّساِن : الشُّْرفُوُغ ، بالفَاِء ، ولَعَلَّهُ الصَّواُب ، فاْنُظْرهُ.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُك ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، والُمَصنُِّف ، وُهَو في ِكتَاِب العَْيِن في باب الغَْيِن والشِّ  الشَّْزغُ  : [شزغ] يِن والّزايِ ، قال : ، بالّزاي ، بالفَتْحِ ، ويَُحرَّ

ِغيَرةُ ، وأَْنَشَد : ْفَدُع الصَّ  ويَُخفَُّف ويُثَقَُّل ، وُهَو الّضِ

ا ـــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــــح بـ َر الصـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ عحشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ   (3)نح اي مـــــــــــــــــــَ
رَتِي      نح َيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح زحغـــــــــــــــــــــــــانح مـــــــــــــــــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  

 بناِت الِغزحالنح 

يغُ و ، الشَُّزْيِزيغُ  قال : ويُقَاُل لَهُ أَْيضاً : ّزِ يٍت ، َوأَْنَشَد : (4) الّشِ  ، كِسّكِ

رعــــــــ   ــــــــغَ تــــــــَ زِي َزيــــــــح َرٍة  الشــــــــــــــــــــــ  وحَ  طــــــــاحــــــــِ ــــــــَ و فـ فــــــــُ طــــــــح  يــــــــَ

يـــــــــبِ      نـــــــــاغـــــــــِ َو الشــــــــــــــــــــــ  رًا حنـــــــــَح رًا ان ـــــــــِ طـــــــــِ نـــــــــح حـــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــح

  
َواُب ، وأَْوَرَد األَِخيَرْيِن صاِحُب اللَِّساِن  َف ، فاْعلَم ذِلَك.« شرغ»في  (5)َهذا ُهَو الصَّ  فَصحَّ

قَهُ  : َشغًّا البَِعيُر ببَْوِلهِ  َشغَّ  : [شغغ]  تَْقِطيًرا ، وُهَو بالعَْيِن أَْعَرُف. فَرَّ

قُوا ، َشغَّ  قَدْ و نَاِن في الَمْطعُوِن ، الشَّْغَشغَةُ و نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. القَْوُم : تَفَرَّ ْمحِ  ُهوَ  أَوْ  ِليَتََمكََّن فيِه ، : تَْحِريُك الّسِ والطَّْعُن ، عن اْبِن  الغَْمُز بالرُّ

حاحِ ، وقِيَل :َعبّاٍد ، وقال أَبُو ُعبَْيَدةَ : ِهَي أَْن تُْدِخلَهُ وتُْخِرَجهُ ، كَما في ال َر قَْوُل َعْبِد َمنَاِف  ّصِ  [ْبن ِرْبعٍ ]ِهَي َصْوُت الطَّْعِن ، وبُِكّلِ ذِلَك فُّسِ

 الُهَذِلّيِ :

ُن  عـــــح ةٌ فـــــــالـــــطـــــ  غـــــــَ غحشـــــــــــــــــــَ ٌة  شـــــــــــــــــــَ عـــــــَ قـــــَ ـــــح يـ رحُب هـــــَ  والضـــــــــــــــــــ 

َدا      ِة الـــــــَعضـــــــــــــــــــــَ َت الـــــــدِّميـــــــَ وِِّ  حتـــــــَح عـــــــَ ُ
رحَب املـــــــ (6)ضـــــــــــــــــــــَ

 

  
. ، َضْرٌب ِمَن الَهِديرِ  : الشَّْغَشغَةُ و  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 نَقَلَه اللَّْيُث. التَّْقِليُل في الشُّْرِب ، أَْيضاً : الشَّْغَشغَةُ و

 قال األَْزَهِريُّ : كأَنَّهُ َمْقلُوٌب ِمَن التَْغِشيِش والغََشِش : وُهَو الَكَدُر ، وِمْنهُ قَْوُل ُرْؤبَةَ : تَْكِديُر البِئِْر ، : الشَّْغَشغَةُ و

َك مَل  عــــــــُ ــــــــَ يـ طــــــــِ ُت َأســــــــــــــــــــــح ــــــــح ن وح كــــــــُ ــــــــَ غِ ل غحشــــــــــــــــــــــِ  ُتشــــــــــــــــــــــَ

رَِي      ــــــــح ُر األَفـ ثــــــــح وُ  مــــــــِ غــــــــُ شــــــــــــــــــــــح
َ
رحيب ا ومــــــــا امل (7)شــــــــــــــــــــــِ

 

  
رهُ.  أي : لَم تُكّدِ

 عن اْبِن َعبّاٍد. العََجلُةُ ، : الشَّْغَشغَةُ و

هَكَذا في سائِِر النَُّسخِ ، وهو َغلَّط ، َوالصَّواُب : في اإِلناِء ماًء أَْو  ،أَْن تَُصبَّ في اإِلناِء أو َغْيره ماًء فَلَم يَْمألْهُ  : الشَّْغَشغَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 تَْمأَلْهُ ، كما ُهَو نَصُّ الَجْمَهَرةِ ، وفي اللَِّساِن : ِليَْمألَهُ. (8)َغْيَره ، ولَم 

َجاَم في فَِم الفََرِس  : الشَّْغَشغَةُ و قال :  قال أبو َكبِيٍر الُهَذِلي يَِصُف فََرساً : تَأِْديباً ،  َعلَْيه ، فََردََّدهُ في فَِمَهاإذا اْمتَنَعَتْ  تَْرِديُد الفاِرِس اللِّ



11043 

 

ُه  َذالــــــــــــــُ ذ  قــــــــــــــَ بــــــــــــــُ ِث يســــــــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــَ يــــــــــــــِّ  ُذو غــــــــــــــَ

اَن      ةً إنح كــــــــَ غــــــــَ غحشــــــــــــــــــــــَ ِم  شــــــــــــــــــــــَ جــــــــِ لــــــــح ُ
واَر املــــــــ (9)ســــــــــــــــــــــِ

 

  
واُر : الُمَساَوَرةُ ، والَمْعنَى يَْغِلُب   قَذالُه ِسَواَر الُمْلِجِم. (10)الّسِ

__________________ 
 .«أيب  مد»( يف معجم البلدان : 1)
 ويف التكملة : الصغرية.« شرفغ»( كذا ابألصر واللسان 2)
 .«يوجد يف اللسان والتكملة واألساس وحررقوله : اي معشر اخل كذا ابألصر ومل »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
رِّيغ والش َريرِيغ ابلراء يف اللفظتا. 168/  16( يف التهذيب 4)  الشِّ
 .168/  16( التهذيب أيضا يف شري 5)
 واملثبت عن الديوان ا والزايدة الجي تقدمت أيضا.« الطعن»وابألصر  40/  2( ديوان اهلذليا 6)
 غشغ.مل يش 97( يف الديوان ص 7)
 .«فلم ميأله»وابألصر  152/  1( عن اجلمهرة 8)
 . فتح : سواَر... قا  يف التهذيب : ومن رواه : إن كان« إن»بد  « إذ»و « ذو غيث بـَثحرٍ »برواية :  113/  2( ديوان اهلذليا 9)
 .«يقلب»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 10)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

يواِن. الشَّْغَشغَةُ   : َصْوٌت وتَقَْعقٌُع في الَحْرِب ، َذَكَره السُّكَِّريُّ في َشْرحِ الّدِ

يِن الُمْهَملَِة. َشْغَشغَ وَ   الثَِّريَدةَ : َرّواَها بالدََّسِم ، لُغَةٌ في الّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ْفِدغُ  : [شفدغ] ْبِط على ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، والُمَصنُِّف  الّشِ ِغيَرةُ واْختُِلَف في الضَّ ْفَدُع الصَّ ، َوصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو الّضِ

ّمِ ، وفي التَّْكِملَِة بالَكْسِر.  الّصاَغانِّيِ ، ففي العُبَاِب أَنَّهُ بالضَّ

، َونَقَلَه ابُن القَّطاعِ أَْيضاً  (1)وفََدفَهُ ، وفَلَغَهُ ِمثْلُه  ثَلَغَهُ ، ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أْي َشَدَخهُ ، لُغَةٌ في َشْلغًا َرأَْسهُ  َشلَغَ   :[شلغ]

 هكذا.

بُن يَِزيَد بِن ِخنافَة ، أَبُو َرْيَحانَةَ األَْزِديُّ  َشْمغُونُ   ، والّصواُب أَنَّههَكَذا في النَُّسخِ ، َوِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَْدَركٌ  بُن َزْيٍد ، بالفَتْحِ ، َشْمغُونُ  : [شمغ]

الُمْهَملَِة ، وقد َسبََق َعْن أَبِي سِعيد  أَو الصَّواُب بالعَْينِ  ، َجَماَعةٌ  َعْنهُ  وَرَوى الَمْقِدِس  بَْيتَ  َسَكنَ  عنههللارضي صحابِيٌّ ، ، َحِليُف األَْنَصاِر :

 .«ش م ع»يُونَُس أَنَّه بالُمْعَجَمِة أََصحُّ ، فاْنُظْرهُ في  بنِ 

 فصل الصاد
 مع الغني

ْبغُ  : [صبغ] بَغُ و ، بالَكْسِر ، وبِهاٍء ، الّصِ باغُ و ِمثُْل : ِشْبعٍ وِشبَعٍ  كِعنَِب ، ، الّصِ  يُْصبَغُ  ما كِدْبغٍ وِدباغٍ ، َوِلْبٍس وِلبَاٍس : ِكتَاٍب ، : ِمثْلُ  الّصِ

ُن بِه الثَيَاُب. بِه ،  وتُلَوَّ

 الثََّمِن ، أي : لَم يَتُْرْكهُ بِثََمنِه الَِّذي ُهَو ثََمنُهُ. بِِصْبغِ  وما تََرَكهُ  ثََمنِِه ، أْي : لَم يَأُْخْذهُ بِثََمنِه ، بَْل بِغاَلٍء ، بِِصْبغِ  ما أََخَذه قال أَبُو َزْيٍد : يُقَال :و

َس بَِها :يُقَاُل ِلْلَجارِ و َل ما يَتََسّرى بِها ، أو يُعَرَّ ْبغِ  إنََّها لََحِديثَةُ  يَِة أَوَّ َج بِها. أي : ، بالَكْسرِ  الّصِ ُل ما تُُزّوِ  أَبِي يَْعقُوبَ  أَْحَمُد بنُ  أَبُو بَْكرٍ و أَوَّ

ْبِغّيِ  بِن أَيُّوَب بِن يَِزيدَ  إْسحقَ  ِد بِن وُهَو َشي ِمن الفُقَهاِء ، بالَكْسِر : ، الّصِ ِهما َعِليُّ بُن ُمَحمَّ ٌد ، واْبُن َعمَّ ُخ الحاِكِم ، َوأَُخوهُ أَبُو العَبّاِس ُمَحمَّ

َرْيِس  أَيُّوَب ، َسِمَع ابَن الضُّ
،  (3)ِلّيِ َعِن الذُّهْ ـ  ، وُهَو أَبُو يَْعقُوَب إْسحُق بُن أَيُّوبَ ـ  ، وأَبا َخِليفَةَ وَغْيَرُهَما ، وَرَوى أَبُو َشْيخِ الحاِكمِ  (2)

 .271وَغْيِرِهَما ، ماَت في َشْعبَاَن سنَة  (4)وابِن واَرةَ 

نِ  َجَماَعةٌ اْشتََهُروا بَِها ، ِمثُْل :ـ  ِمْن هِذه النِّْسبَةِ ـ  وفاتَه ْحّمِ ِد بِن القَاِسِم بِن َعْبِد الرَّ ْبِغّيِ  ُمَحمَّ  ، عن تَِميِم بِن ُطْمغاج. الّصِ

ُد وَ  ِد بِن الُحَسْينِ أَبُو بَْكٍر ُمَحمَّ ْبِغيُّ  بُن َعْبِد هللا بن ُمَحمَّ  عن أَبِي حاِمِد بِن الشَّْرقِّيِ. الّصِ

ُد بُن أَْحَمَد بِن َعِلّيٍ وَ  ْبِغيُّ  ُمَحمَّ  .384، َعْن اْبِن ُخَزْيَمةَ ، َوَماَت  الّصِ

دٍ وَ  ْبِغيُّ  َعْبُد هللا بُن ُمَحمَّ  ِء.: َشْيٌخ اِلْبِن الُمْقِرى الّصِ

ْبِغيُّ  أَبُو الَحَسِن َعِليُّ بُن الَحَسنِ وَ   ، َرَوى َعْن أَبِي العَبّاِس السَّّراِج. الّصِ

ْبغ َغْيُر هؤالِء ، ولَعَلَُّهم نُِسبُوا إلَىوَ  ُن بِه الثِّيَاُب. الّصِ  : الَِّذي تُلَوَّ

ِميِر أَْولَى ، أي : بها ، ُهَماأي : الثَّْوَب والشَّْيَب ونَْحوَ  َصبَغَهُ و  هَكَذا في سائِِر النَُّسخِ ، وُهَو َغْيُر ُمْحتَاجٍ إلَْيِه ، وإْن كاَن وال بُدَّ فتَْذِكيُر الضَّ

ْبغِ  ،  ِصبَغًاو بِالفَتْحِ ، ، َصْبغًا لَِة إلى الفَّراءِ الثّانِي َعِن اللِّْحيَانِّيِ ، كَما في اللَِّساِن ، ونََسبَهُ في التَّْكمِ  َكَمنَعَهُ ، وَضَربَهُ ، ونََصَرهُ ، ، بالّصِ

نَهُ ، إذا كِعنٍَب : َحَسنًا ، الّصاُد َمْكُسوَرةٌ ،  ِصبَغًا (5) أَْصبَغُهو أَْصبُغُه الثَّْوبَ  َصبَْغتُ  وقال أَبُو حاتٍِم : َسِمْعُت األَْصَمِعيَّ وأَبا َزْيٍد يَقُوالِن : لَوَّ

َكةٌ ، و ْبغُ  بِه يُْصبَغُ  الَِّذيوالباُء ُمتََحّرِ بَعِ ، وأَْنَشَد : الّصِ ْبعِ والّشِ  بُِسُكوِن الباِء ، كالّشِ

َبغح و   حَتحِقيقا ِصبَـًغاثَِيايب  اصح
__________________ 
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التكملة كاألصـــر عن ابن دريد. فلغت رأســـه َوثلغته ســـواء ا وهو الشـــدخ. والعبارة يف  148/  3( مل يرد هذا يف اجلمهرة ا وفيها يف مادة فلغ 1)
 واللسان أيضا.

 .«ابن الغرس»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 ( هو  مد بن حي  الذهلي.3)
 .«ابن دارة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 وأصِبغه ثالث لغات.صبغت الثوب أصبـُُغه وأصبَـُغه  ( ضبطت اللفظتان عن التهذيب واللسان. ونقر األزهري عن الفراء قا  :5)
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رِيقا ُفِر ال َتشح  ِمنح َجيِِّد الُعصح
ْبغُ  قال : والتَّْشِريُق :  الَخِفيُف. قُْلُت : وُهَو قَْوُل ُعذافٍِر الِكْنِدّيِ. الصَّ

. َغَمَسَها فِيه وفي الماِء : إذا يََدهُ بالماءِ  َصبَغَ  ِمَن الَمَجاِز :و  قالَهُ األَْصَمِعيُّ

ِت النََّصاَرى َغْمَسُهم أَْوالَدُهْم في الماِء  ْبغُ و ؛ ِلغَْمِسِهْم إيّاُهْم فيِه ، َصْبغًا (1)قال األَْزَهِريُّ : وقَْد َسمَّ  : الغَْمُس. الصَّ

ّمِ : ُصبُوًغا أي : النّاقَِة ، َضْرُعَها ، َصبَغَ  ِمَن الَمَجاِز :و إذا كاَن َضْرُعَها َكذِلَك ،  بِغَْيِر هاٍء : ، صابِغٌ  نَاقَةٌ  ِهيَ و اْمتأَلَ ، وَحُسَن لَْونُه ، بالضَّ

 وِهَي أَْجَوُدَها َمْحلَبَة ، وأََحبَُّها إلَى النّاِس.

يِن أَْيضاً ، كما تَقَدََّم. ، تَْصبُُغ ُصبُوًغا َعَضلَتُه : طالَتْ  َصبَغَتْ و  وبالّسِ

 إَذا فاُلنًا بعَْينِه : َصبَغَ  ُهَو ِمْن قَْوِل العََرِب :و أَشاَر إلَْيه بأَنَّهُ َمْوِضٌع ِلَما قََصْدتَهُ بِه ، إذا في َعْينِه : َصبَغُوهُ  النًا ِعْنَد فاُلٍن ، أَوفُ  َصبَغَ  يُقَاُل :

 ، وقال : ُهَو َغلٌَط ، إذا أََراَدِت العََرُب بإَِشاَرةٍ أَْو َغْيِرَها قالُوا : َصبَْعُت ، نَبَّهَ َعلَْيِه األَْزَهِريُّ  أَو ِهَي بالُمْهَملَِة ، هَكذا نَقَلُوه ، أَشاَر إلَْيِه ،

 بالعَْيِن الُمْهَملَِة ، قالَهُ أَبُو َزْيٍد ، وقَْد تَقَدََّم في َمْوِضِعِه.

ْبغَةُ و يُن ، الّصِ َب بِه إلَى هللِا فَُهوَ قالَهُ أَبُو َعْمٍرو ، وُحِكَي َعْن أَبِي َعمْ  ، بالَكْسِر : الّدِ ْبغَةُ  ٍرو أَْيضاً أَنَّهُ قال : ُكلُّ ما تُقُّرِ  .الّصِ

َغةً ) هللاِ  ِصْبغَةَ  في التَّْنِزيِل :و والشَِّريعَةُ ، الِملَّةُ ، قِيَل :و الَّتي أََمَر  ِهَي : أَوْ  تَعَالَى ، فِْطَرةُ هللاِ  يُقَال : ِهيَ  (2) (َوَمْن َأْحَسُن ِمَن هللِا ِصب ْ

داً  ْبغَةُ  اْختَتََن إْبَراِهيُم َصلواُت هللِا َعلَْيِه ، فَِهيَ  ، وِهَي الِختانةُ  وسلمعليههللاصلىهللاُ تَعَالَى بَِها ُمَحمَّ ْبغَةُ  ، فََجَرتِ  الّصِ  َعلَى الِختَانِِة. الّصِ

يُّ َولََدهُ في اليَُهوِديَِّة أبو النَّْصَرانِيَّ  َصبَغَ وَ  ّمِ قَبِيَحةً : أَْدَخلَهُ فِيَها ، وقال بَْعُضُهْم : كانَِت النََّصاَرى تَْغِمُس أَْبنَاَءها في ماِء الَمْعُموِديَِّة  ِصْبغَةً  ةِ الذِّ

ُرونَُهْم بذِلَك ، نَقَلَهُ الّراِغُب َوَغْيُره ، وهو َضِعيٌف.  ٍد.نَقَلَهُ ابُن َعبّا : أَْعَظُم السُّيُوِل ، األَْصبَغُ و ؛ يُنَّصِ

. أَْصبَغُ  فهو َمْن أَْحَدَث في ثِيَابِه إذا ُضِربَ و َمْخَشِريُّ  ، وَكذا إذا فَِزَع ، وُهو َمجاٌز ، نَقَلَهُ الزَّ

 أَّما قَْوُل ُرْؤبَةَ :وَ 

ِغ  بــــــــــَ ِر اإِللــــــــــِه اأَلســــــــــــــــــــــــح نح َفضــــــــــــــــــــــــح َا مــــــــــِ طــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــُ  يـ

اًل      ــــــــح ي ِر  (3)ســــــــــــــــــــــَ ــــــــح ي اعــــــــًا كســــــــــــــــــــــَ ــــــــّ غِ وُدف ــــــــَ ب  اأَلصــــــــــــــــــــــح

  
 َواٍد بالبَْحِريِن. قال الّصاَغانِيُّ : ُهوَ و ، األَْصبَغِ  ْدِري ما َسْيلُ قال أَبُو إْسحَق : ال أَ 

ْيِر : الُمْبيَضُّ الذَّنَِب ، األَْصبَغُ  ِمَن الَمَجاِز :و َرُق َذنَبَهُ بِلَْوٍن يَُخاِلُف َجَسَدهُ ، وقََرأُْت في  َصبَغَ  قَدْ  ِمَن الطَّ ِلْلَحَسِن بِن « َغِريب الَحَمامِ »الزَّ

هُ : أُْس ُكلُّهُ فَُهوَ  َعْبِد هللِا األَْصبََهانِّيِ الكاتِِب ما نَصُّ ْبيَُض الذَّنَِب ، فإِذا كان ِعْنَدنَا ، فأَّما ِعْنَد أَْصَحاِب الَحماِم فَُهَو األَ  األَْصبَغُ  فإِذا اْبيَضَّ الرَّ

يِه أَْصَحاُب الَحَمامِ   .األَْصبَغَ  البَيَاُض في الذَّنَِب فُهَو أَْشعَُل ، ويَُسّمِ

و ُعبَْيَدةَ : إذا شابَْت نَاِصيَةُ وأَّما إذا كاَن البَياُض في الذَّنَِب فَُهَو األَْشعَُل ، وقال أَبُ  ِمَن الَخْيِل : الُمْبيَضُّ النّاِصيَِة أو أَْطَراِف األُذُِن ، األَْصبَغُ و

ْت ُكلَُّها فَُهوَ   .أَْصبَغُ  ، قال : والشَّعَُل : بَياٌض في ُعْرِض الذَّنَِب ، فإِن اْبيَضَّ ُكلُّه أَْو أَْطَرافُهُ ، فُهو أَْصبَغُ  الفََرِس فَُهَو أَْسعَُف ، فإِذا اْبيَضَّ

. أَْصبَغُ و  بُن ِغياٍث ، قيَل : َصَحابِيٌّ

َعْن َعِلّيٍ ، وَعْنهُ َرِزيُن بُن َحبِيِب الُجَهنِيُّ ، َوِزيَاُد بُن الُمْنِذر الَهْمدانِيُّ ، قال  تابِعَيُّ ، بَضّمِ النُّوِن ، الَحْنَظِليُّ الُكوفيُّ : بُن نُباتَةَ ، أَْصبَغُ و

ة.  الذََّهبِيُّ : َضِعيٌف بَِمرَّ

بِيُع بُن ُسلَْيَماَن  ماِلٍك ، اإلمامِ  ُم الَخْلِق بَرأْيِ بُن الفََرجِ الِمْصِريُّ : أَْعلَ  أَْصبَغُ و َرِحَمهُ هللاُ تَعالَى ، وأَْقَوالُه في الَمْذَهِب َمْعُروفَةٌ ، َرَوى َعْنهُ الرَّ

.  الِجيِزيُّ

ثٌ  الُجَهنِيُّ ، الواِسطيُّ ، الَوّراق : بُن َزْيدٍ  أَْصبَغَ و  قد ُوثَِّق. ُمَحّدِ

 إنَّهُ تَغَيََّر. قال الذََّهبِيُّ : يُقَاُل : لعَْمِرو بِن ُحَرْيثٍ َمْولًى  : أَْصبَغُ و

. أَْصبَغُ  ِمّما بَِقَي َعلَيِه :وَ   بُن ُسفياَن الَكْلبِيُّ
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__________________ 
 ( يف التهذيب : يف ماء فيه صبٌغ صبًغا.1)
 .138( سورة البقرة اآية 2)
 .«سيباً »وفيه  97( ديوانه ص 3)
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. أَْصبَغُ و  بُن َعْبِد العَِزيِر اللَّْيثِيُّ

 بُن َدْحيَةَ. أَْصبَغُ وَ 

. أَْصبَغوَ   ، أَبُو بَْكٍر الشَّْيبَانِيُّ

ثُوَن. : َعْبُد العَِزيِز بُن يَْحيَى الَحّرانِيُّ : األَْصبَغِ  أَبُووَ   ُمَحّدِ

ْبغَاءُ و ْبغَةُ  ا أَْسَوُد ، واالْسمُ وسائُِره ِمَن الّشاِء : الُمْبيَضُّ َطَرُف َذنَبَِها الصَّ ّمِ ، وقَاَل أَبُو َزْيٍد : إذا اْبيَضَّ َطَرُف َذنَِب النَّْعَجِة فِهيَ  الصُّ  بالضَّ

 .َصْبغَاءُ 

ْبغَاءُ و وِهَي ِمْن  َرْمِليَّةٌ  اَل أَبُو ِزياِد :وقَ  بَْيَضاُء الثََّمرِ  أَْعَظُم َوَرقًا ، َوأَْنَضُر ُخْضَرةً ، قال أَبُو نَْصٍر : (1)والضَّعةُ  َشَجَرةٌ كالثُّمامِ   :الصَّ

ْيِف ، يَْحتَِفْرَن في أُُصوِلَها الُكنُس ، وقَْد َجاءَ  بَاِء في الصَّ ْبغَاءَ  َهْل َرأَْيتُم»في الَحِديِث :  َمساِكِن الّظِ  .«؟الصَّ

ْبغَاءُ  قِيَل :و لَّ أَْبيَضَ الّطاقَةُ ِمَن النَّْبِت إذا َطلَعَْت كاَن ما يَِلي  : الصَّ يَْت بالنَّْعَجةِ  الشَّْمَس ِمْن أَعاِليها أَْخَضَر ، وما يَِلي الّظِ ْبغَاءِ  كأَنََّها ُسّمِ . الّصِ

 ِمَن النّاِر َضبَائَِر أَنَّه َذَكَر قَْوماً يُْخَرُجونَ »، َرفَعَهُ :  عنههللارضيَرَواهُ َعطاُء بُن يَساٍر َعْن أَِبي َسِعيٍد الُخْدِرّيِ  قلُت : والَحِديُث الَمْذُكور

ْبغاءَ  : َهْل َرأَْيتُمُ  وسلمعليههللاصلىَضبَائَِر ، فيُْطَرُحوَن َعلَى نَْهٍر ِمْن أَْنَهاِر الَجنَِّة فيَْنبُتُوَن كما تَْنبُُت الِحبَّةُ في َحِميل السَّْيِل ، قال  وفي « الصَّ

لَّ ِمْنهَ أَ »ِرَوايٍَة :  قَاَل ابُن قُتَْيبَةَ : َشبَّهَ نَبَاَت لُُحومِهْم بَْعَد إِْحَراقِها  «ا أَُصْيِفُر أَْو أَْبيُض ، وما يَِلي الشَّْمَس ِمْنَها أَُخْيِضرُ لَم تََرْوها ما يَِلي الّظِ

 .َصْبغَاءَ  تَُكونُ  (2)بَنباِت الّطاقَِة ِمَن النَّْبِت َحيَن تَْطلُُع 

بّاغُ و ْبغِ  وفي اللَِّساِن : ُمعَاِلجُ  ُن الثِّيَابَ يُلَوِّ  أي : يَْصبُغُ  َمنْ  َكشّداٍد : الصَّ  .الصَّ

بّاغُ و بّاُغونُ  ِكْذبَةٌ َكَذبََها»الَحِديُث :  وِمْنهُ  (3) الَكذّابُ   :الصَّ ّواُغونَ »ويُْرَوى : « الّصيّاُغونُ »ويُْرَوى « الصَّ ُن الَحِديثَ  وُهَو الَِّذي «الصَّ  يُلَّوِ

بّاُغونَ  أَْكَذُب النَّاِس »َرفَعَهُ : ـ  عنههللارضيـ  ُهَرْيَرةَ  َعْن أَبِيو ويُغَيُِّره يَْصبُغُهو ّواُغونَ  الصَّ قال الَخّطابِيُّ : َمْعنَى هذا الَكالِم أنَّ  «َوالصَّ

ناَعتَْيِن تَْكثُر ِمْنُهم الَمَواِعيُد في َرّدِ الَمتَاعِ ، َوَضْرِب الَمَواقِيِت فِيِه ،  وُربََّما َوقََع فيِه الُخْلُف ، فِقيَل َعلَى هذا : إِنَُّهْم ِمْن أَْكَذِب أَْهَل هاتَْيِن الّصِ

تِِهْم ذِلَك ، إِْذ كاَن ُكلُّ  َصبّاغٍ و النّاِس ، قال : ولَْيَس الَمْعنَى أنَّ ُكلَّ صائِغٍ  نِيُع ِمْن بَْعِضِهْم أُْطِلَق َعلَى عامَّ كاِذٌب ، ولَِكنَّهُ لَّما فََشا هَذا الصَّ

وتَْلِوينُه بالبَاِطِل ، كما يُقَال : فاُلٌن يَُصوُغ الَكالَم  َصْبغَتُهو ٍد ِمْنُهْم بَِرْصِد أَْن يُوَجَد ذِلَك ِمْنهُ ، قال : وقِيَل : إنَّ الُمَراَد بِِه ِصيَاَغةُ الَكالمِ َواحِ 

 ويَُزْخِرفُه ، ونَْحُو ذِلَك ِمَن القَْوِل.

بّاغِ  اْبنُ و ٍد ، الفَِقيهُ  ُهَو :صاِحُب الّشاِمِل  الصَّ يِِّد بُن ُمَحمَّ  الّشافِِعيُّ الَمْشُهوُر. أَبُو نَْصٍر َعْبُد الّسِ

ْبغَةُ و ّمِ : البُْسَرةُ قَْد نَِضَج بَْعُضها الصُّ  ، وُهو بالّصاِد أَْكثَُر. ُصْبغَتَْينِ  أَوْ  ُصْبغَةً  تَقُوُل : قَْد نََزْعُت ِمَن النَّْخلَةِ  ، بالضَّ

« ِعْسلٌ »هَكذا ُعَسْيل في سائِِر النَُّسخِ ، ففي بَْعِضها كُزبَْيٍر ، وفي بَْعِضها كأَِميٍر ، وِكالُهَما َخَطأٌ ، والصَّواُب  بُن ُعَسْيٍل ، َصبِيغُ  َكأَِميٍر :و

َعْنهُ ابُن أَِخيِه ِعْسُل بُن َعْبِد هللِا بِن ِعْسٍل ، وقاَل ابُن بَكْسِر العَْيِن َكما َضبََطهُ الحافُِظ في التَّْبِصيِر ، وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف ذِلَك في الاّلِم ، َحدََّث 

بُن ِعْسٍل فَقَْد نََسبَه  َصبِيغُ  بُن َشِريِك بِن الُمْنِذِر بِن قََطِن بِن قِْشعِ بِن ِعْسِل بِن َعْمِرو بِن يَْربُوعٍ التَِّميِميُّ ، فََمْن قاَل : َصبِيغُ  َمِعيٍن : بَْل ُهوَ 

هِ  فَنَفَاهُ  ، (4)ِمن ُمتََشابِِه القُْرآن  كاَن يُعَنُِّت النّاَس بالغََواِمِض والسُّؤاالتِ  لَهُ أٌَخ اْسُمه َربِيعَةُ ، َشِهد الَجَمَل ، وُهَو الَِّذيو  األَْعلَى ،إلى َجّدِ

 تَأِْديباً ، ونَهى َعْن ُمَجالََستِِه. بَْعَد َضْربِه ، وَكتََب إلى واليها أاَل يُْؤِويَهُ  إلَى البَْصَرةِ  ، عنههللارضي ُعَمُر ،

 بِن أَْعيَا ، ِمْن بَنِي أََسِد بِن ُخَزْيَمةَ. كُزبَْيٍر : ماٌء لبَنِي ُمْنِقذِ  ، ُصبَْيغٌ و

ْمِل ، وقد َسبََق في الحاِء أنَّ َطلََحا ، كُحَمْيَراَء : ع ، قُْرب َطْلح ُصبَْيغَاءُ و : َمْوِضٌع ُدوَن الّطائِِف ، وباإِلْسَكاِن : بَْيَن ـ  بالتَّْحِريكِ ـ  ِمَن الرَّ

 بَْدٍر والَمِدينَِة ، والُمَراُد ُهنَا ُهوَ 

__________________ 
قا  ـ  يف وضضـ  صواب ما أثبت فقد تقدم عن الدينوري عن أيب عمروَوال« قوله والضعة ا لعر األوىل : والصبغاء»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 َوفيه : الصبغاء شجرة شبيهة ابلضعة.« صبغ»: الض َعة نبت كالثمام وهي أر  منه. وانظر اللسان 
 ( يف التهذيب واللسان : حا تطلض وذلك أهّنا حا تطلض تكون صبغاء.2)
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 .«والكذاب يلون ا ديث»بد  من « ومن يُلّون»( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 3)
 ( يف التهذيب : كان يتعنت الناس بسؤاالت مشكلة من القرآن.4)
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ُعحَجمِ 
ُت يف امل ِهـــــــــــ  اأَلِخرُي ا وَوَجدح َغاءُ  ما َنّصُه :ـــــــــــ  أَليب ُعبَـيحٍد وَغريح رَاَء : انِحَيٌة ابِ َجاِز ا وانِحَيٌة ابلَيَماَمِة ا  َصبـح ا كَحمح

كاِن أَيحضــاً ـــــــــــــــــ  يف طَلحح َوقا َ  ِغرِي ا وِإاّيُه قـَل َد ـــــــــــــــــ  ابإلســح َبطَُه ابلت صــح اَغاين  ضــَ ٌض َبَا َمك َة والَيَماَمِة ا ولِكن  الصــّ : ِإن ُه َموحضــِ
َوحِضضِ 

َصنَِّف ا وهِبَا َعَرفحَت أن  الص واَب يف امل
ُ
َغاءُ  امل رَاَء ا فـََتَبم رح. َصبـح  ا كَحمح
يِن. أَْسبَغَها ، لُغَةٌ في النِّْعَمةَ : ْيهِ َعلَ  أَْصبَغَ و  بالّسِ

 .ُمْصِبغٌ  فِهيَ  َظَهَر في بُْسِرَها النُّْضُج ، إِذا النَّْخلَةُ : أَْصبَغَتِ  ِمَن الَمَجاِز :و

 أي : في النّاقَِة والنَّْخلَِة ، قَاَل األَْزَهِريُّ : وِمَن العََرِب َمْن يَقُوُل : أَْلقَْت َولََدَها وقَْد أَْشعََر ، كَصبَّغَْت تَْصبيغًا فِيِهَما ، إَِذا النّاقَةُ : أَْصبَغَتِ و

يُن أَْكثَُر ، وقد تَقَدََّم َعن األَْصَمِعّيِ  ُمَصبِّغٌ  النّاقَةُ ، وِهيَ  َصبَّغَتِ  ا التَّْصبِيُغ في النَّْخلَِة فلَم يُْعَرْف ، والَِّذي َذَكَرهُ بالصاِد ، َوالّسِ ، وأَمَّ

َمْخَشِريُّ وصاِحُب اللَّساِن : نْت ،  (2) َصبَّغَتِ  تَْصبِيغاً : ِمثُْل َذنَّبَْت ، َوصاِحُب اللَّساِن : (1)البُْسَرةُ  َصبَّغَت الّصاَغانِيُّ والزَّ َطبَةُ : ِمثُْل تَلَوَّ الرُّ

َمْخَشِريُّ : وُهَو َمَجاٌز. وبِهَذا ِة ، زاَد الزَّ  تَْعِرُف ما في كالِم الُمَصنِّف من الُمَخالَفَِة لنُُصوِص األَئِمَّ

ْبغِ  فاُلنٌ  اْصَطبَغَ  ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً :و َره َولَم يَْسبِْق لَهُ تَفِسيُره ، فظاِهُره أَْطلَقَه فأَْوَهَم الفَتَْح ، ولَْيَس َكذِلَك ، بَْل ُهَو بالَكْسِر ، ثُمَّ إِنَّهُ َذكَ  ، بالّصِ

ْيُت ونَْحُوُهما ِمن اإِلداِم  ُن بِِه الثِّيَاُب ، َولَْيَس َكذِلَك ، بل الُمَراُد بِِه الَخلُّ والزَّ َن. ائْتََدمَ  ، كما َسيَأْتِي ، أي :أَنَّهُ الَِّذي تُلَوَّ  بِه ، ولَوَّ

ينفي  تََصبَّغَ  قال اللِّْحيَانِيُّ :و ْبغَة ِمن ، تََصبُّغًا الّدِ َمْخَشِريُّ ، فَقاَل : أي َحُسَن حالُه  تََصبََّغ ِصْبغَةً  َوَكذا ، الّصِ  .(3)َحَسنَةً ، وفَسََّره الزَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْبغُ  بَاغُ و ، الّصِ ْبغَ  ِريُّ بِِه من اإِلداِم ، َوقد َذَكَر الَجْوهَ  يُْصَطبَغُ  ، بالَكْسِر : ما الّصِ ْيتُون : ـ  بِهذا الَمْعنَى ، وِمْنهُ قَولُه تَعالَى الّصِ ُبُت )في الزَّ تَ ن ْ
ْهِن َوِصْبغ  ِلْْلِكِلنيَ  ْيِت ، فَجعَلَ  يَْصَطبِغُونَ  يَْعنِي ُدْهنَه ، وقاَل الفَّراُء : يَقُوُل : اآلِكلُونَ  (4) (اِبلدُّ ْبغَ  بالزَّ ّجاُج  الّصِ ْيَت نَْفَسه ، وقاَل الزَّ الزَّ

ْبغِ  : أَرادَ  ْيتُوَن ، قال األَْزَهِريُّ : وهذا أَْجَوُد القَْولَْيِن. بالّصِ  الزَّ

 .ُصبِغَ  : َدَهنََها وَغَمَسها ، وُكلُّ ما ُغِمَس فَقَدْ  يَْصبُغَُها َصْبغًا اللُّْقَمةَ  َصبَغَ وَ 

ْبغُ  يُْطلَقُ وَ  باغُ و الّصِ ً  الّصِ ْبغُ  نِْعمَ » َعلَى الَخّلِ ؛ ألَنَّ الُخْبَز يُْغَمُس بِه ، وِمْنهُ قَْولُُهم : أَْيضا  .«الَخلُّ  الّصِ

باغِ  َجْمعُ وَ   َعلَى مائَِدتِِه ، وُهو َمَجاٌز. األَْصبِغَةُ  ، يُقَاُل : َكثَُرتِ  أَْصبِغَةٌ  : الّصِ

باغَ  يُقَاُل : إنَّ وَ   اِجِز :، وِمْنهُ قَْوُل الرَّ  ِصْبغٍ  َجمعُ  الّصِ

 (5) ِصبايِ ابملِلحِح َأوح ما َخف  ِمنح 
َن بِه ، وُهو َمَجاٌز. اْصَطبَغَ و  بَِكذا : تَلَوَّ

 النَّاقَةُ َمَشافَِرَها بالماِء : إذا َغَمَستَْها فِيِه ، َوأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ قَْوَل الّراِجِز : َصبَغَتِ  يُقَاُل :وَ 

دح  تح قـــــــــَ غـــــــــَ ـــــــــَ بـ بـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــَ رًا كـــــــــاأَلشـــــــــــــــــــــــح افـــــــــِ  ارح َمشـــــــــــــــــــــــَ

ارح      ـــــــــــِه الـــــــــــفـــــــــــَ رِي فـــــــــــح ـــــــــــَ د  يـ لـــــــــــَ  مـــــــــــا قـــــــــــُ رحيب عـــــــــــَ ـــــــــــُ  تـ

  

بارح  ِ هَلَا أَبصح ُك َشُبوَباح  َمسح

كِعنَبٍَة ،  ِصبَغَةً و ، َصْبغًا ، كَضَرَب َوَمنََع ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، فَِفيِه التَّثِْليُث ، َصبَغَ  ، من َحّدِ نََصَر : لُغَةٌ في َصبَغَهُ يَْصبُغُهُ وَ 

 األَِخيُر َعْن أَبِي َحنِيفَةَ.

ْبغُ وَ  باغِ  ، وَجْمعُ  أَْصباغٌ  ، بالفَتْحِ : الَمْصَدُر ، وَجْمعُه : الصَّ  .أصابِيغُ  لَجْمع :، وَجْمُع ا أَْصبِغَةٌ  : الّصِ

ْبغَ  : اتََّخذَ  اْصَطبَغَ و  .الّصِ
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بَاَغةُ و بّاغِ  ، بالَكْسِر : ِحْرفَةُ  الّصِ  .الّصِ

َد لْلَكثَْرةِ ، قال ُرْؤبَةُ : ُمَصبَّغَةٌ  وثِيَابٌ   ، ُشّدِ

َُصب غِ َقدح َعِجَبتح لَّباَسُه 
 امل

 ٌل بَمْعنَى َمْفعُول.، فَِعي َمْصبُوغٌ  ، أي : َصبِيغٌ  ، وثِيَابٌ  َصبِيغٌ  وثَْوبٌ 

__________________ 
 ( يف اللسان : صبغت الر طََبُة.1)
 ( عبارة األساس : وذنّبت الرطبة وصّبغت كما تقو  : لّونت.2)
 ( عبارة األساس : وتصّبغ فالٌن يف الدين إذا حُسن دينه ومتكن فيه.3)
 .20اآية « املؤمنون»( سورة 4)
 ( الصحاح وقبله :5)

 تـــــــــــــــــــــــــزّج مـــــــــــــــــــــــــن دنـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــا  ابلـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــالي 

 ابكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ابلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدابيو     

  

ــــــــــــــــــــــــــة املضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي  ــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ل  ب

  
 .. ابملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  
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ْبغِ  في َعْينِه ، أْي : َغيَُّروه ِعْنَدهُ ، وأَْخبَُروه أَنَّهُ قَْد تَغَيََّر َعّما كاَن َعلَْيِه ، وأَْصلُ  َصبَغُوه ويُقَال :  َصْبغُ  التَّْغيِيُر ، وِمْنهُ  في َكالِم العََرِب : الصَّ

 أو ُصْفَرةٍ.الثَّْوِب : إذا ُغيَِّر لَْونُه ، وأُِزيَل َعْن حاِلِه إلى حاِل َسواٍد ، أَْو ُحْمَرةٍ ، 

بَغُ و َكةً : أَْن تَْبيَضَّ الثُّنَّةُ ُكلَُّها ، وال يَتَِّصَل بَياُضها بِبَيَاِض التَّْحِجيِل. الصَّ  في الفََرِس ، ُمَحرَّ

 : نَْوٌع ِمَن الطُّيُوِر َضِعيٌف. األَْصبَغُ و

 : َطاَل واتََّسَع ، لُغَةٌ في َسبََغ. ُصبُوًغا الثَّْوبُ  َصبَغَ و

ْعيِ ، َصبَغَتِ و  فِيه رأَْسها وَكذِلَك َصبَأَْت بالَهْمِز ، قال َجْنَدٌل يَِصُف إِبِال : َصبَغَتْ و ، َصابِغَةٌ  ، فِهيَ  تَْصبُغُ  اإِلبُِل في الّرِ

الِء  ٍض أَبـــــــــــــــــــح رجـــــــــــــــــــُ ا بـــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــح طـــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــــَ

اءِ      مــــــــــــَ لــــــــــــح َث الــــــــــــظــــــــــــ  لــــــــــــَ َن مــــــــــــَ َمســــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــَ  ِإذا اغــــــــــــح

  

بـُغحنَ ابلَقوحِم مَل   (1)يف َعَشاِء  َيصح

ْبغَاءُ و  : َمْوِضٌع بالِحَجاِز. الصَّ

 : َحيٌّ ِمَن العََرِب. َصْبغَاءَ  وبَنُو

ْوا  كُزبَْيٍر. ُصبَْيغًاو بالَكْسِر ، ِصْبغًا وقَْد َسمَّ

 يََدهُ بالعََمِل ، وبِفَّنٍ ِمن الِعْلِم ، وهو َمَجاٌز. َصبَغَ و

بِ  وخاِلُد بُن يَِزيَد : َمْولَى أَبِي ِحيِم الفَِقيهُ ، ِمْن أَْصَحاِب مالٍك. يغِ الصَّ ُل بُن فَضالَةَ ، واْبنُه َعْبُد الرَّ  ، ِمْصِريٌّ فَِقيهٌ ، َحدََّث َعْنهُ ُمفَضَّ

 ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ. َصبِيغٍ  بنُ  (2)ونََجبَةُ 

بِيغِ  وأَبو الُجَمِحّيِ ِمْن أَْسفََل ، وِمْن َمواِليه ، َسِعيُد بُن الَحَكِم بِن أَبِي َمْريََم ، َمْولَى أَبِي َمْولَى خاِلٍد ِمْن فَْوُق ، ُهو َمْولَى ُعَمْيِر بِن َوْهٍب  الصَّ

بِيغِ  فاِطَمةَ ، َمْولَى أَبِي  ، َمْولَى بَنِي ُجَمح ، َمْشُهوٌر. الصَّ

ْدغُ  : [صدغ] ّمِ : الصُّ أِْس إلى َمْرَكِب اللَّْحيَيْ  ، بالضَّ  وفي األَساِس : يُقَاُل : َضَربَهُ في ما بَْيَن العَْيِن واألُذُِن ، ِن ، وقِيَل :ما اْنَحَدَر ِمَن الرَّ

أِْس إِلَى أَْسفََل ِمن القَْرنَْيِن ،  ُصْدَغانِ  ، وُهو ما بَْيَن اللَِّحاِظ وأَْصِل األُذُِن ، وُهَما ُصْدِغه ، وقاَل أَبُو َزْيٍد : ُهَما َمْوِصٌل ما بَْيَن اللِّْحيَِة والرَّ

أِْس ، يَْدُعونََها الدائَِرةَ ، وإِلَْيَها يَْنتَِهي فَْرُو  وفِيِه الدُّّواَرةُ ، وِهَي الَّتِي في َوَسِط الرَّ
أِْس ، قال : وُربََّما قالُوا (3) يِن ، وأَْنَشَد  الرَّ : السُّْدُغ بالّسِ

 ابُن ِسيَده :

 ُصدُيح قـُبَِّحتح ِمن ساِلَفٍة وِمنح 
ْعِر فَعََل ذِلَك أَ  قال : ال أَْدِري  ؟.، أَْم ُهو في َمْوُضوعِ الَكالمِ  (4)ِللّشِ

ْدغُ  ِمَن الَمَجاِز :و  ُمعَْقَرٌب ، قال الّشاِعُر : ُصْدغٌ  ويُقَاُل : الشَّعََر الُمتََدلِّي َعلَى هذا الَمْوِضع : ُهوَ  الصُّ

دحيُ  يــــــــــــــــــــــــِب وحــــــــــــــــــــــــاِد  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــــــــِ  ا ــــــــــــــــــــــــَ

اِد      يــــــــــــــــــــــــــــَ ا كــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــــــــــــــَُ  كــــــــــــــــــــــــــــِ

  
. َح السَّْعُد وَغْيُره ِمْن ُعلََماِء البياِن أَنَّهُ ِمْن إِْطالِق الَمَحّلِ َعلَى الحاّلِ  وقَْد َصرَّ

 قال الّشاِعُر : أَْصداغٌ  ج :

ا  َد مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ المـــــــــــــًا بـ هـــــــــــــا ُ  غـــــــــــــُ  عـــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــَ

ت      دايُ شـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــَ دح  اأَلصـــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــَ رحُس نـ  والضـــــــــــــــــــــــــِّ

  
 .أَْصُدغٍ  ويُْجَمُع أَْيضاً َعلَى

 .أَْصُدغٍ  ويُْجَمُع أَْيضاً َعلَى
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ُد بُن الُمْستَنِيِر قُْطُرٌب : إنَّ قَْوماً ِمْن بَنِي تَِميٍم يُقَاُل لَُهْم :  يَن صاًدا ِعْنَد أَْربَعَِة أَْحُرٍف :وقاَل ُمَحمَّ ِعْنَد الّطاِء ، والقاِف ،  بَْلعَْنبَِر ، يَْقلُبِوَن الّسِ

يِن ، وال تُبَاِلي  وِصراٌط ، وبَْسَطةٌ ثانِيَةً كانَْت أَْم ثاِلثَةً أَْم رابِعَةً ، بَْعَد أَْن يُكنَّ بَْعَدها ، يَقُولُون : ِسراطٌ أَ  والغَْيِن ، والخاِء ، إذا ُكنَّ بَْعَد الّسِ

َخُب. َر لُكم ، والسََّخُب والصَّ َر لَُكم ، وَصخَّ  وبَْصَطةٌ ، وَسْيقٌَل وَصْيقٌَل ، وَسَرْقُت ، وَصَرْقُت ، وَسخَّ

 ألَنََّها تُوَضُع تَْحتَ  كِمْكنََسٍة : الِمَخدَّةُ  الِمْصَدَغةُ و

__________________ 
ذكر رجز جند  ورد يف التهذيب واللســـان : يقا  صـــبب يف الطعام إذا وضـــض فيه رأســـه. وهذا أوضـــح مما ( ويرو  : مل يصـــُبؤن يف عشـــاء. وبعد 1)

وقّدم إليه طعام فما صبب وال أصبب فيه أي ما « صبب»ورد ابألصر قبر رجز جند  : وصبغت فيه رأسها وكذلك صببت ابهلمز. والذي يف اللسان 
 وضض فيه يده.

 .«وجنبة»ألصر ( عن املطبوعة الكويتية واب2)
 .«فر  الرأس»( يف التهذيب : 3)
دُي4) . ومما جاء يف اللســان .. ( أراد قبحت اي ســالفة من ســالفة وقبحت اي صــدي من صــدٍي فحذف لعلم املخاطب مبا يف قوة كالمه وحّر  الصــ 

 .«صقغ»وسريد كالم ابن سيده بتمامه يف مادة  ؟عن ابن سيده : أحركهما لغة أم حتريكاً معتبطاً 
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دحيِ  راِط : الصــ  َدَغهُ و  زِرَاط. ا وُرمّبا قاُلوا : ِمزحَدَغٌة ابلزّاِي ا كما قاُلوا للصــِّ َغهُ  ا كَمنَـَعُه : حاَذ  صــَ دح ِغِه صــُ دح ِي  بصــُ َشــح
يف امل

 َحكاُه أَبُو ُعبَـيحٍد. ا
 نَْملَةً ، وال يَْقَصُع قَْملَةً ، أي : ما يَْقتُُل ِمْن َضْعِفه. يَْصَدغُ  الٌن مايُقاُل : فُ  النَّْملَةَ : قَتَلَها ، َصَدغَ و

يِت : ويُقَاُل ِللفََرِس أو البَِعيرِ  قالَهُ : َصَرفَهُ وَردَّهُ ، أي : عن األَْمِر ، َصَدَغه يُقَاُل :و ّكِ ُمْنفَِلتًا يَْعُدو ، فأُتْبَِع إذا َمرَّ ـ  األَْصَمِعيُّ ، وقاَل ابُن الّسِ

حاحِ ، وَرَوى أَْصَحاُب أَبِي ُعبَْيٍد هَذا الَحْرَف َعْنهُ  َصَدَغهُ  : اتَّبََع فاُلٌن بَِعيَرهُ فَماـ  ِليَُردَّ  ، أي : فَما ثَنَاهُ وما َردَّهُ ، وذِلَك إذا نَدَّ ، كما في الّصِ

يَْعنِي الفَأَْر ، أِلَنَّهُ لَضْعِفه ال « يَْصَدْغُهنَّ  اْشتََرْيُت ِسنَّْوًرا فَلَم»بُن األَْعَرابِّيِ وَغْيُره ، وَعْن َسلََمةَ : بالعَْيِن ، والصَّواُب بالغَْيِن ، كما قاَل ا

 ٍء ، فكأَنَّهُ َمْصُروٌف َعْنهُ.يَْقِدْر َعلَى َشيْ 

داغُ و ْدغـ  َوىوفي األَساِس ِعْنَد ُمْستَ ـ  َمْوِضعِ  كِكتَاٍب : ِسَمةٌ في ، الّصِ . الصُّ  طوالً ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ والسَُّهْيِليُّ

ْدَغْينِ  : ِعْرقاِن تَْحتَ  األَْصَدغانِ و ْنيَا أَبًَدا ، وال واِحَد لَُهَما يُْعَرُف ، كما قالُوا :  قال األَْصَمِعيُّ : ، الصُّ ُهَما يُْضَرباِن ِمْن ُكّلِ أََحٍد في الدُّ

 الِمْذَرَواِن.

دِ و بِيُّ أَتَى لَهُ ِمَن الِواَلَدةِ َسْبعَةُ أَيّام ، يغُ الصَّ َي بِذِلَك أِلنَّهُ ال يَْشتَدُّ  كأَِمير : الصَّ كاَن »ِديُث قَتَاَدةَ : ه ح، ومن (1)إاّل إلى َسْبعَِة أَيّاٍم  ُصْدغاهُ  ُسّمِ

بِيَّ ، يَقولُوَن : ما َشأُْن هذا ثُوَن الصَّ ِديغِ  أَْهُل الجاِهِليَِّة ال يَُوّرِ  .«؟!الَِّذي ال يَْحتَِرُف وال يَْنفَُع نَْجعَُل لَهُ نَِصيبًا ِمَن الِميَراثِ  الصَّ

ِديغُ و ِعيُف ، وقَدْ  أَيًضا : الصَّ ّي : وشاِهُده قَْوُل ُرْؤبَةَ : َصداَغةً  ، كَكُرَم ، َصُدغَ  الضَّ  ، أي : َضعَُف ، قال اْبُن بَّرِ

َنُه مَل  ََنااَي انـحتَـبـح
 دُيِ َيصح ِإذا امل

 ِء : إذا َصَرفَهُ.عن الشَّيْ  َصَدَغهُ  أي : لَم يَْضعُْف ، وقِيَل : ُهو فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، من

داغِ  أي : كُمعَظٍَّم : ُوِسَم بِه ، ُمَصدَّغٌ و ، َمْصُدوغٌ  بَِعيرٌ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و داغِ  : ُوِسمَ  َمْصُدوغٌ  ، ونَصُّ اْبِن شَمْيٍل : بَِعيرٌ  (2) بالّصِ ،  بالّصِ

داغِ  ، ُوِسَمتْ  ُمَصدََّغةٌ  وإِبِلٌ  ْكر ، ولو أنَّ مآَل الَمْعنَى إِلَى َواِحٍد ، إِشاَرةً إِلَى ما في الثّانِي ِمَن التَّْكثِيِر ، بالّصِ َق بَْينَُهما في الذِّ ْل. ، ففَرَّ  فتَأَمَّ

ُجَل : إذا داَرْيتَهُ ، وِهَي الُمعَاَرَضةُ في الَمْشيِ ، وفي األَساِس : صاَدْغتُ  ونَصُّ الُمِحيِط : : داراهُ ، أو عاَرَضهُ في الَمْشي ، صاَدَغهُ و  الرَّ

 ِلُصْدِغه. ُصْدِغيـ  في الَمْشيِ  (3) [عاَرْضتُه]:  َصاَدْغتُه

 ِء : إذا َصَرْفتَه َعْنهُ.َعن الشَّيْ  َصَدْغتُه ٍو مَن األَْعَضاِء ، وَعلَى َضْعٍف ، وقد َشذَّ َعْنهُ :قال الّصاَغانِيُّ : والتَّْرِكيُب يَُدلُّ َعلَى ُعضْ 

ْل. ُصْدَغهُ  : إذا َضَربَ  َصَدَغه قلُت : لَْيَس بشاذٍّ َعْن التَّْرِكيِب ، فإِنّه ِمْن قَْوِلِهم :  ، وَمْن كاَن َكذِلَك فَقَْد ُصِرَف ، فتَأَمَّ

 ا يُْستَْدَرُك َعلَيِه :* وِممّ 

 .ُصْدَغه : َضَربَ  َصَدَغهُ يَْصَدُغه َصْدًغا

 .ُصْدَغه : َضَربَ  َصْدًغا ، كعُنَِي ، ُصِدغَ و

 عن َطِريِقه : إذا ماَل. َصَدغَ  : ماَل ، وَكذا : ُصُدوًغا ءِ إِلَى الشَّيْ  َصَدغَ و

َكةً ، وُهو الِعَوُج والَمْيُل. َصَدَغه : أَقَامَ  َصَدَغه َصْدًغاو  ، ُمَحرَّ

ْرُدَغةُ  : [صردغ] مِّ  الصُّ ِمَن الّشاِء كالباِدَرِة ِمَن اإِلْنَساِن ، ولَْيَسْت لَها باِدَرةٌ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، والّصاَغانِيُّ ، وصاِحُب الِلَساِن ، وِهيَ  ، بالضَّ

 الَهَجِرّيِ  أَبِي َعِلّيٍ  َعْن أََماِلي نُِقَل ذِلكَ  األُولَيَاِن تَْحَت َصِليفَيِ العُنُِق ، ال َعْظَم فيِهَما. ، وُهَما ُصْرَدَغةٌ  ، وإِنََّما َمَكانََها

 أََكَل أَْكالً َكثِيًرا. أيْ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : ، َصغَّ  : [صغغ]

لهُ ، َصْغَصغَ و يِب ، للُمْحِرِم ، فقَاَل :  عنهماهللارضيفي َحِديِث اْبِن َعبّاٍس ،  ذِلكَ  وقَد جاءَ  َشعََرهُ : َرجَّ  أَّما أَنَا»، ِحيَن ُسئَل َعن الّطِ

 ، قال ابُن األَثِيِر : هكذا ُرِوَي ، وقاَل الَحْربِيُّ : إِنََّما ُهو أُْسغَِسغُه ، أي : «في َرأِْسي فأَُصْغِصغُهُ 
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__________________ 
 عبارة التهذيب : وقا  الليث : الصديغ الولد قبر استتمامه سبعة أايم ألنه ال يشتد صدغه إال إىل متام السبعة.( 1)
 ( ضبطت بكسر الصاد عن اللسان والتكملة ا وضبطت يف التهذيب ا ابلقلم ا بضمها.2)
 ( زايدة عن األساس.3)
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اُد يـَتَـَعاقَباِن مض ا ُا والصـــّ رُه يف أَُروِّيِه ِبه ا والســـِّ َم ِذكح ِ والقاِف والطّاِء ا كما تـََقد   ا وقاَ  ُقطحُرٌب :« ص د ي»خلاِء والَغاح
نِ  َصغحَصغَ   : لَُغٌة يف َسغحَسَغُه. ِصغحصاًغاو  َصغحَصَغةً  رَأحَسه ابلد هح

 وقَْد َمرَّ ِذْكُره. َسْغَسغَها َرّواَها َدَسًما ، ِمثُْل : الثَِّريَدةَ : َصْغَصغَ و

ْفغُ ال : [صفغ]  ة ، قال : ُهوأَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : هذا َحْرٌف َصِحيٌح ، َرَواهُ أَبُو َماِلِك َعْمُرو بُن ِكْرِكَرةَ ، وُهو ِثقَ  ، كالَمْنعِ  صَّ

 .َصفَغَهُ َصْفغًا وقد القَْمُح باليَدِ 

هُ : أَْصفَغَهُ و التَّْهِذيِب :وفي  َء : أَْقَمَحهُ إِيّاهُ ،َغْيَرهُ الشَّيْ  أَْصفَغَ و  فََمهُ ، وأَْنَشَد أَبُو ماِلٍك ِلَرُجٍل ِمْن أَْهِل اليََمِن يَُخاِطُب أُمَّ

ِغ  راِب الـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــح وحغـــــــــــــــــــاَء تـــــــــــــــــــُ ِك بــــــــــــــــــــَ  ُدونـــــــــــــــــــَ

يــــــــــــهِ      غــــــــــــِ فــــــــــــِ غِ فــــــــــــاِ  أي   فــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــح (1)صــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، فلم يُْمِكْنه. إِْصفاغٍ  أَراَد : أيَّ 

ْقغُ  : [صقغ] ّمِ ، الصُّ ْقعِ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ِجنِّي : ُهوَ  ، بالضَّ  بالعَْيِن ، بَمْعنَى النّاِحيَِة ، وأْنَشَد : لُغَةٌ في الصُّ

دُيح  نح صـــــــــــــــــــــــُ ٍة ومـــــــــِ فـــــــــَ نح ســـــــــــــــــــــــالـــــــــِ ِت مـــــــــِ حـــــــــح بـــــــــِّ  قــــــــــُ

بٍّ يف      ُة ضــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــَ ا ُكشــــــــــــــــــــــــح غح كــــــــــَبهنــــــــــ َ قــــــــــُ (2)صــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ةِ َكالِمه ، قال ابُن ِسيَده : قال :أَراَد : قُبِّْحِت يا ساِلفَةُ ِمْن  ُصُدْغ ،  ساِلفَِة ، وقُبِّْحَت يا ُصْدُغ ِمْن ُصْدغِ ، فََحَذَف لِعْلِم الُمَخاَطِب بَِما في قُوَّ

غَْيِن أَْيًضا ، فال أَْدِري : َهْل ِهَي لُغَةٌ في بال« ُصقُغْ »وُصقُْع ، فَجَمَع بَيَن العَْيِن والغَْيِن ، أِلَنَُّهَما ُمَجانِساِن ؛ إْذ ُهَما َحْرفا َحْلٍق ، ويُْرَوى : 

َل العَْيَن َغْينًا ؛ ألَنَُّهَما َجِميعًا ِمْن ُحُروِف الَحْلِق ، وقاَل أَيْ  َك ُصُدْغ ،ُصقُع ، أَم اْحتَاج ِإلَْيِه للقافِيَِة ، فََحوَّ لُغَةً ، أَْم  ُصقُغْ و ًضا : ال أَْدِري أََحرَّ

 وَذَكَرهُ ابُن َعبّاٍد أَْيًضا في الُمِحيِط ، وأَْنَشَد ما َسبََق ، ثُم قاَل : وأُْنِكَر أَْن يَُكوَن ِإكفاًء. ؟ُمْعتَبًَطاحّرَكُهما تَْحِريًكا 

يِن ، لُغَةٌ في َسلَغَْت ، : ُصلُوًغا الّشاةُ و البَقََرةُ  َصلَغَتِ  : [صلغ] وساِلٌغ ، وِهَي الُمِسنُّ ،  َصاِلغٌ  وساِلٌغ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : شاةٌ  صاِلغٌ  وِهيَ  بالّسِ

 ِمثُْل الُمِشّبِ ِمَن البَقَِر ، وَزَعَم ِسيبََوْيه أنَّ األَْصَل الّسيُن ، والّصاُد ُمَضاِرَعةٌ ِلَمَكاِن الغَْيِن.

 قَاَل أَبُو ُعبَْيٍد : لَْيَس بَْعدَ  «والقاِرحُ  الّصاِلغُ  َعلَْيِهم فِيهِ »في الَحِديِث : و واللِّسان ،كذا في الُمِحيِط  ِمْنَها كالقَاِرحِ ِمَن الَخْيِل ، الصاِلغُ  أَو

ْلِف سنٌّ ، وقد تَقَدََّم تَْرتِيُب األَْسنَاِن في  الّصاِلغِ  أِْن : ما الّصاِلغُ  أَو «سلغ»في الّظِ ِهَي الَّتِي  وقاَل ابُن فاِرٍس : َدَخلَْت في الخاِمَسِة ، ِمَن الضَّ

 ، َصواِلغُ  وِكبَاشٌ  ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : بَْل في الَخاِمَسِة ، (3) السَّاِدَسةِ  السَّنَةِ  في تَْصلَغُ  الّشاةُ  أَو تَمَّ لَها أَْربَُع ِسنِيَن ، وِهَي في الخاِمَسِة ،

 ، قال ُرْؤبَةُ : (4) ِلتََماِم َخْمِس ِسنِيَن ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ  ، كُركَّعٍ  ُصلَّغٌ و

َباُء الِكَباِش و   الص ل غِ ا َرحُب َشهح
 أَراَد بالِكبَاِش : األَْبَطاَل.

ْلغَةُ و  قالَهُ اللَّْيُث. : السَِّفينَةُ الَكبِيَرةُ ، الصَّ

لَغَةُ و بَاِعيَةُ ِمَن اإِلبِِل ، السَِّمينَةُ ، أَو السَِّديُس ، الصَّ  قالَهُ أَبُو َعْمٍرو ، وأَْنَشَد : بالتَّْحِريِك : الرَّ

ي  ِن َداُوَد َأيب وأُمــــــــــــــــــــــــِّ َد  ابــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــــــِ

مِّ      ـــــــــــــــطـــــــــــــــِّ وَف ال ـــــــــــــــُ ٍر أُل َز يف رِســـــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــ   جـــــــــــــــَ

  

 اأَلَغمِّ  كالص َلغِ َكتائًِبا  

لَغُ و قال : َكةً : الَهْضبَةُ الَحْمَراِء ، الصَّ  كما في العُبَاِب. ، ُمَحرَّ

ْمغُ  : [صمغ] ُك ، بالفَتْحِ ، ، الصَّ ْمغُ  ِغَراُء القََرِظ ، وُهو نَقَلَهُ ابُن ِسيَده َعْن أَبِي َحنِيفَةَ : ويَُحرَّ ُمْطلَِق الطَّْلحِ ، وَوِهَم  َصْمغِ  العََربِيُّ ال الصَّ

 ج : ، َصْمغَةٌ و َصْمغَةٌ  فيَِسيُل ِمْنَها ، الَواِحَدةُ ، (6)يَْنَضُحهُ  َصْمغٌ  (5) الَجْوَهِريُّ ، وِلُكّلِ َشَجَرةٍ 

__________________ 
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 ( بعده يف اللسان والتكملة :1)
 إن تــــــــــــــــــــــــريح كــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــك ذات نــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــغ و 

 شــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا ابلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــفـــــــــــــــــث أو ابملـــــــــــــــــري    

  

 وقبر هذين الشطرين يف التكملة :

 ذلك خري من حطام الدفغ
 اللعاب. الوادي وأألم موضض فيه. والدفغ : ت  الذرة. واملري :الرفغ أسفر  واملثبت كاللسان. وفسره يف التكملة :« رايي الرفغ»ويف التكملة : 

 ابلعا.« صقض»يف اللسان برواية « صدي»( تقدم يف مادة 2)
 ( نقله أبو عبيد عن أيب زيد كما يف التهذيب.3)
 ( نقر عنه ثعلب ابلصاد والسا يف اللفظتا كما يف التهذيب.4)
 ( يف القاموس : ولكرِّ َشَجٍر.5)
 .«نضحه»اللسان وابألصر  ( عن6)
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ُقحُر ا قا  : وهذا لَيحَ  َمعحُروفاً  الص ُمويِ  قاَ  أَبُو َحِنيَفَة : وِمنَ  ُصُمويٌ 
 .(1)امل

ماغانِ و ، الّصاِمغَانِ و ْمغَانِ و وهِذه َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، ، الّصِ وُهَما ُمْلتَقَى الشَّفَتَْيِن ِمّما يَِلي جانِبَا الفَِم ،  بالَكْسِر ، وهِذه َعْن اللَّْيِث : ، الّصِ

ْدقَْينِ  ُر الفَِم ، الّشِ يِق في جانِبَيِ الشَّفَِة ، وقِيَل : ُهَما ُمَؤخَّ يِق في جانِِب الشَّفَِة ،  أَْو ُمْجتََمعَا الّرِ عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، َوفي التَّْهِذيِب : ُمْجتََمُع الّرِ

ةُ الّصِ  يِهما العامَّ فُوا: » (2)في الَحِديِث و : ِمثُْل الّساِمغَْيِن َسواٌء ، الّصاِمغَانِ  واَرْيِن ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :وتَُسّمِ ماَغْينِ  نَّظِ ، فإِنَُّهَما ُمْقعََدا  الّصِ

واِك. «الَملََكْينِ   وهذا َحضٌّ َعلَى الّسِ

قالَهُ  الشََّجَرةُ  تُْصِمغُ  فُوه وأُذُناهُ وَعْينَاهُ وأَْنفُه ، كما يُْصِمغُ  ، بالَكْسِر ، وُهَما : الَِّذي غَةَ ِصمْ  َصْمغَاَن ، كَسْكَراَن ، وأَبا اليَْومَ  لَِقيتُ  يَقُولُوَن :و

 ابُن َعبّاٍد.

 َكثَُر بُصاقَه. إِذا ِشْدقُه : أَْصَمغَ و قاَل :وَ 

ْمغُ  َخَرَج ِمْنَها أي : الشََّجَرةُ ، أَْصَمغَتِ و قال :  .الصَّ

ه ، ونَقَلَهُ  َطِريًّا «ِلبَُؤَها»هكذا في النَُّسخِ ، َوصوابُه  ّشاةُ : إذا كاَن لَبَنَُها ،ال أَْصَمغَتِ و َل ما تُْحلَُب ، كما في الُمِحيِط ، َوهَكذا نَصُّ أَوَّ

 بِِلبَئِها ، كَما هو نَصُّ الُمِحيِط.هَكَذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه  بَلَبَنِها ، كُمْحِسنٍَة ، ، ُمْصِمغَةٌ  وَشاةٌ  الّصاَغانِيُّ ،

غَهُ و ْمغَ  : َجعََل فيهِ  تَْصِميغًا أي الِحْبرَ  ، َصمَّ َحاحِ : ِحْبرٌ  ، الصَّ غٌ  َكما في الُمِحيِط ، وفي الّصِ هذا الَحْرُف ال أَْدِري وَ  : ُمتََّخذٌ ِمْنهُ ، قال : ُمَصمَّ

ْن َسِمْعتُه.  ِممَّ

بِِر. ٌء مرٌّ وُهَو َشيْ  َشَرَط َشَجَرهُ ِليُْخِرَج ِمْنهُ ِغَراَءهُ ، إذا الّصاَب : غاْستَْصمَ  قال أَبُو الغَْوِث :و  فيَْنعَِقُد كالصَّ

بِِر. ٌء مرٌّ وُهَو َشيْ  َشَرَط َشَجَرهُ ِليُْخِرَج ِمْنهُ ِغَراَءهُ  : إذا الّصاب اْستَْصَمغ قال أَبُوا الغَْوِث :و  فَيَْنعَِقُد كالصَّ

ْمغَةُ  فاُلٌن : صاَرْت بِه اْستَْصَمغَ  ٍد :قال ابُن َعبّاو  وِهَي القَْرَحةُ. بالفَتْح ، ، الصَّ

َمغُ و َمغَةُ و الّصِ  (3)« صمخ»كذا نَصُّ أَبِي َزْيٍد ، ونَقَل األَْزَهِريُّ في تَْرَجَمِة  النّاقَِة ، َضْرعِ  ٌء يابٌِس يُوَجُد في أََحاِليلِ كِعنٍَب وِعنَبٍَة : َشيْ  الّصِ

َمَخ بِي ُعبَْيٍد : الّشاةُ إذا ُحِلبَْت ِعْنَد ِوالِدَها ، فَُوِجَد في أَحاِليِل َضْرِعَها َشيْ َعْن أَ  ى الّصِ َمغَ و (4)ٌء يابٌِس يَُسمَّ  ، ِصَمغَةٌ و ، الواِحَدةُ ِصَمَخةٌ  الّصِ

 واْحلَْولى. فإِذا فُِطَر ذِلَك طاَب لَبَنَُها ، وأَْفَصحَ 

 بَطبَِرْستَاَن. ِمْن ُكَوِر الَجبَلِ  ُكوَرةٌ  بِفَتْحِ الِميِم : ، صاَمغانُ و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ْمغَةِ  تََرْكتُه َعلَى ِمثِْل َمْقِرفِ »في الَمثََل :  ْيَها ُعْلقَةٌ ، ويُْرَوى : ، وذِلَك إذا لَم يَتُْرْك لَهُ َشْيئًا ، ألَنََّها تُْقتَلَُع ِمْن َشَجَرتِها َحتَّى ال تَْبقَى َعلَ « الصَّ

ْمغَةِ  َعلَى ِمثِْل َمْقلَعِ » ْمغَةِ  ألَْقلَعَنََّك قَْلعَ »في َحِديِث الَحّجاجِ : و ،« الصَّ  .«قلع»ألَْستَأِْصلَنََّك ، وقد تَقَدََّم في  أي : «الصَّ

نَّغُ  : [صنغ]  بِن العَّجاج : في قَوِل ُرْؤبَةَ  واألَْزَهِريُّ ، وابُن ِسيَده ، وَغْيُرُهم ، وقد جاءَ أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ،  ، كُركَّعٍ ، الصُّ

ي يــــــــــــِّ عــــــــــــَ لــــــــــــح ضح لــــــــــــِ مــــــــــــ  ال َتســــــــــــــــــــــــــَ غِ  فــــــــــــَ نــــــــــــ    الصــــــــــــــــــــــــــ 
غِ      لـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــَ اَ  ابلـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــ  اِرُس اأَلعحضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ميـــــــــــــــــــَُ

  
ِحيِم بِن  بُخُطوِط األَثْبَاتِ  الَمْوُجوَدةِ ببَْغَداَد ؛ إِْذ َذاك تَْصِحيٌف وقََع في َغاِلِب نَُسخِ أَراِجيِزه قال الّصاَغانِيُّ : هو كأَبِي الَحَسن َعِلّيِ بِن َعْبِد الرَّ

ةٌ  ِة واإلتْقَاِن ُحجَّ حَّ قِّّيِ ، ُعِرَف باْبِن العَّصاِر ، وَخطُّهُ في الّصِ الُمْشِكالِت  (5) ، وفي َمزاّلِ الُمْعِضالِت وَمعاِميها ، وَمَضاّلِ الَحَسِن السُّلَِمّيِ الرَّ

ْض في الشرح لمعناه قال َورأيت في نُْسَخٍة َمْقُروَءةٍ َعلَى اْبِن ُدرَ  ة ، هكذا أَْوَرَدهُ ، ولَم يَتَعَرَّ ْيٍد من أََراِجيِزِه بِِرَوايَِة أَبِي حاتٍِم وَمَواِميها َمَحجَّ

ِة َسنَة ، وتاريُخ الفَرَ   .267اغِ ِمْن نَْسِخَها ذُو الحجَّ

 فال َتَسم ضح للَعيِنِّ الص ب غِ 
َدةِ في « العَنِّيِ »بالنُّوِن في  بَّغِ »وبالباِء الُمَوحَّ ْض لشْرِحه أَْيضاً ، وبإِزائِه في الَحاِشيَِة : لَم يَْعِرْفهُ أَبُو بَْكٍر أَْيضاً ، قال : وال « الصُّ ولَم يَتَعَرَّ

ٌف ، فإِنَّهُ لَْو َخالَشكَّ    بأَنَّ اللَّْفَظ ُمَصحَّ
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__________________ 
ر وُعمان. 370( عبارة النبات رقم 1) ُقحر الذي يسم  الكور وهو من األدوية وال نعلمه ينبت إال ببالد اليمن فيما با الّشحح

 ومن الصموي امل
 ( يف النهاية واللسان : يف حديث علّي.2)
نقال عن أيب زيد ا ومثله يف « صـــــــمغ»ِإلا ذكرها يف مادة « صـــــــمخ»للســـــــان عن األزهري ومل ترد العبارة التالية يف التهذيب ( كذا ابألصـــــــر وا3)

 التكملة.
غة.4) غ ا الواحدة َصَمَغة وَصمح  ( األصر واللسان والتكملة ويف التهذيب : الص َمغ والص مح
 .«ومضان»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
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ِة ِإاّبَن ِإلحَبايب بِبالِد اهلِنحِد ا و  ُص َعنح هذا الل فح َر ا قا  : ومَل َلحطُرح بِباِد الَفحح َها ا فِإن  ِمَن الت صحِحيِف َلُفسِّ َأواَن تـََرد ِدي ِإلَيـح
َقَنًة هِبذا الدِّيَواِن ا وِبســـــــائِر َدَواِويِن الَعَرِب ا فَبم ا اآَن  خاً ُمتـح َ الَعريحِ والنـ َزوانِ فقَ »هِبَا ُنســـــــَ والَت ِحَا َأوان ا « دح ِحيَر َباح

تَـَعان : ُسح
 و ُ امل

ِت  نــــــــــــــ  ا حــــــــــــــَ نــــــــــــــّ َواُر والَت هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تح نـ نــــــــــــــ   حــــــــــــــَ

تِ وَ      نــــــــــــــ  َواُر َأجــــــــــــــَ تح نـــــــــــــــَ ِذي كــــــــــــــانــــــــــــــَ َدا الــــــــــــــ   بــــــــــــــَ

  
يُِّغ ، فَْيِعٌل ِمْن صاَغ يَُصوُغ ، وُهَو الَكذّابُ و وَر َويَُشنِّفُه ،الَِّذي يَُصو قِيَل : الصَّواُب الصَّ ُظ الزُّ أَْصلُه َصْيوٌغ ،  ُغ الكِذَب ويَُزْخُرفُه ، ويُقَّرِ

بَهُ الّصاَغانِيُّ َوأَيََّدهُ. كَسيٍِّد وَصيٍِّب ،  أَْصلُه َسْيِوٌد َوَصْيِوٌب ، وأَْمثَالُُهما ، وهذا الَوْجهُ ُهو الَِّذي َصوَّ

 إذا َرَسَب فِيه ، قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل. األُْدُم في الطَّعَاِم : صاغَ  َرَسَب في األَْرِض ، َوَكَذِلكَ  : يَُصوُغ َصْوًغا الماءُ  صاغَ  : [صوغ]

يغَةِ  ِخْلقَةً َحَسنَةً ، وُهَو َحَسنُ  َخلَقَهُ  أي : َحَسنَةً ، ِصيغَةً  هللاُ تَعالَى فاُلنًا صاغَ  ِمَن الَمَجاِز :و  َمِل َوقِيَل َحَسُن الِخْلقَِة والقَّدِ ،أي َحَسُن العَ  الّصِ

 ، أْي : ُخِلَق ِخْلقَتَه. ِصيغَتهِ  َعلَى ِصيغَ و

 .فاْنصاغَ  َوَسبََكه َعلَْيهِ  َهيَّأَهُ َعلَى ِمثَاٍل ُمْستَِقيمٍ  : يَُصوُغه َصْوًغا ءَ الشَّيْ  صاغَ و

 وُهوَ  «ِمْن بَنِي قَْينُقَاعَ  َصّواًغا واَعْدتُ »: ـ  عنههللارضيـ  في َحِديِث َعِلّيٍ و الِحَجاِز ،ُمعاقَبَةٌ في لُغَِة أَْهِل  َصيّاغٌ و ، َصائِغٌ و ، َصّواغٌ  ُهوَ و

، فأَْبَدلُوا األولى ِمن ؛ ألَنَُّهْم َكِرُهوا اْلتِقاَء الَواَوْيِن ، ال ِسيََّما فِيَما َكثَُر اْستِْعَمالُه  َصيّاغٌ  إِنََّما قال بَْعُضُهْم : الَحْليِ ، قال ابُن جنِّي : َصّواغُ 

ْيَواغُ  العَْينَْيِن ياًء ، كما قالُوا في أَّما أَْيَما ، ونَْحُو ذِلَك ، فصاَر تَْقِديُره : ا التَقَِت الواُو والياُء َعلَى هذا أَْبَدلُوا الَواَو ِلليَاِء قَْبلَها ، فقَالُوا  الصَّ ، فلَمَّ

يّاغ : ّواغِ  ، فإِْبدالُهم العَْيَن األولى ِمنَ  الصَّ ائِِد أَْولَى ِمْنهُ باألَْصِل. الصَّ ائَِدةُ ؛ ألَنَّ اإِلْعالَل بالزَّ  َدِليٌل َعلَى أَنَّها ِهي الزَّ

يَاَغةُ و  وَعَملُه. ، بالَكْسِر : ِحْرفَتُه الّصِ

 َرُجٍل واِحٍد ، وأَْصلَُها الواُو ، اْنقَلَبَْت ياًء ِلَكْسَرةِ ما قَْبلَها ، قال العَّجاُج : َعَملِ  أي : ُمْستَِويَةٌ ِمنْ  ، بالَكْسِر ، ِصيغَةٌ  ِسَهامٌ  يُقَاُل :و

ةً و  يـــــــــــــغـــــــــــــَ ا  صـــــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــَ ا ورَكـــــــــــــ  هـــــــــــــَ دح رَاشـــــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

او      بـــــــــــَ َقضـــــــــــــــــــــــــ  ِب مـــــــــــا تــــــــــــَ نح َقضـــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــارِجـــــــــــًا مـــــــــــِ

  
 قال أَبُو ِحَزاٍم العُْكِليُّ :وَ 

يـــــــــــــهـــــــــــــا وَ  ٌة َوَخشـــــــــــــــــــــــــــاُء فـــــــــــــِ غـــــــــــــَ ي صـــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

ا     يســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــِ ـــــــــُ ُرهـــــــــا حـــــــــر َأنح ي ٌة َجشـــــــــــــــــــــــح رحعـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــِ

  
 ُهَو َمَجاٌز.وَ 

َمْخَشِريُّ واْبُن َعبّاٍد. من أَْصٍل َكِريم أي : َكِريَمةٍ  ِصيغَةٍ  ُهَو ِمنْ  يُقَال :و  وُهَو َمَجاٌز ، نَقَلَه الزَّ

 واِحَدةٍ ، عن اْبن ُدَرْيٍد. ِلَدة َعلَى ِسيّاِن ، أَو ُهَما أي : َصْوغانِ  ُهَماو

يِن ، أي : َطِريُدهُ ، ُوِلَد في أَثَِره ، قال الفَّراُء : بَنو ُسلَْيٍم ، وَهواِزُن ،  َسْوغهِ  ِمثُْل : أَِخيِه ، َصْوغُ  وُهوَ  قال اْبُن بُُزْرَج ، وأَبُو َعْمٍرو :و بالّسِ

يِن : َسْوُغه. َصْوُغهُ  أَُخوهوأَْهُل العاِليَِة ، وُهذْيٌل ، يَقولوَن : ُهَو  اِد ، قال : وأَْكثَُر الَكالِم بالّسِ  ، بالصَّ

يِن. ساغَ  لُغَةٌ في لَهُ الشََّراُب : صاغَ و ِمثُْل َسْوَغِة أَِخيِه ، وقال ابُن َعبّاٍد : ِهي أُْختَُك َصْوُغَك وَصوَغتُكَ  أَِخيهِ  َصْوَغةُ  يُقَاُل أَْيضاً : ُهوَ و  بالّسِ

 .«ص ن غ»وأَْصلُه َصْيوٌغ ، وقد تَقَدََّم قَِريبًا ، وبِه فَسََّر الّصاَغانِيُّ قَْوَل ُرْؤبَةَ الّسابَِق في  ، كَسيٍِّد : الَكذّاُب الُمَزْخِرُف َحِديثَهُ  الَصيِّغُ و

يِّغَةُ و  نَقَلَهُ الفَّراُء. بهاٍء : الثَِّريَدةُ ، الصَّ

ِحيُح أَنّه تَْصِحيٌف َعْنهُ ويُقال نَْهٌر ، ق واٍد ، اسمُ  : األَْصيَغُ و ،  (1)ال الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة : وُهَو َغْيُر األَْصبَغِ. قُْلُت : وفِيِه نََظٌر ، والصَّ

 « :صبغ»وبَْعُضُهم فَسََّر بِه قَْوَل ُرْؤبَةَ السابَِق في 

َيغِ آِذي  ُدفّاٍع كَسيحِر   اأَلصح
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 َكَرَها الُمَصنِّف فيوقد ذَ  : ناِحيَةٌ بُخراساَن ، ِصيغٌ و

__________________ 
مل حيدد ( ذكر ايقوت اللفظتا يف ترمجتا خمتلفتا ا وفيه : األصـــــــبض ابلباء ا اســـــــم واِد من انحية البحرين ا أما األصـــــــيغ هو واٍد وقير ماء ا و 1)

 موقعه.
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َها صاِحَب « س ي ي» َهذ ِب يف الل َغةِ »ا وَنَسَب ِإلَيـح
ُ
َصنُِّف أَيحضاً يف طَبَـَقاِت الل َغِويَِّا ِمنح ُمَصن فاتِه ا « امل

ُ
وقد تـَرحمَجَُه امل

َهُر   .(1)َوالّصاُد َأشح
َي  (3) الَمُصوغِ  بَمْعنَى َمْصَدرٌ  وُهوَ  (2) الَمِلكِ  َصْوغَ  َء نَْفِقدُ قُرىو أي َمْضُروبُه ، وقال الّراِغُب  ِدْرَهٌم َضْرُب األَِميِر ، هذا كقَْوِلَك : بِه، ُسّمِ

ً  ءَ وقِرى ِمن الذََّهِب قُْلُت : وِهَي قَِراَءةُ يَْحيَى بِن يَْعَمَر ، والعَُطاِرِدّيِ وابِن ُعَمْيٍر ، َمُصوًغا : يُْذَهُب إِلَى أَنّه كانَ   «الَمِلكِ » ُصواغَ  أَْيضا

« بالَ »يُقَاُل : بِه بَُواٌل ، ِمن  كالبَُواِل والقَُواِم ، ، صاغَ  كأَنَّهُ َمْصَدرُ  وِهَي قَِراَءةُ َسِعيِد بن ُجبَْيٍر ، وقَتَاَدةَ ، والَحَسِن البَْصِرّيِ ، كغَُراٍب ،

 .«قَامَ »وبالّدابَِّة قَُواٌم ، من 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

يَاَغةُ  يغَةُ و الّصِ ْيغُوَغةُ ، وهِذه عن اللِّْحيَانِّيِ : التَّْسبِيُك ، وقد: ب الّصِ بالّضّمِ ، وقد َذَكَرهُ  الصُّواغُ  ، وكذِلكَ  ُصْغتُه أَُصوُغه َكْسِرِهما ، والصَّ

 الُمَصنُِّف اْستِْطَراًدا.

ّمِ فيِهَما َمَع التَّْشِديِد ، ُصيّاغٌ و ، ُصّواغٌ و ، صاَغةٌ  : الّصائِغِ  َجْمعُ وَ  كاَن ُعَمُر يَُماِزُحنِي يَقُوُل : »:  الّصائِغِ  ُرِوَي َعْن أَِبي رافِعٍ و ، بالضَّ

ّواغُ  أَْكَذُب النّاِس   .«، يَقُوُل : اليَْوَم َوَغًدا الصَّ

ّواغُ و  وُصونَهُ.الَكالَم ، أّي : يُغَيُِّرونَهُ َويَْخرُ  يَُصوُغونَ  أَْيضاً : الَِّذينَ  الصُّ

ّواغُ و ُره ، وُربََّما قالُوا : فاَلنٌ  يَُصوغُ  ، كَشّداد : َمنْ  الصَّ فاُلٌن ُزوًرا وَكِذباً : إذا  صاغَ  الَكِذَب ، وهو َمَجاٌز ، وِمْنهُ : يَُصوغُ  الَكالَم ويَُزّوِ

 اْختَلَقَه.

 ، كُمقَاٍم. كالُمَصاغِ  ، ِصيغَ  ، كَمقُوٍل : ما الَمُصوغُ و

 .الَمُصوَغةُ  ، بالفَتِْح : الُحِليُّ  الَمَصاغُ وَ 

 ، كَسيٍِّد وساَدةٍ. صاَغةٍ  َعلَى الّصيِّغُ  يُْجَمعُ وَ 

 ِشْعًرا أَْو َكالًما : َوَضعَهُ وَرتَّبَه ، وهو َمَجاٌز. صاغَ وَ 

 ْسِر ، أي : َهْيئَتُهُ التي بُنَِي َعلَْيَها.األَْمِر َكَذا وَكَذا ؛ بالكَ  ِصيغَةُ  قَْدِرِه. ويُقَاُل : (4) [على]هذا ، أي :  َصْوغُ  يُقَاُل : هذاوَ 

ِل وتَْصِريَف : نَْحِويٌّ َمْشُهوٌر ، وهو ُمَوفٌِّق أَبو البَقَاِء ، يَِعيُش بُن َعِلّيِ بِن يَِعيَش ، األََسِديُّ الَمْوَصِلي الَحلَبِيُّ  الّصائِغِ  واْبنُ  ، َشَرَح الُمفَصَّ

 .643وتُوفَِّي بها سنة  553َحلََب سنة الُملُوِكّي الْبِن ِجنِّي ، ُولَد ب

َر قَْوُل ُرْؤبَةَ السابُِق ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. األَْصيَغُ و  : الماُء العامُّ الَكثِيُر ، وبه فُّسِ

ائِغِ  ابنُ وَ  ْحمِن بُن يُوُسَف القاِهِريُّ ، وِلُد َسنَةَ  الصَّ وَسِمَع الثانِي من أَماِلي أَبي الُحَصْين على الَجماِل الَمَحاّلِوّي  769الُمْكتِِب ، ُهَو َعْبُد الرَّ

ْفتَاِوّيِ ، وماَت سنة ، وَكتََب الَخطَّ الَمْنُسوَب ، َعِن الَوِسي 799بِقراَءةِ الحافِِظ بِن َحَجٍر بقَْصِر بَْشتَاَك ، في َسنَة   .845ِمّي والّزِ

َغه بهذا الَمْعنَى. أَْنقَعَهُ في األُْدِم َحتَّى تََريََّغ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُشَمْيٍل : أي ، تَْصيِيغًا َطعاَمهُ  َصيَّغَ  : [صيغ]  وقَْد َريَّغَه َوَروَّ

 فصل الضاد
 مع الغني

ِغيغُ  : [ضغغ]  ِمنَ  َضِغيغَةٍ  يُقَاُل : ُهْم في ، وقال أَبو َحنِيفَةَ : َضِغيغٍ  والسَّعَةُ ، والَكأَلُ الَكثِيُر ، يُقَال : أَقَْمنَا ِعْنَدهُ في يٍر : الِخْصُب ،، كأَمِ  الضَّ

غَائِغِ   : إذا َكانُوا في ِخْصٍب وَسعٍَة. الضَّ

 ، أي قَْدِر تَماِمه. َدْهِره َضِغيغِ  أَقَْمُت ِعْنَده في قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و
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ِغيغَةُ و ْوَضةُ  : الضَّ  عن أَِبي َعْمٍرو ، قال : وِهَي الَمْرَغَدةُ ، والَمْغَمغَةُ ، والَمْخَجلَةُ ، والَمْرَغةُ ، والَحِديقَةُ ، َوزاَد أَبو صاِعدٍ  بهاٍء : الرَّ

يَةُ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : تََرْكنَا بَنِي فاُلنٍ  الناِضَرةُ  الِكالبِيُّ  غَائِغِ  ِمنَ  َضِغيغَةٍ   فيِمْن بَْقٍل وِمْن ُعْشٍب ، وزاد َغْيُره الُمتََخلِّ ، وِهَي العُْشُب  الضَّ

الَكثِيُر 
(5). 

ِغيغَةُ و قِيقُ  : الضَّ ِغيغَِة. العَجيُن الرَّ  َعِن الفَّراِء ، كالرَّ

__________________ 
 ( اقتصر ايقوت عل  صيغ ابلصاد.1)
 .73( سورة يوسف اآية 2)
 ( مصدر وضض موضض اسم املفعو .3)
 اللسان ا ويف األساس : إذا كان عل  قدره.( زايدة عن 4)
 .«الكبري»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
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ِغيغَةُ و  عن اْبِن َعبّاٍد. الَجَماَعةُ ِمَن النّاِس يَْختَِلُطوَن ، : الضَّ

ِغيغَةُ  قال بَْعُضُهم :و  َكما في الُمِحيِط. ُخْبُز األُْرِز الُمرقَُّق ، : الضَّ

ِغيغَةُ و قال : . الضَّ  ِمَن العَْيِش : النّاِعُم الغَضُّ

 َكما في الُمِحيِط. َصاُروا فِيِه ، إذا : أََضغُّوا ِمْنهُ قَْولُُهْم :و

 كما ُهَو نَصُّ الُمِحيِط. ، كاْضَطغَّتْ  بالَّالِم ،« اْلتََوى» وفي بَْعِض النَُّسخِ : األَْرُض : اْرتََوى نَبَاتُها ، أََضغَّتِ و

ْغَضغَةُ و قال :  العَُجوُز : إذا الَكْت شْيئاً بَْيَن الَحنََكْيِن وال ِسنَّ لََها ، قالَه ابن َعبّاٍد ، وِمثْلُه في اللَِّساِن. َضْغَضغَتِ  يُقَال : : لَْوُك الدَّْرَداِء ، الضَّ

ُجُل فال يُبَيُِّن َكالَمه. قال اْبُن ُدَرْيٍد : ُهوَ و  أَْن يَتََكلََّم الرَّ

ئِْب اللَّْحَم ، ُره : ُهوَ قال َغيْ و  .(1)نَقَلَهُ ابُن فاِرٍس  ِحَكايَةُ ، أَْكِل الذِّ

ْغَضغَةُ و  كما في العُبَاِب. ِزيَاَدةٌ في الَكالِم وَكثَْرةٌ ، : الضَّ

 لْم يُْحِكْم َمْضغَهُ. إذا اللَّْحَم في فيِه : َضْغَضغَ  قال اْبن ُدَرْيٍد :و

اُد واوَ  ئِْب اللَّْحَم ، َولَْوَك الدَّْرَداِء ،  (2)ٍء. وال ُهَو أَصالً لغَْيُن لَْيَسا بَِشيْ قال اْبُن فاِرٍس : الضَّ ُع ِمْنهُ أو يُقَاُس َعلَْيِه ، وَذَكَر أَْكَل الذِّ يُفَرَّ

قِيَق ، والِخْصَب ، ثُمَّ قال : ولَْيَس هذا ُكلُّه بَشي  ٍء ، وإِْن ذُِكَر.والعَِجيَن الرَّ

 ُك َعلَْيِه :* وِمّما يُْستَْدرَ 

غَاَغةُ   ، كَسَحابٍَة : األَْحَمُق ، نَقَلَهُ اْبُن فاِرٍس ، وُهَو في العُبَاِب والتَّْكِملَة. الضَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : قََمَحهُ باليَِد ، نَقَلَه اْبُن القَّطاعِ ، وقال : ُهَو بالّصاِد والّضاِد. َضْفغًا (3) َضفَغَهُ   :[ضفغ]

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 وأَْنَشَد : ، ِشْدقَهُ ، بالّضاِد مع الغَْيِن ، وقَْد أَْهَملَه الَجَماَعة ، ولَم يَْحِكه إاّل صاِحُب العَْيِن ، قال : أْي َكثََّر لُعَابَه أَْضَمغَ  : [ضمغ]

غَ وَ  مـــــــــَ ا  َأضـــــــــــــــــــــــح هـــــــــَ ـــــــــح يـ لـــــــــَ ي عـــــــــَ كـــــــــِ ـــــــــح ب ـــــــــَ ُه يـ قـــــــــَ دح  شـــــــــــــــــــــــِ

ا     ـــــــــَ اق ـــــــــُبصـــــــــــــــــــــــَ ه ال َواِرضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ  عـــــــــَ ل ـــــــــُر عـــــــــَ ي  ُيســـــــــــــــــــــــِ

  
 .(4)نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن 

 الِجْلَد : إَِذا بَلَْلتَهُ إذا َكاَن يابِسا. َضَمْغتُ  يُقَال :وَ 

. َضَمغَ  قال الَخاْرَزْنِجيُّ :وَ   ِشْدُق البَِعيِر : إذا اْنَشقَّ

 ، أي : اْنَشقَّ ، كما في العُبَاِب. اْنَضَمغَ  قال أَبُو َعْمٍرو :وَ 

 فصل الطاءِ 
 مع الغني

 هذا الفَْصُل َمْكتُوٌب باألَْحَمِر ؛ ألَنَّهُ ُمْستَْدِرٌك َعلَى الَجْوَهِرّيِ ، وقَد َذَكَر فيه ثاَلثَةَ أَْحُرٍف :
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هَكذا نَقَلَه الّصاَغانِيُّ في ِكتابَْيِه ، واألَْشبَهُ  الثَّْوُر ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : ُهوَ  (5) والطَّْغيَا الطَّغُّ   :[طغغ]

حَ  يواِن ، ثُمَّ َرأَْيُت الَجْوَهِريَّ َذَكَر اْسِتْطراداً في أَْن يَُكوَن الطَّْغيَا َمَحلُّ ِذْكِرِه في الُمْعتَّلِ ؛ ألَنَّهُ فَْعلَى ، كما صرَّ ح » بِه السُّكَِّريُّ في َشْرحِ الّدِ

ه : وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ قَْوَل أُساَمةَ الُهَذِلّيِ :« ف ف  ما نَصُّ

ُه وَ  انــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــــّ اَم وحــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــ   ِإال  الــــــــــــــــــــــــنـ

رِت وَ      اشــــــــــــــــــــــــِ ِ  الــــــــــنــــــــــّ ا مــــــــــض الــــــــــلــــــــــهــــــــــَ يــــــــــَ غــــــــــح (6)طــــــــــَ
 

  
ِغيُر ِمْن بَقَِر الَوْحِش ، َوأَْحَمُد بُن يَْحيَى يَقُول : الطَّْغيَا بالفَتْح  ّمِ : الصَّ  ، وقال السُّكَِّريُّ : (7)قال : الطُّْغيَا ، بالضَّ

__________________ 
 .355/  3( انظر املقايي  يف اللغة 1)
 .«أصر»وابألصر  355/  3( عن املقايي  2)
 .«صغفه صغفاً »كويتية وابألصر ( عن املطبوعة ال3)
 ( ضبطت العبارة والشاهد عن اللسان.4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : هذه الكلمة مضروب عليها بنسخة املؤلف.5)
يب عائذ ألمية بن أ« طغ »يف شعر أسامة بن ا ارث اهلذد برواية : من الله . ونسبه صاحب اللسان يف مادة  196/  2( ديوان اهلذليا 6)

 اهلذد.
( قا  ابن بري : قو  األصــــــــمعي هو الصــــــــحيح وقو  ثعلب غلرت ألّن فعل  إذا كانت الاً  ب قلب ايئها واواً حنو شــــــــرو  وتقو  و ا من 7)

 شريت وتقيت.
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 أي نـَبحٌذ ِمَن البَـَقِر ا فَتَبم رح ذِلَك.
َكةً ، الطَّلَغانُ  : [طلغ] ِد بِن ِعيَسىأَْهَملَه  ، ُمَحرَّ بِن َجبَلَةَ  الَجْوَهِريُّ ، وقال األَْزَهِريُّ : أَْهَملَهُ اللَّْيُث ، وأَْخبََرنِي الثِّقَةُ ِمْن أَْصحابِنَا َعْن ُمَحمَّ

لَغُُّب ، قال األَْزَهِريُّ : لَم يَُكْن هذا الَحْرُف ُهَو التَّ  وقال َغْيُرهُ : أَْن يَْعيَا فيَْعَمَل َعلَى الَكاللِ  َعْن َشِمٍر ، َعْن أَِبي صاِعٍد الِكالبِّيِ ، قال : هو

ِد بِن ِعيَسى.  ِعْنَد أَْصَحابِنَا َعْن َشِمٍر ، فأَفَاَدنِيِه أَبُو طاِهِر بُن الفَْضِل ، وهو ثِقَةٌ ، عن ُمَحمَّ

 ، ونَقَلَه األَْزَهِريُّ َعْنهُ ، وَعْن الِكالبِّيِ أَْيضاً. (1)َعِن الِغتِْريفّي  نَقَلَهُ أَبو َعْدنَانَ  الِمْهنَةَ ، َكيَْمنَُع ، أي : َعَجزَ  يَْطلَغُ  يُقَاُل : ُهوَ و

 هَكذا ُهَو في العُبَاِب والتَّْكِملَِة. َكثَُر َغَمُصها ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال الّصاَغانِيُّ : أي َعْينُه ، كفَِرَح ، َطَمغَتْ  : [طمغ]

 يُْستَْدَرُك َعلَْيِه : * وِمّما

َجبَُروٍت ، وَملَُكوٍت ، وقِيَل : أَْصلُه َطغَُووٌت ، فَلَعُوٌت ، فقُِلَب الُم الِفْعِل ، نَْحُو  ، وَوْزنُه فِيَما ِقيَل : فعَلُوت ، نحو : الّطاُغوتُ  : [طوغ]

ِكَها واْنِفتَ   .(2)احِ ما قَْبلَها ، كذا في الُمْفَرَداِت صاِعقٍَة وصاقِعَة ، ثمَّ قُِلبَِت الواُو أَِلفًا ، لتََحرُّ

 ْلِب الياِء في َكالِمِهْم.قال ابُن ِسيَده : وإنَّما آثَْرُت َطَوُغوتًا في التقدير َعلَى َطيَغُوٍت ألَنَّ قَْلَب الَواو َعْن َمْوِضِعها أَْكثَُر ِمْن قَ وَ 

، وقِيَل : األَْصنَاُم ، َوقِيَل : الشَّْيطاُن ،  طاُغوتٌ  ِمْن ُدوِن هللِا َعزَّ َوَجلَّ ، وُكلُّ رأٍْس في الضَّاللِ واْختُِلَف في تَْفِسيِره ، فِقيَل : ُهَو ما ُعبَِد 

وقِيَل : الَكَهنَةُ ، وقِيَل : َمَرَدةُ أَْهِل الِكتَاِب ، َكذا في اللَِّساِن ، وزاَد الّراِغُب 
الِجّنِ ، والّصاِرُف َعْن : ويَُراُد بِه الّساِحُر والماِرُد ِمَن  (2)

 َطِريِق الَخْيِر.

 ، األَخيُر َعن اللِّْحيَانِّيِ ، وَسيَأْتِي ذِلَك في الُمْعتَّلِ أَْيضاً ، إِْن َشاَء هللا تَعَالى. َطواغٍ و ، الّطواِغيتِ  قَْد يُْجَمُع َعلَىوَ 

 مع الغني فصل الظاء
 هُ ِمْن ِزياداتِه.هذا الفَْصُل أَْيضاً َمْكتُوٌب باألَْحَمِر ؛ ألَنَّ 

أَْوَرَدهُ األَْزَهِريُّ في الُخَماِسّيِ ، ونَقَلَه  الَحيَّةُ  : هيـ  فِيما َرواهُ َعِن اْبِن األَْعَرابِّيِ ـ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ثَْعلَبٌ  الظَّْربَغَانَةُ  : [ظربغ]

 الّصاَغانيُّ في ِكتَابَْيِه ، وصاِحُب اللَِّساِن.

 مع ِمْثِله فصل الغني
 هذا الفَْصُل أَْيضاً َمْكتُوٌب باألَْحَمِر ؛ ألَنَّهُ ِمْن ِزيَاداتِه.

ياِحيِن ، ولَّما كاَن الَحبَُق ُمْحتَِمالً ِلَمْعنَى النَّْبِت  الَحبَقُ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال اْبُن ُدَرْيٍد : ُهو الغَاغُ  : [غوغ] َكةً : نَْوٌع ِمَن الرَّ وَغْيِره ُمَحرَّ

ُب بُودينه ، وقال اللَّْيُث : أي الفُوَذْنُج ، فَسََّرهُ بِقَْولِه :  .(3): نَباٌت ِشْبهُ الَهْرنََوى  الغَاَغةُ  وقَْد َسبََق أَنَّهُ ُمعَرَّ

َك ولَم يَْنبُْت َجنَاُحه. : الَجَراُد بَْعَد أَْن يَْنبَُت َجنَاُحه ، الغَْوَغاءُ  قال أَبُو ُعبَْيَدةَ :و ى َدبًى ، وذِلَك إذا تََحرَّ  َوقَْبلَهُ يَُسمَّ

 َوهذا قَْوُل األَْصَمِعّيِ. إِذا اْنَسلََخ ِمَن األَْلَواِن ، َوَصاَر إِلَى الُحْمَرةِ ، ُهَو الَجَرادُ  أَوْ 

يَ  قال : لَضْعِفِه ، وال يُْؤِذي ٌء يُْشبِهُ البَعُوَض وال يَعَضُّ ،َشيْ  أَْيضا : َغاءُ الغَوْ  قال أَبُو ُعبَْيَدةَ :و وُهَو َمَجاٌز ،  ِمَن النّاِس ، الغَْوَغاءُ  وبِه ُسّمِ

قال لَهُ اْبُن َعْوٍف ، »: ـ  في َحِديِث ُعَمرَ وَ  األَثِيِر ،: الَجراُد ِحيَن يَِخفُّ للطَّيَراِن ، وِمثْلُه الْبِن  الغَْوَغاءِ  والَِّذي قالَهُ أَبُو ُعبَْيَدة : إنَّ أَْصلَ 

ِعيَن إِلَى الشَّّرِ ، ويَُجوُز أَْن يَُكوَن ِمنَ  «النّاِس  َغْوَغاءُ  يَْحُضُركَ  : عنهماهللارضي الصْوت  : الغَْوَغاءِ  ، أَراَد بِِهم السَِّفلَةَ ِمَن النّاِس َوالُمتََسّرِ

 غَِطِهم وِصيَاِحِهم.والَجلَبَة ؛ لَكثَْرةِ لَ 

 ُغبَاُر البَْوغاِء. الغَْوَغاءِ  ِمْن َسَجعَاِت األََساِس : ِغَمارُ وَ 

 فصل الفاءِ 
 مع الغني
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 أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، ، بالُمثَنّاةِ ، كَمنَعَه ، فَتَغَهُ  : [فتغ]

__________________ 
 املهملة ونبه مصحح اللسان هبامشه إىل رواية املصنف.ابلعا « العرتيفي»( يف التهذيب واللسان : 1)
 .«طغ »( انظر املفردات 2)
 ونبه مصححه هبامشه إىل رواية الشارح.« اهلربُون»( يف اللسان : 3)
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 .(2)ِمثحُر الَفدحِي ا َأوح حَنحوِه ا َزَعُموا  َوِطَئُه َحىت  يـَنحَشِدَخ ا : أيح  (1)وقا  ابحُن ُدَريحٍد 
ْرِس ، ءُ الشَّيْ  تَفَتَّغَ  هُ :قال َغْيرُ و يخِ َونَْحِوه : إذا تَْحَت الّضِ  كما في العُبَاِب. تََشدََّخ ، كالبِّطِ

 كما في العُبَاِب. َشَدَخهُ ، ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : أيْ  َرأَْسهُ ، كَمنَعَ  فَثَغَ  : [فثغ]

هُ ، وَكذِلَك ثََدَغهُ ، ومنهُ  َشَدَخهُ ، : فَْدًغا ، َكَمنَعَه ، فََدَغهُ  : [فدغ] الذَّبِيَحِة بالعُوِد فقَاَل َحِديُث ابِن ِسيريَن ، وقَْد ُسئَِل َعن  وَشقَّه يَِسيرا ، َوَرضَّ

ِه فُكْلهُ ، وما قَتَل بثِقَِلِه فاَل تَأُْكْلهُ ، «يَْفَدغْ  ُكْل َما لَم: » « الِعتَْرةُ  تُْفَدغُ  َرأِْسي ، كما يُْفَدغْ  إِْن آتِِهمْ »في َحِديٍث آَخَر : و يُِريُد : ما قَتََل بَحّدِ

 .«يُثْلَغْ »و « يُْفلَغ»ويُْرَوى : 

فِ ْدُخ الشَّيْ أَو ُهَو شَ  ْطِب ، وَشْدُخه.ُهَو َكْسُر الشَّيْ  كَحبَِّة ِعنَب ونَْحِوه ، وقِيَل : ِء الُمَجوَّ  ِء الرَّ

 بِهذه ، يَْعنِي اإِلْبَهاَم. أَْفَدغُ و ، فقَاَل : أَْصَدُغ بِهاتَْيِن ، السَّبّابَِة والُوْسَطى ؟بالسَّْمِن ، وقِيَل ألَْعرابِّيٍ : َكْيَف أَْكلَك الثَِّريدَ  الطَّعَاَم : َسْغَسغَهُ  فََدغَ و

 ، كما يُقَاُل : ِمَدٌق ، قال ُرْؤبَةُ : ِمْفَدغٌ  يُقَاُل : َرُجلٌ  كِمْنبَر : الِمْشَدُخ ، الِمْفَدغُ و

ي و  َواهــــــــــــــِ اُت الــــــــــــــد  يــــــــــــــّ د ِي  (3)َذاَ  حــــــــــــــَ  الــــــــــــــلــــــــــــــ 

َد ٍّ      اِذيــــــــــــــــَف مــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ ينِّ مــــــــــــــــَ دَيِ مــــــــــــــــِ فــــــــــــــــح  مــــــــــــــــِ

  
َكةً : اْلتِواٌء في القََدم ، الفََدغُ و  عن اْبِن َعبّاٍد ، وقال َغْيُره : ُهَو الفََدُع ، بالعَْيِن الُمْهَملَِة ، واإِلْهَماُل أَْكثَُر. ، ُمَحرَّ

. نَْخٌل بَِجبَِل قََطن ، َعلَْيهِ و : ماٌء ، األَْفداغُ و  َشْرقِيَّ الحاِجِر ، نَقَلَه ياقوت والّصاَغانِيُّ

. ُء : الَن َعْن يُْبٍس ،لشَّيا اْنفََدغَ و  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

األُولَى َذَكَرَها يُونُُس في ِكتَاِب اللُّغَاِت ، وِهَي والثّانِيَةُ لُغَتَاِن في الثّالثَِة ،  كَمنََع ، وَسِمَع ، َونََصَر ، أي : ِمَن الشَّْغِل ، ِمْنهُ ، فََرغَ  : [فرغ]

ّمِ ، ُمَركٌَّب ِمْن لُغَتَْيِن ، يَْفُرغُ  ، بالَكْسِر ، ِرغَ فَ  قال الّصاَغانِيُّ : وَكذِلكَ  َخاَل ذُْرُعه  أي : ؛ فَاِرغٌ و كَكتٍِف ، فَِرغٌ  ، فُهوَ  فََراًغاو ، فُُروًغا بالضَّ

ْبِر ، َوِمْنهُ يُقَاُل : أنا (4) (َوَأْصَبَح ُفؤاُد ُأمِّ ُموسى فارِغاً )وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى : ، ٍء إاّل ، وقِيَل : خاِليًا ِمْن ُكّلِ َشيْ  فاِرغٌ  ، أي خاليًا ِمَن الصَّ

، كفَِكه َوفاِكٍه  فاِرغٌ  ، أي : فَِرغٌ  ِمَن االْهِتَماِم بِه ؛ ألَنَّ هللاُ تَعالَى َوَعَدَها أَْن يَُردَّهُ إِلَْيَها ، وَرُجلٌ  فاِرًغا ، وقِيَل : السالمعليهِمْن ِذْكِر ُموَسى 

 .فَِرًغا ، وفَِرٍه وفاِرٍه ، وِمْنهُ قَِراَءةُ أَبِي الُهَذْيِل ، وأَْصبََح فَُؤاُد أُّمِ ُموَسى

ِمَن الشُّْغِل ، واآلَخُر : القَْصُد  َراغُ الفَ  في اللُّغَِة َعلَى َوْجَهيِن : فالفََراغُ  قََصَد ، : فََراًغاو فُُروًغا كَمنََع ، وَسِمَع ، ونََصَر ، لَهُ ، وإِلَْيِه ، فََرغَ و

ٍء ، قال ابُن األَْعَرابِّيِ : أي ٌء َعْن َشيْ ، ألَنَّ هللاَ تَعالَى ال يَْشغَلُهُ َشيْ  (5) (َسنَ ْفرُُغ َلُكْم َأيَُّه الث ََّقالنِ )ِء ، وِمَن األَِخيِر قَْولُه تَعَالَى : ِللشَّيْ 

 :ـ  يَُردُّ َعلَى البَِعيِث ويَْهُجو الفََرْزَدقَ ـ   َجِريرٍ َسنَْعِمُد ، واْستََدلَّ بقَْولِ 

ه وَ  تـــــــــِ ي  ابســـــــــــــــــــــــح رَاقـــــــــِ ُ الـــــــــعـــــــــِ اح قـــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ ـــــــــ  ا اتـ مـــــــــ   لـــــــــَ

تُ      َرغـــــــــــح ـــــــــــَ رِ  فـ جـــــــــــح ِد اب ـــــــــــِ يـــــــــــ  قـــــــــــَ
ُ

ِ املـــــــــــ اح  ِإىَل الـــــــــــقـــــــــــَ

  
 أي : اْعِمْد واْقِصْد ، ويَُجوُز أَْن يَُكوَن بَمْعنَى التََّخلِّي «إِلَى أَْضيافِكَ  اْفُرغْ » : عنههللارضيفي َحِديِث أَبِي بَْكٍر ، و قال : أْي َعَمْدُت ،

 حِ الّراِء ، َعلَىلَُكْم بِفَتْ  َسنَْفَرغُ  لّداِرُع :، ِليتََوفََّر َعلَى قَِراُهم ، واالْشتِغَاِل بِِهْم ، وقََرأَ قَتَاَدةُ ، وَسِعيُد بُن ُجبَْيٍر ، واألَْعَرُج ، وُعَماَرةُ ا الفََراغِ و

بَِكْسِر النُّوِن وفَتْحِ الّراِء ، َعلَى لُغَِة َمْن يَْكِسُر « َسنِْفَرغُ » (6)، وقََرأَ أَبو َعْمٍرو ، وِعيَسى بُن ُعَمَر ، وأَبُو الّسَماِل  فََرَغ يَْفَرغُ و ، فَِرَغ يَْفَرغُ 

َل الُمْستَْقبَِل ، وقََرأَ أَبُو َعْمٍرو أَْيضاً   بَِكْسِر النُّوِن والّراِء ، َوَزَعَم أنَّ تَِميًما تَقُول : نِْعِلُم.« نِْفِرغُ سَ »أَوَّ

ُجلُ  فََرغَ  ِمَن الَمَجاِز :و  ِمثُْل قََضى ؛ ألَنَّ ِجْسَمهُ َخاَل ِمْن ُروِحِه. ماَت ، أي : ، فُُروًغا الرَّ

ْلِو بَْيَن العََراقِي ، (7) : َمْخَرجُ  الفَْرغُ و ْلِو الَّتِي  ، كِكتَاٍب ، كالِفراغِ  ، وثُُروٌغ ، فُُروغٌ  وَكذِلَك الثَّْرُغ ، وَجْمعُُهَما : الماِء ِمَن الدَّ وُهَو ناِحيَةُ الدَّ

 ، الماَء ِمْنهُ ، قال الّشاِعُر : (8)تَُصبُّ 

قـَيحِه ِإَذا هَتَك َما  كَبن  ِشدح
__________________ 
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 .22/  2( اجلمهرة 1)
 مل ترد يف اجلمهرة وال يف التكملة واللسان.« زعموا»( قوله : 2)
 .98واملثبت عن الديوان ص « اللواهي»( ابألصر 3)
 .10( سورة القصص اآية 4)
 أي سنقصدكم ا وقير سنقصد لكم. 31( سورة الرمحن اآية 5)
 .«أبو السما »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
 َخرحقُُه الذي أيخذ املاء.( يف التهذيب : مفري الدلو ا وهي 7)
 ( يف التهذيب : الجي ُيصّب املاء منه.8)



11070 

 

ِ َقدح خَتَر ما فـَرحَغانِ   ِمنح َغرحَباح
 قاَل آَخُر :وَ 

ِقي ِبِه ذاَت   َعثحَجاَل  ِفرَايَتسح
ْبُس ، : الفَْرغُ و ُروا »َوقاَل أَْعَرابِيٌّ :  اإِلنَاُء فِيِه الّدِ الشَّيَّفاُن ، « َصْقرٍ  فَْرغِ  الشَّيَّفَاَن ، فإِنَّهُ يَُصوُك َعلَى َشعَفَِة الَمَصاِد ، كأَنَّهُ قِْرَشاٌم َعلَىتَبَصَّ

بْ  ْقُر : الّدِ  ُس.كَهيَّبان : الطَِّليعَةُ ، والَمَصاُد : الَجبَُل ، َويَُصوُك ، أي : يَْلَزُم ، والِقْرَشاُم : القَُراُد ، والصَّ

يَ  فَْرغِ  ِمنْ و ْلِو ُسّمِ ُر ، وُهَما : َمْنِزالِن للقََمرِ  الدَّْلوِ  فَْرغُ و الدَّْلو الُمقَدَُّم ، فَْرغُ  : الفَْرغانِ  الدَّ ْلِو ، الُمَؤخَّ  َكْوَكبَان ِمْنُهَما ُكلُّ واِحدٍ  في بُْرجِ الدَّ

؛ بما َحْولَُهَما  الفُُروغُ  اللَِّساِن : قَْدُر َخْمِس أَْذُرعٍ في َرأْيِ العَْيِن ، َوقَْد يُْجَمُع ، فَيُقَاُل :َوفي  بَْيَن ُكّلِ َكْوَكبَْيِن في الَمْرأَى قَْدُر ُرْمحٍ ، نَيِّراِن ،

 ِمَن الَكَواِكِب ، قال أَبُو ِخَراِش الُهَذِليُّ :

وحٌم كــــــــــــــــــــَبن  أَُوارَُه وَ  ــــــــــــــــــــَ ا يـ نــــــــــــــــــــَ ر  لــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــــــَ

ِح      يــــــــح نح فـــــــــَ اِر مــــــــِ ا الــــــــنــــــــّ ُرويذَكــــــــَ ِويــــــــُر  الــــــــفــــــــُ (1)طــــــــَ
 

  
يواِن : : الَجْوَزاُء : الفُُروغُ  قال الُجَمِحيُّ :و  الَجْوَزاِء : نُُجوُم أََعاِليها. فُُروغُ  وفي َشْرحِ الّدِ

َدةِ الَخِفيفَِة ، الِقبَة فَْرغُ و  ، فِيها ِذئاٌب تَأُْكُل النّاَس. (2)وأُود بيَن الشَِّقيِق  بَلَداِن لتَِميمٍ  بفَتْحِ الحاِء والفاِء : الَحفَرِ  فَْرغُ و بِكْسِر القاِف وفَتْح الُمَوحَّ

بَْلَدةً  فَْرَغانَةُ  وأُوْزَجْنُد ، وكاساُن وَمْرِغينَاُن ، َولَْيَستْ  (3)تَْشتَِمُل َعلَى أَْربَعِ ُمُدٍن وقََصباٍت َكثِيَرةٍ ، فالُمُدُن : أُوُش  : ناِحيَةٌ بالَمْشِرقِ  فَْرَغانَةُ و

 بعَْينَِها.

 .فَْرَغانَةُ  َويُقَاُل لََها أَْيضاً : ؛ ة ، بفاِرَس ، فَْرغانُ و

 ِمْن ِمْخالِف بَِني ُزبَْيٍد. د ، باليََمنِ  : فَْرَغانُ و

ثِ  أَْحَمَد بِن الفَتْحِ بن َعْبِد هللا َجدٌّ ألَِبي الَحَسنِ  : فَْرَغانُ و :  األَْفراغُ و هللا بِن الُحَسْيِن القاِضي ، َعْن أَبِي يَْعلَى.َعْن ُعبَْيِد  الَمْوِصِلّيِ الُمَحّدِ

لََّدهُ ، والصَّواُب َحَرَسَها هللاُ تَعالَى ، هكذا في ساِئِر النَُسخِ ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، وُهَو َغلٌَط ِمَن الّصاَغاِنّيِ ، والُمَصنُِّف قَ  َمَواِضُع َحْوَل َمكَّةَ ،

 كَّةَ ، كما َحقَّقَه ياقُوت في الُمْعَجِم ، وأَْنَشَد قَْوَل الفَْضِل اللَهبِّيِ :: َمْوِضٌع َحْوَل مَ 

اِدٌب  ـــــــــــــَ ن جـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ٌب ف كـــــــــــــَ ـــــــــــــح ب ـــــــــــــكـــــــــــــَ اَدلِن ف ـــــــــــــاهلـــــــــــــَ  ف

ُص      وح ــــــــــَ رَايُ فــــــــــالــــــــــبـ ــــــــــح اِب  فــــــــــاألَفـ قــــــــــَ نح َأشــــــــــــــــــــــــح (4)مــــــــــِ
 

  
ْل.  فتَأَمَّ

ْيتُوِن ، تََملََّكَها الِفِرْنُج في سنة  [َكثِيرةُ ]من أَْعَماِل ماِرَدةَ  : د ، باألَْنَدلُِس  (5) أَْفَراَغةُ و َِّم ، ثُمَّ  543الزَّ في أَيّاِم َعِلّيِ بِن يُوُسَف بِن تاشِفيَن الُملَث

 ، والصَّواُب أَنَّهُ بَكْسِرَها ، كما َضبََطهُ ياقُوت وَغْيُره. (6)أَنَّهُ بفَتْحِ الَهْمَزةِ ـ  كالصاَغانِّيِ ـ  ظاِهُر ِسياِق الُمَصنِّفِ 

ْربَةُ ، كَكُرَم : اتََّسعَْت ، فَِهيَ  فَُرَغتِ و ْلِو ، َوُهَو َمَجاٌز ، قال لَبِيٌد ،  بِفَْرغِ  ، أي : َسعٍَة ، ُشبَِّهْت ِلَسعَتِها فَْرغٍ  جائِفَةٌ ذاتُ  أي : ، فَِريغَةٌ  الضَّ الدَّ

 : نهعهللارضي

ر  وَ  ةٍ كــــــــــــــــُ رِيــــــــــــــــغــــــــــــــــَ وٍح  فــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  َرمــــــــــــــــُ جــــــــــــــــح  عــــــــــــــــَ

راِم      ُب الضـــــــــــــــــــــــــِّ ا هلـــــــــــََ هـــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــَ (7)كـــــــــــَبن  َرشـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، بِال هاٍء أَْيضاً. فَِريغٌ  َكذِلَك َضْربَةٌ وَ 

ِّ  : ُمْستًَوى ِمَن األَْرِض كأَنَّهُ َطِريٌق ، الفَِريغُ و َء ، قال أَبُو َكبِيٍر َر فِيِه ، ِلَكثَْرةِ ما ُوطىَوُهَو الَواِسُع ، َوُهَو َمَجاٌز ، وقِيَل : ُهَو الَِّذي قَْد أُث

 الُهَذِليُّ :

رُه  ـــــــــــــــــح ُب أَثـ ر  حُتحســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ه أِبَق زحتـــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــَبجـــــــــــــــــَ

جـــــــــــــًا َأابَن بـــــــــــــِذي      رِيـــــــــــــغٍ هنـــــــــــــَح َرِف  فـــــــــــــَ (8)خمـــــــــــــَح
 

  
 َشبَّهَ بَيَاَض الِفِرْنِد بُوُضوحِ هذا الطَِّريِق.
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 ، وهو َمَجاٌز. فَُرَغ فََراَغةً  وقَدْ  ، كِكتَاٍب ، كالِفراغِ  ِمَن الَخْيِل : الِهْمالُج الواِسُع الَمْشيِ ، الفَِريغُ و

__________________ 
 .«و ر هلا»برواية  119/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( يف معجم البلدان : با الشقي  وأُود وُخفاف.2)
 مدينة وكورة واســــعة مبا وراء النهر. .«فرغانة»ا  ايقوت : بلد من نواحي فرغانة كبري. ويف معجمه : ق« أُوس»( عن معجم البلدان وابألصــــر 3)
 قا  اإلصطخري : فرغانة اسم االقليم وهو عري  موضوع عل  سعة مدهنا وقراها.وَ 
 فاهلاولن فكبكب فُحتاِوب.« األفراي»( يف معجم البلدان 4)
 ر اهلمزة ا والزايدة اآتية عن ايقوت.( ضبطت يف معجم البلدان ابلنص بكس5)
 ( ضبطت يف القاموس ابلقلم بفتح اهلمزة ا ونبه هبامشه إىل عبارة الشارح إهنا بكسر اهلمزة ا وانظر ايقوت.6)
 ا طب الدقي  تسرع فيه النار. ( رموح : يرمح دمها كبهنا تفور ا وترو  : عجل  رهوج. والضرام :7)
 عن اللسان.« فريغ»برواية أبفّر ابلفاء ا حُيَسُب. وقد ورد أيضاً يف الديوان : فريض ابلعا املهملة وصوهبا  ققه  107/  2اهلذليا ( ديوان 8)
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 : ُهَو الَجَواُد البَِعيُد الشَّْحَوةِ ، قال الّشاِعُر : الفَِريغُ  وقِيَل :

ه وَ  تـــــــــــــــِ وفـــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ ُك يف تــــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ هـــــــــــــــح اُد يــــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ  يـــــــــــــــَ

بحُو      ــــــــــغِ شــــــــــــــــــــــــَ رِي بِ  الــــــــــفــــــــــَ قــــــــــح ُب ِذي الــــــــــعــــــــــَ قــــــــــح  وعــــــــــَ

  
 : َسِريٌع أَْيضا ، والَمْعنَياِن ُمتَقَاِربَاِن. فَِريغٌ  قاَل ُكراع : ِهْمالجٌ وَ 

ْلنَا َرُسوَل هللِا ، َصلَّى هللاُ َحمَ »في الَحِديِث : أنَّ َرُجالً ِمَن األَْنَصاِر قاَل : و السَّْيِر ، أْي : َسِريُع الَمْشيِ ، واِسُع الُخَطا ، فَِراغُ  يُقَاُل : َدابَّةٌ وَ 

، وقال  (1)أي : َسِريُع الَمْشيِ ، واِسُع الُخْطَوةِ  «ال يَُسايَرُ  فِراغٌ  تَعالَى َعلَْيِه وَسلََّم ، َعلَى ِحَماٍر لَنَا قَُطوٍف ، فنََزَل َعْنهُ ، فإِذا ُهوَ 

َمْخَشِريُّ : ِحمارٌ   ِلَم من ذِلَك أَنَّه يُْطلَُق علَى َغْيِر الَخْيِل أَْيضاً.: واِسُع الَمْشيِ ، وقَْد عُ  فَِريغٌ  الزَّ

 ، أْي : َسعٍَة ، وُهو َمَجاٌز. فَْرغٍ  نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، كأَنََّها ذاتُ  : الَمَزاَدةُ الَكثِيَرةُ األَْخِذ للماءِ  الفَِريغَةُ و

 ٍء ، قالَهُ أَبُو َعْمٍرو.بلغَِة َطّيِ  كِكتَاٍب : الِعْدُل ِمْن األَْحَماِل ، ، الِفراغُ و

 قال أَبُو النَّْجِم : َحْوٌض واِسٌع َضْخٌم ِمْن أََدٍم ، : الِفَراغُ  قال األَْصَمِعيُّ :و

ِدي  َدِ   (2)هتـــــــــــــَح نـــــــــــــح يـــــــــــــاٍف عـــــــــــــَ ر  نـــــــــــــِ ا كـــــــــــــُ  هبـــــــــــــَِ

ٍة      ـــــــــــــَ يَبح  (3)طـــــــــــــاِوي ـــــــــــــح ن رَايٍ جـــــــــــــَ ـــــــــــــِ رِ  ف جـــــــــــــَ ـــــــــــــح ث  عـــــــــــــَ

  
 .فَِراغٌ  بِعَْينِه ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، وفي التَّْهِذيِب : ُكلُّ إِنَاٍء ِعْنَد العََرِب : اإِلنَاءُ  : الِفَراغُ و

 نَقَلَه الّصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَساِن. الغَِزيَرةُ ِمَن النُّوِق ، الَواِسعَةُ ِجَراِب الضَّْرعِ ، : الِفَراغُ  قال أَبُو َزْيٍد :و

 ِء القَْيِس :ِرىفي قَْوِل امْ ـ  الِفَراغُ و

ٍة وَ  ــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــَ نح أَرِز َ حل ُه عــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ تح ل  حنــــــــــــــــــــََ

      ٍ لــــــــــــــح رَايِ فــــــــــــــِ ِر  فــــــــــــــِ حــــــــــــــح ٍر طــــــــــــــُ ابــــــــــــــِ عــــــــــــــَ  .(4)مــــــــــــــَ
  

ِميُر في  القَْوُس الَواِسعَةُ ُجْرحِ النَّْصِل ، :ـ   ةٌ وِزيَاَدةٌ ، والضَّ فَْت ، أي : َرَمتْهُ َعْن قَْوس ، وأَرز : قُوَّ  ِء القَْيِس.الْمِري« له»َونََحْت : تََحرَّ

 ، والَمْعنَى : كأَنَّ هِذه الَمْرأَةَ َرَمتْهُ بَسْهٍم في قَْلبِه. فَِراغَ  بالنَّْصِب ، أي : نََحتْ « فَِراغَ »ويُْرَوى  البَِعيَدةُ السَّْهمِ  ُهنَا : القَْوسُ  الِفَراغُ  أَو

ْخُم ، : الِفراغُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  كِجراٍب وأَْجِربٍَة. ، أَْفِرَغةٌ  ال يَُطاُق َحْملُه ، ج : الَِّذي القََدُح الضَّ

 .(6)، وأَراَد باألَْرِز : القَْوَس نَْفَسَها  (5) النِّصاُل العَِريَضةُ  ِء القَْيِس الّسابِِق :في قَْوِل اْمرى الِفَراغُ  قِيَل :و

الماُء  فَِرغَ  كَسِمَع َسَماعاً ، وُهَو نَصُّ اللَِّسان ، وفي العُبَاِب : فَِرَغ فََراًغا ِليَُطاِبَق َمْصَدَره ،األَْولَى كَسِمَع ؛  الماُء ، كفَِرَح : اْنَصبَّ ، فَِرغَ و

َكةً ، وال قائَِل بِ  فََرًغا ، بالَكْسِر ، فِفيِه إِشاَرةٌ ِلَما قُْلنَا ، وأَّما إذا كاَن كفَِرَح ، فَيَْلَزُم أَْن يَُكوَن َمْصَدُره ْل.، ُمَحرَّ  ه ، فَتَأمَّ

 قال : : الَجَزُع والقَلَُق ، الفََراَغةُ و

َتطارُ  الَفرَاَغةِ َيكاُد ِمَن   ُيسح
ُجِل ، ، الفَُراَغةُ و ّمِ : نُْطفَةُ الرَّ . بالضَّ  أي َمنِيُّه ، نَقَلَه ابُن ِسيَده والَجْوَهِريُّ

 ُخَوْيِلٍد األََسِدّي في قَتِْل اْبِن أَِخيِه ِحبَاِل بِن َسلََمةَ بِن ُخَوْيِلٍد :قال ُطلَْيَحةُ بُن  ، الفََراغِ  ، بالَكْسِر : الِفْرغُ و

مح  وهنــــــــــَُ لــــــــــُ تـــــــــــُ قــــــــــح وحِم ِإذح تـــــــــــَ مح ابلــــــــــقــــــــــَ كــــــــــُ نــــــــــ  ا  ــــــــــَ مــــــــــَ  فــــــــــَ

وا     ــَيحســــــــــــــــُ واـــــــــــــــــــــــــــــ  أَل مــُ لــِ ا ِ ـــــــــــــــــــــــــــــ  وِإنح مَل ُيســــــــــــــــح  ؟بــِرِجـــــــَ
  

 أَْنَشَد :وَ 

َن  ذح ُك أَذحواٌد ُأخــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ــــــــــــــِإنح ت َوٌة  (7)ف  وِنســــــــــــــــــــــــــــح

ذح      م تــــــــــَ لــــــــــَ ــــــــــَ وا فـ بــــــــــُ اهــــــــــَ رحغــــــــــً ا ِ  فــــــــــِ بــــــــــَ ِر حــــــــــِ تــــــــــح قــــــــــَ  بــــــــــِ

  
َمْخَشِريُّ : وَكذا َذَهبَْت ِدماُؤُهمِ  َهَدًرا أْي : باِطالً  ويُْفتَُح ، بالَكْسِر : ، فِْرًغا َذَهَب َدُمهُ  يُقَاُل :و  .فَْرًغا لَم يُْطلَُب بِِه ، وزاَد الزَّ
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 َوِمْنهُ قَْوُل ُرْؤبَةَ : ، الفاِرغُ  : األَْفَرغُ و

__________________ 
 ( يف النهاية : واسض اخلطو.1)
 .«هتو »( عن التكملة وابألصر 2)
 ب والتكملة.واألصر كالتهذي« طاف به جنيب»( يف اللسان : 3)
هنا ويف الشــرح ا ونقر الشــارح النص عنها ا ويف اللســان فســر األرز ابلقوس نفســها تشــبيهاً « أزر  لبة»( التهذيب واللســان ا ويف التكملة : 4)

 هلا ابلشجرة الجي يقا  هلا األرزة.
 ( كما يف التهذيب.5)
 ( انظر التعلي  يف ا اشية قبر السابقة.6)
 .«أخذن»بد  « أص »ية : ( يف التهذيب بروا7)
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ِغ  غحشــــــــــــــــــــــَ َك مَل ُيشــــــــــــــــــــــَ ــــــــعــــــــُ ي طــــــــِ ُت َأســــــــــــــــــــــح ــــــــح ن وح كــــــــُ ــــــــَ  ل

ُر      ثـــــــــح وُ  مـــــــــِ غـــــــــُ شـــــــــــــــــــــــح
َ
ا امل رحيب ا ومـــــــــَ رَيِ شـــــــــــــــــــــــِ  األَفــــــــــح

  
ْلِو. بِفَْرغِ  ، ُشبَِّهْت ِلَسعَتَِها فَْرغٍ  يَِسيُل َدُمها ، كأَنَّها ذاتُ  الَواِسعَةُ  هي : ، الفَْرَغاءُ  الطَّْعنَةُ  ِمَن الَمَجاِز :و  الدَّ

َغهُ تَْفِريغًا َصبَّهُ ،  :أَْفَرَغهُ إِْفَراًغاو ْلُو ، أي : تَُصبُّ ، وقِيَل  تُْفَرغُ  ، أي : أْصبُْب ، َكما (1) (رَبَّنا َأْفرِْغ َعَلْينا َصْْباً )، وفي التَّْنِزيِل  كفَرَّ الدَّ

 ْشتَِمُل َعلَْينَا ، وُهَو َمَجاٌز.: أَْنِزْل َعلَْينَا َصْبًرا يَ 

ماَء : أَراقََها. أَْفَرغَ و  الّدِ

 .«؛ ال يُْدَرى أَْيَن َطَرفَاَها الُمْفَرَغةِ  ُهْم َكاْلَحْلقَةِ »الَجَوانِِب َغْيَر َمْقُطوَعٍة ، وفي األََساِس :  ُمْصَمتَة إذا كانَتْ  : ُمْفَرَغةٌ  َحْلقَةٌ  يُقَال :و

غَ  َوقََرأَ الَحَسُن البَْصِريُّ ، وأَبو َرَجاٍء والنََّخِعيُّ ، وِعْمَراُن بُن َجِريٍر : َحتَّى إَِذا وِف : إِْخالُؤَها ،الظُّرُ  تَْفِريغُ و وتَْفِسيُره :  (2)َعْن قُلُوبِِهْم  فُّرِ

غَ ـ  في ِكتاِب الشَّواذِّ ـ  أَْخلَى قلُوبَُهْم ِمَن الفََزعِ ، وقاَل اْبُن ِجنِّي  َع ، واْفُرْنِقَع ، بَمْعنًى واِحٍد.، وفُزِّ  فُّرِ

غٍ  يَِزيُد بُن َربِيعَةَ بنِ و ثٍ  ُمفَّرِ َغهُ  َجّده راَهَن َعلَى أَْن يَْشَرَب ُعسًّا ِمْن لَبٍَن ، يُقَاُل : إنَّ  شاِعرٌ  الِحْميَِريُّ : ، كُمَحّدِ  َوقاَل ابُن الَكْلبِّيِ  ُشْرباً ، ففَرَّ

غٍ  ُهَو يَِزيُد بُن ِزيَاِد ْبِن َربِيعَةَ بنِ ـ  في نََسِب ِحْميَرَ ـ  ، وكاَن َحِليفاً آلِل خاِلِد بِن أَِسيِد ْبِن أَبِي الِعيِص بِن أَُميَّةَ ، قال : ولَهُ اليَْوَم َعِقٌب  ُمفَّرِ

 بالبَْصَرةِ ، وهَكذا قََرأْتُهُ في أَْنَساِب أَبِي ُعبَْيٍد أَْيضاً.

 اللَّبَِن. ِل : الغَِزيَرةُ :ِمَن اإِلبِ  الُمْستَْفِرَغةُ و

 أْي : ِمْن َعْدِوَها. ال تَدَِّخُر ِمْن ُحْضِرَها َشيئاً ، الَّتِي الَخْيل : ِمنَ  الُمْستَْفِرَغةُ  ِمَن الَمَجاِز :و

 َء.َوفي اْصِطالحِ األَِطبّاِء : تَكلََّف القَيْ  : تَقَيَّأَ ، اْستَْفَرغَ و

 ولَم يُْبِق ِمْن ُجْهِده َشْيئاً. بََذَل طاقَتَهُ  في َكذا ، أي : ُهوَدهُ َمجْ  اْستَْفَرغَ  ِمَن الَمَجاِز :و

غَ و غَ  يُقَال : تََخلَّى ِمَن الشُّْغِل ، أي ، تَفَرَّ ُغوا»الَحِديُث :  ِلَكذا ، وِمْن َكذا ، وِمْنهُ  تَفَرَّ ْنيَا ما اْستََطْعتُم تَفَرَّ  .«ِمْن ُهُموِم الدُّ

ِمَن الَمَزاَدةِ لنَْفِسي ماًء : إذا اْصَطبَْبتَهُ ، وفي  اْفتََرْغتُ و َصبَْبُت َعلَى نَْفِسي ، : اْفتََرْغتُ  َوفي العُبَاِب : اًء : َصبَْبتُه ،ِلنَْفِسي م اْفتََرْغتُ و

 نَْفِسه. (3)َعلَى نَْفِسه الماَء ، َوَصبَّهُ َعلَيِه ، وفي األَساِس : رأَْيتُهُ يَْغتَِرُف الماَء ، ثُمَّ يَْفتَِرُغه َعلَى  أَْفَرغَ   :اْفتََرغَ  اللَِّساِن ،

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

تَْيِن ، أي : فُُرغٌ  إِناءٌ  غٌ  ، بَضمَّ ًغا أي : (4) فُُرًغا يُل : وأَْصبََح فَُؤاُد أُّمِ ُموَسى، كذُلٍُل بَمْعنَى ُمَذلٍَّل ، َوبِِه قََرأَ الَخلِ  ُمفَرَّ  .ُمفَرَّ

تَْيِن ، فُُرغٌ  قَْوسٌ وَ   ، كِكتَاٍب : بغَْيِر َوتٍَر ، وقِيَل : بِغَْيِر َسْهٍم. فِراغٌ و ، بَِضمَّ

 ، بالَكْسِر : بغَْيِر ِسَمٍة. فَِراغٌ  نَاقَةٌ وَ 

 ، بالفَتْحِ : السَّياَلن. الفَْرغُ و

َر بِه قَْوُل أَبِي النَّْجِم الّسابُِق  فَِراغُ وَ  َن. (5)النّاقَِة ، بالَكْسِر : َضْرُعها ، وهكذا فُّسِ  ، أَراَد أَنَّه قَْد َجفَّ ما فِيِه ِمَن اللَّبَِن فَتَغَضَّ

 ، كأَِميٍر : العَِريُض. الفَِريغُ و

 : عنههللارضي، قال النَِّمُر بُن تَْولٍَب ، ، أي َحِديٌد  فَِريغٌ  َسْهمٌ وَ 

ــــــــــــــــــغَ  رِي ــــــــــــــــــَ رِِه  ف دح ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  ق ل راِر عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــغــــــــــــــــــِ  ال

ا      مــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ ُه والــــــــــــــــح قــــــــــــــــَ َواهــــــــــــــــِ ك  نـــــــــــــــــَ (6)فشــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .250( سورة البقرة اآية 1)
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 .(فُ زِّعَ )والقراءة املشهورة :  23( سورة سبب اآية 2)
 نفسه.( يف األساس : أي يفرغه عل  3)
ا وقد تقدم عن أيب اهلذير أنه قرأ : َفرًِغا ا وقرأت أيضـــاً : ِفرحًغا بكســـر فســـكون انظر  (فارِغاً )والقراءة املشـــهورة :  10( ســـورة القصـــص اآية 4)

 (.حاشية)اللسان 
 ( يعين قوله :5)

 طاويٍة جنيب ِفراٍي عثجرِ 
 القاموس ا والذي يف مادة هزع وهن  :( األصر واللسان وهبامشه : كذا ابألصر هنا ويف شرح 6)

ــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــبرســـــــــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــمــــــــــــــــــًا ل

ــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــه وال  فشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ن

  

 .«كذا يف الصحاحوَ 
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ينٌ   : إذا كاَن َحِديَد اللَِّساِن. فَِريغٌ  َكذِلَك ، وَكذِلَك َرُجلٌ  فَِريغٌ  وِسّكِ

 ، كِكتَاٍب : َسِريُع الَمْشيِ ، واِسُع الُخَطا. فَِراغٌ  َرُجلٌ وَ 

 َعلَيِه الماَء : َصبَّهُ ، َعن ثَْعلٍَب ، وأَْنَشَد : فََرغَ وَ 

نَ  َرغـــــــــح ُه  فــــــــــَ نـــــــــَ يــــــــــح قـــــــــَ ِب مُث  ســـــــــــــــــــــــَ لـــــــــح َو  يف الـــــــــقـــــــــَ  اهلـــــــــَ

رِ      جـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــن ُاِ ال زحِن ابأَلعـــــــــح اابِت مـــــــــاِء ا ـــــــــُ ـــــــــَ ب  صـــــــــــــــــــــــُ

  
ةُ الواِحَدةُ ِمن اإِلْفَراَغةُ وَ   .«إِْفَراَغاتٍ  َعلَى َرأِْسه ثاَلثَ  يُْفِرغُ  كانَ » : (1)الَحِديُث  ، وِمْنهُ  اإِلْفَراغِ  : الَمرَّ

 ِعْنَد الِجَماعِ : َصبَّ ماَءهُ. أَْفَرغَ وَ 

ةَ وَغْيَرُهَما ِمَن الَجَواِهِر الذّائِبَِة : أَْفَرغَ وَ   ، كُمْكَرٍم : َمْصبُوٌب في قَالٍَب ، لَْيَس بَمْضُروٍب. (2) ُمْفَرغٌ  . وِدْرَهمٌ َصبََّها في قَالَبٍ  الذََّهَب والِفضَّ

ْلِو ، كَمْقعٍَد : ما يَِلي ُمقَدََّم الَحْوِض. َمْفَرغُ وَ   الدَّ

 : اإِلنَاُء الَواِسُع. الفَْرَغانُ و

 .(3) لَها واِحداً ، وال اْشتَقَّها بالَكْسِر : األَْوِديَةُ ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، ولم يَْذُكرْ  الِفَراغُ و

ّي :وَ   : األَْرُض الُمْجِدبَةُ ، قال ماِلٌك العَِليِميُّ : الفَْرغُ  قاَل اْبُن بَّرِ

و ح  بـــــــــــــــُ كـــــــــــــــح ِرمٍي مـــــــــــــــَ نح غـــــــــــــــَ اًء مـــــــــــــــِ ُج جنـــــــــــــــَ  انـــــــــــــــح

و ح      ـــــــــــغـــــــــــُ ُدالُن وال ـــــــــــح ي ـــــــــــ  ـــــــــــنـ ه ال ـــــــــــح ي لـــــــــــَ قـــــــــــَ  عـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــُ  يـ

  

َساداً و   جَمحُهو ح  بَفرحيٍ ات ِ  َأجح

ْلِو : َمَصابَُّها ، َجْمعُ  َمفَاِرغُ وَ   .َمْفَرغٍ  ، كما في األََساِس ، أَْو َجْمعُ  فَْرغٍ  الدَّ

 .الفَاِرغَ و في الدَُّعاِء : اللُهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك العَْيَش الّراِفَغ ، والبالَ وَ 

 .فاِرغٌ  ِمَن الَمَجاِز : يُقَاُل : هذا َكالمٌ وَ 

 لََك. ألَْفَرَغنَّ  :ـ  في الَوِعيدِ ـ  يُقَالُ وَ 

ُر ِمْنه ، أي : يُْستَْحيَا ويُْخَجُل ، وِمْنهُ  أَْفَرغَ  قَدْ وَ  من إِناٍء  أَْستَْفِرغُ  أَنَا» قَْوُل األَْخَطِل في َحّقِ الشَّْعبِّيِ : (4)َعلَْيِه َذنُوباً : إذا ناَطقَه بما يُتََشوَّ

  َسعَةَ ِحْفِظ الشَّْعبِّيِ.يُِريدُ « ِمْن أَواٍن َشتَّى يَْستَْفِرغُ  واِحٍد ، وهو

مُّ : بَمْعنَى الُمْفَرغُ و َر قَْوُل ُرْؤبَةَ : اإِلْفراغِ  ، بِضِم الِميِم وفَتِْحَها ، فالضَّ  ، والفَتُْح بَمْعنَى الَمْوِضعِ ، وبِِهَما فُّسِ

َفِ  الَغرحِب َرِحيِب  رَيِ مِبدح َفح
 امل

 قاَل َعِديُّ بُن َزْيٍد الِعبَاِديُّ يَِصُف فََرساً : َعالهُ َحتّى َغّطاهُ ، : فَْشغًا ، كَمنَعَهُ ، فََشغَهُ  : [فشغ]

ٌة  ُه ُقصــــــــــــــــــــــــــــــ  تح لــــــــــــــــَ غــــــــــــــــَ يَبح  فشــــــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــاجــــــــــــــــِ

م     ـــــــــــَ ل ـــــــــــظـــــــــــ  ُر مـــــــــــا يف ال بحصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــُ ُ تـ اح ـــــــــــعـــــــــــَ  ِه وال

  
يَةُ  الُمْنتَِشَرةُ  َوهي : ، الفاِشغَةُ و الفَْشغاءُ  النّاِصيَةُ  ِمْنهُ و ، كفَشَّغَهُ تَْفِشيغًا ةُ. فََشغَتِ  للعَْيِن ، وقَدْ  الُمغَّطِ  النّاِصيَةُ والقُصَّ

قَاُء. ، الفَُشاغُ و ْقعَةُ ِمْن أََدٍم يُْرقَع بَِها الّسِ  كغَُراٍب : الرُّ
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 ِمثَاٍل َعلَى عاَدتِه ، َوفِيِه َوْجَهاِن : يَُخفَّفُ أَْوَرَدهُ الَجْوَهِريُّ ، ولَم يَْضبِْطهُ بَوْزٍن وال  فَيُْفِسُدَها ، ويَْعلُوها نَباٌت يَْلتَِوي َعلَى األَْشَجارِ  أَْيضاً :و

ّيٍ عن األَْزَهِرّيِ ، وَكذِلَك نَقَلَهُ الَهَرِويُّ في الغَِريبَْيِن ، والّصاَغاِنيُّ في ِكتَابَْيِه  ويَُشدَُّد ، َمْخَشِريُّ في العَْيِن  (5)كما نَقَلَه اْبُن بَّرِ ، وأَْوَرَدهُ الزَّ

 ، فليُْنَظْر ذِلَك. (6)الُمْهَملَِة 

 يَْعلُو الشََّجَر ويَْلتَِوي َعلَْيِه. : اللِّْبالبُ  الفَْشغَةُ و

 .(7)، فليُْنَظْر ذِلَك « قََصبَةٌ في َجْوِف قََصبَةٍ »هكذا نَصُّ العُبَاِب ، وَوقََع في اللَِّساِن :  قُْطنَةٌ في َجْوِف القََصبَةِ   :الفَْشغَةُ  قال اللَّْيُث :و

ةِ  أَْيضاً : الفَْشغَةُ و ُث :قال اللَّيْ  ْوَصالَّ َمْعُروفَةٌ ، ِهَي الَّتِي يَأُْكُل َجْوفََها  م ، وُهَو أَْيضاً الّصاُصلَّى (8) ِلَحِشيَشةٍ  اسمٌ  ما تَطايََر ِمْن َجْوِف الصَّ

 ِصْبيَاُن الِعَراِق.

__________________ 
 ( الذي يف اللسان والنهاية : يف حديث الغسر.1)
 يف األساس : درهم ُمفحرَي ومفر ي.( 2)
  وز أن يكون مجض فرحي الداّلء.« فراي»( كذا ابألصر واللسان ويف معجم البلدان 3)
 ( الذي يف األساس : وقا  األخطر للشعيب.4)
ك اِء ا والُفشاع مثا  الص داع.5)

ُ
 ( نظر له يف التكملة : الُفّشاع مثا  امل

 ا ابلغا املعجمة ا وضبطه ابلقلم ابلتشديد. ( الذي يف األساس : الُغشاي6)
 كاألصر.« قطنة»( ويف التهذيب والتكملة : 7)
 ( يف اللسان نبت يقا  له صاصل  وقير هو حشيش أيكر جوفه صبيان العرا .8)
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 أَْفَشغَ  ، َذا َضِفيَرتَْيِن ، السالمعليهأَنَّه كاَن آَدُم ، »:  عنههللارضيَحِديُث أَبِي ُهَرْيَرةَ ،  ، قالَهُ الليث ، وِمْنهُ  (1) الثَّنِيَِّة : ناتِئُها أَْفَشغُ  َرُجلٌ و

 أي : ناتِئَُهَما ، خاِرَجتَْيِن َعْن نََضِد األَْسنَاِن. «الثَّنِيَّتَْينِ 

قَُها أَْفَشغُ  َرُجلٌ و  اللَّْيُث أَْيضاً. ِلَسعَِة ما بَْينَها ، قالَهُ  األَْسنَاِن : ُمتَفَّرِ

 َوِمْنهُ قَْوُل ُرْؤبَةَ : كِمْنبٍَر : َمْن يَُواِجهُ صاِحبَهُ بالَمْكُروِه ، ، المْفَشغُ و

يـــــــــــــــِف  نـــــــــــــــِ َواَ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح غِ أَبن  أَقـ شـــــــــــــــــــــــــــــَ فح  املـــــــــــــــِ

غِ      مــــــــــَ غــــــــــح مــــــــــَ ُ
ِذِب املــــــــــ ــــــــــكــــــــــَ رِت ال لــــــــــح رٌت كــــــــــخــــــــــَ لــــــــــح  خــــــــــَ

  
 واألُولى الصواُب.« أَْو يَْفَدحُ »وفي بَْعِض النَُّسخِ ،  يَْقَدُع الفََرَس ويَْقَهُرهُ  هو الذي أَوْ 

ُجُل الَمنُونُ  كُمْحِسٍن : الُمْفِشغُ و  إذا قَلَّ َخْيُره. : أَْفَشغَ  القَِليُل الَخْيِر ، وقد الرَّ

 : َكْبٌش َذَهَب قَْرناهُ ، َكذا وَكذا. األَْفَشغُ و

 بِِه. أَْفَشغَهُ  وَكذا َضَربَه بِهِ  أيْ  َزْيًدا السَّْوطَ  أَْفَشغَ و

 وَعالهُ َوَكسَّلَه ، وأَْنَشَد ألَبِي ُدَؤاٍد : : َغلَبَهُ  تَْفِشيغًا النَّْومُ  فَشَّغَهُ  قال األَْصَمِعيُّ :و

ٌد  زَاٌ  عــــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــِإذا غــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

يبحِ      هُ كـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــ  غـــــــــــــــــــَ امُ  َفشـــــــــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــَ
َ

 املـــــــــــــــــــ

  
 َظَهَر وَكثَُر. ُء :الشَّيْ  اْنفََشغَ و

ُجُل : غَ تَفَشَّ و ،  تَفَشَّغُوا أنَّ َوْفَد البَْصَرةِ أَتَْوهُ وقَدْ »:  عنههللارضيَحِديُث ُعَمَر  وِمْنهُ  (2)« وفي نُْسَخٍة : أَْخَشَن ثِيَابِه لَبَِس أََخسَّ ثِيَابِه ، الرَّ

ثِيابِِهْم ،  (3)قَاَل َشِمٌر : أي لَبُِسوا أَْخَشَن  «فقالُوا : تََرْكنَا الثِّيَاَب في الِعيَاِب ، وِجئْناَك ، قال : اْلبَُسوا وأَِميُطوا الُخياَلءَ  ؟فقَاَل : ما هِذه الَهْيئَةُ 

َمْخَشِريُّ في الفائِِق  ولَم يَتََهيَّأُوا ِلِلقائِه ، وقاَل الزَّ
ُجُل نَْفَسهُ ،  (5)فاً ِمْن تَقَشَّفُوا ، والتَّقَشُُّف : أَن ال يَتَعَاَهَد : أَنَا ال آَمُن أَْن يَُكوَن ُمَصحَّ  (4) الرَّ

 .عنههللارضيَرفُوا ِمْن ُخُشونَِة ُعَمَر قال : فإِْن َصحَّ ما َرَوْوهُ فَلَعَلَّ َمْعنَاهُ أَنَُّهْم لَم يَْحتَِفلُوا في الَمالبِِس ، َوتَثَاقَلُوا في ذِلَك ، ِلَما عَ 

فِيِه الدَُّم ، أي : َغلَبَهُ  تَفَشَّغَ  فِيِه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب ، فاالْنتَِشاُر للشَّْيِب ، والَكثَْرةُ للدَِّم ، يُقَاُل : فِيِه الشَّْيُب أَْو الدَُّم : اْنتََشَر وَكثَُر ، فَشَّغَ تَ و

 وتََمشَّى في بََدنِه ، وِمْنهُ قَْوُل ُطفَْيٍل الغَنَِوّيِ :

دح وَ  اضـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــا قـــــــــــَ ىت  كـــــــــــَبن  خمـــــــــــَ تح حـــــــــــَ نـــــــــــَ   لـــــــــــَِ

ا     هـــــــــَ غـــــــــَ َفشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ ضِ  تـ لـــــــــ  تح بـــــــــظـــــــــُ يحســـــــــــــــــــــــَ ٌض ولـــــــــَ لـــــــــح   ـــــــــَ

  
ُجلُ  تَفَشَّغَ و  واْفتََرَعَها. وَوقََع َعلَْيَها الَمْرأَةَ : َدَخَل بَْيَن ِرْجلَْيَها الرَّ

ُجلُ  تَفَشَّغَ  َحَكى اْبُن َكْيَساَن :و  ولَم تََرهُ. غاَب فِيَها قِيَل : إذاو نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، البُيُوَت : َدَخَل بَْينََها ، الرَّ

 َوَكذِلَك الَجَمُل النّاقَةَ. فاُلنًا : َعالهُ وَرِكبَهُ ، الدَّْينُ  تَفَشَّغَ و

 بَِها فُوِشغَ  بَْينَُهَما ، وقَدْ  فاَشغَ  : (6) ى تَْحتََها ، فَتَْرأَُمه ، تَقُولُ : أَْن يَُجرَّ َولَُد النّاقَِة ويُْنَحَر ، وتُْعَطَف َعلَى َولٍَد آَخَر يَُجرُّ إِلَْيَها ، فيُْلقَ  الُمفاَشغَةُ و

 قال الحاِرُث بُن ِحلَِّزةَ :

ُه  ي لــــــــــــــــــَ رحثــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ّرِرُُه واَل يـ اًل  ــــــــــــــــــَُ طــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــَ

ر       غِ جــــــــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــَ
ُ

م  اِبإِلرحآِم  املــــــــــــــــ (7)هــــــــــــــــَ
 

  
ي بِِه َرأَْسهُ ، َوَظَهَرهُ ُكلَّهُ ، ما َخال َسنَاَمهُ  النّاقَةَ : فاَشغَ  َكذا في التَّْهِذيِب ، والَِّذي في الُمْحَكِم :  إذا أَراَد أَْن يَْذبََح َولََدها ، فََجعََل َعلَْيِه ثَْوباً يُغَّطِ

ه َحْيُث تََراهُ ، ثُمَّ يُْؤَخذُ  ى َعْنهُ أُمُّ َعْنهُ الثَّْوُب فيُْجعَُل َعلَى ِحَواٍر آَخَر فَتَرى أَنَّهُ اْبنَُها ، ويُْنَطلَُق  ، فيَْرَضعَُها يَْوما أَْو يَْوَمْيِن ، ثُمَّ يُوثَُق ، وتُنَحَّ

 باآلَخِر فيُْذبَُح.

غاُر ، الِفَشاغُ و  َوهو نَْحُو الِقَراِف في الَمْهِر. كِكتَاِب ، الّشِ
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 وَكغَُراٍب وُرّماٍن : َويُوَجُد ُهنَا في بَْعِض النَُّسخ ِزيَاَدة قوله :َكما في اللَِّساِن ،  ، كالتَّفَشُّغِ  الَكَسُل ، أَيضاً : الِفشاغُ و

__________________ 
 ( يف التهذيب : انبتها.1)
 ( وهي عبارة اللسان ا واألصر كالتهذيب.2)
 أخّ  ثياهبم واملثبت كاللسان َوالنهاية.» 119/  3والفائ   181/  16( يف التهذيب 3)
 .120 / 3( انظر الفائ  4)
 ( األصر والفائ  ويف النهاية واللسان عن الزخمشري : أن ال يتعهد.5)
 ( يف التهذيب : يقا  : فاشغها وفاشغ بينهما.6)
 .«. ابإلرزامِ .. بطرٌ »( التهذيب برواية : 7)
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َتِشُر وُهو ُمَكرٌر َمَض ما َمر   ا يـَتَـَفش غُ و  نـََباٌت يـَلحَتِوي َعَل  الش َجرِ  فُُه.أي يـَنـح َبِغي َحذح  َلُه آنِفاً ا فـَيَـنـح
 * ومّما يُْستَْدَرُك علَيِه :

 الشَّْيُب ، وتََشيَّعَهُ ، وتََشيََّمهُ ، وتََسنََّمهُ بَمْعنًى واِحٍد ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ. تَفَشَّغَهُ 

 .كاْنفََشغَ  ُء : اتََّسَع واْنتََشَر ،الشَّيْ  فََشغَ وَ 

ةُ  تَفَشَّغَتِ وَ   .فََشغَتْ  : ِمثْلُ الغُرَّ

 : َعالهُ بِِه. فَْشغًا بالسَّْوطِ  فََشغَهُ وَ 

َمْن طاف فقَْد »،  تَفَشَّغَتْ  ، قال لَهُ ُمْسِلٌم األَْعَرُج : ما هِذِه الفُتْيَا الَّتِي قَدْ  عنهماهللارضيفي َحِديِث اْبِن َعبّاٍس ، و الَولَُد : َكثُُروا ، تَفَشَّغَ وَ 

 أي : اْنتََشَرْت ، ويُْرَوى قَْد تََشقَّقَْت ، وتََشعَّفَْت ، وتََشعَّبَْت. «، وِإْن َرَغْمتُمْ  وسلمعليههللاصلى، قال : ُسنَّةُ نَبِيُِّكم ، « َحلَّ 

 الَخْيُر في بَنِي فاُلٍن : إذا َكثَُر وفََشا. تَفَشَّغَ  : يُقَالُ وَ 

 فاَشغَهُ باألَْمِر : َعاَجلَهُ بِه ساَعةَ لَِقيَهُ.وَ 

اِد المعَجَمةِ ـ  العُودَ  فََضغَ  : [فضغ]  َهَشَمهُ. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اْبُن ُدَرْيد : أيْ  فَْضغًا كَمنََع ،ـ  بالضَّ

 ، َكذا في العُبَاِب ، واللَِّساِن ، والتَّْكِملَِة. فَْضغًا الَكالمَ  يَْفَضغُ  كِمْنبٍَر : َمْن يَتََشدَُّق ويَْلَحُن ، كأَنَّهُ  ، َضغُ الِمفْ و قال :

ُع الّرائَِحِة وقَدْ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل اْبُن َعبّاد : ُهوَ  الفَغَّةُ  : [فغغ]  .تَفُغُّنِي فَغًّا الّرائَِحةُ  غَّتْنِيفَ  تََضوُّ

 قُْلُت : وأَْصلُه : الفَْوَغةُ ، كما َسيَأْتِي قريبا.

أي : َشَدَخهُ ، زاَد األَْزَهِريُّ بالعََصا ، َوأَْوَرَدهُ يَْعقُوُب في البََدِل ،  ثَلَغهُ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أي َرأَْسهُ ، كَمنََع ، فَلَغَ  : [فلغ]

 كما تَقَدََّم. «الِعتَْرةُ  تُْفلَغُ  رأِْسي ، كما يُْفلَغْ  إِنِّي إِْن آتِِهمْ »ُرِوَي الَحِديُث :  : فأُْبِدَل ِمْن ثاِء ثَلََغ ، وبُِكّلٍ ِمْنُهَما (1)أي 

 ُك َعلَْيه :* ومّما يُْستَْدرَ 

 ُء : تََهشََّم.الشَّيْ  تَفَلَّغَ 

َكةً ، الفََوغُ  : [فوغ] َخُم في الفَِم ، وُهوَ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الّصاَغانِي ، نَْقالً عن بَْعِضِهْم : ُهوَ  ، ُمَحرَّ  .أَْفَوغُ  الضَّ

 فاَحْت. أي : الّرائَِحةُ ، فَاَغتِ  قال اْبُن َعبّاٍد :و

يِب : فَْوَحتُه ، فَْوَغةُ  اْبُن األَثِيِر : قَالَ و يِب َكفَْوَعتِِه ، قال األَْزَهِريُّ : فَْوَغةُ  يُْرَوى بالعَْيِن َوبالغَْيِن ، وقاَل ُكَراع : الّطِ لَم يَقُْلَها أََحٌد َغْيُره وَ  الّطِ

 ِة ، قال األَْزَهِريُّ : كأَنَّهُ َمْقلُوٌب ِعْنَدهُ.ِمَن الفاِغيَ  فَْوَغةٌ و ، قال : ولَْسُت ِمْنَها َعلَى ثِقٍَة ، قال َشِمٌر :

َمةُ  الفائِغَةُ  قال اْبُن األَْعَراِبّيِ :و يِب وَغْيِره. : الّرائَِحةُ الُمَخّشِ  ِمَن الّطِ

 قُْلُت : وكأَنَّهُ َمْقلُوُب الفاِغيَِة.

ُب باْغ. : ة ، بَسَمْرقَْنَد. فاغُ و  قُْلُت : وهو ُمعَرَّ

 مع الغني فصل الكاف
 هذا الفَْصُل َمْكتُوٌب بالُحْمَرةِ ، ألَنَّهُ ِمْن ِزيَاداتِِه.

ّمِ وَوقََع في التَّْكمِ  نَْهٍر بَِهراةَ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقاَل الّصاَغانِيُّ : ُهَو اْسمُ  ، كَسَحاٍب ، َكَراغٌ   :[كرغ]  .(2)لَِة َضْبُطه بالضَّ

 مع الغني فصل الالم
 َزَعُموا ، قال : ولَْيَس بثَبٍَت. َضَربَهُ بَِها ، ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أيْ  لَتْغًا بِيَِدِه ، كَمنَعَهُ  لَتَغَهُ  : [لتغ]



11081 

 

 َسواٌء. لََدَغهُ  : ِمثْلُ  لَتَغَهُ  قال َغْيُره :و

َكةً ، اللَّثَغُ  : [لثغ] يِن إِلَى الثّاِء ، اللُّثْغَةُ و ، ُمَحرَّ ُل اللَِّساِن ِمَن الّسِ ّمِ : تَحوُّ ُل َمْصَدٌر ، والثّانِي اْسٌم. ، بالضَّ  نَقَلَهُ اللَّْيُث ، األَوَّ

 : األَْلثَغِ  َوأَْنَشَدنَا بَْعُضُهْم في ِحَكايَةِ  أَْو ِمَن الّراِء إِلَى الغَْيِن ،

__________________ 
 ( كذا ابألصر ويف اللسان : أي أن فاء فلغ بدٌ  من  ء ثلغ.1)
 ( قيدها ايقوت : كراي ابلفتح وآخره غا معجمة.2)
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ي  يــــــــــقــــــــــِ اَم وغــــــــــِ غــــــــــَ َغ ا ــــــــــَ كــــــــــَ نــــــــــح ُ
ُب املــــــــــ غــــــــــَ  َتشــــــــــــــــــــــــح

غح      غــــــــــــ  كــــــــــــَ اٌب مــــــــــــُ غــــــــــــَ ٌغ شــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــ  ٌغ ســــــــــــــــــــــــــُ  َأمحــــــــــــحَ

  
 يريد :

ي  رَاَم ورِيــــــــــــــقــــــــــــــِ َر ا ــــــــــــــَ كــــــــــــــَ نــــــــــــــح
ُ

َرُب املــــــــــــــ  َتشــــــــــــــــــــــــــــح

ر رح      كــــــــــــــــَ رَاٌب مــــــــــــــــُ ٌر شـــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــ  ٌر ســـــــــــــــــــــــــــــُ  َأمحــــــــــــــــحَ

  
ِم ، أَوْ  ِمَن الّراِء إِلَى أَو ٌل في اللَِّسانِ  الياِء ، أَو إِلَى الالَّ ِد بِن يَِزيَد ، َوقاَل اْبُن ُدَرْيٍد : ِمْن َحْرٍف إِلَى َحْرفٍ  ُهَو تََحوُّ :  اللَّثغُ  األَِخيُر َعْن ُمَحمَّ

اِء إذا ُجِعلَْت ياًء ، أَْو َغْينًا.اْختِالٌل في اللَِّساِن ، وأَْكثَ   ُر ما يُقَاُل في الرَّ

ّمِ ، ُهَو ثِقَُل اللَِّساِن بالَكالِم. !لُثْغَتَهُ  قَالَهُ أَبو َزْيد ، يُقَاُل : ما أََشدَّ  وفِيِه ثِقٌَل ، في الَكالمِ  أَْن ال يَتِمَّ َرْفُع ِلَسانِه ُهوَ  أَوْ   بالضَّ

ّمِ ، وال يُقَاُل : اللُّثْغَةِ  بَيِّنُ  أَْلثَغُ  كفَِرَح ، فُهوَ  لَثِغَ  قَدْ وَ   ، أي : بالفَتْحِ. اللَّثْغَةِ  بَيِّنُ  ، بالضَّ

 والعُبَاِب. (1)، َكَما ُهَو نَصُّ اللَِّساِن  ثَغَ أَلْ  ِلسانَه : َجعَلَهُ  لَثَغَ  األَْولَى ، أَْلثَغَ  َكنََصَرهُ : َجعَلَهُ  ، لَثَغَهُ و

َكةً : الفَُم ، اللَّثَغَةُ و ّمِ : ثِقَُل اللَِّسان بالكالِم ، َوبالتَّْحِريِك : الفَُم. لَثَغَتَهُ  وما أَْقبَحَ  لُثْغَتَهُ  َوفي نََواِدِر األَعَراِب : ما أََشدَّ  ُمَحرَّ  ، فبالضَّ

 ْيِه :* وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَ 

اَد فاًء ، َوقِيَل : ُهَو الَِّذي ال يُبَيُِّن : الَِّذي ال يَْستَِطيُع أَْن يَتََكلََّم بالّراِء ، وقِيَل : ُهَو الَِّذي يَْجعَُل الّراَء في َطَرِف ِلَسانِِه ، أَْو يَْجعَ  األَْلثَغُ  ُل الصَّ

 ِضعِ الَحْرِف ، ولَِحَق َمْوِضَع أَْقَرِب الُحُروِف ِمَن الَحْرِف الَِّذي يَْعثُُر ِلسانُه َعْنهُ.الَكالَم ، وقِيَل : ُهَو الَِّذي قَُصَر ِلسانُه َعْن َموْ 

 .اللُّثْغَةِ  ، بَيِّنَةُ  لَثْغَاءُ  ِهيَ وَ 

بالنّاِب ،  اللَّْدغُ  بالفَِم ، واللَّْسُع بالذَّنَِب ، وقاَل اللَّْيُث : اللَّْدغُ  َوقِيَل : ، تَْلَدُغ لَْدًغا والَحيَّةُ ، َكَمنََع ، زاَد اْبُن ُدَرْيِد : العَْقَرُب ، لََدَغتْهُ  : [لدغ]

 العَْقَرُب. تَْلَدغُ  وفي بَْعِض اللُّغَاتِ 

َز إِْعَجاَم الذّاِل َمَع الغَْيِن الُمْعَجَمِة في َمْعن اللَّْدغُ و قال َشْيُخنَا : اهُ فَقَْد َوِهَم ؛ ِلما ُعِلَم أنَّ الذّاَل والغَْيَن ِلْلَحاّراِت ، كالنّاِر ونَْحِوها ، وَمْن َجوَّ

 الُمْعَجَمتَْيِن ال يَْجتَِمعَاِن في َكِلَمٍة َعَربيٍَّة ، انتهى.

ةٍ  اللَّدَغةُ  : (2)قَاَل أَبُو َوْجَزةَ وَ   وأَُعوذُ بَِك أَْن أَُموتَ » الَحِديُث : َوِمْنهُ  ، يغٌ لَدِ و ، َمْلُدوغٌ  فَُهوَ  بفَتِْحِهَما تَْلَداًغاو ، تَْلَدُغ لَْدًغا َجاِمعَةٌ ِلُكّلِ َهامَّ

 ، وال يُْجَمُع َجْمَع السَّالَمِة ؛ ألَنَّ ُمَؤنَّثَهُ ال تَْدُخلُه الهاُء. لَُدغاءُ و ، لَْدَغى وُهَو فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل ، َوَكذِلَك األُْنثَى ، وقَْومٌ  «لَِديغًا

 : ُوقّاٌع في النّاِس. لَُدغاءُ و ، لَْدَغى قَْومٌ  ِمَن الَمَجاِز :و

 نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. بَِها ، (3) نََزَغهُ  ، أي : لَْدًغا بَِكِلَمةٍ  لََدَغهُ  ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً :و

 وَدأْبُه ، وُهَو َمَجاٌز أَْيضاً. ذِلَك فِْعلُه كانَ  كِمْنبٍَر : َمنْ  الِمْلَدغُ و

 َوهو َمَجاٌز أَيضاً. كُزنّاٍر : الشَّْوُك ، وَطَرفُه الُمَحدَُّد ، ، ّداغُ اللُّ  قال ابُن َعبّاٍد :و

. والصَّواُب أَنَّهُ بالفَتْحِ َمَع التَّْشِديِد ، وهو بهاءٍ  اللّّداَغةُ  ِمَن الَمَجاِز أَْيضاً :و َجاِل ، وُمْقتََضاهُ أَْن يَُكوَن بالضّمِ كما ُهو نَصُّ  القاِرَصةُ ِمَن الّرِ

 .لَّداَغة الُمِحيِط ، وفي األساِس : فالٌن قَّراَصةٌ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

َمْخَشِريُّ َوصاِحُب اللَِّساِن. تَْلَدُغه َحيَّةً  (4): إذا أَْرَسْلَت إِلَْيه  أَْلَدْغتُه  ، نَقَلَه الزَّ

 ، وِمْنهُ قَْوُل ُرْؤبَةَ : لُدَّغٌ  ، وَحيّاتٌ  الِدَغةٌ  ، َوَحيَّةٌ  الِدغٍ  ، كُسكٍَّر : َجْمعُ  اللُّدَّغُ و

ي و  َواهــــــــــــــــِ اُت الــــــــــــــــد  يــــــــــــــــّ دَيِ ذاَ  حــــــــــــــــَ (5)الــــــــــــــــلــــــــــــــــ 
 

َد ٍّ      اِذيــــــــــــــــَف مــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ ينِّ مــــــــــــــــَ دَيِ مــــــــــــــــِ فــــــــــــــــح  مــــــــــــــــِ
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 ، أي : َشرٌّ ، َعِن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، وُهَو َمَجاٌز. الِدغٌ  يُقَاُل : أََصابَهُ ِمْنهُ ذُبَابٌ وَ 

يَّةٌ. اللَّْدَغةُ وَ   في اللَِّساِن : اللُّثْغَةُ ، َعاّمِ

ّمِ ، ، لُُصوًغاو ، لَْصغًا الِجْلُد ، كَمنَعَ  لََصغَ  : [لصغ]  بالضَّ

__________________ 
 ... ويف التهذيب : لثغ فالن لسان فالنٍ « ولثغ لساَن َفالٍن إذا صرّيه ألثغ»( يف اللسان : 1)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : أبو خرية.2)
 واألصر كاللسان.« لذعته هبا»( يف األساس : 3)
 واألصر كاللسان والتهذيب.« عليه»( يف األساس : 4)
 .98اللواهي اللدي واملثبت عن الديوان ص ( ابألصر : وذات حيات 5)
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ِحيرِت واللَِّساِن : أي
ُ
ََلُه اجلَوحَهرِي  ا ويف امل  نـََقَلُه الّصاَغاين  أَيحضاً هَكذا ا وَكذا ابحُن الَقطّاِع. يَِبَ  َعَل  الَعظحِم َعَجفاً ا َأ ح

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : أُِكلَْت ِمَن الِكبَِر ، نَقَلَهُ ابُن القَّطاعِ ، وأَْهَملَهُ الَجَماَعةُ. لََضغًا كفَِرحَ األَْسنَاُن ،  لَِضغَتْ  : [لضغ]

ْقلَُق ِلطاِئٍر آَخَر اللَّ  ، قال : ويُقَاُل : (1)َمْعُروٌف ، قال : ال أَْحِسبَهُ َعَربِيًّا  طائِرٌ  كَجْعفٍَر ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ، اللَّْغلَغُ   :[لغلغ]

 َغْيُر اللَّْقلَِق. اللَّْغلَغَ  ، قال الّصاَغانِيُّ : أَراَد أنَّ 

َغهُ : ثَِريَده لَْغلَغَ  قال أَبُو َعْمرو :و  ِمَن األَْدِم ، ونَقَلَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ أَْيضاً. هَكذا. َرّواهُ  وَسْغَسغَهُ وَروَّ

 ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ. (2) ُعْجَمةٌ ولَْخلََخةٌ  ْي :أ لَْغلَغَةٌ  في َكالِمهِ  يُقَاُل :و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 الطَّعَاَم : أََدَمهُ بالّسْمِن والَوَدِك ، نَقَلَهُ ُكَراٌع. لَْغلَغَ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 الَجَماَعةُ. لَْونُه ، َمْبنِيًّا للَمْفعُوِل ، كاْلتُِمَع ، هَكذا َذَكَرهُ الَهَرِويُّ ، وأَْوَرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن ، وقَْد أَْهَملَهُ  اْلتُِمغَ  : [لمغ]

 الَمْشُهوُر. اللَّْمغَاِنّيِ  ، بالفَتْحِ : َمِدينَةٌ بفَاِرَس ، ِمْنَها ابنُ  (3) اللَّْمغانُ وَ 

 أَداَرهُ في فيِه ، ثُمَّ لَْفَظه. أي : (4)أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  ، الَْوغً  اَلَغهُ   :[لوغ]

 لََزَمهُ. : إَِذا يَلُوُغه لَْوًغا فاُلنًا الغَ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

قَلَهُ عنه الّصاَغانِيُّ ، ولَم يَْذُكْر َمْعنَاهُ ، وهو إِتْبَاٌع ، أي : يَُسوُغ في هَكذا نَ  ، كَهيِّن ، لَيِّغٌ  ، وَسيِّغٌ  الِئغٌ  هو سائِغٌ  قال ابُن َعبّاٍد : يُقَاُل :و

 الَحْلِق.

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ّيٍ َعْن ثَْعلٍَب هَكذا. اللَّْوغُ   : السَّواُد الِّذي َحْوَل الَحلََمِة ، نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

 .«ع ل و»ِلْلُمصنِِّف في قلُت : وقَْد تَقَدََّم ذِلَك 

يَاَغةُ و اللَّيَغُ  َواالْسُم : َمْن ال يُبَيُِّن الَكالَم ، كأَْحَمَد ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبو َعْمٍرو : ُهوَ  ، األَْليَغُ  : [ليغ]  يَْرِجُع َكالُمه ُهَو الَِّذي أَوْ  ، اللِّ

 نَقَلَهُ اللَّْيُث. إلى الياِء ، وِلَسانُه

 ِكالُهما َعِن اْبِن األَْعَرابِّيِ. األَْحَمُق ، كاللِّياَغِة ، بالَكْسرِ  : األَْليَغُ و

َكةً : الُحْمُق التّامُّ  اللَّيَغُ و قال :  الَجيَُّد. ، ُمَحرَّ

يْ  ِلْغتُه قال ابُن َعبّاٍد :و  لَِّساِن : النتَِزَعهُ.زاَد في ال راَوْدتُه َعْنهُ ، ، أي : أَِليغُه لَْيغًا َء ، بالَكْسِر ،الّشِ

َق. أي : ، تَلَيَّغَ و قال :  تََحمَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : الَمْرأَةُ الَحْمقَاُء. اللَّْيغَاءُ 

 بالفَتْحِ : األَْحَمُق َعْن ثَْعلٍَب ، والَكْسُر َعن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، وقد تَقَدََّم. اللَّياَغةُ وَ 
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 مع الغني فصل امليم
يُق ، وقِيَل : : الَمْرغُ  : [مرغ]  أَْحَمُق ما يَْجأَى»:  َوقِيَل : لُعاُب الّشاِء ، وُهَو في اإِلْنَساِن ُمْستَعَاٌر ، كقَْوِلِهمْ  اللُّعَاُب ، الُمَخاط ، وقِيَل : الّرِ

َء : َستَْرتُه ، وفي العُبَاِب : أْي ال يَْحبُِس لُعَابَهُ ، وعمَّ بِِه بَْعُضُهم ، وقََصَرهُ ابُن األَْعَرابِّيِ َعلَى أي ال يَْستُُر لُعَابَهُ ، وَجأَْيُت الشَّيْ « َمْرَغهُ 

والُ  الَمْرغُ  اإلْنَساِن ، فَقال :  ِللَخْيِل ، واللُّغَاُم لإِلبِِل ، قال الِحْرَماِزيُّ يَُخاِطُب أََمةً :ـ  ْيَر َمْهُموزٍ غَ ـ  لإلْنَساِن ، والرُّ

ِغ و  فـــــــــــــــــــح ِك ذاَت نــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــ  َر ح كـــــــــــــــــــَ  َأنح تــــــــــــــــــــَ

ِث أو      فــــــــــــح هــــــــــــا ابلــــــــــــنـــــــــــــ  يــــــــــــنــــــــــــَ فــــــــــــِ رحيِ تشــــــــــــــــــــــــــح َ
 ابملــــــــــــ

  
 .(5)الَِّذي يَْجتَِمُع فيِه  بَعَِر الّشاةِ  وفي العُبَاِب : َمِصيرُ  ُمْجتََمعُ   :الَمْرغُ و

__________________ 
 .161/  1( اجلمهرة 1)
قا  أبو عبيدة : اللخلخانية : العجمة ا يقا  : « فبلان رجر فيه خللخانية»( قا  الليث : اللخلخة من الطيب : ضــــرب منه. ويف ا ديث : 2)

 (.خلخ للسان :انظر ا)إذا كاان ال يفصحان. « رجر خللخاين ا وامرأة خللخانية
 غان. ويف موضض آخر الَمَغان من قر  غزنة.( يف معجم البلدان : ملغان ا بدون ألف والم ا ابلفتح والسكون ا وهي الم3)
 .150/  3( اجلمهرة 4)
 ( يف التهذيب : واملري املصري الذي  تمض فيه بعر الشاة.5)
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ْوَضةُ ، أَو : الَمْرغُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  َعْن أَبِي َعْمٍرو ، وابِن األَْعَرابِّيِ أَيضاً. ، كالَمْرَغةِ  الَكثِيَرةُ النَّبَاِت ، ِهَي : الرَّ

 : أََكلَتْهُ. تَْمَرُغه َمْرًغا الّسائَِمةُ واإِلبُِل العُْشبَ  َمَرَغتِ  قال أَبو َحنِيفَةَ : َكَمنََع : أََكَل العُْشَب ، ، َمَرغَ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 فِيه يَْرَعى ، َوأَْنَشَد : في العُْشِب : أَقامَ  العَْيرُ  َمَرغَ  قال أَبُو َعْمٍرو :و

ِب  ريحَ ابلــــــــــــــُعشــــــــــــــــــــــــــــح ُت الــــــــــــــعــــــــــــــَ ــــــــــــــح رَيح ِإيّنِ رَأَي  مــــــــــــــَ

ـــــــــر زَيح      طـــــــــارًا يف ال ـــــــــَ ت ي ُمســـــــــــــــــــــــح ُت أَمحشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح ئ  فـــــــــجـــــــــِ

  
 ِرْبِعّيٍ الدُّبَْيِرّيِ.قُْلُت : ُهَو لِ 

 َرَمى باللُّغَاِم. : كأَنَّهُ  َمْرًغا البَِعيرُ  َمَرغَ  قال ابُن َعبّاٍد :و

غٌ  وبَِكارٌ  قال :  يَِسيُل لُغاُمَها ، وهو في قَْوِل ُرْؤبَةَ : ، كُسكٍَّر : ُمرَّ

ِغ  َمشـــــــــــــــــــــــــ 
ُ

َ  ابملـــــــــــ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ي ل رحضـــــــــــــــــــــــــِ و وعـــــــــــِ ـــــــــــُ ل  َأعـــــــــــح

اِر      كــــــــــــــَ اَش الــــــــــــــبــــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــــَ كح ِر تــــــــــــــَ دح  ابهلــــــــــــــَ
ُ

 ر يِ املــــــــــــــ

  
غُ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو : ال واِحَد لَهاو غٌ  : الُمرَّ  في التَُّراِب. ُمرَّ

غُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :وَ  ُغَها : الَّتِي الُمرَّ  الفُُحوُل. تََمرَّ

غُ  كَسَحابٍَة : ، الَمَراَغةُ و ِغها َمْوِضعُ  أي : ، كالَمراغِ  الّدابَِّة ، ُمتََمرَّ  .«َدَوابِّها الِمْسكُ  َمَراغُ »، وفي ِصفَِة الَجنَِّة :  تََمرُّ

 :ـ  (1)يَِصُف نَاقَةً ـ  قال أَبُو النَّْجمِ وَ 

ِر  فــــــــــــــِ اٍم جمــــــــــــــُح نــــــــــــــَ ر  ســــــــــــــــــــــــــــَ ا كــــــــــــــُ هــــــــــــــَ لــــــــــــــُ فــــــــــــــِ   ــــــــــــــَح

ألحٍي يف      رايِ ألحاًي بــــــــــــــــــَ
َ

رِ  املــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
 َوِعبَاَرةُ اللَّْيِث : ال تَْمتَنُِع ِمَن الفُُحوِل. ُحولَةَ ،األَتَاُن ال تَْمنَُع الفُ  : الَمَراَغةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

جاِل ، َمَراَغةٌ  لَقَّبََها الفََرْزَدُق ال األَْخَطُل ، َوَوِهَم الَجْوَهِريُّ ، أْي : الّشاِعِر ، أُمُّ َجِريرٍ  : الَمَراَغةُ و غُ  أي ِللّرِ جالُ  يَتََمرَّ أَْو لُقِّبَُت ألَنَّ  عليها الّرِ

هُ ُوِلَدْت في ، فإِنََّما يُعَيُِّره ببَنِي ُكلَْيٍب ؛  الَمَراَغةِ  فأَّما قَْوُل الفََرْزَدِق ِلَجِريٍر : ياْبنَ »َوهذا قَْوُل الغُوِرّيِ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :  اإِلبِِل ، َمَراَغةِ  أُمَّ

النّاقَِة الَّتِي أَْرَسلََها َجِريٌر فََجعََل لََها قِْسماً ِمَن الماِء ، وألَْهِل الماِء قِْسًما  (2)اٍد : وقِيَل : هي َمْشَرُب وقاَل ابُن َعبّ « ألَنَُّهْم أَْصحاُب َحِميرٍ 
(3)  ،

 قال الفََرْزَدُق يَْهُجو َجِريًرا :

َن  ةِ ايبــــــــــــــح رَاغــــــــــــــَ
َ

يِن  املــــــــــــــ َك ِإنــــــــــــــ  َن خــــــــــــــالــــــــــــــُ  أَيــــــــــــــح

رُ      عــــــــــاِ  األَفحضــــــــــــــــــــــــَ ٌش ُذو الــــــــــفــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ بـ  خــــــــــاِد حــــــــــُ

  
 : أُمُّ َجِريٍر ، لَقَّبََها بِه األَْخَطُل َحْيُث يَقُوُل : الَمَراَغةُ  قاَل الَجْوَهريُّ :وَ 

ُن و  ــــــــــــــــح ةِ اب رَاغــــــــــــــــَ
َ

ارَُه  املــــــــــــــــ ــــــــــــــــَ ي ٌ  َأعــــــــــــــــح ــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــاب

اَلال     ُذوُ  مـــــــــــــِ ِة مـــــــــــــا تـــــــــــــَ رِيـــــــــــــبـــــــــــــَ َف الـــــــــــــغـــــــــــــَ ذح  قـــــــــــــَ

  
هُ كانَتْ  جاِل ، ويُْرَوى  َمَراَغةً  أَراَد أُمَّ ونَقََل الّصاَغانِيُّ هذا القَْوَل في التَّْكِملَِة ، ثُّم قاَل : والَِّذي قالَهُ الَجْوَهِريُّ َحْزٌر ، « َرْمَي الغَِريبَةِ »للّرِ

 وقِياٌس ، والقَْوُل ما قَالَْت َحَذاِم.

 ِمْن أَْشَهِر ُمُدنَِها. د ، بأَْذَربِيَجانَ  : َمراَغةُ و

َجْت ِمْن َرُجٍل ِمْن بَنِي َعْمِرو بِن تَمِ  د ، ِلبَنِي يَْربُوع : الَمَراَغةُ و يٍم ، فَقَتَلَها بِن َحْنَظلَةَ ، قال أَبُو البِالِد الطَُّهِويُّ ، وكاَن َخَطَب اْمَرأَةً ، فُزّوِ

(4) 

ا  َ  ابرِحـــــــــــً يـــــــــــح ِذي لـــــــــــَ ُ الـــــــــــ  يبح ا الـــــــــــظـــــــــــ  هـــــــــــَ ـــــــــــ   َأاَل أَيـ

     َ اح ــــــــــَ أل ب َ
وَب املــــــــــ ــــــــــُ ن ةِ جــــــــــَ رَاغــــــــــَ َ

ِر  املــــــــــ دح ــــــــــكــــــــــُ (5)وال
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قــــــــِ  ٌر ســـــــــــــــــــــُ َت ذاكــــــــِ رح أَنــــــــح ِب املــــــــاِء ا هــــــــَ ذح عــــــــَ  يــــــــَت بــــــــِ

  
ر   اَنَ  ابلـــــــذِّكــــــح دح مــــــَ  ِإذح َنشـــــــــــــــــــــَ يــــــح لــــــَ نح ســــــــــــــــــــُ ا مــــــِ نـــــــَ  ؟لــــــَ

  
 ِمَن العََرِب ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، قال َشْيُخنَا : يُقَاُل : إِنَّهُ ِمَن األَْزِد. (6) : بَُطْينٌ  الَمَراَغةِ  بَنُوو

 نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. إِزاُؤهُ ، كما يُقَال : ماٍل ، َمَراَغةُ  ُهوَ  يُقَال :و

غُ  َوُهَو : بالتَّْشِديِد ، َمّراَغةٌ  َرُجلٌ و قال :  .الَمتََمّرِ

 َغْربِيَّ النِّيِل ، َكذا في العُبَاب. ُكوَرةٌ بَصِعيِد ِمْصرَ :  (7) الَمَرائِغُ و

ِعيِد فالُمَرا  ُد بَِها ِهَي ، وأَماقُلُت : أَّما الُكوَرةُ فِهَي الَمْعُروفَةُ اآلَن بَجِزيَرةِ َشْنَدِويِل ، َوإذا أُْطِلقَت الَجِزيَرةُ في الصَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : يصف اإلبر.1)
 .«شرب الناقة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«قسما»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 فقتلها وهرب مث قا  :« مراغة»( يف معجم البلدان 4)
 ( يف معجم البلدان : أيها الرّبض.5)
 ( يف التكملة ا عن ابن دريد ا بطن.6)
 ( يف معجم البلدان : املرايغ ا بدون  ز.7)
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رَاَغةُ 
َ
ُب ِإلَيـحهَ  امل يَم ا ويـُنحســـــــَ ِغريٌَة ا وَقد َدَخلحتـَُها ا وتـَُعد  اآَن ِمنح َأعحَماِ  ِإمخِح بَـُتها ا وِهَي قـَرحيٌَة صـــــــَ يحُخ َوقاُر فِهَي َقصـــــــَ ا الشـــــــ 

ِن ا املاِلِكي  ا صـــاِحُب الزّاِويَِة هِبا ا ِم بُن َأمححََد بِن َعبحِد الر محح ُ  ُ َم ُد بُن ُ َم ِد بِن َأمححََد  الدِّيِن أَبُو القاســـِ مح وَحِفيُده الشـــ 
. َض ِمنح ابحِن َسيِِّد الّناِس ا َلِقَيُه ا َاِفُة ابُن َحَجٍر ا كذا يف لرِيِخ الس َخاِويِّ  بِن َأيب القاِسِم ا لَِ

َي أَْعَوَر ألَنَّهُ  ، كِمْكنََسٍة : الِمعَى األَْعَوُر ، الِمْمَرَغةُ و يَ  الِكيِس ال َمْنفََذ لَهُ ،ك ُسّمِ حاحِ  يُْرَمى بِه ألَنَّهُ  بالِمْمَرَغةِ  َوُسّمِ كما في العُبَاِب والّصِ

 واللَِّساِن.

 ِلعَدِم َحْبِسِه اللُّعَاَب. : األحمقُ  الماِرغُ و

غُ  : األَْمَرغُ و ذائِِل ، الُمتََمّرِ َر قَْوُل  في الرَّ  ُرْؤبَةَ :َوُهَو َمَجاٌز ، وبِه فُّسِ

ُجوِن 
ُ
اَلَ  امل  اأَلمحرَيِ خاَلرَت َأخح
غِ في السَّوَءاِت ، وقَدْ  يِّئَةَ الُمْنتِنَةَ ، فصاَر كالُمتََمّرِ  َدنَِس. ِعْرُضه ، كفَِرَح : َمِرغَ  أي : خالََط األَْخالَق السَّ

 ، كَكتٍِف : ذُو قَبُوٍل ِللدُّْهِن. َمِرغٌ  َشعَرٌ و

ُجُل ، والبَ  أَْمَرغَ و  من جانِبَْي فِيِه ، وذِلَك إذا ناَم اإِلْنَساُن. لُعَابُه ، أي (1) َمْرُغه سالَ  ِعيُر َكذِلَك :الرَّ

ُجُل : َكثُر َكالُمهُ في َخَطإِ ، أَْمَرغَ و حاحِ : إَِذا أَْكثََر الَكالَم في َغْيِر َصواٍب ، وِمثْلُه في اللَِّساِن. الرَّ  َونَصُّ العُبَاِب َوالّصِ

 َحتَّى َرقَّ ، لُغَةٌ في أَْمَرَخهُ ، فَلْم يَْقِدْر أَْن يُيَبَِّسهُ. لعَِجيَن : أَْكثََر ماَءهُ ا أَْمَرغَ و

غَ و َغتْ  وَمعََّكَها ، : قَلَّبََها تَْمِريغًا الدَّابَةَ التَُّرابِ  َمرَّ  .فتََمرَّ

غَ و ْغنَا أَْجنَْبنا في َسفٍَر ، ولَْيَس ِعْنَدنَا ماٌء ،»:  عنههللاضيرَحِديُث َعّماِر ،  وتََمعََّك ، وِمْنهُ  تَقَلَّبَ  اإِلْنَساُن : تََمرَّ َظنَّ أنَّ  «في التَُّرابِ  فتََمرَّ

 الُجنَُب يَْحتَاُج أَْن يُوِصَل التَُّراَب إِلَى َجِميعِ َجَسِدِه كالماِء.

غَ  َعِن اْبِن األَْعَرابِّيِ :و ُجُل ، أي : تََمرَّ هَ. الرَّ  تَنَزَّ

غَ  الَمَجاز :ِمَن و ُجُل : إذا تََمرَّ ى الرَّ غَ و تَْشبِيًها بالّدابَِّة. ِمْن َوَجعٍ يَِجُدهُ  وتَقَلَّبَ  تَلَوَّ قال الُكَمْيُت يُعَاتُِب  الَحيََواُن : َرشَّ اللُّعَاَب ِمْن فِيِه ، تََمرَّ

 قَُرْيًشا :

ا  هـــــــــــَ ـــــــــــَ نـ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ يِن وبـ يـــــــــــح ـــــــــــَ ا كـــــــــــاَن بـ مح أَرحُي ممـــــــــــِّ  فـــــــــــلـــــــــــَ

ر  مَل وَ      ا يح أمتـــــــــــــــــــََ وهبـــــــــــــــــــَُ ىن  َغضـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  َأنح  ـــــــــــــــــــََ

  
 ِمْن ُرَغاِء البَِعيِر.« فَلَْم أَْرغُ »قَْولُه : 

غَ  قال أَبُو َعْمٍرو :و ْعَي في إَِذا الماُل : تََمرَّ ْوَضِة. ، أي : الَمْرَغةِ  أََطاَل الرَّ  الرَّ

غَ  مَن الَمَجاِز :و َمْخَشِريُّ وابُن َعبّاٍد. تََردَّدَ  إذا في األَْمِر : تََمرَّ  فيِه ، نَقَلَهُ الزَّ

غَ  قال أَبُو َعْمٍرو :و  تَلَبََّث وتََمكََّث. إذا َعلَى فاُلٍن : تََمرَّ

غَ  قال َغْيُره :و ُجُل : تََمرَّ َدةِ ، والغَْيِن الُمعََجَمِة في سائِِر النَُّسخِ ، وفي بَْعِضها  َصبَغَ  إذا الرَّ َصنََع بالنُّوِن والعَْيِن الُمْهَملَِة وهو َكذا بالباِء الُمَوحَّ

 وهو َمجاٌز. والتََّزلُّقِ  (3) نَْفَسهُ باألَْدهانِ  (2)الصَّواُب 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ُجُل ذُو َشعَرٍ  األَْمَرغُ   .َمِرغٍ  : الرَّ

 : اإِلْشبَاُع بالدُّْهِن ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. الَمْرغُ و

َغهُ تَْمِريغًاو َضه ،ِعرْ  أَْمَرغَ وَ   : َدنََّسهُ ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وهو َمَجاٌز. َمرَّ
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 ، بالفَتْحِ. الَمراَغةُ  بالتُّراِب ِمراًغا : أَْلَزقَهُ بِه ، واالْسُم : ماَرَغهُ وَ 

 : الُمخاتَلَةُ. الُمماَرَغةُ و

غُ  ِمَن الَمَجاِز : ِهوَ وَ   في النَِّعيِم ، أي : يَتَقَلَُّب فيِه. يَتََمرَّ

 : ماٌء َخبِيٌث ِلبَنِي َكْلٍب. الَمَراَغةُ وَ 

 : َمْوِضٌع ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، ونَقَلَه ياقُوت أَْيًضا َعْنهُ. األَْمَرغُ وَ 

 ، بالفَتْحِ : َمْوِضٌع. (4) َمِريغَةُ وَ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

غُ  : [مزغ] ّي ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : التََّمزُّ  : التََّوثُُّب ، نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

__________________ 
 .«مراغه»( عن األساس وابألصر 1)
 ( وهي رواية التهذيب.2)
 ( هذا ضبرت القاموس ا وضبطت يف التهذيب : ابالدِّهان.3)
 وبا مكة بريدان يف طري  بدر.( يف معجم البلدان : َمرحَغُه وهو موضض بينه 4)
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 الت َمز يِ ابلَوثحِب يف الس وحءاِت و 
 هَكذا نَقَلَهُ صاِحُب اللَِّساِن ، وأَْهَملَهُ الَجَماَعةُ.

غِ و»قلُت : وُهَو تَْصِحيٌف َصَوابُه :  ذائِِل ، بالّراِء ، أي :« (1) التََّمرُّ غِ و بالَوثِْب في الرَّ  َجاٌز ، ويُْشبُِههُ قَْولُه :فِيها ، وُهَو مَ  التََّمرُّ

ُجوِن 
ُ
الَ  امل  اأَلمحرَيِ خاَلرَت َأخح

ْل.وَ   قَْد تَقَدََّم قَِريبًا ، فَتَأَمَّ

ُجلُ  أَْمَسغَ  : [مسغ] ى أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : أي اْمتََسغَ و الرَّ  ، نَقَلَه الصاَغانِيُّ هَكَذا ، فِفي العُبَاِب : تَنَحَّ

َع بَْينَُهَما ، َوُهَو تَْحِريٌف ِمْن الّصاَغانِّيِ ، فإِنَّ ، واْقتََصَر َعلَى ُكّلِ َحْرٍف في ُكّلٍ ِمْن ِكتَابَْيِه ، والُمَصنُِّف َجمَ  اْمتََسغَ  ، وفي التَّْكِملَِة : أَْمَسغَ 

ى ، هَكذا ُهَو بالنُّوِن ، وقاَل في ـ  الْبِن األَْعَرابِّيِ ـ  الَِّذي في نَُسخِ النََّواِدرِ  ُجُل : إَذا تََحرَّ ْل ذِلَك « : نََشغَ »: اْنتََسَغ الرَّ ى ، فَتَأَمَّ اْنَشَغ : إذا تَنَحَّ

ٍل.، َوَكثِيرً  ُده الُمَصنُِّف ِمْن َغْيِر ُمَراَجعٍَة وال تَأَمُّ  ا ما يُقَلِّ

 ونَْحِوِه. َكأَْكِل الِقثّاءِ  َوِقيَل : ُهوَ  أَْكٌل َغْيُر َشِديٍد ، َضْرٌب ِمَن األَْكِل ، وُهوَ  ، كالَمْنعِ : الَمْشغُ  : [مشغ]

ْرُب ، : الَمْشغُ و  ِمائَةَ َسْوٍط ، وَمَشقَهُ : إذا َضَربَه. َمَشغَهُ  ِب :قال أَبُو تَُراٍب َعْن بَْعِض العَرَ  الضَّ

ُجِل ، عِن اْبِن ُدَرْيٍد. التَّْعيِيبُ  : الَمْشغُ و  في ِعْرِض الرَّ

 : َمْضبُوغٌ  ُمَمشَّغٌ  األَْعَرابِّيِ : ثَْوبٌ َوقاَل اْبُن  َصبَغَهُ بَِها ، إذا : تَْمِشيغًا أي : الثَّْوبَ  َمشَّغَهُ و وُهَو الِمْشُق أَْيًضا ، بالَكْسِر : الَمْغَرةُ  : الِمْشغُ و

يُن األَْحَمُر. بالِمْشغِ  أَرادَ  ، قال األَْزَهِري : بالِمْشغِ   الِمشَق ، وُهَو الّطِ

 ؛ ومنه قَْوُل ُرْؤبَةَ : َكدََّرهُ ، ولَطََّخهُ  : تَْمِشيغًا ِعْرَضهُ  َمشَّغَ و

مش غِ َأعحُلو وِعرحِضي لَيحَ  و 
ُ
 (2) ابمل

 قُْلُت : وُهَو قَْوُل أَبِي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد : : قِْطعَةٌ ِمْن ثَْوٍب أو ِكساٍء َخلَقٍ  الِمْشغَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و الُمعَاِب. (3)أْي : لَْيَس بالَمَكدَِّر الُملَطَّخ 

َغةُ كبَن ُه   (4)َشيحٍخ ُملحقاه  ِمشح
حَ  : الِمْشغَةُ  ْيُره :قال غَ و  َكذا في اللَّساِن والعُبَاب. ِطيٌن يُْجَمُع ، ويُْغَرُز فِيِه َشْوٌك َويُتَْرُك ِليَِجفَّ ثُمَّ يُْضَرُب َعلَْيِه الَكتّاُن ليَتََسرَّ

 َطعَاًما أو َغْيَره. الَكهُ بِسنِّهِ  : يَْمُضغُه َمْضغًا ، كَمنَعَهُ ونََصَرهُ ، َمَضغه : [مضغ]

 هِذهِ و وياُلُك ، يمضغ ما وال لََواًكا ، أي : َمَضاًغا ، ويُقَاُل : ما ذُْقتُ  يُْمَضغُ  وفي التَّْهِذيِب : ُكلَّ َطعَامٍ  يُْمَضغُ  كَسَحاٍب : ما ، الَمَضاغُ و

 َوُرِوي قَْوُل الّراِجِز : أَْيًضا ، بالفَتْحِ  الَمَضاغِ  ِكْسَرةٌ لَيِّنَةُ 

ِة  نــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــــــَ َرٍة ل ايِ بــــــــــــــــــــِكســــــــــــــــــــــــــــــــــح ضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
 امل

بــــــــــايِ      نح صــــــــــــــــــــــــَ َت مــــــــــِ ئــــــــــح ِح َأوح مــــــــــا شــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــح  ابملــــــــــِ

  
 ، ويُقَاُل : أنَّ  «َمَضاِغي َشدَّت فيـ  أيِ التََّمَراتِ ـ  ألَنَّها»:  عنههللارضيفي َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ و ، (5)وقد تَقَدََّم « الَمَضاغِ  َطيِّبَةِ »ويُْرَوى : 

 نَْفُسه. الَمْضغُ  ُهنَا ُهوَ  الَمَضاغَ 

ّمِ : ما الُمَضاَغةُ و  .َمَضْغتَهُ  وقِيَل : ما يَْبقَى في الفَِم ِمْن آِخِر ما ُمِضغَ  بالضَّ

 بالتَّْشِديِد : األَْحَمُق. الُمّضاَغةُ و

ّمِ : قِْطعَةٌ  الُمُضغَةُ و حاحِ ، زاَد  لَْحٍم ، ِمنْ  ، بالضَّ أََكلََها  ُمْضغَةٍ  أَيًضا ، يُقَاُل : أَْطيَبُ  َغْيِرهِ  ِمنْ  الُمُضغَةُ  تَُكونُ و األَْزَهِريُّ :َكَما في الّصِ

إَذا  ُمْضغَتَانِ  انِ في اإِلْنسَ »ِمَن اللَّْحِم : قَْدُر ما يُْلِقي اإِلْنساُن في فِيِه ، وِمْنهُ قِيَل :  الُمْضغَةُ  النّاُس َصْيَحانِيَّةٌ َمْصِليَّةٌ. وقاَل خاِلُد بُن َجْنبَةَ :
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ِمْن َجَسِده ، وقاَل األَْزَهِريُّ : إذا صاَرِت العَلَقَةُ الَّتِي  ُمْضغَةٌ  َوقَْلُب اإِلْنَسانِ  كُصَرٍد ، ، ُمَضغٌ  ج : «القَْلُب واللَِّسانُ  َصلََح البََدُن : (6)َصلََحتَا 

 َفَخَلْقَنا)قَْولُه تَعَالَى : ، وِمْنهُ  ُمْضغَةٌ  ُخِلَق ِمْنَها اإِلْنساُن لَْحَمةً فِهيَ 

__________________ 
 .98( وهي رواية الديوان ص 1)
 ويف اللسان : 98( هذه رواية الديوان 2)

 أغدو وعرضي لي  ابملمشغ
 يف التهذيب :وَ 

 عنه وعرضي لي  ابملمشغ
 .«املخلرت»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( اللسان ونسبه أليب بدر السلمي.4)
 ( تقدم يف مادة بلغ برواية جيدة املضاي. والشطر الثاين : برواية : أو ما خف من صباي وفيها قبلهما مشطوران : 5)

 تـــــــــــــــــــــــــزج مـــــــــــــــــــــــــن دنـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــا  ابلـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــالي 

 ابكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ابلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدابيوَ     

  

 ( األصر واللسان ويف التهذيب : صلحا.6)
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َغةً   َيوًمامُث  أَرحبَِعاَ »يف اَ ِديِث : و  ا (1) (اْلَعَلَقَة ُمْضَغةً   قاَ  ُزَهريحُ بُن َأيب ُسلحَم  :وَ  «ُمضح
ُج  لـــــــــــِ جـــــــــــح لـــــــــــَ ةً تــــــــــــُ غـــــــــــَ يـــــــــــٌ   ُمضـــــــــــــــــــــــــح ا أَنـــــــــــِ يـــــــــــهـــــــــــَ  فـــــــــــِ

تح      لـــــــــ  ِح داءُ  (2)َأصـــــــــــــــــــــــَ َت الـــــــــَكشـــــــــــــــــــــــح َي حتـــــــــَح هـــــــــح  فــــــــــَ

  
هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، والصَّواُب كُصَرٍد ، وقَْد َضبََطهُ الصاَغانِيُّ وصاِحُب اللَِّساِن َعلَى  األُُمور ، كُسكٍَّر : ِصغاُرَها ، ُمضَّغُ و

،  (4)َراَد الِجَراحاِت أَ  «بَْينَنَا الُمَضغَ  إنَّا ال نَتَعَاقَلُ » ، للبََدِوّيِ : عنههللارضيُرِوَي الَحِديُث ِمْن قَْوِل َسيِِّدنا ُعَمَر ،  ، وهكذا (3)الّصواِب 

يَةِ  ى ما ال يُْعتَدُّ بِه في أْصحاِب الّدِ ْل ذِلَك. بُِمْضغَةِ  ، تَْقِليالً وتَْحِقيًرا ، َعلَى التَّْشبِيهِ  ُمَضغًا وَسمَّ  اإلْنَساِن في َخْلِقِه ، فتأَمَّ

 قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل. كَسِفينٍَة : ُكلُّ لَْحٍم َعلَى َعْظمٍ  ، الَمِضيغَةُ و

 قال : والنّاِهُض : لَْحُم العَُضِد. لَْحَمةٌ تَْحَت ناِهِض الفََرِس  : الَمِضيغَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

يَتَْيِن : : الَمِضيغَةُ  قال األَْصَمِعيُّ :و : ما بُلَّ وُشدَّ َعلَى َطَرِف ِسيَِة القَْوِس ِمن  الَمِضيغَةُ  وقاَل َغْيُره : َعقَبَةُ القَْوِس الَّتِي َعلَى َطَرِف الّسِ

 ، وَمآُل القَْولَْيِن إلَى واِحٍد. يُْمَضغُ  العَقَِب ؛ ألَنَّهُ 

 .الَمْمُضوَغةُ  َعقَبَةُ القَّواِس  : الَمِضيغَةُ  أَو

 .َمِضيغَةٌ  ُكلُّ لَْحَمٍة يَْفِصُل بَْينَها وبَْيَن َغْيِرَها ِعْرٌق فِهيَ وَ 

 .َمِضيغَةٌ  ةُ :اللِّْهِزمَ و

 ، قالَهُ اللَّْيُث. َمِضيغَةٌ  العََضلَةُ :و

 سفائِن. ، ِمثُْل : َمضائِغُ  َجْمعُه قال األَْصَمِعيُّ :و عن اْبِن ُشَمْيلٍ  كَسِفيٍن ، َمِضيغٌ  ج :

 أَْمَضغَ و .الَمْضغِ  أَْو ُهَما : ما َشَخَص ِعندَ  قاِن في اللَّْحيَْيِن ،ِعرْ  ُهَما : أَوْ  بِحيَاِله ، اللَّْحيَْيِن ِعْنَد َمْنبِِت األَْضَراِس  (5) : أُُصولُ  الماِضغانِ و

 عن اْبِن َعبّاٍد. ، يُْمَضغَ  النَّْخُل : صاَر في َوْقِت ِطيبِه َحتَّى

ّجاُج :و  اْستُِطيَب وأُِكَل. إذا اللَّْحُم : اْمَضغَ  قال الزَّ

 (6): إذا جاَدْدتَهُ  ُمَماَضغَةً  فاُلنًا ماَضْغتُ  هَكذا في العُبَاِب ، وهو َمجاٌز ، ونَصُّ األَساِس : جادَّهُ فِيِه ، إذا في الِقتَاِل : ماَضغَهُ  قال َغْيُره :و

 الِقتَاَل والُخُصوَمةَ : َطاَولَه إيّاُهما. ماَضغَهُ  الِقتَاَل والُخُصوَمةَ ، ونَصُّ اللَِّساِن :

  َعلَْيِه :* وِمّما يُْستَْدَركُ 

ْغتَهُ و َء ،الشَّيْ  أَْمَضغَهُ   تَْمِضيغًا : أاََلَكهُ إيَّاهُ ، قال : َمضَّ

 َمنح شاَحَن ُعوداً ُمرنا أُمحِضغُ 
 قال آَخُر :وَ 

يِن هـــــــــــــاٍع  غـــــــــــــُ ُح ســـــــــــــــــــــــــــاِدرًا  ميَُضـــــــــــــــــــــــــــِّ بـــــــــــــِ  وُيصـــــــــــــــــــــــــــح

ضُ      بـــــــــَ ه ال َيشـــــــــــــــــــــــح بـــــــــُ ي ِذئــــــــــح مـــــــــِ حـــــــــح لـــــــــَ ا بـــــــــِ كـــــــــً  ســـــــــــــــــــــــلـــــــــِ

  
« َمِضغَ »أراد « َرتِعٌ  (7)، صاٍف  َمِضعٌ  َخِضغٌ »الراِعيَةُ ، وِمْنهُ قَوُل أَبِي فَْقعٍَس في ِصفَِة الَكإِل :  تَْمَضغَهُ  ، كَكِتٍف : قَْد بَلََغ أَنْ  َمِضغٌ  َكأَلٌ وَ 

َل الغَْيَن َعْينًا ِلَما قَْبلَهُ ِمْن   .«َرتِع»َوِلَما بَْعَدهُ ِمْن « َخِضعٍ »فََحوَّ

 ، ِصفَةٌ َغاِلبَةٌ. لَمْضِغَها ْضَراُس ؛والَمَواِضُع : األَ 

 ِلذِلَك. (8)المأُْكوَل ، وقِيَل : ُهَما روَذا الَحنََكْيِن  لَمْضِغهَما : الَحنَُك األَْعلَى واألَْسفَُل ؛ الَمِضيغَتانِ و ، الماِضغَتَانِ و ، الَماِضغَانِ و

 ، وإّما أَْن تَُشبَّهَ بذِلَك إْن كاَن ِمّما ال يُْؤَكُل. يُْمَضغُ  إِّما أَْن تَُكوَن ِمّما، َكَسِفينٍَة : ُكلُّ َعَصبٍَة ذاِت لَْحٍم ، ف الَمِضيغَةُ و
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 الَمْضغِ  َكانِ ، وقَْد يَُكوُن َعلَى التَّْشبِيِه ، كما تَقَدََّم ؛ لمَ  يَْمَضغَُها ِمْن َوِظيفَيِ الفََرِس : ُرُؤوُس الشَّظايَتَْيِن ؛ ألَنَّ آِكلََها ِمَن الَوْحِش  الَمَضائِغُ وَ 

 أَْيًضا.

__________________ 
 .14اآية « املؤمنون»( سورة 1)
 .«أحيلت»وابألصر  82( عن شرح ديوانه لثعلب ص 2)
َضُغ من اجلراح : صغارها.3)

ُ
 ( والتهذيب أيًضا وفيه : وامل

 ( يف النهاية : أراد ابملضغ ما لي  فيه أرش معلوم مقّدر من اجلراح والشجاج.4)
 التهذيب : أصال اللحيا. ( يف5)
 واملثبت عن األساس.« جاددته يف القتا »( ابألصر : 6)
 ( يف اللسان : ضاٍف.7)
ــــــــــــــهيا ا راجض مادة رأد من اللسان اقوله :  ا روذا ا نكا مثله يف اللسان ا َولعله : ر دا اللح»( هبامش املطبوعة املصرية : 8) ففي اللسان « ـ

 . وقير الرأدان طرفا اللحيا الدقيقان اللذان يف أعال ا... ء حتت األذنوالر د أيضا رأد اللحي وهو أصر اللحي النات رأد : الرأد 
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 ِمَن الِجَراحِ : ما لَْيَس لَهُ أَْرٌش ُمقَدٌَّر َمْعلُوٌم ، َوُهَو َمجاٌز. الُمَضغُ و

 .يُْمَضغَ  التَّْمُر : حاَن أَنْ  أَْمَضغَ وَ 

 َكثِيًرا. يُمَضغُ  : ُصْلٌب َمتِينٌ  َمْضغَةٍ  تَْمٌر ذُووَ 

اَلبِة ، كالتَّْمِر ِذي َمْمَضغَةٍ  َهَجاهُ ِهَجاًء َذاوَ   .الَمْمَضغَةِ  : يَِصفُهُ بالَجْوَدةِ والصَّ

 : إذا كاَن ِمْن ُسوِسِه اللَّْحُم. ُمْضغَةٍ  إِنَّهُ لَذُووَ 

 ِللُُحوِم النّاِس. َمّضاَغةٌ  لَْحَم أَِخيِه ، وَرُجلٌ  يَْمَضغُ  ِمَن الَمَجاِز : ُهوَ وَ 

 أَّما قَْوُل ُرْؤبَةَ :وَ 

ِغ  غحســـــــــــــــــــــــــُ ُ  الـــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــَ يِن عـــــــــــائـــــــــــِ قـــــــــــح عـــــــــــُ ـــــــــــَ  ِإنح مَل يـ

َم      جــــــــــــح يِن وعــــــــــــَ بــــــــــــح غِ يف اأَلرحِض فــــــــــــارحقـــــــــــــُ ضــــــــــــــــــــــــــ 
ُ
 امل

  
يَح والقَْيُصوَم : إذا كاَن بََدِويًّا. يَْمَضغُ  يُقَاُل : ُهوَ وَ  : ؟ُهمِعْنَدَك َكْيَف فِْعِلي َوفِْعلُ  يَْمَضغُونَ  َمْعنَاهُ اْنُظْر إِلَيَّ وإلى الَِّذينَ   الّشِ

 لْم يُْحِكْم َمْضغَهُ ، كما في الَجْمَهَرةِ. أي : َمَضغَهُ ولْم يُبَاِلْغ ، : َمْغَمغَةً  اللَّْحمَ  َمْغَمغَ  : [مغغ]

 كأَنَّهُ قَْلُب َغْمغََم. لَم يُبَيِّْنهُ ، إذا َكالَمهُ : َمْغَمغَ  َكذِلكَ و قال :

 َولََغ. أي : الَكْلُب في اإِلناِء ، َمْغَمغَ  قال َغْيُره :و

 .(1)أي : َمعََسهُ  َغثْغَثَهُ  ِمثْلُ  الثَّْوَب في الماِء : َمْغَمغَ  قال ابُن َعبّاٍد :و

َغه ، وَسْغَسغَه ، وَصْغَصغَهُ.وَ  الثَِّريَد : َرّواهُ َدَسماً ، َمْغَمغَ  قال أَبُو َعْمٍرو :و  َكذِلَك َروَّ

 َء : َخلََطهُ.الشَّيْ  َمْغَمغَ و

 قال ُرْؤبَةُ : األَْمُر : اْختَلَطَ  َمْغَمغَ  قال اللَّْيُث :و

  ِ ــــــــــُ ل رُت اخلــــــــــُ ــــــــــح ل َك خــــــــــَ ــــــــــح ن غِ مــــــــــا مــــــــــِ مــــــــــَ غــــــــــح مــــــــــَ ُ
 املــــــــــ

غِ و      لـــــــــــِّ بــــــــــــَ ًد  مـــــــــــُ نح نـــــــــــَ ٍر مـــــــــــِ جـــــــــــح حح بســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــُ  انــــــــــــح

  
ِعيُف ، الَمْغَمغَةُ و ِدي َكما في الُمحيِط ، زاَد الُمَصنُِّف : : العََمُل الضَّ  َولَْيَس ُهَو في نَّصِ الُمِحيِط ، وإِنََّما زاَدهُ الّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة. ُء ،الرَّ

 َعْن اْبِن َعبّاِد. : ناَل َشْيئًا ِمَن العُْشِب ، تََمْغَمغَ و

َمُن ،جَ  : إذا (2) الَمالُ  تََمْغَمغَ و  َكما في اللَِّساِن والُمِحيِط. َرى فِيِه الّسِ

 : (3)* وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه 

 ، بالَكْسِر : الُمتََملُِّق ، وقِيَل : ُهَو الّشاِطُر ، َوقِيَل : الَِّذي ال يُبَاِلي ما قَاَل وال ما قِيَل لَهُ. الِمْلغُ  : [ملغ]

َق. ُمِلغَ وَ   في كالِمِه ، كعُنَِي : إذا تََحمَّ

 : ال َخْيَر فِيِه ، قال ُرْؤبَةُ : أَْملَغُ و ، ِمْلغٌ  َكالمٌ وَ 

َلغِ يـَلحَك  ابلَكالِم  املِلحغُ و   اأَلمح
، وقَْد أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ،  (4)ٍم هَكذا َضبََطهُ الّصاَغانِيُّ في العُبَاِب ، وفي التَّْكِملَِة بالتّْشِديِد ، ِمثْل بَقَّ  ، كَجبٍَل ، َمنَغٌ   :[منغ]

 بالمْعَجَمِة. بالعَْيِن الُمْهَملَِة ، فغُيَِّرتْ  َمنَعَ  قَِديًما تْدَعى ناِحيَةٌ بَحلََب ، وكانَتْ  وِهَي :
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بُوه قالُوا : َمنُوجاُن ، بالِجيِم ، كذا في العُبَا : د ، بِكْرمانَ  َمنُوغانو  .(5)ِب وإذا َعرَّ

ى « م ن ج»قلُت : وقد تَقَدََّم للُمَصنِِّف في   بالقاِف ، فاْنُظْر ذِلَك.« َمنُوقانُ »ِمثُْل ذِلَك ، والَِّذي في الُمْعَجِم لياقُوت أنَّ هذا البَلََد يَُسمَّ

ةُ  ماَغتِ  : [موغ] ّمِ ، ُمَواًغاو ، تَُموُغ َمْوًغا الِهرَّ تَْت ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أي أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، ، بالضَّ  َوَكذِلَك ماَءْت ُمَواًء. َصوَّ

__________________ 
 ( قوله معسه ا يقا  مع  الثوب إذا دلكه دلكاً شديداً ابليدين.1)
 ( املا  مبعىن اإلبر.2)
ُ  اأَلمحُ  يتكلُم ابلُفحِش ج : أمالي ا وهي )مادة : ملغ مذكورة يف املو املطبوع َونصـــه : »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3) املِلحُغ ابلكســـر : الن ذح

ُلوَغُة. وَرجٌر ماِلٌغ : داهٌر ا ج ككفاٍر. ومتالغ به : ضحك به.
ُ
وقوله التمّلغ هو تفعر منه  (.ل ُغ : الت َحم  ُ مالغه ابلكالِم : ماَزَحه ابلر َفِث. والت مَ وَ  امل

 قو  ر بة :ـ  كما يف التكملةـ   وشاهده
غ  ــــــــــــــــّ ــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــعــــــــــــــــي ــــــــــــــــل  فــــــــــــــــال تســـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــض ل

غ      ميـــــــــــــــــــــــــارس األعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ابلـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــّ

  

 ( وقيدها ايقوت نًصا بفتح أوله وتشديد  نيه وغا معجمة.4)
 ( يف معجم البلدان منوقان ابلقاف وآخره نون.5)
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 الغنيمع  فصل النون
 ، أي : َظَهَرْت وفََشْت ، وُهَو َمَجاٌز.« لَنَا ِمْنَك أُُمورٌ  نَبَغَتْ »َوِمْنهُ :  َظَهَر ، أي : كَمنََع ، ونََصَر ، وَضَربَ  ءِ ُء ِمَن الشَّيْ الشَّيْ  نَبَغَ  : [نبغ]

 بالعَْيِن. ، نَبَغَ  : مثلُ  نُبُوًغا الماءُ  نَبَغَ و

ْعِر ، إذا فاُلٌن : نَبَغَ  ِمَن الَمَجاِز :و ْعَر وأَجاَدهُ ولَم يَُكْن في إِْرِث الّشِ يَ  قال الّشِ ْعُر ، وِمْنهُ ُسّمِ ِمَن الشُّعََراِء  النَّوابِغُ  َوفي اللَِّساِن : في إِْرثِِه الّشِ

 ، َكَما َسيَأْتِي ِذْكُرُهْم.

ْنيَا : فاُلنٌ  نَبَغَ و  اتََّسَع. إِذا في الدُّ

 بالَوْجَهْيِن ، بغَْيِر هاٍء. النُّبّاغُ و (1) النُّبَاغُ  وَكذِلكَ  ِلْلِهْبِريَةِ  اسمٌ  كُكنَاَسٍة ، وتَُشدَُّد : َوِهيَ  ، النُّبَاَغةُ  ثاَر ِمْنهُ   :نَْبغًا رأُْسه نَبَغَ  :قال اْبُن ُدَرْيٍد و

 َخَرَجْت ِمْنُهْم َخَواِرُج. أي : ، كَشّداَدةٍ ، نَبّاَغةٌ  َعلَْينَا ِمْنُهمْ  نَبَغَتْ  ِمَن الَمَجاِز :و

قِيِق : نَبَغَ  يُقَاُل :و َكذ في النَُّسخِ ، وَصَوابُه تََطايَر ِمْن َخَصاِص ما َرقَّ ِمْنهُ ، كما ُهَو في اللَِّساِن  تََطايََر ِمْن َخَصاِصِه ما َدقَّ  إذا الِوَعاُء بالّدِ

 والعُبَاِب والتَّْكِملَِة.

ُجُل العَِظيُم الشَّأِْن ، النَّابِغَةُ و  َوالهاُء للُمبَالَغَِة ، كما في العُباِب. : الرَّ

ْعِر ، ثُمَّ قاَل وأََجاَد ، وقد تَقَدََّم ذِلَك ، وُهم : : إذا نَبَغَ  مْن : : الشُّعََراءُ  النَّوابِغُ و بِن جابٍِر  (2)بِن ِضبَاِب  ِزياُد بُن ُمعَاِويَةَ  لَم يَُكْن في إِْرِث الّشِ

ةَ بن َعْوِف بِن َسْعِد بِن ذُْبيَانَ  َي بقَْوِله : ُكْنيَتُه أَبو ثُماَمةَ ، ويُقَال الذُّْبيَانِيُّ  بِن يَْربُوعِ بِن َعْيِظ بِن ُمرَّ  : أَبُو أََماَمةَ ، قال الَجْوَهِريُّ : يُقاُل : ُسّمِ

ُهمح ُشُؤونُ  نـَبَـَغتح فَقدح   لَنا ِمنـح
َوايَةُ :  ِل القَِصيَدةِ ، وُهو قَْولُه : (3)« ِمْنَها»قُْلُت : الّرِ  أْي : ِمْن ُسعَاَد الَمْذُكوَرِة في أَوَّ

وُن  طـــــــــــُ وً  شــــــــــــــــــــــــَ َك نـــــــــــَ نـــــــــــح اَد عـــــــــــَ عـــــــــــَ  أَنَتح بســــــــــــــــــــــــُ

اُ      ا َرهـــــــــــــــــِ ؤاُد هبـــــــــــــــــَِ تح والـــــــــــــــــفـــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــبـــــــــــــــــانـــــــــــــــــَ

  
 َصْدُر البَْيِت :وَ 

ٍر و  ِ بِن َجسح  (4)َحل تح يف َبين الَقاح
، قَِدَم َعلَى  عنههللارضي الَجْعِديُّ ، بِن ُعَدَس بِن َربِيعَةَ بِن َجْعَدةَ بِن َكْعِب بِن َربِيعَةَ بِن عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ  قَْيُس بُن َعْبِد هللاِ  أَبُو لَْيلَى :و

عاَش مائِةً َوِعْشِريَن َسنَةً ، وماَت ، َرَوى َعْنهُ يَْعلَى بُن األَْشَدِق ، قِيَل :  وسلمعليههللاصلىوَمَدَحهُ ، وَدَعا لَهُ  وسلمعليههللاصلىَرُسوِل هللِا 

الجعِدي  النّابِغَةِ  انِيُّ : وُهَو أَْشعَُر ِمنَ بأَْصبََهاَن ، وقَْد َوقََع لَنَا َحِديثُه عاِليًا في ثَُمانِياِت النَِّجيِب ، وُعَشاِريَاِت الَحافِظ بِن َحَجٍر ، قال الّصاغَ 
 الَْت :، وَهَجتْهُ لَْيلَى األَْخيَِليَّةُ فق (5)

غَ  غح مَل  َأانبــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــح ُك َأو اًل  تـــــــــــــــــــَ  ومَل تــــــــــــــــــَ

اَل وَ      هـــــــــَ ِن جمـــــــــُح يـــــــــح د  َ صـــــــــــــــــــــــُ اح ا بـــــــــَ يـــــــــن نــــــــــَ َت صـــــــــــــــــــــــُ نـــــــــح  كـــــــــُ

  
ه فاِخَرةُ ابنَةُ َعْمِرو بِن جاِبٍر األََسِدّيِ ، قِيَل : ـ  بَْعَد أَْن ساَق نََسبَه وَذَكَر االْختِالَف فِيهِ ـ  تَْرَجَمهُ ابُن العَِديِم في تَاِريخِ َحلََب ، فقَالَ وَ  : إنَّ أُمَّ

 القَْحَذِميُّ : ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، وقالَ  نَبَغَ  ، وإِنََّما لُقَِّب بِِه ألَنَّهُ أَقَاَم ثاََلثِيَن َسنَةً ال يَتََكلَُّم بِشْعٍر ، ثُمَّ  عنههللارضيإِنَّهُ َشِهَد ِصفِّيَن َمَع َعِلّيٍ ، 

، أي : بال الٍم ،  نابِغَةُ  بَنِي ذُْبياَن ، وَكاَن في َعْصِره ، وماَت قَْبلَه ، َولَم يُْدِرِك اإِلْسالَم ، وفي اللَِّساِن : وقالُوا : نابِغَةِ  إِنَّهُ كاَن أََسنَّ ِمنْ 

 وأَْنَشَد :

ةُ وَ  غـــــــــــــَ ه  انبـــــــــــــِ ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ ِر بـ ـــــــــــــر مـــــــــــــح ِدي  ابل عـــــــــــــح  اجلـــــــــــــَ

ض     َوضـــــــــــــــــــــــ  رَاٍب مـــــــــُ ـــــــــُ نح تـ يـــــــــٌح مـــــــــِ فـــــــــِ ِه صـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ  عـــــــــَ

  
 قال ِسيبََوْيه : وأَْخَرَج األَِلَف والاّلَم وُجِعَل كواِسط.

. ِرو بِن أَبِي َربِيعَةَ بِن َشْيبَاَن بِن ثَْعلَبَةَ بِن قَْيِس بِن َشْيبَاَن بِن ِحماِر بِن حاِرثَةَ بِن َعمْ  (6)بِن ُسلَْيَم بن َحِصيَرةَ  َعْبُد هللِا بُن الُمَخاِرقِ و  الشَّْيبَانِيُّ
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__________________ 
 ( اقتصر اأَلزهري عل  التخفيف يف اللفظتا وفيه : ويقا  : هلربية الرأس نُباُغه ونـَُباغته.1)
 .«خباب»وابألصر  253( عن مجهرة ابن حزم ص 2)
 أي من بين القا وقد ورد ذكرهم يف صدر البيت.« منهم» 256( رواية الديوان ص 3)
 .289( انظر عامود نسبه يف مجهرة ابن حزم ص 4)
قوله : وهو أشــــعر من النابغة مكتوب فوقه يف النســــخة اخلرت لفظة : كذا ا يعين أنه نقله من الصــــاغاين هكذا ا »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 5)

 .«ـهبعد االذبياين ا كما ذكره فلعر الصواب وهو أسّن من النابغة 
 وانظر فيه بقية نسبه.« خضري» 192ويف املؤتلف واملختلف ص « حصرة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 6)
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ألَنَّهُ يَْجتَِمُع َمعَُهْم في زيَاِد بِن الحاِرِث  بَنِي الدَّيّانِ  نابِغَةُ  الحاِرثِيُّ ، وهو (1)بِن َعْمِرو بِن َحْزِن بِن ِزياِد بِن الحاِرِث بِن َكْعٍب  يَِزيُد بُن أَبانَ و

 ، ألَنَّ الدَّيّاَن هو اْبُن قََطِن بِن ِزيَاِد ، فُهَو يُْعَرُف بِِهْم.

 الغَنَِوّي. بِن ُمِطيعِ بِن َكْعِب بِن ثَْعلَبَةَ بِن َسْعِد بِن َعْوِف بِن َكْعبٍ  ابُن ألْيِ  النَّابِغَةُ و

 بَنِي قِتَاِل بِن يَْربُوع. نابِغَةُ  هو اليَْربُوِعيُّ  (2) الحاِرُث بُن بَْكرٍ و

بَنِي قتّاِل ابِن يَْربُوعِ ، كما في التَّْكِملَِة  نابِغَةُ  ويُقَاُل : ُهوَ  الَحاِرُث بُن َعْدواَن التَّْغلبِيُّ و
(3). 

 يُّ ِمْنُهم َخْمَسةً ، وُهْم الَمْذكوُروَن أَّوالً.فُهْم ثََمانِيَةٌ ، َذَكَر الّصاَغانِ  العَْدَوانِيُّ ، ولَم يَُسمَّ  النّابِغَةُ و

َحى ، النُّبَاغُ و  قَالَهُ الفَّراُء ، وبَْيَن ُغبَاٍر وُغَراٍب ِجنَاُس قَْلٍب. كالنَّْبغِ  َوُهَو ما تََطايََر ِمَن الدَّقِيِق ، كغَُراٍب : ُغبَاُر الرَّ

 َذرُّ َعلَى العَِجيِن.الَِّذي يُ  كُكنَاَسٍة : الطَِّحيُن ، ، النُّبَاَغةُ و

 َوَضبََطهُ الّصاَغانِيُّ كُرّماٍن. كَشّداِد : الِهْبِريَةُ ، ، النَّبّاغُ و

 بهاٍء : االْسُت. النَّباَغةُ و

ةٌ و . يَثُوُر تَُرابَُها ، أي : ، نَبّاَغةٌ  َمَحجَّ  نَقَلَه الصاَغانِيُّ

َكةً  نَبَغَةُ و . َوَسُطُهمْ  أي : القَْوِم ، ُمَحرَّ  نَقَلَه الّصاَغانِيُّ

 قالَهُ ابن ُدَرْيٍد. قلُت : َغَزا بِِه َكْعُب بُن ُمَزْيِقياَء بَْكَر بَن وائٍِل. ، كتَْنُصُر : ع ، تَْنبُغُ و

.نَقَلَه ال : أَْن تُْنفََض النَّْخلَةُ فيَِطيَر ُغبَاُرها في َوِليعِ اإِلناِث ، وذِلَك تَْلِقيٌح ، التَّْنبِيغُ و  أَْكثََر التَّْرَداَد إِلَْيِه. : إِْنبَاًغا البَلَدَ  أَْنبَغَ و ّصاَغاِنيُّ

 ، أي : َخَرَج. فَنَبَغَ  النّاِخُل : أَْخَرَج الدَّقِيَق ِمْن َخَصاِص الُمْنُخلِ  أَْنبَغَ و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

دَّةِ  نَْبغَ  غاضَ »: ـ  عنهماهللارضيـ  َحِديُث عائَِشةَ تَِصُف أَبَاَها يُْخفُونَهُ منهُ ، وِمْنهفِيِهُم النِّفَاُق : إذا َظَهَر بَْعَد ما كانُوا  نَبَغَ  ، أي  «النِّفَاِق والّرِ

 : نَقََصهُ وأَْهلََكهُ وأَْذَهبَه.

 : إِناُث الثَّعَاِلِب. النَّوابِغُ وَ 

 الَمزاَدةُ : كانَْت َكتُوًما فَصاَرْت َسِربَةً. نَبَغَتِ وَ 

 فاُلٌن بتُوِسِه : إذا َخَرَج بَِطْبِعه ، وقِيَل : إذا أَْظَهَر ُخلُقَه ، وتََرَك التََّخلَُّق. بَغَ نَ وَ 

 بَناُت األَْوبَِر : إذا يَبَِسْت فََخَرَج ِمْنَها ِمثُْل الدَّقِيق. تَنَبَّغَتْ وَ 

 .النََّوابِغ نِي الَكِلمَ هللاُ َعلَيَّ بالنَّعَِم السََّوابِغ ، وأَْلَهمَ  (4)تَقُوُل : أَْنعََم وَ 

 ، كَمنََع ، ونََصَر ، َوَضَرَب ، نَقَلَهُ ابُن القَّطاعِ. نَبَغَ  : لُغَةٌ في نَبَاَغةً  ، كَكُرَم ، نَبُغَ وَ 

، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، كما قاَل الّصاَغانِيُّ ، وقَْد ُوِجَد هذا الَحْرُف في بَْعِض نَُسخِ  نَتْغًا ِمْن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، ، يَْنتُغُهو نَتَغَهُ يَْنتِغُه : [نتغ]

حاحِ ، وقاَل اْبُن ُدَرْيٍد : أي  أي : ُمْعتَاٌد لَهُ. ِلذِلكَ  (5) كِمْنبٍَر : فَعّالٌ  ِمْنتَغٌ  َرُجلٌ و عابَهُ وَذَكَرهُ بِما لَْيَس فِيِه ، الّصِ

 قالَهُ اللَّْيُث ، َوأَْنَشَد : ِء ،ضِحَك كالُمْستَْهِزى : إِْنتَاًغا ُجلُ الرَّ  أَْنتَغَ و

َتِغاَ َلّما رَأَيحُت  ُنـح
 أَنـحتَـُغوا امل

حاح : َضِحَك َضِحَك الُمْستَْهِزىوَ   قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشد ؛ أَو أَْخفَى َضِحَكهُ وأَْظَهَر بَْعَضهُ  ءِ ِعبَاَرةُ الّصِ
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مــــــــــَ  تح غــــــــــَ بــــــــــَ جــــــــــ  عــــــــــَ ا فــــــــــتـــــــــــَ رحهبــــــــــََ يب تــــــــــِ يــــــــــح  َزتح ِبشــــــــــــــــــــــــَ

ا وَ      هـــــــــــَ رَامـــــــــــِ َف قـــــــــــِ لـــــــــــح ُت خـــــــــــَ عـــــــــــح هــــــــــالـــــــــــَِ اغـــــــــــَ تـــــــــــَ  ِإنــــــــــــح

  

ا وَ  ُرهـــــــــــَ مـــــــــــح رَاخـــــــــــَ  عـــــــــــُ ـــــــــــَ َي ِإنح تـ ذاَ  مـــــــــــا هـــــــــــِ  كـــــــــــَ

  
هـــــــا   داغـــــــَ هـــــــا َأصـــــــــــــــــــــح وقـــــــِ مـــــــُ َد غـــــــُ عـــــــح ُت جـــــــَ هـــــــح ـــــــ  بـ  شـــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .191( انظر نسبه يف املؤتلف واملختلف ل مدي ص 1)
ونبه هبامش املطبوعة املصــرية إىل رواية املو. وقا  اآمدي : مل يذكر له شــعرًا وأ ن « بن كعب»وابألصــر  193القاموس واآمدي ص ( عن 2)

 شعره درس.
 انظر فيه ما قا  يف نسبهما ومما جاء عنده للتغليب : 193( فر  بينهما اآمدي ص 3)

 هـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــرت أمـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــرًا طـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــاًل 

 يــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــر  إال مجــــــــــــــــــــــوَ     

  

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــغــــــــــــــــ  وال عــــــــــــــــن قــــــــــــــــل ــــــــــــــــ  غــــــــــــــــري ب  عــــــــــــــــل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وإال ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالوَ     إال حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  

 خبـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــا لـــــــــــــــبـــــــــــــــخـــــــــــــــلـــــــــــــــك قـــــــــــــــد تـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــا 

  
 فـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــف يـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوم خبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر خبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــال  

  

 ( يف األساس : ا مد هلل الذي أنعم علّي النعم.4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : الفّعا  لذلك.5)
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 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : الشَّْدُخ ، َعْن اْبِن ُدَرْيٍد. النَّتْغُ 

ّي :وَ   ِء.: َضِحَك ِضْحَك الُمْستَْهِزى نَتَغَ  قَاَل اْبُن بَّرِ

 َوَطعَنَهُ. نََخَسهُ بإِْصبَِعِه ، : نَْدًغا ، كَمنَعَهُ  نََدَغهُ  : [ندغ]

 لََدَغهُ. أَْيًضا : ِمثْلُ  نََدَغهُ و

 بِِه. كأَْنَدغَ  َساَءهُ ، : نََدَغهُ  قال اْبُن َعبّاٍد :و

ْمحِ ، وبالَكالِم : نََدَغهُ و  قَاَل ُرْؤبَةُ : كِمْنبٍَر : فَعّاٌل ِلذِلكَ  ، ِمْنَدغٌ  َرُجلُ و بَكِلَمٍة : إذا َسبَعَهُ  نََدَغهُ  وفي اللَِّساِن : َطعَنَهُ. إذا بالرُّ

 (1) املِنحدَيِ ماَلتح ألَقـحَواِ  الَغِويِّ 
يُّ ، ويُْكَسُر ، النَّْدغُ و ُل َعلَيهِ  (2)الفَتُْح َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، َوالَكْسُر عن أَِبي َزْيٍد  : السَّْعتَُر البَّرِ  َزَعَم األَِطبَّاُء أنَّ و ، وُهَو ِمّما تَْرعاهُ النَّْحُل وتُعَّسِ

 نَّ ُسلَْيَماَن بِن َعْبِد الَمِلِك َدَخَل الّطائَِف ، فَوَجَد رائَِحةَ السَّْعتَِر ، فَقَاَل : بَِواِديُكْم هذايُْرَوى أو َوأََشدُّه َحَراَرةً َولُُزوَجةً ، َعَسلَهُ أَْمتَُن العََسِل ،

 .نَْدَغةٌ 

قَاِء ، أَْبيََض في اإِلنَاِء ، ِمْن َعَسلِ  (3)َكتََب الَحّجاُج و حاِء ، ِمْن َحَدِب  النَّْدغِ  إلى عاِمِلِه بالّطائِِف : أَْرِسْل إِلَيَّ بِعََسٍل أَْخَضَر في الّسِ  (4)والّسِ

 بَنِي َشبَابَةَ.

: ِمّما يَْنبُُت في الِجبَاِل ، َوَرقُهُ ِمثُْل  النَّْدغُ  ، وقاَل أَبُو َحنِيفَة : نَْدَغةٌ  : َشَجَرةٌ َخْضَراُء ، لََها ثََمَرةٌ بَْيَضاُء ، الَواِحَدةُ  النَّْدغُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وَ 

أِْن ، وهو َذفٌِر  (5)ٌء ْوِك ، وال يَْرَعاهُ َشيْ َوَرِق الحَ  يحِ. (6)، ولَهُ َزَهٌر َصِغيٌر َشِديُد البَيَاِض ، وَكذِلَك َعَسلُهُ أَْبيَُض ، كأَنَّهُ ُزْبُد الضَّ  َكِريهُ الّرِ

 َسُغ بَِها الَخبّاُز الُخْبَز.َوِهَي إِْضبَاَرةٌ ِمْن َذنَِب طائٍِر ونَْحِوه يَنْ  الِمْنَسغَةُ ، بالَكْسِر : الِمْنَدَغةو

ّمِ ، أَْيًضا : الِمْنَدَغةُ و . البَيَاُض في آِخِر الظُّفُِر ، كالنُّْدَغِة ، بالضَّ  األَِخيُر نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

بِيُّ ، كعُنَِي : ُدْغِدَغ. نُِدغَ و  الصَّ

ُجُل : اْنتََدغَ و  َضِحَك َخِفيًّا. الرَّ

 : ِشْبهُ الُمغَاَزلَِة. الُمنَاَدَغةُ  َوقِيَل : اَزلَهُ ،غَ  : نَاَدَغهُ ُمنَاَدَغةً و

ِغي قال أَبُو َعْمٍرو : يُقَاُل :و ي َعلَْيِه الطَِّحيَن. أي : َعِجينَِك ، نَّدِ  ذُّرِ

 هو اْبُن َمْهَرةَ بِن َحْيداَن ، وإِلَْيِه نُِسبَِت اإِلبُِل الِعيِديَّةُ ، وقَْد ذُِكَر في الّداِل. النََّدِغيُّ و ِمْن قَُضاَعةَ ، َرُجلٌ  ، كعََربِّيٍ : النََّدِغّيِ  الِعيِديُّ بنُ و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

َر قَْوُل ُرْؤبَةَ  ِمْنَدغٌ  ، وُهوَ  نََدَغه نَْدًغا : َدْغَدَغةٌ ِشْبهُ الُمغاَزلَة وقد النَّْدغُ   :كِمْنبٍَر ، وبِِه فُّسِ

 (7) املِنحدَيِ َلذ تح َأحاِديَث الَغِويِّ 
 : غاَزلَُهنَّ ، قالَهُ ابُن القَّطاعِ. نَْدًغا النَِّساءَ  نََدغَ  قَدْ وَ 

يُّ ، لُغَةٌ في الَمْفتُوحِ والَمْكُسوِر ، قال ابُن ِسيَده : أَُراهُ َعْن ثَْعلٍَب ، وال أَ  النََّدغُ و َكةً : السَّْعتَُر البَّرِ  قُّه.حُ ، ُمَحرَّ

يَ  ْل. النََّدِغيُّ  قلُت : ولَعَلَّهُ بِِه ُسّمِ  أَبُو الِعيِدّيِ الَمْذُكوِر ، فتَأَمَّ

 َوَذَكَرهُ بقَبِيحٍ ، وُهَو َمَجاٌز ، ِمثُْل نََدَغهُ ، ونََسغَهُ. َطعََن فِيِه ، واْغتَابَهُ ،و : نََخَسهُ ، نَْزًغا ، كَمنَعَهُ ، نََزَغه : [نزغ]
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َوَحَمَل بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض ، قالَهُ أَبُو َزْيٍد ، وَكذِلَك نََزأَ بَْينَُهْم ، َوَمأََس ، وَدَحَس ، وآَسَد ،  أَْفَسَد ، وأَْغَرى ، : نَْزًغا بَْينَُهمْ  نََزغَ  الَمَجاِز :ِمَن و

َش ، وِمْنهُ قَْولُه تَعَالَى :   أي : أَْغَرى ، َوقِيَل : أَْفَسَد. (8) (ِ  َوَبنْيَ ِإْخَوِت ِمْن بَ ْعِد َأْن نَ زََغ الشَّْيطاُن بَ يْ )وأَرَّ

َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطاِن نَ زْغ  َفاْسَتِعْذ اِبهللِ )وِمْنهُ قَْولُهُ تَعَالَى :  َوْسَوسَ  ، أي : (نَ زََغ الشَّْيطانُ )ِمَن الَمَجاِز : و  (9) (َوِإّما يَ ن ْ

__________________ 
 وقبله رج  كتحديث اهللو  اهلينغ وقد ورد الشاهد يف اللسان بروايتيه. .. برواية : لّذت أحاديث الغويّ  97( ديوانه ص 1)
 ابلفتح. 981ضبطت فيه رقم وَ  ابلضم. 781( ضبطت ابلقلم يف كتاب النبات أليب حنيفة برقم 2)
 سليمان بن عبد امللك هو الذي كتب إىل واد الطائف.أن  981( كذا ابألصر واللسان ا ويفهم من عبارة أيب حنيفة يف النبات رقم 3)
و  981النبات رقم )( يف كتاب النبات : حداب ا وهي من جبا  السراة ينزهلا بنو شبابة من فهم بن مالك من األزد وليسوا من فهم عدوان 4)

987.) 
 إال النحر فهو هلا أبداً زاهر. 981( زيد يف النبات رقم 5)
 .«زفر»صر ( عن اللسان وابأل6)
 ( هي رواية الديوان ا وقد تقدم الشطر برواية أخر .7)
 .100( سورة يوسف اآية 8)
 .200( سورة األعراف اآية 9)
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ي ا يـَعحيِن يـُلحِقي يف قـَلحِبه ما يـُفح  نـَزحيُ  َعاصـــــِ
َ
اِن ِمنح امل وُِّ  لإلنحســـــَ ُه يف الَقلحِب مبَا ُيســـــَ ُه وََنحســـــُ يحطَاِن : وســـــاِوســـــُ ُده عَ الشـــــ  َل  ســـــِ

َحاِبه.  َأصح
 والهاُء للُمبَالَغَِة. النّاسَ  يَْنَزغُ  كَشّداٍد : ، نَّزاغٌ وَ  بهاٍء ، ِمْنَزَغةٌ و ، كِمْنبٍَر ، ِمْنَزغٌ  َرُجلٌ و

 كما َسيَأْتِي. كِمْكنََسٍة : الِمْنَسغَةُ  ، الِمْنَزَغةُ و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 ، ِمْن َحّدِ َضَرَب : لُغَةٌ في نََزَغ ، َكَمنََع. يَْنِزغُ  بَْينَُهمْ  نََزغَ 

 ، بالفَتْحِ : الَكالُم الَِّذي يُْغِري بَْيَن النّاِس. النَّْزغُ و

َكه أَْدنَى َحَرَكٍة. نََزَغهُ وَ   : َحرَّ

 .ناِزَغةٍ  : َجْمعُ  النََّواِزغُ  : ِشْبهُ الَوْخِز ، وِمْنهُ  النَّْزغُ  قِيَل :: َطعَنَهُ بِيٍَد أَو ُرْمحٍ ، و نََزَغه نَْزًغا : النَّْخَسةُ ، والطَّْعنَةُ ، وقدْ  النَّْزَغةُ وَ 

يِّئَةُ. النَِّزيغَةُ وَ   ، كَسِفينٍَة : الَكِلَمةُ السَّ

َكةً ، أي : بِحْدثانِِه ، َعْن ثَْعلٍَب. بنََزِغهِ  أَْدَرَك األَْمرَ وَ   ، ُمَحرَّ

 .«ز ب غ»قلُت : وقَْد َمرَّ في 

غُ و  ، كُسكٍَّر : الُمْغتَابُوَن ، وِمْنهُ قوُل ُرْؤبَةَ : النُّزَّ

َذرح أَقاِويَر الُعَداِة و   النـ ز يِ احح
 : اْستََخفَّهُ ، عن اليَِزيِدّيِ. نََزَغهُ وَ 

 دابَّتِي ِلتَثُوَر. نََسْغتُ  َوَكذِلَك بيٍَد ، أَو ُرْمحٍ. وقاَل ابُن فاِرٍس : بَسْوٍط ، كَمنَعَهُ : نََخَسهُ ، نََسغَهُ  : [نسغ]

 أي : َطعََن فِيِه. نََزَغهُ  ِمثْلُ  بَكِلَمة : نََسغَهُ و

 َرَماهُ بِِه. إذا بَكذا : نََسغَهُ و

بَِها يََدَها ، ثُمَّ أََسفَّتْهُ النُُّؤوَر فإِذا بََرأَ قُِلَع  فَنََسغَتْ  َوذِلَك أَنََّها إذا َوَشَمْت يََدَها َضبََّرْت ِعدَّةَ إِبَرٍ  َغَرَزْت في اليَِد اإِلْبَرةَ ، : نَْسغًا الَواِشَمةُ  نََسغَتِ و

 قِْرفُه َعْن َسواٍد قَْد َرُصَن.

 فِيها ، قالَهُ األََمِويُّ ، وقد تَقَدََّم في العَْيِن. َذَهبَ  : إذا نُُسوًغا في األَْرِض  نََسغَ و

 هُ ابُن فاِرٍس.قالَ  َمَذقَهُ ، إِذا اللَّبََن بالماِء : نََسغَ و

َكْت وَرَجعَتْ  نََسغَتْ  َوقِيَل : أَْسنَانُه : اْستَْرَخْت أُُصولَُها ، نََسغَتْ و  نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، وقَْد تَقَدََّم في العَْيِن. ، كنَسَّغَْت تَْنِسيغًا ثَنِيَّتُه : إذا تََحرَّ

 لَهُ ابُن فاِرٍس.نَقَ  ِمْن إِبِِله : أََخَذ ِمْنَها َشْيئًا َسالًّ  نََسغَ و

بَِها الَخبّاُز الُخْبَز  يَْغِرزُ  ، أي : يَْنَسغُ  َكذا نَصُّ العُبَاِب ، وفي اللَِّسانِ  (1) يَْنَزغُ  كِريَشة كِمْكنََسة : إِْضبَاَرةٌ ِمْن َذنَِب طائٍِر ، ونَْحِوه ، الِمْنَسغَةُ و

 : البَْرُك الَِّذي يُْغَرُز بِِه الُخْبُز. (2)والِمْنَزَغةُ  الِمْنَسغَةُ  األَْعَرابِّيِ :َوَكذِلَك إذا كاَن ِمْن َحِديٍد ، وقاَل ابُن  ،

 َعْن أَبِي َعْمٍرو. كأَِميٍر : العََرقُ  ، النَِّسيغُ و

ّمِ : ماٌء يَْخُرُج ِمَن الشََّجَرةِ إَِذا قُِطعَْت. النُّْسغُ  قال اْبُن فاِرٍس :و  ، بالضَّ

 وفي بَْعِض النَُّسخِ : الِفيلَة ، بََدَل الفَِسيلَِة ، وهو َغلٌَط. أَْخَرَجْت قُْلبََها : إَِذا إِْنساًغا الفَِسيلَةُ  أَْنَسغَتِ  قال األَْصَمِعيُّ :و
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 .كنَسَّغَْت تَْنِسييغًا وَكذِلَك الَكْرُم ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ  الشََّجَرةُ : نَبَتَْت بَْعَد ما قُِطعَْت ، أَْنَسغَتِ و

ُجلُ  نَسَّغَ و»َوقِيَل : أَْخَرَجْت قُْلبََها ، وَوقََع في الُمِحيِط :  : أَْخَرَجْت َسعَفًا فَْوَق َسعٍَف ، تَْنِسيغًا النَّْخلَةُ  غَتِ نَسَّ و : إذا أَْخَرَج َسعَفًا  تَْنِسيغًا الرَّ

 ولَعَلَّه تَْحِريٌف ِمَن النُّّساخِ.« فَْوَق َسعَفٍ 

قَْت في َمَراِعيَها وتَبَاَعَدْت ، بالعَْيِن والغَْيِن : إذا اإِلبِلُ  اْنتََسغَتِ  قال اْبُن األَْعَراِبّيِ :و ، وقاَل الَمّراُر  (3)َوقَْد َمرَّ قَْوُل األَْخَطِل في العَْيِن  تَفَرَّ

 ْبُن َسِعيٍد :

تح  لــــــــــــــ  ا فــــــــــــــحــــــــــــــَ ِت الــــــــــــــدِّايُر هبــــــــــــــِ لــــــــــــــَ نــــــــــــــقــــــــــــــ   تــــــــــــــَ

رُي      عـــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــب ُغ ال َتســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ُث يـ ـــــــــــح ي ز َة حـــــــــــَ (4)ِبـــــــــــُ
 

  
 في العُبَاِب ، وقِيَل : َضَرَب َمْوِضَع لَْسعَِة الذُّبَاِب بُخفِّه ، كما في اللَِّساِن. البَِعيُر : َضَرَب بِيَِده إِلَى ِكْرِكَرتِِه ِمَن الذُّباِب َكذا اْنتََسغَ و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : َغَرَزها. نَْسغًا الُخْبَزةَ  نََسغَ 

__________________ 
 .«يـَنحزِعُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 ن : واملبزغة ابلباء املوحدة.( األصر والتهذيب ويف اللسا2)
 ( يعين قوله ا كما يف التهذيب واللسان.3)

ــــــــــــــــــتســـــــــــــــــــــــــــــــغ املــــــــــــــــــطــــــــــــــــــااي  ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــث ن  رجــــــــــــــــــّن حبــــــــــــــــــي

ا ختــــــــــــــــــــــــــــاف وال ذاباب     ــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــال ب  ف

  

 منسواًب فيهما لألخطر ا وهو يف ديوانه.« نشغ»( البيت يف اللسان والتكملة 4)
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 تَْنِسيغًا ، وأَْنَسغَهُ : َطعَنَهُ. نَسَّغَهُ و

 ، قال ُرْؤبَةُ : (1): حاِذُق الطَّْعِن  نُسَّغٍ  ِمْن قَْومٍ  ناِسغٌ  َرُجلٌ وَ 

غِ ِإيّنِ َعَل    الن س غِ الّرَِجاِ   َنسح
ى. اْنتََسغَ و ُجُل : تََحرَّ  الرَّ

 ثَنِيَّتاهُ : َخَرَجتا ِمَن الفَِم ، َعن اْبِن ُدَرْيٍد ، وَكذِلَك بالعَْيِن. نََسغَتْ وَ 

يِن ، كما في اللَِّساِن. نََسغَهُ وَ   الَكالَم : لَقَّنَهُ ، لُغَةٌ في الّشِ

 َكَمنََع : ساَل. في األَْرِض  الماءُ  نََشغَ  : [نشغ]

ْمِح : نََشغَهُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  بِه. َطعَنَ  إذا بالرُّ

يُن الُمْهَملَةُ لُغَةٌ فيِه ، َكما في اللَِّساِن ، وقَْد َمرَّ للُمَصنُِّف في  لَقَّنَهُ وَعلََّمهُ  : نَْشغًا فاُلنًا الَكالمَ  نََشغَ  ِمَن الَمَجاِز :و أَْيًضا هذا « ن ش ع»َوالّسِ

حاح. ُهنَاَك : بِيَّ  نََشغَ  ُهَو َمأُْخوذٌ ِمْن قَْوِلِهْم :و الكالَم : لَقَّنَهُ إِيّاهُ  هُ نََشغَ  ُربََّما قالُوا :وَ  الَمْعنَى ، ونَصُّ الّصِ قالَهُ اللَّْيُث  أَْوَجَرهُ  : إَِذا نَْشغًا الصَّ

بِيُّ ونُِشَع ، بالغَْيِن والعَْيِن : إذا أُوِجَر في األَْنِف ، والعَيْ  نُِشغَ  وأَبُو تُراٍب ، وقاَل اْبُن األَْعَرابِّيِ :  ُن أَْعلَى.الّصِ

 قالَهُ ابُن َعبّاٍد. الماَء : َشِربَهُ بِيَِدِه ، نََشغَ و

فَنََشَغ  وسلمعليههللاصلىأَنَّهُ َذَكَر النَّبِيَّ »:  عنههللارضيَحِديُث أَبِي ُهَرْيَرةَ  َوِمْنهُ  َشِهَق َحتَّى كاَد يُْغَشى َعلَْيِه ، : نَِشيغًاو ، نََشَغ يَْنَشُغ نَْشغًاو

 َحكاهُ الَهَرِويُّ في الغَِريبَْينِ « يَتَنَشَّغَ  ، أَوْ  يَْنَشغَ  ال تَْعَجلُوا بتَْغِطيَِة َوْجِه الَميِِّت َحتَّى»الَحِديُث :  َوِمْنهُ  َكتَنَشَّغَ  أي : َشِهَق وُغِشَي َعلَْيِه ، «نَْشغَةً 

قًا إِنََّماو : (2)، قال أَبُو ُعبَْيَدةَ  ، قال : وهذا بالغَْيِن ال  (3)َعلَْيِه ، وُحبًّا ِلِلقَائِِه  أَو أََسفًا ٍء فائٍِت ،إِلَى صاِحبِه ، أَو إِلَى َشيْ  يَْفعَُل ذِلَك تََشوُّ

 ِخالَف فِيِه ، َوِمْنهُ قَْوُل ُرْؤبَةَ :

ُت َأيّنِ  َرفـــــــــــــــح غٌ عـــــــــــــــَ غِ يف  انشـــــــــــــــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــ 

ِغ      بـــــــــــَ َداَ  اأَلســـــــــــــــــــــــــح نح نـــــــــــَ و مـــــــــــِ َك أَرحجـــــــــــُ يـــــــــــح (4)ِإلـــــــــــَ
 

  
بِيُّ ، كعُِنَي : أُوِجرَ  نُِشغَ  وقَدْ  قالَهُ أَبو تَُراٍب ، والسَّعُوُط ، والعَْيُن لُغَةٌ فيِه ، كما تَقَدََّم ، وُهَو أَْعلَى. كَصبُوٍر : الَوُجوُر ، ، النَُّشوغُ و في  الصَّ

 ْهَملَِة ، قالهُ ابُن األَْعَرابِّيِ.األَْنِف ، وَكذِلَك بالعَْيِن المُ 

 بِِه. َمْنُشوغٌ و بِه ، َمْنُشوغٌ  فَُهوَ  بهِ  أُوِلعَ  بِه : إذا (5)ونُِشَع  ءِ بالشَّيْ  نُِشغَ  قال أَبُو َعْمٍرو :و

 قالَهُ الفَّراُء ، وأَْنَشَد للَمّراِر بِن َسِعيٍد : : َمَجاِري الماِء في الواِدي النَّواِشغُ و

ٌر وَ  فــــــــــــــــح ُ  طــــــــــــــــِ مــــــــــــــــح َدارٍِ  والشــــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ  ال مــــــــــــــــُ

      ِ عــــــــــــح غِ بــــــــــــبـــــــــــــَ َواشــــــــــــــــــــــــــِ واَل  نـــــــــــــَ (6)الــــــــــــَواِدي محــــــــــــُُ
 

  
ْعَب الَمِسيَل ، وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ :قاَل ابُن فاِرٍس : ِهَي أَعاِلي الَواِدي ، الواِحُد ناِشغَةٌ ، َوَخصَّ اْبُن األَْعَرابِّيِ بَِها الشُّْعبَةَ الَمِسيلَةَ ، أوَ   و الّشِ

حاحِ. النَّواِشغُ   : أَْضَخُم ِمَن الّشِ

ُجُل  أَْنَشغَ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و ى : إَِذا (7)الرَّ فَه الُمَصنُِّف ، فََذَكَر في  تَنَحَّ هُ : َمَسَغ ، واْمتََسَغ « م س غ»هَذا ُهَو الصَّواُب ، وقَْد َصحَّ ما نَصُّ

ى ، َكَما نَبَّْهنَا َعلَْيه ُهنَاَك.  : تَنَحَّ

يِن ، وُهَو أَْن يَْضِرَب بُِخفِّه َمْوِضَع لَْذعِ الذُّ  اْنتََسَغ ، ِمثْلُ  البَِعيُر ، اْنتََشغَ و باِب ، وهكذا َرواهُ األَْزَهِريُّ َعِن اْبِن األَْعَراِبّيِ ، وأَنَشَد بالّسِ

ْعِر ، َوقد ذُِكَر في َمْوِضِعه.« نسغ»ِلألَْخَطِل البَْيَت الَِّذي َسبََق في  يِن الُمْهَملَِة في اللُّغَِة وفي الّشِ  قال الّصاغانِيُّ : والّصَواُب بالّسِ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : الَمصُّ بالفَِم. النَّْشغُ 

بِيُّ الَوُجوَر : أََخَذهُ ُجْرَعةً بعَد ُجْرَعٍة. اْنتََشغَ و  الصَّ
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َدفَةُ يُْسعَُط بِها ، وقَدْ  الِمْنَشغَةُ و  بَِها ، قال الّشاِعُر : أَْنَشغَهُ  : الُمْسعُُط ، أَْو الصَّ

هُ  غـــــــــُ ه  ســـــــــــــــــــــــبَنحشـــــــــــــــــــــــَ رِيســـــــــــــــــــــــُ َا شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــِ ىت  يـــــــــَ  حـــــــــَ

ةٍ      غــــــــــــَ نحشــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــ مبــــــــــــِ مُ فــــــــــــِ قــــــــــــَ لــــــــــــح اٌم وعــــــــــــَ ا لــــــــــــِ  هــــــــــــَ

  
 ، قال : ناَشغَ و ، اْنتََشغَ و ، تَنَشَّغَ و ، فَنََشغَ  الَكالَم : لَقَّنَهُ ، أَْنَشغَهُ وَ 

__________________ 
 ( اللسان : حاذٌ  ابلطعن.1)
 ( يف التهذيب واللسان : أبو عبيد.2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وحّبا له.3)
 من ندا  األسوي ا واألصر كاللسان. 97الديوان ص ( يف 4)
 وزيد يف التهذيب : وُشعف به.« ونشغ به»( عن التهذيب وابألصر 5)
 ابلفاء.« وال متالفيا»ويف مادة طفر ا ومل ينسبه فيها : « وال متالقًيا»( يف اللسان 6)
 ( يف التهذيب : انتشغ الرجر.7)
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َو  وَقدح   (1) ِشرحابً واِغاَل  اَنَشغَ َأهح
 ، للّشاِهِق. ناِشغٍ  ، كُسكٍَّر : َجْمعُ  النُّشَّغُ وَ 

عَداِء. النَّْشغَةُ و  : ُجْعُل الكاِهِن ، والعَْيُن أَْعلَى. النَّْشغَ و ، بالفَتْحِ : تَنَفَُّسةٌ ِمن تَنَفُِّس الصُّ

بِه ، كعُنَِي ، نَقَلَهُ ابُن  نُِشغَ  ِء ، كفَِرَح ونََصَر : لُغَتَاِن فيبالشَّيْ  نَِشغَ و ْمٍرو.إلى اللَّْحِم ، أي : َمْشغُوٌف بِه ، قالَهُ أَبُو عَ  لَنَُشوغٌ  ويُقَاُل : أَنَّهُ 

 القَّطاعِ.

 ِجدًّا ِعْنَد الَمْوِت. (2): فَُواقَاٌت َخِفيَّةٌ  النََّشغاتُ و : الواِهنَتاِن ، وُهَما ِضلَعاِن ، ِمْن جانٍِب ِضلٌَع. النّاِشغانِ و

 ْيٍد الّطائِيُّ يَِصُف َطِريقًا :وقاَل أَبُو ُزبَ 

ىَت  ِ مــــــــــــَ اح يــــــــــــَ وِط َزانُء ا ــــــــــــامــــــــــــِ بــــــــــــُ بحُس اهلــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

غح      نحشــــــــــــــــــــــــــــَ زَعُ  يـــــــــــــــَ ا فـــــــــــــــَ ُدثح هلــــــــــــــَ  بــــــــــــــوارَِدٍة حيــــــــــــــَح

  
َدةِ والعَْيِن « يُْبَشعْ »ِء إذا ُغصَّ بِه ، ويُْرَوى : بالشَّيْ  يُْنَشغُ  بِواِرَدةٍ ، أي : يَِصْر فِيه النّاُس فيَتَضايَُق الطَِّريُق بالواِرَدةِ ، كما يَْنَشغْ  بالباِء الُمَوحَّ

 الُمْهَملَِة ، والَمْعنَياِن ُمتَقَاِربَاِن.

َمُق.، بالضَّ  النُّْشغَةُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :  ّمِ : الرَّ

 بَْعَد الَجْهِد. (3)ء وقاَل َغْيُره : النّاِشُغ : الَِّذي يَجي

 : اإِلْستِيُج ، كما في العُبَاِب. األُْنُشوَغةُ و

ُجُل : اْستَقَى بَدْلٍو واِهيَة ، عن ابِن ُشَمْيٍل. اْستَْنَشغَ و  الرَّ

ِعيفُ  النُّْغنُغُ  : [نغغ] ّمِ : األَْحَمُق الضَّ  وِهَي بهاٍء. كما في العُبَاِب َعْن بْعِضِهْم ، ، ، بالضَّ

باَلِت. : النُّْغنُغُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  الفَْرُج ذُو الرَّ

 .النَّغانِغُ  َوالَجْمع : َمْوِضٌع بَْيَن اللَهاةِ وَشَواِرِب الُحْنُجوِر ، ( :4) النُّْغنُغُ  قال اللَّْيُث :و

 َكَما في العُبَاِب ، وفي اللَّساِن : ِعْنَد اللَهاةِ ، قال َجِريٌر : في الَحْلِق ِعْنَد اللهاِزِم ، تَُكونُ  اللَّْحَمةُ  : النُّْغنُغُ  قِيَل :و

ر ةَ  ُن مـــــُ َز ابـــــح مـــــَ َرزحَد ُ ـــــــــــــــــــــــــــــ  غـــــَ ـــــَ ا ـــــــــــــــــــــــــــــ   اي فـ هـــــــَ ـــــَ نـ ـــــح يـ  كـــــَ

ـــــــــــِب      ي ـــــــــــِ ب ـــــــــــطـــــــــــ  َز ال مـــــــــــح غَ غـــــــــــَ ـــــــــــِ غـــــــــــان ـــــــــــَ ُذورِ  ن عـــــــــــح
َ

 املـــــــــــ

  
َك. : نُغَ النُّغْ  يُقَال : إنَّ و قال ابُن فاِرٍس :  الَِّذي يَُكوُن فَْوَق ُعنُِق البَِعيِر إَِذا اْجتَرَّ تََحرَّ

 .نُْغنُِغهِ  أََصابَهُ داٌء في َعلَى ما لَم يَُسمَّ فاِعلُه : َزْيدٌ  (5) نُْغنِغَ  يُقَاُل :و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ّيٍ : : لَْحٌم ْمتََدّلٍ  النُّْغنُغَةُ  ، وقِيَل : نُْغنُغَةٌ  : لَْحُم أُُصوِل اآلذاِن ِمْن داِخِل الَحْلِق تُِصيبَُها العُْذَرةُ ، وُكلُّ َوَرٍم فِيِه اْستِْرَخاٌء : النُّْغنُغَةُ  قال ابُن بَّرِ

وائُِد الَّتِي في باِطِن األُذُنَْيِن :  .نِغُ نَغا في بُُطوِن األُذُنَْيِن ، وقاَل ابُن فاِرٍس : الزَّ

 ، بالفَتْحِ : ُغدَّةٌ تَُكوُن في الَحْلِق. النَّْغنُغُ  وقاَل َغْيُره :

ّيٍ :  ، بالضّمِ : الَحَرَكةُ ، قال ُرْؤبَةُ : النُّْغنُغُ  وقاَل ابُن بَّرِ

َي تُرِي اأَلعحالَ  ذاِت   النـ غحُنغِ فـَهح
.  واألَْعاَلُق : الُحِليُّ
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ِمْن َكّدِ  وفي نُْسَخٍة وَرقّتْ  (6) تَنَفََّطْت ، وَوِرَمتْ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : أي نُفُوًغاو ، نَْفغًاـ  َكَمنَعَ ـ  يَُدهُ ، بالفَاءِ  نَفَغَتْ   :[نفغ]

 ُت : وُهَو الِحْرَماِزيُّ يُخاِطُب أََمةً :لُغَةٌ يََمانِيَةٌ ، وأَْنَشَد أَبُو حاتٍِم ، لَرُجٍل ِمْن أَْهِل اليََمِن ، قُلْ  العََمِل ،

ِك ذاَت و  فـــــــــــــــــــ  َر ح كـــــــــــــــــــَ غِ َأنح تــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــح  نــــــــــــــــــــَ

رحيِ      َ
ِث َأوح ابملــــــــــــ فــــــــــــح هــــــــــــا ابلــــــــــــنـــــــــــــ  يــــــــــــنــــــــــــَ فــــــــــــِ  َتشــــــــــــــــــــــــــح

  
. كتَنَفَّغَت  ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

كَ  النََّمغَةُ   :[نمغ] َكةً : ما تََحرَّ َل ما  (7) ، ُمَحرَّ بِّيِ أَوَّ قالَهُ ابُن فاِرٍس ، فإِذا اْشتَدَّ ذِلَك َذَهَب منه ، وفي بَْعِض النَُّسخِ :  يُولَُد ،ِمْن يافُوخٍ الصَّ

ّماَعةُ ، وقاَل اْبنُ « ما يَْخُرُج ِمْن يافُوخِ » بِّيِ الرَّ ُل : ِهَي ِمْن َرأِْس الصَّ  وهو َغلٌَط ، وقاَل الُمفَضَّ

__________________ 
 ن ا وقبله :برواية : وقد انسغ 127( ديوانه ص 1)

 ملا خبطن املاء واملذجال
 وبعده :

 فلم يصب واصعنفرت جوافال
 ( يف اللسان : خفيات.2)
 .«حييا»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 ( يف التهذيب واللسان : النـ غحُنغة.4)
 ( كذا ابألصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب : تـَنَـغحَنَض فالٌن.5)
 وسينبه إليها الشارح.« ورّقت»القاموس عن نسخة أخر  : ( عل  هامش 6)
 كاألصر واللسان ا وسينبه الشارح إىل رواية القاموس املطبوع.« ما حتر »وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « ما لرج»( يف القاموس : 7)
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َتد  ايُفوُخه :  ا والغاَذُة. (1)ا والَغاِذيَُة  الن َمَغةُ  اأَلعحرَايبِّ : يـَُقاُ  لَرأحِس الص يبِّ قـَبحَر َأنح َيشح
 نَقَلَهُ الفَّراُء. ِمَن القَْوِم : ِخيَاُرُهْم وَوَسُطُهْم ، النََّمغَةُ و

 بالُمثَلَّثَِة ، كما تَقَدََّم.« ثََمغَتُه»َوَرَواهُ َغْيُره  ِمَن الَجبَِل : أَْعالهُ وَرأُْسه ، النَّْمغَةُ و قال :

 الَكثَْرة. يَْعنِي : المالِ و النّاِس  نَ مِ  نََمغَةٌ  قِيَل :و

 وُحْمَرةٍ وبَيَاٍض. (2) : َمْجَمَجةٌ بَِسَوادٍ  التَّْنِميغِ  قال اللَّْيُث :و

غُ  َرُجلٌ و  أي : ُمْختَِلُف اللَّْوِن. الَخْلِق ، كُمعَظٍَّم ، ُمنَمَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

َكةً. نََمغَتِه  فيالَجبَِل ، بالفَتْحِ : لُغَةٌ  نَْمغَةُ   ، ُمَحرَّ

أِْس. النَّّماَغةُ و  : أَْعلَى الرَّ

بِّيِ ، قَْبَل أَْن يَْشتَدَّ ، كما في اللَِّساِن. َمغَِة ، أْي : يافُوُخ الصَّ َك ِمَن الرَّ  وأَْيًضا : ما تََحرَّ

اللَِّساِن ُهنَا ، والّصاَغانِيُّ في التَّْكِملَِة ، وأَْوَرَدهُ في العُبَاِب نَْقالً َعْن اْبِن ُدَرْيٍد ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب  ، كعُْصفُوٍر ، النُّْهبُوغُ  : [نهبغ]

 .(3)« ن ب غ»َوأَْوَرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن في  طائٌِر ، قال : ُهو

ُب  أَْيًضا ، وُهوَ  يُقَاُل لَها : الدُّونِيجُ و َشبَُّهوَها بالّطاِئِر ، لبََحِريَِّة ،ا من السُّفُنِ  السَِّفينَةُ الطَِّويلَةُ السَِّريعَةُ الَجْريِ ، قال َغْيُره : هيو ّمِ ُمعَرَّ بالضَّ

 َكَما في العُبَاِب. ُدونِي ،

 مع الغني فصل الواو
 .(4)وال أَْعِرفُه  نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، قال األَْزَهِريُّ : ، َكَوَعَدهُ ، عابَهُ ، أو َطعَن َعلَْيِه ، وبَغَهُ   :[وبغ]

أِْس ، َعن اْبن ُدَرْيٍد. : ع ، األَْوبَغُ و َكةً : ِهْبِريَةٌ الرَّ  َونُبّاَغتُه الَّتي تَتَنَاثَُر ِمْنهُ ، وقد تَقَدََّم. والَوبَُغ ، ُمَحرَّ

 أَْوبَاِرَها.داٌء يأُْخذُ اإِلبَِل فَتََرى فََساَدهُ في  : الَوبَغُ  قال اللَّْيُث :و

 َكَكتِف : ذُو ِهْبِريٍَة. ، َوبِغٌ  قال َغْيُرهُ : َرُجلٌ و

َكةً : ُمْجتََمعُُهم وَوَسُطُهم. َوبَغَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  القَْوِم ، ُمَحرَّ

 فَكأَنََّها َصَدقَْت. َضِرطَ  وَوبّاَعتُهُ : إَذا تُهُ َوبّاغَ  َكَذبَت ِمْنهُ قَولُُهم :و بالعَْيِن والغَْيِن َجِميعًا ، ، ُمَشدََّدةً : االْسُت ، الَوبّاَغةُ و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 ، كَكِتٍف : َوقََع في َوَسِط القَْوِم. َوبِغٌ  َرُجلٌ 

َكةً. (5) َوبَغَتُه ٍء :وُمْجتََمُع ُكّلِ َشيْ   ، ُمَحرَّ

َكةً : اإلثُْم ، الَوتَغُ  : [وتغ]  قالَهُ اللَّْيُث. ُمَحرَّ

. الهالكُ  أَْيًضا :و ْنيَا ، قالَهُ الِكَسائِيُّ يِن والدُّ  في الّدِ

 الَمالَمةُ. : الَوتَغُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 وأَْنَشَد : قِلَّةُ العَْقِل في الَكالمِ  : الَوتَغُ  قال اللَّْيُث :و
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ا  تـــــــــــَ ِت  (6)اي أُمـــــــــــ  ئـــــــــــح يب ِإنح شــــــــــــــــــــــــِ غحضــــــــــــــــــــــــَ  ال تــــــــــــَ

وِد و      قــــــــــــــــــُ اال تـــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــً تِ  َوتـــــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــــح  ِإنح فــــــــــــــــــِ

  
 هَكَذا في َسائِِر النَُّسخِ ، َوَسقََط ِمْن بَْعِضَها ، ولَْيَس ُهَو في نَّصِ الُمِحيِط ، بَْل فِيِه بَْعَد الَوَجعِ  الَوَجُع ، وُسوُء الُخلُِق ، : الَوتَغُ  قال اْبُن َعبّاٍد :و

 .َوتَِغ يَْوتَُغ َوتَغًا وُسوُء القَْوِل ، وفَْرُط الَجْهِل ، فِْعُل الُكّلِ َكَوِجَل ،

 .َوتَغًا وتَْيتَغُ  تَْوتَغُ  ، كَوِجَل ، َوتِغَتْ  يُقَال : كفَِرَحٍة : الُمَضيِّعَةُ ِلنَْفِسَها في فَْرِجَها ، ِمَن النَِّساِء ، الَوتِغَةُ  قال أَبُو َزْيٍد :و

 .«يُوتِغُهُ  َحتَّى يَُكوَن َعَملُه ُهَو الَِّذي يُْطِلقُه أَوْ : » (7)في َحِديٍث و «إِاّل نَْفَسهُ  يُوتِغُ  فإِنَّهُ ال»َحِديٌث :  َوِمْنهُ  أَْهلََكهُ ، أي : هللاُ  أَْوتَغَهُ و

__________________ 
 ابلدا  املهملة.« والغادية»( عن التهذيب واللسان وابألصر 1)
 واألصر كاللسان.« .. جممجمُة سوادٍ »( يف التهذيب : 2)
 قا  ابن بري : النهبوع طائر عن ابن خالويه.« ب عهـ  ن»وذكر يف مادة « نبغ»ابألصر ومل يرد يف اللسان يف مادة ( كذا 3)
 .«وبغ» 214/  8( أي ال يعرف وبغته مبعىن عبته ا انظر التهذيب 4)
 .«وبغه»( عن التكملة وابألصر 5)
 واألصر كاللسان.« اي أمنا»( يف التهذيب : 6)
 ويف حديث اإلمارة. ( يف اللسان :7)
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 وأَتْغَاهُ يُتِْغيِه بَمْعنَاهُ ، وَسيَأْتِي في الُمْعتَّلِ إِْن شاَء هللاُ تَعَالَى.

 َحبََسهُ ، أَْو أَْلقاهُ في بَِليٍَّة. إذا فاُلنًا : السُّْلَطانُ  أَْوتَغَ و

 ألُِوِجعَنََّك. ، أي : ألوتِغَنَّكَ  يُقَاُل : وهللاِ  أَْوَجعَهُ ، : أَْوتَغَهُ  أَو

 أَْفَسَدهُ. وقَولَه ، أْي : ِدينَهُ باإِلثْمِ  أَْوتَغَ و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ُجُل ، كَوِجَل : فََسَد. َوتِغَ   الرَّ

تِه ، كَوِجَل : أَْخطأ. َوتِغَ و : الَمْهلََكةُ ، ِزنَةً وَمْعنًى. الَمْوتَغَةُ و  في ُحجَّ

 .الَوتِيغَةُ  واالْسمُ 

 ِعْنَد السُّْلَطاِن : لَقَّنَهُ ما يَُكوُن َعلَْيِه ال لَهُ. تَغَهُ أَوْ و

 ، كَكِتٍف : يَُضيُِّع نَْفَسه في فَْرِجه ، نَقَلَهُ أَبُو َزْيٍد. َوتِغٌ  وَرُجلٌ 

 َرأَسهُ ، َكَوَعَد : َشَدَخهُ. َوثَغَ  : [وثغ]

ََّخذُ للنّاقَِة ، الَّتِي ، وِهَي الدُّْرَجةُ  َوثِيغَةً  اتََّخَذ لَها : ثْغًايَثَغَُها وَ  ناقَتَهُ  الّظائِرُ  َوثَغَ  قَاَل أَبُو َعْمٍرو :و تُْدَخُل في َحيائِها إَِذا أََراُدوا أَْن يَْظأَُروها  تُت

 َعلَى َولَِد َغْيِرَها.

 : ُردَّ بَْعُضها َعلَى بَْعٍض. َوِثيغَةٌ و َمْوثُوَغةٌ  ثَِريَدةٌ  قال اْبُن َعبّاد :و

 وفي بَْعِض النَُّسخِ : قَِليلَةٌ ِمْنهُ ، وهو َغلٌَط. قَِليٌل ِمْنهُ  أي : َوثْغَةٌ و ِمَن الَمَطِر ، َوثِيغَةٌ و قال :

بِيعِ ، الغَّضِ  ِمْن أَْجنَاِس العُْشبِ  واْختَلَطَ  : ما اْلتَفَّ  الَوثِيغَةُ  في النَّواِدِر :و ثِيَخِة ، بالَخاِء كالوَ  في الرَّ
يِت أَْيًضا. هَكذا. (1) ّكِ  ، ونَقَلَهُ اْبُن الّسِ

َكةً : الَوَزَغةُ  : [وزغ] يَْت بَِها ِلِخفَّتَِها ، وُسْرَعِة َحَرَكتَِها ، ج : َكَما في الُمْحَكِم ، وفي العُبَاِب : ُدَوْيبَّةٌ  أَْبَرصَ  سامُّ  ، ُمَحرَّ  أَوَزاغٌ و ، َوَزغٌ  ُسّمِ

ّمِ أَْيًضا ، ، انٌ ِوْزغو ، في و «األَْوَزاغِ  أَنَّهُ أََمَر بقَتْلِ »في الَحِديث : و َعلَى البََدِل ، إِْزغانٌ و بالَكْسِر ، ِوزاغٌ و بالَكْسِر ، وَضبََطهُ بعٌض بالضَّ

 وأَْنَشَد اْبن األَْعَرابِّيِ : «، فأَمَرها بِذِلكَ  الِوْزغانِ  في قَتْلِ  وسلمعليههللاصلىأَنََّها اْستَأَْمَرِت النَّبِيَّ »َحِديِث أُّمِ َشِريٍك : 

رُه  هــــــــــــح َض  ــــــــــــَ رحقــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــَ ا تـ نــــــــــــَ ــــــــــــح اَذبـ ا  ــــــــــــََ مــــــــــــ  لــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

      ُ قــــــــِ ــــــــح ن ــــــــُ ا تـ مــــــــَ ــــــــِوزحغــــــــانُ كــــــــَ ا  ال وهنــــــــُ ــــــــُ ي ا عــــــــُ (2)ُزرحقــــــــً
 

  
، َكَوَرٍل وِوْرالٍن ؛ ألَنَّ الَجْمَع إذا َطابََق الواِحَد في البِنَاِء  َوَزَغةٍ  ، الَِّذي ُهَو َجْمعُ  َوَزغٍ  إِنََّما ُهَو َجْمعُ  الِوْزَغانِ  وقاَل اْبُن ِسيَده : وِعْنِدي أنَّ 

 لَى فِْعالٍن.؛ ألَنَّ ما فِيه الهاُء ال يُْجَمُع عَ  َوَزَغةٍ  وكاَن ذِلَك الَجْمُع ِمّما يُْجَمُع ، ُجِمَع َعلَى ما ُجِمَع َعلَْيِه ذِلَك الَواِحُد ، ولَْيَس بَجْمعِ 

ي عِن اْبِن خالَوْيِه ، وفي العُبَاِب : ُهوَ  أَْيضا : الَوَزغُ و ْعَدةُ ، نَقَلَهُ ابُن بَّرِ ْعَشةُ ، االْرتِعَاُش والّرِ وُمْقتََضاهُ أَنَّهُ بالتَّْحِريِك ، َكَما َذَهَب إِلَْيِه  الّرِ

فَرَجَف َمَكانَه. « َوَزًغا اللُهمَّ اْجعَْل بِه» فِيِه : وسلمعليههللاصلىالعاِص ، وقَْوَل النَِّبّيِ  (3)بِن أَْوَرَد َحِديَث الَحَكِم و الّصاَغانِيُّ في ِكتَابَْيِه ،

،  (5)يِب بالفَتْحِ فالسُُّكوِن وَضبََطهُ ابُن األَثِيِر وَغْيُره ِمْن أَْصحاِب الغَرِ  «لَم يُفَاِرْقهُ  َوَزغٌ  فَْلتَُكْن فأََصابَهُ َمكانَه (4)َكذِلَك » وُرِوَي أَنَّهُ قاَل :

 فاْنُظْر ذِلَك.

ُجُل الحاِرُض الفَِشلُ   :الَوَزغُ و يِن الُمْعَجَمِة كَكتٍِف ، وُوِجَد في بَْعِض األُُصوِل  (6) الرَّ ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد ، ُهَو هَكذا في بَْعِض النَُّسخِ بالّشِ

 بفَتْحٍ فُسُكوِن الُمْهَملَِة.« الفَْسلُ »

: ِمَن األَْفيَاِل ، وال أَْدِري َكْيَف ذِلَك ، ولَعَلَّهُ  (7)، أي : فِيٌل  غِ األَْوَزا ِمن َوَزغٌ  : الِفيُل ، ويُقَال : ما ُهَو إالّ  الَوَزغُ و وَوقََع في نَُسخِ األََساِس :

ْل ذِلَك.  تَْصِحيٌف ِمَن الفَْسل ، فتَأَمَّ

عَفَاءُ  األَْوَزاغُ و َجاِل ، َجْمعُ  : الضُّ  ، كَسبٍَب وأَْسبَاِب. َوَزغٍ  من الّرِ
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 نَقَلَهُ ابنُ  ْفعَةً ُدْفعَةً ،النّاقَةُ بِبَْوِلها ، كَوَعَد : َرَمتْهُ دُ  َوَزَغتِ و

__________________ 
 ( الذي يف التكملة عن ابن السكيت وثيجة ابجليم.1)
 ( الصحاح برواية : تقعقض  هره.2)
 ويف التهذيب والتكملة كاألصر.« ـهأنه ا كم أبو مروان ا قوله : ا كم بن العاص ا يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
  التهذيب والتكملة : كذا فلتكن.( يف4)
 بفتح فسكون. 158/  3( يف الفائ  5)
 وسينبه عليها الشارح.« الفسر»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
رٌ »( نص األساس : 7)  ولعله وقعت بيد الشارح نسخة أخر  من األساس تصحفت فيها اللفظة.« ُفسح
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 ا وَكذِلَك أَزحَغَلتح ِبه ا قا  ُذو الر م ِة : ِإيزاًغا ِبه كَبوحَزَغتح   َعّباٍد ا
ا  اهــــــــــــــَ تح ِإَذا مــــــــــــــا َدعــــــــــــــَ ا  َأوحَزغــــــــــــــَ راهتــــــــــــــَُ كــــــــــــــَ  بــــــــــــــَ

بِ  كـــــــــــــــــِإيـــــــــــــــــزايِ      ائـــــــــــــــــِ َد  يف الـــــــــــــــــرت 
ُ

 آ ِر املـــــــــــــــــ

  
 بأَْبواِلَها ، قال ماِلُك بُن ُزْغبَةَ الباِهِليُّ : تُوِزغُ  والَحَواِمُل ِمَن اإِلبِلِ 

رَاءِ  ُه بضــــــــــــــــــــــــــــرحٍب كــــــــــــــذذاِن الــــــــــــــفــــــــــــــِ ولــــــــــــــُ   ُفضــــــــــــــــــــــــــــُ

ٍن  و      عــــــــــــح زَايِ طــــــــــــَ ــــــــــــح ا كــــــــــــِإيـ وُرهــــــــــــَ ــــــــــــُ ب ــــــــــــَ خــــــــــــاِض تـ
َ

 املــــــــــــ

  
 تَبُوُرَها : تَْختَبُِرَها.

غَ و َر في البَْطِن ، تَْوِزيغًا الَجنِينُ  ُوّزِ ِه فَ  : ُصّوِ َك ، وقال أَبُو ُعبَْيَدةَ : إَِذا تَبَيَّنَْت ُصوَرةُ الُمْهِر في بَْطِن أُّمِ َغ  قَدْ فَتَبَيَّنَْت ُصوَرتُه وتََحرَّ ُوّزِ

 .تَْوِزيغًا

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ْلِو ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : إِيزاغُ  اإِلبِِل ، وَكذِلكَ  كإِيزاغِ  الفََرُس إِيزاًغا أَْوَزَغتِ   الدَّ

زُِي  ـــــــــــح ـــــــــــد أَن َرسح  (1)ق َ
طـــــــــــ   ابملـــــــــــ قـــــــــــَ ـــــــــــَ َو تـ ـــــــــــح ل ـــــــــــد   ال

وزِيُ      رح  تـــــــــُ نح مـــــــــَ َك املـــــــــاُء. (2)ٍء مـــــــــِ رِي ذلـــــــــِ جـــــــــح يـــــــــَ ـــــــــَ  فـ

  
 بالدَِّم. تُوِزغُ  والطَّْعنَةُ 

 ، أي : قَِليٌل َوتٌِح. َوْشغٌ  ءٌ يُقَاُل : َشيْ  القَِليُل ، ءُ الشَّيْ  : الَوْشغُ  : [وشغ]

 ِمَن الدََّواِء. كَصبُوٍر : ما يُوَجُر في الفَمِ  ، الَوُشوغُ و

النّاقَةُ ، وأَْوَزَغْت ، وأََغلَْت بَمْعنَى واِحٍد  أَْوَشغَتِ  َوَزَغ بِه ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : بِه ، ِمثُْل : كأَْوَشغَ  ِبه ،َرَمَى  : َوْشغًا بِبَْوِله ، كَوَعدَ  َوَشغَ و

(3). 

 أَْوَجَرهُ. ِمثُْل : أَْوَشغَهُ و قال :

 ُرْؤبَةُ :قال  قَلَّلَها ،و إذا أَْوتََحها ، العَِطيَّةَ : أَْوَشغَ  قال َغْيُره :و

ُوحَشغِ الَقِليِر  كِإيحَشايِ لَيحَ   
 امل

رَيِ  َفح
َفِ  الَغرحِب َرِحيِب امل  مِبدح

 : تَْلِطيُخ الثَّْوِب بالدَِّم َحتَّى يَِصيَر َعلَْيِه َطَراِئُق. التَّْوِشيغُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

 : بالسََّواِد : تَلَطََّخ بِه ، وأَْنَشَد اللَّْيُث للقاَُلخِ : (4)َوَوقََع في نُْسَخِة اللَِّساِن  بِِه ،تَلَطََّخ  ِإَذا بالسُّوِء : فاُلنٌ  تََوشَّغَ  قال اللَّْيُث :و

ُرٌ  مَل   ابلَكِذبح  أَتـََوش غح ِإيّن امح
 .(5)وُهَو االْستِْنَشاُغ ، كما َمرَّ  اْستَقَى بَدْلٍو واِهيٍَة ، فاُلٌن : اْستَْوَشغَ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 ُء القَِليُل.، كأَِميٍر : الشَّيْ  الَوِشيغُ 

 ، قُْلُت : فَُهَو ِضدٌّ. وُشوغٌ  ٍء ، َعْن ُكَراع ، وَجْمعُه :، بالفَتْحِ : الَكثِيُر ِمْن ُكّلِ َشيْ  الَوْشغُ و
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 ال اْبُن ُدَرْيٍد :قو ، كيََهُب ، يَلَغُ  في الشََّراِب ، وِمْنهُ ، وبِه ، َولَغَ  وقاَل أَبُو َزْيٍد : في اإِلنَاءِ  َوُكلُّ ِذي َخْطمٍ  الَكْلُب ،و السَّبُُع ، َولَغَ  : [ولغ]

قَيّاِت  فِيِه : لُغَةٌ ، ونََسبَهُ اللَّْيُث ِلبَْعِض العََرِب ، قال : أَراُدوا بَيان الواِو فَجعَلُوا َمَكانََها أَِلفًا ، وأَْنَشدَ  يَالَغُ  َعلَى هِذه اللُّغَِة لعُبَْيِد هللِا بِن قَْيِس الرُّ

: 

ا  َد ــــــــــــــــــَُ نــــــــــــــــــح وحٌم إاّل وعــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ر  يـ  مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــَ

ا     اِن َدمـــــــــــــــــــَ اٍ  َأوح ايلـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ ُم رِجـــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــــَح

  
لُهُ :« يَْولَغانِ  أَوْ »قُْلُت : ويُْرَوى   وِهَي لُغَةٌ أَْيًضا ، كما َسيَأْتِي للُمَصنِِّف ، وقَْد نََسبَهُ الَجْوَهِريُّ ألَبِي ُزبَْيٍد الّطائِّيِ ، وأَوَّ

ا  َ ارِ ـــــــــــــِ غـــــــــــــَ ِ يف مـــــــــــــَ اح لـــــــــــــَ بــــــــــــــح ُض شـــــــــــــــــــــــــــِ رحضـــــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــُ

فــــــــــــــِ      لــــــــــــــح زَا لــــــــــــــِ دح هنــــــــــــــََ اقــــــــــــــَ مــــــــــــــَ طــــــــــــــِ اِم َأوح فــــــــــــــُ  طــــــــــــــَ

  
اَغاِنيُّ قَْوَل اللَّْيِث. قلُت : وِمثْلُه قََرأُْت في ِكتَاِب األَ  َب الصَّ ّيٍ : ُهَو الْبِن َهْرَمةَ ، وَصوَّ َغانِّيِ ألَبِي الفََرجِ ، قال : وَكاَن في وقاَل ابُن بَّرِ

َواةُ ، َسِمْعُت ابَن األَْعَرابِّيِ يَقُوُل :باألَِلِف ، وَكذِلَك ُرِوَي عَ « يالَغَانِ  أَوْ »قَِصيَدتِِه هِذِه  قيّاِت :  ْنهُ ، ثُمَّ َغيََّرتْهُ الرُّ ُسئَِل يُونُُس َعْن قَْوِل اْبِن الرُّ

 ، وال يَُجوُز يالَغَاِن ، فِقيَل لَهُ : قَْد قالَ  يَْولَغَانِ  فقَاَل يُونُُس : يَُجوزُ « َدَما يالَغَانِ  أَو»

__________________ 
 ابلعا املهملة.« أنحزع»( يف اللسان : 1)
 .«من املاء»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( زيد يف التهذيب واللسان : إذا قطعته فرمت به ُزغلة ُزغلة.3)
 كاألصر.« ابلسوء»والتكملة :  (ط دار املعارف)( يف التهذيب واللسان 4)
 ( كذا ابألصر والتهذيب واللسان والتكملة وقد مّر يف نشغ عنه : واستنشغ الرجر : استق  بدلٍو واهية.5)
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رِيَت ا  َسُه ابلش راِب بَتكح  َه .انـحتَـ ذِلَك ابُن قـَيحٍ  ا وُهَو ِحَجازِييف َفِصيٌح ا فَقاَ  : لَيحَ  بَفِصيٍح وال ثَِقٍة ا َشَغَر نـَفح
 َوْلغًا «َدَما يَْولَغانِ  أَو»يَْوَجُل ، وِمْنهُ ِرَوايَةُ الَجْوَهِرّيِ :  َوِجلَ  ، مثُل : وِلَغ يَْولَغُ  قال َغْيُرهُ :و يَِرُث ، كَوِرثَ  ، َوِلَغ يَِلغُ  َحَكى اللِّْحيَانِيُّ :و

ّيٍ   : ـ ِلَحاِجٍز األََسِدّيِ اللِّّصِ ـ  بالفَتْحِ ، وأَنَشَد ابُن بَّرِ

ِر  ثــــــــــــــح زحٍو مــــــــــــــِ غِ بــــــــــــــغــــــــــــــَ ىت   َولــــــــــــــح ِب حــــــــــــــَ  الــــــــــــــذِّئــــــــــــــح

يـــــــــــــــمُ      نـــــــــــــــِ يب ََثحٌر مـــــــــــــــُ وَب بصـــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــِ ثـــــــــــــــُ  يــــــــــــــــَ

  
 وقاَل آَخُر :

زحٍو   غِ بـــــــــــــغـــــــــــــَ ٍح  كـــــــــــــَولـــــــــــــح اٍد ورَائـــــــــــــِ ِب غـــــــــــــَ  الـــــــــــــذِّئـــــــــــــح

و جُ و      عـــــــــَ تــــــــــَ ِف ال يــــــــــَ يـــــــــح ِر الســــــــــــــــــــــ  ريحٍ كـــــــــَنصــــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــَ

  
ئِْب نََسٌق ال يَْفِصُل  َوْلغُ  الذِّ

َكةً ، كقُعُوٍد ، ، ُولُوًغاو َعن الفَّراِء ، ويَُضمُّ  بَْينَُهَما فَتَْرةٌ كعَّد الحاِسِب ، (1)  َشِرَب ما فِيِه ، أي : وَولَغانًا ، ُمَحرَّ

َكهُ ، ماًء أَْو َدًما أي : َشِرَب  «ي إِناِء أََحِدُكْم فَْليَْغِسْلهُ َسْبَع َمّراتٍ الَكْلُب ف َولَغَ  إذا»في الَحِديِث : و بأَْطَراِف ِلَسانِه ، أَْو أَْدَخَل لَسانَهُ فِيِه فََحرَّ

باعِ  ِمْنهُ بِلَسانِهِ  باعِ  الُولُوغُ  أي : أَْكثَُر ما يَُكونُ  خاصٌّ بالّسِ  َغْيُر الذُّباِب. يَلَغُ  ٌء ِمَن الطُّيُورِ يُقَاُل : لَْيَس َشيْ  وِمَن الطَّْيِر بالذُّباِب ، في الّسِ

َمْخَشِريُّ ، وهو َمَجاٌز. لَم يَْطعَْم َشْيئًا ، أي : ، بالفَتْحِ ، َولُوًغا اليَْومَ  َولَغَ  ماو  قالَهُ ابُن َعبّاٍد والزَّ

ِل ، فِيِه الَكْلُب ، يَلَغُ  بَكْسِرِهَما. اإِلناءُ ـ  الِميلَغَةُ و ، الِميلَغُ و ،  عنههللارضيفي َحِديِث َعِلّيٍ ، وَ  ،وزاَد في الدَِّم  واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى األَوَّ

 أَْعَطاُهْم قِيَمةَ ُكّلِ ما َذَهَب لَُهْم ، َحتَّى قِيَمةَ  يَْعنِي : «الَكْلبِ  ِميلَغَةَ  ، بَعَثَهُ ِليَِدَي قَْوًما قَتَلَُهم خاِلٌد ، فأَْعَطاُهمْ  وسلمعليههللاصلىأنَّ َرُسوَل هللِا 

 .«ر د ع»ُر الَحِديِث أْيًضا في ، وقد َمرَّ ِذكْ  الِميلَغَةِ 

 قال : : َجبٌَل بَْيَن األَْحَساِء واليََماَمة واِلغٌ و

ا  نــــــــــَ عــــــــــح طــــــــــَ اِإذا قــــــــــَ غــــــــــً ا  والــــــــــِ بــــــــــَ بحســــــــــــــــــــــــَ   (2)والســــــــــــــــــــــــ 
ا     ــــــــــــَ ب رححــــــــــــَ ــــــــــــاًل مــــــــــــَ ي ــــــــــــِ َة ق عــــــــــــَ ــــــــــــح نح َربـ رحُت مــــــــــــِ ــــــــــــَ  ذَك

  

َز بـُرٍّ و  َرابَ  (3)ُخبـح  ِعنحَدَها وَمشح

 ولَعَلَّهُ الَِّذي ذُِكَر ، ُجِمَع بما َحْولَه ، قال األْغلَُب الِعْجِليُّ : : وادٍ  (4) ، بَكْسِر الاّلمِ  واِلغُونَ و

وحَف  ا جـــــــــــــَ نـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ نـ ُن مـــــــــــــَ احنـــــــــــــَح ـــــــــــــَ غـــــــــــــيـــــــــــــن ـــــــــــــِ  وال

او      ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــن ي ـــــــــــــــــِ ا وت ـــــــــــــــــً ب ـــــــــــــــــَ نـ َدىل  عـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ دح ت ـــــــــــــــــَ  ق

  
 كما في العُبَاِب. إِْعَرابُه كنَِصيبِيَن ،و

 .(5) : ة ، بالبَْحَرْينِ  َوْلغُونُ و

ِغيَرةُ  الَوْلغَةُ و ْلُو الصَّ  قال : : الدَّ

ـــــــــــــــدِّالِء  ر  ال ةُ شـــــــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ـــــــــــــــَول هح  ال ـــــــــــــــَ الزِم
ُ

 املـــــــــــــــ

هح و      مـــــــــــَ ائـــــــــــِ ن  الصـــــــــــــــــــــــــّ ر هـــــــــــُ رَاُت شـــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــَ (6)الـــــــــــبـــــــــــَ
 

  
 فيِه. يَْولَغُ  أَْو َجعََل لَهُ ماًء أَْو َشْيئًا الَكْلَب : َسقَاهُ ، أَْولَغَ و

ا وال َعاًرا ، إذا كانَ  : ُمْستَْوِلغٌ  َرُجلٌ  الَمَجاِز :ِمَن و في ِعْرِضه ، وأَْنَشَد اْبُن  يُولَغَ  َوفي األََساِس : ما يُبَاِلي بالَمذاّمِ ، يَْطلُُب أَنْ  ال يُبَاِلي َدمًّ

ّيٍ لُرْؤبَةَ :  بَّرِ

يِن اِبمحرِ  تَـوحِلغِ ٍء فال َتِقسح  ُمسح
 ِه :* وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَيْ 

 .ِميلَغٍ  الِكالِب : َجْمعُ  َميَاِلغُ 
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ئْبِ  َكَوْلغ َغْزوٌ »وفي َمثٍَل :   .(7)، أْي : ُمتََداِرك ، وقَْد َمرَّ شاِهُده « الذِّ

 في ِدَمائِِهم ، وُهَو َمَجاٌز. يَلَغُ و وفاُلٌن يَأُْكُل لُُحوَم النّاِس ،

ْلِو ، فقَاَل : الُولُوغَ  واْستَعَاَر بَْعُضُهم  للدَّ

هح  غــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ُح ســــــــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ٌو اي ُدل ــــــــــــــح ُوَ  َدل ــــــــــــــح  َدل

يــــــــــــــِب      لــــــــــــــِ اِء الــــــــــــــقــــــــــــــَ رِّ أَرحجــــــــــــــَ هح يف كــــــــــــــُ غــــــــــــــَ  والــــــــــــــِ

  
 هَكَذا نَقَلَهُ ثَْعلٌَب َعْنهُ. الشَّعََرةُ الطَِّويلَةُ ، ِهيَ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اْبُن األَْعَراِبّيِ : الَوْمغَةُ  : [ومغ]

__________________ 
ا : « قوله : ال يفصــــــر بينهما إخل كذا ابألصــــــر واللســــــان»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 1) قوله ال يفصــــــر بينهما ا كذا »وهبامش اللســــــان أيضــــــً

 .«ابألصر
 ( زيد يف معجم ايقوت عن ا فصي : والغ فالة با هجر واليهماء.2)
 .. ( يف معجم البلدان : وخري بئرٍ 3)
 معجم البلدان : والِغا. ( يف4)
 ( يف معجم البلدان : موضض ابلبحرين ا ويقا  : هذه ولغون ومررت بولغا.5)
 ( بعدها يف التهذيب : يعين الجي ال تدور.6)
 ( يعين قوله :7)

 يـــــــــــــــــغـــــــــــــــــزو كـــــــــــــــــولـــــــــــــــــغ الـــــــــــــــــذئـــــــــــــــــب غـــــــــــــــــاٍد ورائـــــــــــــــــٍح 

 ســــــــــــــــــــــــــري كـــــــــــــنصــــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــف ال يـــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــَوجُ و     
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 مع الغني فصل اهلاءِ 
 أَْو َسبََت ِللنَّْوِم ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : : ناَم ، يَْهبَُغ ُهبُوًغا ، َكَمنََع ، َهبَغَ  : [هبغ]

نــــــــــــــــا غــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ ىت   هــــــــــــــــَ ن  حــــــــــــــــَ هــــــــــــــــِ َ أَذحُرعــــــــــــــــِ اح  بــــــــــــــــَ

ر  ِذي َرمحضـــــــــــــــــــــــــــاَء حـــــــــــــامٍ      َخ حـــــــــــــَ بـــــــــــــَ خـــــــــــــح بـــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

  
 : َرقََد َرقََدةً ِمَن النَّهاِر ، أيَّ قَْدٍر َكاَن. َهبَغَ  وقِيَل :

 : الُمبَالَغَةُ القَِليلَةُ ِمَن النَّْوَم أيَّ ِحيٍن كاَن. الُهبُوغُ  وقِيَل :

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 ، كِحْذيٍَم. الِهْبيَغُ  ، وِمْنهُ  َهبََغ ُهبُوًغا : االْسُم ِمنَ  الَهْبغَةُ 

 ٌ  ، كعََملََّسٍة وَعَملٍَّس ، أي : فاِجَرةٌ ال تَُردُّ يََد الِمٍس ، األَِخيَرةُ َعن اللِّْحيَانِّيِ. َهبَيَّغٌ و ، بَيَّغَةٌ هَ  واْمَرأَة

يرافيُّ َعِن الفَّراِء. َهبَيَّغٌ  ، ووادٍ  َهبَيَّغٌ  ونَْهرٌ   : َعِظيَماِن ، َحَكاُهَما الّسِ

 : واٍد بعَْينِه. الَهبَيَّغُ و

، والِهْليَاُغ ،  (2) الَهبَيَّغُ و ، قال : ال تُوَجُد الهاُء مع الغَْيِن إاّل في هِذه األَْحُرِف ، وِهَي : األَْهيَُغ ، والغَْيَهُق ، (1)َهِريُّ َعِن الَخِليِل وَرَوى األَز

 والغَْيَهُب ، والِهْميَُغ ، وُكلٌّ ِمْنَها َمْذُكوٌر في َمْوِضِعِه.

 كما َسيَأْتِي.« ن ب غ ـه»َوأَْوَرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن في  األَْحَمُق ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اْبُن ُدَرْيٍد : ُهو ، كَهَمْيَسعٍ ، الَهبَْينَغُ  : [هبنغ]

 فََدَغهُ. أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل اْبُن َعبّاٍد : أيّ  َكَمنَعَهُ ، أي : الطَّعَاَم ، ، َهَدَغهُ  : [هدغ]

 الَن َعْن يُْبٍس. ُء :الشَّيْ  اْنَهَدغَ و قال :

َطبَةُ ، اْنَهَدَغتِ  في نَواِدِر األَْعَراِب :و : الَحْسُو  الُمْنَهِدغُ  قال اْبُن َعبّاٍد :و ثََمغَْت ، واْنثََدَغْت.ِحيَن َسقََطْت ، وَكذِلَك : انْ  اْنفََضَختْ  أي : الرُّ

 َكَما في العُبَاِب. اللَّيُِّن ِمَن الطَّعَاِم ،

َضّمِ الاّلم ، وَعلَْيِه اْقتََصَر في أي َمَع  ويَُضمُّ ، هَكذا َضبََطهُ صاِحُب الُمِحيِط ، وقَْد أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، ، كِهْرَكْولٍَة ، الِهْدلَْوَغةُ  : [هدلغ]

 ، واْقتََصَر اْبُن َعبّاٍد َعلَى األَْحَمِق. (3)قالَهُ اللَّْيُث  األَْحَمُق ، بفَتْحِ الخاِء وُسُكوِن الاّلِم ، القَبِيُح الَخْلِق ، اللَِّسان :

َوأَْوَرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن  الغَِليُظ الشَّفَِة ، وصاِحُب اللَِّساِن ُهنَا ، وقَاَل اْبُن َعبّاد : ُهوَ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ  كعُْصفُوٍر ، بِالذّاِل ، ، الُهْذلُوغُ  : [هذلغ]

 في العَْيِن ، وقَْد َسبَقَِت اإِلَشاَرةُ إِلَْيِه.

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ّمِ : لُغَةٌ في الُهْدلُوَغِة. الُهْذلُوَغة  ، بالضَّ

نَقَلَهُ َعْنهُ األَْزَهِريُّ والّصاَغاِنيُّ ، ويُقَال :  ٌء كالطُّْرثُوِث يُْؤَكُل ،َشيْ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل اللَّْيُث : ُهوَ  ، كعُْصفُوٍر ، ْرنُوغُ الهُ  : [هرنغ]

 ُهو بالّزاي ، وقَْد تَقَدََّم االْختِالُف فيِه في العَْيِن.

 :* وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه 

 : القَْملَةُ ، لُغَةٌ في العَْيِن ، َكَما تَقَدََّم. الُهْرنُوغُ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ُف ِمْنهُ فِْعٌل ؛ ِلثِقَِلِه َعلَى اللَِّساِن ، وقُْبِحِه في الَمْنِطِق ، إِالَّ  َهغَّ َهغَّةً  : [هغغ] أَْن يُْضَطرَّ شاِعٌر ، َكذا في  : ُهَو ِحَكايَةُ التَّغَْرُغِر ، وال يَُصرَّ

 اللَِّساِن ، وقَْد أَْهَملَه الَجَماَعةُ.
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 وقَْد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أي : ، ُهقُوًغا َكَمنَعَ  ، هَكَذا في َسائِِر النَُّسخِ ، وُهَو َغلٌَط ، َصَوابُه بالفَاءِ  (4) بالقَافِ  َهقَغَ   :[هقغ]

 والتَّْكِملَِة ، والقاُف تَْحِريٌف. ، هَكَذا ُهَو بالفَاِء في نُْسَخِة الَجْمَهَرةِ وفي اللَِّساِن ، والعُبَاِب ، (5) َضعَُف ِمْن ُجوعٍ أَْو َمَرٍض 

__________________ 
 .386/  5« يهـ » ( التهذيب1)
َنغُ »( األصر واللسان ويف التهذيب : 2)  واهلَينغ هي املرأة املائعة الضاحكة املالعبة. والغيه  : النشاط.« واهلَيـح
 (.497/  6هذلغ )ملعجمة ومثلها يف التهذيب ابلذا  ا« اهلُذُلوغة»( يف التكملة عن الليث 3)
 هكذا ابلنسخة وضرب عل  قوله ابلقاف. (ابلفاء)( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : هفغ 4)
 ( ونقله األزهري عن ابن دريد َهَفَغ َيهَفُغ هفوًغا ابلفاء ا وقا  : مل أجده لغريه وال أحّقه.5)
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 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. ُهفُوغِ كال ، الَهْفغُ  : [هفغ]

باعِ ،َشيْ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : ، كِجيْْرٍ ، الِهْلياغُ  : [هلغ] بَاعِ ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : ٌء ِمْن ِصغَاِر الّسِ  وقاَل اْبُن ُدَرْيٍد : َضْرٌب ِمَن الّسِ

 (1)ِفيها َمًعا والَغَناِجُر  ِهلحَياُغَهاو 
 ، وقَْد تَقَدََّم ِذْكُره في العَْيِن. الِهْليَاغَ  وأَْنَكَر األَْزَهِريُّ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : الَمْرأَةُ الُمَمانِعَةُ ، الُمَضاِحَكةُ الُمالِعبَةُ ، قالَهُ اللَّْيُث. الِهْليَاغُ 

حاِح ، فالصَّواُب َكتْبُه باألَْسَود ، وُهوَ  ، ، كِغْريَنٍ  الِهْميَغُ  : [همغ] لُ  َمْكتُوٌب ِعْنَدنا في النَُّسخِ باألَْحَمِر ، وقَْد ُوِجَد في نَُسخِ الّصِ  الَمْوُت الُمعَجَّ

 الَوِحيُّ ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، وأَْنَشَد للُهَذِلّيِ :

وا  لــــــــــــــُ وجــــــــــــــِ مح عــــــــــــــُ َرهــــــــــــــُ وا ِمصــــــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ِإذا بـ

وحِت      َ
َن املــــــــــــــ غِ مــــــــــــــِ يــــــــــــــَ مــــــــــــــح رِت  ابهلــــــــــــــِ (2)الــــــــــــــّذاعــــــــــــــِ

 

  
ِحيُح ، وَحَكاهُ اللَّْيُث بالعَْيِن الُمْهَملَِة ، قال : وُهَو تَْصِحيٌف ، وقَْد َذَكرْ  نَاه ُهنَاَك ، َوكاَن الَخِليُل يَقُولُه بالعَْيِن أي : الذّابِحِ ، قال : هذا ُهَو الصَّ

 الُمْهَملَِة ، وقد خالَفَهُ النّاُس.

 َشَدَخهُ. أي : َرأَْسهُ كَمنََع ، َهَمغَ  َشِمٌر :قال و

 قلُت : وُرِوَي ذِلَك بالعَْيِن الُمْهَملَِة أَْيًضا َعْن أَبي َزْيٍد ، كما تَقدََّم.

 َوالعَْيُن لُغَةٌ فيِه ، وقد تَقَدََّم. الَمْغد ، ثََمُرَها ، كَحيَدٍر : َشَجَرةٌ  *الَهْميَغُ و

َطبَةُ : اْنَشَدَخْت ، اْنَهَمغَتِ  األَْعَراِب :في نََواِدِر و  كاْنَهَدَغْت. الرُّ

 .ُمْنَهِمغَةٌ  فِهَي قَْرَحةٌ  اْبتَلَّتْ  إذا القَْرَحةُ : اْنَهَمغَتِ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 كالِهْنبَاغِ  يُوَصُف بِه الشَِّديُد ، : الُهْنبُغُ  الُجوعُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و ِشدَّةُ الُجوعِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقَاَل اللَّْيُث : ُهو ، كقُْنقٍُذ ، الُهْنبُغُ  : [هنبغ]

 باَكْسِر ، قال ُرْؤبَةُ :

ِغ  ــــــــــلــــــــــَ ث ــــــــــُ ٍء ي ــــــــــَوطح زح ب مــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــُ ِض إنح يـ قــــــــــح ــــــــــفــــــــــِ  كــــــــــال

وٍع      ِر َوجـــــــــــــــُ غِ فـــــــــــــــعـــــــــــــــَ   ابلـــــــــــــــَويـــــــــــــــح بـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح نـ  هـــــــــــــــُ

  
 َكَما في العُبَاِب ، وفي اللَِّساِن : العََجاُج الَِّذي يَْطفُو ِمْن ِرقَّتِِه وِدقَّتِِه ، قال ُرْؤبَةُ : ٍء ،َشيْ التَُراُب الَِّذي يَِطيُر بَأْدنَى  أَْيًضا : الُهْنبُغُ و

ِغ  ــــــــــــِ ب غــــــــــــح ــــــــــــَ بـ
ُ

َرِد املــــــــــــ ــــــــــــطــــــــــــ  َد ال عــــــــــــح ــــــــــــَ تــــــــــــَ   بـ  َيشــــــــــــــــــــــــــح

اِج و      جــــــــــــَ َد ِإيــــــــــــغــــــــــــاِف الــــــــــــعــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ غِ بـ بــــــــــــُ ــــــــــــح نـ  اهلــــــــــــُ

  
 َذَهُب.ُء ويَ ِمَن العَجاجِ : الَِّذي يَِجي الُهْنبُغُ  وقيَل :

. األََسدُ  : الُهْنبُغُ و  نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

ِعيفَةُ البَْطِش. قال ابُن َعبّاٍد :و  الَمْرأَةُ الضَّ

 ِمَن النَِّساِء. الَحْمقَاءُ  أَْيًضا :و

 العَجاُج : َكثَُر وثاَر. َهْنبَغَ  في الُمِحيِط :و : َجاَع. َهْنبَغَ و

 َعلَْيِه :* وِمّما يُْستَْدَرُك 

 ، كعُْصفُوٍر : َشِديٌد. ُهْنبُوغٌ  ُجوعٌ 
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ّمِ : الاّلِزُق. الُهْنبُغُ و  ، بالضَّ

 وأَْيًضا : الَمْرأَةُ الفَاِجَرةُ.

 و: كِزْبِرجٍ : لُغَةٌ فِيِه ، َعْن ُكَراعٍ.

ِغيرةِ :  ، والقَْهبَِلُس. الُهْنبُوغُ و ، الُهْنبُغُ  وقَاَل اْبُن األَْعَراِبّيِ : يُقَاُل للقَْملَِة الصَّ

 : ِشْبهُ الطُّْرثُوِث يُْؤَكُل. الُهْنبُوغُ و

 : طائٌِر. قلُت : وُهَو َمْقلُوُب نُْهبُوغٍ. الُهْنبُوغُ و

 ، كَسَمْيَدعٍ : األَْحَمُق. الَهنَْيبَغُ و

ُ أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبُو ماِلك : ِهيَ  ، كَهْيَكٍل ، الَهْينَغُ   :[هنغ]  .(3)قَال األَْزَهِريُّ : وهَكَذا قََرأُْت بَخّطِ َشِمٍر لَهُ  الفاِجَرةُ ،  الَمْرأَة

__________________ 
 ( الغناجر واحدها ُغُنجر وهو عنا  األرض ا عن التهذيب.1)
 .«. الضاغرت.. وردواويف التهذيب : إذا  يف شعر أسامة بن ا ارث اهلذد. 196/  2( البيت يف ديوان اهلذليا 2)
 .«اهلَميغُ »بد  « اهلَيحَمغُ »يف القاموس :  (*)
 من عبارة التهذيب.« له»( األصر واللسان عن األزهري ا وحذفت لفظة 3)
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ها ِلُكّلِ أََحٍد. قال َغْيُره : ِهيَ و  الُمْظِهَرةُ ِسرَّ

ّحاَكةُ  قال اْبُن ُدَرْيٍد : ِهيو  َل ُرْؤبَةُ :الُمغَاِزلَةُ لَزْوِجها ، قَا الضَّ

وِ   لــــــــــُ ِديــــــــــِث اهلــــــــــَ حــــــــــح ٌ  كــــــــــتــــــــــَ غِ َوجــــــــــح نــــــــــَ ــــــــــح يـ (1)اهلــــــــــَ
 

دَيِ      نـــــــــــــــح ِويِّ املـــــــــــــــِ اِديـــــــــــــــَث الـــــــــــــــغـــــــــــــــَ ذ تح َأحـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

  
 َغاَزلََها. إذا : َهانَغَهاو الَمْرأَةَ ، (2)قال أَبُو َزْيٍد : خاَضَن و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

ُجِل والَمْرأَةِ ِعْنَد الغََزِل. الَهْنغُ  ْوِت ِمَن الرَّ  : إْخفَاُء الصَّ

 : أَْخفَى ُكلُّ واِحٍد ِمْنُهما َصْوتَهُ. َهانَغَهاوَ 

 الَمْرأَةُ : فَجَرْت ، قالَه أَبُو ماِلٍك. َهنَغَتِ وَ 

، أي : بالماِل الَكثِيِر ، قال : ولَْيَس باللُّغَِة  بالَهْوغِ  يُقَاُل : جاَء فاُلنٌ  ُء الَكثِيُر ،الشَّيْ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اْبُن ُدَرْيٍد : ُهوَ  ، الَهْوغُ  : [هوغ]

 .(3)الُمْستَْعَملَِة 

 وأَْخَصبُه. : أَْرَغُد العَْيِش  األَْهيَغُ  : [هيغ]

 الماُء الَكثِيُر. : األَْهيَغُ و

يِت. قال : ، ِمَن األَْعَواِم : الُمْخِصُب الُمْعِشبُ  األَْهيَغُ و ّكِ قِيَل : و ، األَْهيَغَْينِ  يُقَاُل : إنَُّهْم لَفي : الِخْصُب وُحْسُن الحاِل ، األَْهيَغانِ و قالَهُ ابُن الّسِ

 أَو الشُّْرُب والنَِّكاُح. أَو األَْكُل والشُّْرُب ، ، قالَهُ الفَّراُء ، (4) األَْكُل والنََّكاحُ  ُهَما

 الَمَطُر األَْرَض : َجاَدَها. َهيَّغَ و

 َكَما في اللَِّساِن والعُبَاِب. الثَِّريَدةَ : أَْكثََر َوَدَكَها ، َهيَّغَ و

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 القَْوُم ، َكذِلَك. أَْهيَغَ و العاُم ، كفَِرَح : أَْخَصَب ، َهيغَ 

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 .(5)بٌَل بأََجأَ ، وقِيَل : َمَجنَّةٌ ، َكَما في الُمْعَجِم : جَ  يرغ  :[يرغ]

 بِِه تَمَّ َحْرُف الغَْيِن الُمْعَجَمِة ، والَحْمِد هلل الَِّذي بنِْعَمتِه تَتِمُّ الّصاِلَحاُت.وَ 

ٍد وَعلَى آِلِه وَصْحبِه وتابِِعيِهْم ما وَ  يَّنَِت األَْرُض بالنَّبَات.َصلَّى هللاُ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ  ازَّ

ِة الَحَراِم ِختَام وَ   (.1184سنة )كاَن الفَراُغ ِمْن ذِلَك في الثّاِلثَِة ِمْن لَْيلَِة َخِميِس العَْهِد ، ثاِمَن َعْشَر ِذي الحجَّ

ٌد ُمْرتََضى الُحَسْينِيُّ ُعفَي عنه.اللُهمَّ اْختِْم بَخْيٍر يا َكِريم ، وذِلَك بَمْنِزِلي في َعْطفِة الغَّسال بِمْصر ، وَكتبه مُ   َحمَّ

__________________ 
 وقد مّر الشطران برواايت خمتلفة.« رج » 97ويف الديوان ص « وج ٌ »بد  « قوالً » 354/  3( يف التهذيب واللسان واجلمهرة 1)
 .«حاضن»( عن التهذيب واللسان وابألصر 2)
 .153/  3( اجلمهرة 3)
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 التهذيب واللسان ا قو  ر بة :( شاهده ا كما يف 4)
َنه يف األهيغِ   يغمسَن من يغِمسح

نه.  يف اللسان : من َغَمسح

 ( كذا ومل أعثر َعَليه يف معجم البلدان وال يف معجم ما استعجم.5)
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 اَبْب الَفاء
 وهو من الُحروِف الَمْهُموَسِة والشَّفَِويَّة.

روفَِة ، قالوا : الثَّاِء الُمثَلَّثَة في ثُمَّ العاِطفَة ، قالوا : جاَء زيٌد فُمَّ عمٌرو ، كما قالوا : ثُمَّ ، ومن الثُّوِم ؛ البَْقلَِة المعقال شيُخنَا : وقد أُْبِدلَْت ِمن 

لَّ على أنَّ الثاَء هي األَْصُل ، كما أَْجَداٌف ، فدَ  فُوٌم ، ومن الَجَدِث بمعنى القَْبِر ، قالوا : َجَدٌف ، وَجَمعُوا فقالُوا : أَْجَداٌث ، ولم يقولوا :

ح به ابُن ِجنِّي ، وغيُره.  َصرَّ

وض ، وَسنُوِرُده في   إن شاَء هللا تعالى.« ج د ف»قلُت : وهذا البحُث أَْوَرَده اإلماُم أَبُو القاسم السَُّهْيِليُّ في الرَّ

 مع الفاءِ  فصل اهلمزة
ّمِ ويُْكَسرُ  األُثِْفيَّةُ  : [أثف] ما كان من حِديٍد وَ  قال األَْزَهِريُّ : تُوَضُع َعلَيه اْلِقْدُر ، الذي اْلَحَجرُ  هكذا ضبََطهُ أَبُو ُعبَْيٍد بالَوْجَهْيِن :  ،، بِالضَّ

وه ْوه ِمْنَصباً ، ولم يَُسمُّ َمخْ  أُثِْفيَّةً  َسمَّ ذاُت َوْجَهْين ،  األُثِْفيَّةُ  َشِريُّ :، وفي اللسان : ورأَْيُت حاِشيةً بخّطِ بعِض األَفاِضل ، قال أَبو القاسم الزَّ

 َوأُْفعُولَةً. (1)تكون فُْعلُويَةً 

ِكيِب ، وسيُِعيُد ِذْكَره أَيضاً في قلُت : وَكذا نَصُّه في األَساِس ، وَذَكر اللَّْيُث أَْيضاً كذِلك ، فَعَلَى أَحِد القَولَْيِن ذكَره الُمَصنُِّف في هذا التَّرْ 

 تي الكالُم َعليه هناك.الُمْعتَّلِ ، ويَأْ 

، أي : أَنهم لم يتَكلَُّموا بها إالَّ ُمَخفَّفَةً ، وبالَوْجَهْيِن ُرِوَي قوُل ُزَهْيِر بن  أَثَافيَ  قال األَْخفَُش : اْعتََزمِت العربُ  ويَُخفَُّف ، بالتَّْشديد أَثافيُّ  ج :

 أَبي ُسْلَمى :

ٍر  َأَ يف   رحجـــــــــــــَ ر ِس مـــــــــــــِ عـــــــــــــَ عـــــــــــــًا يف مـــــــــــــُ فـــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــُ

ِم وَ      لـــــــــــ  ـــــــــــَ ثـ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ ِض مل يـ وح ِم ا ـــــــــــَح ذح جـــــــــــِ ؤحاًي كـــــــــــَ ـــــــــــُ (2)نـ
 

  
وهو بكسر الهمزة ، قال ابُن األَْعَرابِّيِ في حديٍث  (3) العََدُد اْلَكثِير ، والَجماَعةُ من النَّاِس  َخْشنَاُء ، أي : إثِْفيَّةٌ  من الَمَجاِز : بَِقيَْت ِمْن فالنٍ و

 فَةً ؛ ألَنها اْسٌم.على البََدل ، وال يكون ِص  إثِْفيَّةً  النَّاِس ُصْلبَةً ، نَصب أَثَافي ِمن إثِْفيَّةً  له : إنَّ في اْلِحْرَماِز اليوَم لَثَِفنَةً 

َر و ، األَثافي وذِلَك إذا لم يَِجُدوا ثالثةَ  : اْلِقْطعَةُ ِمْن الَجبَِل ، يُْجعَُل إلَى َجْنبَِها اثْنَتَاِن ، فَتَُكوُن اْلِقْطعَةُ ُمتَِّصلَةً باْلَجبَِل ، األَثَافي ثَاِلثَةُ و به فُّسِ

 أي : بالَجبَِل ، أي : بَداِهيٍَة مثِل الَجبَِل ، قالَه ثَْعلٌَب ، قال ُخفَاُف بُن نُْدبَةَ : األَثَافي َرَماهُ هللا بِثَاِلثَةِ  قولُهم في الَمثَِل :

ينِّ وَ  اَء مــــــــــــــــِ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح نـ يــــــــــــــــَدًة شــــــــــــــــــــــــــــــَ  إن  َقصــــــــــــــــــــــــــــــِ

ِة      ثــــــــــــــــــَ الــــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــــَ َرتح كــــــــــــــــــَ  اأَلَ يفإَذا َحضــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِريُر : معناه أَنَّه َرَماهوَ  َوقال  حتى إذا َرَماهُ بالثَّاِلثَِة لم يَتُْرْك منها َغايَةً ، أُثِْفيَّةٍ  بَْعدَ  أُثِْفيَّةً  بِالشَّّرِ ُكلِِّه ، َجعََل الشَّرَّ  قال أَبو سعيٍد : الضَّ

 :ـ  األَثَافيّ  وَخفََّف ياءَ ـ  األَْصَمِعيُّ : معناه َرَماه بالُمْعِضالِت ، وقال َعْلقََمةُ بُن َعبََدةَ 

وحٍم و  ر  قـــــــــــــَ رح كــــــــــــُ ُروا بــــــــــــَ ثـــــــــــــُ ز وا وإنح كــــــــــــَ  إنح عــــــــــــَ

مح      هــــــــــــــُ ــــــــــــــفــــــــــــــُ رِي ومُ  أبََِ يفعــــــــــــــَ رحجــــــــــــــُ رِّ مــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 هو َمَجاٌز.وَ 

__________________ 
 واألصر كاللسان.« فعلو ة وأفعولة»( يف األساس : 1)
 برواية : 7( شرح ديوانه ص 2)

 نؤايً كحوض اجلّد مل يتثّلمِ وَ 
 يرو  : كحوض اجلّر.وَ 

 .«ومجاعُة الناس»القاموس املطبوع : ( يف 3)
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. تَبِعَهُ  من َحّدِ ضَرب ، أي : أَثَفَهُ يَأْثِفُهُ و  فهو آثٌِف : تَابٌِع ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 قلُت : وهو قول أَبِي ُعبَْيٍد ، نقَلَه عن الِكَسائِّيِ في نََواِدِره.

 عن ابن َعبَّاٍد. َطَرَدهُ  : إذا أَثَفَهُ  قيل :و

ّمِ : إذا يَأْثُفُهُ و بالَكْسر ، أَثَفَهُ يَأْثِفُهُ  قال أَبو َعْمٍرو :و  َطلَبَهُ. بالضَّ

الشاعر ، وقال ابُن  أِلَْوالد َجِريِر ْبِن الَخَطفَى بالَوْشِم منها ، لبني ُكلَْيِب بن يَْربُوعٍ ، وأَْكثَُرها ة بِاْليََماَمةِ  : أُثِْفيَة تصغير ، كُحَدْيبِيَةٍ  أُثَْيِفيَةُ و

اَلِل بِن َجِريٍر ، الِقْدِر ، وبها كان َجِريٌر ، وبها له َماٌل ، وبها َمْنِزل ُعَماَرةَ بِن َعِقيِل بِن بِ  بأَثَافّيِ  أَبي َحْفَصةَ : هي أَُكْيماٌت ثاَلثةٌ ُشبِّهتْ 

اِعي اآلتي. : أُثَْيِفيَةٌ  وقال نَْصٌر :  ِحْصٌن من َمنَازِل تَِميٍم ، واْستََدلَّ بقَوِل الرَّ

 على ساِكنها أَْفَضُل الصَّالةِ والسالِم. : ع ، بِعَِقيِق اْلَمِدينَةِ  أُثَْيِفيَة ذُوو

اِعي : ع : أُثَْيِفيَةٍ  جمعُ  أُثَْيِفيَاتُ و  في قول الرَّ

ا  نــــــــــــــــَ وبـــــــــــــــــَ لــــــــــــــــُ وحَن قـــــــــــــــــُ اتٍ َدعــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ فــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح  أِبُثـــــــــــــــــَ

ا      يـــــــــــنـــــــــــَ لـــــــــــِ تـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ ُص يـ اَلئـــــــــــِ ا قـــــــــــَ نـــــــــــَ قـــــــــــَ َب ـــــــــــَح (1)فـــــــــــَ
 

  
 كالهما َمْوِضٌع واِحٌد ، َوإنما َجَمعَه بما َحْولَه ، وله نََظائُِر َكثيرة. أُثَْيِفيَاتٌ و أُثَْيِفيَةُ  قاَل ياقُوت :وَ 

 .«ولغ»قلُت : وأَْقَربَُها ما َمرَّ في 

 قاله ابُن َحبِيب ، ومثلُه قوُل ابِن أَبِي َحْفَصةَ ، وقد تقدَّم. كاألَثَافي أَْو ِجبَاٌل ِصغَارٌ 

 َوأَْنَشد أَبُو َعْمٍرو : يُض التَّارُّ اللَِّحيُم ،َكُمعَظَُّم : القَِصيُر العَرِ  الُمَؤثَّفُ و

ِا  كـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ رِّ مبُســـــــــــــــــــــــــــــح َن الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ  لـــــــــــــــيـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

اِ      ِه لـــــــــــــــــــــَِ مـــــــــــــــــــــِ حـــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــَ ٌف بـــــــــــــــــــــِ َؤثـــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــُ

  
 كما في الُمِحيط. : الثَّابِتُ  اآلثِفُ و

حاح ، التَّابِعُ  : اآلثِفُ و وقد ذُِكَر  واْلِقْدُر أَْيضاً : َكَواِكُب ُمْستَِديَرةٌ  قال : ِقْدِر ،: َكواِكُب بِِحياِل رأِْس ال األَثَافي قال أَبو حاتم :و كما في الّصِ

ً  اْلِقْدرَ  أَثَّفَ و في الراِء.  لغَة في ثَفَّاَها تَثِْفيَةُ ، كما في الصحاح ، وسيأْتي في الُمْعتَّلِ إن شاَء هللا تعالى. األَثَافي : َجعَلََها َعلَى تَأْثِيفا

َّفَهُ  من المجاز :و حاح : تََكنَّفَهُ ، إذا : تَأَث َّفُوه َوفي الّصِ وهو ـ  ، أي تََكنَّفُوه ، وفي األَساس : أي اْجتََمعُوا َحْولَهُ ، َوأَنشد الَجْوَهريُّ للشاعر تَأَث

 :ـ  النابغة ، يعتذُر إلى النُّْعماِن بِن الُمْنِذرِ 

ُه  اَء لـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ٍن اَل كـــــــــــــِ رُكـــــــــــــح ينِّ بـــــــــــــِ ِذفـــــــــــــَ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ  اَل تـ

كَ إن  وَ      فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ِد  َ َثـ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــّرِف َداُء ابل (2)اأَلعــــــــــــــــح
 

  
 ولم يَْبَرْحهُ. لَِزَمهُ ، وأَِلفَهُ  المكاَن : إذا تَأَثَّفَ  قال أَبو َزْيد :و

َّفَهُ  قال األَْزَهِريُّ :و ر قوُل النَّابِغَِة المذكور ، قال : وُهَو من ْح يُْغِريهِ اتَّبَعُهُ ، وأَلَحَّ َعلَيه ، ولم يَْبرَ  : إذا تَأَث ُجلَ  أَثَْفتُ  وبه فُّسِ ً  الرَّ :  (3) آثِفُهُ أَثْفا

 ٍء.في شي األُثِْفيَّةِ  إذا تبِْعتَه ، وليس هو ِمن

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .األَثَافي الِقْدُر ، أي : ُوِضعَْت على تَأَثَّفَتِ 

 .األَثَافي الِقْدُر ، أي : ُوِضعَْت على آثَفَتِ وَ 

ً وَ  ً  : لغةٌ في آثَفََها إيثافا َّفََها تَأْثِيفا  .(4) أَث

َّفُواوَ   على األَْمِر ، أي : تَأَلَّبوا َعلَيه ، وهو مجاز. تأَث

 واحدةٌ. أُثِْفيَّةٌ  هم َعلَيهوَ 
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الُمَكثَّفَةُ ،  اْلمَؤثَّفةُ  اْلِقْدِر ، ومنه قوُل اْلَمْخُزوِميَّةَ : إنِّي أَنا بأَثَافي ، كُمعَظَّمٍة ، لزوِجها امرأَتان ِسَواها ، وهي ثالثتُهما ، ُشبَِّهتْ  فَةٌ ُمَؤثَّ  وامرأةٌ 

 حكاه ابُن األَْعَراِبّيِ.

 بني نَُمْيٍر : (5): موِضٌع في بالِد تَِميٍم : قال ُعمارةُ في  األَثَافي َذاتُ وَ 

ُروا َذاَت  مح  اأَلَ يفإن حَتحضــــــــــــــــــــــــــــــُ كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــ  إن ــــــــــــــــَ  ف

بِ      ائــــــــــــِ َمصــــــــــــــــــــــــــَ ُم الــــــــــــح ظــــــــــــح ِم عــــــــــــُ َد اأَلاي  ا َأحــــــــــــَ  هبــــــــــــَِ

  
 أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحبُ  ، كُزبَْيرِ  أَُخْيفٌ  : [أخف]

__________________ 
 وختر ه فيه ا وفيه : يغتلينا. 271( ديوانه ص 1)
 واملثبت عن الديوان ا أي يرفد بعضهم بعضاً.« ابلرمد»( ابألصر 2)
 والثبت عن اللسان.« إثفاً »( ابألصر 3)
 أثّفت القدر  ثيفاً  واملثبت عن الصحاح ا وفيه :« إثفاء»( ابألصر 4)
 .«من»( يف املطبوعة الكويتية : 5)
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حاُب اَ ِديِث ا منهم ابُن الحرَبحِقيِّ  َبطَه َأصــــح ان ا وهكذا ضــــَ اِب ا وَرج َحه اأَلِمرُي اللِّســــَ ُر املعرَِفِة ابألَنحســــَ  ا وابُن قاِنٍض ا وَأهح
يحٍد وأَُماح ا ِلي ٌة َأصـــــالتَها يف ُأســـــَ َباٌب ا يف طبقاتِه ا فاهلمزة إذاً َأصـــــح ر َح به شـــــَ كما   كَبمححَدَ   هو َأوح  ابُن َماُكواَل ا وقا  : صـــــَ

اَرُقطحيِن  فيما َحَكاُه عن َشَبا َاءُ  بذَكره الد  ِضُعه اخلح اَغاين  ا قالوا :  وِحيَنئٍذ فَموح َوُب ا كما قاله الص  مض الفاِء ا واأَلو ُ  َأصح
ُم جُمحِفِر بحِن َكعحِب بحِن الحَعنحرَبِ  هو َخاُش بُن مالك الحَعنحرَبِي  الص حايب  ا َوغريه. اسح رو بن مَتِيٍم ا ومن ُذرِّي ِته اخَلشح  بن َعمح
يَةُ  األَُداف في: » (1)الحديُث  َومنه الذََّكُر ، أَْهَملَه اْلَجْوَهِريُّ ، وقال اْبُن األَْعَرابِّيِ : هو ، كغَُرابٍ  دافُ األُ   :[أدف] الّدِ

يعني الذََّكَر إذا  «(2)

اِجُز :  قُِطَع ، وَهْمَزتُه بََدٌل ِمْن الواو ، وقال الرَّ

ا  هـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــِ ثـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح َر يف كـــــــــــــــــَ اأَدحخـــــــــــــــــَ  األَُدافـــــــــــــــــَ

ا     افـــــــــــــَ طـــــــــــــَ ي الـــــــــــــنـــــــــــــِّ طـــــــــــــِ تـــــــــــــَ َر الـــــــــــــذ رَاِع ميـــــــــــــَح ثـــــــــــــح  مـــــــــــــِ

  
 قلُت : وهو َمأُخوذٌ ِمن َوَدَف اإِلناُء ، إذا قَطَر ، وَوَدفَِت الشَّْحَمةُ : إذا قََطرت ُدْهنًا ، كما َسيَأْتِي.

. األُذُنُ  : األَُدافُ  قال غيُره :و اَغانِيُّ  نَقَلَه الصَّ

هَكَذا َضبََطه الّصاَغانِيُّ ، َوقَلََّده الُمَصنُِّف ، والِذي َصحَّ أَنَّه بالقَاف ، كما َحقَّقه ياقوُت في المعجم ، وقد  ، كأُثِْفيٍَّة : َجبٌَل ِلبَنِي قَُشْيرٍ  أُْدفِيَّةُ و

 نََّها ذاُت َوْجَهْين : فُْعلُويَة ، وأُْفعُولَة ، كما سيأْتي.أوردها الُمَصنِّف ثانِياً في الُمْعتَّلِ ، إشارةً إلى أَ 

هُ و هكذا بِزيادةِ هاٍء في آِخِرها ، ويُوَجُد في بعِض النَُسخ تَْشِديُد الواِو أَيضاً ، وكالهما َخَطأٌ ،  : بَِضّمِ الَهْمَزةِ وفَتِْحها ، وقد تُْعَجُم الدَّالُ  أُْدفُوَّ

 من ُكَوِر البَُحْيَرةِ. وقد تُْبَدُل الدَّاُل تاًء : ة قُْرَب اإِلْسَكنَدِريَّةِ  ، (3)بَضّمٍ فُسكوِن الدَّاِل والواِو والفاُء مضمومة « فُوأُدْ »والصواُب في َضْبِطه 

ِعيدِ  أَيضاً :و ى أَْكِلِه حتى يَُدقَّ في اْلهاُوِن ، ِمثْل ال يُْقَدر عل (4)وهي قريةٌ عامرةٌ بين أُْسَواَن َوقُوص ، كثيرةُ النَّْخل ، بها ثََمٌر  بُلَْيٌد بالصَّ

ُد بُن عليّ  أَبو بكر ِمْنهُ اإلمامُ  السُّكَّر ، ويَُذرُّ على العَصائِِد ، قاله ابُن ُزواَلق ، وهَكَذا َضبََط اْسَم القَريِة كما َذَكْرنا ،  بِن أَْحَمَد بِن محمد ُمَحمَّ

رُ  ءُ األَِديُب الُمْقِرى األُْدفُِويُّ  اْنفََرد باإِلمامِة في قَِراَءةِ نَافِع ، ِرَوايِة َوْرٍش ، مَع َسعَِة ِعْلٍم ، وَحدَّث عن أَبي جعفر أحمَد بن  النَْحِويُّ اْلُمفَّسِ

اِس بكتاِب معاني القرآن ، وإعراِب القرآن ، ُوِلد سنة  وفي المعجم :  ِعينَ وتَْفِسيُره في أَْربَ  388، وتُُوفَِّي بمصَر سنة  304محمد بن النَّحَّ

دِب ، ِكبَاًرا ، وفي أَنَساب البِْلبِيِسّي مائة وعشرين ُمَجلَّداً ، قال : ومنه نسخةُ اْلفَاِضِليَِّة ، وله غيُر ذِلك من ُكتُِب األَ  ُمَجلداً  (5)خمسين 

 وترجمتُه في معجم األُدباِء مشهورة.

يِن أَبو الفضلو هكذا بالثاِء والعين الُمْهَملة ، وصوابُه بالتَّاِء الفَْوقِيَّة والغَْيِن  ٌر ، ويُْدَعى عبَد هللا بِن ثَْعلَبَ َجْعفَ  منه أَيضاً الشيُخ كماُل الّدِ

اه  الّفَِقيهُ  األُْدفُِويّ  بن تَْغِلب ابن َجْعفَر الُمْعَجَمة ، وهو ِعيِد ، وفي ُجْزٍء حافٍِل َسمَّ ُث ، ُمؤلُِّف تاريخ الصَّ ُخ الُمَحّدِ وهو « الطَّالَع السَِّعيدِ »الُمؤّرِ

الحِ خليِل بِن َكْيَكلَِدي عندي ، وقد أََخَذ عن أبي َحيَّان ، وغيره من الشُّيوخ ، وأَخذ عنه الحافُِظ بُن َحَجٍر بَواِسَطِة أَبِي الَخْيِر أحمَد بِن الصَّ 

 ماع.اْلعاََلئِّيِ ، كما رأَيتُه على رسالٍة من تأْليِف الُمتَْرَجم في ُحْكِم السَّ 

المذكور  األُْدفُِويُّ  ، مات بها ، وله َكراماٌت ، تَْرَجَمه األُْدفُِويُّ  قلُت : ومنه أَيضاً ضياُء الدين أَْحَمُد بُن عبِد القَِوّيِ بِن عبِد الرحمِن بِن علّيٍ 

 في التاريخ.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ِعيد من مصر ، نَقَلَه ياقوت.، بفَتْحٍ فُسكون : من قَُرى إْخِميم بالصَّ  أَْدفَةُ 

 ، ِمن أَْعَماِل الَمراَغاِت. (6)قلُت : وقد رأَْيتُها ، وهي في ِحَذاِء َجِزيَرةِ َشْنَدويد 

اَغاِنيُّ في التَّْكِملَة  كغَُرابٍ  األَُذافُ   :[أذف] اب ، فقَاَل : وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : ، وأَْوَرَده في العُبَ  (7)بالذَّاِل الُمْعَجَمة ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، والصَّ

 الذََّكر. هي لغةٌ في األُداف ، بالدال المهملة ، بمعنى :

__________________ 
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 ( اللسان : يف حديث الدايت.1)
 ( التكملة : الدية كاملة.2)
 ( كما يف معجم البلدان.3)
 ( معجم البلدان : متر ا ابلتاء.4)
 مخسة جملدات.« : ادفو»( يف معجم البلدان 5)
 ابلالم.« شندوير»وابألصر « شندويد»( عن معجم البلدان 6)
 ( ذكره الصاغاين يف التكملة استطراداً يف أدف وفيها : األُداف َواألُذاف : الذكر.7)
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اَغانِيُّ : فََراِسَخ منها بواِدي بُْطنَان ، قال امرُؤ القيس  (2)ثِة َوفي العباِب على ثال ، كتَْضِرُب : د ، على بَِريٍد ِمْن َحلََب ، (1) تَأِْذفُ و قال الصَّ

: 

ُه  ــــــــــُ ت هــــــــــدح ــــــــــد شــــــــــــــــــــــــَ ٍح ق ــــــــــِ ال وحِم صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ  َأاَل ُرب  يـ

بحِذفَ      تــــــــــَ رَا بــــــــــِ رحطــــــــــَ وحِ  طــــــــــَ نح فـــــــــــَ رِّ مــــــــــِ  َذاِت الــــــــــتــــــــــ 

  
ّمِ : الَحدُّ بين األَْرَضْينِ  األُْرفَةُ  : [أرف] ياعِ ، وَزَعم يعقوُب أَن فاءَ  ، بالضَّ  أَُرفٌ  ج : بََدٌل ِمن ثاِء أُْرثٍَة ، أُْرفَةٍ  وفَْصُل ما بين الدُّوِر والّضِ

 تَْقَطُع الشُّْفعَةَ. األََرفُ  : عنههللارضيفي حديِث عثماَن و كغَُرٍف ،

ْحيَانِيُّ :وِهَي الَمعَاِلُم والُحدوُد ، هذا كالُم أَهِل اْلِحَجاِز ، وكانوا ال  واألَُرُث : الُحُدوُد بين األَْرضين ،  األََرفُ  يََرْوَن الشُّْفعَةَ ِلْلَجاِر ، وقال اللِّ

حاحِ : َمعاِلُم الُحدوِد بيَن األَْرِضين.  وفي الّصِ

. العُْقَدةُ  أَيضاً : األُْرفَةُ و اَغانِيُّ  نَقَلَه الصَّ

ر الَخاِلُص ،  الَمْحضُ الطَّيِّبُ  : كقُْمِرّيٍ : اللَّبَنُ  األُْرفيُّ و لََحِديٌث ِمْن في اْلعَاقِِل أَْشَهى إلَيَّ َمَن »حديُث الُمِغيَرةِ :  عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وبه فُّسِ

َصفَةَ ، في حرف  «األُْرفّيِ  الشُّْهِد بَِماِء َرَصفٍَة بَِمْحِض  اِء.قال ابُن األَثِيِر : كذا قالَهُ اْلَهَرِويُّ عنِد َشْرحِه الرَّ  الرَّ

ً  األُْرفيُّ و  الَِّذي يَْمَسُح األَْرَض ويُْعِلُمَها بُحُدوٍد. الَماِسحُ  أَْيضا

اَغانِيُّ : والكالُم َعلى  كالكالِم على األُثِْفيَِّة. األُْرفّيِ  قال الصَّ

فَ و ً  علَى األرِض  أُّرِ َمْت ، تَأِْريفا فَ و ماٍل اْقتُِسم ،أيُّ »الَحديُث :  َومنه : ُجِعلَْت لها ُحدوٌد ، َوقُّسِ كما في  (3) «َعلَْيِه فاََل ُشْفعَةَ فِيهِ  أُّرِ

حاح.  الّصِ

 الَحْبِل : َعْقُدهُ. تَأَِريفُ و

ي في السُّْكنَى َواْلَمَكانِ  أي : ُمَؤاِرفي هو يقال :و  كما نقوُل : ُمتَاِخِمي. َحدُّهُ إلى َحّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

فَ  ً  الداَر واألَْرضَ  أَرَّ ّمِ : الَحدُّ ، ومن األُْرفَةُ و : قَسََّمها وَحدََّها. تَأِْريفا ِة ِمن»ديُث عبِد هللا بن َسالٍم : ه ح، بالضَّ أََجٍل  أُْرفَةِ  َما أَِجُد بهذِه األُمَّ

 أْي : َعالمةً ، قاله ثَْعلَب. .(4)ال أَُخوُرَها  أُْرفَةً  َل َعلَيَّ َزْوِجيأي : ِمن َحّدٍ يُْنتََهى إليِه ، وقالت امرأَةٌ ِمن العََرِب : َجعَ  «بَْعَد السَّْبعَْينَ 

، كُدْخنٍَة  أَُرفٌ  أَيضاً : الُمَسنَّاةُ بيَن قََراَحْين ، عن ثَْعلَب ، َوَجْمعُهُ : األَْرفَةُ و َمْجٍد ، كإْرِث َمْجٍد ، حكاه يعقوب في البََدل. إْرفِ  إنَّهُ لفيوَ 

 وُدَخٍن.

 : الذي يأْتِي قَْرنَاهُ على َوْجِهه ِمن الُكبُوش. (5) [اآلِرفُ ]األَْصَمِعيُّ :  قالوَ 

ُل ، كفَِرحِ ، أَِزفَ  : [أزف] ً  التََّرحُّ ً و بالتَّْحِريك ، أََزفا ّمِ : ، أُُزوفا حاح ، ويقال : َدنَا بالضَّ َرِحيِلهم ، وأَنشد  أُُزوفُ  َساَءنِي وأَفَِد ، كما في الّصِ

 :اللَّْيُث 

ا  أَِزفَ  ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــَ ابـ ــــــــــــــــَ ريحَ أن  رِك ُر غــــــــــــــــَ َحــــــــــــــــ  ــــــــــــــــرت   ال

ِد      ا وكــــــــــــَبنح قــــــــــــَ اهلــــــــــــَِ رِحــــــــــــَ ا تــــــــــــُز ح بــــــــــــِ مــــــــــــ  (6)لــــــــــــَ
 

  
ُجُل : َعِجلَ  أَِزفَ و  أي : َدنَا وقَُرَب. «الَوْقُت وحاَن األََجلُ  أَِزفَ  قد»في الحديِث : و ، على فاِعل ، آِزفٌ  فهو الرَّ

اَغانِيُّ : الذي (7)ولم يذُكْر معناه  اْلُجْرُح ، ويُثَلَُّث َزايُهُ  أَِزفَ  قال ابُن َعبَّاٍد :و . أي : ءُ الشَّيْ  أَِزفَ  يُقَال :و اْنَدَمَل ، ، قال الصَّ  قَلَّ

يَْت لقُْربَِها وإن اْستَْبعََد الناُس َمداَها ، قال هللا تعالى :  : الِقياَمةُ  اآلِزفَةُ و  (ِت اآْلزَِفُة َلْيَس هَلا ِمْن ُدوِن هللِا كاِشَفة  َأزِفَ )نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي ُسّمِ

 يَْعنِي َدنَِت اْلِقيَاَمةُ. (8)
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يُق ، وُسوُء اْلعَْيِش ، األََزفُ  من المجاز :و كةً : الّضِ قَاعِ : ، ُمَحرَّ  قال َعِديُّ بُن الّرِ

ا  هـــــــَ َواِرضــــــــــــــــــــَ ضح عــــــَ قــــــَ اَء مل َيســــــــــــــــــــح يحضـــــــــــــــــــــَ ــــــَ رِّ بـ ن كـــــــُ  مــــــِ

ـــــــــــــٌح وال      ِي ربح ِة تـــــــــــــَ يشـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــِ مـــــــــــــَ َن الـــــــــــــح  أََزفُ مـــــــــــــِ

  
ّي  العَِذَرةُ  كَمْرَحلٍَة : ، اْلَمأَْزفَةُ و  ، زادَ  (9)نَقَلَه ابُن بَّرِ

__________________ 
 ( قيدها ايقوت : لذف بدون  ز.1)
 فراسخ.( يف معجم البلدان : أربعة 2)
 ( بعدها يف النهاية : أي حد  وأعلم.3)
 ( كذا ابألصر ا ولعله ال أجوزها ا أي ال أتعداها.4)
 ( زايدة عن التهذيب ونص عبارته : اآرف الذي أييت قرانه عل  أذنيه ا واألقبر الذي يُقبر قرانه عل  وجهه.5)
 .«أِفَد الرتّحر»برواية :  30( البيت للنابغة الذبياين ص 6)
 بدون تقييد وعبارته تفييد االطال .« أَزف وأُزف لغتان يف أِزف»( يف التكملة : 7)
 .58و  57( سورة النجم اآيتان 8)
 ( األصر واللسان وهبامشه : كذا ابألصر ا وهبامشه صوابه : أبو زيد.9)
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 َوأَنحَشَد ابُن فَاِرس : ا َمذِزفُ  ج : أَيضاً  والحَقَذرُ  الص اَغاين  :
ا  َدا ــــــــــــــــَُ ا ارحتــــــــــــــــَ ِه إَذا مــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح َبن  رَِدائـــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

غحشــــــــــــــــــــــَ       ٍر يـــــــــَ عــــــــَ لــــــــَ  جــــــــُ ذِزفَ عــــــــَ مــــــــَ رح  الــــــــح خــــــــَ  اِبلــــــــنــــــــ 

  
 قال : وذِلَك ال يكاُد أَْن يكون إالَّ في َمِضيٍق.

ّي هذا البيت ، أَْنَشَده أَبو عمرٍو للَهْيثٍَم بن َحسَّان   التَّْغِلبِّيِ.قلُت : وفي األَماِلي البِن بَّرِ

اي وكسر الفاِء  ، كَسْكرى : السُّْرَعةُ والنََّشاطُ  األَْزفَىو اَغانِيُّ في العُباب ، وَضبََطه في التَّْكِملَة بَضم الَهمزة َوسُكون الزَّ هكذا َضبََطه الصَّ

 وتَْشِديد التَّْحتِيَّة.

ِحيُل : َدنَا وَعِجل ، ومنه : أَقْ  أَِزفَ و في األَساس :وَ  ، كاْلَجَمَزى ، وكأَنَّهُ من الَوِزيف ، والهمزة عن واو ، وأََرى  األَزفَى بََل يْمِشيالرَّ

َمْخَشِريُّ وأنَّ َضْبَط  اَغانِّي في ِكتَابَْيِه َخَطأٌ. (1)الصَّواب ما َذَهب إليه الزَّ  الصَّ

 أَْعَجلَنِي. فالن ، على أَْفعَلَنِي ، أي : آَزفَنِي قال الشَّيبانِي :و

َجاِل ، وهو القَِصيرُ  على ُمتَفَاِعٍل : ، تَآِزفُ المُ و حاح ، قال : وقال أَبو َزْيد : قالُت ألَْعَرابِّيٍ ، ما اْلُمْحبَنِطى الُمتََدانِي ، ِمن الّرِ  ؟ءُ كما في الّصِ

: قال أَْنَت أَْحَمُق ، وتََرَكِني وَمرَّ ، زاد الزَمْخَشِريُّ في  اْلُمتآِزفُ  ، قلُت : ما اْلُمتآِزفُ  : قال : ؟ءُ ُء ، قلُت : ما اْلُمتََكأِْكى: قال : الُمتََكأِْكى

َي اْلقَِصيرُ  ً  األَساِس : إنََّما ُسّمِ يِّقُ   :الُمتَآِزفُ و وفي التَّْكِملَة : هو قَْوُل األَْصَمِعّيِ ،، وهو َمَجاز ،  (2)لتَقَاُرِب ِخْلقَتِِه  ُمتآِزفا كما  اْلَمَكاُن الضَّ

ُجُل السَّّيِ  هو أَيضاً :و في اللَِّسان والعُبَاِب ، يُِّق الَصْدرِ الرَّ اَغانِيُّ ، وهو َمِجاز. ُء اْلُخلُِق ، الضَّ  نَقَلَه الصَّ

 .(3)، أي : ُمتَقَاِرب  ُمتآِزفٌ  َخْطوٌ  لذي في العُبَاِب واللَِّسان :وا : اْلَخْطُو الُمتَقَاِربُ  التَّآُزفُ و

 : تََدانَى بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض. تآَزفُوا قال ابن فارس :و

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وممَّ

ر قَْوُل العَُجْيِر ال الُمتَآِزفُ و : الُمْستَْعِجل. اآْلِزفُ  ِعيُف اْلَجبَان ، وبه فُّسِ  سَّلُوِلّيِ :: الضَّ

ِف اَل  ـــــــــــــــح ي د  الســـــــــــــــــــــــــــــ  ىًت قـــــــــــــــُ ذِزفٌ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ت  مـــــــــــــــُ

هح وَ      ـــــــــــــــــــُ ُه وَ ِدل ـــــــــــــــــــُ ات ـــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــَ ٌر ل (4)اَل َرهـــــــــــــــــــِ
 

  
 : اْلبَْرُد الشَِّديد ، عن ابِن َعبَّاٍد. اآلِزفُ و

َكةً : أََشدُّ الُحْزِن ، اأْلَسفُ  : [أسف] حاحِ ، كفَِرحَ  علَى ما فَاتَهُ ، أَِسفَ  َوقد ، ُمَحرَّ  َعلَْيه : َغِضبَ  أَِسفَ وَ  كَسَحابٍَة ، أََسافَةُ  وااْلسمُ  كما في الّصِ

، قال شيُخنا : وقَيََّده بعُضهم بأَنَّه الُحْزُن مع ما فَاَت ، ال ُمْطلَقًا ، وقال  (5) (َغْضباَن َأِسفاً )، كَكِتٍف ، ومنه قوله تعالى :  أَِسفٌ  فهو

اِغُب : حقيقةُ  ثََوراُن َدِم القلِب َشْهَوةَ االْنتِقَاِم ، فمتى كان ذلك علَى َمن ُدونَه اْنتََشر وصار َغَضباً ، ومتى كان على َمن فَْوقَه :  األََسفِ  الرَّ

ن ناَزع َمن يَقَوى َعلَيه ِلف ، فمَ اْنقَبََض فصاَر ُحْزنًا ، ولذِلَك ُسئِل ابُن َعبَّاٍس عن الُحْزِن َوالغََضِب ، فقَاَل : َمْخَرُجهما واحٌد ، واللَّْفُظ ُمْختَ 

 أَْظَهَر َغْيظاً وَغَضباً ، وَمْن ناَزع َمن ال يْقَوى َعليه أَْظَهَر ُحْزنًا وَجزًعا ، ولهذا قال الشاعر :

 فُحزحُن ُكرِّ َأِخي ُحزحٍن َأخو الَغَضبِ 
، كَكتٍِف ، أي أَْخَذةُ َسَخٍط ،  أَِسفٍ  يُْرَوى :و «ِلْلَكافِرِ  أََسفٍ  َراَحةٌ ِلْلُمْؤِمِن ، وأَْخَذةُ »َعن َمْوِت اْلفَْجأَةِ ، فَقَاَل :  وسلمعليههللاصلىُسئَِل النبيُّ و

ى اْستُْعِمل في َمْوِضعٍ ال َمجاَل للُحْزِن فيه ، ، ثُم َكثَُر َحت أَِسفٌ  وذِلك ألَنَّ الغَْضباَن ال يَْخلُو ِمن ُحْزٍن ولََهٍف ، فِقيل لَه : ساِخطٍ  أَْو أَخَذةُ  أَو

ٍة ، وتكون بمعنَى في ، كقوِل ِصْدٍق ، وَوْعِد َحّقٍ ، وقال ابُن األَْنبَاِرّيِ :  فالٌن َعلَى كذا وكذا ، أَِسفَ  وهِذه اإِلضافةُ بمعنَى ِمن ، كخاتِم ِفضَّ

فٌ  ، وهو تَأَسَّفو عنَد العَرِب الُحْزُن ، وقِيل :  األََسفَ  أََحُدهما : أَن يكوَن المعنَى َحِزَن علَى ما فَاتَهُ ؛ ألَنَّ  ن :على ما فَاتَهُ ، فيه قَوال ُمتَأَّسِ

اُك في قوله تعالى :   : أي (6) (ِإْن ََلْ يُ ْؤِمُنوا ِِبَذا احْلَِديِث َأَسفاً )أََشدُّ الُحْزِن ، وقال الضَّحَّ

__________________ 
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 ملثبت عن حاشية التكملة.وا« ضبطه»( ابألصر 1)
 ( يف األساس : َخلحقه.2)
 ( ومثله يف التكملة والتهذيب.3)
عل  هذه الرواية فال شــــاهد فيه. ويعده وَ  .«. وآابجله.. ال متضــــائرٌ  يرثي ابن عٍم له برواية : 194/  2( من أبيات ا ماســــة بشــــرح التربيزي 4)

 فيها :
ـــــــــــــك  ـــــــــــــاملـــــــــــــاً  ـــــــــــــرضــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــومـــــــــــــًا وي  يســــــــــــــــــــــــــّر  مـــــــــــــظـــــــــــــل

لـــــــــــــــتـــــــــــــــه فـــــــــــــــهـــــــــــــــو حـــــــــــــــامـــــــــــــــلـــــــــــــــهوَ       كـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي محـــــــــــــــّ

  

 .86( سورة طه اآية 5)
 .6( سورة الكهف اآية 6)
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 أي : اي َجَزَعاه. (2) (اي َأَسفى َعلى يُوُسفَ ) ا أي َغَضباً ا وقـَوحلُه َعز  وَجر  : (َأِسفاً )ا وقا  قـََتاَدُة :  (1)َجَزعاً 
يِت أَيضاً. األَِجيرُ  كأَِميٍر : ، األَِسيفُ و ّكِ ُد ، وهو قَْوُل ابِن الّسِ  ِلذُلِِّه ، قاله الُمبَّرِ

ُف َعلَى َما فَاَت ، الَحِزينُ  األَِسيفُ و يِت :و الُمتَلَّهِ ّكِ نَّه َمْقُهوٌر ، قال اللَّْيُث : ألَ  األََسفاءُ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، والَجْمُع : اْلعَْبدُ  : األَِسيفُ  قال ابُن الّسِ

 َمْحُزوٌن ، وأَْنَشَد :

َر  ثـــــــــــــُ مح  (3)كــــــــــــَ هــــــــــــُ نـــــــــــــَ يـــــــــــــح  اآاَنُس فــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــا بـــــــــــــَ

نح      يــــــــــفٍ مــــــــــِ ريحَ وصــــــــــــــــــــــــر َأســــــــــــــــــــــــِ ي اخلــــــــــَح غــــــــــِ تــــــــــَ بـــــــــــح  يـــــــــــَ

  
ويُْرَوى : العَُسفَآء  «َسفَاءِ األُ  فنََهى عن قَتْلِ »الحديُث : ، ومنه األََسفَاءُ  والَجْمعُ  الشَّْيُخ اْلفَانِي أَيضاً : األَِسيفُ و كَسَحابٍَة. ، األََسافَةُ  االْسمُ و

ً  ال تَْقتُلُوا َعِسيفاً والَ »في َحِديٍث آَخَر : و والُوَصفَاء ،  .«أَِسيفا

قِيُق اْلقَْلِب ، أَيضاً : الرجلُ  األَْسيفُ و  َرجلٌ  بكرٍ  أَبا إنَّ »:  عنهاهللارضيقول عائَِشةَ كَصبُوٍر ، ومنه ، كاألَُسوفِ  السَِّريُع اْلُحْزِن ، والرَّ

 .«، إذا قَاَم لَم يُْسَمْع ِمن البَُكاءِ  أَِسيفٌ 

 َمْن ال يََكاُد يَْسَمُن. أَيضاً : األَِسيفُ و

حاح ، وفي األَساس ال تَْمَرُح  األَسافَةِ  بَيِّنَةُ  ، أَِسفَةٌ  أَْرضٌ  من الَمَجاز :و  بالنَّباِت. (4): ال تكاُد تُْنبُِت َشْيئاً ، كما في الّصِ

 : ال تََكاُد تُْنبُِت. األََسافَةِ  بَيِّنَةُ  أَِسفَةٌ  كُكنَاَسٍة ، وَسَحابٍَة : َرقِيقَةٌ ، أَْو ال تُْنبُِت ، أو أَْرضٌ ،  أَُسافَةٌ و

 من العرب ، قال َجْنَدُل بُن الُمثَنَّى الطَُّهِوّي : كَسَحابٍَة : قَبيلَةٌ و

ا  هـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــ  ةٌ حتـــــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــــَ اف ُر  َأســـــــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ  ومجـــــــــــــــــــَح

ٌة و      لــــــــــــــــــــــ  رُ خــــــــــــــــــــــَ َنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــَ ا تـ رحَداهنــــــــــــــــــــــُ  قــــــــــــــــــــــِ

  
اُء :  الِحَجاَرةُ الَمْجُموَعة. األَْرُض ، إذا قَلَّ نَْبتَُها ، والَجْمعَُر : أَِسفَتِ  هنا َمْصَدرُ  أََسافَةُ  َجْمعَر أَيضاً : قَبِيلَة ، وقد ذُِكَر في َمَحلِّه ، وقال الفَرَّ

، َحدَّث ببغداد عن  األََسفيُّ  ِمن أَْعَماِل بَْغَداد بقُْرِب إْسَكاف ، يُْنَسب إليها مسعوُد بُن جاِمع ، أَبو الَحَسن البَْصِريُّ  كأََسٍد : ة بالنَّْهَرَوانِ  أََسفٌ و

 .540تََوفَّى سنة ، َوعنه أبو محمد عبُد هللا بُن أحمد بن محمد الَخشَّاب ، المُ  (5)الُحَسْين بن َطْلَحةَ النِّعاِلّيِ 

 : ة ، قُْرَب نَابُلَُس. ياُسوفُ و

بالعُْدَوةِ ، على  د ، بأَْقَصى اْلَمْغِربِ  هكذا في سائِر النَُّسخ ، والصواُب في َضْبِطه بَكْسِر الفاِء ، كما في الُمْعجم لياقوت : : بفَتَْحتَْينِ  أََسفَىو

 ساِحِل البحِر الُمِحيِط.

ّمِ  أُْسفُونَاو ةِ  وَضبََطه ياقُوُت بالفَتْح : ،، بالضَّ وهو ِحْصٌن اْفتَتََحه محموُد بُن نصِر بِن صالِح بِن ِمْرَداٍس الِكاَلِبيُّ ، فقَاَل أَبو  ة ، قُْرَب اْلَمعَرَّ

 يَْمَدُحه ويْذُكره : (6)يَْعلَى عبُد الباقي بُن أَبِي ُحَصْين 

ٍر  َك يف َوجــــــــــــَ ــــــــــــح ن َك مــــــــــــِ ــــــــــــُ َدات وحٍف  (7)عــــــــــــِ  وخــــــــــــَ

رِيـــــــــــــــــدُ      وانَ يـــــــــــــــــُ َر َأنح َتصـــــــــــــــــــــــــــــــُ اقـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــَ
َ

 وَن املـــــــــــــــــ

  

وحٍم  قــــــــــــــَ واَن كــــــــــــــَ فــــــــــــــُ وحَ  ُأســــــــــــــــــــــــــــح وا حــــــــــــــَ لــــــــــــــ  ظــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

  
وا    لــــــــــــ  ظــــــــــــَ مح فــــــــــــَ يــــــــــــهــــــــــــِ اأَتــــــــــــَ  فــــــــــــِ يــــــــــــنــــــــــــَ فــــــــــــِ  آســــــــــــــــــــــــــِ

  
 هو َخَراٌب اليَْوَم.وَ 

اَغاِنيُّ ، َوياقُوُت ، زاد ابُن األَثِيِر : كِكتَابٍ  ، إَسافٌ و  َسَحاٍب : َصنٌَم َوَضعَهُ َعْمُرو بن لَُحّيٍ  ، مثلُ  أََسافٌ و هكذا َضبََطهُ الَجْوَهِريُّ ، والصَّ

فَا ، ونَائِلَةُ َعلَى اْلَمْرَوةِ ، الُخَزاِعيُّ  حاح ْلَكْعبَةِ وكاَن يُْذبَُح علْيِهَما تَُجاهَ ا َوكانَا لقَُرْيٍش  َعلَى الصَّ  : (8)َرُجالن ِمن ُجْرُهَم  أَْو ُهَما كما في الّصِ

هكذا َزَعَم بَْعُضُهم ، كما في  فُمِسَخا َحَجَرْيِن ، فعَبَْدتُهَما قَُرْيشٌ  وقِيل : أَْحَدثَا فيها نَائِلُةُ بِْنُت َسْهٍل ، فََجَرا في الَكْعبَةِ وَ  بُن َعْمٍرو : إَسافُ 

حاح.  الّصِ

 ، وقيل : بنُت زقيل ، وإنَُّهَما (10)، ونَائِلَةُ بنُت ِذئٍْب  (9)بُن يَْعلَى  إسافُ  قَْوُل ابِن إْسَحاق ، قال : وقيل : هماقلُت : وهو 
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__________________ 
 ( هذا قو  جماهد كما يف اللسان ا والذي فيه عن الضحا  : حزاًن.1)
 .84( سورة يوسف اآية 2)
 .«قوله : كّثر ا هكذا يف األصر ا ومل يوجد مبواد اللغة الجي أبيدينا»املصرية : ( هبامش املطبوعة 3)
 ( يف األساس : ال متوج.4)
 .«الثعاليب»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
 ( معجم البلدان : حصن.6)
 .«حر»وابألصر « أسفوان»( عن معجم البلدان 7)
 .«رجالن»: حبذف لفظة « أهنما كاان من جرهم»( يف الصحاح : 8)
 .«بُغاء»ويف معجم البلدان عن ابن اسحا  « بـَغح » 84/  1( يف سرية ابن هشام 9)
 .«انئلة بنت سهير»وقير « بنت ديك»( األصر ومعجم البلدان ويف السرية 10)
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َبا عند الكعبة ا فَبمَر عمُرو بن  َُ ٍّ ِبعَباَدهِتِما ا مث حَ  َخا ا فُنصــــــــِ ييف ا فَجَعَر َأحَد ا َزنـََيا يف الَكعبة ا فُمســــــــِ و هَلَُما ُقصــــــــِ
َزم ا وكاَنت اجلاِهِلي ُة تـََتَمس ُح هبما. ِ  الحبَـيحِت ا واآَخَر ِبَزمح  بِلصح

ا َكْونُهما ِمن ُجْرُهَم ، فقَاَل أبو المنذر ِهَشاُم بن محمد :وَ  ً  ، أنَّ  عنهمهللارضيَحدَّثَنِي أَبِي عن أَبي صالحٍ عن ابِن َعبَّاٍس  أَمَّ : رُجٌل ِمن  إِسافا

ْيِن ، فَدَخاَل  إَِسافُ  ُجْرُهَم ، يُقَال لَه :  الَكْعبَةَ ، فَوَجَدا بُن يَْعلَى ، ونَائِلَةُ بنت َزْيٍد ، ِمن ُجْرُهم ، وكاَن يَتَعَشَّقَُها ِمن أَْرِض اليََمِن ، فأَْقبَاَل َحاجَّ

َرا ، فُمِسَخا ، فأَْصبَُحوا فََوَجُدوهما َمْمُسوَخْيِن ، فأَْخَرُجوُهَما فَوَضعُوُهَما َمْوِضعَُهَما ، فعَبََدتُْهما َغْفلَةً ِمَن الناس ، وَخْلَوةً ِمن البَْيِت ، فَفَجَ 

 ُخَزاَعةُ وقَُرْيٌش ، وَمن َحجَّ البَْيَت بَْعُد ِمن العرِب.

ا َِّعَظ بهما النَّاُس ، فلمَّ طاَل ُمْكثُُهَما ، وُعبَِدِت األَْصنَاُم ، ُعبَِدا َمعََها ، وكاَن أََحُدُهَما بِلْصِق الَكْعبَِة ،  قال هشام : إِنََّما ُوِضعا عنَد الَكْعبَِة ِليَت

 :ـ  وُهَو يَْحِلُف بِِهَما ِحيَن تََحالَفَْت قَُرْيٌش ، َعلى بني هاِشمٍ ـ  ولهما يَقوُل أَبو طالبٍ 

ري  عحشـــــــــــــــــــَ ي ومـــــَ طـــــِ ِت َرهـــــح يـــــــح ـــــَ رحُت عـــــنـــــــَد الـــــبـ ضـــــــــــــــــــَ  َأحح

كــــــــــح وَ      ِر أَمحســــــــــــــــــــــــَ ائــــــــــِ ــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــَ ِه اِبل ــــــــــِ َواب ــــــــــح نح أَثـ  ُت مــــــــــِ

  

مح وَ  اهبـــــــــــَُ ُروَن رِكـــــــــــَ عـــــــــــَ يـــــــــــُخ اأَلشـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــِ ُث يـــــــــــُ يـــــــــــح  حـــــــــــَ

  
وِ  مــــــن    يــــــُ فحضـــــــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــ  افٍ مبــــــُِ ِر  ِإســـــــــــــــــــــَ (1)واَنئـــــــِ

 

  
 يَْوَم الفَتْحِ فِيَما َكَسَر ِمن األَْصنَاِم. وسلمعليههللاصلىفَكانَا علَى ذِلك إلى أَْن َكَسَرُهَما رسوُل هللا 

ِحيُح أنَّ  ِهلُّ لهماقال : ياقوت : وجاَء في بعِض أَحاِديِث ُمْسِلٍم : أَنَُّهَما َكانَا بَِشّطِ اْلبَْحِر ، وكانِت األَْنَصاُر في الَجاِهِليَِّة تُ  ، وهو َوَهٌم ، والصَّ

 طَّاِغيَةُ.الَّتي كانْت بَشّطِ البَْحِر َمنَاةُ ال

الصَّواُب أنَّ األَِخيَر له  َصَحابِيَّاِن ، ابِن َعِدّيٍ األَْوِسيُّ الَحاِرثِيُّ : ، كِكتَاٍب ، إِسافٍ  نَِهيُك ْبنُ  هو بُن نَِهيٍك ، أَو إَِسافُ و ْبُن أَْنَماٍر ، إَِسافُ و

 ِشْعٌر وال ُصْحبَةَ له ، كما في ُمْعَجم الذَّهبِّي.

فَ َلّما )بالَمّدِ ، كما في العُبَاب ، واللَِّسان ، ومنه قَْولُه تعالى  آَسفَهُ  هكذا في َسائِِر النَُّسخِ ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، والصواُب : هُ ،: أَْغَضبَ  أََسفَهُ و
ُهمْ   أي : أَْغَضبُونَا. (2) (آَسُفوان انْ تَ َقْمنا ِمن ْ

َهْمِز َوَغْيِره ، ونَصُّ الَجْوَهِرّي : قال الفَّراُء : يُوُسُف ويُوَسُف َويُوِسُف ، ثالُث لُغَاٍت ، أي : َمَع ال يُوُسُف ، وقد يُْهَمُز ، وتُثَلَُّث ِسينُُهَماو

 وُحِكَي فيه الَهْمُز أَيضاً ، انتهى.

ف : لَقَْد َكاَن فيوَ  ين ، كما في العُبَاِب ، وهو (3) يُْؤِسفَ  قََرأَ طلََحةُ بُن ُمَصّرِ  الَكِريُم ابُن الَكريِم ابِن الكريِم ابِن الكريمِ  باْلَهْمِز َوَكْسِر الّسِ

في ِحْجِره  وسلمعليههللاصلىيُوُسُف بُن عبِد هللا بِن َساَلٍم ، أَْجلََسهُ النَّبِيُّ و يُوُسُف بُن يَْعقُوَب بِن إِْسحاَق بِن إِْبَراِهيَم عليهم الصَّالةُ والسَّالم ،

اهُ وَمَسَح رأَْسه ةَ ُجَرْيجٍ ، بَخبٍَر باِطٍل : ، وَسمَّ  َصَحابِيَّاِن. ، َويُوُسُف الِفْهِريُّ ، رَوى عنه ابنه يَِزيُد في قِصَّ

ا يُوُسُف األَْنَصاِريُّ الذي رَوى له ابُن قَانِعٍ في ُمْعَجِمِه ، فالصَّواُب فيه َسْهُل بُن ُحنَْيٍف.  وأَمَّ

 وقد تَقَدََّم عِن ابِن األَْنبَاِرّيِ ما فِيه ُغْنيَةٌ عن ِذْكِره ثانياً. علَْيه : تَلَهََّف ، تَأَسَّفَ و

اٍس : كاَن ابُن الُمبَاَركِ وَ   َرةً بَْرِخيَا َكبَِرا األَّولِ َعلَى ُسْفيَاَن الثَّْوِرّي ، ويقُول : ِلَم لَم أَْطَرْح نَْفِسي بيَن يََدْي َعلْيه : إشا يَتَأَسَّفُ  قال أَحمُد بُن َحوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 .األَِسيفُ  ، كَحنَّاٍن ، ونَاِصٍر : َمْحُزوٌن َوَغْضباُن ، وكذِلكَ  آِسفُ و أَْسفانُ  رجلٌ 

َر قَْوُل األَْعَشى : األَِسيفُ و  أَيضاً : األَِسيُر ، وبِِه فُّسِ

مح  هـــــــــــُ ـــــــــــح نـ اًل مـــــــــــِ يـــــــــــفـــــــــــاً أََر  َرجـــــــــــُ َبلـــــــــــ َ   َأســـــــــــــــــــــــــِ  ا كـــــــــــَ

ا     بـــــــــَ ا خُمَضـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــن ِه كـــــــــَ يـــــــــح حـــــــــَ م  ِإىَل َكشـــــــــــــــــــــــح  َيضـــــــــــــــــــــــُ

  
 .(4)يقول : هو أَِسيٌر قد ُغلَّْت يَُدهُ ، فَجَرَح الغُلُّ يََدهُ 
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 : األََمةُ. األَِسيفَةُ وَ 

 : أَْحَزنَهُ. آَسفَهُ وَ 

 يَُدهُ : تََشعَّثَْت ، وهو َمَجاٌز. تَأَسَّفَتْ وَ 

__________________ 
 ومعجم البلدان. 85/  1واملثبت عن سرية ابن هشام « . مبغض  السيو .. وحيث ينخ»( ابألصر 1)
 .55( سورة الزخرف اآية 2)
 .7( سورة يوسف اآية 3)
 ( قا  يف اللسان والقو  اجملتمض َعَليه يف تفسري قو  األعش  : كبن يده قطعت فاختضبت بدمها فيغضب لذلك.4)
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اجِ ، قال : وهو ِبنَاِحيَِة ِمْصَر.، كِكتَاٍب : اْسُم الْ  إَِسافٌ و جَّ  يَّمِ الذي َغِرَق فيه فِْرَعْوُن َوُجنُوُده ، عن الزَّ

ُل َشِهَد فَتَْح َمكَّةَ ، وقُتَِل باْلقَاِدِسيَِّة. إَِسافِ  خالد ، وُخبَْيب ، وُكلَْيب ، بنووَ   الُجَهنِّيِ ، َصَحابِيُّون ، األَوَّ

هكذا َوقََع في َسائِِر النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ظاِهٌر ، وهَكذا َوقََع في نَُسِخ العُبَاِب أَْيضاً ،  ْلَهْمَزةِ وفَتْح اْلفَاِء : اإلْسَكافُ ، بَِكْسِر ا اإِلْشفَى : [أشف]

حاحِ ، وقد أَعاَدَها الُمَصنُِّف في المُ  ْعتَّلِ أَيضاً ، إِشاَرةً إِلَى أَنََّها ذاُت والصَّواُب : لإِلْسَكاِف ، أي ، ِمْخيٌَط له وِمثْقٌَب ، كما هو في نَُسخِ الّصِ

َواِب ، فعُِلَم ِمن ذِلَك أنَّ الذي هنا َغلٌَط ِمن النُّّساخِ.  َوْجَهْيِن ، َوفَسََّرَها َعلى الصَّ

اَغانِيُّ : هو فِْعلَى ،وَ  ّي : َصَوابُه  ، األََشافيج : و قال الَجْوَهِريُّ ، والصَّ ٌن َغيُر َمْصُروٍف.َوقال ابُن بَّرِ  إِْفعَُل ، والَهمَزةُ زائَِدةٌ ، وهو ُمنَوَّ

 قلُت : وسيأْتِي في الُمْعتَّلِ ، إِن شاَء هللا تعالى.

ُمْسَتِقرًّا ) اْلعَْرشَ  َدَعا بِاالْسِم األَْعَظِم ، فَرأَى ُسلَْيَمانُ  الذي كاتُِب ُسلَْيَماَن َصلََواُت هللا َعلْيهِ  قال اللَّْيُث : هو ، كَهاَجرَ  آَصفُ  : [أصف]
ٍر اْلقَاِهِرّيِ ، َرِحَمهُ قلُت : وهو ابُن بَْرِخيَا بن أَْشَمويل ، كما أَفَاَدنا بعُض أَْصَحابِنَا ، عن َشْيِخنَا المرُحوِم عبِد هللا بِن محمِد بِن عام.(ِعْنَدهُ 

 هللا تعالى.

َكةً : الَكبَرُ  األََصفُ و واةِ أَنَّه قَالَهُ أَبو َعْمِرو  ، ُمَحرَّ ، قال : والذي يَْنبُُت في أَْصِلِه ِمثُْل الِخيَاِر فهو اللََّصُف ، ونَقََل أَبو َحنِيفَةَ عن بعِض الرُّ

 ، وَسيَأْتِي إِن َشاَء هللا تعالَى. األََصفَ  ، وقال الفَّراُء : هو اللََّصُف ، ولم يَْعِرفِ  (1)لُغَةٌ في اللََّصِف 

 يه :* ومّما يُْستَْدَرُك َعلَ 

ِعيِد األَْعلَى ، على شاِطى أَْصفُونُ   ، وهي َعلَى تَّلٍ ُمْشِرٍف َعاٍل. (2)ِء َغْربِّيِ النِّيِل ، تَْحَت إِْسنَا : بالفَتْحِ وَضّمِ الفاِء : قَْريَةٌ بالصَّ

ّمِ ، قال ابُن ُدَرْيٍد : ، يَُؤفُّ  ، أَفَّ  : [أفف] ِميَِّة ، َوكذا في ُشروحِ أَيضاً ، أي بالكَ  يَئِفُّ  قالوا :و بالضَّ ْسِر ، ولم يْذُكْرهُ ابُن ماِلٍك في الالَّ

 التَّْسهيِل ، وال اْستَْدَرَكهُ أَبو َحيَّاَن ، وهو الِقيَاُس ، وقَْوُل َشْيِخنَا : فيَْحتَاُج إلى ثَْبٍت.

اَغانِيُّ في العُبَاِب ، َوصاِحُب اللَِّساِن قلُت : وقد نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد في الَجْمَهَرةِ كما َعَرْفَت ، َونَاِهيَك بِه ثِ   .(3)قَةً ثَْبثاً ، وعنه نَقََل الصَّ

الناُس يقولون ِلَما وَ  قال القُتَْيبِيُّ : أي ال تَْستَثِْقْل ِمن أَْمِرِهَما َشْيئا ، وتَِضْق َصْدًرا به ، وال تُْغِلْظ لهما ، قال : (4) (تَ ُقْل هَلُما ُأفّ  )وال 

ِن تُِريُد إَِماَطةَ أَذًى عنه ، فِقيلَْت لُكّلِ ِء يْسقُُط عليَك ِمن تَُراٍب أو َرَماٍد ، ولْلَمَكاله ، وأَْصُل هذا نَْفُخَك للشَّيْ  أُفٍّ  يَْستَثِْقلُوَن ويَْكَرُهوَن :

ٍم إذا َكبَِرا أو أََسنَّا ، بل تََولَّ ِخْدَمتَُهمَ  ّجاُج :ال تَقُْل لَُهَما ما فِيه أَْدنَى تَبَرُّ  ا.ُمْستَثْقٍَل ، وقال الزَّ

َت به  «أُّفٍ أُفٍّ  فَأَْلقَى َطَرَف ثَْوبِِه َعلَى أَْنِفِه ، وقَالَ »في الَحِديِث : وَ  قال ابُن األَثِيِر : َمْعنَاه االْحتِقَاُر واالْستِْقالُل ، وهو َصْوٌت إذا َصوَّ

هٌ. ٌر ُمتََكّرِ  اإِلْنساُن ُعِلَم أَنَّهُ ُمتََضّجِ

ً  قدو حاحِ ، أَفَِّف تَأْفِيفا ْيه ، ولكنه ِمن باِب َسبََّح وَهلََّل ، إذا قال : عند سيبَوَ  أَفَّ  له ، َوليس بِفْعٍل َمْوُضوعٍ علَى قَالََها به : تَأَفَّفَ و كما في الّصِ

تَْعنِي أَْواَلَد أَِخيَها  «بِِهْم نَِساُؤك تَتَأَفَّفَ  فََخِشيُت أَنْ » : عنهماهللارضيديُث عائشةَ ألِخيَها عبد الرحمِن ه حُسْبَحاَن هللا ، وال إِلهَ إِالَّ هللا ، ومن

 ْصَر.محمد بِن أَبِي بَْكٍر حيَن قُتَِل بمِ 

َماِلٍك عليها َذَكَر الَجْوَهِريُّ منها ِستَّةً عن األَْخفَِش ، َوزاد ابُن َماِلٍك عليها أَْربَعَةً ، فصار المجموُع عشرةً ، وقد َوزاد ابُن  لُغَاتَُها أَْربَعُوَن ،و

ّمِ ، وتُثَلَُّث اْلفَاءُ  أُفِّ  أَْربَعَةً ، فصاَر المجموُع عشَرةً ، وقد نََظَمَها في بيٍت واحد كما سيأتِي بَيَانُه : نُ  وهي ثالثةٌ  بِالضَّ الفاء أَيضاً ،  وتَنَوَّ

ً  (5)و[  أُفَّ ]و أفٍّ و أُفِّ وَ  (5) [أُفٌّ ]و أُفُّ  فيقال :  ، كلُّ ذِلَك مع َضّمِ الَهْمَزةِ ، فصارْت ِستَّةً ، وهي التي نَقَلََها الَجْوَهِريُّ عن األَْخفَِش. أُفّا

اُء : قُِرى  ، أُفٍّ و ، بالَكْسِر بغَْيِر تَْنِويٍن ، أُفِّ  َء :قال الفَرَّ

__________________ 
  كالم العرب.( نقر اللسان عن ابن سيده قا  : وال أعرف يف هذا الباب غريه يف1)
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 ( يف معجم البلدان : إشحين.2)
َجٍر. وُأفِّ كلمُة تَكر هٍ )( هبامش املطبوعة املصــرية : هنا كالم يف املو قبر قوله : وافف  فيفاً نصــه : 3) وقد ســقرت هـــــــــــــــــ ا ( َف َف من َكرحٍب أو ضــَ

 قا  القتييب اخل فتبمر. (َفال تَ ُقْل هَلُما ُأفّ  )لشرح قبر : ذلك من نسخ الشارح الجي أبيدينا واتيانه متعا كما ال لف  وح  ذكره يف ا
 «.َفال» ويف املصحف االمام : 23( سورة االسراء اآية 4)
 ( زايدة مقتبسة عن الصحاح والتهذيب.5)
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وحٌت ال يـُعحَرُف َمعحَناُه ِإال  ابلن طحِ  بِ  َواُت ا ابلتـ نحِوين ا فمن َخَفَ  ونـَو َن َذَهب ِإىَل أَن ُه صـَ ه ا فَخَفضـُوه ا كما خُتحَفُ  اأَلصـح
ِحِك ا والذين مل  وحِت الضــــ  رحِب ولعُت ِتٍغ ِتٍغ ا ِلصــــَ وحِت الضــــ  يـُنَـوِّنُوا َونـَو نُوُه كما قَاَلِت الَعَرُب : لعُت طَاٍ  طَاٍ  ا ِلصــــَ

وا ا قاُلوا : واِت عل ُأفِّ  وَخَفضـــُ ثـَُر اأَلصـــح ُرٍف ا وَأكح ٍه وِتٍغ وَمٍه ا فذِلَك الذي ُلحَفُ  ا عل  َثالثِة َأحح ِ ا مثَر صـــَ   َحرحَفاح
َباِهها ا فُخِفَ  ابلن   َطرِّين إىل حرَكِة الثاين من اأَلَدواِت وَأشـــــــــــــح َنا ُمضـــــــــــــح وِن. كذا يف ويـُنَـو ُن ؛ ألَن ه ُمَتَحّرُِ  اأَلّوِ  ا وَلســـــــــــــح

ِذيِب.  التـ هح
لََك ، رفَعَهُ بالالِم ، كما يُقاُل  أُفٌّ  لََك ، نََصبَهُ َعلى َمْذَهِب الدَُّعاِء ، َكما يُقاُل : َوْيالً ِللَكافِِريَن ، وَمْن قاَل : اأُفًّ  قال ابُن األَْنبَاِرّيِ : َمن قال :وَ 

 .(1) [كما يقال : َصٍه َوَمهٍ ]لك ، َخفََضهُ َعلَى التَّْشبِيه باألَْصواِت  أُفٍّ  ، ومن قال : (َوْيل  ِلْلكاِفرِينَ ): 

ن وغيِره ، فيُقَال : تَُخفَُّف فِيِهَما ،و  (2) أُفَ  ، فهِذِه ِستَّةٌ ، وقرأَ ابُن َعبّاٍس : فاََل تَقُْل لَُهَما أُفَّ و أُفًّاو ، أُفِّ و أُفٍّ وَ  ، أُفٌّ أُفُّ  أي في الُمنَوَّ

ألَنَّهُ ال يَْجتَِمُع َساِكنَان ، لِكنَّهُ تُِرَك  ، كُطْف ، أُفْ  ةً َمْفتُوَحةً على تَْخِفيف الثَِّقيلَِة ، مثل ُرَب ، وقِيَاُسه التَّْسِكيُن بعَد التَّْخِفيِف ، فيُقَال :َخِفيفَ 

َدةُ اْلفاءِ  أُفّ و علَى َحَرَكتِه ليَُدلَّ علَى أَنها ثقيلَةٌ ُخفِّقَْت ، اِء ، كما َمرَّ بَْحثُه في قوِله  ، ُمَشدَّ بالَجْمعِ بين السَّاِكنْيِن ، وهو جائٌز عنَد بعِض القُرَّ

َوقد  باإِلَمالَِة بَْيَن بَْيَن ، أُفِّيو َء بِهَوقد قُِرى باإلَمالِة اْلَمْحَضِة ، أُفّىو بِغَْيِر إَِمالٍَة ، أُفَّىو فراِجْعهُ ،« طوع»في  (3) (َفَما اْسطاُعوا)تعالى : 

ً قُِرى َدةِ الَمْضمومِة وتَْسِكيِن الواِو  أُفَّوهْ و أيِ باإِلَضافَِة ، ، بَكْسِر الفَاءِ  أُفِّيو واألَِلُف في الثَّالثَِة للتَّأْنِيِث ، َء به أَْيضا بَضّمِ الَهْمَزةِ والفاِء الُمَشدَّ

ّمِ ، ُمثَلَّثَةَ اْلفَاِء ُمَشددَّةً  أُفُّهْ و والهاِء ، وفيه أَيضا الَجْمُع بين السَّاِكنَْيِن ،  يُّ ، األولُى نَقَلَها الَجْوَهرِ  أُفِّهْ و أُفُّهْ و أُفَّهْ  فهِذه ثالثةُ أَْوُجٍه ، ، بالضَّ

ّي عن ابِن القَّطاُع ، وتُْكَسُر اْلَهْمَزةُ  َدةِ ، فَهي أَيضاً أَْوُجهٌ ثالثةٌ ، األُولَى نَقَلَها ابُن بِّرِ َدةً  ِإفّ و كِمنْ  إِفْ و مع تَثِْليِث الفاِء الُمَشدَّ أي : مع  ُمَشدَّ

نَةً ُمَخفَّفَةً ، (4) إِفٍ و بَكْسَرتَْيِن ُمَخفَّفَةً ،،  ِإفِ و َكْسَرةِ الَهْمَزةِ ، وفيه أَيضاً الَجْمُع بَْيَن السَّاِكنَْيِن ، َدةً  إِفّ و مع َكْسِر الَهْمَزةِ  ُمنَوَّ مع َكْسِر  ُمَشدَّ

، بَضّمِ  إِفُّ و ةِ وفَتْحِ الفاِء ،بَِكْسِر الَهْمزَ  إِفَ  تَقُْل لَُهَما (5)هِذه ، أي َمَع التَّْنِويِن ، فهي أَْوُجهٌ ثالثةٌ ، وقرأَ عمُرو بُن ُعبَْيٍد : فاَل  وتُثَلَّثُ  الهمزةِ 

َدةً   (6) وتُْفتَحُ  أي باإِلضافَِة إِلَى نَْفِسه ، قاله ابُن األَْنبَاِرّيِ ، ، بالَكْسِر ، إِفِّيو ، باإِلمالَةِ  إِفِّيو كإِنَّا ، إِفَّاو أْي مع َكْسِر الَهْمَزةِ ، اْلفَاِء ُمَشدَّ

،  أَفْ و ، فتكون األَْوُجهُ أَْربَعَةً ، إِفِّيو إِفّىو إِفَّاو إِفُّ   ، ويَْحتَِمُل أَن يَكوَن الُمَراُد به فَتَْح الَهْمَزةِ في كّلٍ ِمنأي في الَوْجِه األَِخيرِ  اْلَهْمَزةُ ،

نَتَْيِن ،ـ  َمْمُدودا آفٍ و َمْقُصوًرا ، أَفٍ و ، َمْمُدوَدةً ، آفُ و ، ُمَشدََّدةَ اْلفَآِء َمْكُسوَرةً ، أَفِّ و كعَْن ، فهِذِه أربَعَةٌ وأربعون َوْجهاً َحْسبَما بَيَّنَّاهُ ،  ُمنَوَّ

ُل له.وَ  ، وعلى االْحتَِماِل الذي َذَكْرنَاه يكوُن َسْبعا وأَْربعين َوْجهاً ، فقَْول الُمَصنِِّف أَّوالً : (7)وأَْعلَْمنَا َعلَيه   لُغَاتُها أَربعون. َمَحلُّ نََظٍر يُتَأَمَّ

َكةً ، وأَفُوْه ، بفتٍح فََضّمٍ فُسُكون الواِو والهاِء ، أَفَةً  هُ أَيضاً ِمن لُغَاتَِهاقَد فاتَ وَ  ّي عن ابِن القَّطاعِ  أَفَّةً و ، ُمَحرَّ بفَتْحٍ فتَْشِديٍد ، األَِخيُر نَقَلَه ابُن بَّرِ

ُل لنا َخْمُسوَن وج  هاً.، فإِذا َجَمْعنَاها مع ما قَْبلََها ِمن األَْوُجِه يتََحصَّ

ُن العشرة منهاـ  أَما بيُت ابِن َماِلكٍ وَ   الذي َوَعْدنَا به سابقًا ، فهو هذا :ـ  الُمتَضّمِ

ُبف   ــــــــــــــَ رح  ف ــــــــــــــُ وِّنح إنح أََردحَت وق ــــــــــــــَ ثح ونـ ــــــــــــــِّ ل ــــــــــــــَ  ثـ

ا     ـــــــــــــــــــــــــــــ  ةً و  ُأيّفِ و  أُف ـــــــــــــــــــــــــــــ  بِ  أُف  ُتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 لُغَاتِِه ال علَى َوْجِه االْستِيعاِب ، فقلُت :قد َذيَّْلُت َعلَيِه بِبَْيتَْيِن َجَمْعت فيهما ما بَِقَي ِمن وَ 

ا َأفح  آفٍ  َأفِّ وَ  ـــــــــــــــــــــــــ   ُأفح و  َأف  و  أَف

بِ  ُأيّفِ و  ِإفح وَ      ـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ مح مـــــــــض ال مـــــــــُ رح واضـــــــــــــــــــــــح ـــــــــِ  أَم

  

هح و  إف   ــــــــــــــــــــّ اَءهح و  أُف ــــــــــــــــــــَ ثح ف ــــــــــــــــــــِّ ل ــــــــــــــــــــَ  ِإفٍ وثـ

  
ا   ــــــــــ  ــــــــــِه  ِإف ي ــــــــــِ ل ــــــــــَ ضح  َأفٍ ي بِ  ِإف  مــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــاحــــــــــح  ف

  
ُل  ُن ثالثَةَ َعشَر َوْجهاً ، وذِلَك فإِنَّ الُمَرادَ فالبيُت األَوَّ إِمالَةٌ بَْيَن بَْيَن ، وقَْوِلي : أَِمْل ، أي إِمالةً خالصةً ، َوقَْوِلي : واْضُمْم ،  بِأُفّى يتََضمَّ

ّمِ في الُمَمالَْيِن بَْيَن بَْينَ   إِشارةٌ إلى الضَّ

__________________ 
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 ( زايدة عن اللسان.1)
 .«وال»وابألصر  23سورة اإلسراء اآية ( 2)
 .97( سورة الكهف اآية 3)
 بدون واو.« إفٍ »( يف القاموس املطبوع : 4)
 .«وال»( ابألصر 5)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وبفتِح اهلمزة.6)
 .«ـها وتعذر علينا وضعها يف الطبض انسخته قوله : وَأعلمنا َعَليه. أي ابألرقام العددية ا يعين يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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سوِر ا ويف البيت الثاين مَثَانِيَ  َكح
ُموِم وامل َضح

ٌة ا فهذه َأَحٌد واخلَاِلَصِة ا وقـَوحِد : مض الن َسِب ا ِإشاَرٌة إىل اإلَضاَفِة ا أي يف امل
ُر  م  مض بيِت ابِن ماِلٍك يـََتَحصــ  ًها ا فِإذا ضــُ هاً ا ومض الت َبم ِر الصــاِدِ  يظهُر غرُي َما ذََكرحاَن وعشــرون َوجح َأَحٌد وثالثُون َوجح

َوفُِّ  ال ِإلَه غريُه
ُ
 .. ا و  امل

ا ي ذلك إِنََّما هو ِلَصْه ، ونَْحُوهُ ِمْن أَْسَماِء الفعِل ، كَهْيهات في الَجّرِ ، فَمْحُموٌل على أَْفعَاِل األَْمِر ، وكان الَمْوِضُع ف أُفّ  قال ابُن ِجنِّي : أَمَّ

َي بِه الفعُل ، وكان ُكلُّ واحٍد من لفِظ األَْمِر والَخبَِر قد  أُفّ  وَمْه ، وُرَوْيَد ، ونحِو ذِلَك ، ثم ُحِمل َعلَيِه بابُ  ونَْحِوَها ، ِمن حيُث كان اْسماً ُسّمِ

  ِخالَف هناك في لَْفٍظ وال َمْعنًى.يَقَُع َمْوقَِع صاِحبِه ، صار كلُّ واِحٍد منهما هو صاحبَه ، فَكأَْن ال

ّمِ : قاَُلَمةُ الظُّْفِر ، أَْو َوَسُخهُ  األُفُّ و َما َرفَْعتَهُ ِمَن األَْرِض ِمْن ُعوٍد أو  قيل : هوو أَو َوَسُخ األُذُِن ، الذي َحْوله ، َوالتُّفُّ : الذي فيهِ  ، بالضَّ

َر قولُُهم : قََصبَةٍ  قاله األَْصَمِعيُّ ، قال : يقال ذلك عنَد اْستِْقَذاِر  : َوَسُخ األُذُُن ، والتُّفُّ : َوَسُخ الظُّفُرِ  األَفُّ  أَوْ  لَه ُوتفًّا ، أُفًّا وبُِكّلِ ذِلَك فُّسِ

 ٍء يُتَأَذَّى به ، ويُْضَجُر منه.ِء ، ثم اْستُْعِمَل عنَد ُكّلِ شيالشَّيْ 

 له ، وَمْنُسوٌق َعلَيه ، َومعناه كَمْعنَاه ، وسيأْتِي في بابِه. بَاعٌ : َمْعنَاه الِقلَّةُ ، والتُّفُّ إِتْ  األُفُّ  أَو

رَ  ، كقُفٍَّة : اْلَجبَانُ  األُفَّةُ و ِحيَن رأى النَّاَس ُمْنَهِزِميَن يَْوَم ـ  وسلمعليههللاصلى هللا رسول لَهُ  قال ، عنههللارضيحديُث أَبي الدَّْرَداِء  وبه فُّسِ

يُقَال : و اْلَمْعِدُم اْلُمِقلُّ ،  :األُفَّةُ  قيل :و ، أي غيَر ُمتَأَفٍِّف عن القتاِل ، أُفَّةٍ  فكأَنَّ أَْصلَه : غير ِذي «أُفَّة غْيرَ  (1)نِْعَم اْلفَاِرُس ُعَوْيِمٌر »: ـ  أُُحدٍ 

ُجُل القَِذُر ، هو َكةً ، األَفَفُ  األَصُل في ذلك كلِّهو الرَّ ِل أُِخَذ معنَى الَجبَاِن ، ومن الثاني َمْعنَى  ُء اْلقَِليلُ ُر ، والشَّيْ الضَّجَ  َوهو ، ُمَحرَّ فِمن األَوَّ

 يُِريُد أَنَّه غيرُ  ، بمعنى َوَسخِ الظُّفُِر ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ ، في تفسيِر حديِث أَبي الدَّْرَداِء : األَفِّ  الُمِقّلِ الُمْعِدِم ، وأُِخَذ الرُجُل القَِذُر ِمن

 َضِجٍر وال َوِكٍل في الحرِب.

يَ و اْلَحِديُد  : اليَأْفُوفُ و السَِّريُع ، : الَخِفيفُ  اْليَأْفُوفُ  قال أَبو عمرو : الُمرُّ ِمَن الطَّعَاِم ، و، اليَأْفُوفُ و لذِلك الَجبَان بمْعنَى اليَأْفُوفُ  قد ُسّمِ

جاِل ، وقال غيره : هو واْليَْهفُوُف  اْلقَْلبِ   ، قال : يَآفِيف َوالَجْمعُ  ، َكَصبُوٍر ، َكاألَفُوفِ  َسَواءٌ ِمَن الّرِ

 ِصَغارًا ُزعحرًا آيِفيفَ ُهوجاً 
اَغانِيُّ ، فَْرُخ الدُّّراجِ  : اْليَأْفُوفُ و اُر ، : اْليَأْفُوفُ  قال األَْصَمِعيُّ :و نَقَلَه الصَّ اِعي : العَيِيُّ اْلَخوَّ  َوأَْنَشَد للرَّ

ِش  يــــــــــــح ُر الــــــــــــعــــــــــــَ مــــــــــــ  غــــــــــــَ وفٌ مــــــــــــُ ُه  أَيحفــــــــــــُ لــــــــــــُ ائــــــــــــِ  ِشــــــــــــََ

ُر      ي واَل َيســـــــــــــــــــــــَ طـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــُ َود ِة اَل يـ مـــــــــَ ـــــــــح ي ال ـــــــــِ (2)انئ
 

  
ُر : الُمغَفَُّل. .«وال يَِصل»يُْرَوى : وَ   والُمغَمَّ

فُّ و فَّانُ و ، اإْلِ َكةً ، األَفَفُ و الّصاَغانِّي في التَّْكِملَِة ، وصاِحُب اللَِّساننَقَلَهُ  ويُْفتَح الثَّانِي ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ، بَكْسِرهما ، اإْلِ نَقَلَه  ، ُمَحرَّ

اَغانِيُّ أَْيضاً ، وصاِحُب اللَِّساِن ، َوهما عن ابِن األَْعَرابِّيِ. يُقَال :  الِحيُن ، واألَواُن ، هو تَْفِعلَةٌ :وَ  قال الَجْوَهِريُّ : والتَّئِفَّةُ ، كتِحلٍَّة ، الصَّ

 ، أي : ِحينِِه وأَوانِِه ، قال يَِزيُد بُن الطَّثِْريَِّة : تَئِفَّتِهِ و ، أَفَفَهِ و ، إِفَّانِهِ و ذاك ، إِفِّ  كان ذِلَك على

َوٍة  ِإفِّ عـــــــــــلـــــــــــ   لـــــــــــح َة خـــــــــــَ اعـــــــــــَ رَاٍن وســـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــح  هـــــــــــِ

ا     عــــــــَ لــــــــ  طــــــــَ ا َأنح تــــــــَ نــــــــً ــــــــُ يـ اِس َلحشــــــــــــــــــــــَ  َأعــــــــح َن الــــــــنــــــــ   مــــــــِ

  
ّي ، قال :وَ  ، قال أَبو علّي :  إِفَّانِهِ وَ  ذِلك إِفِّ  ، فَِعلَّةٌ ، قال : والظَّاِهُر مع الَجْوَهِرّيِ ، بدليِل قَْوِلِهم : علَى تَئِفَّةٌ  في أَْبنِيِة الِكتَاب َحَكى ابُن بَّرِ

ِحيحِ عندي أَنََّها تَْفِعلَةٌ ، َوالّصِحيح فيه عن ِسيبََوْيِه ذِلَك ، على ما َحَكاهُ أَبُو بكر أَنه  في بَْعِض نَُسخِ الِكتَاِب في باِب ِزيَاَدةِ التَّاِء ، قال أَبو الصَّ

ذِلك  تَئِفَّةِ وَ  ذِلك ، أَفَفِ و ذِلَك ، أُفَّانِ و ذِلك ، إِفَّانِ  الّدِليُل َعلَى ِزيادتَِها ما َرَوْينَاهُ عن أَحمد عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، قال : يُقَال : أَتانِي فيوَ علّي :

، فَِعلَّةً ، واْلفَاِرِسيُّ يَُردُّ َعلَيه ذلك  تَئِفَّةً  ، وِعدَّانِِه ، أي : علَى إِبّانِِه وَوْقتِِه ، يَْجعَلُ  تَئِفَّتِهِ وَ  ، إِفَّانِهِ و ، أَفَِفهِ و ، إِفَّتِهِ و ذِلك ، إِفِّ  ، وأَتَانَا على

 باالْشتِقَاِق ، ويَْحتَجُّ بِما تَقَدََّم.

مِّ ،  (3) األُوفُوفةُ و  هكذا هو في نَُسخِ العُبَاِب ، َوالتَّْكِملَِة ، بِزيادةِ الَواِو قَبَل الفاِء ، وفي اللَِّساِن وغيِره من بالضَّ

__________________ 
 ( ضبطت ابلفتح عن اللسان والنهاية ا وضبطت يف التكملة ابلرفض ا َوعقب قائاًل : وغرُي خرب مبتدأ  ذوف تقديره هو غرُي أفّة.1)
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 وختر ه فيه والضبرت عنه ا وفيه :  ب بد  انئي. 200( ديوانه ص 2)
 ومثله يف اللسان والتهذيب.« واألُُفوفة»( يف القاموس املطبوع : 3)
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ِخ الكتاِب هكذا ا وهو ِفَها ا وقد جاَء أَيضـــــاً يف بعِ  ُنســـــَ وِ  حَبذح ِثُر ِمن قـَوح ِ  اأُلصـــــُ ُكح
َويف الُعباِب : الذي ال  ا ُأفِّ  امل

َهَرِة : يـَُقا  : كان فالنٌ  ُأفِّ  زَاُ  يقوُ  لغريِِه :يَـ  مح رِِه : أَُفوَفةً  لك ا ويف اجلَح َلك  ُأفِّ  ا وهو الذي ال يـَزَاُ  يقوُ  لبعِ  أَمح
 .األُُفوَفةُ  ا فذِلك

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  به أَفَّفَ  اُج ، األُفّ و له أي : قََذًرا ، َوالتَّْنِويُن للتَّْنِكيِر ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، (1) أُفَّةً و له ، أُفًّاو ، َكأَفَّفَهُ  ، تأَفِيفا جَّ ،  األَفَفُ و : النَّتُْن ، قالَه الزَّ

َكةً : َوَسُخ األُذُِن ،  ذلك ، أي أَوانِِه. إِفَّةِ  ، ويُقَال : كان علَى التَّأَفُّفِ  ، كَشدَّاٍد : كثيرُ  أَفَّافٌ  ، وَرجلٌ  كأَفَّفَهُ  به ، تأَفَّفَ و ُمَحرَّ

َجُر. األَفَفَ  أََرى األَْصَل فيه ، كقُفٍَّة : الثَِّقيُل ، قال ابُن األَثِيِر : قال الَخطَّابِيُّ : األُفَّةُ وَ   ، وهو الضَّ

أْي. اْليَأْفُوفُ وَ   : األَْحَمُق الَخِفيُف الرَّ

اِعي ، ِصفَةٌ  اليَأْفُوفُ وَ   ذِلَك. إِفَّانِ  ٌء لِرَعايتِه ، عاِرٌف بأَْوقَاتِها ، ِمْن قَْوِلِهم : جاَء علَىَكاليَْخُضوِر ، واْليَْحُموِم ، كأَنَّهُ ُمتََهيِّى: الرَّ

ِعيُف. اْليَأْفُوفُ وَ   : الضَّ

َر حديُث َعْمِرو بن َمْعِديَكِرَب ، أَنه قال في بعِض  اْليَأْفُوفَةُ وَ  ، وكذا ُوِجَد بَخّطِ الشيخِ  يأْفُوفَةٍ  كالِمه : فاُلٌن أََخفُّ ِمن: اْلفَراشةُ ، وبه فُّسِ

ين الشَّاِطبِّيِ ، َوقال الشاعُر :  َرِضَي الّدِ

ر   وفٍ أََر  كـــــــــــــــُ ٍر  أَيحفـــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ َزنــــــــــــــــح ر  حـــــــــــــــَ  وكـــــــــــــــُ

اوَ      عـــــــــــَ لـــــــــــ  ٍة قـــــــــــد َتضـــــــــــــــــــــــــَ ابـــــــــــَ رحعـــــــــــَ َذاَرٍة تـــــــــــِ هـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــِ

  
 َعلَيه ، أي : يَْغتَاُظ. لَيَُؤفِّفُ  يُقَال : إِنهوَ 

حاح اْلِحَماِر ، كِكتَاٍب ، إَِكافُ  : [أكف] مُّ أَيضاً ، كما  ُغَراٍب ، وِوَكافُهُ  ، مثل أُكافُهو كما في الّصِ بالَكْسِر ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َويُْرَوى فيه الضَّ

اِجُز : بَْرَذَعتُهُ ، بََدٌل من واِو ِوَكاٍف : إِكافٍ  وَزَعَم يعقُوُب أنَّ همزةَ « وكف»سيأْتِي في  حاِل واأْلَْقتَاِب ، وقال الرَّ  َوهو في الَمَراِكِب ِشْبهُ الّرِ

َرةً  ا َأمحـــــــــــــــــــــِح ـــــــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــــــَ ا إن  ل ـــــــــــــــــــــَ اف جـــــــــــــــــــــَ   عـــــــــــــــــــــِ

ٍة      لـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح ر  لـــــــــــــــــَ َن كـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــح اأَيحكـــــــــــــــــُ افـــــــــــــــــَ  ِإكـــــــــــــــــَ

  
ةُ وال تَأُْكُل ثَْديَْيها» يُبَاُع وتُْطعَُم ثََمنَهُ ، وهذا كالَمثَِل : إِكافٍ  أي : ثََمنَ   أْي : أُْجَرةَ ثَْديَْيها.« تَُجوُع اْلُحرَّ

 الَوكَّاُف.وكذِلك  َصانِعُهُ ، كَشدَّاٍد : اأْلَكَّافُ و

ً  اْلِحَماَر ، آَكفَ و ً و نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، إِيَكافا اَغانِيُّ ، أي : أَكَّفَهُ تَأِْكيفا ً  وَوَضعَهُ ، وكذلك أَْوَكفَهُ  َشدَّهُ علْيهِ  لُغَةٌ فيه ، نَقَلَهُ الصَّ ، وقال  إَِكافا

ً و فَهُ ، لغةُ أَهِل الِحَجاز ،اْلبَْغَل ، لُغَةُ بني تَِميم ، َوأَْوكَ  آَكفَ  اللِّْحيَانِّي : َكاَف تَأِْكيفا َوكذِلك َوكََّف تَْوِكيفاً ، وقال ابُن فاِرٍس  (2) : اتََّخَذهُ  أَكََّف اإْلِ

 : الهمزةُ والكاُف َوالفاُء ليس أَْصالً ؛ ألَنَّ الهمزةَ ُمْبَدلَةٌ ِمن واٍو.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلْيه :

اُج يْشُكو اْبنَه ُرْؤبَةَ : اإِلَكافُ  ، كُمْكَرٍم : َمْوُضوٌع َعلَيه ُمْؤَكفٌ  ، كإَِزاٍر وآِزَرةٍ وأُُزٍر ، وِحَمارٌ  أُُكفٌ و ، آِكفَةٌ  : اإِلكافِ  َجْمعُ   ، قال العَجَّ

راِف  ىت  إذا مـــــــــــــــــــــا آَض َذا َأعـــــــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــــــَ

ِف      وحكــــــــــــــــــَ ُ
وحَدِن املــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــَ الــــــــــــــــــح افِ كــــــــــــــــــَ  ابإلحِكــــــــــــــــــَ

  
 .ُمَؤكَّفَة تُُهم على الَهَواِن ُمعَكَّفَة ، كأنَّهم ُحُمرِمن َسَجعاِت األََساِس : َرايَ وَ 

واِحٌد ، وال يُقَال  أَلفٌ  ، َويُقَال : هذا آالفٍ  ، ولَم يقولوا : ثاَلثَ  آالفٍ  ، بدليِل قَْوِلِهْم : ثالثةُ  أْلفٌ  يُقال : هذا ِمن اْلعََدِد ُمَذكٌَّر ، األَْلفُ  : [ألف]

يتأَْقرَ  أَلفٌ  : واحدةٌ ، وهذا ّكِ ،  أَْلفٌ  (3)بمعنى هِذه الدَّراهُم  ولَْو أُنَِّث باْعتِبَاِر الدََّراِهم لََجاَز ، ُع ، أي : تَامٌّ ، وال يُقَال : قَْرعاُء ، قال ابُن الّسِ

حاحِ ، والعُباِب ، وفي اللَِّساِن : وكالُم العرِب  ّي  (4) [فيهِ ]كما في الّصِ التَّْذِكيُر ، قال األَزَهِريُّ : وهذا قَْوُل جميعِ النَّْحِويِّيَن ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 في التَّْذكير :
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ي  اِدقـــــــِ َو صـــــــــــــــــــــَ ا وهـــــــح اِدقـــــــً ي صـــــــــــــــــــــَ قـــــــِّ ُك حـــــــَ ِإنح يـــــــَ  فـــــــَ

مح      ـــــــــُ وَك دح حنـــــــــَح قـــــــــُ ـــــــــَ فـــــــــنـ ـــــــــح ا اً أَل َرعـــــــــَ ـــــــــح ِر أَقـ ـــــــــح ي ن اخلـــــــــَح  مـــــــــِ

  
 قال : وقال آَخُر :

م وَ  هـــــــــــُ ـــــــــــُ تـ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ وِ  أَتـ قـــــــــــُ عـــــــــــَ ـــــــــــح وين ابل بـــــــــــُ لـــــــــــَ وح طـــــــــــَ ـــــــــــَ  ل

فٍ      ــــــــــــــــح ا أِبَل َرعــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح وِم أَقـ قــــــــــــــــَ  أَُ دِّيــــــــــــــــِه ِإىَل الــــــــــــــــح

  
__________________ 

 .«وافا»( عن الصحاح واللسان وابألصر 1)
 ( األصر والتكملة ويف اللسان : عمله.2)
 أنه مجض.( أنَت عل  3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
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حاحِ ، ويُقَال : ثاَلثةُ  آاَلفٌ و أُلُوفٌ  ج : َوُهْم أُُلوف  َحَذَر ) َجْمُع الَجْمعِ ، قال هللا َعزَّ وَجلَّ : أُلوف إلى العشرةِ ، ثم آالفٍ  كما في الّصِ
 كما في اللَِّساِن. (1) (اْلَمْوتِ 

ً  أَْعَطاهُ  ِمن َحّدِ َضَرَب : يَأِْلفُهُ  ، أَلَفَهُ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، أي : ِمن الماِل ، ومن األَبِِل ، وأَْنَشَد : ، أَْلفا

َ  وَ  ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ن آِ  قـ ٍة مــــــــــــــِ رميــــــــــــــَ هُ كــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ت فــــــــــــــح ــــــــــــــَ  أَل

المِ      َعــــــــــــــــح قــــــــــــــــَ  األح ارحتـــــــــــــــــَ ذ َخ فــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ ىت  تـــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــَ

  
 وهو يُِريُدهُ.« إلى»ْرتَقَى إلى األَْعالِم ، فحَذف أي : وُربَّ َكِريَمٍة ، والهاُء ِلْلُمبَاِلغَِة ، وَمْعنَاه ا

ْلفُ و ْلفِ  تقول : َحنَّ فاُلٌن إلى فاُلٍن َحنِينَ  ، األَِليفُ  ، بالَكْسِر : اإْلِ مثُل تَبِيع وتَبَائَِع ،  ، أاََلئِفُ :  األَِليفِ  ، وَجْمعُ  آالفٌ  ج : اإِلْلفِ  إلى اإْلِ

ِة :وأَفِيل وأَفائَِل ، قال ذُو  مَّ  الرُّ

نح  رحدًا مــــــــــِ ــــــــــَ ُر فـ كــــــــــح بــــــــــَ َح الــــــــــح بــــــــــَ َبصــــــــــــــــــــــــح هِ فــــــــــَ فــــــــــِ  َأاَلئــــــــــِ

َذُب      ا شــــــــــــــــــــــــَ اُزهـــــــــــَ جـــــــــــَ ًة َأعـــــــــــح يـــــــــــَ لـــــــــــِ رحَلُد َأحـــــــــــح (2)يــــــــــــَ
 

  
 كُكتٍُب. ، أُلُفٌ  ، ج : األُْلفَةِ  اْلَكثِيرُ  كَصبُوٍر : ، األَلُوفُ و

ْلفُ و ُ  اإِلْلفَةُ و ، اإْلِ  قال : ، تَأْلَفُكَ و تَأْلَفَُها ، بَكْسِرِهما : اْلَمْرأَة

رِ  ِإلحفِ َحوحرَاِء الحَمَداِمِض وَ   َصخح
 قال :وَ 

ا  اِج هبــــــــــَِ عــــــــــَ وحَر الــــــــــنــــــــــِّ ــــــــــَ َر  ثـ ــــــــــَ اٍف تـ يــــــــــَ ــــــــــَ ُر فـ فــــــــــح ــــــــــَ  قـ

قــــــــــــَ       ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ رحدًا وتـ ــــــــــــَ ُروُح فـ ــــــــــــَ هُ يـ فــــــــــــُ هح  ِإلــــــــــــح اِويــــــــــــَ  طــــــــــــَ

  
طاِويَه ، فَاِعلُْن ، َوَضْرُب البَِسيِط ال يأْتِي علَى فَاِعلُْن ، والذي حكاه أَبو إِسحاَق ، وَعَزاهُ إلى األَْخفَِش ، هذا ِمْن َشاذِّ البَِسيط ، ألَنَّ قَْولَه : وَ 

ٍة ، فيُْعتَدُّ بفَ  ا ِمن البَِسيِط ، فََصنََع هذا البيَت ، وهذا ليس بُحجَّ ْرباً في البَِسيِط ، إِنََّما هو في اِعلُْن ضَ أنَّ أَْعرابِياً ُسئَِل أَْن يَْصنََع بَْيتاً تَامًّ

ا الُمْستَْعَمُل فهو : فَِعلُْن ، وفَْعلُْن.  َمْوُضوع الدَّائَِرةِ ، فأَمَّ

ً  َكعَِلَمهُ ، َء ،أي : الشَّيْ  أَِلفَهُ  قدو فٌ  ج : ككاتٍِب ، آِلفٌ  وهو كالِعْلِم والسَّْمعِ ، ، بالَكْسِر واْلفَتْحِ  إِْلفا فِهِ  ال : نََزَع البَِعيُر إِلىكُكتّاٍب ، يُقَ  أاُلَّ . أاُلَّ

ِة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

َر ِذي  ثــــــــــــح نح مــــــــــــِ فِ َأكــــــــــــُ ُه  اأُلال  رَاعــــــــــــُ ز تح كــــــــــــُ ــــــــــــُ  ل

هح      بـــــــــــُ َواحـــــــــــِ َر  وَوىل  صـــــــــــــــــــــــــَ ا اأُلخـــــــــــح هـــــــــــَ تـــــــــــِ  ِإىَل ُأخـــــــــــح

  

ريٍَة  ن َداِر جـــــــــــــِ ي  مـــــــــــــِ يِن اَيمـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ظـــــــــــــح ىَت تـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

  
ن    رحٌح عــــــــــلــــــــــَ  مــــــــــَ َو  بـــــــــــَ ا واهلــــــــــحَ نــــــــــَ هُ لــــــــــَ بــــــــــُ غــــــــــالــــــــــِ  يــــــــــُ

  
اُج يِصُف الدَّْهَر :وَ   قال العَجَّ

فِ عَل   اإِللحفَ َلحرُم   اأُلال 
 قَُرْيٍش. إِلْلفِ  وسلمعليههللاصلىقراَءةُ النبي ـ  بالَكْسرِ ـ  اإِلْلفِ  ِمنوَ 

 .«إِْلٌف َمأْلُوفٌ  الُمْؤِمنُ » في الحديِث :و ، وسيأْتي قريباً ، أَِلفٍ و بغير ياءٍ  (3) إِلِفِهمْ 

اُج : ، أواِلفُ و ، آِلفَاتٌ  ، ج : آِلفَةٌ  هيو  قال العَجَّ

ر ِم و  حـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح ِد ال لـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــــح  َربِّ هـــــــــــــــــذا ال

ريحِ الـــــــــــــر مي ِ و      َت غـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ بـ اِت الـــــــــــــح نـــــــــــــَ اطـــــــــــــِ قـــــــــــــَ  الـــــــــــــح

  

ِمي َأَواِلفاً   َمك َة ِمنح ُورحِ  ا َح
 هكذا أَْوَرَدهُ في العُبَاِب.
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ْيِر التي قد أََواِلفَ  هنا باألََواِلفِ  قلُت : أَراد  اْلَحَرَم ، وقولُه : ِمن ُوْرِق اْلَحِمي ، أَراد الَحَماَم ، فلم يَْستَتِمَّ له الَوْزُن ، فقَاَل : اْلَحِمي. أَِلفَتِ  الطَّ

 ِمن اإِلْنَساِن أَو اإِلبِِل. األََواِلفُ  أي : كَمْقعٍَد : َمْوِضعَُها الَمأْلَفُ و

ْيدُ يَْدنُ  الذي الشََّجُر اْلُموِرقُ  : اْلَمأْلَفُ  قال أَبو زيد :و  إِيَّاهُ. إِلْلِفهِ  و إِليه الصَّ

ّمِ : اْسٌم ِمن األُْلفَةُ و  وهي األُْنُس. االئْتِالفِ  ، بالضَّ

ُجُل العََزبُ  األَِلفُ و ُل الُحُروِف ، : األَِلفُ و فيما يُقَاُل ، كما في العُبَاِب ، ، كَكِتٍف : الرَّ من حروِف  األَِلفُ  قال اللِّْحيَانِيُّ : قال اْلِكَسائِيُّ : أَوَّ

َرْت جاز ، قال ِسيبََوْيِه : حروُف المعجم كلُّها تَُذكَُّر وتَُؤنَُّث ، كما أنَّ  الُمْعَجِم ُمَؤنَّثَةٌ ، وكذِلك سائُِر الحروِف ، هذا كالُم العرِب ، وإن ذُّكِ

راعِ  األَِلفُ و كَكِتف وأَْكتافٍ  آالفٌ  َوالَجْمُع : ، اأْلَِليفُ  أَْيضاً : اأْلَِلفُ و اإلْنَساَن يَُذكَُّر ويَُؤنَُّث ،  علَى التَّْشبِيهِ  ِعْرٌق ُمْستَْبِطُن اْلعَُضِد إِلَى الذِّ

 اْلَواِحُد ِمن : األَِلفُ و ، األَِلفَانِ  وُهما

__________________ 
 .243( سورة البقرة اآية 1)
 صواحبه. واألحلية مجض حلي وهو ضرب من النصي الياب .وعل  هذه الرواية فال شاهد فيه ا ويرو  : من « من حالئله»( ديوانه وفيه 2)
 .2و  1( سورة قريش اآيتان 3)
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ِبيه ءٍ ُكرِّ َشيح   ا فِإن ه واحٌد يف اأَلعحَداِد. ابألَِلف عَل  الت شح
ً و لَُهمْ  : آلَفَُهْم إِياَلفا ً  َكمَّ ُهْم : إذا  آلَفُواو ، َمْمُدوٌد ، فَآلَْفتُُهمْ  القوُم تِْسعَِمائٍة َوتِْسعَةً َوتِْسِعيننَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال أَبو ُعبَْيٍد : يُقَاُل : كان  ، أَْلفا

ً  صاُروا  إذا صاُروا ِمائةً. ، وكذِلَك أَْمأَْيتُُهم فأَْمأُوا : أَْلفا

ْمَل : اإِلبِلُ  آلَفَتِ و ِة : َجَمعَْت بَْيَن َشَجٍر َوَماٍء ، الرَّ مَّ  قال ذُو الرُّ

َن  ــــــــــــِ مــــــــــــِ ل ؤح ُ
اتِ املــــــــــــ ر ٌة  فــــــــــــَ اُء حــــــــــــُ ِر أَدحمــــــــــــَ ــــــــــــر مــــــــــــح  ال

حُ      َوضــــــــــــــــــــ  تـــــــَ هـــــــا يـــــــَ نــــــِ تــــــح حــــــَ  يف مــــــَ اُع الضــــــــــــــــــــ  عـــــــَ  شــــــــــــــــــــُ

  
ْمَل واتََّخَذتْه أَِلفَت أي : من اإِلبِل التي ً  الرَّ  .مأْلَفا

حاحِ :و ، (1) أَِلفَهُ  اْلَمَكاَن :و ً  الدََّراِهمَ  آلَفَ  في الّصِ ً  َجعَلََها  :إِياَلفا لَها أَْلفا ً  صارتْ  هي أَْلفاً فَآلَفَتْ  أي : َكمَّ  َجعَلَه إذا فاُلنًا َمكاَن كذا : آلَفَ و أَْلفا

ً وَ  أَُؤاِلفُهُ ُمَؤالَفَةٌ  اْلَمْوِضعَ  آلَْفتُ  إِياَلفا ، وكذِلكَ  أُْوِلفُهُ  اْلَمْوِضعَ  آلَْفتُ  يقال أَْيضاً :وَ  قال الَجْوَهِريُّ : يَأْلفُهُ  أَْفعََل َوفَاَعَل في  ، فصار صوَرةُ  إِاَلفا

 اْلَماِضي َواِحَدةً.

مامُ  العَْهدُ  : (2)العَِزيِز  في التَّْنِزيلِ  اإْلياَلفُ و ُل َمن أََخَذَها َهاِشمُ  والذِّ َجاَزةِ باْلخفَاَرةِ ، وأَوَّ كما جاَء في  ِمن َمِلِك الشَّأْمِ  بُن عبِد َمنَافٍ  وِشْبهُ اإْلِ

ً  ، هعنهللارضيحديِث ابِن َعبَّاٍس  ، وتَنَقُّالتِِهْم  (4) آِمنِيَن في اْمتَياِرِهمْ  ولم يَُكْن لهم َزْرٌع َوال َضْرعٌ  كانُوا ُسكَّاَن اْلَحَرمِ  (3) وتَأِْويلُهُ أنَّ قَُرْيشا

ُض لَُهم أََحدٌ ِشتَاًء َوَصْيفاً ، والنَّاُس يُتَُخطَّفُوَن ِمن َحْوِلِهْم ، فَإَِذا َعَرَض لَُهْم َعاِرٌض قالُوا :  كما في العُبَاِب ،  نَْحُن أَْهُل َحِرِم هللا ، فال يَتَعَرَّ

 ومنه قول أَبِي ذَُؤْيٍب :

ا وَ  يـــــــــنـــــــــً اِن حـــــــــِ بـــــــــَ َر اِبلـــــــــر كـــــــــح َوصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ فُ تـ لـــــــــِ ؤح ـــــــــُ  ا ح  يـ

ا      اَن رابهبـــــــــــَُ هـــــــــــا اأَلمـــــــــــَ يـــــــــــَ غحشـــــــــــــــــــــــــِ َواَر َويــــــــــــُ (5)جـــــــــــِ
 

  
ِب ، أي : اعجبوا ِرْحلَةَ  إِلياَلفِِهمْ  وقال بعُضهم : َمْعنَاَها ُمتَِّصٌل بما بعُد ، الَمْعنَى فَْليَْعبُْد هُؤاَلِء َربَّ هذا البيتِ  قَُرْيٍش. إِلياَلفِ  أَو الَّالُم ِللتَّعَجُّ

ْيِف ِلالْمتِيَاِر ، وقال بعُضُهم : هي َموُصولَةٌ بما قَْبلَها ، المعنى  يالِف قُ َرْيش  .. ُكول  َفَجَعَلُهْم َكَعْصف  َمأْ )الشَّتَاِء َوالصَّ ، وهذا  (. إِلِ

هُ يقول : أَْهلَْكُت أَْصحاَب الِفيل أِلُوِلَف قَُرْيشاً َمكَّةَ ، ، أي تَْجَمَع بينهما ،  (6)قَُرْيٌش ِرْحلَتَْيَها  ِلتُْؤِلفَ و القَْوُل األَِخيُر َذَكره الَجْوَهِريُّ ، ونَصُّ

 ما تقوُل : َضَرْبتُهُ ِلَكَذا ِلَكَذا ، بَحْذِف الواو انتهى.إذا فََرُغوا ِمن ِذِه أََخذُوا في ِذِه ، ك

، َوذِلَك دليٌل علَى اْنِقَضاِء  (ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ )قال ابُن َعَرفَةَ : هذا قَْوٌل ال َوْجهَ له ِمن َوْجَهْيِن ؛ أََحُدِهما : أنَّ بيَن السُّوَرتَْيِن وَ 

 السُّورةِ ، واْفتِتَاحِ األُْخَرى.

 إِنََّما هو العُُهوُد التي كانُوا يَأُْخذُونَها إذا َخَرُجوا في التَِّجاَراِت ، فيَأَْمنُوَن بها. اإِليالفَ  اآلَخُر : أنَّ وَ 

الِجَواَر ،  يَُؤلِّفُونَ  هاِشٌم ، وعبُد َشْمٍس ، والُمطَِّلُب ، ونَْوفٌَل ، بنو َعْبِد َمناٍف ، َوكانو : أربعةُ إِْخَوةٍ  اإِلياَلفِ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ : أَْصحابُ وَ 

ْوَن اْلُمِجيِرين ، إلى اْلَحبََشِة ،  يَُؤلِّفُ  ٍس إلى الشَّأِْم ، وَعْبُد َشمْ  يَُؤلِّفُ  وكان َهاِشمٌ  يُتْبِعُوَن بَْعَضهُ بَْعضاً ، يُِجيُروَن قَُرْيشاً بِِميِرِهْم ، وكانوا يَُسمَّ

اُر قَُرْيٍش يختَِلفُوَن إلى هِذه األَْمَصاِر بِِحبَاِل هِذه قال : إلى فَاِرَس ، يَُؤلِّفُ  إلى اْليََمِن ، ونَْوفَلٌ  يَُؤلِّفُ  والُمطَِّلبُ  كذا في النَُّسخِ ،  وكان تُجَّ

ْخَوةِ  واألَْولَى هُؤالءِ  ا هاِشٌم فإِنَّهُ أََخَذ َحْبالً ِمن  ُض لهم ، َوكان ُكلُّ أَخٍ مْنُهم أََخَذ َحْبالً ِمن َمِلِك نَاِحيَِة َسفَِرِه أََمانًا لَهُ فال يُتَعَرَّ  األَْربَعَةِ  اإْلِ فأَمَّ

ا الُمطَِّلُب فإِنَّهُ أََخَذ َحبْ  وِم ، وأَما عبُد َشْمٍس فإِنَّه أََخَذ َحْبالً ِمن النََّجاِشّيِ ، وأَمَّ ا نَْوفٌَل فإِنَّهُ أََخَذ َحْبالً ِمن  (7)الً ِمن أَْقيَاِل َمِلِك الرُّ ِحْميََر ، وأَمَّ

 ، ُكلُّ ذِلَك قَْوُل ابِن األَْعَرابِّيِ. ِكْسَرى

اج : في وَ  جَّ يالِف قُ َرْيش  )قال أَبو إِسحاق الزَّ َء بالَوْجَهْيِن قال : وقد قُِرىقَُرْيٍش ،  إِلْلفِ  وَوْجهٌ ثاِلٌث : إِلاَلفِ و ِلئياَلفِ  ثالثةُ أَْوُجه : (إِلِ

لَْيِن.  األَوَّ

 .وسلمعليههللاصلىقلُت : والَوْجهُ الثالُث تقدَّم أَنَّهُ قََرأَهُ النَّبِيُّ 

 ، آلََف يُْؤِلفُ  فهو ِمن إِلياَلفِِهمْ  ، وَمن قََرأَ  أَِلَف يَأْلَفُ  فُهَما ِمن إِْلِفهمو قال ابُن األَْنبَاِرّيِ : َمْن قََرأَ إلالفِِهمْ وَ 
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__________________ 
 ( سقطت من األصر وزدانها عن القاموس.1)
تاِء َوالصَّْيفِ )( يعين قوله تعاىل : 2) يالِف قُ َرْيش  ِإيالِفِهْم رِْحَلَة الشِّ  .(إِلِ
 .«و ويله أهنم كانوا»( يف القاموس املطبوع نسخة مصر وط الرسالة بريوت : 3)
 ( يف القاموس ط مؤسسة الرسالة بريوت : امتيازهم خطب.4)
 عن الديوان. ويرو  : ويعطيها بد  َويغشيها.« رابهبا»واملثبت « زمامها»وابألصر : « وتؤلف»برواية  73/  1( ديوان اهلذليا 5)
 ( ونقله صاحب التهذيب أيضاً.6)
 ( يف التهذيب َواللسان : ملو  محري.7)
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ُزوَن. يـُؤحَلفونَ  ومعىنقا  :   ا أي : يـَُهيُِّئوَن َوُ َهِّ
 قال األَْزَهِريُّ : وعلَى قَْوِل ابِن األَْعَرابِّيِ بمعنَى يُِجيُرون.

اُء : َمن قََرأَ وَ  ، أي : يَُهيِّئوَن  (1) ْؤِلفُونَ يُ  ِمن اإِليالفُ و ، قال : وأَْجَوُد ِمن ذِلَك أَْن يُْجعََل ِمن ، يَُؤلِّفُونَ  فقد يكون من إِْلِفِهمْ  قال اْلفَرَّ

زوَن.  َويَُجّهِ

ً  بَْينَُهَما أَلَّفَ و ٍق ، وَوَصلَُهَما ، ومنه ، األُْلفَةَ  : أَْوقَعَ  تَأِْليفا الُكتُِب ، والفَْرُق بينه َوبيَن التَّْصنِيٍف َمْذُكوٌر في ُكتُِب  تَأِْليفُ  وجمَع بينهما بعَد تَفَرُّ

نَ ُهمْ ) اْلفُُروِق ، ومنه قولُه تعالى :  .(2) (َولِكنَّ هللَا أَلََّف بَ ي ْ

ً و  كما يقال : َجيََّم جيماً. : َخطَّها ، أَلَّف أَِلفا

لَهُ ، أَلََّف األَلفَ و . ، أي : أَْلٌف ُمَؤلَّفَةٌ  كما يُقَاُل : : كمَّ لَةٌ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  ُمَكمَّ

َدقَاِت  قُلُوبُُهمْ  اْلُمَؤلَّفَةِ وَ  قال األَْزَهِريُّ : ِل اإِلْساَلمِ  وسلمعليههللاصلىالنَّبي  (4) [هللا]ِمن َساَدةِ اْلعََرِب ، أََمرَ  قَْومٌ  : (3)في آيَِة الصَّ  بِتَأَلُِّفِهمْ  في أَوَّ

َدقاتِ  وإْعَطائِِهمْ  ،أي بُمقَاَربَتِهْم  بُوا َمْن َوَراَءُهْم في اإلْساَلِم ، ِمن الصَّ َوِلئالَّ تَْحِملَُهْم اْلَحِميَّةُ مع َضْعف نِيَّاتِِهم علَى أَن يَُكونُوا إِْلباً مع  ِليَُرّغِ

بِِل ،يَْوَم ُحنَْيٍن بِ  وسلمعليههللاصلىالُكفَّاِر َعلَى الُمْسِلِميَن ، وقد نَفَّلهم النبُي  ً  ِمائَتَْيِن ِمن اإْلِ أََحٌد َوثالثون رجالً ، على تَْرتِيِب  وُهمْ  ، لهم تَأَلُّفا

 .«ق ر ع»بِن ِعقال اْلُمَجاِشِعيُّ الدَّاِرِميُّ ، وقد تَقدَّم ِذْكُره ، َوِذْكُر أَِخيِه ، َمْرثٍَد في  األَْقَرُع بُن َحابِِس  ُحُروِف الُمْعَجِم :

ائِها ، وكاَن يُْؤَخذُ عنه مَ بِن َعدي بِن نَْوفَِل بِن َعْبِد َمنَاٍف النَّْوفَِليُّ أَبو محمٍد ، ويُقَال : أَبو َعِدّيٍ ، أََحُد أَْشَراِف قَُرْيٍش َوُحلَ  ُجبَْيُر بُن ُمْطِعمِ و

 .أَحاِديثَ  ِعدَّةُ  وله ، الُحَدْيبِيَةِ  بعدَ  أَْسلَمَ  ، عنههللارضيالنََّسُب ِلقَُرْيٍش َوللعرِب قَاِطبَةً ، َوكان يقول : أَخذُت النََّسَب عن أَبي بكٍر 

َعِدّيِ بِن َغْنِم بِن َكْعِب بِن َسِلَمةَ األَْنَصاِريُّ السَّلَِمّيِ أَبو عبِد هللا بِن َعّمِ اْلبََراِء بِن بِن َصْخِر بِن َخْنَساِء بِن ِسنَاِن بِن ُعبَْيِد بِن  اْلَجدُّ بُن قَْيِس و

ُسوُل هللا بالنِّفَاِق ، وكان قَْد َساَد في الَجاِهِليَِّة َجِميَع بني َسِلَمة ، فنََزَع رَ  (5)كان يَُزنُّ و َمْعُروٍر ، َرَوى عنه جابٌر ، وأَبو ُهَرْيَرةَ ،

، وكان اْلَجدُّ يَوَم بَْيعَِة  «بَْل سيُِّدُكْم ابُن الَجُموحِ » قالوا : الَجدُّ بُن قَْيٍس ، قال :« ؟يَا بَنِي َسِلَمةَ ، َمْن ِسيُِّدُكمْ » منه بقَْوِلِه : وسلمعليههللاصلى

ْضَواِن اْستَتََر تحَت بَْطِن َراِحلَتِِه ، ولم يُبَايْع ، ثُم تَ   .عنهماهللارضياَب ، وَحُسَن إِْساَلُمهُ ، ومات في ِخالفِة عثماَن ، الّرِ

 بِن الُمِغيَرةِ اْلَمْخُزوِميُّ ، أَْسلََم َوقُتَِل يَوَم أَْجنَاِديَن. اْلَحاِرُث بُن ِهَشامٍ و

 َوَحُسَن إِْسالُمه.بِن ُخَوْيِلٍد األََسِديُّ ، ُوِلَد في الكعبِة ، كان منهم ، ثم تَاَب  َحِكيُم بُن ِحَزامِ و

 بن ُسْفيَان بِن أَُميَّة بن َعْبِد َشْمس األَُمِويُّ ، َكان منهم َوال َعِقَب له. َحِكيُم بُن ُطلَْيقِ و

ىو أَبو يَِزيَد. أََحُد أَْشَراِف قَُرْيٍش َوُخَطبائِهم ، وكاَن أَْعلََم الشَّفَِة ، وأَُخوه  (6)بِن أَبي قَْيِس بِن َعْبِد ُوّدٍ اْلعَاِمِريُّ  ُحَوْيِطُب بُن عبِد اْلعُزَّ

 السَّْكَراُن ِمن ُمهاِجَرةِ اْلَحبََشِة ، وأَخوهما َسْهٌل ِمن ُمْسِلَمِة الفَتْحِ ، له َعِقٌب بالَمِدينَة.

حابَِة ، فَْليُْنَظْر فيه ، وإِن َصحَّ أَنَّههَكَذا ، ذَكَرهُ الصَّ  ُسَهْيُل بُن َعْمٍرو اْلُجَمِحيُّ ،و  اَغانِيُّ ، َوقَلََّدهُ الُمَصنُِّف ، ولم أَِجْد لَهُ ِذْكًرا في َمعاِجِم الّصِ

 ِمن بَنِي ُجَمح ، فلَعَلَّه ابُن َعْمِرو بِن َوْهِب بِن ُحَذافة بِن ُجَمَح.

اَغانِيُّ ،  َصْخُر بُن أَُميَّةَ ،و ولم أَِجْدهُ في َمعَاِجم الصَّحابِة ، والصَّواُب َصْخُر بُن َحْرِب بِن أَُميَّةَ ، وهو الَمْكِنيُّ بِأَبِي ُسْفيَاَن هَكَذا ذَكره الصَّ

ْل ، وكاَن إِليه َرايةُ العُقَاِب ، وهو الذي قَاَد قَُرْيشاً كلََّها يوَم أُُحٍد.  َوأَبي َحْنَظلَةَ ، فتَأَمَّ

__________________ 
 ن التهذيب َواللسان.( ضبطت ع1)
 .63( سورة األنفا  اآية 2)
 من سورة التوبة. 60( اآية 3)
 ( زايدة عن التهذيب َواللسان.4)
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 ( يف أسد الغابة : وكان ممن يُظن فيه النفا .5)
وخالد بن أســـيٍد َوخالد بن قيٍ  ا وزيُد اخليِر ا وســـعيد بن يَربُوع ا )نصـــها  (العز )هنا زايدة يف املو بعد قوله »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 6)

عىن وأد  وقد وضــــــعت هذه الزايدة يف املطبوعة الكويتية بعد قوله : له عقب ابملدينة مما شــــــوش امل (وســــــهيُر بن عمرو بن عبد ِش  العامري أ ه
فالسكران َوأخوه سهر  ا من أوالد عمرو بن عبد ِش  َوليسا من إخوة حويطب بن عبد العز  كما  إىل اضطراب العبارة َوتداخر يف الرتمجات.

 فهم من عبارة املطبوعة الكويتية.



11150 

 

ُحنَْيٍن ، كان أَحَد األَْشَراِف َوالفَُصحاِء ،  (1)تُه أَبو َوْهٍب ، أَْسلََم يَوَم ُكْنيَ  اْلُجَمِحيُّ  بِن َخلَِف بن َوْهِب بِن ُحَذافَة بِن ُجَمح َصْفواُن بُن أَُميَّةَ و

 وَحِفيُده َصْفواُن بُن عبِد الرحمِن له ُرْؤيَةٌ.

 بِن أَبِي عاِمٍر السُّلَِميُّ ، أَبو الَهْيثَِم ، أَْسلََم قُبَْيَل الفَتْحِ ، وقد تَقَدَّم ِذْكُره في السين. اْلعَبَّاُس بُن ِمْرداٍس و

ْحمِن بُن يَْربُوعِ و  بِن ِمْنَكثَةَ بِن عاِمٍر الَمْخُزوِميُّ ، َذكَره يَْحيَى بن أَبِي َكثِيٍر فِيِهم. عبُد الرَّ

 ِن عبِد هللا الثَّقَفيُّ من ُحلَفَاِء بني ُزْهَرةَ.ب (2) اْلعاََلُء بُن َجاِريَةَ و

قلوبُُهم ، ثم اْرتَدَّ ، ثم أَْسلََم َوَحُسَن إِْسالُمه ، واْستَْعَملَه عمُر  الُمَؤلَّفَةِ  بِن َعْوٍف اْلعَاِمِريُّ اْلِكاَلبِيُّ ، من األَْشَراِف ، وِمنَ  َعْلقََمةُ بُن ُعاَلثَةَ و

 ، فماَت بها. (3)اَن علَى َحرَّ ـ  عنههللارضي

 اسُمه َحبَّةُ بِن بَْعَكٍك. بِن الَحّجاجِ ، ويُقَال : أَبُو السَّنَابِِل َعْمُرو بُن بَْعَككِ و

 السُّلَِميُّ : أَخو العبّاس ، ذَكَره ابُن اْلَكْلبِّيِ فيهم. َعْمُرو بُن ِمْرَداٍس و

بِن ُجَمح ، أَبو أَُميَّةَ ، أََحُد أَْشَراِف بني ُجَمح ، وكان من أَْبَطاِل قَُرْيٍش ، قَِدَم المِدينَة ليَْغِدَر  بِن َخلَِف بِن َوْهِب بِن ُحذافَة ُعَمْيُر بُن َوْهبٍ و

 ، فأَْسلََم ، قَالَهُ ابُن فَْهٍد. وسلمعليههللاصلىبِرسوِل هللا 

ْدٍر ، ثم أَْسلََم ، وابنُه َوْهُب بُن ُعَمْيٍر ، الذي كان َضِمَن ِلَصْفواَن بِن أَُميَّةَ أَن قلُت : والذي في أَْنَساِب أَبِي ُعبَْيٍد ، أَن ُعَمْيًرا هذا أُِسَر يوَم بَ 

 ، ثم أَْسلََم. وسلمعليههللاصلىيَْقتَُل النبيَّ 

بِغَْيِر إِْذٍن ،  وسلمعليههللاصلىُمَطاعاً ، دخَل علَى النبّيِ  بِن ُحَذْيفَة بِن بَْدِر اْلفََزاِريُّ ، َشِهَد ُحنَْينًا َوالطَّائَِف ، وكان أَْحَمقَ  ُعيَْينَةُ بُن ِحْصنِ و

يُق ، ثم لم يََزْل  َعلَى َجْفَوتِِه َوأَعَرابِيَّتِهِ  وسلمعليههللاصلىوأَساَء األََدَب ، فَصبََر النَبيُّ  ّدِ ، َوقد اْرتَدَّ ، وآَمَن بُطلَْيَحةَ ، ثم أُِسَر ، فَمنَّ عليه الّصِ

ارةِ ، واْسُمه ُحَذْيفَةُ ، ولَقَبُه ُعيَْينَةُ لَشتَِر َعْينِه ، َوسيأْتِي في  آالفِ  ِلإِلْسالِم ، وكان يَتْبَعُهُ َعْشَرةُ  ُمْظِهًرا  .«ع ى ن»قَتَّاٍت ، وكان ِمن الَجرَّ

َحابِّيِ ، ولم يْذُكْرهُ أََحٌد في السُّْهِميُّ ، هكذا في العُبَاِب ، والُمَصنُِّف قَلََّدهُ ، وهو َغلٌَط ، ألَ  قَْيُس بُن َعِدّيٍ و نَّ قَْيساً هو َجدُّ ُخنَْيِس بِن ُخَذافَةَ الصَّ

ْل. ِحيحِ ، فَتَأَمَّ ْحبَةُ لَحِفيِده المذكوِر ، وُحذافَةُ أَبو ُخنَيٍس ال ُرْؤيَةَ له علَى الصَّ  الصَّحابِة ، إِنََّما الصُّ

 ِد َمنَاٍف الُمطَِّلبِيُّ ، ُوِلَد عاَم الِفيِل ، وكان َشِريفاً.بِن الُمطَِّلِب بِن َعبْ  قَْيُس بُن َمْخَرَمةَ و

 النَّْصِريُّ أَبو َعلّيٍ ، رئيُس الُمْشِركين يوَم ُحنَْيٍن ، ثم أَْسلََم. َماِلُك بُن َعْوفٍ و

. َمْخَرَمةُ بُن نَْوفَلِ و ْهِريُّ  بن أَُهْيِب بِن َعْبِد َمنَاِف بِن ُزْهَرةَ الزُّ

. ُمعَاِويَةُ بُن أَبِي ُسْفيَانَ و  َصْخِر بِن َحْرِب بِن أَُميَّةَ األَُمِويُّ

بَي الُمِغيَرةُ بُن اْلَحاِرثِ و اه الزُّ ُر بُن بَكَّاٍر ، وابُن الَكْلبِّيِ ، وإبراِهيُم بن الُمْنِذِر بن عبِد الُمطَِّلِب ، ُكْنيَتُه أَبو ُسْفيَان ، َمْشهوٌر بُكْنيَِته ، هكذا َسمَّ

 هو أَُخو أَبي ُسْفيَان. ، وَوِهم اْبُن َعْبِد البَّرِ ، فقَاَل :

ضاَعِة ، تُُوفَِّي سنةَ ، وأَخاهُ من الرَّ  وسلمعليههللاصلىقلُت : وَولَُده جعفُر بن أَبي ُسْفيَاَن شاعٌر ، وكان الُمِغيَرةُ هذا اْبَن َعّمِ رسوِل هللا 

 عشرين.

كان ِمن الُمَهاِجِرين ، وقيل : ِمن ُمْسِلَمِة الفَتْحِ ، قال ابُن َسْعٍد : أُْعِطَي ِمن َغنَائِِم  بِن َكلََدةَ اْلعَْبَدِريُّ ، قيل : النَُّضْيُر بُن الَحاِرِث بِن َعْلقََمةَ و

ِحيُح ، وقد ُروي عن ابِن إِسحاق ، أَن الذي َشِهَد ُحنَْينًا َوأُْعِطَي مائةً ِمن اإِلبِِل هو ُحنَْيٍن مائةً ِمن اإِلبِِل ، اْستُْشِهَد باليَرْ  ُموِك ، هذا هو الصَّ

ِسَر يوَم بَْدٍر ، قَتَلَهُ فإنَّ النَّْضَر هذا قُِتَل بعَد َما أُ  بُن الحاِرِث ، وهكذا أَْخَرَجه ابُن َمْنَده ، وأَبو نُعَْيم أَيضاً ، وهو َوَهٌم فَاِحٌش ، (4)النَّْضُر 

ْل. وسلمعليههللاصلى هللا رسولِ  بأَْمرِ  عنههللارضيعليٌّ   ، فتَأمَّ

 بِن ربيعة بن الحارِث اْلعاِمِريُّ ، أََحدُ  ِهَشاُم بُن َعْمِروو

__________________ 
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 ( كذا ابألصر َويفهم من عبارة ابن األثري يف أسد الغابة أنه أسلم بعد حنا.1)
 ( يف أسد الغابة : حارثة.2)
 ( يف أسد الغابة : حوران.3)
ا ارث بن ا ارث بن كلدة. قا  ابن هشـــام : ُنصـــري َو وز أن يكون  135/  4( كذا ابألصـــر َوالذي يف ســـرية ابن هشـــام عن ابن إســـحا  4)

 اله ا ارث ا ويف بع  نسخ السرية : نضري.
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َؤل َفةِ 
ُ
ِحيَفِة ا وله يف ذلك أَثـٌَر َعِظيٌم ا امل َي   قُلوهُبُم ِبُدوِن مائٍة من اإِلبِر ا وكان َأَحَد َمن قام يف نـَقحِ  الصـــ   تـََعاىَل  َرضـــِ

ُهمح   َأمجحَِعَا. َعنـح
، وكذا ِهَشاُم بُن الوِليِد بِن الُمِغيرةِ  (اْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوُِبُمْ )يُّ في قد فَاتَهُ : ُطلَْيُق بُن ُسْفيَاَن ، أَبو َحِكيٍم المذكور ، فقد َذَكَرُهَما ابُن فَْهٍد َوالذََّهبِ وَ 

 اْلَمْخُروِميُّ ، أَخو خالِد بِن الوِليد ، هكذا َذَكَره بعُضُهْم ، ولكن نُِظَر فيه.

ا َدَخَل الناُس في َوْقت بعَض َساَدةِ  تَأَلَّفَ  وسلمعليههللاصلىقد قَاَل بعُض أَْهِل العلم : إنَّ النبيَّ وَ  ، َوَظَهَر  (يف ِديِن هللِا َأْفواجاً ) الُكفَّاِر ، فلمَّ

كافٌِر اليوَم بَماٍل يُْعَطى ، ِلُظهوِر أَهِل ِدينِِه علَى َجِميعِ  يُتَأَلَّفَ  َعْن أَنـ  ولَهُ الَحْمدُ ـ  أَْهُل ِديِن هللا علَى جِميعِ أَْهِل الِملَِل ، أَْغنَى هللا تعالَى

 .(َواحْلَْمُد لِِلِّ َربِّ اْلعاَلِمنيَ )،  ارِ الُكفَّ 

 إِنِّي أُْعِطي ِرَجاالً َحديثِي َعْهٍد بُِكْفرٍ »حِديُث ُحنَْيٍن :  َومنه وقَاَربَهُ ، وَواَصلَهُ ، حتى يَْستَِميلَهُ إِليه ، َوآنََسهُ ، َداراهُ ، إذا فاُلنًا : فاُلنٌ  تَأَلَّفَ و

 أَُداِريِهم ، وأُونُِسُهم ، ِليَثْبُتُوا َعلَى اإلْسالِم ، َرْغبَةً ، فيما يِصُل إِليهم ِمْن اْلماِل.أي :  «أَتَأَلَّفُُهمْ 

ً  اْلقَْومُ  تَأَلَّفَ و ً  اْجتََمعُوا ، : تَأَلُّفا ً  ، وهما ُمَطاِوعا كائْتَلَفُوا ائْتِالفا  .أَلَّفَُهْم تَأِْليفا

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كفَْلٍس َوأَْفلٍُس ، ومنه قَْوُل بَُكْيٍر أََصّمِ بني الحاِرِث بِن َعبَّاٍد : آلُفٌ أَْلٍف  َجْمع

َة  ــــــــــــــــَ الث ــــــــــــــــَ َراًب ث فٍ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ًة  آل ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــب ي ــــــــــــــــِ ت  وَكــــــــــــــــَ

     ِ اح فـــــــــــــَ امِ  أَلـــــــــــــح د  فـــــــــــــَ يِن الـــــــــــــح نح بـــــــــــــَ َم مـــــــــــــِ جـــــــــــــَ  َأعـــــــــــــح

  
كةً في« األَلَفُ »قد يُقال : وَ  ْعِر ، قال : اآلالفِ  ، ُمَحرَّ  ، في َضُروَرةِ الّشِ

مح كـــــــــــــوَ  دُكـــــــــــــُ ا َورافـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ن مح مـــــــــــــِ كـــــــــــــُ لـــــــــــــُ  اَن حـــــــــــــامـــــــــــــِ

َا وَ وَ      َد املــــــــــــِ عــــــــــــح َا بـــــــــــــَ مــــــــــــِ ُر الــــــــــــح فِ حــــــــــــامــــــــــــِ  األَلــــــــــــَ

  
ُرورةِ ، وكذِلَك أَراد الِمئِيَن ، فَحَذَف الَهْمَزةَ. اآلاَلفَ  فإِنَّهُ أَراد  ، فَحَذَف للضَّ

ً  اْلقَْوُم : َصاُروا آلَفَ وَ  ُل َحّيٍ »الَحِديث : ، ومنه أَْلفا  .«بَنُو فاُلنٍ  وسلمعليههللاصلىَمَع َرُسوِل هللا  آلَفَ  أَوَّ

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. أَْلفٍ  : أي علَى ُمَؤالَفَةً  َشاَرَطهُ وَ 

ً  َء ، كعَِلمَ الشَّيْ  أَِلفَ و َكةً : لَِزَمهُ ، انًاأَلَفَ و ، وِواَلفاً ، بَكْسِرِهَما ، األَِخيَرةُ َشاذَّةٌ ، إِاَلفا  ، ِمن َحّدِ َضَرَب. َكأَلَفَهُ  ، ُمَحرَّ

َزهُ ، آلَفَهُ وَ  ْلفُ و إِيالفاً : َهيَّأَهُ َوَجهَّ اَلفُ وَ  اإْلِ ، بَكْسِرِهَما ، بَمْعنًى واحٍد ، وأَْنَشَد َحبِيُب بن أَْوٍس ، في باب الِهَجاِء لُمساِوِر بن ِهْند ، يَْهُجو  اإْلِ

 بني أََسٍد :

َريحشــــــــــــــــــــــــــــاً زَ  كــــــــــــــمح قـــــــــــــــُ َوتــــــــــــــُ مح أن  ِإخــــــــــــــح تــــــــــــــُ مــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

مح      فٌ هلــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــح مح ِإاَلفُ  ِإل كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ َ  ل ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ  َول

  

فـــــــــــــــاً  وح وعـــــــــــــــًا َوخـــــــــــــــَ وا جـــــــــــــــُ نـــــــــــــــُ َك أُومـــــــــــــــِ  أُولـــــــــــــــئـــــــــــــــِ

  
واوَ    افــــــــــــُ ٍد َوخــــــــــــَ تح بــــــــــــنــــــــــــو َأســــــــــــــــــــــــــَ اعــــــــــــَ  قــــــــــــد جــــــــــــَ

  
 أَْنَشَد بَْعُضُهم :وَ 

تــــــــــــــــاً  ِإاَلفُ  يــــــــــــــــح ت بـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح طــــــــــــــــ  ا غــــــــــــــــَ    مــــــــــــــــَ

و      ُة َوالـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــُ اَلفـــــــــــــــــَ ُه اخلـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــُ  رُ َدعـــــــــــــــــائـــــــــــــــــِ
  

 هللا : أََمانُهُ ، وقيل : َمْنِزلَةٌ منه. إِاَلفُ  قيل :

َر بعُضُهم قولَه تعالَى :  أُلُوفٌ وَ  آِلفٌ وَ  ، َكناِصِر َوأَْنَصاٍر ، وبِه  آالفٌ وَ  آِلفٌ و ، (1) (َوُهْم أُُلوف  َحَذَر اْلَمْوتِ )، كَشاِهٍد َوُشُهوٍد : وبِه فَّسِ

ِة السابُق أَيضاً ، وكذا قَْوُل ُرْؤبةَ : مَّ  ُرِوَي قَْوُل ِذي الرُّ
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 (2) اآالفِ َلهلل َلوح ُكنحُت ِمَن 
 .آِلفٌ  ، َواِحُدُهم (3)األَْنَصاَر  يَأْلَفُونَ  قال ابُن األَْعَرابِّيِ : أراد الذين

 ، َكُكبََراَء. فَاءُ أُلَ  ، كأَِميٍر : األَِليفِ  َجْمعُ وَ 

 اْلبُيُوَت. تَأْلَفُ  اْلَحَماِم : َدَواِجنَُها التي أُواِلفُ وَ 

ُجلُ  آلَفَ وَ   : تََجَر. ُمَؤالَفَةً  الرَّ

 : اْستََجاُروا. تَأَلَّفُواو اْلقَْوُم إلى كذا ، أَلَّفَ وَ 

 أََحِد ُحُروِف اْلِهَجاِء. األَِلفِ  ، كأَِميٍر : لُغَةٌ في األَِليفُ وَ 

ً  صاَرْت إِبِلُهُ  : األُلُوفِ  ، بالفَتْحِ : أي أَْصحابِ  اْلُمَؤلِِّفينَ  هو ِمنوَ   .أَْلفا

__________________ 
 .243( سورة البقرة اآية 1)
 .«لهلل»بد  « ابهلل»ومثله يف التهذيب َوفيه « اأُلاّلف»برواية :  99( ديوانه ص 2)
 .«األمصار»َواللسان :  ( يف التهذيب3)
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ثَةٌ ، وهي أُْخُت نَْشَواَن ، َحدَّث عنها الحافُظ السَّيُوِطيُّ ، وغيُره. أَِلفٌ و  ، كَكِتٍف : ُمَحّدِ

 ِمْن العََدِد. األَْلفِ  : َمْنُسوٌب إِلَى أَْلفيٌّ  هَذاوَ 

 ، بالَكْسِر : ُمتَتَابُِع اللََّمعَاِن. إِاَلفٌ  بَْرقٌ وَ 

 أي : َمْعُروٌف ، قال شيُخنَا : هو اسٌم ِلَمْجُموعِ اْلِمْنَخَرْيِن ، واْلَحاِجِز ، واْلقََصبَِة ، َوهي ما َصلَُب ِمن م ِلإِلْنساِن َوغْيِره : اأْلَْنفُ  : [أنف]

ْل ، األَْنفِ  نَافي َعدَّ ، فَعَدُّ الِمْنَخَرْيِن ِمن الُمْزَدَوِج ال يُ  األَْنفِ   ، أُنُوفٌ  ج : ِمْن َغْيِر الُمْزَدَوجِ ، كما تََوهََّمهُ اْلغُنَْيِميُّ في شرحِ الشَّْعَراِويَِّة ، فَتَأَمَّ

يا ُعَمُر »في حديِث عائشةَ : و ، «اآلنُفِ  ذُْلفَ َحتَّى تُقَاتِلُوا قَْوما ِصغَاَر األَْعيُِن ، »في حِديِث السَّاَعِة : و األَِخيُر كأَْفلٍُس ، ، آنَفٌ و ، آنافٌ و

 وأَنشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : «آنُِفنا ، ما َوَضْعَت اْلُخُطَم َعلَى

مح  اهبـــــــــــــُُ ســـــــــــــــــــــــــــَ ٌة َأحح رميـــــــــــــَ وِه كـــــــــــــَ ُوجـــــــــــــُ يـــــــــــــُ  الـــــــــــــح  بـــــــــــــِ

زَاُز      ٍة عـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــــِ رِّ اَنئ فِ يف كـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــُ  اآن

  
 قال األَْعَشى :وَ 

عــــــــــــــَ  اَح مــــــــــــــُ قــــــــــــــَ ــــــــــــــِّ ــــــــــــــل ي ال ــــــــــــــر اعــــــــــــــِ  ّراًِب إذا َرو َح ال

لــــــــــــَ  وَ      تح عــــــــــــَ اأَمحســــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ ا  آاَنفــــــــــــِ رَبَاهتــــــــــــَُ (1)غــــــــــــَ
 

  
 قال حّساٌن بن ثابت :وَ 

مح  اهبـــــــــــــُُ ســـــــــــــــــــــــــــَ ٌة َأحح رميـــــــــــــَ وِه كـــــــــــــَ ُوجـــــــــــــُ يـــــــــــــُ  الـــــــــــــح  بـــــــــــــِ

م       وفِ شـــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ رَاِز اأَلو  ِ  األُن َن الـــــــــــــــطـــــــــــــــ   مـــــــــــــــِ

  
يُِّد ، : األَْنفُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  قَْوِمِه ، وهو َمَجاز. أَْنفُ  يُقَال : هو السَّ

. وقد نََهَشتْهُ َحيَّةٌ : ثَنِيَّةٌ  : أَْنفٌ و  قال أَبو ِخَراٍش اْلُهَذِليُّ

ِن  طـــــــــــح َة بـــــــــــَ يـــــــــــ  ِت حـــــــــــَ كـــــــــــح لـــــــــــَ دح َأهـــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــَ فٍ ل ـــــــــــح  أَن

ِد      قـــــــح ا َذاَت فــــــــَ اقـــــــً اِب ســـــــــــــــــــــَ حـــــــَ (2)عـــــــلـــــــَ  اأَلصـــــــــــــــــــــح
 

  
 .«بَْطِن َواد»يُْرَوى : وَ 

لُهُ ِمن ُكّلِ َشيْ  اأْلَْنفُ و ّدِ : أي أََشدُّ العَْدِو. أَْنفُ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، يُقَال : هذا ، أو أََشدُّهُ ،ٍء : أَوَّ ِمن األَْرِض : ما  اأْلَْنفُ  قال ابُن فَاِرٍس :و الشَّ

َواِحي.  اْستَْقبََل الشَّْمَس ِمْن اْلَجلَِد َوالضَّ

ِغيِف : ِكْسَرةٌ منه ، اأْلَْنفُ  قال غيُره :و ِغيِف ، وهو َمجاز. أَْنفُ  : ما أَْطعََمنِي إِالَّ يُقَال  ِمن الرَّ  الرَّ

ِمن  اأْلَْنفُ و َوهو َمجاز ، ِحيَن يُْطلَُع ، وَحْرفُهُ  َطَرفُهُ  هكذا بالُموَحدَّةِ في سائِِر النَُّسخِ ، َوَصَوابُه : النَّاب ، بالنُّوِن : (3) ِمن اْلبابِ  األَْنفُ و

 َوُمقَدَُّمَها ، وهو َمجاز ، قال أَبُو ِخراٍش : اللِّْحيَِة : جانِبَُها ،

مح  واهبـــــــــــَُ قـــــــــــ   جـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــَ ومـــــــــــًا اَل تـ ُم قـــــــــــَ اصـــــــــــــــــــــــــِ  ختـــــــــــَُ

ن وَ      ذتح مــــــــِ دح َأخــــــــَ فِ قــــــــَ ُد  أَنــــــــح يــــــــَ َك الــــــــح تــــــــِ يــــــــَ (4) ــــــــِح
 

  
 يقول : َطالَْت ِلْحيَتَُك ، حتى قَبَْضَت عليها ، واَل َعْقَل لََك.

ُل َما أَْنبََت ، اأْلَْنفُ و  قال اْمُرُؤ القَْيِس : ِمن اْلَمَطِر : أَوَّ

يِن يف  لــــــــــــــــُ مــــــــــــــــِ َدا حيــــــــــــــــَح هِ قــــــــــــــــد غــــــــــــــــَ فــــــــــــــــِ  أَنــــــــــــــــح

رح      وٌ  ممـــــــــــــــــــَُ بـــــــــــــــــــُ ِر  ـــــــــــــــــــَح طـــــــــــــــــــَ َيـــــــــــــــــــح ُ  األح  اَلحـــــــــــــــــــِ

  
قال عامُر بن فَُهْيَرةَ  وهو َمجاز ، أَْن يَُضاَم ، يَأْنَفُ  ، آنِفٌ  : أي األَْنفِ  َرُجٌل َحِميُّ  يقالو ِمن ُخّفِ اْلبَِعيِر : َطَرُف َمْنِسِمِه ، األَْنفُ و

 :؟ ـ ، وقالَْت له : كيَف تَِجُدك عنهاهللارضي عائَشةُ  وَعاَدتْهُ ـ  َمَرِضهِ  في عنههللارضي

ِه  ــــــــــــِ ق َر َذوح ــــــــــــح ب ــــــــــــَ وحَت قـ مــــــــــــَ ــــــــــــح ُت ال دح دح َوجــــــــــــَ قــــــــــــَ ــــــــــــَ  ل

ِه و      قــــــــــــــِ وح ن فـــــــــــــــَ ُه مــــــــــــــِ فــــــــــــــُ تـــــــــــــــح رحُء أَيحيت حــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  الــــــــــــــح
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رِ  ر  امـــــــــــــــــح ِه كـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــِ وح طـــــــــــــــــَ ُد بـــــــــــــــــِ اهـــــــــــــــــِ  ٍء جمـــــــــــــــــَُ

  
ي    مــــــــــــــِ وحِر حيــــــــــــــَح ــــــــــــــ  ــــــــــــــثـ ال هُ كــــــــــــــَ فــــــــــــــَ ــــــــــــــح هِ  أَنـ قــــــــــــــِ َروح  بــــــــــــــِ

  
يو  ، أي : مْنَخَرْيِه ، قال ُمَزاِحٌم العُِقيِليُّ : أَْنفَْيهِ  ، تقول : نَفَْسُت عن (5) اأْلَْنفَانِ  : اأْلَْنفِ  يُقَال ِلَسمَّ

وُف  هِ َيســــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــح فــــــــــــِ ُه  أِبَنــــــــــــح بَنـــــــــــــ  اَع كــــــــــــَ قــــــــــــَ  الــــــــــــنــــــــــــِّ

يـــــــُم      عـــــــِ اِط كـــــــَ رحِط الـــــــنشـــــــــــــــــــــَ ـــــــَ نح فـ ِض مـــــــِ ِن الـــــــر وح (6)عـــــــَ
 

  
 ، أَْنفَةٌ  ءٍ ِلُكّلِ َشيْ »في اأْلََحاِديِث التي ال ُطَرَق لها : و

__________________ 
 شاهد فيها.( ديوانه برواية ال 1)
وهي رواية التكملة َوقد نبه إليها هبامش املطبوعة املصــــــــــــرية ا ويف معجم البلدان : بطن أنف : « بعد فقد»برواية  171/  2( ديوان اهلذليا 2)

 من مناز  هذير.
 .«الناب»( يف القاموس ط مصر وط الرسالة بريوت : 3)
 خويلد من ثالثة أبيات.يف شعر معقر بن  167/  2( ديوان اهلذليا 4)
 واألصر كالتكملة.« أنفان« األنف»والعرب تسم  »( يف التهذيب َواللسان : 5)
 ( البيت يف التهذيب َواللسان منسوابً البن أمحر.6)
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اَلةِ  أَنـحَفةُ و  ِبريَُة اأُلوحىَل  الص  َِثرِي : هَكذ ابحِتَداُ َها ا وَأو هُلَا ا وا ا أي : «الت كح ُموَمةً  اقا  ابُن األح قا   (1) ُرِوَي يف اَ ِديِث َمضح
ََرِوي  :و  : َواُب الحَفتحُح ا قا  اهلح اَغاين  : وكَبن  اهلاَء زِيَدتح عَل  الصـــــــــــ  َنحفِ  قا  الصـــــــــــ  َنِب : َذنـََبٌة ا ويف  األح ا َكَقوحهلِِم يف الذ 

َثِر : 
َ
َت ِبَذنـََبِة »امل َتهُ  (2)ِإَذا َأَخذح  .«الض بِّ َأغحَضبـح
أِْس ءِ وهو عبارةٌ عن غايِة اإِلْعراِض عن الشَّيْ  في قَفَاهُ : أي : أَْعَرَض َعِن اْلَحّقِ ، وأَْقبََل علَى اْلباِطلِ  أَْنفَهُ  َجعَلَ  ِمَن الَمَجاِز :و  ، َولَّيِ الرَّ

، ومنه قَْولُُهم ِلْلُمْنَهِزِم : َعْينَاهُ في قَفاهُ ِلنَْظِره إِلَى َما َوَراَءهُ « في قَفَاهُ  أَْنفَهُ  على َما َوَراَءهُ ، فكأَنَّهُ َجعَلَ  بِأَْنِفهِ  عنه ، ألَنَّ قُصاَرى ذِلك أَْن يُْقبِلَ 

ائَِحةَ فَيَتْبَعَُها ، أَْنفَهُ  هو يَتَتَبَّعُ  َجازِمن المَ و َدائِبا ؛ فََرقًا من الطَّلَِب ، ُم الرَّ  كما في اللَِّساِن َواْلعُباِب. : أي : يَتََشمَّ

َسْعِد بن مالٍك  بن جابِر بِن َوْهِب بِن األُقَْيِصِر بن َماِلِك بن قَُحافَةَ بِن عاِمر بِن َربِيعَة بِن عامِر بنِ  النُّْعَمان بِن عبِد هللا لَقَبُ  : اأْلَْنفِ  ذُوو

 َوكانُوا مع ثَِقيٍف ، نَقَلَهُ أَبو ُعبَْيٍد َوابُن اْلَكْلبِّيِ في أَْنَسابِِهَما. يَْوَم الطَّائِِف ، وسلمعليههللاصلىإلى النبّيِ  قَائُِد َخْيِل َخثْعَمَ  الَخثْعَِمّيِ ،

ً  أَبَاهُ  ِمن تَِميٍم ، وإِنَّما لُقَِّب به ألَنَّ  أَبو بَْطٍن ِمن َسْعِد بِن َزْيِد َمنَاةَ  َكْعبٍ بِن َعْوِف بِن  النَّاقَِة : لَقَُب َجْعفَِر بِن قَُرْيع أَْنفُ و نََحَر َجُزوًرا ،  قَُرْيعا

قََسَم اْلَجُزوَر ، ولم يَْبَق إِالَّ َرأُسَها َوُعنُقَُها فَأَتَاهُ َوقد  َوهي الشَُّموُس ِمن بَنِي َوائِل ثُمَّ ِمن َسْعِد ُهَذْيمٍ  أُُمهُ  هذا فَقََسَم بين نَِسائِه ، فَبَعَثَْت َجْعفًَرا

ا َمَدَحُهم اْلُحَطْيئَةُ بقوِلِه :  أَْنِفَها فقَاَل : َشأْنََك بِه ، فَأَْدَخَل يََدهُ في َها ، فَلُقَِّب بِه ، وكانوا يَْغَضبُوَن منه ، فَلَمَّ  ، وَجعََل يَُجرُّ

ُم  وٌم هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ فُ ق ـــــــــــــــح َن ُم  األح ـــــــــــــــُ ُه ريح َذحاَنُب غـــــــــــــــَ  َواألح

وِّي وَ      ن ُيســــــــــــــــــــــَ فِ  (3)مــــــــَ ــــــــح ا أِبَن ــــــــَ ب ــــــــَ نـ ــــــــذ  ِة ال ــــــــَ اق ــــــــ  ــــــــن  ؟ال
  

 لَُهْم. َصاَر اللَّقَُب َمْدًحا

 .أَْنفيُّ  إِليهم النِّْسبَةُ و

ِه ، قيَل : أَْنِفهِ  أََضاَع َمْطلَبَ  قال ابُن َعبَّاٍد : قَْولُُهم :و  ِحَم التي َخَرَج ِمْنَها ، عن ثَْعلٍَب ، َوأَْنَشَد :َوفي اللَِّسان : أي الرَّ  فَْرَج أُّمِ

َض وَ  وحضـــــــــــــــــــــــــِ اَع مـــــــــــَ ِرمُي َأضـــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــَ هِ ِإَذا الـــــــــــح فـــــــــــِ ـــــــــــح  أَن

بِ      غحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ٍة ملح يـ رِيـــــــــــهـــــــــــَ كـــــــــــَ ُه لـــــــــــِ رحضـــــــــــــــــــــــــَ  َأوح عـــــــــــِ

  
ْي َضَرَب َونََصَر : يأْنُفُهُ وَ  أَْنفَهُ يأْنِفُهُ و .نَقَلَهُ  ، أَْنفَهُ  َضَربَ  ِمن َحّدِ  الَجْوَهِريُّ

يت :و وذِلَك إذا نََزَل النَّْهَر ، نَقَلَهُ اْلَجْوَهِريُّ ، ، أَْنفَهُ  بَلَغَ  أي الماُء فاُلنًا : أَنَفَ  يُقَال :و ّكِ بِلُ  أَنَفَتِ  قال ابُن الّسِ ً  اإْلِ ً  وِطئَْت َكألَ  : إذا أَْنفا  أُنُفا

تَْيِن  مِّ ، ب أُنافيٌّ  َرُجلٌ  قال أَْيضاً :و .(4)بَضمَّ  .األَْنفِ  َعِظيمُ  أي : الضَّ

 قلُت : وكذا ُعَضاِديٌّ ، َعِظيم العَُضِد ، وأَُذانِيٌّ ، َعِظيُم األُذُِن.

ٌ  قال ا ال َخْيَر فيه تأْنَفُ  أَو ، هكذا نَقَلَهُ اْلَجْوَهِريُّ ، األَْنفِ  أي : َطيِّبَةُ َرائَِحتِِه ، كَصبُوٍر : ، أَنُوفٌ  وامَرأَة اَغانِيُّ ، عن ابِن وهذا نَقَلَ  ِممَّ هُ الصَّ

 َعبَّاٍد.

لم تُوَطأْ ، واْحتَاَج أَبو النَّْجِم  َوفي الُمْحَكِم : لَم تُْرَع ، وهِذه عِن ابِن َعبّاٍد : إذا ُمْحِسنٍ  ، ِمثْلِ  ُمْؤنِفٍ و ، َكعُنٍُق ، أُنُفٌ  َرْوَضةٌ  من المجاز :و

 إِليه فَسكَّنَهُ ، فقَاَل :

هَنَا تـَُعلُِّلهح  أُنحفٌ   تـََر  ِذاب 
حاحِ : لم يُْشَرْب بها قَْبَل  لم تُْشَرب ، إِذا أُنُفٌ  وكذِلك َكأْسٌ  : إذا َكاَن بَِحاِلِه لم يَْرَعهُ أََحٌد ، أُنُفٌ  َكأٌل وَ  َوفي اللَِّساِن ، أي َمأْلَى ، وفي الّصِ

َّنَهُ   اَغانِيُّ ِللَِقيِط بِن ُزَراَرةَ :، َوأَْنَشَد الصَّ  (5)ُشْربُها  اْستُْؤنِفَ  ذِلك ، كأ

فح  يــــــــــــــَر َوالــــــــــــــر غــــــــــــــُ واَء َوالــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــِ  إن  الشــــــــــــــــــــــــــــِّ

بحَس و      كــــــــــَ ــــــــــح اَء َوال ــــــــــَ ن ســــــــــــــــــــــــح َة ا َح ــــــــــَ ن ــــــــــح يـ قــــــــــَ ــــــــــح فح ال ــــــــــُ ُن  األح

  

فح و  تـــــــــِ كـــــــــَ يـــــــــَر الـــــــــح جـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَ ِر َوتـ دح َوَة الـــــــــقـــــــــِ فـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــَ

  
فح    طــــــــــُ ُر قــــــــــُ يــــــــــح َر َواخلــــــــــَح يــــــــــح َا اخلــــــــــَح نــــــــــِ اعــــــــــِ طــــــــــّ  لــــــــــلــــــــــِ

  
أَبَا عبَد الرحمِن »ديُث يحيى بن يَْعُمَر ، أَنه قال لعبِد هللا بن عمَر َرِضي هللا تعالى عنهما : ه حومن لم يَْسبِْق به قََدٌر ، ُمْستَأْنَفٌ  : أُنُفٌ  أَْمرٌ و

 ، إِنه قد َظَهَر قِبَلَنَا أُنَاٌس يْقَرُؤونَ 
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__________________ 
 َوالفائ  بضمها ا ( يعين مضموم اهلمزة ا وقد ضبرت يف اللسان َوالنهاية1)
 ( واملثبت عن القاموس موافقا للتكملة.2)
 َومن يساوي. 219ديوانه ا ويف مجهرة ابن حزم ص  َوفيه : ومل يسمض هبا إال يف هذا املثر. 122/  1( املستقص  3)
 ( وهو الكأل الذي مل يُرَع.4)
 ( وهي عبارة التهذيب أيضاً.5)
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رَ الُقرحآَن ا  َمح َدَر ا وأن  األح ُمح يـَزحُعُموَن َأنح اَل قــَ ربحُهم َأيّنِ منهم  أُُنفٌ  ويـَتَـَقع ُروَن الحِعلحَم ا وِإهن  َك فــََبخح ــِ ا قــا  : إذا َلِقيــَت أُولِئ
ُم بـَُرآُء ِمينِّ بَرِي  .«ٌء ا وَأهن 

ً  قَالَ و نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد ، أيضاً : اْلِمْشيَةُ اْلَحَسنَةُ ، األُنُفُ و ً و نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، كصاِحب ، َوَساِلفَاً ، آنِفا َوهذه عن ابن األَْعَرابِّيِ  َكتٍِف ، ، ِمثْل أَنِفا

ً و (1) (ما ذا قاَل آنِفاً )قولُه تعالى :  َء بهماوقُِرى ، َجاُج : أي ما ذا قاَل السَّاَعةَ ، أي : أي ُمْذ ساَعةٍ  قال ابُن األَْعَرابِّيِ : أَنِفا في  وقال الزَّ

 أَوِل َوْقٍت يَْقُرُب ِمنّا.

يِت عن الطَّائِي :و ّكِ حاح ، وفي الُمْحَكِم : أَْسَرَعت إذا النَّْبِت : أَنِيفَةُ  أَْرضٌ  نَقََل ابُن الّسِ ُمْنبِتَةٌ  النَّبَاَت ، كذا نَصُّ الّصِ
، وفي التَّْهِذيب :  (2)

حاح ، أي أَْسَرُعها نَباتاً ، قال الَجْوَهِرّي : ويُقَال  بِاَلِد هللا آنَفُ  أَْرضٌ  وهي ، قال الطَّائِيُّ : أُنُفٌ  َر نَباتَُها ، وكذلك أَْرضٌ بَكَّ  كما في الّصِ

تَْيِن ، كما تقول : ِمن ِذي قُبٍُل : أُنُفٍ  آتِيَك من ِذي أَْيضاً : ً  قال اللَّْيُث : أَتَْيُت فاُلنًاوَ  فِيما يُْستَْقبَُل ، أي ، بَضمَّ  ، كما تَقُوُل : من ِذي قُبُل ، أُنُفا

بَا آنِفَةُ  قال الِكَسائِيُّ :و ِليَّتُهُ ، ، باْلَمّدِ : (3) الّصِ  َوهو َمَجاٌز ، قال ُكثَيٌِّر : َمْيعَتُهُ ، َوأَوَّ

مـــــــــَ   لـــــــــح َك يف ســـــــــــــــــــــــَ َذرحتـــــــــُ ةِ عـــــــــَ فـــــــــَ ا  ِ نـــــــــِ بـــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــِّ

اوَ      الهلـــــــــــــَُ يـــــــــــــَك  ـــــــــــــِ زحَدهـــــــــــــِ ه ِإذح تــــــــــــــَ تـــــــــــــِ عـــــــــــــَ يــــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  
يُِّن. بالفَاِء والثَّاءِ  ، واأْلَنِيثُ  األَنِيفُ  قال أَبو تراٍب :و  ِمَن اْلَحِديِد : اللِّ

 من اْلِجبَاِل : اْلُمْنبُِت قَْبَل سائِِر اْلبِاَلِد. اأْلَنيفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

ِل اللَّْيِل ، كِمْحَراٍب : الرجلُ  ، اْلِمئْنَافُ و قال : ِل النََّهاِر ، وِمثْلُه في العُبَاِب ،  السَّائُِر في أَوَّ هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، ونَصُّ الُمِحيِط : في أَوَّ

اِعي َمالَهُ  : اْلِمئْنَافُ  قال األَْصَمِعيُّ :و وهو الصَّواُب ، لَهُ ، ومن كتاِب َعِلّيِ بِن ح اْلَكإِل ، أُنُفَ  الرَّ  يَْستَأْنِفُ  : ِمئنافٌ  مَزةَ : رجلٌ أي أَوَّ

ً  منه ، كفَِرحِ ، أَنِفَ و اْلَكإِل. أُنُفَ  اْلَمَراِعَي واْلَمنَاِزَل ، َويَُرّعيِ َمالَهُ  َكتَْيِن : أَنفَةً و ، أَنَفا ً  يُقَال : ما رأَْيُت أَْحَمى اْستَْنَكَف ، أي ، ُمَحرَّ  ، وال أَْنفا

حا آنَفَ   ح.ِمن فاُلٍن ، كما في الّصِ

ً  ءِ ِمن الشَّيْ  أَنِفَ  في اللَِّساِن :وَ  ً  فََحِمَي ِمن ذِلك»في حديِث َمْعِقِل بن يََساِر : و : إذا َكِرَههُ ، وَشُرفَْت عنه نَْفُسه ، أَنَفا أي : أََخَذتْهُ  «أَْنفا

 ، أي : َكِرَهْت ما قُْلَت ِلي. اأْلَنَفِ  ِمْن قَْوِلَك ِلي أََشدَّ  أَنِْفتُ  اْلَحِميَّةُ ِمن الغَْيَرةِ والغََضِب ، وقال أَبو زيد :

ُ  أَنِفَتِ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  .(4)فَْحلََها إذا تَبَيََّن َحْملَُها  تَأْنَفُ  َوفي اللَِّساِن : اْلَمْرأَةُ والنّاقَةُ واْلفََرسُ  َحَملَْت فلم تَْشتَِه َشْيئاً ، : إذا تَأْنَفُ  الَمْرأَة

يِت ، ، كَكتٍِف ، أَنِفٌ  ِمن اْلبَُرةِ ، فهو أَْنفَهُ  اْشتََكى أي اْلبَِعيُر : أَنِفَ و ّكِ في الحديِث : اْلُمؤِمُن وَ  كما تَقُول : تَِعَب فهو تَِعٌب ، عن ابِن الّسِ

ذلك لْلَوَجعِ الذي به ، فهو َذلُوٌل ُمْنقَاٌد ، كذا نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ، و «علَى َصْخَرةٍ اْستَنَاخَ  (5)، ِإّن قِيَد اْنقاَد ، َوإِن اْستُنِيَخ  اأْلَنِفِ  َكاْلَجملِ 

،  ٍء ؛ ِلْلَوَجعِ ، فَمْعنَاهُ أنه ليس يَْمتَنُِع َعلَى قَائِِدِه في شي أَْنِفهِ  : الذي َعقََرهُ اْلِخَطاُم ، وإِْن كان ِمن ِخَشاٍش أو بَُرةٍ أَو ِخَزاَمٍة في اأْلَنِفُ  غيُره :

ْيِر َعْفواً  يَأْنَفُ  الذَِّليُل الُمَؤاتِي ، الِذي : اأْلَنِفُ  فهو َذلُوٌل ُمْنقَاٌد ، وقال أَبو َسِعيٍد : الَجَملُ  ْرِب ، ويُْعِطي ما عنَده ِمن السَّ َجِر والضَّ ِمن الزَّ

 َحّقٍ َصبََر َعلَيه ، وقاَم به. َسْهالً ، كذِلَك الُمْؤِمُن ال يَْحتَاُج إلى َزْجٍر وال ِعتَاٍب ، وما لَِزَمهُ ِمن

، ألَنَّه َمْفعُوٌل به ، كما قالوا : َمْصُدوٌر وَمْبُطوٌن ، ِللَِّذي يَْشتَِكي  َمأَنُوفٌ  قال الَجْوَهِريُّ : وقال أَبو ُعبَْيٍد ، وكاَن األَْصُل في هذا أَن يُقَاَل :

  هذا الَحرَف جاَء َشاذًّا عنهم. انتهى.َصْدَره وبَْطنَه ، وجميُع ما في الَجَسِد علَى هذا ، ولِكنَّ 

اَغانِيُّ : َصاِحٍب ، ، مثل آنِفٌ  يُقَال أَيضاً : هوو ُل أََصحُّ وأَْفَصُح ، هكذا َضبََطهُ أَبو ُعبَْيٍد ، قال الصَّ َوَعلَيِه اْقتََصَر اْلَجْوَهِريُّ : وهو  واألَوَّ

يِت. ّكِ  قَْوُل ابِن الّسِ

ي  «اآْلنِفِ  إنَّ اْلُمْؤِمَن َكالبَِعيرِ »في بَْعِض ِرَواياِت الَحِديِث :  القَْوُل الثَّانِي قد جاءَ قلُت : وهذا   .(6)أي : أَنَّه ال يَِريُم التََّشّكِ

__________________ 
 .16( سورة  مد اآية 1)
 .«منبت»( عن اللسان وابألصر 2)
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 كاألصر والتكملة.« الصبا»عن نسخة أخر  وعل  هامشه « الصيب»( يف القاموس املطبوع : 3)
 ( بعدها يف اللسان والتهذيب : فكرهته ا وهو اآَنُف.4)
 واملثبت كالصحاح.« وإن أُنيخ»( يف اللسان 5)
 ( أي يدمي التشكي مما به إىل مواله ال إىل سواه.6)
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 وفي بعِض النَُّسخِ َخْيثَِم بِن َعْوِذ هللا ، َحِليُف اأْلَْنَصاِر ، َشِهَد بَْدًرا. بُن ُجَشمَ  أُنَْيفُ  كُزبَْيٍر :و

 اليََماِميُّ ، قَِدَم في َوْفِد اْليََماَمِة ُمْسِلماً فيما قِيل ، وقيل : قَِدَم في َوْفِد ُجَذام ، َذَكَره ابُن إسحاق. بن َملَّةَ  أُنَْيفُ و قال اْبُن إِْسَحاق :

 َذَكَره الطَّبَِريُّ فِيَمْن اْستُْشِهَد يَْوَم َخْيبََر ، قِيل : إِنَّه ِمن بني َعْمِرو بِن َعْوٍف. بُن َحبِيبٍ  أُنَْيفُ و

 َصَحابِيُّونَ  ، بالياِء التَّْحتِيَّة : (1)اْستُْشِهَد بَِخْيبََر ، قالَه ابُن إِسحاق ، َوَواثِلَةُ ، بالُمثَلَّثَِة هكذا َضبََطه ، وقال غيُره : َوايِلَةُ  بُن َواثِلَةَ ، أُنَْيفُ و

 َرِضَي هللا تعالَى عنهم.

. : َشاِعٌر ، أُنَْيفٍ  قَُرْيُط بنُ و اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

 قال عبُد هللا بن َسِلْيَمةَ : فَْرعٍ : ع أُنَْيفُ و

ا وَ  هــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ثـ فِ مَل أََر مــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ رحٍع  أِبُنـ ــــــــــــــــَ  فـ

ي  ِإَذنح      لــــــــــــــــَ يــــــــــــــــبُ عــــــــــــــــَ ٌة َخضــــــــــــــــــــــــــــــِ َدر عــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــُ

  
بَِل ، آنَفَ و َّبَعَ  ، ُمْؤنَفَةٌ  فهي اإْلِ حاح ، وفي اللَِّسان : تَت فاُلنًا  آنَفَ  قال ابُن فاِرٍس :و وهو الذي لم يُْرَع ، اْلَمْرَعى أَنُفَ  اْنتََهى بها كما في الّصِ

ً كأَنَّ  أي : الغَْيَرةِ َوالِحْشَمِة ، اأْلَنَفَةِ  َحَملَهُ على إذا : ً  فاُلٌن َمالَهُ  أَنَّفَ  ، يُقال : اأْلَنَفَةِ و أي : في الَمْرَعى فيهما فَهُ تَأْنِيفا ً و ، تأْنِيفا ، إذا  آنَفََها إِينَافا

 اْلَكإِل ، قال ابُن َهْرَمةَ : أُنُفَ  َرَعاَها

ٍة  لــــــــــــــــ  ذي ثـــــــــــــــــَ ُت بــــــــــــــــِ ةٍ َلســــــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــَ َؤنـــــــــــــــــ   مــــــــــــــــُ

ا     ُؤهـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــَ ا وَأســـــــــــــــــــــــــــــــــح اهنـــــــــــــــــــََ بـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح رُت أَل  آقـــــــــــــــــــِ

  
 : (2) [األَْرقَط]قال ُحَمْيٌد وَ 

ُر  هـــــــــــــــــح ن  مـــــــــــــــــَ َ  هلـــــــــــــــــَُ يـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ٌر ل رَائـــــــــــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ن       هـــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــُ رُ  َ حنـــــــــــــــــــــِ ٌر وأَفــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــــــــَ

  
 .اأْلُنُفَ  أي : َرْعيُُهنَّ اْلَكأَل 

َمِة : ، أَنَفَهُ  فاُلنًا : َجعَلَهُ يَْشتَِكي آنَفَ و  نَقَلَهُ اْلَجْوَهِريُّ ، قال ذُو الرُّ

مـــــــــَ  هـــــــــح ـــــــــُ بـ تح اَبِرَض الـــــــــح َرًة  َرعـــــــــَ يـــــــــمـــــــــًا وُبســـــــــــــــــــــــح  مجـــــــــَِ

ىت  وَ      اَء حـــــــــَ عـــــــــَ مـــــــــح اصـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ تــــــــــح فـــــــــَ ا آنــــــــــَ اهلـــــــــَُ  ِنصـــــــــــــــــــــــَ

  
بِِل ، فأَْوَجعََها حين دخل أُنُوفَ  أي : أَصاَب َشْوُك اْلبُْهَمي  تَأْنَفُ  : َجعَلَتَْها آنَفَتَْها ، وقال ُعَماَرةُ بُن َعِقيٍل : أُنُوفَها ، وَجعَلََها تَْشتَِكي أُنُوفَها اإْلِ

بُِل وال غيُرَها ، وذِلَك  آنَفَتِ  اإِلْنَساُن ، َويُقَال : َهاَج اْلبُْهَمى َحتّى يَأْنَفُ  منها ، كما اِعيَةَ نَِصالُها ، وذِلَك أَْن يَْيبََس َسفَاَها ، فال تَْرَعاَها اإْلِ الرَّ

 هُ.َرْعيََها ، أي : تَْكَرهُ  تَأْنَفُ  في آِخِر اْلُحّرِ ، فكأَنََّها َجعَلَتَْها

 عن ابِن َعبَّاٍد. أَْمَرهُ : أَْعَجلَهُ ، آنَفَ و

حاح ، وقد . االْبتَِداءُ اإِلئْتِنافُ و االْستِئْنَافُ و لَهُ واْبتََدأَه ، وقِيل : اْستَْقبَلَه ، فهما اْسِتْفعَاٌل واْفتِعَاٌل ،  ائْتَنَفَهُ و ءَ الشَّيْ  اْستَأْنَفَ  كما في الّصِ : أََخَذ أَوَّ

 َء ، وهو َمجاز.شَّيْ ال أَْنفِ  من

 ، قال : (3)بَِوْعٍد : اْبتََدأَهُ به  اْستَأْنَفَهُ  يُقَال :وَ 

ِت وَ  نــــــــح وح كــــــــُ ىَن لــــــــَ مــــــــُ ِت الــــــــح اأَنــــــــح نــــــــَ يــــــــنـــــــــَ فــــــــِ بحنــــــــِ تــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــح

ِديــــــــــــبُ      اِ  جــــــــــــَ فــــــــــــَ تـــــــــــــَ عــــــــــــح نح مــــــــــــُ ٍد ولــــــــــــكــــــــــــِ َوعــــــــــــح  بــــــــــــِ

  
 أي : لو ُكْنِت تَِعدينَنَا اْلَوْصَل.

هُ : للفاِعِل ، كالُمتَأَنِّفِ  ٌء ،، للمفعول : الذي لم يُْؤَكْل منه َشيْ  الُمْؤتَنَفُ و  ِمن األَماكِن : لم يُْؤَكْل قَْبلَهُ. اْلُمتَأَنِّفُ  وهِذه عن ابِن َعبّاٍد ، ونَصُّ

. ُمْقتَبِلَتُهُ ، أي الشَّبَاِب : ُمْؤتَنَفَةُ  َجاِريَةٌ و  نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ
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ُ  ، إِنَّها يُقَال :و َوذِلَك إذا َحَملَْت ، كذا في اللَِّساِن  ِء ِلِشدَّةِ الَوَحِم ،َء بعَد الشَّيْ الشَّيْ  علَى أَْهِلَها الشََّهَواِت : إذا تََشهَّتْ  لتَتَأَنَّفُ  أي الَمْرأَة

 والُمِحيِط.

ً  كُمعَظٍَّم : قد ُمَؤنَّفٌ  نَْصلٌ و ليس فيه تَْفِسيُر الَحْرِف ، والظاهُر أَنَّهُ َسقََط قولُه : ُمَحدٌَّد ، بعَد كُمعَظٍَّم ، هكذا في سائر النَُّسخِ ، و ، أُنَِّف تَأْنِيفا

حاحِ :  ٍء ، وأَنشد ابُن فَاِرٍس :، الُمَحدَُّد ِمن كّلِ شي اْلُمَؤنَّفُ  ِء ، وفي اللَِّساِن :: تَْحِديُد َطَرِف الشَّيْ  التَّأْنِيفُ  كما في العُبَاِب ، وفي الّصِ

ٍة بــــــــــكــــــــــُ  ِويــــــــــ  ا َرضــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــُ جح وٍف عــــــــــَ تــــــــــُ  رِّ هــــــــــَ

رَيِيِّ وَ      مـــــــــح ِف ا ـــــــــِ يـــــــــح ٍم كســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــح فِ ســـــــــــــــــــــــَ َؤنـــــــــ  مـــــــــُ  الـــــــــح

  
ً  ؛ كأَنَّفََها غيُر ُمْحتَاجٍ إِليه ؛ ألَنَّه َمْفُهوٌم ِمن قَوِلِه سابِقًا : ، كُمعَظََّمةٍ  ُمَؤنَّفَةٌ  َغنَمٌ  قوله :و ، األُنُفِ  . َطلَُب اْلَكإلِ التَّأْنِيفُ و ألَنَّ اإِلبَِل والغَنََم  تَأْنِيفا

 َسواٌء ، نعْم لو قال أَوالً :

__________________ 
 ( هو قو  الواقدي ا كما يف أسد الغابة.1)
 ( زايدة عن التهذيب.2)
 غري أن يسبله إايه.( يف اللسان : ابتدأه به من 3)
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ََجز  ا وقد تقد م قوُ  ابحِن َهرحَمَة سابًقا. آَنفَ 
 املاَ  ا َبَدَ  اإِلِبِر ا َلَكاَن َأصاَب امل

ٌر ، يَْنبَِغي َحْذفُه ، وقد َسبََق أنَّ الَجْوَهِريَّ زاد : وذِلك إذا نََزَل في النَّهْ  أَْنفَهُ  اْلماُء : بَلَغَ  آنَفَهُ  قوله :و ْل.ُمَكرَّ  ِر ، فتَأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ّمِ : لغَةٌ في األَْنفُ   ، بالفَتْحِ ، نَقَلَهُ َشيُخنَا َعن جماعٍة. األَْنفِ  ، بالضَّ

ِة.  قلُت : وبالَكْسِر ، ِمن لُغَِة العامَّ

، وَطلَبَْت أَماِكَن لم تَُكْن تَْطلُبُها قبَل  أُنُوفِها بُِل ، كفَِرح : إذا َوقََع الذُّبَاُب َعلَىاإلِ  أَنِفَتِ  ، وقال بعُض الِكالبِيِّيَن : بِأَْنِفهِ  : يَُساقُ  َمأْنُوفٌ  بَِعيرٌ وَ 

 يُْؤِذيها بالنََّهاِر ، وقال َمْعِقُل بُن َرْيَحاَن : األَنَفُ و ، األَنَفُ  ذِلَك ، وهو

َرٍة وَ  رِيٍّ وَدوحســـــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــح ر  مـــــــــــــــــَ وا كـــــــــــــــــُ ر بـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ  قـ

رُي و      قــــــــِ فــــــــح ــــــــ  ــــــــتـ هــــــــا ال َدعــــــــُ قــــــــح ــــــــَ ِر يـ حــــــــح فــــــــَ ــــــــح ال فُ كــــــــَ ــــــــَ َن  األح

  
الَجْوَهِريُّ ، عن ابَن  اْلَجبَِل : نَاِدٌر يَْشَخُص ويَْنُدُر منه ، نَقَلَهُ  أَْنفُ و النَّْعِل : أََسلَتَُها ، أَْنفُ و اْلقَْوِس : الَحدَّان اللّذاِن في بََواِطِن السيَتَْيِن ، أَْنفَاوَ 

يِت ، قال : ّكِ  الّسِ

َذا  فَ خــــــــــُ ــــــــــح ُه  أَن ــــــــــ  ِإن ــــــــــَ ا ف اهــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــَ قـ رحشــــــــــــــــــــــــَ  َأوح  هــــــــــَ

رِيــــــــــــ ُ      ن  طــــــــــــَ رحشــــــــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــَُ يَبح هــــــــــــَ انــــــــــــِ اَل جــــــــــــَ  كــــــــــــِ

  
 هو َمجاز.وَ 

ى ، وَسْيرٌ  الُمَؤنَّفُ وَ   أُنَِّف تَأْنِيفَ و : َمْقُدوٌد َعلَى قَْدٍر واْستَِواٍء ، ومنه قَْوُل األَْعَرابِّيِ يَِصُف فََرساً : لُِهَز لَْهَز اْلعَْيِر ، ُمَؤنَّفٌ  ، كُمعَظٍَّم : اْلُمَسوَّ

 السَّْيِر ، أي : قُدَّ َحتَّى اْستََوى كما يَْستَِوي السَّْيُر الَمْقُدوُد.

: لَم تُْستَْخَرْج ِمن َدنِّها قَْبُل ،  أُنُفٌ  ، وقَْرقَفٌ  (1)، كعُنٍُق : لم يُْشَرْب قَْبُل  أُنُفٌ  النََّهاِر ، َوَمْنَهلٌ  أَْنفِ  الَخْيِل ، وسار في أَْنفِ  يُقَال : جاَء فيوَ 

 وُكلُّ ذِلَك َمجاٌز ، قال َعْبَدةُ بُن الطَّبِيِب :

فــــــــًا  رحقــــــــَ ــــــــَ تــــــــًا قـ يــــــــح مــــــــَ ا كــــــــُ نــــــــَ حــــــــح بــــــــَ طــــــــَ فــــــــاً مُث  اصــــــــــــــــــــــح ــــــــُ  أُن

ِب      ـــــــــِّ ي نح طـــــــــَ ـــــــــرُ مـــــــــِ ي ـــــــــِ ل عـــــــــح ـــــــــَ اُت تـ ـــــــــذ  ل ـــــــــ  ـــــــــر اِح ا وال  ال

  
لُهُ.الشَّيْ  ُمْستَأْنَفُ و : بَكََّر نَباتُها. أُنُفٌ  أَْرضٌ وَ   ِء : أَوَّ

الً ، ويُقَال : اْمَرأَةٌ ُمَكثَّفَةٌ  اْستُْؤنِفَتْ  ِمن النَِّساِء ، كُمعَظََّمٍة : التي الُمَؤنَّفَةُ وَ   .ُمَؤنَّفَةٌ  بالنَكاحِ أَوَّ

الً ، ويُقَال : اْمَرأَةٌ ُمَكثَّفَةٌ. (2) بِآنِفَةٍ  األَْعَراِبّيِ : فَعَلَهُ قاَل ابُن وَ  ره ، بالنَكاحِ أَوَّ  ، ولم يُفَّسِ

ره ، قال ابُن ِسيَده : وعندي أَنَّه ِمثُْل قَْوِلهم : فَعَلَهُ  (2) بِآنِفَةٍ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ : فَعَلَهُ وَ  ً  ، ولم يُفَّسِ  أُْنِزلَْت َعلَيَّ ُسوَرةٌ » ِديِث :في الحَ و ، آنِفا

 ً  أي اآلَن.:  «آنِفا

اْجتََوتْهُ وَكِرَهتْهُ ،  ، أي : (3)فََرِسي هِذه هذا اْلبَلََد  أَنِفَتْ  : إَِذا أََجَم ، ونَئَِف : إَِذا َكِرهَ ، قال : وقال أَْعَرابِيٌّ : أَنِفَ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وَ 

 فُهِزلَْت.

 .أَْنفُهُ  َوِرمَ  : ، بالفَتْحِ : إذا اْشتَدَّ َغَضبُه وَغْيُظه ، قال ابُن األَثِيِر : وهذا ِمن َطِريِق الِكنَايَِة ، كما يُقَاُل ِلْلُمتَغَيِّظِ  أَنَفُهُ  ِميَ يُقَال : حَ وَ 

 .أُنُفٌ  ، والَجْمُع : األَنَفَةِ  ، كَصبُوٍر : َشِديدُ  أَنُوفٌ  َرُجلٌ وَ 

 ، لم يُعاِشُروا أََحداً ، وهو َمَجاز. آنِِفينَ  اإِلْخواَن : إذا كان يَْطلُبُهم يَتَأَنَّفُ  يُقَال : هووَ 

 : النَُّشوغُ ، ُمَولََّدةٌ. األَْنِفيَّةوَ 

 .«ق د ع»، وال يُْقَدُع ، أي : هو َخاِطٌب ال يَُردُّ ، وقد َمرَّ في  أَْنفُهُ  يُقَال : هو الفَْحُل ال يُْقَرعُ وَ 
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ُل ما أََخَذ فيه ، وهو َمَجاز. أَْنفُ  يُقَال : هذاوَ   َعَمِلِه ، أي أَوَّ

 في العُْرقُوِب : تَْحِديُد َطَرفِِه ، ويُْستََحبُّ ذِلَك في اْلفََرِس. التَّأْنِيفُ وَ 

حاحِ. : اْلعَاَهةُ  اآلفَةُ  : [أوف]  كما في الّصِ

اْلِعْلم  آفَةُ و اْلَحِديِث اْلَكِذُب ، آفَةُ »في الَحِديث : و ٍء ،َوفي الُمْحَكِم ، َوالعُبَاِب ، ِلما أَصاَب ِمن َشيْ  َعَرٌض ُمْفِسٌد ِلما أََصابَهُ ، هي : أَو

 .«النِّْسيَانُ 

ْرُع ، كِقيل. أََصابَتْهُ  إِيفَ  يُقَال :و حاح ، في كَمعُوٍف ، كما ، فٌ َمُؤو فهو آفَةٌ  الزَّ قيل :  القَْوم علَى اآلفَةُ  قال اللَّْيُث : إذا َدَخلَتِ و ِمئيفٌ و الّصِ

 هكذا بالواو بْينَ  ، أُوفُوا قد

__________________ 
 ( يف اللسان : وكبس أُُنف : مأل  ا وكذلك املنهر.1)
 .«ابنفه»( عن اللسان وابألصر 2)
 البلدة ا أي : اجتوت كألها فهزلت ا واألصر كاللسان.( يف التهذيب : هذه 3)
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 ِ َزِة والفاِء يف نسخٍة صحيحٍة من الَعاح َزةِ  أُُفواو  ابلياءِ  ِإيُفوا نـََقَر اأَلزحَهرِّي عن الل يحِث ا يـَُقا  يف لغٍة :و  ا (1)اهلَمح  بَضمِّ اهلَمح
رَِها ا ِإُفواو  َزةُ اهلَ  : (2)قا  اأَلزحَهرِي  : قـُلحُت  بَكســــــــــــــح نَـَها وبا الحَفاءِ  *مح اِكَنة  مُمَاَلة بـَيـح رت  ا قا   (3)ســـــــــــــــَ ُة ال اخلَح يـُبَـيِّنـَُها الل فح

د   ِ ا واأُلوىَل منهما ُمشــــــَ اَغاين  : والذي يف ِكَتاِبِه : ويـَُقا  يف لَُغٍة : قد أُفُِّفوا ا بَفاَءيحِن ُ َق َقَتاح ٍخ من الصــــــ  ِة ُنســــــَ َدٌة يف ِعد 
َرُه آنِفاً : أيكتاِبه ا  َنا ِذكح ِخ ما قد مح يح  ا آفاتٌ  َعَليحِهم ا ج : اآَفةُ  َدَخلتِ  ويف بعِ  الن ســَ ا  آَفةٌ  ءٍ َومنه قـَوحهُلُم : ِلُكرِّ شــَ
 .آفاتٌ  َولِلحِعلحمِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .آفَةٌ  : َدَخلَْت عليهم إِيفُواو ، أُوفُواو القَْوُم ، آفَ 

ً  ، تَُؤوفُ  البالدُ  آفَتِ وَ  ً و ، آفَةً و ، أَْوفا ّمِ : صاَرْت فيها أُُووفا  .آفَةٌ  بالضَّ

 مع الفاءِ  فصل الباءِ 
اَغانِّيِ ، وصاِحِب اللَِّساِن.  هذا الفصُل مكتوٌب باألَْحَمِر ؛ ألَنَّه ُمْستَْدَرٌك علَى الَجْوَهِرّيِ ، والصَّ

منها أَحمُد بن  َسواِد بَْغَداَد ، بالَجانِِب الشَّْرقِّيِ علَى َطِريِق ُخَراَساَن ، ة بالسََّوادِ  اْسمُ  ماَعةُ ، وهو :أَْهَملَهُ الج ، كُكْرُسفٍ  بُْرُسفُ  : [برسف]

ُء ، سمع أَبا ىبِن الحَسِن بن صالح بن يُوُسَف اْلُمْقرِ  محمُد بُن بَقَاءِ  (4)أَبُو الحسين و اْلبُْرُسفّيِ  عن أَبي طالِب بن يُوُسفَ  ءُ الَحَسِن اْلُمْقِرى

ثاِن. البُْرُسِفيّانِ  605الَوْقِت ، َوعنه ابُن النَّّجاِر ، مات سنة  ِريَراِن اْلُمْحّدِ  الضَّ

يْنبُُت علَى  َكثِيٌر بِِمْصرَ  َمْعُروفٌ  نَبَاٌت م أَْهَملَهُ الجماَعةُ ، ثم َوْزنُهُ بَصْعفُوٍق مع َكْونِِه نَاِدًرا نَاِدٌر : (5) ، كَصْعفُوقٍ  اْلبُْرنُوفُ   :[برنف]

ِق فِيه ، وفي راِئحتِه لُْطٌف ، وهَو بْ ُحُروِف التَُّرعِ والُجُسوِر ، وفي األَْرِض السَّْهلَِة ، ال فَْرَق بَْينَه وبين الطيون إاّل نُعُوَمةُ أَْوَراقِه ، وعدُم الدِ 

ْبياِن نافٌِع ِمن َصَرعٍ يَْعِرُض لَُهم ِجدًّا ،  الشاه بابك بالفارسيَِّة ، َوله َخواصُّ ، قالوا : َمْسُح ُعَصاَرتِِه في َمْحلُوِل النِّيلَْنجِ علَى َمفاِصل الّصِ

هِ  منه وكذا َسْقُي ِدْرَهمٍ  ياحِ اْلبَاِرَدةِ ، وقَْطعِ َسيَالِن و يَْفعَُل ذِلكَ  بِلَبَِن أُّمِ ماغِ ، وأَْمغَاِص اأْلَْطفَاِل ِمن الّرِ َكام ، وُسَدِد الّدِ َشمُّ َوَرقِِه نَافٌِع للزُّ

 َويُْذِهُب النِّْسيَاَن والُجنُوَن ، عن تَْجِربٍَة َمْحِكيٍَّة. لُعَابِِهْم ،

 : * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه : [برنجاشف]

اِء : َضْرٌب ِمن القَْيُصوم يَْقُرُب من األَْفَسْنتِين ، وقد َذَكَره الُمَصنُِّف في (6) فُ بَِرْنَجاشِ  اْنُظْره إذاً « ح ب ق» بالَكْسِر ، ويُقَال بالَّالِم بََدَل الرَّ

ْل.  ، وأَْهَمْلهُ هنا ، فتَأَمَّ

َشْيُخ الشَّافِِعيَِّة  اْلبَافيُّ  َواَرْزَم ، منها عبد هللا بُن محمٍد البَُخاِريُّ أَبو محمدة بخُ  أَْهمله الجماَعةُ ، وقال ياقُوُت ، في ُمْعَجِمِه : بَافٌ  : [باف]

 ، وِمن ِشْعِره : 398قال الَخِطيُب : هو ِمن بَُخاَرى ، وله أََدٌب وِشْعٌر َمأْثُوٌر ، مات ببَْغَداَد سنة  بِبَْغَداَد ، فِْقهاً وأََدباً ،

يــــــــــــٍب  رِّ طــــــــــــِ ِدِن كــــــــــــُ عــــــــــــح َداَد مــــــــــــَ غــــــــــــح ــــــــــــَ لــــــــــــَ  بـ  عــــــــــــَ

اوَ      ـــــــــــــــنـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ّزِه ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــَ تـ
ُ

ِة املـــــــــــــــ زحهـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ىَن نـ غـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

  

ٍة  حــــــــــــح تح بــــــــــــلــــــــــــَ َرحــــــــــــَ مــــــــــــا جــــــــــــَ لــــــــــــ  الٌم كــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
ا   ـــــــــــَ ـــــــــــن ي هـــــــــــِ ـــــــــــَ ت شـــــــــــــــــــــــــح

ُ
َ امل اح هـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ شـــــــــــــــــــــــــح

ُ
وُن امل ـــــــــــُ ي  عـــــــــــُ

  

ا  مـــــــــــــــ  َا هلـــــــــــــــا فـــــــــــــــلـــــــــــــــَ ارِهـــــــــــــــِ ا كـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  َدخـــــــــــــــَ

  
ا   ــــــــــــَ ــــــــــــن ي َرهــــــــــــِ كــــــــــــح ا مــــــــــــُ ــــــــــــَ ن َرجــــــــــــح ا خــــــــــــَ ــــــــــــاهــــــــــــَ ن فــــــــــــح ــــــــــــِ  أَل

  

نح وَ  ا ولـــــــــــــــكـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ ب  الـــــــــــــــدِّايِر بـــــــــــــــِ ا حـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــَ

  
ا   ِويــــــــــــنــــــــــــَ ن هــــــــــــَ ُة مــــــــــــَ رحقــــــــــــَ ــــــــــــُ ِش فـ يــــــــــــح ر  الــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــَ  أَم

  

 مع الفاءِ  فصل التاءِ 
 ذِلك ، فَِعلَّةٌ عنَد ِسيبََوْيِه ، وتَْفِعلَةٌ  تَئِفَّةِ  : أَتَْيتُهُ َعلَى [تأف] * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه في هذا الفصل :
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__________________ 
 .«آفوا»( يف التكملة : 1)
 األلف ممالة. (ويف التكملة عنه : آفوا)« إفوا»ومتام عبارة األزهري : قلت : وقو  الليث « قلبت»( عن التهذيب وابألصر 2)
 يف القاموس : واهلمزة. (*)
 واألصر كالتكملة.« ساكنٌ »واللسان : ( يف التهذيب 3)
 ( يف معجم البلدان : أبو ا سن  مد بن بّعار.4)
 ( يف القاموس ط مصر وط الرسالة بريوت : كُعصحُفور.5)
 ( يف تذكرة األنطاكي : برجناسف ا ابلسا املهملة. ويف املعتمد يف األدوية فكاألصر.6)
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 .«أَ ف ف»وقد َتقد م البحُث فيه يف عند َأيب َعِليٍّ ا أي عَل  حِا ذِلَك ا 
ّمِ ، وَكُهَمَزةٍ ، التُّْحفَةُ  : [تحف] اَغانِيُّ : ما ، بالضَّ ُجَل ِمن أَتَْحْفتَ  نَقَلََها الَجْوَهِريُّ ، والصَّ َكةً ، وفي بعض النَُّسخِ  البِّر واللََّطف ، به الرَّ ُمَحرَّ

ّمِ ، ياِحيِن ،ِمن الْ  الطُّْرفَةُ  : التُّْحفَةُ و بالضَّ ائِِم  تُْحفَةُ »في الَحِديث : و إذا أَْطَرْفتَه بها ، : أَتَْحْفتُهُ تُْحفَةً  ، وقد تَُحفٌ  ج : فَاِكَهِة وغيِرهَ من الرَّ الصَّ

بِيِر الكَ  تُْحفَةُ »في حديث أَبي َعْمَرةَ : و يَْعنِي أَنَّه يُْذِهُب عنه َمَشقَّة الصَّوِم وِشدَّتَهُ. «الدُّْهُن َوالِمْجَمرُ 
ِغيرِ  (1) في حديٍث و ، «وُصْمتَةُ الصَّ

بالَواِو ، إِالَّ أنَّ هِذِه التاَء اَلزَمةٌ في تَْصِريِف الِفْعل ُكلِّه ، ِإالَّ في قَْوِلِهم : يَتَفَعَُّل ، فإِنَُّهْم  أَو أَْصلَُها ُوْحفَةٌ  ، «اْلُمْؤِمِن اْلَمْوتُ  تُْحفَةُ »آَخَر : 

ُجلَ  أَتَْحْفتُ  يقولون : ُف ، كما يقولون : يَتََوكَُّف ، قَالَهُ اللَّْيُث ، وكأَنَُّهم َكِرُهوا لُُزومَ  تُْحفَةً  الرَّ  البََدِل هنا ، اِلْجتِماعِ الِمثْلَْيِن ، ، َوهو يَتََوحَّ

 َوكذلك التَُّهَمةُ ، والتَُّخَمةُ ، وتُقَاةٌ ، وتَُراٌث ، وأَْشبَاُهها. فتُْذَكُر في وح ف ، فَرّدوه إلى األَْصِل ، فإِْن كاَن علَى ما َذَهَب إِليه

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، قال ابُن َهْرَمةَ : أَتَْحفَهُ  ، بِمعنَى ُمتَِّحفٌ »هو ، بتَْشِديد التَّاِء ، ف اتََّحفَهُ 

َرٌة و  ابـــــــــــــــِ ثـــــــــــــــَ ا مـــــــــــــــُ تح َأهنـــــــــــــــ َ نـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــَ تـ  اســـــــــــــــــــــــــــــح

اِح وَ      جــــــــــــــــــَ ا اِبلــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ  هح َأهنــــــــــــــــــ َ فــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــُ

  
ّمِ : النَّْعَمةُ ، التُّْرفَةُ  : [ترف]  وَسعَةُ العَْيِش. ، بالضَّ

 .تُْرفَةٌ  َوُكلُّ ُطْرفَةٍ  ُء الظَِّريُف تَُخصُّ به َصاِحبََك ،الطَّعَاُم الطَّيُِّب أو الشَّيْ  : التُّْرفَةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وَ 

قال ابُن فاِرٍس : هي الشَّفَِة ، و تُْرفَةِ  ، التُّْرفَةِ  ِمن أَتَْرفُ  هوو قال اللَّْيُث :و َهنَةٌ نَاتِئَةٌ َوْسَط الشَّفَِة اْلعُْليَا ِخْلقَةً  : التُّْرفَةُ  قال الَجْوَهِريُّ :و

 النُّْقَرةُ.

َكةً  تََرفٌ و  قال : أَو : ع لبني أََسٍد ، : َجبَلٌ  (2) ، ُمَحرَّ

ِر  بــــــــــــــح ــــــــــــــُ نح قـ ُن مــــــــــــــِ يِن الــــــــــــــر محــــــــــــــح َرفح أَراحــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  تـ

َرفح      ـــــــــــــَ الُه قـ ٌب وَأعـــــــــــــح دح ُه جـــــــــــــَ لـــــــــــــُ فـــــــــــــَ (3)َأســـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 آَخُر. : ع (4) تََرفٍ  ذُوَ و

حاحِ ، أَْطغَتْهُ ، وَسعَةُ العَْيِش : النِّْعَمةُ  أَتَْرفَتْهُ و الّصاَغانِيُّ نَقَلَهُ  َكفَِرَح : تَنَعََّم ،و َومنه قولُه تعالَى :  نَعََّمتْهُ ، : أَتَْرفَتْهُ  * قيل :و كما في الّصِ

ُموا ، (5) (ما أُْترُِفوا) ً  ، أي ما نُعِّ فَتْهُ تَتِْريفا  أي أَْبَطَرتْهُ. ، َكتَرَّ

 : (6)نَقَلَه اْلعَُزيِزيُّ ، وأَْنَشد ِلُسَوْيٍد اليَْشُكِرّي  رَّ علَى اْلبَْغيِ فالٌن : أَصَ  أُتِْرفَ و

ُه  تــــــــــــــــَ ي اســــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــِ َو ال حيــــــــــــــــَح  مُث  َوىل  وهــــــــــــــــح

ضح      ُه قــــــــــــد َوقــــــــــــَ نــــــــــــح رَاِف عــــــــــــَ ُر اأَلطــــــــــــح ائــــــــــــِ (7)طــــــــــــَ
 

  
يَ و منه ، قال : ، كُمْكَرٍم : الَمتُْروُك يَْصنَُع ما يََشاُء ال يُْمنَعُ  الُمتَْرفُ  قال ابُن َعَرفَةَ :و مُ  إِنََّما ُسّمِ ْنيَا وَشَهَواتَِها الُمتَنَعِّ ع في َماَلذِّ الدُّ  الُمتََوّسِ

 ً  ال يُْمنَُع ِمن تَنَعُِّمِه. ألَنَّهُ ُمْطلٌَق له ، ُمتَْرفا

، وأَراَد ُرَؤساَءها وقَاَدةَ  التُّْرفَةِ  أي : َجبَابَِرتََها ، وقال غيُره : أُوِلي (8) (َأَمْران ُمرْتَِفيها)تَاَدةُ قولَهُ تعالَى : َوبه فَسََّر قَ  الَجبَّاُر ،  :الُمتَْرفُ و

 الشَّّرِ منها.

فَ و .نَقَلَهُ  تَغَتَْرَف وَطغَى ، أي : اْستَتَْرفَ و تَنَعََّم. أي : تَتَرَّ اَغانِيُّ َمْخَشِريُّ ، والصَّ  الزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َكةً : التَّنَعُُّم. التََّرفُ   ، ُمَحرَّ

 : ُحْسُن الِغذاِء. التَّتِْريفُ وَ 
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 ، كُمْكَرٍم : إذا كان ُمنَعََّم البََدِن ُمَدلَّالً. ُمتَْرفٌ  َصبِيٌّ وَ 

فٌ  ورجلٌ   ، كُمعَظٍَّم : ُمَوسٌَّع َعلَيه. ُمتَرَّ

__________________ 
 ومثله يف النهاية.« قوله : حتفة الكبري ا أي التمر ا كما صرح به يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف معجم تـَُرف مثا  زَمر ومثله يف التكملة ا ونقر ايقوت عن األصمعي ضبطه بفتح أوله و نيه ا كاألصر.2)
 ( القرف : داء أيخذ املعز  من بو  األرو  ا إذا ِشته ماتت.3)
 ( ضبطت يف التكملة بضم ففتح ا كسابقتها.4)
 .«و»بد  : « أو»ابلقاموس :  (*)
 .116( سورة هود اآية 5)
 .«الشكري»( ابألصر 6)
 راف.( كذا ابألصر طائر األطراف ا فال شاهد عل  هذه الرواية ويف املفضليات : طائر اإلت7)
 .16( سورة اإلسراء اآية 8)
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فَ و ُجَل ، تَرَّ ُ  أَتَْرفَهُ و الرَّ َ  .(1): َذلَّلَّ

ُجَل : أَْعطاهُ َشْهَوتَهُ ، وهِذه عن اللِّْحيَانِّيِ. أَتَْرفَ وَ   الرَّ

ى. تَِرفَ وَ   النَّبَاُت ، كفَِرح : تََروَّ

ّمِ : ِمْسقَاةٌ يُْشَرُب بها. التُّْرفَةُ و  ، بالضَّ

ّمِ ، تُّفُّ ال  :[تفف] حاِح ُكلَِّها  ، بالضَّ اَغانِيُّ في التَّْكِملَِة : أَْهَملَه  (2)هذا الَحْرُف َمْكتُوٌب باألَْسَوِد ، َوليس َمْوُجوداً في نَُسخِ الّصِ ، ولذا قال الصَّ

،  تُفَّةٌ و تُفٌّ و اْستِْطراداً ، وال إَخاُل الُمَصنُِّف يَْلَحُظ إلى ذلك ، وقال أَبو طالٍب : أُفٌّ وأُفَّةٌ « أ ف ف»الَجْوَهِريُّ ، ولِكنَّه أَْوَرَدهُ في تركيب 

 إِتْبَاٌع ألُّفٍ ، هو أَو وفي الُمْحَكِم : َوَسُخ ما بَْيَن الُظفُِر واأْلُْنُملَِة ، وقيل : ما يَْجتَِمُع تحَت الظُّفُرِ  َوَسُخ الظُّفُرِ  : التُّفُّ و فاأْلُفُّ : َوَسُخ األُذُِن ،

 ، كِعنَبٍَة. تِفَفَةٌ  ج : َوهو اْلِقلَّةُ ، وقال ابُن َعبَّاٍد :

ُ  التُّفَّةُ  قال غيُره :و  اْلَمْحقُوَرةُ. ، َكقُفٍَّة : اْلَمْرأَة

اَغانِي  أَو كاْلفَأََرةِ ، قال : وقد رأَيتُها ، ُدَوْيبَّةٌ كِجْرِو الَكْلِب ، : التَّفَّةُ  قال األَْصَمِعيُّ :و َوهذا نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وقد أَْنَكَرهُ األَْصَمِعيُّ ، وقال الصَّ

. وهي تكبُر حتى تكوَن بقَْدِر الَخُروِف ، َحَسنَةُ الصُّوَرةِ ، ويقال لَها : : هِذه الدَّابَّةُ ِمن الَجَواِرحِ الصائَِدةِ ، وكانت  عندي منها ِعدَّةُ َدَوابَّ

اآْلَذاِن السُّوِد ، ُكُدوْد ، ومعنى الُكّلِ ذُو  (4)قَر اقاُلغ ، وبالبَْربَِريَّة نَبَْه  ، وبالتُّْرِكيَة : (3) فَاِرسيَّتُهُ ِسيَاْه ُكوشْ  العُْنُجُل ، َوَعناُق األَْرِض ،

ْيِد ، قال : وأَّوُل ما رأَْيُت هِذه الدَّابَّ   .(5)ةَ في َمْقَدُشو وأَكثُر ما تُْجلَُب ِمن البََرابَِرةِ ، وهي أَْحَسنَُها وأَْحَرُصَها علَى الصَّ

فَِّة ، التُّفَّةُ  اْستَْغنَتِ  في الَمثَِل :و هُ نَ  ويَُخفَّفَاِن ، يَُشدََّداِن ، َعِن الرُّ فَّةِ  التُّفَّةِ  أَغنى ِمن»قَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، ونَصُّ والذي ذَكَره الُمَصنُِّف  (6)« عن الرُّ

ةً ، كما سيأتِي. يُْضَرُب ِللَّئِيِم إَِذا َشبَع ، هو نَصُّ الُمْحَكِم والعُبَابِ  فَّةُ : ُدقاُق التِّْبِن ، أو التِّْبُن َعامَّ  قال : والرُّ

 ، كُهَمَزةٍ : ُدوَدةٌ َصِغيَرةٌ تُؤثُِّر في الِجْلِد. التُّفَفَةُ و

ْعِر ، من الكالِم : التُّفَاتِفُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  بَكْسِر الشيِن وتَْسِكيِن العَْيِن ، وفي بَْعِض النَُّسخ بالتَّْحِريك ، وهو َغلٌَط. ِشْبهُ اْلُمقَطَّعَاِت ِمن الّشِ

 .تَفَاتِفُ و ، تَْفتَافُون ، ج : كالُمتَْفتِفِ  : َمن يَْلقُُط أَحاِديَث النَِّساِء : التَّْفتَافُ و قال :

 .«أ ف ف»وكذِلك بِِعدَّانِِه ، وقد تَقَدَّم في  ِحينِِه وأَوانِِه ، فيهما ، أي : ، بالَكْسرِ  تِفَّانِهِ  ، وعلَى بِتِفَّانِهِ  أَتَْيتُكَ  يُقَال :و قال :

ً تَفَّفَ و ً  قال له : إذا : هُ تَتِْفيفا  َوكذِلك أَفَّفَهُ تَأْفِيفاً : إذا قال له : أُفًّا. ، تُفّا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، كَشدَّاٍد : الَوِضيُع ، وقيل : هو الذي يَْسأَُل الناَس َشاةً أو َشاتَْيِن ، قال : التَّفَّافُ 

اح و  الثـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَن أو ثـــــــــــــــَ رِي ٍة ِعشـــــــــــــــــــــــــــــح رحمـــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــِ

ِب      ســـــــــــــــــــــــَ كح نح مـــــــــَ نـــــــــا عـــــــــَ يـــــــــنـــــــــَ نـــــــــِ غـــــــــح اح يــــــــــُ افـــــــــِ فـــــــــّ  الـــــــــتــــــــــ 

  
ً  ، كفَِرحَ  تَِلفَ  : [تلف] حاحِ : أي ، أَتْلَفَهُ و ٍء ،الَهالُك واْلعََطُب في ُكّلِ شي : التَّلَفُ  قال اللَّْيُث : َهلََك ، : تَلَفا  أَْفنَاهُ. غيُره ، كما في الّصِ

 ، َوأَْنَشَد ابُن فاِرٍس : َمتَاِلفُ  َوالَجْمعُ  ، كَمْقعٍَد : اْلَمْهلَُك واْلَمفَاَزةُ  الَمتْلَفُ و

َذٍر آيت  نح حــــــــــــَ ــــــــــــِ فَ أَم ــــــــــــِ ال ــــــــــــَ ت مــــــــــــَ ــــــــــــح اِدرًا  ال  ســــــــــــــــــــــــــَ

ُة أَرحٍض لــــــــــــيــــــــــــ  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا وَ      فُ أَيــــــــــــ  الــــــــــــِ تــــــــــــَ  ؟مــــــــــــَ
  

__________________ 
 ( يف اللسان : دلِّل ومّلكه.1)
 ( مل يرد يف الصحاح املطبوع هنا.2)
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 .«شياه كوس« : »عنا »للقزويين ( يف عجائب املخلوقات 3)
 .«بنه»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 أببيات منها : 149ص  1قد وصفه الناشي يف حياة ا يوان الدمريي : ج وَ  .«مقدشوه»( عن معجم البلدان وابألصر 5)

 حــــــــــــــلــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــائــــــــــــــر يف أجــــــــــــــفــــــــــــــانــــــــــــــه وطــــــــــــــٌف 

 صــــــــــــــــــــــــــايف األدمي هضــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــم الــــــــــــكشــــــــــــــــــــــــــح ممســــــــــــــــــــــــــود    

  

 لــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــث انابه وخمــــــــــــــــــلــــــــــــــــــبــــــــــــــــــه 

  
ـــــــــــــدوَ    ـــــــــــــحـــــــــــــر واجلـــــــــــــي ـــــــــــــن ـــــــــــــاء ال ـــــــــــــظـــــــــــــب ـــــــــــــر ال  مـــــــــــــن غـــــــــــــري

  

 إذا رأ  الصــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــد أخـــــــــــــفـــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــخصــــــــــــــــــــــــــه أداب 

  
ز ودُ »قــــــــــــــــلــــــــــــــــبــــــــــــــــه ابقــــــــــــــــتــــــــــــــــنــــــــــــــــاص الــــــــــــــــطــــــــــــــــري وَ     .«مــــــــــــــــَ

  

 ( يف حياة ا يوان للدمريي : واألصر فيهما رفهة وتفهة قا  محزة َومجعهما تفات ورفات قا  الشاعر :6)
 غــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــا عــــــــــــــــن حــــــــــــــــديــــــــــــــــثــــــــــــــــكــــــــــــــــم قــــــــــــــــدميــــــــــــــــاً 

 كــــــــــــــــمــــــــــــــــا غــــــــــــــــىن الــــــــــــــــتــــــــــــــــفــــــــــــــــات عــــــــــــــــن الــــــــــــــــرفــــــــــــــــات    

  

 قا  اأَلزهري : والتفه تكتب ابهلاء والرفت ابلتاء ا قا  امليداين : وهذا من أصح األقوا  ألن الت  مرفوت أي مكسور.وَ 



11170 

 

 وقال بَْدُر بن عامٍر الُهَذِليُّ :

نح  مح مـــــــــِ ـــــــــَن كـــــــــَ رِي دح ـــــــــَ رح ت ُم هـــــــــَ ـــــــــح ي طـــــــــَ ـــــــــُ فٍ أَف لـــــــــَ ـــــــــح تـ  مـــــــــَ

رحعــــــــــــً       اَذرحُت ال مــــــــــــَ ونِ  (1)حــــــــــــَ كــــــــــــُ  وال َمســــــــــــــــــــــــــح

  
 وذُو َهاَلٍك ، ال َمْرًعى به يُْرَعى. تَلَفٍ  : ذُو َمتْلَفٌ  قال السُّكَِّريُّ : بَلَدٌ 

يَِت الَمفَازةُ وَ  ً  إِنََّما ُسّمِ  َساِلَكها في اأْلَْكثَِر ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : تُتِْلفُ  أِلَنََّها َمتْلَفا

فٍ وَ  ــــــــــَ ل ــــــــــح تـ ِر  مــــــــــَ ــــــــــح ث ُه مــــــــــِ جــــــــــُ ــــــــــِ ل ــــــــــر أحِس ختــــــــــَح رحِ  ال ــــــــــَ  فـ

يـــــــــــــُح      ا فـــــــــــــِ اهلـــــــــــــَُ يـــــــــــــَ ٌب أَمـــــــــــــح اِرٌب َزقـــــــــــــَ طـــــــــــــَ (2)مـــــــــــــَ
 

  
 ، ومنه قول َطَرفَةَ : الَمتْلَفَةُ  كذِلكَ وَ 

َلَفةٍ   (3)لَيحَستح ِبطَلحٍح واَل مَححٍ   مبَتـح
 أي ليسْت بَمْنبِِت َطْلحٍ وال َحْمٍض.

ً  َذَهبَْت نَْفُسهُ  يُقال :و َكتَْين ، بمْعنًى واحٍد ، أي ، وَطلَفاً ، تَلَفا . َهَدًرا ُمَحرَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

حاحِ : َرُجلٌ  أَتْلَفَ  َوقد ، ِمتْاَلفٌ  ، وِمْخاَلفٌ  ُمتِْلفٌ  َرُجٌل ُمْخِلفٌ و  ِلَماِلِه. اإِلتاَْلفِ  : َكثِيرُ  ِمتاَْلفٌ  َمالَهُ : إذا أَْفنَاهُ إِْسَرافاً ، وفي الّصِ

 الشاعر : اْلَمنَايَا ، في قَْوِل الفََرْزَدقِ  ْفنَاأَتْلَ و

َياِف لَيحٍر قد بـََلغحَنا ِقرَاُهمُ و   َأضح
 في العُبَاِب : فَعَْلنَا قَِراُهُم :وَ 

َناِإلَيحِهمح و   أَتـحَلُفواالحَمَنااَي و  أَتـحَلفح
 في اللَِّساِن :وَ 

ُم وَ  هــــــــــــِ ــــــــــــح ي ا ِإلــــــــــــَ نــــــــــــَ لــــــــــــح قــــــــــــَ رَاٍم قــــــــــــد نـــــــــــــَ وحٍم كــــــــــــِ  قـــــــــــــَ

مح      رَاهــــــــــُ اقــــــــــِ نــــــــــَ فــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــح بَتـ ااَي و  فــــــــــَ نــــــــــَ مــــــــــَ واالــــــــــح فــــــــــُ لــــــــــَ ــــــــــح  أَتـ

  
، أي َصاَدْفنَاهُ  َغِزيٌّ َغَزْوُهْم ، يقوُل : وقَْعنا بهم فقَتَْلنَاهم ، كما تقوُل : أَتَْينَا فاُلنًا فأَْبَخْلنَاهُ َوأَْجبَنَّاهُ  (4)هُؤالِء  إِتاَْلفٍ  أي : َصاَدْفنَاَها ذاتَ 

يِت أي : ّكِ ً  أَو َصيَّْرنَا اْلَمنَايَا ، قال : تُتِْلفُهم ، وَصاَدفُوَها تُتِْلفُنَا َصاَدْفنَاَها كذلك ، ونَصُّ ابِن الّسِ ً  لهم ، وَصيَُّروَها تَلَفا أَو  َوقال غيُره : لنا ، تَلَفا

 كذِلك. تُتِْلفُُهمْ  وَوَجُدوَها ، إِتاْلفٍ  ، أو ذاتَ  تَلَفٍ  أي : ذاتَ  ، تُتِْلفُنَا َوَجْدنَاَها

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، عن الَهَجِرّي ، َوأَْنَشَد : التَّلَفُ  : اْلَهْضبَةُ اْلَمنِيعَةُ التي يَْغَشى َمن تَعاَطاَها التَّْلفَةُ و .تَلَفٍ  : َمْهَواةٌ ُمْشِرفَةٌ َعلَى الَمتْلَفَةُ 

مــــــــــــَ  كــــــــــــُ اِن يف رَأحِس َأاَل لــــــــــــَ رحخــــــــــــَ ــــــــــــَ ةٍ ا فـ فــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ  تـ

ا     هـــــــــــَ يـــــــــــقـــــــــــُ اَوَ  نـــــــــــِ طـــــــــــَ ي تـــــــــــَ ا الـــــــــــر امـــــــــــِ هـــــــــــَ  ِإَذا رَامـــــــــــَ

  
إنَّ »في الحديِث : وَ  «تَلَفٌ  السَّلَفُ »ِضدُّ الَمْعُروِف ، ُمَولََّدةٌ أَيضاً ، وِمن أَْمثَاِلِهم :  : الَمتْلُوفُ و : أي َهاِلٌك ، ُمَولََّدةٌ ، تَاِلفٌ و َرجٌل تَْلفَاُن ،وَ 

 .«قرف»وسيأْتي في  «التَّلَفَ  ِمَن اْلقََرفِ 

يَّةٌ ؛ ألَنَّها أَْرٌض ِمثْلَُها ، فنُِسَب إِليها : ، التَّنُوفِيَّةُ و ، التَّنُوفَةُ  : [تنف] * القَْفُر من اْلُمفَاَزةُ ، و قال الَجْوَهِريُّ : وهذا كما قالوا : َدوٌّ وَدّوِ

ُج : اَل َماَء بها وال أَنِيَس ، وإِن َكانَْت  التي اْلفاََلةُ  هي اأْلَْطَراِف ، أَو ما بَْينَ  (5) األَْرُض اْلَواِسعَةُ اْلبَِعيَدةُ   :نُوفَةُ التَّ  األَْرِض ، قال الُمَؤّرِ

َدُر علَى َرْعِيِه ِلبُْعِدَها ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ البِن َوهذا قوُل ابُن ُشَمْيٍل ، وقاَل أَبو َخْيَرةَ : هي البَِعيَدة ، وفيها ُمْجتََمُع َكإٍل ، َولكْن ال يُقْ  ُمْعِشبَةً ،

 أَْحَمَر :

ن  ـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ ل ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ مح ُدوَن ل ةٍ كـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ي ـــــــــــــِ وف ـــــــــــــُ ن ـــــــــــــَ  تـ

ُذرح      يــــــــــــــهــــــــــــــا الــــــــــــــنــــــــــــــ  َذُر فــــــــــــــِ نــــــــــــــح ٍة تـــــــــــــــُ اعــــــــــــــَ مــــــــــــــ   لــــــــــــــَ
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__________________ 
 َمرٍع.برواية جاوزت بد  حاذرت ونقر شارحه عن ابن دريد : ال  256/  2( ديوان اهلذليا 1)
 .110/  1( ديوان اهلذليا 2)
  وروايته : 66( ديوانه ط بريوت ص 3)

 فـــــــــــبقســــــــــــــــــــــــمـــــــــــت عـــــــــــنـــــــــــد الـــــــــــنصــــــــــــــــــــــــب : إين هلـــــــــــالـــــــــــك 

ٍة لــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــت بــــــــــــغــــــــــــبــــــــــــرت وال خــــــــــــفــــــــــــ       مبــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــّ

  

 عل  هذه الرواية فال شاهد فيه ا واملثبت كرواية اللسان وفيه : قا  طرفة أو غريه.وَ 

. وَغزِييف عل  مثا  فعيٍر. .. َويف اللسان غزا : ورجر غاٍز من قوم ُغزن « هؤالء اخل كذا يف األصر وليحررقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
قا  األزهري يقا  جلمض الغازي غزييف مثر اند ونِديٍّ ا وشــــاهده قو  زايد األعجم ا  حكاها ســــيبويه وقا  قلبت الواو ايء خلفة الياء وثقر اجلمض.

 وقير لغريه :
 افـــــــــــــــــر والـــــــــــــــــغـــــــــــــــــزّي إذا غـــــــــــــــــزوا قـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــو 

 الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــريــــــــــــــــــن ولــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــجــــــــــــــــــّد الــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــحوَ     

  

 .«و»بد  : « أو»*( ابلقاموس : )
 ( يف التهذيب واللسان : املتباعدة.5)
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ِة : تَنَائِفُ  والَجْمُع : مَّ  ، قال ذُو الرُّ

ا  فَ َأخــــــــــَ ائــــــــــِ نــــــــــَ ــــــــــَ ٍة  تـ َ ا ــــــــــِ َد ســــــــــــــــــــــــَ نــــــــــح فــــــــــَ  عــــــــــِ  َأغــــــــــح

نح      ِ  الـــــــــد فِّ مـــــــــِ لـــــــــَ بُ أبَِخـــــــــح لـــــــــَ ا جـــــــــُ ِديـــــــــرِهـــــــــَ  َتصـــــــــــــــــــــــح

  
 َواِسعَةٌ. بَِعيَدةُ اأْلَْطَرافِ  أي : تُنٌَّف ، َكُركَّعٍ ، تَنَائِفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

في َجلُواَلَء أَنََّها باْلَمّدِ  َذَكَرَها ابُن فَاِرٍس هكذا في هذا التَّْرِكيب ، وَجعَلََها فَعُولَى ، قال َشيُخنَا : المعروفُ  ، كَجلُولَى : ثَنِيَّةٌ ُمْشِرفَةٌ ، تَنُوفَىو

في َجبَلَْي  قُْرب القََواِعلِ  ، وهيهـ باْلَمّدِ أَْيضاً ، ولم يَْضبِْطهُ أََحٌد بذِلك ، وإِنََّما قالَهُ ابُن ِجنِّي بَْحثاً ، ففي َكالِمه نََظٌر. ا تَنُوفَى ، وقَِضيَّتُه أنَّ 

 ٍء ، قال اْمُرُؤ القَْيِس :َطيِّى

َبن  دِ  ِه كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ ون ـــــــــــــــُ ب ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــل تح ب قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ل  َ رًا حـــــــــــــــَ

اُب      قـــــــــــَ وىفَ عـــــــــــُ نـــــــــــُ ـــــــــــَ رِ  تـ َواعـــــــــــِ قـــــــــــَ قـــــــــــاُب الـــــــــــح  اَل عـــــــــــُ

  
ٍء اْلقَْيِس ، وهو ِدثَاُر بُن فَْقعَِس بِن َطِريٍف األَُسْيِدّي ، َوفي اللَِّساِن : وهو ِدثَار : كان َراِعياً الْمِرى (1)« تَنُوفٍ  ُعقَابُ »َرَوى ابُن الَكْلبِّيِ : وَ 

 ؟، بَمْنِزلَِة بَُروكاءَ  تَنُوفَاءَ  َمْقُصوَرةً ِمن تَنُوفَى  التي لم يَْذُكْرَها ِسيبََوْيه ، قال ابُن ِجنِّي : قلُت َمّرةً ألَبِي علّيٍ : يَُجوُز أَن يكونَ ِمن الُمثُلِ 

تَْحِة ، ال ِسيََّما وقد َرَوْينَاهُ َمْفتُوحاً ، وتكوُن هذه األِلُف ُمْلَحقَة إِْشباعاً ِلْلفَ  تَنُوفَا فسِمع ذِلَك وتَقَبَّلَهُ ، قال ابُن ِسيَده : وقد يجوُز أَن تَكوَن أَِلفُ 

 مع اإِلْشباعِ ، إِلقاَمِة اْلَوْزِن.

اَغانِيُّ : إْن َكانَْت التَّاُء في يُقَاُل : يَنُوفَى ، بالتَّْحتِيَِّة ،و أَْصِليَّةً فَمْوِضعُهُ هذا التَرِكيُب ، وإِن كانَْت  تَنُوفَى وهي ِرَوايَةُ أَبي ُعبَْيَدةَ ، وقال الصَّ

 كما ستأِْتي اإلشاَرةُ إِليه إِن شاَء هللا تعالَى. فيكون َمَحلُّهُ ن وف ، ، أي : اْرتَفَع ، ويَُؤيُِّده روايةُ أَبِي ُعبَْيَدةَ  نَافَ  َزائَِدةً ، ِمن

ِء في َوذلك إذا نََظَر إلى الشَّيْ  تَاهَ ، يُّ ، وقال أَبو تَُراٍب : سمعُت َعّراماً السُّلَِميَّ يقوُل : هو ِمثْلُ أَْهَملَهُ الَجْوَهرِ  ، يَتُوفُ  بََصُرهُ  تَافَ  : [تاف]

 َدَواٍم ، وأَْنَشَد :

َريت  ظـــــــــح َ  نـــــــــَ ـــــــــح اِء اَل أَن يـــــــــَ َشـــــــــــــــــــــــح ألح َ  مـــــــــِ ـــــــــح ا أَن مـــــــــَ  فـــــــــَ

َة َأيّنِ      كـــــــــــــــــــ  فُ مبـــــــــــــــــــَِ رَاتِ  َلئـــــــــــــــــــِ ظـــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ 

  
مِّ  تُوفَةٌ  َما فِيهِ  األَْعَراِب ، يُقَال :في نََواِدِر و ما  أَو عن الَخاْرَزْنِجّيِ ، َمِزيدٌ  : أي : تُوفَةٌ  ما فيه َعْيٌب ، أو أي ما فيه : تَافَةٌ  ، وال (2) ، بالضَّ

َعثَْرةً وَذْنباً ،  أي ، بالفَتْحِ : تَْوفَةً  وَطلََب َعلَيَّ  أَيضاً ، قال :عنه  إِْبَطاٌء ، ، أي تُوفَةٌ  ما في َسْيِره أَو عنه أَيضاً ، َحاَجة ، ، أي تُوفَةً  تركُت له

 : أي َكِذٍب وِخيَانٍَة وَذْنٍب. تَْوفَاتٍ  يُقال : أَنهُ لَذُو تَْوفَاتٌ  ج :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ّمِ : الغَْيَرةُ  التُّوفَةُ   ، أي : كَسِفينٍَة ، أو ُجَهْينٍَة : أي تََواٍن ، وقال َعّراٌم : تَِويفَةٌ  اللَِّساِن : ما في أَْمِرِهمْ  ، نَقَلَهُ الَخاْرَزْنِجيُّ ، وفي (3)، بالضَّ

ُجِل : إذا تََخطَّى. تَافَ   َعنِّي بََصُر الرَّ

 مع الفاءِ  فصل الثاءِ 
الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال أَبو عمرو : هما لُغَتَاِن في الفَْحِث ، َكَكتٍِف ، أَْهَملَهُ  الثَِّحفُ وَ  ، بالُمْهَملَِة َمْكُسوَرةً ، الثَّْحفُ  : [ثحف]

كما في  ، أَثَْحافٌ  ِمن اْلَكِرِش ، كأَنََّها أَْطباُق اْلفَْرِث ، ج : هكذا في النَُّسخ ، والصَّواُب : ذات الطَّرائِقِ  َذاُت الطَِّريِق ، والَحِفِث ، وُهَما

 والتَّْكِملَِة.العُبَاِب 

َكةً  الثََطفُ  : [ثطف]  َوأَْطلَقَهُ َشِمٌر ، فقَاَل : النَّْعَمةُ في الطَّعَاِم والشََّراِب َواْلَمنَاِم ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ واللَّْيُث ، َوقال ابُن األَْعَرابِّيِ : وهو : ُمَحرَّ

 كما في العُبَاِب. الِخْصُب ، والسَّعَةُ ، الثََّطفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و : النَّْعَمةُ ، الثََّطفُ 

ً  : َكَكُرَم ، وفَِرَح ، ثَقُفَ  : [ثقف] ً و بالفَتْحِ َعلَى غيِر قِيَاٍس  ثَْقفا َكةً : َمْصَدرُ  ، ثَقَفا ّمِ : ثَقُفَ  َمْصَدرُ  ثقَافَةً و ، بالَكْسِر ، ثَِقفَ  ُمَحرَّ صاَر  ، بالضَّ

حاحِ : ، كِحْبٍر ، وَكِتٍف ، ثَْقفٌ  َحاِذقًا َخِفيفاً فَِطنًا فَِهماً فهو لَْقٌف  ثَْقفٌ  : رجلٌ  (4)قال اللَّْيُث و ، كَضُخَم فهو َضْخٌم ، ثَْقفٌ  فهو ثَقُفَ  َوفي الّصِ

يِت : رُجٌل لَْقفٌ  ثَِقفٌ و ، ّكِ  ثَِقيفٌ  َزاَد اللِّْحيَانِيُّ :و يَْحِويِه قائماً به ،إذا كان َضاِبطاً ِلَما  : ثَْقفٌ  لَِقٌف ، أي : َراٍو َشاِعٌر َراٍم ، وقال ابُن الّسِ

__________________ 
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« تنوف»( ومثله أبو عمرو وابن األعرايب ا ورو  أبو عبيدة تنويف بكســــــــــــــر الفاء ا َورواه أبو حامت تنوىف بفتحها ا ووردت يف معجم البلدان 1)
 ء.عقاب تنوٍف شاهداً عل  قوله تـَُنوُف موضض يف جبا  طي

 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة بفتح التاء ا وفيما سيبيت.2)
 ( يف التكملة : الِغر ُة.3)
 ( يف اللسان : أبو زايد.4)
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َوَنِدٍس ا وَحُذٍر وَحِذٍر ا إذا َحَذَ  وَفِطَن ا نـََقَلُه ابُن َعّباٍد  َنُدسٍ  ا ِمثحر ثَِقفٌ و  ثـَُقفٌ  قاُلوا أَيضــــاً :و  أَِمرٍي ا َلِقيٌف ا مثرُ 
 ِلقِّيٌف. ثِقِّيفٌ  يـَُقا  : رجرٌ  ِسكِّيٍت ا ا مثر ثِقِّيفٌ  فهو ثـَُقفَ و  ا قا  :

بن منصوِر بن ِعْكَرَمةَ بِن َخْصفَةَ بن قَْيِس َعْياَلَن ، وقد  نكأَِميٍر : أَبو قَبِيلٍَة ِمن َهَواِزَن ، واْسُمه قَِسيُّ بُن ُمنَبِِّه بِن بَْكِر بِن َهَوازِ  ، ثَِقيفٌ و

ُل أََكثَُر ، قال ِسيبََوْيه : وأَما قَْولُُهم : هذه ثَِقيفٌ  يكون ، فعلَى إِراَدةِ الَجَماَعِة ، َوإِنما قال ذلك ِلغَلَبَِة التَّْذِكيِر َعلَيه ،  ثَِقيفُ  اْسماً ِلْلقَبِيلَِة ، واألَوَّ

ا ال يُقَال فيه : ِمن بَنِي فاُلٍن.وهو م  مَّ

ِل قَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب :  قلُت : ومن اأْلَوَّ

ٍب  َي أَم  َوهـــــــــــــــــــح اَلقـــــــــــــــــــِ ُر َأنح تـــــــــــــــــــُ َؤمـــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــــُ  تـ

ٍة      فــــــــــَ لــــــــــَ خــــــــــح تح  (1)مبــــــــــَِ عــــــــــَ مــــــــــَ تــــــــــَ يــــــــــفُ ِإَذا اجــــــــــح قــــــــــِ  ثــــــــــَ

  
َكةً ، ثَقَفيٌّ  هوو  قال ِسيبََوْيِه : وهو على غيِر قِياٍس. ، ُمَحرَّ

يٍن ، ثَِقيفٌ  َخلٌّ و يٌف. ثَِقفَ و ثَقَُف ثَقَافَةً  َوقد َحاِمٌض ِجدًّا ، األَِخيَرةُ َعلَى النََّسِب : : َكأَِميٍر : وِسّكِ  ، وهذا ِمثْل قَْولِهم بََصٌل ِحّرِ

ً و  َكْلِب :نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوأَْنَشد وهو ِلعَْمٍرو ذي ال َصاَدفَهُ ، َسْمعاً : كَسِمعَهُ  ، ثِقفَهُ ثَْقفا

ا  ِإمـــــــــــــــ  وين فـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ قـــــــــــــــَ ثــــــــــــــــح وين  تــــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ تــــــــــــــــُ اقــــــــــــــــح  فـــــــــــــــَ

فح فــــــــــــِإنح      قــــــــــــَ َن اَبِد  أَثـــــــــــــح َروح وحَف تـــــــــــــَ (2)َفســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اِغُب : بِبََصِرِه لِحْذٍق في  أَو أَْدَرَكهُ  ابُن ُدَرْيٍد ، (3)قاله  أَو َظِفَر به ، قَالَهُ اللَّْيُث ، أََخَذهُ ، في َمْوِضعِ كذا : ثَِقفَهُ  أَو قالَهُ ابُن فَاِرٍس ، زاد الرَّ

ُز به فيُْستَْعَمُل في اإِلْدَراِك وإن لم يُكْن معه َر قَْولُه تعالى :  ثَقَافَةٌ  النََّظِر ، ثم قد يُتََجوَّ  (4) (َواقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ )، وبُكّلِ ذِلك فُّسِ

 .(6) (َمْلُعوِننَي أَيْ َنما ثُِقُفوا ُأِخُذوا َوقُ تُِّلوا تَ ْقِتيالً )، وقال تعالَى :  (5) (تَ ثْ َقَفن َُّهْم يف احْلَْربِ  فَِإّما)وقال تعالَى : 

ا َحاَوَرْت أُمَّ  «فما أَُعلَّمُ  ثَقَافٌ و إِنَّي َحَصاٌن فما أَُكلَُّم ،»قَوُل أُّمِ َحِكيٍم بنُت عبِد الُمطَِّلِب :  َومنه ، كَسَحاٍب : فَِطنَةٌ ، ثَقَافٌ  اْمَرأَةٌ و قَالَْت ذِلَك لمَّ

 َجِميٍل اْبنَةَ َحْرٍب.

إِلَى أَْن تَقَوَم  الثِّقَافُ و الثَّقَفُ  إَِذا َملََك اثْنَا َعَشَر ِمْن بَنِي َعْمِرو ْبِن َكْعٍب َكانَ » الحديُث : ومنهُ  كِكتَاٍب : اْلِخَصاُم واْلِجاَلُد ، ، الثِّقَافُ و

 .«السَّاَعةُ 

َماحُ  : الثِّقَافُ و ى بِِه الّرِ ُم بِها الشَّيْ  ما تَُسوَّ احِ يُقَّوِ مَّ اِس والرَّ َء اْلُمعََوجَّ ، وقال أَبو نَقَلَهُ اْلَجْوَهِريُّ ، وكذِلك اْلِقِسيُّ ، وهي َحِديَدةٌ تكوُن َمَع اْلقَوَّ

َِّسُع ِلْلقََوِس ، وتُ  الثِّقَافُ  َحنِيفَةَ : راعِ ، في َطَرفَِها َخْرٌق يَت ْدَخُل فيه َعلَى ُشُحوبَتَِها ، ويُْغَمُز منها حيُث يُْبتَغى أَْن يُْغَمُز ، : َخَشبَةٌ قَِويَّةٌ قَْدَر الذِّ

َماحِ إِاّل َمْدُهونةً َمْملُولَةً ، أو َمْضُهو َحةً ، والعََدُد :َحتَّى تَِصيَر إلى ما يُراُد منها ، وال يُْفعَُل ذِلَك باْلِقِسّيِ وال بِالّرِ ،  أَثِْقفَةٌ  بَةً على النَّاِر ُملَوَّ

 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لعَْمِرو بِن ُكْلثُوٍم : ثُقُفٌ  والجمُع :

افُ ِإَذا عـــــــــــــــَ    قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــث َبز تح  ال ا اِشـــــــــــــــحَ  هبـــــــــــــــَِ

ا      فـــــــــــَ ج  قــــــــــــَ فِ َتشـــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــِّ ثــــــــــــَ مـــــــــــُ ا الـــــــــــح يـــــــــــنـــــــــــَ بـــــــــــِ  واجلـــــــــــَح

  
َوايَةُ بعَد  اَغانِيُّ : اإِلْنَشاُد ُمَداَخٌل ، والّرِ تْ »قال الصَّ  « :اْشَمأَزَّ

مح وَ  هـــــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــــــح واًن  َولـــــــــــــــــــــ  ًة َزبـــــــــــــــــــــُ وحَزنـــــــــــــــــــــَ  َعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

تح      تح أََرنـــــــــــــــ  بـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ًة إذا انــــــــــــــــح وحَزنـــــــــــــــَ  َعشـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 ... (7)َنُشج  
 إلى آخِره.

 ، بالفَتْحِ. ثَْقفٌ  أَو هو اْلواقِِديُّ  َضبََطه هكذا عنههللارضي بُن َعْمِرو بِن ُشَمْيٍط اأْلََسِديُّ : َصَحابِيٌّ ، ثِقافُ و

ْمِل : الثَّقَافُ و  وُهَو ِمن ِقْسَمِة ُزَحَل. (8)فَْرٌد َوَزْوجاِن وفَْرٌد ، هكذا ُصوَرتُه  ِمن أَْشَكاِل الرَّ
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الً إِلَى أََسٍد ، ، وقد نََسبَهُ  ثِقَافٌ  ، وهو الذي تَقَدََّم ، ِذْكُرهُ ، وقال اْلَواِقِديُّ فيه : إنَّ اْسَمهُ  عنههللارضي بُن َعْمٍرو اْلعَْدَوانِيُّ ، بَْدِريُّ ، ثَْقفُ و  أَوَّ

 وثانِياً إِلَى َعْدَواَن ، وهما َواِحٌد ، وُربََّما

__________________ 
 املخلفة : الطري  وراء اجلبر.وَ  ويرو  : أم عمرو.«  لفة»وابألصر  98/  1( عن ديوان اهلذليا 1)
 قدر لكم أن تصادفوين فاقتلوين.يقو  : إن « فإن أثقفتموين»ويرو  :  114/  3( ديوان اهلذليا 2)
 وانظر اللسان.« قا »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .«فاقتلوهم»وابألصر  191( سورة البقرة اآية 4)
 .57( سورة األنفا  اآية 5)
 .61( سورة األحزاب اآية 6)
 ابلتاء.« تشج»( يف التكملة : 7)
 .( صورته يف القاموس :8)
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ما اثحناِن ا فـََتَبم رح. َتِبُه عَل  َمنح ال َمعحرَِفَة له ابلّرِجاِ  وأَنحَساهِبم ا فَيُظن  َأهن   َيشح
لُ  ، عنههللارضي اْستُْشِهَد ِبأُُحٍد. أَْو بَِخْيبَرَ  ، عنههللارضيبن َعّمِ أَبي أَُسْيد السَّاِعِدّيِ ،  الّساِعِديّ  بن اْلبََدنِ  بُن فَْرَوةَ  ثَْقفُ و أَو ُهو  أََصحُّ  واألَوَّ

َدةِ ، وهو اأْلََصحُّ  ثَْقٌب ، بِاْلبَاءِ  بِن محمِد بِن ُعَماَرةَ بِن القَدَّاحِ األَْنَصاِريُّ النَّسَّابَةُ ، وُهو أَْعلَُم النَّاِس  (2)، كما قَالَهُ عبُد الرحمِن  (1)الُمَوحَّ

دَ   ةِ أَيضاً.بأَْنَساِب األَْنَصاِر ، وقد ذُِكَر في الُمَوحَّ

اَغانِيُّ ، وأَْنَشَد قَْوَل عمٍرو ِذي الَكْلِب ، علَى هذا الَوْجِه : أي : قُيَِّض ِلي ، علَى َما لَم يَُسمَّ فَاِعلُهُ : ، أُثِْقْفتُهُ و  نَقَلَهُ الصَّ

ا  ِإمـــــــــــــــ  وين فـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ قـــــــــــــــِ ثـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ وين  تـ لـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ تـ ـــــــــــــــح اقـ  فـــــــــــــــَ

ِإنح      فح فـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح َن اَبِد  أُثـ َروح ـــــــــــــــَ وحَف تـ  فســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .(3)هكذا َرَواهُ ، وقد تقدَّم إِْنَشاُدهُ عن الَجْوَهِرّيِ بِِخالِف ذلك 

ر لكم أَْن تُصَ  اَغاِنيُّ ، قال السُّكَِّريُّ في َشْرِحه : يقوُل : إِن قُّدِ فَاقتُلُونِي ، ويُْرَوى اِدفُونِي قلُت : والذي في ِشْعِر َعْمٍرو هو الذي ذكَره الصَّ

 قَاتِلُهُ ، فاْجتَِهُدوا فَإِنِّي ُمْجتَِهٌد. [فإِني]: َظِفْرتُْم بِي فَاْقتُلُونِي فَمن أَْظفَْر به منكم  أُثِْقْفتُُمونِي ، (4)منكم ، َويُقَال  أَثْقَْفهُ  ، أي : من« أَثْقَفْ  وَمن»

ً و اهُ ، ثَقَّفَهُ تَثِْقيفا َمهُ ،  : َسوَّ ى ، وشاِهُدهُ قَْوُل عمِرو بِن ُكْلثُوٍم الذي تقدَّم. ، أي : ُمثَقَّفٌ  ومنه : ُرْمحٌ َوقَوَّ ٌم ُمَسوًّ  ُمقَوَّ

ً و ُمثَاقَفَةً  ، ثَاقَفَهُ و اِغُب :ِء ، وفِْعِلِه. قال الَوالفََطانَِة ، وإِْدَراِك الشَّيْ  ، كنََصَرهُ : َغالَبَهُ فَغَلَبَهُ في الِحْذِق ، فَثَِقفَهُ  : ثِقَافا  هو ُمْستَعَاٌر.وَ  رَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ّمِ : الِحْذُق والفَطانَةُ. الثُّقُوفَةُ و ، بالَكْسِر ، الثَّقَافُ   ، بالضَّ

ناَعةَ في أَْوَحى ُمدَّةٍ : أَْسَرْعُت أَْخَذهُ. ثَِقْفتُ  ُسْرَعةُ التَّعَلُِّم ، يُقال : (5) [وهو]َء الشَّيْ  ثَِقفَ  يقال :وَ   الِعْلَم والّصِ

ةِ في نَْحِو ُمَسابِقٍَة. مثاقَفَةً  ثَاقَفَهُ وَ  الحِ ، وهو ُمحاَولَةُ إَِصابَِة الِغرَّ  : اَلَعبَهُ بالّسِ

 بالسَّْيِف ، قال : الثِّقَافَةِ  َحَسنُ  ُمثَاِقفٌ  ، وهو الُمثَاقَفَةِ  لِ فاُلٌن ِمن أَهْ  ، بَكْسِرهما : العََمُل بالسَّْيِف ، يقال : الثِّقَافَةُ و الثِّقَافُ وَ 

ا وَ  هــــــــــــــــــــــــَ ُروقـــــــــــــــــــــــــِ ض بــــــــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــــــــح َبن  لـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــــَ

اُف      ـــــــــــــــــَ ي وِّ َأســـــــــــــــــــــــــــــــح فح يف اجلـــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــِ اق ـــــــــــــــــَ ث
ُ

 املـــــــــــــــــ

  
 .أَثْقَفَُهمْ  فكان فاُلنٌ  تَثاقَفُواوَ 

 : الِخَصاُم واْلِجالِد. الثَّْقفُ وَ 

كما في  ؟إِالَّ على يَِدكَ  تَثَقَّْفتُ و وتَْوقِيفُك ما كنُت َشْيئاً ، وهل تََهذَّْبتُ  تَثِْقيفُكَ  يُب والتَّْهِذيُب ، يُقَال : لو ال: التَأْدِ  التَّثِقيفُ  ِمن الَمَجاِز :وَ 

 األَساس.

 مع الفاءِ  فصل اجليم
: َضْرٌب  الَجأْفُ  لُغَةٌ في َجأَثَهُ ، وقال اللْيُث : ذَعَرهُ ، وأَْفَزَعهُ ، َجأَفَهُ و لُغَةٌ في َجعَفَهُ ، قال الَجْوَهِريُّ : ، كَمنَعَهُ ، َصَرَعهُ ، َجأَفَهُ  : [جأف]

ً  ِمن الفََزعِ والَخْوِف ، َّفَهُ تَْجئِيفا عِ : كَجأ اُج يَِصُف َجَملَهُ ويَُشبُِّهه بالثَّْوِر الَوْحِشّيِ الُمفَزَّ  قال العَجَّ

طــــــــــــــــــًا  جِي اَنشــــــــــــــــــــــــــــــــِ َبن  حتــــــــــــــــــَح اكــــــــــــــــــَ ب فــــــــــــــــــَ  جمــــــــــــــــــَُ

امـــــــــــــــــُ      فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  َوقـ ِه مـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــِ ي ـــــــــــــــــَوشـــــــــــــــــــــــــــــــح  َدر عـــــــــــــــــًا ب

  
 قال الشاعِر : الشََّجَرةَ : قَلَعََها ِمن أَصِلَها ، َجأَفَ و

مح  َبهنــــــــــــــ ُ اُح كــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــّرِم ُم ال هــــــــــــــُ ــــــــــــــ  بـ كــــــــــــــَ وحا تــــــــــــــَ ــــــــــــــ   َول

ٌر      تَ َنــــــــــــــــَح بَفــــــــــــــــح ُه أو َأَثحَبُ  جــــــــــــــــَ ولــــــــــــــــَ  ُأصــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 كذلَك َجعَْفتَُها فاْنَجعَفَْت.قال ابُن اأْلَْعَرابِّيِ : أي اْنقَلَعَْت وَسقََطْت ، وَ  ، فَاْنَجأَفَتْ 
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يَّاُح ، ، اْلجئّافُ و حاحِ ، ُجئِفَ  َحكاهُ أَبُو ُعبَْيٍد ، وقد : اْلَجائُِع ، الَمْجُؤوفُ و كَشدَّاٍد : الصَّ  الَمْذُعوُر ، أَيضاً : الَمْجُؤوفُ و كعُنَِي ، كما في الّصِ

َحاحِ أَيضاً. اْلَجأْفِ  أََشدَّ  ُجئِفَ  وقد  ، كما في الّصِ

__________________ 
 ( يف أسد الغابة : والصحيح ثقب أو ثقيب.1)
 ( يف أسد الغابة : عبد  .2)
 .. وإن أثقف 114/  3( كذا ابألصر وهي نف  الرواية الجي تقدمت ا ومثلها رواية الصحاح َويف الديوان 3)
 .«ويقا  أثقفتموين اخل كذا ابألصر َولعر فيه سقطاً ا فليحررقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( زايدة عن اللسان.5)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : َصَرَعهُ ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : اْجتَأَفَهُ 

فح و  طــــــــِ َو  الــــــــنــــــــ  كــــــــح وحاًل بــــــــه يــــــــُ وا قـــــــــَ عــــــــُ مــــــــَ تــــــــَ  اســــــــــــــــــــــح

يــــــــــه      لــــــــــَ لــــــــــَ  عــــــــــَ ــــــــــح تـ ــــــــــُ نح يـ اُد مــــــــــَ كــــــــــَ فح يــــــــــَ ئــــــــــِ تــــــــــَ   ــــــــــَح

  
 ال فَُؤاَد له. ، كُمعَظٍَّم : ُمَجأَّفٌ  ، كغَُراٍب : الَخْوُف ، وَرُجلٌ  الُجَؤافُ وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ُكوَرةٌ ِمن ُكَوِر َكْرماَن. ، أَْهَملَهُ الجماَعةُ ، وقال األَْزَهِريُّ : َجتَْرفُ  : [جترف]

ْل ذِلك. عنههللارضي (2)، وقد َسبََق للُمَصنِّف في التاِء أَنََّها ِمن ُكَوِر َكْرماَن ، فُتَِحْت في ِخالفَِة ُعَمَر  (1)قلُت : ولَعَلَّهُ َمْقلُوُب ِجيَرْفَت   ، فتأَمَّ

ً  ، َكَمنَعَهُ ، َجَحفَهُ  : [جحف] ً وَ  قََشَرهُ ، : َجْحفا  ِء الكثيِر.: ِشدَّةُ الَجْرِف ، إِاّل أنَّ الَجْرَف للشَّيْ  الَجْحفُ  أََخَذهُ ، وقيل :وَ  َجَرفَهُ ، : َجَحفَهُ َجْحفا

 َجَحفَ  َوكذلك َماَل ، علَى غيِره : َمعَهُ  َجَحفَ و بِِرْجِله : َرفََسهُ بها حتى يَْرِمَي به ، ءَ الشَّيْ  َجَحفَ  َوقال ابُن ُدَرْيٍد : َجَمعَهُ ، لنفِسه : َجَحفَهو

 الُكَرةَ  َجَحفَ و وهذا تَْكراٌر مع ما َسبََق لَه. لنَْفِسِه : َجَمعَ  َجَحفَ و َوكذِلَك الَمْشُروبَ  َغَرَف ، أي له الطَّعَاَم : َجَحفَ  له ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ :

 َخَطفََها. ِمْن َوْجِه األَْرِض :

حاحِ :و عن ابن األَْعَراِبّيِ ، َوَسِط اْلَجْفنَةِ : الثَِريُد يَْبقَى في  (3) ، كَصبُورٍ  اْلَجُحوفُ و ْلُو التي  :اْلَجُحوفُ  في الّصِ اْلَماَء ، أي تَأُْخذُهُ  تَْجَحفُ  الدَّ

 وتَْذَهُب به.

ثيَن. كَشدَّاٍد : َمَحلَّةٌ بِنَْيَسابُورَ  الَجّحافُ و  نُِسَب إِليها بعُض الُمَحّدِ

افِ  أَبُوو تَِميٍم  َواسُم العَّجاجِ عبُد هللا ، وُكْنيَتُه أَبو الشَّْعثَاِء : َراِجٌز من بني َسْعِد بِن مالِك بِن َسْعِد بِن َزْيِد َمنَاةَ بنِ  اجِ ،: ُرْؤبَةُ بُن العَجَّ  الَجحَّ

 .«ع ج ج»وفي « ر أ ب»، تَقَدَّم نََسبُه في 

َحابِيُّ  َوْهُب بُن َوْهٍب السَُّوائِيُّ  ال :َويُقَ  َوْهِب بن َعْبِد هللا ، ُكْنيَةُ  ، كُجَهْينَةَ : ُجَحْيفَةَ  أَبُوو  هللا رسول تُُوفِّيَ  ، عنههللارضي الصَّ

 .الصَّحابةِ  ِمن بالكوفة مات َمن آِخرُ  وهو ، عنههللارضيبَْيَت الماِل لعلّيٍ  وَوِليَ  ، ُمَراِهقٌ  وهو وسلمعليههللاصلى

اَغانِيُّ ، : اْلِقْطعَةُ ِمن السَّْمِن ، الَجْحفَةُ و  : الَجْحفَةُ و َوهِذه عن ُكَراعٍ ، بَِقيَّةُ اْلَماِء في َجَوانِِب اْلَحْوِض ، ويَُضمُّ ، أَيضاً : اْلَجْحفَةُ و نَقَلَهُ الصَّ

 ِمن األَْرِض : إذا َخَطفََها. َجَحفَها بغَْيِر هاٍء ، َوقد كالَجْحفِ  اللَِّعُب بالُكَرةِ ، ، الَجْحفَةُ و عن تُْخَمٍة ، ِشْبهُ اْلَمغَِص في اْلبْطنِ 

ّمِ : ما ، الُجْحفَةُ و  : الُجْحفَةُ و النَّْزُف باْلَكّفِ أَو باإِلنَاِء ، باالْجتَِحافِ  َوالُمَرادُ  ، االْجتَِحافِ  ِمن َماِء اْلبِئِْر ، أو بَِقي فيها بَْعدَ  اْجتُِحفَ  بالضَّ

نَاِء ال يَْملَُؤهُ ،اْليَسيُر ِمن  النُّْقَطةُ ِمن  : الُجْحفَةُ و : أي ليسْت َمأْلَى ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ُجْحفَةٌ  يُقال : أَتَى بقَْصعٍَة ليس فيها إِالَّ  الثَِّريِد في اإْلِ

واُب في قَْرِن الفاََلةِ ، وَ  اْلَمْرتَعِ في قَْوِز اْلفَالةِ ، قَْرنَُها : َرأُْسَها وقُلَّتَُها التي تَْشتَبِهُ الِمياهُ ِمن َجَوانِبَِها َجمعاَء فال يَْدِري هَكَذا في النَُّسخِ ، والصَّ

 .ُجَحفٌ  وهذا عِن ابِن األَْعَرابِّيِ ، َوالجمُع : اْلغَْرفَةُ ِمن الطَّعَاِم ، او ِملُء اْليَِد ، الُجْحفَةُ و اْلقَاِرُب أيَّ الِمياِه منه أَْقَرب بَِطَرفَِها ،

وكانَْت قَْريَةً َجاِمعَةً ، على اثْنَْيِن وثََمانِيَن ِمياَل ِمن َمّكةَ  ، عنهماهللارضيكما جاَء في َحِديِث ابِن َعبَّاٍس ،  ِميقَاُت أَْهِل الشَّأِْم ، ( :4) الُجْحفَةُ و

ى َمْهيَعَةَ  َوفي بَْعِض النَُّسخِ : وكانَْت به ، ، ِم ، وهو الصَّواُب ،  (5) فَنََزَل بها بَنُو َعبِيل «ى عـ ه» كما تقدَّم في وكانْت تَُسمَّ كأَِميٍر بالالَّ

َوهم ِمن َولَِد ِعْمِليِق بِن  وكان أَْخَرَجُهم اْلعََماِليُق ، بِن َعْوِص بن ِإَرَم ، وهم إِْخَوةُ َعادٍ  وفي بعٍض : بنو ُعبَْيٍد ، كُزبَْيٍر ، بالدَّاِل ، وهو َغلٌَط ،

يَتِ  فَاْجتََحفَُهمْ  ، الُجحافِ  ِمن يَثِْرَب ، فَجاَءُهْم َسْيلُ  إَِرمَ اَلَوَذ بِن   قال ابُن ُدَرْيٍد : هكذا َذَكَرهُ ابُن الَكْلبِّيِ ، وقال غيُره : ، اْلُجْحفَةَ  ، فَُسّمِ

يَتْ  أْجَحفَ  قَْريَةٌ تَْقُرُب ِمن ِسيِف البَْحِر ، الُجْحفَةُ   .ْحفَةً جُ  السَّْيُل بِأَْهِلَها ؛ فَُسّمِ

__________________ 
 .«جريفت»( ضبطت عن معجم البلدان 1)
 خطب.« عثمان»وابألصر « جريفت»( عن معجم البلدان 2)
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 ( ضبطت يف نسخ التهذيب بضم اجليم وصوهبا  ققه عن اللسان َوالقاموس بفتحها.3)
 ( يف الصحاح : ُجحفة بدون ألف والم.4)
 .«بنو عقير»وسينبه عليها الشارح. ويف معجم البلدان عن ابن الكليب : « بنو ُعبَـيحدٍ »:  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر 5)
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ّمِ ، ومثلُه في التَّْبِصيِر للحافِظ ، و ، كِكتَاٍب ، باليََمِن ، ِجَحافٍ  َجبَلُ و اَغانِيُّ في العُبَاِب ، وَوقََع في التَّْكِملَِة َضْبُطهُ بالضَّ هو هَكذا َضبََطهُ الصَّ

صَّواُب ال
ا قَِدْمتَُها ، فَأََجْبتُهُ. (2)، قال الحافُِظ : شاِعٌر ُمعَاِصٌر ، من أَْهل تَِعزَّ َطاَرَحنِي بأَبياٍت  الُجَحافِيُّ  ، ومنه الفَِقيهُ إِسماِعيلُ  (1)  لَمَّ

 عن أبي عمٍرو : نَقَلَه الجوهري ، جعَلَه اسماً له. كغُراٍب : الَمْوتُ  الُجَحافُ و

ُجلُ  : الُجحافو اِجِز : ، َمْجُحوفٌ  َمْشُي البَْطِن َعن تَُخَمٍة ، والرَّ حاحِ والتَّْهِذيِب ، وأَْنَشَد قَْوَل الرَّ   كذا في الّصِ

و  كـــــــــــُ ٌة َتشـــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــَ افَ أَرحفـ حـــــــــــَ صح  اجلـــــــــــُ بـــــــــــَ قـــــــــــَ  الـــــــــــح

صح      مـــــــــــُ قـــــــــــُ ـــــــــــح نح مـــــــــــَ ِّ ال َاُ مـــــــــــِ ـــــــــــح مح أَل وُدهـــــــــــُ لـــــــــــُ  جـــــــــــُ

  
ُجُل ، َكعُنَِي. ُجِحفَ  : َوَجٌع يأُْخذ عن أَْكِل اللَّْحِم بَْحتاً ، َوالقَبَُص : عن أَْكِل التَّْمِر ، وقد الُجَحافُ  قيَل :وَ   الرَّ

 ٍء ويَْجُرفُه ويَْقِشُره ، َوكذِلك ُجَراٌف ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال اْمُرُؤ القَْيِس :ُكلَّ شيْ  يَْجَحفُ  : ُجحافٌ  َسْيلٌ و

رٌ  فــــــــــــــَ ا كــــــــــــــَ ي   هلــــــــــــــََ َمســــــــــــــــــــــــــــِ اِة الــــــــــــــح فــــــــــــــَ  َكصــــــــــــــــــــــــــــَ

َرَز عـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا      ـــــــــــــح افٌ ِ  أَبـ حـــــــــــــَ رح  جـــــــــــــُ  ُمضـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ِة : ٍء ،يَْذَهُب بكّلِ َشيْ  َشِديدٌ  : ُجَحافٌ  َمْوتٌ و مَّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشد لِذي الرُّ

فـــــــــــــازٍَة و  نح مـــــــــــــَ جِي مـــــــــــــِ تح اَنقـــــــــــــَ طـــــــــــــ  نح ختـــــــــــــََ ائـــــــــــــِ  كـــــــــــــَ

نح وَ      مح َز   عــــــــــنــــــــــهــــــــــا مــــــــــِ افِ كــــــــــَ حــــــــــَ اِدرِ  جــــــــــُ قــــــــــَ َ
 املــــــــــ

  
إِنََّما فََرْضُت »قَال ِلعَِدّيٍ :  حديُث ُعَمَر : َومنه أَْفقََرتْهُ اْلَحاَجةُ ،و أَْذَهبَْت َمالَهُ ، بِِه اْلفَاقَةُ : أَْجَحفَتْ و َذَهَب ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، بِِه : أَْجَحفَ و

 .«بهُم اْلفَاقَةُ  أَْجَحفَتْ  ِلقَْومٍ 

 بآِخَرتِِه. أَْجَحفَ  ماِء ، َمن آثََر الدنياقال بعُض الُحكَ وَ 

. بِِه أَْيضاً : قَاَربَهُ ، وَدنَا ِمْنهُ ، أَْجَحفَ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ا ،يُقَال : َمرَّ الشَّيْ  ً و ُء ُمِضرًّ  بالطَِّريِق : َدنَا منه ، ولم يَُخاِلْطهُ. أَْجَحفَ  ، أي : ُمقَاِرباً ، ويُقَال : ُمْجِحفا

ً و بالقَْوِم ، أي : تَْستَأِْصلُهم. تُْجِحفُ  ؛ ألَنََّها الدَّاِهيَةُ  كُمْحِسنٍَة : ، ُمْجِحفَةُ الو اٍر :  َومنه اْستَلَبَهُ ، : اْجتََحفَهُ اْجتَِحافا أَنَّهُ دَخل علَى أُّمِ »حديُث َعمَّ

ضاَعةِ ـ  َسلََمةَ   .«اْبنَتََها َزْينََب ِمن ِحْجِرَها فاْجتََحفَ ـ  وكان أََخاَها ِمن الرَّ

. الثَِّريَد : َحَملَهُ بِاألََصابِعِ الثَّاَلِث ، اْجتََحفَ و  نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ

 فاً.التي ذََكَرَها الُمَصنُِّف آنِ  الُجْحفَةُ  بالَكّفِ ، أو باإِلناِء ، وما بَِقَي منه ِهيَ  َماَء اْلبِئِْر : نََزَحهُ ونََزفَهُ  اْجتََحفَ و

خذُوا اْلعََطاَء َما َكاَن َعَطاًء ، » الَحِديث :ومنه والسُّيُوفِ  َوَوقََع في العُباِب : بِاْلِقِسّيِ ، تَنَاَوَل بَْعُضُهْم بَْعضاً بِاْلِعِصّيِ ، في القتاِل : تََجاَحفُواو

 تَقاتَلُوا َعلَى الُمْلِك. ، يُِريُد : إذا «قَُرْيٌش اْلُمْلَك بَْينَُهْم فاْرفُُضوهُ  تََجاَحفَتْ  فإَِذا

َواِلجِ  َدْحَرُجوَها ، اْلُكَرةَ بينُهْم : تََجاَحفُواو  .(3) وتََخاَطفُوَها بِالصَّ

اعِ »قَْوُل اأْلَْحنَِف :  به ، َومنه َجاَحفَ  َوكذا َزاَحَمهُ ، : إذا ُمَجاَحفَةً  َجاَحفَهُ  يُقَال :و  .«بها يَْوَم الِوْردِ  يَُجاِحفُونَ  يإِنََّما أَنا ِلبَنِي تَِميٍم كعُْلبَِة الرَّ

 َدانَاهُ. الذَّْنَب : َجاَحف قال ابُن فاِرٍس :و

 َكِكتَاٍب : اْلِقتَاُل. ، الِجَحافُ و

 قال العَّجاُج :

َت   و  َحافُ َكاَن َما اهح  هَبحَرَجا اجلِح
 بَْينَُهم ، يُِريُد به القَتَْل. التَّجاُحفُ  يْعنِي ما َكَسَرهُ 

حاحِ :و قَْت ، : الِجَحافُ  في الّصِ ْلُو فََم اْلبِئِْر فَيَْنَصبَّ َماُؤَها ، وُربََّما تََخرَّ اِجُز : أَْن تُِصيَب الدَّ  قال الرَّ
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اِف  نــــــــــــــَ يِن مــــــــــــــَ ُو بــــــــــــــَ تح َدلــــــــــــــح مــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  قــــــــــــــد عــــــــــــــَ

ِن      ا عـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ رحغـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــِومَي فـ افِ ت حـــــــــــــَ  اجلـــــــــــــِ

  
 َرُك َعلَيه :* ومّما يُْستَدْ 

 السَّْيُل الَواِدَي : قََشَرهُ. اْجتََحفَ و ِء واْجتَِرافُهُ ،: أَْخذُ الشَّيْ  الُمَجاَحفَةُ 

 اْلُكَرةَ : َخَطفَها. اْجتََحفَ وَ 

 ، بالفَتْحِ : أَْكُل الثَِّريِد. الَجْحفُ وَ 

__________________ 
 ( وقيده ايقوت ابلضم والتخفيف ا أيضا.1)
 .«من أهر هنر طاب حيايت أببيات»املطبوعة الكويتية ا والعبارة ابألصر ( عن 2)
 ( يف التهذيب واللسان والتكملة : ابلصواجلة.3)
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ْرُب بالسَّْيِف ، ومنه قَْوُل الشاعر : الَجْحفُ و  أَيضاً : الضَّ

ِوي وَ  تـــــــــَ انِ اَل َيســــــــــــــــــــــح فـــــــــَ حـــــــــح فُ  اجلـــــــــَح حـــــــــح رِيـــــــــَدٍة  جـــــــــَ  ثـــــــــَ

فُ وَ      حــــــــــــــح ارِمِ  جــــــــــــــَ َ  صــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــَ ــــــــــــــح ُرورِيٍّ أِبَبـ  حــــــــــــــَ

  
 الُمَزاَحَمةُ في الَحْرِب ، والُمَزاَولَةُ في اأْلَْمِر. بالَكْسِر : الِجَحافُ و قال أَبو َعْمٍرو ،

 عنه : كَجاَحَش. َجاَحفَ وَ 

 باأْلَْمِر : قاَرَب اإِلْخالَل به. أَْجَحفَ وَ 

 .بهم فاُلٌن : َكلَّفَُهم َما ال يُِطيقُونَ  أَْجَحفَ وَ 

ةٌ باْلَماِل. ُمْجِحفَةٌ  َسنَةٌ وَ   ، ُمِضرَّ

 بهم الدَّْهُر : اْستَأَْصلَُهم. أَْجَحفَ وَ 

 بالقَْوِم قَتاْلً َوإِْفَساداً لأْلَْمَواِل. تُْجِحفُ  : التي الُمْجِحفَةُ  قيَل : السَّنَةُ وَ 

 ، كُجَحاٍف. َجاِحفٌ  العَُدوُّ بِِهْم ، والسماُء والسَّْيُل ، أو الغَْيُث : َدنَا منهم ، وأَْخَطأَُهم ، وَسْيلٌ  أَْجَحفَ وَ 

افٌ وَ  افُ  ، كَشدَّاٍد : اسُم رجٍل من العََرِب َمعروٌف ، َويقال : َجحَّ ِم. الَجحَّ  بالالَّ

افيُّ  القاضي أَبو أحمد َجْعفَُر بُن عبد هللاوَ  . 341قُتَِل بِبَلَْنِسيَةَ سنة ،  الَجحَّ َشاِطيُّ  َذَكَره الرُّ

 قلُت : وهو نِْسبَةٌ إلى الَجّدِ ، أو إلى َمْوِضعٍ بالغَْرِب ، َويبعُد أَن يكوَن َمْنُسوباً إلى َمَحّلٍ بنَْيَسابُوَر.

ّمِ ، والتَّْخِفيِف ، محمُد بُن عبِد هللا وَ  اِزيَّ ، وعنه الحاكُم َوغيُره ، مات سنة  (2) لُجَحافيُّ ا بن أَبِي الَوِزيِر التَّاِجرُ  (1)بالضَّ سمع أبا حاتٍم الرَّ

 ، وهو ابُن ِإْحَدى وتِْسِعين َسنَةً. 341

افُ وَ  ّيِ اْلَحَسنّيِ ، من َولَ  الَجحَّ ّسِ اٍد : لَقَُب محمِد بن جعفِر بن القاِسِم بن عِلّيِ بِن عبِد هللا بِن محمِد بِن القاسم الرَّ ه إِبراهيُم بُن الَمْهِدّيِ دِ ، كَشدَّ

ٍد بن الحسن بن محمد بِن َحيّاَن بِن محمدٍ  افُ  بِن أَحمَد بِن يحيى بِن القاِسِم بِن يحيى بِن ُعلَيَّان بِن الَحَسِن بن ُمَحمَّ ، َعِقبُهُ باْليََمِن َساَدةٌ  الَجحَّ

 ُعلَماُء بُلَغاُء ُشعََراُء ُوَزَراُء أَُمَراُء.

اَغانِيُّ في العُبَاِب ، وأَْوَرَدهُ في التَّْكِملَِة ِمن غيِر َعْزٍو  ، كَجْعفٍَر ، فُ الَجْخدَ  : [جخدف] ، فقَاَل : أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوصاِحُب اللَِّساِن ، والصَّ

ْخمُ  هو جاِل. النَّبِيُل الضَّ  أي : ِمن الّرِ

. ّمِ  قلُت : وكذلك الُجَحاُف ، بالضَّ

، ثّم قام  َجِخيفُه أَنَّه نَاَم وهو جاِلٌس حتى ُسِمع»ديُث ابِن عمَر : ه حنَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ومن ، كأَِميٍر : اْلغَِطيُط في النَّْوِم ، اْلَجِخيفُ  : [جخف]

أْ  ُوِت إِالَّ في هذا «فَصلَّى ولم يَتََوضَّ أي  أََشدُّ ِمْنهُ ، هو َصْوٌت ِمن الَجْوفِ  أَو الحديِث ، قال الَجوَهِريُّ ، قال أَبو ُعبَْيٍد : ولم أَسَمْعهُ في الصَّ

 ِمن الغَِطيِط.

جلُ  َجَخفَ  بالفَتْح ، يقال : أي : كالَجْخِف فِيِهَما ، مع الِخفَِّة ، الطَّْيشُ  : الَجِخيفُ و ً و َجْخفا الرَّ  : إذا َغطَّ َوَطاَش. َجِخيفا

وُح ، قال أَبُو َزْيٍد : ِمْن أَسماِء النَّْفِس :و عن أَبي َعمٍرو ، النَّْفسُ  : الَجِخيفُ و وُع ، َوالَخلَُد ، الرُّ ،  الَجِخيفُ و هكذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه الرُّ

 ، أي : في تَاُموِرَك وُروِعَك. َجِخيِفك يقال : َضْعهُ في

ُكلُّهم نَقَلُوا عن أَبي وَ  ُء الكثيُر ، وفي اللَِّساِن : الكثيُر :التَّْكِملَِة وفي العُبَاِب : الشي كذا في الَجْيُش اْلَكثِيُر ، : الَجِخيفُ  قال أَبو عمٍرو :و

ْل ذِلك.  عمٍرو ، فتَأَمَّ

اَغانِيُّ ، كُكتٍُب ، .ُجُخفٌ  اْلقَِصيُر ، ج : : الَجِخيفُ و لٌَط ، والصَّواب : التََّكبُُّر ، كما هكذا في النَُّسخِ ، وهو غَ  الُمتََكبُِّر ، : الَجِخيفُ و نَقَلَه الصَّ

 هو في سائِر األُُصوِل هكذا ؛ فإِنَّه َمْصَدٌر كما سيَأِْتي.

. َصْوُت بَْطِن اإْلْنَساِن ، : الَجِخيفُ و اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ
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ً  واْقتََصَر الَجوَهِريُّ علَى الثانِي ، ، كنََصَر ، وَضَرَب ، وَسِمَع ، َجَخفَ و ً و بالفَتْحِ ، ، َجْخفا كأَِميٍر : أي تَكبََّر ، َوكذِلَك َجفََخ ، علَى  ، َجِخيفا

ا ِعْنَده ، : َجَخَف َجِخيفَا القَْلِب ، كما في الّصحاحِ ، وقيل :  نَقَلَه الَجوَهِريُّ ، َوأَْنَشَد ِلعَِدّيِ بن َزْيٍد الِعبَاِدّيِ : اْفتََخَر بِأَْكثََر ِممَّ

 َ مح حبـــــــــــِ َد أَرَاهـــــــــــُ عـــــــــــح ِد   بــــــــــــَ مح مـــــــــــح هـــــــــــِ يـــــــــــفـــــــــــِ خـــــــــــِ  جـــــــــــَ

ا      عــــــــــــَ رتحُ َواقــــــــــــِ فــــــــــــَ ه الــــــــــــح ُم ِإذح َمســــــــــــــــــــــــــ  رَاهبــــــــــــُُ (3)غــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 ( يف اللباب :  مد بن عبد   بن  مد بن أيب الوزير.1)
 . نسبة إىل َجحاف سكة بنيسابور ا وتقدم ضبطها بتشديد ا اء... ( ضبطت يف اللباب نصا بفتح اجليم2)
 قا  أبو عبيد : وقوله بعد جخيفهم يعين بعد سوادهم وكثرهتم.« القرُت واقضُ »( يف الصحاح املطبوع : 3)
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اَغانِيُّ : والنَّْوُم َغْيُر الغَِطيِط ، نَاَم ، : َجَخفَ  قال أَبو عمٍرو :و  اْلتَفَتَ  إِذِ  عنههللارضي قَْوُل ُعَمرَ و ، تََهدَّدَ  : إذا َجَخفَ  قال غيُره :و قال الصَّ

ً  : فقَالَ  ، عنهماهللارضي َعبَّاٍس  ابن إلى ً  قال ابُن األَثِيِر : ويُْرَوى : أْي : فَْخًرا فَْخًرا ، وَشَرفاً َشَرفاً ، ، َجْخفاً َجْخفا ، بتَْقِديِم الفاِء علَى  َجفخا

 القَْلِب.

ُ  (1)التَّْكِملَِة كفَِرح  ظاهُره أَنَّه بالفَتْحِ ، وَوقََع في ، الَجْخفَةُ و  ، بالَكْسِر. ِجَخافٌ  َوالَجْمُع : القَِصيَرةُ اْلقَِضيفَةُ ، : الَمْرأَة

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

افٌ  ، كغَُراٍب : التََّكبُُّر ، ورجلٌ  الُجَخافُ   ، كَشدَّاٍد ، مثل َجفَّاخ : صاحُب فَْخٍر وتََكبٍُّر ، حكاه يَْعقُوُب في الُمْبَدِل. َجخَّ

اٌخ ، وهو َغلَْط. ةُ تَقوُل : َجخَّ  قلُت : والعامَّ

 : التََّكبُُّر واالْفتَِخاُر. الَجْخفَةُ وَ 

 ، كَسِفينٍَة : القَِصيَرةُ ، كما في العُبَاِب. الَجِخيفَةُ وَ 

ً  ِمن َحّدِ َضَرَب ، يَْجِدفُهُ َجَدفَهُ  : [جدف] ً  الطَّائِرُ  َجَدفَ  قال الِكَسائِيُّ :و نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وإِْعَجاُم الذَّاِل لُغَةٌ فيه ، قََطعَهُ ، : َجْدفا  يَْجِدُف ُجُدوفا

حاحِ َوهو ِمن َحّدِ َضَرَب أَيضاً ، كما َضبََطه ابُن ُدَرْيٍد ، و ، ّمِ ، كذا في الّصِ ،  (2) الَجْدفُ  الطَّائِرُ  َجَدفَ  نُِقَل عن الِكَسائِّيِ أنَّ مصدرَ بالضَّ

ْل : ّي ِلْلفََرْزَدق : كأَنَّهُ يَُردُّ َجنَاَحْيِه إلى َخْلِفهِ  فََرأَْيتَه طاَر وهو َمْقُصوصٌ  كذا في اللَّساِن ، فتَأَمَّ   وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

يِن وَ  ُروعـــــــــَ ـــــــــَ دًا َأنح يـ الـــــــــِ شـــــــــــــــــــــــَ  خـــــــــَ ُت َأخح نـــــــــح وح كـــــــــُ   لـــــــــَ
ريحَ      ُه غـــــــــــــَ َواٍف رِيشـــــــــــــــــــــــــــُ رحُت بـــــــــــــِ طـــــــــــــِ اِدفِ لـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

  
ْقِر ، ومنه قَوُل الشاِعِر :وَ   قيل : هو أَن يَْكِسَر ِمن َجنَاَحْيِه َشْيئاً ، ثم يَِميَل عنَد الفََرِق ِمن الصَّ

َدر ابً  رًا مـــــــــــُ قـــــــــــح اِر صـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ ُ  اِبأَلشـــــــــــــــــــــــــح اقـــــــــــِ نـــــــــــَ  تــــــــــــُ

ِر وَ      قـــــــــح َة الصـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــفـــــــــَ اَر  خـــــــــِ بـــــــــَ َت حـــــــــُ ِدفُ أَنـــــــــح   ـــــــــَح

  
يَ  وِمْنهُ  قال األَْصَمِعيُّ : : َجنَاَحاهُ ، ِمْجَدافَاهُ و قال الَجْوَهِريُّ : قال ابُن ُدَرْيٍد : هو بالدَّاِل َوالذَّاِل َجِميعا ، لُغَتَاِن  السَِّفينَِة ، ِمْجَدافُ  ُسّمِ

 الطَّائُِر ، وقال أبو عمرو : َجَدفَ  بها ، ُمْشتَقٌّ ِمن (3)السَِّفينَِة : َخَشبَةٌ في َرأِْسَها لَْوٌح َعِريٌض يَْدفَُع  افُ ِمْجدَ  فَِصيَحتَان ، وفي الُمْحَكِم :

حُ  َجَدفَ و الطَّائُِر ، َجَدفَ  به :  تَْجدف السََّماُء بِالثَّْلجِ  َجَدفَتِ   :قال أَبو الِمْقَداِم السُّلَِميُّ و ، وهو الُمْرِديُّ والِمْقَذُف والِمْقَذاُف ، بالِمْجَدافِ  الَمالَّ

 ، والذَّاُل لُغَةٌ فيه. (4) َرَمْت بِهِ  إذا

ُجُل : َضَرَب بِاْليََدْيِن ، َجَدفَ و الرجُل : َضَرَب باْليَِد ، ولم يَِزْد أَْكثََر من ذِلك ، والذي يْظَهُر أنَّ َمْعنَاه اإلْسَراُع في  َجَدفَ  وفي العُبَاِب : الرَّ

َكُهَما ، ويُدّل لذِلك قْوُل اْلفَاِرِسّيِ  ُجَل إِذا أَْسَرَع في ِمْشيَتِِه َضَرَب بِيََدْيِه وَحرَّ ُجُل في ِمْشيَ  َجَدفَ   :الَمْشيِ ، وذِلَك أنَّ الرَّ تِِه : أَْسَرَع ، وأَما الرَّ

 أي : أَو هو اإِلْنَساُن : هِذه بالذَّاِل ، وَضبََطهُ اْلفَاِرسيُّ بالدَّاِل الُمْهَملَِة ، َجَدفَ  الطَّائُِر ، وقال في َجَدفَ  اإِلْنَساُن مع َجَدفَ  أَبو ُعبَْيٍد فإِنَّه َذَكرَ 

ْوِت في الُحَداءِ  : الَجْدفُ  ِة يصف حماًرا : ومنه قَْولُ  تَْقِطيُع الصَّ مَّ  ِذي الرُّ

َوٍة  لــــــــح اَء قــــــــِ بــــــــَ قــــــــح َن حــــــــَ غــــــــح ا ضــــــــــــــــــــــِ هــــــــَ نـــــــــح اَف مــــــــِ  إذا خــــــــَ

وحِت      َن الصــــــــــــــــــــــ  اٍ  مــــــــِ حــــــــَ لــــــــح َ ا حبــــــــِ َداهــــــــَ (5جــــــــاِدفِ حــــــــَ
 

  
ً  الظَّْبيُ  َجَدفَ و َر َخْطَوهُ  : َجْدفا . : َجَواِدفُ  وِظبَاءٌ  في الَمْشيِ ، قَصَّ اَغانِيُّ  قَِصاُر الُخَطى ، نَقَلَهُ الصَّ

ْيِن : قَِصيُرُهَما ، ُدوفُ َمجْ  هوو َزاِر ، قال َساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : َمْجُدوفُ  َوكذا : اْلُكمَّ  اليَِد َواْلقَِميِص ، واإْلِ

ِة  يـــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــِ ُدوفِ كـــــــــحـــــــــَ جـــــــــح َ
ا  املـــــــــ هـــــــــَ يـــــــــطـــــــــَ َن لـــــــــِ  َزيـــــــــ 

وُم      ــــــــــُ ت ٌك وكــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــِ ِض أَزحٌر حــــــــــَ ــــــــــح ب ــــــــــ  ــــــــــنـ َن ال (6)مــــــــــِ
 

  
 أي : القََوائِِم ، ومنه قَْوُل اأْلَْعَشى يذكر قَْيَس بَن َمْعِدي َكِرَب : : َمْقُطوُع اأْلََكاِرعِ  َمْجُدوفٌ  ِزقٌّ وَ 

نح  ـــــــــــَ مـــــــــــا ي ـــــــــــَ َدامـــــــــــَ  ف ـــــــــــ  ـــــــــــن َدُه ال ـــــــــــح ن دًا عـــــــــــِ اعـــــــــــِ ـــــــــــَ  ق

ٍر      وكـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ  مبـــــــــــــــــــُ ؤح ك  يــــــــــــــــــــُ ُدوفِ فـــــــــــــــــــَ  جمـــــــــــــــــــَح
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 ، وَرَواهُ األَْزَهِريُّ بالدَّاِل والذَّاِل ، قال. وَمْعنَاُهَما الَمْقُطوُع ، وَرَواهُ أَبو ُعبَْيٍد : َمْنُدوف ، (7)هكذا رَواهُ اللَّْيُث 

__________________ 
 ( ضبطت اللفظة يف التكملة ضبرت حركات ا واألصر كاللسان.1)
 واألصر كاللسان.« اجلُُدوف»( يف التهذيب : 2)
 .( يف اللسان : ُتدفض3)
 . وخذفت  دف وختذف... ( يف التهذيب عن أيب املقدام : جدفت4)
 ء كجذبه.َوجاء فيه شاهداً عل  قوله : وجذف الشي (جذف)واملثبت عن الديوان واللسان « ضغن حقباء فلوة»( ابألصر : 5)
 واملثبت كرواية اللسان. َوفسرها : ابإلزار القصري.« اجملدوف»بد  « امذوف»برواية :  231/  1( ديوان اهلذليا 6)
 .« ذوف»( صرح يف اللسان أن الليث رواه 7)
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ِر. مح ُن ابخلَح َ ح
َقاُء امل وَكُر : السِّ

ُ
 وامل
 الَجَدافَاةُ و َوالُحَواَسةُ ، والُحبَاَسةُ.عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، قال : كذلك الغُنَاَمى ، والغُْنَمى ، واألُبالَةُ ،  كُحبَاَرى ، ، الُجَدافَىوَ  َمْمُدوَدةً ، اْلَجَدفَاءُ و

 َوأَنشد : الغَنِيَمةُ ، َوهِذه عن أَبي َعْمٍرو : ،

ربّاهح و  عـــــــــــــــــــــــــــًا قـــــــــــــــــــــــــــِ دح َألاَن رَافـــــــــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــــــــــــــــــَ

َواهح      هــــــــــــــح َ  يـــــــــــــــَ يــــــــــــــح ِرُف ا ــــــــــــــَح   ولــــــــــــــَ عــــــــــــــح  اَل يـــــــــــــــَ

  

 (1) َجَدافَاهح َكاَن لََنا َلم ا أََت  

َكةً : اْلقَْبُر ، اْلَجَدفُ و  قال الَجْوَهِريُّ : وهو إِْبَداُل اْلَجَدِث. ، ُمَحرَّ

اُء : العََرُب تُْعِقُب بين الفاِء والثاِء في اللُّغَِة ، فيقولون : انتهى ، وقال ابُن ِجنِّي في  (2) اأْلَْجَدافُ و وَجَدٌث ، وهي األَْجَداثُ  َجَدفٌ  قال الفَرَّ

نَاَعِة : إِنَّ  ا بأَنَّهُ ال يُْجَمُع َعلىِسّرِ الصَّ ْوِض ، وأَثْبََت َجْمعَهُ في َكالِم ُرْؤبَةَ ،  أَْجدافٍ  ه من باب اإْلْبَداِل ، وُمْحتَجًّ ، وقد تَعَقَّبَهُ السَُّهْيِليُّ في الرَّ

 َوقال : الذي نَْذَهُب إِليه أَنَّهُ أَْصٌل ، وأَطاَل في البَْحِث ، كذا نَقَلَهُ َشْيُخنَا.

 قلُت : وبيُت ُرْؤبَةَ الذي أَشاَر إِليه ، هو قَْولُهُ :

ارِي مــــــــــــــض  جــــــــــــــَ َدافِ لــــــــــــــو كــــــــــــــان َأحــــــــــــــح  اأَلجــــــــــــــح

َوايف      ِه الـــــــــــعـــــــــــَ ومـــــــــــِ رحثـــــــــــُ و عـــــــــــلـــــــــــ  جـــــــــــُ فـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ (3)تـ
 

  
كةً : َجَدفٌ و . ع ، ، ُمَحرَّ اَغانِيُّ  نقَلَهُ الصَّ

، قال :  (ََلْ يُْذَكِر اْسُم هللِا َعَلْيهِ )فقال الفُوُل ، وما  ؟همَطعَامُ  َكانَ  َما:  الِجنُّ  اْستَْهَوتْهُ  الذي الَمْفقُودَ  َسأَلَ  أَنَّه عنههللارضيفي حديث عمر و

 َما اَل يُغَطَّى ِمَن الشََّراِب. ، قال الَجْوَهِريُّ : وتَفِسيُره في الحديِث أَنَّهُ  الَجَدفُ  فقَاَل : ؟وما كاَن َشَرابُُهمْ 

َوقال ُكَراٌع : ال يُْحتَاُج َمَع أَْكِلِه  نَبَاٌت بِاْليََمِن يُْغنِي آِكلَهُ عن ُشْرِب اْلَماِء َعلَيه ، إِنَّهُ  َويُقَال : أَو َما ال يُوَكى ، قلُت : وهو قَْوُل قَتَاَدةَ ، وَزاَد :

بُِل  ِرّيِ :إِلَى ُشْرِب ماٍء ، وعبارةُ الَجْوهَ  فَتَْجَزأُ بِِه ال يَْحتَاُج الذي يأُْكلُه أَْن يَْشَرَب َعلَيِه الماَء ، وعباَرةُ الُمْحَكِم : نَباٌت يُكوُن باليََمِن تَأُْكلُهُ اإْلِ

ّي : وَعلَيه قَْوُل َجِريٍر :  َعِن اْلَماِء ، وقال ابُن بَّرِ

اًل  مح َبصــــــــــــــــــــــَ ريِهـــــــــِ وا يف صــــــــــــــــــــــِ لـــــــــُ عـــــــــَ وا ِإَذا جـــــــــَ انـــــــــُ  كـــــــــَ

ٍح      الــــــــِ نح مــــــــَ دًا مــــــــِ عــــــــَ نـــــــــح َووحا كــــــــَ تـــــــــَ وامُث  اشــــــــــــــــــــــح َدفــــــــُ  جــــــــَ

  
قد َذَهَب  : لم أَْسَمْعهُ إِالَّ في هذا الحديِث ، وما جاَء إِالَّ وله أَْصٌل ، ولِكْن َذَهَب َمْن كان يَْعِرفُهُ َويَتََكلَُّم به ، كما الَجَدفُ  : (4)قال أَبو عمٍرو و

 َرْغَوةٍ ، أَو ِمن َزبٍَد ، أَو (5) َما ُرِمَي به عن الشََّرابِ  ، وهو القَْطُع ، كأَنَّهُ أَراد : الَجْدفِ  ل بعُضهم : هو ِمنٌء َكثِيٌر ، وقاِمن َكالِمهم َشيْ 

 كأَنَّهُ قُِطَع ِمَن الشََّراِب فَُرِمَي به ، قال ابُن األَثِيِر : كذا َرَواهُ الَهَرِويُّ عن القُتَْيبِّيِ. قَذًى ،

َهاُم ، اْلَمَجاِدفُ و . : الّسِ اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

َجاِل ، قال الشاعُر : : القَِصيرُ  األَْجَدفُ و  ِمن الّرِ

ا  هـــــــــَ لـــــــــِ َنســـــــــــــــــــــــح ـــــــــِ رٌي ب ا َبصـــــــــــــــــــــــِ رَاهـــــــــَ غـــــــــح بيف ِلصـــــــــــــــــــــــُ   ـــــــــُِ

ُف      ـــــــــــِّ ي ـــــــــــَ نـ ا حـــــــــــُ رَاهـــــــــــَ ـــــــــــٌة أِلُخـــــــــــح ي فـــــــــــِ َدفُ حـــــــــــَ  َأجـــــــــــح

  
 أَُجْيِدُف أَْحنَُف. الَحْربِيُّ َرِحَمهُ هللا تعالَى :قالَهُ اللَّْيُث : َوَرَواهُ إِبَراِهيم 

ْوُت في اْلعَْدِو ، اْلَجَدفَةُ و ٌء ،: قُِطَع ِمن أُذُنَِها َشي َجْدفَاءُ  َشاةٌ و َكةً : اْلَجلَبَةُ ، والصَّ . ، ُمَحرَّ اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

يواِن ، قال ياقُوُت : كأَنَّهُ َجْمُع َجَدٍث ، وهو  َحاِء ، كأَْسُهمأَْو أَْحُدٌث ، بال بالثَّاِء ، ، أو أَْجُدٌث ، أَْجُدفٌ و َرَوى األَِخيَرتَْيِن السُّكَِّريُّ في َشْرحِ الّدِ

ُل الُهَذِليُّ : (6) ع القَْبُر ، وقد ذكر في المثلثة :  بالِحَجاِز ، قال الُمتَنِّخِ

__________________ 
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 وروايته : 67/  2ملرداس الدبريي ( الرجز يف اجلمهرة منسوابً 1)
 . .. ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألان رافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ... فــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــان ملــــــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــــــاءان    
  

 يف اللسان جدف : قد ألان.وَ 

 فيه يف مادة قرب : ملا ألان.وَ 

 يف مادة رمض : جاء فالن رامعاً قرباه.وَ 

 يف التهذيب :وَ 

 . .. لــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــد ألين رامــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ال يـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــرف ا ـــــــــــــــــــــــــ  وال يـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــواه    

  

 جاءين جدافاهفكان د إذ 

 .«قوله : واألجداف ا سب  له أنه ال  مض إاّل عل  أجداث ا ويؤيده ما بعده»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 واملثبت عن الديوان.« عل  جرمي»( ابألصر 3)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : قا  أبو عبيد.4)
 ( يف التهذيب : ما يُرم  من الشراب.5)
 (.ع)أي معروف ا وعل  هامشه عن نسخة أخر   (م)( يف القاموس 6)
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رحٍ   اِف عـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ ُدٍث فـــــــــــــــنـــــــــــــــِ ُت أبَِجـــــــــــــــح َرفـــــــــــــــح  عـــــــــــــــَ

اِط      مـــــــــــــَ رِي الـــــــــــــنـــــــــــــِّ بـــــــــــــِ حـــــــــــــح اٍت كـــــــــــــتـــــــــــــَ اَلمـــــــــــــَ (1)عـــــــــــــَ
 

  
ً َجدََّف  يُقَاُل منه : : اْلُكْفُر بِالنِّعَِم ، التَّْجِديفُ  قال األَْصَمِعيُّ :و وَصاُحوا ، َجلَّبُوا أي : أَْجَدفُواوَ  فُوا ، كذا في الّصحاحِ : يُقَال : الَ  تَْجِديفا  تَُجّدِ

فُوا الَ »في الحديث : و قَالَهُ األَُمِويُّ ، ونَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، اْستِْقاَلُل َعَطاِء هللا تَعَالَى ، هو أَو بِأَيَّاِم هللا ، ، أي ال  «هللِا تَعالى (2)بِنِْعَمِة  تَُجّدِ

 لُّوَها ، وقد َجَمَع أَبو ُعبَْيٍد بْيَن القَْولَْيِن ، وأَْنَشَد :تَْكفُُروَها َوتَْستَقِ 

رَبحُت ومل وَ  ينِّ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ دِّفح لـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــِ  ُأجـــــــــــــــــــــَ

ا وَ      يــــــــــــــنــــــــــــــَ ُة َأو لــــــــــــــِ ايــــــــــــــَ ربحُ غــــــــــــــَ (3)كــــــــــــــاَن الصــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
قال :  ؟: أيُّ اْلعََمِل َشرٌّ  وسلمعليههللاصلى ُسئَِل رسوُل هللاو فيقولُوَن : نَْحُن بَِشّرٍ ، قيل : هو أَْن يُْسأََل القَْوُم وهم بَخْيٍر : كيف أَْنتُْم :و

 التَّجِديفِ  وَحِقيقَةُ  التَّْجِديفُ  َشرُّ الحِديثِ »قال َكْعُب األَْحبَاِر : وَ  أَْن تَقُوَل : ليَس ِلي ، وليَس ِعْنِدي ، قال : ؟التَّْجِديفُ  قالوا : وَما التَّْجِديفُ »

 نِْسبَةُ النَّْعَمِة إِلَى التَّقَاُصِر.

 عليه ، قالَه أَبُو َزْيٍد. ُمَضيَّقٌ  َعلَيه : أي لََمْجُدوفٌ  َوفي اللَّسانِ  َعلَيه العَْيُش ، كُمعَظٍَّم ، لَُمَجدَّفٌ  إِنَّهُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُح بالسَِّفينَةِ  َجَدفَ  ً  الَمالَّ  : العُنُُق ، علَى التَّْشبِيِه ، قال : الِمْجَدافُ وَ  ،، عن أَبي عمٍرو  َجْدفا

َدافِ أِبَتـحَلِض  ِ  الذ َنبح  الحِمجح  َذاي 
 : السَّْوُط ، لُغَةٌ نَْجَرانِيَّةٌ ، يأْتِي في الذَّاِل. الِمْجَدافُ وَ 

 اليََدْيِن : بَِخيٌل ، وكذلك إذا كان َمْقُطوَعُهَما. َمْجُدوفُ  َرجلٌ وَ 

ُ  َجَدفَتِ وَ  . َجَدفَ و : َمَشْت ِمْشيَةَ الِقَصاِر ، تَْجِدفُ  الَمْرأَة ُجُل في َمْشيِِه : أَْسَرَع ، نَقَلَهُ اْلفَاِرسيُّ  الرَّ

ً  : [جذف]  اْنَجَذفَ و ، َكأَْجَذفَ  بَجنَاَحْيِه ، الطَّائُِر : أَْسَرعَ  َجَذفَ و نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبِي َعْمٍرو ، والدَّاُل لُغَةٌ فيه ، قََطعَهُ  : َجَذفَهُ يَْجِذفُهُ َجْذفا

الظَّْبيَةُ  َجَذفَتِ  قِيل :و وبالدَّاِل كذِلك ، َصاِر ،الَمْرأَةُ : َمَشْت ِمْشيَةَ اْلقِ  َجَذفَتِ و قال ابُن ُدَرْيٍد : وأَكثُر ما يكوُن ذِلَك إذا قُصَّ أََحُد الَجنَاَحْيِن ، ،

َرِت اْلَخْطَو ، والَمْرأَةُ :  عن ابِن َعبَّاٍد. ، َكأَْجَذفَتْ  قَصَّ

 ، واْقتََصَر اللَّْيُث علَى الُمْهَملَِة. (4)َوقد تقدَّم في الدَّاِل ، َوهكذا َرَوى اأْلَْزَهِريُّ قَْوَل األَْعَشى بالَوْجَهْيِن  : اْلَمْقُطوُع اْلقَوائِِم ، الَمْجذُوفُ و

السَِّفينَِة  ِمْجَذافُ  ، وقوله : معروٌف ، فيه نََظٌر ، وكان األَْولَى أن يقوَل : ِمْجَذافُ  معروفَةٌ ، هكذا في النَُّسخِ ، َواألَْولَى السَِّفينِة : م ِمْجَذافَةُ و

 علَى الدَّاِل.ما يُْدفَُع بها ، أو ما أَْشبََهه ، أو إَِحالَتُه 

اَغانِيُّ : . قال الصَّ  والدَّاُل اْلُمْهَملَةُ لُغَةٌ في اْلُكّلِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َر قَْوُل الُمثَقِِّب العَْبِدّيِ يَِصُف نَاقَةً : الِمْجَذافُ   : السَّْوُط ، قَالَهُ أَبو الغَْوِث ، وبه فُّسِ

ّرَِ   اُد ِإنح حـــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــــَ اتـــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــَ َذافــــــــــــــــــــُ ح  جمـــــــــــــــــــِ

دِ      يــــــــــــــَ ا والــــــــــــــح اهتــــــــــــــَِ نــــــــــــــَ ثـــــــــــــــح ن مــــــــــــــَ ر  مــــــــــــــِ نحســـــــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

  
 لها ، انتهى. أي : فهو َعلَى التَّْشبِيِه. كالِمْجَذافِ  السَّْوُط ، َجعَلَهُ  قال : ؟ِمْجذافُها قال الَجْوَهِريُّ : ُسئَل أَبو الغَْوِث : ما

ُجُل في َمْشيِِه : أَْسَرَع ، نَقَلَهُ الَجْوهَ  َجَذفَ وَ  السََّماُء  َجَذفَتِ و َء : َكَجَذبَهُ ، َحَكاهُ نَُصْيٌر ،الشَّيْ  َجَذفَ و ، تََجذَّفَ  ِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد ، وكذلكالرَّ

 بالثَّْلجِ : َرَمْت به ، لُغَةٌ في الذَّاِل.

ً  : [جرف] حاحِ ، َذَهَب به ُكلِِّه ،  : أياألَِخيَرةُ عن اللِّْحيَانِّيِ  ، بفَتِْحِهما ، َجْرفَةً و ، َجَرفَهُ يَْجُرفُهُ َجْرفا أََخَذهُ  : َجَرفَهُ  أو أَو ُجلِِّه ، كما في الّصِ

 أَْخذاً َكثِيًرا.
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ينَ  َجَرفَ و ً  الّطِ ً  عن َوْجِه األَْرِض ، َكَسَحهُ  : َجْرفا فَهُ تَْجِريفا فَهُ و ، كَجرَّ فَتْهُ و السُّيُولُ  َجَرفَتْهُ  يُقَاُل : ، تََجرَّ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد  تََجرَّ

 ٍء :لبعِض بني َطيِّي

__________________ 
 قا  أبو سعيد : أجدث ونعاف عر  هي مواضض. 18/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( يف النهاية : بنعم  .2)
 ( يف التهذيب :3)

 كان الصرب عادة أوليناوَ 
 يف اللسان جزم :وَ 

 لــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــين مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــت ومل أجــــــــــــــــــــــــــّزم وَ 

ـــــــــــــــــــــــاوَ      ـــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــي  كـــــــــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــــــادة أول

  

 عل  هذه الرواية فال شاهد يف البيت ا واملثبت كاللسان هنا.وَ 

 .«مذوف»( مل يرد بيت األعش  يف التهذيب إال يف الذا  املعجمة وقد تقدم عن اللسان أن الذي رواه الليث يف البيت 4)
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َواِدُث  ِن ا ــــــــــــــــَح كــــــــــــــــُ يِن فــــــــــــــــِإنح تــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ر فـ  جــــــــــــــــَ

يَنح زاَِيدِ      ابــــــــــــــــح كــــــــــــــــًا كــــــــــــــــَ الــــــــــــــــِ م أََر هــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــلــــــــــــــــَ

  
 به. ُجِرفَ  وهو : ما ، كِمْكنََسٍة : اْلِمْكَسَحةُ ، اْلمْجَرفَةُ و

حاحِ ، وهو َمجاٌز ، : اْلَمْوُت اْلعَامُّ  اْلَجاِرفُ و :  اْلَجاِرفُ  الطَّاُعونُ  َوقال اللَّْيُث : الطَّاُعوُن ، : الَجاِرفُ و يَْجتَِرُف ماَل القَْوِم ، كذا في الّصِ

يَ  (1)الذي نََزَل بأَْهِل الِعَراِق  ً  َذِريعاً ، فَُسّمِ حاحِ : كَجْرفِ  النَّاسَ  َجَرفَ  ، َجاِرفا : َطاُعوٌن كان في َزَمِن ابِن  فُ الَجارِ وَ  السَّْيِل ، وفي الّصِ

بَْيِر ، اِمِت  الكثيرُ  : اْلمالُ  اْلَجْرفُ  هو َمَجاٌز ، قال ابُن األَْعَرابِّيِ :و اْلقَْوُم ، َمالَ  تَْجتَِرفُ  ُشْؤٌم ، أَْو بَِليَّةٌ  : اْلَجاِرفُ  قال اللَّْيُث :و الزُّ ِمن الصَّ

 َوالنَّاِطِق.

 َوأَْنَشَد : اْلِخْصُب ، واْلَكألُ اْلُمْلتَفُّ ، : الَجْرفُ  قال أَيضاً :و

 ومَححٍ  َهيحَكرِ  َجرحفٍ يف ِحب ٍة 
ْسَمُن اإِلبُِل  معها َوَرُق يَبِيِس البَْقِل ، فتَ قال : واإِلبُِل تَْسَمُن عليها ِسَمنًا ُمْكتَنِزاً ، يعني علَى الِحبَِّة ، وهو ما تَنَاثََر ِمن ُحبُوِب البُقُوِل ، واْجتََمعَ 

 عليها.

عن أَبي  الَجَسِد ، في َجِميعِ  ِسَمةٌ في الفَِخِذ ، أَو نَقَلَُهَما أَبو علّيٍ في التَّْذِكَرةِ ، َواْقتََصَر أَبو ُعبَْيٍد َعلَى الفَتْحِ ، وقال : بَِهاٍء ويَُضمُّ ، ، الَجْرفَةُ و

 َزيٍد.

ْهِزَمِة تَْحَت اأْلُذُِن ،ُوِسَم به ،  أي بَِعيٌر َمْجُروٌف : يُقَال :و ّي وأَْنَشد لُمْدِرٍك : أو ُوِسَم باللِّ  وهذا نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

اِرُض  عـــــــــــــَ ُروفـــــــــــــاً يــــــــــــــُ ٌة  جمـــــــــــــَح زَامـــــــــــــَ ُه خـــــــــــــِ تـــــــــــــح نــــــــــــــَ  ثــــــــــــــَ

ِه رَأح ُ      بـــــــــــِ الـــــــــــِ َت حـــــــــــَ ٍر حتـــــــــــَح َن َحشـــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــَبن  ابـــــــــــح

  
أَْن يُْقَشَر  هوو ِلْهِزَمةُ البَِعيِر ، تُْجَرفَ  أَنْ  (2) الَجْرفَةُ  : البَِعيُر الَمْوُسوُم في اللْهِزَمِة َوالفَِخِذ ، وقال أَبو علّيٍ : الَمْجُروفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :وَ 

ِمن َغْيِر أَْن  َوفي اللَِّساِن : ُدوَن أَْنِفهِ  بَِعير ُدوَن أُذُنِِه ،ِجْلَدهُ فُيُْفتََل ثُمَّ يُتَْرَك فَيَِجفَّ ، فيكوَن َجاِسياً ، كأَنَّهُ بَْعَرةٌ ، أو أَْن تُْقَطَع ِجْلَدةٌ ِمن َجَسِد الْ 

ْهِزَمِة ، وففي الفَِخِذ خا الَجْرفَةُ  َوقيل : تَبِيَن ، ةً : أَْن تُْقَطَع ِجْلَدةَ ِمن فَِخِذِه ِمن َغْيِر بَْينُونٍَة ، ثم تُْجَمُع ، وِمثْلَُها في األَْنِف واللِّ حاحِ :صَّ  ي الّصِ

ْلَدةٌ ، وتُْجَمُع في الفَِخِذ ، كما تُْجَمُع علَى في األَنِف ، تُْقَطُع جِ  (3)، بالفَتْحِ : ِسَمةٌ ِمن ِسَماِت اإِلبِل ، وهي في الفَِخذ بَمْنِزلَِة القَْرَمِة  الَجْرفُ 

ّمِ َوالفَتْحِ ، ُجْرفَةٌ  وذِلك اأْلَثَرُ  اأْلَْنِف ،  ، أو الُجْرفُ  قال ِسيبََوْيه : اْستَْغنَْوا بالعََمِل َعِن اأْلَثَِر ، يَْعِني أَنَُّهم لو أَراُدوا لَْفَظ اأْلَثَِر لَقَالُوا : ، بالضَّ

 الُمْشِط واْلِخبَاِط ، فَاْفَهْم.، ك الِجَرافُ 

كذا هو بالفَتْحِ كما يْقتَِضي إِْطاَلقُهُ ، وَضبََطهُ في التَّْكِملَِة كفَِرَحٍة ، وكذا في العُْمَدةِ ، ومثلُه في  ، َجْرفَةٌ  أَْرضٌ  قال بعُض أَْعَراِب قَْيٍس :و

 .َجْرفٌ  َوَرُجلٌ  ، َجْرفٌ  ، وقِْدحٌ  َجْرفٌ  ُعودٌ  *وكذلك :َواْختِالٌف ، قال  (4)فيها تَعادى  مْختَِلفَةٌ  العُبَاِب : أي

يَأْتِي علَى الطَّعَاِم ُكلِّه ،  أَُكوٌل ِجداً ، أي : ُجَرافٌ  وَرُجلٌ  ٍء ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ : قال :أي : يْذَهُب بِكّلِ َشيْ  ، َكغَُراٍب : ُجَحاٌف ، ُجَرافٌ  َسْيلٌ و

 ْكِل ، ال يُْبِقي َشيئًا ، وهو َمَجاٌز ، قال َجِريٌر :وفي الُمْحَكِم : َشِديُد اأْلَ 

ٌض  اشــــــــــــــــــــــِ َن جمـــــــــَُ يـــــــــَر : أَيـــــــــح قـــــــــِ زِيـــــــــُر فـــــــــَ َض اخلـــــــــَ  ُوضــــــــــــــــــــــِ

ُه      لــــــــــَ افــــــــــِ حــــــــــَ ا جــــــــــَ حــــــــــَ رَافٌ َفشــــــــــــــــــــــــَ ضُ  جــــــــــُ لــــــــــَ بـــــــــــح  هــــــــــِ

  
 الفََرْزَدَق :قال َجِريٌر يذكر َشبَّةَ بَن ِعقَاٍل ، ويْهُجو  نَُكَحةٌ نَِشيٌط ، : ُجَرافٌ  قيل : َرُجلٌ وَ 

ُم  كـــــــــُ ـــــــــُ ات ـــــــــَ ت ـــــــــَ تح فـ ـــــــــَ ا اَلق َك مـــــــــَ ـــــــــَ ل ـــــــــح ب  َويـ  اي شـــــــــــــــــــــــَ

رِي  وَ      قــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ مــــــــــــــِ ــــــــــــــح رَافٌ ال اِ  جــــــــــــــُ ــــــــــــــِّ ن ريحُ عــــــــــــــِ  غــــــــــــــَ

  
اَغانِيُّ ، وهو َمَجاٌز. كَجاُروٍف ،  نَقَلَهُ الصَّ

 يُْفَرُغ َماُؤه في السُّلَّيِ. : َوادٍ  ُجَرافٍ  ذُوو

ّمِ ، ، ُجَرافُ و اِجِز : ْلَكْيِل ،ويُْكَسُر : َضْرٌب ِمن ا بالضَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للرَّ



11191 

 

َداٍء  َر عـــــــــــــِ يـــــــــــــح رَافِ كـــــــــــــَ ِر  اِبجلـــــــــــــُح قـــــــــــــَ نــــــــــــــح قـــــــــــــَ  : الـــــــــــــح

رِ      يــــــــــَ َهــــــــــح يــــــــــِب األح ثــــــــــِ كــــــــــَ ِر الــــــــــح ثــــــــــح ٍَة مــــــــــِ ربح نح صـــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــِ

  
 الِعَداُء : الُمواالةُ.

يِت :وَ  ّكِ  : ِمْكيَاٌل َضْخٌم. الُجَرافُ  قال ابُن الّسِ

__________________ 
 ( األصر والتهذيب ويف اللسان : نز  ابلبصرة.1)
 ( يف اللسان عنه ابلفتح والضم ا ضبرت حركات.2)
 ( القرمة بفتح القاف وضمها ا قاموس.3)
 .«قوله : تعاد  ا لعله : تعاد  أو ما أشبهه»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«كذلك»بد  : « كذا»وردت ابلكويتية :  (*)
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 الَحِريُص ، وهو َمَجاٌز أَيضاً. النَِّهمُ  قيَل : هوو َوهو َمَجاٌز ، الَمْشُؤوُم ، الرُجلُ  : اْلَجاُروفُ و

افِ  أُمُّ و ْلُو ، والتُّْرُس ، اْلَجرَّ  كما في العُبَاِب. ، كَشدَّاٍد ، الدَّ

ْمِل ، الِجْرفَةُ و  اٍد.نَقَلَهُ ابُن َعبَّ  ، بِاْلَكْسِر : اْلَحْبُل ِمن الرَّ

اْلُخْبِز  ِجَرفُ و ليَس اِلْبِن آَدَم إِالَّ بَْيٌت يُِكنُّهُ ، وثَْوٌب يَُواِري َعْوَرتَهُ ،»ُرِوَي الحديُث :  ، وبهما (1)وكذلك ِحْلقَةٌ  ِمن اْلُخْبِز : كِسْرتُهُ  الِجْرفَةُ و

اَغانِيُّ : «، واْلَماءُ  ، وُشْرُب ماٍء ،  ِجَرفٍ  الَمْذُكوَرةُ بِخَصاٍل ، ولكنَّ الُمَراَد إِْكنَاُن بَْيٍت ، َوُمَواَرةُ ثَْوٍب ، وأَكلُ ليسِت األَْشيَاُء  ، قال الصَّ

 .(2) (َوْسَئِل اْلَقْريَةَ )فحذف ذِلك ، كقَْوِله تعالَى : 

ّمِ : ماٌء باْليََماَمةِ  ، الُجْرفَةُ و  ِلبَنِي َعِدّيٍ. بِالضَّ

 أَْن تُْقَطَع ِمن فَِخِذ اْلبَِعيِر ِجْلَدةٌ وتُْجَمَع علَى فَِخِذِه. : الُجْرفَةُ  فَاِرٍس :قال ابُن و

 َولَْونُه مثُل َحّبِ القُْطِن إذا يَبَِس. : يَبِيُس اْلَحَماِط ، أو يَابُِس اأْلَفَانِي ، كالَجِريِف فيِهَما ، الَجْرفُ  في اللَِّساِن :و

ْدِق ،بِاْلَكسْ  ،( 3) الِجْرفُ وَ   ، نَقَلَهُ ابن َعبَّاٍد. أَْجَرافٌ  َوالَجْمعُ  ِر : باِطُن الّشِ

 اْلَمَكاُن الِذي ال يَأُْخذُه السَّْيُل ، ويَُضمُّ. : الِجْرفُ و

ّمِ : ع ، قُْرَب َمكَّةَ ، ، الُجْرفُ و فََها هللا تعالَى ، كانَْت به َوْقعَةٌ بيَن ُهَذْيٍل  بِالضَّ  وُسلَْيٍم.َشرَّ

ديُث ه ح، ومن عنههللارضيَصلَّى هللا وَسلَّم على َساِكنَِها ، علَى ثاَلثَِة أَْميَاٍل منها ، بها كانَْت أَْمَواُل ُعَمِر  ع ، قُْرَب اْلَمِدينَةِ  أَيضاً : الُجْرفُ و

هَكَذا َضبََطه ابُن اأْلَثِيِر في  «فََجعََل يَْنِسُب القَبَائَِل حتى َمرَّ ببَنِي فََزاَرةَ ،  ِباْلُجْرفِ  نَّاسَ ال يَْستَْعِرضُ  َمرَّ  أَنَّهُ »ـ  عنههللارضيـ  أَبي بَْكرٍ 

اَغانِيُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، قال َشْيُخنَا : والِذي في َمَشاِرِق ِعياٍض أَ  تَْيِن في هذا الَمْوِضعِ ، النَِّهايَِة ، وكذا صاِحُب اْلِمْصبَاحِ ، والصَّ نَّه بَضمَّ

 ففي كالِم الُمَصنِِّف قُُصوٌر ظاِهٌر ، إِْذ أَْغفَلَهُ مع ُشْهَرتِِه.

ثُ  : الُجْرفُ و . الُجْرفيُّ  ع بِاْليََمِن ، منه أَْحمُد بُن إِْبَراِهيَم اْلُمَحّدِ  ، َسِمَع منه ِهبَةُ هللا الِشيَراِزيُّ

 ع : بِاْليََماَمِة. : الُجْرفُ و

حاحِ :و ْرُض الَجبَِل األَْملَس ،عُ  : الُجْرفُ  قال أَبو َخْيَرةَ :و فَتْهُ  َما : الُجْرفُ  في الّصِ  السُّيُوُل ، وأََكلَتْهُ ِمن اأْلَْرِض. تََجرَّ

بَِضَمتَّْيِن ، قَال الَجْوَهِريُّ : ِمثْل  كالُجُرفِ  : ُجُروفٌ وَ  ، أَْجَرافٌ  ج : : ما أََكَل السَّْيُل ِمن أَْسفَِل ِشّقِ الَواِدي والنَّْهِر. اْلُجْرفُ  وفي الُمْحَكِم :

اٌد ، ويحيى ، وَخلٌَف ، ، وقََرأَ بالتَّْخِفيِف ابُن عاِمٍر ، وَحْمَزةُ  (4) (َعلى َشفا ُجُرف  هار  )ُعْسٍر وُعُسٍر ، ومنه قولُه تعالَى :   ج : ، َوَحمَّ

تَْينِ » نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وتَأَِخيُر الُمَصنِِّف ِذْكَر هذا الجمعِ بعَد قوِلِه : ، كِجَحَرةٍ  ِجَرفَةٌ  يَْقتَِضي أَن يَكوَن َجْمعاً له ، وليس كذِلَك ، بل « بَضمَّ

، الِذي َذَكَر ابُن  ُجُروفٍ  ، كُجْحٍر وِجَحَرةٍ ، ففي َكالِمه نََظٌر مع إِْغفَاِلِه عن ِجَرفَةٌ  ، وَجْمُع الُمَخفَّفِ  ، كُطنٍُب وأَْطنَابٍ  أَْجَرافٌ  َجْمُع الُمثَقَِّل :

يِِل إذا نََخَج اْلَماُء في الَواِدي َونَْحِوه ِمن أَْسنَاِد الَمَسا ُجْرفُ  ٌء ، وقاَل غيُره :ِسيَده ، زاَد ابُن ِسيَده : فإِْن لم يكْن ِمن ِشقِِّه فهو َشطٌّ وشاِطي

 .(5)أَْصِلِه فَاْحتَفََرهُ ، فصاَر كالدَّْحِل وأَْشَرَف ، وهو الَمْهَواةُ 

. اْلِحَماُر ، كَجْوَهٍر : ، الَجْوَرفُ و اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

 :َوأَْنَشَد لَكْعِب بن ُزَهْيٍر  الظَِّليُم ، : الَجْوَرفُ  في التَّْهِذيِب : قال بعُضهم :و

ا  هــــــــــَ ــــــــــُ تـ ــــــــــكــــــــــَ رِي تح عــــــــــَ دح اَلنــــــــــَ ي وقــــــــــَ لــــــــــِ َبن  َرحــــــــــح  كــــــــــَ

ُه      تـــــــــــُ وح وحَرفـــــــــــاً َكســـــــــــــــــــــــــَ ا جـــــــــــَ فـــــــــــَ ه َخصـــــــــــــــــــــــــِ رَابـــــــــــُ  أَقــــــــــــح

  
 ، بالقاِف.« َجْوَرقٌ »قال : وهذا تَْصِحيٌف ، والصَّواُب : 

 قلُت : وهَكذا أَْوَرَدهُ ابُن األَْعَرابِّيِ باْلقَاِف ، وقال أَبو
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__________________ 
جرف اخلرب أي كســـــــــــــره الواحدة ِجرحفة ويرو  ابلالم بد  الراء ا وَ  ابألصـــــــــــــر ا والذي يف النهاية واللســـــــــــــان بعد ذكر ا ا ديث التاد :( كذا 1)

 فالصواب أن تكتب : ِجلحَفة.
 .82( سورة يوسف اآية 2)
 ( ضبطت يف التكملة ابلكسر ا ضبرت قلم.3)
 .109( سورة التوبة اآية 4)
يف موضض آخر وَ  ي يف التهذيب : فصار كالدحر وأشرف أعاله ا فإذا انصدع أعاله فهو هاٍر ا وقد جّرف السيُر أسناَده.( كذا ابألصر والذ5)

 .نقر عن ِشر قا  : يقا  : جرف وأجراف وجرفة وهي املهواة
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ِحيِفه الحَعباِس : َمن قَاَله ابلحَفاِء فقد َصح َف ا وقد َأوحَرَدُه الص اَغاين  ا وصاِحُب اللِّس اِن ا يف ُكتُِبِهم ا مض التـ نحِبيِه عَل  َتصح
َصنِِّف هكذا َنَظٌر ال َلحَف .

ُ
 ا ففي ِإيرَاِد امل

 اْلبِْرَذْوُن السَِّريُع. : الَجْوَرفُ و

اَغانِيُّ :  ٍء ، وبِِه ُشبِّهَ البِْرَذْوُن.ُكلَّ َشي اْلُجَراُف يَْجِرفُ  السَّْيلُ  : الَجْوَرفُ و قال الصَّ

ُجُل : أَْجَرفَ  ابُن األَْعَراِبّيِ : قالو  .ُجَرافٌ  اْلَمَكاُن : أََصابَهُ َسْيلٌ  أَْجَرفَ و بالفَتْحِ ، وهو الَكألُ اْلُمْلتَفُّ ، تقدَّم ، الَجْرفَ  َرَعى إِبلَهُ  الرَّ

اِء : ال يَْكِسُب َخْيًرا ، وال يُنَ  ُمَجاَرفٌ  َرُجلٌ  قال اللِّْحيَانِيُّ :و ي َمالَهُ ،، بِفَتْحِ الرَّ : الفقيُر ،  الُمَجاَرفُ  كالُمَحاَرِف ، باْلَحاِء ، وقال يعقوُب : ّمِ

 ٍء.كالُمَحاَرِف ، وَعدَّهُ بََدالً ، وليس بَشيْ 

فٌ  َكْبشٌ  قال ابُن َعبَّاٍد :و ةُ ِسَمنِه ، َوهو الِذي قد ، ُمتََجّرِ  َوكذِلَك اإِلبُِل. َذَهبَْت : عامَّ

ً ُمتَجَ  فالنٌ  وجاءَ  قال : فا  َهِزيالً ُمْضَطِرباً. أي : ّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 َء َعْن َوْجِه األَْرِض ، كَجَرفَهُ.الشَّيْ  اْجتََرفَ 

 .الِمْجَرفَةُ  ، كِمْنبٍَر : الِمْجَرفُ وَ 

 : َكثِيُر األَْخِذ للطَّعَاِم ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : ِمْجَرفٌ  بَنَانٌ وَ 

َددحُت لــــــــــــــــِ  ااًن َأعــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ ِم بـــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح الــــــــــــــــ  َرفــــــــــــــــَ ح  جمــــــــــــــــِ

او      َوفـــــــــــــَ ا َأجـــــــــــــح نـــــــــــــً طـــــــــــــح ي وبـــــــــــــَ لـــــــــــــِ غـــــــــــــح َدًة تــــــــــــــَ عـــــــــــــح  مـــــــــــــِ

  
 ، كذِلَك. َجاِرفٌ  ٍء ، وَجْيشٌ : يَْجُرُف ما مرَّ به ِمن َكثَْرتِِه ، يْذَهُب بكّلِ َشيْ  َجاِرفٌ  َسْيلٌ وَ 

فُ وَ  ٍث : الَمْهُزوُل ، كما في الُمْحَكِم ، َوَرُجلٌ  الُمَجّرِ فٌ  ، كُمَحّدِ فَهُ  : قد ُمَجرَّ  الدَّْهُر ، أي : اْجتَاَح َمالَهُ وأَْفقََرهُ. َجرَّ

 النَّبَاُت ، كعُنَِي : أُِكَل َعن آِخِرِه. ُجِرفَ وَ 

يِت  الُمْجتََرفُ وَ  ّكِ  .(1): الفَِقيُر عِن ابن الّسِ

 ٍء ، وهو َمَجاٌز.كلَّ َشيْ  يَْجِرفُ  َراٍب :، كغُ  ُجَرافٌ  َسْيفٌ وَ 

 : َواِسٌع ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد : َجْرفٌ  َطْعنٌ وَ 

ِديـــــــــــــُداَن  ر  ح عـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــُ َذاىل مَل يـ ا جـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ـــــــــــــح بُبـ  فـــــــــــــَ

مح وَ      هـــــــــــِ ـــــــــــِ ل َواهـــــــــــِ ٍن يف كـــــــــــَ عـــــــــــح طـــــــــــَ ـــــــــــِ وا ب ـــــــــــُ رحفُ آب  جـــــــــــَ

  
افُ وَ  اٍن : اسُم َرُجٍل ، أَْنَشَد ِسيبََوْيِه : الُجرَّ  ، كُرمَّ

ِر  مــــــــــــَ نح عــــــــــــَ رّافِ أَمــــــــــــِ ِه  اجلــــــــــــُح مــــــــــــِ لــــــــــــح ِ  و ــــــــــــُ  أَمــــــــــــح

مِ وَ      رَاســـــــــــــــــــــــــــِ واَن بـــــــــــــِ مـــــــــــــُ تـــــــــــــُ ـــــــــــــح بـ ـــــــــــــَ تـ ِه َأعـــــــــــــح َوانـــــــــــــِ دح  ؟عـــــــــــــُ
  

ا  مـــــــــَ هـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ ا عـــــــــَ نـــــــــَ َبســـــــــــــــــــــــح َداٍء ِإنح حـــــــــَ ريَيح عـــــــــَ  أَمـــــــــِ

  
ِم    ائــــــــــــــِ هــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ َداَي اِبلــــــــــــــح اٍ  َأوح َم مــــــــــــــَ ائــــــــــــــِ (2)هبــــــــــــــَ

 

  
.  نََصَب : أَِميَرْي َعَداٍء ، على الذَّّمِ

افَةُ وَ  انٍَة : الُجرَّ يَّةٌ ، والَجْمُع الَجَراِريُف. الِمْجَرفَةُ  ، كُرمَّ  ، َعاّمِ

 : َمْوِضٌع ، قال الفَْضُل بُن العَبَّاِس اللَهبِيُّ : األَْجَرافُ وَ 
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اِف  (3)داُر  يــــــــــــــَ زحِع ِذي اأَلخــــــــــــــح َوتح ابجلــــــــــــــِ ــــــــــــــح  أَقـ

ِز و      َزيــــــــــــــــــــح زحِم اجلــــــــــــــــــــُ َ حــــــــــــــــــــَ اح رَافِ بــــــــــــــــــــَ َجــــــــــــــــــــح  األح

  
  ، كذا في الُمْعَجِم.ٍء ، فيه تِيُن ونَْخٌل ، عن نَْصرٍ : واٍد ِلَطيِّى أَْجَرافٍ  ، ُمَصغًَّرا ، كأَنَّهُ تَْصِغيرُ  اأْلَُجْيَرافُ وَ 

هما ، ، ُمثَلَّثَتَْيِن ، الُجَزافَةُ و ، اْلُجَزافُ  : [جزف] اَغانِيُّ علَى َضّمِ َوالتَّْخِميُن ، وقال الَجْوَهِريُّ :  اْلَحْدسُ  هو : اْلُمَجاَزفَةُ  كذِلكَ و َواْقتََصَر الصَّ

َراِء ، اأْلَْخذُ بالَحْدِس  ٌب ، قال الَجْوَهِريُّ : فَاِرسيٌّ  في البَْيعِ َوالّشِ بالفَتْحِ ، يقولون : الف وَكَزاِف ، يُِريُدون به التََّزيَُّد  َكَزاف ، َوأَصلُه ُمعَرَّ

راِء : ما كان بِال َوْزٍن وال َكْيٍل ، وهو يَْرِجُع إِلَى الُمَساَهلَِة.في الكالِم بِاْلَحْدِس ، وقيل : هو في البَْيعِ و  الّشِ

ً  اْبتَاُعوا الطَّعَامَ »في الَحِديث : و أي مجهوُل القَْدِر ، َمِكيالً كان أو َمْوُزونًا ، ، كأَِميٍر : َجِزيفٌ و ، ُمثَلَّثَةٌ ، َجَزافٌ  بَيَعٌ و  .«ُجَزافا

 قال َصْخُر الغَّيِ :وَ 

َواُ  الـــــــــــــــــذ َر  فـــــــــــــــــَ  ُه طـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح َر مـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ  بَقــــــــــــــــــح

ا      يــــــــــــعــــــــــــً ن  بــــــــــــَ هــــــــــــِ يــــــــــــح لــــــــــــَ َبن  عــــــــــــَ اكــــــــــــَ زِيــــــــــــفــــــــــــَ  جــــــــــــَ

  
__________________ 

جارف : الفقري كامارف عن يعقوب.1)
ُ
 ( يف اللسان : واجملر ف وامل

عل  البد  من االلا الختالف وهبامشــــــه : نصــــــب أمريي عل  الشــــــتم وال  وز نصــــــبه عل  ا ا  وال جرّه  150/  2( البيتان يف الكتاب 2)
 العامر فيهما ألن اجلراف جمرور ابالضافة ورالاً جمرور ابلباء و ا متعلقان أبعتبتموان فلهذا نصب عل  القطض.

 ( يف معجم البلدان : اي دار أقوت.3)



11196 

 

ً  أَراَد : َطعَاماً بِيعَ   بغَْيِر َكْيٍل ، يَِصُف َسَحاباً. ُجَزافا

ّمِ  الُجزافِ  َسِمْعنَا ِمن كثيٍر من ُشيوِخنا تَثِْليثَ قال شيُخنَا :  ياِء في الَمْشَرعِ َعلى الضَّ ، وقاَل َجماَعةٌ : األَْفَصُح فيه الكسُر ، واْقتََصَر ابُن الّضِ

. الُجزافِ  ِمن ُجزاف يُوِخنَا : تَثِْليُث ِجيمِ ، قال : وقِياُسه الَكسُر لو بُنِي على الكسِر ، وفي الَجْمَهَرةِ أنَّ أَصلَهُ الَكْسَرةُ ، وقال بعُض ُشيوخ شُ 

ٌب ، فكيف يكونُ  حون بأَنَّهُ فَاِرِسيٌّ ُمعَرَّ فَاِرِسيًّا ويكون َمْصَدًرا ، ويَُكوُن  وعندي أَنَّه كلُّه من الكالِم الذي ال فائدةَ له ، وال ِسيََّما وكلُُّهم ُمَصّرِ

ْل ، انتهى.َجاِرياً َعلى الِفْعِل ، ويكوُن فيه الِقيَاسُ    ، هذا كلُّه يُنافي بَْعُضه بَْعضاً ، فتَأَمَّ

بُوه تُنُوِسَي أَْصلُهُ ، فَبَنَْوا منه فِْعالً ، واْشتَقُّوا منه ، ا َعرَّ وأَْجَرْوا فيه الِقيَاَس ، كما يُِفيُدهُ نَصُّ  قلُت : وهو َكالٌم نَِفيٌس ِجداً ، وكأَنَُّهْم لَمَّ

 ٍد وأَبي عمٍرو.الَجْوَهِرّيِ وابِن دَريْ 

 كِمْكنََسٍة : َشبََكةٌ يَُصاُد بِها السََّمُك. ، الِمْجزفَةُ  قال العَُزْيِزيُّ :و

يَّاُد. قال :  وَكَشدَّاٍد : الصَّ

 اْلُمتََجاِوَزةُ َحدَّ ِواَلَدتَِها. كَصبُوٍر : ِمن اْلَحَواِمِل ، الَجُزوفُ  قال غيُره :و

 منها ، َوكذا َجْرفَةٌ من الشَّعِر. قِْطعَةٌ  أي ، بالَكْسِر :ِمن النَّعَِم  ِجْزفَةٌ  يُقَال :وَ 

ً  (1)َء الشَّيْ  اْجتََزفَ  قال أَبو َعْمٍرو :و ً  اْشتََراهُ   :اْجتَِزافا  .ُجَزافا

فَ  قال غيُره :و . تَنَفََّذ ، أي فيه : تََجزَّ اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

حاِح : َجَزفَ و : األَْخذُ بالَكثَْرةِ ، الَجْزفُ  ً و ُمجاَزفَةً  ءِ : أَْخذُ الشَّيْ  (2) الَجْزفُ  له في الَكْيِل : أَْكثََر ، كذا في الَجْمَهَرةِ ، وفي الّصِ ، وفي  ِجَزافا

 : المجُهوُل القَْدِر ، َمِكيالً كان أو َمْوُزونًا. انتهى. الَجْزفُ  النَِّهايَِة :

، بالَكْسِر ، يَْرِجُع إِلَى الُمَساَهلَِة ، كأَنَّهُ َساَهَل بها ، وهو  الِجْزفُ  بنَْفِسِه ، إذا َخاَطَر بها ، وكذلكَ  َجاَزفَ  : الُمَخاَطَرةُ ، يُقَال : الُمَجاَزفَةُ وَ 

 َمَجاٌز.

 .َجِزيفٌ  : ُمْجتََزفٌ  بَْيعٌ وَ 

ً  ، كَمنَعَهُ  َجعَفَهُ  : [جعف]  عن ابِن َعبَّاٍد ، وأَْنَشَد : كأَْجعَفَهُ  األَْرَض ، وكذلك َجعَبَهُ ، وَجأَبَهُ ، وَجْعفَلَهُ ، َوَضَرَب به َصَرَعهُ ، : َجْعفا

ُه  ــــــــــــــ  ِإن الَ  فــــــــــــــَ ــــــــــــــظــــــــــــــِّ اُس ال ــــــــــــــنــــــــــــــ  َر ال  إذا َدخــــــــــــــَ

فُ      عـــــــَ اُس جمـــــــُح ِدَر الـــــــنـــــــ  ِض حـــــــىت  ُيصـــــــــــــــــــــح وح لـــــــَ  ا ـــــــَ  عـــــــَ

  
 اْنقَلَعَْت. فَاْنَجعَفَتْ  ، كاْجتَعَفَها ِمن األَْرِض ، وقَلَبََها ، الشََّجَرةَ : قَلَعََها َجعَفَ و

ةً َواِحَدةً  اْنِجعَافَُها َحتَّى يَُكونَ » الَحِديُث :: أي َمْصُروٌع ، ومنه ُمْنَجِعفٌ  يُقَال : رُجلٌ وَ   أي اْنِقالعَها.:  «َمرَّ

 ٍء أَتَى َعلَيه ، أي يَْقِلبُهُ.كلَّ َشيْ  يَْجعَفُ  فٌ وَجاحِ  ُجَحافٌ  أي : ، كغَُرابٍ  ُجعَافٌ و ، َجاِعفٌ  َسْيلٌ و

 أي اْلقُوِت الِذي اَل فَْضَل فيه. َوَجْعٍب : َجْعفٍ  َما ِعْنَدهُ ِسَوى يُقَال :و

 كما في الصحاحِ ، وأَْنَشَد ِللَبِيٍد : أَيضاً ، فيٌّ ُجعْ  إِليه أَبُو َحّيٍ بِاْليََمِن ، والنِّْسبَةُ  بِن َمْذِحجٍ : ابُن َسْعِد اْلعَِشيَرةِ  َوهو ، كُكْرِسّيٍ ، ُجْعفيٌّ و

ُر  ائــــــــــِ بــــــــــَ فــــــــــيِّ قـــــــــــَ عــــــــــح ا  جــــــــــُ َبلــــــــــ َ ٍد كــــــــــَ عــــــــــح  بــــــــــِن ســــــــــــــــــــــــَ

يــــــــُم      نــــــــِ اِف مــــــــُ اَء الــــــــز عــــــــَ مح مــــــــَ هــــــــُ عــــــــَ قــــــــَ  مجــــــــَح (3)ســــــــــــــــــــــَ
 

  
ّيٍ : فإِذا نََسْبَت إِليه قَدَّْرَت َحْذَف الياِء الُمَشدَّدةِ وإِْلَحاَق ياِء وَ   النََّسِب َمَكانَها.قال ابُن بَّرِ

اَغانِيُّ : وقد َغِلَط اللَّْيُث حيُث قال : ، أي أنَّ الصَّواَب أَن االْسَم َوالَمْنُسوَب إِليه واحٌد  ُجْعفيٌّ  : َحيٌّ ِمن اليََمِن ، والنِّْسبَةُ إِليهم ُجْعفٌ  قال الصَّ

ّي َذَكَر أَنه قد ُجِمَع َجْمعَ   ، وأَْنَشَد للشَّاِعِر : ُجْعفٌ   ُروِمّيٍ ، فقيل :كما َعَرْفَت ، غيَر أنَّ ابَن بَّرِ
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رَاَن َ ُر  الحَقَنا  ُجعحفٌ   (4)بَِنجح
__________________ 

 واألصر كالتهذيب واللسان َوالّتكملة.« واجتزفه اشرتاه جزافاً »( يف القاموس : 1)
 اجلوهري.( ضبطت يف الصحاح ابلتحريك ا ضبرت حركات ا واملثبت يواف  اللسان عن 2)
 ( قوله منيم أي مهلك ا جعر املوت نوماً.3)
 ( اللسان وعجزه فيه :4)

 لي  هبا جعفييف ابملشرعِ 
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اُن وُصَرْيٌم  ُجْعفيٌّ  قلُت : أَْعقَبَ  اَن : جابُِر بُن يزيَد الفَِقيهُ ، ومن ُصَرْيٍم  (1)ِمن َولََدْيه : َمرَّ ذَّاِء ، واْلفَاتُِك ُعبَْيُد هللا بن الحَ  : (1)، فِمن َولَِد َمرَّ

 ، وغيُرهما. (2)

 اْلبَاِهِلّيِ : ابِن أَْحَمرَ  في قَْولِ  اْلُجْعفيّ  قال ابُن َعبَّاٍد.و

 ُجعحِفيـ َها َبذ  الر َخاِخيرَ و 
َخاِخيُل : أَْنبَِذةُ التَّْمِر ، كذا في العُبَاِب. السَّاقِي ، هو  قال : والرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ّمِ : َمْوِضٌع. الُجْعفَةُ   ، بالضَّ

 : الَمْصُروُع. الُمْنَجِعفُ و ، الَمْجعُوفُ وَ 

 : َمْوِضعُهُ. الَمْجعَفُ وَ 

اِن ، بفَتِْحِهما ، ، اْلَجفَّةُ و اْلَجفُّ  : [جفف] اغَ  الُجفّ و ، بالفَتْحِ ، الَجفَّةِ  َواْقتََصَر الَجْوَهِريُّ علَى ويَُضمَّ ّمِ ، وقاَل الصَّ ،  الُجفَّةُ  اِنيُّ :، بالضَّ

ّمِ : قليلةٌ : قال  ُجْملَةً وَجِميعاً ، أي واِحَدةً : َجفَّةً  َجاُءواو الناِس ، َجفَّةِ  يُقَال : ُدِعيُت فيو منهم ، َجَماَعةُ النَّاِس ، أَو العََدُد اْلَكثِيرُ  بالضَّ

ةُ : َجماعةُ القوِم ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ شاهداً على الَجفَّةُ  الِكَسائِيُّ : فَّةُ ، والقَمَّ ّمِ ، قَْوَل النَّابِغَِة يَُخاِطُب عمَرو بَن ِهْنٍد  الُجفِّ  ، والضَّ ، بالضَّ

 الَمِلَك :

ًة  ٍد آيـــــــــــَ نـــــــــــح َرو بـــــــــــَن هـــــــــــِ مـــــــــــح ٌغ عـــــــــــَ لـــــــــــِ بـــــــــــح نح مـــــــــــُ  مـــــــــــَ

َذارِ وَ      نـــــــــــــح َرُة اإلحِ ـــــــــــــح ثـ ِة كـــــــــــــَ يـــــــــــــحـــــــــــــَ َن الـــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــِ

  

ا  نــــــــــــَ احــــــــــــِ ــــــــــــَ رِم ــــــــــــِ اِرضــــــــــــــــــــــــــًا ل َك عــــــــــــَ نــــــــــــ  ــــــــــــَ رِفـ  اَل َأعــــــــــــح

  
فِّ يف    رَارِ  جــــــــــــــــُ َمــــــــــــــــح َب َوارِِدي األح ــــــــــــــــِ ل غــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  تـ

  
هُ قال : يُِريُد ثَْعلَبَةَ بَن َعْوِف بن َسْعِد بن ذُْبيَاَن ، قال ابُن ِسيَده : َوَرَوا« ثَْعلَبَ  ُجفِّ  في»يَْرِويِه  (3)قال : وكان أَبو ُعبَْيَدةَ  يعني : َجَماَعتَهم :

 .(5)، قال : وقال ابُن ُدَرْيٍد : هذا َخَطأٌ  (4)« في َجْوِف ثَْعلَبَ »الكوفيُّون : 

اَغانِيُّ ، والمراُد باألَْمَواِل اأْلَبَاِعر. َجَمعُوَها ، وَذَهبُوا بها ، أي : أَْمَوالَُهْم ، َجفُّواو  نَقَلَهُ الصَّ

 ما في اللَِّساِن.ك َكَجْفَجفَتِه اْلَمْوِكِب : َهِزيُزهُ ، َجفَّةُ و

 .(6)الَمْوِكِب : إذا َسِمْعَت َحِفيفَهم في السَّْيِر  َجْفَجفَةَ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : َسِمْعتُ 

ّمِ : ِوَعاُء الطَّْلعِ ، الُجفُّ و حاحِ ، َوَخصَّ بعُضهم ، فقَاَل : هو ِغَشاُء الطَّْلعِ إذا ، بِالضَّ وهو  قال اللَّْيُث : قِيقاَءتُهُ ، هو أَو ، َجفَّ  كما في الّصِ

 َوأَْنَشَد في ِصفَِة ثَْغِر اْمَرأَةٍ : يُكوُن مع اْلَوِليعِ ، الذي اْلِغَشاءُ 

ريٍِّ وَ  نح نــــــــــــــــَ ُم عــــــــــــــــَ بحســــــــــــــــــــــــــــــِ َوِد   (7)تـــــــــــــــــَ الــــــــــــــــح  كــــــــــــــــَ

اُة      ُه الــــــــــــر قــــــــــــَ نــــــــــــح َ  عــــــــــــَ قــــــــــــ  اِع شــــــــــــــــــــــــــَ وفــــــــــــَ فــــــــــــُ  اجلــــــــــــُح

  
قَاةُ : الذين   يَْرقَْوَن إِلَى النَّْخِل.الَوِليُع : الطَّْلُع ، والرُّ

َرَواهُ ابُن ُدَرْيٍد  «َطْلعَِة َذَكٍر ، وُدفَِن تَْحَت َراُعوفَِة اْلبِئْرِ  ُجفِّ  ُجِعَل ِسْحُرهُ في»في الَحِديِث : و وُجبٌّ ِلِوَعاِء الطَّْلعِ ، ُجفٌّ  قال أَبو عمٍرو :وَ 

 بِإَِضافَِة َطْلعٍَة إلى َذَكٍر ونَْحِوِه.

 .«طبب»بالبَاِء ، وقد ذُِكر هناك ، وفي « في ُجبِّ »، ويُْرَوى  الُجفُوفُ  الطَّْلعَِة : ِوَعاُؤَها الذي تُكوُن فيه ، َوالَجْمعُ  ُجفُّ  بَْيٍد :قال أَبو عُ وَ 

َر حديُث أَبي َسِعيٍد ، وقد ُسئَِل عن  الِوَعاُء من اْلُجلُوِد ال يُوَكى ، : الُجفُّ و  ، فقَال : أَْخبَُث وأَْخبَُث. اْلُجفِّ  النَّبِيِذ فيأي ال يَُشدُّ ، وبه فُّسِ
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ِد بِن ُطغُجَ  : ُجفُّ و ْخِشيِد ُمَحمَّ اَغانِّيِ ، قال شيُخنَا : ذَكر هذا اللَّْفظ ، أي ُطغَُج ، هنا  َجدُّ اإْلِ الفَْرَغانِّيِ ، أَِميِر ِمْصَر ، أَْوَرَدهُ هنا تَبَعاً للصَّ

 في الِجيِم ،اْستِْطَراًدا ، ولم يْذُكْرهُ 

__________________ 
 ومثلها يف املعارف البن قتيبة َوأنشد للبيد :« َحِرمي» 409( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 لـــــــــــــــقـــــــــــــــد أنت يـــــــــــــــوم الـــــــــــــــنـــــــــــــــخـــــــــــــــيـــــــــــــــر وقـــــــــــــــبـــــــــــــــلـــــــــــــــه وَ 

 مـــــــــــــــــــــــــــــران مـــــــــــــــــــــــــــــن أايمـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــــــــــــــرمي    

  

 حرمي بن جعفي ا الشاعر الفاتك.. بن .. عبيد   بن ا ر ( كذا ابألصر وجعلهما رجلا ا والذي يف مجهرة ابن حزم :2)
 ( األصر واللسان ا ويف الصحاح املطبوع : أبو عبيد.3)
 ( يف اللسان : يف جوف تغلب.4)
 .53/  1( انظر اجلمهرة : 5)
زايدة يف املو بعد هنا »( بعد قوله كجفجفته يف نســخة الشــارح نقص يف نقله عن القاموس نبه عليه هبامش املطبوعة املصــرية وعبارة اهلامش : 6)

َم ُجف ًة ا أي كلها ا ويرو  : عل  ُجف ِتِه ا أي عل  مجاَعِة اجليش  قوله كجفجفته نصـــــها : وابلضـــــم الدلُو العظيمُة ا وال نـََفَر يف غنيمٍة حىت تُقســـــ 
 .«أوالً 
 ٍء حسٍن.( قوله : نريِّ أي عن ثغر مضي7)
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َكاهِنَا انحظُر مَتَاَمُه. انته .وَضَبطَه الُبَخارِي  يف لريخ املدينة ا بضَ  ُعحَجَمِة َوِإسح
ِ امل  مِّ الَغاح

ض له أَيضاً ، وهو لَقَُب محمٍد المذكوِر ، وقد ُضبَِط بالَكْسِر والذَّال ُمْعجَ  ، َوإِليه نُِسَب َكافُوٌر  (1)َمةٌ قلُت : وكذا اإِلْخِشيُد ، فإِنَّهُ لم يَتَعَرَّ

ه بَْدِر بنِ اإلْخِشيِديُّ ، َمْمُدوُح المُ  ا ُطغُجُّ ، فقد َضبََطه أَْهُل  ُجفّ  تَنَبِّيِ ، أََحُد أَُمَراِء ِمْصَر ، مُشهوٌر كَسيَِّده ، َرَوى اإِلْخِشيُد عن َعّمِ ، وأَمَّ

 الَمْعِرفَِة بَضّمِ الغَْيِن َوالّطاِء وتَْشِديِد الِجيِم ، وهي كلمةٌ تُْرِكيَّةٌ.

حاِح : ِمن نِْصِفَها ْقَطُع ِمن نِْصِفِه ،الشَّنُّ اْلبَاِلي يُ  : الُجفُّ و ْلِو ، كَذا نَصُّ العَْيِن ، وفي الّصِ  ِمن الُجفُّ  ربما كانو قال اللَّْيُث : فَيُْجعَُل كالدَّ

 : الَوْطُب الَخلَُق ، وقال القُتَْيبِيُّ : الُجفُّ  ّيِ ،ٌء يُْنقَُر ِمْن ُجذُوعِ النَّْخِل ، وقال ابُن األَْعَرابِ شي الُجفُّ  َوقال أَبو ُعبَْيٍد : أَْصل النَّْخلَِة يُْنقَُر ،

اِجُز : الُجفُّ  قِْربَةٌ تُْقَطُع عنَد يََدْيها ويُْنبَذُ فيها ، وقال ابُن ُدَرْيٍد ، الُجفُّ   نِْصُف قِْربٍَة ، تُْقَطُع ِمْن أَْسفَِلها فتُْجعَُل َدْلواً ، قال الرَّ

فــــــــــــــ   قــــــــــــــُ الــــــــــــــح ا كــــــــــــــَ هــــــــــــــَ وٍز رَأحســــــــــــــــــــــــــــُ جــــــــــــــُ  هح ُرب  عــــــــــــــَ

ُر      مــــــــــــِ احتــــــــــــَح فــــــــــــن هح  جــــــــــــُ فــــــــــــ  رحشــــــــــــــــــــــــــَ ا هــــــــــــِ هــــــــــــَ عــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
 الِهْرَشفَّةُ : خْرقَةٌ يُنَشَُّف بها الماُء ِمن األَْرِض.

 أَيضاً : الُجفُّ و ٌء من ُجلُوِد اإِلبِل ، كاإِلنَاِء أَو كالدَّلِو ، يُْؤَخذُ فيه ماُء السَّماِء ، يََسُع نِْصُف ِقْربٍَة ، أو نحَوهُ ،: شي الُجفُّ  قال غيُره :وَ 

 اَغانِيُّ عن ابِن َعبَّاٍد.علَى التَّْشبِيِه بِالشَّّنِ البَاِلي ، عن الَهَجِرّي ، كما في اللَِّساِن ، ونَقَلَهُ الصَّ  الشَّْيُخ اْلَكبِيُر ،

 السُّدُّ الذي تََراهُ بَْينََك َوبين اْلِقْبلَِة. أَيضاً : الُجفُّ و قال ابُن َعبَّاٍد :

 .ُجفٌّ  ٌء كالَجْوَزةِ َواْلَمْغَدةِ :َخاٍو ما في َجْوفِِه َشيْ  ءٍ شي وُكلُّ  قال

 ِرٌف بَرْعيَتِِه ، يَْجَمعُه في َوْقتِِه علَى الَمْرَعى.أي : َعا ُمْصِلُحهُ ، أي َماٍل : ُجفُّ  ُهوَ  يُقَال :و قال :

حاح :و  قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر اْلِهالِليُّ : : بَْكٌر وتَِميمٌ  الُجفَّانِ  في الّصِ

نح  َريـــــــــــح ِمصـــــــــــــــــــــــــح ِر الـــــــــــح رّاُ  َأهـــــــــــح تح مـــــــــــُ ئـــــــــــَ تـــــــــــِ ا فـــــــــــَ  مـــــــــــَ

وَص      اَن وُلصــــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــَ رَت عــــــــــــُ قــــــــــــح ح ســــــــــــــــــــــــــَ اح فــــــــــــ   اجلــــــــــــُح

  
اغَ وَ  ّيٍ والصَّ َوايَةُ قال ابُن بَّرِ َجُز لُحَميٍد األَْرقَِط ، َوالّرِ  وقال أَبو َمْيموٍن الِعْجِليُّ :« َسْقَطى ُعَمانَ »انِيُّ : الرَّ

نح  َريـــــــــــح ِمصـــــــــــــــــــــــــح اَد الـــــــــــح يـــــــــــَ بحِم جـــــــــــِ اَن ِإىَل الشـــــــــــــــــــــــــ  دح  قـــــــــــُ

ِر      يـــــــــــح اَلَن وخـــــــــــَ يـــــــــــح ِ  عـــــــــــَ يـــــــــــح نح قــــــــــــَ ح مـــــــــــِ اح فـــــــــــ   اجلـــــــــــُح

  
ما ُكْنُت أِلََدَع الُمْسِلِميَن » : عنههللارضيفي حديِث ُعثَْماَن و «الُجفَّانِ  كيف يَْصلُُح أَْمُر بَلٍَد ُجلُّ أَْهِلِه هذانِ »:  عنههللارضيفي َحِديِث ُعَمَر وَ 

: العََدُد  الُجفِّ  وأَْصُل معنَى «َضرَ َربِيعَةَ ، ومُ  : اْلُجفَّْينِ  اْلَجفَاُء في هَذْينِ »في حديٍث آَخَر : و «، يَْضِرُب بعُضُهم ِرقَاَب بَْعٍض  ُجفَّْينِ  بَْينَ 

 الكثيُر ، َوالجماعةُ ِمن الناِس ، كما َسبََق.

: ـ  بعَد قوِله َمْوِضعِ ـ  هكذا في سائِر النَُّسخِ ، وَصَوابُه الطَّْيِر ، كغَُراٍب : ع أِلََسٍد : وَحْنَظلَةَ ، َواِسعَةٌ فيها أَماكُن َكثِيَرةُ الطَّْيِر ، ُجفَافُ و

هُ :وأَرْ  أَْرٌض أِلََسٍد وَحْنَظلَةَ ، فيها أَماِكُن  الطَّْيِر : َمْوِضٌع ، وقال السُّكَِّري : ُجفَافُ  ٌض أِلََسٍد ، إِلَى آِخِره ، كما في العُبَاِب َوَغْيِرِه ، ونَصُّ

 يَُكوُن فيها الطَّْيُر ، وأَنشد السُّكَِّريُّ لَجِريٍر :

حــــــــَ  اَر الــــــــجي َوضــــــــــــــــــــــَ َر الــــــــنــــــــ  ا أَبحصــــــــــــــــــــــَ مــــــــَ ُه فــــــــَ ــــــــَ  تح ل

افِ َورَاَء      فـــــــــــــــَ اراَِي  جـــــــــــــــُ ريحِ ِإال  متـــــــــــــــََ (2)الـــــــــــــــطـــــــــــــــ 
 

  
اَغانِّي : يُقَال باْلَحاِء الُمْهَملَِة الَمْكُسوَرةِ ،و ىوَ  قال الصَّ  هَكَذا كاَن يَْرِويِه ُعَماَرةُ بُن َعِقيِل بِن بِالِل بِن َجِريٍر ، َويقول : هذه أََماِكُن تَُسمَّ

 .ُجفَافًا ، فاْختاَر منها َمكانًا ، فَسّماهُ  (3) اأْلَِجفَّةَ 

منه ، وماٌء أَيضاً لبَنِي َجْعفَِر بن ِكالٍب  (4)، بَضّمِ الِجيِم : ُصْقٌع ِمن ِبالِد بنِي أََسٍد ، والثَّْعلَبِيَّةُ  ُجفَافٌ  قلُت : وقرأُْت في ُمْختََصر الُمْعَجِم :

 في ِديَاِرِهم.

فُهُ  ِء الِذيِمن الشَّيْ  َجفَّ  أَيضا : َما اْلُجفَافُ و  ِمْن َرْطبِِه. ُجفَافَهُ  تَقُوُل : اْعِزلْ  ، تَُجفِّ

__________________ 
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 .«ـقوله : والذا  معجمة ا كذا يف النسخ الجي أبيدينا ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 وروايته فيه :« جفاف الطري»( ديوانه ا ومعجم البلدان 2)
  .. ومـــــــــــــــــــــــــــــــا أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــاس»

 «. إىل متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداي    
  

 . فسماه جفافاً... ( يف معجم البلدان : األحفة3)
 .«جفاف الطري»واملثبت عن معجم البلدان « صقض من بالد بين أسيد والتغلبية منه»( ابألصر 4)
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 نَقَلَه الَجْوَهِرّي ، زاد غيُره : ونَْحِوه. بَِهاء : ما يُْنتَثُِر ِمن اْلَحِشيِش واْلقَّتِ ، الُجفَافَةُ و

حاحِ ، وقال غيُره : َجِفيفٍ  يُقَال : اإِلبُِل فيما َشاَءْت ِمن قال األَْصَمِعيُّ : كأَِميٍر : ما يَبَِس ِمن النَّْبِت ، ، الَجِفيفُ و  وقَِفيٍف ، كذا في الّصِ

اِجِز : ِفيفُ الجَ  ّي ِللرَّ يُح ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ ْت منه الّرِ  ما يَبَِس ِمن أَْحَراِر البُقُوِل ، قيل : هو ما َضمَّ

َر و  رحمـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ـــــــــــــح ِه ال ـــــــــــــِ رِي ب ـــــــــــــح ث ـــــــــــــُ ايـ ـــــــــــــفـــــــــــــَ ي فـــــــــــــِ  اجلـــــــــــــَح

او      وفـــــــــــَ يـــــــــــُ ِبســـــــــــــــــــــــــًا َمصـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــَ لـــــــــــح ثـــــــــــًا مـــــــــــُ كـــــــــــَ نـــــــــــح  عـــــــــــَ

  
أي : بالفَتْحِ ، لُغَةٌ في الَكْسِر حكاَها أَبو زْيٍد ، وَردََّها الِكَسائِيُّ ، كما  تَعَضُّ  ، مثل تََجفُّ و بالَكْسَرةِ ، كتَِدبُّ  تَِجفُّ  يَا ثَْوُب ، كَدبَْبَت ، َجفَْفتَ و

حاحِ والعُبَاِب.  في الّصِ

ْل. أَُجفُّهُ َجفًّا َء إِليَّ الشَّيْ  َجفَْفتُ  قلُت : الذي في نَواِدِر أَبي َزْيٍد :  : َجَمْعتُهُ اْنتََهى ، فتَأَمَّ

ً  أي : بَِكْسِر العَْيِن في الماضي وفَتِْحَها في المضاِرع ، نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ  كبَِشْشَت تَبَشُّ ، ، َجِفْفَت تََجفُّ و ً وَ  ، ُجفُوفا هَكذا في  ، كَسَحاٍب ، َجفَافا

ْبِط ، فلو قال :سائر النَُّسخ ، وقد عَكَس الُمَصنُِّف قَاِعَدتَه حيُث  ً  َضبََط ما ُهو َمْضبُوٌط ُحْكماً ، وأَْطلََق ما يُْحتَاُج إِليه في الضَّ ً و َجفافا  ُجفُوفا

اَغانِّي ، ذَكرا الَمْصَدَرْيِن المذكوَرْين ّمِ ، ألََصاَب ، ثم إنَّ الَجْوَهِريَّ ، والصَّ ِلْلبَابَْيِن ،  ، كَدبَّ يَِدبُّ ، والُمَصنِّف جعلهما ِلَجفَّ يَِجفُّ  بالضَّ

 ، ال غير ، ففي كالِم الُمَصنِِّف نََظٌر ال يَْخفَى. الَجفُّ  عنَده : َجفَّ يَِجفُّ  وتَقَدَّم عن نَّصِ النََّواِدِر ألَبِي َزْيٍد ، أنَّ مصدرَ 

ِم بِن نَُوْيَرةَ :نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمعِ  : األَْرُض الُمْرتَِفعَةُ لْيَسْت باْلغَِليَظِة ، اْلَجْفَجفُ و ّي ِلُمتَّمِ  ّيِ هكذا ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َجفاً َحل وا و   َغريحَ طَاِئرِ  َجفح
ه :وَ  ْل ذِلك. الُجفُّ  الذي ُرِوَي عن األَْصَمِعّيِ ما نَصُّ  : األَْرُض الُمْرتَِفعَةُ ، وليَسْت باْلغَِليَظِة وال اللَّيِّنَِة ، فتَأَمَّ

يحُ  : الَجْفَجفُ و ْت َعلَيه.  الشَِّديَدةُ الّرِ  تُْيبُِس كلَّ ما مرَّ

 وأَْنَشَد في اللَِّساِن : اْلقَاُع الُمْستَِديُر اْلَواِسُع ، : الَجْفَجفُ و

َجفاً َيطحِوي الحَفَيايف  َجَفا َجفح  َفَجفح
وايةُ : اجِ ، والّرِ َجُز للعَجَّ  قلت : الرَّ

ا  فـــــــــــَ اُه الـــــــــــُعســـــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــَ يب نـــــــــــَ نـــــــــــح ٍه يــــــــــــُ مـــــــــــَ هـــــــــــح  يف مـــــــــــَ

اِد      طـــــــــَ َ
ِ  املـــــــــ عـــــــــح فـــــــــاً مـــــــــَ جـــــــــَ فـــــــــح ا جـــــــــَ فـــــــــَ جـــــــــَ فـــــــــح  فـــــــــجـــــــــَ

  
بِيعِ البَْكِريَّ يقول :  (1)، قال إسحاُق بُن الفََرجِ : َسِمْعُت « ج ع ع»وفي التَّهِذيِب في تَْرَجَمِة  اْلَوْهَدةُ ِمن اأْلَْرِض ،  :الَجْفَجفُ و أَبا الرَّ

فيه فيقوُم ، أي : يدوُم ، قال : وأََرْدتُه علَى يَتََجْعَجُع ، فلم يقُْلها  يَتَجْفَجفُ  ِمن األَْرِض : الُمتََطاِمُن ، وذِلك أنَّ الماءَ  الَجْفَجفُ و ، (2)العَْجعَُج 

 في الماِء.

 ِضدٌّ. هو : الِغلَُظ ِمن األَْرِض ، َجعَلَهُ اْسماً ِلْلعَرِض ، إاّل أَْن يَْعنَِي بالِغلَِظ الغَِليَظ ، كما فسَّره َغيُره ، فهو الَجْفَجفُ  قلُت : وقال ابُن ُدَرْيٍد :

 الِمْهَذاُر. : الَجْفَجفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 : َهْيئَتَُك وِلبَاُسَك. َجفَاِجفُكَ  قال غيُره :و

ْنَسانُ  قد يَْلبَُسهُ و وَعلَيه اْقتََصَر الَجْوَهِرّي ، يَْلبَُسهُ اْلفََرسُ  ِمن َحِديٍد وَغْيِره ، : آلَةٌ ِلْلَحْربِ  (3) ، بالَكْسرِ  التِّْجفَافُ و ً  اإْلِ  ِليَِقيَهُ في اْلَحْرِب ، أَيضا

يبَاجُ  تََجافِيِفهِ  كاَن على»ديث أَبي موسى : ه ح، ومن التََّجافِيفُ  َوالجمع والصَّالبَِة ، قال ابُن ِسيَده : ولو ال  الُجفُوفِ  إلى معنَىَذَهبُوا فيه  «الّدِ

ْلحاِق بباِب  تِْجفَافٍ  ذلك لََوَجَب القضاُء على تَائَِها بأَنها أَْصٌل ، ألَنََّها بإِزاِء قَاِف قِْرَطاٍس ، قال ابُن ِجنِّي : سأَلُت أَبا علّيٍ عن ، أَتاُؤهُ لإْلِ

 جَّ في ذلك بما اْنَضاَف إِليها ِمن ِزياَدةِ اأْلَِلِف معها انتهى.فقَاَل : نعم ، واْحتَ  ؟قِْرَطاٍس 

ً  أُِعدَّ ِلْلفَْقرِ »في الحديِث : وَ   ما ُجلَِّل به الفََرُس ِمْن ِساَلحٍ وآلَة تَِقيِه اْلِجَراَح. التِّْجفَافُ  ، قال ابُن اأْلَثِيِر : «تِْجفَافا

، أي :  ُمَجفَّفِ  علَى فََرٍس  وسلمعليههللاصلىديُث الُحَدْيبِيَِة : فجاَء يَقُوُده إلى َرُسوِل هللا ه حقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ومننَ  اْلفََرَس : أَْلبََسهُ إِيّاهُ ، َجفَّفَ و

 .تِْجفَافٌ  عليه



11203 

 

ً  َوقد كالتَّْجِفيفِ  بالفَتْحِ : التَّْيبِيُس ، ، التَّْجفَافُ  قال اللَّْيُث :و  .َجفَّْفتُه تَْجِفيفا

__________________ 
 .«لت»وابألصر  68/  1« جعض»( عن التهذيب 1)
 ( يف التهذيب واللسان : اجلعجض.2)
 واقتصر األزهري واجلوهري عل  الكسر ا« ( يف اللسان : التِّجفاف والت جفاف3)
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كَ  تََجْفَجفَ  الطَّاِئُر : اْنتَفََش ، أو تََجْفَجفَ و َر قَْوُل ابِن ُمْقبٍِل : فَْوَق اْلبَْيَضِة ، وأَْلبََسَها َجنَاَحْيهِ  : تََحرَّ  وبه فُّسِ

يٍّ  ِة أُدححــــــــــِ يحضــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــَ فَ كــــــــــَ جــــــــــَ فــــــــــح ا   ــــــــــََ هــــــــــَ قـــــــــــَ وح  فـــــــــــَ

ضُ      ـــــــــِ ان ُر كـــــــــَ ـــــــــح ي ـــــــــ  ـــــــــل َر وال طـــــــــح قـــــــــَ ـــــــــح َداُه ال فيف حـــــــــَ جـــــــــَ  هـــــــــِ

  
 .«فَْوقَها تََجفَّفَ »كذا في العُبَاِب ، وفي اللَِّسان : 

، فَأَْبَدلُوا مكاَن اْلفَاِء  تََجفَّفَ  فإِن يَبَِس ُكلَّ اْليُْبس ، قيل : قد قَفَّ ، قال اللَّْيُث : واألصلُ  ، وفيه نًَدى ، َجفَّ  اْبتَلَّ ، ثُمَّ  إذا الثَّْوُب : تََجْفَجفَ و

حاحِ ، وأَ   ْنَشَد يَْعقُوُب :الُوْسَطى فاَء الِفْعِل ، كما قالوا : تَبَْشبََش أَصلَُها تَبَشََّش ، كذا في الّصِ

اٍت  نـــــــــــــــَ يـــــــــــــــِّ َم لـــــــــــــــَ َوائـــــــــــــــِ اَم عـــــــــــــــلـــــــــــــــَ  قــــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

َر      يـــــــــــح ـــــــــــَ بـ ـــــــــــُ فِ قـ جـــــــــــُ فـــــــــــح يـــــــــــبِ   ـــــــــــََ ِر الـــــــــــر طـــــــــــِ َوبـــــــــــَ  الـــــــــــح

  
 :ـ  األَْعَرابِيُّ على ما أَْنَشَده أَبو الَوفَاِء ـ  قلُت : هو لرجٍل من َكْلِب بن َوبََرةَ ، ثم من بني ُعلَْيم ، يُقَال له : ُهْرداُن بن عمٍرو ، وأَولُه

رَاضــــــــــــــــــــــــــاً  تح عــــــــــــِ حــــــــــــَ قــــــــــــِ ًَة لــــــــــــَ ريح كــــــــــــَ ر  بــــــــــــُ مــــــــــــَ  لــــــــــــَ

يـــــــــــــــــبِ      ٍض اَنٍج جنـــــــــــــــــَِ نـــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــَ رحِع هـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــِ

  

لــــــــــــــ    َا ســــــــــــــــــــــــــــَ ا حــــــــــــــِ اهــــــــــــــَ يــــــــــــــَ رب َ رَاعــــــــــــــِ كــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

  
وبِ    يــــــــُ عــــــــُ َن الــــــــح ح  مــــــــِ ِك صــــــــــــــــــــــَ مــــــــح ِويــــــــَر الســــــــــــــــــــــ   طــــــــَ

  

 ... فـََقاَم َعَل  قـََوائِمَ 

 إلى آِخِره.

ِل المادَّةِ ، وفَسََّره بالَهِزيِز ، وهو  َحِفيفُهْم في السَّْيِر ، إذا َسِمْعتَ  اْلَمْوِكِب : َجْفَجفَة َسِمْعتُ قال ابُن ُدَرْيٍد : و َوهذا قد تقدَّم للُمَصنِِّف في أَوَّ

 والَحِفيُف واِحٌد ، فهو تَْكَراٌر.

 : إذا َحبََسَها. َجْفَجفََهاوَ  في التَّْهِذيِب : َجْعَجَع باْلَماِشيَِة ،َحبََسهم ، والذي  القوَم : َجْفَجفَ  في العُبَاِب : : َحبََس ، َجْفَجفَ و

 : َجْمُع األَباِعر بَْعِضها إِلَى بْعٍض. الَجْفَجفَةُ  كما في العُبَاِب ، وفي اللَِّساِن : َجَمعَ  َء إِليِه :الشَّيْ  َجْفَجفَ و

َوهو بعَْينِِه الذي قاله  النَّعََم : َساقَهُ بعُْنٍف حتى َرِكَب بَْعُضهُ بَْعضاً ، َجْفَجفَ و قال ابُن ُدَرْيٍد : َمَخافَةَ اْلغَاَرةِ ،َردَّ إِبِلَهُ بِاْلعََجلَِة ،  : َجْفَجفَ و

ْل.  ابُن ُدَرْيٍد ، فإِنَّ الَمآَل واحٌد ، ففيه إَِطالَةٌ ِمن غيِر فائَِدة ، فتَأَمَّ

ناِء : ما في اْجتَفَّ  قال ابُن َعبَّاٍد :و . أَتَى َعلَيه ، أي اإْلِ  أي : َشِربَهُ ُكلَّه ، وكذِلك اْشتَفَّ

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْرُع الذي كاْلُجّفِ ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : الُمَجفَّفُ   ، كُمعَظٍَّم : الضَّ

َرُف  عــــــــــــــح ــــــــــــــُ ٌر تـ اِب ِإبــــــــــــــح حــــــــــــــَ بــــــــــــــح ُر َأيب ا ــــــــــــــَح  ِإبــــــــــــــح

ا      هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــنـ زِي ــــــــــــــــــَ فٌ ي فــــــــــــــــــ  فُ مــــــــــــــــــُ  جمــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــ   َوق

  
راِر.وَ   الُموقَُّف : الذي به آثاُر الّصِ

ّمِ : َشْخُصهُ.الشَّيْ  ُجفُّ وَ   ِء : بالضَّ

 .الَجْفَجفَةِ  : صوُت الثَّْوِب الَجِديِد ، وَحَركةٌ الِقْرَطاِس ، َوكذِلَك الخْفَخفَةُ ، وال تكون الَخْفخفَةُ إِالَّ بعدَ  الَجْفَجفَةُ وَ 

كةً  اْلَجفَفُ وَ   : الغَِليُظ اليابُِس ِمن األَْرِض. ، ُمَحرَّ

. اْلُجفُّ وَ   ِمن األَْرِض : مثُل القُّفِ

فَُف : الِقلَّةُ ،وَ  َوَشَظٌف ، كلُّ هذا ِمن ِشدَّةِ  َجفَفٌ و : الحاَجةُ ، َوقال األَْصَمِعيُّ : أَصابَُهم ِمن العَْيِش َضفَفٌ  اْلَجفَفُ و قال ابْن األَْعَراِبّيِ الضَّ

 : أي أَثَُر حاَجٍة. َجفَفٌ  العَْيِش ، وما ُرئَِي َعلَيه َضفٌَف ، َوال

 : أي علَى حاَجِة إِليِه. َجفَفٍ  ُوِلَد ِلإِلْنَساِن َعلَىوَ 
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 ِلْبُده : إذا لم يَْفتُْر عن َسْعيِِه. يَِجفُّ  ِمن الَمَجاز : فالٌن الوَ 

ً  يُقَال : اْلبَْس ِلْلفَْقرِ وَ   : أي اْستَِعدَّ له. تِْجفَافا

ً  ، يَْجلُفُه َء ،أي الشَّيْ  ، َجلَفَهُ  : [جلف] يَن عن َرأِْس الدَّّنِ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريّ  َجلَفَ  يُقَاُل : قََشَرهُ : ، ِمن َحّدِ نََصَر : َجْلفا  ، َجِليفٌ  فهو ، الّطِ

 ٍء ِمن اللَّْحِم.: قَْشُر الِجْلِد مع شي الَجْلفُ  أي : َمْقُشوٌر ، وقيل : ، َمْجلُوفٌ و

ً و  : أَْجفَى ِمن الَجْرِف ، وأََشدُّ اْستِئْصاالً. الَجْلفُ  وقيل : َجَرفَهُ ، : َجلَفَهُ َجْلفا

 .(1)به ، وفي األََساِس : بََضَع لَْحَمه بَْضعًا  بالسَّْيِف : َضَربَهُ  َجلَفهُ و

 .كاْجتَلَفَهُ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ، واْستَأَْصلَهُ ، (2) قَلَعَهُ  َء :الشي َجلَفَ و

__________________ 
 ( نص األساس : جلفته ابلسيف جلفًة إذا بضعت من  مه بضعًة.1)
 ( يف الصحاح : قطعه.2)
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ةُ :  اْلَجاِلفَةُ و حاحِ : مع اللَّْحِم. تَْقِشُر اْلِجْلَد باللَّْحِم ، التي الشَّجَّ  َوفي الّصِ

 َوهي ِخالُف اْلَجائِفَِة. اْلَجْوِف ، إلى لم تَِصلْ  : التي الَجاِلفَةُ  والطَّْعنَةُ  قال :

كَسِفينٍَة ، وهو َعامٌّ في ُكّلِ آفٍَة ِمن اآْلفاِت الُمْذِهبَِة  ، كاْلَجِليفَةِ  لشَِّديَدةُ ،زاَد في اللَِّساِن : وهي ا تَْذَهُب باألَْمَواِل ، التي السَّنَةُ  : اْلَجاِلفَةُ و قال :

حاحِ : يُقَاُل : أَصابَتُْهمْ   .ُمْجتَلَفُونَ  أَْمَوالَُهم ، وهم قْومٌ  اْجتَلَفَتْ  َعِظيَمةٌ : إذا َجِليفَةٌ  لْلَماِل ، والَجْمُع : اْلَجالئُِف ، َوفي الّصِ

ُجُل اْلَجافي ، الِجْلفُ و حاِح : قَْولُهم : أَْعَرابِيٌّ  ، كاْلَجِليفِ  ، باْلَكْسِر : الرَّ الشَّاةِ ،  أَْجاَلفِ  ، أي َجاٍف ، وأَْصلُه ِمن ِجلفٌ  كأَِميٍر ، َوفي الّصِ

 ْطٍن.وهي الَمْسلُوَخةُ ِبال َرأٍْس وال قََوائَِم وال بَ 

ً  ، كفَِرَح ، َجِلفَ  قدو الّشاةِ ، أي : أنَّ َجْوفَهُ َهَواٌء ال َعْقَل  بِِجْلفِ  َخْلِقِه وُخلُِقه ، ُشبِّهَ  (1) [في]: اْلَجافي  الِجْلفُ  َوفي الُمْحَكِم : ، َجاَلفَةً و ، َجلَفا

، َشبَُّهوهُ بأَْذُؤٍب علَى ذلك ؛  أَْجلُفٌ  ب فِْعٍل يَُكسَُّر علَى أَْفعَاٍل ، َوقد قالوا :، هذا هو األَْكثَُر ، ألَنَّ با أَْجاَلفٌ  فيه ، قال ِسيبََوْيه : الَجْمعُ 

اِر :  الْعتِقاِب أَْفعٍُل وأَْفعَاٍل على االْسم الواِحِد كثيًرا ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ ِلْلَمرَّ

فح مَل وَ  لـــــــــــــــــَ ينِّ  َأجـــــــــــــــــح رحَن عـــــــــــــــــَ قحصــــــــــــــــــــــــــــــِ  وملح يــــــــــــــــــُ

دح َأ.َ وَ      ـــــــــــــــــَ نح ق ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــِ ال ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ   ِد َأنح أَرِي

  
ً  أي : لم أَِصرْ   َجافِيًّا. ِجْلفا

: اأْلَْحَمُق ، ُشبِّهَ بالشَّاةِ الَمْسلُوَخِة ِلَضْعِف َعْقِله ، وإذا كان الماُل ال ِسَمَن  الِجْلفُ  قال ابُن اأْلَثِيِر : «َجافٍ  ِجْلفٌ  فََجاَءهُ َرُجلٌ »في الَحِديِث : وَ 

 له وال َظْهَر وال بَْطَن يَْحِمُل ، قِيَل : هو كالِجْلِف.

 ، قال َعِديٌّ بُن َزْيٍد : فٌ ُجلُو َولم يَُحدَّ علَى أّيِ حاٍل هو ، وَجْمعُه : الدَّنُّ ، في كالِم العرِب : الِجْلفُ  في الُمْحَكِم :و

ُت  يــــــــــــــــــــح وفٍ بـــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــُ ُه  جــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــ   اَبرٌِد  ــــــــــــــــــــِ

وصح      يــــــــــــــُر خــــــــــــــُ اٌء وَدَواخــــــــــــــِ بــــــــــــــَ يــــــــــــــِه  ــــــــــــــِ (2)فــــــــــــــِ
 

  
اَغانِ  إِذا اْنَكَسَر ، أي : الدَّنّ  أَو أَْسفَلُهُ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، الفاِرُغ ، هو الدَّنُّ  أَو .نَقَلَهُ ابُن ِسيَده ، والصَّ  يُّ

اُل النَّْخلِ  : الِجْلفُ  قال اللَّْيُث :و  الذي يُْلقَُح بَِطْلِعِه ، َوأَْنَشَد أَبو َحنِيفَةَ : فُحَّ

ذزِرَا  ذح مــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــــ  ازِرًا مل تـــــــــــــــــــــــــَ  هبــــــــــــــــــــــــََ

وحَ       ي حـــــــــَ امـــــــــِ َي ُتســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــح فٍ فــــــــــَ لـــــــــح ازِرَا  جـــــــــِ (3)جـــــــــَ
 

  
 .ُجلُوفٌ  الَجْمُع :وَ 

 ِسَوى ءٍ َشيْ  ُكلَّ  إنَّ »:  عنههللارضيفي حديِث ُعثَْمان و كالَجِشِب ونحِوه ، الُخْبُز َغْيُر اْلَمأُْدوِم ، هو اْلُخْبِز. أَوالغَِليُظ اْليَابُِس ِمن  : الِجْلفُ و

 ، قال الشاعُر : «الطَّعَاِم ، وِظّلِ ثَْوٍب ، َوبَْيٍت يَْستُُر فَْضلٌ  ِجْلفِ 

ُه  تــــــــــــ  يــــــــــــٍت بــــــــــــِ بــــــــــــِ ن مــــــــــــَ ريحٌ مــــــــــــِ ُر خــــــــــــَ فــــــــــــح قــــــــــــَ  الــــــــــــح

ارِ ِ      عــــــــــــــَ َد آِ  مــــــــــــــُ نــــــــــــــح َة عــــــــــــــِ وِب َزخــــــــــــــ  نــــــــــــــُ ُ  ِبــــــــــــــِ

  

اُءوا  فٍ جــــــــــــَ لــــــــــــح ٍ   ِبــــــــــــِِ رٍي اَيبــــــــــــِ عــــــــــــِ نح شــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــِ

  
ارِ ِ    مح ِذي ا ـــــــــــــَح هـــــــــــــِ اَلمـــــــــــــِ َ غـــــــــــــُ اح ـــــــــــــَ يِن وب ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ  بـ

  
ر أَو : َحْرُف اْلُخْبِز ، اْلُخْبِز  ِجْلفُ و يُِكنُّهُ ، وثَْوٌب يَُواِري َعْوَرتَهُ :ليَس اِلْبِن آَدَم َحقٌّ فِيَما ِسَوى هِذه الِخَصاِل ، بَْيٌت »الَحِديُث :  َوبِِه فُّسِ

 .«جرف»، وقد ذُِكَر في  «واْلَماءُ 

ِم ، َجْمعُ   ، وهي الِكْسَرةُ. ِجْلفَةٍ  قلُت : ويُْرَوى أَيضاً بفَتْحِ الالَّ

 ِق ، يُِريُد : ما يُتَْرُك فيه الُخْبُز.ِمثْل الُخْرجِ والُجَوالِ  الظَّْرفُ  في َحِديِث ُعثَْماَن : الِجْلفُ  قال الَهَرِويُّ :و

 .ُجلُوفٌ  َجْمعُه : الِوَعاءُ  : الِجْلفُ  قال أَبو عمٍرو :و

: البََدُن  الِجْلفُ  َوقيل : وقُِطَع َرأُْسهُ وقََوائُِمهُ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيٍد ، زاَد غيُره : ِمن الغَنَِم : الَمْسلُوُخ الِذي أُْخِرَج بَْطنُه ، الِجْلفُ و

َجاِل َواأْلَْحَمُق ، كما تَقَدََّم. أَْجالفٌ  الذي اَل َرأَْس َعلَيه ِمن أّيِ نَْوعٍ كان ، والَجْمُع :  ، وبه ُشبِّهَ اْلَجافي ِمن الّرِ
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 َمْعُروٌف. طائٌِر ، م : الِجْلفُ و

قُّ ِباَل َرأٍْس وال قََوائَِم ، : الِجْلفُ و  اأْلَْعَرابِّيِ.عن ابِن  الّزِ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( التهذيب برواية : طّيب  ّله.2)
ر للنخلة عند التلقيح.3)  ( يعين ابلبهازر النخر الجي تتناو  منها بيد  ا واجلازر هنا املقشِّ
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ُم. ِجلَفٌ  الِذي بال أُْدٍم ، والجمعُ  اْلقَفَارِ  الغَِليظِ  بِهاٍء : اْلِكْسَرةُ ِمن اْلُخْبِز اْليَابِِس  ، الِجْلفَةُ و  ، بَكْسٍر ففَتْحٍ ، وبه ُرِوَي الَحِديث الُمتَقَّدِ

اَغانِيُّ ، َوالجمُع : ٍء ،الِقْطعَةُ ِمْن ُكّلِ َشي : الِجْلفَةُ و  .ِجلَفٌ  نَقَلَهُ الصَّ

ةِ من تِِه ، ويُْفتَحُ ِمن اْلقَلَِم : ما بَْين َمْبَراهُ إلَى ِسنَّ  الِجْلفَةُ و يَْت بالَمرَّ َمْخَشِريُّ : ُسّمِ ِلَسْلِم  الكاتبِ  ومنه قَْوُل عبِد الحميد الَجْلفِ  في هِذه ، قال الزَّ

ْفتَاِوّيِ ، الذي كتَب َعلَيِه الحافُظ بُن َحَجٍر العَ  بِن قُتَْيبَةَ  ْسقَاَلنِيُّ ، َرِحَمهما هللا تعالى ، أَنه والذي قََرأُْت في ِمْنَهاجِ اإلَصابَِة ، ألَبِي َعِلّيٍ الّزِ

َد َخطََّك ، ُء َخطُّهُ بقَلٍَم قَِصيِر البَُرايَِة ، فيَِجي َرآهُ يَْكتُبُ  قدو قال ِلَرْغباَن ، تُِريُد أَن يَُجوَد أَ  َوفي ِمنَهاجِ اإلَصابَِة : َرِديًّا : إِْن ُكْنَت تُِحبُّ أَْن تَُجّوِ

ْف قَطَّتََك ، قَلَِمَك ، َجْلفَةَ  أي : َجْلفَتَكَ  فَأِطلْ  : قال : نعم ، قال ؟َخطُّكَ  ِف اْلقَطَّةَ  وأَْسِمْنَها ، وَحّرِ سْلٌم ، أو  وأَْيِمْنَها ، قال : وفي اْلِمْنَهاجِ : وَحّرِ

ي. ذِلَك ، فَفَعَْلتُ  َرْغبَاُن :  فَجاَد َخّطِ

ا ُطولُ  فإنَّ الَخطَّ  َجْلفَتُه ُصرُ ، فقَاَل أَبو القاسم : يكوُن ِمْقَداَر ُعْقَدةِ اإلْبَهاِم ، وكَمنَاقِيِر الَحَماِم ، وقال عليُّ بن ِهاَلٍل : كلُّ قَلٍَم تَقْ  الَجْلفَةِ  أَمَّ

تُْسِمَن َوَسَطَها َشْيئًا ، وهذا يصلح ِلْلَمْبُسوِط والُمَحقَِّق علَى أَْنَحاٍء ، منها : أَن تُْرِهَف َجانِبَي البَْريَِة ، و الَجْلفَةُ  ُء به أَْوقََص ، وتكونيَِجي

َهُف ِمْن َجانِبِِه اأْلَْيَسِر ، وتَْبقَى فيه والُمعَلَِّق ، ومنها : ما تُْستَأَْصُل َشْحَمتُه ُكلَُّها ، وهذا يصلُح للُمْرَسِل والَمْمُزوج َوالُمفَتِّحِ ، ومنها : ما يُرْ 

ا تَْحتََها ،  (1)َمِن ، وهذا يصلُح للطََّواِميِر بَِقيَّةٌ في األَيْ  وما َشابََهها ، َومنها : ما ُرِهَف ِمن َجانِبِْي َوَسِطه ويكوُن كأَنَّ القَطَّةَ منه أَْعَرُض ِممَّ

 وهذا يَْصلُح في َجِميعِ قَلَِم الثُّلُِث َوفُُروِعه.

ا اْلقَطَّةُ ، فقَاَل محمُد بن العَِفيِف الشِّ وَ  فَةُ أَمَّ ُب ، وأَْجَوُدها الُمَحرَّ ُف ، والُمْستَِوي ، والقائِم ، والُمَصوَّ يراِزيُّ : هي علَى ِصفاٍت ، ِمنها : الُمَحرَّ

ِف ، قال : فاً ِمن الُمَحرَّ فِ وَ  الُمْعتَِدلةُ التَّْحِريِف ، وأَْفَسُدها الُمْستَِوي ؛ ألَنَّ الُمْستَِوَي أَقَلُّ تََصرُّ يُن في َحاِل اْلقَّطِ ، َهْيئَةُ الُمَحرَّ ّكِ َف الّسِ  أَن تَُحرَّ

ٌف ، وإِن تََساِويَا قِيل : قَلٌَم ُمْستٍَو ، كذا في نُّ اليُْمنَى أَْعلَى ِمن اليُْسَرى ، قيل : قَلٌَم ُمَحرَّ الِمْنَهاجِ ، وأَْوَضْحُت ذلك بَيانًا في  وإذا كاَن الّسِ

 ، وهو بَْحٌث نَِفيٌس فََراِجْعهُ إْن ِشئَْت.« اآْلفَاقِ  ِحْكَمةُ اإلْشَراِق إلَى ُكتَّابِ »كتابِي 

اِء ، بِاْلفَتْحِ : لُغَةٌ في اْلَجْرفَةِ  ، الَجْلفَةُ و اِء. ِلِسَمِة اْلبَِعيِر ، بالرَّ  َوقد تقدَّم بَيانُه في الرَّ

ّمِ ما ، الُجْلفَةُ و  عنه. َجلَْفتَ  َساِن : ماأي : قََشْرتَهُ ، َوفي اللِّ  ِمْن اْلِجْلِد ، َجلَْفتَهُ  بالضَّ

 وال َخْيَر ِفيها. (2) بالتَّْحِريِك : اْلِمْعَزى التي ال َشعََر عليها إالَّ ِصغَارٌ  ، الَجلَفَةُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 فلَِزَق به قُُشوُرهُ. أَْحَرقَهُ التَّنُّورُ  إذا كان : َمْجلُوفٌ  ُخْبزٌ  قال غيُره :و

يُن ، ، الُجاَلفُ  اأْلَْعَراِبّيِ :قال ابُن و اَلِء : اْلعَِظيَمةُ  الُجاَلفَىو قال : كغَُراِب : الّطِ  الَكبِيَرةُ ، وأَْنَشَد : ِمن الّدِ

ــــــــغ  اب نح ســــــــــــــــــــــَ اَلفِ مــــــــِ َجــــــــح ٍر َرِويح  األح جــــــــح  ِذي ســــــــــــــــــــــَ

رَي      وحكــــــــــــــــــــــِ َر تـــــــــــــــــــــــَ اَليفِّ وُكــــــــــــــــــــــِّ  الــــــــــــــــــــــد ِدح  جــــــــــــــــــــــُ

  
ُجُل : أَْجلَفَ و قال : ى الرَّ  كقُْنفَُذةٍ ، تقدَّم في الجيم. عن َرأِْس اْلُخْنبَُجِة ، اْلُجالفَ  نَحَّ

يِن ، َمْنُسوٌب إلى السَّْهِل علَى ِخالِف القياِس ، قال : َكأَِميٍر : نَْبٌت ُسْهِليُّ ، ، الَجِليفُ  قال أَبو َحنِيفَةَ :و ْرعِ ، فيه ُغْبَرةٌ ، بَضّمِ الّسِ  َشبِيهٌ بالزَّ

 َمْسَمنَةٌ ِلْلَماِل. ، وهو (3) كالبَلُّوِط َمْملُوَءةٌ َحبًّا كاألَْرَزنِ  في ُرؤوِسهِ  ِسْنفَتُهُ و

نونَ  ، الُمَجلَّفُ و اِء. بِأَْمَواِلِه ، َجلَّفَتْ و كُمعَظٍَّم : َمْن َذَهبَِت الّسِ ِف ، بالرَّ  كالُمَجرَّ

 َوأَْنَشَد ِلْلفََرْزَدِق : الذي أُِخَذ ِمن َجَوانِبِِه ، الُمَجلَّفُ  قال الَجْوَهِريُّ :و

دَعح وَ  ـــــــــــــَ رحَواَن مَل ي َن مـــــــــــــَ ـــــــــــــح اٍن اَي اب  عـــــــــــــَ   َزمـــــــــــــَ

ـــــــــًا أو      ت حـــــــــَ اِ  إال  ُمســـــــــــــــــــــــح مـــــــــَ ـــــــــح َن ال فُ مـــــــــِ ـــــــــ  ل (4)جمـــــــــَُ
 

  
 .ُمَجلَّفٌ  يُِريُد إالَّ ُمْسَحتاً أَْو هو الذي بَِقيَْت ِمْنهُ بَِقيَّةٌ ، : الُمَجلَّفُ و قال أَبو الغَْوِث : الُمْسَحُت : الُمْهلََك ،و

__________________ 
 .«الطوابري»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 حبذف الواو.« ال خري»( يف القاموس : 2)
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 ( يف التكملة : كحّب األرزن.3)
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح َوالتهذيب.« أو جمّرف»( ديوانه برواية : 4)
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ً  َكْحلُ  َجلَّفَتْ  يُقَاُل :و  : عنههللارضيقال ابُن ُمْقبٍِل يَْرثِي ُعثَْماَن  : أي اْستَأَْصلَِت السَّنَةُ األَْمَواَل ، تَْجِليفا

قــــــــَ   ــــــــ  ِم والــــــــتـ لــــــــح ِم والــــــــعــــــــِ لــــــــح ِر ا ــــــــِ َفضــــــــــــــــــــــح اِء لــــــــِ عــــــــَ ــــــــَ  نـ

واوَ      ــــــــُ َدب وا وَأجــــــــح امــــــــُ ربحِ عــــــــَ ــــــــغــــــــُ امــــــــَ  ال ــــــــَ ت ــــــــَ ــــــــيـ بحَو  ال  مــــــــَ

  

ا وَ  يـــــــــَ ِه ا ـــــــــَح فـــــــــَ  بـــــــــِ لـــــــــح َا يــــــــــُ ُروئـــــــــِ هـــــــــح إ مـــــــــَ جـــــــــَ لـــــــــح  مـــــــــَ

  
تح إذا    فــــــــــــَ لــــــــــــ  َبُ   جــــــــــــَ ُم  واألح ٌر هــــــــــــو األح حــــــــــــح  كــــــــــــَ

  
 َعاُموا : أي قَِرُموا إلى اللَّبَِن.

ِف ، : اْلَمْهُزولُ  الُمتََجلِّفُ و تَْيِن ، ُجلُفٌ و ، ِجالئِفُ  وِسنُونَ  كالُمتََجّرِ ةٍ  ، ُجلفٌ  يُقَال أَيضاً :و ، كَسفائَِن وُسفُنٍ  َجِليفَةٍ  َجْمعُ  ، بَضمَّ َعلَى  بَِضمَّ

ّي للعَُجْيِر السَّلُوِلّيِ :اأْلَْمَواَل َوتُْذِهبَُها ،  تَْجلُفُ  التَّْخِفيِف :  * ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِت وَ  ر قــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ فُ إذا تـ اَلئــــــــــــــــِ ُه  اجلــــــــــــــــَح الــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

ِه      ـــــــــِ رحاَبئ ا إىَل جـــــــــَ ـــــــــَ ن ـــــــــُ تـ ـــــــــحـــــــــَ ي حـــــــــِ تح صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ رِن (1)قـــــــــُ
 

  
 ، اْستُوِصَل باْلَخالئِِف. باْلَجالئِفِ  ِمن َسَجعَاِت األَساس : َمن اْستُْؤِصلَ وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .َجِليفَةٌ  ُظفَُره عن أُْصبُِعِه : َكَشَطهُ : نَقَلَهُ اللَّْيُث ، وِرْجلٌ  َجلَف

 : النَّْزُع. الَجْلفُ وَ 

 النَّبَاُت ، كعُنِي : أُِكَل عن آِخِره. (2) ُجِلفَ وَ 

ةِ. الَجْلفَةُ وَ   ، بالفتْحِ : َمْصَدٌر بمعنى الَمرَّ

 ٌء.، كعُنِي : إذا َذَهَب منه َشيْ  َجْلفةً  في َماِله ُجِلف من الَمْصَدِر قْولُهم :وَ 

 الدَّْهُر : أَْذَهَب َمالَه. اْجتَلَفَهو

 وَجاِرٌف. َجاِلفٌ  َزمانٌ وَ 

 : السُّيُوُل. الَجالئِفُ وَ 

 : (3) [يصف امرأة]، بالَكْسِر : اأْلَْحَمُق ، وهو َمجاٌز. وأَما قوُل قَْيِس بِن الَخِطيِم  الِجْلفُ وَ 

ا  َدهـــــــــــــــــــــَ د  بـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ ا تـ اهتـــــــــــــــــــــَِ بـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــَ َبن  ل  كـــــــــــــــــــــَ

ُه      َوافــــــــــــــــــُ رَاٍد َأجــــــــــــــــــح زحىَل جــــــــــــــــــَ فُ هــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــُ  جــــــــــــــــــُ

  
 ال ُرُؤوَس لها وال قََوائَِم. فإنَّه َشبَّهَ اْلُحْليَّ التي علَى لَبَّتِها بَجَرادٍ 

ِل. َجِليفٍ  : َجْمعُ  الُجلُفُ  قيل :وَ  يِت إلى الَمْعنَى األَوَّ ّكِ  ، وهو الذي قُِشَر ، وَذَهَب ابُن الّسِ

 ، بالَكْسِر : فََرٌس مْنُسوٌب. الِجْلفَةُ وَ 

اَغانِيُّ ،  قَفَاٌر ال أُْدَم فِيِه ، وأَْوَرَدهُ األَْزَهِريُّ في التَّْهِذيِب عن اللَّْيِث ، وقال : أيأَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ،  ، َجلَْنفَاةٌ  َطعَامٌ  : [جلنف] هكَذا أَْوَرَدهُ الصَّ

 وَصاحُب اللَِّسان.

ّمِ ، الُجنَاِدفُ  : [جندف] ، وتَبِعَه « ج د ف»َك ، بل ذَكره في تَْرِكيِب َكتَبَهُ باألَْحَمر علَى أَنَّه ُمْستْدَرٌك َعلى الَجْوَهِرّيِ ، وليس كذلِ  ، بِالضَّ

اَغانِيُّ ، ذكره هناك في التَّْكِملَِة   ، وخالَف في العُبَاِب كصاحِب اللَِّساِن ، فَذَكَراهُ هنا على أنَّ النُّوَن أَْصِليَّةٌ ، وفيه نََظٌر ، قال اللَّْيُث : (4)الصَّ

َك َكتِفَْيِه ، قيل : هوو اِس ، واإلبِِل ،اْلَجافي اْلَجِسيُم ِمن النَّ  : الُجنَاِدفُ   وهو َمْشُي الِقَصاِر. الِذي إذا َمَشى َحرَّ
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قاعِ ، وف القَِصيرُ  الِخْلقةِ  اْلغِليظُ  : الُجنَاِدفُ  قال الَجْوَهِريُّ :و اِعي يَْهُجو اْبَن الّرِ قَبَِة ، وأَْنشَد ِلَجْنَدِل بِن الرَّ ُز ، وقيل : قَِصيُر الرَّ ي الُملَزَّ

أَْرقََم ، وهو أََحُد بني َعّمِ  (5) [أَبِي]يَُردُّ على خْنَزِر بِن  (5) [أَنَّهُ للراِعي]اللسان : يهُجو َجِريَر بَن الَخَطفَى ، َوكالهما َخَطأٌ ، والصواُب 

اِعي :  الرَّ

اِدفٌ  ـــــــــــــَ ن ُه  جـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ب كـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــر أحِس مـــــــــــــَ ٌ  اِبل  الحـــــــــــــِ

وشــــــــــــــــــــــــــــَ       ــــــــــــــُ وحَدٌن ي ُه كــــــــــــــَ ــــــــــــــ  بَن بِ كــــــــــــــَ ال  كــــــــــــــُ ــــــــــــــِ  ب

  
__________________ 

 بعدها يف القاموس : طعاٌم. (*)
 ( األساس : برواية ُخلطت صحيحتنا.1)
 ( يف اللسان : وُجلِّف.2)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان ا والبيت يف األصمعيات برواية :3)

ــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــاهتــــــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــب  كــــــــــــــــــــــبن ل

 هـــــــــــــــــــــــــــزىل حـــــــــــــــــــــــــــراد أجـــــــــــــــــــــــــــوازه حـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــف    

  

ذكر الصاغاين يف التكملة جدف « أ ر الصاغاين يف التكملة مادة جندف فلم يوردها يف ترتيبها وال يف جدف»الكويتية : ( هبامش املطبوعة 4)
 ابن الرقاع : قو  جند  بن الراعي يهجو

 جــــــــــــــــــنــــــــــــــــــادف الحــــــــــــــــــٌ  ابلــــــــــــــــــرأس مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــكــــــــــــــــــبــــــــــــــــــه 

 كـــــــــــــــــــبدنـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــودن يـــــــــــــــــــوشــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــالب    

  

 هو للراعي يرد عل  خنزر بن أيب أرقم.وَ 

 التكملة وانظر ا اشية السابقة.( زايدة عن 5)
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م  هــــــــُ نـــــــــُ يـــــــــُ ؤحم َأعــــــــح تح اِبلــــــــلــــــــ  لــــــــَ حــــــــِ ٍر كــــــــُ عحشــــــــــــــــــــــَ نح مــــــــَ  مــــــــِ

اِب      يــــــــــ  ريحِ صــــــــــــــــــــــــُ َواٍ  غــــــــــَ اِب مــــــــــَ ِص الــــــــــّرِقــــــــــَ (1)ُوقــــــــــح
 

  
ِهَما : ُجنَاِدفَةٌ و ، ُجنَاِدفٌ  ناقَةٌ و ةُ ، قال اللَّْيُث ،و قَالَهُ ابُن َعبَّاٍد ، ُجنَاِدفَةٌ  َسِمينَةٌ َظِهيَرةٌ ، َوكذِلَك أََمةٌ  أي ، بَضّمِ كذا في  ال تُوَصُف بَِها اْلُحرَّ

 اللَِّساِن والعُبَاِب.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، كَجْعفٍَر : َجبٌَل باليََمِن في ِديَاِر َخثْعٍَم. َجْنَدفٌ 

َكةً ، نَفُ اْلجَ   :[جنف] ّمِ : اْلَمْيُل َواْلَجْورُ  الُجنُوفُ و ، ُمَحرَّ ، قال  (2) (َفَمْن خاَف ِمْن ُموص  َجَنفاً )والعُُدوُل ، ومنه قَْولُه تعالَى :  ، بالضَّ

اِغُب : اُج : أي َمْيالً ، َزاَد الرَّ جَّ : الَمْيُل في الكالِم ، وفي األُُموِر  الَجنَفُ  وقال : ، أَْجنَفُ  وكذا في وِصيَّتِِه ، كفَِرَح ، جِنفَ  وقد َظاِهًرا ، الزَّ

ةً ، أَْجنَفَ و فاُلٌن علينا ، َجنِفَ  ُكلَِّها ، تقول : َعامٌّ ، قال األَْزَهِريُّ  الَجنَفُ و في ُحْكِمه ، وهو َشبِيهٌ بِاْلَحْيِف ، إالَّ أنَّ الَحْيَف من الَحاِكِم َخاصَّ

ا قَْولُهُ :  ةً الَحْيُف مِ »: أَمَّ يَُردُّ ِمْن : » (3)قوُل بعِض التَّابِعيَن ، فََخَطأٌ ، الَحْيُف يكوُن ِمن ُكّلِ َمن َحاَف ، أي : َجاَر ، ومنه« ن الحاكِم َخاصَّ

 الُموِصي. َجنَفِ  َحْيِف النَّاِحل ما يَُردُّ ِمن

 في َمَرِضِه َما يَُردُّ ِمن َوِصيَّةِ  الَجانِفِ  يَُردُّ ِمْن َصَدقَةِ »في حديِث ُعْرَوةَ و ٍم ،النَّاِحُل إذا نََحَل بَْعَض َولَِدِه ُدوَن بَْعٍض فَقَْد َحاَف ، وليس بَحاكِ 

اِور ، كما في أي : َمائٌِل في أََحِد ِشقَّْيِه ُمتَزَ  ، أَْجنَفُ  فهو : إذا ماَل وَجاَر ، فَجَمَع بْيَن اللُّغَتَْيِن ، أَْجنَفَ و َجنِفَ  ، يُقَاُل : «ِعْنَد َمْوتِهِ  الُمْجنِفِ 

 األَساس ، قال َجِريٌر يََهُجو الفََرْزَدَق :

ا  نـــــــــَ ـــــــــُ وفـ يـــــــــُ ا ســـــــــــــــــــــــُ ارعـــــــــِ وَ  الـــــــــد  لـــــــــُ مـــــــــُ عـــــــــَ   الـــــــــح ـــــــــَ  تـ

رِي و      كـــــــــــِ ِة الـــــــــــح اخـــــــــــَ فـــــــــــ  ـــــــــــَ نح نـ َك مـــــــــــِ فُ َدفـــــــــــ  نـــــــــــَ  َأجـــــــــــح

  
 : عنههللارضيقال لَبِيٌد  في ُمْطلَِق اْلَمْيِل عن اْلَحّقِ ، َجنِفَ و ُمْختَصٌّ باْلَوِصيَِّة ، أَْجنَفَ  أَو

ٍر  امــــــــــــــِ ُة عــــــــــــــَ تح أَُرومــــــــــــــَ عــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ُرٌ  مــــــــــــــَ  إيّنِ امــــــــــــــح

ي وقـــــــد      مــــــِ يــــــح تح ضــــــــــــــــــــَ فـــــــَ نــــــِ وُم  جــــــَ ي  ُخصــــــــــــــــــــُ لــــــَ (4)عــــــَ
 

  
ً  َعن َطِريِقِه ، كفَِرَح ، وَضَرَب ، َجنِفَ و ً و ، َجنَفا ّمِ ، وفيه لَفٌّ  ، ُجنُوفا ْوِر : ُدُخوُل  اْلَجنَفُ  أَو ونَْشٌر ُمَرتٌَّب : إذا َعَدَل عنه ،بالضَّ في الزَّ

جائٌر  ، كِمْنبٍَر ، َمائٌِل ، ِمْجنَفٌ  وَخْصمٌ  ، َجْنفَاءُ  ، وهي أَْجنَفُ و ، َجنِفٌ  ، كفَِرح ، فهو َجنِفَ  يُقَال : أََحِد ِشقَّْيِه واْنِهَضاُمهُ َمع اْعتَِداِل اآْلَخِر ،

 ر قَْوُل أَِبي َكبيٍر الُهَذِلّيِ :، وبه فسِّ 

ُدوا و  افــــــــــَ نــــــــــَ وُم تـــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــُم إَذا اخلُح قــــــــــِ دح نــــــــــُ قــــــــــَ  لــــــــــَ

يــــــِم      صــــــــــــــــــــِ َر اخلَح عــــــَ مح صــــــــــــــــــــَ هــــــُ اَلمــــــَ فِ َأحــــــح نــــــَ جــــــح مــــــِ  (5) الــــــح
  

 وَرَواهُ الَجْوَهِريُّ كُمْحِسٍن ، كما سيأْتِي.

.نَقَلَهُ  : اْلُمْنَحنِي الظَّْهِر ، األَْجنَفُ و  الَجْوَهِريُّ

ّمِ ، اْلُجنَافيُّ  قال َشِمٌر :و ه : ، بالضَّ في ِمْشيَتِِه فيَْختَاُل فيها ، وقال َشِمر :  يَتََجانَفُ  َوقال غيُره : وُهو الذي اْلُمْختَاُل فيه َمْيٌل ، هكذا قَيََّدهُ بَخّطِ

 لم أَْسَمْعهُ إالَّ في َرَجِز اأْلْغلَِب الِعْجِلّيِ :

َرتح بـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــَ  يفـــــــــــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــــــــــُ جِيِّ اشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ٍء فـــــــــــــــــــَ

رٍّ      ايفٍّ غــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــــــّزِيِّ  جــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــِر ال ي  مجــــــــــــــــــــَِ

  
 في ُمَجانِبَِة أَْهِلِه. لَجَّ  كِكتَاٍب فيهما : أي َوَجناٍب قَبِيحٍ ، قَبِيحٍ ، ِجنَافٍ  لَجَّ في قال أَبو َسِعيٍد : يُقَاُل :و

َكةً ، وبَِضّمٍ ففَتْحِ َمْقُصوران  كَجَمزى ، وأَُربَى خمُس لُغاٍت ، ِجنفي فيو َوَعلى األولى  ويَُمدَّان ، ، وعلَى الثَّانِيَِة اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  (6)ُمَحرَّ

اَغانِيُّ : كَحْمَراَء ، ، الَجْنفَاءُ و َمْمُدوَدةً اْقتََصَر ابْن ُدَرْيٍد ، فيه نََظٌر  ال َمْوِضٌع ، وَوِهَم اْلَجْوَهِريُّ  َماٌء ِلفََزاَرةَ ، اأْلَْربَعَةُ األَُوُل َذَكَرُهنَّ الصَّ

يِت ، ونِْسبَةُ الَوْهِم إلَى النَّاقِل غيُر َسِديٍد ، ومثلُه في كتابِ  ِمن َوْجَهْين : ّكِ الً : فقد نَقََل الَجْوَهِريُّ ذلك عن ابِن الّسِ  ِسيبََوْيه ، قال : هَو أَوَّ

بََذةِ وَضِريَّةَ ،  : الَجنَفَاءَ  فإنَّ أَْصَحاَب المعاِجِم في البُْلَداِن اتَّفَقُوا علَى أنَّ  اٍر اآلتِي ، وثانِياً :َمْوِضٌع ، وأَْنَشَد قوَل َزبَّاَن بن َسيَّ  َمْوِضٌع بين الرَّ

 ِمن ِديَاِر ُمَحاِرٍب ، على جادَّةِ 
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__________________ 
 واية :وختر هما فيه ا وعجز الثاين فيه بر  11ـ  10( ديوان الراعي ص 1)

 قـُفحد األكّف لئام غري ُصّيابِ 
 .182( سورة البقرة اآية 2)
 واألصر كاللسان.« بع  الفقهاء»( يف التهذيب : 3)
 واملثبت عن الديوان والبيت من قصيدة مضمومة القافية مطلعها :« خصومي»وابألصر  156( ديوانه ص 4)

ــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــدمٌي  ــــــــــــــــــة ابل  طــــــــــــــــــلــــــــــــــــــر خلــــــــــــــــــول

 فــــــــــــــــــبــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــاألنــــــــــــــــــعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــــــــــومُ     

  

كما ســــريد عن الصــــحاح. وفســــرها أبنه « كمحســــن»أي تناقشــــوا وضــــبطت اجملنف يف الديوان « تناقدوا»برواية  107/  2( ديوان اهلذليا 5)
 الذي أيمر أبمر فيه جنف.

 ( يف معجم البلدان عن الفراء ُجَنفاء ابلضم و نيه مفتوح.6)
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َِديَنِة ا ويـَُقاُ  له 
َلضُ الَيَماَمِة إىَل امل ٌض آَخُر َباح فـَيحٍد وَخيحرَبَ ا وهذا ال مَيحَنُض َأن يكوَن  اجلَنَـَفاءِ  أَيضــــــاً : ضــــــِ ا وأَيضــــــاً : َموحضــــــِ

ُ  قا  ابُن ِشَهاٍب : كاَنتح بنو فـَزَاَرَة ممِّنح َقِدَم عَل  َأهِر َخيحرَبَ لُِيِعيُنوُهم ا فرَاَسَلُهم رسو و  هنا  َماٌء ِلَفزَاَرَة ا فَتَبم رح ذلك ا
َبهَلم َأنح َلحُرُجوا عنهم ا وهَلُم ِمن َخيحرَبَ كذا وكذا ا فبَبـَوحا ا فَلم ا فـََتح   َخيحرَبَ ا َأَلُه َمنح  وسلللمعليههللاصلللى   ا وســـَ

تـََنا ا فَقاَ  هلُمح رســـــوُ     َحظ ُكمح ُذو : » وسللللمعليههللاصللللىكاَن ُهَنا  ِمن َبيِن فـَزَاَرَة ا فقالوا : َحظ َنا والذي َوَعدح
بــَةِ  اَ  : « : الر قـَيـح ريف َعَل  َخيحرَبَ ا فقــاُلوا : إَذنح نُقــاتُِلُكم ا فقــَ دُُكمح »َجبــٌَر ُمطــِ اءُ  َموحعــِ فــَ ُعوا ذلـِـَك َخَرُجوا  (1)« َجنـح ا لَِ فلمــ 

ُن بُن َسي اٍر الَفزَارِي  :  َهارَِباح ا وقا  َزاب 
نح  َك مــــــــــــِ يــــــــــــح ُت إلــــــــــــَ لــــــــــــح اءَ َرحــــــــــــَ فــــــــــــَ نـــــــــــــَ ىت   جــــــــــــَ  حــــــــــــَ

اِد      طـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ـــــــــــــح َك اِبل ـــــــــــــِ ت ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ اَء بـ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــِ ُت ف  َأَنـــــــــــــَح

  
 قال َضْمَرةُ بُن َضْمَرةَ :و

لـــــــــــــَ   ُم عـــــــــــــَ اءَ كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ ُ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ٌب  جـــــــــــــَ  ُخشـــــــــــــــــــــــــــح

بحسِ      هــــــــــــــــا بــــــــــــــــفــــــــــــــــَ عــــــــــــــــُ نــــــــــــــــِّ ٌة ُأخــــــــــــــــَ ر عــــــــــــــــَ  ُمصــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُجُل : أَْجنَفَ و  تَقَدَّم ، فِذْكُره ثانياً تَْكراٌر.َوماَل َعلَيه في الُحْكِم والُخُصوَمة ، وهذا قد  َعَدَل َعن اْلَحّقِ ، الرَّ

ً  فاُلنًا : َصاَدفَهُ  أَْجنَفَ و  في ُحْكِمِه. كَكتٍِف ، ، َجنِفا

ُثْ  )ِء كذِلَك ، ومنه قْولُه تعالَى : إلَى الشَّيْ  تََجانَفَ وَ  تََمايََل ، عن َطِريِقه : تََجانَفَ و ٍد ، قال  ، أي : (2) (َغْْيَ ُمَتجاِنف  إِلِ ُمتََمايٍِل ُمتَعَّمِ

 األَْعَشى :

فُ  انــــــــــــَ جِي   ــــــــــــََ ِة اَنقــــــــــــَ امــــــــــــَ مــــــــــــَ يــــــــــــَ وِّ الــــــــــــح نح جــــــــــــَ  عــــــــــــَ

او      كـــــــــَ َوائـــــــــِ ا ِلســـــــــــــــــــــــِ هـــــــــَ لـــــــــِ نح َأهـــــــــح تح مـــــــــِ َدلـــــــــَ ا عـــــــــَ  مـــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعليه :

كةً : َجْمعُ  الَجنَفُ  َر قَْوُل أَبي الِعيَالِ  َجانِفٍ  ، ُمَحرَّ   الُهَذِلّيِ :، كَرائِحٍ وَرَوحٍ ، وبه فُّسِ

مح  هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــح َا رَأَيـ َم حـــــــــــــِ صـــــــــــــــــــــــــــح ال  َدرَأحَت اخلَح  هـــــــــــــَ

فـــــــــــاً      ـــــــــــَ ن ونِ  جـــــــــــَ ـــــــــــُ ي ٍن وعـــــــــــُ ي  أِبَلحســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ ل  (3) ؟عـــــــــــَ
  

،  بالَجنَفِ  الرُجُل : جاءَ  أَْجنَفَ و ، وَعلَيه اْقتََصَر السُّكَِّريُّ في َشرح الديوان. َجنَفٍ  ويجوُز أن يكوَن علَى َحْذِف ُمَضاٍف ، كأَنَّه قال : َذِوي

َر قَْوُل أَبِي كَ   بِيٍر السَّابُِق ِذْكُره.كما يُقَال : أاََلَم ، أي أَتَى بما ياُلُم َعلَيه ، وأََخسَّ أَتى بَخِسيٍس ، نَقَلَه الجوَهِرّي ، وبه فُّسِ

 ، وهو كالسََّدِل. أَْجنَفُ  وَذَكرٌ 

قَاعِ : أَْجنَفُ  وقََدحٌ   : َضْخٌم ، قال َعِديُّ بُن الّرِ

ِب و  لــــــــــــَ حــــــــــــح مــــــــــــِ َداِن اِبلــــــــــــح بــــــــــــح عــــــــــــَ ر  الــــــــــــح كــــــــــــِ َجح يــــــــــــَ  األح

اءُ      قـــــــــــــَ ج  الســـــــــــــــــــــــــــِّ ىت  ميـــــــــــــَُ ا حـــــــــــــَ ِف فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــَ  نـــــــــــــَ

  
 ِخنِفَّى ، بالخاِء ، كما سيَأْتِي. الَجْوَهِرّيِ ، والصواُب : ، هكذا وجدُت هذا الَحْرَف في َهاِمش كتاب (4)العُنُِق أي َشِديُده  ِجنِفَّى ويُقاُل : بَِعيرٌ 

ْعِب ، تَِسيُل فيه التِّاَلُع واأْلَْدِويَةُ ، وله ِجَرفَةٌ ،  كالَجْوفِ  الذي صار من اأْلَْرِض ، الُمتَِّسعُ  : الُمْطَمئنُّ  اْلَجْوفُ  : [جوف] ، وهو أَْوَسُع من الّشِ

 الَجْوفُ  َء ، وقاَل ابُن اأْلَْعَرابِّيِ :وربما كان أَْوَسَع من الَوادي وأَْقعََر ، وُربَّما كان َسْهالً يُْمِسُك الماَء ، وربما كان قَاعاً ُمْستَِديًرا فأَْمَسَك الما

 َزقٌَب : َضيٌِّق. َجْوفٌ و َواِسٌع ، ِجْلَواٌح : َجْوفٌ و اَلخٌّ : إذا كان َعميقًا ، َجْوفٌ  الَواِدي ، يُقَال : :
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األَْضالُع أَيضا : ما اْنَطبَقَْت َعلَيه الَكتِفَاِن والعَُضَداِن و الَجْوفُ و َمْعُروٌف ، قال ابُن ِسيَده : هو بَاِطُن البَْطِن ، ِمْنَك : بَْطنُكَ  الَجْوفُ و

ْقالِن ، والَجْمُع : ْزِق ، وقال  «وَما َوَعى الَجْوفَ  ال تَْنَسُوا (5)وأَْن »في الحِديِث : و ، اأْلَْجُوفُ  والصُّ ، الُمَراُد به الَحضُّ علَى الَحالِل ِمن الّرِ

ْجِل.ِمن األَْلفَاِظ التي ال تُْستَْعَمُل َظْرفاً إالَّ بالُحُروِف  : الَجْوفُ  ِسيبََوْيه : ا كاْليَِد والّرِ  ، ألَنَّه صاَر ُمْختَصَّ

حاحِ :و ع بنَاِحيَِة ُعَمانَ  : الَجْوفُ و َوكان له بَنُوَن ،  َحَماهُ َرُجٌل اْسُمهُ َحَماٌر ، فيِه ماٌء وَشَجٌر ، َواٍد بأَْرِض َعادٍ  : اْسمُ  الَجْوفُ  في الّصِ

فَأَْحَرقَتْهُ وَمْن فِيِه ،  الَجْوفِ  ، فأَْقبَلَْت نَاٌر ِمن أَْسفَلِ  (6)َعِظيماً ، وقَتََل كلَّ َمن َمرَّ به ِمن النَّاِس  فأََصابَتُْهم َصاِعقَةٌ ، فَماتُوا ، فكفََر ُكْفًرا

 أَْكفَُر ِمن»وَغاَض َماُؤه ، فَضَربَِت العرُب به الَمثََل ، فقالُوا : 

__________________ 
 هنا ابلتحريك.( ضبطت عن النهاية ا وضبطها ايقوت 1)
 .3( سورة املائدة اآية 2)
 واملثبت كرواية اللسان.« جنفوا عليّ »برواية :  260/  2( ديوان اهلذليا 3)
 .«سريعه»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .«وأن»بدون « ال تنسوا»( يف التهذيب والنهاية واللسان : 5)
 ( يف الصحاح : من املسلما.6)
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َرُب ِمن»و ا « الَعريحِ  َكَجوحفِ »و ا « ا مارِ  كَجوحفِ   َوادٍ »و « مِحَارِ   ذُِكَر يف : ح م ر. قدو  «مِحارٍ  َجوحفِ  َأخح
ُر في تَْفِسيِر قَْوِلِه تعالَى ع بأَْرِض ُمَراٍد ، وهو المذكو : الَجْوفُ و َغْربِيَّ قُْرُطبَةَ ، ع بِنَاِحيَِة أَْكُشونِيَةَ  : الَجْوفُ و ُكوَرةٌ بِاألَْنَدلُس ، : الَجْوفُ و

 ً ً  (1) : إِنّا أَْرَسْلنا نُوحا َر أَيضا  .«اْلَجْوفِ  فتََوقَّلَْت بِنَا اْلِقاَلُص ِمْن أََعاِلي»الَحِديُث :  ، وبه فُّسِ

 َومنه قَوُل الشاعِر : ع بِاْليََماَمِة ، : الَجْوفُ و

وحفُ  َواِط  اجلــــــــــــــــــَح نح َأغــــــــــــــــــح َك مــــــــــــــــــِ ريحٌ لــــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــــَ

نح أُرَاطِ و      نح َأاَلَءاٍت ومــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ُطَوْيِلعٍ. َجْوفُ  ِمن بَنِي تَِميٍم ، يُقَال له : ع بِِديَاِر َسْعدٍ  : الَجْوفُ و : اْسٌم لليََماَمِة ُكلَِّها : الَجْوفُ  ويُقَال :

اَغانِيُّ في العُبَاِب ، واْختَلََف  الَجْوفيُّ  ، وأَبُو الشَّْعثَاِء َجابُِر بُن َزْيدٍ  اْلَجْوفيُّ  : باْلبَْصَرةِ ومنه َحيَّاُن اأْلَْعَرجُ  اْلَجْوفِ  َدْربُ و ، هَكذا نَقَلَهُ الصَّ

بَْطٌن ِمن ُجَهْينَةَ ، ِمْنُهم أَبُو  قَِة :كالُم الحافِظ بِن َحَجٍر في التَّْبِصيِر ، فقَاَل في الُحَرقِّيِ ، بَضّمٍ فَفَتْحٍ ثم قَاٍف َمْكُسوَرةٍ ، نِْسبَةً إلَى الُحرَ 

ْعثَاِء الَخْوفيُّ : جابُر بُن زيٍد ، ـ  بخاٍء ُمْعَجَمةٍ ـ  الشَّْعثَاِء جابُر بُن َزْيٍد األَْزِديُّ الُحَرِقيُّ ، تابِعيٌّ َمْشُهوٌر ، وقال بعَد ذلك في اْلَخْوفّيِ  : أَبو الّشِ

 انتهى. والَخْوُف : نَاِحيَة ِمن بِالِد ُعَماَن.

 ، بالِجيِم ، ِلَمْوِضع ِمن ُعَماَن ؛ فإنَّه أَْزِديٌّ ، وما َعَدا ذلك تَْصِحيف. اْلَجْوفِ  قلُت : والصَّواُب في نِْسبَِة أَبي الشَّْعثاِء المذكوِر إلى

اِلِهم : و اليََمنِ  أَْهلُ و ون فََساِطيَط ُعمَّ  .اأْلَْجَوافَ الغَْوِر يَُسمُّ

ا ُسئَِل : أيُّ اللَّْيِل أَْسَمعُ  وسلمعليههللاصلىقَْولُهُ  وهو ِخُر ، في الَحِديِث ،اللَّْيِل : اآْل  َجْوفُ و أي : ثُلُثُهُ  ، «اللَّيِل اآلِخرِ  َجْوفُ »قال :  ؟لَمَّ

 أي ال نِْصفُه ، كما َزَعَمهُ بَْعُضُهم. الَخاِمُس ِمن أَْسَداِس اللَّْيِل ، الُجْزءُ  اآْلِخر ، وهو

يَا اِلتَِّساِعِهَما. «اأْلَْجَوفَانِ  إنَّ أَْخَوَف ما أََخاُف َعلَيُكم»الحديُث : نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ومنه : اْلبَْطُن ، واْلفَْرُج ، اأْلَْجَوفَانِ و  اْلَجَوفُ و ؛ وإنََّما ُسّمِ

َكةً : السَّعَةُ ،  َواِسٌع. : أي اْلَجَوفِ  بَيِّنُ  أَْجوفُ  ءٌ يُقَال : َشيْ  ، ُمَحرَّ

 قال : ، اْلَجْوفِ  اأْلََسِد اْلعَِظيمُ  (2)ِمْن ِصفَاِت  : اأْلَْجَوفُ و

َوفُ   َجاٍف َجاِهٌر ُمَصد رُ  َأجح
ْرفّيِ : اْلُمْعتَلُّ اْلعَْيِن ، اأْلَْجَوفُ و ، نحو : قال ،  َجْوفِهاو َوَسِطَها أي : ما كان أََحُد ُحُروِف الِعلَِّة في َعْيِن الَكِلَمِة ، أي : في االْصِطالحِ الصَّ

ا َرآهُ »:  السالمعليهفي َخْلِق آَدَم و ، اْلَجَوفِ  بَيِّنُ  اْلَواِسعُ  : اأْلَْجَوفُ و وباع.  أي : ال يَتََماَسُك ، «َعَرَف أَنَّهُ َخْلٌق ال يَتََمالَكُ  أَْجَوفَ  فَلَمَّ

، بالضّمِ ، قال  الُجوفُ  َعِظيَمهُ ، والَجْمع : الَجْوفِ  أي َكبيرَ :  «َجِليداً  أَْجَوفَ  ُعَمرُ كاَن »في حديِث ِعْمَراَن : و ، َجْوفٌ  الذي له : اأْلَْجَوفُ و

: 

اَلُم  َحـــــــــح ٍب َأاَل األح عـــــــــح اِر بـــــــــَن كـــــــــَ مح  (3)حـــــــــَ رُكــــــــُ زحجـــــــــُ  تــــــــــَ

َن      مح مـــــــــــِ تـــــــــــُ ا وأَنــــــــــــح نـــــــــــ  وفِ عـــــــــــَ ريِ  اجلـــــــــــُح اخـــــــــــِ مـــــــــــَ  ؟اجلـــــــــــَح
  

مِّ  كاْلُجوفيّ  اجِ يَِصُف ِكنَاَس ثَْوٍر :، وَضبَطَ  الَجْوفِ  أي : َواِسعُ  ، بالضَّ  هُ الَجْوَهِريُّ بالفَتْحِ ، وأَْنَشَد ِللعَجَّ

ا  َو إذا مــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح هُ فـــــــــــــــــَ افــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ وحيف   اجــــــــــــــــح  جــــــــــــــــَ

ارِي       بـــــــــــــــــَ ُه الـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ  صِّ إذح جـــــــــــــــــَ اخلـــــــــــــــــُح  كـــــــــــــــــَ

  
َجِز ، وهو من تَغَيُّراِت  اَغانِيُّ : الصَّواُب َضمُّ الِجيِم في اللُّغَِة والرَّ  النََّسِب ، كالسَُّهْيِلّيِ والدُّْهِرّيِ.قال الصَّ

اَلِء : الَواِسعَةُ  الَجْوفَاءُ و . ُجْوفٌ  ، وَجْمُع الُكّلِ : َجْوفٍ  ذاتُ  : اْلفَاِرَغةُ  (4) وِمن اْلقَنَا والشََّجرِ  ، أي : َسعٍَة ، َجْوفٍ  ذاتُ  ِمن الّدِ  ، بالضّمِ

 قال َجِريٌر :  ، وَعْوٍف ، اْبنَْي عامِر بِن َربِيعَةَ ،َماٌء ِلُمعَاِويَةَ  : َمْوِضٌع ، أَوْ  الَجْوفَاءُ و

مح و  كــــــــــُ ــــــــــِ ائ اَء رِييف ِلشــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــَ اَن يف بـ دح كــــــــــَ ــــــــــَ  ق

ِة و و      عـــــــــــــَ لـــــــــــــح اءُ تــــــــــــــَ فـــــــــــــَ وح ا اجلـــــــــــــَح ِديـــــــــــــُرهـــــــــــــَ رِي غـــــــــــــَ   ـــــــــــــَح

  
ْعَر ِلغَسَّاَن بِن ذَُهْيٍل.وقال أَبو ُعبَْيَدةَ في تَْفِسيِر هذا البيِت : هِذه أَماكُن وِميَاهٌ لبَنِي َسِليٍط َحَواِلي   اْليََماَمِة ، ونََسَب الّشِ
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 َوقال أَبو ُعبَْيٍد : وقد تكونُ  ، اْلَجْوفَ  : َطْعنَةٌ تَْبلُغُ  الَجائِفَةُ و

__________________ 
 ( اآية األوىل من سورة نوح.1)
 ( يف التكملة : واألجوف : األسد ا كبنه جعله الاً له.2)
 برواية : أال أحالم.( األساس 3)
 ( يف القاموس املطبوع ط مصر والرسالة بريوت : ومن الش َجِر.4)
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حاِح ا َومنه اجلَوحفَ  الجي خُتَاِلرتُ  ُفُذ أَيضاً ا كما يف الصِّ َائَِفةِ  يف»اَ ِديُث :  ا والجي تـَنـح  ا قا  ابُن األَِثري : «ثـُُلُث الدِّيَةِ  اجلح
رَادُ وَ 

ُ
َماِي اهاهنا كُ  ابجلَوحفِ  امل  وَما ِمن ا َأَحٌد َلوح فـُتَِّش ِإال  فـُتَِّش َعنح : » (1)يف حديٍث و  ر  ما َلُه قـُو ٌة  ُِيَلٌة كالَبطحِن َوالدِّ

َلٍة ِإال  ُعَمَر ا وابَن  َجائَِفةٍ  تَـَعارَ  «ُعَمرَ  (2)َأوح ُمنَـقِّ َائَِفةَ  أَراد لي  َأَحٌد ِإال  َوفيه َعيحٌب َعِظيٌم ا فاسح نَـقَِّلَة لذلك. اجلح
ُ
 وامل

 .(3)نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ  كذا َجاِئفُ و كذا ، َجاِئفُ  اْليََماَمِة : َخْمَسةُ َمَواِضَع ، يُقَال : َعاِرِض  ِجيفَانُ و

 .َجَوائِفُ  : قَِعيَرةٌ ، ج : َجائِفَةٌ  تَْلعَةٌ و

وحِ  (4) في الَجْوفِ  النَّْفِس : ما تَقَعََّر ِمن َجَوائِفُ وَ   قال الفََرْزَدُق : َمقَاّرِ الرُّ

ُه أَ  تــــــــــــُ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ا أَتـ مــــــــــــ  رحَواُن لــــــــــــَ يــــــــــــيِن مــــــــــــَ فــــــــــــِ كــــــــــــح  مَل يــــــــــــَ

     َ اح ــــــــــــــَ َ  ب فــــــــــــــح ــــــــــــــ  ــــــــــــــنـ فِ زاَِيدًا وَرد  ال ــــــــــــــِ َوائ  ؟اجلــــــــــــــَح
  

 كذا في اللسان ، ويُروى :

َ الش رَاِسفِ   نَِفارًا وَرد  النـ فحَ  َباح
ُجلُ  ، كَمُخوٍف : ْلَمُجوفُ او  عن أَبِي ُعبَْيدةَ ، قال اأْلَْعَشى يَِصُف نَاقَتَهُ : ، اْلَجْوفِ  (5) اْلعَِظيمُ  الرَّ

ا  هـــــــــَ نــــــــــَ يــــــــــح يِن وبــــــــــَ يـــــــــح َدحَ. وبــــــــــَ ُب األح احـــــــــِ ي الصـــــــــــــــــــــــ   هـــــــــِ

وفٌ      ُر ُ  جمــــــــــــــــــــَُ ٌض ولــــــــــــــــــــُح طــــــــــــــــــــح اَليفيف وقــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــــــِ

  
اِحُب الذي يَْصَحبُنِي ، كما في الّصِ   حاحِ َوالعُبَاِب.يقول : هي الصَّ

فُ و حاحِ ، قال : أَْجَوفُ  وهو ، تَْجِويفٌ  كُمعَظٍَّم : ما فِيه ، الُمَجوَّ فُ و ، كما في الّصِ ِمن الدَّواّبِ ، الذي يَْصعَُد اْلبَلَُق منه حتَّى يَْبلَُغ  الُمَجوَّ

 عن األَْصَمِعّيِ ، وأَْنَشَد لُطفَْيٍل اْلغَنَِوّيِ : اْلبَْطَن ،

ـــــــــــذ انَب  ـــــــــــرُت ال ي تح ِشـــــــــــَِ ـــــــــــَ وِّف ٌة  جـــــــــــُ ـــــــــــَ ن وح َي جـــــــــــَ  وهـــــــــــح

ضِ      طـــــــــــــ  قـــــــــــــَ رٍت مـــــــــــــُ اٍج وَريـــــــــــــح ِة ِديـــــــــــــبـــــــــــــَ بـــــــــــــَ قـــــــــــــح ـــــــــــــُ نـ  بـــــــــــــِ

  
فٌ  اْرتَفََع بَلَُق الفََرِس إلى َجْنبَْيِه فهوقال أَبو عمٍرو : وإذا وَ   بَلَقًا ، وأَْنَشَد : ُمَجوَّ

و فوَ  ُه  جمــــــــــــَُ ــــــــــــَ ان نــــــــــــَ ُت عــــــــــــِ كــــــــــــح لــــــــــــَ ا مــــــــــــَ قــــــــــــً لــــــــــــَ  بـــــــــــــَ

ا     ُه زكــــــــــــَ مــــــــــــُ َوائــــــــــــِ ــــــــــــَ ٍ  قـ ُدو عــــــــــــلــــــــــــَ  مخــــــــــــَح عــــــــــــح ــــــــــــَ  يـ

  
 على خْمٍس ، أي : ِمن الَوْحِش فيَِصيُدَها.

فُ  لَى ُمْنتََهى الَجْنبَْيِن ، ولَوُن َساِئِره ما كاَن ، وهو: أَْبيَُض البَْطِن إِ  أَْجَوفُ  قال أَبو ُعبَْيٍد :وَ  فٌ وَ  باْلبَلَِق ، الُمَجوَّ  بَلَقًا. ُمَجوَّ

فُ  ِمن الَمَجاِز :و َجاِل : الُمَجوَّ َوهو الَجبَاُن ، ومنه قَْوُل َحسَّاَن يَْهُجو أَبا ُسْفيَاَن بَن الُمِغيَرةِ بِن الحاِرث بن عبِد  َمن اَل قَْلَب له ، ِمَن الّرِ

 : عنهماهللارضيالُمطَِّلِب 

ينِّ  اَن عــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح غح َأاب ســــــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــِ  َأال أَبــــــــــــــــح

َت      ـــــــــــــــــــــح بَن ـــــــــــــــــــــَ و فٌ ف َواءُ  جمـــــــــــــــــــــَُ ٌب هـــــــــــــــــــــَ  َنـــــــــــــــــــــَِ

  
 والصواُب ما ذكرُت. (6)« أاَل أَبلغ أَبا َحسَّانَ »ِمن القَْلِب ، وَوقََع في اللَِّساِن :  الَجْوفِ  أي َخاِلي

ْعِر ، ، كُكوفّيٍ ، وقد يَُخفَّفُ  اْلُجوفيُّ و  اِجِز :أَْنَشَدنِي أَبو الغَْوِث قَْوَل الرَّ وَ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال : كغَُراٍب : سَمٌك ، ، الُجَوافُ و ِلَضُروَرةِ الّشِ

ال   اًل وخـــــــــــــــــــــَ وحا َبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــَ  ِإذا تـ

دًا و و      عــــــــــــــَ نـــــــــــــــح يــــــــــــــاكــــــــــــــَ وفــــــــــــــِ ال   جــــــــــــــُ دح صــــــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

  

ال   اَء ســــــــــــــــــــــــــــَ ُفســــــــــــــــــــــــــــَ وَن الــــــــــــــح لــــــــــــــ  وا َيســــــــــــــــــــــــــــُ  ابتــــــــــــــُ

  
ال     تـــــــــَ ـــــــــح بـ مـــــــــُ ـــــــــح َب ال َقصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح يـــــــــرِت ال بـــــــــِ ـــــــــنـــــــــ  ر  ال  ســـــــــــــــــــــــَ
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 قلُت : وِرَوايَةُ ابُن ُدَرْيٍد :

 (7)ُ َس فاً قد َصال   ُجوِفياً و 
ُروَرةِ.قال   الَجْوَهِريُّ : وإِنََّما َخفَّفَهُ للضَّ

ّمِ : َضْرٌب ِمن السََّمِك ، وليس  الُجَوافَةُ  ، «فَعَلَى الدُّنيَا اْلعَفَاءُ  ُجَوافَة أََكْلُت ِرغيفاً َوَرأْسَ »في النِّهايَِة ، في َحِديِث ماِلِك بِن ِدينَاٍر : وَ  ، بالضَّ

 ِمن َجيِِّدِه.

ُج و ّمِ : أَْيُر اْلِحَماِر ، اْلُجوفَانُ  : (8)قال الُمَؤّرِ  ، فقَاَل َساِلُم بُن َداَرةَ يَْهُجوهم : الُجوفَانِ  َوكانَْت بنو فََزاَرةَ تُعَيَُّر بأَْكلِ  ، بالضَّ

__________________ 
 بدون واو العطف.« ما منا»( يف النهاية واللسان : حديث ُحذيفة : 1)
 .«وبن»( وردت ابألصر 2)
 لتكملة يف مادة جيف.( ا3)
 ( يف التهذيب واللسان : ومقاّر الروح.4)
 ( يف الصحاح واللسان : الضخم اجلوف.5)
 ونبه مصححه هبامشه إىل رواية الشارح.« أاب سفيان»( الذي يف اللسان : 6)
 .109/  2واملثبت عن اجلمهرة « جمّنفا»( ابألصر 7)
 ِشير.( كذا ابألصر واللسان ويف التهذيب : ابن 8)
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ِه  وحَت بـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ زَارايًّ خـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ن  فـ نـــــــــــــــــَ  اَل َ حمـــــــــــــــــَ

ارِ      يــــــــَ ا أبَِســــــــــــــــــــــح هــــــــَ بـــــــــح تـــــــــُ َك واكــــــــح وصــــــــــــــــــــــِ لــــــــُ لــــــــَ  قـــــــــَ  عــــــــَ

  

ُه  قــــــــــــــــَ َوائــــــــــــــــِ نح بـــــــــــــــــَ ُه واَل َ حمــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح نـــــــــــــــــَ  اَل َ حمــــــــــــــــَ

  
ارِ    ريحِ يف الـــــــــنـــــــــ  عـــــــــَ َر الـــــــــح ـــــــــح ر  أَيـ تـــــــــَ َد الـــــــــذي امـــــــــح عـــــــــح ـــــــــَ  بـ

  

َف  ـــــــــح ي ُم الضـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــُ ت مـــــــــح عـــــــــَ اانً َأطـــــــــح ـــــــــَ وف ًة  جـــــــــُ ـــــــــَ ل ـــــــــَ اتـ  خمـــــــــَُ

  
اَل ســــــــــــــــــــــــَ    ــــــــــَ ارِيف ــــــــــَ ــــــــــب ُ  ال ــــــــــِ ال ي اخلــــــــــَح مح ِإهلــــــــــِ اكــــــــــُ  قــــــــــَ

  
 َء وفَعَْلُت به.َحَكاهُ عن الِكَسائِّيِ في باب أَْفعَْلُت الشَّيْ  ، كُجْفتُه بها ، َجْوفَهُ  الطَّْعنَةَ : بَلَْغُت بها أََجْفتُه قال أَبو ُعبَْيٍد :و

 .(1)« اأْلَْبَواَب ، وأَْطِفئُوا الَمَصابِيحَ  أَِجيفُواو»الَحِديُث :  الَجْوَهِريُّ ، وهو َمجاٌز ، َومنهنَقَلَهُ  اْلبَاَب : َرَدْدتُهُ ، أََجْفتُ و

فَهُ و  : َمَطًرا:  اللَِّسانِ  وفي ، َمَهاةً  يَِصفُ  ، عنههللارضيقال لَبِيٌد  ، كاْجتَافَهُ  ، َجْوفَهُ  : َدَخلَ  تََجوَّ

ذاً  بـــــــــــِّ ـــــــــــَ نـ ـــــــــــَ تـ اِلصـــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــُ اًل قـــــــــــَ اُف َأصـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــَ ح  ِبـــــــــــِ

ا     هـــــــــــَ امـــــــــــُ ـــــــــــَ ي ـــــــــــُر هـــــــــــَ ي اٍء ميـــــــــــَِ قـــــــــــَ ـــــــــــح وِب أَنـ جـــــــــــُ عـــــــــــُ ـــــــــــِ  ب

  
ِة :وَ  مَّ  قال ذُو الرُّ

و فَ  وٍض    ــــــــــــــــــــــــََ ــــــــــــــــــــــــُ اٍة َرب ر  أَرحطــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــــُ

اال     بــــــــــــــَ ِت ا ــــــــــــــِح ر عــــــــــــــَ فــــــــــــــَ ا تـــــــــــــــَ نــــــــــــــَ هــــــــــــــح ن الــــــــــــــد   مــــــــــــــِ

  
 لَِّساِن.كما في العُبَاِب َوال ، أَْجَوفَ  اْلَمَكاَن : َوَجَدهُ  اْستََجافَ و

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوأَْنَشَد ألَبِي ُدَؤاٍد. يَِصُف فََرساً : ، كاْستَْجَوفَ  ُء : اتََّسَع ،الشَّيْ  اْستََجافَ و

ا  وهــــــــــــَ ِ  فــــــــــــُ َوالــــــــــــِ اجلــــــــــــُح اُء كــــــــــــَ وحهــــــــــــَ َي شــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــهــــــــــــح

افٌ      جـــــــــَ تـــــــــَ يـــــــــمُ  ُمســـــــــــــــــــــــح كـــــــــِ ر  فـــــــــيـــــــــه الشـــــــــــــــــــــــ   َيضـــــــــــــــــــــــِ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعليه :

ً َجافَهُ  ْيُد  َجافَ و ، َجْوفَه : أَصابَ  َجْوفا  ولم يَْظَهْر ِمَن الجانِِب اآلَخر. َجْوفِهِ  : َدَخَل السَّْهُم في (2)الصَّ

 .َجْوفَهُ  : إذا َدَخلَ  َمُجوفٌ  الدََّواُء فهو َجافَهُ وَ 

 : واِسٌع. ُمْستََجافٌ  ِوَعاءٌ وَ 

ً وَ  فَهُ تَْجِويفا  إلى ُمْنتََهى الَجْنبِْيِن. الَجْوفِ  كَمقُوٍل : أْبيَضُ  َمُجوفٌ و ، أَْجَوفُ  . وفََرسٌ َجْوفِهِ  : َطعَنَهُ في َجوَّ

 : َجبَاٌن. َمُجوفٌ و أَْجَوفُ  َرُجلٌ وَ 

. ُجوفٌ  قَْومٌ وَ  ّمِ  : بالضَّ

ّي : الُمَجافُ وَ  ّمِ : الباُب الُمْغلَُق : وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  ، بالضَّ

َن الـــــــــبـــــــــاِب  يـــــــــئـــــــــذ مـــــــــِ جـــــــــِ افِ فـــــــــَ جـــــــــَ مـــــــــُ ًرا  الـــــــــح َواتــــــــــُ  تــــــــــَ

ضُ وَ      ُف َواســـــــــــــــــــــــِ لـــــــــح اخلـــــــــَ ِف فـــــــــَ لـــــــــح َدا اِبخلـــــــــَح عـــــــــُ قـــــــــح ـــــــــَ  ِإنح تـ

  
فَتِ وَ   .َجْوفِهِ  اْلُخوَصةُ اْلعَْرفََج ، وذِلَك قبَل أَن تَْخُرَج وهي في تََجوَّ

ّمِ : الُجوفَانُ و اِدي ، وقيَل : بَْطنُهُ ،: الوَ  الَجْوفُ وَ  ُجِل ، قال : ، بالضَّ  َذَكُر الرَّ

ارًا  ر  عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ اِه أَق ِعضـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح اُء ال ـــــــــــــــــَ ن  أَلحـــــــــــــــــح

َن      انِ مــــــــــــِ فــــــــــــَ وح ريُ  اجلــــــــــــُح عــــــــــــِ ُه الســــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــــُ فــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ  يـ

  
 : ِعْرٌق يَْجِري علَى العَُضِد إِلَى نُْغِض اْلَكتِِف ، َوهو الفَِليُق. الَجائِفُ وَ 

فُ  اللُّْؤلُؤُ وَ   .األَْجَوفُ  ، كُمعَظٍَّم : هو الُمَجوَّ
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، واألَْزَهِريُّ ، وابُن ِسيَده ، وقال ابُن فَاِرَس :  (3)أَهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللسان ، والّصاغاِنّي في التَّْكِملَِة  ، كثُماَمةٍ  ُجهافَةُ   :[جهف]

 .(4)َرُجٍل  اْسمُ  هو

ً  ءَ الشَّيْ  اْجتََهفَ و قال : اَغانِيُّ في  أََخَذهُ أَْخذاً َكثِيًرا ، : اْجتَِهافا  العُبَاِب.هَكذا نَقلَهُ عنه الصَّ

 قلُت : وكأَنَّهُ لُغَةٌ في : اْجتَأَفَهُ ، بالَهْمَزةِ ، أو اْجتََحفَهُ ، بالحاِء.

هُ بعُضُهْم ، ، بالَكْسِر : ُجثَّةُ اْلَميِِّت وقَْد أَراَح ، اْلِجيفَةُ  : [جيف] ْيٍل قُْطُرَب لَ  ِجيفَةَ  ال أَْعِرفَنَّ أََحَدُكمْ »في حديِث ابِن َمْسعُوٍد : و أَْنتََن ، وَعمَّ

ُك ، كالِجيفَةِ  أي ، يَْسعَى ُطوَل نََهاِرِه ِلُدْنياه ، ويَنَاُم ُطوَل لَْيِلهِ  «نََهارٍ  الُمَراُد ِمن ذلك  كِعنٍَب ، وأَْعنَابٍ  ، أَْجيَافٌ  ، ثم ِجيَفٌ  ج : التي ال تَتََحرَّ

 اِهُر.ُمْطلَُق الَوْزِن ، وِإالَّ فالِعنَُب ُمْفَرٌد ال َجْمٌع ، كما هو ظَ 

__________________ 
 ( أي ردوها وأغلقوها ا كما يف األساس.1)
 ( اللسان : وحاَف الصيَد : أدخر السهَم.2)
 ( ذكره الصاغاين يف التكملة.3)
 اجليم واهلاء والفاء لي  أصال إلا هو من ابب اإلبدا . 489/  1( قا  ابن فارس يف املقايي  4)
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 تَبُوَك. بينو علَى ساِكنِها الصَّالةُ َوالسالُم ، : ع ، بْين اْلَمِدينَةِ  اْلِجيفَةِ  ذُوو

قاعِ : َمكَّةَ ، بينَ و علَى يََساِر َطِريِق الَحاّجِ منها ، بينََها كِكتَاِب : َماٌء بَْين اْلبَْصَرةِ ، ، الِجيافُ و فََها هللا تعالَى ، قال ابُن الّرِ  َشرَّ

يــــــــــــافِ ِإىل ِذي  ه اجلــــــــــــِح وحَم اَنزٌِ   مــــــــــــا بــــــــــــِ ــــــــــــَ  الــــــــــــيـ

رُ وَ      جـــــــــِّ هـــــــــَ ِويـــــــــٍر مـــــــــُ ٍت طـــــــــَ بـــــــــح ذح ســـــــــــــــــــــــَ ر  مـــــــــُ  مـــــــــا حـــــــــَ

  
 قيل : هو بالحاِء ، وهو أََصحُّ ، وسيُْذَكر في َمَحلِّه إِن شاَء هللا تَعَالى.وَ 

َي به ألَنَّه يَْكِشُف الثِّيَاَب عن «َجيَّافٌ  وال (1)اَل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َديُّوٌث »الحديُث :  َومنه كَشدَّا. النَّبَّاُش ، .الَجيَّافُ و الَمْوتَى  ِجيَفِ  وإِنََّما ُسّمِ

َي به ِلنَتَِن فِْعِلِه ، َوقال ابُن ُدَرْيٍد : أَصُل الياِء في  .«ج وف»َواٌو ، وذَكرها في تَْرِكيِب  الِجيفَةِ  ويأُْخذَُها ، وقِيل : ُسّمِ

ً  كَجيَّفَتْ  وأَْرَوَحْت ، أَْنتَنَْت ، إذا : تَِجيفُ  ، َجافَِت اْلِجيفَةُ و ً أَ »حديُث بَْدٍر :  َومنه ، اْجتَافَتْ و ، تَْجيِيفا ُم أَنَاسا  أي : أَْنتَنُوا. «؟َجيَّفُوا تَُكلِّ

 َضَربَهُ. إِذا : َجيَّفَهُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

َع وأُْفِزَع. أي : ُجيِّفَ و فاُلٌن في كذا ، َجيَّفَ و قال :  فَزَّ

 ، كعُنَِي. ُجيِفَ  قلُت : وكأَنَّهُ لُغَةٌ في

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : أَْنتَنَْت. َجافَِت الِجيفَةُ انْ 

 مع الفاءِ  فصل احلاءِ 
اَغانِيُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن  الَكادُّ على ِعيَاِلِه ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، َوقال ابُن األَْعَراِبّيِ : هو ، كعُْصفُوٍر ، اْلُحتُْروفُ  : [حترف] هكذا نَقَلَهُ الصَّ

 ، وغيُرُهم.

َح به ابُن فَاِرٍس ، والَمْيَدانِيُّ ، َواأْلَْزَهِريُّ ، قال شيُخنَا  اْلَمْوُت ، اْلَحتْفُ  : [حتف] : وَحَكى قال الَجْوَهِريُّ : وال يُْبنَى منه فِْعٌل ، وكذا َصرَّ

 ، َكَضَرَب وإَِخالُه في الِمْصبَاحِ أَيضاً. انتهى. َحتَفَ  أَنَّه يُقَاُل منه :ـ  وغيُرهما من أَْربَاب األَْفعَالِ ـ  ابُن القُوِطيَِّة ، وابُن القَطَّاع

َمْخَشِريُّ في األََساِس ، حيُث قال :   َمْصَدٌر بَمْعنَى : الُحتُوفُ  «الُحتُوف الَمْرُء يَْسعَى ويَُطوف ، وَعاقِبَتُه»قلُت : وإِليه يَْلَحُظ كالُم الزَّ

ل. َحتْفٍ  . وهو أَيضاً : َجْمعُ الَحتْفِ   ، فَتَأَمَّ

 ، كأَنَّه أِلَنَّ نَْفَسهُ تَْخُرُج بتَنَفُِّسه منه ، كما يَتَنَفَُّس ِمن أَْنِفِه ، (2) قَِليلٌ  َوهو فِيِه ، َحتْفَ  يُقال أَيضا : ماتو أَْنِفِه ، َحتْفَ  فالنٌ  َماتَ  يُقال :و

 َومنه قَْوُل الشاِعِر : أَْنفَْيِه ، َحتْفَ  يُقَال أَيضاً :و

ِويٍّ  ٍت ســــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح ُن مــــــــــــــــَ رحُء َرهــــــــــــــــح َ
ا املــــــــــــــــ  ِإلــــــــــــــــ َ

فَ      ـــــــــــح ت ونِ  حـــــــــــَ حـــــــــــُ ٍ  طـــــــــــَ لـــــــــــح فـــــــــــِ ـــــــــــِ ِه أو ل ـــــــــــح ي فـــــــــــَ ـــــــــــح  أَنـ

  
فَ َقْد )ِه أَْنفِ  َحتْفَ  ومْن َماتَ » الَحِديُث :، ومنهيَْحتَِمُل أَن يكوَن المراُد ِمْنَخَرْيِه ، ويَْحتَِمُل أَن يكوَن الُمَراُد أَْنفَهُ وفََمهُ ، فغَلََّب األَْنَف للتَّجاُوِر وَ 

 َعلَى فَِراِشِه ِمن َغْيِر قَتٍْل وال َضْرٍب وال َغَرٍق وال َحَرٍق ، وال في َسبِيِل هللا ، قال أَبو ُعبَْيٍد : هو أَن يَُموتَ  أي : «(َوَقَع َأْجُرُه َعَلى هللاِ 

 ما لََكِلَمةٌ  إِنََّها وهللا: ـ  الحديث هذا َراِوي وهو ، عنههللارضيـ  ، قال عبُد هللا بُن َعتِيكٍ « فهو َشِهيدٌ »َسبُعٍ. وال غيِره ، َوفي روايٍة : 

بِن ُعَمْيٍر ، أَنَّه قال في  (3)في حديِث ُعبَْيِد و ،« أَْنِفهِ  َحتْفَ »، يعني قولَه :  وسلمعليههللاصلىالعََرِب قَطُّ قَْبَل رسوِل هللا  من أََحدٍ  ِمنْ  َسِمْعتُها

 ، يعني السََّمَك الطَّافَي ، قال القََطِريُّ : «أَْنِفِه فاََل تَأُْكْلهُ  َحتْفَ  ما َماَت ِمْنها»السََّمك : 

تح  فَ فــــــــِإنح أَمــــــــُ تــــــــح داً  حــــــــَ مــــــــَ تح كــــــــَ فــــــــي ال أَمــــــــُ  أَنــــــــح

دُ      مـــــــَ كـــــــَ ِز الـــــــح اجـــــــِ عـــــــَ ُر الـــــــح اِن وَقصـــــــــــــــــــــح عـــــــَ  عـــــــلـــــــَ  الـــــــطـــــــِّ
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ألَنَّ الَميَِّت علَى  ُخصَّ اأْلَْنُف ، أِلَنَّه أََراَد أنَّ ُروَحه تَْخُرُج ِمن أَْنِفِه بِتَتَابُعِ نَفَِسِه ؛ إِنََّماو  بُن عبِد هللا بِن َسِعيٍد العَْسَكِريُّ :قال أَبو أحمد الحسنُ 

َمُق ، أَو فَِراِشِه ِمن َغْيِر قَتٍْل يَتَنَفَُّس حتى يَْنقَِضَي َرَمقُهُ ، فُخصَّ األَْنَف بذِلكَ  أِلَنَُّهْم كانُوا يَتََخيَّلُوَن أنَّ اْلَمِريَض  ؛ ألَنَّ ِمن ِجَهتِِه يَْنقَِضي الرَّ

 قالَه ابن اْلَجريحِ ِمن ِجَراَحتِِه ، ُروحُ و تَْخُرُج ُروُحهُ ِمن أَْنِفِه ،

__________________ 
 والديبوب الذي يدب با الرجا  والنساء ويسع  حىت  مض بينهم.« قالعديبوب وال » 382/  1( كذا ابألصر واللسان ويف الفائ  1)
 ( يعين قلير االستعما .2)
 ( يف اللسان : عبيد  .3)
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ِ علَ  ِه ِمن ِفيِه َوأَنحِفِه ا وُغلِّب َأَحُد االلحَاح ُه خَترُج بتَـنَـف ســـــــــــِ ســـــــــــَ َِثرِي ا ويف الُعَباِب : وقير : أِلَن  نـَفح َتَجاُورِ ا ا   اآَخِر لِ األح
َب  م تـََو  ُوا « أَنحِفهِ  َحتحفَ »َوانـحَتصـــــَ اِن : كَبهن  َدِر ا كبَن ه ِقيَر : َموحَت أَنحِفِه ا َويف اللســـــَ َصـــــح

وإن مل َيُكنح له « َحَتفَ »َعَل  امل
 ِفعحٌر.

 في َحِديِث عاِمِر بِن فَُهْيَرةَ :وَ 

ُفهُ الحَمرحُء أَيحيت و   ِمنح فـَوحِقهِ  َحتـح
ُل َمن قال ذلك َعْمُرو بُن َماَمةَ في شعره ، كميُِريُد   ا في اللساِن.أنَّ َحَذَرهُ وُجْبنَهُ غيُر َدافِعٍ عنه اْلَمنِيَِّة إذا َحلَّْت به ، َوأَوَّ

ةٌ لَم يَْسَمْعها ِمن أََحٍد ِمن العََرِب قَطُّ قَْبَل ، وهو يَُخاِلُف ما سبَق ِمن قَْوِل َراِوي الَحِديِث : إِنََّها كلم (1)قلُت : وقد جاَء في بَْيِت السََّمْوأَِل أَيضاً 

ٌل. وسلمعليههللاصلىرسوِل هللا  َوايَةَ لْيَسْت كذلَك ، كما نَقَلَهُ َشْيُخنَا ، وفيه نََظٌر وتَأَمُّ  ، وأَجابُوا بأَنَّه لم يَْسَمْعَها ، أو أنَّ الّرِ

 بِن َماِلٍك :َوأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلَحنَِش  ، ُحتُوفٌ  ج :

و  ـــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــِإن  ا ـــــــــــــــُح رِزح ف َك َأحـــــــــــــــح ســـــــــــــــــــــــــــــَ فح ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــَ  فـ

رِّ َوادٍ      رحِء يف كـــــــــــــــــُ َ
بحَن اِبملـــــــــــــــــ بـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــــَ  َف يـ

  
َمْخَشِريُّ : كما يُقَاُل : اْمَرأَةٌ َعْدلَةٌ ، قال أَُميَّةُ : : نَْعٌت لها ، َحتْفَةٌ  َحيَّةٌ و  هكذا في ِشْعِر أَُميَّةَ ، زاد الزَّ

ُة وَ  يــــــــــ  ةُ ا ــــــــــَح فــــــــــَ ــــــــــح تـ ا  ا ــــــــــَح هــــــــــَ َرجــــــــــَ اُء َأخــــــــــح ــــــــــر قحشــــــــــــــــــــــــَ  ال

ُم      لــــــــــِ اُت   والــــــــــكــــــــــَ نــــــــــَ ا أَمــــــــــَ هــــــــــَ تــــــــــِ يــــــــــح ــــــــــَ نح بـ (2)مــــــــــِ
 

  
بِيُع بُن َعْمِرٍو ، اْلُحتَْيفُ و ْجِف ، واْسُمهُ الرَّ ْجُف لَقَُب أَبِيِه ، وهو ابُن عبِد الحاِرِث بِن َطِريِف بِن َعْمِرو بِن َعامِر ب ، كُزبَْيٍر : ابُن الّسِ ِن َوالّسِ

ْجِف بِن بَِشيِر بِن أَْدَهَم بِن َصْفَواَن بِن  الُحتَْيفُ  ربِيعَةَ بِن َكعِب بِن ثَْعلَبَةَ بِن َسْعِد بِن َضبَّةَ بِن أُّدٍ ، ونََسبَهُ ابُن اليَْقَظان ، فقَاَل : هو بُن الّسِ

هِ قال َجِميُل بُن َعبَدَ  َشاِعٌر ، فَاِرٌس ، َصبَاحِ بِن َطِريِف بِن َعْمٍرو : ، وأُمُّ َسلََمةَ بِن َعَراَدةَ  الُحتَْيفِ  ةَ بِن َسلََمةَ بِن َعَراَدةَ يَْفَخُر بِفعَاِل َجّدِ

 : الُحتَْيفِ  َسالَمةُ بنتُ 

فُ  يـــــــــح ـــــــــَ تـ ًة  حـــــــــُ قـــــــــَ ـــــــــح د ان كـــــــــان رِفـ رٍو وجـــــــــَ مـــــــــح  بـــــــــُن عـــــــــَ

رُ      ذثــــــــــــــــــــــِ ٌم لــــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــَ َة َأاي  بــــــــــــــــــــــ   كضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 كَجْعفٍر ، كما قالَه ابُن ُدَرْيٍد في كتاِب االْشتِقاِق ، وَوافَقَهُ ابُن الَكْلبِّيِ ، وهو َوَهٌم. أَْو ُهَو َحْنتَفٌ 

، له مع َدْغفٍَل النَّسَّابَِة َوهو أََحُد بني الُمْنِذِر بِن َجْهمةَ بِن َعِدّيِ بِن ُجْنَدِب بِن اْلعَْنبَِر بِن َعْمِرو بن تَِميٍم  بُن َزْيِد بِن َجْعَونَةَ النَّسَّابَةُ ، ُحتَْيفُ و

 َخبٌَر.

 قلُت ويُقاُل فيه أَيضاً : َحْنتٌَف ، كما َضبََطه الحافُظ هكذا.

 * ومما يستدرك َعلَيه :

مِّ  ُحتَافَةُ   : ما اْنتَثََر فَيُْؤَكُل ويُْرَجى فيه الثَّواُب ، ويُقاُل : هو ُحفَافَةٌ ، بالَفاِء ، كما سيأْتي. كُحتَاَمتِه الِخَواِن ، بالضَّ

 ، نَقَلَهُ َشْيُخنَا. وسلمعليههللاصلى، بالفَتْحِ : َسْيٌف ِللنَّبِّيِ  الحتْفُ وَ 

 الُخُشونَةُ ، واْلُحْمَرةُ تكوُن في اْلعَْيِن. هي أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ، اْلَحثَْرفَةُ  : [حثرف]

َكهُ ، وليس بثَْبٍت. َمْوِضِعِه : َزْعَزَعهُ  (3) َعن َحثَْرفَهُ و قال :  وَحرَّ

 ، في بعِض اللُّغَاِت. (4) تَبَدَّدَ  إذا من يَِدي : ءُ الشَّيْ  تََحثَْرفَ و قال :

 والفَِحِث ، بالَكْسِر ، لُغَتَاِن في الِحْفِث ، ْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللَِّساِن ، وقال أَبو عمٍرو : هماأَ  ، بِاْلَكْسِر ، وَكَكتٍِف ، اْلِحثْفُ  : [حثف]

 .أَْحثَافٌ  كَكتٍِف ، كما في العُبَاِب ، َوالَجْمُع :
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كذا في العُبَاِب  ُدَوْيبَةٌ َطِويلَةُ اْلقََوائِِم أَْعَظُم ِمن النْملَِة ، ُدَرْيٍد : هيأَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوقال ابُن  ، كعُْصفُوٍر ، اْلُحْجُروفُ  : [حجرف]

 والتَّْكِملَِة ، وقال أبو حاتٍم : هي العُْجُروُف بالعَْيِن ، كما سيأْتي.

َكةً : التُُّروُس ِمن ُجلُودٍ  اْلَحَجفُ  : [حجف] بِ  ، ُمَحرَّ ةً ، وقيل : ِمن ُجلُوِد اإْلِ َرةً ،َخاصَّ  بِاَل َخَشٍب ، والَ  ِل ُمقَوَّ

__________________ 
 ( يعين قوله :1)
ٌد حـــــــــــــتـــــــــــــف أنـــــــــــــفـــــــــــــه وَ   مـــــــــــــا مـــــــــــــات مـــــــــــــنـــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــّ

 ال طـــــــــــــــّر مـــــــــــــــنـــــــــــــــا حـــــــــــــــيـــــــــــــــث كـــــــــــــــان قـــــــــــــــتـــــــــــــــيـــــــــــــــرُ وَ     

  

 عن حاشية املطبوعة الكويتية ا وختر ه فيها.

 ( األساس وعجزه فيه :2)
 من ُجحرها أمناُت   والَقَسمُ 

 موضعه.( اللسان : من 3)
 واألصر كاللسان.« إذا بّددته»( يف التكملة : 4)
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َرُ  ا وأَنشد ابُن فاِرٍس : َعَقبٍ   وقا  ابُن ِسيَده : يُطَاَرُ  بـَعحُضها بِبَـعحٍ  ا وكذلك الد 
رَاِت أَ  فــــــــــــــُ ــــــــــــــح وحُم مــــــــــــــاَء ال قــــــــــــــَ ــــــــــــــح ا ال ــــــــــــــَ ن عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ نـ  ميــــــــــــــَح

ا وَ      يــــــــــنــــــــــَ وُف وفــــــــــِ يــــــــــُ ا الســــــــــــــــــــــــ  يــــــــــنــــــــــَ فح فــــــــــِ جــــــــــَ  ؟ا ــــــــــَح
  

ُدوُر ، : الَحَجفُ  العََمْيثَِل :قال أَبو و  وسلمعليههللاصلىأَنَّه »الَحِديُث : بالتَّْحِريِك أَيضاً ، ومنه َحَجفَةٌ  َواِحَدتُُهما على التَّْشبِيِه بالتُُّروِس ، الصُّ

اِجِز وهو ُسْؤُر الذِّ  «، فَقََطعَهُ  َحَجفَةً  أُتَِي بَِساِرٍق َسَرقَ   ئِْب :وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للرَّ

تح  فــــــــــَ د جــــــــــَ ــــــــــَ ا ق رَاهــــــــــَ نح كــــــــــَ ٍ عــــــــــَ اح ا اَبُ  عــــــــــَ  مــــــــــَ

تح      َرفـــــــــــــَ ا عـــــــــــــَ مـــــــــــــ  َو  لـــــــــــــَ ًة َتســـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ بـ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح

  

تح  فــــــــــَ وحٍ  قــــــــــد عــــــــــَ َد حــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ لــــــــــَ  بـ ــــــــــح يـ لــــــــــَ  َدارًا لــــــــــِ

  
ِر    هـــــــــح ظـــــــــَ اَء كـــــــــَ هـــــــــَ يــــــــــح وحِز تــــــــــَ رح جـــــــــَ تح بـــــــــَ فـــــــــَ جـــــــــَ  ا ـــــــــَح

  
اَغانِيُّ : وُهم  يُِريُد : ُربَّ َجْوِز تَْيَهاَء ، قال : وِمَن العرِب َمن إذا َسَكتَ  علَى اْلَهاِء َجعَلََها تاًء ، فقَال : هذا َطْلَحْت ، وُخْبُز الذَُّرْت ، قال الصَّ

 ُء.َطيِّى

َجُز المذكوُر ُمَداَخُل ، وقد أَْنشَده صاِحُب اللَِّساِن   علَى الصَّواِب ، فاْنُظْرهُ. (1)قلُت : والرَّ

 لُغَةٌ في تَْقِديِم اْلِجيِم. ٍء ال ياَُلئِمُ أَو ِمْن َشيْ  كغَُراٍب : َمْشُي اْلبَْطُن َعن تَُخَمٍة ، ، الُحَجافُ  قال بعُضهم :و

 َواِحٌد ، َوأَْنَشَد اللَّْيُث : المْحُجوفُ وَ  ، اْلَمْحُجوفُ  قال ابُن اأْلَْعَراِبّيِ :و

ا  هــــــــــــَ ــــــــــــ  وِف الــــــــــــد ارِ  (2)بــــــــــــر أَيـ كــــــــــــُ نــــــــــــح
َ

املــــــــــــ  ُء كــــــــــــَ

ي مـــــــــــَ و      كـــــــــــِّ َتشـــــــــــــــــــــــــَ
ُ

َة املـــــــــــ ـــــــــــَ ل وفِ غـــــــــــح جـــــــــــُ حـــــــــــح مـــــــــــَ ـــــــــــح  ال

  
َجُز ِلُرْؤبَةَ ، والدَّاِرى  ُء : الذي َدرأَْت ُغدَّتُه : أي َخَرَجْت.قلُت : الرَّ

ْهِزَمِة ، نََكفَتَهُ ، وهي الُمْشتَِكي قال ابُن اأْلَْعَرابِّيِ ، والَمْنُكوُف : اللَّتَاِن في َرأَْدي اللَّْحيَْيِن  (3)نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ هكذا ، وقيل : النََّكفَتَاِن  أَْصل اللِّ

 ، وإِنَّما الَمْحُجوفِ  وِف ، ال، كما سيأْتِي ، وَعلَى كّلِ حاٍل فكالُم الُمَصنِِّف ، ال يَْخلُو عن نََظٍر ، فإِنَّ الذي ذَكَره إِنََّما هو تَْفِسيُر الَمْنكُ 

ْل. ُجوفُ الَمحْ   : َمْن بِه َمغٌَس في بَْطنِِه َشِديٌد ، فتَأَمَّ

 كالَجِحيِف. كأَِميٍر : َصْوٌت يَْخُرُج ِمن اْلَجْوفِ  ، اْلَحِجيفُ و

 : اْستَْخلََصهُ. اْحتََجفَهُ و

 َء : َحاَزهُ.الشَّيْ  اْحتََجفَ و

 .(4) اْجتََحفََها َوكذلك : َظلَفََها ، أي نَْفَسهُ َعن َكَذا : اْحتََجفَ و

. اْلُمقَاتُِل ، اْلَحَجفَةِ  : َصاِحبُ  اْلُمَحاِجفُ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

. َحاَجْفتُ  يُقَاُل : اْلُمعاِرُض ، : الُمَحاِجفُ و  فاُلنًا : إذا َعاَرْضتَهُ وَدافَْعتَهُ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

َع ، اْنَحَجفَ و . : تََضرَّ اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َكةً : ِمن أَْسَمائِِهم. َحَجفَةُ   : ُمَحرَّ

 ، ِمن ُشعََرائِهم ، قَالَهُ ثَْعلٌَب ، كذا في اللَِّساِن. َحَجفَةَ  أَبو َذْرَوةَ بنُ وَ 

اِء ، الُمَحْذَرفُ  : [حذرف] ُء الشَّيْ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبَّاد : هوأي علَى ِصيغَِة اْسِم الَمْفعُول ،  ، بفَتْحِ الرَّ

ْلِف. ى ، نَْحَو اْلَحافِِر والّظِ  اْلُمَسوَّ

 اْلَمْملُوُء ِمَن اأْلََوانِي. : الُمَحْذَرفُ و قال :
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بُع. (5)ُكْنيَةُ  ، كِزْبِرجٍ : ِحْذِرفٍ  وأُمُّ  قال :  الضَّ

قال ابُن ُدَرْيٍد :  ، قاُلَمةُ الظُّْفِر ، اْلَحْذَرفُوتُ  أَو كما يُقَاُل : َمالَهُ قاُلَمةُ ُظْفٍر ، ، َكعَْنَكبُوٍت : أي مالَه فَِسيٌط ، َحْذَرفُوتٌ  الَهمَ  قال ابو حاتٍم :و

 َزَعَمهُ قَْوٌم ، وليس بثَْبٍت.

ً  ، يَْحِذفُهُ  ، َحَذفَهُ  : [حذف] حاحِ ، وقال غيُره : أََخَذهُ ، إذا ن َشْعِرِه :مِ  َحَذفَهُ وَ  أَْسقََطهُ ، : َحْذفا ً  َوكذا ِمن َذنَِب الدَّابَِّة ، كما في الّصِ  َحَذفَهُ َحْذفا

امُ   الشَّعََر ، من ذِلَك. يَْحِذفُ  : قََطعَهُ ِمن َطَرفِِه ، َوالَحجَّ

 بالعََصا ، والقَاِذُف بِاْلَحَجِر ، وفي الَحاِذفُ  وقَاِذٍف : َحاِذفٍ  َويُقَال : هم ما بَْينَ  َرَماهُ بِها ،و َضَربَهُ ، بالعََصا : َحَذفَهُ و

__________________ 
 .«أ ان»( ابألصر 1)
 ( يف التهذيب واللسان والتكملة : اي أيها.2)
 ... ( اللسان :  ا الُغد لن اللتان3)
 ( يف اللسان والتهذيب : واحتجنها.4)
 الضبض.( التكملة : وأم حذرف : 5)
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َثِر : 
َ
َي وَأنح »امل َرحَنبَ  حَيحِذفَ  ِإاي  ُؤوَمٌة « َأَحدُُكُم األح َا َمشــــح يبَـَويحٌه عن الَعَرِب ا أي : وَأن يـَرحِميَـَها َأَحٌد ا وذِلَك أَلهن  َحَكاُه ســــِ

فُ  يـَُتَطري ُ ابلتـ َعر ِض هلا ا ِي َمعاً ا وقا  ال فاَ ذح رحِب والر مح تَـعحَمُر يف الضـ  فُ  ل يحُث :ُيسـح رحُب  اَ ذح ُي َعن جانٍب ا والضـ  : الر مح
 َعن جانٍب.

َك َجْنبَهُ وَعُجَزهُ ، إذا في ِمْشيَتِِه : َحَذفَ و  قالَهُ النَّْضُر. َحرَّ

 عنه أَيضاً. تََدانَى َخْطُوهُ ، إَِذا َحَذفَ  أَو

َمْخَشِريُّ ، َوَصلَهُ بَِها ، إذا فاُلنًا بَِجائَِزةٍ : َحَذفَ  من الَمَجاِز :و ً  السَّاَلَم ، َحَذفَ و نَقَلَهُ الزَّ َوهو َمَجاٌز أَْيضاً  َخفَّفَهُ ، ولم يُِطِل اْلقَْوَل بِِه ، : َحْذفا

اَلةِ ُسنَّةٌ  َحْذفُ »الحديُث : ، ومنه فإِنَّه إذا َجَزَم السَّالَم  «التَّْكبِيُر َجْزٌم ، والسَّالُم َجْزمٌ »حديُث النََّخِعّيِ :  ، ويَُدلُّ َعلَيه «السَّالِم في الصَّ

 .َحَذفَهُ وَ  وقََطعَهُ ، فقد َخفَّفَهُ 

اَغانِيُّ ، هكذا َخصَّ اللِّْحيَانِيُّ بِه َغْيِرِه ،و ِمن اأْلَِديمِ  َحَذْفتَهُ  كُكنَاَسِة : ما ، الُحَذافَةُ و  ُحِذفَ  اأْلَِديِم ، وقيل : هو ما ُحَذافَةَ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ والصَّ

اَغانِيُّ : أي ، ُحَذافَةٌ  َما في َرْحِلهِ  يُقَال أَيضاً :و ٍء فُطِرَح ،ن َشيْ مِ  ْرهُ ، َوقال الصَّ َوقال  ٌء ِمن الطَّعَاِم ،َشيْ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ولم يُفَّسِ

مْخَشِريُّ :  ِديِم ونَْحِوه.ِمن َوَشائِِظ األَ  ُحِذفَ  ٌء قليٌل ِمن الطَّعَاِم وغيِره ، وهي ماأي َشيْ  الزَّ

يِت : يُقَال : أََكَل الطَّعَاَم فما تََرَك منه ُحَذافَةً  تقول : أََكَل فما أَْبقَىوَ  ّكِ ، واْحتََمَل  ُحذافَةً  ، وَشِرَب فما تََرَك ُشفَافَةً ، َوهو َمَجاٌز ، وقال ابُن الّسِ

أَبي ُعبَْيٍد َرَوْوا هذا الَحْرَف في باب النَّْفيِ : ُحَذاقَةً ، بالقاف ، وأَْنَكَرهُ َشِمٌر ، ، قال اأْلَْزهِريُّ : وأْصَحاُب  ُحَذافَةً  َرْحلَهُ فما تََرَك منه

يِت ، ونَْحو ذلك قَالَهُ اللِّْحيَانِيُّ بالفَاِء ، في نََواِدِره. ّكِ  والصواُب ما قَالَهُ ابُن الّسِ

 ، وفيها يقول : بِن ِكالبٍ  ، بالفَتْحِ : فََرُس َخالِد بن َجْعفَرِ  َحْذفَةُ و

ِإيّنِ  ينِّ فــــــــــــــَ اًل عــــــــــــــَ ائــــــــــــــِ ُك ســــــــــــــــــــــــــــَ نح يــــــــــــــَ  فــــــــــــــمــــــــــــــَ

ةَ وَ      فــــــــــــَ ذح َورِيــــــــــــدِ   حــــــــــــَ َت الــــــــــــح ا حتــــــــــــَح جــــــــــــَ الشــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــَ

  
اَغانِيُّ  كُهَمَزةٍ : اْلَمْرأَةُ اْلقَِصيَرةُ ، ، الُحَذفَةُ و  .(1)نَقَلَهُ الصَّ

ٌد ، وإِْسَحاٌق ، اْبنَا يُوُسفَ كثَُماَمٍة : أَبو بَْطٍن ِمن قَُضاَعةَ ، منهم  ، ُحَذافَةٌ و ْنعَانِيَّاِن  (2) اْلُحَذافِيَّانِ  ُمَحمَّ ، َرَوى عنهما ُعبْيُد بُن محمٍد  (3)، الصَّ

ْنعَانِي ، قال الحافُظ : وذَكر الدَّاَرقُْطنِيُّ ، أنَّ الذي ِمن قَُضاَعة نُِسَب إ (5)، وروى محمد  (4)الَكْشَوِريُّ  اِق الصَّ لى ُجَشَم عن عبد الرزَّ

 واْلَحاِرِث اْبنَي بَْكٍر يُقَاُل لُهم : بَنُو اْلُحَذاقِيَِّة ، بالقاِف : قال : ومنهم َمن قاَل باْلفَاِء.

 بن خالٍد ، أبو ُسَرْيَجةَ الِغفَاِريُّ ، بَايََع تحَت الشََّجَرةِ ، وتُُوفَِّي بالُكوفَِة. بُن أَِسيدٍ  ُحَذْيفَةُ  كُجَهْينَةَ :و

 له نُْسَخةٌ عنَد أَْواَلِدِه ، قَالَهُ النَِّسائِيُّ َوْحَده. بُن أَْوٍس  ُحَذْيفَةُ و

 الُمَراِديُّ أَْدَرَك الجاِهليَّة ، وَشِهد فَتَْح ِمْصَر. بُن ُعبَْيدٍ  ُحَذْيفَةُ و

هم َجْرَوةَ بِن َوقيل : ُحَسْيل ، ابن جابِِر بِن َعْمٍرو ، وأَ  ِحْسل ، َواسُم أَبِيهِ  بُن اْليََماِن ، ُحَذْيفَةُ و بو عبد هللا العَْبِسيُّ ، وقيل : اليََماُن لَقَُب َجّدِ

 .36اْلَحاِرِث ، كما سيأْتي ، تُُوفِّي سنة 

ث عنه أَبُو الَخْيِر َمْرثٌِد اْليَزنِيُّ ، وهو  وبَاِرقِيٌّ  َرَوى عنه ُجنَاَدةُ األَْزِديُّ في َصْوِم الُجُمعة ، وذِلك َغلَطٌ  آَخَراِن ، أَْزِديٌّ  : َرُجالن ُحَذْيفَةُ و يَُحّدِ

 َرِضَي هللا تَعَالَى عنهم. َغْيُر َمْنُسوبَْيِن َصَحابِيُوَن ، األَْزِديُّ بعَْينِه ، وفيه نَِزاٌع ،

قُّ  المَحذُوفُ و َمْخَشِريُّ :  ،: الّزِ  ، وأَْنَشَد اللَّْيُث قَْوَل األَْعَشى : (6)الَمْقُطوُع  نقَلَهُ اللَّْيُث ، زاَد الزَّ

نح  ـــــــــــَ ا ي مـــــــــــَ ـــــــــــَ َدامـــــــــــَ  ف ـــــــــــ  ـــــــــــن ُه ال ـــــــــــَ ل وح دًا حـــــــــــَ اعـــــــــــِ ـــــــــــَ  ق

ٍر      وكــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ  مبــــــــــــــــُِ ؤح ك  يـــــــــــــــــُ ُذوفِ فــــــــــــــــَ  (7)  ــــــــــــــــَح
  

 ، َوالذَّاِل ، وِمثْلُه َرَوى َشِمٌر ، والَمْعنى واحٌد ، وَرَوى أَبو َرَواهُ ابُن األَْعَرابِّيِ : َمْجذُوف ، بالِجيِم ، وبالدَّالِ وَ 



11229 

 

__________________ 
 ( يف التكملة : املرأة القصرية جداً.1)
ألار بن ( كذا ابألصـــر ا ونقر ابن األثري يف اللباب عن ابن الكليب قا  : جشـــم َوا ارث ابنا بكر بن عامر األكرب بن عوف أمهما هند بنت 2)

 عمرو بن إايد بن حذاقة يقا  هَلُم بنو ا ذاقية ا هبا يعرفون ومن أهر صنعاء أخوان و ا  مد واسحا  ابنا يوسف ا ذاقي.
 .«الصغانيان»( عن اللباب وابألصر 3)
 .«الكشودي»( عن اللباب وابألصر 4)
 ( يف اللباب رواي أي  مد وإسحا .5)
  ذوف : مقطوع القوائم.( يف األساس : وز  6)
 .«جدف»انظر مادة «  ذوف»( ديوانه برواية جمدوف ا وقد تقدم عن اللسان أن الليث وحده رواه 7)
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 ا فما َرَواُه غرُي الل يحِث. َ حُذوفُ  وأَّما :« َمنحُدوفُ »ُعبَـيحٍد : 
َمْخَشِريُّ   .(1)قلُت : وتَبِعَه الزَّ

 ِء القَْيِس :ِمثُْل قَْوِل اْمِري قََط ِمن آِخِرِه َسبٌَب َخِفيٌف ،في اْلعَُروِض : ما سَ  الَمْحذُوفُ و

ىَن  رحتـــــــــــــــــــــَ ٍد والـــــــــــــــــــــر اَبِب وفــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــح  ِداَيٌر هلـــــــــــــــــــــِِ

َداَلِن      نح بـــــــــــَ ِف مـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــ  ا ابلـــــــــــنـ نـــــــــــَ ـــــــــــَ يـ الـــــــــــِ يـــــــــــَ (2)لـــــــــــَ
 

  
 .َمْحذُوفٌ  فالضَّْربُ 

ٌر ، ولعلَّه َسقََط ِمن هنا قَْولُه :  كتَُؤَدةٍ : اْلقَِصيَرةُ ،و ، كما هو في العُبَاِب ، فاألُولَى « ِمن النِّعاجِ »هَكَذا ُوِجَد في سائِِر النَُّسخِ ، وهو ُمَكرَّ

 .(3)اَغانِيُّ ألَصاَب تكوُن للَمْرأَةِ ، والثَّانِيَةُ للنِّعاجِ ، وهو الصواُب إِن شاَء هللا تعالَى ، ولو َجَمعهما في َمْوِضعٍ كما فَعَلَهُ الصَّ 

َكةً : َطائٌِر ، اْلَحَذفُ و اَغانِيُّ ، ، ُمَحرَّ قال و الغَنَِم ، بَحَذفِ  قال ابُن ُدَرْيٍد : وليس بعََربِّيٍ َمْحٍض ، وهو َشبِيهٌ  أَْو : بَطٌّ ِصغَاٌر ، نَقَلَهُ الصَّ

رَ  َحَذفَةٌ  أي ِمن َغنَِم الِحَجاِز ، الَواِحَدةُ  َغنٌَم ُسوٌد ِصغَاٌر ِحَجاِزيَّةٌ  الَجْوَهِريُّ : اَلةِ ، ال تَتََخلَّْلُكُم » الَحِديُث : ، وبه فُّسِ تََراصُّوا بَْينَُكْم في الصَّ

  ، وقال الّشاِعر :يَْزُعُموَن أَنَّها علَى ُصورةِ هِذه الغَنَمِ  «اْلَحَذفِ  َكأَْواَلدِ »، وفي روايٍَة : « َحَذفٍ  الشَّيَاِطيُن كأَنََّها بَنَاتُ 

ا  يـــــــــَ  هبـــــــــَِ ـــــــــِ رًا اَل أَن فـــــــــح ـــــــــَ اُر قـ ِت الـــــــــد  حـــــــــَ َبضـــــــــــــــــــــــح  فـــــــــَ

يبِّ و      هــــــــــــَ قــــــــــــَ ــــــــــــح َض ال اُد مــــــــــــَ هــــــــــــَ قــــــــــــِ ــــــــــــح َذفُ ِإال  ال  ا ــــــــــــَح

  
بَاِء ، وقيل : ةً. الَحَذفُ  اْستَعَاَرهُ للّظِ  : أَوالُد الغَنَِم َعامَّ

ِغيُر   :الَحَذفُ  قال اللَّْيُث :و .(4)قَالَهُ ابُن ُشَمْيٍل  بِال أَْذنَاٍب ، وال آَذانٍ  ْردٌ يَُجاُء بِها ِمن ُجَرِش اليََمِن ، وهي ِصغَاٌر جُ  أَو ُجَرِشيَّةٌ  اُغ الصَّ الزَّ

 الِذي يُْؤَكُل.

غاُر السُّوُد ، والواِحَدةُ  الَحَذفُ وَ  قال ابُن ُشَمْيٍل : اأْلَْبقَُع : الغَُراُب األَبيُض الَجنَاحِ ،وَ   يغَاُن التي تَْؤَكُل.، وهي الزِّ  َحَذفَةٌ  : الّصِ

ْرعِ : َوَرقُهُ. َحَذفُ و كذا في العُبَاِب ، ونَصُّ اللَِّساِن : ِمن اْلَحّبِ : َوَرقُهُ ، الَحَذفُ و  الزَّ

ْرهُ أَْيضا ، ولم يُفَسَّْر ، هكذا نَقَلَهُ أَبو عمٍرو في ِكتَاِب الُحُروِف ، أَبِيِهْم ، كُشَرَكاَء ، ُحَذفاءِ  قالُوا : ُهم علَىو اَغانِيُّ هكذا ، ولم يُفَّسِ  َونَقَلَهُ الصَّ

 َوَطِريقَِتِه. كأَنَُّهْم أَراُدوا : علَى ِسيَرتِهِ 

 بها : إذا َخَرَجْت منه ِريٌح ، قاله ابن َعبَّاٍد. َحَذفَ  َوقد ، بِاْلفَتْح ُمَشدََّدةً : االْسُت ، اْلَحذَّافَةُ و

 أي : قُِطعَْت. ، ِذفَتْ حُ  ، كأَنََّها َحْذفَاءُ  أُذُنٌ وَ 

ً و  ِء القَْيِس يَِصف فََرساً :قال الَجْوَهِريُّ : وهو َمَجاٌز ، وأَْنَشَد الْمِرى : َهيَّأَهُ وَصنَعَهُ ، َحذَّفَهُ تَْحِذيفا

نِّ  جــــــــــــــَ مــــــــــــــِ ــــــــــــــح رَاِة ال ٌة َكســــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــَ ــــــــــــــح بـ ا جــــــــــــــَ  هلــــــــــــــََ

هُ      فـــــــــــــَ ذ  ِدرح  حـــــــــــــَ تـــــــــــــَ قـــــــــــــح مـــــــــــــُ ُض الـــــــــــــح انـــــــــــــِ (5)الصـــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
يِه به فقدقال وَ   ِء القَْيِس.، وأَْنَشَد قَْوَل اْمِرى َحذَّْفتَهُ  اأْلَْزَهِريُّ : تَْجِذي الشَّعَِر : تَْطِريُرهُ وتَْسِويَتُه ، وإذا أََخْذَت ِمن نََواِحيِه ما تَُسّوِ

ةِ : أَن تُْجعََل ُسَكْينِيَّةً ، كما تَْفعَُل ال التَّْحِذيفُ  قال النَّْضُر :وَ   نَّصاَرى.في الطُّرَّ

انُِع الشَّيْ  َحذِّفَ  في األَساِس :وَ  اهُ تَْسِويَةً َحَسنَةً ، كأَنَّهُ الصَّ  حتى َخال ِمن ُكّلِ َعْيٍب وتََهذََّب. َحْذفُه ُكلَّ ما يجبُ  َحَذفَ  َء : َسوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .اْحتََذفَهُ  ، الِقْطعَةُ ِمن الثَّْوِب ، وقد الَحْذفَةُ 

ً  رأَْسه بالسَّْيفِ  َحَذفَ وَ  ً و : َضَربَهُ فقََطَع منه ِقْطعَةً ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َحْذفا  : َضَربَهُ عن جانٍب ، أو َرماهُ عنه. َحَذفَهُ َحْذفا

__________________ 
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 .«مندوف» برواية : (ندف)ه يف األساس ( أي أن الزخمشري تبض أاب عبيد ا وقد ذكر 1)
 ( ابألصر ورد صدره :2)

 داير هنر والرابب وفر ىل
. اخل الشاهد يف آخر الشطر الثاين حيث صري مفاعيلن إىل فعولن. حبذف السبب اخلفيف ا إال .. قوله : داير هنر»هبامش املطبوعة املصرية : وَ 

 .«بدالن»دان وما أثبت عن معجم البل« أن ابلشطر األو  سقطاً 

 ( اقتصر يف التكملة عل  القو  ا ذفة كهمزة املرأة القصرية جداً.3)
 ( قا  أبو عبيد : وأحب التفسريين إّد هو أن ا ذف هي ضبن سود جرد صغار تكون يف اليمن.4)
 ( ديوانه برواية : حّذقه ابلقاف ا واملثبت كرواية الصحاح واللسان َوالتهذيب.5)
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 َذنَُب الدَّابَِّة. يُْحَذفُ  ِء ِمن الطََّرِف ، كما: قَْطُع الشَّيْ  الَحْذفُ  :وقال اللَّْيُث 

اَغانِيُّ : وهو تَْصِحيٌف ، صوابُه بالقاِف ، وقد جاَء ِذْكُره في الَحِدي الُحَذافيُّ وَ  ّمِ : الَجْحُش ، عن ابِن َعبَّاٍد ، قال الصَّ  .(1)ِث ، بالضَّ

ْبيَاِن َشرٌّ  الكالم ، كُمعَظَّم : ُمَهذٌَّب َحَسٌن َخاٍل ِمن ُكّلِ َعْيٍب ، وهو َمَجاٌز ، وقيل الْبنَِة الُخّسِ : أيُّ  ُمَحذَّفُ  رجلٌ وَ   ؟الّصِ

هُ ، َوالتاُء للُمبَالَغَِة. الُمَحذَّفَةُ  قالت : هُ ويَْعِصي َعمَّ  الَكالِم ، الذي يُِطيُع أُمَّ

بَْيُر : تُُوفَِّي في َطاُعوِن ِعمْ  وسلمعليههللاصلىبُن نَصِر بِن غانٍم العََدِوي ، أَْدَرَك النبِيَّ  ُحذافَةُ  ُكثَماَمٍة :وَ   واَس.، قال الزُّ

. (2)بِن ُحَمْيِد بِن الُمْستَنِير  ُحَذافيُّ وَ  يُّ ، عن آبائِه ، وعنه الطَّبَرانِيُّ  بِن ُخَذافّيٍ العَّمِ

، ومنهم عبُد هللا  َوآُل بَْيتهِ  (3)، ذَكره ابُن السَّْمعَانِّيِ  عنههللارضي،  الُحَذافيُّ  بن ُجَمَح : بَْطٌن من قَُرْيٍش ، منهم عثماُن بُن َمْظعُونٍ  ُحَذافَةُ وَ 

ا أَْرَسلَهُ النَّبِيُّ و السَّْهِميُّ ، ُحَذافَةَ  بنُ   بكتابِه : وسلمعليههللاصلىفيه يقوُل َحسَّاُن بُن ثابٍت ، لَمَّ

ـــــــــنـــــــــا  يبِّ : صـــــــــــــــــــــــاح إىل ال ـــــــــنـــــــــ  ِر ال ـــــــــُرســـــــــــــــــــــــح رح ل  قـــــــــُ

هح ـــــــــــــــــــــــــــــ  س     يــــــفـــــــَ لــــــِ َة بــــــِن خــــــَ يـــــــَ اٍع وِدحــــــح جـــــــَ (4)شــــــــــــــــــــُ
 

  

َذايفِّ وَ  ٍم  ا ـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــاَرِة ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ن عـــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــِ

  
هح    ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــَو ـــــــــــــــــِ وا   يف أََداِء ال قـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــ   اتـ

  
يُح اْلباِرَدةُ ،اْلَحْرَجفُ  : [حرجف]  مع يُْبِس ، قال الفََرْزَدُق : الشَِّديَدةُ اْلُهبُوبِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وزاد أَبو حنيفَة : . كَجْعفٍَر : الّرِ

تــــــــــــ   اِء وهــــــــــــَ مــــــــــــَ رَب  آفــــــــــــاُ  الســــــــــــــــــــــــــ  تح إذا اغــــــــــــح  كــــــــــــَ

اُء      بـــــــــَ كـــــــــح يِّ نـــــــــَ وِت ا ـــــــــَح يـــــــــُ وَر بــــــــــُ تـــــــــُ رحجـــــــــفُ ســـــــــــــــــــــــُ  حـــــــــَ

  
 * ومّما يستدَرك َعلَيه :

يح ، عن أبي علّيٍ في التَّْذِكَرةِ. َحْرَجفٌ  ليلةٌ   : باردةُ الّرِ

 يُقَال لَضْرٍب ِمن السََّمِك :وَ  وَغِلط ابُن ُدَرْيٍد حيث قال :نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل اللَّْيِث ،  فُلُوُس السََّمِك ، كَجْعفٍَر : ، الَحْرَشفُ  : [حرشف]

اَغانِيُّ ، َحْرَشفٌ   ٍء :ُكّلِ َشيْ  ِصغارُ و ِصغَاُر الطَّْيِر والنَّعَاِم ، : الَحْرَشفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ، والّصواُب ما َذَكَره اللَّْيُث ، نَبَّهَ َعلَيه الصَّ

ْرع : ُحبُُكهُ ، ، فُ الَحْرشَ و ،( 5) َحْرَشفَةً   ما ثَمَّ غيرُ  يُقَال :و السََّمِك التي على َظْهِرَها ، وهي فُلُوُسَها ، بَحْرَشفِ  نَقَلَهُ األْزَهِريُّ ، ُشبِّهَ  ِمن الّدِ

عَفَاُء ، والشُّيُوُخ ، ِرَجاٍل ، وهم َحْرَشفِ  الَةُ ، : الَحْرَشفُ و الضَّ جَّ َر قَْوُل امِرى الرَّ  القَْيِس :ِء َوبه فُّسِ

مح  َبهنـــــــــــــــــ ُ فٌ كـــــــــــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ وٌث  حـــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــَ

اُ       عـــــــــــــــــــَ ُُ  الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــِّ ربح وِّ إذح تـــــــــــــــــــَ (6)اِبجلـــــــــــــــــــَح
 

  
 كذا قَْوُل الفََرْزَدِق :وَ 

ا  نـــــــــــً ـــــــــــَ نح قـ اٍ  ومـــــــــــِ نح رِجـــــــــــَ وٍف مـــــــــــِ ِف أُلـــــــــــُ َزحـــــــــــح  لـــــــــــِ

رَاِد و وَ      اِن اجلــــــــــــَح عــــــــــــَ ــــــــــــح َريـ ٌر كــــــــــــَ يــــــــــــح فُ خــــــــــــَ رحشــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــَ

  
ْرعِ الِذي ذَكره قريباً ، فهو تَْكَراٌر. يَُزيَُّن به السَّالُح ،ما  : الَحْرَشفُ  قال الَجْوَهِريُّ :و ٍة ، وهو بعَْينِِه ُحبُُك الّدِ  َوهي فُلُوٌس ِمن فِضَّ

اِء ، غيَر أَنه أَْخَشُن نْبٌت َعِريُض الَوَرِق ، وقال أَبو َحنِيفَةَ : هو أَْخَضُر ِمثُْل الَحْرشَ  َخِشٌن ، قاله أَبو نَْصٍر ، وقيل : نَْبٌت َشائِكٌ  : الَحْرَشفُ و

حاُح :  كَجْعفَر ، الكاُف الثانِيَةُ ُمْعَجَمةٌ. فَاِرِسيَّتُهُ َكْنَكرْ  منها وأَْعَرُض ، وله َزْهَرةٌ َحْمَراُء ، َوقال األَْزَهِريُّ : رأَْيتُه بالبَاِديَِة ، وفي الّصِ

 قلُت : وهو قَوُل أَبي نَْصٍر.

ّمِ ، كالُحْرُشفِ  قال الَجْوَهِريُّ : نَقَلَهُ من ِكتَاِب االْعتِقَاِب ، من غيِر َسماعٍ ، : اأْلَْرُض الغَِليَظةُ ، اْلَحْرَشفَةُ  حكى أَبو عمٍرو :و َوهِذه  ، بِالضَّ

 عن ابِن َعبَّاٍد.

 * ومّما يُستدَرُك َعلَيه :
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ر قَْوُل امرى الَحْرَشفُ   ِء القَْيِس ،: َجَراٌد كثير ، وبه فُّسِ

__________________ 
 أنه خرج عل  صعدة يتبعها حذاقّي ا هو اجلحش ا والصعدة األلن.« : حذ »( نصه كما يف اللسان 1)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية ا وانظر حاشيتها.« وحذاىف بن محيد  السر بن حذاىف»( ابألصر : 2)
 ابلفاء.ابلقاف. ومل يرد فيه « ا ذاقي»( الذي يف اللباب عن ابن السمعاين 3)
 ( عجزه ابألصر :4)

 «من شجاع ووقته ابن خليفه»
 والتصحيح عن املطبوعة الكويتية.

 ( يف اللسان والتكملة : حرشُفه.5)
 ( النعا  مجض نعر وهو ما استطا  عل  وجه األرض من ا رة.6)
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ُر ا ا وقا  الر اِجُز :  وقـَوحُ  الَفَرزحَدِ  الساِبُ  ِذكح
َرحَشفُ اَي أَيـَُها  ِر الحُكَدمح  ا ح َكح  (1)َذا األح

، قالَهُ النَّْضُر ، ويُقال للحجارةِ التي تَْنبُُت على َشّطِ  الَحْرَشفَ  : الُكْدُس ، يََمانِيَّةٌ ، يُقَاُل : ُدْسنَا الَحْرَشفُ و به ُشبِّهَ أَيضاً َكتِيبَةُ العَْسَكِر ،وَ 

 .الَحْرَشفُ  البَْحِر :

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقال َشِمٌر : أَْعاَلهُ اْلُمَحدَُّد ، وهو : اْلَجبَِل ، َحْرفُ  ذِلك ٍء : َطَرفُهُ وَشِفيُرهُ وَحدُّهُ ، َوِمنِمن ُكّلِ َشيْ  اْلَحْرفُ  : [حرف]

ِغيِر أو نَحِوه ، قال : الَحْرفُ  ً  أَيضاً في أَْعاَلهُ ، تََرى له الَحْرفُ و ِمن الَجبَِل : ما نَتَأَ في َجْنبِه منه كَهْيئَِة الُدكَّاِن الصَّ َدقِيقًا ُمْشِفياً  َحْرفا
(2) 

اُء : قال : ولم يُْسَمْع َغْيُرِهما ، كما في  ِسَوى َطّلٍ وِطلٍَل ، كِعنٍَب : وال نَِظيَر له ، ِحَرفٌ  الَجبَِل ، َحْرفِ  ج على َسَواِء َظْهِرِه ، قال الفَرَّ

 َغْيَر ُمَضاَعف. الَحْرفُ  العُبَاِب ، قال شيُخنَا : أي : وإن كان

ي ُحُروفِ  َواِحدُ  : الَحْرفُ و يَ  التََّهّجِ يِت :الذي هو في األَْصِل الطََّرُف والجانُب ، ق بالَحْرفِ  الثََّمانِيَِة والِعْشِرين ، ُسّمِ ّكِ  ال الفَّراُء ، وابُن الّسِ

ُزوا التَّْذِكيَر في األَِلِف ، كما تقدَّم ذلك عن الِكَسائِّيِ َواللِّْحيَانِّيِ في  ُحُروفُ و  .«أ ل ف»الُمْعَجِم كلَُّها ُمَؤنَّثَةٌ ، َوَجوَّ

اِمَرةُ  : الَحْرفُ و ْلبَةُ ، ُشبِّهتْ  النَّاقَةُ الضَّ حاحِ ، وفي العُبَاِب ، تَْشبِيهاً لهاالَجبَِل ، ك بَحْرفِ  الصُّ َمْخَشِريُّ :  بَحْرفِ  ذا في الّصِ السَّْيِف ، َزاَد الزَّ

ائِها السَّْيِف في َمَضائِها ونَجَ  بَحْرفِ  في ُهَزاِلها وَمَضاِئَها في السَّْيِر ، وفي اللَِّساِن : هي النَِّجيبَةُ الَماِضيَةُ التي أَْنَضتَْها األَْسفَاُر ، ُشبَِّهتْ 

َغْيُره يقوُل وَ  نَاقَتِي ، إذا َهَزْلتََها ، قال الَجْوَهِريُّ : أَْحَرْفتُ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، عن األَْصَمِعّيِ ، قال : ويُقاُل : اْلَمْهُزولَةُ ، هي أَو َوِدقَّتِها ،

 الَجبَِل ، هذا بعَْينِه قَْوُل الَجْوَهِريُّ ، كما تقدَّم. بَحْرفِ  تَْشبِيهاً لها العَِظيَمةُ ، هي أَو بالثّاِء ،

ِة :وَ  مَّ  أَْنَشَد لِذي الرُّ

ٌة  ـــــــــــ  ي ـــــــــــِ ال رحفٌ مجـــــــــــَُ ا  حـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــ  ل اٌد َيشـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ ن  ســـــــــــــــــــــــــِ

َو ُ      هـــــــــــــح ِو َراّيُن ســـــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــح يـــــــــــــٌف أَزَج  اخلـــــــــــــَح  َو ـــــــــــــِ

  
، أي :  َحْرفٌ  نَاقَةٌ  َمْهُزوالً لم يَِصْفَها ِبأَنََّها ُجَماِليَّةٌ ِسنَاٌد ، وال أنَّ َوِظيفَها َريَّاُن ، وهذا البيُت يَْنقُُض تفسيَر َمن قال : الَحْرفُ  فلو كان

 ْعِب بِن ُزَهْيٍر :كتابٍَة ، ِلِدقَّتِها َوُهَزاِلَها ، وقال أَبو العباِس في تَْفِسيِر قوِل كَ  بَحْرفِ  َمْهُزولَةٌ ، فُشبَِّهتْ 

رحفٌ  ٍة  حــــــــــَ ــــــــــَ ن جــــــــــ  هــــــــــَ نح مــــــــــُ وهــــــــــا مــــــــــِ ــــــــــُ ا أَب وهــــــــــَ  َأخــــــــــُ

يــــــــــــُر وَ      لــــــــــــِ ح وحَداُء ِشــــــــــــِ ا قـــــــــــــَ اهلــــــــــــَُ ا خــــــــــــَ هــــــــــــَ مــــــــــــ  (3)عــــــــــــَ
 

  
الَجبَِل إذا ُوِصفَْت  ْرفِ بحَ  الُمْعَجِم وهو األَِلُف ، ِلِدقَّتَِها ، وتَُشبَّه ُحُروفِ  ِمن بالَحْرفِ  ، ألَنَّها َضاِمٌر ، وتَُشبَّهُ  بالَحْرفِ  قال : يَِصُف النَّاقَةَ 

 ، إِنما تَُخصُّ به النَّاقَةُ. َحْرفٌ  َجَملٌ  باْلِعَظِم ، قال ابُن األَْعَرابِّيِ : وال يُقَاُل :

 قال خالُد بُن ُزَهْيٍر :وَ 

ٌر  ائــــــــــِ َك والــــــــــر أحُس مــــــــــَ لــــــــــح بح َأمحــــــــــِح ا َتشــــــــــــــــــــــــَ ىَت مــــــــــَ  مــــــــــَ

ٍة      بـــــــَ عــــــح ــــــَ  صــــــــــــــــــــَ رحفٍ عــــــل ا حــــــَ وُرهـــــــَ مــــــُ يـــــــٍك طــــــُ  َوشــــــــــــــــــــِ

  
ْعبَةِ   عن الدَّاِهيَِة الشَِّديَدةِ ، وإِن لم يُكْن هنالك َمْرُكوٌب. الَحْرفِ  َكنَى بالصَّ

 .(4) [َمِسيُل اْلَماِء ، وآَراٌم ُسوٌد بِبِالِد ُسلَْيمٍ و]

: األَداةُ  الَحْرفُ  َوِمن الُمْحَكِم : ن اْلُحُدوِد فَاِسٌد ،ما جاَء ِلَمْعنًى لْيَس باْسٍم وال فِْعٍل ، وما ِسواهُ مِ  أي في اْصِطالِحهم : ِعْنَد النَُّحاةِ ، الَحْرفُ و

ابَِطةَ ، ألَنََّها تَْربُِط االْسَم باالْسِم ، والِفْعَل بالِفْعِل ، َكعَْن وَعلَى ، َونحِوهما ، وفي العُ  ى الرَّ : ما َدلَّ علَى َمْعنًى  الَحْرفُ  : (5)بَاِب التي تَُسمَّ

، فَجَرى  الحرفِ  م يْنفَكَّ عن اْسٍم أو فِْعٍل يَْصَحبُه ، إِالَّ في َمَواِضَع َمْخُصوصٍة ُحِذَف فيها الِفْعُل ، واْقتُِصَر علىفي َغْيِره ، ومن ثَمَّ ل

 انِّيِ :ْبيَ َمْجَرى النَّائِِب ، نحو قَْوِلك : نَعَْم ، وبَلَى ، َوأْي ، وإِنَّه ، ويَا ِزْيُد ، وقد ، في ِمثِْل قَْوِل النَّابِغَِة الذُّ 

ا  نـــــــــــــــَ ابــــــــــــــــَ ريحَ أن  رِكـــــــــــــــَ ُر غـــــــــــــــَ َحـــــــــــــــ  َد الـــــــــــــــرت   أَفـــــــــــــــِ

ِد      َبنح قـــــــــــَ ا وكـــــــــــَ نـــــــــــَ الـــــــــــِ رِحـــــــــــَ ُز ح بـــــــــــِ ا تــــــــــــَ مـــــــــــ  (6)لـــــــــــَ
 

  
 َوَضبََطهُ الّصاَغانِيُّ بَضمِّ  باأْلَْنبَاِر ، نَاِحيَةٌ  : َحْرفٍ  ُرْستَاقُ و
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__________________ 
 وبعده : 271( النبات أليب حنيفة رقم 1)

 أدجل فـــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــض د عـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــاال واألصــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

ـــــــــــــــــــــــموَ      ـــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــم دوهنـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا وال ت ـــــــــــــــــــــــن  ال ت

  

 فيه : ذو األكر الكدم ا والكدم : الشديد األكر.وَ 

 .«مشفاً »( عن اللسان وابألصر 2)
 ( من قصيدته ابنت سعاد.3)
 ابلضم مث السكون.ونص ايقوت عل  ضبطها  ( زايدة استدركت عن القاموس ا ونبه عليها هبامش املطبوعة املصرية.4)
 ( ومثله يف التكملة أيضاً.5)
 برواية : برحاهلا. ويرو  أزف ا قا  أبو عبيدة أفد : دان وقرب. 30( ديوانه صنعة ابن السكيت ص 6)
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ُعحَجِم ا فِفيِه خُمَاَلَفٌة للص واِب  َاِهَرٌة.
 ا َاِء ا وكذا يف خُمحَتَصِر امل

أي نَاِحيٍَة منه ؛ كأَنَّهُ يَْنتَِظُر ويَتََوقَُّع ، فإِْن رأَى ِمن نَاِحيٍَة ما يُِحبُّ ، وإِالَّ َماَل إِلَى  ِمْن أَْمِرِه : َحْرفٍ  ِء : ناِحيَتُه ، وفالٌن علىالشَّيْ  َحْرفُ وَ 

َوِمَن النّاِس  َرأَى َشْيئاً ال يُْعِجبُه َعَدَل عنه ، وفي التَّْنِزيِل اْلعَِزيِز :من أَْمِره : أي نَاِحيٍَة منه ، إذا  َحْرفٍ  َغيِرَها. وقال ابُن ِسيَده : فاُلٌن َعلى

اِء الُهَو أَْن يَْعبَُدهُ علَى  قيل :و أي : إذا لم يََر ما يُِحبُّ اْنقَلََب علَى َوْجِهه ، َوْجٍه َواِحٍد ، علَى أيْ  ( :1) َحْرفٍ  َمْن يَْعبُُد هللاَ َعلى  (2) السَّرَّ

اِء ، رَّ رَّ َوالشَّرَّ والَمْكُروهَ نَاِحيَةٌ أُْخَرى ، فهما الضَّ ، وعلَى العَْبِد أَن يَْعبَُد َخاِلقَه  َحْرفَانِ  قال األَْزَهِريُّ : كأَنَّ الَخْيَر والِخْصَب نَاِحيَةٌ ، والضُّ

اِء ، وَمن َعبََد هللا رَّ اِء والضَّ اِء يَبتَِليِه هللا بها ، فقد َعبََدهُ علَى علَى َحالَتَي السَّرَّ رَّ اِء َوْحَدها ُدوَن أَن يعبَُده علَى الضَّ ، وَمْن  َحْرفٍ  علَى السَّرَّ

فُه كيَف شاَء ، وأَ  َّن له َخاِلقًا يَُصّرِ فَْت به الحاُل ، فقد َعبََدهُ ِعبَاَدةَ َعْبٍد ُمِقّرٍ بأ َحنَه بالَّألَْواِء ، وأَْنعََم َعلَيه بالسََّراِء ، نَّه إِن اْمتَ َعبََدهُ َكْيفََما تََصرَّ

لٌ  اج  أَو على َشّكٍ ، فهو في ذلك عاِدٌل ، أَْو ُمتَفَّضِ جَّ َوَرِضَي  (اْطَمَأنَّ ِبهِ )أي : ِخْصٌب وَكثَْرةٌ َماٍل ،  (فَِإْن َأصابَُه َخْْي  )َوهذا قَْوُل الزَّ

َنة  )بِدينِه  أْو َعلَى َغْيِر  أي : َرَجَع عن ِدينِِه إلَى الُكْفِر وِعبَاَدةِ األَْوثَاِن ، (انْ َقَلَب َعلى َوْجِههِ )ٍر ِبَجْدٍب وقِلَِّة َماٍل ، اْختِبا (َوِإْن َأصابَ ْتُه ِفت ْ

نًا ، َوهذا قَْوُل ابِن َعَرفَةَ ، ُطْمأَنِينٍَة علَى أَْمِرِه ، يِن ُمتََمّكِ اج.َوَمْرِجعُهُ إِلَ  أْي : اَل يَْدُخُل في الّدِ جَّ  ى قَْوِل الزَّ

ْمتُمْ  (4)ُكلَُّها َشاٍف َكاٍف ، فَاْقَرُؤوا  ، أَْحُرفٍ  اْلقُْرآُن َعلَى َسْبعَةِ  (3) نََزلَ »:  وسلمعليههللاصلىفي الَحِديِث : قال و ، قال أبو ُعبَْيٍد :  «َكَما ُعلِّ

هذا لم يُْسَمْع به ، َزاَد غيُر أَبي  اْلواِحِد َعلَى َسْبعٍَة أَْوُجٍه ، اْلَحْرف ولَْيَس َمْعنَاهُ أَْن يَُكوَن في قال : َسْبعِ لَغَاِت ِمْن لُغاٍت اْلعََرِب ، أي علَى

يِن  وإِْن جاَء علَى َسْبعٍَة أو َعَشَرةٍ أو أَْكثََر ، ُعبَْيٍد : ولِكِن اْلَمْعنَى : هِذه  ، قال أَبو عبيد : (6) (َوَعَبَد الطّاُغوتَ ) و (5)نَحو َمِلك يَْوِم الّدِ

قَةٌ في اْلقُْرآِن ،  ذِلَك سائرُ فبَْعُضه بِلُغَِة قَُرْيٍش ، وبَْعُضه بِلُغَِة أَْهِل اليََمِن ، وبَعُضهُ بلُغَِة َهَواِزَن ، وبَعُضهُ بلُغَِة ُهَذْيٍل ، َوك اللُّغَاُت السَّْبُع ُمتَفَّرِ

ا يُبَيُِّن ذِلكَ   ، ُمتَقَاِربِينَ  فَوَجْدتُهم ، (7) القََرأةَ  سمعتُ  قد ِإنّي»:  عنههللارضيقَْوُل ابِن َمْسعُوٍد  اللُّغَاِت ، وَمعَانِيها في هذا ُكلِّه َواِحَدةٌ ، وِممَّ

ْمتُمْ  كما فَاْقَرُؤوا قال ابُن األَثِيِر : وفيه أَْقَواٌل َغْيُر ذِلك ، هذا أَْحَسنَُها ، وَرَوى األَْزَهِريُّ  «وتَعَاَل ، وأَْقبِلْ  ، َهلُمَّ :  أََحِدُكم كقَْولِ  هو إِنَّما ، ُعلِّ

التي َمْعنَاها  ُرفُ اأْلَحْ  قد اْرتََضى ما َذَهَب إِليه أَبو ُعبَْيٍد ، واْستَْصَوبَه ، قال : وهِذه السَّْبعَةُ ـ  وهو َواِحُد َعْصِرهـ  : أَن أَبا العباِس النَّْحِوي

 بَحْرفٍ  لَُف الُمتَّبِعُوَن ، فَمن قََرأَ اللُّغَاُت ، َغْيُر َخاِرَجٍة ِمن الذي ُكِتَب في َمَصاِحِف الُمْسِلمين ، التي اْجتََمع عليها السَّلَُف الَمْرِضيُّوَن ، والخَ 

ِة القُّراِء الُمْشتََهِرين في األَْمَصاِر ، فقد وال يُخاِلُف الُمْصَحَف بِزيَاَدةٍ أَو نُْقَصاٍن ، أو تَْقِديِم ُمَؤخَّ  ٍر ، أَْو تَأِْخيِر ُمقَدَّم ، وقد قََرأَ به إِماٌم ِمن أَئِمَّ

اِء َشاذٍّ يَُخاِلُف الُمْصَحَف ، وَخالََف في ذِلك ُجْمهُ  بَحْرفٍ  السَّْبعَِة التي نََزَل القُْرآُن بها ، وَمن قََرأَ  الُحُروفِ  ِمن بَحْرفٍ  قََرأَ   (8)وَر القُرَّ

اِسِخيَن ، في عِ  ين َوالِعْلم ، الذين هم القُْدَوةُ ، وَمْذَهُب الرَّ ْلِم القُْرآِن قَِديماً وَحِديثاً ، وإلى الَمْعُروفِين فهو غيُر ُمِصيٍب ، وهذا َمْذَهُب أَهل الّدِ

ي كتاب له أَلَّفَهُ في اتِّبَاعِ ما في الُمْصَحف اإلماِم ، وَوافَقَهُ علَى ذلك أَبو بكر بُن أَبو بَْكِر بُن األَْنباِرّيِ ف (9)أَبو العباس النحوي و[ ]هذا أَْوَمأَ 

ا باعِ ، َويَُجنِّبُنَ ُء أَهِل الِعراق ، وغيُره من األَثْباِت الُمتَِقنِين ، قال : وال يَجوُز عندي غيُر ما قالُوا ، وهللا تعالَى يَُوفِّقُنا ِلالتِّ ُمَجاِهٍد ُمْقِرى

 االْبتَِداَع ، آميَن.

. َكَسبَ  ِمن َحّدِ َضَرَب : أي يَْحِرفُ  ِلِعيَاِلِه ، َحَرفَ و  ِمن هُهنَا وهُهنَا ، ِمثْل يَْقِرُش ويَْقتَِرُش ، قَالَهُ اأْلَْصَمِعيُّ

ً  َء َعْن َوْجِههِ الشَّيْ  َحَرفَ  قال أَبو ُعبَْيَدةَ :و ةِ : ، َحْرفَةً  نَهُ َعيْ  َحَرفَ  قال غيُره :و َصَرفَهُ  : َحْرفا بالِميِل  َكَحلََها بالفَتْحِ : َمْصَدٌر ، وليست ِلْلَمرَّ

 ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ :

__________________ 
 .11( سورة ا ج اآية 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ال عل  الضرّاء.2)
 عل  ما مل يسم فاعله.« نـُّزِ َ »ابلقلم يف التهذيب ( كذا ابألصر واللسان والنهاية : وضبطت 3)
 ( قوله : فاقرأوا كما علمتم ا من كالم ابن مسعود ا كما يف التهذيب َواللسان والنهاية. وسريد قوله قريباً.4)
 .4( سورة الفاحتة اآية 5)
 .60( سورة املائدة اآية 6)
 ن : القراءة.ويف التهذيب واللسا« القراء»( عن النهاية وابألصر 7)
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 واألصر كاللسان.« القرأة»( يف التهذيب : 8)
 ( زايدة عن التهذيب.9)
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ِن مل  اَويــــــــــــــــــــح َزرحقــــــــــــــــــــَ َرفح بــــــــــــــــــــِ ا  حتــــــــــــــــــــُح مــــــــــــــــــــ   ولــــــــــــــــــــَ

ا ِ      رِي مـــــــــــــَ فـــــــــــــِ ٌر ِبشـــــــــــــــــــــــــــَ ائـــــــــــــِ ا عـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ  ُيصـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ، فأَقَاَم الَواِحَد ُمقَاَم االثْنَْيِن. تُْحَرفَا أَراد : لم

 بمعنًى َواِحٍد ، نَقَلَهُ أَبو ُعبَْيَدةَ. َمْصِرٌف ، َوكذِلك : ، َمْحِرفٌ  َماِلي عنه يُقَال :و

 منه قَْوُل أَبِي َكبِيٍر الُهَذِليُّ :وَ 

نح  ٍة مـــــــــــِ بـــــــــــَ يــــــــــــح نح شـــــــــــــــــــــــــَ رح عـــــــــــَ ريحَ هـــــــــــَ ِرفِ ُزهـــــــــــَ   ـــــــــــَح

ِف      لــــــــــــِّ كــــــــــــَ تــــــــــــَ بــــــــــــاِذٍ  مــــــــــــُ وَد لــــــــــــِ لــــــــــــُ (1)أَمح اَل خــــــــــــُ
 

  
ى ، وَمْصِرٍف : أي َمْحِرفٍ  وَمْعنَىو «ِمن َمْصِرفِ »يُْرَوى : وَ  اِء : ، اْلُمْحتََرفُ و أي : كَمْجِلٍس  أَيضاً ، الَمْحِرفُ و ُمتَنَحًّ  َمْوِضعٌ  بفَتْحِ الرَّ

ُف  يَْحتَِرفُ   َومنه قوُل أَبي َكبِيٍر أَْيضاً : ،فيه اإْلْنَساُن ، ويَتَقَلَُّب َويَتََصرَّ

ر ٍة أَ  ــــــــــــــــــا َذا مــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــن ريحَ إن  َأخــــــــــــــــــًا ل  ُزهــــــــــــــــــَ

ِة      اعــــــــــَ رِّ ســــــــــــــــــــــــَ َو  يف كــــــــــُ قــــــــــُ َد الــــــــــح لــــــــــح ِرفِ جــــــــــَ   ــــــــــَح

  

ٍة  لـــــــــــــــَ ِب َنــــــــــــــَح انــــــــــــــِ َ وحمــــــــــــــًا ِبــــــــــــــِ ُه يـــــــــــــــَ تــــــــــــــَ اَرقـــــــــــــــح  فــــــــــــــَ

  
هِ    اُم بـــــــِ مـــــــَ َبَ  ا ِح في ـــــــــــــــــــــــــــــ  ُزَهريحَ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــَ َله  ـَ (2)ت

 

  
ّمِ ، ُحِرفَ  قال اللِّْحيَانِيُّ :و  َوقد ذُِكَر أَيضاً في الِجيِم. ٌء ،َذَهَب منه َشيْ  بالفَتْح : ، َحْرفَةً  أي : ُكفَي ، في َماِله ، بِالضَّ

َشاِد ، اْلُحْرفُ و ّمِ : َحبُّ الرَّ َشاِد ، وقال ُحْرفَةٌ  َواِحَدتُه ، بِالضَّ ةُ َحبَّ الرَّ يِه العَامَّ : َحبٌّ  الُحْرفُ  األَْزَهِريُّ : ، وقال أَبو َحنِيفَةَ : هو الِذي تَُسّمِ

 كالَخْرَدِل.

ْحمِن بُن ُعبَْيِد هللاِ  أَبو القاسمو اَد ، وَحمَزةَ  وأَبُوهُ ، وَجدُّهُ  بِن عبِد هللا بِن محمِد بن الُحَسْينِ  عبُد الرَّ ْحمن النَّجَّ الَمْذُكوران ، َسِمَع عبَد الرَّ

ْهقان ، وغيَرهما ، وَجدُّه َرَوى عن حَ  اِق ، وحدَّث أَبوه أَيضاً :الّدِ  أَبِي بكٍر الشَّافِِعّيِ ، (3)الَوّشاُء : َشْيُخ  ُموَسى بُن َسْهلو ْمداَن بِن علّيٍ الَورَّ

. والَحَسُن بُن َجْعفٍَر البَْغَداِديُّ ، انِيَّ  َسِمَع أَبا ُشعَْيٍب الَحرَّ

ثُوَن ؛ نِْسبَةَ إلى بَْيِعهِ  اْلُحْرفِيُّونَ  ّمِ ، والَكْسِر ،  كاْلُحْرفَةِ  اْلِحْرَماُن : : الُحْرفُ و ، وقال الحافُِظ : إِلَى بَْيعِ البُُزوِر. الُحْرفِ  أي : الُمَحّدِ ، بالضَّ

لفَِقيِر ، وِكفَايَةُ أَْمِرِه أَْيَسُر َعلَيَّ ُضبَِط بالَوْجَهْيِن ، أي : إِْغنَاُء ا« أََحِدِهْم أََشدُّ َعلَيَّ ِمن َعْيلَتِهِ  لَُحْرفَةُ »قوُل ُعَمَر َرِضَي هللا تَعَالَى عنه :  َومنه

 أََحِدِهم واالْغتِماُم لذِلك أََشدُّ َعلَيَّ ِمن فَْقِرِه ، كذا في النَِّهايَِة. ِحْرفَةِ  ِمن إِْصاَلحِ الفاِسِد ، وقيل : أَراَد لَعََدمُ 

نَاَعةُ  اْلِحْرفَةُ  وقيل :و  ألََرى إِنِّي»:  عنههللارضييُْرَوى عنه  َوهي ِجَهةُ الَكْسِب ، ومنه ما يُْرتََزُق ِمْنَها ، التي ، بِاْلَكْسر : الطُّْعَمةُ والّصِ

ُجلَ  ، فإِنَّهُ  به من أّيِ أَْمٍر كان ُكلُّ ما اْشتَغََل اإِلْنَساُن بِه َوَضِريَ و «فإِْن قالُوا : ال ، َسقََط ِمْن َعْيِني ؟ِحْرفَةٌ  له هل:  فَأَقُولُ  ، فَيُْعِجبُنِي الرَّ

ى َصْنعَةً  عنَد العََربِ   يَْنَحِرفُ  ألَنَّهُ  فاُلٍن أَْن يَْفعََل كذا ، يُِريُدوَن َدأْبَهُ وَدْيَدنَهُ ؛ ِحْرفَةُ و يقولون : َصْنعَةُ فاُلٍن أَْن يَْعَمَل كذا ، ، ِحْرفَةً وَ  يَُسمَّ

ُ  ِحْرفَتُهُ  يَِميُل ، وفي اللَِّساِن : أي : إِلَْيَها  ه أو َصْنعَتُهُ.: َضْيعَت

 قلُت : وكالهما َصِحيحان في الَمْعنَى.

ثُ  َوفي نَُسَخٍة : ابن َربيعَةَ السَُّوائِيُّ ، ، كأَِميٍر : ُعبَْيُد هللا بُن أَبِي َربِيعةَ ، اْلَحِريفِ  أَبُوو الصَّواُب أَنه تَابِِعيٌّ ، هكذا َضبََطهُ الدُّوالبِيُّ ،  اْلُمَحّدِ

  ، وَخالَفَهُ ابُن اْلَجاُروِد فأَْعَجَمَها.بالحاِء الُمْهَملَةِ 

حاح ، : ُمعَاِملَُك ، َحِريفُكَ و ْنعَة. : ِحْرفَتِكَ  في كما في الّصِ  أي : في الصَّ

اْستِْعَماُل أَْكثَِر التُّْرِك إِيّاهُ في َمْعِرِض الذَّّمِ ، بحيُث لو قلُت : ومنه اْستِْعَماُل أَْكثَِر العََجِم إِيَّاهُ في َمْعنَى النَِّديِم َوالشَِّريِب ، ومنه أَيضا يُْستَفَاُد 

 خاَطب به أََحُدهم َصاِحبَه لَغَِضَب.

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ِلْلقَُطاِمّيِ ، يذكر ِجَراَحةً : بِه اْلِجَراَحاُت ، *تُقَاسَ  الذي اْلِميلُ  كِمْحَراٍب : ، اْلِمْحَرافُ و

يـــــــــــُب ِإَذا  بـــــــــــِ هِ الـــــــــــطـــــــــــ  يـــــــــــح ـــــــــــَ رَافـ حـــــــــــح ا  مبـــــــــــِ هـــــــــــَ اجلـــــــــــََ  عـــــــــــَ

ا     مـــــــَ جــــــَ ا ضــــــــــــــــــــَ هـــــــَ رِيــــــكــــــِ ِر َأوح حتــــــَح قــــــح لــــــَ  الــــــنـــــــ   زَاَدتح عــــــَ

  
 وهو الَوَرُم ، ويُقَال : ُخُروُج الدَِّم.« النَّْفرِ »يُْرَوى وَ 

َي به ، من ، كعُثَْماَن : َعلٌَم ، ُحْرفَانُ و  : أي َكَسَب. َحَرفَ  ُسّمِ
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__________________ 
 يف شعره برواية : من مصرف. 104/  2( ديوان اهلذليا 1)
 .104/  2( ديوان اهلذليا 2)
والتصــحيح عن املطبوعة « قوله : أبو شــاشــيخ كذا ابألصــر ا وليحرر وهبامش املطبوعة املصــرية :« موســ  بن ســهر أبو شــاشــيخ»( ابألصــر 3)

 الكويتية.
 .«تقاس»بد  : « يقاس»*( ابلقاموس : )
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ُجُل ، فهو أَْحَرفَ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ ، وغيُره يقول بالثَّاِء كما تَقَدََّم. نََما َمالُهُ وَصلَُح وَكثُرَ  : ُمْحِرفٌ  الرَّ

 .(1) نَاقَتَهُ : َهَزلََهاو

ُجُل : إذا أَْحَرفَ و  ْعَراِبّيِ.عن ابِن األَ  َكدَّ َعلَى ِعيَاِلِه ، الرَّ

 عنه أَيضاً. َجاَزى علَى َخْيٍر أو َشّرٍ ، : إذا أَْحَرفَ و

، وهو في  (3) (َُيَّرُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمواِضِعهِ )، وقَْولُه تعالَى أَيضاً :  (2) (ُثَّ َُيَّرُِفونَهُ )والتَّْبِديُل ومنه قولُه تعالَى :  : التَّْغيِيرُ  التَّحِريفُ و

 ْشبَاِه.َعْن َمْعنَاه ، والَكِلَمِة عن َمْعنَاَها ، وهي قَِريبَةُ الشَّبَِه كما كانَْت اليَُهوُد تُغَيُِّر َمعانِي التَّْوَراةِ باألَ  الَحْرفِ  َمِة : تَْغيِيرُ القرآِن والَكلِ 

فِ  آَمْنتُ »:  عنههللارضيقَْوُل أَبي ُهَرْيَرةَ وَ  ُك.، أي :  «القلوبِ  بُمَحّرِ فَِها. أَْو ُمِميِلَها وُمِزيِلَها ، وهو هللا تعالَى ، وقيل : هو الُمَحّرِ  بِمْصّرِ

ً  قَطُّ اْلقَلَمِ  : التَّْحِريفُ و فا فٌ  يُقَال : قَلَمٌ  ، ُمَحرَّ  عن اآلَخِر ، قال : َحْرفَْيهِ  : إذا ُعِدِل بأََحدِ  ُمَحرَّ

ِه ِإَذا  يــــــــــــــــــــــــح اُ  أُذحنـــــــــــــــــــــــــَ اختــــــــــــــــــــــــََ ر فــــــــــــــــــــــــَ  حتــــــــــــــــــــــــََ

ةً      ـــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــِ اف مـــــــــــــــــًا خـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــاً  أو قـ ر ف   ـــــــــــــــــَُ

  
يَراِزيُّ وَ  فُ  منهاوَ  :ـ  في ِصفاِت القَطِّ ـ  قال محمُد بُن العَِفيِف الّشِ فَ  ، قال : وَهْيئَتُهُ أَن الُمَحرَّ يُن في َحاِل القَّطِ ، وذِلك علَى  تَُحرَّ ّكِ الّسِ

ٍب ، فما ُجِعَل فيه اْرتِفَاُع الشَّْحمَ  ٌب وتُْحِكُمهُ َضْربَْيِن : قائٍم ، وُمَصوَّ ِة َكاْرتِفَاعِ الِقْشَرةِ فهو قَائٌِم ، وما كاَن القَْشُر أَْعلَى ِمن الشَّْحِم فهو ُمَصوَّ

نُّ اليُْمنَى أَْعلَى ِمن اليُْسَرى ، قيل : فٌ  قَلَمٌ  الُمَشاَهَدةُ َوالُمَشافََهةُ ، وإذا كان الّسِ ج »تقدَّم للُمَصنِِّف في ، وِإن تََساَويا قيل : قَلٌَم ُمْستٍَو ، و ُمَحرَّ

فِ و»قْوُل عبِد الحميد الكاتِب ِلَسْلٍم : « ل ف  وَمرَّ الكالُم هناك. .«اْلقَطَّةَ وأَْيِمْنَها َحّرِ

فَ و : َماَل وَعَدَل ، كاْنَحَرفَ  اْحَرْوَرفَ و فَ  ٍء يُقَال :نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال األَْزَهِريُّ : وإذا َماَل اإِلْنَساُن عن َشيْ  ، تََحرَّ  ، اْنَحَرفَ و ، تََحرَّ

اِجزِ  اْحَرْوَرفَ و ً ـ  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للرَّ اُج يَِصف ثَْوًرا يَْحِفُر ِكناسا اغانِيُّ : هو العَجَّ  :ـ  قال األَْزَهِريُّ والصَّ

َدَواَء و  اَب عــــــــــــــــــــُ اِإنح َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ َروحَرف  احــــــــــــــــــــح

وفـــــــــــــًا      لـــــــــــــُ ا  ـــــــــــــُ هـــــــــــــَ ا وَوال  هـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ اعـــــــــــــَ فـــــــــــــَ لـــــــــــــ    ـــــــــــــُ

  
 ِء : َمَوانِعُهُ.أي : إِن أَصاَب َمَوانَِع ، وُعَدَواُء الشَّيْ 

فِ  َشاِهدُ وَ  «ونَْستَْغِفُر هللا فَنَْنَحِرفُ  فََوَجْدنَا َمَراِحيَض بَْيٍت قِبََل الِقْبلَِة ،» : عنههللارضيحديُث أَبي أَيوَب  االْنِحرافِ  َشاِهدُ وَ  قَْولُهُ تعالَى  التََّحرُّ

ةَ. (5)ُمْستَْطِرداً  أي : (4) (ِإاّل ُمَتَحّرِفاً ِلِقتال  ):   يُِريُد الَكرَّ

أَخاك بُسوٍء أي ال تَُجاِزِه بُِسوِء َصنِيِعِه تُقَايُِسه ، وأَْحِسْن إذا أَساَء ،  تَُحاِرفْ  يُقَال : ال َجاَزاهُ ،و أي : َكافَأَهُ ، بُِسوٍء : َحاَرفَهُ  ِمن الَمَجاِز :و

َعْن َعِمِلِه :  لَيَُحاَرفُ  إنَّ اْلعَْبدَ »الحديُث :  : الُمَجاَزاةُ ُمْطلَقًا ، َسَواًء بُسوٍء أو بخيٍر ، ويُدلُّ له هذا الُمَحاَرفَةَ  واْصفَْح عنه ، والذي يَْظَهُر أنَّ 

 ، قال ابُن األَْعَرابِّيِ : أي : يَُجاَزى. «ْلَخْيُر أَو الشَّرِّ ا

 أي : ُمقَايََسةُ الُجْرحِ بالِمْسبَاِر ، قال : ، بِاْلِمْحَرافِ  : اْلُمقَايََسةُ  الُمَحاَرفَةُ و

 (6) الحَمَحاِرفُ َكَما َز   َعنح رَأحِس الش ِجيِج 
اِء : اْلَمحْ  اْلُمَحاَرفُ و اِجز : ُدوُد اْلَمْحُروُم ،، بِفَتِْح الرَّ  قال الَجْوَهِريُّ : وهو ِخالُف قَْوِلَك : ُمبَاَرٌك ، وأَْنَشَد للرَّ

اَرفٌ  ِر   ــــــــــــــــــــــــــــــَُ َاَبعــــــــــــــــــــــــــــــِ اِء واألح  اِبلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رِ      اتـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ يِّ الـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ اَرٌ  اِبلـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــُ

  
هُ له ، وقيل : هو الذي قُتَِر ِرْزقُهُ ، وقيل : هو الذي ال يَْسعَى في الَكْسبِ  الُمَحاَرفُ  قال غيُره :وَ  ،  : هو الذي ال يُِصيُب َخْيًرا ِمن َوْجٍه تََوجَّ

 : َمْنقُوُص الَحّظِ ، ال يْنُمو له ماٌل ، وقد تقدَّم ذِلَك أَيضاً في الِجيِم ، وهما لُغَتَان. ُمَحاَرفٌ  وقيل : رجلٌ 

َذفِيف  َطاُعون َسلََّط َعلَْيِهْم َمْوتَ »ي الحديِث : ف قَْولُهمو
فُ  (7)  ، أْي : َجانٍِب وَطَرٍف ، َحْرفٍ  يُِميلَُها ويَْجعَلَُها علَى أي :« : اْلقُلُوبَ  يَُحّرِ

ُف ، بالواو  َويُْرَوى : يَُحّوِ
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__________________ 
 .( زايدة عن القاموس ا وقد نبه هلا هبامش املطبوعة املصرية1)
 من سورة البقرة. 75( من اآية 2)
 .13( سورة املائدة اآية 3)
 .16( سورة األنفا  اآية 4)
 .«متطرداً »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 وصدره : 66( البيت ألوس بن حجر ديوانه ص 6)

 يزّ  قتوُد الرحر عن دأايهتا
 ابلدا .« دفيف»( عن النهاية وابألصر 7)
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 كبَن ه يُرِيُد الَقتحَر ا وَوَصَف هبا َقطحَض الس يحِف حَبدِّه. «َفَحر َفها وقاَ  بَِيِدهِ »ا ديُث اآَخُر : وسيبحيت ا ومنه
 * ومّما يستدَرُك َعلَيه :

أِْس : ِشقّاهُ. َحْرفَا  الرَّ

 : جانبُهما. (1)السَِّفينَِة والنَّْهِر  َحْرفُ وَ 

 .أَْحُرفٌ  : الَحْرفِ  َجْمعُ وَ 

 ، كِعنٍَب. ِحَرفٌ  ، بالكسِر : الِحْرفَةِ  جمعُ وَ 

ً  ءِ عن الشَّيْ  َحَرفَ وَ  ف ِمَزاُجه : اْنَحَرفَ و : َماَل ، َحْرفا ً  ، كَحرَّ  : التَّْحِريك. التَّْحِريفُ و ، تَْحِريفا

 ، كِكتَاٍب : الِحْرَماُن. الِحَرافُ وَ 

اِء : هو الذي الُمَحاَرفُ وَ  َدقَِة َعلَيه ؛ ألَنَّه قد ُحِرَم بيََديْ  يَْحتَِرفُ  ، بفَتِْح الرَّ ِه ، وال يبلُغ َكْسبُه ما يُِقيُمه وِعيَالَهُ ، وهو المحروُم الذي أُِمْرنا بالصَّ

َدقَِة ما يُسدُّ ِحْرَمانَهُ ، ُرون في قَْولِه تعالَى : كذا ذَكره الُمفَ  َسْهَمهُ ِمن الغَنِيَمِة ، ال يَْغُزو َمع الُمْسلمين ، فَبَِقَي َمْحُروماً ، فيُْعَطى ِمن الصَّ ّسِ

 .(2) (َويف َأْمواهلِِْم َحق  ِللّساِئِل َواْلَمْحُرومِ )

 : اْكتََسَب لِعيَاِلِه ِمن ُهنَا وُهنَا. اْحتََرفَ وَ 

انُِع. الُمْحتَِرفُ وَ   : الصَّ

د َعلَيه في ُمعَاَملَتِه ، َوُضيَِّق في َمعاِشِه  ُحوِرفَ  قدوَ   ِميَل بِرْزقِِه عنه. (3)، ألَنَّه َكْسُب فاُلٍن : إذا ُشّدِ

فُ وَ   ، كُمعَظٍَّم َمن َذَهَب َمالُه. الُمَحرَّ

 ، قال الَجْعِدّي : َمَحاِريفُ وَ  َمَحاِرفُ  ، كِمْنبٍَر : ِمْسبَاُر الُجْرِح ، والجمُع : الِمْحَرفُ وَ 

َرٍة وَ  اقـــــــــــــــــِ َد فـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح َك بــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ وحَت هلـــــــــــــــــَح  َدعـــــــــــــــــَ

ِدي      بــــــــــــــح ــــــــــــــُ اتـ هــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ارِفـ مِ   ــــــــــــــََ ظــــــــــــــح عــــــــــــــَ ِن الــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

  
 ، قال َساِعَدةٌ الُهَذِليُّ : ِمْحَرفَةٌ  : َواِحُدَها الَمَحاِرفُ  قال األَْخفَُش :وَ 

ِه  مــــــــــِ هــــــــــح اَب ِبســــــــــــــــــــــــَ اٌب َأصــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــ  ُك عــــــــــَ ِإنح يــــــــــَ  فــــــــــَ

َو  و      اُه اجلــــــــــَح ــــــــــ  ن عــــــــــَ ــــــــــَ اُه فـ اِرفُ َحشــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــَ مــــــــــَ ــــــــــح (4)ال
 

  
 : ِشْبهُ الُمفَاَخَرةِ ، قال َساِعَدةُ : الُمَحاَرفَةُ وَ 

ِدٍب  يــــــــح ــــــــَ نـ نح جــــــــُ تح مــــــــِ بــــــــَ قــــــــَ رًا َأعــــــــح ُك َقســــــــــــــــــــــح  فــــــــِإنح تــــــــَ

َف      يـــــــــح زحِو كـــــــــَ غـــــــــَ وا يف الـــــــــح مـــــــــُ لـــــــــِ اِرفُ فـــــــــقـــــــــد عـــــــــَ (5)حنـــــــــَُ
 

  
ُجِل : ماوَ   ا َعَملُك ونََسبَُك.أي م ؟ِحْرفَتُكَ  قال السُّكَِّريُّ : أي كيَف ُمَحاَرفَتُنَا لهم ، أي : ُمعَاَملَتُنَا ، كما تقوُل للرَّ

ِهَما : َحيَّةٌ ُمْظِلُم اللَّوِن ، يَْضِرُب إِلَى السَّواِد ، إذا أََخَذ اإِلْنساَن لم يَْبَق فيه َدٌم إاِلَّ َخَرجَ  الُحَرافُ و ، الُحْرفُ وَ   .، بَضّمِ

يف : َطْعٌم يَْحِرُق اللَِّساَن واْلفََم ، وبََصلٌ  الَحَرافَةُ وَ  يٍت : يُحِرُق الفََم ، وله َحَراَرةٌ ، وقيل : ُكلُّ  ِحّرِ   َطعَاٍم يُْحِرُق فََم آِكِلِه بَحَراَرةِ َمَذاقِهِ ، كِسّكِ

يفٌ  يفٌ  ، وال يُقَال : ِحّرِ  .(6) َحّرِ

فَ وَ   .ِحْرفَةِ  ِلِعيَاِلِه : تََكسََّب ِمن ُكلِّ  تََحرَّ

، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ابُن  َحَراقِفُهُ  يُقَاُل : الَمِريُض إذا َطالَْت َضْجعَتُه : َدبَِرتْ  : َعْظُم اْلَحَجبَِة ، أي : َرأِْس اْلَوِرِك ، اْلَحْرقَفَةُ  : [حرقف]

 األَْعَرابِّيِ :
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ُروِب ِإَذا  دِّيــــــــــــــــَن يف ا ــــــــــــــــُح وا هبــــــــــــــــِِ يحســــــــــــــــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــَ

وحَ       ُد فــــــــــــــَ قـــــــــــــَ عـــــــــــــح فِ يــــــــــــــُ رَاقـــــــــــــِ طـــــــــــــُ ُ  ا ـــــــــــــَح  الـــــــــــــنـــــــــــــ 

  
 : ُمْجتََمُع َرأِْس الفَِخِذ والَوِرِك حيث يَْلتَِقيَاِن ِمن َظاِهٍر. الَحْرقَفَتانِ  قيل :وَ 

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، أي : قد بََدْت َحَراقِيفُها. كعُْصفُوٍر : الدَّابَّةُ اْلَمْهُزولَةُ ، ، الُحْرقُوفُ و

اِء وُسُكوِن النُّونِ  ، بَضّمِ اْلَحاءِ  اْلُحَرْنِقفَةُ  قال :و ُدَوْيبَةٌ ِمن األَْحنَاش : الُحْرقُوفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ِمن  وَكْسِر اْلقَاِف : اْلقَِصيَرةُ  وفَتْحِ الرَّ

 النَِّساِء ، ذكره األَْزَهِريُّ في الُخَماِسّيِ.

__________________ 
 ( اللسان : واجلبر.1)
 .19( سورة الذارايت اآية 2)
 ( يف اللسان : ألنه.3)
 يف شعر ساعدة بن جؤيّة اهلذد وفسر امارف ابملالمير الجي تقاس هبا الشجاج. 226/  2( ديوان اهلذليا 4)
 وفيه : يريد قسر ِبيلة.« فإن تك قسرٌ »يف شعر ساعدة بن ُجؤيّة اهلذد بروايٍة :  227/  2( البيت يف ديوان اهلذليا 5)
 ضبطها بفتح ا اء هبامش املطبوعة املصرية وضبطت اللفظتان هذه والجي قبلها عن اللسان.( نبه عل  6)
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اَغانِيُّ هكذا. ، بَِحَراقِِفَها اْلِحَماُر اأْلَتَاَن : أََخذَ  َحْرقَفَ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  نَقَلَهُ الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُجُل : َوَضَع رأَْسهُ  َحْرقَفَ   .(1) َحْرقَفَتَْيهِ  علَى الرَّ

مِّ  اْلُحَزْنِقفَةُ  : [حزنقف] ايِ وَكْسِر القاِف ، أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ ، وقال ابُن َعبَّاٍد : ، بِالضَّ اَغانِيُّ : وهو ِلْلقَِصيَرة وفَتِْح الزَّ  ِمن النَِّساِء ، قال الصَّ

اِء اْلُمْهَملَِة ، َواُب بِالرَّ  كما تَقَدَّم عن ابِن ُدَرْيٍد. تَْصِحيٌف ، والصَّ

ً  التَّْمَر ، َحَسفَ  : [حسف]  .الُحسافَةِ  ِمن نَقّاهُ  : يَْحِسفُهُ َحْسفا

حاح ، وقيل : كُكنَاَسٍة : ما تَنَاثََر ِمن التَّْمِر اْلفَاِسدِ  ، الُحَسافَةُ و ةً : ما َسقََط ِمن أَْقَماِعِه وقُُشوِرِه وِكَسِره ،  الُحَسافَةُ  كذا في الّصِ في التَّْمِر َخاصَّ

 التَّْمِر : قُشوُرهُ وَرِديئُهُ. ُحَسافَةُ  قَالَهُ اللِّْحيَانِيُّ ، وقال اللَّْيُث :

: أي َغْيُظ وَعَداَوةٌ  ُحَسافَةٌ و َحِسفَةٌ  العََداَوةِ ، يُقَاُل : في َصْدِرِه َعلَيَّ أي في الغَْيِظ و فِيِهَما : كَسِفينَةٍ  ، كاْلَحِسيفَةِ  اْلغَْيُظ ، واْلعَداَوةُ ، : الُحَسافَةُ و

ِغينَةِ ـ  باْلَحِسيفَةِ وَ  ، وَحِسيَكةٌ ، وَسِخيَمةٌ : بمعنًى واِحٍد ، َحِسيفَةٌ و ، وقال أَبو ُعبَْيٍد ، في قَْلبِِه عليه َكتِيفَةٌ ، َر قَْوُل األَ ـ  بَِمْعنَى الضَّ  ْعَشى :فُّسِ

بح  هـــــــــَ ذح اَت ومل تـــــــــَ مـــــــــَ ةُ فـــــــــَ يـــــــــفـــــــــَ رِِه  َحســـــــــــــــــــــــِ دح  صـــــــــــــــــــــــَ

رِ      ابــــــــــــــِ قــــــــــــــَ مــــــــــــــَ ُر الــــــــــــــح ُ عــــــــــــــنــــــــــــــه ذاَ  َأهــــــــــــــح ربِّ  لــــــــــــــَُ

  
 نَقَلهُ َشِمٌر ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ ، وأَْنَشَد ِلُكثَيٍِّر : اْلَماُء اْلقَِليُل ، : الُحَسافَةُ و

ا  َبهنــــــــــ َ ِت كــــــــــَ يــــــــــح مــــــــــَ كــــــــــُ ِر الــــــــــح ُر يف حنــــــــــَح بــــــــــح ــــــــــ   ِإَذا الــــــــــنـ

ٍر يف      ــــــــــح َوارُِع َدب ةِ شــــــــــــــــــــــــَ افــــــــــَ ِن  ُحســــــــــــــــــــــــَ هــــــــــُ دح (2)مــــــــــُ
 

  
يِن أَيضاً ، والُمْدُهُن :  َصْخٌر يْستَْنِقُع فيها الماُء. قال َشِمر : وهي الُحَشافَةُ ، بالّشِ

 ٍء أُِكَل فلم يَْبَق منه إِالَّ قَِليل.ُكّلِ َشيْ َوكذا بَِقيَّةُ  بَِقيَّةُ الطَّعَام ، : الُحَسافَةُ و

ِة ، : الُحَسافَةُ و . ُسَحالَةُ الِفضَّ اَغانِيُّ اَغانِيُّ في التَّْكِملَِة بالتَّْحِريك. : الشَّْوُك ، اْلَحْسفُ و نَقَلَهُ الصَّ  ُمْقتََضى ِسيَاقِِه أَنَّه بالفَتْح ، وَضبََطهُ الصَّ

 َجْرُي السََّحاِب. ، بالفَتْح : الَحْسفُ و

 َحكاهُ األَْزَهِريُّ عن بعِض األَْعَراِب ، وأَْنَشَد : َجْرُس اْلَحيَّاِت ، : الَحْسفُ و

ٍف  يـــــــــــــح يـــــــــــــِت ضـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــِ رِّ مـــــــــــــَ وين ِبشـــــــــــــــــــــــــــَ  َأاَبتـــــــــــــُ

فُ بـــــــــــــــــه      رُبُوصِ  َحســـــــــــــــــــــــــــــــح ي والـــــــــــــــــح اعـــــــــــــــــِ َفـــــــــــــــــَ  األح

  
 كأَِميٍر ، وكذلك الَحِفيُف. ، كاْلَحِسيفِ 

ّمِ ، : الَحْسفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  .َحَسْفتَُها َوقد َسْوُق الغَنَِم ، : الَحْسفُ و قال : الَحْصُد ، كاْلُحَساِف ، بِالضَّ

 في الِجَماعِ. َحَسفَها َوقد اْلِجَماُع ُدوَن اْلفَِخَذْيِن ، : الَحسفُ و قال :

قِيقَةُ. ، الَحْسفَةُ  قال غيُره :و  بَِهاٍء : السََّحابَةُ الرَّ

 كالَخِسيف ، بالخاِء. ، كأَِميٍر ِللَّتِي تُْحفَُر في اْلِحَجاَرةِ ، فال يَْنقَِطُع َماُؤَها َكثَْرةً ، َحِسيفٌ  بِئْرٌ  يقال :و

 َحاَجتَهُ ، وأَْنَشَد :أي : َحاَجةَ نَْفِسِه ، وفي بَْعِض النَُّسخِ :  ولَم يَْقِض َحاَجتََها ، َرَجَع ، نَْفِسِه ، أي : بَِحِسيفَةِ  َرَجعَ  قال أَبو َزْيٍد : يُقَال :و

ِه  ــــــــِ وا ب ــــــــُ ل خــــــــَ ــــــــح ب ــــــــَ ُروَف مل يـ عــــــــح مــــــــَ ــــــــح وا ال ــــــــُ ل ــــــــِ ئ  إذا ســــــــــــــــــــــُ

ُه وَ      اّلبــــــــــــــَ وا طــــــــــــــُ عــــــــــــــُ رحجــــــــــــــِ فِ مل يـــــــــــــــَ ائــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــــَ  اِب َح

  
اُء :و َكفَِرَح : أَِجَن وَحِسَك ، قَْلبُهُ ، َحِسفَ  قال ابُن َعبَاٍد :و  وأُْسِقَط. (3) كعُنَِي : ُرِذلَ  فاُلٌن ، ُحِسفَ  قال الفَرَّ

 .بُحَسافَتِهِ  َخلََطهُ  إذا التَّْمَر : أَْحَسفَ  قال ابُن َعبَّاٍد :و
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ً  َشاِربَهُ  َحسَّفَ  يُقَال : الشَّاِرِب : َحْلقُهُ ، تَْحِسيفُ و قال :  .تَْحِسيفا

 اللَِّساِن والُمِحيِط.َوكذلك تََوسَّفَْت ، كذا في  تََمعََّطْت وتََطايََرْت ، إذا اأْلَْوبَاُر : تََحسَّفَتِ و

فُ و  كذا في الُمِحيِط. َمن ال يََدُع َشْيئاً إِالَّ أََكلَهُ ، ِمَن النَّاِس : اْلُمتََحّسِ

. تَفَتََّت ، ُء في يَِدي :الشَّيْ  اْنَحَسفَ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 ( اللسان : عل  حراقفه.1)
 ( ويرو  : يف  هر الكميت.2)
 واألصر كاللسان.« أُرذ »يف التهذيب والتكملة :  (3)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ّمِ : ما يَْنتَثُِر فيُْؤَكُل ، فيُْرَجى فيه الثََّواُب ، ُحَسافُ  لِّياِن ونَْحِوه : يَبِيُسهُ ، والَجْمعُ  ُحَسافُ و المائدةِ ، بالضَّ  .أَْحَسافٌ  الّصِ

 ِء وتَْنِقيَتُه.: اسِتْقَصاء الشَّيْ  ُسوفُ الحُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ وَ 

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. (1) [تَقَشَّرَ ]الِجْلُد :  تََحسَّفَ وَ 

 ُرَذالُهم. النَّاِس : ُحَسافَةُ و : أي ِمن ُخَشاَرتِِهم ، ُحَسافَتِِهمْ  هو ِمنوَ 

 القَْرَحةَ : قََشَرَها. َحَسفَ وَ 

ٌد : اْلُخْبُز اْليَابِسُ  بالفَتْح : الَحْشفُ  : [حشف]  قال ُمَزّرِ

ريحَ وَ  فٍ مـــــــــــــــا َزو ُدوين غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــٍد  َحشـــــــــــــــــــــــــــــح رت  مـــــــــــــــُ

ُف      اســــــــــــــــِ رَبُ شـــــــــــــــــــــَ و َأغــح َت عــنـــــــه فــهــح وا الــز يـــــــح (2)َنســــــــــــــــُ
 

  
 وهما بَِمْعنًى.« َغْيَر َشْسفٍ »يروى : وَ 

حاحِ ،كما في  بالتَّْحِريِك : أَْرَدأُ التَّْمِر ، ، اْلَحَشفُ و ِعيفُ  هو أَو الّصِ يِص ، ال نََوى لَهُ ، الذي الضَّ منه ، فإِنَّهُ إذا يَبَِس  أَو اْليَابُِس اْلفَاِسدُ  كالّشِ

 َصلَُب وفََسَد ، ال َطْعَم له وال َحاَلَوة ، قال اْمُرُؤ القَْيِس يِصف ُعقَاباً :

بـــــــــــًا واَيِبســـــــــــــــــــــــــاً  ريحِ رطـــــــــــح لـــــــــــوَب الـــــــــــطـــــــــــ   كـــــــــــَبن  قـــــــــــُ

رِهـــــــــَ      َد  وَكـــــــــح اُب و لـــــــــَ نـــــــــ  عـــــــــُ فُ ا الـــــــــح شــــــــــــــــــــــَ اِد  ا َح بـــــــــَ  الـــــــــح

  
ْرُع اْلبَاِلي ، : الَحَشفُ و  َوبهما ُرِوَي قَْوُل َطَرفَةَ ، يِصف نَاقَتَهُ : وتُْكَسُر ِشينُهُ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، الضَّ

يـــــــــــــِر وَلرًَة  ـــــــــــــز مـــــــــــــِ َف ال لـــــــــــــح وحرًا بـــــــــــــه خـــــــــــــَ طـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

فٍ عــــــــــــلــــــــــــَ       د دِ   َحشــــــــــــــــــــــــــَ نِّ َذاٍو جمــــــــــــَُ الشــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــَ

  
َكةً : اْلَحَشفَةُ و حاحِ والتَّْهِذيِب : ، ُمَحرَّ يَةُ  اْلَحَشفَةِ  في»:  عنههللارضيفي َحِديِث َعِلّيٍ وَ  َما فَْوَق اْلِختَاِن ، الَكَمَرةُ. وفي الّصِ ، هي رأُْس  «الّدِ

يَةُ كاِملَةً ،  : الَحَشفَةُ و .«، َوَجَب اْلغُْسلُ  اْلَحَشفَةُ  إَِذا اْلتَقَى اْلِختَانَاِن ، َوتََواَرتِ »آَخَر : في حِديٍث و الذََّكِر ، إذا قََطعََها إِْنَساٌن َوَجبَت عليه الّدِ

ْرعِ   : الَحَشفَةُ و يَابَِسةُ ،اْلَخِميَرةُ الْ  : الَحَشفَةُ و ، الَحَشفَةُ  يُقَال لها : والعَُجوُز اْلَكِبيَرةُ ، بلُغَِة أَهِل اليََمِن ، تَْبقَى بَْعَد اْلَحَصاِد ، التي أُُصوُل الزَّ

 َصْخَرةٌ تَْنبُُت في اْلبَْحِر ، هي َصْخَرةٌ ِرْخَوةٌ َحْولََها َسْهٌل ِمن اأْلَْرِض ، أَْو : : الَحَشفَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و قَْرَحةٌ تَْخُرُج بَِحْلِق االْنَساِن واْلبَِعيِر.

 قال ابُن َهْرَمةَ يَِصُف نَاقَةً :

ادِ  ا قــــــــــــــــَ و كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ َ ُه الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  ّرِفــــــــــــــــُ  ٌس ُيصــــــــــــــــــــــــــــــَ

َواِج عــــــــــــــــن      هح يت  حتــــــــــــــــَت اأَلمــــــــــــــــح فــــــــــــــــَ  َحشــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 كِكتَاٍب. ، ِحَشافٌ  ج :

إنَّ َمْوِضَع بَْيِت هللا َكانَْت »في الَحِديِث :  : َجِزيَرةٌ في البَْحِر ال يَْعلُوها الماُء إذا كانْت صِغيَرةً ُمْستَِديَرةً ، وجاءَ  الَحَشفَةُ  قال األَْزَهِريُّ :وَ 
 .«فََدَحا هللا اأْلَْرَض َعْنَها َحَشفَةً  (3)

ينُ  كُكنَاَسٍة : الَماُء اْلقَِليُل ، ، الُحَشافَةُ و  لُغَةٌ فيه. َحَكاهُ َشِمر ، والّسِ

 قال َصْخُر اْلغَّيِ الُهَذِليُّ : كأَِميٍر : اْلَخلَُق ِمن الثِّيَاِب ، : الَحِشيفُ و

ِدُر ُذو  يـــــــــــــح ا أُقــــــــــــــَ يـــــــــــــَح هلـــــــــــــََ يـــــــــــــفٍ أُتـــــــــــــِ  َحشـــــــــــــــــــــــــــِ

ا     امــــــــَ اِت ســــــــــــــــــــــَ قــــــــَ لــــــــَ مــــــــَ ــــــــح تح عــــــــلــــــــَ  ال امــــــــَ  إذا ســــــــــــــــــــــَ

  
ُجُل ، هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وَصَوابُه : اْستَْحَشفَ و ، وهو الثَّْوُب البَاِلي  الَحِشيفُ  أي : لَبَِسهُ ، هو نَصُّ العُبَاِب واللَِّساِن : ماك ، تََحشَّفَ  الرَّ

فٌ  ، يقال : َرُجلٌ  حاحِ ، ومن ُمتََحّشِ  أََراكَ  َماِلي»:  عنهماهللارضيديُث ُعثَْماَن : قال له أَبَاُن بُن َسِعيٍد ه ح: َعليه أَْطماٌر ِرثاٌث ، كما في الّصِ

 ً فا ً  َعْينَهُ  الرُجلُ  َحّشفَ  قال ابن ُدَريد :و «.وسلمعليههللاصلىأَْسبِْل ، فقَاَل : هكذا كانَْت إِْزَرةُ َصاِحبِنَا  !ُمتََحّشِ َضمَّ ُجفُونَه ، ونََظَر  إذا : تَْحِشيفا

 ِمن َخلَِل ُهْدبِها.
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ْرُع : ْستَْحَشفَ او إذا يَبَِسْت فتَقَبََّضْت ، اأْلُذُُن : اْستَْحَشفَتِ و قال : واُب : يَبَِس  (4) يَبَِسْت فتَقَلََّصت إذا الضَّ ، هكذا في ساِئِر النَُّسخِ ، والصَّ

 .اْستَْحَشفَ  وتَقَبََّض ، يُقَال : قد (5)كذلك ضْرُع األُْنثَى إذا تَقَلََّص وَ  فتَقَلََّص ، ونَصُّ الَجْمَهَرةِ :

__________________ 
 اللسان.( زايدة عن 1)
وصــــححها يف املطبوعة « قوله : غري حشــــف مرتد ا لعله مرَبّد فقد مّر للمصــــنف أن املربد املولض بســــواد وبياض»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 .«مرم د عن العباب»الكويتية 
 .«كان»( كذا ابألصر ا والصواب 3)
(4.  ( يف القاموس : وتـََقّلَصتح
 َص.( يف التهذيب والتكملة : قـَلَ 5)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، علَى النََّسِب. الَحَشفِ  ، كَكِتٍف : كثيرُ  َحِشفٌ  تَْمرٌ 

ً  النَّْخلَةُ : صاَر تَْمُرَها أَْحَشفَتِ  قدوَ  ً أَ » وفي الَمثَِل : َحَشفا ْرهُ ، َوفي العُبَاب : انْ « ؟وُسوَء ِكيلَةٍ  َحَشفا تَِصابُه ، هكذا َذَكَره الَجْوَهِريُّ ولم يُفَّسِ

ِدي ُجِل. ؟َء والَكْيَل الُمَطفَّفَ بإِْضَماِر الِفْعِل ، أي : أَتَجَمُع التَّْمَر الرَّ  ، يُْضَرُب في َخلَّتَْي إِساَءةٍ تَْجتَِمعان علَى الرَّ

. (1)َضْرُع الناقَِة : إذا تَقَبََّض  أَْحَشفَ وَ   واْستََشنَّ ، أي : صار كالشَّّنِ

 قَِة : إذا اْرتَفََع منها اللَّبُن ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد.ِخْلُف النَّا َحَشفَ وَ 

يِن. تََحشَّفَتْ وَ  قَْت ، لُغَةٌ في الّسِ  أَْوبَاُر اإِلبِل : طاَرْت عنها وتَفَرَّ

ً  يُقَال : رأَْيُت فاُلنًاوَ  فا الً ، َرثَّ الَهْيئَِة ، وقيل : ُمْبتَئِس: أي َسيِّي ُمتََحّشِ ًرا ثَْوبَهُ.َء الحاِل ، ُمتَقَّهِ  اً ُمتَقَبِّضاً ، وقيل : ُمَشّمِ

ْبعَاُد ، اْلَحْصفُ  : [حصف] ْقَصاُء واإْلِ  كذا في النَّواِدِر ، وكذا ، َحَصبَهُ عن كذا ، وأَْحَصبَهُ : إذا أَْقَصاهُ. ، كاإْلحَصافِ  : اإْلِ

حاح ، وقيل : َكفَِرَح : َجِرَب ، ِجْلُده ، َحِصفَ  َوقد بِالتَّْحِريِك : اْلَجَرُب اْليَابُِس ، الَحَصفُ و : بَثٌْر ِصغَاٌر يَِقيُح وال  الَحَصفُ  كما في الّصِ

.  يَْعُظُم ، وربما َخَرَج في َمَراّقٍ البَْطِن أَيَّاَم الَحّرِ

ُجُل ، َحُصفَ و  ، كَكُرَم فهو َكِريٌم ، وهو َمَجاٌز ، ويُقَال : اْلَحَصافَةُ  ُمْحَكُم العَْقِل ، والَمْصَدرُ  : َحِصيفٌ  لُهُ ، فهوَكَكُرَم : اْستَْحَكَم َعقْ  الرَّ

 : ثََخانَةُ العَْقِل وَجْوَدةُ الَرأْي ، قال : الَحَصافَةُ 

ٍف  يــــــــح ديــــــــُث صــــــــــــــــــــــَ اِء حــــــــَ تــــــــَ َك يف الشــــــــــــــــــــــِّ ِديــــــــثــــــــُ  حــــــــَ

يــــــــــــــفُ وَ      ِديــــــــــــــِث إذا َتصــــــــــــــــــــــــــــِ ِوي  ا ــــــــــــــَح تــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ذا  نح هـــــــــــــذا هبـــــــــــــِ ـــــــــــــِه مـــــــــــــِ ي رُت فـــــــــــــِ لـــــــــــــِ خـــــــــــــح ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــَ  فـ

  
ا أَدحرِي :   ُ  أَمح أَ  فـــــــــــــمـــــــــــــَ يـــــــــــــفُ َأمحـــــــــــــحَ  ؟َحصـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ةِ  بَِعيدُ  إِالَّ  هللا أَْمرَ  يُْمِضيَ  ال أَنْ »:  عنهماهللارضيفي ِكتَاِب ُعَمَر إلى أَبِي ُعبَْيَدةَ وَ  أَْي  «العُْقَدةِ  َحِصيفُ  ، الِغرَّ  والتَّْدبِيَر.أَراد بالعُْقَدةِ : الرَّ

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو َمَجاٌز. اأْلَْمَر : أَْحَكَمهُ ، أَْحَصفَ و

. اْلَحْبَل : أَْحَكَم فَتْلَهُ ، أَْحَصفَ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ُجُل ، أَْحَصفَ  ِمن الَمَجاِز :و ا َسِريعاً ، إذا اْلفََرُس : َوكذِلكَ  الرَّ اُج :نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  َمرَّ اِجِز ، وهو العَجَّ   ، وأَْنَشَد للرَّ

زَاَز  عــــــــــــــــَ اَذاٍر ِإَذا اَلقــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــح فــــــــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأحح

ا و      َرفـــــــــــــــَ طـــــــــــــــح َدرًا ختـــــــــــــــََ قـــــــــــــــ   غـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ (2)ِإنح تـ
 

  
َحاحِ نَاقَةٌ  (3)كما في اْلِمْصبَاحِ  ، كُمْحِسٍن ، وِمْنبٍَر ، وِمْصبَاح ، ُمْحِصفٌ  فََرسٌ و ، وَشاِهُده قَْوُل عبِد هللا بِن  ِمْحَصافٌ  ، والذي في الّصِ

 : (4)َسْمعَاَن التَّْغِلبِّيِ 

عـــــــــــاً وَ  لـــــــــــِّ هـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ زِعـــــــــــًا وال مـــــــــــُ ُت ال جـــــــــــَ َريـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

َرٌة      ي َجســــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــِ ُدو بــــــــــــَرحــــــــــــح عــــــــــــح ــــــــــــَ افُ يـ  ِ حصــــــــــــــــــــــــــَ

  
اَغانِيُّ ، َعْدِوِه ،أَْن يُثِيَر اْلَحْصبَاَء في  : اإِلْحَصافُ  أي : أَو هو ، قَالَهُ ابُن  َمَع ذِلَك َسِريٌع ، هوو أَو هو َمْشٌي فيه تَقَاُرُب َخْطٍو ، نَقَلَهُ الصَّ

يِت ، وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : ّكِ واألُْنثَى ،  ُمْحِصفٌ  في الخيِل : أَن يَُخْذِرَف اْلفََرُس في الَجْريِ وليس فيه فَْضٌل ، يُقَاُل : فََرسٌ  اإِلْحَصافُ  الّسِ

 ُمْحِصفَةٌ ، وذِلك بُلُوُغ أَْقَصى الُحْضِر.

. اْستَْحَكَم ، ُء :الشَّيْ  اْستَْحَصفَ و أْيِ َواأْلَْمِر ، َحِقيقَة في الَحْبِل ، وقد نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  َوهو َمَجاٌز في الرَّ

َماُن : َعلَيه استَْحَصفَ و  الَجْوَهِريُّ ، َوهو َمجاٌز.نَقَلَهُ  اْشتَدَّ ، أي الزَّ

النَّابِغَةُ الذُّْبيَانِيُّ يَِصُف فَْرج  ، قال : ُمْستَْحِصفَةٌ  َوذِلَك مما يُْستََحبُّ ، فهي اْلفَْرُج : َضاَق ويَبَِس ِعْنَد اْلِجَماعِ ، اْستَْحَصفَ  ِمن الَمَجاِز :و

 اْمَرأَة :
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ِدٍف وَ  هـــــــــح ـــــــــَ تـ َت يف ُمســـــــــــــــــــــــح نـــــــــح عـــــــــَ َت طـــــــــَ نـــــــــح عـــــــــَ  ِإَذا طـــــــــَ

دِ      رحمــــــــــــَ قــــــــــــَ رِي مــــــــــــُ بــــــــــــِ ِة ابلــــــــــــعــــــــــــَ َجســــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــَ  رَايب الــــــــــــح

  

نح وَ  َت مــــــــِ َزعــــــــح ــــــــَ َت نـ َزعــــــــح ــــــــَ فٍ ِإَذا نـ صــــــــــــــــــــــِ حح تــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــح

  
دِ    صــــــــــــــــــــــــــَ حح مــــــــــــُ اِء الــــــــــــح َزو ِر اِبلــــــــــــّرِشــــــــــــــــــــــــــَ زحَع ا ــــــــــــَح ــــــــــــَ  نـ

  
__________________ 

 واألصر كاللسان.« انقب »( يف التهذيب : 1)
 واَنف .( الذرو : املّر اخلفيف ا والغدر : ما ارتفض من األرض 2)
 ( كذا ابألصر ا ومل يرد هذا املعىن يف املصباح.3)
 .«البعلي»( عن اللسان وابألصر 4)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

أْيِ ، علَى النََّسِب. َحِصفٌ  َرُجلٌ   ، كَكتٍِف : ُمْحَكُم العَْقِل ، َمتِيُن الرَّ

 .َحِصيفٌ  ُكلُّ ُمْحَكٍم اَل َخلََل فيه :وَ 

. الُمْحَصفُ وَ   : الَكثِيُف اْلقَِويُّ

 : َكثِيٌف َساتٌِر. َحِصيفٌ  ثَْوبٌ  : ُمْحَكُم النَّْسجِ َصِفيقُهُ ، وفي الِكفَايَِة : َحِصيفٌ  ثَْوبٌ وَ 

 اْلقَْوُم ، َواْستَْحَصُدوا : إذا اْجتََمعُوا. اْستَْحَصفَ و النَّاِسُج نَْسَجهُ ، َصفَ أَحْ وَ 

 : الَكتِيبَةُ الَمْجُموعةُ ، هكذا فَسََّر األَْزَهِريُّ بِِه قَْوَل األَْعَشى : الَمْحُصوفَةُ وَ 

ا ِإىَل  هــــــــــــــــَ فــــــــــــــــُ َوائــــــــــــــــِ ةٍ َ حِو  طــــــــــــــــَ وفــــــــــــــــَ  َ حصــــــــــــــــــــــــــــــُ

اةُ      مــــــــــَ كــــــــــُ ٍة َلحشــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــح ُروهــــــــــَ كــــــــــح ا مــــــــــَ زَاهلــــــــــََ (1) نــــــــــِ
 

  
 اْلَحْبُل : ُشدَّ فَتْلُهُ. اْستَْحَصفَ وَ 

 : الَحيَّةُ ، َطائِيَّةٌ. الَحِصيفَةُ وَ 

ً  الَحرُّ  أَْحَصفَهُ وَ   : أَْخَرَج بَثْراً في َجَسِدِه. إِْحَصافا

 ، كُمْكَرٍم : أي إَِخاٌء ثَابٌِت ، َوهو َمجاٌز. ُمْحَصفٌ  يُقَال : بينهما َحْبلٌ وَ 

اَغانِيُّ : ، باْلَكْسِر ، اْلِحْضفُ  : [حضف]  كالِحْضِب ، بالباِء ، وأَْنَشَد لُرَوْيِشٍد : اْلَحيَّةُ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوصاِحُب اللَِّساِن ، وقال الصَّ

ح وَ  يــــــــح اَ  الصــــــــــــــــــــــ  بــــــــَ د تح جــــــــِ ا ومل يــــــــَ  (2)هــــــــَ دن  دَعح هــــــــَ

ِدب  وال      عـــــــــــَ  تـــــــــــَ ـــــــــــح ُم أَفـ هـــــــــــُ ـــــــــــ  َدقـ امـــــــــــَ فـــــــــــَ  َحضـــــــــــــــــــــــــح

  

ا َوراَءان  نـــــــــــــــ  ا ومـــــــــــــــِ يـــــــــــــــنـــــــــــــــَ مح أََدانـــــــــــــــِ اكـــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَ

  
ا   فـــــــَ ثــــح هـــــــا كـــَ لـــُ يــــح تح أَتـــَ  ســــــــــــــــَ الـــــــَ وح ســـــــــــــــــــــَ ُب لـــَ اكـــــــِ بـــــــَ  كـــَ

  
ْخمُ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال األَْزَهِريُّ : هو ، بِاْلُمْعَجَمِة ، كَجْنَدٍل ، الَحْنَظفُ  : [حظف] َوالنُّوُن َزائَِدةٌ. قلُت : والذي في نَُسخِ   اْلبَْطِن ،الضَّ

َطَها بالُمْعَجَمِة ، غيَر الُمَصنِّف ، وليس له التَّْهِذيِب ، واللَِّساِن ، والعُبَاِب ، َوالتَّْكِملَِة ، بالّطاِء الُمْهَملَِة ، ولم أَِجْد أََحداً ِمن الُمَصنِِّفين َضبَ 

لْ   .َسلٌَف في ذلك فَتَأَمَّ

ً  ، يَِحفُّ  رأَْسهُ ، َحفَّ  : [حفف] قَالَهُ األَْصَمِعيُّ ، زاَد َغْيُره ، وَشِعَث ، وهو َمجاٌز ، َوأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلْلُكَمْيِت  : بَعَُد َعْهُدهُ بالدُّْهِن ، ُحفُوفا

 يَِصُف َوتِداً :

ٍة وَ  مـــــــــــــــــ  اِر ِذي لـــــــــــــــــِ َث يف الـــــــــــــــــد  عـــــــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــُر      ي طـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ وفي فـــــــــــــــُ رُ  ا ـــــــــــــــُح مـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  وال يـ

  
 في اللَِّسان : يعني َوتِداً.

َده. (3) أََحفَّهوَ   صاحبُه ، تََرَك تَعَهُّ

ً  اأْلَْرضُ  َحفَّتِ و  ِلفَْقِد الَماِء ، َوكذِلَك قَفَّْت ، كما في األَساِس. يَبَِس بَْقلَُها : تَِحفُّ ُحفُوفا

ً  َسْمعُهُ  َحفَّ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  ٌء ، قال الراجُز :فلم يَْبَق منه َشيْ  َذَهَب ُكلُّهُ ، : ُحفُوفا

مـــــــــــَ  إذ رََأتح  ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل تح ســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ ال ـــــــــــَ ويفق فـــــــــــُ  حـــــــــــُ

وفِ      فــــــــــُ ِم والشــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــح ــــــــــلــــــــــ  رَاِب ال طــــــــــِ َض اضــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــَ

  
 ، كما في العُبَاِب. (4)أَْنَشَده األَْزَهِريُّ ، وليس له 

ً  هي بنَْفِسها ، َحفَّتْ و : أََخَذ منها ، يَِحفُّها َحفًّا اللِّْحيَةَ  َحفَّ  َوفي الُمْحَكِم : ، أَْحفَاُهَما : يَِحفُّ َحفًّا َشاِربَهُ ، وَرأَْسهُ  َحفَّ و  : َشِعثَْت. تَِحفُّ ُحفُوفا
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ً  اْلفََرسُ  َحفَّ و  َوهو َدِويُّ َجْريِِه. : ُسِمَع ِعْنَد َرْكِضِه َصْوٌت ، يَِحفُّ َحِفيفا

ً  اأْلَْفعَىو  ألََساِودِ َوهذا عن أَبي َخْيَرةَ ، وفي اللَِّساِن : اأْلُْنثَى ِمن ا ِمن ِجْلِدَها ، واْلفَِحيَح ِمن فِيَها ، اْلَحِفيفَ  فَحَّ فَِحيحاً ، إِالَّ أنَّ  : أي َحفَّ َحِفيفا

 ً  قالَهُ اْلَجْوَهِريُّ ، قال ُرْؤبَةُ : الطَّاِئر ، َجنَاحِ  َحِفيفُ  وَكذِلكَ  ، وهو َصوُت ِجْلِدَها إذا َدلََكْت بعَضه ببَْعِض ، تَِحفُّ َحِفيفا

 َحِفيفُ َول تح ُحَبارَاُهمح هلا 
 : إذا طاَر. يَِحفُّ  الُجعَلُ  َحفَّ  يُقَاُل :وَ 

__________________ 
 واملثبت رواية التهذيب َواللسان.« إىل خمضرة»برواية  154( ديوانه ص 1)
 ابلباِء وهي يف ِداير بين فزارة.« جبا  ُصبحح»ابلياء ا وقيدها ايقوت « الصيح»( كذا ابألصر 2)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« حّفه»( ابألصر 3)
 .101وهو يف ديوانه ص  ( كذا ا ونسبه األزهري لر بة ا4)
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ً  الشََّجَرةُ  َحفَّتِ و تَتْ  : َحِفيفا يحِ علَى أَْغصانَِها ، وقولُه إِذا َصوَّ  :ـ  أَْنَشَده ابُن األَْعَرابِّيِ ـ  بُمُروِر الّرِ

َبَهح  َحِفيفَ أَبحِلغح َأاَب قـَيحٍ   ََثح  األح
يُح هِذه الشََّجَرةَ ، قال ابُن  َحِفيفُ  فَسََّره فقَاَل : إِنَّهُ َضِعيُف العَْقِل ، كأَنَّهُ  ك الّرِ ُكه كما تَُحّرِ يُح ، وقيل : َمْعنَاه أُوِعُده وأَُحّرِ ُكَها الّرِ أَثْأَبٍَة تَُحّرِ

 ٍء.ِسيَده : وهذا ليس بَشيْ 

ُ  َحفَّتِ و ً  ، تَِحفُّ  َوْجهَها ِمن الشَّعَر ، (1) تَِحفُّ  الَمْرأَة  َويُقَاُل : هي ، كاْحتَفَّتْ  قََشَرتْهُ ،و أَزالْت عنه الشَّعَر بالُموَسى ، : َحفًّاو بِاْلَكْسِر ، ِحفَافا

 َشْعَر َوْجِهها نَتَفاً بَخْيَطْيِن ، وهو ِمن القَْشِر ، كما سيأْتِي عن اللَّْيِث. يَِحفُّ  : تَأُْمُر َمن تَْحتَفُّ 

 اٍد ، وصاحُب اللَِّساِن.نَقَلَهُ ابُن َعبَّ  : اْلَكَراَمةُ التَّاّمةُ  اْلَحفَّةُ  يُقَال :و

. ُكوَرةٌ َغْربِيَّ َحلََب ، : الَحفَّةُ و اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

الِمْنَواُل ، :  الَحفَّةُ  قَالَهُ األَْصَمِعيُّ ، قال أَبو َسِعيٍد : اْلِمْنَسُج ، هو اْلَحفُّ  الذي يُقَاُل له :و يُلَفُّ َعلَيه الثَّْوُب ، َوهو الذي الَمْنَواُل ، : الَحفَّةُ و

حاح والعُبَاِب ، وفي اللَِّساِن : الَحفُّ  ، وإِنما َحفٌّ  وال يُقَاُل له : ُق بها اللُّْحَمةَ  (2)الحائِِك  َحفَّةُ  الِمْنَسُج ، كما في الّصِ : َخَشبَتُه العَِريَضةُ ، يُنَّسِ

القََصبَةُ  : الَحفُّ و ، بالَكْسِر ، َوقيل : هي التي يَْضِرُب بها الحائُِك كالسَّْيِف ، الِحفَّةُ  : القََصباُت الثَّالُث ، وقيل : الَحفَّةُ  بيَن السََّدى ، َويُقَاُل :

: ما تَقَدَّم ،  الَحفَّةُ  (3)« وال نِيَرةٍ  بَحفَّةٍ  ما أَْنتَ »، ويُقَال  ُحفُوفٌ  ُء وتَْذَهُب ، قال األَْزَهِريُّ ، كذا هو عند األَْعَراِب ، وَجْمعَُها :التي تَِجي

 ٍء.والنِّيَرةُ : الَخَشبَةُ الُمْعتَِرضةُ ، يُْضَرُب هذا ِلَمن ال يَْنفَُع وال يَُضرُّ ، معناهُ : ال يَْصلُُح ِلَشي

 عن ابِن َعبَّاٍد. َسَمَكةٌ بَْيَضاُء َشاَكةٌ ، : الَحفُّ و

هُ ابُن السَّيِد باإِلنَاِث فقط ، ونَقَلَهُ شيُخنَا في َشْرح الِكفَايَِة ، ْنثَى ،ِلْلذََّكِر واأْلُ  وِصغَاُرها ، : فَِراُخ النَّعَامِ  اْلَحفَّانُ و  قَالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وَخصَّ

  :َوقد خالَف هنا قَاِعَدتَهُ ، َولم يَقُْل : بهاٍء ، قال الَجْوَهِريُّ : وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ أِلُساَمةَ الُهَذِلّيِ  ، َحفَّانَةٌ  واْلَواِحَدةُ 

اَم و و  عــــــــــــــــــــــــَ هُ ِإال  الــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــ  انــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــــ   حــــــــــــــــــــــــَ

رِت وَ      اشــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــ  ــــــــــن ِ  ال هــــــــــِ ــــــــــِّ ــــــــــل َن ال ا مــــــــــِ ــــــــــَ ي غــــــــــح (4)طــــــــــَ
 

  
ً »َرَوى أَبو عمٍرو وأبو عبِد هللا : وَ  ّمِ : الَصِغيُر  بالتَّْنِوين ، أي :« وَطْغيا َصْوتاً ، يُقَال : َطغَى الثَّْوُر َطْغياً ، وَرَواه غيُرهما : وُطْغيَا ، بالضَّ

 بَقَر الَوْحِش ، وقال ثَْعلٌَب : هو الطَّْغيَا ، بالفَتْحِ.ِمن 

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وكأَنَّهُ تَْشبِيهاً بِصغَاِر النَّعَاِم. اْلَخَدُم ، : الَحفَّانُ و

حاحِ ، أي : جانِبَْيِه. ، ِحفَافَْيهِ  اْلَمِكيلُ أَْو َما بَلََغ  ، ِحفَافَِها ِء ِمنقَِريبَِة الَملْ  اْلَمآْلُن من اأْلَواني : الَحفَّانُ و  كما في الّصِ

 قال َطَرفَةُ يَِصُف ناِحيَتَْي َعِسيِب َذنَِب النَّاقَِة : كِكتاٍب : اْلَجانُِب ، ، الِحفَافُ و

ا  فــــــــــَ ــــــــــ  نـ كــــــــــَ يٍّ تــــــــــَ َرحــــــــــِ يح َمضــــــــــــــــــــــــح احــــــــــَ نــــــــــَ َبن  جــــــــــَ  كــــــــــَ

هِ      يـــــــح ــــــَ افـ فـــــــَ َردِ  حــــــِ يـــــــِب مبِســــــــــــــــــــح َعســــــــــــــــــــِ ــــــح ا يف ال كـــــــ   شــــــــــــــــــــُ

  
ذلك  َحفِّ  كما في العُبَاب ، وفي اللَِّساِن : جاَء على أَثَِرِه ، أي : ، َمْفتُوَحتَْيِن ، َحفِّهِ و ، َحفَِفهِ وَ  ، ِحفَافِهِ  قد َجاَء علَى يُقَال :و اأْلَثَرُ  : افُ الِحفَ و

 : أي : ِحينِِه َوإِبَّانِِه. ِحفَافِهِ و ، َحفَِفهِ و ،

ةُ ِمن  : الِحفَافُ و ِة  ، أَِحفَّةٌ ج :  ، ِحفَافٌ  له أَْصلَعَ  عنههللارضيقالَهُ األَْصَمِعيُّ ، وكان عمُر  الشَّعَر َحْوَل َرأِْس اأْلَْصلَعِ ،الطُّرَّ مَّ قال ذو الرُّ

 يذُكر الِجفَاَن :

مح  كــــــــــــُ انــــــــــــُ فــــــــــــَ ريَان ِإال  جــــــــــــِ ُض اجلــــــــــــِح رحتــــــــــــَ ا مــــــــــــَ  فــــــــــــمــــــــــــَ

ارايَ      بــــــــــــــــَ مح والــــــــــــــــّراَِيُح تـــــــــــــــــَ تــــــــــــــــُ َن أَنـــــــــــــــــح اَروح  تــــــــــــــــبــــــــــــــــَ

  

مح  هـــــــــــُ ـــــــــــح نـ َن مـــــــــــِ حـــــــــــح بـــــــــــَ ن  إذا َأصـــــــــــــــــــــــــح ةٌ هلـــــــــــَُ فـــــــــــ   َأحـــــــــــِ

  
اوَ    يـــــــــــَ ائـــــــــــِ َر جـــــــــــَ بـــــــــــَ ـــــــــــح َر أَقـ يـــــــــــح َن الـــــــــــلـــــــــــ  َروح ـــــــــــَ َا يـ  حـــــــــــِ

  
 : أي قَْوٌم اْستََداُروا َحْولََها. أَِحفَّةٌ 
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 ِمْن َحْولِ  (َوتَ َرى اْلَمالِئَكَة َحافِّنيَ )قَْولُه تعالَى : و

__________________ 
 .«قوله : حتف ا لعر األوىل إسقاطه ا اكتفاء بذكر املصنف له»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف التهذيب : حّف ا ائُك خشبَـَته.2)
 ( يف التهذيب : ما أنت بنرية وال حّفة.3)
بقر. وقد يف شــعر أســامة بن ا ارث اهلذد ا وفســر شــارحه ا فان بصــغار النعام ا وطغيا من الله  هو نُبذ من ال 196/  2( ديوان اهلذليا 4)

مقصـــورة غري مصـــروفة ا ونســـبه فيها إىل أمية بن أيب عائذ اهلذد. والذي ابألصـــر « طغيا»شـــاهداً عل  أن « طغ »ورد البيت أيضـــا يف اللســـان 
 والتصحيح من الديوان.« مض الله »
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 .حِبَفافـَيحهِ  َوقا  الر اِغُب : ُمِطيِفاَ  أيح : َجوانِِبِه ا ا أبَِِحف ِته زَاَد الص اَغاين  : ُ حِدقَا ا ا قا  الز ج اُج : أي : (1) الحَعرحشِ 
، فكأَنََّها َعِقٌب فيها ُشقُوٌق ، َوقيل : هو ما لم يُلَتَّ  ُحفَّتْ  َوقَال أَْعَرابِي : أَتَْونا بعَِصيدةٍ قد غيُر َمْلتُوٍت ، أي : َحافٌّ  َسويقٌ  قال اللَّْيُث :و

 بَسْمن وال َزْيٍت.

َصابَة بِاْلعَْين ، اْلُحفُوفِ  بَيِّنُ  َحافٌّ  هو اللِّْحيَانِيُّ :قال و  َوالَمْعنَى أنه يُِصيُب الناَس بها. : شِديُد اإْلِ

 أي : َجَوانِبِهما. ، بِأَِحفَّتِِهَما َجعَْلنَا النَّْخَل ُمِطيفَةً  : أي (2) بِنَْخلٍ  َحفَْفناُهماوَ  قولُه تَعَالَى :و

َكةً ، اْلَحفَفُ  الَمَجاِز :ِمن و ّمِ : ، اْلُحفُوفُ و ، ُمَحرَّ  وقِلِّةُ َمال ، عن األَْصَمِعّيِ ، َعْيُش َسوءٍ  ِإْطالقُهُ يَْقتَضي أنه بالفَتْح ، والصَّواُب أَنَّه بالضَّ

، أي َجانب ، بِخالِف َمن قيل فيه : هو في َواِسطٍة ِمن  منه َحفَفٍ  وال َضفٌَف ، أي : أَثُر َعَوٍز ، كأَنَّه ُجِعَل في َحفَفٌ  يُقال : ما ُرئِي عليهم

اِغِد ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : يُق في الَمعَاِش  الَحفَفُ  العَْيِش ، ِصفَة الرَّ  َحفَفٌ  ، وقالْت امرأَةٌ : خَرَج َزْوِجي ، ويَتَِم َولَِدي ، فما أََصابَُهمْ  (3): الّضِ

فَُف : أَن يَِقلَّ الطَّعَاُم ويْكثَُر آِكلُوهُ ، وقيل : هو ِمْقَداُر الِعيَاِل ، وقال اللِّْحيَانِيُّ :: الّضِ  اْلَحفَفُ و وال َضفٌَف ، قال : :  الَحفَفُ  يُق ، والضَّ

اِد ،: أن يكوَن الِعيَاُل قَْدَر ا الَحفَفُ  ِمن العَْيِش ، أي : ِشدَّةٌ. وقال ثَْعلٌَب : َحفَفٌ  الَكفَاُف ِمن الَمِعيَشة ، َوأَصابَهم أَنه »في الَحِديِث : و لزَّ

َخاِء والِخْصب ، (4)أي لم يَْشبَْع إِالَّ والحاُل عنَده :  «َحفَفٍ  علَى إِالَّ  طعَامٍ  ِمن يَْشبَعْ  لم ُُ السالمعليه في حديِث ُعَمَر و ِخالُف الرَّ

ً  قال : َرأَْيتُ  ؟َسأََل َرُجالً كيف َوَجْدَت أَبَا ُعبَْيَدة»، أَنَّه  عنههللارضي أي ِضيَق َعْيٍش ، وقال األَْصَمِعيُّ : أََصابَهم ِمن العَْيِش :  «ُحفُوفا

فَُف : َحفَفٌ و َضفَفٌ  : هما َواِحٌد ، وأَْنَشَد  (5): الَحاَجةُ ، ويُقَاُل  َحفَفُ الْ و الِقلَّةُ ، وقََشٌف ، كلُّ هذا ِمن ِشدَّةِ العَْيِش ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : الضَّ

: 

افـــــــــــــًا  فـــــــــــــَ تح كـــــــــــــَ انـــــــــــــَ ة كـــــــــــــَ ِديـــــــــــــ  اهـــــــــــــَ فـــــــــــــَ فـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

ا     فـــــــــــــَ طـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ نح تـ اَر ومـــــــــــــَ ُغ اجلـــــــــــــَح ـــــــــــــُ ل ـــــــــــــح ـــــــــــــبـ  اَل ت

  
فَُف : أَن تكوَن اأْلََكلَةُ أَْكثََر ِمن ِمْقَداِر المال ، ةُ بِمْقَداِر الماِل ، قال : وكان النَّبِيُّ : أن تكوَن األََكلَ  الَحفَفُ و قال أَبو العَبّاِس : الضَّ

 َحفَفِ  يُقَال : هو علَى نَاِحيَتُهُ ، ِمن اأْلَْمِر : الَحفَفُ و ، إذا أََكَل كان َمن يَأُْكُل معَه أَْكثََر َعَدداً ِمن قَْدِر َمْبلَغِ الَمأُْكوِل وَكفافِهِ  وسلمعليههللاصلى

 أَْمٍر ، أي : نَاِحيٍَة منه وَشَرٍف.

 القَِصيُر الُمْقتَِدُر. ِمن الِرجاِل ؛ الَحفَفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

اَغانِيُّ ، َوقال شيُخنَا : وفي َمَشاِرِق ِعيَاٍض أنه بالفَتْحِ : ، بِالَكْسِر ، اْلِمَحفَّةُ وَ  َكاْلَهْوَدج ، إِاّل أَنََّها  َمْرَكٌب ِللنَِّساءِ  هكذا َضبََطه الَجْوَهِريُّ والصَّ

يَْت بها ألَنَّ  يَُحفُّ  : َرْحلٌ  الِمَحفَّةُ  أي : واْلَهْوَدُج يُقَبَُّب ، نَقَلهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال غيُره : ال تُقبَُّب ، ثم تركُب فيه الَمْرأَةُ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ُسّمِ

 ِمن َجِميعِ َجَوانِبِه. بالقاِعِد فيها ، أي يُِحيُط به يَُحفُّ  الَخَشبَ 

الَهْوَدُج بالثِّيَاِب ، كما في العُباِب ، وفي اللَِّساِن : أَْحَدقُوا به ، وأَطافُوا بِه ، وَعكفُوا ،  يَُحفُّ  كما ِء ، كَمدَّهُ ، أََحاَط بِِه ،بالشَّيْ  َحفَّهُ و

في و يَُطوفُون بهم ، ويَُدوُروَن َحْولَُهم ، ، أي : «بأَْجنَِحتِهم فَيُحفُّونَهم»الَحِديِث : في و القَْوُم بَسيِِّدِهم ، َحفَّ  واْستَداُروا ، وفي التَّْهِذيِب :

 .«الَمالئَِكة َحفَّتُْهمُ  إِالَّ »حديٍث آَخَر : 

َطاَف بنَا واْعتَنَى  *[َمنْ ]أْي  قَْصِد في الَمْدحِ :نَقَلَهُ الَجوَهِريُّ ، قال أَبو ُعبَْيٍد ، يُْضَرب في ال« أو َرفَّنَا فَْليَْقتَصدْ  َحفَّنَا َمنْ »في اْلَمثَِل : و

حاحِ : بِأَْمِرنَا في ذِلَك ، ولكن  َمَدَحنَا فاََل يَْغلَُونَّ  أي َمن قال أَبو ُعبَْيٍد :و ، (6)َوَحاَطنَا ، وتَعَطَّف علينا  َخَدَمنَا ، أي َمن وأَْكَرَمنَا ، وفي الّصِ

 .«أو َرفَّنَا فَْليَتَِّركْ  َحفَّنَا َمنْ »ِليَتََكلَّْم بالَحّقِ ، َوفي َمثٍَل آَخَر : 

حاحِ ، أي : يُْعِطيِه ويَِميُرهُ ، وقال األَْصَمِعيُّ : َويَُرفُّهُ  يَُحفُّهُ  واَل َرافٌّ وَذَهَب َمن َكانَ  َحافٌّ  منه قَْولُُهْم : مالَهُ و ويَُرفُّ  يَُحفُّ  هو كما في الّصِ

ً  : تَْسَمُع له يَُحفُّ  : أي يَقُوُم ويَْقعُُد ، ويَْنَصُح َويُْشِفُق ، قال : وَمْعنَى  .َحِفيفا

: ولم يَْضبِْطهُ كَشدَّاٍد ، وإِنما ِسياقُهُ يَُدلُّ  ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، ونَقَلَهُ األَْزَهِريُّ  َحفَّافُهُ  يبِس يُقَال : كَشدَّاٍد : اللَّْحُم اللَّيُِّن أَْسفََل اللَهاةِ ، ، الَحفَّافُ و

 ، وقال : (7)علَى أَنه كِكتَاٍب 

__________________ 
 .75( سورة الزمر اآية 1)
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 .32( سورة الكهف اآية 2)
 ( نقله األزهري يف التهذيب عن ابن السكيت.3)
 واملثبت عن اللسان.« وا ا  ما عنده»( ابألصر : 4)
 هذا قو  العقيلي كما يف التهذيب.( 5)
 *( ساقطة من الكويتية.)
 ( يف الصحاح : من خدمنا أو تعطف علينا وحاطنا.6)
 ( يف التهذيب : يقا  يب  َحّفافُه وهو اللحم اللّا أسفر اللهاة ا ضبطت ضبرت حركات.7)
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َفِر ا ََنك إىل اللهاِة. ا فافُ  ُم الِذي يف َأسح  : الل حح
 ، قَالَهُ ابُن َعبَّاٍد. (1)َوهي بَِقيَّتُهما  كُكنَاَسٍة : بَِقيَّةُ التِّْبِن واْلقَْت ، ، الُحفَافَةُ و

يَاِق : أي َمَحاِويُج ،  ، ْحفُوفُونَ مَ  أْي هم َمَحاِويُج ، وقَْومٌ  َشِديداً : تَُحفُُّهم َحفٍّا الَحاَجةُ  َحفَّتُْهمُ  ِمن الَمَجاِز :و هكذا في النَُّسخِ ، َوالصواُب في الّسِ

حاحِ. َمْحفُوفُونَ  وهم قَْومٌ   ، كما هو نَصُّ الّصِ

يِك والدََّجاجِ. َحفْ َحفْ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  : َزْجٌر ِللّدِ

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل األَْصَمِعّيِ. َرأِْسي : أَْبعَْدُت َعْهَدهُ بِالدُّْهِن ، تُ أَْحفَفْ و وهو َمَجاٌز ، : َذَكْرتُهُ بِاْلقَبِيحِ  أَْحفَْفتُهُ و قال :

العُبَاِب ، والذي في هكذا في النَُّسخِ ، َوِمثْلُه في  ، وهو َدِويُّ َجْوفِِه ، َحِفيفٌ  أَْن يَُكوَن لَهُ  الُحْضِر الشَِّديِد ، إِلَى الفََرَس : َحَمْلتُه َعلى أَْحفَْفتُ وَ 

حاحِ ، واللَِّساِن : َدِويُّ َجْريِِه ، ولَعَلَّه الصَّواُب.  الّصِ

ً  أي : الِمْنَسجِ ، الثَّْوَب : نََسْجتُهُ بِاْلَحّفِ ، أَْحفَْفتُ و  .اْلَحفِّ  ، ِمن كَحفَّْفتُهُ تَْحِفيفا

ُجلُ  َحفَّفَ  ِمن الَمَجاِز :و ً  الرَّ أَنَّهُ بَلَغَهُ أنَّ ـ  عنههللارضيفي َحِديِث ُمعَاِويَةَ و األَْرُض ، أي يَبَِسْت ، َحفَّتِ  ِمن لَّ َمالُهُ ،ُجِهَد ، وقَ  إذا : تَْحِفيفا

ِف ، وَكتََب إِليه بَْيتَْيِن ِمن وَجِهَد ِمن بَذْلِه وإِْعَطائِِه ، فََكتََب إِلَْيِه يأُْمُرهُ بالقْصِد ، ويَْنهاهُ عن السَّرَ  َحفَّفَ  ، عنهماهللارضيعبَد هللا بن َجْعفٍَر ، 

اخِ :  ِشْعِر الشَّمَّ

يِن  غـــــــــــح يــــــــــــح ُه فــــــــــــَ حـــــــــــُ لـــــــــــِ رحِء ُيصـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــَ اُ  الـــــــــــح مـــــــــــَ  لـــــــــــَ

وِع      نــــــــــــــــُ قــــــــــــــــُ َن الــــــــــــــــح ز  مــــــــــــــــِ َرُه َأعــــــــــــــــَ اقــــــــــــــــِ فــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

  

رَتِيـــــــــــــــــِه  عـــــــــــــــــح َب تــــــــــــــــــَ َوائـــــــــــــــــِ ِه نــــــــــــــــــَ د  بـــــــــــــــــِ  َيســـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ُروِع    ِر الشــــــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــَ الــــــــــــــــنـــــــــــــــــ  ِم كــــــــــــــــَ َاي  َن األح  مــــــــــــــــِ

  
 ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : َحفَّ َحفًّا أَْحَدَق بِه ، ِمثْلُ  َحْولَهُ : َحفَّفَ و

ٍة  يــــــــــــلــــــــــــَ ِث مخــــــــــــَِ يــــــــــــح يٍّ مبــــــــــــَِ ِة أُدححــــــــــــِ يحضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ بـ  كــــــــــــَ

ا     هـــــــــــَ فـــــــــــُ فـــــــــــِّ رُ  حيـــــــــــَُ عـــــــــــح ه صـــــــــــــــــــــــــَ ئـــــــــــِ ؤحجـــــــــــُ ُ وحٌن ِبـــــــــــِ  جـــــــــــَ

  
 ً  : أي اْستََداَر َحْولَهُ. كاْحتَفَّ اْحتِفَافا

هُ ، اْحتَفَّ و َزهُ ، وفي نُْسَخٍة أُْخَرى ، َجّزَرهُ ، وهذا َغلٌَط ، قال اللَّْيُث : النَّْبَت : َجزَّ اَغاِنيُّ ، وفي بعِض النَُّسخِ : َحزَّ اْلَمْرأَةُ  إِْحتَفَّتِ و نَقَلَهُ الصَّ

 اْستََحفَّ و ، بمعنَى القَْشِر : الَحفِّ  كذا في العُبَاِب ، والصَّواُب : نَتْفاً بَخْيَطْيِن ، وهو ِمن َخْيَطْينِ ب يُْنقّى َشعََر َوْجَهَها يَُحفُّ  : أََمَرْت َمن

 أََخَذَها بِأَْسِرَها. في الغَاَرِة : أي أَموالَُهمْ 

بُع : كذاو َجنَاُح الطَّائِِر ، َحْفَحفَ  ُدَرْيٍد : قال ابنُ و َوهو َمجاٌز ، َضاقَْت َمِعيَشتُهُ ، الرجُل : َحْفَحفَ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و ُسِمَع لَُهَما  إذا الضَّ

بُُع ، بالخاِء الُمْعَجَمِة. َصْوٌت ،  َوكذلك َخْفَخَف الضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْرُع الُمْمتَِلى الُمَحفَّفُ  بِِه ، وَرَواهُ ابُن األْعَرابِّيِ بالِجيِم ، وقد تقَدَّم  َحفَّتْ  ، أي : َحفَّفَتْهُ  ُء ، الذي له َجَوانُِب ، كأَنَّ َجَوانِبَهُ ، كُمعَظٍَّم : الضَّ

 َشاِهُده هناك.

ْحَداُق بالشي الِحفَافُ وَ   ِء ، واإِلطافَةُ به.، كِكتَاٍب : اإْلِ

َكةً : الَجْمُع ، والِقلَّةُ  الَحفَفُ وَ  ِمن َماٍل أو َمتَاعٍ ،  َحفَّةٌ  ، وهذهِ  (3)ِمن الَمتَاعِ ، وهو القُوُت القليُل  َحفَفٌ  ، يُقَال : ما عنَد فاُلٍن إِالَّ  (2)، ُمَحرَّ

 أي : قُوٌت قليٌل ، ليس فيه فَْضٌل ِمن أَْهِلِه.

 ما أََكلُوا : أي قَْدَرهُ. ِحفَافَ   ، وكان الطَّعَامُ الَمْطعَِم : أي يَابُِسه وقَِحلُهُ  َحافُّ  هووَ 

 : أي علَى َحاَجٍة إليِه. هِذه عن ابِن األَْعَرابِّي ، ويُْرَوى بالِجيِم ، وقد تقدَّم. َحفَفٍ  ُوِلَد له علَىوَ 

اُء : ماوَ   إلى ذلك إاّل اْلَحاَجةُ ، يُِريُد ما يَْدُعوهم ، وما يُْحِوُجهم. يَُحفُّهم قال الفَرَّ
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 ُشْرُب َجِميعِ ما في اإلناِء. : أَْكُل َجِميعِ ما في الِقْدِر ، واالْشتِفَاُف : االْحتِفَافُ وَ 

ّمِ : اليُْبُس ِمن غيِر َدَسٍم. الُحفُوفُ وَ   ، بالضَّ

ُجِل : لم يَأُْكْل َدسَ  َحفَّ وَ   ماً وال لَْحماً ، فيَبَِس.بَْطُن الرَّ

__________________ 
 .«قوله : وهي بقيتهما ا األوىل حذفه كما ال لف »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف اللسان : ا فف : اجلمض ا وقير : قلة املبكو  وكثرة األكلة.2)
 ( هذا قو  أيب زيد كما يف التهذيب.3)
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 الثَِّريَدةُ : يَبَِس أَْعاَلَها فَتََشقَّقَْت. َحفَّتِ و

ْنعَِة  َحافٌّ  فََرٌس قَِفرٌ وَ   .(1): ال يَْسَمُن على الصَّ

ُ  أََحفَّتِ وَ  ً  المرأَة  .كاْحتَفَّتْ  ، إِْحفَافا

ّمِ : الشَّعَُر الَمْنتُوُف ، وقيل : ما َسقََط ِمن الشَّعَرِ  الُحفَافَةُ و  .الَمْحفُوفِ  ، بالضَّ

 .َحافُّونَ  به : أَِحفَّةٌ  قَْومٌ وَ 

 اللَِّساِن : َطَرفُهُ. َحافُّ  ِمن اللَِّساِن : ِعْرقَاِن أَْخَضراِن يَْكتَنِفَانِه ِمن بَاِطٍن ، وقيل : الَحافَّانِ وَ 

ْميَِة ، أَو اْلتَِهاب الناِر ، ونَْحو ذلك ، و: َصْوُت الشَّيْ  الَحِفيفُ وَ  نَِّة ، أو الرَّ  أَْنَشَد األَْصَمِعيُّ يَِصُف ُهِويَّ َحَجِر الِمْنَجنِيِق.ِء تَْسَمعُه كالرَّ

ِوي وله   َحِفيفُ أَقـحَبَر يـَهح
ْت به. َحِفيفُ وَ  يحِ : َصْوتَُها في ُكّلِ َما َمرَّ  الّرِ

 السَّْهِم النَّافِِذ. َحِفيفُ  : الَحِفيفُ وَ 

 : : َصْوُت أَْخفَاِف اإِلبِِل إذا اْشتَدَّ َسْيُرها ، قال الَحِفيفُ وَ 

ا  ُ  هلــــــــــــــََ يــــــــــــــح عــــــــــــــِ وُ  والــــــــــــــح قــــــــــــــُ ــــــــــــــَ يــــــــــــــفُ يـ فــــــــــــــِ  حــــــــــــــَ

يــــــــــــفُ      نــــــــــــِ مح عــــــــــــَ كــــــــــــُ اَ  بــــــــــــِ نح ســــــــــــــــــــــــــَ ر  مــــــــــــَ  ؟َأكــــــــــــُ
  

ً  حتى تَْسَمَع له (2)الغَْيُث : إذا اْشتَدَّْت َغْيثَتُه  َحفَّ  قال األَصَمِعيُّ :وَ   .َحفيفا

 : أي َحَملَهُ على الُحْضِر الشَِّديِد. أََحفَّهُ  يُقَال : أَْجَرى الفََرَس حتىوَ 

 النَّعَاِم : ِريُشهُ. َحفَّانُ وَ 

 : ِصغَاُر اإِلبِِل ، قال أَبو النَّْجِم : الَحفَّانُ وَ 

ُو ِمنح و  شح َنحَظرِ   َحف اهِنَاا َح  َكا ح
ا َرِويَْت باْلَماِء بالَحْنَظِل في بَِريِقِه ونَضاَرتِِه ، َوقيل :  من اإِلبِِل : ما ُدوَن اْلِحقاِق. فَّانُ الحَ  َشبََّهها لَمَّ

 بنَْفِسِه : أي ُمْعنًى. َحفٌّ  فاُلنٌ وَ 

 اإِلبُِل الَكألَ : أََكلَتْهُ أَْو نَالَْت منه. اْحتَفَّتِ و العَْيِن : ُشْفُرَها. ُحفُّ وَ 

 منه. اْحتَفَّتْ  : ما الَحفَّةُ وَ 

  فيه.: اليابُِس ِمن اْلَكإِل ، والِجيُم لُغَةٌ  الَحِفيفُ وَ 

ْمِل : كِكتَاٍب : ُمْنقََطعُهُ ، والَجْمُع : ِحفَافُ وَ   .أَِحفَّةٌ  الرَّ

 بِديبَاجٍ. ُمَحفَّفٌ  بَخَدِمِه ، وهْوَدجٌ  َمْحفُوفٌ  وهو« الَجنَّةُ بالَمكاِره ُحفَّتِ »و به ،  َحافِّين بالنَّاِس : أي جعلتُهم َحفَْفتُهوَ 

 .ُحفَافٌ  : أَماِكُن في ِديَاِر أََسٍد وَحْنَظلَةَ ، َواِحُدها األَِحفَّةُ وَ 

ه َجِريٍر ، وقد تقدَّم ُكلُّ ذِلك في   ونَبَّهَ الُمَصنَُّف َعلَيه هناك ، وأَْغفَلَهُ هُهنَا ، فاْنَظْرهُ.« ج ف ف»قَالَهُ ُعَماَرةُ بُن َعِقيٍل ، وبه فَسََّر قَْوَل َجّدِ

ْمل ، ج : اْلِحْقفُ  : [حقف]  ، بِاْلَكْسِر : الُمعَوجُّ ِمن الرَّ
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بَكْسٍر  ، ِحقَفَةٌ و ، َحقَائِفُ  أي : َجْمُع الَجْمعِ  ، وجج ، ُحقُوفٌ  في العُبَاِب واللَِّساِن :و بالكْسِر ، وعليهما اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، ، ِحقافٌ و .أَْحقَافٌ 

ا َجْمعُ  َحقائِفُ  أَّما «َحقَائِفَ  ئِفَ في تَنَا»في حديِث قُّسٍ : و ففَتْحٍ ، ا ِحقَافٍ  أو أَْحقَافٍ  فَجْمُع الَجْمعِ ، إِمَّ فِسيَاُق  ِحقَفَةٌ  ، كذا في اللَِّساِن : وأَمَّ

 ، فَاْنُظْره ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : (3)العُبَاِب يَْقتَِضي أَنَّه َجْمٌع ، ال َجْمُع الَجْمعِ 

حـــــــــَ   تـــــــــَ ـــــــــح يِّ وانـ َة ا ـــــــــَح احـــــــــَ زحاَن ســـــــــــــــــــــــَ ا َأجـــــــــَ مـــــــــ  لـــــــــَ ـــــــــَ  فـ

ٍت ِذي      بــــــــح َن خــــــــَ طــــــــح ا بــــــــَ نــــــــَ افٍ بــــــــِ قــــــــَ رِ  حــــــــِ قــــــــَ نـــــــــح قــــــــَ  عــــــــَ

  
 أَْنَشَد اللَّْيُث :وَ 

تَـز    اب ُُقوفِ ِمثحر األَفَاِعي اهح
ْمُل العَِظيُم اْلُمْستَِديرُ  هو أَو َس ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ،قالَهُ ابن َعَرفَةَ  الرَّ أَْو هي  قَالَهُ الفَّراُء ، أَو اْلُمْستَِطيُل اْلُمْشِرُف ،  ، أو الَكِثيُب منه إذا تَقَوَّ

ْحِر ، َر قَْولُهُ تَعالَى :  ِرَماٌل ُمْستَِطيلَةٌ بنَاِحيَِة الّشِ قال الَجْوَهِريُّ : وهي ِدياُر عاٍد  (4) (َواذُْكْر َأخا عاد  ِإْذ أَْنَذَر قَ ْوَمُه اِبْْلَْحقافِ )َوبه فُّسِ

ماِل ، وهي ُرِوَي عن ابِن َعبَّاٍس أَنََّها َواٍد بْين ُعَماَن وأَْرِض وَ  ، وفي الُمْعَجِم : األَْحقافُ  ، وقال ابُن َعَرفَةَ : قَْوُم َعاٍد كانَْت َمنَاِزلُهم في الّرِ

 : ِرَماٌل ُمْشِرفَةٌ علَى األَْحقَافُ  ْمٌل فيما بْيَن ُعَماَن إِلَى َحْضَرَمْوَت ، وقال قتَاَدةُ :: رَ  األَْحقَافُ  َمْهَرةَ ، َوقال ابُن إِْسَحاَق :

__________________ 
 .«الضعة»( عن التهذيب وابألصر 1)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : غيبته.2)
 ( ومثله يف اللسان.3)
 .21( سورة األحقاف اآية 4)
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ِر  ِر من أَرحِض الَيَمنِ  (1)الَبحح  ا قا  ايُقوُت : فهذه ثالثُة أَقـحَواٍ  غرُي خُمحَتِلَفٍة يف املعىَن. ابلش حح
ْمِل ، وأَْصُل اْلَجبَِل ، وأَْصُل اْلحائِِط ، : الِحْقفُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و الَجبَِل :  ْقفُ حِ  كما في العُبَاِب ، واللََساِن ، وقال غيُرهُ : أَْصُل الرَّ

 ِضْبنُهُ.

او َخِميصٌ  أي : أَْحقَفُ  َجَملٌ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و ْنيَا أَمَّ ِحيحِ ، قَافُ  فإِنَّهُ  الَجبَُل اْلُمِحيُط بالدُّ في العَْيِن ،  ، َكَما َذَكَرهُ اللَّْيثُ  األَْحقَافُ  ال علَى الصَّ

ه : ْنيَا ، ِمن َزبَْرَجَدةٍ َخْضراَء ، تَْلتَِهُب يَْوَم الِقيَاَمِة ، وقد نَبَّهَ علَى هذا الغَلَِط األَْزَهِريُّ ، وتَبِ  في القُْرآِن : َجبٌَل ُمِحيطٌ  األَْحقَافُ  ونَصُّ عَهُ بالدُّ

ّدِ َعلَيه ، وكذا قَْوُل قَتَاَدةَ : اَغانِيُّ ، وياقوُت في الرَّ بُوا ما َرَواهُ قَتَاَدةُ ، وابُن إِْسَحاَق ،  األَْحقَافُ  الصَّ : َجبٌَل بالشَّأِْم ، وقد َرَوْوا ذلك ، وَصوَّ

 وغيُرهما ، قاله ياقوُت.

ْمِل ، ِحْقفٍ  َرابٌِض في أي : َحاقِفٌ  َظْبيٌ و ً  قَالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، ِمن الرَّ اَغانِيُّ :قَالَهُ األَْزهَ  ، كاْلِحْقفِ  أَْو يَُكوُن ُمْنَطِويا وقد  ِريُّ ، َزاَد الصَّ

يا فالٌن ، قِْف هُهنَا »في ِظّلِ َشَجَرةٍ ، فقَاَل :  َحاقِفٍ  َمرَّ ُهَو وأَْصَحابُه وهم ُمْحِرُموَن بَظْبيٍ  وسلمعليههللاصلىأَنَّه »في الحديِث : وَ  اْنَحنَى ،

َوقال إبراِهيُم الَحْربِيُّ ،  وتَثَنَّى في نَْوِمِه ، َرَواهُ أَبو ُعبَْيٍد ، وقال : هو الذي نَاَم واْنَحنَى ، هَكذا« ءٍ حتَّى يَُمرَّ النَّاُس ، ال يَِرْبهُ أََحٌد بَِشيْ 

 بَيِّنُ  َحاقِفٌ  َظْبيٌ  هو قال ابُن َعبَّاٍد :و ، «َء َصاِحبُهُ َدُعوهُ حتى يَِجي فيه َسْهٌم ، فقَاَل ألْصَحابِِه : َحاقِفٍ  بَِظْبيٍ »َرِحَمه هللا تعالى في َغِريبِِه : 

. الُحقُوفِ  ّمِ  بالضَّ

 َوكأَنَّهُ ِمن َمْقلُوِب قَفََح. كِمْنبٍَر : َمن ال يَأُْكُل وال يَْشَرُب ، ، الِمْحقَفُ و قال :

ْمُل ، والظَّْهُر ، واْلِهاَلُل : َطاَل ، واْعَوجَّ ، اْحقَْوقَفَ و ْمِل والهِ  الرَّ اجِ : الِل ، وقال فيهما :اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى الرَّ  اْعَوجَّ ، وأَْنَشَد للعجَّ

اَلِ  َحىت   َقوحقـََفاَلَاَوَة اهلِح  احح
اَغانِيُّ في الظَّهِر : اْحقَْوقَفَ  في اللَِّساِن ، وكلُّ ما َطاَل واْعَوجَّ فقدوَ   ، كَظْهِر البَِعيِر ، وَشْخِص القََمِر ، وأَْنَشَد الصَّ

 ِ اح امـــــــــــــــــــَ رُِح عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح َوي ـــــــــــــــــــُ فٌ قـ ـــــــــــــــــــِ ق وح قـــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــــُح

ذ ِ       ِة لــــــــــــــلــــــــــــــخــــــــــــــُ اعــــــــــــــَ يــــــــــــــُر اإِلضــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــِ (2)قــــــــــــــَ
 

  
مِّ  اْلُحُكوفُ  : [حكف] كذا في التَّْهِذيِب  االْستِْرَخاُء في العََمِل ، ْعَراِبّيِ : هوأَْهَملَهُ الَجوَهِريُّ ، وابُن ِسيَده ، واللَّْيُث ، وقال ابُن األَ  ، بِالضَّ

. اَغانِيُّ ةً ، وأَْوَرَده صاحُب اللَِّساِن ، والصَّ  ِلألَْزَهِرّيِ َخاصَّ

ً  ِمن َحّدِ َضَرَب ، ، يَْحِلفُ  ، َحلَفَ  : [حلف] ً و َر الَجْوَهِريُّ َعلَى األَولَى ،َوهما لُغَتَاِن َصِحيَحتاِن ، اْقتَصَ  ويُْكَسُر ، بالفَتْحِ ، ، َحْلفا ،  َحِلفا

ً و نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، كَكتٍِف ،  (3)قال الَجْوَهِريُّ : وهو أََحُد ما َجاَء ِمن الَمَصادِر علَى َمْفعُوٍل ، ِمثِْل : الَمْجلُوِد والَمْعقُوِل ، والمْعُسوِر  َمْحلُوفا

 اللَّْيُث.نَقَلَهُ  ، َمْحلُوفَةً و ،

 ، فَمدََّها. َمْحلُوفِهو يُِريُد : بِاْلَمّدِ ، ال أَْفعَُل ، : َمْحلُوفَائِهِ و ال (4) يقال : قال ابُن بُُزْرَج :و

 : هي القََسُم. فالُمْحلُوفَةُ  ، أي : قََسماً ، أَْحِلُف َمْحلُوفَةً  أي : ما قاَل ذلك ، يْنِصبُوَن علَى اإلْضَماِر ، بِاهلل َمْحلُوفَةً  قال اللَّْيُث : يقولوَن :و

 .َحلََف أُْحلُوفَةً  وقال اللِّْحيَاني : الَحِلفِ  : أُْفعُولَةٌ ِمن األُْحلُوفَةُ و

َداقَةُ ، : الِحْلفُ و بالَحِلفِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال ابُن ِسيَده ، ألَنَّه ال يُْعقَُد إِال ِم ،بَْيَن اْلقَوْ  يكونُ  ، بِاْلَكْسِر : اْلعَْهدُ  اْلِحْلفُ و ِديُق  أَيضا :و الصَّ الصَّ

َي به ألَنَّه ، في األَصِل :  الِحْلفُ  قال ابُن األَثِيِر : ، أَْحاَلفٌ  ج :ـ  َحِليفُهُ  كما يُقَاُل :ـ  ، ِحْلفُهُ  يُقَال : هو ِلَصاِحبِِه أَْن ال يَْغِدَر بِِه ، يَْحِلفُ  ُسّمِ

تاِل َوالغَاَراِت ، فذلك الذي َوَرَد النَّْهيُّ عنه المعَاقََدةُ ، والُمعَاَهَدةُ علَى التَّعَاُضِد والتََّساُعِد َواالتَّفَاِق ، فما كان منه في الَجاِهِليَِّة على الِفتَِن والق

 كِحْلفِ  ، وما كان منه في الَجاِهليَِّة على نَصِر الَمظلُوِم وِصلَِة األَرَحاِم ، «في اإِلساَلمِ  ِحْلفَ  ال» وسلمعليههللالىصبِقَوِلِه  في اإِلسالمِ 

 ، يُِريُد ِمن «ُم إِالَّ ِشدَّةً َكان في الَجاِهِليَِّة لم يَِزدهُ اإلسال ِحلفٍ  وأَيَُّما»:  وسلمعليههللاصلىقاَل فيه  الُمَطيِّبِيَن وما َجَرى َمجَراهُ ، ذلك الذي

__________________ 
 .«هجر»وابألصر « األحقاف»( عن معجم البلدان 1)
 .«وبرح عاما»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«اجمللود»ومل يذكر « وامليسور»( زيد يف التهذيب : 3)
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 صرية.( زايدة عن القاموس ا نبه إىل هذا النقص هبامش املطبوعة امل4)
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َعاَقَدِة عَل  اخلرِي ا وُنصرِة اَ  ِّ ا وبذلك َ حَتِمُض اَ ِديثَان ا وهذا هو
ُ
ُنوُع منه ما  ا ِلحفُ  امل َمح

الُم ا َوامل َتِضيه اإِلسح الذي يقح
َم اإِلسحالِم.  َخاَلَف ُحكح

 بن أَبي ُسْلَمى ، وهو : في قَْوِل ُزَهْيرِ  الذين األَْحاَلفُ و قال الَجْوَهِريُّ :

ا  مــــــــَ تــــــــُ الفَ تــــــــَدارَكــــــــح ا  اأَلحــــــــح هــــــــَ رحشــــــــــــــــــــــُ ر  عــــــــَ  قــــــــد ثــــــــُ

رُ وَ      عــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــنـ ا ال هــــــــــَ َدامــــــــــِ ــــــــــح تح أِبَق ــــــــــ  اَن قــــــــــد َزل ــــــــــَ ي ــــــــــح  ُذبـ

  
حاح : تَحالَفُوا أََسٌد ، وَغَطفَاُن ، ألَنَُّهمْ  هم : ّي :َوكذا في قَْوِلِه أَيضا  علَى التَّنَاُصِر ، (1) َحلَفُوا وفي الّصِ  أَْنَشَدهُ ابُن بَّرِ

ِغ  لـــــــــــــِ اَلفَ َأاَل أَبـــــــــــــح ًة  اأَلحـــــــــــــح الـــــــــــــَ ينِّ رِســـــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

مِ وَ      قحســـــــــــــــــــــــَ ر  مـــــــــَ ُم كـــــــــُ تـــــــــُ مـــــــــح رح أَقحســـــــــــــــــــــــَ اَن هـــــــــَ يـــــــــَ ـــــــــح  ُذبـ

  
 وهم : في قَُرْيٍش : ِستُّ قبَائَِل ، فُ األَْحاَل و ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، األَْحالفُ و ألَنَّ ثَِقيفاً فِْرقَتَاِن : بنو ماِلٍك ، قَْوٌم ِمن ثَِقيٍف ، أَيضاً : األَْحالفُ و

وا بذلك عبُد الدَّاِر ، وَكْعٌب ، وُجَمُح ، َوَسْهٌم ، وَمْخُزوٌم ، وَعِديٌّ ، ا أََراَدْت  َوقَال ابُن األَْعَرابِّيِ : َخْمُس قَبَائَِل ، فأَْسقََط َكْعباً ، ُسمُّ ألَنَُّهم لَمَّ

فَاَدةِ ، َواللَِّواِء ، َعبِد الدَّاِر ِمن اْلِحَجابَِة ، بَنِي بَنُو عبِد َمنَاٍف أَْخَذ َما في أَْيِدي قَايَِة ، وأَبَت َوالّرِ  عبِد الدَّاِر ، َعقََد ُكلُّ قَْوٍم علَى أَْمِرِهمْ  بَنُو والّسِ

 ً ِعْنَد  في الَمْسِجدِ  ، وهم أََسٌد ، َوُزْهَرةُ ، وتَْيمٌ  ألَْحاَلفِِهمْ  تََخاَذلُوا ، فَأَْخَرَجْت عبُد َمنَاٍف َجْفنَةً َمْملُوَءةً ِطيباً ، فََوَضعَتَْهاُمَؤكَّداً علَى أَْن ال يَ  ِحْلفا

وا الُمَطيَّبِيَن ،ثم َمَسُحوا الَكْعبَةَ بأَْيِديهم تَْوكِ  اْلَكْعبَِة ، فَغََمُسوا أَْيِديَُهْم فِيَها ، وتَعَاقَُدوا ً و وتَعَاقََدْت بَنُو عبِد الدَّارِ  يداً ، فُسمُّ آَخَر  ُحلَفَاُؤُهْم ِحْلفا

وا علَى أَن ال يَتََخاَذلُوا ، ُمَؤكَّداً   َوقال الُكَمْيُت يَْذُكُرهم : ، األَْحاَلفَ  فَُسمُّ

َا ويف اأَلحح  بـــــــــــــِ يـــــــــــــ  طـــــــــــــَ مـــــــــــــُ ـــــــــــــح بـــــــــــــًا يف ال  َنســـــــــــــــــــــــــــَ

َة ا     ر  الــــــــــــــــــذ  ابــــــــــــــــــَ ورَااَلِف حــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــح  جلــــــــــــــــــُح

  
َصار اْسماً لهم  األَْحالفَ  ، ألَنَّ  (2)قال ابُن األَثِيِر : وهذا أََحُد ما َجاَء ِمن النََّسِب ال يُْجَمُع  ألَنَّهُ َعَدِويٌّ ، أَْحاَلفيٌّ  : عنههللارضيقيَل ِلعَُمَر و

 كأَِميٍر : ، الَحِليفُ و ِمن الُمَطيَّبِيَن. عنههللارضيوأَبو بَْكٍر  وسلمعليههللاصلى ، كما َصار األَْنَصاُر اْسماً لألَْوِس َوالَخْزَرجِ ، وكاَن رسوُل هللا

حاحِ ، كاْلعَِهيِد ، بَِمْعنَى الُمعَاِهِد ، وُهو َمَجاٌز ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : ، اْلُمَحاِلفُ   كما في الّصِ

ين  دح َي مل  ــــــــــــــَِ وُ  ِإنح هــــــــــــــِ قــــــــــــــُ وحَف تـــــــــــــــَ  َفســـــــــــــــــــــــــــَ

َد أَم َأمِثَ      هــــــــــــــح عــــــــــــــَ اَن الــــــــــــــح يــــــــــــــفُ َأخــــــــــــــَ لــــــــــــــِ (3)ا ــــــــــــــَح
 

  
 قال الُكَمْيُت :وَ 

َد  و  قــــــــــَ  الــــــــــنــــــــــ  لــــــــــح فــــــــــاً تـــــــــــَ لــــــــــَ ح   ــــــــــَح اح يــــــــــفــــــــــَ لــــــــــِ  حــــــــــَ

ح      اح ــــــــــــعــــــــــــَ ي ِدِه َرضــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــح عــــــــــــًا يف مــــــــــــَ ااَن مــــــــــــَ  كــــــــــــَ

  
ا لَِزَم ذِلك  تحالَفَا ، ألَنَّهما ِحْلفٌ  ، َوبينهما َحِليفَهُ  فاُلٌن فاُلنًا ، فهو َحالَفَ  قال اللَّْيُث : يُقَال :وَ  باألَْيَماِن أَن يكون أَْمُرهما َواِحداً باْلَوفَاِء ، فلمَّ

 الُجوِد ، َحِليفُ  ، حتى يُقَاَل : فاُلنٌ  َحِليفُهُ  فلم يُفَاِرْقهُ فهو (4)ٍء لَِزَم َسبَباً التي في العََشائِِر والقَبَائِِل ، صار كلُّ َشيْ  األَْحاَلفِ  عنَدهم في

 اإِلْقالِل ، وأَْنَشَد قَْوَل األَْعَشى : َحِليفُ وَ  اإِلْكثَاِر ، َحِليفُ و

ا وَ  مـــــــــــــَ َن الـــــــــــــح رٍي مـــــــــــــِ ثـــــــــــــِ ِ يف كـــــــــــــَ اح رِيـــــــــــــكـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

ااَن      يح ِ  وكــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــَ الــــــــــــــــــــــِ اَل ِ   ــــــــــــــــــــــَُ  ِإقــــــــــــــــــــــح

  
حاحِ والعُبَاِب. ءٌ : بَنُو أََسٍد َوِطيِّى اْلَحِليفَانِ و  كما في الّصِ

 قال ابُن ِسيَدهُ : أََسٌد وَغَطفَاُن ، ِصفَةٌ اَلِزَمةٌ لهما لُُزوَم االْسِم.وَ 

ً  قال : ا أَْجلَْت بني أََسٍد عن الَحَرِم ، َخَرَجتْ ؛ ألَنَّ ُخَزاَعةَ لَ  َحِليفَانِ  وفََزاَرةُ وأََسٌد أَْيضا  بني فََزاَرةَ. َحالَفَتْ  َطيِّئاً ، ثم فََحالَفَتْ  مَّ

ِة ، أي : اللَِّساِن ، َحِليفُ  َحَسُن الَوْجهِ  هو ِمن الَمَجاِز :و مَّ تِِه ، كأَنَّهُ  َحِديُدهُ ، َطِويُل اإْلِ ، نَقَلَهُ  يفٌ َحلِ  يَُوافُِق َصاِحبَهُ علَى ما يُِريُد ِلِحدَّ

اَغانِّيِ  َمْخَشِريُّ ، وبهذا يَُجاُب عن قَْوِل الصَّ ْل. َحِليفٌ  : وقد َشذَّ عنه ِلَسانٌ ـ  في آَخِر التَّْرِكيبِ ـ  الزَّ  ، فتَأَمَّ

اجِ ، أَنه أُتَِي بيَِزيَد بِن الُمَهلَِّب يَْرُسُف في َحِديِدِه ، فأَْقبََل يْخِطُر و اَج ، فقَاَل :في َحِديِث الَحجَّ  بيََدْيِه ، فغَاَظ الَحجَّ
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َُحي ا خَبحرَتِييف ِإَذا َمَش 
يُر امل  مجَِ

__________________ 
 ( الذي يف الصحاح : حتالفوا.1)
 ( يف النهاية : من النسب إىل اجلمض.2)
 وفسر ا ليف أبنه ا الف فيما كان بيين وبينه من العهد. 99/  1( ديوان اهلذليا 3)
 يف التهذيب : لزم شيئاً.( 4)
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 قد َولَّى عنه ، فاْلتَفََت إِليه ، فقَاَل :و

ِ ِشَنا ُ و  َنحِكَباح
ُم امل  يف الدِّرحِع َضخح

اُج : قَاتلَهُ هللا ،  : أي أََحدَّ وأَْفَصَح. !ِلَسانَهُ  أَْحلَفَ و أَْمَضى َجنانَهُ ، َما فقَاَل الَحجَّ

 الُهَذِلّيِ : َؤيَّةَ في قَْوِل َساِعَدةَ بِن جُ  اْلَحِليفُ و

تح  ــــــــــَ زِع ا فــــــــــَ هــــــــــَ لــــــــــُ يـــــــــــح لــــــــــ   لــــــــــَ ا  ــــــــــََ  حــــــــــىت  إذا مــــــــــَ

اِرٍس و      ــــــــَ نح ف ــــــــفِ مــــــــِ ي ــــــــِ ل ِم  حــــــــَ ــــــــِ ئ ــــــــَ ت ــــــــح ل رحِب مــــــــُ غــــــــَ ــــــــح (1)ال
 

  
ه : يعني ُرْمحاً  قِيَل : ِسنَاٌن َحِديٌد ، أو فََرٌس نَِشيٌط ، يوان ، ونَصُّ نَاِن ، وَغْرُب كلُّ َشيْ َوالقَْوالِن َذَكَرهما السُّكَِّريُّ في َشْرحِ الّدِ ٍء : َحِديَد الّسِ

الغَْرِب ، يَْعنِي فََرَسهُ ، والغَْرُب : نَشاُطهُ  َحِليفُ  َحدُّه ، وُمْلتَئِم : يُْشبِهُ بَْعُضهُ بَْعضاً ، ال يكوُن َكْعٌب منهُ َدقِيقًا واآلَخُر َغِليظاً ، ويُقَال :

 .(2)وِحدَّتُه 

 انتهى.

اَغانِيُّ :  ً  : أي َحِديٌد ، أُراهُ ُجِعلَ  َحِليفٌ  قَْولُهم : ِسنَانٌ وَ  وقال األَْزَهِريُّ :« ُمْلتَِحم»ويُْرَوى : قال الصَّ أِلَنَّهُ شبَّه ِحدَّةَ َطَرفِه بِِحدَّةِ  َحِليفا

 ، وهو َمَجاٌز. الَحْلفَاءِ  أَْطَرافِ 

بُن َماِزِن بن  ُحلَْيفُ  ٍء في العََرِب ُخلَْيٌف ، بالَخاِء الَمْعَجَمِة ، إِالَّ في َخثْعَم بِن أَْنَمارُكلُّ َشيْ قال ابُن َحبِيَب : و كُزبَْيٍر : ع ، بِنَْجدٍ  الُحلَْيفُ و

 بِن َحاِرثَةَ بِن َسْعِد بِن َعاِمِر بِن تَْيِم هللا بِن ُمبَشٍَّر ، فإنَّهُ بالحاِء الُمْهَملَِة. ُجَشمَ 

ا يَِلي َمكَّةَ ، َحَرَسَها هللا ، ِمن اْلَمِدينَِة ، (3) ِستَِّة أَْميَالٍ  دارِ ِمقْ  : ع ، علَى اْلُحلَْيفَةِ  ذُوو  وُهَو َماٌء ِلبَنِي ُجَشَم ، علَى ساِكنَِها الصالةُ والسالُم ، ِممَّ

ألَْهِل  وسلمعليههللاصلىَوقََّت رسوُل هللا »: في حديِث ابِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا تعالَى عنهما  هكذا في النََّسخِ ، والذي ِميقَاٌت ِلْلَمِدينَة والشَّأْمو

 «أَتَى عليِهنَّ من َغْيِر أَْهِلِهنَّ  ، َوألْهل الشَّاِم الُجْحفَةَ ، وألَْهِل نَْجٍد قَْرَن الَمنَاِزِل ، وألَْهِل اْليََمِن يَلَْملََم ، فُهنَّ لَُهنَّ ، وِلَمنْ  الُحلَْيفَةِ  الَمِدينَِة َذا

 َ ْل.الحِديث ، فتَأ  مَّ

ِمن تَِهاَمةَ ، وأََصْبنَا  الُحلَْيفَةِ  بِِذي وسلمعليههللاصلىُكنَّا َمَع النبّيِ »في َحِديِث َرافِعِ بِن َخِديجٍ َرِضَي هللا تعالَى َعنه :  ، الذي الُحلَْيفَةِ  ذُوو

.نَقَلَهُ  ع بَْيَن َحاَذةَ وَذاِت ِعْرٍق ، فهو :« نَْهَب َغنَمٍ  اَغانِيُّ  الصَّ

 : ع. الُحلَْيفَاتُ و

ِم : هو ، َحْلفُ  قال ابُن َحبِيَب :و  هو َخثْعَُم بُن أَْنَماٍر.و ، (4) ابُن أَْفتَلَ  بُسُكوِن الالَّ

ٍم : وأُمُّ  ً  َحْلفٌ  : َعاتَِكةُ بنُت َربِيعَةَ بِن نَِزاٍر ، فَولَدَ  َحْلفٍ  قال أَبو ُعبَْيٍد القاسُم بُن َسالَّ  وَشْهَراَن ، َوَربِيعَةَ ، وطْرداً. (5)، وناِهساً  ِعْفِرسا

َكةً ، اْلَحلَفُ و ، اْلَحْلفَاءُ و إِالَّ قَِريباً  الَحْلفَاءُ  ، قال أَبو َحنِيفةَ : قال أَبو ِزياٍد : وقَلَّما تَْنبُتُ  (6)ِمن األَْغالِث  نَْبتٌ  األَِخيُر عن األَْخفَِش : ، ُمَحرَّ

 والغَنَُم أَْكالً قَِليالً ،  ، وهي َسِلبَةٌ َغِليَظةُ الَمّسِ ، ال يكاُد أََحٌد يْقبُِض َعلَْيَها َمخافَةَ أَن تَقَطَع يََدهُ ، وقد يأُْكُل منها اإِلبِلُ ِمن َماٍء أو بَطِن َوادٍ 

قَالَهُ أَبو ِزياٍد  َخَشبٍة ، ، ِمثالُ  َحلَفَةٌ  قيل :و  ، ونَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ،قَالَهُ األَْصَمِعيُّ  ، كفَِرَحٍة ، َحِلفَةٌ  منها : اْلَواِحَدةُ  وهي أََحبُّ َشَجَرٍة إِلَى البَقَِر ،

 واِحٌد وَجْمٌع ، وكذلك َطرفاُء ، ونَقَلَهُ أَبو َعْمٍرو أَيضاً هكذا ، َوقال الشاعُر : : الَحْلفاءُ  ، ونَقَلَهُ أَبو َحنِيفَةَ ، وقال ِسيبََوْيه :

َر   ــــــــــــ  َة والــــــــــــثـ وِد َرقــــــــــــ  ِر ُأســــــــــــــــــــــــــُ ثــــــــــــح ُدو مبــــــــــــِِ عــــــــــــح ــــــــــــَ  يـ

ن الـــــــــــــــرَبحِديِّ و      تح مـــــــــــــــِ َرجـــــــــــــــَ اءِ خـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  ا ـــــــــــــــَ

  
 قال أَبو النَّْجِم :وَ 

ُر  مــــــــَ عــــــــح ــــــــَ تـ ا  (7)ِإان  لــــــــَ نــــــــَ ــــــــُ وفـ يــــــــُ فــــــــوِف ســــــــــــــــــــــُ  ابلصــــــــــــــــــــــ 

      ِ ابــــــــــــِ يــــــــــــَ ــــــــــــِ  بــــــــــــِ رِي َر ا ــــــــــــَ مــــــــــــَ فــــــــــــاءِ عــــــــــــَ لــــــــــــح  ا ــــــــــــَ

  
أَراَد : أَنا األَسُد ، ألَنَّ َمأَْوى األََسِد اآلَجاُم  «الَحْلفاءِ  قال : أَنا الذي في ؟َمن أَْنتَ  عُبَْيَدةَ ، فقَاَل :أنَّ ُعتْبةَ بَن ربيعَةَ بََرَز ل»في حديِث بَْدٍر : وَ 

 *.َصْحراةو .الَحْلفَاءِ  وَمنَابِتُ 
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. ، كغَُرابِّيٍ : يُْنبِتُهُ  ُحاَلفيٌّ  َوادٍ و اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

__________________ 
 .199/  1( ديوان اهلذليا 1)
 ( الذي يف ديوان اهلذليا : وقوله : حليف الغرب أي حديد ا ّد.2)
 ( معجم البلدان : ستة أميا  أو سبعة.3)
 .«أَقـحَير» 390( يف مجهرة ابن حزم ص 4)
 حلف : عفرس ا فولد عفرس : انه  وشهران.فولد  والذي يف ابن حزم :« وانها»وابألصر  390( عن مجهرة ابن حزم ص 5)
 .«االغالس»( عن اللسان وابألصر 6)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« لنعمر»( ابألصر 7)
 *( ساقطة من املصرية والكويتية.)
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ابَةُ ، اْلَحْلفَاءُ و خَّ  كُكتٍُب. ، ُحلُفٌ  ج : عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، : اأْلََمةُ الصَّ

 عن ابِن األَْعَرابِّيِ. : أَْدَرَكْت ، َحْلفَاءُ أَْحلَفَِت الْ و

 َجاَوَز ِرَهاَق اْلُحلُِم ، إِذا اْلغاَُلُم : أَْحلَفَ  ، وقال اللَّْيُث : الَحِلفِ  ِمن الِغْلَماِن : الَمْشُكوُك في اْحتِالِمه ؛ ألَنَّ ذِلك ربََّما عاَد إِلَى الُمْحِلفُ و قال :

َمْخَشِريُّ أَيضاً كذا ، وَزاَد : فيَُشكُّ في بُلُوِغِه ، قال األَْزَهِريُّ : (1) لَفَ أَحْ  قال : وقال بعُضُهم : قد ، بهذا  (1)الغالُم  أَْحلَفَ  ، َونَقَلَهُ الزَّ

على ذِلَك ،  يَْحِلفُ و الغالُم : إذا َراَهَق الُحلَم ، فاْختَلََف النَّاِظُرون إِليه ، فقائٌل يقوُل : قد اْحتَلََم وأَْدَرَك ، أَْحلَفَ  المعنَى خطأٌ ، إِنََّما يُقَاُل :

 علَى ذلك. يَْحِلفُ و وقائٌل يقول : غيُر ُمْدِرٍك ،

ً  فاَُلنًا : أَْحلَفَ و  ، قال النَِّمُر بُن تَْولٍَب : َحلَّفَهُ تَْحِليفا

تح  امــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ا ِإَد  ق هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ تـ فــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ل َبحــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  ف

ـــــــــــــــــــــــِ ح      ن ـــــــــــــــــــــــَ ت ُدُه ختـــــــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــــــِ اَلئ ٍي قـــــــــــــــــــــــَ دح  هبـــــــــــــــــــــــَِ

  
َوفي  فيَُظنُّ النَّاِظُر ، أي ِمن َمْطلَِعه ، كما في الُمْحَكِم ، ُهَما نَْجَماِن يَْطلُعَاِن قَْبَل ُسَهْيٍل ، قال الَجْوَهِريُّ : ، ُمْحِلفَانِ  قَْولُُهْم : َحَضاِر واْلَوْزنُ و

حاح : النّاسُ  وُكلُّ َما يَُشكُّ فِيِه فيُتََحالَُف َعلَْيِه  وفي اللَِّساِن : آَخُر أَنَّهُ لَْيَس بِِه ، يَْحِلفُ و أَنَّهُ ُسَهْيٌل ، يَْحِلفُ و ِمْنُهَما أَنَّهُ ُسَهْيٌل ، واحدٍ  بُِكلِّ  الّصِ

َحاحِ : ، ُمْحِلفٌ  وِمْنهُ ُكَمْيتٌ  ، وهو َمجاٌز ، الَحِلفِ  ِسيَده : أِلَنَّه َداعٍ إلىَوُمْحنٌِث عنَد العََرِب ، قال ابُن  ، ُمْحِلفٌ  فُهوَ  : أي  ُمْحِلفَةٌ  َوفي الّصِ

ةِ ، أو أََحمَّ بَيَِّن  ُمْحِلفٍ  بَْيَن األَْحَوى واألََحّمِ ، حتى يُْختَلََف في ُكْمتَتِِه ، وُكَمْيٌت غيرُ  ِة ، ويُقَال : فََرسٌ : إذا كان أَْحَوى َخاِلَص الُحوَّ  الُحمَّ

هذا  يَْحِلفَ و هذا أَنَّه ُكَمْيٌت أَْحَوى ، فيْحِلفَ  ، َوهو الُكَمْيُت اأْلََحمُّ واألَْحَوى ، ألَنَُّهَما ُمتََدانِيَان حتى يَُشكَّ فيهما البَِصيَراِن ، ُمْحِلفَةٌ و ُمْحِلفٌ 

 أَنه ُكَمْيٌت أََحمُّ.

َواُب : غيُر خاِلِص اللَّْوِن ، ومنه قوُل ابُن  ُمْحِلفٍ  إِنََّما هو تَْفِسيٌر لغيرِ  َخاِلُص اللَّْونِ   قَْوَل الُمَصنِِّف :فإِذا َعَرْفَت ذلك ظَهر لك أنَّ  ، فالصَّ

 َكْلَحبَةَ اليَْربُوِعّي :

ريحُ  ٌت غــــــــــــــَ يــــــــــــــح مــــــــــــــَ ةٍ كــــــــــــــُ فــــــــــــــَ لــــــــــــــِ نح   ــــــــــــــُح ــــــــــــــكــــــــــــــِ  ول

َِدمُي      ِه األح ر  بـــــــــــــِ رحِف عـــــــــــــُ وحِن الصـــــــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــــــَ (2)كـــــــــــــَ
 

  
 هنا ، أَنَّه فََرٌس ال تُْحِوُج صاحبَها إلى أَن ُمْحِلفَةٍ  عليها أَنََّها لَْيَسْت كذِلك ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : َمْعنَى يُْحلَفُ  َها َخاِلَصةُ اللَّْوِن ، اليعني أَنَّ 

ُل. يَْحِلفَ   أنه رأَى ِمثْلَها َكَرماً ، َوالصحيُح هو األَوَّ

ً  القاِضي َحلَّفَهُ و  ، َحلَّفَهُ و باهلل ما فَعَل ذلك ، اْستَْحلَفَهُ  ، وقد تقدَّم ، كأَْرَهْبتُه واْستَْرَهْبتُه ، وقد أَْحلَفَهُ  بمعنًى واحٍد ، َوكذلك : اْستَْحلَفَهُ و ، تَْحِليفا

 .أَْحلَفَهُ و

 .َحِليفُهو ، ِحْلفُه َوهو َعاَهَدهُ ، وِحالفاً : أي ُمَحالَفَةً  على ذلك َحالَفَهُ  ِمن الَمَجاِز :و

 اَلَزَمهُ. فاُلنًا بَثُّهُ وُحْزنُهُ : أي َحالَفَ  ِمن الَمَجاِز :و

َر قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب : َحالَفَها قال أَبو ُعبَْيَدةَ :وَ   إِلَى َمْوِضِع كذا ، وَخالَفََها ، بالحاِء والخاِء ، أي : اَلَزَمَها ، وبه فُّسِ

 (3)يف بيحِت نُوٍب َعَواِمِر  َحاَلَفَهاو 
 إِن شاَء هللا تَعَالَى.« خ ل ف»قيل : الحاُء َخَطأٌ ، وسيأْتي البَْحُث فيه في وَ 

 َوهو َمَجاٌز. : تَعَاَهُدوا ، تََحالَفُواو

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 في اإِلْسالم. ِحْلفَ  أي آَخى ، ألَنَّهُ ال:  «بَْيَن قَُرْيٍش َواأْلَْنَصارِ  َحالَفَ »الحديُث : : الُمَؤاخاةُ ، ومنه الُمَحالَفَةُ 

 السََّهِر : إذا لم يَنَْم ، وهو َمَجاٌز. َحِليفُ  ، وهو الُحلَفَاءُ  ، وَجْمعُهُ : الَحاِلفُ  : الَحِليفُ وَ 

 ، وهو َمَجاٌز. الَحِلفِ  : إذا ُشكَّ في ِسَمنَِها حتى يَْدُعَو ذلك إِلَى ُمْحِلفَةٌ  نَاقَةٌ وَ 

فٌ و ، َحاِلفٌ  َرجلٌ وَ  فَةٌ و ، َحالَّ  .الَحِلفِ  : َكثِيرُ  َحالَّ

 ، وهو القََسُم. الَحِلفِ  ، كلُّ ذلك ِمن احتَلَفَواوَ  َعلَيه ، واتََحالَفُ و علَى كذا ، َحالَفَهُ و فاِجرةً ، َحلََف ِحْلفَةً وَ 
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، وقال أَبو  الَحْلفَاءِ  كثيرةُ  : ُمْحِلفَةٌ و ، كفَِرَحٍة ، َحِلفَةٌ  ، أي : األََسد ، وأَْرضٌ  الَحْلفاءِ  ٍء ، وكأَنَّهُ أَُخو، بالفَتْحِ : الِحدَّةُ في كّلِ َشيْ  الَحاَلفَةُ وَ 

 .الَحْلفاءَ  : تُْنبِتُ  َحِلفَةٌ  ضٌ َحنِيفةَ : أَرْ 

__________________ 
 ( ضبطت عن اللسان ا وضبطت اللفظة يف التهذيب ابلبناء للمجهو .1)
 .3مفضلية رقم  33( املفضليات ص 2)
 ومتام روايته : 143/  1( ديوان اهلذليا 3)

بـــــــــــــُر مل يـــــــــــــرُج لســــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــا   إذا لســــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــتـــــــــــــه الـــــــــــــد 

ــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــا يف بــــــــــــــيــــــــــــــت نــــــــــــــوٍب عــــــــــــــواســـــــــــــــــــــــــــرِ وَ       خــــــــــــــال
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 ، كأَِميٍر : اْسٌم. َحِليفٌ و

 :ـ  في قَْول ابن َهْرَمةَ ـ  الُحلَْيفِ  ذُووَ 

مح  هـــــــــــُ ـــــــــــ  يـ طـــــــــــِ وحَم زَاَ  مـــــــــــَ ـــــــــــَ َك يـ بـــــــــــُ َ  رَكـــــــــــح نـــــــــــح ـــــــــــُ  مل يـ

ن ِذي      فِ مــــــِ ــــــح ي لــــــَ ا ا ــــــُح وقـــــــَ لــــــُ َمســــــــــــــــــــح ــــــح وا ال حــــــُ ــــــ  ب  َفصــــــــــــــــــــَ

  
 ، الذي َذَكَره الُمَصنُِّف ، أَو َحْذُف الهاِء َضُروَرةٌ للّشْعِر. الُحلَْيفَةِ  : لُغَةٌ في ِذيـ  

 علَى َحاَلفّيٍ ، كبََخاتّيٍ. الَحْلفَاءُ  قد تُْجَمعُ وَ 

 ، كما في العُبَاِب. (1) الَحْلفَاِء ُحلَْيِفيَة تَْصِغيرُ وَ 

 : قَْريَةٌ بِِمْصَر. لَحْلفاءِ ا ُمْنيَةُ وَ 

 ، كُزبَْيٍر : َشْيٌخ ألَبِي َداُود. ُحلَْيفٍ  (2) [بنِ ]ُحَسْيُن بُن ُمعَاِذ وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ُء : أَْفَرَط اْعِوَجاُجهُ. أَْهَملَهُ الجماَعةُ ، وَذَكَره ُكراع ، وأَْنَشَد لِهْمياَن بِن قَُحافَةَ :الشَّيْ  اْحلَْنقَفَ  : [حلقف]

َناُء َحىت  و  َحح َقَفتح انـحَعاَجِت األح َلنـح  احح
ُم والنُّوُن َزائَِدتان ، وأَْصلُهُ   .«حقف»كذا في اللَِّساِن ، قلُت : والالَّ

ألَنَّ النُّوَن عنده « حتف»َمْكتُوٌب بالُحْمَرةِ في سائِِر النَُّسخِ ، مع أنَّ الَجْوَهِريَّ لم يُْهِمْلهُ ، بل َذَكَره في تَْرِكيِب  ، كَجْعفٍَر ، اْلَحْنتَفُ  : [حنتف]

اَغانِيُّ ، وصاحُب اللَِّساِن : َوهو قَْوُل ابِن األَْعَرابِّيِ  اْلَجَراُد اْلُمنَتَُّف اْلُمنَقَّى ِللطَّْبخِ ، : فُ الَحْنتَ  زائَدةٌ ، فالصَّواُب َكتْبُه إَِذْن بالسَّواِد ، قال الصَّ

 للطَّبِيخِ ، وفي اللَِّساِن : ِمن الطَِّبيخِ. ، وَوقََع في التَّْكِملَِة :

ْجِف بِن َسْعدِ  الَحْنتَفُ  أَبو عبِد هللاو يعَةَ بِن مالِك بِن َحْنَظلَةَ بِن مالِك بِن َزْيِد َمنَاةَ بِن تَِميٍم ، وقوله بِن َعْوِف بِن ُزَهْيِر بِن ماِلِك بِن َربِ  بُن الّسِ

اَغانِيُّ ، يَْرِوي  اْليَافِِعيُّ ، : ح به الحافُظ ، َوالصَّ عن ابِن ُعَمَر ، هكذا في غالِب النَُّسخِ ، َوهو تَْصِحيٌف َشنِيٌع ، َصوابُه التّابِِعيُّ ، كما َصرَّ

ْجِف الشاعِر الفَاِرِس وعنه الحسُن ، ق اَغانِيُّ : وليس بتَْصِحيِف ُحتَْيِف بِن الّسِ  ، الذي تقدَّم ِذْكُره. (3)ال الصَّ

 :ـ  في قَْوِل َجِريرٍ ـ  الَحْنتَفانو

ٌب  نــــــــــَ عـــــــــح ر  وقــــــــــَ حـــــــــِ مـــــــــُ ُة والـــــــــح بـــــــــَ يــــــــــح تــــــــــَ مح عـــــــــُ هـــــــــُ نــــــــــح  مـــــــــِ

انِ وَ      فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــح نـ انِ  ا ـــــــــــــــَح فـــــــــــــــَ ُم الـــــــــــــــّرِدح هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح نـ  ومـــــــــــــــِ

  
 قال أَيضاً :وَ 

ٍب  نـــــــــَ عـــــــــح اِر وقــــــــــَ مـــــــــَ اِرِس ِذي اخلـــــــــِح ُر فـــــــــَ ثـــــــــح نح مـــــــــِ  مـــــــــَ

ِ وَ      اح فــــــــــــَ تـــــــــــــَ نـــــــــــــح ا ِ  ا ــــــــــــَح بــــــــــــَ لــــــــــــح بـــــــــــــَ ِة الــــــــــــح لــــــــــــَ يـــــــــــــح لــــــــــــَ  لــــــــــــِ

  
يِت ، وعنه الَجْوَهِريُّ ، ، وأَخوهُ َسْيٌف ، َحْنتَفٌ  :ـ   ّكِ  بنِ  اْبنَا أَْوِس بن ِحْميَِريّ  كما في النّقائِِض وُهما والحارُث ، َحْنتَفٌ  أَو نَقَلَهُ ابُن الّسِ

يِت ، وفي النَّقائِِض : اْبنَا أَْوِس بِن َسْيِف بِن ِحْميَِرّيٍ. ّكِ  َرباحِ بن يَْربُوعٍ هذا علَى قَْوِل ابِن الّسِ

 كما في التَّْبِصيِر. وفيه اْختِالفٌ  عن ُعمارةَ بِن أَْحَمَر ، اْلَماِزنِيُّ ، ِحْنتِفٍ  َكِزْبِرجٍ : أَبو يَِزيَد بنُ  ، الِحْنتِفُ و

 أي : السَّْوَداِء. َكُزْنبُوٍر : َمن يَْنتُِف ِلْحيَتَهُ ِمن َهيََجاِن اْلِمَراِر بِِه ، ، الُحْنتُوفُ  األَْعَراِبّيِ : وقال ابنُ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

. َحْنتَفُ   بُن أَْوٍس ، كَجْعفٍَر : َجاِهِليٌّ

 بُن ذُْهِل بِن َعْمِرو بن مزيد : َجاهِليٌّ أَيضاً. َحْنتَفُ  كذاوَ 
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أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد ، واْقتََصَر على األَِخيَرةِ ، َواألُولَيَان عن ابِن األَْعَرابِّيِ  ، كَجْعفٍَر ، وِزْبِرجٍ ، وقُْنفٍُذ ، اْلَحْنَجفُ  : [حنجف]

ا يَِلي  : مِّ  كاْلُحْنُجفَةِ  اْلَحَجبَةَ ،رأُْس اْلَوِرِك ِممَّ  أَيضاً. ، بِالضَّ

ْلَب : ج : َطَرُف َحْرقَفَِة الَوِرِك ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : ، كُزْنبُوٍر : اْلُحنُُجوفُ و ا يَِلي الصُّ لَعِ ِممَّ اُز  ، َحنَاِجفُ  َرأُْس الّضِ عنه  (4)وَرَوى الَخرَّ

ِة : َحْنَجفَةٌ  ولم نَْسَمْع لها بَواِحٍد ، والقياُس :: ُرُؤوُس األَْضالعِ ،  الَحنَاِجفُ  : مَّ  ، قال ذُو الرُّ

ا  رَاهتـــــــــــــــَُ َ  ِإال  ســـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ٌة مل يـ يـــــــــــــــ  الـــــــــــــــِ  مجـــــــــــــــَُ

اُت وَ      ــــــــــَ رِف مٍّ ُمشــــــــــــــــــــــــح َواُح شــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح فِ أَل اجــــــــــِ نــــــــــَ (5)ا ــــــــــَح
 

  
__________________ 

 .«ـيف النسخ الجي أبيدينا ا وراجض العباب ا هقوله : وتصغري ا لفاء ُحَليفية هكذا »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.2)
 .«حتف»واملثبت عن التاج مادة « الفارسي»( ابألصر 3)
 وقد نقر العبارة يف اللسان عن األزهري.« اخلزاز»( يف التهذيب : 4)
 ( اللسان برواية : لر مشرفات.5)
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 * ومّما يُستَْدَرُك َعلَيه :

ّمِ : ُدَوْيبَّةٌ ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. ْنُجوفُ الحُ   ، بالضَّ

َكةً : االْستِقَاَمةُ ، الَحنَفُ   :[حنف] إِنَّما قِيل لْلَمائِل وَ  ، قال : (1) (َبْل ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفاً )نَقَلَهُ ابُن َعَرفَةَ ، في تفسيِر قَْوِله تعالَى :  ، ُمَحرَّ

ْجِل :  ، تَفَاُؤالً باالْستِقَاَمِة. أَْحنَفُ  الّرِ

اِغُب : هو َمْيٌل ِمن ال يِه ِمن قَْوِل أَبي َزْيد ، والَجْوَهِرّيِ ، وقال الرَّ ضَّالِل إِلَى االْستِقَاِمة ، وهذا قلُت : وهو معنًى َصِحيٌح ، وسيأْتِي ما يُقَّوِ

 أَْحَسُن.

ْجِل. أَو أَنْ   :اْلَحنَفُ و حاحِ والعُبَاِب : وهو أن يُْقبَِل   ،االْعِوَجاُج في الّرِ  أَْن يَْمِشيَ  هو إْحَدى إِْبَهاَمْي ِرْجلَْيِه علَى اأْلُْخَرى ، أَْو : (2)َوفي الّصِ

ُجلُ  حاحِ : قََدِمِه ، َعلَى َظْهر قََدَمْيِه ، الرَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن ابِن األَْعَرابِّي. ِمن ِشّقِ اْلِخْنَصِر ، َوفي الّصِ

 قَالَهُ اللَّْيُث. َمْيٌل في َصْدِر اْلقََدِم ، هو أَو :

 أَو : هو اْنِقاَلُب القََدِم حتى يَِصيَر َظْهُرَها بَْطنَها.

 ِء.عن الشَّيْ  كَضَرَب : َمالَ  ، َحنَفَ و َمائِلَةٌ  : َحْنفَاءُ  بالَكْسرِ  ، وِرْجٌل ، أَْحنَفُ  ، كفَِرَح ، وَكُرَم ، فهو َحنِفَ  قدو

ولم  وسلمعليههللاصلىمن العُلََماِء الُحَكَماِء ، ُوِلَد في َعْهِده  تَابِِعيٌّ َكبِيرٌ  بِن ُمعَاِويَةَ التَِّميِميُّ البَْصِريُّ : بُن قَْيِس  اأْلَْحنَفُ  َصْخٌر أَبو بَْحرٍ و

 لْت َحاِضنَتُه وهي تَُرقُِّصهُ :كان به ، قا ِلَحنَفٍ  لَقٌَب له ، وإِنََّما لُقَِّب بِهِ  اأْلَْحنَفُ و يُْدِرْكهُ ،

وح اَل و فٌ   لــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ ِه  حــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ رِجــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــِ

مح      كـــــــــُ انـــــــــِ يـــــــــَ بــــــــــح اَن يف صـــــــــــــــــــــــِ ا كـــــــــَ هِ   (3)مـــــــــَ لـــــــــِ ثـــــــــح مـــــــــِ  كـــــــــَ

  
ْوزناِت سيُقَال : إِنَّهُ ُوِلَد َمْلُزوَق األَْليَتَْيِن حتى ُشقَّ ما بَْينَُهَما ، َوكان أَْعَوَر ُمَخْضَرماً ، وهو الذي اْفتَتََح اوَ  بالُكوفَِة ، ويُقَال : سنة  67نة لرَّ

73. 

ُل َمن أََمَر بِاتَِّخاِذَها الَحنِيِفيَّةُ  والسُّيُوفُ  قال اللَّْيُث : . قال : تُْنَسُب لَهُ ، أِلَنَّهُ أَوَّ  واْلِقياُس أَْحنَفيٌّ

ّي : هي أُْخُت َداِحٍس  فََرُس ُحَذْيفَةَ بِن بَْدرٍ  : فَاءُ الَحنْ و كذِلك أَيضا. الُموَسى : الَحْنفَاءُ و اِلْعِوَجاِجها ، : اْلقَْوسُ  اْلَحْنفَاءُ و الفََزاِرّيِ ، قال ابُن بَّرِ

 ، والغَْبَراُء َخالَةُ َداِحٍس ، وأُْختُهُ ألَبِيِه. (4)، ِمن َولَِد العُقَّاِل 

اُك بُن ُعقَْيٍل : َماٌء ِلبَنِي ُمعَاِويَةَ  : الَحْنفَاءُ و  بِن َعاِمِر بِن ربيعَةَ ، قال الضَّحَّ

َذا  بــــــــــ  فــــــــــاءُ َأال حــــــــــَ نــــــــــح ُر الــــــــــذي  ا ــــــــــَ  وا ــــــــــاضــــــــــــــــــــــــِ

امُ      قـــــــــــــَ ا ومـــــــــــــُ هـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ن َأهـــــــــــــح ٌر مـــــــــــــِ  بـــــــــــــه َ حضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 َشَجَرةٌ. : الَحْنفَاءُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

نَةُ تَْكَسُل  : الَحْنفَاءُ و قال : ةً ، وتَْنَشُط أُْخَرى ،اأْلََمةُ اْلُمتَلَّوِ  َوهو َمجاٌز. َمرَّ

 اْلِحْربَاُء. : الَحْنفاءُ و

 السُّلََحْفاةُ. : الَحْنفَاءُ و

 كالَمِلَكِة. ِلَسَمَكٍة بََحِريَّةٍ  اْسمٌ  األَُطوُم : : الَحْنفَاءُ و

ِحيُح اْلَمْيِل إلى اإْلْساَلِم ، الثَّابُت َعلَْيِه ، الْحنَيِفُ و اِغُب : هو المائُل إلى االْستِقَامِة. وقال األَْخفَُش : ، كأَِميِر : الصَّ : الُمْسِلُم  الَحنِيفُ  َوقال الرَّ

ي الغُراُب أَْعَوَر ، وقيل  َي الُمْستَِقيُم بذِلك ، كما ُسّمِ هو الُمْخِلُص ، وقيل : َمن أَْسلََم ألَْمِر هللا ، ولم يَْلتَِو  الَحنِيفُ  :، قال الَجْوَهِريُّ : وقد ُسّمِ

 ٍء.في َشيْ 

 : الُمْستَِقيُم ، وأَْنَشَد : الَحنِيفُ  قال أَبو َزْيٍد :وَ 
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ا  ـــــــــــَ ن ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ مح ِإل ـــــــــــكـــــــــــُ ِدي هـــــــــــح ـــــــــــَ يـ مح َأنح ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــ  ل عـــــــــــَ ـــــــــــَ  تـ

مح      كــــــــــــــُ وُر بــــــــــــــِ رِيــــــــــــــٌ  اَل  ــــــــــــــَُ يــــــــــــــفٌ طــــــــــــــَ نــــــــــــــِ  حــــــــــــــَ

  
اِك مثَل ذلك. َحنِيفٌ  فهو َمن َحجَّ  ُكلُّ  قال األَْصَمِعيُّ :و ّيِ ، وَرَواهُ األَْزَهِريَّ عن الضَّحَّ ّدِ  ، وهذا قَْوُل ابن َعبَّاس ، والحسِن ، والسُّ

َراِم ، وُسنَِّة ااْلختِتَاِن. قال أَبو ُعبَْيَدةَ : في اْستِْقبَاِل قِْبلَِة البَْيِت الحَ  وَسلَّمَ  وعلى نَبِيِّنا َكاَن علَى ِديِن إْبراِهيَم َصلَّى هللا َعلَْيِه ، : َمن الَحنِيفُ  أو

ُوا الُمْسِلمَ  ُحنَفَاءُ  وكاَن َعبََدةُ األَْوثاِن في الجاِهليَِّة يقولون : نحنُ  ا جاَء اإلسالُم َسمَّ ً  على ِديِن إِْبراِهيَم ، فلَمَّ ، وقال األَْخفَُش : وكان في  َحنِيفا

 ؛ ألَنَّ  َحنِيفٌ  َن. وَحجَّ البيَت ، قيل له :الجاِهِليَِّة يُقَال : َمن اْختَتَ 

__________________ 
 .135( سورة البقرة اآية 1)
 .«تُقبر»( الصحاح واللسان 2)
 ( اللسان : يف فتيانكم.3)
 واملثبت كاللسان.« ذي العقا »( يف أنساب اخلير البن الكليب 4)
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كح يف اجلاِهِلي ِة  يح العرَب مل تَتَمســـ  يف اجلاِهِلي ة  ا َِنيفُ  ٍء ِمن ِديِن إبحراِهيَم غري اخلِتاِن ا وَحجِّ البيِت ا وقا  الز ج اجي :بشـــَ
اَلُم كان ُر ِمن اجلَنابَِة ا َوَلحَتِوُ ا فلم ا جاَء اإِلســـح رحِ  ا  ا َِنيفُ  َمنح كان حُيج  البيَت ا ويـَغحَتســـِ ِلَم ا ِلُعُدولِه عن الشـــِّ ُســـح

: امل
َب : (1) (َبْل ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفاً )* يف قـَوحلِه تعاىَل :  [الز ج اِجي]ا  وق َعحىَن : َحِنيفاً  َنصــــــــــــَ

بر نـَت بُض ِمل َة  ا عَل  ا اِ  ا وامل
َيحُر ا واملعىن أن  ِإبـحرَاِهيمَ  ا َِنيِفي ةِ  ا ومعىن َحِنيِفي ِتهِ  ِإبراِهيَم يف حا ِ 

 إىل ِديِن ِ  ا َوِديِن اإِلسحالِم. َحَنفَ  يف الل َغِة : امل
 اْلقَِصيُر. : الَحنِيفُ و

 اْلَحذَّاُء. : الَحنِيفُ و

 َواٍد. : اسمُ  َحنِيفٌ و

ينََوِريُّ ، َشْيُخ اْبِن َدَرْستََوْيهِ   :َحنِيفُ و عن َجْعفَِر  (2) [روى]هكذا في العُبَاب ، والصَّواُب أَنه تِْلِميذُه قال الحافُظ :  بُن أَْحَمَد أَبو العَبَّاِس الّدِ

 بِن َدَرْستََوْيِه.

 َداَسةَ. (3)عاَصَر الَخطَّابِّيِ ، وَرَوى عن اْبِن  القَْيَروانِّيِ ، بِن بُْهلُولٍ  َحنِيفِ  بن َواِلُد أَبي ُموَسى ِعيَسى أَيضاً : َحنِيفٌ و

 ، فيه َمقَاٌل ، َرَوى عن َوِكيعٍ ، وأَبي ُمعَاِويةَ. َحنِيفٍ  بُن ُمهاِجٍر ، المعروُف بأَِخي قلُت : ومحمدُ 

َما لُقَِّب بقَْوِل َوهم قوُم ُمَسْيِلَمةَ الَكذَّاِب ، وإِنَّ  أبِي َحّيٍ ، بِن َصْعِب بِن َعِلّيٍ بِن بكِر بِن َوائِل : بِن لَُجْيمِ  كغَُرابٍ  كَسِفينٍَة : لَقَُب أُثَالٍ  ، َحنِيفَةُ و

 ، َوَضَربَهُ أُثَاٌل فََجَذَمهُ ، فلُقَِّب َجِذيَمةَ ، فقَاَل َجِذيَمةُ : َحنِيفَةَ  َجِذيَمةَ ، وهو األَْحَوى بُن َعْوٍف ، لَِقَي أُثاالً فَضَربَهُ فَحنَفَهُ ، فلُقِّبَ 

ِإيّنِ  تح فــــــــــــــَ رِي اَبنــــــــــــــَ نحصــــــــــــــــــــــــــــَ ُك خــــــــــــــِ  فــــــــــــــِإنح تــــــــــــــَ

تُ هبـــــــــــــــــا      فـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ  نـ جَيح  حـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــِ   أَُ  ِ حـــــــــــــــــَ

  
َمْيِل بنِ  ِمْنُهْم : َخْولَةُ بِْنُت َجْعفَرِ  أُمُّ محمِد بِن َعِلّيِ  َوهي ، َحنِيفَةَ اْلَحنَِفيَّةُ  بِن قَْيِس بِن َمْسلََمةَ بِن عبِد هللا بن ثَْعلَبَةَ بن يَْربُوعِ بِن ثَْعلَبَةَ بِن الزُّ

ِم سنة  26، وُكْنيَتُه أَبو القاسم ، ُوِلَد سنةٌ  الَحنَِفيَّةِ  رحَمهُ هللا تعالى ، ولذا يُْعَرُف بابنِ  بِن أَبِي َطاِلبٍ  ، وهو  81، وتُُوفَِّي بالمدينَِة في الُمَحرَّ

 ، وُدفَِن بالبَِقيعِ ، وقال بإِماَمتِه جميُع الَكْيَسانِيَِّة ، وقد أَْعقََب أَْربَعَةَ عشَر ولداً َذَكًرا. (4)ابُن َخْمٍس وِستِّين سنة 

ين بُن ُمعَيَّةَ النِّسَّابَةُ : وهم قَِليلُون.  قال الشيُخ تاُج الّدِ

 شِهد أُُحداً ، وقُتَِل يوَم ُمْؤتَةَ.بِن الحاِرِث بِن أَُميَّةَ األَْنَصاِريُّ ،  بُن ِرئَابِ  ُحنَْيفُ  كُزبَْيٍر :و

ا ُعثَْماُن فإِنَّهُ شِهد أُ  ُحنَْيفِ  َسْهٌل ، وُعثَْماُن ، اْبنَاو ا َسْهٌل فشِهد بَْدًرا ، وأَْبلَى يوَم أُُحٍد ، وثَبََت فيه ، وأَمَّ ُحداً أَْيضاً وما بِن َواِهٍب األَْوِسّي ، أَمَّ

 .عنهمهللارضي َصَحابِيُّوَن ،  ، َوقَسََّط َخَراَجهُ ِلعَُمَر ، وَوِلَي البَْصرةَ لعلّيٍ ، وعاَش إلى َزَمِن ُمعَاِويَةَ :بَْعَدها ، وَمَسَح َسَواَد الِعَراقِ 

ً و  نَفَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وتَقَدَّم شاِهُده من ِشْعِر َجِذيَمةَ. ، أَْحنَفَ  : َجعَلَهُ  َحنَّفَهُ تَْحنِيفا

بُن ثابِِت بِن ُزوَطى الُكوفيُّ ، صاِحُب الَمْذَهِب  النُّْعَمانُ  وفَِقيهُ العُلََماِء ، ِمن اْلفُقََهاِء ، أَْشَهُرُهْم إِماُم اْلفُقََهاِء ، رجالً   ِعْشِرينَ : ُكنيَةُ  َحنِيفَةَ  أَبوو

العَِميِد ُعَمَر بن األَِميِر َغاِزي الفَاَرابِيُّ اإِلتْقَانِيُّ ، شاِرُح  العَِميُد : أَِميٌر ، كاتُب ابن َحنِيفَةَ  ، َرِضَي هللا تعالَى عنه وأَْرَضاهُ َعنَّا ، ومنهم أبو

ْرَغتَْمِشيَّة ، وأَبو س باْلَمارَدانِّي ، وبالصَّ  .«خطب»محمُد بُن ُعبَْيِد هللا الَخِطيبِيُّ ، يَْرِوي عن أَبي ُمِطيعٍ ، تقدَّم ِذْكُره في  َحنِيفَةَ  الِهداية ، َدرَّ

 َحنِيِفيَّةٌ  ، وهي ِملَّةُ اإلْسالِم ، ويُوَصُف بها فيُقَال : ِملَّةٌ  السالمعليه، نَقَلَهُ الَجوَهِري ، يعني َشِريعةَ إبراِهيَم  (5) اْلَحنِيفيَّةِ  ِمَل َعَملَ : عَ  تََحنَّفَ و

في و ، «السَّْمَحِة السَّْهلَةِ  بِالَحنِيِفيَّةِ  بُِعثْتُ » في الحديِث :و  ،ءٍ ِء ، قال ابُن سيَده : وهذا ليس بَشيْ : الَمْيُل إلى الشَّيْ  الَحنِيِفيَّةُ  ، وقال ثَْعلٌَب :

 .«السَّْمَحةُ  الَحنِيِفيَّةُ  قال : ؟: أيُّ األَْديَاِن أََحبُّ إِلَْيكَ  وسلمعليههللاصلىُسئَِل رسوُل هللا »حديِث ابِن َعبَّاٍس : 

 :ـ  عنههللارضيعن األَْدياِن ، وَماَل إِلَى الَحّقِ ، وقال عمُر  تََحنَّفَ  ، أِلَنَّهُ  السالمعليهيعني َشِريعَةَ إبراهيَم 

__________________ 
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 ابألصر : الز جاج والصواب ما أثبتناه. (*)
 .135( سورة البقرة اآية 1)
 ( زايدة لإليضاح.2)
 .«أيب داسة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 لريخ والدته ولريخ وفاته.( كذا ا انظر 4)
 واملثبت كالصحاح واللسان.« ا نفية»( يف القاموس : 5)
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َؤاِدي  ــــــــــــــــــُ َد  فـ ُت   حــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــَ دح  محــــــــــــــــــََ

الِم والـــــــــــــــدِّيـــــــــــــــِن      يــــــــــــــــفِ ِإىَل اإِلســـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــِ  ا ـــــــــــــــَ

  
 الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لِجَراِن العَْوِد :َوتَعَبََّد ، نَقَلَهُ  اْختَتََن ، أو اْعتََزَل ِعبَاَدةَ اأْلَْصنَاِم ، : تحنَّف أَو

وحَءُه وَ  َح اَبَدرحَن ضــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــح َن الصــــــــــــــــــــــــــ  ا رَأَيــــــــــــح مــــــــــــ   لــــــــــــَ

فُ      طــــــــَ ن  أَقــــــــح اِء أو هــــــــُ حــــــــَ طــــــــح بــــــــَ ا الــــــــح طــــــــَ يــــــــَم قــــــــَ  َرســــــــــــــــــــــِ

  

ا وَ  َد مــــــــــَ عــــــــــح ِر بـــــــــــَ يــــــــــح َن الــــــــــلــــــــــ  ازًا مــــــــــِ جــــــــــَ َن أعــــــــــح  أَدحرَكــــــــــح

  
ُد    ــــــــــِ اب عــــــــــَ ــــــــــح اَلَة ال اَم الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ فُ أَق ــــــــــِّ ن حــــــــــَ ــــــــــَ ت مــــــــــُ ــــــــــح  ال

  
 َماَل. إذا إِلَْيِه : فاُلنٌ  تََحنَّفَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : الُمتَعَبُِّد الُمتََديُِّن. الُمتََحنِّفُ 

 ، أي : َحِديٌث إْسالِميٌّ ال قَِديَم له ، قال ابُن َحْبنَاَء : َحنِيفٌ  َحَسبٌ وَ 

ريحَ وَ  ا َذا غــــــــــــــــَ اٍ  مــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ َك ُذو ســـــــــــــــــــــــــــــِ   أَنــــــــــــــــ 

ٍب      ا وُذو َحســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ حـــــــــــُ يـــــــــــفِ مُتَســـــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــِ (1)حـــــــــــَ
 

  
قَاِشّيِ ، َصَحابِيَّاِن  َحنِيفَةُ وَ   .(2): َواِلُد َجِذيمه ، الرَّ

ةٌ ، َشاِميَّةٌ. الَحْنفَاءُ وَ   : َعصاً ُمْعَوجَّ

 : فرُس ُحْجِر بِن ُمعَاِويَةَ. الَحْنفَاءُ وَ 

 .األَْحنَافُ  ، ويقال لهم أَيضاً : َحنِيفَةَ  : الَمْنُسوبُون إلى اإلماِم أَبِي الَحنَِفيَّةُ وَ 

 : ُمَولََّدةٌ. بالَحنَِفيَّةِ  تْسِميةُ الِميَضأَةِ وَ 

ه ، كان  (3) الُحنَْيفيُّ  األَْنَصاِري ُحنَْيفِ  عبُد الرحمِن بُن عبِد العَِزيِز بِن عبِد هللا بِن ُعثَْماَن بنِ وَ  ِه ، وقد تَقدَّم ِذْكُر َجّدِ ّمِ ، نُِسَب إلى َجّدِ ، بالضَّ

يَرةِ ، ذَكره ابُن َسْعد في الطَّبَقات ، تُُوفَِّي سنة   [.وهو ابن بضع وسبعين سنة] 162َضِريًرا َعاِلماً بالّسِ

ينََوِريُّ : ُمَؤلِّ  َحنِيفَةَ  أبووَ   ، َرَوى عن ُشعبَةَ. َحنِيفَةَ  ُف كتاِب النَّبَاِت ، َمْشُهوٌر. وعبُد الواِرث بُن أَبيالّدِ

ْهُط ، وهو : اْلَحْوفُ  : [حوف] ْبيَاُن ، الرَّ  .أَْحَوافٌ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوالَجْمُع : ِجْلٌد يَُشقُّ َكَهْيئَِة اإِلَزاِر ، تَْلبََسهُ اْلُحيَُّض والّصِ

 ِديٌم أَْحَمُر يُقَدَّ أَْمثَاَل السُّيُوِر ، ثم يُْجعَُل َعلَى السُّيُوِر َشْذٌر تَْلبَُسهُ اْلَجاِريَةُ فَْوَق ثيَابِها.أَ  هو أَو

ةً : هو الِوثُْر ، وهو : أو  أَو ِشْبٌر ، ُسيُوراً ، َعْرَض السَّْيِر أَْربَُع أََصابَِع ،نُْقبَةٌ ِمن أََدٍم تُقَدُّ  ِجْلٌد يُقَدُّ ُسيُوًرا ، قَالَهُ ابُن األَْعَراِبّيِ ، وقال َمرَّ

ِغيَرةُ قَْبَل إِْدَراِكَها ، ْهُط نَْجِديَّةٌ ، تَْلبَُسَها الصَّ َجنِي »:  عنهاهللارضيفي حديِث عائشةَ و َوتَْلبَُسَها أَيضاً وهي حائٌض ، ِحَجاِزيَّةٌ ، وهي الرَّ تََزوَّ

ْيِن له. «َحْوفٌ  َوَعلَيَّ  وسلمعليههللاصلىرسوُل هللا   قال ابُن األَثِيِر : وهي البَقيَرةُ ، وهي ثَْوٌب ال ُكمَّ

 أَْنَشد ابُن األَْعَرابِّيِ :وَ 

وحِف  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــنـ ال ٍن كــــــــــــــــــَ ًة َذات هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ارِي  جــــــــــــــــــَ

رُتُُه      ٍم َتســـــــــــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــَ وحفِ مـــــــــــــــــــــُ َ  حبـــــــــــــــــــــِ

  

َتيِن َأِشيُم ِفيِه َعوحيف  اي لَيـح

ّي لشاِعٍر :أَْنَشَد ابُن وَ   بَّرِ

ا  هــــــــــــَ زِيــــــــــــنـــــــــــــُ اَط تــــــــــــَ طــــــــــــَ َ الــــــــــــلــــــــــــِّ اح لــــــــــــ  َواٍر حيــــــــــــَُ  جــــــــــــَ

ُح      رَائـــــــــــِ َوافٍ شـــــــــــــــــــــــــَ رحفِ  َأحـــــــــــح َن اأَلَدِم الصـــــــــــــــــــــــــِّ  مـــــــــــِ

  
ْحِر ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. الَحْوفِ  تَْرَكُب به الَمرأَةُ على البِعيِر ، بلُغَِة أَْهلِ  َكاْلَهْوَدجِ ، ولَْيَس بِِه ، ِمن َمَراِكِب النِّساءِ  ءٌ َشيْ  : الَحْوفُ و  وأَْهِل الّشِ
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 ، كذا في ِعدَّةِ نَُسخِ ِمن كتاِب اللَّْيِث بالقَاِف الَمْفتُوَحة وبالياِء التَّْحتِيَِّة الُمثَنَّاةِ. األَْحَوافُ  في بعِض اللُّغَاِت ، والَجْمُع : اْلقَْريَةُ  : الَحْوفُ و قال :

َدةٌ ، كذا في نَُسخِ التَّْهِذيِب بَخّطِ األَْزَهِرّيِ بَكْسِر القاِف ، وال أَو اْلِقْربَةُ   ، ولم يْذُكْرهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وال ابُن فَاِرٍس. (4)باُء ُمَوحَّ

__________________ 
 ( األساس ونسبه للبعيث.1)
حنيفة الرقاشـــي صـــحايب. و ا شـــخصـــان كما . و ذمي صـــحبة ا وفيه أيضـــاً : .. ( كذا ا ابألصـــر ا والذي يف أســـد الغابة : حنيفة أبو حذمي2)

 يفهم من قوله : صحابيان.
 والزايدة التالية عن اللباب.« ا نفي»( عن اللباب البن األثري ا وابألصر 3)
ت يف ابلباء يف أّي من نســــــــــــخه املخطوطة. وقد ذكر ايقو « القربة»ابلياء ا ومل يشــــــــــــر  ققه إىل ذكر « القرية»( الذي يف التهذيب املطبوع : 4)
 أنه الِقرحبة ضبطه من خرت أيب منصور األزهري ا كاألصر.« ا وف»
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 وَضبََطهُ الحافُظ بالَخاِء الُمْعَجَمِة. د ، بِعَُماَن ، : الَحْوفُ و

ً و ونََها تَُجاهَ بُْلبَْيسَ  َشْرقِيَّةٌ ، نَاِحيَةٌ  أيضا َس ، وقد نُِسَب إِليها َجَماَعةٌ ِمن أَْهِل الَحِديِث ، منهم : وَمِدينَتَُها قََصبَةُ بُْلبَيْ  الَحْوفَ  َجِميُع ِريِفَها يَُسمُّ

ُر ،  الَحْوفيَّ  ، وأَبو الحسن عليُّ بُن إِبراِهيَم بِن سِعيِد بِن يُوُسفَ  (1)َخلَُف بُن أَْحمَد البَْصِريَّ ، عن القاِضي أَبي الحسِن الَحلَبِّي  النَّْحِويُّ الُمفَّسِ

 .430تُُوفَِّي سنة 

 ، بتَْخِفيِف الفَاِء ، كما في العُبَاِب ، ويُْرَوى بتَْشِديِدَها ، وقد أََشْرنَا إليه آنِفاً. َحافٌ  الواِحدُ  : ِعْرقَاِن أَْخَضَراِن تَْحَت اللَِّسانِ  اْلَحافانِ و

 : (2)ْمَرةَ وناِحيَتَاهُ ، قال َضْمَرةُ بُن ضَ  َجانِبَاهُ ، ٍء :ِمن ُكّلِ شي اْلَواِدي وَغْيِرهِ  َحافَتَاو

عــــــــاً وَ  ــــــــِ ل ــــــــح َوي َت طــــــــُ عــــــــح ــــــــَ ل ا طــــــــَ رحاًب مــــــــَ َت حــــــــَ ــــــــح ن وح كــــــــُ ــــــــَ  ل

هُ ال وَ      ـــــــــــــَ ف وح ا حـــــــــــــَ َرمـــــــــــــَ َرمـــــــــــــح يســـــــــــــــــــــــــــًا عـــــــــــــَ  َأال  مخـــــــــــــَِ

  
فِ  َحافَتاهُ  إَِذا أَنَا بِنَْهرٍ »في حديِث الَكْوثَِر : وَ   ، وقال أَُحْيَحةُ بُن الُجاَلحِ : «قِبَاُب الدُّّرِ الُمَجوَّ

ارِِه مـــــــــــــــــــُ  طـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح ُر يف أَق زحخـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ِدٌف يـ  غـــــــــــــــــــح

فُ      رحيــــــــــــــــَ وُع والــــــــــــــــغــــــــــــــــِ ِه الشــــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــيــــــــــــــــح افــــــــــــــــَ  حبــــــــــــــــَ

  
دَّةُ  اْلَحافةُ و .«الطَِّريقِ  بَِحافَاتِ  َعلَْيكَ »الحديُث :  َومنه ، َحافاتٌ  ج : التي  في الُكْدِس : ِمْن الدََّوائِِس  الَحافَةُ و في العَْيِش ، أَْيضاً : اْلَحاَجةُ والّشِ

 قال اْمُرُؤ القَْيِس : بِاَل اَلٍم : ع ، ، َحافَةُ و أَْكثَُرَها َدَوَرانًا.تَُكوُن في الطََّرِف ، وهي 

ٍ  وَ  يـــــــــــــح ن  عـــــــــــــلـــــــــــــَ  ُأســـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــُ تــــــــــــــُ  لـــــــــــــو َوافـــــــــــــقـــــــــــــح

ةَ وَ      افــــــــــــــــــَ (3)ِإذح َوَردحَن بــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا ُوُرودًا  حــــــــــــــــــَ
 

  
.نَقَلَهُ  كُكنَاَسٍة : ما يَْبقى ِمن َوَرِق اْلقَّتِ على األَْرِض بَْعَد ما يُْحَملُ  اْلُحَوافَةُ و اَغانِيُّ ً و الصَّ فهُ تَْحِويفا  أي : الجانِب. ، اْلَحافَةِ  َجعَلَهُ علَى : َحوَّ

فَ و  .َحافاتِهِ  كأَنَّهُ أََخذَ  اْستََداَر بِِه ، إذا اْلَوْسِميُّ اْلَمَكاَن : َحوَّ

فُ  َطاُعونٌ  َمْوتٌ  ُسلَِّط َعلَْيِهمْ » : في اْلَحِديثِ و بَُها إِيَّاه ، أي : يُغَيُِّرَها َعِن التَُّوكُِّل ، األَثِيِر :، قال ابُن  «اْلقُلُوبَ  يَُحّوِ ويَْدُعوَها إِلَى  َويُنَّكِ

 َوبه َجَزَم أَبو ُعبَْيد. ، كيَقُوُل ، يَُحوفُ  ويُْرَوى : : نَاِحيَة الَمْوِضعِ وَجانِبِِه ، اْلَحافةِ  َوهو ِمن االْنتِقال واْلَهَرِب ِمْنهُ ،

فُ »أَنَّه يُْرَوى أَيضاً : قلُت : وقد تَقَدَّم   من التَّْحِريِف.« يَُحّرِ

ْفتُ و ْنتُهُ ، بالنُّوِن ، قال عبُد هللا بُن َعْجالَن النْهِديُّ : َء : تنَقَّْصتُهُ ،الشَّيْ  تََحوَّ ْفتُه ، بالَخاِء وتََخوَّ  نَقَلَهُ الجوَهِريُّ ، وكذلك تََخوَّ

و فَ  رِداً  حتــــــــــــَ كــــــــــــًا قــــــــــــَ ُر مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا َلمــــــــــــِ   الــــــــــــر حــــــــــــح
و فَ كــــــــمــــــــا      ُن  حتــــــــََ فــــــــَ ِة الســــــــــــــــــــــ  عــــــــَ ــــــــح بـ ــــــــ  وَد الــــــــنـ (4)عــــــــُ

 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : الناِحيَةُ والجانُب ، َواِويَّةٌ يائِيَّةٌ. الَحْوفُ 

فَ وَ   والخاُء لُغَةٌ فيه. َحافَتِهِ  ، وأََخَذهُ ِمن َحافَتُه َء : أََخذَ الشَّيْ  تََحوَّ

ً  ءَ الشَّيْ  َحافَ وَ  ً و ، َحافَتِهِ  : كان في َحْوفا  َزاَرهُ. : َحافَهُ َحْوفا

 السَِّفينِة ، كِمْحَراٍب : َحْرفَُها وَجانِبَُها ، ويُْرَوى بالنُّوِن والِجيِم. ِميَحافُ وَ 

َر حديُث عائشة السَّابُِق. الَحْوفُ وَ   ، ِشدَّةُ العَْيِش ، وبه فُّسِ

حاحِ ، وقيل : هو الَمْيُل في الُحْكِم ، وهو يَِحيفُ  َعلَيه ، َحافَ  َوقد  ،: اْلَجْوُر والظُّْلمُ  اْلَحْيفُ  : [حيف]  .َحائِفٌ  : أي َجاَر ، كما في الّصِ

 أي : يَُجوَر. (5) (َأْم َُياُفوَن َأْن َيَِيَف هللاُ َعَلْيِهْم َوَرُسولُهُ )في التَّْنِزيِل العَِزيِز : وَ 

__________________ 
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 .«اجلل »املطبوعة الكويتية وابألصر ( عن 1)
 حوف الوادي حرفه وانحيته مث ذكر البيت وقا  : ويرو  جوفه وجّوهوَ  قوله : ضـــمرة بن ضـــمرة. عبارة اللســـان :»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 2)
.. 
 ( ديوانه ط بريوت برواية : وحاقة ا ويف شرحه : ُأسي  وحاقة موضعان.3)
 (.ا اشية)َونسبه لزهري. وانظر املطبوعة الكويتية « خوف»ونسبه البن مقبر ا ويف األساس « وفخ»( البيت يف اللسان 4)
 .50( سورة النور اآية 5)
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 ، أي : في َمْيِلك َمعَهُ ِلَشَرفِِه. «َحْيِفكِ  في َشِريفٌ  يَْطَمعُ  الَ »:  عنههللارضيفي حديث ُعَمَر و

النَّاِحِل : أَن يكوَن للرجِل أَْواَلٌد ، فيُْعِطي  َحْيفُ و النَّاِحِل ما يَُردُّ ِمن َجنَِف الُموِصي ، َحْيفِ   : يَُردُّ ِمنفي التَّْهِذيِب : قال بعُض الفُقََهاءِ وَ 

َل بعَضُهم علَى بعٍض فقد َي بَْينَُهْم فإِذا فَضَّ  .َحافَ  بَْعضاً ُدوَن بَْعٍض ، وقد أُِمَر بأَْن يَُسّوِ

، َوالعُبَاِب ، وهو قَْوُل  (1)هكذا في سائِر النَُّسخِ ، َوَصَوابُه : اْلَهاُم الذََّكُر ، بغيِر َواٍو ، كما هو نَصُّ اللَِّساِن  ذََّكُر ،اْلَهاُم ، وال  :الَحْيفُ و

 ُكَراعٍ ، ونَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد أَيضاً هكذا.

 .ُحيُوفٌ  عن ابِن َعبَّاٍد ، والَجْمُع : َحدُّ اْلَحَجِر ، : الَحْيفُ و

 عن ابِن َعبَّاٍد ، فكأَنَّه َحافَُهَما. : لم يُِصْبُهَما اْلَمَطُر ، َحْيفاءُ  ، وأَْرضٌ  أُْحيَفُ  بَلَدٌ  يقال :و

 .(2) ُحيُفٌ وَ  ، اْلَحافَةِ  بَمْنِزلَةِ  ِمَن اْلَجبَِل : اْلَحائِفُ و

 هكذا في النَُّسِخ بِالَحاِء الُمْهَملَِة ، َوهو َغلٌَط ، َصَوابُه بالِجيِم ، كما هو نَصُّ اللَّْيِث. اْلَحاِئُر ، : الَحائِفُ و

 كُسكٍَّر. ، ُحيَّفٌ  ، َحافَةٌ  ج :و قال :

 قِيقٍَة وقِيٍَق. ِمثَاُل : َكِعنَبٍ  ، ِحيَفٌ  ْسِر : النَّاِحيَةُ ، ج :: بِالكَ  اْلِحيفَةُ و

َهاُم واْلِقِسيُّ ، علَى َخَشبَةٌ  : الِحيفَةُ و يَتْ  ِمثَاِل نِْصِف قََصبٍَة ، في َظْهِرَها قََصبَةٌ ، تُْبَرى بَِها الّسِ ما يَِزيُد  تَِحيفُ  ألَنََّها ِحيفَةً  َوهي الطِريَدةُ ، ُسّمِ

 ، فتَْنقُُصه.

اَغانِيُّ : ويُْمِكُن أَْن َوإذا كان ِمن  اْلِخْرقَةُ التي يُْرقَُع بها َذْيُل القَِميِص ِمن َخْلُف ، : الِحيفَةُ و قُدَّاُم ، فهو ِكيفَةٌ ، قالهُ أَبو َعْمٍرو ، قال الصَّ

 َواِويَّةً اْنقَلَبَت الواُو ياًء لَكْسرةِ ما قَْبلَها. الِحيفَةُ [ (3)تَُكوَن ]

ةِ ، ويُقَال بالِجيِم علَى َطِريق الحاّجِ ِمن البَْصرَ  ، كِكتَاٍب : ماٌء بْين َمكَّةَ واْلبَْصَرةِ ، اْلِحيَافِ  ذُوو
قاعِ : (4)  ، قال ابُن الّرِ

افِ إىل ِذي  يــــــــــــَ ِه الــــــــــــيــــــــــــوَم اَنزٌِ   ا ــــــــــــِ  مــــــــــــا بــــــــــــِ

رُ وَ      جـــــــــِّ هـــــــــَ ِويـــــــــٌر مـــــــــُ ٌت طـــــــــَ بـــــــــح ذح ســـــــــــــــــــــــَ ر  مـــــــــُ  مـــــــــا حـــــــــُ

  
ْفتُهُ ، وقد  نََواِحيِه ، ِمن ، أْي ، ِحيَِفهِ  تَنَقَّْصتُهُ ِمن أي : تََحيَّْفتُهُ و  تَقَدَّم.َوكذِلك تََحوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

تَْيِن : أي جائُِروَن ، َجْمعُ  ُحيُفٌ  قَْومٌ   .َحاِئفٍ  ، بَضمَّ

 ْمعُ : جَ  ِحيَفٌ و على غيِر قِيَاٍس ، الحافةِ  ، وفَسََّرهُ بالنََّواِحي اْستَْطَراداً ، ولم يَْضبِِط الَحْرَف ، وهو بالَكْسِر : َجْمعُ  الِحيفَ  ذَكر الُمَصنِّفوَ 

 ، أي نََواِحيَها. ِحيِفَها علَى القياِس ، وفي كالِم ابِن األَْعَرابِّيِ : تََرى َسَواَد الماِء في الَحافَةِ 

احِ : الَحَوافيوَ  ِرمَّ  ، في قَْوِل الّطِ

وحٍم  ـــــــــــــَ رِّ يـ كـــــــــــــُ ـــــــــــــِ اُة ب مـــــــــــــَ كـــــــــــــُ ـــــــــــــح ا ال هـــــــــــــَ ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــ  نـ   ـــــــــــــََ

رِّ      مــــــــــــــَ ِ   ــــــــــــــُح مــــــــــــــح رِيــــــــــــــِ  الشـــــــــــــــــــــــــــ  َوايفمــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــَح

  
 ، وهو نَاِدٌر َعِزيٌز ، كما َجَمعُوا َحاَجةً َعلَى : َحَوائَِج. َحافَةٍ  ، َجْمعِ  الَحَواِئفِ  َمْقلُوٌب عن

 ، بين الَمِدينَِة وتَبُوك ، ويُْرَوى بالِجيِم ، وقد تقدَّم. وسلمعليههللاصلى، بالَكْسِر : ِمن َمساِجِد النبّيِ  الِحيفَةِ  َذاتُ وَ 

ُجُل العاِجُز ، الذي ال يُِصيُب في َحاَجتِِه. : َحائِفٌ  َسْهمٌ وَ   ماِئٌل عن القَْصِد ، وقد يَُشبَّهُ به الرَّ

يَِر ، َوقال بعٌض بأَنَّهُ تَْصِحيُف الَحتِْف ، بالتَّاِء. وسلمعليههللاصلى: من ُسيُوِف النَّبِّيِ  الَحْيفُ وَ   ، كذا َحقَّقَهُ أَْهُل الّسِ

ِحيُح أنَّ ُكالًّ منهما َصواٌب ، وليس أََحُدهما بتَْصِحيِف اآلَخِر.قال شيُخنَا :   الصَّ
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 فصل اخلاءِ 
 مع الفاءِ 

 أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاحب اللَِّساِن ، َختَْرفَهُ  : [خترف]

__________________ 
 ( يف اللسان ط دار املعارف : اهلام والذكر. كاألصر.1)
ووردت « ومجعه ُحُيف»ويف املطبوعة الكويتية عن العباب : « قوله : وحيف ا هكذا يف النســــــــــــخ الجي أبيدينا»ة : ( هبامش املطبوعة املصــــــــــــري2)

 اللفظة ُحُيف مجعاً  ائف يف اللسان وسيذكره الشارح يف املستدركات.
 ( زايدة عن هامش التكملة ا نقال عن التاج.3)
 يسار طري  ا اج من الكوفة.( وقيده ايقوت ابجليم أيضاً وابلكسر : ماء عل  4)
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ََفهُ  يـَُقا  : َضَربَُه فـََقَطَعُه ا وقا  ابُن ُدَريحٍد : أي  إذا َقَطَض َأعحَضاَءُه. ابلس يحِف : َخرتح
ّمِ وُسُكوِن التَّاِء الفَ  ، كقُْنفٍُذ ، الُخْنتُفُ   :[خنتف] ْوقِيَِّة هكذا في سائِر النَُّسخِ ، َوهو َغلٌَط ، وقد أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، والصَّواُب : الُختُْف بالضَّ

(1) 

ّمِ ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، واللَِّساِن ، والتَّْكِملَِة ،  السََّذاُب ، هو ، قال ابُن ُدَرْيٍد في الَجْمَهَرةِ : فيما َزَعُموا ، لُغَةٌ يََمانِيّةٌ ، وهكذا َضبََطهُ بالضَّ

ه : ثَْعلٌَب عن ابِن األَْعَرابِّيِ : الُخْفُت ، بَضّمِ الخاِء وُسُكوِن الفاءِ  (2)« خ ف ت»والذي َذَكَرهُ األَْزَهِريُّ في تركيب  السََّذاُب وهو   :، ما نَصُّ

ينََوِريُّ في كتاِب النَّبَاِت. (3)الفَْيَجُل ، والفَْيَجُن   ، ولم يَْذُكْرهُ الّدِ

لجيِم على أَْهَملَُهَما الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هما لُغَتَاِن في الَجْخِف َوالَجِخيِف ، بتَْقِديِم ا ، كأَِميٍر ، اْلَخِجيفُ و بالفَتْحِ ، اْلَخْجفُ  : [خجف]

 كِصَحافٍ  ، ِخَجافُ  : الَخِجيفَةِ  أي َجْمعُ  أَيضاً : اْلقَِضيُف ، وهي بَِهاٍء ، ج ، الَخِجيفُ و مع الِكْبِر ، قال : اْلِخفَّةُ َوالطَّيشُ  الخاِء ، وهما :

َواُب تَْقِديُم اْلِجيِم ، َوَصِحيفٍَة ، ٍء ِمن كالِم العََرِب ِلغَْيِر اللَّْيِث ، وفي في شيْ ـ  الخاُء قبَل الجيمِ  ـ الَخِجيفَ  قال األَْزَهِريُّ : لْم أَْسَمعْ  أَو الصَّ

 انتهى. .(4)الجيُم قبَل الخاِء « ج خ ف»العُبَاِب : الذي ذََكَرهُ األَْزَهِريُّ عن اللَّْيِث هو في تركيب 

ه : وحَكى األَْزَهِريُّ في هذا التركيب ِحَكايةً عن اللَّْيِث لم يْذُكِر اللَّْيُث في هذا التركيب َشْيئا ، ولم يذكِر اللُّغَتَْيِن ، والوَ  ذي في التَّْكِملَِة ما نَصُّ

، « ج خ ف»، َوَوَجْدتُه في كتاِب اللَّْيث في تركيب  (5): قَِضيٌف  َخِجيفٌ  ، وَرُجل الخَجافُ  ، وُهنَّ  (5): الَمْرأَةُ القَِضيفَةُ  الَخِجيفَةُ و ، قال :

 اِء. انتهى.الِجيُم قبَل الخَ 

ْل.  ففي الِعبَاَرتَْين ُمَخالَفَةٌ ظاِهَرةٌ ، فتَأَمَّ

، كما  (6): َصاِحُب تََكبٍُّر وَضَجٍر  ُخَجافٌ  ، كما في العُبَاِب ، وُغالمٌ  َخِجيفَتَهُ  : التََّكبُُّر ، يُقَال : ما يََدُع فاُلنٌ  الَخِجيفَةُ  * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 َحَكاهُ يعقوُب ، كما في اللَِّساِن.

أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ علَى َعادتِِه  هكذا هو َمْكتُوٌب باألَْحَمِر ، مع أنَّ الَجْوَهِريَّ ذَكَره هنا ، ولذا لم يَقُْل صاِحُب التَّْكِملَِة هنا : ، اْلَخْدفُ  : [خدف]

ا لم يْذُكر في هذا التركيِب غيرَ ، وكأَنَّ الجَ  َشْيئًا ، َجعَلَهُ ُمْهَمالً عنَده ، وجعَل  الَخْدفِ  ، ولم يَْذُكْر من َمعانِي ِخْنِدفو ، الَخْنَدفَةِ  ْوَهِريَّ لمَّ

ح ِخْنَدفَ و ، الَخْنَدفَةِ  نُونَ  ، وهو االْختِالُس ،  الَخْدفِ  ُمْشتَقٌّ ِمن الخْنَدفَةَ  بأَنَّ  ، أَْصِليَّةً ، وهذا غريٌب ِمن الُمَصنِّف ، فإِنَّ ابَن األَْعَرابِي َصرَّ

 ثاُلثِيَّةٌ ، فاألَْولَى َكتْبُه بالسَّواِد ، فإِنَّهُ ليس بُمْهَمٍل عنَد الَجْوَهِري ، َوسيأتي البحُث فيما بَْعُد. فالَخْنَدفَةُ  قال ابُن ِسيَده : فإْن َصحَّ ذلك

 .(7)َوفي اللَساِن : الُخَطا  ُسْرَعةُ اْلَمْشيِ وتَقَاُرُب اْلَخْطِو ،  :الَخْدفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :

ُجُل : إذا أَْسَرَع ، وِمن هنا قال الَجْوَهِريُّ في هذا التَّْرِكيِب : َخْنَدفَ  قلُت : ومنه قَْولُهم : يَتْ  الَخْنَدفَةُ  الرَّ ـ  زَعُمواـ  ، كالَهْرَولَِة ، ومنه ُسّمِ

 ِتي.، كما سيأْ  ِخْنِدفَ 

ْل. ُسكَّاُن السَِّفينَِة ، : الَخْدفُ و  عن أَبي َعْمٍرو ، هكذا في العُبَاِب ، والذي في اللَساِن ، والتَّْكِملَِة : الذي للسَِّفينَِة ، فتأَمَّ

ً  ، يَْخِدفُ  فاُلٌن في الَخْصِب ، َخَدفَ و  َوتََوسََّع. تَنَعََّم ، : إذا َخْدفا

اَغانِيُّ ، وقد تَقدَّم عن ابي الِمْقَداِم السُّلَِمي أَنَّه : السََّماُء بِالثَّْلجِ : َرَمْت بِه ، َخَدفتِ و َجَدفَْت ، بالِجيِم والدَّاِل ، والذَّاُل لُغَةٌ فيه ،  هكذا نَقَلَهُ الصَّ

اَغانِّيِ ، فتَنَبَّْه لذلك.  فإَِذْن الخاُء تْصِحيٌف ِمن الصَّ

تَه ، واْمتََشنَهَ : إذا ، اْختََدفَهُ و ِبّيِ : اْمتَعََدهُ ، واْمتَشقَهُ ،قال ابُن األْعَراو اْختَلََسهُ  : اْختََدفَه َونُِقَل عن غيِرِه : اْختََطفَه ، َواْختََواهُ واْختَاتَهُ ، وتََخوَّ

 هو االْختِالس ، فإَِذن ، وقال : َخَدفَ  ُمْشتَقًّا ِمنْ  ِخْنَدفَةَ  َوسيأْتِي أنَّ ابَن األَْعَرابِّيِ َجعَلَ  ،

__________________ 
 ( كما يف التكملة ا نقاًل عن ابن دريد ا واللسان.1)
 .306/  7( انظر التهذيب 2)
 ( يف القاموس : والفيجن : السذاب ويف التاج وتبد  نونه الماً ا وقا  ابن دريد : وال أحسبها عربية صحيحة.3)
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/  7أي من هذه املعاين عن الليث والذي ذكره األزهري عنه هو يف مادة خجف « جخف» 67/  7( كذا ابألصــــــــــــــر ومل يرد يف التهذيب 4)
66. 
 ( الذي يف التكملة ابلصاد املهملة ا واملثبت كرواية التهذيب.5)
 ( يف اللسان : وفخر.6)
 ( يف اللسان : مشي فيه سرعة وتقارب ُخًط .7)
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َتَدفَ و  الَقوحالن البن اأَلعحرَايبِ ا فاً   الثـ وحَب. َقَطَعُه ا اخح . ا كَخَدَفُه َلحِدفُُه َخدح  وهذا عن ابِن اأَلعحرَايبِّ
 بالَكْسِر ، وهي الِكَسُف أَْيضاً ، قَالَهُ أَبو عمٍرو. ِخْدفَةٌ  َواِحَدتَُها قَْبَل أَن يَُؤلََّف ، ، كِعنٍَب ِخَرُق اْلقَِميِص  اْلِخَدفُ و

 يه :* ومّما يُْستَْدَرُك َعلَ 

 َء : قََطْعتُه ، كما في اللَِّساِن ، وهو قَْوُل ابِن األَْعَرابّيِ ، وكذلك الخْذُف ، كما سيأْتي.الشَّيْ  َخَدْفتُ 

 ِء.، بالكسِر : الِقْطعَةُ ِمن الَشيْ  الِخْدفَةُ وَ 

 ِمن النَّاِس : أي َجَماَعٍة. َخْدفَةٍ  يُقَال : ُكنَّا فيوَ 

 ِمن اللَّْيِل : أي َساَعةٌ منه ، كما في العُبَاِب. ِخْدفَةٌ وَ 

بِيُّ بَِخْيٍط في يََدْيهِ كعُصفُوٍر َشيْ  اْلُخْذُروفُ   :[خذرف] ُرهُ الصَّ  قال اْمُرُؤ القَْيِس ، يَِصُف فََرسا : ، فَيُْسَمُع له َدِويٌّ ، (1) ٌء يَُدّوِ

ــــــــــــــــــٍر  ُروفِ َدرِي ذح ر ُه  خمــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِد أَم ي ــــــــــــــــــِ َول ــــــــــــــــــح  ال

ِر      َوصــــــــــــــــــــــــ  رٍت مــــــــــُ يــــــــــح َ ِه خبــــــــــِ يــــــــــح فــــــــــ  ُض كــــــــــَ ابــــــــــُ تــــــــــَ (2)تـــــــــــَ
 

  
 قال ُعَمْيُر بُن الَجْعِد بِن القَْهِد :وَ 

ُه وَ  تـــــــــــُ لـــــــــــح ي خـــــــــــِ صـــــــــــــــــــــــــًا أَمـــــــــــامـــــــــــِ خح  إذا أََر  شـــــــــــــــــــــــــَ

ِة      لــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ُت كــــــــــــمــــــــــــَ لــــــــــــح اًل فــــــــــــمــــــــــــِ ُروفِ َرجــــــــــــُ ذح  اخلــــــــــــُ

  
َداَر ، وَسِمْعَت له َحِفيفاً ، يَْلعَُب به  (3)ٌد ، أو قََصبَةٌ َمْشقُوفةٌ ، يُْفَرُض في َوَسِطه ، ثم يَُشدُّ بَِخْيٍط ، فإِذا ُمدَّ : ُعَويْ  الُخْذُروفُ  قال اللَّْيُث :وَ 

اَرة ، وبه يُوَصُف الفََرُس ِلِخفَِّة ُسْرَعتِِه. ى الَخرَّ ْبيَاُن ، ويَُسمَّ  الّصِ

 َوقال غيُره : هو السَِّريُع الَمْشيِ. ِه ،السَِّريُع في َجْريِ  : الُخْذُروفُ و قال :

ِمُع في السََّحاِب اْلُمْنقَِطُع ِمْنهُ   :الُخْذُروفُ و بِِل اْلُمْنقَِطُع َعْنَها ، واْلبَْرُق الالَّ ِطيٌن يُْعَجُن ، ويُْعَمُل   :الُخْذُروفُ  قال غيره :و ، (4) القَِطيُع ِمن اإْلِ

ْبيَاُن ، وُكلُّ َشيْ َشبِيهاً بالسُّكَِّر ،  ِة : ُخْذُروفٌ  فهو ءٍ ٍء ُمْنتَِشٍر ِمن َشيْ يَْلعَُب به الّصِ مَّ  ، كما في اللِّساِن ، والعُبَاِب ، قال ذُو الرُّ

ه  ىت  كـــــــــبَنـــــــــ  رحَو حـــــــــَ َ
َن املـــــــــ خـــــــــح عـــــــــَ  وارحَتضـــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

ـــــــــفُ      َذارِي كِ  خـــــــــَ ـــــــــِ َائ ـــــــــرت  اِم ال عـــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــنـ ِ  ال ـــــــــح ي ـــــــــَ نح قـ  مـــــــــِ

  
اْلَهْوَدجِ : َسقَائُِف  َخَذاِريفُ  قال ابُن َعبّاٍد :و كما في العُبَاِب ، ، كاْلُخْذُروفِ  ، أْي : قَِطعاً ، ُكلُّ قِْطعَةٍ  َخَذاِريفَ  تََرَكِت السُّيُوُف رأَسهُ  يُقَاُل :وَ 

 .(5) يَُربَُّع بَِها اْلَهوَدجُ 

ْيِف يَبَِس ، (6) ، بِاْلَكْسِر : نَبَاٌت ِرْبِعيٌّ  اْلِخْذَرافُ  ُث :قال اللَّيْ و لهُ ُوَرْيقَةٌ صغيَرةٌ  أَو َضْرٌب ِمن الَحْمِض ، الَواِحدةُ بَهاٍء ، ، إَِذا أََحسَّ بِالصَّ

َراعِ ، قَالَهُ أَبو َحنِيفَةَ ، وأَْنَشَد :  يَْرتَِفُع قَْدَر الّذِ

اٌه أبَرح  بـــــــــــــــَ ُم َأشـــــــــــــــــــــــــــــح َوائـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ٍة تـ رِيضـــــــــــــــــــــــــــــَ  ٍض مـــــــــــــــَ

َن      ذح لـــــــــــــُ رَافِ يــــــــــــــَ ذح رحبِ  خبـــــــــــــِِ غـــــــــــــَ اِن واِبلـــــــــــــح تـــــــــــــَ مـــــــــــــِ  الـــــــــــــح

  
بَهُ األَْزَهِريُّ ، وأَْنَكَر ما قَالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ :وَ   َصوَّ

ا  هـــــــــــــَ اهـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ي رحَد مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ دًا وبـ َرتح جنـــــــــــــَح ذَكـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــَ  فـ

يـــــــــــــِص و وَ      َمصـــــــــــــــــــــــــــِ َت ا ـــــــــــــَ ابـــــــــــــِ نـــــــــــــَ رَافِ مـــــــــــــَ ذح  اخلـــــــــــــِح

  
ِة : َخْذَرفَتِ  يُقَال : أَْسَرَع ، : َخْذَرَف َخْذَرفَةً و مَّ  األَتَاُن : أي أَْسَرَعْت ، وَرَمْت بقََوائِِمَها ، قال ذُو الرُّ

ُه  لــــــــَ ثـــــــــح َن مــــــــِ خــــــــح رِيــــــــَب َواضــــــــــــــــــــــَ قــــــــح َخ الــــــــتـــــــــ   إذا واضــــــــــــــــــــــَ

ا وَ      حــــــــن ح  ســــــــــــــــــــــَ تح ِإنح ســــــــــــــــــــــَ َرفــــــــَ ذح ارِِع  خــــــــَ (7)اِبأَلكــــــــَ
 

  
 نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد. ،اإِلنَاَء : َمألَهُ  َخْذَرفَ و
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 : (8)قال ابُن ُمْقبٍَل يَِصُف بَقََرةً  السَّْيَف : َحدََّدهُ ، َخْذَرفَ و

اَلٍف  زَامـــــــــــــــَ  أَب ـــــــــــــــح رِي اخلـــــــــــــــُ ذح ـــــــــــــــُ ةٍ ت ـــــــــــــــَ َرف ذح  خمـــــــــــــــَُ

ـــــــــــــــرُ      ي ـــــــــــــــِ ل َن حتـــــــــــــــَح عـــــــــــــــح ـــــــــــــــ  ن  إذا َوقـ هـــــــــــــــُ وعـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ  ُوق

  
 قََطَع أَْطَرافَهُ. إذا فاَُلنًا بِالسَّْيِف : َخْذَرفَ و

 اإِلبُِل َرَمِت اْلَحَصى بأَْخفَافَِها َخْذَرفَتِ  قال بعُضُهْم :و

__________________ 
 .«كالصحاح»واألصر « يف يده»( اللسان : 1)
 ( ديوانه برواية : تقّلب.2)
 ( يف اللسان : فإذا أُِمر  داَر.3)
 ( يف التكملة : منها.4)
 واملثبت كالتكملة.« اهلوادج»( يف القاموس : 5)
 .«ربيعي»( األصر والتهذيب ويف اللسان 6)
 .«إذا وضخ» ويف التكملة : 365واملثبت عن الديوان ص « إذا وضح»( ابألصر : 7)
«  ــــمر وحرره ا هتذري اخلزامي اخل هكذا يف مجيض النسخ الجي أبيدينا و  قوله : يصف مقربة :»وهبامش املطبوعة املصرية : « مقربة»( ابألصر 8)

 وما أثبت عن املطبوعة الكويتية نقاًل عن العباب.
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رٌِ  الَقيحِسي  :و  ُسرحَعًة ا َرفـَتحهُ  قا  ُمدح َرَمتحُه : النـ َو  ا خَتَذح  .(1)ويف اللَِّساِن : وَرَحَلتح ِبِه  وَرَمتح ِبِه ا إذا َقَذفـَتحُه ا َوخَتَذح
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : اْستَِداَرةُ القََوائِِم. الَخْذَرفَةُ 

َحى العُْليَا. الُخْذُروفُ وَ  ّمِ : العُوُد الذي يُوَضُع في َخْرق الرَّ  ، بالضَّ

 : َطيَُّب الُخلُق. ُمتََخْذِرفٌ  َرُجلٌ وَ 

 : الِقْطعَةُ ِمن الثَّوب. الَخْذَرفَةُ وَ 

َق.وَ   تََحْذَرَف الثَّْوُب : تََخرَّ

ْرِب : َرْميَُك بَحَصاةٍ أو نََواةٍ أَو نَْحِوِهَما تَأُْخذُهُ بْيَن َسبَّابَتَْيَك ، ، اْلَخذُفُ  : [خذف] تَْرِمي به ، قَالَهُ  به ، أو بِمْخَذفٍَة ِمن َخَشبٍ  تَْخِذفُ  كالضَّ

نَّ ، »، وقال :  الَخْذفِ  عن وسلمعليههللاصلىقد نََهى رسوُل هللا و اللَّْيُث ، ْيُد ، وال يُْنَكى به العَُدوُّ ، ولِكنَّهُ يَْكِسُر الّسِ إِنَّه اَل يَُصاُد به الصَّ

 أي : ِصغَاًرا. «الَخْذفِ  َعلَْيُكْم بِِمثِْل َحَصى»في َحِديِث َرْميِ الِجَماِر : و «ويَْفقَأُ اْلعَْينَ 

 ، نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد. الَمَخاِذفُ  َوالَجْمُع : َرُن بِِه اْلِكنَانَةُ إلى اْلَجْعبَِة ،َكِمْنبٍَر : ُعَرى اْلِمْقَرِن ، تُقْ  ، الِمْخَذفُ و

 بَْيَن األََصابعِ. بَِها يُْخَذفُ  بَِهاٍء : َخَشبَةٌ  ، الِمْخَذفَةُ و

لم يَتُْرْك ِعيَسى ْبُن َمْريََم ، »الَحِديُث :  َومنه الِمْقاَلع ، ِمثْلُ التي يُوَضُع فيها الَحَجُر َويُْرَمى بها الطَّْيُر وغيُرَها ،  الِمْخَذفَةُ  قال ابُن َسيَده :و

 .«ِمْخَذفَةً و َعلَْيِهما وَعلَى نَبِيَّنَا الصَّالةُ والسَّاَلُم إِالَّ ِمْدَرَعةَ ُصوٍف ،

 قَلَهُ اللَّْيُث.ِمن الدََّواّبِ ، نَ كَصبُوٍر : السَِّريعَةُ السَّْيرِ  ، الَخذُوفُ و االْستُ  : الِمْخَذفَةُ و

تَُها ِمن األَْرِض ِسَمنًا ، ، وهي التي َخذُوفٌ  أَتَانٌ  ِمن الَمَجاِز :و اِعي يَِصُف ِعيراً وأُتُنَهُ  ُخذُفٌ  َوالَجْمُع : تْدنُو ُسرَّ ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، قال الرَّ

: 

ا  هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  يـ َوالــــــــــــــــــِ رَاِ  حــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــَ  اِبلــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  نـ

ُه      ـــــــــــــَ تح ل فـــــــــــــ  خـــــــــــــَ ُذفٌ فـــــــــــــَ ُر  خـــــــــــــَ مـــــــــــــ  (2)ضـــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
َمْخَشِريُّ : هي التي بَلََغ ِمن ِسَمنَِها أَنََّك لو  بَحصاةٍ لََساَخْت في َشْحِمها. َخَذْفتََها وقال الزَّ

 قال النَّابِغَةُ الذُّْبيَانِيُّ : التي ِمن ُسْرَعتَِها تَْرِمي اْلَحَصى ، : هي الَخذُوفُ  أو

ِه  ــــــــــــــِ د  ب َر شــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــر حــــــــــــــح َبن  ال ُذوفٌ كــــــــــــــَ  خــــــــــــــَ

وُن      ـــــــــــــــُ ن ٌة عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ اِدي وحاَنِت هـــــــــــــــَ َن اجلـــــــــــــــَح (3)مـــــــــــــــِ
 

  
َكةً : َضْرٌب ِمن َسْيٍر اإِلبِِل ، الَخَذفَانُ و  كما في العَْيِن ، والتَّْهِذيِب. ، ُمَحرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ِحِم ، َخْذفُ  ً  بها َخَذفَ و النُّْطفَِة : إِْلقَاُؤَها في َوَسِط الرَّ  : االْسُت. الَخذَّافَةُ و َط ،: َضرَ  يَْخِذُف َخْذفا

 بِبَْوِلِه : َرَمى به فَقَطَّعَهُ. َخَذفَ وَ 

 : التي تَْرفَُع ِرْجلَْيَها إِلَى ِشّقِ بَْطنَِها. الَخذُوفُ و : ُسْرَعةُ َسْيِر اإِلبِِل ، الَخْذفُ و : القَْطُع عن ُكَراعٍ ، الَخْذفُ وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 بالدَّْمعِ : أي أَْسَرَعتَا ، وهو َمَجاز ، كما في األََساِس. تََخاَذفَتَا َعْينَاهُ 

 القَْوِم. َخْرَشفَةَ  يُقَاُل : َسِمْعتُ  اْلَحَرَكةُ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو ، اْلَخْرَشفَةُ  : [خرشف]

 كالَحْرَشفَِة. اْختِالُط اْلَكاَلِم ، : الَخْرَشفَةُ  قال غيُره :و
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 بِاْلَكْسِر. كاْلِخْرَشافِ  ال يُْستََطاُع أَْن يُْمَشى فِيَها ، إِنََّما ِهَي كاألَْصَراِس ، التي األَْرُض اْلغَِليَظةُ من اْلَكذَّانِ  : الَخْرَشفَةُ  قال أَبو عمٍرو :و

اِسَخةٌ في تَْحتََها أَْحَساٌء َعْذبَةُ الماء ، عليها نَْخٌل بَْعٌل ، ُعُروقُه رَ  في ِرَماٍل َوْعثٍَة ، بالبَْيَضاِء ِمن بالِد بَنِي َجِذيَمةَ ، ، بِاْلَكْسِر : د ِخْرَشافٌ و

. تلك األَْحَساِء ، وذلك  بِِسيِف اْلَخّطِ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَيه :

ين : هو ما الُخُرْشنُفُ  ابِع وُسكوِن الّشِ لَْين والرَّ  ، بَضّمِ األَوَّ

__________________ 
 ويف بع  نسخه كاللسان.« وزحلت به»( يف التهذيب : 1)
 فيه.انظر ختر ه  106( ديوانه ص 2)
 برواية من اجلويّن. وفسر اخلذوف ابلسمينة. (صنعة ابن السكيت)( ديوانه 3)
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َقحرِيزِّي يف اخِلَطرِت ا قا  : وبه لُِّ 
ُنفِ  َي َخرت  يـََتَحج ُر مم ا يُوَقُد به عل  ِمَياِه اَ م اماِت ِمن اأَلزحاَبِ  ا نـََقَلُه امل َر. اخلُُرشح  مِبصح

 آلَن بالُخُرْنفُِش ، وقد أََشْرنَا إِليه في الشين الُمْعَجَمِة ، فَراِجْعهُ.قلُت : وهو الَمْعُروُف ا

ً  يَْخُرفُها ، الثَِّماَر ، َخَرفَ  : [خرف] ً و بالفَتْحِ ، ، َخْرفا ً و كَمْقعٍَد ، َمْخَرفا هكذا في النَُّسخِ ، َوالصَّواُب : َجنَاَها ، وفي  ، ويُْكَسُر : َجنَاهُ  َخَرافا

ً  النَّْخلَ  َخَرفَ  الُمْحَكِم ، ً و يَْخُرفُهُ َخْرفا  بُْسًرا كان أو ُرَطبَا. (1): لَْقُط النَّْخِل  االْختَِرافُ  وقال أَبو َحنِيفَةَ : كاْختََرفَهُ  : َصَرَمهُ ، واْجتَنَاهُ ، َخَرافا

ً  ، يَْخُرفُه فاُلنًا ، َخَرفَ  قال َشِمٌر :و َكةً. (2)هكذا بفَتْحِ التَّاِء وُسُكوِن الِميِم ، وفي بَْعِض األُُصوِل بالُمثَلَّثَِة  لَقََط له التَّْمَر ،  :َخْرفا  ُمَحرَّ

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقَيََّدهُ بعُضُهم ِمن النَّْخِل. كَمْرَحلٍَة : اْلبُْستَاُن ، ، الَمْخَرفَةُ و

رَ  ِمن أَيِِّهَما َشاَء ، يَْختَِرُف اْلُمْختَِرفُ  ْخلٍ ِسكَّةٌ بْين َصفَّْيِن ِمن نَ  : الَمْخَرفَةُ  قال َشِمٌر :و  ، عنههللارضيحديُث ثَْوباَن  أي يَْجتَنِي ، وبِِه فُّسِ

يَُحوُزهُ ِمن الثََّواِب كأَنَّهُ على أنَّ العائَد فيما  ، أي : َحتَّى يَْرِجعَ ـ  الَجنَّةِ  َمَخاِرفِ  ويُْرَوى :ـ  الَجنَّةِ  َمْخَرفَةِ  (3) علَى الَمِريِض  َعائِدُ »:  َرفَعَهُ 

 ثَِماَرَها ، قَالَهُ ابُن األَثِيِر. يَْختَِرفُ  نَْخِل الَجنَّةِ 

 قَاِعداً فيَمْن َعاَد َمِريضاً إِيَمانًا بِاهلل وَرُسولِه ، وتَْصِديقًا ِلِكتَابِِه ، كأَنََّما كاَن » : َرفَعَهُ  ، عنههللارضيقد ُرِوَي أَيضاً عن َعِلّيٍ و قلُت :

 .«الَجنَّةِ  ُخْرفَةِ  َعلَى»في أُْخَرى : وَ  ِمن ثَِماِرَها ، َمْخُروفٌ  أي : «في الَجنَّةِ  َخِريفٌ  َعائُِد اْلَمِريِض لَهُ »في ِرَوايٍَة أُْخَرى : و «الَجنَّةِ  ِخَرافِ 

ِحبُ   :الَمْخَرفَةُ و قال  .«النَّعَِم ، فَاتَّبَعُوا وال تَْبتَِدُعوا َمْخَرفَةِ  (4) َعلَى تََرْكتُُكمْ »:  نهعهللارضيقَْوُل ُعَمَر الَواِضُح ، ومنه الطَِّريُق الالَّ

ِة التي َكدَّتَْها النَّعَُم بأَْخفَافِها ، حتى َوَضَحْت  َواْستَبَانَْت ، وبه أَيضاً فَسََّر بعُضهم األْصَمِعيُّ : أَراد تََرْكتُُكْم علَى ِمْنَهاٍج َواِضحٍ ، كالَجادَّ

يِه ذلك إلى ُطُرقِها ، م ، َوالَمْعنَى : َعائُِد الَمِريِض علَى َطِريِق الَجنَِّة ، أي : يَُؤّدِ أي : في ِسكَِّة  ، كَمْقعٍَد فِيِهَما ، َكاْلَمْخَرفِ  الحديَث الُمتَقَّدِ

 النَّْخِل ، والطَِّريِق.

ل ا ، عنههللارضيحديُث أَبي قَتَاَدةَ  فِمن األَوَّ ً  به فاْبتَْعتُ  ، فبِْعتُهُ :  قال ، القَتِيلِ  َسلَبَ  وسلمعليههللاصلى هللا رسولُ  أَْعطاهُ  لمَّ ُل  َمْخَرفا ، فهو أَوَّ

َّْلتُه في اإِلْسالمِ  َّْلتُهُ ، ويُْرَوى : اْعتَقَْدتُهُ  وِرَوايَةُ الُمَوطَّأَ :« َماٍل تَأَث ُل َماٍل تَأَث ْوِض ، قال : وَمْعنَاه ، أي اتََّخْذُت من فإِنَّهُ ألَوَّ ه ُعْقَدةً ، كما في الرَّ

: نَْخلَةٌ واحدةٌ ، أو نََخالٌت يَِسيَرةٌ إلى َعَشَرةٍ ، فما  الَمْخَرفُ  : البُْستَاُن ِمن النَّْخِل ، هكذا فَسَُّروهُ ، وفَسَّره الَحْربِيُّ وأََجاَد في تَْفِسيِره ، فقَاَل :

ي هذا القَْوَل ما قَالَهُ أَبُو َحنِيفَةَ ِمن أنَّ فَْوَق ذلك فهو بُْستَاٌن أو َحِدي الرجُل  يَْختَِرفُها ، َوهي النَّْخلَةُ  الَمْخُروفَةِ  ِمثْلُ  الَمْخَرفَ  قَةٌ ، قال : ويُقَّوِ

 ِلنَْفِسه وِعيَاِلِه ، وأَْنَشَد :

َخاِرفِ ِمثحِر 
َ
 ِمن َجيحاَلَن أو َهَجرَا امل

ُجلُ : الق الَمْخَرفُ  في اللَِّساِن :وَ   ، وقيل : هي َجَماَعةُ النَّْخِل َما بَلَغَْت. للُخْرفَةِ  طعةُ الّصِغيَرةُ ِمن النَّْخِل ، ِسٌت أو َسْبٌع ، يَْشتَِريها الرَّ

ً  الَمْخَرفُ  قال ابُن األَثِيِر :وَ  َر أَيضا ً  إنَّ ِلي»حديُث أَبي َطْلَحةَ :  : اْلَحائُط ِمن النَّْخِل ، وبه فُّسِ فقَاَل « ، وإِنِّي قد َجعَْلتُه َصَدقَةً  َمْخَرفا

 .«اْجعَْلهُ في فُقََراِء قَْوِمكَ »:  وسلمعليههللاصلى

هُ : قال األَْصَمِعيُّ :« َعائِد اْلَمِريِض »قال أبو ُعبَْيٍد ، في تَْفِسيِر حِديِث : و إِنََّما  َجنَى النَّْخِل ، هو كَمْقعٍَد ، ، َمْخَرفٍ  : َجْمعُ  الَمَخاِرفُ  ما نَصُّ

يَ  ً  ُسّمِ  يُْجتَنَى. منه ، أي : (5) يُْخَرفُ  ألَنَّهُ  َمْخَرفا

َمْعنَى الحديِث : َعائُِد الَمِريِض في وَ  النَّْخُل ، قال : الَمْخَرفُ  َجنَى النَّْخِل ، وإِنََّما الَمْخَرفُ  قال اْبُن قُتَْيبَةَ ، فيما َردَّ علَى أَبي ُعبَْيٍد : ال يكونُ وَ 

  الَجنَِّة.بََساتِينِ 

 ِمن النَّْخِل ، كما يَقَعُ  الَمْخُروفِ  يَقَُع علَى النَّْخِل ، وعلَى الَمْخَرفَ  ُء ؛ أِلَنَّ قال ابُن األَْنبَاِرّيِ : بل هو الُمْخِطى

__________________ 
 .«مثر النخرقوله : لقرت النخر ا هكذا يف اللسان ا َولعر األوىل : لقرت »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يعين : الثمر ا كما يف اللسان.2)
 ( األصر والتهذيب ويف اللسان : يف خمرفة.3)
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 ( يف التهذيب : تُركتم عل  مثر خمرفة النعم.4)
 .«ُلحرتف»( يف التهذيب واللسان : 5)
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َطحَعُم ا 
ُروِب ا وكذِلك امل َشح

َوحِضِض ا وامل
َرُب عَل  الش رحِب ا وامل َشح

َرحُكوِب امل
بحُكوِ  ا وعَل  امل

َ
َرحَكُب ا يـََقَعان عَل  الط َعاِم امل

وامل
َرفُ  ا فِإذا جاَز ذلك جاَز َأنح يـََقضَ  َخح

ُروفِ  عَل  الر َطبِ  امل َخح
ِتيِش ِلَكالِم الَعَرِب ا  امل ا قا  : وال َ حَهُر هذا ِإال  قَِليُر التـ فح

 قا  الشاعُر :
َم وَ  اعــــــــــــــِ طــــــــــــــَ نح مــــــــــــــَ ِرُض عــــــــــــــَ ا أُعــــــــــــــح  قــــــــــــــد أَرَاهــــــــــــــَ

َواءُ      طــــــــــــــِ ــــــــــــــح ِن ان طــــــــــــــح ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــح ر ُض ِد ويف ال عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  تـ

  
ي « َعائُِد الَمِريِض علَى بََساتِيِن الَجنَّةِ »قال : وقَْولُهُ :  ي ، يُِريُد : في ُكّمِ ، أِلَنَّ علَى ال تكوُن بَِمْعنَى في ، ال يَُجوُز أَن يُقَاَل : الكيُس َعلَى ُكّمِ

فاُت ال تُْحَمُل عَ   انتهى. لَى أََخَواتَِها إِالَّ بأَثٍَر ، وما َرَوى لُغَِويٌّ قَطُّ أَنَُّهم يَضعُون علَى َمْوِضَع في.، والّصِ

 بَمْعنَى الطَّريِق قَْوُل أَبِي َكبِيٍر الُهَزِلّيِ ، يَِصُف َرُجالً َضَربَهُ َضْربَةً : الَمْخَرفِ  ِمنوَ 

َرُه  ـــــــــــــــــح ُب أَثـ ر  حَتحســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ُه أِبَف زحتـــــــــــــــــُ َبجـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

رِيـــــــــــــــٍغ      ِذي فـــــــــــــــَ جـــــــــــــــًا َأاَبَن بـــــــــــــــِ َرفِ هنـــــــــــــــَح (1)خمـــــــــــــــَح
 

  
اي ، أي : يَْجُزُف كلَّ َشيْ وَ   .(2)ٍء ، وهي ِرَوايَةُ ابُن َحبِيب ، وقد تقدَّم يُْرَوى : ِمْجَزِف ، كِمْنبٍَر ، بالِجيم والزَّ

 يُق ، ولم يُعَيِّْن أَيَّةَ الطُُّرِق هي.قال ثَْعلٌَب : الَمَجاِرُف : الطَّرِ وَ 

َطِب ، ِمن فِيهِ  يُْختََرفُ  َصِغيرٌ  (3) كِمْنبٍَر : ِزْنبِيلٌ  ، اْلِمْخَرفُ و ْوِض : أَطايِِب الرُّ ، بَكْسِر  اْلِمْخَرفُ  هذا نَصُّ العَبَاِب ، وأَْخَصُر منه عبارةُ الرَّ

، بالَكْسِر : ما تُْجتَنَى فيه الثَِّماُر ، ومن َسَجعَاِت األََساِس :  اْلِمْخَرفُ  بها الثَِّماُر ، وأَْخَصُر منه ِعبَاَرةُ الَجوَهِرّيِ : تُْختََرفُ  الِميِم : اآللَةُ التي

بُ  الَمَخاِرِف بالَمَخاِرفِ  َخَرُجوا إِلَى  ِل.، أي : إِلَى البََساتِيِن بالزُّ

َوله تََصانِيُف ،  ُء ،الُمْقِرى الُخَرفيُّ  النَِّصيبِيُّ  أَحمُد بُن اْلُمبَاَرِك بِن نَْوفَلٍ  أَبو العباس كُهَمَزةَ : ة بَْيَن ِسْنَجاَر ونَِصيبِْيَن ، ِمْنَها : ، الُخَرفَةُ و

ّمِ فالسُُّكوِن.، ويُْفَهم ِمن ِسياِق الحافظ في التَّْبِصيِر أَنَّه بال 664مات في رجب سنة  أَحمَد بِن أَبي علّيِ بِن أَبي  ِضياُء بنُ  اإلماُم أَبو علّيٍ و ضَّ

ٌث ، اْلُخَريفِ  القاِسِم بنِ  ار النَّْصِرّيِ األَْنَصاِرّيِ ، وعنه األََخوان :  ، كُزبَْيٍر : ُمَحّدِ عن القاضي أَبي بكٍر محمِد بِن عبِد الباقِي بِن محمِد البَزَّ

انِّيِ ، وقد َوقََع لنا َطِريقُهُ َعالياً ، في كتاِب َشَرفِ النَِّجيُب عبدُ   أَْصَحاِب الَحِديِث ، للحافِظ  اللَِّطيف ، والِعزُّ عبُد العزيز ، اْبنَا عبِد الُمْنِعِم الَحرَّ

 أَبي بَكٍر الَخِطيِب.

ُجُل  يَْختَِرفُها هي النَّْخلَةُ  : اْلَخِريفَةُ  كذلكو نى َمْفعُولٍَة ، وقال أَبو َحنِيفَةَ :ثََمُرها ، أي : يُْصَرُم ، فَعُولَةٌ بمع يُْخَرفُ  النَّْخلَةُ  : اْلَخُروفَةُ و الرَّ

 أَوْ  ، ئِفُ َخرا : هي التي تُْعَزُل للَخْرفَِة ، َجْمعَُها الَخِريفَةُ  قاله َشِمٌر : وقيل : نَْخلَةٌ تَأُْخذَُها ِلتَْلقَُط ُرَطبََها. لنفِسه وِعيَاِلِه ، وفي العُبَاِب :

حاحِ : الَّالتِي : النَّْخُل التي ، اْلَخَرائِف  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبي َزْيٍد. تُْخَرُص ، َونَصُّ الّصِ

ْيُث : هو (4)َولَُد الَحَمِل  كَصبُوٍر : الَخُروفُ و أْنِ  ، وقال اللِّ ةً ، َوهو ُدوَن الَجَذعِ ، ، أو إذا َرَعى وقَِويَ  (5) الذََّكُر ِمن أَْواَلِد الضَّ  منه َخاصَّ

بالَكْسِر ، في  ، ِخْرفَانٌ و في أَْدنَى العََدِد ، ، أَْخِرفَةٌ  ج : َوقد َخالََف هنا قَاِعَدتَهُ ، َوهو قَْولُه : واألُْنثَى بهاٍء ، فْليُتَنَبَّه لذلك ، ، َخُروفَةٌ  وهي

 وهُهنَا ، أي : يَْرتَُع. (6)ِمن هُهنَا  ُرفُ يخْ  الَجِميعِ ، وإِنََّما اْشتِقَاقُهُ ِمن أَنَّهُ 

اُل ، كما يَُراُد بالِكباش. الِكبَاُر والعُلََماُء ، ومن بالِخْرفانِ  قد يَُرادُ وَ  غاُر والُجهَّ إِنََّما أَْبعَثُُكْم َكاْلِكبَاِش »:  السالمعليهديُث الَمِسيح ه ح: الّصِ

يِت ، وأَْنَشَد َرُجٌل ِمن بَلَحاِرث بِن َكْعٍب يَِصُف  ُمْهُر اْلفََرِس إِلَى ُمِضّيِ اْلَحْوِل ، : الَخُروفُ و .«بَنِي إِْسَرائِيلَ  ِخْرفَانَ  تَْلتَِقُطونَ  ّكِ نَقَلَهُ ابُن الّسِ

 َطْعنَةً :

اِن وَ  ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــِ ت اســــــــــــــــــــــــــــح ٍة كــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ن ــــــــــــــَ تـ ُروُمســــــــــــــــــــــــــــح  اخلــــــــــــــَح

رحَودِ      مـــــــــــــــِ َر اِبلـــــــــــــــح بـــــــــــــــح َض ا ـــــــــــــــَح طـــــــــــــــَ  ِف قـــــــــــــــد قـــــــــــــــَ

  

و  مــــــــــــُ رحَح الشــــــــــــــــــــــــــ  ض ضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ اب وِع اأَلصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ  َدف

  
و دِ    عــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــح ِة ال اَلَء مــــــــــــــــــــؤحِيســــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِس جنــــــــــــــــــــَح

  
__________________ 
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 كاألصر هنا.« خمرف»( كذا ا وقد تقدم يف فري برواية 2)
 ( التهذيب : زبيٌر.3)
 .«ـاخلروف : ا مر. ا ه قوله : ولد ا مر ا الذي يف الصحاح :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( الذي نقله األزهري عن الليث : اخلروف : ا مر الذكر.5)
 ( التهذيب من هنا وههنا.6)
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لِمْرَوِد : أي َمَع الِمْرَوِد ، قال الَجْوَهِريُّ : ولم ُمْستَنَّة : يعني َطْعنَةً فَاَر َدُمها ، واْستَنَّ : أي َمرَّ َعلَى َوْجِهه ، كما يَْمِضي الُمْهُر األَِرُن ، وبا

 يَْعِرْفهُ أَبو الغَْوِث.

َم ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  إِذا بَلََغ ِستَّةَ أَْشُهٍر أو َسْبعَةً ، : َولَُد الفََرِس  الَخُروفُ  أَو  ، وأَْنَشَد َحَكاهُ األَْصَمِعيُّ ، في كتاب الفََرِس ، وأَْنَشَد البَْيَت الُمتَقَّدِ

ْوِض هذا البيَت ، وقال : قِيل : ى هنا : الُمْهُر ، وقال قَْوٌم : الَخُروفُ  السَُّهْيِليُّ ، في الرَّ ً  الفََرُس يَُسمَّ  .َخُروفا

 .الَخِريفَ  ، وقال َخاِلُد بُن َجبَلَةَ : ما َرَعى الَخِريفِ  ِمن الَخْيِل : ما نُتَِج في الَخُروفُ  قلُت : في اللَِّساِن :

للَشَجِر َوالنَّبَاِت ، ال تقول : إنَّ  َخُروفٌ  الثَّْمَرةَ ، إذا َجنَْيتَها ، فالفََرسُ  َخَرْفتُ  ثم قال السَُّهْيِليُّ : وَمْعنَاهُ عنِدي في هذا البيِت : أَنَّه ِصفَةٌ ِمن

ى ً  الفََرَس يَُسمَّ يَأُْكُل ، فهو ِصفَةٌ لكّلِ َمن فَعََل ذلك الِفْعَل ِمن  ، أي : يَْخُرفُ  ، في َمْعنَى أَُكوٍل ، أِلَنَّه َخُروفٌ  ِف اللُّغَِة ، ولكنْ في ُعرْ  َخُروفا

 الدََّواّبِ.

أفَْرُعَها ، قال : فََكَذِلَك  قالوا : ؟اْلَخاِرفِ  ِمنَ  أَْبعَدُ  (1) الشََّجَرةِ  أيُّ »:  َرفَعَهُ  ، عنههللارضيحديُث أَنٍَس  َومنه : َحافُِظ النّْخِل ، اْلَخاِرفُ و

لُ   .«الصَّفُّ األَوَّ

افٌ  : الَخاِرفِ  َجْمعُ وَ   : أي نُظَّاَرُهْم. ُخّرافَهم ، ويُقَاُل : أَْرَسلُوا ُخرَّ

ويَاٌم ، وهما قَبِيلَتان ، َوقد نُِسَب إِليهما  َخاِرف وفي اللَِّساِن : َهْمَدانَ أَبي قَبِيلٍَة ِمن  بن َكثِيٍر ، بِاَل اَلٍم : لَقَُب ماِلِك بِن عبِد هللا ، َخاِرفٌ و

 الِمْخاَلُف باليََمِن.

ّمِ : اْلُخْرفَةُ و  ثََمَرتُه التي يَأُْكلَُها ،أي :  «الصائِمِ  ُخْرفَةُ  النَّْخلَةُ »ديُث أَبي َعْمَرةَ : ه حِمن الثَِّماِر َوالفََواِكِه ، ومن ، واْلُمْجتَنَى الُمْختََرفُ  ، بِالضَّ

ائِِم وتُْحفَةُ الَكبِيرِ  ُخْرفَةُ  في التَّْمرِ »في َحِديٍث آَخَر : و ائِِم أِلَنَّهُ يُْستََحبُّ اإلْفطاُر عليه. «الصَّ  ونََسبَهُ للصَّ

 من النَّْخِل. ُخِرفَ  ، كُكناَسٍة وهو : ما كالُخرافَةِ 

 ، الَخِريفُ و َوهذا قد تقدَّم للُمَصنِّف قَِريباً ، فهو تَْكَراٌر ، وأَْسبَْقنَا أَنَّه نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، عن أَبي َزْيٍد. : النَّْخُل التي تُْخَرُص ، الَخرائِفُ و
لِ و ظِ اْلقَيْ  آِخرِ  ثاَلثَةُ أَْشُهٍر ، بْينِ  فيه الثَِّماُر ، قال اللَّْيُث : هو تُْختَِرفُ  أََحُد فُُصوِل السَّنَِة الذي كأَِميٍر : تَاِء ، أَوَّ يَ  الّشِ ً  ُسّمِ  تُْختََرفُ  ألَنَّه َخِريفا

ُك ، بالفَتْحِ ، َخْرفيٌّ  إِليه فيها الثَِّماُر ، والنِّْسبَةُ   ُكلُّ ذلك على غيِر قِيَاٍس. ويُْكَسُر ، ويَُحرَّ

اُج :َوالنِّْسبَةُ كالنِّْسبَِة ، قال  اْلَمَطُر في ذِلك اْلفَْصِل ، : الَخِريفُ و  العَجَّ

ُه  ــــــــــــــــَ ق وح ــــــــــــــــَ اُب فـ حــــــــــــــــَ ر  الســــــــــــــــــــــــــــــ  رحيف  جــــــــــــــــَ  اخلــــــــــــــــَ

فـــــــــــــــــــي  و      يـــــــــــــــــــح زحِن والصـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُ
اُت املـــــــــــــــــــ رحِدفـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــُ

  
تَاِء ، هو أَو ِل الّشِ ُل اْلَمَطِر في أَوَّ  عنَد ُدُخولِ  (2) [أّول الربيع ، َوهذا]َوهو الذي يَأْتِي عنَد ِصَراِم النَّْخِل ، ثم الذي يَِليِه الَوْسِميُّ ، وهو  أَوَّ

ْيُف ، ثم الَحِميُم  بِيُع ، ثم يَِليِه الصَّ تَاِء ، ثم يَِليِه الرَّ . (3)الّشِ  ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ

ْعَرى إِلَى ُغُروِب العَْرقَُوتَْيِن ، والغَْوُر ، وُرْكبَةُ  الَخِريفُ  : (4)قال الغَنَِويُّ وَ  ،  بالَخِريفِ  ، والِحَجاُز ، ُكلُّه يُْمَطرُ  (5): ما بَْيَن ُطلوعِ الّشِ

 ونَْجٌد ال تُْمَطُر فيه.

ُل الَمَطِر الَوْسِميُّ ، ثم الشَّتَِويُّ ، ثم الدَّفَئِيُّ وَ  ْيُف ، ثم الَحِميُم ، ثم (6)قال أَبو َزْيٍد : أَوَّ  ، ولذلك ُجِعلَِت السَّنَةُ ِستَّةَ أَْزِمنٍَة. الَخِريفُ  ، ثم الصَّ

َمُن به. الَخِريفُ  قال أَبو َحنِيفَةَ : ليسوَ  َي الزَّ  في األَْصِل باْسٍم ِلْلفَْصِل ، وإِنََّما هو اْسُم َمَطِر القَْيِظ ، ثم ُسّمِ

ً  األَْرُض ، ُخِرفَتِ  ، وكذا َمْخُروفُونَ  فنحن أََصابَنَا ذلك اْلَمَطُر ، أي : ، َمْجُهوالً ، ُخِرْفنَا يُقَال :و  .الَخِريفِ  : إذا أََصابََها َمَطرُ  َخْرفا

ْيُف. َخِريفُ  : أََصابََها َمْخروفَةٌ  قال األَْصَمِعيُّ : أَْرضٌ وَ  بِيُع ، وهو الَمَطُر ، وَمِصيفَةٌ : أََصابََها الصَّ  الَمَطِر ، َوَمْربُوَعةٌ : أََصابََها الرَّ

َطُب اْلَمْجنِيُّ   :الَخِريفُ و  ْفعُوٍل.، فَِعيٌل بمعنَى مَ  (7) الرُّ

__________________ 
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 ( اللسان والنهاية : إن الشجر.1)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.2)
 ( ا ميم : املطر أييت بعد اشتداد ا ر ا قاموس.3)
 ( يف اللسان : وقا  أبو زيد الغنوي.4)
 ( ركبة مواضض ا انظر ايقوت ا أي موضض منها يريد.5)
.( التهذيب : 6) فاِئي   الد 
تىَن »( التهذيب : 7) ُجح

 واألصر كاللسان.« الرطب امل
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 السَّاقِيَةُ. : الَخِريفُ  قال أَبو عمٍرو :و

تِي يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ قَْبَل أَْغنِيَائِِهم بِأَْربَِعينَ »الحديُث : ومنه السَّنَةُ واْلعَاُم ، : الَخِريفُ و ً  فُقََراُء أُمَّ َماُن المعُروُف  .«َخِريفا قال ابُن األَثِيِر : ُهَو الزَّ

تَاِء ، ويُِريُد به أَربعيَن َسنَةً ؛ ألَنَّ  ْيِف والّشِ ةً َواِحَدةً ، فإِذا اْنقََضَى أربعون الَخِريفَ  في فُُصوِل السَّنَِة ، ما بَْيَن الّصِ  ال يَُكوُن في السَّنَِة إِالَّ َمرَّ

 ً  سنَةً.، فقد َمَضْت أَربعون  َخِريفا

ً  إنَّ أَْهَل النَّاِر يَْدُعوَن َماِلكاً أَْربعينَ »الحديُث اآلَخُر :  منهوَ   .«َخِريفا

نَّه ، وهو السَّنَةُ ، ثم إِ  الَخِريفِ  إِلَى الَخِريفِ  ، أَراد َمَسافَةً تُْقَطُع ِمن «َخِريفٌ  َما بَْيَن َمْنِكبَيِ اْلَخاِزِن ِمن َخَزنَِة َجَهنَّمَ »في حديٍث آَخر : وَ 

لَهُ السَُّهْيِليُّ في ـ  وإن كان أََحُدهما يُْغنِي عن اآلَخرـ  ذَكر العاَم والسَّنَةَ  ةُ الِفْقِه ِمن اللغَِة ، وفَصَّ إَِشاَرةً إلَى ما فيهما ِمن الفَْرِق الذي َذَكَره أَئِمَّ

ْوِض ، وسنَْذُكره في َمْوِضِعه ، إِن شاء هللاُ تعالَى.  الرَّ

ثٌ  اْلَخِريفِ  بُن َصْعَصعَةَ بِن أَبي قَاقِيسُ ـ  «ق ق س»علَى ما َسبََق له في ـ  في النَُّسخِ ، والصَّوابُ هكذا  قَْيُس ،و َرَوى عن أَبِيِه ،  ، ُمَحّدِ

ين ، فراِجْعهُ.  وأََضاَف في إِْسنَاِد َحِديثِه ، َعلَى ما أَْسلَْفنَا ِذْكَره في الّسِ

َمْجَرى السَّْيِل الذي فيه اْلَحَصى حتى يُْنتََهى إلى اْلُكْديَِة ، ثم يُْحَشى َرْمالً ،  البَْطَحاِء ، وهي فََر ِلْلنَّْخلَِة فيكَسِفينٍَة : أَْن يُحْ  ، الَخِريفَةُ و

 كما في العُبَاِب. وتُوَضُع فيه النَّْخلَةُ ،

 يحٍ.بتَْشِديِد الاّلِم ، وتَْخِفيفُها غيُر فَِص  ، كَسْكَرى : الُجْلبَاُن ، اْلَخْرفَىو

ٌب ، َمْعُروف ، وهو ِلَحّبٍ م قال أَبو َحنِيفَةَ : وهو اْسمٌ  . خْربَا َوأَْصلُهُ فَاِرِسيٌّ ، ِمن القََطانِّيِ ، وفَاِرِسيَّتُه : ُمعَرَّ  وُخلَّر ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

حاحِ ، أو من  كثَُماَمٍة : َرُجٌل ِمن ُعْذَرةَ ، ، ُخَرافَةُ و . ُجَهْينَةَ ، كما الْبِن الَكْلبِي ،كما في الّصِ  اْستَْهَوتْهُ اْلِجنُّ

ُث بَما َرأَى اْختََطفَتْهُ ، ثم َرَجَع إلى قَْوِمِه ،وَ   وقَالُوا : َحِديثُ  فَجَرى على أَْلُسِن النَّاِس ، فََكذَّبُوهُ  يَْعَجُب منها النَّاُس ، (1) [أََحاِديثَ ] فََكاَن يَُحّدِ

ُم ، ألَنَّه َمْعِرفَةٌ ، إِالَّ أَْن تُِريَد بهقال الَجوْ  ، ُخَرافة اُء ُمَخفَّفَةٌ ، وال يَْدُخلُه األَلُف والالَّ أَو  الَمْوُضوَعةَ ِمن َحِديِث اللَّْيِل ، الُخَرافَاتِ  َهِريُّ : والرَّ

ُن الَكْلبِّيِ ، فقد اْستَْنبََطهُ نَقَلَهُ اللَّْيُث ، والذي َذَكَرهُ الَجْوَهِريُّ ، واب هي َحِديٌث ُمْستَْملٌَح َكِذٌب ،
أنَّ ـ  من تَأِْليِفهِ ـ  الَحْربِيُّ في َغِريِب الحديثِ  (2)

ثِينِي» : وسلمعليههللاصلىقالت : قال رُسوُل هللا  عنهاهللارضيعائَِشةَ  ثَُك َحِديثَ « َحّدِ  .«أََما إِنَّهُ قَْد َكانَ »قال :  ؟ُخَرافَةَ  ، قلُت : َما أَُحّدِ

يصُ  َخَرفُ الو َكةً : الّشِ  ِمن التَّْمِر ، نَقَلَهُ أَبو عمٍرو. ، ُمَحرَّ

تَْيِن في قَْوِل اْلَجاُرودِ  ، الُخُرفُ و يَْكِفينَا يَا َرُسوَل هللا قَْد َعِلْمَت َما  قال : قلُت : َرِضَي هللا تَعَالَى َعْنهُ ، اأْلَْزِدّيِ  (3)بِن الُمْنِذِر أَبو ُمعَلَّى  بَِضمَّ

هكذا نَصُّ  أَراَد : في َوْقِت خُروِجِهْم ، ، «ضالَّةُ اْلُمْؤِمِن َحَرُق النَّارِ »فنَْستَْمتُِع ِمن ُظُهوِرِهن. قال :  ُخُرفٍ  ِمَن الظَّْهِر َذْوٌد نَأْتِي َعلَْيِهنَّ في

 .اْلَخِريفِ  إلى ُخُروِجهنَّ  العُبَاِب ، وفي النَّهايِة :

. الثَِّماِر ، اْختَِرافِ  اب ، ويُْكَسُر : َوْقتُ كَسحَ  ، الَخَرافُ و  كالَحَصاِد والِحَصاِد ، نَقَلَهُ الِكَسائِيُّ

ُجُل ، َخَرفَ و اَغانِيُّ ، وصاِحُب اللَِّسان ، كنََصَر ، وفَِرَح ، وَكُرَم ، الرَّ َد ، كَكتٍِف : فَسَ  َخِرفٌ  فهو َوعلَى الثَّانِيَِة اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، والصَّ

حاحِ ، َواأْلُْنثَى َعْقلُهُ   ، َوأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَبِي النَّْجِم : يَْخَرفُ  ، وقال عبُد هللا بن َطاُوس : العَاِلُم ال َخِرفَةٌ  من الِكبَِر ، كما في الّصِ

ُت  يــــــــــــح ــــــــــــَ ِد زاَِيٍد   (4)أَتـ نــــــــــــح نح عــــــــــــِ ِرفح مــــــــــــِ اخلــــــــــــَح  كــــــــــــَ

رتٍّ      َ اَلَي خبــــــــــــــــــِ رت  رِجــــــــــــــــــح فح ختــــــــــــــــــَُ لــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ  خمــــــــــــــــــُح

  

تـَُباِن يف الط رِيِ  اَلَم اِلفو   َتكح

اَغانِيُّ : وَرواهُ بعُضُهم :   بالَكسراِت ، َوهي لُغَةٌ لبَْعِضِهْم ، وقال آَخُر :« وتِِكتِّبان»قال الصَّ

هــــــــــا  َوّرِعــــــــــَ حــــــــــَ  حــــــــــىت يـــــــــــُ اُ  رَأحِد الضــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــَ  جمــــــــــِح

ِه      ذائـــــــــــــِ َورُِّع عـــــــــــــن هتـــــــــــــَح اكـــــــــــــمـــــــــــــا يــــــــــــــَ  اخلـــــــــــــرِفـــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( زايدة مقتبسة عن اللسان لإِليضاح ا والعبارة يف التهذيب : فرجض بعجائب رآها فيهم.1)
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 .«ـقوله : فقد استنبطه اخل ا العبارة هكذا يف مجيض النسخ الجي أبيدينا ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
ابألصــــــــــــــر والذي يف أســــــــــــــد الغابة : جارود بن املعل  وقير ابن العالء َوقير جارود بن عمرو بن املعل  العبدي يكىن أاب املنذر وقير أاب ( كذا 3)

 . بن عبد القي  العبدي... غياث وقير أاب عتاب. وقا  الكليب : اجلارود اله بشر بن حنش بن املعل 
 ( الصحاح واللسان : أقبلت.4)
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ّمِ ، َوهي َجنَى النَّْخلَِة. ، اْلُخْرفَةِ  َكفَِرَح : أُوِلَع بِأَْكلِ  ُجُل ،الرَّ  َخِرفو  بالضَّ

ْرُع ، ولو قال : َحانَ  ، يُْخَرفَ  النَّْخُل : َحان لَهُ أَنْ  أَْخَرفَ وَ  أَْفَسَدهُ ، الدَّْهُر : أَْخَرفَهُ و  ، كان أَْخَصَر. َخَرافُهُ  أي يُْجنَى ، كقوِلك : أَْحَصَد الزَّ

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، َوأَْنَشَد للُكَمْيِت : ، الَخِريفِ  الشَّاةُ : َولََدْت في أَْخَرفَتِ و

مــــــــــٍد  اِض  ــــــــــَُ يــــــــــَ اَن عــــــــــلــــــــــَ  حــــــــــِ َمــــــــــَ قــــــــــَ  األح لــــــــــح ــــــــــَ  تـ

وحاَلُء      ــــــــــــــــــَ ةٌ ثـ ــــــــــــــــــَ رِف لــــــــــــــــــَ ُ  خمــــــــــــــــــُح ٌب َأطــــــــــــــــــح  وِذئــــــــــــــــــح

  
 َوى بَْعَدهُ :قلُت : ويُرْ  قال الّصاَغانِيُّ : ولم أَِجْدهُ في ِشْعِرِه :

رحأٌَة  َك جـــــــــــــــــــُ َذلـــــــــــــــــــِ اُف وال لـــــــــــــــــــِ  الِذي ختـــــــــــــــــــَ

اَم الــــــــــرِّيــــــــــِّ ُ      قــــــــــَ تـــــــــــَ ا اســــــــــــــــــــــــح ُة مــــــــــَ يــــــــــ  َد  الــــــــــر عــــــــــِ  هتــــــــــُح

  
 .«رأَس»وفي  (1)« حوض»يَْمَدُح محمَد بَن سليماَن الَهاِشميَّ ، وقد َمرَّ ِذْكرهُ في 

تاِء. الَخِريفِ  أي : في اْلقَْوُم : َدَخلُوا فِيِه ، أَْخَرفَ و ْيِف والّشِ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وكذلك : أََصافُوا ، وأَْشتَْوا ، إَِذا َدُخلوا في الصَّ

 نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد. الذَُّرةُ : َطالَْت ِجدًّا ، أَْخَرفَتِ و

 .ُخْرفَةً يَْختَِرفَُها َجعَلََها له إذا فاُلنًا نَْخلَةً : أَْخَرفَ  قال اللَّْيُث :و

حاحِ : قال اأْلَُمِويُّ :و :  الُمْخِرفُ  َوقال غيُرهُ : ، ُمْخِرفٌ  وهي من قابٍِل ، النَّاقَةُ : َولََدْت في ِمثِْل اْلَوْقِت الِذي َحَملَْت فيه أَْخَرفَتِ  في الّصِ

 ؛ ألَنَّ االْشتِقَاَق يَُمدُّهُ ، وكذلك الشَّاةُ. (2)، وهذا أََصحُّ  يفِ الَخرِ  النَّاقَةُ التي تُْنتَُج في

فَهُ و ً  ، خرَّ  أي : فََساِد العَْقِل. ، اْلَخَرفِ  نََسبَهُ إلى تَْخِريفا

 ْهِر.، كالُمَشاَهَرةِ ، ِمَن الشَّ  الَخِريفِ  َوفي العُبَاِب : ِمن ، باْلَخِريفِ  َعاَملَهُ  : ُمَخاَرفَةً  ، َخاَرفَهُ و

اِء ، ُمَخاَرفٌ  َرُجلٌ و  والِجيُم والحاُء لُغَتَاِن فيه. َمْحُروٌم َمْحُدوٌد ، أي : ، بِفَتْحِ الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .الَخِريفِ  : أَصابََها َمَطرُ  َمْخُروفَةٌ  أَْرضٌ 

ّمِ : أََصابََها ُخِرفَتِ وَ  اُح : الَخِريفُ  البَهائُِم ، بالضَّ ِرمَّ  ، أو أَْنبََت لها ما تَْرَعاهُ ، قال الّطِ

تح  حــــــــــــــــَ افــــــــــــــــَ ا كــــــــــــــــَ َر مــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــح ةً مــــــــــــــــِ ُروفــــــــــــــــَ  خمــــــــــــــــَح

َؤامح      ُر َروحٍع مــــــــــــــــــــــــُ ا َذاعــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــــــــَ  َنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 .الَخِريفُ  يْعنِي الظَّْبيَةَ التي أَصابََها

 : أَقاُموا بالَمكاِن َخِريفَهم. أَْخَرفُواوَ 

ائِِد ، قال قَْيُس بُن َذِريحٍ : الَمْخَرفُ وَ  َمَن ، كأَنَّهُ على َطْرحِ الزَّ  ، كَمْقعٍَد : َمْوِضُع إِقَاَمتِهم ذلَك الزَّ

ٍة  ـــــــــَ ي ـــــــــح بـ اُف  ـــــــــَ ـــــــــَ ي اُف َأخـــــــــح ـــــــــَ ي َخـــــــــح األح ـــــــــَ ُة ف قـــــــــَ ـــــــــح يـ غـــــــــَ ـــــــــَ  فـ

ىَن      يــــــــــــــح بـــــــــــــــَ نح لــــــــــــــُ ا مــــــــــــــِ َرفٌ هبــــــــــــــَِ ضُ  خمــــــــــــــَح رَابــــــــــــــِ  ومــــــــــــــَ

  
َصافُوا وَشتُوا ، إذا أَقاُموا  : كقَْوِلك ، عنههللارضيالثَِّماِر ، َوقد جاَء ذلك في َحِديِث ُعَمَر  َرافِ اْختِ  في َحاِئِطهم : أَقَاُموا فيه َوْقتَ  َخَرفُواوَ 

تَاِء. ْيِف والّشِ  في الصَّ

ً و ، ُمَخاَرفَةً  َعاَملَهُ وَ  ً خِ و ُمَخاَرفَةً  ، األَِخيَرةُ عن اللِّْحيَانِّيِ ، وكذا اْستَأَْجَرهُ  الَخِريفِ  : ِمنَ  ِخَرافا  ، عنه أَيضاً. َرافا

، علَى االْستِعَارةِ ، وبه فَسََّر الَهَرِويُّ َرَجَز َسلََمةَ بِن  تَْختََرفُ  : الطَِّريُّ الَحِديُث العَْهِد بالَحْلِب ، أُْجِرَي ُمْجَرى الثَِّماِر التي اْلَخِريفُ  اللَّبَنُ وَ 

 األَْكَوعِ :
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يــــــــــــــــُف  ديف واَل َنصــــــــــــــــــــــــــــــِ ا مــــــــــــــــُ ُذهــــــــــــــــَ غــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  مل يـ

ــــــــــــــــــــــــٌف و      ي َاٌت واَل َرغــــــــــــــــــــــــِ ريح (3)اَل متــــــــــــــــــــــــَُ
 

  

َرِيفُ لِكنح َغَذاَها الل َ ُ   اخلح
 أَْدَسَم. الَخِريفِ  اللَّبَُن يكوُن فيوقال : « اْلَخِريفِ  لَبَنُ »َرَواهُ األَْزَهِريُّ : وَ 

. الَمْخَرفُ وَ   ، كَمْقعٍَد : النَّْخلَةُ نَْفُسَها ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ُجُل ، َخَرفَ وَ   ، ِمن َحّدِ نََصَر : أََخَذ ِمن ُطَرِف الفََواِكِه. يَْخُرفُ  الرَّ

 ،، كَمْقعٍَد  الَمْخَرفِ  ، كَمْجِلٍس : لُغَةٌ في الَمْخِرفُ وَ 

__________________ 
 .«حوض»( كذا ا ومل يرد يف 1)
 قا  : وال أعرف أخرفت هبذا املعىن إال من اخلريف ا حتمر الناقة فيه وتضض فيه.ـ  كما نقله يف التهذيبـ   ( يؤيده قو  ِشر2)
 والتعجيف األكر دون الشبض.« وال تعجيف»برواية : « عجف»( الصحاح 3)
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ِسرِي حديِث َأيب قـََتاَدَة.مبَعحىَن  ِض ا يف تـَفح ِر ا نـََقَلُه السَهيحِلي  يف الر وح َتاِن ِمن الن خح  الُبسح
 ، كَسِفينٍَة : النَّْخلَةُ تُْعَزُل ِلْلُخْرفَِة. الَخِريفَةُ وَ 

َطُب. الَمْخَرفُ وَ   ، كَمْقعٍَد : الرُّ

ْفتُهُ أََخاِريفَ   . نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد.َخرَّ

فاِهيَِة.« ، أَْينََما اتََّكأَ اتََّكأَ علَى الصُّوفِ  كالَخُروفِ »أَْمثَاِلهْم : ِمن وَ   ، يُْضَرب لِذي الرَّ

اُر ، (1)اإِلَماُم جاُد هللا وَ  يِن ، وعنه محمُد بُن قاِسٍم القَصَّ بو الَمحاِسِن وأَ  محمُد بُن علّيٍ الطَِّويِل القاِدِرّيِ ، َوالشمس اللَّقَّانِّيِ ، وأَخوه ناِصُر الّدِ

.  يُوُسُف بُن محمٍد الفَاِسيُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، بالحاِء َوالراِء ، فاْنُظْرهُ.« َحْرقَفَ »، في  (2): القَِصيُر ، وهكذا أَْوَرَدهُ صاِحُب اللساِن هنا ، وقد تقدَّم للُمَصنِّف  الُخَرْنقَفَةُ   :[خرقف]

 القُْطُن. أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال العَُزْيِزيُّ : هو جٍ ،، كِزْبرِ  (3) ِخْرنِفٌ   :[خرنف]

ٌد : َخرانِفُ  اللَّبَِن ، وقيل : هي السَِّمينَةُ منها ، الَجْمُع : ِمن النُّوِق : اْلغَِزيَرةُ  الِخْرنِفُ و  ، قال ُمَزّرِ

م  كــــــــــــــُ ا كــــــــــــــبَنــــــــــــــ  دن َواِ  بــــــــــــــُ وَن ابأَلســــــــــــــــــــــــــــح  متَشــــــــــــــــــــــــــــّ

ُروِع      َرّذاُت الضـــــــــــــــــــــــــــــــــ  فُ َرَذااَي مـــــــــــــــــــُ رَانـــــــــــــــــــِ  خـــــــــــــــــــَ

  
 قال ِزيَاٌد الِمْلقَِطيُّ :وَ 

ا  نـــــــــــهـــــــــــَ ف  مـــــــــــِ يـــــــــــفِ ا يـــــــــــلـــــــــــُ رَانـــــــــــِ َررح  اِبخلـــــــــــَ غـــــــــــُ ـــــــــــح  ال

رح      َمصــــــــــــــــــــــــــَ اِت الــــــــــــح يــــــــــــ  اَلِف الــــــــــــر خــــــــــــِ فــــــــــــًا أبَِخــــــــــــح  لــــــــــــَ

  
 ، كُزْنبُوٍر : ِحُر اْلَمرأَةِ ، الُخْرنُوفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و .خَرانِفُ  ج : األََخَوْيِن ،َومنها يكوُن األَْيَدُع : َدُم  بَِهاٍء : ثََمَرةُ اْلِعَضاِه ، ، الِخْرنِفَةُ و

 َوَمتَاُعَها.

 كعاَُلِبٍط : الطَِّويُل. ، الُخَرانِفُ  قال العَُزْيِزيُّ :و

 َوَكْرنَفَهُ به. َضَربَهُ بِِه ، إذا بِالسَّْيِف : َخْرنَفه في النََّواِدِر :و

َوقال غيُرهُ : هو الذي  اَل يُْحِسُن القُعُوَد في اْلَمْجِلٍس ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هو َمن ، باْلَكْسِر ، الِخْزَرافَةُ  : [خزرف]

 يَْضَطِرُب في ُجلُوِسه ، قال اْمُرُؤ القَْيِس :

ُت وَ  ةٍ َلســـــــــــــــــــــــــــــــح زحرَافـــــــــــــــــَ وِد  خبـــــــــــــــــِِ عـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــُ  يف الـــــــــــــــــح

ُت بــــــــــــــــِ وَ      َداَب َلســــــــــــــــــــــــــــــح ٍة َأخــــــــــــــــح اخــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  (4)طــــــــــــــــَ
 

  
يِت. اْلَكثِيُر اْلَكالِم اْلَخِفيُف ، هو أو : ّكِ  قَاَل ابُن الّسِ

ْخوُ  قيل : هووَ  اُر. الرَّ  الضَّعيف الَخوَّ

 نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد. في الَمْشيِ : الَخَطَراُن ، اْلَخْزَرفَةُ و

َكةً ، اْلَجرُّ ، اْلَخَزفُ  : [خزف] افُ  قَالَهُ اللَّْيُث ، والذي يَبِيعُه ، ُمَحرَّ حاحِ ، الَخزَّ  معُروٌف ، وهو : الَخَزفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ، كما في الّصِ

اًرا ،  َوأَْنَشد ثَْعلٌَب : ُكلُّ َما ُعِمل ِمن ِطيٍن وُشِوَي بِالنَّاِر حتى يَُكوَن فَخَّ

ٌب  م َذهــــــــــــــَ تــــــــــــــُ َة مــــــــــــــا ِإنح أَنـــــــــــــــح َدانــــــــــــــَ يِن غــــــــــــــُ  بــــــــــــــَ

ُم وَ      ــــــــــــُ ت ــــــــــــح نح أَنـ ــــــــــــكــــــــــــِ ــــــــــــٌف ول رِي َزفُ ال صــــــــــــــــــــــــــَ  اخلــــــــــــَ

  
اِشِديُّ  أَبو بكرٍ  إِلَى بَْيِعِه نُِسبَ و اِسيَّ  اْلفَِقيهُ  الَخَزفيُّ  السَّْرَخِسيُّ  محمُد بُن َعِلّيٍ الرَّ وَّ الُمْفتِي ، َسِمع أَبا الِفتْيَاِن الرَّ

 .(6) 147، مات سنة  (5)
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 .382، َسِمَع البَغَِويَّ ، مات سنِة  الَخَزفيُّ  محمُد بُن الفَْضِل النَّاقِدُ  أَبو الَحَسنَ  : ع بِبَغَداَد ، منه اْلَخَزفِ  َسابَاطُ و

َمدِ   وفَاتَهُ : أَبو ُشَجاعٍ محمُد بن محمد بن عبِد الصَّ

__________________ 
واالمام جاد   اخل هكذا يف النسخ الجي أبيدينا وفيه سقرت ولعر هؤالء ممن كان يلقب ابخلروف فلينظر ا قوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
واالمام جار   أبو عبد    مد بن أيب الفضر ا خروف األنصاري التونسي نزير فاس تويف »وقد صوب  ق  املطبوعة الكويتية العبارة : « ـــــــــه

 ..«.. بن علي أخذ عن  مد ه 966هبا سنة 
 .«ـقوله : وقد تقدم للمصنف. لكنه قا  هنا  : القصرية هباء التبنيث ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف القاموس : اخِلرِنف.3)
 ( ويرو  كما يف اللسان طيخ :4)
ٍة يف الـــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــا  وَ  يـــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــــَ  لســـــــــــــــــــــــــــــــــَت بـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــِ

 لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت بــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــاخــــــــــــــــــــــــــٍة أخــــــــــــــــــــــــــدابوَ     

  

 واخلذرافة : الكثري الكالم اخلفيف.« خبذرافةٍ : » 74يف الديوان ط بريوت ص وَ  محًقا.األخدب الذي ال يتمالك وَ 

 ( واله عمر بن عبد الكرمي بن سعدويه الرواسي.5)
 ( نص ابن األثري يف اللباب ابألحرف عل  وفاته سنة سبض وأربعا َومخسمئة.6)
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َهاَونحِدي  ا ذَكَره ابُن  اخلََزيفِّ  ا َحد َث بُبَخاَر  عن َأيب ا ســــــــــــــن عليِّ بِن  مدٍ  اخلََزيف   ا ِلَض منه  مُد بُن َأيب الَفتح النـ 
 نـُقحطََة ا قاَلُه ا افة.

ثٌ  َخَزفَةَ  محمُد بُن عِلّيِ بنِ و َكةً ، ُمَحّدِ َواُب عليُّ بُن مح ، ُمَحرَّ الَواِسِطيُّ ، َراِوي تاريخِ ابِن  َخَزفَةَ  مِد بن علّيِ بنِ هكذا في النَُّسخِ ، والصَّ

ْعفَرانِيُّ ، عنه ، كما في التَّْبِصيِر.  أَبِي َخْيثََمةَ ، عن الزَّ

 .(1) كُجَهْينَةَ : َعلَمٌ و

ً  ، يَْخِزفُ  فاُلنٌ لُغَةٌ يََمانِيَةٌ ، يُقَال : َمرَّ  َخَطَر بِيَِدِه ، إذا : يَْخِزفُ  في َمْشيِِه ، َخَزفَ و قال :  : إذا فَعََل ذلك. َخْزفا

 * وِمّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َكةً : ما َغلَُظ ِمن الَجَرِب ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، َوقال : هي لُغَةٌ لبْعِض أَهِل اليََمِن ، وسيأْتِي في  الَخَزفُ   .«خ ش ف»، ُمَحرَّ

ً ُخسُ  ، يَْخِسفُ  اْلَمَكاُن ، َخَسفَ  : [خسف] . : َذَهَب في األَْرِض ، وفا  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 َكَسَف. ِمثْلُ  اْلقََمُر : َخَسفَ و قال :

 قال ثَْعلٌَب : هذا أَْجَوُد الكالِم. ِلْلقََمِر ، َخَسفَ و أَو َكَسَف ِللشَّْمِس ،

 تٍم.قَالَهُ أَبو حا : إذا َذَهَب بَْعُضُهَما ، واْلُكُسوُف ُكلُُّهَما ، الُخُسوفُ  أَو

 ُخِسفَ و القََمُر ، بَوْزِن ضرب : إذا كان الِفْعُل له ، َخَسفَ  يقال : «ِلَمْوِت أََحٍد وال ِلَحيَاتِهِ  (2) يَْخِسفَانِ  إنَّ الشَّْمَس واْلقََمَر الَ »في الَحِديِث : وَ 

َرْت في ُجْحٍر. ُخُسوفُ  على ما لم يَُسمَّ فاِعلُهُ ويُقَال :  الشمِس : ُدُخولَُها في السماِء ، كأَنََّها تََكوَّ

ا ِإْطالقُه في ِمثِْل هذا  الُخُسوفُ  في الحديِث كثيًرا للشَّْمِس ، والمعُروُف لها في اللُّغَِة الُكسوُف ال الُخُسوفُ  قال ابُن األَثِيِر : قد َوَردَ  ، فأَمَّ

إنَّ »في ِرَوايٍَة أُْخَرى :  على تَأنِيِث الشَّْمِس فَجَمَع بَْينَُهَما فيما يَُخصُّ القمَر ، وِلْلُمعَاَوَضِة أَيضاً ؛ فإِنَّه قد جاءَ  فتَْغِليباً للقمِر ، ِلتَذِكيِره ،

 «الشَّْمَس واْلقَمَر ال يَْنَكِسفَانِ 

 ُسوِف في معنى َذَهاِب نُوِرِهما َوإِْظالِمِهَما.والكُ  الُخُسوفِ  َعلَى الشمِس ُمْنفَِرَدةً ، فالْشتَِراكِ  الُخُسوفِ  وأَّما إِْطالقُ 

ً  ، يَْخِسفُها َعْيَن فاُلٍن ، َخَسفَ  من الَمَجاِز :و أِْس. (3)فُِقئَْت حتى غابَْت  ، َخِسيفَةٌ  فَقَأََها ، فهي : أي َخْسفا  َحَدقَتاَها في الرَّ

ً  ، يَْخِسفُهُ  َء ،الشَّيْ  َخَسفَ  ِمن الَمَجاِز :و قَهُ  : أي َخْسفا َء : قَطعَهُ ، والعَْيُن : اْنَخَرَق ، اَلِزٌم ُمتَعَّدٍ ، َوالشَّيْ  كَضَرَب ، أي هو ، فََخَسفَ  ، َخرَّ

ً  ُء ،َذَهبَْت أو َساَخْت ، والشَّيْ   .(4) : نَقَصَ  َخْسفا

 السَّْقُف نَْفُسه : أي اْنَخَرَق. َخَسفَ  يُقَاُل :

 نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، َوهو َمجاٌز. فاَُلٌن : َخَرَج ِمن اْلَمَرِض ، َخَسفَ و

ً  البِئَْر ، َخَسفَ و عن َعْيلَِم الماِء فال يَْنَزُح أَبَداً ،  (5)َوقيل : هو أن يُْنقَب َجبَلَُها  َحفََرَها في ِحَجاَرةٍ ، فَنَبَعَْت بَِماٍء َكثِيٍر فاََل يَْنقَِطُع ،  :َخْسفا

. وقيل :  هو أَن يَْبلَُغ الَحافُِر إِلَى َماٍء ِعّدٍ

اجِ ، قال لَرُجل بَعَثَهُ يَْحِفُر بِئًْرا :وَ  جاَء في  من ذلك أَيضاً ماوَ  ؟أي : أَأَْطلَْعَت َماًء كثيًرا أَم قَِليالً  «؟، أَم أَْوَشْلتَ  أَْخَسْفتَ » في حديِث الَحجَّ

ْعِر ، فَاْفتَقََر َعْن َمعاٍن ُعوٍر  َخَسفَ  َسابِقُُهم ، القَْيِس  اْمُرؤُ :  فقَالَ  ، الشُّعَراءِ  َعن َسأَلَهُ  اعنهمهللارضيحديِث ُعَمَر ، أنَّ العَبَّاَس  لَُهم َعْيَن الّشِ

ْعِر ، وفَنَّنَ  أََصحَّ بََصرٍ  َرُهم بَمعَانِي الّشِ َدهُ ، فاْحتََذى الشُّعَراُء علَى  ، أي : أَْنبََطَها لهم وأَْغَزَرَها ، يُِريد أَنَّه َذلَّلَها لهم ، َوبَصَّ أَْنَواَعهُ وقَصَّ

 .«ن ب ط»، وفي  (6)« ف ق ر»ِمثَاِلِه ، فاْستَعَاَر العَْيَن لذلك ، وقد ذُِكَر في 



11299 

 

، ال يُقَاُل غير ذلك ، ويُقَال : وما  َخِسيفٌ  : يُقَاُل : بِئْرٌ  (7)َوقال بعُضهم  ، َخِسيفَةٌ وَ  ، َمْخُسوفَةٌ و كأَِميٍر ، وَصبُوٍر ، َخُسوفٌ و ، َخِسيفٌ  فهي

ً  كانَِت البِئْرُ   ، قال : ُخِسفَتْ  ، ولقد َخِسيفا

 َخِسيفاً قد نـََزَحتح ِإنح مَل َتُكنح 
__________________ 

 ( يف القاموس ط مصر وط الرسالة بريوت : اسٌم.1)
 ( النهاية : لنسغان.2)
 غاب ا واملثبت عن التهذيب واللسان.( ابألصر : 3)
 ( زايدة عن القاموس ا نبه هلا هبامش املطبوعة املصرية.4)
 .«حيلها»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
 فَقاَ  : أي فتح عن معاٍن غامضة.« فافتقر»( فسر ابن األثري يف مادة فقر قوله 6)
 ( هو الفراء ا كما يف التهذيب عنه.7)



11300 

 

ُر هَلَا َحِليفاَأوح َيُكِن ا  لحَبحح
تَْيِن عن أَبي عمٍرو ، َوشاِهُدهُ قَوُل أَبِي نَُواٍس يَْرثِي َخلَفاً األَْحَمر : ، ُخُسفٌ و ، أَْخِسفَةٌ  ج :  األَِخيُر بَضمَّ

َرفح  ا عـــــــــــَ َم ِإال  مـــــــــــَ لـــــــــــح عـــــــــــِ د  الـــــــــــح عـــــــــــُ نح ال يــــــــــــَ  مـــــــــــَ

ـــــــــــِم      ي ـــــــــــِ ال ـــــــــــَ ي عـــــــــــَ ـــــــــــح َن ال َذٌم مـــــــــــِ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل ـــــــــــَ فح قـ ســـــــــــــــــــــــــُ  اخلُح

  
ً  هللا بِفاََلٍن األَْرَض ، َخَسفَ و َوقََرأَ َحْفٌص ، َويَْعقُوُب ، وَسْهٌل  (1) (َفَخَسْفنا ِبِه َوِبدارِِه اْْلَْرضَ )َومنه قَْولُهُ تَعالَى :  َغيَّبَهُ فيها ،  :َخْسفا

 بِنَا ، علَى بِنَاِء الَمْجُهوِل. لَُخِسفَ   ، َوالباقُوَن :، كَضَربَ  (2) (خلَََسَف بِنا)قَْولَه تعالى : 

ِكيَِّة ، : الَخْسفُ و ، أي : بالنَِّقيَصِة ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، بالَخْسفِ  يُقَال : َرِضَي فاُلنٌ  : النِقيَصةُ ، اْلَخْسفُ  ِمن الَمَجاِز :و َحَكاهُ  َمْخَرُج َماِء الرَّ

احِ.أَبو َزْيٍد ، كما في ا حَّ  لّصِ

 ُعُموُق َظاِهِر األَْرِض. : الَخْسفُ و

ا أَبو عمٍرو فإِنَّهُ َرَوى فيه بَمْعنَى الَجْوِز الفَتَْح  الَجْوُز الِذي يُْؤَكُل ، َويَُضمُّ فِيِهَما : الَخْسفُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و في الَجْوِز والعُُموِق ، أَمَّ

ّمِ ، قال ابُن ِسيَده : وهو الصحيُح. ْحِر ، واْقتََصَر أَبو َحنِيفَةَ علَى الضَّ مَّ ، وقال : هي لُغَةُ أَهِل الّشِ  والضَّ

ً  الَخْسفُ و َوقال غيُره : ما نََشأَ ِمن قِبَِل العَْيِن َحاِمالً ماًء َكثِيًرا ،  ن قِبَِل اْلَمْغِرِب األَْقَصى َعن يَِميِن اْلِقْبلَِة ،ِمن السََّحاِب : َما نََشأَ مِ  أَيضا

 والعَْيُن عن يَِميِن الِقْبلَِة.

لََك اإِلْنَساُن َما تَْكَرهُ ، : الَخْسفُ  ِمن الَمَجاِز :و  َمةُ :قال َجثَّا اإِلْذاَلُل ، وأَن يَُحّمِ

ٌة وَ  طــــــــــــــــــ  ا خــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــَ َك الــــــــــــــــــجي رَامــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح  تــــــــــــــــــِ

اَل      فــــــــِ حــــــــح َ
ُر املــــــــ هــــــــِ جــــــــح تــــــــَ ِم َتســــــــــــــــــــــح َن اخَلصــــــــــــــــــــــح (3)مــــــــِ

 

  
ً  يُقَاُل : َساَمهُ  حاحِ. إِذا أَْوالهُ ذاُلًّ ، : الَخْسفَ  َوَساَمهُ  ويَُضمُّ ، بالفَتْحِ ، ، َخْسفا  َويُقَال : َكلَّفَهُ الَمَشقَّةَ والذُّلَّ ، كما في الّصِ

لَّةَ  هللا أَْلبََسهُ  الِجَهادَ  تََركَ  َمنْ »:  عنههللارضيعلّيٍ  في حديثِ و ثم اْستُِعيَر فُوِضَع  أَْن تَْحبَِس الدَّابَّةَ بِاَل َعلٍَف ، ، وأَْصلُه «الَخْسفَ  وِسيمَ  ، الذِّ

 َمْوِضَع الَهَواِن والذُّّلِ ، وِسيَم : أي ُكلَِّف وأُْلِزَم.

 قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وابُن األَْعَرابِّيِ. علَى َغْيِر أَْكٍل ، أي : : اْلَخْسفِ  َشِرْبنَا علَى يُقَال :و

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ هكذا ، وهو َمجاٌز. : أْي َجائِعاً ، الَخْسفَ  بَاَت فاُلنٌ  يُقَال :و

تُوَن به ، وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد :يْ : إذا بَاتُوا ِجيَاعاً ، ليس لَُهم شَ  الَخْسفِ  قال غيُره : بَاَت القَْوُم َعلَىوَ   ٌء يَتَقَوَّ

ا عـــــلـــــَ   نـــــــَ ـــــح تـ فِ بـــــِ ســـــــــــــــــــح ِه  اخلَح اُت بـــــــِ قـــــــَ ـــــُ ٌر نـ  اَل رِســـــــــــــــــــــح

اَلانَ      ِر ُفصـــــــــــــــــــــــح اَ  الـــــــــر حـــــــــح بـــــــــَ ا حـــــــــِ نـــــــــَ لـــــــــح عـــــــــَ ىت  جـــــــــَ  حـــــــــَ

  
َت   لَبَنََها ، قال بِْشٌر :أي : ال قُوَت لنا ، حتى َشَدْدنَا النُّوَق بالِحبَاِل ِلتَِدرَّ علَْينَا ، فنَتَقَوَّ

اًء  مح ِعشــــــــــــــــــــــــــــــَ ٍف قــــــــــــــــد أملَ  هبــــــــــــــــِِ يــــــــــــــــح  ِبضــــــــــــــــــــــــــــــَ

فِ عــــــــــــــلــــــــــــــَ       ســــــــــــــــــــــــــــح ُدوبِ  اخلَح ِ واجلــــــــــــــُح ا  بــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــ

  
 : الَجائُِع ، وأَْنَشَد قَْوَل أَْوٍس : الَخاِسفُ  قال أَبُو الَهْيثَِم :وَ 

ُه  َ أَنــــــــــــــــــ  ا  بــــــــــــــــــَ رُتَاٍت قــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــَ و قــــــــــــــــــُ  َأخــــــــــــــــــُ

ِش      ا ِمَن الحَوحح بح  َحمـــــــً فٌ ِإَذا مل ُيصـــــــــــــــــــــِ اســـــــــــــــِ  (4) خـــــــَ
  

ٍم بَِهَجَر. بالفَتْحِ : ، اْلَخْسفَةُ و  َماٌء َغِزيٌر ، وهو رأُْس نَْهِر ُمَحلِّ

َهُزَل ، ولَْونُهُ : إذا تَغَيََّر ، وفي األََساِس : بََدنُهُ : إذا  َخَسفَ  َوقد اْلُمتَغَيُِّر اللَّْوِن ، قال ابُن َعبَّاٍد : هوو َوهو َمَجاٌز ، : اْلَمْهُزوُل ، اْلَخاِسفُ و

يُن الُمْعَجَمةُ لُغَةٌ فيه ، اْلَخِفيُف ، النَِّشيطُ  اْلغاَُلمُ  : الَخاِسفُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و ، ولَْونُهُ َكاِسٌف ، َخاِسفٌ  فاُلٌن بََدنُهُ   قال أَبو عمٍرو :و َوالّشِ

ُجُل النَّاقِهُ ، ج : : الَخاِسفُ   كُكتُب. ، ُخُسفٌ  الرَّ
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ّمِ : يَْخُسفُ  َدعِ األَْمرَ  يُقَال :و . َدْعهُ َكَما ُهَو ، أي ، بِالضَّ اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

يَّةٌ ، ، ُخَسافوَ   بْيَن اْلِحَجاِز والشَّأِْم. بَْيَن بَاِلَس وَحلََب ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : َمفَاَزةٌ  كغَُراٍب : بَّرِ

__________________ 
 .81( سورة القصص اآية 1)
 من سورة القصص. 82( من اآية 2)
 ( كذا وردت رواية البيت ابألصر وال شاهد فيها.3)
 .«تبا»بد  « تيقن» ( البيت ألوس بن حجر الشاعر اجلاهلي املشهور ا يف ديوانه وفيه :4)
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اُء : َخِسيفٌ  ، وبِئْرٌ  َخِسيفٌ  يُقَال : َعْينٌ  كأَِميٍر : اْلغائَِرةُ ِمن اْلعُيُوِن ، ، الَخِسيفُ  الَمَجاِز :ِمن و  ، ال َغْيُر ، وأَْنَشَد الفَرَّ

وِف  حـــــــــــــُ ٍن جـــــــــــــَ ي َذقـــــــــــــَ قـــــــــــــِ لـــــــــــــح رِّ مـــــــــــــُ نح كـــــــــــــُ  مـــــــــــــِ

ا      هــــــــــــَ نــــــــــــِ يــــــــــــح َد عــــــــــــَ نــــــــــــح ح  عــــــــــــِ لــــــــــــِ يــــــــــــفِ يــــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــــِ  اخلَح

  
تَاِء ، وقد الَخِسيفُ  من الَمَجاِز :و باَل َهاٍء أَيًضا ، ، كاْلَخاِسفِ   ، تَْخِسفُ  هي ، َخَسفَتْ  ِمن النُّوِق : اْلغَِزيَرةُ اللَّبَِن ، السَِّريعَةُ اْلقَْطع في الّشِ

 .(1) [بالَكْسرِ  ، وِمَن السََّحاِب : َما نََشأَ ِمْن قِبَِل العَْيِن َحاِمالً َماًء كثِيًرا ، كالِخْسفِ  َخْسفًا هللا ، َخَسفََهاو]،  َخْسفًا

اُء. أََخاِسيفَ  يُقَال : وقَعُوا في . األَْرُض اللَّيِّنَةُ ،األََخاِسيفُ و َحاحِ ، ويُقَال أَيًضا : األََخاِسُف ، نَقَلَهُ الفَرَّ  ِمَن األَْرِض ، كما في الصَّ

َها ، اْلَخْيَسفَانُ و يِن ، وَضمَّ يِن ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، َوالذي في اللَِّساِن : ، بِفَتِْح الّسِ ،  انُ الَخِسيفَ  هكذا في َسائِِر النَُّسخِ ، بتَْقِديِم الياِء على الّسِ

َهاِت ، والصَّواُب أ يِن على الياِء ، َوهذا الَضْبُط الذي َذَكَرهُ الُمَصنُِّف َغريٌب ، لم أَِجْدهُ في األُمَّ ْبَط إِنََّما هو في النُّوِن بتَْقِديِم الّسِ نَّ هذا الضَّ

ه : ففي النََّواِدِر ألَبي عمٍرو الشَّيَبانِّيِ والتَّْذِكَرةِ ألَبي علّي الَهَجِرّيِ ، ي : الَخِسيفانُ  ما نَصُّ ّدِ َوَزَعَم األَِخيُر أنَّ النُّوَن نُوُن التَّثْنِيَِة  ُء ،التَّْمُر الرَّ

ّمِ فيها لُغَةٌ ، وُحِكَي عنه أيًضا : ُهَما َخِلياَلُن ، بَضّمِ النُّوِن ،  ما في العُبَاِب.ك النَّْخلَةُ يَِقلُّ َحْملَُها ويَتَغَيَُّر بُْسُرَها ، هي أَو : وأنَّ الضَّ

 أي َغائَِرةَ. ، َخِسيفًا َوَجَد بِئَْرهُ  أي ، فأَْخَسفَ  َحفَرَ  يُقَال :و

 ، وهو َمَجاٌز. َخَسفَهُ فَاْنَخَسفَ  األَِخيُر ُمَطاِوعُ  ، َكاْنَخَسفَتْ  َعِميَْت ، أي : العَْينُ  أَْخَسفَتِ  ِمن الَمَجاِز :و

كما يُقَاُل : اْنُطِلَق بِنَا ، وهي قَِراَءةُ عبِد هللا بِن َمْسعُوٍد  ، على بِنَاِء اْلَمْفعُوِل ، (2) لَْو اَل أَْن َمنَّ هللا َعلَْينَا اَلْنُخِسَف بِنا قَْولُه تَعالَى : ءَ قُِرىو

حاحِ  في كما ، عنههللارضي اَغانِيُّ  َزادَ  ، الّصِ ٍف ، وابِن قَُطْيٍب ، وأَبَان بِن تَْغِلَب ، وَطاُوس. بنِ  وَطْلَحةَ  ، واألَْعَمِش :  الصَّ  ُمَصّرِ

اَغانِيُّ ، في التَّْكِملَِة. كُمعَظٍَّم : األََسُد ، ، الُمَخسَّفُ و  نَقَلَهُ الصَّ

 * ومّما يُستَْدَرُك َعلَيه :

 األَْرُض : َساَخْت بما عليها. اْنَخَسفَتِ 

 .ْسفًاخَ  هللا تعالَى ، َخَسفََهاوَ 

 به األَْرُض ، َمْجُهوالً : إذا أََخَذتْهُ األَْرُض وَدَخَل فيها. ُخِسفَ و به األَْرُض ، اْنَخَسفَ وَ 

:  الَخْسفُ و ْيِن ،، كأَِميٍر السََّحاُب ، يَْنَشأُ ِمن قِبَِل العَ  الَخِسيفُ و السَّْقُف : اْنَخَرَق ، اْنَخَسفَ و : إِْلَحاُق األَْرِض األُولَى بالثَّانِيَِة ، الَخْسفُ و

 الُهَزاُل والُظْلُم ، قال قَْيُس بُن الَخِطيِم :

رِ وَ  امــــــــــــــــح و مل أََر كــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ دح فٍ ٍء يــــــــــــــــَ  خِلَســــــــــــــــــــــــــــــح

َواءُ      تـــــــــــــــــــِ ريحٌ وانـــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــــه يف اأَلرحِض ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 في قَْوِل َساِعَدةَ الُهَذِلّيِ :ـ  الَمَخاِسفُ وَ 

ِه  لــــــــــــِ ثــــــــــــح ٍ  مبــــــــــــِِ ُد ِشــــــــــــَح بــــــــــــح ا عــــــــــــَ ىًت مــــــــــــَ  َأال اَي فــــــــــــَ

ؤحَب      اِدي وتــــــــُ عـــــــَ لـــــــَ  الـــــــح ر  عـــــــَ بـــــــَ فُ يــــــــُ اســـــــــــــــــــــِ (3)املـــــــخـــــــَ
 

  
 ، َخَرَج َمْخَرَج َمَشابِهَ ، وَمالِمَح. َخْسفٍ  : جمعـ  

ّي ، وأَْنَشَد : الَخِسيفَةُ وَ   : النَِّقيصةُ ، عن ابن بَّرِ

ا وَ  وحمــــــــً ــــــــَ رَت يـ عــــــــح ــــــــُ ىَت مل يـ ــــــــفــــــــَ وحُت ال ةً مــــــــَ ــــــــفــــــــَ ي  َخســــــــــــــــــــــِ

َرمُ      ىَن يف اأَلاَنم وَأكــــــــــــــــــــــح ف  وَأغــــــــــــــــــــــح  َأعــــــــــــــــــــــَ

  
ْرِق  الَخْسفَةُ  إِبِلَُك وَغنَُمك ، وأَصابَتَْها َخَسفَتْ  ِمَن الَمَجاِز :وَ  في البَْرِد ،  خْسفَةٌ وَ  في الَحّرِ ، َخْسفَةٌ  ، فَتَانِ َخسْ  ، ولْلَمالِ  (4)، َوهي تَْوِليَةُ الّطِ

 كما في األََساِس.

آبِي وَ 
ى ، َوهو أَبو َخِديَجةَ ، َزْوج النَّبِّيِ  الَخْسفِ  (5) ، وَرِضَي عنها ، وَعن بَنِيَها ،  وسلمعليههللاصلى: لَقَُب ُخَوْيِلِد بِن أََسِد بِن عبِد العُزَّ

بَْيِر :  وفيه يَقُوُل يحيى بُن عْرَوةَ بِن الزُّ
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__________________ 
 ت عن القاموس ا َوقد نبه إىل هذا السقرت هبامش املطبوعة املصرية.( ما با معقوفتا سقطت من نسخ الشارح واستدرك1)
 .82( سورة القصص اآية 2)
 يرو  : أُبّر عل  العادي. وفسر املخاسف ابلضيم.وَ  يف شعر ساعدة بن جؤية اهلذد. 222/  1( البيت يف ديوان اهلذليا 3)
 .«الطري »( عن األساس وابألصر 4)
قوله : وأبو اخلســف : لقب ا األوىل كنية ا ومض ذلك فالبيت »وهبامش املطبوعة املصــرية : « وأبو اخلســف»وابألصــر  ( عن املطبوعة الكويتية5)

 .«املستشهد به ال يد  َعَليه
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فِ َأٌب ِدَ آيب  ه  اخَلســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــونـــــــــــَ لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ  قـــــــــــد تـ

ائــــــــــــبِ وَ      تـــــــــــَ يـــــــــــُ  الـــــــــــكـــــــــــَ ُروٍف َرئـــــــــــِ عـــــــــــح اِرُس مـــــــــــَ  فـــــــــــَ

  
 : َمْوِضٌع بين الَجْوِز وَجاَزاَن باليََمِن. الُخُسوفوَ 

كُ  اْلَخْشفُ  : [خشف] ُل َمْصَدٌر ، وهو : ، ويَُحرَّ ْوُت واْلَحَرَكةُ ، أي : األَِخيُر ، أو ِكالُهَما ، َواألَوَّ  وسلمعليههللاصلىقَْوُل النَّبِّيِ ومنه الصَّ

،  َخْشفًا اإِلْنَساُن ، َخَشفَ  يُقَال : .«، فَأَْنُظُر إِالَّ َرأَْيتُكَ  الَخْشفَةَ  فَأَْسَمعُ  ، اْلَجنَّةَ  أَْدُخلُ  أََرانِي الَ  فإِنِّي بِاَللُ  يَا َعَملُكَ  َما»:  عنههللارضيِلبِاَلل 

 ِمن َحّدِ َضرب : إذا ُسِمَع له َصْوٌت أو َحَرَكةٌ.

اِء ، أنه قال : : َصْوٌت ليس بالشَِّديِد ، الَخْشفَةُ  قال أَبو ُعبَْيٍد :وَ  ْوُت الَواِحُد  الَخْشفَةُ  وَرَوى األَْزَهِريُّ عن الفَرَّ  .(1)، بالسُّكوِن : الصَّ

، وإذا  َخْشفًا سمعت له َوقيل : الِحسُّ إذا َوقََع السَّْيُف علَى اللْحِم قُْلَت : اْلَخفيُّ ، والَحَرَكةُ ، وقيل : الِحسُّ  اْلِحسُّ  ، بالتَّْحِريِك : الَخَشفَةُ  أو

الحِ قال : ال أَْسَمُع إِالَّ   .َخْشفًا َوقََع السَّْيُف علَى الّسِ

ي»:  عنههللارضيفي حديِث أَبي ُهَرْيَرةَ وَ   ، وهو َصْوٌت ليس بالشَِّديِد. «قََدِمي َخْشفَ  فََسِمعَْت أُّمِ

بُعِ. صوتُ  كذاو َصْوُت َدبِيِب اْلَحيَّاِت ، بالفَتْح : ، اْلَخْشفَةُ  أَو  الضَّ

 َعلَْيِه السُُّهولَةُ. َوفي اللَِّسان : َغلَبَتْ  قُفٌّ قد َغلََب ، : الَخْشفَةُ و

اَغانِيُّ ، والَجْوَهِريُّ : ، كَضَرَب ، ونََصَر ، َخَشفَ و َت ، َوعلَى األَِخيِر اْقتََصَر الصَّ  َوفي اللَِّساِن : إذا ُسِمَع له َصْوٌت وَحَرَكةٌ. َصوَّ

ْيِر : أَْسَرَع ،في ا َخَشفَ و  يُْسِرُع. ، أي : يَْخِشفُ  يُقَال : َمرَّ  لسَّ

. فَضَخهُ ، أي َرأَْسهُ بِاْلَحَجِر : َخَشفَ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 ، الُخشَّافُ و .(2)به ، وُخِفَش به ، وُحِفَش به ، ولُِهَط به : إذا ُرِمَي به  ُخِشفَ  َوفي النَّواِدِر : يُقَال : اْلَمْرأَةُ بِاْلَولَِد : َرَمْت بِِه ، َخَشفَتِ و

اٍن : الُخفَّاشُ  َي به َكُرمَّ ِمن الُخفَّاِش ، قَالَهُ اللَّْيُث ، ـ  وفي العُبَاِب : أَْفَصحُ ـ  (3)باللَّْيِل ، أي : َجَواَلنِِه ، وهو أَْحَسن  ِلَخَشفانِهِ  علَى القَْلِب ، ُسّمِ

اْسِمه ِمن َصغَِر  هو طائٌر َصِغيُر العَْينَْيِن ، َزاَد الَجْوَهِريُّ : وقيل : الُخطَّاُف ، قال اللَّْيُث : وَمْن قال : الُخفَّاش ، فاْشتِقَاقُ  وقال غيُره :

 َعْينَْيِه.

ٌث ، ، غيُر َمْنُسوٍب : ُخشَّافٌ و ِه ، كذا في العُبَاِب. ُمَحّدِ  َرَوى عن أُّمِ

 وُهَو َشْيٌخ لمحمِد بن ُكنَاَسةَ ، نَقَلَهُ الحافُظ.قلُت : 

 الذي َرَوى عنه َسَواَدةُ بُن ُمْسِلٍم. َواِلُد َطْلِق التَّابِِعّيِ  : ُخشَّافٌ و

 قال األَْعَشى : كغَُراٍب : ع ، (4) ُخَشافٌ و

ِن  طـــــــــــح اِء بـــــــــــَ بـــــــــــَ نح  ـــــــــــِ ٌة مـــــــــــِ يـــــــــــَ بــــــــــــح افٍ  ـــــــــــَ  ُخشـــــــــــــــــــــــــَ

ريحِ      وِّ غـــــــــــــــــَ ٍر اِبجلـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــبِ أُم  طـــــــــــــــــِ ي ـــــــــــــــــِ  َرب

  
بِيعِ الظَّفَِرّي ، وله ُصْحبَةُ. فَاِطَمةَ التَّابِعيَِّة ، (5) كَشدَّاٍد : َواِلدُ  ، َخشَّافٌ و  َرَوْت عن عبِد الرحمِن بِن الرَّ

 قلُت : وله َحِديٌث في قَتِْل َمن َمنََع َصَدقَتَهُ.

 له ، عنههللارضيالعُْذِرّيِ ،  (6)ِن َخِديجِ بِن َواثِلَةَ بِن َحاِرثَةَ بِن ِهْند بِن َحراِم بِن ِضنَّةَ ب َخشَّافِ  بِن العَْنِز بنِ  َجدُّ َزْمِل بِن َعْمِرو  :َخشَّافٌ و

 عادتُه هو كما ، ُصْحبَتِهِ  إلى يُِشيرَ  أَن الُمَصنِّفِ  علَى وكان ، َراِهط بَمْرجِ  قُتِلَ  ، بِصفِّينَ  عنههللارضي ُمعَاِويَةَ  ُشْرَطةِ  صاِحبُ  وكان ، ِوفَاَدةٌ 

 .الكتاب هذا في

 ، قال : (7) : الّداِهيَةُ  َخّشافٍ  أُمُّ و
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ريَا  فـــــــــــــــِ قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح اَء وعــــــــــــــَ قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح َن عــــــــــــــَ لــــــــــــــح مــــــــــــــِ  حيــــــــــــــَح

افٍ أُم  و      ريَاو  َخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــِ نحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( كذا ابللسان عن األزهري ا ومل يرد يف التهذيب.1)
 يسم فاعله عن التهذيب ا وضبطت يف اللسان ابلبناء للفاعر.( ضبطت العبارة عل  ما مل 2)
 .«ـقير : هو أحسن اخل كما ال لف  ا هوَ  قوله : وهو أحسن اخل األوىل أن يقو  :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ابلسا بضم أوله وختفيف  نيه هنا ويف البيت الشاهد.« خساف»( قيدها ايقوت 4)
 َونص عل  ضبطه بفتح اخلاء املعجمة والشا املعجمة املشددة. (ترمجة عبد الرمحن بن الربيض)ثبت عن أسد الغابة وامل« ولد»( ابألصر 5)
 (.ترمجة زمر)( ضبطت عن أسد الغابة 6)
 ( ويقا  هلا : خشاف بدون أم.7)
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ّمِ ، ُخُشوفًا ِمن َحّدِ نََصر ، وَضَرب ، ، َخَشفَ و كةً : إذ َخَشفَانًاو بالضَّ  ، َخِشيفٌ و ، َخُشوفٌ وَ  ، َخاِشفٌ  َذَهَب في األَْرِض ، فهو اُمَحرَّ

 كَصاِحٍب ، وَصبُوٍر ، وأَِميٍر.

كِمْنبٍَر ، َوأَِميٍر ، وَصبُوٍر ،  ، َخاِشفٌ و ، َخُشوفٌ و ، خِشيفٌ وَ  ، ِمْخَشفٌ  ، فهو كاْنَخَشفَ  َدَخَل فيه ، ، يْخُشفُ  ِء ،في الشَّيْ  َخَشفَ و

 وَصاِحٍب.

 اْلَماُء : َجَمَد. َخَشفَ و

اَغانِيُّ للشاِعرِ  َخْشفَةٌ  الثَّْلُج ، َوذلك في ِشدَّةِ البَْرِد ، تُْسَمُع له َخَشفَ  وقال الَجْوَهِريُّ : اْلبَْرُد : اْشتَدَّ ، َخَشفَ و ـ  ِعْنِد الَمْشيِ ، وأَْنَشَد هو والصَّ

 :ـ  وهو القَُطاِميُّ 

اءَ  مــــــــــَ ُم الســــــــــــــــــــــــ  جــــــــــح َد الــــــــــنــــــــــ  بــــــــــ  َوٍة إذا كــــــــــَ تـــــــــــح   ِبشــــــــــــــــــــــــَ

ُج      لــــح ــــ  ُب والــــثـ لـــــــح كــــَ ر  الــــح َا هــــَ فُ عــــلــــَ  حــــِ اشــــــــــــــــــِ (1)خـــــــَ
 

  
ّي : والذي في ِشْعِره :   .«السََّماَء بُسْحَرةٍ »قال ابُن بَّرِ

 في األَْرِض. تَغيَّبَ  إذا فاُلٌن : َخَشفَ و

َكةً. َخَشفَانًا َمَشى بِاللَّْيِل ، إذا َزْيٌد : َخَشفَ  يُقَال :و  ، ُمَحرَّ

اَغانِيُّ : ومعناه كَمْقعٍَد : ، الَمْخَشفُ و  َمْوِضُع اْلَجْمِد. اليَْخَدان ، عن اللَّْيِث ، قال الصَّ

ا رأَى  َدان في العَْيِن ، ولم لَْفَظ اليَخْ قلُت : واليَْخ ، بالفَاِرِسيَِّة : الجمدان وَدان : َمْوِضعُهُ ، هذا هو الصَّواُب ، وقد َغِلَط صاحُب اللَِّساِن ، لَمَّ

فَهُ ، وقال : هو النَّْجَراُن ، وَزاَد : الذي يَْجِري َعلَيه البَاُب ، وال إَِخالُهُ إاِلَّ ُمقَلِّ  َدا لألَْزَهِرّيِ ، والصَّواُب ما َذَكْرنَاه ، يَْفَهْم َمْعنَاهُ ، فَصحَّ

 .أَْجَمِعينَ  عنهمهللارضي

 ِلَجراَءتِِه علَى الَجَواَلِن.  ،كَمْنبٍَر : األََسدُ  ، الِمْخَشفُ و

 باللَّْيِل. يَْخِشفُ  : ِمْخَشفٌ  قال اللَّْيُث : َدليلٌ  الدَّليُل اْلَماِضي ، أَيًضا :و

 إذا َمَضى بِهم ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : : َخشََّف تَْخِشيفًاو َكَسَحابٍَة ، ، َخَشافَةً  بِِهمْ  َخَشفَ  قدو

ا  ي هبــــــــَِ لــــــــِ طــــــــَ رحب ال َتصــــــــــــــــــــــح اَر ا ــــــــَ عــــــــَ ح  ســــــــــــــــــــــُ نــــــــَ ــــــــَ  تـ

ا     فـــــــــــَ ِ خِمحشـــــــــــــــــــــــــَ اح يـــــــــــلـــــــــــَ بـــــــــــِ َن الـــــــــــقـــــــــــَ  فـــــــــــِإن  هلـــــــــــا مـــــــــــِ

  
اُل بِاللَّ  هو أَو ، وُهَما الَجِريئاِن علَى َهْوِل اللَّْيِل ، ِمْخَشفٌ  َوقال أَبو عمٍرو : َرُجٌل ِمَخشٌّ  ُء َعلَى السَُّرى ،اْلَجِري أَْيًضا : الِمْخَشفُ و  ْيلِ اْلَجوَّ

ّي ، عن أَبي عمٍرو : ، اْلَخَشفَانُ  واْلَمْصَدرِ  كَصبُوٍر ، كاْلَخُشوفِ  ُطَرقَةٌ ، كةً ، وهو الَجَواَلُن باللَّْيِل ، َحَكى ابُن بَّرِ : الذَّاِهُب  الَخُشوفُ  ُمَحرَّ

 ، وأَْنَشَد ألبِي الُمَساِوِر العَْبِسّيِ : (2)في الليِل أَو غيِره بَجراَءةٍ 

ا ـــــــــَ ن ـــــــــح َريـ ِرٌس  ســـــــــــــــــــــــَ طـــــــــح غـــــــــَ ـــــــــَ تـ ارٌِم مـــــــــُ ا صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــن ي ـــــــــِ  وف

َد       َرنـــــــح وفٌ ســـــــــــــــــَ رِ  َخشـــــــــــــــــُ فـــح قـــَ ُف الـــح لـــِ ؤح  يف الـــــــد جـــَ  مـــُ

  
 أَْنَشَد ألَبِي ذَُؤْيٍب :وَ 

رحٌ   اِن خـــــــــــــِ يـــــــــــــَ ـــــــــــــح تـ ـــــــــــــفـــــــــــــِ َن ال ه مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ يـــــــــــــَح ل ـــــــــــــِ  أُت

رِّيـــــــــــــــٌ       ٍة وخـــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ و ثـــــــــــــــِ وفٌ َأخـــــــــــــــُ (3)َخشـــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ِبِل : األَْخَشفُ و هُ اْلَجَرُب ،  ِمن اإْلِ ، قَالَهُ اللَّْيُث ، والشَّنُِج ، كَكتٍِف : كذا هو نَصُّ العَْيِن ، وفي َسائِِر نَُسخِ  (4) فَيَْمِشي ِمْشيَةَ الشَّنِجِ َمن َعمَّ

: وقيل : هو الذي يَبَِس ، وقال اللَّْيُث  أَْخَشفُ  وهو َغلٌَط ، َوقال األَْصَمِعيُّ : إذا َجِرَب البَِعيُر أَْجَمُع ، فيقَال : أَْجَربُ « الشَّْيخ»القَاُموٍس : 

 َعلَيه َجَربُهُ ، قال الفَرْزَدُق :

ُه  رَافـــــــــــــــــُ اُف قـــــــــــــــــِ ريف لـــــــــــــــــَُ اَلاَن بـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــِ

ِر      اعـــــِ َمســـــــــــــــــــــَ ـــــح ي  ال ـــــِ ل طـــــح اِس مـــــَ ـــــنـــــــ  ـــــَ  ال فُ عـــــل شـــــــــــــــــــَ  َأخح

  
يه بعُض أَهِل اليََمِن الَخَزَف ، َوأَْحَسبُهم يُخصُّوَن بذلك ما َغلَُظ منهوَ  ّمِ َوقد ُخْشفٌ  : ج قال ابُن ُدَرْيٍد : يَُسّمِ  َكِفرحَ  البَِعير ، َخِشفَ  ، بالضَّ

 ، وكذا َخِزَف َخَزفًا. َخَشفًا
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مَّ ، ثم الَكْسُر ، وَعلَيه اْقتََصَر ابُن ُدَرْيٍد : ، ُمثَلَّثَةً  اْلُخْشفُ و َل ما يُولَُد ، قال شيُخنَا : المشهوُر الضَّ لُ  َولَُد الظَّْبيِ أَوَّ  ما َوقال األْصَمِعيُّ : أَوَّ

َل َمْشيِِه ، أَو ِخْشفٌ  هو أَو ، وقال غيُره : هو الظَّْبُي بعَد أَن كان ِجَدايَةً ، ِخْشفٌ  يُولَُد الظَّْبُي َطالً ، ثم التي نَفََرْت ِمن أَْواَلِدَها  هي أَوَّ

َدْت ، ج :  بَِهاٍء. ، ِخْشفَةٌ  َكِقَرَدةٍ ، وهي ، ِخَشفَةٌ  وتََشرَّ

__________________ 
 فضاًل يف الكالم وأضافه إىل مجلة فرتكت اجلملة عل  إعراهبا.« عل »ألنه جعر « حا»( نصب 1)
 ( اللسان : ُِبرحأٍة.2)
 وفسر اخلشوف : السريض املّر. 100/  1( ديوان اهلذليا 3)
َيَة الشيخِ »( يف القاموس : 4)  ا وسينبه الشارح عل  أهنا غلرت.« ِمشح
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يِن الُمْهَملَِة. بِاْلفَتْح : الذُّلُّ ، ، الَخْشفُ و  لُغَةٌ في الَخْسِف ، بالّسِ

ِدي أَيضا : الَخْشفُ و .الرَّ  ُء ِمن الصُّوِف ، ويَُضمُّ

مُّ عن أَبِي َحنِيفَ  ويُثَلَُّث ، ، أَْخَشافٌ  َوَجْمعُه الذُّبَاُب األَْخَضُر ، : الَخْشفُ و  كُصَرٍد. ، ُخَشفٌ  ُهوَ  ويُقَال : ةَ ،الفَتُْح عن اللَّْيِث ، والضَّ

. الِخْشفُ  باْلَكْسرِ و  بُن َماِلٍك الطَّائِيُّ

ثيَن.القاِرى الِخْشفِ  قلُت : وأَحَمُد بُن عبِد هللا بنِ   ُء : ِمن الُمَحّدِ

ْخُو ، كذلكو عنَد الَمْشيِ ، َخَشفَةٌ  َوتُْسَمُع لَهُ  بالتَّْحِريِك : الثَّْلُج اْلَخِشُن ، ، الَخَشفُ و ً  َوقد اْلَجْمُد الّرِ أي  فِيِهَما َكاْلَخِشيفِ  ، َخَشَف يَْخِشُف ُخُشوفا

ً  فِْعٌل ، يُقَال : أَْصبََح الماءُ  ِلْلَخِشيفِ  : في الثَّْلجِ والَجْمِد ، وليس  ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : َخِشيفا

َدَر  ا احنــــــــــــــــحَ َت إذا مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح يــــــــــــــــفُ أَن شــــــــــــــــــــــــــــــِ  اخلَح

لـــــــــــــح      يـــــــــــــفُ ثــــــــــــــَ فـــــــــــــِ ُه شـــــــــــــــــــــــــــَ اٌن لـــــــــــــَ فـــــــــــــ   ٌج وشـــــــــــــــــــــــــــَ

  

َفٌض َغُروفُ   َجم  الس حاِب ِمدح

 .كالِمْخَشفِ  َوال يََهاُب ، كَصبُور : َمن يَْدُخُل في اأْلَُموِر ، الَخُشوفُ و

اُء :و ْلُب ِمن اأْلَْرِض ، األََخاِشفُ  قال الفَرَّ ا األََخاِسُف ،و قال : : اْلعََزاُز الصُّ يِن اْلُمْهَملَةِ  أَمَّ َوقد ذُِكَر في َمْوِضِعِه ،  اللَّيِّنَةُ ، فاأْلَْرض بالّسِ

 ِمن األَْرِض. أََخاِشفَ  يُقَال : وقََع في

ْعفََراِن. ، الَخِشيفَ  يُقَال : إنَّ و  كأَِميٍر : يَبِيُس الزَّ

 ٍب ، وَصبُوٍر.كَصاحِ  ، اْلَخُشوفِ وَ  اْلَماِضي ِمَن السُّيُوِف ، كالَخاِشِف ، : الَخِشيفُ و

. ، ِخْشفٌ  ، كُمْحِسٍن : لها ُمْخِشفٌ  َظْبيَةٌ و اَغاِنيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

 َوهو تَْكَراٌر ، فَإِنَّهُ قد تَقَدَّم له ذلك بعَْينِِه. فيه : َدَخَل ، اْنَخَشفَ و

تِِه : َخاَشفَ و نَهُ عبُد هللا بُن عاِمٍر كان َسْهُم بُن َغاِلٍب ِمن ُرؤُ وَ  َساَرَع في إِْخفَاِرَها ، إذا في ِذمَّ وِس الَخواِرجِ خَرَج بالبَْصَرةِ عنَد الِجْسِر ، فأَمَّ

تَكَ »: ـ  َرِضَي هللا تعالَى عنهـ  ، فَكتََب إِلَى ُمعَاِويَةَ  لو ُكْنت قَتَْلتَهُ كانَْت »: ـ  َرضي هللا تعالَى عنهـ  ، فكتَب إِليه ُمعَاِويَةُ « قد َجعَْلُت لَُهم ِذمَّ

ةً  ا قَِدَم ِزيَاٌد َصلَبَهُ َعلَى بَاِب َداِرهِ ـ  «فيها َخاَشْفتَ  ِذمَّ  فلمَّ

تَهُ ، يَْعنِي أنَّ قَتْلَهُ  (1)فاُلٌن إلى  َخاَشفَ  َساَرْعَت إلى إِْخفَاِرَها ، يُقَال : أي :ـ  الشَّّرِ ، يُِريُد : لم يُكْن في قَتِْلَك إِيّاهُ إِالَّ أن يُقَاَل : قد أَْخفََر ِذمَّ

أَْي.  كاَن الرَّ

 َسايََرَها. إذا اإِلبَِل لَْيلَتَهُ : َخاَشفَ و

 بالغََرِض.  اإْلصابَةِ ِعْندَ  َصْوٌت ، أي : ، َخْشفَةٌ  ُسِمَع لَهُ  : ُمخاَشفَةً  السَّْهُم ، َخاَشفَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ، قال : َخاِشفَةٌ و ، َخاِشفٌ و ، َخُشوفٌ  ِمن اإْلبِِل : التي تَِسيُر في اللَّْيِل ، الواحدةُ  الُخشَّفُ 

ا  طــــــــــــــَ قــــــــــــــَ الــــــــــــــح اٍت كــــــــــــــَ ارِي َورِشــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  اَبَت يـ

اٍت      مــــــــَ جــــــــَ مــــــــح جــــــــَ فــــــــاً عــــــــَ َر  ُخشــــــــــــــــــــــ  َت الســــــــــــــــــــــ   حتــــــــَح

  
ّي : الَواِحُد ِمنقال ابُن   .ُخُشفٌ  فَجْمعُهُ : َخُشوفٌ  ، ال َغْيُر ، فأَّما َخاِشفٌ  .الُخشَّفِ  بَّرِ

 الَوِرَشاُت : الِخفَاُف ِمن النُّوِق.وَ 

 : َجاِمٌد. َخْشفٌ و ، َخاِشفٌ  َماءٌ وَ 

 من الَماِء : ما َجَرى في البَْطَحاِء تَْحَت الَحَصى يَْوَمْيِن أو ثالثةً ، ثُمَّ َذَهَب. الَخِشيفُ وَ 
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َكةً : اليُْبُس ، قال َعْمُرو بُن األَْهتَِم : الَخَشفُ وَ   ، ُمَحرَّ

ا وَ  هــــــــَ مــــــــِ ًة يف ِجســــــــــــــــــــــح حــــــــَ ائــــــــِ ن  مــــــــَ فٌ شــــــــــــــــــــــَ  َخشــــــــــــــــــــــَ

رَتِ ُ      ِح  ـــــــــــــُح َكشـــــــــــــــــــــــــــح اِص الـــــــــــــح بـــــــــــــَ قـــــــــــــِ ُه بـــــــــــــِ بَنـــــــــــــ   كـــــــــــــَ

  
 : ُمتََواِضعَةٌ ، عن ثَْعلٍَب ، وأَْنَشَد : فٌ ُخشَّ  ِجبَالٌ وَ 

اَ   بــــــــــــَ َر  فــــــــــــيــــــــــــه اجلــــــــــــِح وحٍن تـــــــــــــَ اجــــــــــــَ فــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــ   اخلُح

ا     فــــــــــــَ َوحــــــــــــ  مــــــــــــُ ــــــــــــح اِرَف ال َت الشــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــح ا رَأَي مــــــــــــَ  كــــــــــــَ

  
اٍد : الدَّاِهيَةُ ، ويُقَال لها : َخشَّافٍ  أُمُّ وَ   ، أَيضاً ، بغيِر أُّم. َخشَّافُ  ، كَشدَّ

ّرِ : بَا َخاَشفَ وَ   َدَر إِليه.إلى الشَّ

يِن الُمْهَملَِة ، وقد تقدَّم. الَخَشفُ وَ  واُب هو بالّسِ  : الَخَزُف ، يََمانِيَّةٌ ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد : كذا في اللَِّساِن ، والصَّ

َكةً : َواِحَدةُ  الَخَشفَةُ و  : ِحَجاَرةٌ تَْنبُُت في الَخَشفِ  ، ُمَحرَّ

__________________ 
 الشر.( التكملة : يف 1)
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َا َكاَنتح » حديث الَكعحَبِة : اأَلرحِض نـََباًل ا قاَلُه اخَلط ايب  ا وبه فّسرَ   .«َعَل  الحَماِء َفُدِحَيتح  َخَشَفةً  ِإهن 
. ، َخْصفَةٌ  منها : النَّْعُل َذاُت الطََّراِق ، وُكلُّ ِطَراقٍ  اْلَخْصفُ  : [خصف]  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ً  ، يَْخِصفَُها النَّْعَل ، َخَصفَ و في الحديِث و ، ُخِصفَ  َوُكلُّ ما ُطوِرَق بَْعُضه علَى بَْعٍض فقد وَخَرَزَها ، ، َظاَهَر بَْعَضَها علَى بَعٍض ، َخْصفا

ّمِ َوالَجْمعِ. الَخْصفِ  وهو من «نَْعلَهُ  يَْخِصفُ  وهو قاِعدٌ » وفي آَخَر :« نَْعلَهُ  يَْخِصفُ  وسلمعليههللاصلىكاَن : »  ، بمْعنَى الضَّ

ً  ، يَْخِصفَُها اْلَوَرَق علَى بََدنِِه ، العُْريَانُ  َخَصفَ  ِمن الَمَجاِز :و  وأَْطبَقََها َعلَْيِه وَرقَةً َوَرقَةً ، أي : أَْلَزَق بَْعَضها إلى بَْعٍض ، أَْلَزقََها ، : َخصفا

َر قَْولُه ت  يَْمَدحُ  ، عنههللارضيقَْوُل العَبّاِس  ، ومنه أَيضا (1) (َوَطِفقا َُيِْصفاِن َعَلْيِهما ِمْن َوَرِق اجْلَنَّةِ )عالَى : ِليَْستَُر به َعْوَرتَهُ ، وبه فُّسِ

 : وسلمعليههللاصلى النَّبِيَّ 

اَلِ  ويف  َت يف الـــــــــــظـــــــــــِّ بـــــــــــح ا طـــــــــــِ هـــــــــــَ لـــــــــــِ بـــــــــــح نح قــــــــــــَ  مـــــــــــِ

ُث      يـــــــــــــح وحدٍَع حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ فُ ُمســـــــــــــــــــــــــــح َوَر ُ  ُلحصـــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــح

  
ْهِرّيِ ، ، َكأَْخَصفَ  الَجنَِّة ،أي : في  َوايَتَْينِ ـ  َومنه قَِراَءةُ ابُن بَُرْيَدةَ ، َوالزُّ  .يُْخِصفَانِ  : وَطِفقَاـ  في إْحَدى الّرِ

بكذا ، وقََرأَ الَحَسُن  اْختََصفَ  يُقال : : أَن يَأُْخَذ العُْريَاُن علَى َعْوَرتِِه َوَرقًا َعِريضاً ، أو َشْيئًا نَْحَو ذلك ، االْختَِصافُ  قال اللَّْيُث : اْختََصفَ و

ْهِريُّ ، َواأْلَْعَرُج وُعبَْيُد بُن ُعَمْيٍر : وَطِفقَا فانِ  البَْصِريُّ ، والزُّ اِد وتَْشِديِدَها ، علَى معنَى يَِخّصِ ، ثم تُْدَغُم  يْختَِصفَان ، بَكْسِر الخاِء والصَّ

ُك الخاُء بِ  اِد ، وتَُحرَّ َل َحَرَكةَ التَّاِء ففَتََحَها ، َحكاهُ األَْخفَُش.التَّاُء في الصَّ اِد ، وبعُضُهْم َحوَّ  َحَركِة الصَّ

فَانِ  قلُت : ويُْرَوى عن الَحَسِن أَيضاً ، وقََرأَ األَْعَرُج وأَبو عمٍرو َدةِ. يَْخّصِ اِد الُمَشدَّ  بُسُكوِن الخاِء وَكْسِر الصَّ

 السَّاكنَْين ، وقد تقدَّم الكالُم َعلَيه في اْستَطاع ، فَراِجْعهُ.قلُت : وفيه الَجْمُع بين 

ً  ، تَْخِصفُ  النَّاقَةُ ، َخَصفَتِ و . َخُصوفٌ  فهي أَْلقَْت َولََدَها وقَْد بَلََغ الشَّْهَر التَّاِسَع ، إذا ، بِاْلَكْسِر : (2) ِخَصافا  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ً  ، تَْخِصفُ  ، َخَصفَتْ  َزْيٍد ، ونَصُّه في النَّواِدِر ، يُقَال للنَّاقَِة إذا بَلَغَِت الشَّْهَر التَّاِسَع ِمن يَْوِم لَِقَحْت ثم أَْلقَتْهُ : قدقلُت : وهو قَْوُل أَبِي   ِخَصافا

 .َخُصوفٌ  ، فهي

حاحِ والعُبَابِ ـ  كذا في النَُّسخِ : والصَّوابُ ه : هي التي تُْنتَُج بَْعَد اْلَحْوِل ِمن َمْضِربَِها بَِشْهَرْيِن ، الَخُصوفُ  قيل :و : بَشْهٍر ، ـ  كما في الّصِ

 والَجُروُر بَشْهَرْيِن.

ماِم التي تُْنتَُج عنَد تَ  ِمن َمَراِبيعِ اإِلبِِل : الَخُصوفُ  : هي التي تُْنتَُج عنَد تََماِم السَّنَِة ، وقال غيُره : الَخُصوفُ  قلُت : وقال ابُن األَْعَرابِّيِ :

 ِمن َمَرابِيعِ اإِلبِل : التي تُْنتَُج إذا أَتَْت علَى َمْضِربِها تََماماً ال يَْنقُُص. الَخُصوفُ  السَّنَِة ، وقال غيُره :

َكةً : اْلُجلَّةُ تُْعَمُل ِمن اْلُخوِص ِلْلتَْمِر ، الَخَصفَةُ و  يُْكنَُز فيها ، بلُغَِة البَْحَرانِيِّيَن. ، ُمَحرَّ

بالَكْسِر ، قال األَْخَطُل  ، ِخَصافٌ وَ  ، َخَصفٌ  ج : تَْشبِيهاً بالَخَصفَِة الَمْنُسوَجِة ِمَن الُخوِص ، قَالَهُ اللَّْيثُ  الثَّْوُب اْلغَِليُظ ِجدًّا أَيضاً : الَخَصفَةُ و

 يْذُكر قَبِيلَةً :

ٌر  امــــــــــِ عــــــــــَ ــــــــــَ ِ فـ اح يــــــــــَ ــــــــــَ ثـ ــــــــــح ُنـ قــــــــــاَف األح اُروا شــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــَ  فــــــــــَ

ا      يــــــــهــــــــَ نــــــــِ يــــــــُض بــــــــَ بــــــــِ افِ تــــــــَ صــــــــــــــــــــــَ ِر  اِبخلِح مــــــــح (3)واِبلــــــــتــــــــ 
 

  
 أي صاُروا فِْرقَتَْيِن بَِمْنِزلَِة األُْنثَيَْيِن ، وهما البَْيَضتاِن.

قََها عن نَْفِسِه ، ثُمَّ كَ  فلم يَْقبلها ، ثُمَّ َكَساهُ األَنطاَع ]،  َصفالخَ  َساهُ قال اللَّْيُث : بَلَغَنَا أَن تُبَّعاً َكَسا اْلبَْيَت الُمسوَح ، فاْنتَفََض البيُت منها ، وَمزَّ

تَُسفُّ ِمن َسعَِف  (5)َسفَائُِف  الَخَصفُ  الذي َكَسا تُبٌَّع البَْيَت لم يُكْن ثِيَاباً ِغالظاً كما قال اللَّْيُث ، إِنََّما الَخَصفُ  ، قال األَْزَهِريُّ : (4) [فقبلها

ى منها ُشقٌَق تُلبَّسُ  يَْت ِجالالً للتَّْمِر ، ومنهالنَّْخِل ، فيَُسوَّ أنه كان يَُصلِّي فأَْقبََل َرُجٌل في بََصِره ُسوٌء »الحديُث :  بُيُوت األَْعَراِب ، وُربََّما ُسّوِ

 ، فََوِطئَها ، فََوقَعَ  َخَصفَةٌ  ، فََمرَّ بِبِئٍْر َعلَْيَها

__________________ 
 .22( سورة األعراف اآية 1)
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 ابألصر والصحاح ا ويف اللسان عن اجلوهري : َخصحفاً.( كذا 2)
 ( ويرو  صدره :3)

 فساروا شقافاً الثنتا فعامر
 نقال عن الديوان. 186/  2هامش املقايي  

 ( زايدة عن التهذيب.4)
 ( يف التهذيب : حصر ُتسّف من خوص النخر.5)
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ِحَك بعُ  َمن كان َخلحَف الن يبِّ  (1)فيها  َمن  وسللللمعليههللاصللللىا فَبَمَر رســـــوُ  ِ   وسللللمعليههللاصللللىا َفضـــــَ
 .«َضِحَك َأنح يُِعيَد الُوُضوَء والص الةَ 

 أَبو َحّيٍ ِمن العََرِب. أَْيضاً : ابُن قَْيِس َعْيالنَ  َخَصفَةٌ و

. َكَجَمَزى : ع ، ، َخَصفىو اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

بَجْنٍب َواِحٍد  أَْخَصفَ  ، وقد يكونُ  َخْصفَاءُ  َوَسائُِر لَْونَِها َما كاَن ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهي : األَْبيَُض اْلَخاِصَرتَْيِن ِمن اْلَخْيِل واْلغَنَمِ  األَْخَصفُ و

 : وقيل : هو الذي اْرتَفََع البَلَُق ِمن بَْطنِِه إلى َجْنبَْيِه.

ْلَماِن : الذيِمن اْلِجبَاِل و األَْخَصفُ و َماِد ، الّظِ ،  أَْخَصفُ  ، وَظِليمٌ  أَْخَصفُ  ، يُقال : َجبَلٌ  َخْصفاءُ  والنَّعَاَمةُ  فِيِه بَيَاٌض وَسَواٌد ، لَْونُه كلَْوِن الرَّ

ْبحِ : اجِ في ِصفَِة الصُّ  وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلْلِعجَّ

ا  فــــــــــــــَ َكشــــــــــــــــــــــــــــ  ُه تــــــــــــــَ لــــــــــــــُ يـــــــــــــــح ا لــــــــــــــَ ىت  ِإَذا مــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

َد  ال     ِرمٍي أَبـــــــــــح نح بـــــــــــَ اُح عـــــــــــَ بـــــــــــَ اصـــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــَ صـــــــــــــــــــــــــَ  َأخح

  
اَغانِيُّ ، وأَْهَملَهُ يَاقُوُت. ع ، : أَْخَصفُ و  نَقَلَهُ الصَّ

حاحِ  : َذاُت لَْونَْيِن لَْوِن الَحِديِد وَغْيِرِه ، َخِصيفَةٌ  َكتِيبَةٌ و  َوالعُبَاِب ، وَكتِيبَةٌ َوفي اللَِّساِن : ِلَما فِيَها ِمن َصَدإِ الَحِديِد وغيِره ، ونَصُّ الّصِ

 َخِصيفَةٌ  ، َولو كانْت ِللَْوِن الَحِديِد لَقالُوا : (3)ِمن َوَرائَِها بَخْيٍل ، أي : أُْرِدفَْت  ُخِصفَتْ  ، ألَنََّها َمْفعُولَةٌ ، أي : (2)، لم تَْدُخْلَها الهاُء  َخِصيفٌ 

ْل ذلك.  ، ألَنََّها بمعنَى فَاِعلَة ، فَتَأَمَّ

َماُد ، اْلَخِصيفُ و َي بِِه ِلَما فِيه لَْوناِن َسَواٌد َوبَيَاٌض ، ويُقَال : َرَمادٌ  ، كأَِميٍر : الرَّ اُح  َخِصيفٌ  ُسّمِ ِرمَّ ، علَى الَوْصِف ، وهو األَْكثَُر ، قال الّطِ

: 

ــــــــــــفٍ وَ  ي َريح  َخصــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــح ئـ ِج  ــــــــــــِ ــــــــــــِ ات ــــــــــــَ ن ِذي مــــــــــــَ ــــــــــــِ  ل

ُده      تح زُنــــــــــــــــُ َمــــــــــــــــَ رحِخ َأ ح مــــــــــــــــَ َن الــــــــــــــــح (4)ِن مــــــــــــــــِ
 

  
ماَد باْلبَّوِ ، وِظئَْراهُ : أُثِْفيَتَان أُْوقَِدِت النَّاُر بَْينَهما.َشبَّهَ ال  رَّ

ائُِب ، أَيضاً : الَخِصيفُ و ُخِرَز بَْعُضَها علَى بَْعٍض ، ، اْلَمْخُصوفَةُ  النَّْعلُ  أَيضاً : الَخِصيفُ و فإن ُجِعَل فيه  اللَّبَُن اْلَحِليُب يَُصبُّ َعلَْيِه الرَّ

 ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للسَّْعِدّي : (5)ْمُن فهو العَْوبَثَانِيُّ التَّْمُر والسَّ 

ا  ـــــــــفُ ِإَذا مـــــــــَ ي صـــــــــــــــــــــــِ اَءاَن  اخلَح اين  ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ث ـــــــــَ بـ وح عـــــــــَ ـــــــــح  ال

َدا     رحهــــــــَ ُمســــــــــــــــــــــَ ــــــــح ِديــــــــَف ال رَتحاَن الســــــــــــــــــــــ  اُه واخــــــــح نــــــــَ رَكــــــــح ــــــــَ  تـ

  
ّي ، أنَّ « ع ب ث»قلُت : وقد تَقَدَّم في  البَْيَت ِلنَاِشَرةَ بِن َماِلٍك ، يَُردُّ علَى الُمَخبَِّل السَّْعِدّيِ ، وكان الُمَخبَُّل قد َعيََّره باللَّبَِن ، عن اْبِن بَّرِ

 فَراِجْعهُ.

حمنِ  (6) َخِصيفُ و ٌث ، الَجَزِريُّ : بُن عبِد الرَّ  َوسيأْتي ِذْكُر ابِن أَِخيِه قريباً. ُمَحّدِ

قُهُ. دَّاٍد : الَكذَّاُب ،َكشَ  ، الَخصَّافُ  ِمن الَمَجاز :و  كأَنَّهُ يَْخِرُز القَْوَل علَى القَْوِل ويُنَّمِ

 أي : يَْخِرُزَها. النِّعَاَل ، يَْخِصفُ  َمن : الَخصَّافُ و

َضاعِ ، أَلََّف في الشُُّروِط ، واألَْوقَ  َحنَفّي ، (8) َشْيٌخ َشُروِطيٌّ  الَخصَّافُ  (7)أَبو بكر أَحمُد بُن ُعَمَر بِن ُمَهْير و اِف ، وآداِب اْلقََضاِء ، والّرِ

 .عنههللارضيوالنَّفَقاِت ، علَى َمْذَهِب أَبي َحنِيفَةَ 

َوجاَءْت َحِليَمةُ تَُطيُِّب َوكان فِيَمْن َشِهَد يَْوَم َحِليَمةَ فأَْبلَى باَلًء َحَسنا ،  َكانَْت ِلَماِلِك بِن َعْمٍرو الغَّسانِّيِ ، أُْنثَى َكقََطاِم : فََرسٌ  ، َخَصافِ و

ا َدنَْت ِمْن هذا قَبَّلََها ، فَشَكْت ذاك إلى أَبِيَها ، فقَاَل : هو أَْرَجى َرُجٍل عِ  ا أَْن يُْبِلَي ِرَجاَل أَبِيَها ِمن ِمْرَكٍن ، فلَمَّ ا أَْن يُْقتََل ، وإِمَّ ْنِدي فََدِعيِه ، فإِمَّ

ى فَاِرسَ   ، كذا في العُبَاِب. صافِ خَ  باَلًء َحَسنًا ، َويَُسمَّ
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َ وَ  ْقبََل َسْهٌم حتى َوقََع عنَد َحافِِر فََرِسِه ، َرَوى ابُن الَكْلبِّيِ ، عن أَبِيِه ، يُقَال : كان مالُك بُن َعْمٍرو هذا ِمْن أَْجبَِن النَّاِس ، قال : فَغََزا يَْوماً ، فأ

َك َساَعةً ، فقَاَل : إنَّ لهذا السَّْهمِ   فَتََحرَّ

__________________ 
 ( هذه رواية النهاية واللسان ا ورواية التهذيب : أن رجاًل توطّب خصفًة عل  رأس بئٍر فطاح فيها.1)
 ( ويف التهذيب أيضا بدون هاء.2)
 ( يف الصحاح : ُرِدفت.3)
 .«لذي»بد  « لد »ويف التهذيب : « ربده»واملثبت عن الديوان والتهذيب ا ويف اللسان « أ مت ريده»( ابألصر 4)
بتقدمي الثاء عل  الباء. والبيت يف اللسان َونسبه لناشرة « العوثباين»( كذا ابألصر واللسان هنا يف الشاهد ا وجاءت يف الصحاح يف املوضعا 5)

 بن مالك يرد عل  املخّبر.
 بضمة فو  اخلاء. 450/  1( ضبطت ابلقلم يف اللباب 6)
 .«فهر»صر ( عن املطبوعة الكويتية وابأل7)
ُروط وهي كتابة .. الشــــروطي بضــــم الشــــا والراء 193/  2( كذا ضــــبطت يف القاموس ا وجاء يف اللباب البن األثري 8) . هذه النســــبة إىل الشــــُ

 الو ئ  ابلديون واملبيعات وغري ذلك.
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تَـَفَر  ا فَتَحر َ  الرَيحبُوُع َساَعًة ا مُث  َماَت ا  (2)َصاَب رَأحَسُه عنه ا فِإذا هو قد َوَقَض عَل  نـََفِ  يـَرحبُوٍع فبَ  (1)َشيحئاً يـَنحُجثُُه ا فاحح
ٌم فـََقتَـَلُه ا وَأان  َاِهٌر عَل  فـََرِسي ا فَقاَ  : ٍر ا جاَء َسهح  هذا يف جوحِف ُجحح

َرحُء يف َشيح 
 ٍء وال الرَيحبُوعُ ما امل

 أَْشَجعِ النَّاِس.فَذَهَب َمثاَلً ، ثم َشدَّ عليهم ، فكان بَْعَد ذلك ِمْن 

ُكهُ.  قَْولُه : يَْنُجثُه : أي : يَُحّرِ

ُء عليهم ، ويَُظنُّ أَنَُّهْم ال كان ياُلقِي جنَد ِكْسَرى فال يَْجتَِرى َخَصافِ  وَرَوى ابُن األَْعَرابِّيِ أنَّ َصاِحبَ  (3) َخَصافِ  منه : أَْجَرأُ ِمن فَاِرِس و

َمى َرُجالً منهم يَْوًما بَسْهٍم فََصَرَعهُ ، فمات ، فقَاَل : إنَّ هؤالِء يُموتُوَن كما نَُموُت نحن ، فَاْجتََرأَ عليهم ، يَُموتُوَن كما تَُموُت النَّاُس ، فَرَ 

ّي :  فَكاَن ِمن أَْشَجعِ النَّاِس ، وأَْنَشَد اْبُن بَّرِ

قـــــــــــــَ   وح أَلـــــــــــــح افِ َلهلِل لـــــــــــــَ ًة  َخصـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــ   َعشـــــــــــــــــــــــــــِ

اِرسَ      اَلِ  فـــــــــَ ُت عـــــــــلـــــــــَ  اأَلمـــــــــح نـــــــــح كـــــــــُ الـــــــــَ َبمـــــــــَ   َأســـــــــــــــــــــــح

  
كذا في العُبَاِب ، ونَصُّ كتاب الخْيِل البِن الَكْلبِّيِ ، ُسْفيَان بن َرِبيعَةَ البَاِهِلّي ،  ِلُسَمْيِر بِن َربِيعَة اْلباِهلّيِ ، كان كِكتَاٍب : ِحَصانٌ  ، ِخَصافٌ و

 ،( 5) ِخَصافٍ  فَاِرسُ  أَْيضاً : َوفي العُبَاِب : له يُقَاَل ِفيِه ، كانو الَمْرُزبَاَن ، وِسيَاقُهُ يقتَِضي أَنََّها كانَْت أُْنثَى ، (4)َخَواَل  قال : وعليها قُتِل :

 .ِخَصافٍ  أَْجَرأَ ِمن فَاِرِس 

َكاَن َمعَهُ هذا الفََرُس ،  يُقال : بَْكِر بِن َوائٍِل ، بني ِمن بِن عامِر بِن ذُْهٍل ، ِلَحَمِل بِن َزْيِد بِن َعْوفِ  كان ِحَصاٌن آَخُر ، أيضاً : ِخَصافٌ و

َي َخاِصيَ وَطلَبَهُ ِمْنهُ اْلُمْنِذُر بُن اْمِرى ا « ِخَصافٍ  أَْجَرأُ ِمن َخاِصي»، َوِمْنهُ  ِخَصافٍ  ِء اْلقَْيِس ِليَْفتَِحلَهُ ، فََخَصاهُ بَْيَن يََدْيِه ِلُجْرأَتِِه ، فَُسّمِ ، فأَمَّ

ةُ إِيَراِد ذِلَك الَمثَِل :  ؟ما َذَكَرهُ الَجْوَهِريُّ علَى ِمثَاِل قََطاِم ، فهي كانت أُْنثَى ، فكيَف تُْخَصى نَبَّهَ  (6)« ِخَصافٍ  أَْجَرأُ ِمْن فَاِرِس »، وِصحَّ

اَغانِيُّ في التَّْكِملَِة.  عليه الصَّ

ٌث ، الَجَزِرّي : َخِصيفٍ  ابِن أَِخي ِخَصافِ  بُد الَمِلَك بنُ عو ه آنِفاً. ُمَحّدِ  َرَوى عن َهبّاِر بِن َعِقيٍل ، وتقدََّم ِذْكُره َعّمِ

 كما في العُبَاِب. َذاٌت لَْونَْيِن فِيَها َسَواٌد وبَيَاٌض ، : َمْخُصوفَةٌ  : َمْلَساُء َخْلقَاُء ، أَو َمْخُصوفَةٌ  َسَماءٌ و

ّمِ : اْلُخْرَزةُ  اْلُخْصفَةُ و ّمِ أَيضاً. ، بِالضَّ  بالضَّ

قال : وهو بالَحاِء َجائٌِز أَيضاً ، قال األَْزَهِريُّ : والصَّواُب بالحاِء الُمْهَملَِة ال َغْيُر ، وقد َذَكَره  أَْسَرَع ، في َعْدِوِه : أي أَْخَصفَ  قال اللَّْيُث :و

 الَجْوَهِريُّ علَى الصَّواِب.

 .ُمْخِصفٌ  َوِضيقُهُ ، يُقَال : َرُجلٌ  : ُسوُء اْلُخلُِق ، لتَّْخِصيفُ او

 االْجتَِهاُد في التََّكلُِّف بَِما لَْيس ِعْنَدَك. أَيضاً : التَّْخِصيفُ و

فَهُ  من الَمَجاِز :وَ  ً  الشَّْيُب ، َخصَّ فَهُ  األَْعَرابِّيِ :َوقال ابُن  والسََّواُد ، أي بَيَاُضهُ  اْستََوى هو أي : ، تَْخِصيفا ً  الشَّْيبُ  َخصَّ َصهُ  تَْخِصيفا ، وَخوَّ

تَهُ : َجعَلََها َخصَّفَ  تَْخِويصاً ، ونَقََّب فيه تَْنِقيباً ، بمعنًى واحٍد ، وفي األَساِس : ً  الشَّْيُب ِلمَّ  : َخِصيفا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

مُّ والَجْمُع. الَخْصفُ   : الضَّ

 كِمْنبٍَر : الِمثْقَُب واإِلْشفَى ، قال أَبو َكبِيٍر الُهَذِليُّ يَِصُف ُعقَاباً : ، الِمْخَصفُ وَ 

زِيـــــــــــــَزٍة  رَاِش عـــــــــــــَ ُت ِإىَل فـــــــــــــِ يـــــــــــــح هـــــــــــــَ تــــــــــــــَ ىت  انــــــــــــــح  حـــــــــــــَ

ا       هــــــــَ فــــــــِ ــــــــح ُة أَن ــــــــَ ث اَء َروح خــــــــَ ــــــــح ت ــــــــَ فِ فـ صــــــــــــــــــــــَ خح مــــــــِ ــــــــح ال (7)كــــــــَ
 

  
 .«ف ر ش»قد تقدََّم للُمصنِّف إِْنَشاُد هذا البيِت في وَ 
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 ، يعني أنهم َجعَلُوا آثارَ  (8)أَْخفَاَف الَمِطّيِ بَحَوافِِر اْلَخْيِل حتى لَِحقُوهم  يَْخِصفُون الَمَجاِز قَْولُه : فما َزالُوامن وَ 

__________________ 
 .«فاجرتف»( عن اللسان وابألصر 1)
 : فإذا هو يف  هر يربوع. 971( عبارة امليداين مثر رقم 2)
 امليداين عن ابن دريد : خضاف ابلضاد املعجمة.( يف 3)
نقاًل عن ابن ـــ  ويف املطبوعة الكويتية« قوله : خوال املرزابن ا هكذا يف مجيض النسخ الجي أبيدينا وراجض ابن الكليب»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 الكليب : قوال املرزابن.
 .«كذا يف النسخقوله فارس خصاف ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .173رقم  47/  1( وانظر املستقص  للزخمشري 6)
وفســــر املخصــــف أبنه الذي ختصــــف به أخفاف االبر ا كذا وأخفاف اإلبر ال ختصــــف « ســــوداء روثة»برواية :  110/  2( ديوان اهلذليا 7)

 َوالصواب : األخفاف دون ذكر اإلبر.
 ( األساس : أدركوهم.8)
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ُم طَاَرُقوها هِبَا ا أي :َحَواِفِر اخلَيحِر علَ  َفاِف اإِلِبِر ا فكَبهن   النـ عحُر. ُلحَصفُ  هِبَا ا كما َخَصُفوها   آ ِر َأخح
ً  يُقَال :وَ  ُف تَْخِصيفا وايَتَْيِن : وَطِفقَا اْختََصفَ  ، ِمثْل َخصََّف يَُخّصِ ْهِرّيِ ، في إِْحَدى الّرِ فَانِ يُ  ، وِمْنهُ قراَءةُ أَبي بَُرْيَدةَ ، والزُّ  .(1) َخّصِ

اَم فعَلَْيِه بالنَِّشيِر ، َوالَ »الحديُث :  منهوَ   : أي ال يََضْع يََدهُ علَى فَْرِجِه. يَْخِصفْ  النَِّشيُر : الِمئَْزُر ، وال «يَْخِصفْ  إِذا َدَخَل أََحُدُكم الَحمَّ

فَةُ وَ  يَرافّيِ ، وَجبَلٌ  َخصَّافٌ و ِمْخَصفٌ  ، كذلك ، وَرُجلٌ  تََخصَّ  ، وُكلُّ لَْونَْيِن اْجتََمعَا ، فهو أَْخَصفَ  ، ِمثْلُ  َخِصيفٌ  : َصاِنٌع ِلذلك ، عن الّسِ

. َخِصيفٌ   ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 ِمن النَِّساِء : التي تَِلُد في التَّاِسعِ وال تَْدُخُل في العاشِر. الَخُصوفُ وَ 

َكةً : لُغَةٌ  الَخَصفُ وَ   في الَخَزِف ، نَقَلَهُ اللَّْيُث.، ُمَحرَّ

 النَّاقَةُ : صاَرْت َخُصوفاً. اْختََصفَتِ وَ 

اٍن : َحِصيٌر ِمن ُخوٍص. الُخصَّافُ وَ   ، كُرمَّ

ْفتُ  من الَمَجاِز :وَ   فاُلنًا : أَربَْيُت َعلَيه في الشَّتِْم. َخصَّ

اغانِيُّ  ُمَخْصلَفٌ  لٌ َومنه : نَِخي النَّْخِل : ِخفَّةُ َحْمِلِه ، َخْصلَفَةُ  : [خصلف] في الُمِحيِط ، وصاِحُب  َعِن اْبن َعبَّاٍد ، ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ونَقَلَهُ الصَّ

ّيٍ في أَماِليِه ، َوأَْنَشَد الْبِن ُمْقبٍِل :  اللَِّساِن عن اْبِن بَّرِ

َواِن الن ِخيِر   .الحُمَخصحَلفِ َكِقنـح
َواُب بِال قال الّصاَغانِيُّ : اِد الُمْعَجَمِة ،والصَّ  َوسيأتي قريباً. ضَّ

ً  ، يَْخِضفُ  البَِعيُر وغيُره ، َخَضفَ  : [خضف] ً وَ  ، َخْضفا حاحِ : َضِرطَ  كغَُراٍب : ، ُخَضافا بها : إذا َرَدَم ،  َخَضفَ  نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وفي الّصِ

 وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ :

فح  لـــــــــــــَ َ  اخلـــــــــــــَح ئـــــــــــــح فـــــــــــــًا بـــــــــــــِ لـــــــــــــَ اَن خـــــــــــــَ دح  ِإان  َوجـــــــــــــَ

ِر      مــــــــــــح ا اَنَء اِب ــــــــــــِح دًا ِإَذا مــــــــــــَ بــــــــــــح فح عــــــــــــَ  َخضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وبَْعَدهُ :« َشرَّ الَخلَفْ »في العُبَاِب : ويُْرَوى : وَ 

فح  لــــــــــــــــَ ُه مُث  حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ا اَبب ــــــــــــــــ  ن َ  عــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  َأغــــــــــــــــح

َرفح      نح عـــــــــــــَ و اُب ِإال  مـــــــــــــَ بــــــــــــــَ ُر الـــــــــــــح خـــــــــــــِ دح  اَل يـــــــــــــُ

  
 َرَوى أَبو الَهْيثَِم :وَ 

ََلفح   (2)إن  ُعبَـيحداً َخَلٌف ِمَن اخلح
 ، َواْستِْعَمالُه في اإِلْنَساِن َمَجاٌز. (3)ِلْلبَِعيِر  الَخْضفِ  يُْفَهُم ِمن ِسياِق األََساِس ، أنَّ أَْصلَ وَ 

. الطَّعَاَم : أََكلَهُ ، َخَضفَ و  ِمثْل فََضَخ ، نَقَلَهُ العَُزْيزيُّ

اِد ، َخَضاف فَاِرسُ و َواُب بالصَّ هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وهذا الَوَهُم ال أَْصَل له ، فإِنَّ الَجْوَهِريَّ لم يَْذُكْره في هذا  ، وَهٌم ِلْلَجْوَهِرّيِ ، والصَّ

، ِمثْل َحَذاِم : أََحُد  َخَضافِ  : وفَاِرسُ ـ  خضف بعَد ما َذَكرَ ـ  ، (4)الَحْرِف ، وإِنََّما الذي َذَكَره هنا هو ابُن ُدَرْيٍد ، فإِنَّهُ قال في الَجْمَهَرةِ 

اِد الُمْهَملَِة ، كما ذُِكَر  َخَضافِ و فُْرَساِن العََرِب المْشُهوِريَن ، وله حديٌث ، : اْسُم فََرِسِه ، هكذا َذَكَرهُ في هذا التَّْرِكيِب ، ولم يْذُكْرها في الصَّ

.  في َمْوِضِعِه ، فكأَنَّ الُمَصنَِّف تََوهََّم أنَّ ابَن ُدَرْيٍد هو الَجْوَهِريُّ

لثِّقاِت ، ، أنَّ الَمثََل المذكوَر يُْرَوى بالُمْهَملَِة والُمْعَجَمِة ، فال معنى ِلتَْوِهيِم من َرَواهُ بالُمْعَجَمِة مع ثُبُوتِه عن ا (5)يُخنَا عن الَميَدانِّيِ نَقََل شوَ 

أْ  ِد الرَّ َواِب بَِعيٌد.وكثيًرا ما يَتََصدَّى الُمَصنُِّف ِلَرّدِ النَّْقِل الَواِرِد الثَّابِِت بُِمَجرَّ  يِ والَحْدِس ، وهو غيُر َسِديٍد ، َوعن ُطُرِق الصَّ
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اَغانِيُّ في تْكِملَتِِه ، أنَّ ابَن ُدَرْيٍد لم يَُوافِْقه أََحٌد فيما قَالَهُ ، والناُس كلُّهم سِ  ح به الصَّ اِد الُمْهَملَِة ، كما َذَكَره قلُت : الذي َصرَّ َواهُ علَى الصَّ

ٍل.الَجْوَهِريُّ في  ِة ، فما تقدَّم لشْيِخنا ِمن التَّْشنِيعِ علَى الُمَصنِِّف َمَحلُّ تَأَمُّ حَّ  َمْوِضِعِه علَى الصَّ

ُروطُ  ، الَخُضوفُ وَ  ، اْلَخْيَضفُ و ّي : َكَهيَكٍل ، وَصبُوٍر : الضَّ َجاِل والنَِّساِء ، وقال ابُن بَّرِ  : فَْيعٌَل ِمن الَخْيَضفُ  ِمن الّرِ

__________________ 
 .22( سورة األعراف اآية 1)
 ( يف التهذيب برواية : بئ  اخلل .2)
 خضف اجلمُر. ومن اجملاز : قوهلم للرجر قد خضف هبا. وما أثبت عن املطبوعة الكويتية. وعبارة األساس :« البعري»( ابألصر : 3)
 يداين نقر عن ابن دريد خضاف ابلضاد املعجمة.أن امل« خصف»والتكملة عن ابن دريد ا وقد نبهنا يف  229/  2( انظر اجلمهرة 4)
 .181/  1ج  971( انظر جممض امليداين مثر رقم 5)
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 ا وهو الر َداُم ا قا  َجرِيٌر : اخَلضحفِ 
مح  كـــــــــُ رحبـــــــــُ َرُف ضـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح و اِر يــــــــــُ و اخلـــــــــَح نـــــــــُ مح بــــــــــَ تـــــــــُ بَنــــــــــح  فـــــــــَ

َذاِم و وَ      قـــــــــــُ ُخ الـــــــــــح تـــــــــــح مح فــــــــــــُ كـــــــــــُ اتـــــــــــُ فُ أُمـــــــــــ  يحضـــــــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــَ

  
يخِ ، أو ِكبَاُرهُ ، اْلَخَضفُ و َكةً : ِصغَاُر اْلبِّطِ  قَالَهُ ابُن فَاِرٍس ، وقال اللَّْيُث ، وأَبو َحنِيفَةَ : يكوُن قَْعَسِريَّا َرْطباً ما َداَم َصِغيًرا ، ثم ، ُمَحرَّ

 ً ا  َخَضفا يخاً أو ِطبِّيخاً ، (1)أَْكبََر ِمن ذلَك ، ثم قُحًّ  لُغَتاِن. ، والَحَدُج يَْجَمعُهُ ، ثم بِّطِ

 عن ابِن َعبَّاٍد. : اْلَحيَّةُ ، اأْلَْخَضفُ و

يَتْ  : اْلَخْمُر ، اْلُمْخِضفَةُ و ر قَْوُل الشاعِر : ألَنََّها تُِزيُل اْلعَْقَل ، فيَْضَرُط شاِربَُها قال األَْزَهِريُّ : ُسّمِ  وهو ال يَْعِقُل ، وبه فُّسِ

َي  لــــــــــَ  َوهــــــــــح يـــــــــــح مح أُم  لــــــــــَ هــــــــــُ تـــــــــــُ ةٌ اَنَزعــــــــــح فــــــــــَ  خُمحضــــــــــــــــــــــــِ

َربُ      عــــــــــَ ُر الــــــــــح بحصــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــَ ا ُيســــــــــــــــــــــــح ا هبــــــــــَِ يــــــــــ  ا محــــــــــَُ  هلــــــــــََ

  
 .«ن ز ع»: هي الَخاثَِرةُ ، َوالعََرُب : َوَجَع الَمِعَدةِ ، وقد تَقَدَّم إِْنَشاُده أَيضاً في  الُمْخِضفَةُ و قيل : أُمُّ لَْيلَى هي الَخْمُر ،وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َداُم. الَخْضف ، بالتَّْحِريِك ، لُغَةٌ في الَخَضفُ   ، بالفَتْحِ ، وهو الرُّ

 ٌ  ، َرُدوٌم ، قال ُخلَْيٌد اليَْشُكِريُّ : َخُضوفٌ  واْمَرأَة

ا  مـــــــــَ قـــــــــَ لـــــــــح َر  صـــــــــــــــــــــــِ ُه ُأخـــــــــح بـــــــــِ َك اَل ُتشـــــــــــــــــــــــح لـــــــــح تـــــــــِ  فـــــــــَ

يِن      وفــــــــــــاً َأعــــــــــــح ا َخضــــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــَ قــــــــــــِ اِء ِدلــــــــــــح نــــــــــــَ فــــــــــــِ  اِبلــــــــــــح

  
الَجَمِل ، َومنه قَْوُل َرجٍل  َخْضفَةَ  ، كَحذاِم ، ويا َخَضافِ  ُدولَةٌ ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، َوِلْلَمْسبُوِب : يا اْبنَ ، وهي َمعْ  َخضافِ  يُقَاُل لأِلََمِة : ياوَ 

 :ـ  وكانِت الَخَواِرُج قَتَلَتْهـ  لَجْعفٍَر بِن عبِد الرحمِن بن ِمْخنَفٍ 

ُم  وُرهــــــــــُ مــــــــــَ  حنــــــــــُ دح ا تــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــَ حــــــــــابـ َت َأصــــــــــــــــــــــــح رَكــــــــــح ــــــــــَ  تـ

َت َتســــــــــــــــــــح وَ      ئـــــــح ا جــــــِ نـــــــَ ــــــح يـ ــــــَ ةَ عــــــَ  ِإل فـــــــَ رِ  َخضــــــــــــــــــــح مـــــــَ  اجلــــــَح

  
 الَجَمِل. َخْضفَةَ  أَراَد : يا

اٌط. ِمْخَضفٌ و ، َخاضفٌ  َرُجلٌ وَ   ، كِمْنبٍَر : َضرَّ

: هي  الَخْضَرفَةُ  غيُرهما :َوقال  َهَرُم اْلعَُجوز ، وفُُضوُل ِجْلِدَها ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث ، َوابُن ِسيَده : هو الَخْضَرفَةُ  : [خضرف]

 العَُجوُز.

يِت :و ّكِ ْخَمةُ اللَِّحيَمةُ اْلَكبِيَرةُ الثَّْديَْيِن ، ِمن النَِّساِء : ، اْلَخْنَضِرفُ  قال ابن الّسِ ٌ  الضَّ  َوالطَّاُء لُغَةٌ فيه ، كما سيأْتِي ، وقال غيُره : اْمَرأَة

 : نََصٌف ، وهي مع ذلك تََشبَُّب. َخْنَضِرفٌ 

ّي ، عن ابِن َخالََوْيِه : َمْرأَةٌ حكَ   ، َوَخْنَضِفيٌر : إذا كانْت َضْخَمةً ، لها َخَواِصُر وبُُطوٌن ، َوُغُضوٌن ، وأَْنَشَد : َخْنَضِرفٌ  ى ابُن بَّرِ

ِرفٌ  نحضــــــــــــــــــــــــــــَ هح  خــــــــــــــَ نــــــــــــــ  قــــــــــــــُ اِء الــــــــــــــح ُر محــــــــــــــَُ ثــــــــــــــح  مــــــــــــــِ

هح      نـــــــــــ  يـــــــــــِ  واَل يف اجلـــــــــــَح َن الـــــــــــبـــــــــــِ تح مـــــــــــِ يحســــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــَ

  
َواةِ أَنَّهُ  ، َكِقْرَطاٍس ، اْلِخْضاَلفُ  : [خضلف] َوهو الدَّْوُم ، قال أَُساَمةُ  َشَجُر اْلُمْقِل ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوقال أَبو َحنِيفَةَ : َزَعَم بعُض الرُّ

 اْلُهَذِليُّ يَِصُف نَاقَةً :

ُه  بَنـــــــــــــ  ِدر  كـــــــــــــَ مـــــــــــــُ ا الـــــــــــــح هـــــــــــــَ يــــــــــــــح لـــــــــــــَ رِجـــــــــــــح رت  بـــــــــــــِ  تـــــــــــــُ

ِة      ـــــــــــــــَ َرف اَلفِ اخلحِ مبُشـــــــــــــــــــــــــــــح ا ضـــــــــــــــــــــــــــــح وهلـــــــــــــــَُ ـــــــــــــــُ  اَبٍد ُوق

  
ه : تَْدفَعُه ، والُوقُوُل : َجْمُع َوْقل ، وهو نََوى الُمْقِل.  تُتِرُّ

 ، وأَْنَشَد : (2)هكذا في النَُّسخِ ، وَصوابُهُ : َحْمل النَِّخيِل ، كما هو نَصُّ نََواِدره  : ِخفَّةُ َحْمِل النَّْخِل ، اْلَخْضلَفَةُ  قال أَبو َعمٍرو :و
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ُه  يــــــــــبــــــــــُ بــــــــــِ اٍف ســــــــــــــــــــــــَ َوتح ِبضــــــــــــــــــــــــَ َرتح أَلــــــــــح  ِإَذا ُزجــــــــــِ

يـــــــِر      خــــــِ ــــــ  ــــــن ــــــَواِن ال ن قــــــِ يـــــــٍت كــــــَ ــــــِ فِ أَث لــــــَ َخضــــــــــــــــــــح مــــــُ ــــــح (3)ال
 

  
 ، ألَنَّهُ ُشبِّه بالُمْقِل في قِلَِّة َحْمِلِه. َخْضلَفَةً  قال األَْزَهِريُّ : َجعََل قِلَّةَ َحْمِل النَّْخلِ 

اَغانِي في التَّْكِملَة : َخْطَرفَ  : [خطرف] َحاحِ ، وكذا قال الصَّ أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ،  هكذا في هو في سائِِر النَُّسخِ بالسََّواِد ، َوليس هو في الّصِ

حاحِ هو خظرف  هللارحمه، بالظَّاِء الُمْعَجَمة ، وقد اْشتَبَهَ علَى الُمَصنِِّف ذلك ، أو هو ِمن النُّّساخِ ، ورأَْيُت شيَخنَا  والَمْوُجوُد في نَُسخِ الّصِ

َرهُ عن   .«خطف»قد نَبَّهَ علَى ذلك ، وَعلَّلَهُ بقَْوِلِه : أِلَنَّه لو كان بالُمْعَجَمِة ألَخَّ

__________________ 
 ا ويف التهذيب : ِفجنا.( األصر واللسان والتكملة 1)
 ( ويف التهذيب أيضاً النخير.2)
 ( تقدم جزء منه يف خصلف منسوابً البن مقبر.3)



11320 

 

ُجُل : َخْطَرفَ  قال ابُن ُدَرْيٍد : أي  فِيهَما ، َكتََخْطَرفَ  َجعََل َخْطَوتَْيِن َخْطَوةً في َوَساَعتِِه ، البَِعيُر : َخْطَرفَ  أَو َوَخَطرَ  أَْسَرَع في ِمْشيَتِِه ، الرَّ

اجِ يَِصُف ثَْوًرا : ِل قَْوُل العَجَّ  في اإِلْسَراعِ ، وَجْعِل الَخْطَوتَْيِن َخْطَوةً ، وِمن األَوَّ

 خَتَطحَرفَاِإنح تـََلق   َغَدرًا و 
 أي : تََوسَّعَا.

اِد وبالظَّاِء  (1)نَقَلَهُ اللَّْيُث  جْلُد اْلَمْرأَةِ : اْستَْرَخى ، فَ َخْطرَ و عن ابِن ُدَرْيٍد ، َضَربَهُ بِِه ، إذا فاُلنًا بِالسَّْيِف : َخْطَرفو  .(2)، ويقال بالضَّ

 عن ابِن َعبَّاِد. ، َكِقْنِديٍل : السَِّريعُ  اْلِخْطِريفُ و

 : َواِسٌع. (3) ُخْطُروفٌ  هكذا نَصُّ الُمِحيِط ، وفي اللَِّساِن : َعنَقٌ  كعُْصفُوٍر : السَِّريُع اْلعَنَِق ، ، ُخْطُروفٌ و

 عن ابِن َعبَّاٍد. اْلَجَمُل اْلَوَساُع ، أَْيضاً : الُخْطُروفُ و

ُجُل اْلَواِسُع اْلُخلُقِ  اْلُمتََخْطِرفُ و َراعِ ، (4) : الرَّ ْحُب الذِّ  كما في العُبَاِب. ، الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : الُمْستَِديُر. الُخْطُروفُ 

 َخْطَوهُ. يَُخْطِرفُ  : ُخْطُروفٌ  َجَملٌ وَ 

اُد لُغَةٌ فيه ، وقد تقدَّم ، الَخْنَطِرفُ  قال اللَّْيُث :وَ   َء : إذا َجاَوَزهُ َوتَعَدَّاهُ.الشَّيْ  تََخْطَرفَ و : العَُجوُز الفانِيَةُ ، والنُّوُن َزائَِدةٌ ، َوالضَّ

حاحِ علَى ما يَأْتي بَيانُه ، ثم إنَّ النَُّسَخ ُكلََّهاهك ، اْلَخْنَطِرفُ  : [خنظرف] بالظَّاِء  ذا هو في سائِِر النَُّسخِ باألَْحَمِر ، مع أَنَّهُ َمْذُكوٌر في الّصِ

ِل يَْنبَِغي ِذْكُره بعَد تَْرِكيِب  « خطرف»دةَ إِلْفَراِدِه عن تَْرِكيِب وعلى الثاني فال فائ« خ ط ف»الُمْعَجَمِة ، وفي بَْعِضها بالُمْهَملَِة ، فعلَى األَوَّ

ْل ذلك ، وهي :  *و كما قَالَهُ اللَّْيُث ، وقال غيُره : هي الُمتََشنَِّجةُ الِجْلِد ، الُمْستَْرِخيَةُ اللَّْحِم ، اْلعَُجوُز اْلفَانِيَةُ ، مع الُحْكِم بِزيَاَدةِ النُّوِن ، فتَأَمَّ

َواُب بِاْلُمْهَملَِة ،  أو َجِميُع َما في اْلُمْهَملَِة ، فَاْلُمْعَجَمةُ لُغَةٌ فِيِه. َؤيُِّد أَنَّهُ بالظَّاِء الُمْعَجَمِة ،َوهذا يُ  الصَّ

 َجَمِة ، َوأَْنَشَد :قال الَجْوَهِريُّ : َخْظَرَف البَِعيُر في ِمْشيَتِِه : لُغَةٌ في َخْذَرَف ، إذا أَْسَرَع وَوسََّع الَخْطَو ، بالظَّاِء الُمعْ 

َهاُس َخطحَرفَاو   ِإنح تـََلق اُه الد 
اِد ، والطَّاُء أَْحَسُن ، وكذا َخْظَرَف ِجْلُد العَُجوِز ، فيه ثاَل الَخْنَظِرفُ  أَماوَ  ُث لُغَاٍت ، والظَّاُء ، ففيه ثاَلُث لُغَاٍت : بالطَّاِء ، وبالظَّاِء ، َوبالضَّ

َح به صاحُب اللِّسَ أَْكثَُر ، وكذا َجِميُع َما ذُِكَر في َخْطَرَف ، فإِ  اِن نَّ الظَّاَء لُغَةٌ فيه ، إِالَّ َخْطَرفَهُ بالسَّْيِف ، فإِنَّه بالطَّاِء الُمْهَملَِة ال َغْيُر ، َصرَّ

 ، وغيُره.

ً  ، يَْخَطفُه َء ، َكَسِمَع ،الشَّيْ  َخِطفَ  : [خطف] حاح ، وفي التَّ  َخْطفا فيه لُغَةٌ و ْهِذيِب ، َوهي الِقَراَءةُ الَجيَِّدةُ ،، َوهي اللُّغَةُ الَجيَِّدةُ ، كما في الّصِ

حاحِ  أَو َرِديئَةٌ  ، (5)َضَرَب ، أو هِذِه قَِليلَةٌ  ، ِمْن َحدِّ  يَْخِطفُ  ، َخَطفَ  أُْخَرى َحكاَها اأْلَْخفَُش ، َوهي : قال : ـ  ال تَكاُد تُْعَرُف ، كما في الّصِ

 .(6)أَْبَصاَرُهْم  يَْخِطفُ  لَى :وقد قََرأَ بها يُونُُس ، في قَْوِلِه تَعَا

َوقيل : أََخذَهُ في ُسْرَعٍة واْسِتالٍب ، ونَقََل  اْستَلَبَهُ ، قلُت : وأَبو َرجاء ، ويَْحيَى بِن َوثَّاٍب ، كما في العُبَاِب ، َوُمَجاِهد كما في َشْرحِ َشْيِخنا :

اِزّيِ ، أنَّ َشْيُخنَا عن أَقَانِيِم التَّْعلَيِم للُخَويِّّي تِْلميِذ  ، َكفَِرَح ، يَْقتَِضي التَّْكراَر ، والَمْفتُوُح ال يَْقتَِضيِه ، َوقال شيُخنَا : وهو  َخِطفَ  الفَْخِر الرَّ

ْل.  َغِريٌب ال يُْعَرُف لغَْيِرِه ، فتَأَمَّ

، َوكذا الشُّعَاُع ، والسَّْيُف ،  (َيكاُد اْلَْبُْق َُيَْطُف َأْبصاَرُهمْ )َومنه قَْولُه تعالَى :  َذَهَب بِِه ، : َخَطفَهُ وَ  اْلبَْرُق اْلبََصَر ، َخِطفَ  ِمن الَمَجاِز :و

 وكلُّ ِجْرٍم َصِقيٍل ، قال :
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ِنحُدَوانِي اُت و   الحَبَصرح  َلحَطفحنَ اهلح
، كما قالوا : نََزَعهُ ، َواْنتََزَعهُ ، ومنه قَْولُهُ  اْختََطفَهُ و ، َخَطفَهُ  َوْيه :قال ِسيبَ  ، كاْختََطفَهُ  الشَّْيَطاُن السَّْمَع : اْستََرقَهُ ، َخِطفَ  ِمن الَمَجاِز :و

ْطَفةَ )تَعالَى :   فيو (7) (ِإاّل َمْن َخِطَف اخلَْ

__________________ 
 اسرتخ . ( التهذيب والتكملة ومل يقيداه ابملرأة ا فقد عّما : وقد خطرف جلدها :1)
 وزيد فيه : والطاء أكثر وأحسن.« ابلطاء»التهذيب : ( كذا ويف 2)
 ( يف اللسان : عن  خطريف.3)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة بفتح فسكون.4)
 .«و»بد  : « أو»*( ابلقاموس : )
 .«أو»بدون « قليلة رديئة»( يف الصحاح : 5)
 من سورة البقرة. 20( من اآية 6)
 .10( سورة الصافات اآية 7)
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ضَ  َلحَتِطُفونَ »حديِث اجِلنِّ :  َتِلُبونَُه. «الس مح رَتُِقونَه َوَيسح  أي : َيسح
ِه : َطائٌِر ، َخاِطفُ و ْفَراُف ، قال اْبُن َسلََمةَ : يُقَال له : ِظلِّ حاحِ ، َزاَد في اللَِّسانِ  ، ِليَْخَطفَهُ  إِذا َرأَى ِظلَّهُ في اْلَماِء أَْقبََل إِليه الرَّ  : كذا في الّصِ

 : [بن زيد]يَْحبُِسهُ َصْيداً ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للُكَمْيِت 

اٍن  وَ  يــــــــــــَ ــــــــــــح تـ ِة فــــــــــــِ طــــــــــــَ فِ َريــــــــــــح اطــــــــــــِ خــــــــــــَ ِه  كــــــــــــَ لــــــــــــِّ   ــــــــــــِ

َدا     د  اًء ممـــــــــــَُ ـــــــــــَ ب ا خـــــــــــِ هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ مح مـــــــــــِ ُت هلـــــــــــَُ لـــــــــــح عـــــــــــَ  جـــــــــــَ

  
ئُْب ، اْلَخاِطفُ و  اِلْستِاَلبِِه الفَِريَسةَ. : الذِّ

َي بها «الَخْطفَة»عن  وسلمعليههللاصلىنََهَى رُسوُل هللا »في الحديِث : و ةِ الَواِحَدةِ ، ثم ُسّمِ  يَْختَِطفُهُ  اْلعُْضو الذي ، َوهي في األَْصِل لِلَمرَّ

ْنَساُن ِمن (1) السَّبُُع ، أو يَْقتَِطعُهُ  ِمن لَْحٍم أو َشْحٍم فهو ال يَِحلُّ ـ  وهو َحيٌّ ـ   ُكلَّ ما أُبِيَن ِمن الَحيَوانِ وهي َمْيتَةً ، فإِنَّ  اْلبَِهيَمِة اْلَحيَّةِ  أَْعَضاءِ  اإْلِ

ئُْب ِمن أَْعَطاِء الشاةِ وهي َحيَّةٌ ، ِمْن يٍَد أو ِرْجٍل ، أَو اْختََطفَ  أَْكلُهُ ، وكذا ما ْيِد ، ِمن لَْحٍم أَ  (2)الكلُب  اْختََطفَهُ  الذِّ و ِمن أَْعَضاِء َحيََواِن الصَّ

ْيُد َحيٌّ ، وأَْصُل هذا  ِحيَن قَِدَم الَمِدينَةَ ، رأَى النَّاَس يَُجبُّوَن أَْسنَِمةَ اإْلبِِل ، وأَْليَاِت الغَنَِم ، فيَأُْكلُونََها. وسلمعليههللاصلىأَنَّهُ  غيِره ، والصَّ

ِريُر بُن َعِطيَّةَ بِن ُحَذْيفَةَ بِن بَْدِر بِن َسلََمةَ بِن َعْوِف بِن ُكلَْيِب بِن يَْربُوعِ بِن َوهو جَ  كَجَمَزى : لَقَُب ُحَذْيفَةَ ، َجّدِ َجِريٍر الشَّاِعِر ، ، َخَطفَىو

 َحْنَظلَةَ بِن َماِلِك بن َزْيِد َمنَاةَ بِن تَِميٍم ، لُقَِّب بقَْوِلِه :

 (3) َخَطَف َعنَـًقا بـَعحَد الر ِسيِم و 
حاحِ : لَقَُب َعْوٍف ، وهو وَ  ي بذلك ِلقَْوِلِه :في الّصِ  َجدُّ َجِريِر بِن َعِطيَّةَ بِن َعْوٍف الشَّاِعِر ، ُسّمِ

 (4) َخَطَف َعنَـًقا بـَعحَد الحَكاَلِ  و 
ّيٍ عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، وقَْبلَهُ  اَغانِيُّ ، َوَحَكاهُ ابُن بَّرِ   :انتهى ، والصَّواُب ما َذَكْرنَاهُ ، كما نَبَّهَ َعلَيه الصَّ

َدفَا  يـَرحفـَعحَن اِبلل يحِر إذا َما َأسح
ا  فـــــــــــــــَ ا ُرجـــــــــــــــ  امـــــــــــــــً اٍن وهـــــــــــــــَ نـــــــــــــــ  اَ  جـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــــح

اوَ      قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ نـ  ... عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

 إلى آِخِره.

حاحِ ، وفي النَّقائِِض :« َخْيَطفَى»يُْرَوى : وَ   ، أي : َسِريعاً. َخْيَطفَى كما في الّصِ

َر قَْوُل ُحَذْيفَةَ السَّابُِق ، وقال الفََرْزَدُق : ، كاْلَخْيَطفَى في ِمْشيَتِِه ُعنَقَهُ ، أي يَْجتَِذبُهُ ، يَْختَِطفُ  كأَنَّه السُّْرَعةُ في اْلَمْشيِ ، : الَخَطفَىو  َوبه فُّسِ

َو   فــــــــَ هــــــــَ طــــــــَ ا  اخلــــــــَح مــــــــ  تُ لــــــــَ فــــــــح طــــــــَ تــــــــَ ُه  اخــــــــح  ِدمــــــــاغــــــــَ

ا      مـــــــَ فَ كــــَ طــــَ تــــَ ارُِع  اخــــح ُقـــــــَ
اَش املــــ شـــــــــــــــــــــَ ازِي اخلَح بـــــــَ (5)الــــح

 

  
. ، َكَهْيَكٍل : َخْيَطفٌ  هو َجَملٌ و  َسِريُع اْلَمّرِ

ً  هكذا هو بالتَّْحِريِك في َسائِِر النَُّسخِ ، وَصَوابُه : ، َخَطفانًا ، يَْخِطفُ و ، يَْخَطفُ  ، كَسِمَع ، وَضَرَب ، َخِطفَ  قدو ، بالفَتْحِ ، كما هو  َخْطفا

 لَِّساِن.نَصُّ ال

ْيِد ، اْلَخاُطوفُ و ائِِد ، : ِشْبهُ اْلِمْنَجِل يَُشدُّ بِِحبَالَِة الصَّ  بِه الظَّْبُي. فيُْختََطفُ  كذا في العُبَاِب ، وفي اللَِّساِن : في ِحبَالَِة الصَّ

َوقال ابُن  بِاْلَماَلِعِق ، يُْختََطفُ و اللَّبَُن ، ثم يُْطبَُخ ، فيُْلعَُق ،، َدقِيٌق يَُذرُّ َعلَيه  اْلَخِطيفَةُ  «وِمْلبَنَةٌ  َخِطيفَةٌ  َصْفَحةٌ فيها»في الحِديِث : و

َن ، ثم يَُذرَّ عليها َدقِيقَةٌ ، ثم تُْطبََخ ، فيَْلعَقََها النَّاُس  الَخِطيفَةُ  ، وقال األَْزَهِريُّ : (6)األَْعَرابِّيِ : هو الَحبُوالُء  عنَد العََرِب أَن تُْؤَخَذ لُبَْينَةٌ فتُْسخَّ

 ، ويْختَِطفُونََها في ُسْرَعٍة.

اٍن : َطائٌِر أَْسَوُد ، ، الُخطَّافُ و ةُ : ُعْصفُوَر الَجنَِّة ، والَجْمُع : (7)قال ابُن ِسيَده : وهو العُْصفُوُر الذي تَْدُعوهُ  َكُرمَّ  .الَخَطاِطيفُ  العَامَّ
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 (8) ِمنِّي يَقَعَ  أَنْ  ِمنْ  إِلَىَّ  أََحبُّ  ، بَنِيَّ  قُبُورِ  ِمنْ  يََديَّ  نَفَْضتُ  أَُكونَ  ألَنْ »:  عنههللارضيفي حديِث ابِن َمْسعُوٍد وَ 

__________________ 
 .«يقتطفه»( عن القاموس وابألصر 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الكلُب الضاري.2)
 .«خيطف »ويرو  « خطف »ويف التكملة : « ابقي الرسيم»ويف التهذيب : « خيطفا»( اللسان والتهذيب برواية : 3)
 ( الصحاح : خيطف .4)
وفســـــــر  420/  1واملثبت عن الديوان « الفازع ا لعله املفازع أو حنوه قوله :»وهبامش املطبوعة املصـــــــرية : « ا شـــــــاش الفازع»( ابألصـــــــر : 5)

 هبامشه اخلشاش من الطري : الذي ال يصيد.
 العصيدة وهي الجي تقو  هلا العامة : الكبوالء. اجلبوالء :« : جبر»( يف الصحاح : اجلبوالء ابجليم ا ويف اللسان 6)
 .«يدعونه»ان وابألصر ( عن اللس7)
 .«من»( عن النهاية وابألصر 8)
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 ا قا  ابُن األَِثرِي : قا  ذلك َشَفَقًة َوَرمححًَة. «فـَيَـنحَكِسرَ  اخلُط افِ  بـَيح ُ 
،  َخطَّافٌ  أَو ُكلُّ َحِديَدةٍ َحْجنَاَء : ن َجانِبَِها ،تُْعقَُل بها البَْكَرةُ مِ  في َجانِبَيِ اْلبَْكَرةِ ، فيها اْلِمْحَوُر ، تكونُ  َحِديَدةٌ َحْجنَاُء ، أَيضاً : الُخطَّافُ و

: هو الذي يَْجِري في البَْكَرةِ إذا كان ِمن َحِديٍد ، فإِذا كان ِمن َخَشٍب فهو القَْعُو ، وقال  الُخطَّافُ  . وقال األَْصَمِعيُّ :َخَطاِطيفُ  والَجْمُع :

 : [الذبياني]النَّابِغَةُ 

يـــــــــفُ  اطـــــــــِ طـــــــــَ ٍة  خـــــــــَ يـــــــــنـــــــــَ تـــــــــِ اٍ  مـــــــــَ بـــــــــَ ٌن يف حـــــــــِ جـــــــــح  حـــــــــُ

َوازِعُ      ــــــــــــــــــَ َك نـ يــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ٍد ِإل ــــــــــــــــــح ا أَي د  هبــــــــــــــــــَِ  متــــــــــــــــــَُ

  
 كان لرُجٍل يُقَال : له َماعز ، فَرَّ يَْوَم الِقْنع ِمن بني َشْيبَاَن ، قال َمَطُر بُن َشِريٍك الشَّْيبَانِيُّ : فََرسٌ  : الُخطَّافُ و

ٌح  ابــــــــــــــِ ــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــَ ُدو ب عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ا يـ ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــَ تـ لــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَفـ

رِيـــــــــــــــ ح      راِم ا ـــــــــــــــَ اَب ضـــــــــــــــــــــــــــــِ ُب ِإهلـــــــــــــــح هـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح  يــــــــــــــــُ

  

ر وَ  افٌ مـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــ  ٍز  خـــــــــــــــــُ اعـــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــَ

  
يـــــــــــــ ح وَ    ٍض وضــــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــح رَيِ نــــــــــــــَ ثـــــــــــــح  الـــــــــــــقـــــــــــــوحُم يف عـــــــــــــِ

  
اٍد : فََرٌس آَخُر ، ، الَخطَّافُ و  َوهي لعَْمِرو بِن الُحَماِم السُّلَِمّيِ ، قال فيه ِزياُد بُن ُهَرْيٍر التَّْغلَبِيُّ : َكَشدَّ

اِرَس  ا فـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ رَكـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ افِ تـ طـــــــــــــــ  و  اخلـــــــــــــــَ زحقـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  يـ

رَاتِ      اِء الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــَ َ أَثـــــــــــــــــــح اح َداُه بــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ٍم  يـــــــــــح لـــــــــــَ يِن ســـــــــــــــــــــــــُ ُر بـــــــــــَ يـــــــــــح ُه خـــــــــــَ نـــــــــــح تح عـــــــــــَ َولـــــــــــ  ـــــــــــَ  تـ

  
اةِ وَ    مــــــــــــــَ اُة إىل الــــــــــــــكــــــــــــــُ مــــــــــــــَ  قــــــــــــــد زَاَف الــــــــــــــكــــــــــــــُ

  
 قال َساِعَدةُ الُهَذِليُّ يَِصُف َوْعالً : َضاِمُرهُ ، أي : َمْخُطوفُهُ و اْلَحَشا ، أَْخَطفُ  َرُجلٌ  الَمَجاِز : ِمنو

ا  ُرهــــــــــَ ظــــــــــُ نــــــــــح وحِم يـــــــــــَ ُدوِف الصــــــــــــــــــــــــ  ٌر ِبشــــــــــــــــــــــــُ وَكــــــــــ   مــــــــــُ

اِرِب      غــــــــــَ مــــــــــَ ــــــــــح َن ال وفُ مــــــــــِ طــــــــــُ شــــــــــــــــــــــــاَزرُِم  خمــــــــــَح (1)ا َح
 

  
ْوُم : َشَجٌر.  الشُُّدوُف : الشُُّخوُص ، والصَّ

َمِة : اْلبََكَرةِ ، ُخطَّافِ  : ُوِسَم ِسَمةَ  َمْخُطوفٌ  َجَملٌ و وكذا  اْلبَْطِن ، ُمْخَطفُ  قال اللَّْيُث : بَِعيرٌ و اِن.، أَيضاً ، كما في اللِّسَ  ُخطَّافٌ  واْسُم تلك الّسِ

ِة : ُمْنَطِويِه ، البَْطِن ، أي : ُمْخَطفُ  : ِحَمارٌ  مَّ  قال ذُو الرُّ

فُ أو  طــــــــــَ ُه  خمــــــــــُح اِئصــــــــــــــــــــــــُ ُه حنــــــــــََ تــــــــــح ِن اَلحــــــــــَ طــــــــــح بــــــــــَ  الــــــــــح

ُدومُ      كــــــــــــح ِه مــــــــــــَ يــــــــــــح يــــــــــــتـــــــــــــَ اَل لــــــــــــِ ِ كــــــــــــِ اح تــــــــــــَ نـــــــــــــ  قــــــــــــُ  اَبلــــــــــــح

  
 َجبٌَل ، كما في التَّْكِملَِة. نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، ويُقَال : َهْضبَةٌ ،َكقََطاِم :  ، َخَطافِ و

ْيِد ، وكذا َكَساِب. َكْلبَة ِمن : اْسُم : َخَطافِ و  كالِب الصَّ

ّمِ : أي يُْبَرأُ منه. (2) ُخْطفٌ  َما ِمن َمَرٍض إِالَّ وله يُقَال :و  ، بالضَّ

ى ، أَْخَطفَتْهُ  ، َوفي العُبَاِب : (3)كذا في األََساِس  فَتْهُ اْختَطَ  قال أَبو َصْفَواَن : يُقَال :و  وهو نَصُّ اللِّْحيَانِّيِ ، عن أَبي َصْفَواَن ، أي : اْلُحمَّ

 َوأَْنَشَد : أَْقلَعَْت َعْنهُ ،

ٍة وَ  ــــــــــَ ل ــــــــــح يـ ــــــــــَ وحٍم ول ــــــــــَ رحُف يـ ُر ِإال  صــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــد  ا ال  مــــــــــَ

ةٌ      فـــــــَ طــــــِ خــــــح مــــــُ ي فــــــَ مــــــِ ٌة ُتصــــــــــــــــــــح ِعصـــــــــــــــــــــَ قــــــح ي ومــــــُ مــــــِ ــــــح ن ــــــُ  تـ

  
ِميَّةَ : أَْخَطأََها ، أَْخَطفَ و  : (4)َوأَْنَشَد اْلَجْوَهِريُّ للشَّاِعر ، َوهو القَُطاِميُّ  الرَّ

ا و  ر فــــــــــَ وَن الــــــــــطــــــــــ  يــــــــــُ عــــــــــُ اَت الــــــــــح قــــــــــَ   قــــــــــد فــــــــــَ  انـــــــــــح

َدُه َأوح      يـــــــــــــح اَب صـــــــــــــــــــــــــــَ اِإَذا َأصـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــَ طـــــــــــــَ  َأخـــــــــــــح

  
 أَْخَطأْتُه ، وأَْنَشَد ِلْلُهَذِلّيِ : : أَْخَطْفتُهو َء : أََخْذتُه ،يْ الشَّ  َخَطْفتُ  قال ابن بُُزْرَج :وَ 
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ا  هـــــــــــــَ نــــــــــــــُ يــــــــــــــح رَاِن وعـــــــــــــَ قـــــــــــــِ رَاَف الـــــــــــــح اَوُ  َأطـــــــــــــح نـــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

اَر       ــــــــَ ب ِ ا ــــــــُح اح عــــــــَ اكــــــــَ هــــــــَ ــــــــح تـ فــــــــَ طــــــــَ اِدُ   َأخــــــــح (5)اأَلجــــــــَ
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  َمرَّ  ا َسِريعاً. يَْخِطُف َخْطفا  ُمْنَكًرا : أي َمرَّ َمّرٍ

 َويُ َتَخطَُّف الّناُس ِمنْ )، ومنه قَْولُه تَعالَى :  تََخطَّفَهوَ 

__________________ 
 وقبله : 194/  1( ديوان اهلذليا 1)

 مــــــــــــــن فــــــــــــــوقــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــف قــــــــــــــّر وأســــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــلــــــــــــــه 

 جــــــــــــــــّي تــــــــــــــــنــــــــــــــــطــــــــــــــــ  ابلــــــــــــــــظــــــــــــــــيــــــــــــــــان والــــــــــــــــعــــــــــــــــتــــــــــــــــمِ     

  

 البيت الشاهد إقواء لتغري حركة الروي من اجلر إىل الرفض.فالبيت من قصيدة جمرورة القافية ا ففي 

 ( يف األساس : َخطحَفة أي خّفة.2)
 ( يف األساس : واختطفت عنه ا م .3)
 ( يف اللسان : الُعماين.4)
 وروايته فيه : 160/  1( البيت أليب ذ يب وروايته يف شرح أشعار اهلذليا 5)

هــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــراِن وطــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــّ  أبطــــــــــــــــــراف ال  ت

بــــــــــــــــار  أخــــــــــــــــطــــــــــــــــبهتــــــــــــــــا االجــــــــــــــــاد ُ       كــــــــــــــــطــــــــــــــــرِف ا ــــــــــــــــُ

  

 البيت من قصيدة مكسورة القافية ا وفيه ِإقواء ألَنه تغري فيه حركة الروي إىل الرفض.وَ 
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ُن : إال  َمنح  (1) (َحْوهلِِمْ  طحَفةَ  وقـََرأَ اَ ســـَ ُلهُ  (2) َخط َف اخلَح ِديِد ا وَأصـــح َتَطفَ  ا ابلت شـــح ا أُدحِغَمِت الت اُء يف الط اِء ا َوأُلحِقَيتح  اخح
َقَطِت األَِلُف ا وقُرِ  َرَة الط اِء ا  ِخِطفَ  َء :َحرََكتـَُها عَل  اخلاِء ا فســــَ َرِة اخلاِء َكســــح ِر اخلاِء والطاِء ا عَل  إتـحَباِع َكســــح بَكســــح

ا.  وهو ضعيٌف ِجدن
 ي أَيضاً ِرَوايَةٌ عن الَحَسِن ، وقَتاَدةَ ، واألَْعَرجِ ، َوابِن ُجبَْيٍر.قلُت : وه

اَغانِيُّ : وفيه َوْجهاِن : أَحدُهما : أَن يكونُوا َكَسُروا الخاَء اِلْنِكَساِر الطَّاِء ، ِللُمطابَقَِة واتِّفاِق ا  أَْن يُِريُدوا : لَحَرَكتَْيِن ، والثانِي :قال الصَّ

 باألَْمِر ، إذا قال :« اْخِطفْ » ْم :فيُْستَثْقَُل اْجتَِماُع التَّاِء والطاِء ، ُمبَيَّنَةً َوُمْدَغَمةً ، فتُْحَذُف التَّاُء ، ثم يُْكَره االْلتِباُس في قَْوِلهِ  ، اْختََطفَ 

لَكْسَرةُ التي كانْت فيها في الخاِء ، ألَنَّه ال يُْبتََدأُ بَساِكٍن ، ثم هذا يا َرُجُل ، فتُْحَذُف األَِلُف ، ألَنَّها ليسْت ِمن نَْفِس الكلمِة ، وتُتَْرُك ا اْخِطفْ 

 تَتْبَُع الطَّاُء َكْسَرةِ الَخاِء.

فُ  الَحَسِن أَنَّهُ قََرأَ : (3) [عن]ُرِوَي وَ  فُ  ، بَكْسِر الخاِء وتَْشِديِد الطاِء مع الَكْسِر ، وقََرأََها : (4)أَْبَصاَرُهْم  يَِخّطِ تْحِ الخاِء وَكْسِر الطاِء بفَ  يََخّطِ

فُ  وتَْشِديِدها ، فَمن قََرأَ  اُء في  يَْختَِطفُ  فاألَْصلُ  يََخّطِ ، وَمن َكَسَر الخاَء فِلُسكونَِها وُسُكوِن الطاِء ، وهذا قَْوُل البَْصِريِّيَن ، وقد نَاَزَعهم الفَرَّ

ّجاُج  ى قَْوَل البَْصرِ  (5)ذلك ، َوَردَّ َعلَيه الزَّ  يِّيَن بما هو َمْذُكوٌر في تَْفِسيِرِه.، وقَوَّ

ةُ الَواِحدةُ. الَخْطفَةُ وَ   : الَمرَّ

بِيُّ ِمن الثَّْديِ بُسْرَعٍة.وَ  ْضعَةُ القَِليلَةُ ، يأَُخذَُها الصَّ  الرَّ

 قال : البََصَر بلَْمِعِه ، وهو َمَجاٌز ، يَْخِطفُ  : ِمْخَطفٌ  ، كَسِفينٍَة : االْختِالُس. وَسْيفٌ  الَخِطيفَةُ وَ 

 خِمحَطَفااَنَط ابلد فِّ ُحَساماً و 
 : البَْرُق يَأُْخذُ باألَْبَصاِر. الَخاِطفُ وَ 

رَ  الَخطَّافُ وَ  اٍد : الشَّْيطاُن ، وبه فُّسِ اٍن ، علَى أَنه َجْمعُ  «ِلْلَخطَّافِ  نَفَقَتَُك ِرياٌء وُسْمعَةٌ » حديُث علّيٍ : ، كَشدَّ ، أو  َخاِطفٍ  وقيل : هو كُرمَّ

 ً  ، ِلَكلُّوِب الَحِديِد. بالُخطَّاف تَْشبِيها

 .َخْيَطفٌ  ، كَحْيَدٍر : ُسْرَعةُ اْنِجَذاِب السَّْيِر ، ويُقَال : َعنَقٌ  الَخْيَطفُ وَ 

باعِ :وَ  . َخطاِطيفُها َمَخاِليُب الّسِ  ، وهو َمَجاٌز ، وقد نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 ُشبَِّهْت بالَحِديِد ِلُحْجنَتَِها ، َوأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَبي ُزبَْيٍد الطَّائِّيِ : األََسِد : بََراثِنُهُ ، َخَطاِطيفُ وَ 

رحاًن  تح قــــــــــِ قــــــــــَ لــــــــــِ يــــــــــفُ ِإَذا عــــــــــَ طــــــــــاطــــــــــِ ِه   خــــــــــَ فــــــــــ   كــــــــــَ

رَا      َوَد َأمحـــــــــحَ ِ ُأســـــــــــــــــــــــح اح عـــــــــَ وحَت رَأحي الـــــــــح مـــــــــَ (6)رَأي الـــــــــح
 

  
ُجُل اللِّصُّ الفَاِسُق ، قال الُخطَّافُ وَ  اٍن : الرَّ  أَبو النَّْجِم : : كُرمَّ

يِّ و  ٍم أُمــــــــــــــِّ ر  عــــــــــــــَ وا كــــــــــــــُ حــــــــــــــُ بــــــــــــــَ َتصــــــــــــــــــــــــــــح  اســــــــــــــــــــــــــــح

رِّ      نح كـــــــــــــــــــــُ افٍ مـــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــــ  رَايبِّ  خـــــــــــــــــــــُ  وَأعـــــــــــــــــــــح

  
ا قَْوُل تلك الَمْرأَةِ لَجِريٍر : يا اْبنَ وَ   ، فإِنََّما قَالَتْهُ له َهاِزئَةً به. ُخطَّافٍ  أَمَّ

ْمُر ، وِخفَّةُ لَْحِم الَجْنِب. الُخُطفُ وَ  تَْيِن : الضُّ ّمِ ، وبَضمَّ  ، بالضَّ

 اْلَحَشى : اْنِطَواُؤهُ. إِْخَطافُ وَ 

. ُمْخَطفُ  فََرسٌ وَ   اْلَحَشى : إذا كاَن الِحَق ما َخْلَف الَمْحِزِم ِمْن بَْطنِِه ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ُجُل : َمِرَض يَِسيًرا ، ثُمَّ بََرأَ َسِريعاً.ا أَْخَطفَ و ، َمْخُطوفٌ و ، ُمْخَطفٌ  َرُجلٌ وَ   لرَّ

 اليوَم ِمن ُعَماَن ، أي َساَرْت. َخِطفَت : أي َساَرْت ، يُقَال : َخَطفَتْ و السَِّفينَةُ ، َخِطفَتِ  قاَل أبو الَخطَّاِب :وَ 
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__________________ 
 .67( سورة العنكبوت اآية 1)
 .10( سورة الصافات اآية 2)
 دة عن اللسان.( زاي3)
 .20( سورة البقرة اآية 4)
قا  الزجاج :  .«ميَِد  « »مَيُد  »ويف « يَِع   « »يـََع   »( قا  الفراء : الكســــر اللتقاء الســــاكنا ههنا خطب ا وإنه يلزم من قا  هذا أن يقو  يف 5)

َعُر ويفُعرُ »اللتب  ما أصـــله « يـََع   وميُد  »هذه العلة غري الزمة ألنه لو كســـر  ِعرُ »مبا أصـــله « يـَفح قا  : ولتطف لي  أصـــله غري هذا ا وال  .«يـَفح
تَـَعُر فكسر اللتقاء الساكنا يف موضض غري ملتبٍ  ا نقله يف التهذيب واللسان. تِعُر ومرة عل  يـَفح  يكون مرة عل  يـَفح

 را.( قا  رأي العا ا توكيداً ألن املوت ال ير  ابلعا ملّا قا  أسود أمح6)
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ُجُل يَأُْخذُ في الَحِديِث ، ثُمَّ يَْبُدو له ، فيَْقَطُع َحِديثَهُ ، وهو أَْخَطفَ  ويُقَال :  .اإلْخَطافُ  لي ِمن َحِديثِِه َشْيئاً ثُمَّ َسَكَت ، وهو الرَّ

 ، قال الفََرْزَدُق : َخْيَطفٌ  : الَمَهاِوي ، واحُدَها : الَخيَاِطفُ وَ 

عــــــــــــــَ وَ  رًا اي مــــــــــــــُ َت أَمــــــــــــــح ُه قــــــــــــــد ُرمــــــــــــــح  اِوَي ُدونــــــــــــــَ

فُ      اطــــــــــِ ــــــــــَ ي هح  خــــــــــَ ــــــــــُ ب ــــــــــِ رَات اٌب مــــــــــَ عــــــــــَ وحٍز صــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــ  ل  عــــــــــِ

  
 جِميعاً ، ِمثُْل الُجنوِن ، قال أَُساَمةُ الُهَذِليُّ : الُخطَّفُ و ، الُخُطفُ وَ 

تح  اَء وقـــــــد َأوحجـــــــَ جـــــــَ ـــــَ ُه  (1)ف ســـــــــــــــــــــُ فح ـــــَ وحِت نـ مـــــَ ـــــح ن ال  مـــــِ

ِه      فٌ بــــــــــــِ طــــــــــــُ دُ  خــــــــــــُ اعــــــــــــِ قــــــــــــَ
َ

ُه املــــــــــــ َرتــــــــــــح ذ   قــــــــــــد حــــــــــــَ

  
ٍب ، أَو ُمْفَرداً.« ُخطَّفٌ »يُْرَوى : وَ  ا أَن يكوَن َجمعاً كُضرَّ  فإِمَّ

 ، َوأَْنَشَد : (2)في الَخْيِل : ِصغَُر الَجْوِف  اإلْخَطافُ  في الَخْيِل : َعْيٌب ، وهو ِضدُّ االْنتِفَاخِ ، وقال أَبو الَهْيثَِم : اإلْخَطافُ وَ 

طَافُ ال َدَنٌن فيه واَل   إخح
 السَّْهُم : اْستََوى. أَْخَطفَ وَ 

 ُء ، قال :: َخَواِطى َخَواِطفُ  ِسَهامٌ وَ 

رحمــــــــَ  ا َن مــــــــَ ر ضــــــــــــــــــــــح عــــــــَ ــــــــَ ا تـ نــــــــَ ــــــــَ نـ ــــــــح يـ ِد مُث  َرمــــــــَ يــــــــح  لصــــــــــــــــــــــ 

اِت      اِئشـــــــــــــــــــــــَ ِر اَل اِبلـــــــــطـــــــــ  بـــــــــح َن الـــــــــنــــــــــ  فِ مـــــــــِ َواطـــــــــِ  اخلـــــــــَح

  
 هو علَى ِإَراَدةِ الُمْخِطفَاِت.وَ 

أَْس ، وهو َمَجاٌز. يَْخِطفُ  يُقَال : هذا َسْيفٌ وَ   الرَّ

ْهِرّيِ ، ُمتََّهٌم. ُخطَّافٍ  الَحَكُم بُن عبِد هللِا بنِ وَ   ، َكُرّماٍن ، أَبو َسلََمةَ ، عن الزُّ

 القَطَّاُن ، عن الَحَسِن. َخطَّافٍ  كَشدَّاٍد : َغاِلُب بنُ وَ 

ّمِ : َمْجَمُع ِفْرِسِن اْلبَِعيِر ، اْلُخفُّ  : [خفف]  : َواِحدُ  الُخفُّ  البِعيِر ، وهذه فِْرِسنُهُ ، وقال الَجْوَهِريُّ : ُخفُّ  َوالنَّاقَِة ، تَقوُل العََرُب : هذا ، بالضَّ

ْوا بَْينَُهَما للتََّشابُِه ، قال : للنَّعَام ، الُخفُّ  قد يَُكونُ و في الُمْحَكِم :و البَِعيِر ، وهو للبَِعيِر كالَحاِفِر ِللفََرِس ، أَْخفَافِ  ال يَُكوُن إِالَّ  اْلُخفُّ  أَو َسوَّ

 .أَْخفَافٌ  ا ، ج :لَُهمَ 

ْجِل ، َويُْجَمُع أَيضاً على التي تُْلبَسُ  الِخفَافِ  َواِحدُ  أَيضاً : الُخفُّ و  ، كما في اللَِّساِن. أَْخفَافٍ  في الّرِ

ُجُل إِيّاهُ : تََخفَّفَ و  .(3) لَبَِسهُ  الرَّ

حاحِ ، َوالعُبَاِب : أَغْ  ِمن اأْلَْرِض : الغَِليَظةُ ، الُخفُّ و  لَُظ ِمن النَّْعِل ، وفي األََساِس : أَْطَوُل ِمن النَّْعِل ، وهو َمَجاٌز.َوفي الّصِ

 كما في الُمْحَكِم ، والُخاَلصِة. ِمن اإِلْنَساِن : ما أََصاَب اأْلَْرَض ِمن بَاِطِن قََدِمِه ، الُخفُّ  ِمن الَمَجاِز :و

ْخُم ، قال الرَّ  اْلَجَمُل اْلُمِسنُّ ، : الُخفُّ و  اِجُز :وقيل : الضَّ

ٍر  كـــــــــــح َد بـــــــــــَ عـــــــــــح رًا بــــــــــــَ مـــــــــــح ُت عـــــــــــَ بَلـــــــــــح اســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــ   خـــــــــــُ

يح و      ُض كـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ُو قـــــــــــــد ُتســـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــح االـــــــــــــد  فـــــــــــــ   ختـــــــــــــَِ

  
بِلِ  أَْخفَافُ  نََهى َعْن َحْميِ األََراِك إِالَّ ما لم يَنَْلهُ »الحديث :  ، وبه فَسََّر األَْصَمِعيُّ  أَْخفَافٌ  والَجْمُع :« س م ع»قد تقدَّم إْنَشاُده في وَ  قال  «اإْلِ

عاِف التي ال تْقَوى   َعلى اإلْمعَاَن في َطلَِب الَمْرَعى.: أي ما قَُرَب ِمن الَمْرَعى ال يُْحَمى ، بَْل يُتَْرُك ِلَمَساّنِ اإِلبِِل ، وما في َمْعنَاَها ِمن الّضِ

 قال غيُره : َمْعنَاهُ أي ما لم تَْبلُْغهُ أَْفَواُهَها بَمْشيَِها إِلَْيِه.وَ 

ْسَكاَف ، قال أَبو ُعبَْيٍد : أْصلُهُ  .«ُحنَْينٍ  بُخفَّيْ  َرَجعَ »قَْولُُهم : و فأََراَد  حتى أَْغَضبَهُ ، بُِخفَّْينِ  وكان ِمن أَْهِل الِحيَرةِ  َساَوَم أَْعَرابِيٌّ ُحنَْينًا اإْلِ

ا اْرتََحَل اأْلَْعَراِبيُّ أََخَذ ُحنَْيٌن أَ  َغْيَظ األَْعَرابِّيِ ، ا َمرَّ اأْلَْعَرابِيُّ  ُخفَّْيهِ  َحدَ فَلَمَّ ، فََطَرَحهُ في الطَِّريٍق ، ثُمَّ أَْلقَى اآْلَخَر في َمْوِضعٍ آَخَر ، فَلَمَّ
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ا اْنتََهى إِلَى اآْلخَ  بُِخفِّ  بِأََحِدِهَما قاَل : َما أَْشبَهَ هذا َل ، وقد َكَمَن لَهُ ُحنَْيٍن ، ولَْو َكاَن َمعَهُ اآْلَخُر ألََخْذتُهُ ، وَمَضى ، فَلَمَّ ِر نَِدَم علَى تَْرِكِه اأْلَوَّ

ِل َعَمَد ُحنَْيٌن إِلَى َراِحلَتِِه وَما َعلَْيَها فََذَهَب ِبهَ  ا َمَضى اأْلَْعَرابِيُّ في َطلَِب اأْلَوَّ  ، فَِقيَل ، ُخفَّانِ  ا ، وأَْقبََل اأْلَْعَرابِيُّ ولَْيَس َمعَهُ إِالَّ ُحنَْيٌن ، فَلَمَّ

َمثاَلً ، يُْضَرُب عنَد اْليَأِْس ِمن  َوفي العُبَاِب : فَذَهبَتْ  ُحنَْيٍن ، فََذَهَب ، بُِخفَّىْ  ، فَقَاَل : ِجئْتُُكمْ  ؟َماَذا ِجئَْت بِِه ِمن َسفَِركَ  ل له قَْوُمهُ :أي قا

ُجوعِ باْلَخْيبَِة.  اْلَحاَجِة ، والرُّ

__________________ 
 .«وقد أوحت»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( الذي يف التهذيب عن أيب اهليثم : اإلخطاف شر عيوب اخلير ا وهو صغر اجلوف.2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : لَِبَسها.3)
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يِت : ُحنَْيٌن َرُجٌل َشِديٌد ، ادََّعى إِلَى أََسِد بن هاِشِم بِن عبِد َمنَاٍف ، فَأَتَى عبَد الُمطَّلِ  وقال ّكِ أَْحَمَراِن ، فقَاَل : يا َعّمِ ، أَنا  ُخفَّانِ  ِب وَعلَْيهاْبُن الّسِ

ٍم فِيَك ، فَاْرِجْع ، فََرَجع ، فَِقيَل : َرَجَع ابُن أَسِد بِن هاِشِم بِن عبِد َمنَاٍف ، فَقَاَل عبُد الُمطَِّلِب : اَل وثِيَاِب أَبِي َهاِشٍم ، َما أَْعِرُف َشَمائَِل َهاشِ 

َمْخَشِريُّ في الُمْستَْقَصى ، والَمْيَدانِيُّ في َمْجَمعِ األَ  .ُحنَْيٌن بُِخفَّْيهِ  اَغانِيُّ في العُبَاِب ، َوالزَّ اُح الَمقَاَماِت ، هكذا أَْوَرَد الَوْجَهْيِن الصَّ ْمثَال ، وُشرَّ

 واْقتََصَر َغاِلبُهم علَى ما قَالَهُ أَبو ُعبَْيٍد.

 ، وقال اْمُرُؤ القَْيِس : ِخفٌّ  َمْحملُهُ فهو َخفَّ  ءٍ ، وُكلُّ َشيْ  َخِفيفٌ  : أي ِخفٌّ  ءٌ ل : َشيْ يقا ، اْلَخِفيفُ  ، باْلَكْسِر : اْلِخفُّ و

اَلُم  غـــــــــــُ ـــــــــــح زِ   ال ـــــــــــَ ف  ي ِه  اخلـــــــــــِح ـــــــــــِ َوات هـــــــــــَ نح صـــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــَ

ِر وَ      قـــــــــ  ثــــــــــَ مـــــــــُ يـــــــــِف الـــــــــح نـــــــــِ عـــــــــَ َواِب الـــــــــح ِوي أِبَثــــــــــح لـــــــــح (1)يــــــــــُ
 

  
 ِمن أَْصحابِِه ، أي في َجَماَعٍة قَِليلٍَة. ِخفٍّ  فاُلٌن في يُقَال : َخَرجَ  الَجَماَعةُ اْلقَِليلَةُ ، : الِخفُّ و

 كُطَواٍل وَطِويٍل ، قال أَبو النَّْجِم : ، اْلَخِفيفُ  َكغَُراٍب : ، الُخفَافُ و

ِر و  يــــــــــــُ ِا اأَلحــــــــــــح ا يف َوضــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــَ لــــــــــــح عــــــــــــَ  قــــــــــــد جــــــــــــَ

وحَز      افٍ جــــــــــــَ فــــــــــــَ ِر  خــــــــــــُ قــــــــــــ  ــــــــــــَ ثـ ُه مــــــــــــُ ــــــــــــُ ب ــــــــــــح ل ــــــــــــَ (2)قـ
 

  
 ، وبََدنُه ثَِقيٌل. َخِفيفٌ  أي : قَْلبُهُ 

اُج  .(3) (اْنِفُروا ِخفافاً َوثِقاالً )، ومنه قَْولُه َعزَّ وَجلَّ  ِخفَافٌ  في التََّوقُِّد َوالذََّكاِء ، وَجْمعُهما الُخفَافُ و في الِجْسِم ، الَخِفيفُ  قيل :وَ  جَّ قال الزَّ

 أو ثَقُلَْت ، وقيل : ُرْكبَانًا وُمَشاةً ، َوقيل : ُشبَّانًا وُشيُوخاً. عليكم الَحَرَكةُ  َخفَّتْ  : أي ُموِسريَن أو ُمْعِسِرين ، َوقيل :

فاً ، وهذا ِمن َغْيِر لَْفِظِه ، وَمْوِضعُهُ في خ وف  َوعلى الثَّانِيَِة اْقتََصر الَجْوَهِريُّ ، ، بَِكْسِرَها ، وتُْفتَُح ، ِخفَّةً و ، َخفًا ، يَِخفُّ  ، َخفَّ  قدو وتََخوُّ

ً  سيأْتي : أي صاركما  ، ، ومنه قَْوُل  ُخفافٌ و ، َخِفيفٌ و ، ِخفٌّ  ، يكوُن في الِجْسِم ، والعَْقِل ، والعََمِل ، وفي اآلَخَرين َمَجاٌز ، فهو َخِفيفا

 قال أَبو ُعبَْيٍد : أي في السُُّجوِد ، َويُْرَوى بالِجيِم أَيضا.« علَى األَْرِض  ِخفُّوا» َعطاٍء :

هُ ، وأَبوه ُعَمْيُر بُن الحاِرِث بِن عمِرو بِن الشَِّريِد السُّلَِميُّ  ةَ ،بُن نُْدبَ  ُخفَافُ و : أََحُد فُْرَساِن قَْيٍس وُشعََرائِها ، َوقد َشِهَد الفَتَْح ،  (4)َوهي أُمُّ

 .«غ ر ب»وفي « ن د ب»وتقدَّم ِذْكُره أَيضاً في 

 .(5) ابُن أَْيَماءَ  ُخفافُ و

 .عنهمهللارضي َصَحاِبيُّوَن ، قَفيُّ ، له ِوفَاَدةٌ ، َرَوى عنه َذابُِل بُن ُطفَْيٍل ،الثَّ  بُن نَْضلَةَ  ُخفَافُ و

حاحِ ، وفي اللَِّساِن : َمْوِضٌع أَِشُب الِغيَاِض ، كثيُر األَْسِد ، وفي العُبَاِب : َمأَْسَدةٌ ، َمْوِضٌع ، وهو ، َكعَفّاِن : َخفّانُ و قُْرَب اْلُكوفَِة  كما في الّصِ

 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ قَْوَل الشاعِر : َخفَّانَ  َوفي األََساِس : أََجَمةٌ في َسَواِد الُكوفَِة ، ومنه قَْولُهم : كأَنَُّهْم لُيُوثُ  ،

ارٌِم  بــــــــــَ اِن ضــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــَ ــــــــــَ بـ رَاِف الــــــــــح ُث َأطــــــــــح بــــــــــَ ــــــــــح َرنـ  شــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــِر      ي ُه يف غـــــــــِ ـــــــــَ وٌر ل انَ َهصـــــــــــــــــــــــُ فـــــــــ  رُ  خـــــــــَ ـــــــــُ ب  َأشـــــــــــــــــــــــح

  
 وأَْنَشَد اللَّْيُث :

ا  نـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح ن  ِإىَل الـــــــــــــــد  انَ حتـــــــــــــــَِ فـــــــــــــــ  َ جِي  خبـــــــــــــــِ  اَنقـــــــــــــــَ

رَتمنِِّ وَ     
ُ

ا املــــــــــــــ وحهتــــــــــــــَِ نح صــــــــــــــــــــــــــــَ َو  مــــــــــــــِ َن اهلــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَي

  
 أَْنَشَد غيُرهُ لأْلَْعَشى :وَ 

ٌة وَ  ــــــــــــــَ اب هــــــــــــــَ ِه مــــــــــــــَ ــــــــــــــح ي لــــــــــــــَ ِدٌر َورحٌد عــــــــــــــَ ا خمــــــــــــــُح  مــــــــــــــَ

حــــــــــَ       ٍر َأضــــــــــــــــــــــــح بــــــــــُ انَ أَبــــــــــو َأشــــــــــــــــــــــــح فــــــــــ  َ ارَِدا خبــــــــــِ  حــــــــــَ

  
اِعي : أََطاَعتْهُ ، إذا اأْلُتُُن ِلعَْيِرَها : َخفَّتِ  من الَمَجاِز :و  َومنه قَْوُل الرَّ

ا  هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  يـ َوالــــــــــــــــــِ رَاِ  حــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــَ  اِبلــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  نـ

تح      فـــــــــــــ  خـــــــــــــَ ُر  فـــــــــــــَ مـــــــــــــ  ُذٌف ضـــــــــــــــــــــــــــُ ُه خـــــــــــــُ ـــــــــــــَ (6)ل
 

  
 .«خ ذ ف»قد تَقَدََّم في وَ 
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__________________ 
 .«الغالُم اخلف  َيطري »ويرو  : « ( ديوانه ا ويرو  : يُطري الغالَم اخلف  1)
 ويف املطبوعة الكويتية : األحبر ابلباء املوحدة.« قوله : وقد جعلنا ا هكذا ابألصر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .41( سورة التوبة اآية 3)
 وأسد الغابة. ونص عل  ضبرت ندبة ابلفتح والضم. 108( انظر املؤتلف واملختلف ل مدي ص 4)
 ضبرت اهلمزة ابلكسر. ( نص يف اإلصابة عل 5)
 ( تقدم يف خذف ا انظر ما الحظناه هنا .6)



11332 

 

 للفَْحِل : َذلَّْت له ، َواْنقَاَدْت. (1)األُْنثَى  َخفَّتِ  وفي األَساِس :

بُُع ، َخفَّتِ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  ، وِذْكُر الفَتْحِ في َكالِم الُمَصنَِّف ُمْستَْدَرٌك. (2)هكذا في نَّصِ الَجْمَهَرةِ  َصاَحْت ، إِذا ، بِالفَتْحِ ، َخفًّا ، تَِخفُّ  الضَّ

ً  عن َوَطِنِهم ، اْلقَْومُ  َخفَّ  ِمن الَمَجاِز :و  : (3)َوقيل : اْرتََحلُوا عنه ، فلم يَُخصُّوا السُّْرَعةَ ، قال اأْلَْعَشى  اْرتََحلُوا ُمْسِرِعيَن ،  :ُخفُوفا

ف   ُروا  خـــــــــَ كـــــــــَ َك أو بـــــــــَ نـــــــــح وا مـــــــــِ رَاحـــــــــُ ُا فــــــــــَ طـــــــــِ قـــــــــَ  الـــــــــح

ريَهُ وَ      ا غــــــــــِ هــــــــــَ رحفــــــــــِ ًو  يف صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ مح نـ هــــــــــُ ــــــــــح تـ جــــــــــَ  أَزعــــــــــَ

  
ً  قيل :وَ   َزْحَمتُهم. َخفَّتْ و : إَِذا قَلُّوا ، َخفُّوا ُخفُوفا

بُعُ َكتَنُّ  ، الَخفُّوفُ و  عن ابِن َعبَّاٍد. وٍر : الضَّ

كما هو نَصُّ  فاِعاَلتُْن ، ُمْستَْفِعلُْن ، هكذا في النَُّسخِ ، وَصَوابُه : على فَاِعاَلتُْن ُمْستَْفعِ لُْن ، َمْبنِيًّا َكأَِميٍر : َما َكاَن ِمن اْلعَُروِض  ، الَخِفيفُ و

اٍت ، (4)العُباِب ، والتَّْكِملَِة  َي بذلك ِستَّ َمرَّ  .ِلِخفَّتِهِ  ُسّمِ

ْوِت ، أي : َخْفَخافَةُ  اْمَرأَةٌ و  َكأَنَّ َصْوتََها يَْخُرُج ِمن َمْنِخَرْيَها. الصَّ

تُهُ ، َوقا ، بِاْلَضمَّ : َطائٌِر ، اْلُخْفُخوفُ و ُل : هو الذينَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، عن أَبي الَخطَّاِب األَخفَِش ، قال ابُن ِسيَده : وال أَْدِري ما ِصحَّ  ل الُمفَضَّ

 إِذا َطاَر ، ويُقَال له : الِميَساُق. يَُصفُِّق بَِجنَاَحْيهِ 

ْوِت ، َخفَاِخفٌ  ِضْبعَانٌ و ، وَكثِيُرو ، علَى َطِريِق َجْمعِ السَّالمِة ، وهو َغلٌَط ِمن  َخفاِخف هكذا في َسائِِر النَُّسخِ ، بفَتْح خاءِ  : َكثِيُرو الصَّ

د نَبَّه ، كعاَُلبٍِط ، وَكثِيُر الصَّوِت ، باإلْفَراِد ، وِضْبعَاٌن ، بالَكْسِر للذََّكِر ، كما هو نَصُّ العُبَاِب ، واللَِّساِن ، وق ُخفَاِخفُ  صَّواُب :النُّّساخِ ، وال

 َعلَيه َشْيُخنا أَيضاً.

ُجُل : إذا أََخفَّ  ِمن الَمَجاِز :و حاحِ زَ  َحالُهُ ، َخفَّتْ  الرَّ  ، ُمِخفٌّ  اَد غيُره : وَرقَّْت ، وكان قَِليَل الثَّقَِل في َسفَِرِه أَو َحَضِره ، فهوكما في الّصِ

عن ماِلِك بِن ِدينَاٍر ، أَنَّهُ َوقََع الَحِريُق في َداٍر كان فيها و أي : ِمن أَْسبَاِب الدُّنيَا وُعلَِقَها ، «اْلُمِخفُّونَ  نََجا»الحديُث : ، ومنه ِخفٌّ و ، َخِفيفٌ و

، ويُقَال : أَْقبََل  «وَرّبِ الَكْعبَةِ  الُمِخفُّونَ  فَازَ »فاْشتَغََل الناُس بنَْقِل األَْمتِعَِة ، وأََخَذ َماِلٌك َعصاهُ وِجَرابَهُ ، وَوثََب فَجاَوَز الَحِريَق ، وقال : ، 

 .ُمِخفًّا فاُلنٌ 

 َجْوَهِريُّ ، عن أَبِي َزْيٍد.نَقَلَهُ ال ، ِخفَافٌ  اْلقَْوُم : َصاَرْت لَُهْم َدَوابٌّ  أََخفَّ و

قَْوُل عبِد الملِك ِلبَْعِض  والطَّْيِش ، وبَْيَن ِحْلِمه وَحَملَهُ ِجنَاُس القَْلِب ، ومنه اْلِخفَّةِ  أََزاَل ِحْلَمهُ ، وَحَملَهُ علَىو إذا أَْغَضبَهُ ، فاُلنًا : أََخفَّ و

َعيَّةَ فإِنَّهُ الُجلََسائِِه : ال تَْغتَابَنَّ ِعنِدي   .يُِخفُّنِي الرَّ

 .(5) (ذِلَك خَتِْفيف  ِمْن رَبُِّكْم َوَرْْحَة  )ومنه قَولُه تعالَى :  : ِضدُّ التَّثِْقيِل ، التَّْخِفيفُ و

اَص ، قال :»الحديُث :  منهوَ  ، أي : ال تَْستَْقُصوا عليهم فيه ، فإِنَّهم  «يَّةَ الَخْرَص ، فإِنَّ في اْلَماِل اْلعَِريَّةَ واْلَوِص  َخفِّفُوا كان إذا بَعََث الُخرَّ

 يُْطِعُمون منها ، ويُوُصون.

، وقد تقدَّم قَِريباً ، أي : ال تُْرِسلُوا أَْنفَُسُكم في السُُّجوِد إِْرَساالً ثَِقيالً ، فيَُؤثَِّر في  ِخفُّوا ويُْرَوى :« على اأْلَْرِض  َخفِّفُوا»في حديِث َعَطاٍء : وَ 

 ُكْم.ِجبَاهِ 

بَاعِ ، اْلَخْفَخفَةُ و بُُع ، َخْفَخفَ  ، وقد (6)قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  : َصْوُت الّضِ َمْخَشِريُّ ، اْلِكاَلِب ِعْنَد اأْلَْكِل ، : َصْوتُ  الخْفَخفَةُ  قيل :و الضَّ  نَقَلَهُ الزَّ

 إِذا لُبَِس.ـ  َزاَد غيُره : أَو الفَْرِو الَجِديدِ ـ  تَْحِريِك اْلقَِميِص اْلَجِديدِ  َصْوتُ  : الَخْفَخفَةُ  قال ابُن اأْلَْعَراِبّيِ :و

ً  أي : َرآهُ  : ِضدُّ اْستَثْقَلَهُ ، اْستََخفَّهُ و علْيُكم َحْملُها ، ومنه قَْوُل بَْعِض  يَِخفُّ  أي (7) (َتْسَتِخفُّوََّنا يَ ْوَم َظْعِنُكمْ )، ومنه قَْولُه تعالَى :  َخِفيفا

 لذلك. فَخفَّفَها ، أي : لم تَثْقُْل َعلَيه فََخفَّفَها الَهْمَزةَ األُْولَى اْستََخفَّ  النَّْحِويِّين :

 َحَملَهُ علَى اْلَجْهِل ، إذا فاُلنًا َعن َرأيِِه : اْستََخفَّ و
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__________________ 
 ( األساس : األَثُن.1)
 .86/  1هرة ( اجلم2)
 يف شرح ديوانه. 9( كذا ابألصر ا ويف التهذيب : قا  لبيد ا وكال ا خطب ا فالبيت لألخطر وهو البيت األو  من قصيدة رقم 3)
 ( يف التكملة : فاعالتن مستفعلن.4)
 .178( سورة البقرة اآية 5)
 .86/  1( اجلمهرة 6)
 .80( سورة النحر اآية 7)
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ف ةِ و  تَـَفز ه عن رَأحِيِه ا نـََقَلُه اأَلزحَهرِي . وَكذلك : ا وأَزَاَلُه َعم ا َكاَن َعَليحِه ِمن الص َواِب ا اخلِح  اسح
ا قولُه تعالَى : وَ  نََّك ، وال يَْستَْجهِ  (1) (َوال َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن ال يُوِقُنونَ )أَمَّ اُج : َمْعنَاهُ : ال يَْستَِفزَّ جَّ فَاْسَتَخفَّ ) لَنََّك ، ومنه :فقَاَل الزَّ

 َوالَجْهِل. الِخفَّةِ  ، أي : َحَملَُهْم علَى (2) (قَ ْوَمُه فََأطاُعوهُ 

 اَل : إَِذا َسَجْدتَ إِني أََخاُف أَن يَُؤثَِّر السُُّجوُد في َجْبَهتِي ، فقَ »ديُث ُمَجاهٍد ، وقد سأَلَهُ َحبِيُب بُن أَبي ثابٍِت : ه حومن : ِضدُّ التَّثَاقُِل ، التََّخافُّ و

ً  «فَتََخافَّ  ً  أي : َضْع َجْبَهتََك علَى األَْرِض َوْضعا  ، قال أَبو ُعبَْيٍد : وبعُض الناِس يقولون : فَتََجاَف ، بالِجيِم ، والَمْحفُوُظ عندي بالَخاِء. َخِفيفا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 الَمَطُر : نَقََص ، قال الَجْعِديُّ : َخفَّ 

رِييف َوارٌِم فــــــــــــــــــــــــــــَ  طـــــــــــــــــــــــــــ   َزخمـــــــــــــــــــــــــــحَ مـــــــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــــــــــَ

ا      مـــــــــــَ لـــــــــــ  يـــــــــــٍض كـــــــــــُ ن َربـــــــــــِ ف  مـــــــــــِ رح  خـــــــــــَ طـــــــــــَ (3)هـــــــــــَ
 

  
 لهما فاْستَطار ، ولم يَثْبُْت ، وهو َمَجاٌز. َخفَّ  الَجَزُع والطََّرُب : اْستََخفَّهُ  فاُلٌن بََحقِّي : إذا اْستَهان به ، وكذا : اْستََخفَّ وَ 

 .ِخفَّتَهُ  : َطلَبَ  اْستََخفَّهُ وَ 

 : اْستَْجَهلَهُ ، فَحَملَهُ على اتِّبَاِعِه في َغيِِّه. اْستََخفهُ وَ 

 .الِخفَّةَ  منه : َطلََب منه تََخفَّفَ وَ 

 فاُلٌن ِلفاُلٍن : إذا أََطاَعهُ واْنقَاَد له. َخفَّ وَ 

 .(4): أي َجْلٌد ، وقد ذُِكَر شاِهُده  ِخفٌّ  ُغالمٌ  َمِلِه ، وِخْدَمتِه كذلك ، وهو َمجاٌز ، ومنه :في عَ  َخفَّ وَ 

 فاُلٌن علَى الَمِلِك : قَبِلَهُ ، وأَنَِس به. َخفَّ وَ 

 الَخِفيفُ  ، ويُْجَمعُ  (5)ذاِت اْليَِد : أي : فَِقيٌر  َخِفيفٌ  يَّةُ. وَرُجلٌ : ِخاَلُف الثَِّقيلَِة ، ويُْكنَى بذلك عن التَّْنِويِن أَيضاً ، ويُقَال : اْلَخفِ  الَخِفيفَةُ  النُّونُ وَ 

 .«ُحسًَّرا أَْخفَافُُهمو َخَرَج ُشبَّاُن أَصحابِهِ »ُرِوَي الحديُث :  ، وبُكّلِ ذلك أَِخفَّاءَ و ، ِخفَافٍ و ، أَْخفَافٍ  علَى

 الِميَزاُن : َشاَل. َخفَّ وَ 

ُجِل : َطْيُشه. ِخفَّةُ وَ   الرَّ

ّمِ : ُسْرَعةُ السَّْيِر من الَمْنِزِل ، ومن الُخفُوفُ وَ   أي : َعَجلَةٌ ، َوُسْرَعةُ َسْيٍر. «ُخفُوفٌ  قد كان ِمنِّي»ديُث ابِن ُعَمَر : ه ح، بالضَّ

اَغانِيُّ : وهو تَْصِحيٌف ، َصَوابُه بالَحاِء الُمْهَملَِة : َسريعَةٌ ، قَالَهُ اللَّْيُث ، ونَقَلَهُ صاِحُب اللِّساِن ، والمُ  َخفَّانَةٌ  نَعَاَمةٌ وَ   .(6)ِحيِط ، قال الصَّ

 العَاِرَضْيِن. َخِفيفُ  هووَ 

وحِ : َظِريٌف. َخِفيفُ وَ   الرُّ

. َخِفيفُ وَ   القَْلِب : َذِكيٌّ

، َوُكلُّ ذلك َمجاٌز بَحْذِف  «، أو َحافٍِر ، أَْو نَْصلٍ  ُخفٍّ   فياَل َسْبَق إِالَّ »الحِديُث :  ، وال َحاِفٌر ، وال ِظْلٌف ، وكذا ُخفٌّ  يُقَال : َما لَهُ وَ 

 الُمَضاِف.

َمْقُطوَرةً كانْت أو غيَر ـ  واحٍد : إذا تَبَِع بَْعُضها بَعضاً ، كأَنََّها قَِطاٌر ، كلُّ بَِعيٍر رأُْسه على َذنَِب صاِحبِه ُخفٍّ  يُقَال : َجاَءِت اإِلبُِل علَىوَ 

 كذا في اللَِّساِن ، واألََساِس ، َوهو َمَجاٌز. َمْقُطورةٍ ،

ُجَل : ذَكر قَبيَِحه ، وعابَهُ. أََخفَّ و ُجُل الرَّ  الرَّ
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 إِالَّ بَْعَد الَجْفَجفَِة. الَخْفَخفَةُ  ال تكونُ وَ  : َصْوُت الُحبَاَرى ، والِخْنِزيِر ، قال الَجْوَهِريُّ : الَخْفَخفَةُ وَ 

ْكتَه وقَلَْبتَه. الَخْفَخفَةُ وَ   أَيضاً : َصْوُت الِقْرَطاِس إذا َحرَّ

. الَخفَّانُ وَ  اَغانِيُّ  : الِكْبِريُت ، نَقَلَهُ الصَّ

ٌث. الَخفَّافُ  الُمبَاَرُك بُن كاملٍ وَ   : ُمَحّدِ

يَراِزيُّ ، شيُخ الشُّيوخِ ، َمْشُهوٌر. الَخِفيفِ  أَبو َعْبِد هللا محمُد بنُ وَ   الّشِ

__________________ 
 .60( سورة الروم اآية 1)
 .54( سورة الزخرف اآية 2)
 ( األصر واللسان هنا ا وفيه يف مادة زخمر برواية :3)

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل زخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّي وارم 

 مـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــت األعـــــــــــــــــــرا  مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــه واكـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــر    

  

 .«يزّ  الغالُم اخلف  اخل»املادة ء القي  وتقدم أثناء ( يعين قو  امر 4)
 ( يف اللسان : أي فقريًا قلير املا  وا ة من الدنيا.5)
 ( اكتف  يف التكملة عل  إيراد قو  الليث ا ومل يعل  َعَليه.6)
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 .«ق ش ر»بِن َمْعِقٍل ، أََحُد فُْرَساِن الجاهليَِّة ، وهو أبو األُقَْيِشِر ، الذي تقدَّم ِذْكُره في  (1)بُن َمْسعُوِد بِن َجاِريةَ  الُخفَْيفُ  وكُزبَْيٍر :

. ُخفَافٍ  بنووَ  َشاِطيُّ اُك بُن َشْيبَاَن الُخفافيُّ ، َذَكَره الرُّ  ، كغَُراٍب : بَْطٌن ِمن بَِني ُسلَْيٍم ، منهم الضَّحَّ

 اإلْستَِرابَاِذيُّ ، عن نَْصِر بِن الفَتْحِ السََّمْرقَْنِدّيِ ، ذَكره ابُن السَّْمعَانِّيِ. الَخفَّافيُّ  (2)ُد بُن محمِد بِن ِعْمَراَن بالفَتْحِ والتَّثِْقيِل : أَحموَ 

ّمِ : لَقَُب َخلَِف بِن عمِرو بِن يَِزيَد بِن َخلَف ، َمْولَى بَنِي ُرَمْيلَةَ ، من تُِجيَب ، قالَهُ ابُن يُونَُس ، و الُخفُّ وَ  ُث ، بالضَّ اْبنُه عبُد الَوهَّاِب ، الُمَحّدِ

 بعَد سنِة سبعين ومائتين ، تقدَّم ِذْكُره. (3)بَدِميَرةَ 

حاحِ ، َوالعُبَاِب ،كما في الُمحَكِم ، وا ، َخْلفُ  [خلف]  ُمَؤنَّثَةً ، تكوَن اْسماً وَظْرفاً. نَِقيُض قُّداَم ، بالَّالِم ، كما هو نَصُّ اللَّْيِث : اْلَخْلفُ  أَو لّصِ

 : عنههللارضيالَجْوَهِريُّ ، َوأَْنَشَد ِللَبِيٍد  ِلناٍس اَلِحِقيَن بنَاٍس أَْكثََر منهم ، قَالَهُ  ُسْوءٍ  َخْلفُ  هؤالءِ  قولُُهم : اْلقَْرُن بَْعَد اْلقَْرِن ، ومنه : الَخْلفُ و

مح  هـــــــــــِ افـــــــــــِ نـــــــــــَ اُش يف َأكـــــــــــح عـــــــــــَ ـــــــــــُ ِذيـــــــــــَن يـ َب الـــــــــــ   َذهـــــــــــَ

يـــــــــُت يف وَ      قـــــــــِ فٍ بـــــــــَ لـــــــــح َرِب   خـــــــــَ ِد اأَلجـــــــــح لـــــــــح جـــــــــِ (4)كـــــــــَ
 

  
َر قَْولُه تعالَى :  َخْلفِ  قال اللِّْحيَانِيُّ : بَِقينَا فيوَ   ، أي : بَِقيَّةٌ. (5) (َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلف  )َسْوٍء : أي بَِقيَِّة َسْوٍء ، َوبذلك فُّسِ

يِت :و ّكِ ِدي : الَخْلفُ  قال ابُن الّسِ ً  َسَكَت أَْلفاً ، ونََطقَ »َويُقَاُل في َمثٍَل :  ُء ِمن اْلقَْوِل ،الرَّ ْلِف َكِلَمٍة ، ثم تَكلَّم بَخَطإٍ ، أي : َسَكَت عن أَ « َخْلفا

َر ، فأََشاَر بإِْبَهاِمه نَْحَو اْستِِه ، وقال : إِنََّها« قال : وَحدَّثَنِي ابُن األَْعَرابِّيِ ، قال : كان أَْعَرابِيٌّ َمَع قَْومٍ  ً  نََطقَتْ  َخْلفٌ  فَحبََق َحْبقَةً ، فتََشوَّ  َخْلفا
.، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، و (6) اَغانِيُّ  قال الُحَطْيئَةُ : االْستِقَاُء ،  :الَخْلفُ و الصَّ

اراِث  طـــــــــــَ قـــــــــــَ َبوحالِد الـــــــــــح ٍب كـــــــــــَ ُزغـــــــــــح الـــــــــــِ هـــــــــــَ فـــــــــــُ لـــــــــــح  خـــــــــــَ

هح      لـــــــُ َواصـــــــــــــــــــِ ٍر حـــــَ ِ  محـــــُح هـــــح ـــــ  زَاِت الـــــنـ اجـــــِ (7)عـــــلـــــَ  عـــــــَ
 

  
 ، فوَضَع الَمْصَدَر َمْوِضعَهُ. ُمْخِلفُها قال الَجْوَهِريُّ : يَْعنِي َراثَ 

 هكذا في النَُّسخِ ، َوَصَوابُه : أَو َرأُْسَها ، كما هو نَصُّ الُمْحَكِم ، ألَنَّ الفَأَْس ُمَؤنَّثَةٌ. َحدُّ اْلفَأِْس ، أَْو َرأُْسهُ ، : الَخْلفُ و

ال َخْيَر فيه ، قَالَهُ  َخْلفٌ  ِمن الناِس ، َوجاءَ  َخْلفٌ  ِمن الناِس ، وَمَضى َخْلفٌ  ءَ يُقَال : جا َمْن ال َخْيَر فِيِه ، ِمن الناِس : الَخْلفُ  ِمن الَمَجاِز :و

ّي :  ِلما ال َخْيَر فيه. الَخْلفُ  يُْستَعَارُ وَ  أَبو الدُّقَْيِش ، ونَصُّ ابُن بَّرِ

أي : ُحُضوٌر وُغيٌَّب  ، ُخلُوفٌ  وَمن َحَضَر ِمْنُهْم ، ِضدٌّ ، وُهمْ  كذا في التَّْهِذيِب ،أَثْقَالَُهم ،  َخلَّفُواو يَْستَقُوَن ، الَِّذيَن َذَهبُوا ِمن اْلَحّيِ  : الَخْلفُ و

ً  أنَّ اليَُهوَد قالْت : لقد َعِلْمنَا أنَّ محمداً لم يَتُْرْك أَْهلَهُ »الحديُث : ، ومنه ال : أي : لم يَتُْرْكهم ُسًدى ، اَل َراِعَي لَُهنَّ ، وال َحاِمَي ، يُقَ  «ُخلُوفا

َجاُل ، وأَقاَم النَِّساُء ، ويُْطلَُق على الُمِقيِميَن والظَّاِعنِيَن ، قَالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وابُن األَثِ  ُخلُوفٌ  َحيٌّ  يِر ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَبِي : إذا غاَب الّرِ

 ُزبَْيٍد :

اٍن  يـــــــــــَ ـــــــــــَ َت آِ  بـ يـــــــــــح ـــــــــــَ ُت بـ يـــــــــــح ـــــــــــَ بـ ـــــــــــح َح ال بـــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــح

ي  حــــــــــــــييف      رنا وا ــــــــــــــَح عــــــــــــــِ قحشــــــــــــــــــــــــــــَ وفُ مــــــــــــــُ لــــــــــــــُ  خــــــــــــــُ

  
 أي : لم يَْبَق ِمْنُهم أََحٌد.

اَغانيُّ : َصَوابُه  ّي ، والصَّ َوايَةُ ؛ ألَنَّه يَْرثِي فَْرَوةَ بَن إِياِس بِن قَبِيَصةَ.« آِل إِيَاٍس »قال ابُن بَّرِ  وهو الّرِ

حاح : فَأٌْس ذاتُ  (8)نَقَلَهُ ابُن ِسيَده  بَِرأٍْس َواِحٍد ، هي التي اْلفَأُْس اْلعَِظيَمةُ ، أَو  :الَخْلفُ و  لها َرأْساِن. ، أي : َخْلفَْينِ  ، وفي الّصِ

 به الَخَشُب. (9)َوالِمْنقَاُر الذي يُْقَطُع  َرأُْس الُموَسى ، أَيضاً : الَخْلفُ و

__________________ 
 حارثة.« : اخلفيفي»واللباب البن األثري  534( يف التبصري ص 1)
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 ( يف اللباب البن األثري : أمحد بن عمران.2)
 .«دمرية»واملثبت عن معجم البلدان « بدمرة»( ابألصر 3)
 وفسر مصححه اخللف ابلبقية. 34( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .169( سورة األعراف اآية 5)
 ( عىن ابخللف هنا الضرط.6)
 ويرو  خلقها ابلقاف. 239( ديوانه ص 7)
 يف التهذيب : اخللف : حد الفبس.وَ  الذي نقله صاحب اللسان عن ابن سيدة : اخللف : الفبس العظيمة.( 8)
 .«يُنقرُ »( يف اللسان 9)
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 النَّْسُل. : الَخْلفُ و

 الَخاُء.، وهو أَْقَصى األَْضالعِ وأََرقَُّها ، وتُْكَسُر  الَخْلفِ  ويُقَال له : ِضلَعُ  أَْقَصُر أَْضالعِ اْلَجْنبِ  الَخْلفُ و

. ُخلُوفٌ  أي : َجْمُع الُكّلِ : ج ّمِ  بالضَّ

 َجيٌِّد ، قال الشاعُر : َخْلفٌ  َوهو َمْحِبُس اإِلبِِل ، يُقَاَل : َوَراَء بَْيتِكَ  اْلِمْربَُد ، أو الذي َوَراَء اْلبَْيِت ، : الَخْلفُ و

رًا وَ  ـــــــــُ َواتـ ـــــــــَ اِف تـ جـــــــــَ مـــــــــُ ـــــــــح اِب ال ـــــــــَ ب ـــــــــح َن ال ا مـــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــئ ي  جـــــــــِ

ُدا وَ      عـــــــــُ قـــــــــح ـــــــــَ فِ ابِ ال تـ ـــــــــح ل فُ  خلـــــــــَح ـــــــــح ل اخلـــــــــَح ـــــــــَ ضُ  ف  َواســـــــــــــــــــــــِ

  
،  َخْلفَْينِ  لَْو اَل ِحْدثاُن قَْوِمِك بِاْلُكْفِر بَنَْيتَُها علَى أََساِس إِْبَراِهيَم ، وَجعَْلُت لََها»الحديُث : بِعَْينِه ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، ومنه الظَّْهرُ  : الَخْلفُ و

والِجَهةُ التي تُقَابُِل الباَب ِمن البَْيِت َظْهُره ، وإذا كاَن لها بَابَاِن صاَر كأَنَّه أَراَد أَن يَْجعََل لها بَابَْيِن ،  (1) «فإِنَّ قَُرْيشاً اْستَْقَصَرْت ِمن بِنَائِها

 لََها َظْهَراِن.

 عن ابِن َعبَّاٍد. الَخلَُق ِمن اْلِوَطاِب ، : الَخْلفُ و

، أي : بَْعَدَك ، وهي قراَءةُ أَبي َجْعفٍَر ، ونَافِعٍ ، وابِن  (2)قَِليال  إِالَّ  َخْلفَكَ  َء قَْولُه تعالَى : وإذاً اَل يَْلبَثُونَ َوبه قِرى بَْعَدهُ ، أي : َخْلفَهُ  لَبِثَ و

 ، وقََرأَ َوْرٌش بالَوْجَهْيِن. ِخالفَكَ  َكثِيٍر ، وأَبي عمٍرو ، وأبي بكٍر ، َوالبَاقُوَن :

 ، قال : ِخْلفَتَانو ، ِخْلفَانِ  : هما اْختَلَفَا َشْيئَْينِ يُقَال ِلُكّلِ  قال الِكَسائِيُّ : ، كاْلِخْلفَةِ  ، اْلُمْختَِلفُ  باْلَكْسِر : الِخْلفُ و

 وَساِقَياُ َا ِخلحَفانِ َدلحَواَي 
 ، واألُْخَرى فَاِرَغةٌ ُمْنَحِدَرةٌ ، أَو إِْحَداُهَما َجِديٌد ، واألُْخَرى َخلٌَق. (3)أي إِْحَداُهَما ُمْصِعَدةٌ 

. اللَُّجوجُ  أَيضاً : الِخْلفُ و اَغانِيُّ َجاِل ، نَقَلَهُ الصَّ  ِمن الّرِ

 .كاْلِخْلفَةِ  ، (4) االْستِقَاء ، وهو اإلْخالفِ  االْسُم ِمن  :الِخْلفُ  قال أَبو ُعبَْيٍد :و

ْيُف ِمن اْلعُْشِب ، : الِخْلفُ و : الُمْستَِقي. فُ الَخالِ و  كالِخْلفَِة ، كما سيأْتِي. َما أَْنبََت الصَّ

ومنه  ، ُخلُوفٌ  : أَْقَصُر أَْضالعِ الَجْنِب ، َوالَجْمُع : الِخْلفٌ  َوهي قَُصْيراَها وقال الَجْوَهِريُّ : َما َوِلَي اْلبَْطَن ِمن ِصغَاِر األَْضاَلعِ ، : الِخْلفُ و

 قَْوُل َطَرفَةَ :

يِنِّ وَ  ا ـــــــــــــــــَح اٍ  كـــــــــــــــــَ ي   ـــــــــــــــــََ هطـــــــــــــــــَ وفـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــُ  خـــــــــــــــــُ

دِ وَ      َنضـــــــــــــــــــــــــــــــ  َدأحٍي مـــــــــــــــــُ ز تح بـــــــــــــــــِ ٌة لـــــــــــــــــُ رِنـــــــــــــــــَ  َأجـــــــــــــــــح

  
حاح َحلََمةُ َضْرعِ النّاقَةِ  : الِخْلفُ و ُر ِمن األَْطبَاِء ، هو أَو أي الضَّْرع ، َطَرفُهُ ، : الِخْلفُ  أَو القَاِدَمان واآلِخران ، كما في الّصِ َوقيل :  اْلُمَؤخَّ

ْرُع نَْفُسه ، كما نَقَلَهُ اللَّْيَث ، ْرعِ للشَّاةِ ، هو الضَّ ْلِف ، والطُّْبُي في الحافِِر ،  الِخْلفُ  وقال اللِّْحيَانِيُّ : أَو هو للنَّاقَِة كالضَّ في الُخّفِ ، والّظِ

 ، قال : ُخلُوفٌ و ، أَْخالفٌ  : الِخْلفِ  والظُّفُِر ، َوَجْمعُ 

رَتِي وَ  ـــــــــــــح ـــــــــــــَر وأَم ي قـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ـــــــــــــث َ  ال ُر اأَلوح مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ت  َأحـــــــــــــح

وفَ      لـــــــــــُ امـــــــــــِ ُ  خـــــــــــُ غـــــــــــَ ُ
ر  املـــــــــــ ـــــــــــَ َا فـ ااَي حـــــــــــِ نـــــــــــَ َ

 املـــــــــــ

  
 ، بهذا الَمْعنَى. ِخْلفَةٌ  فاُلنٍ َومنه قَْولُُهم : نِتَاُج  َولََدْت َسنَةً َذَكًرا ، وَسنَةً أُْنثَى ، أي : ، ِخْلفَْينِ  َوفي اللَِّساِن : النَّاقَةُ  َولََدِت الشَّاةُ ،و

 ج : َذَواُت اْلِخْلفَْيِن. إذا كانْت لها َرأَْساِن ، وقد تقدَّم ، ويُْفتَُح : اْسُم اْلفَأِْس  بَكْسِر الخاِء ، ، ِخْلفَْينِ  َذاتُ و

حاحِ ، وقِيل : َجْمعُها َمخاٌض ، على َغْيِر قِياٍس ، كما  َكَكتٍِف : اْلَمَخاُض ، وهي اْلَحَواِمُل ِمن النُّوِق ، اْلَواِحَدةُ بَِهاٍء ، ، الَخِلفُ و كما في الّصِ

ّي : َشاِهُده قَْوُل الّراِجِز :  قالُوا ِلَواِحَدةِ النَِّساِء : اْمَرأَةٌ ، قال ابُن بَّرِ

 اخلَِلفح َماَلِك تـَرحِغَا وال تـَرحُغو 
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، حتى تُْعِشَر ،  َخِلفَةٌ  ُحِمَل عليها ، فَلَِقَحْت ، وقاَل اْبُن األَْعَراِبّيِ : إذا اْستَباَن َحْملُها فهي قيل : هي التي اْستَْكَملَْت َسنَةً بعَد النِّتَاجِ ، ثموَ 

 َخِلفَاتٍ  َخْيٌر لَهُ ِمْن ثاََلثِ ثاََلُث آيَاٍت يَْقَرأُُهنَّ أََحُدُكْم »في الحديِث : و : إَِذا َحَملَتْ  َخِلفَتْ  ، وقد (5) َخاَلئِفوَ  ، َخِلفَاتٍ  أَيضاً علَى َخِلفَةٌ  ويَْجَمعُ 

 .«ِسَماٍن ِعَظامٍ 

اِلحُ  ، الَخلَفُ و  يَْبقَى بعَد أَبِيِه ، بِالتَّْحِريِك : اْلَولَُد الصَّ

__________________ 
 .396/  7« خلف»ابلالم ا ومثة رواية أخر  للحديث انظر التهذيب « لبنيتها»( هذه الرواية يف النهاية واللسان ا وفيه 1)
 .76( سورة اإلسراء اآية 2)
 ( يف التهذيب : إحدا ا مصعدة مأل .3)
 ( قا  األزهري : اخلِلحف واخلَلحف مبعىن االستقاء ا لغتان.4)
 .«وخالف»( عن اللسان وابألصر 5)
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ُم ا الَوَلدُ  فَِإَذا َكانَ  ِكَنِت الال   للر اِجِز :َوأَنحَشَد اجلَوحَهرِي   فَاِسداً ُأسح
اَن  دح فـــــــــــــاً ِإان  َوجـــــــــــــَ لـــــــــــــَ َ   خـــــــــــــَ ئـــــــــــــح فح بـــــــــــــِ لـــــــــــــَ  اخلـــــــــــــَح

فح      ِر َخضــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــح ا اَنَء اِب ــــــــــِح دًا إذا مــــــــــَ بــــــــــح (1)عــــــــــَ
 

  
ّي :« خ ض ف»قد تقدَّم إِْنَشاُده في وَ  يَاِشيُّ ألَْعَرابِّيٍ يَذُمُّ َرُجالً اتََّخَذ َوِليَمةً. قريباً ، قال ابُن بَّرِ  أَْنَشَدهُ الّرِ

َسْوٍء ِمن أَبِيِه ، بالتَّْحِريِك فيهما ، ويُقَال :  َخلَفُ  وكذا ِصْدِق ِمن أَبِيِه ، إَِذا قَاَم َمقَاَمهُ  َخلَفُ  تُْعِمَل ُكلٌّ ِمْنُهَما َمَكاَن اآْلَخِر ، يُقَاُل : هوُربََّما اسْ و

ن َمَضى ، أي : يَقُوُموَن َمقَاَمُهم ، وفي فاُلنٍ  َخلَفٌ  في هؤالِء القَْومِ  قَالَهُ  وبِالتَّْحِريِك : َسَواٌء ، بالسكوِن ، ، اْلَخْلفُ  أَو ِمْن فاُلٍن ، ْلفٌ خَ  ِممَّ

ك فيهما َجِميعاً إذا أََضاَف  الَخلَفُ و الَخْلفُ  ابُن ُشَمْيٍل ، وقال اأْلَْخفَُش : لألَْشَراِر  بالسُُّكونِ  َخْلفٌ  اللَّْيُث : ، وقال (2)َسواٌء ، منهم َمن يَُحّرِ

ةً ، وبِالتَّْحِريِك ِضدُّْه ،  كان أَو َولَداً. (3)قَْرنًا  َخاصَّ

ِحيُح في هذا ، وهو الُمْختَاُر ، أنَّ  ّي : والصَّ  ِمن بَْعِده ، يَأْتِي بَِمْعنى البََدِل ، فيكونُ  يَْخلُفُه اإِلْنَساِن الذي َخلَفُ  ، بالتَّْحِريك ، الَخلَفَ  قال ابُن بَّرِ

ً َخلَف ا أُِخَذ لك ، أي : بََدٌل منه ، ولهذا جاَء َمْفتُوَح األَْوَسِط ، ليَُكوَن َعلَى ِمثَاِل البََدِل ، وعلى  َخلَفٌ  منه ، أي : بََدالً ، ومنه قَْولُُهم : هذا ا ِممَّ

ِه أَيضاً ، وهو العََدُم ، والتَّلَُف ، ومنه ً  (4) اللُهمَّ أَْعِط ِلُمْنِفقٍ »الحديُث : ِمثَاِل ِضّدِ ً  َخلَفا  ، أي : ِعَوضاً ، يُقَال في الِفْعِل منه : «، وِلُمْمِسٍك تَلَفا

ً  في قَْوِمِه ، وفي أَْهِلِه ، َخلَفَه  سَ ، وبِئْ  الَخلَفُ  في قَْوِلهم : نِْعمَ  الَخلَفُ وَ  ، الَخلَفُ  ، وبِئْسَ  اْلَخلَفُ  فكاَن نِْعمَ  (5) َخلَفَنِيو ، ِخاَلفَةً و ، يَْخلُفُه َخلَفا

َي به َمن يكونُ  َخلَفٌ و َسْوٍء ، َخلَفُ و ِصْدٍق ، َخلَفُ و ، الَخلَفُ  بََدٌل  ، والَجْمُع أَْخاَلٌف ، كما تقوُل : َخِليفَةً  َصاِلٌح ، هو في األَْصِل َمْصَدٌر ُسّمِ

 وأَْبَداٌل ، ألَنَّهُ بَمْعنَاهُ.

 .َخلَفٍ  َسْوٍء ، َجْمعُ  أَْخاَلفُ  حَكى أَبو َزْيٍد : ُهم

ا ِل بَمْنِزلَِة القَْرِن بعَد القَْرِن ،، َساِكُن الَوَسِط ، فهو الذي يَِجي الَخْلفُ  قال : وأَمَّ ِل ، هاِلكاً كان أو َحيَّا  الُمتََخلِّفُ  : الَخْلفُ و ُء بعَد األَوَّ عن األَوَّ

ً  ، يَْخلُفُ  ، َخلَفَ  و في األَْصِل أَيضاً ِمن: الباقي بعَد الهالِك ، والتَّابُِع له ، ه الَخْلفُ و ، َي به َخْلفا ً  ، يَْخلُفُ  : الباقِي بعدَ  الَخْلفُ  ، ُسّمِ ،  َخْلفا

َي به  ، كقَْرٍن وقُُروٍن. ُخلُوفٌ  ، ال َعلَى ِجَهِة اْلبََدِل ، وَجْمعُهُ  اْلَخاِلفُ و الُمتََخلِّفُ  ُسّمِ

 : عنههللارضياِهُد الَمْحُموِد قَْوُل َحّساِن بِن ثَابٍِت األَْنَصاِرّيِ قال : ويكون َمْحُموًدا وَمْذُموماً ، فشَ 

َك و  يـــــــــــح َدُم اأُلوحىَل ِإلـــــــــــَ قـــــــــــَ نـــــــــــا الـــــــــــح الـــــــــــَ نـــــــــــَ فـــــــــــُ لـــــــــــح  خـــــــــــَ

ضُ      ِة   َلبــــــــــــــــــــِ اعــــــــــــــــــــَ ا يف طــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــَ  أِلَو لــــــــــــــــــــِ

  
ِليَن ، أي :  الُمتََخلِّفُونَ  هنا الَخْلفُ  الذي هو البََدُل ، قال : وقيل : الَخْلفِ  هنا : هو التَّابُِع ِلَمْن َمَضى ، وليس ِمن َمْعنَى فالَخْلفُ  َعن األَوَّ

ِحيُح ، وحَكى  (6) (َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلف  )البَاقُوَن ، وَعلَيه قَْولُهُ َعزَّ َوَجلَّ :  َي بالَمْصَدِر ، فهذا قَْوُل ثَْعلٍَب ، قال : وهو الصَّ ، فُسّمِ

ِحيُح قَْوُل ثَْعلٍَب أنَّ  َخْلفِ و ِصْدٍق ، َخْلفِ  أَبو الَحَسِن األَْخفَُش ، في  ُء بَمْعنَى البََدِل ،يَِجي الَخلَفَ  َسْوٍء ، التَّْحِريَك واإِلْسَكاَن ، فقَاَل : والصَّ

ن تقدَّم. التََّخلُّفِ  ُء بمْعنَىيَِجي الَخْلفُ و ، فَةِ الِخاَل و  عمَّ

 قال : وَشاِهُد الَمْذُموِم قَْوُل لَبِيٍد :

َرِب   َخلحفٍ بَِقيُت يف و  َجح  (7)َكِجلحِد األح
َي بالَمْصَدِر ، أَْعِني الَمحُموَد وال الَخْلفُ  قال : ويُْستَعَارُ   ، َخلَْفتُهُ  َمْذُموَم ، فقد صاَر علَى هذا ِللِفْعِل َمْعنَياِن ،ِلَما ال َخْيَر فيه ، وِكاَلُهَما ُسّمِ

 ً ً  : كنُت بَْعَده َخلَفا ً  ، َخلَْفتُهوَ  منه وبََدالً ، َخلَفا  ِجئُْت بَْعَده ، واْسُم الفاِعِل ِمن األَّولِ  َخْلفا

__________________ 
واملثبت ضــــــــبرت عن « ينطب  عل  ما قبله ا ألن اخللف  ركة ا وهو خلف فاســــــــد . اخل ال.. قوله : إان وجدان»( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 1)

 الصحاح ا ويف اللسان ط دار املعارف ضبطت خلفاً األوىل ابسكان الالم. وجاء بعد ا فيه يف مادة خضف :
ا اببـــــــــــــــــــــه مث حـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــف   أغـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــّ

دخــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــواب إاّل مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــرف      ال يــــــــــــــــــُ

  

 حّر  يف خلف صد  وسّكن يف اآخر فإلا أراد الفر  بينهما.( زيد بعدها يف اللسان : ومن 2)
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وقد يكون يف  394/  7ويف التهذيب  396/  7وانظر عل  ما عّل  فيها  ققة ا َوانظر التهذيب « قرفاً »( عن املطبوعة الكويتية وابألصــر 3)
 ء.آخر جّوز َخلحف ابسكان الالم للردي . ويف موضض.. ء َخَلف ا ويف الصاحل َخلحف ألهنم يذهبون به إىل الَقرحنالردي

 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : كر منفٍ .4)
 .«وخلفي»( عن اللسان وابألصر 5)
 .169( سورة األعراف اآية 6)
 ( تقدم البيت أثناء املادة ا وانظر تعليقنا هنا .7)
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نَـُهَما عَل  ما بـَيـ ن اه.ا قا َخاِلفٌ و  ا َخاِلَفةٌ  ا وِمَن الث اين  َخِليفٌ و  ا َخِليَفةٌ     : وقد َصح  الَفرحُ  بـَيـح
حاحِ ، أي اْستَْعَوْضتَهُ واْستَْبَدْلتَهُ ، تقول : أَْعَطاَك هللا ٍء ،ِمن َشيْ  اْستَْخلَْفتَ  َما ، بالتَّْحِريِك : الَخلَفُ و ً  كما في الّصِ ا َذَهَب لك ، وال  َخلَفا ِممَّ

ً  يُقَال :  منه. َخلَفٌ  ءٍ ، أي : بََدٌل ، والبََدُل ِمن ُكّلِ َشيْ  َخلَفٌ  ِمن أَبِيهِ ، يُقَال : هو  َخْلفا

، قال « اْلَجاِهلينَ  (1)ُعُدولُهُ ، يَْنفُوَن َعْنهُ تَْحِريَف الغَاِليَن ، واْنتَِحاَل الُمْبِطِليَن ، َوتَأِْويَل  َخلَفٍ  في حديٍث َمْرفُوعٍ : يَْحِمُل هذا اْلِعْلَم ِمْن ُكلِّ وَ 

ُث مالك بَن أَنٍَس بهذا الحديِث.  القَْعنَبِيُّ : سمعُت َرُجالً يَُحّدِ

ْجتُه وقد ، عنهمهللارضيقلُت : وقد ُرِوَي هذا الحديُث ِمن َطِريِق َخْمَسٍة ِمَن الصَّحابِة ،   ، وِرَواياتِهِ  ُطُرقَهُ  َوبَيَّْنتُ  ، لَِطيفٍ  ُجْزءٍ  في َخرَّ

 .فَراِجْعهُ 

 ُء بعَد َمْن َمَضى ، إاّل أَنَّه بالتَّْحِريِك في الَخْيِر ، َوبِالتَّْسِكيِن في الشَّّرِ ، يُقَال :، بالتَّْحِريِك ، والسُُّكون : ُكلُّ َمن يَِجي الَخلَفُ  قال ابُن اأْلَثِيِر :

الحديُث :  اِس ، قال : والُمَراُد في هذا الحديِث الَمْفتُوُح ، ومن السُُّكونِ َسْوٍء ، َوَمْعنَاهما َجِميعاً : القَْرُن ِمن النَّ  َخْلفُ و ِصْدٍق ، َخلَفُ 

 .َخْلفٍ  هي َجْمعُ  «ُخلُوفٌ  (2)ِمْن بَْعِدهْم  تَْخلُفُ  ثُمَّ أَنََّها:»في حديِث ابِن َمْسعُوٍد و ، «(َخْلف  َأضاُعوا الصَّالةَ )َسيَُكوُن بَْعَد ِستِّيَن َسنَةً »

 قال أبو َكبِيٍر الُهَذِليُّ : ، ْلألَْعَسِر ، اأْلَْخلَفِ  َمْصَدرٌ  : الَخلَفُ و

ُه  ـــــــــــ  ل ُض  ـــــــــــِ ـــــــــــَ ب ـــــــــــح تـ ـــــــــــَ ُب يـ ـــــــــــح ـــــــــــذِّئ ر  ال ظـــــــــــَ ـــــــــــَ ٌب ي ـــــــــــَ  َزق

اَن      نـــــــَ تــــــِ وحرِِده اســــــــــــــــــــح يــــــ  مــــــَ نح ضــــــــــــــــــــِ فِ مــــــِ لــــــَ َخــــــح  (3) األح
  

يُِّق ، واالْستِنَاُن : الَجْرُي علَى ِجَهٍة واِحَدةٍ. قَُب : الطَِّريُق الضَّ  الزَّ

حاحِ : بَِعيرٌ  اْلعَِسِر ، الذي َكأَنَّهُ يُمِشي علَى شّقٍ ، ِلْلُمَخاِلفِ  قيل : اْسمٌ و اأْلَْخَوِل ، : اسمُ  األَْخلَفُ  قيل :و ، إذا  الَخلَفِ  بَيِّنُ  أْخلَفُ  َوفي الّصِ

 كان مائِالً علَى ِشّقٍ ، َحكاهُ أبو ُعبَْيٍد.

يواِن :قلت : وهكذا قَالَهُ األَْصَمِعيُّ أَيضاً ، وفي شَ  ، وقال بعُضُهْم :  (4): الذي كأَنَّهُ يَِميُل علَى أََحِد ِشقَّْيِه ِمْن ِضيِق الَمْوِرِد  األَْخلَفُ  ْرحِ الّدِ

.  أي هو يَْمِشي َمْشَي األَْعَسِر ، هكذا في ِشقًّ

 .(5)العَاِمِريُّ ، ُمْفتِي بَْلَخ ، َضعَّفَهُ ابُن َمِعيٍن  بُن أَيُّوب َخلَفُ و

يَصِة : نَاِسٌك ُمَجاِهٌد ، َصِحَب إبراِهيَم بَن أَْدَهَم. بُن تَِميمٍ  َخلَفُ و  الُكوفيُّ ، بالِمصَّ

 ، اتََّهَمهُ الدَّاَرقُْطنِيُّ بَوْضعِ الحديِث. (6)الِمْصِريُّ  بُن َخاِلدٍ  َخلَفُ و

َمْولَى النََّخعِ ، يَْرِوي عن الِعراقِيِّين ، وُحَمْيٍد اأْلَْعَرجِ ، َوذَُؤْيبَةَ ، َرَوى عنه قُتَْيبَةُ بُن  أَبو أَحمَد ، َمْولَى أَْشَجَع ، وقد قيل : َخِليفَةَ  بنُ  َخلَفُ و

َل إلى َواِسط ، ثم اْنتَقََل إلى بَْغداَد ، ومات عن مائٍة َسنٍَة ، وقد رأَى َعْمَرو بَن ُحَرْيٍث ،  181سنة  َسِعيٍد ، ونَاٌس ، َمْوِلُده ، بالُكوفِة ، ثم تََحوَّ

 ، ولم يَْحفَْظ عنه َشْيئاً. ولذا لم يُعَدَّ تَابِِعيًّا ، قالَهُ ابُن ِحبَّاَن في الثِّقَاِت. (7)َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، وهو َصبِيٌّ َصِغيٌر 

مِ  بُن َساِلمٍ  َخلَفُ و .الحافُِظ ، أَبو محمٍد الُمْخرَّ  يُّ ، عن ُهَشْيٍم ، وعنه أبو القاسم البَغَِويُّ

 بن َمْهَراَن اآلتي ِذْكُره. َخلَفُ  هكذا في النَُّسخِ ، ولم أَِجْدهُ في َمْوِضعٍ ، ولعلَّه بُن َمْهَدانَ  َخلَفُ و

يُّ ، عن أبيِه ، وَحْفِص بِن ِغيَاٍث ، وعنه تَْمتَاٌم  بُن ُموَسى َخلَفُ و العَّمِ
 .(9) 221يُّ ، َصُدوٌق ، تُُوفَِّي سنة ، والرمادِ  (8)

ار  بُن ِهَشامٍ  َخلَفُ و  أَبو محمٍد البَْغَداِديُّ  (10)البَزَّ

__________________ 
 .«و وير»( عن اللسان وابألصر 1)
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 ونبه مصححه إىل رواية األصر.« من بعده»( األصر واللسان ا ويف نسخ النهاية ا 2)
  شرحه فسر األخلف : العسر املخالف املعّوج.ويف 106/  2( ديوان اهلذليا 3)
 .106/  2وديوان اهلذليا  1086/  3( انظر ا اشية السابقة ا وشرح أشعار اهلذليا 4)
 .205. مات سنة .. ( قا  الذهيب يف ميزان االعتدا  : كان ذا علم وعمر و لّه زاره سلطان بلخ فبعرض عنه5)
 بصري. 659/  1( يف ميزان االعتدا  6)
 ( أنكر ر يته عمرًا أمحُد بن حنبر وابُن عيينة.7)
 .«تقام»وابألصر  155/  3( عن هتذيب التهذيب 8)
 مات سنة عشرين ومائتا. 195/  3( يف التاريخ الكبري للبخاري 9)
 .«البزاز»( عن التاريخ الكبري للبخاري وابألصر 10)
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ُقحرِ 
لِ امل  .229ٌم ا وأَبو َداُوَد ا مات سنة ُء ا عن مالٍك ا وَشريٍك ا وعنه ُمسح
دٍ  َخلَفُ و  أبو ِعيَسى الَواِسِطيُّ ُكْرُدوس ، عن يِزيَد ، وَرْوحٍ ، وعنه ابُن َماَجة. بُن ُمَحمَّ

ابِعَِة ، قال أَبو يَْعلَى الَخلِ  َخلَفُ  أَماوَ  يِليُّ : َخلََط ، وهو َضِعيٌف ِجدَّا ، َرَوى بُن محّمٍد الَخيّاُم البَُخاِريُّ ، فإِنَّهُ َمْشُهوٌر ، كان في المائِة الرَّ

 .(1)ُمتُونًا لم تُْعَرْف 

ثُوَن. العََدِويُّ البَْصِريُّ ، عن عامٍر اأْلَْحَوِل ، وعنه َحَرِميُّ بن عماَرةَ : بُن ِمْهَرانَ  َخلَفُ و  ُمَحّدِ

 بُن َحْوَشٍب الُكوفيُّ العابُد. َخلَفُ  فَاتَهُ :وَ 

. لَفُ خَ  أَبُو الُمْنِذرِ وَ   بُن الُمْنِذِر البَْصِريُّ

 ؛ هؤالِء الثالثةُ َذَكَرهم ابُن ِحبَّاَن في الثِّقاِت. (2)بُن ُعثَْمان الُخَزاِعيُّ  َخلَفُ وَ 

 بُن َعْمرو ؛ َمَجاِهيُل. َخلَفُ وَ  بُن عبِد هللا السَّْعِديُّ ، َخلَفُ و بُن راِشٍد ، َخلَفُ وَ 

ِريُر ، َخلَفُ وَ  ّيِ : قَْبَل المائتين ، َخلَفُ وَ  بن الُمبَاَرِك ، َخلَفُ و بُن عامٍر البَْغَداِديُّ الضَّ بُن ياِسين ؛  َخلَفُ وَ  بن يَْحيى الُخَراَسانِيُّ ، قَاِضي الرَّ

 .اْختُِلفَ و هؤالِء تُُكلَِّم فيهم

 بِن الَمْرُزبَاِن ، أَْخبَاِريٌّ لَيٌِّن. َخلَفِ  محمُد بنُ وَ 

لّسالِمّي أَحُدهما اسُمه َحاِزُم بُن َعطاٍء األَْعَمى البَْصِريُّ ، نَِزيُل الَمْوِصِل ، َرَوى عن أَنٍَس ، وعنه ُمعَاُن بُن ِرفَاَعةَ ا : تَابِِعيَّاِن ، َخلَفٍ  بوأَ و

يُّ ، ونَقََل الذََّهبِيُّ عن يحيى أَنَّه َكذَّاٌب.  ، قَالَهُ الِمّزِ

 َخُر ، َرَوى عن الشَّْعبِّيِ ، وآَخُر ، َرَوى عنه ِعيَسى بُن يُونَُس.: َرجٌل آ َخلَفٍ  أَبووَ 

يُّ البَْصِريُّ ، َرَوى عن قَتَاَدةَ ، وعنه ابنُه َخلَفٍ  : موسى بنُ  َخلَفٍ  أَبووَ   .َخلَفٌ  العَّمِ

تَْيِن : ة ، ُخلُفٌ و  بِاْليََمِن. َوفي بَْعِض النَُّسخِ : َموِضعٌ  ، بَِضمَّ

 السَّْيُل. قيل :و : اأْلَْحَمُق. األَْخلَفُ  اٍد :قال ابُن َعبَّ و

يَوان :وَ   .(3): بعُضُهم يقول : إِنَّه نَْهٌر ، أي : في قَْوِل أَبي َكبِيٍر الُهَذِلّيِ الذي سبَق ِذْكُرهُ  األَْخلَفُ و قال السُّكَِّريُّ في شرح الّدِ

 َعبَّاٍد.عن ابِن  اْلَحيَّةُ الذََّكُر ، : األَْخلَفُ و

ّمِ ، كما سيأْتي ، وهو اْلقَِليُل اْلعَْقلِ   :األَْخلَفُ و قال :  .ُخْلفُفَةٌ و ، (4) ُخْلفُفٌ  كالُخْلفُِف ، بِالضَّ

ّمِ : االْسُم ِمن اْلُخْلفُ و َوْعَده ، وهو  أَْخلَفَةُ  يُّ ، يُقَال :نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، َوالَجْوَهرِ  ، وهو في الُمْستَْقبَِل كاْلَكِذِب في اْلَماِضي اإلْخاَلفِ  ، بِالضَّ

 أَن يقوَل َشْيئاً وال يَْفعَلُه علَى االْستِْقبَاِل.

 وقيل :، وقيل : أََعّم ، ألَنَّه فيما ُعبَِّر عنه بُجْملٍَة إْنَشائِيٍَّة ،  (5) (ذِلَك َوْعد  َغْْيُ َمْكُذوب  )قال شيُخنَا : وهو أَْغلَبِيٌّ ، وإاّل ففي التَّْنِزيِل : 

ا فيه لُغَتَاِن. انتهى. الُخْلفُ  ّمِ : القَْوُل الباطُل ، وَمرَّ أَنَّه بالفَتْحِ ، ولعلَّه ممَّ  ، بالضَّ

ِديـ  الَخْلفُ وَ  ّمِ فليس إِالَّ االْسُم مِ ـ  ءِ الذي َمرَّ أَنَّه بَمْعنَى القَْوِل الرَّ ،  الُمَخالَفَةِ  ن اإلْخالِف ، أولم يَْنقُلُوا فيه إِالَّ الفتَح فقط ، وأَّما الذي بالضَّ

 ُمْخِلفٌ  قالَهُ اللِّْحيَانِيُّ ، يُقَال : َرُجلٌ  أَْن تَِعَد ِعَدةً وال تُْنِجَزَها ،و أَن ال تَفَي بالعَْهد ، اإلْخالفُ  أي : أَو هو واللُّغَةُ ال يَْدُخلُها الِقيَاُس َوالتَّْخِميُن.

ْخالفُ  قيل :ِلَوْعِدِه ، و اإِلْخالفِ  ، أي : كثيرُ  : اْسٌم  الُخْلفُ وَ  : أَن يَْطلَُب الرجُل الحاجةَ أو الماَء ، فال يَِجُد ما َطلََب ، قال اللِّْحيَانِيُّ : اإْلِ

تَْيِن ، ثم ُخفَِّف ، الُخلُفُ  : الُخْلفِ  ، قال غيُره : أَْصلُ  اإلْخالفِ  ُوِضَع َمْوِضعَ  ، أي : لم يَِف بعَْهِدِه  «أَْخلَفَ  إِذا َوَعدَ » في الحديِث :و ، بَضمَّ

 ، ولم يَْصُدْق.

 التي تُْذَكُر بَْعُد. في َمعَانِيهِ  كأَِميٍر ، ، اْلَخِليفِ  َجْمعُ  أَيضاً : الُخْلفُ و
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اُد بِن َزْيٍد ، قَالَهُ ابُن ِحبَّاَن.يَْرِوي عن ابِن ِسيريِن ، وعنه ُسلَْيَماُن  بُن ُعْقبَةَ ، ِمن تَبَعِ التَّابِِعيَن ، ُخلَْيفُ  َكُزبَْيٍر ،و  الَجْرِميُّ ، وَحمَّ

__________________ 
 ( مات يف حدود سنة اخلمسا وثالمثئة ا ميزان االعتدا .1)
 .«( لاه ابن أيب حامت : خلف بن إلاعير اخلزاعي2)
 ( كذا ا ومل يرد هذا القو  يف شرح السكري.3)
 .«خلف»( عن التكملة وابألصر 4)
 .65( سورة هود اآية 5)
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َجعََل  (َوُهَو الَِّذي)منه قَْولُه تعالَى : و أي : التََّردُِّد ، االْختِالفِ  أَو َمْصَدرُ  أي ِخالُف االتِّفَاِق ، ، ااْلْختِاَلفِ  ، بِاْلَكْسِر : االْسُم ِمن اْلِخْلفَةُ و

 أي َمْعنَاهُ ، أي في أَثَِرِه ، هذا َخْلفَ  أَو هذا يَأْتِي أي ِعَوٌض منه وبََدٌل ، ِمن هذا ، َخلَفٌ  أْي : هذا ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، (1) ِخْلفَةً  اللَّْيَل َوالنَّهارَ 

ً  فَجعََل هذا اِر ، وبِاْلعَْكِس ،بِالنَّهَ  (2) باللَّْيِل أَْدَرَكهُ  َوفي اللَِّساِن : َعَملٌ  َمْن فَاتَهُ أَْمٌر ،  :ِخْلفَةً  أي معنَى قَوِلِه تعالى : ِمن هذا ، قَالَهُ  َخلَفا

اُء.  الفَرَّ

ً ]اْلِخْلفَةُ و ْقعَةُ يُْرقَُع بَِها (3) [أَيضا  الثَّْوُب إِدا بِلي. : الرُّ

ْيُف ِمن العُْشب : الِخْلفَةُ و حاحِ : قال أَ  ما يُْنبِتُهُ الصَّ بِعي ، وفي الّصِ ْيِف ، قال ذُو  الِخلفَةُ  بو ُعبَْيٍد :بَْعَد َما يَبَِس العُْشُب الّرِ : ما نَبََت في الصَّ

ِة يِصُف ثَْوًرا : مَّ  الرُّ

ز   ىت  هـــــــــــَ َر حـــــــــــَ َة الـــــــــــر مـــــــــــح يـــــــــــ  قـــــــــــَ هُ تــــــــــــَ تـــــــــــَ فـــــــــــَ لـــــــــــح  خـــــــــــِ

ُب      ـــــــــــَ ِه َرث يحشـــــــــــــــــــــــــِ ا يف عـــــــــــَ رَبحِد مـــــــــــَ ـــــــــــح َرو ُح ال ـــــــــــَ (4)تـ
 

  
ِل ، ، َخْلفَةً  َزْرُع اْلُحبُوبِ و َر قَْوُل  اْختِاَلُف اْلُوُحوِش ُمْقبِلَةً ُمْدبَِرةً ، : الِخْلفَةُ و ِمَن اْلبُّرِ والشَِّعيِر ، يُْستَْخلَفُ  ألَنَّهُ  َوذلك بعَد إِْدَراِك األَوَّ َوبه فُّسِ

 ُزَهْيِر بِن أَبي ُسْلَمى ، أَْنَشَده الَجوَهِريُّ :

َا  رَاُم مَيحشــــــــــــــــــــــــــِ ُا واآح عـــــــــــــِ ا الـــــــــــــح ةً هبـــــــــــــَِ فـــــــــــــَ لـــــــــــــح  خـــــــــــــِ

نَ وَ      َهضـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ا يـ اَلُ هـــــــــــَ مِ َأطـــــــــــح ثـــــــــــَ رِّ جمـــــــــــَح   يف كـــــــــــُ

  
 ُء هذه.أي تَْذَهُب هذه ، وتَِجي

اِكِب ، َخْلفَ  َما ُعلِّقَ  : الِخْلفَةُ و  قال : الرَّ

ِمرِ  ِخلحَفةُ كما ُعلَِّقتح   الحَمحح
يَِّحةُ  الِخْلفَةُ و ل اْلبَرِد ، (6) َما يَتَفَطَّرُ  ، وهو (5)؛ الرَّ ْفِريَِّة.َوهو من  َعْنهُ الشََّجُر في أَوَّ  الصُّ

 ٍء.ٌء بعَد َشيْ الثََّمُر : إذا خَرَج منهُ َشيْ  أَْخلَفَ  ثََمٍر َكثِيٍر ، وقد ثََمٌر يَْخُرُج بَْعدَ  : الِخلفة أَوْ 

ً  َجرُ الشَّ  أَْخلَفَ  هكذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : بعَد َوَرٍق قد تَنَاثََر ، وقد نَبَاُت َوَرٍق ُدوَن َوَرٍق ، : الِخْلفَةُ  أَو ، َوفي النَِّهايَِة : هو الَوَرُق  إْخالفا

ْيِف. ِل في الصَّ  الذي يَْخُرُج بعَد الَوَرِق األَوَّ

و أْن يأْتي الَكْرُم  َسائِِر التََّمِر ، أٌء يَْحِملُهُ الَكْرُم بَْعَد َما يَْسَودُّ الِعنَُب ، فَيُْقَطُف الِعنَُب وهو َغضٌّ أَْخَضُر ، ثُمَّ يُْدِرُك ، وكذلك هو ِمنْ َشيْ و

 .(7) بِحْصِرٍم َجِديدٍ 

ُجَل ، : الِخْلفَةُ و ُجُل الرَّ َواُب : أَن  أَْن ناِظَر الرَّ هكذا في النَُّسخِ ، َوفي بَْعِضها : يُنَاِصُر ، من النَّْصِر ، وهكذا ُوِجَد بََخّطِ الُمَصنِِّف ، والصَّ

إِلَى اْمَرأَةِ فاُلٍن ، أي : يَأْتِيها إذا  يَُخاِلفُ  يُقَال ؛ إِليِهْم ، َخالَفَهُ  فَإذا َغاَب َعْن أَْهِلهِ  ، والَجْمَهَرةِ ، يُبَاِصَر ، ِمن البََصر ، كما هو نَصُّ العُبَابِ 

 ، وذلك أَْن يُباِصَره ، َحتّى إذا ، بالَكْسرِ  الِخْلفَةُ  فاُلٌن َصاِحبَهُ ، واالْسمُ  اْختَلَفَ  َغاب عنها َزْوُجَها ، قال ابُن ُدَرْيٍد : قال أَبو َزْيد : يُقَال :

 .الِخْلفَةُ  ، فتلك (8)َغاَب َجاَء فَدَخَل َعلَيه 

َر أَيضاً قَْوُل ُزَهْيٍر السَّاِبُق ، أو تَْختَِلفُ  الدََّوابُّ التي : الِخْلفَةُ و  في ِمْشيَتِها ، َوهذا قد تقدَّم. تَْختَِلفُ  في أَْلوانَِها ، وَهْيئَتَِها ، َوبه فُّسِ

. ِخْلفَةٌ  يُقَال : أََكَل َطعَاماً فَبَِقيَْت في فِيهِ  َما يَْبقَى بَْيَن اأْلَْسنَاِن ِمن الطَّعَاِم ، : الِخْلفَةُ و  ، فتَغَيََّر فُوهُ ، نَقَلَهُ اللِّْحيَانِيُّ

. اْختَلَفَ  : إذا ِخْلفَةٌ  أََخَذتْهُ وهو فََساُد الَمِعَدةِ ِمن الطَّعَاِم ، يُقَال :  اْلَهْيَضةُ ، : الِخْلفَةُ و إِ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  إلى الُمتََوضَّ

 عن ابِن األَْعَرابِّيِ. َوْقٌت بَْعَد َوْقٍت ، : الِخْلفَةُ و

. أَْو يَْنبُُت ِمن َغْيِر َمَطٍر ، بَْل بِبَْرِد آِخِر اللَّْيِل ، قد تََهشََّم ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، نَْبٌت يَْنبُُت بَْعَد نَْبتٍ  : الِخْلفَةُ و  قَالَهُ أَبو ِزيَاٍد الِكاَلبِيُّ
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. ِخْلفَةٌ  اْلقَْومُ  ، يُقَال : الُمْختَِلفُونَ  القَْومُ  : الِخْلفَةُ و  ، حكاه أَبو َزْيٍد : ونَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 في هذا ، فكأَنَّهُ  ويَُضمُّ  َوالُمَضادَّةُ ، ، اْلُمَخالَفَةُ  : الِخْلفَةُ و

__________________ 
 .62( سورة الفرقان اآية 1)
 ( التهذيب واللسان : استدركه يف النهار.2)
 ( زايدة عن القاموس.3)
 ( تقدم يف مادة رتب برواية : ما يف عيشه رتب.4)
ة والّرحَِية َكَليِّسة وِحيلة كما يف القاموس.( قوله : 5)  الر حيِّ
َفِطرُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)  ومثلها يف اللسان.« يـَنـح
ا ( العبارة ما با معقوفتا ســـاقرت من األصـــر وقد نبه عليها هبامش املطبوعة املصـــرية ا وقد اســـتدركت عن القاموس. وقوله : من ســـائر التمر 7)

 لسان : الثمر ابلثاء املثلثة.يف ال
 ( يف التكملة فدخر عل  أهله.8)
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ٌم منه ا وُوِجَد هنا يف بعِ  الن َسِخ :  َخالفة»اسح
ُ
تِلفون امل ُخح

ِف واِو الَعطحف ا ويف بـَعحِضَها :« امل َخالف حَبذح
ُ
ا بغرِي هاٍء  امل

 ا وكر  ذلك َغَلرٌت.
: إذا َكاَن أََحُدُهَما َطِويالً واآْلَخُر قَِصيًرا  ِخْلفَانِ و هِذه عن الِكَسائِّيِ ، ، َخْلفَتَانِ  اِن ، أو َعْبَداِن ، أَو أََمتَاِن ،َولَدَ  َوفي اللَِّسان : لها لَهُ ، يُقَال :و

 وأَنَشَد أَبو َزْيٍد : ، في الُمَذكَِّر َوالُمَؤنَِّث ، ِخْلفَانِ  َوقال غيُر الِكَسائِّيِ : هما ، أو أََحُدُهَما أَْبيََض واآْلَخُر أَْسَوَد ،

 وَساِقَياُ َا ِخلحَفانِ َدلحَواَي 
 ، وقد تقدَّم قريباً. (1)أي : إِْحداُهَما ُمْصِعَدةٌ َمأْلَى ، واألُْخَرى ُمْنَحِدَرةٌ فَاِرَغةٌ 

 ، بَكْسٍر فَفَتْحٍ ، كِقْرَدةٍ ، وقَِرَدةٍ. ِخْلفَةٌ  ، فاْقتََضى أن يكوَن بالَكْسِر فالسُُّكوِن ، والصَّواُب : (2)لم يُْضبَِط األَِخيُر  ، ِخْلفَةٌ و ، أَْخاَلفٌ  اْلُكّلِ : ج

ْحيَانِّيِ : يُقَال لُكّلِ َشْيئَْينِ  ِخْلفَتَانِ  َونَصُّ الِكَسائِّيِ : ، ِخْلفَةٌ  ُكلُّ لَْونَْيِن اْجتََمعَا فَُهَماو  .ِخْلفَانِ  : هما اْختَلَفا ، ونَصُّ اللِّ

بِِل ، ِوْردِ  ِخْلفَةُ و  كما في اللَِّساِن. أَْن يُوِرَدَها بِاْلعَِشّيِ ، بَْعَد َما يَْذَهُب النَّاُس ، هو : اإْلِ

. ؟ِمْن أَْيَن تَْستَقُونَ  أي : ؟ِخْلفَتُُكمْ  ِمن أَْينَ  يُقال :و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

إِ ، إذا : ِخْلفَةٌ  أََخَذتْهُ  يُقال :و ُدهُ إِلَى اْلُمتََوضَّ  لََذَرِب َمِعَدتِِه ِمن الَهْيَضِة. َكثَُر تََردُّ

ّمِ : اْلعَْيُب ، ، الُخْلفَةُ و  الُحْمَق. فيه ، أي : الَخاَلفَةَ  يُقَال : َما أَْبيَنَ  ، َكَسَحابٍَة ، َكاْلَخاَلفَةِ  واْلُحْمُق ، َوالفََساُد ، بِالضَّ

َر قَْولُهم :  الُمَخالَفَةُ  أي : ، اْلِخاَلفُ و اْلعَتَهُ ، أَيضاً : الُخْلفَةُ و  يُقَال : رجٌل ذو .«ُخْلفَتِهِ  أَبِيعُك هذا العَْبَد ، وأَْبَرأُ إِلَْيَك ِمنْ »، َوبُِكّلِ ذلك فُّسِ

ل ابُن األَْعَرابِّيِ : أي أَْبَرأُ إِلْيك ِمن َخاَلِفِه ، وقال غيُره : أي ِمْن فََساِدِه العَْبِد : أَن يكوَن أَْحَمَق َمْعتُوًها ، وقا ُخْلفَةُ  ، وقال ابُن بُُزْرَج : ُخْلفَةٍ 

ً و ، َخاَلفَةً  يَْخلُفُ  ، َخلَفَ  ، وقد  .ُخلُوفا

 .الُخْلفَةِ  يُقَال : إِنَّه لََطيِّبُ  ِمن الطَّعَاِم : آِخُر َطْعِمِه ، الُخْلفَةُ و

َوُكلٌّ ِمن النُّْسَختَْيِن  َذَهاُب َشْهَوةِ الطَّعَاِم ِمن اْلَمَرِض ، هكذا في النَُّسخِ ، وفي بعِضها : وبِالفَتْح : ج كُصَرٍد : ، بِالفَتحِ ، وَكُصَردٍ  ، الَخْلفَةُ و

َهاِت اللُّغَِة : ويُقَال : ٍل ، والذي في أُمَّ ً  ، يَْخلُفُ  نَْفُسه عن الطَّعَاِم ، فهو َخلَفَتْ  َمَحلُّ تَأَمُّ  عن الطَّعَاِم ، ِمن َمَرٍض. (3)ا َضَربَْت : إذ ُخلُوفا

ً  ، َوقال ُكراٌع : يَْخلُفُه َخْلفَةً  اْلقَِميَص ، َخلَفَ  َمْصَدرُ  أَيضٍا : الَخْلفَةُ و  لَْفقًا. إَِذا أَْخَرَج بَاِليَهُ ، ولَفَقَهُ  : َخْلفا

ُجُل اْلَكثِيرُ  اْلِمْخالفُ و ْخاَلفِ  : الرَّ حاحِ :َوفي  ، اإْلِ  : َكثِيُر الِخاَلِف ِلَوْعِدِه. ِمْخالفٌ  َرُجلٌ  الّصِ

 ِمنْ  (4) تََخلَّفَ  َمنْ »في حديِث ُمعَاٍذ : و أي : ُكَوُرَها ، اْليََمنِ  َمَخاِليفُ  وِمْنهُ  يُْقِدُم عليها اإِلْنَساُن ، كذا في الُمْحَكم ، اْلُكوَرةُ   :الِمْخاَلفُ و

ِل ، إذا َحاَل َعلَْيِه اْلَحْولُ  ِمْخاَلفِ  ُرهُ َوَصَدقَتُهُ إِلَىفَعُشْ  ِمْخالفٍ  إِلَى ِمْخاَلفٍ   .«عشيرته األَوَّ

،  ِمْخاَلفٌ  في ُكّلِ بَلَدٍ  الطَّائِِف ، وهي األَْطَراُف ، والنََّواِحي ، وقال خالُد بُن َجْنبَةَ : َمَخاِليفِ  قال أَبو عمٍرو : ويُقاُل : اْستُْعِمَل فاُلٌن علَىوَ 

 َماَمِة ، وقال أَبو ُمعَاٍذ :، والَمِدينِة ، والبَْصرةِ ، والُكوفَِة ، َوُكنَّا نَْلقَى بني نَُمْيٍر ونحن في ِمْخاَلِف الَمِدينَِة ، وهم في ِمْخاَلِف اليَ  بَمكَّةَ 

ْستَاِق ، والَجْمُع :كذا وكذا ، وهو عِ  ِمْخاَلفِ  َوقال اللَّْيُث : يُقَال : فاُلٌن ِمن (5) (2): البَْنَكْرُد  الِمْخاَلفُ  ، وقال ابُن  َمَخاِليفُ  ْنَد اليََمِن َكالرُّ

ّي : َساتِيق ألَْهِل اْلِجبَاِل ، والطَّسَ  الَمَخاليفُ  بَّرِ  اِسيج ألَْهِل األَْهَواِز.ألَْهِل اْليََمِن كاأْلَْجنَاِد أِلَْهِل الشَّاِم ، والُكَوِر ألَْهِل الِعَراِق ، والرَّ

ةُ اللُّغَِة ، قال ياقُوُت  هذا ما نَقَلَهُ أَئِمَّ
ِم ، قلُت : وهذا كما ذكْرنا باْلعَاَدةِ  (6)  : تحَت قَْوِل خاِلِد بِن َجْنبَةَ الُمتَقَّدِ

__________________ 
 ( زيد بعدها يف التهذيب : أو إحدا ا جديدة واألخر  َخَل .1)
 فسكون. ( كذا وقد ضبطت يف القاموس ابلقلم بكسر2)
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(3.  ( يف اللسان : َأضحَربتح
 ( يف التهذيب : من حتّو .4)
( ضــــبطت عن اللســــان ا ويف التهذيب ا ابلقلم ا البـُنحِكرحُد وفســــره بقوله : وهو أن يكون لكر قوم صــــدقة عل  حدة ا فذا  بنكرده يؤد  إىل 5)

 عشريته الجي كان يؤدي إليها.
 .37/  1الثالث  ( معجم البلدان ا مقدمة الكتاب ا الباب6)
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َِقي ِمِه ا ويف ا ح َغِة قـَوح َفُه ِمنح ُل ِر الَيَمِن واإِللحِف ا إذا انـحتَـَقر الَيَماين  ِإىَل هذه النـ َواِحي لَِّي الُكوَرَة مبا أَِل َغُة َأهح ا هي ُل َقِة ِإل 
ــــــ  َخاص ًة ا وقا  أَيضاً  ــــــ  بعَد ما نـََقَر كالَم الل يحثِ ـ رُه ا قلُت : هذا ال ِذي بـََلَغيِن فيه ا ومل َألحَضح : وَما َعَداُه كمـ ا تقد م ِذكح

يحئاً ا وعندي فيه َما أَذحُكرُُه  ِتَقاِقِه شـــــــــَ َكًنا ا وَكثـُُروا فيه ا ومل  (1)يف اشـــــــــح طَاَن مل ا اخت َُذوا أَرحَض الَيَمِن َمســـــــــح ا وهو أن  َوَلَد َقحح
َُقاُم يف َموحِضٍض َواِحٍد 

َتاَر ُكر  َبيِن َأٍب َموحَضعاً يـَعحُمُرونَُه  (2)ا َأمجحَُعوا َيَسعحُهمح امل رَأحيـَُهمح َعَل  َأنح َيِسريُوا يف نـََواِحي الحَيَمِن ا فَيخح
اُروا  ُكُنونَه ا فكانُوا إذا صــَ ُهم ا (3)وَيســح َتاَرَها بـَعحضــُ  (4) [أيب]ِم هبا عن ســائِر الَقَباِئِر ا وَل اها ابســح  خَتَل فَ  يف اَنِحَيٍة ا واخح

َتَخلَِّفةِ  تلَك الَقِبيَلةِ 
ُ
م وَها امل ِهم عن بـَعحٍ  فيها ا َأال تـَرَاُهم َل وحَها خِمحاَلَف َزبَيٍد ا  لَِتَخل فِ  ا( 5) خَمَاِلفَ  فيه ا فســــــــــــَ بـَعحضــــــــــــِ

 تَـَه  كالُمه.ا وخِمحاَلِف َ حَدان ا ال بُد  ِمن ِإَضافَِتِه ِإىَل قَِبيَلٍة. انـح  (6)وخِمحاَلَف ِسنحَحاَن 
اَغانِيُّ وَ  ، كِمْخالِف أَْبيََن ، وِمْخاَلِف أَْقيَاَن ، َوِمْخاَلِف أَْلَهاَن ، وِمْخاَلِف  (7)اْسٌم يُْعَرُف به  ِمْخاَلفٍ  اْليََمِن ، فقَاَل : وِلُكلِّ  َمَخاِليفَ  قد َعدَّ الصَّ

َجْنٍب ، وِمْخاَلِف ، وِمْخاَلِف بَْيَحاَن ، َوِمْخاَلِف بَنِي ِشَهاٍب ، وِمْخاَلِف ثاٍث ، وِمْخاَلِف َجْيَشاِن ، َوِمْخاَلِف ُجْبالن وِمْخاَلِف  (8)اْلبَْوِن 

وِمْخاَلِف َخْواَلَن ، وِمْخاَلِف َخاِرف ، ، َوِمْخاَلِف َحُضوٍر ،  (10)، وِمْخاَلِف َجْعفٍَر ، وِمْخاَلِف َحَراٍز  (9)َجْهَراَن ، َوِمْخاَلِف ُجْعفَّيِ 

ةٍ ، وِمْخاَلِف ُرَعْيٍن ، َوِمْخاَلِف ُرَداعٍ ، وِمْخاَلِف َزبِيٍد ، وِمْخاَلِف السُُّحوِل ، َوِمْخاَلفِ  .(11)َوِمْخاَلِف َذَمار  ِسْنحاَن ،  وِمْخاَلِف ِذي ُجرَّ

،  (13)وِمْخاَلِف لَْحجٍ ، وِمْخاَلِف َمأِْرب ، وِمْخاَلِف ُمْقِرى  (12)ِف العَْوِد ، وِمْخاَلِف ُعنَّةَ وِمْخاَلِف َشْبَوةَ ، وِمْخاَلِف َصْعَدةَ ، َوِمْخاَل 

 (14)ْحِصبِْيِن َداَن ، وِمْخاَلِف اليَ وِمْخاَلِف ماِدن ، َوِمْخاَلِف الَمعَافَِر ، وِمْخاَلِف نَْهٍد ، وِمْخاَلِف َواِدَعةَ ، َوِمْخاَلِف َهْوَزَن ، وِمْخاَلِف َهمْ 

ً  وِمْخاَلِف يَاٍم ، فهؤالِء أَربعونَ  اَغانِيُّ ، وَرتَّْبتُه أنا على ُحُروِف الُمْعَجِم كما تََرى. ِمْخالفا  َذَكَرْهنَّ الصَّ

، َوِمْخاَلِف السلفية وِمْخالِف  (15)ِف الَحيَِّة ، كِمْخاَلِف أَصاَب ، َوِمْخاَلِف َرْيَمةَ ، وِمْخاَلِف َعْبٍس ، وِمْخاَل  الَمَخاِليفِ  وفَاتَهُ : ِذْكُر ُجْملٍَة ِمن

ا يْحتَاُج إِلَى ُمراَجعٍَة واْستِْقَصاٍء ، وهللا الُمَوفُِّق ال َربَّ َغْيُره ،   وال َخْيَر إِالَّ َخْيُره.كبورة ، وِمْخاَلِف يَْعفََر ، وَغْيِرها ممَّ

قَ  َكثِيُر اْلِخاَلِف ، أي : َخاِلفَةٌ  َرُجلٌ و رَ َوالّشِ ا أَْسلَم ابنُه َسيُِّدنَا ُعَمُر  اِق ، وبه فُّسِ  ِإنِّي ألَْحَسبُكَ »ـ  عنههللارضي (16)قَْوُل الَخّطاِب بِن نُفَْيٍل لَمَّ

َمْخَشِريُّ : إنَّ الَخطَّاَب أَبا ُعَمرَ « ؟بَنِي َعِدّيٍ ، هل تَرى أََحداً يَْصنَُع ِمْن قَْوِمَك ما تَْصنَعُ  َخاِلفَةَ   قَالَهُ لَزْيِد بن َعْمٍرو أَبي َسِعيِد بِن َزْيٍد قال الزَّ

ا  ِديَن قَْوِمِه. َخالَفَ  ، لمَّ

هو غيُر َمْصُروٍف للتَّأْنِيِث  أي : أيُّ النَّاِس هو ، قال الَجْوَهِريُّ : َمْصُروفَةً وَمْمنُوَعةً ، هو ، َخاِلفَةَ  َوأيُّ  هو ، َخاِلفَةٍ  َما أَْدِري أيُّ  يقال :و

 : النَّاُس ، فأَْدَخَل عليه األَِلَف والَّالَم. اْلَخاِلفَةُ  ال تََرى أَنََّك فَسَّْرتَهُ بالنَّاِس. اْنتََهى ، وقال اللِّْحيَانِيُّ :أَ  ِريِف ،والتَّعْ 

هو ،  أْي : أيُّ النَّاِس  هو ، فلم يُْجِرهما أّي َخافِيَةٍ و هو ، َخاِلفَةَ  يُقَال أَيضاً : ما أَْدِري أيو ؟.هو اْلَخَواِلفِ  أيُّ  يُقَال : ما أَْدِريو قال غيُره :وَ 

 الناِس هو ، كما يُقَال : أيُّ تَِميٍم هو ، وإِنَّما تُِرَك َصْرفُهُ ألَنَّهُ أُِريَد به الَمْعِرفَةُ ، ألَنَّه وإِْن كان َواِحداً فهو في َمْوِضعِ َجماعٍة ، يُِريد : أيُّ 

ْرِف َمَع ِعلٍَّة َط ما أَْوَرَده َشْيُخنَا أنَّ هذا َغْيُر َجاٍر علَى قََواِعِد النَّْحِو ، فإِنَّ التَّْعِريَف عنَدهم الُموِجَب ِلْلَمْنعِ مِ وأيُّ أََسٍد هو ، وبهذا َسقَ  َن الصَّ

ةً ، فكيف  أُْخَرى هو تَْعِريُف العَلَِميَِّة َخاصَّ

__________________ 
 .«أكره»( عن معجم البلدان ا وابألصر 1)
 ( يف معجم البلدان : فجمعوا رأيهم.2)
 ( يف معجم البلدان : إذا ساروا إىل انحية.3)
 ( زايدة عن معجم البلدان.4)
 ( معجم البلدان : خمالفاً.5)
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 والتصحيح عن معجم البلدان.« سبحان»( ابألصر : 6)
 تسميتها :( انظر يف معجم البلدان خماليف اليمن وحتديد مواقعها فيه وسبب 7)
 ( يف معجم البلدان : و ا بوانن.8)
 .«صيف »( عن معجم البلدان وابألصر 9)
 .«حران»( عن معجم البلدان وابألصر 10)
 .«دمار»( عن معجم البلدان وابألصر 11)
 والتصحيح عن معجم البلدان.« عنبة»( ابألصر 12)
 والتصحيح عن معجم البلدان.« مقرأ»( ابألصر 13)
 وهم بنو حيصب بن د ان.« اليحصبيا»البلدان  ( يف معجم14)
 وفيه : من خماليف اليمن.« حية»( ابألصر ا يمة واملثبت عن معجم البلدان 15)
 ( يف اللسان والنهاية : ملا أسلم سعيد بن زيد قا  له بع  أهله.16)
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َُؤو ُ  الر اِجُض إىل التـ نحِكرِي ا أَلن  
اِنُض ِمن  مُيحَنُض هذا التـ عحرِيُف امل

َ
ي ِة ا وامل َأ ح الجي ُعرَِّف هبا الن اُس يف الت بحِويِر تـَرحِجُض ِإىَل اجلِنحســــــــــــــِ

َا هو تـَعحرِيُف الَعَلِمي ِة َخاص ًة ا فَتَبم رح.  الص رحِف ِإل 
اَغانِيُّ ، َويُقَال : ال َخْيَر فِيِه ،و َغْيَر نَِجيٍب ، أَيضا : إذا كان َخاِلفُُهمْ و أَْهِل بَْيتِه ، َخاِلفَةُ  ُهوَ  يُقَال :و  ، َخاِلفُهم نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، والصَّ

ُهم ، وهو َمَجاٌز. : أي أَْحَمقُُهم ، وقيل : َخاِلفَتُهمو  فَاِسُدهم ، َشرُّ

 الَخَواِلفُ  : القَاِعَدةُ ِمَن النَِّساِء في الدَّاِر ، وقال غيُره : الَخاِلفَةُ  ابُن األَْعَرابِّيِ : ، قال خاِلفَةٍ  في البُيوِت ، َجْمعُ  الُمتَخلِّفَاتُ  : النَِّساءُ  اْلَخَواِلفُ و

ْبيَانُ  الَخَواِلفُ  َمن َغَزا ، وقيل : يَْخلُفُونَ  ، كأَنَُّهم َخاِلفَةٌ  : الذين ال يَْغُروَن ، َواِحُدهم  (َرُضوا ِبَِْن َيُكونُوا) :قَاَل هللا تَعَالَى  ، الُمتََخلِّفُونَ  : الّصِ

، َوُجِمَع علَى فََواِعل أي َمَع النَِّساِء ، هكذا فَسََّرهُ ابُن َعَرفَةَ ، ونَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ أَيضاً هكذا ، وقيل : َمَع الفاِسِد ِمَن النَّاِس  (1) (اخْلَواِلفِ ) َمعَ 

اجِ. وقال َعْبدٌ  جَّ ً  : إذا كان َخاِلفٌ  ، وَصاِحبٌ  َخاِلفٌ  ، كفََواِرس ، هذا عن الزَّ ٌ  َخاِلفٌ  ، وَرُجلٌ  ُمَخاِلفا  : إذا كانْت فَاِسَدةً ، َخاِلفَةٌ  ، َواْمَرأَة

، وَهاِلٌك ِمن  الَخَواِلفِ  نَ مِ  لَخاِلفٌ  ْء فَاِعٌل َمْجُموعاً على فََواِعل ، إِالَّ قَْولُهم : إِنَّهفي َمْنِزِلها ، وقال بعُض النَّْحِويِّيَن : لم يَِجي ُمتََخلِّفَةً و

 ، وأَنَّه وأَْمثَالَه َشاذٌّ. (2)« ف س ر»الَهَواِلِك ، َوفَاِرٌس ِمن الفََواِرِس ، وقد تقدَّم البحُث فيه في 

 نَبَاتًا. الَّ في آِخِر األََرِضينَ األََراِضي التي اَل تُْنبُِت إِ  : الَخواِلفُ  ِمَن األَْرِض ، قال اليَِزيِديُّ : َخَواِلفَ  يُقال : إِنََّما أْنتُم فيو

ٌ  ، َكاْلَخاِلفِ  القَِليُل العَْقِل ، والهاُء ِلْلُمبالَغَِة ، : األَْحَمُق ، اْلَخاِلفَةُ و  ، وهي الَحْمقَاُء. َخاِلفَةٌ  وقيل : هو الذي ال َخْيَر فيه ، ويُقَال أَيضاً : اْمَرأَة

ةُ اْلبَاقِيَةُ بَْعدَ  : الَخاِلفَةُ و ِة السَّاِلفَِة ،األُمَّ  عن ابِن َعبَّاٍد.  األُمَّ

حاح ، قيل : َعُموٌد ِمن أَْعِمَدةِ اْلبَْيِت ، : الَخاِلفَةُ و ِرِه ، كذا في الّصِ ْحيَانِيُّ : الَخَواِلفُ  َوالَجْمُع : في ُمَؤخَّ : آِخُر البَْيِت ، يُقَال  الَخاِلفَةُ  ، وقال اللِّ

تحَت األَْطنَاِب في الِكْسِر ، وهي الَخَصاَصةُ  البيِت : َخاِلفَةُ  : َزَوايَا البَْيِت ، وهو ِمن ذلك ، وقال أَبو َزْيٍد : الَخَواِلفُ و ، َخاِلفَتَْينِ  : بيٌت ذُو

 أَيضاً ، وهي الفَْرَجةُ وأَْنَشَد :

ََواِلَفاما ِخفحُت حىت  َهت ُكوا   اخلح
قَاُء ، اْلَخاِلفُ و حاحِ ، ونَقَلَهُ صاِحُب اللَِّساِن ، والعُبَاب أَيضاً هكذا  َسخِ ، وَصَوابُه :هكذا في َسائِر النُّ  : الّسِ الُمْستَِقي ، كما ُهَو بعَْينِِه نَصُّ الّصِ

ِة يَِصُف اْلقََطا : ، َكاْلُمْستَْخِلفِ  ، مَّ  َومنه قَْوُل ِذي الرُّ

اتٍ وَ  فــــــــــَ لــــــــــِ خــــــــــح تــــــــــَ ٍة  ُمســــــــــــــــــــــــح وفـــــــــــَ نــــــــــُ اَلِد تـــــــــــَ نح بــــــــــِ  مــــــــــِ

رِ      َواصـــــــــــــــــــــــِ ِر ا ـــــــــَح َداِ  محـــــــــُح ر ِة اأَلشـــــــــــــــــــــــح فـــــــــَ ُمصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــِ  ل

  

ٍن  اِء آجـــــــــــِ نح مـــــــــــَ ارحَن مـــــــــــِ ا َأســـــــــــــــــــــــــح َدرحَن مبـــــــــــَِ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
    َ ــــــح ي ــــــَ رً  ل رِ  (3)صــــــــــــــــــــَ ائـــــــِ ريحَ حـــــــَ ِه غــــــَ انـــــــِ طـــــــَ نح َأعــــــح  مــــــِ

  
 .(4) النَّبِيذُ الفَاِسدُ و

. (5) اْلخاِلِفينَ  الذي يَْقعُُد بَْعَدَك ، قَاَل هللاُ تَعَالَى : َمعَ   :الَخاِلفُ و  ، هكذا فَسََّرهُ اليَِزيِديُّ

َدةِ ، اْلِخلِّيفَىو  اْلِخاَلفَةُ ، َوهو أََحُد األَْوَزاِن التي يَِزُن بها ما يأتِي علَى لَْفِظَها ، ولذا اْحتَاَج إِلَى َضْبِطِه تَْصِريحاً : ، بَِكْسِر اْلَخاِء والالِم الُمَشدَّ

ِل للفَنَاِرّيِ : إنقال َشْيُخنَا نَقالً عن َحَواِشي ِديبَاجَ  حاحِ. انتهى. الِخلِّيفَى ِة الُمَطوَّ  ُمبَالَغَةٌ في الِخاَلفَِة ، ال نَْفُسها ، كما يُتََوهَّم ِمن َكالِم الّصِ

اَغانِيُّ  «ألَذَّْنتُ  الِخلِّيفَى اآلَذاَن َمعَ  (6)لو أُِطيُق »:  عنههللارضيقد َوَرَد ذلك في حديِث ُعَمَر و قلُت : َكثَْرةَ  بالِخلِّيفَى  : كأَنَّهُ أرادَ قال الصَّ

 ، وتَْصِريِف أَِعنَّتِها ، فإِنَّ هذا النَّْوَع ِمن الَمَصاِدِر يَُدلُّ َعلَى معنَى اْلَكثَْرةِ. الِخاَلفَةِ  َجْهِدِه في َضْبِط أُُمورِ 

 :ـ  وهو َصْخُر الغَّيِ الُهَذِلّيِ ـ  يُّ ، وأَْنَشَد للشاعرِ نَقَلَهُ الَجْوَهرِ  َكأَِميٍر : الطَِّريُق بَْيَن اْلَجبَلَْيِن ، ، الَخِليفُ و

جِي  رحبـــــــــــــــــَ ه قـــــــــــــــــِ ُت بـــــــــــــــــِ َزمـــــــــــــــــح ا جـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَ

ًة أو      ــــــــــــَ رِق ُت َأطــــــــــــح مــــــــــــح مــــــــــــ  ــــــــــــَ ي ــــــــــــَ اتـ ــــــــــــفــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ل (7)خــــــــــــَ
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__________________ 
 .87( سورة التوبة اآية 1)
 .«ف س ر»ولي  « ف ر س»( كذا ا وقد تقدم يف مادة 2)
 واملثبت عن الديوان.« أعطائهولي  من »( ابألصر 3)
 ( ما با معقوفتا سقرت من األصر ا وقد نبه إليه هبامش املطبوعة املصرية ا وقد استدر  عن القاموس.4)
 .83( سورة التوبة اآية 5)
 ( النهاية : لو أطقُت.6)
 عه ُخُلف وَأخِلفة.ويف شرحه فسر اخلليف أبنه الطري  وراء جبر أو خلف واٍد ا مج 76/  2( ديوان اهلذليا 7)
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 َجَزْمُت : َمألُْت ، وأَْطِرقَةً : َجْمُع َطِريٍق.

 َوهو فَْرٌج بين قُنَّتَْيِن ، ُمتََداٍن قَِليُل العَْرِض والطُّوِل ، قال : اْلَواِدي بَْينَُهَما ، : الَخِليفُ  أَو

َ قـُن ِة أَبـحَر ِ  َخِليف  َباح
 كما يُقَال : ِذئُْب َغًضى ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للشاِعِر ، وهو ُكثَيٌِّر ، يَِصف نَاقَتَهُ : ، اْلَخِليفِ  ِذيخُ  قَْولُُهم : ِمْنهُ و

ِر ِذيــــــــــــــِخ وَ  اهــــــــــــــِ كــــــــــــــَ َر  كــــــــــــــَ يــــــــــــــفِ ِذفـــــــــــــــح لــــــــــــــِ  اخلــــــــــــــَح

ا َ      عـــــــــــــــَ ٍر فــــــــــــــــَ يـــــــــــــــح َة لـــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــقـــــــــــــــَ اَب فـــــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ّي ، والّصاَغانِيُّ :  لُهُ :« بِذْفَرى»قال ابُن بَّرِ  وأَوَّ

تح  ا إذا مـــــــــــــــــا َدنـــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ َواِد الـــــــــــــــــّزِم ـــــــــــــــــُ  تـ

ا َ      نـــــــــــــَ تـــــــــــــِ َن اخـــــــــــــح ثـــــــــــــح ـــــــــــــَ نـ ـــــــــــــَ تـ ا واخـــــــــــــح هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ بـ ائـــــــــــــِ  رَكـــــــــــــَ

  
فِيِض »يُْرَوى : وَ   وهو قِْطعَةٌ ِمن الَجبَِل.« ِذيخِ الرَّ

 ِليُْفِضَي إِلَى َسعٍَة. َخِليفٍ  بين الَجبَلَْيِن ، وقيل : َمْدفَعُه بيَن الَواِديَْيِن ، وإِنََّما يْنتَِهي الَمْدفَُع إلى َمْدفَُع اْلَماءِ  : الَخِليفُ  أَو

َر قَْوُل َصْخِر الغَّيِ السَّابُِق.قاله السُّكَِّريُّ ، أو َوَراَء الَجبَِل ، أو َوَراَء الَواِدي ، وبُكّلِ ذ : الطَّريُق في اْلَجبَِل أَيّاً َكاَن ، الَخِليفُ  قيل :و  لك فُّسِ

 ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : ُخلُفٌ  َجْمُع ذلك ُكلِّه : الطَّريُق فَقَط ، : الَخِليفُ  أو

رَاِمَها ُخُلفٍ يف  َبُض ِمنح َرمح  َتشح
 َدةَ بِن َعْجالَن الُهَذِلّيِ :عن أَبي َحنِيفَةَ ، وأَْنَشَد ِلَساعِ  الطَِّريِر ، ِمثْلُ  السَّْهُم اْلَحِديُد ، : الَخِليفُ و

ا وَ  هــــــــــَ ــــــــــح نـ ه مــــــــــِ ــــــــــُ ت فــــــــــح ــــــــــفــــــــــاً  ــــــــــََ ي ــــــــــِ ل ُه  خــــــــــَ ــــــــــُ ل  َنصــــــــــــــــــــــــح

زَِع      نــــــــــــح َ  مبـــــــــــِ يـــــــــــح ِح لـــــــــــَ دِّ الـــــــــــر مـــــــــــح حـــــــــــَ ديف كـــــــــــَ (1)حـــــــــــَ
 

  
ً »َوقََع في اللَِّساِن ِلَساِعَدةَ بِن ُجؤيَّةَ ، وهو َغلٌَط ، ثم الذي قَالَهُ السُّكَِّريُّ في َشْرحِ هذا البيِت ، وَضبََطه وَ  هكذا بالحاء الُمْهَملَِة ، « َحِليفا

 هُ ، وقد تقدَّم الَحِليُف بَمْعنَى النَّْصِل في َمْوِضِعه.قلُت : وهذا هو األَْشبَ  .(2)وفَسََّره بالنَّْصِل الَحاّدِ ، ولََحْفتُه ، َجعَْلتُه له ِلَحافاً 

ً  ، يَْخلُفُه ثَْوبَهُ ، َخلَفَ  ويُْلفَُق ، عن ابِن َعبّاٍد ، وقد فَيُوَصُل َطرفَاهُ  فيُْخَرُج البَاِلي منه ، الثَّْوُب يَُشقُّ َوَسُطهُ ، : الَخِليفُ و ، الَمْصَدُر عن  َخْلفا

 ُكَراعٍ.

 .َخِليِفها يُقَاُل : َرِكبََها يَْومَ  َومنه النَّاقَةُ في اْليَْوِم الثَّانِي ِمن نِتَاِجَها ، ائِِذ : هياْلعَ  َخِليفُ و

بَإ ، الَخِليفُ  قال أَبو عمٍرو :و ْلبَةُ التي بعَد الِواَلَدةِ بيَْوٍم أو الحَ  ، أي : بعَد اْنِقَطاع لَبَنَِها ، أي : َخِليِفها ائْتِنَا بلَبَِن نَاقَتَِك يومَ  يُقَال : اللَّبَُن بَْعَد اللِّ

 يَْوَمْيِن.

ّمِ ، َجْمعُ  الُخلُفَ  وَمرَّ لَه قريباً أن َكُكتُبٍ  ، ُخلُفٌ  َجْمُع اْلُكلِّ  في َمعَانيِه ، وكالُهما َصِحيٌح ، كُرُسٍل وُرْسٌل ، يُثَقَُّل ويَُخفَُّف ،  الَخِليفِ  ، بالضَّ

.غيَر أنَّ تَْفِريقَهُ إِيَّاُهَما  ا يَُشتُِّت الذْهَن ، ويُعَدُّ ِمن ُسوِء التَّْصنِيِف عنَد أَْهِل الفَّنِ  في َمْوِضعَْيِن ِممَّ

 َوفي العُبَاِب : ِشْعٌب ، وقد جاَء ِذْكُره في قَْوِل عبِد هللا بن َجْعفٍَر اْلعَاِمِرّيِ : َجبٌَل ، : الَخِليفُ و

ُم  يـــــــــــــهـــــــــــــِ وا حبـــــــــــــاِر َأخـــــــــــــِ لـــــــــــــُ ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ ا قـ كـــــــــــــَبلـــــــــــــ َ  فـــــــــــــَ

ــــــــَ       وِ  عــــــــل ــــــــُ ل ُ
رَت املــــــــ ــــــــفِ َوســــــــــــــــــــــح ي ــــــــِ ل (3)عــــــــزَاال  اخلــــــــَ

 

  
 كذا في قَْوِل ُمعَقِِّر بِن أَوس بِن ِحَماٍر البَاِرقِّيِ :وَ 

ريحٍ وَ  و لــــــــــــــــــــَُ نــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ وَن بـ نــــــــــــــــــــُ  حنــــــــــــــــــــُن اأَلميــــــــــــــــــــحَ

ُم      هــــــــــــُ امــــــــــــَ ا أَمــــــــــــَ نــــــــــــَ يــــــــــــُر بــــــــــــِ يــــــــــــفُ َيســــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــِ  اخلــــــــــــَح

  
 ة بَْيَن َمكَّةَ واْليََمِن. قيل : هيو

 .َخْلفََها َشعََرَها َوفي العُبَاِب : َسَدلَتْ  الَمْرأَةُ التي أَْسبَلَْت ، : الَخِليفُ و
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 :َوأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ِلُكثَيٍِّر يَِصُف ناقةً  النَّاقَِة : ما تَْحَت إِْبَطْيَها ، ال إِْبَطاَها ، وَوِهَم الَجْوَهِريُّ ، َخِليفَاو

َبن   يح كــــــــــــــَ يــــــــــــــفــــــــــــــَ لــــــــــــــِ ا  خــــــــــــــَ ا ــــــــــــــَُ ا وَرحــــــــــــــَ  َزوحرِهــــــــــــــَ

َدنِ      يـــــــــح َد صـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح ا بــــــــــَ مـــــــــَ لـــــــــِّ ِن ثــــــــــُ َويـــــــــح كـــــــــَ ىَن مـــــــــَ  بـــــــــُ

  
َحى : ْيَدُن هنا : الثَّْعلَُب. الَمَكا : ُجْحُر الثَّْعلَِب واألَْرنَِب ونَْحِوهما ، والرَّ  الِكرِكَرةُ ، والبُنَى : َجْمُع بُْنيٍَة ، والصَّ

__________________ 
« حليفاً نصله حّدي»يف شعر ساعدة بن العجالن برواية :  106/  3( البيت يف اللسان ونسبه لساعدة بن جؤية ا وهو يف ديوان اهلذليا 1)

 َواملثبت كرواية اللسان.
 .«جعلته كافاً »( عن ديوان اهلذليا وابألصر 2)
 ... . غزاال.. همبرواية : ِبار أخي« اخلليف»( معجم البلدان 3)
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ْبِط َغْيُر ما  الَخِليفُ  ونَصُّ العُبَاِب ِمثُْل نَصَّ الَجْوَهِرّيِ ، والذي قَالَهُ الُمَصنُِّف أََخَذهُ ِمن قَْوِل أَبِي ُعبَْيٍد ما نَصُّه : ِمن الَجَسِد : ما تَْحَت اإْلِ

بِِل : ك الَخِليفانو تَْحتَهُ ، ثم قال أَبو ُعبَْيٍد : ْنَساِن ، فَاْنُظر هذه الِعبَاَرةَ ، وَمأَْخذُ الَجْوَهِرّيِ منها َصِحيٌح ، ال َغلََط فيه.ِمَن اإْلِ  اإْلْبَطْيِن ِمن اإْلِ

 نَْحِو ذلك.بَمْوِضِعها ، وَ  قال شيُخنَا ، وِمثُْل هذا ال يُعَدُّ وهماً ؛ أِلَنَّهُ نَْوٌع ِمن الَمَجاِز ، وكثيرا ما تُفَسَُّر األَْشيَاُء بما يَُجاِوُرهاوَ 

ِم في سائِر النَُسخِ ، والصَّواُب : ، الَخِليفَةُ و ، كما هو نَصُّ العُبَاِب ، واللَِّساِن ، والتَّْكِملَِة ، وقد جاَء ِذْكُره في الحديِث هكذا  َخِليفَة هكذا بالالَّ

ِغيُر  اْلَكبِيِر ، َد في العُبَاِب :هكذا في اللَِّساِن ، زا ُمْشِرٌف علَى أَْجيَاٍد ، بمكَّةَ  َجبَلٌ  بال اَلٍم ، وهو إَِشاَرةً إِلَى أنَّ األَْجيَاَد أَْجيَاَداِن ؛ الَكبِيُر والصَّ

ح به ياقُوُت أَيضاً ، وَمرَّ ذلك في الدَّاِل ، ولذا يُقَال لهما :  األَْجيَاَداِن. ، وقد َصرَّ

َحابِيُّ  بِن َعْمٍرو البَيَاِضيُّ  بُن َعِدّيِ  َخِليفَةُ  بِاَل اَلٍم :و في نََسبِِه  اْختَِلفَ  َوقد ، إِْسَحاق ابنُ  َرَواهُ  هكذا ، عنههللارضيالبَْدِريُّ ،  األَْنَصاِريُّ الصَّ
اهُ ابُن ِهَشاٍم. أَو هو َعِليفَةُ ، ، َشِهَد مع علّيٍ َحْربَهُ ، (1)  بالعَْيِن اْلُمْهَملَِة ، وهكذا َسمَّ

 بُن بِْشٍر. َخِليفَةُ  ، َرَوى عنه ابنُه (2)، له ُصْحبَةٌ بِْشٌر  َخِليفَةَ  فَاتَهُ : أَبووَ 

بِن قَْيِس بِن عاِصٍم الِمْنقَِريُّ ، ِعَداُده في أَْهِل الكوفَِة ، َرَوى عن َجَماَعٍة من الصَّحابَِة ، وَرَوى عنه  بُن ُحَصْينِ  َخِليفَةُ و ،( 3) اْبُن َكْعبٍ و

.  األََغرُّ

 ي أَهِل اليََمِن ، َرَوى عن علّيٍ ، َوعنه َوْهُب بُن ُمنَبٍِّه ، وهؤالِء الثَّالثةُ تَابِِعيُّون.ِعَداُده ف ، َخِليفَةَ  أَبوو

 وفِْطُر بنُ  ، 160العُْصفُِريُّ اللَّْيثِيُّ ، َسِمَع ُحَمْيًدا الطَِّويَل ، وعنه أَبو الوليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، مات سنة  بُن َخيَّاٍط اْلبَْصِريُّ  َخِليفَةُ  أَبو ُهبَْيَرةَ و

ثُوَن. ه تَابِِعيُّون ،، أبوه َمْولَى َعْمِرو بِن ُحَرْيٍث ، وتكلَّم فيه الدَّاَرقُْطنِيُّ ، وَوثَّقَه غيُره ، والثالثةُ األَُوُل كما أََشْرنَا إِلي َخِليفَةَ  بنِ  ، َخِليفَة  ُمَحّدِ

. َخِليفَةُ  وفَاتَهُ :  األَْشَجِعيُّ ، َمْوالُهْم اْلَواِسِطيُّ

 ِد بِن ُعْرفَُطةَ ، َحِليُف بني ُزْهَرةَ.بُن قَْيٍس ، َمْولَى خال َخِليفَةُ وَ 

 بُن غاِلِب ، أَبو غالٍب اللَّْيثِيُّ ، هؤالِء ِمن أَتْبَاعِ التَّابِعين. َخِليفَةُ وَ 

َم فيه. َخِليفَةُ وَ   بُن ُحَمْيٍد ، عن إِياِس بِن ُمعَاِويَةَ ، تُُكلِّ

ح به غيُر واحٍد ، وفي الِمْصبَاحِ أَنها للُمبَالَغَِة ، وِمثْلُه َمن قَبْ  يَْخلُفُ  : السُّْلَطاُن األَْعَظُم ، اْلَخِليفَةُ و لَه ، ويَُسدُّ َمَسدَّهُ ، وتَاُؤه للنَّْقِل ، كما َصرَّ

يُّ في فَتَاَواهُ أَن يكوَن ِصفَةً لَمْوصوٍف َمْحذُوٍف ، تَْقِديُرهوَ  في النَِّهايَِة ، قال شيُخنَا : َز الشيُخ ابُن َحَجٍر الَمّكِ ، وفيه نََظٌر ،  َخِليفَةٌ  : نَْفسٌ  َجوَّ

ْل.  فَتَأَمَّ

اُء ، وأَْنَشَد : يَُؤنَُّث ، قدو قال الَجْوَهِريُّ :  قال شيُخنَا : يُِريُد في اإِلْسنَاِد ونَْحِوه. ُمَراَعاةً ِللَْفِظِه ، كما حكاه الفَرَّ

وَ   ـــــــــــــــُ ةٌ أَب يـــــــــــــــفـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ َر   خـــــــــــــــَ ُه ُأخـــــــــــــــح َدتـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  َول

َت وَ      ةٌ أَنـــــــــــــــح يـــــــــــــــفـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ ا ُ  َذا َ  خـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــح

  
 ، والَوْجهُ أَن يكوَن : َولََده آَخُر. الخليفَةِ  قَالَهُ ِلتَأْنِيِث اْسمِ « َولََدتْهُ أُْخَرى»قلُت : 

ّي في األَ  كاْلَخِليفِ  َماِلي ، وأَْنَشَد أَبو حاتٍم ألَْوِس بغَْيِر هاٍء ، أَْنَكَرهُ غيُر واحٍد ، وقد َحَكاهُ أَبو حاتٍم ، وأَْوَرَدهُ ابُن َعبَّاٍد في الُمِحيِط ، وابُن بَّرِ

 بِن َحَجٍر :

ودًا  وحجــــــــــــُ يِّ مــــــــــــَ َن ا ــــــــــــَح هُ إن  مــــــــــــِ تــــــــــــُ يــــــــــــفــــــــــــَ لــــــــــــِ  خــــــــــــَ

ا وَ      يــــــــــــــفُ مــــــــــــــَ لــــــــــــــِ ودِ  خــــــــــــــَ وحجــــــــــــــُ ٍب مبــــــــــــــَِ  َأيب َوهــــــــــــــح

  
ِمن أَْجِل أَنَّهُ ال يَقَُع إاِلَّ علَى ُمَذكٍَّر ،  ، ُخلَفَاءُ  قالوا أَيضاً :و قال الَجْوَهِريُّ : جاُؤوا به علَى األَْصِل ، ِمثْل : َكِريَمٍة وَكَرائَِم ، ، َخالئِفُ  ج :

ِمثَْل : َظِريٍف وُظَرفَاَء ؛ ألَنَّ فَِعيلَةَ بالهاِء ال تُْجَمُع علَى فُعَالَء ، هذا كالُم الَجْوَهِرّيِ ، وِمثْلُه وفيه الهاُء ، َجَمعُوه علَى إِْسقَاِط الهاِء ، فَصاَر 

يِت ، وَعلَى قَْوِل أَبي حاتٍم ، وابِن َعبَّاٍد ال يُْحتَاُج إِلَى هذا التََّكلُِّف. ّكِ  في العُبَاِب ، وهو نَصُّ ابِن الّسِ

اجُ  جَّ ِة : قال الزَّ  هللا في أَْرِضِه ، ُخلَفَاءُ  : جاز أن يُقَاَل ِلألَئِمَّ

__________________ 



11357 

 

 ( انظر ترمجته يف أسد الغابة.1)
 ( اختلف يف صحبته انظر أسد الغابة.2)
 ( زايدة عن القاموس.3)



11358 

 

 .(1) (اي داُوُد ِإاّن َجَعْلناَك َخِليَفًة يف اْْلَْرضِ )بَقوحلِه عز  وَجر  : 
اُء في قَْوِلِه تعالَى : وَ  ٍد  (2) (ُثَّ َجَعْلناُكْم َخالِئَف يف اْْلَْرضِ )قال الفَرَّ ةَ محمَّ ُكّلِ األَُمِم ، قال :  َخالئِفَ  وسلمعليههللاصلى، أي : َجعََل أُمَّ

ّكيِت : فإِنَّ  يَْخلُفُ  : (َخالِئَف يف اْْلَْرضِ )وقيل :  َجاِل َخاَصةً ، َواألَْجَوُد أَْن يُْحَمَل علَى َمْعنَاه ،  (3)ه َوقََع بَْعُضُكم بَْعضاً ، قال ابُن الّسِ للّرِ

َجاِل ، وإِْن كانْت فيه الهاُء ، أاَل تََرى أَنَُّهْم قد َجَمعُوه َعلَى ْن ، فمَ  َخاَلئِف ال َغْيُر ، وقد ُجِمعَ  ُخلَفَاءَ  ، قالُوا : ثاََلثَةُ  ُخلَفَاءَ  فإِنَّهُ ُربََّما يَقَع للّرِ

ةً يْذَهُب به إلى اللَّْفِظ. َخاَلئِفَ  ، وثاََلثَةُ  َخاَلئِفَ  ، قال : ثاََلثُ  َخاَلئِفُ  قال : ةً يذَهُب به إِلَى المعنَى ، وَمرَّ  ، فَمرَّ

حاِح ، وإِن كان بالَكْسِر ، علَى الصَّواِب ، َوالقياُس يَْقتَِضيِه ؛ ألَنَّه بمْعنَى اإِلَماَرةِ  ، ِخالفَةً  في قَْوِمِه ، َخلَفَهُ و ، وهكذا ُضبَِط في نَُسخِ الّصِ

 إِْطالُق الُمَصنِِّف يَْقتَِضي الفَتَْح.

ح به ابنُ وَ  ح به ابُن األَثِيِر ، وغيُره ، َوالصَّواُب الَكْسُر ، فيه نََظٌر ؛ فإِنَّ الذي َصرَّ ، بالفَتْحِ ،  الَخالفَةُ  األَثِيِر : قَْوُل َشْيِخنا : وهو الذي َصرَّ

ْل.، وهذا قد يَِجى اإِلْخالفِ  ، الذي ال َغنَاَء ِعْنَدهُ ، أو َكثِيرُ  الَخاِلفَةِ و الَخاِلفِ  ْصَدرٌ هو مَ   ُء ِلْلُمَصنِّف ال بمعنَى اإِلَماَرةِ ، فتَأَمَّ

َكةً : َمْصَدرُ  الَخلَفَ  ، أنَّ  الَخاِلفَةِ وَ  ، الَخْلفِ و ، الَخلَفِ  تقدَّم أَيضاً في ِذْكِر الفَْرِق بينَ وَ  ً  ، َخلَفَهُ  ، ُمَحرَّ َواْسُم  ، َخِليفَتَهُ  َكانَ  : ِخاَلفةً وَ  ، َخلَفا

 .(4) (َوقاَل ُموسى ِْلَِخيِه هاُروَن اْخُلْفِ  يف قَ ْوِمي)، قال الَجْوَهِريُّ : ومنه قَْولُه تعالَى :  َخِليفٌ وَ  ، َخِليفَةٌ  الفَاِعِل منه :

ّي. بَْعَدهُ ، بَِقيَ  أَيضاً : َخلَفَهُ و حاحِ : جاَء بَْعَده ، َوبَْيَن الِفْعلَْيِن فَْرٌق ، َمرَّ قريباً في كالِم ابِن بَّرِ  َوفي الّصِ

ائمِ  َخلَفَ و ً  فَُم الصَّ لِ  ، ُخلُوفَةً و ، ُخلُوفا ِهَما علَى الصَّواِب ، ولو أنَّ إِْطالَق الُمَصنِِّف يَْقتَِضي فَتَْحُهَما ، وعلَى األَوَّ اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ،  بَضّمِ

ائِِم أَْطيَُب ِعْنَد هللا ِمْن ِريحِ اْلِمْسكِ  لَُخلُوفُ »الحِديُث :  َومنه تَغَيََّرْت َرائَِحتُهُ ، ، بالَكْسِر ، كما في اللَِّساِن : ِخْلفَةً  وكذا ، قال شيُخنَا  «فَِم الصَّ

ث الُخلُوفُ  : ةُ اللُّغَِة ، وحَكى بعُض الفُقَهاِء والُمَحّدِ ح به أَئِمَّ ّمِ ، بمعنَى تَغَيُِّر الفَِم هو الَمْشُهوُر ، الذي َصرَّ ين فَتَْحَها ، واْقتََصَر َعلَيه ، بالضَّ

ح به َجَماَعةٌ ، وقال آَخُرونَ  فَِم  ِخْلفَةُ »في ِروايَِة : و : الفَتُْح لُغَةٌ َرِديئَةٌ ، وهللا أَعلُم ، الدَِّميِريُّ في َشْرِح اْلِمْنَهاجِ ، وأَُظنُّه َغلَطاً ، كما صرَّ

ائِمِ  ائمِ  القُْبلَةِ  عن عنههللارضيُسئَِل عليٌّ و «الصَّ ، أي : تَغَيََّر َطْعُمه ،  َخلَفَ  لُغَةٌ في ، َكأَْخلَفَ  «؟فِيَها ُخلُوفِ  إِلَى أََربُكَ  وَما»:  فقَالَ  ، للصَّ

، َضبَُطوه بَضّمِ الِميِم وفَتِْحَها ، مع َكْسِر  َمْخِلفَةٌ و : نَْوُم الضَُّحى ، (5)َوفي بعِض األُُصوِل  ِلْلفَِم ، َمْخلَفَةٌ  وِمْنهُ نَْوَمةُ الضَُّحى َجْوهِريُّ ،نَقَلَهُ ال

 الالِم وفَتِْحَها ، أّي تُغَيُِّر الفََم.

حاحِ ، وهو ِمن َحّدِ نََصَر ، وُرِوَي : (6) [كأَْخلَفَ ]َطْعُمهُ ، أو َرائَِحتُهُ تَغَيََّر  إذا اللَّبَُن ، والطَّعَاُم : َخلَفَ و ً  كَكُرَم ، َخلُفَ  ، كما في الّصِ  ُخلُوفا

ً  اللَّبَنُ  َخلَفَ  ، فيهما ، وقيل : َطيِّبَه تَغَيُُّره ، أي : َخلط ، وهو َمجاٌز ، وقال  َخلَفَ  : إذا أُِطيَل إْنقَاُعهُ حتى يَْفُسَد ، وفي األََساِس : أي ُخلُوفا

ً  ، يَْخلُفُ  الطَّعَاُم والفَُم ، َخلَفَ  اللِّْحيَانِيُّ :  : إذا تَغَيََّرا ، وكذا ما أَْشبَهَ الطَّعَاَم واْلفََم. ُخلُوفا

يِت ، َومنه قَْولُُهم : عْبدٌ  : فََسَد ، فاُلنٌ  َخلَفَ و ّكِ ،  الَخْلفُ  ، أي فَاِسٌد ، وهو ِمن َحّدِ نََصر ، َوَمْصَدُره َخاِلفٌ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

 ، كَحُمَض ، فهو َحاِمٌض. َخاِلفٌ  بالسُُّكوِن ، ويجوُز أَن يكوَن من باب َكُرم ، فهو

ُجُل : َخلَفَ و .  اْلَجبََل ،َصِعدَ  الرَّ اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

 ، فَضَرَب ُعنُقَهُ. َخْلِفهِ  له بالسَّْيِف : إذا َجاَءه ِمن َخلَفَ  َومنه ، َخْلِفهِ  أََخَذهُ ِمن : يَْخلُفُه فاَُلنًا َخلَفَ و

ً  هللا تَعَالَى َعلَْيكَ  َخلَفَ و  ْيَك.َمن فَقَْدتَهُ َعلَ  َخِليفَةَ  أي : َكانَ  ِخالفَةً و ، َخلَفا

ً  ، يَْخلُفُه بَْيتَهُ  َخلَفَ  يُقَاُل :و ِره. ، أي : َخاِلفَةً  َجعََل لَهُ  ، َخلَفا  َعُموداً في ُمَؤخَّ

ً  ، يَْخلُفُه أَبَاهُ ، َخلَفَ و  عنه. ُمتََخلفٌ  ، أي : َخاِلفٌ  أي ال علَى َجَهِة البََدِل ، فهو ، َخْلفَهُ  َصارَ  ، َخلَفا

__________________ 
 .26( سورة ص اآية 1)
 .«وجعلناكم»وابألصر  14( سورة يون  اآية 2)
 كما صرح به يف التهذيب.« خليفة»قوله : »( يعين 3)
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 .142( سورة األعراف اآية 4)
 ( كما يف اللسان.5)
 السقرت هبامش املطبوعة املصرية.( ما با معقوفتا سقرت من األصر واستدركت عن القاموس ا وقد نبه إىل هذا 6)



11360 

 

َكةً. الَخلَفُ  َوَمْصَدُره َمَكانَه ، بَمْعنَى صار َخلَفَه أو  ، ُمَحرَّ

ً  َمَكاَن أَبِيِه ، َخلَفَ  قِيل :و ةً  َصاَر فيهِ  بالَكْسِر : ، ِخاَلفَةً و ، َخلَفا ِل : ُدوَن َغْيِرِه ، َخاصَّ ، وِمن الِفْعلَْيِن  َخاِلفٌ  َواْسُم الفاعِل من الفعِل األَوَّ

 .َخِليفٌ  الثَّانِيَْيِن :

ً  اْلفَاِكَهةُ بَْعُضَها بَْعضاً ، َخلَفَتِ و ً  َصاَرتْ  ، إِذا ِخْلفَةً و ، َخلَفا ً  َخلَفا  ِمن األُولَى. أي : بدالً وِعوضا

 في أَْهِله ، يكوُن في الَخْيِر والشَّّرِ ، َولذلك قيل : أَْوَصى له َخلَفَهُ  َومنه : َعلَْيِهْم ، َخِليفَةً  َكانَ  َحَسنَةً : ِخاَلفَةً  َوَولَِدهِ  في أَْهِلِه ، (1) َربَّهُ  َخلَفَهُ و

 .بالِخاَلفَةِ 

ً  فُوهُ ، َخلَفَ و ِهَما : ُخلُوفَةً و ، ُخلُوفا الَمْصَدَرْيِن كما َضبََطهما هو الصَّواُب َوهذا قد تقدَّم بعَْينِه قريباً ، فهو تَْكَراٌر ، وَضمُّ  تَغَيََّر ، إذا ، بَِضّمِ

ةُ ، وقد تقدَّم الكالُم َعلَيه آنِفاً. ح به األَئِمَّ  الذي َصرَّ

َراٌر أَيضاً ، ونَقََل فَُم الصائِم ، في َكالِمِه قَِريباً ، فهو تَكْ  أَْخلَفَ  أي في الثَّْوِب َواْلفَِم ، وقد تقدَّم : ِفيِهَما ، َكأَْخلَفَ  الثَّْوَب : أَْصلََحهُ ، َخلَفَ و

 ، قال الُكَميُت يَِصُف َصائِداً : َخلَْفتُه الثَّْوَب ، لُغَةٌ في أَْخلَْفتُ  الَجْوَهِريُّ الَجِميَع ، وقال :

ٌر  تــــــــِ تــــــــَ ِص خمــــــــُح خــــــــح فــــــــي  الشــــــــــــــــــــــ  ن  خــــــــَ ي هبــــــــِِ  مَيحشــــــــــــــــــــــِ

ِر      الــــــــن صــــــــــــــــــــــح فَ كــــــــَ لــــــــَ اِر  َأخــــــــح مــــــــَ َدامــــــــًا أَبطــــــــح (2)َأهــــــــح
 

  
 لُخْلقَاِن ُخْلقانًا.َمْوِضَع ا أَْخلَفَ  أي :

ً  ألَْهِلهِ  َخلَفَ و القَْوَم :  أَْخلَْفتُ  وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : ، أَْخلَفَ و ، َكاْستَْخلَفَ  ، قَالَهُ أَبو ُعبَْيٍد ، الِخْلفَةُ وَ  ، الِخْلفُ  َواالْسمُ  اْستَقَى َماًء ، : َخْلفا

بِيعِ ، وهو في  اإلْخالفُ  س َمعَهم َماٌء َعْذٌب ، أو يكونون علَى َماٍء ِمْلٍح ، َوال يكونَحَمْلُت إِليِهم الماَء العَْذَب ، وهم في َربِيعٍ لي إِالَّ في الرَّ

 غيِره ُمْستَعَاٌر منه.

 ، وقد تقدَّم. َخاِلفٌ  فهو النَّبِيذُ : فََسَد ، َخلَفَ و

 َخلَفَ و ، َخِليفَةً  هللا علَْيَك ، أْي : َكاَن هللا َعلَْيكَ  َخلَفَ  يُْعتَاُض ِمْنهُ ، كاألَِب ، واألُّمِ ، والعَّمِ : َوفي المحكم : َمْن ال يُقَاُل ِلَمْن َهلََك لَهُ َماال ،و

هللا  أَْخلَفَ و ِت اإِلِلُف ،أُْسِقطَ « بَخْيرٍ »الباُء في  (3)وفي اللَِّسان : وبَخيٍر ، وقال األَْصَمِعيُّ : إذا َدَخلَِت  هللا تَعَالَى علَْيَك َخْيًرا أو بَِخْيٍر ،

هللا  َخلَفَ وَ  َعلَْيَك ، أَْخلَفَ و هللا لََك ، أَْخلَفَ  أو َذَهَب ِمن َولٍَد وَماٍل : ِلَمْن َهلََك لَهُ ما يُْعتَاُض ِمْنهُ ، يُقَال ،و لََك َخْيًرا ، أَْخلَفَ و َخْيًرا ، َعلَْيكَ 

ا يُْعتَاُض منه ، وعبارةُ الَجْوَهِرّيِ : ويُقَال ِلَمْن َذَهَب له ماٌل ، أو َولٌَد ، أو َشي َماِل َونَْحِوهِ هللا َعلَْيَك في الْ  َخلَفَ  لََك ، أو يَُجوُز : ٌء ِممَّ

هللا عليك ، بغَْيِر  َخلَفَ  َت :أٌَخ أَو َعمٌّ ، أو َواِلٌد ، قُلْ  (4)هللا عليَك ، أي : َردَّ هللا عليَك ِمثَْل ما َذَهَب ، فإِْن كان َهلََك لَهُ  أَْخلَفَ  يُْستَعَاُض :

ً  هللا لك َخلَفَ  يُقَال : والِدك ، أو َمن فَقَْدتَه عليك. انتهى ، وقال غيُره : َخِليفَةَ  أَِلٍف ، أي َكاَن هللا عليك َخْيًرا ، أي أَْبَدلََك  أَْخلَفو بَخْيٍر ، َخلَفا

َضك عنه ، وقيل : يُقَاُل : ويَُجوُز في  ، وقد َذَكره الُمَصنُِّف ، َخِليفَةً  هللا عليك ، إذا ماَت لك َميٌِّت ، أي : كان هللا َخلَفَ  بما َذَهَب منَك ، وَعوَّ

 ألَنَّه ال ُموِجَب لفَتِْحه في الُمَضاِرع ِمن َغيِر أَْن يكوَن َحْرفاً َحْلِقيًّا. نَاِدٌر ، َوهو ، َكيْمنَُع ، يَْخلَفُ  ُمَضاِرعهِ 

ّمِ : إذا يَْخلُفُ  َعن أَْصَحابِِه ، َخلَفَ و اُخ : ، تََخلَّفَ  ، بالضَّ  قال الشَّمَّ

ااَي  نــــــــــــَ مــــــــــــَ ا الــــــــــــح نــــــــــــَ ــــــــــــُ ئـ طــــــــــــِ ُم وختــــــــــــَح هــــــــــــُ ــــــــــــُ يــــــــــــبـ  ُتصــــــــــــــــــــــــــِ

فُ وَ      ــــــــــــــــــُ ل وعِ  َأخــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــُ نح رُب وٍع عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ  يف رُب

  
ً وَ  ، َخالفَةً  فاُلنٌ  َخلَفَ و ، والتاُء في  َخْلفَاءُ  ، وهي َخِليفٌ وَ  ، أَْخلَفُ وَ  ، َخاِلفَةٌ و ، َخاِلفٌ  فهو َوقَلَّ َعْقلُهُ ، َكَصَداَرةٍ ، وُصُدوٍر : َحُمَق ، : ُخلُوفا

 للُمبَالَغَِة ، وقد تقّدم.« َخاِلفَةٍ »

ً  ، يَْخلُفُ  َعن ُخلُِق أَبِيِه ، َخلَفَ و  تَغَيََّر َعْنهُ. : إذا ُخلُوفا

ً  ، يَْخلُفُه فاُلنًا ، َخلَفَ و  َوَولَِدِه ، وأَْحَسَن ِخاَلفَتَهُ عنه فيهم. في أَْهِلِه ، َخِليفَتَهُ  َصارَ  : َخلَفا

 ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقد تقدَّم قريباً ، فهو تَْكَراٌر. الَخلَفِ  بَيِّنُ  أَْخلَفُ  فهو واحٍد ، اْلبَِعيُر ، َكفَِرح : َماَل علَى ِشقٍّ  َخِلفَ و

ً َخلَ  ، تَْخلَفُ  النَّاقَةُ  َخِلفَتِ و  قَالَهُ اللِّْحيَانِيُّ ، ونَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد في الُمِحيِط. َحَملَتْ  : أي فا

__________________ 



11361 

 

 ( عن اللسان وابلقاموس ضبرت قلم بفتح الباء.1)
 واملثبت كالصحاح.« خفي الصوت»( اللسان برواية 2)
 ( التهذيب واللسان : إذا أدخلَت الباء ألقيَت األلف.3)
 .«لك»اح واللسان وابألصر ( عن الصح4)
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ْفَصاِف ولَْيَس ِبهِ  من العََواّمِ ، كما في العُبَاِب. لَْحنٌ  أي مع فَتِْحهِ  ، َكِكتَاٍب : وَشدُّهُ ، الِخاَلفُ و ، َوهو بأَْرِض العرِب َكثِيٌر  (1) ِصْنٌف ِمن الصَّ

اٌر َضِعيٌف ، ولذا قال األَْسَوُد : ى السَّْوَجَر ، وأَْصنَافُهُ كثيرةٌ ، َوُكلَُّها َخوَّ  ، ويَُسمَّ

ن  ٌب مـــــــــِ قـــــــــح َك صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــ  بَن اَلفٍ كـــــــــَ ُه  خـــــــــِ ـــــــــَ َر  ل ـــــــــُ  يـ

رُ      نح عــــــــــــــــــَ ُؤوَرُة مــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــِه اخلــــــــــــــــــُح  ُرَواُء وَ حتــــــــــــــــــِ

  
ْقُب : َعُموٌد ِمن   .ِخاَلفَةٌ  ُعُمِد البَْيِت ، والواِحَدة :الصَّ

يَ  َزَعُموا أَنهوَ  ً  ُسّمِ ْيَل يَِجي ِخاَلفا  قَالَهُ أَبو َحنِيفَةَ ، وهذا ليس بقِوّيٍ ، قال الَجْوَهِريُّ : ُء به َسْبياً ، فَيَْنبُُت ِمن ِخاَلِف أَْصِلِه ،، ألَنَّ السَّ

 .َمْخلَفَةٌ  وَمْوِضعُهُ 

ا قَوْ  اِجِز :قال : وأَمَّ  ُل الرَّ

اِف  فـــــــــــــَ َن اخلـــــــــــــِح ٍ  مـــــــــــــِ حـــــــــــــح ُر يف ســـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــِ  حيـــــــــــــَح

اَلفِ      نح خـــــــــــــــــــِ وِّيـــــــــــــــــــَن مـــــــــــــــــــِ َواِداًي ســـــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ  تـ

  
 ؛ ألَنَّ ذلك ال يكاُد أَن يَكوَن في اْلبَاِديَِة. الِخالفُ  ، وليس يعني الشََّجَرةَ التي يُقَال لها : ُمْختَِلفٍ  فإِنََّما يُِريُد ِمن َشَجرٍ 

يفَةُ  َرُجلٌ و يَخٍة : ِخلِّ  ، قَالَهُ ابُن َعبَّاٍد. ِخْلفَةٍ  ذُو ُمَخاِلفٌ  ، َكِبّطِ

 ونُونُُهَما َزائَِدةٌ ، وُهَما لْلُمَذكَِّر واْلُمؤنَِّث واْلَجْمعِ ، كما في اللَِّساِن ، عن اللِّْحيَانِّيِ ، ، ِخلَْفنَاةٌ و كما في الُمِحيِط ، ، َكِربَْحلٍَة ، ِخلفَنةُ  رجلو

ٌ  ِخلَْفنَةٌ وَ  ِخلَْفنَاةٌ  يُقَال : هذا رجلٌ  في  (2) ِخلَْفنَاتٌ  قَالَهُ اللِّْحيَانِيُّ ، ونُِقَل عن بعِضهم في الجمع : ِخلَْفنَةٌ و ِخلَْفنَاةٌ  ، والقومُ  ِخلَْفنَةٌ و ِخلَْفنَاةٌ  ، وامرأَة

كما في الُمْحَكْم ،  أَيضاً ، ِخلَْفنَاةٌ  كِدَرْفَسٍة ، وهذه عن الَجْوَهِرّيِ ، ، ِخلَْفنَةٌ  َكثِيُر اْلِخاَلِف ، وفي ُخلُِقهِ  ، ُمَخاِلفٌ  أيْ  الذُُّكوِر واإِلنَاِث :

ّمِ :بِاْلَكسْ  ، ُخْلفَةٌ وَ  ، ِخْلفَةٌ وَ  ، َخاِلفَةٌ و ، َخاِلفٌ  كذاو ونُونُُهُما زائدةٌ أَيضاً ، في العَْبِد ،  الُخْلفَةَ  َوقد تقدَّم عن ابن بُْزْرَج أنَّ  ، ِخالفٌ  أي ِر والضَّ

ّمِ ، هو الُحْمُق َوالعَتَهُ ، وعن غيِره : الفََساُد ، وبَْين  وِخْلقٍَة ِجنَاُس تَْصِحيٍف. ِخْلفَةِ  بِالضَّ

 أَو َجبٍَل ، ومنه قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب :في َسْهٍل كاَن  َكَمْرَحلٍَة : الطَِّريُق ، ، الَمْخلَفَةُ و

ٍب  َي أُم  َوهـــــــــــــــــــح اَلقـــــــــــــــــــِ ُر َأنح تـــــــــــــــــــُ َومـــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــــُ  تـ

ةٍ      فــــــــــَ لــــــــــَ خــــــــــح يــــــــــُف  مبــــــــــَِ قــــــــــِ تح ثــــــــــَ عــــــــــَ مــــــــــَ تــــــــــَ (3)ِإَذا اجــــــــــح
 

  
 الَمْنِزُل. بني فاُلٍن : َمْخلَفَةُ و

 َومنه قَْوُل الُهَذِلّيِ : ِمنًى : َحْيُث يَْنِزُل النَّاُس ، َمْخلَفةُ و

زنا وَ  َك عــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــح َدُم مــــــــــــــــــــِ ُن أَقــــــــــــــــــــح  ِإان  حنــــــــــــــــــــَح

تح      ــــــــــَ ي ــــــــــِ ن ــــــــــُ ةَ ِإذا ب فــــــــــَ ــــــــــَ ل خــــــــــح مــــــــــَ ــــــــــِ وُت  ل ــــــــــُ ي ــــــــــُ بـ ــــــــــح (4)ال
 

  
يواِن.  قلُت : وهو قَْوُل َعْمِرو بِن ُهَمْيٍل الُهَذِلّيِ ، ولم يُْذَكْر ِشْعُره في الّدِ

وَن ، ، الَمْخلَفُ و  ُطُرٍق ، ويقال : اْطلُْبهُ بالَمَخلَفَِة الُوْسَطى ِمن ِمنًى. َوهي ثالثُ  َكَمْقعٍَد : ُطُرُق النَّاِس بِمنًى َحْيُث يَُمرُّ

 بهاٍء ، وبِغَيِر هاٍء : أي َحْمقَاُء. ، ُخْلفُفَةٌ و ُخْلفُفٌ  أَْحَمُق ، وهي َوُضبَِط في اللَِّساِن ِمثْل ُجْنَدٍب : ، كقُْنفٍُذ ، ُخْلفُفٌ  َرُجلٌ و

اَغانِيُّ : ، َكقُْنفٍُذ ، وُجْنَدٍب ، الُخْلفُفِ  أُمُّ و ِل اْقتََصَر الصَّ ْبِط األَوَّ  منها. الدَّاِهيَةُ ، أو اْلعُْظَمى وعلَى الضَّ

حاح : أن يقوَل َشْيئاً  (5) (ِإنََّك ال خُتِْلُف اْلِميعادَ )قال هللا تعالَى :  اْلَوْعَد : قَاَل ولَم يَْفعَْلهُ ، أَْخلَفَهُ و  وال يَْفعَلُه علَى االْستِْقبَاِل.، ونَصَّ الّصِ

ً  َوَجَد َمْوِعَدهُ  أَيضاً : إذا فاُلنًا أَْخلَفَ و قال :  َوأَْنَشَد ِلأْلَْعَشى : ، ُخْلفا

َزو َدا  ــــــــــــــــُ يـ ًة لــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح يـ َر لــــــــــــــــَ َو  وَقصــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــح  أَثـ

تح و      َمضــــــــــــــــــــــَ فَ فــــــــَ لــــــــَ َدا َأخــــــــح وحعــــــــِ َة مــــــــَ لــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَ تـ ــــــــُ نح قـ  مــــــــِ

  
 .(6)« فََمَضى»يُْرَوى : وَ 
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__________________ 
 اخلالف ابلتخفيف أفصح هو الصفصاف أبنواعه. ( يف التهذيب واللسان : اخلالف : الصفصاف. ويف تذكرة داود :1)
 ( يف اللسان : خلفنيات.2)
 ا لواين وحده.ويرو  أم عمرو وهذه الرواية عن أيب بكر  98/  1( ديوان اهلذد اهلذليا 3)
/  2واملثبت كاللسان ا َوالبيت مل يرد يف ديوان اهلذليا ا وقد ورد يف شرح أشعار اهلذليا « مبخلفة»( البيت يف اللسان والتهذيب وفيه برواية 4)

 كالتهذيب.« مبخلفة»يف شعره برواية  4منسوابً لعمرو بن  ير من قصيدة رقم  822
 .194( سورة آ  عمران اآية 5)
 ( قوله : فمضت أي مضت الليلة كما يف الصحاح ومن رو  فمض  فالضمري يعود عل  العاش . كما يف اللسان.6)
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، أي : عن أَْنوائَِها كذلك  أَْخلَفَتْ و َوهو َمَجاٌز ، أَْمَحلَْت ، فلَم يَُكْن فِيَها َمَطٌر ، أي : النُُّجوُم ، أَْخلَفَتِ  كان أَْهُل الَجاِهليَِّة يقولون :و قال :

 ُمِطْرنَا بِنَْوِء كذا وكذا. ألَنَُّهْم كانُوا يَْعتَِقُدوَن ويَقُولُوَن :

 من األَْضَداِد ، يَِرُد بمعنَى : َوافََق َمْوِعَدهُ ، قال : وهو َغِريٌب. أَْخلَفَهُ  نَقََل شيُخنَا عن الفَاَرابِّيِ في ديوان األََدب ، أنَّ وَ 

، قَالَهُ  «أَْخِلفيو ، ثم أَْبِلي أَْخِلفيو أَْبِلي»الحديُث :  َومنه ٌء ، فََجعََل َمَكانَهُ آَخَر ،َذَهَب لَهُ َشيْ  َكان قد إِذا أَو لغيِره : فاُلٌن ِلنَْفِسِه ، أَْخلَفَ و

 .«، َواْحَمِد الَكاِسي أَْخِلفْ و أَْبِل ،»اِلٍد حين أَْلبََسَها الَخِميَصةَ ، َوتقول العََرُب لَمن لَِبَس ثوباً جديداً : ألُّمِ خ

 قال ابُن ُمْقبٍِل :وَ 

َر أن  املــــــــــــــاَ  أَ  ــــــــــــــَ فُ مل تـ لــــــــــــــُ ه  لــــــــــــــَح لــــــــــــــُ  َنســــــــــــــــــــــــــــح

هح وَ      لــــــــــــــُ ٍر واَبطــــــــــــــِ ــــــــــــــه حــــــــــــــَ   َدهــــــــــــــح ي لــــــــــــــَ  أييت عــــــــــــــَ

  

فح  لـــــــــــِ َبخـــــــــــح ارٌَة  فـــــــــــَ اُ  عـــــــــــَ مـــــــــــَ ـــــــــــح ا ال فح ِإلـــــــــــ َ لـــــــــــِ ـــــــــــح  وأَت

  
هح وَ    لـــــــــــُ َو آكـــــــــــِ ِر الـــــــــــذي هـــــــــــُ هـــــــــــح َض الـــــــــــد  ُه مـــــــــــَ لـــــــــــح  كـــــــــــُ

  
 َما أَتْلَْفَت. َخلَفَ  يقول : اْستَِفدْ 

ْيِف ، ، اْلِخْلفَةَ  النَّبَاُت : أَْخَرجَ  أَْخلَفَ و ِل في الصَّ إِذا »َخْيُر الَمْرَعى اأْلََراُك والسَّلَُم ، »في حديِث َجِريٍر : و َوهو الذي يْخُرُج بَْعَد الَوَرِق األَوَّ
 ِمن أُُصوِلِه بالَمَطِر. ِخْلفَتُهُ  ، أي : َطلَعَتْ  «اْلُخَزاَمى أَْخلَفَ و حتَّى آَل السُّاَلَمى ،»في حِديِث ُخَزْيَمة السُّلَِمّيِ : و «كاَن لَِجينًا أَْخلَفَ  (1)

ُجُل : أَْخلَفَ و اُء : ِليَُسلَّهُ  ، َخْلفَهُ  إِذا كان ُمعَلَّقًا َوى بِيَِدِه إِلَى السَّْيِف ،أَهْ  الرَّ  يََدهُ إلى الِكنَانَِة ، فأَْخلَفَ  يََدهُ : إذا أََراَد َسْيفَهُ ، أَْخلَفَ  وقال الفَرَّ

 ِله بالَمَطِر.ِمن أُُصو ِخْلفَتُهُ  ، أي : َطلَعَتْ  «الُخَزاَمى أَْخلَفَ  إنَّ َرُجالً »في الَحِديِث : و

ُجُل : أَْخلَفَهو اُء : ِليَُسلَّهُ  ، َخْلفَهُ  إِذا كان ُمعَلَّقًا أَْهَوى بِيَِدِه إِلَى السَّْيِف ، الرَّ في و يََدهُ إلى الِكنَانَِة ، فأَْخلَفَ  يََدهُ : إذا أََراَد َسْيفَهُ ، أَْخلَفَ  وقال الفَرَّ

 .«السَّْيَف يَْوَم بَْدرٍ  أَْخلَفَ  إنَّ َرُجالً »الَحِديِث : 

ا يَِلي ُخْصيَْيِه ، وذلك إذا أََصاَب َحقَبُهُ ثِيلَهُ ، فَاْحتَبََس بَْولُهُ ، إذا َعن اْلبَِعيٍر : أَْخلَفَ  قال األَْصَمِعيُّ :و َل َحقَبَهُ ، فََجعَلَهُ ِممَّ َوقال اللِّْحيَانِيُّ  َحوَّ

ه عن الثِّيِل ، وَحاِذ به الَحقََب ؛ ألَنَّهُ يُقَاُل : َحِقَب بَْوُل الَجَمِل ، أي : اْحتَبََس ، يعني أنَّ الحَ  أَْخِلفِ  : إِنَّما يُقَال : الَحقََب َوقََع قََب ، أي : نَّحِ

 علَى َمبَاِلِه ، وال يُقَال ذلك في النَّاقِة ، ألَنَّ بَْولَها ِمن َحيائِها ، وال يَْبلُُغ الَحقَُب الَحياَء.

هُ إِلَى لَفَ أَخْ و  قال النَّابِغَةُ : ، َخْلِفهِ  فاُلنًا : َردَّ

رًا  قحصـــــــــــــــــــــــــــِ َم مـــــــــــــُ ـــــــــــــِ َوائ ـــــــــــــ  ـــــــــــــتـ َزَ  ال  حـــــــــــــىت  ِإَذا عـــــــــــــَ

اِء و      ِعشـــــــــــــــــــــــــَ فَ َذاَت الــــــــــــح لــــــــــــَ ا  َأخــــــــــــح احــــــــــــَ َرحكــــــــــــَ (2)األح
 

  
ُعَمُر ، فَجعَلَنِي عن  فأَْخلَفَنِي ْمُت عن يََساِرِه ،يَُصلِّي ، فقُ  عنههللارضيِجئُْت في الَهاِجَرةِ ، فوجدُت ُعَمر »حديُث عبِد هللا بِن ُعتْبَةَ :  منهوَ 

ْرُت ، فَصلَّْيتُ  ُجُل يََدهُ ، أي : َردََّها  أَْخلَفَ  بِحَذاِء يَِمينِه ، يُقَال : (3) «َخْلفَه يَِمينِِه ، فَجاَء يَْرفَأُ ، فتَأَخَّ . َخْلِفهِ  إلى (4)الرَّ  ، قَالَهُ األَْزَهِريُّ

 .«نَفَقَتَهُ  يُْخِلفَ  تََكفََّل هللا ِلْلغَاِزي أَنْ »الَحِديُث :  ، َومنه (5) ردَّ َعلَْيَك َما َذَهبَ  أي هللا تَعَالَى َعلَْيَك : أَْخلَفَ و

ِل ، أَْخلَفَ و  النَّبَاُت. ْخلَفَ أَ  َوهو َمَجاٌز ، ِمن الطَّاِئُر : َخَرَج لَهُ ِريٌش بَْعَد ِريِشِه اأْلَوَّ

. ُمْخِلفٌ  فهو راَهَق اْلُحلَُم ، إذا اْلغاَُلُم : أَخلفو  ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ

إِ. الدََّواُء فاَُلنًا : أَْضعَفَهُ  أَْخلَفَ و  بَكثَْرةِ التََّردُِّد إِلَى اْلُمتََوضَّ

ةٍ ، اإْلْخاَلفُ و  : إذا َحالَْت. أَْخلَفَتْ  َوقَالُوا : : أَْن تُِعيَد اْلفَْحَل علَى النَّاقَِة إَِذا لَم تَْلقَْح بَِمرَّ

حاحِ ، وفي الُمْحَكِم : بعَد البَاِزِل ، وليس بَْعَدهُ ِسنٌّ ، َولكْن يُقَال : َجاَز اْلبَاِزَل ، الذي : اْلبَِعيُر : الُمْخِلفُ و َعاٍم أو َعاَمْيِن  ِلفُ ُمخْ  كذا في الّصِ

 ، وكذا ما َزاَد ، واألُْنثَى بالهاِء ، وقيل : الذََّكُر واألُْنثَى َسَواٌء ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للَجعَِدّيِ :

ٍد اَبزٍِ   لــــــــــــــــــــح ِر جــــــــــــــــــــَ اهــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــــَ ِد الــــــــــــــــــــح  أَيــــــــــــــــــــ 

فَ      لـــــــــــــــَ َز ح  َأخـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ امـــــــــــــــًا أو بـ ازَِ  عـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــح
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 النَّاقَةُ ال تكوُن بَاِزالً ، ولكنقال : وكان أَبو زْيٍد يقول : 

__________________ 
 .«إذ»( عن النهاية واللسان وابألصر 1)
 ( لي  يف ديوانه صنعة ابن السكيت ا وهو يف اللسان.2)
لفين ا أي ما نصـــه : قا  أبو منصـــور قوله : فبخ« فصـــليت خلفه»الذي يف اللســـان بعد أن ســـا  ا ديث إىل »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

 .«ردين إىل خلفه ا فجعلين عن ميينه بعد ذلك ا أو جعلين خلفه حبذاء ميينه
 .«رّده»( عن التهذيب ا وابألصر 4)
 ( يف التهذيب : أخلف   لك أي أبد    لك ما ذهب.5)



11366 

 

َع  عند ذلك اَناب. انحتَه  ا وقير :إذا أَت  عليها َحوحٌ  بـَعحَد البـُُزوِ  فهي بـَُزوٌ  ا إىل َأنح تـُنَـيَِّب ا  اَلفُ  فُتدح : آِخُر  اإلخح
يِض الد َوابِّ ا َناِن ِمن مجَِ ِلَفةُ  ا َأو خُمحِلَفةٌ و  ا خُمحِلفٌ  وهي اأَلسـح الر اِجُض ا الجي تـََو  ُوا أن  هبا مَححاًل ا مث  الن اَقةُ  منها : هي الحُمخح

حاِح : هي الجي َا َلِقَحتح ا مُث  مَل َتُكنح َكَذِلَك ا مل تـَلحَقحح ا ويف الصــِّ اِس : ُ ن  هبا مَححٌر ا مث مل َيُكنح  َ َهَر هَلُمح َأهن  َويف اأَلســَ
ُض :  .خَمَالِيف ا وهو جَمَاٌز ا واجَلمح

ً  أَثْقَالَُهمْ  َخلَّفُواو ، والصَّواُب : َخلَّْوها ، قال شيُخنَا : إِالَّ أنَّ النَُحاةَ قالوا : إنَّ هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وِمثْلُه نَصُّ العُبَاِب  َخلَّْوهُ ، إذا : تَْخِليفا

ِميَر قد يعوُد على أََعمَّ من الَمْرِجعِ ، وعلى أََخصَّ منه ، كما في الَكشَّاِف في : وهذا إذا َذَهبُوا  َوَراَء ُظُهوِرِهم ، .(1) (َوال يُ ْنِفُقوََّنا) الضَّ

 يَْستَقُوَن.

ً  بِنَاقَتِِه ، َخلَّفَ و ً  َصرَّ ِمْنَها : تَْخِليفا ً  عن يَْعقُوَب ، ونَُصهُ : َصرَّ  َواِحداً ، ِخْلفا  َواِحداً ِمن أَْخاَلفِها. ِخْلفا

 .(2) (َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ لََيْسَتْخِلَفن َُّهْم يف اْْلَْرِض  )ومنه قَولُه تَعَالَى :  ، كاْستَْخلَفَهُ  ، َخِليفَتَهُ  َجعَلُهُ  إذا فاُلنًا : َخلَّفَ و

َرُسوِل هللا ،  ُمَخالَفَةَ  ، أي : (3) (َفرَِح اْلُمَخلَُّفوَن ِبَْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل هللاِ )َومنه قَْولُهُ تعالَى :  ، اْلُمَخالَفَةُ  بالَكْسِر : ، اْلِخاَلفُ و

حاحِ ، وقال اللِّْحيَانِيُّ : ُسِرْرُت بَمْقعَِدي (َرُسوِل هللا َخْلفَ )ويُْقَرأُ :  أَْيضاً :  الِخالفُ و ، ُمَخالَفَتَُهم أَْصحابِي ، أي : ِخاَلفَ  ، كما في الّصِ

ً و ، ُمَخالَفَةً  ، َخالَفَهُ  الُمَضادَّةُ ، وقد اكِ  ِخاَلفُ  إِنََّما أَْنتَ »، وفي الَمثَِل :  ِخاَلفا بُعِ الرَّ بَُع إَِذا  تَُخاِلُف ِخاَلفَ  ، أي« بَ الضَّ بُعِ ؛ ألَنَّ الضَّ الضَّ

اِكَب َهَربَْت منه ، َحَكاهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، وفَسََّرهُ.  َرأَِت الرَّ

َك ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ  ِخاَلفِكَ  (4)يُقَال : اْجعَْلهُ في َمتَى  ُكمُّ اْلقَِميِص ،  :الِخاَلفُ و  .، أي في َوَسِط ُكّمِ

واُب : إِلَى فاُلنَةَ ، كما في نَصُّ اللَِّساِن ، والعُبَاِب : فاَُلنَةَ ، يَُخاِلفُ  ُهوَ  قَْولُُهم :و  َزْوُجَها ، عنها أْي يَأْتِيَها إَِذا َغابَ  هكذا في النَُّسخِ ، َوالصَّ

 َويُْرَوى قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب :

هـــــــــَ  عـــــــــَ رحُج َلســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ُر مَل يـ ـــــــــح بـ ُه الـــــــــد  تـــــــــح عـــــــــَ  ا ِإَذا َلســـــــــــــــــــــــَ

اوَ      هـــــــــَ فـــــــــَ الـــــــــَ ِر  خـــــــــَ َواســـــــــــــــــــــــِ وٍب عـــــــــَ ِت نـــــــــُ يـــــــــح (5)يف بــــــــــَ
 

  
 بالَخاِء الُمْعَجَمِة ، أي جاَء إلى َعَسِلَها وهي تَْرَعى َغائِبَةً تَْسَرُح.

: أي جاَء َمن َورائِها  خالَفََها وكان أَبو َعمٍرو يقول : الَزَمَها َوَحالَفََها ، بالَحاِء الُمْهَملَِة ، أي : إِلَى َمْوِضٍع آَخَر ، َخالَفََها قال أَبو ُعبَْيَدةَ :و

يوان ، وقيل : َمْعنَاهُ : َدَخَل عليها ، وأََخَذ َعَسلََها وهي تَْرَعى  َهَواَها بذلك ،  َخالَفَ  ، فكأَنَّهإلى العََسِل ، والنَّْحُل َغائِبَةٌ ، كذا في شرح الّدِ

 والَحاُء َخَطأُ.

ُجلُ  تََخلَّفَ و َر ، َعِن القَْوِم : إذا الرَّ  .تَْخِليفَا َوَراَءهُ  َخلَّفَه َوقد تَأَخَّ

وا ُصفُوفَُكْم ، َوالَ »الحديُث :  َومنه : ِضدُّ اتَّفََق ، اْختَلَفَ و فُوِف  «قُلُوبُُكم تَْختَِلفُوا فَتَْختَِلفَ  َسوُّ ، أي : إذا تَقدَّم بعُضهم علَى بْعٍض في الصُّ

ِصوَرتَِها إِلَى ُصوَرةٍ  (6)تَْغييَر  ونََشأَ بَْينَُهْم اْختِالٌف في األُْلفَِة واْلَمَودَّةِ ، وقِيل : أَراَد بها تَْحِويلََها إلى األَْدبَار ، وقيل : تَأَثََّرْت قُلُوبُُهم ،

 ، كما تقدََّم. الِخْلفَةُ  أُْخَرى ، واالْسُم منه

 .يَْخلُفنِي ، أي (7) يَْختَِلفُني ، نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد ، قال اللِّْحيَانِيُّ : هوِمن بَْعِدِه  َخِليفَتَهُ  فاَُلنًا : َكانَ  اْختَلَفَ و

نَقَلَهُ  فَإَِذا َغاَب َدَخَل علَى َزْوَجتِِه ، هذا هو الصَّواُب ، وَسبََق له قريباً بالنُّوِن والظَّاِء الُمَشالَِة ، وهو َغلٌَط ، بَاَصَرهُ ، إذا َصاِحبَهُ : اْختَلَفَ و

 ، وقد تقدَّم. الِخْلفَةُ  ابُن ْدَرْيٍد عن أَبِي َزْيٍد ، واالْسُم منه

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْعفََراَن ، والدََّواَء : َخلََطهُ بماٍء. َخلَفَ   العَْنبََر به : َخلََطهُ. والزَّ
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__________________ 
 من سورة التوبة. 34( اآية 1)
 .55ية ( سورة النور اآ2)
 .81( سورة التوبة اآية 3)
 واملثبت كالتهذيب.« مو»( يف اللسان : 4)
 وقد تقدم يف مادة حلف.« وحالفها»ويرو  :  143/  1( ديوان اهلذليا 5)
 .«تغرّي »( عن اللسان وابألصر 6)
 ( اللسان : هو لتلفين النصيحة.7)
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 ، األَِخيُر َذَكَرهُ الُمَصنُِّف. كأَخلَفَهُ  ، َخلَفَهُ  : َجعَلَهُ  َخلَّفَهُ و ، اختَلَفَهُ و .َخْلِفهِ  : أََخَذهُ من اْختَلَفَهُ و

يِت : أَْلَحْحُت علَى فاُلٍن في االتِّباعِ حتى ّكِ  .َخلفي ، أي : َجعَلتُه اختَلَْفتُهُ  قال ابُن الّسِ

ً وَ   : تَقَدََّمهم وتََرَكُهم َوَراَءهُ. َخلَّفَهم تَخِليفا

 ، أو أَْظَهَر لهم خاَلَف َما أَْضَمَر ، فأََخَذُهْم على َغْفلٍَة. َخْلفِهم إلى قَْوٍم : أَتَاُهم ِمن َخالَفَ وَ 

َوما ُأرِيُد َأْن ُأخاِلَفُكْم ِإىل ما َأَّْناُكْم )عالَى : ِء : َعَصاهُ إِليه ، أو قََصَدهُ بعَد ما نََهاهُ عنه ، وهو مْن ذلَك ، ومنه قَْولُه تإلى الشَّيْ  َخالَفَهُ وَ 
بَْيرُ  َخالَفَ » في حديث السَّقيفَة :و ، (1) (َعْنهُ   .تََخلَّفَا أي : «َعنَّا َعليُّ والزُّ

نَبَّهَ  (3) (ِبَْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل هللاِ )تعالَى : ، وكذا قولُه  (2) (َوِإذًا ال يَ ْلبَ ُثوَن ِخالَفكَ )َء : جاَء ِخاَلفَهُ ، بالَكْسِر : أي بَْعَده ، وقُِرىوَ 

ّي ، فقَاَل : َخالَفَهُ و ، الُمَخالَفَةِ  في اآليَِة األَِخيَرةِ بَمْعنَى الِخاَلفُ  َعلَيِه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللِّْحيَانِيُّ : في اآْليَِة بَمْعنَى بَْعَد ، وأَْنَشَد  ِخالفَ  ابُن بَّرِ

 بن خالٍد الَمْخُزوِمّيِ :للَحاِرِث 

يـــــــــــُض  َب الـــــــــــر بـــــــــــِ قـــــــــــَ مح عـــــــــــَ هـــــــــــُ ـــــــــــَ الفـ ا  خـــــــــــِ َبلـــــــــــ َ كـــــــــــَ  فـــــــــــَ

ريَا     ن  َحصـــــــــــــــــــــــِ هـــــــــُ نــــــــــَ يــــــــــح ُب بــــــــــَ َواطـــــــــِ رَت الشـــــــــــــــــــــــ   َنشـــــــــــــــــــــــَ

  
 قال : وِمثْلُهُ ِلُمَزاِحٍم العُقَْيِلّيِ :

ِوي وَ  رحعــــــــــَ ــــــــــَ ىَت مُث  يـ فــــــــــَ َر الــــــــــح هــــــــــح ِرُط اجلــــــــــَح فــــــــــح ــــــــــُ  قــــــــــد يـ

اَلفَ      ومُ  خــــــــــِ لــــــــــُ لــــــــــَا حــــــــــُ اهــــــــــِ جــــــــــَ لــــــــــح ا لــــــــــِ بــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــــِّ

  
 قال : وِمثْلُهُ لْلبَُرْيِق الُهَذِلّيِ :

يــــــــَش وَ  شــــــــــــــــــــــَ  َأنح َأعــــــــِ ُت َأخح نــــــــح ا كــــــــُ مح مــــــــَ هــــــــُ اَلفـــــــــَ  خــــــــِ

رتحُ      عـــــــــِ َت الـــــــــح بـــــــــَ ـــــــــَ اٍت كـــــــــمـــــــــا نـ يـــــــــَ ـــــــــح ِة أَبـ تـــــــــ  (4)ِبســـــــــــــــــــــــِ
 

  
 ٍب :أَْنَشَد ألبي ذَُؤيْ وَ 

ا  َبهنــــــــــ َ ي يف ِداَيٍر كــــــــــَ ُت أَمحشــــــــــــــــــــــــِ حــــــــــح ــــــــــَ ب َبصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ  ف

اَلفَ      وُر  خـــــــــــــِ ِة عـــــــــــــُ ـــــــــــــ  ي ـــــــــــــِ ل اهـــــــــــــِ كـــــــــــــَ ـــــــــــــح (5)ِداَيِر ال
 

  
 وأَْنَشَد لآلَخِر :

غــــَ   بــــح ِذي يــــَ لـــــــ  رح لـــِ قـــــــُ اَلفَ  (6)فــــَ  الـــــــِذي َمضـــــــــــــــــَ   خـــِ

دِ      ا فـــــــــــكـــــــــــَبنح قـــــــــــَ هـــــــــــَ لـــــــــــِ ثـــــــــــح َر  مـــــــــــِ بح أُلخـــــــــــح يـــــــــــ   هتـــــــــــََ

  
 أَْنَشَد ألَْوٍس :وَ 

 ِحَيا ِ  ِخاَلفَ َلِقَحتح به  َحياً 
ِم :  أي بَْعَد ِحيَاِل ، وأَنشد ِلُمتَّمِ

نح وَ  ــــــــــــم َأكــــــــــــُ ــــــــــــل وحا ف َداعــــــــــــَ ــــــــــــَ يِن أُمٍّ ت ــــــــــــَ َد ب قــــــــــــح ــــــــــــَ  فـ

مُ      هـــــــــــُ ـــــــــــَ اَلفـ ا خـــــــــــِ َرعـــــــــــَ َا وَأضـــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــِ تـــــــــــَ  َأنح َأســـــــــــــــــــــــــح

  
 اْلبَلَِد : ُسْلَطانُهُ. ِمْخاَلفُ و : ُسْلَطانُهُ ، (7)البَلَِد  مخلفاتوَ 

 ، وأَْهَملَه هنا.« ت ل ف»ُمتِْلٌف ، وقد اْستَْطَرَدهُ الُمَصنُِّف في  ُمْخِلفٌ و ِمتْاَلٌف ، ِمْخالفٌ  َرُجلٌ وَ 

ْيِف ، فاْخَضرَّ بَْعُض َشَجِرَها. أَْخلَفَتِ وَ   األَْرُض : إذا أَصابَها بََرٌد آِخَر الصَّ

.: أَْنبَتَِت ال اْستَْخلَفَتْ و ْيفيَّ  عُْشَب الصَّ
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َجَرةُ : لم تُثِْمْر ، وهو َمَجاٌز ، كما في األََساِس ، وقيل : أَْخلَفَتِ وَ   اإلْخالفُ  ، وقيل : (8): أن يكون في الشََّجِر ثََمٌر ، فيَْذَهُب  اإلْخالفُ  الّشِ

 في النَّْخلِة ، إذا لم تَْحِمْل َسنَةً ، كما في اللَِّساِن.

 .(9) [بعد ذهاِب معظمه]ِمن ماٍء : أي بَِقيَّةٌ  َخْلفَةٌ  بَِقَي في الَحْوِض وَ 

 َعْن أَْصَحابِه كذِلَك. َخلَفَ و أْصَحابِِه : لم يَْخُرْج معهم ، ِخاَلفَ  قَعَدَ وَ 

َر قَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب : الُمَخاِلفُ و عن الِميعاِد ، الُمتََخلِّفُ  ، كأَِميٍر : الَخِليفُ وَ   ِلْلعَْهِد ، وبُكّلٍ منهما فُّسِ

__________________ 
 .88( سورة هود اآية 1)
 وتقرأ َخلحفَك. 76( سورة اإلسراء اآية 2)
 وتقرأ : َخلحَف. 81( سورة التوبة اآية 3)
 .«أقيم خالفهم»برواية :  59/  3( ديوان اهلذليا 4)
وضـــــبطت « عور»والبيت يف اللســـــان هنا وضـــــبطت فيه خالف ابلنصـــــب ا وفيه يف مادة « وأصـــــبحت»برواية :  138/  1اهلذليا ( ديوان 5)

 هنا  بضم الفاء ا وقا  : كبنه مجض خلف ابلتحريك مثر جبر وجبا .
 ( يف اللسان : يبق .6)
 .«النسخ ا وحررهقوله : وخملفات البلد سلطانه ا هكذا يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( زيد بعدها يف التهذيب : مث تعود فيه ِخلحفة فيقا  : قد أخلف الشجر ا فهو ُللف إخالفاً.8)
 ( زايدة عن األساس.9)
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ُه  نـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ زِل نـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ نـ َ  لـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اَن الـــــــــــــــر بـ دح َواعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  تـ

رح ِإَذنح َأيّنِ وَ      عــــــــــــــــُ يــــــــــــــــفُ مل َتشــــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــِ (1)خــــــــــــــــَ
 

  
يوان.  كذا في َشْرحِ الّدِ

ُجُل : اْستَعََذَب الماَء ، اْستَْخلَفَ وَ  بِيعِ ، نَقَلَهُ ابُن  أَْخلَفَهُ و َسقاهُ ، : أَْخلَفَ و ، اْختَلَفَ و الرَّ : َحَمَل إِليه الماَء العَْذَب ، وال يَُكوُن إِالَّ في الرَّ

موَن. يَْستَقُوَن : أي الُمْستَْخِلفُونَ  َذَهبَ  األَْعَرابِّيِ وقد تَقَدَّم ، وقال اللِّْحيَانِيُّ :  الُمتَقَّدِ

 ، نَاِدٌر ، وقد تقدَّم. الَخَواِلفُ  عن القَْوِم في الغَْزِو وغيِره ، َوالَجْمُع : الُمتََخلِّفُ  : الَخاِلفُ وَ 

اِدِر ، ومن الَخاِلفَةُ وَ  َرُسوِل هللا  َخِليفَةُ  أَْنتَ  : فقَالَ  ، عنههللارضيسأََل األَْعَرابِيٌّ أَبا بكٍر »ديُث ابن َعبَّاٍس : ه ح: الَواِرُد علَى الماِء بعَد الصَّ

ً  «بَْعَدهُ  الَخاِلفَةُ  فقَاَل : إِنََّما أنا (2) ؟[فقَاَل : ال ، قال : فما أَنتَ ]،  ؟وسلمعليههللاصلى   ، وَهْضماً ِلنَْفِسِه.قال ابُن األَثِيِر : إِنََّما قال ذلك تََواُضعا

، قَالَهُ  (3)أي فَاَرقَهُ على أَْمٍر ، ثم َجاَء ِمن َوَرائِِه فَجعََل شْيئاً آَخَر بَْعَد فَِراقِِه  إِلَى أَْهِلِه ، وقيل : َخالَفَهُ  فاُلٌن بعَِقِب فاُلٍن : إذا َخلَفَ وَ 

 إِلَى أَْهِلِه. يَُخاِلفُه إِنَّه .(4)م األَْصَمِعيُّ ، قال األَْزَهِريُّ : وهذا أَصحُّ ِمن قَْوِلهِ 

  َزْوَجها بالنِّزاعِ إِلَى َغْيِرِه ، إذا غاَب عنها ، ومنه قَْوُل أَْعَشى َماِزن يَْشُكو َزْوَجتَهُ : تَْخلُفُ  يُقَال : إنَّ اْمَرأَةَ فاُلنٍ وَ 

يِن  تــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــَ َربح  فــــــــــــــــــَ زَاٍع وحــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــــِ

تِ      فـــــــــَ ـــــــــَ ل بح  َأخـــــــــح ـــــــــَ ن ـــــــــذ  تح اِبل طـــــــــ  ـــــــــَ َد ول هـــــــــح ـــــــــعـــــــــَ (5)ال
 

  
 َرتْنِي إِلَى َوَراء.قال ابُن األَثِيِر : ولو ُرِوَي بالتَّْشِديِد لكاَن الَمْعنَى فأَخَّ 

 فَضَرَب ُعنَقَهُ. َخْلِفهِ  له بالسَّْيِف : إذا َجاَءه ِمن َخلَفَ وَ 

َِّفقَا ، وُكلُّ ما لم يَتََساَو فقد تََخالَفَ وَ   .اْختَلَفَ و ، تََخالَفَ  األَْمَراِن : لم يَت

 : أي ِشْطَرةٌ ، نِْصٌف ذُُكوٌر ، ونِْصٌف إِناٌث. ِخْلفَةٌ  : أي َعاماً َذَكًرا وَعاماً أُْنثَى ، وبنو فاُلنٍ  ِخْلفَةٌ  نِتَاُج فاُلنٍ وَ 

 ، وِرقَّةُ بَْطٍن. (6)أي : ِشْطَرةٌ  ِخْلفَةٌ  : أََصابَتْهُ  َمْخلُوفٌ  ، ورُجلٌ  الُمْختَِلفَةُ  : األَْلَوانُ  التََّخاِليفُ وَ 

ً  أَْصبَحوَ   : أي َضِعيفاً ال يَْشتَِهي الطَّعاَم. خاِلفا

ً  : َمْلفُوٌق ، وقد فٌ َمْخلُو ثَْوبٌ وَ   ، قال الشاعُر : َخلَفَهُ َخْلفا

ُه  ـــــــــُ اب حـــــــــَ َتشـــــــــــــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــح ِدمَي إذا انـ ـــــــــ  ـــــــــن رحِوي ال ـــــــــُ  يـ

ُه      بــــــــــــــــــــُ وح ــــــــــــــــــــَ يبِّ وثـ وفُ أُم  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــُ  خمــــــــــــــــــــَح

  
. الُمْخلُوفُ  قيل :وَ  ُل أَُصحُّ  هنا : الُمْرُهوُن ، واألَوَّ

 يَتََردَُّد. إِلَى فاُلٍن : يَْختَِلفُ  واِحَدةً ، وهو اْختِالفَةً  إِليهِ  اْختَلَفَ و

ْرعِ. الِخْلفُ  قيل :وَ   ، بالَكْسِر : َمْقبُِض الحاِلِب ِمن الّضِ

ْنيا ، وهو ُمَجاٌز.وَ  ت له أَْخاَلف الدُّ  يُقَال : َدرَّ

 اللَّبَُن : َحُمَض. أَْخلَفَ وَ 

 وال بَأَْس بَمْضِغِه ، قَالَهُ اللَّْيُث. : اللَّْحُم الذي تَِجُد منه ُرَوْيَحةً  اْلَخاِلفُ وَ 

 : إذا اْعتََزَل أَْهلَهُ. َخلَفُ  قال اللِّْحيَانِّي : هذا َرُجلٌ وَ 

 : قد اْعتََزَل أَْهَل بَْيتِِه. َخاِلفٌ  َعْبدٌ وَ 

 .وفََسَد ، وهو َمجازٌ  (7)فاُلٌن عن كّلِ َخْيٍر : أي لم يُْفِلْح ، وفي األَساِس : تَغَيَّر  َخلَفَ وَ 
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__________________ 
وهو « تواعدان الربيض»والربي  : واٍد اب جاز ا ويرو  : « ومل تشــــــــــــــعر»بد  « ومل تعلم« »تواعدان عكا »برواية  99/  1( ديوان اهلذليا 1)

 موضض أيضاً من نواحي املدينة.
 ( زايدة عن النهاية واللسان.2)
 موضٍض آخر : أي : إذا فارقه عل  أمٍر فصنض شيئاً آخر.( كذا وردت العبارة هنا يف التهذيب ا ويف 3)
 ( يف التهذيب : من قو  الليث.4)
 ( قبلهما يف التهذيب :5)

ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــرب  ــــــــــــــــــــاس وّدايِن ال ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــك ال  اي مــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــذرب     ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــك أشــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــو ذرب ـــــــــــــــــي  إل

  

 خرجت أبغيها الطعام يف رجب

 بعد ا :وَ 

 هّن شر غالب ملن غلبوَ 
 يف هذه املادة يف موضعا فنسبه مرة إىل األعش  ا رمازي ومرة إىل أعش  بين مازن..« .. فخلفتين»وورد يف اللسان 

 وذكر األبيات اآمدي يف املؤتلف منسوبة إىل أعش  بين مازن ا مث نقر عن ثعلب عن ابن األعرايب نسبة هذه األبيات ألعش  بين ا رماز.

 .«شطرة ا هكذا يف النسخ ا َواقتصر صاحب اللسان عل  قوله : رقة بطن قوله : أي»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( األساس : حتّو .7)
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. َخْلِفهِ  : قد ُشقَّ عن ثِيِلِه ِمنْ  َمْخلُوفٌ  وبَِعيرٌ   ، إذا َحِقَب ، قالَهُ الفََزاِريُّ

 ِمن اإِلبِِل : الَمْشقُوُق الثِّيِل ، الذي ال يَْستَِقرُّ َوَجعاً. األَْخلَفُ وَ 

 البَِعيَر ، كأَْخلََف عنه. أَْخلَفَ وَ 

تَْيِن  الُخلُفُ وَ  ّمِ ، قال ُشْبُرَمةُ بُن الطُّفَْيِل : (1)، بَضمَّ  : نَِقيُض الَوفَاِء بالَوْعِد ، كالُخلُوِف ، بالضَّ

مح  كــــــــُ وســــــــــــــــــــــَ فــــــــُ ــــــــُ ِر إن  نـ يــــــــح ُدوَر اخلــــــــَح وا صــــــــــــــــــــــُ يــــــــمــــــــُ  أَقــــــــِ

ن       اهلـــــــــــــَُ وحٍم مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اِت يـ ـــــــــــــقـــــــــــــَ ي مـــــــــــــِ ـــــــــــــِ وفُ ل لـــــــــــــُ  خـــــــــــــُ

  
 : الكثيُر اإِلْخالِف لَوْعِدِه. الُمْخِلفُ وَ 

 وفي.: الذي ال يكاُد يُ  الَخاِلفُ وَ 

 عنه. تََخلَّفَ و الغَاِزي : َمن أَقام بَعَُده ِمن أَْهِلِه ، َخاِلفَةُ وَ 

َجاِل. الَخاِلفَةُ وَ   : اللَُّجوُج ِمن الّرِ

 .َخِلفَةٍ  العاَم النَّاقَةُ : إذا َردََّها إلى َخلَفَتِ وَ 

 .(2)ُصُخوٌر ِمثُْل َخالئِِف اإِلبِِل : أي بقَْدِر النُّوِق الَحَواِمِل وَ 

ٌ امْ وَ   : إذا كان َعْهُدَها بعَد الِواَلَدةِ بيَْوٍم أَو يَْوَمْين ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. َخِليفٌ  َرأَة

. َخلَفَ وَ  َمْخَشِريُّ َجَها بَْعَد َزْوجٍ ، نَقَلَهُ الزَّ  فاُلٌن على فاُلنةَ ِخاَلفَةً : تََزوَّ

 : َرَعِت البَْقَل ، ولم تَْرَع اليَبِيَس ، فلم يُْغِن عنها َرْعيَُها البَْقَل َشْيئًا ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : َمَخاِليفُ  إِبِلٌ وَ 

َبِد  ا إ (3)فـــــــِإنح َتســـــــــــــــــــــح تح َعنـــــــ  َبحـــــــَ وحُ  َأصــــــــــــــح  ذا الشــــــــــــــ 

يـــــــــــــفَ      الـــــــــــــِ ا خمـــــــــــــََ وهنـــــــــــــَُ بـــــــــــــُ ِدر  لـــــــــــــَ اًب اَل يـــــــــــــَ دح  حـــــــــــــُ

  
 (4)ِخالٍف : إذا كان بيَِدِه  فََرٌس ذُو ِشَكاٍل ِمن َخالٍف : أي إذا كان بيَِدِه اليُْمنَى َوِرْجِلِه اليُْسَرى بَياٌض ، وبعُضهم يقول : له َخَدَمتَاِن ِمنْ وَ 

 بَيَاٌض ، وبيَِدِه اليُْسَرى غيُره.

 بَخْيٍر أو َشّرٍ : َذَكَرهُ به بغَْيِر َحْضَرتِِه. َخلَفَهُ و : َصَدقَاُت العََرِب ، كذا في التَّْكِملَِة. الَمَخاِلفُ وَ 

 ٍء ، بأََجإٍ ، نَقَلَهُ ياقُوُت.ي: أََحُد َمَحاّل بَْوالن بِن َعمِرو بِن الغَْوِث ، ِمن َطيِّ  َخْلف ، كأَنَّهُ َجْمعُ  األَْخِلفَةُ وَ 

تَْيِن ، المعروُف بأَبِي ُخلُفٍ  يحيى بنُ وَ  ّمِ أَيضاً ، َولَُده عبُد الُمْنِعِم بُن يحيى  ُخلُوف ، وقد يُقَال في اْسِم أَبيه : الُخلُوفِ  الِحْميَِريُّ ، بَضمَّ ، بالضَّ

. ْفَراِويُّ  ، َحدَّث عنه أَبو القاسم الصَّ

لَفّيِ ، وابنُه محمُد بُن فُتُوحٍ ، حدَّث عن ابِن موقا  َخلُوفٍ  فُتُوُح بنُ وَ   .(5)، كَصبُوٍر ، وابنُه عبُد الُمْعِطي ، َحدَّثا عن الّسِ

ّمِ ، ذَكره ابُن بَْشُكوال. ُخلُوفِ  عبُد هللا بن موسى بنِ وَ   بِن أَبي الِعَظاِم ، بالضَّ

 ، بالتَّْصِغيِر ، َشِهَد فَتَْح مصَر ، وهو والُد ُعبَادةَ بِن َحَمٍل ، ذَكَره ابُن يُونُس في تاريخ مصر. يُّ الُخلَْيف َحَمُل بُن َعْوٍف الَمعَافِِريُّ ثموَ 

ين أحمد بُن محمِد بِن َعِطيَّةَ بِن أَبي الخيرِ  ،  1132َي سنة األَْزَهِريُّ الشَّافِِعيُّ ، تُُوفِّ  الُخلَْيفيُّ  قلُت : وشيُخ َمَشاِيِخنا أَبو العبَّاس شهاُب الّدِ

هاِب البِْشبِيِشّيِ ، وعنه ُشيُوُخنا ، وقد تَقَدَّم ذِ   .«م وس»ْكُره في َحدََّث عن َمْنُصور الطُّوِخّيِ ، والشَّْمِس محمٍد الِعنَانِّيِ ، والّشِ

اَغانِيُّ في  اْلغَِزيَرةُ ِمن النَّوِق ، اٍد : هيأَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبَّ  ، َكَجْنَدٍل ، اْلَخْنَجفُ  : [خنجف] هكذا نَقَلَهُ الصَّ

 ِكتَابَْيِه.
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ليس علَى أَْصِل « خدف»َكتَبَهُ بالُحْمَرةِ إَِشاَرةً إِلَى أََصالِة نُونِه ، وأنَّ ِذْكَر الَجْوَهِرّيِ إِيَّاهُ في تركيب  ، َكُزْنبُوٍر ، اْلُخْنُدوفُ  : [خندف]

ال في سائِر ما يَْكتُبُه بالُحْمَرةِ ِمن التَّْصِريِف ، القِتضائِه ِزيَادةَ النُّوِن ، وإِالَّ فالَجْوهِريُّ أَْوَرَده ، فال معنى لتََميُِّزه إِالَّ لهذا ، وهكذا يُقَ 

ُمْشتٌَق ِمن الَخْدِف ،  الَخْنَدفَةُ  غيَر أَنَّه َسبََق أنَّ ابَن األَْعَرابِّيِ قال :الَحروِف التي ذَكَرَها الَجْوَهِريُّ ، واْختُِلف في أَنَّها ثاُلثِيَّةٌ أَم ُربَاِعيّةٌ ، 

ْل ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : فالَخْنَدفَةُ  وهو االْختِالُس ، قال ابُن ِسيَده : إِْن َصحَّ ذلك ّمِ : الُخْنُدفُ  ثاُلثِيَّةٌ ، فتأَمَّ  ِكْبًرا اْلُمتَبَْختُِر في َمْشيِهِ  ، بالضَّ

 وبََطًرا.

__________________ 
 ( يف اللسان : واخلُلحُف واخلُُلُف.1)
 ( يعين عظاماً يف أساسها ا كما يف اللسان.2)
 ( اللسان برواية : فإن َتَسلي عنا.3)
 ( اللسان : بيده اليمىن.4)
 ُمَوق  . 535/  2( يف تبصري املنتبه 5)
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ُهمْ  قال ابُن الَكْلبِّيِ : ، َكِزْبِرجٍ ، وهي  ِخْنِدفُ  وَولََد إِليَاُس بُن ُمَضَر َعْمًرا ، وهو ُمْدِرَكةُ ، وَعاِمًرا وهو َطابَِخةُ ، وُعَمْيًرا ، وهو قََمعَةُ ، وأُمُّ

نَفََرْت إِبلُهُ ِمن أَْرنٍَب ، فََخَرَج إِلَْيَها َعْمٌرو ، فأَْدَرَكَها فَ  له ، وَكاَن إِْليَاُس َخَرَج في نُْجعَةٍ  بن اْلَحاِف بِن قُضاَعةَ ، لَْيلَى بِْنُت ُحْلَواَن بِن ِعْمَرانَ 

يَ  َي َطابَِخةَ ، وَخَرَج عاِمٌر ، فَتَصيَّدها وَطبََخها ُمْدِرَكةَ ، ، فُسّمِ َي قََمعَةَ  واْنقََمَع ُعَمْيٌر في اْلِخبَاِء ، فُسّمِ ُهْم تُْسِرُع ، فَقَاَل لها  فُسّمِ وَخَرَجْت أُمُّ

: َضْرٌب ِمن  الَخْنَدفَةُ و قال : ، ِخْنِدفَ وَ  في إِثِْرُكْم ، فَلُقِّبُوا : ُمْدِرَكةَ ، وَطابَِخةَ ، وقََمعَةَ ، أَُخْنِدفُ  فَقَالَْت : َما ِزْلتُ  ؟تَُخْنِدفِينَ  إِْليَاُس : أَْينَ 

، فَذَهَب لها اْسماً ، وِلَولَِدها  ِخْنِدفُ  فقَاَل لها : فأَْنتِ »َكْلبِّيِ ، َوزاُد : فقالَْت : ما ِزْلُت إلى آِخِرِه ، ليس في نَّصِ ابِن ال الَمْشيِ ، وقولُه :

 ً  .«نََسبا

ٌث ، اْلِخْنِدفيُّ  ُحُسْيُن بُن ُمْيُمونٍ و  ِمن َطبَقَِة األَْعَمِش ، َرَوى له أَبو َداوَد. ، ُمَحّدِ

 الذََّهبِيُّ : قال أبو حاتٍم : ليس بِقَِوّيٍ.قلُت : وقد َرَوى عن أَبي الَجنُوِب ، وقال 

ُد بُن عبِد اْلغَنِّيِ و  وقال الحافُظ : ال أَْعِرفُه. له ِذْكٌر ، الثَّْوِريُّ ، اْلِخْنِدفيُّ  بن عبِد الكريمِ  ُمَحمَّ

ُجلُ  أَْن يَْمِشيَ  َوالنَّْعثَلَةُ : ، اْلَخْنَدفَةُ  قال أَبو عمٍرو :و َوَخصَّ بعُضهم بها  ِلَب قََدَمْيِه ، َكأَنَّهُ يَْغِرُف بِِهما ، وهو ِمن التَّبَْختُِر ،ُمفَاّجاً ، ويَقْ  الرَّ

 الَمْرأَةَ.

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيِه :

 كالَهْرَولَِة. (1) [ِمشيةٌ ]،  الَخْنَدفَةَ 

 : أَْسَرَع. َخْنَدفَ وَ 

 ، قال ُرْؤبُةُ : ِخْنِدف : اْنتََسَب إلى َخْنَدفَ وَ 

 الحُمَسمِّي َخنحَدفَ ِإَذا َما  ِإيّنِ 
 : اْختَلََس بُسْرَعٍة. َخْنَدفَ وَ 

يِت هي : ، اْلَخْنَضِرفُ  : [خنضرف] ّكِ ْخَمةُ اللَِّحيَمةُ ، اْلَكبِيَرةُ  كَجْحَمِرٍش ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن الّسِ اْلَمْرأَةُ الضَّ

 بعَْينِه ، والنُّوُن زائدةٌ ، وإِيراُدهُ ثَانِياً يُوِهُم أَصالَةَ النُّوِن ، وهذا تَْكَراٌر.« َخْضَرفَ »قلُت : وهذا قد سبَق له في  الثَّْديَْيِن.

َوقد َسبََق للُمَصنِِّف هذا بعَْينِِه ، وَسبََق  نِيَةُ ،اْلعَُجوُز اْلفَا أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، قال اللَّْيُث : هي ، اْلَخْنَطِرفُ  : [خنطرف]

 البَْحُث فيه ، فراِجْعهُ ، فهو تَْكَراٌر.

 بالظَّاِء ، وقد أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ هنا ، وأَْوَرَده في الثُّالثِّيِ. ، َكاْلَخْنَظِرفِ  : [خنظرف]

 ه في الثُّالثِّيِ ، فَراِجْعهُ.واحٍد ، وقد تقدَّم البحُث في أَو الثَّالثَةُ بَِمْعنًى

تَْيِن ، ومنه ُخنُفٌ  َوالَجْمُع : ، َكأَِميٍر : أَْرَدأُ اْلَكتَّاِن ، اْلَخنِيفُ   :[خنف] ، فقَاَل :  وسلمعليههللاصلىأَتَى النَّبِيَّ  (2)أنَّ رجالً »الحديُث : ، بَضمَّ

قَْت َعنَّا  .«َرق بُُطونَنَا التَّْمرُ ، َوأَحْ  الُخنُفُ  يا َرُسوَل هللا ، تََخرَّ

اَغانِيُّ ألَبي ُزبَْيٍد الطَّائِّيِ : ثَْوٌب أَْبيَُض َغِليٌظ ِمن َكتَّاٍن ، : الَخنِيفُ  أَو  َوال يكوُن ِإالَّ ِمن َكتَّاٍن ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد الصَّ

ريحِ ا  وَ  اِ  طـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ُه َأعـــــــــــــــح بـــــــــــــــح  َأابرِيـــــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــــِ

ن       هـــــــــــُ ـــــــــــَ قـ وح ـــــــــــَ يـــــــــــَب فـ يـــــــــــفُ مـــــــــــاِء قـــــــــــد جـــــــــــِ نـــــــــــِ  خـــــــــــَ

  
 َشبَّهَ الِفَداَم بالَجْيِب.

 قال ابُن ُمْقبٍِل : َكُكتٍُب ، ، ُخنُفٌ  الُكّلِ : الطَِّريُق ، ج : الَخنِيفُ  قال أَبو عمٍرو :و

ُه وَ  ِن َوع ســــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــح
َ

دِّ املــــــــــــــ قــــــــــــــَ مــــــــــــــَ ٍب كــــــــــــــَ  اَلحــــــــــــــِ

ِدي ا     ـــــــــــح ِه أَي َداتـــــــــــِ يـــــــــــِر يف َدوح رَاســـــــــــــــــــــــــِ
َ

املـــــــــــ فـــــــــــَ ـــــــــــُ نـ  خـــــــــــُ

  
ْبياِن.  َدْوَداتُه : آثاُره ، وَجعَلَها ِمثَْل آثَاِر َماَلِعِب الّصِ
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 عن اِبن َعبَّاٍد. اْلَمَرُح ، والنََّشاطُ  : الَخنِيفُ و

ً َخنِي َوالذي في الُمِحيِط : َما تَْحَت إِْبِط النَّاقَِة ، لُغَةٌ في اْلَخِليِف ، : الَخنِيفُ و  النَّاقِة : إِْبَطاَها ، وكذا خِليفَاَها. فا

 َوفي َرَجِز َكْعٍب : النَّاقَةُ اْلغَِزيَرةُ ، : الَخنِيفُ و

َقٍة َكطُر ِة و  َِنيفِ َمذح  اخلح
__________________ 

 ( زايدة عن اللسان ا ويف موضض آخر فيه : اخلندفة اهلرولة واإلسراع يف املشي.1)
 كالتهذيب..« .. فقالوا وسلمعليههللاصلىأن قوماً أتوا النيب »ويف اللسان : .« .. أله قوٌم فقالوا»( يف النهاية : 2)
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ةِ   .الَخنِيفِ  الَمْذقَةُ : الشَّْربَةُ ِمن اللَّبَِن الَمْمُزوجِ ، َشبَّهَ لَْونََها بُطرَّ

ً  ، يَْخنِفُ  اْلبَِعيُر ، َخنَفَ و نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، أي ِمن َخاِرجٍ ، وكذلك النَّاقَةُ ، وهو  ُخفَّ يَِدِه إِلَى َوْحِشيَّهِ  (1) ِسيِرهِ ، َكِكتَاٍب : قَلََب في مَ  ِخنَافا

 قَْوُل األَْصَمِعّي.

ماِم ، البَِعيُر : َخنَفَ  أَو  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ أَيضاً ، قال : ومنه قَْوُل الشاعِر. لََوى أَْنفَهُ ِمن الّزِ

 الحرُبَ يف  َخَواِنفَ 
 أي تَْفعَُل ذلك من النََّشاِط ، وهو قَْوُل أَبي َوْجَزةَ ، َوَصْدُره :

ي  لــــــــِ تــــــــَ غــــــــح ُب تـــــــــَ ائــــــــِ جــــــــَ يــــــــُ  الــــــــنــــــــ  عــــــــِ ُت والــــــــح لــــــــح  قــــــــد قـــــــــُ

ًة      فــــــــــَ اصــــــــــــــــــــــــِ وحِم عــــــــــَ قــــــــــَ فَ اِبلــــــــــح َوانــــــــــِ رُبَ  خــــــــــَ  يف الــــــــــح

  
اَغانِيُّ : ويُْرَوى :  ِحيَحةُ.هذه هي وَ  ، قال :« نََواِهَق في البَُرى»قال الصَّ وايَةُ الصَّ  الّرِ

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هو ُسْرَعةُ قَْلِب يََديِ الفََرِس ، قال األَْعَشى : ِليٌن في أَْرَساِغِه ، : الَخَواِنفُ  أي أَو هو

تح  عـــــــــَ اَء ورَاجـــــــــَ جـــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــن ا ال هـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــَ ل رِجـــــــــح ـــــــــِ د تح ب  َأجـــــــــَ

ا      َداهــــــــــَ ــــــــــَ افــــــــــاً ي ــــــــــَ ن َرَدا  خــــــــــِ ريحَ َأجــــــــــح ا غــــــــــَ ــــــــــً ن ــــــــــِّ ي ــــــــــَ (2)ل
 

  
َدْيَها في أََحِد ِشقَّْيَها ِمن ، وقيل : هو إِمالَةُ يَ  الِخنَافِ  َومنه قَْوُل بائِعِ الدَّابَِّة : بَِرئُْت إِليَك ِمن أَو ُهَو إَِمالَةُ رأِْس الدَّابَِّة إِلَى فَاِرِسِه في َعْدِوِه ،

يََدهُ وَرأَْسهُ إذا أَْحَضَر ، َوقال غيُره : إذا أَْحَضَر ، وثَنَى َرأَْسهُ  (3) [الفرسُ ]في الَخْيِل : أَن يَثْنَِي  الِخنَافُ  النََّشاِط ، وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : ويكونُ 

 نََشاطاً ، وفيه بعُض الَمْيِل. (4)بيَِدَها وأَْنِفَها في السَّْيِر ، أي : تَْضِرُب بها  ْخنِفُ تَ  الدَّابَّةُ ، خنفتِ  ويََدْيِه في ِشّقٍ ، ويُقَال :

َماِم ِمن نََشاِطِه ، وكذا فََرسٌ  : َخنُوفٌ و ، َخانِفٌ  (5) َجَملٌ و  ، َخنَفَ  : إذا أََماَل أَْنفَهُ إلى فَاِرِسِه ، وقد َخنُوفٌ و ، َخاِنفٌ  يُِميُل َرأَْسهُ إلى الّزِ

ً  ، يَْخنِفُ  ً  ، تَْخنُِف ، َخنَفَتْ  َوقد ، َخنُوفٌ  ونَاقَةٌ  ، َخْنفا ً و ، ِخنَافا  تَْخنِفُ  قال أَبو عمٍرو : هي التي ، َكُكتٍُب ، ُخنُفٌ  ج : ، نَقَلَهُ ابُن ِسيَده ، ُخنُوفا

 ، قال ابُن ُمْقبٍِل : َخنُوفٌ و ، خانِفٌ  َدْت ، الواِحدُ ، أي تُِميلَُها إذا عَ  (6)بروعها 

هـــــــــمح  بـــــــــُ ائـــــــــِ قـــــــــَ وا كـــــــــانـــــــــتح حـــــــــَ لـــــــــُ مـــــــــَ تـــــــــَ  حـــــــــىت  إذا احـــــــــح

َة      ونــــــــــَ بــــــــــُ لــــــــــح َ
وقــــــــــيِّ واملــــــــــ لــــــــــُ ي  الســــــــــــــــــــــــ  اطــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــُ نـ  اخلــــــــــُ

  
 أَيضاً ، وقد تقدَّم َشاِهُدهُ. َخَوانِفُ  : الَخانِفِ  َجْمعُ وَ 

يِن : األُتُْرجَّ ، ونَْحَوهَ  َخنَفَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ّكِ كة ، َخنَفَةٌ  قََطعَهُ ، َواْلِقْطعَةُ ِمْنهُ  بالّسِ قال  ِباْلَكْسِر ، ، ِخْنفَةٌ  قال غيُره : الِقْطعَةُ منهو ، ُمَحرَّ

ُل أَْكثَُر. اَغانِيُّ : واألَوَّ  الصَّ

  ابُن ُدَرْيٍد.نَقَلَهُ  َضَربَْت َصْدَرَها بِيَِدَها ، إذا اْلَمْرأَةُ : َخنَفَتِ و

ّمِ  ، اْلُخنُوفُ و  عن ابِن َعبَّاٍد. اْلغَضُب ، : (7)بالضَّ

 َوتقدَّم َشاِهُده ِمن قَْوِل ابِن ُمْقبٍِل. َكُكتٍُب : اآلثَاُر ، ، الُخنُفُ و

  بِن َعْوٍف األَْزِدّيِ :َمْعُروٌف ، وأَْنَشَد ِلَحاِجزِ  ، َكَصْيقٍَل : َواٍد بِاْلِحَجاِز ، م َخْينَفٌ  : (8)قال ابُن ُدَرْيٍد و

وُد ُدوين وَ  اُ  الســـــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــَ ِت اجلـــــــــــــــِح َرضـــــــــــــــــــــــــــــَ  أعـــــــــــــــح

فُ وَ      نـــــــــــــَ يــــــــــــــح يـــــــــــــمُ  خـــــــــــــَ هـــــــــــــِ بـــــــــــــَ اد والـــــــــــــح َ نح ِشـــــــــــــِ  عـــــــــــــَ

  
ْرَف.  أَراَد البُْقعَةَ ، فَتََرَك الصَّ

ً  يُقَال : رأَْيتُه : الشَّاِمُخ بِأَْنِفِه ِكْبًرا ، اْلَخانِفُ و  بأَْنِفِه َعنِّي : إذا لََواهُ. َخنَفَ  َعنِّي بأَْنِفِه ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ويُقَال : َخانِفا
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يَِر ، هو ِمن نَ  َونَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، فقَاَل : ، لُوُط بُن يَْحيَى ، أَْخبَاِريٌّ ، ِشيعيٌّ ، تَاِلٌف ، َمتُْروٌك ، ِمْخنَفٍ  أَبُوو اْسٌم ، َكِمْنبٍَر : ، ِمْخنَفٌ و قَلَِة الّسِ

. يوان : تََرَكه ابُن ِحبَّاَن ، وَضعَفَهُ الدَّاَرقُْطنِيُّ  وقال الذَّهبِيُّ في الّدِ

تُه. بهذا الَمْعنَى لغَْيِر اللَّْيِث ، وما أَْدِري الِمْخنافَ  قال األَْزهِري : لم أَْسَمعْ  كاْلعَِقيِم ِمنَّا ، إِذا َضَرَب ، : ال يُْلقحُ  مْخنَافٌ  َجَملٌ و  ما ِصحَّ

 : ال يَْنُجُب علَى يَِدِه َما يَأْبُِرهُ ِمن النَّْخِل ، ِمْخنَافٌ  َرُجلٌ و

__________________ 
ِه.1)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : َسريح
 اب اء املهملة.« غري أحردا»( يف اللسان والصحاح : 2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 اللسان : هبما.( األصر والتهذيب ويف 4)
 حبذف الواو.« مجٌر خانفٌ »( يف القاموس : 5)
 .«قوله : بروعها ا هكذا يف النسخ»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلفتح.7)
 .355/  3( اجلمهرة 8)
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 نـََقَلُه الص اَغاين . ما يـَُعاجِلُُه ِمن الز رحِع او 
ْدِر أو الظَّْهِر ، اْلَخنَفُ  قال اللَّْيُث :و َكةً : اْنِهَضاُم أََحٍد َجانِبِي الصَّ  .أَْخنَفُ  وَظْهرٌ  ، أَْخنَفُ  َصْدرٌ  يُقال : ، ُمَحرَّ

، وَخْنعٍَة ، أي بِالفَاِء  فَةٍ َخنْ  هكذا في سائِر النَُّسخِ ، والذي في الَجْمَهَرةِ البن ُدَرْيٍد : َوَوقََع في ويُْكَسُر ، بالفَتْحِ ، ، َخْنفَةٍ  َوقََع في يُقَال :و

ٍل. ِمْنهُ ، *أْي : َما يُْستَْحيَا والعَْين :  فَظنَّ الُمَصنُِّف أَنَّه بالفَتْحِ والَكْسِر ، وهو َمَحلُّ تَأَمُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 ، لَيِّنَةُ اليََدْيِن في السَّْيِر. َخنُوفٌ  : ِمْخنَافٌ  : داٌء يأُْخذُ الَخْيَل في العَُضِد ، ونَاقَةٌ  الِخنَافُ  في الدَّابَِّة ، كالِخناِف ، وقيل : الُخنُوفَ 

ً أَ  هذه النَّاقَةَ ، (1)كْيف تَْحِلُب »ه قال ِلَحاِلِب نَاقٍَة : الَحْلُب بأَْربَعِ أََصابَِع ، ويَْستَِعيُن معها باإلْبَهاِم ، ومنه حديُث عبِد الملِك ، أَنَّ  الَخْنفُ وَ   َخْنفا

 .«؟، أَم َمْصًرا ، أَم فَْطًرا

حاحِ ، عن أَبي بكٍر : َجَمٌل ِخنِفَّى العُنُِق ، كِزِمكَّى : َشِديُده ، وقد تقدَّم ِمثْلُه في وَ   فَْليُْنَظْر. (2)« ج ن ف»رأَْيُت في هاِمش الّصِ

ُجُل ، افَ خَ  : [خوف] ً  ، يََخافُ  الرَّ ً و ، َخْوفا هكذا هو مضبُوٌط بالفَتْحِ ، وهو أَيضاً ُمْقتََضى ِسياقِِه ، والصَّحيُح أَنَّه بالَكْسِر ، وهو قَْوُل  َخْيفا

  ، ومنه قَْوُل الشاعِر :َوأَْصلُهُ : َمْخَوفَةٌ  ، َمَخافَةً و اللِّْحيَانِّيِ ، وهكذا َضبََطه بالَكْسِر ، وفيه َكالٌم يَأْتِي قَِريباً ،

تُ قـــــــــــد وَ  فـــــــــــح زِيـــــــــــُد  خـــــــــــِ جِي حـــــــــــىت  مـــــــــــا تـــــــــــَ افـــــــــــَ  خمـــــــــــََ

ِر      اقــــــــــِ اَرِة عــــــــــَ طــــــــــَ َ
ٍر يف ِذي املــــــــــ لــــــــــَ  َوعــــــــــِ (3)عــــــــــَ

 

  
 ، الِخيفُ  ، وقال غيُره : (4) (َواذُْكْر رَبََّك يف نَ ْفِسَك َتَضرُّعاً َوِخيَفةً ) وهذه عن اللِّْحيَاِنّيِ ، ومنه قَْولُه تعالَى : ، بالَكْسِر ، ِخيفَةً و

هكذا هو َمْضبُوٌط في سائِر  ، ِخيَفٌ  وَجْمعَُها َصاَرِت الواُو يَاًء ، الْنِكَساِر َما قَْبلََها ، ، ِخْوفَةً  وأَصلَُها : اْسماِن ، ال َمْصَدراِن ، الِخيفَةُ و

 اْلغَّيِ الُهَذِلّيِ :النَُّسخِ ، بَكْسٍر ففَتْحٍ ، والصَّواُب بالَكْسِر ، ومنه قَْوُل َصَخِر 

ٍة  ــــــــــــــــــَ  َزخــــــــــــــــــ  َدن  عــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ اَل تـ ــــــــــــــــــَ  ف

دًا و وَ      ِب َوجـــــــــح لـــــــــح قـــــــــَ ـــــــــح َر يف ال مـــــــــِ ـــــــــفـــــــــاُتضـــــــــــــــــــــــح ي (5)خـــــــــِ
 

  
، قال ابُن ِسيَده : وال أَْدِري كيف هذا ؛ ألَنَّ الَمَصاِدَر ال تُْجَمُع ِإالَّ قَِليالً ، قال : وعسى أَن يكون  ِخيفَةٍ  هكذا أَْنَشَدهُ اللِّْحيَانِيُّ ، وَجعَلَهُ َجْمعَ 

 هذا ِمَن الَمَصاِدِر التي قد ُجِمعَْت ، فيَِصحُّ قَْوُل اللِّْحيَانِّيِ.

ً  ، يََخافُ  ، َخافَ  قال اللَّْيُث : ؛ ألَنَّهُ على بِنَاِء َعِمَل يَْعَمُل ، فاْستَثْقَلُوا الواَو ، فأَْلقُْوها ، وفيها ثاَلثةُ  يََخافُ  فاً في، وإِنََّما صارِت الواُو أَلِ  َخْوفا

ْوَت.  ْوُت َوُربََّما أَْلقَوا الَحْرَف بَصْرفَِها ، وأَْبقَوا ِمْنَها الصَّ ْرُف ، والصَّ هُ يَْخَوُف ، باْلَواِو ، وكان َحدُّ  يَخافُ  وقالُوا :]أَْشيَاَء ، الَحْذُف ، والصَّ

، بالَواِو مكسوَرةً ، فأَْلقَُوا الواَو بَصْرفَِها ،  َخِوفَ  ، وكان َحدُّه خافَ  َمْنُصوبةً ، فأَْلقَُوا الواَو َواْعتََمَد الصوت على َصْرِف الواِو ، وقالوا :

ْوَت ، واعتمد الصوتُ   َها أَِلفاً لَيِّنَةً.فَتَْحِة الخاِء ، فصاَر َمعَ  (6)علَى  [.وأَْبقَُوا الصَّ

ا قَْوُل الشاعِر :وَ   أَمَّ

تح أَ  عـــــــــــَ فـــــــــــ  لـــــــــــَ ـــــــــــَ اِز تـ جـــــــــــَ تـــــــــــًا اب ـــــــــــِح يـــــــــــح ـــــــــــَ ُر بـ جـــــــــــُ  هتـــــــــــَح

ِه      ـــــــــــــِ وحفُ ب رُهح  اخلـــــــــــــَح ـــــــــــــِ ـــــــــــــَت زَائ َداُء أَمح أَن  ؟واأَلعـــــــــــــح
  

 ، فأَنََّث لذلك. بالَخْوِف الَمَخافَةَ  إِنََّما أَرادَ وَ 

فٌ  وُهمْ  ، بفَتْحِ الخاِء ، َخفْ  ، واألَْمُر منه َخائِفٌ  فهو فَِزعَ  أي : حاحِ : ، َكُسكٍَّر ، وقِنٍَّب ، ِخيَّفٌ و ُخوَّ فٌ  َوالذي في الّصِ ، ِمثُْل  ُخيَّفٌ و ، ُخوَّ

اَغانِيُّ : وِمن ٍر ، ِقَراَءةُ ابِن َمْسعُوٍد  ُخيَّفٍ  قِنٍَّب ، َذَكَره صاِحُب اللَِّساِن ، قال الصَّ ً  إِالَّ  يَْدُخلُوَها أَنْ  عنههللارضي، كُسّكِ ، قال  (7) ُخيَّفا

 الِكَسائِيُّ : َما كان ِمن بَنَاِت الَواِو ِمن َذَواِت الثَّالثِة فإِنَّهُ يُْجَمُع علَى فُعَِّل ، وفيه

__________________ 
َ  )*( وردت ابلكويتية : ) َتحح  (.ُيسح
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 حتلبها. ويف النهاية : كيف« أحتلب»( عن اللسان وابألصر 1)
 خطب.« ج ز ف»( ابألصر 2)
بذي « مطارة»واملثبت عن الديوان. ويف معجم البلدان « بذي املطارة»وابألصـــر  68( البيت للنابغة الذبياين ديوانه صـــنعة ابن الســـكيت ص 3)

 مطارة.
 .205( سورة األعراف اآية 4)
 .«وجداً »بد  « غيظاً »ويرو   74/  2( ديوان اهلذليا 5)
الواو منصوبة ا « لوف»وكان حده : « لاف»ألصر ويف الكالم قل  واضطراب والعبارة يف التهذيب : وأبقوا منه الصوت. وقالوا : ( كذا اب6)

الواو مكســورة فبلقوا الواو بصــرفها وأبقوا الصــوت ا فاعتمد « خوف»فبلقوا الواو واعتمد الصــوُت عل  صــرف الواو. وقالوا : خاف ا وكان حده 
 تحة اخلاء فصار معها ألفاً لّينة.الصوت عل  ف

 .114( سورة البقرة اآية 7)
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َصنِِّف ُقُصوٌر ال َلحَف . َخوحفٌ و  ا (1) ُخي فٌ وَ  ا َخاِئفٌ  َثالثُة َأوحُجٍه : يـَُقا  :
ُ
 ا وحنُو ذلك كذِلَك ا ففي ِسَياِ  ِعَباَرِة امل

َعَذابَهُ ، وَطاِمِعيَن  َخائِِفينَ  ، أي : اْعبُُدوه (2) (َخْوفاً َوَطَمعاً )َومنه قولُه تعالَى :  أَو هِذه اْسٌم ِلْلَجْمعِ ، ، َخائِفُونَ  : َخْوفٌ  قال غيُره : قَْومٌ و

 في ثََوابِِه.

. (3) (اخْلَْوِف َواجْلُوعِ ) ٍء ِمنَ لَنَْبلَُونَُّكْم بَِشيْ وَ  قَْولُه تعالَى : أَيضاً : القَتُْل ، قِيَل : وِمْنهُ  اْلَخْوفُ و  ، هكذا فَسََّرهُ اللِّْحيَانِيُّ

َوِإذا جاَءُهْم َأْمر  ِمَن اْْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف )، وكذلك قَْولُهُ تعالَى :  (4) اْلَخْوفُ  فَإِذا جاءَ  قَْولُه تعالَى : اْلِقتَاُل ، وِمْنهُ  أَيضاً : الَخْوفُ و
. (5) (َأذاُعوا ِبهِ   ، هكذا فَسََّره اللِّْحيَاِنيُّ

ٌ  قَْولُه تَعالَى : اْلِعْلُم ، وِمْنهُ  أَيضاً : الَخْوفُ و ً  خافَتْ  َوإِِن اْمَرأَة ً  خافَ  فََمنْ  كذا قَْولُه تعالى :و (6) ِمْن بَْعِلها نُُشوزاً أَْو إِْعراضا  ِمْن ُموٍص َجنَفا

. (7) (َأْو ِإْْثاً )  ، هكذا فَسََّره اللِّْحيَانِيُّ

لُغَةٌ في اْلَحْوِف  ،ثم يُْجعَُل على تِْلَك السُّيُوِر َشْذٌر ، تَْلبَُسه الجاِريَةُ ، الثَّالثَةُ عن ُكَراعٍ  أَْمثَال السُّيُورِ  منه أَِديٌم أَْحَمُر ، يُقَدُّ  : الَخْوفُ و

 َوهي أَْولَى ، كما في اللَِّساِن. بِاْلُمْهَملَِة ،

، فقَاَل : يَْصلُح أَْن يكوَن فاعالً َذَهبَْت َعْينُهُ ، ويْصلُُح أَْن يكوَن فَِعالً ، قال :  َخافٍ  ، قال ِسيبََوْيه : سأَْلُت الَخِليَل عن َخائِفٌ  : َخافٌ  َرُجلٌ و

حاحِ : وُربََّما قالُوا : َرُجلٌ  ْهَت ، فتَْحِقيُرهُ بالَواِو ، وفي الّصِ  َجاُءوا به على فَِعٍل ، ِمثْل ، اْلَخْوفِ  َشِديدُ  : أي : خافٌ  وعلَى أّيِ الَوْجَهْيِن وجَّ

ْوِت.  فَِرٍق ، وفَِزعٍ ، كما قَالُوا : َرُجٌل َصاٌت : أي َشِديُد الصَّ

الَّ َوهكذا فَسََّر األَْخفَُش قَْوَل أَبي ذَُؤْيٍب اآلتِي ، وقيل : فَْرَوةٌ يَْلبَُسَها الذي يَْدُخُل في بُيُوِت النَّْحِل ، ِلئَ  : ُجبَّةٌ ِمن أََدم ، يَْلبَُسَها اْلعَسَّاُل ، اْلَخافَةُ و

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ألَبِي ذَُؤْيٍب : يُْشتَاُر فِيها اْلعََسُل ، منه َضيِّقَةُ األَْعلَى ، َواِسعَةُ األَسفَِل ، أَو َخِريَطةٌ  تَْلَسعَهُ ،

رَت  ةً َ َبــــــــــــــــ  افــــــــــــــــَ اٌب  خــــــــــــــــَ ا ِمســــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــهــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــِ

يـــــــــِ       دًا ِبشـــــــــــــــــــــــِ رَتِي َمســـــــــــــــــــــــَ قـــــــــح َح يــــــــــَ بـــــــــَ َبصـــــــــــــــــــــــح (8)فـــــــــَ
 

  
 نَقَلَهُ السُّكَِّريُّ ، في َشْرحِ قَْوِل أَبي ذَُؤْيٍب. ُسْفَرةٌ َكاْلَخِريَطِة ُمَصعََّدةٌ ، قد ُرِفَع َرأُْسَها ِلْلعََسِل ،أَو 

ّي : َعْينُ  َخِريَطةٌ ِمن أََدٍم َمْنقُوَشةٌ  الَخافَةَ  نَّ ، أي : ُمْختَِلفُون ، ألَ  أَْخيَافٌ  ، عند أَبي َعلّيٍ ياٌء ، َمأُْخوذةٌ ِمن قَْوِلِهم : النَّاسُ  َخافَةٍ  قال ابُن بَّرِ

 .«خ ي ف» (9)في فِْعِل  اْلخافةَ  بأَْنواع ُمْختَِلفٍَة ِمن النَّْقِش ، فعلَى هذا كان يَْنبَِغي أَن يَْذُكرَ 

ً  أي : كان أََشدَّ  ، باْلَخْوفِ  َغلَْبتُهُ  أَقُولُهُ : َكقُْلتُهُ  ، أَُخوفُهُ  ، ُخْفتُهو . ُمَخاَوفَةً  منه ، وقد َخاَوفَهُ  َخْوفا  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 قاِطعَُها ، يُخافُ  ، وإِنََّما تُِخيفُ  ، ألَنَّ الطََّريَق الَ  ُمِخيفٌ  َوَجعٌ  يُقَال :و ُمِخيفٌ  َوال يُقَال : فِيِه ، يَُخافُ  إذا كان : َمُخوفٌ  َطِريقٌ  يُقَال : هذاو

ّكيتِ نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ   الَوَجَع. بالُمِخيفِ  الطَِّريَق ، وذَكر هذا الَوْجهَ الذي َذَكَره الَجْوَهِريُّ ، وَخصَّ  (10) بالَمُخوفِ  ، وهكذا َخصَّ ابُن الّسِ

 َمن َرآهُ. يُِخيفُ  : ُمِخيفٌ و َمُخوفٌ  النَّاُس ، َوَوَجعٌ  يََخافُهُ  : ُمِخيفٌ و ، َمُخوفٌ  قال غيُره : َطِريقٌ وَ 

، أي اْحتَِرُسَوا منها ، فإِذا َظَهَر « تُِخيفَُكمْ  اْلَهَوامَّ قَْبَل أَنْ  أَِخيفُوا»، وفي آَخَر : « هللا تَعَالَى أََخافَهُ  أَْهَل اْلَمِدينَةِ  أََخافَ  َمنْ »يِث : في الَحدِ وَ 

ْت منكم. الَخْوفِ  ، واْحِملُوَها علَى تَخافُُكم ٌء فَاْقتُلُوه ، الَمْعنَى اْجعَلُوهامنها َشيْ   منكم ؛ ألَنََّها إذا أََراَدتُْكم َوَرأَتُْكم تَْقتُلُونَها فَرَّ

 َمن َرآهُ ، أي : يُْفِزُعه ، قال ُطَرْيٌح الثَّقَفيُّ : يُِخيفُ  الذي : األََسدُ  اْلُمِخيفُ و

ٌص  يـــــــــــــــــــــــــفُ ُوقـــــــــــــــــــــــــُ افُ وال  ختـــــــــــــــــــــــــُِ  ختـــــــــــــــــــــــــََ

طــــــــــــــِ      ن  حــــــــــــــَ ُدورِهــــــــــــــِ ٌر ِلصــــــــــــــــــــــــــــُ زَابــــــــــــــِ (11)يــــــــــــــُم هــــــــــــــَ
 

  
 ، إذا كان يُْخَشى أَْن يَقَع ُهَو. َمُخوفٌ  َوقال اللِّْحيَانِيُّ : َحائِطٌ  أَْن يَقََع َعلَْيَك ، ِخْفتَ  . إَِذاُمِخيفٌ  َحائِطٌ و
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__________________ 
 ( يف التهذيب : خائف وُخي ٌف وِخي ٌف وُخو ٌف.1)
 .56( سورة األعراف اآية 2)
 .155البقرة اآية ( سورة 3)
 .19( سورة األحزاب اآية 4)
 .83( سورة النساِء اآية 5)
 .128( سورة النساِء اآية 6)
 .182( سورة البقرة اآية 7)
 .«فبضح  يقرتي»برواية :  87/  1( ديوان اهلذليا 8)
 ( يف اللسان : فصر.9)
 .«ابخلوف»( عن اللسان وابألصر 10)
 .«قوله : وقص هكذا يف األصر ا ومل يوجد ابملواد الجي أبيدينا»املطبوعة املصرية : ( هبامش 11)
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فَهُ و ً  ، َخوَّ  .أََخافَهُ  : تَْخِويفا

فَهُ  أَو فَه ، وقال ابُن ِسيَده ، الَخْوفَ  وقيل : إذا َجعََل فيه النَّاسُ  يََخافُهُ  َصيََّرهُ بَِحالٍ  : َخوَّ ا )، َومنه قَْولُه تعالَى :  هيَخافُونَ  : َجعََل الناسَ  َخوَّ ِإَّنَّ
فُُكم ، أي : (1) (ذِلُكُم الشَّْيطاُن ُُيَوُِّف َأْولِياَءهُ   أَْوِلياَءهُ ، وقال ثَْعلٌَب : أي تَخافُونَ  فاَل تََخافُوه ، كما في العُباِب ، وقيل : يَْجعَلُُكم يَُخّوِ

فُكم ِل.بأَْوِليَائِِه ، قال ابُن ِسيَده : وأََراهُ  يَُخّوِ   تَْسِهيالً ِلْلَمْعنَى األَوَّ

فَ و . ، َخافَهُ  َعلَيه َشْيئاً : تََخوَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

فَ و اُء :َوأََخَذ ِمن أَْطَرافِِه ، وهو َمجاٌز ، كما في األَساِس ، وفي اللَِّساِن : تَنَقََّصهُ ِمن َحافَاتِِه ، قال  َء : تَنَقََّصهُ ،الشَّيْ  تََخوَّ قَْولُه  ومنه الفَرَّ

، وقال األَْزَهِريُّ : معنَى  (3)، قال : فهذا الذي َسِمْعتُه ِمن العََرِب ، وقد أَتَى التَّْفِسيُر بالحاِء  (2) (َأْو َيَُْخَذُهْم َعلى خَتَوُّف  )تعالَى : 

 ل ابُن فَاِرٍس : إِنَّهُ ِمن باِب اإِلْبَداِل ، وأَْصلُه النُّوُن ، وأَْنَشَد :التَّنَقُِّص أَن يَْنقَُصهم في أَْبَدانِهم وأَْمَواِلِهْم وثَِماِرِهم ، وقا

و فَ  رِداً  ختـــــــــــَ كـــــــــــًا قـــــــــــَ هـــــــــــا لمـــــــــــِ نـــــــــــح ريحُ مـــــــــــِ  الســـــــــــــــــــــــــ 

ا      مــــــــَ و فَ كــــــــَ ُن  ختــــــــََ فــــــــَ ِة الســــــــــــــــــــــ  عــــــــَ ــــــــح بـ ــــــــ  وَد الــــــــنـ (4)عــــــــُ
 

  
اُج : ويُجوُز أَْن يَُكوَن َمْعنَاهُ : أَو يأُْخَذهم بعَد أَن وَ  جَّ ْعَر المذكوَر ، وإلى هذا  فتََخافُ  يُخيفَهم ، بأَْن يُْهِلَك قَْريَةً قال الزَّ التي تَليَها ، وأَْنَشَد الّشِ

َمْخَشِريُّ في األََساِس ، وهو َمَجاٌز.  الَمْعنَى َجنََح الزَّ

  هذه الَحديَدةُ َخَشَب الِقِسّيِ.في اللَِّساِن : السَّفَُن : الَحديدةُ التي تُْبَرُد بها الِقسيُّ ، أي : تَنَقََّص ، كما تأْكلُ وَ 

اغاوَ  اُج ، واألَْزَهِريُّ ، البِن ُمْقبِِل ، قال الصَّ جَّ ِة ، وَرَواهُ الزَّ مَّ ْعَر ِلِذي الرُّ نِيُّ : وليس لَُهَما وَرَوى صاِحُب قد َرَوى الَجْوَهِريُّ هذا الّشِ

اٍد الّراويَةِ ـ  األََغانِي قلُت : وَعزاهُ البَْيَضاِويُّ في تَْفِسيِره  .(5)ِن ُمَزاِحٍم الثَُّماِلّيِ ، ويُْرَوى لعبِد هللا بِن العَْجالِن النَّْهِدّي أَنُّه البْ ـ  في تَْرَجَمِة َحمَّ

 إلى أَبي َكبِيٍر الُهَذِلّيِ ، َولم أَِجْد في ديواِن ِشْعِر ُهَذْيٍل له قصيدةً على هذا الرِوّيِ.

 ، َكَسَحاٍب : نَاِحيَةٌ بِنَْيَسابُوَر. َخَوافٌ و

تَُهْم ، أي : َخَوافَُهمْ  َسِمعَ  يُقَال :و . َضجَّ  نَقَلَهُ الصاَغانِيُّ

 * ومّما يستدرُك َعلَيه :

فَهُ  ً  إِيَّاهُ  أََخافَهُ و ، َخافَهُ  : تََخوَّ فٌ  ، َكِكتَاٍب ، عن اللِّْحيَانِّيِ ، وثَْغرٌ  إَِخافا ُء ِمْن قِبَِلِه يَِجي الَخْوفُ  منه ، وقيل : إذا كان يَُخافُ  : ُمِخيفٌ و ، ُمتََخوَّ

اِح : َخائِفٌ  ِمَن الَمَجاِز : َطِريقٌ وَ  منه : الَخْوفُ  الثَّْغُر : أَْفَزَع ، وَدَخلَ  أَخافَ و ، ِرمَّ جاُج : وقَْوُل الّطِ  : قال الزَّ

 (6) َخاِئفِ ُيَصابُوَن يف َفجٍّ ِمَن اأَلرحِض 
 ْعنَى َمْفعُوٍل.هو فاعٌل في مَ 

ْفنَا حكى اللِّْحيَانِيُّ :وَ   .نََخافَ  ، أي َرقِّْق لنا القُرآَن والَحِديَث حتَّى َخّوِ

افُ وَ  َي بِذلك. الَخوَّ  ، كَشدَّاٍد : طائٌِر أَْسَوُد ، قال ابُن ِسيَده : ال أَْدِري ِلَم ُسّمِ

ْرعِ  َخافَةِ  مثل اْلُمْؤِمِن َكَمثَلِ »: العَْيبَةُ ، وفي الحديِث :  اْلَخافَةُ وَ  وا اْلَخافَةُ  قيل : .«الزَّ يَْت بذِلك ألَنََّها ِوقَايَةٌ له ، والّرِ يَةُ : ِوَعاُء الَحّبِ ، ُسّمِ

 بالِميِم.

 : نَاِحيَةٌ بعَُماَن ، هكذا َذَكُروا ، والصَّواُب باْلَحاِء. الَخْوفُ وَ 

 !.عليكَ  أَْخَوفَنِي ماوَ 

 .(7)عليُكْم كَذا  أََخافُ  ما أَْخَوفُ وَ 

 .الَمَخاِوفُ  (8)أَْدَرَكتْهُ وَ 
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فَهوَ  َمهُ  تََخوَّ  ، وهو َمَجاٌز. (9)َحقَّهُ : تََهضَّ

__________________ 
 .175( سورة آ  عمران اآية 1)
 .47( سورة النحر اآية 2)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : ابخلاء.3)
فيها خمتلف األقوا  يف تنســيبه. وســيبيت الشــارح عل   594/  7( نســب يف اللســان والتهذيب البن مقبر وقير لغريه وانظر حاشــية التهذيب 4)

 بع  منها.
 .«اهلندي»طبوعة الكويتية وابألصر ( عن امل5)
 ( ديوانه وصدره فيه :6)

 لكن أحّن يومي شهيداً وعصبةً وَ 
 يف اللسان : سعيداً بعصمٍة.وَ 

 .«كذا»بد  « ضعف اإلميان»( يف األساس : 7)
 واملثبت عن األساس.« وأو  كتبه املخاوف»( ابألصر 8)
 .«أهضمه»( عن األساس وابألصر 9)
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فَهُ  : التَّنَقُُّص ، يُقَال : التَّْخِويفُ و فَ و ، َخوَّ  منه ، َوَرَوى أَبو ُعبَْيٍد بَْيَت َطَرفَةَ : َخوَّ

ٍر وَ  امــــــــــــــــــِ و فَ جــــــــــــــــــَ ِه  خــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــبــــــــــــــــــِ نح نــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــِ

يــــــــــحح      فــــــــــِ اًل والســــــــــــــــــــــــ  لــــــــــ   ُأصــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــَ مــــــــــُ ُر الــــــــــح  َزجــــــــــح

  
َع ِمن نَيبِهِ » َغْيُره :يَْعنِي إِنَّه نَقََصها ما يُْنَحُر في الَمْيِسِر منها ، وَرَوى   .«، وَرواهُ أَبو إِْسَحاَق : ِمن نَْبتِهِ « َخوَّ

فَ وَ   َغنََمهُ : أَْرَسلََها قِْطعةً ِقْطعَةً. َخوَّ

ينِ  َخافُ وَ  قاهرةِ ، ثم نََزَح عنها ، ثم ، ُصوفيٌّ ، ِمن أَتْبَاعِ الشيخِ يُوسَف العََجِمّيِ ، كان بال الَخافيُّ  : قَْريَةٌ بالعََجِم ، ومنها الشيُخ َزْيُن الّدِ

 ومعه َجْمٌع ِمن أَتْبَاِعِه ، كذا في التَّْبِصيِر. 823قَِدَمها سنة 

لَبَانِيّ  الَخَوافيُّ  ، ويُقَال : الَخافيُّ  قلُت : وهو أَبو بَْكِر بِن محمِد بِن علّيٍ  َهاُب أَحمُد بُن علّيٍ الزَّ ْيِن الشَّريِشي ، وعنه الّشِ  ، أََخَذ عن الزَّ

. ْميَاِطيُّ  الّدِ

عن ابِن َعبَّاٍد ، وفي اللَِّساِن : هو َحِشيٌش يَْنبُُت في الَجبَِل ، وليس له َوَرٌق ، َويَُطوُل حتى يكوَن أَْطَوَل ِمن  : نَْبٌت َجبَِليٌّ ، الَخْيفَانُ  : [خيف]

ْفِل  َرةِ ِزيادةَ األَِلِف والنُّوِن ، وألَنَّه ، وَجعَلَهُ ُكَراٌع فَْيعاالً ، قال ابُن ِسيَده : وليس بقَِوّيٍ ، لَكثْ  (1)ِذَراعٍ ُصعُداً ، وله َسنَِمةٌ ُصبَْيعَاُء بَْيضاُء الّسِ

 .«خ ف ن»ليس في الَكالِم 

 ِمن الناِس. قَالَهُ ابُن َعبَّاٍد. َخْيفانًا يقاُل : رأَْيتُ  ِمن النَّاِس ، (2) الَكثَْرةُ   :الَخْيفَانُ و

َواُب : َجنَاَحاهُ هك اْلَجَراُد قَْبَل أَْن يَْستَِوَي َجنَاَحاَها ،  :الَخْيفَانُ  قال اللَّْيُث :و ا ِعبَاَرةُ اللَّْيِث  (3)ذا في النُّْسخِ ، والصَّ ِميِر ، وأَمَّ ، بتَْذِكيِر الضَّ

ِميِر إِليها ُمَؤنَّثَا ، فإِنََّها َساِلَمةٌ ِمن الغَلَِط ، فإِنَّهُ قال : الواحَدةُ  يَاٌض وُصْفَرةٌ ،أَو إذا َصاَرْت فيه خُطوٌط ُمْختَِلفَةٌ بَ  الَجَراَدةُ ، فلَِزَم ِإْرَجاُع الضَّ

ْيَحانِيُّ : َجَرادٌ  َخْيفَانَةٌ  : أَو إذا اْنَسلََخ ِمن لَْونِِه األَّوِل اأْلَْسَوِد أَو  : اْختَلَفَْت فيه األَْلواُن ، والَجَراُد َحينَئٍذ أَْطيَُر ما يَُكوُن ، َخْيفَانٌ  ، وقال اللِّ

أَو  ، الَخْيفَانُ   األَْصَمِعيُّ ، وقال أَبو حاتٍم : إذا بََدْت في لَْونِِه األَْحَمِر ُصْفَرةٌ ، وبَِقَي بعُض اْلُحَمَرةِ ، فهوقالَهُ  اأْلَْصفَِر ، وَصاَر إلى اْلُحْمَرةِ 

َل ، أَقَلَّ َصْبًرا َعلَى األَْرِض منها إذا  نَقَلَهُ أبو حاتٍم عن بَْعِض العََرِب ، قال أَبو َخْيرةَ : ال يَُكونُ  َمَهاِزيلَُها اْلُحْمُر التي ِمن نِتَاجِ َعاٍم أَوَّ

 ، ثم يَُشبَّه بها الفََرُس في َخفَّتَها وُطُموِرها ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : َخْيفَانَةً  َصاَرتْ 

ُب يف الـــــــــــــــــــر وحِع وَ  ةً أَرحكـــــــــــــــــــَ انـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح يـ  خـــــــــــــــــــَ

رح      َتشـــــــــــــــــــــــِ نــــــــــح ٌف مـــــــــُ عـــــــــَ ا ســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ هـــــــــَ ا َوجـــــــــح  َكســـــــــــــــــــــــَ

  
اَغانِيُّ ، وقال أَبو نَْصٍر :هكذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ،   ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : بالَخْيفَانِ  العََرُب تَُشبِّهُ الَخْيلَ  والصَّ

ُب يف الـــــــــــــــــــر وحِع وَ  ةً أَرحكـــــــــــــــــــَ انـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح يـ  خـــــــــــــــــــَ

رّ      طـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ا ُمســـــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــَ فـــــــــــــَ لـــــــــــــح ٌب خـــــــــــــَ ا َذنـــــــــــــَ  هلـــــــــــــََ

  
 قال َعْنتََرةُ :وَ 

جِي  كــــــــــ  ُر شــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــِ َدوحُت حتــــــــــَح غــــــــــَ ــــــــــَ ةً فـ ــــــــــَ ان فــــــــــَ ــــــــــح يـ  خــــــــــَ

رحُط اجلــــــــــــــــِح      ضُ مــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح يــــــــــــــــٌم أَتـ ا متــــــــــــــــَِ  رَاِء هلــــــــــــــــََ

  
حاح :و : النَّاِحيَةُ ، اْلَخْيفُ و ْرعِ ، : الَخْيفُ  في الّصِ هكذا قَالَهُ  أَو نَاِحيَةُ الضَّْرعِ ، أو ِجْلَدةُ َضْرعِ النَّاقَِة ، ، َخْيفاءُ  َومنه : نَاقَةٌ  ِجْلُد الضَّ

 بَْعَضُهم.

 ، كما سيأْتِي. أَْخيَفُ  َومنهُ بَِعيرٌ  اْلبَِعيِر ،وَعاُء قَِضيِب  أَيضاً : الَخْيفُ و

َي َمْسِجدُ  َما اْنَحَدَر عن ِغلَِظ اْلَجبَِل ، واْرتَفََع عن َمِسيِل اْلَماِء ، : الَخْيفُ و وُكلُّ ُهبُوٍط  بِِمنًى ، الَخْيفِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال : ومنه ُسّمِ

 .َخْيفٌ  واْرتِقَاٍء في َسْفحِ َجبٍَل :

ةٌ بَْيضاُء في اْلَجبَِل اأْلَْسَوِد الِذي َخْلَف أَبي قُبَْيٍس ، : الَخْيفُ و َي َمْسِجدُ  قيل : ُغرَّ نَاِحيَةٌ ِمن  ، أي : َخْيفٌ  أَو ألَنََّها بِِمنَى ، اْلَخْيفِ  وبَِها ُسّمِ

ـ  هكذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : ألَنَّه أَو ألَنََّها في َسْفحِ َجبٍَل ، الَجْوَهِريُّ ، أَو الْنِحَداِرِه عن الِغلَِظ ، واْرتِفَاِعه عن الَمِسيِل ، كما قالَهُ  ِمنًى ،

 في َسْفحِ َجبَِل ِمنًى.ـ  أي الَمْسِجدُ 
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 : د ، قُْرَب ُعْسفَاَن. (4) َساّلمٍ  َخْيفُ و

 أَْسفََل منه أَيضا. رَ موضع آخ ِذي اْلقَْبِر : َخْيفُ و أَْسفََل منه ، بَلٌَد آَخرُ  النَّعَِم : َخْيفُ و

__________________ 
 .«السفلة»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : والكثرية.2)
 ( يف اللسان : أجنحته ا ابعتبار اجلمض.3)
 ( األصر وايقوت ا ونقر عن الرشيد سالم ابلتخفيف.4)
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َي به ؛ ألَنَّه في َسْفحِ الَجبَِل. : ع (1) اْلَجبَلِ  َخْيفُ و  آَخُر ، كلُّ ذلك ُسّمِ

ُجلُ  أََخافَ و  كما في الُمْحَكِم ، وهو علَى األَْصِل. ، كأَْخيَفَ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ِمنًى فَنََزلَهُ ، َخْيف إلى أْي أَتَى ، إَخافَةً  الرَّ

 نَى : إذا أَتَى ِمنًى.ِمنًى ، كاْمتَ  َخْيفَ  أَتَى : اْختَافَ  قال يُونُس :و

 قَالَهُ ابُن َعبّاد. ، اْلَخْيفَ  السَّْيُل اْلقَْوَم : أَْنَزلَُهمْ  أَخافَ و

يُن ، اْلَخْيفَةُ  قال أَبو عمٍرو :و ّكِ ِميُض. : الّسِ  َوهي الرَّ

اَغانِيُّ : فإِن اْشتُقَّْت من الَخْوِف ، فَمْوِضُع ِذْكِرها هكذا ذَكره ابُن َعبَّاٍد في هذا التَّْركيِب ، قال  َعِريُن اأْلََسِد ، : الَخْيفَةُ و  .«خ وف»الصَّ

َكةً ، في اْلفََرِس وغيِرِه : ُزْرقَةُ إِْحَدى اْلعَْينَْيِن وَسَواُد اأْلُْخَرى ، اْلَخيَفُ و ٍء إِْحَدى ، وكذلك هو ِمن ُكّلِ َشي َخْيفاءُ  ، ونَاقَةٌ  أَْخيَفُ  َجَملٌ  ، ُمَحرَّ

في و فقَاَل : َسْوداَء َكْحالَء ، ِه َزْرقاُء واألُْخَرى َسْوداُء ، وفي الَجْمَهِرةِ : واألُْخَرى َكْحالُء ، بََدل َسْوَداَء ، َوَجَمَع بينهما في اللَِّساِن ،َعْينَيْ 

 .«بَنِي تَْيمٍ  أَْخيَفُ »:  عنههللارضيالحديِث ، في ِصفَِة أَبي بكٍر 

بِِل : سَ  الَخْيفُ و  : (2)، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوقال اْلفَْقعَِسيُّ  الَخيَفِ  بالَمْعنَيَْين ، بَيِّنَا ، أَْخيَفُ  ، َوَجَملٌ  َخْيفَاءُ  نَاقَةٌ  يُقَال : عَةُ الثَّْيِل ،في اإْلِ

ِذاي   لـــــــــــــــــح ٍة جـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــَ دح ا َذاكـــــــــــــــــِ و   هلـــــــــــــــــََ  صـــــــــــــــــــــــــــــــَ

فَ      ــــــــــــــَ ي ا  َأخــــــــــــــح ــــــــــــــ  ي فــــــــــــــِ ُه صــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ــــــــــــــتح أُم  كــــــــــــــان

  
ْرعِ ، ِمن النُّوِق : اْلَخيْفاءُ  أَو هكذا في النَُّسخِ ،  حتى تَْخلَُو ِمن اللَّبَِن ، َوتَْستَْرِخَي ، َخْيفَاءَ  اْلواِسعَةُ ِجْلِدِه ، أو ال تَُكونُ  قيل :و اْلَواِسعَةُ الضَّ

ْرُع ، فَِة الغَاِلبَِة َغلَبَةَ االْسِم ، كقَْوِله  نَاِدَرةٌ  ، َخْيفَاَواتٌ  ج : والصَّواُب : يَْخلَُو ويَْستَْرِخَي ، أي : الضَّ ، ألَنَّ فَْعالواِت إِنََّما هي ِلالسِم ، أو ِللصَّ

 .«لَْيَس في الَخْضَراَواِت َصَدقَةٌ »:  وسلمعليههللاصلى

. ، ُخوفٌ و ، ِخيفٌ  : اأْلَْخيَفِ  َجْمعُ و ّمِ  بالَكْسِر والضَّ

اَغانِيُّ : في أَْشَكاِلهم ، وَهْيآتِِهم ، وفي اللَِّساِن : ِلفُوَن ،، أي ُمْختَ  أَْخيَافٌ  ُهم ِمن الَمَجاِز :و : الضُّروُب  األَْخيَافُ  كما في األََساِس ، َزاَد الصَّ

 الُمْختَِلفةُ في األَْخالِق َواألَْشَكاِل.

ُهْم َواِحَدةٌ واآْلبَاُء َشتَّى ، إِذا كانَتْ  ، أَْخيَافٌ  إِْخَوةٌ  يُقَال :و ، إذا كانوا ال يَْستَُووَن ، َوهو َمَجاٌز ، قال « أَْخيَافٌ  النَّاسُ »قَْولُُهم :  َومنه أُمُّ

 الشَّاِعُر :

اُس  افٌ الـــــــــــنـــــــــــ  يـــــــــــَ مح  َأخـــــــــــح يـــــــــــَ ىت  يف الشـــــــــــــــــــــــــِّ  وشـــــــــــــــــــــــــَ

ُت اأَلَدمح و      ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ ه بـ عـــــــــــــــُ مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــم  ـــــــــــــــَح ـــــــــــــــ  ل  كـــــــــــــــُ

  
 نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد.معنى بَْيت األََدم ، أي : أَِديُم األَْرِض يَْجَمعُهم ، كلُّ ذلك وَ 

 َوكذلك َخيََّم. نََزَل َمْنِزالً ، إِذا ، َخيَّفَ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 نََكَص. إذا َعِن اْلِقتَاِل : َخيَّفَ و قال :

َع ، ُخيِّفَ  قال اللَّْيُث :و ّمِ ، تَْخيِيفاً ُوّزِ  وهو َمجاٌز.الماُل ،  ُخيِّفَ  َونَصُّ األََساِس : اأْلْمُر بَْينَهم ، بِالضَّ

ثَِة بَْيَن اأْلَْسنَاِن : ُخيِّفَ و قَْت ، أي ُعُموُر اللِّ بِّّي : تَفَرَّ  قَالَهُ اللَّْيُث ، وهو َمَجاٌز ، وقول َربِيعَةَ بِن َمْقُروٍم الضَّ

ُه وَ  لــــــــــــــــُ ــــــــــــــــ  بـ قــــــــــــــــَ اًب مــــــــــــــــُ ذح بــــــــــــــــًا عــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِّ  اَبرِدًا طــــــــــــــــَ

فـــــــــــاً      يـــــــــــ  وَدا خمـــــــــــَُ هـــــــــــُ ِم َمشـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــح ُه ابلـــــــــــظـــــــــــ  تـــــــــــُ بــــــــــــح  نــــــــــــَ

  
 بالظَّْلِم. ُخيِّفَ  : ِمثُْل الُمْخلَِّل ، أي قد الُمَخيَّفُ 

 أَْلَوانًا ، قال الُكَمْيُت : تَغَيَّرَ  إذا أَْلَوانًا : فاُلنٌ  تََخيَّفَ و

ا وَ  فَ مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ي ًة  ختــــــــــــــــََ ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــ  نـ فــــــــــــــــَ َوااًن مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح  أَل

ِب      ِه الــــــُو ـــــــُ اَلقـــــــِ نح َأخــــــح ِن مــــــِ اســــــــــــــــــــِ حـــــــَ مــــــَ ِن الــــــح (3)عــــــَ
 

  
ْواو َ  أَْخيَفَ  َسمَّ  االْختِالُف في اْسِم الُمْجِفِر بِن َكْعٍب التِميِمّيِ ، فَراِجْعهُ.« أ خ ف»، كُزبَْيٍر ، وقد تقدَّم في  أَُخْيفٌ  َويُقَال : ْحَمَد ،، َكأ
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__________________ 
 جدعة القسري فَقاَ  :ومثلها يف معجم البلدان وقا  : موضض جاء يف شعر سويد بن « اخلير»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 حنـــــــــــــن نـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا خـــــــــــــثـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــًا عـــــــــــــن بـــــــــــــالدهـــــــــــــا وَ 

 تــــــــــــــقــــــــــــــتــــــــــــــر حــــــــــــــىت عــــــــــــــاد مــــــــــــــوىل ســـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــدهــــــــــــــا    

  

 فـــــــــــــريـــــــــــــقـــــــــــــا : فـــــــــــــر  ابلـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــامـــــــــــــة مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم ا 

  
 فـــــــــــــــر  خبـــــــــــــــيـــــــــــــــف اخلـــــــــــــــيـــــــــــــــر تـــــــــــــــرب  حـــــــــــــــدودهـــــــــــــــاوَ   

  

 بدون نسبة.« جلذ»والشطران وردا يف اللسان هنا ويف « وقا  املعين»وابألصر « صو »( عن اللسان 2)
 .«الوصب»التكملة وابألصر ( عن 3)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : جاَءْت بهم ُمْختَِلِفين ، وهو َمَجاٌز. (1)الَمْرأَةُ أَْوالَدها  َخيَّفَتِ 

 اإِلبُِل في الَمْرَعى وغيِره : اْختَلَفَْت ُوُجوُهها ، عن اللِّْحيَانِّيِ. تََخيَّفَتِ وَ 

  األَْعَراِبّيِ.: تَنَقََّصه ، عن ابنِ  تََخيَّفَهوَ 

اِل ، على قَْوِل أَبِي علّيٍ ، َمْوِضُع ِذْكِره هنا كما تقدَّم ِذْكُره. اْلَخافَةُ وَ   : َخِريَطةُ النَّحَّ

يَِت اأْلَْرُض الُمْختَِلفةُ أَْلَواِن الِحَجارةِ   .َخْيفَاءَ  قال ابُن ِسيَده : وُربَّما ُسّمِ

ِل قَْوُل قَْيِس بِن َذِريحٍ : ُخيُوفٌ و ، أَْخيَافٌ  الَجبَِل : َخْيفِ  َجْمعُ وَ   ، وِمَن األَوَّ

ُة  قـــــــــَ ـــــــــح يـ غـــــــــَ ـــــــــَ افُ فـ ـــــــــَ ي اأَلخـــــــــح ـــــــــَ افُ  ف ـــــــــَ ي ٍة  َأخـــــــــح ـــــــــَ ي ـــــــــح بـ   ـــــــــَ

ضُ      رَابــــــــــــــِ َرٌف ومــــــــــــــَ ىَن خمــــــــــــــَح يــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ نح لــــــــــــــُ ا مــــــــــــــِ  هبــــــــــــــَِ

  
 .«الُخيُوفَ  َمَضى في َمِسيِرِه إِليها حتَّى قََطعَ »حديُث بَْدٍر :  ِمن الثَّانِيوَ 

ِب ، جاَء ِذْكُره في الحديِث. َخْيفُ وَ   بَنِي ِكنَانَةَ : اْسُم الُمَحصَّ

 مع الفاء فصل الدال
 : * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه : [دأف]

 علَى اأْلَِسيِر ، أي : أَْجَهَز. َدأَفَ 

.، كغَُراٍب : وَحيٌّ ، أَْوَرَده صاحُب اللَِّساِن ، َوأَْهَملَهُ الَجْوهَ  ُدَؤافٌ  َمْوتٌ وَ  اَغاِنيُّ  ِريُّ ، والصَّ

بُِل ، اْدَرَعفَّتِ  : [درعف] اِل ، َكتَبَهُ باألَْحَمِر ، وهو اإْلِ اَغانِيُّ في التَّْكِملَِة : بِالدَّاِل َوالذِّ َمَضْت  َوُمْقتََضاهُ أَنَّه أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، كما فَعَلَهُ الصَّ

اُء ، علَى ُوُجوِهَها ،  َغْيُر ُمْغٍن َعن ِذْكِرِه ُهنَا الُمْعَجَمِة إِْجَماالً  وِذْكُر اْلَجْوَهِرّيِ إِيَّاُهَما في الذَّالِ  .ُمْدَرِعفُّ  فهو ْسَرَعْت ،أَو أَ  قَالَهُ الفَرَّ

 بالتَّْفِصيِل ، فإِنَّ ما فيه لُغَتَاِن أو أَْكثَُر ، فَحقُّه أَْن يَْذُكَر ُكلَّ لُغٍَة في َمْوِضِعها.

ُجُل في اْلِقتَاِل ، اْدَرَعفَّ  :قال ابُن َعبَّاٍد و . إِذا الرَّ ّفِ  اْستَْنتََل ِمن الصَّ

بِِل. اْدِرْعفَافِ  كأَنَّهُ أُِخَذ ِمن : ُمقَلُِّصوَن في َسْيِرِهْم ، ُمْدَرِعفُونَ  ونَاسٌ  قال :  اإْلِ

َكنَِفِه وِظلِِّه ، أو ِمْن نَاِحيَتِِه في  تَْحتَ  أي وصاحُب اللَِّساِن ، وقال الَخاْرَزْنِجيُّ :بالفَتْحِ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ،  فاَُلٍن ، َدْرفِ  هو تَْحتَ  : [درف]

. َخْيٍر أَو َشّرٍ ، اَغانِيُّ  كذا نَقَلَهُ عنه الصَّ

. َدْرفَتَانِ  الباِب ، بالفَتْحِ : ِمْصَراُعه ، وِلُكّلِ بابٍ  َدْرفَةُ و قلُت :  ، هكذا يَْستَْعِملُه العََوامُّ

ْخُم اْلعَِظيمُ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال األَْزَهِريُّ ، وابُن َعبَّاٍد : هو ، كُزْنبُوٍر ، الدُّْرنُوفُ   :[درنف] اَغا (2) اْلَجَمُل الضَّ نِيُّ في ، َوَضبََطهُ الصَّ

 التَّْكِملَِة كِجْرَدْحٍل وهذا هو في العُبَاِب ، وِعبَاَرةُ اللَِّساِن ُمْحتَِملَةٌ ، وأَْنَشَد قَْوَل الشاعِر :

اَل و  ٍد وهــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح ا هبــــــــــــــــَِ اَنهــــــــــــــــَ َدوح   (3)قــــــــــــــــد حــــــــــــــــَ
اَل      بــــــــــَ فــــــــــارِي هنــــــــــَح َم الــــــــــذ  خــــــــــح ًا ضــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ ثــــــــــَ مــــــــــح ثــــــــــَ  عــــــــــَ

  

َلَف   ِهَجااًن َهيحَكاَل  ُدرحنُوفاً َأكح

.وَ   قد تََوقََّف فيه األَْزَهِريُّ

ُسوِل ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو ، كعُثَْماَن ، الدُّْسفَانُ  : [دسف] ُجِل  ويَْبِغيِه ، ءَ يَْطلُُب الشَّيْ  كأَنَّهُ  ِشْبهُ الرَّ أَو َرُسوُل ُسوٍء بَْيَن الرَّ

ْلِت : ، َدَسافِينُ  ج : َوحينئذٍ  ويُْكَسُر ، ،( 4) الدُّْسفَانَ  وقيل : هو َكُسَكاَرى ، ، افَىُدسَ  واْلَمْرأَةِ ، ج :  كِدْهقَان ، وَدَهاقِيُن ، قال أَُميَّةُ بُن أَبي الصَّ



11389 

 

ُم  هـــــــــــُ وا ِإهلـــــــــــُ ـــــــــــُ ال ُدوه كـــــــــــمـــــــــــا قـــــــــــَ اعـــــــــــَ م ســـــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــُ

َث وَ      يــــــــــح غــــــــــَ رِيــــــــــُد الــــــــــح وُه يــــــــــُ لــــــــــُ اانَ أَرحســــــــــــــــــــــــَ فــــــــــَ  ُدســــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 واألصر كاللسان. .«أبَوالدها»( األساس : 1)
 الد رحنُوف هو العظيم من اإلبر. 247/  14( يف التهذيب 2)
 .«هيد»( بعده يف اللسان 3)

 حىت تر  أسفلها صار َعاَل 
 .«اإلسفان»( عن التكملة وابألصر 4)
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ِهَما : اْلِقيَاَدةُ. الدُّْسفانُ و : الدُّْسفَةُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  ، بَِضّمِ

ُجُل : أَْدَسفَ و قال :  .الدُّْسفَةِ  أي ِمن َصاَر َمعَاُشهُ ِمْنَها ، الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، أي : ُخُمِرهم. ُدْسفَانِِهم قال ثَْعلٌَب : يُقَال : أَْقبَلُوا في

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

، كذُعاٍف ، َحكاهُ يَْعقُوُب في البََدِل ، هكذا نَقَلَهُ صاِحُب اللَِّساِن ، وأَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ  ُدعافٌ  ، بالعَْيِن الُمْهَملَِة ، يُقَال : َمْوتٌ  الدَّْعفُ  : [دعف]

. اَغانِيُّ  ، والصَّ

 : ُكْنيَةُ األَْحَمِق. َدْعفَاءَ  أَبُووَ 

َء الشَّيْ  َدَغفَ  يُقَال : َكَجَمَع ، ، َدَغفَ  اأْلَْخذُ اْلَكثِيُر ، واْلِفْعلُ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو  ، َكاْلَمْنعِ ،، باْلُمْعَجَمةِ  الدَّْغفُ  : [دغف]

 أََخَذهُ أَْخذاً كثِيًرا. ، أي : َدْغفَا ، يَْدَغفُهُ  ،

قُوا إِْنسَ  قال ابُن َعبّاٍد : العََربُ و ْدَها فَقَاًرا ، أي شْيئاً ، َدْغفَاءَ  انًا ، قالُوا : يا أَباإِذا َحمَّ اَل رأَْس له وال َذنََب ،  َوفي نَّصِ األَماِلي : َجَسداً  َولِّ

ْفَها َما اَل تُِطيُق وال يَُكوُن.  واْلَمْعنَى : َكلِّ

ّي : حَكى ابُن َحْمَزةَ عن أَبي  ِق : أَبو لَْيلَى ، وأَبو َدْعفَاَء ، هكذا بالعَْيِن قلُت : هكذا هو في الُمِحيِط ، وقال ابُن بَّرِ ِريَاٍض ، أَنَّه يُقَال للُمَحمَّ

 الُمْهَملَِة ، قال : وأَْنَشَد الْبِن أَْحَمَر :

ي  رحضـــــــــــــــــــــــــِ اَ  عـــــــــــِ نـــــــــــَ ـــــــــــَ بـ ُه لـــــــــــِ رحضـــــــــــــــــــــــــَ ُ  عـــــــــــِ َدنـــــــــــِّ  يـــــــــــُ

ارَا      قـــــــــــــــــَ ا فــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــَ دح اَء َولـــــــــــــــــِّ فـــــــــــــــــَ (1)َأاَب َدعـــــــــــــــــح
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، كذا في اللَِّساِن. (2)الَحرُّ : أي َدِغَمُهْم  َدَغفَُهمُ 

أَْصبَُر »َجْنبَاهُ ، ومنه :  البَِعيِر : َدفَّاو أي : الَجْنب ، أَو َصْفَحتُهُ ، َوِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَْدَرُك ، ٍء ،، ِباْلفَتْحِ : اْلَجْنُب ِمن ُكّلِ َشيْ  الدَّفُّ  : [دفف]

اِعي :« الُجلَبُ  هِ بَدفَّيْ  ِمن َعْودٍ   ، وقال الرَّ

ا اَبُ   كَ مــــــــــــــــَ ِذيــــــــــــــــاَل  َدفــــــــــــــــِّ رَاِش مــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــفــــــــــــــــِ

يــــــــــــاَل أَ      ك أَم أََردحَت َرحــــــــــــِ نــــــــــــِ يــــــــــــح ًذ  بــــــــــــعــــــــــــَ (3)قــــــــــــَ
 

  
 : عنههللارضيقال َكْعُب بُن ُزَهْيٍر ، وَ 

ِه  تح بـــــــــــِ لـــــــــــَ ا ُوصـــــــــــــــــــــــــِ ِوي مبـــــــــــَِ ٌ  تـــــــــــلـــــــــــح نـــــــــــُ ُه عـــــــــــُ  لـــــــــــَ

انِ وَ      انِ  َدفـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ ر   ـــــــــــــــِ اِن كـــــــــــــــُ فـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ تـ  َيشـــــــــــــــــــــــــــــح

  
 أَْنَشَد ثَْعلٌَب في ِصفَِة إِْنَساٍن :وَ 

ِه  انــــــــــــِ بــــــــــــَ َت لــــــــــــَ ِر حتــــــــــــَح مــــــــــــح قــــــــــــَ ُدوَح الــــــــــــح ك  كــــــــــــُ  حيــــــــــــَُ

هِ وَ      يـــــــــــــح بُ  َدفــــــــــــــ  الـــــــــــــِ اٌت وحـــــــــــــَ يـــــــــــــَ ا َدامـــــــــــــِ هـــــــــــــَ نــــــــــــــح  مـــــــــــــِ

  
 أَْنَشَد أَيضاً في ِصفَِة ناقٍَة :وَ 

ُه  بَنـــــــــــــ  َد الـــــــــــــر َواِح كـــــــــــــَ نـــــــــــــح ا عـــــــــــــِ هـــــــــــــَ لـــــــــــــ  َر   ـــــــــــــِ  تــــــــــــــَ

اِإىَل      هــــــــــــــــَ يــــــــــــــــبٌ  َدفــــــــــــــــِّ بــــــــــــــــِ ب  خــــــــــــــــَ  رَأحٌ  لــــــــــــــــَُ

  
 باْلَهاِء : وأَْنَشَد اللَّْيُث : ، َكالدَّفَّةِ 

ا وَ  اهــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  َوجــــــــــــــــَ رحُت عــــــــــــــــل ٍة َزجــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــِ  َوان

ــــــــــــِح      رِي ِ قــــــــــــَ اح تــــــــــــَ ــــــــــــ  فـ ــــــــــــد  اِن  ال طــــــــــــَ بــــــــــــِ ــــــــــــح َن ال (4)مــــــــــــِ
 

  
 .َدفَّتَْيهِ  يتَقَلَُّب علَىمنه قَْولُُهم : بات وَ 
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. ِء واْستِئَْصالُهُ ،نَْسُف الشَّيْ  : الدَّفُّ و اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

ْوِديَِة األَ  ُدفُوفَ  األَْرِض : أَْسنَاُدها ، وفي األََساِس : قََطعَ  ُدفُوفُ  وقال ابُن ُشَمْيٍل : اأْلَْرِض : َسنَُدُهَما. َومن ِمن الرْمِل ، الدَّفُّ  من المجاز :و

 وأَْسنَاَدها ، وهي ما اْرتَفََع ِمن َجَواِنبَِها.

بِِل ، : الدَّفُّ و الَماِشي علَى  َدفَّ  يُقَال : اْلَمْشُي اْلَخِفيُف ، : الدَّفُّ و َوهذه نَقَلََها الَجْوَهِريُّ ، ، َكالدَّفِيفِ  َوكذا من َسْيِر الطَّْيِر ، اللَّيُِّن ِمن َسْيِر اإْلِ

. ْرِض ، أي :َوْجِه األَ   َخفَّ

اَغانِيُّ : ومنه الذي يَْضِرُب به : الدَّفُّ و  فصُل َما بَْيَن اْلَحاَلِل واْلَحَراِم ، الصَّْوتُ »الحديُث : النَِّساُء ، كما في الُمْحَكِم ، َوالعُبَاِب : قال الصَّ

ْوِت اإِلْعالَن ، .«في النِّكاحِ  الدَّفُّ و ّمِ  وأَراد بالصَّ  ج : قال الَجْوَهِريُّ : وحَكى أَبو ُعبَْيٍد عن بَْعِضهم ، أنَّ الفَتَْح فيه لُغَةٌ ، أَْعلَى ،وبِالضَّ

ّمِ ، كما في الُمْحَكِم. ، ُدفُوفٌ   بالضَّ

__________________ 
 املعجمة.أاب دغفاء ا ابلغا « دغف»َأاب دعفاء ابلعا املهملة ووردت يف اللسان « دعف»( كذا وردت يف اللسان 1)
 .«رغمهم»ويف املطبوعة الكويتية « عمهم»( عن اللسان وابألصر 2)
 وانظر ختر ه فيه. 213( ديوانه ص 3)
 ( األساس برواية : من الظعان.4)
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هابُ و ٌث ، الدُّفُوفيُّ  بِن نَبَأَ الِمْصِريُّ  أَْحَمُد بُن نَُصْيرٍ  الّشِ  ه عليٌّ ، َحدَّث أَيضاً.، وأَخو 695عن ابِن َرَواحٍ ، مات سنة  ، ُمَحّدِ

َك َجنَاَحْيِه ِمن الطَّْيِر ، َكاْلَحَماِم ، ما : أيْ  َدفَّ  يُْؤَكُل َماو قُوِر ، َونحِوهما ، وهو حديُث ، َكالنُُّسوِر ، أي اَل َما َصفَّ : ونحِوه ، َحرَّ  َوالصُّ

َوايَةُ : و ، َوفي بَْعِض التَّْنِزيِه ، ويَْسَمُع َحَرَكةَ  «، واَل تَأُْكْل َما َصفَّ  َدفَّ  ُكْل َما»أُْخَرى : ، وفي « ، واَل يُْؤَكُل َما َصفَّ  َدفَّ  يُْؤَكُل َما»الّرِ

ُكُهَما. َدافِّهاو الطَّْيِر َصافِّها  ، الصَّافُّ : الباِسُط َجنَاَحْيِه ال يَُحّرِ

فَّتَْينِ  ِمن َجانِبَْيِه ، يُقَال : َحِفَظ ما بَْينَ  (1) ِصَماَمتَاهُ و َجانِبَاهُ ، اْلُمْصَحفِ  َدفَّتَا من الَمَجاِز :و  .الدَّ

ْبِل : الدَّفَّتَانِ و  الطَّْبِل ، وهو َمَجاٌز. َدفَّتَيِ  يُقَال : َضَربَ  اللَّتَاِن َعلَى َرأِْسِه ، الِجْلَدتَانِ  ِمن الطَّ

بِيُب ، الدَّفِيفُ و حاحِ وقال غيُره :ك السَّْيُر اللَّيُِّن ، هوو : الدَّ ِة في الدَّبََراِن ، فقَاَل يَِصُف الثَُّريَّا  الدَّفِيفُ  ما في الّصِ مَّ : العَْدُو ، واْستَعَاَره ذُو الرُّ

: 

ِدف   ا  يــــــــــــــــــَ رَاهنــــــــــــــــــَُ ا َدبـــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ  آَ رِهــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــَ

حـــــــــــَ ُ      لـــــــــــح َو يــــــــــــَ وٌ  وال هـــــــــــُ بـــــــــــُ َو َمســـــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــاَل هـــــــــــُ

  
، أي : تَِسيُر بِهم َسْيًرا  «بُرْكبَانَِها تَِدفُّ  نَعَُم ، إِّن فِيَها النََّجائِبَ »فقَال :  ؟ُسوَل هللا ، َهْل في الَجنَِّة إِبِلٌ في الحديِث : أنَّ أَْعَرابِيًّا قال : يَا رَ وَ 

 لَيِّنَا.

هُ فَُوْيَق اأْلَْرِض ، أو ، الدَّفِيفُ و َك َجنَاَحْيِه وِرْجاَلهُ في اأْلَْرِض ، هو ِمن الطَّاِئِر : َمرُّ باأْلَْرِض ، وهو يَِطير ثُمَّ يَْستَِقلُّ  َوفي الُمْحَكِم : أَْن يَُحّرِ

ً و ، َدفًّا : يَِدفُّ  الطائُر ، َدفَّ  وقد ،  .َدفَّ  الطائُر ، ِمثْلُ  أََدفَّ  قال ابُن َعبَّاٍد :و ، َدِفيفا

 .َدفَّفَ  ِمثْلُ  ، اْستََدفَّ  قال ابُن َعبَّاٍد :و إذا َساَر َسْيًرا لَيِّنَا ، : َدْفَدفَ  قال ابُن األْعَراِبّيِ :و

 عن ابِن ُشَمْيٍل. َدْفَدفَةٌ  اْلَواِحدُ  َوهي َما اْرتَفََع ِمن َجَوانِبَِها ، اأْلَْرِض : أَْسنَاُدَها ، َدفَاِدفُ و

حاحِ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هي الَجماَعةُ ِمن الناِس ، تُْقبُِل ِمن بَلٍَد إلَى بَلٍَد ،  ّوِ ،نَْحَو اْلعَدُ  يَُدفُّونَ  : اْلَجْيشُ  الدَّافَّةُ و أي : يَِدبُّوَن ، كما في الّصِ

اَغانِيُّ : وهو يُْرَدُف بعَلَى ؛ ألَنَّهُ بَمْعنَى قَِدَم َوَوَرَد ،  َدافَّةٌ  علينا ِمن بَنِي فاُلنٍ  َدفَّتْ  ويُقَال : : القَْوُم  الدَّافَّةُ  وقال أبو عمٍرو :، قال الصَّ

ً  يَِسيُروَن َجماَعةً َسْيًرا ليس بالشَِّديِد ، يُقَال : هم قَْومٌ  َمْخَشِريُّ : الدَّافَّةُ  ، وقال غيُره : يَِدفُّون َدفِيفا  َدفَّتْ  : قَْوٌم يُِريُدوَن الِمْصَر ، وقال الزَّ

ْزِق. يَِدفُّونَ  يهم َجْمعٌ ِمَن األَْعَراب : قَِدَم عل َدافَّةٌ  عليهم  ِللنُّْجعَِة ، وَطلَِب الّرِ

ِء القَْيِس يَِصُف فََرساً ، في َطيََرانَِها ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد الْمِرى تَْدنُو ِمن اأْلَْرِض إذا اْنقَضَّتْ  كَصبُوٍر : إذا كانتْ  ، َدفُوفٌ  ُعقَابٌ و

 وَشبََّهها بالعُقَاِب :

َوٍة  قــــــــــــح ِ لــــــــــــَ اح احــــــــــــَ نــــــــــــَ اِء اجلــــــــــــَح خــــــــــــَ تــــــــــــح فــــــــــــَ َبيّنِ بــــــــــــِ  كــــــــــــَ

وفٍ      اَلِد  َدفــــــــُ ح بحُت ِشــــــــِ بحطــــــــَ اِن طــــــــَ بــــــــَ قــــــــح عــــــــِ َن الــــــــح (2)مــــــــِ
 

  
 ْشبَاعِ ، يُْرَوى ِشْماَلِل ، بدون ياٍء ، وهي النَّاقَةُ الَخِفيفَةُ.، بياِء اإلِ  (3)يُْرَوى ِشْيماِلي وَ 

 أَْنَشَد ابُن سيَده ألَبِي ذَُؤْيٍب :وَ 

اٌب  قــــــــــــَ َرتح عــــــــــــُ اِن جــــــــــــَ يــــــــــــَ ا مَيحشــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ بـ ــــــــــــَ  فـ

ٌة      تـــــــــــــَ ائـــــــــــــِ اِن خـــــــــــــَ بـــــــــــــَ قـــــــــــــح عـــــــــــــِ َن الـــــــــــــح وفٌ مـــــــــــــِ (4)َدفـــــــــــــُ
 

  
ْيَراِن ، أي تُْسِرُع.في  تَُدفُّ  ، َدفُوفٌ  قلُت : وفَسَّره السُّكَِّريُّ ، فقَاَل :  الطَّ

ٍث : َسقََط علَى ُمَدفِّفٌ  َسنَامٌ و . اْلبَِعيِر ، َدفَّتَي ، َكُمَحّدِ اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، والصَّ

ً و ، ُمَدافَّةً  : أَْجَهْزُت َعلَْيِه ، َدافَْفتُهُ و  ، ومنه قَْوُل ُرْؤبَةَ : ِدفَافا

رَايف  تح َأطــــــــــــــــــــــح ا َرآين أُرحِعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــــَ

َن      ِب مـــــــــــِ يـــــــــــح َض الشـــــــــــــــــــــــــ  اَن مـــــــــــَ افِ كـــــــــــَ (5)الـــــــــــدِّفـــــــــــَ
 

  
ً  (6) َكَدفَْفتُهُ  رَ  ، بَْدرٍ  يَْومَ  َجْهلٍ  أَبَا عنههللارضياْبُن َمْسعُوٍد  َدافَّ »الحديُث :  ومنه ، تَْدفِيفا  أي أَْجَهَز َعلَيه ، وَحرَّ
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__________________ 
 .«ضماما املصحف» والتهذيب : ضمامتاه. ابلضاد املعجمة. ويف األساس : ( يف اللسان1)
 وعل  هذه الرواية فال شاهد فيه.« صيود من العقبان»برواية :  144( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«ِشالد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 صوهتا.يقا  لعت خوات العقبان أي  101/  1( ديوان اهلذليا 4)
 .«لر بة»والذي يف اللسان والتهذيب « يف اللسان نسب الرجز للعجاج يعاتب ابنه ر بة»( هبامش املطبوعة الكويتية 5)
 ( ضبطت ابلتشديد يف اللسان ا واألصر كالتهذيب وقد وردت فيه ابلذا  املعجمة.6)
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َلُه ا ٍر ا»يـُرحَو  : و  قـَتـح رَاَء َأاب َجهح ُعودٍ  ف فَ دَ و  أَقـحَعَص ابـحَنا َعفح ُعحَجَمِة ا مبَعحَناُه. «َعَليه ابُن َمسح
 ويـُرحَو  ابلّذاِ  امل

ً  َمكَّةَ  فَتْحِ  يَْومَ  َجِذيَمةَ  بَنِي ِمن أََسرَ  أَنَّهُ  ، عنههللارضيفي حديِث خالِد بِن الوليِد ، وَ  ا ، قَْوما  أَِسيرٌ َمن كاَن َمعَهُ  : ُمنَاِديه نَاَدى اللَّْيلُ  كان فلمَّ

الحديُث قال : هي لُغَةٌ لُجَهْينَةَ ، ومنه، ويُْرَوى بالتَّْخِفيِف ، وبالذَّاِل الُمْعَجَمِة مع التَّثِْقيِل ، فهي ثاَلُث لُغَاٍت ، الثانيةُ نَقَلَها أَبو ُعبَْيٍد ، و فْليَُدافِّهِ 

 .وسلمعليههللاصلىَء من البَْرِد ، فقَتَلُوهُ ، فََوَداهُ َرُسوُل هللا يُد الّدِف، يُرِ « أَْدفُوهُ »الَمْرفُوُع : أَنَّهُ أُتَِي بأَِسيٍر ، فقَاَل : 

. : َرِكَب بَْعُضُهْم بَْعضاً ، تََدافُّواو  عن األَْصَمِعّيِ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

َل ،أَْمَكَن ، و تََهيَّأَ ، لك ، أْي : َما اْستََدفَّ  ُخْذ َما يُقَال :و . َوتََسهَّ  ِمثُْل اْستََطفَّ ، والدَّاُل ُمْبَدلَةٌ ِمن الطَّاِء ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

فأَْعَطتْهُ ةِ ُعْقبَةَ بِن الحاِرِث : اْبِغينِي َحِديَدةً أَْستَِطيُب بها ، اِلْمَرأَ  ، عنههللارضيَومنه قَْوُل ُخبَْيِب بِن َعِدّيٍ  بِاْلُموَسى : اْستََحدَّ ، اْستََدفَّ و

 علَى األَِسيِر. َدفَْفتُ  بها ، أي : َحلََق َعانَتهُ ، واْستَأَْصَل َحْلقََها ، وهو َمجاٌز ِمن فاْستََدفَّ  ُموَسى ،

ّي عن ابِن القَطَّاعِ ، قال : يُ  اْستَقَاَم ،و أي : اْستَتَبَّ ، األَْمُر : اْستََدفَّ و  ، بالدَّال والذَّاِل. استََدفَّ  قَال :نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وَحَكى ابُن بَّرِ

ً  ، َدفَّفو  أي : أَْسَرَعْت ، وهو ِمن «بِِهُم الَهَماِليجُ  َدْفَدفَتْ  وإن»ديُث الحَسن : ه حوهذه عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، ومن : أَْسَرَع ، َكَدْفَدَف ، تَْدفِيفا

 .(1) الدَّفِيفِ 

. تَتَابَعَْت ، أي َعلَيه األُُموُر : أََدفَّتْ و اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ِل التَّضِعيِف ، وكذلك التََّدافي بمعنى َدافِفٌ  أي : َدافي : القوُم يُْجِدبُون فيُْمَطُروَن ، ونَْسرٌ  الدَّفَّافَةُ و ، الدَّافَّةُ   .التََّدافُفِ  ، على ُمَحوَّ

 .كاْستََدفَّ  ، يَِدفُّ  األَْمُر ، َدفَّ و ، على التَّْحِويِل. َدافَاهُ وَ  َعلَيه ، َدافَ  ، وكذلك : (2)على الَجِريحِ ، َكَذفَّفَهُ  فَ َدفَّ و

ْفَدفَةُ و : َضاِربَُها الُمَدْفِدفُ و َصانِعَُها ، : الُمَدفِّفُ و ، الدُّفُوفِ  ، كَشدَّاٍد : صاِحبُ  الدَّفَّافُ وَ   : اْستِْعَجاُل َضْربِها. الدَّ

 .(3)، أي : ذاِت الَجْنِب  الدَّفِّ  يُقَال : َرَماهُ هللا بَذاتِ وَ 

ْقفَانَةُ  : [دقف] ّمِ ، الدُّ  اْلُمَخنَُّث. َوتَاَرةً قال : هو اْلَمأْبُوُن ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هو ، بِالضَّ

ّمِ : ، الدُّقُوفُ و بالفَتْحِ ، لدَّْقفُ او قال : هُ : َهيََجاُن َوبَّاَغتِِه ، بالضَّ ْقفَانَةِ  : َهيََجانُ  الدَّْقفُ  َونَصُّ  ، وهو الُمَخنَُّث ، َوقال في َمْوِضعٍ آَخَر : الدَّ

 : َهيَجاُن الَخْيعَاَمِة ، وهو الَمأْبُوُن. الدُّقُوفُ 

ا ، ، وقال أَبو عمٍرو : أي (4)لَجْوَهِريُّ ، وهو هكذا في النَُّسخِ بالعَْيِن الُمهَملَِة أَْهَملَهُ ا ، اْدلَعَفَّ   :[دلعف] كما هو نَصُّ العُبَاِب ،  َجاَء ُمْستَِسرًّ

 ، كما هو في العُبَاِب ، ونَقَلَهُ في التَّْكِملَِة عن اللَّْيِث ِمثَْل ذلك ، وأَْنَشَد ِلْلِمْلقَِطّيِ : (6)َوَضبََطهُ بالغَْيِن  ِليَْستَِرَق َشْيئًا ، (5)وفي اللساِن : ُمستَتًِرا 

ِد  تح قـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ رَاين  ادح  وهـــــــــــــــــَي اَل تــــــــــــــــــَ

رَانِ      كـــــــــــــح َة الســـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــَ ي ِمشـــــــــــــــــــــــــــح اعـــــــــــــِ تـــــــــــــَ  ِإىَل مـــــــــــــَ

  

ِر َقدح َورَاين و   بـُغحُضَها اِبلص دح
.وَ  ، بالذَّاِل ، قال :« اْذلَغَفِّ »وَرَواهُ غيُره : قال األَْزَهِريُّ :   كأَنَّهُ أََصحُّ

ً  ، يَْدِلفُ  الشَّْيُخ ، َدلَفَ  : [دلف] ُك ، بالفَتْحِ ، ، َدْلفا ً وَ  ويَُحرَّ َكةً : دلَفَانًاو َكأَِميٍر ، ، َدِليفا بِيِب ، هوو َمَشى َمْشَي اْلُمقَيَِّد ، إذا ، ُمَحرَّ كذا  فَْوَق الدَّ

َوْيُد ، يُقَال : : الدِليفُ  في العُبَاِب ، وقيل : حاحِ. َدلَفَ  الَمْشُي الرُّ  : إذا َمَشى ، وقَاَرَب الَخْطَو ، كما في الّصِ

 ، قال لَِقيٌط اإِليَاِديُّ : َداِلفٌ  الشَّْيُخ ، فَخصََّص ، يُقَال : َشْيخٌ  َدلَفَ  قال األَْصَمِعيُّ :وَ 

__________________ 
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 ( بعدها يف اللسان : السري اللّا.1)
 ( عن اللسان وابألصر ابلدا  املهملة.2)
 ( وشاهده يف األساس قوله :3)

 وحيــــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــــر أخــــــــــــــــــــــرب أين ُأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــي 

 مــــــــــــــــــــــــــن أولــــــــــــــــــــــــــِ  اجلــــــــــــــــــــــــــّن وذاِت الــــــــــــــــــــــــــد فِّ     

  

 ( وردت يف اللسان والتكملة ابلغا املعجمة.4)
 واملثبت يتف  مض التكملة واللسان.« ابلعا»( ابألصر 5)
 وفيها ويف اللسان : ليسر .« مستسرًا»( يف التكملة : 6)
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يــــــــــرٍت  قــــــــــِ ن لــــــــــَ ِة مــــــــــِ يــــــــــفــــــــــَ حــــــــــِ الٌم يف الصــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــَ

ن ِإايدِ      ــــــــــــــــــــــَرِة مــــــــــــــــــــــِ زِي ن ابجلــــــــــــــــــــــَ  ِإىَل مــــــــــــــــــــــَ

  

مح  يـــــــــــــــكـــــــــــــــُ َث آتـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح يـــــــــــــــفـــــــــــــــاً أَبن  الـــــــــــــــلـــــــــــــــ   َدلـــــــــــــــِ

  
ادِ    قـــــــــــــَ وحُ  الـــــــــــــنـــــــــــــِّ ُم ســـــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــُ ِبســـــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــال حيـــــــــــــَح

  
َحاحِ ، وفي الُمْحَكِم : َسعَْت ُرَوْيداً ، تَقَدََّمتْ  أي اْلَكتِيبَةُ في اْلَحْرِب : َدلَفَتِ و  .َدلَْفنَاُهمْ  يُقَاُل : كما في الّصِ

حاحِ ، وهو َمَجاٌز. يُِصيُب َماُدوَن اْلغََرِض ، ثُمَّ يَْنبُو َعن َمْوِضِعِه ، الذي : السَّْهمُ  الدَّاِلفُ و  كما في الّصِ

حاحِ ، وقد اْلَماِشي بِالِحْمِل الثَِّقيِل ُمقَاِرباً ِلْلَخْطوِ  أَيضاً : ِمثُْل الدَّاِلحِ ، وهو لدَّاِلفُ او ً  اْلَحاِمُل بِِحْمِلهِ  َدلَفَ  كما في الّصِ  ، ُدلَّفٌ  ج : : أَثْقَلَهُ  َدِليفا
 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوأَْنَشَد للشاعِر : كُركَّعٍ ،

ـــــــــَ وَ  ي قـــــــــَ ـــــــــح ٌب عـــــــــلـــــــــَ  ال َواعـــــــــِ ُدوِر كـــــــــَ ِر يف اخلـــــــــُح  اســـــــــــــــــــــــِ

ُر      اســــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــَ قــــــــــــَ الــــــــــــح ُض الــــــــــــر َواِدِف فــــــــــــَ فُ ُرجــــــــــــُ  ُدلــــــــــــ 

  
يِت لقَْيِس بِن الَخِطيِم : ُكتٍُب ، ، ِمثْل ُدلُفٍ  يُْجَمُع أَيضاً َعلَىو ّكِ  َوأَْنَشَد ابُن الّسِ

ا  نـــــــــــــــَ وحَزتـــــــــــــــِ ا وحـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ امـــــــــــــــِ َض آجـــــــــــــــَ ا مـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

اِرٌف      ا خمـــــــــــــــــــــــََ َ ُذرَاهـــــــــــــــــــــــَ اح فُ بـــــــــــــــــــــــَ (1)ُدلـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 بِحْمِلها. تَْدِلفُ  التي : الدُّلُفُ و قال : أَراد بالَمَخاِرِف نََخالٍت يُْختََرُف منها ،

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. بِِحْمِلَها ، أْي : تَْنَهُض به تَْدِلفُ  النَّاقَةُ التي أَيضاً : هي َكُكتُبٍ  ، الدُّلُفُ و

ّي : َصَوابُه : أَبو (2) ُدلَفٍ  أَبوو حاحِ ، قال ابُن بَّرِ  َمْعُدوٌل َعن غيُر َمْصُروٍف ، ألَنَّهُ  َكُزفََر ، ِمن ُكنَاُهمْ  ، ُدلَفَ  ، بفَتْحِ الالِم ، كذا في الّصِ

،  َداِلفٍ  ، كأَنَّهُ َمْصُروٌف ِمن َدلَفَ  ، فُعَُل ِمن ُدلَفُ  : (3): وِمن أْسَماِء العَرِب  ذكَر ذلك الَهَرِويُّ في كتاِب الذَّخائِِر ، قال األَْزَهِريُّ  ، َداِلفٍ 

 ِمثْل ُزفََر ، وُعَمَر.

 القاسُم بن عيسى الِعْجِليُّ ، الذي قِيَل فيه : ُدلَفَ  قلُت : وِمنهُ الَجَواُد المشهوُر أَبو

ـــــــــــــــــــــو  ا أَب ـــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــــــــد  ا ال فٍ ِإلـــــــــــــــــــــ َ ـــــــــــــــــــــَ  ُدل

رِهح      َتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َ اَبِديــــــــــــــــــــــــِه و ــــــــــــــــــــــــُ اح (4)بــــــــــــــــــــــــَ
 

  

فٍ فـــــــــــــــــــــــــــــــــِإذا َوىل  أَبـــــــــــــــــــــــــــــــــو   ُدلـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
رِهح    ا عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــَ  أَثــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــح ِت الــــــــــــــــــد   َولــــــــــــــــــ 

  
، المعروُف باْبِن َماُكوال الحافُظ ،  ُدلَفَ  بن أَبي ُدلَفَ  ِمْن َولَِده األَميُر أَبو نَْصٍر عليُّ بُن ِهبَِة هللا بِن علّيِ بِن َجْعفَِر بِن علّيِ بِن محمِد بنِ وَ 

ِة النََّسِب ، وكان يُقَال له : الَخِطيُب الثاني ، قُتَِل باألَْهَواِز سنة  .487 وإذا أَْطِلَق األَميُر فهو الُمَراُد به عند أَئِمَّ

ْلِفينُ و مِّ  الدُّ حاحِ ، وهي الدَُّخُس الذي تقدَّم ِذْكُرها ، موجودةٌ في بَْحِر ِدْميَاَط  اْلغَِريَق ، َدابَّةٌ بَْحِريَّةٌ تُْنِجي وَكْسِر الفاِء : ، بِالضَّ كما في الّصِ

 كثيًرا ، وقد بََسَط القوَل فيه الدَِّميِريُّ في َحياةِ الحيوان ، فاْنُظْرهُ.

ْلفُ و  عن أَبي عمٍرو. ، باْلَكْسِر : الشَُّجاُع ، الّدِ

ّمِ : جَ  ، الدُّْلفُ و  عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد : ِلْلعُقَاِب السَِّريعَِة ، َدلُوفٍ  ْمعُ بالضَّ

انح  أَلذحقـــــــــــَ وا لـــــــــــِ عـــــــــــُ جـــــــــــَ طـــــــــــَ قـــــــــــاُة اضــــــــــــــــــــــــح  ِإَذا الســــــــــــــــــــــــ 

تح      قـــــــــ  ا عـــــــــَ مـــــــــَ تح كـــــــــَ قـــــــــ  وفُ عـــــــــَ ـــــــــُ انح  َدل ـــــــــَ ب قـــــــــح عـــــــــِ ـــــــــح  ال

  
 َمْعنَى َعقَّْت : َحاَمْت.وَ 

 ِمن غيِر إِْسَراعٍ في َمْشيِِه ، ويُقَاِرُب َخْطَوهُ ، إِلْداَلِلِه ، وقِلَِّة فََزِعِه ، قال : : األََسُد اْلَماِشي علَى ِهْينَتِِه ، اْلُمتََدلِّفُ و ، اْلُمْنَدِلفُ و

 ُمَزعحَفرُ  ُمنحَدِلفٌ ُذو لَِبٍد 
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 له اْلقَْوَل ، أَْدلَفَ  قال ابُن َعبّادٍ و وَدنَا ، وفي العُبَاب : َمَشى ، تََمشَّى أي : إِليه ، تََدلَّفَ  يُقَال :و ، عن ابِن َعبَّاٍد ، (5) َعلَيَّ : اْنَصبّ  اْنَدلَفَ و

 له. أَْضَخمَ  أي :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

َوْيُد ، وقد الدُّلُوفُ  ّمِ : الَمْشُي الرُّ  الِكبَُر ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد : أَْدلَفَهُ  ، بالضَّ

__________________ 
بضم ففتح ا وورد البيت فيهما شاهداً عل  قوله : وُدَلف كبنه « دلف»واملثبت عنهما ا وضبطت « وجوزتنا»( اللسان والتهذيب ا وابألصر 1)

 مصروف من دالٍف مثر ُذَفر وُعَمر.
 كما صوبه ابن بري.« وأبو ُدَلفَ »واللسان ويف القاموس : ( ضبطت عن الصحاح 2)
 ( يف التهذيب : الرجا .3)
 .«و تصره»( عن املطبوعة الكويتية ا وانظر ختريج البيتا فيها ا وابألصر 4)
 .«نصب»( عن القاموس وابألصر 5)
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ي  َرمـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ُة َأنح رََأتح ثـ بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــَ تح زُنـ زِئـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــَ

اُدٍم وَ      قـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ تـ ىَن لـــــــــــــــــــِ رِيَأن احنـــــــــــــــــــحَ هـــــــــــــــــــح   ـــــــــــــــــــَ

  

َدتح  هــــــــــــِ ا عــــــــــــَ ِد مــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ نح بـ يِن مــــــــــــِ فــــــــــــَ ــــــــــــَ ل َبدح ــــــــــــَ  ف

  
رِي   ٌة َتســـــــــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــح ر  ولـــــــــــــــــــَ وحٌم ميـــــــــــــــــــَُ  يــــــــــــــــــــَ

  
. الدَّاِلفُ وَ  نُّ  : الَكبِيُر الذي قد اْختََضعَتْهُ الّسِ

ً  ، يَْدِلفُ  الَماُل ، َدلَفوَ   : َرَزَم ِمن الُهَزاِل. َدِليفا

كةً : التَّقَدُُّم. الدَّلَفُ وَ   ، ُمَحرَّ

 لهم : تَقَدَّْمنَا. َدلَْفنَاوَ 

َوْيُد ، كما في اللَِّساِن. الدَِّليفِ  إِليه قَُرَب منه ، وأَْقبََل َعلَيه ، ِمن َدلَفَ وَ   ، وهو الَمْشُي الرُّ

 .َدَواِلفُ  َعجائِزُ وَ 

 ِمن ِسَمنِِه ، وهو َمَجاٌز. يَْدِلفُ  : َسِمينٌ  َدلُوفٌ  َجَملٌ وَ 

تَْين. ُدلُفٌ  : الدَّلُوفِ  َجْمعُ وَ   ، بَضمَّ

 : كثيرةُ الَحْمِل ، وهو َمَجاٌز. َدلُوفِ  نَْخلَةٌ وَ 

فُ وَ   ، كَكاتٍِب وُكتَّاٍب ، ومنه قَْوُل ُرْؤبَةَ : َداِلفٍ  : جمعُ  الدُّالَّ

َيَة و  فِ ِإضحُت أَمحِشي ِمشح  الد ال 
َكةً : اْلَمَرُض اْلُماَلِزُم ، ، الدَّنَفُ  : [دنف] حاحِ ، والعُبَاِب ، وقيل : هو الالِزُم الُمَخاِمُر ، وقيل : هو المرُض َما كاَن. ُمَحرَّ  كما في الّصِ

ٌ  ، َدنَفٌ  َرُجلٌ  يُقَال :و َكةً ، َدنَفٌ  وقَْومٌ  ، َدنَفٌ  واْمَرأَة حاحِ ، زاَد في يَْستَِوي فيه الُمَذكَُّر والُمَؤنَُّث ، والتَّ  ، ُمَحرَّ ثْنِيَةُ والَجْمُع ، كما في الّصِ

 (1) أَْدنَافٌ و ، َدنِفَانِ  ، وَرُجالنِ  َدنِفٌ  ال َمَحالَةَ ، رجلٌ  أَنَّثَْت ، وثَنَّْيَت ، وَجَمْعَت ، النُّونَ  فإِذا كَسْرتَ  العُبَاِب : ألَنََّك تُْخِرُجه علَى الَمصاِدِر ،

 ٌ َكةُ أَْيضاً ، ، َدنِفَاتٌ  ، َونِْسَوةٌ  َدنِفَةٌ  ، واْمَرأَة ٌ  أَْدنَافٌ  ، وإِْخَوةٌ  َدنَفَانِ  أََخَوانِ  فيُقَال : وقد تُثَنَّى ، وتُْجَمُع ، اْلُمَحرَّ ،  َدنَِفاتٌ  ، ونِْسَوةٌ  َدنَفَةٌ  ، واْمَرأَة

اُء.  قَالَهُ الفَرَّ

ْت ، إِذا الشَّْمُس ، َدنِفَتِ  ِمن الَمَجاِز :و في علَى الَمْوِت.ِمن الَمَرِض الُمشْ  اْلَمِريُض ، َكفَِرَح : ثَقُلَ  َدنِفَ  قدو َومنه  َدنَْت ِلْلغُُروِب ، َواْصفَرَّ

اجِ :  قَْوُل العَجَّ

وُن و  اَدتح تــــــــــكــــــــــُ ُ  قــــــــــد كــــــــــَ مــــــــــح االشــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــَ  َدنـــــــــــَ

ا     فــــــــــــــَ لــــــــــــــَ َزحــــــــــــــح ــــــــــــــَ يح تـ ا اِبلــــــــــــــر اِح كــــــــــــــَ هــــــــــــــَ عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ فـ  أَدح

  
 والشَّْمِس ، وفي األَِخيِر َمَجاٌز.أي في الَمِريِض ،  فِيِهَما ، َكأَْدنَفَ 

 ُمِضيُّهُ. َدنَا إذا األَْمُر : َدنِفَ  ِمَن الَمَجاِز :و

 أَْدنَْيتُه. : أَْدنَْفتُهُ و

 بَكْسِر النُّوِن وفَتِْحَها. ُمْدنَفٌ وَ  ، ُمْدنِفٌ  فُهوَ  يَتَعَدَّى ، وال يَتَعَدَّى ، اْلَمَرُض ، أَْدنَفهُ و

 فهو أي الدََّواَء وَغْيَره ، أي : بَلَْلتُه بَماٍء أو غيِرِه ، وأَْكثُره في الدَّواِء َوالطَّيِب ، ُدْفتُهُ  يُقَال : ْلُط واْلبَلُّ بَِماٍء ونَْحِوهِ : اْلخَ  الدَّْوفُ  : [دوف]

ّي :قال اب ، َمُدوفٌ  ِمسكٌ  ، قال األَْصَمِعيُّ : وفَاَدهُ يَفُوُده ، ِمثْلُه ، َومن العرِب َمن يقول : َدائِفٌ   َشاِهُدهُ قوُل لَبِيٍد :وَ  ُن بَّرِ

تـــــــــــــــاً  يـــــــــــــــح مـــــــــــــــَ رِي كـــــــــــــــُ مح  ـــــــــــــــَح اَءهـــــــــــــــُ َبن  ِدمـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَ

ٌر وَ      عــــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــــًا شـــــــــــــــــــــــــــــــَ انــــــــــــــــــِ ُدوفُ َورحدًا قــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــَ

  
 َجاَء علَى األَْصِل ، وهي تَِميِميَّةٌ ، قال : ، َمْدُووفٌ  يُقَال أَيضاً :و
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ُك يف َعنحرَبِِه و  ُووفُ الحِمسح  َمدح
 َوهما نَاِدَراِن ، والكالمُ  َمْصُووٍن ، ثَْوبٍ  ِسَوى في َذَواِت الثَّالثِة ِمن بَناِت الواوِ  وال نَِظيَر له قال الَجْوَهِريُّ : َمْسُحوٌق ،أي : َمْبلُوٌل ، أو 

ِة على الواِو ، والياُء أَْقَوى علَى اْحتَِماِلها منها ، فلهذا جاَء ما كان  َمُدوفٌ  مَّ ِمن بَناِت الياِء بالتَّماِم والنُّْقَصاِن ، وَمُصوٌن ، وذلك ِلثِقَِل الضَّ

 ، على ما تقَدَّم في باب الطَّاِء. (2) [وَمْخيُوطٌ ]نحو ثَْوٌب َمِخيٌط 

ّمِ : اْلَكابُوُس. الدُّوفَانُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  ، بِالضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .َدافَهُ  : ِمثْلُ  إِدافَةً  ، يُِديفُهُ  ، أََدافَهُ 

 .َمُدوفٌ  : َدائِفٌ  ِمْسكٌ وَ 

__________________ 
 ( كذا ابألصر واللسان وحقه أن يقا  : ورجاٌ  أدانٌف.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
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ً  ، َكَمنَعَهُ ، َدَهفَهُ  : [دهف]  أََخَذهُ أََخذاً َكثِيًرا. ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : أي َدْهفا

: الغَريُب  الدَّاِهفَةُ  قال ابُن األَْعَرابِّيِ : َغِريبٌ  َوهاِدفةٌ ِمن الناِس ، بَمْعنًى َواِحٍد ، أي : ِمن النَّاِس ، َداِهفَةٌ  األَْزَهِريُّ ، وفي النَّواِدِر جاءَ  قالو

 والهاِدِف. الدَّاِهفِ  ، قال األَْزَهِريُّ : كأَنَّهُ بمعنَى

 َومنه قْوُل أَبِي َصَخٍر الُهَذِلّيِ : ُمْعيِيَةٌ ِمن ُطوِل السَّْيِر ، أي ِمن اإلبِِل : َداِهفَةٌ  اُل :: الُمْعيي ، يُقَ  الدَّاِهفُ و

ا  ُهـــــــــــَ ريح َر ســـــــــــــــــــــــــَ َواتــــــــــــَ ىت  تــــــــــــَ تح حـــــــــــَ ِدمـــــــــــَ ا قـــــــــــَ مـــــــــــَ  فـــــــــــَ

َي وَ      تح وهــــــــــــح يــــــــــــخــــــــــــَ ــــــــــــِ ةٌ حــــــــــــىت  أُن فــــــــــــَ رُ  َداهــــــــــــِ ــــــــــــح  ُدبـ

  
ألَّن الياَء عنده عن واو ، « د وف»باألَْحَمِر علَى أَنهُ ُمْستَْدَرٌك علَى الَجْوَهِرّيِ ، وليس كذلك ، بل ذَكره في َكتَبَهُ  ، كِكتَاٍب ، ِديَافُ  : [ديف]

 : َمْوِضٌع بالَجِزيرِة ، وهم نَبَُط قَالَهُ ابُن َحبِيٍب ، وِعبَاَرةُ الَجْوَهِرّيِ  ة بِالشَّاِم ، أَو بِاْلَجِزيَرةِ ، أَْهلَُها نَبَُط الشَّاِم ، فالصواُب َكتْبُه باألَْسَوِد :

بُِل والسُّيُوُف ، الشَّاِم ، وهو من الواو ، بِِل قَْوُل اْمِرى تُْنَسُب إِلَْيَها اإْلِ  ِء القَْيِس :فََشاِهُد اإْلِ

ا  طــــــــــَ قــــــــــَ اُر بــــــــــه الــــــــــح اِديٍّ حيــــــــــََ ِر عــــــــــَ هــــــــــح لــــــــــَ   ــــــــــَ  عــــــــــَ

وحُد      عــــــــــــَ ــــــــــــح ُه ال ــــــــــــَ اف ــــــــــــدِّاَييف  ِإَذا ســــــــــــــــــــــــــَ رَا ال رحجــــــــــــَ  جــــــــــــَ

  
ُضوا بَِرُجٍل أَنَّهُ نَبَِطيٌّ نََسبُوه إِليها ، قال الفََرْزَدُق يَْهُجو َعْمَرو بَن َعْفراَء :  قال ابُن َحبِيب : وإذا َعرَّ

نح وَ  ُه  ِداَييفيف لــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــِ وُه وأُمــــــــــــــــــــــــــ   أَبــــــــــــــــــــــــــُ

هح      ارِبـــــــــــُ يـــــــــــرَت أَقـــــــــــَ لـــــــــــِ رحَن الســـــــــــــــــــــــــ  عحصـــــــــــــــــــــــــِ وحرَاَن يــــــــــــَ َ  حبـــــــــــِ

  
اَغانِيُّ : وهذا يَُدلُّ على أَنََّها بالشَّاِم « أََكلُونِي البََراِغيثُ »إِنََّما هو علَى لُغَِة َمن يقول : « يَْعِصْرنَ »، وقال :  هكذا أَْنَشَد الَجْوَهِريُّ  ، قال الصَّ

 ؛ ألَنَّ َحْوَراَن ِمن َرَساتِيِق ِدَمْشَق ، وقال َجِريٌر :

يــــــــــــرُت  لــــــــــــِ ِه ســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــطــــــــــــًا كــــــــــــالــــــــــــِح لــــــــــــِ  إن  ســــــــــــــــــــــــــَ

وحاَل      ــــــــــــَ ــــــــــــرتُ ل ي ٌرو عــــــــــــِ رٍو وعــــــــــــمــــــــــــح مــــــــــــح و عــــــــــــَ ــــــــــــُ ن ــــــــــــَ  بـ

  

 قـُلحُت ِداَيِفي وَن َأوح نَِبيرتُ 
 أََراَد َعْمَرو بَن يَْربُوع ، وهم ُحلَفَاُء بَنِي َسِليٍط ، وقال األَْخَطُل :

ِه  راتــــــــــــــِ جــــــــــــــَ اِء يف حــــــــــــــَ
َ

نــــــــــــــاِت املــــــــــــــ  كــــــــــــــَبن  بــــــــــــــَ

ا      َدهتــــــــــــــــحَ ــــــــــــــــُ  َأهــــــــــــــــح َدا ِداَيفٌ َأاَبرِي رحخــــــــــــــــَ  لصــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ّي لُسَحْيٍم َعْبِد بَنِي الَحْسحاِس :وأَْنَشَد ابُن   بَّرِ

ال  قـــــــــــــــــَ ِه َعســـــــــــــــــــــــــــــــح وَش بـــــــــــــــــِ َبن  الـــــــــــــــــُوحـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــَ

جٍّ      رحِن حــــــــــــــــَ اَدَف يف قـــــــــــــــــَ اُن صــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِداَيفــــــــــــــــَ

  
 .(1)أي َصاَدَف نَبََط الشَّام 

. أَو يَاُؤَها ُمْنقَِلبَةٌ َعن واٍو ،  فهي كالتي قَْبلَها ، وَهذا الذي َذَهَب إليه الَجْوَهِريُّ

 ْستَْدَرُك َعلَيه :* ومّما يُ 

 ، أي : َخلََطهُ. يَُدوفُهُ  ، َدافَهُ  : لُغَةٌ في يَِديفُه َء ،الشَّيْ  َدافَ 

 الْمَرأَِتهِ  فقَالَ  ، بِِمْسكٍ  َمَرِضهِ  في َدَعا»:  عنههللارضيفي َحِديِث َسْلَماَن و تَْخِلُطون ، أي : «فيه ِمن القَُطْيعَاءِ  (2) تَِديفُونَ و»في الحديِث : وَ 

 .«في تَْورٍ  أَِديِفيهِ  :

 : َضْخٌم َجِليٌل. ِديَافيٌّ  َجَملٌ وَ 

 فصل الذال
 املعجمة مع الَفاءِ 
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وأَْوَرَدةُ  ُسْرَعةُ اْلَمْوِت ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ هنا ، وقال اللَّْيُث : هو ، كغَُراٍب ، الذَُّؤافُ و بالفَتْحِ ، واألَِلُف َهْمَزةٌ ساِكنَةٌ  ، الذَّأْفُ  [ذأف]

 .(3)اْستِْطَراداً « ذ ع ف»الَجْوَهِريُّ في 

ئْفَانُ و بالفَتْحِ ، ، الذَّأْفَانُ و ّمِ ، الثَّالثةُ َمْهُموَزةٌ ، ، الذُّْؤفَانُ و بالَكْسِر ، ، الذِّ والذُّوفَاُن  بالفَتْحِ وُسُكوِن الياِء ، َوهذه عن ابِن َعبَّاٍد ، والذَّْيفَانُ  بالضَّ

ّمِ ، ، يفَاُن ، بالضَّ َكةً ، بالَكْسِر ، والذِّ السَّمُّ النَّاقُِع  ِمن غيٍر َهْمٍز : والذُّواُف ، َكغُراٍب ، َوهذه الثَّالُث األَواِخُر عن ابِن ُدَرْيٍد ، والذَّيَفَاُن ، ُمَحرَّ

 اتُِل.، أو اْلقَ 

 .«ز ع ف»عن ابِن َعبَّاٍد ، وُوِجَد في التَّْكِملَِة بالتَّْحِريِك وهو الصَّواُب إْن شاَء هللا تعالَى ، وسيأِْتي له في  : اْلَمْوُت ، الذَّأْفَانُ و

__________________ 
 يريد أهر عسقالن صادفوا أهر دايف فتناشروا ألوان الثياب.« : دايف»( يف معجم البلدان 1)
 .«ديف»ويرو  : وتذيفون فيه ا ابلذا  املعجمة ا انظر النهاية « قطض»( ويرو  : وتقذفون فيه ا انظر النهاية 2)
 وموت ذعاٌف وذ اٌف أي سريض يعجر القتر.« : ذعف»( يف الصحاح 3)
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 البََدِل.َوَعدَّه يعقُوُب في  ُمْجِهٌز بُِسْرَعٍة ، بالَهْمِز ، كغَُراٍب : ، ذُؤافٌ  َمْوتٌ و

 كما في الُمِحيِط. : َماَت ، َذأْفَانًا ، َكَمنََع ، َذأَفَ و

 وَكذا : اْنَذَعَف. اْنقََطَع : فَُؤاُدهُ ، الرجُل : اْنَذأَفَ  فيهو

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 يَْطُرُدُهم. ، أي : يَْذأَفُُهم َعلَيه ، ويُقَال : َمرَّ  َذأَفَ و ، فَهُ َذأَ  ، بالفَتْحِ والتَّْحِريِك : اإِلْجَهاُز َعلَى الَجِريحِ ، وقد الذَّأَفُ و ، الذَّأْفُ 

بُِل : اْذَرَعفَّتِ  : [ذرعف]  التي ذُِكَرْت هناك. في َمعَانِيَها الُمْهَملَةِ  لَغَةٌ في : اْدَرَعفَّْت ، بِالدَّالِ  َمَضْت على ُوُجوِهَها. اإْلِ

 : السَِّريُع. اْلُمْذَرِعفُّ وَ 

ّفِ ، وقد ذُِكَر فيما َسبََق. اْذَرَعفَّ وَ  ُجُل في الِقتَاِل : أي اْستَْنتََل ِمن الصَّ  الرَّ

ً  ، يَْذِرفُ  الدَّْمُع ، َذَرفَ  : [ذرف] حاحِ ، ، َذَرفَانًاو بالفَتْحِ ، َذْرفا َكةً ، كما في الّصِ ً  وَزاَد غيُره :و ُمَحرَّ ً و كقُعُوٍد ، ذُُروفا  كأَِميٍر ، َذِريفا

ً و  َساَل. بالفَتْحِ : أي تَْذَرافا

منها  َذَرفَتْ  بَِليغَةً  َمْوِعَظةً  (1) [وسلمعليههللاصلى هللا رسولُ ] فََوَعَظنَا»:  عنههللارضيَحِديُث الِعْرباِض ،  َومنه َعْينُهُ : َسال َدْمعَُها ، َذَرفَتْ و

 ه أَيضا.أي َجَرى َدْمعَُها ، ويُوَصُف به الدَّْمُع نَْفسُ  «العُيُونُ 

 قال ُرؤبَةُ : ، َذِريفٌ وَ  ، َمْذُروفٌ  والدَّْمعُ  ، كذا في سائِر النَُّسخِ ، َوالصَّواُب : أََسالَتْهُ ، وقيل : َرَمْت به ، (2) اْلعَْيُن َدْمعََها : أََسالَتَْها َذَرفَتِ و

ا  هــــــــــــــَ عــــــــــــــُ يِن َدمــــــــــــــح يــــــــــــــح ا اَبُ  عــــــــــــــَ ــــــــــــــفُ مــــــــــــــَ (3)َذرِي
 

زاَِلٍت      نــــــــــــــح نح مــــــــــــــَ وفُ مــــــــــــــِ هــــــــــــــا ُوقــــــــــــــُ مــــــــــــــُ يــــــــــــــح  خــــــــــــــَ

  
 َعْينَْيِه. َمَذاِرفُ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، يُقَال : َسالَتْ  : اْلَمَداِمُع ، اْلَمَذاِرفُ و

ِعيُف ، الذََّرفَانُ و َكةً : اْلَمْشُي الضَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َومنه قَْوُل ُرْؤبَةَ : ، ُمَحرَّ

وُف  جـــــــــــــــــُ ُه ســـــــــــــــــــــــــــــــُ ُر لـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  َوَردحُت والـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ 

ا      ُهـــــــــــــــــَ ريح اَلٍت ســـــــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ يـ ـــــــــــــــــفُ بـــــــــــــــــِ  َذرِي

  
فَ و ً  َدْمعَهُ ، َذرَّ ً و ، تَْذِريفا  : َصبَّهُ. تَْذِرفَةً و ، تَْذَرافا

 : أي أََسالَتْهُ. تَْذِرفُه َعْينُه الدَّْمَع ، َذَرفَتْ  كذا :وَ 

فَ و ً  علَى اْلِمائَِة ، َذرَّ ْفتُ  قد»:  عنههللارضيقَْوُل َعِلّيٍ كَذَرَف ، ومنه َزاَد ، : تَْذِريفا تِّينَ  َذرَّ فَ و علَى الَخْمِسينَ  وفي ِرَوايٍَة :« علَى الّسِ  َذرَّ

 الفَقَعَِسّيِ : َوأَْطلَعَهُ َعلَيه ، َحكاهُ ابُن األَْعَراِبّيِ ، وأَْنَشَد ِلنَافِع بِن لَِقيطٍ  أَْشَرَف به َعلَْيِه ، أي : فاُلنًا اْلَمْوَت :

ا  اَل ــــــــــــــــَُ َدي  كــــــــــــــــِ َة َوالــــــــــــــــِ يــــــــــــــــَك ِذمــــــــــــــــ  طــــــــــــــــِ  أُعــــــــــــــــح

كَ      نــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُرِب  ألَُذرِّفـ وحَت ِإنح مل هتــــــــــــــَح مــــــــــــــَ ــــــــــــــح (4)ال
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  العَْيُن ، َذَرفَتِ  ّمِ : َساَل َدْمعَُها ، قال اْبُن ِسيَده : أَرى اللِّْحيَانِيَّ َحكاهُ ، ولسُت منه علَى ثِقٍَة. ذَُرافا  ، بالضَّ

 ، قال : َذَواِرفُ  : َساِئٌل ، والَجْمُع : َذاِرفٌ  َدْمعٌ وَ 

يَن   ـــــــــــــح ي وِع  (5)َأعـــــــــــــَ مـــــــــــــُ ـــــــــــــد  وَدا اِبل َواِرفِ جـــــــــــــُ ـــــــــــــذ   ال

ُه وَ      عـــــــــــــــــــــــــَ ُت َدمـــــــــــــــــــــــــح َذاَرفُ رَأَيـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــــــــــــــَ  .يــــــــــــــــــــــــــَ
  

 َء : اْستَْقَطَرهُ.الشَّيْ  اْستَْذَرفَ وَ 

ْرُع : َدَعا إِلَى أَْن يُْحلََب ، ويُْستَْقَطَر ، قال يَِصف َضْرعاً : اْستَْذَرفَ وَ   الضَّ
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َتُه  ِرفُ َلحٌح ِإَذا َهي جح َتذح  ُمسح
 أي : ُمْستَْقِطٌر ، كأَنَّه يَْدُعو إِلَى أَْن يُْستَْقَطَر.

 ِمن ُحْضِر الَخْيِل : اْجتَِماُع القََوائِِم ، واْنبَِساُط اليََدْيِن ، غيَر أنَّ َسنَابَِكهُ قَِريبَةٌ ِمن األَْرِض. فُ الذَّرْ وَ 

 ، كَشدَّاٍد : السَِّريُع. الذَّّرافُ وَ 

ّمِ : نِْبتَةٌ ، كما في اللَِّساِن. الذُّْرفَةُ وَ   ، بالضَّ

ةُ بِنت أَبِي لََهٍب ،  أَو َسمُّ َساَعٍة ، القاتُِل ، ، َكغَُراٍب : السَّمُّ  الذَُّعافُ  : [ذعف]  : عنهاهللارضيكما قَالَهُ اللَّْيُث ، قالْت ُدرَّ

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية واللسان ا ويف النهاية : وعظنا.1)
 ( يف القاموس : َأَسالَتحُه.2)
 التكملة : والرواية : ما هاج عيًنا.( قا  الصاغاين يف 3)
 وبعده يف اللسان : أي ألطلعن ك َعَليه.« كال ا»وهو أصح بد  « كليهما»( يف التهذيب والتكملة : 4)
 .«جودي»يف التهذيب : « عيين  جودا»( يف التهذيب واللسان : 5)
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ا  يــــــــــــــــهــــــــــــــــَ افُ فــــــــــــــــِ َرُدُه  ُذعــــــــــــــــَ وحِت أَبـــــــــــــــــح مــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــح

ر ُه      ي هبــــــــــــــــــــم وَأحــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــِ غــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ رِييـ   ــــــــــــــــــــَح

  
 ، َكُكتٍُب. ذُُعفٌ  ج : بالفَتْحِ ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، ، كالذَّْعفِ 

ً  َكَمنَعَهُ ، ، َذَعفهُ و . َسقَاهُ إِيَّاهُ ، : َذْعفا  نَقلهُ الَجْوَهِريُّ

 .الذَُّعافُ  فيه ُجِعل : َمْذُعوفٌ  طعَامٌ و

 اْلقَتِْل.َسِريعَةُ  أي : اللُّعَاِب : َذْعفُ  َحيَّةٌ  يُقَال :و

ُل القَتَْل ، وأَْنَشَد قْوَل ابِن ُمْقبِل : ذُؤافٌ و ذَُعافٌ  َمْوتٌ  قال الِكَسائِيُّ :و  أي َسِريٌع ، يُعَّجِ

هـــــــــــــا  يـــــــــــــنـــــــــــــَ وِح لـــــــــــــقـــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــُ
ُ
ِواَيُت ابمل لـــــــــــــح

ُ
 إذا املـــــــــــــ

نح      بحســــــــــــــــــــــًا مــــــــِ ن  كــــــــَ هــــــــُ ــــــــح قــــــــتـ افٍ ســــــــــــــــــــــَ وحَزاَل  ُذعــــــــَ  وجــــــــَ

  
َكةً : اْلَمْوُت ، وقد الذََّعفَانُ  قال ابُن َعباد :و  .الذُّعافِ  ِمن الَمْوتِ  َكَسِمَع ، وَجَمَع ، ، َذَعفَ وَ  ، َذِعفَ  ، ُمَحرَّ

 عن ابِن ُدَرْيٍد. َسِريعاً ، قتاْلً  : قَتَلَهُ  أَْذَعفَهُ و

 أي : َوِحيٌّ ، عن ابِن َعبَّاٍد. : َكُمْحِسٍن ، ُمْذِعفٌ  َمْوتٌ و

. اْنبََهَر ، واْنقَطَع فَُؤاُدهُ ، أي : ، اْنَذَعفَ  يُقال : َعَدا َحتَّىو اَغانِيُّ  نَقَلَه الصَّ

َح به وأَْهلََكهُ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللَِّساِن ، َوقال ابُن َعبَّاٍد : ، َذْعلَفَهُ  : [ذعلف] اَغانِيُّ في ِكتَابَْيِه. َطوَّ  هكذا نَقَلَهُ الصَّ

ً و اْلَجِريحِ َذفّاً ،علَى  َذفَّ  : [ذفف] ً وَ  ، َكِكتَاٍب ، ِذفافا َكةً : أَْجَهزَ  َذفَفا  بالدَّاِل ، وهو األَْصُل. عليه ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وقيل : ، ُمَحرَّ

 قلُت : وبهما ُرِوَي قَْوُل ُرْؤبَةَ يُعَاتُِب َرُجالً :

رَايف  تح َأطــــــــــــــــــــــح ا رآين أُرحِعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــــَ

َن      ِب مــــــــــــِ يــــــــــــح َض الشــــــــــــــــــــــــــ  افِ كــــــــــــاَن مــــــــــــَ  الــــــــــــذِّفــــــــــــَ

  
 عن الَهَجِرّيِ ، وأَْنَشَد : ، َكَسَحاٍب ، الذَّفَافُ  االْسمُ و

ًة وَ  رحبــــــــَ َة شــــــــــــــــــــــَ يــــــــَ لــــــــح اِء حــــــــَ نح مــــــــَ نح مــــــــِ َربــــــــَ رح َأشــــــــــــــــــــــَ  هــــــــَ

اًء أو      فــــــــــَ وُن شــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــُ افــــــــــاً تــــــــــَ ا َذفــــــــــَ يــــــــــَ ابــــــــــِ مــــــــــَ  لــــــــــِ

  
 .َذفَافةٍ  ُدَرْيٍد : وأَْحَسُب منه اْشتِقَاقَ قال ابُن  أَْسَرَع ، َذفًّا : في اأْلَْمِر ، َذفَّ و

يَحرُق  َذفِيفٍ  ُسلَِّط َعلَْيِهْم َمْوُت َطاُعونٍ »الَحِديُث :  َومنه : َوِحٌي ، ُمْجِهٌز ، َذفِيفٌ  َطاُعونٌ و
 .«القُلُوبَ  (1)

 ِمن َحّدِ َضَرَب. ، يَِذفُّ  ، َذفَّ  قدو

 ، وَصالةٌ َخِفيفَةٌ  َذفَّ و ، وقد َخفَّ في ِخْدَمتِهِ  َذفافَةٌ و أي َسِريٌع في الِخْدَمِة فيه َخفَافَةٌ  إِتْبَاٌع ، كغَُراٍب ، ذُفَافٌ  ، وُخفَافٌ  َذفِيفٌ  َخِفيفٌ  َخاِدمٌ و

 ، وقيل : ليس بإِتْبَاعٍ ، كما سيأْتِي. (2)، كأَنََّها َصالةُ ُمَسافٍِر ، وقد جاَء ذلك في الحديِث  َذفِيفَةٌ 

 ألَنَّهُ يُْجِهُز َعلَى َمْن َشِربَهُ ، وعلى األَّوِل اقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، ونَقَلَهُ عن أَبي ُعبَْيٍد. ، َكِكتَاٍب ، وُغَراٍب : السَّمُّ القَاتُِل ، الذُّفَافُ و

فَافُ و  َؤْيٍب ، يذُكر القَْبَر ، أو ُحْفَرةً :نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوأَْنَشَد ألَبِي ذُ  اْلَماُء اْلقَِليُل ، ، كِكتَاٍب : الذِّ

ُر َأوحرُِدوا  ــــــــــح ئـ بــــــــــِ ِت الــــــــــح ا ُجشــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــ  وَن لــــــــــَ ولــــــــــُ قــــــــــُ ــــــــــَ  يـ

يـــــــــــــــح  هبـــــــــــــــا أَدحَ. وَ      َوارِِد  ِذفـــــــــــــــافٍ لـــــــــــــــَ (3)لـــــــــــــــِ
 

  
 يقول : ليس بَمَكاِن بِئٍْر يُْستَقَى منها ، إِنَّما هو قَْبٌر.
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فافُ  أو ا يَْستَِذفُّ َمن َوَرَدها ، ال، ليس بها َشيْ  ِذفَاف معنَى :وقال أَبو سعيد : إِّن  البَلَُل ، هنا : الذِّ ٌء ، إِنما له من أَْمره شي (4) يُْستذفُّ  ٌء ِممَّ

فافُ  هو البَلَُل ، وقال األَْخفَُش ، ا يُِعيُشه ، َويُقَال : ما فيهُء اليِسيُر ، يقول : لَْيَس بها َشيْ الشَّيْ  : الذِّ : أي ليس فيه ما يُِعيُش  ِذفَافٌ  ٌء ِلَواِرٍد ممَّ

 َكُكتٍُب. ، ذُفُفٌ  ج : ،

ً و ً و ، َذافَّهُ ُمذافَّةً و ، أََذفَّهُ إِْذفَافا َمهُ بالسَّْيِف ، وفي التَّْهِذيِب : له ، َذافَّ و عليه ، َذافَّ و ، ِذفَافا ديُث ه حومن أَْجَهَز َعلَْيِه ، كلُّ ذلك بالتشِديد : تَمَّ

 ويُْرَوى بالدَّاِل ، وقد تقدَّم ، وقال ُرْؤبَةُ : «أَبَا َجْهٍل يَْوَم بَْدرٍ  َذافَّ  نَّهُ أَ »:  عنههللارضيابِن َمْسعُوٍد 

ايف  ه ِذفـــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــُ زحعـــــــــــــــــــــُ  ذاَ  الـــــــــــــــــــــذي تــــــــــــــــــــــَ

ذ افِ      َك اِبخلــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ ي َت يب َرمــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــح ي  َرمــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ابخلفيف السريض.وفسر ابن األثري الذفيف « حُيَوُِّف القلوبَ »( يف النهاية : 1)
 ( وهو حديث سهر كما يف النهاية واللسان ونصه : قا  : دخلت عل  أن  وهو يصلي صالة خفيفة ذفيفة كبهنا صالة مسافر.2)
 وفسره : يقو  : لي  هبا ماء. 123/  1( ديوان اهلذليا 3)
 قوله : ال يستذف اخل كذا ابألصر َوحرره.»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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علَى  يَُذفَّفَ  أَنَّه أََمَر يَْوَم الَجَمِل فنُوِدَي أَْن ال يُتْبََع ُمْدبٌِر ، وال يُْقتََل أَِسيٌر ، وال» : عنههللارضيديُث علّيٍ ه حَعلَيه ، ومن َذفَّفَ و ، َكَذفَّفَهُ 

 .«َجِريحٍ 

 ، وَرَوى ُكَراٌع في ُكّلِ ذلك الدَّاَل. الذُّفَافُ  ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، واالْسُم ِمن ُكّلِ ذلك َعلَيه : إذا أَْجَهَز َعلَيه ، وأْسَرَع قَتْلَه َذْفَذفَ وَ  ، َذْفَذفَهُ و

 هذه عن ُكَراعٍ. : الشَّاُء ، الذَّفُّ و

ّمِ : اْلقَِليُل ِمن اْلماءِ  ، الذُّفُّ و  .ذُفُفٌ  ، أي : قليٌل ، والَجْمُع : ذُفُّ  ماءٌ  يُوَرُد َعلَيه ، ويُقَال : بالضَّ

َجاِل ، َكغَُراٍب وأَِميٍر : السَِّريُع اْلَخِفيفُ  ، الذَّفِيفُ و ، الذُّفَافُ و هُ بعُضهم ، والذي في  أَو اْلَخِفيُف علَى َوْجِه اأْلَْرِض ، ِمن الّرِ هكذا َخصَّ

َحاحِ :  عُبَاِب : هو السَّْيُر السَِّريُع.: السريُع ، ِمثُْل الذَِّميِل ، وفي ال الذَّفِيفُ  الّصِ

 أي تََهيَّأَ وتَيَسََّر ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. لََك ، َذفَّ  ُخذُ َما يُقَال :و

ّي ، عن ابِن القَطَّاعِ ، ويُقَال : لُغَةٌ في الدَّاِل ، أَْمُرهم : تََهيَّأَ ، اْستََذفَّ و ً  ، يَِذفُّ  أَْمُرُهْم ، َذفَّ  َحَكاَها ابُن بَّرِ  أَْمَكَن ، وتََهيَّأَ. : َذِفيفا

. َخفِّْف ، أي ِجَهاَز َراِحلَتَِك ، َذفِّفْ و َمْخَشِريُّ  نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد ، َوالزَّ

. َخفَِّف ، أي ِجَهاَز َراِحلَتِكَ  َذفِّفْ و َمْخَشِريُّ  نَقَلَه ابُن َعبَّاٍد ، َوالزَّ

: إذا تَْبَختََر ، وفَْذفََذ ، علَى  َذْفَذفَ  :ـ  كما هو نَصُّ ابِن األَْعَرابِّيِ ـ  هَكَذا في سائِر النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، وَصَوابُه ، وفَْذفََذ : تَبَْختََر ، َذْفَذفَ و

ْل ذلك. (1)اِب القَْلِب : إذا تَقَاَصَر ِليَْختَِل وهو يَثُِب ، َوقد َمرَّ ذلك في الذَّاِل ، ومثلُه في العُبَ   ، فتأَمَّ

 لُغَةٌ في اْستََدفَّ ، وهذا قد ذُِكَر قَِريباً ، فهو تَْكَراٌر. أَْمُرنَا : تََهيَّأَ ، اْستََذفَّ و

. ، َكَصبُوٍر : فََرُس النُّْعَماِن بِن اْلُمْنِذِر ، الذَّفُوفُ و  نَقَلَه الصاَغانِيُّ

اَغانِيُّ ،  ُمتَعَلٌِّق يُتَعَلَُّق به ، يس بهأي ل ، َكِكتَاٍب : ِذفَافٌ  َما فيه يُقَال :و قاله األَْخفَُش ، في شرح قَْوِل أَبي ذَُؤْيٍب السابِق ، هكذا نَقَلَهُ عنه الصَّ

 .(2)، أي ليس فيه ما يُِعيُش  ِذفافٌ  والذي نَقَلَهُ السُّكَِّريُّ عنه : ما فيه

ً  َما ذاقَ  يُقَال :و ً  أي :ويُْفتَُح  بالَكْسِر ، ، ِذفَافا  قَِليالً ، نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد ، وصاحُب : اللَِّساِن. َشْيئا

ع ، عن ابن َعباٍد ، أي : ، كُمعَظٍَّم : ُمَذفَّفٌ  َسْهمٌ و  َسِريٌع َخِفيٌف. ُمفزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 النَّْعلَْيِن : َصْوتَُهما عند الَوْطِء ، والّداُل لغةٌ فيها. َذفُّ 

ً  ، فَ َذفَّ وَ   : أَْسَرَع في السَّْيِر. تَْذفِيفا

 : َذَكُر القَنافِِذ. الذَّفِيفُ وَ 

َكةً : أي قليٌل ، وَجْمعُ  َذفَفٌ  َماءٌ وَ  : قليٌل ، كما جاَء في حديِث عائَشةَ  َذفِيفٌ  ءٌ ، وَشيْ  أَِذفَّةٌ  :ـ  بَِمْعنَى القليِل من الماءِ ـ  الذُّفافِ  ، ُمَحرَّ

 .(3) عنهاهللارضي

ْوِض ، وَذَكَرهُ َشْيُخنا. الذَّفِيفُ وَ  اِرُم ، نَقَلَهُ السَُّهْيِليُّ في الرَّ  من السُّيُّوِف : القَاِطُع الصَّ

قَْيٍس ، مات سنة َسْبعٍ وَمائٍة ، نَقَلَهُ ابُن ِحبَّاَن في ِكتَاِب  ، وعنه ُحَمْيُد بن عنههللارضي: َمْولَى ابِن عباٍس ، يَْرِوي عن َسيِِّده  (4) َذفِيفٌ وَ 

 الثِّقاِت.

. ذُفَافَةُ وَ   ، كثَُماَمٍة : اْسُم َرُجٍل ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

َكةً : ِصغَُر اأْلَْنِف ، واْستَِواُء اأْلَْرنَبَِة ، الذَّلَفُ  : [ذلف] حاحِ ، ، ُمَحرَّ أَو ِغلٌَظ واْستَِواٌء  كما قال ابُن ُدَرْيٍد ، هُ في ِدقٍَّة ،أَو ِصغَرُ  كما في الّصِ

 لَْيَس بَِحّدٍ َغِليٍظ ، هو قَِصُر القَصبِة وِصغَُر األَْرنَبَِة ، وقيل : هو كاْلَخنَِس ، َوقيل : هو كاْلَهامِة فيه ، كما قَالَهُ اللْيُث ، وقيل : في َطَرفِِه ،
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ألَْنِف مع ِضَخِم الَمالحةَ ، وقيل : هو ِقَصٌر في األَْرنَبَِة ، واْستِواٌء في القََصبَِة ِمن َغْيِر نُتُوٍء ، والفَطُس : لُُصوُق القََصبَِة باَوهو يَْعتَِري 

 اأْلَْرنَبَِة. كما تقدَّم.

 قال أبو النَّْجِم : ، ذْلفاءُ  ، كفَِرَح ، وهي َذِلف وقد ، الذَّلَفِ  بَيِّنُ  : أَْذلَفُ  وَرُجلٌ  ، أَْذلَفٌ  أَْنفٌ و

__________________ 
 ( والتهذيب أيضاً.1)
 هو نف  عبارة الصاغاين املتقدمة. 194/  1( كذا ا والعبارة يف شرح أشعار اهلذليا 2)
 ملسك.ء ذفيف يُربرت به اشي ( ونصه كما يف النهاية واللسان : أنه هن  عن الذهب وا رير ا فقالت :3)
 ( قا  ابن حيان يف الثقات : ذفي  بوزن عظيم.4)
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ٌة  زِيـــــــــــــــ  ٌة ومـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ ِدي هبـــــــــــــــَح نـــــــــــــــح ِم عـــــــــــــــِ ثـــــــــــــــح لـــــــــــــــ   لـــــــــــــــِ

ِة وَ      اَلحـــــــــــــَ َ  مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ب  بــــــــــــــَ اءِ ُأحـــــــــــــِ فـــــــــــــَ لـــــــــــــح  الـــــــــــــذ 

  
ل ذُْلفٍ  ، وإلى الثاني يُِشيُر قَوُل الَجْوَهِرّيِ : ِمن نِْسَوةٍ  َذْلفَاءَ و ، أَْذلَفَ  يكون َجمعَ  ، ذُْلفٌ  ج : اَل تقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى »الحديُث :  ، ومن األَوَّ

« العُيُونِ »َع َجْمعِ الكثَْرةِ ، ويُْرَوى : ، َوَضَع َجْمَع الِقلَِّة َمْوِض  «اآْلنُِف ، َكأَنَّ ُوَجوَهُهُم الَمَجانُّ الُمْطَرقَةُ  ذُْلفَ  تُقَاتِلُوا قَْوماً ِصغَاَر األَْعيُِن ،

 .«اأْلُنُوفِ »و 

 َومنه قَْوُل الشَّاِعِر : : من أَْسَمائِِهنَّ ، الذَّْلفَاءُ و

ا  اءُ ِإلــــــــــــــــــــــــ َ فــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــــــــــذ  ــــــــــــــــــــــــٌة  ال وت ــــــــــــــــــــــــُ  اَيق

انِ      قــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِ  ُدهــــــــــــــــح نح كــــــــــــــــِ تح مــــــــــــــــِ رِجــــــــــــــــَ  ُأخــــــــــــــــح

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َماِل ، وهو ما َسُهَل منه ، عن أَبي َحنِيفَةَ. الذَّلَفُ   كالدَّّكِ ِمن الّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُجُل : إذا جاَء ُمْستَتًِرا ِليَْسِرَق َشْيئاً ، نَقَلَهُ اللَّْيُث ، وَرَواهُ غيُره بالدَّاِل الُمْهَملَِة ، كما تقدَّمَ  اْذلَغَفَّ  : [ذلغف]  الُمْعَجَمِة أََصحُّ ،  ، َوبالذَّالِ الرَّ

 هكذا أَْوَرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن ، َوأَْهَملَهُ الصاَغانِيُّ ، والَجْوَهِريُّ ، وغيُرُهَما.

ً  ، يَذُوفُ  ، َذافَ  : [ذوف] يِت : أي ، َذْوفا ّكِ جٍ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن الّسِ  َوأَْنَشَد : َمَشى في تَقَاُرٍب وتَفَحُّ

وا  جـــــــــــُ حـــــــــــ  وَن فـــــــــــَ َا مَيحشـــــــــــــــــــــــــُ ااًل حـــــــــــِ ُت رِجـــــــــــَ ـــــــــــح  رَأَي

ـــــــــواوَ      وا   َذاف ـــــــــُ ونَ كـــــــــمـــــــــا كـــــــــان ـــــــــُ ُذوف ـــــــــَ رُ  ي ـــــــــح ب ـــــــــَ نح قـ  مـــــــــِ

  
ّمِ : الّسمُّ  الذُّوفَانُ  وقال ابُن ُدَرْيد :و  الُمْنقَُع ، َوقيل : هو القاتُل. ، بِالضَّ

 ِه :* ومّما يُْستَْدَرُك َعلَي

 : َخلََطهُ ، لُغَةٌ في َدافَهُ ، وليس بالَكثِيِر. يَذُوفُه ، َذافَهُ 

ْيِر ، ُمْعيِيَةٌ ، ، وقال ابُن َعبَّاٍد : (1)أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن  ، َذاِهفَةٌ  إِبِلٌ   :[ذهف] َب  لُغَةٌ في الدَّاِل ، ِمن ُطوِل السَّ َوَصوَّ

اَغانِيُّ في التَّْكِملَِة أَنََّها بإِْهَماِل الدَّاِل ال َغْيُر.  الصَّ

ُك ، ِكالُهما عن الَجْوَهِرّيِ ، ويُْكَسُر ، بالفَتْحِ ، ، الذَّْيفَانُ  : [ذيف]  تَقَدََّمتْ  ولُغَاتَُها نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، الّسمُّ اْلقَاتُِل ، وهذه عن ابن َعبَّاٍد : ويَُحرَّ

يفانِ  بالَهْمِز ، وَشاِهدُ  َذأََف ،في   قَْوُل أَُميَّةَ بِن أَبي َعائٍِذ الُهَذِلّيِ : الذِّ

عــــــــــــاً  ا مــــــــــــَ اهــــــــــــَ قــــــــــــَ ا قــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــٍر ســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــ   فــــــــــــعــــــــــــَ

ِف      زحعـــــــــــــِ انِ مبـــــــــــــُ ـــــــــــــفـــــــــــــَ اِ   ِذي ٍب ِشـــــــــــــَ (2)ِقشـــــــــــــــــــــــــــح
 

  

 فصل الراءِ 
 مع الفاءِ 

 قال الشاعُر : َرْملَةٌ ،أَو  كما في العُبَاِب ، ، بِاْلفَتْحِ : ع ، (3) َرأْفٌ   :[رأف]

تح وَ  فـــــــــَ ـــــــــ  يـ اٍح َتصـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــَ يَنح لـــــــــِ يـــــــــح ن عـــــــــَ ُر مـــــــــِ ظـــــــــُ نـــــــــح ـــــــــَ  تـ

َر َأوح      فــــــــــــــَ َواِز َأعــــــــــــــح نح َأجــــــــــــــح ارَِم مــــــــــــــِ اخمــــــــــــــََ ــــــــــــــَ  رَأحف

  
أْفُ و  عن ابِن َعبَّاٍد ، وأَنَشَد غيُره للقَُطاِمّيِ : أَْيضاً : اْلَخْمُر ، الرَّ

ا  رَأحفٍ وَ  هـــــــَ زحجـــــَ ُر مـــــَ جـــــح ـــــ  ـــــت َض ال عحشـــــــــــــــــــَ اَلٍف شـــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــُ

اِدفُ      رحِب صـــــــــــــــــــــَ ِن الشــــــــــــــــــ  ا عــــَ يــــنـــــــَ ا فــــِ مــــي ومـــــــَ حــــح  لــــنــــَ

  
.« وَراحٍ »يُْرَوى : وَ  اَغانِيُّ وايةُ أََصحُّ وأَْكثَُر ، قَالَهُ الصَّ  ، وهذه الّرِ



11409 

 

أْفُ و ُؤِف ،  :الرَّ ِحيُم ، كالرَّ ُجُل الرَّ ُؤوفِ و الرَّ  َء بِِهَما ، وَشاِهُد األولى ، ما أَْنَشَدهُ ابُن األَْنباِرّيِ :، وقد قُِرى (4)َوهما لُغَتَاِن  ، الرَّ

ُم  كـــــــــــــــــُ يبٍّ اَل َأاَب لـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ وا بـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــُ ذمـــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــَ

ومِ      ــــــــــــُ ت ُن خمــــــــــــَح ــــــــــــر محــــــــــــح ُه ال اغــــــــــــَ امتٍَ صــــــــــــــــــــــــــَ  ِذي خــــــــــــَ

  

مح  رَأحفٍ  هــــــــــــــُ رحمحــــــــــــــَُ ــــــــــــــَ ربِّ يـ ِر الــــــــــــــح يــــــــــــــٍم أبَِهــــــــــــــح  رحــــــــــــــِ

  
ومِ    رححــــــــــُ يِّ مــــــــــَ رحســــــــــــــــــــــــِ كــــــــــُ َد ذي الــــــــــح نــــــــــح ر ٍب عــــــــــِ قــــــــــَ  مــــــــــُ

  
 شاِهُد الثَّانِيَِة ، قَْوُل َجِريٍر يَْمَدُح ِهَشاَم بَن عبِد الَمِلِك :وَ 

اً  قــــــــــّ َك حــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ َا عــــــــــَ مــــــــــِ لــــــــــِ ُمســــــــــــــــــــــــح لــــــــــح ــــــــــِ َر  ل ــــــــــَ  تـ

ِد      َوالـــــــــــــِ ِر الـــــــــــــح عـــــــــــــح فـــــــــــــِ يـــــــــــــمِ  الـــــــــــــر ُ فِ كـــــــــــــَ  الـــــــــــــر حـــــــــــــِ

  
__________________ 

 املهملة.( واألزهري أَيضاً يف التهذيب ا واقتصر عل  ايرادها ابلدا  1)
 ء ا ومثا  : منقض.والقشب : ما للرت ابلسم من شي« قشب مُثا »برواية :  186/  2( ديوان اهلذليا 2)
 هنا ويف الشاهد ا بدون  زة.« راف»( يف معجم البلدان 3)
 ( قوله : رُ ٌف عل  فـَُعٍر ا ور وٌف عل  فعوٍ .4)
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 َصاِرّيِ :وَشاِهُد الثالثِة ، قَْوُل َكْعِب بن مالٍك األَنْ 

ــــــــــــــُض َراب   ي طــــــــــــــِ ــــــــــــــُ ا ون ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــ  يـ ــــــــــــــِ ب ــــــــــــــَ ــــــــــــــُض ن ي طــــــــــــــِ ــــــــــــــُ  ن

ا      نــــــــــــــــَ اَن بــــــــــــــــِ ُن كــــــــــــــــَ َو الــــــــــــــــر محــــــــــــــــح اهــــــــــــــــُ  َرُ وفــــــــــــــــَ

  
أْفَةُ  أَو ْحَمِة  الرَّ ْحَمِة وأََخصُّ ، وال تكاُد تَقَُع في الكراِهيَِة ،  (1) [أَو أََرقَُّها]: أََشدُّ الرَّ حاحِ ، َوالذي في الُمْجَمِل : أَنََّها ُمْطلَُق الرَّ كما في الّصِ

اِزيُّ : ْحَمةُ قد تَقَُع في الَكراِهيَِة ِلْلَمْصلحِة ، َوقال الفَْخُر الرَّ ّرِ ، : ُمبالَغَةٌ في َرْحَمٍة َمْخُصوَصٍة ، من َدفْ  الرأْفَةُ  والرَّ عِ الَمْكُروِه ، وِإزالَِة الضُّ

ِل ، قال : وهو اأْلَنْ  ْحَمةَ بعَدها ليكوَن أََعمَّ وأَْشَمَل ، نَقَلَهُ الفَنَاِريُّ في َحَواِشي الُمَطوَّ َسُب ِلنَْظِم القُْرآِن ، قال شيُخنَا : وفيه َردٌّ وإِنّما َذَكَر الرَّ

ْل.على النَّاِصِر البَْيَضاِوّيِ ، في قَْولِ  َر ِلُمَراَعاةِ الفََواِصِل ، َوهذا ليس ِمن َشأِْن الكالِم البَِليغِ ، فتَأَمَّ  ِه : إِنَّهُ أُّخِ

،  َرُؤفَ  ةَ قال :نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، عن أَبي َزْيٍد ، وقال : ُكلٌّ ِمن كالِم العرِب ، قال األَْزَهِريُّ : وَمن لَيََّن الَهْمزَ  هللا تعالى بَِك ، ُمثَلَّثَةً ، َرأَفَ و

 ، (3) َرأْفَةً و ، َرأْفَةً  بك ، َرَواَف هللا يُقَال أَيضاً :و ، وهو قَْوُل أَبي زيٍد أَيضاً ، (2)يََراُف ، َرافاً  َراَف ، منهم من يقول :و فَجعَلََها َواواً ،

ً و َكةً ، َرأَفا حاحِ ، واللَِّساِن ، والعُبَاِب ، وبه قََرأَ فيهما ، كما هو ُمْقتََضى ِسياقِِه ، والصَّواُب أنَّ  أي : ُمَحرَّ  الثانِي بالَمّدِ ، كما هو في الّصِ

 الَخِليُل.

ابِعَِة. ، بِاْلفَتْحِ ، وَكنَُدٍس ، وَكِتٍف ، وَصبُوٍر ، َوصاِحٍب ، َرأْفٌ  هوو  َوقد تقدَّم شاهُد األُولَى والثانِيَِة والرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُؤوفُ  ِحيُم ِلِعبَاِده ، العَُطوُف عليهم بأَْلَطافِِه. الرَّ الَواِلُد بَولَِده ، ويقال : ما ِلبَنِي فاُلٍن ال يَتََراَءفُون ،  تََراَءفَ و ، ِمن األَْسَماِء الُحْسنَى : هو الرَّ

 واْستَْرأَفَهُ : اْستَْعَطفَهُ.

َك ، َء :الشَّي َرَجفَ  : [رجف] ك ، وتََحرَّ  ِمن فََزعٍ ، وقال اللَّْيُث : اْضَطَرَب َشِديداً  القلُب : إذا َرَجفَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و اَلِزٌم ُمتَعَّدٍ ، َحرَّ

ً  ءُ الشَّيْ  َرَجفَ  ً  َوزاَد غيُر اللَّْيِث : ، َرَجفَانًاو َرْجفا ّمِ ، ، ُرُجوفا ً و بالضَّ ْحِل. (4) كَرَجفَانِ  ، َرِجيفا  البَِعيِر تَْحَت الرَّ

يُح ، وكما َرَجفَتْهُ  الشََّجُر إذا يَْرُجفُ  اكموَ  ُكهُ ُكلُّه (5)األَْسنَاُن إذا نَغََصْت أُُصولَُها  تَْرُجفُ  الّرِ  .َرْجفٌ  ، ونحُو ذلك تََحرُّ

 عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ، َكأَْرَجفَتْ  ، (6) (يَ ْوَم تَ ْرُجُف اْْلَْرُض َواجْلِبالُ )ومنه قَْولُهُ تَعَالَى :  اأْلَْرُض : ُزْلِزلَت ، َرَجفَتِ و

 نَقَلَهُ اللَّْيُث ، وهو َمَجاٌز. اْلقَوُم : تََهيَُّؤوا لْلَحْرِب ، َرَجفَ و

ْعدُ  قال : ً  ، يَْرُجفُ  والرَّ ً و ، َرْجفا عْ  يَْرُجفُ  ، أي َرُجوفٌ  َويُقَال : َسَحابٌ  تََردََّدْت َهْدَهَدتُهُ في السََّحاِب ، : َرِجيفا ِمن  يَْرُجفُ  ِد ، َوقيل :بالرَّ

 َكثَْرةِ الماِء ، قال أَبو َصْخُر الُهَذِليُّ :

ٍة  قـــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــح ِن أيب عـــــــــــــــــــَ َر بـــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــَ  ِإىَل عـــــــــــــــــــُ

اًل      ِدي رحبـــــــــــــَح هـــــــــــــح ـــــــــــــَ َر يـ يـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ وفـــــــــــــاً بـــــــــــــيـ (7)َرجـــــــــــــُ
 

  
ْجفَةُ و ْلَزلَةُ ، الرَّ ْجفَةُ  َوقال اللَّْيُث : : الزَّ اءُ و وَصْيَحةٌ وَصاِعقَةٌ ، َرْجفَةٌ  في القُْرآِن : ُكلُّ َعَذاٍب أََخَذ قَْوماً فهو الرَّ في تَْفِسيِر قَْوِله ـ  قال الفَرَّ

بَ ُعَها الّراِدَفةُ )تعالَى :   النَّْفَخةُ  : (الّراِدَفةُ ) و .وهي التي تَُموُت لها الَخالئِقُ  : النَّْفَخةُ األُولَى الّراِجفَةُ ـ  (8) (يَ ْوَم تَ ْرُجُف الّراِجَفُة. تَ ت ْ

ُك َحَرَكةً َشِديَدةً ، وقال ُمَجاِهٌد :  تَْرُجفُ  : األَْرضُ  الّراِجفَةُ  التي يَْحيَْوَن لها يَْوَم الِقيَاَمِة ، وسيُْذَكُر قَِريباً ، وقال أَبو إِْسَحاَق : الثَّانِيَةُ ، ، تَتََحرَّ

ْلَزلَةُ.  هي الزَّ

افُ و جَّ َي به اْلبَْحِر ، اْسمُ  اٍد :َكَشدَّ  ، الرَّ ك أَْمَواِجِه ، اْسٌم كالقَذَّاِف ، وأَْنَشَد للشَّاِعِر ،  (9)قاله  اِلْضِطَرابِِه ، ُسّمِ الَجْوَهِريُّ : زاَد غيُره : وتََحرُّ

بَْعِري   ، ويُْرَوى (10)وهو ابُن الّزِ

__________________ 
 واستدر  عن القاموس.( ما با معقوفتا سقرت من األصر 1)
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 .238/  15وانظر التهذيب « ومنهم من يقو  رأٌف ا بسكون اهلمزة»( الذي يف اللسان عن األزهري : 2)
 وسينبه الشارح اىل صواهبا ا واملثبت ابلتحريك كما نظر له الشارح.« ورآَفةً »( يف القاموس : 3)
 مبا يتف  مض سيا  التهذيب واللسان.«  قا»حذفنا لفظة .« .. قا  : كرجفان»( قبلها ا ابألصر ا 4)
 واألصر كالتهذيب واللسان.« أسناخها»( يف األساس : 5)
 .14( سورة املزمر اآية 6)
 يف شعر صخر الغي وروايته فيه : 70/  2( البيت يف ديوان اهلذليا 7)

ــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــة  ن إىل غــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــح َري مــــــــــــــــــــــــــَ  إىل عــــــــــــــــــــــــــَ

َر يــــــــــــــــــهــــــــــــــــــدي رحبــــــــــــــــــال رجــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــا     يــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ يـ ــــــــــــــــــَ  فـ

  

يهدي ويرو  زحوفا بد  رجوفا ويف الديوان فسر عمران أبنه اسم بلدة. وقد ثناه ضرورة. ويف غيقة عدة أقوا  وهي اسم يرو  يزج  بد  وَ 
 ملواضض عدة. ويلير جبر ابلبادية.

 .7و  6( سورة النازعات اآيتان 8)
 وانظر الصحاح. .«قا  اجلوهري»( ابألصر : 9)
 وكان ابن الزبعري قد مدح بين عبد مناف.« ابن الزهري»وابألصر  161/  1لي ( عن سرية ابن هشام عل  هامش الروض للسهي10)
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طَِلِب بِن هاشٍم :
ُ
َطحُروِد بِن َكعحٍب اخلُزَاِعي  يـَرحِثي عبَد امل

 مل
ٍة  ـــــــــ  ي ر  َعشـــــــــــــــــــــــِ َم كـــــــــُ حـــــــــح وَن الشـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــُ عـــــــــِ طـــــــــح مـــــــــَ ـــــــــح  ال

ُ  يف      مـــــــــح يـــــــــَب الشـــــــــــــــــــــــ  غـــــــــِ ىت  تـــــــــَ افِ حـــــــــَ (1)الـــــــــر جـــــــــ 
 

  
 البَْحُر : اْضَطَرَب َمْوُجه. َرَجفَ  قدوَ 

افُ  قال َشِمٌر :و جَّ  يَْوُم اْلِقيَاَمِة. : الرَّ

افُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و جَّ  ، بالحاِء والشَّْيِن ، وهو تَْصِحيٌف. (2)على الفَُرات ، وُوِجَد في النَُّسخِ هنا : الَحْشُر  الِجْسرُ  الرَّ

افُ و قال : جَّ  .َضْرٌب ِمن السَّْيرِ  : الرَّ

اِجفُ و قال : ْعَدةِ ، الرَّ ى َذاُت الّرِ  َمفَاِصَل َمن ِهَي به. تَْرُجفُ  ألَنََّها : اْلُحمَّ

 بِِهَما. تَْرُجفُ  َجاَءْت ُمِعييَةً ُمْستَْرِخيَةً أُذُنَاَها إذا النَّاقَةُ : أَْرَجفَتِ و

يِّئَِة ، قال :  ، ونَْحِوَهاَخاُضوا في أَْخبَاِر اْلِفتَنِ  إذا اْلقَْوُم : أَْرَجفَ  قال اللَّْيُث :و َواْلُمْرِجُفوَن يف ) قَْولُه تعالى : ومنه ِمن األَْخبَاِر السَّ
اِغبُ  (3) (اْلَمِديَنةِ   : إِيقاعُ  اإِلْرَجافُ   :، قال اللَّْيُث : وهُم الذين يَُولُِّدوَن األَْخبَاَر الَكاِذبَةَ ، التي يكوُن َمعَها اْضِطَراٌب في النَّاِس ، وقال الرَّ

ْجفَةِ  ا بالِفْعِل. الرَّ ا بالقَْوِل ، وإِمَّ  وا فيه.َخاضُ  إذا ِء ، وبه :في الشَّيْ  أَْرَجفُوا يُقَال :و ، إِمَّ

ً  كأُْرِجفَتْ  اأْلَْرُض : ُزْلِزلَْت ، َرَجفَتِ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و . أَيضا ّمِ  بِالضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َكتْهُ. أَْرَجفَتِ  يُح الشََّجَر : َحرَّ  األَْسنَاُن : تَساقََطْت. َرَجفَتِ وَ  الّرِ

ِة :اإِلبُِل ُرُؤوَسها في السَّيْ  اْستَْرَجفَتوَ  مَّ َكتَْها ، قال ذُو الرُّ  ِر : َحرَّ

ا  هــــــــــَ يـــــــــــَ اُع َأ ــــــــــِح قــــــــــَ عــــــــــح قــــــــــَ َرُب الــــــــــح قــــــــــَ ر َ  الــــــــــح  ِإذح حــــــــــَ

تح وَ      فـــــــَ رَتحجــــــَ ــــــمُ  اســــــــــــــــــــح ي امــــــِ غـــــــَ ــــــُم الشــــــــــــــــــــ  ي ا اهلــــــِح هـــــــَ امــــــَ  هـــــــَ

  
اِغُب ، وفي األََساِس : األََراِجيفُ  األَْخبَاِر نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َويُقَال : أََراِجيفِ  : َواِحدُ  األَْرَجافُ وَ  َمةُ  اإلْرَجافُ  َماَلقِيُح الِفتِِن ، قَالَهُ الرَّ : ُمقَّدِ

 .اأْلَراِجيفُ  الَكْوِن ، وإذا َوقَعَِت الَمَخاِويُف ، َكثَُرت

َجفانُ وَ  يَْستَْرِجفُوَن األَْرَض نَْجَدةً ، وهو َمَجاٌز َكَما في األََساِس.يُقَال : َخَرُجوا وَ  َكةً : اإِلْسَراُع ، عن ُكَراعٍ. الرَّ  ، ُمَحرَّ

ُجُل ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : أي أَْرَحفَ  : [رحف] ينًا ، ونَْحَوهُ  الرَّ َشْفَرتَهُ حتى قَعََدْت َكأَنََّها َحْربَةٌ ،  أَْرَحفَ  يُقال : َحدََّد ِسّكِ

 َواألَْصُل : أَْرَهَف. كأَنَّ اْلَحاَء ُمْبَدلَةٌ ِمن اْلَهاِء ، ومعنى قَعََدْت : صاَرْت ، قال األَْزَهِريُّ :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : أي ُمَحدٌَّد. َرِحيفٌ  َسْيفٌ 

ْخفُ  : [رخف] قِ  الرَّ ْبُد الرَّ حاحِ ، يُق ،: الزُّ ْخفَةِ  كما في الُمْحَكِم ، أَو اْلُمْستَْرِخي ، كما في الّصِ ْبِد ،  ، كالرَّ قِيقَةُ ِمن الزُّ َوهي الُمْستَْرِخيَةُ الرَّ

 اْسٌم لها ، كما في الُمْحَكِم ، َوأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لَجِريٍر :

ٍم  يــــــــــــح ُت تـــــــــــــَ نــــــــــــح َبُ  بــــــــــــِ مح وَتســــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــُ ارِعــــــــــــُ قــــــــــــَ  نـــــــــــــُ

فٌ      يـــــــــــــــــدُ  أََرخـــــــــــــــــح َر أَمح هنـــــــــــــــــِ ُد أَيحســـــــــــــــــــــــــــــــَ  ؟َزبـــــــــــــــــح
  

 ؟.َرقِيٌق هو أَم َغِليظٌ أَ  يقول :

 َوأَْنَشَد اللَّْيُث لَحْفٍص اأْلََمِوّيِ : ، ِرَخافٌ  ج :



11413 

 

َرتح  كــــــــــــَ ــــــــــــَ ت ا إذا اشــــــــــــــــــــــــــح ر اهتــــــــــــَِ ِرُب ضــــــــــــــــــــــــــَ  َتضــــــــــــــــــــــــــح

ا و      هــــــــــــَ طــــــــــــُ افُ اَنفــــــــــــِ ا  الــــــــــــّرِخــــــــــــَ ُؤهــــــــــــَ لــــــــــــَ (4)َتســــــــــــــــــــــــــح
 

  
ْخفُ و ْبغِ ، : الرَّ .نَقَ  َضْرٌب ِمن الّصِ  لَهُ الَجْوَهِريُّ

ً  َوعلَى الثَّانِي اْقتََصر الَجْوَهِريُّ ، اْلعَِجيُن ، َكنََصَر ، وفَِرَح ، وَكُرَم ، َرَخفَ و ِل ، َرْخفا ً و بالفَتِْح ، َمْصَدُر األَوَّ َكاً ، َمْصَدُر الثانِي  َرَخفا ُمَحرَّ

 َمْصَدُر الثاِلث ، ، ُرُخوفَةً و َرَخافَةً و ،

__________________ 
 من أبيات ملطرود اخلزاعي يرثي عبد املطلب مطلعها : 203/  1( البيت يف سرية ابن هشام عل  هامش الروض للسهيلي 1)

 اي أيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــر امــــــــــــــــــــّو  رحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــافِ      ــــــــــــــد مــــــــــــــن ــــــــــــــت عــــــــــــــن آ  عــــــــــــــب  هــــــــــــــاّل ســـــــــــــــــــــــــــبل

  

 صدر البيت الشاهد :وَ 

 املنعما إذا الرايح تناوحتوَ 
 كاألصر.« اجلسر»القاموس املطبوع ا ويف التكملة : ( وهي رواية 2)
 .60( سورة األحزاب اآية 3)
 بدون نسبة وروايته فيها :« شكر»( اللسان 4)

 نضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب دراهتــــــــــــــــــــــــــا إذا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــرت 

 أبَقــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــرخــــــــــــــــــــاف نســـــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــؤهــــــــــــــــــــا    

  

َفة ابلزبدة. والرواية املثبتة كاللسان وَ   .«رخف»فسر الر خح
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ٌر  ُم : ُمَرت ٌب ا أي :ففيه َلفيف وَنشــــــــــح رَتحَخ  ا واالســــــــــح َفةُ  اســــــــــح م   ابلَفتحِح ا ا الر خح اأَلِخرُي نـََقَلُه  ُ َر َكًة ا الر َخفُ و  ا (1) وُيضــــــــــَ
 ا ُ َر َكًة ا وهو َغَلرٌت ا ألَن ُه لو كان كذلك َلقاَ  : وحُيَر ُ . الر َخَفةُ و  اجلَوحَهرِي  ا ويف بـَعحِ  الن َسخِ 

. أَنا ، أَْرَخْفتُهُ و  حتى يَْستَْرِخَي. أَْكثَْرُت َماَءهُ  أي اْلعَِجيَن : أَْرَخْفتُ  قال أَبو ُعبَْيٍد :و نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

اُء :و ِخيفَةُ  قال الفَرَّ  .(2)كالَوِريَخِة ، َوالَمِريَخِة واألَْنبَجات  ِخي ،: اْلعِجيُن اْلُمْستَرْ  الرَّ

ْخفَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :وَ  األَثْبَاِت  بَِخّطِ اْلُمتِْقنِينَ  ُوِجَد في نَُسخِ الَجْمَهِرةِ  : ِحَجاَرةٌ ِخفَاٌف ِرْخَوةٌ ، كأَنََّها ُجوٌف ، هكذا ِرَخافٌ  واْلَجْمعُ  بالفَتْحِ ، الرَّ

 َوهو تَْصِحيٌف ، وقال األَْصَمِعيُّ : هي اللَِّخاُف. وِعْنَد بَعِضِهم كأَنََّها َخَزٌف ، بِي َسْهٍل الَهَرِوّيِ ،كاألَْرَزنِّيِ ، وأَ 

حاحِ ، وقد أَْغفََل الُمَصنِّ  ِطينًا َرقِيقًا ، أي : : َرْخفَةً  َصاَر اْلَماءُ  يُقَال :و ُك ألَْجِل َحْرِف الَحْلِق ، كذا في الّصِ  ُف ذلك.َوقد يَُحرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .َرْخفٌ  ثَِريدٌ  : أي ُمْستَْرِخيَةٌ ، وقيل : َخاثَِرةٌ ، وكذلك : َرْخفَةٌ  ثَِريَدةٌ 

َكةً ، كذلك ، ألََجِل َحْرِف الَحْلِق ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َحاتٍم : َرَخفَةً وَ  : أي ِطينًا َرقِيقًا ، عن اللِّْحيَانِّيِ ، َرِخيفَةً  َصاَر الماءُ وَ   ، ُمَحرَّ

ْخفُ   : كأَنَّه َسْلُح طائٍر. الرَّ

 : َرِقيٌق ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَنَشَد ألَبِي العََطاِء : َرْخفٌ  ثَْوبٌ وَ 

 بـََنائُِقهح  َرخحفٌ َقِميٌص ِمَن الحُقوِهيِّ 
ُل البيِت عنَد ِسيبََويْه :« بِيٌض بَنَائِقُه» ُكلُّ ذلك َسواٌء ، وَرَواه ِسيبََوْيِه :« َمْهوٌ »و « َرْهوٌ »ْرَوى : يُ وَ   ، وَعَزاه إلى نَُصْيٍب ، وأَوَّ

 َسِودحُت فَلمح أَمحِلكح َسَواِدي وحَتحَتهُ 
 .«ُسْدتُ »قال : وبعُضهم يقول : 

ْدفُ  : [ردف] اِكِب ،باْلَكْسِر : الرَّ  الرَّ ِديفِ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ، َكاْلُمْرتَِدفِ  اِكُب ، خْلَف الرَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ أَيضاً ، ِرَدافٌ  َوَجْمعُه : ، الرَّ

َدافَىو اِعي : ، َكُحبَاَرى ، الرُّ  َومنه قَْوُل الرَّ

حــــــَ   َن يف الضــــــــــــــــــــ  عــــــح مــــــ  ي ُيســــــــــــــــــــَ الئــــــِ َن الــــــ  وٌد مــــــِ  َوخــــــُ

رِيـــــــــــَ       و ِد  الـــــــــــر َداىفَ قـــــــــــَ هـــــــــــَ مـــــــــــُ نـــــــــــاِء الـــــــــــح غـــــــــــِ (3)اِبلـــــــــــح
 

  
َدافَى يُقال :وَ  َر. َرِديفٍ  هنا : َجْمعُ  الرُّ  ، وبِِهَما فُّسِ

ً و  .ِرْدفُهُ  فهو ُكلُّ َما تَبَِع َشْيئا

ْدفُ  قال اللَّْيُث :و  قَِريٌب ِمن النَّْسِر اْلَواِقعِ.َكْوَكٌب  : الّرِ

ْدفُ و كُ  ، أي : ليس لَهُ تَبِعَةٌ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو َمَجاٌز ، ِرْدفٌ  يُقال : هذا أَْمٌر ليس له تَبِعَةُ اأْلَْمِر ، أَيضاً : الّرِ أَيضاً ، نَقَلَهُ  ويَُحّرِ

. اَغانِيُّ  الصَّ

ْدفُ و اغَ  َجبٌَل ، : الّرِ .نقَلَهُ الصَّ  انِيُّ

ْدفَانِ  اآْلَخِر ، ويُقَاُل : ال أَْفعَلُهُ ما تَعَاقَبَ  ِرْدفُ  ألَنَّ ُكلَّ واحٍد منهما ، ِرْدفَانِ  اللَّْيُل والنَّهاُر ، وُهَماو ، وهو َمَجاٌز ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  الّرِ

. اَغانِيُّ َمْخَشِريُّ ، والصَّ  والزَّ

ْدفُ و  (4)َويْقعُُد َمْوِضَع الَمِلِك حتى يَْنَصِرَف  إِذا َغَزا ، علَى الناِس  ويَْخلُفُهُ  قَْبَل النَّاِس ، يَْشَرُب بَْعَدهُ  إِذا َشِرَب ، الَمِلِك َعن يَِمينِهِ َجِليُس   :الّرِ

ْدفُ  ، وإذا عاَدْت َكتِيبَةُ الَمِلِك أََخذَ  . الّرِ  الِمْربَاَع ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ْدفُ  اِز :ِمن الَمجَ و ِوّيِ ، ليس بَْينَهما َشيْ  الّرِ ْعِر : َحْرٌف َساِكٌن ِمن ُحُروِف اْلَمّدِ واللِّيِن ، يَقَُع قَْبَل َحْرِف الرَّ فإِن كان أَِلفاً لم يَُجْز  ٌء ،في الّشِ

حاحِ.  َمعَها َغْيُرَها ، وِإن كان َواواً جاَز َمعََها الياُء ، كذا في الّصِ
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 ّول قوُل َجِرير :قلت : وشاهُد األَ 

ااَب  ـــــــــــــــَ ت عـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح اِذَ  وال وحَم عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــل ي ال ـــــــــــــــِّ ل ـــــــــــــــِ  أَق

اابَ وَ      ُت لـــــــــــــقـــــــــــــد َأصـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــح وِد ِإنح َأصـــــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( اقتصر اللسان عل  الضم.1)
 وصــــــــــححها  ق  املطبوعة الكويتية :« قوله : واالنبجات ا زاده عل  اللســــــــــان ا َومل توجد ابملواد الجي أبيدينا»( هبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 2)
 .«األنبخاين»
 وانظر ختر ه فيه.« يف الضح »بد  « ابلضح »والضبرت عنه ا وفيه  85( ديوانه ص 3)
 ( العبارة يف الصحاح : وإذا غزا امللك قعد الردف يف موضعه وكان خليفته عل  الناس حىت ينصرف.4)
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 َعْلقََمةَ بِن َعْبَدةَ :وشاِهُد الثَّانِي قْوُل 

ُروُب  اِن طــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــَ ٌب يف ا ِح لــــــــــح َك قـــــــــــَ ا بــــــــــِ  طــــــــــحــــــــــَ

يـــــــُب      اَن َمشــــــــــــــــــــِ َا حـــــــَ اِب حــــــِ بـــــــَ َد الشــــــــــــــــــــ  يـــــــح عــــــَ ــــــُ (1)بـ
 

  
ْدفُ  قال ابُن ِسيَده :وَ  َي بذلك ألَنَّهُ ُمْلَحٌق في اْلتَِزاِمِه ، وتََحمُّ  الّرِ ِوّيِ ، ُسّمِ ِويَّ ، فَجَرى : األَِلُف اْليَاُء والواُو التي قَْبَل الرَّ ِل ُمَراَعاتِِه بالرَّ

ْدفِ  َمْجَرى اِكِب. الّرِ  للرَّ

ْدفَانِ و  يَِصُف السَِّفينَةَ :  َرِضَي هللا تعالَى عنه ، في قَْوِل لَبِيدٍ  الّرِ

تح  حــــــــَ بــــــــَ َبصــــــــــــــــــــــح ِدمُي فــــــــَ قــــــــَ ا الــــــــح هــــــــَ فــــــــُ ائــــــــِ اَم طــــــــَ تــــــــَ الــــــــح  فــــــــَ

ا      وُِّم َدرحَأهـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ انِ مـــــــــــــــــــا ِإنح يـ ـــــــــــــــــــَ ف  رِدح

  
َحاِن يَُكونَاِن في ، قيل : ُهَما ِر السَِّفينَِة ، على َوفي العُبَاِب ، واللَِّساِن : َمالَّ َوالطَّائُِف : ما يخُرج ِمن الَجبَِل كاألَْنِف ، وأََراَد ُهنا : َكْوثََل  ُمَؤخَّ

 السَِّفينَِة.

 في قَْوِل َجِريٍر : و

ٌب  نـــــــــَ عـــــــــح ر  وقــــــــــَ حـــــــــِ مـــــــــُ ُة والـــــــــح بـــــــــَ يــــــــــح تــــــــــَ م عـــــــــُ هـــــــــُ نــــــــــح  مـــــــــِ

اِن ومـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــُم وَ      فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــح نـ انِ ا ـــــــــــــــَح فـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــّرِدح

  
ْدفَْينِ  أََحدُ  أَو قَالَه أَبو ُعبَْيَدةَ ، بِن َهَرِمّيٍ ، (1) قَْيٌس ، وَعْوٌف ، اْبنَا َعتَّاب هما :  (2) َرُجٌل آَخُر ِمن بَنِي َربَاحِ  الثانِي :و َماِلُك بُن نَُوْيَرةَ ،  :الّرِ

َدافَةُ  َوكانت بِن يَْربُوعٍ ،  في الجاِهِليَِّة في بَنِي يَْربُوعٍ ، كما َسيأْتِي. الّرِ

ِديفُ و ْدفُ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو بعَْينِه : نَْجٌم آَخُر قَِريٌب ِمن النَّْسِر اْلَواِقعِ ، الرَّ  الذي تَقَدَّم ِذْكُره عن اللَّْيِث. الرَّ

ِديفُ و حاحِ : َغابَ  ِق إذا َغَرَب ،النَّْجُم الذي يَنُوُء ِمن اْلَمْشرِ  أَيضاً : الرَّ . (3)في  َرقِيبُهُ  َوفي الّصِ  الَمْغِرِب ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ِديفُ  قال أَبو حاتٍم :و وقال غيُره :  ْم ،ُء بِقْدِحِه بَْعَد فَْوِز أََحِد األَْيَساِر ، أو االثْنِيِن منهم ، فَيَْسأَلُُهْم أَْن يُْدِخلُوا قِْدَحهُ في قَِداِحهِ الذي يَِجي : الرَّ

 ِصبَائِِهْم ، والجمُع :ُء بِقْدِحِه بَْعَد ما اْقتََسُموا الَجُزوَر ، فال يَُردُّونَهُ خائباً ، ولكْن يَْجعَلُوَن له َحّظاً فيما َصاَر لَُهم من أَنْ الذي يَِجي (4)هو 

 .ِرَدافٌ 

ِديفُ  قال اللَّْيُث :و َر قَْوُل ُرْؤبَةَ : النَّْجِم الطَّاِلع ،النَّْجُم النَّاِظُر إلى  في قَْوِل أَْصَحاِب النُُّجوِم : الرَّ  َوبه فُّسِ

َداِر و و  قــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــِ ُب الــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــر ِديــــــــــــــــــــفُ رَاكــــــــــــــــــــِ

وفُ      لـــــــــــــُ ا خـــــــــــــُ هـــــــــــــَ لـــــــــــــَ بــــــــــــــح وفـــــــــــــًا قــــــــــــــَ لـــــــــــــُ ىَن خـــــــــــــُ  أَفـــــــــــــح

  
 راكُب الِمْقداِر : هو الطَّاِلُع.وَ 

ْيِف في آخِ  أي ، َكَسْكَرى : َرْدفَى بَْهمٌ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  بَْعُضها بَْعضاً. َرِدفَ  فكأَنََّها ِر ِواَلِد اْلغَنَِم ،ُوِلَدْت في الَخِريِف والصَّ

َدافُ و ِديفُ  يَْرَكبُهُ  الذي َكِكتَاٍب : اْلَمْوِضعُ  ، الّرِ َدافُ و َوأَْخَصُر منه عبارةُ الُمْفَرَداِت : ، الرَّ ْدفِ  : َمْرَكبُ  الّرِ ، وفي األََساِس : وَوطَّأَ له  الّرِ

ِديفِ  َدابَّتِِه ، وهو َمْقعَدُ  ِرَدافِ  علَى  ِمن ِوَطائَِها ، ومنه قَْوُل الشاِعر : الرَّ

ِديُر فَاتـحَبضح يف   الّرَِدافِ ِدَ الت صح
َدافَةُ و نِي يَْربُوعٍ ، ألَنَّه لم يُكْن في العرِب أََحٌد أَْكثََر غارةً علَى ُملُوِك الِحيَرةِ َوكانَْت في الجاِهليَِّة ِلبَ  اْلَمِلِك ، كاْلِخاَلفَة ، ِرْدفِ  بَِهاٍء : فِْعلُ  الّرِ

َدافَةَ  ِمْن بَنِي يَْربُوعٍ ، فَصالَُحوهم علَى أن َجعَلُوا لَُهم نِي وهو من بَ ـ  ، ويَُكفُّوا عن أَْهِل الِعراِق الغَاَرةَ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لَجِريرٍ  الّرِ

 :ـ  يَْربُوعٍ 

ا و  نــــــــــَ عــــــــــح اَربـــــــــــَ نــــــــــَ وا  أَرحَدفـــــــــــح لــــــــــُ لــــــــــِّ ظــــــــــَ وَ  فــــــــــَ مــــــــــلــــــــــُ  الــــــــــح

ا     ز عــــــــــَ نـــــــــــَ مــــــــــُ اَم الــــــــــح مــــــــــَ يــــــــــِب الــــــــــثــــــــــ  الــــــــــِ اَب اأَلحــــــــــَ  ِوطــــــــــَ
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ّي : الذي في ِشْعِر َجريٍر :   (5)ّيِ ، ألَنَّه ذَكره قال : وَعلَيه يَِصحُّ كالُم الَجْوَهرِ « الملُوكَ  َراَدْفنَاو»ِوَطاب : َجْمُع َوْطِب اللَّبَِن ، قال ابُن بَّرِ

َدافَةِ  َشاِهداً على دافَةُ و ، الّرِ د : أَْرَدفَ  ال َراَدفَ  َمْصَدر الّرِ دافةِ  ، وقال المبَّرِ  (6)الملُوُك َدَوابَّهم في َصْيٍد  يُْرِدفَه أَنْ  َمْوِضعاِن : أََحُدهما : للّرِ

 ، أَن (7) [أنبلُ ]واآلَخر 

__________________ 
 لي عّتاب الردف ألنه كان يردفه امللو . .. عّتاب الّرِدحف بن هرمي 227( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 ا وانظر ا اشية السابقة. 227ومثلها يف مجهرة ابن حزم ص « رايح»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 وعل  هامشه عن نسخة أخر  يفيد أهنا وردت فيها.ليست يف القاموس املطبوع ا « يف املغرب»( قوله 3)
 وانظر ما أورده الشارح يف آخر العبارة : واجلمض : رداف. واألصر كالتكملة..« .. الرداف : هو الذي»( يف اللسان : 4)
 .«ذكر»( عن اللسان وابألصر 5)
 صيٍد أو ترّيف أو ما أشبه ذلك من مواضض األن .: أحد ا أن يردفه امللُك عل  دابته يف  1449/  3( يف الكامر للمربد 6)
 ( زايدة عن الكامر للمربد.7)
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ِه ا فـَيَـنحظَُر يف  ِلَك إذا قاَم عن جَمحِلســِ
َ
ِلكُ  (1)َلحُلَف امل

َ
ِر الناِس ا قا  : كان امل رِيفاً ا وكانوا يـَرحَكُبوَن  يـُرحِدفُ  أَمح َخلحَفُه رجاًل شــَ

ُلوِ   أَرحَدافُ و  اإِلبـِـَر ا
ُ
الِم ا واحــُدهمامل ِة ا مبَنحزِلـَـِة الُوَزرَاِء يف اإلســــــــــــــح َلكــَ َمح

ِر امل اِم أبَمح ا  رِدحفٌ  : هم الــذين َلحُلُفوهَنم يف الِقيــَ
مُ   ا كالِوزَاَرِة. الّرِداَفةُ  َواالسح

َواِدفُ و اُكوُب : ما نَ  : َرَواِكيُب النَّْخِل ، الرَّ ّي : الرَّ  بََت في أْصِل النَّْخلَِة ، وليس له في األَْرِض ِعْرٌق.نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال ابُن بَّرِ

َواِدفُ  قال ابُن َعبّاٍد :و ً  (2) النََّواِجدِ  أَْمثَالُ  أَْكتَافَِها على»:  عنههللارضيديُث أَبي َهَرْيَرةَ ه حومن َطَرائُِق الشَّْحِم ،  :الرَّ  أَْنتُم تَْدُعونَهُ  ، َشْحما

َواِدفَ   «الرَّ

 .َراِدفَةٌ  اْلَواِحَدةُ 

او َواِديفِ  فهو َواِحدٌ  َراُدوٌف ، أمَّ  ، بمْعنَى َراُكوِب النَّْخِل ، كما في الُمِحيِط. الرَّ

َدافَىو ُدُهْم َخلَفَهُ اآلَخُر ، وقال لَبِيٌد َرِضَي ألَنَّهُ إذا أَْعيَا أَحَ  واألَْعَواُن ، أي ُحَداةُ الظُّْعِن ، اْلُحَداةُ ، األَْولَى تَْمثِيلَُها بُكَسالَى : ، َكُحبَاَرى ، الرُّ

 هللا تعالَى عنه :

ُص  مـــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ َرٌة تـ َذافـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــر َداىفَ عـــــــــــــــــــــُ  ابل

اِد      ُزوِد وارححتــــــــــــــــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــــــــــــــــُ ا نـ و هنــــــــــــــــــــــــــــــََ  ختــــــــــــــــــــــــــــــََ

  
َوذلك إذا لم يَِجُدوا إِبِالً  يَتْبَُع بَْعُضُهْم بَْعضاً ، ُمتََراِدفِينَ  أي ؛ ، ُرَدافَى َجاُءوا منه قَْولُهم :و كالفَُراَدى َجْمُع فَِريد ، ، َرِديفٍ  َجْمعُ  هوو

قُون عليها ، ورأَْيُت الَجَرادَ  َدافَىو .ُمتَراِدفِينَ  : َواِحداً بَْعَد َواِحٍد ، ُرَدافَىو ، َرِكَب بَْعُضها بَْعضاً ، وجاُءوا فَُراَدى ، ُرَدافَى يتَفَرَّ في ـ  الرُّ

 وبَنِي ُكلَْيٍب : (3)ْهُجو الفرزدَق قَْوِل جريٍر يَ 

ري و  مـــــــــــــــِ ُدوَن ا ـــــــــــــــَ هـــــــــــــــِ كـــــــــــــــح مح يـــــــــــــــُ هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ  نـ  لـــــــــــــــكـــــــــــــــِ

رحَددِ  ُرَداىفَ      قــــــــــــــــَ ِب والــــــــــــــــح جــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــلــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــح

  
 ، ال َغْيُر ، ويُْكِهُدوَن : يُتِْعبُوَن. َرِديفٍ  : َجْمعُ ـ  

يُقَال :  تَبِعَهُ ، ، بفَتْحِ الدَّاِل : (4)لَُكم  َرَدفَ  َوبه قََرأَ األَْعَرُج : نََصَرهُ ، ، ِمثْلُ  َرَدفَهُ و َوَعلَيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ وغيُره ، ، َكَسِمعَهُ ، َرِدفَهُ و

وقال غيُره : ، قال ابُن َعَرفَةَ : أي َدنَا لكم ،  (َعسى َأْن َيُكوَن َرِدَف َلُكمْ )لَُهم آَخُر أَْعَظُم منه ، وقَْولُه تعالَى :  فَرِدفَ  نََزَل بهم أَْمٌر ،

ُم ِصلَةٌ ، كقَْوِلِه تعالَى : َرِدفَكم جاَء بَْعَدُكم ، َوقيل : َمْعناه : ُم ، ألَنَّه بمعنى قَُرَب لكم ، والالَّ اُء : َدَخلَت الالَّ ِإْن ) ، وهو األَْكثَُر ، وقال الفَرَّ
ُتْم ِللرُّْءاي تَ ْعُْبُونَ  اُج : يَأْتُوَن  (6) (ِِبَْلف  ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفنيَ )أَتْبَعَهُ ، َومنه قَْولُه تعالَى : ِمثَاُل تَبِعَهُ و ، َكأَْرَدفَهُ  ، (5) (ُكن ْ جَّ ، قال الزَّ

اُء : أي : ُمتَتَابِِعيَن ، بفَتْحِ الدَّاِل  ُمْرَدفِينَ  َسْهٌل :بَمْعنًى واحٍد ، وقََرأَ أَبو جعفٍر ونافٌِع ، ويعقوُب ، وَ  أَْرَدفَهُ و َرِدفَه فِْرقَةً بَْعَد فِْرقٍَة ، وقال الفَرَّ

بِن أَْسلََم  (7)هللا بغَْيِرِهم ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُخَزْيَمةَ بِن مالِك بِن نَْهٍد ، قلُت : هو ابُن زيِد بِن لَْيِث بِن ُسْوِد  أَْرَدفَُهم ، أي فُِعَل ذلك بهم ، أي :

 بِن اْلَحافي بِن قَُضاَعةَ :

وحزَاُء  تِ إذا اجلــــــــــــــــــــــــَح َراي   أَرحَدفــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــ 

وانَ      نــــــــــــــ  َة الــــــــــــــظــــــــــــــ  مــــــــــــــَ اطــــــــــــــِ ُت ِ ِ  فــــــــــــــَ نــــــــــــــح نـــــــــــــــَ   ــــــــــــــَ

  
  قلُت : وبَْعَدهُ :

وحٌب  رحِء حــــــــــــــَ َ
ن  املــــــــــــــ ا و ــــــــــــــَ ُت هبــــــــــــــَ نــــــــــــــح نـــــــــــــــَ   ــــــــــــــَ

وانَ وَ      جـــــــــــــــــُ َن ا ـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــَ  ِإنح َأوحىَف وِإنح ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ي وَ  ومـــــــــــــــِ نح  ـــــــــــــــُُ ك مـــــــــــــــِ تح دون ذلـــــــــــــــِ الـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

  
اَء الــــــــــــــــــ   رُِج الــــــــــــــــــد  وٌم ختــــــــــــــــــُح ا ــــــــــــــــــُُ يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــِ  د 

  
 قال اْلَجْوَهِريُّ : يَْعنِي فاِطَمةَ بنَت يَْذُكَر بِن َعنََزةَ أََحِد القَاِرَظْيِن.
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ّي : وِمثُْل هذا البيِت قَْوُل اآلَخِر :  قال ابُن بَّرِ

وا  نـــــــُ ســـــــــــــــــــــَ وَر فـــــــَبحح وا األُمـــــــُ اســـــــــــــــــــــُ ٌة ســـــــــــــــــــــَ اَلِمســـــــــــــــــــــَ  قـــــــَ

ر تح      ــــــــــَ ىت  أَقـ ا حــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــَ تـ اســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــَ رحِدفِ ســــــــــــــــــــــــِ مــــــــــُ  لــــــــــِ

  
__________________ 

 ويف املربد : إذا قام عن جمل  ا كم فينظر با الناس بعده.« من»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( األصر واللسان ا ويف النهاية : النواجذ.2)
 من قصيدة مطلعها : 174/  1( كذا ابألصر ا وهو خطب فالبيت اآيت للفرزد  وهو يف ديوانه 3)

 عــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــَت املــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاز  مــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــدِد 

ـــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــرق ـــــــــــــــــــد  ال ـــــــــــــــــــور ل ـــــــــــــــــــزب  كـــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــي ال

  

 .«عل  العجب»بد  « عل  الظهر»و « يكهدون»بد  « يلهدون»يف الديوان برواية وَ 

 أما بنو ُكليب فهم قوم جرير ا بنو كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم.وَ 

 .72اآية ( سورة النمر 4)
 .41( سورة يوسف اآية 5)
 .9( سورة األنفا  اآية 6)
 .«ثور»وابألصر  443( عن مجهرة ابن حزم ص 7)
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اجِ ، أنَّ الَجْوَزاءَ  السََّماَء في آِخِر اللَّْيِل  الثَُّريَّا في اْشتَِداِد الَحّرِ ، فتَتََكبَّدُ  تَْرُدفُ  قال : وَمْعنَى بيِت ُخَزْيَمةَ علَى ما َحَكاهُ عن أَبِي بكِر بِن السَّرَّ

ُق النَّاُس في َطلَِب الِميَاِه ، فتَِغيُب عنه َمْحبُوبَتُه ، فال يَ   ْدِري أَْيَن َمَضْت ، وال أَيَن نََزلَْت.، وعنَد ذلك تَْنقَِطُع الِميَاهُ ، وتَِجفُّ ، َوتَتَفَرَّ

اُج : يُقَال : فأَْرَدْفتَ  ذا فَعَْلَت بغَْيِرك ،: فَعَلَت بنفِسك ، فإِ  أَْرَدْفتَ و َرِدْفتَ  قال َشِمٌر :وَ  جَّ ُجَل : َرِدْفتُ  ال غيُر ، قال الزَّ  إذا َرِكْبَت َخْلفَه ، الرَّ

ّي : : أَْرَدْفتُهو بَْيِديُّ :وَ  أَْرَكْبتُه َخْلفي ، قال ابُن بَّرِ ا اْرتََدفتُه هُ :قال : وَصَوابُ  أَْرَكْبتُهُ ، بَمْعنَى َمعَهُ  أَْرَدْفتُه أَْنَكَر الزُّ ،  رِدْفتُهو ، أَْرَدْفتُه ، فأَمَّ

ً  فهو أَن تكوَن أَنتَ   له ، َوأَْنَشَد : ِرْدفا

وحزَاُء  تِ إَذا اجلــــــــــــــــــــــــَ َراي   أَرحَدفــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــ 

َراي        ــــــــــــ  َف الــــــــــــثـ لــــــــــــح وحزَاَء خــــــــــــَ  .كــــــــــــالــــــــــــّرِدحفِ أَلن  اجلــــــــــــَ
  

 تََوالَْت. إذا النُُّجوُم. أَْرَدفَتِ و

َدافَةِ  اْلُملُوِك : ُمفَاَعلَةٌ ِمن ُمراَدفَةُ و  ، وتقدَّم الكالُم علَْيِه.« الُملُوكَ  أَْرَدْفنَاو َربَْعنَا»َومنه قَْوُل َجِريٍر الذي تقدَّم ِذْكُره :  ، الّرِ

. الثَّاِلِث َعلَْيِهَما ، ُرُكوبُ و ِمن اْلَجَراِد : ُرُكوُب الذََّكِر األُْنثَى ، الُمَراَدفَةُ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

َز اللَّْيُث :و َوهو الكالُم الفَِصيُح ، َوعلْيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  ، تَُراِدفُ  َهِذه َدابَّةٌ ال يُقَال :و اِغُب ،  ، تُْرِدفُ  ال َجوَّ َمْخَشِريُّ ، والرَّ َوتَبِعَهُ الزَّ

ً  َوفي األََساِس : ال تَقبَلُ  ال تَْحِمُل ، ، كما قَالَهُ األَْزَهِريُّ : أي ِمن َكالِم الَحَضرِ  قَِليلَةٌ ، أو ُمَولََّدةٌ  وقيل : هي  .(1) َرِديفا

اِء ، وهو يَْقَرأُ : ، َرِدفَهُ  : اْرتََدفَهُ و فِينَ  َوَرِكَب َخْلفَهُ ، قال الخليُل : َسِمْعُت رجالً بمكَّةَ يَْزُعم أَنَّهُ ِمن القُرَّ اِء وَكْسِر  ُمُرّدِ ، بَضّمِ الِميِم والرَّ

اءِ ـ  الدَّاِل وتَْشِديِدها اُء بَحَركِة الِميِم ، وفي الثَّانِيَِة ،  ُمْرتَِدفِينَ  فاألولَى أَْصلَُها :ـ  وعنه في هذا الَوْجِه َكْسُر الرَّ كِت الرَّ ، لكْن بعَد اإِلْدَغاِم ُحّرِ

اَء السَّاِكنَةَ بالَكْسِر ،  َك الرَّ اِء ، كأَنَّ َحَرَكةَ التَّاِء أُْلِقيَْت عليها ، وعن الَجْحَدِرّيِ بُسُكوِن الرَحرَّ اِء وعنه في هذا الوْجِه ، وعن غيِره بفَتْحِ الرَّ

 ِريُّ عن الِكَساِئّيِ.نَقَلَهُ الَجْوهَ  أََخَذهُ ِمن َوَرائِِه أَْخذاً ، إذا اْلعَُدوَّ : اْرتََدفَ و وتْشِديِد الدَّاِل ، َجْمعاً بْيَن السَّاِكنَْين.

 .فأَْرَدفَهُ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ َعن الِكَسائِّيِ ، ، يُْرِدفَهُ  : َسأَلَهُ أَنْ  اْستَْرَدفَهُ و

 بَمْعنًى َواِحٍد ، َوكذلك تََرافََدا. تَعاَونَاو عليه ، تََراَدفَا قال األَْصَمِعيُّ :و

 قال اللَّْيُث : ِكنَايَةً عن فِْعٍل قَبِيحٍ. تَنَاَكَحا ، ، أي تََراَدفَا من الَمَجاِز :و

 ُء ، أي : تَبَِع بَْعُضه بَْعضاً.الشَّيْ  تََراَدفَ  يُقَال : تَتَابَعَا ، أَْيضاً : تََراَدفَاو

وهي ُمتَفَاِعالْن ، وُمْستَْفِعالْن ، َوُمفَاِعالْن ، وُمْفتعالْن ،  َساِكنَانِ  أي في آِخِرَها ، ِمن اْلقََوافي : ما اْجتََمع فِيَها ، اْلُمتََراِدفُ  ِمن الَمَجاِز :و

َي بذلك ألَنَّ غَ  الَب العَادةِ في أواِخِر األَْبيَاِت أَن وفاِعلَتَاْن ، وفْعلَتاْن ، وفْعلياْن ، َوَمْفعُوالْن ، وفاِعالْن ، وفْعالْن ، وَمفَاِعيْل ، وفَعُوْل ، ُسّمِ

ا اجتََمَع في هذه القافِيَِة َساِكنَانِ يكوَن فيها ساكٌن واحِ   ِرْدفَ  كان أََحُد السَّاِكنَْين ُمتَراِدفانِ  ٌد ، َرِويًّا ُمقَيَّداً كان ، أو َوْصالً ، أو ُخُروجاً ، فلمَّ

 اآلَخِر ، واَل ِحقًا ِبه.

اَغانِّي.ومُ  ٍء َواِحٍد ، وهي ُمَولََّدةٌ ،أَْن تَُكوَن أَْسَماٌء ِلَشيْ  : الُمتََراِدفُ و  ْشتَقَّةٌ ِمن تََراُكِب األَْشيَاِء ، نَقَلَهُ الصَّ

َكةً : ع ، َرَدفَانُ و  عن ابِن ُدَرْيٍد. ، ُمَحرَّ

. ، بِاْلَكْسِر : ع ِرْدفَةُ و اَغانِيُّ  آَخُر ، نَقَلَهُ الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُره.ُكّلِ َشيْ  ِرْدفُ   ٍء : ُمَؤخَّ

ْدفُ وَ   .أَْرَدافٌ  ُل : والعَُجُز ، وَخصَّ بَْعُضهم به َعِجيَزةَ الَمْرأَةِ ، والَجْمُع ِمن كّلِ ذلك :: الَكفَ  الّرِ

واِدفُ وَ   وكلُّه ِمن اإلتْباعِ. (2) َراِدفَةٍ  ، نَاِدٌر ، أم هو َجْمعُ  ِرْدفٍ  هو َجْمعُ أ: األَْعَجاُز ، قال ابُن ِسيَده : وال أَْدِري  الرَّ

ْدفِ  نِِّف ، كيف تََرَك ِذْكرَ العََجُب ِمن الُمصَ وَ  . !بَمْعنَى الَكفَلِ  الّرِ َمْخَشِرّي ، َوالّصاَغانِيُّ  ، وقد َذَكَرهُ اللَّْيُث ، والَجْوَهِريُّ ، والزَّ

__________________ 
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 ( ويف التهذيب : أي ال يدع رديفاً يركبه.1)
 .«مجض ردافة»( عن اللسان وابألصر 2)
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 : االْستِْدباُر. االْرتَِدافُ و

 َعلَيه : أَتْبَعَهُ علْيه ، قال : أَْرَدفَهُ و ِء ،َء بالشَّيْ الشَّيْ  أَْرَدفَ وَ 

تح  ٍر ِد  فـــــــــــــَبرحَدفـــــــــــــَ يـــــــــــــح اًل عـــــــــــــلـــــــــــــ  خـــــــــــــَ يـــــــــــــح  خـــــــــــــَ

ي     لـــــــــــــِّ عـــــــــــــَ
ُ

ِه املـــــــــــــ اىَل بـــــــــــــِ ِر ِإذح عـــــــــــــَ قـــــــــــــح  كـــــــــــــالـــــــــــــثـــــــــــــِّ

  
ِديفِ  َجْمعُ وَ   .(1) [ُردافَى]و ُرَدفاءُ   :الرَّ

ً  فاُلنًا : أي ِصْرُت له َرِدْفتُ  الَهْيثَِم : يُقَال :قال أَبو وَ   .ِرْدفا

اِدفُ وَ  ُر. الرَّ  : الُمتَأَّخِ

م. الُمْرِدفُ وَ   : الُمتَقَّدِ

يَن بأَْلفَْيِن ِمن الَمالئِكَ  ُمْرِدفِينَ  في اآليَِة : أي ُمْرِدفِينَ  قيل : َمْعنَىوَ  ،  بالُمْرِدفِينِ  ِة ، َوقيل : َعنَىَماَلئَِكةً أُْخَرى ، فعلَى هذا يكونُوَن ُمَمّدِ

ْعَب ، وقُِرى ِمين للعَْسَكِر ، يُْلقُوَن في قُلوِب الِعَدى الرُّ اِغُب. أَْرَدفَ  بفَتْح الدَّاِل ، أي ُمْرَدفِينَ  ءَ الُمتَقَّدِ  ُكلُّ إِْنَساٍن َملَكاً ، قَالَهُ الرَّ

ْدفُ وَ  ا يكوُن َوَراَء اإِلْنَسانِ  الّرِ ْدفِ  : الَحِقيبَةُ ، وغيُرَها ِممَّ  ، ومنه قَوُل الشاِعِر : كالّرِ

ُه  ـــــــــــَ ان كـــــــــــَ ي واَبَت مـــــــــــَ ـــــــــــِ ل ـــــــــــَ  َرحـــــــــــح ت  عـــــــــــل ـــــــــــِ ب ـــــــــــَ  ف

ُب      ــــــــــــــــــــــــــــــِ رُه رِدحيفأُرَاق  َلَرًة وأاَُبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ِة : أَرَدافُ وَ  مَّ  النُُّجوِم : تََواِليَها ، وتََوابعَُها ، قال ذُو الرُّ

ا  أَرَدافُ ُت و َوَرد وِم كـــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــ َ جـــــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ 

رُ      زحهـــــــــَ ـــــــــَ يـــــــــُح تـ ابـــــــــِ َمصـــــــــــــــــــــــَ ن  الـــــــــح يـــــــــهـــــــــِ اِديـــــــــُر فـــــــــِ نـــــــــَ ـــــــــَ  قـ

  
 النُُّجوِم : أَواِخُرَها ، وهي نُُجوٌم تَْطلُع بعَد نُُجوٍم. أَْردافُ وَ  الثَُّريا ، ِرْدفُ  يُقَاُل للَجوَزاِء :« الثَُّريَّا أَرَدافُ و»يُرَوى : وَ 

َواِدفُ وَ  ُروَن يقال : هم الرَّ  .بأَْرَدافٍ  ، َولَْيُسوا َرَواِدفُ  : أَتْبَاُع القَْوِم الُمَؤخَّ

 : َدَهَمُهم ، وهو َمَجاٌز. أَْرَدفَُهمو األَْمُر ، رِدفَُهموَ 

 لعَْزِل : جاَءْت علَى أثَِرهم ، َوهو َمجاٌز.ُكتُُب السُّْلَطاِن با َرِدفَتُْهموَ 

اِدفَةُ وَ  ً  ِلفاُلٍن : َصاَر له َرِدفَ وَ  وال يُْستَْغنَى عن ِذْكِره هنا.« ر ج ف»: النَّْفَخةُ الثانيةُ ، وقد َذَكَره الُمَصنُِّف اْستِْطراداً في  الرَّ  .ِرْدفا

 له : جاَء بَْعَده. أَْرَدفَ وَ 

 : َرِكَب َخْلفَه. تََردَّفَهوَ 

ً  : َجعَلَه اْرتََدفَهوَ   ، كما في األَساِس. َرِديفا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 َمَضْت علَى ُوُجوِهها ، هكذا أَْوَرَدهُ صاحُب اللَِّساِن ، وأَْهَملَهُ الَجماَعةُ. ، ِكالُهَما : (2) اْرَذَعفَّتْ و : اْرَدَعفَِّت اإِلبُِل ، [رذعف]

ً  اْلَجَمُل ، َرَزفَ  : [رزف] وُوِجَد في بَْعِض النَُّسخِ ِزيَاَدة  َكأَرَزفَ  وهو َصْوتُه : َعجَّ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن َعبَّاٍد : أي ، يَْرِزُف َرِزيفا

فَ وَ  :  أي : بالتَّْشِديِد. ، َرزَّ

 أَْخبَْبتَُها ، عن أَبي ُعبَْيٍد. : أَْرَزْفتَُهاو األَْصَمِعّيِ.في السَّْيِر ، عن  النَّاقَةُ : أَْسَرَعْت ، وَخبَّتْ  َرَزفَتِ و

ً  األَْمُر ، َرَزفَ و  : َدنَا ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. َرِزيفا

 َوأَْنَشَد : ، كأَْرَزفَ  تَقَدَّْم ، إذا إليه : َرَزفَ و قال :
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 (3) َرزِيفاَتَضح   ُرَويحداً ومَتحِسي 
فَ  قَْولُه :و اِء ، كما هو نَصُّ ابنِ  ، َرزَّ ايِ على الرَّ ايِ ، وهو َغلٌَط ، وَصَوابُه : َزَرَف ، بتْقِديِم الزَّ األَْعَرابِّيِ ،  هكذا في النَُّسخِ بتَْشِديِد الزَّ

ً  ، َرَزفَ  فإِنَّه قال : ْل ذلك.، وَزَرَف ، َزِريفاً ، وَزَرَف ، ُزُروفاً : َدنَا وكذلك : تَقَدَّم ، كأَْرَزَف ،  َرِزيفا  َوأَْزَرَف ، فتَأَمَّ

ْجلَْيِن ، َواِسعَةُ الَخْطِو ، َرُزوفٌ  نَاقَةٌ  قال اللَّْيُث :و ايِ  : َطِويلَةُ الّرِ اَغانِيُّ : هو في كتاِب اللَّْيِث بتَْقِديِم الزَّ هكذا نَقَلَه األَْزَهِريُّ عنه ، وقال الصَّ

اِء.  على الرَّ

ِزيفُ  أَو ّمِ : أُْعِجلُوا في َهِزيَمٍة ونَْحِوَها أُْرِزفُواو : أَْرَجَف َواْستَْوَحَش ، وأَْسَرَع فََزعاً ، أَْرَزفَ و َزعٍ ،: السُّْرَعةُ ِمن فَ  الرَّ  .(4) ، بالضَّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 َواذحَرَعّفت.إرحَذَعّفِت اإلبُر « رذعف»( كذا ابألصر نقاًل عن اللسان ا ويف اللسان 2)
 ( يف التكملة : ومتشي.3)
  ( ما با معقوفتا ســقرت من األصــر واســتدر  عن القاموس ا وقد وضــعنا الزايدة هنا بعد إيراد الشــارح عبارته وقو  الصــاغاين تعقيبا عل  قو 4)

 مباشرة.. .. واسعة اخلطو الليث. وقد نبه هبامش املطبوعة املصرية الىت هذا السقرت بعد قوله :
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افَاتُ و  َوِمْنه قَْوُل لَبِيٍد َرِضَي هللا تعالَى عنه : َما َدنَا ِمْنهُ ، بالتَّْشِديِد : بَلَِد َكذا َرزَّ

رَااَبُت  افــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــُ اهتــــــــــــــــــــــــــَُ َرز افــــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــــــَ

رح      بــــــــــــــَ رَاِف حــــــــــــــُ زِيــــــــــــــٍر فــــــــــــــَبطــــــــــــــح نــــــــــــــح خــــــــــــــِ (1)فــــــــــــــبــــــــــــــِ
 

  
اي لُغَةٌ في الُكّلِ ،و  كما سيأْتِي. تَْقِديُم الزَّ

 ْدَرُك َعلَيه :* ومّما يُْستَ 

ْزفُ   ، بالفَتْحِ : اإلْسَراُع ، عن ُكَراعٍ. الرَّ

َت ، كأَْرَزَم. أَْرَزفَ وَ   السََّحاُب : َصوَّ

َزفُ  قال ابُن فاِرٍس :وَ  تُه ، وهو :وَ  ، بالتَّْحِريِك : الُهَزاُل ، قال : الرَّ  ذُِكَر فيه ِشْعٌر ال أَْدري كيَف ِصحَّ

فــــــــــــــي  جــــــــــــــَ رح عــــــــــــــَ مــــــــــــــ  ِر حتــــــــــــــََ  اَي َأاب الــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــح

دح جــــــــــــــاَر َزيف      ُه فــــــــــــــقــــــــــــــَ لــــــــــــــح مــــــــــــــ  (2)إنح مَل حتــــــــــــــََ
 

  
ّمِ : أَوِضَع به ، عن ابِن َعبَّاٍد. أُْرِزفُ وَ   به ، بالضَّ

حاحِ ، ِمن َحدَّْي : ، يَْرِسفُ و ، يَْرُسفُ  ، َرَسفَ  : [رسف] ً  َضَرب ، ونََصر ، كما في الّصِ ً و نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ،بالفَتْحِ ،  ، َرْسفا نَقَلَهُ  ، َرِسيفا

اَغانِيُّ ، في حديِث ُصْلحِ الُحَدْيبِيَِة : و ، َراِسفٌ  إِذا جاَء يَتََحاَمُل بِِرْجِلِه َمَع القَْيِد ، فهو َمشى َمْشَي اْلُمقَيَّدِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ، َرَسفَانًاو الصَّ

 قال أَبو َصْخٍر الَهَذِليُّ يَِصُف َسَحاباً :وَ  «في قُيُوِدهِ  يَْرُسفُ ـ  عنههللارضيـ  لٍ فَدَخَل أَبو َجْنَدِل بِن ُسَهيْ »

َدٍ  وَ  ر ًا ِإىَل جمـــــــــــــــــــــــــــِح َر مـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــح  أَقـ

ي      ِد مَيحشــــــــــــــــــــــِ ــــــــ  ي قــــــــَ مــــــــُ ــــــــح اَ  ال ــــــــَ ي اســــــــــــــــــــــِ ــــــــفــــــــَ ي (3)َرســــــــــــــــــــــِ
 

  
 وقال غيُره :

يِن  تــــــــــَ يـــــــــــح لــــــــــَ ا فـــــــــــَ هــــــــــَ نـــــــــــح ر اُس عــــــــــَ يِن ا ــــــــــُح هــــــــــُ نــــــــــِ هــــــــــح نـــــــــــَ  يـــــــــــُ

َر      يــــــــح ا الــــــــلــــــــ  هــــــــَ يـــــــــح ُت ِإلــــــــَ عــــــــح طــــــــَ انِ قــــــــَ فــــــــَ (4)اِبلــــــــر ســــــــــــــــــــــَ
 

  
بِِل : َطْرُدها ُمقَيََّدةً ، إِْرَسافُ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبي َزْيٍد. اإْلِ

ّمِ ، أُْرُسوفُ و بَْيَن قَْيَساِريَّةَ ويَافَا ، كان  الشَّأِْم ، بَْحرِ  د ، بَِساِحلِ  َضبََطهُ ياقُوُت بِالفَتْحِ ، وقال :هكذا في نَُسخ العُبَاِب ، والتَّْكِملَِة ، وَ  ، بِالضَّ

ى صاحُب لى أَن فَتََحَها ُكْندفربها َخْلٌق ِمن الُمَرابِِطيَن ، منهم أَبو يَْحيى زكريَّاُء بُن نافِعٍ األُْرُسوفيُّ ، وغيرهُ ، ولم تََزْل بأَْيِدي المسلمين إ

 ، وهي في أَْيِديهِم إلى اآلن. 494القُدِس سنة 

َدهُ هللا بَرْحَمتِه ، سنة ستِّمائٍة وسبعين ، فهي بأَي ين يُوُسَف ، تَغَمَّ  ِدي المسلميَن إِلَى اآلن.قلُت : وقد فُتَِحْت في َزَمِن الناِصِر َصالحِ الّدِ

ً  ُء ،الشَّيْ  ارتََسفَّ و  نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. َكاْكفََهرَّ : ارتَفََع ، (5) ارتِسفَافا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

إِذا قَاَرَب الَخْطَو ، وأَْسَرَع اإِلَجاَرةَ ـ  يُقَال للبَِعيرِ 
تَكاُن ، ثم الَحْفُد  ، فإِذا َزاَد على ذلك فهو : َرَسفَ  :ـ  ، وهي َرْفُع القَواِئِم وَوْضعُها (6) الرَّ

اَغانِيُّ ، وصاحُب اللَِّساِن.بعَد ذلك   ، نَقَلَهُ الصَّ

َشفُ  : [رشف] َكةً : اْلَماُء اْلقَِليُل يَْبقَى في اْلَحوِض ، وهو َوجهُ اْلَماِء الذي الرَّ بُِل بِأَْفَواِهَها تَْرُشفُهُ  ، ُمَحرَّ ْشفُ  نَقَلَهُ اللَّْيُث ، وكذلك اإْلِ ،  الرَّ

 بالفَتْحِ ، كما في اللََساِن.

ِشيفُ و :قال  ِشيفُ و الَجْرُع أْرَوى ،»قال األَْزَهِريُّ : َوَسِمْعُت أَْعَرابيّاً يقول :  ، َكأَِميٍر : تَنَاوُل اْلَماِء بِالشَّفَتَْيِن ، الرَّ قال : وذلك « أَْشَربُ  الرَّ

 ِء الَحْوِض ،وذلك أَْسَرُع ِلِريَِّها ، وإذا ُسِقيَْت َعلَى أَْفَواِهَها قَْبَل َملْ أنَّ اإِلبَِل إذا َصاَدفَت الحْوَض َمآلَن َجَرَعْت َماَءهُ َجْرعاً يَْمألُ أَْفواَهَها ، 

 الماَء بَمَشافِِرَها قَِليالً قَِليالً ، وال تكاد تَْرَوى منه ، والسُّقاةُ إذا فََرُطوا تََرشَّفَتْ 

__________________ 
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 فزرافاهتا ا قا  : وزرافات اسم موضض.برواية « حبر»و « زرافات»( معجم البلدان 1)
 ( روايته ابألصر :2)

ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــجـــــــــــــــــفـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــنضــــــــــــــــــــــــــــــر حتـــــــــــــــــن  اي أاب ال

 إن مل حتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدحــــــــــــــــــــا رزفــــــــــــــــــــا    

  

 .388/  2الرواية املثبتة للشعر عن ابن فارس ا املقايي  وَ 

الرســـيف هو أن تقيد الدابة فتقارب  يف شـــعر صـــخر الغي ا ولي  أليب صـــخر كما ورد ابألصـــر ا وفســـر 70/  2( البيت يف ديوان اهلذليا 3)
قوله : من إىل ا لعله ا منه ا » وهبامش املطبوعة املصرية :« وأقبر من إىل جمد »الذي ابألصر وَ  اخلطو ا فيقا  عند ذلك : مّر يرسف يف قيده.

 واملثبت عن ديوان اهلذليا ا وفيه : مّر وجمد  : موضعان.« أو بتشديد النون أو حنو ذلك
 ت يف اللسان ا ونسبه ابن بري لألخطر.( البي4)
 .«ارتسافاً »( عن التكملة وابألصر 5)
 ( يف التهذيب : اإلحارة ا اب اء املهملة.6)
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ُض ا أَلهنــ َا ال تكــ (1)النـ َعَم  ُموا ِإىَل الر عحيــَاِن لَِئال  يورُِدوا النـ َعَم مــا مل َيطحَفِح ا َوح د  ِض ا تـَقــَ َقوحا يف ا َوح اُد تـَرحَو  إذا ا وســــــــــــــَ
َرُب. وقير : الر ِشيفُ  ُسِقَيتح قلياًل ا وهو معىن قـَوحهلِِم : َصِّ ا ومنه قـَوحُ  الشاعِر : الر ِشيفُ و  ا الر شحفُ  َأشح

 : فوحَ  امل
َك مُث   ِمســـــــــــــــــــــح َبشـــــــــــــــــــــاَم الـــــح َ الـــــح اح قـــــَ هُ ســـــــــــــــــــَ نـــــــَ فـــــح  َرشـــــــــــــــــــَ

ـــــــــــفَ      ي ضِ  َرشـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــِ ائ َوقـــــــــــَ ـــــــــــح اَء ال راِّيِت مـــــــــــَ ـــــــــــح َري غـــــــــــُ ـــــــــــح  ال

  
الِن عن الَجْوَهِرّيِ ، والثالُث عن أَبِي َعْمرٍ  : َكنََصَره ، وَضَربَهُ ، وَسِمعَهُ ، يَْرُشفُهُ  ، َرِشفَهُ  قدو اَغانِيُّ ،األَوَّ ً  و ، نَقَلَه الصَّ بالفَتْحِ :  ، َرْشفا

ّي : لَْيِن ، حَكى ابُن بَّرِ ً  َمْصَدُر األَوَّ  ، بالتَّْحِريِك فيهما : َمْصَدُر الثالِث ، َوأَْنَشَد ثَْعلٌَب : َرَشفَانًاو ، َرَشفا

ا  هـــــــــــــَ اَلمـــــــــــــِ اَء يف ســـــــــــــــــــــــــــَ ا جـــــــــــــَ ه مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  قـــــــــــــابـ

فِ      َرشـــــــــــــــــــــــــــــَ ا بـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ امـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ تـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــذِّانب والـــــــــــــــح

  
هُ ، : ً  ، َرشَّفَهو ، أَْرَشفَهُ و ، تََرشَّفَهُ و ، كاْرتََشفَهُ  َمصَّ  ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : تَْرِشيفا

 الحَمعحُذورح  ارحِتَشافَ الحبَـوحَ   يـَرحَتِشفُ 
ُجُل : إذا َمصَّ ِريَق َجاِريَتِِه. أَْرَشفَ  يُقَال :وَ   الرَّ

نَاَء ، َرَشفَ و ً  اإْلِ  كذا في الُمْجَمِل ، واللَِّساِن. حتى لم يََدْع فيه َشْيئاً ، َواْشتَفَّ ما فيه ، اْستَْقَصى الشُّْرَب ، : َرْشفا

ْشفُ »في الَمثَل : و َمْخَشِريُّ ، يُْضَرُب في  ْسَكُن ِلْلعََطِش ،اْلَماِء قَليالً قَِليالً أَ  تََرشُّفُ  ، أي :« أَْنقَعُ  الرَّ هكذا نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، والَمْيَدانِيُّ ، َوالزَّ

 تَْرِك العََجِلِة.

ُشوفُ و يِّبَةُ اْلفَمِ  الرَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وابُن ِسيَده ، وزاَد األَخيُر : وقيل : قَِليلَةُ البِلَِّة. (2) : اْلَمْرأَةُ الطَّ

ُشوفُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و ُ  الرَّ  اْليَابَِسةُ اْلفَْرج. : الَمْرأَة

يِّقَةُ الفَْرجِ.وَ  ُصوُف : الضَّ  الرَّ

ُشوفُ  قال األَْصَمِعيُّ :و اَغانِيُّ ، والذي في اللَِّساِن : تَأُْكُل بِمْشفَِرَها ، أي : تَْرُشفُ  النَّاقَةُ  : الرَّ : تشَرُب الماَء  َرُشوفٌ  قَةٌ نَا هكذا نَقَلَهُ عنه الصَّ

 فتَْرتَِشفُه ، قال القَُطاِميُّ :

وفٌ  ا  َرشـــــــــــــــــــــــــــُ َدرِئح هبـــــــــــــَِ نـــــــــــــح ـــــــــــــَ وِر ملح تـ  َورَاَء اخلـــــــــــــُح

بِ      لــــــــــــ  قــــــــــــَ ٌف مَل تـــــــــــــَ رحجــــــــــــَ اٌ  حــــــــــــَ بــــــــــــًا وِشــــــــــــََ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ِشيفُ » ُجِل إذا « تُْرِشفي لََحُسَن َما أَْرَضْعِت إِْن لم» ، وقد تقدَّم َشْرُحه ، وقالوا في الَمثَِل :« أَْشَربُ  الرَّ ، أي تُْذِهبِي اللِّبََن ، َويُقَال ذلك ِللرَّ

 .(3)ُء بآخره َء ، وفي األَساِس : لَمْن يُْحِسُن ثم يُسيبََدأَ أَْن يُْحِسَن ، فِخيَف َعلَيه أَن يُِسي

 : التََّمصُُّص. التََّرشُّفُ وَ 

ى أَبو َحيَّاَن ِكتَابَهُ  االْرتَِشافُ وَ  َرب اْرتَِشاف»: االْمتَِصاُص ، وبه َسمَّ  .«الضَّ

 .الَمَراِشفِ و ، الَمْرَشفِ  هي َعْذبَةُ وَ 

يَق : (4) َرِشفٌ  َحْوضٌ وَ  هُ َشْيُخنَا ، وهي في الَّالميَِّة البِن مالٍك ، َواألَْفعَاِل البِن ، َوالهاُء َزائَِدةٌ ، نَقَلَ  َرَشفَهُ  : ال ماَء فيه ، وَرْهَشَف الّرِ

 القَطَّاعِ.

َصفَةُ  : [رصف] َكةً : واحَدةُ  الرَّ َصفِ  ، ُمَحرَّ في حِديِث زياٍد : وَ  فيَْجتَِمُع فيها الَمَطُر ، بْعُضَها إلى بَْعٍض في َمِسيلٍ  َمْرُصوفٍ  ، ِلِحَجاَرةٍ  الرَّ

، فقَاَل : أَكذا هو ، فلَُهَو أََحبُّ إِلَيَّ ،  َرَصفَةٍ  عاقٍِل أََحبُّ إِلَيَّ ِمَن الشُّْهِد بَِماءِ  (5) ِمن لََحِديثٌ :  عنههللارضيأَنَّه بَلَغَهُ قَْوُل الُمغيرةِ بِن ُشْعبَةَ ، 

 ، في يوٍم ِذي َوِديقٍَة ، تَْرَمُض فيه اآلَجاُل. (6)ِمن َرثِيئٍَة فُثِئَْت بُساللٍَة ِمن َماِء ثَْغٍب 
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َصفُ  في التهذيب :وَ  اُج : َمْرُصوفٌ  : َصفاً َطِويٌل ، تَِّصُل بَْعُضه ببَْعٍض ، كأَنَّهُ  الرَّ  ، وقال العَجَّ

ا  َزفـــــــــــــَ ا نــــــــــــــُ هـــــــــــــَ نــــــــــــــح رِيـــــــــــــِ  مـــــــــــــِ بـــــــــــــح ن  يف اإلحِ  َفشـــــــــــــــــــــــــــَ

نح      فٍ مـــــــــــِ اًل  َرصـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح ااَنزََع ســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــَ  َرصـــــــــــــــــــــــــَ

  

 تَناَه  يف َصَهارِيِج الص َفاَحىت  
، فصاَر منه في هذا ، فكأَنَّهُ نَاَزَعهُ إِيَّاهُ ، قال  َرَصفٍ  ، نَاَزَع َسْيالً ، كان في َرَصفٍ  قال البَاِهِليُّ : أَراَد أَنَّهُ َصبَّ في إِْبِريِق الَخْمِر ِمن َماءِ 

ً  نَاَزعَ  َرَصفٍ  الَجْوَهِريُّ : يقول : ُمِزَج هذا الشََّراُب ِمن ماءِ   آَخَر ؛ ألَنَّهُ أَْصفَى له وأََرقُّ ، َرَصفا

__________________ 
 .. ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فرطوا الواردة سقوا1)
 قا  ابن فارس : ومعىن هذا أن ريقتها من طيبها ترتّشف.( 2)
 .« خرة»( يف األساس : 3)
ٌف.4)  ( يف األساس : وحوٌض َرشح
 ( يف غريب اهلروي : من يف عاقٍر.5)
 يف يوم شديد الوديقة.« : رَث»ويف النهاية واللسان « ثقب»وابألصر « ثغب»( عن النهاية 6)
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ُه. َرَصفٍ  إىل َرَصفٍ  َعَر َمِسيَله ِمنفحَذف املاَء وهو يُرِيُده ا فجَ   ا ُمَناَزَعًة منا ِإاي 
َصفَةُ و َصافِ  َواِحَدةُ  أَيضاً : الرَّ ْعظِ  الّرِ ْعُظ ، َمْدَخُل ِسْنخِ النَّْصِل ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل  ، ِلْلعَقَِب الذي يُْلَوى فَْوَق الرُّ إِذا انَكَسَر ، والرُّ

كِّ  أَْهَدى له يَْكُسوُم بُن أَِخي األَْشَرِم ِساَلحاً فيه َسْهٌم لَْغٌب »في حديٍث آَخَر : و «فلم يََر َشْيئًا ِرَصافِهِ  فنََظَر في» الحديُث :يِت ، ومنهابِن الّسِ
بَْت ِمْعبَلَةٌ  (1) َم فُوقَه ، وقال : هو ُمْستَْحِكمُ  (2)، وقد ُرّكِ َصافِ  في ُرْعِظِه ، فقَوَّ اهُ قِتَْر الِغالءِ ، وسَ  الّرِ َصفَةُ  َوقال اللَّْيُث : .(3) «مَّ : َعقَبَةٌ  الرَّ

يِت ، ّكِ َصافَةِ  تُْلَوى على َمْوِضِع الفُوِق ، قال األَْزَهِريُّ : وهذا َخَطأٌ ، والصَّواُب ما قَالَهُ ابُن الّسِ ُصوفَةِ و ، َكالرُّ ِهَما ، الرُّ هكذا في  ، بَِضّمِ

َصافَةُ   اللَّْيُث :النَُّسخِ ، والذي قَالَهُ  َصفَةُ و ، الرُّ َواُب : الرَّ  : َعقَبَةٌ تُْلَوى علَى َمْوِضعِ الفُوِق من الَوتَِر ، وعلَى أَْصِل نَْصِل السَّْهِم ، فالصَّ

َصفَةُ وَ   .الرَّ

ْصفُ  الَمْصَدُر :و ً  ، يَْرُصفُه السَّْهَم ، َرَصفَ  يُْغنِي عن اآلَخِر ، يُقَال :هكذا في النَُّسخِ ، وكان أَحُدهما  ، ُمَسكَّنَةً بِالفَتْحِ ، الرَّ َشدَّ على  : َرْصفا

اِجِز : «به َوتََر قَْوِسهِ  َرَصفَ وَ  أَنَّه َمَضَغ َوتًَرا في َرَمَضاَن ،»الحديُث : نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ومنه ُرْعِظِه َعقَبَةً ،  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للرَّ

 (4) َمرحُصوفُ  ِسنحُخُه أَثـحَريبيف و 
 َرَصفَ  َولم يُقَيِّْدهُ الَجْوَهِريُّ بالُمَصلِّي ، وفي العَْيِن : يُقَال لْلقائِم إذا َصفَّ قََدَمْيِه : اْلُمَصلِّي قََدَمْيهُ : َضمَّ إِْحَداُهَما إلى اأْلُْخَرى ، َرَصفَ و

 .قََدَمْيِه ، وذلك إذا َضمَّ إْحَداُهما إِلَى األُْخَرى

ِغيَرةُ اْلَهنَِة ، اْلَمْرصوفةُ  من المَجاِز :و ُجُل ، َوفي األََساِس : الَهِن ، : الصَّ  َوقيل : هي التي اْلتََزَق ِختَانَُها فلم يُوَصْل إِليها ، اَل يَِصُل إِلْيَها الرَّ

يِّقَتَُها ، ُصوفِ  أو الضَّ ْصفاءِ وَ  ، كالرَّ ُصوفَ  األَْعَرابِّيِ ، والَجْوَهِريُّ َذَكرَ عن ابِن  ، الرَّ ْصفاءُ  فقط ، وقيل : الرَّ يِّقَةُ  الرَّ ِمن النَِّساِء : الضَّ

ّي : اْلِميقَاُب ِضدُّ  ُصوفِ  الَماَلقِي ، وحَكى ابُن بَّرِ  .الرَّ

 بها الَمْطُروُق ، أي : يَُضمُّ ، ويُْلَزُق. ْرَصفُ يُ  ألَنَّهُ  اْلِمْطَرقَة ؛ : اْلِمْرَصافَةُ  «بِمْرَصافَةٍ  َضَربَهُ »في حديِث ُمعَاٍذ : و

 بفاُلَن : أي اَلئٌِق به. َراِصفٌ  بك ، َوهو اَل يَِليقُ  أْي : بِك يَْرُصفُ  َذا أَْمٌر ال ِمن الَمَجاِز :و

َصافَةِ  ، بَيِّنُ  َرِصيفٌ  َعَملٌ  ِمن الَمَجاِز ، يُقَال :و  َرِصيٌن. ُمْحَكمٌ  أي : الرَّ

 َكَكُرم. ، َرُصفَ  قدوَ 

 َوهو َمَجاٌز. ، أْي يُعَاِرُضهُ في َعَمِلِه ، َويَأْلَفُهُ ، واَل يُفَاِرقُه ، َرِصيفُهُ  هو قال ابُن َعبَّاٍد :و

َصافَةُ و اَغانِيُّ ، َوَردَّه َشْيُخنَا ، فقَاَل : اْشتََهَر في َضْبطِ  ، َكُكنَاَسٍة ، الرُّ َصافَ  هكذا َضبََطهُ يَاقُوُت ، والصَّ  ، أَنََّها بالفَتْحِ ، وفي اللَّساِن : اتِ الرَّ

َصافةُ   : ُكلُّ َمْنبٍِت بالسََّواِد ، وقد َغلََب علَى َمْوِضِع بَْغَداَد ، والشَّأِْم. الرُّ

َصافَةُ  قال ياقُوُت في الُمْشتََرِك :وَ  قَِّة  د بِالشَّأْمِ  أََحَد َعَشَر َمْوِضعاً ، منها : الرُّ منه : أَبو  ِهَشاِم بِن عبِد الَمِلكِ  ُرَصافَةُ  ، وهي (5)َغْربِيَّ الرَّ

َصافيُّ  بِن أَبِي ِزيَادٍ  (6) َمنِيعٍ ُعبَْيُد هللا ْهِرّيِ ، الرُّ دٍ  ابُن اْبنِهِ  عنهو ، َرَوى عن الزُّ اجُ  أَبو ُمَحمَّ ، بُن يُوسَف بِن أَبِي َمنِيعٍ ، نَقَلَهُ الحافُِظ  اْلَحجَّ

اجِ الُحَسْيُن بُن الحسِن الَمْرَوِزيُّ   .(7)وعن الَحجَّ

َصافَةُ و ليها نُِسَب الجامُع ، وفيها بالشَّْرقِيَِّة ، بها تَُرُب أَْكثَِر الُخلَفَاِء ، وبِقُْربَِها َمْشَهُد اإِلَماِم أَبي َحنِيفَةَ َرِحَمهُ هللا تعالَى ، َوإِ  َمَحلَّةٌ بِبَْغَدادَ  : الرُّ

 لشَّاِعُر :يقول ا

 َ اح ابـــــــــَ هـــــــــَ مـــــــــَ وُن الـــــــــح يـــــــــُ ةِ عـــــــــُ افـــــــــَ ِر  الـــــــــر صــــــــــــــــــــــَ  واجِلســــــــــــــــــــــح

ُث أَدحرِي واَل أَدحرِي      يــــــــح نح حــــــــَ َو  مــــــــِ َ اهلــــــــحَ لــــــــَ ح (8)جــــــــَ
 

  
يَّاِت  منها. محمُد بُن بَكَّارِ   وَجْعفَُر بُن محمِد بِن َعِلّيٍ. أبو عبِد هللا ، قال ابُن َمعيٍن : ال بَأَْس به ، (9)بِن الزَّ

صافَةُ و  د بِاْلبَْصَرةِ ، منه : َمحمُد بُن عبِد هللا بنِ  : الرُّ

__________________ 
 .«لعب»وابألصر « لغب»( عن النهاية 1)
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 .«وركبت نصله»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 ابلفاء. والقرت سهم اهلدف.« الفال»وابألصر « غال»عن النهاية ( 3)
 ( قوله أثريب نسبة إىل يثرب ويقا  : يثريب ا بفتح الراء وكسرها فيهما ا قاموس.4)
 ( زيد يف معجم البلدان : بينهما أربعة فراسخ عل  طرف الربية.5)
 ( األصر والقاموس ومعجم البلدان ا ويف اللباب : عبد  .6)
 حتريف.« املرازي»( عن اللباب وابألصر 7)
 .«رصافة بغداد»( البيت لعلي بن اجلهم كما يف معجم البلدان 8)
 ( معجم البلدان : الراين.9)
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ُقحرِ  وأَبو القاِسِم اَ سُن بُن عليّ  بِن َ مِد ا عن عبِد الَعزِيِز الد رَاَورحِدّي ا َأمححَدَ 
 ء.بن ِإبحراِهيم امل

َصافَةُ و عن أَبي سعيِد بن األَْعَرابِّيِ  هللا بِن َصْيفُوٍن ، (1) يُوُسُف بُن مْسعُوٍد ، ومحمُد بُن عبدِ  منه : بالقُْرِب ِمن قُْرُطبَةَ ، د بِاأْلَْنَدلُِس ،  :الرُّ

 ، وعنه أبو عمَر بُن عبد البَّرِ ، وغيُره.

صافَةُ و بُن محمِد بِن  (2)عن ُشعَْيِب بِن محمٍد الُكوفّيِ ، وعنه عبُد هللا  منها : َحَسُن بُن عبِد الَمِجيِد ، بالقُْرب ِمن الِعَراِق ، اِسَط ،ة بِوَ   :الرُّ

 ُعثَْماَن الحافُظ.

صافَةُ و  َوهي َضْيعَةٌ بها. ة بِنَْيَسابُوَر ، : الرُّ

صافَةُ و  أَْحَدثََها المنُصور. ة بِاْلُكوفَِة ، : الرُّ

صافَةُ و  وهي غيُر التي في األَْنَدلُس. د بِإْفِريِقيَّةَ ، : الرُّ

صافَةُ و ْسماِعِليَِّة. : الرُّ  قَْلعَةٌ ِلإْلِ

َصافَةِ  َعْينُ و  فيه بِئٌْر ، قال أَُميَّةُ بُن أَبي عائٍذ يَِصُف حماًرا وأُتُنَهُ : . ع بِاْلِحَجازِ الرُّ

تــــــــــــــــَ  ــــــــــــــــح ا وانـ ُؤم  هبــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــَ ا يـ لــــــــــــــــرجــــــــــــــــَ تح لــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــَ

     َ اح ةِ ِء عـــــــــــَ افـــــــــــَ اِ   الـــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــَ (3)ذاَت الـــــــــــنـــــــــــِّ
 

  
 ويُْرَوى : عين الضرافَة.

. ُرَصافَةُ  فهُؤالِء الذين َذَكَرهم الُمَصنِّف أَحَد َعشَر َمْوِضعاً ، وفَاتَهُ : اَغانِيُّ  اليََمِن ، وهي : قَْريَةٌ ِمن أَْعَماِل َذِماِر ، نَقَلَهُ ياقُوُت ، َوالصَّ

 .(4)عشَر َمْوِضعاً  (4)أَبي العَبَّاِس باأْلَْنبَاِر ، نَقَلَهُ في التَّْكِملَِة ، فهي ثالثة  ُرَصافَةُ وَ 

َصافُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و ً  ويُْجَمعُ  ِلتَِراُصِفها ، َكأَِميٍر ، أو هي ِعظاُم الَجْنِب ، ، َرِصيفٌ  اْلعَُصُب ِمن اْلفََرِس ، اْلَواِحدُ َكِكتَاٍب :  ، الّرِ علَى  أَيضا

َكة ، َرَصفٌ و ، كُكتٍُب. ُرُصفٍ  : تَْيِن : ع قال الُجَمِحيُّ :و ، ُمَحرَّ ى بِِه ، قال أَبو ِخَراٍش : بَِضمَّ  به َماٌء يَُسمَّ

مح  يــــــــــهــــــــــِ اقــــــــــِ فٍ  عــــــــــلــــــــــَ  ُنســــــــــــــــــــــــَ رٍّ  ُرصــــــــــــــــــــــــُ  وضــــــــــــــــــــــــُ

َِدميُ      َر األح غـــــــــــــــــــِ دح نـــــــــــــــــــَ ٍة وقـــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــــَ َدابـــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــَ

  
ُجُل : أَْرَصفَ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و َصفِ  َمَزَج َشَرابَهُ بَِماءِ  الرَّ ْخرِ  الرَّ َصفِ  فيَْصفُو ، َوقد تقدَّم ِذْكرُ  ، وهو اْلُمْنَحِدُر ِمن اْلِجبَاِل علَى الصَّ  الرَّ

اجِ الذي تقدَّم ِذْكُره.  ، وأَْنَشَد بَْيَت العَجَّ

ّفِ : تََراصُّوا ، تََراَصفُواو بَُهَما]ما بَْيَن ِرْجلَْيِه :  َرَصفَ و أي : قام بعُضهم إلى بعٍض ، فلَِزَق ، في الصَّ  .(5) [قَرَّ

 َخالََوْيِه.عن ابن  : اأْلََسُد ، اْلُمْرتَِصفُ و

 قد تََصافَّْت في نِْبتَتَِها ، اْنتََظَمْت واْستََوْت. اأْلَْسنَاِن : ُمتَقَاِربَُها ، ُمْرتَِصفُ  َرُجلٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َصفُ   ِء بَْعِضِه إلى بَْعٍض.: نَْظُم الشَّيْ  الرَّ

ى: بَنَاهُ ، وَوَصَل بَْعضَ  يَْرُصفُهُ  الَحَجَر ، َرَصفَ وَ  ً  ه ببَْعٍض ، َوذلك البِنَاُء يَُسمَّ كةً ، َرَصفا ً و ، وُمَحرَّ  فاس ، َرِصيفُ  ، كأَِميٍر : ومنه َرِصيفا

 بِمْصَر. َرَصفٍ  العُْدَوةِ ، بالقُْرِب ِمن َسْبتَةَ ، وِعدَّةُ  َرصيفُ و

َصفُ  قيل :وَ   : السَّدُّ الَمْبنِيُّ ِلْلَماِء. الرَّ

 ِة.قيل : هو َمْجَرى الَمْصنَعَ وَ 

ْعِظ ، أَْرَصافٌ و َرَصفٌ وَ  َصافَةِ  ، كَشَجٍر وأَْشَجاٍر ، ِلعَقَبَِة الرُّ  .ِرَصافٌ و ، َرَصائِفُ  ، بالَكْسِر ، وَجْمعَُها : كالّرِ
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ِصيفُ وَ  َهاِم : الَمْرُصوُف ، الرَّ َصفَةُ و ِمن الّسِ ْصفَةُ وَ  ، الرَّ ، بالتَّْحِريِك ، والتَّْسِكيِن : َعقَبَةٌ تَُشدُّ علَى َعقَبٍَة ، ثم تَُشدُّ علَى ِحَمالَِة القَْوِس ،  الرَّ

صافَ  قال ابُن ِسيَده : وأََرى أَبا َحنِيفَةَ قد َجعَلَ   َواِحداً. (6) الّرِ

 ، ُمْنقَِطعَاِن ، عن الِعظاِم ، كذا في الُمِحيِط َواللَّساِن ، وفي األََساِس : ، وهما َعْظَماِن فِيِهَما ، ُمْستَِديَرانِ  َرَصفَتَانِ  في ُرْكبَِة اْلفََرِس وَ 

ْكبَتَْيِن. َرَصفَتَاُهَما اْصَطكَّتْ   ، وهما َعْينَا الرُّ

__________________ 
  مد بن عبد امللك بن ضيفون.« : رصافة»ومعجم البلدان « الرصايف»( يف اللباب 1)
 عبد امللك.« : رصافة»واللباب ا ويف معجم البلدان ( األصر 2)
 .«وانتجت للنجاء»ويرو  : « وانتحت للنجاء»برواية :  179/  2( ديوان اهلذليا 3)
والذي يف األصـــــر الذي « . فهي ثالثة عشـــــر موضـــــعاً .. وهبامشـــــها هذا ســـــهو من الشـــــارح ا« اثنا عشـــــر موضـــــعاً »( يف املطبوعة الكويتية : 4)

 فلعر نسخة أخر  وقعت بيد  ق  الطبعة الكويتية.« ثالثة عشر»اعتمدانه : 
 ( زايدة عن اللسان.5)
 .«الرصافة»( عن اللسان وابألصر 6)
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َصافَةُ و ْفُق به.بالشَّيْ  الرَّ  ِء : الّرِ

  َسِخيٍف وال َخِفيٍف ، َوهو َمَجاٌز.، ال َرِصيفٍ  َحِصيٍف ، بَيِّنٍ  (2)، يُقَال : أَجاَب بَجواٍب ُمْرتٍَض  (1): ُمتْقٌَن  َرِصيفٌ  َجَوابٌ وَ 

ً  الِحَجاَرةَ  َرصَّفَ وَ  ً  ، ِمثْل تَْرِصيفا  ، ثم تَقَاَصفُوا. تَراَصفُوا في القتاِل : تََراصُّوا ، يُقَال : تََراَصفُواو ، َرَصفََها َرْصفا

ً  الَمْرأَةُ ، كفَِرَحْت : َصاَرتْ  َرِصفَتِ وَ   .َرُصوفا

َصافُ وَ  ُصفُ  ، بالَكْسِر : كَهْيئَِة الَمَراِقي على ُعْرِض الِجبَاِل ، َجْمعُه : الّرِ  .الرُّ

 : َمْوِضٌع ، كما في اللَِّساِن ، َوالعُبَاب. ِرَصافو قال ابُن َعبَّاٍد :

ْهِد ، تُُوفَِّي سنة  فيُّ الَمْرصَ  ، بالفَتْحِ : قَْريَةٌ ِمن أَْعَماِل ِمْصَر ، منها : أَبو الَحَسِن عليُّ بُن َخِليلٍ  َمْرَصفىوَ  ،  930، أَحُد الَمْشُهوِرين في الزُّ

.  أََخَذ عن العاِرِف محمِد بِن عبد الدَّائِِم ، وعنه شيُخ اإِلْسالِم َزَكِريَّا ، وأَبو العبّاِس الُحَرْيِثيُّ

ْضفُ  : [رضف] ، قال  َرْضفَةٌ  كما في الصحاحِ ، الَواِحَدةُ : يُوَغُر بَِها اللَّبَُن ، األَْصَمِعيُّ  بالشَّْمِس ، أَو بالنَّاِر ، نَقَلَهُ  : اْلِحَجاَرةُ اْلُمْحَماةُ  الرَّ

 الُمْستَْوِغُر :

ا  هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ اَلِت مــــــــــــِ ــــــــــــر بــــــــــــَ اُء يف ال مــــــــــــَ ــــــــــــح ش  ال نــــــــــــِ  يــــــــــــَ

يــــــــــَش      فِ َنشــــــــــــــــــــــــِ ريِ  الــــــــــر ضــــــــــــــــــــــــح َوغــــــــــِ َ ِ الــــــــــح  يف الــــــــــلــــــــــ 

  
يأُْخذُوَن الِحَجاَرةَ يُوقُِدون عليها ، فإِذا َحِميَْت َرَضفُوا بها اللَّبََن الباِرَد الَحِقيَن ، لتَْكِسَر ِمن بَْرِدِه ، قال األَْزَهِريُّ : رأَْيُت األَْعَراَب وَ 

َماُن ، َرَضفُوا فيَْشَربُونَه ، وُربََّما ِل كأَنَّه علَ »في الحديِث : و الماَء للَخْيِل إذا بََرَد الزَّ ِد األَوَّ ْضفِ  ىكان في التََّشهُّ نَقَلَهُ ،  َكاْلِمْرَضافَةِ  «الرَّ

اَغانِيُّ هكذا بَمْعنَى ْضفِ  الصَّ ْضفِ  ، وفَسََّرهُ في اللَِّساِن بآلٍَة ِمن الرَّ رَ  الرَّ َوَسَط  بِمْرَضافَةٍ  َضَربَهُ »حديُث ُمعَاٍذ في َعذاِب القَْبِر :  ، وبه فُّسِ

اِد ، وقد وَ  «َرأِْسهِ   تقدَّم.يُْرَوى بالصَّ

،  «(3) اْرِضفُوهُ  اْكُووهُ ، ثم» الحديُث : أَنَّه أُتَِي بَرجٍل نُِعَت له الَكيُّ ، فقاَل : أي بالِحَجاَرةِ الُمْحَماةِ ، َومنه : َكَواهُ بَِها ، يَْرِضفُهُ  ، َرَضفَهُ و

ُدوه ْضفِ  أي : َكّمِ ْضفُ  قال اللَّْيُث :و .بالرَّ ْكبَِة  : الرَّ  َكاألَصابِعِ اْلَمْضُموَمِة ، قد أََخَذ بَْعُضها بَْعضاً.ِعَظاٌم في الرُّ

ْضفُ  قال ابن ُشَمْيٍل ، في كتاِب الَخْيِل :و َراعِ  ُرْكبَتَاهُ فِيَما ِمن اْلفََرِس : الرَّ وهي أَْعُظٌم ِصغَاٌر ُمْجتَِمعَةٌ في َرأِْس أَْعلَى  ما بَْيَن اْلُكَراعِ والذِّ

َراعِ  الذِّ
كُ  بالفَتْحِ ، َرْضفَةٌ  : َواِحَدتُها ، (4) ْضفَةُ  * قَالَهُ اللَّْيُث ، وفي الُمْحَكم :ويَُحرَّ َضفَةُ وَ  ، الرَّ : َعْظٌم ُمْطبٌِق علَى َرأِْس السَّاِق وَرأِْس  الرَّ

ْضفَةُ وَ  الفَِخِذ ، ْكبَِة. الرَّ  : َطبٌَق يُموُج علَى الرُّ

ْضفَتَانِ  قيل :وَ  ْكبَتَْيِن. الرَّ  ِمن الفََرِس : َعْظَماِن ُمْستَِديراِن فيهما َعْرٌض ، ُمْنقَِطعَاِن من الِعَظاِم ، كأَنَُّهَما َطبَقَاِن للرُّ

ْضفَةُ  قيل :وَ  ْكبَِة. الرَّ  : ِجْلَدةٌ َعلَى الرُّ

ْسغِ.وَ   قيل : َعْظٌم بين الَحْوَشِب والَوِظيِف وُمْلتَقَى الُجبَِّة في الرُّ

 عظٌم ُمْنقَِطٌع في َجْوِف الحاِفِر. قيل :وَ 

ْضفِ  ُمْطِفئَةُ  من الَمَجاِز :و َها ، ومنه الَمثَُل : فتُْطِفى : َداِهيَةٌ تُْنِسي التي قَْبلََها الرَّ ْضفِ  جاَء فاُلٌن بَِمْطِفئَةِ »ُء َحرَّ ، قَالَهُ أَبو ُعبَْيَدةَ ، « الرَّ

 وبََسَطه الَمْيَدانِيُّ في الَمْجَمعِ.

ْضفِ  اللَّْيُث : ُمْطِفئَةُ  قالو ْضفَةَ  َشْحَمةٌ إذا أََصابَتِ  : الرَّ ْضفِ  َوفي األَساِس : َشاةٌ ُمْطِفئَةُ  َذابَْت فأَْخَمَدتْهُ ، الرَّ ، للسَِّمينِة ، وهو َمَجاٌز ،  الرَّ

 قال األَْزَهِريُّ : والقَْوُل َما قَالَهُ أبو ُعبَْيَدةَ.

ْضفِ  قيل : ُمْطِفئَةُ و ْضفِ  َحيَّةٌ تَُمرُّ علَى ويَُشدَُّد :،  الرَّ َها نَاَرهُ ،فَيُْطِفى الرَّ  َومنه قَْوُل الُكَمْيِت : ُء ُسمُّ

َذُروا  يِّ َواحـــــــح اســـــــــــــــــــِ طـــــــَ ي الــــــنــــــِّ وا رُقــــــَ  اآســـــــــــــــــــِ يــــــبــــــُ  َأجــــــِ

َة      ــــــــَ ئ فــــــــِّ طــــــــَ فِ مــــــــُ ــــــــر ضــــــــــــــــــــــح ا ال َو  هلــــــــََ ــــــــجي اَل شــــــــــــــــــــــَ  ال

  
ِضيفُ و ْضفَةِ  ، َكأَِميٍر : اللَّبَُن يَْغِلي الرَّ ْضفُ  َوهو الذي يُْطَرُح فيه ، بِالرَّ ِضيفَ  ليَْذَهَب َوَخُمه ، ومنه قَْولُهم : َشِرْبتُ  الرَّ ، وقيل : لَبٌَن  الرَّ

ْضفِ  َرِضيٌف : َمُصبُوٌب علَى  .الرَّ
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ْضفَةِ  أي علَى : ِشَواٌء يُْشَوى َعلَْيَها ، اْلَمْرُضوفُ و  : َمْرُضوفٌ  يُقَال : َحَملٌ  َما أُْنِضَج بِها ، أَيضاً : الَمْرُضوفُ و ، الرَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : وجواٌب رصيٌف أي  كٌم رصٌا.1)
 ( األساس : مرت ٍص.2)
 ( يف النهاية : أو أرضفوه.3)
 واألصر كاللسان.«  أعل  رأس الذراعيف»( يف التهذيب : 4)
 .«حُيَر  »بد  : « حُتر  »*( ابلقاموس : )
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 اَ َمُر ا كما يف اللَِّساِن ا واأَلساِس. (1)إذا َأمححَر  يف َجوحِفِه حىت يـَنحَضَج  الر ضحفُ  يـُلحَق 
 عن ابِن َعبَّاٍد. بَِسْلِحِه : َرَمى ، َرَضفَ و

 قال ابُن ُدَرْيٍد : يََمانِيَّةٌ. اَها ،اْلِوَساَدةَ : ثَنَ  َرَضفَ و

 : (2)بِن َزْيِد ، أَبي الُمْستَِهّلِ  في قَْوِل اْلُكَمْيتِ  اْلَمْرُضوفَةُ و

ةٍ و  وفــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــُ يــــــــاً  مــــــــَ اهــــــــَ ِخ طــــــــَ بــــــــح ؤحِن يف الــــــــطــــــــ   مل تـــــــــُ

رَا     رحغــــــــــــَ َا غــــــــــــَ ا حــــــــــــِ َوّرِهــــــــــــَ ُت إىل  ــــــــــــُح لــــــــــــح جــــــــــــِ  عــــــــــــَ

  
ْضفِ  : الِقْدُر أُْنِضَجتْ   في البيت : الَمْرُضوفَةُ  ْء ، هكذا فَسََّره الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو ُعبَْيَدةَ :، ولم تُْؤِن : أي لم تَْحبِْس ، َولم تُْبِطى بالرَّ

ْحَم ، وأَْلقُوهُ في اْلَكِرِش ، ثُمَّ َعَمُدوا إلى قِْدٌر قَطَّعُوا اللَّ  معهم الَكِرُش يُْغَسُل ، ويُنَظَُّف ، ويُْحَمُل في السَّفَِر ، فإِذا أَراُدوا أَْن يَْطبُُخوا ، ولَْيَستْ 

 َوهكذا فَسَّره َشِمٌر أَيضاً. ِحَجاَرةٍ ، فَأَْوقَُدوا َعلَْيَها حتى تَْحَمى ، ثُم يُْلقُونََها في اْلَكِرِش ،

َضفَةُ  قال اللَّْيُث :و َكةً : ِسَمةٌ تُْكَوى بِِحَجاَرةٍ  الرَّ ً  ، يَْرِضفُه ، َضفَهُ رَ  حيثُما كانْت ، وقد ، ُمَحرَّ  .َرْضفا

، لِشدَّتِهم ، كما قِيل لغَْيِرهم :  َرَضفَاتٌ  نَقَلَهُ اللَّْيُث ، قِيل لَُهم ِشْيبَاُن ، وتَْغِلُب ، وبَْهَراُء ، وإِيَاُد ، َوهي قبائُل : اْلعََرِب أَْربَعَةٌ ، َرَضفَاتُ و

 َجَمَراٌت ؛ الْجتِماِعِهم ، وقد تقدَّم.

 تَْدرُك َعلَيه :* ومّما يُسْ 

ً  ، يَْرِضفُهُ  اللَّبََن ، َرَضفَ  ضاِف ، وكذا الَماَء. َرْضفا  : إذا َغالهُ بالّرِ

ِضيفُ وَ  ْضفِ  : ما يُْشَوى ِمن اللَّْحِم علَى الرَّ ِضيفِ  وإذا قَُرْيٌص ِمْن َملَِّة فيه أَثَرُ »:  عنههللارضيديُث أَبي بكِر ه ح، ومن الرَّ يُِريُد :  «(3) الرَّ

ِضيفَةُ و ، الَمْرُضوفِ  أَثََر ما َعِلَق علَى القُْرِص ِمن َدَسِم اللَّْحمِ  : هي الَكِرُش التي َمرَّ تَْفِسيُرها ، قال َشِمٌر : سمعُت أَْعَرابِيّاً يَِصُف  الرَّ

ضائَِف ، َوقال : يُْعَمدُ  ِه حتى يَْمتَِلىالرَّ َء ، ثم يُْذبَُح فيَزقَُّق ِمن قِبَِل قَفاه ، ثم يُْعَمُد إِلَى ِحَجاَرةٍ فتُْحَرُق بالنَّاِر ، ثم  إِلَى الَجْديِ فيُْلبَأُ ِمن لَبَِن أُّمِ

ْضفِ  : الِقْدُر أُْنِضَجتْ  الَمْرُضوفَةُ و تُوَضُع في بَْطنِه حتى يَْنشِوَي. ْوَهِريُّ في َشْرحِ قَْوِل الُكَمْيِت السَّابِِق ، وتََرَكه الُمَصنُِّف ، ، نَقَلَهُ الجَ  بالرَّ

ْل.  وهو َغِريٌب ، فإِنّه معنًى في َحّدِ َذاتِه َصحيٌح ، ولو لم يُفَسَّْر به قَوُل الُكَمْيِت ، فتَأَمَّ

ْكبَِة ، كغَُراٍب : َما كاَن تَْحَت الدَّاِغَصِة ، وفي الَمثَِل  ُرَضافُ وَ  ْضفَةِ  ُخْذ ِمنَ »، الرُّ ، وهي إذا أُْلِقيَْت في اللَّبَِن لَِزَق بها منه « َما َعلَْيَها الرَّ

يُّ ، ِء يُْؤَخذُ ِمن البَِخيِل وإِْن كان نَْزًرا ، نَقَلَهُ الَجْوَهرِ ُء ، فيُقَال : ُخْذ ما عليها فإِنَّ تَْرَكَك إِيَّاه ال يَْنفَُع ، ويُْضَرُب في اْغتنَاِم الشَّيْ َشيْ 

. َمْخَشِريُّ اَغانِيُّ ، والزَّ  والصَّ

يوَ  ْضفَةَ  يُقَال : فاُلٌن ما يُنَّدِ  ، أي : بَِخيٌل ، وهو َمَجاٌز. الرَّ

ْضفِ  وَشاةٌ ُمْطِفئَةُ »  أي : َسِمينَةٌ.« الرَّ

ْضفِ  يقال : هو علَىوَ   : إذا كان قَِلقًا َمْشُخوصاً به ، أَو ُمْغتَاظاً. الرَّ

ْفتُه تَرْ وَ  ً َرضَّ ْضفِ  : أَْغَضْبتُه حتى َحِمَي ، كأَنَّهُ َجعَلَه علَى ِضيفا  ، وكلُّ ذلك َمَجاٌز ، كما في األَساِس. الرَّ

حاحِ ، والَجْمَهَرةِ ، َكنََصَر ، وَمنََع ، الرجلُ  َرَعفَ  : [رعف] حاحِ ، قال  َكُرَم ، ، ِمثْلُ  َرُعفَ و كما في الّصِ لُغَةٌ فيه َضعيفَةٌ ، كما في الّصِ

اَغانِيُّ : ولم يَْعِرْفهُ األَْصَمِعيُّ ، كما لم يَْعِرفْ  عافِ  ، في فِْعلِ  ُرِعفَ  ، وال َرُعفَ  ونَصُّ األَْزَهِرّيِ : ولم يُْعَرفْ  ُعنِيَ  ، ِمثْلُ  ُرِعفَ  الصَّ  ، الرُّ
َعافِ  َصَر ، في، كَسِمَع ، في التَّقَدُِّم ، وَكنَ  َرِعفَ  وِمْنُهم َمْن قاَل : َسِمعَ  مثلُ  َرِعفَ  كذِلكَ و ً  َخَرَج ِمن أَْنِفِه الدَُّم ، : أي الرُّ بالفَتْحِ ،  ، َرْعفا

ً و وَعلَيِه اْقتََصر ابُن ُدَرْيٍد ،  ، َكغَُراٍب. ُرَعافا

َعافُ و َي به لَسْبِقِه ِعْلمَ فهو ِحينَئٍذ اْسٌم ، كما َذَهَب إِليه ابُن ُدَرْيٍد ، قا بِعَْينِِه ، الخاِرج ِمن األَْنفِ  أَْيضاً : الدَّمُ  الرُّ اِعفِ  ل األَْزَهِريُّ : ُسّمِ ،  الرَّ

َمْخَشِريُّ في األَساِس ، فقَاَل : َق الزَّ َعافُ  قلُت : فهو إذاً َمَجاٌز ، وفَرَّ  ، ثم ذَكر فيما بَْعُد ، ومن الَمَجاِز : (4): الدَُّم الَخاِرُج ِمن األَْنِف  الرُّ

عافُ و أَْنفُهُ : َسبََق َدُمهُ ، َرَعفَ  َعافُ  السَّْبُق والُمبَاَدَرةُ ، ومنه أُِخذَ  َرَعفَ  : الدَُّم الّسابُِق ، ألَنَّ األَْصَل في الرُّ  .الرُّ

عافِ  قال شيُخنَا : فإِن قِيل : الُمتَبَاَدُر في  ُرعافُ  أَنَّهُ  الرُّ
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__________________ 
 ( اللسان واألساس : ينشوي.1)
 .«بن املستهر»وابألصر  348( عن معجم املرزابين ص 2)
 ( املّلة : الرماد ا ار ا النهاية.3)
 ( مل ترد هذه العبارة يف األساس.4)
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بحُ  ا مث صـــار َحِقيَقًة ُعرحِفي ةً  ِر الل َغِة الســـ  األَنحِف ا فال  ُرَعافِ   يفاألَنحِف ا والتـ َباُدُر َعالمة ا َِقيَقِة ا فاجلََواُب : أَن ه يف َأصـــح
كاَ .  ِإشح

ّي لعبِيٍد : َكَمنََع ، ونََصَر : َسبَق ، الَخْيَل ، اْلفََرسُ  َرَعفَ و  َوتَقَدَّم عليهم ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

فُ  رحعـــــــــــــُ َو  يــــــــــــــَ ِج ِذي الـــــــــــــقـــــــــــــَ َزجـــــــــــــ 
ُ

َف ابملـــــــــــــ  األَلـــــــــــــح

اِ       ــــــــــــَ ث مــــــــــــح ــــــــــــِّ ــــــــــــت ال وَد كــــــــــــَ عــــــــــــُ ــــــــــــَ ِ  حــــــــــــىت  يـ ــــــــــــَ (1)ن
 

  
 أَْنَشَد الصاَغانِيُّ لألَْعَشى :وَ 

ــــــــــــــه  فُ ب رحعــــــــــــــُ ــــــــــــــَ َف  يـ ــــــــــــــح تح األَل ــــــــــــــَ ل  ِإذح أُرحســــــــــــــــــــــــــــِ

ُض َ رَا     قـــــــــــــــح اِح إذا الـــــــــــــــنــــــــــــــــ  بـــــــــــــــَ َداَة الصـــــــــــــــــــــــــــــ   غـــــــــــــــَ

  
فاُلٌن القَْوَم ، وكذا بَْيَن  َرَعفَ  يُقَال :« األَْقَرانَ  َرَعفَ  َمن َعَرَف القُْرآَن ،»به َصاِحبُه ، أي قَدََّمهُ ، ومن َسَجعَاِت األََساِس :  َرَعفَ  يقال :وَ 

 أَْنَشَد أَبو َعمٍرو ألَبي نَُخْيلَةَ السَّْعِدّيِ : ، َكاْستَْرَعفَ  يََدي القَْوِم : إذا تَقَدَّم ،

يِّ و  َقســـــــــــــــــــــــــــــِ َرِب الــــــــــــــــح قــــــــــــــــَ َد الــــــــــــــــح عــــــــــــــــح ن  بـــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــُ

اتٌ      فــــــــــــــــــــــــَ رَتحعــــــــــــــــــــــــِ رحَذِدِّ  ُمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــــَ  ِبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 اِدي.القَِسيُّ : الشَِّديُد ، والشََّمْرَذِليُّ : الخَ 

أي َسبَقُوا ، وتَقَدَُّموا ، يقول : قَِويَْت أَْقَداُمهم  «اْرتَعَفُوا حتى ، َشاُءوا َما الدَّابَّةِ  تِْلكَ  ِمن يَأُْكلُونَ »:  عنههللارضيحديُث جابٍِر  َومنه ، اْرتَعَفَ و

 ، فَرِكبُوها.

 علينا ِمن الباِب ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وهو َمَجاٌز. َدَخلَ  أي به اْلبَاُب : َرَعفَ  قال أَبو ُعبَْيَدةَ : بَْينَا نَذُكر فاُلنًاو

 فَسبََق ، وهو َمَجاٌز. الدَُّم ، كَسِمَع : َسالَ  َرِعفَ و

 .َمراِعِفهم يُقاُل : الثُوا علَى : األَْنُف وَحوالَْيِه ، الَمراِعفُ  ِمَن الَمجاِز :و

 ، أي : تَلَثَِّمي. َمَراِعِفكِ  ىيُقَال للَمْرأَةِ : لُوثِي علَ وَ 

ْغِم ِمنوَ  حاحِ : يُقَال : فَعَْلُت ذاك علَى الرَّ  ، ِمثُْل َمَراِغِمِه. َمَراِعِفهِ  في الّصِ

اِعفُ و ةُ األَْنِف ، والَجْمُع : : َطَرُف األَْرنَبَِة ، الرَّ حاحِ ، ِلتَقَدُِّمه ، ِصفَةٌ َغاِلبَةٌ ، وقيل : هو َعامَّ  َراِعفَ  ، يُقَال : ما أَْملَحَ  َرواِعفُ  كما في الّصِ

اِعفُ  أَْنِفَها ، وهو َمَجاٌز. وِمن الَمَجاِز : َظَهرَ   على التَّْشبِيه ، وهو من ذلك ، ألَنَّهُ يَْسبُِق ، أي يتَقَدَّم ، وَجْمعُهُ : أَْنُف اْلَجبَِل ، هو :و ، الرَّ

َواِعفُ   .الرَّ

اِعفُ و  وقد تقدَّم شاِهُده قريباً. ، َكاْلُمْستَْرِعفِ  لَخْيَل ،الفََرُس يَتَقَدَُّم ا : الرَّ

ِعيفُ و  قَالَهُ أَبو َعمٍرو. َكأَِميٍر : السََّحاُب يَُكوُن في ُمقَدَِّم السََّحابَِة ، ، الرَّ

َعافيُّ و ُجُل الَكثِيُر العََطاِء ، َمأُْخوذٌ ِمن ، َكغَُرابِّيٍ : اْلِمْعَطاُء ، الرُّ عافِ  أي : الرَّ  ، وهو الَمَطُر الكثيُر. الرُّ

ُعوفُ و ّمِ : ، الرُّ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ. األَْمَطاُر الِخفَاُف ، بالضَّ

اْحتُِفَرْت ، تَُكوُن ُهناَك ليَْجِلَس َصْخَرةٌ تُتَْرُك في أَْسفَِل اْلبِئِر إذا  اللُّغَتَاِن َحكاُهَما الَجْوَهِريُّ ، عن أَبي ُعبَْيٍد : ، أُْرُعوفَتَُهاو اْلبِئِْر ، راُعوفَةُ وَ 

َوالَوْجَهاِن ذَكرهما الَجْوَهِريُّ ، وقيل : هو  تَُكوُن َعلَى َرأِْس اْلبِئِْر ، يَقُوُم علَْيَها الُمْستَِقي ، َصْخَرةٌ : َعلَْيَها ِحيَن التَّْنِقيَِة ، أَو (2) اْلُمْستَِقي

 البِئِْر : النَّطَّافَةُ ، قال : َراُعوفَةُ  ُن ُصْلباً ، ال يُْمِكنُُهم َحْفُره ، فيُتَْرُك َعلَى َحاِلِه ، وقال خالُد بُن َجْنبَةَ :ٌء في بَْعِض البِئِْر ، يكوَحَجٌر نَاتِى

ِكيَِّة ، فيَُجاِوُزونََها في الَحْفِر َخْمسَ  (3)هي ِمثُْل َعْيٍن علَى قَْدِر ُجْحِر العَْقَرِب ، نِيَط وَ  قِيٍَم وأَْكثََر ، وُربََّما َوَجُدوا ماًء كثيًرا  في أَْعلَى الرَّ

ُسهُ ، وقال َشِمٌر : َمن َذَهبَ  اُعوفَةِ  تَبَجُّ األَْنِف ، وهو َسياَلُن َدِمِه َوقََطَرانُهُ ، وَمن َذَهَب بها إلى  ُرَعافِ  إِلَى النَّّطافَِة فكأَنَّه أََخَذهُ ِمن بالرَّ

ُجُل ، أو الفََرُس : إذا تقدَِّم ، وَسبََق ، َرَعفَ  فهو ِمنـ  علَى ما ذُِكرَ ـ  رِ الَحَجِر الذي يتقدَُّم َطيَّ البِئْ  أَنَّهُ »نَقََل الَجْوَهِريُّ الَحِديَث : و الرَّ

 .«البِئْرِ  َراُعوفَةِ  ُسِحَر َوُجِعَل ِسْحُرهُ في ُجّفِ َطْلعٍَة ، وُدفَِن تَْحتَ  وسلمعليههللاصلى
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 ، بالثَّاِء الُمثَلَّثَِة ، وقد ذُِكَر في َمَحلَِّه.« ةِ َراُعوثَ »قلُت : ويُْرَوى 

ّحاحِ ، قال ابُن ُدَرْيٍد : : أَْعَجلَهُ ، أَْرَعفَهُ و  َزَعُموا وليس بثَْبٍت. كما في الّصِ

حاحِ ، تَْرُعفَ  حتى اْلِقْربَةَ : َمألََها أَْرَعفَ و  ، كما في الّصِ

__________________ 
 ابملدجج.( اللسان برواية 1)
 ( الصحاح واللسان : املنّقي.2)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ولعلها نبرت ابلباء املوحدة ا أي ماء العا ونبض.3)
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 بُن جَلََب : (1)ا وهو جَمَاٌز ا قا  ُعَمُر  َرَعَفتح  ويف اأَلَساِس : حىت
َة مـــــــــــن أَزرائـــــــــــهـــــــــــا  بـــــــــــَ لـــــــــــح عـــــــــــُ َر  الـــــــــــح ىت  تــــــــــــَ   (2)حـــــــــــَ

فُ      رحعـــــــــــــُ ـــــــــــــَ َن  يـ ا مـــــــــــــِ اَلهـــــــــــــَ اَأعـــــــــــــح هـــــــــــــَ اَلئـــــــــــــِ تـــــــــــــِ  امـــــــــــــح

  

 ِإَذا َطَو  الحَكف  عَل  رَِشائَِها

َزاَد ابُن األَْعَرابِّيِ : وكذلك أَْوَدَف ، واْستَْوَدَف ، َواْستَْوَكَف ، واْستََداَم ،  الشَّْحَمةَ ، وأََخَذ ُصَهاَرتََها (3) اْستَْقَطرَ  إذا : اْستَْرَعفَ  قال ثَْعلٌَب :و

 واْستَْدَمى ، وهو َمَجاٌز.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َواِعفُ  الُمْنعاََلتُ  ُجَل : َسبَقَهُ وتَقَدََّمه. َرَعفَ و : الَخْيُل السََّوابُِق ،ـ  في قَْول الشاِعرـ  الرَّ ُجُل الرَّ  الرَّ

َواِعفُ وَ  ا ِلَسيَالِن الدَِّم منها ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  الرَّ ا ِلتَقَدُِّمَها للطَّْعِن ، َوإِمَّ َماُح ، ِصفَةٌ َغاِلبَةٌ ، إِمَّ ، وهو قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد ، وهو علَى الَمْعنَى  : الّرِ

 األَِخيِر َمَجاٌز.

ْعفُ اوَ   : ُسْرَعةُ الطَّْعِن ، عن ُكَراعٍ. لرَّ

اُعوفَةُ  البِئِْر : (4) َراُعوفُ وَ   .الرَّ

 الَحَصى َمْنِسَم البَِعيِر : أَْدَماهُ ، وهو َمَجاٌز. اْستَْرَعفَ وَ 

َعافُ وَ   ، كغَُراٍب : الَمَطُر الَكثِيُر. الرُّ

 الَواِلي : ما يُْستَْعَدى به. َرْعفَانُ وَ 

 الٌن ، كاْستَقَى.فُ  اْستَْرَعفَ وَ 

 : َسبَّاٌق. ُرَعافٌ  فَتًىوَ 

 .تَْرُعفُ  ُء ، َوُكُؤوَسهم، إِاّل أنَّ ِجفَانَهم تَِقي يُْعَرفُ  تقول : ما فيهم َعْيبٌ وَ 

 أَْنفُه َغَضباً : إذا اْشتَدَّ َغَضبُه. يَْرُعفُ  يُقَال : فاُلنٌ وَ 

 وُكلُّ ذلك َمَجاٌز.أَْقالِمِه ، وَمقَاِطَرَها ،  َمَراِعفَ  ما أَْحَسنَ وَ 

 وسيأْتِي.« ز ع ف»، كُمْحِسٍن : َسْيُف عبِد هللا بن َسْبَرةَ ، وأَْوَرَده الُمَصنُِّف في  الُمْرِعفُ وَ 

ْغفُ  : [رغف] يَن ، تَُكتِّلُهُ بِيَِدَك ، الرَّ ً  ، َرَغفَهُ  َوقد ، َكاْلَمْنعِ : َجْمعَُك العَِجيَن ، أَو الّطِ ِغيف اْشتِقاقُ  منه قال :و ، نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، َرْغفَا من  الرَّ

ِة ، ولذلك يُقَال : ِغيفُ  الُخْبِز وقد يُْكَسُر ، وهي لُغَةُ العامَّ ه ال يُْكَسُر ، ومن َسجَ  الرَّ ، وَغِريٍف ، وهو  َرِغيفٍ  في (5)عَاِت األََساِس : فاُلٌن َهمُّ

اِجِز ، َوهو  ، ُرُغفٌ و ، أَْرِغفَةٌ  ج : ما يُْغَرُف ِمن البُْرَمِة ، تَْيِن ، وقد َسقََط ِمن بَْعِض النَُّسخِ ، وأَْوَرَد الَجْوَهِريُّ له شاِهداً ِمن قَْوِل الرَّ بَضمَّ

 :لَِقيُط بُن ُزَراَرةَ 

يــــــــــــــَر و  َواَء والــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــِ فح إن  الشــــــــــــــــــــــــــــِّ  الــــــــــــــر غــــــــــــــُ

فح و      ـــــــــُ َض األُن ـــــــــر وح اَء وال ـــــــــَ ن ســـــــــــــــــــــــح َة ا َح ـــــــــَ ن ـــــــــح يـ فـــــــــَ ـــــــــح (6)ال
 

  
َها ُرْغفَانٌ و ، ُرْغفٌ و «ا ن ف»قد ذُِكر في وَ  َمْخَشِريُّ ، وَوقََع في نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد ،  ، تََراِغيفُ و ، األَِخيُر نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، (7) ، بَِضّمِ َوالزَّ

 ، بالِميِم ، وهو َغلٌَط. َمراِغيفُ  التَّْكِملَِة :

ً  ، يَْرَغفُهُ  اْلبَِعيَر ، َرَغفَ و  نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. َكَمنََع : لَقََّمهُ اْلبِْزَر ، َوالدَّقِيَق ، ونَْحَوهُ ، َرْغفا

 ، وأَْلغََف. أَْرَغفَ  كأَْلغََف ، وكذلك األََسُد إذا نََظَر نََظرا َشِديداً قيل : ،َحدََّد النََّظَر  فاُلٌن : إذا أَْرَغفَ و قال :
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ُجُل : أَْرَغفَ  في النََّواِدِر :و  َوكذلك أَْلغََف. أَْسَرَع في السَّْيِر ، الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َمخْ  ُمَرغَّفٌ  وْجهٌ   َشِريُّ ، َوهو َمَجاٌز.، كُمعَظٍَّم : أي َغليٌظ ، نَقَلَهُ الزَّ

ّمِ ، ، يَُرفُّ  ، َرفَّ  : [رفف] َمَكاَن : « َرفَّ  َزْوِجي إِْن أََكلَ »َومنه ِرَوايَةُ بعِضِهم في َحِديِث أُّمِ َزْرعٍ :  أََكَل َكثِيًرا ، بالَكْسِر : ، يَِرفُّ و بالضَّ

 ، قال ابُن األَثِيِر : هو اإِلْكثَاُر من األَْكل.« لَفَّ »

__________________ 
 خطب.« عمرو»( عن التهذيب واللسان ط دار املعارف ا وابألصر 1)
 ( التهذيب واللسان برواية : من إذرائها.2)
 واملثبت يواف  عبارة التهذيب َواللسان.« استقرت الشحمة»( عن القاموس وابألصر 3)
 وراعوفة البئر وراعوفها وأرعوفتها.واملثبت عن اللسان ا وفيه ا وقد تقدم : « ورعوف»( ابألصر 4)
 ( األساس :  ّته.5)
 ( بعده يف الصحاح واللسان :6)

 للطاعنا اخلير واخلير قطف
 .«بضمهما»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  7)
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 نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، َوأَْنَشَد : قَبَّلَها بِأَْطَراِف َشفَتَْيِه ، َرفًّا اْلَمْرأَةَ ، َرفَّ و

جِي َأاَبِ  و بــــــــــــــــــــــــــَ وح اَل َرهــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــــَ    ل

ا ِ و      ِدِه َأخـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح نح بــــــــــــــــــَ جِي مـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح  هـــــــــــــــــَ

  

تح ِإذا  ــــــــــــــــــ  َرف ــــــــــــــــــَ اِ   ل ــــــــــــــــــَ اَي ف ــــــــــــــــــَ ت فــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
زَاِ  َوَرَ  اأَلرَا ِ  َرف     غـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ً  ، يَُرفُّهُ  فاُلنًا ، َرفَّ و ، أَراَد الَمْدَح واإِلْطراَء ، كما في « فَْليَْقتِصدْ  َرفَّنَا حفَّنَا أوَمْن »وأَْسَدى له يَداً ، َوفي الَمثَِل :  أَْحَسَن إِلَْيِه ، : َرفّا

حاحِ ، يُقَال : فاُلنٌ   : أي يَُحوُطنَا ويَْعِطُف علينا. يَُرفُّنَا الّصِ

ً و ، َرفًّا بالَكْسِر ، يَِرفُّ  لَْونُهُ ، َرفَّ و ،  (1) [الَجْعِديّ ]أَْسنَانُه ، ومنه حديُث النَّابِغَِة  تْ َرفَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِري ، وكذلك بََرَق وتاَلألَ  أي : َرفِيفا

 هي األَْسنَاُن ، وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد :« ُغُروبُهُ  تَِرفُّ  وَكأَنَّ فَاهُ البََردُ » وفي النَِّهايَِة :« َحتَّى َماتَ  تَِرفُّ  فَبِقيَْت أَْسنَانُهُ »

َو  الظِّرِّ   الحَوَر ح  َرف افِ يف ِ رِّ َأحح
ً  ، َكاْرتَفَّ  ً  ، عن ابِن َعبَّاٍد ، يُقَال : األُْقَحَوانُ  اْرتِفَافا ً و ، يَِرفُّ َرفِيفا  : يْهتَزُّ نََضاَرةً وتأَلْلُؤاً ، كما في األََساِس. يَْرتَفُّ اْرتِفَافا

ً  ، يَُرفُّ و ، يَِرفُّ  لَهُ ، َرفَّ و ً و ، ُرفُوفا  عن ابِن َعبَّاٍد. ِخْدَمٍة ،َسعَى بَِما َعزَّ َوَهاَن ِمن  : َرفِيفا

ً  اْلقَوُم بِه ، َرفَّ و  به ، وأَحاُطوا. أَْحَدقُوا : ُرفُوفا

هُ : َرَضعََها. َرفَّ و  اْلُحَواُر أُمَّ

 بِفاُلٍن : أَْكَرَمه. فاُلنٌ  َرفَّ و

 اْرتَاَح. َوِلَكذا : إلى َكَذا ، قَْلبُه َرفَّ و

حاحِ وقيل : َكَرْفَرَف َرْفَرفَةً  وهو في الهواِء ، فال يَْبَرُح َمَكانَهُ ، كذا في الُمْحَكمِ   َجنَاَحْيهِ بََسطَ  : َرفًّا ، يَِرفُّ  الطَّائُِر ، َرفَّ و  ، كما في الّصِ

َك َجناَحْيِه َحْوَل الشَّيْ  َرْفَرفَ   ذٌ ِمن قَْوِل ابِن ُدَرْيٍد كما َسنُبَيِّنُه.َمأُْخو والثُّالثِيُّ غيُر ُمْستَْعَمٍل ، ِء ، يُِريُد أَن يَقََع َعلَيه ،الطَّاِئُر : إذا َحرَّ

فُّ و فُّ  قال ابُن ُدَرْيٍد : َعلَْيِه َطَرائُِف اْلبَْيِت ، (2) : ِشْبهُ الطَّاِق ، يُْجعَلُ  الرَّ  َرفَّ  الُمْستَْعَمُل في البُيُوِت عَربِيٌّ َمْعُروٌف ، َوهو َمأُْخوذٌ ِمن الرَّ

باِعّيِ ، فقيل : لقْد َماَت »:  عنهاهللارضيفي الحديِث ، عن عائَِشةَ و ، إذا بََسَط َجنَاَحْيِه. انتهى ، َرْفَرفَ  الطائُر ، ِفْعٌل ُمَماٌت ، أُْلِحَق بالرُّ

ْفَرفِ  «إِالَّ َشْطُر َشِعيرٍ  َرفِّي وما في وسلمهعليهللاصلىَرُسوُل هللا   كما في اللَِّساِن. ، َكالرَّ

ا اآلَن فإِنَّ  فَّ  هذا هو األَْصُل في اللُّغَِة ، وأَمَّ ُر بَمَساِميَر  الرَّ في ُعْرفِهم : َما ُجِعَل في أَْطَراِف البَْيِت ِمن َداِخٍل ِزيَاَدةً ِمن أَْلواحِ الَخَشِب تَُسمَّ

ْفَرفُ  الَحديِد ، يُوَضُع َعلَيه الطََّراِئُف ، وأَما ِمن  .(3)فهو ما يُْجعَُل في أَْطَراِف البيِت من خارجٍ ، ِليَُوقَّى به ِمن َحّرِ الشمس  الرَّ

 عن ابن ُدَرْيٍد. ، ُرفُوفٌ  ج :

فُّ و فُّ  كما في العُبَاِب ، وفي اللَِّساِن : اإِلبُِل اْلعَِظيَمةُ  : الرَّ فِّ  بَْعدَ »الحديُث : ومنه ويُْكَسُر ، ِقْطعَةُ العظيمةُ من اإِلبِِل ،: ال الرَّ  «والَوقِيرِ  الرَّ

 أي بَْعَد الِغنَى واليََساِر ، َوالَوقِيُر : الغَنَُم الكثيُر.

فُّ و هُ : اْلقَِطيعَةُ ِمن اْلبَقَِر ، : الرَّ ْحيَانِّيِ ، ونَصُّ  القَِطيُع من البَقَِر. عن اللِّ

فُّ و أْنِ  : الرَّ أِْن ، أي : َجَماَعةٌ منه ، َرفٌّ  يُقَال : هذا اْلَجَماَعةُ ِمن الضَّ هكذا َعمَّ به اللِّْحيَانِيُّ ، فلم يَُخصَّ َمعَزاً  أَو ِمَن ُمْطلَِق اْلغَنَِم ، ِمن الضَّ

 ِمن َضأٍْن وال َضأْنًا ِمن َمعَز.

ْمِل :و واُب : ُكلُّ ُمْستََرّقٍ ، كما في اللَِّساِن.نَقَلَهُ  َرفٌّ  ُكلُّ ُمْشِرٍف من الرَّ اَغانِي ولم يَُخصَّ َرْمالً ، والصَّ  الصَّ

فُّ و فُّ و َحِظيَرةُ الشَّاِء ، : الرَّ ّمِ ، ، تَُرفُّ  البَْقَل ، َرفَّتِ  يُقَال : َضْرٌب ِمن أَْكِل اإِلبِِل َواْلغَنَِم ، : الرَّ تْهُ ولَم تَْمألْ بالَكْسِر : إذا أََكلَ  ، تَِرفُّ و بالضَّ

فُّ  من الَمجاز :و بِِه فاها ،  كالحاِجِب ونْحِوه. اْختالُج العَْيِن وَغيِرها : الرَّ

__________________ 
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 ( زايدة عن اللسان والنهاية ا ومتام ا ديث يف اللسان : أن النابغة اجلعدي ملا أنشد سيدان رسو    ص :1)
ــــــــــــــــه وَ   ال خــــــــــــــــري يف حــــــــــــــــلــــــــــــــــم إذا مل تــــــــــــــــكــــــــــــــــن ل

 بـــــــــــــــــوادر حتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــوه أن يـــــــــــــــــكـــــــــــــــــدرا    

  

 ال خــــــــــــــــري يف جــــــــــــــــهــــــــــــــــر إذا مل يــــــــــــــــكــــــــــــــــن لــــــــــــــــه وَ 

  
ـــــــــــــــــم إذا مـــــــــــــــــا أورد األمـــــــــــــــــر أصــــــــــــــــــــــــــــــدرا   ـــــــــــــــــي  حـــــــــــــــــل

  

 ..«.. فبقيت»فَقاَ  له رسو    ص ال يفض    فا  ا قا  : 

 مضروب عليها بنسخة املؤلف ا عن نسخة أخر  عل  هامش القاموس املطبوع.«  عر»( لفظة 2)
 اللسان : الر ف  ابلفتح ا خشب يرفض عن األرض إىل جنب اجلدار يوق  به ما يوضض َعَليه.( يف 3)
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فَّةُ  وقال ابُن األْعَراِبّيِ :  : (1) [أَبو العاَلءِ ]: االْختاِلَجةُ ، وأَنشد  الرَّ

ِب  ائـــــــــــــــِ غـــــــــــــــَ ن  الـــــــــــــــح ن   ـــــــــــــــَ  مَل أَدحِر ِإال  الـــــــــــــــظـــــــــــــــ 

ِث      يــــــــــــــح غــــــــــــــَ ِك أَمح اِبلــــــــــــــح اجــــــــــــــِ  َرف  .(2)أَبــــــــــــــِ  يب حــــــــــــــَ
  

ّمِ وبالَكْسِر. ، تَِرفُّ وَ  ، تَُرفُّ  حتى أَْبَصَرتَْك ، تَُرفُّ  يُقَال : ما َزالَت َعْينِيوَ   بالضَّ

فُّ و  ولََمعَانُهُ. وِميُض اْلبَْرقِ  : الرَّ

فُّ و يقُ  : الرَّ  الذي يُْرتََشُف. الّرِ

فُّ و ّمِ ، َومنه يَُرفُّ  ، َرفَّ  والتََّرشُُّف ، وقد اْلَمصُّ  : الرَّ ائمِ  القُْبلَةِ  عن ُسئلَ  وقد ، عنههللارضيحديُث أَبي ُهَرْيَرةَ  ، بالضَّ  إِنِّي»:  فقَالَ  للصَّ

 قال أَبو ُعبَْيد : أي أَُمصُّ وأَْرتَِشُف. «َشفَتَْيَها وأَنَا َصائمٌ  ألَُرفُّ 

ا ُسئل ع» : عنههللارضيقلُت : وهذا ِخالُف َما َمّرِ ، عن علّيٍ  ائِم ، فقَاَل : وما أََربَُك إلَى ُخلُوِف فِيها لمَّ في حديث ُعبَْيَدةَ و (3)ن القُْبلَِة للصَّ

فُّ  ، قال : ؟ما يُوِجُب الَجنَابَةَ  السَّْلَمانِّيِ : قال له ابُن ِسيِريَن : َماتِِه. (4)الَمصَّ  ، يعني : ، واالْستِْماَلقُ  الرَّ  ، والِجَماع ، ألَنَّه ِمن ُمقَّدِ

فُّ و ْحَساُن ، : الرَّ  ، أي : يُْحِسُن إِلْينَا. يَُرفُّنَا يُقَال : هو اإْلِ

فُّ و فُّناو َومنه قَْولُُهم : هو يَُحفُّنَا اْلِميَرةُ ، : الرَّ  ُمنَا.يُْعِطينَا ويَِميُرنَا ، وفي التهذيِب : أي يُْؤِوينَا ويُْطعِ  ، أي : يَرُّ

فُّ و  الثَّْوُب النَّاِعُم. : الرَّ

فُّ و  ُشْرُب اللَّبَِن ُكلَّ يَْوٍم. : الرَّ

فُّ و عَهُ ِمن أَْسفَِلِه ، تَُرفَّ  أَنْ  : الرَّ ًرا ، فَتَِزيَد في أَْسفَلِ  ثَْوبََك بِآَخَر ِلتَُوّسِ  هِ َوقال ابن َعبَّاٍد : هو أَن تَأْتَِي الَمْرأَةُ بَْيتََها إذا كان ُمَشمَّ

 .ُرفُوفٌ  ِمن بُيُوِت الشَّعَِر َواْلَوبَِر ، وَجْمعُهُ : (5)ِخْرقَةً 

فُّ و ى ُحِكَي عن الِكَسائِّيِ ، يقال :و بِاْلَكْسِر : ُشْرُب ُكّلِ يَْوٍم. ، الّرِ كما في العُبَاِب ، وفي التَّْكِملَة : ُحِكَي  ُكلَّ يَْوٍم ، أي : ، َرفًّا أََخَذتْهُ اْلُحمَّ

 الشَّْيبَانِّيِ ، بََدَل الِكَسائِّيِ.عن 

فُّ  قال غيُره :و ّمِ : التَّْبُن وُحَطاُمهُ ، ، الرُّ فَّةِ  بِالضَّ فَّةُ  بِزيادةِ الهاِء ، قال ابُن ُدَرْيٍد : َكالرُّ ِمن أَْمثَاِلِهم : وَ  : ُحَطاُم التِّْبِن بعَْينِِه ، قال : الرُّ

فَّةِ  اْستَْغنَِت التُّفَّةُ عن» فَّةِ  أَتْفَهُ ِمن»، وقالوا : « الرُّ  .«ت ف ف»، وقد تقَدَّم في « الرُّ

ْفَرفُ و ََّخذُ ِمْنَها اْلَمَحابُِس ، الرَّ  .(6)هكذا هو في النَُّسخِ : الَمَحابُِس ، كأَنَّهُ َجْمُع َمْحبٍَس وفي بعِض األُصوِل : الَمَجاِلُس  : ثِيَاٌب ُخْضٌر تُت

َر قَْولُه تعالَى :  َرْفَرفَةٌ  الواحدةُ  تُْبَسُط ، رٌ في الُمْحَكِم : ثِيَاٌب ُخضْ و ، أي فُُرٍش وبُُسٍط ، ويُْجَمُع  (7) (ُمتَِّكِئنَي َعلى َرفْ َرف  ُخْضر  )، وبه فُّسِ

ْفَرفَ  ُخْضٍر ومنهم َمن َجعَلَ  َرفاِرفَ  َعلَى َء بها :، وقد قُِرى َرفَاِرفَ  علَى : ْفَرفُ  ُمْفَرداً ، قال ابُن األَثِيِر : الرَّ في حديِث الِمْعَراجِ :  الرَّ

، قال : رأَى بَِساطاً  (8) (َلَقْد رَأى ِمْن آايِت رَبِِّه اْلُكْْبى) : تعالَى قَْوِله تَْفِسيرِ  في ، عنههللارضيُرِوَي عن ابِن َمْسعُوٍد و البَِساط ،

 أَْخَضَر َسدَّ اأْلُفَُق.

ْفرَ و  ِكْسُر اْلِخبَاِء. : فُ الرَّ

ْفَرفُ و ْرعِ ، وما تََدلَّى ِمْنها : الرَّ اُج : َجَوانُِب الّدِ  ِمن فُُضوِل َذْيِلَها ، قال العَجَّ

ا و  فـــــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــــــًا ِداَلصـــــــــــــــــــــــــــًا ُزخـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  اقـــــــــــــنـــــــــــــبت بـ

ُرودًة و      ًة َمســـــــــــــــــــــــــــــــــــح يحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اوبـــــــــــــــــــــِ َرفـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح  َرفـ

  
ه : وَ  ْرع ألَبي ُعبَْيَدةَ ما نَصُّ ْرعِ َذْيٌل كَذْيِل الَمْرأَةِ ، يُقَال له : الُكفَّةُ ، والتَّْكفَافَةُ ،قَرأُْت في كتاب الّدِ ْرعِ ، وأَْنَشَد : َرْفَرفُ و وِللّدِ  الّدِ
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ا وَ  نـــــــــــــَ الـــــــــــــُ عـــــــــــــَ غحشـــــــــــــــــــــــــــَ  نـــــــــــــِ وَن تــــــــــــــَ ز الـــــــــــــُ نــــــــــــــَ  ِإان  لـــــــــــــَ

اِف ريـــــــــــٍ  و      نـــــــــــَ ن َأكـــــــــــح رَت مـــــــــــِ واقـــــــــــِ َرفِ ســـــــــــــــــــــــــَ  َرفــــــــــــح

  
ْفَرفُ و َواْنعََطَف ِمن النَّبَاِت ، اِن اأْلَْيَكِة ،َما تََهدََّل ِمن أَْغصَ  : الَرْفُرفُ  من الَمَجاِز :و  َوقال فُُضوُل اْلَمَحابِِس ، : الرَّ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 واألصر كاألساس.« ابلغيب»( التهذيب واللسان 2)
 ( تقدم يف مادة خلف ا وانظر فيها اللسان والنهاية.3)
 ري نقاًل عن الفارسي قا  : أراد امتصاص فرج املرأة ذكر الرجر وقبوهلا ماءه ا عل  مذهب من قا  املاء من املاء.( قا  السيوطي يف الدر النث4)
 .«فرقة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 ( كالتهذيب مثاًل.6)
 .76( سورة الرمحن اآية 7)
 .18( سورة النجم اآية 8)
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ِ ا مَجحُض ِفرَاٍش ا وهذا عَل  رَأحِي َمن َجَعرَ  الحُفُرُش ا : الر فـحَرفُ  أبو ُعبَـيحَدَة : م َتاح رَ  مَجحعاً ا الر فـحَرفَ  بضـــــــــــَ ِمن  وك ُر َما َفضـــــــــــُ
يح  لَ  الحِفرَاُش ا : الر فـحَرفُ و  ا قَاَلُه ابُن األَِثرِي. َرفـحَرفٌ  أي : ُعِطَف ا فهو فـَُثيِنَ ا ءٍ شــــَ َر بـَعحٌ  قـَوح َلَقْد رَأى )ه تعاىل : َوبه َفســــ 

رَداً ا (ِمْن آايِت رَبِِّه اْلُكْْبى ِر ا َلٌَك حَبحرِييف ا : الرفـحَرفُ و  ا عَل  رَأحي َمن َجَعَلُه ُمفح رحٌب ِمن َلَِك الَبحح  قا  الل يحُث : ضـــــــــــَ
َمِعي  ا يف قـَوحِ  َمعحِقٍر اهلَُذِدِّ ا يصُف َأَسداً ا ويـَرحِثي َأَخاه َعمح و   رًا ا وتـُرحَو  الِقطحَعُة للحُمَعط ِر اهلَُذِدِّ أَيضاً :قا  اأَلصح

ا  هــــــــــَ بـــــــــــَ يـــــــــــح اُس غــــــــــَ ُن الــــــــــنــــــــــ  ٌة اَل أَيحمــــــــــَ كــــــــــَ ُه أَيــــــــــح  لــــــــــَ

َرفـــــــامحـــــــََ       ا  َرفــــــــح رحَوعـــــــَ اطـــــــًا وخـــــــِ بـــــــَ ا ســـــــــــــــــــــِ هـــــــَ نــــــــح (1)مـــــــِ
 

  
 يَْنبُُت بِاْليََمِن. ُمْستَْرِسٌل نَاِعٌم ، َشَجرٌ  قال : هو

ْفَرفُ و ْوَشُن ، : الرَّ ْوُء ، وهي فَاِرسيَّةٌ. الرَّ ةِ يُْجعَُل في البَْيِت ، يَْدُخل منه الضَّ  َوهو ِشْبهُ اْلُكوَّ

ْفَرفُ و َرِت اآليَةُ أَيضا  اْلِوَساَدةُ   :الرَّ ََّكأُ عليها ، وبها فُّسِ اِغُب : وذُِكر عن الَحسِن أَنََّها الَمَخادُّ. (2)يُت  ، قال الرَّ

ْفَرفُ و  عن اللِّْحيَانِّيِ ، وهو علَى التْشبِيِه. ْظُر ،البَ  : الرَّ

ْفَرفُ و  وهو الذي يْنبُُت باليََمِن ، وبه فَسََّر األَْصَمِعيُّ قَْوَل الُمعَطَّل الُهَذِلّيِ ، فهو تَْكَراٌر. الشََّجُر النَّاِعُم اْلُمْستَْرِسُل ، : الرَّ

اُء ، في قَْوِلِه تَعَالَى : و يَاضُ  َذَكُروا أَنها .(3) (نَي َعلى َرفْ َرف  ُخْضر  ُمتَِّكئِ )قال الفَرَّ تُْفَرُش  اْلبُْسطُ  هي قال بعُضهم :و في الَجنَِّة ، الّرِ

 وتُْبَسُط ، والقَوالِن على رأْيِ َمن َجعَلَهُ َجْمعاً.

ْفَرفُ و  َعبّاٍد ، وهو ِزياَدةُ ِخْرقٍَة من بُيوِت الشَّعَِر والَوبَِر.قال ابُن  ِخْرقَةٌ تَُخاُط في أَْسفَِل السَُّراِدِق واْلفُْسَطاِط ، : الرَّ

ْفَرفُ و قِيُق ، : الرَّ ْنعَةِ  الرَّ يبَاجِ ، الَحَسُن الصَّ  قيل : هذا هو األَْصُل ، ثم اتََّسَع به غيُره. ِمن ثِيَاِب الّدِ

ْفَرفُ و ْرع : َزَرٌد يَُشدُّ ِباْلبَْيَضِة ، يَْطَرُحهُ ا : الرَّ ُجُل علَى َظْهِرِه ،من الّدِ ْرعِ ، فلو ُجِمعَا في  َرْفَرفِ  َوقد تقدَّم له أَيضاً قريباً ِذْكرُ  لرَّ الّدِ

اجِ الذي تقدَّم إِْنَشاُده ، مع أَنَّه فَاتَهُ ِذْكرُ  ْرعِ والبَْيَضِة  البَْيَضِة ، قال أَبو ُعبَْيَدةَ ، في كتاب َرْفَرفِ  َمْوِضعٍ كان أَْليََق ، ويُنَاِسبُه هنا قَْوُل العَجَّ الّدِ

 فذلكَحلٍَق قد أََحاَط بأَْسفَِلَها ، حتى يُِطيَف باْلقَفَا والعُنُِق َوالخدَّْيِن ، حتى يَْنتَِهَي إلى َمْحِجَريِ العَْينَْيِن ،  َرْفَرفُ  : ومنها ما لَها ، أي لْلبَْيَضِة ،

 البَْيَضِة. َرْفَرفُ 

فَّةُ و  عن ابِن األَْعَرابِّيِ. : اأْلَْكلَةُ اْلُمْحَكَمةُ ، الرَّ

فَفُ و قَّةُ  الرَّ َكةً : الّرِ ّي : ، أي : َرفَفَا الثَّْوبُ  َرفَّ  وقد ، ُمَحرَّ ً  الثَّوُب ، َرفَّ  َرقَّ ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، قال : وليس بثَْبٍت ، وقال ابُن بّرِ  ، فهو َرفَفا

 ، وأَصلُه فَِعَل. َرفِيفٌ 

رَ  : السَّْقُف ، فِيفُ الرَّ و  وَسْيفٌ  ، َمْضُروبٌ  فُْسَطاطٌ  فإذا ، باألَْبَطحِ  نَاِزالً  عنههللارضيرأَْيُت عثماَن » : (4)حديُث ُعْقبَةَ بِن صوكان  َوبه فُّسِ

 أي َسْقِفه ، والفُْسَطاُط : الَخْيَمةُ. قال َشِمٌر : «الفُْسَطاطِ  َرفِيفِ  (5) في ُمعَلَّقٌ 

فِيفُ و ي ِمن الشََّجِر وَغْيِرَها ، : الرَّ َر قَْوُل األَْعَشى : َرفِيفَةٌ  : أي نٍَد ، وَشَجَرةٌ  َرفِيفٌ  يُقَال : ثَْوبٌ  اْلُمتَنَّدِ يَةٌ ، وبه فُّسِ  : أي ُمتَنَّدِ

اَل وَ  ـــــــــــح َة أَم ـــــــــــَ ن فـــــــــــح نح آِ  جـــــــــــَ ا مـــــــــــِ ـــــــــــَ ن ـــــــــــح بـ حـــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــَ

اِم ذاِت      رامـــــــــــًا اِبلشـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــفِ كـــــــــــًا ا كـــــــــــِ  الـــــــــــر فـــــــــــِ

  
 بنُْضَرتَِها ، واْهتَِزاِزَها ، وتَتأََلأْلُ ، يُقَال : تَِرفُّ  أَراَد البََساتِينَ 

 وَذِريٌف : نَْعتَاِن له. َرفِيفٌ  نَبَاتٌ 

فِيفُ و َمْخَشِرّيِ ، وهو َمَجاٌز. اْلِخْصُب ، : الرَّ  عن ابِن َعبَّاٍد ، والزَّ

فِيو  عن ابِن َعبّاٍد. السَّْوَسُن ، : فُ الرَّ
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فِيفُ و ْوَشُن ، : الرَّ ْفرفِ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ : الرَّ  .كالرَّ

ْفرافُ و َي به ألَنَّه خاِطُف ِظلِّهِ  هوو الظَِّليُم ، طاِئٌر ، وهو : الرَّ و ، كما في بَجنَاَحْيِه ثم يَْعدُ  يَُرْفِرفُ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبِي َسلََمةَ ، وُسّمِ

حاحِ.  الّصِ

اَغانِيُّ علَى الفَتْحِ  ، ويَُضمُّ : واٍد ِلبَنِي ُسلَْيٍم ، َرْفَرفٍ  َذاتُ و  .(6)َواْقتََصَر الصَّ

__________________ 
 يف شعر املعطر اهلذد. 42/  3( ديوان اهلذليا 1)
 كما يفهم من عبارة التهذيب وجاء فيه وقير : الرفرف : الوسائد ا ابعتبار الرفرف مجعاً.  (ُمتَِّكِئنَي َعلى رَفْ َرف  ُخْضر  )( يعين قوله تعاىل : 2)
 .76( سورة الرمحن اآية 3)
 .«صوحان»( يف التكملة : 4)
 ( األصر والنهاية والتكملة والتهذيب ويف اللسان : عل  رفيف.5)
 ( ونص ايقوت عل  فتحه ا واقتصر َعَليه أيضا.6)
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اُء ، فٍ َرْفرَ  َداَرةُ و اِعي : ِلبَنِي نَُمْيٍر ، عن اْبِن األَْعَرابِّيِ ، قال ثَْعلٌَب : وَغْيُره يقول : كَجْعفٍَر ، ، وتَُضمُّ الرَّ  قال الرَّ

وحَم َداَرِة  ــــــــــــــــــَ ُه يـ َرفٍ رَأ  مــــــــــــــــــا أََرتــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــح  َرفـ

ا      َرعــــــــَ َدُة َمصــــــــــــــــــــــح ــــــــح ي ــــــــَ نـ وحمــــــــًا هــــــــُ ــــــــَ ُه يـ َرعــــــــَ َتصــــــــــــــــــــــح ــــــــِ (1)ل
 

  
فِيفِ  َذاتُ و َد ، وفي بعِض األُصوِل : وهو ، َكأَِميٍر : ُسفٌُن َكاَن يُْعبَُر َعلَْيَها ، وهي ، الرَّ وبه  َسِفينَتَاِن ، أو ثاََلٌث ِلْلَمِلكِ  أي : تَُشدَّ  أَْن تُنَضَّ

َر قَْوُل األَْعَشى السَّابُِق :  فِيفِ  بالشَّأِْم ذاتِ »فُّسِ  .«الرَّ

ً  ، الدََّجاَجةُ علَى بَْيِضَها أََرفَّتِ و  عليه. بََسَطِت اْلَجنَاحَ  : إْرفَافا

ْفَرفَةُ و ْوُت ، الرَّ  عن ابِن َعبَّاٍد. : الصَّ

ْفَرفَةُ و ُم ى َشيْ ، نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد ، وذلك عنَد السُّقُوِط علَ  (2) َرْفَرفَ  َوقد ِء ، يُِريُد أَْن يَقََع َعلَْيِه ،تَْحِريُك الظَِّليِم َجنَاَحيِه َحْوَل الشَّيْ   :الرَّ ٍء يَُحّوِ

 َعلَيه.

اَغانِيُّ : والتركيُب يَُدلُّ علَى الَمّصِ وما أَْشبََهه ، َوعلَى الَحَرَكِة ، والبَِريِق ، وقد َشذَّ عنه فُّ  قال الصَّ : ِلْلقَِطيعِ ِمن اإِلبِِل ، والشَّاِء ،  الرَّ

 واْلبَقَِر.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

فَّةُ  ةُ. الرَّ  : البَْرقَةُ ، والَمصَّ

 َعلَيه النِّْعَمةُ : َصفَْت. َرفَّتوَ 

ايِ. َرْفَرفَ وَ  ى : اْرتَعََد ، ويُْرَوى بالزَّ  ِمن الُحمَّ

ْرسُ تَقَصَُّف تَْمًرا ِمن َعْجوَ  ِرفَافي إنَّ »ديُث َكْعِب بِن األَْشَرِف : ه ح، بالَكْسِر ، ومن ِرفَافٌ  البَْيِت أَيضاً : َرفِّ  َجْمعُ وَ   .«ةٍ يَِغيُب فِيها الّضِ

ْفَرفُ و  َذْيلُهُ وأَْسفَلُهُ. : َطَرُف الفُْسَطاِط ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وقيل : الرَّ

ْفَرفُ وَ  تُْر. الرَّ  : أَيضاً : الّسِ

 .ُرفَّةً  : َعلَفَهُ  َرفًّا ، َرفَّهُ وَ  عليهم ، كما في اللَِّسان ، واألَساِس ، وهو َمَجاٌز. (3)علَى القَْوِم : تََحدََّب ، أي : تََحنَّى  َرْفَرفَ وَ 

فَافُ وَ   ، كغَُراٍب : ما اْنتُِحَت ِمن التِّْبِن ، ويَبِيَس السَُّمِر ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الرُّ

ُل أَْعَرُف.، أي : َمن يَُحوُطه ويَعطِ  َرافٌّ  يُقَال : َما لَهُ َحافٌّ والوَ   ُف عليِه ، وَجعَلُه أَبو ُعبَْيٍد إِتْبَاعاً ، واألَوَّ

 : تَْهتَزُّ نََضاَرةً. َرفَّافَةٌ  َرْوَضةٌ وَ 

لِّ وَ   الَوَرِق. َرفَّافُ  َشَجٌر أَْحَوى الّظِ

 كاأْلُْقُحَواِن ، وهو َمَجاٌز. يَِرفُّ  ( :4) َرْفَرافٌ و ، َرفَّافٌ  ثَْغرٌ وَ 

 ، وتََرافِيُف. ِفيفٌ رَ  يقال : ِلثَْغِرَهاوَ 

إِليَّ ، أي : َهشَّ  فََرفَّ  َدَخْلُت َعلَيهوَ 
(5). 

 في تََحبٍُّب وُخُضوعٍ ، وهو َمَجاٌز.

اُء. َرفٌّ  يُقَال : هذاوَ   ِمن النَّاِس ، أي َجماَعةٌ ، نَقَلَهُ الفَرَّ

 : الَمأَْكُل. الَمَرفُّ و

فافَةُ  قال أَبو عمٍرو :وَ   ، بالَكْسِر : التي تُْجعَُل في أَْسفَِل البَْيَضِة. الّرِ
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فاِرفُ وَ   ، كعاَُلبٍِط : السَِّريُع. الرُّ

قُوفُ  : [رقف] ّمِ : أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هو الرُّ فُوفُ  بالضَّ كذا في  يُْرَعُد ، أي : ِمن اْلبَْرِد ، يُْرقَفُ  َرأَْيتُهُ  يُقَال :و ، الرُّ

ّمِ ، أُْرقِفَ  وقد نََواِدِر األَْعَراِب ، ً  ، بِالضَّ  َوكذلك ، قَفَّ قُفُوفاً ، وهما القَُشْعِريرةُ ، قاله أبو مالٍك. ، إْرقَافا

ْعَدةِ َمأُْخوَذةٌ ِمْنهُ ، الْقَرقَفَةُ  قال األَْزَهِريُّ :و ِلَها اإِلْرقافِ  أي : من ِلْلّرِ َرِت اْلقَاُف في أَوَّ اَغاِنيُّ : فعلَى ما ذَكره األَْزَهِريُّ  ، ُكّرِ  َوقال الصَّ

 حيث ذَكره هناك. وَوِهَم اْلَجْوَهِريُّ  مع الفاِء ، اَل اْلقَافُ  أي : َمْوِضُع ِذْكِره ، َمْوِضعُهُ ، الفَْصلُ  َوْزنُها َعْفعٌَل ، وهذا

 ٌء َعِجيٌب ، يُْعلَُم منه أَنَّهُ غيُر ُمتَثَبٍِّت فيذلك َوَهٌم ، وهذا َشيْ قال شيُخنَا : وهَُّمه هنا ، وتَبِعَه هناك بال تَْنبِيٍه علَى أنَّ 

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه. 168( ديوانه ص 1)
 .«رفرفت»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .« ىّن »( عن األساس وابألصر 3)
 ربيعة :( وشاهد رفراف كما يف األساس قو  عمر بن أيب 4)
 عــــــــــــــــنــــــــــــــــرب اهلــــــــــــــــنــــــــــــــــد والــــــــــــــــكــــــــــــــــافــــــــــــــــور لــــــــــــــــلــــــــــــــــطــــــــــــــــه وَ 

رُ       قــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــفــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــو  رفــــــــــــــــــراف لــــــــــــــــــه ُأشــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 ( يف األساس : إذا هّش لك واهتّز.5)
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ِ وغريِه ا و ُ َأعلَ  َفرِدح به ا بر هو قـَوحُ  صاِحِب الَعاح  ُم ا انته .الَقُبوِ  والر دِّ ا عَل  أن  ما قَاَلُه اجلَوحَهرِي  مل يـَنـح
اَغانِيُّ الِعبَاَرةَ التي نَقَْلنَاها عن األَْزَهِرّيِ ، في العُبَاِب ، والتَّْكِملَِة ، وزاد في األَِخيِر بعَد قَْوِله قلُت : وذَكر ه : ولم  الصَّ : ال اْلقَاُف ، ما نَصُّ

ْل.  يَُوافِِق األَْزَهِريُّ علَى ما قَاَل ، فهذا يَُؤيُِّد ما أََشاَر له َشْيُخنَا ، فتَأَمَّ

، وفي التَّْكِملَِة : لم يَُوافِِق األَْزَهِريُّ علَى أَنَّه  التّْرقُفيُّ  د ، ومنه اْلعَبَّاُس بُن اْلَوِليدِ  ، َكتَْنصُر : اْسُم اْمَرأَةٍ ، أَو : (1) تَْرقُفُ و ال األَْزَهِريُّ :ثم ق

 .(2)اْسُم اْمَرأَةٍ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

قَفَةُ  َكةً  الرَّ ْقفَةُ و  ،، ُمَحرَّ ْعَدةُ ، كما في التَّْكِملَِة. (3) الرَّ  : الّرِ

 .(4)زاَد في اللَِّساِن : كقَْوِلَك في الفَاِرِسيِّة : بنشست  َوقََع فَثَبََت في األَْرِض ، أي أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال َشِمٌر : الثْْلُج ، اْرتََكفَ   :[ركف]

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َكفَةُ  َكةً : أَْصُل العَْرَطنِيثَا ، ِمْصِريَّةٌ. الرَّ  ، ُمَحرَّ

ْنفُ  : [رنف] ُك ، بالفَتْحِ ، وَعلَيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، ، الرَّ ا  بَْهَراَمُج اْلبَّرِ ، ُعبَْيٍد :نَقَلَهُ أَبو  ويَُحرَّ َوهو ِمن َشَجِر الِجبَاِل ، وفي َمْقتَِل تَأَبََّط َشرًّ

ا يَْجُدُمها بالسَّْيِف حتى َوَصَل إِليه فقَتَلَهُ ، ثم مات ِمن َرْميَِتِه ، قال أَْوُس بُن َحَجرٍ  بَِرْنفَةٍ  أنَّ الذي َرَماهُ اَلَذ منه  يَْذُكُر نَْبعَةً ، فلم يََزْل تَأَبََّط َشرَّ

: 

َوٌة  ظــــــــــح ا وهــــــــــي حــــــــــَ هــــــــــَ لــــــــــِ يــــــــــح هــــــــــا يف غــــــــــِ مــــــــــَ لــــــــــ  عــــــــــَ  تـــــــــــَ

ُر      ــــــــــــَ ي ــــــــــــح ثـ َواٌ  وحــــــــــــِ ٌض طــــــــــــِ ــــــــــــح ب ــــــــــــَ ــــــــــــه نـ واٍد ب ــــــــــــِ (5)ب
 

  

رٌت و  وححـــــــــــــــــَ ٌف وشـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح اٌن وأَن يـــــــــــــــــ   اَبٌن و ـــــــــــــــــَ

  
ُر    ـــــــــــــِّ ي غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ ٌم مـــــــــــــُ ـــــــــــــٌث اَنعـــــــــــــِ ي ـــــــــــــِ ف  أَث ـــــــــــــَ  .(6)أَل

  
ْنفُ  َحنِيفَةَ : أَْخبََرنِي أَْعَرابِيٌّ ِمن أَْهِل السََّراةِ ، قالهِذه ُكلَُّها ِمن َشَجِر الِجبَاِل ، وقال أَبو وَ  : هو هذا الشََّجُر الذي يُقَال له : الِخاَلُف  الرَّ

 البَْلِخيُّ ، وهو بعَْينِِه ، يْنَضمُّ َوَرقُهُ إلى قُْضبَانِِه إذا جاَء اللَّْيُل ، ويْنتَِشُر بالنََّهاِر.

انِفَةُ و  ، وقيل : ما اَلَن َعن ِشدَّةِ الغُْضُروِف. (7) ُروِف اأْلَْنفِ : َطَرُف ُغضْ  الرَّ

انِفَةُ و  َوهو أَْسفَلَُها. أَلْيةُ اْليَِد ، : الرَّ

انِفَةُ و ْوثَِة ، : الرَّ ْحيَانِّيِ. ُجلَْيَدةُ َطَرِف الرَّ  أي : األَْرنَبَِة ، كلُّ ذلك ِمن نََواِدِر اللِّ

انِفَةُ  قال أَبو حاتٍم :و  ن اْلَكبِِد : َما َرقَّ منها.مِ  الرَّ

انِفَةُ  قال اللِّْحيَانِيُّ :و  َوَرأُْسَها. ِمن اْلُكّمِ : َطَرفَُها ، الرَّ

انِفَةُ و حاحِ ، وقال غيُره : إِذا ُكْنَت قَائِماً ، وَطَرفَُها الِذي يَِلي األَْرِض  أَْسفَُل األَْليَِة ، : الرَّ انِفَةُ  كما في الّصِ : ما َساَل ِمن األَْليَِة علَى  الرَّ

انِفَةِ  قال : بَْينَ  ؟أَنّه قال له َرُجٌل : َخَرَجْت فيَّ قُْرَحةٌ ، فقَاَل : في أّيِ َمْوِضعٍ ِمن َجَسِدكَ »في حديث عبِد الَمِلِك بِن َمْرَواَن : و الفَِخَذْيِن ،  الرَّ

فَنِ   ، وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد لعَْنتََرةَ يَْهُجو ُعَمارةَ بَن ِزياٍد العَْبِسيَّ : َواِنفُ رَ  فأَْعَجبَهُ ُحْسُن ما َكنَى ، والَجْمُع : «والصَّ

فح  رحجـــــــــــُ ـــــــــــَ ِن تـ ـــــــــــح رحَدي ـــــــــــَ ي فـ قـــــــــــِ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح ل ـــــــــــَ ا نـ ىَت مـــــــــــَ  مـــــــــــَ

فُ      ارَا َرَوانـــــــــــــــِ طـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ َك وُتســـــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــَ يـ ـــــــــــــــح  أَل

  
انِفَةُ و . ، َرَوانِفُ  تَْلَحَق بِاألَْرِض ، ج :ِكَساٌء يُعَلَُّق إلى ِشقَاِق بُيُوِت اأْلَْعَراِب ، حتى  : الرَّ اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

ْعيَاءِ  إذا النَّاقَةُ بأُذُنَْيَها : أَْرنَفَتِ  في الّصحاح :و الَوْحُي َوهو علَى  وسلمعليههللاصلىكان إذا نََزَل َعلَيه »الحديث : ، ومنه (8) أَْرَختُْهَما ِمن اإْلِ

 .«بأُذُنَْيَها ِمن ثِقَِل الَوْحيِ  تُْرنِفُ و اَها ،القَْصَواِء تَْذِرُف َعْينَ 
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َك َرأَْسهُ ، أَْرنَفَ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  اْلبَِعيُر ، َساَر فََحرَّ

__________________ 
قا  : « تـُرحُقف»ضــبطت بضــم التاء نســبة إىل « الرتقفي»يف اللباب وَ  ( ونص ايقوت عل  ضــم القاف والفاء ا ووقعت فتحة ابلقلم عل  التاء.1)

 و ين أهنا من أعما  واسرت.
 ( كذا ابألصر والتكملة وعبارة التهذيب كاألصر اسم بلد أو امرأة.2)
 ( كذا ابألصر ويف التكملة : الر قـََفة والراقفة.3)
. قوله : بنشست ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)  بَِبسحتح
 ( صدره ابألصر :5)

 يلها وهي خطرةيقلمها يف غ
 .«شحرت»املثبت عن اللسان وَ 

 . متعّبر وعل  رواية األصر فال شاهد فيه... ( يف اللسان : و يان ورنفٌ 6)
 ( يف اللسان والتكملة : األُذن.7)
 ( يف القاموس : أَرحَختـحُهما إعياًء.8)
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 فـَتَـَقد َمتح ِجلحَدُة َهاَمِتِه.
ُجُل : أَْسَرَع ، أَْرنَفَ و قال :  يُقَال : َجاَءنِي فاُلٌن ُمْرنِفاً ، أي ُمْسِرعاً. الرَّ

 وهو القائُل فيه : َسْيُف : اْلَحْوفََزاِن بِن َشِريٍك ، بالَكْسِر : ، اْلِمْرنَافُ و

ِن  رحاَنفُ ِإن يـــــــــــــكـــــــــــــُ مـــــــــــــِ ُه  الـــــــــــــح د  ر  حـــــــــــــَ  قـــــــــــــد فـــــــــــــَ

مِ      الحـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ
ُ

بحزِِ  املـــــــــــــــ
َ

الِدي بـــــــــــــــه يف املـــــــــــــــ  جـــــــــــــــِ

  

هُ  َواَرثــــــــــــــَ ٍم  تـــــــــــــــَ رحهــــــــــــــُ ِر جــــــــــــــُ بــــــــــــــح ن قـــــــــــــــَ ابُء مــــــــــــــِ  اآح

  
مِ    اجــــــــــــــِ مــــــــــــــَ ُؤوَن اجلــــــــــــــَ دِّي شـــــــــــــــــــــــــــُ ُه قــــــــــــــَ  فــــــــــــــَبرحَدفــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .َرَوانِفَ  ٍء : نَاِحيَتُه ، كما في الُمِحيِط ، واللَِّساِن ، َويُقَال للعَْجَزاِء : َذاتُ ُكّلِ َشيْ  َرانِفُ 

 اآْلكاِم ، أي : ُرُؤوَسها. َرَوانِفَ  من الَمَجاِز : َعلَْواوَ 

ْيَف ، َكَمنََع ، َرَهفَ  : [رهف] ً و ، َرَهافَةً  ، كَكُرمَ  َرُهفَ  قدو ، َمْرُهوفٌ و ، ُمْرَهفٌ  فهو ، َكأَْرَهفَهُ  َرقَّقَهُ ، : َرْهفا ، يَْرَهفُهُ  الّسِ َكةً  َرَهفا ، ُمَحرَّ

ً  ، قال األَْزَهِريُّ : وقَلَّما يُْستَْعَمل إِالَّ  َرِهيفٌ  فهو ،  .ُمْرَهفا

ً و ، َرَهافَةً  ُء ،الشَّيْ  َرُهفَ وَ  َهفَ  َوشاِهدُ  ولَُطَف ، هكذا في النَُّسخِ ، َوفي بعٍض : َرقَّ ، َدقَّ ، : َرَهفا قَِّة َواللُّْطِف ، ما أَْنَشَد ابُن  الرَّ بمعنَى الّرِ

 األَْعَرابِّيِ :

وحرَ  فح حـــــــــَ ا َوطـــــــــَ هـــــــــَ يــــــــــح نــــــــــَ يــــــــــح فِّ عـــــــــَ كـــــــــُ  اُء يف ُأســـــــــــــــــــــــح

ا و      يـــــــــهـــــــــَ نح فـــــــــِ يـــــــــِ  مـــــــــِ بـــــــــِ ااَي الـــــــــح نـــــــــَ ـــــــــ  فح يف الـــــــــثـ  َرهـــــــــَ

  
لُوعِ ، اَلِحقُهُ ، َخاِمُص اْلبَْطِن ، أي ، كُمْكَرٍم : ُمْرَهفٌ  فََرسٌ  من الَمَجاِز :و  وهو َعْيٌب. قال ابُن ُدَرْيٍد : ُمتَقَاِرُب الضُّ

َهافَةُ و قال :  َزَعُموا. ، َكثَاَمٍة : ع الرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْهفُ  قَّةُ واللُّْطُف ، لُغَةٌ في التَّْحِريِك ، كما في الُمْحَكِم. الرَّ  ، بالفَتْحِ : الّرِ

 الِجْسِم ، وهو األَْكثَُر. ْرَهفُ مُ  البََدِن : أي لَِطيُف الِجْسِم ، َرقِيقُهُ ، وهو َمَجاٌز ، ويُقَال : َرُجلٌ  َمْرُهوفُ  َرجلٌ وَ 

 : َدقِيقَةٌ. ُمْرَهفَةٌ  أُذُنٌ وَ 

 ، وهو َمَجاٌز. أَْرَهْفتَهو ويقال : َشَحْذَت علينا ِلَسانََك ،

 َغْرَب ِذْهنَِك ِلَما أَقُوُل ، كما في األََساِس. أَْرِهفْ  كذا قَْولُُهم :وَ 

ْوُف ، : [روف] ً  ، يَُروفُ  ، َرافَ  هو َمْصَدرُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، و الرَّ ْوفُ  ، ِلَمن تََرَك الَهْمَز ، قال : وقال قَْوٌم : بَلِ  َرْوفا  الرَّ

أْفَةِ  ِمن قَْوِلِهم : َرُؤوٌف َرِحيٌم ، ذاك السُُّكون ، وليس ِمن َمْهُموزاً ، إاّل أَنَّه في لُغَِة من لم يْهِمْز َرْوٌف ، وقََرأَ الحسُن البَْصِريُّ ،  ِمن الرَّ

ْهِريُّ :  هَ الَواَو.إذا لُيَِّن أَْشبَ  بالتَّْليِيِن ، وَظنَّهُ بعُضهم أَنَُّهما قََرآه بالواِو ؛ وهو َوَهٌم ؛ ألَنَّ الَكِلَمةَ َمْهُموَزةٌ ، والَهْمُز الَمْضُمومُ  لَُروفٌ  والزُّ

 ، بتَْليِيِن َهْمَزةٍ ُمْشبَعٍَة. لََرُووفٌ  قََرأَ أَبو َجْعفٍَر :وَ 

ْوفَةُ و ْحَمةُ ، الرَّ  عن ابِن األَْعَراِبّيِ. الرَّ

 بالَهْمِز. : لُغَةٌ في : َرأََف يَْرأْفُ  يََرافُ  ، َرافَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

افُ  أِْف ، بالَهْمِز ، ويُْرَوى قَْوُل القَُطاِمّي الذي َسبََق ِذْكُره بالَوْجَهْيِن  الرَّ  .(1): الَخْمُر ، لُغَةٌ في الرَّ

ّي :وَ   ، كَسَحاٍب : َمْوِضٌع قُْرَب َمكَّةَ ، َحَرَسَها هللا تعالَى ، قال قَْيُس بُن الَخِطيِم : َرَوافُ  قال ابُن بَّرِ
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وحَم  ـــــــــــــَ مح يـ هـــــــــــــُ ـــــــــــــُ تـ ـــــــــــــح يـ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح م أَل َبهنـــــــــــــ ُ يـــــــــــــاِج كـــــــــــــَ  اهلـــــــــــــِح

اِف      غــــــــــــَ َة َأوح بــــــــــــِ يشــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــِ ٌد بــــــــــــِ (2)َرَوافِ ُأســــــــــــــــــــــــــح
 

  
يفُ  : [ريف] ،  األَْريَافُ  تُْفتَحُ »الَحِديُث : ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، واألَْزَهِريُّ ، ومنه أَْريَافٌ  َوالَجْمُع : ، باْلَكْسِر : أَْرٌض فيها َزْرٌع وِخْصٌب ، الّرِ

 .«فتَْخُرُج إِليها النَّاسُ 

يفُ  قال اللَّْيُث : ،  أَْريَافٌ  ، والَجْمُع : (3) كذا نَصُّ العُبَاِب ، ونَصُّ اللَِّساِن : السَّعَةُ في الَمآِكلِ  والسَّعَةُ في اْلَمأَْكِل َواْلَمْشَرِب ، : الِخْصبُ  الّرِ

يفُ  قال غيُره :و فقط ،  وغيِرَها ، كما في العُبَاِب ، َما قَاَرَب اْلَماَء ِمن أَْرِض العََربِ  : الّرِ

__________________ 
 ( يعين قوله : وقد تقدم يف رأف :1)
 تــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــر مــــــــــــن عــــــــــــيــــــــــــين لــــــــــــيــــــــــــاح تصــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــت وَ 

 خمـــــــــــــــــــارم مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــواز أعـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــر أو رأفـــــــــــــــــــا    

  

ابهلمزة وضـــمة فو  الراء يف الرتمجة ويف البيت الشـــاهد وفيه أنه جبر مســـتدير يف مفازة « ُرَ اف»كذا ابألصـــر واللســـان ا ويف معجم البلدان (  2)
 با تيماء وجفر َعنَـَزة.

 ( ويف التهذيب : يف املبكر واملطعم.3)
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ُض : ُف الَعَرِب ا وَأن يقوَ  ِمن اأَلرحِض ُمطحَلًقا ا  ا ويف َشرحِح َشيحِخنا : رُيُوفٌ و  ا أَرحاَيفٌ  واللَِّساِن ا واجَلمح قلُت اأَلوحىَل َحذح
َضُر ا والحِمَياُه ا والز ُروُع ا يكون َأو َحيحثُ  َوهو الظ اهُر ا كما قَاَلُه مَجاعٌة. انته  ا  .(1)نـََقَلُه اأَلزحَهرِي   اخلُح

اِجِز : تَاهُ ،: أَ  يَِريفُ  اْلبََدِويُّ ، رافَ و  َومنه قَْوُل الرَّ

ُروُف  ا غـــــــــــــــــــــُ َداَء هبـــــــــــــــــــــَِ يـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ و اُب بـ  جـــــــــــــــــــــَ

َر واَل      قـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ بـ ُر الـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــفُ اَل أَيحكـــــــــــــــــُ رِي  يـــــــــــــــــَ

  

 اَل يـَُر  يف بـَيحِتِه الحَقِليفُ و 

. ، َكأَْريَفَ  يفَ  أي : اْلَماِشيَةُ : َرَعتْهُ ، َرافَتِ و الِميَاهُ ،إذا َحَضَر القَُرى ، وهي  : تََريَّفَ  يُقَال أَيضاً :و نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهي األَْرُض  الّرِ

 .(2)ذاُت الِخْصِب 

افُ و  كما قَدَّْمنَا.« ر وف»واألَْولَى ِذْكُره في  .(3)هنا َذَكَرهُ األَْزَهِريُّ  : اْلَخْمُر. الرَّ

ً و ، إِرافَةً  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، األَْرُض ، أََرافَتِ وَ  ِخْصبَةٌ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ : أي ، كَكيَِّسةٍ  َريِّفَةٌ  أَْرضٌ  هيو  أَْخَصبَتْ  كما قالُوا : ، أَْريَفَتْ و ، ِريفا

يفُ وَ  الَمْصَدُر ، اإلَرافَةَ  إِْخَصاباً ، وِخْصباً ، َسَواٌء في الَوْزِن َوالَمْعنَى ، قال ابُن ِسيَده : وعندي أنَّ  االْسُم ، وكذلك القَْوُل في اإِلْخَصاِب  الّرِ

 ، والِخْصِب.

نَِّة ، َرايَفَ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  كما في العُبَاِب. قاَرفََها ، وَطنََّف لََها ، أي : ِللّظِ

 فصل الزاي
 مع الفاءِ 

َؤافَ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ هنا ، وذَكر ، َكَمنَعَه ، َزأَفَه : [زأف] َؤافُ  أَْعَجلَهُ ، َواالْسمُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : أي« ز ع ف»اْسِتْطَرادا في  الزُّ  ، الزُّ

 َكغَُراٍب.

. َوِحيٌّ ، َوُزَؤاٌم ، وذَُعاٌف : أي ، ُزَؤافٌ  َمْوتٌ  قال الِكَسائيُّ :و  َوقِيل : َكِريهٌ ، وكذلك الّسمُّ

 َعلَْيِه : أَْجَهَز. أَْزأَفَ و

َك ،فُ  أَْزأَفَ و  كما في العُبَاِب ، واللَِّساِن. النًا بَْطنُهُ : أَثْقَلَهُ فَلَم يَْقِدْر أَْن يَتََحرَّ

ً  إِليِه ، َكَمنََع ، َزَحفَ  : [زحف] ً و بالفَتْحِ ، ، َزْحفا َكةً : ، َزَحفَانًاو كقُعُوٍد ، ، ُزُحوفا لِ  َمَشى ، ُمَحرَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، واْقتََصَر علَى أوَّ

 الَمَصاِدر.

حاحِ ، َواللَِّساِن ، وفي اللَِّساِن  قُُدًما ، كذا في النَُّسخِ ، َوالصَّواُب : َمَضى َمَشى ، * إذاالدَّبَى :  َزَحفَ  يقال :و كما هو نَصُّ العُبَاِب ، والّصِ

 .(4)ِمثُْل ما هنا 

ْحفُ و تِِهم ، ِإلَى اْلعَُدوِّ  يَْزَحفُونَ  َوفي اللَِّساِن : الَجَماَعةُ  : اْلَجْيُش ، الزَّ ةٍ ، َزاَد في األَساِس : في ثِقٍَل ؛ ِلَكثَْرتِِهم وقَوَّ اللُهمَّ »:  في الَحِديثِ و بَِمرَّ

ْحفِ  اْغِفْر لَهُ وإِْن َكاَن فَرَّ ِمنَ  ، قال  (5) (ِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا زَْحفاً )، أي : ِمن الِجَهاِد ، وِلقَاِء العَُدّوِ في الحرِب ، وقَْولُه تعالَى :  «الزَّ

اُج : أي جَّ ُروَن الَجْمَع. ُزُحوفٍ   ، ويُْجَمُع علَىإِليهم قَِليالً قليالً  يَْزَحفُوا ، وهو أَنْ  َزاِحِفينَ  الزَّ  ، َكسَُّروا اْسَم الَجْمعِ ، كما قد يَُكّسِ

ْحفِ  أَْصلُ و قال األَْزَهِريُّ : بِيُّ  َزَحفَ  ، ِمن قَْوِلهم : الزَّ َوفي التَّْهِذيِب : قبَل أَن يَقُوَم ، فإَِذا  قَْبَل أَْن يَْمِشَي ، يَْزَحف علَى اْستِِه ، وهو أَن الصَّ

ْبيَاِن َمْشُي الِفئَتَْيِن يَْلتَِقيَاِن  ِلْلِقتَاِل ، فتَْمِشي ُكلَّ فِئٍَة َمْشياً ُرَوْيداً ، إلى الِفئَِة األُْخَرى  (6)فَعََل ذلك علَى بَْطنِِه قيل : قد َحبَا ، وُشبِّه بَزْحِف الّصِ

َراِب ، وهيقَْبَل التََّدانِي ِلل الَةُ بُِجنَنِها ، َمَزاِحفُ  ّضِ جَّ َراُب ، أو  تََزاَحفَتْ و أَهِل الَحرِب ، وُربََّما اْستََجنَِّت الرَّ ِمْن قُعُوٍد إِلَى أَْن يَْعِرَض لها الّضِ

عَاُن.  الّطِ
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ً  ، يَْزَحفُ  يقَال : هو اْلبَِعيُر ، إَِذا أَْعيَا ، فََجرَّ ِفْرِسنَهُ ،و ً وَ  َزْحفا ،  َزاِحفٌ  فهو ، وفي التَّْهِذيِب : أَْعيا فقاَم علَى َصاِحبِه ، َزَحفَانًاو ، ُزُحوفا

 َوأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للفََرْزَدِق : ، َزَواِحفَ  إِبِلٍ  ، من َزاِحفَةٌ و ، َزُحوفٌ  وهي

__________________ 
 ( يف التهذيب : حيث يكون ا ّضر واملياه.1)
 رع واخلصب.( يف اللسان : الز 2)
 ( ورد قوله يف تفسري قو  القطامي :3)
 راٍف ســـــــــــــــــــــــالٍف شـــــــــــــــــــــــعشـــــــــــــــــــــــض الــــــــــبــــــــــحــــــــــر مــــــــــزجــــــــــهــــــــــا و 

ـــــــــا عـــــــــن الشــــــــــــــــــــــرب صــــــــــــــــــــــادفُ      ـــــــــن ـــــــــي ـــــــــحـــــــــمـــــــــ  ومـــــــــا ف ـــــــــت  ل

  

 قالوا : راٌف اسٌم للخمر.

 [.والد اب كالقاموس : ِصغار اجلراد أّو  ما يـَفحُق ح ـ  الد ب : اجلراد] (*)
 .«ـاللسان مثر ما هنا. عبارة اللسان : يقا  : زحف الد ب : إذا مض  قدماً ا هقوله : ويف »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .15( سورة األنفا  اآية 5)
 ( التهذيب : تلتقيان للقتا .6)
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ا  نــــــــَ ــــــــُ رِبـ بحِم َتضــــــــــــــــــــــح اَ  الشــــــــــــــــــــــ  َا ِشــــــــََ لــــــــِ بــــــــِ قــــــــح ــــــــَ تـ  ُمســــــــــــــــــــــح

وِر      ثــــــــُ ــــــــح نـ ِن مــــــــَ طــــــــح قــــــــُ ِديــــــــِف الــــــــح نــــــــَ ٍب كــــــــَ اصــــــــــــــــــــــِ َ (1)حبــــــــِ
 

  

ا  نــــــــــَ لــــــــــُ قــــــــــَ  وأَرححــــــــــُ لــــــــــح ــــــــــُ ا تـ نــــــــــَ مــــــــــِ ائــــــــــِ مــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــَ  عــــــــــَ

  
ـــــــــــَ     فَ عـــــــــــل ريِ  َزَواحـــــــــــِ اســـــــــــــــــــــــــِ ا  ـــــــــــََ ـــــــــــهـــــــــــَ ي زحجـــــــــــِ ـــــــــــُ  نـ

  
ِل الُهَذِلّيِ : َمَواِضُع َمَدبَِّها ،و آثاُر اْنِسيَابِها ، اْلَحيَّاِث : َمَزاِحفُ و  َومنه قَْوُل الُمتَنَّخِ

َبن   زاحــــــــــــــــِ كــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِه  فَ مــــــــــــــــَ اِت فــــــــــــــــِ يــــــــــــــــ   ا ــــــــــــــــَح

اِط      ـــــــــــَ ي ِح آَ ُر الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــح ب َر الصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــح ي ـــــــــــَ بـ ـــــــــــُ (2)قـ
 

  
ِميَر َراِجٌع إلى « فيها»في الصحاح : وَ   .(3)في البيِت قَْبلَهُ « أَْبيََض َصاِرم»، وهو َغلٌَط ، فإِنَّ الضَّ

 إِليه ، قال أَبو َوْجَزةَ : َزَحفَ و َحْيُث َوقََع قَْطُرهُ ،و َمَصابَّهُ ، أي : السََّحاِب ، َمَزاِحفَ  من الَمَجاِز : َخَرُجوا يَْقُرونَ و

ُه  عـــــــــــَ ـــــــــــَ رحتـ اء مـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــح َة والـــــــــــر نـ يـــــــــــنـــــــــــَ لـــــــــــِ لـــــــــــَ  بـــــــــــِ  َأخـــــــــــح

ُرو      قـــــــــح ـــــــــَ فَ يـ زَاحـــــــــِ بِ  مـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــر ب رِت ال اقـــــــــِ وحٍن ســـــــــــــــــــــــَ  جـــــــــَ

  
بَاِب ، فقََصَرهُ.  أَراد : َساقَِط الرَّ

 َحَرَسَها هللا تَعَالَى. ة : بَِزبِيَد ، ُمَصغًَّرا ، اْلُمَزْيِحفَةُ و

 ، وله يَْوٌم َمْعلُوٌم ، قالوا : ُزَحْيفٍ  يُقَال لها : بِئْرُ  بِئٌْر ، بِجانِبِهِ و بَْيَن َضِريَّةَ وَمِغيِب الشَّْمِس ، : َجبَلٌ َكُزبَْيٍر  ، ُزَحْيفٌ و

ُح  ـــــــــِّ ب ن ُيصـــــــــــــــــــــــَ َر مـــــــــَ ـــــــــح ب ـــــــــَ ا قـ ـــــــــَ ن حـــــــــح ـــــــــَ ب ُن صـــــــــــــــــــــــَ  حنـــــــــَح

وحَم      ـــــــــــــــــَ فٍ يـ يـــــــــــــــــح حُ  ُزحـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــ  اِدي جـــــــــــــــــُ  واأَلعـــــــــــــــــَ

  

 َكتائِباً فيها بـُُنوٌد تـَلحَمحُ 

ْحفَتَْينِ  نَارُ و يحِ ، واأْلاََلِء ، أِلَنَّه يُْسِرُع االْشتِعَاُل فِيِهَما ، الزَّ حاحِ ، وفي الُمْحَكِم : نَارُ  فيُْزَحفُ  : نَاُر الّشِ ْحفَتَْينِ  عنهما ، كما في الّصِ : نَاُر  الزَّ

إِليها  فيَْزَحفُونَ  عنها ُمْصَطلُوها أُُخراً ، ثم ال تَْلبَُث أَْن تَْخبَُو ، َزَحفَ  ا اْلتََهبَتْ العَْرفَجِ ، وذلك أَنَّها َسِريعَةُ اأْلَْخِذ فيه ، أِلَنَّه ِضَراٌم ، فإِذ

ّي : المعروُف أَنَّهُ ناُر العَْرفَِج ، ولذلك يُْدَعى أَبا َسِريعٍ ، ِلُسْرَعِة النَّاِر فيِه ، و ى نَاُرهُ نَارَ َراِجِعيَن ، وقال ابُن بَّرِ ْحفَ  تَُسمَّ ، ألَنَّهُ يُْسِرُع  تَْينِ الزَّ

 ِإليه ، وأَْنَشَد أَبو العََمْيثَِل : فيُْزَحفَ  عنه ، ثم ال يَْلبَُث أَْن يَْخبُوَ  فيُْزَحفُ  االْلتَِهابُ 

اِدرح وَ  غـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ِم مل يـ اصـــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ـــــــــــــح َداِء ال وح  ســـــــــــــــــــــــــــَ

اَلُء      اًل صــــــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــــَ ا كــــــــــــــَ ِ هلــــــــــــــََ اح تــــــــــــــَ فــــــــــــــَ  الــــــــــــــز حــــــــــــــح

  
حاحِ : قيل وَ  ً في الّصِ ْحفَتَْينِ  فقالَْت : أَْرَسَحتْنا نَارُ  ؟اِلْمَرأَةٍ ِمن العََرِب : َما لَنَا نَراُكنَّ ُرْسحا ْحفَتَْينِ  نارُ  (4)أَْرَسَحُهنَّ  . وفي األَساِس :الزَّ  الزَّ

 َ ْرَن ،وهي نَاُر العَْرفَجِ ، ألَنََّها َسريعةُ الَوْقَدةِ والَخْمَدةِ ، فال يَْبَرْحَن يَتَقَدَّْمَن ويتَأ ً  خَّ  إِلْيها َوعْنَها. َزْحفا

َحْنفَفَةُ و َجاِل : الزَّ ا إِْعيَاًء أو  علَى اأْلَْرِض ، يَْزَحفُ  َمنْ  هو أَيضاو قالَهُ ابُن َعبَّاٍد ، قال : الذي يََكاُد ُعْرقُوبَاهُ يَْصَطكَّاِن ، ِمن الّرِ قلُت : ِإمَّ

 ِكبًَرا.

اُل إلى قُْرٍب ، َوليس بَسيَّاحٍ وال  َمن ال يَِسيُح في اْلبِاَلِد ، فيهما : هو (5) َكتَُؤَدةٍ  ُزَحلَةٌ ، ُزَحفَةٌ  َرُجلٌ و كما في الُمِحيِط ، وفي األََساِس : َرحَّ

 َطيَّاحٍ في البالِد.

ْوا قدو ً  َسمَّ ً و ، َزاِحفا افا  كذا في الَجْمَهَرِة. ، َكَشدَّاٍد ، َزحَّ

ً  اَلٍن ،لنا بَنُو فُ  أَْزَحفَ  يُقَال :و ً  إِلينا يَْزَحفُونَ  َصاُروا : إذا إِْزَحافا  ِليُقَاتِلُونا. ، َزْحفا

ْقِر :و ً  فاُلنٌ  أَْزَحفَ  قال أَبو الصَّ  وأَراَد. اْنتَهى إلى َغايَِة َما َطلَبَ و : إذا بَلََغ ، إِْزَحافا

ّي : َشاِهُده قَْوُل بِْشِر بِن أبي َخاِزٍم : ، ُمْزِحفٌ  فَُهوَ  فقَاَم علَى َصاِحبِه ، اْلبَِعيُر : أَْعيَا ، أَْزَحفَ و  قال ابُن بَّرِ

جِي  ُر اَنقـــــــــــــــَ ِإىَل ابـــــــــــــــِن أُمِّ ِإاَيَس : أُرححـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــَ

جِي َأوح      اجـــــــــَ ُغ حـــــــــَ لـــــــــُ بــــــــــح تــــــــــَ رٍو فــــــــــَ مـــــــــح فُ عـــــــــَ زححـــــــــِ (6)تــــــــــُ
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اجِ ، يَِصُف الثَّْوَر والِكالَب :  قلُت : وكذا قَْوُل العَجَّ

َغَفا و   (7)َأوحَغَفتح َشَوارِعاً وأَوح
__________________ 

 وا اصب : الريح الشديدة حتمر ا صباء. 213/  1( ديوانه 1)
 .25/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ( كذا ابألصر تبعاً للسان ا والبيت يف شعره بعده ال قبله ومتامه يف الديوان :3)

ــــــــــــــــــه  ه وصـــــــــــــــــــــــــــــــدرت عــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــت ِبــــــــــــــــــمــــــــــــــــــّ  شـــــــــــــــــــــــــــــــرب

 أبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍم ذكـــــــــــــــــــــــــٍر إابطـــــــــــــــــــــــــيوَ     

  

 ( يف األساس : أرسحتهّن.4)
 ( يف القاموس : كُهَمَزٍة.5)
 وهي أم أانس بنت ذهر بن شيبان.« أم أانس»عن الديوان. وقوله ابن ام إايس صوابه « إىل»واملثبت « قا »( ابألصر 6)
 ( ابألصر :7)

 أدحغفت شوارعا وأدغفاوَ 
 .84ثبت عن الديوان ص املوَ 
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ِ مُث    (1) أَزحَحَفاو  أَزحَحَفتح ِميَلاح
ى الفاِعِل. أُْزِحفَتْ  قَاَمْت عنه وَوقَفَْت ، وقال الَخطَّاِبيُّ : َصَوابُه : أي : «ِمْن اإِلْعيَاءِ  أَْزَحفَتْ  أنَّ َراِحلَتَهُ »في الحديِث : وَ   َعلَيه ، غير ُمَسمَّ

اَغانِيُّ : يَْرثِي ُعثَْماَن رضي هللا تَعَالَى عنهـ  َوأَْنَشَد ألَبِي ُزبَْيٍد الطَّائِّيِ  ، ِمْزَحافٌ  وُمْعتَاُدهُ : قال الَجْوَهِريُّ :  :ـ  قال الصَّ

ُم  هــــــــــُ ــــــــــَ قـ وح ــــــــــَ وحِم فـ قــــــــــَ ــــــــــح ي ال احــــــــــِ  كــــــــــَبن  َأوحَب َمســــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــُف عـــــــــلـــــــــَ  جـــــــــُ      عـــــــــِ ريحٌ تـــــــــَ يـــــــــفِ وٍن طـــــــــَ زَاحـــــــــِ (2)مـــــــــَ
 

  
ّي : والذي في ِشْعِره :  قال ابُن بَّرِ

ٍد  بــــــــــــــَ وحِم يف كــــــــــــــَ ن  أِبحيــــــــــــــِدي الــــــــــــــقــــــــــــــَ َبهنــــــــــــــ ُ  كــــــــــــــَ

وٍن      ــــــــــُف عــــــــــلــــــــــَ  جــــــــــُ ي عــــــــــِ ــــــــــَ ريحٌ ت ــــــــــفِ طــــــــــَ ي زَاحــــــــــِ  مــــــــــَ

  
 في العُبَاِب :وَ 

 َمزَاِحيفِ َطريحٌ َتَكش ُف عن ُجوٍن 
 في التهذيب :وَ 

هــــــــــُ  قـــــــــــَ وح وحِم فـــــــــــَ قــــــــــَ ي الــــــــــح احــــــــــِ َبن  َمســــــــــــــــــــــــَ ىت  كــــــــــَ  ُم حــــــــــَ

وٍن      لـــــــــــَ  جـــــــــــُ وُم عـــــــــــَ ريحٌ حتـــــــــــَُ يـــــــــــفِ طـــــــــــَ زَاحـــــــــــِ (3)مـــــــــــَ
 

  
 ، وتَِطيُر عنها باْرتِفَاعِ الَمَساِحي َواْنِخفَاِضَها. َمَزاِحيفَ  قال ابُن ِسيَده : َشبَّه الَمساحي التي َحفَُروا بها القَْبَر ، بَطْيٍر تَقَُع علَى إِبلٍ 

 : َسِريعَةُ الَحفَاِء ، وهو َمَجاٌز. ِمْزَحافٌ  في األََساِس : نَاقَةٌ وَ 

َمْخَشِرّيِ. تََدانَْوا ، إذا في اْلِقتَاِل : تََزاَحفُواو  عن ابِن ُدَرْيٍد ، َوالزَّ

َحافُ  من الَمَجاِز :و ْعِر :َكِكتَاٍب ، ف ، الّزِ تَُخصُّ به األَْسبَاُب دوَن  أََحُدُهَما إِلَى اآْلَخِر ، فَيَْزَحفَ  أَْن يَْسقَُط بَْيَن اْلَحْرفَْيِن َحْرٌف ، هو ي الّشِ

يَ  (4)األَْوتَاِد ، إِالَّ القَْطَع ، فإِنَّه يكوُن في األَْوتَاِد  ُروِب ، وُسّمِ ً  ُدوَن األََعاِريِض والضُّ ْعرُ  ،ِلثِقَِلِه  ِزَحافا  َوقد ، بِفَتِْح اْلَحاِء ، ُمَزاَحفٌ  والّشِ

يِه عن السَّالمِة. ُزوِحفَ  َي به ألَنه يُنّحِ َمْخَشِريُّ : ُسّمِ  ، قال الزَّ

فَ و اَغانِيُّ : إِليه : تََمشَّى ، تََزحَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد الصَّ

ن   ُهــــــــــُ ريح ُن ســــــــــــــــــــــــَ ائــــــــــِ عــــــــــَ ِن الــــــــــظــــــــــ  مــــــــــَ فُ لــــــــــِ َزحــــــــــ   تـــــــــــَ

َدُف      َ   ـــــــــُح اعـــــــــَ قـــــــــَ ِا إذا تــــــــــَ فـــــــــِ وحَم الســـــــــــــــــــــــ  (5)عـــــــــَ
 

  
ً  ، َكاْزَدَحفَ   بَمْعنًى َواِحٍد. يَْزَدِحفُونو ، يَتََزاَحفُونَ  القَْوُم : إذا َمَشى بَْعُضُهم إلى بَْعٍض ، وهم ازَدَحفَ  ، يُقَال : اْزِدَحافا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْحفُ   ى التَّْشبِيِه.: َجَماَعةُ الَجَراِد علَ  الزَّ

ْحفُ وَ   : الَمْشُي قَِليالً قليالً. الزَّ

بِيُّ وَ  فُ  الصَّ  قَْبَل أَْن يَْمِشَي. (6)علَى األَْرِض ، وفي التَّْهِذيِب : علَى بَْطنِِه : يَْنَسِحُب  يَتََزحَّ

 القَْوِم : َمَواِضُع قِتَاِلِهم ، قال َساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : َمَزاِحفُ وَ 

لــــــــــَ  ا َأحنــــــــــحَ  عــــــــــَ اَدَرهــــــــــَ غــــــــــَ ــــــــــَ ا فـ يــــــــــن رَاعــــــــــِ ا شــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــَ ــــــــــح  يـ

َد       فِ لــــــــَ زاحــــــــِ مــــــــَ وِح َدِم  الــــــــح لــــــــ   يف ُنضــــــــــــــــــــــُ (7)تـــــــــَ
 

  
ً  ، يَْزَحفُ  ِء ،في الَمْشي َزَحفَ وَ  ً  ، يَْزَحفُ  الُمْعيِي ، َزَحفَ  : أَْعيَا ، قال أَبو َزْيٍد : َزَحفَانًاو ، َزْحفا ً و ، َزحفا  .ُزُحوفا

تَْيِن : َجْمعُ  ُزُحفٌ  إِبِلٌ وَ   .َمَزاِحفَ  أَيضاً علَى : اْلِمزَحافُ  ، كَصبُوٍر ، ويُْجَمعُ  َزُحوفٍ  ، بَِضمَّ

 : فِيِه ثِقَُل َحَرَكٍة. َزَحفَانٌ  َمْشيُهوَ 
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 .(8)علَى اْستِِه  فَزَحفَ  أَْطَربَهُ النَِّشيدُ وَ 

__________________ 
 نص التهذيب :ـ  والتهذيب وقبله يف اللسان« مثلا»( يف التهذيب واللسان : 1)
 انشـــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــن يف غــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاره وخــــــــــــــــــــــذرفــــــــــــــــــــــا وَ 

ــــــــــــــغــــــــــــــبــــــــــــــار كــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــا      مــــــــــــــعــــــــــــــًا وشـــــــــــــــــــــــــــىّت يف ال

  

 ( اللسان وروايته فيه :2)
 «. طري حتوم.. حىت كبن مساحي»

 املثبت كرواية التهذيب.وَ 

 ابألصر وانظر ا اشية السابقة.( كذا ابألصر وهذه رواية اللسان والذي يف التهذيب املطبوع هي الرواية األوىل الواردة 3)
 ( يف اللسان : فانه يكون يف أولد األعاري  والضروب.4)
 ( صدره يف األساس منسوابً ألعش   دان.5)
 ( كذا ابألصر واللسان عن التهذيب ا ولفظة ينسحب مل ترد يف التهذيب.6)
 .«نضوخ دم»برواية :  200/  1( ديوان اهلذليا 7)
 َدسته.( يف األساس : عن 8)
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ً  َء ،الشَّيْ  َزَحفَ و ا لَِطيفاً  َزْحفا هُ َجرَّ  .(1)، َجرَّ

 اإِلبَِل ُطوُل السَّفَِر : أََكلَّها فأَْعيَاها. أَْزَحفَ وَ 

ُجُل : أَْعيَت َدابَّتُهُ وإِبِلُهُ ، وُكلُّ ُمْعيٍ ال َحراَك به أَْزَحفَ وَ   ، َمْهُزوال كان أو َسِمينًا. ُمزِحفٌ و ، َزاِحفٌ  الرَّ

. أُْزِحفَتْ وَ  ّمِ : إذا َوقَفَْت منه ، نَقَلَهُ الَخّطابِيُّ  َعلَيه َراِحلَتُه ، بالضَّ

 ِصفُهُ :ُء الَحَرَكِة ، ِلَما اْحتََملَهُ ِمن َكثَْرةِ الماِء ، وهو َمَجاٌز ، ُشبِّهَ بالُمْعِيي ِمن اإلبِِل ، ومنه قَْوُل الشاعِر يَ : بَِطي ُمْزِحفٌ  َسَحابٌ وَ 

ُه ِإَذا حــــــــــَ  فــــــــــ  خــــــــــِ تــــــــــَ يح َتســــــــــــــــــــــــح ــــــــــُح كــــــــــَ ُه الــــــــــرِّي تــــــــــح  ر كــــــــــَ

َرحِض      اٌح ِإىَل األح لــــــــــــحــــــــــــَ َر مــــــــــــِ زَاجــــــــــــِ ــــــــــــَ فُ تـ زححــــــــــــِ  مــــــــــــُ

  
 : قَاتَلُونا. َزاَحفُونَا ُمَزاَحفَةً وَ 

يُح الشََّجَر حتَّى أَْزَحفَتِ  يُقَال :وَ  َكتْهُ َحَرَكةً لَيِّنَةً ، وأََخَذِت األََغَصانُ  َزَحفَ  الّرِ  ، وهو َمَجاز. تَْزَحفُ  : َحرَّ

ِريُر :وَ  اِحفُ  قال أبو سعيٍد الضَّ اِحكُ و الزَّ َواِحفُ  ، ويُْجَمُع : (2): الُمْعِيي ، يُقَال للذََّكِر وِلأْلُْنثَى  الزَّ َواِحُك. الزَّ  ، والزَّ

اِحفُ وَ   إِليه ، َوهو َمَجاٌز. يَْزَحفُ  ُدوَن الغََرِض ، ثم : السَّْهُم يَقَعُ  الزَّ

ْواوَ  ً  قد َسمَّ  .ُمَزاِحفا

ا قَْوُل الشَّاِعرِ وَ   :ـ  أَْنَشَده ابُن األَْعَرابِّيِ ـ  أَمَّ

َو   َي الصــــــــــــــــــــ  يــــــعــــــِ طــــــِ قــــــح تـــــــَ اَلاٍن بــــــِ ذح زِيـــــــَك خـــــــِ َبجــــــح  ســـــــــــــــــــــَ

ا      فــــــــــ  ــــــــــك وخــــــــــُ ــــــــــي فٍ إل ا زَاحــــــــــِ مــــــــــَ ــــــــــد  ُر ال طــــــــــُ قــــــــــح ــــــــــَ  تـ

  
 ، أي : ُمْعيٍ ، وليس باْسِم َعلٍَم لَجَمٍل ما. َزاِحفٍ  : اْسُم بَِعيٍر ، وقال ثَْعلٌَب ، هو نَْعٌت ِلَجَملٍ  اِحفٌ ز فَسََّرهُ ، فقَاَل :

افَةُ وَ  حَّ  به البَْيُت ، لُغَةٌ ِمْصِريَّةٌ. يَْزَحفُ  ، بالتَّْشِديِد : ما الزَّ

َحْنقَفُ  : [زحنقف] اِحُف َعلَى اْستِِه ، الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َزْيٍد : هوأَْهَملَهُ  ، كَجَحْنفٍَل ، الزَّ اَغانِيُّ : الزَّ اْلِقيَاُس ِمن ِجَهِة االْشتِقَاِق و قال الصَّ

 قال األَْغلَُب ، فيما أَْنَشَدهُ أَبو َسِعيٍد : تَقَدََّم ، قدو ِمن َزَحفَ  أَن يَُكوَن بِفَاَءْيِن ،

ٍح  ٍخ أَرحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح ي ُة شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــ  ل فِ طــــــــــــَ قــــــــــــَ ــــــــــــح نـ  َزحــــــــــــَ

فِ      لـــــــــــــ  عـــــــــــــُ بِّ الـــــــــــــح ُر حـــــــــــــَ ثـــــــــــــح ااَي مـــــــــــــِ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ُه ثـ  لـــــــــــــَ

  

 ٍء ُمَهفحَهفِ فَبُصَرتح بَناِش 

ي َكْونَه بفَاَءْيِن ، وذَكره األَْزَهِريُّ في الُخَماِسّيِ ، ولو كان بفَاَءيْ  اَغانِيُّ : قَْولُه : أَْرَسح ، يُقَّوِ .ِن لََكاَن َمْوِضَع ِذْكِرِه قال الصَّ  الثُّاَلثِيُّ

ْحلُوفَةُ  : [زحلف] ّمِ : الزُّ ْبيَاِن ِمن فَْوِق التَّّلِ إلَى أَْسفَِلِه ، بالضَّ هي لُغَةُ أَهِل العَاِليَِة ، وَ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، عن األَْصَمِعّيِ ، قال : آثَاُر تََزلُّج الّصِ

 .َحاِليفُ زَ و ، َزَحاِلفُ  وتَِميٌم تَقُولُه بالقَاِف ، والَجْمُع :

َحاِليُق ،وَ  َحاِليفُ و قال األَْزَهِريُّ : الزَّ ْبيَاِن ِمن فَوُق ِإلَى أَْسفَُل ، واِحُدها : ُزْحلُوقَةٌ ، بالقَاِف ، َوقال في َمْوِضعٍ آَخَر :  الزَّ جِ الّصِ
: آثَاُر تََزلُّ

 .(3)، وُزحلُوقَةٌ  ُزْحلُوفَةٌ  َواِحُدها

ْحلُوفَةُ  أَو  األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد ألَْوِس بِن َحَجٍر : عليه ، قال ابنُ  يَتََزْحلَفُونَ  ؛ ألَنَُّهم َمَكاٌن ُمْنَحِدٌر ُمَملَّسٌ  : الزُّ

ا  رَاهتــــــــــــــََ َبن  ســــــــــــــــــــــــــــَ ُدودًا كــــــــــــــَ يــــــــــــــح ُب قـــــــــــــــَ لــــــــــــــِّ قــــــــــــــَ  يـــــــــــــــُ

ُه      تـــــــــح قـــــــــَ ٍن قـــــــــد َزلـــــــــ  هـــــــــُ دح ا مـــــــــُ فـــــــــَ فُ صـــــــــــــــــــــــَ الـــــــــِ  الـــــــــز حـــــــــَ

  
َحاِلفُ  قال أَبو ماِلٍك :وَ  ْحلُوفَةُ الزَّ ْحلُوفَةُ  َوقال أَبو ماِلٍك : الزُّ فا ،  الزُّ ْبيَاُن : وكذلك في الصَّ َماِل ، تَْلعَُب َعلَيه الّصِ ِلُق ِمن َحْبِل الّرِ المكاُن الزَّ

حاِليفُ  وهي  .الزَّ
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اجِ : : فَتََزْحلَفَ  َدْحَرَجهُ ، وَدفَعَهُ ، : َزْحلَفَهُ َزْحلَفَةً  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  تََدْحَرَج ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للعَجَّ

فــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــ  و  وُن َدنــــــــــَ كــــــــــُ اَدتح تــــــــــَ ُ  قــــــــــد كــــــــــَ  مــــــــــح

يح      ا اِبلــــــــــــــر اِح كــــــــــــــَ هــــــــــــــَ عــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ اأَدح فــــــــــــــَ لــــــــــــــَ َزحــــــــــــــح  تـــــــــــــــَ

  
ّي : وِمثْلُه ألَبِي نَُخْيلَةَ السَّْعِدّيِ :  قال ابُن بَّرِ

َعدِ و  َسح ِداَن اِبألح ُ َعهح  لَيحَ  َودح
__________________ 

 ( األساس : ضعيفاً.1)
 .«زحك»اللسان ( وشاهده قو  كثرّي كما يف 2)

 فـــــــــــــــبَبـــــــــــــــن ومـــــــــــــــا مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــن مـــــــــــــــن ذات جنـــــــــــــــدٍة 

ر  وهــــــــــــــــي زاحــــــــــــــــكوَ       لــــــــــــــــو بــــــــــــــــلــــــــــــــــغــــــــــــــــت إاّل تــــــــــــــــُ

  

 قو  كثري أيضاً.« زحك»شاهد الزواحك كما يف اللسان وَ 

 هــــــــــــــــر تــــــــــــــــريــــــــــــــــين بــــــــــــــــعــــــــــــــــد أن تــــــــــــــــنــــــــــــــــزع الــــــــــــــــرب  وَ 

 قـــــــــــــــــــــد أُبـــــــــــــــــــــن أنضــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء وهـــــــــــــــــــــّن زواحـــــــــــــــــــــكو     

  

واحدهتا ُزحلوفة وُزحُلوقة ا وقد ذكرت العبارة مرًة واحدًة ويف موضـــــــــٍض  التهذيب :( كذا ابألصـــــــــر تبعاً للســـــــــان نقاًل عن األزهري ا والذي يف 3)
 واحد.
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يســــــــــــــــــــــــــَ   اعـــــــــــــِ هـــــــــــــَ فـــــــــــــح لـــــــــــــِ ِد  فـــــــــــــَزحـــــــــــــح مـــــــــــــ   ِإىَل  ـــــــــــــَُ

دِ      ٍد ِإىَل يـــــــــــــــــَ ن يـــــــــــــــــَ َؤد   مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــُ ىت  تـ  حـــــــــــــــــَ

  
نَاَء : َمأَلَهُ. َزْحلَفَ و  اإْلِ

 ِلفاَُلٍن أَْلفاً : أَْعَطاهُ إِيَّاهُ. َزْحلَفَ و

. في اْلَكاَلِم : أَْسَرَع ، َزْحلَفَ و اَغانِيُّ  ُكلُّ ذلك نَقَلَهُ الصَّ

َحاِلفُ و  هكذا في النَُّسخِ وفي العُبَاِب : لها أَْرُجٌل تُْشبِهُ النَّْمَل. : َدَوابٌّ ِصغَاٌر ، لَها أَرُجٌل تَْمِشي ِشْبهَ النَّْمِل ، الزَّ

نَا إِالَّ قَِليالً ، قال أَبو ُعبَْيٍد : مْعنَاه : ما اْزَحلَفَّ  ُرِوَي عن بَْعِض التَّابِِعيَن : ماو ى ، نَاِكُح اأْلََمِة َعن الّزِ بتْقِديِم  ، كاْزلََحفَّ  َوما تَبَاَعَد ، تَنَحَّ

ِم علَى الحاِء.  الالَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : إذا مالَْت ِللَمِغيِب ، أو َزالَْت َعن َكبِِد السََّماِء نِْصَف النََّهاِر.الشَّْمُس  تََزْحلَفَتِ 

ْقِل ، أي : ُمْلُس البُُطوِن ِسَماٌن. َزَحاِلفُ  قال ابُن َعبَّاٍد : ُحُمرٌ وَ   الصَّ

ْحلُوفُ و قال : فَا األَْملَُس ، يَُشبَّه الَمتُْن السَِّميُن به ، قال أبو ُدؤاٍد : الزُّ  : الصَّ

ظـــــــــــــــــــــــــــاَلِن  نـــــــــــــــــــــــــــاِن خـــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــــــح   (1)َومـــــــــــــــــــــــــــَ
وفٍ      لــــــــــــــــــــُ بِ  كــــــــــــــــــــُزحــــــــــــــــــــح ن الــــــــــــــــــــَعضــــــــــــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــــِ

  
 ، بالَكْسِر : الَمْزلَقَةُ. الزْحِليفُ وَ 

ى ، كتََزْلَحَف. تََزْحلَفَ وَ   : تَنَحَّ

َك : أي نَّحاهُ. َزْحلَفَ وَ   هللا عنَّا َشرَّ

ْخُرفُ   :[زخرف] ّمِ ، الذََّهُب ، الزُّ اِء ، ومنه قَْولُه تعالَى :  ، بِالضَّ ،  (2) (َأْو َيُكوَن َلَك بَ ْيت  ِمْن زُْخُرف  )نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوهو قَْوُل الفَرَّ

َي ُكلُّ ِزينَةٍ  ً  قال ابُن ِسيَده : هذا هو األَْصُل ، ثم ُسّمِ ٍر بِِه ، ُزْخُرفا ٍه ُمَزوَّ أَنَّهُ لم يَْدُخِل الَكْعبَةَ حتى »حِ : في حديِث يوِم الفَتْ و ، ثم ُشبِّهَ ُكلُّ ُمَموَّ

ْخُرفِ  أََمرَ  َي ، َوأََمَر باألَْصنَاِم فُكِسَرتْ  بالزُّ ْخُرفُ  «فنُّحِ ْخُرفُ و هنا : نُقُوٌش وتََصاِويُر تَُزيَُّن بها الَكْعبَةُ ، وكانت بالذََّهِب. الزُّ ينَةُ ، الزُّ  : الّزِ

 ِء.َكَمال ُحْسِن الشَّيْ و

ْخُرفُ و  .(3) (زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً )َومنه قَْولُهُ تَعالَى :  ُحْسنُهُ ، بِتَْرقِيِش اْلَكِذب ،و ِزينَتُهُ ، ِمن اْلقَْوِل :  :الزُّ

ْخُرفُ و أي :  (4) (َحّّت ِإذا َأَخَذِت اْْلَْرُض زُْخُرَفها)ِمن بَْيِن أَْحَمَر َوأَْصفََر وأَْبيََض ، ومنه قَولُه تَعالى :  ِمن اأْلَْرِض : أَْلَواُن نَبَاتَِها ، الزُّ

ْهِر ، وقيل : تََماَمها َوَكَمالََها.  ِزينَتََها ِمَن األَْنَواِر والزَّ

َخاِرفُ و  به السُّفُُن. يَُزْخَرفُ  ا ُزيَِّن ِمن السُّفُِن ، وفي العَْيِن : مام كما في التَّْهِذيِب ، وفي الُمْحَكِم : : السُّفُُن ، الزَّ

َخاِرفُ و . ِمن اْلَماِء : َطَرائِقُهُ  الزَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

َخاِرفُ و ، وفي الُمْحَكِم : ذُبَاٌب ِصغَاٌر ذاُت  (5) َذَواُت أَْربَعٍ َكالذُّبَابِ  كما في التَّْهِذيِب : َزاد في العُباِب : ُدوْيبَاٌت تَِطيُر علَى اْلَماِء ،  :الزَّ

 على الماِء ، قال أَْوُس بُن َحَجٍر : (6)قََوائَِم أَْربَعٍ : تَِطيُر 

ا  اُ هـــــــــــَ اَز ومـــــــــــَ مـــــــــــَ ن غـــــــــــُ ا مـــــــــــِ ـــــــــــً ن ـــــــــــح يـ َر عـــــــــــَ ذَكـــــــــــ  ـــــــــــَ  ت

ـــــــــــِه      ي ـــــــــــِ َو  ف َدٌب َتســـــــــــــــــــــــــح ُه حـــــــــــَ ـــــــــــَ اِرفُ ل ـــــــــــز خـــــــــــَ (7)ال
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْخُرفُ  ينَةُ. الزُّ  : َزيَّنَهُ ، وأَْكَملَهُ. َزْخَرفَةً  البَْيَت ، َزْخَرفَ وَ  .ُمَزْخَرفٌ  بَْيتٌ وَ  : الزَّ
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َق وُزيَِّن ، فقدوَ  ْخُرفُ  قال ابُن أَْسلََم :وَ  .ُزْخِرفَ  ُكلُّ ما ُزّوِ  : َمتَاُع البَْيِت. الزُّ

اُج : الُمَزْخَرفُ وَ   : الُمَزيَُّن ، قال العَجَّ

ا اي  ـــــــــذ ر فـــــــــَ وَن ال يـــــــــُ ـــــــــعـــــــــُ اَج ال ا هـــــــــَ اِح مـــــــــَ   (8)صـــــــــــــــــــــــَ
ا     فــــــــــَ حــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــح

ُ
اُ  امل ٍر أَمحســــــــــــــــــــــــَ  ختــــــــــََ لــــــــــَ نح طــــــــــَ  مــــــــــِ

  

َرفَا َُزخح
َهَب امل ُذح

 ُرُسوَمُه وامل

__________________ 
 .«خطالن»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .93( سورة الزخرف اآية 2)
 .112( سورة األنعام اآية 3)
 .24يون  اآية ( سورة 4)
 ( وهذه العبارة ذكرت يف التهذيب أيضاً.5)
 .«يصري عل  املاء»( عن اللسان وابألصر 6)
 برواية : 69( ديوانه ط بريوت ص 7)

 من غماَزَة ما ها له َحَبٌب تسوّ 
 ابلزاي.« الزرفا»( عن الديوان وابألصر 8)
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 الكالَم : نََظَمهُ. َزْخَرفَ و

ُجُل : إذا تََزيََّن. تََزْخَرفَ وَ   الرَّ

ْخُرفُ وَ   : طائٌر ، وبه فَسََّر ُكَراٌع بَْيَت أَْوٍس السابَِق. الزُّ

ً  ، َكَمنََع ، َزَخفَ   :[زخف] ً و بالفَتْحِ ، ، َزْخفا ، نَقَلَهُ عن األَْصَمِعّيِ  (1) فََخَر َوتََكبَّرَ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، واللَّْيُث ، وقال األَْزَهِريُّ : أي ، َزِخيفا

 َمْقلُوباً عن فََخَز. َزَخفَ  ، وقال : أَُظنُّ 

ِخيفُ  قال الَخاْرَزْنِجيُّ ، في تَْكِملَِة العَْيِن :وَ  ْهُو. الزَّ  : ِمثُْل الَجِخيِف : وهو الِكْبُر ، والفَْخُر ، والزَّ

 كِمْنبٍَر ، قال الُمعَطَُّل الُهَذِليُّ ، يَُخاِطُب َعاِمَر بَن َسُدوٍس الُخنَاِعيَّ : ، ِمْزَخفٌ و ، َزاِخفٌ  هوو

ُه وَ  تـــــــــــَ مـــــــــــح كٍّ َزعـــــــــــَ ريحَ شـــــــــــــــــــــــــَ مح غـــــــــــَ اهـــــــــــُ تـــــــــــَ َت فــــــــــــَ  أَنـــــــــــح

َك      ســــــــــــــــــــــِ فح ــــــــَ نـ ــــــــِ َك َذا أَبحٍو ب ــــــــِ فــــــــَ  ب امــــــــِ كــــــــَ فــــــــَ (2)زحخــــــــَ
 

  
 عن ابِن َعبَّاٍد. في اْلَكاَلِم : اإلْكثَاُر ِمْنهُ ، التَّْزِخيفُ و

ٌب ، قال األَْزَهِريُّ : أَما الشَّْوَذقَةُ فُمعْ  (3) أَْخذَُك ِمن َصاِحبَِك بِأََصابِِعَك الشَّْيَذقَ  : التَّْزِخيفُ و في النَّواِدِر الُمثْبَتَِة عن األَْعَراِب : الشَّْوَذقَةُ و رَّ

 ، فأَْرُجو أَن يكوَن َعَربِيًّا َصِحيحاً. التَّْزِخيفُ  وأَما

فَ و ُجُل : إذا تََزخَّ  عن ابِن َعبَّاٍد. تََحسََّن وتََزيََّن ، الرَّ

تَْر ،وفي  أَْظلََم ، َكأَْسَدَف ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن َعبَّاٍد : اللَّْيُل ، أَْزَدفَ  : [زدف] تَْر  أَْزَدفَ و اللَِّسان : يُقَال : أَْسَدَف َعلَيه الّسِ َعلَيه الّسِ

 ، بمعنًى واحٍد.

هُ :  اللَّْيُل ، َوأَْسَدَف ، وأَْشَدَف ، أَْرَخى ُستُوَرهُ ، وأَْظلََم. أَْزَدفَ  قلُت : وهو قَْوُل أَبي ُعبَْيَدةَ ، ونَصُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : نَاَم ، وكذلك أَْسَدَف ، وأَْغَدَف. أَْزَدفَ  ٍرو :قال أبو عم

ً  في اْلَكاَلِم ، َزَرفَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و تَقَدََّم ، َوَرَزَف : إِليه ، َزَرفَ  قال ابُن األَْعَرابِّيِ :و نَقَلَهُ ابُن فَاِرٍس. : قَفََز ، َزَرفَ  : [زرف]  : إذا َزْرفا

فَ  فيه ، َزادَ  ً  َكَزرَّ ةَ بِن َخاِلٍد :  تَْزِريفا فُ  أنَّ الَكْلبِيَّ كان»، ومنه حديُث قُرَّ .« في الحديثِ  يَُزّرِ  أي : يَِزيُد فيه ، ِمثْل يَُزلُِّف ، نَقَلَهُ األَْصَمِعيُّ

 كَصبُوٍر ، َوكذلك َرَزفَْت ، وهي َرُزوٌف. ، َزُروفٌ  النَّاقَةُ : أَْسَرَعْت ، وهي َزَرفَتِ و

ْجلَْين ، َواِسعَةُ الَخْطِو ، نَقَلَهُ اللَّْيُث. وفٌ َزرُ  يُقَال : نَاقَةٌ وَ   : َطِويلَةُ الّرِ

ُجُل ، َزَرفَ و ً  الرَّ ً  َونَصُّ ابِن األْعَرابِّيِ : وَمَشِت الناقَةُ  : َمَشى علَى ِهينَتِِه ، كأَنَّه ِضدٌّ ، َزِريفا  ، أي : علَى ِهينَتَِها ، وأَْنَشَد : َزِريفا

ًة وَ  وحُدوعـــــــــــــــــَ َة مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  ي طـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح رحُت ال  ســـــــــــــــــــــــــــــــِ

ي      دًا ومَتحشــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــح ي ُرَوي حــــــــــــــِّ اُتضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــفــــــــــــــَ  َزرِي

  
ي : أي تَْمِشي علَى ِهينَتَِها ، يقول : قد َكبِْرُت ، َوصار َمْشيِي ُرَوْيداً ، وإِنَّما ِشدَّةُ السَّْيِر وَعْجَرفِيَّ  ُجُل في ذلك كالنَّاقَِة. تُه للشَّبابِ تَُضّحِ  ، َوالرَّ

اَغانِيُّ ، َوالَجْوَهِريُّ ، اْلُجْرُح : َكفَِرَح ، َزِرفَ و ً  في اللَِّساِن ، نََصرَ  أَيضا : ِمثْلُ  َزَرفَ و َوَعلَيه اْقتََصَر الصَّ ً و ، َزَرفَا  اْنتَقَضَ  ( :4) َزْرفا

َحاحِ. بَْعَد اْلبُْرِء ، ونُِكسَ   كما في الّصِ

رَ و  قَنَانِّيِ :عن القَنَانِّيِ ، كما نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال أبو ُعبَْيٍد : والتَّْخِفيُف أَْجَوُد ، وال أَْحفَُظ التَّْشِديَد لغيِر ال ، َكَسَحابٍَة ، وقد تَُشدُّ فَاُؤَها ، افَةُ الزَّ

ّي : اْلَجَماَعةُ ِمن النَّاِس ، بتَْشِديِد الفاِء ، وكذا حكاه أبو ُعبَْيٍد في باب فَعَالٍَّة عن القَنَانِّيِ ، قال : كذا ذَكره ذَكره ابُن فَاِرس وَ  قال ابُن بَّرِ

اُز في كتابه الجامعِ ، ةِ ، قال : وهذا نَصٌّ َجِليٌّ أَنَّه بتَْشِديِد الف بَزَرافَّتِهم بتَْشِديِد الفاِء ، يُقَال : أَتَانِي القَْومُ  القَزَّ َعارَّ اِء ، ، ِمثْل الزَّ اِء ُدوَن الرَّ

اِء ، في قَْوِلِه :  قال : وقد جاَء في ِشْعِر لَبِيٍد بتَْشِديِد الرَّ
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رَاابِت  غـــــــــــــــــــــــــــــــُ ااِبلـــــــــــــــــــــــــــــــح اهتـــــــــــــــــــــــــــــــَِ َزر افـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــَ  فـ

رح      بــــــــــــــَ رَاِف حــــــــــــــُ َبطــــــــــــــح زِيــــــــــــــٍر فــــــــــــــَ نــــــــــــــح خــــــــــــــَ (5)فــــــــــــــبــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 .«تكرّب »ومل ترد فيه لقطة « إذا فخر»( يف التهذيب : 1)
من اجلزء الثالث منه أورد البيت نقاًل عن الســــــــــــكري للمعطر ا وورد يف  52ديوان اهلذليا يف شــــــــــــعر املعطر ا وهبامش صــــــــــــفحة ( مل يرد يف 2)

 التهذيب واللسان منسوابً فيهما للربي  اهلذد ا ولي  يف شعره يف الديوان.
 ( يف التهذيب : الَبَشيحَذَ .3)
 ااًن.( ويف التهذيب : َزِرف اجلرح يـَزحَرُف َزَرف4)
 والغراابت : إكام سود. وقوله : زرافاهتا : ما زرف إليها أي دان منها. 140( ديوانه ط بريوت ص 5)
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ا اجِ :  قال : وأَمَّ َرافَاتوَ  إِيَّاَي وهذه السُّقَفَاء»قَْوُل الَحجَّ فالَمْشُهوُر في هذه  «إِالَّ َضَرْبُت ُعنَقَهُ  َزَرافَةٍ  ، فإِنِّي ال أَِجُد أََحدا ِمن الَجاِلِسين في الزَّ

وايَِة التَّْخِفيُف ، نَهاُهم أَن يَْجتَِمعُوا فيكوَن ذلك َسبَباً ِلثََوَراِن الِفتْنَِة.  الّرِ

 قلُت : وكذا قَْوُل قَُرْيِط بِن أُنَْيٍف :

مح  ِه هلــــــــــــَُ َذيــــــــــــح َد  اَنجــــــــــــِ ــــــــــــح ر  أَب وحٌم ِإَذا الشــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ  قـ

ِه      يــــــــــــــــــــح اُروا ِإلــــــــــــــــــــَ اتِ طــــــــــــــــــــَ َداانَ  َزرَافــــــــــــــــــــَ  وُوحــــــــــــــــــــح

  
َرافَةُ  أَو  َوفي بعِض النَُّسخِ : العَِشيَرةُ منهم. اْلعََشَرةُ ِمْنُهم ، : الزَّ

َرافَةُ و اةٌ باْسِم َجَماَعٍة ، َدابَّةٌ   :الزَّ حاحِ : (1) فَاِرسيَّتُه أُْشتُْر َكاْو بَلَْنك َحَسنَةُ الَخْلِق ، يََداَها أَْطَوُل ِمن ِرْجلَْيَها ، َوهي ُمَسمَّ أِلَنَّ  ، كما في الّصِ

ّمِ ، أي : ِمن وَماَلِمحَ  فيها َمَشابِه فهذا َوْجهُ  النَِّمر ، بَلَْنَك ، َكَسَمْند ، أي :و اْلبَقَُر ، اْو ، أي :كَ و اْلبَِعيُر ، هذه الثَّالثِة ، َوهي أُْشتُْر ، بالضَّ

حاحِ : تَْسِميَتِها ، وقيل : فَ  ِمن كما في الّصِ يَْت به َزادَ  إِذا في اْلَكالِم ، َزرَّ ، قال شيُخنَا : قد اْختَلََط  (2) ِلُطوِل ُعنُِقَها ِزيَاَدةً علَى اْلُمْعتَادِ  ُسّمِ

َدةٌ ِمن هِذ األَْجنَاِس الثالثِة ،  الزَرافَةِ  فيالنَّْسُل  بَْيِديُّ ، وغيُره : بَْيِن اإلبِِل الُحوِشيَِّة ، والبَقَِر الَوْحِشيَِّة ، َوالنَّعاِم ، وإِنََّها ُمتََولِّ كما قَالَهُ الزُّ

لَُها ، م ، وفيها كالٌم في حياةِ الَحيََواِن ، َوُمْختََصراتِه ،وتَعَقََّب الجاحُظ ذلك في كتاِب الَحيََواِن له ، وأَْنَكَره ، وبيََّن أَْغالَطهُ  عن ابِن  ويَُضمُّ أَوَّ

َرافَةُ  ُدَرْيٍد ، ونَصُّه : ايِ : َدابَّةٌ ، وال أَْدِري الزُّ أَْهَل اليََمِن َعَربِيَّةٌ َصِحيَحةٌ ، أَم ال ، قال : وأَْكثُر َظنِّي أَنها َعَربِيَّةٌ ، ألَنَّ أَ  ، بَضّمِ الزَّ

لعلَّه أَراَد التَّْشِديِد والتَّْخِفيَف ، إْذ لم يتقدَّم له غيُرهما ، لكْن كالُم  قال شيُخنَا : فقلُت : في اللُّغَتَْيِن ، يَْعِرفُونَها ِمن نَاِحيَِة الَحبََشِة ، وقَْولُه :

راف الَجْوَهِرّيِ َصِريٌح في أنَّ التَّْشِديَد إِنَّما هو في َرافَةِ  ، بمعنى الَجْمع ، ال في ةِ الزَّ ْر. الزَّ  التي هي الَحيَواُن الَمْعُروُف ، فْليَُحرَّ

ه في العُبَاِب : هي اَغانِيُّ ، ونَصَّ َح به الصَّ َرافَةُ  قلُت : ما ذَكره في بياِن اللُّغَتَْيِن فصحيٌح ، َصرَّ َرافَةُ و ، الزَّ ّمِ ، والفاُء  الزُّ ، بالفَتْحِ ، والضَّ

، وبه تَْعلَُم أنَّ اْقتَِصاَر الَجْوَهِرّيِ علَى  (4)َوهكذا نَقَلَهُ صاحُب اللَِّساِن ، وزاَد : والفَتُْح والتَّْخِفيُف أَْفَصُحهما  (3)دَّد وتَُخفَُّف في الَوْجَهْيِن تُشَ 

مَّ في تَْخِفيِف الفاِء في الَحيَواِن إَِشاَرةٌ إلى بَيَاِن األَْفَصِحيَِّة ، وبه يْظَهُر ما تَ  َوقََّف فيه َشْيُخنَا ، ثم إنَّ َصِريَح قَْوِل الَجْوَهِرّيِ أنَّ الفَتَْح َوالضَّ

ّمِ  ّمِ ، َوَصِريُح كالِم الُمَصنِِّف أنَّ الفَتَْح أَْفَصُح من الضَّ ً الَحيَواِن َسَواٌء ، واْقتََصَر ابُن ُدَرْيٍد علَى الضَّ  ، ، وهو ُمْقتََضى كالِم األَْزَهِرّيِ أَيضا

اهُ  قلِّيُّ في كتابِه ، الذي َسمَّ يٍ الّصِ مَّ ِمن لَْحِن العََواّمِ ، ونَقََل الشيُخ بُن ِهَشاٍم ، في َشْرحِ « تَثِْقيَف اللَِّسان»وَجعََل ُعَمُر بُن َخلَِف بِن َمّكِ الضَّ

ةُ ، عن الَجَواِليِقّيِ ، أَنَّه قال  َرافَةُ  :الشُّذوِر ، عن كتاب ما يَْغلَُط فيه العَامَّ ْل ذلك  الزَّ ها ، فَتَأَمَّ ةُ تَُضمُّ ايِ ، والعَامَّ  .(5)، بفَتْحِ الزَّ

. ، َزَرافيُّ  ج :  كَزَرابِيَّ

ُجُل : أَْزَرفَ و َرافَةَ  أي : اْشتََراَها ، الرَّ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الزَّ

َحاحِ ، وأَْنَشَد قَوْ  النَّاقَةَ : َحثَّها ، أَْزَرفَ و اجِز :كما في الّصِ  َل الرَّ

غحرَاُء أي   يـُزحرِفـَُها  َزرحفِ اإلحِ
اُم عن َشِمٍر :وَ  رَّ ايِ ، كما تقدَّم. أَْزَرْفتُ  َرَوى الصَّ اِء على الزَّ  النَّاقةَ : إذا أَْخبَْبتََها في السَّْيِر ، ويُْرَوى أَْيضاً بتَْقِديِم الرَّ

ُجُل : إذا تَقَدََّم. إِليه أَْزَرفَ و  الرَّ

رافَةُ و  يَِزيُد في الحِديِث. َكُكنَاَسٍة : الَكذَّاُب ، ، الزُّ

َرافَةُ و  أَيضاً. َعلَمٌ  : الزُّ

افَاتُ و رَّ اَداٍت : ع ، الزَّ ّي في معنَى الَجَماَعِة. ، كَشدَّ َر قَْوُل لَبِيٍد السَّابُِق ، الذي أَْوَرَدهُ ابُن بَّرِ  َوبه فُّسِ

افَاتُ  قال أَبو ماِلٍك :و رَّ ْرعِ ، وَما أَْشبَهَ ذِلَك ، : الزَّ  َوأَْنَشَد : هي اْلَمنَاِزُف ، التي يُْنَزُف بها اْلَماُء للزَّ

__________________ 
بـََلنح »( يف التهذيب : 1) رُتحقاوح  .«َشرَتحكاوبَِلنحك»ويف التكملة : « اشح
 ابسم اجلماعة ألهنا يف صورة مجاعة من ا يوان.( كذا ابألصر ومل ترد العبارة يف الصحاح. ويف األساس : وهي مسماة 2)
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 ( ومثله يف التكملة.3)
 ( ويف التهذيب : وهي الز راَفة والز راَفة ا والفتح والتخفيف أفصحها.4)
 ( قا  األزهري يف التهذيب : والفتح والتخفيف أفصحها ا وقد تقدمت اإلشارة إليه.5)
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 وُقُصوُرَها َزر افاهُتَاِمن الش بحِم 
َوايَةُ :  افاتَُها ِمن الَماءِ »كذا في العُبَاِب ، قلُت : البيُت ِلْلفََرْزَدِق ، والّرِ  وَصْدُره :« َزرَّ

َداِم يـَعحِوي وُدونَُه وَ  َهح  (1)نُِبئحُت َذا األح
ْهَملَِة ، والصَّواُب ، كما في العُبَاِب ، والتَّْكِملَِة ، َويُوَجد في بعِض النَُّسخِ : التَّْنِقيَةُ ، وفي بعِضها : التَّْنِفيُد ، بالدَّاِل المُ  (2) : التَّْنِفيذُ  التَّْزِريفُ و

 ما َذَكْرنا.

ْفتُ  يُقَال : التَّْنِحيَةُ  : التَّْزِريفُ و ْيتُه. َزرَّ ُجَل عن نَْفِسي ، أي : تَحَّ  الرَّ

ْربَاُء ،  :ْزِريفُ التَّ و فَ  ، يُقَال : كالتَّْزِليفِ  اإْلِ  .(3)علَى الَخْمِسين ، وَزلََّف ، أي : أَْربى ، وفي اللَِّساِن : َجاَوَزَها  َزرَّ

ً  ، اْنَزَرفَ و اَغانِيُّ ، وفي بعِض النَُّسخِ بالدَّاِل الُمْهَملَِة ، والصَّواُب بالمُ  نَفََذ ، : اْنِزَرافا  ْعَجَمِة.نَقَلَهُ الصَّ

يُح : َمَضْت. اْنَزَرفَتِ و  الّرِ

. اْلقَْوُم : َذَهبُوا ُمْنتَِجِعيَن ، اْنَزَرفَ و اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

اِن. بِبَْغَداَد ، َمْرَمنَةٌ ، *[ة]َكَمْرَحلٍَة :  ،( 4) َمْزَرفَةٌ و مَّ  أي : َكثِيَرةُ الرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

. ِمْزَرافٌ  نَاقَةٌ ،  : َسِريعَةٌ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ً  إِليه ، َزَرفَ وَ  ً و ، ُزُروفا  ، َدنَا. َزِريفا

ْرفُ وَ   : اإِلْسَراُع. وَكَشدَّاٍد : السَِّريُع. الزَّ

ً  القَْوُم : أَْزَرفَ وَ   : َعِجلُوا في َهِزيَمٍة أو غيِرها. (5) ِإْزَرافا

 في الَمْشيِ : أَْسَرَع. أَْزَرفَ وَ 

َرافَةُ وَ   : كَسَحابٍَة : ِمْنَزفَةُ الماِء ، لُغَةٌ في الُمَشدَِّد. الزَّ

 الُجْرُح : اْنتَقََض. أَْزَرفَ وَ 

فٌ  ِخْمسٌ وَ  ٍث : أي ُمتِْعٌب ، قال ُملَْيُح بُن الَحَكِم الُهَذِليُّ : ُمَزّرِ  ، كُمَحّدِ

وحا  ــــــــــدًا مث أَمحســــــــــــــــــــــــَ رِي ــــــــــَ وا ب رَاحــــــــــُ ــــــــــَ ٍة  (6)فـ لــــــــــ   بشــــــــــــــــــــــــُ

      ٌ ح وحِم مخـــــــــــــِ قـــــــــــــَ لـــــــــــــح ا لـــــــــــــِ رُي هبـــــــــــــَِ َزرِّفُ َيســـــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــُ

  
 اْزَرْنقَفَتِ  يُقَال : ، َكاْزَرْنقَفَ  َوقال غيُره : أَْسَرَع ، ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، قال ابُن ُدَرْيٍد ، أي َزَرقَفَةً  ، َزْرقَفَ  : [زرقف]

 .(7)اإِلبُِل : أي أَْسَرَعْت ، كاْدَرْنفَقَْت 

اَغانِيُّ في العُبَاِب هنا ، وفي التَّْكِملَِة ، وقال ابُن عبَّاٍد : أيأَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوصا ، َكَجْعفٍَر ، َزْعَرفٌ  بَْحرٌ  : [زعرف]  ِحُب اللَِّساِن ، والصَّ

 الُمْعَجَمِة ، وبِِهَما فُسََّر قَْوُل ُمَزاِحٍم العُقَْيِلّيِ : أَو هو بِالغَْينِ  ، َزَعاِرفُ  َوالَجْمُع : َكثِيُر اْلَماِء ،

َت  ـــــــــــِ  َر  حتـــــــــــَح ر اٍن جـــــــــــَ َدِة مـــــــــــُ عـــــــــــح هـــــــــــا كصــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــِّ

اُر      حـــــــــــَ ـــــــــــِ ـــــــــــب ُه ال ـــــــــــح ت د  ـــــــــــَ ـــــــــــٌج أَم ي ـــــــــــِ ل اِرفُ خـــــــــــَ ـــــــــــز عـــــــــــَ  ال

  
اَغانِيُّ في العُبَاِب ، في تَْرَجَمِة وَ   استْطَراداً ، َوسيأتِي بَيَانُهُ.« َغرف»أَْنَكَرُهَما أَبو حاتٍم ، وَرَوى : الَمَحاِذُف ، أَْوَرَدهُ الصَّ



11467 

 

ً  ، كَمنَعَهُ ، َزَعفهُ  : [زعف] حاحِ ، وفي اللَِّساِن : َرَماهُ أو َضَربَهُ فماتَ  قَتَلَهُ ، : َزْعفا قال الَجْوهِريُّ :  ، َكأَْزَعفَهُ  َسِريعاً ، َمَكانَهُ  كما في الّصِ

 أي قَتَلَهُ قَتاْلً َسِريعاً.

. اْزَدَعفَهُ و  أي : أَْقعََصهُ ، قَالَهُ األَْصَمِعيُّ

 بالَهْمِز ، َوذُعاٌف ، بالذال : بمعنًى واحٍد ، أي : قَاتِْل. ،ُزَؤاٌف  َوكذلك ، َكغَُراٍب ، ُزَعافٌ  َسمٌّ و

ُعوفُ و ّمِ : ، الزُّ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ. اْلمَهاِلُك ، بالضَّ

__________________ 
: البيت للفرزد   وأنشــــد كذا يف العباب ا قلت»مثبت عن املطبوعة الكويتية َومكانه ابألصــــر « . إىل هنا.. وأنشــــد : من الشــــبم»( من قوله 1)

 وصدره :« من املاء زرافاهتا»َوالرواية : 
 يـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــت ذا األهـــــــــــــــــذاب يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــوي ودونـــــــــــــــــه وَ 

 «مـــــــــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــــــاء زرافـــــــــــــــــــــــــاهتـــــــــــــــــــــــــا وقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره    
  

وأنشد كذا »كذا وردت العبارة مضطربة ابألصر ا ومتداخلة بعضها ببع  ا وقد نبه إىل هذا االضطراب والتشويش هبامش املطبوعة املصرية : 
وانظر ما ورد هبامش املطبوعة الكويتية فيما يتعل  بتنظيم العبارة كما يقتضيه سيا  معناها وما أدخله  ققها من « هكذا يف النسخ يف العباب ا

 تغيريات ابلنص.

 .«التـ نحِقَيةُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 .«جاوز ا»( عن اللسان وابألصر 3)
 تطبيض.« مرزفة»( يف املطبوعة الكويتية 4)
 *( ساقطة من الكويتية.)
 .«إزرفافاً »( عن التهذيب ا وابألصر 5)
 .«امشوا بشل ة»( عن التكملة وابألصر 6)
 .«كازحَرنـحَفَقتح »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 7)
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 َومنه قَْوُل الشَّاِعِر : اْلَحيَّة ، واْلِمْزَعاَمةُ : ِمن أَْسَماءِ  ، اْلِمْزَعافَةُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

بح  طـــــــــــَ اَ  واَل تـــــــــــَ ر ضح َأنح ُتشـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ تــــــــــــَ اَل تــــــــــــَ  فـــــــــــَ

نح      َك مــــــــِ ــــــــِ ل رِجــــــــح ــــــــِ ةِ ب ــــــــَ اف زحعــــــــَ رِ  مــــــــِ عحضــــــــــــــــــــــِ ــــــــِ  مــــــــُ ــــــــرِّي  ال

  
 في الواِجب ، كما َذَهَب إِليه أَبو الَحَسن.« ِمن»، وزاَد  ُمْزِعفٍ  أَراد : من َحيٍَّة َذاَت ِريقٍ 

 لَْيَس بِعَْذٍب. أي ، َكُمْكَرٍم : (1) ُمْزَعفٌ  يٌ ِحسْ  قال ابُن َعبَّادٍ و

أي قاتٌِل ، َوقيل : َوِحيُّ ، كما ذَكره  ، َكُمْحِسٍن : ُمْزِعفٌ  وَمْوتٌ  عليه ، قال : أَْجَهزَ  أي َعلَْيِه : أَْزَعفَ  قال الَخاْرَزْنِجيُّ في تَْكِملَِة العَْيِن :و

 أَُميَّةَ بن أَبي َعائٍِذ :السُّكَِّريُّ في َشْرِح قَْوِل 

عــــــــــــاً  ا مــــــــــــَ اهــــــــــــَ قــــــــــــَ يــــــــــــٍر ســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــِ ا قــــــــــــَ مــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

اِ       ٍب مثــــــــــــــَُ ٍف ِذيــــــــــــــفــــــــــــــاِن ِقشــــــــــــــــــــــــــــح زحعــــــــــــــِ (2)مبــــــــــــــُ
 

  
َّاِك اإلْسالِم ، وفيه يقوُل : : َسْيفٌ  اْلُمْزِعفُ و أي ال يُْبِقي ، قَالَه األَْصَمِعيُّ ، : ال يُْطنِي ، َمْزِعفٌ  َسْيفٌ و  كان لعبِد هللا بِن َسْبَرةَ أََحِد فُت

وحُت  لــــــــــَ فِ عــــــــــَ زحعــــــــــِ مــــــــــُ ُه  اِبلــــــــــح تــــــــــَ امــــــــــَ وِر هــــــــــَ بحثــــــــــُ مــــــــــَ  الــــــــــح

ا     عـــــــــَ يـــــــــِه وقـــــــــد لـــــــــَِ َداعـــــــــِ اَب لـــــــــِ جـــــــــَ تـــــــــَ ا اســـــــــــــــــــــــح مـــــــــَ  فـــــــــَ

  
اِء ، هكذا َضبََطهُ األَْزَهِريُّ ، اَغانِيُّ : أَو هو بِالرَّ الْبِن الَكْلبِّيِ ، بَخّطِ محمِد بِن العباِس  (3) [السيوف]هكذا قََرأْتُهُ في كتاِب وَ  قال الصَّ

ايِ. اِء َعالمةُ نُقَطٍة ، اْحتِرازاً ِمن الزَّ  اليَِزيِدّيِ ، وتحت الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

  ، والُمْجَمِل.في َحِديثِه ، أي َزاَد علْيه. أَو َكَذَب فيه ، كذا في اللَِّسانِ  َزَعفَ 

ً  ، يَْزَعفُه ، َزَعفَهُ و : َوِحيٌّ ، ُزَعافٌ  َمْوتٌ وَ   : أَْجَهَز علْيه. َزْعفا

ْعنِفَةُ  : [زعنف] ِم : وُكلُّ َواْقتََصَر الَجْوَهِريُّ علَى الَكْسِر ، وفَسََّره بالقَِصيِر ، َوفي الُمْحكَ  ، بِاْلَكْسِر ، واْلفَتْحِ : اْلقَِصيُر ، َواْلقَِصيَرةُ ، الّزِ

 .(4) [َزْعنَفَةٌ ]و ِزْعنِفَةٌ  ٍء قَِصيٍر :َشيْ 

ْعنِفَةُ و  ٍء.َطائِفَةٌ ِمن ُكّلِ َشيْ  : الزَّ

ْعنِفَةُ و ْجلَْيِن ، : الّزِ حاحِ : وأَْصلُ  َطَرُف اأْلَِديِم ، َكاليََدْيَن ، والّرِ َعانِفِ  َوفي الّصِ   :أَْطَراُف األَِديِم وأَكاِرُعهُ ، قال أَْوسٌ  الزَّ

ا  َبلــــــــــ َ ىت  كــــــــــَ ــــــــــَد حــــــــــَ ي ــــــــــِ ب ــــــــــح رِي ال فــــــــــح ــــــــــَ ا زَاَ  يـ مــــــــــَ  فــــــــــَ

ِه      ــــــــــــح ي ــــــــــــَ بـ ــــــــــــِ ان ُه يف جــــــــــــَ مــــــــــــُ ــــــــــــِ َوائ ــــــــــــَ فُ قـ ــــــــــــِ ان ــــــــــــز عــــــــــــَ  ال

  
 أي : كأَنَّها ُمعَلَّقَةٌ ال تََمسُّ األَْرَض ِمن ُسْرَعتِِه.

بَاغِ. (5)أَْطَرافُه  األَِديِم : َزَعانِفُ  قلُت : وهو قَْوُل ثَْعلٍَب ، وقال غيُره :  التي تَُشدُّ فيها األَْوتَاُد ، إذا ُمدَّ في الّدِ

ْعنَفَةُ و ْذلُ  ٍء :ِمن كّلِ َشيْ  الزَّ ِدي الرَّ  ُء ، علَى التَّْشبِيِه باأْلََكاِرعِ.الرَّ

ْعنِفَةُ و  َكما في الُمْحَكِم. اْلِقْطعَةُ ِمن اْلقَبِيلَِة ، تَِشذُّ وتَْنفَِرُد ، : الّزِ

 ِمْن األَْحيَاِء الكثيَرةِ ، نَقَلَهُ ابُن ِسيَده أَيضاً. اْلقَبِيلَةُ اْلقَِليلَةُ ، تَْنَضمُّ إِلَى َغْيِرَها هي أَو

ْعنِفَةُ  قال أَيضاً :و ُق ، : الّزِ َق ِمن أَْسفَلِ  اْلِقْطعَةُ ِمن الثَّوِب ، أو أَْسفَلُهُ اْلُمتََخّرِ  القَِميِص ، يَُشبَّهُ به ُرَذاُل َوقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هو ما تََخرَّ

 النَّاِس.

ْعنِفَةُ و  كأَنَّه َمأُْخوذٌ من معنَى الِقَصِر. الدَّاِهيَةُ ، : الّزِ

 .َزَعانِفُ  أي َجْمُع الُكّلِ : ج ،
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َعاِنفُ  أي : هيو ُد : وبها ُشبَِّهِت األَْدِعيَاُء ؛  أَْجنَِحةُ السََّمِك ، : الزَّ ِميِم ، كما اْلتََصقَْت تلك األَْجنَِحةُ بعَْظِم قال الُمبَّرِ ألَنَُّهْم اْلتََصقُوا بالصَّ

 السََّمِك ، وأَْنَشَد ألَْوِس بِن َحَجٍر :

ا  َبلــــــــــ َ ىت  كــــــــــَ ــــــــــَد حــــــــــَ ي ــــــــــِ ب ــــــــــح رِي ال فــــــــــح ــــــــــَ ا زَاَ  يـ مــــــــــَ ــــــــــَ  ف

ِه      يــــــــــــح بـــــــــــــَ ه يف جــــــــــــانــــــــــــِ مــــــــــــُ َوائــــــــــــِ فُ قـــــــــــــَ ــــــــــــِ ان  الــــــــــــز عــــــــــــَ

  
 ، َزَعاِنفُ  أَْصلُُهْم َواِحداً  ُكلُّ َجَماَعٍة لَْيس قال األَْزَهِريُّ :و

__________________ 
 ( ضبطت يف التكملة ابلقلم : ِمزحَعف بكسر امليم فسكون ففتح.1)
 وعجزه ابألصر : 186/  2( ديوان اهلذليا 2)

 مزعِف زيفان ِقشٍب ِشا وَ 
 املثبت عن الديوان ا وفسر الذيفان ابلسم ا ومثا  : منقض.وَ 

 التكملة.( زايدة عن 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 كاألصر.« أطرافه»ويف موضض آخر « نواحيه»( اللسان : 5)
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َلُد إذا ُمد  يف الدِّابي. َزَعاِنفِ  مبَنحزَِلة  اأَلِدمِي ا وهي َنواِحيِه حيُث ُتَشد  فيه اأَلوح
َعاِنفُ و َك ، : الزَّ قَ  َما تََحرَّ واُب : ما تََخرَّ كما هو نَصُّ النََّواِدِر الْبِن األَْعَرابِّيِ ، وقد تقدَّم هذا  ِمن أََسافِِل القَِميِص ، هكذا في النَُّسخِ ، والصَّ

ْل. قريباً ،  فهو تَْكَرار ، فتَأَمَّ

 كَزْهنَعََها ، كما تقدَّم. الْعُروَس : َزيَّنََها ، َزْعنَفَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َعانِفُ   : النِّْسَوةُ الَخَسائُِس ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : الزَّ

رِيي  ُه  (1)طــــــــــــــِ بَنـــــــــــــــ  م  كــــــــــــــَ رَاٍ  َأشــــــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــح  مبــــــــــــــِِ

اٍح ملَ      يــــــــــُم رِمــــــــــَ لــــــــــِ ُه ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــح نـــــــــــَ فُ  تـــــــــــَ انــــــــــِ  الــــــــــز عــــــــــَ

  
ج لَئِيَمةً قَطُّ ، فَتَنالَهُ.  قلُت : وهذا قَوُل ُمَزاِحٍم العُْقيَِلّيِ ، يقول : لم يَتََزوَّ

ْعنِفَةُ  قد تُْجَمعُ وَ  قَِة ِمن الناِس ـ  الّزِ َعانِيفِ  علَى :ـ  بمعنَى الَجَماَعِة الُمتَفَرَّ عانِيفَ  إِيَّاُكم وهذه ، ومنه قَْوُل َعْمِرو بِن َمْيُموٍن : الزَّ الَِّذيَن  الزَّ

ْشباعِ ، َوأَكثُر ما يَِجي َزعانِيفَ  َرِغبُوا َعِن النَّاِس ، وفَاَرقُوا اْلَجَماَعةَ ، قال األَْزَهِريُّ : والياُء في ْعِر ، كما في اللَِّساِن ، ِلإْلِ ُء في الّشِ

 والعُبَاِب.

، وقال ابُن ِسيَده : والمعروُف  َزَغاِرفُ  والَجْمُع : َكثِيُر اْلَماءِ  كَجْعفٍَر ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ثَْعلٌَب َوْحَدهُ : أي َزْغَرفٌ  بَْحرٌ  : [زغرف]

َغاِرُب ، بالبَاِء ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ ِلُمَزاِحٍم :  إِنََّما هو الزَّ

ر انٍ  َدِة مـــــــــــُ عـــــــــــح ا  َكصـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــَ لـــــــــــِّ َت  ـــــــــــِ َر  حتـــــــــــَح  جـــــــــــَ

اُر      حـــــــــــَ بـــــــــــِ ُه الـــــــــــح تـــــــــــح د  يـــــــــــٌج أَمـــــــــــَ لـــــــــــِ اِرفُ خـــــــــــَ  الـــــــــــز غـــــــــــَ

  

تح وَ  َدلـــــــــَ ٍر  (2)لـــــــــوح أَبـــــــــح اقـــــــــِ َم عـــــــــَ  أُنحســـــــــــــــــــــــًا أَلعحصـــــــــــــــــــــــَ

  
اِوفُ    خـــــــــــَ

َ
ُه املـــــــــــ ر َدتـــــــــــح َر  قـــــــــــد طـــــــــــَ َرأحِس الشـــــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــِ

  
عاِرف»َوفي العُبَاِب : وُرِوَي  يُقَاُل بِاْلعَْيِن اْلُمْهَملَِة ،و َعاِرَف ، والبالُمهْ « الزَّ  َملَِة ، وَرَوى أَبو حاتٍم : الَمَحاِذُف ، وقال : ال أَْعِرُف الزَّ

َغاِرفَ   .(3) الزَّ

بُعِ ، وقد تقال غيُره : بَْحٌر َزْغَرٌب ، بالباِء والفاِء. وِمثْلُه في الكالِم : َضبََر ، وَضفََر : إذا َوثََب ، والبُْرُعُل ، َوالفُْرعُ وَ  قدَّم ُل : َولَُد الّضِ

 فَراِجْعهُ.« زغرب»الكالُم َعلَيه في 

ْغفُ  : [زغف] ُل السََّماِء ، بالفَتْحِ : ، الزَّ  نَقَلَهُ الَصاَغانِيُّ عن أَبي َعْمٍرو. السََّحاُب الذي قد َهَراَق َماَءهُ ، وهو ُمَجلِّ

ْغفُ و  كما في التَّْكِملَِة. الطَّْعُن ، : الزَّ

ْغفُ و  َوقَد َزَغفَت البِئُْر. يَْكثَُر َماُء البِئِْر ،أَْن  : الزَّ

ْعُف :و يَاَدةُ في اْلَحِديِث باْلَكِذِب ، الزَّ  فِْعلُُهنَّ َكَمنََع. نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، عن األَْصَمِعّيِ ، الّزِ

ْغفَةُ و ْرُع اللَّيِّنَةُ ، بالفَتْحِ ، ، الزَّ ُك : الّدِ يِت : الطَِّويلَةُ ، وزاد أَبو ُعبَْيَدةَ : اللَّيِّنَةُ ، وقال اللَّْيُث : اْلِواِسعَةُ   :َوقال الشَّْيبَانِيُّ  وقد يَُحرَّ ّكِ  َزاَد ابُن الّسِ

قِيقَةُ ، هي اْلُمْحَكَمةُ ، أَو ْغفَةِ  َرابِّيِ تَْفِسيرَ قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل ، وأَْنَكَر ابُن األَعْ  اْلَحَسنَةُ السَّالِسِل ، َوفي بعِض األُُصوِل : الدَّقِيقَةُ  الرَّ بالَواِسعَِة  الزَّ

ِغيَرةُ الَحلَق ، يُقَال : ـ  علَى لَْفِظ الَواِحِد ، قال الشاعُر ، أَْيضاً ، بالفَتْحِ  ، َزْغفٌ  وُدُروعٌ  بالفَتْحِ ، ، َزْغفٌ  ِدْرعٌ  من الدُُّروعِ ، وقال : هي الصَّ

 :ـ  وهو َطِريُف بن تَِميٍم اْلعَْنبَِريُّ 

َرٌة  ثــــــــــــــح ِدي نــــــــــــــَ لـــــــــــــح وحَ  جـــــــــــــِ ر  وفــــــــــــــَ َغـــــــــــــح جِي األح  حتـــــــــــــَح

ف     مُ  َزغــــــــــــح لــــــــــــ  ــــــــــــَ ثـ َف وهــــــــــــَو مــــــــــــُ يــــــــــــح ُرد  الســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ  تـ

  
 قال غيُره :وَ 

ٍة وَ  اضـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــَ فٍ مـــــــــــــُ ا   َزغـــــــــــــح ريَهـــــــــــــَ تـــــــــــــِ  كـــــــــــــَبن  قـــــــــــــَ

َو ِ      جـــــــــــــح ا كـــــــــــــاملـــــــــــــِ وحهنـــــــــــــَُ ـــــــــــــَ اِوِد ل َدُ  اأَلســـــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

  
 قال آَخُر :وَ 
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ِي  هــــــــــح ٌة كــــــــــالــــــــــنــــــــــِّ اضــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــَ فٌ عــــــــــلــــــــــيــــــــــه مــــــــــُ  َزغــــــــــح

رَارِ      وَ  الــــــــــــــغــــــــــــــِ لــــــــــــــُ فــــــــــــــح َف مــــــــــــــَ يــــــــــــــح ُرد  الســــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــَ  تـ

  
َكةً  َزَغفَ  قال غيرهُ : ويُْجَمْع أَيضاً على :و كان َعَربِيًّا ، إِن شاَء هللا تعالَى ، ، ُزُغوفو ، أَْزَغاف إِن َجَمْعَت علَىو قال ابُن ُدَرْيٍد : ، ُمَحرَّ

بِيعِ بن أَبي الُحقَْيِق :نَقَلَهُ ابُن ِسيدَ  ،  ه ، ومنه قَْوُل الرَّ

ُه  ـــــــــــــــــــــَ رحت وح أَبحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ مٍّ ِدَ ل  ُرب  عـــــــــــــــــــــَ

ــــــــــدِّرحِع      ِة يف ال ــــــــــَ ي ِمشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــح ِن ال فح َحســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــز غــــــــــَ  ال

  
َغفُ و َكةً : ِدقَاُق اْلَحَطِب. الزَّ  ، ُمَحرَّ

__________________ 
 فسرها أي أعلقي به.« وطريي»( يف التهذيب : 1)
.( يف 2)  التهذيب : ولو بذلتح
 ( يف التهذيب والتكملة واللسان : وقا  األصمعي : ال أعرف الزغارف.3)
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َغفُ  قال أبو َحنِيفَةَ :و ِعيفَةُ ،  :الزَّ َغفُ  قال لي بعُض بَنِي أََسدٍ و قال : أَْطَراُف الشََّجِر الضَّ ْمثِ   :الزَّ ةً :و ،( 1) أَعاِلي الّرِ َغفُ  قال َمرَّ :  الزَّ

 ، وكذلك هو ِمن َغْيٍر العَْرفَِج. (2)ِمن أَعاِليِه ، وهو أَْخبَثُهُ  اْلعَْرفَجِ  َحَطبُ 

ِغيُب ، ، اْلِمْزَغفُ و اُف  َكِمْنبٍَر : النَِّهُم الرَّ ِغيُب ، (3)نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َونَصُّ العَْيِن : هو الَجرَّ  ٍء.ُكلَّ َشيْ  يَْزَدِغفُ  ، الَمْنُهوُم ، الرَّ

 َواْجتََرفَهُ. َكثِيًرا ، ءَ الشي : أََخذَ  اْزَدِغفَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

اٍد : كثيُر الكالِم ، وقد َزغَّافٌ  قال أبو مالٍك : َرُجلٌ   َكاَلماً َكثِيًرا. َزَغفَ  ، كَشدَّ

 لنا َماالً َكثِيًرا ، أي َغَرَف. َزَغفَ  قال أبو َزْيٍد :وَ 

ّمِ ، يَُزفُّ  اْلعَُروَس إلَى َزْوِجَها ، َزفَّ  : [زفف] ً و بالفَتْحِ ، ، َزفًّا ، بالضَّ اِغُب : َهَداَها وهو الَوْجهُ : ، كِكتَابٍ  ِزفَافا  َزفُّ  ِإليه ، َوقال الرَّ

 ، َكأَزفََّها ، ولكن للذََّهاِب بِها علَى ِخفٍَّة من السُُّروِر ، (4)َها النَّعَاِم ، فيما يَْقتَِضي السُّْرَعةَ ، ال ألَْجِل َشبَهِ  َزْفَزفَةِ  العَُروِس ، ُمْستَعَاٌر ِمن

ً  ، اْزَدفََّهاو ً و ، ِإْزفافا فِّ  ، نَقَلَُهَما الَجْوَهِريُّ ، واْقتََصَر اللَّْيُث علَى اْزِدفافا  .َزفًّا العَُروُس إِلَى َزْوِجها ُزفَّتِ  ، فقَاَل : الزَّ

. اْلبَْرُق : لََمَع ، َزفَّ و اَغاِنيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

ً وَ  ، َزفًّا بالَكْسِر ، ، يَِزفُّ  الظَِّليُم ، وَغْيُرهُ كالبَِعيِر ، َزفَّ و ً و كقُعُوٍد ، ، ُزفُوفا وهذه عن ابِن األَْعَراِبّيِ ، وقال  َكأََزفَّ  : أَْسَرَع ، َزفِيفا

فُّ  أي : أَو ُهَما ، أَْبعَُد اللُّغَتَْين ، أََزفَّ و هم ، قال :اللِّْحيَانِيُّ : يكون ذلك في الناِس وغْيرِ   َكالذَِّميل. ، اإِلْزفَافُ و ، الزَّ

فِيفُ  قال اللِّْحيَانِيُّ :وَ   : اإِلْسَراُع ، وُمقَاَربَةُ الَخْطِو ، َوقال غيُره : هو ُسْرَعةُ الَمْشيِ ، َمع تَقاُرِب َخْطٍو وُسُكوٍن. الزَّ

فِيفُ  أَو ُل َعْدِو النَّعَاِم.  :الزَّ اُء : أي يُْسِرُعون ،  (5) (فََأقْ بَ ُلوا ِإَلْيِه َيزِفُّونَ ) القَْوُم في ِمْشيَتِهم ، ومنه قَْولُهُ تعالى : َزفَّ  وكذلك : أَوَّ ، قال الفَرَّ

فِيفِ  ، أي : يَِجيئُوَن علَى َهْيئَةِ  (6)، على بِنَاِء الَمْجُهوِل  يَُزفُّونَ  وقرأَها األَْعَمُش :  علَى هِذه الحاِل ، وهو َمجاٌز. الَمْزفُوفَةِ  ، بَمْنِزلَةِ  الزَّ

يُح ، َزفَّتِ و ً  الّرِ ً و ، َزِفيفا  في ُمِضيٍ. ُهبُوباً لَيِّنًا ، وَداَمْت ، َوقال الَجْوَهِريُّ : وهو ُهبُوٌب ليس بالشَِّديِد ، ولكنه َهبَّتْ  : ُزفُوفا

ً و ، َزفًّا في َطيََرانِهِ  الطَّائِرُ  فَّ زَ و  َوأَْنَشَد : بِنَْفِسِه ، َونَصُّ العَْيِن : تََراَمى َرَمى ، إذا : َزفيفا

طـــــــــــــــاً وَ  اقـــــــــــــــِ اَء فـــــــــــــــيـــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــ 
ُ

َر  املـــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــِش ِإَذا      ــــــــــــــــــــرِّي َ  ال ــــــــــــــــــــِ ث ــــــــــــــــــــَ اً  َزف  ل  َزفــــــــــــــــــــّ

  
ً  ، َزفَّ  أَو يحِ ، وفي الطَّْيِر ، يُقَال ؛ فِيِهَما ،بََسَط َجنَاَحْيِه ، َكَزْفَزَف  : َزفِيفا يُح ، َزْفَزفَتِ  أي في الّرِ ، وهو ِشدَّةُ ُهبُوبِها ، كما في  َزْفَزفَةً  الّرِ

حاحِ : ْفَزفَةُ و التَّْهِذيِب ، وقيل : هو ُهبُوبُها لَيِّنًا ، وفي الّصِ يحِ وَصْوتَُها ، الزَّ َك َجنَاَحْيِه إذا َعَدا.الطَّاِئُر في َطيَ  َزْفَرفَ و : َحنِيُن الّرِ  َرانِِه : َحرَّ

فَّةُ  ِمن الَمَجاِز :و ةُ  الزَّ فِيفِ  الواِحَدةُ ِمن : اْلَمرَّ تَْيِن. َزفَّتَْينِ  أو َزفَّةً  ِجئْتُهُ  ، يُقَال : الزَّ ةً أو َمرَّ  ، أي : َمرَّ

فَّةُ و ْمَرةُ  ، الزُّ ّمِ : الزُّ  أَْدِخلِ »:  عنهاهللارضيقال ِلبِاَلٍل ، ِحيَن َصنََع َطعَاماً في تَْزِويجِ فَاِطَمةَ  وسلمعليههللاصلىالحديُث : أَنَّه ومنه بالضَّ

يَْت بذلك، وقال : أي فَْوجاً بَْعَد فَْوجٍ ، وطائِفَةً  ، َحكاهُ الَهَرِويُّ في الغَِريبَْينِ « ُزفَّةً ُزفَّةً  َعلَيَّ  النَّاِس  في  ِلَزفِيِفها بَْعَد َطائِفٍَة ، قال : وُسّمِ

 َمْشيَِها ، أي : إِْسَراِعها.

ْفَزفُ و ْفَزافُ و ، الزَّ ِديَدةُ اْلُهبُوِب في َدَواٍم ، الزَّ يُح الشَّ ْفَزافَةِ  عن ابِن ْدَرْيٍد ، : الّرِ ه : َسِريعَةٌ ، وشاِهدُ  َزْفَزفٌ  عنه أَيضاً ، وقيل : ِريحٌ  ، َكالزَّ

 قَْوُل األَْخَطِل :

ا  ريُهـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِ رِيِّ تـــــــــــــــُ رَبحبـــــــــــــــَ اَب الـــــــــــــــح يـــــــــــــــَ َبن  ثـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَ

رُي رِيـــــــــــــــــٍح      اصـــــــــــــــــــــــــــــــِ َزفٍ َأعـــــــــــــــــَ ان َزفــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــَ  زفــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف التكملة : يقا  ألعاد الرمث الزغف ا وذلك إذا عسا.1)
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 ( زيد يف التكملة : وأرد ه.2)
 هذيب.واملثبت موافًقا للت« جو اب»( يف اللسان : 3)
 ( يف املفردات : مشيتها.4)
 .94( سورة الصافات اآية 5)
وضـــبطها ابلقد بكســـر الزاي ا قا  األزهري : يـَُزف ون كبهنا من أَزّفت ا ومل نســـمعها إال « يُزِف ون ا بضـــم الياء كبهنا من أزففت»( يف التكملة : 6)

 زففت. يقا  للرجر : جاء يزف.
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ْفَزفِ  وَجْمعُ  ّي لُمَزاِحٍم العُقَْيِلّيِ : َزفَاِزفُ  : الزَّ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  مــــــــــَ يــــــــــهــــــــــِ فــــــــــِ تــــــــــَ عــــــــــح َجــــــــــًا تـــــــــــَ ريح ااًل نــــــــــَ بــــــــــًا وِشــــــــــََ  صــــــــــــــــــــــــَ

وِب      نــــــــــــُ وحاَبِت اجلــــــــــــَح ُا ثـــــــــــــَ انــــــــــــِ ثــــــــــــَ اِزفِ عــــــــــــَ  الــــــــــــز فــــــــــــَ

  
ْوُت ، َزْفَزفَةٌ  : َشِديَدةٌ لها َزْفَزافٌ و ، َزْفَزافَةٌ و ، َزْفَزفَةٌ  قيل : ِريحٌ وَ  ْفَزفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و ، وهي الصَّ ْفَزافُ وَ  ، الزَّ قال و اْلَخِفيُف ، : الزَّ

ْفَزفُ  غيُره : ْفَزافُ و ، الزَّ فُوفِ  في َطيََرانِِه ، وهو تَْحِريُك َجنَاَحْيِه حيَن يَْعُدو ، ِلَزْفَزفَتِهِ  ِلِخفَّتِِه في َسْيِره ، أو النَّعَاُم ، : الزَّ كَصبُوٍر ،  ، َكالزَّ

 قال الحارُث بُن ِحلَِّزةَ :

وفٍ  ــــــــــــــــــُ َزف ــــــــــــــــــِ ٌة أُمح   ب ــــــــــــــــــَ ل قــــــــــــــــــح ا هــــــــــــــــــِ َبهنــــــــــــــــــ َ  كــــــــــــــــــَ

اءُ      فـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــــح ٌة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُم راَِئٍ  َدوِّيـــــــــــــــــــــــــ 

  
 َشبَّهَ نَاقَتَهُ بالنَّعَامِة في ُسْرَعتِها.

فُّ و ه : نَقَلَهُ ا ، باْلَكْسِر : ِصغَاُر ِريِش النَّعَاِم ، أو ُكّلِ َطاِئٍر ، الّزِ « النَّعَامِ  ِزفِّ  أَْليَُن ِمن»ومنه قَْولُُهم :  (1)« وُكّل طائرٍ »لَجْوَهِريُّ ، ونَصُّ

فُّ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : يِش الَكثِيِف ، وقال بعُض أَْهِل اللُّغَِة : ال يكون الّزِ َغِب تَْحَت الّرِ فُّ  : ِريٌش ِصغَاٌر كالزَّ  إِال ِللنَّعَام. الّزِ

فَفِ  ، بَيِّنُ  أََزفُّ  َهْيقٌ   : يُقَال :قال الَجْوَهِريُّ و َكةً : أي ، الزَّ حاحِ. ُمْلتَّفٍ ، ِزفِّ  ذُو ُمَحرَّ  كما في الّصِ

فِيفُ و فَّانِيُّ و ، األََزفُّ و كأَِميٍر ، ، الزَّ ُل عن الَجْوَهِرّيِ : ، بالَكْسِر ، الّزِ  (2)زاَد في اللَِّساِن : الَخِفيُف  السَِّريُع ، ِكالُهَما عن ابِن َعبَّاٍد ، واألَوَّ

فَّانُ  ، وقال : هو  ، بغَْيِر ياٍء. الزَّ

ْسَراعِ. أي البَِعيَر ، كما في اللَِّساِن : أََزفَّهُ و  َحَملَهُ علَى اإْلِ

 الَخِليِل. قال الَجْوَهِريُّ : ُحِكَي ذلك عن فيها اْلعَُروُس ، تَُزفُّ  التي ، بَاْلَكْسِر : اْلِمَحفَّةُ  اْلِمَزفَّهُ و

ْفَزفَةُ و يحِ  الزَّ يَبِيَس  تَْحِريُك الّرِ
اُج. َزْفَزفَتْهُ  وقد اْلَحِشيِش  (3)  ، قال العَجَّ

َصاَد الحيَـَبَسا َزفـحَزَفةَ   الرِّيِح ا َح
ْفَزفَةُ و يحِ ، الزَّ ْفَزفَةُ و أي : في الَحِشيِش ، وكذا في الشََّجِر ، َصْوتَُها فيهو : َحنِيُن الّرِ ْفَزفَةُ  قيل :و ِشدَّةُ اْلَجْريِ ، : الزَّ  َهِزيُز اْلَمْوِكِب ، الزَّ

 عن ابِن ُدَرْيٍد.

 ، واألََساِس ، َوِمثْلُه في العُبَاِب. فَذَهَب به ، كما هو نَصُّ الُمِحيطِ  اْستََخفَّهُ  هكذا في النَُّسخِ ، وَصوابُه : السَّْيُل : السَّْيُر ، اْستََزفَّهُ و

ً  اْلِحْمَل ، اْزَدفَّ و  عن ابِن َعبَّاٍد. اْحتََملَهُ ، : اْزِدفَافا

 َمرَّ بها وهيوهي األَْنَصاِريَّةُ ، وذلك حين ـ  «يا أُمَّ الُمَسيَّبِ »أَو  َما لَِك يا أُمَّ السَّائِِب ، ، قال : وسلمعليههللاصلىأَنَّه  في اْلَحِديِث :و

ى تَُزْفِزفُ  ى ، ال بَاَرَك هللا فيها ، فقَاَل :  ؟تَُزْفِزفِينَ  ما لكـ  ِمن الُحمَّ ى فَإِنََّها تُْذِهُب َخَطايَا بَنِي آَدَم ، َكَما يُْذِهُب »، قالْت : الُحمَّ ال تَُسبِّي الُحمَّ

ِلِه ، أي : ، وهو عنههللارضي، والحديُث َرَواهُ َجابٌِر « الِكيُر َخبََث اْلَحِديدِ  ً و تُْرَعِديَن ، َما لَكِ  بَِضّمِ أَوَّ ِلِه ، بِفَتِْحِه ، يُْرَوى أَيضا أْي  أي أَوَّ

اِء ، ايِ ، وَمْعنَاهُ : تَِحنِّيَن ، َوقد أَْهَملَهُ الُمَصنُِّف هناك ، َواْستَْدَرْكنَاهُ َعلَيه في آِخِر التَّْركيِب ، ويُْرَوى أَيضاً بَكسِر الزَّ  تَْرتَِعِديَن ، ويُْرَوى بِالرَّ

 وتَئِنِّيَن أَنِيَن الَمْرَضى.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َمْخَشِريُّ ، وهو َمجاٌز. َزفَّ  يُقَال للطَّائِِش الِحْلِم : قد  رأْلُهُ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوالزَّ

فِيفُ وَ   : البَِريُق ، قال ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر : الزَّ

ااًن َدجــــــــَ  نــــــــَ تــــــــِ َو  اســــــــــــــــــــــح ُر واســــــــــــــــــــــح يــــــــح هُ ا الــــــــلــــــــ  يــــــــفــــــــُ  َزفــــــــِ

ضُ      عحشـــــــــــــــــَ شـــــــــــــــــَ
ُ
رِيـــُ  امل اِب ا ـــَح غـــــــَ َو  يف الـــح مـــــــا اســـــــــــــــــح  كـــَ

  
ُجُل : َمَشى ِمْشيَةً َحَسنَةً. َزْفَزفَ وَ  ْفَزفَةُ و الرَّ  : ِمن َسْيِر اإِلبِِل ، وقيل : هو فَْوَق الَخبَِب ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : الزَّ
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ن   اهــــــــــــُ ــــــــــــَ ن عــــــــــــح ــــــــــــَ ا َرفـ ــــــــــــَ ن ــــــــــــح بـ ــــــــــــِ ا رَك مــــــــــــ  ــــــــــــَ ةً ل ــــــــــــَ َزف ــــــــــــح  َزفـ

هح      َوامــــــــــًا مُث  أَرحاَببــــــــــَ ا ســــــــــــــــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــح َويـ ــــــــــَ تـ (4)حــــــــــىت  احــــــــــح
 

  
__________________ 

 .«وكرّ »( يف الصحاح : النعام والطائر ا بدون 1)
دون أن يكون « والز ف ان : الســـــريض اخلفيف»ويف موضـــــض آخر قا  : « الســـــريض»ابألصـــــر ا واقتصـــــر يف اللســـــان عل  القو  : الزفيف : ( كذا 2)

 لعبارته هنا ارتباط مبا سبقها.
 ء يب  ا شيش وذكر الرجز.( يف التهذيب : والزفزفة حتريك الشي3)
 ا والبيت من قصيدة مفتوحة القافية مطلعها :ط بريوت  80( ضبطت أراببه ابلفتح عن الديوان ص 4)

 اي بــــــــــــؤس لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــب بــــــــــــعــــــــــــد الــــــــــــيــــــــــــوم مــــــــــــا آبــــــــــــه 

 ذكــــــــــــر  حــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــٍب بــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــ  األرض قــــــــــــد رابــــــــــــه    

  

 ضبطت ابلقلم يف التهذيب واللسان ا ابلضم.وَ 
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 : ُمِرنَّةٌ. َزفُوفٌ  وقَْوسٌ 

ْفَزفَةُ وَ   ِليُّ :: َصْوُت الِقْدحِ ِحيَن يَُداَر على الظُّفُِر ، قال الُهذَ  الزَّ

ا  تح هلـــــــََ َدلـــــــَ تـــــــَ اعـــــــح يـــــــُب الـــــــرِّيـــــــِش فـــــــَ ا َرطـــــــِ اهـــــــَ  َكســـــــــــــــــــــَ

اِء      بـــــــــــــَ اِ  الـــــــــــــظـــــــــــــِّ نـــــــــــــَ َبعـــــــــــــح َداٌح كـــــــــــــَ اِزفُ قـــــــــــــِ (1)َزفـــــــــــــَ
 

  
بَاِء في اللِّيِن َواالْنثِنَاِء. َزفاِزفَ  (2)أَراَد : َذواُت  َهاَم بِأَْعنَاِق الّظِ  ، شبَّهَ الّسِ

فِّ  : َكثِيرُ  أََزفُّ  َظِليمٌ وَ   .الزَّ

 ، أي : اللََّواتِي َزفَْفنََها. َزَوافَُّها َحَكى اللِّْحيَانِيُّ : َزَحفَتْ وَ 

ً  يُقَال : باتوَ  يُح. تَُزْفِزفُهُ  ، أي : ُمَزْفَزفا  الّرِ

 .ُزفَّتْ  العَُروُس ، ِمثْل أُِزفَّتِ  َعباٍد : قال ابنُ وَ 

فُوفُ  قال غيُره :وَ   أَيضاً.« ر ف ف»، كَصبُوٍر : فََرٌس كان للنُّْعماِن بِن الُمْنِذِر ، كما في العُبَاِب ، وَمرَّ ِمثْلُه في  الزَّ

ْقفَةُ  : [زقف] ّمِ ، الزُّ واُب : اللُّْقفَةُ ، كما هو نَصُّ الَجْمَهَرةِ ،  اللُّْقَمةُ ، ُدَرْيٍد : هيأَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن  ، بِالضَّ هكذا في النَُّسخِ ، والصَّ

بَْيِر رضي هللا تعالَى عنهما يَْوَم الَجَمِل :وِمثْلُه في العُباِب ، واللَِّساِن ، ومنه فائْتََخْذنا ، ِمْنُهم ،  ُزْقفَتِي َكاَن األَْشتَرُ » قَْوُل عبِد هللا بِن الزُّ

 أي أََخَذ ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا َصاِحبَه. (3)« فََوقَْعنَا إِلَى األَْرِض 

ْقفَةُ و  َها.، أي لُْقفَتِْي التي اْلتَقَْفتَُها بيَِدي ، أي : أََخْذتُ  ُزْقفَتِي َونَصُّ الَجمهرة : ِمن قَْولهم : هذه بِيَِدَك ، أْي : أََخْذتَها ، اْزَدقَْفتََها َما : الزُّ

 َوكذلك تَلَقَّفَهُ ، واْلتَقَفَهُ. ، َكاْزَدقَفَهُ  اْستَلَبَهُ بُِسْرَعٍة ،و اْختََطفَهُ ، : تََزقَّفَهُ و

ْقفُ و ِد ، أَو باْلفَِم ، بَْيَن السماِء الُكَرةَ ، وتَلَقَّْفتَُها ، بمْعنًى واحٍد ، وهما أَْخذَُها باليَ  تََزقَّْفتُ  قال َشِمٌر : يُقَال : ، َكالتََّزقُّفِ  : التَّلَقُُّف ، الزَّ

ا بَلَغَهُ تََولِّي ُعَمَر رضي هللا تعالَى عنهما الخالفَةَ : واألَْرض ، علَى َسبِيِل االْختِطاِف َواالْستِالِب ِمن الَهَواِء ، قال : ومنه قَْوُل ُمعَاويَة ، لَمَّ

 «اْلُكَرةِ  تََزقَّفُوَها تََزقُّفَ »وفي الحديِث : أنَّ أَبا ُسْفيَاَن قال لبَنِي أَُميَّةَ :  (4)« األُْكَرةِ  قَّْفنَاهُ تََزقُّفَ تَزَ  لَْو بَلََغ هذا األَْمُر إِلينا بَنِي َعْبِد َمناٍف ،»

انَةِ  يَتََزقَّفَُها تََزقُّفَ  يَأُْخذُ هللا السَّمَواِت واأْلَرَض يَْوَم اْلِقيَاَمِة ، ثُمَّ »في حديٍث آَخَر : و يعنِي الِخالفَةَ ، مَّ  .«الرُّ

اقِِفيَّةُ و تَّمائة. (5)سمع َسِمَع من النَِّفيِس بِن ُجْفِتي  : ة بِالسََّواِد ، منها : أَبُو عبِد هللا بُن أَبي اْلفَتْحِ ، الزَّ َسِمَع من  ومحموُد بُن َعِلّيٍ ، بعد الّسِ

اقِِفيَّانِ  َعِجيبةَ البَْغَداديَِّة ، ثَاِن ، الزَّ  كما في التَّْبِصيِر. اْلُمَحّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

بَْيِر السَّابُِق أَيضاً. َزقَفَهُ   من بَْينِِهْم : اْختََطفَهُ ، وبه ُرِوَي قَْوُل اْبِن الزُّ

 : التَّلَقُُّف. االْزِدقَافُ وَ 

 ، بفَتْحِ القَاِف ، ومنه قَْوُل ُمَزاِحٍم العُقَْيِلّيِ : ُمَزاقَفٌ  َخْطفٌ وَ 

َدُه وَ  نــــــــــح اِع وعــــــــــِ جــــــــــَ رَاَب الشــــــــــــــــــــــــ  ِرُب ِإضــــــــــــــــــــــــح  ُيضــــــــــــــــــــــــح

ٌف      طـــــــح اُ  خـــــــَ طـــــــَ قـــــــَ  األَبـــــــح تــــــــَ فُ ِإَذا مـــــــا الـــــــح زَاقـــــــَ  (6) مـــــــُ
  

 : اْبتَلَعََها. اْزَدقَفََهاو اللُّْقَمةَ ، تََزقَّفَ وَ 

قَفَ  من الَمَجاِز :وَ   ْولََجاِن ، كما في األََساِس.الُكَرةَ بالصَّ  تَزَّ
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ى أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال األَْزَهِريُّ : أي ، تََزْلَحفَ و ، َكاْسبََكرَّ ، اْزلََحفَّ  : [زلحف] َر ، تَنَحَّ َمْقلُوٌب ، ونَقَلَهُ  َكاْزَحلَفَّ ، َوتََزْحلَفَ  وتَأَخَّ

َمْخَشِريُّ أَيضاً في الفائِق ، ومن نَا إِالَّ قَِليالً ، ألَنَّ هللا تَعَالى يَقُوُل :  اْزلََحفَّ  َما»ديُث َسِعيِد بِن ُجبَْيِر : ه حالزَّ َوَأْن )نَاِكُح األََمِة عن الّزِ
ى ، وما تَبَاَعدَ  «(7) (َتْصِْبُوا َخْْي  َلُكمْ   .أي ما تَْنحَّ

اهُ ، لُغَتَاِن : أي ، وَزْحلَفَهُ ، َزْلَحفَهُ و َرهُ. نَحَّ  َوأَخَّ

__________________ 
ويف شــــــــــــــرحه قا  : وقوله : زفازف أي هلا زفزفة إذا أديرت ابلكف ا يقو  : تزفزف إذا نقرت عل  الظفر زفزفت  224/  1( ديوان اهلذليا 1)

 َولعت هلا صولً.
 .«ذرات زفاف»( عن اللسان وابألصر : 2)
 .535/  1وانظر الفائ  « فقلت : اقتلوين ومالكاً »( زيد يف اللسان ا 3)
 ( قا  ِشر : والُكَرة أعرب ا وقد جاء األكرة يف الشعر وأنشد :4)

 تـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــراخ أبكـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا 

 كــــــــــــــــــــــــــبن حــــــــــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــن اأُلكــــــــــــــــــــــــــر    

  

 ( يف التبصري : َحفحيِن.5)
 الزحفان.( التهذيب برواية : التق  6)
 .25( سورة النساء اآية 7)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْلَحفَ  َمْخَشِريُّ في الفائِق ، وبه ُرِوَي قَْوُل سعيِد بِن ُجبَْيٍر ، قال : وأَْصلُهُ اْزتَْلَحفَ  ازَّ َر ، هكذا نَقَلَهُ الزَّ اي.، كالطَّهَّ   ، أُْدِغَمِت التَّاُء في الزَّ

لَفُ  : [زلف] َكةً : اْلقُْربَةُ ، الزَّ  والَمْنِزلَةُ. الدََّرَجةُ. زاَد غيُره :و عن ابِن ُدَرْيٍد ، ، ُمَحرَّ

لَفُ و  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للعَُمانِّيِ : ُزْلفَةٍ  َجْمعُ  اْلِحيَاُض اْلُمْمتَِلئَة ، : الزَّ

فح  ــــــــــــِج َنشــــــــــــــــــــــــــَ ارِي هــــــــــــَ اُء الصــــــــــــــــــــــــــ  ىت  إذا مــــــــــــَ  حــــــــــــَ

اَلًء       تح مــــــــــِ انــــــــــَ ا كــــــــــَ ِد مــــــــــَ عــــــــــح نح بـــــــــــَ فح مــــــــــِ  كــــــــــالــــــــــز لــــــــــَ

  
لَفُ  أَو  وأَْنَشَد أَبو َحنِيفَةَ : اْلَمآلُن ، (1) اْلَحْوضُ   :الزَّ

ا  ُرهـــــــــــــَ ا وَ مـــــــــــــِ اهـــــــــــــَ زَامـــــــــــــَ ا وخـــــــــــــُ هـــــــــــــَ اثــــــــــــــُ جـــــــــــــَ ثـــــــــــــح  جـــــــــــــَ

اَن و      بـــــــــَ غـــــــــح ِرُب الـــــــــنــــــــــ  ٌب َتضـــــــــــــــــــــــح ائـــــــــِ بـــــــــَ اهـــــــــَ فـــــــــَ  الـــــــــز لـــــــــَ

  
لَفَةُ و  ثُمَّ يُْرِسُل هللا َمَطًرا ، فَيَْغِسُل األَْرَض َحتَّى يَتُْرَكَها»حديُث يَأُْجوَج وَمأُْجوَج :  ِمْن َمَصانِعِ الماِء ، َومنه اْلُمْمتَِلئَةُ بَِهاٍء : اْلَمْصنَعَةُ  ، الزَّ

لَفَةِ   أي : كأَنََّها َمْصنَعَةٌ ِمن َمَصانِعِ اْلَماِء ، هكذا فَسََّره َشِمٌر. «كالزَّ

لَفَةُ  قال :و  .َزلَفٌ  الُمْمتَِلئَةُ ، َجْمعَُها : ْحفَةُ الصَّ  : الزَّ

لَفَة قال أَبو ُعبَْيَدة :و  ، وأَْنَشَد : َزلَفٌ  َجْمعَُها : اإِلّجانَةُ اْلَخْضَراُء ، : الزَّ

لــــــــــــَ   اِد عــــــــــــَ تــــــــــــَ قــــــــــــَ ِح والــــــــــــح لــــــــــــح ِذُف اِبلــــــــــــطــــــــــــ  قــــــــــــح ــــــــــــَ  يـ

ا      ٍض كــــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــــ َ وِن َروح تــــــــــــــــــــــُ فُ مــــــــــــــــــــــُ  َزلــــــــــــــــــــــَ

  
لَفُ  األَصَمِعيُّ ماقال أبو حاتٍم : لم يَْدِر وَ  لَفَ  ، ولكن بَلَِغني عن غيِره أنَّ  الزَّ األَجاِجيُن الُخْضُر ، وكذا قال ابُن ُدَرْيٍد ، وقال : هكذا  الزَّ

ِزّيِ ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، قال : وقد كنُت قَرأُْت َعلَيه في َرَجِز العَُمانِّيِ  (2)أَْخبََرنِي أبو عثمان   : (3)، عن التَّوَّ

نح  اَلًء  مــــــــــِ ا كــــــــــانــــــــــتح مــــــــــِ ِد مــــــــــَ عــــــــــح فح  بـــــــــــَ  كــــــــــالــــــــــز لــــــــــَ

َزفح و      ِديــــــِر كـــــــاخلــــــَ اُ  الــــــغـــــــَ لحصـــــــــــــــــــــَ اَر صــــــــــــــــــــَ (4)صـــــــــــــــــــــَ
 

  
لَفِ  قال : فسأَْلتُه عن يَاِشيَّ ، فلم يُِجيبَا فيه بَشيْ  الزَّ َرتِ ، فذكر ما َذَكْرتُهُ لك آنِفاً ، وسأَْلُت أَبا حاتٍم ، والّرِ لَفَةُ  ٍء ، قال القُتَْيبِيُّ : وقد فُّسِ ،  الزَّ

َدفَةُ ، هي :و في حديِث يأُْجوَج وَمأُْجوَج الذي تقدَّم آنِفاً بالَمَحاَرةِ ، ى َمَحاَرةً  قال : ولسُت أَْعِرُف هذا الصَّ التَّْفِسيَر ، إالَّ أَن يكوَن الغَِديُر يَُسمَّ

ّيٍ َشاِهداً على أنَّ  لَفَةَ  ؛ ألَنَّ الماَء يَُحوُر إِليه ، ويَْجتَِمُع فيه ، فيكوُن بَمْنِزلَة تَْفِسيِرنَا ، َوأَْوَرَد ابُن بَّرِ  هي الَمحاَرةُ قَْول لَبِيٍد : الزَّ

ري َِت الـــــــــــــــــــــدِّابَ  ىت  حتـــــــــــــــــــــََ ا حـــــــــــــــــــــَ َبهنـــــــــــــــــــــ َ  ُر كـــــــــــــــــــــَ

فٌ      ــــــــــــَ ُزومُ  َزل حــــــــــــح مــــــــــــَ ــــــــــــح هــــــــــــا ال ــــــــــــُ ب ــــــــــــح تـ ــــــــــــِ َي ق قــــــــــــِ ــــــــــــح  وأُل

  
لَفَةُ  قال : وقال أَبو عمٍرو :  في هذا البَْيِت َمْصنَعَةُ الماِء. الزَّ

لَفَةُ و ْخَرةُ اْلَمْلَساُء ، : الزَّ َر أَيضاً حديُث يَأُْجوَج وَمأُْجوَج السَّابُِق ، ويُْرَوى  الصَّ  باْلقَاِف أَيضاً.َوبه فُّسِ

لَفَةُ و  .َزلَفٌ  أي َجْمُع الُكّلِ ، اْلُمْستَِوي ِمن اْلَجبَِل الدَِّمِث : ج ، قيل : هوو األَْرُض اْلَمْكنُوَسةُ ، قيل : هيو األَْرُض اْلغَِليَظةُ ، : الزَّ

لَفَةُ و اِهدِ  اْلِمْرآةُ ، ( :5) الزَّ ّيٍ ، عن أَبِي ُعَمَر الزَّ َر أَيضا  َحَكاهُ ابُن بَّرِ يَها العََرُب ، وبه فُّسِ اَغانِيُّ ، عن الِكَسائِّيِ ، قال : وكذا تَُسّمِ ، ونَقَلَهُ الصَّ

 َوهو قَْوُل ابِن األَْعَرابِّيِ. أَو َوْجُهَها ، حديُث يَأُْجوَج وَمأُْجوَج السابُِق ، ُشبَِّهت األَْرُض بها الْستَِوائِها ونََظافَتَِها ،

يِف :كَ  ، الَمْزلَفَةُ و حاحِ ، وفي الُمْحَكِم : بَْيَن البَّرِ والبَْحِر ،  ، َمَزاِلفُ  ج َمْرَحلٍَة : ُكلُّ قَْريٍَة تكوُن بَْيَن اْلبَّرِ والّرِ َوهي البََراِغيُل ، كما في الّصِ

 كاألَْنبَاِر ، والقَاِدسيَِّة ، ونَْحِوها.

ْلفَةُ و ّمِ : َماَءةٌ  الزُّ  َوقال ُعبَْيُد بُن أَيُّوَب : َشْرقِيَّ َسِميَراَء ، (6) ، بالضَّ
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َواِع  ـــــــــــــــح وحَم أَقـ ـــــــــــــــَ ُرِ  ِإيّنِ يـ مـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ةٍ ل فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  زُل

ورُ      َوقــــــــــُ ا لــــــــــَ فــــــــــَ قــــــــــَ َف الــــــــــح لــــــــــح لــــــــــَ  مــــــــــا أََر  خــــــــــَ  عــــــــــَ

  
ْلفَةُ و ْحفَةُ ، : الزُّ  .ُزلَفٌ  عن ابِن َعبّاٍد ، وَجْمعَُها : الصَّ

ْلفَةُ و  فَ َلّما رََأْوُه زُْلَفةً )عَالَى : َومنه قَْولُه تَ  القُْربَةُ ، : الزُّ

__________________ 
 ( اللسان : الغدير امل ن.1)
 ( يف التهذيب : رو  ابن دريد عن االشنانداين عن التوزي.2)
 .«النعمان»( عن التهذيب وابألصر 3)
 .«كاخلذف»وابألصر  12/  3( عن اجلمهرة 4)
 أثبت.( ابألصر والزلف والسيا  يقتضي ما 5)
 ( معجم البلدان : زلفة ا بدون ألف والم ا ماء.6)
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 : (2)ا قا  الز ج اُج : أي رََأوا الَعذاَب َقرِيباً ا وأَنحَشَد ابُن ُدَريحٍد البن ُجرحُموٍذ  (1) (ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا
ريحِ  ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــز ب ــــــــــــــــَرأحِس ال ا ب ــــــــــــــــن ي ــــــــــــــــِ ل ُت عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ  أَتـ

ُه وَ      ــــــــــــــــُ ب ســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُت َأحح ــــــــــــــــد كــــــــــــــــن ــــــــــــــــح ق هح زُل  فــــــــــــــــَ

  
ْلفَةُ و تْبَةُ ، والدََّرَجةُ ، والجمُع : الَمْنِزلَةُ ، أَيضاً : الزُّ اجِ : ُزلَفٌ  َوالرُّ  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للعَجَّ

ا  فـــــــــــــــــــَ ا َوجـــــــــــــــــــَ ُن ممـــــــــــــــــــِ  َواُه األَيـــــــــــــــــــح  اَنٍج طـــــــــــــــــــَ

اِد      ـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــل ي  ال فـــــــــــــــاً طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ا زُل فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ زُل ـــــــــــــــَ  فـ

  
ْلفِ  يقول : َمْنِزلَةً بَْعَد َمْنِزلٍَة ، وَدَرَجةً بَْعَد َدَرَجٍة ، اْحقَْوقَفَاَسماَوةَ اْلِهاَلِل َحتَّى  اَغانِيُّ في التَّْكِملَِة. ، بالفَتْحِ ، كالزَّ  نَقَلَهُ الصَّ

ْلفَىو ْلفَى أي أَو هي ، ، (3) (ِعْنَدان زُْلفىَوما َأْمواُلُكْم َوال َأْوالدُُكْم اِبلَِِّت تُ َقّرُِبُكْم )َومنه قَْولُه تعالَى :  َكُحْبلَى ، ، الزُّ اْسُم   :الزُّ

بُُكْم عنَدنا اْزِداَلفاً ، وقال َجَماَعةٌ : وقد تُْستَْعَملُ  اْلَمْصَدِر ، ْلفَةُ  قال الَجْوَهِريُّ : كأَنَّهُ قال : بالتي تُقَّرِ بمعنى القَِريِب ، كما في الِعنَايَِة ،  الزُّ

لْ  وقال ابُن َعَرفَةَ : فَاِء : إنَّ  : فَىالزُّ ا قَْوُل ابِن التِّْلِمَسانِّيِ ، في َشْرِح الّشِ ْلفَى التَّْقِريُب ِجدًّا ، قال شيُخنَا : وأَمَّ ، فهو غريٌب ِجدَّا  ُزْلفَةٍ  َجْمعُ  الزُّ

 .ُزلَفٌ  ، غيُر َمْعُروٍف ، والصحيُح أنَّ َجْمعَه

ْلفَةُ و  َكغَُرٍف ، ، ُزلَفٌ  ج قَِليلَةً كانَْت أو كثيرةً ، كما َذَهَب إِليه ثَْعلٌَب ، وقال األَْخفَُش : ِمن ُمْطلَِق اللَّْيِل : اللَّْيِل ، أَول الطَّائِفةُ ِمن : الزُّ

تَْيِن ، ِمثْل ُزلَفَاتُ و ُغَرفَاٍت ، ، بَضّمٍ ففَتْحٍ ِمثْلِ  ُزلَفَاتٌ و  ُغْرفَاٍت. ، مثل ، بَضّمٍ فُسُكونٍ  ُزْلفَاتٌ و ُغُرفَاٍت ، ، بَضمَّ

لَفُ  أَو  .ُزْلفَةٌ  َواِحَدتَُها : َساَعاُت اللَّْيِل اآْلِخَذةُ ِمن النََّهاِر ، َوَساَعاُت النََّهاِر اآْلِخَذةُ ِمن اللَّْيِل ، كغَُرٍف : ، الزُّ

اُج : هو َمْنُصوٌب علَى الظَّْرِف ، كما تقول : ِجئُْت َطَرفَْي  (4) (َأِقِم الصَّالَة َطَريفَِ النَّهاِر َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيلِ )قَوله تعَالَى : و جَّ ، قال الزَّ

َل اللَّْيِل ، أي ساعةً بَْعَد ساعٍة ، يَْقُرُب بَْعُضها ِمن بَْعٍض ، وَعنَى لَفِ  النََّهاِر وأَوَّ ً و َء.قُِرىو الَمْغِرَب والِعَشاَء ، ِمن اللَّْيِل : بالزُّ ،  ُزلُفا

تَيْ  ا َجْمعُ  َوهي ِقَراَءةُ ابِن ُمَحْيِصٍن ، وفيها َوْجَهان : ِن ،بَِضمَّ ا ُمْفَرٌد ، َكُحلٍُم ، وإِمَّ ً و َء :قُِرىو ، َكبُُسٍر وبُُسَرةٍ ، بَِضّمِ ِسينِِهَما ، ُزلُفَةٍ  إِمَّ  ، ُزْلفا
ةٍ  ا بَِضمَّ ّمِ ، َجَمعََها َجْمَع األَْجنَاِس الَمْخلُوقِة ، وإِْن لم تَُكْن َجَواِهَر ، كما َجَمعُوا الَجَواِهَر  ُزْلفَةٍ  َجْمعُ  فُسُكوٍن ، وفيها أَيضاً َوْجَهاِن : إِمَّ بالضَّ

ةٍ وُدّرٍ ، الَمْخلُوقَةَ ، ا َجْمعُ  َكُدرَّ   ، والغُْرِب والغَِريِب.، ِمثْل القُْرِب ، والقَِريبِ  َزِليفٍ  َوإِمَّ

 أي : ال أَنَّهُ َمْصَدٌر ، أو اْسُم َمْصَدٍر. َكُحْبلَى ، واأْلَِلُف للتَّأْنِيِث ، ، ُزْلفَىو قِرَئ أَيضاً :و

ْلفُ و ْوَضةٌ ، الّزِ اَغانِيُّ في التَّْكِملَِة. ، بِالَكْسِر : الرَّ  نَقَلَهُ الصَّ

ً  في َحِديثِِه ، َزلَّفَ و َف تَْزِريفاً ، وهو َزاَد ،:  تَْزِليفا ُف ، عن ابِن ُدَرْيٍد. يَُزلِّفُ  كَزرَّ  في َحِديثِِه ، ويَُزّرِ

 عن ابِن ُدَرْيٍد ، قال أَبو ُجْنُدٍب الُهَذِليُّ : َكُجَهْينٍَة : بَْطٌن بِاْليََمِن ، ، ُزلَْيفَةُ و

ا  يــــــــــــ  بحشــــــــــــــــــــــــــِ ي حــــــــــــُ كــــــــــــِ ذلــــــــــــِ ٌغ مــــــــــــَ لــــــــــــِ بــــــــــــح نح مــــــــــــُ  مــــــــــــَ

يِن      ابـــــــــــــَ ةُ َأجـــــــــــــَ فـــــــــــــَ يــــــــــــــح ا  زُلـــــــــــــَ يـــــــــــــ  حـــــــــــــِ بـــــــــــــح (5)الصــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
اقَِي فيها : اْلَمَراِقي ؛ اْلَمَزاِلفُ و ا يَْرتَِقي إِليه. تُْزِلفُه ألَنَّ الرَّ  ، أي : تُْدنِيَِه ِممَّ

 نَقَلَهُ ابُن فَاِرٍس. بَِعيَدةٌ. أي : َزلُوفٌ  َعقَبَةٌ و

ِليفُ و ُم ، الزَّ  نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. ِمن َمْوِضعٍ إلى َمْوِضعٍ ، مالتَّقَدُّ  هكذا في النَُّسِخ ، والصَّواُب : : اْلُمتَقَّدِ

. بِن بَْواَلَن بِن عَمِرو بِن الغَْوِث : (6)بِن ِمْعتَِر  بُن أَبِي َعْمٍرو اْلُمْزَدِلفُ و  َطائِيٌّ

اَغانِيُّ ، لَقَُب اْلَخِصيِب ، أَيضا : الُمْزَدِلفُ و بن ذُْهِل بِن َشْيبَاَن ، كما نَقَلَهُ  َعْمِرو بِن أَبِي َربِيعَةَ  لقب هو أَو َوهو أَبو َربِيعَةَ ، كما نَقَلَهُ الصَّ

 فَقَاَل. كانْت بَْينَهُ وبَْيَن قَْوٍم ، أِلَنَّه أَْلقَى ُرْمَحهُ بَْيَن يََدْيِه في َحْربٍ  به ، لُقِّبَ  ابُن َحبِيٍب ، وإِنََّما

__________________ 
 .27( سورة امللك اآية 1)
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 كذا ابألصر ابلذا  املعجمة خطب والصواب ابلزاي ا عن الطربي َوغريه.(  2)
 .37( سورة سبب اآية 3)
 .114( سورة هود اآية 4)
 .«أجابين زليفة»بد  « وأخا بين زليفة« »مذلكي»بد  « مالئكي»برواية  86/  3( ديوان اهلذليا 5)
 .«مقر»( عن التكملة وابألصر 6)
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 ، وله حديٌث ، كما قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. (1) إِلَْيهِ  اْزَدِلفُوا

اَغانِيُّ : وهذه الَحْرُب هي َحْرُب ُكلَْيٍب ، و اْزَدِلفُوا في اللَِّساِن :وَ  كان إذا قَْوِسي أو قَْدَرَها ، أي : تَقَدَُّموا في الحرِب بقَْدِر قَْوِسي ، قال الصَّ

 َوإِْقَداِمه علَْيِهم ، كما نَقَلَهُ ابُن َحبِيب. ابِِه ِمَن اأْلَْقَران في اْلُحُروِب ، واْزِداَلفِِه إِلَْيِهْم ،أَو اِلْقتِرَ  َرِكَب لم يَْعتَمَّ َمعَه َغْيُره ،

ٍر ، ولو قال : َمْوِضٌع قيل : َحدُّهُ ِمن َمأِْزَمْي َعَرفَةَ إلى َمأْزِ  ع ، بَْيَن َعَرفَاٍت وِمنًى ، ، باَل الٍم : ُمْزَدِلفَةُ  َويُقَال أيضاً : ، اْلُمْزَدِلفَةُ و َمْي ُمَحّسِ

َي به ُب فِيَها إِلَى هللا تَعَالَى ، بَِمكَّةَ ، كما قَالَهُ الَجْوَهِريُّ ، أَو َمْوِضٌع معروٌف ، كان أَْظَهَر ، ُسّمِ أو اِلْقتَراِب  كما في العباب ، أِلَنَّهُ يُتَقَرَّ

فَاَضِة ، ِمَن اللَّْيِل  ُزلَفٍ  ِء النَّاِس إِليها فيأَو ِلَمِجي ال أَْدِري كيَف هذاوَ  فات ، كما قَالَهُ اللَّْيث ، وقال ابن ِسيَده :ِمن َعرَ  النَّاِس إِلَى ِمنى بَْعَد اإْلِ

ُخوَن ، وأَْكثَُر أَْهِل الَمنَاِسِك ، والُمَصنِّفُون في  ، أو ألَنَّها أَْرٌض ُمْستَويَةٌ َمْكنُوَسةٌ ، وهذا أَْقَرُب ، قال شيُخنَا وأَْشَهُر منه ما َذَكَره الُمَؤّرِ

اَء  يَْت ألَنَّ آَدَم اْجتََمَع فيها مع َحوَّ يَْت َجْمعاً لذلك ، قلُت : منها ، أي : اْزَدلَفَ و ، السالمعليهماالمواِضعِ : أَنََّها ُسّمِ وإِلَى هذا  َدنَا ، كما ُسّمِ

 الَوْجِه َماَل أَبو ُعبَْيَدةَ.

. : تَقَدَُّموا ، تََزلَّفُواو  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

قُوا ، : تََزلَّفُواو بُوا ، أي َدنَْوا ، كما هو نَصُّ اللَِّساِن ، َوالعُبَاِب ، وقال أَبو زَ  تَفَرَّ  : بِيدٍ هكذا في النَُّسخِ ، وهو غلٌَط ، َوالصَّواُب : تَقَرَّ

اِب مـــــــعـــــــاً  وا ُدوَن الـــــــرِّكـــــــَ بـــــــُ وحصـــــــــــــــــــــَ ىت  ِإَذا اعحصـــــــــــــــــــــَ  حـــــــَ

فَ َداَن      ـــــــــــــــ  َزل ـــــــــــــــَ ُرورِ  تـ قـــــــــــــــح ِ مـــــــــــــــَ اح مـــــــــــــــَ دح  ِذي هـــــــــــــــِ

  
ُل نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ومنه فِيِهَما ، َكاْزَدلَفُوا ِب ، واألَوَّ الحديُث :  ْن الثانيعلى قَْوِل ابِن َحبِيب ، وقد تقَدَّم ، وم الُمْزَدِلفُ  أي في التَّقَدُِّم والتَّقَرُّ

إِلْيِه ، بِأَيَّتِِهنَّ  يَْزَدِلْفنَ  أُتَِي ببََدنَاٍت َخْمٍس أو ِسّتٍ ، فَطِفْقنَ »: أَنَّه  (2)في حديٍث آَخَر و ، «إِلَى هللِا فِيِه بَِرْكعَتَْينِ  فَاْزَدِلفْ  فَإِذا َزالَِت الشَّْمسُ »

اَغانِيُّ ، ولو قيل في َمْعنَاه : يتَقَدَّْمَن إِلْيه ، لََكاَن ُمنَاِسباً أَيضاً ،يَْقُرْبَن ، كما قَالَهُ  أي : «يَْبَدأُ   السالمعليهـ  في حديِث محمٍد البَاقِرِ و الصَّ

َضا  .«بَِك إِلَى ِحَماِمكَ  تَْزَدِلفُ  لَذَّةٌ  إِالَّ  َعْيِشكَ  ِمن لَكَ  َما»: ـ  والّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 إِليه : َدنَا منه. َزلَفَ 

بَهُ ، ومنه قَْولُه تعالَى : الشَّي أَْزلَفَ وَ  اُج : تَأِْويلُه : أي قَُرَب ُدُخولُهم فيها ،  (3) (َوُأْزِلَفِت اجْلَنَُّة ِلْلُمتَِّقنيَ )َء : قَرَّ جَّ بَْت ، وقال الزَّ ، أي : قُّرِ

 ونََظُرهم إِليها.

 لََكٍة.: أَْدنَاهُ إلى هَ  اْزَدلَفَهُ وَ 

 .(4) (َوَأْزَلْفنا ُثَّ اآْلَخرِينَ ): َجَمعَهُ ، ومنه قَْولُه تعالَى :  أَْزلَفَهُ وَ 

 َسيِّئَةً : أَْسلَفََها وقَدََّمها. أَْزلَفَ وَ 

ْلفُ وَ  ِليفِ  : التَّقَدُُّم ِمن َمْوِضعٍ إلى َمْوِضعٍ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، عن أَبي ُعبَْيٍد ، (5) الزَّ  ، وقد ذَكرهما الُمَصنُِّف. التََّزلُّفِ و ، كالزَّ

 له : أي تَقَدَّْمنَا. َزلَْفنَاوَ 

 : قَدََّمهُ ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. َزلَّفَهُ و َء ،الشَّيْ  َزلَفَ وَ 

 : األََجاِجيُن الُخْضُر ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ. اِلفُ الَمزَ وَ 

لَفَةُ وَ  َر حديُث يَأُْجوَج وَمأُْجوَج السابِقُ  الزَّ اهِد ، وبه فُّسِ ّي ، عن أبي ُعَمَر الزَّ ْوَضةُ ، َحكاهُ ابُن بَّرِ َكةً : الرَّ  ، َويُقَال بالقَاِف أَيضاً. ، ُمَحرَّ

َمْخَشِريُّ أَيضاً َهكذا ، ِإالَّ أَنَّه قال : َمْزلَفَةً َمْزلَفَةً  الناَس تَْزِليفاً أي يُْزِعُجهم (6) يُزلفُ  قال ابُن َعبَّاٍد : فاُلنٌ وَ  ، بََدَل « َدِليل» ، ونَقَلَهُ الزَّ

 .«فاُلن»
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ْنَحفَةُ  : [زنحف] وال أَُحقُّهُ ، كما في  ِمن أَْسَماِء الدََّواِهي ، وقال ابُن َعبَّاٍد :أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللَِّساِن  ، بِالنُّوِن واْلَحاِء اْلُمْهَملَِة ، الزَّ

 العُبَاِب ، والتَّْكِملَِة.

__________________ 
 ازدلفوا مقدار رميجي بر ي هذا. !لي املزدلف ألنه قا  هَلُم يوم التحالي  : اي بين بكر 323( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 ( يف اللسان : ويف حديث الضحيِة.2)
 .90( سورة الشعراء اآية 3)
 .64( سورة الشعراء اآية 4)
( ضـــبطت عن الصـــحاح ا وضـــبطت يف اللســـان ابلقلم ابلتحريك ا َوهبامشـــه : كذا ضـــبرت ابألصـــر وضـــبرت يف بع  نســـخ الصـــحاح بســـكون 5)

 الالم.
 ( ضبطت عن األساس.6)
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ً  َكفَِرَح ، بالَكْسِر ، ، َزنِفَ  : [زنف] َب. : َكتََزنَّفَ  َغِضَب ، ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبَّاٍد : أي َزنَفَا  أي تَغَضَّ

 من األَْعاَلِم ، كما في العُبَاِب ، َوالتَّْكِملَِة. ، َكعَْدٍل : َعلَمٌ  (1) َزْنفٌ و

ً  ، تَُزوفُ  ، َزافَتْ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : اْلَحَماَمةُ ، افَتِ زَ  : [زوف]  نََشَرْت َجنَاَحْيَها وَذنَبََها َوَسَحبَتُْهَما علَى اأْلَْرِض. : َزْوفا

ً  ، يَُزوفُ  فاُلٌن ، َزافَ  كذلك :و قال :  َمَشى ُمْستَْرِخَي اأْلْعَضاِء. : إذا َزْوفا

ه ، َزْوفٍ  بُن َعِدّيِ بنِ  َزْوفُ و اْلَجْيَشانِيُّ ، َرَوى َعِن اأْلَْكَدِر ، َزْوفٌ و ابُن َزاِهٍر ، أو أَْزَهر ، بن َعاِمِر  ، هو َزْوفٌ و ، عن أَبِيِه ، َعن َجّدِ

ةَ ِمن  أَبُو قَبِيلَةٍ  بِن َزاِهِر بِن ُمراٍد : بِن ُعَوْيثَانِ  وفيُّ  اليََمِن : وإِلْيِه يُْنَسُب جماعةٌ من الُمَحدَّثِين ، منهم عبُد هللا بُن أَبي ُمرَّ ، ِمن التَّابِِعين ،  الزَّ

 : [الُجْرميّ ] ُصَرْيمٍ  بنِ  (2) لَكنَّازِ ـ  عنههللارضيـ  َمْجُهوٌل ، قال َعْمُرو بُن َمْعِدي َكِربَ 

َك يف  رِلــــــــــــَ ثح صــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــَ ــــــــــــح  ويف مجــــــــــــٍر  َزوحفٍ ابـ

زَابِ      عــــــــح ِ  مــــــــِ ــــــــح ي ــــــــ  ــــــــتـ ٍة كــــــــال رِّ ذي وفحضــــــــــــــــــــــَ ن كــــــــُ  مــــــــِ

  
ْبِخيًرا ِلَوَجعِ اأْلَْسنَاِن ، وتَ  نَافِعٌ  َكُطوبَى : نبَاٌت بِِجبَاِل اْلقُْدِس ، َطبِيُخهُ بِالسََّكْنَجبِيِن يُْسِهُل َكْيُموساً َغِليظاً ، وبِاْلَخّلِ َمْضَمَضةً ، ، ُزوفَىو

 ِلَوَجعِ اآْلَذاِن.

اٍت ، حتى يَْصفَُو الدََّسُم َعِن اْلَوَسخِ  (3) ُزوفَىو ْلبَِة ،  أَيضا : الدََّسُم اْلَمْوُجوُد في الصُّوِف ، يُْغَسُل بَِماِء َسْطُروبِيُوَن َمرَّ ، فَيَُحلُِّل اأْلَوَراَم الصُّ

 ويَْنفَُع بُُروَدةَ الَكبِِد والُكلَى.

 عن ابِن َعبَّاٍد ، َوابِن فَاِرٍس ، لُغَةٌ في َزَؤاٍف ، بالَهْمِز. ، َكغَُراٍب : ُمْجِهٌز وِحيٌّ ، َوافٌ زُ  َمْوتٌ و

، فَيَْستَِقلَّ ِمن موِضِعه ،  ْوفَةً يَُزوَف زَ  َء أََحُدُهْم إلى ُرْكِن الدُّكَّاِن ، فَيََضَع يََدهُ علَى َحْرفِِه ، ثُمَّ ، وُهَو أَْن يَِجي يَتََزاَوفُونَ  اْلِغْلَمانُ  قال اللَّْيُث :و

 في اْلَهَواِء ، حتَّى يعُوَد إِلَى َمَكانِِه ، يَتَعَلَُّموَن بذلك اْلِخفَّةَ ِلْلفُُروِسيَِّة. َحَوالَْي ذلك الدَُّكانِ  ويَُدورَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .يَُزوفُ  : لُغَةٌ في : يَزافُ  ، َزافَ 

ُووفُ وَ   وٍد : االْستِْرَخاُء في الِمْشيَِة.، كقُعُ  الزُّ

ً  الغاُلُم ، َزافَ  الطائُر في الهواِء : َحلََّق ، ومنه َزافَ وَ   إذا اْستََداَر ، وَوثََب. : َزْوفا

ً  الماُء ، َزافَ وَ   : َعاَل َحبَابُهُ. َزْوفا

ْلعَةَ ، (4) َزْهَزفَ   :[زهزف]  ٍء : إذاَوُكلَّ َشيْ  اْلَكاَلَم ،و ، هكذا في النَُّسخِ بَزاَءْيِن ، َوالصَّواُب ، على ما في العُبَاِب ، والتَّْكِملَِة : َزْهَرَف الّسِ

 عنه ، وقد أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوصاحُب اللَِّساِن ، وأَْوَرَده ابُن َعبَّاٍد. نَفََذهُ 

 تَْزيِيفاً ، كذا في العُبَاِب. َزيَّفَهُ  َكالماً أو ِسْلعَةً : َء ،الشَّيْ  َرفَ قال أَيضاً : َزهْ و

ً  ، َكفَِرَح ، َزِهفَ  : [زهف] . َخفَّ ، : َزَهفا  َونَِزَق ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

يُح الشَّيْ  َزِهفَتِ و يُح ، ولعلَّهُ األَْشبَهُ بالصَّواِب. أَْزَهفَتِ  :هكذا في سائِر النَُّسخِ ، والذي في العُباِب  َء : اْستََخفَّتْهُ ،الّرِ  الّرِ

ً  ، َزَهفَ  َكَمنََع ،و  عن ابِن َعبَّاٍد. َذلَّ ، كقُعُوٍد : ، ُزُهوفا

 له ، وأَْنَشَد أِلَبِي َوْجَزةَ : للَمْوِت : َدنَا َزَهفَ  قال األَْزَهِريُّ :و

ٍر وَ  ــــــــــِف محــــــــــُح ــــــــــرِّي اِج ال نح َدجــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــِ   (5)مــــــــــَ
فَ      ريُ  َزَواهـــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــــِ وُت واَل تـــــــــــــــــــــَ  اَل متـــــــــــــــــــــَُ

  
 َوهِذه عن ابِن َعبَّاٍد. ، َكاْزَدَهفَ 

 .َزهَّافٌ  فهو َكَذَب ، ، ُزُهوفاً : َزَهفَ و
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ً  ، َزَهفَ و  ، ومنه قَْوُل الشاِعِر : َزاِهفٌ  فهو َهلَكَ  : ُزُهوفا

َر  ثــــــــــــَ وحمـــــــــــًا كـــــــــــان َأكـــــــــــح م أََر يــــــــــــَ اً فـــــــــــلـــــــــــَ فـــــــــــَ  زَاهـــــــــــِ

ا     هـــــــــــَ يـــــــــــلـــــــــــُ ه أَلـــــــــــِ اٍض عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــح ٌة قـــــــــــَ نـــــــــــَ عـــــــــــح ِه طـــــــــــَ  بـــــــــــِ

  
 اأْلَِليُل : األَنِيُن.

__________________ 
 ( ضبطت يف التكملة ا ابلقلم ا ابلتحريك.1)
 والزايدة عنه. 353واملثبت عن معجم املرزابين ص « لكناد»( ابألصر 2)
 وعل  هامشه عن نسخة أخر  : وُزوىَف.« وُذوىف»( يف القاموس : 3)
 ومثله يف التكملة.« زهرف»( يف القاموس : 4)
 واألصر كالتهذيب واللسان.« محرًا»( يف التكملة برواية : 5)
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اَغاِنيُّ في التَّْكِملَِة ، والعُبَاِب. السَِّويِق ، (1) َكِمْنبٍَر : ِمْجَدحُ  ، الِمْزَهفُ و  نَقَلَهُ الصَّ

ا. فاُلٌن : إذا َهفَ أَزْ و  أَْلقَى َشرًّ

 كما في العُبَاِب ، واللَِّساِن. إِلَْيِه الطَّْعنَةَ : أَْدنَاَها أَْزَهفَ و

حاحِ. لَهُ َحِديثاً : أَتَاهُ بِاْلَكِذِب ، أَْزَهفَ  حَكى ابُن األَْعَرابِّيِ :و  كما في الّصِ

 أَْزَعَف. وكذلك : أَْجَهزَ  إذا عليه : قال األَْصَمِعيُّ : أَْرَهفَ و

 عن ابِن َعبَّاٍد. بِالشَّّرِ : أَْغَرى ، أَْزَهفَ و

 أَْسعَفَهُ بِِه. أي بَِما َطلَبَهُ : أَْزَهفَهُ و قال :

 لنا في الَخبَِر : َزاَد فيه. أَْزَهفَ  وفي اللَِّساِن : اْلَخبََر : َزاَد فِيِه ، وَكَذبَ  أَْزَهفَ و قال :

 نَمَّ. : إذافاُلٌن  أَْزَهفَ و

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. (3) أََذلَّ   :(2)َزَهفَ و

 فاُلٌن ، إذا َوثِْقَت به في األَْمِر فََخانَك. أَْزَهفَ  يُقَال : َخانَ  : أَْزَهفَ و

. : أَْزَهفَ و  أَْسَرَع ِإلَى الشَّّرِ

. َء : َذَهَب بِِه : وأَْهلََكهُ ،الشَّيْ  فاُلنٌ  أَْزَهفَ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 ِء : أُْعِجَب بِِه.بِالشَّيْ  أَْزَهفَ و

 ليس بَحَسٍن. إِليِه َحِديثاً : أَْسنََد إِليه قَْوالً َرِديئاً ، أَْزَهفَ و

 فاُلنَةُ إِليه : أَْعَجبَتْهُ. أَْزَهفَتْ و

 اْحتََمَل. أي : اْزَدَهفَ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 اْنَحَرَف. أَيضاً :و

 بالشَّّرِ ، وبه فَسََّر األَْصَمِعيُّ قَْوَل ُرْؤبَةَ : اْستَْعَجلَ  : اْزَدَهفَ و

َا  ازحِدَهافٌ ِفيِه   (4) ازحِدَهافِ أمي 
. وكذلك : اْستََخفَّ  فاُلٌن فاُلنًا : أي اْزَدَهفَ  يُقَال :و  اْستََهفَّ ، واْستَْهفَى ، واْستََزفَّ

َم في الدُُّخولِ  : اْزَدَهفَ و اِجِز : تَقَحَّ  وبه فَسََّر الَجوَهِريُّ قَْوَل الرَّ

ِويَن اِبلحِبيِد ِإَذا الل يحُر   ازحَدَهفح يـَهح
.وَ  م في الشَّّرِ  قال األَْزَهِريُّ : تَقَحَّ

 لنا في الَخبَِر ، أي : َزاَد فيه. اْزَدَهفَ  يقال : تََزيََّد في الَكالِم ، : اْزَدَهفَ و

َر قَْوُل ُرْؤبَةَ السَّابُِق ، َصدَّ ، : اْزَدَهفَ و  .َكتََزهَّفَ  قَالَهُ اللَّْيُث ، وبه فُّسِ

 نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. َء : َذَهَب به ، وأَْهلََكهُ ،الشَّيْ  اْزَدَهفو

 عن ابِن َعبَّاِد. هُ ،وَرفََع َصْوتَ  فيه ، في قَْوِلِه : تََشدَّدَ  اْزَدَهفَ و

 َوأََضلَّهُ. أَْبَطَل قَْولَهُ ، إذا فاُلنًا بِاْلقَْوِل : اْزَدَهفَ  قال أَيضا :و
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 ِزٍم :قال بِْشُر بُن أَبي َخا العََداَوةَ : اْكتََسبََها اْزَدَهفَ  وفي اللَِّساِن ، َوالُمِحيِط : الدَّابَّةُ فاَُلنًا : َصَرَعتْهُ  اْزَدَهفَتِ  قال غيُره :و

ٍب  طـــــــِ نح شــــــــــــــــــــَ ِف مــــــِ عــــــح ــــــ  َداَة الــــــنـ ًا غـــــــَ ريح رح لــــــَُ ائـــــــِ  ســـــــــــــــــــــَ

ا      اَلَن مـــــــَ هـــــح نح ثــــــَ ُر مـــــِ يـــــــح ِت اخلـــــَح واِإذح ُفضـــــــــــــــــــــ  فـــــُ  ؟ازحَدهـــــَ
  

َتَسُبوا  ؟أي : ما َأَخُذوا من الَغَنائِِم ا واكح

 كما في العُباِب. َطْفُر الدَّابَّةَ ِمن نِفَاٍر أو َضْرٍب ، االْنِزَهافُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  به ، أَْزَهفَ و : الَكِذُب ، كاالْزِدهاِف ، اإِلْزهافُ   : إِْزَهافا

__________________ 
 له ثالثة شعب.( اجملدح : بكسر فسكون ففتح ا عود جمنح الرأس يساط به األشربة ا َورمبا يكون 1)
 أزهف : أذّ .وَ  مبا يناسب التكملة وفيها :« وأزهف»( كذا ابألصر والسيا  يقتضي 2)
 وانظر ا اشية السابقة.« أز »( عن القاموس ا وابألصر 3)
ا عل  ا ا  كما يف اللســـان ا قا  ابن بري : لي  منصـــوابً عل  ا ا  ا وإلا هو منصـــوب عل  املصـــدر ا وال4) ناصـــب له فعر دّ  ( نصـــب أمي 

 عليه ما تقدم من قوله قبله :
 قولك أقوااًل مض اخلالف

 قا  املفضر : فيه ازدهاف أي كذٌب وتزيٌد.وَ  كبنه قا  يزدهف أميا ازدهاف ا ولكن ازدهافا صار بدال من الفعر أن تلفة به.
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رَبَ  ُروَن َأَح يف هو أَم اَبِطٌر. (1)َأخح ٍر ال َيدح رِِه أِبَمح  الَقوحَم ِمن أَمح
 في الَخبَِر : َزاَد فيه. اْزَدَهفَ و إِليه َحِديثاً : أَْسنََد ما ليس بَحَسٍن ، اْزَدَهفَ وَ 

 : اإِلْفَساُد. اإلْزَهافُ وَ 

اِء. به أُْزِهفُ  : إِنَّي ألَتُْرُك الكالَم فَما قَْوُل َصْعَصعَةَ ِلُمعَاِويَةَ : االْستِْقَداُم ، ومنه اإِلْزهافُ وَ   ، ويُْرَوى بالرَّ

 : التَّْزيِيُن ، قال الُحَطْيئَةُ : اإِلْزَهافُ وَ 

َرتح  ا جـــــــَ اِم ومـــــــَ مـــــــَ ـــــــِّ ـــــــل ـــــــَ  يف ال ل ـــــــح يـ ـــــــَ َك ل تـــــــح ـــــــَ اقـ  َأشـــــــــــــــــــــَ

ا      تح مبـــــــــــَِ فـــــــــــَ ز تِ  أَزحهـــــــــــَ ـــــــــــَ ا وبـ نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ قـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ وحَم الـــــــــــح ـــــــــــَ  يـ

  
 ، فأَقام االْسَم ُمقَاَم الَمْصَدِر. اإِلْزَهافَ  : (2)أَراَد 

 الطَّْعنَةُ ، وأَْزَهقَتْهُ : أي َهَجمْت به َعلَى الَمْوِت. أَْزَهفَتْهُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :وَ 

ً  له بالسَّْيِف ، أَْزَهفَ  قال ابُن ُشَمْيٍل :وَ   له بالسَّْيِف. اْزَدَهفَ  وكذلك : (3) [إِليه]بُداَهتُه ، وَعَجلَتُه ، وَسْوقُه  ، وهو : إِْزَهافا

َحاحِ : يُقَال :وَ   الدَّابَّةُ ، أي : َصَرَعتْهُ ، َوأَْنَشَد : أَْزَهفَتْهُ  في الصَّ

 الط عحُن أَبحطَاهَلَا أَزحَهفَ َقدح و 
بِّيَِّة ، تَ  لُه.قلُت : البيُت ِلَميَّةَ بنِت ِضَراٍر الضَّ  ْرثِي أََخاها ، َوأَوَّ

 (4)ِخلحُت ُوُعواًل َأَشاَر  هِبَا و 
 ، أي : قَتَلَه. أَْزهفَه فَسََّره ابُن األَْعرابِّيِ ، فقَاَل :وَ 

 منه َشْيئاً : أي َما أََخَذ. اْزَدَهفَ  ماوَ  العََداَوةَ ، اْكتََسبََها. أَْزَهفَ وَ 

ّي عن أبي َسِعيٍد ،وَ  دَّةُ واألََذى ، قال : وَحِقيقَتُهُ اْستِطاَرةُ القَْلِب من َجَزعٍ أو ُحْزٍن ، قال الشاِعُر : ِدَهافُ االزْ  َحَكى ابُن بَّرِ  : الّشِ

ا  هــــــــــــَ لــــــــــــَ ــــــــــــ  يـ ىت  ختــــــــــــََ َريت حــــــــــــَ قــــــــــــح ــــــــــــَ نح نـ رحَلُع مــــــــــــِ ــــــــــــَ  تـ

َو      َوىل  وهـــــــــــــُ رَاِة تــــــــــــــَ وحَن الســـــــــــــــــــــــــــ  فُ جـــــــــــــَ زحَدهـــــــــــــِ  مـــــــــــــُ

  
 قالت اْمَرأَةٌ :وَ 

ا  ِن  ـــــــــــَُ َذيـــــــــــح ي  الـــــــــــلـــــــــــ  َرميـــــــــــحَ نح َأحـــــــــــَ   بـــــــــــِ رح مـــــــــــَ  هـــــــــــَ

وحَم      يـــــــــَ ي الــــــــح لــــــــِ قــــــــح عــــــــَ ي فـــــــــَ لــــــــِ قــــــــح يب وعــــــــَ لــــــــح فُ قـــــــــَ زحَدهــــــــَ  مــــــــُ

  
ا قَتََل بُْسُر بُن أَْرَطاةَ اْبنَْيَها من  :  وقيل ، عنهماهللارضي،  ُعبَْيِد هللا بِن العَبّاِس قلُت : البيُت ألُّمِ َحِكيٍم بنِت قَاِرِظ بِن خاِلٍد الِكنَانِيَِّة ، قالتْه لمَّ

 .الَمَدانِ  َعْبدِ  بنتُ  عائشةُ  هي

حاحِ : اْزُدِهفَ  يقال :وَ  ّمِ : أي ذُِهَب به ، وفي الّصِ  .ُمْزَدَهفٌ و ، ُمْزَهفٌ  ، أي : ذُِهَب به ، فهو اْزُدِهفَ و ُء ،الشَّيْ  أُْزِهفَ  ِبِه ، بالضَّ

 .(5)َخْيتُهُ َء : أَرْ الشَّيْ  أَْزَهْفتُ  قال أَبو عمٍرو :وَ 

ُدوُد. التََّزهُّفُ  قال غيُره :وَ   : أَْعَجلَهُ ، واْستََخفَّهُ. أَْزَهفَهُ وَ  : الصُّ

َزهُ ، ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوصاحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبَّاٍد : أي َزْهلَفَةً  ءَ الشَّيْ  َزْهلَفَ  : [زهلف]  كما في العُبَاِب ، والتَّْكِملَِة. نَفََّذهُ ، وَجوَّ

ُجُل وغيُرهما ، َزافَ  : [زيف] ً  البَِعيُر ، والرَّ ً و بالتَّْحِريِك ، ، َزيَفَانًاوَ  ، يَِزيُف َزْيفا ّمِ :  ُزيُوفا  ، َزائِفٌ  فهو تَبَْختََر في ِمْشيَتِِه ، إذا، بالضَّ

فَِة بالَمْصَدِر ، وقيل : َزْيفٌ و  أَْسَرَع في تََمايٍُل. ، األَِخيَرة علَى الّصِ
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ِرِه ، واْستََداَر َعلَْيَها ، عنَد الَحَمامِة : إذا اْلَحَمامُ  َزاف كذلك :و حاحِ ، َوالعُبَاِب ، واللَِّساِن ، هذا  َجرَّ الذُّنَابَى ، َوَدفََع ُمقَدََّمهُ بُِمَؤخَّ نَصُّ الّصِ

األَْذنَاَب ، وِإن جاَز إِيقَاُع الُمْفَرِد َمْوقَِع الَجْمعِ ، إلى آِخِر ما قال ، ُمْعتَِرضاً علَى الُمَصنِّف ، َمَحلُّ  فقَْوُل شيِخنَا : الصَّواُب ، أو الظَّاِهُر :

ٍل.  تَأَمُّ

يَفانِ  َشاِهدُ وَ  بيَن يََدي الَحَماِم الذََّكِر ، أي : تَْمِشي ُمِدلَّةً ، قَالَهُ  تَِزيفُ  ويُقَال : الَحَماَمةُ  «وثَبَاتِهِ  َزيَفَانِ  بَْعدَ »:  عنههللارضيّيٍ ، حديُث عل الزَّ

. َمْخَشِريُّ  الزَّ

 : إذا َرأَْيتََها كأَنََّها تَْستَِديُر. تَِزيفُ  الَمْرأَةُ في ِمْشيَتِها ، َزافَتِ وَ 

__________________ 
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : ذكر للقوم.1)
ما نصــه  (يريد بيت ا طيئة)قوله : أراد اإلزهاف اخل هكذا يف النســخ َوفيه ســقرت ا ففي اللســان بعد هذا البيت »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)
 الز ُهوف : اهللكة ا وأزهفه أهِلكه وأوقعه قا  املرار :وَ :

 قد كنت أهفهن الزهوفاوَ 
 وصدره يَف اللسان :« ـأراد اإِلزهاف اخل ا ه

 جدُت العواذَ  ينهينهو 
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( صدره يف الصحاح :4)

 خيٍر تكد ُس اِبلدارعاوَ 
 نسب البيت يف إحد  نسخ الصحاح للخنساء ا عن هامش الصحاح.وَ 

 ( األصر واللسان ويف التهذيب : َأجيته.5)
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 وقَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب يَِصُف الَحْرَب :

تح وَ  ا   زَافــــــــَ هــــــــَ امــــــــَ و أَمــــــــَ مــــــــُ ِر َتســــــــــــــــــــــح حــــــــح بــــــــَ وحِج الــــــــح مــــــــَ  كــــــــَ

ُ  وَ      الحـــــــــُ اٍ  وآَن الـــــــــتـــــــــ  لـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ تح عـــــــــَ امـــــــــَ (1)قـــــــــَ
 

  
ْيفُ  قيل : ِرَها ، كذا في اللَِّساِن ، ولم أَِجْدهُ في ِشْعِره  الزَّ  .(2)هنا : أن تَْدفَع ُمقَدََّمَها بُمَؤخَّ

ً  الدََّراِهُم ، َزافَتِ و ِهَما : ُزيُوفَةً وَ  ، ُزيُوفا ْرَهُم ، َزافَ  فيها ، وفي الُمْحَكِم : َصاَرْت َمْرُدوَدةً ِلِغّشٍ  ، بَضّمِ  ِدْرَهمٌ  َرُدَؤ ، يُقَال : : يَِزيفُ  الّدِ

 قَْوُل الشَّاِعِر : َزْيفٍ  َوَشاِهدُ  ، َزائِفٌ و ، َزْيفٌ 

عـــــــــاً  وا مـــــــــَ ـــــــــُ َزل ـــــــــَ اهـــــــــًا ِإَذا نـ ـــــــــَ ب وحَم َأشـــــــــــــــــــــــح قـــــــــَ ـــــــــح ر  ال ـــــــــَ  ت

وحِم وَ      قــــــــــَ فٌ يف الــــــــــح ُر  َزيــــــــــح ثــــــــــح فِ مــــــــــِ مِ  َزيــــــــــح  الــــــــــد رَاهــــــــــِ

  
ّي لشاعٍر :وَ   أَْنَشَد ابُن بَّرِ

َرَجا َزيحفاً اَل تـُعحِطِه   واَل نـَبَـهح
ِد : َزائِفٍ  َشاِهدُ وَ   قَْوُل الُمَزّرِ

ٍة وَ  امــــــــــــَ مــــــــــــَ ِ  عــــــــــــِ حــــــــــــح ريحَ ســــــــــــــــــــــــــَ ا َزو ُدوين غــــــــــــَ  مــــــــــــَ

ييف و وَ      ا َقســـــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ئـــــــــــٍ  مـــــــــــِ ُ  مـــــــــــِ فُ مخـــــــــــَح  زَائـــــــــــِ

  
ِة ، كما قَالَه ابُن ُدَرْيٍد : اأْلُْولَى َرِديئَةٌ أَو   .أَْزيَافٌ و بالَكْسرِ  ، ِزيَافٌ  ج : ِمن َكالِم العامَّ

ً  فاُلٌن الدََّراِهَم : َجعَلََها َزافَ و ً  عن اللِّْحيَانِّيِ ، ، ُزيُوفا  .َكَزيَّفََها تَْزيِيفا

ً  اْلَحاِئَط ، َزافَ و  ُكَراعٍ.عن  قَْفَزهُ ، : َزْيفا

ْيفُ و َر قَْوُل َعِدّيِ بِن َزْيٍد الِعبَاِدّيِ : الطَّنَُف الِذي يَِقي اْلَحائَِط ، اإِلْفِريُز ، وهو : الزَّ  َويُِحيُط بِه في أَْعلَى الدَّاِر ، وبه فُّسِ

رَا  ِديــــــــــــــــــٍد وَأعــــــــــــــــــح َد  حــــــــــــــــــَ وين لــــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــــُ  تـــــــــــــــــــَ

وٍر      ن  ِض ُقصـــــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــِ فـــــــــــــِ َزيـــــــــــــح ي  لـــــــــــــِ رَاقـــــــــــــِ (3)مـــــــــــــَ
 

  
ْيفُ ال يُقَال :و األَْوَساُط ، وقِيَل : الَجَوانُِب ، يُِريُد أَنَُّهم إذا َمَشْوا فيها فكأَنَّما يَْصعَُدوَن في َدَرجٍ  َواألَْعَراُض : الدََّرُج ِمن اْلَمَراقِي ، هنا : زَّ

ْجَن الذي كان ُحبَِس فيه.  وَمَراٍق ، وإِنََّما َعنَى الّسِ

ْيفُ  قيل :و َي بذلك ألَنَّ الَحَمامَ  اْلَواِحَدةُ بَِهاءٍ   ،في القُُصورِ  المشَرفُ  الزَّ  عليها ِمن ُشْرفٍَة إِلَى ُشْرفٍَة. يَِزيفُ  َوقيل : إِنَّما ُسّمِ

ائِفُ و يَّافُ و ، الزَّ  َشبَّهَ  أََسداً  يْذُكر ، عنههللارضيَكِرَب ِلتَبَْختُِرِه في ِمْشيَتِِه كالبَِعيِر ، َوالتَّْشِديُد للُمبَالَغَِة ، قال عمُرو بُن َمْعِدي : اأْلََسُد ، الزَّ

 : به نَْفَسهُ 

ــــــــــــــــفُ  زِي ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــفُ كــــــــــــــــمــــــــــــــــا   ي زِي ــــــــــــــــَ حح  ي ــــــــــــــــفــــــــــــــــَ  ال

ُدهُ      ِه َزبـــــــــــــــــــــــــَ ُؤونـــــــــــــــــــــــــِ وحَ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــَ  ُ  فـ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

يَّ   من النُّوِق : الُمْختَالَةُ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد قَْوَل َعْنتََرةَ : افَةُ الزَّ

َرٍة  وٍب َجســــــــــــــــــــــــح َر  َغضــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح نح ِذفـ اُع مــــــــــِ بــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ  يـ

ةٍ      فـــــــــــَ دِم  َزاي  كـــــــــــح مـــــــــــُ ـــــــــــح يـــــــــــِ  ال نـــــــــــِ فـــــــــــَ ـــــــــــح ِر ال ثـــــــــــح (4)مـــــــــــِ
 

  
 البِنَاُء ، وغيُره : َطاَل ، واْرتَفََع. َزافَ وَ 

ْيفُ  يُْجَمعُ وَ  يُوفِ  ِمن الدََّراِهم علَى : الزَّ  ِء القَْيِس :، ومنه قَْوُل اْمِرى الزُّ

ُه  د  َا َتشــــــــــــــــــــــــُ رحِو حــــــــــِ مــــــــــَ يــــــــــَر الــــــــــح لــــــــــِ َبن  صــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــَ

يــــــــُر      لــــــــِ وفٍ صــــــــــــــــــــــَ ــــــــُ رَا  زُي قــــــــَ ــــــــح بـ عــــــــَ َن بــــــــِ دح قــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــح نـ ــــــــُ (5)يـ
 

  
اِئفُ  يُْجَمعُ وَ   ، ومنه قَْوُل ُهْدبَةَ بِن الَخْشَرِم : الُزيِّفِ  ، على الزَّ
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مح  َبهنـــــــــــ ُ ا كـــــــــــَ ـــــــــــهـــــــــــَ ي اِن فـــــــــــِ ـــــــــــَ ي ـــــــــــح تـ فـــــــــــِ ـــــــــــح َر  َوَرَ  ال ـــــــــــَ  تـ

اٌت و      يـــــــــــــــَ ا زَاكـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ُم مـــــــــــــــِ فٌ َدرَاهـــــــــــــــِ (6)زُيـــــــــــــــ 
 

  
ْرهمِ فاُلنًا : بَْهَرَجهُ ، وقيل : َصغََّر به ، وَحقََّره ، وهو َمَجاٌز ، َمأُْخوذٌ ِمن ا َزيَّفَ وَ  ائِفِ  لّدِ ِدي الزَّ  ُء.، وهو الرَّ

ائجِ ِمنوَ  اِئفِ  قيل : أَْصُل التَّْزيِيِف ، تَميِيُز الرَّ ّدِ واإِلْبَطاِل ، كما في الِمْصباحِ والِعنَايِة. الزَّ  ، ثم اْستُْعِمَل في الرَّ

__________________ 
 ويرو  : 153/  1( ديوان اهلذليا 1)
 مـــــــــــاجـــــــــــت كـــــــــــمـــــــــــوج الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــر أرخـــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــدولـــــــــــه وَ 

 قــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٍ وَ     

  

 .157/  1وشرح أشعار اهلذليا  153/  1( كذا والبيت موجود يف شعره ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان والتهذيب برواية : لد  قصور.3)
لكنه أشـــبض الفتحة لضـــرورة الوزن فتولدت « ينبض»يقصـــد به « ينباع»وقوله  128واملثبت عن شـــرح املعلقات العشـــر ص « املكرم»( ابألصـــر 4)

 من االشباع ألف.
 .«تشده»بد  « تطريه»أي تفرقه ا ويف معجم البلدان : « تشذه»( الديوان وفيه 5)
 ( ويرو  :6)

 إذا ور  الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــــــــــاروا كـــــــــــــــــبهنـــــــــــــــــم 

فٌ       دراهـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــزات وزيـــــــــــــــــــــّ
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 املهملة فصل السني
 مع الفاءِ 

ً  نَقَلَهُ ابُن ِسيَده ، َمنََع ، ، ِمثْل َسأَفَتْ و نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، عن أَبي َزْيٍد : يَُدهُ ، َكفَِرَح ، َسئِفَتْ  : [سأف] ُك ، بالفَتْحِ ، ، َسأْفا وفيه لَفٌّ  ويَُحرَّ

حاحِ ، وهو قَْوُل ابِن األَْعَرابِي ،ِمثْل َسِعفَْت ، كما  تََشقَّقَْت ، وتََشعََّث َما َحْوَل اأْلَْظفَاِر ، ونَْشٌر غيُر ُمَرتٍَّب :  ، أو هي َسئِفَةٌ  وهي في الّصِ

يِت. تََشقُُّق اأْلَْظفَاِر نَْفِسَها ، كذا في النَُّسخِ ، َوالصَّواُب : أَو هو ّكِ  قَالَهذ ابُن الّسِ

 َشفَتُهُ : تَقَشََّرْت. َسئِفَتْ و

اللِّْيِف ، وهو ما كان ُمْلتَِزقًا بأُُصوِل السَّعَِف ، ِمْن ِخاَلِل اللِّيِف ،  ِسيفُ  َوقال اللَّْيُث : ، َكاْنَسأَفَ  تََشعََّث ، واْنقََشَر ، إذا ِليُف النَّْخِل : َسئِفَ و

 ْمَزتُهُ.ِمْن جوانِب السَّعَِف فيصيُر كأَنَّه ِليٌف وليس به ، ولُيِّنَْت هَ  يُْسأَفُ  وهو أَْرَدُؤهُ ، وأَْخَشنُهُ ألَنّهُ 

 كما َسيَأْتِي قِريباً. وهو لُغَةٌ في : السَُّواِف ، بِاْلَواِو ، كغَُراٍب ، ، السَُّؤافُ  َمالُهُ ، َكَكُرَم : َوقََع فيه َسُؤفَ و

َكةً : َسعَُف النَّْخلِ  السَّأَفُ و  عن ابن َعبَّاٍد. ، ُمَحرَّ

 َشعَُر الذَّنَِب ، واْلُهْلُب. قال أَبو ُعبَْيَدةَ : هوو

ْمِل : ج السَّائِفَةُ  قال أَيضاً :و  .َسوائِفُ  : َما اْستََرقَّ ِمن أََسافِِل الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ّمِ : أي فَِزْعُت ، هكذا جاَء في حديِث الَمْبعَِث  ُسئِْفتُ  َوايَاِت. (1)منه ، بالضَّ  في بْعِض الّرِ

َجافُ  كذلكو نَقَلَُهَما الَجْوَهِريُّ ، ويُْكَسُر ، بالفَتْحِ ، ، السَّْجفُ  : [سجف] تُْر ، ج : : َسْجفٍ  نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، َوليس بَجْمعِ  َكِكتَاِب ، ، الّسِ  الّسِ

َجافِ  َوَجْمعُ  ، أَْسَجافٌ و ، ُسُجوفٌ  تَْراِن  السَّْجفُ  أَو اِشي الثَّْوِب.، كُكتٍُب ، هذا هو األَْصُل ، ثم اْستُِعيَر ِلَما يَُركَُّب علَى َحوَ  ُسُجفٌ  : الّسِ : الّسِ

 قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. اْلَمْقُرونَان بَْينَُهَما فُْرَجةٌ ،

ُن ُدَرْيٍد ، قال اللَّْيُث : أَيضاً ، قَالَهُ اب ِسَجافٌ و قالَهُ اللَّْيُث ، ، َسْجفٌ  منهما فَُكلُّ ِشقٍّ  َمْشقُوٍق بَْينَهما ، أَو ُكلُّ بَاٍب ُستَِر بِِستَْرْيِن َمْقُرونَْيِن ،

ى َخْلُف البابِ  َسْجفَا وكذلك ً  الِخبَاِء ، ويَُسمَّ  ، قال النَّابِغَةُ الذُّْبيَانِيُّ : َسْجفا

ُه  ِبســــــــــــــــــــــــُ ّ  كــــــــــان حيــــــــــَح يــــــــــَر أَتــــــــــَ بــــــــــِ تح ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــ   خــــــــــَ

ُه ِإىَل وَ      تــــــــح عــــــــَ ِ َرفـــــــــ  اح فــــــــَ جــــــــح ِد  الســــــــــــــــــــــ  الــــــــن ضــــــــــــــــــــــَ (2)فــــــــَ
 

  
ِم البَْيِت.قال الَجْوَهِريُّ : ُهَما  تِْر ، يُكونَاِن في ُمقَدَّ  ِمْصَراَعا الّسِ

تَْر : أَْرَسلَهُ ، أَْسَجفَ و  َوأَْسبَلَهُ. الّسِ

 أي أَْظلََم ، وهو َمجاٌز. أَْسَدَف : ِمثْل : اللَّْيُل ، أَْسَجفَ و

َكةً ، ِدقَّةُ اْلَخْصِر ، َوَخَماَصةُ اْلبَ  السََّجفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  .َسَجفٌ  ، وفي بَْطِنهِ  َسَجفٌ  يُقَال : في َخْصِرهِ  ْطِن ،، ُمَحرَّ

ّمِ : َساَعةٌ ِمن اللَّْيِل ، السُّْجفَةُ  ِمن الَمَجاِز :و  كالسُّْدفَِة. ، بِالضَّ

فَهُ و ، أَْسَجفَهُ و اْلبَْيتَ  َسَجفَ و ً  ، َسجَّ  وَستََرهُ. ، السَِّجفَ  أَْرَسَل َعلَيه : تَْسِجيفا

فٌ  : بَْيتٌ  قال األَْصَمِعيُّ وَ   : على بَابِِه َسْجفاِن. ُمَسجَّ

تْر ، ومنه قول الفََرْزَدِق : السَّْجفَْينِ  : إِْرَخاءُ  التَّْسِجيفُ  في التَّْهِذيِب :وَ   ، وفي الُمْحَكِم : إِْرَخاُء الّسِ

حــــَ   َن اِبلضــــــــــــــــــ  و فــــح وُد طــــَ اُت الســــــــــــــــــ  ُبضـــــــــــــــــــــَ ــــح نـ قــــُ ــــح  ِإَذا ال

اُ       جـــــــــَ ن  ا ـــــــــِح هـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ َن عـــــــــَ دح فُ َرقـــــــــَ جـــــــــ  ُمســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــح  ال

  
 نَعََت الِحَجاَل بنَْعِت الُمَذكَِّر الُمْفَرِد ، علَى تَْذِكيِر اللَّْفِظ.
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ْجفِ  َحنَتَُف بنُ و ْجفِ  ، بِاْلَكْسِر : تَابِِعيٌّ ، وُحنَْيُف بنُ  الّسِ هكذا هو في النَُّسخِ ، األُولَى : َحْنتٌَف ، كَجْعفٍَر ، والثانية : ُحنَْيٌف ،  : َشاِعٌر ، الّسِ

ْجفُ و كُزبَْيٍر ، بالنُّوِن ، وهو تَْصِحيٌف ، َصَوابُه : ُحتَْيٌف ، بالتَّاِء الفَْوقِيَِّة في الثَّانِي ، ِث ، والُد الشاِعر لَقٌَب ، واْسُمه ُعَمر بُن عبد الحارِ  الّسِ
بِّيُّ ، (3)  الضَّ

__________________ 
 ( ونصه يف النهاية : يف حديث املبعث : فإذا امللك الذي جاءين حبراء فسِئفت منه.1)
 .4( ديوانه صنعة ابن السكيت ص 2)
 .107( انظر املؤتلف ل مدي ص 3)
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ُه الر بِيُض ا عَل  ما تقد م  َتُف بنُ وا ُتَـيحُف ابُنه ا الح اَغاين ا فَقاَ  : ا َنـح ِتالُف ا وأَما الصـــّ جحفِ  االخح َرُجاَلِن : َلِبِعييف  الســـِّ
ُث فيه ا فرَاِجعحُه.  َوَشاِعٌر ا وقد تقّدم الَبحح

 ، كما يأْتِي للُمَصنِِّف أَيضاً ، وهو قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد. (1)الصَّواُب بالَخاِء الُمْعَجَمِة  بِاْلفَتْحِ : ع ، ، السَّْجفُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َجافَةُ  تُْر ، والِحَجاُب ، ومنه الّسِ ْهتِ »:  عنهماهللارضيقَْوُل أُّمِ َسلََمةَ ، ِلعَائَِشة ، كِكتَابٍَة : الّسِ ِت َوْجَههُ َهتَْكِت ِستَْرهُ ، وأََخذْ  أي : «ِسَجافَتَهُ  َوجَّ

 والمعنَى واحٌد.« ِسَدافَتَهُ »، ويُْرَوى : 

 : أي أَْستَاَرهُ ، وهو َمَجاٌز. ُسُجوفَهُ  أَْرَخى اللَّْيلُ وَ 

ةَ : ُسَجْيفَةُ وَ   ، كُجَهْينَةَ : اْسُم اْمَرأَةٍ ِمن ُجَهْينَة ، وقد ُوِلَدْت في قَُرْيٍش ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ

اُ   بـــــــــــــَ ةَ حـــــــــــــِ فـــــــــــــَ يــــــــــــــح جـــــــــــــَ تح  ســـــــــــــــــــــــــــُ   رَِ َ  أَمحســـــــــــــــــــــــــــَ

ا َ      ُددًا َأوح رِمــــــــــــــــَ يــــــــــــــــًا هلــــــــــــــــا جــــــــــــــــُ قــــــــــــــــح  َفســــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  تقول : ٌء ،، َكاْلَمْنعِ : َكْشُطَك الشَّعََر َعن اْلِجْلِد ، حتى ال يَْبقَى منه َشيْ  السَّْحفُ  : [سحف]  ، قَالَهُ اللَّْيُث. َسَحْفتُهُ َسْحفا

ا يَُرى ِمن َشْحَمٍة َعِريَضٍة ُمْلَزقٍَة بِاْلِجْلدِ  ونَصُّ العَْيِن : التي : َطَراِئُق الشَّْحِم الذي السََّحائِفُ و ،  (2) بَْيَن َطَراِئِق الطَّفاِطِف ، ونَْحُو ذلك ، ممَّ

للُمَصنِِّف في آِخِر  السَّْحفَةِ  منها الشَّّط ، وسيأْتِي معنَى السَّْحفَةِ   َمَكانَ إاّل ذََواُت الُخّفِ ، فإِنَّ  َسْحفَةُ  ، قَالَهُ اللَّْيُث ، وكلُّ َدابٍَّة لَها َسِحيفَةٌ  واحُدها

 : في الُخّفِ ، فقَالَ  السَّْحفَةَ  قال ابُن ِسيَده : وقد َجعََل بعُضُهمْ و له إِالَّ اْلبِعيُر ، َسْحفَةَ  ٌء الالتَّْرِكيِب ، َوقال ابُن َخالََوْيه : ليس في الدََّواّبِ َشيْ 

 .السََّحائِفِ  ، أو السَّْحفَة أي : َكثِيَرتَُها ، َسُحوفٌ  ونَاقَةٌ  ، َسْحفَةٍ  : ذُو َسُحوفٌ  َجَملٌ 

يِت :و ّكِ ِميِر إِلَى النَّاقِة ؛ ألَنَّه لم  أي : الشَّْحَم عن َظْهِرَها ، َسَحفَ  قال ابُن الّسِ يَتَقَدَّْم ِذْكُر الشَّاةِ ، الشَّاةِ ، وِسيَاُق الُمَصنِِّف يَْقتَِضي َعْوَد الضَّ

ً  َكَمنََع ، والصَّواُب ما َذَكْرنَا ، حاحِ : ثم َشَواهُ  قََشَرَها ، : َسْحفا يت : قََشَرهُ من َكثَْرته ، ثم َشواَها ، وفي الّصِ ّكِ كذا في النَُّسخِ ، ونَصُّ اْبِن الّسِ

ِحيُح أنَّ َضِميَر َشَواَها إِلَى الشَّاةِ ، وَضِمي  .(3)َر قََشَرهُ إلى الشَّْحِم ، والصَّ

ً  ، يَْسَحفُهُ  َء ،الشَّيْ  َسَحفَ و  عن أَبي نصٍر. أَْحَرقَهُ ، : َسْحفا

بِلُ  يُقَال :و  وهو َمَجاٌز عن َكْشِط الشَّعَِر من أُصوِل اْلِجْلد. أََكلَْت َما َشاَءْت ، : أي َسَحفَتْ  اإْلِ

يُح السََّحاَب : َسَحفَتو ّجاجِ. ، َكأَْسَحفَتْهُ  قَالَهُ اللَّْيُث ، َذَهبَْت بِهِ و إذا َكَشَطتْهُ ، الّرِ  عن الزَّ

ً  َرأَْسهُ ، َسَحفَ و ّي : َحلَقَهُ ، : َسْحفا  فاْستَأَْصَل َشعََرهُ ، َوكذلك َجلََطهُ ، وَسلَتَهُ ، وَسَحتَهُ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

د هــــــــح ُت جــــــــَ مــــــــح بَقحســــــــــــــــــــــَ ىًن فــــــــَ نح مــــــــِ ازِِ  مــــــــِ نــــــــَ مــــــــَ  ًا اِبلــــــــح

ا وَ      تح مــــــــَ فــــــــَ حــــــــِ رُ  ســـــــــــــــــــــُ مـــــــح قـــــــَ ادمُي والــــــــح قــــــــَ مــــــــَ  فــــــــيــــــــه الــــــــح

  
ْعُر لُزَهْيِر بِن أَبِي ُسلََمى.  أي : ُحِلقَْت ، قلُت : الّشِ

النَّْخلَةَ حتى تَرْكتَُها َحْوقَا : وذلك أَنَّه  َسَحْفتُ  آلَخَر :قال : وآنَْسُت ُغلَيِّماً يَقُوُل  أَْحَرقََها ، إذا النَّْخلَةَ ، وَغْيَرَها : َسَحفَ  قال أَبو نَْصٍر :و

 كانْت عليها الكَراِنيُف ، فأَْشعََل فيها النَّاَر ، فأَْحَرقَها َعْجزاً من تَْجِريدها.

لٌّ ، َسَحفَ  َرأَْسهُ : َحلَقَهُ ، وسياُق الُمَصنِِّف يْقتَِضي أَن يكوَن من َسَحفَ  أي : من قَْولهم ، منه ،و ،  ُسَحْفنِيَةٌ  َرُجلٌ  النَّْخلَةَ : أَْحَرقَها ، وفيه تَأَمُّ

أْس ، ّي ، والنُّوُن َزائَدةٌ. َكبُلَْهنِيٍَة : لْلَمْحلُوق الرَّ  نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

 عن ابِن ُدَرْيٍد. من النُّوِق : الطَِّويلَةُ اأْلَْخاَلِف ، السَُّحوفُ و

يِّ  أَيضاً : السَُّحوفُ و قال :  من النُّوِق. قَةُ اأْلََحاليلِ الضَّ

ْت فََراِسنََها علَى اأْلَْرِض ، قيل : هيو قال : التي تَْزَحُف بِِفْرِسنَِها إذا  قلُت : أْي من اإِلْعيَاِء ، فهي لُغَةٌ في َزُحوٍف : التي إذا َمَشْت َجرَّ

 َمَشْت.
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قِيقَةُ ُصوِف اْلبَْطِن ، السَُّحوفُ و يتِ َونَ  من اْلغَنَِم : الرَّ ّكِ الشَّْحَم عن َظْهِر الشَّاةِ ، إلى  َسَحفَ  بَْعَد ذكِره قوله :ـ  قََل الَجْوَهِريُّ ، عن ابِن الّسِ

ه : وإذا بلَغ ِسَمنُ ـ  آخِره  ما نَصُّ

__________________ 
 ( ومثله يف معجم البلدان وضبرت بضمتا.1)
 .«ابجلِلحدة»( ومثله يف اللسان ا ويف التهذيب : 2)
 ( الذي يف اللسان : وسحفت الشحم عن  هر الشاة سحفاً وذلك إذا قشرته من كثرته ا مث شويته.3)
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 .َسُحوفٌ  ا واَنَقةٌ  َسُحوفٌ  الش اة هذا اَ د  قير : َشاةٌ 
واُب أَنَّهُ سقَط من هنا قَْولُه : وكَسِفينٍَة : واْلَمْطَرةُ  قوله :وَ  ْت  الَمْطَرةُ  إلى آخِره ، هكذا في سائِر النَُّسخِ الَمْوُجودة ، والصَّ التي تَْجُرُف َما َمرَّ

حاح َوالعُبَاِب ، واللَِّساِن ، وَسائِر األُُصوِل ، وتَْجُرُف : أي تَْقشُر ، َوقال األَْصمَ  بِه ، بالفاِء : الَمْطَرةُ  السَّحيفَةُ  ِعيُّ :كما هو نَصُّ الّصِ

،  السََّحائف ٍء ، والسَّحيقَةُ ، باْلقَاِف : الَمْطَرةُ العَِظيَمةُ القَْطِر ، الشَِّديَدةُ الَوْقعِ ، القَِليلةُ العَْرِض وَجْمعَُهما :الَحِديَدةُ ، التي تجُرُف كلَّ َشيْ 

ّي ،  لِجَراِن العَْوِد ، يَصُف َمَطًرا : والسََّحائُِق ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

اَن وَ  مـــــــَ َريح عـــــــُ ُه عـــــــلـــــــَ  َقصـــــــــــــــــــــح نـــــــح ةٌ مـــــــِ يـــــــفـــــــَ حـــــــِ  ســـــــــــــــــــــَ

ضُ وَ      ِا َواســــــــــــــــــــــــــِ انــــــــــــِ ثــــــــــــَ اُخ الــــــــــــعــــــــــــَ رتِّ َنضــــــــــــــــــــــــــ   اِبخلــــــــــــَح

  
َحى ،و َحى» هكذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب أَن يُقَال : ِمَن الرَّ َحى ،« وباَل هاٍء ِمن الرَّ َحى ، قال ابُن  يفَ سحِ وَ  يُقال : َسِمْعُت َحِفيَف الرَّ الرَّ

يِت : هو ّكِ ّي : وشاهدُ  َصْوتَُها إذا َطَحنَْت ، الّسِ . قال ابُن بَّرِ اَغانِيُّ ْوِت قَْوُل الشَّاِعِر : السَِّحيفِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، والصَّ  للصَّ

َبن   وٍب كــــــــــَ عصــــــــــــــــــــــــُ وحين مبــــــــــَِ لــــــــــَ هُ عــــــــــَ يــــــــــفــــــــــَ حــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــفُ      حــــــــــِ رُهح  ســــــــــــــــــــــــَ ايــــــــــِ طــــــــــَ امــــــــــًا تــــــــــُ يٍّ محــــــــــََ امــــــــــِ طــــــــــَ  قــــــــــَ

  
 كما في العُبَاِب. َصْوُت الشَّْخِب ، : السَِّحيفُ و

. كغَُراٍب السُّلُّ ، ، السَُّحافُ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 هللا تَعَالَى. َسَحفَهُ  َوقد َمْسلُوٌل ، أي : َمْسُحوفٌ  وهو قال :

ّمِ : أُْسُحوفُ  نَاقَةٌ و األََحاِليِل ، قال : فقَاَل الَخِليُل : هذا  ألُْسُحوفُ  أَبو أَْسلََم ، وَمرَّ بنَاقٍَة فقَاَل : هي وهللاقال ابُن ُشَمْيٍل : قال  اأْلََحاِليِل ، بِالضَّ

َكثيرةُ اللَّبَِن  ِزيَرةٌ ، أي :غَ  أَو هكذا فَسَُّره أَبُو أَْسلََم ، َواِسعَتَُها ، بَكْسِر فُسُكوٍن فَفَتْحٍ : َكإِْدَرْونٍ  األََحاِليِل ، إِْسَحْوفُ  َرَواهُ ِسيبََوْيه :و َغِريٌب ،

 ، قَالَهُ أَبو مالٍك ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيَّ : َسِحيفُها َوهي ، َسْحفَةٌ  ، يُْسَمُع ِلَصْوِت َشْخبَِها

ُت  بـــــــح فَ َحســــــــــــــــــِ حــــح ا و  ســــــــــــــــــَ هـــــــَ بــــِ خــــح هح شــــــــــــــــــُ فـــــــَ حــــح  ســــــــــــــــــَ

هح      فــــــــــــَ ئــــــــــــًا بــــــــــــَنشــــــــــــــــــــــــــح افــــــــــــِ عــــــــــــَ  طــــــــــــَ عــــــــــــَ  وأَفـــــــــــــح  أَفـــــــــــــح

  
ةِ.النَّْشفَةُ : الِحَجاَرةُ   الُمْحَرقَةُ ِمن ِحَجاَرةِ الَحرَّ

ّمِ : نَْبتٌ  اأْلَْسُحفَانُ و أَو أَْقَصَر ِمن قُُرونِه ،  له قُُروٌن َكاللُّوبِيَاءِ و يَْمتَدُّ ِحبَاالً على َوْجِه األَْرِض ، له َوَرٌق كَوَرِق الَحْنَظِل إِالَّ أَنَّهُ أََرقُّ ، ، بالضَّ

ٌر أَْخَضُر   نَقَلَهُ أَبو َحنِيفَةَ. به ِمن النََّسا ،يُتََداَوى  ٌء ، ولكنْ َشيْ  اأْلَْسُحفَانَ  ال يُْؤَكُل ، وال يَْرَعى ، (1)فيها َحبٌّ ُمَدوَّ

يَْحفُ  هو قال غيُره :و هكذا َضبََطه الَخِليُل ، ، كَصْيقَلٍ  السَّْيَحفُ و بالَكْسِر  ِحْنفٍس ، هو ِمثْل قيل :و بَكْسٍر فَفَتْحٍ فُسكوٍن ، ِدَرْفٍس ، ، مثل الّسِ

يِن ، َولو قال : َكِزْبِرجٍ  ، ِمثاُل ِحيَْفٍس ، وَسبََق ِللُمَصنِِّف  ِسيَْحفٌ  قالوا :وَ  ألَصاَب الِمَحزَّ ، والذي في العُبَاِب :، كما سبَق له هكذا في الّسِ

ْبِط واحٌد ، وما ذَكره الُمَصنِّفُ  يٌف ِحْنِفس ، تَْصحِ  ِمن قَْوِله : َضْبُط ِحيَْفٍس ، وَسبََق للُمَصنِِّف َضْبُط َحيَْفٍس ، كِهَزْبٍر ، فهو َوِدَرْفٌس في الضَّ

ْل ذلك ، وبين  ، وأَْنَشَد : السَّيَاِحفُ  َجْمعُه :وَ  قَالَهُ الخليُل ، قال : النَّْصُل اْلعَِريُض ، وِحيَْفٍس َجناُس اْشتِقَاٍق : ِسيَْحفٍ  عنه ، فَتَأَمَّ

فَ  احــــــــِ ــــــــَ ي ا  ســــــــــــــــــــــَ هــــــــَ عــــــــَ فــــــــح ــــــــَ ُر نـ رحاَيِن أَيحمــــــــُ  يف الشــــــــــــــــــــــِّ

نح      ا مـــــــــــَ هـــــــــــَ د  ايب وَأوِد حـــــــــــَ حـــــــــــَ اصـــــــــــــــــــــــــِ ر مـــــــــــَ عـــــــــــَ  تــــــــــــَ

  
َهاِم ، قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وقاَل الشَّنْفَرى : أَو الطَِّويلُ   النَّْصِل ِمن الّسِ

وَن  ــــــــُ اَلث ــــــــَ ــــــــهــــــــا ث ٌة فــــــــي ا َوفحضــــــــــــــــــــــَ فــــــــاً هلــــــــََ حــــــــَ ــــــــح ي  ســــــــــــــــــــــَ

ر ِت      عــــــــــَ ِديِّ اقحشــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ تح أُوىَل الــــــــــح (2)ِإَذا آَنســــــــــــــــــــــــَ
 

  
ُجُل الطَِّويُل ، كذلكو َهاِم ، والنِّصاِل : الطَِّويُل ، أَو العَِريُض لََكاَن أَْخَصَر. السَّْيَحفُ وَ  لو قال :قَالَهُ ابُن ُدرْيٍد أَيضا ، و الرَّ  ِمن الَرَجاِل ، والّسِ

يَرافيُّ ، قال : لَِسٌن ، أي اللَِّساِن : َسيَْحفيُّ  َرُجلٌ و  .َهاَكَسْيَحفَاِنيِّ  َطِويلَُها ، أي اللِّْحيَِة : َسْيَحفيُّ و نَقَلَهُ أَبو َسِعيٍد الّسِ

بَكْسِرِهَما : أي  ِسَحافٌ و ِلَحاٌم ، ِصَحاف فيها قال أَْعَرابِيٌّ : أَتَْونَا بِ و قال ابُن األَْعَرابِّيِ : . تَْجَحُف ما في اْلبِئِْر ِمن اْلَماِء ،َسُحوفٌ  وَدْلوٌ  قال

 ، ولَْحٌم. َسْحفٌ  َواِحُدَها : ُشُحوٌم ،و لُُحوٌم ،

__________________ 
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 ( األصر والتكملة ا ويف اللسان : أمحر.1)
 قوله اقشعرت : أي هتيبت للقتا .وَ  وفسر السيحف ابلسهم العري  النصر. 23بيت رقم  20( املفضلية 2)
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 عن ابِن َعبَّاٍد. َكِمْكنََسٍة : التي يُْقَشُر بها اللَّْحُم ، ، الِمْسَحفَةُ و

الَحيَِّة ، فِحينَئٍذ ال يَْحتَاُج إلى  َمْسَحفُ  : (1)َوهو الَمْزَحُف وفي بعِض النَُّسخِ : وكَمْقعٍَد  اْلَحيَِّة ، بِاْلفَتْحِ : أَثَُرَها في اأْلَْرِض ، َمْسَحفُ و قال :

 قَْوِلِه : بِالفَتْحِ.

ُروا ذُيُولَهم ، وَعظَُّموا اللُّقََم  َسْحفَاتِ و قَْوٌم قد أَْحفَْوا َشَواِربَهم ،هُؤالِء » َوحَكى : : َجانِبَا اْلعَْنفَقَِة ، السَّْحفَتَانِ  قال أبو سعيٍد :و َعنَافِِقِهم ، َوَشمَّ

 .«ِعْنَد إِْخَوانِهم

ةً ، وقيل : هي التي : الشَّْحَمةُ  السَّْحفَةُ و يِت ، الُمْلتَِزقَةُ بالِجْلِد فِيما بيَن الَكتِفَْيِن إلى الَوِرَكيْ  علَى الظَّْهرِ  َعامَّ ّكِ ِن ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

َمِن.  وقيل : هي التي علَى الَجْنبَْين َوالظَّْهِر ، وال يكوُن ذلك إِالَّ ِمن الّسِ

ُجُل : إذا أَْسَحفَ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  ، وهي الشَّْحَمةُ. السَّْحفَةَ  أي : بَاَعَها الرَّ

 ه :* ومّما يُْستَْدَرُك َعلَي

ّي. ُسَحفَةٌ  َرُجلٌ  أِْس ، نَقَلَهُ ابُن بَّرِ  ، كُهَمَزةٍ : َمْحلُوُق الرَّ

ةً  السَُّحْفنِيَةُ و قال : ةً اْسٌم ، وَمرَّ أِْس ، وقد َذَكَره الُمَصنُِّف ، قال : فهو َمرَّ  ِصفَةٌ. ، كبُلَْهنِيٍَة : ما ُحِلقَْت ، وهو أَيضاً َمْحلُوُق الرَّ

يََرافّيِ ، قال : وأَُظنَُّها السُّلَْحِفيَةَ ، والنُّوُن في ُكّلِ ذلك زائَِدةٌ.أَ  السَُّحْفنِيَةُ وَ   يضاً : َدابَّةٌ ، عن الّسِ

ً  ، يَْسَحفهُ  َء ،الشَّيْ  َسَحفَ وَ   : قََشَرهُ. َسْحفا

 : ما قََشْرتَهُ ِمن الشَّْحِم ِمن َظْهِر الشَّاةِ. السََّحيفَةُ وَ 

 كأَنَّهُ علَى السَّْلِب.وَ  ي ذَهب َشْحُمَها ، قال ابُن سيَده :: النَّاقَةُ الت السَُّحوفُ وَ 

 .َسْحفَتَانِ  أو َسْحفَةٌ  : لها أُْسُحوفٌ و ، َسُحوفٌ  َشاةٌ وَ 

 .(2)، بالفَتْحِ : َرقِيقَةُ الَكإِل ، وذَكَره الُمَصنِّف في التي بَْعَدَها ، وَضبََطَها كُمْحِسنٍَة  َمْسَحفَةٌ  أَْرضٌ وَ 

ّمِ ، ، السُّْخفُ و عن أَبي َعْمٍرو. ِرقَّةُ اْلعَيِش ، بالفَتْحِ : ، السَّْخفُ  : [سخف]  عن غيِره. واْلفَتْحِ ، عنه أيضاً ، بِالضَّ

 اَن إذا جاع.َوقيل : هي الِخفَّةُ التي تَْعتَِري اإِلْنسَ  َسَحابٍَة : ِرقَّةُ العَْقِل ، وَغْيِرِه ، ِمثْلُ  السَّخافَةُ و َكقُْرَصٍة ، ، السُّْخفَةُ و

ُجُل ، َسُخفَ  قدوَ   : َضْعُف العَْقِل ، وقيل : نُْقَصانُه. السُّْخفَةُ  َويقال : ، َسِخيفٌ  ، فهو َسَخافَةً  َكَكُرَم ، الرَّ

رَ  َسْخفَةٌ  به يُقال : ويَُضمُّ : ِرقَّتُهُ وُهَزالُهُ  بالفَتْحِ ، اْلُجوعِ ، َسْخفَةُ و  ، عنههللارضيأبي َذّرٍ الِغفَاِرّيِ ،  (3) [إِسالمِ ]حديُث  ِمن ُجوعٍ ، وبه فُّسِ

َرْت ُعَكُن تََكسَّ  حتى فَسِمْنتُ  ، َزْمَزمَ  ماءُ  إِالَّ  َطعَامٌ  بها ِلي وَما ، ولَْيلَةٍ  يَْومٍ  بين ِمن ثاَلثِينَ  بها فلَبِثْتُ  ، َوأَْستَاِرَها الَكْعبَةِ  بينَ  َدَخْلتُ »:  قال أَنَّه

 .«ُجوعٍ  َسْخفَةَ  بَْطنِي ، وما َوَجْدُت على َكبِِدي

 .السَّخافَةِ  َوقيل : َرقِيُق النَّْسجِ ، بَيَّنُ  : قَِليُل اْلغَْزِل ، َسِخيفٌ  ثَْوبٌ و

 قال الُمِغيَرةُ بُن َحْبنَاَء يَْهُجو أَخاهُ َصْخًرا : نَِزٌق َخِفيٌف ، العَْقِل : َسِخيفُ  َرُجلٌ و

ٍ  وَ  دح ُب أُم  صـــــــــــــــــــــــــــِ نحســـــــــــــــــــــــــــَ َا تـــــــــــــــُ َك حــــــــــــــِ  أُمــــــــــــــ 

ٌض وَ      بــــــــــِ ا طــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــَ نـ ــــــــــح يــــــــــفُ لــــــــــكــــــــــن  ابـ خــــــــــِ  (4) ســــــــــــــــــــــــَ
  

ّمِ  السُّْخف ، وال يَكاُدوَن يَْستَْعِملُون َسُخفَ  ُكلُّ ما َرقَّ فقد أَو ةً  العَْقلِ  ِرقَّةِ  في ، إِالَّ  (5)بالضَّ كالسََّحاِب ،  ٍء ،في ُكّلِ َشيْ  السََّخافَةو َخاصَّ

قاِء ، والعُْشِب ، والثَّْوِب ، وغيِرَها ،  .السَِّخيفِ  أِخَذ ِمن الثَّْوبِ  قَِليلَةُ اْلَكإِل ، (6) ، َكُمْحِسنَةٍ  ُمْسِخفَةٌ  أَْرضٌ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و والّسِ

 َحاَمقَهُ. : ِمثْل َساَخفَهُ ُمساَخفَةً و
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فَه الُمَصنُِّف ، فذَكره في الجيِم أَيضا  : ع ، السَّْخفُ و  .(7)عن ابِن ُدَرْيٍد ، وقد َصحَّ

قاُء ، كَكُرَم ، َسُخفَ و ً  الّسِ ّمِ : ُسخفا  وتَغَيَّرَ  َوَهى إَِذا ، بالضَّ

__________________ 
 ( نبه عليها هبامش القاموس عل  أهنا يف نسخة أخر  منه.1)
 الكإِل.( انظر مادة سخف ا وفيها : قليلة 2)
 ( زايدة عن النهاية واللسان.3)
 ( األساس برواية : حا تذكر.4)
 ( كذا ابألصر واللسان والتهذيب ا وفيهما ضبطت ابلقلم ا ويف القاموس.5)
 ( كذا ابألصر والقاموس والتهذيب وضبطت يف اللسان بفتح امليم.6)
 ( وضبطت يف معجم البلدان بضمتا.7)
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خحفَ  َمر  َقرِيباً من قـَوحِ  الل يحِث : إن  وبَِلَي ا وَقدح  وٌص يف العَقِر ا الســـ  خاَفةَ و  خَمحصـــُ يح  الســـّ ُب َأنح عاميف يف ُكرِّ شـــَ ناســـِ
ُ
ٍء ا فامل

َدرُ  قاءُ  َسُخفَ  َيُكوَن َمصح  ا َكَكرامٍة ا فَتَبم رح. َسخاَفةً  السِّ
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُجُل : قَلَّ َمالُه وَرقَّ ، قال ُرْؤبَةُ : أَْسَخفَ   الرَّ

َخافِ ِإنح َتَشك يحُت ِمَن و   اإلحِسح
ُب فيه ما أَْفعَلَهُ ، وإن كاَن كالُخلُِق ، ألَنَّه ليس بلَْوٍن وال بِِخْلقٍَة فيه ، َوإِنَّ  !أَْسَخفَهُ  قالوا : ماوَ  العَْقِل  َما هو من نُْقَصانِ قال ِسيبََوْيه : َوقََع التَّعَجُّ

 وقد ذُِكَر ذلك في بَاِب الُحْمِق.

 ، كذلك. َسِخيفٌ  : َرقِيٌق ، وُعْشبٌ  َسِخيفٌ  َسحابٌ وَ 

 : َطِويٌل َعِريٌض ، َعْن أَبي َحنِيفَةَ. َسِخيفٌ  نَْصلٌ وَ 

فَهُ وَ   الُجوُع ، تَْسِخيفاً ، كما في األََساِس. َسخَّ

يةٌ ،ويَُضمُّ : الظُّ  بالفَتْحِ ، ، السَّْدفَةُ  : [سدف]  َوفي الصَّحاحِ : قال اأْلَْصِمعيُّ : هي لُغَةُ نَْجٍد. ْلَمةُ ، تَِميمَّ

ْوُء ، قَْيِسيَّةٌ ، أَيضاً ، بلُغَتَْيه : السَّْدفَةُ و ْوُء ، والذي نَقَلَهُ الُمَصنُِّف هو قَْوُل أَبي َزْيٍد في نََواِدِره  الضَّ حاحِ : وفي لُغَِة غيِرِهم : الضَّ َوفي الّصِ
ح به الَجْوهِريُّ َوَغْيُره وفي َشْرحِ َشْيِخنَا ، قلُت : ال تََضادَّ مع اْختِالِف اللُّغَتَْين ، كما قالَهُ َجَماَعةٌ ، ِضدُّ ، ، (1) وأُِجيَب بإِنَّ التََّضادَّ  َصرَّ

ْل ،باْعتِبَاِر اْستِْعَماِلنَا ، إِْذ ال َحْجَر علينا ، على أنَّ العََربِيَّ يَتََكلَُّم بلُغَ  يَا بِاْسٍم ، ألَنَّ ُكالًّ يَأْتِي علَى  ِة غيِره ، إذا لَم تَُكْن َخَطأً ، فتَأَمَّ أَو ُسّمِ

َكةً ، َكالسََّدفِ  اآْلَخِر ،  ، قال أَبو َكبِيٍر الُهَذِليُّ : أَْسَدافٌ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو أَيضاً ِمن األَْضداِد ، والَجْمُع : ، ُمَحرَّ

ا  ــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــَ ي َبن  مجــــــــــــَِ َرًة كــــــــــــَ اهــــــــــــِ َن ســــــــــــــــــــــــــَ دح ــــــــــــَ رحت ــــــــــــَ  يـ

ا وَ      هــــــــَ يــــــــمــــــــَ مــــــــِ َدافُ عــــــــَ ِم  َأســــــــــــــــــــــح لــــــــِ ظــــــــح ٍر مــــــــُ يــــــــح (2)لــــــــَ
 

  
ْوِء والظُّْلَمِة َمعاً ، كَوْقِت ما بَْيَن ُطلُوع الفِجر إِلَى : [السَّْدفَةُ ] لِ  اْختِاَلُط الضَّ بَْيٍد ، عن بعِض اللُّغَِويِّين ، ونَقَلَهُ َحكاهُ أَبو عُ  اإِلْسفَاِر ، أَوَّ

ِل اللَّْيِل وآِخِره : ما بَْيَن الظُّْلَمِة إِلَى الشَّفَِق ، وما بَْيَن الفَْجِر إلى الصَّال السَّْدفَةُ  الَجْوهِريُّ ، وقاَل ُعَماَرة : ةِ ، قال : ُظْلَمةٌ فيها َضْوٌء ِمن أَوَّ

 هُ ُعَماَرة.الصحيُح ما قَالَ وَ  األَْزَهِريُّ :

 ، أي : في بَِقيٍَّة من اللَّْيِل. بُسْدفَةٍ  َوقال اللِّْحيَانِيُّ : أَتَْيتُه الطَّائِفَةُ من اللَّْيِل ، : السُّْدفَةُ و ، السَّْدفَةُ و

ّمِ : البَاُب ، ، السُّْدفَةُ و  َومنه قَْوُل اْمَرأَةٍ ِمن قَيٍس تَْهُجو َزوَجها. بِالضَّ

رِيــــــــــــــــــــــِر  رَاِدَي ا ــــــــــــــــــــــَح ِدي مــــــــــــــــــــــَ رحتــــــــــــــــــــــَ  اَل يـــــــــــــــــــــــَ

َر  و      ـــــــــــــــــــَ ةِ اَل يـ فـــــــــــــــــــَ دح رِي  ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــُ َمـــــــــــــــــــِ (3)األح
 

  
 أَو ُسدَّتُهُ.

 ولو قال : تَِقيِه الَمَطَر ، لَكاَن أْخَصَر. تَِقيِه ِمن اْلَمَطرِ  عليه ، أي : تَُكوُن باْلبَاِب ، أَو َشبِيَهةٌ بالسُّتَْرةِ ، ُستَْرةٌ  قيل : هيو

ْبُح ،، مُ  السََّدفُ و َكةً : الصُّ   وبه فَسََّر أَبو عمٍرو قَْوَل ابِن ُمْقبٍِل : َحرَّ

ا وَ  َدهــــــــَ وحعــــــــِ َح مــــــــَ بــــــــح ُت الصــــــــــــــــــــــ  لــــــــح عــــــــَ ٍة قــــــــد جــــــــَ لــــــــَ يـــــــــح  لــــــــَ

ِرَف      عــــــــح ــــــــَ ِ  حــــــــىت تـ نــــــــح َرِة الــــــــعــــــــَ دح ابصــــــــــــــــــــــُ َدفــــــــَ  الســــــــــــــــــــــ 

  
ْبحِ ، اُء ،و قال : أي أَِسيُر حتى الصُّ ْبح ، وأَْنَشَد لَسْعٍد القَْرقََرةِ :أي :  إِْقبَالُهُ ، : السََّدفُ  قال الفَرَّ  الصُّ

ا  نـــــــــــــــَ مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ َوِديِّ َأعـــــــــــــــح ـــــــــــــــح رحِس ال غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ ُن ب  حنـــــــــــــــَح

اِد يف      يـــــــــــــَ ِ  اجلـــــــــــــِح رَكـــــــــــــح ا بـــــــــــــِ نـــــــــــــ  َدفِ مـــــــــــــِ  الســـــــــــــــــــــــــــ 
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ُل : َسْعٌد القَْرقََرةُ : َرُجٌل ِمْن أَْهِل َهَجَر ، وكان النُّْعَماُن يَْضَحُك منه ، فَدَعا النُّْعَماُن بفَرَ  وقال له : اْرَكْبهُ ، واْطلُِب « اليَْحُمومِ »ِسِه قال الُمفّضِ

ا َرِكبَه َسْعٌد نََظَر إلى َوا بِأَبِي ُوُجوهُ »بَْعِض َولَِدِه ، وقال :  الَوْحَش ، فقَاَل سعٌد : إَِذْن وهللا أُْصَرُع ، فَأَبَى النُّْعَماُن إِالَّ أَْن يَْرَكبه ، فلمَّ

 َوِديُّ : ِصغَاُر النَّْخِل ، ومنا : أي فِينَا.، ثم قال البيَت ، َوال« اليَتَاَمى

 ، أي : إِلَى بَيَاِض النََّهاِر. «السََّدفِ  ْجَر إِلَىاْلفَ  فََصلِّ »: ـ  عنههللارضيـ  في حديِث أَبي ُهَرْيَرةَ وَ 

ّمِ ، وهذا تقدَّم ، وأَْنَشَد ا ، َكالسُّْدفَةِ  َسَواُد اللَّْيِل ، أَيضاً : السََّدفُ و ّي لُحَمْيٍد األَْرقَِط :بالضَّ  بُن بَّرِ

َيحرِت الحَبِهيِم َساتِرُهح  َسَدفُ و   اخلح
__________________ 

 ( نقله األزهري يف التهذيب عن أيب زيد وعن أيب  مد اليزيدي.1)
الذي قد نبت وارتفض قلياًل ومل يتم كر وفسر الساهرة ابألرض والعميم : املكتهر التام من النبت. واجلميم : النبت  111/  2( ديوان اهلذليا 2)

 التمام.
 .«مرادي»بد  « برادي»( التهذيب برواية : 3)
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 وقيل : هو بْعَد الُجْنحِ ، قال :

ر ًة وَ  َواِدِم مـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ َك اِبلـــــــــــــــــح تـــــــــــــــــُ دح رَأَيــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

نح وَ      ي  مــــــــِ ــــــــَ ل َدفِ عــــــــَ اُح  ســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ي ــــــــِ يِّ ل ــــــــَعشــــــــــــــــــــــِ (1)ال
 

  
ىِمن الضَّ  النَّْعَجةُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  .بَسَدْف َسَدفْ  وتُْدَعى ِلْلَحْلبِ  ، وهي التي لها َسَواٌد كَسَواِد اللَّْيِل ، السََّدفَ  أِْن تَُسمَّ

 َشاِعٌر. بِن َمْيُموٍن ، بُن إِْسَماِعيلَ  ُسَدْيفٌ  َكُزبَْيٍر ،و

ّمِ : ، السُُّدوفُ وَ  اغانِيُّ : الشُُّخوُص تََراَها ِمن بَِعيٍد ، بالضَّ ينِ ال َوقال الصَّ َواُب بِالّشِ ِحيُح أَنَُّهَما  (2)الُمْعَجَمِة  صَّ ، كما سيأْتِي ، قلُت : والصَّ

 لُغَتَاِن.

 الُمْظِلُم ، وأَْنَشَد يَْعقُوُب. : األَْسَودُ  اأْلَْسَدفُ و

ًرا  قـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــَ تـ ُب ُمســـــــــــــــــــــــــح َو  الـــــــــــذِّئـــــــــــح ا عـــــــــــَ مـــــــــــ  لـــــــــــَ ـــــــــــَ  فـ

ه والـــــــــــــــد جـــــــــــــــَ       ا بـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ َدفُ أَِنســـــــــــــــــــــــــــــح  َأســـــــــــــــــــــــــــــح

  
دافَةُ و ا اراَدت الُخُروَج إلى البَْصَرةِ :  قَْوُل أُّمِ َسلََمةَ ِلعَائَِشةَ رضي هللا تَعَالَى عنهما ، َكِكتَابٍَة : اْلِحَجاُب ، ومنه ، الّسِ ْيَدى النَّبِّيِ »لمَّ تََرَكِت ُعهَّ

ْهتِ  قد ، وبعَْيِن هللا َمْهَواِك ، َوعلَى َرُسوِلِه تَِرِديَن ، وسلمعليههللاصلى َدافَةِ  أَراَدتْ  «ِسَدافَتَهُ  َوجَّ تَْر ، وتَْوِجيُهها : َكْشفَُها ، بِالّسِ  الِحَجاَب والّسِ

تَْر ، أْي أََخْذِت َوْجَهَها ، هَ فاُلنٌ  أي : َهتَْكِت الّسِ تِْر : ِسَدافَتَه َويُقَال : َوجَّ ، أي :  ْسَدفُ يُ  ، ألَنَّهُ  ِسَدافَةٌ  : إذا تََركها َوَحَرَج منها ، وقيَل للّسِ

بالِجيم ، وقد َمّرْت « ِسَجافَتَهُ » َويروى : أََزْلتَِها َعن َمَكانَِها الذي أُِمْرِت أَْن تَْلَزِميِه ، وَجعَْلتِها أََماَمِك ، أَرادْت : وقيل : يُْرَخى َعلَيه ،

 اإِلَشاَرةُ إِليه.

حاحِ :وفي  َكأَِميٍر : َشْحُم السَّنَاِم ، ، السَِّديفُ و نَاُم ، وَزاَد غيُره : الُمقَطَُّع ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للشَّاِعر الّصِ  :ـ  وهو الُمَخبَُّل السَّْعِديُّ ـ  الّسِ

اَءاَن  اين  ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ب ـــــــــَ ثـ وح عـــــــــَ ـــــــــح ـــــــــُف ال ي صـــــــــــــــــــــــِ ا اخلَح  إذا مـــــــــَ

رَتحاَن      اُه واخــــــح نـــــــَ رَكــــــح ِديــــــفَ تـــــــَ َدا  الســـــــــــــــــــــ  رحهـــــــَ ُمســــــــــــــــــــَ (3)الــــــح
 

  
اَغانِيُّ وَ   ِلَطَرفَةَ :أْنَشَد الصَّ

َماُء مَيحَتِللحَن ُحَواَرَها  َفَظر  اإلحِ
َنا و  َع  َعَليـح  الحُمَسرحَهدِ  اِبلس ِديفِ ُيسح

 أَْظلََم ،و ُستُوَرهُ ،وأَْزَدَف ، وأَْشَدَف : إذا أَْرَخى  اللَّْيُل ، أَْسَدفَ  .(4)قال أَبو ُعبَْيَدةَ و نَاَم ، وأَْغَدَف ، وأَْزَدَف : ، أَْسَدفَ  قال أَبو عمٍرو :و

اُج :  قال العَجَّ

َدفَاأَقحَطُض الل يحَر إذا َما و   (5) َأسح
ّي : وِمثْلُه للَخَطفَى َجّدِ َجِريٍر :  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن بَّرِ

ا  ِر ِإَذا مــــــــــــَ يــــــــــــح َن اِبلــــــــــــلــــــــــــ  عــــــــــــح رحفـــــــــــــَ ايـــــــــــــَ َدفــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــــح

ا     فـــــــــــــــَ امـــــــــــــــًا ُرجـــــــــــــــ  اٍن وهـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ن اَ  جـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ن  َأعـــــــــــــــح

  
ه : اْلفَْجُر : أََضاَء ، أَْسَدفَ و ْبُح ، وقال أَبو ُعبَْيَدةَ : أَْسَدفَ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ونَصُّ ى : أَْسَدفَ و ِمن األَْضَداِد ، اإِلْسَدافُ  الصُّ قال أَبو  تَنَحَّ

ُجُل قائماً بالبَاب ، قُْلَت له :  َء البَْيُت.ِب ، حتى يُِضي، أي : تَنَحَّ عن البا أَْسِدفْ  عمٍرو : إذا كان الرَّ

تَْر : َرفَعَهُ ، أَْسَدفَ و تَْر : أَْرَخاهُ. أَْسَدفَ  قلُت : وهو من األَْضداِد أَيضاً ، ألَنَّهُ تقدَّم : الّسِ  الّسِ

ُجُل : أَْسَدفَ و  َوهو َمَجاٌز. أَْظلََمْت َعْينَاهُ ِمن ُجوعٍ أو ِكبٍَر ، الرَّ

َراج ، ِمن أَْسَرَج ، : أَْسَدفَ  في لُغَة َهَواِزَن :و . الّسِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :
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َكةً : السََّدفُ و ، السُّْدفَةِ  القَْوُم : َدَخلُوا في (6) أَْسَدفَ   اللَّْيُل ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : ، ُمَحرَّ

يــــــــــــــــــِه  ُدو  عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــَ  أَنحتــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــَ ُزوُر الــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  نـ

َن       َدفِ أِبَرحعـــــــــــــــــَ الســــــــــــــــــــــــــــــ  مِ  كـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــح

  
ّي للُهَذِلّيِ :وَ   أَْنَشَد ابُن بَّرِ

ٍة وَ  ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــــِ ل اٍء َوَردحُت عـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــَ

ُه وَ      نـــــــــــ  َدفُ قـــــــــــد جـــــــــــَ ُم  الســـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــِ ظـــــــــــح مـــــــــــُ (7)الـــــــــــح
 

  
__________________ 

 برواية : رايح ابلراء املكسورة. واملثبت كاللسان هنا.« روح»( البيت يف اللسان 1)
 ( كذا ابألصر ا والذي يف التكملة : والس ُدوف : الشخوص تراها من بعد.2)
 ( تقدم البيت يف خصف ا وانظر ما الحظناه هنا .3)
 .«أبو عبيد»( األصر واللسان ويف التهذيب : 4)
 ( قبله يف أراجيزه :5)

 أدفعها ابلراح كي تزحلفا
 .«سدف القوم»( عن اللسان وابألصر 6)
 .«املظلم»بد  « األدهم»يف شعر الربي  اهلذد ا وبرواية  56/  3اهلذليا ( ديوان 7)
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 وقَْوُل ُملَْيحٍ :

اَم وَ  مـــــــــــَ غـــــــــــَ رِي الـــــــــــح َدٍب ميـــــــــــَح يـــــــــــح ِدفٍ ُذو هـــــــــــَ  مبُســـــــــــــــــــــــــح

ُج      عــــــــــِّ بـــــــــــَ تـــــــــــَ ٌم مــــــــــُ تــــــــــَ نـــــــــــح َن الــــــــــرَبحِ  فــــــــــيــــــــــه حــــــــــَ (1)مــــــــــِ
 

  
 َء والُمْظِلَم ، وهو من األَْضداِد.هنا : يكوُن الُمِضي ُمْسِدفٌ 

ُء ، وَمْعنَى ُمْسِدفِين : أي يُِضي «لنا َطعَاَمنَا فيُْسِدفُ  ، فيَْكِشُف القُبَّةَ ، ُمْسِدفُونَ  كان بِالٌل يَأْتِينَا بالسَُّحوِر َونَْحنُ »يث َعْلقََمةَ الثَّقَفّيِ : في حدوَ 

 ، والُمَراُد الُمبَالَغَةُ في تَأِْخيِر السَُّحوِر. السُّْدفَةِ  َداِخِليَن في

 أي : ُظلَُمها. «(2)اللَّْيِل  ُسَدفُ  وُكِشفَْت عنهم» : عنههللارضيقَْوُل علّيٍ ، ومنه ُسَدفٌ   :السُّْدفَةِ  َجْمعُ وَ 

حاحِ. أَْسَدفَتِ وَ   المرأَةُ الِقنَاَع : أَْرسلتْهُ ، كما في الّصِ

 ، قال األَْعَشى : ُمْسُدوفٌ  الِحَجاَب : أَْرَخْيتُهُ ، وِحَجابٌ  َسَدْفتُ وَ 

ُدوفِ حِبَِجاٍب ِمنح بـَيحِنَنا   (3) َمسح
هَ فاُلنٌ وَ   : إذا تََرَكَها وَخَرَج منها. ِسَدافَتَهُ  يُقَال : َوجَّ

 .ِسَدافٌ و ، َسدائِفُ  : السَِّديفِ  َجْمعُ وَ 

ً وَ   الفََرْزَدُق :: قَطَّعَهُ ، قال  َسدَّفَهُ تَْسِديفا

ا وَ  نــــــــَ قــــــــَ َن الــــــــح رِي مــــــــِ قــــــــح يــــــــاِف نـــــــــَ َضــــــــــــــــــــــح َر  األح ر  قــــــــِ  كــــــــُ

اُم وَ      ــــــــَ ن ــــــــه الســــــــــــــــــــــ  ــــــــي رٍت ف ــــــــَ ب ــــــــَ تـ عــــــــح د فُ مــــــــُ ُمســــــــــــــــــــــَ ــــــــح (4)ال
 

  
ْوا :وَ  ً  قد َسمَّ ً و ، َكأَِميٍر ، َسِديفا  ، كُمْحِسٍن. ُمْسِدفا

 ، كَرأَْيُت َسَواَدهُ ، َوهو َمَجاٌز. (5): َشْخَصهُ ِمن بُْعٍد  َسَدفَهُ  يُقَال : رأَْيتُ وَ 

َكةً : ِضدُّ اْلقَْصِد ، السََّرفُ  : [سرف] حاحِ ، والعُبَاِب ، وفي اللَِّساِن : ُمَجاَوَزةُ القَْصِد ، وقال غيُره : هو تََجاُوُز ما ُحدَّ  ، ُمَحرَّ كما في الّصِ

 لك.

نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قَال : وَحَكى األَْصَمِعيُّ عن بَْعِض األَْعَراِب ،  ، َكفَِرَح : أَْغفَلَهُ ، وَجِهلَهُ ، فَهُ َسرِ  َوقد اإِلْغفَاُل ، والَخَطأُ ، أَيضاً : السََّرفُ و

ُكْم ، ومنه قَْوُل َجِريٍر ، يَْمَدُح ، أي : أَْغفَْلتُ  فَسِرْفتُُكم وَواَعَدهُ أَْصحاٌب له ِمن الَمْسِجِد َمَكانًا فأَْخلَفَُهْم ، فِقيل له في ذلك ، فقَاَل : َمَرْرُت بُكمْ 

 بني أَُميَّةَ :

ٌة  ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ان ا مثــــــــــــََ ُدوهــــــــــــَ َدَة حيــــــــــــَح ــــــــــــح ي ــــــــــــَ نـ وحا هــــــــــــُ طــــــــــــَ  َأعــــــــــــح

نيف واَل      مح مــــــــــــَ هــــــــــــِ ائــــــــــــِ طــــــــــــَ ا يف عــــــــــــَ َرفُ مــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
. (6) [وال]أي : إِْغفَاٌل ، ويُقَال ،   َخَطأٌ أي ال يُْخِطئُوَن َمْوِضَع العََطاِء بأَن يُْعُطوه َمن ال يَْستَِحقُّ ، ويَْحِرُموا الُمْستَِحقَّ

 بِأَْكِلِه ، أي : َمن اْعتَاَدهُ َضِريَ  «الَخْمرِ  َسَرفاً َكَسَرفِ  إنَّ للَّْحمِ »:  عنهاهللارضيحديُث َعائَِشةَ  َومنه ِمن الَخْمِر : َضَراَوتَُها ، ، السََّرفُ و

: الغَْفلَةُ ، أَو الفََساُد الحاِصُل ِمن ِجَهِة ِغْلَظِة القَْلِب  بالسََّرفِ  فيه ، فِْعَل الُمعَاقِِر في َضَراَوتِِه بالَخْمِر ، وقِلَِّة َصْبِره عنها ، أو الُمَرادُ  فأَْسَرفَ 

َراَوة ، قال : وكيف يكوُن  بالسََّرفِ  شَّْهَوةِ ، قال َشِمٌر : ولم أَْسَمْع أنَّ أََحداً َذَهبَ ، وقَْسَوتِِه ، والَجَراَءةِ علَى الَمْعِصيَِة ، واالْنبِعَاِث لل إِلَى الضَّ

َراَوةُ للشَّيْ  ً  اَوةُ نَْفُسَهاِء : الَجْهُل به ، إِالَّ أَن تَِصيَر الضَّربالشَّيْ  السََّرفُ و ِء : َكثَْرةُ االْعتِيَاِد له ،ذلك تَْفِسيًرا له وهو ِضدُّهُ : والضَّ ، أي  َسَرفا

 في النَّفَقَِة ِلغَْيِر َحاَجٍة ، أو في غيِر َطاَعِة هللا. اإِلْسَرافِ  في الحديِث : ِمن السَّرفُ  ، وقيَل : َسَرفٌ  : اْعتِيَاُده وَكثَْرةُ أَْكِلهِ 

ِث ، ، السََّرفِ  بنِ  َجدُّ محمِد بِن حاتِمِ  : السََّرفُ و .األَْزِدّيِ ،  الُمَحّدِ اِزّيِ ، وعنه ُعَمُر بُن أَْحمَد القََصبَانِيُّ  عن ُموَسى بن نَُصْيٍر الرَّ

ُجُل نُْهبَةً َذاتَ »في الَحِديِث : و فُوَن إِليه ،  أي : َذاَت َشَرٍف ، وقَْدٍر َكبِيٍر ، «وُهو ُمْؤِمنٌ  َسَرفٍ  ال يَْنتَِهُب الرَّ يُْنِكُر ذلك الناُس ، َويَتََشرَّ

ينِ  (7) ويُْرَوى ، ويَْستَْعِظُمونَه  كما َسيَأْتِي. أَيضاً ، الُمْعَجَمةِ  بِالّشِ
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َج به النبيُّ  قُْرَب التَّْنِعيِم ، أَقَّل أو أَْكثَر ، على َعْشَرةِ أَْميَاٍل ِمن َمكَّةَ ، وقيل : َكَكتٍِف : ع ، َسرفٌ و  َمْيُمونَةَ بنتَ  وسلمعليههللاصلىتََزوَّ

__________________ 
 .1030/  3( شرح أشعار اهلذليا 1)
 ( يف النهاية واللسان : الرَِّيب.2)
 ( متامه يف ديوانه.3)
 لـــــــــــــــقـــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــاءهـــــــــــــــا الـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــاض فـــــــــــــــلـــــــــــــــطـــــــــــــــت وَ 

 حبـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــن دونـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــــــــــدوف    

  

 ابلصاد ا و ا مبعىن. وقا  بع  الرواة : مصدوف : مستور عن التهذيب.

 واملثبت عن اللسان.« من الفىت»( ابألصر 4)
 ( يف األساس : رأيت سدفه أي شخصه من بعيد ا كما تقو  : رأيت سواده.5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 ( يف القاموس : وُرِوَي.7)
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اِء ا وَبىَن هباسَــ  ا عنهاهللارضيا اِرِث اهِلاَللِي َة ا  َرِة الَقضــَ ٍض ِمن اهلجَرِة ا يف ُعمح ِرفٍ  َنَة ِتســح  َوفَاهُتَا أَيضــاً  ا وكانتح  بســَ
 ا قا  ِخَداُش بُن ُزَهريحٍ : ا وُدِفَنتح هنالك بَسِرفٍ 

ٍك  الـــــــــِ ٍش ســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــح مح ِبـــــــــَ تـــــــــُ عـــــــــح رِفـــــــــاً فـــــــــِإنح لـــــــــَِ  ســـــــــــــــــــــــَ

وا     مــــــــُ تــــــــِ تــــــــَ رحَس واكــــــــح وا اجلــــــــَ فــــــــُ رٍّ فــــــــَبخــــــــح َن مــــــــَ طــــــــح  أو بــــــــَ

  
قَيَّاِت :وَ   قال ُعبَْيُد هللا بُن قَْيِس الرُّ

ِرفٌ  هح  ســـــــــــــــــــــــــَ َة فـــــــــــالـــــــــــظـــــــــــ  مـــــــــــَ لـــــــــــح زٌِ  ِلســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــح  مـــــــــــَ

يـــــــــــُم      َقصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح ازٌِ  فـــــــــــال نـــــــــــَ (1)رَاُن مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــَ
 

  
 قال قَْيُس بُن َذِريحٍ :وَ 

ِلِه َفُسرَاوُِع  َسِرفٌ َعَفا   (2)ِمنح َأهح
 قد تََرَك بعُضهم َصرفَهُ ، َجعَلَه اْسماً للبُْقعَِة.وَ 

َمْخَشِريُّ : وأَْصلُه ِمن َسِرفُ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وكذا : ُمْخِطئُهُ ، َغافِلُهُ ، أي الفَُؤاِد : َسِرفُ  َرُجلٌ  ِمن الَمَجاِز :و  العَْقِل ، أي : فَاِسُده ، قال الزَّ

نُّ فََحِطَم ، وَصعَقَتْهُ السََّماُء فَصِعَق ، وق (4)، كما تقول : َحَطَمتْه  فَسِرفَتْ  (3)الَخَشبَةَ  َسَرفَِت السُّْرفَةُ   ال َطَرفَةُ :الّسِ

ِرفَ إن  امـــــــــــــــــَرًأ  َر   ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ َؤاِد يـ ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــح  ال

ي     مـــــــــــِ تـــــــــــح ٍة شـــــــــــــــــــــــــَ ابـــــــــــَ حـــــــــــَ اِء ســـــــــــــــــــــــــَ اًل مبـــــــــــَِ  َعســـــــــــــــــــــــــَ

  
َِّخذُ  السُّْرفَةُ و ّمِ : ُدَوْيبَةٌ تَت ً  ِلنَْفِسَها ، بِالضَّ ً  بَْيتا فَتَْدُخلُهُ وتَُموُت  نَّاُووس ،تَُضمُّ بَْعَضَها إِلَى بَْعٍض بلُعابَِها ، علَى ِمثَاِل ال ِمن ِدقَاِق اْلِعيَداِن ، ُمَربَّعا

حاحِ ، وقيل : هي ُدوَدةُ القَّزِ ، وهي َغْبَراُء ، وقيل : هي ُدَوْيبَةٌ َصِغيَرةٌ ِمثُْل نِْصِف العََدَسِة ، تَثْ  ، قُُب الشََّجرةَ ، ثم تَْبنِي فيها بَْيتاً كما في الّصِ

، وقيل : بَْيتاً ِمن ِعيَداٍن ، تَْجَمعُها بِمثِْل َغْزِل العَْنَكبُوِت ، وقيل : تَأْتِي الَخَشبَةَ فتَْحِفُرها ، ثم تَأْتِي  ِمن ِعيَداٍن ، تَْجَمعُها بِمثِْل َغْزِل العَْنَكبُوتِ 

، ُدَوْيبَّةٌ ِمثُْل الدُّوَدةِ إلى  السُّْرفَةُ  يل :قِ  : بِقْطعَِة َخَشبٍَة فتََضعَُها فيها ، ثم أُْخَرى ثُمَّ أُْخَرى ، ثُمَّ تَْنِسُج ِمثَْل نَْسجِ العَْنَكبُوِت ، قال أَبو حنيفَةَ 

ٍء ِمثْل َغْزِل العَْنَكبوِت ، وقيل : هي الدُّوَدةُ التي السََّواِد ما هَي ، تكوُن في الَحْمِض ، تَْبنِي بَْيتاً ِمن ِعيَداٍن ُمَربَّعاً ، تَُشدُّ أَْطَراَف الِعيَداِن بشي

تَأْكُل َوَرَق  وتَأْكُل َوَرقَهُ ، وتُْهِلُك ما بَِقَي منه بذِلَك النَّْسجِ ، وقِيَل : هَي ُدوَدةٌ ِمثُْل األُْصبُعِ ، َشْعَراُء َرْقَطاُء ،تَْنِسُج علَى بعِض الشََّجِر ، 

يََها  ومنه الَمثَُل :  ، وقيل : هي ُدوَدةٌ تَْنِسُج علَى نَْفِسَها قَْدَر األُْصبُعِ ُطوالً كالِقْرطاِس ، ثم تدُخله ، فال يوَصُل إِليها ، (5)الشََّجِر حتى تُعَّرِ

 .«ُسْرفَةٍ  أََخفُّ ِمنْ »و ، « ، ُسْرفَةٍ  أَْصنَُع ِمنْ »

ً  ، تَْسُرفُها ِمن َحّدِ نََصَر ، الشََّجَرةَ ، َسَرفَِت السُّْرفَةُ  قدو يِت. أََكلَْت َوَرقََها ، : إذا َسْرفا ّكِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، عن ابِن الّسِ

 ، كذلك. َسِرفٌ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وَوادٍ  ، َكفَِرَحٍة : َكثِيَرتَُها ، َسِرفَةٌ  أَْرضٌ و

. اللَّبَِن ، بَِسَرفِ  أَْفَسَدتْهُ  إذا األُمُّ َولََدَها : َسَرفَتِ  ِمن الَمَجاِز :و َمْخَشِريُّ  أي : بَكثَْرتِِه ، نَقَلَهُ الزَّ

تَْيِن : َشيْ  السُُّرفُ و  نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد. ٌء أَْبيَُض ، كأَنَّهُ نَْسُج ُدوِد القَّزِ ،، بَِضمَّ

 : عظيٌم.، أي  َسُروفٌ  يُقَال : يَْومٌ  َكَصبُوٍر : الشَِّديُد العَِظيُم ، ، السَُّروفُ و قال :

. َكأَِميٍر : السَّْطُر ِمن الَكْرِم ، ، السَِّريفُ و اَغاِنيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

ّمِ : اآلنُُك ، األُْسُرفُّ و ُب أُْسُربّ  فارسيَّة ، ، بالضَّ  ، كما في العُبَاِب. (6) ُمعَرَّ

ً  َذَهَب َماُء الَحْوِض  يُقَال :و َكةً : َسَرفا  َوهو َمَجاٌز. فَاَض ِمْن نََواِحيِه ، إذا ، ُمَحرَّ

ً  الماِء : َما َذَهَب منه في َغْيِر َسْقيٍ وال نَْفعٍ ، يُقَال : أَْرَوِت البِئُْر النَِّخيَل ، وَذَهَب بَِقيَّةُ الماءِ  َسَرفُ  قال َشِمٌر :وَ   ، قال الُهَذِليُّ : َسَرفا

ا  هـــــــــــَ طـــــــــــَ ِة َوســـــــــــــــــــــــــح ِديـــــــــــ  اَط اجلـــــــــــَ َبّن َأوحســـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــكـــــــــــَ

رَ      رِِم  فُ ســـــــــــــــــــــَ يـــــــِب اخِلضـــــــــــــــــــــح لـــــــِ َن الـــــــقـــــــَ (7)الـــــــدِّالِء مـــــــِ
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__________________ 
 .«سرف»ا واملثبت عن معجم البلدان « فالقطيم»( ابألصر 1)
 .«سراوع»( عجزه يف معجم البلدان 2)

 فوادي قديٍد فالتالُع الدوافضُ 
 بعده فيه :وَ 

 فـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــة فـــــــــــــاألخـــــــــــــيـــــــــــــاف أخـــــــــــــيـــــــــــــاف  ـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــة 

 ومــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــضُ هبــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــىن خمــــــــــــــــــرٌف     

  

 .«للخشبة»( عن األساس وابألصر 3)
 .«حطمت»( عن األساس وابألصر 4)
 : وتنسج َعَليه وهي من آفات العسر. 1045( زيد يف كتاب النبات برقم 5)
 .«معرب سر»( عن القاموس وابألصر 6)
 يف شعر أيب كبري اهلذد برواية : 114/  2( البيت يف ديوان اهلذليا 7)

 دية وسطهاكبن أوشا  اجلوَ 
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 األَِخيرةُ نَقَلََها األَْخفَُش ، قال : كما قالُوا : ِجْبِريَن َوإْسَماِعيَن ، وإِْسَرائِيَن. ُمَضاٌف إِلَى إِيَل ، كأَنَّهُ  ، أَْعَجِميٌّ ، إِْسَرافِينَ  : لُغَةٌ في إِْسَرافِيلُ و

َر قولُه تعالَى :  ِد ، وقيل :َوُمَجاَوَزةُ القَصْ  التَّْبِذيُر ، في النَّفَقَِة : اإِلْسَرافُ و  اإِلْسَرافُ  َوقيل : (1) (َوال ُتْسرُِفوا)أَْكُل ما ال يَِحلُّ أَْكلُهُ ، وبه فُّسِ

َعزَّ وَجلَّ ، وهو قَْوُل ُسْفيَاَن ، زاد غيُره : قليالً كاَن أو كثيًرا ،  َما أُْنِفَق في َغْيِر َطاَعِة هللا هو أَو ِء في غيِر َمْوِضِعِه ،: َوْضُع الشَّيْ 

َكةً ، وقال إِياُس بُن ُمعَاِويَةَ : َر به َعن َحّقِ هللا. اإِلْسَرافُ  كالسََّرِف ، ُمَحرَّ  : ما قُّصِ

أَن يَْقتَُل هو القاتَل  جاُج : قيل : هو أَن يَْقتَُل غيَر قَاتِِل َصاحبِه ، وقيل :، فقَاَل الزَّ  (2) (َفال ُيْسِرْف يف اْلَقْتلِ )اْختُِلَف في قَْوِله تعالَى : وَ 

، أو أَْن يَْقتَُل أَْشَرَف ِمن القَاتِل ،  دوَن السُّْلَطاِن ، وقيل : هو أَْن ال يَْرَضى بقَتْل واحٍد حتى يَْقتَُل َجَماَعةً ، ِلَشَرِف الَمْقتُوِل ، وَخَساَسِة القاتلِ 

ُروَن : ال يَْقتُُل غيَر قَاتِله ، وإذا قَتََل َغْيَر قاتِله فقدقال   .أَْسَرفَ  الُمفَّسِ

ةِ ، كُمْحِسٍن : ، ُمْسِرفٌ و ّيِ ، َصاِحِب َوْقعَِة الَحرَّ  بَظاِهِر المدينَِة ، علَى َساِكنها أَْفَضُل الصالةِ والسَّالِم ، وعلَى لَقَُب ُمْسِلِم بِن ُعْقبَةَ الُمّرِ

يَِر ، بما في َسَماِعه ونَْقِله َشنَاَعةٌ ، وفيه يقوُل عليُّ بُن عبِد هللا بِن َعبَّاٍس  فيها ، أَْسَرفَ  قد ألَنَّهُ  ما يَْستَِحقُّ ، ُمْسِرفٍ  علَى ما َذَكَره أَْربَاُب الّسِ

: 

اَءتح وَ  وحَم جـــــــــــــَ ارِي يــــــــــــــَ وا ِذمـــــــــــــَ عـــــــــــــُ نــــــــــــــَ م مـــــــــــــَ  هـــــــــــــُ

ُب      ائــــــــــِ تــــــــــَ ِرفٍ كــــــــــَ هح  ُمســــــــــــــــــــــــح يــــــــــعــــــــــَ كــــــــــِ و الــــــــــلــــــــــ  نــــــــــُ  وبـــــــــــَ

  
 .«ل ك ع»قد تقدَّم في وَ 

ا يَِلي َكْرَماَن ، ، َكِشيَراَز : د بِفَاِرَس ، (3) ِسيَرافُ و َوقد  أَْعَظُم فُْرَضٍة لهم ، َكاَن بِنَاُؤُهْم بِالسَّاجِ في تَأَنٍُّق َزائٍِد ، على ساِحِل البحِر ، ِممَّ

يَرافّيِ   ، كأَِبي سعيدٍ نُِسَب إِليه ُجْملَةٌ ِمن أَهِل الِعْلمِ  ، وتُُوفَِّي سنة  290النَّْحِوّيِ اللُّغَوّيِ ، وهو الَحَسُن بن عبِد هللا بِن الَمْرُزبَاِن ، ولد سنة  الّسِ

بي سعيٍد ، فاِضٌل كأَبِيه ، ، وله َشْرٌح عظيٌم على كتاِب ِسيبََوْيِه ، يأْتِي النَّْقُل عنه في هذا الكتاِب كثيًرا ، وولُده أَبو محمٍد يُوُسُف بُن أَ  368

َل كتاَب أَبِيِه   ، عن َخْمٍس وخمسيَن َسنَةً. 385، تُُوفي سنة « اإلْقنَاعَ »َشَرَح أَْبيَاَت إِْصالحِ الَمْنِطِق ، وَكمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  أََكلَهُ  ً و َسَرفا  : أي في َعَجلٍَة. إِْسَرافا

 َط.في الكالِم : أَْفرَ  أَْسَرفَ وَ 

 يَِمينَهُ : أي لم أَْعِرْفها ، قال َساِعَدةُ الُهَذِليُّ : َسِرْفتُ وَ 

رِ  َف امـــــــــــح لـــــــــــِ رٍّ حـــــــــــَ تِ ٍء بــــــــــــَ رِفـــــــــــح ُه  ســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــنـــــــــــَ  ميـــــــــــَِ

ر ُب وَ      وُس جمـــــــــــَُ فـــــــــــُ ـــــــــــ  ـــــــــــنـ ا  ال ا قـــــــــــَ رِّ مـــــــــــَ كـــــــــــُ ـــــــــــِ (4)ل
 

  
 وأَْظَهْرَت ، فإِنَّه سيَْظَهر في التَّْجِربَِة. (5)يقول : ما أَْخفَْيَت 

َكةً : اللَهُج بالشَّيْ  السََّرفُ وَ   ِء.، ُمَحرَّ

 أَيضاً : اإِلْكثَاُر من الذُّنُوِب والَخَطايَا ، َواْحتِقاِب األَْوَزاِر واآلثَاِم. اإِلْسَرافُ وَ 

 العَْقِل : أي قَِليلُهُ ، وقيل : فَاِسُده. َسِرفُ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وَرُجلٌ  كالُمْسِرفِ  ، كَكِتٍف : الجاِهُل ، السَِّرفُ وَ 

َر قَ  الُمْسِرفُ وَ   .(6) (َمْن ُهَو ُمْسِرف  ُمْراتب  )ْولُه تعالَى : : الكاِفُر ، وبه فُّسِ

 أََصابَتْه ، َوهو َمَجاٌز. السُّْرفَةَ  الطَّعَاُم ، كفَِرَح : ائْتََكَل حتى كأَنَّ  َسِرفَ وَ 

ّمِ ، ُسِرفَتِ وَ  ً  الشََّجَرةُ ، بالضَّ كِّ  َمْسُروفَةٌ  ، فهي السُّْرفَةُ  : إذا َوقَعَْت فيها َسْرفا  يِت.، عن ابِن الّسِ

 أُذُنَُها ، وهو َمَجاٌز. ُسِرفَتْ و ، اْستَْوِصلَْت أُذُنَُها ، َمْسُروفَةٌ  : َمْقُطوَعةُ األُذُن أَْصالً ، كما في اللَِّساِن ، َوفي األَساِس : َشاةٌ  َمْسُروفَةٌ  َشاةٌ وَ 

 .السُّْرفَةُ  : أََكلَتْهُ  ُمْسَرفٌ  ُهوَ وَ 
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 .«بالَخَشب السَُّرفُ  بالنََّشِب ، ما يَْفعَلُ  السََّرفُ  يَْفعَلُ »عَاِت األََساِس : ، ومن َسجَ  ُسَرفٌ  : السُّْرفَةِ  َجْمعُ وَ 

__________________ 
 .141( سورة االنعام اآية 1)
 .33( سورة اإلسراء اآية 2)
فقلبت الشــا إىل الســا والباء إىل الفاء فقير ( قالوا : أصــلها شــريآب ومعناها اســقوين ماء ولبًنا ا ألن شــري هو الل  َوآب هو املاء. مث عربت 3)

 سرياف.
 يف شعر ساعدة بن جؤية برواية : ما تبدي. 171/  1( ديوان اهلذليا 4)
 .«ما أخفيتك»( عن الديوان والتهذيب وابألصر 5)
 .34( سورة غافر اآية 6)
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. نَاِعٍم ، َخِفيِف اللَّْحِم ، ءٍ شي ، َكعُْصفُوٍر : ُكلُّ  السُّْرُعوفُ  : [سرعف]  نَقَلَهُ الجْوَهِريُّ

 قال : اْلفََرُس الطَِّويُل ، : السُّْرُعوفُ و

 (1) ُسرحُعوفح قـَر بحُت آرِي  ُكَميحٍت 
حاحِ ، َوالعُبَاِب ، واللَِّساِن ، هكذا ِسياقُه في سائِر النَُّسخِ ، وَصَوابُه : وبهاٍء ، كما هو اْلَمْرأَةُ الطَِّويلَةُ النَّاِعَمةُ ، : السُّْرُعوفُ و في و نَصُّ الّصِ

حاحِ : ى اْلَجَراَدةُ  الّصِ  ، ويَُشبَّه بها الفََرُس ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : ُسْرُعوفَةً  تَُسمَّ

َت : وَ  لـــــــــــح ـــــــــــُ تح قـ َرضـــــــــــــــــــــــــَ ةٌ ِإنح َأعـــــــــــح وفـــــــــــَ رحعـــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــُ

رّ      طـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ا ُمســـــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــَ فـــــــــــــَ لـــــــــــــح ٌب خـــــــــــــَ ا َذنـــــــــــــَ  هلـــــــــــــََ

  
يَِت الفََرسُ قال غيُره : وَ   َدابَّةٌ تَأُْكُل الثِّيَاَب. : السُّْرُعوفَةُ  قال النَّْضُر :و ِلِخفَّتِها ، ُسْرُعوفَةً  ُسّمِ

حاحِ :و بِيَّ : َسْرَعْفتُ  في الّصِ  َوكذلك َسْرَهْفتُه ، قال الشَّاِعُر : أَْحَسْنت ِغَذاَءهُ ، إذا الصَّ

ُته  ِسرحَعافِ َما ِشئحَت ِمن  َسرحَعفح
اجِ : : ْرَعفَ فَتَسَ   َحُسَن َغَذاُؤه وتََربَّى ، ومنه قَْوُل العَجَّ

ا  فــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ل عــــــــــــــُ ــــــــــــــح وُش ال ــــــــــــــُ ن ــــــــــــــَ اَء تـ ــــــــــــــِد أَدحمــــــــــــــَ ي  ِبــــــــــــــِِ

ٍب ِإنح و      تح َقصـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــَ رحعـــــــــــِ ا ســـــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــَ رحعـــــــــــَ  َتســـــــــــــــــــــــــَ

  
َما. َمْت تَنَمَّ  أي : لو نُعِّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : النِّْعَمةُ. السَّْرَعفَةُ 

 : ُمنَعٌَّم. ُمَسْرَعفٌ  َرُجلٌ وَ 

 : الَحَسنَةُ من الَخْيِل. السُّْرُعوفَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :وَ 

اَغانِيُّ : هو ، َكعُْصفُوٍر ، السُّْرنُوفُ  : [سرنف]  اْلبَاِشُق. أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوقال الصَّ

ْرنَافُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و َجاِل ، وِمثْلُه في اللَِّساِن.من ال ، َكِقْرَطاٍس : الطَِّويلُ  الّسِ  ّرِ

بِيَّ ، َسْرَهْفتُ  : [سرهف] أَْحَسْنُت  َكتَبَهُ باألَْحَمِر علَى أَنَّه ُمْستَْدَرٌك علَى الَجْوهرّيِ ، وهو قد ذَكره في َسْرَعَف اْستِْطَراداً ، وقال : أي الصَّ

اجِ هكذا : ِغَذاَءهُ ، ونَعَّْمتُهُ ،  َويُْرَوى قَْوُل العَجَّ

ُته  ما ِشئحَت ِمن ِسرحَهافِ  َسرحَهفح
 : (2)قال الَجْوَهِريُّ : وأَْنَشَد أَبو عمٍرو 

رَا َسرحَهفحتَ ِإن َك   ُغاَلماً َجفح
اَغانِيُّ : وكذا الَجاِريَةُ قال :  زاَد الصَّ

َا  َسرحَهُفوَهاقد   ِسرحَهافِ أمي 
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : َحَسُن الِغذاِء ُمنَعٌَّم. ُمَسْرَهفٌ  َرُجلٌ وَ  : الَمائُِق األَُكوُل. السَّْرَهفُ 

َكةً : َجِريُد النَّْخِل ، السَّعَفُ  : [سعف]  هكذا نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ عن بَْعِضهم. ، ُمَحرَّ
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َواُب أنَّ  أَو ْبالُن والِجاَللُ  َوَرقُهُ  الَجِريِد : َسعَفَ  الصَّ ديُث سعيِد بِن ُجبَْيٍر ، في ِصفَِة ه ح، والَمَراِوُح ، وما أَْشبََهَها ومن الِذي يَُسفُّ منه الزُّ

 وقال الشاِعُر : «ُكْسَوةُ أَْهِل الَجنَّةِ  َسعَفَُهاوَ  َكَربَُها َذَهٌب ،»نَْخِل الَجنَِّة : 

ُه  ُقضــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح ِد لســــــــــــــــــــــــُت أَنـ هــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ ــــــــــَ  ال  ِإيّنِ عــــــــــل

ٍة      لـــــــــــَ ر  يف رَأحِس َنـــــــــــَح ضـــــــــــــــــــــــــَ ا اخح فُ مـــــــــــَ عـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
ا يَُدلُّ على أنَّ  َرْطبَةً ، فََشْطبَةٌ ، السَّعَفَةُ  إِذا يَبَِسْت ، وإذا َكانَتِ   :السَّعَف له أَْكثَُر ما يُقَالُ  قال اللَّْيُث :و  (3) السَّعَفَ  قال األَْزَهِريُّ : وِممَّ

 ِء القَْيِس :الَوَرُق ، قَْوُل اْمِرى

ًة وَ  انـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح يـ ُب يف الـــــــــــــــــــر وحِع خـــــــــــــــــــَ  أَرحكـــــــــــــــــــَ

ا      هـــــــــَ هـــــــــَ ا َوجـــــــــح فٌ َكســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ رح  ســـــــــــــــــــــــَ َتشـــــــــــــــــــــــِ نــــــــــح  مـــــــــُ

  
 هو َمَجاٌز ، َشبَّه بها نَاِصيةَ الفََرِس.وَ 

. َسِعفَتْ  َوقد التََّشعُُّث َحْوُل األَْظفَاِر ، : السَّعَفُ و  يَُده ، بالَكْسِر ، ِمثْل َسِئفَْت نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

. ، ُسعُوفٌ َجَهاُز العَُروِس ، ج :  السَّعَفُ  َراِبّيِ :قال ابُن األَعْ و ّمِ  بالضَّ

يِت :و ّكِ  في أَْفَواِه اإِلبِلِ  يكونُ  َداءٌ  : السَّعَفُ  قال ابُن الّسِ

__________________ 
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« قريب آد »( ابألصر : 1)
 كاللسان.واألصر  « أبو عمر»( الصحاح املطبوع : 2)
 ضبطت ابلقلم بتسكا العا.« و وز الس عحفُ »( يف التهذيب واللسان : 3)
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ََرِب ا يـََتَمع رُت ِمنحُه ُخرحطُوُمَها ا َعُر َعيحِنَها ا يـَُقا  : َكاجلح عحَفاءُ  اَنَقةٌ  َوشــــــَ َعفُ  ا وبَِعريٌ  ســــــَ نـََقَلُه اجلَوحَهرِي  عنه ا وَخص   ا َأســــــح
ِعَفتح  وقد اإِلاَنَث اأَبو ُعبَـيحٍد به  مِّ ا ســـــُ واُب : وقد ا اِبلضـــــ  ِخ ا وهو َغَلرٌت ا والصـــــ  ِعَفتح  هكذا يف ســـــائِر الن ســـــَ ا  (1) ســـــَ

حاِح : وقد  ا وِمثـحُله يف الَغَنِم الَغَرُب. ُسِعفَ  َكَفرَِح ا َون ص  الصِّ
َز ذلك بعُضُهْم ، وهي لُغَةٌ قال أَب في الِجَماِل ، السَّعَفُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ : ال يُقَالو وإِنَّما هي في  قال ابُن األَْعَرابِّيِ : قَِليلَةُ ، و َزيٍد : وَجوَّ

 َوِمثْلُه عن أَبي ُعبَْيٍد. النُّوِق ،

حاحِ : ِمن الَخْيِل : األَْبيَُض ، األَْسعَفُ و ْت كلَُّها فهو َوذلك ما َداَم فيها لَْوٌن ُمَخالِ  النَّاِصيَِة ، األَْشيَبُ  َونَصُّ الّصِ ٌف ِلْلبَيَاِض ، فإذا اْبيَضَّ

 األَْصبَُغ ، كذا في كتاِب الَخْيِل ألَبِي ُعبَْيَدةَ.

ّمِ : ، السُّعُوفُ و  عن ابِن األَْعَرابِّيِ. األَْقَداُح الِكبَاُر ، بِالضَّ

َها  أَْمتِعَةُ البَْيِت ، : السُّعُوفُ  قال بعُضُهم :و ْلِو ، والَحْبِل ، ونحِوَها.َوفُُرُشهُ ، وَخصَّ  بعُضهم بالُمَحقََّراِت ، كالتَّْوِر ، والدَّ

 ، قال : ولم أَْسَمْع لها بَواِحٍد. ُسعُوفٌ  َوقال أَبو عمٍرو : يُقَال للضَّرائِبِ  َطبَائُِع النَّاِس ِمن اْلَكَرِم ، وَغْيِرِه ، : السُّعُوفُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

َكةً  َسعَفٌ  ٍء َجاَد وبَلََغ ، ِمْن َمْملُوٍك ، أو ِعْلٍق ، أو َداٍر َملَْكتََها ، فهوُكلُّ َشيْ  راِبّيِ :قال ابُن األَعْ و  .(2) ، ُمَحرَّ

ْلعَةُ ، ، السَّْعفُ و  ُسوٍء ، أي : َمتاُع ُسوٍء. َسْعفُ  يُقَال : إِنَّه بِالتَّْسِكيِن : الّسِ

 ُجُل النَّْذُل.الرَّ  : السَّْعفُ  قال أَبو الَهْيثَِم :و

بِّيِ َوَوْجِهِه ، *بَِهاٍء : قُُروٌح تَْخُرُج بَِرأِْس  السَّْعفَةُ  قال اللَّْيُث :و هي قُُروٌح تَْخُرج  َونَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، ولم يذُكر الَوْجهَ ، وقال بعُضُهم : الصَّ

أِْس ، ولم يَُخصَّ به َرأَْس َصِبّيٍ وال غْيِره ، وقال ُكَراعٌ  أِْس ، ولم يُعَيِّْنهُ ، وقد بالرَّ  ، َمْسعُوفٌ  ، َكعُنَِي ، وهو ُسِعفَ  : هو َداٌء يخُرج بالرَّ

ِبيُّ : إذا َظَهَر ذلك به ، وقال أَبو حاتم : ُسِعفَ  َوقال أَبو ليلى : يُقَال : : يُقال لها : َداُء الثَّْعلَِب ، يُوِرُث القََرَع ، والثَّعَاِلُب  السَّْعفَةُ  الصَّ

 يُِصيبَُها هذا الدَّاُء ، فلذلك نُِسَب إِليها.

. بِاَل الٍم : َواِلُد أَيُّوَب الِعْجِلّيِ الشَّاِعِر ، ، َسْعفَةٌ و اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

ُجلَ  َسعَفَ و ً  بَِحاَجتِِه ، َكَمنَعَ  الرَّ ً  ، أَْسعَفَ و ، عن ابِن َعبَّاٍد ، َسْعفا . قََضاها لَهُ ، : إِْسعافا  قَالَهُ الَجْوَهِريُّ

اِعي : أَْسعَفَ  َوكذا َدنَا ، ُء :الشَّيْ  أَْسعَفَ و  بِه ، إذا َدنَا منه ، قال الرَّ

نح وَ  َر  مـــــــــــِ ـــــــــــَ نح تـ ائـــــــــــِ فٍ كـــــــــــَ عـــــــــــِ ٍة  ُمســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــ  نـــــــــــِ  مبـــــــــــَِ

ا      يـــــــــَ ٍم لـــــــــيـــــــــ  اَنجـــــــــِ عحصـــــــــــــــــــــــِ ا أو مـــــــــُ هـــــــــَ بــــــــــُ نــــــــــ  (3) ـــــــــَُ
 

  
 ، وهما بمعنًى.« ُمْجِحفٍ »يُْرَوى : وَ 

ْيُد : أَْمَكنَهُ. أَْسعَفَ و  لَهُ الصَّ

 بهم. بِأَْهِلِه : أَلَمَّ  أَْسعَفَ و

أي : يَنَالُنِي ما  «يُسِعفَُها ما يُْسِعفُنِي فَاِطَمةُ بَْضعَةٌ ِمنِّي ،»ُرِوَي في الحِديِث :  بَمْعنى القُْرِب واإِلَعانَِة وقَضاِء الَحاَجِة ، ما اإلْسعَافِ  منوَ 

 يَنَالَُها ، ويُِلمُّ بِي ما يُِلمُّ بها.

يِب ،ـ  ونَْحِوهِ ـ  : تَْخِليُط اْلِمْسكِ  التَّْسِعفُ و يِّبَِة ، يُقَال : بِأَفَاِويِه الّطِ فْ  َواألَْدَهاِن الطَّ  لي ُدْهنِي ، قَالَهُ ابُن ُشَمْيٍل. َسعِّ

 َوأَْنَشَد : ْمَصافَاةٍ ، وُمعَاَونٍَة ، ُحْسنِ  في علَى األَْمِر ، أي : َوافَقَهُ  َساَعَدهُ ، أو َواتَاهُ  : إذا ُمَساَعفَةً  : َساَعفَهُ   :قال اللَّْيثُ و

ر ٍة  غــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ اُن ب ــــــــــــــــز مــــــــــــــــَ اُس اَنٌس وال ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــن  ِإِذ ال

ِديــــــــــٌ  وَ      اٍر صــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــ  فُ ِإذح أُم  عــــــــــَ اعــــــــــِ  (4) ُمســــــــــــــــــــــــَ
  

 أَْنَشَد غيُره :وَ 
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وح وَ  ــــــَ ِ  ل فــــــح ــــــ  ــــــنـ اَء ال فـــــــَ فُ إن  شــــــــــــــــــــِ عــــــِ َو   ُتســــــــــــــــــــح ــــــ  ــــــنـ  ال

رِ      جــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــن َدِ  ال رِّ وا ــــــــــَ ــــــــــغــــــــــُ ااَي ال ــــــــــَ ن ــــــــــ  ــــــــــثـ  أُواَلُت ال

  
 أي : لو تَْقُرُب وتَُواتِي ، قال أَْوُس بُن َحَجٍر :

 .(5) َمَساِعفُ َ َعاِئُن هَلحٍو ُود ُهن  
__________________ 

 واللسان.( ومثله يف التهذيب 1)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة بسكون العا.2)
 .«برأس»بد  : « عل  رأس»*( يف القاموس : )
 .«وكائن»بد  « فكائن»وانظر ختر ه فيه ا ويف الديوان :  285( ديوانه ص 3)
 .«بغرة»بد  « بعزّة»برواية :  74( البيت ألوس بن حجر ا ديوانه ط بريوت ص 4)
 ط بريوت وصدره فيه : 64( البيت يف ديوانه ص 5)

 قد أنتحي للجهر يوماً وتنتحيوَ 
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 .ُمَساِعفٌ  َداٍن ، وكذا َمْنِزلٌ  قَِريٌب ، أي ُمَساِعفٌ  َمَكانٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َكةً : النَّْخلَةُ نَْفُسَها ، كما في اللَِّسان ، َوَجْمعُ  السَّعَفَةُ  اٍر ، ومنه َسعَفَاتٌ  : السَّعَفَةِ  ، ُمَحرَّ  لو َضَربُونَا حتى يَْبلُغُوا بِنا» : عنههللارضيقَْوُل َعمَّ

 .«َهَجرَ  َسعَفَاتِ 

 ْعلَِب.، بالفَتْحِ ، بَمْعنَى داِء الثَّ  السَّْعفَةِ  : لُغَةٌ في السَّعَفَةُ وَ 

 ، كغَُراٍب : ُشقَاٌق َحْوَل الظُّفُِر وتَقَشٌُّر ، كذا في الُمِحيِط ، واللَِّساِن. السُّعَافُ وَ 

هَ ، وقََصَد. أَْسعَفَ وَ   إِليه : تََوجَّ

ّي ، وأَْنَشَد : السَّعَفُ وَ   : َضْرٌب ِمن الذُّباِب ، نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

رِ  كـــــــــــــَ نـــــــــــــح َو مـــــــــــــُ راين وهـــــــــــــح ُت مـــــــــــــُ يـــــــــــــح ىت  أَتــــــــــــــَ  ٌس حـــــــــــــَ

ِة      ابـــــــَ ُه يف الــــغـــــــَ رِبـــــــُ ِث َيضــــــــــــــــــح يـــــــح الــــلــــ  فُ كـــــــَ عــــَ  (1) الســــــــــــــــــ 
  

ْنيَا ، كما في األَساِس. َساَعفَتْهُ  َجدُّهُ : َساَعَدهُ ، وهو َمجاٌز ، وكذا : َساَعفَهُ وَ   الدُّ

 عن ابِن ُدَرْيٍد. ، َكأَِميٍر : نَْبٌت ، السَِّفيفُ  : [سفف]

ِفيفُ  قال أَبو عمِرو :و  .السَّْفَسف َوفي بعِض نَسخِ النََّوادِر : هو اْسٌم إِلْبِليَس ، : الّسِ

حاحِ :و ْحلِ   :السَِّفيفُ  في الّصِ  الَهْوَدجِ.وَ  زاَد غيُره : (2) ِحَزام الرَّ

 علَى َوْجِه األَْرِض. الطَّاِئرُ  َسفَّ  اْلُمُروُر علَى َوْجِه األَْرِض ، َوقد ، السَِّفيفُ  قال اللَّْيث :و

َمْخَشِريُّ : باألََصابِعِ ، نََسَجهُ  : َسفًّا يَُسفُّهُ ، ْلُخوَص ،ا َسفَّ و ً  ، َكأََسفَّهُ  بَْعَضه علَى بَْعٍض ، َزاَد الزَّ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال : وهما  إِْسفَافا

الُخوَص ، بغيِر أَِلٍف ،  َسفَْفتُ  الَخوَص ، وقال األَْزَهِريُّ : أَْسفَْفتُ  ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : اإِلْسفافُ  ٍء يُْنَسُج باألََصابعِ فهولغَتَاِن ، وكلُّ َشيْ 

ْحِل :  الُخوِص ، وقال أَبو ُعبَْيٍد : َرَمْلُت الَحِصيَر ، وأَْرَمْلتهُ ، كَسِفيفِ  (3)؛ ألَنه ُمْعتَِرٌض  يفٌ َسفِ  َمْعُروفَةٌ صحيحةٌ ، ومنه قِيل ِلتَْصديِر الرَّ

ّمِ ، السُّفَّةُ و ، َمْعنَاهُ كلُّه : نََسْجتُه. أَْسفَْفتُهو ، َسفَفَتهُ و بِيلِ  يَُسفُّ  ما ، وهو السَِّفيفَة ، بِالضَّ   أو الُجلَِّة.من الخوص َويُْجعَُل ِمْقَداَر الزَّ

حاِح : اْلقَْبَضة ِمن القَْمحِ ، ونَْحوِه ، : السُّفَّةُ و :  عنههللارضيحديث أَبي ذَّرٍ  ِمن السَِّويِق : أي َحبَّةٌ منه وقُْبَضةٌ ، وبهما ُرِويَ  ُسفَّةٌ وَ  َوفي الّصِ

 .«، وال ِهفَّةٌ  ُسفَّةٌ  بَْيتَكَ  في ما»

ه :  النََّخِعيُّ ، (4)بُن يَِزيَد  َشعََرَها ، ولم يَْكَرْههُ إِْبَراِهيمُ  َوفي نسَخٍة : به تَِصل بَِها ، ِمن َشعٍَر أو ُصوٍف ، القََراِمِل ،ٌء ِمن َشيْ   :السُّفَّةو َونَصُّ

 َمْرأَةُ علَى َرأِْسها ، َوفي َشْعِرَها ِليَُطوَل.ٌء تََضعُه القال ابُن األَثِيِر : هو شيْ  ، بِالسُّفَّةِ  وقَاَل : اَل بَأْسَ  َكِرهَ أَن يُوَصَل الشَّعَُر ،

 قَالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال : قََمْحتُهُ ، أو أََخْذتُهُ َغْيَر َمْلتُوٍت ، أي : اْستَفَفَتْهُ و ، َسفًّا ، أََسفُّهُ  باْلَكْسِر ، َونَْحَوهما ، الدََّواَء ،و السَِّويَق ، َسِفْفتُ و

اِن ، وغيِره. َسفُوفِ  ِمثْل ، َكَصبُوٍر ، َسفُوفٌ  هو غيَر َمْعُجونٍ كلُّ َدَواٍء يُْؤَخذُ و مَّ  َحّبِ الرُّ

ّمِ ، ُسفَّةٌ  االْسُم :و ةٍ ، ، بالضَّ ً  ، أََسفُّهُ  الَماَء ، َسِفْفتُ  قال أَبو زيٍد :و َوبالفَتْحِ ، ِفْعُل َمرَّ أَْكثَْرُت ِمْنهُ ، فلَم  ، وَسِفتُّهُ ، أَْسفَتُهُ ، َسْفتاً ، أي َسفّا

 أَْرَو.

اِل ، السَّفُّ و اَغانِيُّ بالَكْسِر. : َطْلعَةُ الفُحَّ  قَاله أَبو عمٍرو ، وِسياقُه يَْقتَِضي الفَتَْح ، وَضبََطهُ الصَّ

 أَْكُل اإِلبِِل اليَبِيَس. : السَّفُّ و

ّمِ : اأْلَْرقَُم ِمن الَحيَّاِت ، أَو ، السُّفُّ  ، وأَبي عمٍرو :عن ابن األَْعَرابِّيِ و  في الَهَواِء ، َوأَْنَشَد اللَّْيُث : التي تَِطيرُ  هي باْلَكْسِر ، َوالضَّ

َوان  وَ  ـــــــــَ ف  حـــــــــىت  ل يِن  الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــِش َعضـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــرِّي  َذا ال

رُ      عــــــــــح ــــــــــُ يــــــــــِه اَنٌب وال ثـ نح فــــــــــِ ر ين مــــــــــِ ا ضــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ  لــــــــــَ

  
 الثُّْعُر : السَّمُّ.قال : 
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 قال ابُن ِسيَده : وُربََّما ُخصَّ به األَْرقَُم ، وقال َمْعِقٌل الُهَذِليُّ ، يَْرثِي أَخاه َعْمًرا الذي قَتَلَهُ َعَضٌل :

م  َواُدهــــــــــــُ ر  جــــــــــــَ اُس قــــــــــــَ ــــــــــــنــــــــــــ  ا ال َوادًا إَذا مــــــــــــَ  جــــــــــــَ

اوَ      فــــــــن ا  ســــــــــــــــــــــُ َزعــــــــَ ــــــــح وحِت أَفـ َ
ارُِخ املــــــــ ا صــــــــــــــــــــــَ (5)ِإَذا مــــــــَ

 

  
__________________ 

 ( اللسان ا ونسبه لعدي بن الرقاع.1)
 واملثبت يواف  رواية الصحاح واللسان.« حزاُم الر جرِ »( يف القاموس 2)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : معر ض.3)
 .74/  1واملثبت عن ميزان االعتدا  « زيد»( ابألصر 4)
 بين رهم يرثي عمرو بن خويلد وكان غزا عضر بن الديش وهم من الفارّة فقتلوه ا وعجزه فيه.يف شعر املعطر أحد  41/  3( ديوانه اهلذليا 5)
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 وَرَوى األَْصَمِعيُّ :

َوحُت أَقـحَرَعا»
 .«ِإذا ما َصر َح امل

ّمِ : ُسفَاِسفٌ  ُجوعٌ و ِدي السَّْفَسافُ و عن ابِن َعبَّاٍد ، َشِديٌد ، أي بالضَّ نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال :  ٍء ، واأْلَْمُر اْلَحِقيُر ،ُء ِمن ُكّلِ َشيْ : الرَّ

هَ  «َسْفَسافََها ويُْبِغضُ »ويُرَوى : « َسْفَسافَها إنَّ هللا يُِحبُّ َمعَاِلَي اأْلُُموِر ، ويَْكَرهُ »الحديُث : ومنه اَغانِيُّ : أي َمَداقََّها ، وَمَذامَّ ا ، ، قال الصَّ

ثم  ويَْرتَِفُع ِمن ُغبَاِرِه ِعْنَد النَّْخِل ، يِطيُر ، َما وهو الدَّقِيقِ  َسْفَسافِ  ِمن قيل : أَْصلُهُ و التَُّراِب ، ِلَما َدقَّ منه ، َسْفَسافِ  وَماَلئَِمها ، وأَْصلُهُ ِمن

ْعِر : َرِدي السَّْفَسافُ و ، َسْفَسافٌ  ءٍ قيل : ِلُكّلِ ِريحٍ َرِدي  َوهو الذي لم يُْحَكْم َعَملُهُ ، وقد َسْفَسفَهُ َصاِحبُه. ئُهُ ،ِمن الّشِ

ْفَسافُ و  قال ُكثَيٌِّر : َما َدقَّ ِمن التَُّراِب ، : الّسِ

َاِب َعِقيُمَها  ِبَسفحَسافِ َهاَج وَ   (1)الرت 
يُح التي تُثِيُرهُ وتَْجِري فَُوْيَق اأْلَْرِض ، اْلُمَسْفِسفَةُ و حاحِ ، وقد : الّرِ  ، قال الشاعر : َسْفَسفَتْ  كما في الّصِ

َسَفتح و  َح َهيحٍف َذاِباَل  َسفح  ُمال 
 أي : َطيََّرتْهُ علَى َوْجِه األَْرِض.

ُجُل : أََسفَّ و حاحِ ، َوف اأْلُُموِر ، *تَتَبََّع َمَداق الرَّ إِلَى َمَداّقِ األُُموِر وأاَلئِِمها : َدنَا ، َوأَْنَشَد اللَّْيُث  أََسفَّ  ي الُمْحَكِم :كما في الّصِ
(2) : 

نح وَ  كــــــــــُ وِر واَل تــــــــــَ ُمــــــــــُ اِت األح يــــــــــمــــــــــَ اِم َجســـــــــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــَ

ا     فـــــــــــن ا ُمســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ي ـــــــــــِ ن  َدان هـــــــــــُ ـــــــــــح نـ ا َد   مـــــــــــِ  ِإىَل مـــــــــــَ

  
 ، نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد. ُمِسفًّا السَّعيِ ، يُقَال : َمرَّ ، َساِعياً أََشدَّ  َهَرَب ِمن َصاِحبِِه ، : أََسفَّ و

نِيئَةَ. : أََسفَّ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  َعلَفَهُ اْليَبِيَس. إذا اْلبَِعيَر : أََسفَّ  قال غيُرهُ :و َطلََب اأْلُُموَر الدَّ

 ذا في الُمِحيِط ، واللَِّساِن.ك أَْلقَاهُ في فِيِه ، أي : اللَِّجامَ  اْلفََرسُ  أََسفَّ  ِمن الَمجاِز :و

حاحِ ، وفي األََساِس َطاَر علَى األَْرِض َدانِياً منها ، حتى كاَدْت ِرْجالهُ تُِصيبانِها  الطَّائُِر : َدنَا ِمن اأْلَْرِض في َطيََرانِِه ، أََسفَّ و كما في الّصِ
(3). 

 ْوَهِريُّ ، قال َعبِيُد بُن األَْبَرِص ، يذُكر َسحاباً تََدلَّى حتى قَُرَب من األَْرِض :قَالَهُ الجَ  السََّحابَةُ : َدنَْت ِمن اأْلَْرِض ، أََسفَّتِ و

فيف َداٍن  ُه  ُمســــــــــــــــــــــــــِ َدبــــــــــــُ يــــــــــــح َرحِض هــــــــــــَ َ  األح َويــــــــــــح  فـــــــــــــُ

اَم اِبلــــــــــــــر احِ      نح قــــــــــــــَ ُه مــــــــــــــَ عــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ دح اُد يــــــــــــــَ كــــــــــــــَ  يــــــــــــــَ

  
العُبَاِب : ويُْرَوى ألَْوِس بِن َحَجٍر ، وهكذا ذَكره صاحُب اللَِّساِن أَيضاً علَى الشَّّكِ ، قلُت : وقال ابُن قُتَْيبَةَ : البَْيُت ألَْوِس بِن َحَجٍر ، وفي 

 قلُت : وهو َمْوجوٌد في ِديَوانِْيِهَما.

َدهُ  أََسفَّ و َب إِلَى األَْرِض ، النََّظَر : َحدَّ حاحِ ، َزاَد اْلفَاِرِسيُّ : وَصوَّ ُجُل  يُِسفَّ  َكِرهَ أَنْ »في حديِث الشَّعبِّيِ : أَّنَّه و بِِشدَّةٍ ، كما في الّصِ الرَّ

ِه ، أو اْبنَتِِه ، أو أُْختِهِ  اَغانِيُّ : وهو ِمن باب الَمَجاِز ، كأَنَّه جعََل  «النََّظَر إِلَى أذّمِ تِِه ، بَمْنِزلَِة قال الصَّ نََظَرهُ في أَْخِذِه الَمْنُظوَر إِلْيِه ِلِحدَّ

 : إِنَّهُ لتَْعُجُمَك َعْينِي ، أي : كأَنِّي أَْعِرفَُك.ـ  حكاه أَبو زيدٍ ـ  ِء ِلَمْنَظِره ، ويقُرب منه قَْولُُهمالشَّانِي

 النََّظَر إلَى غيِر ُحْرَمتِك : أي تُِحدَّه وتُِدقَّه. تُِسفَّ  ، َوإِيَّاَك أَنْ النََّظَر في األَْمِر : أي يُِدقُّهُ  يُِسفُّ  في األَساِس : وهووَ 

َب َرأَْسهُ ِلْلعَِضيِض ، أََسفَّ و ً  َوهو َمَجاٌز ، كأَنَّهُ َجعَلَه له اْلُجْرَح َدَواًء : أَْدَخلَهُ فِيِه ، أََسفَّ  قال اللَّْيُث :و أي : أََمالَهُ  الفَْحُل : َصوَّ في و ، َسفُوفا

ماَد الَحارَّ ، للَِّذي َشَكا ِمن ِجيَرانِه بإِْحَسانِِه إِلْيِهم ، َوإَِساَءتِهم إلْيه ، وكذلك ::  «اْلَملَّ  تُِسفُُّهمُ  َكأَنََّما»الحديِث :  اْلَوْشَم نَُؤوًرا  أََسفَّ  أي الرَّ

 : عنههللارضيومنه قَْوُل لَبِيٍد 

ٍة  َ ُض َواِشــــــــــــــــِ ف  َأوح َرجــــــــــــــــح ُؤورُ  ُأســــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ا نـ  هــــــــــــــــَ

ا     هــــــــــَ امــــــــــُ ن  ِوشــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــُ قـــــــــــَ وح ر َض فـــــــــــَ عــــــــــَ فــــــــــًا تـــــــــــَ فــــــــــَ  كــــــــــِ
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__________________ 
 ـ

 سّفاً إذا ما صرّح املوت أقرعاو 
 هي رواية التهذيب ا وقد ورد البيت يف اللسان ونسبه للداخر بن حرام اهلذد وروايته :وَ 

ا مـــــــــــــرب أً   لـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــري لـــــــــــــقـــــــــــــد أعـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــت خـــــــــــــرقـــــــــــــً

ا إذا مــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــرّح املــــــــــــــــوت وَ       أروعــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــّ

  

 ( ديوانه وصدره :1)
 إذا مستثاابت الرايح تنس متح 

 *( كذا ابألصر ابلتخفيف ا وهو لغة ا واألصوب تشديد القاف. كالقاموس.)
 ( يف اللسان : وأنشد ابن بّري.2)
 .«يصالهنا»( عن األساس وابألصر 3)



11518 

 

 ُء بُن الحارِث اْلبُْرُجِميُّ ، يَِصُف ثَْوًرا :وقال َضابِى

ا  َبلــــــــــــ َ ِ كــــــــــــَ اح ــــــــــــَ ب اجــــــــــــِ ــــــــــــِ  ا ــــــــــــَح رِي ــــــــــــَ ــــــــــــُد ب ِدي  شــــــــــــــــــــــــــَ

ف       ال ُأســــــــــــــــــــــِ حــــــــَ َح َأكــــــــح بــــــــَ لــــــــَ  اَنٍر فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــَ

  
 ٍء.منه بَشيْ  َما َظفَرَ  أي منه بِتَافٍِه : أََسفَّ  َما قال ابُن َعبَّاٍد :و

ّمِ : ، وسلمعليههللاصلى« َوْجُههُ  أُِسفَّ  أُتَِي بَرُجٍل ، وقيل : إنَّ هذا َسَرَق ، فكأَنََّما»في الَحِديِث : أَنَّه و وَسَهَم ، واْكَمدَّ لَْونُهُ ،  تَغَيََّر ، أي بِالضَّ

 .(1)حتَّى عاَد كالبََشَرِة الَمْفعُوِل بها 

حاحِ ، وفي اللَِّسان : بالُمْنُخِل ، و اْنتََخَل الدَّقِيَق ، ونَْحَوهُ ، : َسْفَسفَةً  ، َسْفَسفَ و  نَْحِوه ، قال ُرْؤبَةُ :كما هو في الّصِ

ِن  فــــــــــــــ  ــــــــــــــّراَِيِح الســــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــُج ال احــــــــــــــِ  ِإَذا َمســــــــــــــــــــــــــــَ

نَ      فـــــــــــح ســـــــــــــــــــــــــَ فح نِ  ســـــــــــــــــــــــــَ زحمـــــــــــِ اٍو مـــــــــــُ اِء خـــــــــــَ  يف أَرحجـــــــــــَ

  
 الُمْنُخِل. َسْفَسفَةَ  يُقَاُل : َسِمْعتُ وَ 

 له بعضَ  تُِسفَّ  ، وال السَّْفَسافِ  وهو َمجاٌز ، ومنه قَْولُهم : تََحفَّْظ ِمن العََملِ  لَم يُبَاِلْغ في إِْحَكاِمِه ، إذا َعَملَهُ : َسْفَسفَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 .اإِلْسفَاف

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ثَِة. السَّفُوفُ   ، كَصبُوٍر : َسَواُد اللِّ

 تُْنَسَج. ْن تُْرَمَل ، أي :: الدَّْوَخلَةُ ِمن الُخوِص قَْبَل أَ  السَِّفيفَةُ وَ 

ً  ءَ الشَّيْ  أَْسفَْفتُ وَ  . إِْسفَافا  : أَْلَصْقُت بَْعَضه ببَْعٍض ، قَالَه اليَِزيِديُّ

حاِح : الُمَسْفِسفُ وَ   .ُمَسفِّفٌ  : لَئيُم اْلعَِطيَِّة ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وفي بَْعِض نَُسخِ الّصِ

 ، قَالَهُ أَبو ُعبَْيٍد. ُمِسفٌّ  ِصَق به فَُهوٍء لَِزَم َشْيئاً ، ولَ ُكلُّ َشيْ وَ 

ئِْب : فرأَْيتُ  َسِفيفُ وَ  تُُهَما ، ومنه قَْوُل أَبي اْلعَاِرِم في ِصفَِة الذِّ ئِْب ، كأَِميٍر : ِحدَّ ْره ابُن األَْعَرابِّيِ. َسِفيفَ  أُذُنَيِ الذِّ  السَّْفَسافَةُ و أُذُنَْيِه ، ولم يُفَّسِ

 َويَق األَْرِض.: الريُح تَْجِري فُ 

 .َسفائِفُ  : السَِّفيفَةِ  َجْمعُ وَ 

 األَْخالِق : َرِديئَُها. َسْفَسافُ وَ 

يِه أَْهُل نَْجٍد العَْنقََر ، والعَْنقََز ، َوالَمْرَزْنُجو ، كَجْعفٍَر : َضْرٌب ِمن النَّْبِت ، قال ابُن ُدَرْيٍد : السَّْفَسفُ وَ  َش ، كما لُغَةٌ يََمانِيَّةٌ ، وهو الذي يَُسّمِ

 تقدََّم في َمْوِضِعه.

 أَيضاً : ِمن أَْسَماِء إِْبِليِس. السَّْفَسفُ وَ 

 يُقَال : َسْف تَْفعَُل ، ساكنةَ اْلفَاِء ، أي : َسْوَف تَْفعَُل ، قال ابُن ِسيَده : َحَكاَها ثَْعلٌَب.وَ 

 في هذا األَْمِر ، أي تُْهِلُكه. تَتََسْفَسفُ  قال ابُن َعبَّاٍد : يُقَال : ال تَزالوَ 

 : َكاِذٌب ال َعْقَد فيه ، وهو َمجاٌز. َسْفَسافٌ  في األَساِس : ِحْلفٌ وَ 

ه وُطوِل ِجَداِره. َكالسَِّقيِف ، َمْعُروٌف ، ِلْلبَْيِت : السَّْقفُ  : [سقف] َى به ِلعُلُّوِ تَْيِن ، ُسقُفٌ و ، ُسقُوفٌ  ج : كأَِميٍر ، ُسّمِ َوهذه عن األَْخفَِش  ، بَِضمَّ

حاح ، وقرأَ أَبو َجْعفٍَر : ً  ، ِمثْل َرْهِن ، وُرُهٍن ، كذا في الّصِ ة  َسْقفا تَْيِن. (2)ِمْن ِفضَّ  ، بالفَتْحِ ، َوالبَاقُوَن بَضمَّ

ً  ِلبَْيِت كّلِ واحٍد منهمقلُت : وعلَى قراَءةِ الفَتْحِ ، فهو َواِحٌد يَُدلُّ علَى الَجْمعِ ، أي : لََجعَْلنَا  اُء : َسْقفا ٍة ، وقال الفَرَّ  إِنََّما هو َجْمعُ  ُسقُفٌ  ِمن فِضَّ

 .ُسقُفٌ و ، ُسقُوفٌ و ، َسْقفٌ  ، كما تقول : َكثِيٌب َوُكثٌُب ، قال : وإِن ِشئَْت َجعَْلتَه َجْمَع الَجْمعِ ، فقلَت : َسِقيفٍ 
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ً َسقْ  ، يَْسقَفُهُ  ، َكَمنَعَهُ ، َسقَفَهُ و ً  : جعَل له فا ً  ، َسقَّفَهُ  كذاو ، َسْقفا  .تَْسِقيفا

 .(4) (. َوَجَعْلَنا السَّماَء َسْقفاً حَمُْفوظاً ..)،  (3) (َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوعِ )األَْرِض ، ُمَذكٌَّر ، قال هللا تَعَالَى  َسْقفُ  السََّماءُ و

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال : اْلُمْستَْرِخي ،اللَّْحُي الطَِّويُل  : السَّْقفُ و

__________________ 
ء غريه ا من قوهلم أســففت الوشــم ويف النهاية : أي تغري واكمّد كبلا ذّر َعَليه شــي« املفعو  هبا الوشــم»( يف املطبوعة الكويتية ا عن العباب ا 1)

 ا وهو أن يغرز اجللد  برة مث حتحش  املغارز كحاًل.
 .33( سورة الزخرف اآية 2)
 .5( سورة الطور اآية 3)
 .32( سورة األنبياء اآية 4)
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ا  مــــــــــــــَ َرجنــــــــــــــحَ احــــــــــــــح ا فــــــــــــــَ َا لــــــــــــــََ َر  لــــــــــــــه حــــــــــــــِ  تـــــــــــــــَ

ا     مــــــــَ جــــــــَ لــــــــح مــــــــا ســــــــــــــــــــــَ طــــــــح ِ وخــــــــَ اح فــــــــَ قــــــــح ِ ســــــــــــــــــــــَ اح يــــــــَ   ــــــــَح

  
ّمِ ، ويُْفتَُح : ع ، ، ُسْقفُ و اُخ :وفي العُبَاِب : َمْوِضعاِن ، قال  بِالضَّ  الشَّمَّ

ٍب  َة راكـــــــــــــِ اَب كـــــــــــــان َروححـــــــــــــَ بـــــــــــــَ َبن  الشــــــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــَ

ر      نح َأهـــــــح رًَا مــــِ فِ َقضـــــــــــــــــَ  وطــــَ قــــح َورا  ســـــــــــــــــُ َغضـــــــــــــــــح (1)لــــِ
 

  
حاِح ، والُمْجَمِل ، السَّقَفِ  بَيِّنُ  أَْسقَفُ  يُقَال : َرُجلٌ  بِالتَّْحِريِك : ُطوٌل في اْنِجنَاءِ  ، السَّقَفُ و   وَغْيُرهُ ، وهويُوَصُف به النَّعَامُ  ، كذا في الّصِ

ً  ، َسِقفَ  وقد أَْسقَفُ   ، قال بِْشُر بُن أَبي خاِزٍم : َسقَفا

ٌم  لــــــــــ  اِش ُمصــــــــــــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــَ
ُ
رحَب امل ربحِي هلــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــَ  يــــــــــَ

َم      اســــــــــــــــــــــِ نــــــــَ ريف ذو مــــــــَ بــــــــِ ٌر هــــــــِ عــــــــح قــــــــفُ صــــــــــــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــح

  
ي : ، َسْقفَاءُ  أي : األُْنثَى ِمن النَّعَاِم ، َوغيره ، وهي ، ، أُْسقُفُ  فيُقَال : يَُضمُّ و  ِصفَِة النَّعَاَمِة ، وأَْنَشَد : (2)من  السَّْقفَاءُ و َوحَكى ابُن بَّرِ

ُو هَبحُو نـََعاَمٍة وَ  َفاءَ البَـهح  َسقح
 قال ابُن ِحلَِّزةَ :وَ 

ٌة أُمح  ــــــــــــــــــَ ل قــــــــــــــــــح ا هــــــــــــــــــِ وٍف كــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــ َ ــــــــــــــــــُ َزف ــــــــــــــــــِ  ب

ٌة      اءُ ُم رائٍ  َدوِّيـــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
يِت : ّكِ يِت  ، َكأُْرُدّنٍ ، ُسْقفُُهمْ و َزاَد غيُره : النََّصاَرى ، أُْسقُفُّ  تُقَّ اشْ  وِمْنهُ  قال ابُن الّسِ ّكِ ِل وتَْشِديِد اآلِخِر ، َوَعلَيه اْقتََصَر ابُن الّسِ أي بَضّمِ األَوَّ

وهذا الذي َذَهْبنَا  قُْفٍل ، األِخيُر ِمثْلُ و قُْطُرٍب ، مثال ، بتَْخِفيِف الفاِء ، أُْسقُفٌ  يُقَال :و ، فيما نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وال نَِظيَر له ِسَوى : أُْسُرّبٍ ،

لَْيِن لضبط الَمِزيد ، الذي ه وأنَّه يُقَال بتَْشِديِد الفاِء كأُْرُدّنٍ ،  أسقُف وإِليه هو ما اْستَْظَهَره َشْيُخنَا ، فإِنَّه قال : الظَّاِهُر أَنَّه أَشار بالِمثالَْيِن األَوَّ

د ، قال : والقَْوُل بأَنَّهُ أََشاَر ِلِزيَاَدةِ اْلهَ  ِلَرئِيٍس لَُهم في  ْمَزةِ وأََصالَتِها بَِعيٌد ِجدًّا : اْسمٌ وبِتَْخِفيفَها كقُْطُرٍب ، وقوله : وقُْفٍل ، ِمثَاٌل ِلُسْقٍف الُمَجرَّ

يِن ، يِت ، وهو أَْعَجِميٌّ تكلَّمْت به العرُب ، وقيل :نَقَلَهُ الجَ  الّدِ ّكِ َي به ِلُخُضوِعِه ، اْنِحنَائِِه في ِعبَاَدتِِه ، ْوَهِريُّ ، عن ابِن الّسِ أَو اْلَمِلُك  ُسّمِ

يِس وُدوَن اْلُمْطَراِن : في ِدينِهم ، اْلعَاِلمُ  هو اْلُمتََخاِشُع في ِمْشيَتِِه ، أَو قِّيفَىوَ  ، أَساِقفُ و ، أََساقِفَةٌ  ج : أو هو فَْوَق اْلِقّسِ ، َكِخلِّيفَى : َمْصَدٌر  الّسِ

يفَاهُ  ِمن أُْسقُفًّا وَعلَى أَْن اَل يُغَيُِّروا»الَحِديُث في ُمَصاَدَرةِ أَْهِل نَْجَراَن :  َومنه ِمْنهُ ،  .(3)« ، واَل َواقِفاً ِمن ِوقِّيفَاهُ  ِسقِّ

ِل وتَْشِديِد الفاِء  أي بَضمِّ  أَْيضاً ، أُْسقُفَّةٌ و  نَِزهٌ نَِضٌر َشِجٌر ، وقََصبَتَهُ َغافٌِق. ُرْستَاٌق بِاأْلَْنَدلُِس ، : (4)األَوَّ

فَّةُ  السَِّقيفَةُ و ا يكوُن بَاِرزاً ، : َكَسِفينٍَة : الصُّ فِة ، وهي ُصفَّةٌ  بَنِي َساِعَدةَ ، َسِقيفَةُ  ومنها أَو ِشْبُهَها ِممَّ ، فَِعيلَةٌ بمعنى  َسْقفٌ  لها بالمدينِة الُمْشرَّ

 َمْفعُولٍة ، جاَء ِذْكُرَها في حديِث اْجتَِماعِ الُمَهاِجِريَن واألَْنَصاِر.

 ، قال الفََرْزَدُق : َسقَائِفُ  َجْمعُهُ : اْلِجبَاَرةُ ِمن ِعيَداِن اْلُمَجبِِّر ، : السَِّقيفَةُ  ِمن الَمَجاِز :و

ا وَ  ُرهـــــــــَ َ  َكســـــــــــــــــــــــح يـــــــــ  اٍ  هتـــــــــََ ِذي ســـــــــــــــــــــــَ  كـــــــــنـــــــــُت كـــــــــَ

وُر      يـــــُ تح عـــــنـــــهـــــــا ســـــــــــــــــــُ عـــــــَ طـــــَ قـــــَ فِ إذا انــــــح ـــــِ ائ قـــــــَ  الســـــــــــــــــــ 

  
أِْس ، قَالَهُ ابُن َعبَّاٍد ، ومنه قولُُهم : رأٌْس َعِظيُم  َسقَاِئفُ  َوهي َكاْلقَبِيلَِة ِمن َرأِْس اْلبَِعيِر ،  :السَِّقيفَةُ  ِمن الَمَجاِز أَيضا :و ، كما  السَّقَائِفِ  (5)الرَّ

 في األَساِس.

 :، أي : األَْلَواحِ ، قال بِْشٌر ، يَِصُف السَِّفينَةَ  (6) السَّقَائِفِ  يُقَال : َسِفينَةٌ ُمْحَكَمةُ  لَْوح السَِّفينَِة ،  :السَِّقيفَةُ  ِمن الَمَجاِز :و

َدِة  بـــــــــــــ  عـــــــــــــَ فِ مـــــــــــــُ ائـــــــــــــِ قـــــــــــــَ ٍر  الســــــــــــــــــــــــــ   َذاِت ُدســــــــــــــــــــــــــح

ا َرَداحِ      هــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــــُ َوانــــــــــــــــــــــــِ ٍَة جــــــــــــــــــــــــَ رب   ُمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ائِِد ، وغيُره : فهي بِهِ  يَُسقَّفَ  أَو ُكلُّ َخَشبٍَة َعريَضٍة َكاللَّْوح ، أو َحَجٌر َعِريٌض يُْستََطاُع أَنْ   ، قال أَْوُس بُن َحَجٍر : َسِقيفَةٌ  نَاُموُس الصَّ

ًرا  َدمـــــــــِّ اَح مـــــــــُ بـــــــــَ نح صـــــــــــــــــــــــُ ا مـــــــــِ هـــــــــَ ـــــــــح يـ لـــــــــَ اَلقـــــــــَ  عـــــــــَ  فـــــــــَ

يـــــــِح      فـــــــِ ِه مـــــــن الصـــــــــــــــــــــ  وســـــــــــــــــــــِ امـــــــُ نـــــــَ فُ لـــــــِ ائـــــــِ قـــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ
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__________________ 
 واملثبت عن الديوان.« لغفورا»( ابألصر 1)
 .«يف»( عن اللسان وابألصر 2)
 فا ديث من كتاب النيب ص ألهر جنران حا صا هم. 161/  1( انظر الفائ  3)
 وضبطت ابلقلم يف معجم البلدان بفتحة فو  الفاء دون تشديد ا َواألصر كالتكملة.( كذا 4)
 ( يف األساس : ورأس عري  السقائف وهي قبائله.5)
 .«السقاف»( عن األساس وابألصر 6)
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اَغانِيُّ  البَِعيِر ، أي َسقَائِفَ  يُقَال : َهَدَم السَّفَرُ  ِضلَُع اْلبَِعيِر ، : السَِّقيفَةُ  ِمن الَمَجاِز :و َمْخَشِريُّ ، َواألَْزَهِريُّ ، وأَْنَشَد الصَّ : أَْضالَعهُ ، نَقَلَهُ الزَّ

 لَطَرفَةَ :

تح  حـــــــــَ نـــــــــِ زحٍر وُأجـــــــــح َر شـــــــــــــــــــــــَ ا فـــــــــتـــــــــح َداهـــــــــَ ر تح يـــــــــَ  أُمـــــــــِ

ا يف      َداهـــــــــَ ا َعضـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــفٍ هلـــــــــََ قـــــــــِ دِ  ســـــــــــــــــــــــَ نضـــــــــــــــــــــــ   مـــــــــُ

  
ُجُل الطَِّويُل ، اأْلَْسقَفُ و  .السَّْقفِ  ُشبِّهَ بِجدارِ  أَو اْلغَِليُظ اْلِعَظاِم اْلعَِظيُمَها ، اْرتِفاِعِه ،في ُطوِله وَ  بالسَّْقفِ  ُشبِّه : الرَّ

 ِمن الِجَماِل : َما ال َوبََر َعلَيه. األَْسقَفُ و

ْلَماِن : اأْلَْعَوُج اْلعُنُِق ، األَْسقَفُ و ْجلَْيِن ، ِمن الّظِ  تْكَراٌر.وقد تقدَّم قريباً ، فهو  ، َسْقفَاءُ  وهي أَو الّرِ

ُث ، بُن بِْشٍر الِعْجِليُّ ، ُسقَْيفُ  َكُزبَْيٍر :و َوفي بعض النَُّسخِ : ابُن بشير ، وهو َغلٌَط ، قلُت : وهو شيٌخ ليَْعلَى بِن ُعبَْيٍد في حَكايٍَة ، كذا  الُمَحّدِ

 .(1)في التَّْبِصيِر 

ً  ، ُسقِّفَ و . أُْسقُفًّا ارَ صَ  ، فَتََسقَّفَ  ، أُْسقُفًّا : ُصيَّرَ  تَْسِقيفا اَغانِيُّ  ، نَقَلَهُ الصَّ

 .«ُمَسقَّفٌ  َرُجلٌ  فأَْقبَلَ »:  عنههللارضيحديُث َمْقتَِل عثماَن ،  َومنه كُمعَظٍَّم : الطَِّويُل ، ، الُمَسقَّفُ و

،  (3) ، َكُمفَْعِللٍ  ُمَسْقِففٌ و التَّْكِملَِة : ُمْستَِقفٌّ ، بالتاِء بََدَل القاِف ،ولو قال : كُمْقَشِعّرٍ ، كان أَْظَهَر ، وَوقََع في  ، َكُمْفعَِلَل ، (2) ُمْسقَِففٌ  َشعَرٌ و

. ُمْرتَِفٌع َجافٌِل ، أي ولو قال : كُمَدْحِرجٍ ، كان أَْظَهَر : اَغانِيُّ  نقلَهُ الصَّ

او اجِ  أَمَّ َرافاِت ، فإِنِّي  ، السُّقَفَاءَ  إِيَّاَي وهذه» : قَْوُل اْلَحجَّ فقَاَل الَجْوَهِريُّ : ما  «ال أَِجُد أََحداً ِمن الجاِلِسين في َزَرافٍَة إِالَّ َضَرْبُت ُعنَقَهُ والزَّ

َمخْ   قال :  ،تَْصِحيفٌ  َشِرّيِ ، قال : قيل : هونَْعِرُف ما ُهَو ، وقال القُتَْيبِيُّ : أَْكثَْرُت السَُّؤاَل عنه ، فلم يَْعِرْفهُ أََحٌد ، وحَكى ابُن األَثِيِر عن الزَّ

أي : الُمتََّهِم وأَْصَحاِب الَجَرائِِم ، فَنَهاُهم عن  َكانُوا يَْجتَِمعُوَن ِعْنَد السُّْلَطاِن ، فَيَْشفَعُوَن في اْلُمريِب ، َجْمُع َشِفيعٍ ، ألَنَُّهم َصَوابُهُ الشُّفَعَاَء ،و

َمْخَشِرّيِ ما يُخاِلف نَْقَل ابِن األَثِيِر ذلك ، ألَنَّ كلَّ واحٍد منهَم يْشفَُع ِلآْلَخِر ، كما نَهاُهم في  َرافَاِت ، ونَقََل شيُخنَا هنا عن فائِق الزَّ قَْوِله : والزَّ

ِحيُح ما نقَلَهُ ابُن األَثِيِر ، فتَأَمَّ  فَاِء ، والصَّ َهاِب في َشْرحِ الّشِ  ْل ذلك.، وكأَنَّهُ اْشتَبَهَ عليه ، وكذا إِْقَراُر الّشِ

 باْلبَاديِة ، كان به يَْوٌم ِمن أَيَّاِمِهم ، قال الُحَطْيئَةُ : ع كأَْذُرحٍ ، كان أَْظَهَر : على ِصيغَِة الُمتََكلِّم ، ولو قال : ، كأَْنُصُر ، أَْسقَفُ و

ِرُف  عـــــــــــــح ـــــــــــــَ َدَة تـ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ نـ نح هـــــــــــــُ َم ِداَيٍر مـــــــــــــِ  أََرســـــــــــــــــــــــــــح

فَ      قـــــــــُ ِرفُ  أَبســـــــــــــــــــــــح ذح ُ تـــــــــَ اح ا الـــــــــعـــــــــَ اهنـــــــــَِ رحفـــــــــَ ن عـــــــــِ  ؟مـــــــــِ
  

 قال َعْنتََرةُ :وَ 

ٌت  َة َ بـــــــــــــِ اعـــــــــــــَ زيف يف ُقضـــــــــــــــــــــــــــَ ُك عـــــــــــــِ  فـــــــــــــِإنح يـــــــــــــَ

اَن و      َرحـــــــــــَ فِ فـــــــــــِإن  لـــــــــــنـــــــــــا يف َرحـــــــــــح قـــــــــــُ  (4) َأســـــــــــــــــــــــــح
  

 أي لنا في هذين الَمْوِضعَْيَن َمْجٌد ، وقال ابُن ُمْقبٍِل :

ٍف  (5)إذا رََأ  وَ  قــــــــــــــُ ر  أَبســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــُور اَد  ــــــــــــــَ  ال

وح      ـــــــــــــــَ طـــــــــــــــاِو ِ يـ ـــــــــــــــَ ت
ُ

َة املـــــــــــــــ ـــــــــــــــَ ُروب وحِم عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ٌم كـــــــــــــــيـ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ِة ، إذا ُضِربَْت َدقِيقَةً َطِويلَةً ، فهي السَّقَائِفُ  ائِِد ، وُكلُّ َضِريبٍَة من الذََّهِب والِفضَّ :  السَِّقيفَةُ  ، َوقال اللَّْيُث : َسِقيفَةٌ  : َطَواِئُف نَاُموِس الصَّ

 ةٌ َطِويلةٌ ، تُوَضُع ، يُلَفُّ عليها البََواِري فَْوَق ُسُطوحِ أَْهِل البَْصَرةِ.َخَشبَةٌ َعريضَ 

 : الُمْنَحِني. األَْسقَفُ وَ 

 .السُّقُوفِ  ، كَشدَّاٍد : َمن يُعَانِي َعَملَ  السَّقَّافُ وَ 
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يِن أَبو الغَْوِث عبُد الرحمِن بُن محمِد بِن علّيِ بن َعلَِوّيٍ الحَسْينِيُّ ، ُوِلَد سنة ]وَ  بتَِريم  (6)[ 1011، َوتُُوفَِّي سنة ] (6)[ 948لُقَِّب به ِعَماُد الّدِ

، إِْحَدى قَُرى 
ٌب ، ووالدهُ الفقيهُ الُمقَدَُّم ، لَِقَي الطََّواِشيَّ بَحْليٍ ، وِمن َولَِده شيُخنَا (7) ُر عمُر بُن  َحْضرَمْوت ، َوقَْبُره تِْرياٌق ُمَجرَّ الُمْسنُِد الُمعَمَّ

 أَحمَد بنِ 

__________________ 
 .787/  2( التبصري 1)
ِتِففٌ 2)  .( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ُمسح
 مضروب عليها بنسخة املؤلف.« كمفعلر َومسقفف كمفعلر»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  نبه إىل أن العبارة : 3)
 ( يف معجم البلدان : برحرحان.4)
 .«وإذا رم »( عن معجم البلدان وابألصر 5)
 د نبه عليه هبامش املطبوعة املصرية.( ما با معقوفتا زايدة عن املطبوعة الكويتية ا وكان مكانه بياضاً ابألصر ا وق6)
 احد  مدينجي.« : ترمي»( يف معجم البلدان 7)
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ِ  ال مح َكِّي  ا َحد َث َجد ه عن الشـــــــ 
يحين  امل ق اُف الَعَلوي  اُ ســـــــَ َبابِِليِّ ا وهو َأيب بكِر بِن  مِد بن َأيب بكِر بِن ُعَقيحٍر الســـــــ 

ِسِه َحد َث عن َخالِه عبِد   ِليِّ ا وغريِ ا.بنَـفح   بِن ساملٍِ الَبصحرِيِّ ا وَأيب الَعب اِس الن خح
 ، كأُْرُدّنٍ ، نَقَلَهُ َشْيُخنَا. اأْلُْسقُفِّ  ، بالفَتْحِ : لُغَةٌ في َسْقفٌ وَ 

ْسَكافُ و على أَْفعَل ، ، بِالفَتْحِ ، اأْلَْسَكفُ  : [سكف] ّمِ ، اأْلُْسُكوفُ و ، بِالَكْسِر ، اإْلِ  ، كَشدَّاٍد ، السَّكَّافُ و اْقتََصَر َعلَْيَهما الَجْوَهِريُّ ،وَ  بِالضَّ

 .األََساِكفَةُ  : اإْلْسَكافِ  وَجْمعُ  الَخفَّافُ  لُغَاٌت أَْربَعَةٌ : ، َكَصْيقٍَل ، السَّْيَكفُ و

ْسَكافُ  أَو في الَحَضِر ، نَقَلَهُ ابُن  اإِلْسَكافِ  كأَْحَمد ، وذلك إذا أَراُدوا َمْعنَى ، اأْلَْسَكفُ  ُكلُّ َصانِعٍ ِسَوى الَخفَّاِف ، فإِنَّهُ  عنَد العَرِب : اإْلِ

 األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد :

َض  فُ َوضــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــَ َســــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــاً  األح ــــــــــــــَ يــــــــــــــِه رُق  فــــــــــــــِ

رح      حـــــــــِ ِه الـــــــــطـــــــــ  يـــــــــح ـــــــــَ بـ ـــــــــح نـ َد جـــــــــَ مـــــــــ  ا ضـــــــــــــــــــــــَ َر مـــــــــَ ثـــــــــح  مـــــــــِ

  
 : ِلْلَخفَّاِف. أُْسُكوفٌ و ، إِْسَكافٌ  قال َشِمٌر : َرُجلٌ وَ 

اُر ، اإِلْسَكافُ  أَو اَر ، ـ  وكذا لُغَاتُهُ الثَّالثةُ ـ  ، اإِلْسَكافُ  قَالَهُ أبو عمٍرو ، وفي الُمْحَكِم : : النَّجَّ انُِع أَيًّا َكاَن ، وَخصَّ بعضُهْم به النَّجَّ : الصَّ

اخِ :  وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ قَْوَل الشَّمَّ

نــــــــــــــح  َ  ِإال  مــــــــــــــِ بــــــــــــــح رَافح مَل يـــــــــــــــَ ٌ  وَأطــــــــــــــح   (1)طــــــــــــــَ
افو      هـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــٌص هـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــِ رحَدَلِن وقـــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــُ

  

َكافح ُشعحبَـَتا َميحٍ  بـََراَها و   ِإسح

ارَ  ً  قال : َجعََل النَّجَّ اُر. إِْسَكافا  على التََّوهُِّم ، أَراد : بََراَها النَّجَّ

قال و ، إِْسَكافٌ  بَِحِديَدةٍ  ، فغَْيُر َمْعُروٍف ، وقال أبو عمٍرو : وكلُّ َصانِعٍ بيَِدهِ  إْسكافٌ  عنَد العَربِ  ُكلُّ َصانِعٍ  قال الَجْوَهِريُّ : قَْوُل َمن قالو

 في قَْوِل ابِن ُمقَبٍِل : اإِلْسَكافُ  ابُن َعبَّاٍد :

َكافِ مَيُج َها َأصحَهُب »  «اإِلسح
َدةُ وسياُق البَْيِت : وَصَوابُهُ بِالباءِ  في اللَّْفِظ ، وتَْحِريٍف في الَمْعنَى ، دٍ ُحْمَرة الَخْمِر ، أو هذه ِمن تَْصِحيِف ابِن َعبَّا يعني  الُمَوحَّ

ُه  قــــــــــَ اِب َوافـــــــــــَ كــــــــــَ ُف اإِلســــــــــــــــــــــــح لــــــــــَ هــــــــــا َأكــــــــــح جــــــــــ   ميــــــــــَُ

ومُ      كـــــــــــُ عـــــــــــح اِة مـــــــــــَ نـــــــــــَ ثــــــــــــح َ
يـــــــــــِ  اِبملـــــــــــ انـــــــــــِ بـــــــــــَ ِدي اهلـــــــــــَ  أَيـــــــــــح

  
رُ  ّقِ ، ثم يَُشدُّ حتى ال يَْخُرَج منه َشيْ  أَْكلَُف : أَْسَوُد ، واإلْسَكاُب واإِلْسَكابَةُ : ُعوٌد يَُدوَّ ُف فيه الَخْرُق ِمن الّزِ ٌء ، َحقَّقَهُ ، فيُْجعَُل في َمكاٍن يُتََخوَّ

اَغانِيُّ في العُبَاِب.  الصَّ

كان بَنُو الُجنَْيِد ُرَؤَساَء هذه النَاِحيَِة ، وكان فيهم  بَْغَداَد ،َمْوِضعَاِن : أَْعلَى ، وأَْسفَُل ، بِنََواِحي النَّْهَرَواِن ، ِمن َعَمِل  بَنِي الُجنَْيِد : إِْسَكافُ و

ثِين ، لم يَتََميَُّزوا لنا. قال ياقُوُت : وهاتان  نُِسَب إِلَْيِهَما ُعلََماُء ، َكَرُم ونَبَاَهةٌ ، فعُِرَف الَمْوِضُع بهم ، َوقد َوَطائِفَةٌ كثيرةٌ ِمن الُكتَّاِب َوالُمَحّدِ

إِْصالِحه وَحْفِره  (2)تَغَل الُملُوُك عن تَاِن اآلَن َخَراٌب بَِخَراِب النَّْهَرَواِن ُمْنذُ أَيَاِم الملُوِك السَّْلُجوقِيَِّة ، اْنَسدَّ نَْهُر النَْهَرَواِن ، واشالنَّاِحيَ 

قَها َعَساِكُرهم ، فَخِربَْت الُكوَرةُ بأَْجَمِعها.  باختِالفِهم ، وتََطرَّ

ن يُْنسَ وَ  ب إِليها : أَبو بكٍر محمُد بُن محمٍد ِممَّ
 ، ِمن ُشيُوخِ الدَّاَرقُْطنِّيِ ، ثِقَةٌ. اإِلْسَكافيُّ  (3)

 ، ِمن ُشيُوخِ البَاَغْنِدّيِ ، والقاضي الَمَحاِملّيِ ، ثِقَةٌ. اإِلْسَكافيُّ  أَبو الفضِل ِرْزُق بُن ُموَسىوَ 

 .204، أََحُد الُمتََكلِِّمين ِمن الُمْعتَِزلَِة ، ماَت سنةَ  اإِلْسَكافيُّ  أَبو َجْعفٍَر محمُد بُن عبِد هللاوَ 

 .بِإْسَكافَ  ، ِمن ُشيُوخِ الدَّاَرقُْطنِّيِ ، َسِمَع ِمْنهُ  اإِلْسكافيُّ  (4)أَبو َجْعفٍَر محمُد بُن يحيى بِن هاروَن وَ 

 .، َرَوى عنه الَخِطيُب البَْغَداِديُّ  اإِلسَكافيُّ  محمُد بُن عبِد الُمْؤِمنِ وَ 
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 غيُر هؤالِء َمْذُكورون في تاريخ بغداد.وَ 

 نَقَلَهُ َشِمٌر عن الفَْقعَِسّيِ َسماعاً ؛ وأَْنَشَد : اْلَحاِذُق بِاألْمِر ، : اإِلْسَكافُ و

َكافح َحىت  َطَويـحَناَها َكَطيِّ   اإلحِسح
 اإِلْسَكافُ  وقال اللَّْيُث : ، َكِكتَابٍَة ، الِسَكافَةُ  ِحْرفَتُهُ :و

__________________ 
 ا ويرو  بفتح امليم وكسر الطاء ا فرييد كالمه ولسانه.« ِمنحَط »( قوله 1)
 .«يف»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 ( يف اللباب :  مد بن أمحد بن مالك اإلسكايف ا ويف معجم البلدان :  مد بن  مد بن أمحد بن مالك اإلسكايف.3)
 .«مردون»معجم البلدان وابألصر ( عن 4)
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َدرُه َكاَفةُ  َمصح  ا وال ِفعحَر له. السِّ
ْسفَرايِنِّيِ  : اإِلْسَكافُ و  أََحِد الُمتََكلِِّميَن. لَقَُب َعْبِد اْلَجبَّاِر بِن َعِلّيٍ اإْلِ

 إنَّ :  فقالتْ  ، عنههللارضيأنَّ اْمَرأَةَ جاَءْت ُعمَر »الحديُث : ةُ ، ومنهَوهي العَتَبَ  ، َكُطْرُطبٍَّة : َخَشبَةُ اْلبَاِب التي يُوَطأُ َعلَْيَها ، األُْسُكفَّةُ و

 .«اْلبَاِب ، فلم أُِحسَّ له ِذْكًرا أُْسُكفَّةِ  ِمن َخَرجَ  َزْوِجي

ّي : وَجعَلَهُ أَحمُد بُن يحيى : ِمن اْستََكفَّ الشَّيْ   وهذا أَْمٌر ال يُنَاَدى عليه َوِليُدهُ.ُء ، أي : اْنقَبََض ، قال ابُن ِجنِّي : قال ابُن بَّرِ

ائُِر ، السَّاِكفُ  قال النَّْضُر :و ائُِر : أَْسفَُل َطَرِف الباِب الذي يَُدور أَْعاله ، كما تقدَّم. : أَْعالهُ الذي يَُدوُر فيه الصَّ  َوالصَّ

َر قَْوُل الشاِعِر : اْلعَْينَْيِن : َمنَابُِت أَْهَدابِِهَما ، أُْسُكفُّ  العَْيِن ، قال ابُن األَْعَرابِّيِ : أُْسُكفَّةِ  ِمن الَمَجاِز : َوقَفَِت الدَّْمعَةَ علَىو  وبه فُّسِ

وحرَاء يف  فِّ حـــــــــَ كـــــــــُ فح  ُأســـــــــــــــــــــــح ا َوطـــــــــَ هـــــــــَ يــــــــــح نــــــــــَ يــــــــــح  عـــــــــَ

فح و      ا َرهــــــــَ يــــــــهــــــــَ نح فــــــــِ يــــــــِ  مــــــــِ بــــــــِ ااَي الــــــــح نــــــــَ (1)يف الــــــــثـــــــــ 
 

  
َر قَْوُل.كما  أَو َجْفنُُهَما اأْلَْسفَُل ، َمْخَشِريُّ ، وبه فُّسِ  قَالَهُ الزَّ

 الشاعِر :

يـــــــــُر  كـــــــــًا  (2) ـــــــــُِ الـــــــــِ ا حـــــــــَ نـــــــــً يــــــــــح اعـــــــــَ هـــــــــَ فـــــــــ  كـــــــــُ  ُأســــــــــــــــــــــح

ا     هـــــــــَ يـــــــــَ  َذرحفــــــــــُ حـــــــــِ َر الســـــــــــــــــــــــ  حـــــــــح كـــــــــُ ِزُب الـــــــــح عـــــــــح  ال يــــــــــُ

  
َّْبتُهُ ، أي اْلبَاَب ، َكَسِمْعُت : َسِكْفتُ  َما قال ابُن عبَّاٍد : يُقَال :و  أي َما َوِطئُْت له ، تََسكَّْفتُهُ  كما بَابِِه ، أُْسُكفَّةَ  : َما َوِطئْتُ  وهو ِمثْل قَْوِلهم َما تَعَت

. أَتََسكَّفُ  ، قَالَهُ أَبو سعيٍد ، وكذا ال أُْسُكفَّةً  اَغانِيُّ َمْخَشِريُّ ، َوالصَّ  له بَاباً : أي ال أَْدُخُل له بَْيتاً ، نَقَلَهُ الزَّ

ُجُل : أَْسَكفَ و ً  َصارَ  الرَّ  عن ابِن اأْلَْعَرابِّيِ ، كما في التَّْهِذيِب. ، إِْسَكافا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ّمِ : َعتَبَةُ اْلبَاِب التي  األُْسُكوفَةُ  ّمِ : ِحْرفَةُ  اأْلُْسُكفَّةُ و يُوَطأُ عليها.، بالضَّ  ، نَاِدَرةٌ ، عن الفَّراِء. اإِلْسَكافِ  (3)، بالضَّ

ً  ، يَْسلُفَُها اأْلَْرَض ، َسلَفَ  : [سلف] اَها : َسْلفا ْرعِ ، أو َسوَّ لَها للزَّ ى به اأْلَْرُض ،ِلَشيْ  َوهي اْسمٌ  ، بِاْلِمْسلَفَةِ  َحوَّ لْلَحَجِر الِذي َويُقَال  ٍء تَُسوَّ

ى   ، قال أَبو ُعبَْيٍد : وأَْحَسبُه َحَجًرا ُمْدَمجاً يَُدْحَرُج به علَى اأْلَْرِض لتَْستَِوَي. ِمْسلَفَةٌ  به األَْرُض : (4)تَُسوَّ

َواُر ، وَهواؤُ  َمْسلُوفَةٌ  أْرُض الَجنَّةِ »َوُرِوَي عن محمِد بِن الَحنَِفيَِّة ، قال :  هكذا ذكره األَْزَهِريُّ ، قال  «َها السَّْجَسجُ ، وَحْصبَاُؤَها الصُّ

حاحِ  اَغانِيُّ : ولم أَِجْده في أَحاِديثِه ، وذَكره أَبو ُعبَْيٍد لعُبَْيِد بِن ُعَمْيٍر اللَّْيثِّيِ ، وِمثْلُه في الّصِ َمْخَشِريُّ ، البِن  الصَّ ، وذَكَره الَخطَّابِيُّ ، والزَّ

 ، الُمْستَِويَةُ  هي:  األَْصَمِعيُّ  قال ، اليََواقِيتَ  يعني ، ُعَمرَ  ابنِ  كتابِ  ِمن أََخَذهُ  أَنه الَخطَّابِيُّ  وذَكر ، النَِّهايَةِ  في َوِمثْلُه ، عنهماهللارضيَعبَّاٍس 

اةُ  أَو  َمةٌ.أي َمْلَساُء لَيِّنَةٌ نَاعِ  قال : وهذه لُغَةُ اليََمِن والطَّائِِف ، وقال ابُن األَثِيِر : ، الُمَسوَّ

ً  ، كأَْسلَفََها  .ِإْسالفا

ً  ُء ،الشَّيْ  َسلَفَ و َكةً ، َسلَفا  َمَضى. َوَضبََطهُ شيُخنَا بالفَتْحِ ، َوهو الذي يُْعِطيِه إِْطاَلُق الُمَصنِِّف : ، ُمَحرَّ

ً  فاَُلٌن ، َسلَفَ و ً و ، َسلَفا  وقول الشاعر : تَقَدَّمَ  كقُعُوٍد : ، ُسلُوفا

و وَ  ـــــــَ اٍع ول تـــــــَ ـــــــح بـ ر  مـــــــُ ا كـــــــُ فَ مـــــــَ لـــــــح ٍة  ســـــــــــــــــــــَ قـــــــَ فـــــــح  صـــــــــــــــــــــَ

َرَدادِ      ــــــــــــــــِ ُه ب ــــــــــــــــَ ات ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــد ف ا ق ِض مــــــــــــــــَ رَاجــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ  ب

  
ُرورِة. َسلَفَ  إِنََّما أَراَد :  ، فأَْسَكَن للضَّ

ِل ، السَّلَفَ  األَّوُل : أنَّ  قال شيُخنَا : وفيه أَْمَراِن : َكةً : َمْصَدُر األَوَّ ّمِ : َمْصَدُر الثّاني ، وظاِهُرهُ  السُّلُوفُ و ، بالفَتِْح ، السَّْلفُ و ، ُمَحرَّ ، بالضَّ

َق بَْينَ أَنهما ُمتَغَايَِراِن ، والظَّاهُر أَنَُّهَما ُمتََراِدفَاِن أَْو ُمتَقَاِربَاِن ، وإِن كان الذَّْوُق ُربََّما أَِذَن أَن يُفَ  التَّغَايُُر بَْينَهما  هما بفَْرٍق لَِطيٍف ، وقد يُقَال :رَّ

 باْعتِبَاِر إِْسنَاِدِه إلى اإِلْنَساِن ُدوَن َغْيِرِه ، كما يُْرِشَد إِليه قَْولُه : وفاُلٌن.
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__________________ 
 ( الرهف : الرقّة ا عن التهذيب.1)
 ( كذا ابألصر والتهذيب ويف اللسان خُتيُر.2)
 .«خرقة»للسان وابألصر ( عن ا3)
 .«سو »( عن التهذيب واللسان وابألصر 4)
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ّمِ ، كيَْكتُب ، علَى ما هو اْصِطالُحه ، ألنَّه ذَكره بغيِر ُمَضاِرعٍ ، َوفي َغِريبَيِ الَهَرِوّيِ  َسلَفَ  الثاني : أنَّ َكالَمه نَصٌّ في أنَّ ُمَضاِرعَ  بالضَّ

ح به في الِمْصبَاحِ ، وكالُم ابِن  حاحِ ، يْقتَِضي أنَّ ُمَضاِرَعه بالَكْسِر ، كما هو الَجاِري على األَْلِسنَِة ، وَصرَّ القَطَّاعِ َصِريٌح في كالّصِ

ْل.ـ  واقتََصَر كاْبِن القُوِطيَّةِ ـ  ْجَهْين ، وهو الظَّاِهُر ،الوَ   علَى تَْفِسيِرِه بتَقَدََّم ، فَتَأَمَّ

ً  اْلَمَزاَدةَ ، َسلَفَ و  : َدَهنََها. َسلَفا

َكةً ، السَّلَفُ و ، وذلك  السَّلَفِ  ٍل َمْعلُوٍم ، بِزياَدةٍ في السَّْعِر الَمْوُجوِد ِعْندَ َوهو أَْن يُْعِطَي َماالً في ِسْلعٍَة إِلَى أَجَ  السَّلَُم ، له َمعَاٍن ، منها : ، ُمَحرَّ

 .َسلَفٌ و َوقال اأْلَْزَهِريُّ : وُكلُّ َماٍل قَدَّْمتَه في ثََمن ِسْلعٍَة َمْضُمونٍة اْشتََرْيتَها ِلِصفٍَة ، فهو َسلٌَم ، ، اإِلْساَلفِ  اْسٌم ِمن ، وهو للُمْسِلفِ  َمْنفَعَةٌ 

يه العََرُب ،  َردُّهُ َكَما أََخَذهُ ، (1) وعلَى اْلُمْقتَِرِض  غيَر األَْجِر والشُّْكِر ، اْلقَْرُض الذي اَل مْنفَعَةَ فيه ِلْلُمْقِرِض ،  :السَّلَفُ  منها ؛و هكذا تَُسّمِ

  ، وهذان في الُمعَاَمالِت.، كما قَالَهُ أَبو ُعبَْيٍد الَهَرِويُّ  اإِلْسالفِ  وهو أَيضاً علَى هذا التَّْقِديِر : اْسٌم ِمن

 لهُ َعَمٌل َصاِلٌح. َسلَفَ  ، وقد َسلَفٌ  فهو لَكَ  ُكلُّ َعَمٍل َصاِلحٍ قَدَّْمتَهُ ، أو فََرٍط فََرَط لَكَ  َمْعنَيان آَخراِن ، أَحُدهما : للسَّلَفِ و قال :

ّنِ والفَْضِل ، واِحُدُهم قََرابَتِِك ،ُكلُّ َمن تَقَدََّمَك ِمن آبَائَِك ، وَذِوي  الثانِي :و ، ومنه قَْوُل ُطفَْيٍل الغَنَِوّيٍ ، يَْرثِي  َساِلفٌ  الذين هم فَْوقََك في الّسِ

 قَْوَمهُ :

وحا  فـــــــاً َمضــــــــــــــــــَ لــــَ ُم  ســــــــــــــــــَ هــــِ يــــح لــــَ يـــــــِر عــــَ بــــِ ُد الســــــــــــــــــ   َقصـــــــــــــــــــــح

بُ وَ      لـــــــــــ  قـــــــــــَ اِ  تــــــــــــَ ااَي ابلـــــــــــّرِجـــــــــــَ نـــــــــــَ مـــــــــــَ رحُف الـــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  تَقَدَُّمونا ، وقَْصُد َسبِيِلنا عليهم ، أي : نَُموُت كما َماتُوا ، فنَُكونأَراَد أَنَُّهم  ً  ِلَمن بَْعَدنَا ، كما كانُوا َسلَفا  لنا. َسلَفا

ً  َواْجعَْلهُ »حديُث الدَُّعاِء للَميِِّت :  منهوَ  ُل ِمن التَّابِِعينِ  «لنا َسلَفا ْدُر األَوَّ َي الصَّ نَْحُن »ديُث َمْذِحجٍ : ه حاِلَح ، ومنالصَّ  السَّلَفَ  ، ولهذا ُسّمِ

فٌ  ج : .«َسلَِفَها ُعبَابُ  ّي : أَْساَلفٌ و ، ُسالَّ حاحِ ، قال ابُن بَّرِ فٌ  ليس كما في الّصِ ِم ، وَجْمعُ  َساِلفٍ  ، وإِنََّما هو َجْمعُ  َسلَفٍ  َجْمعُ  ُسالَّ  ، ِلْلُمتَقَّدِ

 ، وِمثْلُه : َخاِلٌف ، َوَخلٌَف. َسلَفٌ  أَيضاً : َساِلفٍ 

ثُ  السَّلَفيُّ  بِن أَحمَد السَّْرَخِسيُ  عبُد الرحمِن بُن عبِد هللا أَبو بكر منهو اِسيَّ ، ، الُمَحّدِ وَّ  ، السَّلَفِ  وآَخُروَن َمْنُسوبُوَن إِلَى َسِمَع أَبا الِفتْيَاِن الرَّ

 أي : بالتَّْحِريِك.

ْلفّيِ  َدْربُ و ْلفيُّ  ْسِر : بِبَْغَداَد ، َسَكنَهُ إِْسَماِعيُل بُن َعبَّادٍ ، ِباْلكَ  الّسِ ُث ،الّسِ هكذا في سائِِر النَسخِ ، وهو تَصِحيٌف ، والصَّواُب : َدْرُب  . اْلُمَحّدِ

ْلِقّيِ ، بالقَاِف  بِيعِ ، كما ذَكره الَخِطيُب في تاِريِخه ، وَضبََطهُ ، وِمثْلُه (2)الّسِ للَحافِِظ في التَّْبِصيِر ، والمذكوُر َرَوى عن  ، ِمن قَِطيعَِة الرَّ

َواِجنِّيِ  َعبَّاٍد الرَّ
 ، فتَنَبَّْه لذلك. 320، َوتُُوفَِّي سنة  (3)

 قَالَهُ أَبو عمٍرو. ، َكفَِرَحٍة : قَِليلَةُ الشََّجِر ، َسِلفَةٌ  أَْرضٌ و

ْخُم من َما َكاَن ، ، بِاْلفَتْحِ : اْلجَرابُ  السَّْلفُ و حاحِ ، ه ،أو الضَّ بَاغِ ، ولم  أَِديٌم لم يُْحَكْم َدْبغُهُ ، هو : أَو كما في الّصِ َل الّدِ كأَنَّه الذي أَصاَب أَوَّ

 وقال بعُض الُهَذِليِّيَن : «ِمن التَّْمرِ  السَّْلفُ  وما لَنَا َزاٌد إِالَّ »الَحِديُث : يَْبلُْغ آِخَرهُ ، ومنه

مح  ُت هلــــــــــَُ ذح يح َأخــــــــــَ فــــــــــَ لــــــــــح رحُنســــــــــــــــــــــــاً  ســــــــــــــــــــــــَ جِيٍّ وبـــــــــــُ  حــــــــــَ

ــــــــِر وَ      ي ــــــــِ ل رحَد شــــــــــــــــــــــَ ــــــــٍر وجــــــــَ رَاِوي َ  ســــــــــــــــــــــَ حــــــــح (4)ســــــــــــــــــــــَ
 

  
 .ُسلُوفٌ وَ  ، أَْسلُفٌ  ج : أَراَد : ِجَرابَْي َحتِّي ، وُهَو َسِويُق الُمْقِل ،

. اللُّْمَجةُ ، السُّْلفَةُ و ّمِ لُهُ اإِلْنَساُن ِمن الطَّعَاِم قَْبَل  ، بِالضَّ  الغَداِء ، كاللْهنَِة.َوهو ما يَتَعَجَّ

 .(5) [ِجْلٌد َرقِيٌق يُْجعَُل بَِطانَةً لْلِخفَافِ و]

اةُ ِمن اأْلَْرِض ، ج : : السُّْلفَةُ و ر قوُل َسْعِد اْلقَْرقَرة : ، ُسلَفٌ  اْلُكْرَدةُ اْلُمَسوَّ ِب ، وبه فُّسِ  هكذا َرَواهُ الُمْنِذِريُّ عن الَحَسن الُمَؤّدِ

__________________ 
قَرض.1)

ُ
 ( يف التهذيب : امل
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لحِ .2)  ( يف معجم البلدان : درُب السِّ
 ابلدا .« الدواجين»( األصر واللباب ا وتصّحف يف معجم البلدان 3)
ا وقد « قوله : ســـلفا ا كذا يف النســـخ ابأللف ومثله يف اللســـان»واملثبت عن التهذيب. وهبامش املطبوعة املصـــرية : « ســـلفا حىت»( ابألصـــر 4)

 مصحح طبعة دار املعارف. صححها
 ( ما با معقوفتا سقرت من األصر واستدر  عن القاموس.5)
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ا  ـــــــــــــــَ ن مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ َوِديِّ َأعـــــــــــــــح ـــــــــــــــح رحِس ال غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ ُن ب  حنـــــــــــــــَح

اِد يف      يــــــــــــَ ِ  اجلــــــــــــِح رَكــــــــــــح ا بــــــــــــِ نــــــــــــ  فِ مــــــــــــِ لــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــ 

  
 .«س د ف»قَالَهُ األَْزَهِريُّ ، وقد تَقَدَّم في 

ً  َومنه قَِراَءةُ َمن قََرأَ : فََجعَْلنَاُهم بَْعٍض ، (1) بَْعُضُهْم في أَثَرِ  إذا جاءَ  : ُسْلفَةً ُسْلفَةً  َجاءوا قال أَبو َزْيٍد : يُقالو ، أي :  (2)َوَمثاَل ِلآْلَخِريَن  ُسلَفا

ٍة. اُج ، َوقيل : َمْعنَاهُ : أي قِْطعَةً ِمن النَّاِس ، ِمثَْل أُمَّ جَّ  ُعْصبَةً قد َمَضْت ، قَالَهُ الزَّ

ا َسَرَد قبائَل ِذي الَكالعِ ، ـ  بُن يَْقُطَن ، والذي في أَْنَساِب أَبِي ُعبَْيدٍ  السُّلَفُ  من ِحْميَر ، َوهو َكُصَرٍد : بَْطٌن ِمن ِذي اْلَكاَلعِ ، ، السُّلَفُ و لَمَّ

ل ، السُّلَفَ  ، هكذا ، فكأَنَّ  ُسْلفَةُ و :ـ  فقَالَ  اجِ  ، السُّلَفيُّ  ِقيبِ منهم : َراِفُع بُن عَ  َجْمعُه ، فتَأَمَّ وَخالُد بُن َمْعِديَكِرَب ،  ، السُّلَفيُّ  َوقَْيُس بُن الحجَّ

 نُِسبُوا إلى هذا البَْطِن. وآَخُرونَ  للحافِِظ ، (4)، والصَّواُب : َخِلَي ، ال خالد ، كما في التَّْبِصيِر  (3)َخْوِلّي ، هكذا في النَُّسخِ  وأَُخوهُ 

حاحِ ، َكِصْرَداٍن ، ، ِسْلفَانٌ  َولَُد اْلَحَجِل : ج : السُّلَفُ و  كما في اللَِّساِن ، قال الَجْوَهِريُّ : قال أَبو عمٍرو : ولم نَْسَمعْ  ويَُضمُّ ، كذا في الّصِ

ْلَكاِن ، لََكاَن َجيِّداً ، قَاَل اْلقَُشْيِريُّ :، كما قِيَل : ُسلََكةٌ ، لِ  ُسلَفَةٌ  لألُْنثَى ، ولو قِيَل : ُسلَفَة  َواِحَدةِ الّسِ

ُج  الـــــــــــِ اانً أُعـــــــــــَ فـــــــــــَ لـــــــــــح م  ســـــــــــــــــــــــــِ اهلـــــــــــُُ غـــــــــــارًا ختـــــــــــََ  صـــــــــــــــــــــــــِ

رَا     ِر محــــــــــــــــُ  واصــــــــــــــــــــــــــــــِ َر ا ــــــــــــــــَح وا ِبــــــــــــــــُح  إذا َدَرجــــــــــــــــُ

  
 قال آَخُر :وَ 

َنُه َخطحَف الحُقطَاِميِّ   الس َلفح َخِطفح
 َسْهٍم. بِني اْمَرأَةٍ ِمن اْسم َكثَُماَمٍة : ، ُساَلفَةو

ُل ما يَْنِزُل منها ،  ، َكالسُّاَلفِ  اْلَخْمُر ، : السُّالفَةُ و ُل ما يُْعَصُر منها ، وقيل : َما َساَل ِمن َغْيِر َعْصٍر ، وقيل : هو أَوَّ بغيِر هاٍء ، وهو أَوَّ

ُصها وأَْفَضلَُها ، وذلك إذا تََحلََّب ِمن الِعنَِب بال عْصٍر وال َمْرٍث ، وكذلك ِمن التَّْمِر : أَْخلَ  (5)وفي التَّْهذيِب ، السُّاَلُف والسُّاَلفَةُ ِمن الَخْمِر 

ِله ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : بِيِب ، ما لم يُعَْد عليه الماُء بعَد تََحلُّب أَوَّ  والزَّ

ًة  َديــــــــــــــــ  َواِء غــــــــــــــــُ ي  اجلــــــــــــــــِ كــــــــــــــــاكــــــــــــــــِ َبن  مــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

يـــــــٍ  مـــــــُ      ن َرحـــــــِ الفـــــــًا مـــــــِ َن ســـــــــــــــــــــُ حـــــــح بـــــــِ رِ صـــــــــــــــــــــُ فـــــــَ لـــــــح  فـــــــَ

  
ا ذُِكَر قَْوُل الراِغِب في ُمْفَرداتِِه :وَ   : ما تَقَدَّم العَْصَر. السُّاَلفَةُ  أَْجَمُع ِممَّ

اٍن في اْلعَْسَكِر : ُمقَدََّمتُُهْم ، ُساَلفُ و م ، وهكذا المُ  (6) َساِلفٍ  هكذا في سائِر النَُّسخِ ، َوهو يَْقتَِضي أَن يكوَن كغَُراٍب ، والصَّواُب أَنه كُرمَّ تَقَّدِ

 ُضبَِط في سائِر األُصوِل.

ّمِ : ، ُسواَلفُ و  َوهي َغْربِيُّ ُدَجْيٍل ، منها ، كانت بها َوْقعَةٌ بَْيَن األََزاِرقَِة وأَهِل البَْصَرةِ ، كما في العُبَاِب ، وفي اللَِّسانِ  ة بُِخوِزْستَاَن ، بالضَّ

قَيَّاِت :: بَْيَن الُمَهلَِّب واألََزاِرقَِة ، قال عُ   بَْيُد هللا بن قَْيِس الرُّ

هـــــــــا  نـــــــــَ يــــــــــح يِن وبــــــــــَ يـــــــــح وِس بــــــــــَ يـــــــــُت وأَرحُض الســـــــــــــــــــــــ  بـــــــــِ  تـــــــــَ

واَلفُ وَ      هح  ســـــــــــــــــــــــــــُ َزَارِقـــــــــــــَ ُه األح تـــــــــــــح اٌ  محـــــــــــــََ تـــــــــــــَ  ُرســـــــــــــــــــــــــــح

  
 من َشَواِهِد العَُروِض :وَ 

 مل ا الحتَـَقوا بُسواَلفح 
 قال َرُجٌل ِمن الَخَواِرجِ :وَ 

تح  عــــــــَ ابـــــــــَ تـــــــَ لـــــــ   تــــــــَ وحَم ســـــــــــــــــــــُ لـــــــَ  يــــــــَ تــــــــح ُك قــــــــَ ِإنح تـــــــَ  فـــــــَ

مَ      اقـــــــــِ مـــــــــَ نح قـــــــــَ ا مـــــــــِ نـــــــــَ افــــــــــُ يـــــــــَ اَدَرتح َأســـــــــــــــــــــــح مح غـــــــــَ  فـــــــــكـــــــــَ

  

ـــــــــــــهـــــــــــــُم  ُة فـــــــــــــي ـــــــــــــ  ي َرفـــــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــــح
َ
ر  امل كـــــــــــــُ ـــــــــــــَ داَة ت  غـــــــــــــَ

  
والفَ    ِم  بســــــــــــــــــــــــــُ الحــــــــــــِ تــــــــــــَ

ُ
بحزِِ  املــــــــــــ

َ
(7)يــــــــــــوَم املــــــــــــ
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بِلِ  التي النَّاقَةُ  كَصبُوٍر : ، السَّلُوفُ و ً  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقد َوَرَدِت اْلَماءَ  إِذا تَُكوُن في أََوائِِل اإْلِ َما  : السَّلُوفُ  قال األَْزَهِريُّ :و ، َسلَفَْت ُسلُوفا

َهامِ   وأَْنَشَد : َطاَل ِمن نَِصاِل الّسِ

 َسنحَدرِيّ  ِبَسُلوفٍ َشك  ُكالها 
ّمِ ،،  (8) ُسلُفٌ  السَِّريُع ِمن الَخْيِل. ج :  :السَّلُوفُ و  بِالضَّ

__________________ 
 ( ضبطت يف التهذيب واللسان ا ابلقلم ا بكسر فسكون.1)
 «.َسَلفاً » والقراءة 56( سورة الزخرف اآية 2)
 من كالم الشارح ولي  من مو القاموس.« خود»( كذا ابألصر ا وقوله 3)
 .«معبدخلي بن »ويف اللباب : « خود» 738/  2( الذي يف التبصري 4)
 .«والس الف»ومل ترد فيه لفظة .« .. والس الَفُة من اخلمر»( يف التهذيب : 5)
 ومثله يف اللسان.« قوله : يف سالف املتقدم ا كذا يف النسخ ا ولعله : مجض سالف للمتقدم»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
« نكر»وابن األعثم الكويف بدون نســــــبة. ويف املصــــــادر  106اخلوارج ص ( من أبيات لعبيدة بن هال  كما يف الروض املعطار ا وانظر شــــــعر 7)

 وانظر ختر هما يف شعر اخلوارج وخمتلف الرواايت فيه.« تكر»بد  
 بضمة فسكون ا واملثبت ما يقتضيه تنظري الشارح للفظة.« ُسلحف»( ضبطت يف القاموس 8)
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 كَصُبوٍر ا وُصرُبٍ.
 ، قال : السَّواِلفِ  ، والقُُرونِ  السَّاِلفَةِ  ، يُقَال : كان ذلك في األَُممِ  السََّواِلفُ  َجْمعُه : يَةُ أََماَم اْلغَابَِرةِ ،اْلَماِض  األَُممُ  : السَّاِلفَةُ و

 (1) الس َواِلفُ اَلَقتح َمنااَيَها الُقُروُن و 
علَى ُخَصِل الشَّعَِر الُمْرَسلَِة علَى الَخّدِ ، ِكنايَةً أو َمجازاً  السَّاِلفَةُ  ، ثم ُجِمَع علَى هذا ، هذا هو األَْصُل ، ثم أُِطِلقَ  َساِلفَةً  َجعَلُوا كلَّ ُجْزٍء منها

 ، قَالَهُ َشْيُخنا. َسَواِلفُ  ، والَجْمُع :

َح ُعلََماُء البَيَاِن أَنَّه ِمن إِْطالِق الَمَحلَّ علَى ا  .«ص د غ»ْلَحاّلِ ، كما تقدَّم ِمثُْل ذلك في قلُت : وقد َصرَّ

ِمْن َجانِبَْيِه ، َوَكنَى باْنِفَراِدها َعِن  َساِلفَتَانِ  ، هي َصْفَحةُ العُنُِق ، وهما «َساِلفَتِي ألُقَاتِلَنَُّهْم علَى أَْمِري َحتَّى تَْنفَِردَ »في حديِث الُحَدْيبِيَِّة : وَ 

ُق بَْيَن َرأِْسي وَجَسِدي الَمْوِت ، ألَنََّها ال تَْنفَرِ  ا يَِليها إِالَّ بالَمْوِت ، وقيل : أَراَد حتَّى يُفَرَّ  .(2)ُد َعمَّ

 كما في العُبَاِب ، واللَِّساِن. َهاِديَتُهُ ، أي : َما تَقَدَّم ِمن ُعنُِقِه ، َوغيِره : ِمن اْلفََرِس ، السَّاِلفَةُ و

بِّيِ ، وفي بعِضَها : اْلِجْلُد ، يُر بالَكْسِر :األَخِ  ، َكَكبٍِد : وِكْبٍد ، السَِّلفُ و الُخْلُد ، بَضّمِ الخاِء  هكذا في سائِر النَُّسِخ ، والُمَراُد به ُغْرلَةُ الصَّ

 الُمْعَجَمِة ، وهو َغلٌَط.

ُجِل : َزْوُج أُْخِت اْمَرأَتِِه. ، باللُّغَتَْين السَّْلفُ و  ِمن الرَّ

ّمِ : أي ، أُْسلُوفَةٌ  بَْينَُهَما يُقَال :و . ِصْهٌر ، بالضَّ اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

َجا اأْلُْختَْيِن ، بالَكْسِر : ، ِسْلفَانِ  وُهَما أََخَذ ُكلُّ منهما أُْخَت اْمَرأَتِِه ، : تََسالَفَا قدو ا أَ  السَِّلفان َويُقَال أَيضاً : أْي : ُمتََزّوِ ن ، بفَتْحٍ فَكْسٍر ، فإِمَّ

ْلفَان ُمغَيًَّرا عن السَِّلفان يكونَ  ا أَْن يُكوَن َوْضعاً ، قال عثماُن بُن َعفَّاَن  الّسِ  : عنههللارضي، َوإِمَّ

ُة  بـــــــــــَ ـــــــــــَ اتـ عـــــــــــَ ِ مـــــــــــُ اح فـــــــــــَ لـــــــــــح ر ًة  الســـــــــــــــــــــــــِّ ُن مـــــــــــَ  حَتحســـــــــــــــــــــــــُ

ا     ــــــــــ  ب َدا ا ــــــــــُح ا أَفحســــــــــــــــــــــــَ اَرهــــــــــَ ــــــــــَ ث ا ِإكــــــــــح ــــــــــَ ن ــــــــــِإنح أَدحمــــــــــَ  ف

  
 .أَْساَلفٌ  ج :

ْلفَتَانِ  قال ُكَراٌع :و َجاِل ، بالَكْسِر : ، الّسِ ، َوهذا قَْوُل ابِن األَْعَرابِّي ، نَقَلَهُ  ِسْلفَةٌ  َوليس في النَِّساءِ  اْلَمْرأَتَاِن تَْحَت اأْلََخَوْيِن ، أو َخاصٌّ ِبالرَّ

 ابُن ِسيَده.

 كما في العُبَاِب. َكِعنَبٍَة : ِمن أَْعاَلِمِهنَّ ، ِسلَفَةُ و ، باْلَكْسِر ، ِسْلفَةُ و

ْلفّيِ  بن محمِد بن إِبراِهيمَ  بِن أَحمدِ  هكذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : أَحمُد بُن محمدِ  محمِد ، أَبي طاهرٍ  اْلَحافِظِ  اإِلَمامَ  َجدُّ َجدِّ  ( :3) ِسْلفَةُ و  (4) الّسِ

ُب َسْه لَبَْه ، أي : ذُو ثاََلِث ِشفَاٍه ، ألَنَّهُ َكاَن َمْشقُوَق الشَّفَِة ، ِسْلفَةَ  قيل : إِن، واْختُِلَف في هذه النِّْسبَِة ، ف هكذا ذَكره الَكْرَمانِيُّ في ِديبَاَجِة  ُمعَرَّ

ة ، والزْرَكِشيُّ ، في حاشيِة ُعلُوِم الحديِث الْبِن شرح البَُخاِرّيِ ، والحافُِظ أَبو الُمَظفَِّر منصوُر بُن ُسلَْيٍم اإِلْسَكْنَدِريُّ ، في تاريخ اإلْسَكْنَدِري

 الصالحِ ، والنََوِويُّ في بُْستَاِن العارفين.

لَفِ  قيل : إنه َمْنُسوٌب إلى بَُطْيٍن من ِحْميََر ، يُقَال لهم : بنووَ  ، وهكذا َشافَهُ به اإِلَماَم النسابةَ ابَن الَجّوانِّيِ ، حين اْجتََمع به في  الّسِ

ا َسْعُد بن ِحْميَرَ اإلِ  هُ : وأَمَّ َمِة الفَاِضليِّة ، تأْليف النسَّابِة الَمْذُكور ، ما نَصُّ لَفِ   ، فمنه النََّسُب ، نََسبُ ْسَكْنَدِريِة ، وقرأُْت في الُمقَّدِ ، البَْطِن  الّسِ

 .(5)، هكذا َضبََطه بَكْسٍر ففَتْحٍ  ِسلَفّيٍ  الَمْشُهوِر ، وإِليه يَْرِجُع ُكلُّ 

ه ، ما نَ ق ه :لُت : ويَُؤيِّد ذلك أَيضاً ما قرأْتُه بَخّطِ يوسَف بِن َشاِهين ، ِسْبِط الحافِظ ، علَى هامش كتاِب التَّْبِصيِر لَجّدِ رأَْيُت في تَْعِليٍق وَ  صُّ

لَفّيِ  كبيٍر بَِخطِّ  هُ : بنو الّسِ ي ، وَجدُّ أَبي محمِد بِن إ َسلَفي ، ِسلَفَةَ  ، ما نَصُّ بِن َداوَد بِن  ِسلَفَةَ  براهيم ، وَعمُّ أَبي الفَضِل ، وهم بَنُو، أي َعّمِ

ْل ذلك. ٍف ، فتَأَمَّ  ُمَصّرِ

ا ما في فِْهِرْسِت أَبي محمٍد عبِد هللا بِن َحْوِط هللا أنَّه َمْنُسوٌب إلى قَْريٍَة ِمن قَُرى أَْصبََهان ، اْسُمَهاوَ   نَا.، فغَلٌَط ، َوالصَّواُب ما ذَكرْ  ِسلَفَة أَمَّ

ْرَكِشّيِ : فلُقَِّب بالفَاِرِسيَِّة ِشلَفه ، بَكْسرِ وَ   كذا قَْوُل الزَّ
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__________________ 
 ( بعده يف التهذيب :1)

 كذلك يلقاها القرون اخلوالفُ 
ِم الُعُنِ  ِمنح َلُدنح ُمَعل ِ  هنا زايدة يف املو بعد قوله : الغابرة ا ونصــــــها : »( نقص يف األصــــــر نبه عليها هبامش املطبوعة املصــــــرية : 2) وانحيُة مقد 

 وموضعها هنا ا وهو ما يقتضيه السيا .« الُقرحِط إىل قـَلحِت الرت حقـَُوةِ 
 ( ضبطت ابلقلم يف اللباب بكسر ففتح.3)
 ( ضبطت ابلنص يف اللباب بكسر ففتح.4)
 ا نسبة اىل ُسَلف ا وضبطت ابلقلم. ( ضبطت هذه النسبة إىل مِحري يف اللباب ابنص بضم السا وفتح الالم5)
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هح لََبهح ا هكذا قَ  واُب لُقَِّب ابلَفارِســــــــي ِة ســــــــَ ُعحَجَمِة وفـَتحِح الحالِم ا مث ُعرَِّب ا فِإن ه َخطَبٌ ا َوالصــــــــ 
ِا امل اُلوه ا وعنحِدي يف الشــــــــِّ

ُمح ال  َُوح َدِة فَاًء تـََوق ٌف ا فِإهن 
اهِنم ا غرَي َوارٍِد عَل  تـَعحرِيِب الباِء امل حَيحَتاُجون إىل التـ عحرِيِب ِإال  إذا كان ا َرحُف ثَِقياًل عَل  ِلســـــَ

َُوح دِة اتَِّفاقا ا فهي ال تـَُعر ُب ا بر تـَبـحَق  علَ 
َفِة اِبلَفاِرِسي ِة ابلباِء امل   َحاهِلا ا وِمثحُر ذلك خَمارِِج ُحُروِفهم ا وَلبح مبعىن الش 

 فإن ه مل ا كانت الباُء َعربِي ًة أَبـحُقوحها عَل  َحاهِلَا.اَبِذ  ا 
هِ  ثم إنَّ في كالِم الُمَصنِِّف نََظًرا ِمن ُوُجوٍه : ، بالَكْسِر ، وليس كذلك ، بل هو كِعنَبٍَة ، كما  ِسْلفَةَ  أوال : فإِنَّ ِسيَاقَهُ يْقتَِضي أَن يكوَن َجدُّ َجّدِ

 هو ظاهٌر.

ِه ، يُدلَّ على أَنَّه اْسٌم له ، وليس كذلك ، بل هو لَقٌَب له ، واْسُمه إِبراهيم ، كما يُدلُّ له َكالُمه فيما بَ ثانياً : قَْولُه وَ   ْعُد.: َجدُّ َجّدِ

ا يُوِهُم أَنه فَْرٌد ، وهو أَيضاً ُمْقتََضى كالِم الذََّهبِّيِ وَ   ، وغيِره ، قال الحافُِظ : وقد نََسَب بعُض ثالثاً : فإنَّ إِْقتَِصاَرهُ علَى َجّدِ َجّدِ أَبي طاهٍر ِممَّ

ه ْيداَلنِيَّ كذلك ؛ ألَنَّ اْسَم َجّدِ ثيَن أَبا َجْعفٍَر الصَّ ْل. ِسلَفَةُ  الُمَحّدِ  ، فتأَمَّ

ّمِ ، السُّْلفُ و حاحِ ، والعُبَاِب ، والـ  هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وهو َخَطأٌ ، َوالصَّواب ، بِالضَّ لَِّساِن ، َوبعِض نَُسخِ هذا الكتاِب على ما في الّصِ

 ً ِمن  الُمْسِلفُ  َونحَوها ، وهو َوْصٌف ُخصَّ به اإلناُث ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال غيُره : اْلَمْرأَةُ بَلَغَْت َخْمساً وأَْربَِعيَن َسنَةً ، : الُمْسِلفُ  :ـ  أَيضا

 اعِر :النَِّصُف ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للش النَِّساِء :

مــــــــــــــــــَ   (1)فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــد  اَلٌث كــــــــــــــــــَ  ثــــــــــــــــــَ

ٌب و وَ      اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ فُ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ْعُر لعَُمَر بِن أَبي َربِيعَةَ ، والرَوايَةُ : اَغانِيُّ : الّشِ لُه : «إلى ثاَلٍث كالدَُّمى» قال الصَّ  ، وأَوَّ

ٌف  قـــــــــــــــــــــــــــــــِ وح َؤاِدي مـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــُ اَج فـ  هـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِرفُ      ا َأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح َرين مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ذَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ٍة  لــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــح يـ اَي َذاَت لــــــــــــــــــــــــــــــَ  مَمحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
فُ وَ    عــــــــــــــــــــــــــَ ا َيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحُ  ممــــــــــــــــــــــــــِ 

  
 إلى آِخِره. .«.. إلى ثاَلثٍ »

ِليفُ و  رُ  الت سح َلُة للض يحِف قـَبحَر  ا الس لحَفةِ  : َأكح َُعج 
َنُة امل َفُكم. َسلُِّفوا الَغَداِء ا نـََقَلُه اجلَوحَهرِي  ا يـَُقا  : (2)َوهي الل هح  َضيـح

. التَّْقِديُم ، أَيضاً : التَّْسِليفُ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ْساَلفُ  أَيضاً : التَّْسِليفُ و ً  في الطَّعَامِ  َسلَّْفتُ  يُقَال : ، اإْلِ في َكْيٍل َمْعلُوٍم ، وَوْزٍن  َسلََّف فَْليَُسلِّفْ  َمنْ »الحديُث : ، ومنه أَْسلَْفتُ  ، ِمثْلُ  تَْسِليفا

، وأَْسلَْمُت ، بَمْعنَى واحٍد ،  أَْسلَْفتُ و ، َسلَّْفتُ  َمن قَدََّم َماالً ، وَدفَعَهُ إلى َرُجٍل في ِسْلعٍَة َمْضُمونٍَة ، يُقَال : ، أَراد : «َمْعلُوٍم ، إلى أََجٍل َمْعلُومٍ 

 ، والسَّلَُم. السَّلَفُ  السُم من ُكّلٍ منها :وا

 ُمَسايََرةً. َسايََرهُ فيها : ُمَسالَفَةً  في األَْرِض ، َسالَفُهُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 َساَواهُ في األَْمِر. قال : وأيضا :و

 فهو ُمَساِلٌف. اْلبَِعيُر : تَقَدَّمَ  َسالَفَ و قال :

في السَّْيِر أَيضاً ، وهو نَصُّ  السَّلَفُ  َوفي بعض النَُّسخ : ومنه ِء أَْيضاً ،في الشَّيْ  السَّلَفُ  ومنه نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، اْقتََرضَ  كذا : منه ، تََسلَّفَ و

 العُبَاِب.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُم. السَّاِلفُ   : الُمتَقَّدِ

مون. السُّْلفَةُ و ، السَِّليفُ و ، السَّلَفُ وَ   : الَجَماَعةُ الُمتَقَّدِ
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تَْين ، ومنه قَِراَءةُ يَحيى بِن َوثَّاٍب : فََجعَْلنَاُهمْ  ُسلُفٌ   :َسِليفٍ  َجْمعُ وَ  ً  ، بَضمَّ ً  : وَزَعَم القاِسُم أَنَّهُ َسِمَع َواِحَدَها (4)، قال  (3) ُسلُفا  .َسِليفا

 ، ِمثُْل َخاِلٍف ، وَخلٍَف. َسلَفٌ و ، ساِلفٌ وَ 

ُمون في السَّْيِر ، ومنه قَْوُل قَْيِس بِن الَخِطيِم : لَفُ السَّ وَ   : القَوُم الُمتَقَّدِ

مح  هــــــــــــُ لــــــــــــُ ائــــــــــــِ ًة ُنســــــــــــــــــــــــــَ اعــــــــــــَ وا ســــــــــــــــــــــــــَ ر جــــــــــــُ وح عــــــــــــَ  لــــــــــــَ

ُه      الـــــــــــــَ َ ي مجـــــــــــــِ حـــــــــــــِّ َث ُيضـــــــــــــــــــــــــــَ فُ َريـــــــــــــح لـــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــ 

  
 : أَْقَرَضهُ ، قال الشاعُر : َسلَّفَهُ و َماالً ، أَْسلَفَهُ وَ 

__________________ 
 .«إذا ثالث»( ديوان عمر بن أيب ربيعة ا وفيه : 1)
 .«قير»( عن الصحاح وابألصر 2)
 «.َسَلفاً » والقراءة 56( سورة الزخرف اآية 3)
 ( يعين الفراء ا كما يفهم من عبارة التهذيب.4)
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فُ  لــــــــــِّ ٌة  ُتســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ ائــــــــــِ رحاب وهــــــــــَي حــــــــــَ اَر شــــــــــــــــــــــــِ  اجلــــــــــَح

يوَ      كـــــــــِ ـــــــــَ زحٌن ب ـــــــــَ اُء ل مـــــــــَ ـــــــــح مُ ال َتســـــــــــــــــــــــَ قـــــــــح ِ مـــــــــُ اح ـــــــــعـــــــــَ  ُء ال

  
 أي اْستَْقَرَض.:  «من أَْعَراِبّيِ بَْكًرا (1) اْستَْسلَفَ  أَنَّه» [الحديث]، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ومنه تََسلَّْفتُ  : ِمثْلُ  فأَْسلَفَنِي منه َدَراِهمَ  اْستَْسلَْفتُ وَ 

 ِمن النَّاِس : أي َجماَعةٌ. َسلَفٌ  جاَءنِيوَ 

 من كّلٍ َخاِلُصهُ. السُّالفُ وَ 

بِّيِ ، نَقَلَهُ اللَّْيُث ، وَرْوضُ  السُّْلفَهُ وَ  ّمِ : ُغْرلَةُ الصَّ ى الُمَصنُِّف كتابَه ، فيما له اْسَماِن إِلَى أُلُوف ،  َمْسلُوفٌ  ، بالضَّ ى ، وبه َسمَّ : ُمَسّوٍ

ْوِض   ، وقد يُِحيل َعلَيه أَْحيانًا في هذا الكتاب ، ولذا اْحتَْجنَا إِلَى ِذْكِره. الَمْسلُوف بالرَّ

َجاِل ، ومن أَْمثَاِلِهم :  كاألَْسالفِ  ِمن النَِّساِء ، سَّالئِفُ الوَ   .«َغارَ  السَّالئِفِ  َمْرَكُب الضَّرائِر َساَر ، وَمْرَكبُ »ِمن الّرِ

َر قَْوُل الشاعِر. السُّلَفُ وَ   ، كُصَرٍد : فَْرُخ اْلقََطا ، عن ُكَراعٍ ، وبه فُّسِ

ر ُدوُه  ا ِإذح حـــــــــــــــــــــــــَ َداَءهـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــــَبن  فـــــــــــــــــــــــــَ

م وَ      وحهلـــــــــــَ وا حـــــــــــَ افـــــــــــُ فٌ طـــــــــــَ لـــــــــــَ يـــــــــــُم  ســـــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــِ (2)يـــــــــــَ
 

  
ّمِ : َضْرٌب ِمن الطَّْيِر ، ولم يُعَيَّن. السُّْلفُ وَ   ، بالضَّ

 .َسلَّفَهم ِلْلقَْوِم : ِمثْلُ  َسلَفَ وَ 

ّمِ : ما تَدَِّخُره الَمْرأَةُ ِلتُتِْحَف به َمن َزاَرَها. الُسْلفَةُ وَ   : بالضَّ

َكةً : الفَ  السَّلَفُ وَ   ْحُل ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد :، ُمَحرَّ

ا  فٌ هلـــــــــــــََ لـــــــــــــَ ـــــــــــــٍض  ســـــــــــــــــــــــــــَ رِّ رِي كـــــــــــــُ ـــــــــــــِ وُذ ب عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  يـ

اال      َر اإِلفــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ وحزَاِت واشــــــــــــــــــــــــــح (3)محــــــــــــََ  ا ــــــــــــَح
 

  
 ِصغاَر اإِلبِِل. تُْشبُِهه ، يْعنِي باإلفَاِل :َحَمى الَحْوَزاِت : أي َحَمى َحْوَزاتِِه ، أي : ال يَْدنُو منها فَْحٌل ِسواهُ ، واْشتََهَر اإِلفَاال : جاَء بها 

 ، كأَِميٍر : الطَِّريُق. السَِّليفُ وَ 

ؤاِسّيِ ، قال : ُمْلَحٌق  َكبُلَْهنَيٍَة ، فيها ِستُّ لُغَاٍت : األُولَى ، السُّلَْحِفيَةُ  : [سلحف] بالُخَماِسّيِ بأَِلٍف ، نَقَلََها الَجْوَهِريُّ ، عن أَبي ُعبَْيٍد ، عن الرُّ

 وإِنََّما صاَرْت ياًء للَكْسَرةِ قَْبلََها.

ِم ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قال : واحدةُ السَّالِحِف. ، السُّلَْحفَاةُ و ين وفَتْحِ الالَّ  بَضّمِ الّسِ

 وهاتان عن ابن ُدَرْيٍد. ويُْقَصرُ  ، بالَمّدِ ، السُّلَْحفَاءُ و

 وَرةً َساِكنَةَ الَّالِم َمْفتُوَحةَ اْلَحاِء.، َمْقصُ  السُّْلَحفَاو

لَْحفَاةُ و ِم ، الّسِ يِن وفَتْحِ الالَّ بَاِب. ، بَِكْسِر الّسِ اِء ، وحكى األَِخيَرةَ عن تَْيِم الّرِ  َوهاتان عن الفَرَّ

يِن َمْقُصوًرا : ِم مع َكْسِر الّسِ ةُ بُسُكوِن الالَّ معروفَةٌ ، ِمن َدَواّبِ الماِء ، وقيل : هي أُْنثَى الغَيَاِلِم ، في لُغَِة بني  َدابَّةٌ م قلُت : وتَْنِطُق به العَامَّ

 فتَُشدُّ. والتَّلَطُُّخ بَدِمَها اْلَمفَاِصَل ، إذا أُْنِشَق باألَِخيَرةِ ، يَْنفَُع َدُمَها وَمَراَرتَُها اْلَمْصُروَع ، أََسٍد ،

ْرعِ  يُقَاُل : إذا اْشتَدَّ اْلبَْرُد في َمَكاٍن.و بَِحْيُث يَُكوُن يََداَها َوِرْجالَها إلى اْلَهَواِء ،  منها علَى قَفَاَها ، وُكبَّْت َواِحَدةٌ ، وِخيَف منه على الزَّ

 هكذا ذكَره األَِطبَّاُء في ُكتُبِهم. وتُِرَكْت كذلك ، لم يَْنِزِل اْلبَْرُد في ذلك اْلَمْوِضعِ ،

لَّْخفُ  : [سلخف] لَّْخفُ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوفي التَّْهِذيِب : قال أَبو تَُراٍب ، عن َجَماَعٍة من األَْعراِب ، قيل : ، َكِجْرَدْحلٍ  الّسِ لَّْخُف : الّسِ  ، والّشِ

 كما في اللَِّساِن ، والعُبَاِب. اْلُمْضَطِرُب اْلَخْلِق ،

لَّْعفُ  : [سلعف] لَّْخُف ، : هوـ  عن جَماَعٍة من أَْعَراِب قَْيٍس ـ  َهِريُّ ، وقال ابُن الفََرجأَْهَملَهُ الَجوْ  ، َكِجْرَدْحٍل ، وِحَضْجرٍ  الّسِ َوالتَّْخِفيُف  الّسِ

 نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد.
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َواُب بِاْلغَْينِ  نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ ، اْبتَلَعَهُ ، َسْلعَفَةً  َسْلعَفَهُ ،و اَغانِيُّ  أَو الصَّ  .الُمْعَجَمِة ، كما نَقَلَها الصَّ

 عن ابِن َعبَّاٍد. اْلُمَسْلعَُف ، بِفَتِْح العَْيِن : اْلغَِليُظ ،و

ْلعَاُف ، قال أبو عمرو :و بَاعِ ، يَْقتُلُونََها بِِه ، بالَكْسِر : الّسِ  َوالغَْيُن لُغَةٌ فيه ، كما يأْتِي. ُعوٌد ُمَحدٌَّد ، يُْنَصُب َحْوَل الشََّجَرةِ ِللّسِ

لَّْغفُ  : [سلغف] لَّْخُف. : هوـ  عن َجَماَعٍة من أَْعَراِب قَْيٍس ـ  َوالغْيُن ُمْعَجَمةٌ ، أَْهَملَهُ الَجْوهريُّ ، قال ابُن الفََرجِ  َكِجْرَدْحٍل ،،  الّسِ  الّسِ

__________________ 
 .«استلف»( عن اللسان والزايدة منه أيضاً ا والذي ابألصر : 1)
 ( ويرو  : ُسَلٌك يتيم.2)
 ط بريوت ا وانظر ختر ه فيه. 246للراعي يف ديوانه ص ( البيت 3)
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 كما هو نَصُّ العَْيِن ، َوالعُبَاِب ، واللَِّساِن ، وأَْنَشَد : اْلَحاِدُر ، هكذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : التَّارُّ ، َكَجْعفٍَر : التَّامُّ ، ، السَّْلغَفُ  قال اللَّْيُث :و

فٍ  غــــــــــــَ لــــــــــــح طــــــــــــَ  ِبســــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــح ٍر يـــــــــــــَ فــــــــــــَ  ُح الــــــــــــص  َدغــــــــــــح

بح      عـــــــــــــــــــــــِ زحلـــــــــــــــــــــــَ َرأحٍس مـــــــــــــــــــــــُ َر بـــــــــــــــــــــــِ (1)خـــــــــــــــــــــــح
 

  
 َسِمينَةٌ. أي تاَرةٌ  َحْيَدٍر : ِمثَالُ  َسْلغَفٌ  َونَصُّ التَّْهِذيِب : ، َكَحْيَدَرةٍ ، َسْلغَفَةٌ  بَقََرةٌ و

 اْبتَلَعَهُ. : َسْلغَفَةً  ، َسْلغَفَهُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

ْلغَافُ و ْلعَافِ  لُغَةٌ في : الّسِ  عن أَبي َعْمٍرو ، وقد تقدَّم. الّسِ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَيه :

 ، بفَتْحٍ فُسُكون : قَْريَةٌ بمصَر ، من أَعمال الَمنُوفِيَّة. َسْنَجْلفُ  : [سنجلف]

قَْريَتَاِن بِِمْصَر ،  اِد أَيضاً ، وقد أَْهَملَه الَجَماَعةُ كلُّهم ، َوهما :َوقد يُقَال بالصَّ  ، بفَتْحِ اْلُمْهَملَتَْيِن بَْينَُهَما نُوٌن وآِخُرهُ أَِلٌف ، َسْنَدفَا : [سندف]

َوهي بِلْصِق الَمَحلَِّة الُكْبَرى ، وقد َدَخْلُت في هذه ، وقد نُِسَب إِليهما  السََّمنُّوِديَِّة ، ِمن أَْعَمالِ  اْلبْهنََسا ، واألُْخَرى : أَْعَمالِ  إِْحَداُهَما : ِمن

اتِي في القََوانِيِن ُعلَماءُ   ، وابُن الَجْيعَاِن. (2) ، هكذا ذَكَرُهَما األَْسعَُد بُن َممَّ

نَّْعفُ  : [سنعف] هكذا بالعَْيِن ُمْهَملَةً ، َوَصَوابُه بإِْعَجاِم الغَْيِن ، كما هو نَصُّ العُبَاِب ، وقد أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب  ، َكِجْرَدْحٍل ، الّسِ

لَّْخُف ، اِن ، وقال ابُن الفََرجِ : َسِمْعُت َزائَِدةَ البَْكِريَّ ، يقول : هواللِّسَ  يُن لُغَةٌ فيه ، كما سيأْتي  الّسِ  .(3)َوالّشِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 عََل النُّوُن َزائَِدةً ، فإِذاً َوْزنُهُ فَْنعَل.، وجَ « فهـ  س»، كَجْعفٍَر ، اْسٌم ، كذا في اللَِّساِن ، قلُت : وذَكره اللَّْيُث في  َسْنَهفٌ  : [سنهف]

نَافَ  َشدَّ َعلَيه ِمن َحّدِ ضرب ، ونصر : ، يَْسنِفُهُ وَ  ، يَْسنُفُهُ  اْلبَِعيَر ، َسنَفَ  : َمْصَدرُ  السَّْنفُ  : [سنف]  كأَْسنَفَهُ  بالَكْسِر ، وسيأْتي قريباً ، ، الّسِ

 البَِعيَر. أَْسنَْفتُ  األَْصَمِعيُّ إِالَّ قال الَجْوَهِريُّ : وأَبَى  ،

 .ُمْسنِفَةٌ  فهي ، َكأَْسنَفَتْ  في السَّْيِر ، النَّاقَةُ : تَقَدََّمِت اإْلبَِل ، َسنَفَتو

ْنفُ و  .(4)َوهو يَِعيبُهما ، ويََضُع ِمن أَثَْمانِهما  بِاْلَكْسِر : الدَّْوَسُر اْلكائُِن في اْلبُّرِ والشَِّعيِر ، ، الّسِ

ْنفُ و  ِمن النَّاِس ، أي : َجَماَعةٌ ، عن ابِن َعبَّاٍد. ِسْنفٌ  يُقَال : َجاَءنِي اْلَجَماَعةُ ، : الّسِ

ْنفُ و ْنُف ، : الّسِ  ٌء ، وهو َضْربَاِن ، قَالَهُ أَبو عمٍرو.، أي : َجيٌِّد َوَرِدي ِسْنفَانِ  يُقَال : هذا َطعَامٌ  الّصِ

ْنفُ و ِحيُح  أَو ِوَعاُء ثََمِرِه ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، عن أَبي عمٍرو ، اْلَمْرخِ ،َوَرقَةُ  : الّسِ ّي : وهذا هو الصَّ نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن َغْيِرِه ، وقال ابُن بَّرِ

 ، َوإِنََّما له قُْضبَاٌن ِدقَاٌق ، تَْنبُت في ُشعٍَب ، ، وهو قَْوُل أَهِل الَمْعِرفَِة بالَمْرخِ ، قال : وقال عليُّ بُن َحْمزةَ : ليس للَمْرخِ َوَرٌق وال َشْوكٌ 

ا نفُ  وأَمَّ ْنفَ  فهو ِوَعاُء الَمْرخِ ، قال : وكذلك ذَكره أَهُل اللُّغَِة ، والذي ُحِكَي عن أَبي عمِرو ِمن أنَّ  الّسِ َوَرقَةُ الَمْرخِ َمْرُدوٌد ، غيُر  الّسِ

 يَده بَكَماِلِه ، وهو قَْولُهُ :َمْقبُوٍل ، والبيُت الذي أَْنَشَده ابُن سِ 

ا  اهتـــــــَ اِم هلـــــــََ جـــــــَ ِم الـــــــلـــــــِّ غـــــــح نح ضـــــــــــــــــــــَ ُر مـــــــِ قـــــــِ لـــــــح قـــــــَ   (5)تــــــــُ
َر      قـــــــُ لـــــح قـــــَ ـــــَ فِ تـ نـــــح رِ  ســـــــــــــــــــِ فـــــح ٍة صـــــــــــــــــــِ بـــــــَ عـــــح رحِخ يف جـــــَ مـــــَ  الـــــح

  
 َعُجَزه ، ونََسبَهُ الْبِن ُمْقبٍِل ، وقال : (6)أَْوَرَد الَجْوَهِريُّ وَ 

َوايَةُ فيه  ، قال : وكذا (7)هكذا هو في ِشْعِر الَجْعِدّي  ا« عود الَمْرخِ »هي الّرِ ْنف قال : وأَمَّ  ففي بْيِت ابِن ُمْقبٍِل ، وهو : الّسِ

ُه  لــــــــــُ ائــــــــــِ بــــــــــَ تح قـــــــــــَ الــــــــــَ وح طــــــــــَ َذاَر ولــــــــــَ عــــــــــِ ي الــــــــــح رحخــــــــــِ  يـــــــــــُ

ر      ثـــــــح َرٍة مـــِ فِ عـــن َحشـــــــــــــــــح نـــح رِ  ســـــــــــــــــِ فـــِ ِة الصـــــــــــــــــ  رحخـــــــَ مـــَ  الـــح

  
__________________ 
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 .«بسلغف اخل كذا مبطبوع التاج تبعاً للسان ا وليحرر وزنهقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
كان موضـــــعها بعد قوله وابن اجليعان فقدمناها إىل مكاهنا هنا ا فاملقصـــــود قوانا الدوايا البن ممايت ا وأما كتاب ابن « يف القوانا»( قوله : 2)

 .«التحفة السنية»اجليعان فاله 
نـ غحُف َواهلِل غحُف مثا  جردحٍر : املضطرب اخلل .( الذي نقله الصاغاين عن 3) نـ غحُف والشِّ  البكري يف التكملة : السِّ
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« . أمثاهنا.. يعيبها»( ابألصر 4)
 ( يف الصحاح : من فبس اللجام لسانه.5)
 ( البيت بتمامه يف الصحاح.6)
 أعثر َعَليه عند اجلعدي. ( كذا ا والبيت يف ديوان ابن مقبر ا مل7)
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إِذا َجفَّْت اْنتَثَرْت ِمن ِخبائِها ذاك ، وهو وَعاُؤَها ، وبَِقيَْت قِْشَرتُه ، فذاك الِخبَاُء ، قاله  أَو ُكلُّ َشَجَرةٍ يَُكوُن لها ثََمَرةُ َحّبٍ في ِخبَاٍء َطِويل ،

 ، َكِقَرَدةٍ. ِسنَفَةٌ  أي َجْمُع الَجْمعِ : وجج أَيضا ، ، بِاْلَكْسرِ  ِسْنفٌ  : ج ِسْنفَةٌ  اْلَخَرائِطِ فَاْلَواِحَدةُ ِمن تلك  أبو َحنِيفَةَ ، على ما في العُبَاِب ،

ْنفَةُ  في اللَِّساِن : قال أَبو َحنِيفَةَ :وَ   : ِوَعاُء ُكّلِ ثََمٍر ُمْستَِطيالً كاَن أو ُمْستَِديًرا. الّسِ

ْنفِ  كوَن ِمن َمعَانِيُمْقتََضى ِسياقِِه أَن ي اْلعُوُد ،و قوله :و ، أو يُقَال :  ِسْنفٌ  َجْمعُه ، بالَكْسِر ، كما هو َظاِهٌر ، ويُعَاِرُضهُ فيما بَْعُد قَْولُه : الّسِ

ْنفَةِ  إِنه ِمن َمعَانِي ابِّيِ في النََّواِدِر ، وفي العُبَاِب ، ، كما هو نَصُّ ابِن األَْعرَ  ُسنُوفٌ  ، بزياَدةِ الهاِء ، فيكوُن قَْولُه فيما بَْعُد ، ِمن أنَّ َجْمعَهُ  الّسِ

ْنفُ  والتَّْكِملَِة ، َواللَِّساِن ، قال ابُن األَْعَرابِّيِ : ُد ِمن اْلَوَرِق. : العُودُ  (1)بالفَتْحِ  الّسِ  اْلُمَجرَّ

ِة البَاقِالِء ، واللُّوبِيَاِء ، والعََدِس ، وما أَْشبََهها :ونَصُّ ابِن  قِْشُر اْلبَاقِاَلِء إذا أُِكَل ما فِيِه ، أَيضاً : السَّْنفُ و ،  ُسنُوفٌ  األَْعَرابِّيِ ، يُقَاُل أِلَِكمَّ

 .(2) َسْنفٌ  َواِحُدَها

ْنفُ و ْنفُ  هكذا في النَُّسخِ ، وفي الُمْحَكم : اْلَوَرُق ، ، بالَكْسِر : الّسِ  َسخِ ، وفيه نََظٌر ، والظاهُر :هكذا هو في النُّ  ، ِسْنفٌ  ج : : الَوَرقَةُ ، الّسِ

 ، كما هو في نَّصِ ابِن األَْعَرابِّيِ. ُسنُوفٌ 

تَْيِن : ثِيَاٌب تُوَضُع علَى َكتِفَيِ اْلبَِعيرِ  ، السُّنُفُ و ٍة ، وبَِضمَّ  ُد :اْلَواحِ  ونَصُّ أَبي عمٍرو : علَى أَْكتَاِف اإِلبِِل ، ِمثُْل اأْلَِشلَِّة َعلَى َمآِخيِرها ، بَِضمَّ

ْبِط األَِخيِر. َسنِيفٌ   كأَِميٍر ، واْقتََصر أَبو عمٍرو علَى الضَّ

كالِم  والذي نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، عن الَخِليِل ، أَنَّه ِلْلبَِعيِر بَمْنِزلَِة اللَّبَِب للدَّابَِّة ، ففي ِللَّبَِب ، اْسمٌ  ، َكِكتَاٍب : ِسنَافٍ  َجْمعُ  أَيضاً : بلُغَتَْيِه : السُّنُفُ و

 الُمَصنِِّف َمَحلُّ نََظٍر.

نَافُ  أَو ُمهُ حتى تَْجعَلَهُ َوَراَء اْلِكْرِكَرةِ ، فَيَثْبُُت التَّْصِديُر  : الّسِ قَالَهُ األَْصَمِعيُّ ، كذا في  في َمْوِضِعِه ،اْسٌم ِلَحْبٍل تَُشدُّهُ ِمن التَّْصِديِر ، ثُمَّ تُقَّدِ

حاحِ ، قال : وإِنَّما حاحِ ، والعُبَاِب : إِذا اْضَطَرَب تَْصِديُرهُ ِلَخَماَصٍة ، ذلك لُ يُْفعَ  الّصِ إذا َخُمَص بَْطُن البِعير واْضَطَرَب تَْصِديُره  َونَصُّ الّصِ
.ـ  أَو غيُر َسْيرٍ ـ  : َسْيٌر يَْجعَُل ِمن َوَراِء اللَّبَِب ، الّسنَافُ  ، وفي الُمْحَكم : (3)  ِلئاَلَّ يَِزلَّ

ّمِ ، واْلفَتْحِ : ُعوَداِن ُمْنتَِصبَاِن ، بَْينَُهَما اْلَمَحالَةُ. السُّْنفَتَانِ و  ، بالضَّ

حاحِ :و ْحَل ، الذي : اْلبَِعيرُ  اْلِمْسنَافُ  في الّصِ ُر الرَّ ُمهُ ، يُقَال : هوو ، ِسنافٌ  فيُْجعَُل له يَُؤّخِ هكذا قَالَه  ِضدٌّ ، َوهو َمجاٌز ، فهو الذي يُقَّدِ

ُم الِحْمَل ، والِمْجنَاةُ  الِمْسنَافُ  لَّْيُث ، وقال ابُن ُشَمْيٍل :ال ُر الِحْمَل ، وُعِرَض َعلَيه قَْوُل اللَّْيِث فأَْنَكَرهُ. (4)ِمن اإلبِِل : التي تُقَّدِ  : التي تَُؤّخِ

 َوهو َخْملُه. ، َكأَِميٍر : َحاِشيَةُ اْلبَِساِط ، السَّنِيفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

ُر السَّْرَج. َكَصبُوٍر : ، َسنُوفٌ  وفََرسٌ  قال :  يَُؤّخِ

ْعرِ  ، َكُمْحِسنٍَة : تَتَقَدَُّم اْلَخْيَل ، ُمْسنِفَةٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد : فََرسٌ و ، بَكْسِر النُّوِن ، فهي ِمن هذا ، أي  ُمْسنِفَةً  قال الَجْوَهِريُّ : وإذا َسِمْعَت في الّشِ

ّي : قال ثَْعلٌَب : الفََرسُ  أَْسنَفَ  ِمن : َمةُ ، َوأَْنَشَد : الَمَسانِيفُ  : إذا تَقَدَّم الَخْيَل ، قال ابُن بَّرِ  : الُمتَقَّدِ

رح :  جـــــــــَ راِب ِإذح حـــــــــَ غـــــــــُ لـــــــــح وحمـــــــــًا لـــــــــِ ـــــــــَ ُت يـ لـــــــــح ـــــــــُ  قـــــــــد قـ

ِر      ـــــــــــح ب ك اِبإلحِ ـــــــــــح ـــــــــــي ـــــــــــفِ عـــــــــــل ي ـــــــــــِ َمســـــــــــــــــــــــــان ـــــــــــح َُو ح  ال  األح

  
نَافِ  ِمن بِالنَّاقَِة ،، خاصٌّ  (5) أَو بِفَتْحِ النُّونِ  . الّسِ  ، أي : ُشدَّ عليها ذلك ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

َم َضْرُعَها ، بَكْسِر النُّوِن ، إِذا ، ُمْسنِفَةٌ  أو بَْكَرةٌ   نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد. َعشََّرْت ، وتََورَّ

 يُْرَوى قَْوُل ُكثَيٍِّر ، يَْمَدح عبَد العزيِز بَن َمْرَواَن :أَو تَقَدَّم ، و اْلبَِعيُر : قَدََّم ُعنُقَهُ لِلسَّْيِر ، أَْسنَفَ و

__________________ 
 ( كذا وضبطت يف التهذيب ابلقلم بكسر السا ا ومثله يف اللسان لكنه مل ينسب الكالم اىل ابن االعرايب.1)
 سان دو عزٍو.( ضبطت يف التهذيب ابلقلم بكسر السا ا ونسب الكالم اىل ِشر ا ومثله يف الل2)
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 ( زيد يف التهذيب واللسان : وهو ا زام.3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وامناة.4)
َنفة.5)  ( يعين : ُمسح
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ةٌ و  فـــــــــَ نـــــــــِ حـــــــــَ   ُمســـــــــــــــــــــــح تـــــــــَ ام ِإَذا انــــــــــح َر الـــــــــّزِمـــــــــَ  َفضـــــــــــــــــــــــح

وحِم اَبزُِ       ا عـــــــــــلـــــــــــ  الســـــــــــــــــــــــــ  اِديـــــــــــهـــــــــــَ ز ِة هـــــــــــَ (1)هبـــــــــــِِ
 

  
نَافِ  ، أي : َمْشُدوَدةٌ  ُمْسنَفَةٌ و يُْرَوى :وَ   الذََّهاُب. ، والسَّْوُم : بالّسِ

يُح : اْشتَدَّ ُهبُوبَُها ، وأَثَاَرِت اْلغُبَاَر ، أَْسنَفَتِ و  نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد ، وفي اللَِّساِن : أي َسافَِت التَُّراَب. الّرِ

نَافِ  النَّاقَةَ : إذا َشدََّها أَْسنَفَ  الَجْوَهِريُّ ، َوهو َمَجاٌز ، من نَقَلَهُ  أَْحَكَمهُ ، أي أَْمَرهُ : أَْسنَفَ  ُربََّما قالُوا :و  .بالّسِ

 قَِريبَْيِن. *ِريثا إذا اْلبَْرُق ، والسََّحاُب : أَْسنَفَ  قال العَُزْيِزيُّ :و

ً  البَِعيَر : َجعََل له أَْسنَفَ  قال األَْصَمِعيُّ :و  .ُمْسنَفَاتٌ  َوهي إِبِلٌ  ، ِسنَافا

. ، َكُمْحِسنٍَة ، ِمن اأْلَْرِض : اْلُمْجِدبَةُ ، وِمن النُّوِق : اْلعَْجفَاُء ، اْلُمْسنِفَةُ و  نَقَلَهُ العَُزْيِزيُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُر عن : ُمْشِرفَاُت الَمنَاِسج ، وذلك َمْحُموٌد فيها ، ألنه ال يَْعتَِري إِالَّ ِخيَاَرها وِكرا ُمْسنَفَاتٌ  َخْيلٌ  َمَها ، وإذا كان ذلك كذلك ، فإِنَّ السُُّروَج تتَأَخَّ

نَافُ  ُظُهوِرَها ، فيُْجعَُل لها ذلك  ِلتَثْبَُت به السُُّروُج. الّسِ

نَافِ  َجْمعُ وَ   .أَْسنِفَةٌ  : الّسِ

ْسنَافِ  َعيَّ »يُقَال في الَمثَِل ِلَمن تََحيََّر في أَْمِرِه : وَ  َمْخَشِريُّ : أي َدِهَش ِمن الفََزعِ ، كَمن ال يَْدِري أَين يَُشدُّ نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ « باإْلِ   ، وقال الزَّ

نَافَ   ، وأَْنَشَد اللَّْيُث قَْوَل ابِن ُكْلثُوٍم : الّسِ

ي   ا عـــــــــــــــــَ افِ ِإَذا مـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــــح ي   اِبإلحِ  حـــــــــــــــــَ

واَن      كــــــــــُ ِه َأنح يــــــــــَ بــــــــــ  ُمشــــــــــــــــــــــــَ ِر الــــــــــح َمــــــــــح لــــــــــ  األح (2)عــــــــــَ
 

  
 الفََرُس : إذا تقدََّم الَخْيَل. أَْسنَفَ  ٍء ، إِنََّما هو ِمنْ بالتَّقَدُِّم ، قال األَْزَهِريُّ : وليس هذا بَشيْ أي : َعيُّوا 

نُوَن الُمْجِدبَةُ ، نَقَلَهُ ابُن ِسيَده ، كأَنَُّهم َشنَّعُو الَمَسانِفُ و : َضاِمٌر ، عن أَبي عمٍرو. ِمْسنَافٌ و ، ُمْسنِفٌ  نَاقَةٌ وَ  ها فَجَمعُوها ، قال القَُطاِميُّ : الّسِ

: 

ا وَ  نـــــــــــَ وتـــــــــــِ يـــــــــــُ رَت بــــــــــــُ َر َوســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح ُروُد اخلـــــــــــَح ُن نــــــــــــَ  حنـــــــــــَح

ٌر وَ      َي  ــــــــَح َن َ حضــــــــــــــــــــــًا وهــــــــح قــــــــح ــــــــَ بـ غــــــــح ــــــــُ فُ يـ ــــــــِ ان  َمســــــــــــــــــــــَ

  
 ، عن أَبي َحنِيفَةَ. ُمْسنِفَةٌ  الَواِحَدةُ :

َكةً : قَْريَةٌ َشْرقِيَّ ِمْصَر. َسنَفَاوَ   ، ُمَحرَّ

هُ ، يَُسوفُه ، َسافَهُ  يُقَال : : الشَّمُّ ، السَّْوفُ  : [سوف]  ، لُغَةٌ فيه. يََسافُهُ و : إذا َشمَّ

ْبُر. : السَّْوفُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  الصَّ

ّمِ ،و ً  ، السَُّوفُ و بِالضَّ  كما يَأْتِي. ِلأْلَْرِض ، اْسمٌ  ّمِ :بالضَّ  ، ُسوفَةٍ  َكُصَرٍد : َجْمعا

يفَةُ و ، اْلَمَسافَةُ و ، اْلَمَسافُ و َوهو َمَجاٌز ، يُقَال :  اْلبُْعُد ، اأْلُولَى َوالثَّانِيَةُ ، نَقَلَُهَما ابُن َعبَّاٍد ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على الثَّانِيَِة : ، باْلَكْسِر ، الّسِ

ي بذلك ؟َمَسافَُهاوَ  ِعْشِرين يَوماً ، وكذلك : كم ِسيفَةُ هذه األَْرِض ، َمَسافَةُ  وبَْينَنَا ؟هذه األَْرض َمَسافَةُ  كم ِليَل إذا كاَن في  وإِنَّما ُسّمِ أِلَنَّ الدَّ

 ْبعَاَد ، َعِلَم أَنَّه علَى َطِريٍق ، وقال اْمُرُؤ القَْيِس :َوذلك إذا َضلَّ ، فإِذا َوَجَد األَ  أَْم ال ، هو ، فاََلةٍ َشمَّ تَُرابََها ، ِليَْعلََم أَْعلَى قَْصدٍ 

ارِِه  نـــــــــــــَ َد  مبـــــــــــــَِ تـــــــــــــَ هـــــــــــــح ٍب ال يــــــــــــــُ  عـــــــــــــلـــــــــــــَ  اَلحـــــــــــــِ

هُ إذا      ــــــــــــَ اف رَا ســــــــــــــــــــــــــَ رحجــــــــــــَ ــــــــــــدِّاَييف  جــــــــــــَ وحُد ال عــــــــــــَ ــــــــــــح  ال

  
ُوا اْلبُْعدَ  ، وقِلَِّة َمائِِه ،الَجَمُل تُْربَتَهُ َجْرَجَر َجَزًعا ، ِمْن بُْعِدِه  َسافَ  أي : ليس به َمناٌر ، فيُْهتََدى به ، وإَذا  َمَسافَةً  فََكثَُر االْستِْعَماُل ، حتى َسمَّ

، .  قَالَهُ الَجْوَهِريُّ

فُون َحالََها ِمن بُْعٍد ، وقُْرٍب ، َوَجْوٍر ، وقَْصٍد ، ويُقَال :  َسْوفِ  َمْوِضعُ  : الَمْضَرُب البَِعيُد ، وأَْصلَُها : الَمَسافَةُ  في األَساِس :وَ  ِء ، يتَعَرَّ األَِدالَّ

 ، وَمَراِحُل. َمَساِوفُ  بَْينَُهم
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ْملَةُ الدَّقِيقَةُ  السَّائِفَةُ و ِة ، يَِصُف ِفراَخ النَّعَاِم :وأَْوَرَدهُ الَجْوَهِريُّ هنا ، وأَْنَشَد لِ « س أَ ف»، وقد تقدَّم ِذْكُرها أَيضاً في  (3) : الرَّ مَّ  ِذي الرُّ

ٍة  فــــــــــــَ ائــــــــــــِ ر اُث ســــــــــــــــــــــــــَ ا كــــــــــــُ هــــــــــــَ ــــــــــــَ اقـ نــــــــــــَ َبن  َأعــــــــــــح  كــــــــــــَ

ُب      لــــــــُ ٌر ســــــــــــــــــــــُ يحشــــــــــــــــــــــَ ُه أو هــــــــَ فــــــــُ ائــــــــِ فــــــــَ اَرتح لــــــــَ (4)طــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( ديوانه واللسان ويف التهذيب برواية : هبزة هاديه.1)
 ة أخر  : ُر اي.*( وردت ابلكويتية ابلفتح والصواب ما أثبتناه وبنسخ)
 ( معلقة عمرو بن كلثوم.2)
 ( يف الصحاح واللسان : الرقيقه.3)
 ( ديوانه. واهليشرة : شجرة هلا سا  ويف رأسها كعربة شهباء.4)
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 وأْنَشَد الصاَغانِيُّ ، له أَيضاً :

ُه وَ  ــــــــــ  ٌض كــــــــــبَن ــــــــــح ــــــــــَم َرب ي لــــــــــِ ــــــــــت ســــــــــــــــــــــــح ُض ال رحجــــــــــِ ــــــــــَ رح يـ  هــــــــــَ

ةٍ      فــــــــــــــَ ائــــــــــــــِ مِ  ِبســــــــــــــــــــــــــــَ َرحاقــــــــــــــِ وُر األح هــــــــــــــُ ٍر  ــــــــــــــُ فــــــــــــــح  قـــــــــــــــَ

  
 ِمن اللَّْحِم بَِمْنِزلَِة اْلِحْذيَِة. السَّائِفَةُ  قال ابُن األَْنبَاِرّيِ :و

ْبِر ، قال ياقُوُت : ويجوز أن يُْجعَل َجْمعَ  َسْوفٍ  كأَنَّهُ َجْمعُ  ، األَْسَوافُ و الحرُف الذي يدُخل علَى األَْفعَاِل ـ  َسْوفَ  ، بمعنَى الشَّّمِ أو الصَّ

يعِ ، وهو َمْوِضُع َصَدقَِة َزْيِد بِن علَى َساِكنها أَْفَضُل السَّالِم ، بنَاِحيَِة البَقِ  بِاْلَمِدينَِة ، بعَْينِهِ  ع اْسماً ، ثم َجَمعَه ، وُكلُّ ذلك َسائٌِغ :ـ  الُمَضاِرَعةِ 

 .«سهـ  ن»ثابٍِت األَْنَصاِرّيِ ، َوهو ِمن َحَرِم المدينِة ، وقد تقدَّم ِذْكُره في 

ِل ، وهو الصحيُح ، وفي َرَواهُ أَبو َحنِيفَةَ عن الطُّوِسّيِ ، هكذا هو بالقَاِف والثَّاِء الُمثَلَّثَِة في بعِض األُُصو َكَسَحاٍب : اْلِقثّاُء ، ، السََّوافو

، أي : موٌت  َسَوافٌ  يُقَال : َوقََع في اْلَمالِ  اْلُموتاُن في اإِلبِِل ،و هو قَْولُه :و ، ِلُمنَاِسبَِة ما بَْعَدهُ ، (1)بَْعِضها : الفَنَاُء ، بالفاِء الَمْفتُوَحِة والنُّوِن 

حاحِ ، ّمِ ، ، كما في الّصِ بِِل ، ويُْفتَُح ، ْصَمِعيُّ ،كما َرَواهُ األَ  أَو هو بِالضَّ ّمِ : َمَرُض اإْلِ قال ابُن األَثِيِر : وهو  أَو في النَّاِس واْلَماِل ، وبِالضَّ

يِت : َسِمْعُت ِهَشاماً الَمْكفُوَف ، يقول : إنَّ األَْصَمعِ  ّكِ حاحِ : قال ابُن الّسِ ّمِ ،  فُ السُّوا يَّ ، يقول :خاِرٌج عن قِيَاِس نََظائِِرِه ، وفي الّصِ ، بالضَّ

ّمِ ، نحو النَُّحاِز ، والدَُّكاعِ ، والقاُلِب ، َوالُخماِل ، فقَاَل أَبو عمٍرو : ال ، هوويقول : األَْدواُء ُكلَُّها تَِجي ، بالفَتْحِ ، وكذلك  السَّوافُ  ُء بالضَّ

ّي : لم يَ   ٍء.ْرِوِه بالفَتْحِ غيُر أَبي عمٍرو ، وليس بَشيْ قال ُعَماَرةُ بُن َعِقيِل بِن بِاَلِل بِن َجِريٍر ، قال ابُن بَّرِ

ً  ، يََسافُ و ، يَُسوفُ  اْلَماُل ، َسافَ  يُقَال :و ّي ألَبِي األَْسَوِد الِعْجِلّيِ : يَُسوفُ  َواْقتََصَر الَجْوَهِريُّ علَى َهلََك ، : َسْوفا  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ىت  إذا  ُم حــــــــــــــَ هتــــــــــــــَُ ذح افَ جلــــــــــــــََ مح  ســــــــــــــــــــــــــــَ اهلــــــــــــــُُ  مــــــــــــــَ

د ُف      جــــــــــــَ تــــــــــــَ ــــــــــــَ ٍر تـ ابــــــــــــِ ُم يف قــــــــــــَ هــــــــــــُ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ (2)أَتـ
 

  
 أي الُموتَاُن. ، السََّوافُ  َوقََع فيه الماُل : َسافَ  أَو

حاح ، وفي اللَِّساِن : : ُكلُّ َعَرٍق ِمن اْلَحاِئِط ، السَّافُ و ، وثاَلثَةُ  َسافَانِ و ، (3) في البِنَاِء : ُكلُّ َصّفٍ ِمن البِنَاءِ  السَّافُ  كما في العُبَاِب ، والّصِ

يِن  َسافَاتِ  ما بين : السَّافُ  آُسٍف ، وقال اللَّْيُث : اْلبِنَاِء ، أَِلفُهُ َواٌو في األَْصِل ، وقال غيُره : ُكلُّ َسْطٍر ِمن اللَّبِِن والّطِ
 َسافٌ  في الِجَداِر : (4)

 ، وِمْدَماٌك.

يحِ : السَّافُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  هكذا هو نَصُّ الُمِحيِط ، وفيه ُمَخالَفَةٌ ِلقَاِعَدتِِه. ، َسافَةٌ  َسفَاَها ، الَواِحَدةُ  ِمن الّرِ

ْمِل واْلَجلَِد. اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ علَى أُواَلُهنَّ : ، السُّوفَةُ و ، السَّائِفَةُ و ، السَّافَةُ و  اأْلَْرُض بَْيَن الرَّ

ْمِل أَْليَُن ما يكوُن منه ، والَجْمُع : السَّائفةُ  قال أَبو زياٍد :وَ  ِة : َسوائِفُ  : َجانٌِب ِمن الرَّ مَّ  ، قال ذُو الرُّ

ُه وَ  بَنــــــــــ  اِت كــــــــــَ ثــــــــــَ مــــــــــَ  الــــــــــلــــــــــِّ نح أَلــــــــــح ُم عــــــــــَ بحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ  تـ

ي      احــــــــــِ ــــــــــَ نح أَق َواٍن مــــــــــِ حــــــــــُ ــــــــــح فِ ُذَر  أُق ــــــــــِ َوائ  الســــــــــــــــــــــــ 

  
ْمِل. السَّائِفَةُ  فقَاَل جابُر بُن َجبَلَةَ :وَ   : الَحْبُل ِمن الرَّ

 : كأَنََّها َسافَتْهما ، أي : َدنَْت منهما ، وهكذا هو نَصُّ الُمِحيِط. السُّوفَةُ  َوفي العُبَاِب بَْعَد قَْوِلِه : وكذلك . َدنَا ِمْنَها ،َسافََهاو

 كذا في الُمِحيِط ، أي : يَُشمُّ. به ، يَُسافُ  : اأْلَْنُف ، ألَنَّهُ  اْلَمَسافُ و

تْهُ اإِلبُِل ، ويُْرَوى بالشَّيِن الُمْعَجَمِة ، كما : اْلَهائُِج ِمن اْلِجَماِل ، اْلَمُسوفُ و قال :  يعني الَمْشُموَم ، َوإذا َجِرَب البَِعيُر ، وُطِلَي بالقَِطَراِن ، َشمَّ

 سيأْتِي.

اَغانِيُّ : ا الشَّيِّفَةُ ، قال الصَّ َح عليه ، فَبِاْلُمْعَجَمِة ، كما  ِللطَِّليعَِة ، كَكيَِّسٍة ، وأَمَّ كذا في نَُسخِ العُبَاِب ، وفي التَّْكِملَِة : الطَّبِيعَة ، هكذا ، وُصّحِ

 سيأْتي ، وفيه َردٌّ علَى صاحِب الُمِحيِط ، حيُث أَْوَرَدهُ بالُمْهَملَِة.

فيه لُغَةٌ و أَْفعَُل ، وقال ابُن ِجنِّّي : َحَذفُوا تَارةً الواَو ، َوأُْخَرى الفاَء ، َسْوفَ  ُل ، لُغَتَاِن في :أَْفعَ  َوَسوْ  أَْفعَُل ، َسفْ  ويُقَاُل : أَْفعَُل ، َسْوفَ و

َم ، َوأَْبَدلُوا العَْيَن َطلَباً ِلْلِخفَّ  َسيْ  أُْخَرى ، وهي : َحْرٌف َمْعنَاهُ االْستِئْنَاُف  ِة :أَْفعَُل ، هكذا هو في النَُّسخِ ، وفي اللَِّساِن : َسايكوُن ، فَحذفُوا الالَّ

 كما نَقَلَهُ الَجْوَهِري عن ِسيبََوْيِه ، ، أو َكِلَمةُ تَْنِفيٍس ِفيَما لَم يَُكْن بَْعُد ،
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__________________ 
 ابلفاء والثاء ا يقض يف اإلبر.« فثا»ويف التهذيب : « الفناء»( يف امكم : 1)
 .«جذف»مة ا انظر اللسان ( ويرو  : تتجدف ا ابلذا  املعج2)
 ... ( يف اللسان : صّف من الل ِ  ا يقا  : ساٌف من البناء ا وسافان3)
 ( التهذيب : أو الطا.4)
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و فـحَتهُ  قا  َأال تـََر  أَن ك ُر بينَـَها وبَا أَفـحَعُر ا أَلهن َ  ســــــــــوف ا إذا قلَت له َمر ًة بـَعحَد َمر ٍة : (1) ســــــــــَ ا مبَنحزَِلِة أَفـحَعُر ا وال يـُفحصــــــــــَ
َعُر ا يَـفح ِا يف ســـَ ئحَت َأنح َ حَعَلَها  : كلمةٌ  ســـوف قا  ابُن ُدَريحٍد :و  الســـِّ ِديِد ا والحَوِعيِد ا والحَوعحِد ا فِإذا شـــِ تَـعحَمُر يف التـ هح ُتســـح

اً نـَو نـحتَـَها ا  َوأَنحَشَد : الح
 وإن  لَيحتاً َعَناءُ  َسوحفاً إن  

 يُْرَوى :وَ 

 َلونا وإن  لَيحتاً َعَناُء.إن  
ْعُر ألَبِي ُزبَْيٍد الطَّائِّيِ ، وِسياقُهُ : اَغانِيُّ : الّشِ َن إِْذ َجعَلَُهَما اْسَمْين ، قال الصَّ  فنَوَّ

ٌت  ــــــــــــح ي ــــــــــــَ يّنَ ل َن مــــــــــــِ ــــــــــــح رِي وأَي عــــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  ل

اءُ      ـــــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــــونا عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــًا وإن  ل ت ـــــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــــَ  إن  ل

  
وايَاِت : وَ  ً  إنَّ »ليس في ِرَوايٍَة ِمن الّرِ  .(2)« َسْوفا

َطبِ  نَهُ ، قال  ؟ثم قال ابُن ُدَرْيٍد : وذَكر أْصحاُب الَخِليِل ، عنه ، أَنَّه قال ألَبي الدُّقَْيِش : هل لََك في الرُّ قال : أَْسَرُع َهّلٍ ، فَجعَلَهُ اْسماً ، ونَوَّ

 : والبَْصِريُوَن يَْدفَعُون هذا.

 .(3)، كما في األَساِس  السَّْوفُ  َوكذلك قَْولُُهم : وما قُوتُه إِالَّ  ، أْي : يَِعيُش بِاأْلََمانِّيِ ، السَّْوفَ  ْقتَاتُ فاَُلٌن يَ  ِمن الَمَجاِز : يُقَال :و

اْلفَْلَسفَةُ ،  منه اْلِحْكَمةُ ، َواالْسُم ، : وهو ُسوفَاو ُهو اْلُمِحبُّ ، فَْياَل :و ، ُسوفَا يُونَانِيَّةٌ ، أْي : ُمِحبُّ اْلِحْكَمِة ، أَْصلُهُ فَْياَل  كلمةٌ  : الفَْيلَُسوفُ و

 ، كما في العُبَاِب. (4)َوالَحْمَدلَِة َوالسَّْبَحلَِة  ُمَركَّبَةً ، َكاْلَحْوقَلَِة ،

ُجُل ، أََسافَ و يِت. ُمِسيفٌ  فهو َهلََك َمالُهُ ، : ِإَسافَةٍ  الرَّ ّكِ حاحِ ، وهو قَْوُل ابِن الّسِ  ، كما في الّصِ

ُجُل : َوقََع في َماِلهِ  أَسافَ  قال غيُره :وَ   ، قال ُطفَْيٌل : السََّوافُ  الرَّ

ا  َد مــــــــَ عــــــــح ــــــــَ ُب بـ طــــــــح ِه اخلــــــــَح ــــــــِ رَتحخــــــــَ  ب َر واســــــــــــــــــــــح ــــــــ  بَب  فــــــــَ

افَ      رِ  َأســـــــــــــــــــــــــَ َؤبـــــــــــ  ـــــــــــُ ا مل يـ نـــــــــــَ ـــــــــــُ يـ عـــــــــــح وحاَل ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  ول

  
ً » وقََف عليَّ أَْعَرابِيُّ ، فقَاَل :: » (5)في حديِث الدَُّؤِلّيِ وَ  ً  أََكلَنِي الفَْقُر ، وَردَّنِي الدَّْهُر َضِعيفا  .«ُمِسيفا

 أَثَأَى ، فَاْنَخَرَمِت اْلُخْرَزتَاِن. : إِسافَةً  اْلَخاِرُز ، أَساف قال أَبو ُعبَْيٍد :و

اِعي :الَخْرَز : َخَرَمهُ ، قال ال أََسافَ وَ   رَّ

ًة  يـــــــــــ  اَلِت َعشـــــــــــــــــــــــــِ رحســـــــــــــــــــــــــِ ُ
وَن املـــــــــــ يـــــــــــُ  كـــــــــــَبن  الـــــــــــعـــــــــــُ

رَتَد َدا     دح مـــــــــــــــُ ٍض مل  ـــــــــــــــَِ يـــــــــــــــَب َدمـــــــــــــــح ذبـــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ِن  َديـــــــــــح يـــــــــــَ ـــــــــــح اِء ال رحقـــــــــــَ ُد خـــــــــــَ زَائـــــــــــِ ةٍ مـــــــــــَ يـــــــــــفـــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــــِ

  
َدا    فــــــــــَ اِن وَأحــــــــــح فــــــــــَ لــــــــــِ خــــــــــح مــــــــــُ ن  الــــــــــح ب  هبــــــــــِِ (6)َأخــــــــــَ

 

  
هُ  ُمِسيفٌ  ، وأَبُوهُ  ُمَسافٌ  اْلَواِلَداِن ، إذا َماَت َولَُدُهَما ، فَالَولَدُ  أََسافَ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  حتى َما يَْشتَِكي أََسافَ » في المثِل :و ِمْسيَافٌ  ، وأُمُّ

َد اْلَحَواِدَث ، قال الَجْوَهِريُّ :« ، السََّوافَ   ْيِد بِن ثَْوٍر :نَعُوذُ باهلل ِمْن ذِلك ، وأَْنَشَد ِلُحمَ  يُْضَرُب ِلَمْن تَعَوَّ

ٍة  اجـــــــــــَ ِ  ـــــــــــَِ اح لـــــــــــَ رحســــــــــــــــــــــــَ نح مـــــــــــُ ا مـــــــــــِ مـــــــــــَ ا هلـــــــــــَُ يـــــــــــَ  فــــــــــــَ

ا     افــــــــــَ ا َأســــــــــــــــــــــــَ َدمــــــــــَ اَلَد وَأعــــــــــح ــــــــــِّ ــــــــــت اِ  ال مــــــــــَ ــــــــــح َن ال  مــــــــــِ

  
 .«ِمن ثَاِلثَِة األَثَافِ  السَّوافِ  أَْصبَُر علَى» علَى الشََّدائِِد ، ويُقَال : (7)في األََساِس : ِلَمْن َمَرَن وَ 
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ْفتُهُ و ً  ، َسوَّ أَْفعَُل ، قال ابُن ِجنِّي : وهذا كما ترى ُمأُْخوذٌ ِمن الَحْرِف ، وفي َشْرحِ نهجِ الباَلَغِة الْبِن  سوفَ  َوذلك إذا قلَت : : َمَطْلتُهُ ، تَْسِويفا

 نَا.للَوْعِد الذي ال إِْنَجاَز له ، نَقَلَهُ َشْيخُ  التَّْسِويفُ  أَبي الَحِديِد ، أنَّ أَْكثََر ما يُْستَْعَملُ 

ْفتُ  حَكى أَبو َزْيٍد :و ْمتُهُ. يَْصنَُع ما يشاُء ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وكذلك : َملَّْكتُهُ إِيَّاهُ ، َوَحكَّْمتُهُ فيه أي فاَُلنًا أَْمِري : َسوَّ  َسوَّ

فَةٌ  َرِكيَّةٌ  قال ابُن َعبَّاٍد :و ثَةٌ ، ُمَسّوِ  يُقَاُل : أي ، َكُمَحّدِ

__________________ 
 .«شوقته»( عن الصحاح واللسان وابألصر 1)
 .«إن لونا»وفيها : ويرو  :  40/  3( وردت الرواية يف اجلمهرة 2)
 ( وشاهده ا كما يف األساس ا قو  الكميت :3)
 كــــــــــــــــــان الســـــــــــــــــــــــــــــــوف لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــفــــــــــــــــــتــــــــــــــــــيــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــولً وَ 

ــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــوبُ      ئــــــــــــــــــت ال  تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــش بــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ

  

 قوة إال ابهلل ا وا مد هلل وسبحان  .( كلمات منحوتة من : ال حو  وال 4)
 .«الديلي»( عن اللسان وابألصر 5)
 .«مل  د»بد  « مل  د»ط بريوت ا وانظر ختر هما فيه ا ويف الديوان :  88( البيتان يف ديوانه ص 6)
 كره املثر : أساف حىت ما يشتكي السواف.جاء يف األساس بعد ذ « قوله : ملن مرن ا أي يضرب املثر ملن مرن»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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َرُه ويـَُعاُف ا ُيَسافُ  يُوَجُد فيها الحَماُء ا أو َسوحفَ  َهاِن ذََكَر ا الزخَمحَشرِي  أَيضاً هكذا  َماُ َها ا فـَُيكح  .(2) (1)َوالَوجح
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُجُل ، فهو َمْسئُوٌف : أي فَِزَع ،  ين الُمْعَجَمِة ، وهما لُغَتاِن.ُسئَِف الرَّ  نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد هنا ، وَسيأْتِي للُمَصنِِّف في الّشِ

 : َماَطلَهُ ، أَْنَشَد ِسيبََوْيه البِن ُمْقبٍِل : ُمَساَوفَةً  ، َساَوفَهُ وَ 

وح  الــــــَ نـــــــَ تـــــــح اَوفـــــــَ وفٍ  ســـــــــــــــــــــَ هـــــــا  ِبســــــــــــــــــــَ تــــــِ يــــــ  نح حتــــــَِ   (3)مــــــِ
وفَ      ُب  ســـــــــــــــــــــَ رَاَح الـــــــر كـــــــح وِف لـــــــَ يـــــــُ عـــــــَ واالـــــــح عـــــــُ نـــــــِ  قـــــــد قـــــــَ

  
يَادة.« العَيُوفِ  َسْوفَ »اْنتََصَب   علَى الَمْصَدِر الَمْحذُوِف الّزِ

فٌ  يقال : إِنّهوَ  ُل : لَُمَسّوِ  : أي َصبُوٌر ، وأَْنَشَد الُمفَضَّ

اَ هـــــــــــذا وُرب   وِّفـــــــــــِ مح  ُمســـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــُ ـــــــــــُ تـ حـــــــــــح بـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

اِربِ      ًة لـــــــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــــــ  ذ  َر لـــــــــــــــَ ِر اَببـــــــــــــــِ نح مخـــــــــــــــَح  مـــــــــــــــِ

  
فَةَ  لَعَنَ »في الحديِث : أَنَّه و : التَّأِْخيُر ، التَّْسِويفُ وَ  ، وهي التي ال تُِجيُب َزْوَجها إذا َدعاَها إلى فَِراِشِه ، وتَُدافِعُه فيما  «ِمن النَِّساءِ  الُمَسّوِ

 أَْفعَُل. َسْوفَ  يُِريُد منها ، وتقوُل :

هُ. َساَوفَهُ وَ   : َشمَّ

 .(4): الشَّطُّ ِمن السَّناِم ، نَقَلَهُ ابُن ِسيَده  السَّائِفَةُ وَ 

 هللا : أَْهلََكهُ. أَسافَهُ وَ 

ْيِر : أي ُمِطيقَتُهُ. لَُمساِوفَةُ  إِنََّهاوَ   السَّ

 : طائٌر يَِصيُد ، نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. السَّافُ وَ 

ِة :وَ  مَّ  من َمجاِز الَمَجاِز قَْوُل ِذي الرُّ

مح وَ  ِدهـــــــــــــِ عـــــــــــــَ ـــــــــــــح ةَ أَبـ ـــــــــــــَ اف ٍر  َمســـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــح وحِر عـــــــــــــَ  غـــــــــــــَ

اال     اِت عــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــُ بـ ُر ُذو الشــــــــــــــــــــــــــ  َمــــــــــــح ا األح  إذا مــــــــــــَ

  
 كما في األََساِس.

حاحِ ، وقد ُوِجَد في بَْعِضها علَى الهامِش ، وَعلَيِه  ، السَّْهفُ  : [سهف] َحِة ِمن الّصِ إِشاَرةُ أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ علَى ما في النَُّسخِ ، الُمَصحَّ

ياَدةِ ، قال اللَّْيُث : هو ُط اْلقَتِيِل ، واْضِطَرابُهُ في نَْزِعهِ  الّزِ ونَصُّ العَْيِن : يَْسَهُف في نَْزِعِه ، واْضِطَراِبِه ، قال َساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ الُهَذِليُّ  تََشحُّ

: 

ٍب  ئـــــــــِ تـــــــــَ كـــــــــح َواَن مـــــــــُ نح َأســـــــــــــــــــــــح َك مـــــــــِ الـــــــــِ نـــــــــَ ا َذا هـــــــــُ  مـــــــــَ

فٍ وَ      اهـــــــــِ دَ  ســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــح ٍر يف صـــــــــــــــــــــــَ ٍم مثـــــــــَِ (5)ٍة ِقصـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ةً. َحْرَشُف السََّمكِ  : السَّْهفُ  قال اللَّْيُث أَيضاً :و  َخاصَّ

ً  ، يَْسَهفُ  ، َكفَِرَح ، َسِهفَ  يُقَال : بالتَّْحِريِك : ِشدَّةُ اْلعََطِش ، ، السََّهفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  .َساِهفٌ  وهو ، َسَهفا

 العََطاِش  ِمثْل كغَُرابٍ  ، السَُّهافُ  يُقَال : أَصابَهُ و ، َساِهفٌ  َوكذلك : َرُجلٌ  : َكثِيُر الشُّْرٍب ِلْلَماِء ، ال يََكاُد يَْرَوى ، َمْسُهوفٌ  َرُجلٌ  يُقَال :و

 َسواء.

ِعْنَد ُخروجِ ُروِحِه ،  لَبَهُ اْلعََطُش ِعْنَد النَّْزعِ ،أَو َمن غَ  ، (6)كالسَّافِِه  اْلعَْطَشاُن ، يُقَال :و َويُقَال : الذي َخَرَج ُروُحه ، : اْلَهاِلُك ، السَّاِهفُ و

َر قَْوُل َساِعَدةَ السَّابُِق.وَ  أو الذي نُِزَف فَأُْغِمَي َعلَيه ، قال األَْصَمِعيُّ :   يُْرَوى بَْيُت أَبي ِخَراٍش الُهَذِلّيِ :و بُكّلِ ذلك فُّسِ
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يِن وَ  ابــــــــــَ ا قــــــــــد َأصــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ يّن لــــــــــِ َر  مــــــــــِ  ِإن قــــــــــد تـــــــــــَ

زحِن َأيّنِ      َن ا ــــــــُح فُ مــــــــِ اهــــــــِ هِ  ســــــــــــــــــــــَ َوجــــــــح مِّ  الــــــــح (7)ُذو هــــــــَ
 

  
 .«َساِهُم الَوْجهِ »قَالَه ابن ُشَمْيٍل ، ويُْرَوى :  ُمتَغَيُِّرهُ ، أي :

أََرى قَْوَل الُهَذِلّيِ : وَ  قَالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، قال األَْزَهِريُّ : يَْسِقي اْلَماَء َكثِيًرا ، َوَمْسفََهةٌ ، علَى القَْلِب ، إِذا َكان ، َمْسَهفَةٌ  فاُلنٍ  َطعَامُ  يقال :و

 ِمن هذا.« ثَِملٍ  َساِهفٍ و»

ً  ، اْستََهفَهُ و  َوكذلك : اْزَدَهفَهُ. ، اْستََخفَّهُ ، اْستَِهافا

__________________ 
 ساس ا قو  جران العود :( وشاهد الركية املسوفة ا كما يف األ1)

 فــــــــــــــنــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــون قــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــال مــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــــــــّوفــــــــــــــة 

 مــــــــــــــن آجــــــــــــــٍن ركضـــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــيــــــــــــــه الــــــــــــــعــــــــــــــدامــــــــــــــيــــــــــــــرُ     

  

َنُض ما َيشـــــــاُء ال يُرد هح أحٌد.»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 2)  قوله : ويعاف ا يوجد يف نســـــــخ املو املطبوع زايدة نصـــــــها : وكُمَحدٍِّث : َمنح َيصـــــــح
َتم  ا وَ  َتاَف : اشح َتاٌف. وَساَوَفُه : َسار ُه ا واملرأَُة َضاَجَعهااسح  .«واملوِضُض ُمسح
 .«من  نبها»( عن الديوان وابألصر 3)
 ( زاد ابن سيده : هو من الواو لكون األلف عينا.4)
 وفسر شارحه الساهف ابلعطشان ا وهو مثر بن اجلراح.« يف صعدة حطم»برواية :  204/  1( ديوان اهلذليا 5)
 .«كالسافة»التهذيب واللسان وابألصر ( عن 6)
 برواية : 152/  2( ديوان اهلذليا 7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــــــــــــــينوَ   . .. أن قــــــــــــــــــــــــــــــــــد ب

 مــــــــــــــن ا ــــــــــــــزن أين ســـــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــم الــــــــــــــوجــــــــــــــه ذو هــــــــــــــمِّ     
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : َسِريعَةُ العََطِش. ِمْسَهافٌ  نَاقَةٌ 

 : الَمَمرُّ ، كالَمْسَهَكِة ، قال َساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : الَمْسَهفَةُ وَ 

ةِ  فــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــــــَ اِء إذا  مبَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــــــــّرِعــــــــــــــــــــــــــَ

وا      قــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــَ وا وِإنح نـــــــــــــــــــــَ ُم رَاحــــــــــــــــــــُ (1)هــــــــــــــــــــُ
 

  
 كذا في اللَِّساِن ، ولم أَِجْدهُ في ِشْعِرِه.

 ، كَصْيقٍَل : اْسٌم ، كما في اللَِّساِن. َسْيَهفٌ وَ 

 في الَجْمَهَرةِ : َسْنَهٌف ، والنُّوُن زائَدةٌ.وَ 

ً  الدُّبُّ ، َسَهفَ وَ   : َصاَح. َسِهيفا

ْوِض  َمْعُروٌف ، م الذي يُْضَرُب به ، ، السَّْيفُ  : [سيف]  فِيَما له اْسَماِن إِلَى األُلُوِف. اْلَمْسلُوفِ وأَْسَماؤهُ تُنِيُف علَى أَْلٍف ، وَذَكْرتَُها في الرَّ

قَْوُل الشاِعِر ،  أَْسيُفٍ  َوشاهدُ  ، َكَمْشيََخٍة ، َمْسيَفَةٌ و وهِذه عن اللِّْحيَانِّيِ ، ، أَْسيُفٌ و َوعليهما اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، ، ُسيُوفٌ و ، أَْسيَافٌ  ج :

 أَْنَشَده األَْزهِريُّ :

مح  يـــــــــــــُ كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ ُ ٌة  فٌ َأســـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــَ انـــــــــــــِ يـــــــــــــٌ  ميـــــــــــــََ  بـــــــــــــِ

رُ      ُثــــــــــــــُ ا اَبٍ  هبـــــــــــــا األح ارهبـــــــــــــَُ ٌب َمشـــــــــــــــــــــــــــَ  َعضـــــــــــــــــــــــــــح

  
اِء ، وكذلك َرَمْحتُهُ ، ونَقَلَهُ الِكَسائِيُّ أَيضاً. َسائِفٌ  فأَنَا ، ِسْفتُهُ  : َضَربَهُ به ، وقد يَِسيفُهُ  ، َسافَهُ و  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل الفَرَّ

. ، َسْيفٍ  : ذُو َسائِفٌ  َرُجلٌ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 .َسيَّافَةٌ  : َصاِحبُهُ ، ج : َسيَّافٌ و قال :

 قَالَهُ اللَّْيُث. ، ُسيُوفُُهمْ  ُهُم الذين ُحُصونُُهمْ  : السَّيَّافَةُ  أَو

ٌث. : السُّيُوفَ  كأَنَّهُ ِلعََمِلهِ  ، السَّيَّافُ  َصَدقَةُ و  ُمَحّدِ

 عن ابِن َعبَّاٍد. أَْحَزاٌب ، أي : أَْسيَافٌ  في الدَّارِ  ُهمو

 َوقد تقدَّم. َسئِفَْت ، أي : تَِسيفُ  يَُده ، َسافَتْ  قال :و

نُوَن ، واْلقَْحُط ، اْلَمَسائِفُ و قال : َواُب.« س وف»وذَكره ابُن ِسيَده في  : الّسِ نُوَن الُمْجِدبَةُ ، واألَْصُل َواِويُّ ، وهو الصَّ  وقال : هي الّسِ

،  َسْيفَانَةٌ  قال اللَّْيُث : اْمَرأَةٌ  وهي بَِهاٍء ، البَْطِن ، َضاِمر ، زاد الَجْوهريُّ : كالسَّْيفِ  َطِويٌل َمْمُشوٌق ، أي : َسْيفَانٌ  َرُجلٌ  قال الِكَسائِيُّ :و

 كما قَالَهُ الَخِليُل. أَو ُهَو َخاصُّ بِِهنَّ ، ، َسْيفٍ  وهي : الشَّْطبَةُ كأَنََّها نَْصلُ 

 .َسْيفٌ  كأَنََّها ويُْكَسُر : َسَمَكةٌ  بالفَتْحِ ، ، السَّْيفُ و

 في اللَِّساِن : َسْيُب الفََرِس.وَ  َشعَُر َذنَِب اْلفََرِس ، فقط : بِاْلفَتْحِ  ، السَّْيفُ و

يفُ و ةً : بِاْلَكْسرِ  ، الّسِ حاحِ. أَْسيَافٌ  َوالَجْمُع : َساِحُل اْلبَْحِر ، َخاصَّ  ، كما في الّصِ

يفُ و يفُ و ُعَمانَ  ِلِسيفُ  ، أَو إِنََّما يُقَاُل ذلك ِسيفٌ  َساِحُل اْلَواِدي ، أو ِلُكّلِ ساِحلٍ  : الّسِ  اللِّيِف ، ِخاَللِ  اْلُمْلتَِزُق بِأُُصوِل السَّعَِف ِمن أَيضاً : الّسِ

حاحِ : كاللِّيِف : قال الَجْوَهِريُّ : وهذا الَحْرُف نَقَْلتُهُ ِمن ِكتَاٍب ِمن َغْيِر َسَماعٍ ، وزاد غيرُ  َوأَْخَشنُهُ ،  وهو أَْرَدأُهُ ، ه :َوليس به ، وفي الّصِ

ً َسِيِف َسيَ  وأَْجفَاهُ ، وقد  : (2)، قال الَجْوَهِريُّ ، ويُْنَشُد  فا

ا  اهبـــــــــــَِ نح أَرحطـــــــــــَ يـــــــــــَر مـــــــــــِ َؤاثـــــــــــَ  نـــــــــــِ ُر جـــــــــــُ   (3)َنـــــــــــَح
فُ و      ـــــــــــح ي ا الســـــــــــــــــــــــــ  اهبـــــــــــِ د  ـــــــــــُف عـــــــــــلـــــــــــَ  هـــــــــــُ ي ـــــــــــلـــــــــــِّ  وال

  
يفُ و َر قَْوُل لَبِيٍد : ع ، : الّسِ  َوبه فُّسِ
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مح وَ  هــــــــــــُ لــــــــــــ  يب كــــــــــــُ حــــــــــــح ُم صــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ دح يـ قــــــــــــَ ــــــــــــَ  ل

َداِن      عــــــــــــَ يــــــــــــفِ بــــــــــــِ رح  الســــــــــــــــــــــــــِّ قــــــــــــَ ربحِي ونـــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
 العََداُن : السَّاِحُل.وَ 

يفُ و ا يَِلي َمْقَدُشو ، قال  بَْحِر البَْربََرةِ ، ، َمِسيَرةَ ِمائَِة فَْرَسخٍ ، وهو ساِحلُ  بالسَّْيفِ  َطِويٌل ِجدًّا ، كأَنَّه قُِطعَ  (4) الطَِّويُل : ساِحلٌ  الّسِ ِممَّ

اَغانِيُّ : وقد رأَْيتُه في شهِر رَ   .609َمَضاَن سنة الصَّ

يفِ  َخْورُ و اِء. : د ، ُدوَن ِسيَراَف ، الّسِ ا يَلي َكْرَماَن ، وقد ذُِكَر في الرَّ  ِممَّ

حاحِ ، وقال ، السَّْيفُ  : َمن َعلَْيهِ  اْلُمِسيفُ و  كما في الّصِ

__________________ 
يف زايدات شــعر أســامة بن ا ارث ا ومل يرد  1339/  3هلذليا ( البيت لي  يف شــعر ســاعدة يف ديوان اهلذليا ا وقد ورد يف شــرح أشــعار ا1)

 يف شعره يف الديوان أيضاً.
 ( يف التهذيب : وقا  الراجز يصف أذانب اللقاح.2)
 ( قبله يف التهذيب :3)

 كبلا اجُتث  عل  حالهبا
 ( ضبطت يف القاموس بدون تنوين.4)
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تَـَقلِّدُ 
ُ
 .ساِئفٌ  ا فِإذا َضَرَب به ا فهو ابلس يحفِ  الِكَساِئي  : هو امل

 .السَّْيفُ  الشَُّجاُع َمعَهُ  : هو الُمِسيفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 ، َكُمعَظٍَّم : َجَوانِبُهُ نَِقيَّةٌ ِمن النَّْقِش. ُمَسيَّفٌ  ِدْرَهمٌ  قال ابُن األَْعَراِبي :و

 .«س وف»فَمْوِضُع ِذْكِره هنا ، كما فَعَلَهُ ابُن فَاِرٍس ، والَجْوَهِريُّ ، وقد تقدَّم في  قِيَل : يَائِيَّةٌ ، َخَرَمهُ ، اْلَخْرَز : أََسافَ و

 قال ابُن ِجنِّي : اْلقَْوُم ، اْستِيفَ  وقد قال اللَّْيُث : ، بِالسُّيُوفِ  تََضاَربُوا قتََصَر الَجْوَهِريُّ : أيَوعلَى األَوِل ا ، اْستَافُواو ، َسايَفُواو ، تََسايَفُواو

،  تََسايَفُوا ُم ، في معنَىالقو اْستَافَ  ، وامتََخُطوَها ، قال : فأَما تَْفِسيُر أهِل اللُّغَِة أنَّ  ُسيُوفَهم اْمتََشنُوا ، كقْوِلك : السُّيُوفَ  : تَنَاَولُوا اْستَافُوا

 فتَْفِسيُره علَى الَمْعنَى كعَاَدتِهم في أَْمثَاِل ذلك.

يُّ : َرَوى له الَجَماَعةُ ِسَوى التِّْرِمِذّيِ ، َرَوى َعْنهُ ُمْعتَِمرُ  بُن ُسلَْيَمانَ  َسْيفُ و يُّ ، ِمن ِرَجاِل الصِحيَحْيِن ، قال الِمّزِ  ه.بُن ُسلَْيَماَن ، وغيرُ  اْلَمّكِ

 غيَر أَن الذَهبِّي ذَكر في األَول أَنه ُرِمَي بالقََدِر ، والثانِي ذَكره ابُن ِحبّاَن في الثِّقَاِت ، َوقال : وُربما َخالََف. بُن ُعبَْيِد هللا ، ثِقَتَانِ  َسْيفُ و

 منها كتاُب الفُتُوحِ ، وهو َمْشُهوٌر. التََّواِليِف ،َصاِحُب  ، (1)الضبِّيُّ التَِميِميُّ اأْلََسِديُّ  بُن ُعَمرَ  َسْيفُ و

 أَبو ُرْهٍم التِميِميُّ ، بَْصِريٌّ ، يَْرِوي عن أَبي الُطفَْيِل ، َوعنه ابُن ُعلَيَّةَ. بُن محمٍد ، وابُن َهاُروَن ، وابُن ِمْسِكين ، وابُن َوْهبٍ  َسْيفُ و

 ْرَداِء.عن أبي الدَّ  بُن ُمنِيٍر التابِِعيُّ ، َسْيفُ و

 الُكوفيُّ التَّّماُر ، عن ُمَجاِلٍد. بُن أَبي الُمِغيَرةِ  َسْيفُ و

يواِن : ال يُْعَرفُ  اْلَمْخُزوِميُّ التابِِعيُّ ، َسْيفٍ  أَبوو  ُضعَفَاُء. قال الذَهبِيُّ في َذْيِل الّدِ

، وُموَسى بِن ُعْقبَةَ ،  (2)َمَر العَُمِرّيِ ، واألَْعمِش ، والثوِرّيِ ، وابِن ُجَرْيجٍ بُن ُعَمَر ، فإِنَّه يَْرِوي عن ُعبَْيِد هللا بِن عُ  َسْيفُ  أَما األَوُل : وهو

أَبو َداُوَد : َكذَّاُب ، وقال  قال يحيى : َضِعيُف الحديِث ، َوقال أَبو َحاتٍِم الراِزيُّ : َمتُْروُك الَحِديِث ، وكذا النَسائِيُّ ، َوالداَرقُْطنِيُّ ، وقال

 .(3) : ليس بِثِقٍَة وال َمأُْموٍن النَسائِيُّ 

ا الثَّاِلُث ، فإِن كان الذي يَْرِوي عن إِْسماِعيَل بِن أَبي خالٍد ، وُسلَْيَماَن التَِّميِمّيِ وَ  أَمَّ
، فقد َضعَّفَهُ النََّسائِيُّ ، َوالدَّاَرقُْطنِيُّ ، وقال يحيى :  (4)

عَ ليس بَشيْ  ىٍء ، قال ابُن الَجْوِزّيِ في الضُّ بَن هاُروَن ، الذي يَْرِوي عنه ُشْعبَةُ ، َضعَّفَهُ أَحمُد ، وقال يحيى بُن  َسْيفَ  فَاِء : وَرُجٌل آَخُر يَُسمَّ

يواِن ، إِالَّ أَنه قال : عن ُشْعبَةَ ، قال : وكأَنَّهُ البُْرُجِميُّ  مالٍك :  ا قَالَهُ ابُن الَجْوِزّيِ.انتهى ، والصَّواُب م .(5)قلُت : وأَْوَرَدهُ الذََّهبِيُّ في الّدِ

 يَِحلُّ االْحتِجاُج به ، ِلُمَخالَفَِة األَثْباِت. أما الرابُع ، فقَاَل الدَّاَرقُْطنِيُّ : ليس باْلقَِوّيِ ، وقال ابُن ِحبَّاَن : يَأْتِي بالَمْقلُوباِت ، والَمْوُضوَعاِت ، الوَ 

ا الخامُس ، فَضعَّفَهُ أحمُد ، وقال يحيى :وَ  كان َهاِلكاً ، َوقال النََّسائِيُّ : ليس بِثَقٍَة ، كذا قَالَهُ ابُن الَجْوِزّيِ ، َوالذََّهبِيُّ ، قلُت : وقد أَْوَرَدهُ  أَمَّ

 ابُن ِحبَّاَن في ثِقَاِت التَّابِِعين.

ا السادُس ، فقد َضعَّفَهُ الدَّاَرقُْطِنيُّ ، قال األَْزِديُّ : ال يُْكتَُب َحِديثُهُ وَ  أمَّ
(6). 

ا السَّابُع ، فَضعَّفَهُ الدَّاَرقُْطنِيُّ أَيضاً.وَ   أَمَّ

ِلِهَما ، كما تقدَّم ، وفي ثِ  يُْنَظُر في َكالِم الُمَصنِِّف بُوُجوٍه :وَ  الً : فإِنَّهُ اْقتََصَر في ِذْكِر الثِّقَاِت على َرُجلَْين ، مع أَنَُّهم تكلَُّموا في أَوَّ قَاِت أَوَّ

نْ   بُن ُسبَْيعَةَ ، ِكالُهَما عن َسْيفُ و بُن الُهَذْيِل ، َسْيفُ   لم يْذُكْرُهم ،التَّابِِعين ِممَّ

__________________ 
 واملثبت كتهذيب التهذيب.« اأُلَسّيِدي» 255/  2( يف ميزان االعتدا  1)
 .«ابن جزع»( عن هتذيب التهذيب وابألصر 2)
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الثالث ا وهو ســـــــيف بن  مد الكويف ابن أخت ســـــــفيان الثوري رو  عن عاصـــــــم األحو  ( بعده ســـــــيف بن  مد ا وقد انتقر الشـــــــارح إىل 3)
 َواألعمش وطائفة. ميزان االعتدا .

 .258/  2ميزان االعتدا   256/  2( هو سيف بن هارون الربمجي الكويف ا كما يف 4)
 تدا  يف ترمجته.ومل ترد هذه العبارة يف ميزان االع« الربهجي»( عن ميزان االعتدا  ا وابألصر 5)
 ا ولي  يف سيف بن منري. 258/  2( ورد قو  األزدي يف سيف ابن أيب املغرية كما نقله عنه الذهيب يف ميزان االعتدا  6)
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يحفٌ و  ابِن ُعَمَر ا رِيِّ ا ســــــــَ ِعيٍد اخلُدح ِن ا عن َأيب ســــــــَ يحفٌ وَ  أَبُو اَ ســــــــَ يحفٌ و  الحَماِزين  ا عن ُعَمَر بِن اخَلط اِب ا ســــــــَ غرُي  ســــــــَ
َجِعيِّ ا هؤالِء ذَكرهم ابُن ِحب اَن.  َمنحُسوٍب ا عن َعوِن بِن َماِلٍك اأَلشح

اِزيُّ : َمْجُهوٌل ، َسْيفُ  ثانيا : فقد فَاتَهوَ  ِديُّ بُن ُعَمْيَرةَ الُكوفيُّ ، يَْرِوي عن التَّابِِعين ، قال األَزْ  َسْيفُ و بُن أَبي ِزيَاٍد التَّْيِميُّ ، قال أَبو حاتٍم الرَّ

عَفاِء البِن الَجْوِزّيِ ، وِمثِْله في َحَواِشي اإِلْكَماِل.  : تََكلَُّموا فيه ، كذا في كتاب الضُّ

ْل.ـ  الَِّذي َذَكَرهـ  بَن َوْهٍب ، َسْيفَ  ثَاِلثاً ، فإِنَّ وَ   تابِِعيٌّ ، ولم يُِشْر لَهُ الُمَصنُِّف ، مع اإلَشاَرةِ في َغْيِره ، فَتَأَمَّ

ي ِليِفِه ، قال ، كقََربُوٍس ، وقد تقدَّم في الثَّاِء أَنَّهُ نَبَاٌت ، أَْصلُه وَوَرقُهُ ِمثُْل نَبَاِت الزْعفََراِن َسَواِء ، َوبََصلَتُه ف (1) غُراِب : الدَّلَبُوثُ ال َسْيفُ و

َي به  .كالسَّْيفِ  أِلَنَّ َوَرقَهُ َدقِيُق الطََّرِف ، أَبو َحنِيفَةَ : وإِنََّما ُسّمِ

 ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :* 

ماِء ، وهو َمَجاٌز. َسيَّافٌ  َرُجلٌ   : إذا كان َسفَّاكاً ِللّدِ

 ، قال الشاعُر : كالسَّْيفِ  : يَْقَطعُ  ِمْسيَافٌ  ِريحٌ وَ 

ُه  جــــــــــــــ  زاُ  هتــــــــــــــَُ ربحٍ ال تــــــــــــــَ قــــــــــــــَ نح لــــــــــــــِ   (2)َأاَل مــــــــــــــَ
اٌ  و      افُ ِشـــــــــــََ ـــــــــــَ ي وبُ  ِمســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــُ ن يِّ جـــــــــــَ َعشـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح  ال

  
 .السُّيُوفِ  ، كُمعَظٍَّم : فيه كُصَورِ  ُمَسيَّفٌ  بُْردٌ وَ 

 بمعنًى. اْنَسافَتْ و النَّْخلَةُ ، َسيِفَتِ وَ 

يفَ  القَْوُم : أَتُوا أََسافَ وَ  . الّسِ  ، َحكاهُ الفَاِرِسيُّ

ّي ، أَْوَرَدهُ هنا  الُمِسيفُ وَ   .(3): الفَِقيُر ، عن ابِن بَّرِ

 ِه.: اْسُم َرْمٍل بعَْينِ  السَّائِفَةُ وَ 

 .بالسَّْيفِ  : َضَربَهُ  تََسيَّفَهوَ 

ْيفِ  يُقَال : نََزلُواوَ   .كالسَّْيفِ  ، كُمعَظٍَّم : َعِريُض الُخُطوطِ  ُمَسيَّفٌ  وأَْريَاٍف. وبُْردٌ  أَْسيَافٍ  ، أي : بالسَّاِحِل ، وهم أَْهلُ  بالّسِ

 َصاِرٌم. َسْيفٌ  من الَمَجاِز : بَْيَن فَكَّْيهِ وَ 

 فصل الشني
 الفاءِ مع 

حاحِ ، وقال يعقوُب : : قَْرَحةٌ تَْخُرُج في أَْسفَِل اْلقََدِم ، فَتُْكَوى ، فَتَْذَهُب ، الشَّأْفَةُ  : [شأف] في الحديِث : و تُْقَطُع فَتَْذَهُب ، الشَّأْفَةُ  كما في الّصِ

 هكذا قِيَل في َشْرحِ قَْوِل الُكَمْيِت : إِذا قُِطعَْت َماَت َصاِحبَُها ،  في القََدِم ،: قَْرَحةٌ  الشَّأْفَةُ  أَو ، «َشأْفَةٌ  في ِرْجِلهِ  السالمعليهَخَرَجْت بِآَدَم »

وحٍم وَ  ــــــــــــــــَ ر  يـ َك كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِ ذل بح كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ت فــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  ملح نـ

ةِ      بحفــــــــــــَ ا ِلشــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــَ لــــــــــــِ بحصــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــَ ٍر ُمســــــــــــــــــــــــــح  َواغــــــــــــِ

  
: َوَرٌم  الشَّأْفَةُ  تُْهَمُز ، وال تُْهَمُز ، وهي قَْرَحةٌ تَْخُرج بباِطِن القََدِم ، فتُْقَطُع أَْو تُْكَوى ، فتَْذَهُب ، وقال غيُره : الشَّأْفَةُ  قال ابُن األَثِيِر :وَ 

 .في اليَِد والقََدِم ، من ُعوٍد يَْدُخُل في البََخَصِة أو باِطِن الَكّفِ ، فيَْبقَى في َجْوفِها ، فَيَِرُم الَمْوِضُع ويَْعُظمُ  (4) [يخرج]

أَْذَهبَهُ َكَما تَْذَهُب تلك  َجاٌز ، قيل :َوهو مَ  ، َشأْفَتَهُ  اْستَأَْصَل هللا منه قَولُهم :و َوهكذا قَالَهُ الُهَجْيِميُّ أَيضا ، األَْصُل ، : الشَّأْفَةُ  قال َشِمٌر :و

ال له أَْصَحابُهُ ق ، عنههللارضيديُث علّيٍ ه حاألَِخيُر عن الُهَجْيِمّيِ ، وَشِمٍر ، ومن أَو َمْعنَاهُ : أَزالَهُ ِمْن أَْصِلِه ، بالَكّيِ ، أو بالقَْطعِ ، اْلقَْرَحةُ ،

 نِي الَخَواِرَج.يَعْ  «َشأْفَتَهم لقَْد اْستَأَْصْلنَا: »
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اَغانِيُّ : ِرْجلُهُ ، َكفَِرَح ، َشئِفَتْ و  َمْشُؤوفَةٌ  فهي الشَّأفَةُ  َخَرَجْت بَِها أي ُعنَِي : ِرْجلُه ، ِمثْل ِشئِفَتْ  كذلكو َوَعلَيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، زاد الصَّ

 َوهذه علَى اللُّغَِة األَِخيَرةِ. ،

ً  فيهما ، َكَسِمعَ  َوهذه عن أَبي َزْيٍد ، له ، َشئِْفتُ  كذلكو القَطَّاعِ ،عن ابِن  ، َشئِْفتُهُ و بالفَتْحِ ، كما هو في سائِِر األُُصوِل ، وَوقََع في  َشأْفا

 من بني نَْهَشِل بِن َداِرٍم :بالَمّدِ ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ ، ِلَرُجٍل  ، َشآفَةً و ، (5)اْلبَاِرعِ ألَبي علّيٍ اْلقَاِلي ، بفَتْحِ الَهْمَزةِ 

__________________ 
 .«الدلبوس»( عن القاموس وابألصر 1)
 والتصويب عن اللسان ط دار املعارف.« ال يزا  بثجة»( ابألصر 2)
 ( وشاهده ا كما يف اللسان ا قو  لقيرت بن زرارة :3)

ـــــــــــــــيـــــــــــــــك مـــــــــــــــين خـــــــــــــــفـــــــــــــــارة   فـــــــــــــــبقســــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــت ال  ت

يــــــــــــقــــــــــــا      عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــكــــــــــــثــــــــــــر إن ال قــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــين وُمســـــــــــــــــــــــــِ

  

 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( ومثله يف التهذيب ا ضبرت قلم.5)
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ا و  ةٍ مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ذف يح  ِلشــــــــــــــــــــــــــــــَ ريحِ شــــــــــــــــــــــــــــــَ  ٍء يف غــــــــــــــــَ

يـــــــــــــبِ      بـــــــــــــِ نح طـــــــــــــَ َك مـــــــــــــِ ِديـــــــــــــقـــــــــــــُ  ِإَذا َوىل  صـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  ِمن فاُلٍن ، َشئِْفتُ و َوالذي نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ : أَْبغَْضتُهُ ، أي : ، بالتَّْسِكيِن : أي أَْبغَْضتُه ، وقد أَْهَملَهُ الُمَصنُِّف ، َوهو صحيٌح ، كما أَشاَر  َشأْفا

اَغانِيُّ في التكملِة ،  قَالَهُ ابُن األَْعَراِبّيِ. ِخْفُت أَْن يُِصيبَنِي بِعَْيٍن ، أو َدلَْلُت َعلَْيِه َمْن يَْكَرهُ ، : َشئِْفتُهُ  أَو إِليه الصَّ

يِن : إذا َوفي الُمْحَكِم : أََصابِعُهُ ، َشئِفَتْ  يُّ ، قالوا :قال األَْزَهرِ و قلُت :  تََشعََّث َما َحْوَل أَْظفَاِرَها ، وتََشقََّق ، يَدهُ : وَسئِفَْت ، بالشَّيِن والّسِ

 ْظفَاِر.وكذلك َسِعفَْت ، وهو قَْوُل ابِن األَْعَرابِّيِ وأَبي َزْيٍد ، وقال ثَْعلٌَب : هو تََشقٌُّق في األَ 

 فَِزَع وذُِعَر. ِمثَاُل ُزئَِد ، َوُجئَِث : إذا ، َمْشئُوفٌ  َكعُنَِي ، فهو ُشئِفَ  قال أَبو ُعبَْيٍد :و

 كما في العُبَاِب. اْلُجْرحِ : فََساُدهُ حتى اَل يََكاُد يَْبَرأُ ، َشأْفَ  قال بَْعُضهم :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  َصْدُرهُ عليَّ  َشئِفَ   أي َغِمَر.ـ  من َحّدِ َعِلمـ  َشأَفا

ُجِل : أَْهلُهُ وِعيَالُهُ ، ومنه َشأْفَةُ  قيل :وَ   ، وفي ِرَوايٍة. (1) َشأْفَتَهم اْستأََصَل هللا الدُّعاُء :الرَّ

 : العََداَوةُ ، وهو َمجاٌز ، ومنه قَْوُل الُكَمْيِت : الشَّأْفَةُ وَ 

بح كــــــــــــــــذلــــــــــــــــك  وَ  تــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح وحٍم. مل نـــــــــــــــــَ ر  يـــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــُ

ةِ      بحفــــــــــــَ ا ِلشــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــَ لــــــــــــِ بحصــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــَ ٍر ُمســــــــــــــــــــــــــح  واغــــــــــــِ

  
كةً : َعِزيٌز َمنِيٌع ، وقَْلبٌ  َشأَفَةٌ  القَْرَحةُ : َصاَر لها أَْصٌل ، وَرُجلٌ  اْستَْشأَفَتِ وَ   ، َكَكتٍِف ، وأَْنَشَد ابُن القَّطاعِ : َشئِفٌ  ، ُمَحرَّ

ِرفح  نحصـــــــــــــــــــــــــــــَ ُر َأال  تــــــــــــــــَ اهـــــــــــــــِ ا اجلـــــــــــــــَح هـــــــــــــــَ  اَي أَيــــــــــــــــ 

ِب و      لـــــــــــح قـــــــــــَ َة الـــــــــــح رححـــــــــــَ َداِو قــــــــــــَ فح مل تـــــــــــُ ئـــــــــــِ  الشـــــــــــــــــــــــــ 

  
ِملَِة َوِمثْلُه في التَّكْ  ِمن اْلَجبَِل وَغْيِرِه : اْلُمَحدَُّد ، أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ ، َوصاحُب اللَِّساِن ، وفي العُبَاِب : هو ، َكعُْصفُوٍر ، الشُّْحذُوفُ  : [شحذف]

 ، بالذَّاِل الُمْعَجَمِة بعَد الحاِء.

 كما في العُبَاِب ، واللَِّساِن. يََمانِيَةٌ ، َوهي لُغَةٌ  ِء ،قَْشُر اْلِجْلِد َعن الشَّيْ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو ، َكاْلَمْنعِ ، الشَّْحفُ  : [شحف]

 : َصْوتُهُ ِعْنَد اْلَحْلِب ، الشَّْخفُ  قال أبو عمِرو :و ِحْميَِريَّةُ ، لُغَةٌ  اللَّبَُن ، ْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هوأَ  ، َكِكتَاٍب ، الشََّخافُ  : [شخف]

ً  يُقَال : َسِمْعُت له  وأَْنَشَد : َشْخفا

ا ِذي  هـــــــَ بـــــــِ خـــــــح وحَت شـــــــــــــــــــــَ َبن  صـــــــــــــــــــــَ فِ كـــــــَ خـــــــح  الشـــــــــــــــــــــ 

يــــــــــــِ       بــــــــــــِ عــــــــــــَ  يف يــــــــــــَ يــــــــــــُش أَفـــــــــــــح فِّ َكشــــــــــــــــــــــــــِ  قــــــــــــُ

  
َي اللَّبَنُ  ً  قال : وبه ُسّمِ  .ِشَخافا

َكةً : الشَّْخصُ  الشََّدفُ  : [شدف] ينِ  ٍء يَُرى ِمْن بُْعٍد ،ِمن ُكّلِ َشيْ  ، ُمَحرَّ نَّص الَجْوَهِريُّ :  ، ُشُدوفٌ ج :  الُمْهَملَِة. وَوِهَم اللَّْيُث ، فََذَكَرهُ بِالّسِ

 يِن غيُر ُمْعَجَمٍة ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وهو تَْصِحيٌف.وهذا الَحْرُف في كتاِب العَْيِن بالسِّ 

هُ في الَجْمَهَرةِ : يُقال : َرأَْيتُ  ً  قلُت : ونَصُّ َشْخصاً ، قال : فال تَْنُظَرنَّ إلى ما َجاَء به اللَّْيُث عن الَخِليِل ، في كتاِب العَْيِن ، في  ، أي : َشَدفا

يِن ، فقَاَل : َسَدٌف في   ، فإِنََّما ذلك َغلٌَط ِمن اللَّْيِث علَى الَخِليِل. َشَدفٍ  َمْعنَىباِب الّسِ

ّي :  أَْنَشَد األَْصَمِعيُّ :وَ  قلُت : وقال غيُر ابِن ُدَرْيٍد : هما لُغَتَاِن ، قال ابُن بَّرِ

َدفـــــــــــــاً ِإَذا أََر  وَ  ُه  شـــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــُ لـــــــــــــح ي خـــــــــــــِ امـــــــــــــِ  أَمـــــــــــــَ

ُت      لــــــــــــح جــــــــــــُ اًل فــــــــــــَ ُروفُ   (2)َرجــــــــــــُ ذح يِن خــــــــــــُ بَنــــــــــــ   كــــــــــــَ

  
 قال َساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ الُهَذِليُّ :وَ 

ٌر  وكـــــــــــ  ُدوفِ مـــــــــــُ ا  ِبشـــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــَ بــــــــــــُ رحقــــــــــــُ وحِم يــــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــــ 

شـــــــــــــــــــــــَ  َزرُِم      وُف ا َح طـــــــــُ اِرِب خمـــــــــَح غـــــــــَ مـــــــــَ َن الـــــــــح (3)مـــــــــِ
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ائَد يْكُمُن بَْيَن الشََّجِر ، فيقوُل : هذا الحماُر ِمن َمخافَِة  قال يَْعقُوُب : إِنََّما يَِصُف الِحَماَر إذا َوَرَد الماَء ، فعَْينُهُ نَْحَو الشََّجِر ، ألَنَّ الصَّ

َماة ، يَخاُف أَن  الشُُّخوِص كأَنَّهُ ُمَوكٌَّل بالنََّظِر إِلَى ُشُخوِص هذه األَْشَجاِر ، ِمن َخْوفِِه ِمْن الرُّ

__________________ 
 م.( فسره الزخمشري يف األساس أي عداوهتم وأذاه1)
 .«فخلت كبنين»( عن اللسان وابألصر 2)
 برواية : يرقبها ا ويف البيت إقواء لتغري حركة الروي من اجلر اىل الرفض ا فالبيت من قصيدة جمرورة القافية وقبله :  194/  1( ديوان اهلذليا 3)

 مــــــــــــــن فــــــــــــــوقــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــف قــــــــــــــّر واســــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــلــــــــــــــه 

 جــــــــــــــــّي تــــــــــــــــنــــــــــــــــطــــــــــــــــّ  ابلــــــــــــــــظــــــــــــــــيــــــــــــــــان والــــــــــــــــعــــــــــــــــتــــــــــــــــمِ     
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 .(2)فهو َمغحِرٌب  (1)يكوَن فيه اَنٌس ا وُكر  َما َوارَاَ  
ّمِ ، قال ابُن ِسيَده : كالشُّْدفَةِ  الظُّْلَمةُ ، : الشََّدفُ و يِن لُغَةٌ عن يَْعقُوَب.وَ  ، بالضَّ  إْهَماُل الّسِ

 الَخْيِل.ِمن  َكَكتٍِف : الطَِّويُل اْلعَِظيُم ، السَِّريُع اْلَوثْبَِة ، ، الشَِّدفُ و

ً  ، يَْشِدفُهُ  ، َشَدفَهُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ، كفَرَح ، َشِدفَ  قدوَ  ّمِ ، ُشْدفَةً ُشْدفَةً  قََطعَهُ  : إذا َشْدفا  قِْطعَةً قِْطعَةً. أي : ، بِالضَّ

 : اأْلَْعَسُر. اأْلَْشَدفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

ً اْلفََرُس اْلَماِئُل في   :األَْشَدفُ  قال غيُره :و اُر : (3) أََحِد ِشقَّْيِه بَْغيا  ، قال الَمرَّ

ُدفٌ  نـــــــــــــــح َدفُ  شـــــــــــــــــــــــــــــُ ُه  َأشـــــــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــــح ا َور عـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

وطــــــــــــــــِ وَ      ّر إَذا طــــــــــــــــُ مــــــــــــــــِ اٌر طــــــــــــــــِ يــــــــــــــــ  (4)َء طــــــــــــــــَ
 

  
اُج :وَ   قال العَجَّ

َدفَاِبَذاِت َلوحٍث أو بَِناٍج   َأشح
ِه َميٌَل ، وهياْلبَِعيُر اْلُمْعتَِرُض في َسْيِرِه نََشاطاً ،  : األَْشَدفُ  قيل :و  .َشِدفَ  َوقد ، َشْدفَاءُ  َوَمْن في َخّدِ

 الفََرُس اْلعَِظيُم الشَّْخِص. : األَْشَدفُ و

اُء ، واللَّْحيَانِّي :و ّمِ : أي ِمن اللَّْيِل ، ُشْدفَةٌ  قال الفَرَّ ْلَمة ، وقيل : الّسَواُد اْلبَاقِي. ُسْدفَةٌ ، بالضَّ يِن ، وهي الظُّ  بالّسِ

 َوقال أَبو ُعبَْيَدةَ : أي أَْرَخى ُستُوَرةٌ ، ِمثُْل أَْسَدَف. أَْظلََم ، أي للَّْيُل :ا أَْشَدفَ و

، قال « ُشُدفٍ  يَْرُموَن عن» َومنه حديُث ابِن ِذي يََزَن : َكُكتٍُب ، ، ُشُدفٌ  اْلفَاِرِسيَّةُ : ج َوهي : القَْوُس اْلعَْوَجاُء ، الشَّْدفَاءُ  قال األَْصَمِعيُّ :و

يِن الُمْهَملَِة ، وال معنَى لها. وقال ابُن َعبَّاٍد : قَْوسٌ  َوايَاِت بِالّسِ ، وهو تَْعِطيفُها في ِسيَتَْيَها ، قال  َشْدفَاءُ  ابُن األَثِيِر : قال أَبو موسى : أَْكثَُر الّرِ

فَيَاُن :  الزَّ

ا  طــــــــــَ اًل اَلئــــــــــِ مــــــــــح زِّ طــــــــــِ تح يف الــــــــــقــــــــــَ طــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــَ تـ  فــــــــــالــــــــــح

ِه      فـــــــــــِّ اءُ يف كـــــــــــَ فـــــــــــَ دح ا شـــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــَ َواحـــــــــــِ ن شـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــِ

  

َها أََمارِطَاو  ُهٌم َأَعد   َأسح

 ُمْنعَِطفَةٌ. أي : : ُمتََشاِدفَةٌ  قَْوسٌ  قال أَيضاً :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

. الشُّْدفَةِ  ِمن اللَّْيِل ، بالفَتْحِ : لُغَةٌ في الشَّْدفَةُ  ّمِ  ، بالضَّ

َكةً : اْلتِواُء َرأِْس البَِعيِر ، وهو َعْيٌب. الشََّدفُ وَ   ، ُمَحرَّ

 ، والنُّوُن زائدةٌ. أَْشَدفُ  ، كقُْنفٍُذ : ُشْنُدفٌ  فََرسٌ وَ 

 : في يَِدَها اْعِوجاٌج ، فربََّما اْلتَفَّْت يَُدَها إذا َساَرْت. َشْدفَاءُ  نَاقَةٌ وَ 

ِكيَِّة كالشَّْخَصْيِن ، َوالَجْمُع : الشَّاُدوفُ وَ   ، لُغَةٌ ِمْصِريَّةٌ. َشَواِديفُ  : ما يُْجعَُل علَى َرأِْس الرَّ

 : ِمن ُكنَاُهم. َشاُدوفٍ  أَبووَ 

اَغانِيُّ : ، الشُّْذُحوفُ  : [شذحف] ّمِ ، أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ ، وقال الصَّ  تقدَّم قَِريباً.َوقد  لُغَةٌ في الشُّْحذُوِف ، بالضَّ

اُء : أي ِمْنَك َشْيئاً ، َشَذْفتُ  َما : [شذف]  كما في العُبَاِب. َما أََصْبُت ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوصاحُب اللَِّساِن ، وقال الفَرَّ

 ، وُوِجَد في بَْعِضها.أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، كذا في َغاِلِب نَُسخِ ِصَحاِحِه  له ، َكاْقَشعَرَّ ، اْشَرَحفَّ  : [شرحف]
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ُجِل ، إِذا اْشَرَحفَّ  قال أَبو عمٍرو :وَ  ُجُل للرَّ  َوقِتَاِلِه ، وأَْنَشَد : تََهيَّأَ ِلُمَحاَربَتِِه ، الرَّ

ا  فـــــــــــــ  َرجـــــــــــــِ َد ُمشـــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــح ُت الـــــــــــــعـــــــــــــَ ا رَأَيـــــــــــــح مـــــــــــــ   لـــــــــــــَ

ا     فــــــــَ اَ  الــــــــنِّصــــــــــــــــــــــح ي الــــــــّرِجــــــــَ طــــــــِ عــــــــح رِّ اَل يـــــــــُ لشــــــــــــــــــــــ   لــــــــِ

  

ُتُه ُعَضاَضُه واألَنـحَفا   (5)َأعحَذمح

 قال : وكذلك الدَّابَّةُ للدَّابَِّة.

 قال أَبو ُدَؤاٍد : أَْسَرَع وَخفَّ ، : أي اْشَرَحفَّ و

__________________ 
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : ما وراء .1)
َرفُ قوله : شدوف ا يوجد يف بع  نسخ املو »( هبامش املطبوعة املصرية : 2) َرَُح ا والش 

َيحُر يف اخَلدِّ وامل
وقد جاء التنبيه بعد « زايدة نصها : وامل

 كلمة شدوف مباشرة ا وهذه الزايدة موقعها هنا ا وهذا ما يقتضيه سيا  الشرح فذثران اإلشارة إليها هنا بعد كلمة : مغرب.
 ( يف التهذيب : بغياً ونشاطاً.3)
 .13البيت  16( املفضلية 4)
 عضاضه والكّفا. ضاض : ما با روثة األنف إىل أصله. ويف اللسان والتكملة :( الع5)
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َدوحُت و  دح غــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ فح ل َرحــــــــــــــــــــــِ  مبُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

امُ      جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــل ــــــــــــــــِه ال ي ــــــــــــــــِ دِّ يف ف  ِف الشــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
. ، الشُّْرُحوفُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  َكعُْصفُوٍر : الُمْستَِعدُّ ِلْلَحْملَِة علَى العَُدّوِ

ْرَحافُ  َعبَّاٍد :قال ابُن و  اْلقََدِم. (1) َكِقْرَطاٍس : اْلعَِريُض َظْهرِ  ، الّشِ

ْرَحافُ و  النَّْصُل اْلعَِريُض. : الّشِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

اِجِز : التََّشْرُحفُ   : التََّهيَُّؤ ِلْلِقتَاِل ، ومنه قَْوُل الرَّ

 َتَشرحَحَفاَلم ا رَأَيحُت الحَعبحَد قد 
 : السَِّريُع ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : ْرَحافُ الشِّ وَ 

رحِدي  افِ تــــــــــَ رححـــــــــَ ا  ِبشـــــــــــــــــــــــِ َد مـــــــــَ عـــــــــح اِوِر بــــــــــَ غـــــــــَ مـــــــــَ  الـــــــــح

مِ      لـــــــــَ ظـــــــــح ٍر مـــــــــُ يـــــــــح َواَد لـــــــــَ اُر ســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ َر الـــــــــنــــــــــ   َنشـــــــــــــــــــــــَ

  
. وقد تقدَّم. ُمْشَرِحفٌّ  َشْعرٌ وَ   ، كُمْقَشِعّرٍ : ُمْرتَِفٌع ، جاَء في لُغٍَة في ُمْسَرِهّفٍ

حاحِ ، ، َكعُْصفُوٍر : ُغْضُروٌف ُمعَلٌَّق بُِكّلِ ِضْلعٍ  الشُّْرُسوفُ  : [شرسف] لَعِ ، وهو  هو أَو ِمثُْل ُغْضُروِف الَكتِِف ، كما في الّصِ َمقَطُّ الّضِ

ا يَِلي البَْطِن ،  الشُّْرُسوفُ  ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ : َشَراِسيفُ  نَقََل الَجْوَهِريُّ أَيضاً ، والَجْمُع : الطََّرُف اْلُمْشِرُف علَى اْلبَْطنِ  لَِع ِممَّ : َرأُْس الّضِ

رَ   .(3): ِضلٌَع علَى َطَرفَِها ُغْضُروٌف  الشُّْرُسوفُ  ، وقال ابُن ِسيَده : «ُشْرُسوفي ثُْغَرةِ نَْحِري إِلَىَما بَْيَن  (2)فََشقَّا »حديُث الَمْبعَِث :  وبه فُّسِ

 ْيِه.ُعْرقِبَْت إِْحَدى ِرْجلَ  قد الذي هو أَيضاً األَِسيُر الَمْكتُوُف ، وهو البَِعيرُ و اْلبَِعيُر اْلُمقَيَُّد ، : الشُّْرُسوفُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

 الدَّاِهيَةُ. : الشُّْرُسوفُ و

دَّةِ ، قال ابُن فارٍس :و ُل الّشِ  .الشََّراِسيفُ  َومنه قَْولُهم : أََصابَِت النَّاسَ  أَوَّ

يِن : إذا كان ، ُمَشْرَسفَةٌ  َشاةٌ  قال اللَّْيُث :و عن ابِن َعبَّاٍد. : ُسوُء اْلُخلُقِ  الشَّْرَسفَةُ و َزاَد في  ، الشََّراِسيفَ  َغشَّى قد بَيَاٌض ، بَِجْنبَْيَها بفَتْحِ الّسِ

 الشََّواِكَل.وَ  التَّْهِذيِب :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 .(4)بُن ُخلَْيٍف ، من بني َماِزٍن ؛ فاِرٌس َعيَّاٌر  َشْرَشفَةُ   :[شرشف]

 نَْبٌت ، أو ثََمُر نَْبٍت. ابُن ُدَرْيٍد : هوأَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوقال  ، كعُْصفُوٍر ، الشُّْرُعوفُ  : [شرعف]

ْرَعافُ  قال في باِب فِْعالل :و ّمِ : الّشِ اِل ِمن النَّْخِل ، كافُوٌر ، أي : ، ِباْلَكْسِر ، وبالضَّ  لُغَةٌ أَْزِديَّةٌ. قِْشُر َطْلعَِة اْلفُحَّ

 بالعَْيِن الُمْهَملَِة. الشُّْرُعوُف ، يُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هي لُغَةٌ فيوالغْيُن ُمْعَجَمةٌ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهرِ  ، الشُّْرُغوفُ  : [شرغف]

ِغيَرةُ ، أَيضاً : الشُّْرُغوفُ و قال : ْفَدُع الصَّ  كما في العُبَاِب ، والتَّْكِملَِة. الّضِ

َكةً : اْلعُلُوُّ ، واْلَمكاُن اْلعَا الشََّرفُ  : [شرف]  نقلهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : ِلي ،، ُمَحرَّ

ي  ِلســـــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــر ُب جمـــــــــــــَح ِدي  فـــــــــــــال يـــــــــــــُ  آيت الـــــــــــــنـــــــــــــ 

وُد وَ      ــــــــــــــُ َرفِ أَق ارِي لــــــــــــــلشــــــــــــــــــــــــــــ  َ يــــــــــــــِض محــــــــــــــِ  الــــــــــــــر فــــــــــــــِ

  
 َمكاٍن َعاٍل.يقول : إِنِّي َخِرْفُت فال يُْنتفُع بَرأْيِي ، وكبِْرُت فال أَْستِطيُع أَْن أَْركَب ِمن األَْرِض ِحَماِري ، إِالَّ ِمن 

على ما َحْولَهُ ، قاَد أو لم يَقُْد ، وإِنَّما يَُطوُل نَْحواً ِمن َعْشِر أْذُرعٍ ، أو خْمٍس ، قلَّ  أَْشَرف : ُكلُّ نَْشٍز ِمن األَْرِض ، قد الشََّرفُ  قال شِمٌر :وَ 

 َعْرُض ظْهِرِه أو َكثَُر.
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 َعلْوتُهُ ، َومنه قْوُل أَُساَمة الُهذِليُّ : فما ِزْلُت أَْرُكُض حتى شَرفٌ  لي أَْشَرفَ  يُقال :وَ 

َب   تــــــــــــَ ا اشــــــــــــــــــــــــــح َرفــــــــــــاً إذا مــــــــــــَ لــــــــــــُه  شــــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــبــــــــــــح

رتَااب وَ      َة َأوحشــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــنــــــــــــــــه اقــــــــــــــــح (5)َواكــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( يف اللسان والتكملة : صدر القدم.1)
 واألصر كالنهاية.« فش ّ »( يف اللسان : 2)
 ( يف اللسان : الغضروف الرقي .3)
 التكملة : شرسفة ا ابلسا املهملة ا فارٌس مّياٌر. ( يف4)
يف شعر أسامة بن ا ارث اهلذد. ونقر شارحه عن األصمعي قا  : معناه : إذا رأ  الشرف من بعيد يعدو حىت  199/  2( ديوان اهلذليا 5)

 يبلغه ا مث يعدو شرفاً آخر.
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، وَرُجٌل َماِجٌد : له آباٌء  َشِريفٌ  يُقال : َرُجلٌ  إِالَّ باآْلبَاِء ، والَمْجدُ  الشََّرفُ  أَو ال يَُكونُ  ، أي : َماِجٌد ، شِريفٌ  يُقال : َرُجلٌ  اْلَمْجُد ، : الشََّرفُ و

مون في ُجِل ، وإِن لم يَكْن له آباٌء  الشََّرفِ  متقّدِ يِت. (1)؛ وأما الَحَسُب والكَرُم فيكونان في الرَّ ّكِ  ، قالهُ ابُن الّسِ

 قالُه ابُن ُدَرْيٍد. ُعلُوُّ اْلَحَسِب ، : َرفُ الشَّ  أو

 َوهو َمجاٌز ، وأَْنَشَد : ِمن اْلبَِعيِر : َسناُمهُ ، الشََّرفُ و

 (2)َأَجب  وكاِهٌر جَمحُزوُ   شَرفٌ 
ً  يُقَال : َعَدا الشَّْوُط ، : الشََّرفُ و  .َشَرفَْينِ  أو َشَرفا

اِء ، نَْحُو ِميلٍ  : الشََّرفُ  أَو ا الذي له أَْجٌر : » الحديث : ومنه وهو قَْوُل الفَرَّ الَخْيُل ِلثاَلثٍَة ِلَرُجٍل أَْجٌر ، وِلَرُجٍل ِستٌْر ، وعلَى َرُجٍل ِوْزٌر ، فأَمَّ

ْوَضِة كانَْت له َحَسنَاٍت ، ولو أَنَّه فَرُجٌل َربََطَها في َسبِيِل هللا ، فأََطاَل لها في َمْرجٍ أو َرْوَضٍة ، فما أََصابَْت في ِطيَِلَها ذلك ِمَن  الَمْرجِ أو الرَّ

ً  فاْستَنَّتْ  اْنقََطَع ِطيَلَُها ْت بِنَْهٍر فََشِربَْت منه ولم يُِرْد أَْن يَْسِقيََها ، كان ذل ، َشَرفَْينِ  أو َشَرفَا ك كانْت له آثاُرَها وأَْرَواثَُها َحَسنَاٍت ، ولو أَنََّها َمرَّ

ُجِل أَْجرٌ َحَسنَاٍت له ،   الحديُث. «فهي ِلذِلَك الرَّ

ْشفَاُء علَى َخَطٍر ِمن َخْيٍر أَو َشّرٍ ، : الشََّرفُ  ِمن الَمَجاِز :و ِمن قََضاِء َحاَجتِِه ، َويُقَال في الشَّّرِ : هو  َشَرفٍ  يُقَال في الَخْيِر : هو علَى اإْلِ

 ِمن الَهاَلك. َشَرفٍ  علَى

 وقد َصِعْدتُهُ ، هكذا تَْزُعُمه العرُب ، زاد الُمَصنُِّف : َجبٍَل بِبِاَلِد اْلعََرِب ، (3) أَْعلَى هذا ُشَرْيفٌ و كُزبَْيٍر ، ، ُشَرْيفٍ  لِ َجبٌَل قُْرَب َجبَ   :َشَرفٌ و

يِت :و ّكِ  وَضِريَّةُ : بِئٌْر ، ِحَمى َضِريَّةَ  الشََّرفِ  فيو ةَ ،: َكبُِد نَْجٍد ، وكان ِمن َمناِزِل الُملُوِك ِمن بَنِي آِكِل الُمَراِر ِمن ِكْندَ  الشََّرفُ  قال ابُن الّسِ

بََذةُ ، الشََّرفِ  فيو بََذةَ  الشََّرفَ  أنَّ ُعَمَر َحَمى»في الحديِث : و َوهي الِحَمى األَْيَمُن ، الرَّ  .«، والرَّ

ْيتُوِن ، كما في العُبَاِب ، وقال الشَّقُْنِديُّ : (4) ع بِإْشبَيِليَّة  :الشََّرفُ و البُْقعَِة ،  َشِريفُ  إِْشبِيِليَةَ : َجبٌَل عظيٌم ، َشَرفُ  ، ِمن َسَواِدَها ، َكثِيُر الزَّ

ْيتُون ، وقال َكِريُم التُّْربَِة ، دائُم الُخْضَرةِ ، فَْرَسٌخ في فَْرَسخٍ ُطوالً وَعْرضاً ، ال تكاُد تُْشِمُس فيه بُْقعَةٌ ،  اِلْلتِفاِف أَْشَجاِرِه ، وال ِسيََّما الزَّ

ْيتُوِن والتِّيِن ، وقال علَى تَّلٍ أَْحَمَر عاٍل ِمن تَُراٍب أَْحَمَر ، َمسافَتُه أَْربَعُون ِميالً في ِمثِلَها ، يَْمِشي به السَّائُِر في ِظّلِ الزَّ  الشََّرفِ  غيُره : إِْقِليمُ 

ا َجبَلُ « : لِفَكرِ َمبَاِهجِ ا»صاِحُب  َماِل إِلَى الَجنُوِب أَربعون ِميالً ، َوَعْرُضه ِمن الَمْشِرِق إِلَى  الشََّرفِ  وأَمَّ ، وهو تَُراٌب أَْحَمُر ، ُطولُه ِمن الّشِ

ْيتُونِ  أَبُو إِسَحاَق إِْبَراِهيُم  الحاكمُ  منه : ، َواْلتَفَّْت َعلَيه ، الَمْغِرِب اثْنا َعَشَر ِميالً ، يْشتَِمُل علَى مائتين وعشرين قَْريَةً ، قد اْلتََحَف بأَْشَجاِر الزَّ

 .396َوله ِشْعٌر فَائٌِق ، مات سنة  ، َخِطيُب قُْرُطبَةَ ، وَصاِحُب ُشْرَطتِها ، وهذا َعِجيٌب ، الشََّرفيُّ  بُن محمدٍ 

يِن أَبو الدُّرِّ و أََخَذ النَّْحَو عن ابِن الدَّّهاِن  اْلَمْوِصليُّ اْلَكاتُِب ، ، (5)ْعَرُف أَْيضاً بالنُّوِرّيِ ، وبالَمِلِكّيِ َويُ  ، الشََّرفيُّ  يَاقُوُت بُن عبِد هللا أَِميُن الّدِ

ي  اِب في النَّْسخِ ِمثْلُه ، َطِريقَةَ ابِن الالنَّْحِوّيِ ، واْشتََهَر في الَخّطِ حتى فَاَق ، ولم يكْن في آِخِر َزمانِِه َمن يُقَاِربُه في ُحْسِن الَخّطِ ، َوال يَُؤّدِ بَوَّ

 618 ، تُُوفَِّي بِالَمْوِصِل ، سنة مع فَْضٍل َغِزيٍر ، وكان ُمْغرًى بنَْقِل ِصَحاحِ الَجوهِرّيِ ، فكتَب منه نَُسخاً كثيرةً ، تُبَاُع ُكلُّ نُْسَخٍة بمائِة دينارٍ 

ّنِ ، هكذا تَْرَجَمهُ ا لذََّهبِيُّ في التَّاِريخِ ، والحافُِظ في التَّْبِصيِر ُمْختَِصًرا ، وقد سِمَع منه أَبو الفَْضِل عبُد هللِا بُن ، وقد تَغَيََّر َخطُّه ِمن ِكبَِر الّسِ

 محمٍد ِديَواَن الُمتَنَبِّي ، بَحّقِ سَماِعِه ِمن ابِن الدَّّهاِن.

ى َوالذي َحقَّقَهُ الَمْقِريِزيُّ في الِخَططِ  َمَحلَّةُ ِبِمْصَر ، : الشََّرفُ و ْصِد. بالشََّرفِ  ، أنَّ الُمَسمَّ  ثاَلثَةُ َمَواِضَع بمصَر ، أَحُدَها الَمْعُروُف بَجبَِل الرَّ

ِريُر اْلفَِقيهُ ، أَبو الحسن منها ابُونِي ، عنه ، مات سنةَ  َعِليُّ بُن إبراهيَم الضَّ  .408َراِوي كتاِب الُمَزنِّيِ عن أَبي الفََواِرِس الصَّ

. ِعيُد بِن َسيٍِّد اْلقَُرِشيُّ سَ  أَبو ُعثَْمانَ و  الحاِطبِيُّ ، عن عبِد هللا بن محمٍد البَاِجّيِ ، وعنه أبو ُعَمَر بُن عبِد البّرِ

ثُونَ  اْلِمْصِريُّ ، عن إِبي إِسحاَق بِن ُسْفيَاَن الفَِقيِه ، وغيِره ، : َعتِيُق بُن أَحمدَ  أَبو بكرٍ و  .الشََّرفيُّونَ  اْلُمَحّدِ

__________________ 
 ( زيد يف التهذيب واللسان : هلم شرٌف.1)
 ونسبه حبواشي املطبوعة الكويتية إىل جرير.« جمدو »( يف التهذيب برواية 2)
 .«أطو »( يف التهذيب واللسان : 3)
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 ( كذا ضبطت يف القاموس بتشديد الياء ا ونص ايقوت عل  ختفيفها.4)
 شذرات الذهب. ( نسبة إىل السلطان ملكشاه ا عن5)
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 .الشََّرفيُّ  وفَاتَهُ : أَبو العَبَّاِس بُن الُحَطْيئَِة الفَِقيهُ الَماِلِكيُّ 

 .615، َسِمَع منه ابُن نُْقَطةَ ، وقال ؛ مات سنة  الشََّرفيُّ  محموُد بُن أَيتكينوَ 

ْبِلّيِ  الشََّرفيُّ  أَرمانُوُس بُن عبِد هللاِ وَ   ، قَالَهُ الحافُِظ. 606، وغيِره ، مات سنةَ ، عن إِبي الُمَظفَِّر بِن الّشِ

 ِمْن ِجَهِة َصْعَدةَ. اْلبَيَاِض : ِمن بِاَلِد َخْواَلَن ، َشَرفُ و

 َحَرَسها هللا تعالَى ، وسائَر بالِد الُمْسِلِمين. قُْرَب َزبِيَد ،و قِْلَحاحٍ : قُْلعَةٌ علَى َجبَِل قِْلَحاحٍ ، َشَرفُ و

 .الشََّرفِ  عليه ِحْصٌن َمنِيٌع ، يُْعَرُف بِحْصنِ  بٌَل آَخُر ُهنَاِلَك ،األَْعلَى : جَ  الشََّرفُ و

 البَْعِل ، وقيل : هو ُصْقٌع ِمن الشَّاِم. بَشَرفِ  َوهو َجبٌَل علَى َطِريِق حاّجِ الشَّاِم ، ويُْعَرفُ  ع ، بِِدَمْشَق ، : الشََّرفُ و

 َمْعُروٌف. اأْلَْرَطى : َمْنِزٌل ِلتَِميمٍ  َشَرفُ و

ْوَحاءِ  َشَرفُ و فَةِ  ِمن اْلَمِدينَةِ  : بَْينَها وبين َملَلٍ  (1) الرَّ حديِث عائشة  في تَْفِسيرِ  ُمْسِلٍم ، َصِحيحِ  َعلَى ِستٍَّة وثاَلثِيَن ِميالً ، َكَما في ، الُمَشرَّ

يَّالَِة ، وَصلَّى  بَشَرفِ  يَْوَم اأْلََحِد بَِملَل ، علَى لَْيلٍَة ِمَن اْلَمِدينَِة ، ثُمَّ َراَح فتَعَشَّى وسلمعليههللاصلىَرُسوُل هللا  (2)اْحتََجَم »:  عنهاهللارضي السَّ

ْبيَةِ  ْبَح بِعْرِق الظُّ  على اْختِالٍف فيه. أو أَْربَِعيَن أو ثاَلثِيَن ، «الصُّ

يتْ  َمَواِضُع أَُخُر ،و  .بالشََّرفِ  ُسّمِ

ثَاِن ، الشََّرفيُّ  بُن محمٍد اْلَمعَافِريُّ ، وعليُّ بُن إبراهيمَ  َشَرفُ و ِرير ، الذي َرَوى كتاَب الُمَزنِّيِ  ، َكعََربِّيٍ : ُمَحّدِ ا األِخيُر فهو الفَِقيهُ الضَّ أَمَّ

 ْنبِيهُ َعلَيه.عنه بَِواِسَطِة أَبِي الفََواِرِس ، وقد تقَدَّم له قَِريباً ، فهو تَْكَراٌر يْنبَِغي التَّ 

 ِذْكُرهُ قريباً. تَقَدَّمَ  قد َكُزبَْيٍر : َجبٌَل ، ، ُشَرْيفٌ و

يُقَال  لَهُ يَْوٌم ، أو هو َماءٌ  الشَُّرْيفُ و .«الشََّرفِ  َما أُِحبُّ أَْن أَْنفَُخ في الصَّالةِ وأَْن ِلي َمَمرّ »الحديُث :  َومنه َماٌء ِلبَنِي نَُمْيٍر ، بِنَْجٍد ، أَيضاً :و

يِت في ، ُشَرْيفٌ  إلى الشَّْرقِ  َعْن يََساِرهِ  كان ، وما َشَرفٌ  إلى الغَِربِ  َعْن يَِمينِهِ  كان وَما له : التَّْسِريُر ، ّكِ  قال األَْزَهِريُّ : وقَْوُل ابُن الّسِ

 .(3)َصِحيٌح  الشَُّرْيفِ وَ  الشََّرفِ 

ثين ، وهو ، َكَسْكَرى : َشْرفَى إِْسَحاُق بنُ و  كما في التَّْبِصيِر. َشْيٌخ ِللثَّْوِرّيِ ، ِمن الُمَحّدِ

ُجُل ، َشُرفَ و كذا في بَعِض نَُسخِ الكتاِب ، وهو الصَّواُب ، َوِمثْلُه نَصُّ الَجوَهِرّيِ  (5) قليل (4) َعن َشاِرفٌ و اْليَْوَم ، َشِريفٌ  َكَكُرَم ، فهو الرَّ

اَغانِّيِ ، و ً  صاحِب اللَِّساِن ، وفي أَْكثَِرَها : عن قَِريٍب : أي َسيَِصيرُ والصَّ ، كأَِميٍر ،  ُشَرفَاءُ  ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، عن الفَّراِء ، ج : َشِريفا

. أَْشَرافٌ و وأَُمَراَء ،  ، كيَتِيٍم ، َوأَْيتَاٍم ، وَعلَيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ

َكةً ، َشَرفٌ و ، َولكن الذي في اللَِّساِن  الشَُّرفَاءُ  : الشََّرفُ و ، وِمثْلُه في العُبَاِب ، فإنَّه قال : الشَِّريفِ  ِسيَاقِِه أَنَّهُ ِمن ُجْملَِة ُجُموعِ ظاهُر  ، ُمَحرَّ

ً  : أنَّ  َكةً ، بَمْعنَى َشَرفَا َر َما َجاءَ  َشِريفُهم قَْوِمِه ، وَكَرُمهم ، أي َشَرفُ  ، َومنه قَْولُهم : هو َشِريفٍ  ، َمَحرَّ في حديِث  ، َوَكِريُمهم ، وبه فُّسِ

ُب به ، ويقُول لي : ؟عن الشَّْعبِي (6)الشَّْعبِّيِ ، أَنَّه قيل لألَْعَمِش : ِلَم لْم تَْستَْكثِر  اْقعُْد ثَمَّ  قال : كان يَْحتَِقُرنِي ، كنُت آتِيِه مع إِْبَراِهيَم ، فيَُرّحِ

 أَيَُّها العَْبُد ، ثم يقول :

ِه اَل  ــــــــــــِ ت ــــــــــــ  ن وحَ  ســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ َد فـ ــــــــــــح ب عــــــــــــَ ــــــــــــح ُض ال ــــــــــــح َرف ــــــــــــَ   نـ

ا      نـــــــــــــَ يـــــــــــــنـــــــــــــا أِبَرحضـــــــــــــــــــــــــــِ ا َداَم فـــــــــــــِ َرفُ مـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْل ذلك. َشِريفٌ  أي :  ، فتَأَمَّ

 نَقَلَهُ الَجْوِهريُّ ، َوأَْنَشَد ألَْوٍس يَِصُف َصائِداً : ِمن السََّهاِم : اْلعَتِيُق اْلقَِديُم ، الشَّاِرفُ و

ُه مبــــــــــَِ  مــــــــــًا رَاشــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح ُب ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــِّ قــــــــــَ ــــــــــُ ٍب يـ اكــــــــــِ  نــــــــــَ

ُف      جــــــــــَ و َأعــــــــــح َؤاٍم فــــــــــهــــــــــح اٍر لــــــــــُ هــــــــــَ اِرفُ  ــــــــــُ (7)شــــــــــــــــــــــــَ
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__________________ 
 وشرف الس ّيالة : با ملر والروحاء.« شرف»( الذي يف معجم البلدان 1)
 ( يف معجم البلدان : أصبح.2)
ريف واٍد بنجد ا فما كان عن ميينه 3) الذي وَ  فهو الشــرف وما كان عن يســاره فهو الشــريف.( الذي قاله ابن الســكيت ا كما نقله ايقوت ا الشــُ

ريف واٍد يقا  له التســــرير ا فما كان مشــــرقا فهو الشــــريف وما كان  (أي الشــــرف)يف التهذيب عنه : والشــــريف إىل جنبه  يفر  با الشــــرف والشــــُ
 مغّرابً فهو الشرف.

 .«من»( عن القاموس وابألصر 4)
 كاألصر.« قليرٍ »نسخة أخر  :  وعل  هامشه عن« قريب»( يف القاموس : 5)
 .«تتكثر»( عن اللسان والنهاية وابألصر 6)
 ( ديوانه برواية : فيسّر سهماً.7)
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يانَِة ، َوقيل : هو الذي اْنتََكَث ِريُشه وَعقَبُه ، وقيل : هو الدَّقيُق الطَِّويُل. َشاِرفٌ  ويقَاُل : َسْهمٌ   ، إذا كان بَِعيَد العهِد بالّصِ

ّنِ ، ومن ِمن النُّوِق : اْلُمِسنَّةُ اْلَهِرَمةُ ، الشَّاِرفُ و ةُ ، وفي األََساِس : هي اْلعَاِليَةُ الّسِ ديُث ابن ِزْمِل : ه حَوقال ابُن األَْعَرابِّيِ : هي النَّاقَةُ الِهمَّ

ً  ، َشُرفَتْ  ، وقد َكالشَّاِرفَةِ  «َشاِرفٌ  وإذا أَماَم ذلك نَاقَةٌ َعْجفَاءُ » َوالمصدُر الذي ذَكره ِمن باب نََصَر  َكَكُرَم ، َونََصَر ، ّمِ ،بالضَّ  ، ُشُروفا

َوقال الَجْوَهِريُّ : بضّمِ فُسُكوٍن ، وِمثْلُه بَاِزٌل ، وبُْزٌل وَعائٌِد  ، كُكتٍُب ، وُركَّعٍ ، ُشُرفٌ و ، َشَواِرفُ  ج قِياساً ، ومن باِب َكُرَم بِخالِف ذلك :

 ، َوأَْنَشَد اللَّْيُث : َشاِرفٌ  َوال يُقَاُل للَجَمِل : ُعُدوٍل ، ، ِمثْل ُشُروفٌ و َوُعوذٌ ،

ة  يــــــــــــِر  ــــــــــــِ  رَاســــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــَ وِج الــــــــــــح َن اهلــــــــــــحُ اة مــــــــــــِ  جنــــــــــــََ

َي      هــــــــح ٌَة فـــــــــَ ربح ا كــــــــَ هــــــــَ يـــــــــح لــــــــَ ت عــــــــَ يــــــــح مــــــــَ اِرفُ كــــــــُ  شــــــــــــــــــــــَ

  
ً  أََصْبتُ »:  عنههللارضيفي حديِث علّيٍ وَ  نَقََل شيُخنَا عن تَْوِشيحِ الَجالِل ، أَنَّهُ يُقَاُل للذََّكِر أَيضاً ،وَ  ِمن َمْغنَِم بَْدٍر ، وأَْعَطانِي رسوُل  َشاِرفا

ً ، ] وسلمعليههللاصلىهللا   فأَنَْختُُهَما بباِب َرُجٍل ِمن األَْنَصاِر ، وَحْمَزةُ في البَْيِت ، ومعه قَْينَةٌ تُغَنِّيِه : (1)[ شارفا

ُز  ُرفِ َأاَل اَي محـــــــــــــــــَح لشـــــــــــــــــــــــــــــــ   َواِء الـــــــــــــــــنــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــِ

اءِ      نــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــِ اَلٌت اِبلــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــَ ن  مــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــــَ

  

اِت مــــــــــنــــــــــهــــــــــا  بــــــــــَ ِا يف الــــــــــلــــــــــِّ كــــــــــِّ ِض الســــــــــــــــــــــــِّ  ضــــــــــــــــــــــــَ

  
ـــــــــــــــــــدِّمـــــــــــــــــــاءِ وَ    َزُة ابل ن  محـــــــــــــــــــَح هـــــــــــــــــــُ ّرِجـــــــــــــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

هــــــــــــا وَ  بــــــــــــِ ايــــــــــــِ ن َأطــــــــــــَ رح مــــــــــــِ جــــــــــــِّ (2)لشــــــــــــــــــــــــــرفٍ عــــــــــــَ
 

  
َواءِ    ــــــــــــــٍد أو شــــــــــــــــــــــــــــِ ِدي ــــــــــــــَ ن ق امــــــــــــــًا مــــــــــــــِ عــــــــــــــَ  طــــــــــــــَ

  
 وسلمعليههللاصلى، فاْنَطلَْقُت إِلَى َرُسوِل هللا  فََخَرَج إِليهما فََجبَّ أَْسنَِمتَهما ، وبَقََر َخَواِصَرُهَما ، وأََخَذ أَْكبَاَدُهَما ، فنََظْرُت إلى َمْنَظٍر أَْفَظعَنِي

 هللا رسولُ  فَرَجعَ  ؟آبَائِي َعبيدُ  إِالَّ  أَْنتُمْ  َهل:  وقال ، إِليه َرأَْسهُ  فَرفَعَ  ، ظَ وتَغَيَّ  ، َعلَيه َوقَفَ  حتى ، عنههللارضي، فَخَرَج ومعه َزْيُد بُن َحاِرثَةَ 

يِن ، أي  الشََّرفِ  ، وتَُضمُّ َراُؤَها وتَُسكَّن تَْخِفيفاً ، ويُْرَوى : َذا َشاِرفٍ  هي َجْمعُ  قال ابُن األَثِيِر : «يُقَْهِقرُ  وسلمعليههللاصلى اِء والّشِ ، بفَتْحِ الرَّ

ْفعَِة.  : ذا العاَلِء والّرِ

َوايَةُ : و كما هو نَصُّ العُبابِ  «أَتَتُْكمُ »في الحديث : و تَْينُ « الُجونُ  الشُُّرفُ  إَِذا َكاَن َكَذا وَكَذا أَنَّى أَْن تَْخُرَج بُكمُ »الّرِ أي : اْلِفتَُن  (3) بَضمَّ

وقال أبو  .«فِتٌَن كِقْطعِ اللَّْيِل الُمْظِلمِ »قال :  ؟الُجوُن يا َرُسوَل هللا الشُُّرفُ  ُسئِل : وما ، حين وسلمعليههللاصلىَوهو تَْفِسيُر النَّبِّيِ  اْلُمْظِلَمةُ ،

وُد ، قال قَةُ الَهِرَمةُ ، َشبَّهُ الِفتََن في اتِّصاِلَها ، واْمتَِداِد أَْوقَاتَِها بالنُّوِق الُمِسنَِّة السُّوِد ، والُجوُن : السُّ ، َوهي النَّا َشارف : َجْمعُ  الشُّْرفُ  بكٍر :

اِء ، وهو َجْمٌع قَِليٌل في َجْمعِ فاِعٍل ، لم يَِرْد إِالَّ في أَْسَماٍء مَ  ابُن األَثِيِر :  ،« الشُّْرُق اْلُجونُ » ويُْرَوى : ْعُدوَدةٍ هكذا يُْروى ، بُسُكوِن الرَّ

ِمن نَاِحيَِة الَمْشِرِق ، نَاِدٌر لم يَأِْت ِمثْلُه إِال أَْحُرٌف َمْعُدوَدةٌ ، ِمثْل بَاِزٍل وبُْزٍل ، وَحائٍِل وُحوٍل ،  أي : اْلِفتَْن الطَّاِلعَةُ ، َجْمُع َشاِرٍق ، بِاْلقَاِف ،

 وَعائٍِط وُعوٍط.وَعائٍِذ وُعوٍذ ، 

 أَنْ  أُِمْرنَا»:  عنهماهللارضيديُث ابُن َعبَّاٍس : ه حكَحْمَراَء وُحْمٍر ، ومن ، َشْرفَاءُ  ، اْلَواِحَدةُ  ُشَرفٌ  أَْيضاً ِمن اأْلَْبنِيَِة : َما لَها (4) الشُّْرفُ و

ا الَمَساِجدَ  نَْبنِي ً  والَمدائِنَ  ، ُجمًّ لَْت أَْبنَيتَُها (5) بالشُّْرفِ  : أرادَ في النَِّهايَِة وَ  (5)« ُشْرفا  .ُشْرفَةٌ  ، الَواِحَدةُ  بالشَُّرفِ  التي ُطّوِ

 .(6) [: ِوَعاُء الَخْمِر ِمن خابِيٍة ونحوها الشََّواِرفُ و]

 قال الَجْوَهِريُّ : ُمَولٌَّد. : َجبٌَل ، الشَّاُروفو

ى والِمْكنََسةُ  قال : ً  تَُسمَّ ُب َجاُروْب ، ، وهو َشاُروفا  َوأَْصلُه َجاى ُروْب ، أي َكاِنُس الَمْوِضعِ. ُمعَرَّ

 َشَرافِ  يُوِشك أَْن ال يَُكوَن بَْينَ »:  عنههللارضيحديُث ابِن َمْسعُوٍد  َومنه أَْو َماَءةٌ ِلبَنِي أََسٍد ، بَْيَن َواقَِصةَ والفَْرَعاِء ، َكقََطاِم : ع ، َشَرافِ و

، وقال الُمثَقُِّب  «يكوُن النَّاُس ُصاَلَماٍت ، يَْضِرُب بَْعُضُهم ِرقَاَب بَْعٍض »قال :  ؟اُء ، وال َذاُت قَْرٍن ، قيل : وكيف ذاكوأَْرِض كذا وكذا َجمَّ 

 العَْبِديُّ :

لـــــــــــــَ   َررحَن عـــــــــــــَ رَافِ مـــــــــــــَ ٍر  شـــــــــــــــــــــــــــَ َذاِت َرجـــــــــــــح  فـــــــــــــَ

ِا وَ      مــــــــــــــــِ يــــــــــــــــَ َح ابلــــــــــــــــح رَانــــــــــــــــِ َ الــــــــــــــــذ  كــــــــــــــــ  ح (7)نــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 
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 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.1)
 ( يف املطبوعة الكويتية : لشرب.2)
 ( ضبطت ا ضبرت حركات ا يف النهاية واللسان بضم فسكون. وسريد بعد أسطر أن ابن األثري نص عل  الضم والسكون.3)
 فسكون قا  : والش رحُف الجي هلا ُشَرف.( كذا ضبطت يف القاموس ا والتنظري يقتضي إسكان الراء وضبطت يف التكملة ابلقلم بضم 4)
 ( ضبطت بضم ففتح عن النهاية واللسان والتهذيب. ويف التكملة بضم فسكون.5)
 ( ما با معقوفتا سقرت من األصر واستدركناه عن القاموس.6)
 ذات رجر بفتح الراء وكسرها. والذرانح موضض با كا مة والبحرين. 6بيت رقم  76( املفضلية 7)
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ومنه قَْوُل  َجبٌَل َعاٍل ، أَو يُْصَرُف ، هو : أَو نَاُؤه علَى الَكْسِر هو قَوُل األَْصَمِعّيِ ، وأَْجَراهُ غيُره ُمْجَرى ما ال يَنَصِرُف ِمن األَْسَماِء ،وبِ 

اخِ :  الشَّمَّ

فــــــــَ ح  عــــــــح ر تح بــــــــنـــــــــَ رَافٍ مــــــــَ ٌة  شــــــــــــــــــــــَ فــــــــَ اصــــــــــــــــــــــِ  وهــــــــي عــــــــَ

اِ       رَاٍت غـــــــــريحِ َأعحصـــــــــــــــــــــــَ ِدي عـــــــــلـــــــــَ  َبســـــــــــــــــــــــَ (1)ختـــــــــَح
 

  
ً  هو أو ْرِف ، فصار فيه ثاَلُث لُغَاٍت. َكِكتَاٍب ، َمْمنُوعا  من الصَّ

 غيُر الذي ذُِكَر. َكغَُراٍب : َماءٌ  ، ُشَرافٌ و

ً  ، َكنََصَرهُ ، َشَرفَهُ و ً  َغلَبَهُ  : َشْرفا َمْخَشِريُّ : وكذا : َمْشُروفٌ  فهو ، َشَرفا أَو َطالَهُ في اْلَحَسِب  َعلَيه ، َمْشُروفٌ  َعلَيه ، فهو َشُرْفتُ  ، زاد الزَّ

ً  ، يَْشُرفُه اْلَحائَِط ، َشَرفَ و ، الشََّرفِ  فَاقَه في : يَْشُرفُه ، َشاَرفَهُ فََشَرفَهُ  َوقال ابُن ِجنِّي : ، ّمِ ، وَسيَأْتِي قريباً. ، ُشْرفَةً  َجعََل لَهُ  : َشْرفا  بالضَّ

 قَْوُل بِْشِر بِن الُمْعتَِمر :و

ٌر وَ  ــــــــــــــــــِ ائ َرفُ طــــــــــــــــــَ رحَدٍة  َأشــــــــــــــــــــــــــــــــح   (2)ُذو جــــــــــــــــــُ
رُ وَ      َ  لــــــــــــــــــــــه وَكــــــــــــــــــــــح ٌر لــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــح ائــــــــــــــــــــــِ  طــــــــــــــــــــــَ

  
يِش ، وهو طائٌر يَِلُد وال يَبِيُض ، وقَْولُهُ : اْلُخفَّاشُ  ِمن الطَّيِر : اأْلَْشَرفُ  قال عمرو : ّفِ والّرِ ٌد ِمن الّزِ  ألَنَّ ألُذُنَْيِه َحْجماً ظاِهًرا ، وهو ُمتََجّرِ

 ِلبِْشٍر ، ألَنَّه من َمعَانِيهكذا هو في النَُّسخِ ، وال يَْخفَى أَنَّه تَفِسيٌر للِمْصَراعِ األَِخيِر ِمَن البَْيِت ، الذي ذََكْرنَاه  وَطائٌِر آَخُر وال َوْكَر له

ه : األَْشَرفِ  الطائِر الِذي ال َوْكَر له ، هو طاِئٌر يُْخبُِر عنه البَْحِريُّون وَ  ، واْنُظْر إلى نَّصِ اللَِّساِن ، والعُبَاِب ، بَْعَد ِذْكِر قَْوِل بِْشٍر ، ما نَصُّ

ي َعلَْيِه ،ال يَْسقُُط إِالَّ َرْيثََما يَْجعَُل ِلبَْيِضِه أُ  أَنَّه وال يَْخفَى أنَّ قَْولَهُ : ويَبِيُض ، ليس فيما نَصَّ َعليه  ْفُحوصاً ِمن تَُراٍب ، ويِبَيُض ، َويُغّطِ

اَغانِيُّ ، وصاِحُب اللَِّساِن عن البَْحِريِّين ، وهو بَْعَد قَْوِله : ِلبَْيِضِه ، غيُر ُمْحتَاَج إليه ،  وبَْيُضهُ يتَفَقَّسُ  ي الَهَواِء ،أي : ثُمَّ يَِطيُر ف ويَِطيرُ  الصَّ
تِِه ، (3) فهذه الِعبَاَرةُ ِسيَاقَُها في  فإِذا أََطاَق فَْرُخهُ الطَّيََراَن َكاَن َكأَبََوْيِه في َعاَدتِِهَما ، ، وفي بعض النسخ : يَْنفَِقُش بِنَْفِسِه ، عنَد اْنتَِهاِء ُمدَّ

ْل ذلك.َوْصِف الطَّْيِر اآلَخِر ، الِذي قَالَهُ بِ   ْشٌر في الِمْصَراعِ األَِخيِر ، فتَأَمَّ

 َوهو الذي فيه اْرتِفَاٌع َحَسٌن ، وُهَو نَِقيُض األَْهَدِإ. . َعاٍل ،أَْشَرفُ  َمْنِكبٌ و

 .الشَُّرافِيَّةُ  ، وكذلك ُمْشِرفَةٌ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وزاد غيُره : قَائَِمةٌ  : َطِويلَةٌ  َشْرفَاءُ  أُذُنٌ و

ّمِ : م ُشْرفَةُ و قال : ارتََجَس إِيَواُن ِكْسَرى ، فََسقََطْت ِمْنهُ »ديث الَمْوِلِد : ه حَجْمُع َكثَْرةٍ ، ومن ، َكُصَرٍد ، ُشَرفٌ  ج معروف ، اْلقُْصِر ، بِالضَّ

اِء وفَتِْحَها وُسُكونِها ، ُشرفاتٍ  ويُْجَمع أَيضاً على «ُشْرفَةً  (4)أَْربََع َعْشَرةَ  تَْيِن ، وهو َجْمُع  ُشُرفَةٍ  ويُقَال أَيضاً : إِنََّها َجْمعُ  ، بَضّمِ الرَّ ، بَضمَّ

َهاُب : القَْصِر : أَعاِليِه ، هكذا فَسَُّروه ، وإِنَّما هي ما يُْبنَى على أَْعلَى الحائِط ُمْنفَِصالً بَْعُضه ِمن  ُشُرفَاتُ  قِلٍَّة ، ألَنَّهُ َجْمُع َسالَمٍة ، قال الّشِ

 َهْيئٍَة َمْعُروفٍَة.بَْعٍض ، علَى 

 اْلَماِل : ِخيَاُرهُ. ُشْرفَةُ  قال األَْصَمِعيُّ :و

ّمِ ، ُشْرفَةً  أَُعدُّ إِتْيَانَُكمْ  إِنِّي قَْولُُهم :و فُ و أْي فَْضالً ، ، ُشْرفَةً  َوأََرى ذلك ، بِالضَّ  به. َشَرفاً أَتََشرَّ

تَْيِن : َهاِديِه ، وقََطاتُهُ. ُشُرفَاتُ و  اْلفََرِس ، بَِضمَّ

 إذا َكانَْت َعاِليَةً طويلةً ، عليها َشعَُر. : ُشفَاِريَّةٌ و ، ُشَرافِيَّةٌ  أُذُنٌ و

 .َشْرفَاءُ  َوكذلك نَاقَةٌ  : َضْخَمةُ اأْلُذُنَْيِن ، َجِسيَمةٌ ، ُشرافِيَّةٌ  نَاقَةٌ  قال غيُره :و

ا هو ثِيَاٌب بِيُض ، أَو ِبّيٍ :كغَُرا ، الشَُّرافيُّ و  َوهذا قَْوُل األْصَمِعّيِ. أَْرَض اْلعََجِم ِمن أَْرِض اْلعََرِب ، شاَرفَ  َما يُْشتَرى ِممَّ

يَِت  ، َشَرفٌ  هكذا ذَكُروا ، َولم يْذُكُروا لها واحداً ، والظَّاهُر أنَّ َواِحَدَها : أُذُنَاَك وأَْنفَُك ، أَْشَرافُكَ  ِمن الَمَجاِز :و كَسبٍَب َوأَْسبَاٍب ، وإِنََّما ُسّمِ

 ، ِلبُُروِزَها َواْنتَِصابَِها ، وقَال َعِديُّ بُن َزْيٍد الِعبَاِديُّ : َشْرفَاءَ  األُذُُن واألَْنفُ 

دح  ريحَ َأنح جـــــــــــــَ دح غـــــــــــــَ رٍي إذح مل  ـــــــــــــَِ َقصـــــــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــَ

هُ دََع      ـــــــــــــَ رَاف ٍر  َأشـــــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــح ريُ  (5)لشـــــــــــــــــــــــــــُ  َقصـــــــــــــــــــــــــــِ

  
َمْخَشِريُّ على األَْنف. األَْشَرافُ  في الُمْحَكِم :وَ   : أَْعلَى اإِلْنَساِن ، واْقتََصَر الزَّ

ْريَافُ و ْرعِ إذا َطاَل وَكثَُر ، حتى الّشِ  ، َكِجيْْرٍ : َوَرُق الزَّ
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__________________ 
 ( ديوانه ا برواية : عل  يسرات ا ابلياء.1)
 ط دار املعارف. والتصويب عن التكملة واللسان« ذو حزرة»( ابألصر 2)
 .«يتق »( عن القاموس ا وابألصر 3)
 .«أربعة عشر»( ابألصر : 4)
 ( يف اللسان واألساس : ملكر قصري.5)
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َطَض ا  ا والن وُن َبَد  الَياِء ا لَُغٌة فيه ا و ا زَاِئَدلن كما سيبيت. َشرحيـََفهُ  نـََقَلُه اجلَوحهرِي  ا وقد ُلَاَف َفَساُدُه ا فـَيـُقح
. األَْرِض : أََعاِليَها ، اِرفُ َمشَ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

يِف ، َمَشاِرفُ و قد جاَء و نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، عن أبي ُعبَْيَدةَ ، وقال َغْيره : ِمن أَْرِض اليََمِن ، الشَّاِم : قًُرى ِمن أَْرِض العََرِب ، تَْدنُو ِمن الّرِ

يِف وبَْيَن َجِزيَرةِ العََرِب ، ألَنََّها «الشَّامِ  َمَشاِرفَ  كان يسُكن»في حديِث َسِطيحٍ :  علَى السَّواِد ، ويُقَال  أَْشَرفَتْ  وهي : ُكلُّ قَْريٍَة بَْيَن بالِد الّرِ

اِء ، َرفِيَّةُ اْلَمشْ  ِمْنَها السُّيُوفُ  الَمَزاِرُع ، كما تقدَّم ، والبََراِغيُل كما َسيَأِْتي ، قال أَبو ُعبَْيَدةَ : لها أَيضاً : ، َوال  َمْشَرفيٌّ  يُقَال : َسْيفٌ  ، بِفَتْحِ الرَّ

حاحِ  ، ألَنَّ الَجْمَع ال يُْنَسُب إِليه إذا كان علَى هذا الَوْزِن ، ال يُقَال : َمَهاِلبِيٌّ ، وال : َجعَافِِريٌّ ، وال : َمَشاِرفيٌّ  يُقَال : َعبَاقِِريٌّ ، كما في الّصِ

 ، وقال ُكثَيٌِّر :

َود ٍة  َوًة عـــــــــــــن مـــــــــــــَ نــــــــــــــَ ا عـــــــــــــَ وهـــــــــــــَ رَكـــــــــــــُ  فـــــــــــــمـــــــــــــا تــــــــــــــَ

دِّ وَ      َريفِّ لــــــــــكــــــــــنح حبــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــح
َ
ا  امل قــــــــــاهلــــــــــَ تــــــــــَ (1)اســــــــــــــــــــــــح

 

  
 قال ُرْؤبَةُ :وَ 

زِي و  غـــــــــــــح
ُ

اِح املـــــــــــــ قـــــــــــــَ رَاُء الـــــــــــــلـــــــــــــِّ رحُب َعســـــــــــــــــــــــــــح  ا ـــــــــــــَ

اتِ      ـــــــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــــــِ رِف شـــــــــــــــــــــــــــــــــح
َ
زِ  ابمل ٍن َوخـــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــح  وطـــــــــــــــــــَ

  
ْقِط :وَ   : اْسُم قَْيٍن ، كان يَْعَمُل السُّيُوَف. َمْشَرفٌ  في ِضَراِم الّسِ

اِء ، بِاْسِم السَّْيِف : ، اْلَمْشَرفّيِ  أَبوو ُل َمْولُوٍد بَِواِسَط. الِحْميَِريُّ ، يُقَال : َعْمُرو بُن َجاِبرِ  بفَتْحِ الِميِم والرَّ  إنَّه أَوَّ

اِوي َعن أَبي َمْعَشرٍ  َوَخاِلٍد الَحذَّاءِ  الثَّْوِرّيِ ، ُسْفيَانَ  ُكْنيَةُ لَْيٍث ، َشْيخِ  ( :2) الَمْشَرفّيِ  أَبوو اِوي عن  الرَّ ِزيَاِد بِن ُكلَْيٍب التِميِمّيِ الُكوفّيِ ، الرَّ

. وقد َضعَّ   فُوه اِلْختِالِطِه ، كما في ديوان الذََّهبِّيِ.إِْبراِهيَم النََّخِعّيِ ، قلُت : وهو لَْيُث بُن أَبي ُسلَْيٍم اللَّْيثِيُّ الُكوفيُّ ، هكذا َذَكَره الُمَزنِيُّ

ُجُل ، َشِرفَ و  َكفَِرَح : َداَم علَى أَْكِل السَّنَاِم. الرَّ

ً  اأْلُذُُن ، َشِرفَتِ و  ، وقيل : اْنتََصبا في ُطوٍل. أَْشَرفَاوَ  اْرتَفَعَا ، أي اْلَمْنِكُب : َشِرفَ  كذاو ، َشَرفا

ُجُل ، َشُرفَ و ً  َكَكُرمَ  الرَّ َكةً ، َشَرفا  ، وقد تقدَّم. أَْشَرافٌ  ، والَجْمُع : َشِريفٌ  فهو عاَل في ِديٍن أو ُدْنيَا ، : َشَرافَةً وَ  ، ُمَحرَّ

فَهُ  اْلَمْربَأَ : َعاَلهُ ، أَْشَرفَ و ً  ، َكَشرَّ فَهُ  ، هكذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب ، تَْشِريفا حاحِ : ُمَشاِرفَةً  ، َشاَرفَهُ و ، كتََشرَّ ْفتُ  ، وفي الّصِ  الَمْربَأَ ، تََشرَّ

اُج : أَْشَرْفتُهُ و   : أي َعلَْوتُهُ ، قال العَجَّ

نح و  مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِ اٍ  ل رح َِ عــــــــــــــــــَ امــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ر ف  َتشــــــــــــــــــــــــــــــــَ

هُ      تــــــــُ َرفـــــــــح فــــــــَ   َأشــــــــــــــــــــــح فــــــــً  أو ِبشــــــــــــــــــــــَ (3)بــــــــال شــــــــــــــــــــــَ
 

  
 علَى الَمْربَإِ : َعالهُ. أَْشَرفَ  في اللَِّساِن : وكذلكوَ 

 (4) مْشِرفٍ  ما جاَءك ِمن هذا الَماِل َوأْنَت َغْيرَ »الحديُث :  َومنه ، َكُمْكَرٍم ، ُمْشَرفٌ  ْيِه : اطَّلََع َعلَيه ِمن فَْوٍق ، وذلك اْلَمْوِضعُ َعلَ  أْشَرفَ و

 .«وال َسائٍِل ، فَُخْذهُ 

 عليه. أَْشفَى إذا اْلَمِريُض علَى اْلَمْوِت : أَْشَرفَ و

 قال الشَّاِعُر ، أَْنَشَدهُ اللَّْيُث : َعلَْيِه : أَْشفََق ، أَْشَرفَ و

رَاِء وَ  مــــــــــح َر ا ــــــــــَح نح ُمضـــــــــــــــــــــــَ رَافُ مــــــــــِ ٍ   ِإشـــــــــــــــــــــــح فــــــــــُ  أَنـــــــــــح

رَا     ا مَتَضـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ ن ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ا ِإل اهـــــــــــَ ـــــــــــ  ي ـــــــــــا وحـــــــــــَ ـــــــــــن ـــــــــــي  عـــــــــــل

  
ِة : ، َكُمْحِسٍن : َرْمٌل بِالدَّْهنَاءِ  ُمْشِرفٌ و مَّ  قال ذُو الرُّ

َواَز  َن َأجــــــــــح ِرضــــــــــــــــــــــــح عــــــــــح ــــــــــَ ٍن يـ عــــــــــُ ِرفٍ ِإىَل  ــــــــــُ  ُمشــــــــــــــــــــــــح

َواِرُس      فـــــــــــــــَ ن  الـــــــــــــــح اهنـــــــــــــــِِ نح أميـــــــــــــــحَ ااًل وعـــــــــــــــَ َ (5)ِشـــــــــــــــِ
 

  
فٌ و  قال قَْيُس بن َعْيزاَرةَ : َكُمعَظٍَّم : َجبٌَل. ، ُمَشرَّ
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ُه يف  ــــــــــــَ ت ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ال وح عــــــــــــَ ــــــــــــَ َك ل ــــــــــــ  ــــــــــــِإن ر فٍ ف  ُمشــــــــــــــــــــــــــَ

ن      ِر َأوح مـــــِ فـــــح ن الصـــــــــــــــــــ  اتِ مـــــِ رِفـــــــَ م  ُمشـــــــــــــــــــح وائـــــِ (6)الـــــقـــــ 
 

  
ْفِر. ُشُرفٍ  هكذا فَسََّره أَبو عمٍرو ، وقال غيُره : أي في قَْصٍر ِذي  ِمن الصُّ

__________________ 
 وقبله :« فما أسلموها»برواية : « مشرف»( يف معجم البلدان 1)

 أحــــــــــــــــاطــــــــــــــــت يــــــــــــــــداه ابخلــــــــــــــــالفــــــــــــــــة بــــــــــــــــعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا 

 أراد رجـــــــــــــــــــــــاٌ  آخـــــــــــــــــــــــرون اغـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاهلـــــــــــــــــــــــا    

  

 .«وأبو املشرف»املطبوعة الكويتية وابألصر ( عن 2)
( قا  اجلوهري : بال شفاً أي حا غابت الشم  ا أو بشفا أي بقيت من الشم  بقية ا يقا  عند غروب الشم  : ما بقي منها إال شفاً 3)

 ا عن اللسان.
ت غري متطلض إليه وال طامض فيه. فوقوعه ابألصر شاهداً ( ضبطت عن اللسان والنهاية بكسر الراء ا وفسره ابن األثري : أراد ما جاء  منه وأن4)

 بعد قوله : مشَرف كمكَرم يعين بفتح الراء خطب.
 .«يعرضن»بد  « يقطعن»( معجم البلدان برواية : 5)
 .601/  2اهلذليا ومل أجده يف ديوان اهلذليا يف شعره ا والبيت من قصيدة له يف شرح أشعار « مشرفات التوائم»( معجم البلدان برواية : 6)
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َها َطاِهٍر الشََّحاِمّيِ ، وعنها ابُن َعَساِكَر. َحدَّثَتْ  الفَُراِوّيِ ، ، َكَسِفينٍَة بنُت محمِد بِن الفَْضلِ  َشِريفَةُ و  عن َجّدها ألُّمِ

فَ و ً  هللا اْلَكْعبَةَ ، َشرَّ َكةً ، وهو الَمْجُد. ، الشََّرفِ  ِمن ، تَْشِريفا  ُمَحرَّ

فَ و ً  فاَُلٌن بَْيتَهُ ، َشرَّ ً  َجعََل له : تَْشِريفا  .الشََّرفِ  َولَْيَس ِمن ، ُشَرفا

فَ و ُجُل : تََشرَّ ً  َصارَ  الرَّ فا  .الشََّرفِ  ِمن ُمَشرَّ

فَ و ّمِ ، تُُشّرِ . ، أَْشَرافُُهم قُتِلَتْ  أي َمْبنِيًّا للَمْجُهوِل : اْلقَْوُم ، بِالضَّ اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

قَاعِ : َحقَّهُ : َظلََمهُ ، تَْشَرفَهُ اسْ و  َومنه قَْوُل ابِن الّرِ

اِوُر فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــمح وَ  جــــــــــــَ مــــــــــــُ ُ  الــــــــــــح فــــــــــــِ دح لــــــــــــَح قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

ريحَ      َرفٍ غـــــــــــــــَ َتشـــــــــــــــــــــــــــــح ومِ  ُمســـــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــُ ظـــــــــــــــح  واَل مـــــــــــــــَ

  
منه قَوُل الُحَسْيِن بِن وَ  نَقَلهُ الجْوَهِريُّ ، قال : َء : َرفََع بََصَرهُ إِلَْيِه ، وبََسَط َكفَّهُ فَْوَق َحاِجبِه ، َكاْلُمْستَِظّلِ ِمن الشَّْمِس ،الشَّيْ  اْستَْشَرفَ و

 ُمَطْيٍر األََسِدّي :

اِس  ــــــــ  ــــــــلــــــــن ــــــــًا ل ب جــــــــَ ا عــــــــَ ــــــــَ ي ــــــــَ يِن فـ ــــــــَ ون ــــــــُ رِف َتشــــــــــــــــــــــح  َيســــــــــــــــــــــح

دِ      عــــــــــح َروحا بـــــــــــَ َبنح مل يـــــــــــَ يكــــــــــَ لــــــــــِ بــــــــــح ا وال قـــــــــــَ بــــــــــن  ي  ــــــــــُِ

  
فَ  وَمنْ »في حديِث الِفتَِن : و : العُلُّو ؛ فإِنَّه يُْنَظر إليه ِمن َمْوِضعٍ ُمْرتَِفعٍ ، فيكوُن أَْكثََر إِلْدَراِكه ، الشََّرفِ  أَْصلُه ِمنوَ   (1) تَْستَْشِرْفهُ  لها تََشرَّ

 نَتَفَقََّدُهما ، أي:  «اْلعَْيَن واألُذُنَ  نَْستَْشِرفَ  أُِمْرنَا أَن» : عنههللارضيحديُث األَْضِحيَِة ، عن علّيٍ  منهو «، فَمن َوَجَد َمْلَجأً أو َمعَاذاً فَْليَعُْذ بِه

لَُهَما ،و ُل سالَمتَها  نَتَأَمَّ لعََوُر ، وآفَةُ األُذُِن الَجْدُع ، فإِذا فآفَةُ العَْيِن ا ِلئاَلَّ يَُكون فِيِهما نَْقٌص ، ِمن َعَوٍر أو َجْدع ، ِمن آفٍَة بهما ، (2)أي نَتَأَمَّ

ى   بِالتََّمامِ  َشِريفَتَْين هكذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : ، َشِريفَْينِ  أْي نَْطلُبَُهَما َمْعنَاه ، وقيل : (3) [بها]َسِلَمِت األُْضِحيَةُ منهما َجاَز أَْن يَُضحَّ

 ، وهو ِخيَاُر الماِل ، أي : أُِمْرنَا أَن نَتََخيََّرُهَما. الشُّْرفَةِ  ساَلمِة ، وقيل : هو ِمن

 .الشََّرفِ  : إذا َغلَبَهُ في فََشَرفَهُ  ، أَْشَرفُ  أَيُّهما ، الشََّرفِ  فَاَخَرهُ في : ُمشاَرفَةً  ، َشاَرفَهُ و

ْميِ ، فكان إذا َرَمى»َحةَ ، رضي هللا تعالَى عنه : حديُث أَبِي َطلْ  َومنه : اْنتََصَب ، اْستَْشَرفَ و النَّبيُّ  اْستَْشَرفَهُ  أَنَّه كاَن َحَسَن الرَّ

 قال : «نَْبِلهِ  (4)، ِليَْنُظَر إِلَى َمواِقعِ  وسلمعليههللاصلى

ُت و  لــــــــــح الــــــــــَ طــــــــــَ هُ تــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــح َرفـ َتشــــــــــــــــــــــــح ُه  اســــــــــــــــــــــــح تــــــــــُ ــــــــــح َرأَيـ ــــــــــَ  فـ

ُد      َت َزيــــــــــــح ُت لــــــــــــه : آأَنــــــــــــح لــــــــــــح رِ فــــــــــــقــــــــــــُ  ؟اأَلرَامــــــــــــِ
  

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :ِشْريَافَه : قََطعَ  َشْريَفَهُ و اْلُخْلِق. ُمْشِرفُ  أي : ُمْشتَِرفٌ  فََرسٌ و

. االْشتَِرافُ   : االْنتَِصاُب ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

يَاَدةُ ، ومنه قَْوُل َجِريٍر : التَّْشِريفُ وَ   : الّزِ

ورًا  عــــــــــُ مح جــــــــــُ تــــــــــُ مــــــــــح ا ــــــــــَ عــــــــــَ واإذا مــــــــــا تـــــــــــَ ّرِفــــــــــُ  َفشــــــــــــــــــــــــَ

ا     ريُهـــــــَ ِف عــــــِ ــــــح ي َن الصــــــــــــــــــــ  تح مــــــِ يحشـــــــــــــــــــــًا ِإَذا أَبـــــــَ حــــــِ  جــــــَ

  
 ِحيِش هذه القَبِيلَِة القَِليلَِة.قال ابُن ِسيَدهُ : أََرى أنَّ َمْعنَاهُ : إذا َعُظَمْت في أَْعيُنِكم هذه القَبِيلةُ ِمن قبَائِِلكم ، فَِزيُدوا منها في جَ 

 ، كَسبٍَب وأَْسبَاٍب ، قال األَْخَطُل : (5) أَْشَرافٌ  الَجْمعُ وَ 

ريَاُن وَ  كـــــــــِ َر الـــــــــح اقـــــــــد َأكـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــَ رَافـ لـــــــــَ   َأشـــــــــــــــــــــــح عـــــــــُ  الـــــــــح

رُ وَ      مـــــــــح ُب الســـــــــــــــــــــــ  َعصـــــــــــــــــــــــَ َواُح والـــــــــح َلـــــــــح ِت األح يـــــــــَ قـــــــــِ  أُبـــــــــح

  
 في فَُؤاِدي علَى النَّاِس. الشُّْرفَةُ  قال ابُن بُُزْرَج : قالُوا : لك

ف َعلَيه.علَى الشَّيْ  أَْشَرفَ وَ   ِء ، كتََشرَّ
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 .ُشَرافِيَّةٌ  : َشْرفَاءُ  نَاقَةٌ وَ 

 : كذلك ، قال : ُشَرافيٌّ  : َضْخُم األُذُنَْيِن ، َجِسيٌم ، ويَْربُوعٌ  ُشَرافيٌّ  َضبٌّ وَ 

ا وَ  هـــــــــــــَ لـــــــــــــ  ـــــــــــــَض كـــــــــــــُ ي ـــــــــــــِ رَيَاب ـــــــــــــح اُد ال طـــــــــــــَ  ِإيّنِ أَلصـــــــــــــــــــــــــــح

ا     هــــــــَ ــــــــ  يـ رَافــــــــِ ا  شــــــــــــــــــــــُ عــــــــَ َقصــــــــــــــــــــــ  مــــــــُ رِي  الــــــــح مــــــــُ دح (6)والــــــــتــــــــ 
 

  
 ُء : أَْمَكنََك.لك الشَّي أَْشَرفَ وَ 

__________________ 
 وفسره ابن األثري : أي من تطّلض إليها وتعّرض هلا واتته ا فوقض فيها.« استشرفت له»( يف النهاية واللسان : 1)
 حتريف.« سالمتها»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.3)
 .«موضض»( عن النهاية واللسان وابألصر 4)
 ء ا والش َرف كالش رفة ا واجلمض أشراف.أعل  الشي ( كذا ابألصر ا ومثة نقص يف الكالم ا متامه يف اللسان : والش رحفة :5)
 .«شرافيها»بد  « شفاريها»( ويرو  : 6)
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 تََطلََّع إِلَْيِه ، وَحدَّثَتْهُ نَْفُسه بِِه ، وتََوقَّعَهُ. َء : َدنَا منه ، وقَاَرَب أَْن يَْظفََر به ، وقيل :الشَّيْ  َشاَرفَ و

ف منه : فاُلنٌ وَ  إِبَِل فاُلٍن ، أي : يَتَعَيَّنَُها ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ  يتََشرَّ
(1). 

 عليهم. أَْشَرفُوا : َشاَرفُوُهمْ وَ 

ْنيَا»الحديُث : : الِحْرُص والتََّهالُُك ، ومنه اإِلْشَرافُ وَ   ، وقال الشاعر : «نَْفٍس لَم يُبَاَرْك له فيها بِإِْشَرافِ  َمْن أََخَذ الدُّ

ا  ُت ومـــــــَ مـــــــح لــــــِ دح عــــــَ قـــــــَ رَافُ لــــــَ شــــــــــــــــــــح ي  اإلحِ عــــــِ مــــــَ نح طــــــَ  مــــــِ

يــــــــــيِن      وحَف أَيحتــــــــــِ َو رِزحقــــــــــي ســــــــــــــــــــــــَ (2)أن  الــــــــــذي هــــــــــُ
 

  
يِن ، وقد أََشاَر له الُمَصنُِّف في  يَْستَْشِرفُونََهاو : أي َذاُت قَْدٍر وقِيَمٍة وِرْفعٍَة ، يَْرفَُع النَّاُس أَْبَصاَرهم ِإليها ، َرفٍ شَ  نُْهبَةٌ َذاتُ وَ  ، ويُْرَوى بالّسِ

 .«س ر ف»

 إِبِلَهم : تَعَيَّنَها ِليُِصيبَها بالعَْيِن. اْستَْشَرفَ وَ 

 : قَِديُم الَخْمِر ، قال األَْخَطُل : َشاِرفٌ  َدنٌّ وَ 

نح  تح مــــــــِ لــــــــَ ٌة َحصــــــــــــــــــــــَ اَلفــــــــَ اِرفٍ ســــــــــــــــــــــُ ٍ   شــــــــــــــــــــــَ لــــــــِ  حــــــــَ

رُ      عــــــــــــــِ ٌر نــــــــــــــَ اَر مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا َأِبــــــــــــــحَ ا فــــــــــــــَ َبلــــــــــــــ َ  كــــــــــــــَ

  
فَ وَ  ً  النَّاقَةَ ، َشرَّ ّرِ ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد : تَْشِريفا  : كاَد يَْقَطُع أَْخالفََها بالصَّ

زَاِر  ٍ  غــــــــــــــــِ نــــــــــــــــُ نح أَيـــــــــــــــــح ا مــــــــــــــــِ هــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــُ عــــــــــــــــح  مجــــــــــــــــََ

وا      ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــل ن ال نَ مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح ّرِف رَارِ  شــــــــــــــــــــــــــــــُ  اِبلصــــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 يها في السَّنَِة الُمْقبِلَِة.أراَد : ِمَن اللََّواتِي ، وإِنََّما يُْفعَُل ذلك بها ليَْبقَى بُْدنُها َوِسَمنَُها ، فيُْحَمل عل

فٌ  ثَْوبٌ وَ  فٌ  ، وهو ِطيٌن أَْحَمُر ، وثَْوبٌ  بالشََّرفِ  ثِيَاٌب َمْصبُوَغةٌ  : َمْصبُوٌغ أَْحَمُر ، وقال أَيضاً : العَُمِريَّةُ : ُمَشرَّ ،  بالشََّرفِ  َمْصبُوغٌ  : ُمَشرَّ

 وأَْنَشَد :

ر ن   غـــــــــــــــُ ٌة  (3)َأال ال يــــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــ  مـــــــــــــــَ َرًأ عـــــــــــــــُ  امـــــــــــــــح

ا     هـــــــــــَ َوامـــــــــــُ تح ومَت  قــــــــــــَ الـــــــــــَ ٍج طـــــــــــَ لـــــــــــَ مـــــــــــح  عـــــــــــلـــــــــــَ  غـــــــــــَ

  
ِصْبٌغ أَْحَمُر ، يُقال له : الدَّاْر بَْرنَيان ، وقال األَْزَهِريُّ : والقَْوُل ما  (4) [شجٌر له]:  الشََّرفُ  لْلَمْغَرةِ ، وقال اللَّْيُث : َشَرفٌ و َشْرفٌ  يُقال :وَ 

فِ  قَاَل ابُن األَْعَرابِّيِ في  .(5) الُمَشرَّ

 ، ِمن رَؤَساِء اليُهوِد. األْشَرفِ  َكْعُب بنُ وَ 

 : ِمن ُكنَاهم ، قال : الشَّْرفَاءِ  أَبووَ 

ََفرح  الش رحفَاءِ َأان أبو   َمن اُع اخلح
 أَراد : َمنَّاَع أَْهِل الَخفَِر.

: أُْخَرى من الغَْربِيَِّة ،  َشِريفٍ  : قًُرى بمصَر ، من أَْعَماِل الَمْنُصوَرةِ ، وُمْنيَةُ  َشِريفٍ  ، وُمْنيَةُ  َشَرفٍ  ، وُمْنيَةُ  األَْشَرفِيَّاتُ و ، الشَُّرفَاوَ 

 وأُْخَرى ِمن الَمنُوِفيَِّة.

يواِن : فُ ُمَشْيرَ وَ   ُشَمْيَرُف ، بتَْقِديِم الّشيِن ، كما سيأتِي. ، ُمَصغًَّرا : قَْريَةٌ بالَمنُوفِيَِّة ، وهي في الّدِ

 بُن ِجْرَوةَ بِن أَُسْيِد بِن َعْمِرو بِن تَِميٍم. ُشَرْيفُ  كُزبَْيٍر :وَ 

 في نََسِب َحْنَظلَةَ الكاتِب.

 بِن َسواَدةَ ، وعنه ُعَمُر بُن إبراهيَم الَحدَّاُد.، عن أبي طالِب  ُشَرْيفٍ  إِبراهيُم بنُ وَ 



11575 

 

 ، بالَكْسِر : قَْريَةٌ بالَمْوِصِل ، ذَكَره ابُن العاَلِء الفََرِضّيِ. ِشَرافَةُ وَ 

افَةُ وَ  ّي ، ونَقَلَهُ  َشَراِريفُ  الَمْسِجِد ، كتُفَّاحٍة ، والَجْمُع : ُشرَّ ، هكذا اْستَْعَملَهُ الفُقََهاُء ، قال شيُخنَا : وهو من أَْغالِطِهم ، كما نَبَّه عليه ابُن بَّرِ

 الدََّماِمينِيُّ في َشْرحِ التَّْسِهيِل.

تَْينِ ـ  ُشُرفَُهمْ  قََطع هللاوَ  .ـ  بَضمَّ َمْخَشِريُّ  أي : أُنُوفَهم ، نَقَلَهُ الزَّ

ْرنَ  : [شرنف] ريَاِف ، بِاْليَاءِ  أَْهَملَهُ الَجوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو ، بالنُّوِن ، افُ الّشِ  التَّْحتِيَِّة : الذي تقدَّم ِذْكُره في التي تقدََّمْت. َكالّشِ

ْرَع : َشْرنَفَ  يُقَاُل :و ْرنَافِ  كلمةٌ يَمانِيَةٌ ، وَشكَّ األَْزَهِريُّ في َوذلك إذا َطاَل َوَكثَُر حتى يَُخاَف فََساُدهُ ، وهي ، ِشْرنَافَهُ  قََطعَ  إذا الزَّ  ، الّشِ

 .(6)، أَنَّهما باليَاِء أو بالنُّوِن ، وَجعَلَهما َزائدتَْيِن  َشْرنَْفتُ و

__________________ 
 قريباً.زيد يف التهذيب : لتصيبها ابلعا. وسريد هذا املعىن « واستشرفت ِإبلهم : أي تعّينتها»( الذي يف الصحاح : 1)
 من ُخُلقي. يف شرح ابن هشام لبانت سعاد :« من طمعي»( اللسان وهبامشه : قوله : 2)
 ( التهذيب واللسان : ال تغّرن.3)
 من اللسان.« شجر»( زايدة عن التهذيب. وسقطت لفظة 4)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : يف تفسري الش َرف.5)
 قلت ا ال أدري هو شرنفوا زرعهم ابلنون أو شريفوا ابلياء ا وأكرب  ين أنه ابلنون ال ابلياء.« : شرف»التهذيب ( قو  األزهري كما حكاه يف 6)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 المَجاِشِعيُّ ، كقُْنفَُذةٍ ، بَْصِريٌّ ، أَْدَرَك الَحَسَن ، َضبََطهُ الحافُِظ هكذا. ُشْرنُفَةَ  بنُ  (1)ِشَهاُب 

بِّيِ ، ِمثْل َشْرَهفَ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللَِّساِن ، وقال أَبو تَُراٍب : ، َشْرَهفَ  : [شرهف]  إذا أَْحَسَن ِغَذاَءهُ ، َسْرَهَف ، في ِغذاِء الصَّ

أِْس ، َشِعٌث ، قَِشٌف ، (2) ، َكُمْشَمِعّلٍ : َجافُّ  ُمْشَرِهفُّ  وُغالمٌ   كما في العُبَاِب. الرَّ

اِمُر ، : اْليَابُِس ُضْمًرا وُهَزاالً ، الشَّاِسفُ  : [شسف]  : أَشدُّ ِمْنه َضْمًرا. الشَّاِسفُ وَ  كالشَّاِسِب ، عن يَْعقُوَب ، قال األَْصمِعيُّ : الشَّاِسب : الضَّ

 اْلقَاِحُل. قال أَبو عمٍرو : وهوو

ً  ، (3)الثانيةُ َعن ابِن ُدَرْيٍد  كنََصَر ، وَكُرمَ  البَِعيرُ  َشَسفَ  قَدْ و اَغانِيُّ : والَكْسُر أَْكثَُر ،  ويُْكَسُر ، بالفَتْحِ ، ، َشَسافَةً و كقُعُوٍد ، ُشُسوفا قال الصَّ

 َواْقتََصَر الَجْوَهِريُّ علَى اللُّغَِة األُولَى ، وأَْنَشَد البِن ُمْقبٍِل : يَبَِس ، وفيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب :

ا ِإذَ  هـــــــَ ِرضـــــــــــــــــِ غـــح َد مـــَ نـــــــح اَلحـــي عـــِ ُت ســـــــــــــــــِ نـــــــح غـــَ طـــَ  ا اضـــــــــــــــــح

ِف ِإذح وَ      يـــــــــح راَِئِس الســـــــــــــــــــــــ  ٍ  كـــــــــَ رحفـــــــــَ امـــــــــِ فـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــَ

  
اَغانِيُّ ِللَبِيٍد َرِضَي هللا تعالَى عنه ، يَِصُف ناقةً :وَ   أَْنَشَد الصَّ

َدفٍّ  ــــــــــــَح بــــــــــــِ ي الــــــــــــرِّي قــــــــــــِ تــــــــــــ  ــــــــــــَ فٍ تـ اســــــــــــــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــَ

رح وَ      َت َزوحٍر قـــــــــــــــــد حنـــــــــــــــــََ وٍع حتـــــــــــــــــَح لـــــــــــــــــُ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 أي يَابٌِس ، عن أَبي عمٍرو ، َوقال : : َشِسيفٌ و ، َشاِسفٌ  ِسقَاءٌ و

وٍب وَ  حــُ َث َمشــــــــــــــــح عـــــــَ يــفٍ َأشــــــــــــــــح ســــــــــــــــِ ِه  شــــــــــــــَ تح بـــــــِ  َرمـــــــَ

رَامـــــــِ ِ      عـــــــَ الِت الـــــــح مـــــــَ عـــــــح يــــــــَ َد  الـــــــح اِء ِإحـــــــح مـــــــَ  عـــــــلـــــــَ  الـــــــح

  
 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وابُن فَاِرٍس. : َكاَد يَْيبَُس ، َشِسيفٌ  لَْحمٌ و

اَغاِنيُّ إِلَى ابِن األَْعَرابِّيِ ، البُْسُر اْلُمَشقَُّق ، : الشَِّسيفُ  أي هوو حاحِ ، وعَزاهُ الصَّ إذا َشقَّقُوهُ ،  : َشَسفُوهُ  وقد عن أَبي عمٍرو ، كما في الّصِ

 عن أَبي عمٍرو.

ْسفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  كما في العُبَاِب. ، بِالَكْسِر : قُْرٌص يَابٌِس ِمن ُخْبٍز ، الّشِ

 ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :* 

َكةً : البُْسُر الذي يَُشقَُّق ، ويَُجفَُّف ، حَكاهُ يعقُوُب. الشََّسفُ   ، ُمَحرَّ

قال  َغَسَل ، : أي َشَطفَ  قال غيُره :و ِمثْل َشَطَب ، َذَهَب ، وتَبَاَعَد ، أي أَهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال األَْصَمِعيُّ : ، َشَطفَ  : [شطف]

 أي لُغَةُ السَّواِد ، قلُت : وكذا لُغَةُ ِمْصَر ، أَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : وهذه َسَواِديَّةٌ ، اَغانِيُّ :الصَّ 

وُف  فـــــــــــــــــُ ا خـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــَ ريَتـــــــــــــــــِ نح جـــــــــــــــــِ  َأحـــــــــــــــــاَن مـــــــــــــــــِ

وفُ      تــــــــــــــــُ ٌة هــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــــ  مــــــــــــــــح تح قــــــــــــــــُ فــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ  ِإذح هــــــــــــــــَ

  

وُف  ي  هبـــــــــــــــــــــا ُوقـــــــــــــــــــــُ اِر وا ـــــــــــــــــــــَ  يف الـــــــــــــــــــــد 

  
مح و    هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح تـ قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ةٌ  أَقـ يـــــــــــــــ  وفُ  نـــــــــــــــِ طـــــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 َوكذلك َرْميَةٌ َشاِطبَةٌ وَصائِفَةٌ ، كذا في النََّواِدِر. َزلَّْت َعِن اْلَمْقتَِل ، إذا : َشاِطفَةٌ  َرْميَةٌ  يُقَاُل :و بَِعيَدةٌ ، أي :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .(4)، بَمْعنَى الغَْسِل ، ِمْصِريَّةٌ  كالشَّْطفِ  ، التَّْشِطيفُ 

ّمِ : الِقْطعَةُ ، والْجَمُع :ِمن الشَّيْ  الشُّْطفَةُ وَ   .(5) ُشَطفٌ  ِء ، بالضَّ
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 ِء : َعَدَل عنه ، كذا في النَّواِدِر البِن األَْعَرابِّيِ.عن الشَّيْ  َشَطفَ وَ 

 ، كَشدَّاٍد : الجبال ، ُعَمانِيَّةٌ. الشَّطَّافُ وَ 

ِمن أَْعَماِل الَمْنوفِيَِّة ، ولها ُكفُوٌر تُْنَسُب إِليها ، منها : الَكاِدي ، وبُوَهةُ  ة بِِمْصَر ، أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ ، َوهي : ، َكَحلَُزوٍن ، َشَطنُوفُ  : [شطنف]

ثيِن.  ، وقد نُِسَب إليها َجَماعةٌ ِمن الُمَحّدِ

َكةً ، الشََّظفُ  : [شظف] دَّةُ ، ، َظافُ الشَّ  َوكذلك ، ُمَحرَّ يُق ، والّشِ فَِف ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، َكَسَحاٍب : الّضِ  ِمثُْل الضَّ

__________________ 
 .«سباب»وابألصر  781/  2( عن تبصري املنتبه 1)
 ( يف التكملة : حاّف ا اب اء املهملة.2)
 .426/  3لغة يف َشَسَف مثا  َضَرَب. وانظر اجلمهرة ( يف التكملة عن ابن دريد : َشُسَف مثا  َضُعَف إذا َضُمَر 3)
 ( كذا ابألصر ا والذي يف التكملة : وأما قوهلم : شطفته مبعىن غسلته فلغٌة سوادي ة.4)
 ( ضبطت عن املطبوعة الكويتية.5)
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َبضح  وسلمعليههللاصلىأَن ُه »ا ديَث :  عن َأيب َزيحٍد ا وبه َفس َر أَبو ُعبيحدٍ  ويـُرحَو  « َشَظفٍ  ِمن ُخبحٍز و حٍم إاّل َعَل  مل َيشح
 قا  ابُن الّرِقاِع : «َعَل  َضَففٍ : »
يـــــــــُت وَ  قـــــــــِ دح لـــــــــَ قـــــــــَ ًة  (1)لـــــــــَ ذ  ِة لـــــــــَ يشـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــِ

َ
َن املـــــــــ  مـــــــــِ

نح وَ      ُت مــــــِ بـــــــح فِ َأصـــــــــــــــــــَ ظــــــَ ا شـــــــــــــــــــَ َداَدهـــــــَ وِر شـــــــــــــــــــــِ ُمــــــُ  األح

  
 ، قَْوُل الُكَمْيِت : الشََّظافِ  َشاِهدُ وَ 

نح وَ  َب عـــــــــــــَ لـــــــــــــِ غـــــــــــــح َا تــــــــــــــَ افٍ رَاٍج لـــــــــــــِ ظـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

ا     ــــــــــَ ــــــــــن ي ــــــــــِ ل ــــــــــَ ا ي مــــــــــَ ــــــــــح ي ا كــــــــــَ فــــــــــَ ِدِن الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ  ت مــــــــــُ  كــــــــــَ

  
ّي : في الغِريِب  الشََّظفِ  لُغَةٌ في الشََّظافَ  أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، قال ابُن ِسيَده : وأََرى أنَّ  ، وأنَّ بَْيَت الُكَمْيِت قد ُرِوَي بالفَتْحِ ، وقال ابُن بَّرِ

 ، بالَكْسِر. ِشَظافٌ   :الُمَصنِّفِ 

 بالَكْسِر. ، ِشَظافٌ  يُْبُس اْلعَْيِش وِشدَّتُهُ. ج : قيل : هوو

 كَكتٍِف. ، َشِظفٌ  َكفَِرَح ، فهو العَْيُش ، َشِظفَ  قدوَ 

تُهُ ، الشَِّظيفُ و تُهُ ، تقول منه : َكأَِميٍر ، ِمن الشََّجِر : َما لَم يَِجْد ِريَّهُ فََصلَُب ، َوفيه نُُدوَّ ،  َشُظفَ  وِعباَرةُ الَجْوَهِرّيِ : ِمن َغْيِر أَن تَْذَهَب نُُدوَّ

اَغانِيُّ : َكَكُرَم ، ِل ، ، َشَظافَةً  ، (2) َسِمعَ  ِمثْل َشِظفَ و وَعلَيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، زاَد الصَّ  َومنه قَْوُل ُرْؤبَةَ : ، َشِظيفٌ  فهو َمْصَدُر األَوَّ

وِدي  و  اَج عــــــــُ عــــــــَ ــــــــح ــــــــفِ انـ ي ظــــــــِ الشــــــــــــــــــــــ  ِن  كــــــــَ شــــــــــــــــــــــَ َخح  األح

نِ      نــــــــــــــ  ِد والــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــح ِورَاِر اجلــــــــــــــِح َد اقــــــــــــــح عــــــــــــــح  بـــــــــــــــَ

  
ً  ِء ،عن الشَّيْ  َشِظْفتُه يُقَال : : اْلَمْنُع ، الشَّْظفُ و  ، إِذا َمنَْعتَهُ. َشْظفا

ا بَْيَن ُعوَدْيِن ، وتَُشدَّا بِعَقٍَب حتى تَْذباَُل. هو َسلُّ ُخْصيَتَيِ اْلَكْبِش ، أَو ، : الشَّْظفُ و  أَْن تَُضمَّ

 َوأَْنَشَد : ِشقَّةُ اْلعََصا ، : الشَّْظفُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و

 (3)أو َشرِّ الحِعِصيح  الش ظحفِ َكبحَداُء ِمثحُر 
ْظفُ  قال غيُره :و  بِاْلَكْسِر : يَابُِس اْلُخْبِز. ، الّشِ

ْظفُ  قال ابُن َعبَّاِد :و َظافُ  قال غيُره :و َكِقَرَدةٍ. .ِشَظفَةٌ  ُعَوْيٌد كاْلَوِتِد ، ج : الّشِ  َكِكتَاٍب : اْلبُْعُد. ، الّشِ

 الشَِّديُد اْلِقتَاِل. َعبَّاٍد : هوقال ابُن و ُء اْلُخلُِق.َكَكتٍِف : السَّّيِ  ، الشَِّظفُ و

حاح :و بَِل ُمَخالََطةً َشديَدةً. إِذا كان اْلِخاَلِط ، َشِظفُ  بَِعيرٌ  في الّصِ  يَُخاِلُظ اإْلِ

 َخْشنَاُء. كفَِرَحٍة : ، َشِظفَةٌ  أَْرضٌ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 السَّْهُم ، َكفَِرَح : َدَخَل بَْيَن اْلِجْلِد واللَّْحِم. َشِظفَ و

ُض بِاْلَكاَلِم علَى َغْيِر اْلقَْصِد ،و  َوهو َمَجاٌز. َكِمْنبٍَر : َمن يُعَّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْظفَةُ   ، بالَكْسِر : ما اْحتََرَق ِمَن الُخْبِز ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الّشِ

َكةً : اْنتِكاُث اللَّْحِم عن أَْصِل إِْكِليِل الظُّفُِر. فُ الشَّظَ وَ   ، ُمَحرَّ

َكةً : َرأُْس الَجبَِل ، ج : الشَّعَفَةُ   :[شعف]  : (4)َوهي ُرُؤوُس الِجبَاِل ، وفي ُمَواَزنَِة اآلِمدّيِ  ، َشعَفَاتٌ و ، ِشعَافٌ و ، ُشعُوفٌ وَ  ، َشعَفٌ  ، ُمَحرَّ

ِة : «في ُغنَْيَمٍة له ، حتى يَأْتِيَهُ الَمْوتُ  (5) َشعَفَةٍ  أَو َرُجٌل في»في الحديِث : وَ  : ما اْرتَفََع ِمن األَْرِض وَعاَل ، الشَّعَفُ  مَّ  ، قال ذُو الرُّ
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اِف  فـــــــَ َخـــــــح ِة األح نح  (6)بـــــــنـــــــاِديـــــــَ فِ مـــــــِ عـــــــَ  َر  الـــــــذ   شـــــــــــــــــــــَ

ا     وهبــــــــــــَُ ــــــــــــُ ي اٍب جــــــــــــُ ا رِحــــــــــــَ ــــــــــــهــــــــــــَ ي ــــــــــــِ َوال ــــــــــــَ اٍ  تـ ــــــــــــَ ب ــــــــــــِ  ن

  
 أَْنَشَد اللَّْيُث :وَ 

وا وَ  ــــــــــــ  ل حــــــــــــَ ــــــــــــَ مح ف اهــــــــــــُ ــــــــــــَ ن ــــــــــــح يـ ــــــــــــد محــــــــــــََ ــــــــــــًا ق ب عــــــــــــح  كــــــــــــَ

ن      ِم مــــــــــِ ُعصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــح ر  ال فِ  ــــــــــََ عــــــــــَ ا ِ  شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ب  اجلــــــــــِح

  
أِْس. أَْعلَى الُخْصلَةُ في : الشَّعَفَةُ و  الرَّ

أي أَْحَرَق قَْلبَه ، قال األَْزَهِريُّ : ما علمُت أََحداً َجعََل  ُحبُّهُ ، َكَمنََع : َشعَفَنِيَ  قَْولُُهم : ِمن اْلقَْلِب : رأُْسهُ ِعْنَد ُمعَلَِّق النِّياِط ، ومنه الشَّعَفَةُ و

 غيَر اللَّْيِث ، َشعَفَةً  ِلْلقَْلبِ 

__________________ 
 ( اللسان برواية : ولقد أصبُت.1)
 .«مثر َفرِح»( عن القاموس وابألصر 2)
 ( اللسان وقبله :3)

 أنَت أرحَت ا ّي من أّم الصيب
 .«اآبد »( ابألصر 4)
 .. ويف اللسان : من خري الناس رِحٌر يف شعفة من الشعاف« يف شعٍف من الشعاف»( يف النهاية : 5)
 ألخفاف.( ديوانه برواية : بنائية ا6)
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 مكُن من َسواِد الَقلحِب ا ال ِمنح َطَرِفِه.واُ ب  الش ِديُد يت
ا  (1) ُحبًّا َشعَفََها قَد أي بالفَتْحِ والَكْسِر ، قَْولُه تعالَى : َء بِِهَما ،بِِه ، وبُِحبِِّه ، َكفَِرَح : أْي َغشَّى اْلُحبُّ القَْلَب ِمن فَْوقِِه ، وقُِرى َشِعْفتُ و ، أَمَّ

ْهِرّيِ ،  (2)الفَتُْح فهي قراَءةُ الحسِن البَْصِرّيِ ، َوقَتَاَدةَ ، وأَبو َرَجاٍء  ، والشَّْعبِّيِ ، وسعيِد بن ُجبَْيٍر ، وثابٍت البُنَانِّيِ ، وُمَجاِهٍد ، والزُّ

ٍد اليََمانِّيِ ، َويَِزيَد واألَْعَرجِ ، وابِن َكثِيٍر ، وابِن ُمَحْيِصٍن ، وَعْوِف بن أَبِي َجِميلَةَ ، ومحم
ِل اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ،  (3) بِن قَُطْيٍب ، وعلَى األَوَّ

ً  وقال : ا الَكْسُر ، فقد قََرأَ به ثَابٌِت البُنَانِيُّ أَيضا  قًا. ، بَمْعنَى َعِلقََها ُحبًّا َوِعشْ أي بََطنََها ُحبًّا ، قال أبو َزْيٍد : أي أَْمَرَضَها وأذابََها ، وأَمَّ

َكةً : أَْعلَى السَّنَاِم ، الشَّعَفُ و اُج : ، ُمَحرَّ  زاَد اللَّْيُث : كُرُؤوِس الَكْمأَةِ ، واألَثَافّيِ الُمْستَِديَرةِ في أَعاِليَها ، قال العَجَّ

ا  فـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــ  الً  عـــــــــــــــــُ تح ِإال  ثـــــــــــــــــَ َرقـــــــــــــــــَ اطـــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــَ

َرحِض ِإال       اَدَواِخســـــــــــــــــــــــــــــًا يف األح فـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
. قِْشُر َشَجِر اْلغَاِف ، : الشَّعَفُ  قال بعُضهم :و اَغانِيُّ ِحيُح أَنَّه بالغَْيِن الُمْعَجَمِة ، نَبَّهَ َعلَيه الصَّ  َوالصَّ

ً  َكفَِرَح ، ، َشِعفَ  ا ، واْلِفْعلُ َداٌء يُِصيُب النَّاقَةَ ، فَيَتََمعَُّط َشعَُر َعْينَْيهَ  : الشَّعَفُ  قال اللَّْيُث :و ، َخاصٌّ  َشْعفَاءُ  ، وناقَةٌ  تَْشعَفُ  فهي ، َشعَفا

نَاِث ، واَل يُقَاُل : َجَملٌ  يِن الُمْهَملَةِ  هو ، أو يُقَاُل : أَْشعَفُ  بِاإْلِ  ، قَالَهُ غيُر اللَّْيِث ، وقد تقدَّم للَجْوَهِرّيِ هناك. (4) بِالّسِ

عَافِ  َرُجٌل َصْهبُ و أِْس ، أي ، َكِكتَاٍب : الّشِ في حديِث يَأُْجوَج وَمأُْجوَج ، فقَاَل :  ، وقد تقدَّم ، وقد جاَء ذلك َشعَفَةٌ  واحُدَها َصْهُب َشعَِر الرَّ

عَافِ  ُصْهبُ ِعَراُض الُوُجوِه ، ِصغَاُر العُيُوِن ، »  .«(ِمْن ُكلِّ َحَدب  يَ ْنِسُلونَ )،  الّشِ

« َضَربَني ُعَمُر رضي هللا تَعَالَى عنه ، فسقَط البُْرنُُس عن َرأِْسي»قال رجٌل : وَ  ُشعَْيَراٌت ِمن الذَُّؤابَِة ، أي : ُشعَْيفَاتٌ  َما علَى َرأِْسِه إِالَّ و

ُرَب.ذَُؤا أي : في رأْسي بُِشعَيفتين فأَغاثني هللا بِِه ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ،  َطاَلهُ  : أي َشْعفَةً  اْلبَِعيَر بالقَِطَراِن ، َكَمنََع ، َشعَفَ و بَتَْين َوقَتَاهُ الضَّ

 ِء القَْيِس :ومنه قَْوُل اْمِري

يِن وقــــــــــد  لــــــــــَ ــــــــــُ تـ قــــــــــح ــــــــــَ يـ ــــــــــِ تُ ل فــــــــــح عــــــــــَ ا  شــــــــــــــــــــــــَ َؤاَدهــــــــــَ ــــــــــُ  فـ

ا      مـــــــَ فَ كــــــَ عــــــَ اِد  شــــــــــــــــــــَ ُر الــــــطـــــــ  وَءَة الــــــر جـــــــُ نــــــُ هــــــح َ
(5)املــــــ

 

  
 إنَّ الَمْهنُوَءةَ تَِجُد ِلْلِهنَاِء لَذَّةً مع ُحْرقٍَة. وقال أبو علّيٍ القَاِلي :« قََطْرُت فَُؤاَدَها كما قََطرَ »يُْرَوى : وَ 

. َواُب بِاْلُمْعَجَمِة ،أَو الصَّ  هكذا قَالَهُ بَْعُضُهم ، نَبََت فيِه أَْخَضُر ، أي اْليَبِيُس : هذا َشعَفَ و اَغانِيُّ  نَبَّهَ َعلَيه الصَّ

 في لُغَِة أَهِل َهَجَر. : اْلَمْجنوُن ، اْلَمْشعُوفُ و

ً و ا فِتْنَ »الحديُث :  َومنه بُِحّبٍ ، أو ذُْعٍر ، أو ُجنُوٍن ، أي َرأُْسه ِعْنَد ُمعَلَِّق النِّيَاِط ، قَْلبِِه ، َشعَفَةُ  َمن أُِصيبَ  أَيضا ةُ اْلقَْبِر فِبِي تُْفتَنُوَن ، أَمَّ

ُجُل َصاِلحاً أُْجِلَس   .«َمْشعُوفٍ  في قَْبِرِه َغْيَر فَِزعٍ ، وال (6)وَعنِّي تُْسأَلُون ، فَإذا َكاَن الرَّ

 ، قال َجْنَدٌل : الَمْشعُوفُ  َومنه َكغَُراٍب : اْلُجنُوُن ، ، الشُّعَافُ و

َو  ِمنح و   (7)وَحَ ح  ُشَعافٍ َغريح َعدح
هُ  ، بَِكْسِر اْلفَاِء ، َغلٌَط ، َشْعِفينَ  ، وقَْوُل اْلَجْوَهِرّيِ :« أَْنِت َجُدودٌ  بَِشْعفَْينِ  لِكنْ » َجباَلِن بِاْلغَْوِر ، ومنه اْلَمثَُل : بَكْسِر النُّوِن : ، َشْعفَانِ و َونَصُّ

َحاحِ : قَالَهُ َرُجٌل اْلتَقََط َمْنبُوَذةً ، فََرآَها يَْوماً تاَُلِعُب أَتَْرابََها ،  ،« ُكْنِت َجُدوداً  بَشْعفَْينِ  لِكنْ »َمْوِضٌع ، وفي الَمثَِل :  : َشْعفَْينِ و في الّصِ

ْرِسُل الَمثَِل ُعْرَوةُ بُن وفي التَّْكِملَِة : ومُ « ج د د»َوقد تقدَّم في  وتَْمِشي علَى أَْربٍَع ، وتَقُوُل : اْحلُبُونِي ، فإِنِّي َخِلفَةٌ َجُدوٌد ، أْي : أَتَاٌن ،

 عنه. (8)الَوْرِد ، يُْضَرُب لَمن نََشأَ في ُضّرٍ فيَْرتَِفُع 

 في الُمْستَْقَصى : يُْضَرُب لَمن أَْخَصَب بعَد ُهَزاٍل ، ونَِسيَ وَ 

__________________ 
 .30( سورة يوسف اآية 1)
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 .«ابن رجاء»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«زيد»طبوعة الكويتية وابألصر ( عن امل3)
 ( قا  الصاغاين يف التكملة : وهو أجود.4)
 برواية : 142( ديوانه ط بريوت ص 5)

ــــــــــــــــين أين شـــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــفــــــــــــــــت فــــــــــــــــؤادهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــقســـــــــــــــــــــــــــــل  أي

 ... كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف    
  

 الناقة.ابلغا املعجمة ا وفسر شغفت : أصبت شغاف قلبها ا يعين غالفه ا َواملهنوءة املطلية ابلقطران ا وأراد هبا 

 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان : جل .6)
 ( التكملة برواية :7)

 قرح وأدواء شعاٍف وح 
 وا   : املاء األصفر ا عن التهذيب.« َشغافٍ »يرو  : وَ 

 ( يف التكملة : مث يرتفُض عنه فيبطُر.8)
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يحُخَنا ذِلَك ا واجَلُدوُد : الَقِليَلُة الل َ ِ ا وَوَقَض هنا يف  ٌد ا ال طَاِئَر حَتحَته ا قد َكَفااَن شـــــَ يِّ كالٌم فَاســـــِ َقحِدســـــِ
ي عليٍّ امل َحَواشـــــِ

 َمُئونََة الر د  َعَليه ا فرَاِجعحُه.
ُغِب ، ْعفَةُ الشَّ  ما تَْنفَعُ »الَهيِّنَةُ ، قال ومنه الَمثَُل :  َونَصُّ النََّواِدِر ألَبِي َزْيٍد : : الَمْطَرةُ اللَّيِّنَةُ ، الشَّْعفَةُ و  َمثاَلً  يُْضَربُ  ، قال« في اْلَواِدي الرُّ

ُغُب : الَواِسُع الذي ال يَْمألُهُ إِالَّ السَّْيُل الُجَحاُف. َمْوقِعاً ، وال يَُسدُّ َمَسدًّا ، منك َما اَل يَقَعُ  (1) ِللَِّذي يُْعِطيكَ   َوالواِدي الرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

اِء ، وقال غيُرهُ : ُشِعفَ  : الذُّْعُر ، َواْلقَلَُق ، كالدَّابَِّة حين  الشَّعَفُ  بفاُلٍن ، كعُِنَي : اْرتَفََع ُحبُّه إِلَى أَْعلَى الَمَواِضِع ِمن قَْلبِِه ، وهو َمْذَهُب الفَرَّ

 تُْذَعُر ، نَقَلَتْهُ العَرُب ِمن الدََّواّبِ إِلَى الناِس.

 ، بالعَْيِن والغَْيِن : أي ُحبَّهُ. هُ َشعَفَ  أَْلقَى َعلَيهوَ 

 : الذَّاِهُب القَْلِب. الَمْشعُوفُ وَ 

ّي عن أَبي العاَلِء :وَ   ٌء.: أَْن يقََع في القَْلِب َشيْ  الشَّعَفُ  حكى ابُن بَّرِ

 الَمَرُض : أَذابَهُ. َشعَفَهُ وَ 

 : القَْطَرةُ الواِحَدةُ ِمن الَمَطِر. الشَّْعفَةُ وَ 

 ، كاألَلَِم ، وَضْبُطه كَمنََع آنِفاً يْقتَِضي أَن يكوَن بالفَتْحِ. الشَّعَفُ  البَِعيَر : عَفَ شَ  َمْصَدرُ وَ 

 في قَْوِل َكْعِب بِن ُزَهْيٍر :ـ  الشُّعُوفُ وَ 

َرٌة و و   (2) ُشُعوفُ َمطَافُُه لَك ذُكح
 .، وأَْن يكوَن َمْصَدًرا ، وهو الظَّاِهرُ  َشْعفٍ  يَْحتَِمُل أَْن يكوَن َجْمعَ ـ 

ْوا الشَّعَافُ وَ  ً  ، كَسَحاٍب : أَْن يَْذَهَب الُحبُّ بالقَْلِب ، وقد َسمَّ  ، كُزبَْيٍر. ُشعَْيفا

ِلباساً ِلْلقَْلِب ، َوهي َشْحَمةٌ تكوُن  أَو ِحَجابُهُ ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو ِجْلَدةٌ ُدونَهُ كالِحَجاِب ، ، َكَسَحاٍب : ِغاَلُف اْلقَْلِب ، الشَّغَافُ  : [شغف]

جاُج ، أَو َحبَّتُهُ ، أَو ُسَوْيَداُؤهُ  قَالَهُ أبو الَهْيثَِم ، لَْيِن. فِيِهَما ، بالفَتْحِ ، ، كالشَّْغفِ  قَالَهُ اللَّْيُث ، أَو َمْوِلُج اْلبَْلغَِم ، قَالَهُ الزَّ  أي في الَمْعنَيَْين األَوَّ

ُك ،و  ، والتَّحِريُك قَْوُل أَبِي الَهْيثَِم. ِكالُهَما ، أي : الفَتْحُ  يَُحرَّ

حاحِ : ، َشغافَهُ  َكَمنَعَهُ : أََصابَ  ، َشغَفَهُ و ، قلُت : وهو  َشغَافَهُ  الُحبُّ ، أي : بَلَغَ  َشغَفَهُ  كذلك : َكبَِدهُ : أََصاَب َكبَِدهُ ، قَالَهُ يُونُُس ، وفي الّصِ

اُء : أي يِت ، وقال الفَرَّ ّكِ ، وقال  الشَّغافِ  ، قال : َدَخَل ُحبُّهُ تَْحتَ  (3) (َقْد َشَغَفها ُحبًّا)قََرأَ ابُن َعبَّاٍس : و قَْلبِِه ، َشغَافَ  َخَرقَ  قَْوُل ابِن الّسِ

 اللَّْيُث : أي أَصاَب ُحبُّهُ َشغَافََها.

 ُحبًّا ، بَكْسِر الغَْيِن ، كِقَراَءةِ ثَابٍِت البُنَانِّيِ َشِعفََها ، بَكْسِر العَْيِن الُمْهَملَِة. َشِغفََها وبه قََرأَ أَبو األَْشَهِب : َكفَِرَح : َعِلَق بِِه ، ، َشِغفَ و

ِل اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، والثَّانِي هو الِقيَاُس في أَْسَماِء األَْدَواِء : َكَسَحاِب ، وُغرابٍ  ، الشَّغَافُ و قال  َداٌء يَأُْخذُ تَْحَت الشََّراِسيِف ، وعلَى األَوَّ

ّقِ اأْلَْيَمِن ، أَبو ُعبَْيٍد :  قال النَّابِغَةُ الذُّْبيَانِيُّ : ِمن الّشِ

ٌج وَ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــك وال ميف ُدوَن ذل اَ  هـــــــــــــــَ دح حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ق

اَن مــــــَ      افِ كـــــــَ غـــــــَ ُض  الشــــــــــــــــــــ  ابــــــِ َصـــــــــــــــــــــَ يـــــــِه األح غــــــِ تــــــَ بـــــــح (4)تـــــــَ
 

  
: َداٌء في القَْلِب ، إذا اتََّصَل  الشُّغَافَ  َحَكى األَْصَمِعيُّ أنَّ و اْلقَْلِب ، َشغَافِ  َوَجعُ  قيل :و َوَجُع اْلبَْطِن ، يقال : هوو يَْعنِي أَصابَِع األَِطبَّاِء ،

 بالطََّحاِل قَتََل َصاِحبَهُ.

 يُْنبُِت اْلغَاَف الِعَظاَم ، قال : َكَجبٍَل : ع بِعَُماَن ، ، َشغَفٌ  قال : اللَّْيُث :
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نح  اِف مـــــــــِ غـــــــــَ َذاِت الـــــــــح فٍ حـــــــــىت  َأانَخ بـــــــــِ غـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــَ

َربُ وَ      طــــــــــــَ ٌض وُمضــــــــــــــــــــــــــح م ُوســــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــالِد هلــــــــــــَُ  يف الــــــــــــح

  
 اْلغَاِف. َشَجرِ  قِْشرُ  : الشَّغَفُ  يفَةَ :قال أَبو َحنِ و

 كالَمْشعُوِف. : اْلَمْجنُوُن ، اْلَمْشغُوفُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

__________________ 
 .. ( يف التهذيب والتكملة : يعطيك قلياًل ال يقض منك1)
 ( ديوانه وصدره :2)

 أيّن أمل  بك اخلياُ  يطيفُ 
 .30( سورة يوسف اآية 3)
مكان الشغاف كما يف الصحاح. وضبطت الشغاف يف اللسان « بد »ويرو  لوج الشغاف « كما يف التهذيب»( ويرو  : دون ذلك ابطن 4)

 بضم الشا مبعىن الراء.



11584 

 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ِلَمْوِضعِ الَولَِد.ـ  القَْلبِ  َشغَافِ  َجْمعَ ـ  ، الشُّغُفَ  اْستَعَارَ  «تَارِ األَسْ  ُشغُفِ و أَْنَشأَهُ في ُظلَِم اأْلَْرحاِم ،»قَْوُل علّيٍ َرِضَي هللا تعالَى عنه : 

قَتْهم ، كأَنََّها َدَخلَتْ  «النَّاسَ  تََشغَّفَتِ  التي الفُتْيَا هذه ما»:  عنهماهللارضيقَْوُل ابُن َعبَّاٍس وَ   قُلُوبِهم. َشغافَ  أي َوْسَوَستُْهم ، وفَرَّ

 ، كفَِرَح : قَِلَق.ِء بالشَّيْ  َشِغفَ وَ 

 كعُنَِي : أُوِلَع بِِه.وَ 

قِيُق : ج بالفَتْحِ ، ، الشَّفُّ  : [شفف]  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل أَبي َزْيٍد ، ومن أَْبيَاِت الِكتَاِب : ، ُشفُوفٌ  ويُْكَسُر : الثَّوُب الرَّ

يِن  يـــــــــــــــح ر  عـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ بـــــــــــــــاَءٍة وتــــــــــــــــَ ُ  عـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح لـــــــــــــــُ  لـــــــــــــــَ

      ِ بــــــــــــــح ن لــــــــــــــُ ب  إَد  مــــــــــــــِ وفِ َأحــــــــــــــَ فــــــــــــــُ  الشــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ً  بالَكْسِر ، ، يَِشفُّ  الثَّْوُب ، َشفَّ  قال الِكَسائِيُّ :و ّمِ : ، ُشفُوفا ً و بالضَّ حاحِ : حتى يَُرى ما  َرقَّ فََحَكى َما تَْحتَهُ ، َكأَِميٍر : ، َشِفيفا َونصُّ الّصِ

والَمْعنَى أنَّ  «فإِنَّه يَِصفُ  يَِشفَّ  ال تُْلبُِسوا نَِساَءكم الَكتَّاَن ، أو القَبَاِطيَّ ، فإِنَّه إِْن ال»ـ  رضي هللا تَعَالَى َعْنهُ ـ  في حديِث ُعَمرَ و ، َخْلفَهُ 

، وأََحبُّ أَْن يُْكَسْيَن الثِّخاَن  (2)قَْت بأَْرَدافَِها فَوَصفَتَْها ، فنََهى عن لُْبِسَها النَّْسجِ ، فإَِذا لَبَِستَْها الَمْرأَةُ لَِص  (1)القَبَاِطيَّ ثِياٌب ِرقَاٌق ، غيُر َصِفيقَِة 

 الِغالَظ.

ْبُح واْلفَْضُل ، بالفَتْحِ ، ، الشَّفُّ و  نََهى عن»في الحديِث : و واْقتََصَر الَجْوهِريُّ علَى الَكْسِر ، وفي اللَِّساِن : وهو المعروُف ، ويُْكَسُر : الّرِ

 ، أي : عن ِرْبِحِه. «ما لم يُْضَمنْ  َشفِّ 

يِت :و ّكِ  ، يَِشفُّ  ، َشفَّ  قدو يَْنقَُص. قليالً ، أي : يَِشفُّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، يُقَال : هذا ِدْرَهمٌ  ِضدٌّ ، فهو النُّْقَصاُن ، أَيضا : الشَّفُّ  قال ابُن الّسِ

لِ َومن األَ  : َزاَد ، ونَقََص ، َشفًّا ْرِف :  وَّ  قال َشِمٌر : أَبي زاَدا. «الَخْلَخاالِن نَْحواً ِمن َدانٍِق ، فَقََرَضهُ  فََشفَّ »حديُث الصَّ

َك. : إذا يَِشفُّ  ُء ،الشَّيْ  َشفَّ و  تََحرَّ

ً  ، يَِشفُّ  ِجْسُمهُ ، َشفَّ و قال :  ِمن َهّمٍ َوَوْجٍد. نََحلَ  إذا : ُشفُوفا

 ، نَقَلَهُ الَجوَهِريُّ ، وزاَد غيُره : وأَْضَمَرهُ حتى َدقَّ ، ومنه قَْوُل العَْرِجّيِ : يَِشفُّه َشفًّا ، اْلَهمُّ : َهَزلَهُ  َشفَّهُ و

يِن  َرجـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَبحـــــــــــــــح بيف ف ُرٌ  جلَ  يب حـــــــــــــــُ  َأان امـــــــــــــــح

مُ      قـــــــــَ يِن الســـــــــــــــــــــــ  فـــــــــ  ـــــــــُت وحـــــــــىت شـــــــــــــــــــــــَ ي لـــــــــِ ـــــــــَ  حـــــــــىت ب

  
ً وَ  ، َشفًّا ، يَِشفُّه الُحْزُن والُحبُّ ، َشفَّهُ  في الُمْحَكِم :وَ   : لََذَع قَْلبَهُ ، قيل : أَْنَحلَهُ ، وقيل : أَْذَهَب َعْقلَهُ. ُشفُوفا

 الَحَزُن ، إذا أَْظَهَر ما عنَدهُ ِمن الَجَزعِ. َشفَّهُ  يُقَال :وَ 

ً  َر قَْولُهم : َوَجَد في أَْسنَانِهِ َوبه فُسِّ  لَْذُع اْلبَْرِد ، البَْرُد ، وقيل : َكأَِميٍر : ، الشَِّفيفُ و  ، وقال َصْخُر اْلغَّيِ الُهَذِليُّ : َشِفيفا

اٍء َوَردحُت عــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــَ  َزوحرٍَة وَ   مــــــــــــــــــــــــــــــَ

رَاُح      ـــــــَ ىَت يـ نـــــــح ـــــــَ بـ ِي الســـــــــــــــــــــ  َمشـــــــــــــــــــــح اكـــــــَ يـــــــفـــــــَ فـــــــِ (3)الشـــــــــــــــــــــ 
 

  
 قال آَخُر :وَ 

رِيـــــــــــٍ  وَ  ٍم غـــــــــــَ نح  ـــــــــــَح َف مـــــــــــِ يـــــــــــح رِي الضـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــح  نــــــــــــَ

َبُه      ُب َأجلــــــــــــَح لــــــــــــح ا الــــــــــــكــــــــــــَ يــــــــــــفُ ِإَذا مــــــــــــَ فــــــــــــِ  الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
يُح اْلبَاِرَدةُ  هو َمَطٌر فِيِه بََرٌد ، أَو أَيضاً : الشَِّفيفُ و يُح اللَّيِّنَةُ البَْرِد. ، َكالشَّْفَشافِ  فيها نًَدى ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، الّرِ  وهي الّرِ

 ِضدٌّ. ِشدَّةُ لَْذعِ البَْردِ  َوهو مع قَْوِلِه : ِشدَّةُ َحّرِ الشَّْمِس ، أَيضاً : الشَِّفيفُ و

َكةً ، كالشَّفَفِ  اْلقَِليُل ، ، الطَِّفيُف : الشَِّفيفُ و . ، ُمَحرَّ اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

 : لَم يُْحَكْم َعَملُهُ. َشْفَشافٌ  ثَْوبٌ و
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يِن الُمْهَملَِة  ٍة : بَِقيَّةُ اْلَماِء في اإِلنَاِء ،، َكُكنَاسَ  الشُّفَافَةُ و ِريَن أَنَّه ُرِوَي بالّسِ َوكذا بَِقيَّةُ اللَّبَِن فيه ، قال ابُن األَثِيِر : وذَكَر بعُض الُمتَأَّخِ
، قال  (4)

ِة : مَّ اَغانيُّ : وقَْوُل ِذي الرُّ  الصَّ

__________________ 
 ويف التهذيب : ثياب دقا  ا ابلدا . واملثبت كاللسان َوالنهاية.« ضعيفة النسج»بدون غري ا ويف النهاية ؛ « صفيقة»والتهذيب ( يف اللسان 1)
قها وراءها ( كذا وردت العبارة يف اللســــان والنهاية ا ويف التهذيب : فنه  عمر عن إلباســــها النســــاَء ا ألهنا ال تلز  ببدن املرأة لرقتها فري  خلح 2)
 ن خارج انتئاً يصفها.م
 .74/  2( ديوان اهلذليا 3)
 .«وإن شرب اشتفّ »( ورد كالم ابن األثري عل  حديث أم زرع : 4)
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افَ  فــــــَ ِ  أَزحَمعــــــا  شــــــــــــــُ مح َة الشــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــَ فــــــا أو َقمح  الشــــــــــــــ 

هــــــــــــاِذِب      اٍء مــــــــــــُ نح جنــــــــــــََ ّدا مــــــــــــِ (1)َرَواحــــــــــــًا فــــــــــــمــــــــــــَ
 

  
 أَراَد : بَِقيَّةَ النََّهاِر.

 : ِشدَّةُ اْلعََطِش. الشَّفَاِشفُ و

يُح الباردةُ َمَع َمَطٍر ، يُقَاُل : هذه الشَّفَّانُ و َشِديداً ، أي  َشفَّانًا َوكذا قَْولُُهم : إنَّ في لَْيلَتِنَا هذه بَْرٍد وِريحٍ ، أي : ذاتُ  ، َشفَّانٍ  َغَداةٌ ذَاتُ  : الّرِ

 بَْرداً ، قال :

َتَمَض   والحبَـَلُد اجَلدبُ  الش ف انُ ِإَذا اجح
 قال َعِديُّ بُن َزيٍد الِعبَاِديُّ :وَ 

رُتُُه  ٍر َيســـــــــــــــــــــــــــــــــــح اٍس  ـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــَ  يف كـــــــــــــــــــــِ

ُر      ن عـــــــــــَ انَ مـــــــــــِ فـــــــــــ  نح  الشـــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــَ فـــــــــــَ اُب الـــــــــــح د   هـــــــــــُ

  
 ، وقال ُرؤبَةُ : الشَّفَّانِ  (2)، ويُْرَوى : ِمن َعَرا  الشَّفَّان أي : ِمن

ــــــــــــــــُف  ي َدَر اخَلشــــــــــــــــــــــــــــــِ ا احنــــــــــــــــحَ َت إذا مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  أَن

ٌج و      لـــــــــــــح انٌ ثــــــــــــــَ فـــــــــــــ  يـــــــــــــفُ لـــــــــــــه  شـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْلتُُهْم ، أَْشفَْفتُُهمو لَهُ. أََشفَّ و َعلَيه : إذا فََضلَهُ وفَاتَهُ ، أََشفَّ  يُقَال : : فَضَّ  فاُلٌن بَعَض َولَِدِه علَى بَعٍض : أي فَضَّ

ٌء ، يُقَال ذلك ، إذا كان البَِعيُر َعِظيَم الُجْفَرةِ ، قال كعُب واْستَْغَرقَهُ ، حتى لم يَْفُضْل منه َشيْ  أَلَهُ ، واْستَْوفَاهُ ،اْلبَِعيُر اْلِحَزاَم ُكلَّهُ ، مَ  اْشتَفَّ و

 بُن ُزَهْيِر ، َرِضَي هللا تعالَى عنه ، يَِصُف بَِعيًرا ، ويُْرَوى ألَبيه ُزَهْيٍر ، وهو موجوٌد في ديوانَْي أَْشعاِرهما :

ِه لـــــــــــ لـــــــــــتح بـــــــــــِ ِوي مبـــــــــــا ُوصـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــح ٌ  تــــــــــــَ نـــــــــــُ  ه عـــــــــــُ

اِن وَ      انِ َدفـــــــــــــــ  فـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ تـ انِ   َيشـــــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــَ ر   ـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــُ

  
 ، ويَْغتَِرقانَِها ، ِلِعَظِم أَْجَوافِهما. (3)، أي : يَغُوالِن النَّْسعَةَ  يَْشتَفَّانِ  هو َحْبٌل يَُشدُّ به الَهْوَدُج علَى البَِعيِر ، وقيل :وَ 

نَاِء ُكلَّهُ : اْشتَفَّ و  وإِْن َشِربَ »، وال يَْخفَى أنَّ لَْفَظةَ ُكلّه األُولَى ال حاَجةَ إِليها ، ومنه حديُث أُمَّ َزْرعٍ :  الشُّفَافَةَ  حتى َشِربَهُ ُكلَّهُ  أي َما في اإْلِ

، َواْستَعاَره عبُد هللا بُن َسْبَرةَ الُجَرِشيُّ في الَمْوِت ،  الُمْشتَفُّ  َرِب البنِِه : أَْقبَُح َطاِعٍم الُمْقتَفُّ ، وأَْقبَُح َشاِربٍ ، وفي َوصاةِ بَْعِض العَ « اْشتَفَّ 

 فقَاَل :

وحَت حــــــــىت   مــــــــَ ُه الــــــــح تــــــــُ يـــــــــح اقـــــــــَ ف  ســـــــــــــــــــــَ تــــــــَ َرُه  اشـــــــــــــــــــــح  آخــــــــِ

ا     َرعــــــــَ ا اَلقــــــــَ  وال ضــــــــــــــــــــــَ مــــــــَ اَن لــــــــِ كــــــــَ تــــــــَ ا اســــــــــــــــــــــح مــــــــَ  فــــــــَ

  
 ُكلَّهُ. (4)َب آِخَر الَمْوِت ، وإذا َشِرَب آِخَرهُ فقد َشِربَهُ أي : حتى َشرِ 

يُّ ِمنَ »َومنه الَمثَُل :  ، َكتََشافَّ  يُّ عن أَنْ  ، أي :« التََّشافِّ  ليس الّرِ اإِلْنَساُن ما في اإِلنَاِء ، بل قد يحُصُل بدون ذلك ،  يَْشتَفَّ  ليس الّرِ

: إذا أَتَْيَت علَى ما فيه ، قال ابُن ِسيَده :  (5)الماَء  تََشافَْيتُ  ِء األَْمِر ، َوالتََّماِدي فيه ، وقال ابُن األَْعَرابِّيِ :يُْضَرُب في النَّْهيِ عن اْستِْقَصا

ِل التَّْضِعيِف ، ألَنَّ أَْصلَهُ   .تََشافَْفتُ  وهو ِمن ُمَحوَّ

 : َذَهْبُت بَِشفِِّه ، أْي فَْضِلِه. تََشافَْفتُهُ و

ْفَشفَةُ و  ِمن ِشدَّةِ الغَْيَرةِ. : االْرتِعاُد واالْختِالطُ  الّشِ

 بِاْلبَْوِل ، ونَْحِوِه. (6) النَّْضحُ و

ِقيعِ نَْبَت اأْلَْرِض فَيُْحِرقُهُ. : الشَّْفَشفَةُ  قال أَبو عمٍرو :و  تَْشِويُط الصَّ

 َذرُّ الدََّواِء علَى اْلُجْرحِ. أَيضاً :و
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قاعِ : َشْفَشفَهُ  كالنَّبَاِت وغيِره ، وقد َء ،تَْجِفيُف اْلَحّرِ واْلبَْرِد الشَّيْ  : الشَّْفَشفَةُ   :قال ابُن األَْعَراِبّيِ و  ، قال ابُن الّرِ

فَ وَ  شـــــــــــــــــــــــَ فح ٍة  شـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــ  قـــــــــِ ر  بـــــــــَ ِة كـــــــــُ يـــــــــح ر  الـــــــــقـــــــــَ  حـــــــــَ

ا     بــــــــــَ لــــــــــ  رَااًن وحــــــــــُ كــــــــــَ يــــــــــح ِت ِإال  ســــــــــــــــــــــــَ َن الــــــــــنــــــــــبــــــــــح  مــــــــــِ

  
َر قَْولُ  ُء اْلُخلُِق ،السَِّخيُف ، السَّّيِ  األَِخيُر عن ابِن األَْعَرابِّيِ : ، ، بِاْلفَتْحِ ، واْلَكْسرِ  الُمَشْفَشفُ و  وبه فُّسِ

__________________ 
« أو قمســــة ا وقوله : مهاذب ا رواه يف التكملة : من جناء مناهب أو قمشــــة الشــــمِ  ا يف التكملة :« : قوله»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)

 .«الديوان : ذانب الش فاورواية 
 وقد مّرت هذه الرواية يف البيت ا وفسرها اب اشية : والعرا : الناحية واجلانب.« من عرُ »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«السنعة ويغرقاهنا»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .«شرب كله»( عن اللسان وابألصر 4)
 ... تشافيت ما يف اإلانء( يف اللسان : 5)
( الذي يف األصــــر : واالختالط ومن شــــدة الغرية النضــــح ابلبو  ا والعبارة مضــــطربة مشــــوهة املعىن واملثبت يتف  مض التهذيب والتكملة. ففي 6)

الجي « الواو»حه ا فبخران . وشفشف إذا اشتدت غريته ا وقبلها فيها : يقا  : شفشف ببوله : إذا نض.. التكملة : الشفشفة االرتعاد واالختالط
 كانت ابألصر قبر من شدة الغرية وأ قناها ابلنضح ا ألن من معاين الشفشفة النضح ابلبو .
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 الَفَرزحَدِ  ا َيِصُف ِنَساًء :
ا  هـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ رَاِر ِإال  أَلهـــــــــــــــح َســـــــــــــــــــــــــــــح ألح ـــــــــــــــِ ُض ل َوانـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــَ

وُر وَ      يـــــــُ غـــــــَ ن  الـــــــح ا  ـــــــَ ِن مـــــــَ فـــــــح لـــــــِ فَ لـــــــُح شـــــــــــــــــــــَ فح ُمشـــــــــــــــــــــَ  الـــــــح

  
الِغْيَرةُ فُؤاَدهُ ، وأَْضَمَرتْهُ ، وَهَزلَتْهُ ،  َشفَّتِ  كأَنَّهُ  ِرْعَدةٌ َواْختِاَلٌط ، َغْيَرةً وإْشفَاقًا علَى ُحَرِمِه ، (1) َمْن به هنا ، الُمَشْفَشفَ  قال َسْعَداُن :و

 ُء الظَّّنِ الغَيُوُر.: السَّّيِ  الُمَشْفَشفُ  وقيل :

اِز : : نََظَر َما َوَراَءهُ ، اْستََشفَّهُ و هذا الثَّْوَب ، أي : اْجعَلَهُ َطاقَاً ، واْرفَْعهُ في ِظّلٍ ، حتى أَْنُظَر ، أََكثيٌف هو أو  اْستَِشفَّ  ومنه قَْولُُهم للبَزَّ

 ؟َسِخيفٌ 

ً وَ  ْل ما فيه  فاْستَِشفَّهُ  تقول : كتبُت ِكتَابا  .(2): أي تَأَمَّ

 يه :* ومّما يُْستَْدَرُك َعلَ 

. َشْفَشفَهُ   الَهمُّ : َهَزلَهُ ، وأَْضَمَرهُ حتى دقَّ

َر قَْوُل الفََرْزَدِق أَيضاً. ُمَشْفِشفٌ  َعلَيه : إذا أَْشفََق ، فهو َشْفَشفَ وَ   ، وبه فُّسِ

 : تَقَصَّى ُشْربَه ، فلَم يُْسئِْر منه َشْيئاً. اْستََشفَّهُ و ، َشفًّا ، يَُشفُّهُ  الماَء ، َشفَّ وَ 

فُّ الوَ   الماَء ، إذا أَْكتَْرَت ِمن ُشربِِه ، فلم تَْرَو. َشفَْفتُ  ُء اليَِسير. وُحكَي عن أَبي َزْيد ، أَنَّهُ قال :، بالَكْسِر : الشَّيْ  ّشِ

ْرَهَم : أََذا َزاَده ، أو نَقََصهُ. أََشفَّ وَ   فاُلٌن الّدِ

ً  ، يَِشفُّ  عليه ، َشفَّ  ، يكوُن الّزياَدةَ والنُّْقَصاَن ، وقد كالشَّفِّ  ، الشَِّفيفُ وَ   .اْستََشفَّ و ، َشفَّفَ و ، ُشفُوفا

ْلعَِة : َربِْحُت. َشِفْفتُ وَ   في الّسِ

 : أي فَْضالً. َشفًّا قال : قَْوالً وَ 

 من فاُلٍن : أي أَْكبَُر منه قَِليالً. أََشفُّ  فاُلنٌ وَ 

 : قَُصَر. يَِشفُّ  عنه الثَّْوُب ، َشفَّ وَ 

 ُء : دام ، وثَبََت.لك الشَّيْ  َشفَّ وَ 

يَت ِرقَّةُ الحالِ  الشَّفَفُ وَ  ً  : الِخفَّةُ ، وُربََّما ُسّمِ ةِ البَْرِد َمَع الَمَطِر  يفٍ َشفِ  هو َجْمعُ  «ِشفَافٍ و في لَْيلٍَة ذاَت ُظْلَمةٍ : » (3)في الحديث و .َشفَفا ، ِلِشدَّ

يحِ.  والّرِ

ً  فاُلٌن يَِجُد في َمْقعََدتِهِ وَ   ، أي : َوَجعًا ، قَالَهُ أَبو سعيٍد. َشِفيفا

 .َشفّافٌ  ، كَشّداٍد : يَُرى منه ما َوَراَءهُ ، وكذلك ثَْوبٌ  َشفّافٌ  َجْوَهرٌ وَ 

 ٍء قلَت له ذلك.الٌن : إذا َغبَْطتَهُ بَشيْ لك يا فُ  ِشفٌّ  ، الَمْهنَأُ ، يُقَال : الشَّفُّ وَ 

 النَّبَاُت : أََخَذ في اليُْبِس. تََشْفَشفَ وَ 

 ، وهو نَتُْن ِريحٍ فيه. يُِشفُّ  الفَُم ، أََشفَّ  قال ابُن بُُزْرَج :وَ 

 : بَثٌْر يخُرج فيُْرِوُح. الشَّفُّ وَ 

 .الَمْشفُوفِ  قال : والَمْحفُوُف ِمثْلُ 

َكةً  الشَّقَفُ   :[شقف]  ، وهو قَْوُل أَبي عمٍرو ، فيما ُرِوَي عنه. (4) اْلَخَرُف. أَو ُمَكسَُّرهُ  اللَّْيُث ، والَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن َعبَّاٍد : هو ، ُمَحرَّ
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 كما في الُمِحيِط. : َمْوِضعَاِن بََمْصَر ، الشَّقَّافِينَ  ، وَدْربُ  الشَّقَّافِ  َدْربُ و

يِن يُوُسَف ،  يٍر : أَْربَعَةُ َمَواِضعِ ،، َكأَمِ  َشِقيفٌ و  .(5) هللارحمهأَحُدها الِحْصُن الذي بالقُْرِب ِمن َعكَّا ، ِمن فَتوحِ السلطاِن َصالحِ الّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، كثُماَمٍة : الِقْطعَةُ ِمن الَخَزِف ، ِمْصِريَّةٌ. الشُّقَافَةُ 

 قَْريَةُ بِمْصَر.:  (6) الشَّقَفِ  َكْومُ وَ 

اُج إِلَى بَْيِت هللا الَحَراِم ، وهو أَْوَسُع ِمن  بِاْلِحَجاِز ، َمْعُروفٌ  َمْرَكٌب م كقُْنفٍُذ : أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ ، وهو ، الشُّْقُدفُ  : [شقدف] يَْرَكبُه الُحجَّ

 .َشقَاِدفُ  العماِري ، وأَْعَظُم ِجْرماً ، والَجْمُع :

__________________ 
 ( يف اللسان : الذي كبن به رعدًة ا ومل يعزه ألحد.1)
 ؟( زيد يف التهذيب : هر وقض فيه  ٌن أو خلرٌ 2)
 ( النهاية واللسان : ويف حديث الطفير.3)
 ( يف التكملة : اخلزف املكس ر.4)
 َدرحُكوش ا َوشقيف ُدبِّا أنظر ايقوت.( وهو شقيف أرنون ا والثالثة األخر  : شقيف ِترُيون ا وشقيف 5)
قاف قرية عل  شرقي النير.6)  ( قيدها ايقوت : كوم الشِّ
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او ِقْنَدافُ  أَمَّ فقَاَل له :  بل هي لُغَةٌ َسَواِديَّةٌ ، وَسِمْعُت بعَض َمَشاِيِخي يقوُل : إِنَّهُ َمرَّ َرُجٌل َعلَى ِعَراقِّيٍ ، فَلَْيَس ِمن َكاَلِمِهْم ، بالَكْسِر ، ، الّشِ

وَن هذا ِعْنَدكم ِقْنَدافُ  فقَاَل : ؟ما تَُسمَّ ال تَْدِري أنَّ َزيَاَدةَ البِنَاِء تَُدلُّ علَى ِزياَدةِ الَمْعنَى ، وهذا أَ  قَال : ال ، ؟الشُّْقُدفُ  لَْيَس هوأَ  ، فقَاَل : الّشِ

 ، وأَْوَسعَُها ِجْرماً. َشقَاِدفُِكم أَْعَظُم من

 يُْستَْدَرُك َعلَيه :: * ومّما  [شقرف]

 ، كقُْنفٍُذ : قَْريَةٌ بمصَر ، ِمن أَْعَماِل البَُحْيرةِ ، وقد أَْهَملَهُ الَجَماَعةُ. ُشْقُرفٌ 

 : * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه : [شكف]

باً ، وكأَنَّهُ عل إِْشِكيفٌ  ّمِ ، وهي  باألُْشُكوفَةِ  ى التَّْشبِيهِ ، كإِْزميٍل : الغاُلُم الَحَسُن الَوْجِه ، هكذا يَْستَْعِملُه الِحجاِزيُّوَن ، وال إَِخالُهُ إِالَّ ُمعَرَّ ، بالضَّ

ْل.  نَْوُر ُكّلِ َشَجٍر قَبَل أَن يَتَفَتََّح ، فارسيَّةٌ ، فتَأَمَّ

 اْلُمْضَطِرُب اْلَخْلِق ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوفي التَّْهِذيِب : أَبو تَُراٍب ، عن َجَماَعٍة ِمن أَْعَراِب قَْيس : هو ، َكِجْرَدْحٍل ، لَّْخفُ الشِّ  : [شلخف]

ْخُم ، زاَد ابُن َعبَّاٍد : يُن لُغَةٌ فيه ، كما تقدَّم. واْلفَْدُم الضَّ  َوالّسِ

 : (1)َرُك َعلَيه : * ومّما يُْستَدْ  [شلعف]

لَّْعفُ  يُن الُمْهَملَةُ لُغَةٌ فيه الّشِ لَّْغِف ، بالغين الُمْعَجَمِة ، عن أَبي تَُراٍب ، والّسِ  ، وقد تقدَّم. ، بالعَْيِن الُمْهَملَِة ، لُغَةٌ في الّشِ

لَّْغفُ   :[شلغف] لُغَةٌ في  فََرجِ َعن َجَماَعٍة ِمن أَْعَراِب قَْيٍس : هو الُمْضَطِرُب الَخْلِق ،أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوَرَوى ابُن ال ، َكِجْرَدْحٍل ، (2) الّشِ

لَّْغِف ، يِن الُمْهَملَِة ، وقد تقدَّم ِذْكُره. الّسِ  بالّسِ

 : * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه : [شمرف]

ةُ تقو ُشَمْيَرف  ُل : ُمَشْيَرٌف ، بتَْقِديِم الِميِم ، وقد رأَْيتَُها.، ُمَصغًَّرا : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن الَمنُوفِيَِّة ، والعامَّ

فَةُ   :[شلف] انِيَةُ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبَّاٍد : هي ، َكَشدَّاَدةٍ ، الشَّالَّ  .(3)كما في العُبَاِب  اْلَمْرأَةُ الزَّ

 .عنهمهللارضيأي بُنَِي في َعْهِد الصَّحابِة ،  به َمْسِجٌد قَِديٌم َصَحابِيٌّ ، باليََمِن ، تَِعزَّ ،َكَكِتٍف : ع قُْرَب  ، َشِلفٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : ِمن ُكنَاهم. شلُّوف أَبو

َكةً : َواٍد َعِظيٌم ، بالقُْرِب ِمن َجَزائِِر َمْرِغينَاَن. الشَّلَفُ وَ   ، ُمَحرَّ

، وقد أَْهَملَهُ  َشنَاِحفُ  َوالَجْمُع : الطَِّويُل ، هو ِمثُْل َجْرَدْحٍل : في الُمِحيِط :و هكذا َضبََطهُ ابُن ُدَرْيٍد ، ، َكَجْعفٍَر ، ْنَحفُ الشَّ  : [شنحف]

 الَجْوَهِريُّ ، وهي بالَخاِء أَْعلَى.

نَّْخفِ  : [شنخف] ْنِخيفُ  : كذلكو أَْوَرَدهُ الَجْوَهِريُّ ، ، َكِجْرَدْحٍل ، َكالّشِ ْخُم ، بالَكْسِر ، وهذه عن ابِن َعبَّاٍد ، ، الّشِ ُجُل الضَّ  أَو َكِجْرَدْحٍل : الرَّ

ِم بِن نَُوْيَرةَ اليَْربُوِعيُّ ، على عبِد الَمِلِك بِن َمْرَواَن ، ِشنْخفُونَ  قَالَهُ ابُن َعبَّاٍد ، والَجْمُع : فَسلََّم بَجْهَوِريٍَّة  ، وال يَُكسَُّر ، وَدخَل إبراِهيُم بُن ُمتَّمِ

 ، قال الشاِعُر : ِشنَّْخِفين ، فقَاَل : يا أَِميَر الُمْؤِمنِين ، إِنِّي ِمن قَْومٍ  لَِشنَّْخفٌ  ، فقَاَل : إِنَّكَ 

ٌة وَ  ابـــــــــَ وُج ِعصـــــــــــــــــــــــَ نح َيســـــــــــــــــــــــُ يـــــــــمـــــــــَ ا فـــــــــِ هـــــــــَ ـــــــــَ بـ جـــــــــَ  َأعـــــــــح

وحِم      قــــــــــَ ــــــــــح َن ال ونَ مــــــــــِ فــــــــــُ خــــــــــح ــــــــــ  ن َوا ِ  شــــــــــــــــــــــــِ د  طــــــــــِ  جــــــــــِ

  
 عن ابِن َعبَّاٍد. : أي ِكْبٌر ، وَزْهٌو ، (4) َشْنَخفَةٌ  فِيهِ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : ُصْلٌب َشِديٌد. ِشْنَخافٌ  بَِعيرٌ 

 : ُطَواٌل. ِشْنَخافٌ  َرُجلٌ وَ 
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__________________ 
 فقدمناها.« ش   ي ف»( وردت املادة ابألصر بعد 1)
ُف.( عل  هامش القاموس عن نسخة 2) ل خح  أخر  : الشِّ
 ( والتكملة أيضاً : بدون عزو.3)
َفُة : الِكربحُ »( يف التكملة : 4) ن خح  ا دون عزو.« والشِّ
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ُمْشِرٌف ، أو  أي علَى أنَّ النُّوَن زائدةٌ ، وقال أَبو ُعبَْيَدةَ :« ش د ف»أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ هنا ، َوأَْوَرَدهُ في  ، َكقُْنفٍُذ ، ُشْنُدفٌ  فََرسٌ  : [شندف]

اُر يَِصُف الفََرَس : هو َمائُِل الَخدِّ   ِمن النََّشاِط ، قال الَمرَّ

ُدفٌ  نـــــــــــــــح ُه  شـــــــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ ا َور عـــــــــــــــح َدُف مـــــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــح

وطـــــــــــــــــِ      رح فـــــــــــــــــإَذا طـــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــِ اٌر طـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــ   َء طـــــــــــــــــَ

  
في  َذَكَرَها ابُن ُدَرْيٍد ، ليسْت بعََربِيٍَّة َمْحَضٍة ، َكِلَمةٌ َعاِميَّةٌ ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوصاِحُب اللَِّساِن ، وهي ، َكُجْنَدٍب ، ُشْنَطفٌ  : [شنطف]

ْرَها. الَجْمَهَرةِ ،  ولم يُفَّسِ

ُل : فإنَّه قد َضبََطه بَْعُض الُمقَيِِّديَن كقُْنفٍُذ أَيضا ، َوهكذا قلُت : وفي إِيراِد الُمَصنِِّف إِيَّاهُ هنا نََظٌر ِمن ُوُجوٍه : هو في أَْكثَر نَُسخِ الَجْمَهَرةِ  األَوَّ
(1). 

 .«ش ط ف»الثاني : فإِنَّ النُّوَن زائدةٌ ، فاألَْولَى ِذْكُرها في وَ 

 ؟ِطهِ الثَّالُث : فإِنَّه إذا لم تكْن عربيَّةً َمْحَضةً فليسْت َعلى َشْرِط الَجْوَهِريُّ ، فكيف يُْستَْدَرُك علْيه ما ليس علَى َشرْ وَ 

كما في العُبَاِب ، زاَد في  ٍء ،فَْرُع ُكّلِ َشيْ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوصاِحُب اللَِّساِن ، وقال ابُن َعبَّاٍد : هو ، َكعُْصفُوٍر ، الشُّْنُظوفُ  : [شنظف]

 التَّْكِملَِة : ُمْشِرٍف.

ْنعَافُ وَ  ، الشُّْنعُوفُ  : [شنعف]  أََعاِلي اْلِجبَالِ  وحَكم بِزيَادةِ النُّوِن :« ش ع ف» الَجْوَهِريُّ ، وأَْوَرَدهُ في أَْهَملَهُ  َكعُْصفُوٍر ، َوِقْرَطاٍس ، ، الّشِ

. شنَاِعيفُ  َوالَجْمُع : أَو ُرؤوُسَها ، قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ،  ، قَالَهُ األَْصَمِعيُّ

 عن ابِن َعبَّاٍد. أَو َكِقْرَطاٍس : اْلَجبَُل الشَّاِمُخ ،

ْخُو اْلعَاِجُز ، : ْنعَافُ الشِّ  قال اللَّْيُث :و ُجُل الطَِّويُل الّرِ ْنعَاِب ، وأَْنَشَد : الرَّ  كالّشِ

ِت  َزو جــــــــح ــــــــَ افــــــــاً تـ عــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــاً  شــــــــــــــــــــــِ رِف قــــــــح ِت مــــــــُ  فــــــــذَنســــــــــــــــــــــح

ا      عـــــــــــَ ـــــــــــ  نـ فـــــــــــَ ـــــــــــَ دًا تـ َواُم جمـــــــــــَح ـــــــــــح َدَر األَقـ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح (2)ِإَذا ابـ
 

  
ْنعَاُب وَ  ْنعَافُ و : الطَِّويُل الشَِّديُد ، (3)في نُْسَخٍة من كتابِه : الّشِ ْخُو العَاِجُز. الّشِ  : الطَِّويُل الّرِ

نَّْعفُ و : الطُّوُل ، الشَّْنعَفَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد : نو نَّْغُف ، بِالغَْينِ  الّشِ ِريُّ ، وَرَواُهما أَبو تُراٍب عن الُمْعَجَمِة ، أَْهَملَهُ الَجْوهَ  ، َكِجْرَدْحٍل ، والّشِ

 َوكذلك الِهلَّْغُف ، كما سيأْتي. اْلُمْضَطِرُب اْلَخْلِق ، َزائَِدةَ البَْكِرّيِ ، قال : هما

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْنغَافُ  : [شنغف]  : الطَِّويُل الدَّقِيُق ِمن األَْرِشيَِة َواألَْغَصاِن. الّشِ

 ٌق َطِويٌل ِمن األَْرِض َدقِيٌق ، كذا في التَّْهِذيِب.: ِعرْ  الشُّْنغُوفُ وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ّمِ ، الشُّْنقُفُ  : [شنقف] ْنقَافُ و ، بالضَّ اَغانِيُّ ، وأَْوَرَدهُ صاِحُب اللَِّساِن. الّشِ  ، بالَكْسِر : ِمن الطَّْيِر ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، والصَّ

ّمِ ، ، الشُّْنفُ  ال تَقُْل :و بالفَتْح ، ، الشَّْنفُ  : [شنف] حاحِ ، اْلقُْرُط اأْلَْعلَى ، َوهو : لَْحٌن ، فإِنَّه بِالضَّ  ِمْعاَلٌق في قُوِف اأْلُذُِن ،أَو  كما في الّصِ

ْعثَةُ  أَو َما ُعلَِّق في أَْعاَلَها ، قالَهُ اللَّْيُث ، ا ما ُعلَِّق في أَْسفَِلَها فَقُْرٌط ، في أَْسفَِلَها ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، (4)َوالرَّ  قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد : وقيل : وأَمَّ

 ، كذلك ، وهو ُمْستَْدَرٌك َعلَيه. أَْشنَافٌ و كبَْدٍر وبُُدوٍر ، ، ُشنُوفٌ  ج : والقُْرُط َواِحٌد : الشَّْنفُ 

ِب منه ، أو َكاْلَكاِرِه لَهُ ، ِء ،هو أَن يَْرفََع اإِلْنَساُن َطْرفَهُ نَاِظًرا إِلَى الشَّيْ  (6) و ِء َكاْلُمْعتَِرِض َعلَيه ،النََّظُر إِلَى الشَّيْ  ( :5) الشَّْنفُ و  َكالُمتَعَّجِ

ُل األَْخَطَل ، ويَْمَدُح بَِني تَْغِلَب ، ويَْهجُ  (7)َوِمثْلُه الشَّْفُن  ّيٍ لْلفََرْزَدِق ، يُفَّضِ  و َجِريًرا :، قَالَهُ أَبو َزْيٍد ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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ٍر  َب َوائــــــــــــِ لــــــــــــِ غــــــــــــح ــــــــــــَ ِة إن  تـ رَاغــــــــــــَ مــــــــــــَ َن الــــــــــــح  اَي ابــــــــــــح

انِ      نــــــــــــــَ رِّ عــــــــــــــِ وحَ  كــــــــــــــُ اين فـــــــــــــــَ نــــــــــــــَ وا عــــــــــــــِ عــــــــــــــُ  َرفـــــــــــــــَ

  
__________________ 

 وفيها بضم الطاء. 344/  3( انظر اجلمهرة املطبوعة 1)
 ذيب : تقّنعا.َويف الته« قوله : تفنعا ا أورده اللسان بلفة : تقبعا»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
نحعاف.3)  ( يف التهذيب : الشِّ
 .«والرغثة»( عن التهذيب واللسان وابألصر 4)
 ( ضبطت ابسكان النون حسب مقتض  السيا  ا وضبطت يف التهذيب َواللسان ابلتحريك.5)
ب.6) تَـَعجِّ

ُ
 ( يف القاموس : أو كامل

 ( ضبطت عن التهذيب ابسكان الفاء ا ويف اللسان ابلتحريك.7)
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نَ  فــــــــــح نــــــــــِ ا  َيشــــــــــــــــــــــــح َبلــــــــــ َ يــــــــــِد كــــــــــَ عــــــــــِ بــــــــــَ ِر الــــــــــح ظــــــــــَ  لــــــــــلــــــــــنــــــــــ 

اِن      طــــــــــــــــَ َشــــــــــــــــــــــــــــــح ِن األح ــــــــــــــــِ وائ ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــِ ا ب (1)ِإرحاَنهنــــــــــــــــَُ
 

  
 يُْرَوى :وَ 

 «َهلحن للش َبِح الَبِعيدِ َيصح »
 وِرَوايَةُ ابِن األَْعَرابِّيِ :

 من االْشتِيَاِف.« يَْشتَْفنَ »

ِكيِت ، وهو ِمثُْل َشئِْفتُه ، بالَهْمِز ، ومنه له ، َكفَِرَح : أَْبغََضهُ ، وتَنَكََّرهُ ، َشنِفَ و  َشنِفُوا َما ِلي أََرى قَْوَمَك قَد: » (2)الحديُث َحَكاهُ اْبُن الّسِ

 «لكَ 

ّي : ، َشنِفٌ  فهو  كَكِتٍف ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 فح الش نِ َلنح ُتَداَو  ِعل ُة الحَقلحِب و 
 قال آَخُر :وَ 

ــــــــــــاً وَ  ب َتســــــــــــــــــــــــــِ ُت  ــــــــــــُح ــــــــــــح ل امــــــــــــَ نح أَزَاَ  وِإنح جــــــــــــَ ــــــــــــَ  ل

ا هلــــــــــا      ــــــــــن ب َرٍة ضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ ريحِ اَنئ ايف غــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــِ ن (3)شــــــــــــــــــــــــَ
 

  
باً.  َوكذا في البِْغَضِة ، وأَْنَشَد : فَِطَن ، له ، وبه : َشنِفَ  قال ابُن األَْعَرابِّيِ :و أي : ُمتَغَّضِ

وُ  : قـــــــد وَ  قـــــــُ فَ تــــــــَ نـــــــِ ا :  شـــــــــــــــــــــَ رح هلـــــــََ قـــــــُ ُدو  فــــــــَ عـــــــَ  الـــــــح

ريحِاَن ال      غـــــــــــَ ُدوِّ بـــــــــــِ عـــــــــــَ لـــــــــــح ا لـــــــــــِ فُ مـــــــــــَ نـــــــــــَ  (4) ؟َيشــــــــــــــــــــــــح
  

ِحيُح أنَّ  يَةٌ بَحْرفَْين ُمتَعَاقِبَْين ، كما يتَعَدَّى ـ  (5)في البِْغَضِة ـ  (5) َشنِفَ  قال ابُن ِسيَده : والصَّ يَةٌ بغيِر َحْرٍف ، وفي الِفْطنَِة ُمتَعَّدِ فَِطن ُمتَعَّدِ

 .َشْنفَاءُ  فهي َشفَةٌ  اْنقَلَبَْت َشفَتُهُ اْلعُْليَا ِمن أَْعلَى ، : َشنَفًا ، َشنِفَ  قال أَبو َزْيٍد :و بهما ، اذا قلَت : فَِطَن له ، وبِِه.

ً  يُقَال : ماِلي أََراكَ  : اْلُمْعِرُض ، الشَّانِفُ و  وهو َمَجاٌز. َرافٌِع ، أي أَْنِفِه :َعنَّا بِ  لََشانِفٌ  وإِنَّه َعنِّي ، َوَخانِفاً. َشانِفا

. َمْزُموَمةٌ ، أي : َمْشنُوفَةٌ  نَاقَةٌ  قال أَبو عمرو :و اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

. ، ُشنَْيفٌ و ٌث. ُشنَْيفُ و َكُزبَْيٍر : تَابِِعيٌّ  بُن يَِزيَد : ُمَحّدِ

اُج :و جَّ ً  ، َشنَّفََها قال غيُره :و اْلَجاِريَةَ ، أَْشنَفَ  قال الزَّ ً  َجعََل لََها كالهما بْمعنًى : ، تَْشنِيفا َطَها تَْقِريطاً ، ، َشْنفا هي ،  فَتََشنَّفَتْ  َوكذلك : قَرَّ

َطْت.  كما تقول : تَقَرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  ، يَْشنِفُ  إِليه ، َشنَفَ   : نََظَر بُمْؤِخِر العَْيِن ، حكاهُ يَْعقُوُب. (6) َشْنفا

 ، َكُزبَْيٍر : قريَةٌ بمصَر من أَْعَماِل الِجيَزةِ. ُشنَْيفٍ  أَبُووَ 

َطهُ  َشنَّفَ  من الَمَجاِز :وَ   .(7)كالَمه ، وقَرَّ

ً  ُشْفتُهُ ، : [شوف]  قال َعْنتََرةُ : َمْجلُوٌّ ، أي : َمُشوفٌ  ِدينَارٌ  منهو : َجلَْوتُهُ ، َشْوفا

ا وَ  َد مــــــــَ عــــــــح ــــــــَ ِة بـ َدامــــــــَ مــــــــُ َن الــــــــح ُت مــــــــِ ــــــــح رِب دح شــــــــــــــــــــــَ قــــــــَ  لــــــــَ

َد      ُر  (8)رَكـــــــــَ َواجـــــــــِ وفِ اهلـــــــــحَ َمشـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــح مِ  اِبل لـــــــــَ عـــــــــح مـــــــــُ ـــــــــح  ال

  
ينَاَر الَمْجلُوَّ ، أو أَراد بذلك ديناًرا َجالهُ َضاِربُهُ ، َوقيل : َعنَى به قََدحاً َصافِياً ُمنَقَّشاً.  يَْعنِي الّدِ
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فَها قدوَ  ُزيِّنَْت. أي : تَُشافُ  اْلَجاِريَةُ ، ِشيفَتِ و ى به َوهو الَخْشبَةُ التي : اْلَمَجرُّ ، الشَّْوفُ و : َزيَّنََها. َشوَّ  اأْلَْرُض اْلَمْحُروثَةُ. *تَُسوَّ

 بَِعيَرَك ، أي : اْطِلِه بِالقَِطَراِن. ُشفْ  يُقَال : َطْلُي اْلَجَمِل بِاْلقَِطَراِن ، : الشَّْوفُ و

 يَْجلُوه. ، أي : يَُشوفُهُ  ألَنَّ الِهنَاءَ  اْلَمْطِليُّ بِِه ، هو : اْلَمُشوفُ و

 قَالَهُ أَبو ُعبَْيٍد ، وأبو عمٍرو ، الَهائُِج ، : الَجَملُ  الَمُشوفُ و

__________________ 
د صــحح ابن بري يف اللســان نســبتهما للفرزد  ا ومثله الصــاغاين يف التكملة بعد ذكره البيت ( نســب البيتان يف الصــحاح واللســان جلرير ا وق1)

 الثاين قا  : والبيت للفرزد  ال جلرير.
 ... ( يف النهاية واللسان : ومنه حديث زيد بن عمرو بن نُفير : قا  لرسو    ص ما د أر 2)
 ( صدره ابألصر.3)

 يف غري انئلة صّباً هلا شنفا
 .375/  11املثبت عن التهذيب وَ 

 .«بغريان»بد  « لغريها»( التهذيب برواية : 4)
 واملثبت عن اللسان.« شنضف يف البغة»( ابألصر : 5)
 .«تشنيفاً »( عن اللسان وابألصر 6)
 ( زيد يف األساس : حاّله.7)
 .«رك  اهلواجر»( من معلقته ا وابألصر 8)
 .«به»بد  « هبا»الكالم : *( كذا ابألصر ا القاموس وسيا  )
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ُعوِ  ا وَقوُ  لَِبيٍد : َفح
 قا  اأَلزحَهرِي  : وال أَدحرِي كيف يكوُن الَفاعُر ِعَباَرًة عن امل
ٍة  رحيـــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــَر ســـــــــــــــــــــــــــــَ ويف اجلـــــــــــــــَ ريٍَة تـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِ َ  خبـــــــــــــــِ

ِر      ثــــــــــح وفِ مــــــــــِ َمشــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــمِ  الــــــــــح ه بــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــِ بحتــــــــــَ نــــــــــَ  هــــــــــَ

  
تْهُ اإِلبُِل.« الَمُسوفِ »:  يَْحتَِمُل الَمْعنَيَْين ، قال أَبو عمٍرو : ويُْرَوى يِن ، يَْعِني الَمْشُموَم ، إذا َجِرَب البَِعيُر فُطِلَي بالقَِطَراِن َشمَّ  بالّسِ

 اْلُمَزيَُّن باْلعُُهوِن ، وَغيِرَها. : الَمُشوفُ  قيل :و

 ةُ السَّْيِر.السَِّريعَةُ ، السَّْهلَ  والَخِطيَرةُ : التي تَْخِطُر بَذنَبَِها نشاطاً ، والسَِّريَحةُ :

لهم ،  َشيَّفَةً  بَعََث القَْومُ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، يُقَال : لَُهْم ، يَْشتَافُ  (2) ، بَِشّدِ يَائِِهَما اْلَمْكُسوَرةِ : الطَِّليعَةُ الذي (1) الشَّيِّفَانُ و ، َكَكيَِّسٍة ، الشَّيِّفَةُ و

ُروا وقال قَْيُس « ش ع ف»، فإِنَّه يَُصوُك علَى َشعَفَِة الَمَصاِد ، أي يَْلَزُمَها ، وقد تقدَّم ِذْكُره في  الشَّيِّفَانَ  أي : َطِليعَةً ، وقال أَْعَرابِيٌّ : تَبَصَّ

 بُن َعْيَزاَرةَ :

ا  نـــــــــَ لـــــــــَ بــــــــــح اَض قــــــــــَ ُفضـــــــــــــــــــــــَ اَوَردحاَن الـــــــــح نـــــــــَ اتــــــــــُ فـــــــــَ يـــــــــِّ  شـــــــــــــــــــــــَ

ِض      ــــــــِ ق وح رِّ مــــــــَ نح كــــــــُ ريحَ عــــــــَ ــــــــطــــــــ  فــــــــي ال ــــــــح ن ــــــــَ َن يـ (3)أِبَرحعــــــــَ
 

  
يَافُ  قال العَُزْيِزيُّ :و  َء : إذا َجلَْوتَه ، وأَْصلُه الَواُو.الشَّيْ  ُشْفتُ  وهو ِمن قَْوِلهم : ، َكِكتَاٍب : أَْدِويَةٌ ِلْلعَْيِن ، َونَْحِوَها ، الّشِ

ً  الدَّواَء : َجعَلَهُ  َشيَّفَ و  ابِن َعبَّاٍد.عن  ، ِشيَافا

حاحِ : هو قَْلُب أَْشفَى َعلَيه ، أَْشَرفَ  َوأَْشفَى َعلَْيِه ، أََشافَ و  إذا َوَرِعهِ  إِلَى اْنُظُرا ولكنْ »:  عنههللارضيفي حديِث ُعَمَر و عليه ، وفي الّصِ

 أي : أَْشَرَف ، وهو بَمْعنَى أَْشفَى ، وقال ُطفَْيٌل : «أََشافَ 

ــــــفٌ  ي ِه  ُمشــــــــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــِ فح ــــــَ نـ ــــــِ ِ ب اح ــــــَ ت ــــــَ نـ ــــــح َد  اثـ ــــــَ  ِإحـــــــح  عــــــل

ِر      تـــــــــَ قـــــــــح ٍر ومـــــــــَ َ َأســـــــــــــــــــــــح اح َواِد بـــــــــَ عـــــــــَ َت الـــــــــح َويـــــــــح ـــــــــُ (4)فـ
 

  
 َخاَف. أي منه : أََشافَ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

ُجُل : اْشتَافَ و  َوكذا الَخْيُل ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ ، يَِصُف َخْيالً نَِشيَطةً : تََطاَوَل ونََظَر ، الرَّ

نَ  فـــــــــح تــــــــــَ ا  َيشـــــــــــــــــــــــح يـــــــــِد كـــــــــَبلـــــــــ َ عـــــــــِ بـــــــــَ ِر الـــــــــح ظـــــــــَ نـــــــــ   لـــــــــلـــــــــِ

اِن      طــــــــــــــــَ َشــــــــــــــــــــــــــــــح ِن األح ــــــــــــــــِ َوائ ــــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــــِ ا ب (5)ِإرحاَنهنــــــــــــــــَُ
 

  
واياِت في وَ   أي : إذا َرأَْت َشْخصاً بَِعيداً ، َطَمَحْت إِلْيه ، ثم َصَهلَْت.« ش ن ف»َذَكْرُت بِقيَّةَ الّرِ

اُج :قال  اْلبَْرَق : َشاَمهُ ، اْشتَافَ و  العَجَّ

َتافَ و   ِمنح حَنحِو ُسَهيحٍر بـَرحقَا اشح
 َغلَُظ. أي اْلُجْرُح : اْشتَافَ  قال أَبو َزْيٍد :و

فَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  : تََزيََّن. تََشوَّ

فَتْ  أَنََّها»في حديِث ُسبَْيعَةَ : وَ  فَْت. أي : «للُخطَّابِ  تََشوَّ  َطَمَحْت ، وتََشرَّ

فَ و  إِليه. تََطلَّعَ  وغيره : بَِر ،إِلَى اْلخَ  تََشوَّ

فَ و ْفنَ  ، يُقَاُل : َرأَْيُت نَِساءً  (6) ِمن السَّْطحِ : تََطاَوَل ، ونََظَر ، وأَْشَرفَ  تََشوَّ  ِمن السُُّطوحِ : أي يَْنُظْرَن ، َويَتََطاَوْلَن. يَتََشوَّ

فَتِ  قال اللَّْيُث :وَ  ةَ :األَْوَعاُل : إذا اْرتَفَعَْت علَى مَ  تََشوَّ  عَاِقِل الِجبَاِل فأَْشَرفَْت ، وقال ُكثَيُِّر َعزَّ

و فُ  ا  َتشـــــــــــــــــَ ا َدعـــــــَ مـــــــَ ـــ  ل َد  كـــُ وحِت الصـــــــــــــــــــــ  نح صـــــــــــــــــَ  مـــِ

و فَ      بِ  َتشــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــِ غــــــــــــح ِد مــــــــــــُ لــــــــــــ  قــــــــــــَ
ُ

َداِء املــــــــــــ يــــــــــــح  جــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :
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فَةُ   ، كُمعَظََّمٍة ، ِمن النَِّساِء : التي تُْظِهُر نَْفَسَها ِليََراَها النَّاُس ، عن أَبي علّيٍ. الُمَشوَّ

فََهاوَ  ً  ، َشوَّ فَتْ  أَنَّها»:  عنهاهللارضيِديُث عائشةَ ه ح: َزيَّنََها ، ومن تَْشِويفا فِتْيَاِن َجاِريَةً ، فطافَْت بها ، وقالْت : لَعَلَّنَا نَِصيُد بها بَْعَض  َشوَّ

 .«قَُرْيِش 

فَ وَ   : اْرتَفََع. أَشافَ و ُء ،الشَّيْ  تََشوَّ

__________________ 
 ( كذا ضبطت ابلقاموس واللسان والتهذيب ا وابلقلم يف التكملة بفتح الياء املشددة.1)
 واملثبت كاللسان والصحاح.« الجي تشتاف»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ومل يرد يف شعره يف ديوان اهلذليا. 603/  2أشعار اهلذليا ( َشرح 3)
 ( اللسان برواية : إحد  ابنتا.4)
 .«يشنفن»( البيت للفرزد  وقد تقدم يف مادة شنف برواية : 5)
 طّلعت.ء أي تزيد يف اللسان : وتشّوفت إىل الشي« واشتاف فالن يشتاف اشتيافاً إذا تطاو  ونظر»( يف التهذيب واللسان : 6)
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 ، بغَْيِر َهْمٍز : إذا َغلَُظ. ُمْستَِشيفٌ  الُجْرُح ، فهو اْستََشافَ و

 .«ش أ ف»القََدِم ، تُْهَمُز وال تُْهَمُز ، وقد ذُِكَر في  (2): هي قَْرَحةٌ تَْخُرج ببَاِطِن  (1)« َخَرَجْت بِآَدَم َشأْفَةٌ بِِرْجِلهِ »في الحديِث : وَ 

َكةً : الشََّوفانُ وَ  يَّةٌ. الشَّْوفُ  ، ُمَحرَّ  ، َعاّمِ

يَّةٌ. الشَّْوفُ وَ   : البََصُر ، عاّمِ

افٌ  َرُجلٌ وَ   ، كَشدَّاِد : َحِديُد البََصِر. َشوَّ

ِر َعِسيِب  الذي الشَّْوكُ  يُّ ، وَصاِحُب اللَِّساِن ، وقال أَبُو حاتٍم في ِكتَاِب النَّْخلَِة : هوأَْهَملَهُ الَجْوَهرِ  ، بِاْلَكْسِر ، الشَّْيفُ  : [شيف] يَُكوُن بُِمَؤخَّ

اَغانِيُّ في ِكتَابَْيِه. النَّْخِل ،  هكذا نَقَلَهُ الصَّ

 قلُت : والذي نُِقَل عن اللَّْيِث ، أَنَّه بالسَّيِن الُمْهَملَِة ، وقد تقدَّم.

 الصادفصل 
 مع الفاء

ْحفَةُ  : [صحف]  ، قال األَعشى : ِصَحافٌ  َمْعروفَةٌ ، والَجْمُع : : م الصَّ

ــــــــَك و وَ  ي اكــــــــَ كــــــــَ مــــــــَ ــــــــح افَ ال حــــــــَ فــــــــِ    الصــــــــــــــــــــــِّ ــــــــح َن ال  مــــــــِ

َت الـــــــــــــــّرِجـــــــــــــــاِ       رَاِت حتـــــــــــــــَح امـــــــــــــــِ (3)ِة والضـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ْحفَةُ  قال ابُن ِسيَده :وَ  يُطاُف َعَلْيِهْم ِبِصحاف  ِمْن ) : ِشْبهُ قَْصعٍَة ُمْسلَْنِطَحٍة َعِريَضٍة ، وهي تُْشبُِع الَخْمَسةَ ونَحَوُهم ، وفي التَّْنِزيِل : الصَّ

 .(4) (َذَهب  

ُجلَْيِن والثَّالثَةَ ،  ثُمَّ الِمئَْكلَةُ  (5)تُْشبُِع الَخْمَسةَ  ْحفَةُ الصَّ  ثُمَّ  ثم القَْصعَةُ تَِليها ، تُْشبُِع العََشَرةَ ، أَْعَظُم اْلِقَصاع اْلَجْفنَةُ ، قال الِكَسائِيُّ :و تُْشبُِع الرَّ

َحْيفَةُ  ثُمَّ  ُجَل ، هذا نَصُّ الكسائّيِ ، وقال غيُره في األَخير : الصُّ  كأَنَّه ُمَصغٌَّر ال ُمَكبََّر لَهُ.وَ  ، ُمَصغًَّرا ، تُْشِبُع الرَّ

أِلنَّ فَعيلَةَ اَل تُْجَمُع علَى  ، قال اللَّْيُث : (6) نَادرٌ  َويَُخفَُّف أَيضاً ، وهو ، َكُكتُب ، ُصُحفٌ و علَى القياس ، َصَحائِفُ  ج : : اْلكتَاُب ، الصَّحيفَةُ و

ا فُعُل ، َداِخٌل َعلَيه ، ألَنَّ فُعاُلً في مثْل هذا قليٌل ، وإِنَّما َشبَُّهوهُ بقَليٍب وقُلُِب ، وقَِضيٍب  ُصُحفٌ و فعلَى بَابه ، َصحائفُ  قال سيبََوْيه : ايمَّ

ً  َوقُُضٍب ، كأَنَّهم َجَمعُوا َهِريُّ : حين َعلُموا أنَّ الهاَء َذاهبَةٌ ، َشبَُّهوها بُحْفَرةٍ وِحفَاٍر ، حين أَْجَرْوها ُمْجَرى ُجْمٍد وِجَماٍد ، قال األَزْ  َصِحْيفا

 َسفَائُن. ومثْلُه في النَّْدَرة ، َسفينَةٌ وُسفٌُن ، والقياُس :

اِجُز : َكأَميٍر : َوْجهُ اأْلَْرض ، ، الصَّحيفُ و  َوهو مجاٌز علَى التَّْشبِيه بِما يُكتَُب فيه ، قال الرَّ

َمٍه ُمنحَجرِِد   الص ِحيفِ بر َمهح
حافُ  قال الشَّْيبَانيُّ :و  َكُكتٍُب. ، ُصُحفٌ  لْلَماِء ، ج : تُتََّخذُ  ٍب : َمنَاقُع ِصغَارٌ َكِكتَا ، الّصِ

َحفيُّ و َكةً ، َمن يُْخطى الصَّ ةو ، الصَّحيفَة ُء في قَراَءة، ُمَحرَّ ُحفيُّ  قَْوُل العامَّ تِْيِن ، لَْحٌن ، ، الصُّ َوالنِّْسبَةُ إلى الَجْمع نْسبَةٌ إِلَى الواحد ،  بَضمَّ

ا ما كان َعلَماً ، كأَْنَماِرّيٍ ، َوِكاَلبِّيٍ ، وَمعَاِفِرّيٍ وَمَدائِ ألَنَّ الغََرَض الدّ  نِّيٍ ، فإِنَّهُ ال يَُردُّ ، اللةُ على الِجْنس ، َوالواحُد يَْكفي في ذلك ، وأَمَّ

 .(7)وكذا ما كان َجاِرياً َمْجَرى العَلَِم ، كأَْنَصارّيٍ ، وأَْعَرابِّيٍ ، كما في العُبَاِب 

ها ، َولم يَْذُكْر َمن يَْفتَُحَها  (8)عن ثَْعلٍَب ، قال : والفَتُْح لُغَةٌ فَِصيَحةٌ ، وقال أَبو ُعبَْيد  ، ُمثَلَّثَةُ اْلِميِم ، اْلُمْصَحفُ و : تَِميُم تَْكِسُرها ، وقَْيُس تَُضمُّ

 وال أَنََّها تُْفتَُح ، إِنَّما ذلك عن اللِّْحيَانّيِ عن الِكَسائِّيِ.

مُّ ، من ذلك :قاوَ  ةَ في ُحروٍف َوَكَسُروا ميَمها ، وأْصلُها الضَّ مَّ اُء : قد استَثْقَلَِت العرُب الضَّ  ، ِمْصَحفٌ  ل الفَرَّ
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__________________ 
 قا  ابن.« يف رجله« : »شبف»( يف اللسان والنهاية 1)
 (.النهاية : شبف)قطض أو تكو  فتذهب ( ابن األثري : الشبفة ابهلمز وغري اهلمز قرحة خترج يف أسفر القدم فت2)
 ( التهذيب واللسان برواية : الرحا .3)
 .71( سورة الزخرف اآية 4)
 واملثبت كالصحاح.« تشبض اخلمسة وحنوهم»( يف التهذيب واللسان : 5)
 ( يف القاموس : اندرة.6)
ُف َوالص َحفي الذي يروي اخلطب عن قراءة الصحف.( ومثله يف التكملة. والذي يف اللسان والتهذيب : 7) َصحِّ

ُ
 وامل

 واملثبت كاللسان.« وقا  أبو زيد»( يف التهذيب : 8)
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عىَن َمبحُخوَذةٌ 
َ
ا يف امل ٌد ا أَلهن  ِحفَ  من وخِمحدٌَع ا وِمطحَرٌف ا وجِمحســـــَ مِّ : أيح ُجعَلتح فيه ُأصـــــح ُحفُ  ا ابلضـــــ  ُتوبُة با  الصـــــ  املكح

 ِ فـَّتاح   ا ومُجَعتح فيه.الد 
فَ  وقد بأَشباِه الُحُروِف ، ُمَولََّدةٌ ، الصَّحيفَة : اْلَخَطأُ في التَّْصِحيفُ و  لَْفُظ كذا. َعلَْيه تََصحَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، وهو َمجاٌز ، وقَْولُه : َصِحيفٌ  الَوْجِه : بََشَرةُ ِجْلِدِه ، وقيل : هي ما أَْقبََل علَْيَك منه ، والَجْمُع : َصِحيفَةُ 

ِهَك   الص ِحيفُ ِإَذا َبَدا منح َوجح
ِحيفَةَ  ِجْلِدِه ، َوأَن يكوَن أَراَد به (1)، التي هي بََشَرةُ  َصِحيفَةٍ  يجوُز أَْن يكوَن َجْمعَ   .الصَّ

 ِه.إذا اْستَأَثََر علْيه بَحظِّ « : َصْحفَتِهِ  اْستَْفَرَغ فاُلٌن ما في»وفي الَمثَِل : 

افُ وَ  اِد : بائِعُ  الصَّحَّ  .الصُُّحفَ  ، أو الذي يَْعَملُ  الصُُّحفِ  ، كَشدَّ

فُ وَ  ٍث : الُمَصّحِ َحفيُّ  ، كُمَحّدِ  .الصَّ

ٌث َمْشُهوٌر. الَمَصاِحفيُّ  أَبو َداُودَ وَ   : ُمَحّدِ

ْخفُ  : [صخف] كذا  ، َمَصاِخفُ  ج : لُغَةٌ يََمانِيةٌ  ِلْلِمْسَحاةِ ، بِاْلِمْصَخفَةِ  َحْفُر اأْلَْرِض  وأَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ه ، َكاْلَمْنع ، الصَّ

 في العُباِب ، واللِّساِن ، والتَّْكِملَِة.

َدفُ  : [صدف] َكةً : ِغَشاُء الدُّّرِ ، اْلَواِحَدةُ بَِهاٍء ، الصَّ حاحِ ، والعُباِب ، وقال اللَّْيُث : ، ُمَحرَّ َدفُ  هذا نَصُّ الّصِ : ِغَشاُء َخْلٍق في البحِر ،  الصَّ

ه ى الَمَحاَرةَ ، وفي ِمثِْلِه يكوُن اللُّْؤلُ  َصَدفَتانِ  تَُضمُّ ديُث ابِن ه حكَسبٍَب َوأَْسباٍب ، ومن ، أَْصَدافٌ  ج : ُؤ.َمْفُروَجتاِن عن لَْحٍم فيه ُروٌح ، يَُسمَّ

 .«أَْفَواَهها األَْصَدافُ  إِذا َمَطَرِت السَّماُء فَتََحتِ »َعبَّاٍس : 

كاَن إذا َمرَّ بَهَدٍف »الحديُث : ، ومنه (2)، وَهَدٌف ، وَحائٌِط ، وَجبٌَل  َصَدفٌ  ِمن َحائٍِط َونَْحِوهِ  َعِظيٍم ، ٍء ُمْرتَِفعٍ ُكلُّ َشيْ  قال األَْصَمِعيُّ :و

ٍف :  منهوَ  «َمائٍِل ، أَْسَرَع الَمْشيَ  َصَدفٍ  َمائٍِل ، أو َمائٍِل ، وهو يَْنِوي التََّوكَُّل ، فْليَْرِم نَْفَسه من َطَماٍر ،  َصَدفٍ  َمن نَاَم تَْحتَ »حديُث ُمَطّرِ

 «وهو يَْنِوي التََّوكُّلَ 

َدفُ  قال أبو ُعبَْيٍد : به ، وهو ما  (3)الَجبَِل ، َشبََّههُ  َصَدفِ  والَهَدُف َواِحٌد ، وهو : ُكلُّ بِنَاٍء ُمْرتَِفعٍ َعِظيٍم ، قال األَْزَهِريُّ : وهو ِمثْلُ  ، الصَّ

 قَابَلََك ِمن َجانِبِِه.

. َمْوِضُع اْلَوابِلَِة ِمن اْلَكتِِف ، : الصََّدفُ و اَغاِنيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

 علَى َخْمَسِة فََراِسَخ منها. قُْرَب قَْيَرَوانَ ة ،  : َصَدفُ و

ِة ِعْنَد اْلُجْمُجَمِة ، َكاْلغََضاِريِف ، : الصََّدفُ و اَغانِيُّ ، وهو َمجاٌز. لَْحَمةٌ تَْنبُُت في الشَّجَّ  نَقَلَهُ الصَّ

َواُب : لَقَُب َولٍَد ، : الصََّدفُ و هكذا في العُباِب ، والذي في التَّْبِصيِر  بِن عبِد هللا بِن َسْيٍف البَُخاِرّيِ ، نُوحِ  لَقَُب َواِلدِ  هكذا في النَُّسخِ ، والصَّ

 بن النَّْضيِر ، وعنه ابنُه إِبراهيُم بُن نُوحٍ. (5)، حدََّث عن بحير  (4)َشْيٌخ للبُخاِرّيِ 

ْسغَْيِن ،في اْلفََرِس : تََدانِي اْلفَِخَذْيِن ، وتَبَاُعُد اْلَحاِفَرْيِن ، في  الصََّدفُ و ْسغَْيِن وهو ِمن  اْلتَِواٍء في الرُّ هكذا في النَُّسخِ ، َوالصَّواُب : ِمن الرُّ

يِت ، َمْيٌل في اْلَحافِرِ  هو أَو : ، أَْصَدفُ  ، فهو َصِدفَ  ُعيُوِب الَخْيِل التي تكوُن ِخْلقَةً ، وقد ّكِ ّقِ الَوْحِشّيِ ، قَالَهُ ابُن الّسِ  هو َمْيلٌ  أَو : إلى الّشِ

ْجلِ  الُخّفِ ، في َوقيل : هو َمْيٌل في القََدِم ، قال األَْصَمِعيُّ : ال أَْدِري أََعْن يَِميٍن أو ِشَماٍل  إِلَى الشَّّقِ اْلَوْحِشّيِ ، أي ُخفَّ البَِعيِر ِمن اليَِد أو الّرِ

ْكبَتَْيِن علَى األُْخَرى ، وقيل : هو في الَخيْ  ةً إِْقباُل إِْحَداُهما على األُْخَرى ، قَالَهُ األَْصَمِعيُّ ،، وقيل : هو إِْقبَاُل إْحَدى الرُّ  فإِْن َماَل إِلَى ِل َخاصَّ

ْنِسّيِ فَُهوَ  اْلَجانِبِ   قد ذُِكَر في الدَّاِل. أَْقفَُد ، القَفَُد ، وقد قَِفَد ، قَفَداً ، فهو اإْلِ
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قَْولُه تعالَى :  َء بِِهنَّ وقُِرى وَجانِبُه ، كما في الُمْحَكم ، أَو نَاِحيَتُهُ  الُمْرتَِفُع ، ُع اْلَجبَلِ َكَجبٍَل ، وُعنٍُق ، وُصَرٍد ، وَعُضٍد : ُمْنقَطَ  ، الصََّدفُ و

 .(6) (َحّّت ِإذا ساوى َبنْيَ الصََّدَفنْيِ )

__________________ 
 .«قشرة»( عن اللسان وابألصر 1)
ء مرتفض عظيم كاهلدف وا ائرت واجلبر ا األصــمعي : الصــدف كر شــي اللســان ونصــه :وحائرت وجبر هكذا يف »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)
 .«ـه
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ُشّبه به.3)
 شيخ خُبار . 834/  2( يف تبصري املتنبه 4)
 ( تبصري املتنبه : حي  بن النضر.5)
 .96( سورة الكهف اآية 6)
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  ، ونَاِفعٍ ، وَعاِصٍم ، وَحْمَزةَ ، َوالِكَسائِّيِ ، وَخلٍَف.األُولَى : قِراَءةُ أَبي َجْعفَرٍ 

 الثَّانِيةُ : لُغَةٌ عن ُكَراعٍ ، وهي قِراَءةُ ابِن َكثِيٍر ، وابن َعاِمٍر ، وأَبي َعْمرٍو ، ويَْعقُوَب ، وَسْهٍل.وَ 

 الثالثةُ : قَِراَءةُ قَتاَدةَ ، واألَْعَمِش والَخِليِل.وَ 

ابِعةُ : قِ وَ   راَءةُ يَْعقوَب بِن الَماُجُشوِن.الرَّ

َدفَانِ  أَو بَْينَنَا وبَْيَن يَأُْجوَج  كذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : ُمتاَلقِياِن ، كما هو نَصُّ اللَِّساِن ، َجباََلِن ُمتاَلِزقَاِن ، أي في اآلية : هُهنا ، الصَّ

 وَمأُْجوَج.

ُدفَانِ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ْعِب أو اْلَواِدي ، الصُّ ةً : نَاِحيَتَا الّشِ تْيِن َخاصَّ دَّْيِن ، ويُقال ِلَجانِبَيِ الَجبَِل إذا تَحاَذيَا : ، بَِضمَّ  ، وكذا ُصُدفَانِ  كالصُّ

 ْينَهما فَجٌّ ، أو ِشْعٌب ، أو َواٍد.تاََلقِيهما ، وتََحاِذي هذا اْلجانِِب اْلجانَِب الذي ياُلقِيِه ، وما بَ  ، أي : ِلتَصاُدفِِهما ، َصَدفانِ 

باعِ. َكُصَرٍد ؛ َطائٌِر أو َسبُعٌ  ، الصَُّدفُ و  ِمن الّسِ

َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آايتِنا ُسوَء اْلَعذاِب ِبا كانُوا )َومنه قَْولُهُ تعالَى :  أَْعَرَض ، ِمن َحّدِ َضَرب : ، يَْصِدفُ  عنه ، َصَدفَ و
 أي : يُْعِرُضوَن. (1) (نَ َيْصِدُفو 

 عن كذا َوكذا ، أي : أََمالَهُ ، وقيل : َعَدَل به. َكأَْصَدفَهُ  َصَرفَهُ ، : يَْصِدفُهُ  فاَُلنًا ، َصَدفَ و

ً  ، من َحدَّْي نََصر ، وَضَرَب ، يَْصِدفُ و ، يَْصُدفُ  عنه فاُلٌن ، َصَدفَ  في الُمْحَكِم :و ً و ، َصْدفا ، وقال أَبو  (2) : اْنَصَرَف ، َوَمالَ  ُصُدوفا

ِزمِ  َصَدفَ  ، ونََكَب : إذا َعَدَل ، وفي العُبَاِب أنَّ  َصَدفَ  ُعبَْيٍد : َدفُ  اَلِزٌم ُمتَعَّدٍ ، إِالَّ أنَّ َمْصدَر الالَّ ُدوفُ و ، الصَّ ي الصُّ  ، وَمْصَدَر الُمتَعَّدِ

َدفُ   ، ال َغْيُر. الصَّ

ُدوفُ و َعن َزْوِجها ، عن اللِّْحيانِّيِ ، وقيل : التي ال  تَْصِدفُ  َوفي الُمْحَكِم : هي التي ، تَْصِدفُ  ْعِرُض َوْجَهَها علَْيَك ، ثُمَّ : الَمرأَةُ تَ  الصَّ

 تَْشتَِهي القُبََل.

ُدوفُ و  قال ُرْؤبَةُ : بِاَل اَلٍم : َعلٌَم لُهنَّ  َصُدوفٌ و .: البَْخَراءُ  الصَُّدوفُ  عن ابِن َعبَّاٍد ، والذي في نََواِدِر اللِّْحيانِّيِ : اأْلَْبَخُر ، : الصَّ

ا و  وحمـــــــــــــــًا هبـــــــــــــــَِ َر  يــــــــــــــــَ دح تــــــــــــــــُ ُدوفُ قـــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــفُ      ا الـــــــن صـــــــــــــــــــــِ وحَءهـــــــَ ِ  القـــــــ  ضـــــــــــــــــــــَ مـــــــح  كـــــــالشـــــــــــــــــــــ 

  
 قال أَبو َجْرَوٍل الُجَشِميُّ : : فََرٌس قَاِسٍط اْلُجَشِمّيِ ، َصاِدفٌ و

اِرِس  ـــــــــــُن فـــــــــــَ ُد ب ـــــــــــح يِن َزي فـــــــــــُ لـــــــــــِّ كـــــــــــَ ـــــــــــُ اِدفٍ ي  صـــــــــــــــــــــــــَ

ارِي اأَلشـــــــــــــــــــــاجــــضِ وَ      ِف عـــــــَ يــــح ِر الســــــــــــــــــ  َنصـــــــــــــــــــــح ٌد كــــَ  زيـــــــح

  
اجِ الثَّْعلَبِّيِ ، أَيضاً : َصاِدفٌ و  كما في الُمِحيِط. فََرُس عبِد هللا ْبِن اْلحجَّ

َكةً ، َصَدفيٌّ  َمْوَت ، وإذا نََسْبَت إِليهم قُْلَت : هوَكَكتٍِف : بَْطٌن ِمن ِكْنَدةَ ، يُْنَسبُوَن اْليَْوِم إِلَى َحْضرَ  ، الصَِّدفُ و َكَراَهةَ الَكْسرةِ قبَل يَاِء  ، ُمَحرَّ

 ، وأَْنَشَد : (3)النََّسِب ، قَالَهُ اْبُن ُدَرْيٍد 

وحٌم  ــــــــــــــــَ َداَن ويـ مــــــــــــــــح وحٌم هلــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــَ ِدفح يـ لصــــــــــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــِ

رَتِفح و      عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ُه أو تـ لـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ثـ مـــــــــــــــيـــــــــــــــٍم مـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــِ

  
بِن  بُن َعْمِرو بِن قَْيِس بِن ُمعَاويةَ بِن ُجَشَم بِن َعْبِد َشْمِس بِن َوائِِل بِن الغَْوث بِن َحْيداَن ْبِن قََطِن بِن عِريبِ  (4) َصِدفُ  قال غيُره : هووَ 

، قد نََزلُوا بمصَر ، واْختَطُّوا بها ، ومنهم يُونُُس  َخْلٌق ِمن الصَّحابِة ، وغيِرهم ويُْنَسُب إِلَْيهِ  ُزَهْيِر بِن أَْيَمَن بِن الَهَمْيَسعِ بِن ِحْميََر بِن َسبإٍ ،

َدفيُّ  بُن عبِد األَْعلَى  ، وغيُره. الصَّ

َدفِيَّةُ  النَّجائِبُ  قال ابُن ِسيَده :  ، أُراَها نُِسبَْت إِليهم ، قال َطَرفَةُ : الصَّ
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َِني ِة اَبرِِ    َصَديفٍّ َلَد    (5)كا ح
 َوَوافَقَهُ. هُ ، ولَِقيَهُ ،َوَجدَ  : ُمصاَدفَةً  ، َصاَدفَهُ و

اجِ يَِصُف ثَْوًرا. َعْنهُ : أَْعَرض ، تََصدَّفَ و  َوفي العُباِب : َعَدَل ، وأَْنَشَد للعَجَّ

ورًا ومـــــــــــــا  عـــــــــــــُ ذح اَع مـــــــــــــَ انحصـــــــــــــــــــــــــــَ افـــــــــــــَ فـــــــــــــَ د   َتصـــــــــــــــــــــــــــَ

ا     َرفـــــــــــــَ يـــــــــــــاًل َأعـــــــــــــح تـــــــــــــاُز َأصـــــــــــــــــــــــــــِ رَبحِ   ـــــــــــــَح  كـــــــــــــالـــــــــــــح

  
__________________ 

 .157( سورة األنعام اآية 1)
 .«انصرف وما »بد  « عد »( الذي يف اللسان عن ابن سيده : 2)
 .273/  2( انظر اجلمهرة 3)
 وقا  الدارقطين واسم الصدف شها  بن دعم  بن زايد بن حضرموت. 433ومجهرة ابن حزم ص « الصديف» 236/  2( انظر اللباب 4)
 ( ديوانه وصدره :5)

 ترِد  علّي الريح ثويب قاعدا
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 يُْستَْدَرُك َعلَيه :* ومّما 

َر قَْوُل األَْعَشى : الَمْصُدوفُ   : الَمْستُوُر ، وبه فُّسِ

 (1) مَصُدوفُ . حِبَجاٍب ِمنح بـَيحِننا .. فَلط تح 
 : الُمحاَذاةُ. الُمَصاَدفَةُ وَ 

َواِدفُ وَ  اِجُز :: اإِلبُِل التي تَأْتِي علَى الَحْوِض ، فَتَِقُف عنَد أَْعجاِزَها ، تَْنتَِظُر ا الصَّ  ْنِصَراَف الشَّاِربَِة ، ِلتَْدُخَل هي ، قال الرَّ

َر الــــــــــــــــــــر َواِدُف  هــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح نـ ــــــــــــــــــــَ  الرِي  حــــــــــــــــــــىت تـ

َب      قـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ رَاُت الـــــــــــــــح ا ـــــــــــــــِ َواِدفُ الـــــــــــــــنـــــــــــــــ   الصـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
َض ، ومنه قَْوُل ُملَْيحٍ الُهَذِلّيِ : تََصدَّفوَ   : تَعَرَّ

ا و  اهلـــــــــَُ َوتح َأمحـــــــــحَ ـــــــــَ تـ ا اســـــــــــــــــــــــح مـــــــــ  لـــــــــَ ـــــــــَ تح فـ ـــــــــَ ف د   َتصـــــــــــــــــــــــَ

ِر      َداخــــــــــِ مــــــــــَ ي اَبرَِداِت الــــــــــح رَاقــــــــــِ مــــــــــَ مِّ الــــــــــح (2)ِبشــــــــــــــــــــــــُ
 

  
َضْت.  قال السُّكَِّريُّ : أي تَعَرَّ

َدفَةُ وَ  َدفَتانِ و : َمحاَرةُ األُذُِن ، الصَّ  النُّْقَرتاِن اللَّتاِن فيهما َمْغِرُز َرأَْسيِ الفَِخَذْيِن ، وفيهما َعَصبَةٌ إلى َرأِْسهما. الصَّ

 البَْحِر ، كما في التَّْكِملَِة.: أَْمواُج  األَْصدافُ وَ 

يَّةٌ. الُمَصدَّفُ وَ   ، كُمعَظٍَّم : َمن تُِصيبُه األَْمَراُض َكثِيًرا ، َعاّمِ

 بَوْجِهه ، ِلئاَلَّ يُوَجَد بََخُرهُ. َصَدفَ  ، أي أَْبَخُر ، ألَنَّه كلَّما حدَّثَ  َصُدوفٌ  ِمن الِكنَايِة : َرُجلٌ وَ 

اإلماُم الفَِقيهُ أَبو  ِمْنهُ  ِمن أَْرِض اليََمِن ، د ، َشْرقِيَّ اْلَجنَدِ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، َوصاحُب اللِّساِن ، وهي : ، َكَجْعفٍَر ، َصْرَدفٌ  : [صردف]

ْرَدف إِْسحاُق بُن يَْعقُوَب اْلفََرِضيُّ  يَْعقوبَ  ُك به ، تَْرَجَمهُ الَجنَِديُّ ، واْبُن َسُمَرةَ ، في  ، يُّ الصَّ ُمَؤلُِّف كتاِب الفََرائِض ، وقَْبُره به ، يُزاُر َويُتَبَرَّ

 َطبَقاتِِهما ، َوكذا القُْطُب الَخْيَضِريُّ ، في َطبَقاِت الشَّاِفِعيَِّة.

َلْعَنُة )إلى َكَذا ، َمْن أَْحَدَث فيها َحَدثاً ، أَو آَوى ُمْحِدثاً ، فعليه ـ  ويُْرَوى َعْيرٍ ـ  عائِرٍ  اْلمِدينَةُ َحَرٌم ما بينَ » في الَحِديِث : الصَّْرفُ  : [صرف]
 َمْكُحوٌل.قاله  التَّْوبَةُ ، والعَْدُل : الِفْديَةُ ، : «وال َعْدلٌ  َصْرفٌ  ِمْنهُ  (3)، ال يُْقبَُل  (هللِا َواْلَمالِئَكِة َوالّناِس َأمْجَِعنيَ 

 قاله أبو ُعبَْيٍد. أَو : هو النافِلَةُ ، والعَْدُل : الفَِريَضةُ 

ٌع ، نقله ابُن ُدَرْيٍد عن بعِض أَْهِل اللُّغَِة. أَو بالعَْكِس   أي : ال يُْقبَُل منه فَْرٌض وال تََطوُّ

 َوالعَْدُل : الِفْديَةُ.أَو هو الَوْزُن ، والعَْدُل : الَكْيُل أو هو االْكتِساُب ، 

فُ  قيل : فاُلنٌ  ومنه وهو قوُل يُونُسَ  الِحيلَةُ ، : الصَّْرفُ  أَو ً  فما يْستَِطيعُونَ  : أي يَْحتاُل ، وهو مجاٌز ، وقال هللا تعالى : يَتََصرَّ وال  َصْرفا

 وال أَن يَْنُصُروا أَْنفَُسُهم. أَْنفُِسِهُم العَذابَ  عن يَْصِرفُوا أي ما يَْستَِطيعُوَن أَن وقال غيُره في َمْعنَى اآليِة : (4) نَصًرا

 في ِسياِق المصنِِّف نََظٌر ظاهر.وَ 

ْرِف المذكوِر في الَحِديِث مع العَْدِل أَربعةَ َمعاٍن ، وفاتَهُ  : الَمْيُل ، والعَْدُل : االْستِقامةُ ، قاله ابُن األَعرابِّي ، وقِيَل  الصَّْرفُ  ثم إِنه َذَكَر للصَّ

فُ  : ما الصَّْرفُ  : يادةُ َوالفَْضُل ، وليس هذا بَشي الصَّْرفُ  به ، َوالعَْدُل : الَمْيُل ، قاله ثَْعلٌَب ، وقيَل : يُتََصرَّ :  الصَّْرفُ  ٍء ، وقيل :: الّزِ

ً  الِقيمة ، َوالعَْدُل : الِمثُْل ، وأَصلُه في الِفْديَِة ، يقال : لم يَْقبَلُوا منهم  : أي لم يَأُْخذوا منهم ِديَةً ، ولم يَْقتُلُوا بقَتِيلِهم َرُجالً وال َعْدالً  َصْرفا

ُجِل الواحِد ، فإِذا قَتَ  لُوا َرُجال بَرُجٍل فذلك العَْدُل فيهم ، واِحداً ، أي : َطلَبُوا منهم أَْكثََر من ذلك ، َوكانت العََرُب تَْقتُُل الرُجلَْيِن والثالثةَ بالرَّ

ِم إلى غيره ، اْنَصَرفُوا فقدوإذا أََخذُوا ِديَةً  ً  ذلك فَصَرفُوا عن الدَّ ُم بغيِر ِصفَتِه ، ويُعَدَُّل بما كاَن في ؛ ألَنَّ الشي َصْرفٌ  ، فالِقيمةُ  َصْرفا َء يُقَوَّ

ْل ذِلك. ُء الذي يَِجُب َعلَيهٍء ، حتى صاَر َمثاَلً فيَمْن لم يُْؤَخْذ منه الشَّيْ ِصفَتِه ، ثم ُجِعَل بعُد في ُكّلِ شي  ، وأُْلِزَم أَْكثََر منه ، فتأَمَّ

 األَْشياَء عن ُوُجوِهها. يَْصِرفُ  وهو اسٌم له ؛ ألَنَّه من الدَّْهِر : ِحْدثانُهُ ونَوائِبُه الصَّْرفُ و
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__________________ 
 انظر مادة سدف.« مسدوف»( تقدم برواية 1)
 ديوان اهلذليا.ومل يرد يف  1022/  3( شرح أشعار اهلذليا 2)
 َواملثبت كاللسان والتهذيب.« صرفاً وال عدالً  .. ال يقبرُ »( وردت العبارة يف النهاية ابلبناء للمعلوم : 3)
 .19( سورة الفرقان اآية 4)
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 وقوُل َصْخِر الغَّيِ :

تح  طـــــــــــــَ حـــــــــــــَ هـــــــــــــا وقـــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــ   عـــــــــــــاَوَدين حـــــــــــــُ

رحفُ      ُد  صـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــِ يِن كـــــــــــــَ ا فـــــــــــــِإنـــــــــــــ  واهـــــــــــــَ (1)نـــــــــــــَ
 

  
 .ُصُروفٌ  لتَْعِليِقه بالنََّوى ، وَجْمعُه الصَّْرفَ  أَنَّثَ 

ْرعاِن ، بالكسِر أَيضاً ، وقد ذُِكر في العين. ويُْكَسرُ  بالفَتْحِ  َصْرفانِ  اللَّْيُل والنَّهاُر ، وهما : الصَّْرفُ و  عن ابِن َعبَّاٍد ، وكذِلَك الّصِ

 «الَحِديِث ليَْبتَِغَي بِِه إِقباَل ُوُجوِه الناِس إِليه ، لم يَُرْح رائَِحةَ الَجنَّةِ  َصْرفَ  من َطلَبَ »النِّيِ : في حديِث أَبِي إِْدِريَس الَخوْ  الَحِديثِ  َصْرفُ و

الَحِديِث : ما  بَصْرفِ  قال ابُن األَثِيِر : أرادَ  في الدَّراِهِم ، وهو فَْضُل بعِضه على بَْعٍض في الِقيَمةِ  الصَّْرفِ  أَْن يُزاَد فيه ويَُحسََّن ، من هو :

ياِء والتََّصنُّعِ ، ياَدةِ فيه على قَْدِر الحاَجِة ، وإِنَما ُكِرهَ ذلك ِلما يَْدُخلُه من الّرِ لَكِذِب والتََّزيُِّد ، وِلما يَُخاِلُطه من ا يَتََكلّفَه اإِلنساُن من الّزِ

الَكالِم ،  َصْرفَ  (2)يُقال : فالٌن ال يَْعِرُف  الكالمِ  َصْرفُ  وكذلك في ُسنَِن أَبي َداُودـ  عنههللارضيـ  َوالَحِديُث َمْرفُوٌع من روايِة أَبِي ُهَرْيَرةَ 

 أي : فَْضَل بعِضه على بْعٍض.

لَ  َصَرفَهُ يَْصِرفُه ٌل ، وُهَو ِمنْ َشفٌّ وفَضْ  أي : َصْرفٌ  لَهُ َعلَيهِ  يُقاُل :و  ونَظائِِره. عن أَْشكاِلِه ، ُصِرفَ  ؛ ألَنَّهُ إذا فُّضِ

ْرفَةُ و ْبَرةَ  الصَّ فذِلَك الَخِريُف ، َخْلَف َخراتَيِ األََسِد ، يُقال : إِنه قَْلُب األَسِد ، إذا َطلََع أَماَم الفَْجِر  : َمْنِزلَةٌ للقََمِر ، نَْجٌم واِحٌد نَيٌَّر ، يتلُو الزُّ

بِيعِ ، قال ابن ُكناَسةَ : ُل الرَّ يَ  وإذا غاَب مع ُطلوعِ الفَْجِر فذِلَك أَوَّ يَْت  ُسّمِ هكذا في النَُّسخِ ، َوكأَنَّهُ يرِجُع إلى النَّْجِم ، وفي سائِِر األُُصوِل ُسّمِ

يَْت بذِلَك الْنِصراِف الَحّرِ وإِقباِل أْي : تلك ال بُطلُوِعها وإِْقباِل الَحرُّ  البَْردِ  الْنِصرافِ  بذِلكَ  ي : َصوابُه أَْن يُقال : ُسّمِ َمْنِزلَة ، قال ابُن بَّرِ

 البَْرِد.

ْرفَةُ و جالُ  َخَرَزةٌ للتَّأِْخيذ : الصَّ  بها عن َمذاِهِبِهم وُوُجوِهِهم ، عن اللِّْحيانِّي. يُْصَرفُون وقال ابُن ِسيَده : يُْستَْعَطُف بها الّرِ

ْرفَةُ  هكذا هو نَصُّ الُمِحيط ، وفي التْهِذيِب : والعََرُب تقوُل : ناُب الدَّْهِر الذي يَْفتَرُّ  : ْرفَةُ الصَّ و ناُب الّدْهِر ؛ ألَنَّها تَْفتَرُّ عن البَْرِد ، أو  الصَّ

ْل ذِلَك.  عن الَحّرِ ، في الحالَتَْيِن ، فتَأَمَّ

ْرفَةُ و  عن ابِن َعبَّاٍد. فِيها شاَمةٌ َسْوداُء ال تُِصيُب ِسهاُمها إذا ُرِميَتْ  التي القَْوسُ  : الصَّ

ْرفَةُ  قال أَيضاً :و  نقله الّصاغاِنّي. أَْن تَْحلَُب النّاقةَ ُغْدَوةً ، فتَتُْرَكها إلى ِمثِْلها ِمْن أَْمِس  : الصَّ

ً  عن َوْجِههِ  َصَرفَهُ و  .فاْنَصَرفَ  َردَّهُ  : يَْصِرفُه َصْرفا

 أي : أََضلَُّهم هللا ُمجازاةً على فِْعِلِهْم. (3) (َصَرَف هللاُ قُ ُلوَِبُمْ )ولُه تَعالى : قوَ 

 أي أَْجعَُل َجزاَءُهم اإِلْضالَل عن ِهدايَِة آياتِي. (4) (َسَأْصِرُف َعْن آايِتَ )قولُه تَعالَى : وَ 

ً  الَكْلبَةُ  َصَرفَتِ و ً و بالضمِّ  تَْصِرُف ُصُروفا باُع كلُّها تَْجِعلُ  قال ابُن األَْعَرابِّيِ : صاِرفٌ  ِر : اْشتََهِت الفَْحَل ، وهي، بالَكسْ  ِصرافا  تْصِرفُ و الّسِ

 ، وأَْكثَُر ما يُقَاُل ذلك ُكلُّه للَكْلبَِة. صاِرفٌ  ، وهي َصَرفَْت ِصرافًا : إذا اْشتََهِت الفَْحَل ، وقد

رافُ  قال اللَّْيُث :وَ   : ِحْرَمةُ الشاِء والِكالِب والبَقَِر. الّصِ

ً  الشرابَ  َصَرفَ و  أي ، الشَّرابُ  وهو هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، ومثلُه نَصُّ الُمِحيِط ، وهو َغلٌَط ، صوابُه : لم يَْمُزْجهُ  لم يَْمُزْجها : ُصُروفا

ِل الُهَذِلّيِ : َمْصُروفٌ   وقوُل الُمتَنَّخِ

واَن  ِ  َنشــــــــــــــــــــــــــــــــــح ةٍ مَبصــــــــــــــــــــــــــــــــــح إنح ميــــــــــــــــــــُح  ُروفــــــــــــــــــــَ

ِر      رحجـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ رِيٍّ وعـــــــــــــَ هـــــــــــــا بـــــــــــــِ نـــــــــــــح  .(5)مـــــــــــــِ
  

ً  يَْعنِي بكأٍْس ُشِربَتْ   على ِمْرَجٍل ، أي : على لَْحٍم ُطبَِخ ، في ِقْدٍر. ِصْرفا

ً  البََكَرةُ  َصَرفَتِ و تَْت عنَد االْستقاءِ  تَْصِرُف َصِريفا ً  الَخْمرَ  َصَرفَ و : َصوَّ  خالصةٌ لم تُْمَزْج. َمْصُروفَةً  َشِربََها وهي : يَْصِرفُها َصْرفا

ْبياَن : قَلَبَُهم من الَمْكتَِب. َصَرفَ و  الّصِ
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__________________ 
 .85/  2( ديوان اهلذليا 1)
 .«مل»يف التهذيب : « ال حُيسن»( التهذيب والنهاية واللسان : 2)
 .127( سورة التوبة اآية 3)
 .146( سورة األعراف اآية 4)
 .13/  2( ديوان اهلذليا 5)
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يِت :و ّكِ ِريفُ  قال ابُن الّسِ ةُ  كأَِميٍر : الصَّ  وأَنشَد : الخاِلَصةُ  ومثلُه قوُل أَبي َعْمرٍو ، وزاَد غيُرهما : الِفضَّ

بــــــــــــاً  ُم َذهــــــــــــَ تــــــــــــُ ا َلســــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــن َة حــــــــــــَ دانــــــــــــَ يِن غــــــــــــُ  بــــــــــــَ

رِيــــــــــــفــــــــــــاً ال وَ      َزفُ  صــــــــــــــــــــــــــَ ُم خــــــــــــَ تــــــــــــُ ــــــــــــح  ولــــــــــــكــــــــــــن أَنـ

  
 أَوَرده الَجْوَهِريُّ :هذا البيُت وَ 

بـــــــــــــاً  ُم َذهـــــــــــــَ تـــــــــــــُ ـــــــــــــح َة مـــــــــــــا ِإنح أَنـ دانـــــــــــــَ يِن غـــــــــــــُ  بـــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ال وَ      رِي (1)صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ّي : صواُب إِْنشاِده   ؛ ألَنَّ زياَدةَ إْن تُْبِطُل عمَل ما.« ما إِْن أَْنتُُم َذَهبٌ »قال ابُن بَّرِ

ِريفِ  بَيِّنَةُ  َصُروفٌ  ناِب البَِعيِر ، ومنه ناقَةٌ  َصِريرُ  َصِريُر الباِب ، و: : الصَِّريفُ و اإلنساُن  َصَرفَ  ، وكذا ناُب اإلْنساِن ، يقاُل : الصَّ

ً  والبَِعيُر نابَه ، وبِنابِهِ   : َحَرقَه ، فَسِمْعَت له َصْوتاً. يَْصِرُف َصِريفا

 ُغْلَمتِه. (2)قََطِمِه و[ ]َوناِب البَِعيِر على ناِب الناقَِة يَُدلُّ على كالِلها ،  َصِريفُ  قال ابُن خالََوْيِه :وَ 

 قوُل النابِغَِة يصُف ناقةً :وَ 

ا  ِ  ابزهلـــــــــــُ حـــــــــــح يـــــــــــِ  الـــــــــــنـــــــــــ  ٍة بـــــــــــَدخـــــــــــِ ُذوفـــــــــــَ قـــــــــــح  مـــــــــــَ

ـــــفٌ لـــــــه      رِي ـــــفَ  صـــــــــــــــــــَ ري ِد  صـــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــَ
َ
ِو ابمل عـــــح ـــــقـــــَ (3)ال

 

  
من الفُُحولَِة فهو من النَّشاِط ، وإن كان من اإِلناِث فهو من اإلْعياِء ، وبين  الصَِّريفُ  هو َوْصٌف لها بالَكالِل ، وقال األَْصَمِعيُّ : إْن كانَ 

 باٍب وناٍب ِجناٌس.

ِريُح ، قال َسلَمةُ بُن األَْكَوعِ  ُصِرفَ و اللَّبَُن ساَعةَ ُحِلبَ  : الصَِّريفُ و ْرعِ ، فإذا َسَكنَْت َرْغَوتُه فهو الصَّ  :ـ  عنههللارضيـ  عن الضَّ

رِيـــــــــــــــُف  َ ُ اخلـــــــــــــــَ ا الـــــــــــــــلـــــــــــــــ  َذاهـــــــــــــــَ نح غـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــكـــــــــــــــِ

ــــــــــــــقــــــــــــــاِرُص و      ُ  وال خــــــــــــــح مــــــــــــــَ ــــــــــــــح ــــــــــــــفُ أَل رِي  الصــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 قال َجِريٌر : ِمْلٌك لبَنِي أَُسْيد بِن َعْمِرو بِن تَِميمٍ  على َعْشَرةِ أَمياٍل منه ع ، قُْرَب النِّباجِ  : الصَّريفُ و

فــــــــــاً  قــــــــــِ وح َ  ال أَنــــــــــَ  مــــــــــَ َو  مــــــــــا أَنــــــــــح ن  اهلــــــــــَ  َأجــــــــــِ

رحعــــــــــاِء      َة جــــــــــَ يــــــــــ  رِيــــــــــفِ َعشــــــــــــــــــــــــِ رَا الصــــــــــــــــــــــــ  ظــــــــــَ نــــــــــح  ومــــــــــَ

  
واِة أنَّ و ِريفَ  قال أَبو َحنِيفَةَ : َزَعم بعُض الرُّ ِريعِ ، وهو الَِّذي ما يَبَِس من الشََّجرِ  : الصَّ  َوهو القُْفُل أَيضاً. فاِرِسيَّتُه ُخْذخوش مثل الضَّ

ةً :و ِريفَةُ  قال َمرَّ  .َصِريفٌ  والَجْمعُ  ليابَِسةُ ،، كَسِفينٍَة : السَّعَفَةُ ا الصَّ

ِريفَةُ و قاقَةُ ، ج : : الصَّ تَْينِ  ُصُرفٌ  الرُّ  .َصِريفٌ وَ  ، ِصرافٌ و بَضمَّ

 وأَوانَى ، َعلَى َضفَِّة نَْهِر ُدَجْيل. ة ، َكبِيرةٌ َغنَّاُء َشْجَراُء قُرَب ُعْكبَراءَ  في َسواِد الِعراِق في موِضعَْيِن ، أََحُدهما : (4) َصِريفُونَ و

 ة بواِسَط. اآلَخُر :و

ِريِفيَّةُ  ِمنها الَخْمرُ  قولُه :وَ  ظاِهُره أنَّ الَخْمَر َمْنُسوبةٌ إلى التي بواِسَط ، وليس كذلك ، بل إلى القَْريَِة اأْلُْولَى التي عنَد ُعْكبَراَء ، وإِليه  الصَّ

 أَشاَر األَْعَشى بقوله :

ا  ـــــــــــــُح و  وَن وُدوهنــــــــــــَ حـــــــــــــُ لـــــــــــــَ يــــــــــــــح  َّب ِإلـــــــــــــيـــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــ 

ونَ      رِيــــــــــــــفــــــــــــــُ َورحنــــــــــــــَ ُ  صــــــــــــــــــــــــــــَ ارِهــــــــــــــا واخلــــــــــــــَ  يف َأهنــــــــــــــح

  
 قال الصاَغانِيُّ : وإليها نُِسبَت الَخْمُر ، وقال األَْعشى أَيضاً :

تح  لــــــــــــَ ــــــــــــَ بـ ــــــــــــح يــــــــــــِض إذا أَقـ جــــــــــــِ ي الضــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــاطــــــــــــِ  تــــــــــــُ

نح      َد الـــــــــــــر قـــــــــــــاِد وعـــــــــــــنـــــــــــــَد الـــــــــــــَوســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــح عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ  بـ

  

ةً  يــــــــــــــّ رِيــــــــــــــفــــــــــــــِ هــــــــــــــا  صــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــُ عــــــــــــــح ٌب طــــــــــــــَ يــــــــــــــِّ  طــــــــــــــَ

  
وٍب وَدنح    ٌد بـــــــــــــــــــَا كـــــــــــــــــــُ (5)هلـــــــــــــــــــا َزبـــــــــــــــــــَ
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ِريفِ  ، ألَنَّها أُِخَذْت مَن الدَّّنِ ساَعتَئٍِذ ، كاللَّبَن َصِريفيَّةٌ  أو قيل لها :  .الصَّ

__________________ 
/  2انظر اخلزانة للبغدادي « إن»القرتاهنا ب « ما»ابلرفض اســـــــــتشـــــــــهاداً عل  إ ا  « ما إن أنتم ذهٌب وال صـــــــــريفٌ »( البيت رواه النحويون 1)

124. 
 ( زايدة عن اللسان.2)
 .6( ديوانه صنعة ابن السكيت ص 3)
. مذهبان منهم .. وإن كان أعجمياً فهو كما تر . وللغرب يف هذا وأمثاله من حنو نصـــيبا .. ( قا  ايقوت : إن كان عربياً فهو من الصـــريف4)

األلاء املفردة الجي ال تنصرف فتقو  هذه صريفُا ومررت بصريفا ورأيت صريفَا. والنسبة إليه  من يقو  إنه اسم واحد ويلزمه اإلعراب كما يلزم
 وإىل أمثاله عل  هذا القو  صريفّي.

 ( ديوانه بروايٍة ال شاهد فيها :5)
 ... صليفية طيباً طعمها
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 ويُْرَوى :

َوًة ُمر ةً   ُمَعتـ َقًة قـَهح
يِّبَةُ.ـ  تَْفِسيِر قَْوِل األَْعَشىفي ـ  قال اللَّْيثُ وَ   : إِنّها الَخْمُر الطَّ

ْرفانُ و َكةً : الَمْوتُ  الصَّ صاصُ  في اللسانِ و النّحاسُ  قال ابن عبّاٍد هوو عن ابِن األَْعرابِّيِ ، ُمَحرَّ بّاِء  الرَّ َر قَْوُل الزَّ  [الملكة]القَلَِعيُّ ، وبهما فُّسِ

: 

يــــــــــــ هــــــــــــا َوئــــــــــــِ يــــــــــــُ مــــــــــــاِ  َمشــــــــــــــــــــــــــح جــــــــــــِ لــــــــــــح  َدا مــــــــــــا لــــــــــــِ

ِديـــــــــــــــــَداأَ      َن أَم حـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــِ َداًل حيـــــــــــــــــَح نـــــــــــــــــح  جـــــــــــــــــَ

  

اانً أَمح  َرفـــــــــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــــــــَدا  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ابرِدًا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
وَدا   عــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــًا قـــــــــــــــــــُ ثــــــــــــــــــ   أَم الــــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــــاُ  جــــــــــــــــــُ

  
َرفانُ  قيل : بلو َذُوو الِعياالِت  هكذا في النَُّسخِ ، َوالصواُب : يُِعدُّهُ  يُِعدُّها َعِلكٌ  ُصْلُب الَمضاغِ  مثُل البَْرنِّيِ ؛ إاّل أَنَّه (1) تَْمٌر َرِزينٌ  هنا : الصَّ

 هكذا في النَُّسخِ والصواُب : لَجزائِه َوِعظِم َمْوِقِعه ، والناُس يَدَّخُرونَه ، قاله أَبو َحنِيفَة. العَبِيِد ؛ ِلَجزائِها َذُووو األَُجراءِ  َذُووو ،

ْيحانِيُّ  ُ  أَو ُهَو الصَّ ّيٍ للنَّجاِشّيِ :بالِحَجاِز ، نَْخلَت  ه كنَْخلَتِه ، حكاه أبو َحنِيفَةَ عن النُّوَشجانِّيِ ، وأَنَشَد ابُن بَّرِ

ٍج  حــــــــِ ذح ــــــــَن ومــــــــَ رِي عــــــــَ ــــــــاَ  اأَلشــــــــــــــــــــــح ت مح قــــــــِ ــــــــُ ت ــــــــح بـ  َحســــــــــــــــــــــِ

ِد وَ      ــــــــــــــح ــــــــــــــز ب َر ال َدَة َأكــــــــــــــح ــــــــــــــح ن انِ كــــــــــــــِ ــــــــــــــَ رف  ابلصــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 قال ِعْمراُن الَكْلِبّي :وَ 

الَداَن  نـــــــــا وجـــــــــِ رحبـــــــــَ م ضـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــُ ـــــــــح بـ مح َحســـــــــــــــــــــــِ تـــــــــُ ـــــــــح نـ  َأكـــــــــُ

ِد      َر الـــــــــز بـــــــــح ِر َأكـــــــــح َرفـــــــــانِ عـــــــــلـــــــــ  ا ـــــــــجـــــــــح  ؟ابلصـــــــــــــــــــــــ 
  

بّاِء شي َرفانِ  ٌء أََحبَّ إِليها من التَّْمرِ قال أَبو ُعبَْيٍد : ولم يُكْن يُْهَدى للزَّ  ، وأَنشد : الصَّ

تح : َأابرٌِد وَ  ــــــــــــَ ــــــــــــال رُي ق ــــــــــــعــــــــــــِ هــــــــــــا ال ــــــــــــح ت ــــــــــــَ ا أَتـ  ملــــــــــــّ

َد ُ      نــــــــــح ِديــــــــــٌد وجــــــــــَ ِر أَمح هــــــــــذا حــــــــــَ مــــــــــح  ؟!مــــــــــن الــــــــــتــــــــــ 

  
ْيِف ، وتُْؤَكُل بالشَّتِيَّةِ  َصَرفانَةٌ »ِلِهم : من أَْمثاو ْرفُ و نقله أَبو َحنِيفَةَ في كتاِب النباِت. «ِرْبِعيَّةٌ ، تُْصَرُم بالصَّ  ، بالَكْسِر : ِصْبٌغ أَْحَمرُ  الّصِ

 تُْصبَُغ به ُشُرُك النِّعاِل ، نقله الَجْوَهِريُّ ، وأنشَد البِن الَكْلَحبَِة :

ٌت غــــــــــــــرُي  ــــــــــــــُح  يــــــــــــــح مــــــــــــــَ نح كــــــــــــــُ ٍة ولــــــــــــــكــــــــــــــِ فــــــــــــــَ  لــــــــــــــِ

وِن      لـــــــــــــُ رحفِ كـــــــــــــَ ِه اأَلِدمُي  الصـــــــــــــــــــــــــــ  ر  بـــــــــــــِ (2)عـــــــــــــُ
 

  
ْرفِ  يعني أنها خاِلَصةُ الُكْمتَِة ، َكلونِ  ْرفُ  فاْستَْيقََظ ُمْحماّراً َوْجُهه كأَنَّهُ »الحديث : ، وفي الُمْحَكِم : خاِلَصةُ اللَّْوِن ، ومنه الّصِ  .«الّصِ

ْرفُ و بَْحٌت لم يُْمَزْج ، وكذلك  ، أي : ِصْرفٌ  ٍء ، ألَصاَب ، ويُقال : َشرابٌ ولو قال : من ُكّلِ شي ن الَخْمِر وَغْيِرهام البَْحتُ  الخاِلصُ  : الّصِ

 .ِصْرفٌ  ، وبَْلغَمٌ  ِصْرفٌ  َدمٌ 

ْيَرفيُّ و فُ  : الُمْحتَالُ  الصَّ ُب لها في اأْلُُمورِ  الُمتََصّرِ ْيَرفِ  الُمَجّرِ  قاله أَبو الَهْيثَِم ، قال ُسَوْيُد بُن أَبي كاِهٍل اليَْشُكِريُّ : كالصَّ

اِلســـــــــــــــــــــــــــــــااًن وَ  يـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــِ َف ريح  صـــــــــــــــــــــــــــــــارِمـــــــــــــــــاً  صـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ضح      طــــــــَ ــــــــَ ِف مــــــــا مــــــــَ   ق ــــــــح ي (3)كــــــــُحســــــــــــــــــــــاِم الســــــــــــــــــــــ 
 

  
 قاَل أَُميَّةُ بُن أَبِي عائِِذ الُهَذِليُّ :وَ 

وجـــــــــــًا  رّاجـــــــــــًا َولـــــــــــُ ُت خـــــــــــَ نـــــــــــح َفـــــــــــاً قـــــــــــد كـــــــــــُ ريح  صـــــــــــــــــــــــــَ

َص  ــــــــاِص      يــــــــح ــــــــَ َص بـ يــــــــح يِن حــــــــَ ِحصــــــــــــــــــــــح تــــــــَ لــــــــح ــــــــَ (4)مل تـ
 

  
ْيَرفيُّ و ْيَرفُ و ، الصَّ ّرافُ و ، الصَّ فِ  ، وهو من الُمَصاَرفَةِ  َونَقَّاُدها ، من الدَّراِهمِ  َصّرافُ  : الصَّ ، والهاُء  َصياِرفَةٌ و ، َصياِرفُ  ج : التََّصرُّ

ْعرِ   :  َصياِريفُ  للنِّْسبَِة وقد جاَء في الّشِ
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َرٍة  رِّ هـــــــــاجـــــــــِ َداهـــــــــا اَ صـــــــــــــــــــــــَ  يف كـــــــــُ فـــــــــي يـــــــــَ نـــــــــح  تــــــــــَ

اُد      قــــــــَ نـــــــــح يــــــــِم تـــــــــَ َي الــــــــد راهــــــــِ فــــــــح ارِيــــــــفِ نـــــــــَ  (5) الصــــــــــــــــــــــيــــــــَ
  

 ليس له.وَ  ِسيَبَوْيه للفََرْزَدِق ، قال الّصاغانِيُّ :لّما احتاَج إلى تماِم الَوْزِن أَْشبََع الَحَرَكةَ ضرورةً حتى صاَرْت َحْرفاً ، أَنشده 

__________________ 
وهبامشه : هو « هو ضرب من أجود التمر وأوزنه»يف موضض آخر : وَ  ... . وهي أرزن التمر كله.. ( يف اللسان عن أيب حنيفة : الصرفانة مترة1)

 لفة النهاية أيضاً ا يعين ابلواو.
نســــــب لســــــلمة بن اخلرشــــــب األلاري. قا  ابن بري :  39ص  6ونســــــب للكلحبة العريب ا ويف املفضــــــلية  33ص  3ة ( البيت يف املفضــــــلي2)

قا  الصــــحيح أنه هبرية بن عبد مناف وكلحبة أمه فهو ابن كلحبة أحد بين عرين بن ثعلبة بن يربوع ويقا  له الكلحبة ا وهو لقب له فعل  هذا ي
 : وقا  الكلحبة الريبوعي.

 .103بيت رقم  40فضلية رقم ( امل3)
 .192/  2( ديوان اهلذليا 4)
 ( اللسان ونسبه للفرزد .5)
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َرفيُّ و كةً ، من النَّجائِِب : َمْنُسوبٌ  الصَّ ُحوه ، وقد تقّدم. أَو الصَّواُب بالّدالِ  ، قالهُ اللَّْيُث ، الصََّرفِ  إلى ، محرَّ  وَصحَّ

ي : ولم  أَْصَرفَ  وخالََف بين القافَيَتَْيِن ، يُقال : أَْقَوى فيه إذا ِشْعَرهُ : الشاعرُ  أَْصَرفَ  قال ابُن األَعراِبّي :و الشاعُر القافيَةَ ، قال ابُن بَّرِ

بِّيُّ الَكوفيُّ ، ولم يَْعِرف البَغداِديُ  أَو هو اإِلْقواُء ، بِالنَّْصبِ  غيره ، أَْصَرفَ  ءْ يَِجي ُل بُن محّمٍد الضَّ والَخليُل ال  ، اإِلْصرافَ  ونَ ذكره الُمفَّضِ

 قَولُه : وقَْد جاَء في ِشْعِر العرِب ، ومنه بالنَّْصِب ، وكذا أَصحابُه ال يُجيُزونَهـ  أي اإِلْقواءَ ـ  يُجيُزه

تُ  مـــــــح عـــــــَ ه  َأطـــــــح ِرضـــــــــــــــــــــُ عـــــــح د  مـــــــَ تـــــــَ  جـــــــاابَن حـــــــىت  اســـــــــــــــــــــح

اوَ      ُه طــــــــــــــافــــــــــــــَ وح ال أَنــــــــــــــ  د  لــــــــــــــَ قــــــــــــــَ  كــــــــــــــاد يــــــــــــــنـــــــــــــــح

  
 يَْنَشقُّ :يَْنقَدُّ ، أي : وَ 

ه  ـــــــــــــِ ت ـــــــــــــ  ي ـــــــــــــطـــــــــــــِ ـــــــــــــا ل ن رتحُكـــــــــــــح ـــــــــــــَ رح جلـــــــــــــاابَن ي ـــــــــــــقـــــــــــــُ  ف

رافُ      ِر ِإســــــــــــــــــــح يـــــــح ــــــلــــــ  وحِم ال ــــــَ َد نـ عـــــــح ــــــَ حــــــَ  بـ وحُم الضــــــــــــــــــــ  ــــــَ  نـ

  
 ِء القَْيِس :بعُض الناِس يَْزُعُم أنَّ قوَل اْمِرىوَ 

ِدمــــــــــاً  قــــــــــح ُت مــــــــــُ يــــــــــح ه وأَمحضــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح قـــــــــــَ ر  لــــــــــَروح خــــــــــَ  فــــــــــَ

َ  َذاّيِ       نــــــــــــَ رَا والــــــــــــر وحِ  َأخــــــــــــح واَ  الــــــــــــقــــــــــــَ (2)طــــــــــــُ
 

  
 اإِلْقَواِء بالنَّْصب ، ألَنَه َوَصَل الفْعَل إلى أَْخنََس. من

 .(3) (َوَصرَّفْ َنا اآْلايتِ )ومنه قَْولُه تَعالَى :  اآليات : تَْبيِينُها تَْصِريفُ و

الِبياعاِت ُكلِّها إِْنفاقُها ، كما هو نَّص  الدَّراِهِم في تَْصِريفُ  هكذا في سائِر النُّسخ ، والصواب : في الدَّراِهِم والبِياعاِت : إِْنفاقُها التَّْصِريفو

ْل ذلك. التَّْصِريفُ  العُباب ، وفي اللِّسان :  في َجميعِ البِياعاِت : إِْنفاُق الدَّراِهِم ، فتَأَمَّ

 في الَكالِم : اْشتِقاُق بَْعِضه من بَْعض. التَّْصِريفُ و

ياحِ : تَْحِويلُها من َوْجٍه إلى َوْجهٍ  التصريفو ياحِ  تَْصِريفُ  ومن حاٍل إلى حاٍل ، قال اللَّْيُث : في الّرِ  من ِجَهٍة إلى ِجَهٍة ، وكذلك َصْرفُها الّرِ

ياحِ : َجْعلُها َجنُوباً وَشماالً  تَْصِريفُ  السُّيُوِل والُخيُوِل َواألُموِر واآلياِت ، وقال غيُره : تَْصِريفُ   وَصباً وَدبُوًرا ، فَجعَلَها ُضُروباً في الّرِ

 أَْجناِسها.

ً  في الَخْمِر : ُشْربُها التَّْصِريفُ و فَ  في األَمرِ  َصّرفتُهُ و أي غيَر ممزوجٍة : ِصْرفا  فَتَقَلََّب. قَلَّْبتُه : فيِه أي : تصريفاً فتََصرَّ

فَ  ِلعياِلِه : إذا اصَطَرفَ  يُقال :و   قال العَّجاُج : بِ في َطلَِب الَكسْ  تََصرَّ

داُن اجلـــــــــــــايف  ُب املـــــــــــــاَ  اهلـــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــِ كح  قـــــــــــــد يـــــــــــــَ

ٍف وال      ريحِ مــــــــــــا َعصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــغــــــــــــَ رافِ ب طــــــــــــِ  اصــــــــــــــــــــــــــح

  
وايَةُ فيه :  .«ِمْن غير ال َعْصفٍ » هكذا أَْنَشَده الَجوهِريُّ ، والَمْشطوُر الثانِي للعَّجاج ُدوَن األَول ، والّرِ

ِوّيِ ، وليَس الَمْشُطوراِن وال أَحُدُهما فِيها ، قاله الصاغانِّي.لُرْؤبَةَ أُْرُجوزةٌ على هذا وَ   الرَّ

 َعنِّي. َصْرفَها َسأَْلتُه أي هللا الَمكاِرهَ : اْستَْصَرْفتُ و

ُثَّ )، وقوله تعالى :  فاْنَصَرفَ  عن َوْجِهه َصَرفَه هكذا في النَُّسخِ ، والصواُب اْنَكفَأَ ، كما هو نَصُّ العُباِب ، وهو ُمطاِوعُ  : اْنَكفَّ  اْنَصَرفَ و
 ٍء مما َسِمعُوا.عن العََمِل بَشي اْنَصَرفُوا أي : َرَجعُوا عن الَمكاِن الذي اْستََمعُوا فيه ، وقِيَل : (4) (اْنَصَرُفوا

َمْخَشِريُّ : االسُم يمتَنُِع من ُمْنَصِرفٍ  ، وغيرُ  ُمْنَصِرفٌ  على َضْربَْيِن : ْسمُ االو متى اْجتََمع فيه اثناِن من أَْسباِب تِْسعٍَة ، أو  الصَّْرفِ  قال الزَّ

َر واِحٌد ، وهي :  ةَ.العَلَِميّة والتّأنِيُث الاّلِزُم لَْفظاً أو َمْعنًى ، نحو : ُسعاَد َوَطْلحَ  تََكرَّ

َي به. (5)َوْزن الِفْعِل الذي يَْغِلبُه في نَْحِو وَ   أَْفعَل ، فإِنَّه فيه أَْكثَُر منه في اإِلْسِم ، أو يَُخصُّه في نحو : َضَرَب ، إن ُسّمِ

 الَوْصِفيّة في نحو : أَْحَمَر.وَ 
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وجاابن  .«معرضه»بد  « مغرضه»األصر والتكملة. ويف التكملة ك« أطعمت»وعل  هامشه عل  نسخة أخر  « أطمعتُ »( يف القاموس : 1)

 : اسم مجر.
 برواية : 144( ديوانه ط بريوت ص 2)

 فجا  الصوار واتقا بقرهٍب طويرٍ 
 .(... َوَلَقْد َصرَّْفنا) واألصر 27( سورة األحقاف اآية 3)
 .127( سورة التوبة اآية 4)
 .«وزن»وابألصر ( عن املطبوعة الكويتية 5)
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 والعَْدُل عن ِصيغٍَة إلى أُْخَرى في نحو : ُعَمَر ، وثاُلَث.

رفعِ كقاٍض ، وفي النَّْصِب أَن يكوَن َجْمعاً ليس على ِزنَتِه واحد ، كَمساِجَد َوَمصابِيَح ، إاّل ما اعتَلَّ آِخُرهُ نحو َجواٍر ، فإِنَّه في الَجّرِ َوالوَ 

 راِويُل في التقدير جمع ِحَضْجٍر وِسْروالَة.كَضواِرَب ، وَحضاِجُر َوسَ 

.وَ   التَّْرِكيُب في نحو : َمْعِديَكِرَب وبَْعلَبَكَّ

ةً.وَ   العُْجَمةُ في األَْعالِم خاصَّ

 .فَصَرفَ  ُعثْماَن وَسْكَراَن ، إاّل إذا اضَطرَّ الشاِعرُ  األَلُف والنوُن الُمضاِرَعتاِن ألَلفَيِ التَّأْنِيث في نحو :وَ 

ْعِر ليس بثَْبٍت.أَ وَ   ما السبُب الواحُد فغيُر مانعٍ أَبَداً ، وما تَعَلََّق به الكوفيُّوَن في إِجازةِ َمْنِعه في الّشِ

لى َسبٍب واحٍد ، إاّل عند التَّْنكيِر ، كقولَك : ُربَّ ُسعاٍد وقَطاٍم ؛ لبقائِه بال َسبٍَب ، أَو ع (1) الصَّْرفُ  ما أََحُد سبَبَْيِه أو أَسبابه العَلَميّةُ فحكُمهوَ 

 نحو أَْحَمَر ، فإِنَّ فيه خالفاً بين األَْخفَش وصاحِب الكتاِب.

في اللُّغَة الفَصيحة التي عليها التَّْنزيُل ، لُمقاَوَمِة السُّكوِن أََحَد السببيِن ،  ُمْنَصرفٌ  ما فيه َسبَبان من الثُّالثِّيِ الساكن الَحْشِو كنُوحٍ ولُوطٍ وَ 

 ، وقد َجَمعَُهما في قْوله : يَْصرفُونَه ونَه على القياس. فالوقوٌم يُْجرُ 

َزرِهــــــــــــــا  ئـــــــــــــــح ر مــــــــــــــِ ضح بــــــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــــ  لــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  مَل تـــــــــــــــَ

ِب      لـــــــــــَ ُد يف الـــــــــــعـــــــــــُ َ  َدعـــــــــــح ٌد ومل ُتســـــــــــــــــــــــــح (2)َدعـــــــــــح
 

  
 .َصْرفِه اْمتناعِ أَّما ما فيه سبٌب زائٌد ، كَماه وُجور فإِنَّ فيهما ما في نُوحٍ مع زيادة التأنيث ، فال َمقال في وَ 

َل البناُء على وَ  ر في نحو بُْشَرى وَصْحراَء ، وَمساجَد وَمصاِبيَح نُّزِ نَةُ التي ال واحَد  (3) [حرف]التََّكرُّ تأنيٍث ال يَقَُع ُمْنفَصالً بحاٍل ، والّزِ

َمْخَشِرّي. (3) [ثانٍ ]عليها ، َمْنزلَةَ تأْنيٍث   وجمعٍ ثاٍن ، انتهى كالُم الزَّ

 الشَِّريفَْين على أَْربَعَِة بُُرٍد من بَْدٍر مما يلي َمكَّةَ َحرَسها هللا تَعالَى. : ع ، بَْيَن الَحَرَمْين (4) َصِرفُ الُمنْ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، قد يكوُن مكانًا ، وقد يكوُن َمْصَدًرا. الُمْنَصَرفُ 

 الَكلمةَ : أَْجَراها بالتْنِويِن. َصَرفَ وَ 

 عن َوْجٍه إلى َوْجٍه. يَْصرفُه ِء في غير َوْجٍه ، كأَنه: إِعماُل الشَّيْ  ِريفُ التَّصْ وَ 

ة. الصَّْرفُ وَ  األُموِر : تَخاِليفُها. تَصاريفُ وَ   : بَْيُع الذَّهِب بالفضَّ

 وقوُل الشاعر : (5) (َوََلْ َيَُِدوا َعْنها َمْصرِفاً ): الَمْعِدُل ، ومنه قولُه تَعالَى :  الَمْصِرفُ و

َبٍة من   (6) َمصحِرفِ أَُزَهريحُ َهرح عن َشيـح
 قَْوُل أَبِي ِخراٍش :وَ  األَْقالِم : صوُت َجَريانِها بما تَْكتُبُه من أَْقضيَة هللا تَعالَى وَوْحيِه. َصِريفُ وَ  : أي ناٌب. صاِرفٌ  يقال : ما في فَِمهوَ 

ٌر  ـــــــــــــح ي فـــــــــــــَ ا طـــــــــــــُ د  ـــــــــــــُ اح شـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ قـــــــــــــابـ  مـــــــــــــُ

رّافـــــــــــــــَ      ِ بصـــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــُر  اح ا مجـــــــــــــــَِ ُد ـــــــــــــــُ قـــــــــــــــح (7)عـــــــــــــــَ
 

  
فَ وَ  .َصِريفٌ  َعنَى بهما ِشراَكْيِن لَُهما ً  الَشرابَ  َصرَّ  ، وهذا عن ثَْعلٍَب. كأَْصَرفَه : لم يَْمُزْجه ، تَْصِريفا

 : قريةٌ قرَب الُكوفَة ، وهي غيُر التي َذَكَرها المَصنُف. َصِريفُونوَ 

__________________ 
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 والتصحيح عن املطبوعة الكويتية.« فحكمه حكم الصرف»( ابألصر 1)
فيهما شــــاهداً وجاء  241/  3ويف الكتاب لســــيبويه « ومل تغذ دعُد ابلعلب»ونســــبه جلرير ا وقبله بيتان ا برواية « دعد»( البيت يف اللســــان 2)

 عل  اسم يصرف وال يصرف. فالشاعر صرف ومل يصرف.
 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.3)
 ( نص ايقوت عل  الضم وفتح الراء.4)
 .53( سورة الكهف اآية 5)
 .104/  2( البيت أليب كبري اهلذد وعجزه يف ديوان اهلذليا 6)

 أم ال ُخلوَد لباذٍ  متكّلفِ 
 .«مصرف» بد «  رف»يرو  : وَ 

 برواية عن أيب سعيد : 140/  2( ديوان اهلذليا 7)
ـــــــــــــــــــــٌر  ـــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــي  مبـــــــــــــــــــــوركـــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــرُ       بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــا مجـــــــــــــــــــــــي

  

 يرو  :وَ 

 مبــــــــــــــــــوركــــــــــــــــــتــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــو  مشـــــــــــــــــــــــــــــــبٍّ 

 مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــريان عــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر    

  

 عل  هذه الرواية ال شاهد فيه ا واملثبت كاللسان.وَ 
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 ٍء ال ِخْلَط فيه.: ُكلُّ شي الصَِّريفُ و

فَت إِذا»في َحديث الشُّفعَة : وَ   وَشواِرُعها. مصاِرفُها أي بُيِّنَتْ  «الطُُّرُق فال ُشْفعَةَ  ُصّرِ

ٍث : َطْلَحةُ بُن ِسناِن بنوَ  فٍ  كُمَحّدِ ث. ُمَصّرِ  اإِلياميُّ ، ُمَحّدِ

 عْلِم باليََمن.بُن ذُؤاِل بن َشْبَوةَ ، أبو قَبيلٍَة من َعّكٍ باليََمن ، منهم فُقَهاُء بني َجْمعاَن أَْهُل مَحّلِ األَْعوَص ، لهم رياَسةُ ال َصريفُ  كأَميٍر :وَ 

 لعياله : اْكتََسَب ، وهو َمجاز. اْصَطَرفَ وَ 

 : ومما يُْستَْدَرُك َعلَيه. [صطف]

 ، أهمله الَجماعةُ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : سمعُت أَعرابِيًّا من بني َحْنَظلَةَ يقوُل ذِلَك.: لغةٌ في الِمْصَطبَِة  الِمْصَطفَةُ 

ْعفُ   :[صعف]  بالكسِر. ِصعافٌ  ج : َزَعموا ، قالَه ابُن ُدَرْيدٍ  (1) : طائٌِر َصِغيرٌ  الصَّ

ََّخذُ  َشرابٌ  : الصَّْعفُ و قال أَبو عبَْيٍد :  حتى يَْغِليَ  في األَْوَعيَةِ  يُشَدخ الِعنَُب فيُْطَرح وِصناعتُه أَنْ  أَو هو َشراٌب ألَْهِل اليََمِن ، من العََسِل ، يُت

َل ما يُْدِرُك.  وُجّهالهم ال يََرْونَه َخْمًرا ؛ لَمكاِن اْسِمه ، وقيَل : هو َشراٌب الِعنَِب أَوَّ

ْعفانُ و  قالَهُ ابُن األَْعرابِّيِ. : الُمولَُع بُشْربِهِ  الصَّ

عْ و ْعَدةُ  فَةُ الصَّ واُب أو غيِرِهما ، كما هو نَصُّ العُباِب. من فََزع أو بَْرٍد وَغْيِره تَأُْخذُ اإِلنسانَ  : الّرِ  هكذا في النَُّسخِ ، والصَّ

 أي : أُْرِعَد. َمْصعُوفٌ  ، كعُِنَي ، فهو ُصِعفَ  قدو

 ٍء.قال ابُن فاِرٍس : الصاُد والعَْيُن والفاُء ليَس بشيوَ 

 ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :* 

ْرُع : أَْفَرَك ، وهو أَْصعَفَ  ِعيفُ  الزَّ ّي عن أَبِي َعْمرٍو. الصَّ  ، حكاهُ ابُن بَّرِ

 واِحد : صَّفُّ الو فيه الُمبالَغَةُ. التَّْصِفيفَ  ، غير أنَّ  َصفَّفَهُ و ، يَُصفُّه َصفًّا الَجْيشَ  َصفَّ  يُقاُل : كالتَّْصِفيفِ  : المصَدُر ، الصَّفُّ  : [صفف]

فُوفِ  وا»الَحديُث : ومنه الصُّ فُوفِ  ، فإِن تَْسِويَةَ  ُصفُوفَُكمْ  َسوُّ  .«ِمن تَماِم الصَّالةِ  الصُّ

َر قولُه تعالى :  الُمْصَطفُّونَ  القَْومُ   :الصَّفُّ و  (َوُعِرُضوا َعلى رَبَِّك َصفًّا)قالَهُ األَْزَهِريُّ ، وكذا قولُه تَعالَى :  (2) (ُثَّ ائْ ُتوا َصفًّا)وبه فُّسِ

 قالَهُ ابُن َعَرفَةَ. (3)

 بينَها ، وأَْنَشد أَبو َزْيٍد : تَُصفُّ  أَْن تَْحلَُب الناقَةَ في ِمْحلَبَْيِن أو ثاَلثَةٍ  : الصَّفُّ و

ِب  ــــــــــــــــــِه راهــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــإلل ٍخ ل يــــــــــــــــــح ُة شــــــــــــــــــــــــــــــــَ  انقــــــــــــــــــَ

ف       بِ  َتصـــــــــــــــــــــــــــــــُ حـــــــــــــــــالـــــــــــــــــِ
َ

ِة املـــــــــــــــــ الثـــــــــــــــــَ  يف ثـــــــــــــــــَ

  

قاِرِب 
ُ
ِ واهلَِن امل َجَماح  (4)يف اللهح

ْكها ، وقولُه تَعالى :  تَُصفُّ َصفًّا الطَّْيُر في السَّماءِ  َصفَّت وقد أَْن يَْبُسَط الطاِئر َجناَحْيهِ  : الّصفُّ و َوالطَّْْيُ ): بََسَطت اْجنَِحتَها ولم تَُحّرِ
 أي : باِسطاٍت أَْجنَِحتَها. (5) (َصافّات  

ةِ ، : الصَّفُّ و  وفي العُباِب : َضْيعَةٌ بها. ة بالَمعَرَّ

 (7) (َوِإاّن لََنْحُن الصَّافُّونَ )ومنه قَْولُه تَعالَى :  في الّسماِء يَُسبُِّحونَ  الُمْصَطفُّونَ  الَمالئَِكةُ  هي : (6) (َوالصَّافّاِت َصفًّا)قولُه تَعالى : و

ً  لَُهم َمراِتَب يَقُوُموَن عليها وذلك أنَّ   .الُمَصلُّونَ  يَْصَطفُّ  ، كما ُصفُوفا
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 فراِجْعه. «دفف»في  تَقَدَّم ِذْكُره «َصفَّ  يُْؤَكُل ما َدفَّ ، وال يُْؤَكُل ما»في الَحِديِث : و

 .َمَصافٌّ  ج : في الَحْربِ  الصَّفِّ  : موِضعُ  الَمَصفُّ و

 أي : اللَّبَِن ، كما يُقال : قَُروٌن َوَشفُوٌع ، قال : لَكثَْرتِه إِذا ُحِلبَتْ  أَْقداحاً من لَبَنِها تَُصفُّ  لتيل : َصفُوفٌ  ناقَةٌ  في الصَّحاح :و

ٍة  بـــــــــــــــانـــــــــــــــَ ٍة رَكـــــــــــــــح بـــــــــــــــانـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح وفِ حـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

وفِ      ٍر وصــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَا َوب رُت ب ــــــــــــــــــــِ ل  ختــــــــــــــــــــَح

  
__________________ 

 .75/  3اجلمهرة ( يف التكملة عن ابن دريد : طائر يطري ا وانظر 1)
 .64( سورة طه اآية 2)
 .48( سورة الكهف اآية 3)
 ( قوله : اللهجم عىن به الع  الكبري ا واهلن : املقارب العّ  با الُعس ا.4)
 .41( سورة النور اآية 5)
 ( اآية األوىل من سورة الصافات.6)
 .165( سورة الصافات اآية 7)
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فُوفُ  أَو  َصوافٌّ و صافَّةٌ  اإِلبُِل قَوائَِمها ، فَِهيَ  َصفَّتِ و نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، والّصاغانِيُّ ، زاَد األَخيُر : يََدْيها عنَد الَحْلبِ  فُّ تَصُ  : هي التي الصَّ

 َصفَّتْ  ثُّم تُْنَحُر ، َمْنُصوبَةً على الحاِل ، أي : قد تَُصفَّفُ  للنَّْحِر ، َمْصفُوفَةً أي :  (1) (فَاذُْكُروا اْسَم هللِا َعَلْيها َصوافَّ ) ، وفي التَّْنِزيِل :

في  ُمْصَطفَّةٌ  أي : أَنَّها ُمْصَطفَّةً  فَواِعُل بَِمْعنَى َمفاِعَل ، َوقيل : ، قال الّصاغاِنيُّ : َصوافَّ  قوائَِمها ، فاْذُكُروا اسم هللا عليها في حاِل نَْحِرها

 وقال : َمْعقُولَة ، يَقُوُل : باِسِم هللا وهللا أَْكبَُر ، اللُهمَّ ِمنَك ولََك.« َصوافِنِ »َعبّاٍس :  (2)ِمْنَحِرها ، وعن ابِن 

فَفُ  قال : عن اْبِن َعبّاٍد :و ْرعِ  الصَّ َكةً : ما يُْلبَُس تحَت الّدِ  يْوَم الَحْرِب. مَحرَّ

لى الِقياِس ، وهي التي تَُضمُّ العُْرقَُوتَْيِن والبِداَدْيِن من أَْعالُهما وأَْسفَِلهما ، ع كُصَردٍ  ُصفَفٌ  ج : َمْعُروفٌ  السَّْرجِ : م ُصفَّةُ و الّداِر ، ُصفَّةُ و

 .«النُُّمورِ  ُصفَفِ  نََهى عن»الَحِديُث السَّْرجِ بَمْنِزلَِة الِميثََرةِ ، ومنه ُصفَّةُ  وقال ابُن األَثِيِر :

فَّةُ  قاَل اللَّْيُث :وَ   من البُْنياِن : ِشْبهُ البَْهِو الواِسع الطَِّويِل السَّْمِك. الصُّ

 هو في الثانِي َمجاٌز.وَ 

فَّةُ و  من الدَّْهِر ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ ، وهو َمجاٌز. ُصفَّةً  يُقال : ِعْشنا من الدَّْهِر : َزماٌن منه الصُّ

فَّةِ  أَْهلُ و  كانُوا يَبِيتُوَن في من فُقَراِء الُمهاِجِريَن ، وَمْن لم يَُكْن له ِمْنُهم َمْنِزٌل يَْسُكنُه أَْضياَف اإِلْسالمِ كانُوا  جاَء ِذْكُرُهم في الَحِديِث : ، الصُّ
كانوا يَاووَن إِليِه ، وكانُوا يَِقلُّوَن تارةً ، ويَْكثُُروَن تاَرةً ، وقد َسبََق لي في  وهي موِضٌع ُمَظلٌَّل من الَمْسِجدِ  وسلمعليههللاصلىمسِجِدِه  (3)

ْيتُهُ :  ْلفَِة ، في التََّوسُِّل بأَْهلِ »َضْبِط أَْسمائِهم تَأِْليٌف َصِغيٌر سمَّ فَّةِ  تُْحفَةَ أَْهِل الزُّ  : وَعذاُب يَْومِ  فيه إلى اثْنَْيِن وتِْسِعيَن اْسماً. وفي الُمْحَكم« الصُّ

فَّةِ  فَّةِ  قال اللَّْيُث : وَعذاُب يومِ  ، كعَذاِب يوِم الظُّلَِّة ، وفي التَّْهِذيِب : الصُّ ا  : الصُّ ا وَغمًّ كان قَوٌم َعَصوا َرُسولَُهم ، فأَْرَسَل هللا عليهم َحرًّ

 َغِشيَُهم من فَْوِقِهْم َحتّى َهلَُكوا.

فَّةِ  ال َعذاُب يَْومِ  (4) (َعذاُب يَ ْوِم الظُّلَّةِ ) هللا في ِكتابِِه : قال األَزهِريُّ : الَِّذي ذَكَرهُ  َب قَْوُم ُشعَْيٍب بِِه ، قال : وال أَْدِري ما  الصُّ ، وُعذِّ

فَّةِ  َعذاُب يومِ   ، وهكذا نَقَلَه الّصاغانِيُّ أَْيضاً في ِكتابَْيِه ، َوَسلََّمهُ. الصُّ

فَّ  قلُت : وكأَنَّه يَْعنِي ْل. ةِ بالصُّ  الظُّلَّةَ ، التِّحاِدِهما في الَمْعنَى ، وإِليه يُِشيُر قوُل ابِن سيَده الماِضي ِذْكُره ، فَتأَمَّ

ِفيفُ و بَْيِر : ه ح، ومن َصفًّا في الشَّْمِس  َصفَّه وقد في الشَّْمِس ِليَِجفَّ  ُصفَّ  ، كأَِميٍر : ما الصَّ دُ »ِديُث ابِن الزُّ الَوْحِش ،  ِفيفَ صَ  أَنَّهُ كاَن يَتََزوَّ

 أي : قَِديَدها ، نَقَلَه صاِحُب اللِّساِن والصاغانِّي. «وهو ُمْحِرمٌ 

حاح :و ِفيفُ  في الّصِ  على الَجْمِر ليَْنَشِوَي. من اللَّْحمِ  ُصفَّ  : ما الصَّ

 َعلى الَحَصى ثم يُْشَوى. يَُصفُّ  قاَل َغْيُره : والَِّذيوَ 

ِفيفُ  قيل :وَ  ُح َعْرضاً ، وقِيَل : هو الَّذي يُْغلَى إِْغالَءةً ، ثم يُْرفَُع. الصَّ  من اللَّْحِم : الُمَشرَّ

َض  التَّْصِفيفُ  قال ابُن ُشَمْيل :وَ   البَْضعَةَ حتى تَِرقَّ ، فَتراها تَِشفُّ َشِفيفاً. (5): مثل التَّْشِريحِ ، هو أَْن تُعَّرِ

ِفيفُ  قال خالُد بُن َجْنبَةَ :وَ  ْغفاِن  الصَّ َح اللَّْحُم غْيَر تَْشِريحِ القَِديِد ، ولكن يَُوسَُّع مثَل الرُّ ِفيفُ  ، فإِذا ُدقَّ  (6) [الرقاق]: أَن يَُشرَّ ليُْؤَكَل فُهَو  الصَّ

 ِء القَْيِس :، وأَنَشَد الَجْوَهِريُّ الْمِرى َصِفيفٌ  ، فإِذا تُِرَك ولم يَُدقَّ فُهو (7)قَِديٌر 

هــــــــاُة الــــــــ ر  طــــــــُ ٍج فــــــــظــــــــَ نحضــــــــــــــــــــــِ ِ مــــــــُ اح نح بــــــــَ ِم مــــــــِ حــــــــح  لــــــــ 

يـــــــــفَ      فـــــــــِ رِ  صـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــ  عـــــــــَ ِديـــــــــٍر مـــــــــُ واٍء أو قـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــِ

  
 .َصفًّا أَقَْمتُُهم في الَحْرِب َوَغْيِرها : أَُصفُّهم َصفًّا القَْومَ  َصفَْفتُ و

__________________ 
 .36( سورة ا ج اآية 1)
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قا  : قياماً ا وعن « َصوافَّ » صوافن ا عبارة اللسان : وعن ابن عباس يف قوله تعاىل :قوله : وعن ابن عباس : »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«ا قا  : تُعقر وتقوم عل  ثالث ا وقرأها ابن عباس : صوافن ا وقا  : معقولة اخل (َصوافَّ )ابن عمر يف قوله : 

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : يف ُصّفِة مسجده.3)
 .189( سورة الشعراء اآية 4)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : نقرَض.5)
 ( زايدة عن التهذيب.6)
 ( يف التهذيب : ِزمي.7)
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. كأَْصفَْفتُه وهي كَهْيئَِة الِميثََرةِ ، وهو َمجاٌز ، وقد نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ وغيُره ، ُصفَّةً  َجعَْلُت له السَّْرَج :و  وهي لُغَةٌ َضِعيفَةٌ ، نَقَلَهُ الّصاغانِيُّ

ْفَصفُ و حاح ، وهو قَْوُل أَبي َعْمرٍو ، وقال الُمْستَِوي ِمَن األَْرِض  كَجْعفٍَر : الصَّ فَ َيَذرُها )غيُره : األَْملَُس ، وفي التنزيل :  كما في الّصِ
ْفَصفُ  قال الفَّراُء : (1) (قاعاً َصْفَصفاً   : الذي ال نَباَت فيه. وقاَل ابُن األَعرابِّيِ : هي القَْرعاُء. وقال ُمجاِهٌد : أي ُمْستَِوياً. والجمعُ  الصَّ

اُج : َصفاِصفُ   ، قال العَجَّ

اَء تُناِجي  َصَفامن َحبحِر وَعسح  (2) َصفح
 قال الشَّّماُخ :وَ 

َرٌة  ذَكـــــــــــــ  وٌم مـــــــــــــُ كـــــــــــــُ لـــــــــــــح بـــــــــــــاُء عـــــــــــــُ بـــــــــــــاُء َرقـــــــــــــح لـــــــــــــح  غـــــــــــــَ

هـــــــــــا      َدفـــــــــــِّ فٌ لـــــــــــِ فحصـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــرُ  صـــــــــــــــــــــــــَ ُه مـــــــــــِ ّدامـــــــــــُ  قـــــــــــُ

  
 قال آخر :وَ 

ًة  مـــــــــــــــــــ  هلـــــــــــــــــــَِ دح ًة مـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــ  تح داِوي ـــــــــــــــــــَ ب  إذا رَكـــــــــــــــــــِ

ر َد حــــــــــاِديــــــــــهــــــــــا هلــــــــــا وَ      فِ غــــــــــَ فــــــــــاصــــــــــــــــــــــــِ (3)ابلصــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ُجُل : َصْفَصفَ و . ساَر َوْحَدهُ فيهِ  الرَّ  نَقَلَه الصاغانِيُّ

ْفَصفُ و  نَقله ابن َعبّاٍد. َحْرُف الَجبَلِ  : الصَّ

ْفَصفَةُ و ْكباَجةُ  الصَّ ْفصافَةِ  عن أبي َعْمروٍ  بهاٍء : الّسِ ، وأَْكثِْر  َصْفصافَةً  اعَمْل ِلي»قَْوُل الَحّجاجِ لَطبّاِخه : َوهي لُغَةٌ ثَقَِفيَّةٌ ، ومنه كالصَّ

 .«فَْيَجنَها

ْفُصفُ و  في بَْعِض اللُّغاِت ، قالَه ابُن ُدَرْيٍد. َكُهْدُهٍد : العُْصفُورُ  الصُّ

. : َصْوتُه َصْفَصفَتُهو اغانِيُّ  نقله الصَّ

 كما في الّصحاحِ ، َوهي لغةٌ شاِميَّةٌ ، قال شيُخنا : َسبََق له أنَّ الِخالَف ، كِكتاٍب : ِصْنٌف من َشَجُر الِخالفِ  بالفتح : الصَّْفصافُ و

ظاهٌر ، كما أَشاَر إليه في الناُموِس ، َولَعَلَّه فيه ِخالٌف ، أشاَر في كّلِ  ، وليَس بِِه ، وُهنَا َجَزَم بأَنَّهُ ُهَو ، ففي َكالِمه تَدافُعٌ  الصَّْفصافِ 

ْل.  واِحَدتُه بهاٍء. مْوِضعٍ إلى قَْوٍل ، وفيه نََظٌر ، فَتأَمَّ

. : َرعاهُ  َصْفَصفَ و  نَقَلَه الّصاغانِيُّ

 كما في العُباِب. ُمْصَطفِّينَ  في الِقتاِل : َوقَفُوا صافُّوُهمو

 نقله ابُن ُدَرْيٍد. بِحذاِء ُصفَّتِي ُصفَّتُهُ  أي : ُمصافِّي هو يُقاُل :و

 .َصفًّا : أي صاُروا تَصافُّوا نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، يقال : : التَّساُطرُ  التَّصافُّ و

 .َصفًّا َعلَيه : اْجتََمعُوا تَصافُّواوَ 

َك : إذا تَلَطََّخ بِِه ، على الماِء ، وتَضافُّوا َعلَ  تَصافُّوا قال اللِّْحيَانِيُّ :وَ  َك في ُخْرئِه ، َوتََضوَّ يِه بَمْعنًى واحٍد : إذا اْجتََمعُوا َعلَيه ، وِمثْلُه : تََصوَّ

 وَصالِصُل الماِء وَضالِضلُه.

ً  : قاُموا اْصَطفُّواو  .َصفَُّهم َصفًّا نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وهو ُمطاِوعُ  ُصفُوفا

 : * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه

ْفَصفَةُ   الفاَلةُ ، عن ابِن ُدَرْيٍد. الصَّ

ْفَصفَةُ وَ  ْيْسك  الصَّ يها العََجُم الّسِ  .(4): ُدَوْيبَةٌ ، وهي َدِخيٌل في العََربيّة ، قال اللَّْيُث هي الدَُّوْيبَةُ التي تَُسّمِ

 : ِحْصٌن َمْعُروٌف ، من ثُغُوِر الَمِصيصِة ، كما في العُباِب. الصَّْفصافُ وَ 
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 ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. الصَّفِّ  : ُمبالَغَةٌ في التَّْصِفيفُ وَ 

 اللَّْحِم : تَْشِريُحه ، عن ابِن ُشَمْيٍل. تَْصِفيفُ وَ 

فاِصفُ وَ   : واٍد عن ابِن عبّاٍد. الصَّ

فَّةُ  «وال لُفَّةً  ُصفَّةً  أَْمِلكُ  ال أَْصبَْحتُ »: ـ  عنههللارضيـ  في َحِديِث أَبي الدَّْرداءِ وَ  اَحِة من الُحبوِب ، والُّفَّةُ : ا الصُّ  للُّْقَمةُ.: ما يُْجعَُل َعلَى الرَّ

 الغََضى : َمْوِضٌع. َصْفَصفَةُ وَ 

ّيٍ وَ   بنِ  لُمْدِركِ  َوأَْنَشدَ  ، عنهماهللارضي، قال : وهو َمْوِضٌع كانَْت فِيه َحْرٌب بيَن َعِلّيٍ وُمعاِويَةَ  ِصفُّونَ ـ  في هذه التْرَجمةِ ـ  َذَكَر ابُن بَّرِ

 : األََسِديّ  ُحَصْينٍ 

__________________ 
 .106( سورة طه اآية 1)
 ( ديوانه برواية : تناصي صفصفا.2)
 واملثبت عن التهذيب.« دواية»( ابألصر 3)
 ( ضبطت عن التكملة.4)
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ونَ و  فـــــــــــــــ  ٌة  صـــــــــــــــــــــــــــــِ يِن  وجلـــــــــــــــُ  ُر اهلـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح ـــــــــــــــ   والـــــــــــــــنـ

هـــــــا     ــــــُ ــــــن ي فــــــِ هـــــــا ســــــــــــــــــــَ ــــــح ي لــــــَ وٌف عــــــَ وقــــــُ ِر مــــــَ حــــــح ــــــَ ــــــب  مــــــن ال

  
، وقاَل في تَْرَجَمِة  ِصفِّينَ  ، ورأَْيتُ  ِصفِّينُ  ، ومن أَْعرَب النوَن قال : هذه بِصفِّينَ  ، وَمَرْرتُ  ِصفَّينِ  النَّْصِب والَجّرِ : رأَْيتُ قال : وتَقُوُل في 

فيَمْن أَْعَربَه  ِصفُّونَ  يِل قوِلِهم :ألَنَّ نونَه زائَِدةٌ ، بَدلِ « صفف»قال : َحقُّه أَْن يُْذَكَر في فصل ـ  ِصفِّين عند كالِم الَجْوَهِرّيِ علىـ  «صفن»

 بالُحروِف.

 قلُت : وسيأْتِي الَكالُم َعلَيه في النون.

فّانوَ  ثِيَن ، ويُقال في النِّْسبِة إِليها : الصَّ فِّيُّ  : قَْريةٌ بِمْصَر ، وقد رأَْيتُها ، وقَْد نُِسب إِليها َجماَعةٌ من الُمَحّدِ  .الصَّ

فِّيُّ  الَحَسنِ أبو مالٍك بِْشُر بُن وَ   األَّوَل َخْمِسيَن سنةً ، وهو من ِرجاِل النَّسائِّيِ ، نَقَلَهُ الحافُِظ. الصَّفَّ  نُِسب إلى لُُزوِمه الصَّ

يَّةُ وَ  فِّ وفِيَّة ، نُِسبُوا إلى أَهلِ  الصُّ فَّةِ  ، بالضّمِ ، هم الصُّ َمْخَشِرّي في  الصُّ  .«صوف»، أَشاَر له الزَّ

قُوفُ  : [صقف] ينُ  فيه واألَْصلُ  قال األَْزَهِريُّ : الَمَظالُّ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعرابِّي : هي الصُّ أَْوَرَده األَْزَهِريُّ والصاغانِيُّ  الّسِ

 وصاحُب اللِّساِن.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

يِن ، َوهكذا أُْنِشَد قوُل أَْوٍس  قائِفُ الّصِ   .«سقف»، فاْنُظْرهُ في  (1): َطواِئُف ناُموِس الّصائِد ، لغةٌ في الّسِ

لَّْخفُ   :[صلخف] ْحلُ  هو َمتاُع الدَّابَِّة ، أَو أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ َوصاحُب اللِّساِن ، وقاَل ابُن عبّاٍد : هو ، كِجْرَدْحٍل ، الّصِ الَِّذي بَْيَن  (2) الرَّ

 قَوائِِمه.

ثم إنَّ الذي في نَُسخِ الكتاِب ُكلِّها بالخاِء « َعِريَضة»ونَصُّ الُمحيِط : فَُطْيحاُء ، وليَس فيه  : فَْطَحاُء َعِريَضةٌ  ِصلَّْخفَةٌ  قَْصعَةٌ  يُقال :و قال :

 ذلك. ، فاْنُظر (3)الُمْعَجَمة ، والذي في الُمحيِط َوالعُباِب بإِْهماِلها 

ْلفُ  : [صلف]  عن ابِن األَعرابِّيِ ، كما في العُباِب. َخوافي قَْلِب النَّْخلَِة ، الواِحَدةُ بهاءٍ  بالفَتْح : الصَّ

لَفُ و  وفي اللِّساِن : قِلَّةُ النََّزِل والَخْيِر ، وهو مجاٌز. بالتَّْحِريِك : قِلةُ نَماِء الطَّعاِم وبََرَكتِهِ  الصَّ

لَفُ و  َصِلفاتٍ  نِْسَوةٍ  من كفَِرَحةٍ  َصِلفَةٌ  وِهيَ  وأَْبغََضها نَقَلَهُ الَجْوَهِري ، أي : ِلِقلَِّة َخْيِرهاـ  وكذا قَيِِّمهاـ  أَْن ال تَْحَظى الَمرأَةُ عنَد َزْوِجها : الصَّ

 لجوَهِريُّ على األَخيِر ، وهو نادٌر ، وأَْنَشَد للقُطاِمّيِ يصُف اْمَرأَةً.اْقتََصَر ا َصالئِفَ و

هــــــــا  ــــــــَ ل ــــــــح ثـ رحَع مــــــــِ ــــــــَ ِب مَل تـ ــــــــح ل ــــــــقــــــــَ ٌة يف ال  هلــــــــا َروحضــــــــــــــــــــــَ

رباُت      عـــــــــح تــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح
ُ
ُروٌ  وال امل فُ فــــــــــَ الئـــــــــِ  (4) الصـــــــــــــــــــــــ 

  
 أَنهاـ  عنهاهللارضيفي حديث عائشةَ و «ِعْنَده (5) لََصِلفَتْ  نَُّع لَزْوِجهاأَن امرأَةً قالَْت : يا َرُسوَل هللا لو أنَّ الَمْرأَةَ ال تَتَصَ »في الَحِديِث : وَ 

ِلفَةِ  نُِع بماِلها عن اْبنَتِها الَحِظيَِّة ، ولو صانَعَْت عن اْبنَتِهافتُصا إِْحَداُكنَّ  تَْنَطِلقُ »:  قالَتْ   .«كانَْت أََحقَّ  الصَّ

لَفُ و ُجِل والَمْرأَةِ ، كما في العُباِب. يَْكَرُههُ صاِحبُكَ التََّكلُُّم بما  : الصَّ  يُْستَعمُل في الرَّ

لَفُ و  نَقَلَهُ الصاغانِيُّ أَيضاً. التََّمدُُّح بما ليَس ِعْنَدكَ  أَيضاً : الصَّ

لَفُ  أَو عاُء فوَق ذلك تََكبًُّرا ، (6)والبَزاَعِة  ُمجاَوَزةُ قَْدِر الظَّْرفِ   :الصَّ ْوَهِريُّ : هكذا َزَعَمه الَخِليُل ، وهو في اللِّساِن ، وقِيَل قال الجَ  واالّدِ

 : هو ُمَولٌَّد. (7)

 َكسكاَرى وُحنَفاَء وفَِرِحيَن ، َصِلِفينَ و ُصلَفاءَ و َصالفَى قَْومٍ  ِمنْ  َصِلفٌ  نقَله الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َزْيٍد : رُجلٌ  ، كَكتِفٍ  َصِلفٌ  َرُجلٌ  ُهوَ و

 آفَةُ الظَّْرفِ »في الحِديِث : و
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__________________ 
 ( يريد قو  أوس بن حجر ا كما يف مادة سقف.1)

 فــــــــــــالقــــــــــــ  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــاح مــــــــــــدمــــــــــــًرا 

ـــــــــــنـــــــــــامـــــــــــوســــــــــــــــــــــــه بـــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــفـــــــــــيـــــــــــح ســــــــــــــــــــــــقـــــــــــائـــــــــــفُ       ل

  

مضــــروب  (يعين : أو الرحر الذي با قوائمه)وفيها : هكذا بنســــخة املؤلف وما بعده « والر ُجرِ »( عل  هامش القاموس عن نســــخة أخر  : 2)
 َعَليه.

 ( ويف التكملة أيضاً اب اء املهملة.3)
 ( ويرو  : املستعربَات ا بفتح الراء.4)
 ( النهاية واللسان : صِلفت.5)
 ان : والرباعة ا ابلراء.( يف التهذيب واللس6)
 .«قوله : مولد ا كيف هذا مض وروده يف ا ديث الذي سيذكر قريباً »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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َلفُ  َلفُ  قا  ابُن األَِثرِي : هو الغُُلو  يف الظ رحِف ا والّزايَدُة عل  املِقحداِر مض َتَكرب ٍ ا وقا  ابُن اأَلعرَايبّ : «الصــــ  بحُخوٌذ مَ  الصــــ 
ِذ للماِء ا فهو قَِليُر اخَلريحِ ا وقاَ  َقوٌم : ِلفٌ  هو من قـَوحهِلم : ِإانءٌ  من اإِلانِء الَقِليِر اأَلخح  : إذا كاَن َثِخيًنا ثَِقياًل ا صــــــــــــــَ

َعحىَن ا وهذا االخِتَباُر ا والعام ة َوَضَعتح  فالص َلفُ 
 يف غرِي َموحِضِعه. الص َلفَ  هبذا امل

ِلفُ و  الثَِّخيُن. ِتٍف اإِلناُء الثَِّقيلُ ككَ  الصَّ

ِلفُ  الطَّعامُ و  هو الَِّذي ال نََزَل لهُ وال َرْيَع ، وهو َمجاٌز. وقِيَل : ال َطْعَم لَهُ  : هو الَمِسيُخ الَِّذي الصَّ

ِلفُ  وقاَل ابُن األَعَرابِّيِ : : قَِليُل األَْخِذ للماءِ  َصِلفٌ  إِناءٌ و ِغيُر. الصَّ  : اإِلناُء الصَّ

ِلفُ وَ   : اإِلناُءالسائُِل الَِّذي ال يَكاُد يُْمِسُك الماَء ، وهو َمجاٌز. الصَّ

ْعِد ، قَِليُل الماءِ  َصِلفٌ  َسحابٌ و  إذا قَلَّ َمَطُرها. السَّحابَةُ : َصِلفَت نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمجاٌز ، وفي األَساس : : َكثِيُر الرَّ

حاح  يُْضَرُب لَمْن يَتََوعَّدُ « تَْحَت الّراِعَدةِ  ُضبِط بَكْسِر الالِم وفَتِْحها َصلَفٍ  ُربَّ »وفي الَمثَِل :  الَجْوَهِريُّ :قال  كما في العُباِب وفي الّصِ

ـ  مع الَمْنعِ ـ  أي : هذا مع َكثَْرة ما ِعْنَده من المالِ  لِ للبَِخيِل الُمتََموِّ  يُْضَربُ  أَو وعلى هذا اْقتََصَر الجوَهِريُّ ، ثُمَّ ال يَقُوُم بِهِ  (1)يَتَواَعُد 

ْعِد مع قِلَِّة َمَطِرها ، قالَهُ أَبو ُعبَْيٍد :  وهذا قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد. للُمْكثِِر َمْدَح نَْفِسه وال َخْيَر ِعْنَدهُ  يُْضَربُ  أَو كالغَماَمِة الَكثِيَرةِ الرَّ

حا في الَمثَلِ و ينِ »ذَكَره ابُن األَثِيِر َحِديثاً : و حِ والعُباِب ،هكذا هو في الّصِ يِن  قال الّصاغانِيُّ : «يَْصلَفْ  َمْن يَْبغِ في الّدِ أي َمْن يُْنِكْر في الّدِ

ينِ لم يَْحَظ ِمْنُهْم ، يُْضَرُب في الَحّثِ على الُمخالََطِة مو ويََر له عليِهْم فَْضالً يَِقلَّ خيُره ِعْنَدُهم ، َعلَى الناِس  حاحِ :  ع التََّمسُِّك بالّدِ ونَصُّ الّصِ

يّ  يِن ، أي : ال يَْحَظى ِعْنَد الناِس ، َوال يُرَزُق منهم الَمَحبَّةَ ، قال ابُن بَّرِ يِت ُمْطِلقًا : هو من أَمثاِلِهم في التََّمسُِّك بالّدِ ّكِ  : وأَْنَشَدهُ ابُن الّسِ

 َيصحلفح َمنح يـَبحِغ يف الدِّيِن و 
يِن أَْكثََر مما َوقََف َعلَيِه يَِقلُّ َحظُّه.قال   ابُن األَثِيِر : َمْعناه : أي َمْن يَْطلُْب في الّدِ

ْلفاءُ و ْلبَةُ ، ونصُّ األَْصَمِعّيِ في النواِدِر : هي األَْرضُ  اْقتََصَر الجوَهِريُّ على األُولى ، وقال : هي ، وبهاٍء ، ويُْكَسرانِ  الصَّ الغَِليَظةُ  الصُّ

ِديَدةُ ا ْلفاءُ  من األَْرِض ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : لّشِ  : الَمكاُن الغَِليُظ الَجْلُد. الّصِ

ْلفاءُ  أَو  : كِحْرباَءةٍ ، قالَهُ ابُن َعبّاٍد. (2) ِصْلفاَءةٌ  ويُقاُل : َصفاةٌ قد اْستََوْت في األَْرِض   :الّصِ

ْلفاءُ و األَْصلَفُ  أَو ألَنه َغلََب َغلَبَةَ األَْسماِء  ، بكسِر الفاِء ؛ َصالفيو ، أَصاِلفُ  ج : فيه ِحجاَرةٌ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  ْرِض : ما َصلَُب من األَ  الصَّ

 ، فأَْجَرْوهُ في التَّْكِسيِر مْجَرى َصَحراَء ، ولم يُْجُروه ُمْجَرى َوْرقاَء قبَل التَّْسِميَِة قال أَْوُس ابُن َحَجٍر :

رحايوَ  ــــــــــــــُ فــــــــــــــا قـ ب  ســــــــــــــــــــــــــــَ َدتح خــــــــــــــَ َوقــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ه وتـ  نــــــــــــــِ

     ِ اح تـــــــــَ انــــــــــَ مـــــــــّ فُ عـــــــــلـــــــــيـــــــــِه مـــــــــن الصـــــــــــــــــــــــ   اأَلصـــــــــــــــــــــــالـــــــــِ

  
ِليفُ و ُعنُِقه ، قال َجْنَدُل بُن  (3)، أي : على َصِحيفَتَْي  َصِليفَْيهِ  من الجانِبَْيِن ، يُقاُل : َضَربَه على َصِليفانِ  كأَِميٍر : ُعْرُض العُنُِق ، وُهما الصَّ

 الُمثَنَّى :

ُر  فـــــــــــِ ـــــــــــذ  راُه ال ِذ ِذفـــــــــــح فـــــــــــُ ـــــــــــح نـ ـــــــــــُ رت  مـــــــــــن قـ حـــــــــــَ ـــــــــــح ن ـــــــــــَ  يـ

لــــــــــَ       يح عــــــــــَ يــــــــــفــــــــــَ لــــــــــِ رح  صــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ ٍ  أَلحِم الــــــــــفــــــــــِ نــــــــــُ  عــــــــــُ

  
أَْس من ِشقَّْيها هكذا في سائِر النَُّسخِ ، ونَصُّ أَبي َزْيٍد في النواِدِر : َرأَْسا أَو ُهَما َرأْسُ  العُنُِق ، وقِيَل : ُهما ما  أي : (4) الفَْقَرةِ التي تَِلي الرَّ

 بَْيَن اللَّبَِّة والقََصَرةِ.

ِليفانِ و ضانِ كما في العُبَاِب ، وفي اللِّساِن : يُ  ُعوداِن يَْعتَِرضانِ  : الصَّ  ومنه قَوُل اْلشاِعِر : َعلَى الغَبِيِط ، تَُشدُّ بِهما الَمحاِملُ  عَرَّ

ا وَ  جــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح رِّ هــــــــــــــــَ ز ًة يف كــــــــــــــــُ ُر بــــــــــــــــِ مــــــــــــــــِ  حيــــــــــــــــَح

ُه      ب  كـــــــــــــــَبن  هـــــــــــــــاِديـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ يـــــــــــــــفُ أَق لـــــــــــــــِ  الصـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 يا َرُسوَل هللا إِنِّي أُحاِلُف ما»في َحِديث ُضَمْيَرةَ قال : و
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__________________ 
 يتوّعد.( الصحاح : 1)
 .«صلفاء»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
(3. َقيح  ( األساس : ُصفح
 ( الذي يف التهذيب املطبوع عن أيب زيد : الصليفان : رأسا الفهقة من شقيها.4)
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 : َجَبٌر كاَن يف اجلَاِهِلي ِة يـََتحاَلُفوَن ِعنحَده الّصاِلفُ  ِقيَر :« َمكانَه ا قا  : َبرح ما داَم ُأُحٌد َمكانَه فِإن ه َخريحٌ  الّصاِلفانِ  َدامَ 
ُهم لَِئال ُيساِوَي ِفعحَلُهم يف اجلاهِلي ِة ِفعحُلهم يف اإلسحالِم. َا َكرِه ذلك ِمنـح  قا  إبراهيُم : وِإل 

 ثَقُلَْت ُروُحه. ُجُل :الرَّ  أَْصلَفَ و

 ِكالُهما عن ابِن األَعَرابِّيِ. قَلَّ َخْيُرهُ  : إذا أَْصلَفَ و

 عن ابِن َعبّاٍد. أَْبغََضهُ  أي فاُلنًا : أَْصلَفَ و

. بَغََّضِك إلى َزْوِجكِ  أي : هللا ُرْفغَكِ  أَْصلَفَ  قال الشَّْيبانِيُّ : يُقال للَمْرأةِ :و  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ُجُل : لَّفَ تَصَ و . تََملَّقَ  الرَّ  نَقَله الّصاغانِيُّ

لَفَ  تََكلَّفَ  أَيضاً بَمْعنَى : تََصلَّفَ و  وهو اإلدعاُء فَوَق القَْدِر تََكبًُّرا. الصَّ

. البَِعيُر : َملَّ ِمَن الخلَِّة ، وماَل إلى الَحْمِض  تََصلَّفَ و  نَقَلَه الّصاغانِيُّ

ْلفاءِ  القَْوُم : َوقَعُوا في تََصلَّفَ و  عن ابِن َعبّاٍد. الصَّ

ٌ  الُمْصِلفُ  قال ابُن األَْعَراِبّيِ :و  األََسِديُّ : (1)قال ُمْدِرُك بُن ِحْصٍن  ، كُمْحِسٍن : َمْن ال تَْحَظى ِعْنَده اْمَرأَة

ا  ٍد كـــــــــَبهنـــــــــ  عـــــــــح ِد ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ن نح عـــــــــِ جِي مـــــــــِ ـــــــــَ َدتح انق  غـــــــــَ

لـــــــــَ      ـــــــــَ يـ لـــــــــِ تح حـــــــــَ ٌة كـــــــــانـــــــــَ قـــــــــَ لـــــــــ  طـــــــــَ فِ َة مـــــــــُ لـــــــــِ  ُمصـــــــــــــــــــــــح

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : أَْبغََضها ، نَقَلَه ابُن األَْنبَاِرّي ، وأَْنَشد : َصلَفَها يَْصِلفُها

يـــــــــــــــــيِن وَ  رَكـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــح ِك تــــــــــــــــــَ حُت أَنـــــــــــــــــ  ربِّ دح خـــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــَ

كِ      فـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــِ داَة وال أابِد  فـــــــــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ

  
 كأَِميٍر : ال َرْيَع لَه ، وقِيَل : ال َطْعَم لَه. َصِليفٌ  َطعامٌ وَ 

ُجُل : قَلَّ خْيُره. تََصلَّفَ وَ   الرَّ

وحِ. َصِلفٌ  هووَ   ، كَكِتٍف : ثَِقيُل الرُّ

لَفُ  وَظِلٌف ، وال يَُكونُ  َصِلفٌ  : ال نَباَت فِيها ، وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : هي الَّتي ال تُْنبُِت شيئاً ، وُكلُّ قُفٍّ  َصِلفَةٌ  أَْرضٌ وَ  إِال في قُفًّ أو ِشْبِهه  الصَّ

 .األَْصلَفُ  أَِسيٌف ؛ ألَنه ال يُْنبُِت َشيئاً ، َوكذلك َصِلفٌ  ، قال : وِمْربَُد البَْصَرةِ  َصِلفٌ  ، والقاُع القََرقُوُس :

 اإِلكاِف : الَخَشبَتاِن اللَّتاِن تَُشدَّاِن في أَعاله. َصِليفَاوَ 

 ، وَصلَْفنَاُء : َكثِيُر الَكالِم. َصلَْنفَى َرُجلٌ وَ 

لَْيفَاءُ وَ   : َمْوِضٌع ، قال : الصُّ

مح 
َرهتــــــــــــِ ٍم وُأســــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــح نح نـــــــــــــُ واِرُس مــــــــــــِ وح اَل فــــــــــــَ  لــــــــــــَ

وحَم      فــــــــــــاءِ يـــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــَ وَن ابجلــــــــــــارِ  الصـــــــــــــــــــــــــ  وفــــــــــــُ  مل يــــــــــــُ

  
 َمْعناُهما النْفُي ، فأَثْبََت النُّوَن.شاذٌّ ، وإِنَّما جاَز على تَْشبِيِه لَم بِال ؛ إِْذ « لم يُوفُونَ »وقوله : 

 : أي بِقَفاهُ. َصِليفَتِهو ، بَصِليِفه قاَل األَْصَمِعيُّ : يُقاُل : ُخْذهُ وَ 

ُجُل نِساَءه : َطلَّقَُهنَّ ، وأَقَلَّ َحظَّْهنَّ منه. أَْصلَفَ  في األَساس :وَ   الرَّ

 َحْرثُهُ : لم يَْنُم. َصِلفَ وَ 
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 : أََخَذه ُكلَّه. (2) بَصِليفَتِه أََخَذهوَ 

ْنفُ  : [صنف]  ُصنُوفٌ و ، أَْصنافٌ  ج : منه َصْنفٌ و من الَمتاعِ ، ِصْنفٌ  ِء ، يُقاُل :ِمن الشَّيْ  النَّوُع َوالضَّْربُ  لغةٌ فيِه : بالَكْسِر ، والفَتْحِ  الّصِ

ْنفُ  وقاَل اللَّْيُث :  على ِحَدةٍ. (3) [واحد] ِصْنفٌ  ٍء ، وُكلُّ َضْرٍب من األَْشياِء :: طائِفَةٌ من ُكّلِ َشيْ  الّصِ

ْنفُ و ّمِ َجْمعُ  : الّصِ فَةُ ، وبالضَّ  َكأَْحَمَر وُحْمٍر. األَْصنَفِ  بالَكْسِر َوْحَده : الّصِ

ْنفيُّ  العُودُ و أَو هو ُدوَن القَماِرّيِ وفَْوَق  وبينَه وبيَن الَخَشِب فَْرٌق يَِسيرٌ  َدإِ أَْجنَاِس العُودِ من أَرْ  َمْنُسوٌب إلى َمْوِضع ، وُهو ، باْلفَتْحِ : الصَّ

ّيِ  ُر به. القَاقُلِّ  يُتَبَخَّ

الَحِديُث :  َوبها َوَردَ  ثاَلَث لُغاٍت ، األَِخيرتاِن عن َشِمٍر ، واألُولى هي الفُْصَحى ، ، بَكْسِرِهما ِصْنفَتُهو ِصْنفُهو الثَّْوِب ، َكفِرَحٍة ، َصنِفَةُ و

قال ابُن ُدَرْيٍد : هكذا عنَد أَْهِل اللُّغَِة ، زاَد  حاِشيَتُه : «إِزاِره ، فإِنَّهُ ال يَْدِري ما َخلَفَه َعلَْيه بَصنِفَةِ  إِذا أََوى أََحُدُكم إلى فِراِشِه ، فليَْنفُْضه»

 أْي جانِب الَجْوَهِريُّ :

__________________ 
 .«ُحَصاح »( اللسان : 1)
 ( األساس : بصليفه.2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
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َب َله ِهَي طُر ُته ا وهو : كاَن ا َأو بُ  جاِنُبه وأَ  نـََقَله اجلَوحَهرِي  ا جاِنُبه ال ِذي ال ُهدح نـََقَله ابُن ُدَريحٍد عن  ال ِذي فيِه اهلُدح
نحفِ  يفـ  عنههللارضيـ  َغريحِ َأهِر الل َغِة ا وقاَ  الناِبَغُة اجلَعحِدي    :ـ  الص ِنَفةِ  مبَعحىَن  الصِّ

نـــــــــــــا  ٍب كـــــــــــــَحصــــــــــــــــــــــــــرِي الصــــــــــــــــــــــــــ   عـــــــــــــلـــــــــــــ  الحـــــــــــــِ

و   هلـــــــــــــا      فَ ِع ســـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــح ا الصـــــــــــــــــــــــــــِّ  إرحمـــــــــــــاهلـــــــــــــُ

  
ْلماِن : األَْصنَفُ  َعبّاٍد :قال ابُن و ُر الّساقَْينِ  من الّظِ  ، وقد تَقَّدم ، قال األَْعلَُم الُهَذِليُّ : ُصْنفٌ  والَجْمعُ  الظَِّليُم الُمتَقَّشِ

َزفٍّ  فِ هـــــــــــــِ نـــــــــــــَ ٍر  َأصــــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــح ِ هـــــــــــــِ اح اقـــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــّ

ا ِ      مــــــــــــــَ رحُد الشــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ُه بـ يحضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بــــــــــــــاِدُر بـ  يــــــــــــــُ

  
ً و ً  : َجعَلَه َصنَّفَهُ تَْصنِيفا َمْخَشِرّي : ومنه ، وَميََّز بعَضها َعْن بَْعٍض  أْصنافا  الُكتُِب. تَْصنِيفُ  قال الزَّ

وليس لم يُوِرْق ،  ِصْنفٌ وَ  قد أَْوَرَق ، ِصْنفٌ  : ِصْنفَْينِ  الشََّجُر : إذا بََدأَ يُوِرُق ، فكان َصنَّفَ  وقال أَبو َحنِيفةَ : الشََّجُر : نَبََت َوَرقُه َصنَّفَ و

قَيَّاْتِ  الَمْعنَى وِمْن َهذا هذا بَقِوّيٍ   هكذا نََسبَه صاحُب العُباب له يَْمدُح عبَد العَِزيِز بَن َمْرواَن : قوُل ُعبَْيِد هللا بِن قَْيِس الرُّ

ا  ُروم ومــــــــــــَ واَن ِذي الــــــــــــكــــــــــــُ لــــــــــــح يــــــــــــًا  ــــــــــــُِ قــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــَ

فَ      نـــــــــــ  ه (1)صـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــِ نـــــــــــَ نح عـــــــــــِ ه ومـــــــــــِ يـــــــــــنـــــــــــِ نح تـــــــــــِ  مـــــــــــِ

  
حاحِ أنَّ البيَت الْبِن أَْحَمَر ، وهَكذا أَْنَشَده َسلََمةُ عن الفَّراِء ، وروايَتُه :  وَوِهَم الَجْوَهِريُّ ال ِمَن األّوِل ،  على « ُصنِّفَ »قلُت : الذي في الّصِ

وهو معنًى َصِحيٌح ، فكيَف يُْحَكم وِكْلتاُهما َصِحيَحتان ، قال شيُخنا : فإِذا كانت َمْوُجودةً به ، « َصنَّفَ »بناِء الَمْجُهوِل ، وروايَةُ غيِره : 

اُء ؛ فإِنَّ الَمْدَح بكثرة إثماِر الشََّجِر ، ؟بأَنَّه َوَهمٌ  َل الَوْجهَ الذي َذَكَره الَجْوَهِريُّ ، واقتََصَر عليه الفَرَّ ً  ، بل إذا تَأَمَّ  وإتيانِه بِثََمِرِه أَْنواعا

ً و ٍث : من الشََّجرِ  الُمَصنِّفُ و َت وأَْوَرَق ، فتأَّمل ، ذلك ال ُغباَر َعلَيه ، وهللا أَعلم.أَْظَهُر وأَولَى من َكْوِن الشجِر أَْنبَ  أَْصنافا  ما فيه كُمَحّدِ

َمْخَشِريُّ : َشَجرٌ  من يابٍِس وَرْطبٍ  ِصْنفانِ   : ُمْختَِلُف األَْلواِن والثََّمِر. ُمَصنِّفٌ  نَقَلَهُ الّصاَغانِيُّ ، وقال الزَّ

ُ  تََصنَّفَتْ و  نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. (2) ه : أي تََشقَّقَتْ َشفَت

 تَفَْطَر لإِليراِق. إذا النَّْبُت : َكذاو األَْرَطى ، تََصنَّفَ و قال :

ً  الشََّجُر والنَّباُت : صارَ  تََصنَّفَ  في األَساس :وَ   .َصنَّفَ  ، َوكذا أَْصنافا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

نِفاتُ   : َجوانُِب السَّراِب ، وبه فَسََّر ثَْعلٌَب ما أَْنَشَده ابُن األَعرابِّيِ : الصَّ

وَر  ي الـــــــــــقـــــــــــُ عـــــــــــاطـــــــــــِ فـــــــــــاتِ يـــــــــــُ نـــــــــــِ ُه  ابلصـــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــح  مـــــــــــِ

وبُ      ـــــــــُ ب هـــــــــا الســـــــــــــــــــــــ  ي َرواِحضـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــُ  كـــــــــمـــــــــا تـ

  
نِفاتُ  هو َمجاٌز ، وإِنَّماوَ  فَة والنَّقاِء. الصَّ  في الَحِقيقِة للُمالِء ، فاْستَعاَره للسَّراِب من َحْيُث َشبَّهَ السَّراَب بالماِء في الّصِ

ْنفَةُ وَ   : َطائِفَةٌ من القَبِيلَِة عن َشِمٍر. الّصِ

ْت ، قال ابُن ُمْقبِل : َصنَّفَتِ وَ   الِعضاهُ : اْخَضرَّ

ا  ال هلـــــــــــــَ ٍف خـــــــــــــَ ؤاِدي أُم  ِخشـــــــــــــــــــــــــــح  َرآهـــــــــــــا فـــــــــــــُ

راُء      ِ الســــــــــــــــــــــــــ  اح وِر الــــــــــــِورَاقــــــــــــَ فُ بــــــــــــقــــــــــــُ نــــــــــــِّ صــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 امل

  
 ، عن أَِبي َحنِيفَةَ ، قال ُملَْيٌح : ِصْنفَْينِ  الشََّجُر : بَدأَ يُوِرُق ، فكانَ  تََصنَّفَ وَ 

وحُرهـــــــــا  ي وكـــــــــَ حـــــــــِ ُا ُتضـــــــــــــــــــــــح ا اجلـــــــــازائُت الـــــــــعـــــــــِ  هبـــــــــِ

ا      يـــــــــــــاٌ  إذا اأَلرحطـــــــــــــَ  هلـــــــــــــَ فُ قـــــــــــــِ نـــــــــــــ  َتصـــــــــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

  
 ساُق النّعاَمِة : تََشقَّقَْت. تََصنَّفَتْ وَ 

نَفانوَ  كةً : قريةٌ بالشَّْرقِيَِّة. الصَّ  ، ُمَحرَّ
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 . وقَْد يُقال :أَْصوافٌ  للغَنَِم كالشَّعَِر للَمِعِز ، والَوبَِر لإِلبِل والجمعُ  الصُّوفُ  َمْعُروٌف قاَل ابُن ِسيَده : ، بالضّمِ : م الصُّوفُ  : [صوف]

 منه ، وقوُل الشاِعِر : وبهاٍء أَخصُّ  للّشاةِ  الصُّوفُ  للواِحَدةِ على تَْسِميَِة الّطائِفَِة باْسِم الَجِميعِ ، حكاهُ ِسيبََوْيه ، وقال الَجْوَهِريُّ : الصُّوفُ 

__________________ 
( ضـــبطت يف الصـــحاح واللســـان والتهذيب ابلبناء للمجهو  ا ونســـب البيت يف الصـــحاح واللســـان البن أمحر. قا  الصـــاغاين : ولي  البيت 1)

 . وبعده... البن أمحر وإلا هو لعبيد   بن قي  الرقيات
 َنــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــري ابلــــــــــــــــــفــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــرَبح 

هح       يّن غــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــٌب هتــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــز يف شـــــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــِ

  

 نِّف ا ُمّيز ا وصنِّف : خرج ورقه.قا  الفراء : صُ 

 .«ـقوله : تشققت يف نسخ املو : تقشرت ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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ٍة  بـــــــــــــــانـــــــــــــــَ ٍة رَكـــــــــــــــح انـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح وفِ حـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

ٍر و      ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَا َوب رُت ب ــــــــــــــــــــِ ل وفِ ختــــــــــــــــــــَح  صــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
َغنٌَم وإِبٌِل ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : يَقُوُل : تُْسِرُع في ِمْشيَتِها ، َشبَّه َرْجَع يََدْيها بقَْوِس قال ثَْعلٌَب : قال ابُن األَْعرابِّيِ : أي أَنَّها تُباُع فيُْشتََرى بها 

 .الصُّوفِ و النَّّداِف الَِّذي يَْخِلُط بيَن الَوبَرِ 

 .ُصَوْيفَة ، ويَُصغَّرُ  ُصوفَةٌ  : الصُّوفِ  يُقال لواِحَدةِ وَ 

 والقُْطَن : أي ما يُْعَمُل منهما. الصُّوفَ  في األَساس : فالٌن يَْلبَسُ وَ 

ً  قَْولُهم : َخْرقاُء َوَجَدتْ  من الَمجازِ و ألَنَّ الَمْرأَةَ غيَر  قال األَْصَمِعيُّ : وهو من أَْمثاِلهم في الَماِل يَْمِلُكه َمْن ال يَْستَأِْهلُه قال الّصاغانِيُّ : ُصوفا

ناعِ إذا أصابت ً  الصَّ في غيِر َمْوِضِعه ، وهو بَِقيَّةُ قوِل األَْصَمِعّيِ  لألَْحَمق يَِجُد ماالً فَيَُضيِّعُه ذِلكَ  وأَْفَسَدتْه ، يُْضَربُ  ْزلَه ،لم تَْحِذْق غَ  صوفا

 : وفي األَساِس : لَمْن يَِجُد ما ال يَْعِرُف قِيَمتَهُ فيَُضيِّعُه.

األَخيُر لم يَْذُكْره الَجْوَهِريُّ والصاغانِيُّ ، إِنّما َذَكَره صاحُب اللِّساِن ، زاَد الَجْوَهِريُّ  َرقَبَتِه ، وبِصافِها بُصوفِ  أََخْذتُ  من الَمجاِز قَْولُهم :و

أَو  قاله ابُن ُدَرْيٍد ، أَو بَشعََرِه الُمتََدلِّي في نُْقَرةِ قَفاهُ  قالَه ابُن األَْعرابِيّ  بِجْلِدها : وكذا بُطوِف َرقَبَتِه ، وبِطافِها ، َوبُظوِف َرقَبَتِه ، وبقافِها : أَو

اءُ  بِقَفَاهُ َجْمعَاَء ، ذِلَك إذا تَبِعَه وقَْد َظنَّ أَْن لَْن يُْدِرَكهُ ، فلَِحقَهُ ، و * فَسََّره أَبو السََّمْيَدعِ ، فقَاَل :و قالَهُ أَبو الغَْوِث ، أَو أََخْذتُه قَْهًرا قاله الفرَّ

َمْخَشِريُّ على األَِخيِر.نَقَ  أََخَذ بَرقَبَتِه أَْو لْم يَأُْخذْ   َل هذه األَقواَل ُكلَّها الَجْوَهِريُّ والّصاغانِيُّ وصاحُب اللِّساِن ، واقتصَر الزَّ

ِته أَْعطاهُ  كما يَقُولُوَن : َرقَبَتِه بُِصوفِ  أَْعطاهُ  من الَمجاِز قولُهم :و ه أَبو ُعبَْيٍد ، ونَقَلَه قالَ  َمّجانًا بال ثََمنٍ  أَْعطاهُ  أَو نقَله الَجْوَهِريُّ ، بُرمَّ

.  الَجْوَهِريُّ

يَ  (1)ْبِن الياس بِن ُمَضَر قالَه ابُن الَجّوانِّيِ  أَْيضاً : أَبُو َحّيٍ من ُمَضَر ، وهو الغَْوُث بُن ُمّرِ بِن أُّدِ بِن طاِبَخةَ  ُصوفَةُ و َمِة ، ُسّمِ  في الُمقَّدِ

ه َجعَلَْت في َرأِْسه ُصوفَةُ  كانُوا يَْخِدُموَن الَكْعبَةَ ، ويُِجيُزوَن الحاجَّ في  ، َوجعَْلتهُ َربِيطاً للَكْعبَِة يَْخِدُمُها ، قال الَجْوَهِريُّ : ُصوفَةً  ألَّن أُمَّ

َل َمْن يَْدفَعُ « من ِمنًى»وفي الُمْحَكم  ِمْن َعَرفات زاَد في العُبابِ  الَجاِهِليَِّة ، أي : يُفيُضوَن بِِهمْ  وكاَن أََحُدُهْم يَقُوُم ، فيَقُوُل :  فيَُكونُوَن أَوَّ

ّي  ، فإَِذا أَجاَزْت قال : أَِجيِزي ِخْنِدُف ، فإَِذا أجاَزْت أُِذَن للنّاِس ُكلِِّهم في اإِلجاَزةِ  ُصوفَةُ  أَِجيِزي قال ابُن ِسيَده : وهي اإِلفاَضةُ ، قال ابُن بَّرِ

ْت وَحَضَرْت َعَرفَةَ ، ال تَْدفَُع منها حتّى تَْدفََع به: وكانَت اإِلجازَ  ، وكذِلَك ال  ُصوفَةُ  اةُ بالَحّجِ إِلَْيِهْم في الجاِهِليَِّة ، وكانَت العََرُب إذا َحجَّ

 .ُصوفَةُ  ، فإذا أَْبَطأَْت بهم قالُوا : أَِجيِزي ُصوفَةُ  يَْنِفُروَن ِمْن ِمنًى َحتّى تَْنِفرَ 

عُوا ، فَتََشبَُّكوا كتََشبُّكِ  أَْوُهْم قومٌ   قوُل الّشاِعِر : وقوُل الَجْوَهِريُّ : وِمْنه قالَه أَبو ُعبَْيَدةَ ، ونقله الصاغانِيُّ  الصُّوفَةِ  (2) من أَفناِء القَبائِِل ، تجمَّ

 (3) ُصوفاانَ  َحىت  يُقا  : َأِجيُزوا آ َ 
آَل َصْفوانَا ، وُهْم قَْوٌم من بَنِي  في ِروايَِة البَْيِت : َوَهٌم ، والصَّوابُ  ، قال الّصاغانِيُّ : وهو نُ ُصوفا يُقال له : ُصوفَةَ  أَتى به شاِهداً على أنَّ 

ما ـ  ْكِرِه روايةَ البيتِ بعد ذِ ـ  َمْعَمُر بُن الُمثَنَّى في كتاِب التّاجِ  قال أَبو ُعبَْيَدةَ  بِن تَِميٍم ، َوموِضُع ذكره باب الُحروف اللّيِّنَةِ  َسْعِد ْبِن َزْيِد َمناةَ 

ه :  وَصْدُره : السَّْعِديّ  البَْيُت ألَْوِس بِن َمْغراءِ و قال الصاغانِيُّ : َحتّى يَُجوَز القائُِم بذلَك من آل َصْفَوانَ  نَصُّ

ِقَفُهمح و   ال يَرميُوَن يف التـ عحرِيِف َموح
َمْخَشِرّيِ  ِحينَئٍِذ ،  ، فال إشكالَ  (4)معاً  ُصوفان ، وآلُ  الصُّوفانُ   ما يَُدلُّ على أَنّه يُقاُل لُهُم :كذا في العُباِب والتَّْكِملَة. قلت : وفي قوِل الزَّ

ل.  فَتأَمَّ

 نَقَلَه الّصاغانيُّ ، وقد تقَدَّم ُكلُّ منهما في َمَحله. أَيضاً : فََرٌس ، وهو أَبُو الُخَزِز واألَْعَوجِ  الصُّوفَةِ  ذُوو

ً  بعَد ما َزِمَر ، الَكْبشُ  صافَ و ً و بالفتح يَُصوُف ُصوفا  ، صاِئفٌ و أَْصَوفُ و ، صافٍ و صافٌ  فهو كقُعُودٍ  ُصُووفا

__________________ 
 .«و»بد  « أو»*( ابلقاموس : )
 صوفة حي من متيم.وَ  يف التهذيب وامكم :و  206( واللسان أيضاً ومجهرة ابن حزم ص 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : َتَشب َك.2)
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 ( عجز بيت ألوس بن معزاء السعدي كما يف اللسان والتهذيب وصدره يف اللسان :3)
 ال يرميون يف التعريف موقفهموَ 

 ( كذا ابألصر ويف األساس : ويقا  هلم : آ  َصوحَفان وآ  َصفحوان.4)
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 .ُصوفُه ُكر  ذِلك : إذا َكثـُرَ   ابلضمِّ ا وهي هباءٍ  ُصوفاين  و  وهذه عل  الَقلحبِ  كَكِتٍف ا  َصوفٌ  كَفرَِح ا فهو  َصِوفَ و 
 لم يَُحلِّها.قال أَبُو َحنِيفَةَ : َذَكَر أَبو نَْصٍر أَنَّها من األَْحَرار ، و َزْغباُء قَِصيَرةٌ  َمْعُروفةٌ ، وهي ، بالضم : بَْقلَةٌ  الصُّوفانَةُ و

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمْذُكوٌر في الياِء أَيضاً ؛ ألَنَّ الَكِلَمةَ واويَّةٌ يائِيَّةٌ. َعَدلَ  إذا ويَِصيُف : يَُصوفُ  السَّْهُم عن الَهَدف ، صافَ و

 َعنِّي َشرُّ فالٍن. صافَ  منه قَْولُُهم :و ِريُّ :من باِب اإلبداِل من ضاَف ، قال الجْوهَ  صافَ  وقال ابُن فارٍس : َعنِّي َوْجُهه : مالَ  صافَ و

هُ : أَصافَ و  أَمالَهُ. أي هللا عنِّي َشرَّ

لَقٌَب  صافُ و أَو اسُمه عبُد هللا فمَحلُّه الُمْعتَلُّ  أَو هو صافي ، كقاِضي الَمْذُكوِر في الَحِديُث ، وفي نُْسَخِة ابِن َعبّادٍ  : اسُم ابِن الَصيّادِ  صافُ و

ثِيَن.له ، وه  ذا هو الَمْشُهوُر عند المَحّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .ُصوفانَةٌ  ، ونَْعَجةٌ  ُصوفانٌ  قال أَبو الَهْيثَِم : يُقال : َكْبشٌ 

وفَةُ  : ُكلُّ من َوِلَي شيئاً من َعَمِل البَْيِت ، وكذِلك الصُّوفانُ  قاَل غيُره :وَ   .الصُّ

وفِيّةَ  : كانُوا يَْخُدموَن الكعبةَ َويَتَنَسَُّكون ، ولَعَلَّ  َصْوفانَ  في األَساس : وآلوَ  نُِسبَْت إليهم ؛ تَْشبِيهاً بهم في التَنَسُِّك ، والتَّعَبُِّد ، أو إلى  الصُّ

فَِّة ، فيُ  يَِّة :أَْهِل الصُّ فِّ وفِيَّةُ  قاُل مكان الصُّ واِمَع. الصُّوفِ  بقلِب إْحَدى الفائَين واواً للتَّْخِفيِف ، أَو إلى الصُّ  الذي هو ِلباُس العُبّاِد ، وأَْهِل الصَّ

 قلُت : واألَُخيُر هو الَمْشُهور.

ّوافُ وَ   ، كَكتّاٍن : من يَْعَملُه. الصَّ

 الَحيَوانِّي. الصُّوفِ  ِل هذاٌء علَى َشكْ البَْحِر : شي ُصوفَةُ وَ 

. ُصَوفَةً  (1)من األَبَِديَّاِت : قولُهم : ال آتِيَك ما بَلَّ البَْحُر وَ  ٌء يَْخُرُج من قَْلِب الشَِّجِر ، رْخٌو يابٌِس ، تُْقَدُح فيه : شي الصُّوفانُ و ، حكاه اللِّحيانِيُّ

 النّار ، وهو أَْحَسُن ما يَُكوُن للُمْقتَِدِحيَن.

قَبَِة : َزَغباٌت فيها ، وقِيَل : هي ما َساَل في نُْقَرتِها. ُصوفَةُ وَ   الرَّ

فَ وَ  راِم. َصوَّ  الَكْرُم : بََدْت نَواِميِه بعَد الّصِ

 : من ُكناُهم. ُصوفَةَ  أَبُووَ 

ِة : وَ   .«، لطاَر الَخُروف بالصُّوف لو كانَت الِواليَةُ »من أَْمثاِل العامَّ

فَ وَ   ك ، أو ادَّعاهُ.: تَنَسَّ  تََصوَّ

 ، وأَْصلُه َصْيوفَة ، فقُِلبت الواُو ياًء ، فأُْدِغَمْت. الصُّوفِ  ، َكَكيَِّسٍة : كثيرة َصيِّفَةٌ  ُجبَّةٌ وَ 

ْيفُ  [صيف] بِيعِ  هو أَو نَْفُسه : القَْيظُ  الصَّ . بَْعَد الرَّ  األَّوِل ، وقَْبَل القَْيِظ ، وهو أَحُد فُصوِل السَّنَِة ، نقله الَجْوِهريُّ

ِة : نِْصُف السَّنَِة. الصَّْيفُ  قاَل اللْيُث :وَ  نَِة ، وعند العامَّ  : ُربٌُع من أَرباعِ الّسِ

ْيفُ  قال األَْزَهِريُّ :وَ  يه عواُم الن الصَّ بِيَع ، وهَي ثاَلثَة أَْشهٍر والفَْصل الذي يَِلْيِه عند العََرِب : الفَْصُل الَِّذي تَُسّمِ اِس بالِعراِق وُخراساَن الرَّ

تاِء.  ِعنَد العََرِب : القَْيُظ ، وفيه تَُكوُن َحْمراُء القَْيِظ ، ثُمَّ بَْعَدهُ فَْصُل الَخِريِف ، ثُمَّ بعَدهُ فَْصُل الّشِ

 .ُصيُوفٌ و أَْصيافٌ  ج :

ْيفَةُ و  ، َكبَْدَرةٍ وِبَدٍز. ِصيَفٌ  ج : الفَّراُء : كالشَّتَْوةِ وقالَ  ، منه : أََخصُّ  الصَّ

. تَْوِكيدٌ  وهو َصْيٌف صائِفٌ  يُقال :و  له ، كما يُقال : لَْيٌل الئٌِل ، وَهَمٌج هاِمٌج ، نَقَله الَجْوَهِريُّ
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ْيفَ  قَولُهم :و  .(2) «ضيع» في : َمرَّ تَْفِسيُره َضيَّْعِت اللَّبَنَ  الصَّ

ْيفِ  ُء فييَجي الذي الَمَطرُ  :ـ  مثاُل َهيٍِّن وَهْيٍن ، َولَيٍِّن ولَْينٍ ـ  لُغَةٌ فيه كَسيٍِّد ، ويَُخفَُّف : يِّفُ الصَّ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، قال أَبو َكبِيٍر الُهَذِليُّ  الصَّ

: 

__________________ 
 ( يف األساس : وال أفعر ذلك ما بّر حبٌر ُصوَفًة.1)
 وانظر اللسان.( 2)
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ِه و  َربح بــــــــــــــِ دح َوَردحَت املــــــــــــــاَء مل َيشــــــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ل

وِر      هـــــــــُ يـــــــــِض إىل شـــــــــــــــــــــــُ َ الـــــــــر بـــــــــِ اح فِ بـــــــــَ يـــــــــِّ (1)الصـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 قال َجِريٌر :وَ 

ا  وهنـــــــــــََ نـــــــــــُ كـــــــــــُ اِر ِإذح َيســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــد  َي َأهـــــــــــُر ال لـــــــــــِ  أَبهـــــــــــح

يــــــــــــــٌض و وَ      فُ جــــــــــــــاَدِ  مــــــــــــــن داٍر َربــــــــــــــِ يــــــــــــــِّ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

  
بِيعِ  فَْصلِ  بَعدَ  هو الَمَطُر الَّذي يَقَعُ  أَو ْيفّيِ  قالَهُ اللَّْيُث ، الرَّ  بياِء النِّْسبَِة. كالصَّ

 .صائِفَةٌ  َوكذِلك لَْيلَةٌ  حارٌّ  ، كما قالُوا : يوٌم راٌح ، ويوٌم طاٌن ، أي : صائِفٍ  بَمْعنَى صافٌ  ُربَّما قالُوا : يومٌ و قال الَجْوَهريُّ : صائِفٌ  يَومٌ و

 قال أَْوُس بُن َحَجٍر : (2) : ع صائِفٌ و

َة  مـــــــــَ يـــــــــح ِدي مـــــــــن أُمـــــــــَ عـــــــــح َر بــــــــــَ كـــــــــ  نـــــــــَ فُ تــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــائـــــــــِ

فُ      ـــــــــــِ خـــــــــــال
َ

ٍب فـــــــــــاملـــــــــــ لـــــــــــَ وح لـــــــــــَ  تــــــــــــَ  فـــــــــــربحٌ  فـــــــــــَبعـــــــــــح

  
 قال َمْعُن بُن أَْوٍس :وَ 

اُء  ربح وٍد ا فــــــــــخــــــــــَ بــــــــــ  ُد عــــــــــَ فــــــــــَ دح فٍ فــــــــــفــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــائــــــــــِ

ُدهُ      دافــــــــــِ ُم فــــــــــفــــــــــَ هــــــــــُ ــــــــــح نـ َو  مــــــــــِ ــــــــــح ِر أَقـ فــــــــــح ُذو ا ــــــــــَ  فــــــــــَ

  
وِم ؛ ألَنهم كانوا يُْغَزْونَ  الّصائِفَةُ و ً  : َغْزَوةُ الرُّ  ؛ لمكاِن البَْرِد والثَّْلجِ. َصْيفا

ْيفِ  من القَْوِم ِميَرتُهم في الّصائِفَةُ و ْيفِ  قال غيُره : هي الِميَرةُ قبلَ نقله الَجْوَهِريُّ ، و الصَّ ، وهي الِميَرةُ الثانية ، وذلك ألَنَّ أَّوَل الِميَِر  الصَّ

ْبِعيَّةُ ، ثم  ، ثم الدَّفَئِيَّةُ ، وقد تَقَدََّم. الّصائِفَةُ  الّرِ

ً  به يَِصيفُ  أي بالمكاِن ، بِِه : صافَ و ً  بهِ  أَقامَ  : إذا َصْيفا حاح : أَقاَم بِهِ  َصْيفا ْيفَ  وفي الّصِ  .الصَّ

ةُ مع الياِء فُحِذفَْت ، َوُكِسرت الصاُد لتَُدلَّ عليها ُصيِفَتْ  أي : بالبناِء للمجهوِل ، كان في األَصلِ  األَْرُض ، كعُنِيَ  ِصيفَتو  ، فاستُثِْقلَت الّضمَّ

 .فِ الّصيْ  على األَْصِل : إذا أصابَها مطرُ  َمْصيُوفةٌ و َمِصيفَةٌ  فهي

ُج َحتَّى يَْشَمطَ  كِمْحَراٍب : ِمْصيافٌ  َرُجلٌ و  : ُمْستأِْخَرةُ النَّباِت. ِمْصيافٌ  وأَْرضٌ  نَقَله الصاَغانِيُّ ، وهو مجاٌز. ال يَتََزوَّ

 : ُمِصيفَةٌ و ُمِصيفٌ  ، فهي أَصافَتْ  قدو ، ِمْصيافٌ  ناقَةٌ و

ْيفِ  تَِجْت فينَقَلَه الصاغانِيُّ ، وفي اللِّسان : نُ  َمعَها ولَُدها  .الصَّ

ْيفِ  : َكثُر بها َمَطرُ  ِمْصيافٌ  أَرضٌ و  ال يَْخفَى أَنّه لو أَتَى بهِذه الِعباَرةِ بعَد قَْوِله : ُمْستَأِْخَرةُ النَّباِت كاَن أَْحَسَن. الصَّ

ً  عن الَهَدفِ  السَّْهمُ  صافَ و حاح ، وُوِجدَ  َصْيفُوفَةً و ، يَِصيف َصْيفا  لُغَةٌ في َوهو َغلٌَط :« ُصيُوفَةً » في بعض النَُّسخِ هكذا في العُباب والّصِ

 ً  وقد تَقَدَّم بمعنَى َعَدل عنه. يَُصوُف َصْوفا

ْيفُ و . ، من األَْعالمِ  َصْيفُونو ، الصَّ  نقله الصاغانيُّ

ُد بُن أَبِي ْيفِ  قلُت : والحافُِظ أَبو َعْبِد هللا محمَّ اليَمانِّي َسِمَع عبَد الُمْنِعِم الِفراِوّي ، وأَبا الَحَسِن عليَّ بَن ُحَمْيٍد األَطرابُلُِسّي وَحدََّث ، وله  الصَّ

ُد بُن إِْسماِعيَل  اِحي ، َوُمَحمَّ ّطاُل بُن أَْحَمد الركبي ، الَحْضَرِمّي ، وبَ أَْربَعُون َحِديثاً ، َرَوى عنه َشَرُف الّديِن أَبُو بَْكِر ْبُن أَْحَمد بِن محّمٍد الشرَّ

اِحّي أبو ا لَخْيِر بُن َمْنُصوٍر الشَّماِخيُّ صاحُب َوعبُد الّسالِم بُن ُمْحِسٍن األَنصاِرّي ، وإماُم الَمقاِم ُسلَْيماُن ابُن َخِليٍل العَْسقاَلنِّي ، ورَوى الشَّرَّ

 الَمْسِجد بَزبِيَد ، وِإليه اْنتََهى أَسانِيُد اليََمنِيِّين.

ُجلُ  أَصافَ و : تََرَك النِّساَء َشباباً  أَصافَ  وفي اللِّسان : إذا لَم يُولَْد له َحتّى يُِسنَّ ويَْكبََر ، وقال غيُره : ِولَد له على الِكبَرِ  : ُمِصيفٌ  فهو الرَّ

ج َكبِيًرا ، وقد تَقَّدم ، وهو مجاز. (3)  ثم تََزوَّ

ْيفِ  القَْوُم : َدَخلُوا في أَصافَ و تاِء. كما يُقال : أَْشتَْوا : الصَّ  إذا َدَخلُوا في الّشِ

هُ : هللا أَصافَ و  وَعَدَل بِِه ، وهذا داِخٌل في التّْرِكيبَْيِن. َصَرفَه أي َعْنهُ َشرَّ
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 ِء َطعاٌم أو ثَْوٌب ، أو غيُرهما ، َوأَْنَشد قَوَل الّراِجز :الشَّيْ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، والُمراُد ب لَصْيفَتِي َكفانِي ُء : أيالشي هذا َصيَّفَنِيو

__________________ 
 وعنه الضبرت. 105/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( حدده ايقوت يف نواحي املدينة ا وقا  نصر : صائف موضض حجازي قريب من ذي طو .2)
 ( اللسان : شاابً.3)
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جيِّ  ُك َذا بــــــــــــــــتٍّ فــــــــــــــــهــــــــــــــــذا بــــــــــــــــَ نح يــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

ٌة      يـــــــــــــــــــِّ قـــــــــــــــــــَ فٌ مـــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــِّ جيِّ  ُمصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْيفِ  أَقاَم في بَمْعنى اْصطافَ و ، تََصيَّفَ و  ، قال الَجْوَهريُّ : كما تَقُوُل : تََشتَّى من الشَّتاِء ، قال لَبِيٌد : الصَّ

فــــــــــا يــــــــــ  ا  فــــــــــَتصــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــً ٍر ســــــــــــــــــــــــاكــــــــــِ  مــــــــــاًء بــــــــــَدحــــــــــح

وُم      جــــــــــُ لــــــــــح ــــــــــعــــــــــُ ه ال ــــــــــِ رات َو  فــــــــــوحَ  ســــــــــــــــــــــــَ (1)َيســــــــــــــــــــــــح
 

  
 كما يُقال : ُمْرتَبٌَع. ُمْصطافٌ  الَمْوِضعُ و

ْيفِ  من : ُمَصايَفَةً  عاَملَهو  َوالُمعاَوَمِة : ِمن العام. كالُمشاَهَرةِ : من الشَّْهرِ  ، الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

يِّفُ  ْيفّيِ. ، كَسيٍِّد : الَكألُ يَْنبُُت في الصَّ  السَّْيف ، كالصَّ

 القوُم ، بالبناِء للَمْجُهول مع تَْشِديِد الياِء : أي ُمِطُروا. ُصيِّفَ وَ 

يَّفَ وَ   ، قال الُهَذِليُّ : َصيَّفَ  بالمكاِن ، مثلُ  اصَّ

 (2) اص يـ َفتح نـَعحَماَن و  َتَصيـ فحتُ 
ماِن ، أُْجِرَي ُمْجَرى الَمكان. الَمِصيفُ وَ  ، قال ِسيبََوْيه : ُمْصطافُهم : أي ُمتََصيَّفُهمو ، َمِصيفُُهم ذاوَ   : اسُم الزَّ

ً  اْستَأَْجَرهوَ   .ُمصايَفَةً  ، كِكتاٍب : أي ِصيافا

ْيفِ  : أَوانُ  الّصائِفَةُ وَ   .الصَّ

يِفيَّةُ وَ  ْفئِيَِّة. الصَّ  : الميرةُ قبَل الدَّ

ْيفِ  آيةُ وَ  ْيفيُّ . و(4)، جاَء ِذْكُرها في الحديِث  (3) الّتي في آِخِر ُسورةِ النِّساءِ  الصَّ  : (5)، قال أَْكثَُم  الِمْصيافِ  : َولَدُ  الصَّ

ٌة  يــــــــــــــَ ــــــــــــــح بـ يِن  صــــــــــــــــــــــــــــِ ونح إن  بــــــــــــــَ يــــــــــــــ  فــــــــــــــِ يــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــَ

ونح      يـــــــــــــــ  عـــــــــــــــِ نح كـــــــــــــــاَن لـــــــــــــــه رِبـــــــــــــــح َح مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  أَفــــــــــــــــح

  
بِيعِ »في أَمثاِلهم في إِتْماِم قضاِء الحاَجِة وَ  ْيفُ  تَماُم الرَّ لُه ،وأَصلُه في « الصَّ بِيُع أَوَّ ْيفُ و الَمَطِر ، فالرَّ : الذي بَْعَدهُ ، فيَقُول : الحاَجةُ  الصَّ

بِيَع ال يَُكوُن تَمامهُ إالّ  ْيفِ  بَكماِلها ، كما أنَّ الرَّ ، كالَمِضيِق ِمن ضاَق نقله  صافَ  : الُمْعَوجُّ من َمجاِري الماِء ، ِمن الَمِصيفُ وَ  .بالصَّ

.  الَجْوَهِريُّ

يْ وَ   : األُْنثَى من البُوِم ، عن ُكراعٍ. فُ الصَّ

 ، َوأَبُوه من ُحَكماِء العََرِب. َصْيفّيٍ  ْبُن أَْكثََم بنِ  َصْيفيُّ  : اسُم رجٍل ، وهو َصْيفيّ وَ 

 املعجمة فصل الضاد
 مع الفاء

 قال أَبُو ُدواٍد اإِلياِديُّ : (6) ع ، قُْرَب لَْعلَعٍ  أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وفي العُباب : ، كثُماَمةٍ  الضُّرافَةُ   :[ضرف]

َرو    ــــــــــــــــَ ةَ فـ رافــــــــــــــــَ ٍض  الضــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  مــــــــــــــــن لــــــــــــــــَ

جـــــــــااًل      رِي ســـــــــــــــــــــــِ فـــــــــح ـــــــــَ جـــــــــااًل ويـ ح  ســـــــــــــــــــــــِ (7)َيســـــــــــــــــــــــُ
 

  
م ، أي َخْيرٍ  ُضْرفَةِ  ُهَو في قال األَْصَمِعيُّ : يُقال :و  َكثَْرتِِه. بالضَّ

وهو ُمخاِلٌف الْصِطالِحه ، كما تَقَدَّم  َضِرفَةٌ  الواِحَدةُ  يُقال لثََمِره : البَلَُس ، نَقَله ثَْعلٌَب. كَكِتٍف : َشَجُر التِّينِ  الضَِّرفُ  قال ابُن األْعراِبّيِ :و

 إِاّل أَّن ُسوقَه ُغْبٌر مثُل ُسوِق التِّيِن ، َشَجِر الِجباِل ، يُْشبِهُ األَثْأََب في ِعَظِمه وَوِرقه هو ِمنْ  أَو ِمراًرا
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__________________ 
 فال شاهد فيها. ويرو  :« فتضّيفا»برواية  155( ديوانه ط بريوت ص 1)

ًة  ا بــــــــــــــــــــدحــــــــــــــــــــٍر رويــــــــــــــــــــّ  فــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــبواب عــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــً

 . ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهتـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــومُ ..     

  

 ا :من قصيدة مطلعه 493/  2( مل أجده يف ديوان اهلذليا ا وهو يف شعر أمية بن أيب عائذ اهلذليا كما يف شرح أشعارهم للسكري 2)
 أفـــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــت ابألســــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــد 

 مــــــــــــــــــــىت عــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــدان بــــــــــــــــــــك ال تــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــدي    

  

 عجز البيت الشاهد :وَ 

 جنوَب سهاٍم إىل ُسرحَددِ 
 .(َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل هللاُ يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكالَلةِ )( يعين قوله تعاىل : 3)
 ( انظر نصه يف النهاية.4)
 األقوا  يف نسبتها حاشية املطبوعة الكويتية.( اختلف يف نسبة الرجز التاد ا انظر خمتلف 5)
 ( قيدها ايقوت أهنا موضض بنجد با البصرة والكوفة.6)
 ( معجم البلدان وقبله :7)

 فــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــّر بــــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــض بــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــه 

 ختــــــــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــوار  فــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــذ ابال    
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َكِم ا وِكتاِب الن باِت أَليب َحِنيَفَة : له َجىنً  له ِتاٌ و  ُحح
غار ا ُمريف ُيَضرُِّس  أَبـحَي ُ  وَنص  امل ُمَدو ٌر ُمَفلحَطٌح ا كِتِا اَ ماِط الصِّ

رَِفةٌ  واِحَدتُه ا أَيُكُله الّناُس والّطريحُ والُقُرودُ  هذا كل ه قوُ  َأيب َحِنيَفَة ا ونـََقَر اأَلزحَهرِي  قوَ  ابِن اأَلعرايبِّ الســـاِبَ  ا َوقاَ   ضـــَ
 : هذا غريٌب.
 َعلَيه :* ومّما يُْستَْدَرُك 

 .(1)، كَسحاٍب : موِضٌع ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ في التَّْكِملة  َضَراف

ْعفُ  : [ضعف] كُ  وهما لُغَتان ، والضمُّ أَْقَوى ويَُضمُّ  بالفتحِ  الضَّ  وهذه عن ابِن األَْعرابِّيِ ، وأَنَشَد : ويَُحرَّ

ه وَ  مــــــــَ ظــــــــح ُر عــــــــَ هــــــــح ِز الــــــــد  مــــــــِ غــــــــح ــــــــَ ًا يـ ريح َ  خــــــــَ لــــــــح ــــــــَ نح يـ  مــــــــَ

لـــــــــــَ       فٍ عـــــــــــَ عـــــــــــَ ورِ  ضـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــُ ـــــــــــُ ِه وفـ  مـــــــــــن حـــــــــــالـــــــــــِ

  
ةِ  معنى الُكّلِ :وَ  ّمِ معاً جاِئزاِن في ُكّلِ َوْجٍه ، وَخصَّ األَزَهِريُّ بذلك أَْهَل البَْصَرةِ ، فقَاَل : ِضدُّ القُوَّ ُهما عنَد أَْهِل البَْصَرةِ  وُهما بالفَتْحِ والضَّ

أْيِ ، وقََرأَ عاِصٌم وَحْمَزةُ  َضْعفِ و البََدِن ، َضْعفِ  ، يُْستَْعَمالن معاً في (2)ِسيّاِن  بالفتحِ ، وقرأَ ابُن َكثِيٍر  (3) (ِفيُكْم َضْعفاً َوَعِلَم َأنَّ )الرَّ

.  وأبو َعْمرٍو ونافٌِع َوابُن عاِمٍر والكسائِي بالضّمِ

 محركةً فقد سبََق شاهُده في الِجْسِم ، وأَما في الرأيِ والعَْقِل فشاِهُده أَْنَشَده ابُن األَعرابّيِ أَيضاً : الضَّعَفُ  أَماوَ 

فٍ ال ُأشـــــــــــــــــــــــــــارُِ  يف رَأحٍي َأخـــــــــــــا وَ  عـــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــيِن وَ      ي لــــــــــــِ غــــــــــــِ تــــــــــــَ ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ نح ال يـ مــــــــــــَ ُا لــــــــــــِ  ال أَلــــــــــــِ

  
ً  اللِّساِن ، وَعزاهُ في العُباِب إلى يُونُسَ األَخيرةُ عن اللْحيانِّيِ ، كما في  كَكُرَم ونََصرَ  َضعُفَ  قدوَ  ً و َضْعفا  َضعافَةً و بالفتح َوالضمِّ  ُضْعفا

الثانيةُ عن ابِن بُُزْرَج ، قال :  َضْعفانُ و ، َضعُوفٌ و ، َضِعيفٌ  فهو َكَكراِهيَةٍ  َضعافِيَةً  كذاو بالضم ، َضعُفَ  كَكرامٍة ، كلُّ ذِلك َمصاِدرُ 

ُمَحركةً كَخبِيٍث وَخبَثٍَة ، وال ثاِلَث لهما ، كما في  (4) َضعَفَةٌ و كُكَرماءَ  ُضعَفاءُ و بالكسرِ  ِضعافٌ  ج : ِجيٌف ،وكذلك ناقَةٌ َعُجوٌف ، وعَ 

ِحيحِ ، وإاّل َوَرَد َسِريٌّ وَسراةٌ ، فتأَمل ،  الثانِيةُ عن ابِن بُُزْرَج ، َونِْسَوةٌ  َضعُوفٌ و ، َضِعيفَةٌ  وهي الِمصباحِ ، قال شيُخنا : ولعلَّه في الصَّ

 ، وقال : ِضعافٌ و ، َضعائِفُ و ، َضِعيفاتٌ 

ا  ــــــــــــــــــن ب ــــــــــــــــــاَة ِإد  حــــــــــــــــــُ ي دح زاَد ا ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ  ل

ّن مـــــــــــــــــن      نـــــــــــــــــايت ِإهنـــــــــــــــــ ُ عـــــــــــــــــافِ بـــــــــــــــــَ  الضـــــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
ًة ، ُثَّ َجَعَل ِمْن ) ِنّيٍ أي : ِمْن مَ  قال قَتاَدةُ : من النُّْطفَِة ، (5) َضْعفٍ  َخلَقَُكْم ِمنْ  (هللاُ الَِّذي) قولُه تعالى :و ُثَّ َجَعَل ِمْن بَ ْعِد َضْعف  قُ وَّ

ة  َضْعفاً  هللاُ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن »:  وسلمعليههللاصلىُرِوَي عن ابِن ُعَمَر أَنَّه قال : قََرأُْت على النَّبِّيِ و قال : الَهَرُم ، (5) (بَ ْعِد قُ وَّ
. ُضْعفٍ  فأَْقَرأَنِي من« َضْعف    ، بالضّمِ

ْنسانُ  (وَ )قولُه تَعالى : و ً  ُخِلَق اإْلِ  كما في العُباِب واللِّساِن. أي يَْستَِميلُه َهواهُ  ( :6) َضِعيفا

فُه زاَد الّزّجاُج : الذي ِء ، بالَكْسِر : ِمثْلُهالشَّيْ  ِضْعفُ  قال أبو ُعبَْيَدة :و  : أَْمثالُه. أَْضعافُهو : ِمثاْلهُ  ِضْعفاهُ و يَُضعِّ

ْعفُ  أو  وليس بَمْقُصوٍر َعلَى الِمثْلَْيِن ، نَقَله األَْزَهِريُّ ، وقاَل : هذا كالُم العرِب ، قال الصاغانيُّ : فيكوُن ما قالَه أَبُو : الِمثُْل إلى ما زادَ  الّضِ

، يَُردُّ تفسيُره إلى َمْوُضوعِ كالِم العََرِب ، الذي هو  (َعَرِب  ُمِبني  )وَجلَّ فهو  ُعبَْيَدةَ َصواباً ، وكذلك ُرِوَي عن ابِن عبّاٍس فأَّما كتاُب هللا عزَّ 

الثَةَ أَْمثاِلِه ، يُِريُدوَن ِمثْلَْيِه َوثَ  ِضْعفُه يُقال : لكَ  ِصيغَةُ أَْلِسنَتِها ، وال يُْستَْعَمُل فيه العُْرُف إذا خالَفَتْه اللُّغَةُ وقاَل : بل جائٌِز في َكالِم العََرِب أَنْ 

ْعف أي : ؛ ألَنَّه ْعِف ِبا َعِمُلوا)أاَل تََرى إلى قِوِله عزَّ وَجلَّ :  ِزياَدةٌ غيُر َمْحُصوَرةٍ  في األَصلِ  الّضِ ولم  (7) (فَُأولِئَك هَلُْم َجزاُء الضِّ

 يُِرْد ِمثاْلً وال ِمثْلَْيِن ، ولِكنّه أَرادَ 
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__________________ 
. وهو ابلصاد املهملة يف لغة العرب إال ما رو  األزهري عن املنذر عن ثعلب عن .. ( قا  ايقوت : هكذا ضبطه السكري يف كتاب اللصوص1)

 . قا  وهو غريب وجاء يف قو  العطّاف العقيلي أحد اللصوص :.. ابن األعرايب : الض ِرف شجر التا
 لــــــــــــن تــــــــــــر  فــــــــــــلــــــــــــن تــــــــــــرتــــــــــــعــــــــــــي جــــــــــــنــــــــــــيب ضـــــــــــــــــــــــــراف و 

ـــــــــــا     ـــــــــــي ـــــــــــال ـــــــــــي ـــــــــــل ـــــــــــر مـــــــــــا عـــــــــــددت ال ـــــــــــي ـــــــــــوب ســــــــــــــــــــــــل  جـــــــــــب

  

 واملثبت كاللسان عن األزهري.« سيان»بد  « ابللغة لغتان جيدلن»( يف التهذيب : 2)
 .66( سورة األنفا  اآية 3)
 .«الرأي وابلضّم يف الَبَدنِ  هنا زايدة يف املو بعد قوله : وضعفة ا نصها : وَضعحَف  وَضَعاىَف أو الض عحُف يف»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .54( سورة الروم اآية 5)
 .28( سورة النساء اآية 6)
 .37( سورة سبب اآية 7)
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َعافَ  عحِف اأَلضـــح ثالِه ؛ لقولِه َتعاىَل :  (1)ا قا  : وَأوحىَل اأَلشـــياِء  ابلضـــِّ َرَة أَمح ُر )فيه َأنح ُ حَعَر َعشـــح َنِة فَ َلُه َعش  ْ َمْن جاَء اِبحلَْس  َ
عحفِ  اآية. فبََقر   (2) (ثاهِلاَأمْ   َ حُصوٌر ا وهو املِثحُر. الضِّ
ّجاُج : والعََرُب تَتََكلَّمُ وَ  ْعفِ  أَْكثَُره غيُر َمْحُصوٍر ، قال الزَّ ؛ يُِريُدوَن ِمثْلَْيه ، قال :  ِضْعفاهُ  ُمثَنًّى ، فيقولُون : إِْن أَْعَطْيتَنِي ِدْرَهماً فلَكَ  بالّضِ

 أَْس به ، إِال أَّن التَّثْنِيَةَ أَْحَسُن.وإِْفراُده ال بَ 

ْعِف ِبا َعِمُلوا)في قوِله تعالى : وَ  ْعفَ  ، فأَلَزمَ  الُمضاَعفَةَ  قال : أَرادَ  (3) (فَُأولِئَك هَلُْم َجزاُء الضِّ التّْوِحيَد ؛ ألَّن الَمصاِدَر ليَس  الّضِ

 َسبِيلُها التَّثْنِيةَ والَجْمَع.

قال « يَُضعَّفْ » وقََرأَ أَبو َعْمٍرو : (4) ِضْعفَْينِ  لََها اْلعَذابُ  (اي ِنساَء النَِّبِّ َمْن َيَِْت ِمْنُكنَّ ِبفاِحَشة  ُمبَ يَِّنة  ُيضاَعفْ ):  قوُل هللا تعالَىو

 وَمجازُ  صاَر الواحُد ثاَلثةً ، قال : ُضوِعَف ِضْعفَْينِ  َوقاَل : كاَن عليها أَْن تُعَذََّب مّرةً ، فإِذا ثاَلثَةَ أَْعِذبةٍ  يُْجعَل العَذابُ  أي أَبو ُعبَْيٍد :

  ذِلك.، ال يَُكسَّر على غيرِ  أَْضعافٌ  والَجْمعُ  ِء َشْيئاِن ، َحتّى يَِصيَر ثاَلثَةً ، أي : يُْجعَُل إلى الشَّيْ  يُضاَعفْ 

كتابِه ، يُراُد به تَْوقِيعُه فيها : نَقَلَه  أَْضعافِ  ومنه قَْولُهم : َوقََّع فالٌن في الِكتاِب ، أي : أَثْناُء ُسُطوِره َوَحواِشيهِ  أَضعافُ  من الَمجاز :و

. َمْخَشِريُّ  الجوهريُّ والزَّ

 : الِعَظاُم فَْوقَها لَْحٌم ، َومنه قوُل ُرْؤبَةَ : األَْضعافُ   أَبي َعْمٍرو وقاَل غيُره :وهذا قولُ  من الَجَسِد : أَْعضاُؤه ، أو ِعظاُمه األْضعافُ  يُقال :و

 (5) اأَلضحعافِ   بَا الَقلحِب و و
 ، بالَكْسِر. ِضْعفٌ  الواِحَدةُ 

ْعفُ  َكثََرُهْم ، فَصاَر له وألَْصحابِه : يَْضعَفُُهم ، كَمنَعَ  َضعَفَُهمو  قالَه اللَّْيُث. َعلَْيهم الّضِ

ِعيفُ و كالنَّْفِض. الُمَضعَّفَةُ  ُمَحّرَكةً : الثِّيابُ  الضَّعَف قال ابُن َعبّاٍد :و  (َوِإانّ )قولُه تَعالَى :  ِحْميَِريَّةٌ ، قِيل : وِمْنهُ  لُغَةٌ  األَْعَمى كأَِميٍر : الضَّ

ً  لَنَراَك فِينا هاُب في الِعنايَِة ، فاْنُظْره.: أي َضِريًرا ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ  (6) َضِعيفا   في العُباِب ، وقد َردَّه الّشِ

ً  َجعَلَه الَمَرُض : أَْضعَفَهو ـ  عنههللارضيـ  قال لَبِيدٌ  ُمْضعَفٌ  والِقياسُ  على غيِر قِياٍس ، قال أَبو َعْمٍرو َمْضعُوفٌ  وهو نقَلَه الَجْوَهِريُّ  َضِعيفا

: 

َ وَ  اح ــــــــــــَ وفــــــــــــاً عــــــــــــال عــــــــــــُ ه  َمضــــــــــــــــــــــــــح وطــــــــــــُ رحدًا لــــــــــــُُ ــــــــــــَ  وفـ

اَل      فــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ
َ

ك  املــــــــــــ رحجــــــــــــاٌن َيشـــــــــــــــــــــــــُ اٌن ومــــــــــــَ  مجــــــــــــُ

  
 .َضعَفَ  قال ابُن ِسيَده : وإِنَّما هو ِعْنِدي على َطْرحِ الّزائِِد ، كأَنَُّهم جاُءوا به على

ً  ، ِضْعفَْينِ  َجعَلَهُ  َء :الشي أَْضعَفَ و  ِء ، فيُْجعََل ِمثْلَْيِن أو أَْكثََر.يُزاَد على أَْصِل الشَّيْ  : أَنْ  التَّضِعيفُ  ، قال الَخِليُل : كَضعَّفَه تَْضِعيفا

ْعفِ  من أَْضعَفَه : أي َضاَعفَه ُمضاَعفَةً و ُء : إذا الشيْ  ضعَفَ  وفي اللِّسان : يُقال : (7) (فَ ُيضاِعَفُه َلُه َأْضعافاً َكِثْيَةً )، قال هللا تَعالى :  الّضِ

ِء ِمثْلَْيه أو أَْكثََر ، ومثلُه امرأَةٌ ُمناَعَمةٌ وُمنَعََّمةٌ ، وصاَعَر الُمتََكبِّر ، وهو : َجْعُل الشَّيْ  (8)بمعنًى واحٍد  َضاَعْفتُهو َضعَّْفتُهو أَْضعَْفتُهو زاَد ،

 َخدَّه وَصعََّره ، وعاقَْدُت َوَعقَّْدُت.

ً  هللا َضعَّفَه يُقال :وَ  ً  : أي َجعَله تَْضِعيفا لهم الثَّواُب ، قال األَْزهَريُّ :  يُضاَعفُ  أي : (9) (فَُأولِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ )، وقولُه تعالى :  ِضْعفا

ْعفَ  ، أي : يُثابُونَ  التَّْضِعيفِ  معناه الدَّاِخلون في ْعفِ )الَمْذكوَر في آية :  الّضِ  .(10) (فَُأولِئَك هَلُْم َجزاُء الضِّ

ِعيفُ  ، َضِعيٌف ُمْضِعفٌ  يُقال : هو دابَّتُه َضعُفَتْ  فاُلٌن : أَْضعَفَ و ، كما في  (11)في دابَّتِه ، كما يُقال : قَِويٌّ ُمْقٍو  الُمْضِعفُ و في بََدنِه ، فالضَّ

حاح  أَنّه قالَ  ومنه الَحِديثُ  الّصِ
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__________________ 
 ( يف التهذيب والتكملة : به.1)
 .160( سورة األنعام اآية 2)
 .37سبب اآية ( سورة 3)
 .30( سورة األحزاب اآية 4)
 ( قبله يف التهذيب :5)

 فيه إزدهاٌف أمّيا ازدهافِ 
 .91( سورة هود اآية 6)
 ( يف اللسان وامكم : ودرنا.7)
 .245( سورة البقرة اآية 8)
 ( انظر اللسان ابختالف العبارة.9)
 .39( سورة الروم اآية 10)
 ملقوي الذي دابته قوية.( يعين القوي يف بدنه وا11)
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ِعفاً  َمنح كانَ : »( 1) َخيحرَب  َغزحَوةِ  يف ِعباً  ُمضح قـَوحُ  ُعمَر رضي   َتعاىَل و الَبِعرِي ا أو َصعحَبه ا َضِعيفَ  أي :» فلرَيحِجضح  َأو ُمصح
ُضحِعفُ » عنه :

ِهِ  يعيِن يف الس َفرِ « أِمرٌي َعَل  أصححاِبه امل ُمح َيِسريُوَن بَسريح ِعفُ »اَ ِديُث اآخر :  ومثُله أَراَد َأهن  ُضح
أَِمرُي  (2) امل

ُضحِعفُ و  .«الر كحبِ 
َعُته وَكثـَُرتح   ا امل ِسٍن : َمن َفَشتح َضيـح حيرِت.  كُمحح

ُ
 كما يف اللِّساِن وامل

. لَُهم ُضوِعفَ  أي : القَْوُم ، بالّضمِّ  أُْضِعفَ و  نقله الجوهِريُّ

ً و ً  وفي اللسان َصيََّره : َعدَّهُ  َضعَّفَه تَْضِعيفا ً  َوَجَده : أَْضعَفَه كاْستَْضعَفَه وكذلك َضِعيفا في إسالِم و تََضعَّفَهو ، فَرِكبَه بُسوٍء ، قاله ثعلب َضِعيفا

، قال القُتَْيبِيُّ : قد يَْدُخل اْستَْفعَْلُت في بعِض ُحُروِف تَفَعَّلُت ، نحو تَعَظََّم واْستَْعَظَم ،  هاْستَْضعَْفتُ  أي :«رُجالً  (3) فتََضعَّْفتُ »أَبي َذّرٍ : 

َضِعيٍف  ُكلُّ  الَجنَّةِ أَْهُل » في الَحِديِث :و (4) (ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الّرِجالِ )وتََكبََّر واْستَْكبََر ، َوتَيَقََّن واْستَْيقََن ، وقال هللا تعالَى 

ْنيا للفَْقِر ، وَرثاثَِة الحال ، يَتََضعَّفُه بَمْعنَى الذي اْستَْضعَْفتُهو تََضعَّْفتُه قال ابُن األَثير : يُقال : «ُمتََضعَّفٍ  في و النّاُس ، ويَتََجبَُّروَن َعلَيِه في الدُّ

رُ  فيَُضعَّفُ  ، أَْستَْعِمُل عليهم الُمْؤِمنَ  نِي أَْهُل الُكوفَةِ َغلَبَ »:  عنههللارضيَحديِث ُعَمَر   .«، وأَْستَْعِمَل عليهم القَِويَّ فيُفَجَّ

ً  الَحِديثَ  َضعَّفَ و ه بالَحِديِث. الضَّْعفِ  نََسبَه إلى : تَْضِعيفا  وهو َمجاٌز ، نقَلَه الَجوَهِريُّ ، ولم يَُخصَّ

 قاله ابُن َعبّاٍد. َضِعيفٌ  َمَطرٌ  أَصابَها أي : للَمْفعُولِ  بالبناءِ  ُمْضعَفَةٌ  أَْرضٌ و

 كما في العُباب. ما كانَ  ِضْعفَ  صارَ  ُء :الشي تَضاَعفَ و

ْرعُ و . نُِسَجْت حلَقَتَْيِن َحلَقَتَْينِ و َحلَقُها ، ُضوِعفَ  : التي الُمضاَعفَةُ  الّدِ  نَقله الَجْوَهِريُّ

ِعيفانِ  نقلهُ اللَّْيُث.* ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه : : ُحْمالُن الِكيِمياءِ  التَّْضِعيفُ و ِعيفَْينِ  اتَقُوا هللا في»الَحِديُث : : الَمْرأَةُ والَمْملُوُك ، ومنه الضَّ  .«الضَّ

ْعفَةُ و  الفُؤاِد ، وقِلَّةُ الِفْطنَِة. َضْعفُ  ، بالفتح : الضَّ

 .َضْعفٌ  إِذا كاَن في َعْقِله (5)، وَمْبُهوٌت :  َمْضعُوفٌ  ، وقال ابُن األَْعرابِّيِ : َرُجلٌ  َضْعفَةٌ  : به َمْضعُوفٌ  َرُجلٌ وَ 

: الثاني  الُمَضعَّفُ  عن أَْن يكوَن له نَِصيٌب ، وقال ابُن ِسيَده : َضعُفَ  ، كُمعَظٍَّم : أََحُد قِداحِ الَمْيِسِر التي ال أَْنِصباَء لَها ، كأَنَّه الُمَضعَّفُ وَ 

 الضَّْعفِ  اللِّحيانِّيِ ، واْشتَقَّهُ قوٌم منمن الِقداحِ الغُْفِل التي ال فُروَض لَها ، َوال ُغْرَم عليها ، وإِنما تُثَقَُّل بها الِقداُح َكراِهيَةَ التَُّهَمِة ، هذه عن 

 ، وهو األَْولَى.

 ي.: َعِليٌل ، استَْعَملَه األَْخفَُش في كتاِب القَواف َضِعيفٌ  ِشْعرٌ وَ 

 .(6) (َفآهِتِْم َعذاابً ِضْعفاً ِمَن الّنارِ ) ، ومنه قوله تعالى : الُمضاَعفُ  ، بالكسِر : الضَّْعفُ وَ 

فَ  ِء : ماالشَّيْ  تَضاِعيفُ وَ  ماِت ِضيائِه ، وتَعاِشيُب األَْرِض ِلما يَْظَهُر من أَْعشابِه ُضعِّ ْبحِ ِلُمقَّدِ ا منه ، وليَس له واِحٌد ، َونَِظيُره تَباِشيُر الصُّ

 أَّوالً ، وتَعاِجيُب الدَّْهِر ِلما يَأْتِي من َعجائِبِه.

َر أَيضاً قوُل لَبِيٍد السابُق. ِضْعفٌ  َء : أَْطبََق بَْعَضه على بَْعٍض وثَناهُ ، فصار كأَنَّهالشي َضعَّفَ وَ   ، وبه فُّسِ

 بَْعُضه على بَْعٍض. ُضوِعفَ  : كأَنَّه ِضْعفٌ  عذابٌ وَ 

 في الَحَسناِت. أَْضعافٍ  : ذُو ُمْضِعفٌ  َرُجلٌ وَ 

 باللُّغَِة العاِليَِة. ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وليست ُمضاَعفَةً  : في بَْطنِها َحْمٌل ، كأَنَّها صاَرْت بولَِدها ضاِعفٌ  بَقََرةٌ وَ 

ْرِفيِّيَن : ما الُمضاَعفُ وَ   فيه الَحْرُف. ُضوِعفَ  ، في اْصِطالح الصَّ

 : اسُم امرأَةٍ ، قال امُرُؤ القَْيِس : َضِعيفَةُ وَ 
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جِي  ــــــــه ُأخــــــــح ي ب قــــــــِ ــــــــُبســــــــــــــــــــــح ةَ ف ــــــــفــــــــَ ي عــــــــِ  ِإذح أَنَتح  ضــــــــــــــــــــــَ

رِيـــــــــــــــ ِ وَ      ريحَ الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ زاُر غـــــــــــــــَ
َ

َد املـــــــــــــــ عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  ِإذح بـ

  
__________________ 

 ( جعله اهلروي من حديث حنا ا واملثبت كاللسان والنهاية.1)
 ( يف النهاية واللسان : الضعيف.2)
(3.  ( األصر والنهاية ويف اللسان : لتضع فتح
 .98( سورة النساء اآية 4)
 واألصر كاللسان.« مهبوت»( يف التهذيب : 5)
 .38( سورة األعراف اآية 6)
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 .أَْضعافُه الِكتاِب : تَضاِعيفُ و

 الُحوِت ، وهو َمجاٌز. أَْضعافِ  في السالمعليهكاَن يُونُُس وَ 

 ، ُمَصغًَّرا : لَقَُب َرُجٍل. الضُّعَْيفُ وَ 

عَفَةُ وَ  َكةً : ِشْرِذَمةٌ من العََرِب. الضَّ  ، ُمَحرَّ

.، كُمعَظٍَّم : القََدُح الثانِي من القداحِ الغُْفِل ، ليس ل الُمَضعَّفُ وَ   ه فَْرٌض ، وال َعلَيه ُغْرٌم ، قاله اللِّْحيانِيُّ

ْوَضةُ ناِضَرةً  قال ُكراٌع : يُقالو بفاٍء بعد َغْيٍن ، وقد أَهَملَه الَجْوَهِريُّ والصاغانِيُّ ُهنا ، : ِمْن بَْقلٍ  َضِغيفَةٌ  : [ضغف] َذِلَك إذا كانَْت الرَّ

 ، وقد تَقَدَّم ، أو َضِفيفَةٌ ، كما َسيأْتِي قريباً. (1) َضِغيغَةٌ  وكذِلك من ُعْشٍب ، والَمْعُروُف عن يَْعقُوبَ  ُمتََخيِّلَةً 

فَفُ  : [ضفف] َكةً : َكثَْرةُ الِعيالِ  الضَّ كِّ  ، ُمَحرَّ قال الّصاغانِيُّ : ويُْرَوى لعَْمِرو بِن ـ  يِت ، وأَْنَشَد لبَِشيِر بِن النِّْكثِ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

 :ـ  ُجَمْيٍل وقال األَْصَمِعيُّ : هو لبَْعِض األَعرابِ 

رح  عـــــــــــَ تــــــــــــَ َذ  مـــــــــــن الـــــــــــدِّمـــــــــــاِء وانــــــــــــح تـــــــــــَ  قـــــــــــد احـــــــــــح

َز ح و      ـــــــــــــــــــــــــــــــَ رب َ   ولـــــــــــــــــــــــــــــــَ   ونـ  كـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

رح  مــــــــــــــــَ و عــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ ه بـــــــــــــــــَ زِلــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح زٍِ  يـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  مبــــــــــــــــَ

  
فٌ ال    فـــــــــــــَ رح  ضـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــَ ه وال ثــــــــــــــَ لـــــــــــــُ غـــــــــــــَ  َيشـــــــــــــــــــــــــــح

  
ه ِعياٌل وال َمتاٌع.  أي : ال يْشغَلُه عن نُُسِكه وَحّجِ

فَفُ  ُرِوَي عن اللَّْحيانِّي :وَ   الَحَشُم. : الغاِشيَةُ والِعياُل ، وقِيَل : الضَّ

وَرَوى ماِلُك بُن ِديناٍر هذا الَحِديَث عن  «َضفَفٍ  لَم يَْشبَْع من ُخْبٍز ولَْحٍم إاّل َعلَى وسلمعليههللاصلىأنَّ النبيَّ »في الَحِديِث عن الَحَسِن : و

دَّةُ ، الَحَسِن ، وقال : َسأَْلُت َعْنها بََدِويًّا فقَاَل : هو يُق والّشِ أَْن تَُكوَن األََكلَةُ  هو أَو التَّناُوُل مع الناِس ، أو َكثَْرةُ األَْيِدي على الطَّعاِم ، أو الّضِ

من يَأُْكلُه قاله ثعلٌب ، قال : والَحفَُف : أَن يَُكونُوا بِمْقداِره ، وقد تَقَدََّم ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : أَْن يكوَن الماُل قَِليالً وَ  (2) الطَّعامِ  ِمْقدارِ  أَْكثََر ِمنَ 

فَفُ  قال الفَّراُء :و َكثِيًرا. .ن الحاَجةُ  : الضَّ  قَلَه الَجْوهِريُّ

فَفُ و قال :  : أْي على َعَجٍل من األَْمِر ، ومنه قوُل الشاِعِر : َضفَفٍ  يُقال : لَِقيتُه على العََجلَةُ  أَيضاً : الضَّ

ٌن و   َضَففُ وال  (3)لَيحَ  يف رَأحِيه َوهح
فَفُ و ْعفُ  : الضَّ  وبه فَسََّر أَيضاً بعُضهم قوَل الشاعِر الَمْذُكوِر. الضَّ

فَفُ  ل َشِمٌر :قاو بَعِ. ِء الِمْكياِل ، وُدوَن ُكّلِ َمْملُوءٍ ما ُدوَن ِملْ  : الضَّ  وهو األَْكُل دوَن الّشِ

فَفُ و . اْزِدحاُم النّاِس على الماِء ، : الضَّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

فَّةُ و  : الفَْعلَةُ الواِحَدةُ منه. الضَّ

 مثُل َمْشفُوٍه ، قال الّراجُز : ُمْزَدَحٌم َعلَيهِ  أيْ  : َمْضفُوفٌ  ماءٌ  قال األَْصَمِعيُّ :و

زحِح  ـــــــــــ  ـــــــــــنـ ي يف ال قـــــــــــِ تـــــــــــَ وفِ ال َيســـــــــــــــــــــــــح فـــــــــــُ ضـــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

وفِ      ُروِب اجلــــــــــــــــــــــُ داراُت الــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــُ  ِإاّل مــــــــــــــــــــــُ

  
 هكذا أَْنَشَده الَجْوهِريُّ والّصاغانِيُّ وابُن فاٍرس ، وكذِلَك َحكاهُ اللَّْيُث.

ّي : وَرَوى أَبو َعْمٍرو الشَّْيبانِيُّ  َمْضفُوفٌ  اللِّْحيانِيُّ : ماُؤنا اليومَ قال وَ  : كثيُر الغاِشيَِة من الناِس والماِشيِة ، وأَنشد كما ذكرنا. قال ابُن بَّرِ

 ْشغُوالً ، وأَْنَشَد البَْيتَْيِن.العََرُب تَقوُل : َوَرْدُت ماًء َمْظفُوفاً : أي مَ  هَذْيِن البَْيتَْيِن : الَمْظفُوف بالظاِء ، وقاَل :

فَفِ  َمأُْخوذٌ من َرقِيقُه أي الحاِل : َضفُّ  َرُجلٌ و . الضَّ يِق ، نَقَلَه الَجْوهريُّ  ، بمعنى الشَدةِ والّضِ

 ً  ، ُمَحركةً دوَن إِدغاٍم ، وباإِلدغام أَْكثَُر. َضفَفٌ  قال شيُخنا : قلُت : ورَد أَيضا
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 الحاِل ، قال : والَوْجهُ اإلْدغاُم ، ولِكنّه جاَء على األْصِل. َضِففُو الحاِل ، وقومٌ  َضِففُ  ُجلٌ قلُت : قال ِسيبََوْيِه : ورَ 

حاح ، زاَد غيُره : وذِلَك ِلضَخِم الضَّْرع ، ونَقَلَه األَزَهريُّ عن  َحلَبَها بَكفِّه ُكلِّها : يَُضفُّها َضفًّا النّاقَةَ  َضفَّ و لُغَةٌ في َضبِّها ، كما في الّصِ

ًّ : إذا َحلَْبتَها بالَكّفِ ، قال : وقاَل الفَّراُء : هذا هو  الِكسائِّي ، قال : َضبَْبُت الناقَةَ أَُضبُّها َضبا

__________________ 
 نقله عنه يف اللسان. ( هذا قو  ابن سيده ا1)
 ( يف اللسان : املا .2)
 ( الصحاح : وهّي.3)
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اِم واخلِلحِف مجَِ  الض ف   اَمَك عل  اخلِلحِف ا مُثّ تـَُرد  َأصاِبَعَك عل  اإِلهبح يعاً ا َوقا  ابلفاِء. فَبم ا الض ب  ا فهو : َأنح َ حَعَر ِإهبح
ِبَ  أَبصاِبِعه ُكلِّها عل  الض رحِع.: مَجحُعك ِخلحَفيحها بَيدِ  الض ف   غريُه : ياين  : هو َأنح يـَقح َتها ا وقا  اللِّحح  َ  إذا َحَلبـح

. َضفُوفٌ  ناقَةٌ و  : َكثِيَرةُ اللَّبَِن ال تُْحلَُب إِال بالَكّفِ

فافِ  بَيِّنَتا َضفُوفٌ  كذا شاةٌ وَ   ، ومنه قولُه : الضَّ

ٍة  بـــــــــــــــانـــــــــــــــَ ٍة رَكـــــــــــــــح بـــــــــــــــانـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح وفِ حـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ  ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

وفِ      ٍر وصــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَا َوب رُت ب ــــــــــــــــــــِ ل  ختــــــــــــــــــــَح

  
 يُْرَوى بالّصاِد ، وقد تَقَدَّم.وَ 

اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  «النَّْهِر ، فَضَربُوا ُعنُقَهُ  َضفَّةِ  فَقَدَُّموه على»ِديُث عبِد هللا بِن َخبّاٍب مع الَخواِرجِ : ه حومن النَّهِر ، ويُْكَسُر : جانِبُه َضفَّةُ و

 به القُتَْيبِيُّ ، وقال األَْزَهِريُّ : الّصواُب الفتُح ، والَكسُر لُغَةٌ فيه.على الَكْسِر ، وَصوَّ 

 عن ابِن األَعرابِّيِ ، وأَْنَشد : الواِدي ، أو الَحْيُزوِم ، ويُْكَسُر : جانِباهُ  َضفَّتاوَ 

ُزوِمهِ  ِبَضف جَيح  (1)َيُدع ه   َحيـح
 أي : جانِبَْيها. «ُجفُونِه ِضفَّتَيْ  فَيَِقف» تَعالَى عنه للَجْفِن ، فقَاَل :قد اْستَعاَره عليٌّ َرِضَي هللا وَ 

 البَْحِر : ساِحلُه. َضفَّةُ و

فَّةُ و  ِمَن الماِء : ُدْفعَتُه األُولَى. الضَّ

 يضاً هكذا.ونَقَلَه اللَّْيُث أَ  َجماَعتهم أي : َضْفَضفَتْهمْ وَ  القَْوِم ، َضفَّة قال األَْصَمِعيُّ : َدَخْلُت فيو

ْوَضةُ ناِضَرةً متََخيِّلَةً ، وتَقدَّم عن أَبِي ماِلٍك أَنَّه َضغيغَة ، بغَْينَ  َضِغيفَةٌ  أي من بَْقٍل : َضِفيفَةٌ و يِت ، َوذِلك إذا كانَت الرَّ ّكِ ْيِن حكاه ابُن الّسِ

 ُمْعَجَمتَْين.

ْن  النَُّسخِ ، والّصواُب تْقِديُم لَِفيِفنا ، كما هو نَصُّ العُباِب ، َويَُدلُّ له قولُه بعد : أي كذا في ولَِفيِفنا َضِفيِفنا هو ِمن قال أَبو َسِعيٍد : يُقاُل :و ِممَّ

فَافَةُ و أي : نابَتْه واْعتََرتْهُ. األُُمورُ  (2) إلينَا إذا َحَزبَتْهُ  نَُضفُّهو نلُفُّه بِنا ،  نَقَلَه الّصاغاني. ، كَسحابٍَة : من ال َعْقَل له الضَّ

 وأنشَد أَبو ماِلٍك : َجَمعَه : َضفَّهُ َضفًّاو

هـــــــــــــا  ســـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــِ ا عـــــــــــــلـــــــــــــ  َأكح ُدوهـــــــــــــَ رَاَح حيـــــــــــــَح  فــــــــــــــَ

هــــــــــا     فــــــــــ  ا َيضــــــــــــــــــــــــُ فــــــــــن هــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ ِدرائ ــــــــــح ــــــــــ  ان  عــــــــــل

  
بها من النّاِر. َوَجَمعَها ، أَصابِعَهُ َضمَّ  : َضفًّا الُمْصَطِلي َضفَّ  قال الفَّراء :و أي يَْجَمعُها :  فَقرَّ

 كما في اللِّسان والعُباِب. واِسعَتُه أي الشَّْخِب : َضفَّةُ  شاةٌ  قال أَبو َعْمٍرو : يُقال :و

 كِقَرَدةٍ. ِضفَفَةٌ  ج : بعَد لَْسعَتِها لََسعَْت َشِرَي الِجْلدُ ، إذا  (3) َرْمداءُ  في لَْونِها َغْبراءُ  َوهي بالضّمِ : ُهنَيَّةٌ تُْشبِه القَُرادَ  الضُّفُّ  قال أَبو مالٍك :و

 َوالّصاُد لُغَةٌ فيه ، وقال أَبو ماِلٍك : قوٌم ُمتصافُّوَن : أي ُمْجتَِمعُوَن ، قال َغْيالُن : َكثُروا واْجتََمعُوا على الماِء وَغْيِره إذا : تَضافُّوا يقال :و

وحَ  الـــــــــــعـــــــــــُ  ِف وفــــــــــــَ نـــــــــــح ُت ابلـــــــــــعـــــــــــُ ِف مـــــــــــا زِلـــــــــــح  نـــــــــــح

رَت  الــــــــــنــــــــــاُس بــــــــــعــــــــــَد      فــــــــــَ ىّت اشــــــــــــــــــــــــح فِّ حــــــــــَ  الضــــــــــــــــــــــــ 

  
قُوا بعَد اْجتماعٍ ، ونقل ابُن ِسيَده : على الماِء  لُمتَضافُّونَ  على الماِء : إذا َكثُُروا َعلَيِه ، عن يَْعقُوَب ، وقاَل اللِّْحيانِّي : إِنَّهم تَضافُّوا أي : تَفَرَّ

 يه.، أي : ُمْجتَِمعُوَن ُمزَدحُموَن َعلَ 

 هكذا هو نَّص العباِب ، ومثلُه في سائِر النَُّسخِ ، والصواُب أَْموالُهم ، كما هو نصُّ النواِدِر ألَبي َزْيٍد. إِذا َخفَّْت أَْحوالُهم أَيضاً : تَضافُّواو

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :
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ِرّماُح : َضفُوفٌ  َعْينٌ   ، كَصبُوٍر : كثيرةُ الماِء ، قال الّطِ

و  ـــــــــــــــــــــَُ وَ  فـــــــــــــــــــــُ ٍ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اح  وُد مـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــَ

داِو ح      ِة اجلــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ َع رتح رحِب مــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــَ  ِف ال

  
فافُ  الواِدي ، بالَكْسر : ِضفَّةِ  َجْمعُ وَ   ، قال : الّضِ

ِب عل   فافِ يـَقحِذُف ابخُلشح  الضِّ
 ، مثل َمثُْموٍد : إذا نَِفَذ ما ِعْنَده ، نَقَلَه َمْضفُوفٌ  َرُجلٌ وَ 

__________________ 
 ( ضبطت عن اللسان ا وهي من دع مبعىن دفض ا ال من ودع مبعىن ترِ  أفاده هبامشه.1)
 ومثلها يف التهذيب.« حزبتنا األمور»( يف التكملة : 2)
 ( يف التكملة : وهي رمداء يف لوهنا غرباء.3)
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ياين  ا وَرو  غريُُه : اجلَوحهرِي    َعَليه. َمضحُفوفٌ  رجرٌ  ا وهو جَماٌز ا هكذا حكاُه اللِّحح
 : أي حاَجةٌ. َمُضوفَةٌ  ويُقال : لي إِليكَ  الَهمُّ والحاَجة وفي العُباِب : هو« ضيف»أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ُهنا ، وأَورده في  الَمُضوفَةُ  : [ضوف]

 : األَْمُر يُْشفَُق منه ، وأَْنَشَد ألَبِي ُجْنَدٍب الُهَذِلّيِ : ةُ الَمُضوفَ  قال األَْصَمِعيُّ :وَ 

ا وَ  ُت إذا جــــــــــــارِي َدعــــــــــــَ نــــــــــــح ةٍ كــــــــــــُ وفــــــــــــَ َمضــــــــــــــــــــــــــُ  لــــــــــــِ

َزري      ــــــــح ئـ اَ  مــــــــِ َف الســــــــــــــــــــــّ نحصــــــــــــــــــــــُ ــــــــَ ىّت يـ ُر حــــــــَ (1)ُأِشــــــــَِّ
 

  
حاح. قلُت : فإَِذْن أَصُل الَمُضوفَِة يائَيَّةٌ ، وفيه لُغَتاِن أُْخَرياِن  يَأْتِي ِذْكُرُهما قريباً ، ونَصَّ الَخِليُل وِسيبََوْيِه على أَّن قياَسها كما في الّصِ

قد َوِهَم الُمَصنُِّف في إِيراِدها ُهنا وَ  الُمِضيفَة ، فهي شاذّةٌ قِياساً واْستِعماالً ، كما بََسُطوه في ُشُروح التّْسِهيل والّشافِيِة وغيرهما ، قال شيُخنا :

 فهما َوْهماِن طالَما اْعتََرَض بما هو أَْدنَى منهما على َمْن هو أَْعلَُم منه بما يُوِرُده ، عفا هللا عنه. ، وتَْرِكها في الياِء ،

بَهُ سِ قلُت : وكأَنّه قَلََّد الّصاغانِيَّ حيُث أَْوَرَده في العُباِب هكذا ، ولم يُوِرْده في التَّْكِملَة ، ولم يستدرك به ، كأَنَّه  يبََوْيه والَخِليُل ، بََدا له ما َصوَّ

ل.« ضيف»َوْهٌم ؛ فإِنَّه قد َذَكَره في « وتََرَكها في الياءِ » فتَأَّمْل ذلك ، وقوُل شيخنا :  على ما سيأْتِي ، فَتَأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  ءِ عن الشَّيْ  ضافَ   د أَهَملَه الَجماَعةُ.: َعَدل ، كصاَف َصْوفاً ، عن ُكراعٍ ، كذا في اللِّساِن ، وق َضْوفا

ْيفُ  [ضيف]  هكذا َذَكُروه على أنَّ  (2) (ِإنَّ هُؤالِء َضْيِفي َفال تَ ْفَضُحونِ )كعَْدٍل َوَخْصٍم ، قال هللا تعالى :  للواِحِد والَجِميعِ  يكونُ  الضَّ

 ً  ، ُضيُوفٍ و ، أَْضيافٍ  وقد يُْجَمُع على َصْوٍم ، فاْفَهمْ الذي هو النّاِزُل ، فيكون من باب َزْوٍر و ضائِفٍ  قد يَُجوُز أن يكوَن هُهنا جمعَ  َضْيفا

 قال ُرْؤبَةُ : ِضيفانٍ وَ 

ي وايف فـــــــــــــــــــإن ُتضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ  ءح انَرَ  ل

هـــــــــــــا جـــــــــــــارِي وال      غحشــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــايفال يــــــــــــــَ  َأضــــــــــــــــــــــــــح

  

 َهذا الت غاين عنَك والت كايف

 قال آخر :وَ 

ُؤَ   فـــــــــــــح يـــــــــــــفـــــــــــــاِن  (3)جـــــــــــــَ رِ  لـــــــــــــلضـــــــــــــــــــــــــــِّ دح  ذا قـــــــــــــِ

ًب عــــــــــــلــــــــــــ       فــــــــــــح فــــــــــــانِ جــــــــــــَ فــــــــــــاِن يف اجلــــــــــــِ  الــــــــــــر غــــــــــــح

  
 قال البَِعيُث : َضْيفَةٌ و ، َضْيفٌ  هيو

قـــــــــ   ـــــــــَ ه وهـــــــــي  (4)ل ه أمـــــــــ  ـــــــــح ت ـــــــــَ ل ةٌ محـــــــــََ فـــــــــَ ـــــــــح يـ  ضـــــــــــــــــــــــَ

     ٍ وح ةِ فــــــــــــجــــــــــــاَءت بــــــــــــيــــــــــــَ يــــــــــــافــــــــــــَ ا لــــــــــــلضــــــــــــــــــــــــــِّ  أَرحِشــــــــــــََ

  
فَه أَبو ُعبَْيَدةَ ، فعَزاه إلى َجريٍر ، والّروايةُ :  هكذا أَْنَشده الَجْوَهِريُّ ، وَحرَّ

 بنَـزٍّ للن زالِة أَرحَِشَافجاَءتح 
 قَْوماً ، فَحبِلَْت في غير داِر أَْهِلها. ضافَتْ  به ُرُشوٌم َوُخُطوٌط ، ومعنى البَْيِت : أي (5)أي من ماِء عبٍد « : ِمْن نُزالَِة أَْرَشما»يُْرَوى : وَ 

ْيفَةِ  قال أَبو الَهْيثَِم : أَرادو  وهي ألَنّها مالَْت من الطُّْهِر إلى الَحْيِض  حاَضتْ  إذا : َضافَْت تَِضيفُ  يقال :هنا أَنَّها َحَملَتْه وهي حائٌِض ،  بالضَّ

 : حائٌِض. َضْيفَةٌ 

ً  بالكسرِ  ِضْفتُهو ً  نََزْلُت عليهِ  أي ، بالكسِر : ِضيافَةً و أَِضيفُه َضْيفا ً  َوِمْلُت إِليه ، وقيل : نََزْلُت به وِصْرُت له ، َضْيفا ّيٍ  َضْيفا ، َوأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 للقُطاِمّيِ :

ًة َأنح  يــــــــــَ ُز عــــــــــينِّ َخشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــ  يـ هــــــــــاحتــــــــــََ يــــــــــفــــــــــَ  َأضــــــــــــــــــــــــِ

َة ضــــــــــــــــــــــارِبــــــــه      افــــــــَ عــــــــَ  خمــــــــَ ــــــــح اَزتح األَفـ (6)كــــــــمــــــــا احنــــــــح
 

  
 .«فأََمرْت له بِمْلَحفَة َصْفراءَ  ضافَها َضْيفٌ »: ـ  عنهاهللارضيفي َحِديِث عائَِشةَ وَ 
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ً  تََضيَّْفتُ » النَّْهِدّي :ديُث ه حومن كتََضيَّْفتُه  ، وقال الفََرْزَدُق : «أَبا ُهَرْيَرةَ َسْبعا

__________________ 
 وفسره : مضوفة أي أمر ضافه ا أي نز  به وش  عليه. واملضاف : امللجب. وهبامشه عن السكر  برواية : 92/  3( ديوان اهلذليا 1)

 كنت إذا جار دعا ملضوفةوَ 
 املضوفة فَقاَ  : أي هّم ضافه أو أمر شديد ا ويقو  الباهلي : مبضوفة أي أبمر يشف  منه ا قا  اجلعحدي :فسر وَ 

 كان النكري أن تضيف و َبراوَ 
 .68( سورة ا جر اآية 2)
 وبعد ا يف اللسان :« جفوا »وابألصر « جفب»( عن اللسان 3)

 خري من العكي  ابأللبانِ 
 .«لقد محلته»( عن اللسان وابألصر 4)
 .«من ما عد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 ( ويرو  : حتّيز ميّن.6)
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َر   ــــــــ  َ  الــــــــثـ مــــــــِ تــــــــُ ا إذا الــــــــح يــــــــنــــــــَ َر  فــــــــِ ــــــــ  َت الــــــــثـ دح  َوجــــــــَ

ُه وَ      لـــــــــَ و َفضـــــــــــــــــــــــح رحجـــــــــُ ـــــــــَ َو يـ نح هـــــــــُ فُ مـــــــــَ يـــــــــِّ َتضـــــــــــــــــــــــَ
ُ
 املـــــــــ

  
 هكذا أَْنَشَده الَجْوهِريُّ ويروى :

ٌر وَ  عــــــــــــاُب وقــــــــــــائــــــــــــِ يــــــــــــٌب ال يــــــــــــُ طــــــــــــِ ا خــــــــــــَ نــــــــــــّ  مــــــــــــِ

ووَ      نح هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ... مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

 .(1)الخ 

ً  ، وأَتَْيتُه يُِضفَنِي : َسأَْلتُهُ أَنْ  تََضيَّْفتُه في اللِّسانوَ   ، قال األَْعَشى : َضْيفا

هُ  تــــــــــُ فــــــــــح ــــــــــ  يـ ِدي  َتضــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ قــــــــــح َرَم مــــــــــَ  يــــــــــومــــــــــًا فــــــــــَبكــــــــــح

َداوَ      ِة قــــــــــــائــــــــــــِ َدين عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــز مــــــــــــانــــــــــــَ فــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــح

  
ْيفُ و  : (2)قال ُمقاتُِل بُن ُحنِّيٍ  من نَْسِل الَحُرونِ  كان لبَنِي تَْغِلبَ  : فََرسٌ  الضَّ

ٌر  ــــــــــــَ قــــــــــــاب فِ »مــــــــــــُ ــــــــــــح ي ــــــــــــلضــــــــــــــــــــــــــ  رونِ »و « ل  « ا ــــــــــــَ

اِ      جـــــــــــــِ ُ  كـــــــــــــاهلـــــــــــــَ حـــــــــــــح
َ

ـــــــــــــيـــــــــــــَ  املـــــــــــــ ٌ  ول   ـــــــــــــَح

  
ْيفُ و  مْن أَعالِم األَناِسّي. َعلَمٌ  : الضَّ

 بالَكْسِر : الَجْنُب. الضَّيفُ  قال أَبُو َزيٍد :و

ُد بُن َعْبِد الَمِلِك بنِ  أَبو َعْبِد هللاو صافّي ، من ُرصافَِة قُْرَطبَةَ  ، كَسَحنُونٍ  َضْيفُونٍ  ُمَحمَّ  وغْيِره ، ابِن األَْعراِبيّ  أَبِي سِعيدِ  َرَوى َعنْ  الرُّ

 : في أَعالِم الَمغاِربِة كثيٌر. َضْيفُونو

: وهَو األَمُر  الَمُضوفَةُ  هنا َذَكَره الجوهِريُّ على الصَّواِب ، ونَقََل عن األَْصَمِعي قال : ومنه يَُضمُّ : الَهمُّ والُحْزنُ و بفَتحِ الِميمِ  الَمِضيفَةو

 يُْشفَُق منه ، وأَْنَشَد ألَبِي ُجْنَدٍب الُهَذِلّيِ :

ا وَ  ُت إذا جــــــــــــــارِي َدعــــــــــــــَ نــــــــــــــح ةٍ كــــــــــــــُ وفــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
 مل

اَ  مــــــــِ      َف الســــــــــــــــــــــّ نحصــــــــــــــــــــــُ ــــــــَ ُر حــــــــىّت يـ َزرِي ُأِشــــــــَِّ ــــــــح (3)ئـ
 

  
 .الُمضافَةو الَمِضيفَةو الَمُضوفَةُ  ثم قاَل : قال أَبو َسِعيٍد : هذا البَْيت يُْرَوى على ثاَلثَِة أَوجٍه ، على :

ْل  اإِلضافَةِ  قُلُت : واألَِخيُر َعلَى أَنَّه َمْصَدٌر بَمْعنَى ْيفَنُ و ذلك.، كالَكَرِم بمعنَى اإِلْكراِم ، ثم تَِصُف بالَمْصدِر ، فتَأَمَّ  مع *ءُ : الَِّذي يَِجي الضَّ

ْيفِ  حاحِ ، َوزاَد غيُره ، الضَّ أي من غير َدْعَوةٍ ، قال الَجْوَهِرّي : والنُّون زائدةٌ ، وهو فَْعلَن ، وليَس بفَْعيٍَل ، قال  ُمتََطفاَلً  كما في الّصِ

 الشاِعُر :

فٌ إذا جـــــــاَء  يــــح فِ جـــــــاَء  ضــــــــــــــــــَ يــــح نٌ  لــــلضــــــــــــــــــ  فــــَ يـــــح   ضــــــــــــــــــَ
َر       قـــــــح ا تــــــــُ وفُ فـــــــَبوحَد  مبـــــــِ يـــــــُ نُ  الضـــــــــــــــــــــ  يـــــــافـــــــِ  الضـــــــــــــــــــــّ

  
 وسيأتي ِذْكُره.« ضفن»َجعَلَه ِسيبََوْيه من وَ 

 إذا َعَدل عنه ، مثل صاَف. السَّْهُم عن الَهَدِف : ضافَ  َدنَا ، وكذا مالَ  إليه : ضافَ و

 .َضيَّفَ و ، َكتََضيَّفَ  : َدنَت للغُُروِب ، وقَُربَْت ، تَِضيفُ  الّشْمسُ  ضافَتوَ 

حاح :وَ  الشَّْمُس  تََضيَّفَت نََهى عن الّصالةِ إذا»الَحِديُث : ، ومنه َضيَّفَتْ و ضافَتْ  الشَّْمُس : مالَْت للغُُروِب ، َوكذلك تََضيَّفَتِ  في الّصِ

 .«للغُُروبِ 

 قال امُرُؤ القَْيِس : أََمْلتُه إِليه : أََضْفتُهو

ــــــــــاُه  ن ــــــــــح ل ا َدخــــــــــَ مــــــــــّ ــــــــــَ ل ــــــــــَ ــــــــــافـ ن فــــــــــح وَراَن  َأضــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــُ   ــــــــــُ

بِ      طـــــــــــــ  ِديـــــــــــــٍد ُمشـــــــــــــــــــــــــــَ رِّ حـــــــــــــارِيٍّ جـــــــــــــَ  إىل كـــــــــــــُ
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 ، أُِضيفَ   إليِه فَقَدْ ٍء َوأُْسنِدَ إِليِه األُموُر ، وهو مجاز ، وُكلُّ ما أُِميَل إِلَى َشيْ  أُِضيفَتْ  إِليِه أَْمًرا : أي أَْسنََده واْستَْكفاهُ ، وفالنٌ  أَضافَ  يُقاُل :وَ 

 .«َظْهَرهُ إلى القُبَّةِ  ُمِضيفٌ »في الَحِديِث : و

وَن الباَء حرفَ وَ   ُمُروَرك إلى َزْيٍد بالباِء. أََضْفتَ  ، وذلك أَنَّك إذا قُْلَت : َمررُت بَزْيٍد ، فقد اإلضافَةِ  النَّْحِويُّون يَُسمُّ

حاح :وَ  التَّْخِصيُص  باإِلضافَةِ  إليه ، والغََرض ُمضافٌ  ، وزيٌد ، ُمضافٌ  كقوِلَك : ُغالُم َزْيٍد فالغاُلُم :االْسِم إلى االْسِم  إِضافَةُ  في الّصِ

فَها لما اْحتِيَج إلىالشي يُضافَ  والتَّْعِريُف ، ولهذا ال يجوُز أَن ُف نَْفَسه ، فلو َعرَّ  .اإلضافَةِ  ُء إلى نَْفِسه ؛ ألَنّه ال يُعَّرِ

 َمْعنَِويَّةٌ ولَْفِظيَّةٌ. االْسِم إلى االْسِم على َضْربَْين : افَةُ إِض في العُباِب :وَ 

 في األَْمرِ  (4)فالَمْعنَِويَّةُ : ما أَفاَدْت تَْعِريفاً ، كقوِلَك داُر َعْمرٍو ، أَو تَْخِصيصاً ، َكقَْوِلك : ُغالُم َرُجٍل ، وال تَْخلُو 

__________________ 
 ( الروايتان يف اللسان ا والرواية األوىل هي رواية الديوان وفيه إذا يب  الثر .1)
 .«جىن»املطبوعة الكويتية وابألصر ( عن 2)
 ( تقدم يف مادة ضوف.3)
ي»بد  : « ءُ من  َِي»*( ابلقاموس : )  .«ءُ الذي  َِ
 .«للو»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
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 .العامِّ من َأنح تكوَن مبَعحىن اّلالم ا َكقحوِلَك : ماُ  َزيحٍد ا َأو مبَعحىن ِمنح ا كقوِلَك : خامَتُ ِفض ةٍ 
فَةُ إلى َمْفعُوِلها في قولك : هو ضاِرُب َزْيٍد ، وراِكُب فََرٍس ، بمعنى ضاِرٌب َزْيداً وراكٌب فََرساً ، أو إلى فاِعلها  تُضافَ  اللَّْفِظيَّةُ : أَنوَ  الّصِ

، والْستِواِء الحالَْيِن  اإِلضافَةِ  هو قَْبلَ  (1)، والَمْعنَى كما  ، كقولك : َزْيٌد َحَسُن الَوْجِه ، بمعنى َحُسَن َوْجُهه ، وال تُِفيُد إِال تَْخِفيفاً في اللَّْفظِ 

فَةِ  َمَرْرُت بَِرُجٍل َحَسِن الَوْجِه ، وِبَرُجٍل ضاِرِب أَِخيه ، ثُّم َذَكر ما  ، كما ُوِصفَْت بها َمْفُصولةً في قولك : ُمضافةً  ُوِصفَت النَِّكرةُ بهذه الّصِ

 . إلى آخِر الِعبارةِ... باإلضافَةِ  لُه : والغََرضُ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو قو

يافَةِ  من أََضْفتُهو وأَنَشَد ثعلٌب  (2) (فَأَبَ ْوا َأْن ُيَضيُِّفومُها)كالهما بمعنًى واحٍد ، قاله أَبو الَهْيثَِم ، وفي التنزيل :  َضيَّْفتُه أَيضاً : مثلٌ  الّضِ

ئَب :ألَْسماَء بِن خاِرَجةَ الفََزاِرّيِ يَصُف ال  ذِّ

ا َأنح وَ  قــــــــــــــــــن ُت حــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح هُ رأَي فــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِّ ي  ُأضــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رحيب      قـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ي واتـ مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح  ِإذح راَم ســـــــــــــــــــــــــــــِ

  
نَه وسالََمه. التَّْضيِيفَ  اْستَعاَر له  ، وإِنما يُريُد أَنّه أَمَّ

 عزوجل: اإِلْطعاُم ، قال أبو الَهْيثَِم : وقولُه  (3) التَّْضيِيفُ و : إذا أَْطعَْمتَه ، قال : َضيَّْفتُه قال َشِمٌر : سِمْعُت رجاَء بَن َسلََمةَ الُكوفيَّ يَقُول :وَ 

 كان َصواباً.« يُِضيفُوُهما أَنْ »فلم يَْفعَلُوا ، ولو قُِرئَْت :  اإِلضافَةَ  سأَلُوهم قال : (فَأَبَ ْوا َأْن ُيَضيُِّفومُها): 

 في الَحْرِب ، كما َسيَأْتي. لُمضافُ ا ومنه إِليه : أَْلَجأْتُه أََضْفتُهو

َمْخَشِريُّ َحَذَر الُمحاط  منه : أَْشفَْقُت وَحِذْرتُ  أََضْفتُ و  به ، وهو مجاٌز ، وأَنشد للنابِغَِة الَجْعِدّي : (4)نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، زاَد الزَّ

ٍة  لــــــــــــــَ يـــــــــــــــح وحٍم ولــــــــــــــَ الً  بــــــــــــــَا يـــــــــــــــَ تح ثــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــامــــــــــــــَ

رُي َأن وَ      كــــــــــــِ ــــــــــــ  ــــــــــــن ــــــــــــفَ كــــــــــــاَن ال ي َبرَا ُتضــــــــــــــــــــــــــِ  و ــــــــــــَح

  
 أْنِيَث.وإِنَّما َغلََّب التَّأْنِيَث ألَنّه لم يَْذُكر األَيّاَم ، يُقال : أَقَْمُت عنده ثاَلثاً بيَن يَْوٍم وليلٍة ، َغلَّبُوا التّ 

. الُمِضيفُ  عن ابِن َعبّاٍد ، َوهو ، وفََرْرتُ  َعَدْوُت ، وأَْسَرْعتُ  : أََضْفتُ و  للفاّرِ

. أَْشَرْفتُ  ِء :على الّشي أََضْفتُ و  قاله العَُزْيِزيُّ

 وأَنشد لَطَرفَةَ :إِليه : إذا أَْلَجأْتَه ،  أََضْفتُهُ  نقله الَجْوَهِريُّ ، وهو ِمنْ  في الَحْرِب : َمْن أُِحيَط بِهِ  وهو الُمضافِ  من الَمجاِز : هو يَأُْخذُ بيَدِ و

ّرِي إذا انَد  وَ  ضـــــــــــــــــــــــــــــافُ كـــــــــــــــَ
ُ
بـــــــــــــــاً  امل نـــــــــــــــ    ـــــــــــــــَُ

يـــــــِد الــَغضــــــــــــــــَ      هـــــــــــــــــــــــــــــ  كســــــــــــــــِ تـــــــَ هــح ــ  بـ ــَ َوّرِدِ ـــــــــــــــــــــــــــــ  نـ ــَ ُتـ
 املــ

  
ةٌ. الُمضافُ  قال غيُره :وَ   : هو الواِقُع بيَن الَخْيِل واألَْبطاِل ، َوليَس بِِه قُوَّ

 َوليس ِمنُهْم. الُمْلَزُق بالقَْومِ  ، وهو : ُمضافٌ  من الَمجاِز : ما هو إِالو

 بغيِر نََسٍب. الدَِّعيُّ  كذلك :و

 الُمْسنَُد إلى َمْن لَْيَس ِمْنُهم. كذلكوَ 

ُ  أَيضاً : الُمضافُ و   الُمثَقَُل بالّشّرِ ، قال البَُرْيُق الُهَذِليُّ :الُمْحَرجُ  الُمْلَجأ

ي وَ  مــــــــــــــــِ ضــــــــــــــــــــــــــــــافَ حيــــــــــــــــَح
ُ
ا  امل  إذا مــــــــــــــــا َدعــــــــــــــــَ

ُم      لــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــغــــــــــــَ َة ال مــــــــــــ  ــــــــــــلــــــــــــِّ ا ال (5)إذا مــــــــــــا َدعــــــــــــَ
 

  
 نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. : الُمستِغيثُ  المْستَِضيفُ و

 من فاُلٍن إلى فاُلٍن : إذا لََجأَ إِليه ، وأَْنَشد : اْستَضافَ  قاَل ابُن األَعراِبّيِ :وَ 



11653 

 

جِيِ وَ  مـــــــــــــ  ـــــــــــــِ ُب عـــــــــــــن ل يـــــــــــــح يِن الشـــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــاَرســـــــــــــــــــــــــــَ

ِه      قـــــــِّ ُت عـــــــن حـــــــَ حـــــــح بـــــــَ افـــــــَبصـــــــــــــــــــــح يـــــــفـــــــَ َتضـــــــــــــــــــــِ  ُمســـــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 .«عما»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .77( سورة الكهف اآية 2)
 التهذيب : الت ضيف.( األصر واللسان وجاءت يف 3)
 .«اماط»( عن األساس وابألصر 4)
 برواية : 57/  3( ديوان اهلذليا 5)

 يشذب ابلسيف أقرانه
 ال شاهد يف الرواية. ويرو  :وَ 

ـــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــف أقـــــــــــــــــــــــــــران ـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــر  ابلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ي

 كــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــر  الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــم    

  

 يرو  :وَ 

 يــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــر  ابملــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــر أوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــه 

 كــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــر  الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــم    

  

 إحد  روايجي اللسان.املثبت وَ 
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ٍث : صاحُب الَمْنِزِل ، والنَِّزيُل : الُمَضيِّفُ وَ  .اأْلَْضيافِ  : أَْنَزلَه َمْنِزلَةَ  َضيَّفَهُ   ، كُمعَظٍَّم. ُمَضيَّفٌ  ، كُمَحّدِ

يافَةِ  ، َمْفعَلَةٌ : موضعُ  الَمْضيَفَةُ وَ  .َضْيفٌ  الّضائُِف : الناِزُل ، والَجْمعُ وَ   ، وصاِحبُها الَمضايِفيُّ ، ِحجاِزيَّة. الّضِ

يافَةَ  : َطلَب إِليه اْستَضافَهوَ   ، قال أَبو ِخراٍش : الّضِ

 (1)حَبلحِبِه  ضاَفتح َيِطرُي إذا الش عحراُء 
 إِليه : ماَل وَدنَا ، قال ساِعَدةُ بُن ُجؤيَّةَ يَِصُف َسحاباً : أَضافَ وَ 

ىت   ه  َأضـــــــــــــــــــــــــــافَ حـــــــــــــَ فـــــــــــــاِدعـــــــــــــُ  إىل واٍد ضـــــــــــــــــــــــــــَ

ا      جـــــــَ ي الـــــن شـــــــــــــــــــَ كـــــِ تـــــَ رَاهـــــــا َتشـــــــــــــــــــح ـــــَ رحقـــــَ  ُرَداىَف تـ (2)غـــــَ
 

  
 الََهمُّ : نََزَل بِي ، قال الّراِعي : ضافَنِيوَ 

ُد إن  َأاب   يـــــــــــــح لـــــــــــــَ  وســـــــــــــــــــــــــــاَدُه  ضـــــــــــــــــــــــــــافَ َأخـــــــــــــُ

ــــــــــــــــاَل      ي ًة وَدخــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــح نـ اِن ابَل جــــــــــــــــَ (3) ــــــــــــــــَّ
 

  
ْيِن َجْنبَه  : الَمِضيُق ، لغةٌ في الّصاِد ، وقد تَقَدَّم. الَمِضيفُ وَ  ، وباَت اآلَخُر داِخُل َجْوفِه. : أي باَت أََحُد الَهمَّ

 : (4): الُمحاُط به الَكْرُب ، ومنه قَْوُل الُهَذِلّيِ  الَمُضوفُ وَ 

ُضوفِ أَنحَت  ُِيُب َدعحَوَة 
َ
 امل

 ، ومنه قَْوُل َجّواس : َضْيفٍ  ، بالكسِر : َجْمعُ  ِضيافي هُؤالءِ يُقال : وَ  بُنَِي َعلَى لُغَِة َمْن قاَل في بِيَع : بُوَع.

يح  ُدين الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــَ دح حيــــــــــــــــــــــــَح  مُثّ قــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــــاُف إذا َذم        الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
ي :  ، قال َجّواُس بُن َحيّان األَْزِدّي : الُمضافِ  أَيضاً بمعنى الُمْستَضافُ و قال ابُن بَّرِ

ِدُم يف الــــــــــــــــــــــــــــر وح وَ  ــــــــــــــــــــــــــــح دح أُق قــــــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــــــــَ

ي      اِع وَأمحــــــــــــــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 امل

  
دَّةُ. الُمضافَةُ وَ  ُجُل ، َضافَ وَ  : الّشِ  : خاَف. أَضافَ و الرَّ

 أَتَْيناكَ »فقاال له : أَّن ابَن الَكّواِء وقَْيَس بَن َعبّاٍد جاءاه »: ـ  عنههللارضيـ  في َحِديِث علّيٍ و : إذا أَْشفََق منه ، َضافَ و ِمْنه ، أَضافَ وَ 

 أي : خائِفَْيِن. «ُمثْقَلَْينِ  ُمضافَْينِ 

 الواِدي : أَْحناُؤه. َمضائِفُ وَ 

يفُ وَ   جانُِب الواِدي. الَجبَِل والواِدي ، وفي التَّْهِذيب : (5): جانُِب  الّضِ

يفَ  اْستَعاَر بعُض األَْغفالِ وَ   للذََّكِر ، فقَاَل : الّضِ

ُت مـــــــــــــــــِ  ىت  إذا َور كـــــــــــــــــح ريحِي حـــــــــــــــــَ   (6)نح أُيـــــــــــــــــَ
واَد      هِ ســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــح يـــــــــــــفـــــــــــــَ ريحِ  ضـــــــــــــــــــــــــــِ  إىل الـــــــــــــُقصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 الَواِدي : تَضايََق ، نقله الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشد : تَضايَفَ وَ 

ال   ي اأَل ــــــــــــَ كــــــــــــِ تــــــــــــَ وحدًا َيشــــــــــــــــــــــــــح َن عــــــــــــَ عــــــــــــح بـــــــــــــَ تـــــــــــــح  يـــــــــــــَ

نَ ِإذا      فــــــــــــــح ــــــــــــــَ ال   َتضــــــــــــــــــــــــــــايـ ــــــــــــــه انحســــــــــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــَ ل  عــــــــــــــَ

  
 والقاُف فيه تَْصِحيٌف.أي : إذا ِصْرَن قَِريباً منه إلى َجْنبِه ، قال : 

 القَْوُم : إذا صاُروا بِِضيفَْيِه. تَضايَفَهُ وَ 
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 السَّبُعاِن : تََكنَّفاهُ. تَضايَفَتِ وَ 

ْيَد ، تَضايَفَتِ وَ   َعلَيِه. تَضايَفَتْ و الِكالُب الصَّ

 الَهمُّ ، وكلُّ ذلَك مجاٌز. ضافَهوَ 

 إلى َصْوِت الفَْحِل : أي إذا َسِمعَتْه أَراَدْت أَْن تَأْتِيَه ، قال البَُرْيُق الُهَذِليُّ : تُِضيفُ  ناقَةٌ وَ 

ُروا  وكــــــــــــــــــــــِ َا إذا نــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــــِ د 
ُ

ن املــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــِ

يـــــــــــفُ      مُ  (7) ُتضـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ه الـــــــــــغـــــــــــَ تـــــــــــِ وح  إىل صـــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 يف شعره برواية : 146/  2( ديوان اهلذليا 1)
ــــــــــــه   يــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــح إذا الشـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــراء صـــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــت ِبــــــــــــنــــــــــــب

مِ      ـــــــــــ  املـــــــــــوشــــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــفـــــــــــي ـــــــــــدح املســــــــــــــــــــــــت  كـــــــــــمـــــــــــا طـــــــــــاح ق

  

 ال شاهد فيه ا والشعراء : ذابب يلسض. ويرو  : إذا الشعراء طافت.

 .210/  2( ديوان اهلذليا 2)
 وانظر ختر ه فيه. 215( ديوانه ص 3)
 .877/  2( هو أبو عمارة بن أيب طرفة كما يف شرح أشعار اهلذليا 4)
 ( اللسان : جانبا.5)
 .«أتري»( عن اللسان ط دار املعارف وابألصر 6)
 ويرو  : تنيف مكان تضيف.« من األبلخا»برواية :  56/  3( ديوان اهلذليا 7)
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ِديِق ، فإِنَّ ُكلَّ ذلك يَْقتَِضي ُوُجوُدهُ ُوُجوَد في َكالِم بعضِهم في ُكّلِ شي اإِلضافةُ  وتُْستَْعَملُ  ٍء يَثْبُُت بثُبُوتِه آخُر ، كاألَِب واالْبِن واألَخِ والصَّ

 .(1)، نقله الّراِغُب  الُمتضايِفةُ  آخر ، فيُقاُل لهذه األَْسماِء : األَسماءُ 

 فصل الطاء
 املهملة مع الفاء

ْحِرفُ   :[طحرف] ْحِرفَةُ و ، الّطِ  رقِيٌق ُدوَن العَِصيَدةِ. (2) َحًسا أَْهَملَه الَجوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : ُهما ، بَكْسرِهما الّطِ

ْبدِ و قِيُق من الزُّ  أَيضاً. الرَّ

قِيقُ و إهماُل الحاِء ، وفي العُباِب والتَّْكِملَة ُهما بالخاِء المعجمة ، ومثله نَصُّ  أَيضاً ، ثمَّ إنَّ الذي في سائِِر نَُسخِ الِكتابِ  من السَّحابِ  الرَّ

 الُمِحيط ، فليُكْن َصواباً.

قِيقُ  السَّحاُب الُمْرتَِفعُ  أَْهَملَه الَجماَعةُ ، وهو : ، كَسحابٍ  الطََّحافُ  : [طحف]  عن ابِن ُعَدْيٍس. الُمْعَجمة لُغَةٌ في الخاءِ  الرَّ

 تَْدَرُك َعلَيه :* ومّما يُسْ 

 هاِء.: َحبٌّ يَُكوُن باليََمِن يُْطبَُخ ، قاله اللَّْيُث ، وقال األَْزَهِريُّ : هو الطَّْهُف بالهاِء ، ولعلَّ الحاء تُْبَدُل من ال الطَّْحفُ 

ُك ، يقال : َوجَد َعلَى قَْلبِه : الغمُّ  الطَّْخفُ   :[طخف] ً  ويَُحرَّ ً و َطْخفا ا ، واْقتََصر ابُن ُدَرْيٍد  َطَخفا  على الفتح. (3): أي َغمًّ

ي القَْلبَ َشيْ  : الطَّْخفُ  أَو . ٌء من الَهّمِ يُغَّشِ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ِرّماحِ : اللَّبَُن الحاِمضُ  : الطَّْخفُ و  ومنه قَْوُل الّطِ

تــــــــــــــــاً تــــــــــــــــُ  (4)مل  ا ابئــــــــــــــــِ قــــــــــــــــً جح َد ــــــــــــــــحَ  عــــــــــــــــالــــــــــــــــِ

ج       فِ شـــــــــــــــــــــــــــُ خـــــــــــــح عـــــــــــــاع ابلـــــــــــــطـــــــــــــ  ِم الـــــــــــــد  دح لـــــــــــــَ  لـــــــــــــِ

  
قِيقُ  السَّحاُب الُمْرتَِفعُ  : الطَّْخفُ و  كسحاٍب ، وكذلك الطَّحاُف والطَّهاُف. كالطَّخافِ  الرَّ

خافُ و قِيقُ  الّطِ  وبِهما ُرِوَي قوُل َصْخِر الغَّيِ : ِلهتَُرى السَّماء من ِخال الُمرتِفُع الذي َكِكتَاٍْب ، وَسحاٍب : السَّحاُب الرَّ

ِر قــــــــــاِدٌر  هــــــــــح قــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــد  بـــــــــــح يَن  ال يـــــــــــَ يــــــــــح  َأعــــــــــَ

وَرة حتـــــــَت      هــــــُ ــــــح يـ ــــــَ خـــــــافِ بــــــتـ ِب  الــــــطــــــِّ (5)الــــــَعصـــــــــــــــــــــائـــــــِ
 

  
 .َطْخفٍ  وفي اللِّسان أَنَّه َجْمعُ  َطْخفَة َجْمعُ  في الروايَِة : أَو الَمْكُسورةُ 

 رواه أَبو تُراٍب عن بَْعِض األَعراِب ، َوكذلك اللَِّخيفَةُ ، والَوِخيفَةُ. : الَخِزيَرةُ  الطَِّخيفَةُ و

ُجُل : أَْطَخفَ و : أي  اطََّخْفُت َطِخيفَةً  بتَْشِديد الطاِء ، ففي الُمِحيِط : اطََّخفَ  هكذا في سائِر النَُّسخ على َوْزِن أَْكَرَم ، والصَّواُب : اتََّخَذها الرَّ

 ْذتُها.اتَّخَ 

 عن ابِن َعبّاِد. : سْوداُء األَْنفِ  َطْخفاءُ  أَتانٌ و

ومنه قوُل الحاِرِث بِن َوْعلَةَ  وَمْنَهلٌ  (6) َجبٌَل أَْحَمُر َطِويٌل ِحذاَءهُ آبارٌ  واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ والّصاغانيُّ على الَكْسِر : ، بالكسِر والفَتْحِ  َطْخفَةُ و

 الَجْرِمّيِ :

ةٌ  َدارِيــــــــــ  هــــــــــا  خــــــــــُ َ  رِيشــــــــــــــــــــــــَ اُء أَلحصــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ قــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــَ

ةَ      فـــــــــَ خـــــــــح طـــــــــِ ـــــــــِ رُ  ب ـــــــــَب مـــــــــاطـــــــــِ ي ـــــــــوٌم ذو أهـــــــــاضـــــــــــــــــــــــِ  ي

  
 قال َجِريٌر :وَ 
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ةَ  فــــــــــَ خــــــــــح نــــــــــا  بــــــــــطــــــــــُ لــــــــــُ ــــــــــح يـ وَ  وخــــــــــَ لــــــــــُ ُ
اَن املــــــــــ دح  جــــــــــالــــــــــَ

بِ      َن عـــــــــلـــــــــ  َنـــــــــَح َريـــــــــح طـــــــــاٍم جـــــــــَ َة ِبســـــــــــــــــــــــح يـــــــــ   َعشـــــــــــــــــــــــِ

  
 قال الصاغانِيُّ ، ولذلِك قال َجِريٌر : بِن الُمْنِذِر بِن ماِء الّسماءِ  (7) لبَنِي يَْربُوعٍ على قابُوسَ  َطْخفَةَ  ومنه ، يَْومُ  قال الَجْوَهِريُّ :

__________________ 
 ( زاد الراغب يف املفردات : وتستعمر اإلضافة يف كالم النحويا يف اسم جمروٍر يضم إليه اسٌم قبله.1)
 حساٌء.« : طخرف»( يف التكملة 2)
 .231/  2( اجلمهرة 3)
 ابلذا  املعجمة.« للذم»ويف التكملة : « ما مل تعاجل»( يف التهذيب : 4)
يريد فيا عييّن. ويف شــــرحه قا  : الطِّخاف والط خاف والط خاف واحد ا وهو الرقي  من « فادر». .. برواية : فعيينّ  52/  2( ديوان اهلذليا 5)

 بضم الطاء ومل يتكلم عليها أحد.« الط خافِ »السحاب. ومل جند 
 ( يف معجم البلدان : بثاٌر ومنهٌر.6)
 .«قب »( ضبطت يف القاموس ابلكسر خطب ا علم ممنوع من الصرف للعلمية َوللعجمة قاموس : 7)
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لــــــــتح يــــــــومــــــــًا و  عــــــــَ دح جــــــــَ ةَ قــــــــَ فــــــــَ خــــــــح طــــــــِ نــــــــا  بــــــــِ لــــــــُ ــــــــح يـ  خــــــــَ

رَا      ذَكــــــــــــــ  وَس يــــــــــــــومــــــــــــــًا مــــــــــــــُ (1)آِ  َأيب قــــــــــــــابــــــــــــــُ
 

  
 قريباً إن شاَء هللا تعالى.« : صحابيٌّ ، ويُْذَكر في طهف َطْخفَةَ  ابنُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، بالفتح : موضٌع كما في الفَتْحِ. الطَّْخفُ 

ْرِخفُ  : [طرخف] ْرِخفَةُ و ، الّطِ ْبِد وسالَ  أَْهَمله الجوهريُّ ، وقال ابُن األَعرابّي وأبو حاتٍِم : ُهما ، بكسرهما الّطِ ْخُف  ما َرقَّ من الزُّ وهو الرَّ

ْبدِ  أَيضاً ، ْخُف كأَنَّه َسْلُح طائٍِر. قلُت : وكأَنَّه الذي َسبَق للمَصنِِّف من الطَّْخِرِف والطِّ  أَو ُهو َشرُّ الزُّ ْخِرفَِة ، زاَده أَبو حاتٍِم ، قال : والرَّ

ْرِخفِ  فإنَّهما َمْقلُوباِن من ْل. الّطِ  ، فتَأَمَّ

 (ال يَ ْرَتدُّ ِإَلْيِهْم َطْرفُ ُهمْ )فيكوُن واِحداً ، ويكوُن جماعةً ، قال هللا تعالى :  : العَْيُن ، ال يُْجَمُع ؛ ألَنّه في األَصِل َمْصَدرٌ  الطَّْرفُ  : [طرف]

حاح. (2)  كما في الّصِ

َمْخَشِريُّ : اسٌم جاِمٌع للبََصرِ  هو : أَو ، وقاَل  أَْطراف ألَنَّه مصَدٌر ، ولو ُجِمَع لم يُْسَمْع في َجْمِعهِ  ال يُثَنَّى وال يُْجَمعُ  قاله ابُن عبَّاٍد ، وزاد الزَّ

، َولَْيَس كذلك ، بل ُمراُدُهم أَنَّه ال يُْجَمُع ُوجوباً ، كما في ألَنَّهُ ال يَُجوُز َجْمعُه ـ  : قلُت : ظاِهُره ، بَْل َصِريُحهـ  عنَد قوِله : ال يُْجَمعـ  شيُخنا

وبعد ُخُروِجه عن الَمْصَدِريَِّة ، وَصْيُروَرتِه اسماً من األَسماِء ، ال يُْعتَبَُر ُحْكُم الَمْصَدِريَّة ، وال « حاشيِة البَْغداِدّيِ على شرح بانَْت ُسعاد

ولم  (3) (ِفيِهنَّ قاِصراُت الطَّْرفِ ) ويَُردُّ ذلك قولُه تَعالى : أَْطرافٌ  وقيل : بل َجعَله اْسماً ، كما هو ظاِهرٌ  ِسيَّما ولم يَْقِصْد به الَوْصَف ،

 ال : هو جمعق «األَْطرافِ  ُحماَديَاُت النِّساِء َغضُّ » : عنهماهللارضيرَوى القُتَْيبيُّ في حديِث أُّمِ َسلََمةَ قالت ِلعائَِشةَ وَ  «األَْطَراف»يَقُل : 

َمْخَشِريُّ : وال أَكاُد أَُشكُّ في أَنّه تَْصِحيٌف ، وال َطْرفِ  َغضُّ اإِلْطراِق  صَّواُب :العَْين ، أَراَدْت َغضَّ البََصِر ، وقد ُردَّ ذلك أَيضاً ، قال الزَّ

: تَْحِريك الَجْفِن ، وُعبَِّر به عن  الطَّْرفُ  وقال الّراِغُب : .(4)أي : يَْغُضْضَن من أَبصاِرِهنَّ ُمْطِرقاٍت رامياٍت بِأَْبصاِرِهنَّ إلى األَْرِض 

قال الفَّراُء : معناهُ قبَل  (5) (قَ ْبَل َأْن يَ ْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفكَ )كاَن تحريُك الَجْفِن ياُلزُمه النََّظُر ، وفي العُباِب : قولُه تعالى :  (2)النََّظر ؛ إِْذ 

 ، وقيل : بِمْقداِر ما يَْبلُُغ الباِلُغ إلى نِهايَِة نََظِرَك. تَْطِرفُ  بِمْقداِر ما تَْفتَُح عينََك ثم َمّدِ بََصِرَك ، وقيَل :ُء من أَْن يَأْتِيََك الشي

يا بذلك ألَنَُّهما َعْينا األَسِد ، يَْنِزلُُهما القََمرُ  أَْيضاً : الطَّْرفُ و . َكْوَكباِن يَْقُدماِن الَجْبَهةَ ، ُسّمِ  نقله الجوهريُّ

أِْس. َطرفِ  على اللَّْطُم باليَدِ  : الطَّْرفُ و ْرِب َعلَى الرَّ  العَْين ، ثم نُِقَل إلى الضَّ

ُجُل الَكِريمُ  : الطَّْرفُ و  اآلباِء إلى الَجّدِ األَْكبَِر. الرَّ

َكةً ، فليُْنَظْر. ، الطََّرفُ  وُمْقتََضى ِسياِق ابِن سيَده أَنَّه ءٍ ُمْنتََهى ُكّلِ شي : الطَّْرفُ و  ُمَحرَّ

 لهم بَِقيَّةٌ اآلن. : قوٌم باليََمنِ  َطْرفٍ  بَنُوو

ْرفُ و يريُد اآلباَء واألُّمهاِت ، وهو مجاٌز. وقولُه : ِمنّا ، أي من بَنِي آَدَم ، َواْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على  ِمنّا الطََّرفَْينِ  الَكِريمُ  الِخْرقُ  بالَكْسِر : الّطِ

جالِ  ، وقاَل : بالطََّرفَْينِ  ، ولم يُقَيِّدْ الَكِريِم   َوأَنشَد ابُن األَعرابِّيِ البِن أَْحَمَر : أَْطرافٌ  ج : من الِفتْياِن ، زاَد في اللِّساِن : ومن الّرِ

ن   هــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ رافٌ عــــــــــَ نح  َأطــــــــــح كــــــــــُ وحِم مل يــــــــــَ  مــــــــــن الــــــــــقــــــــــَ

رَا     َة َألـــــــــــــحَ مـــــــــــــَ ا بـــــــــــــُزغـــــــــــــح بـــــــــــــن ُم حـــــــــــــَ هـــــــــــــُ عـــــــــــــامـــــــــــــُ  طـــــــــــــَ

  
 العََدَس ، وُزْغَمةُ : اسُم َمْوِضع.يَْعنِي 

ْرفُ و  ال غيُر. ُطُروفٌ ج :  وِحينَئذٍ  من َغْيِرنا الطََّرفَْينِ  أَيضاً : الَكِريمُ  الّطِ

ْرفُ و ْرفُ  من ُحْسنِه ، يُْطِرفُ  العَتِيُق ، قال الّراِغُب : وهو الَِّذي الَكِريُم من الَخْيلِ  أَيضاً : الّطِ ، أي :  َمْطُروفُ ال في األَْصِل هو فالّطِ

 ، وبهذا النََّظِر قِيَل له : هو قَْيُد النَّواِظر ، فيما يَْحُسُن َحتَّى يَثْبَُت َعلَيه النََّظُر ، وهو َمجاٌز. (7)بمعنى الَمْنقُوِض  (6)الَمْنُظوُر ، كالنِّْقِض 

__________________ 
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 ( يف معجم البلدان برواية : يوماً مكّدرًا.1)
 .43إبراهيم اآية ( سورة 2)
 .56( سورة الرمحن اآية 3)
 .586/  1( انظر الفائ  4)
 .«إذا»( عن املفردات وابألصر 5)
 .40( سورة النمر اآية 6)
 واملثبت عن املفردات.« . املنفوض.. كالنف »( ابألصر 7)
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ْرفُ  أَو هاتِ  األَْطرافِ  الَكِريمُ  : هو الّطِ  َوهذا قوُل اللَّْيِث. من اآلباِء واألُمَّ

ةً  هو أَو  قال كعُب بن ماِلٍك األَْنصاِريُّ : أَْطرافٌ وَ  ُطُروفٌ  ج : قاله أبو َزْيدٍ  نَْعٌت للذُُّكوِر خاصَّ

ا  نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح بـ ــــــــــــــــَ نـ دح جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ م أَباّن ق هــــــــــــــــُ ربِّ خــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  ف

َت      خـــــــــــح ِر والـــــــــــبـــــــــــُ يـــــــــــح تـــــــــــاَ  اخلـــــــــــَ اعـــــــــــِ ُروفـــــــــــَ  الـــــــــــطـــــــــــ 

  
 قال العَّجاُج : وهي بهاءٍ  نَقَلَه اللَّْيثُ  الذي ليَس من نِتاجِ صاِحبِهِ  الُمْستَْطِرفُ  هو أَو

ةٍ و  رحفــــــــــــــــَ ا  طــــــــــــــــِ جمــــــــــــــــََ دح د تح ِدخــــــــــــــــااًل مــــــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــــــُ

ا     جــــــــــَ حــــــــــَ بــــــــــارِي ِمســــــــــــــــــــــــح حــــــــــاٍج تــــــــــُ رحداَء ِمســــــــــــــــــــــــح  جــــــــــَ

  
ْرفَةِ و ، بالطَّْرفِ  قاَل اللَّْيُث : وقد يَِصفُونَ وَ  بالهاِء لألُْنثَى  ِطْرفَةٌ  فََرسٌ  النَِّجيَب َوالنَِّجيبَةَ ، على غيِر استعماٍل في الكالِم ، وقاَل الِكسائِيُّ : الّطِ

 ، وهي الشَِّديَدةُ. (1): صاِرَمةٌ 

ْرفُ و  قالَه ابُن َعبّاٍد. ما كاَن في أَْكماِمِه من النَّباتِ  أَيضاً : الّطِ

ْرفُ و  األَخيُر كُمْحِسٍن ، وهو خالُف التّاِلِد والتَِّليِد. الُمْطِرفِ و الطَِّريفِ و كالّطاِرفِ  من الماِل ، ويَُضمُّ ، الُمْستفادُ  الَحِديثُ  أَيضاً : الّطِ

، َوالتّاِلُد والتَِّليُد : ما  تَْطَرْفتَهاسْ و : ما استَْحَدثَْت من المالِ  الطَِّريفُ و فالّطاِرفُ  وال تَِليٌد ، َطِريفٌ  وال تاِلٌد ، وال طاِرفٌ  يَقُولُوَن : مالَهوَ 

 َوِرثْتَه من اآلباِء قَِديماً.

ْرفُ و ُجُل ال يَثْبُُت على ُصْحبَِة أََحٍد ؛ لَملَِله. أَيضاً : الّطِ  الرَّ

حاحِ : َرجلٌ وَ   ُس ، ومثلُه في العُباِب.: ال يَثْبُُت على امَرأَةٍ وال صاحٍب ، غير أَنَّه َضبََطه كَكتٍِف ، وهو الِقيا ِطْرفٌ  في الّصِ

ْرفُ و  ، كَكِتف. الطَِّرفُ  ال يَثْبُت على ِرْعيٍ واحٍد ، وهذا أَيضاً الصَّواُب فيه الَجَمُل يَْنتَِقُل ِمْن َمْرعًى إلى َمْرعىً  أَيضاً : الّطِ

ْرفُ و ، َكَكتٍِف. َطِرفٍ  نكأَنَّه ُمَخفٌَّف م ال قَِديُمه َحِديُث الشََّرفِ  بالَكْسِر : أي في نََسبِه ِطْرفٌ  َرُجلٌ و ِغيُب العَْيِن الِذي ال يََرى  أَيضاً : الّطِ الرَّ

 َشْيئاً إِال أََحبَّ أَْن يَُكوَن لَه.

ٌ  يُقاُل :و  َمْن َسِمعَه. كلُّ  يَْستَْطِرفُه َحَسنَتُه بالكسِر ، أي : الَحِديثِ  ِطْرفُ  اْمَرأَة

م : َجْمعُ  الطُّْرفُ و كِكتاٍب وأَِميٍر ، َوهما بمعنى الماِل الُمْستَْحَدِث ، وَذَكر ِطرافاً ُهنا ولم يذُكْره مع نظائِِره التي  َطِريفٍ و ِطرافٍ  بالّضِ

 تَقَدََّمْت ، وهو قُُصوٌر ال يَْخفَى ، وَسنُوِرُدهُ في الُمْستَْدَركاِت.

 ، بالفتحِ : نَْجٌم. الطَّْرفَةُ و

حاح :و  وقد َذَكَر لها األَِطبّاُء أَْسباباً َوأَْدِويَةً. َحْمراُء من الدَِّم تَْحُدُث في العْيِن ِمْن َضْربٍَة وَغْيِرهانُْقَطةٌ  : الطَّْرفَةُ  في الّصِ

 لها ، إنّما ِهَي َخطٌّ. أَْطَرافَ  ِسَمةٌ الو

من الِعضاِه ، وُهْدبُه مثُل ُهْدِب األَثِْل ، َوليَس له َخَشٌب ،  اءُ الطَّْرف وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : : َشَجٌر ، وهي أَْربَعَةُ أَصناٍف ، منها : األَثْلُ  الطَّْرفاءُ و

ُض به اإِلبُل إذا لم تَِجْد َحْمضاً َغْيَره ، قال : وقاَل أَبو  : من الَحْمِض ، الطَّْرفاءُ  َعْمٍرو : وإنّما يُْخِرُج ِعِصيًّا َسْمَحةً في السَّماِء ، َوقد تَتََحمَّ

َكةً  َطَرفَةٌ و ، َطْرفاَءةٌ  الواِحَدةُ   ، وفي الُمْحَكم : َطْرفاَءةٌ  : اسٌم للَجْمعِ ، وقِيَل : واِحَدتُها الطَّْرفاءُ و واِحٌد وَجِميٌع ، الطَّْرفاءُ  قال ِسيبََوْيه : ُمَحرَّ

فالَهْمزةُ عنَده للتّأْنِيِث ، وأَما الَهْمَزةُ « َطْرفاءُ »: ، وقاَل ابُن ِجنِّي : من قاَل  الطََّرفَةِ  : َجماَعةُ  الطَّْرفاءُ و ، الطََّرفُ  َشَجرةٌ ، وهي : الطََّرفَةُ 

 .(2)على قوِله فزائَِدةٌ لغيِر التَّأْنِيِث 

ح به  واْسُمه َعْمٌرو بِن ُسْفياَن بِن َسْعِد بِن ماِلِك ْبِن ُضبَْيعَةَ بِن قَْيِس بِن ثَْعلَبَة الِحْصنِ  بُن العَْبدِ  َطَرفَةُ  وبِها لُقِّبَ  قال أَبو عْمٍرو : وهكذا َصرَّ

 ً  أَو لُقَِّب بقَْوِله :  الَجْوَهِريُّ أَيضا

وحمَ  ــــــــــَ كــــــــــاِء الــــــــــيـ اَل ابلــــــــــبــــــــــُ جــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــُ رِفــــــــــاً  ال تـ طــــــــــ    مــــــــــُ
اوَ      فــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــّداِر ِإذح َوقـ مــــــــــــــا ابل كــــــــــــــُ ــــــــــــــح ريَي ــــــــــــــِ  ال أَم

  
 ما في العُباِب.ك
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 هكذا في النَُّسخ ، وفي الُخَزْيِميُّ  َطَرفَةُ  في الشُّعراءِ و

__________________ 
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : صلدمة.1)
ف التبنيث ال غري ( قا  ابن جين : وأقو  القولا فيها أن تكون  زة مر لة غري منقلبة ألهنا إذا كانت منقلبة يف هذا املثا  فإهنا تنقلب عن أل2)

 . وقد  وز أن تكون عن حرف علة لغري العلة فتكون يف األلف ال يف اإل ا  كبلف علباء وحرابء... حنو صحراء
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ََة بِن َرَواَحةَ  الُعباِب اخلَُزِميّ  َعَة بِن َعبحِ  بِن بَِغيٍ   من َبيِن ُخَزميح  .(1)بِن ُقطَيـح
 ِن َربِيعَةَ.العاِمريُّ ، من بَنِي عاِمِر ب َطَرفَةُ و

. بُن أاَلئَةَ بِن نَْضلَةَ الفَلَتاِن بِن الُمْنِذرِ  َطَرفَةُ و  بِن َسْلَمى ابِن َجْنَدِل بِن نَْهَشِل بِن داِرٍم الدَّاِرِميُّ

من َوِرٍق ،  (3) أُِصيَب أْنفُه يوَم الُكالِب ، فاتََّخَذها ، وهو الَِّذي عنههللارضي الصَّحابِيُّ  (2)بِن أَْسعََد بِن َكِرب التَّْيِميُّ  بُن َعْرفََجةَ  َطَرفَةُ و

َص له في الذََّهِب.  فأَْنتََن فُرّخِ

ْحمِن بنُ وَ  َد عنه َحِفيُده عبُد الرَّ  بِن َعْرفََجةَ. َطَرفَة قِيَل : الِّذي أُِصيب أَْنفُه هو واِلُده َعْرفََجةُ ، وفيه ِخالٌف ، تَفَرَّ

ُد بُن أَْحَمَد  بقُْرُطبَةَ. م َطَرفَةَ  َمْسِجدُ و ٍف الطََّرفيُّ  (4) [بن]معروٌف ، وإِليه نُِسَب ُمحمَّ ّيٍ ،  ُمَطّرِ الِكنانيُّ ، إِماُم هذا الَمْسِجِد ، أََخَذ عن َمّكِ

 واختََصر تفسيَر ابِن َجِريٍر ، قالَه الحافُِظ.

ٌث.:  َطَرفَةَ  تَِميُم بنُ و  ُمَحّدِ

جاِل : َمْطُروفَةٌ  اْمَرأَةٌ و  فال َخْيَر فيها ، وهو َمجاٌز ، قال الُحَطْيئَةُ : (5)َوتَْصِرُف بََصَرها  َطَمَحْت َعْينُها إِليِهمْ  إذا بالّرِ

ه وَ  رحســـــــــــــــــــــــِ ُت مـــــــــثـــــــــَر الـــــــــكـــــــــاهـــــــــلـــــــــّي وعـــــــــِ نـــــــــح  مـــــــــا كـــــــــُ

ـــــــُود  مـــــــن      غـــــــَ  ال ـــــــَ ةِ بـ ُروفـــــــَ طـــــــح ِح  مـــــــَ ِ طـــــــامـــــــِ اح ـــــــعـــــــَ (6)ال
 

  
 بُن العَْبِد : َطَرفَةُ  قالوَ 

نــــــــا  ــــــــَ رَبَتح ل نــــــــا ا انــــــــح يــــــــَ عــــــــِ ا : َألــــــــِح نــــــــَ لــــــــح ــــــــُ ُن قـ  إذا حنــــــــَح

هــــــــا      ــــــــِ ل ــــــــَ  رِســــــــــــــــــــــح ل ةً عــــــــَ ــــــــَ ُروف طــــــــح ِد  مــــــــَ د  (7)مَل َتشــــــــــــــــــــــَ
 

  
ٌ وَ  جاَل ، أي : ال تَثْبُُت على واحٍد ، ُوِضع المفعوُل فيه موِضَع الفاِعِل ، وقال األَ  تَْطِرفُ  : َمْطُروفَةٌ  قيَل : امرأَة هذا التَّْفِسيُر  زهريُّ :الّرِ

جاِل ، أي : أصابَ  َطَرفَها التي قد من النِّساِء : الَمْطُروفَةُ و مخاِلٌف ألَْصِل الَكِلمِة ، ، فهي تَْطَمُح وتُْشِرُف لكّلِ من أَْشَرَف  َطْرفَها ُحبُّ الّرِ

يَتْ أو ُعوٌد ،  َطْرفَها ُطْرفَةٌ  ، كأَنَّما أَصابَ  َطْرفَها لها ، وال تَغُضُّ  ، فهي ساِكنَةٌ ، وقاَل  ُطِرفَتْ  الَمْعنَى : كأَنَّ َعْينَها أَو مْطُروفَةً  ولذلك ُسّمِ

عن  تْ ُطِرفَ  : ُمْنَكِسرةُ العيِن ، كأَنَّها َمْطُروفَةٌ  وقاَل ابُن األعرابّيِ : ال تَْنُظُر إِاّل إلَْيِهم العَْيِن بهم : إذا كانَتْ  َمْطُروفَةُ  أَبو َعْمٍرو : يُقال : هي

 ٍء تَْنُظُر إِليِه ، وأَْنَشد األَْصَمِعيُّ :ُكّلِ شيْ 

ةِ وَ  ُروفــــــــَ طــــــــح ِة  مــــــــَ اقــــــــَ فــــــــّ ِ خــــــــَ اح نــــــــَ يـــــــــح  اَ شــــــــــــــــــــــَ   (8)الــــــــعــــــــَ

تِ      لـــــــــــ  تح فـــــــــــطـــــــــــُ ـــــــــــرِّمِي طـــــــــــابـــــــــــَ ٍة كـــــــــــال مـــــــــــَ عـــــــــــ  ـــــــــــَ نـ  مـــــــــــُ

  
 من أَعالِم األَناِسّيِ. : َعلَمٌ  َمْطُروفٌ و

 نَقَله الَجْوهِريُّ ، وكذلك جاَء بعائَِرةٍ ، وهو مجاٌز. بماٍل َكثِيرٍ  إِذا جاءَ  َعْينٍ  بطاِرفَةِ  جاءَ  يُقال :و

 .طاِرفَةٍ  جمع العُيُونُ  أي : الّطواِرفُ  قولُُهم : هو بمكاٍن ال تَراهُ و

ْيدَ  الطَّواِرفُ و باعِ : التي تَْستَِلُب الصَّ ِة يِصُف َغزاالً : من الّسِ مَّ  قال ذُو الرُّ

فـــــــــي  نـــــــــح واِرفَ تــــــــــَ ه  الـــــــــطـــــــــ  نـــــــــح ٍر عـــــــــَ قـــــــــَ ا بــــــــــَ تـــــــــَ  ِدعحصــــــــــــــــــــــَ

مـــــــــــــومُ      لـــــــــــــح ِن مـــــــــــــَ داَديـــــــــــــح ـــــــــــــح رِن  أو ايفـــــــــــــٌض مـــــــــــــن فـــــــــــــِ

  
 من الِخباِء : ما َرفَْعت من َجوانِبِه ونَواِحيِه للنََّظِر إلى خاِرجٍ. الطَّواِرفُ و

فُوِف ، وفيها ِحباٌل تَُشدُّ بها إلى األَْوتاِد.وَ   قيَل : هي َحلٌَق مركَّبَةٌ في الرُّ

 ومنه قَْوُل ُعَمَر بِن أَبي َربِيعَةَ : َصَرفه وَردَّه إذا : يَْطِرفُه عنه َطَرفَهو

ٍة  لــــــــــــــــــــــــــــ  َك و  لــــــــــــــــــــــــــــُذو مــــــــــــــــــــــــــــَ  إنــــــــــــــــــــــــــــّ

كَ      رِفــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــح دِ  يــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح  اأَلدحَ. عــــــــــــــــــن األَبـ

  
ّيٍ :  حاح ، قال ابُن بّرِ  والصواُب في إنشاِده :يقوُل : يَْصِرُف بََصَرَك عنه ، أي تَْستَْطِرُف الجديَد ، َوتَْنَسى القَديَم ، كذا في الّصِ
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 اأَلدحَ. عن األَقحَدمِ  َيطحرُِفكَ 
 قال : وبَْعَده : (9)

__________________ 
 اجلذمي أحد بين جذمية. 147( يف املؤتلف ل مدي ص 1)
 .«التميمي»وابألصر « ترمجة عرفجة بن أسعد»( عن أسد الغابة 2)
 .«فاخّتذ أنفاً من ور »( يف أسد الغابة : 3)
 .«طرفة»عن معجم البلدان ( 4)
 ( يف اللسان : وتصرف بصرها عن بعلها إىل سواه.5)
 .«الكاهلي»بد  « اهلالكي»( يف اللسان : 6)
 مطروقة ابلقاف.»برواية :  31( من معلقته ص 7)
 .«خفافة»( عن التهذيب واللسان وابألصر 8)
 ( كذا يف ديوانه والبيت من قصيدة مطلعها :9)

 اي مــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــب دنــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــرم 

 هـــــــــــــــــــــــام إىل هـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــٍد ومل يـــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــمِ     
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ٌة  لــــــــــــ  تـــــــــــــَ عــــــــــــح ِت مــــــــــــُ رح أنــــــــــــح ا : بــــــــــــَ  قــــــــــــلــــــــــــُت هلــــــــــــَ

ي     ـــــــــِ رِم يح َتصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــكـــــــــَ ُد ل ـــــــــح ن ِر اي هـــــــــِ ـــــــــَوصـــــــــــــــــــــــح  يف ال

  
 ويُْرَوى بالقاف.أي اْصِرْفه عّما َوقََع َعلَيه ، وامتَدَّ إِليه ،  «بََصَركَ  اْطِرفْ  وقال :»في َحِديِث نََظر الفَْجأَةِ : وَ 

ً  بََصَرهُ  َطَرفَ و حاح. أَْطبََق أََحَد َجْفنَْيِه على اآلَخرِ  : إذا يَْطِرفُه َطْرفا  كما في الّصِ

َك َجْفنَْيَها َطَرفَ  أَو ً  وفي الُمْحَكم : بعَْينِه : َحرَّ َك ُشْفَره ونََظَر. َطَرَف يَْطِرُف َطْرفا  : لََحَظ ، وقِيَل : َحرَّ

ةُ  .يَْطِرفُ  : تَْحريُك الُجفُوِن في النََّظِر ، يقال : َشَخَص بََصُره فما الطَّْرفُ وَ  َعْيِن ، وما  َطْرفَةِ  يُقال : أَْسَرُع من َطْرفَةٌ  منه الواِحَدةُ  الَمرَّ

 َعْين. َطْرفَةَ  يُفاِرقُنِي

ً  َعْينَه َطَرفَ و  فََدَمعَْت. كثَْوٍب أو َغْيِره ءٍ أَصابَها بَشيْ  : يَْطِرفُها َطْرفا

 الُحْزُن َوالبكاُء. َطَرفَهاو ، َطْرفَةٌ  أَصابَتْها ، كعُِنيَ  ُطِرفَتْ  قدو

ً  فهي عينُه ُطِرفَتْ  قال األَْصَمِعيُّ :وَ  َكْت ُجفُونَها بالنَّظَ  : َمْطُروفَةٌ تُْطَرُف َطْرفا . الطُّْرفَةُ  واالْسمُ  رِ إذا حرَّ  ، بالضّمِ

 كذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : أَو قُتِلُوا ، كما في العُباِب ، وهو مجاٌز. : أي ماتُوا وقُتِلُوا تَْطِرفُ  ما بَِقيَْت منُهْم َعْينٌ  يُقال :و

 وقد تَقَدَّم ذكُره ، فإعاَدتُه ثانياً تَْكراٌر ال يَْخفَى. الُمْستَْحَدثِ  ، للمالِ  الّطاِرفِ وَ  الُمْطِرفِ و الطَِّريفِ  ، بالضّمِ : االسُم من الطُّْرفَةُ و

حاح : ِضدُّ القُْعُددِ  كأَِمير : الطَِّريفُ و في النَسِب : الَكثِيُر اآلباِء إلى الَجّدِ األَكبِر ، وهو نَِقيُض القُْعُدِد ، وفي الُمْحَكم :  الطَِّريفُ  وفي الّصِ

، قال الَجْوَهِريُّ : وقد يُْمَدُح به ،  َطَرافَةً  ، َكُكرَم فيِهما َطُرفَ  وقد : كثيُر اآلباِء إلى الَجّدِ األَْكبِر ، ليس بِذي قُْعُددٍ  َطِريفٌ و َطِرفٌ  رُجلٌ 

 النََّسِب ، َطِريفُ  : هو الُمْنَحِدُر في النََّسِب ، قال : وهو ِعْنَدُهم أَْشَرُف من القُْعُدِد ، وقال األصمِعيُّ : فالنٌ  الطَِّريفُ  وقاَل ابُن األَعراِبي :

 فيه بَيِّنَةٌ ، وذلك إذا كاَن َكثِيَر اآلباِء إلى الَجّدِ األَكبِر. الطَّرافَةُ وَ 

نُ  الغَِريبُ  : الطَِّريفُ و  به ، عن ابِن األَعرابِّيِ. يُْستَْطَرفُ  مما غيِرهمن الثَّمِر ، و الُملَوَّ

عن أَْهِل البَْصرةِ ، يَْرِوي عن أَبي ُموَسى وأَبي ُهَرْيَرةَ  تابِِعيٌّ  الُهَجْيِميُّ ، َوقولُه : كأَِميٍر ُمْستَْدَرْك ، ابُن ُمجاِلدٍ ـ  كأَِميرـ  َطِريفٌ  أَبُو تَِميَمةَ.و

نَقَلَهُ الصاغانِيُّ  أَو َصحابِيٌّ  أَْوَرَده ابُن ِحبّاَن هكذا في ِكتاِب الثِّقاتِ  ُوثِّقَ  97وقِيَل : سنة  95ثَْرُم ، مات سنة األَ  (1)، َرَوى عنه ابن َحِكيٍم 

 في العُباِب ، َواْقتََصر َعلَيه ، ولم أَِجْد َمن َذَكَره في َمعاِجِم الصَّحابِة غيَره ، فاْنُظْره.

. يُّ : شاِعرٌ بُن تَِميٍم العَْنبَرِ  َطِريفُ و  نقَلَه الصاغانِيُّ

في ِصفاتِه  (3)األََشلُّ ، أَبو ُسْفياَن السَّْعِديُّ يختَِلفُون  َطِريفٌ  ، َويقال : ابُن َسْعٍد ، ويقال : (2)بُن ُسلَْيَماَن  َطِريفُ  ويُقال : بُن ِشهابٍ  َطِريفُ و

ٍء ، وقال النِّسائِيُّ : َمتْروُك الَحديِث ، وقال ابُن ِحبّان : ُمتََّهٌم في األَْخباِر ، يَْرِوي يس بَشيْ َوقال أَْحَمُد ويَْحيَى : ل َضِعيفٌ  ، قال الداَرقُْطنِيُّ :

يواِن  عفاِء ، وابُن الَجْوِزّي ف (4)عن الثِّقاِت ما ال يُْشبِهُ َحديَث األَثْباِت ، وقد َرَوى عن الَحَسِن َوأَبي نَْضَرةَ ، هَكذا ذكره الذََّهبيُّ في الّدِ ي الضُّ

 ، ونَّبه َعلَيه أَبو الَخّطاِب ْبُن ِدْحيَةَ في كتابِه العَلَم الَمْشُهور.

بِن ُمجاِلد في التابِِعيَن ، َوتََرَك غيَره مع أنَّ في الُمَوثَِّقيَن منهم َجماعةً  َطِريفِ  أَوالً : فإِنه اْقتََصر على قد بَِقَي على الُمَصنِِّف أَْمراِن :وَ 

يُّ ، عن علّيٍ ، َطِريفٌ و بُن يَِزيَد الَحنَفيُّ عن أَبي ُموَسى ، َطِريفُ  بُن ِحبّان وغيُره ، منهم :َذَكَرهم ا ، عن أَبي  (5)البّزاُر  َطِريفٌ و العَّكِ

ُد بنُ  َطِريفٌ و ُهَرْيَرةَ ،  وأَُخوه ُموَسى ، َرَويَا عن أَبيهما ، عن َعِلّيٍ. َطِريفٍ  يَْرِوي عن ابِن َعباٍس ، ومن أَتْباعِ التابِِعيَن : محمَّ

عَفاِء والَمجاِهيل َمن اسُمه عَفاِء على واِحٍد ، وفي الضُّ  َطِريفُ  ِعدَّةٌ ، منهم : َطِريفٌ  وثانِياً : فإنه اْقتََصر في ِذْكِر الضُّ

__________________ 
 .«ابن حكيم»بد  « حكم»( يف التاريخ الكبري للبخاري : 1)
 ( يف ميزان االعتدا  : ويقا  : ابن سفيان.2)
 وهذا ما أثبتناه.« لتلفون ا أخذاً مما بعده فليحرر قوله : حيتالون ا لعلها :»وهبامش املطبوعة املصرية : « حيتالون»( ابألصر 3)
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 أيضاً ا انظر ترمجته. ( وميزان االعتدا 4)
 ( يف التاريخ الكبري للبخاري : الرباد.5)
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َليحمان ا أَبو عاِتَكَة ا عن أََنٍ  ا لي ا (1)بُن عبد    َطرِيفُ و  بن َزيحٍد ا َرّاينّ ا عن ابِن ُجَريحٍج ا َطرِيفُ و  بُن ســــــــُ َوحصــــــــِ
 امل

ا وغريُهم مم نح ذََكَرهم الــذ َهيب  َوابُن اجلَوحزِّي ا  (3)الُكويف   َطرِيفٌ و  ابُن يَزيــَد  َطرِيفُ و  ا (2)بُن ِعيســــــــــــــَ  اجلََزرِي   َطرِيفُ و 
 فَتَبم رح.

يِت. إذا اْعتَمَّ وتَمَّ  هو ِمْنهُ  أَو ويَبَِس ، إِذا اْبيَضَّ  كَسِفينٍَة : من النَِّصّيِ  الطَّريفَةُ و ّكِ يَاِن ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ لِّ  وكذِلك من الّصِ

يَتْ  يَْستَْطِرفُهُ  ءِ من النَّباِت : أَّوُل الشي الطَّريفَةُ  قال غيُره :وَ  إذا لم يَِجْد بَْقالً ،  يَطَِّرفُه ؛ ألنَّ المالَ  َطريفَةً  الماُل فيَْرعاهُ كائِنًا ما كاَن ، وُسّمِ

 .(4)الماِل إِيّاها  استِْطرافِ و ، َطرافَتِهاو لَكَرِمهاوقِيَل : 

 األَْرُض : َكثَُرت َطريفَتُها. أُْطِرفَتوَ 

لَّيَاُن والعَْنَكُث  الطَّريفَة : خيُر الَكإِل إاّل ما كاَن من العُْشِب ، قال : ومن الطَِّريفَةُ  وقال أَبو زياٍد : : َكثِيَرتُها َمْطُروفَةٌ  أَْرضٌ و : النَِّصيُّ َوالّصِ

قاعِ في فاِضِل الَمْرَعى يَِصُف ناقعةً : الطَِّريفَةُ  والَهْلتَى والسََّحم والثَّغَاُم ، فهذه  ، قال َعِديُّ بن الّرِ

وحِ  واطـــــــــــــ   اًل يف الشـــــــــــــــــــــــــــ  َدتح حـــــــــــــائـــــــــــــِ ـــــــــــــ   َرَدتح  َب

رائــــــــــــفِ مــــــــــــن      ا الــــــــــــطــــــــــــ  عــــــــــــَ مــــــــــــَ ا لــــــــــــُ  يف َأوطــــــــــــاهنــــــــــــِ

  
لبنِي َجِذيَمةَ ، كذا في العُباِب. قلُت : وهي نُقٌَر يُْستَْعَذُب لها الماُء ليَْوَمْيِن أو ثاَلثَِة من أَْرماٍم ، وقيَل :  كُجَهْينَةَ : ماَءةٌ بأَْسفَِل أَْرمامٍ  ، ُطَرْيفَةُ و

 هي ِلبَني خاِلد بِن نَْضلَةَ بِن َجْحواَن بن فَْقعٍَس ، قال الَمّراُر الفَْقعَِسيُّ :

ٍد وَ  راِب جنــــــــــَح يــــــــــَب تــــــــــُ ُت طــــــــــِ بــــــــــح ُت َحســــــــــــــــــــــــِ نــــــــــح  كــــــــــُ

ُزوالعــــــــــــــَ وَ      نح يـــــــــــــــَ ِة لــــــــــــــَ فــــــــــــــَ َريـــــــــــــــح  يحشــــــــــــــــــــــــــــًا ابلــــــــــــــطــــــــــــــ 

  
ثِين فَجعَلَه َصحابيٌّ  قيل : إِنَّه (5) بُن حاجزٍ  ُطَرْيفَةُ و بنَت حاجٍز  طريفَةَ  كتََب إِليه أَبو بكر في قتِْل الفُجاَءةِ السُّلَِمّيِ ، وقد َغِلَط فيه بعُض الُمَحّدِ

 الفتوح.، وقال : إِنها تابعيَّةٌ لم تَْرِو ، وَردَّ َعلَيه الحافظ ، فقَاَل : إِنّما هو َرُجٌل ُمَخْضَرٌم من َهوازَن ، ذكره َسْيٌف في 

 كانت فيه َوْقعَةٌ. كُزبَْيٍر : ع ، بالبَْحَرْينِ  ْيفٌ ُطرَ و

 من الَخْيِل الَمْنُسوبَِة. الطَُّرْيِفيّات رُجل ، وإِليه نُِسبَت اْسم : ُطَرْيفٌ و

 كما في الُمْعَجم. كِحْذيٍَم : ع ، باليََمنِ  ِطْريَفو

 كما في العُباب ، وهي لبَنِي فَزاَرةَ. نَاِوحةٌ : بالٌد قَِريبَةٌ من أَْعالِم ُصْبحٍ ، وهي ِجباٌل ُمتَ  الطَّراِئفُ و

َكةً : الناِحيةُ  الطََّرفُ و  من النَّواِحي ، ويُْستَْعَمُل في األْجساِم واألَْوقاِت وغيِرها ، قاله الراِغُب. ، ُمَحرَّ

. ءِ طائفةٌ من الشَّيْ  أَيضاً :و  نَقَله الَجْوَهِريُّ

ُجُل الَكِريمُ  أَيضاً :و ئِيسُ  الرَّ ِل قوله عزَّ وَجلَّ :  الَجْمعُ  األَْطَرافُ و الرَّ أي : قِْطعَةً  (6) (لِيَ ْقَطَع َطَرفاً ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا)من ذِلك ، فمن األَوَّ

 ُل الفََرْزَدِق :فَجَمع ، ومن الثانِي قَوْ  َطَرفَْيهِ  وقاَل أَبُو العَباِس : أَراَد : «ساعاتُه النَّهاِر : أَْطرافُ »في الحِديِث : و ،

ىًن وَ  م إذا َوَرَدتح مــــــــــــِ كــــــــــــُ نــــــــــــا وبــــــــــــِ َب ح بــــــــــــِ  اســــــــــــــــــــــــــح

رافُ      ضُ   َأطـــــــــــح نـــــــــــَ نح ميـــــــــــَح ٍة مـــــــــــَ يـــــــــــلـــــــــــَ بـــــــــــِ رِّ قـــــــــــَ  (7) ؟كـــــــــــُ
  

أْسُ  األَْطرافُ و ْجالِن والرَّ  .أَْطرافٌ  : الشَّواةُ ، والَجْمعُ  الطََّرفُ  وفي اللِّساِن : ِمَن البََدِن : اليَداِن والّرِ

َر قولُه تَعالَى :  األَْرِض : أَْشرافُها ، وُعلَماُؤها أَْطرافُ  المجاِز : منو ُقُصها ِمْن َأْطراِفها)وبه فُّسِ َمْعناه موُت  (8) (َأاّن ََنِْت اْْلَْرَض نَ ن ْ

،  وسلمعليههللاصلىا حوَل مكَّةَ َعلَى النَّبِّيِ : أي نَْفتَُح م (ِمْن َأْطراِفها)ُعلَمائِها ، وقِيَل : موُت أَْهِلها ، ونَْقُص ثِماِرها ، َوقاَل ابُن َعَرفَةَ : 

ِل  أَْطرافِها األَْرِض : نَواِحيها ، ونَْقُصها من أَْطرافُ  وقاَل األَْزَهِرّي : : َمْوُت ُعلَمائِها ، فهو من َغْيِر هذا ، قال : والتْفِسيُر على القَْوِل األَوَّ
(9). 
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__________________ 
 االعتدا  : عبيد  .( يف ميزان 1)
 واألصر كميزان االعتدا .« العنربي»( يف لريخ البخاري : 2)
( لعــر طريف بن يزيــد هو ا نفي املتقــدم ا وطريف الكويف لعلــه الــذي يروي عن ابن عبــاس. قــا  فيهمــا الــذهيب يف ميزان ا االعتــدا  أهنمــا 3)

 جمهوالن.
 .«إايه»( عن اللسان وابألصر 4)
 ابلراء.« حاجر»غابة : ( يف أسد ال5)
 .127( سورة آ  عمران اآية 6)
 يريد : أشراف كر قبيلة.« من يسمض»( الديوان برواية : 7)
 .41( سورة الرعد اآية 8)
قا  : وأطراف األرَض نواحيها ا الواحد « : طرف» 320/  13( كذا ورد قو  األزهري ابألصـــر وعبارته مضـــطربة ومتام كالمه يف التهذيب 9)

أي من نواحيها انحية انحية ا وهذا عل  من فسر نقصها من أطرافها فتوح األرضا. وأما من  ..( وذكر اآية): َطَرف ا َومنه قو    جر وعز 
 نقصها من جعر
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حاح ، وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد لعَْوِن بِن َعْبِد هللا بِن ُعتْبَةَ بِن َمْسعُوٍد  َمْحَرمٍ  لك ِمْنَك : أَبَواَك وإِْخَوتَُك وأَْعماُمَك ، وُكلُّ قَريبٍ  األَْطرافُ و كما في الّصِ

: 

َف وَ  يـــــــــــح رايفكـــــــــــَ يِن  أَبطـــــــــــح تـــــــــــَ مـــــــــــح تـــــــــــَ  إذا مـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــَ

دَ وَ      ِم الـــــــــَوالـــــــــِ تـــــــــح َد شـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ وحُ مـــــــــا بـ لـــــــــُ ِن صـــــــــــــــــــــــُ  يـــــــــح

  
ً  ، وقال غيُره : َجَمعَُهما األَْطَرافَ  هكذا فَسَّر أَبو َزْيدٍ   ؛ ألَنه أراَد أبويه وَمن اتََّصل بهما من َذِويِهما. أَطرافا

 ما َرأَْيُت أَْقَطعَ »يَصةَ بِن جابٍِر : ديُث قَبِ ه حوهو مجاٌز ، ومن أَْطَوُل : أي َذَكِره وِلسانِه َطَرفَْيهِ  ال يَْدِري أيُّ  قال ابُن األَعرابي : قولُهم :و

 ً هِ  يريُد أَْمَضى ِلسانًا منه «ِمْن َعْمِرو بِن العاِص  َطَرفا في الَكرِم ، والَمْعنَى ال يُْدَرى أيُّ واِلَدْيه أَشَرف ، هكذا قاله الفَّراُء ،  أَو نََسِب أَبِيِه وأُّمِ

،  َطَرفٌ  ، والنصُف األَعلَى َطَرفٌ  األَْعلَى ، فالنِّْصُف األَسفَلُ  الطََّرفُ  األَسفَُل أَم الطََّرفُ ؟ وقِيَل : معناه ال يْدِري أيُّ نِْصفَْيه أَْطَول

لُوع إلى نَْفِسه أَْطَوُل  َطَرفَيْ  الَوِرَكْيِن ، ذِلَك نِْصُف البََدِن ، والسَّْوأَةُ بينَُهما ، كأَنه جاِهٌل ال يَْدري أَيُّ  أَْطرافِ  َوالَخْصُر : ما بَْيَن ُمْنقََطع الضُّ

. : الفُم واألَْسُت أْي : الطََّرفان ، وقِيَل :  ال يَْدري أَيُّهما أََعفُّ

يِت عن أَبِي ُعبَْيَدةَ و ّكِ حاح  َسِكرَ و الَخْمَر فقاَءُهما : أي فََمهُ واْستَهُ إذا َشِرَب الدَّواَء ، أَو َطَرفَْيهِ  ال يَْمِلكُ  قولَُهم : (1)َحَكى ابُن الّسِ كما في الّصِ

 ، ومنه قوُل الّراِجُز :

وحِذ ح  هــــــــــــــَ وح مَل يـــــــــــــــُ َرفــــــــــــــاهُ لــــــــــــــَ مح  طــــــــــــــَ جــــــــــــــَ نــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

ـــــــــَ      رِه مـــــــــثـــــــــُر قـ دح ميف صـــــــــــــــــــــــَ ِش اأَلجـــــــــَ بـــــــــح ا الـــــــــكـــــــــَ  فـــــــــَ

  
ِش األََجّمِ ، َوفي حديِث َطاُوَس أنَّ َرُجالً يَقُوُل : إِنَّه لوال أَنّه َسلََح وقاَء لقام في َصْدِره من الطَّعاِم الَِّذي أََكَل ما ُهو أَْغلَُظ وأَْضَخُم من قَفَا الَكبْ 

ُء أَراَد َحْلقَه وُدبَُره ، أي أَصابَه القَيْ « أَْسَرعُ  َطَرفَْيهِ  أَْدري أَىُّ  (2)ه في النَِّطع وما واقََع الّشراَب الشَِّديد ، فُسِقي ، فَضِرَي ، فلقد رأَْيتُ 

 أَْبيَضُ  العَذاَرى : َضْرٌب من الِعنَبِ  أَْطرافُ  العَذاَرى : بأَْطرافِ  من الَمجاِز : جاءَ و واإِلْسهاُل ، فلم أَْدِر أَيُّهما أَْسَرُع ُخروجاً من َكثْرتِه.

، كذا في األَساس ، وفي اللِّسان : أَْسَوُد ُطواٌل كأَنّه البَلُّوُط ، يُشبَّه بأصابِع العَذارى  األَْطرافِ  ِرقاٌق يكون بالّطاِئِف ، يُقال : هذا ُعْنقُوٌد من

راع. بَِة لُطوِله ، وُعْنقُوُده نحو الذِّ  الُمَخضَّ

 األَرَض. تَِضِرُب بِهما فال تُْطنِي يُقال : إِنّها لها إِْبَرتَاِن ، إِْحداُهما في أَْنِفها ، واألُخَرى في َذنَبِها السُّودِ  من الَحيّاتِ  َضْربٌ  : الطََّرفَْينِ  ذُوو

كةً : بَنُو َعِدّيِ بِن حاتِمٍ  الطََّرفاتُ و كةً  َطَرفَةُ و كأَِمير ، ِريفٌ طَ  وهم : مع َعلّيٍ َكّرم هللا َوْجَهه قُتلوا بِصفِّينَ  الّطائِّيِ  ، ُمَحرَّ فٌ و ُمَحرَّ  ُمَطّرِ

ث.  كُمحّدِ

 بُن ماِلك بن ُجْدعاَن ، الذي َمَدحه امُرُؤ القَيِس : بَْطٌن. طريفُ  ٍء :قلُت : وفي بني َطيى

 بُن َعْمِرو بن ثُماَمةَ بِن ماِلٍك. َطِريفُ  ابُن أَِخيه :وَ 

 ، وغيرهم. بُن ُحيَّيِ بِن َعْمِرو بِن ِسلِسلة َطِريفُ وَ 

ً  الناقةُ ، َكفِرحَ  َطِرفَتو فَتْ  الَمْرَعى ، ولم تَْختَِلْط بالنُّوِق ، أَْطَرافَ  َرَعتْ  : إذا َطَرفا  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد األَْصمِعيُّ : كتََطرَّ

تح إذا  رِفـــــــــــــــَ ا  طـــــــــــــــَ راهتـــــــــــــــُ كـــــــــــــــَ ٍض بـــــــــــــــَ رحتـــــــــــــــَ  يف مـــــــــــــــَ

نـــــــاعــــُ       قـــــــاُ  الــــقــــَ هـــــــا الــــثــــِّ َرتح عــــنــــح بحخــــَ (3)أو اســــــــــــــــــتـــــــَ
 

  
حاح : نَِقيُض القُْعُدِد ، وفي الُمْحَكِم : َرُجلٌ  ، كَكتٍف : ضدُّ القُْعُددِ  الطَِّرفُ و : كثيُر اآلباِء إلى الجّدِ األَكبَِر ، ليس بِذي قُْعُدٍد ،  َطِرفٌ  والّصِ

 ، وأَْنَشد ابُن األَعرابِّيِ في َكثيِر اآلباِء في الشََّرِف لألَْعَشى : َطِرفُونَ  ، والجمُع : َطُرَف َطرافَةً  وقد

بــــــــــــــــــــــــاَرٍ   ر  مــــــــــــــــــــــــُ ُروَن َواّلُدوَن كــــــــــــــــــــــــُ  أَمــــــــــــــــــــــــِ

ونَ      رِفـــــــــــُ ُددِ  طـــــــــــَ عـــــــــــح َم الـــــــــــقـــــــــــُ هـــــــــــح وَن ســـــــــــــــــــــــــَ رِثـــــــــــُ  ال يـــــــــــَ

  
. َمْن ال يَثْبُُت على اْمرأَةٍ وال صاحبٍ  أَيضاً : الطَِّرفُ و  نقله الجوهريُّ

__________________ 
ـــــــــ  عبارة طرافها موَت علمائها فهو من غري هذا. والتفسري عل  القو  األو . ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل اضطراب عبارة الشارح ا بعد نقله أـ

 .«ومنها يعلم ما يف كالم الشارح من النقص»اللسان نقاًل عن األزهري وعقب : 
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 واألصر كالصحاح.« أيب عبيد»( يف التهذيب واللسان : 1)
 .«وال أدري»( عن النهاية واللسان وابألصر 2)
 َويرو  : إذا أطرفت.« يف مربض»ا ويف التهذيب برواية :  569( البيت لذي الرمة يف ديوانه ص 3)
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. ع ، على ستٍَّة وثاَلثِيَن ِميالً من الَمِدينَةِ  أَيضاً : (1) الطَِّرفُ و  على ساِكنِها أَْفَضُل الصالةِ والسالم ، قاله الواقِِديُّ

الرياَض َرْوضةً بعَد  تُْطِرفُ  : إذا كانت َطِرفَةٌ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقال األْصَمِعيُّ : ناقَةٌ  ، كفَِرحٍة : ال تَثْبُُت على َمْرعًى واِحدٍ  َطِرفَةٌ  ناقَةٌ و

 َرْوَضٍة.

ً  من اإِلبِِل : التي الطَِّرفَةُ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و  كما في العُباِب. تَحاتَّ ُمقَدَُّم فِيها َهَرما

:  َطَرفَْيهِ  حتَّى يَأْتَِي على أََحدِ  ونصُّ اللِّساِن : لم تُْنَزِل البُْرَمةُ  بَْيتِه لم تََزِل البُْرَمةُ على النارِ  (2)في الَحِديِث : كاَن إذا اْشتََكى أََحٌد ِمْن أَْهل و

هنا :  بالطََّرفِ  في ِعلَّتِه ، فالُمرادُ  ألَنَّهما غايَتَا أَْمِر العَِليلِ  َطَرفَْيهِ  أَي ، َحتُى يُِفيَق من ِعلَّتِه أو يَُموَت ، وإِنَّما َجعَل هذينِ  أي البُْرِء أو الَمْوتِ 

 ِء وُمْنتَهاه َوجانِبُه.غايَةُ الشي

رافُ او رافِ  كاَن َعْمٌرو لُمعاِويَةَ »الَحِديُث : ليَس له ِكفاٌء ، وهو من بُيوت األَعراِب ، ومنه كِكتاٍب : بْيٌت من أََدمٍ  لّطِ  ، وقالَ  الُمَمدَّد كالّطِ

 ْبُن العَْبِد : َطَرفَةُ 

يِن  ــــــــــــــَ ُرون كــــــــــــــِ ــــــــــــــح ن ــــــــــــــُ اَء ال يـ ربح ــــــــــــــيِن غــــــــــــــَ ُت ب ــــــــــــــح  رَأَي

ُر هـــــــــــــــذاَ  وَ      رافِ ال َأهـــــــــــــــح د   الـــــــــــــــطـــــــــــــــِّ مـــــــــــــــَ
ُ

 دِ املـــــــــــــــ
  

رافُ و ْرعِ  أَْطرافِ  ما يُْؤَخذُ من أَيضاً : الّطِ  نقله ابُن عبّاٍد. الزَّ

رافُ و بابُ  أَيضاً : الّطِ  وهو ما يَتَعاطاه الُمِحبُّوَن من الُمفاوَضِة والتَّعِريِض والتَّْلِويحِ واإِليماِء دوَن التَّْصِريحِ ، َوذلك أَْحلَى وأََخفُّ  الّسِ

 وأَْغزُل ، وأَْنَسُب من أَْن يكوَن مشافَهةً وكْشفاً ، وُمصاِرحةً وَجْهًرا.

ً  تَواَرثُوا الَمْجدَ  يُقال :و  ابِن عبّاٍد ، وهو نَقيُض التِّالِد ، وقد أَْغفَلَه عند نَظائِِره. عن : أي عن َشَرفٍ  ِطرافا

 عن األَْصَمِعّيِ. : النّاقَةُ التي ال تَْرَعى َمْرعًى َحتَّى تَْستَْطِرَف غيَره الِمْطرافُ و

حاحِ  هكذا في سائِر النَُّسخِ ، والصواُب : كُمْكَرمٍ  الُمْطَرفُ و ّم قُصوٌر  كِمْنبٍَر وُمْكَرٍم ، كما في الّصِ والعُباِب واللِّساِن ، فاالْقتِصاُر على الضَّ

 َعلَماِن ، واألَصلُ  َطَرفَْيه الذي ُجِعَل في من الثِّياِب : الِمْطَرفُ  وقاَل الفَّراء : َمطاِرفُ  ِرداٌء ِمْن َخّزٍ ُمَربٌَّع ذو أَْعالٍم ج : ظاِهٌر ، وهو :

َخفَّ ، كما قالُوا : ِمْغَزٌل ، وأَْصله ُمْغَزل ، من أُْغِزَل : أي أُِديَر ، وكذلك الِمْصَحُف والِمْجَسُد ، بالضم ، فَكَسُروا الميَم ؛ ليكوَن أَ  ُمْطَرفٌ 

ه : أَْصلُه الضمُّ ؛ ألَنَّه في الَمْعنَى َمأْخوذٌ من ولِكنَّهم العَلَماِن ،  (3) َطَرفَْيهِ  ، أي : ُجِعَل في أُْطِرفَ  َونَقَل الجوهريُّ عن الفَّراِء ما نَصُّ

ّمةَ فََكَسُروه. قُلُت : وقد ُرِوَي أَيضاً بفَتْح الِميِم ، نقله ابُن األَثِيِر في تفسيرِ  فهو  «َخزٍّ  ِمْطَرفَ  رأَْيُت على أَبي ُهَرْيَرةَ » َحديِث : استَثْقَلُوا الضَّ

 إذاً ُمثَلٌَّث ، فاْفَهْم ذلك.

 كَشّداٍد : َعلٌَم. َطّرافٌ و

 وقد َمرَّ ذكُرها. َطِريفَتُه كثَُرت إذا البَلَُد : أَْطَرفَ  يُقاُل :و

 عن ابِن َعبّاٍد. الّرُجُل : طابََق بيَن َجْفنَْيهِ  أَْطَرفَ و

 و نَصُّ اللِّسان.أََحداً قْبلَه ، كما ه (5)هكذا في سائر النسخِ ، والصواُب ما لم يُْعِطِه  أََحٌد قَْبلَكَ  (4) فاُلنًا : أَْعطاهُ ما لَم يُْعطَ  أَْطَرفَ و

 فاُلنًا : أي أَْعَطْيتُه َشْيئاً لم يَْمِلْك ِمثْلَه ، فأَْعَجبَه. أَْطَرْفتُ  يُقال :وَ 

مِّ  الطُّْرفَةُ  االْسمُ و  قال بعُض اللُُّصوص بعَد أَْن تاب : ، بالضَّ

وا  بـــــــُ َتســـــــــــــــــــــِ نـــــــاِء حيـــــــَح خـــــــح ين الـــــــلـــــــ  وِص بـــــــَ ل صـــــــــــــــــــــُ ر لـــــــِ  قـــــــُ

وحا      نحســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ راِ  ا ويـ ر  الـــــــــعـــــــــِ ـــــــــُ ةَ بـ رحفـــــــــَ نِ  طـــــــــُ مـــــــــَ  الـــــــــيـــــــــَ

  
يباجِ لَجماِله ، َرَوى  لُحْسنِه : بِن َعفّان ، لقَِّب به ، كُمْكَرٍم : لَقَُب َعْبِد هللا ْبِن عْمِرو بِن ُعثْمانَ  ُمْطَرفٌ و ٍد ، ويُلَقَُّب أَيضاً بالّدِ وُكْنيَتُه أَبو محمَّ

 عن أَبيه.

فِ  فَعَْلتُه في يُقال :و . في ُمْستَأْنَِفها أي : ُمْستَْطِرفها األَيّاِم ، كُمعَظٍَّم ، وفي ُمَطرَّ  نقله الَجْوَهريُّ والصاغانيُّ
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فُ و أِْس َوالذَّنَبِ  ، الُمَطرَّ ِكاَل القَولَْين نقلَهما  ُف ذِلكأَو أَْسَوُدُهما وسائُِره ُمخالِ  وسائُِر َجَسِدِه يخاِلُف ذلك كُمعَظٍَّم ، من الَخْيِل : األَْبيَُض الرَّ

 الَجْوَهِريُّ ، وقال ابو

__________________ 
 ( قيدها ايقوت ابلتحريك.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : من أهله.2)
 واملثبت كالصحاح والتهذيب.« طرفه»( يف اللسان : 3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : مل يُعطه أحداً قبله.4)
 ( عن هامش القاموس ا وهي عبارة إحد  نسخه ا والذي ابألصر : ما مل يُعرت أحداً.5)



11672 

 

ِ ا فهو أَبـحَل ُ  ُمَطر فٌ  ُعبَـيحدَة : من اخلَيحِر أَبـحَل ُ   .ُمَطر فٌ  ا وهو الذي رَأحُسه أبيُ  ا وَكذلك إذا كان َذنـَُبُه ورأُسه أَبـحَيَضاح
فَةُ و األُذُنَْيِن وسائُِرها أَْسَوُد ، أو َسْوداُؤُهما  أَْطرافِ  نَقَلَه الَجْوهريُّ ، أو هي البَْيضاءُ  َذنَبِها وسائُِرها أَْبيَضُ  َرفُ طَ  بهاٍء : الّشاةُ اْسودَّ  الُمَطرَّ

 وسائُِرها أَبيُض.

فَ و ً  فاُلنٌ  َطرَّ حاح ، وفي الُمْحَكم : قاتََل  منُهمْ  َطَرفٍ  قاتََل َحْوَل العْسَكِر ؛ ألَنَّه يَْحِمُل على إذا : تَْطريفا فَيَُردُُّهم إلى الُجْمُهور ، كما في الّصِ

ُجلُ  على أَْقصاُهم وناِحيَتِهم َي الرَّ ً  وبه ُسّمِ فا فُ  وقِيَل : ُمَطّرِ  النّاِس. أَْطرافَ  : هو الَِّذي يُقاتِلُ  الُمَطّرِ

فَ و  َهَرماً. البَعيُر َذَهبَْت ِسنُّه َطرَّ

فَ و  .أَْطرافِها على اإِلبِل : َردَّ على َطرَّ

فَ و ً  الَخْيلَ  َطرَّ  على أواِخِرَها ، وقَْوُل ساِعَدةَ الُهَذِلّيِ : َردَّ أَوائِلَها : تَْطريفا

ّرفٍ  طــــــــــَ ٍر  مــــــــــُ كــــــــــِ تــــــــــَ عــــــــــح ر مــــــــــُ يــــــــــح رَت أُوىَل اخلــــــــــَ  َوســـــــــــــــــــــــح

رحقــــرَ      ــــَ ر قـ حـــــــح ــــفــــَ ِم  كـــــــال طــــِ ــــقــــَ مـــــــِة ال جــــح رَت اهلــــَ (1)َوســــــــــــــــــح
 

  
 الَخْيِل والقَْوِم ، وروى الُجمحيُّ بفَتْحها ، أي ُمَردٌَّد في الَكَرِم. أَْطرافَ  يُْرَوى بكْسِر الّراِء وبفَتِْحها ، وَمْعنَى الَكْسِر : الذي يَُردُّ 

فَ  ْصحابِه ، يُقال :: أَْن يُردَّ الّرُجُل على أُْخرياِت أَ  التَّْطِريفُ  قال الُمفَضَّل :وَ  ٌم  َطرَّ  : عنههللارضيَعنّا هذا الفاِرُس ، قال ُمتَّمِ

نـــــــــــــا وَ  ريَة أَنـــــــــــــ  غـــــــــــــِ
ُ

تح أُوىَل املـــــــــــــ مـــــــــــــَ لـــــــــــــِ دح عـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

رِّفُ      طــــــَ وَقصـــــــــــــــــــــاِت  نــــــُ
ُ
َف املــــــ لــــــح قـــــــا (2)خــــــَ وابــــــِ  الســــــــــــــــــــ 

  
فَتْ و  أَصابِِعها بالِحنّاِء. أَْطرافَ  َخَضبَتْ  إذا الَمْرأَةُ بَنانَها : َطرَّ

فُ و فٍ  بُن عبِد هللا بنِ  ُمَطّرِ ٍث اْبِن ُسلَْيماَن بِن يَساٍر ، مولى َمْيُمونَةَ الِهالِليَِّة ، أَبُو ُمْصعٍَب الِهالِليُّ ، ثم اليَساِريُّ المدنِيُّ  ُمَطّرِ   الفقيهُ كُمَحّدِ

فُ و ه سنة َسْبعٍ وثاَلثِيَن ومائة.، قيَل : مولدُ  (3)مات سنة عشريَن َومائتيِن  شيُخ البخاريّ  يرِ  ُمَطّرِ ّخِ بِن َعْوِف بِن َكْعٍب  بُن َعْبِد هللا بِن الّشِ

بي ، يَْرِوي عن أَبيه وأَ  وسلمعليههللاصلىثِقةٌ عابٌد فاِضل ، يُقاُل : ُوِلَد في حياةِ رسوِل هللا  تابِِعيٌّ  العاِمِريُّ الَحَرِشّيِ ، أَبو عبِد هللا البَْصِريُّ 

وِستِّيَن ، وقيَل سْبعٍ  ُهَرْيَرةَ ، ومات ُعَمُر وهو ابُن ِعْشِريَن َسنَةً ، َرَوى عنه قَتاَدةُ وأَبُو التِّيّاح ، ماَت بعد طاُعوِن الجاِرِف سنة تسعٍ 

ِحيحِ ماَت سنة خمٍس وتْسِعيَن ، فانُظره.وثَمانِيَن ، وكاَن أَكبَر من الَحَسِن بِعْشِريَن سنةً ، كذا في الثِّقاِت الْبِن حبّاَن ، وفي أسماِء ِرج  اِل الصَّ

فُ و  الُكوفيُّ ، أَبو بْكٍر الحاِرثِيُّ مات َسنَة ثالٍث ، وقيل : إْحَدى ، وقيل : اثنتين وأَربَعيَن وِمائة. َطِريفٍ  بنُ  ُمطّرِ

فُ و  .(4) [البُناني]يَْرِوي عن ثابِت  بُن َمْعِقلٍ  ُمَطّرِ

فُ و ْنعانّي الِكنانِي ، قاِضي اليََمن ، يروي عن َمْعَمٍر وابِن ُجَريجٍ  بُن ماِزن ُمَطّرِ ثُون (5)أَبو أَيُّوَب الصَّ َف األَِخيراِن. ُمَحّدِ  وقد ُضعِّ

فُ  وفاتَه من ثِقات التّابِعين : . ُمَطّرِ  ْبُن َعْوٍف الَّذي يَْرِوي عن أَبي َذّرٍ

فُ وَ   بُن مالٍك الذي َرَوى عنه ُمحّمُد بُن ِسيِريَن. ُمَطّرِ

فٌ وَ   العاِمريُّ الذي َرَوى عنه َسِعيُد بُن ِهْند ، ذَكَرهم ابُن ِحبَّاِن في الثِّقاِت. ُمَطّرِ

ً الشَّيْ  اطََّرْفتُ و ِة : ُمطََّرفٌ  يُقال : بَِعيرٌ  َء ، كاْفتَعَْلُت : اْشتََرْيتُه َحِديثا مَّ  ، نقله الَجْوَهِريُّ ، وأَنَشَد لِذي الرُّ

رحقــــــــــــاَء  َو  خــــــــــــَ نح هــــــــــــَ يِن مــــــــــــِ ــــــــــــ  َرفٌ كــــــــــــبَن طــــــــــــ   مــــــــــــُ

وُم      يــــــــُ هــــــــح بحو مــــــــَ يــــــــُد الســــــــــــــــــــــ  عــــــــِ رِّ بــــــــَ ي اأَل ــــــــَ (6)دامــــــــِ
 

  
ّي :أَراَد أَنَّه ِمْن َهواها كالبَِعيِر الِذي اْشتُِرَي َحِديثاً ، فال يزاُل يَِحنُّ إل : الذي اْشتُِري من بَلَد آَخر ، فهو يَْنِزُع  الُمطََّرفُ  ى أاُّلفِِه ، قال ابُن بَّرِ

 إلى َوَطنِه.

. أَصابِِعها أَْطرافَ  اْختََضبَت الَمْرأَةُ تَطاريَف : أيو  نَقَله الّصاغانيُّ

ً  : َعدَّهُ  اْستَْطَرفَهو . َطِريفا  نَقَله الجوهريُّ
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__________________ 
 يف شعر ساعدة بن جؤية اهلذد. 206/  1وان اهلذليا ( دي1)
 ( التهذيب برواية : املرقصات.2)
 ( يف ميزان االعتدا  : مات سنة عشرين ومائتا عن ثالث ومثانا سنة.3)
 ( زايدة عن ميزان االعتدا .4)
 ا عن ميزان االعتدا . 191( مات ابلرقة وقير مبنبج ا يقا  يف سنة 5)
 اهلّمة. والتهذيب. والسبو : 569واملثبت عن الديوان ص « بعيد الشبو»ابألصر ( 6)
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 .الُمْستَْطَرفُ  نَقَلَهُ الجوهريُّ أَيضاً ، ومنه المالُ  َء : اْستَْحَدثَهالَشيْ  اْستَْطَرفَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 من العَْيِن : الَجْفُن. الطَّْرفُ 

 َجْفِن على الَجْفِن.: إِْطباُق ال الطَّْرفُ وَ 

ً وَ  َك ُشْفَره ونََظر. َطَرَف يَْطِرُف َطْرفا  : لََحَظ ، وقِيل : َحرَّ

فَهو ، َطَرفَه يَْطِرفُهوَ   .الطُّْرفَةُ  ، َواالسمُ  َطْرفَه ، ِكالُهما : إذا أَصابَ  َطرَّ

 .َمْطُروفَةٌ  : َطِريفٌ  َعْينٌ وَ 

ْرفُ وَ  فُ  َوالعُنُِق ، (1)القَوائِم  ، بالكسِر من الَخْيِل : الطَِّويلُ  الّطِ  األُذنَْيِن. الُمَطرَّ

 .أَْطرافِِهما األُذُنَْيِن : تَأِْليلُُهما ، وهو ِدقَّةُ  تَْطِريفُ وَ 

 َمعانِيه ، َوَشُرفَْت َمبانِيه ، والتَذَّهُ آذاُن ساِمِعيه. َطُرفَتْ  قاَل خاِلُد بُن َصْفواَن : خيُر الَكالِم ماوَ 

ِرّماح : الطَِّريفِ  ، كصاحٍب وِصحاٍب ، أو لُغَةٌ في طاِرفٍ  ، كَظِريٍف وِظراٍف ، أو َطِريفٍ  : جمعُ  ِطَرافٌ وَ  َر قوُل الّطِ  ، وبُكّلٍ منها فُّسِ

وحٍث  ِ غـــــــــــــــــَ اح يـــــــــــــــــ  واِرِس ا ـــــــــــــــــَ ًد  لـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــِ

اَن الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــِّ وَ      رافِ الُد مــــــــــــــــــَض زِمــــــــــــــــــّ  الــــــــــــــــــطــــــــــــــــــِّ

  
 الَوْجهُ األِخيُر أَقيُس ؛ الْقتِرانِه بالتِّالِد.وَ 

 ، وأَنَشَد ابُن األَعرابِّي : الّطاِرفَ  : أفاَده المالَ  أَْطَرفَهوَ 

ًة  رِبــــــــــــــــــ  رت  وَ حُدوهــــــــــــــــــا اإِلفــــــــــــــــــاُ  مــــــــــــــــــُ ئــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــــَ

نح      ا مــــــــــــِ َرفــــــــــــاتِ أبَوحطــــــــــــاهنــــــــــــِ طــــــــــــح رِ  مــــــــــــُ مــــــــــــائــــــــــــِ  ا ــــــــــــَ

  
 َغنِيَمةً من غيرهم. أُْطِرفُوها : ُمْطَرفاتٌ  قال :

فٌ  َرُجلٌ وَ   : ال يَثْبُت على أَمٍر. ُمتََطّرِ

 : إذا َطَرَده ، عن َشِمٍر. َطَرفَهوَ  َعنّا ُشغٌُل : َحبََسه. َطَرفَهوَ 

 اإِلبُل الَمْرتََع : اْختَاَرتْه ، وقيل : اْستَأْنَفَتْه. اْستَْطَرفَتِ وَ 

تَْيِن ، ُطُرفٍ  يُْجَمُع علىـ  الذي هو نَِقيُض القُْعُددِ ـ  الطَِّريفُ وَ  ِل  ُطّرافٍ و بضّمٍ ففَتْحٍ ، ُطَرفٍ و ، بضمَّ كُرّماٍن ، األَخيراِن شاذّاِن ، ومن األَوَّ

 قوُل األَْعَشى :

ُم  ُرفُ هــــــــــُ ــــــــــطــــــــــ  ــــــــــادُ  ال ــــــــــب ُم ال ــــــــــُ ت ــــــــــح ُدوِّ ا وأَنـ ــــــــــعــــــــــَ  و ال

ا      ون الــــــــوقــــــــاِئصــــــــــــــــــــــَ لــــــــُ الٍث َ حكــــــــُ َو  ثــــــــَ (2)بــــــــُقصــــــــــــــــــــــح
 

  
 : كثرةُ اآلباِء. اإِلْطرافوَ  هَكذا فسََّرهُ ابُن األَعرابِّيِ.

 : أي أَْبعَُدُهم من الَجّدِ األَكبِر. أَْطَرفُهم قاَل اللِّْحيانِيُّ : هووَ 

ي : فَه ابُن  الطُّْرفي ، وهو البُْعُد ، والقُْعِدي أَْقَرُب نََسباً إلى الَجّدِ من الطََّرفِ  : َمأُْخوذٌ منـ  النََّسبفي ـ  الطُّْرفيو قال ابُن بَّرِ ، قال : وَصحَّ

 َواّلٍد ، فقَاَل : الطُّْرقِي بالقاف.

فُ  كان ال»في َحِديث َعذاِب القَْبِر : وَ   .(3) الطََّرفِ  أي ال يتَباعُد ، من «من البَْولِ  يتََطرَّ
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فَ وَ  فَ وَ  َعلَى القَْوِم : أَغاَز. تََطرَّ ً  ُء : صارَ الشي تََطرَّ  إاّل باإلضافَة ، كقولَك : أشاَرتْ  األَْطرافُ  ، وال تُْفَردُ  (4): األَصابُع  األَْطرافٌ وَ  .َطَرفا

 إِْصبِعها ، وأَنشَد الفَّراُء : بَطَرفِ 

 (5)ِلطافاً َعَنَمهح  َأطحرافاً يـُبحديَن 
ُجِعَل في َسَرٍب وهو  السالمعليهإنَّ إِْبراهيَم »في الَحِديِث : و الواِحد ، َولذلك قاَل : َعتََمه ، الطََّرف بَمْعنَى األَْطرافَ  قال األْزَهِريُّ : جعل

يه. «أَْطرافه ِطْفٌل ، وُجِعَل ِرْزقُه في  أي : كان يََمصُّ أَصابعَه ، فيَِجُد فيها ما يُغَذِّ

فَ وَ  فَهو َء ،الشَّيْ  َطرَّ  : اْختاَرهُ ، قال ُسوْيٌد العُْكِليُّ : تََطرَّ

هــــــــــــــــا  أُطــــــــــــــــرِّفُ  وهــــــــــــــــَ كــــــــــــــــارًا كــــــــــــــــَبن  ُوجــــــــــــــــُ  أَبــــــــــــــــح

ا     عــــــــــــَ نــــــــــــ  قـــــــــــَ َرتح َأنح تــــــــــــُ ذاَر  ُحســـــــــــــــــــــــــِّ وُه عـــــــــــَ  ُوجـــــــــــُ

  
 ، قال : أَْطرافٌ  ، محركةً ، والجمعُ  َطَرفٌ  كلُّ ُمْختاٍر :وَ 

__________________ 
 .«أو العن »وابألصر ( عن اللسان 1)
 .«البادو»بد  « الناكو»واملثبت عن الديوان والتهذيب. ويف التهذيب أيضاً : « أيكلون الرقائصا»( ابألصر 2)
 ( زيد يف النهاية واللسان أي : الناحية.3)
 ( يف التهذيب : اسم األصابض.4)
 وبعده : 150( الرجز لر بة أراجيزه ص 5)

 إذ حب أرو   ة وسدمه
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ان َأخــــــــــــَ  رافذح نــــــــــــا  أَبطــــــــــــح نــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ــــــــــــِث بـ  اأَلحــــــــــــاِدي

يِّ اأَلابطــــــــــُح وَ      طــــــــــِ
َ

ــــــــــاِ  املــــــــــ ن تح أَبعــــــــــح ــــــــــَ (1)ســــــــــــــــــــــــال
 

  
 األَحاِديِث ما يَتَعاطاهُ الُمِحبُّوَن من الُمفاوَضِة والتَّْعريِض والتَّْلِويحِ. بأَْطرافِ  قال ابُن ِسيَده : َعنَىوَ 

 ، قال : الَحِديِث : ُمختاُرهُ أَيضاً كأَْطرافِهِ  َطراِئفُ وَ 

هـــــــــــــــــا  ِلســـــــــــــــــــــــــــــــِ اَريت وجمـــــــــــــــــَح  أَذحكـــــــــــــــــُر مـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــَ

فــــــــــــاً      ــــــــــــِ رائ نِ  طــــــــــــَ هــــــــــــا اَ ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ ــــــــــــث  مــــــــــــن حــــــــــــِدي

  

ًة وَ  قـــــــــــــــــَ زِيـــــــــــــــــُدين مـــــــــــــــــِ ديـــــــــــــــــٍث يـــــــــــــــــَ نح حـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــِ

  
نِ    وِ  مـــــــــــــــن مثـــــــــــــــََ وحمـــــــــــــــُ َ

ِديـــــــــــــــِث املـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا  ـــــــــــــــَِ

  
كةً : اللَّْحُم. الطََّرفُ وَ   ، ُمَحرَّ

 : إذا كان َخبِيَث اللِّساِن َوالفَْرجِ. الطََّرفَْينِ  يُقاُل : فاُلٌن فاسدُ وَ 

َرها ، قال ُحَمْيُد بُن ثوٍر يصُف ِذئْباً وُسرَعتَه. َطَرفا قد يكونُ وَ   الّدابَِّة : ُمقدََّمها وُمَؤخَّ

رعـــــــــــ   هِ تـــــــــــَ يـــــــــــح َرفــــــــــــَ ا  طـــــــــــَ ال ـــــــــــُ الِن كـــــــــــِ عحســـــــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــَ

ُض      تـــــــابــــــِ تــــــَ ُ
ِم املــــــ اســــــــــــــــــــَ وُد الســـــــــــــــــــــّ ز  عــــــُ ــــــَ تـ (2)كــــــمـــــــا اهــــــح

 

  
: حذُف أَِلِف  التَّْطِريفُ  في الَمِديِد : َحْذُف أَلِف فاعالتُْن ونونِها ، هذا قوُل الَخِليِل ، وإِنّما ُحْكُمه أَن يقوَل : طََّرفانالو قال ابُن ِسيَده :

 األَلُف والنوُن المحذوفَتاِن من فاِعالتُْن. : الطََّرفانِ  فاعالتُْن ونونِها ، أو يقُوَل :

فَتوَ   لغُروب ، قال :الشَّْمُس : َدنَْت ل تََطرَّ

ِ  قد   َتَطر فاَداَن وقـَرحُن الش مح
 ، كُمْحِسٍن. الُمْطِرف ، كِمْنبٍر وَمْقعٍَد : لُغتاِن في الِمْطَرفُ وَ 

بَةُ خبٍر :  ؟بِهِ  تُْطِرفُنا َخبَرٍ  َطِريفَةُ  : هل َوَراَءكـ  وقد قَِدم من َسفَرٍ ـ  قال األَزهِريُّ : سِمْعُت أَعرابِيًّا يقول آلخرُ  يعني خبًرا َجِديداً ، وُمغَرَّ

 .(3)ِمثْلُه 

ِهما : ُكلُّ شي األُْطُروفَةُ و الطُّرفةُ وَ  . الطَّرافَةِ  بَيِّنُ  َطريفٌ  . ورجلٌ الطَِّريفُ  ٍء اْستَْحَدثْتَه فَأَْعَجبََك ، وهو، بضّمِ  : ماٍض َهشٌّ

يت القَْريَةُ بقُرِب مصر ، َوقد َرأَْيتُها. الطََّرفَةِ  : َمْنبِتُ  الطَّْرفاءُ وَ   ، وبه ُسّمِ

 ، بالضّم : موضٌع ، قال : (4) الطَُّرْيفاتُ وَ 

هــــــــــــــــــا  المـــــــــــــــــــِ اَء إىل َأعـــــــــــــــــــح ريح  تـــــــــــــــــــرحعـــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــَُ

فــــــــــــاتِ إىل      َريــــــــــــح هــــــــــــا  الــــــــــــطــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــِ (5)إىل َأهح
 

  
 َدِق.الُمجاِشِعيُّ : أَُخو الفََرزْ  َطَرفَةُ وَ  .َطِرفَةٌ  : ُمْستَْطِرفَةٌ  ناقَةٌ وَ 

 : مدينَةٌ عظيمةٌ قرَب األَنَدلُِس. َطِريفٍ  َجِزيَرةُ وَ 

. َطِريفَةُ وَ   الكاِهنَةُ َستُْذَكُر مع ِشّقٍ

ِل بِن أَبِي َحْرب ، وعنها ابُن السَّْمعانِي. ُطْرفَةُ وَ   بالضّمٍ ، الَكْرِجيَّة : َحدَّثَت عن الُمفَضَّ

 حّمُد بُن عبِد الواِحِد أَْحَمد األَِديب َحّدث بأَْصبَهاَن.، بضم ففَتْحٍ : أَبو َعْبِد هللا م الطَُّرفيُّ وَ 

 ، ذكره َحْمَزةُ في تاريِخه. الطَِّريفيّ  بُن أَحمدَ  َطِريفُ  بالفتح :وَ 

َمْشِقّي ، واْبناهُ عبُد الّرحمِن وَعْبُد هللا ، َروى عن الخشوعي ، وَروى أَْحَمُد  الطَِّريفيُّ  أَحَمُد بن ناِصِر بِن ِطعاٍن ، أَبو العَبّاسوَ  البَْصَرِوّي الّدِ

 عن الِخْضِر بن طاُوَس.
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ً  قد َسمواوَ  الهاِشِمّيِ بمكة ، ذكرهما ، وأَُخوه عبُد الَوّهاِب ، َسِمعا من يُونَُس بِن يَْحيَى  ِمْطَرفٍ  بُن َسْعِد بنِ  ِمْطَرفُ  ، كِمْنبٍَر ، منهم : ِمْطَرفا

 ابُن ُسلَْيٍم في تاريِخِه.

ُد بُن هاروَن بنِ وَ  فٍ  أَبو َجْعفٍَر محمَّ فيّ ـ  كُمعَظَّمٍ ـ  (6) ُمَطّرِ  عن أبي األَْزَهِر العَْبِدّي. (6) الُمَطرَّ

ُد بُن إِبراِهيَم بنِ وَ  فيّ  أَبو أَحمَد محمَّ ٍف الُمَطرَّ  .(7)بي َسِعيٍد األََشّجِ األَْستَراباِذّي ، عن أَ  ُمَطرَّ

__________________ 
 ( اللسان ومعه بيت آخر بدون نسبة ا واختلف يف قائلهما انظر حاشية املطبوعة الكويتية.1)
 ابلياء.« املتتايض»( اللسان 2)
 ( يف التهذيب : يعين خربًا جديداً قد حدث. ومثله : هر من مغربة خرب.3)
 واألصر كاللسان. «طَُريفة»( يف معجم البلدان 4)
 ( اللسان ومعجم البلدان ونسبة ايقوت للفقعسي ورواية األو  يف اللسان :5)

 رعت لرياء إىل أرمامها
 يف ايقوت :وَ 

 رعت ليسارا إىل أرمامها
 ( نص ابن حجر عل  الضم والفتح والتشديد ا ويف اللباب بكسر الراء املشددة.6)
 .«األشجض»وابألصر  1370/  4( عن التبصري 7)



11678 

 

جالِ  الُمْطَرِهفُّ  : [طرهف]  نقلَه الَجْوهِريُّ وغيُره ، وأَْنشَد للّراِجِز : ، كُمْشَمِعّلٍ : الَحَسُن التّامُّ ِمَن الّرِ

ا  ــــــــــــّ ن ب  مــــــــــــِ احتــــــــــــُِ فــــــــــــن َرهــــــــــــِ طــــــــــــح َدا  (1) مــــــــــــُ وحهــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

َرَدا     ـــــــــــــح المـــــــــــــًا أَم ِ غـــــــــــــُ اح خـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي َزَة شـــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــح  عـــــــــــــِ

  
حاح ،   .«يَُسّمى األَْسَودا» ويروى :« ُغالماً أَْسَوَدا»ويُروى : كذا في الّصِ

وَمْعناه : الَخْبُط بالقََدِم. قلُت : ولذا أَْهَملَه الَجْوهِريُّ ، وما  لُغَةٌ َمْرُغوٌب َعْنها هي أَْهَملَه الجوهريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : الطَّْعَسفَةُ  : [طعسف]

 ى.أََدقَّ نَظَره رِحَمه هللا تعال

 ونقَلَه األَْزهريُّ أَيضاً هكذا. في األَْرِض : إذا َمرَّ يَْخبُِطها يَُطْعِسفُ  َمرَّ  قال ابُن ُدَرْيٍد : يُقال :و

فَِّة ، وقد اختُِلف في اْسِمه على أَقواٍل ، ابُن قَْيٍس الِغفاريُّ : َصحابِيٌّ  أَهملَه الَجماَعةُ  ، بالغَْيِن الُمْعَجَمة َطْغفَةُ  : [طغف] أَو  من أَْهِل الصُّ

 .(2)أَو َطْخفَةُ بالخاِء ، وقد تَقَدَّم  وَسيَأْتِي بالقافِ  أَو َطْقفَةُ  بالهاءِ  الصَّواُب َطْهفَةُ 

. القَِليلُ  ءُ الشي : الطَِّفيفُ  : [طفف]  نقله الجوهِريُّ

.: ا الطَِّفيفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :وَ   لغَْيُر التّاّمِ

َكةً ، َطفَفُه كذلكو الَمكُّوِك واإِلناِء ، َطفُّ و  نَقَله الَجْوَهِريُّ ، ولم يَْذُكر اإِلناَء. ويُْكَسُر : ما َمأَلَ أَْصباَره بالفَتْحِ  َطفافُهُ و ، ُمَحرَّ

  والفتحِ.بالكسرِ  أَو هو ِجَماُمه كما في الُمْحَكم ما بَِقَي فِيه بعَد َمْسحِ َرأِْسهِ  هو أو

وهو أَْن يَْقُرَب أَْن  «الّصاعِ لَم تَْملَُؤهُ  َطفُّ  ُكلُُّكم بَنُو آَدمَ »في الَحِديِث : و : إذا قاِرَب ِمأْلَه ، َطفافُهو الِمْكياِل ، َطفُّ  يُقال : هذا ِمْلُؤه هو أَو

حاح ، قال ابُن األَثِيِر : معناه يمتِلى ُكلُُّكم في االْنتِساِب إلى أٍَب واحٍد بَمْنِزلٍَة واحدةٍ ، في النَّْقِص والتَّقاُصِر عْن َء فال يْفعَل ، كما في الّصِ

 ُطفافُ  أَو .فاُضَل ليَس بالنَّسِب ، ولكن بالتَّْقَوىغايَِة التَّماِم ، وَشبََّههم في نُْقصانِهم بالَكْيِل الَِّذي لَم يَْبلُْغ أَْن يَْمأَلَ الِمْكياَل ، ثم أَْعلََمهم أنَّ التَّ 

ِهما : أَْعاله ُطفافَتُهو اإِلناِء ، حاحِ : هما ما فَْوَق الِمْكيال. ، بَضّمِ  وفي الّصِ

 عن أَبي العََمْيثَِل األَْعرابِّي ، وأَْنَشَد : كَسحاٍب ، وِكتاٍب : سواُد اللّْيلِ  الِطفافُ و

ٍن ابَدَرتح  بــــــــــــــــاُن َدجــــــــــــــــح قــــــــــــــــح اعــــــــــــــــِ فــــــــــــــــافــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــَ

ِت اأَلســـــــــــــــــــــــــح      نـــــــــــَ دًا وقـــــــــــد عـــــــــــايــــــــــــَ يـــــــــــح اصـــــــــــــــــــــــــَ  دافـــــــــــَ

  

تافَا َي َتُضم  الرِّيَش واأَلكح  فـَهح

حاح ، وهو الذي قَْرَب أَْن يَْمتَِلى أَْطفَْفتُه تَقُوُل منه : ُطفافَهُ  : بَلََغ الكْيلُ  َطفّانُ  إِناءٌ و  َء ويُساوَى أَعالهُ.، كما في الّصِ

م ، الطُّفافَةُ و من َشراٍب وغيِره ، نقله  ِء اإِلناءِ أَو األُولى : ما قَُصَر عن ِملْ  األُولَى عن الجوهرّيِ  محركةً : ما فَْوَق الِمْكيالِ  الطَّفَفَةَ و ، بالضَّ

 ابُن ُدَرْيٍد.

َي به ألَنَّه َطَرُف البَّرِ مما يَِلي الفُراتَ  عنههللارضيوبه قُتَِل اإلماُم الُحَسْيُن  : ع ، قُْرَب الُكوفَةِ  الطَّفُّ و ، وكانت يَْوَمئٍِذ تجِري قَِريباً  ، ُسّمِ

 منه.

 ما أَْشَرَف من أَْرِض العََرِب على ِريِف الِعراِق. : الطَّفُّ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

يَ قاَل وَ  يِف ، قال أَبو َدْهبٍَل الُجَمِحيُّ : َطفًّا األَْصَمِعيُّ : إِنما ُسّمِ  ألَنّه َدنَا من الّرِ

لـــــــــَ   ـــــــــح تـ ـــــــــَ فِّ َأاَل إن  قـ  مـــــــــن آِ  هـــــــــاشـــــــــــــــــــــــٍم  الـــــــــطـــــــــ 

تِ      ـــــــــــــ  ـــــــــــــَذل َا ف مـــــــــــــِ ـــــــــــــِ ل ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
ـــــــــــــاَب امل تح رِق ـــــــــــــ   أََذل

  
 قاَل أَيضاً :وَ 

و مــــــــــاً  ــــــــــُ َة نـ ــــــــــ  ي ــــــــــَ كــــــــــاَر  مــــــــــن أُم ــــــــــُت ســــــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــِ ب ــــــــــَ  ت

فِّ وَ      ـــــــــطـــــــــ  هـــــــــا ابل ـــــــــمـــــــــُ ي ـــــــــاُم محـــــــــَِ ن ـــــــــَ ـــــــــَ  مـــــــــا ي ل ـــــــــح تـ ـــــــــَ  قـ

  
 منه ، قاله اللَّْيُث ، قال ُشْبُرَمةُ بُن الطُّفَْيِل : ءُ الّشاِطى قيل : هوو الجانِِب ، الفُراِت : ما اْرتَفَع منه من َطفُّ  قِيَل :و
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ُم  هـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح داِم عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــَ
ُ

 كـــــــــــــــــَبّن َأابرِيـــــــــــــــــَ  املـــــــــــــــــ

لــــــــــــَ       فِّ ِإَوزيف أَبعــــــــــــَ رِ  الــــــــــــطــــــــــــ  نــــــــــــاجــــــــــــِ وُج ا ــــــــــــَ  عــــــــــــُ

  
 ُء البَْحِر.وهو شاِطى كالطَّفطافِ 

 عن ابِن ُدَرْيٍد. َرفَعَه إذا بِرْجِله أو بِيَِده : طفَّهوَ 

__________________ 
 .«مرتهفاً »( عن الصحاح واللسان وابألصر 1)
 .«طهفة بن قي »( انظر أسد الغابة 2)
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ي َدنَا إذا ُء منه :الشَّي َطفَّ و  ، كما تَقّدم. الطَّفّ  ومنه ُسّمِ

. َشدَّ قَوائَِمها : يَُطفُّها َطفًّا النّاقَةَ  َطفَّ و  نقله الّصاغانِيُّ

حاحِ. ما اْرتَفََع لََك ، وأَْمَكنَ  أي ُخذْ  لك : اْستََطفَّ و لَك ، أََطفَّ وَ  لََك ، َطفَّ  ُخْذ ما قولُهم :و  كما في الّصِ

، قال  (1)َهيّأَ وتَهيَّأَ ، وقِيل : أَْشَرَف وبَدا ِليُْؤَخَذ ، َوالَمْعنَيان ، متَجاِوراِن ، ومثلُه : ُخْذ ما َدقَّ لك واْستََدقَّ : أي ما تَ  َدنَا ِمْنكَ  َد غيُره :زاو

ُجِل ببعِض حاَجتِه ، يَْحِكي عنهمـ  الِكسائِيُّ ،  لََك : أي اْرَض بما يُْمِكنَُك منه. اْستََطفَّ  لَك وَدْع ما َطفَّ  : ُخْذ ماـ  في باِب قَناَعِة الرَّ

 .َطَوافَّ  والجمعُ  : ما بيَن الِجباِل والِقيعاِن ، ومن البُْستاِن : ما َحوالَْيهِ  الطَّافَّةُ  قال ابُن عبّاٍد :و

ْقُل ، َوالسَّْوالُء  ويُْكَسرُ  بالفتح الطَّْفَطفَةو نَقَله أَبو َعْمٍرو ، ونُِقَل الكسُر عن أَبِي َزْيٍد  الخاِصَرةُ  ، واألَفَقَةُ ُكلُّه : (2)وكذا : الَخْوُش ، والصُّ

 أَيضاً ، واقتصر الجوهِريُّ على الفَتْحِ.

 أَْطراُف الَجْنِب الُمتََّصلةُ باألَْضالعِ. هي : أَو

 عَرِب ، قال أَبو ذَُؤْيٍب :، نقله األَْزَهِريُّ عن بعِض ال َطْفَطفَةٌ  أو ُكلُّ ، لَْحٍم ُمْضطَِّربٍ 

قـــــــــــــــــااَي  هـــــــــــــــــا إاّل بـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــٌر  ـــــــــــــــــَح لـــــــــــــــــِ  قـــــــــــــــــَ

فِ      فـــــــــاطـــــــــِ ـــــــــِ   طـــــــــَ ي وٍض َمشـــــــــــــــــــــــِ حـــــــــُ ـــــــــح ن ِم مـــــــــَ (3) ـــــــــَح
 

  
ْخُص ِمْن َمراّقِ البَْطنِ  هي : أَو  نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، َوأَْنَشد : الرَّ

ِر اهلــــــــاِدايِت شــــــــــــــــــــــوا ه تــــــــح عــــــــاِوُد قـــــــــَ يـــــــــرٍ   مــــــــُ   كــــــــربحطــــــــِ
َر       ِش ُقصـــــــــــــــــــح ـــــَوحـــــح ٌة و مـــــن ال صـــــــــــــــــــــَ فُ َرخح فـــــــاطـــــِ (4)طـــــَ

 

  
ِة :وَ  مَّ  في اللّساِن : وقيل : هي ما َرقَّ من َطَرِف الَكبِِد ، قال ذُو الرُّ

جِي وَ  بــــــــَ حــــــــح ُت صــــــــــــــــــــــُ وحداَء مــــــــثــــــــِر الــــــــرت حِس انَزعــــــــح  ســــــــــــــــــــــَ

هــــــــا     فــــــــَ فــــــــاطــــــــِ َا طــــــــَ ربح ا صــــــــــــــــــــــَ ضح ُدوهنــــــــَ طــــــــِ ــــــــَ ت  مَل َتســــــــــــــــــــــح

  
 وقد تقّدم شاهُده. َطفاِطفُ  ج :

 نقله الجوهريُّ ، وأَْنَشَد للُكَمْيِت يَصُف فِراَخ النَّعاِم : َجرِ : أَْطراُف الشَّ  الطَّْفطافُ و

وٍد  ٍة َخضـــــــــــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــَ الطـــــــــــــــــــِ َن إىل مـــــــــــــــــــُ  َأَويـــــــــــــــــــح

ن       هـــــــــــــــُ لـــــــــــــــُ طـــــــــــــــافُ مـــــــــــــــذكـــــــــــــــِ فـــــــــــــــح و ِ  طـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــر بـــــــــــــــُ

  
ْطُب من النّباِت ، َوقال الُمفَضَّل : وَرُق الغُصوِن. الطَّْفطافُ  قال َغْيُره :وَ   هنا : النّاِعُم الرَّ

 واحٍد ، وقد تَقَدَّم األَخيراِن ، كما في العُباِب. بَمْعنًى أََخواتٌ  ، وَخفٌّ ، وَدفٌّ  َطفٌّ  كذلكو ، كَشّداٍد ، افٌ َطفّ  فََرسٌ و

 عليه. أَْشَرفَ  وأََطلَّ َعلَيه : أي َعلَيِه ، أََطفَّ و

 أََخَذ ما َعلَيِه. نقله الجوهريُّ ، وقيل : َطفافَهُ  الَكْيَل : أَْبلَغَه أََطفَّ و

ه في الُمِحيِط : أَْلقَْت َولََدها لغَْيِر تَماٍم. النّاقَةُ : َولََدْت لغيِر تَمامٍ  أََطفَّتو  نقله ابُن عبّاٍد ، ونَصُّ

 وأَراَد َختْلَه ، وأَْنَشَد : َطبََن لهُ  إذا لألَْمِر : فاُلنٌ  أََطفَّ  قال اللَّْيُث :و

 هلا َشثحُن الَبناِن ُجناِدفُ  ف  َأطَ 
 عن ابِن َعبّاٍد. عليِه بَحَجٍر : تَناَولَه بِهِ  أََطفَّ و

 هو َمأُْخوذٌ مْن قَْوِل اللَّْيِث الِّذي تَقدَّم. أَراَد َختْلَه إذا له : أََطفَّ و

 عليه ، فَذَهب به. اْشتََملَ  يه : َمْعناه : أَنّهَعلَ  أََطفَّ وَ  ونصُّ أَبِي َزْيٍد في النَّواِدر : أََطلَّ على ماِله ، عليهِ  أََطفَّ و
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ً و  (5) (َوْيل  ِلْلُمَطفِِّفنيَ ) وهو أَْن ال يَْمأَلَه إلى أَْصباِره ، ومنه قوله تَعالى : ونَقََص الِمْكيالَ  : بََخس في الَكْيِل والَوْزِن ، َطفََّف تَْطِفيفا

ى فالتَّْطِفيفُ  ً  : نَْقٌص يَُخوُن به صاحبُه في َكْيٍل إلى ِمقداِر الَحّقِ فال يَُسمَّ ً  ِء اليسيرِ ، وال يَُسّمى بالشي تَْطِفيفا فَِة حتّى  ُمَطفِّفا على ِإْطالِق الّصِ

؛ ألَنّه ال يكاُد  ُمَطفِّفٌ  َن ، قال : وإِنما قِيَل للفاِعِل :: الذين يَْنقُُصوَن الِمْكياَل والِميزا الُمَطفِّفُونَ  يَِصيَر إلى حاٍل تَتَفاَحُش ، وقال أَبو إِسحاَق :

 ِء ، وهو جانِبُه ، وقدالشَّيْ  َطفِّ  ، وإِنّما أُِخَذ من الطَِّفيفَ  َء الَخِفيفَ يَْسِرُق في الِمْكياِل والميزاِن إاّل الشي

__________________ 
 ( نقله األزهري عن أيب زيد.1)
 ومثله يف التهذيب ومل يضبطها.« وال( يف اللسان : الس  2)
 َومؤد  الروايتا واحد. وهو الذي قد ذهب  مه.« منحوض»بد  « وممحوص« »قلير  مه»برواية :  87/  1( ديوان اهلذليا 3)
 وهو يف ديوانه ابختالف الرواية. 107/  1( البيت ألوس بن حجر كما يف اجلمهرة 4)
 ( اآية األوىل من املطففا.5)
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 أي : يـُنحِقُصوَن. (1) (َوِإذا كاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم ُُيِْسُرونَ )س َره عز  وَجر  بقولِه : فَ 
 عن ابِن َعبّاٍد. الّطائُِر : بََسَط َجناَحْيهِ  َطفَّفَ و

َسبََّق الَخيَل  وسلمعليههللاصلىلّما َذَكَر أَّن النَّبِيَّ ـ  عنهماهللارضيـ  ِديُث ابِن عمرَ ه حوهو مجاٌز ، ومن َوثََب بِهِ  إذا به الفََرُس : َطفَّفَ و
(2) 

جاَزه ، قال الَجّحاُف بُن َحِكيٍم  (3)أي : َوثََب بي حتّى  «بَي الفََرُس َمْسِجَد بَنِي ُزَرْيقٍ  َطفَّفَ  كنُت فاِرساً يوَمئٍِذ ، فَسبَْقُت النّاَس حتّى»فقَاَل : 

: 

ــــــــــــَ  مح إذا مــــــــــــا تـ يــــــــــــُم مل حيــــــــــــَُ واثــــــــــــِ ُه اجلــــــــــــَ تــــــــــــح قــــــــــــ   لــــــــــــَ

هـــــــــــاوَ      فـــــــــــَ فـــــــــــ  ا طـــــــــــَ بـــــــــــَ قـــــــــــَ رحُي َأعـــــــــــح بـــــــــــًا إذا اجلـــــــــــَ  َوثـــــــــــح

  
 عن ابِن عبّاٍد. َخْصِمه (4) اْستَْرَخى في يَدِ  الرجُل : َطْفَطفَ و

 فالٌن لفاُلٍن : إذا َطبََن له ، وأَراَد َختْلَه. أََطفَّ  ِء ، وقد َشذَّ عنهقال الصاغانيُّ : والتركيُب يُدلُّ على قِلَِّة الشَّيْ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك علَيه :

َرْت. اْستََطفَّتْ   حاَجتُه : إذا تََهيَّأَْت ويُّسِ

 السَّناُم : ارتفَع. استََطفَّ وَ 

 هو : َمكَّنَه. أََطفَّهوَ 

 يُقال :وَ 

وَس  َفَصرَبَ  َأَطف  »
ُ
 (5)« ألَنحِفه امل

 أي : أَْدناهُ منه فَقََطعَه.

 : َمآلُن ، عن ابِن األَعرابِّي. َطفّانُ  إِناءٌ وَ 

 : فِناُء الّداِر. الطَّفُّ وَ 

 اإلناَء : أََخَذ ما َعلَيه. َطفَّفَ وَ 

ُجِل : إذا أَْعطاهُ أَقَلَّ مّما أََخَذ منه. َطفَّفَ وَ   ٍن َمْوِضَع كذا : َرفَْعتُه إِليه ، وحاَذْيتُه بِِه.بفال َطفَّْفتُ و على الرَّ

 : نَقََص ، وأَْيضاً : َوفَّى. َطفَّفَ وَ 

 على ِعياِله : قَتََّر ، وهو مجاٌز. َطفَّفَ وَ 

 : الَخِسيُس الدُّوُن الَحِقيُر. الطَِّفيفُ وَ 

 : َعاَله. َطفًّا الحاِئطَ  َطفَّ وَ 

 له السَّْيَف : أَهَوى بِِه إِليه ، وَغِشيَهُ به. أََطفَّ وَ  يُر يبقَى في اإِلناِء.ُء اليَسِ بالضّمِ : الشي الطُّفافَةُ وَ 

 الشَّْمُس : َدنَْت للغُروِب. َطفَّفَتوَ 

ها للغُروِب ، وهو مجاٌز. َطفافِ  أَتانَا ِعْندَ وَ   الشَّْمِس : أي عنَد ُدنُّوِ

فَِّة ، َرَوى عنه ابنُه يَِعيُش ، وقد  عنههللارضي بُن قَْيٍس الِغفاِريُّ : َصحابِيٌّ  َطْقفَةُ  : [طقف] ، وهو الِّذي قد تَقدَّم ذكُره ، وهو من أَْهِل الصُّ

 أَهملَه الَجْوَهِريُّ والَجماعةُ هنا.

 كلُّ ذلك قد تَقَدَّم. ةُ بالغينِ أَو : َطْغفَ  أَو بالحاِء الُمْهَملَة. أَو الصواُب : َطْخفَةُ ، بالخاِء الُمْعَجمة
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. قَْيُس بُن َطْخفَة ، أو يَِعيُش بُن َطْخفَةَ  هو : أَو  الذي َرَوى عنه عبُد الرحمِن بُن ُجبَْيٍر ، ِغفاِريٌّ شاِميٌّ

 كما َسيَأْتِي. َذرٍّ أَو : َطْهفَةُ بُن أَبِي  له وألَبِيِه ُصْحبَةٌ ، وَحِديثُه ُمْضطَِّرٌب. َعْبُد هللا بُن َطْخفَةَ  هو : أَو

ً  : [طلحف] ً  َضَرْبتُه َضْربا ً  زاَد غيُره :و ِكبْرِطيٍل أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، ونَقَلَه اللَّْيثُ  ، ِطْلِحيفا ً و َسَمْنٍد ، ، مثل َطلْحفا  ِجْرَدْحٍل ، مثل ِطلَّْحفا

ً و ً و ٍد ،وهذه عن اْبِن ُدَريْ  َحبَْركى ، مثل َطلَْحفَىو ِسبَْحلٍ  مثل ِطلَْحفا كِسبَْحٍل  ِطلَْحفٌ  ُجوعٌ  قال َشِمٌر :و قِْرطاٍس أي َضْرباً َشِديداً  مثل ِطْلحافا

 وأَْنَشَد : َشِديدٌ  أي : ، وِجْرَدْحلٍ 

وُع  َض اجلـــــــــُ مـــــــــَ تـــــــــَ فُ إذا اجـــــــــح حـــــــــح لـــــــــَ هـــــــــا  الـــــــــطـــــــــِّ بـــــــــ   وحـــــــــَ

وُت      وِف كـــــــــاد ميـــــــــَُ عـــــــــُ ضـــــــــــــــــــــــح
َ
ِر امل (6)عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــر جـــــــــُ

 

  
__________________ 

 .3املطففا اآية ( سورة 1)
 ( يف التهذيب : سّب  با اخلير.2)
 ( يف التهذيب واللسان : حىت كاد يساوي املسجد.3)
(4.  ( التكملة : يف يديح
 ( كذا ابألصر واللسان ا وجاءت العبارة يف اللسان نثرًا والذي يف األساس صدر بيت لعدي بن زيد ومتامه فيه :5)

 أطــــــــــــــــــــف ألنــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــه املــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــــــــ  قصــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌي 

ــــــــــــــــا     ــــــــــــــــن ــــــــــــــــي ــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــجــــــــــــــــدعــــــــــــــــه وكــــــــــــــــان ب ــــــــــــــــي  ل

  

 نبه هبامش املطبوعة املصرية إىل عبارة األساس.وَ 

 ابخلاء املعجمة.« الطلخف»( اللسان برواية : 6)
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حيُث جعََل الاّلَم زائدةً  وَوِهَم الَجْوَهِريُّ  وغيُره ، (1)منهم اْبُن ُدَرْيٍد في الَجْمَهرِة  في باِب فَعَلّى مع َحبَْرَكى الطَّلَْحفَى الاّلُم أَْصِليَّةٌ ، لِذْكِرهمو

 ، َولو كانت الاّلُم زائدةً لكاَن َوْزنُه فَلَْعال.« طخف»، وأورده في 

بناًء « طخف»د أَْهَملَه الجوهريُّ هنا ، َوأَورده في َوكذلك من الطَّْعِن والُجوعِ ، وق ، بالخاِء ، كالحاِء في لُغاتِه ِطْلِخيفٌ  َضْربٌ  : [طلخف]

 على أَّن الاّلَم زائدةٌ ، وقد َوهََّمه الّصاغانِيُّ ، وقال َحّسان :

رحاًب  مح ضــــــــــــــــــــــَ ا لــــــــكــــــــُ نــــــــَ مــــــــح فــــــــاً أَقــــــــَ خــــــــح لــــــــَ اًل  طــــــــِ كــــــــِّ نــــــــَ  مــــــــُ

بِ وَ      رِّ جــــــــــانــــــــــِ ِن مــــــــــن كــــــــــُ عــــــــــح مح ابلــــــــــطــــــــــ  زحانكــــــــــُ  حــــــــــُ

  
 قاَل آخر :وَ 

فاً َضرحابً   يف الط َل  َسِخيَنا ِطَلخح
ً  وكذلك مالُه َذَهَب َدُمه : [طلف] ُك : بالفَتْح َطْلفا باِطالً ، قال أَبو َعْمٍرو : بالّطاِء والّظاِء ، قال األَزهريُّ : هكذا َسِمْعتُه  َهَدًرا أي ويَُحرَّ

 بالوجهيِن ، وقاَل األَْفَوهُ األَْوِديُّ :

ه  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــا أَن ـــــــــــــــن ُر عـــــــــــــــلـــــــــــــــي هـــــــــــــــح ـــــــــــــــد  َم ال كـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

فٌ      لــــــــــــــــَ بــــــــــــــــارُ  طــــــــــــــــَ ا وجــــــــــــــــُ نــــــــــــــــّ  مــــــــــــــــا انَ  مــــــــــــــــِ

  
كةً : العَطاءُ  الطَّلَفُ و  َوأَْسلَفَنِي ، والسَّلَُف : ما يُْقتََضى ، نقله الجوهريُّ ، وابُن فاِرٍس ، وأَنَشَد : أَْطلَفَنِي والِهبَةُ ، تقول : ، محرَّ

ر  شـــــــــــــــــــــــيوَ  ِه كـــــــــُ يـــــــــا ُنصـــــــــــــــــــــــاُب بـــــــــِ نـــــــــح ـــــــــد   ٍء مـــــــــن ال

ّر ا     ا وِإنح جــــــــَ يــــــــنــــــــَ َت فــــــــِ فُ لــــــــر َز  مــــــــا ِعشــــــــــــــــــــــح لــــــــَ  طــــــــَ

  
 *. [ءالَهيُِّن من الشيو]

 الَمأُْخوذُ. ءُ كأَِميٍر : الّشي الطَِّليفُ و ءِ الفاِضل عن الشَّيْ  ٍء ، إِاّل أَْن يُراَد به: الفَْضُل ، ليَس بشي الطَّلَفَ  قولُهم : إنَّ و قال :

 قال ُرْؤبَةُ : الَهَدُر والباِطلُ  أَيضاً :و

 طَِليفُ مح َكمح من ِعًد  أَمواهلُُ 
ً  أي : باِطٌل : وقال يُونُُس : َذَهَب فالٌن بالمالِ  َكةً : أَْن يَْعيَا فَيَْعَمَل على  الطَّلَفَانُ و : أي بغيِر َحّقٍ ، والظاُء المعجَمةُ لغةٌ فيه. َطِليفا ُمَحّرِ

بَه األَزهريُّ ، وقد تَقَّدم. الَكالِل ، أَو صوابهُ بالغَْينِ   الُمعجمة هكذا َصوَّ

 ونَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَيضاً هكذا. َوَهبَه كذا : أَْطلَفَهو في نواِدِر األَعراِب : أَْسلفَه كذا : أَْقَرَضه ،و

. أَْهَدَره أَيضاً : أَْطلَفَهو  نَقَله الَجْوَهريُّ

 فاُلٌن : بََطَل ثَأُْر َخْصِمه. أَْطلَفَ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ً  َعلَيه َطلَّفَ و قال :  والظاُء لغةٌ. : زادَ  تَْطِليفا

ُ و ، كَحبَْرَكى ، الطَّلَْنفَى : [طلنف]  يُْهَمُز وال يُْهَمُز. الَكثِيُر الكالمِ  أَهمله الجوهريُّ ، وقاَل ابُن ُدرْيٍد : هو بالَهْمزِ ،  الطَّلَْنفأ

 وقد ال يُْهمز. السَّناِم : الِصقُه ُمْطلَْنِفئُ  جَملٌ  قال أَبو َزْيٍد :و

بَِعّي :، وقد يَُهمزانِ  الطَّلَْنفَى ، وكذلك ُمْطلَْنِفئٌ  فأَنا : لَِزْقُت باألَرِض  اْطلَْنفَأْتُ و   ، قال َغْيالُن الرَّ

 ِعنحَدها كاأَلطحاَل  ُمطحَلنحِفِئاَ 
 .«طلفَ »قال الّصاغانيُّ : وقد ذكرُت هذه اللُّغاِت في تركيِب 

 قُلُت : وهو َصنِيُع ابن ُدَرْيٍد واألَْزهِرّي وصاِحِب اللّساِن.

متَْيِن : الَحْيُد من الَجبَِل ، الطَّْنفُ  : [طنف] رَكةً ، َوبضَّ وِقيَل : هو :  ما نَتَأَ منه ، وَرأٌْس من ُرُؤوِسه هو :و ، بالفتحِ ، وبالضّمِ ، وُمحَّ

 ذَُؤْيٍب الُهَذِلّي : قال أَبو ُطنُوفٌ وَ  أَْطنافٌ  ج : شاِخٌص يَخرُج من الَجبَِل ، فيَتَقَّدُم كأَنّه جناٌح ، واقتصر الَجْوَهِريُّ على التّْحِريكِ 
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هـــــــــا وَ  يـــــــــكـــــــــُ لـــــــــِ يحضـــــــــــــــــــــــاُء أَيحِوي مـــــــــَ َرٌب بــــــــــَ  مـــــــــا ضـــــــــــــــــــــــَ

فٍ إىل      ـــــــــــــــُ ن راٍ  وانزِِ   طـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــا ب ي (2)َأعـــــــــــــــح
 

  
تَْيِن : الطَّنَفُ و  ِإْفِريُز الحائِِط. ، بالتَّْحِريِك ، وبَضمَّ

 ما أَْشَرَف خاِرجاً عن الِبنَاِء. قِيَل : هوو

 نَقَله الَجْوَهِريُّ ، قال ابُن األْعرابّيِ ، وهي الُكنَّةُ. باِب الّدارِ السَِّقيفَةُ تُْشَرُع فوَق  كذلك :و

 نَقَله الَجْوَهِريُّ عن أَبي ُعبَيٍد ، قال : وَضمُّ الطاِء والنوِن لغةٌ فيه. بالتَْحِريِك : السُّيُورو

__________________ 
 *( ما با معكوفتا سقرت ابملصرية والكويتية.)
 .398/  3اجلمهرة ( انظر 1)
 وفسر الطنف أبنه ما نتب من اجلبر وندر منه. 141/  1( ديوان اهلذليا 2)
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ر قوُل األَْفَوِه األَْوِدّيِ : تكوُن على األَْسفاطِ  التي الُجلُوُد الُحْمرُ  : الطَّنَفُ  أَو  وبه فُّسِ

ُرهــــــــــــا  اجــــــــــــِ ٌج  ــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــُ ُرهــــــــــــا بـ دائــــــــــــِ وٌد غــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــُ

هـــــــا     رافـــَ ا اجـــح ـــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــَبن  َأطـــح لـــَ ملـــــــّ فُ ـــــــــــــــــــــــــــــ  تــــَ نـــَ  الـــطـــ 

  
 يُْرَوى :وَ 

 الط َنفُ كَبن  َأطحرافها يف اجلَلحَوِة 
 َكفَِرَح. ، َطِنفَ  التَُّهَمة ، وفِعلُه : نَْفسُ  الطَّنَفُ و

 باألَمِر ، كأَنَّه على النََّسِب. كَكِتٍف : الُمتََّهمُ  الطَّنِفُ و

 يأُْكُل إاّل قَِليالً.َمْن ال  : الطَّنِفَ  َحَكى الشَّْيبانِيُّ أنَّ و

ْخلَةِ  أَيضاً : الطَّنِفُ و ً و بالضمِّ  ُطنُوفَةً و َطنافَةً  ، كفَِرَح ، َطنِفَ  وقد الفاِسُد الّدِ كةً. َطنَفا  مَحرَّ

 ما أَْزَهَده. أي أَْطنَفَهُ  ما يقال :و

 .الطَّنَفُ  ، كُمْحِسٍن : من لَه الُمْطنِفُ و

 واْقتََصر الَجْوَهِريُّ على األَخيِر ، وأَنشَد قوَل الشَّْنفََرى : الطَّنَفَ  َمْن يَْعلُو أَْيضاً :و

هـــــــا  يســـــــــــــــــــــِ جـــــــِ ـــــــوَ  عـــــــَ ِر ف بـــــــح ـــــــ  ـــــــنـ ـــــــَف ال ي فـــــــِ  كـــــــَبن  حـــــــَ

ـــــــــغـــــــــاَر      َب ال طـــــــــَ ٍر َأخـــــــــح واِزُب حنـــــــــَح فُ عـــــــــَ ـــــــــِ ن طـــــــــح  (1) مـــــــــُ
  

 غيُر الَِّذي يَْعلُوه. ُطنُفٌ  هُ ، والَِّذي لَ  ُطنُفٌ  : له ِمْطنَفٌ  قال الّصاغانِيُّ : وفي َشْرحِ ِشْعِر الشَّْنفََرى :

ً و ُجُل منهم ، ثُمّ »في حديث ُجَرْيجٍ : و بهذه السَِّرقَة ، يَُطنَّفُ  ، يقال : فالنٌ  ُمَطنَّفٌ  فهو . اتََّهَمهَطنَّفَه تَْطنِيفا  ُطنِّفَ  كان ُسنَّتُهم إذا تََرهََّب الرَّ

 أي : اتُِّهم. «بالفُُجوِر لم يَْقبَلُوا منه إاّل القَتْلَ 

. َجعََل فوقه َشْوكاً وِعيدانًا وأَْغصانًا إذا ِجداَره : َطنَّفَ و ُره ، قالَه األَْزهريُّ  ليَْصعَُب تََسلُّقُه وتسوُّ

َمْخَشِريُّ : وأَْهُل مكَّةَ يَْبنُوَن على الّسْطحِ ِجداًرا وَ  ونَهقَِصيرً  (2)قال الزَّ  .الطَّنَفَ  ا يَُسمُّ

 ما أََشفَْت. أي نَْفِسي إلى هذا : تََطنَّفَتْ  ما يُقال :و أَْدناَها إلى الطََّمعِ. إذا نَْفَسه إلى َكَذا : َطنَّفَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 يَْغشاُهم. أي : يَتطنَّفُُهم وهو قال ابُن َعبّاٍد :و

 .«!: ما أَْزَهَده !: الَّذي ال يَأُْكُل إاّل قَِليالً ، وما أَْطنَفَه الطَّنِفُ  ٍء ، وقد َشذَّ عنهٍء على َشيْ والتَّْرِكيُب يُدلُّ على َدْوِر َشيْ »قال الصاغانيُّ : 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  لألَْمرِ  َطنَّفَ   : قاَرفَه. تَْطنِيفا

كةً : شجٌر أَْحَمرُ  الطَّنَفُ وَ   يُشبِهُ العَنََم. ، محرَّ

 ، كُمعَظٍَّم : الُمْهَدر. الُمَطنَّفُ وَ 

ً  بِها ،و زاَد غيُره :و وَعلَيه اْقتََصَر الجوهريُّ  َحْوَل الَكْعبَةِ  طافَ  : [طوف] ً و ، َطْوفا َكةً ، واقتصَر الجوهريُّ على  َطَوفانًاو ، َطَوافا ُمحرَّ

فَ و ، اْستَطافَ  كذِلكو األَّوِل والثاِلِث ، ونقَل ابُن األَثِيِر الثّانِي ً و نَقَلَهما الَجْوَهِريُّ  تََطوَّ َف تَْطِويفا  داَر َحْولَها. بَمْعنًى : كلُّ ذلك َطوَّ

فَ ـ  في األَخيرـ  يُقالُ وَ  ُجُل : إذا أَْكثَرَ  َطوَّ الشَّْرِعّيِ الذي أَْوَضَحه الّشاِرُع ،  الطَّوافِ  ، قال شيُخنا : وقد قََصَد الُمَصنُِّف إلى وافَ الطَّ  الرَّ

 .وتََرَك أَْصلَه في اللُّغَِة ، وقد أوَرَده الّراِغُب ، َوفسََّره بُمْنَطِلق الَمْشيِ ، أو َمْشٌي فيه اْستِداَرةٌ ، أو غير ذلك

 .أَْطوافٌ  : الطَّوافِ  ، وجمعُ  وافالطَّ  أي : : موِضعُه الَمطافُ و

. أي َكثِيُره طافٌ  َرُجلٌ و  نَقَله الَجْوَهِريُّ
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الِميَرةُ والنّاُس ، ويُْعبَُر  كَهْيئَِة السَّْطحِ يُْرَكُب عليها في الماِء ويُْحَمُل َعلَْيها فتُْجعَلُ  : قَِرٌب يُْنفَُخ فِيها ، ويَُشدُّ بعُضها إلى بَْعٍض  الطَّْوفُ و

َمُث ، وُربَّما كاَن من َخَشٍب ، والجمعُ  األَْنهاِر الِكبار ،  (3) [في]الذي يُْعبَُر عليها  الطَّْوفُ  ، وقال األَزهريُّ : أَْطوافٌ  عليها ، وهو الرَّ

ى من ا ُط بالقُُمِط ، حتّى يُْؤَمَن اْنِحاللُها ، ثم تُْرَكُب ويُْعبَُر عيَُسوَّ ليها ، وُربَّما ُحِمَل عليها لقََصِب َوالِعيداِن ، يَُشدُّ بعُضها فوَق بعٍض ، ثم تُقَمَّ

ى العاَمةَ ، بتخفيِف الِميم. (4)الَجَمُل  تِه وثَخانَتِه ، وتَُسمَّ  على قَْدِر قُوَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح والتكملة : من فو  عجسها.1)
 ( يف األساس : ُجَديرًا.2)
 ( زايدة عن التهذيب ا وفيه : عليه بد  عليها.3)
 .«ا مر»( عن التهذيب وابألصر 4)
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ضاعِ ، َوأَّما ما كاَن قْبلَه فهو ِعْقٌي ، قالَه األَْحمَ  الغاِئطُ  : الطَّْوفُ و  ال يَتَناَجى اثْناِن على» في الَحِديث :و ر ،وهو ما كاَن من ذِلك بعد الرَّ

يَنَّ أََحُدكم وهو يُدافِعُ »في َحِديِث ابِن َعبّاٍس : و «َطْوفِِهما  وفي َكالِم الّراغِب ما يَُدلُّ على أَنَّه من الِكناية. «والبَْولَ  الطَّْوفَ  ال يَُصلِّ

ً و ً  زاد ابُن األَعرابِّيِ  طَ ليَتَغَوَّ  إلى البَرازِ  َذَهبَ  : إذا طاَف يَُطوُف َطْوفا يَافا  : إذا أَْلقَى ما في َجْوفِه ، َوأَنَشَد : كاطَّاَف يَّطاُف اّطِ

ه  ِرضـــــــــــــــــــــُ غــــــح د  مــــــَ تـــــــَ ُت جـــــــاابَن حــــــي اســــــــــــــــــــح يـــــــح  َعشــــــــــــــــــــ 

ُه وَ      ــــــــــــــــ  د  إاّل أَن قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح نـ ــــــــــــــــَ اكــــــــــــــــاَد يـ افــــــــــــــــَ  اطــــــــــــــــّ

  
 على اْفتَعََل. هووَ 

حاح قال الّراِغُب : وهو الذي يَُدوُر حول البُيُوِت حافِظاً ، وقَيََّده غيُره باللَّْيل. : العََسسُ  الّطائِفُ و  كما في الّصِ

 قال أَبُو طاِلِب بُن َعْبِد الُمطِلِب : بِالُد ثَِقيفٍ  : الّطائِفُ و

يٍّ  رِّ حــــــــــــَ نــــــــــــا مــــــــــــن كــــــــــــُ نــــــــــــا أَرحضــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ نـ  مــــــــــــَ

تح      عـــــــــَ ـــــــــَ نـ ـــــــــَ تـ هـــــــــاكـــــــــمـــــــــا امـــــــــح فـــــــــِ يـــــــــفُ  بـــــــــطـــــــــائـــــــــِ قـــــــــِ  ثـــــــــَ

  
يَْت ألَنّها بالغَْورِ  في وادٍ  هيوَ  بِها  طافَ  السالمعليه ، أو ألَّن ِجْبِريلَ  الطُّوفانِ  على الماِء في طافَتْ  أَّوُل قُراها لُقَْيُم ، وآخُرها الَوْهُط ، ُسّمِ

 َسْبعا نقله الَميُوْرقِّي عن األَْزَرقِّيِ. َعلَى البَْيتِ 

اْقتِالعاً من تُُخوِم الثََّرى بعُيُونِها َوثِماِرها وَمزاِرِعها ،  السالمعليه تَعالَى إلى الِحجاِز بَدْعَوةِ إِبراهيَم بالّشاِم ، فَنَقَلَها هللا قريةً  أَو ألَنَّها كانَتْ 

ا قاَل :  لُِيِقيُموا الصَّالَة فَاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن رَبَّنا ِإيّنِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِِّت ِبواد  َغْْيِ ِذي َزرْع  ِعْنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبَّنا )وذلك لمَّ
نقله أَبو داوَد األَْزَرقيُّ في تاريخ مكَّةَ ، وأَبُو حذيفَةَ إِسحاُق ْبُن بِْشٍر  (1) (الّناِس هَتِْوي ِإَلْيِهْم َواْرزُقْ ُهْم ِمَن الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ 

ْهِرّيِ ،وهو قو «الُمْبتَدا»القَُرِشيُّ في كتاب  اْقتَلََع الَجنَّة التي كانَْت ألصحاِب  السالمعليهقاَل القَْسَطاّلنِيُّ في الَمواِهِب : إِّن ِجْبِريَل و ُل الزُّ

ِريِم ، فساَر بِها إلى مكَّةَ ، َي الموضُع بها الّطائِفُ  بها حوَل البيِت ، ثّم أنزلَها حيثُ  فطافَ  الصَّ ي َصْنعَاَء ، واسُم ، َوكانت أَّوالً بنواح ، فُسّمِ

روى الحافِظ ابُن و وهي بَْلَدةٌ كبيرةٌ على ثالِث َمراِحَل أو اثْنَتَْيِن من مكَّةَ من جهة الَمْشِرِق ، كثيرةُ األَعناِب والفَواِكِه ،« َوجٌّ »األَرِض 

بها البيَت َسْبعاً ، ثم َردَّها إلى َمكانِها ، ثم َوَضعَها مكانَها  فَ طاو ، فاْقتَلَعَها ِجْبِريُل ، بالّطائِفِ  في َمجاِلِسه أنَّ هذه الَجنَّةَ كانت (2)عاٍت 

تَْيِن في َوْقتَْيِن. الّطاِئِف ِطيفَ  اليوم ، قال أَبو العَبّاس الَميُوْرقِيُّ : فتَُكون تلك البُْقعَةُ من سائِِر بُقَع  بها بالبيِت َمرَّ

ِدفِ  ِدِف  أَو ألَنَّ َرُجالً من الصَّ وُن بُن الصَّ ِدِف ماِلُك بُن ُمْرتِعِ بن ِكْنَدةَ من َحْضَرمْوت (3)وهو ابنه الدَّمُّ ً  ، واسُم الصَّ  في قَْوِمه أَصاَب َدما

ِّبٍ  ولَِحَق بثَِقيَف ، وأَقاَم بها بَحْضَرَمْوَت ، ففَرَّ إلى َوّجٍ  َعلى رَُجل  )إِنَّهُ الُمراُد من اآلية الثَّقَفّي أَحَد من قِيَل فيه :  وحالََف َمْسعُوَد بَن ُمعَت
ً  لكم َهْل لَُكْم أَْن أَْبنِيَ  لهم : وكاَن له ماٌل َعِظيٌم ، فقَالَ  ، (4) (ِمَن اْلَقْريَ َتنْيِ َعِظيم    ؟يكوُن لكم ِرْدءاً من العََربِ  ببلِدكم يُِطيفُ  َعلَْيُكم َطْوفا

ْوِض عن البَْكِرّي ، وأَعرَض عنه ، وَذَكر ابُن الَكْلبِّيِ  فُ الُمِطي فقالُوا : نَعَْم ، فبَناهُ ، وهو الحاِئطُ  الُمْحِدُق به وهذا القَْوُل نَقَلَه السَُّهْيِليُّ في الرَّ

بتَصانِيَف ، وَذَكُروا هذا الِخالَف الذي ساقَه الُمصنُِّف ، وبََسطوا فيه ، أَورَد بعَض ذلك الحافُِظ  الّطائفُ  ما يُوافُِق هذا القوَل ، وقد ُخصَّت

ه بذكر  ، جزاهم هللا عنا ُكلَّ خيٍر. الّطائِف ابُن فَْهٍد الهاِشِميُّ في تاريخٍ له َخصَّ

يَِة واألَْبَهرِ  الّطائِفُ و .نقله الجوهر من القَْوِس : ما بَْيَن الّسِ  يُّ

راعِ من َكبِِدها. هو أَو  قَِريٌب من َعْظِم الذِّ

يَتَْينِ  الّطائِفانِ  أَو  ، قال أَبو َكبِيٍر الُهَذِليُّ : طوائِفُ  والجمعُ  : ُدوَن الّسِ

هــــــــــا وَ  رحيــــــــــُ َض بـــــــــــَ وبــــــــــِ ِ تــــــــــُ اح تــــــــــَ يـــــــــــَ ُة الســــــــــــــــــــــــِّ راضــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــُ

هــــــــــاَ حِوي      فــــــــــُ وائــــــــــِ ِر  طــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــح بـ ٍ  عــــــــــَ جــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ (5)ل
 

  
__________________ 

 .37ة إبراهيم اآية ( سور 1)
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ومات  542وفيها : أبو عمر أمحد بن هارون بن أمحد بن جعفر بن عات النفزي الشــــــــاطيب ولد ســــــــنة  1389/  4( تذكرة ا فا  للذهيب 2)
 .609سنة 

 رابً وقا  :( يف معجم البلدان : رجر من الصدف يقا  له الدمون بن عبد امللك قتر ابن عمٍّ له يقا  له عمر حبضرموت مث أقبر ها3)
 حـــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــة انهـــــــــــــــــــــــٍك أوجـــــــــــــــــــــــرت عـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــرًا وَ 

 فـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا د بـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــده أبـــــــــــــــــــــــدًا قـــــــــــــــــــــــرارُ     

  

 .31( سورة الزخرف اآية 4)
 وهبامشه : وطائف القوس : ما با. 103/  2( ديوان اهلذليا 5)
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يَتَْيِن : ما اْعَوجَّ من َرأِْسها ، وفيها القَْوِس : ما جاَوَز ُكْليَتَها من فَْوق َوأَْسفَل إلى ُمْنَحنَى  طائِفُ  ، َوقال أبو َحنِيفَةَ : طائِفانِ  ويَْعنِي بالّسِ

ي :  تَْعِطيِف القَْوِس من َطَرفِها ، وأَنَشد ابُن بَّرِ

َرتح وَ  بـــــــــــــَ ا أَدح مــــــــــــّ لــــــــــــَ تح فـــــــــــــَ عــــــــــــَ ٍة ُدفــــــــــــِ ونــــــــــــَ  َمصــــــــــــــــــــــــــُ

تح      عــــــــــــَ هــــــــــــاَدفـــــــــــــَ فــــــــــــُ وائــــــــــــِ يــــــــــــا ِ  طــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــ  األَقــــــــــــح

  
 عن ابِن َعبّاٍد.  يَكوُن مّما يَِلي طَرَف الُكْدِس : الثَّْورُ  الّطائِفُ و

َوْلَيْشَهْد َعذاَِبُما طائَِفة  )قولَه تعالى :  (1)وبه فَّسر ابُن َعبّاد  الَواِحَدةُ فصاِعَداً  هي أَو نقله الَجْوَهِريُّ  ِء : الِقْطعةُ منهمن الشي الّطائِفَةُ و
 .(2) (ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 

تِي على الَحقِّ  طائِفَةٌ  ال تَزالُ » في الحديِث :و وهو قوُل ُمجاِهٍد ، لى األَْلفِ إ الواِحَدةُ  أَو دوَن  الّطائِفَةُ  قال إِسحاُق ْبُن راَهَوْيِه : «من أُمَّ

ِكين بما كاَن َعلَيه َرُسوُل هللا  ً  وأصحابُه وسلمعليههللاصلىاألَلِف ، وسيبلُغ هذا األَمُر إلى أَْن يكوَن عدُد الُمتََمّسِ  ال أَن بذِلك يعني ، أَلفا

 .الباطل (3) [أَْهلِ ] كثرةُ  يُْعِجبُهم

 بالطائِفَةِ  ، قال الّراِغُب : إذا أُريدَ  الطائِفَةِ  بَمْعنَى النَّْفِس  ِحينئذٍ  فيَُكونُ  جاهٍد أَيضاً ،ُرِوَي ذلك عن مُ  أَو َرُجلٌ  قالَه َعطاءٌ  أَو أَقَلُّها َرُجالنِ 

 ، وإذا أُريَد به الواحد فيَِصحُّ أَْن يكوَن َجْمعاً ويُْكنى به عن الواحِد ، وأَْن يُْجعََل كراِويٍة وَعاّلَمٍة ، ونحو ذلك. طائفٍ  الَجْمُع فَجْمعُ 

 .«عرف»والُد ِذي العُْرِف َربِيعَةَ اآلتي ذكره في  كَشّداٍد : وائٌِل الَحْضَرِميُّ  َطّوافٍ  ذُوو

في و والَمماليُك ،الَخَدُم  : الطَّّوافُونَ  ، قاله أَبو الَهْيثَِم ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : الطَّّوافُونَ  والجمع أَيضاً : الَخاِدُم يَْخِدُمك بِرْفٍق وِعنايَةٍ  الطَّّوافُ و

ةُ لَْيَست بنَِجَسٍة ، إِنّما هي من»الَحِديِث :  أُ بهـ  الطَّّوافاتِ  أَوـ  عليُكم الطَّّوافِينَ  الِهرَّ جعَلَها  «وكاَن يُْصِغي لها اإِلناَء فتَْشَرُب منه ، ثم يَتََوضَّ

ةُ كبَْعِض أَْهِل البَْيتِ »قوُل إبراهيَم النَّْخِعّيِ : ومنه (4) (ن  َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلدا)بَمْنِزلَِة الَمماِليِك ، من قوِله تعالَى :   .«إِنَّما الِهرَّ

ّمِ : الَمَطُر الغاِلبُ  الطُّوفانُ و  الذي يُْغَرُق من َكثَْرتِه. ، بالضَّ

 ٍء.يَْغَشى ُكلَّ شي الذي الماُء الغاِلبُ  قيل : هوو

ً  (5)َشةَ مرفوعاً وقد جاء ذلك في َحِديِث عائِ  الَمْوتُ  قيل : هوو َر أَيضا ال »َحِديُث َعْمِرو بِن العاِص ، وَذَكر الّطاُعوَن ، فقَاَل :  ، وبه فُّسِ

 .«ُطوفانًا أَراه إاّل ِرْجزاً أو

 الجاِرُف. وقيل : هو الَمْوتُ  الذَِّريُع. وقيل : هو الَمْوتُ 

 القَتُْل الذَِّريُع. قِيَل : هوو

 قال الّشاِعُر : قُ السَّْيُل الُمْغرِ  قِيَل : هوو

ا  َة مـــــــــــــــــــــــــــن آايهتـــــــــــــــــــــــــــِ د  ري َ اجلـــــــــــــــــــــــــــِ  غـــــــــــــــــــــــــــَ

ُرُ  الــــــــــــــــرِّيــــــــــــــــِح و      وفــــــــــــــــانُ خــــــــــــــــُ رح  طــــــــــــــــُ طــــــــــــــــَ
َ

 املــــــــــــــــ

  
ً  ٍء : ما كاَن َكثِيًرامن ُكّلِ شي الطُّوفانُ  قِيلَ و ً  ُمِحيطا ُكلِّها ، كالغََرِق الذي يَْشتَِمُل َعلَى الُمُدِن الَكثِيرةِ ، َوالقَتِْل الذَِّريعِ ،  بالَجماَعةِ  ُمِطيفا

َر قولُه تعالى :  فََأْرَسْلنا )وُكلُّ حاِدثٍَة تُِحيُط باإلنساِن ، َوَعلَى ذِلَك قولُه تعالَى :  (6) (فََأَخَذُهُم الطُّوفانُ )والَمْوِت الجاِرِف ، وبذِلك ُكلِّه فُّسِ
عزَّ وَجّل : وصاَر ُمتعاَرفاً في الماِء الُمتَناِهي في الَكثْرةِ ، ألَْجِل أنَّ الحاِدثَةَ به الَّتِي نالَْت قوَم نُوحٍ كانَْت ماًء ، قال  (7) (َلْيِهُم الطُّوفانَ عَ 

ُضوا لهـ  قِهوهو تَْحِقيٌق نِفيٌس ، ثم اْختُِلَف في اشتقا .(6) (فََأَخَذُهُم الطُّوفاُن َوُهْم ظاِلُمونَ ) ِة لم يَتَعَرَّ  ِمن فقيل :ـ  وإِْن كاَن أَكثُر األَئمَّ

 العيِن ، ، كما اقتضاه كالُم الُمَصنِِّف والّراغِب ، قيل : هو فلعان من َطفَا الماُء يَْطفُو : إذا َعال وارتَفََع ، فقُِلبَت الُمه لمكانِ  طاَف تَُطوفُ 

 كما نقله شيُخنا عن االْقتِضاب.

 القوُل الثّانِي َغِريٌب.قلُت : و
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، قال ابُن ِسيَده : واألَْخفَُش ثِقَةٌ ، وإذا َحَكى الثِّقَةُ شيئاً لَِزَم قَبُولُه ، قال أَبو العَبّاس : ُهَو  ُطوفانَةٍ  جمعُ  الطُّوفان قال األَْخفَُش : الواِحَدةُ بهاءٍ 

ْجحاِن والنُّْقصاِن ، وال حاَجةَ به إلى أَْن يَْطلَُب له واحداً.مصَدٌر مثُل  : الطُّوفانُ و ، قال : طاَف يَُطوفُ  ِمنْ   الرُّ

. ، كُصوفِها َوَصافِها َطافِهاو بالضمِّ  َرقَبَتِه بُِطوفِ  أََخذَ  يقال :و  بمعنًى ، نقلَهُ الجوَهِريُّ

__________________ 
 ( يف املطبوعة الكويتية : ابن عباس.1)
 .2( سورة النور اآية 2)
 زايدة عن اللسان.( 3)
 .17( سورة الواقعة اآية 4)
 ( ونصه : قالت : قا  رسو    ص : الطوفان : املوت.5)
 .14( العنكبوت : 6)
 .127( األعراف : 7)
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 قال بِْشُر بُن أَبِي خاِزٍم : أَلَمَّ بِِه وقاَربَه أي بِِه : أَطافَ و

ٍث  عـــــــح ٍة شـــــــــــــــــُ يـــــــَ ـــح بـ ـــو صـــــــــــــــــِ يـــفُ أَب طـــِ ِه  يـــَ صـــــــــــــــــــــِ خح  بشـــــــــــــــــَ

حُ      رُ كــــــــوالــــــــِ مــــــــ  يــــــــِب ضــــــــــــــــــــــُ عــــــــاســــــــــــــــــــــِ ثــــــــاُ  الــــــــيــــــــَ   أَمــــــــح

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  بِِه الَخيالُ  َطافَ   الخيالُ  طافَ  اْستِْطراداً ، ألَنَّ األصَمِعيَّ يقوُل :« ط ى ف»: أَلَمَّ به في النَّْوِم ، واِويَّةٌ ويائِيَّة ، َوسيأْتي للُمَصنِّف في  َطْوفا

 ً ً  ، وغيُره يَقوُل : يَِطيُف َطْيفا  .يَُطوُف َطْوفا

ً  بالقَْومِ  َطافَ وَ  ً و ، َطَوفانًاو يَُطوُف َطْوفا  .َمطافا

 : اْستَداَر وجاَء من نَواِحيه. أَطافَ وَ 

به نَهاًرا ، وليس  أََطْفتُ  ، وقد يَتََكلَُّم به العََرُب ، فيَقُولُون : (1)نَهاًرا  الّطائِفُ  بِِه ، وَعلَيِه : َطَرقَه لَْيالً ، قال الفَّراُء : وال يكونُ  أَطافَ وَ 

 ْو تُِرَك القَطا لَْيالً لَناَم ؛ ألَنَّ القََطا ال يَْسِري لَْيالً ، وأَْنَشَد أَبو الَجّراحِ :َمْوِضعُه بالنَّهاِر ، ولِكنَّه بمنِزلَِة قوِلَك : لَ 

تُ  فــــــــــــــــح ٍر  َأطــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح ارًا غــــــــــــــــرَي لــــــــــــــــَ  هبــــــــــــــــا هنــــــــــــــــَ

ُب الـــــــــــــــــــّرِجـــــــــــــــــــا ِ وَ      لـــــــــــــــــــَ ا طـــــــــــــــــــَ  َأهلـــــــــــــــــــحَ  َرهبـــــــــــــــــــ 

  
 بالنِّساِء ال َغْيُر. طافَ وَ 

 َعلَيِه : داَر َحْولَه ، قال أَبو ِخراٍش : أَطافَ وَ 

يـــــــــفُ تـــــــــُ  ٌب  طـــــــــِ حـــــــــ  لـــــــــَ ريحُ وهـــــــــو مـــــــــُ يـــــــــِه الـــــــــطـــــــــ  لـــــــــَ  عـــــــــَ

رحمِ      ِر الصــــــــــــــــــــــ  مــــــــِ ــــــــَ ت ــــــــَد  ــــــــُح وِت عــــــــن ــــــــُ ي ــــــــُ ــــــــبـ الَف ال  خــــــــِ

  
 بِِه. طافَ  : اْستَطافَهوَ 

ً وَ  افا وَّ َف اّطِ ً  ، واألَصلُ  اطَّوَّ فا ف تََطوُّ  .(2) (َوْلَيطَّوَُّفوا اِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ ) ، ومنه قَْولُه تَعالَى : تََطوَّ

 به. يُطافُ  : مصدٌر ، وبالَكْسِر : اسٌم للثَّْوِب الذي التَّْطوافُ وَ 

 ، عن أبي َحنِيفَةَ. الّطائِفِ  : َزبِيٌب عناقِيدهُ ُمتراِصفَةُ الَحّبِ ، كأَنّه َمْنُسوٌب إلى الّطائِفيُّ وَ 

 .طائفٌ  ، أي : َطْوفٌ  أصابَه من الشَّْيطانِ وَ 

ً  في البِالد طافَ وَ  ً و َطْوفا فَ و ، تَْطوافا ً وَ  : سار فِيها. َطوَّ ً و طَّوف تَْطِويفا  .تَْطوافا

ً  ألَْقَطعَنَّ منهوَ  بِيٍر : أي بعَض أَْطرافِه ، هكذا جاَء في حديِث ِعْمراَن بِن ُحَصْيٍن في العبِد اآلبِِق ، ويُْرَوى بالباِء َوالقاِف ، وقوُل أَبِي كَ  طائفا

 الُهَذِليَّ :

وُف عــــــــلــــــــ   يــــــــُ ُض الســــــــــــــــــــــ  قــــــــَ ــــــــَ فَ تـ وائــــــــِ ُم  طــــــــَ هــــــــُ ــــــــح نـ  مــــــــِ

َدِ       عـــــــــح ـــــــــُ نح مَل يـ ُر مـــــــــَ يـــــــــح قـــــــــاُم مـــــــــنـــــــــهـــــــــم مـــــــــَ (3)فـــــــــيـــــــــُ
 

  
 : النَّواِحَي ؛ األَْيِدَي واألَْرُجَل. وائِفبالطَّ  قِيَل : َعنَى

 ، وهو ما يَُضمُّ من الِقَرِب فيُْعبَُر علَْيها. الطَّْوفَ  : َمْن يَْعَملُ  الطَّّوافُ وَ 

 القََصِب : قَْدُر ما يُْسقاهُ. َطْوفُ وَ  : الِقْلُد. الطَّْوفُ وَ 

ي الطَّْوفُ وَ   اَسِة.: الثوُر الذي يَُدوُر حولَهُ البَقَُر في الّدِ

 ، بالضّمِ : الباَلُء. الطُّوفانوَ 

 ، قال العَّجاُج : ُطوفانٌ  يُقاُل لِشدَّةِ َظالِم اللَّْيِل :وَ 
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ا  ـــــــــــَ ب بحصـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــا َتصـــــــــــــــــــــــــَ وحمـــــــــــُ ـــــــــــَ ىّت إذا مـــــــــــا يـ  حـــــــــــَ

م  و      وفــــــــــــــــــــانُ عــــــــــــــــــــَ الِم اأَلَثحَابَ  طــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــ   ال

  
فَ وَ   فََرْزَدُق :قال ال النّاُس والَجراُد : إذا َمألُوا األَْرَض ، كالطُّوفاِن : َطوَّ

ُم  هــــــــــُ نـــــــــــح وح ُد   عــــــــــَ نح َورَاَء الــــــــــر دحِم لــــــــــَ لــــــــــَ  مــــــــــَ  عــــــــــَ

راُد و      وا كـــــــــــــمـــــــــــــا مـــــــــــــاَج اجلـــــــــــــَ واملـــــــــــــاجـــــــــــــُ و فـــــــــــــُ  طـــــــــــــَ

  
ةِ  الطَّْهفَةُ  : [طهف] يَاِن. : أَعاِلي الَجْنبَِة الغَضَّ لِّ حاحِ : أَعاِلي الّصِ  إذا كانت غيَر ُمتكاِوَسٍة ، قالَه أَبو َحنِيفَةَ ، وفي الّصِ

ً  الطَّْهفُ و كُ  بالفتحِ ، نقَلَه الفَّراُء عن الثِّقاِت َسماعا ْيِن ، نَقَلَه أَبو َحنِيفَةَ عن بعِض األَعراِب َذِوي الَمْعِرفَة ، قال الفَّراُء : وأَُظنُُّهما لُغَتَ  ويَُحرَّ

َك الهاءَ ـ  ُدقاٌق ال َوَرَق له ، وقال أَْعرابِيٌّ من َربِيعةَ  ُعْشٌب َضِعيفٌ  قاَل أَبو َحنِيفَةَ : ضاٍو َدقِيٌق ، قال  له َحبٌّ يُْؤَكُل في الَمْجَهَدةِ  :ـ  وَحرَّ

 حمراُء إذا اْجتََمعَْت في َمكاٍن واحدٍ  (4)أَبو َحنِيفَةَ : وهو َمْرعًى ، وله ثََمرةٌ 

__________________ 
 .(َفطاَف َعَلْيها طاِئف  ِمْن رَبِّكَ )( ورد قوله مفسرًا لقوله تعاىل : 1)
 .29( سورة ا ج اآية 2)
 برواية : 95/  2( ديوان اهلذليا يف شعره 3)

 نضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف 

عـــــــــــــد ِ       فـــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــم مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم مـــــــــــــيـــــــــــــَر مـــــــــــــا مل يـــــــــــــُ

  

 والر وس.فسر الطوائف ابلنواحي ا األيدي واألرجر وَ 

 ( التكملة : مُثرية محراء.4)
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يح  ِر ا الواِحَدةُ َ َهَرتح مُححَرهُتا ا وإذا تـََفر َقت َخِفَيتح ا وقاَ  الَفرّاُء : هو شــــــــــــــَ َحح
َفةٌ  ٌء ُلحتَـبَـُز يف امل  ا وقاَ  غرُي هؤالِء : َطهح

ِن ا َوحب   الط هفُ  ُبوٌ  وَورٌ  مثُر َوَرِ  الد خح َرحَع  له ســـــــــُ
 الط هحفُ  ٌة محراُء َدِقيقٌة جدنا طويلٌة ا وقاَ  ابُن اأَلعحرايبِّ :: مثر امل

َبٌة  عاِب اجلِباِ  ا وقاَ  غريُه : هي ُعشــــح ِر وشــــِ هح ا الط رِيَفُة ا ال تـَنـحُبت إاّل يف الســــ  َجَرٌة كَبهن  َرُة ا وهي شــــَ ِحجزِي ٌة ذاُت : الذ 
راُء َوُمتون اأَلرِض ا ومثَرهُتا َحبيف يف َأكماٍم ِغَصَنٍة وَوَرٍ  كبَن ه َوَرُ  الَقَصِب ا و   .(1)َمنحِبُتها الّصحح

هاً. عنههللارضي بُن أَبِي ُزهْيٍر النَّْهِديُّ : صحابِيٌّ  َطْهفَةُ و  ، له ِوفاَدةٌ ، وكان َخِطيباً ُمفَوَّ

 وَمرَّ االْختِالُف فيه.« طقف»ذُِكر في  الِغفاِريُّ : صحابيٌّ أَيضاً ، وقد بُن قَْيٍس  َطْهفَةُ و

 عن الفَّراِء. : ُمْستَْرِخيَةٌ  َطْهفَةٌ  ُزْبَدةٌ و

ْهفَةُ و  ٍء.بالكسِر : الِقْطعَةُ من ُكّلِ شي الّطِ

. (2) كَسحاٍب : المْرتِفع من الّسحابِ  ، الطَّهافُ و  نقله الَجْوهريُّ

من  َطْهفَةً  له أَْطَهفَ  ليس باألَثِيِث ، وقاَل ابن عبّاٍد : يُقاُل : أَْعطاهُ قِْطعَةً منه أي ِمْن ماِله : َطْهفَةٌ  له هذا أَْطَهف يفَةَ : يُقاُل :قال أَبُو َحنِ و

 ماِله : أي أَعطاهُ قْطعَةً منه.

 منه. َخفَّف إذا في َكالِمه : أَْطَهفَ و قال :

 اْستَْرَخى. أي قاُء :السِّ  أَْطَهفَ  قال الفَّراء :و

 هكذا هو بالّداِل الُمْهَملَِة والياء التَّْحتِيّة ، وفي بعِض النَُّسخِ الذُّؤابَة. : الدُّوايَةُ  (3) ، كالُكناَسةِ  الطُّهافَةُ  قال الَجْوَهِريُّ وابُن فاِرٍس :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

قِيِق منه.من َكأٍل : للشَّيْ  َطْهفَةٌ  يُقاُل : في األَْرِض   ِء الرَّ

ي :وَ   : التِّْبنَةُ ، وأَْنَشَد : الطَّْهفَة قاَل ابُن بَّرِ

ٍر  خــــــــــــح نــــــــــــَ يــــــــــــَك مــــــــــــا مــــــــــــاِد بــــــــــــِ ــــــــــــِ ُر أَب مــــــــــــح عــــــــــــَ  لــــــــــــَ

فٍ ال وَ      هــــــــــــــح ــــــــــــــارُ  طــــــــــــــَ ب ــــــــــــــغــــــــــــــُ ــــــــــــــه ال رُي ب طــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  ي

  
 ، محّرَكةً : الِحْرُز. الطََّهفُ و

ْواوَ  ً  قد َسمَّ ً و ، بالفتح ، َطْهفا كةً ، َطَهفا ً و ُمَحرَّ  بَكْسَرتَْيِن. ِطِهفا

 وهو قوُل ُمجاِهٍد أَيضاً. (5)ِمَن الشَّْيطاِن  َطْيفٌ  قولَه تعالَى : إَِذا َمسَُّهمْ  (4)وبه فَسََّر ابُن َعبّاٍد  : الغََضبُ  الطَّْيف  :[طيف]

؛ ألَّن َعْقَل من َغِضَب  َطْيفٌ  َوهكذا رواه أَبو ُعبَْيٍد عن األَْحَمِر ، قال : وقِيَل للغََضِب : الُجنُونُ  في كالِم العََرِب ، الطَّْيفُ  قال األَزهريُّ :و

 في ُصورةِ الَمْجنُوِن الذي زاَل عقلُه. (6)يَْعُزُب ، حتى يَتَصَّوَر 

 .َطْيفٌ  ٍء يَْغَشى البََصَر من َوْسواِس الشَّْيطاِن ، فهوقاَل اللَّْيُث : كلُّ شيوَ 

 الَخياِل. طائِفُ و الَخياِل ، َطْيفُ  يُقال : في الَمنامِ  الّطائِفُ  الَخياُل : : الطَّْيفُ  ل ابُن دَرْيٍد :قاو

 قال أَُميَّةُ الُهَذليُّ : َمجيئُه في الَمنامِ  الَخياِل : َطْيفُ  أَو

وحٍم  قـــــــــــــــَ فِ َأال اي لـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح طـــــــــــــــَ يـــــــــــــــاِ   لـــــــــــــــِ  اخلـــــــــــــــَ

(7)أَر َ  مـــــــــــــــــــــــــــن انزٍِح ِذي َدالِ      
 

  
ً  الخيالُ  طافَ و ً و يَِطيُف َطْيفا ِل :و هذا قوُل األَْصَمِعّيِ ، َمطافا ً  قال أَبو الُمفَضَّ  فهي واويَّةٌ يائِيَّةٌ ، وقاَل َكْعُب بُن ُزَهْيٍر : يَُطوُف َطْوفا
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يــــــــــــــاُ   (8)َأ.  أمل   َك اخلــــــــــــــَ يــــــــــــــفُ بــــــــــــــِ طــــــــــــــِ  يــــــــــــــَ

هُ وَ      ــــــــــــــُ طــــــــــــــاف وفُ  مــــــــــــــَ عــــــــــــــُ ــــــــــــــَك ذكــــــــــــــرٌة وشــــــــــــــــــــــــــــُ  ل

  
وقَرأَ ابُن َكثِيٍر وأَبو َعْمٍرو َوالِكسائِيُّ ويَْعقُوُب وأَبو حاتٍم  َكميٍِّت وَمْيٍت ، من ماَت يَُموتُ  َطيِّفٌ  ؛ ألَنَّ أَْصلَه َطْيفٌ  الَخياِل : لطائِفِ  إِنما قِيلو

 .(9)ِمَن الشَّْيطاِن  َطْيفٌ  قولَه تعالَى :

__________________ 
.( يف اللسان زايدة : أكمام محراء خُتتبز وت1)  ؤكر حنو القتح
لِّياُن : نـََبَت نبالً حَسًنا.2)  ( بعدها يف القاموس ا وقد سقطت من األصر : وَأطحَهَف الصِّ
 .«ككناسة»( عن القاموس وابألصر 3)
 ( يف التكملة : ابن عباس.4)
 و ا مبعىن.« طاِئف  » وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو والكسائي َويعقوب والباقون 201( سورة األعراف اآية 5)
 ( التهذيب : يصري.6)
 .«. يؤر .. أال اي لقوم»برواية :  172/  2( ديوان اهلذليا يف شعر أمية بن أيب عائذ اهلذد 7)
 .«يلم»( عن اللسان وابألصر 8)
 .201( سورة األعراف اآية 9)
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 ِء يُِلمُّ بَك.كاَن كالَخياِل ، والشَّي سواٌء ، َوهو ما الطَّْيفُ و الّطائِفُ  وقال الفَّراُء :« طاِئف  » والباقُونَ 

ه. َطْيفانُ و فاِرسٌ  شاِعرٌ  بِن َمْرثٍَد ، أََحُد بَنِي ماِلِك ْبِن يَِزيَد بن داِرمٍ  ، كالَحْيراِن : خاِلد ْبُن َعْلقََمةَ  الطَّْيفانِ  ابنُ و  أُمُّ

ه يَِزيَد بِن َعْبِد هللا بنِ  : عْمُرو بُن قَبِيَصةَ أََحُد بَنِي الطَّْيفانِيَّةِ  ابنُ و . داِرٍم ، وهي أُمُّ  شاعٌر أَيضاً ، نقَلَه الصاغانِيُّ

ً و َف. أَْكثَرَ  َطيََّف تَْطيِيفا فَ  الطَّوافَ  ، وَطوَّ  ، َطيَّفَ و ، أَطافَ وَ  ُدَرْيٍد :اْستِْطراداً ، ونَصُّ الَجْمَهرةِ البِن ـ  وهو واِويٌّ ـ  وإِنّما َذَكر َطوَّ

 فتَأَّمْل. (1)بَِمْعنًى ،  تََطيَّفَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

يفُ   ، بالكسِر : الَخياُل نفُسه ، عن ُكراعٍ. الّطِ

يافُ وَ   ْيُث :كِكتاٍب : َسواُد اللَّْيِل ، وقِيَل : هو بالنُّون ، وقد تَقَدم ، وبهما ُرِوي ما أَْنَشَده اللَّ  الّطِ

ٍن ابَدَرتح   ِطيافَاِعقحبان َدجح
 : أَْكثَر الطَّواَف. تََطيَّفَ وَ 

 فصل الظّاءِ 
 املُشاَلِة مع الفاءِ 

 ي اللِّساِن :وقد أَْهَملَه الَجْوهِريُّ ، وأَوَرَده الّصاغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد هكذا ، وف يَْطُرُده أي ، كيَْمنَعُه ، ويَُظوفُه كيََسوقُه : يَْظأَفُه جاءَ  : [ظأف]

 ً  : َطَرَده َطْرداً ُمْرِهقًا له. َظأَفَه َظأْفا

ْل. يَْظأَفُه ولو اْقتََصر ُهنا على« ظوف»قلُت : وسيَأْتِي ذلك للُمَصنف في   مْهُموزاً كاَن َحَسنًا ، فتَأَمَّ

حاح والعُبابِ  َظْرفا ومنه : الِوعاءُ  الظَّرفُ  : [ظرف] ماِن والَمكاِن عنَد النَّْحِويِّين ، كما في الّصِ  .ُظُروفٌ  ج : الزَّ

فاُت في الَكالِم التي تكون مواِضَع لغَْيِرها تَُسّمى َظْرفٌ  ٍء ، حتَّى أنَّ اإِلْبِريقَ : وعاُء ُكل َشيْ  الظَّْرفُ  قاَل اللَّْيُث :وَ   لما فِيِه ، قال : والّصِ

 ً لما فِيِه ، وهو موِضٌع لغيِره ، وقاَل غيُره :  َظْرفُ  و أَماَم وقُّداَم ، وأَْشباِه ذلك ، تقوُل : خْلفََك َزْيٌد ، إِنَّما اْنتُِصَب ألَنَّه، من نحْ  ُظُروفا

ً  الَخِليُل يسميِّها فاِت ، َوالَمْعنَى واحِ  ُظروفا يها الّصِ يها الَمحالَّ ، والفَّراَء يَُسّمِ  ٌد.، َوالِكسائِيُّ يَسّمِ

 للَحبَِّة. الظَّْرفَ  فيه َحبَّةٌ ، فَجعَلَ  ظْرفٍ  قال أَبو َحنِيفَةَ : أَِكنَّةُ النَباِت كلُّ وَ 

ّمِ ، للفَْرِق بينَه  الِكياَسةُ  : الظَّْرفُ و قِيَن يَقُولُونَه بالضَّ ةُ ، قال شيُخنَا : وبعُض الُمتََشّدِ َح به األئِمَّ حاحِ ، وهكذا َصرَّ  لظَّْرفِ ا وبينَ كما في الّصِ

 الَِّذي هو الِوعاُء ، وهو َغلٌَط محٌض ال قائَِل به.

ُجُل ، َظُرفَ  قدوَ  ً  كَكرمَ  الرَّ حاح ، وهذه َظرافَةً و َظْرفا ْعرِ  قَِليلَةٌ  كما في الّصِ َح بِقلَّتِها في الُمحَكِم  َظرافَةً  وفي اللِّساِن : ويَُجوُز في الّشِ ، وَصرَّ

ي : ُظَرفاءَ  قَْومٍ  من َظريفٌ  فَُهو الُم غيِره يَُؤيُِّد َكثَْرتَها ، ويَُؤيُِّده الِقياس ،، والُخالصة ، قال َشْيُخنا : وك قد و هذه عن اللِّْحيانِّي ، قال ابُن بَّرِ

 قال ِسيبََوْيه : َجَمعُوه بعد حذِف الّزائِدِ كأَنَُّهم  قال الَجْوَهري : ُظُروف قد قالوا :و ، َظِريِفينَ و كِكتاٍب ، ِظراف قومو ، كُكتٍُب ، ُظُرف قالُوا :

 لم يَُكسَّْر على َذَكٍر ، هكذا َزَعَمه الَخِليُل. أو هو كالَمذاِكيرِ 

إَِذا »َمَر في الَحِديِث : بقَْوِل عُ  هو البَِليُغ الَجيُِّد الَكالِم ، قال األَْصَمِعّي ، وابُن األَعرابّيِ ، واْحتَّجا فالظَِّريفُ  إِنَّما هو في اللِّسانِ  الظَّْرفُ  أَو

، وزاَد ابُن األَعرابّيِ : والَحالَوةُ في العَْينَْيِن ، والَمالَحةُ في الفَِم ، والَجَماُل في  كاَن بِليغًا جيَِّد الَكالِم اْحتَجَّ َعن نَْفِسه بما يُْسِقُط عنه الَحدَّ 

 األَْنِف.

 .َظِريفةٌ  ، وَهْيئَةٌ  َظِريفٌ  يُقال : َوْجهٌ  أَو هو ُحْسُن الَوْجِه والَهْيئَةِ 

، أَم  أَْظَرفُ  أَلَسانُهـ  في االْستِفهامِ ـ  َزْيدٍ  أَْظَرفُ  ، قاله الِكسائِيُّ ، وأَجاَز ما َظِريفٌ  ، وِلسانٌ  َظِريفٌ  يُقال : وجهٌ  أَو يُكوُن في الَوْجِه واللِّسانِ 

 ارةِ ، وفي الوجِه : الُحْسُن.في اللِّساِن : الباَلَغةُ وُحْسن الِعب الظَّْرفُ ؟ وَوْجُهه
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والَمالحةُ والِكياسةُ ، كما تقدَّم للُمَصنِِّف ، قال الَجْوَهِريُّ :  الظَّرافَةُ  قاله اللَّْيُث ، والبَزاَعةُ بالزاي : هي البََزاَعةُ وَذكاُء القَْلبِ  : الظَّْرفَ  أَو

اِء ، واألُولَى الصَّواُب.« البَراَعةُ » النُّسخِ والبََزاَعةُ مما يُْحَمُد به اإلْنساَن ، َويُوَجُد في غاِلبِ   بالرَّ

__________________ 
 .112/  3( انظر عبارة اجلمهرة 1)
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ونه بالشَّيْ  الِحْذقُ   :الظَّْرفُ  أَو  أَهُل اليََمِن. (1)ِء ، هكذا يُسمُّ

ْوالتُ أَو ال يُوَصف به إاّل الِفتْياُن األَْزواُل والفَتَياُت  ْوُل : الَخِفيفُ  الزَّ  قالَهُ اللَّْيُث. ال الشُّيُوُخ وال الّساَدةُ  َوالزَّ

ُد :وَ   ِوعاًء لألََدِب وَمكاِرِم األَْخالِق. الظَِّريفَ  ، وهو الِوعاُء ، كأَنَّه جعَل الظَّْرفِ  : ُمْشتَقٌّ من الظَِّريفُ  قال الُمبَّرِ

فَ  يُقاُل :و  إِذا تََكلَّفَه. : بَظِريفٍ  فالٌن وليسَ  تََظرَّ

ً  الظَّْرفُ  قال الّراغُب :وَ  ةَ الفَضائِل النَّْفِسيَّة والبََدنِّيَِة والخاِرجيَِّة ؛ تَْشبيها الَِّذي هو الِوعاُء ، وِلَكْونِه  بالظَّْرفِ  بالفَتْحِ : اسٌم لحالٍَة تَْجَمُع عامَّ

يِّة والَكرِم ،  فالظَّْرفُ  ، َظريفٌ  ، ولمن َحُسَن ِلباُسه وِرياُشه : َظِريفٌ  واقِعاً على ذِلك ، قِيَل لمن َحَصَل له ِعْلٌم وَشجاعةٌ : أََعمُّ من الُحّرِ

َكةً : ُمجاَوَزةُ الَحّدِ في لَُف ، ُمَحرَّ عاُء فوَق ذِلك تََكبًُّرا ، قالَه الَخِليُل ، الظَّْرفِ  والصَّ لَفُ  الظَّْرفِ  آفَةُ »في الَحِديث : و ، واالّدِ لَهُ نَقَ  «الصَّ

 َشْيُخنا.

الِ  الظَِّريفُ  كغُراٍب ، وُرّماٍن : الظُّرافُ و لِ  إِاّل أنَّ الثانَِي أَكثَُر من األَّوِل ، كالطَُّواِل والُطوَّ  الثاني جمعُ و عن اللِّحيانِّيِ  ُظَرفاء جمُع األَوَّ

 بالواو والنون. ُظّرافُونَ 

 وهو َمجاٌز. أَِميٌن غيُر خائِنٍ  أي : الظَّْرفِ  هو نَِقيُّ  يُقاُل :و

 .بَظْرفِه هو تَْمثِيٌل ، من قَْوِلَك : أََخْذُت الَمتاعَ وَ  وفي األَساس : بعَْينِه ، قال : بنَْفِسه أي : بَظْرفِه َرأَْيتُهو

ُجُل : إذا أَْظَرفَ  يُقال :و . ُظَرفاءَ  َولََد بَنِينَ  الرَّ  نَقَله الَجْوِهريُّ

ً  َجعََل له ا في سائِِر النَُّسخِ ، وهو غلٌَط ، َوالصَّواُب َمتاعاً : إذاهكذ فاُلنًا أَْظَرفو  كما هو نَصُّ العُباِب. َظْرفا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ٌ  .ِظرافٍ  وافََق ُمَذكََّره في التَّْكِسيِر ، يَْعنِي في ، قال ِسيبََوْيه : ِظرافٍ و ، َظرائِفَ  ، من نِْسوةٍ  َظِريفَةٌ  امرأَة

ً  إِن كنتَ  اْظُرفْ  حكى اللِّْحيانِيُّ :وَ  ُجِل : ذَكرهُ  أَْظَرفَ و .لظِريفٌ  ، وقالُوا في الحاِل : إِنّه ظاِرفا  .بَظْرفٍ  بالرَّ

 .(2)، كَصبُوٍر  َظُروفٌ  قْينَةٌ وَ 

ً  : َوَجَدهُ  اْستَْظَرفَهوَ   .َظِريفا

 .الظَّْرفَ  : تََكلَّفَ  تَظاَرفَ وَ 

 ، كياَمْلَكعاُن ، كما في األَساِس. َمْظَرفانُ  ياوَ 

ُجُل : َكثَُرت أَْوِعيَتُه. أَْظَرفَ وَ   الرَّ

 منه ، عن ابِن القَّطاعِ. أَْظَرفَ  : كنتُ  ظاَرفَنِي فََظرْفتُهوَ 

 وكذِلَك قوائُم غيِر البَِعيِر. ا وَجَمعَهاَشدَّها ُكلَّه ، أَْهمله الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الِكسائِيُّ : أي يَُظفُّها َظفًّا قَوائَِم البِعيرِ  َظفَّ  : [ظفف]

 : العَْيُش النَِّكُد ، والغَالُء الّدائُِم. الظَّفُّ  قال ابُن األَْعراِبّيِ :و

كةً : الظَّفَفُ و قال : فَفُ  ُمَحرَّ  وقد تَقَدَّم معناه. الضَّ

 : إذا َكثَُر َعلَيه النّاُس ، قال الّشاِعُر : َمْظفُوفٌ  يُقاُل : ماءٌ  : الَمْضفُوفُ  الَمْظفُوفُ و

َتِقي يف النـ زَِح  َظحُفوفِ ال َيسح
 (3) امل

ّي : هَكذا أَْنَشَده أَبُو َعْمٍرو الشَّْيبانِيُّ بالّظاء ، َوقد تَقَدَّم في   .«ضفف»قال ابُن بَّرِ

 َوأَْنَشد : : الُمقاَرب بيَن اليََدْيِن في القَْيِد ، الَمْظفُوف قاَل أَْيضاً :وَ 
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ه  مـــــــــُ ظـــــــــح َ  عـــــــــَ ـــــــــ  ي ـــــــــد هتـــــــــََ رِي وق ـــــــــَكســـــــــــــــــــــــِ ف ال  َزحـــــــــح

ف      وفِ أو َزحــــــــــح فــــــــــُ ظــــــــــح دِ  مــــــــــَ يــــــــــ  قــــــــــَ ِن مــــــــــُ َديــــــــــح ــــــــــيــــــــــَ  ال

  
 ابُن فارٍس َذَكَره بالّضاِد ال غيُر ، وكذلك حكاه اللَّْيُث.وَ 

 نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. آثاَرُهم : تَتَبَّعَها اْستََظفَّ و

 اْستَْظلََف ، كما َسيَأْتي.قلُت : ولعَلَّه 

 عن أَبي َعْمٍرو ، ويُْرَوى بالطاء أَيضاً ، كما تقّدم ، وسيأْتِي أَيضاً. : الباِطلُ  الظَّْلفُ  : [ظلف]

 الَهَدُر. الُمباحُ  : الظَّْلفُ و

__________________ 
 ( كذا ابألصر ا واألفصح : يسميه.1)
 .«مصححههـ ومل يقر كصبور فافهم ا 51وقينة  روف كصبور ا الذي يف األساس : وفتية  روف قوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 « :ضفف»( بعده يف اللسان 3)

 إاّل مدارات الغروب اجلوف
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ْلفُ و يِت : يُقاُل :  أَْظالفٌ و ُظلُوفٌ  للبَقَرةِ والّشاةِ َوالظَّْبي وِشْبِهها بمْنِزلَِة القََدِم لنا ، ج : ُظفُُر ُكّلِ ما اْجتَرَّ ، وهو بالَكْسِر : الّظِ ّكِ وقاَل ابُن الّسِ

 لإِلْنساِن ، فقَاَل : البَقَرةِ والشَّاةِ ، َواْستعاَرهُ األَْخَطلُ  ِظْلفُ و ِرْجُل اإلْنساِن ، وقََدُمه ، وحافُِر الفََرِس ، وُخفُّ البَِعيِر والنّعاَمِة ،

 مَل ُتَشق  ِ  َأ حالفُهإىل َمِلٍك 
ّي : هو لعُْقفاَن بِن قَْيِس ْبِن عاِصٍم ، َوَصْدُره :  قال ابُن بَّرِ

َرهــــــــا  ُر أَمــــــــح عــــــــَ هــــــــا أو ســــــــــــــــــــــوَف َأجــــــــح عــــــــُ ــــــــَ نـ  ســــــــــــــــــــــَبمــــــــح

كٍ      لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ... إىل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

 استْعَاَرها للَخْيِل ، فقَاَل : عنههللارضيَكِرَب و بَن َمْعِديالخ َوقاَل اللّْيُث ، واألَزهِريُّ ، وابُن فاِرٍس : إِاّل أَّن َعْمرَ 

 أَب حالِفهاَتطَبحُكمح  (1)َخيحِلي وَ 
 ألَنّها في القَوائِِم. األَظالفِ  قال اللَّْيث : أَراَد الحوافَِر ، واضطُّرَّ إلى القافِيَِة ، واعتََمَد علىوَ 

ْلفُ و  يقال : ما َوَجْدُت ِعْنَده ِظْلفي : أي حاَجتِي. الحاَجةُ  : الّظِ

ْلفُ و  ِء.الُمتابعَةُ في الشَّيْ  وفي اللِّساِن : الُمتابَعَةُ في الَمْشيِ وغيِره : الّظِ

 واحٍد : أي ُمتَتابِعَةً. ِظْلفٍ  في األَساس : جاَءت اإلبُِل علىوَ 

تَْيِن : َجْمعُ و]  .(2) [َظِليفٍ  بالضّمِ ، وبَضمَّ

 وهو توكيٌد لها ، نقله الَجْوهِريُّ قال العَّجاُج : ِشدادٌ  أي ، َكُركَّعِ : وٌف ُظلَّفٌ ُظلُ و

َروحَرفــــــــــــــــــــا و  َدواَء احــــــــــــــــــــح  ِإنح أصــــــــــــــــــــــــــــــــــاَب عــــــــــــــــــــُ

ا      هـــــــــــــا وواّلهـــــــــــــَ نـــــــــــــح وفـــــــــــــاً عـــــــــــــَ لـــــــــــــُ ا  ـــــــــــــُ فـــــــــــــَ لـــــــــــــ    ـــــــــــــُ

  
 وما يَْهواهُ ويُوافِقُه. ُمراَده أي : ِظْلفَهُ  َوَجدَ  يُقال :و 

يُضَرُب مثالً للذي يَِجُد ما يُوافِقُه ، ويكوُن أَراَد  َوَجَدْت َمْرعًى ُموافِقًا ، فال تَْبَرُح منه أي : ِظْلفَها الّشاةُ  العََرُب تَقوُل : َوَجَدتقال الفَّراء : و

 من النّاِس والدَّواّبِ ، قال : وقد يقاُل ذِلَك لُكّلِ َدابٍَّة وافَقَْت َهواها. (3)به 

 ويَُكفُّ َشْهوتَها. يْظِلفُها : ما ِظْلفَها ِت الدَّابَّةُ في األَساِس : وَجدَ وَ 

لَفِ  بَيِّنَةُ  ، كفَِرحةٍ  َظْلفَةٌ  أَرضٌ و ُك ، وقد ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ عن األََمِوّي وزاَد َغيُره : مثلَ  الّظِ ً  ، كفَِرحَ  َظِلفَتْ  َسْهلٍَة ، ويَُحرَّ : َغِليَظةٌ ال  َظلَفا

ي  ْستَبِيُن عليها الَمْشُي من ِلينِها فتُتْبَع.أَثًَرا وال يَ  تَُؤّدِ

 ، وقال يَِزيُد بُن الحَكِم يَِصُف جاِريةً : الظَّلَفُ  : األَْرُض التي ال يَتَبَيَُّن فيها أَثٌَر ، وهي قُفٌّ َغِليٌظ ، وهي الظَِّلفَةُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :وَ 

هـــــــا  تح ابلـــــــدِّعحِص َأمخحَصــــــــــــــَ ُكو إذا مـــــــا َمشـــــــــــــــــــــَ  َتشــــــــــــــح

فيف هلــــــــــا      قــــــــــا قــــــــــُ ــــــــــ  ــــــــــن َر ال هــــــــــح فُ كــــــــــَبن   ــــــــــَ لــــــــــَ   ــــــــــَ

  
ي أَثًَرا ، كأَنَّها تَْمنَُع من ذِلك ، وقال ابُن األَعرابّيِ : َظِلفَةٌ و َظِلفٌ  قاَل الفَّراُء : أَْرضٌ وَ  : ما َغلَُظ من األَْرِض  الظَّلَفُ  : إذا كانَْت ال تَُؤّدِ

اءُ  : ما الَن من األَرِض ، وَجعَلَها ابُن األَعرابِّي : ما َغلَُظ من األَْرِض ، والقوُل قوُل ابِن  لَفَ الظَّ  واْشتَدَّ ، قال األَزَهِرّي : َجعَل الفَرَّ

عَُم فيها ، النَّ  من األَْرِض : ما َصلَُب فلم يَُؤّدِ أَثًَرا ، وال ُوعوثَةَ فيها ، فيَْشتَدُّ على الماِشي الَمْشُي فيها ، وال َرْمَل فتَْرَمضُ  الظَّلَفُ  األَعرابّيِ :

ي أَثًَرا ، من  الظَّلَفَ  عليكَ » أَنّه َمرَّ على راعٍ فقَاَل :ـ  عنههللارضيـ  في َحِديِث ُعَمرَ و وال ِحجاَرة فتَْحتَفي فيها ، ولِكنَّها ُصْلبَةُ التُّْربَِة ال تَُؤّدِ

ْضها ْمِل ، َوُخُشونِة الِحجارة ، فتَتْلََف أَْظالفُها ؛ ألَنَّ أََمَره أَْن يَْرعاها في األَْرِض التي هِذه ِصفَتُه «األَْرِض ال تَُرّمِ ا ؛ لئاَّل تَْرَمَض بَحّرِ الرَّ

هاِس ، وَحِميَت الشمُس عليها أَْرَمَضتْها.  الشاَء إذا ُرِعيَْت في الّدِ

ْلفُ و  كاَن يُِصيبُنا» (5) [سْعدٍ ]َحِديُث  ، ومن ذلك (4)التَّْحِريِك من ذِلك ، هَكذا مَضْبُوٌط عنَدنا بالَكْسِر ، والصَّواُب ب أَيضاً : ِشدَّةُ العَْيِش  الّظِ

 أي بُْؤُسه َوِشدَّتُه وُخشونَتُه.:  «العَْيِش بَمكَّةَ  َظلَفُ 

 َطَرُف ِحْنِو القَتَِب واإِلكاِف وأَْشباهِ  ، كفَِرَحٍة : الظَِّلفَةُ و
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__________________ 
 وخيٍر.( التهذيب واللسان ط دار املعارف : 1)
 ( ما با معقوفتا سقطت من األصر واستدركت عن القاموس. ونبه عليها هبامش املطبوعة املصرية.2)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : وتكون فيه إرادته من الناس.3)
 ( ضبرت يف الصحاح ابلتحريك ومثله يف النهاية واللسان ا وكله ضبرت قلم.4)
 عين سعد بن أيب وقاص.( زايدة عن النهاية واللسان ا ي5)
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ُض : ذِلك مما يَِلي اأَلرحَض من َجوانِِبها ا  . َِلفاتٌ وَ   َِلفٌ  واجَلمح
 في الواِسطِ الَخَشباُت األَْربَُع اللّواتِي يَُكنَّ على َجْنبَي البَِعيِر ، تُِصيُب أَْطرافُها السُّْفلَى األَْرَض إذا ُوِضعَْت عليها ، و : الظَّلفاتُ  أي ُهنّ و

َرةِ ، وهما ما َسفَل من الِحْنَوْينِ  فَتانِ َظلِ  لَةُ على َجْنِب  ، وكذا في الُمَؤخَّ ألَنَّ ما َعالُهما مما يَِلي العَراقَِي ُهما العَُضداِن ، وأَما الَخَشباُت الُمَطوَّ

 البَِعيِر فهي األَْحناُء ، وشاِهُدهُ :

َض  واقــــــــــــــِ فــــــــــــــاتِ كــــــــــــــَبن  مــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  مــــــــــــــنــــــــــــــُه  الــــــــــــــظــــــــــــــ 

َرحــــــــــــــــــِ      ُض َمضـــــــــــــــــــــــــــــــح واقــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــارِ مــــــــــــــــــَ اٍت بــــــــــــــــــِ  يــــــــــــــــــّ

  
ْت ، كمواقِعِ َذْرِق النَّْسِر ، الظَِّلفاتِ  يُريُد أنَّ َمواقِعَ  ُن َعلَى»في حِديِث بِالٍل : و ِمْن هذا البَِعيِر قد اْبيَضَّ َزةٍ في  َظِلفاتِ  كاَن يَُؤذِّ أَْقتاٍب ُمغَرَّ

 وهو من ذِلَك. «الِجدارِ 

َرةِ ،  الظَِّلفَتان العَُضدان ، وأَْسفَلُهما : مما يَِلي العَراقَِي : الظَِّلفَتَْين قاَل أَبو َزْيٍد : يُقاُل ألَْعلىَ وَ  ، وهما : ما َسفَل من الِجْنَوْيِن الواِسط والُمَؤخَّ

 قوُل ُحَمْيٍد األَْرقَِط. الظَِّلفِ  وشاِهدُ 

هـــــــــــــا و  نـــــــــــــح فُ عـــــــــــــَ   مـــــــــــــِ لـــــــــــــِ ا  الـــــــــــــظـــــــــــــ  يـــــــــــــ  ئـــــــــــــِ  الـــــــــــــد 

ا      يــــــــــــ  طــــــــــــِّ ُرَص اخلــــــــــــَ قــــــــــــاِف اخلــــــــــــُ (1)عــــــــــــَ   الــــــــــــثــــــــــــِّ
 

  
. ُء الحالِ كأَِميٍر : السَّيِّي ، الظَِّليفُ و  نقَلَه الَجْوهِريُّ

 .(2)في َمِعيَشتِه  الذَِّليلُ و

 نقله الَجْوهِريُّ ، زاَد غيُره : فيه َرْمٌل َكثِيٌر. من األَماِكِن : الَخِشنُ  الظَِّليفُ و

ِليفُ و ْعبُ  من األُموِر : الّظِ . َظِليفٌ  يُقال : َشرٌّ  الشَِّديُد الصَّ  : أي َشِديٌد ، نقله الجوَهِريُّ

دَّةُ  : الظَِّليفُ و  .َظليفٌ  وكلُّ ما َعُسر عليَك َمْطلبُهُ : الّشِ

قَبَِة : أَْصلُها الظَِّليفُ و قال ابُن ُدَرْيٍد :  رقَبتِه : أي بأَْصِلها. بَظِليفِ  ومنه قْولُهم : أََخذَ  من الرَّ

ً  عن َكذا َظلَفَه وهو من قَْوِلهم : نَِزُهها َكَكتٍِف : أي َظِلفُهاو النَّْفِس ، َظِليفُ  َرُجلٌ و ونصُّ أَبي زْيٍد في النَّواِدِر :  وَذَهَب بِهِ  : إذا منَعَه. َظْلفا

ً  َذَهَب فالٌن بغاُلِمي  ُس بُن َمْسعُود :قال قَيْ  َمّجانًا أي بغَْيِر ثَمنٍ  : َظِليفا

َة يف أَ  لــــــــــــَ هــــــــــــا ابــــــــــــُن وعــــــــــــح لــــــــــــُ ــــــــــــفٍ أَيحكــــــــــــُ ي لــــــــــــِ   ــــــــــــَ

نــــــــــــــانِ وَ      ٌم وابــــــــــــــنــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ُن هــــــــــــــَ  ؟أَيحمــــــــــــــَ
  

ي : ومثلُه قوُل اآلَخر :  قال ابُن بّرِ

وهــــــــا يف  لــــــــُ ُت كــــــــُ لــــــــح يــــــــفٍ فــــــــقــــــــُ لــــــــِ مح   ــــــــَ كـــــــــُ مــــــــ   فــــــــعــــــــَ

بِ      َكســــــــــــــــــــــــ  ُم ابلــــــــــتــــــــــ   هــــــــــو الــــــــــيــــــــــوَم َأوحىَل مــــــــــنــــــــــكــــــــــُ

  
َكةً : َظلَِفهو ، بَظِليِفهِ  أََخَذه يُقاُل :و ً  أي ، ُمَحرَّ كما في العُباِب ، وهو قَوُل أَبي َزْيٍد ، َوالَِّذي في اللِّسان : أََخَذ  أََخَذه ُكلَّه َولم يَتُْرك منه َشْيئا

 : أي بأَْصِله َوجِميِعه ، ولم يََدْع منه َشْيئاً. َظِلفَتهِ و بَظِليفَتِه ءَ الشَّيْ 

ً  َذَهَب َدُمه قال أَبو َعْمٍرو :و ُك : بالفَتْحِ  َظْلفا  لم يُثْأَْر بِِه ، قال : وسمعهُ بالطاِء والظاِء. باِطالً َهَدًرا أيْ  ويَُحرَّ

وانشد  أَظاِليفُ  ج : ولو قال على ِخْلقَِة الَجبَِل كان أَْخَصرَ  (3)  ِخْلقَتَها ِخْلقةُ الجبلِ فِيها ِحجاَرةٌ ِحداٌد ، كأَنَّ  ُصْلبَةٌ  ، بالضّمِ : أَْرضٌ  األُْظلُوفَةُ و

ي :  ابُن بَّرِ

ح الص ُقوِر َعَلتح فوَ    (4) اأَل الِيفِ َلمح
ُجُل : أَْظلَفَ و  .الظَّلَفِ  ، أَوفي األُْظلُوفَةِ  أي : َوقََع فِيها الرَّ

ً يَْظِلفُه نَْفَسه عنه َظلَفَ و  قال الشاعُر : َمنَعَها من أَْن تَْفعَلَه ، أَو تَأْتِيَهُ  : ا َظْلفا
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ــــــــــقــــــــــد  فُ ل لــــــــــِ ٍم  َأ ــــــــــح عــــــــــَ طــــــــــح َ  عــــــــــن مــــــــــَ فــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــنـ  ال

هُ      تح ِذاّبنـــــــــــــــــــــــــــُ افـــــــــــــــــــــــــــَ  إذا مـــــــــــــــــــــــــــا هتـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 َكفَّها عنه. َعْنهُ : إذا َظلَفَها أَو

ً  بالكسِر ، يَْظِلفُهو بالضمِّ  يَْظلُفه أَثََره َظلَفَ و فِيها ، قال َعْوُف بُن  أَْخفاه ِلئاَّل يُتْبََع ، أو َمَشى في الُحُزونَِة َكْيال يَُرى أَثَُره فيهما : َظْلفا

 األَْحَوِص :

__________________ 
 .«املطيا»وابألصر  207/  2( عن اجلمهرة 1)
 ء ا ا  يف معيشته.( عبارة التهذيب : والظليف : الذلير الس 2)
 القاموس : خلقُة جبٍر. ( كذا ابألصر واللسان ويف3)
قوله : ملح الصقور ا كذا ابألصر بتقدمي الالم ا وذكر للمؤلف يف مادة ملح ما نصه : ملح الصقور حتت دجن مغا. »( اللسان وهبامشه : 4)

ان مقلوابً جلاز أن يقا  قا  : ال ا إلا يقا  ملح الكوكب ا وال يقا  ملح ا فلو ك ؟قا  أبو حامت : قلت لألصــــــــــــــمعي : أتراه مقلوابً من اللمح
 .«ملح
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فح أمََل  لـــــــــِ نح  َأ ـــــــــح ي  (1)عـــــــــَ رحضـــــــــــــــــــــــِ راِء عـــــــــِ عـــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــ 

فَ كـــــــــــمـــــــــــا      لـــــــــــِ راعِ   ـــــــــــُ ُة ابلـــــــــــكـــــــــــُ يـــــــــــقـــــــــــَ  الـــــــــــَوســـــــــــــــــــــــــِ

  
، يَقُول : أَلْم أَْمنَْعُهم أَْن يَُؤثُِّروا فِيها  (2)قال ابُن األَعرابّيِ : هذا رجٌل َسلَّ ِإبِالً ، فأََخَذ بها في ُكراعٍ من األَرِض ، لئال تَْستَبِيَن آثاُرها فيُتْبَع 

حاحِ واللِّساِن. كأَْظلَفَه ه :هَكذا في سائِِر النسخِ ، وهو َغلٌَط ، صوابُ  كَظالَفَه ، والَوِسيقَةُ : الطَِّريَدةُ   ، كما هو نَصُّ الّصِ

ً  الّشاةَ  َظلَفَ و ْيدَ  ِظْلفَها أَصاب : َظْلفا  ، نَقَله الَجْوَهِري عن يْعقوَب. َمْظلُوفٌ  ، فهو ِظْلفَه ، أي : أَصْبتُ  فَظلَْفتُه يُقال : َرَمْيُت الصَّ

. : صفاةٌ قد اْستََوْت في األَْرِض ، َمْمُدوَدةٌ ، الظَّْلفاءُ و  نقَلَه الّصاغانِيُّ

. وتُْكَسُر الُمها : ِسمةٌ لإِلبلِ  بالفتحِ  الظَّْلفَةُ و  نقلَه الّصاغانِيُّ

. كُزبَْيٍر : ع الظُّلَْيفُ و  قال ُعبَْيُد بُن أَيُّوَب العْنبَِريُّ

َدان  عــــــــــح ري َ بـــــــــــَ غــــــــــَ رِي هــــــــــرح تـــــــــــَ عــــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح  َأال لــــــــــَ

ِد قـــــــــاراُت      هـــــــــح فِ عـــــــــن الـــــــــعـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ وارِدُ  الـــــــــظـــــــــ   الـــــــــفـــــــــَ

  
َكةً ، وكَكتِفٍ  َظلَفٌ  مكانٌ و يِن. وعلى األَخيِر اقتصر ابُن َعبّاٍد : ، ُمَحرَّ  ُمْرتَِفٌع عن الماِء والّطِ

ً  على َكذا َظلَّفَ  قال ابُن األَعرابّي :و َث. زادَ  : تَْظِليفا ف ، وطلَّف ، وَطلََّث ، وَرمَّ  عليه ، َوكذلك َذرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْلفُ  قد يُْطلَقُ  ْلف على ذاتِ  الّظِ ْلفَ  تَتابَعَْت على قَُرْيٍش ِسنُو َجْدٍب أَْقَحلَتِ »ديُث ُرقَْيقَةَ ه حنفِسها َمجازاً ، ومن الّظِ  .«الّظِ

 م : أي ِمّما يُوافِقُها.الغَنَ  ِظْلفِ  يُقال : بَلٌَد منوَ 

َكةً : أي قد َولَدْت ُكلُّها. َظلَفٍ و واحٍد ، بالكْسِر ، ِظْلفٍ  َغنَُم فاُلٍن علىوَ   واحٍد ، ُمَحرَّ

 نَْفُسه عن َكذا ، كفَِرَح : َكفَّْت. َظِلفَتْ وَ 

ٌ وَ   .(3): إذا أَْبعَْدتَه عنه  َظلَّْفتُهو فالنًا عن كذا ، ْفتأَْظلَ  النَّْفِس : أي َعِزيَزةٌ عند نَْفِسها. وفي النَّواِدر : َظِلفَةُ  اْمَرأَة

يِق ، وقال ُطفَْيٌل : الظَّلَفاتِ  يُقاُل : أَقاَمه هللا علىوَ  دَّةِ والّضِ َكةً : أي علَى الّشِ  ، ُمَحرَّ

مح  ـــــــــِ يـــــــــفـــــــــي ومَل أُق عـــــــــِ رحِويـــــــــهـــــــــا ضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ َك يـ ـــــــــِ نـــــــــال  هـــــــــُ

ــــــــــَ       ل فــــــــــاتِ عــــــــــَ ــــــــــَ ل ــــــــــظــــــــــ  رِ  ال ر  اأَلانمــــــــــِ عــــــــــِ فــــــــــَ قــــــــــح  مــــــــــُ

  
َكةً : ُكلُّ َهيٍِّن. الظَّلَفُ وَ   ، محرَّ

 ِء ، كَسِفينٍَة : أَْصلُه وَجِميعُه.الشي َظِليفَةُ وَ 

 .بِظْلفٍ  ، بالكسِر : الشَّْهَوةُ ، ويُقال : هو يَأُْكلُه بِضْرٍس ، َويََطُؤه الظَّْلفُ وَ 

 : على أَْطراِفهم. َظِلفاتِهم قاُموا علىوَ 

 أَْمٍر ، وَشفَا أَْمٍر ، وهو مجاٌز. َظِلفاتِ  ْحُن علىنَ وَ 

لغةٌ في ُصوِف َرقَبَتِه ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل غيُره : أي بَجِميِعها ، أو بَشْعِرها  بِجْلِدها أي : بِظافِهاو بالضمِّ  َرقَبَتِه ِبُظوفِ  *أََخذَ  : [ظوف]

 الّسابِِل في نُْقَرتِها.

 َوْحَده. قَفاهُ : أي ظافِ و َظافِهاو ، بُِظوفِها تَرْكتُه ٍد :قال ابُن َعبّاو

 واألَِخيُر قد َمرَّ ِذكُره قريباً. يَْطُرُده أي ، كيَُسوقُه ، ويَْظأَفُه ، كيَْمنَعُه : يَُظوفُه وجاءَ  قال :

 فصل العني
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 مع الفاء
ُء الَجِري نقَلَه الجْوَهِريُّ ، زاَد غيُره : الذي ال يُباِلي ما صنََع ، وزاد الَجْوهِريُّ : ، كِزْنبِيٍل وُعْصفُوٍر : الَخبِيُث الفاِجرُ  الِعتِْريفُ  : [عترف]

رِ  الغاِشُم الُمتَغَْشِرمُ  وزاَد ابُن ُدَرْيٍد : الماِضي ْه ِلِفراخِ ُمَحّمٍد من َخِليفٍَة »الحِديُث :  وبه فُّسِ ُمتَْرٍف ، يَْقتُُل َخلَفي ،  ِعتْريفٍ  يُْستَْخلف ،أَوَّ

 .«وَخلََف الَخلَفِ 

 قيَل : هو الّداِهي الَخبِيُث.وَ 

__________________ 
 .«عل »( عن التهذيب واللسان وابألصر 1)
 ( التهذيب : فتـُتـ َبض.2)
 وشّذيته َوأشذيته إذا أبعدته عنه.( نص التهذيب عن النوادر : أ لفت فالاًن عن كذا وكذا و ل فته 3)
 .«َأخذ»بد  : « َأَخَذه»*( ابلقاموس : )
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 قال ابُن ُمْقبٍِل : من الِجماِل : الشَِّديُد ، وهي بهاءٍ  العُتُْروفُ و ، الِعتِْريفُ و

رِّ  ةٍ مــــــــــن كــــــــــُ ــــــــــفــــــــــَ ِي رتح تح  عــــــــــِ ــــــــــَ َزل ــــــــــَ ُد َأنح بـ عــــــــــح ــــــــــَ  مل تـ

ا راٍع      ِغ ِدر هتـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ضُ  (1)مَل يـ ـــــــــــــــــَ  وال رُب

  
 قاله ابُن َعبّاٍد. : القَِليلةُ اللَّبَنِ  الِعتِْريفَةُ  أَو

ْجرَ  أَيضاً : الِعتِْريفَةُ و  عن ابِن َعبّاٍد. العَزيَزةُ النَّْفِس التي ال تُباِلي الزَّ

يكُ  العُتُْرفانُ و  عَِدّيِ بِن زْيٍد :نقلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَنشَد ل بالضّمِ : الّدِ

ر مـــــــــــــــاً  رًا  ـــــــــــــــَُ هـــــــــــــــح واٍ  وشـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَة َأحـــــــــــــــح الث ـــــــــــــــَ  ث

ي     ِ ُتضــــــــــــــــــــــــِ اح ُفــــــــــانِ ُء كــــــــــعــــــــــَ رتح حــــــــــاِرِب  الــــــــــعــــــــــُ
ُ
(2)املــــــــــ

 

  
 كذلك العُتُْرسان ، كما تَقّدم.وَ 

 كما في اللِّساِن َوالعُباِب. َعِريٌض َربِيِعيٌّ  : نَْبتٌ  العُتُْرفانُ و

دَّةُ  العَتَْرفَةُ و  كالعَتَْرَسِة. : الّشِ

 : التَّغَْطُرُش. التَّعَتُْرفُ و

. ِضدُّ التَّعَْفُرتِ  أَيضاً : التَّعَتُْرفُ و  نقله الصاغانيُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

يُك ، وكذِلك العُتُْرُس. العُتُْرفُ   ، كقُْنفٍُذ : الّدِ

 : من ُكناُهم. الِعتِْريفِ  أَبووَ 

 النَّتُْف. أهمله الَجوهِريُّ ، وقال ابُن األَعرابِّي : هو (3) العَتْفُ   :[عتف]

 قالَه ابُن ُدرْيٍد ، وكأَنَّ التاَء بَدٌل عن الّداِل. قِْطعَةٌ منه ، وطائِفَةٌ  أي من اللَّْيِل ، وِعْدٌف بالَكْسِر : ِعتْفٌ  َمَضى يُقال :و

 اإِلْقداُم في َهَوجٍ. : العْجَرفَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و العََمِل قاله اللَّْيُث. : َجْفَوةٌ في الَكالِم ، وُخْرٌق في العَْجَرفَةُ  : [عجرف]

 لُسْرَعتِه. يُكوُن الَجَمُل َعْجَر في الَمْشيِ  قال األَْزهِريُّ :و

: أَن تَأُْخَذ  العَْجَرفِيَّةُ  وفي الُمْحَكم : قِلَّةُ ُمباالةٍ لُسْرَعتِهو كأَنَّ فيه ُخْرقًا ، (4) َعْجَرفِيَّةٌ وَ  ، َعْجَرفَةٌ و ، تَعَْجُرفٌ  فيه قال الجْوَهِريُّ : َجَملٌ و

 اإِلبُل في الّسْيِر بُخْرٍق إذا َكلَّْت ، قال أَُميَّةُ ْبُن أَبي عائٍِذ :

رح وَ  ـــــــــــطـــــــــــِ ب ســـــــــــــــــــــــــح
ُ
ُ  امل ـــــــــــَ ن ـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــا ال ِه ريح نح ســـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــِ

ةُ ُر و      يــــــــــــ  رفــــــــــــِ جــــــــــــح (5)بــــــــــــعــــــــــــَد الــــــــــــكــــــــــــالِ   الــــــــــــعــــــــــــَ
 

  
 من سير اإلبِِل : االْعتراُض في نَشاٍط ، وأَنشد قوَل أَُميَّة. العَْجَرفِيَّةُ  قال األَزهِريُّ :وَ 

 َضبَّةَ : أُراها تَقَعَُّرهم في الَكالِم. َعْجَرفِيَّةُ و قال ابُن ِسيَده :وَ 

 : ال يْقِصُد في َمْشيِه من نشاِطه ، واألُْنثَى بالهاِء. َعْجرفيٌّ  َجَملٌ وَ 

 عن ابن عبّاٍد. كُزْنبُوٍر : الخِفيفَةُ ِمن النُّوقِ  ُروفُ العُجْ و

حاحِ ، زاد اللَّْيُث : ُدَوْيبَةٌ  : العُْجُروفُ و األَْرُجِل ، نقله الَجْوهِريُّ ، وقال ابُن ِسيَده : أَعَظُم  أَو النَّْمُل الطَِّويلُ  ذاُت قوائَِم ِطواٍل : كما في الّصِ

 .(6) ُعْجُروفٌ  الذي رفعتْه عن األَْرِض قوائُِمه : يُقال أَيضاً لهذا النَّْملِ  من النَّْمِل ، وقال االزهريُّ 

مِد بِن َعنََمةَ : كالعُْجُروفةِ  العُجُوز ، : العُْجروفُ  قال العَُزْيِزيُّ :و  َوأَنَشد لعْبِد الصَّ
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ةٍ فـــــــــــــــــذَب إىل  ُروفـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــة  عـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــِ  ابهـــــــــــــــــِ

يِّ جنــــــــــــاُدهــــــــــــا     ــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــا ابل ــــــــــــح ي ر  عــــــــــــلــــــــــــَ  لــــــــــــَُ

  
 نقله الجوهريُّ قال قْيٌس : الدَّْهِر : حواِدثُه َعجاِريفُ و

َذٌف  اٍر نـــــــــــــًو  قـــــــــــــَ يِن أُم  عـــــــــــــمـــــــــــــّ نحســـــــــــــــــــــــــــِ  مل تــــــــــــــُ

ــــــــــــــفُ ال وَ      جــــــــــــــارِي ــــــــــــــيِن  عــــــــــــــَ رِّي عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ٍر ال تـ  َدهــــــــــــــح

  
 أي : ال تَُخلِّينِي.

__________________ 
 .«راعٍ »( يف الديوان والتكملة : 1)
 اللسان :( وأنشد األزهري شاهداً آخر ا كما يف 2)
 كـــــــــــــــــــبن أســــــــــــــــــــــــــــــــذد اجلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاد شــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــ  وَ 

 أو عــــــــــــــرتفــــــــــــــاٌن قــــــــــــــد حتشــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــ  لــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــلــــــــــــــ     

  

 يريد ديكاً قد يب  ومات.

 ( األصر والقاموس والتكملة ويف اللسان : الُعُتوف.3)
 .«وعجرفية وعجرفة»( يف القاموس : 4)
 رأيت فيها عجرفية من شدة نفسها ا وبقية فيها.وفسر العجرفية ابلشديد ا قا  : يقو  : إذا كّلت  175/  2( ديوان اهلذليا 5)
 ( ضبطت ابلقلم يف التهذيب بفتح العا. واألصر كاللسان.6)
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 في الدَّْهِر والَمَطِر. كعَجارفه عند إِقباله ، من الَمطِر : ِشدَّتُه العَجاِريف قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 .ُرفٌ تعَجْ  وَرُجٌل فيه يتكبَّرُ  علَْينا : أي يتَعَْجَرفُ  هوو

حاحِ : هوو  يَْركبُُهم بما يَْكَرُهونه ، وال يَهاُب َشْيئاً. إذا كان علَْيِهم : يتَعَْجَرفُ  في الّصِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ِة : عجاِريفَ و َعجاِرفَ  بِعيٌر ذُو مَّ  : فيه نَشاٌط ، قال ذُو الرُّ

لــــــــــتح  د  بــــــــــَ اَس حــــــــــىّت تـــــــــــَ ا اأَلمخــــــــــح نــــــــــا هبــــــــــِ لــــــــــح  وصـــــــــــــــــــــــَ

داســــــــــــــــــــــًا ذواُت      ِد َأســــــــــــــــــــــح هــــــــح جــــــــاِرفِ مــــــــن اجلــــــــَ  الــــــــعــــــــَ

  
ي فيِه ، وقد العَْجَرفَةُ وَ   .تَعَْجَرفَه : ُرُكوبَُك األَْمَر ال تُرّوِ

َمِن ، وهو العََجفُ  : [عجف] َكةً : َذهاُب الّسِ على  شاذٌّ  من الذُّْكراِن واإِلناِث ، قالَهُ اللَّْيث ، وهو ِعجافٌ  ج : َعْجفاءُ  ، وهي أَْعَجفُ  ، ُمحرَّ

فقالُوا :  ِسمانٍ  لفظِ  ولكنَُّهم بَنَْوهُ على بالَكْسِر غير هِذه الَكِلَمة ، ِروايَةً شاذّةً عن العََربِ  ألَنَّ أَْفعَل وفَْعالَء ال يُْجَمُع على فِعالٍ  غيِر قِياٍس ؛

إِال قولُهم : َحْسناُء َوِحساٌن ، كذا قوُل  ِعجافٍ و لعَْجفاءَ  ا قالُوا : أَْبَطُح وبِطاُح ، وأَْجَرُب َوِجراٌب ، وال نَِظيرَ ، وقيل : هو كم ِعجافٌ وَ  ِسمانٌ 

 ءَ الشَّيْ  ّيِ : والعََرُب قَد تَْبنِيونَصُّ الَجْوَهرِ  ألَنَُّهم قَد يَْبنُونَ  ُكراعٍ ، وليَس بقَِوّيٍ ؛ ألَنَّهم قد َكسَُّروا بْطحاَء على ِبطاحٍ ، وبَْرقَاَء على بِراقٍ 

هِ  ءَ ونَصُّ العُباب : قد تَْحِمُل الشي ه ، أي : ِمثِْله لكاَن أَْقرَب ، وهو ِضعاٌف ، كما ماَل إِليه  على ِضّدِ قال َشْيُخنا : ولو قاَل بَنَْوه ، على نِّدِ

ةٌ بالهاِء ِلمكاِن صِديقٍَة ، وفَعولٌ  *كما قالُوا بعُضهم َيَُْكُلُهنَّ )نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، ومنه قولُه تَعالَى :  بَمْعنَى فاِعٍل ال تَْدُخلُه الهاءُ  إِذا كانَ  : َعُدوَّ
في َحِديِث أُّمِ َمْعبَد : و لَسْبعِ ِسنيَن ال قَْطَر فيها وال ِخْصَب ، [مثال]هي الَهْزلَى التي ال لَْحَم عليها وال َشحَم ، ُضِربَْت  (1) (َسْبع  ِعجاف  

ً  يَُسوُق أَْعنُزاً »  : (2)وقال ِمْرداُس بُن أَُديَّةَ  «ِعجافا

واري وَ  َي اجلـــــــــــــــَ َن ِإن ُكســـــــــــــــــــــــــــــِ َريـــــــــــــــح عـــــــــــــــح  َأنح يــــــــــــــــَ

َرٍم      ُ عـــــــــــن كـــــــــــَ اح و الـــــــــــعـــــــــــَ بـــــــــــُ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ جـــــــــــافِ فـ  عـــــــــــِ

  
، وأَُدَم يَأُْدم فهو آَدُم  أَْعَجفُ  فهو عُجَف يَْعُجفُ  عُل وفَْعالُء على فَعَُل يَْفعُُل في أَحرٍف َمْعُدودةٍ ، منها :وقد جاَء أَفْ  ، كفِرَح وَكُرمَ  عِجفَ  قدو

 ، وحُمَق وحِمَق ، وَرُعَن َوَرِعَن ، وَخُرَق وَخِرَق. َعِجفَ و عُجف ، وَسُمَر يْسُمر فهو أَْسَمُر ، وَحُمَق يَْحُمُق فهو أَْحَمُق ،

 قال أُميَّةُ بُن أَبِي عائٍِذ : ِعجافٌ  رقِيٌق ، ونِصالٌ  أي : أَْعَجفُ  لٌ نَصْ و

ورٍَة  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ حح مــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ داُه ل ــــــــــــــــــــــــَ راُح ي ــــــــــــــــــــــــَ  ت

داِح      ي الـــــــــقـــــــــِ وا ـــــــــِ جـــــــــافِ خـــــــــَ (3)الـــــــــنِّصـــــــــــــــــــــــاِ   عـــــــــِ
 

  
ً  ومنه قوُل الّرائِِد : : األَْرُض ال َخْيَر فِيها العَْجفاءُ و  ، وَشَجًرا أَْعَشَم ، أي : قد شارَف اليُْبَس. َعْجفاءَ  وَجْدُت أَْرضا

 : أي غيِر َمْمُطوَرةٍ. (4) َعْجفاءَ  في األَساس : نََزلُوا في بالدٍ وَ 

ْوا األَْرَض الُمْجِدبَةَ وَ  ً  في اللِّسان : وُربَّما َسمَّ  ، قال الشاِعُر يصف َسحاباً : ِعجافا

َح  قــــــــِ ــــــــَ جــــــــافُ ل ــــــــعــــــــِ ٍة  ال عــــــــَ ــــــــح ِض ســــــــــــــــــــــبـ ــــــــه لســــــــــــــــــــــابــــــــِ  ل

ـــــــــــــح      رِب افشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــن َرِوي ـــــــــــــَ وٍء فـ لـــــــــــــ  ـــــــــــــعـــــــــــــد حتـــــــــــــََ  َن ب

  
 يَقول : أَْنبَتَت هذِه األَرُضون الُمْجِدبَةُ لَسْبعَِة أَيّاٍم بعَد الَمَطر.

ُد بُن سِ  تابِعيٌّ  السُّلَِميُّ : : َهِرُم بُن نَُسْيبٍ  العَْجفاءِ  أَبُوو يِريَن ، أَورده يَْرِوي عن ُعمَر بِن الَخّطاِب ، ِعداُده في أَهِل البْصرةِ ، روى عنه محمَّ

 ابُن ِحبّان في كتاِب الثِّقاِت.

يُّ من عبُد هللا بن ُمْسِلمٍ  : العَْجفاءِ  أَبوو  تَبَعِ التّابِِعيَن. الَمّكِ

نُف في  العَْجفاءِ  وفاتَه : أَبُو فَه المّصِ ْيلَِميُّ السَّْيبانِيُّ ، وقد صحَّ فقَاَل : أَبو العَْجماِء ، وهو غلٌَط ، وقد نَبَّْهنا « سيب»: َعْمُرو بُن َعْبِد هللا الدَّ

 َعلَيه ُهناك.



11709 

 

 ِن عبّاٍد.عن اب الَحْنَظلِ  َحبُّ  كِكتاٍب : الِعجافُ و لَِطيفَتانِ  أي : َعْجفاوانِ  َشفَتانِ  حَكى الِكسائِيُّ :و

 عن ابِن َعبّاٍد أَْيضاً. الدَّْهرِ  : اسٌم من أْسماءِ  الِعجافُ و

__________________ 
 .«كما قالوا»بد  : « كقوهلم»*( يف القاموس : )
 .43( سورة يوسف اآية 1)
 .«أذنة»( عن اللسان ط دار املعارف وابألصر : 2)
 النصا  أي مرهقة رقيقة.وقوله : عجاف  184/  2( ديوان اهلذليا 3)
 ( األساس : يف بالد عجاف.4)
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 كما في اللِّساِن. كغُراٍب : نَوٌع من التَّْمرِ  ، العُجافُ و

ً  نَْفَسه عن الطَّعامِ  َعجفَ و ً و يْعِجفُها َعْجفا ً  غيَره : أي : َحبَسها عنه ، وهي تَْشتَِهيِه ؛ ِليُْؤثِر بِهِ  ُعُجوفا إاّل على الُجوعِ  العَْجفُ  وال يَُكونُ  جائعا

ً  الذي يَُؤاِكلُه أَو ِليُْشِبَع ُمؤاِكلَهُ  والَشْهوةِ ، َف تَْعِجيفا  ومنه قوُل سلَمةَ بِن األَْكَوعِ : كعَجَّ

يــــــــــــــــُف  ذيف وال َنصــــــــــــــــــــــــــــــِ ُذهــــــــــــــــا مــــــــــــــــُ غــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  مَل يـ

اٌت وال ال متــــــــــــــــــــــَُ و      يــــــــــــــــــــــفُ ريح جــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــــــــَ

  

رِيـــــــــــــــُف  َ ُ اخلـــــــــــــــَ ا الـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ذاهـــــــــــــــَ نح غـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــكـــــــــــــــِ

  
رِيـــــــــــــــــفُ    ُ  والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاِرُض والصـــــــــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــح

َ
 املـــــــــــــــــ

  
 قال : َصبََّرها على التَّْمِريِض ، والِقياِم به إذا نَْفَسه على الَمِريِض : َعَجفَ و

وِد  يِن حنــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــــِ ري حت  ِإيّنِ وِإن عــــــــــــــــــــــــــــــَ

ي      مــــــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــــــَ ِت عــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــح وِد َأو ازحَدَري  وطــــــــــــــــــــُ

  

فُ  جـــــــــــَ يــــــــــــِر  أَلعـــــــــــح لــــــــــــِ َ  عـــــــــــلـــــــــــ  اخلـــــــــــَ فـــــــــــح  الـــــــــــنــــــــــــّ

  
ِويــــــــــــــــــــــر   نـــــــــــــــــــــح ِرُض ابلـــــــــــــــــــــُودِّ وابلـــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــ   َأعـــــــــــــــــــــح

  
 بنَْفِسه َعلَيه. كأَْعَجفَ 

. اْحتََمَل عنه ، ولم يَُؤاِخْذهُ  أي نَْفَسهُ على فاُلٍن : َعَجفَ  تقول :و  نقَلَه الّصاغانيُّ

ً  بالكسِر ، يَْعِجفُهاو بالضمِّ  يَْعُجفُها الدَّابَّةَ  َعَجفَ و َردَّها  أَْعَجفَها حتّى إذا»الَحِديُث : وهذه عن الَجْوهِرّيِ ، ومنه كأَْعَجفها َهَزلَها ، : َعْجفا

 .«فيه

 عن فاُلٍن. تَجافاهُ. َعَجفَ و

 في األَساِس : َعَجْفتُها على أََذى الخِليِل : إذا لم تَْخذُْله.وَ 

ً يَْعجِ  نَْفَسه : َحلََّمها َعَجفَ و  ، كما في اللِّساِن. فُها َعْجفا

 : عنههللارضيقال َكْعُب بُن ُزَهْيٍر ،  : داثٌِر لم يُْصقَلْ  َمْعُجوفٌ  سْيفٌ و

هــــــــا وَ  بــــــــِ لــــــــح هــــــــا مــــــــن صــــــــــــــــــــــُ لــــــــِ َض َرحــــــــح وحضــــــــــــــــــــــِ  كــــــــَبن  مــــــــَ

ُده      قـــــــــــاَدَم عـــــــــــهـــــــــــح ـــــــــــَ ٌف ت ـــــــــــح ي وفُ ســـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــُ عـــــــــــح  مـــــــــــَ

  
 وهو غلٌط ، قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : (1) ُمْنعَِجفٌ  وفي بعِض النسخ أَْعَجفُ  أي : ُمْنعَِجفٌ و ، َمْعُجوفٌ  بَِعيرٌ و

 ِ رحســـــــــــــــــــــاح بـــــــاَءِة ِذي هـــــــَ َ
ِر املـــــــ فـــــــح فٍ صـــــــــــــــــــــِ جـــــــِ عـــــــَ ـــــــح نـ  مـــــــُ

ا      َرجــــــــــَ رحَت إلــــــــــيــــــــــه قــــــــــلــــــــــَت قــــــــــَد فـــــــــــَ (2)إذا نــــــــــظــــــــــَ
 

  
 عن ابِن األَْعرابِّيِ ، زاَد غيُره ، مع الشَّْهوةِ إِليه. تَْرُك الطَّعامِ  بالضّمِ : العُُجوفُ و

 من العرِب ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد. ، كُزبْيٍر : قَبيلَةٌ  العَُجْيفِ  بَنُوو

 مما يَِلي القْبلَةَ ، قاله ابُن ُدَرْيٍد ، قال ابُن ُمْقبٍِل : : ع ، في ِشّقِ بَنِي تَِميم عاِجفٌ و

اِد  اح َأمجــــــــــح لــــــــــَ  بــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــيـ َت ل يــــــــــح ــــــــــَ فٍ َأال ل  عــــــــــاجــــــــــِ

فــــــــرَاوَ      ــــــــٍح وَأســــــــــــــــــــــح رِي ــــــــَ  يف ســــــــــــــــــــــَ ل عشــــــــــــــــــــــاَر َأجــــــــح ــــــــِ  ت

  
 أي ، ُهِزلْت. َمواِشيِهمْ  َعِجفَتْ  إذا : أَْعَجفُواو

بَعِ  التَّْعِجيفُ و  .عنههللارضيوقد تَقَدَّم شاهُده من قوِل سلَمةَ بِن األَكوعِ  : األَْكُل ُدون الّشِ

باِعّي ، وهو أَيضاً قوُل أَبي َعْمٍرو. ، كَجْندٍل ، وُزْنبُوٍر : اليابُِس ُهزاالً  العَْنَجفُ و  أَو َمَرضاً ، هكذا أَورَده ابُن ُدَرْيٍد واألَْزَهِريُّ في الرُّ

َصنََف ألنَّ المُ « عنجف»وَسيَأْتِي البَْحُث فيه في  القَِصيُر الُمتَداِخُل ، وُربَّما ُوِصفَْت به العَُجوزُ  : العُْنُجوفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد في باِب فُْعلُول :و

 .(3) ؟أعاَده ُهناك ثانِياً ؛ الْختِالفِهم في النّوِن : أَِهي زائِدةٌ أَْم ال
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

هُ إلى غيِره قبَل أَْن يَْشبَع : أَن يَْنقَُل قُوتَ  التَّْعِجيفُ  : َحْبُس النَّْفِس عن الطَّعام وهو ُمْشتٍَه له ؛ ِليُْؤثَِر به غيَره ، وقاَل ابن األَْعرابِّيِ : التَّْعِجيفُ 

 ، من الُجُدَوبِة.

 : َمْنُع النَّْفِس عن الَمقابحِ. العُُجوفُ وَ 

 : ُسوُء الِغذاِء ، والُهزاُل. التَّْعِجيفُ وَ 

__________________ 
 ( كذا ا والذي يف القاموس : منعجف ا ابلنون.1)
 مهزو . خلقا ا ومنعجف :قوله : ذي هرسا : ذي  208/  2( ديوان اهلذليا 2)
( اقتصــــر اللســــان عل  أصــــالة النون. قا  الصــــاغاين يف التكملة : واشــــتقا  املعىن من العجف ومشــــاركة األعجف والعنجوف يف معىن اليب  3)

 واهلزا  ينددان بزايدهتا. وعندي أهنا زائدة. وعنجف فنعر. وعنجوف فنعو  ا وهذا موضض ذكر ا.
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 .ِعجافٌ  ، وهي أَيضاً بال هاٍء ، َوَجْمعُهما أَْعَجفُ  ، وككتٍِف : َعِجفٌ  وَرُجلٌ 

فُ وَ   : الَجْهُد ، وِشدَّةُ الحاِل ، قال َمْعِقُل بُن ُخَوْيلٍد : التَّعَجُّ

وا يف ِدايراَِن  زِلــــــــــــــُ ا فــــــــــــــانــــــــــــــح نــــــــــــــّ عــــــــــــــَ  إذا مــــــــــــــا  ــــــــــــــَ

قـــــــَ       ـــــــح َة مـــــــن أَبـ يـــــــ  ـــــــقـــــــِ فُ ب جـــــــ  عـــــــَ ـــــــ  ـــــــتـ ِم  ال (1)مـــــــن ُرهـــــــح
 

  
كةً  العََجفُ وَ   : كالظَّْمآِن. أَْعَجفُ و َعِجفٌ  : ِغلَُظ الِعظاِم وعراؤها من اللَّْحِم ، َوَوْجهٌ  ، محرَّ

 : َظْمأَي ، قال : َعْجفاءُ  ِلثَةٌ وَ 

ثـــــــــاِت صـــــــــــــــــــــــاِف  ـــــــــلـــــــــِّ مـــــــــَ  ال ر  عـــــــــن َأ ـــــــــح كـــــــــَ  تـــــــــنـــــــــح

جــــــــــــــابِ      ٍب عــــــــــــــِ نــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــِ َ  ِذي مــــــــــــــَ يــــــــــــــَ  أَبـــــــــــــــح

  
 القوُم : َحبُسوا أَْموالَُهم من ِشدَّةٍ وتَْضيِيٍق. أَْعجفَ وَ 

 ، كَمْرَضى ، ومنه الَمثُل : َعْجفى : الَمْهُزوُل ، َجْمعُه العَِجيفُ وَ 

َف لِكنح عل  بـَلحَدَح قوٌم   َعجح
 فيَْحتَِمُل ِحينَئٍِذ أنّه جمٌع له ، وهو قِياٌس فيه. َعِجيفٌ  قال شيُخنا : وإِن ثَبَتَ 

 : أي غيُر راٍب ، كما في األَساِس. ِعجافٌ  َحبٌّ وَ 

 اْليََسع وغيِره. (2) [أَبي]بِن حاِزٍم البُخاِرّي ، عن أَسباط  ُعَجْيفِ  إِْبراِهيُم بنُ وَ 

وقيل :  اْسُم النَّْملَِة الَمْذُكوَرةِ في التَّْنِزيلِ   وصاحُب اللِّساِن ، وقال الّصاغانِيُّ : هوأَهملَه الَجْوَهِريُّ  ، بالجيم ، كحْيَزبُونٍ  َعْيَجلُوفُ  : [عجلف]

وفيه اْختِالٌف كثيٌر ، أَورَده السَُّهْيِلّي في اإِلْعالِم ، وشيُخنا في حاِشيَة الَجاللَْيِن ، ثم إنَّ « طخي»اسُمها طاخيَة ، كما سيأْتِي للمصنف في 

حة ، وقد َوقَع في بعِض النُّ وزنَه َحيْ  ٌح بأَنّه بالياِء التَّْحتِيَّة قبل الجيِم ، وهو الّصواُب ، على ما في األصوِل الُمصحَّ َسخِ تَْقيِيُده َزبُون مصّرِ

 بالنوِن بدل الياِء ، واعتَمَده بعُض الُمقيِِّدين ، وهو َغلٌَط ، فليُتنبَّْه لذلك.

ً  يُقاُل : أََصْبنا في ماِله ِليلُ : النَّواُل الق العَْدفُ  : [عدف]  : النَّْوُل اليَِسيُر من إِصابٍة. العَْدفُ  ، نقَلَه ابُن فاِرٍس ، وفي اللِّساِن : َعْدفا

حاحِ :و  األَْكُل. : العَْدفُ  في الّصِ

 اليَِسيُر من العَلَِف. : العَْدفُ  في اللِّساِن :و

. ِعْدفٌ  يُقال : مرَّ  بالَكْسِر : الِقْطعَةُ من اللَّْيلِ  الِعْدفُ و  من اللَّْيِل ، وِعتٌْف : أي قِْطعَةٌ ، نقَله الَجْوهِريُّ

 قاله ابُن ُدَرْيٍد. الجماَعةُ ِمنّا ، كالِعْدفَةِ  : الِعْدفُ و

ّمِ : جمعُ  ، العُْدفُ و  وهو ما يُذاُق ، قال الّشاِعُر :* كَسحاٍب ، وهو : الذََّواقُ  كَصبُورٍ  ، العَُدوفِ  بالضَّ

وٌص وَ  ن  خــــــــــــــــُ يِنِّ فــــــــــــــــهــــــــــــــــُ ٌف ابلــــــــــــــــقــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  حــــــــــــــــَ

َن مــــــــــــــن وَ      ُذقــــــــــــــح ُة مــــــــــــــا يــــــــــــــَ لــــــــــــــ  ُدوفِ قــــــــــــــِ  الــــــــــــــعــــــــــــــَ

  

ُدوفٍ  وحٍن  عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــن َقضــــــــــــــــــــــــــــــاٍم غــــــــــــــــرِي ل

  
ــــــــــــفِ    رِي وحِ  الصــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ رحِث أو ل ــــــــــــفــــــــــــَ ــــــــــــِض ال ي  َرجــــــــــــِ

  
ّيٍ : شاِهُده قوُل الّراِجِز يَِصُف ِحماًرا وأُتُنَهُ : بالتَّْحِريِك : القََذى العََدفُ و  نَقَلَه الَجْوِهريُّ ، قال ابُن بَّرِ

َدف  ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــض الســــــــــــــــــــــــــــــــ  ريُه ــــــــــــــــــِ  َأوحَرَدهــــــــــــــــــا أَم

اَر      حـــــــــــــــــّ رحآِة طـــــــــــــــــَ َدفح أَزحرَ  كـــــــــــــــــاملـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ  ال

  
 أي : يَْطَحُر القَذى ويَْدفعُه.

ً و . أََكل : َعَدَف يَْعِدُف َعْدفا  نَقَلَهُ الَجْوهريُّ
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ً  ما ذُْقنَا يُقال :و ً  وال بالهاِء ، َعُدوفَةً  وال كَصبُوٍر ، ، َعُدوفا ُك ، وال بالفتحِ  َعْدفا ً  ويُحرَّ ً  أي كغُراٍب : ُعدافا اْقتََصَر الَجْوهِريُّ على  َشْيئا

 عند يَِزيَد بِن َمْزيٍَد الشَّْيبانِّي ، فأَْنَشْدتُه بيت قْيِس بِن ُزَهْيٍر :األُولَى والثاِلثِة والخاِمَسِة ، وفي العُباِب : قال أَبو َعْمٍرو : ُكْنُت 

ًة وَ  ُذوفـــــــــــــــَ َن عـــــــــــــــَ ُذقـــــــــــــــح بـــــــــــــــاٍت مـــــــــــــــا يـــــــــــــــَ نـــــــــــــــ   جمـــــــــــــــَُ

هـــــــــــــــاِر      رَاِت واأَلمـــــــــــــــح هـــــــــــــــَ
ُ

َن ابملـــــــــــــــ ِذفـــــــــــــــح قـــــــــــــــح (3)يــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 اهلزا . ومل يرد البيت يف ديوان اهلذليا يف شعر معقر. برواية : فاخلفوا يف دايران وفسر التعجف بزمن 384/  1( شرح أشعار اهلذليا 1)
 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.2)
 .«الذ وا »بد  : « الد وا »*( ابلقاموس : )
زايد يرثي البيت لي  لقي  بن زهري ا إلا هو للربيض بن وَ  ابلذا .« عذوقة»ابلدا  املهملة ا ويف الشــــــــــرح « عدوقة»( يف التهذيب واللســــــــــان 3)

 مالك بن زهري العبسي من قصيدة مطلعها :
 إين أرقـــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــم أغـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــار 

 ء الـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــإ اجلـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــاريمـــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــ     

  

 وانظر التكملة. 24/  3كذا يف شرح ا مامة للتربيزي 
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ْفَت يا أَبا َعْمٍرو ، إِنّما هي ْف أَنا وال أَْنَت ، تقوُل َربِيعةُ هذا الحْرَف  َعُدوفَةٌ  فقَاَل لي يَِزيُد : َصحَّ ، بالّداِل الُمْهَملِة ، قال : فقلُت له : لم أَُصّحِ

بِ بالذّال الُمْعَجمِة ، وسائُِر العَرِب بالّداِل الُمْهَملِة ، قال الصاغانيُّ : هَكذا نَسَب أَبو َعْمٍرو هذا البيَت إلى قَْيِس  يعِ بِن بِن ُزهيٍر ، وإِنّما هو للرَّ

 ِزياٍد العَْبِسّيِ.

. بال َعلَفٍ  أي : َعُدوفٍ  دابَّةٌ بال يُقال : باتتْ و  هذه لُغَةُ ُمَضَر ، نقَله الَجْوهِريُّ

جالِ  َوَخصَّصهُ األَْزَهِريُّ والَجْوهِريُّ ، فقَال : ؛ بالَكْسِر : ما بَْين العََشَرةِ إلى الَخْمِسينَ  الِعْدفَةُ و ه ُكراع في الماِشيَة ، قال : وَعمَّ ب (1) من الّرِ

 كالِعْدِف ، بالَكْسِر. ابُن ِسيده : وال أَُحقُّها

عُ  َمْعناها :و للِعْدفةِ  ِكالُهما َجْمعانِ  الِعَدفَ و الِعْدفَ  والذي يَْظَهُر من ِعبارةِ اللِّساِن أنَّ  كِعنَبٍ  ، الِعَدفُ و قال ابُن ِسيَده : وعنِدي أنَّ  التََّجمُّ

َع َعَرٌض ، وإِنَّما يكوُن مثُل هذا في الَجَواِهِر الَمْخلُوقَِة ،  ع الجماَعةُ ؛ ألَنَّ التَجمُّ كِسْدَرةٍ وِسَدٍر ، وُربَّما كاَن في الَمْصنُوعِ الَمْعنِيَّ ُهنَا بالتََّجمُّ

 ، وهو قَِليٌل.

 كَحْيدٍر ، نقلَه ابُن َعبّاٍد ، قال : وال أَُحقُّه. كالعَْيَدفِ  ، ءِ الِقْطعةُ من الشَّيْ  : الِعْدفةُ و

 من الماِل : أي قََطَع له قِْطعةً منه. ِعْدفَةً  له َعَدفَ  يُقاُل :وَ 

ْدَرةُ  : الِعْدفَةُ و  عن ابِن َعبّاٍد. الصُّ

نِفِة من الثَّْوبِ  الِعْدفَةُ و  : أي ِخْرقَةٌ ، لغةٌ َمْرُغوٌب َعْنها. ِعْدفَةٌ  ا َعلْيهِ نقله الجوهريُّ ، وفي اللِّساِن : يقال : م كالصَّ

كُ  *أَْصُل الشََّجَرةِ  : الِعْدفَةُ و ل ج : كِعنبٍ  َوهذه عن ابِن األَْعرابِيّ  الذّاِهُب في األَْرِض ، ويَُحرَّ كُ  هذا على القْوِل األَوَّ هذا على قوِل  ويَُحرَّ

 ابِن األَعرابّيِ ، وأَنَشَد للطَِّرّماحِ :

قـــــــــــــــــــــاِ  ِدايِت الـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــَب   اُ  أثـــــــــــــــــــــح  محـــــــــــــــــــــَّ

َدفِ عـــــــــــــن      هـــــــــــــا  عـــــــــــــِ رّامـــــــــــــِ ِر وكـــــــــــــُ (2)اأَلصـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
كيَف عن ُمْعَظِمه ، يعنِي به هكذا أَنَشَده بالتَّْحِريك ، وغيُره يَْرِويه بالَكْسِر ، يقوُل : إِنَّه يَْحِمُل الَحماالِت والمغاِرَم عن أَقاِصي األَصِل ، ف

 الُمَهلَِّب.يزيَد بَن 

 ما ذُْقُت قَِليالً فَْضالً عن َكثِيٍر. أي اليوَم : تَعَدَّْفتُ  ما قال العَُزْيِزيُّ :و

 : ع. َعْدفاءُ  في التَّْكِملِة :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

نِفِة من الثَّْوِب ، لغةٌ في الِعَدفَةُ   ، بالكسِر. الِعْدفَةِ  ، بكسٍر ففتحٍ : كالصَّ

 .ِعْدفَةً  الثَّْوَب : أََخَذ منه فَ اْعتَدَ وَ 

 : أَخَذها. اْعتََدَف الِعْدفَةَ وَ 

 ٍء ، بالَكْسِر : أَْصلُه.ُكّلِ َشيْ  ِعْدفُ وَ 

 َجبٌَل. ، كغُراٍب : واٍد في ِدياِر األَْزِد بالسَّراة ، وقِيَل : ُعَدافوَ 

تُه اإِلْنساُن والدَّابَّةُ قاله ابُن ُدَرْيدٍ  العَُدوُف في لُغاتِه كَصبُوٍر : العُذوفُ  : [عذف]  لغةٌ  لُغَةُ َربِيعَةَ ، وبالُمْهَمِلة الُمعَجمةُ  والذّالُ   ، وهو ما يَتَقَوَّ

 .(3)كما تقَدَّم ذِلك عن أَبِي عْمٍرو الّشْيبانِّي  لسائِِر العََربِ 

ً و  أََكَل. : َعَذَف يَْعِذُف ُعذُوفا

. قاتِلٌ  أي ، كغُراٍب : ُعذافٌ  َسمٌّ  يُقال :و  َمْقلُوٌب من ذعاٍف ، َحكاهُ يَْعقُوُب واللِّْحيانِيُّ

ً  ما ِزْلتُ  قال ابُن َعبّادٍ و  لم أَذُْق َشْيئاً. أي ُمْنذُ اليَْوِم : عاِذفا
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 نفَسه ، كعََدفَها. َعَذفَ 

 : السُُّكوُت. العُذُوفُ  قاَل ابُن األَعراِبّيِ :وَ 

 : الَمراراُت. العُذُوفُ وَ 

__________________ 
عشــرة ( كذا ومل ترد العبارة يف التهذيب ا وهي يف الصــحاح ويف اللســان نقاًل عن األزهري. واقتصــر األزهري يف التهذيب عل  القو  : ما با ال1)

 إىل اخلمسا.
 .«الش َجرة»بد  : « الش َجرِ »*( يف القاموس : )
 ويرو  : وجّشامها بد  وكرامها. (2)
 .«عدف»يف مادة ـ  كما يف األصرـ   ( ورد قريباً يف تعقيبه عل  بيت قي  بن زهري3)
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ْخَمةُ  أَْهملَه الَجْوهِريُّ َوصاحُب اللِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : هي ، كعُْصفُورٍ  العُْرُجوفُ  : [عرجف] كالعُْرُجوِم ، نقله  النّاقَةُ الشَِّديَدةُ الضَّ

.  الّصاغانِيُّ

.  الُمقَدََّمْينِ َخَشبَة َمْشُدوَدة بَْيَن الِحْنَوْينِ  أَيضاً : قِْطعَة ، َوُعْصفُوُره ، ُعْرُصوفُهو اإلكاِف ، بالكسِر ، ِعْرصافُ  : [عرصف]  نقَله الَجْوَهِريُّ

ى  : الّسْوطُ  الِعْرصافُ  أَو َوأَْكثَُر ما يُقاُل ذِلك  العَْقُب الُمْستَِطيلُ   :الِعْرصافُ  قال اللّْيُث :و كالِعْرفاِص ، نَقَله األَزهِريُّ  من العَقَبِ  (1)يَُسوَّ

 .(2)يَُشدُّ بِها أَْعلَى قُبَِّة الهْوَدج ، كالِعْرفاِص ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد  من العَقَِب والِقدِّ ُخْصلَةٌ  ُهوَ  أَو : لعَقَِب الَجْنبَْيِن والَمتْنَْينِ 

حاحِ :و ْحلِ  العَراِصيف : واِحدُ  الِعْرصافُ  في الّصِ داِن أَْربعَةُ أَْوتاٍد يَْجَمْعَن بَْيَن ُرؤوِس أَْحناِء القَتَِب ، في َرأِْس ُكّلِ ِحْنٍو َوتَ  وهي من الرَّ

 أَو بُجلُوِد اإِلبِِل ، َوفيه الّظِلفات. مْشُدوَداِن بعَقبٍ 

ْحِل َوآِخَرتِه يَِمينًا وِشماالً  ِهي : أَو . الَخَشبَتاِن اللَّتاِن تَُشّداِن بْيَن واِسِط الرَّ  قاله األَْصمعيُّ

 نَقَله ابُن َعبّاٍد. من سنَاِم البَِعيِر : أَْطراُف َسناِسِن َظْهِره العَراِصيفُ و

 : ما َعلَى السَّناِسِن كالعَصافِيِر ، قال ابُن ِسيَده : وأََرى العَرافِيَص فيه لُغةً. العَراِصيفُ  في اللِّساِن :وَ 

 نَقَله ابُن َعبّاٍد. في الَخْيُشومِ  (3) من الُخْرُطوِم : ِعظاٌم تَْنثَنِي العَراِصيفُ و

 ، والدُّْجُر : الَخَشبَةُ التي تَُشدُّ عليها َحِديَدةُ الفَّداِن. (4)ليَْعَزفا  ِخال في ُدْجَريِ الفَّدانِ أُدْ  قد : ُعودانِ  العُْرُصوفانِ و

 فَشقَّهُ ُمْستَِطيالً. كما في اللِّساِن ، زاَد اللَّْيُث : : َجَذبَه َعْرَصفَهو

إِذا ُشِرَب ِمْن َوَرقِِه بماٍء العََسِل أَْربَِعيَن يَْوماً أَْبرأَ ِعْرَق  عنَد األَِطبّاِء ، قالُوا :وبه اْشتََهر  نَْبٌت ، يونانِيَّتهُ كما فيطوس كَجْعفٍَر : العَْرَصفُ و

 البَْحُث الذي سيَأْتِي للُمَصنِِّف.« ِعْرَق النََّسا»وفي قَْوِله :  النََّسا ، وَسْبعَةَ أَيّاٍم أَْبَرأَ اليََرقانَ 

َدةَ الفاِء : َعِلَمه ِعِرفّانًاو فيهما بالكسرِ  ِعْرفَةً و ، ِعْرفانًاو ، َعَرفَه يَْعِرفُه َمْعِرفَةً  : [عرف] واقتصر الجوهريُّ على األَّولَْيِن ،  ، بكْسَرتَْيِن ُمَشدَّ

 قال ابُن ِسيده : ويْنفَِصالن بتَْحِديٍد ال يَليُق بهذا الَمكاِن.

هللا  يعِرفٌ  ِء بتَفَكٍُّر َوتََدبٍُّر ألَثَِرِه ، فهي أَخصُّ من الِعلِم ، ويَُضادُّه اإِلنكاُر ، َويُقال : فالنٌ : إِْدراُك الشي الِعْرفانُ و الَمْعِرفةُ  قال الّراِغُب :وَ 

ياً إلى مفعوٍل واحٍد لّما كانَ  آثاِره ُدوَن إْدراِك ذاتِه ، ويُقاُل : هللا يَْعلَُم  (5)البََشِر هلل تعالَى هو تَدبُُّر  َمعِرفَةُ  وَرُسولَه ، وال يُقال : يَْعلُم هللا متَعَّدِ

ِل إِليه بتَفَكُّر ، وأَْصلُه منتُْستَْعَمُل في العِ  الَمْعِرفةُ  كذا ؛ لّما كانت يَْعِرفُ  كذا ، وال يُقاُل : ،  َعْرفَه ، أي : أََصْبتُ  َعَرْفتُهُ  ْلِم القاِصِر الُمتََوصَّ

 َعُروفَة األُموَر ، وال يُْنِكُر أََحداً رآه مّرةً ، والهاُء في َعُروفَةٌ يَْعِرفُ و ، َعريفٌ و ، عاِرفٌ  فهو : أي َخدَّهُ  َعْرفَه أي رائَِحتَه ، أو من أََصْبتُ 

 : (6)ُمبالَغَِة ، قال َطِريُف ْبُن ماِلٍك لل

ٌة  ــــــــــــلــــــــــــَ ي كــــــــــــاَ  قــــــــــــبــــــــــــِ مــــــــــــا َوَرَدتح عــــــــــــُ لــــــــــــ   َأَو كــــــــــــُ

وا ِإد       ثــــــــــــُ عــــــــــــَ مبـــــــــــــَ هــــــــــــُ رِيــــــــــــفــــــــــــَ مُ  عــــــــــــَ َوســــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــَ  ؟يـــــــــــــَ
  

 ، قال ِسيبََوْيه : هو فَِعيل بَمْعنى فاِعٍل ، كْقوِلهم : َضِريُب قِداحٍ. عاِرفَهم أي :

ً  الفََرسَ  َعَرفَ و َمْخَشِريُّ  أَْعرافَها الخيل : إذا كاَن يَُجزُّ  يَْعِرفُ  يقال : هو ُعْرفَه َجزَّ  وِذْكُر الفتح ُمْستَْدَرٌك : ، بالفتحِ ، َعْرفا ، نَقَلَهُ الزَّ

 والَجْوَهِريُّ وابُن القَّطاعِ.

 به ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : أَقَرَّ  إذا لَهُ : َعَرفَ  كذاو بَذْنبِه ، َعَرفو

َرفَ  ًة  عــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِّ لــــــــــــــــَ  اِ ســــــــــــــــــــــــــــــاُن هلــــــــــــــــا غــــــــــــــــُ

بِ      ــــــــــــــــح راِب يف ِإت ــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــض األَت  َتســــــــــــــــــــــــــــــح

  
 ي : أي ال أُقِرُّ بِِه.ألََحٍد يَْصَرُعنِ  أَْعِرفُ  قال أَعرابِيٌّ : ماوَ 

 َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبُّ ِإىل بَ ْعِض َأْزواِجِه َحِديثاً فَ َلّما نَ بََّأْت ِبهِ ) قولَه عزَّ وَجّل : فاُلنًا : جازاهُ ، وقََرأَ الِكساِئيّ  َعَرفَ و
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__________________ 
 العقب عرصاف.ويقا  للسوط إذا ّلي من »( األصر والتكملة ويف التهذيب 1)
 .387/  3( انظر اجلمهرة 2)
 ( يف التكملة : تتثىّن.3)
 ( يف التكملة : يفرتقان.4)
 ( يف املفردات : هي بتدبّر.5)
 ( كذا يف اللسان وزيد فيه : وقير : طريف بن عمرو.6)
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ه (َوَأْظَهَرُه هللاُ َعَلْيِه َعَرفَ  َي   َتعاىَل َعنحها ببَـعحِ  ما فـََعَلتح  : (1)وَأعحَرَض َعنح بـَعحٍ   بـَعحضــــَ َة َرضــــِ قا   أيح جاَز  َحفحصــــَ
ديِد ا فَمعحناه أَنّه« َعرَّفَ » الَفرّاُء : من قـََرأَ  ِفيف ا أَراَد  َعر فَ  ابلّتشــــح َة بعَ  اَ ِديِث وتَرَ  بـَعحضــــاً ا ومن َقرأَ ابلت خح َحفحصــــَ

َب من ذِلكَ  ٌن ا قرأَ بذِلك أَبو  َغضـــــــِ ٌه َحســـــــَ َة بَطالِقها ا قا  : وهو َوجح رِي جاَز  َحفحصـــــــَ ا وجاَز  َعَليِه ا قا  : ولَعمح
ِن الس َلِمّي.  َعبحِد الر محح

 ْخفَى عليَّ ذلَك وال ُمقابَلَتُه بما يُوافِقُهِء : أي ال يَ للُمْحِسِن والُمِسى أَْعِرفُ  أَنا قولُهم : ، ومنه (َوَأْعَرَض َعْن بَ ْعض  ) أَو َمْعناهُ : أَقَرَّ ببَْعِضه

نَّهُ أَو»في حِديِث َعْوِف بن ماِلٍك : و فَنََّكها لتَُردَّ ُسوَء َصنِيِعك ،  (2) تَْعِرف أي ألُجاِزيَنَّك بها حتَّى «وسلمعليههللاصلىعنَد رُسوِل هللا  ألَُعّرِ

خفيفةً ، َوقرأَ « بَْعُضه َعَرف»عن أَِبي بَْكٍر عن عاِصٍم  (3)وهي كلمةٌ تُقاُل عند التَّْهِديِد والَوِعيِد ، وقاَل األَْزَهري : قََرأَ الِكسائِيُّ َواألَْعمُش 

 يِد.َحْمزةُ ونافٌِع وابُن َكثِيٍر وأَبو َعْمٍرو وابُن عاِمٍر اليَْحُصبِيُّ بالتّْشدِ 

يُح طيِّبَةً  العَْرفُ و حاحِ ، وأَنشَد ابُن ِسيَده : !َعْرفَه يُقال : ما أَْطيَبَ  أَو ُمْنتِنةً  كانَتْ  : الّرِ  كما في الّصِ

نـــــــــاٌء   رحفِ ثـــــــــَ عـــــــــُ ه  كـــــــــَ لـــــــــِ َد  أَلهـــــــــح هـــــــــح ـــــــــُ يـــــــــِب يـ ـــــــــطـــــــــِّ  ال

رُ وَ      ٍد َأهــــــــــــــح يِن خــــــــــــــالــــــــــــــِ َ  لــــــــــــــه إاّل بــــــــــــــَ يــــــــــــــح  لــــــــــــــَ

  
 الُهَذِليُّ في النَّتِْن : (4)قال البَُرْيُق وَ 

ُر  مـــــــــح عـــــــــَ كِ فـــــــــلـــــــــَ رحفـــــــــِ مـــــــــاِخ كـــــــــمـــــــــا  عـــــــــَ  ِذي الصـــــــــــــــــــــــ 

ِم      هــــــــح بــــــــِة الــــــــلــــــــِّ فــــــــاُد بــــــــَغضــــــــــــــــــــــح َب الســــــــــــــــــــــِّ (5)َعصــــــــــــــــــــــَ
 

  
يِّبَةِ و يِّبَةَ. «الَجنَّةِ  َعْرفَ  من فَعَل َكَذا َوَكَذا لم يَِجدْ »الَحِديُث : ومنه أَْكثَُر اْستِعماِله في الطَّ  أي : ِريَحها الطَّ

حاحِ ، قال الصاغانيُّ :« السَّْوءِ  َعْرفِ  ال يَْعَجُز َمْسُك السَّْوِء عن»المثل : في و ال يَْنفَُك عن قُْبحِ فِْعِله ، ُشبِّهَ  الذي يُْضَرُب للَّئِيمِ  كما في الّصِ

باغِ   فنُبَِذ جانِباً ، فأَْنتََن. بِجْلٍد لَم يَْصلُْح للّدِ

 من الثُّماِم كذا في الُمحيِط واللِّساِن. و نَْبٌت لْيَس بَحْمٍض وال ِعضاهٍ : نَباٌت ، أو الثُّماُم ، أ العَْرفُ و

يُح. العَْرفَةُ و  بهاٍء : الّرِ

ً  اسُم من : العَْرفَةُ و  ، ومنه قوُل بِْشِر بِن أَبي خاِزٍم : ليَْعِرفَه عن َخبَرٍ  َسأَلَُهم : إذا اْعتََرفَُهم اْعِترافا

يـــــــــــــهـــــــــــــ َُة عـــــــــــــن أَبـــــــــــــِ ريح مـــــــــــــَ ٌة عـــــــــــــُ لـــــــــــــَ  ا َأســـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــِ

ِش      يـــــــــــــح الَ  اجلـــــــــــــَ رَتِفُ خـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ (6)الـــــــــــــرِّكـــــــــــــااَب  تـ
 

  
 يُْكَسُر.و

يِت. قُْرَحةٌ تَْخُرُج في بَياِض الَكفِّ  أيضاً : العَْرفَةُ و ّكِ  نقله الجوهريُّ عن ابِن الّسِ

جلُ  ُعِرف يُقال :و ً  كعُنِيَ  الرَّ حاح. َخَرَجْت به : مْعُروفٌ  بالكسِر ، فهو ِعْرفانًا وفي بعِض النُّسخِ  ، بالفَتْحِ  َعْرفا  تِلَك القُْرَحةُ ، كما في الّصِ

 .«تَِقي َمصاِرَع السُّوءِ  الَمْعُروفِ  َصنائِعُ »في الَحِديث : و (7) (َوْأُمْر اِبْلَمْعُروفِ )قال هللا تعالَى :  : ِضدُّ الُمْنَكرِ  الَمْعُروفُ و

ََتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف ) بالعَْقِل َوالشَّْرعِ ُحْسنُه ، والُمْنَكُر : ما يُْنَكُر بِِهما ، قال تَعالى : يُْعَرفُ  : اسٌم لكّلِ فِْعلٍ  الَمْعُروفُ  قال الّراِغُب :وَ 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ  ، لَّما كاَن ذِلك ُمْستَْحَسنًا  َمْعُروفٌ  في الُجوِد : ومن هذا قيل لالْقتِصادِ  (9) (َوقُ ْلَن قَ ْواًل َمْعُروفاً ) وقاَل تعالَى : (8) (َوتَ ن ْ
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أي باالْقتِصاِد  (11) (َوِلْلُمطَلَّقاِت َمتاع  اِبْلَمْعُروفِ ) وقولُه : (10) (َوَمْن كاَن َفِقْيًا فَ ْلَيْأُكْل اِبْلَمْعُروفِ )في العُقوِل ، وبالشَّْرعِ نحو : 

 َمْعُروف  َوَمْغِفَرة  َخْْي  ِمْن َصَدَقة  قَ ْول  )، َواإِلحساِن ، وقولُه : 

__________________ 
 .(َعرَّفَ )والقراءة :  3( سورة التحرمي اآية 1)
 .«يعرف»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( األصر واللسان عن األزهري ا ويف التهذيب : األعش .3)
هو من أبيات وردت يف شرح أشعار اهلذليا يف شعر األعلم ا أخي صخر ( كذا ابألصر واللسان والبيت لي  يف شعره يف ديوان اهلذليا ا و 4)

 .324/  1الغي اهلذد ا ج 
 ( عجزه ابألصر :5)

 عصب السفار بعصبة اللهم
 املثبت عن شرح أشعار اهلذليا.وَ 

 ( التهذيب برواية : خال  الركب.6)
 .17( سورة لقمان اآية 7)
 .110( سورة آ  عمران اآية 8)
 .32األحزاب اآية  ( سورة9)
 .6( سورة النساء اآية 10)
 .241( سورة البقرة اآية 11)
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بَ ُعها َأذىً   أي : َرديف ابجَلِميِر وُدعاٌء خرٌي من َصَدَقٍة هكذا. (1) (يَ ت ْ
 من بَنِي أََسٍد ، َوفيه يَقُوُل : الغاِضِرّيِ  بِن ِهْند : فََرُس َسلََمةَ  مْعُروفٌ و

فـــــــــــِّ  ُروفـــــــــــاً ُء ُأكـــــــــــَ عـــــــــــح ه  مـــــــــــَ م كـــــــــــبَنـــــــــــ   عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــِ

َردُ      ِة َأحــــــــــــــح نــــــــــــــ  ِض اأَلســــــــــــــــــــــــــــِ نح َوقــــــــــــــح  إذا ازحَور  مــــــــــــــِ

  
يُّ ، َصُدوٌق ُمْقِرى بُن ُمْسكاَن : باني الكعبَةِ  َمْعُروفُ و فها هللا تَعالَى ، أَبُو الَوِليِد الَمّكِ وُمسكاُن كعُثْماَن ،  (2) 165ُء َمْشُهوٌر ، مات سنة َشرَّ

يِن الُمْهَملِة ، والصواُب بالُمْعَجمة.  وقِيَل بالَكْسِر ، هَكذا هو بالّسِ

 يُّ ، َرَوى له أَبو َداُوَد والنِّسائِّي.الُجذاِميُّ : أَبو َسلََمةَ البَْصرِ  بُن ُسَوْيدٍ  َمْعُروفُ و

بُوذَ  َمْعُروفُ و يُّ : بُن َخرَّ ثانِ  الَمّكِ بُوَذ في موِضِعه ، قال الحافُِظ ابُن َحَجٍر : تابِِعيٌّ َصِغيٌر ، َوليَس له في البُخاِرّي  ُمَحّدِ وقد تَقَدَّم ضبُط َخرَّ

ْبُن ُمْشكاَن ، َرَوى  َمْعُروفُ  ن ، يَْرِوي عن أَبِي الطُّفَْيِل ، قال : وكاَن ابُن ُعيَْينَةَ يقوُل : هوغيُر موضعٍ واحٍد ، وفي ِكتاِب الثِّقاِت البن ِحبّا

.  عنه ابُن الُمبارِك ، َوَمْرواُن بُن معاِويَةَ الفَزاِريُّ

ُب ببَْغدادَ و ِلياِء ،قَدََّس هللا ُروَحه من أَِجلَِّة األَو بُن فَْيُروزاَن الَكْرِخيُّ  َمْعُروفُ  أَبو مْحفُوظٍ و لقَضاِء الحاجاِت ، قال  قَْبُره التِّْرياُق الُمَجرَّ

اَجتِي ، كما تُْذَكُر لألَْحياِء ُمْعتَِقداً أنَّ الّصاغانِيُّ : َعَرَضْت ِلي حاَجةٌ ، َوَحيََّرتْنِي في سنِة َخْمَس َعشَرةَ وِستَّمائٍة ، فأَتَْيُت قَْبَرهُ ، َوَذَكْرُت له ح

 ي.اَء هللا ال يَُموتُوَن ، ولِكْن يُْنقَلُون من داٍر إلى داٍر ، واْنَصَرْفُت ، فقُِضيَت الحاَجةُ قَْبَل أَْن أَِصَل إلى َمْسَكنِ أَْولي

ن اسُمه ثِيَن منهم : َمْعُروفٌ  قلُت : وفاتَه ِممَّ بُن  َمْعُروفُ و  األَْعرابِّي ،بُن مَحّمٍد أَبو الَمْشُهوِر عن أَبي َسِعيِد بنِ  َمْعُروفُ  جماَعةٌ من الُمَحّدِ

َم فيِهم. َمْعُروفُ و بُن ُهَذْيٍل الغَّسانِيُّ ، َمْعُروفُ و البَْلِخّي ، (3) َمْعُروفٍ  أَبِي ثُون ، وهؤالِء قد تُُكلِّ األَْزِديُّ الَخيّاط  َمْعُروفٌ و بُن ُسَهْيٍل : ُمَحّدِ

 بُن بَِشيٍر أَبُو أَْسماء ، وهؤالِء من ثِقاِت التّابِِعيَن. َمْعُروفُ وَ  ، أَبُو الَخّطاِب َمْولَى بنِي أَُميَّةَ ، (4)

بَْيِر ْبِن العَّوامِ  َمْعُروفَةُ و بغير هاٍء  َمْعُروف رِسهالقَُرِشّيِ األََسِدّي ، هكذا في سائِِر النَّسخِ ، وهو َغلٌَط ، والصواُب أَّن اسَم فَ  بِهاٍء : فََرُس الزُّ

بَيْ   ِر :، وهي التي َشِهَد عليها ُحنَْينًا ، َومثله في اللِّسان والعُباِب ، وأَْنشَد الّصاغانِيُّ ليَْحيَى ْبِن ُعْرَوةَ بِن الزُّ

ه  ونـــــــــــَ مـــــــــــُ لـــــــــــَ عـــــــــــح دح تــــــــــــَ ِف قـــــــــــَ  َأٌب ِدَ آيب اخَلســـــــــــــــــــــــــح

ُب وَ      ُروفٍ صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ عــــــــــح بِ  مــــــــــَ تــــــــــائــــــــــِ اُم الــــــــــكــــــــــَ  لــــــــــِ

  
 .«خسف»لك في قد تَقَّدم ذوَ 

ةِ  َعَرفَةَ  يَْومُ و حاحِ. َعَرفَةَ  تَقُول : هذا يَْومُ  : التّاِسُع من ِذي الِحجَّ ٍن ، وال تَْدُخلُه األَِلُف والاّلُم ، كما في الّصِ  غيَر ُمنَوَّ

وَغِلَط الَجْوَهِريُّ فقَاَل :  ُمتََكلُِّموَن على أَسماِء الَمواِضع ،على ما َحقَّقَه ال : موِقُف الحاّجِ ذِلَك اليَْوَم ، على اثْنَْي َعَشَر ِميالً من َمكَّةَ  َعَرفاتٌ و

يَتْ  فقَاَل قَوٌم : َعرفاتٌ  موِضٌع بَمكَّةَ ، وإِن أُريَد بذلك قُْرَب ِمنًى وَمكَّةَ فال َغلََط ، قال ابُن فاِرٍس : أَّما وكذا قَْوُل غيِره : َمْوِضٌع بِمنًى  ُسّمِ

 بعد نُُزوِلهما من الَجنَِّة. بِها تَعاَرفَا السالمعليهما ألَنَّ آَدَم وَحّواءَ  بذِلكَ 

 .َعَرْفُت َعَرْفتُ  قال :؟ َعَرْفتَ ؟ أَ َعَرْفتأَ  وأَراهُ الَمشاِهدَ  الَمناِسكَ  َعلََّمه لّما ، السالمعليهماأَو ِلقَْوِل ِجْبِريَل إِلْبراِهيَم 

 ؛ أي ُطيِّبَْت. ُعِرفَتْ  َمةٌ ، كأَنَّهاأَو ألَنَّها ُمقدََّسةٌ ُمعَظَّ 

فِ  بها. زاَد الّراِغُب : وقيل : يَتَعاَرفُونَ  قِيَل : ألَنَّ الناسَ وَ   الِعباِد فيها إلى هللا تَعالَى بالِعباداِت واألَْدِعيَِة. ِلتَعرُّ

، ونقََل الَجْوهِريُّ عن الفَّراِء أَنَّه قاَل : ال واِحَد له  َعَرفة ُكلَّ ُجْزٍء منهاكأَنّهم َجعَلُوا  اسٌم في لَْفِظ الَجْمعِ ، فال يُْجمعُ  قال الَجْوَهِريُّ : وهو

ٍة وهي ْيِديَن ، تقوُل : هَؤالءِ  ِء الواِحدِ وإِْن كاَن َجْمعاً ؛ ألَنَّ األَماِكَن ال تَُزوُل ، فصاَرْت كالشَّيْ  َمْعِرفَةٌ  بِصحَّ َحَسنَةً ،  عرفاتٌ  وخالََف الزَّ

َحَسنَةً  َعَرفاتٌ  ُمباَركاً فِيَها ، وهِذه َعَرفاتٌ  قال ِسيبَوْيه : والدَِّليُل على ذِلك قوُل العََرب : هذهِ  َمْصُروفَةٌ  ألَنَّه نَِكَرةٌ ، وهي (5)النَّْعت تنِصُب 

، 

__________________ 
 .263( سورة البقرة اآية 1)
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 الكويتية.واملثبت عن املطبوعة « 65سنة »( ابألصر 2)
 .«آيب املعروف»( عن ميزان االعتدا  وابألصر 3)
 ( يف ميزان االعتدا  : معروف بن عبد   ا أبو اخلطاب الدمشقي اخلياط.4)
 .«قوله : تنصب النعت ا لعر األوىل : تنصب ا ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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هِنا ِخُر فيها أَلفاً َوالماً ا وِإلاَأّنَك ال تُ  َمعحرَِفةً  قا  : وَيُدل َك عل  َكوح ِ ا ومبنزلِة مَجحٍض ا ولو كانت َعرفاتٌ  دح  مبَنحزَِلِة َأابَناح
رَِفتح  َعَرفاتٌ  َنِكَرًة لكاَنتح ِإَذنح  َعَرفاتٌ  َفُش : وِإّلا صـــُ ٍض ا َوقا  اأَلخح أَلن  التاَء مبَنحزَلِة الياِء َوالواِو يف  َعَرفاتٌ  يف غرِي َموحضـــِ

ِلماَ  ِلُمون ُمســــــح ِلُمون إذا  وُمســــــح َُ  ُمســــــح َي به تُرَِ  عل  حالِه ا كما ُيرتح ألَنّه َتذحِكريُه ا وصــــــار التـ نحِويُن مبنزلِة الّنوِن ا فلّما لُِّ
حاِح. َي به عل  حالِه ا وكذِلك القوُ  يف أَذحرِعاٍت ا وعاانٍت ا وُعَريحِتناٍت ا كما يف الصِّ  لُِّ

 َكةً.مَحرَّ  َعَرفيٌّ  النِّْسبَةُ و

 َذَكَرهُ الّصاغانِيُّ والحافُِظ. َسَكنَها فَنُِسب إِليها من أَتْباعِ التّابِِعيَن ، َرَوى عن ابِن أَبِي ُملَْيَكةَ  العََرفيُّ  َزْنفَُل بُن َشّدادٍ و

 .(1)وليَس بعِربِّيٍ َمْحٍض  َشبِيهُ ُمَولَّدٍ  َعَرفَةَ  وقَْولُهُم : نََزْلنا قال الَجْوَهِريُّ :

بُورُ  العَُروفُ و ، عاِرفُ الو ً  يُقال : أُِصيَب فاُلٌن فُوِجدَ  : الصَّ  .عاِرفا

ً  : أي عاِرفَةً  يُقال : أَْوالهُ  بالّضّمِ ، كالعُْرفِ  ، الَمْعُروفُ  : العاِرفَةُ و حاحِ  َمْعُروفا ى السُّْهَرَوْرِديُّ كتابه  َعواِرفُ  ج : ، كما في الّصِ ومنه َسمَّ

 .«َعواِرَف المعاِرفِ »

 كَشّداٍد : الكاِهُن. العَّرافُ و

حاح. والطَّبِيبُ أَ   كما هو نَصُّ الّصِ

ً  من أَتَى»الَحِديُث :  من األَّولوَ   .«ٍء لم يُْقبَْل ِمْنهُ صالةٌ أَْربَعيَن لَْيلَةً فَسأَلَه َعْن َشيْ  َعّرافا

 قوُل ُعْرَوةَ بِن ِحزاٍم العُْذِرّيِ :من الثّانِي وَ 

ُت وَ  لــــــــــــــح ــــــــــــــُ رّافِ قـ ِة داِوين  لــــــــــــــعــــــــــــــَ مــــــــــــــامــــــــــــــَ  الــــــــــــــيــــــــــــــَ

يــــــــــــــــبُ      بــــــــــــــــِ يِن لــــــــــــــــطــــــــــــــــَ َرأحتــــــــــــــــَ َك ِإنح أَبـــــــــــــــــح  فــــــــــــــــِإنــــــــــــــــ 

  

ٍة  ـــــــــ  ن ِف جـــــــــِ ـــــــــح ي ٍم وال طـــــــــَ قـــــــــح نح ســـــــــــــــــــــــُ  فـــــــــمـــــــــا يبَ مـــــــــِ

  
ُذوبُ وَ    رَيِي  كـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح ي ا ـــــــــــــــِ مـــــــــــــــِّ  لـــــــــــــــكـــــــــــــــن  عـــــــــــــــَ

  
لَه الّصاغانِيُّ ، ً  من أَتَى»آَخَر : في َحِديٍث و هكذا فَصَّ قال ابن  «وسلمعليههللاصلىأو كاِهنًا فقَْد َكفََر بما أُْنِزَل على ُمَحّمٍد رسوِل هللا  َعّرافا

ُم ، أَو الحاِزي الذي يَدَِّعي ِعْلَم الغَْيِب الذي  العَّرافُ  األثِيِر :  : كالكاِهِن ، إاّل أنَّ  العَّرافُ  استَأْثَر هللا بِعْلِمه ، َوقاَل الّراِغُب : (2): المنَّجِ

 الماِضيَِة. (3)يَُخصُّ بَمْن يُْخبُِر باألَْحواِل الُمْستَْقبَلَِة ، والكاِهُن يخبُِر باألَْحواِل  العَّراف

 اسٌم. : َعّرافٌ و

ْلناه فهو فاِعٌل بمْعنى َمْفعُوٍل ، وأَْنَكره األَْزَهريُّ  َمْعُروفٌ  أي : عاِرفٌ  أَْمرٌ  قال اللَّْيُث : يُقاُل :و  ، وقال : لم أَْسَمْعهُ لغيِر اللَّْيِث ، والِّذي َحصَّ

ِة : َرُجلٌ   وغيُره. (4): أي َصبُوٌر ، قاله أَبو ُعبَْيَدةَ  عاِرفٌ  لألَئِمَّ

ُجُل ، َعِرفَ  قال ابُن األَعرابّيِ :و يِب. من أَْكثَرَ  إذا كَسِمَع : الرَّ  الّطِ

 ، بالضّمِ : الُجوُد. العُْرفُ و

 اْسُم ما تَْبذُلُه وتُْعِطيه. : هوقِيَل و

 وهو مجاٌز. َمْوُج البَْحرِ  : العُْرفُ و

 :ـ  يَْعتَِذُر إلى النُّْعماِن ْبِن الُمْنِذرِ ـ  وهذا قد تَقَدَّم له ، فهو تَْكراٌر ، َومنه قَْوُل النّابِغَِة الذَّْبيانِّيِ  ِضدُّ النُّْكرِ  : العُْرفُ و

اَءه  (5)إىل    لـــــــــــــــــــــه وَوفـــــــــــــــــــــَ دح  ِإال عـــــــــــــــــــــَ

ُر      كــــــح ــــــ  ــــــن ُروفٌ فــــــال ال عــــــح رحفُ ا وال  مــــــَ ــــــعــــــُ ضُ  ال ــــــِ  ضـــــــــــــــــــــائ
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ً  تَقُول : لَهُ عليَّ أَْلفٌ  الِّذي هو بَمْعنَى اإلْقراِر ، االْعتِرافِ  اسٌم من : العُْرفُ و ً  : أي ُعْرفا . اْعتِرافا  وهو تَْوِكيٌد ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ

يِش من العُنُِق ، واْستَْعَملَه األَْصَمِعيُّ في اإِلْنساِن ، فقَاَل : جاَء فالٌن ُمْبرَ  َشعَُر ُعنُِق الفََرِس  : العُْرفُ و ئِالًّ للشَّّرِ وقِيل : هو َمْنبُِت الشَّعَِر َوالّرِ

 ً  ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : ُعُروفٌ و أَْعرافٌ  ، َجْمعُه ُعْرفَه : أي نافِشا

ش   رافِ لــــــــــــــــَُ ا  أَبعــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ فــــــــــــــــ  يــــــــــــــــاِد َأكــــــــــــــــُ  اجلــــــــــــــــِ

بِ      هـــــــــ  واِء ُمضـــــــــــــــــــــــَ نح شـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــا عـــــــــَ مـــــــــح ُن قـــــــــُ  إذا حنـــــــــَح

  
__________________ 

( قا  ايقوت : وعرفة وعرفات واحد عند أكثر أهر العلم ولي  كما قا  بعضـــــهم إن عرفة موّلد. وهبامش الصـــــحاح املطبوع قا  مصـــــححه : 1)
 وإذا أراد التعبري فالتعبري صحيح.« عرفة كلها موقف»و « ا ج عرفة»إذا أراد عرفة اسم املوضض فوهم فقد جاء يف ا ديث الشريف 

 .«أي»ألصر ( عن النهاية واب2)
 ( يف املفردات : عن األحوا .3)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : أبو عبيد.4)
 : أيب  ُ. 53( يف الديوان صنعة ابن السكيت 5)
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 كعُُسٍر ، وُعْسٍر. يَُضمُّ راُؤهو

 قال الُحَطْيئةُ : ع : العُْرفُ و

رحِف  ِك فــــــــــالــــــــــعــــــــــُ مــــــــــَ  ابلــــــــــد وانــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ  أَداَر ســــــــــــــــــــــــُ

فِ      ـــــــــــُوطـــــــــــح ـــــــــــدِّميَِ ال ـــــــــــَ  اأَلرحواِح وال تح عـــــــــــل ـــــــــــامـــــــــــَ  أَق

  
 .(2)ُملَْيَحةُ : ماَءهٌ من أَْطيَِب الِمياِه بنَْجٍد ، يخرُج من َصفاً َصْلٍد  (1)في الُمْعَجِم : في ِدياِر ِكالٍب به وَ 

 َعلٌَم. : العُْرفُ و

ْمُل والَمكاُن الُمْرتَِفعاِن ، ويَُضمُّ راُؤه  :العُْرفُ و حاح : (3) الرَّ ْمُل الُمرتَِفُع ، قال الُكَمْيُت : العُْرفُ  َوفي الّصِ  : الرَّ

َك  ُرفِ َأهـــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــَ زُِ   ابلـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــــــــــ

ِو ُ وَ      حـــــــــــــح
ُ

ُر املـــــــــــــ ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــطـــــــــــــ  َت وال ـــــــــــــح  (4) ؟!مـــــــــــــا أَن
  

 أَْقفاٍل. ، مثل أَْعرافٌ  : العُْرفِ  جْمعُ و ْرفِة بالّضّمِ ، ج : كُصَرٍد ،كالعُ  ُهنا : موِضٌع أو َجبٌَل ، العُْرفُ  قاَل غيُره :وَ 

 قال األَْصَمِعيُّ : في كالِم أَهل البَْحَرْيِن. َضْرٌب من النَّْخلِ  : العُْرفُ و

 : ضرٌب من النَّْخِل ، وأَْنَشد : األَْعرافُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وَ 

ِرُس  غـــــــــــــح ـــــــــــــَ ر فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــزّاَذ و  (5)يـ ااأَلعـــــــــــــح  افـــــــــــــَ

او      دافــــــــــــــــَ ِدفــــــــــــــــًا ِإســــــــــــــــــــــــــــــح ي  ُمســــــــــــــــــــــــــــــح اِبــــــــــــــــِِ  الــــــــــــــــنــــــــــــــــّ

  
ُل ما تُْطِعمُ  هي : أَو  وقِيَل : إذا بَلَغَت اإِلْطعاَم. أَوَّ

ى البُْرُشومَ  هي : أَو  وهو بعينِه الذي نَقَلَه األَْصَمِعيُّ وابُن ُدَرْيٍد. نَْخلَةٌ بالبَْحَرْيِن تَُسمَّ

 نَقَلَه الجوَهِريُّ ، كأَنَّه لرائَِحِته. شَجُر األُتُْرّجِ  : العُْرفُ و

ْملَِة : َظْهُرها الُمْشِرفُ  من العُْرفُ و  وكذا من الَجبَِل ، َوُكّلِ عاٍل. الرَّ

 للّصابِِر. كَصبُورٍ  َعُروفٍ  َجْمعُ  : العُُرفو

باعِ  العَْرفاءِ  َجْمعُ  : عُْرفُ الو : إذا كانَْت مَذكََّرةً تُْشبِه الِجماَل ،  َعْرفاءُ  : أي ُمْشِرفَةُ السَّناِم ، وقِيَل : ناقَةٌ  َعْرفاءُ  ويُقال : ناقَةٌ  من اإِلبِِل والّضِ

باعِ فسيأْتِي للمُ  العَْرفاءُ  ، َوأَّما ُعْرفِها ِلُطولِ  َعْرفاءُ  وقيَل لها :  َصنِِّف فيما بَْعُد.من الّضِ

 .أْعَرفُ  ، وكذا َحيَّةٌ  الَمْعَرفَةِ  : كثيُر َشعَرِ  أَْعَرفُ  فََرسٌ  يُقال : من الَخْيِل والَحيّاتِ  األَْعَرفِ  َجْمعُ  : العُْرفُ و

ً  طاَر القََطا يُقال :و م : ُعْرفا ً  القَْومُ جاَء  يُقاُل :و بَْعُضها َخْلَف بَْعٍض ، ُمتَتابِعَةً  أي بالضَّ ِديُث َكْعِب بِن ه حومن كذِلك أي ُمتَتابِعَةً  ُعْرفاً ُعْرفا

ً  اْلُمْرَسالتِ وَ  قَولُه تَعالى : قِيَل : ومنه أي يَتْبَُع بعُضُهْم بَْعضاً ، «ُعْرفٌ  جاُءوا كأَنَُّهم»ُعْجَرةَ :  وهي الَمالئَِكةُ أُْرِسلَْت ُمتَتابِعَةً ،  (6) ُعْرفا

 الفََرِس. ُعْرفِ  ُمستعاٌر من

ً  واإِلْحساِن ، وقُِرئت : بالَمْعُروفِ  أَو أَراَد أَنَّها تُْرَسلُ  ً و ، ُعْرفا  .(7) ُعُرفا

ّمِ : َربِيعَةُ بُن وائِل ِذي َطّواٍف الَحْضَرِميُّ  العُْرفِ  ذُوو  من َولَِده الّصحابِيُّ َربِيعَةُ بُن َعْيداَن بنِ  «طوف»وقد تَقَدَّم ذكُر أبيِه في  ، بالضَّ

َشِهَد فتَح ِمْصر ، قاله ابُن يُونَُس ، وهو الذي خاَصَم إلى النَّبِّيِ ـ  عنههللارضيـ  الِكْنِديُّ  الَحْضَرِميُّ ، ويُقاُل : العُْرفِ  َربِيعَةَ ِذي

 في أَْرٍض ، وتقَدَّم االْختالُف في َضْبِط اسِم أَبيِه ، هْل هو َعْيداُن ، أو َعْبداُن. وسلمعليههللاصلى

 من أَْحلَى الِمياِه. كعُنٍُق : ماٌء لبَنِي أََسدٍ  *العُُرفُ و

 وبه فَسََّر غيُر الَجْوَهِرّيِ قوَل الُكَمْيِت الّسابَِق. ع أَيضاً :و

ّمِ : من أَتْباعِ التّابِِعينَ  األََسِديُّ الُكوفيُّ بِن سلََمةَ  ُعْرفانَ  الُمعَلَّى بنُ و  َضبََطه الّصاغانِيُّ هكذا. بالضَّ
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ه ، قال يَْحيَى وأَبو ُزْرَعةَ والدَّاَرقُْطنِّي :  َضِعيٌف ، وقاَل البُخاِريُّ وأَبو حاتٍِم قلُت : وهو أَُخو ابِن أَبِي وائٍِل َشِقيِق ابن َسلََمةَ ، يَْرِوي عن َعّمِ

ال يَِحلُّ االْحتِجاُج به ، قاله  ْنَكُر الَحِديِث ، وقال النسائِيُّ َواألَْزِدّي : َمتُْروُك الَحِديِث وقال ابُن ِحبّان : يَْرِوي المْوُضوعاِت عن األَثْباِت ،: مُ 

 .(8)ابُن الَجْوِزّيِ والذََّهبِيُّ 

__________________ 
 .«ابن»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 .«صلدم»معجم البلدان وابألصر ( عن 2)
 عل  وزن زَُفر. وضبطه يف البيت الشاهد للكميت كزَُفر. (أي ا رف الثاين)( ونقر ايقوت أيضاً عن اخلارزجني أنه رواه بفتحه 3)
 ( معجم البلدان : أأبكا  ابلعرف. وذكر بعده بيتاً آخر.4)
 ابلدا  املهملة. والزاد يعين األزاذ ا والناِبي ضرب من التمر أسود.« الزاد»ويف التهذيب : « نغرس»( عن التهذيب والتكملة وابألصر 5)
 ( اآية األوىل من املرسالت.6)
 ( واملعىن يف الكّر واحد.7)
 .186/  13( ترمجه اخلطيب يف لريخ بغداد 8)
 .«الُعُرف»بد  : « وُعُرفٌ »*( يف القاموس : )
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َدةً  ثُم فَسَّر الَوْزنَْيِن بقوِله : وِعِفتّانٍ كُجُربّاٍن ،  ، ُعُرفّانٍ و تَْين ُمَشدََّدةً ، وبَِكْسَرتَْيِن ُمَشدَّ ُجْنَدٌب  وفيه لَفُّ ونَْشٌر َمرتٌَّب ، قال أَبو َحنِيفَةَ : بَضمَّ

 أَو ُدَوْيبَةٌ َصِغيَرةٌ تكوُن برمِل عاِلجٍ أَو ْبِط األَّوِل.وقد اْقتَصَر على الضَّ  ال يَُكوُن إاّل في ِرْمثٍَة ، أو ُعْنُظوانَةٍ  ، ُعْرفٌ  له َضْخٌم كالَجراَدةِ 

 أَو ُدَوْيبَّةٌ. َجبَلٌ  بالضبط األَّول : العُُرفّانُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : الدَّْهناءِ  ِرمالِ 

 وُل فيه : الذي يَقُ  الشاِعرِ  صاحُب الّراِعي اسُم َرُجٍل ، وهو بَكْسَرتَْيِن ُمَشدََّدةً فقَط : ، الِعِرفّانِ و

فــــــــــــاين  انُ  كــــــــــــَ رِفــــــــــــّ ه  عــــــــــــِ تــــــــــــُ ــــــــــــح فــــــــــــيـ َر  وكــــــــــــَ  الــــــــــــكــــــــــــَ

هح      قــــــــــُ عــــــــــانــــــــــِ عــــــــــاُس مــــــــــُ وِم والــــــــــنــــــــــ  جــــــــــُ وَء الــــــــــنــــــــــ  لــــــــــُ  كــــــــــُ

  

ه  نــــــــــــــاتــــــــــــــِ ُه وبــــــــــــــَ رحســـــــــــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــِه عــــــــــــــِ  فــــــــــــــبــــــــــــــاَت يــــــــــــــُ

  
هح وَ    قـــــــــــُ افـــــــــــِ َن خمـــــــــــَ َم أَيـــــــــــح جـــــــــــح (1)بـــــــــــت  أُرِيـــــــــــِه الـــــــــــنـــــــــــ 

 

  
ً  يَْعِرفُه وهذا ِصفَةٌ ، وذكر ِسيبََوْيه أَنه ال ِء الدَّالُّ َعلَيهِ بالشي الُمْعتَِرفُ  هنا : الّرجلُ  الِعِرفّانُ  قال ثَْعلٌَب :و مع التّْشِديِد ، وهكذا  ويَُضم َوْصفا

 رواهُ ِسيبَوْيه ، َجعَلَه َمْنقُوالً عن اسِم عيٍن.

. ، كِعتْباَن : ُمغَنِّيَةٌ َمْشُهورةٌ  ِعْرفانُ و  نَقَله الّصاغانِيَّ

 أَْرٌض باِرَزةٌ ُمْستَِطيلَةٌ تُْنبُِت. ، بالضّمِ : العُْرفَةُ و

 كُصَرٍد. ُعَرفٌ  ج : كاألُْرفَةِ  الَحدُّ بيَن الّشيَئَْينِ  أَيضاً : العُْرفَةُ و

وفِيِه  الفَْرَوْينِ  ساقُ  هُ :وهذا يُقاُل ل ساقٍ  ُعْرفَةُ و القَناِن ، ُعْرفَةُ و صاَرةَ ، ُعْرفَةُ  في بالِد العََرِب ، منها َعَشَر َمْوِضعاً ، (2) : ثاَلثَةَ  العَُرفُ و

 يَقُوُل الُكَمْيُت :

ُت  ـــــــــــــــــح ةِ رَأَي ـــــــــــــــــَ رحف ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ ِن انرًا  ب ـــــــــــــــــح رحَوي ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ  ال

ب  ودوينَ      تــــــــــــــــانِ  (3)ُتشــــــــــــــــــــــــــــــَ وجــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ   الــــــــــــــــفــــــــــــــــَ

  
 في بالِد ثَْعلَبَةَ بِن َسْعٍد ، َوُهْم َرْهُط الُكَمْيِت ، وفي اللِّساِن : العَُرفُ  ويُقال : (4) نِباٍط ، وغيُر ذلك ُعْرفَةُ و َخَجا ، ُعْرفَةُ و األَْملَحِ ، ُعْرفَةُ و

هُ األَْصَمِعيُّ بالبَْحَرْيِن ، وقد تقَدَّم شاِهُده. : َضْرٌب من النَّْخلِ  األَْعرافُ و .(5)ببالِد بنِي أََسٍد  العُْرفَتانِ   عن ابِن ُدَرْيٍد ، وَخصَّ

َر قولُه تعالى : الَجنَِّة والنّارِ ُسوٌر بيَن   :األَْعرافُ و ّجاُج : (6) (َواندى َأْصحاُب اْْلَْعرافِ ) وبه فُّسِ أَعاِلي السُّوِر ،  : األَْعرافُ  وقاَل الزَّ

يِّئاِت ، فكانُوا عل األَْعرافِ  واْختُِلَف في أَْصحابِ  ى ، فَِقيَل : هم قَْوٌم اْستَوْت َحَسناتُهم وسيئاتهم فلم يستحقّوا الَجنَّةَ بالَحَسناِت ، وال الناَر بالسَّ

أَْهِل الَجنَِّة وأَْهِل النّاِر هؤالِء  َرفَةِ َمعْ  : على (َعَلى اْْلَْعرافِ ): ـ  وهللا أَْعلَمُ ـ  الِحجاِب الِّذي بيَن الَجنَِّة والنّاِر ، قاَل : ويَُجوُز أَن يَُكوَن َمْعناه

جاُل ، وقِيَل :   َمالئَِكةٌ على ما هو ُمبَيٌِّن في ُكتُب التّفاِسيِر. : أَْنبِياُء ، وقِيَل : (َأْصحاُب اْْلَْعرافِ )الّرِ

ياحِ : أعاِليها األَْعرافُ و باِب ، وهو م من الّرِ  جاٌز.وأَوائِلُها ، وكذلك من السَّحاِب والضَّ

هَكذا في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ،  ُحْمٌر لبَنِي َسْهلَة نَْخٍل : ِهضابٌ  أَْعرافُ ـ و وهو الصَّوابـ  وفي بعِض النَُّسخِ  وِهضابٌ  (7) : نَْخلٌ  أَْعرافُ و

 صوابُه ُحْمٌر في أَْرٍض سْهلٍَة ، كما هو نَصُّ الُمْعَجِم لياقُوت ، وأَنشَد :

  ٍ وحٍر هلــــــــــــــــــــََ ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــثـ نح ل ّواِف اي مــــــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــ       اٍء عــــــــــــــــــل َاَ مشــــــــــــــــــــــــــــــــّ رافِ َأعــــــــــــــــــح  اأَلعــــــــــــــــــح

  
 : من أَيّاِمِهْم. األَْعرافِ  يومُ وَ 

ىو في بِالِد  َمواِضعُ  وغيُرهما ، َوهي َغْمَرةَ  أَْعرافُ و لُْبنَى ، أَْعرافُ  ، منها : األَْعراف قال أَبُو ِزياد : في بِالِد العََرب بُْلداٌن َكثيرةٌ تَُسمَّ

 العََرِب ، قال ُطفَْيٌل الغَنَِويُّ :

ا مــــــــــن  نــــــــــَ بـــــــــــح رافِ  اأَلعــــــــــرافِ جــــــــــلــــــــــَ َرٍة  َأعــــــــــح مــــــــــح  غــــــــــَ

رافِ وَ      بِ  َأعــــــــــح لــــــــــَ رِّ جمــــــــــَح نح كــــــــــُ َر مــــــــــِ يــــــــــح ىَن اخلــــــــــَ بــــــــــح  لــــــــــُ
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ا  اهتـــــــــــُ بـــــــــــَ جـــــــــــَ ـــــــــــًا حـــــــــــَ رِف ونا ُمشـــــــــــــــــــــــــح رااًب وحـــــــــــُ   (8)عـــــــــــِ
  

بِ    جـــــــــــِ ـــــــــــح ن َ مـــــــــــُ ريِّ دح ختـــــــــــُُ ـــــــــــاِت ِحصـــــــــــــــــــــــــاٍن قـــــــــــَ ن ـــــــــــَ  ب

  

  ٍ ـــــــــــــــِه والحـــــــــــــــِ ي ـــــــــــــــَوجـــــــــــــــِ رِّ وال ـــــــــــــــاِت اأَلغـــــــــــــــَ ـــــــــــــــن  ب

  
ِب وَ    َنســـــــــــــــــــــــِّ ـــــــــَ تـ ُ

َة املـــــــــ بـــــــــَ ي ِنســـــــــــــــــــــــح مـــــــــِ َوَج يـــــــــنـــــــــح (9)َأعـــــــــح
 

  
__________________ 

 وانظر ختر ه فيه. 186( ديوانه ص 1)
 .«بضض عشرة ُعرحَفة»( يف معجم البلدان : 2)
واملثبت عن املطبوعة الكويتية نقاًل « الفلوجتان كذا يف األصـــر وحررقوله وددن »ا وهبامش املطبوعة املصـــرية : « وددن الفلوجتان»( ابألصـــر 3)

 عن العباب.
 وإلا ذكر قنان يف موضعه.« عرفة قنان»وما بعدها ا ومل يرد فيه « العرفة»( انظر معجم البلدان 4)
 كما يفهم من عبارة معجم البلدان.« وعرفة قنان« »عرفة أعيار»( لعلهما 5)
 .48ية ( سورة األعراف اآ6)
 مثله يف معجم البلدان.« .. وأعراُف َنٍر : هضابٌ »( يف القاموس : 7)
 .«مشرفاً صحباهتا»وابألصر « األعراف»( عن معجم البلدان 8)
 ( األبيات يف الديوان ابختالف يف ترتيبها ويف روايتها.9)



11728 

 

ف ، كأَِميٍر : َمنْ  العَريفُ و  .«أَْمَرُكم ُعَرفاؤُكم فاْرِجعُوا حتّى يَْرفَع إِلينا»الحِديُث : ومنه ُعَرفاءُ  أَْصحابَه ، ج : يُعَّرِ

ُجُل ، َعُرفَ و ً  صارَ  مصدر األَول ، َواْقتََصر الّصاغانيُّ والَجْوَهريُّ على الباِب األَّوِل ، أي : َعرافَةً  كَكُرَم وَضَرب الرَّ يُقال أَيضاً و ، َعِريفا

. الِعرافَةَ  َعِملَ  إذا كَكتََب ِكتابَةً : يْعُرُف ِعرافَةً  فالٌن َعلَْينا ِسنَين ، َعَرفَ  :  نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ي وَسيُِّدهم : َرئِيُس القَْومِ  العَِريفُ و  بِسياسِة القَْوِم. لمْعِرفَتِه أَو بذِلكَ  ُعِرفَ  ألَنَّه به ؛ ُسّمِ

ئِيِس  ، وهو القَيُِّم  َعِريفٍ  جمعُ  العَُرفاءُ  وقال ابُن األَثِيِر : «في النّارِ  العَُرفاءُ و حٌق ، الِعرافَةُ »في الَحِديث : و أَو النَِّقيُب ، وهو ُدوَن الرَّ

فُ و بأموِر القَبِيلَِة أو الَجماعِة من النّاِس ، يَِلي أُُموَرُهم ، أي فِيها :  «َحقٌّ  الِعرافَةُ »قولُه : و األَِميُر منهُ أَْحوالَُهم ، فِِعيٌل بمعنى فاِعٍل ، يَتَعَرَّ

ياَسِة ؛ ِلَما في ذلَك من الِفتْنَِة ؛ فإِنّه :  «في النّارِ  العَُرفاءُ و»قولُه : و َمْصلََحةٌ للنّاِس ، َوِرْفٌق في أُموِرهم وأَحواِلهم ، ِض للّرِ تَْحِذيٌر من التَّعَرُّ

 ؟أَْهِل الَجنَّةِ  ُعَرفاءُ  أَْهُل القُرآنِ » أَنَّه سأََل ابَن َعبّاٍس : ما َمْعنَى قَْوِل النّاِس :»س : ِديُث طاوُ ه حإذا لَم يَقُْم بَحقِّه أَثَِم ، واْستََحقَّ العُقُوبَةَ ، ومن

 وقال َعْلقََمةُ بُن َعْبَدةَ : «فقَاَل : ُرَؤساُؤهم

وا  ُرمــــــــــــُ ز وا وِإنح كــــــــــــَ يٍّ وِإنح عــــــــــــَ ر  حــــــــــــَ ــــــــــــر كــــــــــــُ  ب

هــــــــــــم     ــــــــــــفــــــــــــُ رِي وُم  عــــــــــــَ رحجــــــــــــُ رِّ مــــــــــــَ (1)أَب يف الشــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
أَما األَوُل فإِنّه ِمْصِرّي يَْرِوي عْن عبِد هللا بِن َعْمٍرو وعنه تَْوبَةُ بُن نَْمٍر ، ذكرهُ ابُن ِحبّاٍن في  بُن َسِريٍع ، وابُن ماِزٍن : تابِِعيّانِ  َعِريفُ و

 الثّقاِت ، وأَما الثّانِي ، فإِنّه َحَكى عن َعِلّيِ ْبِن عاِصٍم ، قاله الحافُِظ.

ِة وغيِره من الُجَشِميِّيَن. َشَم : شاِعٌر فاِرسٌ بُن جُ  َعِريفُ و مَّ  وهو من أَجداِد ُدَرْيِد ابِن الّصِ

 األَْنَدلُِسيُّ : نَْحِويُّ شاِعٌر. القُْرُطبِيُّ  : أَبُو القاِسِم الُحَسْيُن بُن الَوِليدِ  العَِريفِ  ابنُ و

 فُِظ.، نقله الحا َمْعُروفٌ  : العَِريفِ  وفاته : أَبو العَبّاِس بنُ 

ْنهاِجيُّ الطَّْنِجيُّ نَِزيُل الَمِريَِّة ، وا ِد بِن ُموَسى بِن َعطاِء هللا الّصِ أََخذ عن  536لُمتوفَّى بَمّراُكَش سنة قلت : وهو أَبو العَبّاِس أَحَمُد بُن ُمحمَّ

الطَّلََمْنِكّيِ ، وعنه ُمْحيِي الّديِن ابُن العََربِّيِ ، وَغْيُره ، َكما َذَكْرناهُ في أَبِي بَْكٍر عبِد الباقِي بِن ُمَحّمِد ْبِن بيُْْر األَْنصاِرّي ، تلميِذ أَبي َعْمٍرو 

 .«إِتْحاف األَْصفياِء بُساّلك األَْوِلياءِ »ِرسالَتِنا : 

 أَبُو ُهَرْيرةَ الُكوفيُّ عن الشَّْعبِّيِ. ْبُن ِدْرَهمٍ  (2) ُعَرْيفُ  َكُزبَْيٍر :و

 يَْرِوي َحِديثَه يَْعقُوُب بُن ُمَحّمٍد الّزهّرْي. ْبُن إِْبراِهيمَ  ُعَرْيفُ و

ثُوَن. وغيُر هؤالِء : بُن ُمْدِركٍ  ُعَرْيفُ و  ُمَحّدِ

 لم أَِجْد ِذْكره في الَمعاِجِم. : َصحابِيُّ ، ُعَرْيفٍ  الحاِرُث بُن ماِلِك بِن قَْيِس بنو

 من اليََمِن. َمْوتَ في نَِسِب َحْضرَ  كأَْحَمدَ  بُن آبَدَ  ُعَرْيفُ و

حاحِ :و  إاّل أَِخيًرا. َعَرفَنِي إِاّل بِأََخَرةٍ : أي ما *[بالكسرِ ]َعَرَف ِعْرفي ما بالَكسر ، من قَْوِلهم : الِعْرفُ  في الّصِ

 .َعَرفَ  وهذا تقدم ذكره في أَوِل المادة ، عند َسْرِده َمصاِدرَ  الَمْعِرفَةُ  ، بالكسر : الِعْرفَةُ  *و

ْبرُ  الِعْرفُ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و  وأَنَشد ألبِي َدْهبٍَل الُجَمِحّيِ : بالكسِر : الصَّ

اِت  يـــــــــــــّ ـــــــــــــَ ي الـــــــــــــر قـ ٍ  َأخـــــــــــــِ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ ِن قـ رح البـــــــــــــح  قـــــــــــــُ

َن      ســـــــــــــــــــــــــَ رحفَ مـــــــــــا َأحح يـــــــــــبـــــــــــاتِ  الـــــــــــعـــــــــــِ صـــــــــــــــــــــــــِ
ُ
 يف امل

  
 َصبََر ، قال قَْيُس بُن َذِريحٍ : أي : اْعتََرفَ و من َحّدِ َضَرَب ، يْعرفُ  لألَْمرِ  َعَرفَ  قدو

ًا و  ربح ُب صـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــح ـــــــــَ رتافـــــــــاً فـــــــــيـــــــــا قـ َر   اعـــــــــح ـــــــــَ مـــــــــا تـ  لـــــــــِ

ضُ وَ      َت واقـــــــــــــَ ِذي أَنـــــــــــــح ضح ابلـــــــــــــ  هـــــــــــــا قـــــــــــــَ بـــــــــــــ   اي حـــــــــــــُ

  
 .العُْرفُ  من النّاِصيَِة إلى الِمْنَسجِ ، وقِيَل : هو اللَّْحُم الّذي يَْنبُُت َعلَيه من الفََرِس  العُْرفِ  ، َكَمْرَحلٍَة : َمْوِضعُ  الَمْعَرفَةُ و

 قال : ُعْرفٌ  مالهُ  من األَشياِء : األَْعرفُ و
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ُف  لــــــــــــــِ َا َأحــــــــــــــح ُف حــــــــــــــِ لــــــــــــــِ رٌِد حتــــــــــــــَح جــــــــــــــَ نــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

مـــــــــــاِط      طـــــــــــاِن ا ـــــــــــَ يـــــــــــح ِر شـــــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــح َرفُ كـــــــــــمـــــــــــِ  َأعـــــــــــح

  
__________________ 

 .«.. بر كر قوم»برواية :  29بيت رقم  428/  1اجلاهلي ( خمتار الشعر 1)
 ( ضبرت يف ميزان االعتدا  ا ابلقلم ا كبمري.2)
 *( ساقطة من الكويتية.)
 .«و»بد  : « أو»*( يف القاموس : )
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بُُع ، لَكثَْرةِ َشعَِر َرقَبَتِها العَْرفاءُ و  لشَّْنفََرى :، وأَنشَد ابُن بََرّيٍ ل ُعْرفِها وقِيَل : لُطولِ  : الضَّ

ٌ  وَ  لــــــــــ  مــــــــــَ يــــــــــٌد عــــــــــَ وَن ســــــــــــــــــــــــِ لــــــــــُ م َأهــــــــــح كــــــــــُ  ِد ُدونــــــــــَ

وٌ  و وَ      لــــــــــــــــُ رُت ُزهــــــــــــــــح رحفــــــــــــــــاءُ أَرحقــــــــــــــــَ َب ُ  عــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  جــــــــــــــــَ

  
 قال الُكَمْيُت :وَ 

مــــــــا  هــــــــُ ــــــــح نـ ــــــــعــــــــاِن مــــــــِ ي وٍء ُمضــــــــــــــــــــــِ ا ســــــــــــــــــــــُ ــــــــَ ي  هلــــــــا راعــــــــِ

َدَة الـــــــــــعـــــــــــاِدي و      عـــــــــــح رحفـــــــــــاءُ أَبـــــــــــو جـــــــــــَ َب ُ  عـــــــــــَ يـــــــــــح  جـــــــــــَ

  
َي به ألَنَّ اإِلنسانَ  كَمْقعَدٍ  ، َمْعَرفٌ  : أي الَوْجِه وما يَْظَهُر ِمْنها ، واِحُدها الَمعاِرفِ  اْمَرأَةٌ َحَسنةُ  يُقال :و اِعي : يُْعَرفَ  ُسّمِ  بِه ، قال الرَّ

َا عــــــــــــــلــــــــــــــ   مــــــــــــــِ ثــــــــــــــِّ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ امــــــــــــــُ نــــــــــــــَ عــــــــــــــارِفــــــــــــــِ  مــــــــــــــَ

ِب      ـــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــح َي ال واشـــــــــــــــــــــــــِ ن  حـــــــــــَ يِن هلـــــــــــَُ ثـــــــــــح ـــــــــــَ (1)نـ
 

  
 : َمحاِسُن الَوْجِه. الَمعاِرفُ  قِيل :وَ 

 ، أي : َذوي الُوُجوِه. الَمعاِرفِ  كأَنَّه يُراُد به من َذِوي الَمْعُروفِينَ  : أي الَمعاِرفِ  هو من يُقال :و

 الُوُجوهَ. حيّا هللا أي .َمعاِرف َوإِْن لم يَُكنْ  المعارفَ  َحيّا هللا من سَجعاِت الَمقاماِت الَحِريريِّة :و

 .ُعْرفُه طالَ  الفََرُس : أَْعَرفَ و

فَه يُقال : : اإِلْعالمُ  التَّْعِريفُ و فَهُ وَ  األَْمَر : أَْعلََمه إِيّاه ، َعرَّ ْفتُه بَْيتَه : أَْعلََمه بَمكانِه ، قال ِسيبََوْيه : َعرَّ ْفتُ  َزْيداً ، فَذَهَب إلى تَْعِديَةِ  َعرَّ  َعرَّ

ْفتُه َزْيداً ، فيَتَعَدَّى إلى َمْفعُولَْيِن ، قال : وأَّما َعَرْفتُ  ك تَقُول :بالتَّثِْقيل إلى َمْفعُولَْيِن ، يعني أَنَّ  ْفتُه بْزيٍد ، فإِنَّما تُِريدُ  َعرَّ بهِذه العاَلَمِة  عرَّ

ْفتُه وأَْوَضْحتُه بها ، فهو ِسَوى الَمْعنَى األَّوِل ، وإِنّما ْيتُه بَزْيٍد. َعرَّ  بزيٍد ، كقَْوِلَك َسمَّ

َر قولُه تعالى :  ِضدُّ التَّْنِكيرِ   :يفُ التَّْعرِ و  على قِراَءةِ من قَرأَ بالتَّْشِديِد. (2) (َعرََّف بَ ْعَضُه َوَأْعَرَض َعْن بَ ْعض  )وبه فُّسِ

فَ  يُقال : بعَرفاتٍ  الُوقُوفُ  : التَّْعِريفُ و  ، قال أَْوُس بُن َمْغراَء : َعَرفاتٍ  الناُس : إذا َشِهُدوا َعرَّ

وَن وَ  رميـــــــــــُ ـــــــــــَ ـــــــــــفِ ال ي رِي عـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــلـــــــــــتـ هـــــــــــم  ل فـــــــــــَ قـــــــــــِ وح  مـــــــــــَ

واانَ      فـــــــــــح ـــــــــــُزوا آَ  صـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــا  : َأجـــــــــــي ـــــــــــُ  حـــــــــــىّت ي

  
فُ  هوو فِ  وذِلَك بعدَ  (3) (ُثَّ حمَِلُّها ِإىَل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ )»في َحِديِث ابِن َعبّاٍس : و بعََرفاتٍ  ، كُمعَظٍَّم : المْوِقفُ  الُمعَرَّ يريُد بعَد  «الُمعَرَّ

 ، ويكوُن بمعنى الَمْفعُول. التَّْعِريفِ  ، وهو في األَْصِل موِضعُ  بعََرفَةَ  الُوقُوفِ 

جُل : اْعَرْوَرفَ  من الَمجاِز :و  واْشَرأبَّ له. تََهيَّأَ للشَّرِّ  إذا الرَّ

 كالعُْرِف. اْرتَفَعَت أَْمواُجه إذا البَْحُر : اْعَرْوَرفَ  من الَمجاِز أَيضاً :و

 السَّْيُل : إذا تَراَكَم واْرتَفََع. اْعَرْوَرفَ  كذِلكَ وَ 

بُعِ  ُعْرفُ  َكثَُف واْلتَفَّ كأَنّه إذا النَّْخُل : اْعَرْوَرفَ  من المجاز أَيضاً :و  قال أَُحْيَحةُ بُن الُجالحِ يِصُف َعَطَن إِبِِله : الضَّ

َروحِرفٌ  عــــــــــــــــــــح ارُه  مــــــــــــــــــــُ َر جــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــّ بــــــــــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــــــــــــح

فُ      رحيـــــــــــــــَ وُع والـــــــــــــــغـــــــــــــــِ ِه الشـــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــح تــــــــــــــــَ  حبـــــــــــــــافــــــــــــــــَ

  
 ، قال أَبو َكبِيٍر الُهَذِليُّ : العُْرفِ  مثلُ  الدَُّم صاَر له َزبَدٌ  اْعَرْوَرفَ و

ٍة  رِشــــــــــــــــــــــــ  وِّ مــــــــــُ لــــــــــُ َن الــــــــــفــــــــــُ ٍة ســــــــــــــــــــــــنــــــــــَ نــــــــــ  ــــــــــَ تـ  ُمســــــــــــــــــــــــح

ٍز      اَب بـــــــــــقـــــــــــاحـــــــــــِ فـــــــــــي الـــــــــــرت  نـــــــــــح َروحِرفِ تــــــــــــَ عـــــــــــح  (4) مـــــــــــُ
  

ُجلُ  اْعَرْوَرفَ و . ُعْرفِه عال َعلَى إذا الفََرَس : الرَّ  نَقَلَه الّصاغانيُّ

جُل : اْرتَفَع علَى اْعَرْورفَ  قال ابُن َعبّاٍد :و  .األَْعرافِ  الرَّ



11731 

 

ُجلُ  اْعتََرفَ  يُقال :و ون على أَْنفُِسِهم بما  «الُمْعتَِرفِينَ  اْطُرُدوا»:  عنههللارضيِديُث ُعَمَر ه حبه ، ومن أَقَرَّ  أي بَذْنبِه : بهِ  الرَّ وهم الَِّذين يُِقرُّ

 ِجُب عليهم فيِه الَحدُّ والتَّْعِزيُر ، كأَنَّه َكِره لَُهم ذِلك ، وأََحبَّ أَْن يَْستُُروه.يَ 

 ، بالَكْسِر ، وقد تَقَدَّم شاهُده من قوِل بِْشٍر. الِعْرفَةُ  واالسمُ  ليَْعِرفَه َسأَلَه عن َخبَرٍ  إذا فاُلنًا : اْعتََرفَ و

 و ذَُؤْيٍب يَِصُف َسحاباً :قال أَبُ  َعَرفَه َء :الشَّيْ  اْعتََرفَ و

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه ا ويف الديوان : متختما بد  متلثما. 7( ديوانه ص 1)
 .3( سورة التحرمي اآية 2)
 .33( سورة ا ج اآية 3)
 الطو . وإلا عىن ابلقاحز الدم نفسه. وفسر املعرورف ابلذي له عرف ا يقو  : لرج منها الدم كبنه عرف يف 110/  2( ديوان اهلذليا 4)
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عـــــــــــــامـــــــــــــَ  فـــــــــــــلـــــــــــــم  ـــــــــــــنـــــــــــــ  ه ال َرتـــــــــــــح رَتِفح مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  يـ

ا      بحِم رحيـــــــــَ ن الشـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــامـــــــــَ  مـــــــــِ ـــــــــ  ـــــــــن الَف ال (1)خـــــــــِ
 

  
 .اْعتََرف موِضعَ  َعَرفَ  ، كما َوَضعُوا َعَرفَ  موِضعَ  اْعتََرفَ  ُربّما َوَضعُواوَ 

اُء في نواِدِره : ذلَّ واْنقادَ  فاُلٌن : إذا اْعتََرفَ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و  وأَْنَشَد الفَرَّ

فح  لــــــــــــِ و اخلــــــــــــَ رحغــــــــــــُ َا وال يـــــــــــــَ رحغــــــــــــِ ِك تـــــــــــــَ  مــــــــــــا لــــــــــــَ

ي  و      طـــــــــــــــــــــِ
َ

َا واملـــــــــــــــــــــ َزعـــــــــــــــــــــِ رَتِفح  ـــــــــــــــــــــَح عـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ  يـ

  
 .(2) ُمْعتَِرف والَمِطيُّ « : يافِع ويَفَعَة»أي : يَْنقاُد بالعمِل ، وفي ِكتاب 

 كأَنّه أَْعلََمه به. إِليَّ : أَْخبََرنِي باْسِمه وَشأْنِه اْعتََرفَ و

ْفتُ و فْ »الَحِديُث : ومنه َعَرْفتُ  تََطلَّْبُت حتّى أي ما ِعْنَدك : تَعَرَّ خاءِ  تَعَرَّ دَّة يَْعِرْفكَ  إلى هللا في الرَّ  .«في الّشِ

ًرا ثم وفي اللِّساِن : يَْعِرفَكَ  إِليِه َحتَّى فاْستَْعِرفْ  يُقال : ائْتِهو ْفتُه : أي اْستَْعَرْفتُ  أَتَْيُت ُمتَنَّكِ  َمْن أَنا ، قال ُمزاِحٌم العُقَْيِليُّ : َعرَّ

ـــــــــــا رِف عـــــــــــح ـــــــــــَ تـ ٍم  فـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــح واَل : إن  ذا َرحـــــــــــِ  مُثّ قـــــــــــُ

رَا     م َعســـــــــــــــــــــَ كـــــــُ بحنـــــــِ نـــــــا مـــــــن شـــــــــــــــــــــَ فـــــــَ لـــــــ  مـــــــاَن كـــــــَ يـــــــح  هـــــــَ

  

ـــــــــــًة  تح آي غـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــانِ فـــــــــــِإن بـ رِف عـــــــــــح ـــــــــــَ تـ ا  َتســـــــــــــــــــــــــح  هبـــــــــــِ

  
ـــــ   وحمـــــــًا ا ف ـــــَ رَايـ ُتصـــــــــــــــــــِ ِذي اخـــــح وُد الـــــــ  ـــــعـــــُ ا : ال واَل هلـــــــَ  قـــــُ

  
ً  َعَرفَ  : تَعارفُواو  .(3) (َوَجَعْلناُكْم ُشُعوابً َوقَباِئَل لَِتعاَرُفوا) ومنه قَولُه تَعالى : بَْعُضُهْم بْعضا

ْواو َكةً ، َعَرفَةَ  َسمَّ ً و ُمَحرَّ ْل. ، وكُزبَْيٍر ، وأَِميٍر ، َوَشّداٍد ، وقُْفٍل ، َمْعُروفا َل فقد َذَكَرهم الُمَصنُِّف آنِفاً ، فهو تَْكراٌر ، فتَأَمَّ  وما َعدا األَوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، فَِعيٌل بمعنى َمْفعُوٍل. معروفٌ  : َعِريفٌ  أَْمرٌ 

فَهو فاُلٌن فاُلنًا ، أَْعَرفَ وَ  فَهو قَفَهُ على َذْنبِه ، ثم َعفَا عنه.: إذا وَ  َعرَّ  بِِه : وَسَمهُ. َعرَّ

،  عارفٌ  ال َمْعُروفٌ  َء ِإنَّما هو؛ ألَنَّ الشَّيْ  َعُرفَ  ِمْن هذا ، َكذا في ِكتاب ِسيبََوْيِه ، قال ابُن ِسيَده : ِعْنِدي أَنَّه على تََوهُّم أَْعَرفُ  هذاوَ 

ِب إِنّما ِهَي من الفاِعل دوَن الَمْفعُوِل ، وقد َحَكى ِسيبََوْيه : ما أَْبغََضه إِليَّ : أي أَنَّه ُمْبغَ  ُب وِصيغَةُ التَّعَجُّ َب من الَمْفعُول كما يُتَعَجَّ ٌض ، فتَعَجَّ

باً من الَمْفعُوِل الَِّذي هو فُ أَْعرَ  من الفاِعِل ، حتَّى قال : ما أَْبغََضنِي له ، فعَلَى هذا يَْصلُُح أَْن يكونَ   .الَمْعُروف هنا ُمفاَضلَةً وتَعَجُّ

: إِنشاُد الّضالَِّة ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ  التَّْعِريفُ و
(4). 

فَ وَ  ُجُل ، تَعَرَّ ي لَطِريٍف العَْنبَِرّي : اْعتََرفَ و الرَّ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وين وَ  ر فــــــــــــــــُ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ مــــــــــــــــُ  (5) تـ يِن َأان َذاكــــــــــــــــُ  و ِإنــــــــــــــــ 

مُ      ـــــــــَ ل عـــــــــح واِرِس مـــــــــُ ـــــــــفـــــــــَ ي يف ال الحـــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــاٍ  ســـــــــــــــــــــــِ

  
فَها اللُّقََطةَ : اْعتََرفَ وَ  ُجِل ، يقال : َعرَّ فَ  بِصفَتِها وإِْن لم يََرها في يِد الرَّ  ، فجاَء َرُجلٌ  يَْعِرفُها فالٌن الّضالَّةَ : أي َذَكَرها وَطلََب َمنْ  َعرَّ

 : أي يَِصفُها بِصفٍَة يُْعِلُم أَنّه صاِحبُها. يَْعتَِرفُها

 له : وَصَف نفَسه بصفٍة يَُحقِّقُه بها. اْعتََرفَ وَ 

 إِليه : اْنتََسب له. اْستَْعَرفَ وَ 

فَهُ وَ  لَه بِه ، وأَنَشَد ِسيبََوْيه : تَعَرَّ  الَمكاَن ، وفيِه : تأَمَّ

وا : وَ  ــــــــــُ هــــــــــاقــــــــــال ر فــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ ىًن  تـ نح مــــــــــِ ــــــــــازَِ  مــــــــــِ ن
َ

 املــــــــــ

ىًن َأان وَ      ر  مــــــــــــــن واىَف مــــــــــــــِ  عــــــــــــــاِرفُ مــــــــــــــا كــــــــــــــُ
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 ِمْنها. ُعِرف األَرِض : أَْوُجُهها وما َمعاِرفُ وَ 

 .(6): حاِملَةٌ َصبوٌر إذا ُحِملَْت على أَمٍر اْحتََملَتْه  َعُروفٌ  نَْفسٌ وَ 

 ، بالهاِء ِمثْلُه ، قال َعْنتََرةُ : عاِرفَةٌ  قال األَْزَهِريُّ : ونفسٌ 

رَبحُت  ةً فصــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ر ًة  عــــــــــــــــارِف َك حــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــذل  ل

ُض      لـــــــــ  طـــــــــَ بـــــــــاِن تـــــــــَ ُ  اجلـــــــــَ فـــــــــح و إذا نــــــــــَ رحســـــــــــــــــــــــُ (7)تــــــــــَ
 

  
__________________ 

 برواية : الس ام دون  ز. والُنعام  : اجلنوب. 132/  1( ديوان اهلذليا 1)
 مذكر.( ويف التهذيب : معرتف ا قا  : أي تعرتف وتصرب ا وذّكر معرتف ألن لفة املطي 2)
 .13( سورة ا جرات اآية 3)
 ( يقا  : عر ف الضالة : نشدها.4)
 بدون واو.« تعرفوين»( اللسان : 5)
 ( وشاهده ما أنشده ابن األعرايب ا كما يف اللسان :6)

 فـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــذبـــــــــــــــــــــــوا ابلـــــــــــــــــــــــنســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــردفـــــــــــــــــــــــاٍت 

 عـــــــــــــــــــــوارَف بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــنٍّ وابـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاح    

  

 ( التهذيب واللسان وذكر معه بيتاً آخر.7)
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 ً  ، أي : صابَرةً. عاِرفَةً  يَقُول : َحبَْسُت نَْفسا

ّيٍ لُمزاِحٍم العُقَْيلي : العَواِرفُ وَ  بُُر ، وأَنشَد ابُن بَّرِ  : النُّوُق الصُّ

حــــــــَ   تح يَب الضــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ عــــــــال ــــــــَ ىّت ت ُت هبــــــــا حــــــــَ فــــــــح ــــــــَ  وقـ

ايُت وَ      ربح ُ
وَف املـــــــــــــــ ر  الـــــــــــــــُوقـــــــــــــــُ واِرفُ مـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

  
 لبَُرةُ.الُمْبَرياُت : التي في أُنُوفِها ا

تَْيِن : الُجوُد ، لغةٌ في العُُرفوَ   بالضم ، قال الّشاِعُر : العُْرفِ  ، بضمَّ

اًل  مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ تـ ٍد ال زاَ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــح ـــــــــــــَن َزي  إن  اب

رِه      ي يف ِمصـــــــــــــــــــــــــح شـــــــــــــــــــــــــِ فح ريحِ يــــــــــــُ اابخلـــــــــــَ ـــــــــــَ رُف  الـــــــــــعـــــــــــُ

  
 : الُجوُد إذا كاَن باْقتِصاٍد : وبه فَسََّر ابُن ِسيَده ما أَنَشَده ثَْعلٌَب : الَمْعُروفوَ 

ريحُ وَ  ُروفِ مـــــــــا خـــــــــَ عـــــــــح ه  مـــــــــَ ـــــــــِ ـــــــــاب ب ىَت يف شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــفـــــــــَ  ال

يـــــــــــبُ      َا َيشـــــــــــــــــــــــــِ ُب حـــــــــــِ يـــــــــــح زِدحُه الشـــــــــــــــــــــــــ   إذا مل يـــــــــــَ

  
فاِت الغاِلبَِة. الَمْعُروفوَ  ْحبَِة مع األَْهِل وغيِرهم من النّاِس ، وهو من الّصِ  : النُّْصُح ، وُحسُن الصُّ

ُجلِ وَ  هـ  يُقال للرَّ من َضنِّه بَك ، ومعنَى هاَجْت : يبَِسْت ، كما يَهيُج  تَْعِرفُه فاُلٍن ، وهي ما ُكْنتَ  َمعاِرفُ  : قد هاَجتْ ـ  إِذا َولَّى عنَك بُِوّدِ

 باُت إذا يَبَِس.النَّ 

َر قولُه تعالى : التَّْعِريفُ وَ  أي : َطيَّبَها ، قال األَزَهِريُّ : هذا قوُل بعِض  (1) (َويُْدِخُلُهُم اجْلَنََّة َعرََّفها هَلُمْ ) : التَّْطيِيُب والتَّْزيِيُن ، وبه فُّسِ

ِة اللُّغَِة ، يقال : َطعامٌ  فٌ  أَئِمَّ في الَجنَِّة ِمْنهُ ]بَمْنِزِله  أَْعَرفَ  مناِزلَُهم َحتَّى يكوَن أََحُدهم يَْعِرفُونَ  ُمَطيٌَّب ، وقال الفَّراُء : معناهأي  : ُمعَرَّ

قَُهم إِليها. (َعرََّفها هَلُمْ )إِذا َرَجع من الُجُمعَِة إلى أَْهِله ، وقاَل الّراِغُب :  (2) [بَمْنِزله  بأَن َوَصفَها َوَشوَّ

فٌ  َطعامٌ وَ   : ُوِضَع بعُضه على بعٍض. ُمعَرَّ

ُجُل ، كَكُرَم : طاَب ِريُحه. َعُرفَ وَ   الرَّ

يَب ، عن ابِن األَعرابّيِ. َعِرفَ وَ   ، كعَِلم : إذا تََرَك الّطِ

فَ و .العَْرفِ  : َطيِّبَةُ  َمْعُروفَةٌ  أَْرضٌ وَ   .يَْعِرفُه إِليه : َجعَله تَعَرَّ

فَ وَ   هُ.َطعاَمه : أَْكثَر إِدامَ  َعرَّ

فَ وَ   َرأَْسَها بالدُّْهن : رّواهُ. َعرَّ

 .ُعْرفٍ  الفََرُس : صاَر ذا اْعَرْوَرفَ وَ 

 .ُعْرفٍ  : أي َطِويٌل ذُو أَْعَرفُ  َسنامٌ وَ 

 : ُمْشِرفَةُ السَّناِم ، وقيل : إذا كانَْت ُمَذكَّرةً تُْشبِهُ الِجماَل. َعْرفاءُ  ناقَةٌ وَ 

 : له كالعُْرِف. أَْعَرفُ  َجبَلٌ وَ 

ّمِ : ما اْرتَفََع منها ، وَحْزنٌ  ُعْرفُ وَ   ُمْرتَِفٌع. : أَعَرفُ  األَْرِض ، بالضَّ

 : الَحْرُث الِذي يَُكوُن على الفُْلجاِن والقَواِئِد. األَْعرافُ وَ 

فَ وَ  ثَه ، أُْبِدلَت األَِلُف لمكاِن الَهْمَزةِ َعْينًا ، وأُْبِدل الثّاُء فاًء ، قالَهُ يَْعقُوُب في الُمبْ  َعرَّ  َدِل ، وأَنشد :الشَّرَّ بينَهم : أَرَّ

ن وَ  ُت ممـــــــــِ  نـــــــــح ر فَ مـــــــــا كـــــــــُ م  عـــــــــَ هـــــــــُ ر  بـــــــــيـــــــــنــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــ 

اوَ      ــــــــــــَ ب ــــــــــــ  يـ غــــــــــــَ ــــــــــــَ نح تـ د  ممــــــــــــِ  د  اجلــــــــــــِ  ال حــــــــــــَا جــــــــــــَ
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َث.  : أي أَرَّ

 : واٍد لَُهم ، أَنَشَد أَبُو حنِيفَةَ : ْعُروفٌ مَ وَ 

ِه وَ  ِويــــــــــِّ َر  يف لــــــــــَ َرتح بــــــــــعــــــــــَد الــــــــــكــــــــــَ ىَت ســــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــَ

ُروفٍ أســــــــــــــــــــــــارِيــــــــــُض      عــــــــــح هح  مــــــــــَ نــــــــــاِدبــــــــــُ ر تح جــــــــــَ  وصــــــــــــــــــــــــَ

  
َر ما تَعاَرفُواوَ   .«األَْنصاُر يوَم بُعاثٍ  تَعارفَت ِن بماأَّن جاِريَتَْين كانَتَا تُغَنِّيا»في الَحِديِث :  : تَفاَخُروا ، ويُْرَوى بالزاي أَيضاً ، وبهما فُّسِ

 .ُعَوْيِرفٌ  : ما هو إِالـ  (3)لَمْن فِيه َجِريَرةٌ ـ  تَقُولُ وَ 

 : مرتَِفعَةٌ ، وهو مجاٌز. َعْرفاءُ  قُلَّةٌ وَ 

 .(4)، أي : َخدَّه  َعْرفَه : أََصْبتُ  َعَرْفتُهوَ 

 َملَُكوتِه ، وُحْسِن ُمعاَملَتِه. َمْعِرفةِ و هللا ، بَمْعِرفَةِ  الُمْختَصُّ : هو ـ  القومِ  تَعاُرفِ  فيـ  العاِرفُ وَ 

 : اْستَْحَذى. َعَرفَ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :

__________________ 
 .6اآية  (ص)( سورة  مد 1)
 اقتضاها السيا .ـ  عن التهذيبـ  ( ما با معقوفتا زايدة2)
 َجرحبـََزة.( يف األساس : 3)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« أوحده»( ابألصر 4)
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 عنَد الُمِصيبَِة : إذا َصبََر. َعَرفَ  وقد

 : طاَب ِريُحه. َعرافَةً  ، كَكُرَم ، َعُرفَ وَ 

 ، أي رائَِحتُه. َعْرفُه الطَّعاُم : طابَ  أَْعرفَ وَ 

 : ِجباُل اليماَمِة ، عن الَحْفِصّيِ. األََعارفُ وَ 

 ُمْشِرٍف على قُعَْيِقعاَن بَمكَّةَ. (1): اسُم َجبٍَل  األَْعَرفُ وَ 

 األَفِيُق. ٍء ، لهم فيه نَْخٌل ، يُقاُل له :: َجبٌَل لَطيِّى األَُعْيِرفُ وَ 

ْحِر باليََمِن. َعَرفوَ  َكةً : من قَُرى الّشِ  ، ُمَحرَّ

ِد بِن ُحْجٍر العَّرافيُّ بالفتح َعْبُد هللا بُن مُ وَ   َرَوى عن شيخٍ يُْكنَى أَبا الَحَسِن ، وعنه َحَسُن ابُن يَْزداَد. (2) [مع التَّشديد]حمَّ

ً  بالضّمِ ، تَْعُزفُ و بالكسرِ  تَْعِزفُ  نَْفِسي عنه َعَزفَتْ  : [عزف] ً و ، َعْزفا  تََرَكتْه بعَد إِْعجابِها به. : ُعُزوفا

 وقِيَل : َسلَْت. واْنَصَرفَْت عنهَزِهَدْت فِيه ، و

 وهذه عن ابِن ُدَرْيٍد. َملَّتْهُ  : َعَزفَتْ  أو

 أي عن األَمِر ، إذا أَباهُ ، َوأَْنَشَد اللَّْيُث : عنه : َعُزوفٌ  فهو أو َصدَّْت عنهُ 

ي َأيّنِ أَ  مــــــــــــِ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ُزوفٌ مَل تـ َو   عــــــــــــَ  عــــــــــــن اهلــــــــــــَ

ي     ريحِ شــــــــــــــــــــَ يب يف غــــــَ ا إذا صـــــــــــــــــــــاحــــــِ بـــــــَ َعصــــــــــــــــــــ  ــــــَ (3)ٍء تـ
 

  
 أَْنَشَد الَجْوهِريُّ للفََرْزَدِق يُخاطب نفَسه :وَ 

تَ  َزفــــــــــح َت  عــــــــــَ دح ِزفُ أَبعحشــــــــــــــــــــــــاٍش ومــــــــــا كــــــــــِ عــــــــــح  تـــــــــــَ

ِرفُ وَ      عـــــــــح ـــــــــَ َت تـ نـــــــــح راَء مـــــــــا كـــــــــُ دح رحَت مـــــــــن حـــــــــَ كـــــــــَ ـــــــــح  أَن

  
 .«حدر»وفي « عشش»قد تَقَدَّم البَْحُث فيِه في : وَ 

 : صوُت الِجّنِ ، وهو َجْرٌس يُْسَمُع في الَمفاِوِز باللَّْيِل. العَِزيفُ و ، العَْزفُ و

 قِيَل : هو َصْوٌت يُسَمُع باللَّْيِل كالطَّْبِل.وَ 

ياح في الَجّوِ ، فتََوهََّمه أَهُل الباِديَِة َصْوَت الِجّنِ ، وفيه يَقُوُل قائِلُهم :وَ   قِيَل : هو َصْوُت الّرِ

هــــــــــــــا و  نــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ الَة وبـ تــــــــــــــاُب الــــــــــــــفــــــــــــــَ  ِإيّنِ أَلجــــــــــــــح

دُ  عـــــــــــــــواِزفُ      واخـــــــــــــــِ اٍن وهـــــــــــــــاٌم صـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــّ ن  جـــــــــــــــِ

  
ً  الِجنُّ  َعَزفَت قدوَ  ً و ، تَعَِزُف َعْزفا فا والَمْرَوةِ  تَْعِزفُ  كانَت الِجنُّ »من حديِث ابِن عبّاٍس : و ، َعِزيفا  .«اللَّْيَل ُكلَّه بيَن الصَّ

ْعدِ  َعِزيفُ  فيه يُْسَمعُ  كَشّداٍد : َسحابٌ  العَّزافُ و  وهو َدِويُّهُ ، قال َجْنَدُل بُن الُمثَنَّى يَْدُعو على َرُجٍل : الرَّ

َورح  َا ابلســـــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــــح
ُ
 اي َرب  َرب  امل

َب      يـــــــــــــِّ ه صـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــِ زّافٍ ال َتســـــــــــــــــــــــــــح َؤرح  عـــــــــــــَ  جـــــــــــــُ

  

َهِمرح ِذي ِكرحىِف   ٍء وذي ِعفاٍء ُمنـح

يِت   بالغين معجمة.« َغّراف»هَكذا أَوَرَده األَْصَمِعيُّ والفاِرسيُّ ، وروايةُ ابِن الّسّكِ

. َعِزيفِ  صفةٌ غالبةً ، مشتَقَّةٌ من َرْمٌل لبَنِي َسْعدٍ  : العَّزافُ و  الجّنِ

يَ  قيل : ْي َعَشَر ِميالً ِمَن الَمِدينَةِ على اثْنَ  قال السُّكَِّريُّ : أَو َجبٌَل بالدَّْهناءِ  وهو يْسَرةَ َطِريِق الُكوفَِة  الِجنِّ  َعِزيفُ  ألَنّه كاَن يُْسَمُع به به ُسّمِ

 من َزُروَد ، قال جِريٌر :
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ـــــــــــًة  زِل زّاِف مـــــــــــنـــــــــــح الـــــــــــعـــــــــــَ ِر فـــــــــــَ يحصـــــــــــــــــــــــــِ خـــــــــــَ
ُ

 بـــــــــــا املـــــــــــ

يـــِ       راطـــِ وســـــــــــــــــَ  يف الـــقـــَ ِد مـــُ هـــــــح نح عـــَ ِي مـــِ (4)كـــــــالـــَوحـــح
 

  
حاحِ : ويُقال : أَْبرقُ في وَ   ، وهو قَِريٌب من زُروَد. العَّزافِ  الّصِ

بِن ُخَزْيَمةَ بِن ُمْدِرَكةَ َمْشُهوٌر ، له ِذْكٌر في أَخباِرِهْم وهو في َطِريِق القاِصِد إلى  : ماٌء لبَنِي أََسد العّزافِ  أَْبَرقُ  في العُباِب : ويُقال :و

 ُر :َوِمثْلُه في الُمْعَجم ، قال الشاعِ  يُجاُء ِمْن َحْومانَِة الدَّّراجِ إِليِه ، ومنه إلى بَْطِن نَْخٍل ، ثُم الطَّْرِف ، ثُم الَمِدينَةِ  الَمِدينِة من البَْصَرةِ 

َرِ   ــــــــــــــــــح ن الــــــــــــــــــدِّايُر أبَبـ مــــــــــــــــــَ زّافِ لــــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ

وَ  ســــــــــــــــــــــــوافِ      ــــــــــُ ي ــــــــــذ  ا ال ر  هبــــــــــَِ ت  ــــــــــَُ حــــــــــَ  َأضــــــــــــــــــــــــح

  
ُد لَرُجٍل يَْهُجو بنِي َسِعيِد ابِن قُتَْيبةَ البِاِهلّيِ :وَ   قاَل ابُن َكْيساني : أَْنَشَدنِي الَمبّرِ

ُم وَ  ُت ِإلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــِ طــــــــــــــح طــــــــــــــَ ا حــــــــــــــَ يِن ملــــــــــــــّ ــــــــــــــ   كــــــــــــــبَن

َر ِ      ُت أبَبـــــــــــــــــح َزلــــــــــــــــح ي نـــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ زّافِ  َرحــــــــــــــــح  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«للجبر املشرف« : »األعراف»( يف معجم البلدان 1)
 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية ا اقتضاها السيا .2)
 .«تعصباً »بد  « تغّضباً »ا ويف امكم : « عن اهلو »بد  « عل  اهلو »( يف اللسان 3)
 .«با اميصر»( ويرو  : 4)
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ياحِ : أَْصواتُها َعْزفُ و . الّرِ  نقله الجوهِريُّ

 الَمعاِزفِ  َصْوتَ  (2)إذا َسِمْعَن »والدُّّفِ ، وَغْيِرها ، وفي َحِديِث أُّمِ َزْرعٍ :  كالعُوِد َوالطُّْنبُورِ  التي يُْضَرُب بها ، (1) : الَمالِهي الَمعاِزفُ و

قِيَل : إذا  ، كِمْنبٍَر ، وِمْكنََسةٍ  ِمْعَزف أَو ياٍس ، ونَِظيُره َمالِمُح وَمشابِهُ في جمعِ لَْمَحٍة َوَشبَهٍ على غيِر قِ  ُعْزفٌ  الواِحدُ  «أَْيقَنَّ أَنُّهنَّ َهواِلكُ 

ى بالقبوس اآلن ، وغيُرهم يَْجعُل العُودَ  الِمْعَزفُ  أُْفِردَ  ً ِمْعزَ  فهو َضْرٌب من الّطناِبيِر ، وتتَِّخذُه أَْهُل اليََمن ، قلُت : وهو الُمَسمَّ  .فا

 : الاّلِعُب بِها. العاِزفُ و

ً  وقد الُمغَنِّي أَيضاً :و  .َعَزف َعْزفا

َي بِِه ألَنَّه : عاِزفو ِة : بِِه الِجنُّ  تَْعِزفُ  ع ، ُسّمِ مَّ  قال ذُو الرُّ

هـــــــــــــــاٍج كـــــــــــــــَبّن ِإزاَرهـــــــــــــــا وَ  بـــــــــــــــح نـــــــــــــــاَء مـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح  عـــــــــــــــَ

ِر      نح َرمـــــــح طـــــــاِف مــــــِ ِح اأَلعــــــح (3)عـــــــاِزفِ عــــــلــــــ  واضــــــــــــــــــــِ
 

  
ً  األَعراِبّيِ :قال ابُن و  أَقاَم في األَْكِل والشُّْرِب. : إذا َعَزَف يَْعِزُف َعْزفا

 قلُت : وكأَنَّه لغةٌ في َعَسَف بالسين ، كما َسيَأتِي. نََزْت َحْنَجَرتُه عنَد الَمْوتِ  إذا البَِعيُر : َعَزفَ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ّمِ : الَحماُم الطُّورانِيَّةُ  العُْزفُ و َر قوُل الشَّّماخِ :و ، بالضَّ  هي الّتِي لها َصْوٌت وَهِديٌر ، وبه فُّسِ

ٌك  بـــــــــُ ه حـــــــــُ قـــــــــَ وح ـــــــــَ َو  فـ غـــــــــاَث أَبحـــــــــح تـــــــــَ ىّت اســـــــــــــــــــــــح  حـــــــــَ

ِه      ِديــــــــاًل بــــــــِ و هــــــــَ عــــــــُ دح زحفُ يــــــــَ ــــــــعــــــــُ يــــــــُر  ال زاهــــــــِ ــــــــعــــــــَ (4)ال
 

  
مالِ  َعِزيفَ  : َسمعَ  أَْعَزفَ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و ياح وهو ما يُْسَمُع  الّرِ ماِل فهو َصْوٌت فيه ال  َعِزيفُ  من َدِويِّها ، وأمازاَد غيُره : والّرِ الّرِ

 يُْدَرى ما ُهو ، وقيل : هو ُوقُوُع بعِضه على بعٍض.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْرُب بالدُّفُوِف ، ومن العَْزفُ   قال الّراِجُز :وَ  «قالُوا : ِختاٌن ، فََسَكتَ  ؟ُدّفٍ ، فقَاَل : ما َهذا بعَْزفِ  أَنَّه َمرَّ » ِديُث ُعَمر :ه ح: الطَّْرُق والضَّ

رح  يــــــــــــهــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــِ ِض اأَلزحَرِ  فــــــــــــِ تــــــــــــَ وح  لــــــــــــلــــــــــــخــــــــــــَ

زحفٌ      زحفِ   عــــــــــــــــَ رح  كــــــــــــــــعــــــــــــــــَ الجــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــد فِّ واجلــــــــــــــــَ

  
 .َعْزفٌ  ُكلُّ لَِعبٍ وَ 

 : أي تَناَشُدوا األَراِجيَز ، أو َهَجا بَْعُضهم بَْعضاً ، َوقِيَل : تَفاَخُروا. تَعاَزفُواوَ 

. عن اللْهِو : إذا لم يَْشتَِهه ، وعن النِّساِء : َعُزوفٌ  َرُجلٌ وَ   إذا لم يَْصُب إِلَْيِهنَّ

ً  القَْوسُ  َعَزفَتوَ  ً و ، َعْزفا تَْت ، عن أَبِي َحنِيفَةَ. َعِزيفا  : َصوَّ

ٌت. َعّزافٌ و اِزفٌ ع َرْملٌ وَ   : ُمَصّوِ

 : ُمَجْلِجٌل. َعّزافٌ  َمَطرٌ وَ 

 نَْفَسه َعْن كذا : َمنَعَها عنه. َعَزفَ وَ 

 قَْوُل أَُميَّةَ بِن أَبِي عائٍِذ :وَ 

يبح وَ  ُت أُم  الصــــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــح لــــــــــــــــ  عــــــــــــــــَ مــــــــــــــــًا تـــــــــــــــــَ دح  قــــــــــــــــِ

ــــــــــــَ       ل ينِّ عــــــــــــَ ُزفٍ ِي مــــــــــــِ هــــــــــــاِ   عــــــــــــُ ــــــــــــِ ت (5)واكــــــــــــح
 

  
 ، فَحَذَف. ُعُزوفٍ  أَراَد َعلَى

 ، كَصبُوٍر : الَِّذي ال يكاُد يثْبُُت على ُخلٍَّة. العَُزوفُ وَ 

ْوا اْعَزْوَزفَ وَ  ً  للشَّّرِ : تََهيَّأَ ، عن اللِّْحيانِّيِ وقد َسمَّ ً وَ  ، عاِزفا  ، كُزبْيٍر. ُعَزْيفا
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ً  عن الطَِّريقِ  عَسفَ  : [عسف] ي َصْوٍب ، ماَل وَعدلَ  : يَْعِسُف َعْسفا  الطَِّريقَ  اْعتََسفَ  يُقال : تعَسَّفَ و كاْعتََسفَ  َوساَر بغَْيِر ِهدايٍَة وال تََوّخِ

 ً  : إذا قََطعَه ُدوَن َصْوٍب تََوّخاه فأَصابَه. تَعسَّفَهو ، اْعتِسافا

ِة :و األَْصُل ،قال ابُن ُدَرْيٍد : هذا هو  على َغْيِر ِهدايَةٍ  في اْبتِغاِء حاَجةٍ  َخبََطه : َعَسفَه أَو مَّ  منه قَْوُل ِذي الرُّ

__________________ 
 ( التهذيب واللسان : املالعب.1)
 .«لعت»( عن التهذيب وابألصر 2)
فال شـــاهد فيها والذي يف معجم ايقوت :  وز أن تكون الريح تعزف يف هذا املوضـــض فســـمي « من رمر عاجف»برواية :  379( ديوانه ص 3)

 َواستشهد بقو  لبيد :عازفاً 
 كـــــــــــــــبن نـــــــــــــــعـــــــــــــــاجـــــــــــــــًا مـــــــــــــــن هـــــــــــــــجـــــــــــــــائـــــــــــــــن عـــــــــــــــازٍف 

ي اخلـــــــــــــــــــواذال     ـــــــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا وأرآم الســــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــي  عـــــــــــــــــــل

  

 برواية ال شاهد فيها : 82( ديوانه ص 4)
 حـــــــــــــىت اســــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــغـــــــــــــاثـــــــــــــت ِبـــــــــــــون فـــــــــــــوقـــــــــــــه جـــــــــــــبـــــــــــــال 

ــــــــــــــاكــــــــــــــيــــــــــــــر     ــــــــــــــور  املــــــــــــــث ــــــــــــــه ال ــــــــــــــال ب ــــــــــــــدعــــــــــــــو هــــــــــــــدي  ت

  

 العزاهير : ذكور ا مام.وَ 

 النساء واكتهلت.. أي عزفت عن 174/  2( ديوان اهلذليا 5)
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فُ قـــــــد  وَ   َأعحســـــــــــــــــــــِ هـــــــُ جـــــــح َ
ازَِح املـــــــ هُ الـــــــنـــــــّ فـــــــُ عحســـــــــــــــــــــِ  مـــــــَ

وُم      ــــــــُ ــــــــب ُه ال و هــــــــامــــــــَ عــــــــُ دح ــــــــَ َف ي رِّ َأغحضــــــــــــــــــــــَ (1)يف  ــــــــِ
 

  
في األَْصِل : أَْن يأَخَذ الُمسافُِر على غيِر َطِريٍق وال جادَّةٍ وال َعلَم ،  العَْسفُ  َوقاَل ابُن األَثِيِر : َظلَمَ  إذا السُّْلطاُن : َعَسفَ  ثم َكثُر حتّى قِيَل :

 فنُِقَل إلى الظُّْلِم َوالَجْوِر.

ً  اتََّخذه : كاْعتََسفَه فاُلنًا : اْستَْخدَمه ، َعَسفو داً عليَك ،أي : َكْم أَْعمُل لَك : أي أَْسعَى علَْيَك عاِمالً  ؟لكَ  أَْعِسفُ  ، يُقال : َكمْ  َعِسيفا  لك ، ُمتََرّدِ

 اللَّْيِل. كعاِسفِ 

 وتردََّد فِيما يُْصِلُحها. َضْيعَتَُهم : َرعاَها ، وَكفاُهم أَْمَرَها َعَسفَ و

 َعِمَل لَهُ. أي عليِه ، ولَه : َعسفَ و

ً  البَِعيرُ  َعَسفَ و ً و يَْعِسُف َعْسفا  يَتَنَفَُّس فتَْرُجُف َحْنَجَرتُه. (2) ، فََجعلَ أَْشَرَف على الَمْوِت من الغُدَّةِ  : عاِسفٌ  ، فهو ُعُسوفا

يتِ  عاِسفٌ  ناقَةٌ و ّكِ قلُت لَرُجٍل من أَْهل الباِديَِة  قال األَْصمِعيُّ : ، كغُرابٍ  ُعسافٌ و ُمَحّرَكةً  َعَسفاتٌ  وبِها بال هاٍء ، نقَلَه الَجْوهِريُّ عن ابِن الّسِ

 النَّفََس. (3)ه : أي تَْرُجُف قال : ِحيَن تَْقُمُص َحْنَجَرتُ  ؟العُسافُ  : ما

قَم : العُسافُ  قالُوا : : نَْفُس الَمْوتِ  العَْسفُ و  لإِلبِِل كالنِّزاعِ لإِلنساِن ، قال عاِمُر بُن الطُّفَْيِل في قُْرُزٍل يوَم الرَّ

ه وَ  ـــــــــُ ت رَكـــــــــح ـــــــــَ ِ  تـ ـــــــــح وِ  أَم لـــــــــُ عـــــــــح و الصـــــــــــــــــــــــ  َم َأخـــــــــُ عـــــــــح ـــــــــِ  ن

ِن و      َديــــــــح ُو لــــــــلــــــــيــــــــَ بـــــــــح كــــــــَ رَُع يــــــــَ فُ بــــــــَتضــــــــــــــــــــــح عحســــــــــــــــــــــِ (4)يـــــــــَ
 

  
ْخمُ  : العَْسفُ و  ، وكذلك العُسُّ ، وقد تَقَدَّم. العُُسوفُ  نقله الَجْوهريُّ ، والَجْمعُ  القََدُح الضَّ

 نَقَله الصاغانيُّ ، َومنه قوُل الشُّاِعِر : باللَّْيل يْبِغي َطِلبَةً  االْعتِسافُ  : العَْسفُ و

َفهُ ِإذا أَراَد   تـََعس َفا َعسح
 نَقَله الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد اللَّْيُث وابُن فاِرٍس في الَمقاِييس ألَبِي ُدَواٍد اإلياِدّي : األَِجيرُ :  العَِسيفُ و

يـــــــــــفِ  ااًل  كـــــــــــالـــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــِ ر  مجـــــــــــِ وِع شـــــــــــــــــــــــــَ رحبـــــــــــُ َ
 املـــــــــــ

يــــــــــــــتِ      بــــــــــــــِ زٍِ  مــــــــــــــن مــــــــــــــَ نــــــــــــــح ُه ُدوَن مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  مــــــــــــــال

  
 والّروايةُ :« الَمْربُوع»كالُهما َرَوى وَ 

يــــــــفِ  الصــــــــــــــــــــــاً  كــــــــالــــــــَعســــــــــــــــــــــِ ر  قــــــــِ وع شــــــــــــــــــــــَ رحبــــــــُ َ
 املــــــــ

بــــــــــــــاتٍ      هــــــــــــــٍر مــــــــــــــن مــــــــــــــَ نــــــــــــــح ُه ُدوَن مــــــــــــــَ  مــــــــــــــالــــــــــــــَ

  
 قبله :وَ 

َوقــــــــــّ  الــــــــــدِّهــــــــــاَس  وح  (5)ال تـــــــــــَ َدم الــــــــــيـــــــــــَ  مــــــــــن حــــــــــَ

رباِت      َتضــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــن اخلــــــــــــــَ نـــــــــــــــح
ُ

(5)ِم وال املــــــــــــــ
 

  
هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وصوابُه ، الُمْستَهاُن به ، كما هو نَصُّ العُباِب َواللِّساِن ، وقال نُبَْيهُ بُن الَحّجاجِ  العَْبُد الُمْستَعاُن بِهِ  : العَِسيفُ  قِيَل :و

: 

ىتح  هــــــــــواِت حــــــــــَ َ  يف الشــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــح ــــــــــ  ُت الــــــــــنـ عــــــــــح  َأطــــــــــَ

يِن      يـــــــــــفـــــــــــاً َأعـــــــــــاَدتـــــــــــح ِد  َعســـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــح َد عـــــــــــَ بـــــــــــح (6)عـــــــــــَ
 

  
كما تَقَدَّم ، وجمعه على  اْستَْخَدَمه إذا : َعَسفَه كأَِسيٍر من َمْفعُولٍ  فَِعيٌل بمْعنَى أَو إذا َعِمل له له : فَ َعسَ  ِمنْ  كعَِليٍم ، فَِعيٌل بمْعنَى فاِعلٍ  هووَ 

ً  ال تَْقتُلُوا»في الَحِديِث : و فُعاَلَء ، على الِقياِس في الَوْجهْيِن ، نحو قَْوِلهم : ُعلَماُء وأَُسراُء ، ً  عِسيفا واألَِسيُف : العْبُد ، وقيَل :  «وال أَِسيفا

 .«والُوَصفَاءِ  العَُسفاءِ  أَنّه بَعََث َسِريَّةً ، فَنَهى عن قَتْلِ »: في الَحِديِث و ، َعِسيفٌ  هو الشَّْيُخ الفانِي ، وقِيَل : ُكلُّ خاِدمٍ 

 َحَرسها هللا تعالَى لمن قََصد المِدينَة على ساِكنِها السَّالُم ، قال َعْنتََرةُ : ، كعُثْماَن : ع ، على َمْرَحلَتَْيِن ِمن َمكَّةَ  ُعْسفانُ و
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ا  نــــــــــَ مــــــــــُ لــــــــــِّ كــــــــــَ د تح مــــــــــا تــــــــــُ َا صــــــــــــــــــــــــَ ا حــــــــــِ  كــــــــــَبهنــــــــــ 

يبحٌ      فـــــــانَ  ـــــَ ُروفُ  بـــــُعســـــــــــــــــــح رحِف مـــــطـــــح ي الـــــطـــــ   ســـــــــــــــــــــاجـــــِ

  
 قال ابُن األَثِيِر : هي قريةٌ جاِمعَةٌ بيَن َمكَّةَ والمِدينَِة ،وَ 

__________________ 
 ا ويرو  : يف  ر أخضر. 574( ديوانه ص 1)
 .«وجعر»( عن القاموس وابألصر 2)
 ( يف الصحاح واللسان : ترجف من النـ َفِ .3)
 برواية : 86ديوانه ص ( 4)

 «بتضروع ميري ابليدين»
 ويف الصحاح واللسان :

 «بتضرع ميري ابليدين»
 ( رواية البيت ابألصر :5)

ــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــدم ال ــــــــــــــــــوىف ال  ألل

ــــــــــــــــــــــتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــن اخلــــــــــــــــــــــريات      م وال املــــــــــــــــــــــن

  

 التصويب ا واملثبت عن املطبوعة الكويتية نقاًل عن العباب.وَ 

 ( ويرو  : أطعت العرس.6)
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َفِة وَمك ة ا قا  الّشاعر :  وِقير : هي َمنحهَلٌة من َمناِهِر الط رِيِ  بَا اجُلحح
عـــــــــــــــــــــا واسح  ي  ارحبـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــِ  اي خـــــــــــــــــــــَ

ًا      ربَا َرلـــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــــــــــــانح ختـــــــــــــــــــــــــَح  بـــــــــــــــــــــــــُعســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 عن ابِن األَْعرابِّيِ. أََخَذ بِعيَرهُ نَفَُس الَمْوتِ  الّرُجُل : أَْعَسفَ و

 ذ ُغالَمه بعَمٍل َشِديٍد.أَخَ  أَيضاً : إذا أَْعَسفَ و قال :

 ساَر باللَّْيِل َخْبَط َعْشواَء. : إذا أَْعَسفَ و قال :

 كلُّ ذِلك نَقَلَه ابُن األَْعرابِّيِ. لَِزم الشُّْرَب في القََدحِ الَكبِيرِ  : إذا أَْعَسفَ و قال :

ً  أي بَِعيَره : َعسَّفَهو  بالسَّْيِر. : أتْعَبَه تَْعِسيفا

 أَو َرِكبَه بالظُّْلِم ، ولم يُْنِصْفه. : َظلََمه تَعَسَّفَهو

 ومنه قَْوُل أَبي َوْجَزةَ : : اْنعََطف اْنعََسفَ و

َقَنتح أن  الص ِليَف و  تَـيـح  ُمنـحَعِسفح اسح
ِليُف : ُعْرُض العُنُِق.  الصَّ

ً »الَحِديُث : ومنه : الظَّلُومُ  العَُسوفُ و ً  ال تَْبلُُغ َشفاَعتِي إِماما  أي ، جائًِرا َظلُوماً. «َعُسوفا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  الَمفاَزةَ  َعَسفَ   : قََطعَها على غيِر ِهدايٍَة. َعْسفا

 ٌء.: ترَكُب َرأَْسها في السَّْيِر ، وال يَثْنِيها َشيْ  َعُسوفٌ  ناقَةٌ وَ 

 : السَّْيُر على َغْيِر َعلٍَم وال أثٍَر. التَّْعِسيفُ وَ 

 ، واالْعِتساُف. التَّعَسُّفُ  : رُكوُب األَْمِر بال تََدبٍُّر وال َرويٍَّة ، وكذِلك العَْسفُ وَ 

 : َرِكبَه بالظُّْلِم. اْعتََسفَهوَ 

 ، بكسٍر ففَتْحٍ ، على غْيِر قِياٍس. ِعَسفَةٍ  أَْيضاً على العَِسيفُ  يُْجَمعُ وَ 

 : ِإْشراُف البَِعير على الَمْوِت. العُُسوفُ وَ 

ْواوَ  ً  َسمَّ  ، َكشّداٍد. َعّسافا

 البِيِد وَمعاِميها. َمعاِسفِ  يُقال : أََخذُوا فيوَ 

 : جائِر. عّسافٌ  ُسْلطانٌ وَ 

ٌ  َعَسفَ و  .َمْعُسوفَةٌ  فاُلنَةَ : َغصبَها نَْفَسها ، واْمَرأَة

ِميَم ُدوَن الَمْفِصِل. فتَعسَّفَه يُقاُل : وقََع َعلَيِه السَّْيفُ وَ   : أي أصاب الصَّ

 الُجفوَن : إذا َكثَُر فَجَرَى في غيِر َمجاِريه ، كما في األَساِس. يَْعِسفُ  الدَّْمعُ وَ 

عليِه ، نقله الَجْوَهِريُّ وابُن عبّاٍد ، يقال :  أَْن يُِريَد البُكاَء فاَل يَْقِدرُ  هو ُجُموُد العَْيِن ، وذلك أَو قاله اللّْيثُ  : نَِقيُض البُكاءِ  العَْسقَفَةُ  : [عسقف]

 أي َجَمَدت عينُه فلم يَْبِك. فاُلٌن : َعْسقَفَ و بََكى فاُلٌن ،

َح الشَّ  َهمَّ بِِه َولَم يْفعَلْ  إذا في الَخْيِر : فالن َعْسقَفَ  قال العَُزْيِزيُّ :و زائَِدةٌ ، قال :  العَْسقَفَةِ  يخ أَبو َحيّان : أنَّ ِسينَ قال َشْيُخنا : وَصرَّ

 البُكاِء. (1)وَمْعناها ُجُموُد العَْيِن من 
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مِّ  العُُشوف : [عشف]  الشََّجَرةُ اليابِسةُ. أَْهَملَه الجْوهريُّ ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : هي ، بالضَّ

 ، كُمْحِسٍن : َمْن ُعِرَض َعلَيِه ما لَم يَُكْن يَأُْكُل فلَم يَأُْكْلهُ. الُمْعِشفُ و قال :

َل ما يُجاُء بِِه من البَّرِ ، ال يَأُْكُل القَتَّ ، َء بهإِذا ِجى البَِعيرُ  قال ابُن ُشَمْيِل :و  .لُمْعِشفٌ  إِنَّه يُقاُل له : الشَِّعيرَ  الوَ  النََّوى ، الو أَوَّ

 ولم يَْهنَأْنِي. عنه َمِرْضتُ  أي َعْنهُ : فأَْعَشْفتُ  أي : الطَّعاَم ، تُهأََكلْ  يُقاُل :و

 أَْقَذُرهُ وأَْكَرُهه. الطَّعاَم أي : هَذا أُْعِشفُ  أَنا يُقال :و

كذا في اللِّساِن والعُباِب  يُْعَرفُ  أْي ما كانَ  لَك : يُْعَشفُ  ما يُْعَرُف ، َوقد رِكْبَت أَمراً ما كانَ  أي لي أَْمٌر قَبِيٌح : يُْعَشفُ  ما يُقاُل : وهللاو

 والتَّْكِملَِة.

ْرعِ  العَْصفُ  : [عصف]  نقله الَجْوهِريُّ عن الفَّراِء. : بَْقُل الزَّ

ْرُع : أَْعَصفَ  قدو حاِح ، وقاَل اللِّْحيانِيُّ : ، أو حاَن أَْن يَُجزَّ ، كذ َعْصفُه َطالَ  الزَّ  .(2) [ُمْعِصفٌ  َمكانٌ ]ا في الّصِ

 : َكثِيُر التِّْبِن ، وأَنَشَد :

__________________ 
 ( يف اللسان : عن البكاء.1)
 ( عن اللسان.2)
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َرهـــــــــــــــــا  طـــــــــــــــــح تح قـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ اَد  مـــــــــــــــــَ  ِإذا مجـــــــــــــــــُ

ٌن      طـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــايب عـــــــــــــــــَ فُ زان جـــــــــــــــــَ عحصـــــــــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــَ

  
ّي : هو ألََحْيَحةَ اللِّحياِنيُّ ، ويُْرَوى ُمْغِضف ، بالضاِد المعجَمِة ، ونسَب الَجْوَهريُّ هذا البيَت ألَبِي قَْيِس بِن األَْسلَِت ، قال ابُن هكذا رواه  بَّرِ

 ْبِن الُجالحِ.

ُد : أُِكَل َحبُّه ، وبَِقَي تِْبنُه دْ قَ  أي ، َكَزْرعٍ  قال : (1) َمأُْكولٍ  (َفَجَعَلُهْم َكَعْصف  )قال الَحَسُن في قوله تَعالَى : و  َوأَْنَشد الُمبَّرِ

ُوا ِمثحرَ   َمبحُكو ٍ  َكَعصحفٍ   فُصريِّ
، وبَِقَي  (2) كَوَرٍق أُِخَذ ما كاَن فيهِ  أَنّه يحتَِمُل مْعنَيَْيِن ، أََحُدُهما : أَنَّه َجعَل أَصحاب الِفيلِ  أَوْ  َمأُْكوٍل ، فزاَد الكاُف للتَّأِْكيد َعْصفٍ  أَراد مثلَ 

قال : هو  (َكَعْصف  َمْأُكول  )وُرِوَي عن َسِعيِد بِن ُجبَْيٍر أَنّه قاَل في قَْوِله تَعالى :  كَوَرٍق أََكلَتْهُ البَهائِمُ  أَنَّه َجعَلَهم هو ال َحبَّ فيِه ، أَو

 الَهبُّوُر ، وهو الشَِّعيُر النابُِت بالنَّبَِطيَِّة.

ً َعَصفَه يَْعِصفُه و  : َصَرَمه من أَْقصابِه. َعْصفا

هُ قَبَل أَن يُْدِركَ  أَو ْرعِ. َجزَّ ْرعِ ، فإْن لم يَْفعَْل ماَل بالزَّ  أي : َجزَّ َوَرقَهُ الذي يَِميُل في أَْسفَِله ؛ ليكوَن أََخفَّ للزَّ

. من التِّْبنِ  *[ِمَن السُّْنبُلِ ]، كُكناَسٍة : ما َسقََط  العُصافَةُ و  َونحِوه ، نقله الجوهِريُّ

 .(3) [وكَكنِيَسٍة : الَوَرُق الُمْجتَِمُع الذي ليَس فيه الُسْنبُلُ ]

 قِيل : هو الَورُق الذي يَْنفَتُِح عن الثََّمرةِ.وَ 

 قِيَل : هو ُرُؤوُس ُسْنبُِل الِحْنَطِة ، قال َعْلقََمةُ بُن َعبََدةَ :وَ 

تح  دح زالـــــــَ َب قـــــــَ ذانـــــــِ ي مـــــــَ قــــــِ يــــــفــــــَ َتســــــــــــــــــــح هـــــــاَعصــــــــــــــــــــِ  تــــــُ

وُم      مــــــــــــُ طــــــــــــح ُدوُدهــــــــــــا مــــــــــــن َأيتِّ املــــــــــــاِء مــــــــــــَ (4)حــــــــــــُ
 

  
ُل وأَنشد لُكثَيٍِّر : عاِصفٌ  وُكلُّ مائٍِل : ، وهو مجاٌز. ُعصَّفٌ  َوكذلك ِسهامٌ  مائٌِل عن الغََرِض  أي : عاِصفٌ  َسْهمٌ  يَقُولون :و  قاله الُمفَضَّ

فــــــــاُء  دح ٍر وهــــــــي شـــــــــــــــــــــَ يــــــــح لــــــــَ ر تح بــــــــِ مــــــــَ فٌ فــــــــَ  عــــــــاصـــــــــــــــــــــِ

ــــــــــــــ     َرِ  ال خــــــــــــــَ نــــــــــــــح َددِ مبــــــــــــــُ يــــــــــــــح فــــــــــــــَ ر  اخلــــــــــــــَ داِة مــــــــــــــَ  د وح

  
يحُ  َعَصفتو ً  الّرِ ً و ، تَْعِصُف َعْصفا واقتصر الَجوهِريُّ على األَِخيَرْيِن ، من  َعُصوفٌ و ، عاِصفٌ و ، عاِصفَةٌ  ريحٌ  : اْشتَدَّْت ، فهي ُعُصوفا

ً  ، قال هللا تَعالَى : عواِصفَ  رياحٍ  ْت َعلَيه من َجَوالِن التُّراِب تَْمِضي به ، وقد قِيَل : إنَّ  تَْعِصفُ  يعنِي الريّاحَ  (5) فَاْلعاِصفاِت َعْصفا  ما َمرَّ

يحَ ـ  اْلِذي ُهَو التِّْبنُ ـ  العَْصفَ  يحُ  َعَصفَت كاَن إذا»في الَحِديث : و به ، قال ابُن ِسيَده : وهذا ليس بقَِوّيٍ ، تَْعِصفُ  ُمْشتَقٌّ منه ؛ ألَنَّ الّرِ  «الّرِ

 أي : إذا اْشتَدَّ ُهبُوبُها.

يحُ  أَْعَصفَت في لُغَِة بني أََسٍد :و قال الجوهريُّ :  : إذا اْشتَّدْت. َمعاِصيفَ وَ  َمعاِصفَ  زاَد غيُره : من ِرياحٍ  ُمْعِصفَةٌ و ، ُمْعِصفٌ  فهي الّرِ

يحُ  تْعِصفُ  أي : (6) عاِصفٍ  فِي يَْومٍ  (َكَرماد  اْشَتدَّْت ِبِه الّرِيحُ )قولُه تَعالى : و مثُل قولهم : لَْيٌل نائٌِم ،  فاِعٌل بَمْعنَى َمْفعُولٍ  وهو فيِه الّرِ

حاح ، وقال الفَّراُء : إنَّ  ياحِ ، وإِنَّما جعله تابِعاً لليوِم على ِجَهتَْيِن : إِْحداُهما : أَن العُُصوفَ  وَهمٌّ ناِصٌب ، كما في الّصِ وإِن  العُُصوفَ  للّرِ

يحِ فإِنَّ  ، كما يُقاُل : يوٌم حارٌّ ، ويوٌم باِرٌد ، والَحرُّ َوالبَْرُد  عاِصفٌ   اليوَم يُوَصُف به ؛ ألَنَّ الريَح تكوُن فيه ، فجاَز أَن يُقال : يومٌ كان للّرِ

يحِ  عاِصفِ  فيهما ، والَوْجهُ اآلخُر : أَْن يُقال : أَراد في يْومٍ  يحَ ]الّرِ ِل الَكِلمة.ذُِكر (7) [قد]ألَنها  (7) [فتْحِذف الّرِ  ْت في أَوَّ

ً  ِعيالَه َعصفَ و : هو الَكْسُب ألَهِله ، ومنه قَْوُل  العَْصفُ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، زاد َغْيُره : وَطلَب واْحتاَل ، وقِيل : كَسَب لَُهم : يْعِصفُهم عْصفا

 العَّجاجِ :
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داُن اجلـــــــــــــايف  ُب املـــــــــــــاَ  اهلـــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــِ كح  قـــــــــــــد يـــــــــــــَ

ريحِ مــــــــــــا      ــــــــــــغــــــــــــَ فٍ ب رافِ  َعصــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــِ  وال اصــــــــــــــــــــــــــح

  
 براِكبِها فتَْمِضي بِِه ، قالَه َشِمٌر ، ونقَلَه تَْعِصفُ  َسِريعَةٌ  أي : َعُصوفٌ  ونَعَاَمةُ  ، َعُصوفٌ  ناقَةٌ  من الَمجاِز :و

__________________ 
 .5( سورة الفير اآية 1)
 ا ب ا كما يف التهذيب.( يعين من 2)
 ساقطة من الكويتية. (*)
 وقد استدركناه عن الَقاموس ا وهنا موقعه.« من الت »( ما با معقوفتا ساقرت من األصر وقد نبه َعَليه هبامش املطبوعة املصرية ا بعد لفظة 3)
 ( ويرو  : قد مالت عصيفتها.4)
 .2( سورة املرسالت اآية 5)
 .18ية ( سورة إبراهيم اآ6)
 ( زايدة عن التهذيب.7)
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ِها. حَشرِي  : ُشبِّهت ابلرِّيِح يف ُسرحَعِة َسريح  اجلَوحهرِي  ا قا  الزخمِّ
ْل ذلك ، والعْيُن من (1)هكذا في سائِِر النُّسخِ ، وفي العُباِب الَكَدُر ، وفي اللِّساِن  : الُكْدَرةُ  العُُصوفُ  قال ابُن األَْعراِبّيِ :و  الَكّد ، فَتأَمَّ

 َمْضُمومةٌ ، وإِطالقهُ يُوِهُم الفَتَْح. العُُصوفِ 

 الُخُموُر. : العُُصوفُ  قال أَيضاً :و

يحِ.إِذا فاَحْت ، زاَد ال : ِريُحها َعْصفَتُها قال ابُن فاِرٍس :و َمْخَشِرّي : ُشبِّهت فَْغَمةُ ِريِحها بعَْصفَِة الّرِ  زَّ

ُجُل : أَْعَصفَ و . َهلَك الرَّ  حكاه أَبو ُعبَْيدةَ ، ونقله الَجوهِريُّ

ا الفَرُس : َمرَّ  أَْعَصفَ و ً  َمرًّ . َسِريعا  لغةٌ في أَْحَصف ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ

 .(2) اإِلبُِل : اْستَداَرْت َحْوَل البِئِْر ِحْرصاً على الماِء ، وهي تُثِيُر التُّراَب حولَه أَْعَصفَت قال النِّْضُر :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْرعِ من الَوَرِق الَِّذي يَْيبَُس فيَتَفَتَُّت  العُصافَةُ و ، العَِصيفَةُ و ، العَْصفَةُ و ، العَْصفُ  يَل : هو َوَرقُه ، من غيِر ، وقِ  (3): ما كاَن على ساِق الزَّ

َر قولُه تعالى :   وقاَل النَّْضُر : (4) (َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرََّْيانُ )أَن يُعَيََّن بِيُْبٍس أو َغْيِره ، وقِيَل : َوَرقُه وما ال يُْؤَكُل ، وبُكّلِ ذِلك فُّسِ

ْرعِ الذي يَِميُل في أَْسفَِله ،  ، وقِيَل : كالعَِصيفِ  ، وقِيَل : ما قُِطَع منه كالعَِصفَةِ  : القَِصيُل ، وقيل : َوَرُق السُّْنبُِل ، العْصفُ  هما َوَرُق الزَّ

ه ِليَِخفَّ ، َوِقيَل : ْرعِ فأُِكَل وهو َرْطٌب ، َوقِيَل : العَْصفُ  فتَُجرُّ  .ُعُصوفٌ  : السُّْنبُُل نَْفُسه ، وَجْمعُه العَْصفُ  : ما ُجرَّ من َورِق الزَّ

 األَتْباُن. : العُُصوفو : التِّْبناِن ، العَْصفانِ   ابُن األَْعراِبّيِ :قالَ وَ 

َب. اْستَْعَصفَ وَ  ْرُع : قَصَّ  الزَّ

يُح. َعَصفَتْ  : ما العُصافَةُ و : كثِيُر التِّْبِن ، عن اللِّْحيانِّي. ُمْعِصفٌ  َمكانٌ وَ   به الّرِ

ياُح التي تُثِير السَّحاَب والَوَرَق. الُمْعِصفاتُ وَ   : الّرِ

 : السُّْرَعةُ على التَّْشبِيه بذِلك. التَّعَصُّفُ و ، العَْصفُ وَ 

 ، قال الّشاِعُر : ُمْعِصفَةٌ  النَّاقَةُ في السَّْيِر : أَْسَرَعْت فَِهيَ  أَْعَصفَتوَ 

هـــــــــا وَ  يـــــــــتـــــــــُ ر  لـــــــــِ تـــــــــَ حـــــــــاٍج إذا ابــــــــــح رِّ ِمســـــــــــــــــــــــح نح كـــــــــُ  مـــــــــِ

َب مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــ     لــــــــــــ  ٌب حتــــــــــــََ فُ ا  ئــــــــــــِ َعصــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــَ تـ  مــــــــــــُ

  
 يعني العََرَق.

 : َسِريعَةٌ ، وأَنَشَد قوَل الشَّّماخِ : عاِصفٌ  قاَل َشِمٌر : ناقَةٌ وَ 

ِة  يحطـــــــَ راِء الُبســـــــــــــــَ حح تح بصـــــــــــــــَ حـــــــَ فـــــــاً فـــــــَبضـــــــــــــــح  عـــــــاصـــــــــــــــِ

رَا     مــــــــــِ جــــــــــاايِت جمــــــــــُح َر الــــــــــعــــــــــُ واِد اَ صـــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــُح  تــــــــــُ

  
 : َسِريعاٌت ، قال ُرْؤبَةُ : ُعُصفٌ  نُوقٌ وَ 

رِّ مِخاِص األَقحصابح  بُعُصفِ 
َ
 امل

ُجُل : جاَر عن الطَِّريِق. أَْعَصفوَ   الرَّ

 بالقَْوِم : أي تَْذَهُب بهم ، وتُْهِلُكُهم ، قال األَْعَشى : تَْعِصفُ  قال الَجْوَهريُّ : والَحْربُ 

ٍة  ومــــــــــــــــَ مــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح ٍ  جــــــــــــــــبحواَء مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــَ  يف فـ

فُ      عحصـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــد   تـ ِر اِبل (5)ارِِع وا ـــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــِ
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 بِهم. َعَصفَتْ  الَحْرُب بالقَْوِم : أي َذَهبَْت بهم وأَْهلََكتُْهم ، قال : وهذه أََصحُّ من أَْعصفَت هو َمجاٌز ، وفي العُباب :وَ 

 َصَرَف واْصَطرَف. ، كما يُقال : اْعتََصفو َعَصف ِلِعياِله : إذا َكَسب لَُهم ، نَقَلَهُ الَجْوَهريُّ والّصاغانِيُّ ، يُقال : اْعتََصفَ  قاَل اللِّْحيانِيُّ :وَ 

ً  : [عطف] البَقَِر على  َعْطفَةُ  َسِمعُوا َصْوتِيفو هللا لكأَنَّ َعْطفَتَُهم ِحيَن »الَحِديُث :  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، َومنه مالَ  : َعَطَف يَْعِطُف َعْطفا

 .«أَْوالِدها

ُحوا بأَنّ  كتَعَطَّفَ  عليِه : أَْشفَقَ  َعَطفَ و  بمعنَى االْنثِناِء ثم العَْطفِ  بَمْعنَى الشَّفَقَِة َمجاٌز من العَْطفَ  قال شيُخنا : َصرَّ

__________________ 
 ( ويف التهذيب أيضاً : الَكّد.1)
 ويف التكملة : وهي تطح .« وهي تطحن الرتاب حوله وتثريه»( يف التهذيب : 2)
 ( يف التهذيب : يب  فتفّتت.3)
 .12( سورة الرمحن اآية 4)
 وصدره فيه : 96( ديوانه ص 5)

  مض خضراء هلا سورةٌ 
 يف التهذيب :وَ 

 يف فيل  شهباء ملمومةٍ 
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ُتِعرَي للَميحِر والش َفَقِة إذا ُعدَِّي بَعَل  ا وإذا عُ  دِّ.اسح  دَِّي بَعنح كان َعَل  الضِّ
ً  الوَساَدةَ : ثَناها ، َعَطفَ و  .كعَطَّفَها تَْعِطيفا

 وفي اللِّسان : َرَجع َعلَيه بما يَْكَرهُ ، أو لَهُ بما يُِريُد. َحَمَل وَكرَّ  أي عليه : َعَطفَ و

هُ قوُل أَبِي َوْجَزةَ السَّْعِديُّ :وَ   يَتََوجَّ

ونَ  فـــــــــــُ نح  الـــــــــــعـــــــــــاطـــــــــــِ َا مـــــــــــا مـــــــــــِ فٍ حتـــــــــــَِ  عـــــــــــاطـــــــــــِ

وا وَ      مــــــــــُ عــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــدًا إذا مــــــــــا أَنـ وَن ي غــــــــــُ ــــــــــِ ب ســــــــــــــــــــــــح
ُ
(1)امل

 

  
 ، وعلى الَحْملَِة. العاِطفَةِ  على

حاحِ. : َخَرَزةٌ للتَّأِْخيذِ  العَْطفَةُ و جاَل ، كما في الّصِ ذُ بها النِّساُء الّرِ  تَُؤّخِ

في األُولى َحَكى اللِّْحيانِّي ، وفي الثّانِيَة أَبُو  ويُْكَسُر فِيِهما العَْصبة ، كما َسيَأْتِي وهي التي يُقاُل لها : َشَجرةٌ تَتَعَلُّق الَحبَلَةُ بها : العَْطفَةُ و

 َحنِيفَةَ ، وأَنَشَد األَْزَهِريُّ قوَل الشاعر :

ي  مــــــــــــِ ي و ــــــــــــَح هــــــــــــا بــــــــــــَدمــــــــــــِ بــــــــــــ  َ  حــــــــــــُ بــــــــــــ  لــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

      َ بـــــــــــــ  لـــــــــــــَ ةٍ تــــــــــــــَ فـــــــــــــَ طـــــــــــــح ُروِع ضـــــــــــــــــــــــــــا ِ  عـــــــــــــَ  بـــــــــــــفـــــــــــــُ

  
ّي :قال ابُن بَ وَ  يِه على الشََّجِر. العَْطفَةُ  ّرِ ي بذِلَك لتَلَّوِ  : اللَّْبالُب ، ُسّمِ

 وهي الَّتِي تَقَدَّم فيها أنَّ الَحبَلَةَ تَتَعلَُّق بِها. بالَكْسِر : أَْطراُف الَكْرِم الُمتَعَلِّقَةُ منه ، وَشَجَرةُ العَْصبَةِ  الِعْطفَةُ و

ى عو يُْؤَخذُ بعُض ُعُروقِه  خاّصةً ، وهو ُمِضرُّ بِها ، ويَْزعُموَن أَنَّه لى الشََّجِر ال َوَرَق له ، وال أَْفناَن ، تَْرعاهُ البَقَرُ بالتَّْحِريِك : نَْبٌت يتَلَوَّ

فَخفَّفَها الشاعُر ضرورةً ؛ ليَْستَِقيَم له  العََطفَةُ  قال األَْزَهِرّي : وقاَل النَّْضُر : إِنَّما هي ويُْلَوى ، ويُْرقَى ، ويُْطَرُح على الفاِرِك فتُِحبُّ َزْوَجها

 .َعَطفَةٌ  ، واِحُدها العََطفُ  َغريِب َشَجِر البَّرِ : (2)الّشْعُر ، وقال أبو َعْمٍرو في 

باِء. َربََضتْ  إِذا (3) ِجيَدها تَْعِطفُ  : عاِطفٌ  َظْبيَةٌ وَ  داءُ  الِمْعَطفُ و كِكتاٍب ، الِعطافُ و وكذِلك الحاقُِف من الّظِ َوالطَّْيلَساُن ، وُكلُّ  كِمْنبٍَر : الّرِ

 :، قال ابُن ُمْقبٍِل  َمعاِطفُ  ثَْوٍب يُتََردَّى به ، جمُع األَِخيِر :

م  ـــــــهـــــــِ ي نحســـــــــــــــــــــِ ـــــــُ ِا يـ ـــــــِ ران ـــــــعـــــــَ م  ال مشـــــــــــــــــــــُ هـــــــُ فـــــــَ عـــــــاطـــــــِ  مـــــــَ

رِ      طـــــــــَ داِح وَ حرِيـــــــــٌب عـــــــــلـــــــــ  اخلـــــــــَ رحُب الـــــــــقـــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــَ

  
ً »في َحِديِث ابن ُعَمَر : و بواحٍد ، للَمعاِطفِ  قاَل األَْصَمِعيُّ : لم أَْسَمعْ وَ  ً  فناَوْلتُها»في َحِديِث عائَِشةَ : و «بِعطافٍ  َخَرَج ُمتَلَفِّعا كاَن  ِعطافا

 ، مثل ِمئَْزٍر وِإزاٍر ، َوِمْلَحف وِلحاٍف ، وِمْسَرٍد وِسراٍد. الِعطافُ و الِمْعَطفُ و ، ُعُطوفٌ و ، أَْعِطفَةٌ وَ  ، ُعُطفٌ  : الِعطافِ  وجمع «َعلَيَّ 

داءُ وَ  َي الّرِ ً  قِيَل : ُسّمِ ُجِل ، َوُهما ناِحيَتا ُعنُِقه. ِعْطفَي لُوقُوِعه على ِعطافا  الرَّ

يِه ِرداًء ، قال : السَّْيفُ  : الِعطافُ و  ألَنَّ العرَب تَُسّمِ

طـــــــــــــــــافٌ ال مـــــــــــــــــاَ  ِد إاّل وَ  رٌَع  عـــــــــــــــــِ دح  ومـــــــــــــــــِ

َرفح      ِديـــــــــــٌد وِد طـــــــــــَ َرٌف مـــــــــــنـــــــــــه حـــــــــــَ م طـــــــــــَ كـــــــــــُ  لـــــــــــَ

  
 ، وقال آخر :َمْقبَُضهُ  الطََّرُف األَول : َحدُّه الذي يُْضَرُب به ، والطَرُف الثانِي :

افُ ال مــــــــــــــــــاَ  ِإال  طــــــــــــــــــَ ؤحزِرُه  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــــُ

ِر      ـــــــــــــــَ ب ُة اجلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــح َا ا وابـ ـــــــــــــــِ الث ـــــــــــــــَ (4)أُم  ث
 

  
 كِكتاٍب : اسُم َكْلٍب. الِعطافُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 .ُعُطفٌ  نقله الجوَهِريُّ ، والجمع على البَّوِ فتَْرأَُمه تُْعطفُ  التي : النّاقَةُ  العَُطوفُ و

يَْت ألَنَّ  َمْصيَدةٌ  : العَُطوفُ و  .كالعاُطوفِ  الرأِْس  ُمْنعَِطفَة فيها َخَشبَةٌ  ُسّمِ
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 : (5)قال َصْخُر الغَّيِ الُهَذِليُّ  على الِقداحِ فيَْخُرُج فاِئزاً  يَْعِطفُ  الِقْدُح الذي في قِداحِ الَمْيِسِر : العَُطوفُ و

ِه  يِنَ يف مجــــــــــــَِّ فــــــــــــح ُت صــــــــــــــــــــــــــُ َخضــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــَخضــــــــــــــــــــــــــح

حــــــــــــًا      دح ِر قــــــــــــِ دابــــــــــــِ
ُ

يــــــــــــاَض املــــــــــــ وفــــــــــــاً خــــــــــــِ طــــــــــــُ (6)عــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 . ويف اللسان رواية أخر  :.. ( هذه رواية ابن بري وفيها : واملنعمون1)
ـــــــــــــــعـــــــــــــــاطـــــــــــــــفـــــــــــــــون حتـــــــــــــــا مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن عـــــــــــــــاطـــــــــــــــٍف   ال

 ؟املـــــــــــــــــطـــــــــــــــــعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــون زمـــــــــــــــــان أيـــــــــــــــــن املـــــــــــــــــطـــــــــــــــــعـــــــــــــــــمُ وَ     
  

 ( يف التهذيب : من غريب شجر الرّب.2)
 عنقها.( يف اللسان : تعطف 3)
قوس  ( قا  ثعلب : هذا وصف صعلوكاً فَقاَ  : ال ما  له إال العطاف ا وهو السيف ا وأم ثالثا : كنانة فيها ثالثون سهماً ا وابنة اجلبر :4)

 نبعة يف جبر وهو أصلب لعود له.
 ( زيد يف التهذيب : يصف ماء ورده.5)
 د مرة بعد مرة.وفسر العطوف ابلقدح الذي ير  75/  2( ديوان اهلذليا 6)
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ي ال ُغْرَم فيِه وال ُغْنمَ  الِّذي الِقْدحُ  هو : أَو ً  وهو أََحُد األَْغفاِل الثاّلثَِة من قِداحِ الَمْيِسِر ، ُسّمِ في ُكّلِ ِربابٍَة يُْضَرب ،  (1) [يَُكرُّ ]ألَنّه  َعُطوفا

 ، كَشّداٍد فِيِهما. كالعَّطافِ  قاله القُتَْيبِيُّ في ِكتاِب الَمْيِسرِ 

ةٍ. : العَُطوفُ  أَو ةً بعد َمرَّ  الَِّذي يَُردُّ َمرَّ

ةٍ  الذي أَو ةً بعَد َمرَّ َر َمرَّ  قاله السُّكَِّريُّ في شرحِ ديواِن الُهَذِليِّيَن. ُكّرِ

َر قوُل ابِن ُمْقبٍِل : على َمآِخِذ الِقداحِ ، َويَْنفَِردُ  يُْعَطفُ  ّداٍد : قِْدحٌ كشَ  العّطافُ  أَو  وبه فُّسِ

َر وَ  فــــــــــــــــَ افٍ َأصــــــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــــــّ ُه  عــــــــــــــــَ  إذا راَح َربــــــــــــــــ 

بِ      هــــــــ  ضــــــــــــــــــــــَ
ُ
واِء امل ــــــــاٍن يف الشــــــــــــــــــــــِّ ي ا عــــــــِ ــــــــَ ن ــــــــح دا ابـ  غــــــــَ

  
 .عنههللارضي فََرُس َعْمِرو بِن َمْعِدي َكِربَ  : العَّطافُ و

ثٌ  عّطافُ و  َمْخُزوِميٌّ َمَدنِيٌّ ، يرِوي عن نافِعٍ ، قال أَْحَمُد : ثِقَةٌ ، وقال ابُن َمِعيٍن : ليس به بَأٌْس. بُن خاِلٍد : ُمَحّدِ

َكةً : ُطوُل األَْشفارِ  العََطفُ و  َوى بالغَْين ، وهو أَْعلى.نقله ُكراٌع ، ويُرْ  «َعَطفٌ  وفي أَْشفاِرهِ »ِديُث أُّمِ َمْعبٍَد : ه ح، ومن اْنِعطافُهاو ، ُمَحرَّ

 واألَْعَرُف ُغطْيٌف ، بالمعجمة ، عن ابِن ِسيَده. كُزبَْيٍر : َعلَم ، ُعَطْيفٌ و

ً  ِسيَتُها َعلَْيها تُْعَطفُ  : قَْوٌس َعَربِيَّةٌ  المْعُطوفَةُ و . تُتََّخذُ لألَْهدافِ  َوهي التي َشِديداً  َعْطفا  قاله ابُن ُدَرْيٍد والَجْوهِريُّ

حاحِ :في الو ُجِل : جانِباهُ من لُدْن َرأِْسه إلى وِركْيِه ، وكذِلك ِعْطفا ّصِ  ٍء بالَكْسِر : جانِباهُ.ُكّلِ َشيْ  ِعْطفَا الرَّ

 ، َوقاِرَعتِه. (2)وكذا عن َعْلِبه ، وَدْعِسه ، وقَْريِِه  الطَِّريِق ، َويُْفتَُح : أي قاِرَعتِه ِعْطفِ  تَنَحَّ عن قال ابُن األَعراِبّي : يُقال :و

 ، قاله ابُن َعبّاٍد. ِعْطفانِ  ولَها ِسيَتُها بالكسِر : القَْوِس  ِعْطفُ و

اثينَ )ومنه قوله تعالى :  البالِ َرِخيَّ  جاءَ  : أي ِعْطِفه ثانِيَ  فاُلنٌ  وجاءَ  بنَْفِسه. قال ابُن ُدَرْيٍد : : أي ُمْعِجبٌ  ِعْطفَْيهِ  هو يَْنَظُر في يُقال :و
ً  المْعنَى : أَو قال األَْزَهِريُّ : وهذا يُوصُف به الُمتََكبِّرُ  الِوياً ُعنَقَه َمْعناه : أَو (3) (ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل هللاِ  عن اإِلسالِم  ُمتََكبًِّرا ُمْعِرضا

. : أي أَْعَرضَ  ِعْطفَه فالنٌ  ثَنَى عنهُ  يُقاُل :و جِ العُنُِق ، فالَمآُل واحدٌ ، وال يْخفَى أَّن التَّكبَُّر واإِلْعَراَض من نتائِ   عنه ، نَقَله الجْوَهِريُّ

ج الفََرسُ و َج القَْوسُ  تَعوَّ  كما ُهَو نَصُّ العُباِب. تَثَنَّى يَْمنَةً ويَْسَرةً  إذا : ِعْطفَْيهِ  في هكذا في النَُّسخِ ، وهو غلٌط ، والصواُب َوتَعَوَّ

ً  الِعْطفُ و ُجلِ  اإِلبِطُ  أي : بالكسِر : أَْيضا  .العُُطوفُ  ، َوالَجْمعُ  ِعْطفُه ، وإِبُِطه ِعْطفُه وقِيَل : الَمْنِكُب ، َوقال األَْزهريُّ : َمْنِكُب الرَّ

ً  وقد بالفتْحِ : االْنِصَرافُ  العَْطفُ و  .َعَطَف يَْعِطُف َعْطفا

 وُهما العاِئُد بالفَْضِل ، الَحَسُن الُخلُِق. العَُطوفِ و العاِطفِ  بالّضّمِ : جْمعُ  العُْطفُ و

 وفي عبارةِ المصنِّف قاَلقَةٌ ظاِهَرةٌ. لإِلزارِ  بالكسِر ، وهذه الِعطافُ و

ٌ  قال أَبو َزْيٍد :و  ال ِكْبَر لَها. َوهي التي (4) لَيِّنَةٌ ِمْطواعٌ  أي ، كأَِميٍر : َعِطيفٌ  اْمرأَة

ً  ثَْوبِي َعطَّْفتُه يُقال :و ً  َجعَْلتهُ  إذا : تَْعِطيفا . لَهُ  ِعطافا  أي ِرداًء على َمْنِكبَْيه كالَِّذي يفعَلُه الناُس في الَحّرِ

يَتَْيِن على ا مْعُطوفَةُ  : ُمعَطَّفَةٌ  قِِسيٌّ و دَ  ُمعَطَّفَةٌ  ِلقاحٌ  كذلكو ألُْخَرىإِْحَدى الّسِ ِعدَّةَ َذْوٍد على  َعَطفُوا ُربَّماو قال الَجْوَهِريُّ : للَكثَْرةِ  فيهما ، ُشّدِ

 فَِصيٍل واِحٍد ، واْحتَلَبُوا أَْلبانَُهنَّ على ذِلك ِليَْدُرْرَن.

 .َعَطفَه وهو ُمطاِوع اْنثَنَى الغُْصُن وغيُره : اْنعََطفو

 ُمْنَحناه.و ُمْنعََرُجه ، الواِدي : ُمْنعَطفُ و قال الَجْوهِريُّ :

 ٍض.بعُضُهم على بَعْ  َعَطفَ  أي : تَعاَطفُواو قال :
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داِء ، ومنه اْرتََدى : إذا بالِعطافِ  أي بِهِ  تَعَطَّفَ و قال :  بالّرِ

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب والتكملة.1)
 ( زيد يف التهذيب : وقرِقِه.2)
 .9( سورة ا ج اآية 3)
 ( يف التهذيب : اللينة الذليلة املطواع.4)
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بححاَن من»اَ ِديُث :  بححاَن من تـََرد   ابلِعزِّ ا «ِعزِّ وقاَ  ِبهِ ابل تـََعط فَ  ســُ بحانَه جَماٌز  التـ َعط فُ و  معناُه : ســُ يف َح ِّ   ســُ
َله ُِشُوَ  الّرِداِء ا هذا قوُ  ابِن األَِثرِي ا قا  صـــــــاحُب اللِّســـــــاِن : وال يـُعحجِ  ُبيِن قولُه : ا يُراُد به االتِّصـــــــاف ا كَبن  الِعز  ِشَِ

َمُر كر  شــــــي َله ُِشُوَ  الّرِداِء ا و  تعاىَل َيشــــــح ُراُد به ِعز    ومَجالُه وَجاَللُُه ا والَعَرُب ٍء ا وقاَ  األَ كَبّن الِعز  ِشَِ
زهري : امل

َض النـ عحَمِة والَبهاء ُعه موضـــِ ِن ا وَتضـــَ َجِة واُ ســـح َض البَـهح ُض الّرِداَء موضـــِ حيرِت واللِّســـاِن ا  كاعحَتَطف  َتضـــَ
ُ
بِه اعحِتطافاً ا كما يف امل

 ومنه قوُ  ابِن َهرحَمَة :
ريــــــــــــــــَ  َويــــــــــــــــح ه جــــــــــــــــُ بــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ هــــــــــــــــا قـ قــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِّ  ًة عــــــــــــــــُ

داِن      ُب بـــــــــــَا الـــــــــــِولـــــــــــح عـــــــــــَ لـــــــــــح هح تــــــــــــَ فـــــــــــَ طـــــــــــِ تـــــــــــَ عـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
َك رأَْسهُ ، يَتَعاَطفُ  قال اللَّْيُث : يُقاُل لإلنساِن :و  وهما واِحٌد. أَو تَبَْختَرَ  وتَمايََل ، تَهاَدى قال غيُره : هو بَمْنِزلَةِ و في ِمْشيَتِه : إذا َحرَّ

ً و  .فعََطف َعلَيهِ  يَْعِطفَ  سأَلَه أَنْ  : اْستَْعَطفَه اْستِْعطافا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : يحِمي الُمْنَهِزِميَن. َعّطافٌ و َعُطوفٌ  َرُجلٌ 

هُ. تَعَطَّفَ وَ   َعلَيه : وَصلَه وبَرَّ

 على َرِحِمه : َرقَّ لها. تَعَطَّفَ وَ 

ِحُم ، صفةٌ غاِلبةٌ. العاِطفَةُ وَ   : الرَّ

 على الناِس بفَْضِله. العَُطوفُ  : الرجُل الَحَسُن الُخلُِق ، العَّطافُ  قاَل اللَّْيُث :وَ 

 من َرِحٍم وال قَرابٍة. عاِطفَةٌ  يُقال : ما تَثْنِينِي عليكَ وَ 

ً  ءَ الشَّي َعَطفوَ  ً و ، ُعُطوفا  .تَعَطَّفَ و فاْنعََطفَ  : َحنَاه وأَمالَه ، َعطَّفَه تَْعِطيفا

َد للَكثْرة.َرأَْس الخَ  َعطَّْفتُ  يُقال :وَ   َشبَِة ، ُشّدِ

يَتَْيِن على األُْخَرى. َمْعُطوفَةُ  : ُمعَطَّفَةٌ و ، َعُطوفٌ  قَْوسٌ وَ   إِْحَدى الّسِ

ِة في الِعطافَةُ و العَِطيفَةُ وَ  مَّ  : العطائِفِ  : القَوُس : قال ذُو الرُّ

ه وَ  قـــــــــــانـــــــــــُ فـــــــــــَ ه خـــــــــــَ يـــــــــــَ لـــــــــــ   َوشـــــــــــــــــــــــــح َر بــــــــــــَ قـــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــح

مـــــــاِدهـــــــا و      يـــــــِ  يف َأغـــــــح طـــــــاعـــــــلـــــــ  الـــــــبـــــــِ فالـــــــعـــــــَ (1)ئـــــــِ
 

  
 ، قال أُساَمةُ الُهَذِليُّ : َمْعُطوفَةٌ  : أي َعْطفَى وقَْوسٌ 

ُه  بـــــــــــــَ لـــــــــــــح َب صـــــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــَ ِه وَأجـــــــــــــح يـــــــــــــح د  ِذراعـــــــــــــَ  فـــــــــــــمـــــــــــــَ

هــــــــــــا وَ      ر جــــــــــــَ ــــــــــــَ فــــــــــــَ فـ طــــــــــــح دُ  عــــــــــــَ الكــــــــــــِ ــــــــــــٌر مــــــــــــُ رِي  مــــــــــــَ

  
 بالَكْسِر : الُمْنَحنَى ، قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ يصُف َصْخَرةً َطِويلَةً فيها نَْحٌل : الِعطافَةُ وَ 

رِّ  ٍة وكــــــــــــُ قــــــــــــَ نــــــــــــِ عــــــــــــح رِّ مــــــــــــُ ةٍ مــــــــــــن كــــــــــــُ طــــــــــــافــــــــــــَ  عــــــــــــِ

ُب      زحعــــــــــَ ــــــــــَ واٌب يـ ــــــــــَ هــــــــــا ث دِّقــــــــــُ هــــــــــا ُيصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ن (2)مــــــــــِ
 

  
 : تَثْنِي ُعنُقَها ِلغَْيِر ِعلٍَّة. العَْطفِ و العُُطوفِ  بَيِّنَةُ  عاِطفَةٌ  شاةٌ وَ 

 أي : ُمْلتَِويَةُ القَْرِن ، وهي نَْحو العَْقصاِء. «َعْطفاءُ  لَْيَس فِيها»في َحِديِث الّزكاةِ : وَ 

 : الُمِحبَّةُ لَزْوِجها ، والحانِيَةُ على َولَِدها. العَُطوفُ وَ 

 نَْحَوه : ماَل إِليِه. اْنعََطفَ وَ 
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ً  َرأَْس بَِعيِره إِليِه : إذا عاَجه َعَطفَ وَ   .َعْطفا

ً  هللا تَعالَى بقَْلِب السُّْلطاِن على َرِعيَّتِه : إذا َجعَله َطفَ عَ وَ   رِحيماً. عاِطفا

ُجِل : ِعْطفِ  َجْمعُ وَ   .ُعُطوفٌ و ، ِعطافٌ و ، أَْعطافٌ  الرَّ

 : إذا َمرَّ ُمْعِجباً. ِعْطفَْيهِ  َمرَّ يَْنُظُر فيوَ 

 السَّيَف والقَْوَس : اْرتََدى من بِِهما ، األَِخيرةُ عن ابِن األَْعراِبّيِ وأَْنَشَد : اْعتََطفَ وَ 

هُ مـــــــــــــنح وَ  فـــــــــــــح طـــــــــــــِ تـــــــــــــَ عـــــــــــــح َزِر  يــــــــــــــَ ئــــــــــــــح  عـــــــــــــلـــــــــــــ  مـــــــــــــِ

َزرِ      ئـــــــــــــــــح َم الــــــــــــــــّرِداُء عــــــــــــــــلــــــــــــــــَ  املــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح  فــــــــــــــــنــــــــــــــــِ

  
هاِرةِ على البِطانِِة. َعْطفُ  : العَْطفُ وَ   أَْطراِف الذَّْيل ِمن الّظِ

جِ من ِجَهِة من العاِطفُ  في َحْلبِة الَخْيِل :وَ  وايَةَ ثابِتةً عن الُمَؤّرِ جِ ، قال األَْزَهِريُّ : ولم أَِجد الّرِ يُوثَُق  ، وهو الّساِدُس ، ُرِوَي ذِلَك عن الُمَؤّرِ

وايةُ فهو ثِقَةٌ. (3)به  ْت عنه الّرِ  ، قال : فإِْن َصحَّ

ْواوَ  ً  َسمَّ  ، كُجَهْينَةَ. ُعَطْيفَةَ و ، عاِطفا

__________________ 
 وبعد البيت قا  : وأصفر يعين بردا يظلر به. والبي  : السيوف..« .. وأصفر»( التهذيب وبرواية : 1)
 برواية : مما يصدقها. 177/  1( ديوان اهلذليا 2)
ِكر.( قا  أبو عبيد ال يعرف منها إال الساب  واملصّل  مث الثالث والرابض إىل العاشر َوآخرها الس َكيت 3)  والِفسح
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ً  وفي األَساس : يُقاُل : ال تَْرَكْب ِمثْفاًرا وال ًرا. ِمْعطافا ماً للسَّْرجِ ، وال ُمَؤّخِ  : أي ُمقَّدِ

ُجلُ  َعفَّ  : [عفف] ً و ، َعفًّا الرَّ ّمِ ، قال شيُخنا : ظاِهُر إِطالقِه أنَّ المُ  يَِعفُّ  وهو ، بالكسرِ  ِعفَّةً وَ  ، بفتحهنَّ ، َعفافَةً و ، َعفَافا ضاِرَع منه بالضَّ

 : َعِفيفٌ و ، َعفٌّ  فَُهو كما قَّدْمناه كَكتََب ، وال قائَِل بِِه ، بل هو َكَضَرَب ؛ ألَنه ُمَضعٌَّف الزٌم ، وقاعَدةُ ُمضاِرعِه الكسُر ، إِال ما َشذَّ منه :

حاح ، وفي الُمْحَكِم : َكفَّ  أي : نِيَِّة ، قال ذو األُصبع  يَْجُملُ  َعّما ال يِْحِل وال عن الَحراِم ، كما في الّصِ َوقيل : عن الَمحاِرِم واألَْطماعِ الدَّ

 العَْدوانِيُّ :

فيف  ٍد  عــــــــــَ لــــــــــَ ــــــــــَ ُت مــــــــــن بـ فــــــــــح ُؤوٍس إذا مــــــــــا خــــــــــِ ــــــــــَ  يـ

ونِ      اٍف عـــــــــــلـــــــــــ  اهلـــــــــــُ ُت بـــــــــــَوقـــــــــــّ َلســـــــــــــــــــــــــح واًن فــــــــــــَ  هـــــــــــُ

  
 .(1) (َوَمْن كاَن َغِنيًّا فَ ْلَيْستَ ْعِففْ )وفي التّْنزيِل :  «من السُّؤاِل ما اْستََطْعتَ  اْستَْعِففْ و»الَحِديُث : ومنه كاْستَعَفَّ 

 .تَعَفَّفَ  كذِلكو

ْبُر والنَّزاَهةُ من الشَّيْ  (3) التَّعَفُّفُ و ، وهو الَكفُّ عن الَحراِم والسَُّؤاِل من النّاِس ، (2) العفافِ  : َطلَبُ  االْستِْعفافُ  وقيل :  ِء.: الصَّ

ُروا َعِفيفٍ  هو جمع أَِعفّاءُ  ج :  .العَفَّ  ، ولم يَكّسِ

يَِّدةُ الَخيَِّرةُ. العَِفيفَةُ  يُقال : ، وَعِفيفاتٌ  َعفائِفُ  ج : َعِفيفَةٌ و َعفَّةٌ  هيو  من النّساِء : السَّ

 الفَْرجِ. َعفَّةُ  : َعِفيفَةٌ  امرأَةٌ وَ 

 هللا. أََعفَّهُ و

 نَقَله الَجْوَهِريُّ ، ومنه قَْوُل َجِريٍر : : تََكلَّفََها تَعَفَّفَ و

َر  وَ  ــــــــــــــُ َرزحَدِ  ال يـ لــــــــــــــٍة مــــــــــــــا لــــــــــــــلــــــــــــــفــــــــــــــَ  قــــــــــــــائــــــــــــــِ

فِّ مـــــــــض      يِن وال  الـــــــــعـــــــــِّ غـــــــــح ـــــــــَ تـ فُ َيســـــــــــــــــــــــح فـــــــــ  عـــــــــَ ـــــــــَ تـ ـــــــــَ (4)يـ
 

  
 ُعفَْيفٍ  وَعِطيَّةُ بُن عاِزِب بنِ  ، وعنه ابنُه فَْرَوة ، وقِيل : َسِعيٌد. وسلمعليههللاصلىعن النَّبِّيِ  َكِربَ ، ُمَصغًَّرا ُمَشدَّداً : ابُن َمْعِدي ُعفَيِّفٌ و

 َصحابِيّاِن. هَكذا َضبََطه بَْعُضُهم : أَو كأَِميرٍ  وهو الَكثِيُر الَمْشُهوُر ، كُزبَْيرٍ  (5)الِكْنِديُّ 

ه ، وقِيَل : عنه عن  ُعفَيِّفٍ   ، فِقيَل : عن َسِعيِد بن فَْرَوةَ بنِ قلُت : أَّما األَوُل : فقد اْختُِلَف في َحِديثِه َعلَى ِهشاِم بن الَكْلبِيّ  ، عن أَبِيِه عن َجّدِ

ِه ، واألَوُل أَْصَوُب. قلت : وَذَكَره ابُن ِحبّان في ثِقاِت التّابِِعيَن ، وقاَل يَْروي عن ُعَمَر بِن  ُعفَيِّفٍ  فَْرَوةَ بِن َسِعيِد بنِ  ، عن أبِيِه ، عن َجّدِ

 الَِّذي أَْخرَج له النَّسائِيُّ قَريِب األَْشعَِث بِن قَْيٍس  ُعفَيِّفٍ  الَخّطاِب ، وعنه هاُروُن ابِن عبِد هللا ، قال الحافُِظ : وفَّرَق غيُر واحٍد بيَن هذا وبَْينَ 

 في الَخصائِِص ، وقِيل : ُهما واِحٌد.

 .عنهاهللارضيأَّما الثّاني : فإِنّه شاِميٌّ ، وقد اْختُِلَف في ُصْحبتِه ، وأَكثُر روايَتِه عن عائَِشةَ وَ 

يِق َرِضيَ  أَبي بَْكرٍ  ، كُزبَْيٍر : َرَوى عن العُفَْيفِ  ابنُ و ّدِ  فهو تابِِعيٌّ ، ولم يُْعَرف اسُمه ، وهكذا َذَكَره الحاِفُظ أَيضاً. عالَى عنهتَ  هللا الّصِ

 ُمَشدٌَّد أَْيضاً. بِن ُرؤاٍس ، وهو الحاِرُث بُن ِكالبٍ  بُن بَُجْيدِ  ُعفَيِّفُ و

 ه.كذا في َجْمَهَرة النََّسب ، وضبطه ابُن ماُكوال كُزبَْيٍر ، أي في أَِخي ، كأَِميٍر : أَُخوه َعِفيفٌ و

ْرعِ. : إذا َعفًّا بالكسرِ  يَِعفُّ  اللَّبَنُ  َعفَّ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  اْجتََمَع في الضَّ

ْرعِ : إذا َعفَّ و  وهذا عن ابن َعبّاٍد. بَِقَي فيهِ  اللَّبَُن في الضَّ

ّمِ : االْسمُ  العُفَافَةُ و مِّ  كالعُفَّةِ  أَْكثَُره ، بَِقيَّةُ اللَّبَِن في الضَّْرعِ بعَد ما اْمتُكَّ  هو :و منه ، بالضَّ  أَيضاً ، نقله الَجْوَهريُّ ، وأَنَشد لألَْعَشى : بالضَّ

ضح وَ  هــــــــــــاَر فــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــَ ُه الــــــــــــنــــــــــــّ نــــــــــــح عــــــــــــاَد  عــــــــــــَ  تــــــــــــَ

وُه إاّل      ةٌ جــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــَ وا ُ  عــــــــــــــــــــُ  أو فــــــــــــــــــــُ
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وايةُ :  ّي : والّرِ  .«ما تَجافَى»وهي ِروايةُ أَبِي َعْمٍرو ، وروى األَْصَمِعّي :  (6)« ما تَعاَدى»قال ابُن بَّرِ

__________________ 
 .6( سورة النساء اآية 1)
 ( زيد يف النهاية : والتعفف.2)
 .«ء. عن الشي.. ( يف النهاية واللسان : واالستعفاف3)
 .«مض العف»بد  « عل  الّسنّ »( ديوانه برواية : 4)
 النضري. ( يف أسد الغابة :5)
 عل  الظرف وتعاد  أي تباعد.« النهارُ »ا ونصب  126( وهي رواية الديوان ص 6)
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 ، نقلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. العُفافَةِ  من الّشاةُ  أََعفَّت قَدْ و

ً و قال :  .العُفافَة أي : : َسقَْيتُه إِيّاها َعفَّْفتُه تَْعِفيفا

 .العُفافَةَ  أي ادَِّهنِي بالَجِميِل ، واْشَربِي« : تَعَفَّفيو تََجّمِلي» الت امَرأَةٌ الْبنَتِها :نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وق : َشِربَها تَعَفَّفَ و

 اإِلْبداِل.ِحينِه وأوانِه ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن فاِرٍس : ِإنَّه من باِب  أي : بالَكْسِر : أي إفّانِه ِعفّانِه جاَء فاُلٌن على قولُهم :و

 كِكتاٍب : الدَّواُء. الِعفافُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و

َِّة بالثاِء ، فِهي من باِب اإلْبداِل. بالضّمِ : العَُجوزُ  العُفَّةُ  قال ابُن الفََرجِ :و  كالعُث

 َسَمَكةٌ َجْرداُء بَْيضاُء َصِغيَرةٌ ، َطْعُم َمْطبُوِخها كاألُْرِز. أَيضاً : العُفَّةُ و

 والَكالُم فيِه كالَكالِم في َحّسان ، على أَنَّه فَعّاٌل ، أو فَْعالن. يُْصَرفُ  الو من األَعالِم يُْصَرفُ  َعفّانُ و

 وَسِعيٍد وَسْعٍد. وهو أَُخو الَحَكمِ  ُعثْماَن َرِضَي هللا تعالى َعْنهُ  أَِميِر الُمْؤِمنِينَ  واِلدُ  بن أَُميَّةَ بِن َعْبِد َشْمٍس األََمِويَّ  بُن أَبي العاِص  َعفّانُ وَ 

عن ابِن ُعَمر ، َرَوى عن ابِن ُعَمَر َرَوى عنه قَتاَدةُ ، ونَقَل ابُن  (1)وقاَل ابُن ِحبّان في الثِّقاِت : َشْيٌخ يَْرِوي  األَْزِديُّ ، غيُر َمْنُسوبٍ  َعفّانُ و

يواِن للذََّهبِّي ، فتَأَّمل. عَفاِء أَّن الّراِزي قال : إِنّه مجهوٌل ، ومثله في الّدِ  الَجْوِزّي في ِكتاِب الضُّ

ً  َعفّانُ  كذاوَ  بَْيِر ، فإِنّه َمْجُهوٌل أَيضا  روى عنه ِمْسعَُر بُن ِكداٍم. ، وقد َذَكره ابُن ِحبّان أَيضاً في كتاِب الثِّقاِت وقاَل : بُن َسِعيٍد ، عن ابِن الزُّ

 الجرجاني وصل حديثاً ُمرِسالً. بُن سيَّارٍ  عفَّانو

ثُوَن. َعفّانُ وَ  بُن ُجبَْيٍر ، َعفّانُ و  بُن ُمْسِلٍم : ُمَحّدِ

نََزَل ِحْمَص ، َوقِيَل في اْسِمه : ِغفاٌر ، بالراِء والفاِء ، وقيل : َعقّاٌر بالقاف والراِء ، روى عنه  َصحابِيٌّ  السُّلَِميُّ : (2) بُن البَُحيِّرِ  َعفّانُ و

 ُجبَْيُر بُن نُفَْيٍر ، وخالُد بُن َمْعدان ، وَكثِيُر بُن قَْيٍس.

 بُن َحبِيٍب ، َرَوى عنه أَيضاً َداُوُد. عفّانُ  وفاتَه :

أبي  (3) [ابن]األَُمويُّ الَمَدنِي الذي َرَوى عن  َعفّانَ  إِن كان األَخيُر هو أَبو ُعثْماُن العُثْمانِيُّ : َرَويَا َعفّان أَبوو : غاِلٌب القَّطاُن ، َعفّانَ  أَبوو

ناِد فإِنَّ البُخاِري قاَل فِيه : إِنَّه ُمْنَكُر الَحِديِث.  الّزِ

 وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو َضْرٌب من ثََمِر الِعضاِه. ثََمُر الطَّْلحِ  ْعفٍَر :كجَ  العَْفعَفُ  قال أَبو عمٍرو :و

 .العَْفعَفَ  أي أََكلَهُ : إذا : َعْفعَفَ  قال ابُن َعبّاٍد :و

، وأَصلُه من كالِم أَبي َعْمٍرو ، فإِنَّه قاَل أَْمٌر من الُمداواةِ ، وهو ظاِهٌر  تداَو : ؛ أي التَّعافُفِ  بتَْشِديِد الفاِء : أَْمٌر من يا َمِريضُ  تَعافَّ  يُقال :و

فيكوُن أي ، نَتَداَوى ، وفي النّاُموِس : الّظاِهُر أنَّ َمْعنَاهُ اْحتَِم ، نعم لو ُرِوَي بتَْخِفيِف الفاِء لَكاَن معناه ما قالَه ،  ؟نتعافَّ  ءٍ : يُقال : بأَّيِ شي

 َو وال َوْهَم ، وإِنَّما الُمْعتَِرُض ذاهٌب مع الُجُموِد والتّْقِليِد كلَّ َمْذَهٍب ، وال ُمنافاةَ بيَن ما َجعَلَه َصواباً ،َسْهواً منه أو َوْهماً. قال َشْيُخنا : ال َسهْ 

 وما قاله الُمَصنُِّف ؛ إِذ االْحتِماُء هو من أَنواعِ الُمداواةِ ، كما أََشْرنا إِليه ، فَتَأَّمْل.

 كما في اللِّساِن والعُباِب. اْحلُْبها بعَد الَحْلبَِة األُولَى أي ناقَتََك : يا َهذا تَعافَّ و

 كما في العُباٍب. : أََخَذتْه بِلسانِها فَوَق التُّراِب ُمْستَْصِفيَةً له اْستَعَفَّتْ و اإِلبُل اليَبِيَس ، اْعتَفَّتِ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .«ُصبُرٌ  أَِعفَّةٌ ـ  ما َعِلْمتـ  فإِنَُّهم»الَحِديُث : ومنه،  َعِفيفٍ  : جمعُ  األَِعفَّةُ 

ُجُل : من اْعتَفَّ وَ   ، قال َعْمُرو بُن األَْهتَِم : الِعفَّةِ  الّرِ
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ٍب  وحٌم َذُوو َحســــــــــــــــــــــــــَ ٍر قـــــــــــــَ قــــــــــــَ نـــــــــــــح و مــــــــــــِ نــــــــــــُ  ِإاّن بـــــــــــــَ

ٍد وانِديــــــــــهــــــــــا     عــــــــــح يِن ســــــــــــــــــــــــَ راٌة بــــــــــَ يــــــــــنــــــــــا ســــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــِ

  

ٌف  ــــــــــــُ ومــــــــــــٌة أُن رحثــــــــــــُ ف  جــــــــــــُ تــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ رتُهــــــــــــا  يـ قــــــــــــح  مــــــــــــُ

  
رِيـــــــــهـــــــــا   ثـــــــــح ريحَ مـــــــــُ ي اخلـــــــــَ طـــــــــِ عـــــــــح يـــــــــِث ويــــــــــُ بـــــــــِ  عـــــــــن اخلـــــــــَ

  
__________________ 

 يبدو أهنا مكررة والصواب حذفها.« قوله : شيخ يروي عن ابن عمر ا كذا ابألصو  الجي أبيدينا»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ضبرت قلم.« ريح الُبحَ »( كذا ضبطت يف القاموس ا وعل  هامشه عِن نسخة أخر  : 2)
 وذكره ابسم عثمان بن خالد. 220/  6( زايدة عن التاريخ الكبري للبخاري 3)
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 .تَْعتَفُّه ِء ، فأَْنتَ َء بعَد الشَّيْ ، بالضّمِ : أَْن تَأُْخَذ الشَّي العُفافَةُ  وقاَل الفَّراُء :

 ، كأَميٍر : قريةٌ بِمْصَر بالُمنُوفِيَّة ، وقد َدَخْلتُها. العَِفيفِ  ُمْنيَةُ وَ 

ُل لُحمْيِد بِن ثَْور : : الثَّْعلَبُ  العَْقفُ  : [عقف]  نَقَلَه الَجْوهِريُّ وابُن فاِرٍس ، َوأَنشَد األَوَّ

ه  ـــــــــــــــــ  فٌ كـــــــــــــــــبَن قـــــــــــــــــح ُرُب  عـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ َوىل  يـ ـــــــــــــــــَ  تـ

ٍب      لـــــــــــُ ن  مـــــــــــن َأكـــــــــــح هـــــــــــُ فـــــــــــُ قـــــــــــُ عـــــــــــح ُب  يــــــــــــَ لـــــــــــُ (1)َأكـــــــــــح
 

  
َجُز ألََحِد الحُ وَ  َجُز لُحَمْيٍد األَْرقَِط ، ومثلُه البن فاِرٍس ، قال الّصاغانِيُّ : وليَس الرَّ ّي : هذا الرَّ  َمْيَدْيِن.قاَل ابُن بَّرِ

ً  ، كَضَربَه َعقَفَهو . َعَطفَه : يَْعِقفه َعْقفا  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 وأَْنَشد ليَِزيَد بِن ُمعاِويَةَ : : الفَِقيُر الُمْحتاجُ  األَْعقَفُ  قال اللَّْيُث :و

هـــــــــــا  فُ اي أَيـــــــــــ  قـــــــــــَ ه  اأَلعـــــــــــح تـــــــــــَ يــــــــــــ  طـــــــــــِ ي مـــــــــــَ زحجـــــــــــِ ُ
 املـــــــــــ

ا      بـــــــَ ِدي وال َنشـــــــــــــــــــــَ نـــــــح ي عـــــــِ غـــــــِ تـــــــَ ـــــــح بـ ـــــــَ ًة تـ مـــــــَ عـــــــح (2)ال نـــــــِ
 

  
 .ُعْقفانٌ  الجمُع :وَ 

 نَقَلَه الَجْوَهِرّيِ. من األَْعراِب : الجافي األَْعقَفُ و

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وأَنَشَد للعَْبِدّيِ. أَْعقَفُ  األَْعَوُج :و

ا  فـــــــــــــــَ يـــــــــــــــيِن ذا الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ُت يف ميـــــــــــــــَِ ذح  ِإذا َأخـــــــــــــــَ

اِد ذا ِنصـــــــــــــــــــــــــــــاٍب و      ايف ِشـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ (3)َأعـــــــــــــــح
 

  

َقَفا ارِِعَا ِمنـح َتيِن للد   وَجدح

. الُمْنَحنِي : األَْعقَفُ و  الُمْعَوجُّ

 : َحِديَدةٌ قد لُِوَي َطَرفُها ، وفِيها اْنِحناٌء. العَْقفاءُ و

، وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : أَْخبرنِي أَعرابيٌّ  العَْقفاءَ  قال األَْزَهِريُّ : الذي أَْعِرفُه في البُقُوِل : الفَْقعاُء ، وال أَعرفُ  نَْبتٌ  : العَْقفاءُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

يَْقتُل الَشاَء ، وال يَضرُّ باإِلبِِل ، ويُقال  ، كأَنّها ِشصٌّ فيها َحبٌّ  َعْقفاءُ  وله َزْهَرةٌ َحْمراُء ، وثمرٌ  َوَرقُهُ كالسَّذابِ  : العَْقفاءُ  من اليَمامة ، قال :

 بالتصغير. العُقَْيفاءُ  هي :

ْولَجاُن ، ومنه ُء ، كالِمْحَجنِ بها الشَّيْ  (4) ُرّمانٍة : َخشبَةٌ في َرأِْسها ُحْجنَةٌ يَُمدُّ ، ك العُقّافَةو فاْنَحنَى واْعَوجَّ ، حتَّى » الَحِديُث :ويُقال : هي الصَّ

 .«كالعُقّافَةِ  صارَ 

 في قَوائِِم الّشاِء تَْعَوجُّ منهُ. يَأُْخذُ  ، كغُراٍب : داءٌ  العُقافُ و

ْجلِ  َمْعقُوفَةُ و ، عاقِفٌ  شاةٌ  يُقاُل :و  ، َوُربَّما اْعتََرى ذِلك كّل الدَّواّبِ. ُعِقفَتْ  وقد الّرِ

 نَقَلَه اللَّْيُث. ، كعُثْمان : َحيٌّ من ُخزاَعةَ  ُعْقفانُ و

 ع بالِحجاِز. : ُعْقفانُ و

كذا في العُباِب ،  َجدُّ السُّودِ  َجدُّ الُحْمِر مَن النَّْمِل ، وفاِزٌر :  :فعُْقفانُ  ، (5)وفاِزٌر  ُعْقفانُ  قال أَبو َضْمَضٍم النَّسَّابَةُ البَْكِري : للنَّْمِل َجّداِن :و

ّي عَن دْغفٍَل النَّّسابَِة أَنَّه قال : يُْنَسُب النّمُل إلى ْل ذِلك ، وقاَل  : فعُْقفانُ  والفاِزِر ، ُعْقفانَ  ونقل ابُن بَّرِ َجدُّ السُّوِد ، والفاِزُر : َجدُّ الشُّْقِر ، فتَأَمَّ

رُّ إِبراهيُم الَحْربِيُّ : النَّْمُل ثالثَةُ أَْصناٍف : الذَّ 
قال  (7) النَّْمُل الطويُل القَوائِِم يَُكوُن في الَمقابِر َوالَخِرباتِ   :العُقَْيفاُن فالعُقَْيفانُ و ، والفاِزُر ، (6)

ُر األَْسوُد ، يكوُن في التَّْمِر ، وأَْنَشَد :  : والذَّرُّ : الذي يُكون في البُيُوِت يُْؤِذي النّاَس ، والفاِزُر : الُمَدوَّ
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رتَ  لـــــــــــــــِّ فــــــــــــــا الـــــــــــــــذ ر  فـــــــــــــــازٌِر و ســــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــح قـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــُ

وِن      طــــــــــــــُ ــــــــــــــداٍر شــــــــــــــــــــــــــــَ ُم ل الهــــــــــــــُ (8)ُن فــــــــــــــَبجــــــــــــــح
 

  
 كَصبُوٍر ، من ُضُروعِ البَقَِر : ما يُخاِلُف َشْخبُه ِعْنَد الَحْلِب. ، العَقُوفُ  قال أَبو حاتٍِم :و

حاحِ ، وهو ُمطاِوعُ  : اْنعََوجَ  اْنعَقَفَ و ً  واْنعََطَف ، كما في الّصِ َج. : تَعَقَّفَ ك ، َعقَفَه َعْقفا  إذا تَعَوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

__________________ 
 .«من أكلب يتبعهن»ويف رواية أخر  « كبنه حا»( يف إحد  روايجي التكملة : 1)
 .«الراكباي أيها »منسوابً لسهم بن حنظلة الغنوي برواية  50ـ  46( اللسان بدون نسبة ا والبيت يف األصمعيات 2)
عن « أخذت»واملثبت « قوله إذا أخذ  اخل كذا ابألصــــــــــر ولعلها أخذن ا وحرر»وهبامش املطبوعة املصــــــــــرية : « .. إذا أخذ »( ابألصــــــــــر 3)

 .126/  3اجلمهرة 
 ء.( يف التهذيب : حيتجن هبا الشي4)
 مواضض العبارة.وقد صححت يف كر « فارز»والذي ابألصر « عقفان»( عن التهذيب ومعجم البلدان 5)
 بعد.« الذرّ »مث ذكر « النمر»( األصر والتكملة ويف التهذيب : 6)
 ( يف التهذيب واللسان والتكملة : واخلراابت.7)
 ( يف ا يوان للجاحة :8)

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــرت   فـــــــــــــــــــــازرًا وعـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــا 

 ن فـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــازاهـــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــدار شــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــون    
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 : َمْعُطوُف القُُروِن. أَْعقَفُ  ظْبيٌ 

 ياِه : الَّتِي اْلتََوى قَْرناها على أُذُنَْيها.من الشِّ  العَْقفاءُ وَ 

نّاَرةِ. َعِقيفَةٌ  َشْوَكةٌ وَ   : أي َمْلِويَّةٌ كالّصِ

 : اْنَحنَى من ِشدَّةِ الِكبَِر. َمْعقُوفٌ  َشْيخٌ وَ 

. التَّْعِقيفُ وَ   : التَّْعِويُج ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

جِ ، له َسنِفَةٌ كَسنِفَة الثُّفاِء ، على فَْيعاُلن : نَْبٌت كالعَْرفَ  العَْيقُفانُ وَ 
 ، عن أبي َحنِيفَةَ. (1)

 بُن قَْيِس بِن عاِصٍم : شاِعٌر. ُعْقفانُ وَ 

مِّ  َعَكفَه يْعُكفُه  :[عكف] ً  بالَكْسرِ  يَْعِكفُهو بالضَّ  .(2) (َواهْلَْدَي َمْعُكوفاً )وَوقَفَه ، ومنه قَْولُه تَعالَى :  : َحبََسه َعْكفا

ً  قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، وفي التَّْهِذيِب :يُقاُل : ؟عن َكذا َعكفَكَ  يُقال : ما ً  ، َعَكْفتُهُ َعْكفا ، وهو الِزٌم َوواقٌِع ، كما يُقال : َرَجْعتُه  فعََكَف يَْعُكف ُعُكوفا

 فإِن ُمجاِهداً وَعطاًء قاال : َمْحبُوساً. (َواهْلَْدَي َمْعُكوفاً ): ، وأَما قولُه تعالى العَْكفُ  ، وَمْصَدر الواقِعِ  العُُكوفُ  فَرَجَع ، إِال أَّن َمْصَدَر الاّلزمِ 

ً و ، يَْعِكفُ  عليه َعَكفَ و ً  ُعُكوفاو ، يَْعُكُف َعْكفا يَ ْعُكُفوَن )ال يَْصِرُف عنه َوْجَهه ، وقيل : أَقاَم ، ومنه قوله تعالى :  : أَْقبََل عليِه ُمواِظبا
ها.« يَْعِكفُون»أي : يُِقيُمون ، وقََرأَ الُكوفِيُّون غيِر عاِصٍم :  (3) (َعلى َأْصنام  هَلُمْ   بكسِر الكاِف ، والباقُوَن بَضّمِ

 وقال العَّجاُج : القَْوُم حولَه : اْستَداُروا َعَكفَ و

َزَجا َعكحفَ   الن ِبيرِت يلحَعُبوَن الَفنـح
 أَْنَشد ثَْعلٌَب : الطَّْير َحْوَل القَتِيلِ  ُعُكوفُ  كذاو

ٌ  تــــــــــــــــــَ  فيف هبــــــــــــــــــا َرمــــــــــــــــــَ ه كــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح  ُذب  عــــــــــــــــــَ

ًا      ريح وفـــــــــــــــــاً طـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــُ ُرسِ   عـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــُزو ِر الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ

  
بّاَن ، فَجعَلَهم َطْيًرا ، وَشبَّهَ اْجتماَعُهنَّ لألَْكِل باْجتماعِ الناِس للعُْرِس ، وقاَل َعمْ   ُرو بُن ُكْلثُوم :يعنِي بالطَّْيِر ُهنا الذِّ

ريحَ  نـــــــــــــا الـــــــــــــطـــــــــــــ  رحكـــــــــــــَ ةً تــــــــــــــَ فـــــــــــــَ يــــــــــــِه  عـــــــــــــاكـــــــــــــِ لـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

واَن      فــــــــــــُ ا صــــــــــــــــــــــــــُ تــــــــــــهــــــــــــَ تــــــــــــَ نـــــــــــــ  َدًة َأعــــــــــــِ لــــــــــــ  قــــــــــــَ (4)مــــــــــــُ
 

  
حاحِ. اْستَدارَ  إذا الَجْوَهُر في النَّْظِم : َعَكفَ  يُقاُل :و  فيه كما في الّصِ

َوَأنْ ُتْم عاِكُفوَن )أقام به والزَمهُ ، َوَحبََس نَْفَسه فيِه ال يَْخُرُج منه إاّل لحاَجِة اإِلنساِن ، قال هللا تَعالَى :  : اْعتََكفَ و في الَمْسِجدِ  فالنٌ  عَكفو
 .«في الَمْسِجدِ  يَْعتَِكفُ  كانَ »أَنّه  في الَحِديِث :و (5) (يف اْلَمساِجدِ 

 َرَعى. : َعَكفَ و

 *. [أَْصلَحَ  : عكفو]

َر. : َعَكفو  تَأَخَّ

 أْي : ُمِقيُمون ُمالِزُمون ال يَْبَرُحوَن ، قال أَبو ذَُؤْيٍب يَِصُف األَثافيَّ : عاِكفُونَ  بالضّمِ : أي ُعُكوفٌ  قَْومٌ و

ن   هــــــــــــــُ ــــــــــــــَ وفٌ فـ كــــــــــــــُ رِي   عــــــــــــــُ ــــــــــــــكــــــــــــــَ وحِح ال ــــــــــــــَ نـ  كــــــــــــــَ

ِوي       ن  اهلــــــــــــَ ــــــــــــاَدهــــــــــــُ ب ف  َأكــــــــــــح ــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــَ (6)ِم ق
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أي : َزْوَجةٌ ،  «؟لََك شاَعةٌ أَ  َعّكافُ  يا» وسلمعليههللاصلىقاَل له  الَِّذي وهو ، عنههللارضي الصَّحابِيُّ  الِهالِليُّ  ، كَشدَّاٍد : ابُن َوَداَعةَ  َعّكافٌ و

.  وقد تَقَدَّم ، والحديُث قَِويٌّ

 ككِتٍف : الجْعُد من الشَّعَِر. العكفِ  قال ابن عبّاٍد :و

 كُزبَْيٍر : اسٌم. ُعَكْيفٌ  ْيٍد :قال ابُن ُدرَ و

 ، وإِن قِيَل كاَن صواباً. َعِكفٌ  قال اللَّْيُث : قَلَّما يَقُولُوَن : َمْمُشوٌط َمْضفُورٌ  أي : مْعُكوفٌ  َشعَرٌ و

فَ و قال : ً  النَّْظمُ  ُعّكِ َد  ونَصُّ اللَّْيِث : نُِظمَ  إذا : تَْعِكيفا  قال األَْعَشى : فِيه الَجْوهرُ  (7)نُّضِ

وَط وَ  مـــــــــــُ هـــــــــــاكـــــــــــَبن  الســـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــَ كـــــــــــ  رح  عـــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــِّ

زا ِ      داَء أُمِّ غـــــــــــــَ يح جـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــح فـــــــــــــَ عـــــــــــــطـــــــــــــح  ُ  بـــــــــــــِ

  
ُق.  أي : حبََسها ، ولَم يََدْعها تَتَفَرَّ

__________________ 
 .«السفاء»( عن اللسان وابألصر 1)
 .25( سورة الفتح اآية 2)
 .138( سورة األعراف اآية 3)
 .«تركتا اخلير»معلقته برواية ( من 4)
 .187( سورة البقرة اآية 5)
 *( ساقطة من الكويتية.)
 واملثبت رواية الديوان.« لنوح الكرمي»وابألصر  67/  1( ديوان اهلذليا 6)
 .«نص»( عن اللسان وابألصر 7)
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فَ و َد. ُعّكِ  الشَّعَُر : ُجعِّ

ً  و ُمطاِوعُ وه كاْعتََكفَ  تََحبَّسَ  ُء :الشَّيْ  تَعَكَّفَ و  .اْنعََكفَ  وال تَقُل : ، َعَكفَه َعْكفا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .ُعُكوفٌ  ، كُسكٍَّر : أي ُعكَّفٌ  قَومٌ 

 الَخْيُل بقائِِدها : إذا أَْقبَلَت َعلَيِه. َعَكفَتوَ 

 : لُُزوُم الَمكاِن. العُُكوفُ وَ 

ً َعكْ  ، يَْعُكفُهو يَْعِكفُه عن حاَجتِه ، َعَكفَهوَ   عن حاَجتِي : أي تَْصِرفُنِي عنها. لتَْعِكفُنِي ، َصَرفَه ، َويُقال : إِنَّكَ  فا

ً وَ  ً  : َحبََسه ، لُغَةٌ في َعكَّفَه تَْعِكيفا  .َعَكفَه َعْكفا

ُج الُمعَطَُّف َوهو في الُمعَكَّفُ وَ   .اْعتِكافه : موضع ُمْعتََكِفه ، كُمعَظٍَّم : الُمعَوَّ

َكةً : م العَلَفُ  : [علف]  َمْعُروٌف ، وهو ما تَأُْكلُه الماِشيَةُ ، أو هو قُوُت الَحيواِن ، وقاَل ابُن ِسيَده : هو قَِضيُم الدَّابَِّة. ، ُمَحرَّ

مِّ  ُعلُوفَةٌ  ج :  .(1)« ِعالفَها لُونَ ويَأْكُ »الَحِديُث : األَخيراِن كَسبٍَب َوأَْسباٍب ، وَجبٍَل وِجباٍل ، ومنه ِعالفٌ و ، أَْعالفٌ و بالضَّ

حاح : ، كَمْقعَدٍ  َمْعلَفٌ  َمْوِضعُه :و  بالكسِر ، فاْنُظره. ِمْعلَفٌ  وفي الّصِ

ثِيَن ، منهم : َعاّلفٌ  بائِعُهو ِم ذْكُرهم في التّاِء الفَوقِيّة. (2)بيُت بَنِي ُدُرْسَت  وقد نُِسَب هكذا بعُض الُمَحّدِ  الُمتَقَّدِ

 ابُن ُحْلواَن بِن ِعْمراَن بِن الحافي بِن قُضاَعةَ ، واسمُ  (3) [والصواب]هَكذا في سائِِر النّسخِ ، َوهو تَْحِريٌف قَبِيٌح  ارٍ كِكتاٍب ابُن ُطو ، ِعالفٌ و

حالُ  ، وهو أَبُو َجْرِم بُن َربّاَن ، (4)َربّاُن  ِعالفٍ  ُل َمْن َعِملَها الِعالفِيِّةُ  إِليِه تُْنَسُب الّرِ  َوقيَل : هو رجٌل من األَْزِد ، قال الّصاغانِيُّ : ؛ ألَنَّه أَوَّ

 َرِضَي هللا تعالَى عنه تْصِغيَر تَْرِخيٍم ، فقَاَل :  العامِريُّ الِهالِليُّ الصَّحابِيُّ  وَصغََّرهُ ُحَمْيُد ابُن ثَْورٍ 

ا  فـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــازًا جـــــــــــــَ ن م  كـــــــــــــِ ِر اهلـــــــــــــَ مـــــــــــــِّ حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ف

َر       فـــــــــــي  تــــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ ا الـــــــــــعـــــــــــُ فـــــــــــَ ؤحكـــــــــــَ يـــــــــــِه مـــــــــــُ لـــــــــــَ  عـــــــــــَ

  
 كما هو نَصُّ العُباِب واللِّسان ، وقد تَقَّدم إِنشاُده في الّداِل على الصَّحيحِ ، فراِجْعه.« ُموَكَدا»و « َجْلعََدا»هَكذا في سائِر النَُّسخِ ، والصواُب 

ً أَو ُهَو أَْعَظُم الرِّ  ِة : (5)قالَهُ اللّْيُث ، ما يكون  حاِل آِخَرةً وواِسطا مَّ حاِل ، وليَس بَمْنُسوٍب إاّل لَْفظاً ، كعَُمرّيٍ ، قال ذُو الرُّ  من الّرِ

م   اليفيف َأحـــــــــــــــــــَ ُ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــارٌِم  عـــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــَ  وأَبــــــــــــــــــــح

دُ وَ      رِييف وأَرحوَُع مـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــح ُ  مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ي  َأعـــــــــــــــــح

  
 قال األَْعَشى :وَ 

هـــــــــا  نـــــــــَ يــــــــــح يِن وبــــــــــَ يـــــــــح ُب اأَلدحَ. وبــــــــــَ احـــــــــِ َي الصـــــــــــــــــــــــّ  هـــــــــِ

وٌف      اليفيف جمـــــــــــــــــَُ ُرُ   عـــــــــــــــــِ ٌض ولـــــــــــــــــُح طـــــــــــــــــح (6)وقـــــــــــــــــِ
 

  
 ، ومنه قوُل النّابِغَِة الذُّْبيانِّي : ِعالفِيّاتٌ  الَجْمُع :وَ 

ُب  عـــــــــَ اتِ شـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــّ ي ـــــــــِ الف ـــــــــعـــــــــِ م  ال هـــــــــِ ُروجـــــــــِ ـــــــــُ  حتـــــــــت فـ

هـــــــــــــاِر وَ      نـــــــــــــاُت عـــــــــــــواِزُب اأَلطـــــــــــــح صـــــــــــــــــــــــــــَ حح ُ
(7)املـــــــــــــ

 

  
َدةٌ  الَمْعلَفُ  قال ابُن َعبّاٍد :و يَت الِخباَء أَيضاً. كَمْقعٍَد : كواِكُب ُمْستَِديرةٌ ُمتَبَّدِ  وُربّما ُسّمِ

ْرِب : الشُّْرُب الَكثِيرُ  العَْلفُ و  عن أَبي عمٍرو. ، كالضَّ

ً عَ  وقد إِْطعاُم الّدابَّةِ  أَْيضاً : العَْلفُ و  ، َوأَنَشَد الفَّراُء : لَفَها يَْعِلفُها َعْلفا
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__________________ 
 ( يف اللسان : و كلون.1)
 .«دوست»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .حتريف عن حلوان... ( زايدة مقتبسة عن املطبوعة الكويتية ا ويف هامش القاموس : قوله طوار3)
ن»( يف التهذيب واللسان 4)  .«الصواب ابن زابن بن حلوان»ابلزاي. وهبامش املطبوعة املصرية : « زاب 
 .«قير : هي أعظم ما يكون اخلوَ  قوله : قاله الليث ما يكون ا عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 وفسر مصححه العاليف ابلضخم. 118( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( روايته ابألصر :7)

 فـــــــــــــيـــــــــــــات بـــــــــــــا فـــــــــــــروجـــــــــــــهـــــــــــــم مشـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــب الـــــــــــــعـــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــات عـــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــب األطـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــاروَ       امصــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  

والرواية املثبتة هي رواية الديوان صنعة ابن « قوله : مشعب العالفيات هكذا ابألصر ولعله : شعب العالفيات»هبامش املطبوعة املصرية : وَ 
 َوفسر العالفيات ابلرحا . ورواية أيب عبيدة : 103السكيت ص 

ــــــــــــــــروجــــــــــــــــ ــــــــــــــــا ف ــــــــــــــــات ب ــــــــــــــــي ــــــــــــــــعــــــــــــــــالف  هــــــــــــــــم خبــــــــــــــــت ال

 امصــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــات عـــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــب األطـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــاروَ     
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هـــــــــــــــا تـــــــــــــــُ فـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ ا ومـــــــــــــــاًء ابرِداً  عـــــــــــــــَ نـــــــــــــــً ـــــــــــــــح بـ  تـــــــــــــــِ

ا     نـــــــــــــاهـــــــــــــَ يـــــــــــــح ًة عـــــــــــــَ الـــــــــــــَ تح  ـــــــــــــَّ تـــــــــــــَ ىت  شـــــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

  
 .كاإِلْعالفِ  أي : وَسقَْيتُها ماءً 

ِدها بإْلقاءِ  اإِلْعالفُ و العَْلفُ  أو  لها. العَلَفِ  : إِْكثاُر تَعَهُّ

 عن أَبي َعْمٍرو. بالَكْسِر : الَكثِيُر األَْكلِ  الِعْلفُ و

 ويُْطبَُخ به اللَّْحُم ِعَوضاً عن الَخّلِ ، ويَُضمُّ. ثم يُْرفَعُ  ويَُجفَّفُ  في الَمجانِب ويُْشَوى َشَجَرةٌ يَمانِيَّةٌ وَرقُه كالِعنَِب يُْكبَسُ  أَْيضاً : الِعْلفُ و

تَْيِن : َجْمعُ  العُلُفُ و الدَّواَب كأَنَّها جمٌع ، َوهي َشبِيَهةٌ بالَمْصَدِر ،  ُعلُوفَةُ  قال اللَّْيُث : ويَقُولُوَن : ، وهي : ما تَأُْكلُه الدَّابَّةُ  العَلُوفَةِ  بَضمَّ

 وبالَجْمع أَْحَرى.

ْعيِ وال تُْرِسلُ  تَْعِلفُها : النّاقَةُ أو الّشاةُ  العَلُوفَةُ و ، العَِليفَةُ و ُن بما يُْجَمُع من ها ِللرَّ  ، وقاَل اللِّْحيانِيُّ : العَلَفِ  لتَْسَمَن ، قال األَْزهِريُّ : تَُسمَّ

 ، قال : َعالِئفُ و ، العَلُوفَِة ُعلُفٌ  ، وقاَل َغْيُره : َجْمعُ  َعالئِفُ و ، العَلُوفَِة ُعلُفٌ  ، وَجْمعُها َعالئُِف ، وقاَل َغْيُره : َجْمعُ  الَمْعلُوفَةُ  : العَِليفَةُ 

اًل  بحُت أُدحمـــــــــــــًا كـــــــــــــاهِلضـــــــــــــــــــــــــــاِب وجـــــــــــــامـــــــــــــِ  فـــــــــــــبَفـــــــــــــَ

َن مـــــــــثـــــــــَر      دح دح عـــــــــُ فِ قـــــــــَ قحضـــــــــــــــــــــــاِب  عـــــــــالئـــــــــِ (1)املـــــــــِ
 

  
جالِ  كعُْصفُوٍر : الجافي العُْلفُوفُ و  بِن الَجْعِد الُخزاِعّي : (2)نقلَه الَجْوَهِريُّ عن يَْعقُوَب ، وأَنشَد لعَُمر  الُمِسنُّ  من الّرِ

وا  لـــــــــــــُ تـــــــــــــاُء وَأ ـــــــــــــحَ ب  الشـــــــــــــــــــــــــــِّ ٍر إذا هـــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــــَ

ٍة      نــــــــــــ  بـــــــــــــُ ريحَ كــــــــــــُ وحِم غــــــــــــَ وفِ يف الــــــــــــقــــــــــــَ فــــــــــــُ لــــــــــــح (3)عــــــــــــُ
 

  
 : عنههللارضيلشَّعِر ، وأَْنَشد ألَبِي ُزبَْيٍد الّطائِّيِ يَْرثِي ُعثْمان أي الَكثِيُر ا الشَّْيُخ اللَِّحيُم الَمْشعَرانِيُّ  : العُْلفُوفُ  قال األَْزَهِريُّ :و

ٍة  لـــــــــــَ ـــــــــــَ بـ رِّ هنـــــــــــَح بحَو  كـــــــــــُ يـــــــــــِم ومـــــــــــَ تـــــــــــِ بحَو  الـــــــــــيـــــــــــَ  مـــــــــــَ

ِر      ٍر كـــــــــــالـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــح بـــــــــــَ وفِ َ حِوي إىل هنـــــــــــَح فـــــــــــُ لـــــــــــح  عـــــــــــُ

  
ةٌ َوتَْضيِيٌع ، ومنه قولُ  العُْلفُوفُ  قاَل َغْيُره :وَ  جاِل : الذي فيِه ِغرَّ  األَْعَشى : من الّرِ

ِة والــــــــــــِض  ِديــــــــــــهــــــــــــَ ِر والــــــــــــبــــــــــــَ َوِة الــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــح  حــــــــــــُ

ٍة وال      مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح وفِ اّلِت ال جـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح (4)عـــــــــــــــُ
 

  
 .(5)وقاَل غيُره : هي الجافِيَةُ الُمِسنَّةُ  العَُجوزُ  من النِّساِء : العُْلفُوفُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ْخُم.الِحصاُن  من الَخْيِل : العُْلفُوفُ و قال :  الضَّ

 ُملَفَّفَتُه ، كأَنّها ُمْشتَِملَةٌ بِكَساٍء. أي السَّناِم : ُعْلفُوفُ  وناقَةٌ  قال :

. أي ، كِجْرَدَحٍل : ِعلَّْوفٌ  َشْيخٌ  قال اللَّْيُث :و ّنِ  َكبِيُر الّسِ

بُل ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقِيَل : أَْوِعيَةُ ثََمِره ، وقال أَبُو َحنِيفَة : هي كأَنَّها يَْخُرُج فتَرعاه اإلِ  ، كقُبٍَّر : ثََمُر الطَّْلحِ يُْشبِهُ البَاقِالَء الغَضَّ  العُلَّفُ و

وبَة السائبة   اُج :العَجّ  ، إِال أَنَّها أَْعبَُل ، َوفِيها َحبٌّ كالتُّْرُمِس أَْسَمُر ترعاهُ السائَِمةُ ، وال تأَُكلُه الناُس إِالَّ الُمْضطَّر ، قال (6)هذه الَخرُّ

ا  فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  نـ رون الشـــــــــــــــــــــــــــــ  رّاُء تـــــــــــــــَ   (7)أَمـــــــــــــــاَن غـــــــــــــــَ
وُش      ــــــــــــــُ ن ــــــــــــــَ ــــــــــــــِد أَدحمــــــــــــــاَء تـ ي اِبــــــــــــــِِ فــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ل ــــــــــــــعــــــــــــــُ  ال

  
ِمْن ثَمِر الطَّْلحِ : ما أََخْلَف بعد البََرَمِة ، َوهو َشبِيهُ اللُّوبِياِء ، وهو  العُلَّفُ  ِمثُْل قُبٍَّر وقُبََّرةٍ ، وقاَل ابُن األَعرابِّيِ : واِحَدتُها بهاٍء : ُعلَّفَةٌ و

ْنُف من الَمْرخِ كاإِلْصبَعِ. (8)الُحْبلَةُ   من السَُّمِر ، وهو الّسِ

ي الّشاِعِر. : ُعلَّفَةُ و  أَْدَرَك ُعَمَر بَن الَخّطاِب َرِضَي هللا تعالى َعْنهُ  ُعلَّفَةُ  ، وأَبُوه َوكان أَْعرابِيًّا ِجْلفا َعِقيٌل ، قلُت : الشاِعُر هو واِلُد َعِقيٍل الُمّرِ

 أَْيضاً ، قالَه الحافُِظ. ُعلَّفَةُ  ، َوله ابٌن شاعٌر اسُمه ُعلَّفَةُ  َرَوى عنه ابُن َعِقيُل بنُ 
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ياِحيَّ ، وقَتَلَه َمْعِقٌل ، قَتََل كلُّ واِحٍد منُهما صاِحبَه ، الُمْستَْوِرُد هذا قَ وَ  واِلُد الُمْستَْوِرِد الخاِرِجّيِ  بُن الفَِريِش : ُعلَّفَةُ و تََل َمْعِقَل بَن قَْيٍس الّرِ

 وكاَن قاتََل مع علّيٍ رِضَي هللا

__________________ 
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية إىل أخت ُمَفّصص الباهلية.1)
 ومثله يف اللسان ط دار املعارف.« ُعَمري» 462/  1ويف شرح أشعار اهلذليا « بن اجلعديعمر »( يف الصحاح : قا  اخلزاعي ا وهبامشه : 2)
 ( الصحاح برواية : إذا كان الشتاء.3)
 .113( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ويف التكملة : املرأة الجي قد عّجزت.« اجلايف من الرجا  والنساء»( ويف التهذيب : 5)
 ويف امكم : الشامي ة ابلشا املعجمة والياء املشددة.« العظيمة السامية»: وفيه « السامية»( يف اللسان : 6)
 ( يف ديوان العجاج : ترو  الّشّنفا.7)
 .«ا لبة»( عن التهذيب وابألصر 8)
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 عنه ا مث صاَر من اخلَوارِِج ا وهو ال ِذي قـََتَر بيِن ساَمَة َوَسباُهم ا قاَله ابُن َحِبيب.
ةَ بِن َعْوِف ْبِن َسْعِد بِن ذُْبيانَ  (1)بِن ِضباِب  بُن الحاِرِث ْبِن ُمعاِويَةَ  ُعلَّفَةُ  في قَْيٍس :و  الذُّْبيانِّي. ابِن جابِر ْبِن يَْربُوعِ بِن َغْيِظ بِن ُمرَّ

 يوَم القاِدِسيَِّة. ي الفُْرِس أَحِد األَبطاِل الَمْشُهوِريَن ف قاتُِل ُرْستَمَ  هذا واِلُد َهالٍل التَّْيِمّيِ ، وِهاللٌ  : ُعلَّفَةُ و

 عنههللارضيالتَّْيِمّيِ ، وهو ابُن أَِخي الُمْستَْوِرِد الَمْذُكوِر ، أَحُد الَخواِرج ، َرفِيُق ْبِن ُمْلِجٍم في قَتِْل علّيٍ  ُعلَّفَةَ  وفاتَه ِذْكُر َوْرداَن بِن ُمجاِلِد بن

ه   فراِجْعه.« فرش»في  (2)، وقد تقَدَّم ذكُره وِذْكُر َعّمِ

ً  نَقَلَه الَجْوهِريُّ  ُعلَّفُه الطَّْلُح : َخَرجَ  أَْعلَفَ و  ال فَعَّل. ُء لهذا الَمْعنَى أَْفعَلَ وهذه ناِدَرةٌ ، ألَنّه إِنَّما يَِجي قال ابُن َعبّاٍد : كعَلََّف تَْعِليفا

ً و أَْحبَلَ قد  قال أَبو َحنِيفَةَ في ِذْكَر الُحْبلَِة : قال أَبو َعْمٍرو : يُقال :و  تَناثََر َوْرُده وَعقََد. إذا : َعلََّف تَْعِليفا

نَةٌ  ُمعَلَّفَةٌ  شاةٌ  قال اللَّْيُث :و  : ِلَكثْرةِ تَعاُهِد صاِحبِها لها ، وُمدافَعتِه لها. (3)قال : وإِنّما قيل  ، كُمعَظََّمٍة : ُمَسمَّ

ْح وال ُرِعَي. فعُِلفَ  ، قال اللِّْحيانِيُّ : هي ما ُربِطَ  عالئِفَ  من ِكباٍش  َعِليفٌ  وحكى أَبو َزْيٍد : كبشٌ  َمْعلُوفَةٌ  أي : َعِليفٌ  شاةٌ و  ، ولم يَُسرَّ

 َكِلَمةٌ ُمْستعاَرةٌ. قال : القابِلَةُ  هي : الُمْعتَِلفَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 بالَحْمَحَمِة. فَ العَلَ  َطلَبَت الدَّابَّةُ : إذا اْستَْعلَفَتْ  يُقال :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  هي  : تَأُْكل. تَْعتَِلُف اْعتِالفا

 .العاَلِئفِ و العُلُفِ  على العَلُوفُ  تُْجَمعُ وَ 

 : َكثِيُر الشَّعِر. ُعْلفُوفٌ  . وتَْيسٌ ، عن الَهَجِرّيِ  العَْلفِ  َمْقُصوًرا : ما يَْجعَلُه اإِلنساُن عنَد َحصاِد َشِعيِره لَخِفيٍر أو َصِديٍق ، وهو ِمنَ  العُْلفَىوَ 

ةٌ وتَْضييٌع ، وقد تَقَدَّم شاِهُده من قوِل األَْعَشى. العُْلفُوفوَ   : الذي فيه ِغرَّ

 .اعتلف من الَمجاز : قَولُهم لألَُكوِل : ُهو ُمْعتَِلٌف ، وقدوَ 

باعِ. َعلَفُ  هموَ  الِح ، وَجَزُر الّسِ  الّسِ

 : * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه : [علهف]

 عنه صاحُب اللِّساِن. ، بكسِر الهاِء : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاغانِيُّ َوالُمَصنُِّف ، وقاَل ُكراع : هي الفَِسيلَةُ التي لم تَْعُل ، نَقَلَهُ  الُمعَْلِهفَةُ 

أَو َمَرضاً ، هكذا أَوَرَده ابُن ُدَرْيٍد واألَْزِهِريُّ في  اليابُِس ُهزاالً  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ ، َوقاَل أَبو َعْمٍرو : هو ، كقُْنفٍُذ وُزْنبُورٍ  العُْنُجفُ  : [عنجف]

 الّرباِعّي.

َوقد تَقَدَّم مثُل ذِلك للُمَصنِِّف  وُربَّما ُوِصفَْت به العَُجوزُ  الَخْلِق ، قال : القَِصيُر الُمتَداِخلُ  : هو العُْنُجوفُ  :ـ  في باب فُْعلُولـ  قال ابُن ُدَرْيدٍ و

باِعّيِ ، وإِفراُد ابِن ُدَرْيدٍ  (4)ـ  في التَّْكِملَةـ  قال الّصاغانيُّ  النُّوُن زائَِدةٌ  وقِيَل : «عجف»في   : ذََكَر ابُن ُدَرْيٍد َواألَْزَهِريُّ الَكِلمتَْيِن في الرُّ

في َمعنى اليُْبِس  العُْنُجوفِ و ُمشاَرَكةُ األَْعَجفِ في باِب فُْعلُول يَُدلُّ على أَصالِة النُّون عنَدُهما ، واْشتقاُق الَمْعنَى من العَْجِف ، و العُْنُجوفَ 

داِن بزياَدتِها ، وعنِدي أَنَّها زائَِدةٌ ،  .«عجف»فُْنعُل ، وُعْنُجوٌف فُْنعُول ، وهذا موضُع ذكِرِهما أي في باب  ُعْنُجفٌ وَ  والُهزاِل يُنَّدِ

ّمِ فَقَط ، وقالُوا : هوواْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  ، ُمثَلَّثَةَ العَْينِ  العُْنفُ  : [عنف] ْفقِ   َوالصاغانِيُّ والَجماعةُ على الضَّ الُخْرُق باألَْمِر ، وقِلَّةُ  ِضدُّ الّرِ

ْفِق به ، ومنه ْفُق ما ال يُْعِطي َعلَى (5)ويُْعِطي » الحديُث :الّرِ  .«العُْنفِ  علَى الّرِ

ً  عليه ، وبِهِ ـ  كَكُرمَ ـ  َعنُفَ  ً و أَنا ، أَْعنَْفتُهو ، َعنافَةً و يَْعنُُف ُعْنفا  عيَّْرتُه ولُْمتُه ، ووبَّْختُه بالتَّْقِريعِ. : َعنَّْفتُه تَْعنِيفا

 ، ُعنُفٌ  والَجْمعُ  : َمْن ال ِرْفَق له بُرُكوِب الَخْيلِ  العَنِيفُ و
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__________________ 
 .«صار»وابألصر  253( عن مجهرة ابن حزم ص 1)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« عمر»ألصر ( اب2)
 .«وإلا ثـُقِّر»( يف املطبوعة الكويتية : 3)
 .«عنجف»ومل يذكر الصاغاين فيها مادة « عجف»( وردث العبارة يف التكملة يف مادة 4)
 ( يف اللسان : إن   تعاىل يعطي.5)
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ُن ا ُرُ  الَقيحِ   لر ُكوَب ا وقير :نَقَله اجلَوحَهرِي  ا وِقيَر : هو ال ِذي ال حُيحســــــــــــــِ َد له بـُرُكوِب اخلَيحِر ا قا  امح هو الذي ال َعهح
 يصُف فـََرساً :

ه  ـــــــــــِ وات هـــــــــــَ ف  عـــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــَ الَم اخلـــــــــــِ ـــــــــــغـــــــــــُ زِ   ال ـــــــــــُ  ي

واِب وَ      ِوي أبَثــــــــــح لــــــــــح يــــــــــفِ يـــــــــــُ نــــــــــِ ِر  الــــــــــعــــــــــَ قــــــــــ  ثـــــــــــَ ُ
(1)املــــــــــ

 

  
 شاِهُد الَجْمعِ :وَ 

وا  رِمــــــــــُ َد مــــــــــا هــــــــــَ َر ِإال بــــــــــعــــــــــح يــــــــــح وا اخلــــــــــَ بــــــــــُ رحكــــــــــَ  مل يـــــــــــَ

هـــــــــا      تـــــــــافـــــــــِ قـــــــــاٌ  عـــــــــلـــــــــ  َأكـــــــــح م ثـــــــــِ هـــــــــُ فُ فــــــــــَ نـــــــــُ  عـــــــــُ

  
اً : الشَِّديُد من القَْولِ  : العَنِيفُ و ُض بتَأَبََّط َشرَّ  ومنه قَْوُل أَبِي َصْخٍر الُهَذِلّيِ يُعَّرِ

مح  كــــــــــــــــُ تــــــــــــــــُ ئـــــــــــــــــح رحَ. إذا جــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــِإن  ابــــــــــــــــَن تـــــــــــــــــُ

وحالً      ُض قـــــــــــــــــَ دافــــــــــــــــِ يــــــــــــــــفــــــــــــــــاً  أَراُه يــــــــــــــــُ نــــــــــــــــِ  (2) عــــــــــــــــَ
  

ِديُد من العَنِيفُ و  السَّْيِر. أَيضاً : الّشِ

مِّ  قال الِكسائِيُّ : يُقال :و تَْيِن ، ُعنُفَةً و كاَن ذلك ِمنّا ُعْنقَةً ، بالضَّ ً و بَضمَّ ً  اْعتِنافا  قِلبَت الهمزةُ عْينًا ، َوهذه هي َعْنعَنَةُ بني تِميم. : أي ائْتِنافا

مِّ الّشيْ  ُعْنفُوانُ و زاد ابُن و ، ويَُجوُز أَن يكوَن أَصلُه أُْنفُوان فقُِلبَت الهمزةُ عينًا العُْنفِ  وَعلَيه اقتصر الَجْوهِريُّ ، وهو فُْعلُوان من ِء ، بالّضِ

ه عبّاٍد : حاحِ ، لُهأَوَّ  أي ، مَشّدَدةً : ُعْنفُوُّ كما في العيِن والتّْهِذيِب ، وقد َغلَب على الشَّباِب والنباِت ، قال َعِديُّ بُن  أَو أَّوُل بَْهجتِه كما في الّصِ

 َزْيٍد الِعباِديُّ :

ه  ــــــــــَ ت عــــــــــح ــــــــــ  يـ ِذي ضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــّ ُب ال لــــــــــِ طــــــــــ  ــــــــــَ بحَت ت  أَنحشــــــــــــــــــــــــَ

وانِ يف      فـــــــــــــُ نــــــــــــــح رِجِ  عـــــــــــــُ رَتَجـــــــــــــح
ُ

ك املـــــــــــــ بـــــــــــــابـــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

  
له ، َوشاِهُد النّباِت قولُه : «الَمْكَرعِ  ُعْنفُوان»ُمعاِويَةَ : في َحِديِث وَ   أي : أَوَّ

  ُ مـــــــــــــ  لـــــــــــــَ هـــــــــــــا تــــــــــــــَ يـــــــــــــئـــــــــــــُ وُ  نـــــــــــــِ قـــــــــــــُ  مـــــــــــــا َذا تــــــــــــــَ

ا و      وانُ قــــــــــــد َدعــــــــــــاهــــــــــــَ فــــــــــــُ نـــــــــــــح لــــــــــــِ ُ  الــــــــــــعــــــــــــُ خــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــ

  
ً  ُهْم يَْخُرُجونَ  يُقال :و الً  أي : ، بالفَتْحِ  ُعْنفُوانًا َعْنفاً َعْنفا الً فأَوَّ َحى. العَنَفَةُ  أَبو َعْمٍرو :قال و أَوَّ َكةً : الَِّذي يَْضِربُه الماُء فيُِديُر الرَّ  ، محرَّ

ْرعِ. أَيضاً : العَنَفَةو قال :  ما بَْيَن َخطَّيِ الزَّ

 وِشدَّةٍ. بعُْنفٍ  أََخَذه إذا األَْمَر : اْعتَنَفَ  قال غيُره :و

 وهِذه هي العَْنعَنةُ. ائْتَنَفَهُ  األَْمَر ، بَمْعنَى اْعتَنَفَ  تَِميم يَقُول : بعُض بَنِيو قال اللَّْيُث : اْبتََدأَهُ  : اْعتَنَفَهو

ً و وَوَجَد لَه َعلَيِه َمَشقّة َجِهلَه َء :الشَّيْ  اْعتَنَفَ  : (3)قال أَبُو ُعبَْيٍد و  ، ومنه قَْوُل ُرْؤبةَ : ُعْنفا

َقا يـَعحَتِنفحنَ أبَرحَبٍض ال   الَعفح
 دَّةَ العَْدِو.أي : ال يَْجَهْلَن شِ 

ً  أَو  قال أَبو نَُخْيلَةَ السَّْعِديُّ يَْرثي ِضراَر بَن الحارِث العَْنبَِريَّ : أَتاهُ ولَم يُكْن له بِِه ِعْلمٌ  : إذا اْعتَنَفَه اْعتِنافا

َّب  ُد ا ــــــــــُ قــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــُ ا ِإَذا تـ ــــــــــً ن ــــــــــح َرًأ َزيـ ُت امــــــــــح ــــــــــح ي عــــــــــَ ــــــــــَ  نـ

تح مل وَ      قــــــــــَ لــــــــــِ هُ ِإنح أُطــــــــــح فــــــــــح ــــــــــِ ن ــــــــــَ ت عــــــــــح ــــــــــَ ضُ  تـ ــــــــــِ ــــــــــَوقــــــــــائ  ال

  
 .(4)أي : ليَس يُْنِكُرها 

ً  الطَّعاَم واألَْرضَ  اْعتَنَفَ و ً  قال الباِهِليُّ : َكِرَهُهما : اْعتِنافا ؛ أي : أَْنَكْرتُه ، قال األَْزَهِريُّ : وذِلك إذا لم يُوافِْقه ، وقاَل  فاْعتَنَْفتُه أََكْلُت َطعاما

 اْستَْوخَمها.وَ  األَْرَض : إذا كِرهَها. اْعتَنفَ  غيُره :
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 َوأَْنشَد ابُن األَْعرابِّيِ : لَم تُوافِْقنِيو ، (5)نَْفُسها : نَبَْت  األَْرضُ  اْعتَنفتْنِيو

يِن إذا  تــــــــــــح نــــــــــــفــــــــــــَ تــــــــــــَ َدٌة مل أَ  اعــــــــــــح ا بــــــــــــلــــــــــــح نح هلــــــــــــَ  كــــــــــــُ

ُب      طــــــــالــــــــِ
َ
َددح عــــــــلــــــــي  املــــــــ ا ا ومل ُتســــــــــــــــــــــح يــــــــن (6)َنســــــــــــــــــــــِ

 

  
 ال تُوافِقُها. إذا كانَْت في أَْرٍض  : ُمْعتَنِفَةٌ  إِبلٌ  يُقال : هذهو

َل عنهُ  إذا الَمْجِلَس : اْعتَنَفَ  يُقال :و  كائْتَنََف ، ومنه تََحوَّ

__________________ 
 ما الحظناه هنا .( ديوانه ا وتقدم يف خفف. انظر 1)
يف شــــعر صــــخر الغي ا ولي  كما ورد ابألصــــر أنه أليب صــــخر. وقوله : ابن تر. كبنه يهّجن أمه ا فابن تر. وابن  73/  2( ديوان اهلذليا 2)

 فرتىن من ألاء العبيد.
 ( يف التهذيب : أبو عبيدة.3)
 هبا. ( مكاهنا يف التهذيب واللسان : يريد : مل  ده الوقائض جاهالً 4)
 ( يف اللسان : واعتنفته األرُض نفسها : نـََبتح َعَليه.5)
 وقد ورد البيت فيه ويف اللسان شاهداً عل  االعتناف مبعىن الكراهة.« نسيباً »( التهذيب برواية : 6)
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َعُر َعنحه النـ وحَم ا نـََقَله اأَلزَهرِي . اعحِتنافِ و  ا (1)قوُ  الّشاِفِعيِّ َرمِحَه   تَعاىَل  ِلِ  ما َيذح َجح
 امل

 .«أَأَْن تََرسَّْمتَ »في موضع :  (2)« أََعْن تَرسَّْمتَ »وهذا كقَْوِلهم :  َرعى أُنُفَها إذا الَمَراِعي : اْعتَنَفَ و

 غيُر قاِصٍد. أي : ُمْعتَنِفٌ  َطِريقٌ  يُقال :و

ً  قدوَ   َء : إذا أََخْذتَه ، أو أَتَْيتَه غيَر حاِذٍق به وال عاِلٍم.الشَّيْ  اْعتَنَْفتُ  : إَِذا جاَر ولم يْقِصْد ، وأَصلُه من اْعتَنََف اْعتِنافا

 بمعنَى التَّْوبِيخِ والتَّْعييِر. التَّْعنِيفُ  قد تَقَدَّمَ وَسقََط من بعِض النَُّسخِ ، و وِشدَّةٍ  بعُْنفٍ  : اَلَمهُ  عنَّفَهُ و يُوَجُد ُهنا في بعِض النَُّسخِ زياَدةً قولُه :وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، قال : الُمْعتَنِفِ وَ  : َمْن لم يَْرفُْق في أَْمِره ، كالعَنِِف ، كَكِتٍف ، العَنِيفُ 

عـــــــــاً  ـــــــــِ ظـــــــــال ـــــــــَ ت َء ال مـــــــــُ ـــــــــوطح ـــــــــِه ال ي لـــــــــَ َددحُت عـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــَ

فـــــــــــــاً ال وَ      نـــــــــــــِ ورُ  عـــــــــــــَ بـــــــــــــُ م  جـــــــــــــُ تـــــــــــــِ ىت  يـــــــــــــَ  هـــــــــــــاحـــــــــــــَ

  
 أي : غيَر َرفِيٍق بها ، وال َطّبٍ باْحِتماِلها ، وقال الفََرْزَدُق :

ٌد  ِة قــــــــــــــائــــــــــــــِ يــــــــــــــامــــــــــــــَ  إذا قــــــــــــــاَدين يــــــــــــــوَم الــــــــــــــقــــــــــــــِ

يـــــــــفٌ      نـــــــــِ ا  عـــــــــَ َرزحَدقـــــــــَ وُ  الـــــــــفـــــــــَ (3)وســـــــــــــــــــــــّواٌ  َيســـــــــــــــــــــــُ
 

  
 ، كقَْوِله : العَنِفِ و ، األَْعنَُف كالعَنِيفِ وَ 

ُرَ  ما أَدحرِي وِإيّنِ أَلوحجرُ   لَعمح
 بَمْعنى َوِجٍل ، قال َجِريٌر :

اشـــــــــــــــــــــــــٍض  َ جمـــــــــــُ اح ِن قـــــــــــَ ريَيـــــــــــح َت ابلـــــــــــكـــــــــــِ قـــــــــــح َرفــــــــــــ   تــــــــــــَ

ِة وَ      ـــــــــــــــ  ي َرفـــــــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــــــح
َ
زِّ امل ت هبـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح فُ أَن ـــــــــــــــَ ن  َأعـــــــــــــــح

  
 َء : أَْخَذه بِشدَّةٍ.الشي أَْعنَفَ و

تَْيِن : الغَلَُظ والصَّالبَةُ ، وبه فَسََّر اللِّْحيانِيُّ ما أَْنَشده : العُنُفُ وَ   ، بَضمَّ

 ُعُنفح تح بِبَـيحَضٍة ِفيها فَقَذفَ 
 الَخْمِر : ِحدَّتُها. ُعْنفُوانُ وَ 

 : ما ساَل من الِعنَِب من غيِر اْعتِصاٍر. العُْنفُوانُ وَ 

 : يَبِيُس النَِّصّيِ. العُْنفُوةُ وَ 

َخْيٍر :  بَعْوفِ و َسْوٍء ، بِعَْوفِ  ابُن ُدَرْيٍد : أَْصبََح فالنٌ أي نَِعَم بالُك وَشأْنُك ، وقال  : َعْوفُك : نَِعمَ  (4)يُقال  : الحاُل والّشأْنُ  العَْوفُ   :[عوف]

 َخصَّ بعُضهم به الشَّرَّ ، قال األَْخَطُل :وَ  أي بحاِل َسْوٍء ، وبحاِل َخْيٍر ، قال :

 ِ اح بــــــــــــــــَ وحفِ أََزب  ا ــــــــــــــــاجــــــــــــــــِ عــــــــــــــــَ وحٍء  بــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــَ

بــــــــــــــــانِ      ِذيــــــــــــــــن أبَزحقــــــــــــــــُ ِر الــــــــــــــــ  فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ   مــــــــــــــــن الــــــــــــــــنـ

  
ُجِل َصبِيحَ و حاِح قال أبو ُعبَْيَدةَ  الذََّكر ، يْعنُوَن به َعْوفُك ةَ بِنائِه : نَِعمَ يُقال للرَّ لُ  (5)وفي الّصِ الفَْرَج ،  العَْوفَ  : وكاَن بعُض النّاِس يتَأَوَّ

 فَذَكْرتُه ألَبِي عمٍرو فأَْنَكره ، اْنتَهى.

: إذا ُدِعَي له أَْن يُِصيَب الباَءةَ التي تُْرِضي ، ويُقاُل  عْوفُك ، ويُقال : نَِعمَ  فُكعوْ  قال أَبو ُعبَْيٍد : وأَنكر األَْصمِعيُّ قوَل أَبي َعْمٍرو في نَِعمَ 

ُجِل إذا تَزّوج هذا ،  : َذَكُره ، َوينشد : َعْوفُهو للرَّ
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وحِف  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــنـ ٍن كــــــــــــــــــال ٌة ذاُت هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــارِي

وحفِ      رُتُه حبـــــــــــــــــــــَ ٍم َتســـــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ ل مـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ ل  مـــــــــــــــــــــَ

  

َتيِن َأِشيُم ِفيها   َعوحيفاي لَيـح

 أي : أُوِلُج فيها َذَكِري ، والنَّْوُف : السَّنام.

ْيفُ  : العَْوفُ و َر الدُّعاُء : نَِعمَ  الضَّ  .َعْوفُكَ  عن اللَّْيِث ، وبه فُّسِ

َر أَيضاً قولُهم : نَِعمَ  الَجدُّ والَحظُّ  يُقاُل : هوو  .َعْوفُكَ  وبه فُّسِ

 والَمْعنَى نَِعَم َطْيُرك. طائِرٌ  في هذا الدُّعاِء : العَْوفُ  قيَل :و

__________________ 
الشـافعي نقاًل عن العباب وقد اسـتدر   ق  املطبوعة الكويتية قو  « قوله : ومنه قو  الشـافعي اخل كذا ابألصـر»( هبامش املطبوعة املصـرية : 1)

 ُأحب للرجر إذا نع  يف اجملل  يوم اجلمعة ا ووجد جملساً غريه ال يتخط  فيه أحداً ا أن يتحو  عنه ا ليحدث له ابلقيام. ونصه فيها :
أعن تولت من خرقاء  :قوله : أعن ترَلت ا كذا اللســـــــــان ا ولعر األوىل : تولت من قو  ذي الرمة املتقدم »( هبامش املطبوعة املصـــــــــرية : 2)

 .567ومتامه يف الديوان ص « ا البيت منزلة
 أأن تـــــــــــــــــرلـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــزلـــــــــــــــــة 

 مـــــــــــاء الصــــــــــــــــــــــــبـــــــــــابـــــــــــة مـــــــــــن عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــك مســــــــــــــــــــــــجـــــــــــوم    

  

 ( ديوانه برواية : إذا جاءين.3)
 ( يف اللسان : ويف الدعاء : نعم عوفك.4)
 .«أبو عبيد»( يف الصحاح : 5)
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يُك. : العَْوفُ و  الّدِ

. َصنَمٌ  : العَْوفُ و  نقَلَُهما الّصاغانيُّ

 وكذا تِعار ، قال ُكثَيٌِّر : َجبَلٌ  : َعْوفٌ و

َو  وَ  رِي ومــــــــــــا ثـــــــــــــَ ت اأَلرحواُح  ــــــــــــَح بــــــــــــ   مــــــــــــا هــــــــــــَ

يـــــــــمـــــــــًا      قـــــــــِ ٍد مـــــــــُ جـــــــــح هـــــــــابـــــــــنـــــــــَ فـــــــــُ وح عـــــــــاُرهـــــــــا  عـــــــــَ (1)وتـــــــــِ
 

  
ي به األََسدِ  : من أَْسماءِ  العَْوفُ و فُ  ألَنّه ُسّمِ  فيَْطلُُب. باللّْيلِ  يَتَعَوَّ

ئُْب. : العَْوفُ و  الذِّ

ْعيَةِ  : العَْوفُ و ْعيَِة. العَْوفِ  يُقال : إِنّه لَحَسنُ  ُحْسُن الّرِ  في إِبِِله : أي الّرِ

 الكادُّ على ِعياِله. : العَْوفُ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و

ينََوِريُّ :و ائَِحةِ  البرِّ  نَبات ُهَو من : َضْرٌب من الشَجِر ، ويُقال : العَْوفُ  قال الّدِ ْوا قال : َطيِّب الرَّ ُجلَ  وبِِه َسمَّ ً  الرَّ ، قال النابغَةُ الذُّْبيانِيُّ  َعْوفا

: 

وحذااًن و  َت حــــــــــــــَ بــــــــــــــَ فــــــــــــــاً فــــــــــــــبَنـــــــــــــــح وح وِّرًا  عــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

ُر      ريحِ مـــــــا قـــــــاَ  قـــــــائـــــــِ نح خـــــــَ ِدي لـــــــه مـــــــِ ُبهـــــــح (2)ســـــــــــــــــــــَ
 

  
ُجُل : إذاا عافَ  يُقاُل : قدو  أي : هذا الشََّجَر. لَِزَمهُ  لرَّ

حاحِ. بُن َكْعِب ابِن َسْعدٍ  عْوفُ و بُن َسْعٍد ، َعْوفُ  في َسْعٍد : العَْوفانِ و  كما في الّصِ

نَقَله الجْوهِريُّ ، قال : وأَنشَدنِي أَبُو الغْوِث ألَبِي َعطاٍء السَّْنِدّيِ ، هكذا  َعْوفٍ  أُمُّ  أي : األُْنثَى وِهيَ  (3)نقله األَزهريُّ  َعْوفٍ  الَجراُد : أَبُوو

حاحِ ، والصَّواُب لَحّماِد َعْجَرد يُعانِي   أَبا َعطاٍء ُمحاجاةً : (4)في الّصِ

ىَن أُم   كــــــــــــــح راُء تــــــــــــــُ فــــــــــــــح وحفٍ فــــــــــــــمــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

النِ      جــــــــــــــَ نــــــــــــــح هــــــــــــــا مــــــــــــــِ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ تـ لــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ  كــــــــــــــَبن  ُرجــــــــــــــَ

  
ِم بِن ذُْهِل بِن َشْيبانَ  َعْوفِ  أي : «َعْوفٍ  هَو أَْوفَى ِمنْ »كذا قَْولُهم : و «َعْوفٍ  ُحرَّ بِواِديال »قَْولُهم : و ألَنَّ َعْمَرو بَن ِهْنٍد  َوذِلكَ  بِن ُمَحلِّ

، وأَبَى أَْن يَُسلَِّمه ،  َعْوفٌ  وكاَن قْد أَجاَره ، فَمنعَه وقِيَل له مْرواُن القَرِظ اِلنَّه كاَن يْغُزو اليََمَن ، وهي َمنابُِت القََرظِ  َطلََب منه َمْرواَن القََرظِ 

وقد نقَله الَجْوهِريُّ باختِصاٍر ، وقال أَبُو ُعبْيٍد  أي أَنَّه يْقَهُر مْن َحلَّ بِواِديِه ، وُكلُّ َمْن فِيِه كالعَبِيِد له ؛ ِلطاعتِِهْم إِيّاهُ  القَْوَل : فقَاَل َعْمٌرو ذِلك

ُجِل العَِزيِز الَمنِيعِ الّذي يَِعزُّ به الذَِّليُل ، ويَِذلُّ به العَِزيُز قولُهم : : هو من أَْمثالِ  أي كلُّ َمْن صار « : َعْوفٍ  ال ُحرَّ بِواِدي» العََرِب في الرَّ

بِن َسْعِد بِن َزْيِد َمنَاةَ ْبِن تَِميٍم ،  بُن َكْعبِ  َعْوفُ  ُهوَ  أَو نَقَلَه الّصاغانِيُّ عن بعِضِهم أَو قِيَل ذِلك ألَنَّه كاَن يَْقتُُل األُساَرى في ناِحيتِه َخَضَع له ،

ُل يُْخبُِر أنَّ الَمثََل للُمْنِذِر بِن ماِء السَّماِء ، قالَهُ في ِم ْبِن ذُْهل ، وذِلك ألَنَّه َعْوفِ  قاله أَبو ُعبَْيَدةَ ، وكان الُمفَضَّ َطلََب ِمْنهُ الُمْنِذُر بُن  بِن ُمحلِّ

 القَول ، وفي ِسياِق الُمَصنِِّف تَْخِليٌط كما تََرى. ذِلكَ  الُمْنِذرُ  فَقال ، وأَبَي أَن يُسِلَمه َعْوفٌ  ِلَذْحٍل ، فَمنَعَه الشَّْيبانِيّ  ماِء السَّماِء ُزَهْيَر بَن أُميَّةَ 

 رِضي هللا تعالى عنه ، كانَْت معه رايَةُ أَْشَجَع يوَم الفَتِْح. َصحابِيٌّ  األَْشَجِعيٌّ : َعْوفٍ  بِن أَبِي بُن ماِلكِ  عْوفُ و

 ويُقال : ماِلُك بُن نَْضلَةَ. الُجَشِميُّ  بِن عْبِد ُكالٍل ، أَبو األَْحوِص  بن ماِلكِ  َعْوفُ و

 ِعيّاِن.األَْزِديُّ : تابِ  بِن ُجْرثُومةَ  (5)بِن الطُّفَْيِل بن َسْخبَرةَ  بُن الحاِرثِ  َعْوفُ و

يّاِم الَحّجاجِ ابِن يُوُسَف ، كذا قالَه ابُن قلُت : أَّما األَّوُل : فإِنّه ُكوفيٌّ يَْرِويِ عن ابِن مْسعُوٍد ، َوعنه أَبو إِسحاق السَّبِيِعيُّ ، قتَلَتْه الَخواِرُج في أَ 

ضاَعِة ِحبّان ، وأَورَده العَْسَكِريُّ في ُمْعَجم الصَّحابِة ، وتبعه ابُن فَْهٍد و . وأَّما الثّانِي ، فإِنَّه أَُخو عائَِشةَ من الرَّ ، يَْرِوي عن  (6)الذََّهبِيُّ

ْهِريُّ وبَُكْيُر بُن األََشّجِ. بْيِر ، َوأَبِي ُهرْيرةَ ، روى عنه الزُّ  عائَِشةَ ، وابِن الزُّ
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ابُن الحاِرِث اللَّْيثِيُّ  عْوفُ و بُن الحاِرِث البََجِليُّ ، عْوفُ و بُن أَثاثَةَ ، َعْوفُ  جماعةٌ ، منهم : عْوفٌ  قلُت : وبَِقَي َعلَيِه من الصَّحابِة من اْسُمه

 ْبنُ  عْوفُ و ْبُن َربِيعٍ ، َعْوفُ و ْبُن َدْلَهٍم ، عْوفُ و الَخثْعَِميُّ ، َعْوفٌ و ، (7)بن ُحَضْيَرةَ  َعْوفُ و ،

__________________ 
 ( ويرو  : وما هّبت األرايح.1)
 . سبتبعه من خري ومل يرد البيت يف ديوانه صنعة ابن السكيت وفيه القصيدة عل  نف  القافية... برواية : وينبت 90ديوانه ط بريوت ص ( 2)
 ( يف التهذيب : ويقا  لذكر اجلراد : أبو ُعَويف.3)
 .«يعاىل»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .«سنجره»وابألصر « بن ا ارث بن سخربةطفير بن عبد   »( عن أسد الغابة ترمجة 5)
 7( الذي يف أسد الغابة أن الطفير هو أخو عائشة ألمها من أم رومان وكانت حتت عبد   قبر أيب بكر. واألصر كالتاريخ الكبري للبخاري 6)
/ 57. 
 .«حصرية»( عن أسد الغابة وابألصر 7)
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راَقَة ا الَمَة  َعوحفُ و  ســــُ بحٍر بحنُ  عوحفُ و  ا (1)بُن ســــَ راَء ا َعوحفُ و  ا ا (2) شــــِ  بُن جَنحَوَة ا عوحفُ و  بحُن الُقعحقاِع ا َعوحفُ و  ابُن َعفح
َبٌة ا  عوحفُ و  الورِقاين  ا َعوحفٌ و  ابُن النـ عحماِن ا َعوحفُ و  حح ا وكان  عنهمهللارضللللللليبحُن الَعّباِس ا فهُؤالِء ُكل هم هَلُمح صـــــــــــــُ

َبِغي للُمَصنِِّف َأن ُيِشرَي ِإل اال ا كما فـََعَر ذِلك يف يـَنـح  وغريها.« ربض»يهم ِإمجح
األَْعرابِيُّ  َعْوفٌ و (3)البّكاُل  َعْوفٌ و بن ماِلك الجابِريُّ ، َعْوفُ و بُن ُحَصْين ، َعْوفُ  جماعةٌ ، منهم : َعْوفٌ  في التّابِِعيَن الثِّقاِت َمن اْسُمهوَ 

ثانِ  الُكوفيُّ : العَْوفيُّ  بُن َسْعٍد أَبو الَحَسنِ  وَعِطيَّةُ  (4) غيُر َمْنُسوبٍ  َويَْحيَى وأَْحَمد والّراِزيُّ والنَّسائِيُّ  (5)األَِخيُر َضعَّفَه الثَّْوِريُّ وُهَشْيٌم  ُمَحّدِ

، فإِذا قاَل الَكْلبيُّ : قال َرُسوُل هللا ، وقال ابُن ِحبّان : سمَع من أَبِي َسِعيِد الُخْدِرّيِ أَحاِديَث ، فلّما ماَت َجعََل يُجاِلُس الكلبِيَّ 

َكتُْب حِديثِه إِاّل على ، َحِفَظ ذِلك وَرواهُ عنه ، وَكنّاه أَبا َسِعيٍد ، فيَُظنُّ أَنّه أَراَد الُخْدِريَّ ، وِإنما أَراَد الكْلبِيَّ ، ال يَِحلُّ  وسلمعليههللاصلى

عَفاِء الب ِب ، وكذا في كتاِب الضُّ  ِن الَجْوِزّيِ.التَّعَجُّ

 َحِديثُهما.قلُت : وولَداهُ : عْبُد هللا بُن َعِطيَّةَ ، والَحَسُن بُن َعِطيَّةَ ، األَوُل َروى عن الثّانِي ، قال البُخاِريُّ : لم يصحَّ 

. : السَّْهلُ  العافُ و  نقله الّصاغانِيُّ

ابِن ِحصِن بِن  (6) ُمعاِويَةَ بِن ُعْقبَةَ  بنُ  ُعَوْيفُ  أَو بِن ِحْصنٍ  ُعْقبةَ بِن ُمعاِويةَ  بنُ  ُعوْيفُ  وُهو مْشُهورٌ  القَوافي ، كُزبَْيٍر : شاِعرٌ  ُعوْيفُ و

 القَوافي بقْوِله : ُعوْيف فَزاَرة ، ولُقِّب (7)ُحذْيفَةَ بِن بَْدِر بِن َعْمِرو بِن ُجَؤيَّةَ بِن لَْوذاَن ابِن ثَْعلَبَةَ بِن َعِدّيِ بِن 

دح قــــــــــا ِذُب مــــــــــنح قــــــــــَ َبكــــــــــح يِن ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــ  ُم أَن زحعــــــــــُ ــــــــــَ  َ  يـ

ا     يـــــــــــَ وافـــــــــــِ يـــــــــــُد الـــــــــــقـــــــــــَ وحاًل ال ُأجـــــــــــِ ـــــــــــَ ُت قـ لـــــــــــح ـــــــــــُ  إذا قـ

  
 على الَمِدينَِة عاَم ُعْمَرةِ القَضاِء. وسلمعليههللاصلىاستَْخلَفَه النبي و َصحابِيٌّ أَْسلََم يَوَم الُحدْيبِيِة ، بُن األَْضبَِط : ُعوْيفُ و

ً  الطَّْيرُ  عافَتِ  قال َشِمٌر :و  أَو الماِء ، أو الِجيَِف. زاَد غيُره : ءِ اْستَداَرْت علَى الشَّيْ  : إذا تَعُوُف َعْوفا

قال أَبو َعْمٍرو : واِويٌّ ، وقاَل غيُره : يائِيٌّ ، كما َسيَأْتِي في التي تَِليها ، وبه  إِذا حاَمْت علَْيِه تَتََردَُّد وال تَْمِضي ، تُريُد الُوقُوعَ  : عافَتْ  أَو

 سَُّروافَ 

 (9)ُهنا : هو الّذي يَتََردَُّد  العائِفُ  قال أَبُو ُعبَْيَدةَ : «على ماءٍ  لعائِفٌ  فَرأَْوا طائًِرا واقِعاً على َجبٍل ، فَقالُوا : إنَّ هذا الّطائِرَ : » (8)الَحِديَث 

ً  وَرأَْوا َطْيًرا»:  السالمعليهيَل في َحِديِث أُّمِ إِسماعِ و على الماِء ويَُحوُم َوال يَْمِضي ، قال ابُن األَثِيِر : أي : حائِماً ليَِجَد  «على الماءِ  عائِفا

 فُْرصة فيْشرَب.

فُه كثُماٍم وثُمامٍة : ما ، العُوافَةُ و العُوافُ و  .ُعوافُهوَ  ، ُعوافَتُه ءُ ٍء فالشَّيْ بَشيْ  باللَّْيلِ  َمْن َظِفرَ  يُقال : ُكلُّ و األَسُد باللّْيِل فيَأُْكلُه يتَعوَّ

فَيانُ  بِن تِميم ، سْعِد بِن َزْيِد مناةَ  بنِي ِمنْ  ُهم أََسٍد ، أَو بنِي : بْطٌن ِمنْ  ُعوافَةَ  بنُو قال ابُن ُدَرْيٍد :و أَبُو  ، وهو : (10)المْشُهور  ِمْنُهُم الزَّ

فَياُن ، بالّزاي الُمْحِسُن ، ه الّراِجزُ  العُوافيُّ  الِمْرقاِل عِطيَّةُ بُن أَِسيدٍ  َكذا في سائِِر النُّسِخ في اْسِمه عِطيَّة ، َوالصواُب عطاُء ْبُن أَِسيٍد ، والزَّ

. فَياِن ، لم يَُسمَّ ، َذَكَرُهما اآلِمِديُّ  والفاِء ، والياُء ُمحّركةٌ ، وراِجٌز آخُر يُْعَرُف بالزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

فَ   َمَس الفَِريَسةَ باللَّْيِل.األََسُد : اْلتَ  تَعَوَّ

 : ُدوْيبَّةٌ أُْخَرى غيُر الَجراَدةِ. َعْوفٍ  أُمُّ وَ 

 : َضْرٌب من الِجْعالِن ، وهي ُدوْيبَّةٌ َغْبراُء تَْحِفُر بَِذنَبِها وبَقَْرنَْيها ، ال تَْظَهُر أَبداً. ُعَوْيفٍ  قاَل أَبو حاتٍِم : أَبُووَ 

ُجلُ  عافَ  : [عيف] ً  زاَد الفَّراُء :و ، يَعافُهـ  وقَْد يُقاُل في غيِرِهماـ  الطَّعاَم ، أو الشَّراب الرَّ  بالفتح ، يَِعيفُه َعْيفا

__________________ 
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 ( يف أسد الغابة : عوف بن سلمة بن سالمة بن وقش.1)
 ( يف أسد الغابة : عوف أبو ُشبير.2)
 البكاد. 58/  7( يف التاريخ الكبري 3)
. واســــم أيب مجيلة بندويه ا َويقا  بندويه اســــم أمه واســــم أبيه رزينة. وبه جزم ابن حبان يف .. عوف بن أيب مجيلة 58/  7يف التاريخ الكبري ( 4)

 الثقات.
 .«وهيثم»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 عتيبة. 277( يف معجم الشعراء للمرزابين ص 6)
 .«عن»( عن املرزابين وابألصر 7)
َوإســــــــــــــكانه إبنه إلاعير وأمه مكة وأن   تعاىل فجر هلما زمزم وقا  :  (ص)ويف حديث ابن عباس ا وذكره ابراهيم »الذي يف التهذيب :  (8)

 ..«.. فمرت رفقة من جرهم ا فرَأوا طائرًا
 .«املرتدد»( عن التهذيب واللسان وابألصر 9)
 : كما يف املؤتلف ل مديـ   ( قير له الزفيان لقوله10)

 اخلير تزىف النعم املعقوداوَ 
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رِِ ا ِعيافاً و  ِعياَفةً و  ُ َر َكًة ا َعَيفاانً و  ر اجلَوحَهرِي  َوالصــاغاين  عل  اأَلِخرِي ا وما َعداه ففي  بَكســح يَده : (1)واقَتصــَ َكرَِهُه   ابِن ســِ
َربحه ولِكن ه »يف حديِث الض بِّ : و  ا عاِئفٌ  ِة الط عاِم ا فهوَطعاماً أو َشراابً قا  ابُن ِسيَده : وقد َغَلَب عل  َكراِهيَ  فَلم َيشح

رَِكَة اخلَثـحَعِمي  : «َتعافُه مَل َيُكنح أبَرحِض قـَوحِمي ا فَبِجُد نـَفحِسي  وقا  أََنُ  بُن ُمدح
ه  لـــــــــــُ قـــــــــــِ كـــــــــــًا مث َأعـــــــــــح يـــــــــــح لـــــــــــَ ي ســـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــِ تـــــــــــح ـــــــــــَ  ِإيّنِ وقـ

ا      َرُب ملـــــــــّ وحِر ُيضـــــــــــــــــــــــح تكـــــــــالـــــــــثــــــــــ  رُ  عـــــــــافـــــــــَ قـــــــــَ  الـــــــــبــــــــــَ

  
 ُب الثّوُر ، لتَْفَزَع هي ، فتَْشَرَب.الَجْوَهِريُّ : وذِلك أنَّ البَقََر إذا اْمتَنَعَْت من ُشُروِعها في الماِء ال تُْضَرُب ؛ ألَنَّها ذاُت لَبٍَن ، وإِنّما يُْضرَ قال 

 بِّيِ :قالَه ابُن ِسيَده ، وأَْنَشد ابُن األَعرا كِكتاب : َمْصَدٌر وكِكتابٍَة : اْسمٌ  الِعيافُ  أَو

َرُب َأنح  وحِر ُيضـــــــــــــــــــــــح عــــــــــافَ كــــــــــالــــــــــثـــــــــــ  ه  تــــــــــَ عــــــــــاجــــــــــُ  نــــــــــِ

َب      ــــــــافُ َوجــــــــَ ي ــــــــعــــــــِ ِربِ  ال َت أو مَل َتضــــــــــــــــــــــح ــــــــح َرب  ضــــــــــــــــــــــَ

  
ها َزَجْرتُها ، وهو أَْن تَْعتَبِر بأَْسمائِها وَمساقِِطها أي بالكسِر : أَِعيفُها ِعيافَةً  وغيَرها من السَّوانِحِ  الطَّْيرَ  ِعْفتُ و سائِِر  هَكذا في وأَنوائِها وَمَمّرِ

ُهما تَقَدُُّم ِذْكِر الَمساقِ  ِط ، وأَيَن َمساقُط الطَّْيِر من مساِقِط النُّسخِ ، ومثلُه في العُباِب ، وهو َغلٌَط ، قلََّد الُمَصنُِّف فيه الصاغانيَّ ، وإِنَّما َغرَّ

ْل ، َوالصَّواُب : وأَْصواتها ، كما هو نَصُّ الُمْحكِم والتَّهْ  حاحِ ، ونَقَلَه صاحُب اللِّساِن هكذا على الصَّوابِ الغَْيِث ، فتَأَمَّ فتتَسعَّد ، أو  ِذيِب َوالّصِ

 وهو من عادةِ العََرِب كثيًرا ، وهو كثيٌر في أَْشعاِرِهم قال األَْعَشى : تَتَشأّمُ 

يـــــــــــفُ مـــــــــــا  عـــــــــــِ ريحِ الـــــــــــر َوحح  تـــــــــــَ وحَم يف الـــــــــــطـــــــــــ  ـــــــــــَ  الـــــــــــيـ

رَحح      ـــــــــــَ ٍ  بـ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ِ أو تـ اح ـــــــــــَ ـــــــــــب راِب ال (2)مـــــــــــن غـــــــــــُ
 

  
في و أَيضاً ، ِعيافَةً  : َزْجُر الطَّْيِر ، وهو أَْن يََرى طائًِرا أو ُغراباً فيتَطيََّر ، وإِْن لم يَر َشْيئاً فقَاَل بالَحْدِس كانَ  الِعيافَةُ  قال األْزَهِريُّ :وَ 

 من فَعََل إلى فَِعَل ، ثُّم قُِلبَت الياُء فعَْلُت ، َعيَْفُت ، ثم نُِقلَ « الطَّْيرَ  ِعْفتُ »قال ابُن ِسيَده : وأَْصُل  «والطَّْرُق من الِجْبتِ  الِعيافَةُ »الَحِديِث : 

، فصار التَّْقِديُر َعْفُت ، ثم نُِقلت الَكْسرةُ في فَِعْلُت أَلفاً ، فصار َعاْفُت ، فاْلتَقَى ساِكناِن : العْيُن الُمْعتَلّة والُم الِفْعِل ، فُحِذفَت العَْيُن اللتِقائِهما 

، فهِذه ُمراجعةُ أَْصٍل ، إاّل أنَّ ذلك األْصَل األَْقَرُب ال األَْبعَُد ، أاَل تََرى أنَّ أَّول أَحواِل  ِعْفتُ  ِب فَِعْلُت فصارَ إلى الفاِء ألَنَّ أَْصلَها قبَل القَلْ 

من َذواِت الياِء ، قال ِسيبَوْيه : حملُوه هذه العَْيِن في ِصيغَِة الِمثاِل إِنما هو فَتَْحةُ العَْيِن التي أُْبِدلَْت منها الَكْسَرةُ ، وكذِلك القَْوُل في أَشباِه هذا 

 على فِعالةَ َكراِهيةَ الفُعُوِل.

ُن بالطَّْيِر ، أو َغْيِرها العائِفُ و ً  أنَّ ُشَرْيحاً كانَ »في َحِديِث ابِن ِسيِريَن : و من الّسوانِحِ ، : الُمتََكّهِ أَراَد أَنَّه كاَن صاِدَق الَحْدِس والظَّّنِ  «عائِفا

 .الِعيافَةِ  ِليَّة في للَِّذي يُِصيُب بَظنِِّه : ما هو إاّل كاِهٌن ، وللبَِليغ في قوله : ما ُهو إاّل ساِحٌر ، ال أَنَّه كاَن يْفعَُل فِْعَل الجاهِ ، كما يُقالُ 

ً  الطْيُر ، عافَتو ً  ِريُد الُوقُوعَ إذا حاَمْت َعلَى الماِء ، أَو على الِجيَِف ، تَتََردَُّد وال تَْمِضي ، تُ  : تَِعيُف َعْيفا  عائِفَةٌ  لُغَةٌ فيه ، وِهيَ  كتَعُوُف َعْوفا

 ، قال أَبُو ُزبَْيٍد الّطائِيُّ :

بـــــــــــــدي  وم يف كـــــــــــــَ ِدي الـــــــــــــقـــــــــــــَ ن  أبَيـــــــــــــح  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ ُ

ــــــــــفُ طــــــــــريحٌ      ي عــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــفِ  ت ي زاحــــــــــِ وٍن مــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــ  جــــــــــُ

  
حاحِ :  هَكذا أَنَشَده الصاغانّي ، والَِّذي في الّصِ

ُم  هـــــــــُ قــــــــــَ وح وحِم فــــــــــَ ي الـــــــــقـــــــــَ   (3)كـــــــــَبّن َأوحيب َمســـــــــــــــــــــــاحـــــــــِ
ريحٌ       ... طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
. العَْيفَةُ  واالْسمُ  الخ  نَقَلَهُ الَجْوَهريُّ

 من اإِلبِِل : الَِّذي يََشمُّ الماَء ، فيَدُعهُ وهو َعْطَشاُن. كَصبُورٍ  العَيُوفُ و قال :

 اْمَرأَةٍ. اسمُ  : َعيُوفُ و قال الّصاغانِيُّ :

هي أَْن تَِلَد المْرأَةُ ،  قال : ؟العْيفَةُ  قِيَل لَه : وما العَْيفَةُ  (4) ال تَْحُرمُ  فِيما َرواه عنه إِْسماعيُل بُن قَْيٍس : عنههللارضيبِن ُشْعبَةَ  قَْوُل الُمِغيَرةِ و

تَْينِ  (5)هكذا في النَُّسخِ ، والصَّواب فتَْرَضعَه ، كما في العُباِب َوالنِّهايَِة  فيُْحَصَر لَبَنُها في ثَْديِها ، فَتْرَضعَها ةَ والَمرَّ هَكذا في  جاَرتُها الَمرَّ

 النُّسخ بالّراِء ،
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__________________ 
 .«قوله : ففي ابن سيدة ا كذا ابالصر ا وليحرر»املصرية : ( هبامش املطبوعة 1)
 مطلض قصيدة ميدح إايس بن قبيصة الطائي. 38( ديوانه ط بريوت ص 2)
شـــــبه اختالف املســـــاحي فو  ر وس ا فارين أبجنحة الطري ا  ومثله التهذيب واللســـــان. وبعد البيت يف التهذيب :« أوب»( يف الصـــــحاح : 3)

 قد َأحفت فالطري حتوم حوهلا. وأراد ابجلون إبالً 
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان والنهاية بضم التاء وشد الراء املكسورة.4)
 ( والتهذيب واللسان أيضاً.5)
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ِ ا ابلزّاِي ا كما هو يف النِّهايَِة َواللِّســـــاِن  َز َتاح
َز َة وامل

واُب امل د  ِمن خَمارِِج  والُعباِب ا زاَد اأَلزحَهرِي  : (1)والصـــــّ َفِتَح ما انحســـــَ ليَـنـح
رحِع األُمِّ  َيتح  قا  : الل َ ِ يف ضـــــــــــَ َفةً  لُِّ ا َعيـح َذرُهُ  تـََعافُه أَلهن  َرُهه ا قا  َوتـَقح َفةَ  وقوُ  َأيب ُعبَـيحٍد : ال نـَعحِرفُ  اأَلزحَهري : وَتكح  الَعيـح

ثـَُر ما ِفيهِ  ولِكنح نُراها الُعف ةَ  يف الرِّضـــــاِع ا رحِع بعَد ما مُيحَتك  َأكح وٌر ِمنحهُ  وهي بَِقي ُة الل َ  يف الضـــــ  ح   ُقصـــــُ  (2)قا  : وال ِذي صـــــَ
ا َفةُ  عنِدي َأهن  َفِتَح ما انحَسد  من خَمارِِج الل َ ِ ا كما تـََقد م.ال الُعف ُة ا ومعنا الَعيـح ِ ؛ ليَـنـح َز َتاح

َز َة وامل
 ه أن  جاَرهَتا تـَرحَضُعها امل

. ءِ ، كتَيِّهاٍن : َمن َدأْبُه وُخلُقُه َكراهةُ الشَّيْ  العَيِّفانُ و  نَقَلَه الّصاغانِيُّ

 ة.ِمثُل الِعيمَ  ، بالكسِر : ِخياُر المالِ  الِعيفَةُ و

ِرّماُح جواِرَي َشبَْبَن عن هذه اللُّعَِب ، فقَاَل : والطَِّريَدةُ : لُْعبَتاِن لَُهمـ  كسحابٍ ـ  العَيَافُ  قال َشِمٌر :و  أي لِصْبياِن األَْعراِب ، وقد َذَكر الّطِ

نح  تح مـــــــِ يـــــــافٍ َقضـــــــــــــــــــــَ رِيـــــــدِة  عـــــــَ ًة  (3)والـــــــطـــــــ   حـــــــاجـــــــَ

وعُ      ِو ا ــــــــــــــِديــــــــــــــِث ُخضــــــــــــــــــــــــــــُ ن  إىل هلــــــــــــــح  فــــــــــــــهــــــــــــــُ

  
 لضاِد الُمْعَجمة.الغُمْيضاِء ، با وفي بْعِض النُّسخِ : لُْعبةُ الغَُمْيصاءِ  هي : العَيافُ  أَو

يَت. دوابُُّهم الماَء ، فلم تَْشَرْبهُ  عافَتْ  : أَعافُواوَ  ّكِ  قالَه ابُن الّسِ

ُجُل : إذا اْعتافَ و قال ابُن عبّاٍد : د الرَّ  للسَّفَِر. زاداً  تََزوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .عائِفٌ  : َعْيفانُ و ، َعيُوفٌ  َرُجلٌ 

 مرَّ باْمرأَةٍ تَْنُظرُ  وسلمعليههللاصلىأنَّ أَبا النَّبِّيِ »الَحِديُث : ، ومنه عافَهُ   :اْعتافَهو على القَتْلَى وتَتََردَُّد. تَِعيفُ  ( :4) عوائِفُ  نُُسورٌ وَ 

 .«تَْعتَافُ و

 ، كصبُوٍر : رُجٌل قاَل : العَيُوفِ  أَبُووَ 

و وَ  ــــــــــــــُ وفِ كــــــــــــــاَن أَب ــــــــــــــُ ي ــــــــــــــعــــــــــــــَ  َأخــــــــــــــًا وجــــــــــــــارًا  ال

اوَ      قـــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــه نـــــــــــــِ ُت ل لـــــــــــــح ٍم فـــــــــــــقـــــــــــــُ  ذا َرحـــــــــــــِ

  
 العْبِديُّ ، كسيٍِّد : من ُشعرائِِهم. العَيِّفِ  ابنُ وَ 

 حلََب.بُن يْحيى الِحْمِصيُّ ، روى عن الحَكِم بِن عبِد الُمطَِّلِب المْخُزوِمّيِ ، وعنه ابنُه ُحمْيٌد ، نقله ابُن العِديم في تاريخِ  َمْعيُوفُ وَ 

 آخُر َحدَّث بِدْمياَط ، َرَوى عنه أَبو َمْعَشٍر الطَّبِريُّ نقله الحافُِظ. أَيضاً : رجلٌ  َمْعيُوفٌ وَ 

ِد بِن نَْصٍر. المْعيُوفيُّ  ، (5)أَبُو البَركاِت بُن عْبِد الواِحِد بِن محمِد بِن َعْمٍرو وَ  مْشِقيُّ : حدَّث عن أَبِي ُمَحمَّ  الّدِ

 فصل الغني
 املعجمة مع الفاء

 : الغَتَْرفَةُ  أَْهَملَه الجْوهِريُّ والّصاغانِيُّ في التَّْكِملَة ، وأَْوَرَده في العُباِب نَْقالً عن األَْحمِر ، كذا في اللِّساِن قاَل : الغَتَْرفَةُ  : [غترف]

 وأَْنَشد للُمغَلِِّس بِن لَِقيٍط : (6) التََّكبُّرُ  ، والتَّغَْطُرُف : التّغَتُْرفُ و والغَْطرفَةُ ،

ب اَ صـــــــــــــــــــــــَ   يِن َغضـــــــــــــــــــــــِ تـــــــــَ ك ِإن عـــــــــاَديــــــــــح  فـــــــــِإنـــــــــ 

ورِة      بــــــــــــــ  رتحِفُ عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــَك وُذو اجلــــــــــــــَ غــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ
ُ

 املــــــــــــــ
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بَّ تَباَرَك وتَعالى ، قال « الُمتَغَْطِرفُ »يُْرَوى : وَ  وإِن كاَن معناه تََكبًُّرا  بالتَّغَتُْرفِ  األَْزَهِريُّ : وال يَُجوُز أَْن يُوَصَف هللا تعالَىقال يْعنِي : الرَّ

، وأَْنَشَد « غْطرف»اداً في ؛ ألَنَّه عزَّ وَجلَّ ال يُوصُف إاّل بما َوَصَف به نَْفسه لْفظاً ال معنًى ، ثم إِن الَجْوهريَّ أَْوَرَد هذا الَحْرَف اْسِتْطر

وايتيِن ، فِكتابَةَ الُمَصنِِّف إِيّاه باألَْحَمِر َمَحلُّ نَظٍر ال يَْخفَى ، فتأَّمل.هذا الشِّ   ْعَر ، وَذَكر الّرِ

__________________ 
 ( الذي يف اللسان والتهذيب ابلراء يف اللفظتا كاألصر.1)
العبارة يف التهذيب. ويف النهاية عن األزهري معقباً عل  قو  . ومل ترد .. ( كذا ابألصــر والتكملة ا ويف اللســان عنه : والذي هو أصــح عندي2)

 ء أعافه إذا كرهته.العيفة صحيح ا وليت عيفة من عفت الشي أيب عبيد :
 .«والطريرة»( عن التهذيب واللسان وابألصر 3)
 ( وردت يف قو  الطرماح :4)
نح بـــــــــــطـــــــــــُن نســـــــــــــــــــــــــٍر مـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــه وَ   يصـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــح د مـــــــــــَ

 دويـــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــاء يف نســــــــــــــــــــــــــــــوٍر عـــــــــــــــــوائـــــــــــــــــفِ     

  

 والتصحيح عن املطبوعة الكويتية نقاًل عن التبصري.« بن مهدي عمرو»( ابألصر 5)
 ( الذي يف اللسان : التغرتف مثر التغطرف : الِكربحُ.6)
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ْخُم ، وأَْطلَقه بَْعُضهم ، فقَاَل : ه ، كغُراٍب ، ُغراُب القَْيظِ  الغُدافُ  : [غدف] يَ و و الغُراُب ُمْطلَقًانقَلَه الجْوَهِريُّ ، زاَد غيُره : الضَّ  ُربَّما ُسّمِ

يِش  ً  النَّْسُر الَكثِيُر الّرِ  بالَكْسِر. ِغْدفانٌ ج :  ُغدافا

 علَم رُجٍل. : الغَُدافُ و

 :ـ  يَِصُف الظَِّليَم وبْيَضهـ  الوافُِر ، قال الُكمْيتُ  الشَّعَُر الطَِّويُل األَْسودُ  : الغَُدافُ و

فــــــــًا  وُه َوحــــــــح ســــــــــــــــــــــُ كح دافــــــــاً يــــــــَ ه  غــــــــُ تــــــــِ يــــــــفــــــــَ طــــــــِ  مــــــــن قــــــــَ

َدبِ      فـــــــــاِ  وا ـــــــــَ وِ  مـــــــــض اإِلشـــــــــــــــــــــــح  ذاِت الـــــــــُفضـــــــــــــــــــــــُ

  
 أَنَشَد ابُن األَعرابِّيِ :وَ 

ٍم  اَن الـــــــــــّرِجـــــــــــاِ  بـــــــــــفـــــــــــاحـــــــــــِ بـــــــــــ  ُد شـــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــ   َتصـــــــــــــــــــــــــَ

دافٍ      َدا غـــــــــــُ جـــــــــــُ دح ا وجـــــــــــُ ثـــــــــــن طـــــــــــاِديـــــــــــَن عـــــــــــُ  وَتصــــــــــــــــــــــــح

  
 قال ُرْؤبَةُ : الَجناُح األَْسودُ  : الغَُدافُ و

َب يف دايف رُكــــــــــــــــــِّ َك الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــِ   جــــــــــــــــــَ

وايف      دامــــــــــــــــَ  ومــــــــــــــــن اخلــــــــــــــــَ (1)مــــــــــــــــن الــــــــــــــــقــــــــــــــــُ
 

  
 .ُغدافٌ  : إذا كاَن َشِديَد السَّواِد ، وقيل : ُكلُّ أَْسَوَد حاِلكٍ  ُغدافيٌّ  يُقاُل : أَْسَودُ وَ 

 لُغةٌ يَمانِيّةٌ. : الَماّلحُ  الغاِدفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 ، بالهاِء. الِمْغَدفَةُ  كِمْنبٍَر ، َوكذِلك كالِمْغَدفِ  بلُغَتِِهمْ  : الِمْجدافُ  الغَاُدوفُ و قال :

َكةً : أي نَْعَمٍة َوِخْصٍب وَسعَةٍ  من َمِعيَشتِِهم َغَدفٍ  ُهْم في يُقال :و من  (2) ِغدافٍ  كما في العُباِب والتَّْكِملَة ، وَوقَع في اللِّساِن في ُمَحرَّ

 ِعيَشتِهم.

. كِهَجّفٍ : األََسدُ  الِغَدفُّ و  نقلَه الّصاغانِيُّ

 وَوسََّع. أَْكثَرَ  أي لَهُ في العَطاِء : َغَدفَ  قال ابُن عبّاٍد :و

ُ  أَْغَدفَتو  قال َعْنتََرةُ : هاأَْرَسلَتْه على َوْجهِ  أي قِناَعها : الَمْرأَة

ِديفِإنح  غــــــــــــــح يِن  تـــــــــــــــُ نــــــــــــــاَع فــــــــــــــِإنــــــــــــــ   ُدوين الــــــــــــــقــــــــــــــِ

مِ      ئـــــــــــــِ لـــــــــــــح تــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
ِذ الـــــــــــــفـــــــــــــاِرِس امل بيف أَبخـــــــــــــح  طـــــــــــــَ

  
 قال : أَْرَخى ُسُدولَهو إذا أَْقبََل ، اللَّْيُل : أَْغَدفَ  من الَمجاِز :و

 َأغحَدفَاَحىت  إذا الل يحُر الَبهيُم 
ْيِد : أَْغَدفَ و يّاُد الشَّبََكةَ َعلَى الصَّ وفاِطَمةَ  (3) [عِلّيٍ ]أي َعلَى  «َعلَْيهما َخِميَصةً َسْوداءَ  فأَْغَدفَ »الَحِديُث :  عليِه ، َومنه أَْسبَلَها إذا الصَّ

 .عنهماهللارضي

: تََرَك منه ، وأَْسَحَت : اْستَأَْصلَه ، َويُقال : إذا َختَْنَت فال  أَْغَدفَ  نّ كأَْسَحَت ، قال ابُن ِسيَده : وِعْنِدي أَ  الخاتُِن : اْستَأَْصَل الغُْرلَةَ  أَْغَدفَ و

 : أي لم يُْبِق شيئاً َكثِيًرا من الِجْلِد ، ولم يُْطِحْر : لم يَْستَأِْصل. يُْغِدفْ  ، ومعنى لم تُْغِدفْ  تُْسِحْت وال

ُجلُ  أَْغَدفَ و  نقلَهُ ابُن َعبّاٍد ، وفي األَساِس : َدَخَل بها. جاَمعَها أي بالَمْرأَةِ : إذا بِها الرَّ

ً  منه فالنٌ  اْغتََدفَ و  كما في اللِّساِن والُمِحيِط. أََخَذ ِمْنهُ شْيئاً َكثِيًرا : اْغتِدافا

 كما في الُمِحيِط. الثَّْوَب : قََطعَه اْغتََدفَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 اللَّْيُل : أَْقبََل بَظالِمه. اْغَدْوَدفَ 
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ً »الَحِديُث : َعلَيِه : أَْرَسَل َعلَيِه الشَّبََكةَ ، ومنه أَْغَدفَ وَ   (4) «بِه يُْغَدفُ  من العُْصفُوِر حينـ  من الذَّْنب يُِصيبُهـ  إِّن قَْلَب الُمْؤِمِن أََشدُّ اْرتِكاضا

باكُ   َعلَيه فيضطَّرُب ليُْفِلَت. نقَلَه الجْوهريُّ ، أَراد : حين تُْطبُِق الّشِ

 بالَكسر : لباُس الَمِلِك. الِغْدفَةُ وَ 

ّمِ : كهْيئَِة الِقناعِ تَْلبُسه نِساُء األَْعراِب.وَ   بالضَّ

 : ُمْلبٌِس واِسٌع. ُمْغِدفٌ  عْيشٌ وَ 

 البْحُر : اْعتَكرْت أَْمواُجه ، وهو مجاٌز. أَْغَدفَ وَ 

 : * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه : [غذف]

 ، بالذّال الُمْعجَمة : لُغَةٌ في الغَُدوف ، أَْهَمله الغَذُوفُ 

__________________ 
 : من القدام  ال من اخلوايف. 100( يف أراجيزه ص 1)
 أيضاً.« ِغداف»( ويف التهذيب املطبوع : 2)
 ( زايدة عن النهاية واللسان والتهذيب.3)
 .«.. لنف  املؤمن»ويف النهاية : « ارتكاضاً عل  اخلطيئة من العصفور حا يُغدف بهلقلُب املؤمن أشد »( نصه يف التهذيب : 4)
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ريايف  ا كما يف اللِّسان.  اجَلماعُة ا ونـََقَله ابُن ُدَريحٍد ا قا  : وأَنحَكَرُه السِّ
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه : أَيضاً :

 ثْعلٌَب : هو اْلَحِلُف ، كما في اللِّسان.، أَهَملَه الجماعةُ ، وقاَل  التَّغَْذُرفُ  : [غذرف]

 يُْؤَكلُ  في أّيِ موضعٍ كان ، زاد األَْزَهريُّ : َرْخص لَيٍِّن ، نَقَلَه الَجْوهريُّ ، زاد غيُره ، والغُْضُروُف : ُكلُّ َعْظمٍ  الغُْرُضوفُ  : [غرضف]

 كذلكو ُغْرُضوف ونُْغُض الَكتف اَن أََشدَّ من اللَّْحِم ، وأَْليََن من العَْظموهو ما َصلَُب من األَْنف ، فك مارن األَْنف مثْلُ  وُهو وزاَد غيُره :

ْدِر ، وداخُل قُوف األُذُن  كما في العُباب. ُرُؤوُس األَْضالعِ ، َوَرهابَةُ الصَّ

 ما َعَصبَتان في أَْطراف العَْيَرْيِن من أَسافلهما.من الفََرس : أَْطراُف الَكتِفَْين من أَعاليهما ، ما َدقَّ عن َصالبَة العَْظِم ، وه الغُْرُضوفانِ وَ 

ْحِل وآِخَرتِهِ  اللَّتان : الَخَشبَتان : الغُْرُضوفانو  .(1)َوَغضاِريُف  َغراِضيفُ  ج : كما في العُباب يَُشّدان يَِمينًا وِشماالً بَْيَن واِسِط الرَّ

أْهمله الَجْوهِريُّ والّصاغانِيُّ في العُباِب ، وأَْوَرَده في التّْكِملَِة كصاحِب اللِّساِن عن أَبِي  : كِزْبِرجٍ ، وقَْبَل الفاِء نُونٌ  الِغْرِنفُ  : [غرنف]

َحنِيفَةَ في كتاِب النَّباِت 
واةِ أَنَّهو سيَأْتِيعلى ما  الياَسُموُن ، وليَس بتَْصِحيِف ِغْريٍَف كِحْذيٍَم ، وهو البَْرِديُّ  هو ، قال : (2)  َزَعَم بعُض الرُّ

 وهو قولُه : بالَوْجَهْيِن ُروَي بَْيُت حاتِمٍ 

ه  ولـــــــــــــِ َت ُأصـــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــُر املـــــــــــــاُء حتـــــــــــــَح  رِواٌء َيســـــــــــــــــــــــــــِ

يـــــــــــــٌر أبَدحانُه      ِه غـــــــــــــَ يـــــــــــــُر بـــــــــــــِ فُ ميـــــــــــــَِ رحنـــــــــــــِ  (3) غـــــــــــــِ
  

 قال الّصاغانِيُّ : ولم أَِجْدهُ في ِشْعِر حاتٍِم.

كُ  بالفَتْح الغَْرفُ  : [غرف]  فإِذا يَبَِس فهو الثُّماُم ، وقال أَبو ُعبَْيٍد : هو َشَجٌر يُْدبَُغ بِهِ  وهذه نَقَلَها أَبو َحنِيفَةَ َوالَجْوهِريُّ عن يَْعقُوب : ويَُحرَّ

: َشَجٌر يُْعَمُل منه الِقِسيُّ وال يَْدبُُغ به أََحٌد ، وقال القَّزاُز : يَجوُز أَْن يُْدبََغ بَوَرقِه ، وإِْن كانَت  الغَْرفُ  والغَْلُف ، وقال أَبو َحنِيفَةَ : الغَْرفُ 

ُد الفتح قوُل َعْبَدةَ العَْبَشِميُّ يُْدبَُغ بَوَرقِه ، وال يُْدبَُغ بِعيدانِه ، وشاهِ  الغَْرفَ  الِقِسيُّ تُْعَمُل من ِعيدانِه ، وحَكى أَبو ُمَحّمٍد ، عن األَْصَمِعّيِ ، أنَّ 

: 

رُه وَ  َوقـــــــــــــــــِّ بحٌو يــــــــــــــــــُ ا شـــــــــــــــــــــــــــــــَ زاُ  هلـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــَ

وِر      يــــــــــُ ر ٌف مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــُ رحفِ  ــــــــــَُ ُدوُ   الــــــــــغــــــــــَ (4)جمــــــــــَح
 

  
 شاِهُد التَّْحِريِك قوُل أَبِي ِخراٍش الُهَذِلّيِ :وَ 

ِه  يــــــــــَ  بــــــــــِ ــــــــــِ الًء ال أَن قــــــــــاٌم خــــــــــَ  أَمحســــــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــُ

ر  الـــــــــــرِّيـــــــــــِح      بـــــــــــاُع ومـــــــــــَ َرفِ ِإال الســـــــــــــــــــــــــِّ (5)ابلـــــــــــغـــــــــــَ
 

  
باع»ُسقام : اسُم واٍد ، ويُْروى :   .«غيُر الّسِ

 ، قال ُعَمُر بن لََجأ : َغْرفِيَّةٌ  ، وكذلَك مزاَدةٌ  بالغَْرف أي : ُدِبَغ بِهِ  َغْرفيٌّ  ِسقآءٌ و

هــــــــــــا  ــــــــــــِ وائ طــــــــــــِ ــــــــــــح ــــــــــــ  ان ف  عــــــــــــل ــــــــــــكــــــــــــَ زُه ال مــــــــــــِ  هتــــــــــــَح

يــــــــِب      عــــــــِ َز شــــــــــــــــــــــَ رحفِ  ــــــــَح نح  الــــــــغــــــــَ هــــــــا مــــــــِ زحالئــــــــِ (6) عــــــــَ
 

  
: ُجلُوٌد ليست بقََرِظيٍَّة تُْدبَُغ بَهَجَر ، وهو أَْن يُْؤَخَذ لَها ُهْدُب األَْرَطى ، فيُوَضَع في  الغَْرفُ  ، وقاَل الباِهِليُّ : بالغَْرفِ  يعني َمزاَدةً ذُبِغَتْ 

 يُقال له : ْغَرفُ يُ  لُكّلِ ِجْلٍد ِمْقداٌر ، ثم يُْدبََغ به ، فذِلَك الَِّذي يُْغَرفُ  ِمْنحاز ، ويَُدقَّ ، ثم يُْطَرَح َعلَيه التَّْمُر ، فتَْخُرَج له راِئَحةٌ َخِمَرة ، ثم

الذي تُْدبَُغ به الُجلوُد َمْعروٌف ، ِمْن  الغَْرفُ و ، واِحُده وَجْمعُه َسواٌء ، َوقاَل األَْزَهِريُّ : الغَْرفُ  ، وكلُّ ِمْقداِر ِجلٍد من ذِلَك النَِّقيعِ فهو الغَْرفُ 

، وقاَل األَْصَمِعّي  (7) يُْغَرفُ  الشََّجِر ، ال إلى ما الغَْرفِ  منسوبةٌ إلى الغَْرفِيَّةَ   الُجلُودَ َشَجِر الباِديَِة ، قال : وقَْد َرأَْيتُه. قال : والَِّذي ِعْنِدي أنَّ 

مَّ  الغَْرفِيَّةُ  : بِإِْسكاِن الراِء : ُجلوٌد يُْؤتَى بها من البَْحَرْيِن ، وقاَل أَبُو َخْيَرةَ : الغَْرفُ  :  ِة :يَمانِيّةٌ َوبَْحرانِيّةٌ ، وقاَل ذُو الرُّ

راَء  ةٍ َوفــــــــــــــــــح رحفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ  وارُِزهــــــــــــــــــا  غــــــــــــــــــَ  َأَثحَ  خــــــــــــــــــَ

بُ      تـــــــَ هـــــــا الــــــكــــــُ نــــــَ ــــــح يـ ــــــَ ُه بـ تـــــــح عــــــَ ــــــ  يـ ٌر ضــــــــــــــــــــَ لحشـــــــــــــــــــــِ  ُمشــــــــــــــــــــَ

  
 ، وأَنشد األَْصَمعيُّ : َغْرفيَّةٌ  ، وِقْربَةٌ  َغْرفيَّةٌ  ، وقال أَبو َحنيفَةَ : َمزاَدةٌ  بالغَْرفِ  يَْعنِي َمزاَدةً ُدبغَتْ 
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__________________ 
 ابألصر ا وغضاريف مجض غضروف ال غرضوف ا فكان األوىل التنبيه عل  ذلك قبر ذكر اجلمض ا قاله هبامش املطبوعة املصرية.( كذا 1)
 .803( انظر النبات أليب حنيفة رقم 2)
 .803( كتاب النبات رقم 3)
 لعبدة بن الطبيب ا من قصيدة قاهلا بعد وقعة القادسية. 26( مفضلية 4)
 : ويرو  : غري الذائب. 156/  2اهلذليا ( ديوان 5)
 يف وصف غزر انقة برواية : 479( الرجز يف كتاب النبات أليب حنيفة رقم 6)

 .  ر.. هتمرها الكف
 ( يف التهذيب : ال إىل غرفة تغرتف ابليد.7)
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َر  اتِ كـــــــــــَبّن ُخضـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــّ ـــــــــــي َرف ـــــــــــغـــــــــــَ ضح  ال ـــــــــــُوســـــــــــــــــــــــــُ  ال

ضح      اٍت  ــــــــــُُ رئشــــــــــــــــــــــــّ ي جمــــــــــُح قــــــــــِ تح أَبحــــــــــح ــــــــــطــــــــــَ ي ــــــــــِ (1)ن
 

  
بعَْينه ال يُْدبَُغ به ، قال األَْزَهريُّ : وهذا الَِّذي قالَه ابُن األَْعرابِّيِ َصحيٌح ، وقاَل أَبو َحنيفَةَ :  بالتّْحريك : الثُّمامُ  الغََرفُ  قال ابُن األَْعراِبّيِ :و

 ئَحته برائحة الكافُوِر.فَمَضْغتَه َشبَّْهَت را الغََرفُ  إذا َجفَّ 

ّيٍ لَجريٍر : ما داَم أَْخَضرَ  هو الثُّمامُ  أَو  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

رحُج بـــــــــــَا الـــــــــــّداِم فـــــــــــاألَُدمـــــــــــَ   ذا اخلـــــــــــَ بـــــــــــ   اي حـــــــــــَ

ة الـــــــــر وححـــــــــاِن      رحقـــــــــَ ـــــــــُ ُث مـــــــــن بـ َرفُ فـــــــــالـــــــــّرِمـــــــــح  فـــــــــالـــــــــغـــــــــَ

  
ُد الماَء. (3) الغَْرفُ  : الثُّماُم أَنواٌع ، منه (2)قال أَبو ُعبَْيَدةَ وَ   ، وهو َشبِيهٌ باألََسِل ، وتُتََّخذُ منه الَمكانُِس ، ويَُظلَُّل به الَمزاُد فيُبَّرِ

َكةً  والبََشمُ  َكُرّمان الشَّثُّ ، والطُّبّاقُ  قال أَبو َسعيٍد السُّكَّريُّ :و ْوُم ، َوالَحبَجُ  بالضمِّ  والعُتْمُ  كَسحابٍ  والعَفارُ  َمَحرَّ  بالتَّْحريك في األَخير ، والصَّ

ْرمُ  كَحْيَدٍر ، والَهْيَشرُ  كفَْيعٍَل ، والَحْيَهلُ  بالفَتْح ، والشَّْدنُ   .َغَرفَةً  والواحَدةُ  الغََرفَ  ُكلُّ هؤالِء يُْدَعى (4)بالكسِر  والّضِ

 الذي يُْدبَُغ به. َوَرُق الشََّجرِ  أَيضاً : الغََرفُ و

ً  َء ،أي الشي هَغَرفَ وَ   قََطعَه. : إذا َغْرفا

ها أي الفََرَس : أي ناِصيَتَه َغَرفَ  قال األَْصَمعيُّ :و ةُ منه َوقََطعَها ، َجزَّ رَّ  .ُغْرفَةٌ  والمَّ

وهي :  (ِعيَشة  راِضَية  )ك  إِّما فاعلَةٌ بَمْعنَى َمْفعُولَةِ  الغارفَة أي : هيو «الغاِرفَةِ  عن وسلمعليههللاصلى َرُسوُل هللا نََهى»في الَحديث : و

َزةً على َوَسط َجبِينِها يها ُمَطرَّ غيَة الغَْرف وإِّما َمْصَدٌر بَمْعنَى نَقَلَهُ األَْزَهريُّ  الَّتِي تَْقَطعُها الَمْرأَةُ وتَُسّوِ اِغيَة ، وقاَل  ، كالالَّ والثّاِغيَة والرَّ

ال َتْسَمُع ِفيها )سِمْعُت َراَغيَةَ اإِلبل ، وكقَْول هللا تعالَى :  ، جاَء على فاعلٍَة كقولهم : الغَْرفَةِ  في الَحديث : اسٌم من لغارفَةُ او األَْزَهريُّ :
َزةً على الَجِبين ، وقاَل الخّطابيُّ : يريدُ  الغاِرفَة َغْرفُ  أي لَْغواً ، وَمْعنَى (5) (الِغَيةً  التي تَُجزُّ ناصيَتَها عنَد الُمِصيبَة  غارفَةبال النّاصيَِة ُمَطرَّ

هُ. َغَرفَ و ،  َشعََره : إذا َجزَّ

يَْت ألَنّها ذاتُ  ، َسريعَةُ  غارفَةٌ  ناقَةٌ و  جمُع عارفٍَة. : َغوارفُ  وإِبلٌ  ، أي ، قَْطعٍ ، َغْرفِ  السَّير ، ُسّمِ

ً  الَجْريَ  تَْغِرفُ  ، كأَنّها َمغاِرفٌ  َخْيلٌ  يُقال :و  .َغْرفا

 قال ُمزاحٌم العُقَْيلّي :  ، كِمْنبَرٍ  ِمْغَرفٌ  فارسٌ و

ُه  َرتح لـــــــــــــَ َد  ِشـــــــــــــَ  ُض الـــــــــــــنـــــــــــــ  وح واٌد إذا حـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

وا ِ ـــــــــــــــــــــــــــــ       ــلــهـــــــامــيــِم الــطــِّ ِدي ال غـــــــارفُ ـــــــــــــــــــــــــــــ  أبَيـــــــح
َ
 املــ

  
مِّ  يَْغُرفُهو بالَكْسرِ  يَْغِرفُه بيَده الماءَ  َغَرفَ و ً  بالضَّ  اْغتََرفَ و كاْغتََرفَه أََخَذه بيَِده ، ، َواْقتََصر الَجماعةُ على الَكْسر في الُمضارع فقط : َغْرفا

 مْنهُ.

ة بالفَتْحِ  الغَْرفَةُ و  الواحَدةِ منه. للَمرَّ

 .الغَْرفِ  بالَكْسر : هْيئَةُ  الِغْرفَةُ و

 كِعنَب. ِغَرفٌ  ج : بلُغَة أََسد النَّْعلُ  : الِغْرفَةُ و

يه تَْغِرْفه ألَنََّك ما لَم كثُماَمٍة ، قال الَجْوَهِريُّ : كالغُرافَةِ  منه بالَضّمِ : اسٌم للَمْفعُولِ  الغُْرفَةُ و وقََرأَ ابُن َكثيٍر وأَبو َجْعفَر ونافٌع  ُغْرفَةً  ال تَُسّمِ

ّمِ ، وقاَل الكسائيُّ : لو كاَن َمْوِضعُ  (6) اْغتََرَف َغْرفَةً  وأَبو َعْمرو إِاّل َمن ُج  اْغتََرَف َغَرفَ  بالفَتْحِ ، والباقُوَن بالضَّ اْختَْرُت الفَتَْح ؛ ألَنَّه يَُخرَّ

ْج على فَْعلَة. اْغتََرفَ  على فَْعلَِة ، ولّما كانَ   لم يَُخرَّ

 ، وَحَسْوُت َحْسَوةً ، وفي اإِلناِء ُحْسَوةٌ. ُغْرفَةٌ  ، وفي الِقْدر َرْفُت َغْرفَةً غَ  َعَربيّتان ، ُغْرفَةٌ و َغْرفَةٌ  ُروَي عن يُونَُس أَنَّه قاَل :وَ 
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. الغُْرفَةِ  أي ، َجْمعُ  َجْمعُها جمع نُْطفَةٍ  ، كنِطافٍ  الِغرافُ و  بالضّمِ

. ِمْكياٌل َضْخمٌ  : الِغرافُ و  مثل الِجراف ، وهو القَْنقَُل ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ

 .الَمغارفُ  والجمعُ  به يُْغَرفُ  ْكنََسة : ماكمِ  الِمْغَرفَةُ و

ً  اإِلبُل ، كفَِرحَ  َغِرفَتو  بالتَّْحِريك : إذا تَْغَرُف َغَرفا

__________________ 
ا ا قا  أبو حنيفة : يعين ابلغرفيات ههنا املزاد الجي دبغت جلودها ابلَغَرف وشّبه ضروع إبر وصفها ابملزاد يف عظمه 481( كتاب النبات رقم 1)

 َواجملرئشات : املمتلئات ا واهلمض : السائلة.
 ( اللسان والتهذيب أبو عبيد.2)
 ( يف التهذيب : فمنها الض َفة ومنها اجلليلة ومنها الَغَرف يشبه األسر.3)
 ( كذا ا وضبطت يف القاموس ابلقلم بضمة فسكون.4)
 .11( سورة الغاشية اآية 5)
 .249( سورة البقرة اآية 6)



11786 

 

َتَكتح بُطُوهَنما من َأكرِ  رِ  الَغَرف اشح َتَكتح َعنح َأكح َصُر منه عباَرُة اجلَوحَهرِّي : إذا اشح  .الَغَرفِ  وَأخح
 نَقَله أبو حنيفَةَ ، قال األَْعَشى : ، كأَميٍر : القَْصباُء والَحْلفاءُ  الغَِريفُ و

رَت  يــــــــــــِر َوســــــــــــــــــــــــــح ِة الــــــــــــغــــــــــــِ رَبحِديــــــــــــ  ريــــــــــــفكــــــــــــَ  الــــــــــــغــــــــــــَ

ــــــــــَ  املــــــــــاُء مــــــــــ     ــــــــــرَا إذا مــــــــــا أَت رِي (1)نــــــــــهــــــــــا الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
.« يُْرَوى السَّديَراوَ  ّيٍ والّصاغانيُّ  هذا هو الصَّواب في إِْنشاِده ، وما أَْنَشَده الجوهريُّ فإِنّه ُمْختَلٌّ ، نَبَّه َعلَيه ابُن بَّرِ

 أَيضاً ، قال أَبُو َكبِيٍر الُهَذليُّ : الغَْيقَةُ  : هو الغَِريفُ  قال أَبُو َحنِيفَةَ :و

ِم  أَيحوي ظـــــــــــــح رِيـــــــــــــفِ إىل عـــــــــــــُ ه  الـــــــــــــغـــــــــــــَ لـــــــــــــُ بــــــــــــــح  ونــــــــــــــَ

ينِّ      اُر يف   (2)مــــــــــِ يــــــــــّ ُرفِ كــــــــــمــــــــــا َرَزَم الــــــــــعــــــــــَ  الــــــــــغــــــــــُ

  
 .(3)نقله اللّيُث ، وأَْبَطلَه األَْزهريُّ  الماُء في األََجَمة في بيت األَْعَشى : الغَِريفُ  أَو :

 وفيه يَقُول : رضَي هللا تعالَى َعْنهُ  الَكْلبّيِ  َسْيُف َزْيِد بِن حارثَةَ  : الغَِريفُ و

فــــــــي  يــــــــح ــــــــفُ ســــــــــــــــــــــَ رِي َرٌة  الــــــــغــــــــَ ــــــــح ثـ ــــــــَ ِدَي نـ وحَ  جــــــــلــــــــح ــــــــَ  وفـ

ِض داوٍد هلــــــــــــــــــــا أَزحرارُ      نــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ًة  رحقــــــــــــَ ــــــــــــُ مح فـ هــــــــــــُ ــــــــــــح نح راَم مــــــــــــنـ فــــــــــــي بــــــــــــه مــــــــــــَ ــــــــــــح  أَن

  
َرُ  اأَلوحلرُ وَ    دح دح تــــــــــــــــــــــُ ه قــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــــــــح  مبــــــــــــــــــــــِ

  
َر قَْوُل األَْعَشى ، أّيِ َشَجِر كانَ  من الشََّجُر الَكثيُر الُمْلتَفُّ  : الغَِريفُ و  بالهاِء عن ابن سيَده. كالغَريفَة نَقَلَه الَجْوَهريُّ ، وبه فُّسِ

لَمِ  والقََصب ، قال أَبو َحنيفَةَ : أَو األََجَمةُ من البَْردّيِ والَحْلفاءِ  َر قوُل أَبِي َكبيٍر الُهَذلّيِ السّ  وقد يَُكوُن من الّضاِل والسَّ  ابُق.وبه فُّسِ

 َحَكى عنه َعليُّ بُن بَكَّاٍر. عابٌد يَمانيٌّ َغْيُر َمْنُسوبٍ  : َغِريفو

ْيلَمّيِ : تابعيٌّ  الغَِريفُ و ه :  بُن الدَّ عن واثلَةَ بن األَْسقَعِ ، هكذا َذَكَره الحاِفُظ في التَّْبِصير ، وقََرأُْت في كتاب الثِّقات البِن حبّان ما نصُّ

ْيلَمّيِ ، وله ُصْحبَةٌ ، َرَوى عنه إِْبراهيُم بُن أَبي َعْبلَةَ  الغَِريفُ » ل ذلك.اْنتَ « بُن َعيّاٍش من أَْهل الّشاِم ، يَْرِوي عن فَْيُروَز الدَّ  هى ، فتَأَمَّ

 ٌء تَقُوُل ذلك.بلُغَة بني أََسد ، قالَه الَجْوهريُّ ، قال َشِمٌر : وَطيِّى بهاٍء : النَّْعلُ  الغَِريفَةُ و

ِرّماحِ يَْذُكُر ِمْشفََر البَعير : النَّْعُل الَخلَقُ  : الغَريفَةُ  أَو ر قوُل الّطِ  قالَه اللِّْحيانِيُّ ، وبه فُّسِ

ــــــــــ   ــــــــــَض الــــــــــنـ رِي ِرَب الــــــــــنــــــــــواحــــــــــي خــــــــــَ ِو ُمضــــــــــــــــــــــــطــــــــــ   عــــــــــح

الِ       ةِ كـــــــــــَبخـــــــــــح ريـــــــــــفـــــــــــَ وِن  الـــــــــــغـــــــــــَ (4)ِذي ُغضـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
واية : « ذي ُغُضون»قال الصاغانيُّ : كذا وقع في النَُّسِخ   منصوٌب بما قبلَه ، وهو قوله :« ذا ُغُضون»، َوالّرِ

طـــــــــــــــــااَي 
َ

ر  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــِورا  ِإَذا املـــــــــــــــــ  متـــــــــــــــــُِ

جــــــــــــاَد مــــــــــــن      ت الــــــــــــنــــــــــــِّ قــــــــــــاَيســـــــــــــــــــــــــَ اِ تــــــــــــَ  الــــــــــــوجــــــــــــِ

  
رّماحِ : الغَريفَةُ  قيَل :و َضةً ُمَزيَّنَةً  مرتَّبَةٌ  َجْلَدةٌ من أََدٍم نَْحُو ِشْبٍر فارغةٌ  في شعر الّطِ وإِنما  في أَْسفَِل قِراِب السَّْيِف تََذْبَذُب ، وتَُكوُن ُمفَرَّ

 َجعَلَها َخلَقًا لنُعُوَمتها.

  الغََرب ، قاله أَبو نَْصٍر.مثلُ  كِحْذيٍَم : َشَجٌر َخّوارٌ  الِغْريَفُ و

َر قَْوُل حاتٍم في صفَة نَْخٍل : أَو البَْرديُّ   نقله أَبو َحنيفَةَ ، وبهما فُّسِ

ه   رِواٌء َيســـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــُر املـــــــــــــاُء حتـــــــــــــَت ُأصـــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــِ

ٌر أبَدحانُه      ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــه غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُر ب ي فُ ميـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رحي  غـــــــــــــــِ

  
 قاَل أَُحْيَحةُ بُن الُجالحِ :وَ 

ِدٌ   غـــــــــــــــــح ه مـــــــــــــــــُ ُر يف حـــــــــــــــــافـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــِ زحخـــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــَ

وُع و      ِه الشــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــَ فُ حبــــــــــــــافـ ــــــــــــــَ رحي ــــــــــــــغــــــــــــــِ (5)ال
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__________________ 
 ـ كما يف الصحاحـ   ( ويرو  عجزه1)

 سا  الرصاف إليه غديرًا
 رواه ابن بري :وَ 

 إذا خالرت املاء منها السرورا
 السرير : سا  الربدي.وَ 

 مين رزم اخل هكذا يف النسخ وأورده يف اللسان هكذا :قوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 «كسوام دبر اخلشرم املتثور

 .102/  2َومثله يف ديوان اهلذليا 

 ( زيد يف التهذيب : والغريف : األمجة نفسها مبا فيها من شجرها.3)
 ابلصاد املهملة.« ذا غصون»( التهذيب برواية 4)
 ( الصحاح برواية :5)

 جّبارةمغرورف أسبر 
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 قال الَخَطفَى َجدُّ َجريٍر : َجبٌل لبَني نَُمْيرٍ  : الِغْريفُ و

ا  فـــــــــــــَ لـــــــــــــ  دح كـــــــــــــَ يبَ مـــــــــــــا قـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ يِن قـ فـــــــــــــَ لـــــــــــــ   كـــــــــــــَ

َن      لـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ اٍت حـــــــــــــــَ يـــــــــــــــّ اهـــــــــــــــوازِنـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ رحيــــــــــــــــَ (1)غـــــــــــــــِ
 

  
 المذكور في واد يُقاُل له : التَّْسريُر. ِغْريَفِ  بهاٍء : ماٌء عْندَ  ِغْريَفَةُ و

 كذا في العُباب والُمْعَجِم. ٌض بالِحَمى لغَِنّيِ بن أَْعُصرَ : أَرْ  ِغْريَفَةَ  َعُمودُ و

يَّةُ ، ج : الغُْرفَةُ و ّمِ : العُلِّ تَْيِن ، ُغُرفاتٌ  ، بالضَّ  كُصَرٍد. ُغَرفٌ و بُسُكونها ، ُغْرفاتٌ و بفَتْحِ الّراِء ، ُغَرفاتٌ و ، بضمَّ

 الشَّعَر.الُخْصلَةُ ِمن  أَْيضاً : (2) الغُْرفَةُ و

 الَحْبُل الَمْعقُوُد بأُْنُشوَطٍة يُعَلَُّق في ُعنُق البَِعير. أَيضاً : الغُْرفَةُ و

 :ـ  عنههللارضيـ  قَْوُل لَبيدِ و

َ  ُدوَن  لــــــــــَ َبغــــــــــح و   فــــــــــَ ةِ ســــــــــــــــــــــــَ رحفــــــــــَ ِه  غــــــــــُ رحشــــــــــــــــــــــــِ  عــــــــــَ

ِر      قــــــــَ نـــــــــح َ
رحِع املــــــــ وحَ  فـــــــــَ ا فـــــــــَ بــــــــاقــــــــً عــــــــًا طــــــــِ بــــــــح (3)ســــــــــــــــــــــَ

 

  
حاحِ ، وفي الُمْحَكمِ  ّي :  السَّماء الّسابِعَة وهو َظْهُر الَجبَل ، يَْعني به« الَمْنقَل»قال : ويُْرَوى « فْوَق فَْرعِ الَمْعِقل» كما في الّصِ قال ابُن بَّرِ

ة َعْرشه»الَّذي في ِشْعره :   َوالَمْنقَُل : الطَّريُق في الَجبل.« ُدوَن ِعزَّ

، ُكْنيَتُه أَبو الحارث ، سكن ِمْصَر ، وهو ُمقلٌّ له في ُسنَن أَبي َداود ، قال  عنههللارضي الّصحابيُّ  الِكْنديُّ  بُن الحارث َغَرفَةُ  بالتَّْحريك :و

فَّة ، استَْدَرُكه ابُن  َغَرفَةُ  الحافُِظ : وَذَكره ابُن حبّان في الَحْرفَْيِن ، أي ، العَْين الُمْهَملَة والُمْعَجَمة. قلُت : وفاته : األَْزِديُّ من أصحاب الصُّ

بالمعجمة ، ومثلُه في كتاب الصَّحابَة للطَّبَرانّيِ ، والباَوْردّي َوابن  الصَّحابّيِ ، فقيَل : َغَرفَةَ  الدَّبّاغ ، وله َحديٌث ، واختُلَف في ِسنان بنِ 

ٍج في كتاب ابن السََّكن وابن َمْنَدْه ، وغيرهم ، قال الحافُظ : وَرأَيْ  واياِت بالُمْعَجمة ، وكذا ضبََطهُ ابُن فَتُْحوَن عن ابن ُمفَّرِ تُه أَنا في أَكثر الّرِ

كتاب ابن السََّكن بكسر  السَّكن ، قال : وكذا هو في كتاب الباَوْرِدّي ، وتََردََّد فيه ابُن األَثير ، وقاَل ابُن فَتُْحون : ورأَيتُه أَيضاً في نسخة من

 ِن الُمْهَملة ، َوُسُكون الّراِء بعَدها قاف.العَيْ 

 نقله الصاغانيُّ َوصاحُب اللِّسان. ماُؤها باليَد يُْغتََرفُ  : َغُروفٌ  بِئَرٌ 

 .َغِريفَةٌ  قالَه اللَّْيُث ، ويُقال : َدْلوٌ  : َكبيٌر ، أو َكثيُر األَْخِذ للماءِ  َغِريفٌ و ، َغُروفٌ  َغْربٌ و

لها قًُرى كثيرةٌ ، وفي التَّْبصير : هي بُلَْيَدةٌ ذاُت بَساتيَن آخَر البَطائحِ  بيَن واسَط والبَْصَرةِ ، عليه ُكوَرةٌ َكبيَرةٌ  َكبيرٌ  رٌ كَشّداٍد : نَهَ  الغَّرافُ و

ين أَبُو العَبّاس أَْحَمُد بُن عبد الُمْحسن بن أَْحَمَد الُحَسْينيُّ  ْمياطّيِ ، واْبناهُ :  الغَّرافيُّ  تَحَت واِسَط ، ومنها اإلماُم نُوُر الّدِ ، من ُشيُوخِ الشََّرِف الّدِ

ُث اإِلْسَكْنَدريَّة ، وأَُخوه أَبُو إِْسحاَق إِبراهيُم تُُوفَِّي باإلْسَكْنَدريّة س ين عليٌّ ، ُمَحّدِ  .728نة أَبو الَحَسن تاُج الّدِ

لَمقاماِت من الَحريرّيِ ، واْبنُه يَْحيَى َرَوى عن أَبي علّيٍ الفارقّيِ ، وابنُه ُمَحّمُد ، َسمَع ا الغَّرافيُّ  القاضي أَبو الَمعالي ِهبَةُ هللا بُن فَْضِل هللاوَ 

وايَة ، مات سنة   .613بُن يَْحيَى ساقُط الّرِ

ُد بُن أَْحَمَد بن ُسْلَطاَن الغَّرافيُّ ، عن أَبي علّيٍ وَ   .587الفارقّي أَيضاً ، مات سنة  (4)ُمَحمَّ

افيُّ  ْحمنصالُح بُن عبد الرَّ وَ   ، عن الُحَصْين. الغَرَّ

 أَبُو بكر أَْحَمُد بُن َصَدقَةَ الغَّرافيُّ الواسطيُّ ، عن أَبي َعْبد هللا الُجاّلبّيِ.وَ 

 ، له شْعٌر َحَسٌن ، ويُلَقَُّب بالثَّْوِر ، بُمثَلَّثة. الغَّرافيُّ  َعليُّ بُن َحْمَزةَ وَ 

 بن َهْرمّيِ ابِن رياحٍ اليَْربُوعّيِ ، وهو القائُل فيه : (5)َعتّاب ْبِن  فََرُس البََراِء بن قَْيس  :َغّرافٌ و

ُك  رّافٌ فـــــــــــــِإنح يـــــــــــــَ َ  فـــــــــــــارســـــــــــــــــــــــــــاً  غـــــــــــــَ د  بـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  تـ

ا     َدعـــــــــَ يـــــــــح ه لـــــــــََ ُت مـــــــــنـــــــــح لـــــــــح دِّ دح بـــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــواَي ا فـــــــــقـــــــــَ

  
ٍد األَعرابِيُّ : سأَْلُت أَبا النََّدى عن السََّمْيَدعِ َمْن ُهوَ   قال : كاَن جاًرا للبََراِء بن قَْيٍس ، وكانا في َمْنِزل ؟قال أَبُو محمَّ
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__________________ 
 يف أبيات.« غريف»( معجم البلدان 1)
 ( عن التهذيب ا نقاًل عن األصمعي ا وابألصر : والغرف.2)
 التهذيب برواية : سبعاً شداداً.فال شاهد فيها ا ونبه هبامشه إىل رواية األصر. ويف « دون غرة عرشه»( ديوانه ط بريوت برواية : 3)
 .«قوله : عن أيب علي الفارقي ا هكذا هو يف النسخ اخلرت الجي أبيدينا»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«عقاب»وهو عتاب الردف ا وابألصر  227( عن مجهرة ابن حزم ص 5)
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َلَه ا ِر بن وائٍر ا فَحَمَر الرَبَاُء َأهح ا فال يـَلحَحُ  فارســـــاً منهم ِإاّل  َغرّافٌ  َوركَب فـََرســـــاً يُقا  له : فَبغاَر عليهما انٌس من َبكح
ُدَ  اجلواَر ا وَأعحَجَب الَقوحَم الَفَرُس ا فقاُلوا : َلكَ  َميحدَُع ا فَناداه اي بَراُء أَنحشــُ ه ا وُأِخَذ الســ  َربَه بُر ح جاُرَ  وأَنحَت آِمٌن ا  ضــَ

تَـوحَثَ  منـحهُ  َقَذ جاَره ا فَلّما َرَجض إىل َأَخَويحهِ فَبعحِطَنا الَفَرَس ا فاسح تَـنـح َودـــــــــ  م ا وَدَفَض ِإليهم الَفَرَس ا َواسح رٍو واأَلسح الماه ـــــــــ  َعمح
 عل  َدفحعه فـََرَسه ا فَقاَ  يف ذلَك قطحعًة منها هذا البَـيحُت.

ِحيُب الشَّْحَوةِ ، الَكثيُر األَْخِذ بقَوائمه من الَخْيل : الغَّرافُ  قال أَبو َزْيٍد :و من األَْنُهِر : الَكثيُر الماءِ  الغَّرافُ و  من األَْرض. الرَّ

فَنِي يُقال :و ، (1)كما في التَّْكملَة  كُجَهْينٍَة : ع ، الغَُرْيفَةُ و  كما في التَّْكملَة. ٍء َمعيأََخَذ ُكلَّ َشيْ  أي : تَغَرَّ

ً  مطاوعُ  اْنقََطعَ  ُء :الشي اْنغََرفَ و  ، قال قَْيُس بن الَخِطيِم : َغَرفَه َغْرفا

ا فـــــــــــــــِإَذا  بحهنـــــــــــــــِ ربحِ شـــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــاُم عـــــــــــــــن كـــــــــــــــُ  تـــــــــــــــَ

كـــــــــــــاُد      دًا تـــــــــــــَ تح ُرَويـــــــــــــح ِرفُ قـــــــــــــامـــــــــــــَ غـــــــــــــَ نــــــــــــــح  (2) تــــــــــــــَ
  

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : َغِزيٌر ، قال : َغّرافٌ  َغْيثٌ 

ِقِه صيَِّب   ُجَؤر َغرّافٍ ال َتسح
 وضعه.وقَْد ذُكَر في م« َعّزاف»يُْرَوى وَ 

 : التَّثَنِّي واالْنقصاُف. الغَْرفُ  قال ابُن األَْعرابّيِ :وَ 

ر قَْوُل قَْيٍس السابُق ، وقيَل : َمْعناه : تَْنقَِصُف من دقَّة َخْصِرها. اْنغََرفَ  قاَل يَْعقُوب :وَ   : تَثَنَّى ، وبه فُّسِ

 العَْظُم : اْنَكَسَر. اْنغََرفَ وَ 

 : مات. اْنغََرفَ و ، وذلك إذا ُكِسَر ولم يُْنعَْم َكْسُره. (3)العُوُد : اْنقََرَض  اْنغََرفَ وَ 

ً و ، يَْغُرفُه البَعيرَ  َغَرفَ وَ   : أي الَحْبَل ، يمانيَّةٌ. الغُْرفَة في َرأْسه (4): أَْلقَى  يَْغِرفُه َغْرفا

 ْمِر َواألَْرَطى والِمْلحِ.: أي َمآْلنَةٌ ، وقيل : مْدبُوَغةٌ بالتَّ  َغْرفِيَّةٌ  َمزاَدةٌ وَ 

ً  الجْلدَ  َغَرفوَ   .بالغَْرف : َدبغَه َغْرفا

 ، كأَميٍر : َرْمٌل لبَنِي َسْعٍد. الغَِريفُ وَ 

. (6)، َرَوى عن َصْفواَن بن َعّساٍل ، وعنه أَبو ِرْزٍق  (5): ُعبَْيُد هللا بُن َخليفَةَ الَهْمدانيُّ  الغَِريف أَبُووَ   الَهْمدانيُّ

ٌد َوُهَذْيٌل ، عن أَبيهما. الغَِريف َعْمُرو بُن أَبيوَ   ، عن الشَّْعبّيِ ، واْبناه : ُمَحمَّ

ْواوَ  ً  قد َسمَّ ً و ُغَرْيفا  ، كُزبَْيٍر وَشّداٍد. َغّرافا

 .: فََرُس ُخَزَز بن لَْوذانَ  الغَّرافُ وَ 

بَْيُر بُن َعْبِد هللا بن ُعبَْيد هللا بن رياحٍ وَ  بَْيُر بُن إِْسحاَق َعْن أَبيه ، ذكره ابُن يُونَُس. الُمْغتَِرفيُّ  الزُّ  ، عن أبيه ، وعنه ابنُه إِْسحاُق ، وَحفيُده الزُّ

َكةً  الغََسفُ  : [غسف] ْلَمةُ  أَْهَملَه الَجْوَهريُّ َوالّصاغانيُّ ، في التَّْكملَة ، وأَورَده في العُباب كصاحب اللِّسان : هو ، ُمحرَّ والسَّواُد ، وقاَل  الظُّ

 األَْفَوهُ األَْوديُّ :
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تح  (7)حــــــــىّت إذا َذر   َربــــــــَ مــــــــح  َأوح كــــــــَ رحُن الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ  قـ

ُه وَ      وِد بـــــــيحضـــــــــــــــــــــَ وحَف يـــــــُ ن  َأنح ســـــــــــــــــــــَ فُ  ـــــــَ  الـــــــَغســـــــــــــــــــــَ

  
ي أيضاً هكذا ، وأنَشَد للّراجز :نَ وَ   قَله ابُن بَّرِ

فح  َكشـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــ   وانـــــــــــح ُر  ـــــــــــََ يـــــــــــح ـــــــــــلـــــــــــ  ىت  إذا ال  حـــــــــــَ

ــــــــــر اَب حــــــــــىّت و      َك ال ــــــــــح ــــــــــل فح زاَ  عــــــــــن ت َغســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح  انـ

  
 .(8)إذا َوقََب  غاِسفٍ  وقََرأَ بَْعُضهم ومْن َشرِّ  : أَْظلَُموا أَْغَسفواو

__________________ 
 تصغري الغرفة ا موضض يف قو  عدي بن الرقاع حيث قا  :( قيدها ايقوت : 1)
ــــــــــــــاض عــــــــــــــمــــــــــــــا ه  ..  ــــــــــــــي ــــــــــــــب ــــــــــــــح ابل ــــــــــــــحــــــــــــــل ــــــــــــــل  ملــــــــــــــا ت

ــــــــــــــثــــــــــــــوي أو ثــــــــــــــو      ــــــــــــــغــــــــــــــريــــــــــــــفــــــــــــــة كــــــــــــــاد ي  حــــــــــــــو  ال

  

 ( بعده يف اللسان : قا  يعقوب : معناه تتثىن ا وقير : معناه تنقصف من دقة خصرها.2)
 .. وانفرض إذا ُكسرابلفاء. وفيه : انغرف العود « انفرض»( يف التهذيب : 3)
 ( يف التهذيب ا عن ابن دريد ؛ وغرفت البعري أغرِفه وأغرُفه إذا ألقيت يف رأسه غرفة ا وهو ا بر املعقود أبنشوطٍة.4)
 اهلمداين األرحيب. 380/  5( يف التاريخ الكبري للبخاري 5)
 ( يف التاريخ الكبري : أبو رو .6)
 .«زر»( عن اللسان وابألصر 7)
 «.غاِسق  » والقراءة املشهورة : 3الفل  اآية  ( سورة8)



11792 

 

 التي تَقَدََّمْت قريباً. الغُْرُضوُف في َمعانِيهِ  بالّضّمِ ، هو : الغُْضُروفُ  : [غضرف]

ْل ذلك.ثم إنَّ المصنَِّف َكتََب هذا الَحْرَف بالُحْمَرة على أَنَّه ُمْستَْدرٌك به َعلَى الَجْوَهرّيِ ، وهو قَْد َذَكَره في   َغْرَضَف اْستْطراداً ، فَتأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ٌ قَدَّم ، وَغْنَضفيٌر : إذا كانَْت نَسْخَمةً لها َخواصُر َوبُُطوٌن وُغُضوٌن ، مثُل َخْنَضِرٍف ، وَخْنَضفيٍر ، كما في اللِّسان ، وقد تَ  َغْنَضِرفٌ  اْمرأَة

 في موضعه.

ً  ءَ الشَّيْ و العُودَ  َغَضفَ  : [غضف]  فلم يُْنِعْم َكْسَره ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ ، وهو قَْوُل ابِن الفََرجِ َرواهُ عن بَْعضهم. َكَسَره : يَْغِضفُه َغْضفا

ً  الَكْلُب أُذُنَه َغَضفَ و : إذا لَواَها ،  َغْضفانًاوَ  ، َغَضفانًا الَكْلُب أُذُنَه َغَضفَ  نَقَلَه الَجْوَهريُّ ، وقاَل َغْيُره : أَْرَخاَها وَكَسَرها : يَْغِضفُها َغْضفا

يُح.  وكذلك إذا لََوتْها الّرِ

ً  األَتانُ  َغَضفَتو  قال أَُميَّةُ بُن أَبي عائٍذ الُهَذليُّ : أََخَذت الَجْرَي أَْخذاً  : إذا تَْغِضُف َغْضفا

غــــــــــــــــُ   و  غحضـــــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــَ نَ يـــــــــــــــــَ ٍ   فــــــــــــــــح  مــــــــــــــــنح َريــــــــــــــــِّ

َرٍد وانحســــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــاِ       ُؤوِب ذي بـــــــــــــــَ (1)كشــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 كذا في العُباب ، وفَسََّره السُّكَّريُّ باألَْخِذ والغَْرف.

 إذا َضِرَط. َخَضَف بها :و بها َغَضفَ  قال األَصَمعيُّ :و

َكةً : َشَجٌر بالهْند كالنَّْخل َسواًء ، غيَر أنَّ نَواهُ ُمقَشَّ  الغََضفُ و ُمغَشَّى َعلَيه ، قالَه  ٌر بغَْير ِلحاٍء ، ومْن أَْسفَِله إلى أَْعالهُ َسعٌَف أَْخَضرُ : ُمحرَّ

وٌص من أَْصلَِب الُخوص ، تُْعَمُل اللَّْيُث ، وقاَل أَبُو حنيفَةَ : هو نَباٌت يُْشبهُ نباَت النَّْخل سواًء ، ولكنَّه ال يَُطوُل ، له َسعٌَف كثيٌر وَشْوٌك ، َوخُ 

ً منه الجِ  ال يُْؤَكُل ، قال : وتُتََّخذُ من  الُل الِعظاُم ، فتَقُوُم َمقاَم الُجوالَق ، يُْحَمُل فيها الَمتاُع في البَّرِ والبَْحر ، َويَْخرُج في رُؤوسها بُْسًرا بَِشعا

 وتََكسٌُّر. ٌء في األُذُنِ اْسِتْرخا  :الغََضفُ و .(2)ُخوصه ُحْصٌر أَْمثاُل البُُسِط ، وتُْفتََرُش الواحَدةُ ِعْشريَن سنَةً 

حاحِ. ، كفَِرَح : َغِضفَ  قَدْ و  إذا صاَر ُمْستَْرِخَي األُذُِن ، كما في الّصِ

ّمِ ، َوقِيَل : ُغْضفٍ  ، من ِكالب أَْغَضفُ  َكْلبٌ  يُقاُل :و ً  األُذُنُ  َغِضفَت بالضَّ : طالَْت َواْستَْرَخْت وتََكسََّرْت ، وقِيَل :  َغْضفاءُ  ، وهي َغَضفا

أَْس واْنَكَسَر َطَرفُها ، وقِيَل : هي الَّتِي تَتَثَنَّى أَْطرافُها على باِطنِها ، وهي في الِكالِب : إِقْ  أَْقبَلَْت على الَوْجِه ، وقِيَل : باُل أَْدبََرْت إلى الرَّ

ِة : الغََضفُ  األُذُِن على القَفَا ، وفي التَّْهِذيِب : مَّ  اْستِْرخاُء أَْعلَى األُذُنَْيِن على َمحاَرتِها من َسعَتِها وِعَظِمها وقاَل ذُو الرُّ

فٌ  ٌة  َغضــــــــــــــــــــــــح داِ  ضــــــــــــــــــــــــارِيــــــــــَ ُة اأَلشــــــــــــــــــــــــح ر تــــــــــَ هــــــــــَ  مــــــــــُ

َذبُ      هــــــــا الــــــــعــــــــَ نــــــــاقــــــــِ ِا يف َأعــــــــح راحــــــــِ ُر الســــــــــــــــــــــ  ثــــــــح  مــــــــِ

  
يِش  األَْغَضفُ و هاِم : الغَِليُظ الّرِ  وهو ِخالُف األَْصَمعِ. من الّسِ

ِة : : أَْغَضفُ  يُقاُل : ليلٌ  من اللَّياِلي : الُمْظِلمُ  األَْغَضفُ و مَّ  إذا أَْلبََس َظالُمه ، قال ذُو الرُّ

ُه  فـــــــَ عحســـــــــــــــــــــِ وَ  مـــــــَ هـــــــُ جـــــــح َ
ازَح املـــــــ ُف الـــــــنـــــــّ  قـــــــد َأعحســـــــــــــــــــــِ

رِّ      فَ يف  ــــــــــِ ومُ  َأغحضــــــــــــــــــــــــَ ُه الــــــــــبــــــــــُ و هــــــــــامــــــــــَ عــــــــــُ دح  يــــــــــَ

  
ِخيُّ الَخِصيُب. ِمَن العَْيِش : النَّاِعمُ  األَْغَضفُ و غد الرَّ  الرَّ

ه : وأَّما من األَْسِد : الُمتَثَنِّي األُذُنَْينِ  األَْغَضفُ و  : فُهَو األََسُد الُمتَثَنِّي األُذُنَْيِن ، وهو أَْخبَُث له األَْغَضفُ  وهو قَوُل أَبِي َسْهٍل الَهَرِوّيِ ، ونَصُّ

 : عنههللارضيقال النّابِغَةُ الَجْعِديُّ  أَو الُمْستَْرِخيِهما

ُه  َو  لــــــــــــــَ ِدالن هــــــــــــــَ رحاًن مــــــــــــــُ  إذا مــــــــــــــا رََأ  قــــــــــــــِ

راِن      لـــــــــَ  األَقـــــــــح رِيـــــــــئـــــــــًا عـــــــــَ فَ جـــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــارايَ  َأغحضـــــــــــــــــــــــَ

  
 في األُْسِد : الغََضفُ  َوهذا قوُل ابِن ُشَمْيٍل ، قال : ويُقاُل : العُْليا على َعْينَْيِه َغَضباً أو ِكْبًراأَو الُمْستَْرِخي أْجفانُه 

__________________ 
 وفسر الغضف ابلكّف ا وقا  : يغضفن ا أي األُُتن ا من َريِّ  : يعين من أو  جريهن. 108/  2( ديوان اهلذليا 1)
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فهو : والغضــــف  950وكالم الليث فيه ا وأما نص قو  أيب حنيفة يف كتاب النبات رقم « الغضــــف»م أيب حنيفة يف ( خلرت الشــــارح با كال2)
كن ال يطو  أيضاً له خوص جيد متا تتخذ منه القفاع الجي حُيمر فيها اجلهاز كما حيمر يف الغرائر تتخذ أعدااًل فلها بقاء ونباهتا نبات النخر ول

ســـــرًا بشـــــعاً ال يؤكر ا فِإذا ُأســـــفت من َخوصـــــه القفاع أخذت متون اخلوص وهي اأَلولر الجي متتد يف وســـــرت اخلوص فبـُّلت ا وخُترِج يف ر وســـــها بُ 
 وُدّقت عل  الفرازمي وُعملت حبااًل وأجرة جياداً ابقية قوية.
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باِع : الذي انح  اأَلغحَضفُ  كثرُة َأوحابرِها وتـََثينِّ ُجلوِدها ا وقا  الّليحُث : ُله.من السِّ رَتحَخ  َأصح  َكَسَر َأعحَل  أُُذنِه ا واسح
 : النّاِعُم الباِل. الغاِضفُ و

 نقلَُهما الَجْوهريُّ ، َوشاِهُد األَّوِل : النّاِعُم من العَْيِش  : الغاِضفُ و

  ٌ ريحَِ  ابئــــــــــــِ وٌط خبــــــــــــَ بــــــــــــُ غــــــــــــح وحَم مــــــــــــَ ِم الــــــــــــيـــــــــــــَ  كــــــــــــَ

ريحَِ  وَ      رتح خبــــــــــــَ بــــــــــــَ غــــــــــــح ُر مل يـــــــــــــُ فُ آخــــــــــــَ  غــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــِ

  
ً  قدوَ   .َغَضَف ُغُضوفا

يَْت كالُب الّصْيدِ  : إلى َخْلِفه األَْغَضفُ و أَْعلَى أُذُنَْيِه إلى ُمقَدَِّمِه ، (1) من الِكالِب : الُمْنَكِسرُ  الغاِضفُ  قال ابُن األَعرابّيِ :و  ومن ذِلَك ُسّمِ

 ً  ، ِصفَةٌ غاِلبَةٌ. ُغْضفا

َكةً : طائٌر ، أَو الغََضفَةُ و ّي : وقوُل الَجْوَهِرّيِ : ُغْضفٌ  الُجونِيَّةُ عن ابِن ُدَرْيٍد والَجْمعُ  القَطاةُ  هي ، ُمحرَّ : القََطا  الغُْضفُ  ، قال ابُن بَّرِ

. الغُْضفُ  الُجوُن ، صوابُه :  : القََطا الُجونِيُّ

. األََكَمةُ  : الغََضفَةُ وَ   نَقَلَه الّصاغانِيُّ

وفي بعض نَُسخِ  الثُّماِليُّ  هَكذا ذَكره أَْرباُب الَمعاجِم في الَمْوِضعَْينِ  ُغَضْيفٍ  الحاِرُث ابنُ  هو أَو الِكْنِديُّ  ، كُزبَْيٍر : ابُن الحاِرثِ  ُغَضْيفٌ و

تَْحِريٌف من الُمَصنِِّف ، وهم إِنَّما اْختَلَفوا في « الثُّماليّ »نََزَل ِحْمَص ، وقيل : إِنّه يَمانيٌّ ، فقولُه :  أَو السَُّكونِيُّ َصحابِيٌّ  الُمْعَجِم : اليَمانيُّ 

ْل ذلك ، قال أَبُو عمر : وروى َعْنه ابنُه ِعياٌض ، وفيه اضطِّ  (2)السَُّكونِّي وَ  الكْنِدّيِ : أَو  راٌب ،، وفي كونِه ِحْمِصيًّا أو يَمانِيًّا ، فتَأَمَّ

 .(3)كما َسيَأْتِي  الصَّواُب بالّطاءِ 

ً  ، وقد أَْغَضفُ  نقله الَجْوَهِريُّ ، ولَْيلٌ  اللَّْيُل : أَْظلََم واْسَودَّ  أَْغَضفَ و  ، كما ذُِكر. َغِضَف َغَضفا

 .ُمْغِضفةٌ و ، ُمْغِضفٌ  فِهيَ  النَّْخُل : َكثَُر َسعَفُها ، وساَء ثََمُرها أَْغَضفَتو

يَةُ في  ، وقاَل غيُره : إذا لم يَْبُد َصالُحها ، وقاَل أَبُو َعْمٍرو : (4): تَقاَربَْت من اإِلْدراِك ولَّما تُْدِرْك ، قاله َشِمٌر  ُمْغِضفَةٌ  ثََمَرةٌ وَ  هي الُمتََدلِّ

 َشَجِرها ، الُمْستَْرِخيَةُ ، رواه عنه أَبو ُعبَْيٍد.

 قال أَبو َعْدنان : هَكذا قالَْت ِلَي الَحْنَظِليَّةُ. (5) أَْوقََرتْ  النَّْخُل : إذا أَْغَضفت أَو

 وذِلَك إذا لَبَِسها الغَْيُم. أَخالَْت للَمَطر إذا السَّماُء : أَْغَضفَتو

 وعلى هِذه اللُّغَِة قَْوُل أَُحْيَحةَ بِن الُجالحِ : العََطُن : َكثَُر نَعَُمه أَْغَضفَ و

ا  َرهـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــح تح قـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ اَد  مـــــــــــــــــَ  إذا مجـــــــــــــــــُ

ٌن      طـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــايب عـــــــــــــــــَ فُ زاَن جـــــــــــــــــَ غحضـــــــــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــُ

  
يِت  ّكِ ، وقد ذُِكر  (6)بالعيِن والّصاِد الُمْهَملتين « ُمْعِصفُ »أَراَد بالعََطِن هنا نَِخيلَه الّراِسَخةَ في الماِء الَكثِيرةَ الَحْمِل ، وَرواهُ ابُن الّسِ

 .«عصف»االْختِالُف فيه في 

.نقله الّصاغا : التَّْدِليَةُ  التَّْغِضيفُ و  نِيُّ

 َعلَيِه : إذا ماَل َوتَثَنَّى وتََكسََّر. تَغَضَّفَ  يقاُل : والَمْيُل ، والتَّثَنِّي ، والتََّكسُّرُ  مثل التَّغَيُِّف ، نقله األَزهِريُّ  : التَّغَضُّنُ  التَّغَضُّفُ و

فَتْ  وقد تََهدُُّم أَْجواِل البِئْرِ  : التَّغَضُّفُ و  .تَغَضَّ

 قال الفََرْزَدق : َعلَْينا اللَّْيُل : أَْلبََسنا تَغَضَّفَ و
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رِه  هـــــــح وحَ   ـــــــَ ـــــــَ ِذي فـ ُه الـــــــ  نـــــــح ا اَ صـــــــــــــــــــــَ  عـــــــَ نـــــــَ قـــــــح لـــــــَ ـــــــَ  فـ

اٍ  إذا مــــــــــا      هــــــــــّ الِم جــــــــــُ واأَبحــــــــــح فــــــــــُ َغضــــــــــــــــــــــــ   (7) تـــــــــــَ
  

فَتْ و ْنيا : تَغَضَّ  َكثَُر َخْيُرها وأَْقبَلَْت. إذا َعلَْينا الدُّ

فَتو تْ  تَغَضَّ  قال أَبُو َكبِيٍر الُهَذِليُّ : الَحيَّةُ : تَلَوَّ

يـــــــــــــــَدٌة  عـــــــــــــــِ راِط مـــــــــــــــُ ُر كـــــــــــــــاملـــــــــــــــِ واســـــــــــــــــــــــــــــِ  إاّل عـــــــــــــــَ

وحرَِد َأميٍِّ      ِر مـــــــــــــَ يـــــــــــــح فِ ابلـــــــــــــلـــــــــــــ  َغضـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ تـ  (8) مـــــــــــــُ
  

__________________ 
 ( يف التهذيب : املتكسر.1)
وقد اتفقوا عل  أنه مثاد وإذا كان كذلك فهو أزدي ا ألن  .. الثماد( يف أســــد الغابة : الكندي وقير الســــكوين وقير األزدي ا وهو ابن زنيم 2)

 مثالة بطن من األزد.
 .«غطيف بن ا ارث»( قا  العقيلي والصحيح غضيف ا ابلضاد املعجمة. انظر أسد الغابة ا ترمجة 3)
 منه الثمرة تباع وهي مغِضفة.وَ  : قا  مث ا الراب أبواب ذكر وقد عنههللارضي( ورد قوله تفسريًا  ديث عمر 4)
 ( ضبطت يف التهذيب بضم اهلمزة وكسر القاف.5)
 ( زيد يف التهذيب : وقا  : هو من العصف ا وهو ور  الزرع وإلا أراد خوص سعف النخر.6)
 .«قلفنا»( ويرو  : 7)
 .«كاملراط»بد  « كالقداح»ويرو  : « إال عواسر»ويرو   105/  2( ديوان اهلذليا 8)
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 في الغُباِر : َدَخلُوا فِيِه. غََضفُواانْ و

 وتََهدَّمْت أَْجوالُها ، قال العَّجاُج : البِئُْر : اْنهاَرتْ  اْنغََضفَتِ و

 َأغحَضَفايف ُمرحَجِحنٍّ  انـحَغَضَفتح و 
 َشبَّهَ ُظْلَمةَ اللَّْيِل بالغُباِر.

 والنُّوُن زائَِدةٌ. اسمٌ  كَجْعفٍَر : َغْنَضفٌ و

  َعلَيه :* ومّما يُْستَدَركُ 

 ً فَه تَْغِضيفا  .َغْضفاءُ  ، واألُْنثَى أَْغَضفُ  ُكلُّ ُمتَثَّنٍ ُمْستَْرخٍ :وَ  .تَغَضَّفَ و : اْنَكَسَر ، فاْنغََضفَ  : َكَسَره ، (1) َغضَّ

 كاألَْغَضِف. الُمْغِضفُ وَ  من الَمعِز : الُمْنَحطَّةُ أَْطراُف األُذُنيِن من ُطوِلِهما. الغَْضفاءُ وَ 

 : من أَْسماِء األََسِد. األَْغَضفُ وَ 

 أُذُنُه : إذا اْنَكَسَرْت من َغْيِر ِخْلقٍَة. اْنغََضفَتْ وَ 

 : إذا كانَْت ِخْلقَةً. َغِضفَتْ وَ 

باُب : تَراَكَم بعضُ  اْنغََضفَ وَ   ه َعلَى بَْعٍض ، قال :الضَّ

ــــــــــــــــا إىل ِدفح  ن ــــــــــــــــح ا آَتَزي فح ملــــــــــــــــّ ــــــــــــــــُ ن ــــــــــــــــكــــــــــــــــُ  ِء ال

بـــــــــــاٍب      وحِم رِيـــــــــــٍح وضـــــــــــــــــــــــــَ فح يف يــــــــــــَ َغضـــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــح  مـــــــــــُ

  
 وَغَطٌف بمعنًى واِحٍد. َغَضفٌ  يُقاُل : في أَْشفاِرهوَ 

 : إذا كانَْت ُمْخِصبَةً. َغْضفاءُ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ : َسنَةٌ وَ 

 الفََرُس وَغْيُره : أََخَذ في الَجْريِ من َغْيِر ِحساٍب. َغَضفَ وَ 

ةً أُْخرى : هو أَْخذٌ في َسْمحٍ ، يُقال : الغََضفُ  قاَل السُّكَِّريُّ :وَ   فالٌن من َطعاٍم لَيٍِّن. َغَضفَ  : أَْخذٌ وَغْرٌف ، وقاَل مرَّ

 ، كُزبَْيٍر : موِضٌع. ُغَضْيفٌ وَ 

يِّدُ  الِغْطريفُ  : [غطرف] حاحِ ، زاَد اللَّْيثُ  بالَكْسِر : السَّ  وأَنَشَد : الشَِّريفُ  كما في الّصِ

يـــــــــــُف  نـــــــــــِ َر الـــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــح  أَنـــــــــــَت إذا مـــــــــــا َحصـــــــــــــــــــــــــ 

ُروفُ      عـــــــــــح هـــــــــــا مـــــــــــَ لـــــــــــُ عـــــــــــح ٌ  فـــــــــــِ يـــــــــــح ـــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــــًا وقـ ـــــــــــَ  قـ

  

يِت :وَ  الِغْطِريفُ بِْطِريقُها والَمِلُك  ّكِ  ، وقِيَل : هو الفَتَى الَجِميلُ  (2)بالكسِر  السَِّخيُّ السَِّريُّ ، َوالشابُّ كالِغْطرافِ  : هو الِغْطِريفُ  قاَل ابُن الّسِ

 .الغَطاِريفُ و الغَطاِرفَةُ  ج :

 الذُّباُب. : الِغْطِريفُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

حاحِ :و  : الباِزيُّ الِّذي أَِخَذ من َوْكِره. الغَْطرافُ و ، الِغْطِريفُ  وقاَل غيُره : فَْرُخ الباِزّيِ  : الِغْطِريف في الّصِ

 فُهنَّ ثاَلُث لُغاٍت. الَحَسُن ، كالغُْطُروِف كُزْنبُوٍر ، وِفْرَدْوٍس  : الِغْطِريفُ  قال ابُن َعبّاد :و

 ّماٍم :قالَهُ أَبو َعْمرو ، وأَْنَشَد لنَْوفَِل بِن هَ  الّشابُّ الظَِّريفُ  هو كِفْرَدْوٍس : ، الِغْطَرْوفُ  أَو

َ  وَ  يــــــــــــــَ َروحفٍ أَبـــــــــــــــح طــــــــــــــح ه  غــــــــــــــِ م  كــــــــــــــبَنــــــــــــــ   َأشــــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــانِ      ُه بصــــــــــــــــــــِ تـــــــَ ــــــح نـ ٌف صــــــــــــــــــــُ يــــــح ِد ســــــــــــــــــــَ هـــــــح لــــــَ  اجلــــــَ  عــــــَ

  
 قاله األَْحَمُر ، وأَْنَشد : : تََكبَّرَ  تَغَْطَرفَ و
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َب اَ صـــــــــــــــــــــــَ   يِن َغضـــــــــــــــــــــــِ تـــــــــَ َك ِإنح عـــــــــاَديــــــــــح  فـــــــــِإنـــــــــ 

وَرِة      بـــــــــــ  َك وُذو اجلـــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ ِرفُ عـــــــــــَ طـــــــــــح غـــــــــــَ تــــــــــــَ ُ
 (3) املـــــــــــ

  
 وقد تَقَدَّم ، وأَْنَشَد اللَّْيُث :« الُمتَغَتِْرفُ »يُْرَوى : وَ 

 تـََغطحَرَفاَمنح َيُكونُوا قـَوحمُه و 
 قاَل الفََرْزَدُق :وَ 

ٍة  تح ِد دارٌِم عــــــــــنــــــــــَد غــــــــــابــــــــــَ بــــــــــَ تـــــــــــَ  إذا مــــــــــا احــــــــــح

نح      رحَي مـــــــــَ هـــــــــا جـــــــــَ يـــــــــح ُت ِإلـــــــــَ َريـــــــــح َرفُ جـــــــــَ طـــــــــح غـــــــــَ تــــــــــَ (4)يــــــــــَ
 

  
ّي لَكْعِب بِن مالِ وَ   ٍك :أَْنَشَد ابُن بَّرِ

ر فــــــــــــــــا  دح شــــــــــــــــــــــــــــــَ ِذي قــــــــــــــــَ ُد هلل الــــــــــــــــّ مــــــــــــــــح  ا ــــــــــــــــَ

مح مــــــــــــعــــــــــــًا و      ي وَأعــــــــــــطــــــــــــاهــــــــــــُ وحمــــــــــــِ ــــــــــــَ اقـ َرفــــــــــــَ طــــــــــــح  غــــــــــــَ

  
ةً ، وأَْنَشَد : اْختاَل في الَمْشيِ  : تَغَْطَرفَ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و  خاصَّ

__________________ 
فه تغضــيفاً اخل ا عبارة اللســان :»( هبامش املطبوعة املصــرية : 1) ف العوَد والشــي قوله : غضــّ َفه فتغضــ ف : َغضــَ فاً فانغضــف وَغضــ  فه َغضــح ء يغضــُ

 .«ـَكَسَره فانكسر ومل يُنعم كسَره ا ه
 يف التهذيب كاألصر : الغطريف والِغطراف.وَ  ( يف اللسان : الغطريُف والُغطارُف : السيد الشريف السخي الكثري اخلري.2)
 التهذيب بدون نسبة برواية : املتغرتف.( اللسان ونسبه ملغل  بن لقيرت ا ويف 3)
 ( ديوانه برواية : عند غاية.4)
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ا  ٍش فــــــــــِإلــــــــــ  َريــــــــــح ــــــــــُ نح قـ ٌد مــــــــــِ عــــــــــح ُك ســــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــِإنح يــــــــــَ

ٍش      َريـــــــــــح ـــــــــــُ يـــــــــــِه مـــــــــــنح قـ ـــــــــــِ ريحِ أَب ابـــــــــــغـــــــــــَ َرفـــــــــــَ طـــــــــــح غـــــــــــَ ـــــــــــَ  تـ

  
 من ِواليَتِه ولم يَُك أَبُوه َشِريفاً ، وقد ُحِكَي ذِلك في التَّغَتُْرِف أَْيضاً. تَغَْطَرفَ  يَقوُل : إِنّما

 : الُخياَلُء والعَبَُث. الغَْطَرفَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 : التََّكبُُّر. الغَْطَرفَةُ  قال الَجْوهِريُّ :وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ْطِريٌف.: واِسٌع ، وكذِلك خِ  غْطِريفٌ  َعنَقٌ 

 : اْمَرأَةٌ من بَْلعَْنبَِر ْبِن َعْمِرو بِن تَِميم. الِغْطِريفِ  أُمُّ وَ 

 ، قال َجْعَونَةُ الِعْجِلّي : َغطاِريفُ  : الِغْطِريفِ  َجْمعُ وَ 

فح وَ  ر  وِإنح ختـــــــــــَُ هـــــــــــا مـــــــــــن َأنح ُتســـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــُ ـــــــــــَ نـ  متـــــــــــَح

م       ا الشـــــــــــــــــــــ  رح ُدوهنـــــــَ طـــــــارِيـــــــفُ حتـــــــَُ رِ  الـــــــغـــــــَ جـــــــح  مـــــــن عـــــــِ

  
ّيٍ البِن الطَّْيفَانِيَِّة : الغَطاِرفِ  يُْجَمع أَيضاً علىوَ   ، وأَنَشَد ابُن بَّرِ

ُم وَ  هـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح نـ وحٍم ُزرَاَرُة مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ نح قـ مـــــــــــــــــِ  ِإيّنِ لـــــــــــــــــَ

عــــــــــــقــــــــــــاٌع أُوالَ  وَ      ٌرو وقــــــــــــَ مــــــــــــح طــــــــــــاِرفُ عــــــــــــَ  الــــــــــــغــــــــــــَ

  
ٌث َمْشُهوٌر. الِغْطِريفِ  ابنُ وَ   : ُمحّدِ

َكةً : َسعَةُ العَْيِش  الغََطفُ  : [غطف]  ، مثل أَْغَضَف : ُمْخِصٌب. أَْغَطفُ  وَعْيشٌ  ، ُمحرَّ

هو أَْن يَُطوَل َشعَُر  «َغَطفٌ  وفي أَْشفاِره»في حديِث أُّمِ َمْعبٍَد : و وهو مذكوٌر في العيِن عن كراعٍ ، ُطوُل األَْشفاِر وتَثَنِّيها : الغََطفُ و

ياِشيَّ فقَاَل : ال أَْدِري ما العََطُف ، وأَْحَسبُهاألَْجفاِن ثم يَْنعَِطَف ،  واةُ بالعَْيِن المهملة ، وقال ابُن قُتَْيبَةَ : سأَْلُت الّرِ بالغَْيِن ،  الغََطفَ  وَرواه الرُّ

ُجلُ  َي الرَّ ً  وبه ُسّمِ  .(1) [غطفان]و ُغَطْيفا

 أَو َكثَْرةُ َشعَِر الحاِجِب.

  الحاِجِب ، وُربَّما اْستُْعِمل في قِلَِّة الُهْدِب.: ِقلَّةُ َشعَرِ  الغََطفُ  قيَل :وَ 

 : الَوَطُف. الغََطفُ  بَمْعنًى واحٍد في األَشفاِر. وقال ابُن ُشَمْيٍل : األَْغَطفُ و قاَل َشِمٌر : األَْوَطُف ،وَ 

َ  (2): ضدُّ الَوَطِف ، وهو قِلَّةُ َشعَِر الحاِجبْيِن  الغََطفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :وَ  ْل ذلك.، فتَأ  مَّ

 بُن سْعِد اْبِن قَْيِس َعْيالَن ، وأَنَشَد الجْوهِريُّ : َغَطفانُ  وهو ، ُمحّرَكةً : حيٌّ ِمْن قَْيٍس  َغَطفانُ و

نح  كـــــــــــُ وح مَل تـــــــــــَ فـــــــــــانٌ لـــــــــــَ طـــــــــــَ ا  غـــــــــــَ وَب هلـــــــــــَ  ال ُذنـــــــــــُ

رَا     مـــــــــــــــَ ا عـــــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــــــاهبـــــــــــــــِ  إد  المـــــــــــــــتح َذُوو َأحح

  
 يُِريُد : لو لَم تَُكْن لها ذُنُوٌب.قال األَْخفَُش : قولُه : ال زائَِدةَ 

يُّ عن الحجاِزّيِ ، تابِِعيٌّ  بُن َطِريفٍ  َغَطفانَ  أَبُوو وابِن َعبَّاٍس وَرَوى عنه إِْسماِعيُل بُن أَُميَّةَ ،  َرَوى َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  ويُقال : ابُن ماِلٍك الُمّرِ

. يُّ  كذا َذَكره الِمّزِ

بن ناِجيَةَ بِن ُمراٍد ، َرْهُط فَْرَوةَ بِن  ُغَطْيفِ  قلُت : هم قَبِيلَتان : إِْحَداُهما ِمن َمْذِحجٍ ، وهم بَنُو : َحيٌّ ِمَن العََرِب.، كُزبَْيٍر  ُغَطْيفٍ  بَنُوو

ِء القَْيِس ْبِن َسْعِد بِن الَحْشَرجِ بِن اْمِرى بِن حاِرثَةَ ْبنِ  ُغَطْيفِ  ٍء ، وهم بَنُو، والثانِيةُ من بَنِي َطيِّى عنههللارضيالّصحابِّيِ ،  الغَُطْيفّيِ  ُمَسْيكٍ 

وِمْلحان ابنا هزومة بِن َربِيعَةَ  (4)ِمْلحاَن الذي َرثاهُ حاتٌِم ، واْبناهُ َحْلبَس  (3)َعِدّيِ بِن أَْخَزَم بِن هزومة بِن َربِيعَةَ بِن َجْرَوٍل الّطاِئّي ، أَخو 

 َشِهدا ِصفِّيَن.
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.« ِمْنُهم قوٌم بالّشام»ٍء ، فال حاَجةَ إلى اإِلعاَدةِ ، ولو قال : هؤالِء من بَنِي َطيِّىو قَْوٌم بالّشامِ  هم أَو  ألَصاَب الِمَحزَّ

 نُِسَب إِليِهْم ، قال الُخزاِعيُّ يَْفَخُر بما صاَر إِليه من نَْسِله : : فََرٌس كاَن لَُهْم في اإِلْسالمِ  الغَُطْيفيُّ و

يــــــــــاِر   رحفــــــــــًا مــــــــــن خــــــــــِ ُت طــــــــــِ عــــــــــَ ــــــــــح نح أَنـ َريــــــــــح  املِصــــــــــــــــــــــــح

ن      اتِ مــــــــــــِ يــــــــــــّ فــــــــــــِ يــــــــــــح طــــــــــــَ ح  الــــــــــــغــــــــــــُ اح رحيــــــــــــَ  يف صــــــــــــــــــــــــــَ

  
 هي الَّتِي َضَربَتْها ُملَْيَكةُ في قِّصِة َحَمل ْبِن ماِلِك بِن النّابِغَِة. الُهَذِليَّةُ : َصحابِيَّةٌ  ُغَطْيفٍ  أُمُّ و

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب.1)
 .108/  3( اجلمهرة 2)
 .«ـقوله : أخو ملحان اخل العبارة هكذا يف النسخ اخلرت والطبض ا وحرر ا ا ه»املطبوعة املصرية : ( هبامش 3)
مض علي يف مجيض مشــــــــــــــاهده ا وكان بنو عمه : ألمح وحلب   (بن حامت): وكان عدي  402( كذا ابألصــــــــــــــر والذي يف مجهرة ابن حزم ص 4)

 ية بصفا ا وهم أخوة عدي بن حامت ألمه.وملحان بنو غطيف ابن حارثة بن سعد بن ا شرح مض معاو 



11800 

 

 قَِريباً. «غضف»في  االْختِالفُ  وتَقَدَّمَ  ُغَطْيفٍ  أَو هو الحاِرُث ابنُ  َصحابِيٌّ  الِكْنِديُّ : بُن الحاِرثِ  ُغَطْيفُ و

ْحمِن بُن ِزياِد بِن ُعَطْيٌف ، َرَوى عن عبِد هللا ويُقاُل : ُغَضْيٌف ، ويُقاُل : الُهَذِليُّ : تابِِعيٌّ  ُغَطْيفٍ  أَبوو  بِن ُعَمَر بِن الَخّطاِب ، وعنه عبُد الرَّ

ْفِريِقيُّ ، قال ابُن أَبِي حاتٍِم :  عن اْسِمه فقَاَل : ال يُْعَرُف اسُمه. (1)ُسئل أَبو ُزْرَعةَ  أَْنعُم اإْلِ

ٌث يَرْ  بِن أَبِي ُسْفياَن الثَّقَفيُّ الَجَزِريُّ : ُغَطْيفٍ  َوْروُح بنُ  ْهِرّيِ ، قال الّداَرقُْطنِيُّ :ُمَحّدِ وقاَل النَّسائِيُّ : َمتُْروُك الحديِث ،  َضِعيفٌ  ِوي عن الزُّ

 وقال أَبُو حاتٍِم الّراِزيُّ : ُمْنَكُر الَحِديِث.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : الِمْصيََدةُ ، لغةٌ في الُمْهَملَِة ، وقد تَقَدَّم. الغاُطوفُ 

 ان في الثِّقَاِت.، غيُر َمْنُسوٍب : تابِِعيٌّ يَْرِوي عن ابِن َعبّاٍس ، َوعنهُ أَْهُل الّشاِم ، ماَت في واليِة َمْرواَن ، ذكر هؤالِء ابُن ِحبّ  َغَطفانُ وَ 

 السُّلَِميُّ : الذي قِيَل فيِه : (2) ُغَطْيفٌ وَ 

ر ا  ـــــــــــــــــــــــــــَ رِي بـ َديّنِ ابأَلمـــــــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــــــَ

ر او      كــــــــــــــــــَ َعســــــــــــــــــــــــــــــــًا مــــــــــــــــــِ دح نــــــــــــــــــاِة مــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ  ابل

  

 الس َلِمي  فـَر ا ُغطَيحفُ ِإذا 

ٍد األَعرابِيُّ ، في كتاِب الَخْيِل ، من تَأْلِ  كُزبَْيرٍ  ُغَظْيفٌ  : [غظف]  يفه : هوأَْهَملَه الَجْوهِريُّ وصاحُب اللِّساِن ، وقاَل الّصاغانِيُّ : قال أَبو ُمَحمَّ

ى أَْن يكوَن تَْصِحيفاً. قلت : وهو ظاهٌر ، كذا في العُباِب ، وزاَد في التَّْكِملَة : وأَنا أَْخشَ  من نَْسِل الَحُرونِ  الباِهلِّي فََرُس َعْبِد العَِزيِر بِن حاتِمٍ 

ُغَطْيف ، هَكذا هو َمْضبوٌط بالّطاِء الُمْهملِة ، وهي نُْسَخةٌ قديمةٌ يُوثَُق بها ، ثم إنَّ الذي  فإِنّني قد قََرأُْت في كتاب الَخْيِل البِن ِهشاٍم الَكْلبِّي :

ٍد األَعرابِّيِ :  ِميٍر ، وهَكذا َضبََطه الّصاغانِيُّ في ِكتابَْيِه َضْبَط القَلَِم ، والَحُروُن الَِّذي َذَكره فإِنَّه فََرُس ُمْسِلِم كأَ « َغِظيفٌ »في ِكتاِب أَبي ُمَحمَّ

ثاثِّيِ على ما يَأْتِي بيانُه الَحُروُن بُن الُخَزِز بِن الَوثِيِمّيِ بِن أَْعَوَج ، فهو أَُخو األَ  ابِن َعْمٍرو الباِهِلّيِ ، ونتاُجه في بَنِي ِهالٍل ، ونََسبُه هَكذا :

 إِْن شاَء هللا تعالى.« حرن»في 

كالغُبَِّة ، َوأَنشد الَجْوهِريُّ لثاِبِت  ، بالضّمِ : البُْلغَةُ من العَْيِش  الغُفَّةُ   :[غفف]
 قُْطنٍَة : (3)

ٍض  بـــــــــــــَ ين إىل طـــــــــــــَ دح ٍض يـــــــــــــُ مـــــــــــــَ ريحَ يف طـــــــــــــَ  ال خـــــــــــــَ

ةٌ وَ      فــــــــــ  ــــــــــيِن  غــــــــــُ ي فــــــــــِ كــــــــــح ــــــــــَ ِش ت ــــــــــح ي ــــــــــعــــــــــَ واِم ال  مــــــــــن قــــــــــِ

  
دَّةِ »أَنَشَده التَّنُوِخيُّ في كتاِب وَ   لعُْرَوةَ بِن أَُذْينَةَ.« الفََرج بعَد الّشِ

َي بذِلك الفَأْرُ   :الغُفَّةُ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و نَّْورِ  (4) ألَنَّه بُْلغَةُ  ُسّمِ  قالَه ابُن ُدَرْيٍد وأَْنَشَد : الّسِ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــُر ال ِدي ـــــــــــــــــُ ُه ي ـــــــــــــــــَ ٍر ل هـــــــــــــــــاَر حَبشـــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ   ن

ةَ كــــــــــــمــــــــــــا عــــــــــــاجلََ      فــــــــــــ  ــــــــــــغــــــــــــُ ُر  ال طــــــــــــَ ــــــــــــح ي (5)اخلــــــــــــَ
 

  
نَّْوُر ، وهذا البيُت يُعايَا به ، يَِصُف َصبيًّا يُريُد نَهاًرا ، أي : فَْرَخ ُحباَرى.  الَخْيَطُل : الّسِ

 قالَهُ َشِمٌر.منه ، و ما يَتَناَولُه البَِعيُر بِفيِه َعلَى َعَجلَةٍ  ، كالُخْلَسِة ، وهو الغُفَّةُ و

ْطب الغَفُّ و  كالقَّفِ ، َوِذْكر الفَتْحِ ُمْستَْدَرَك. ، بالفَتْحِ : ما يَبَِس من َوَرِق الرَّ

وهو ُمْبَدٌل من ِإفّانِه ، نَبَّه عليه الّصاغانِيُّ ، وقد  ِحينِه وإِبّانِه ، أو الّصواُب بالُمْهَملَةِ  أي : ، بالَكْسرِ  ِغفّانِهِ  جاَء على قاَل ابُن َعبّاٍد : يُقال :وَ 

 َسبََق البحُث فيه.

ً  الدَّابَّةُ  اْغتَفَّتِ و بِيعِ  ُغفَّةً  أَصابَتْ  : اْغتِفافا  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن الِكسائِّيِ ، زاَد غيُره : ولم تُْكثِْر. من الرَّ

َمنِ  ً  المالُ  اْغتَفَّ  ريُّ : حكاهُ عن الِكسائِّيِ غيُر أَبِي الَحَسِن ، وقاَل أَبو َزْيٍد ،قال الَجْوهَ  أَو إذا َسِمنَْت بعَض الّسِ ، قال : وهو الَكأَلُ  اْغتِفافا

َمُن الُمقاِرُب ، قال الطُّفَْيُل الغَنَِوي :  الُمقارُب ، والّسِ
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ا إذا مــــــــــا وَ  ــــــــــ  ن تِ كــــــــــُ فــــــــــ  ــــــــــَ تـ ُر  اغــــــــــح ــــــــــح ي ةً اخلــــــــــَ فــــــــــ   غــــــــــُ

اتِ      اّلُب الـــــــــــــــرتِّ ر َد طـــــــــــــــَ ُب  ـــــــــــــــََ لـــــــــــــــ  طـــــــــــــــَ (6) مـــــــــــــــُ
 

  
َد طاِلُب التَِّرةِ ، وهو َمْطلُوٌب مع ذِلك ، فرفَعَه بإِضماِر ُهَو ، أي : هو ُمَطلٌَّب.  يَقُول : تََجرَّ

__________________ 
 .«أبو وزعة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .«وغطيفة»( عن اللسان وابألصر 2)
 واملثبت عن اللسان مادة طبض.« لثابت بن قطنة»( ابألصر 3)
 ( يف التكملة عن ابن دريد : ألهنا قوت السّنور.4)
 واخليطر : السّنور.« حبشٍر له»بدال من « ٍء لهِبش»( اللسان برواية : 5)
 .«مطلب»بد  « يُطلِّبُ »( األساس برواية : 6)
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. أَْعَطْيته َشْيئاً يَِسيًرا إذا : اْغتَفَْفتُه يُقال :و  نَقَلَه الّصاغانيُّ

 وقد تَقَدَّم. من بَْقٍل : َضِغيفَةٌ  َغِفيفَةٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

بِيِع. ُغفَّةً  الّدابَّةُ : نَالَتْ  تَغَفَّفَت  من الرَّ

 : تَناُوُل العَلَِف. االْغتِفافُ وَ 

 ٍل ، وُهو َشرُّ الَكأِل.أَْيضاً : َكأَلٌ قَِديٌم با الغُفَّةُ وَ 

ْرعِ : بَِقيَّةُ ما فِيِه. ُغفَّةُ وَ   اإِلناِء والضَّ

 .ُغفَّتَه : أَخذَ  تَغَفَّفَهوَ 

 الشَِّديُد الظُّْلَمِة. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللِّساِن ، َوقال ابُن َعبّاٍد : هو الُمْغلَْنِدفُ  : [غلدف]

 بالطاِء ، أَْهَملَه الَجْوهِريُّ ، َوصاحُب اللِّساِن أَيضاً ، ونَقَلَه ابُن َعبّاٍد في الُمِحيِط. كالُمْغلَْنِطفِ  : [غلطف]

واُن ، وما اْشتَمَل على الشَّيْ  ، كِكتاٍب : م الِغالفُ  : [غلف] ْهِر ، ِء ، كقَِميِص القَْلِب ، وِغْرِقىَمْعُروٌف وهو الّصِ ِء البَْيِض ، َوِكماِم الزَّ

ٍة ، ُغْلفٌ  ج : وساُهوِر القََمرِ  تَْينِ  (1) ُغلُفٌ  َء قولُه تَعالَى : وقالُوا قُلوبُنَاقُِرىو بَضمَّ فما بالُنا ال نَْفقَهُ ما تَقُوُل ، وهي أي : أَْوِعيَةٌ للِعْلِم ،  بَضمَّ

عن أَبي ـ   ، والَكْلبِّيِ ، وأَْحَمدَ قِراَءةَ ابِن َعبّاٍس ، َوَسِعيِد بِن ُجبَْيٍر ، والَحَسِن البَْصِرّيِ ، واألَعَرجِ ، وابِن ُمَحْيِصٍن ، وَعْمِرو بِن ُعبَْيدٍ 

قاِشّي ، وابِن أَ ـ  َعْمٍرو  بِي إِْسحاَق.وِعيَسى ، والفَْضِل الرَّ

يُّ ، أحُد األَربَعَِة من الشَّواذِّ ،  كُركَّعِ ، وقرأَ بِِه ابُن ُمَحْيِصنٍ  «ُغلَّفٌ »في ِروايٍَة : و ْحمِن الَمّكِ في ِروايٍَة أُْخرى ، وهو ُمَحّمُد بُن عبِد الرَّ

 اتّفاقًا ، قال الّصاغانِيُّ : ولَعَلَّهُ أَراَد به الَجْمَع.

ً  القاُروَرةَ  َغلَفَ و ً  كغَلَّفَها وكذا َغْيَرها ِغالفٍ  َجعَلَها في : َغْلفا  أَْدَخلَها في ِغالٍف ، أو جعَل لها ِغالفاً. : تَْغِليفا

ً  كأَنَّما أُْغِشيَ  الغُْلفَةِ  بَيِّنُ  أَْغلَفُ  قَْلبٌ و عليه ِغشاٌء عن َسماعِ  أي : «أَْغلَفُ  فقَْلبٌ »القُلُوُب أَْربَعَةٌ : : » (2)الَحِديُث شْيئاً ومنه فهو ال يَِعي ِغالفا

أي : في ِغالٍف عن َسماعِ الَحّقِ  (َوقاُلوا قُ ُلوبُنا ُغْلف  )، ومنه قَْولُه تَعالَى :  ُغْلفٌ  : األَْغلَفِ  الَحّقِ وقَبُوِله ، وهو قَْلُب الكافِِر ، َوَجْمعُ 

ً »:  وسلمعليههللاصلىفي ِصفَتِه و وقَبُوِله ، ً  يَْفتَُح قُلوبا تَْينِ ـ  الغُلُفُ  أي : ُمغَّشاةً ُمغَّطاةً ، وال يَُكونُ  «ُغْلفا « فُعاُلً »؛ ألَّن  أَْغلَفَ  جمعَ ـ  بَضمَّ

 ال يَُكوُن َجْمَع أَْفعَل عند ِسيبََوْيِه إاّل أَن يُضّطر شاعٌر ، كقوله :

 (3)َجر ُدوا منها وراداً وُشقحرح 
 على فُعٍُل ُمثَقٍَّل. (4) [فهو]ا كاَن َجمُع ِفعاٍل وفَعُوٍل وفَِعيٍل قاَل الكسائِيُّ : موَ 

كةً : الغَلَفِ  بَيِّنُ  أَْغلَفُ  َرُجلٌ و  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو الَِّذي لم يَْختَتِْن. أَْقلَفُ  أي ، ُمَحرَّ

ّمِ : القُْلفَةُ. الغُْلفَةُ و  ، بالضَّ

 ع. : ُغْلفَةُ و

 َرْغٌد. واسعٌ  أي : أَْغلَفُ  َعْيشٌ  يقاُل :و

 في ِغالٍف. ءٍ وَكذِلك ُكلُّ شي َغْلفاءُ  وقَْوسٌ  في ِغالٍف ، : أَْغلَفُ  َسْيفٌ و

 َكذلك. أَْغلَفُ  َكثَُر نَباتُها ، وعامٌ  : ُمْخِصيَةٌ  َغْلفاءُ  َسنَةٌ وَ 

 وهو القائُِل : : شاِعرٌ  َغْلفاءَ  أَْوُس بنُ و
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وح ٍ  ُة يـــــــــــــــــوَم غـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــامـــــــــــــــــَ تح أُم   َأال قـــــــــــــــــالـــــــــــــــــَ
َض اببــــــــــــــِن      طــــــــــــــ  قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ فــــــــــــــاءَ تـ لــــــــــــــح بــــــــــــــا ُ  غــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــِ

  
 .(5)عن ابن ُدَرْيٍد  ِء القَْيِس بِن ُحْجرٍ لَقَُب َسلََمةَ عّمِ اْمِرى أَيضاً : الغَْلفاءُ و

ً و ُل َمنْ  ْبِن الحاِرثِ  (6)بن َعْمٍرو أَِخي ُشَرْحبِيَل  َكِرَب بِن الحاِرثِ لَقَُب َمْعِدي أَيضا حاحِ. بالِمْسكِ  َغلَّفَ  ألَنَّه أَوَّ  َزَعُموا ، كذا في الّصِ

 وهو أيضاً قوُل خاِلِد بِن َجْنبَةَ. فَِفيها ُكلُّ َصِغيٍر وَكبِيٍر من الَكأَلَ  قَْبلُ  : هي الّتِي لم تُْرعَ  الغَْلفاءُ  األَْرضُ  قال َشِمٌر :و

 ع. كَسْحباَن : ، َغْلفانُ و

 بَْطٌن من العََرِب.:  َغْلفانَ  بَنُوو

__________________ 
 «.ُغْلف  » ا والقراءة 88( سورة البقرة اآية 1)
 ( يف النهاية واللسان : حديث ُحذيفة واخلدري.2)
 ( ما با معقوفتا زايدة عن اللسان اقتضاها السيا .3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 147/  3( اجلمهرة 5)
 .«احيرشر »( األصر والصحاح ويف اللسان 6)
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 وقِيَل : ال يُْدبَُغ به إِاّل مَع الغَْرِف. كالغَْرفِ  يُْدبَُغ بِِه ، : َشَجرٌ  الغَْلفُ و

ْحُل ، تَغَلَّفَ و  من هَذا األَِديِم ونحِوه. ِغالفٌ  له (1) : َحَصلَ  اْغتَلَفَ و الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعليه :

ً  القاُروَرةَ  أَْغلَفَ  ً  : َجعََل لها ِإْغالفا حاح. ِغالفا  ، نَقَلَه اللَّْيُث ، َوهو في الّصِ

 من األَِديِم َونحوِه. ِغالفٌ  : عليه ُمغَلَّفٌ  ، وَرْحلٌ  ُمغَلَّفٌ  َسْرجٌ وَ 

 : الَِّذي َعلَيه ِلْبَسةٌ لم يَدَِّرْع ِمْنها ، أي : لم يَخرج منها ، قالَهُ خاِلُد بُن َجْنبَةَ. األَْغلَفُ وَ 

 : ُمغَشًّى. ُمغَلَّفٌ  قَْلبٌ وَ 

ماَغْيِن  الغُْلفَتانِ وَ   .(2): َطَرفا الّشاِربَْيِن مّما يَِلي الّصِ

 ، محركةً : الِخْصُب الواسُع. الغَلَفُ وَ 

يِب والِحنّاِء والغاِليِة.ِلْحيَتَه  َغلَفَ وَ   بالّطِ

ِة ، َوقاَل : إِنَّما هو َغاّلها  َغلَّفَهاوَ  ـ  ، وأَجاَزها اللَّْيُث وآخروَن ، ففي حديِث عائَِشةَ  (3): لََطَخها ، وَكِرَهها ابُن ُدَرْيٍد ، ونََسبَها للعامَّ

ً  بها ِلْحيَتَه َغلَفَ  أي : أَْلَطُخها ، َوأَْكثَُر ما يُقال : «بالغاِليَةِ  وسلمعليههللاصلىِلْحيَةَ رسوِل هللا  أَُغلِّفُ  ُكْنتُ »: ـ  عنهاهللارضي َغلَّفَها و ، َغْلفا

 ً  .تَْغِليفا

يِب ، وقاَل غيُره : تَغَلَّفَ  قاَل ثَْعلٌَب :وَ  ُجُل بالغاِليَِة وسائِر الّطِ يِب. اْغتَلَفَ  الرَّ  من الّطِ

 بالغاِليَِة إذا كاَن ظاِهًرا ، َوتَغَلََّل بِها : إذا كاَن داِخالً في أُُصوِل الشَّعَِر. تَغَلَّفَ  : (4)َل ابُن الفََرجِ قاوَ 

 ، كَكتٍِف : نَْبٌت تَأُْكلُه القُروُد خاّصةً ، حكاه أَبُو َحنِيفَةَ. الغَْلفُ وَ 

 كما في اللِّساِن. اْسمٌ  الّصاغانيُّ في ِكتابَْيِه ، وهوأَْهَملَه الَجْوَهريُّ وَ  ، كَجْعفَرٍ  َغْنَضفٌ  : [غنضف]

ً  ، كَجْعفَرِ  َغْنَطفٌ  : [غنطف] كما في اللِّساِن ، والّظاِهُر من سياِق المصنِِّف إِيّاُهما  اسمٌ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاغانِيُّ في كتابَْيِه ، وهو أَيضا

 هنا أنَّ نُونَُهما أصليّةٌ ، وعنِدي في ذِلَك نََظٌر.

 الماِء في َمْنبَعِ اآلباِر والعُيُوِن. (5) َغْيلَمُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : هو ، كَزْينَبَ  الغَْينَفَ   :[غنف]

 أي : مادَّةٍ ، قال ُرْؤبَةُ : ْينِفٍ غَ  بَْحٌر ذُوو

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا أُرحزِي  ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــُن أَنحضـــــــــــــــــــــــــــــــاٍد ِإل  َأاَن اب

ِرُف مــــــــــــــن ِذي      فٍ َأغــــــــــــــح نــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ (6)وأُوزِي  غــــــــــــــَ
 

  
 ّي :بمعنى َغْيلَِم الماِء لغيِر اللَّْيِث ، والبيُت الذي أَْنَشَده لُرْؤبَةَ رواه َشِمٌر عن اإِليادِ  الغَْينَفَ  قال األَْزَهِريُّ : ولم أَْسَمع

 من ِذي َغيٍِّث ونُوزِي
ً  تَْصِحيفاً ، وكاَن َغيِّثاً فُصيِّر َغْينَفُ  قال : وال آَمُن أَن يكونَ   ، قال : فإِْن َرواه ثِقَةٌ وِإالَّ فهو َغيٌِّث ، وهو َصواٌب. َغْينَفا

 هللا تَعالَى.قلُت : وهذا َسبَُب إِْهماِل الجوهرّيِ هذا الَحْرَف ، وما أََدقَّ نظَره َرِحَمه 

َكةً : تَِغيُف َغيَفانًا الشََّجَرةُ  غافَتِ  : [غيف] ، نقله  كتَغَيَّفَتْ  كذا في النَُّسخِ ، َوالصَّوابُ  مالَْت أَْغصانُها يَِمينًا وِشماالً ، كتَغَيََّف ، إذا ، ُمَحرَّ

ّيٍ لنَُصْيٍب :  الَجْوَهريُّ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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ورٌِ   ِر مـــــــــــــُ ـــــــــــــح ٌن مـــــــــــــن األَث دح ر  هلـــــــــــــا لـــــــــــــَ  فـــــــــــــظـــــــــــــَ

ٌة      بــــــــــــَ كــــــــــــح ُه ســــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــح َزعــــــــــــَ فُ إذا َزعــــــــــــح يــــــــــــ  غــــــــــــَ تـــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

  
 قال العَّجاُج يصف ثَْوًرا : كاألَْغيَِد ، إاّل أَنّه في َغْيِر نُعاٍس  األَْغيَفُ  قال اللَّْيُث :و

يِن  ِء أَرح يف ِدفح  ا حـــــــــــــــــــــــــَ  طـــــــــــــــــــــــــاٍة هلـــــــــــــــــــــــــَ

ي       واٍف وهلــــــــــــــــــــــا ِعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ وٌج جــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــــُ

  

 (7) َغيحفاين   َأغحَيفُ َهَدٌب و 

 .«أَْهَدبُ »يُْرَوى : وَ 

__________________ 
 .«جعر»( عن القاموس وابألصر 1)
 .«الصماخا»( عن اللسان وابألصر 2)
 .147/  3( انظر اجلمهرة 3)
 بعضهم.( يف التهذيب واللسان : وقا  4)
 ( يف التكملة : عيلم ابلعا املهملة ا واألصر كاللسان والتهذيب.5)
 وقبلهما :« من ذي حدب»برواية :  64( ديوانه ص 6)

 ال توعدين حية ابلنكز
 والثالث فيه برواية : وأهدب. 70( الثالث يف اللسان ونسبه لر بة ا واألرجاز يف ديوان العجاج ص 7)
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 مثُل األَْغَضِف ، عِن ابِن َعبّاٍد. من العَْيِش : النّاِعمُ  األَْغيَفُ و

 : َجماَعةُ الطَّْيِر. الغَْيفُ و قال :

 بالباِء الموّحدة ، وفي بعِض النَُّسخِ بالُمثَلَّثِة. وَكبَُرْت جدًّا وَعُرَضْت من ُكّلِ جانِبٍ  كَشّداٍد : َمْن طالَْت ِلْحيَتُه : الغَيّافُ و

َكةً ، أي في السَّْيِر ، كما في اللِّساِن ، وفي  ْيحاٍن وَهيَّباٍن : الَمْرخُ ، كرَ  الغَْيفانُ و هَكذا في سائِر النُّسخِ ، وهو تَْصحيٌف ، صوابُه الَمَرُح محرَّ

 نُْسَخِة التَّْكِملَِة الَمِرُح ، كَكتٍِف ، هَكذا هو َمْضبُوٌط ، واألُولى الصواُب.

ْمِل ، َويَْعُظُم ، وورقُ  َجرٌ : شَ  الغافُ  قال أَبُو َحنِيفَةَ :و له ثََمٌر ُحْلٌو و أَْصغَُر من َوَرِق التُّفّاحِ ، وهو في ِخْلقَتِه ، الغافِ  ِعظاٌم يَْنبُُت في الرَّ

، قال ذُو  غافَةٌ  ، الواِحَدةُ  غافِ ال وهو ُغْلٌف كأَنَّه قُُروُن الباقِلَّى ، َوَخَشبُه أَبيُض ، أَْخبََرنِي بذِلك بعُض أَعراِب ُعَماَن ، وُهناك َمْعدنُ  ِجدًّا

ِة : مَّ  الرُّ

تح  فـــــــَ َعســـــــــــــــــــ  ي ِهشـــــــــــــــــــــاٍم تــــــَ ِن َأيب الـــــعـــــــاصـــــــــــــــــــِ  إىل ابـــــح

قـــَ       ـــَ تـ ُث الـــح يـــــــح يـــُ  مـــن حـــَ نـــــــا الـــعـــِ رُ  الـــغـــــــافُ بـــِ  والـــر مـــــــح

  
: من الِعضاِه ، وهي َشَجرةٌ نحُو القََرِظ شاَكةٌ ِحَجاِزيّةٌ ، تَْنبُُت في الِقفاِف ،  الغافُ  يَُكوُن بعَُماَن ، وقاَل أَبو َزْيٍد : اليَْنبُوت َشَجرُ  أَو : هو

ّيٍ لقَْيِس بِن الَخِطيِم :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

م  يـــــــــــــاِج كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ ُ ُم يـــــــــــــوَم اهلـــــــــــــِ هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــح يـ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح  أَل

َة أو      ٌد بـــــــــــبـــــــــــيشـــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــافِ ُأســـــــــــــــــــــــــح (1)ُر اِف  بـــــــــــِ
 

  
 الفََرْزَدُق : ُرؤاف : موِضٌع قُْرَب مكَّةَ ، وقالَ وَ 

يــــــــــــٍر  قــــــــــــِ َن َأيب عــــــــــــَ ُت اي ابــــــــــــح  ِإلــــــــــــيــــــــــــَك أَنَشــــــــــــــــــــــــــح

مــــــــــــــانِ  غــــــــــــــافُ  الــــــــــــــغــــــــــــــافُ ُدوين وَ      َر  عــــــــــــــُ ــــــــــــــُ  قـ

  
 من النَّْعَمِة َوالغُُضوَضِة. أَمالَهُ  أي : الشََّجَر ، إِغافَةً : أََغافَهُ و

فَه ، فأَعاَده ثانِياً في القاِف ، كما َسيَأْتي ، قال الحافُِظ : : ة ، قُْرَب بُْلبَْيسَ  َغْيفَةُ و فَه َشْيُخنا َوَحرَّ الذي على أَْلِسنَِة وَ  َشْرقِيَّ ِمْصَر ، وقد َصحَّ

 إلى ِمْصر. (2)الِمصرييِّن اآلن َغْيثَةُ ، بالثاِء بدَل الفاِء ، وقال أَبو ُعبَْيٍد البَْكِريُّ : ناِحيَةٌ َعلَى َطِريِق الفَْرماء 

ً  قال أَبو ُعبَْيَدةَ :و . إذا : َغيََّف تَْغييفا  فَرَّ

دَ  : أي فَغَيَّفَ  يُقاُل : َحَمَل في الَحْربِ و  َوَكذََّب ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للقَُطاِمّي : َجبَُن وَعرَّ

َوًة وَ  دح َة غــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــب ي ــــــــــِ ت ــــــــــكــــــــــَ زَُع ال ــــــــــَ ا نـ ــــــــــَ ن ــــــــــُ تـ ــــــــــح بـ  َحســــــــــــــــــــــــِ

ونَ      فـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِّ ي غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــيـ َرعـــــــــــــــاانَ  ف وزُِع الســـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــُ  ون

  
 .(3)« ونَْرِجعُ »يُْروى وَ 

 وَمياَلنُه في أََحِد جانِبَْيِه في العَْدِو. الفََرِس : تَعَطُّفُه تَغَيُّفُ و

هَكذا هو َمْضبُوٌط « الُمتَغَيِّف»َدل بَ « الُمغَيَّفُ »ِصفَةٌ غالبةٌ من ذِلك ، وفي نُْسَخِة اللساِن :  : فََرُس أَبِي فَْيِد بِن َحْرَمٍل السَُّدوِسّيِ  الُمتَغَيِّفُ و

 َكُمعَظٍَّم.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ا َسْهالً َسِريعاً ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : َمرَّ البَِعيرُ  تَغَيَّفَ  واِل ، وقِيَل : َمرَّ َمرًّ ْره ، قال َشِمٌر :  يَتَغَيَّفُ  : تَبَْختََر وَمَشى ِمْشيَةَ الّطِ َمْعناهُ ، ولم يُفَّسِ

ُل : التَّغَيُّفُ  يُْسِرُع ، قال : وقاَل أَبُو الَهْيثَِم : : اْختاَل في  تغَيَّفَ  : أَْن يَتَثَنَّى ويَتَمايََل في ِشقَّْيِه من َسعَِة الَخْطِو ، وِليِن السَّْيِر ، وقاَل الُمفَضَّ

 ِمْشيَتِه.

 .تَغَيَّفَتْ  الشَّجرةُ أَْغيافاً : أَْغيَفَتوَ 

 : يَْمؤوٌد ، قال ُرْؤبَةُ : َغْيفانِيٌّ و ، أَْغيَفُ  ، وَشَجرٌ  َغْيفاءُ  َشَجَرةٌ وَ 
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 َغيحفاين   َأغحَيفُ َهَدٌب و 
 : نََكَل ، األَِخيَرةُ عن ثَْعلٍَب. َغيَّفَ و َعِن األَْمِر ، تَغَيَّفَ وَ  (4)

 : موضٌع. َغْيفانُ وَ 

 : موِضٌع بعُمان. الغافُ وَ 

__________________ 
 برواية : بغاب ر اف.« ر اف»( معجم البلدان 1)
 ابلتحريك ا والقصر.« الفرما»( قيدها ايقوت 2)
 ( قا  ابن بري : الذي يف شعره : ونوزع السرعاان.3)
 .70( تقدم مض شطرين آخرين يف املادة منسوبا للعجاج ا وهي يف ديوانه ص 4)
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 فصل الفاء
 مع الفاء

 : * ومّما يُْستَدَرُك َعلَيه : [فلسف]

كِذْكِره « سوف»، هذا َمْوِضُع ِذْكِره ، وقد َذَكره الُمَصنُِّف اْستِْطراداً في  تَفَْلَسفَ  ، وقد الفَْيلَُسوفُ  : الِحْكَمةُ ، أَعَجِميٌّ ، وهو الفَْلَسفَةُ 

ل.« شمر»في « َسَمْرقَْندَ »  وفيِه ُمعَايَاةٌ للطَّلَبِة ، فتأَمَّ

 الِجالُل ِمَن الَخوِص. أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث هي ، َكَحْوقَلٍ  الفَْولَفُ  : [فولف]

 ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : فَْولَفٌ  ٍء وِلباُسهوِغطاُء ُكّلِ َشيْ  قال :

راِب و  راُ  الســــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــح اصــــــــــــــــــــــــــــاَر َرق فــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ل وح ــــــــــــــَ  فـ

ا      فـــــــــَ عـــــــــ  عـــــــــاَف الـــــــــنــــــــــ  َروحَر  الـــــــــنـــــــــِّ (1)لـــــــــلـــــــــبـــــــــيـــــــــِد واعـــــــــح
 

  
ياً ألَْرِضها ، هكذا أَوَرَده اللَّْيُث في تركيب « : ِلْلبِيدِ  فَْولَفاً »  .«لفف»ُمغَّطِ

 ِغطاٌء تُغَطَّى بِِه الثِّياُب. : الفَْولَفُ  «ولف»قال في تَْرِكيِب و

 : قَْوقٌَل للَحَجِل ، وَشْوَشٌب : اسٌم للعَْقَرِب ، َولَْولٌَب : لَْولَُب الماِء. فَْولَف أَوَرَده األَْزَهِريُّ في الثّانِي الُمضاَعف ، قال : ومما جاَء على بِناءِ وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : السَّراُب عن ابِن َعبّاٍد. قلُت : وِعْنِدي فيه نََظٌر. الفَْولَفُ 

 : ُمْلتَفَّةٌ. فَْولَفٌ  َحِديقَةٌ وَ 

 َل : هو ثَوٌب َرقِيٌق.: بِطاُن الَهْوَدجِ ، وقِي الفَْولَفُ وَ 

مِّ  الفَوفُ  : [فوف]  نقله الّصاغانيِ في التَّْكِملَة. َمثَانَةُ البَقَرِ  ولو قاَل : ويَُضمُّ لكاَن أَْخَصَر وأَْغنَى عن َذْكِر الفَتْحِ : ، بالفَتْحِ والضَّ

ً  وهو يَفُوُف بِهِ  َعنِّي بَخْيٍر وال َزْنَجَر ، فافَ  ما ، يقاُل : الفُوفَةِ  َمْصَدرُ  : الفَْوفُ و وهو أَْن يَْسأَلَه َشْيئاً فيَقُوَل بُظْفر إِْبهاِمِه  االْسُم ، الفُوفَةُ و فَْوفا

ْنَجرةُ  َهَذا ِمثْلَ  َعلَى ُظْفِر َسبّابَتِه ، وال ا الزَّ وأَمَّ
 فأَْن يَأُْخَذ بَْطُن الظُّْفِر من َطَرِف الثَّنِيَّة ، ومنه قوُل الشَّاِعِر : (2)

مــــــــــــــــــــــَ  أَرحســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وَ  ــــــــــــــــــــــح ل ُت ِإىَل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــح  ل

هح      ـــــــــــــــــــــَ وف غـــــــــــــــــــــُ َ  َمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــنـ  أَبن  ال

  

مـــــــــــــــَ   لـــــــــــــــح ا ســـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاَدتح لـــــــــــــــَ

  
رٍي وال    هح بـــــــــــــــــــــــــــــــــــزجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــِح وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ّمِ : البَياُض الذي الفُوفُ و  الواِحَدةُ بهاٍء. وقد ُرِوَي فيه الفَتُْح ، وهو قليلٌ  (3) أَو بالّضّمِ أَْكثَرُ  نَقَلَه الجوهريُّ ، في أَْظفاِر األَْحداثِ  يكونُ  بالضَّ

ّمِ : الِقْشَرةُ التي تَُكوُن على َحبَِّة القَْلِب. الفُوفُ و  بالضَّ

قِيقَةُ علىو  قال : وهي الِقْطِميُر أَْيضاً. النَّواةِ ُدوَن لَْحَمِة التَّْمرِ  في التَّْهِذيب : هي الِقْشَرةُ الرَّ

 .فُوفَةٌ و ، فٌ فُو ُكلُّ قِْشٍر :و

 : الَحبَّةُ البَْيضاُء في باطِن النَّواةِ التي تَْنبُُت منها النَّْخلَةُ. الفُوفُ  قال الَجْوَهريُّ :وَ 

 هي ثِياٌب ِرقاٌق من ثِياِب اليََمِن ُمَوّشاةٌ.وَ  وقاَل ابُن األَعرابِّيِ : َضْرٌب من بُُروِد اليََمنِ  : الفُوفُ و

حاحِ ، وسقََط من بَْعٍض  القُْطنِ قَِطُع   :الفُوفُ و  .(4)ثَبََت في بعِض أَُصوِل الّصِ

 في قَْوِل اْبِن أَْحَمَر :  الفُوفُ و
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وفُ وَ  وُر وَأتح  الـــــــــــــفـــــــــــــُ بـــــــــــــُ ه الـــــــــــــد  جـــــــــــــُ نحســـــــــــــــــــــــــــُ  تــــــــــــــَ

رُ      قـــــــــــــــح رَا شـــــــــــــــــــــــــــــُ ُة الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ مـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ  الٌ  مـــــــــــــــُ

  
َهُر ، َشبََّهه : ْهِر.تَْنُسُجه الدَّبُُور إذا َمرَّ  من الثِّيابِ  بالفُوفِ  *الزَّ عَةُ من النَّْوِر والزَّ  ْت به ، وأَتاْلٌل : جمع تَْل ، والُملَمَّ

ً  ما ذاقَ  قَْولُهم :و ً  وما أَْغنَى َعنِّي أي َشْيئاً ، : فُوفا  : فُوفا

__________________ 
 ونسبا إليه يف اللسان والتكملة. 70( الشطران يف ديوان العجاج ص 1)
 إذا أخذهتا به. (يف اللسان : بطن الثنية)( يف التهذيب : فما أيخذ بطُن الظفِر من طرف الثنية 2)
 مضروب عليها يف نسخة املؤلف.« أو ابلضم أكثر»( عل  هامش القاموس نبه إىل أن مجلة 3)
 ( مل ترد يف الصحاح املطبوع ا إاّل أن مصححه نبه عليها هبامشه.4)
 .«َشبـ َههُ »بد  : « ُشبِّه»*( ابلقاموس : )
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كِّيِت : الُفوفِ  وُسِئَر ابُن اأَلعرايبِّ عن َشيحئاً  أي  فلم يـَعحرِفحه ا وأَنَشَد ابُن السِّ
 ُفوفَاأَنحِت ال تـُغحِنَا َعينِّ و 

 .فُوفَةٌ  أي : َشْيئاً ، والواِحَدةُ 

فٌ  بُْردٌ و حاح. ، كُمعَظٍَّم : َرقِيقٌ  ُمفَوَّ  كما في الّصِ

 ِه ُخُطوٌط بيٌض.أَو في

حاحِ ، وكذا ُحلَّةُ  ، ُمضافَةً  أَْفوافٍ  بُْردُ  قولَهم :و  وَعلَْيِه ُحلَّةُ »ِديُث ُعثْماَن : ه ح، ومن فُوف وهي َجْمعُ  َرقِيقٌ  : أي أَْفوافٍ  كما في الّصِ

 «أَْفوافٍ 

 : َضْرٌب من َعْصِب اْلبُُروِد. األَْفوافُ  وقاَل اللَّْيُث :

 نَقَله الّصاغانِيُّ في التَّْكِملَِة. (1) ِدْجلَةَ تحت َميّافاِرقِينَ : ع ، على  فافانُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، وثُوِثيٌّ ، على البََدِل ، َحكاه يَْعقُوُب : فيه ُخُطوٌط بيٌض. فُوفيٌّ  بُْردٌ 

فَةٌ  ُغْرفَةٌ وَ  ٍة. تَْفِويفُهاوَ  ، (2)، جاَء ذكُرها في َحديِث َكْعٍب  ُمفَوَّ  : لَبِنَةٌ من َذَهٍب وأُْخَرى من ِفضَّ

. : الَمكاُن الُمْستَِوي الفَْيفُ  : [فيف]  نقله الَجوهريُّ

 مع االْستِواِء والسَّعَِة ، قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : ال ما فِيها التي الَمفاَزةُ  هي أَو

بُ وَ  ٌة  الـــــــــر كـــــــــح يـــــــــَ انـــــــــِ ٌب ميـــــــــَ هـــــــــح مح صـــــــــــــــــــــــُ و هبـــــــــِ لـــــــــُ عـــــــــح ـــــــــَ  يـ

فـــــــــاً      يـــــــــح يـــــــــُم  فــــــــــَ نـــــــــِ ح ِر الـــــــــرِّيـــــــــِح لـــــــــِ يـــــــــِه لـــــــــَذيـــــــــح لـــــــــَ (3)عـــــــــَ
 

  
ُد : أَِلفُ  ويُْقَصرُ  بالَمدِّ  الفَْيفاءِ و وهِذه عن ابِن ِجنِّي كالَْفيفاةِ  في هذا الَمْعنَى ، وقاَل  فَْيفٌ  زائَِدةٌ ؛ ألَنَّهم يَقُولون : فَْيفاءَ  فيُْكتَُب بالياِء ، قال الُمبَّرِ

َدلَّ على ِزياَدةِ األَِلفَْيِن ، فهي من باِب قلق ، وهي أَلفاٌظ  الفَْيفَ  لَكاَن َحْملُه على فَْعالَن أَْولى ، ولِكنَّ  الفَْيفُ  فَْعالء ، ولوال فَْيفاء َشْيُخنا : َوْزنُ 

ْوِض ، فراِجْعه. فَْيفاءَ  يَِسيرةٌ ، َوليَسْت أَِلفُ   ، أَْفيافٌ  : الفَْيفِ  ج لإِلْلحاِق فيُْصَرف ؛ ألَنَّه ليَس في الكالِم فَْعالل ، وقد بََسَطه السَُّهْيِليُّ في الرَّ

 ْوهِريُّ لُرْؤبَةَ :وأَْنَشَد الجَ  فُيُوفٌ و

 فـُُيوفُ هلا  أَفحيافٍ َمِهيُر 
حاح ، وفي التَّْكِملَِة : هو تَْصِحيٌف قبِيحٌ وَ  ، وتَْفِسيٌر غيُر  الَمِهيُل : الَمُخوُف ، وقولُه : لها ؛ أي من َجوانِبِها َصحارى ، هذا نَصُّ الّصِ

َدةِ ، وهي َمْهواةُ ما بيَن كّلِ َجبَلَْيِن ، واْزداَد فَساداً بتَْفِسيِره ؛ فإِنَّه لو كاَن يكوُن بسكون الهاِء َوكسر الباِء المُ « َمْهبِلُ »َصحيحٍ ، والّروايةُ  وحَّ

 من الَهْوِل لَِقيَل : َمُهوُل ، بالواو.

 .فَيَافٍ  ، َمْقُصوًرا : الفَْيفَى َجْمعُ و

ُج :و ياحِ  الفَْيفُ  قال الُمَؤّرِ حَ  من األَْرِض : ُمْختَلَُف الّرِ ه.َورجَّ  ه َشِمٌر وأَقَرَّ

 قال َمْعُن بُن أَْوٍس الُمَزنِيُّ : َمْنِزٌل لُمَزْينَةَ  ، من غيِر ِإضافٍَة : فَْيفٌ و

ر   ـــــــــــَ ت نح حيـــــــــــَح فـــــــــــاً َأعـــــــــــاِذَ  مـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ًة  فـ حـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ  وفـ

َدانَ وَ      َر بــــــــــعــــــــــح ي اأَلكــــــــــاحــــــــــِ مــــــــــِ وحرًا ا ومــــــــــن حيــــــــــَح  ؟ثـــــــــــَ
  

يحِ : ع ، بالدَّْهناءِ  فَْيفُ و فُِقئَْت فيه عيُن عاِمِر  َمْعُروٌف ، كاَن فيه َحْرٌب بيَن َخثْعََم وبَنِي عاِمرٍ  وله يَْومٌ  قال أَبو َعفّاَن : هو بأعاِلي نَْجٍد ، الّرِ

 وهو القائُِل فيه : ْبِن الطُّفَْيلِ 

ُم وَ  ر  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــِ وا َأيّنِ َأكـــــــــــــُ مـــــــــــــُ لـــــــــــــِ  قـــــــــــــد عـــــــــــــَ

َة      ــــــــــ  ي فِ َعشــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــح ي ــــــــــَ َدو ِر  فـ ُ
ر  املــــــــــ ــــــــــِح كــــــــــَ ــــــــــرِّي (4)ال
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 أَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لعَْمِرو بِن َمْعِديَكِرَب :وَ 

مح  كـــــــــــــــُ مح أَنـــــــــــــــ  ربُ عـــــــــــــــنـــــــــــــــكـــــــــــــــُ خـــــــــــــــح
ُ

رَبَ املـــــــــــــــ  َأخـــــــــــــــح

فِ يـــــــــــوَم      يـــــــــــح جح  فــــــــــــَ لــــــــــــَ مح ابلـــــــــــفـــــــــــَ تــــــــــــُ  الـــــــــــرِّيـــــــــــِح أُبــــــــــــح

  
 الّصاغانِيُّ : وليَس هذا البيُت في ديواِن َعْمِرو بِن َمْعِديَكِرَب ، وال لَه قَِصيَدةٌ على هذه القافِيَِة.قاَل وَ 

يحِ : يَْومٌ  فَْيفُ و قوُل الَجْوَهِرّيِ :و يحِ : يَْوٌم من أَيّاِم العََرِب. فَْيفِ  والصَّواُب : ويَْومُ  َغلَطٌ  من أَيّاِم العََربِ  الّرِ  الّرِ

 قال ُكثَيٌِّر : َرشاٍد : ع اءُ فَْيفو

__________________ 
 ( زاد ايقوت : يصب يف دجلة عنده وادي الرزم.1)
 ( ونصبه يف اللسان : تُرفُض للعبد غرفٌة مغّوفة.2)
 .577( نسبه يف التهذيب لذي الرمة ا وهو يف ديوانه ص 3)
 « :فيف الريح»( قبله يف معجم البلدان 4)

 لــــــــــــــــعــــــــــــــــمــــــــــــــــري ومــــــــــــــــا عــــــــــــــــمــــــــــــــــري عــــــــــــــــلــــــــــــــــّي هبــــــــــــــــا 

 لــــــــــقــــــــــد شـــــــــــــــــــــــان حــــــــــر الــــــــــوجــــــــــه طــــــــــعــــــــــنــــــــــة مســـــــــــــــــــــــهــــــــــر    

  

 فـــــــــــــبـــــــــــــئـــــــــــــ  الـــــــــــــفـــــــــــــىت إن كـــــــــــــنـــــــــــــُت أعـــــــــــــور عـــــــــــــاقـــــــــــــرًا 

  
 ؟جـــــــــــــبـــــــــــــااًن فـــــــــــــمـــــــــــــا عـــــــــــــذري لـــــــــــــد  كـــــــــــــر  ضــــــــــــــــــــــــــر  
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مح و  كــــــــــُ ــــــــــّ ُة أَن ــــــــــ  ي طــــــــــِ
َ

َك املــــــــــ ــــــــــح ل ــــــــــِ تح ت مــــــــــَ ــــــــــِ ل ــــــــــد عــــــــــَ  ق

وا      كــــــــُ لــــــــُ ىَت َتســــــــــــــــــــــح فــــــــامــــــــَ يــــــــح ــــــــَ و ُدوا  فـ (1)َرشــــــــــــــــــــــاٍد ختــــــــََ
 

  
، والَخباُر ، كَسحاٍب : األَْرُض  نَفًَرا من ُعَرْينَةَ عند ِلقاِحه وسلمعليههللاصلىقُْرَب الَمِدينِة ، أَْنَزلَه النبيُّ  بالعَِقيقِ  موضعٌ  الَخباِر : فَْيفاءُ و

 اللَّيِّنَةُ ، ورَواهُ بعُضهم الَحبّار ، بالحاِء الُمْهَملَِة والُمَوّحَدةِ الُمَشدَّدةِ.

 قال ُكثَيٌِّر : بَمكَّةَ َحْيُث يُْنَزُل ِمْنها إلى األَْبَطح مو زاِل :الغَ  فَْيفاءُ و

رب َتح  يـــــــــــــُج وكـــــــــــــَ جـــــــــــــِ ج  ا ـــــــــــــَ  أانِديـــــــــــــِك مـــــــــــــا حـــــــــــــَ

فــــــــــــــا     ــــــــــــــح ي ــــــــــــــفــــــــــــــَ تِ  ب لــــــــــــــ  ٌة وَأهــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ــــــــــــــح زاٍ  رُفـ  غــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

. الفَْيفاءُ  ْخَرةُ الَمْلساُء ، وهذا قَْد َذَكَره الَجْوهِريُّ  : الصَّ

 : موِضٌع جاَء ِذْكُره في َغْزَوةِ َزْيِد بِن حاِرثَةَ. (2)َمَدان  فَْيفاءُ وَ 

 .فَْيفٌ  قاَل أَبُو َعْمٍرو : وُكلُّ َطِريٍق بَْيَن َجبَلَْين :وَ 

 : اسُم موِضعٍ ، قال تأَبََّط َشّراً : فَْيفانوَ 

يِن  ؤاِد وراعـــــــــَ وَف الـــــــــفـــــــــُ غـــــــــُ ُت َمشـــــــــــــــــــــــح ثـــــــــح حـــــــــَ ثـــــــــح  فـــــــــحـــــــــَ

فــــــــــــانأانٌس      يــــــــــــح ا بــــــــــــفــــــــــــَ يــــــــــــَ رانــــــــــــِ ــــــــــــفــــــــــــَ رحُت ال مــــــــــــِ  فــــــــــــَ

  

 فصل القاف
 مع الفاء

ماغِ  الذي يَُكونُ  ، بالَكْسر العَْظمُ  الِقْحفُ  : [قحف] ماُغ.من الُجْمُجَمِة ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو  فَْوَق الّدِ  قَْوُل اللَّْيِث ، َوالُجْمُجَمةُ التي فيها الّدِ

ُجِل : قِْحفُ  قِيَل :و ً  ما اْنفَلََق من الُجْمُجَمِة فباَن ، َوال يُْدَعى الرَّ  َحتَّى يَبِيَن. قِْحفا

ً  ال يَقُولوَن ِلَجِميع الُجْمُجَمةِ  أَو :  الِقْحفُ  أَيضاً. وقيل : قِحف ، وإِن قُِطعَت منه قِطعَةٌ فهو قِْحفٌ  فيُقاُل للُمْنَكِسِر : ءٌ يَْنَكِسَر منه َشيْ  َحتَّى قِْحفا

أِْس ، وهي ُكلُّ قِْطعٍَة منها.  القَبِيلَةُ من قَبائِِل الرَّ

 األَِخيُر بَكْسٍر ففَتْحٍ ، قال َجِريٌر : قَِحفَةٌ و ، قُُحوفٌ و ، أْقحافٌ  ُكّلِ ذِلك : جو

ِوي بـــــــــِذي  ِر هتـــــــــَح قـــــــــح حـــــــــافـــــــــاً الـــــــــعـــــــــَ ـــــــــح هـــــــــا  أَق ُ امجـــــــــِ  مجـــــــــَ

ُف      قــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــح نـ ــــــــُ ــــــــاُن يـ ب طــــــــح ُر اخلــــــــُ ظــــــــَ ــــــــح ن ا ا ــــــــَ (3)كــــــــَبهنــــــــّ
 

  
إِذا اْنثَلََمْت  القََدحُ   :الِقْحفُ  قال األَْزَهِريُّ :و

، ويَْطلُوَن  قِْحفٍ  َرأَْيُت أَْهَل النَّعَِم إذا َجِربَْت إِبِلُُهم يَْجعَلُوَن الَخْضَخاَض فيوَ  ، قال : (4)

ْوهُ به. بِقْحفِ  أَُظنُّهم َشبَُّهوهوَ  األَْجَرَب بالِهناِء الذي َجعَلُوه فيه ، قال : أِْس ، فََسمَّ  الرَّ

 ْزَهِرّيِ ، فتأَّمْل ذلك.َحقُّه أَْن يُْذَكر عنَد القََدح ، كما هو نصُّ األَ  إذا اْنثَلََمتْ  أَو القََدحِ ، وقَولُه : القَْصعَةِ  فِلَقِ  الِفْلقَةُ من : الِقْحفُ  أَو

أِْس ، كأَنَّه نِْصُف قََدحٍ ، قِْحفِ  إِناٌء من َخَشٍب ، نَْحوُ  : الِقْحفُ  قال الَجْوهِريُّ :و ـ  ِء القَْيِس َعلَى الشَّرابِ قَْوُل اْمِرى منه قال غيُره :و الرَّ

 .بالِقحافِ  الشُّْربُ  اليَْومَ  أي اليَْوَم َخْمٌر ، وَغداً أَْمٌر : :، وَغداً نِقاٌف  قِحافٌ  اليَْومَ  :ـ  حيَن قِيَل له : قُتَِل أَبُوكَ 

 ِء القَْيِس السابَق.وبه فَسََّر بعٌض قوَل امِرى ، بَكْسِرِهما : ِشدَّةُ الشُّْربِ  الِقحافُ و ، الِقْحفُ  أَو

 َرأِْسه ، يَتََشفَّى بِه. بِقْحفِ  أنَّ أََحَدُهْم إذا قَتََل ثَأَْرهُ َشِربَ  ، َوذِلك بالِقْحفِ  : ِشدَّةُ الُمشاَربَةِ  الُمقاَحفَةُ  قال أَبُو الَهْيثَِم :وَ 

 وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه. ٌء ، والِقدُّ : قََدٌح من ِجْلدٍ : أي َشيْ  قِْحفٌ  مالَه قِدٌّ وال يُقاُل :و

. : قََدحٌ  الِقْحفُ و  من َخَشٍب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ
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 .(5)نَقَلَه الّصاغانِيُّ  اْستِِه ، وهو ِشقُّه ، بَمْعنى ِلْحِف اْستِه قِْحفِ  ُهو أَْفلَُس من ضاِربِ و

 من ثَِريٍد وغيِره. ، لُمْستَْخِرجِ ما في اإِلناءِ  قاِحفٍ  بالضّمِ : َجْمعُ  القُْحفُ و

__________________ 
 برواية : حتّردوا.« فيفاء»لدان ( يف معجم الب1)
 .«املدان»( ضبطت عن معجم البلدان 2)
 .«. تُنتقف.. مجامجهم»( التهذيب برواية : 3)
 ( التهذيب : تثّلمت.4)
 .1162( انظر املستقص  رقم 5)
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أَو َمْعناه :  ، أو إذا َرماهُ بالُمْعِضالِت ، أو باألُموِر الِعظام ، نقَلَه الَجْوهِريُّ  َرأِْسه : إذا أَْسَكتَه بداِهيٍَة أَْوَرَدها عليهِ  بأَْقحافِ  َرماهُ  يُقال :و

 كما في العُباِب. َرماه بِنَْفِسه ، أو نََطَحه َعّما يُحاِولُه

حاحِ ، وبُِكّلِ ذ أَو َضْربُه ، أو إصابَتُه كما في العُبابِ  ، أو َكْسُره الِقْحفِ  ، كالَمْنعِ : قَْطعُ  القَْحفُ و َر قَْولُهم :كما في الّصِ ً  ِلَك فُّسِ ،  قََحْفتُه قَْحفا

 .َمْقُحوفٌ  فهو

ً  ما في اإلناءِ  قََحفَ  يُقال : كاالْقتِحافِ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  ُشْرُب َجِميعِ ما في اإِلناءِ  : القَْحفُ و  : َشِربَه جِميعَه. اْقتََحفَهو ، قَْحفا

 الذي ذُِكَر. القاِحفُ  ومنه اْستِْخراُج ما في اإِلناءِ  : القَْحفُ و

 : القَْحفُ  أي : من اإِلناِء ، َونَصُّ كتاِب الجاِمعِ لُمَحّمِد بِن َجْعفٍَر القَّزاِز : َجْذُب الثَِّريِد وَغْيِره منه : القَْحفُ  أَو

 َجْرفَُك ما في اإِلناِء من ثَِريٍد وَغْيِره.

 ْيُث :وأَْنَشَد اللَّ  الِقْحفِ  : َمْقُطوعُ  َمْقُحوفٌ  َرُجلٌ و

ِم  جــــــــــــُ مــــــــــــح َن هــــــــــــاَم اجلــــــــــــُ َدعــــــــــــح وفِ يــــــــــــَ حــــــــــــُ قــــــــــــح
َ

 املــــــــــــ

وفِ      قـــــــــُ ـــــــــح نـ َ
ِر املـــــــــ ظـــــــــَ نـــــــــح َد  كـــــــــا ـــــــــَ م  الصـــــــــــــــــــــــ   صـــــــــــــــــــــــُ

  
 قاله ابُن ِسيَده. بها الَحبُّ ؛ أي : يُْذَرى يُْقَحفُ  وهي الَّتِي كِمْكنََسٍة : الِمْذَراةُ  ، الِمْقَحفَةُ و

حاحِ ، زاَد الّصاغانِيُّ كالقاِعِف ، زاَد ابُن ِسيَده : الَمَطرُ  القاِحفُ و  ٍء ؛ أي يَْذَهُب بهُكلَّ َشيْ  َسْيلُه فَيْقتَِحفُ  ُء فَْجأَةً يَِجيى الشَِّديُد ، كما في الّصِ

 ، كما يَأْتِي قريباً. قُحافٌ  ومنه قِيَل : َسْيلٌ 

خِ ، َوصوابُه ابُن ُخَمْيٍر ، بالخاِء الُمْعَجمة هَكذا في النُّسَ  كُزبَْيٍر : اْبُن ُعَمْيرٍ  ، القَُحْيفُ و
بالتَّْصِغير ،  ابِن ُسلَْيم ، كما هو نَصُّ العُبابِ  (1)

ِد بِن َحبِيب في أَّول ِديواِن شِ  النََّدى وقَْولُه :  القَُحْيفُ  :ْعِره لَقَبُه ، هَكذا هو َمْضبُوٌط في سائِِر النَُّسخِ ، وقاَل الصاغانِيُّ : َرأَْيُت بَخّطِ محمَّ

دة وتشديِد التَّْحتِيَّة ، وهو ابُن عبِد هللا ْبِن عْوِف ابِن َحْزِن بِن ُمعاِويَةَ بِن َخفاَجةَ  وهو  شاِعرٌ  بِن َعْمرو بن ُعقَْيٍل : (2)البَِدّي ، بالباِء الُمَوحَّ

.العُقَْيِلّي الَمْذُكور في ُمَصنَِّف أَبي ُعبَْيٍد ، ومنه بالقَُحْيفِ  الُمرادُ   م من يَْنِسبُهُ ، فيَقوُل : العاِمريُّ

 عن ابِن األَْعرابِّي. : الَمغاِرفُ  القُُحوفُ و

 ٍء.كثيٌر ، يَْذَهُب بُكّلِ َشيْ  ُجرافٌ  أي كغُراٍب : َوقُعاٌف ، وُجحافٌ  ، قُحافٌ  َسْيلٌ و

 بَْطٌن من َخثْعََم. كثُماَمةَ : قُحافَةَ  بَنُوو

ةَ بِن َكْعِب بِن لَُؤّيٍ : ِمر، ُعثْماُن بُن عا قُحافَةَ  أَبُوو  أَِميِر الُمْؤِمنيَن أَبِي بَْكرٍ  َصحابِيٌّ ، واِلدُ  بِن َعْمِرو بن َكْعِب بِن َسْعِد ابِن تَْيِم بِن ُمرَّ

يق ّدِ  ٍء ، واْجتَنِبُوا السَّواَد.، فقَاَل : َغيُِّروا هذا بَشيْ  (3)أَْسلََم يوَم الفَتْحِ ، فأُتَِي به ، وكأَنَّ َرأَْسهُ ثَغاَمةٌ ـ  رِضَي هللا تَعالَى َعْنُهماـ  الّصِ

ُجُل. قُحافَةٌ  فهو ٍء واْستَْخَرْجتَهمن َشيْ  اْقتََحْفتَه ُكلُّ ماو َي الرَّ  وبه ُسّمِ

 َء ، أي : تَْذَهُب بِِه.الشَّيْ  تَْقَحفُ  وهي : الَّتِي قَْحفاءُ  َعَجاَجةٌ  قاَل أَبُو َزْيٍد :وَ 

ُجُل : إذا أَْقَحفَ و قال :  كما في العُباِب. َجَمَع ِحَجاَرةً في بَْيتِه ، فَوَضَع علَْيها َمتاَعه الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  : أَبانَ  فاْقتََحفَه َضَربَهُ   من َرأِْسه. قِْحفا

 ثَم.، قالَهُ أَبُو الَهيْ  بالِقْحفِ  : ِشدَّةُ الُمشاَربَةِ  الِقحافُ و ، الُمقاَحفَةُ وَ 

يْ  ُمقاَحفَةُ  قاَل غيُره :وَ   : أَْخذُه َوالذَّهاُب به. قِحافُهُ و ، اْقتِحافُهو ءِ الّشِ

 ا ، وأَتََرشَّفُه.يَْعنِي أَْشَرُب ِريقَه «أَْقَحفُهاو قال : نَعَْم ، أُقَبِّلُها ؟تُقَبُِّل وأَْنَت صائِمٌ أَ » ِديُث أَبِي ُهَريرةَ :ه ح: الشُّْرُب الشَِّديُد ، ومن (4) اإِلْقحافُ وَ 
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ً  قِْحفُ وَ  ّمانَِة : قِْشُرها ؛ تَْشبِيها أِْس. بِقْحفِ  الرُّ  الرَّ

ً وَ   مثلُه ، لُغَةُ اْليََمِن.ـ  بالباءـ  قََحبَ وَ  : َسعََل عن ابِن األَعرابّيِ. قلُت : قََحَف يَْقُحُف قُحافا

__________________ 
 بضم اخلاء وتشديد الياء.« مخري»ونقر اآمدي عن ابن ماكوال « محري» 331املرزابين ص ويف معجم  93( انظر اآمدي ص 1)
 ... عند اآمدي ا وقا  املزرابين : حزن بن خفاجة ا اله معاوية بن عمرو« معاوية»( سقرت لفة 2)
 .«ثعامة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 ( اللسان : واالقتحاف.4)
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  : قَريةٌ بمْصر من أَْعماِل الغَْربيَِّة ، وأُْخَرى بالفَيُّوِم.كَسحابَةٍ  قََحافَةُ و

اوَ  ً  قاَل ابُن َعبّاٍد : َمّر ُمِضرًّ  : أي َمرَّ ُمقاِرباً. ُمْقِحفا

 .(1)بُن َربيعَةَ ، يَروي عن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، وعنه نَُمْيُر بُن يَِزيَد القَْينِيُّ  قُحافَةُ وَ 

يّةُ ، ومنه قَْوُل بعِض الُمَولِّديَن :: اِلُكْرناُف  الِقْحفُ وَ   عاّمِ

ر   رَُح كـــــــــــُ طـــــــــــح َر يـــــــــــَ خـــــــــــح ُت الـــــــــــنـــــــــــ  فٍ رَأَيـــــــــــح حـــــــــــح  قـــــــــــِ

هِ وَ      يــــــــــــــح لــــــــــــــَ فيف عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت لــــــــــــــح ــــــــــــــُف مــــــــــــــُ ي ــــــــــــــلــــــــــــــِّ  ذاَ  ال

  

ِض ريبِّ  ـــــــــح ن وا مـــــــــن صـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــُ ب جـــــــــ  عـــــــــَ ـــــــــَ ُت : تـ ـــــــــح ل ـــــــــقـــــــــُ  ف

  
يح »   بــــــــــيــــــــــُه الشــــــــــــــــــــــــ  هِ شــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح ِذٌب ِإلــــــــــَ جــــــــــَ نــــــــــح  «ِء مــــــــــُ

  
 : لَقَُب أَبِي َعْبِد هللا الُحَسْيِن بِن ُعَمَر ، القاّصِ الِمْصرّيِ الشاِعِر. القْحفُ وَ 

 ، روى عن أَبِي العاَلِء بِن ُسلَْيماَن ، قالَه ابُن العَِديِم. القْحف أَبو ُمَحّمٍد الَحَسُن بُن َعِلّيِ بِن ُعَمرَ وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 اهر.ناء ، وقَْحفَلَهُ : أََكلَه أَْجَمَع ، أَهَملَه الجماعة ، واستَْدَرَكه صاحُب اللِّساِن ، وعندي أنَّ الالَم زائَِدةٌ كما هو ظما في اإلِ  قَْحلَفَ  : [قحلف]

 أَْهَملَه الَجوهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : القَْدفُ  : [قدف]

. هو  النَّْزُح والصَّبُّ

 بَكفِِّه ، ُعمانِيَّةٌ. ٍء يَُصبُّهْرُف الماِء من الَحْوِض ، أَو ِمْن َشيْ غَ  : القَْدفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 أَْزِديَّةٌ. وبَِقيَْت له أَْطراٌف ِطوالٌ  وهو أَصُل الِعْذِق. أَْصُل َكَرِب النَّْخِل ، وهو الَِّذي قُِطَع َعْنه الَجِريدُ  أَيضاً : القَْدفُ و قال :

ةٌ من فَّخارٍ  َوقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ، كغُراٍب : الَحْفنَةُ  ، القُدافُ و ُق ، يَْعنِي العَُمانِيَّةَ  َجرَّ قال : وكانَْت جاِريَةٌ من العََرب بنُت بعِض ُملُوِكهْم تَُحمَّ

ها ، وقالَْت : اْنِزْفَن ، ، فأََخَذْت َغْيلََمةً ، َوهي السُّلَْحفاةُ ، فأَْلبََستْها ُحِليَّها ، فاْنسابَِت السُّلَْحفاةُ في البَْحِر ، فَدَعت َجواِريَ  (2)بنَت الُجلَْنَدى 

َجْفنٍَة. قُْلُت : وقَْد َسبََق في َغَرَف أَنّه  (3) ؛ أْي : غيُر ، هذا ُكلُّه كالُم ابِن ُدَرْيدٍ  قَُدافِ  وَجعَلَْت تَقُوُل : نَزاِف نَزاِف ، لم يَْبَق في البَْحِر غيرُ 

 يُْرَوى ، غيُر ِغراٍف ، بالكسِر ، جمُع ُغْرفٍَة ، كنُْطفٍة ونِطاٍف.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، كغُراٍب : الغُْرفَةُ من الَحْوِض. القُدافُ 

 : موضٌع قال : (4) القََدافِ  ذُووَ 

ِذي ـــــــــــــــِ ه ب ـــــــــــــــّ َدافِ  كـــــــــــــــبَن ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُد  ال ي  ســـــــــــــــــــــــــــــِ

ٌر َوُرودُ و      بـــــــــــــــــــــــــِ  ابلـــــــــــــــــــــــــّرِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ً  ، القَذاِريفُ  الجمعُ و العَْيُب ، أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الّصاغانِيُّ : هو ، كُزْنبُورٍ  القُْذُروفُ  : [قذرف] غاِلِب ْبِن  في قَْوِل أَبِي ِحزامٍ  َوأَْيضا

 الحاِرِث العُْكِلّيِ :

ذارِيــــــــــــــــفِ  زِيــــــــــــــــُر ُزوٍر عــــــــــــــــن وٍر  الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــُ

ا     وســــــــــــــــــــــــَ وحَن الــــــــــُنســــــــــــــــــــــــُ َا ِإنح َلصــــــــــــــــــــــــَ الخــــــــــِ  ال يــــــــــُ

  
 األَْدنِياءُ  يُقال : هو يَْلُصو إِليه : إذا أََحبَّه ، والغُُسوس : إِن أَْحبَْبنَ  إِْن لََصْوَن : ال يُصاِدْقنَ  ال ياُلِخيَن : أي نَوافِر وقَْولُه : نُور : العُيُوبُ  هي

 كما في العُباِب.

ً  بالكسرِ  يَْقِذفُ  بالِحجاَرةِ  قََذفَ  : [قذف] بالِحجارِة ، نقله  القاِذفُ و ، فالحاِذُف بالعَصا ، قاِذفٍ و يُقاُل : ُهم بَْيَن حاِذفٍ  رمى بِها : قَْذفا

 أَيضاً : بين حاٍذ وقاٍذ ، على التَّرِخيِم. الَجْوَهِريُّ ، ويُقالُ 



11817 

 

ْمُي بالسَّْهِم والَحَصى والَكالِم َوُكّلِ َشي القَْذفُ  قال اللَّْيُث :وَ  قال  (5) (ِإنَّ َربِّ يَ ْقِذُف اِبحْلَقِّ َعاّلُم اْلغُُيوبِ )ٍء ، وقَْولُه تعالَى : : الرَّ

ّجاُج : َمْعناه : يَأْتِي بالَحّقِ ، ويَْرِمي بالَحّقِ ، كما قاَل تَعالى :  وقولُه تَعالَى :  (6) (َبْل نَ ْقِذُف اِبحْلَقِّ َعَلى اْلباِطِل فَ َيْدَمُغهُ )الزَّ

ّجاُج : كانوا يَْرُجُمون الظُّنُون أَنَّهم يُْبعَثُون. (7) (َويَ ْقِذُفوَن اِبْلَغْيِب ِمْن َمكان  بَِعيد  )  قال الزَّ

ً  الُمْحَصنَةَ  قََذفَ و حاحِ ، زاَد َغْيُره : َرماَها : يَْقِذفُها قَْذفا  : قََذفَها وهو َمجاٌز ، وِقيَل : بَزْنيَةٍ  كما في الّصِ

__________________ 
 .«القتيب»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ( يف التكملة : بنت ُجَلنحداء.2)
 .«ـقوله : غري جفنة ا املناسب أن يقو  أي غري جرة فخار وقير أي غري جفنة كما هو  اهر ا ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( ضبطت عن اللسان ط دار املعارف.4)
 .48( سورة سبب اآية 5)
 .18( سورة األنبياء اآية 6)
 .53( سورة سبب اآية 7)
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ب ها ا رِيكٍ  َقَذفَ  أَنّه»يف َحِديِث ِهالِ  بِن أَُمي َة و  ســـَ َرأََته ِبشـــَ رُ  «امح فِ  فَبصـــح ِيها  الَقذح بِّ وَرمح تـُعحِمَر يف الســـ  ُي ا مُث  اســـح : الر مح
 ابلّزان ا أو ما كاَن َمعحناُه ا َحىت  َغَلَب َعَليه.

 قاَء. إذا فاُلٌن : قََذفَ و

تَْينِ  قُذُفٌ و ، ُمَحّرَكةً ، قََذفٌ  وفاَلةٌ  ، قََذفٌ  ِونيَّةٌ  ، فٌ قَذَ  نًَوى من الَمجازِ و  أي كَصبُوٍر : قَذُوفٌ و كَصَدٍف وُصُدوٍف ، وَطنٍَف َوُطنٍُف ، بَضمَّ

 بَمْن يَْسلُُكها ، َوأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد : تَقاَذفُ  بَِعيَدةٌ 

َو  وَ  ـــــــــــ  ـــــــــــنـ َو  إن  ال ـــــــــــ  ـــــــــــنـ رت  َودح  ال َذفٌ شـــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــَ

احـــــــــــــــَ      يـــــــــــــــّ ـــــــــــــــَ يـــــــــــــــاانً تـ ٌة ابلـــــــــــــــّداِر َأحـــــــــــــــح رحبـــــــــــــــَ  ٌة غـــــــــــــــَ

  
 .قََذفٌ  ، وَمْنِزلٌ  قََذفٌ  َكذِلَك َسْبَسبٌ وَ 

َكةً فقَطْ  قََذفٌ  أَو نِيَّةٌ  . ، ُمَحرَّ  نقله الجوهريُّ

 نقله ابُن َعبّاٍد. كأَِميٍر : َسحابَةٌ تَْنَشأُ من قِبَِل العَْينِ  القَِذيفُ و

ُد : بهاٍء : ُكلُّ ما يُْرَمى بِهِ  القَِذيفَةُ و  قال الُمَزّرِ

ةُ  ِذيــــــــــفــــــــــَ يــــــــــٍم َرمــــــــــَ  هبــــــــــا  قــــــــــَ طــــــــــاٍن َرجــــــــــِ يــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــَ

رحزِمِ      ازِِم ضـــــــــــــــــــــــــــِ واًة يف هلــــــــــــــَ  فصـــــــــــــــــــــــــــاَرتح ضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
. : َطُروٌح ؛ لبُْعِدها قَذُوفٌ  بَْلَدةٌ و  نقَلَه الجوهريُّ

 عن ابِن ُدَرْيٍد قاَل : ، كِكتاٍب : ع الِقذافِ  َرْوضُ و

َرٌ  مــــــــــــــُ  رَكــــــــــــــح ُه عــــــــــــــَ وابِن َأو مــــــــــــــَ ُر الضــــــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــــــِ  هــــــــــــــح

ُض      ذافِ َروح يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــًا أي  َ حِوميِ  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ  َربـــــــــــــــــِ

  
ِة :وَ  مَّ  قال ذُو الرُّ

َض  يــــــــــــُض لــــــــــــه َروح ذافِ جــــــــــــاَد الــــــــــــر بــــــــــــِ  إىل  الــــــــــــقــــــــــــِ

ــــــــــــُه اأَلصــــــــــــــــــــــــــارميُ      تح عــــــــــــن ــــــــــــَ َدل عــــــــــــَ ــــــــــــح ن وانـ ــــــــــــح و ي ــــــــــــَ  قـ

  
هذا ، قال : وال يُقاُل للَحَجِر  الِقذافَ  قالَه النَّْضُر ، قال : ويُقاُل : نِْعَم الُجْلُمودُ  أَْيضاً : ما قَبَْضَت بيَِدَك ِمّما يَْمأَلُ الَكفَّ ، فَرَمْيَت بهِ  الِقذافُ و

 .الِقذافُ  نفِسه : نِْعمَ 

 العَّجاج : (1)قال ُرْؤبَةُ يُخاِطُب اْبنَه قال أَبو َخْيَرةَ :  ما أَطْقَت َحْملَه بيَِدَك وَرَمْيتَه هو أَو :

راِف و  َك ُذو قــــــــــــــــــــــــِ دائــــــــــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــــــــــو أَلعــــــــــــــــــــــــح

ةٌ      ّذافـــــــــــــــــــــــَ ِر  قـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــــــَ ذافِ حبـــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــِ

  
ها تَتَقَدَُّم من ُسْرَعتِ  ، وهي التي قُذُفٌ و قَذُوفٌ و قِذافٌ  والذي في النّواِدِر ألَبِي عمٍرو : ناقَةٌ  كِكتاِب وُعنُقٍ  قُذُفٌ و ، قِذافٌ و ، قاِذفٌ  ناقَةٌ و

 في َسْيِرها ، قال الُكَمْيُت يمدُح أَباَن بَن الَوليِد البََجِليَّ : وتَْرِمي بنَْفِسها أَماَم اإِلبِلِ 

ُت  لـــــــــــح عـــــــــــَ ذافَ جـــــــــــَ مـــــــــــاِم  الـــــــــــقـــــــــــِ ِر الـــــــــــتـــــــــــ  يـــــــــــح لـــــــــــَ  لـــــــــــِ

بــــــــــــــــارَا     يــــــــــــــــِد َأابٍن ســــــــــــــــــــــــــــــِ  إىل ابــــــــــــــــن الــــــــــــــــَولــــــــــــــــِ

  
 للسَِّفينَِة عن أَبي عمٍرو. (2) كِمْنبٍَر وِمْحراٍب : الِمْجدافُ  الِمْقذافُ و ، الِمْقَذفُ و

 نقله اللّْيُث وابُن الُزبَْيِدّي. المْنَجنِيقُ  قال ثَْعلٌَب : هوو * قاله ابُن األَعرابّيِ كَشّداٍد : الِميزانُ  القَذّافُ و

 وقد خالََف اْصِطالَحه هنا ، وأَنَشَد : قَذّافَةٌ  الواِحَدةُ  ُء فيَْبعُُد ،الذي يُْرَمى بِِه الّشي القَذّافُ  قال أَبو َخْيَرةَ :و

انح  ــــــــــــــــّ ت ــــــــــــــــفــــــــــــــــَ فــــــــــــــــي  ال قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــثـ ا َألين ال  ملــــــــــــــــّ

وا      بــــــــــُ ةً فــــــــــَنصــــــــــــــــــــــــَ ّذافــــــــــَ تــــــــــانح  قــــــــــَ نــــــــــح رح ثــــــــــِ (3)ال بــــــــــَ
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يفَى بَْينَُهم يُقال :و  ِسباٌب ، وَرْمٌي بالِحجاَرةِ. أي ، كِخلِّيفَى : قِذِّ

كبِراِم  قُذُوفاتٌ و ، قُذُفٌ و ، قَُذفٌ وَ  قِذافٌ  ج : قال أَبو ُعبَْيدةَ : وبه ُشبَِّهت الشَُّرفُ  ، أو ما أَْشَرَف من ُرُؤوِس الِجبالِ ، بالضّمِ الشُّْرفَةُ  القُْذفَةُ و

 ِء القَْيِس :جمع بُْرَمٍة وُغْرفٍَة وكتاٍب وقُْربٍَة ، اْقتََصر الَجْوَهريُّ على الثانِي واألَِخيِر ، وأَْنَشَد الْمرى وُغَرٍف ، وَكتٍَب وقُُرباتٍ 

ريحُ عـــــــــــن  زِ   الـــــــــــطـــــــــــ  يـــــــــــفـــــــــــًا تـــــــــــَ نـــــــــــِ همـــــــــــُ ُذفـــــــــــاتـــــــــــِ  قـــــــــــُ

رَا      َعصــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ دح تـ ه قــــــــَ قــــــــَ وح ــــــــَ ر  الضــــــــــــــــــــــبــــــــاُب فـ (4)يــــــــظــــــــَ
 

  
 ِصُف َوِعالً :أَْنَشد أَبو َعمٍرو قَْوَل ابِن ُمْقبٍِل يَ وَ 

__________________ 
قوله : قا  ر بة لاطب ابنه العجاج هكذا هو يف التكملة ا واملعروف أن العجاج والد ر بة ا لعر ر بة له ابن »( هبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 1)

 لاطب العجاج أابه ويعاتبه. 99ويف الديوان ص « لاه العجاج أيضاً 
 والتكملة واللسان : جمذاف ابلذا  املعجمة.( يف التهذيب 2)
 *( بعدها يف القاموس : واملركب.)
 كما يف التهذيب.« ال»وال يستقيم به الوزَن والصواب إسقاط « ال بر ثنتان»( كذا ابألصر 3)
 منيفاً ابلنصب ألن قبله :« والصواب ما أثبت« . قد تقصرا.. منيفٌ »( التهذيب برواية 4)
 يــــــــــــــومــــــــــــــًا  ــــــــــــــالمــــــــــــــة  كــــــــــــــنــــــــــــــت إذا مــــــــــــــا خــــــــــــــفــــــــــــــتوَ 

ـــــــــــــــطـــــــــــــــة زميـــــــــــــــرا     ـــــــــــــــل ـــــــــــــــب ـــــــــــــــًا ب ـــــــــــــــإن هلـــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــب  ف
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اًل  ًة َوقـــــــــــــــِ ولـــــــــــــــَ رَا أُزحمـــــــــــــــُ م  الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ وحدًا َأحـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

ُض      بـــــــــــَ ـــــــــــح تـ ـــــــــــَ يـــــــــــِه يـ ـــــــــــِ راِث أَب اعـــــــــــلـــــــــــ  تـــــــــــُ َذفـــــــــــَ  الـــــــــــقـــــــــــُ

  
ي : ويُْرَوى :  ّي : وِمثْلُه ِلبْشِر بِن أَبِي « القََذفا»قال ابُن بَّرِ  خاِزٍم :وقد َضعَّفَه األَْعلُم ، قال ابُن بَّرِ

ريحُ عــــــــــن وَ  زِ   الــــــــــطــــــــــ  ٌب تــــــــــَ عــــــــــح هصــــــــــــــــــــــــَ ُذفــــــــــاتــــــــــِ  قــــــــــُ

رُ      رحعــــــــــــــــــَ واٌ  وعـــــــــــــــــــَ ه ابٌن طـــــــــــــــــــِ   ـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــِ

  
 كانَ  عنههللارضيأنَّ ُعَمَر »والَِّذي في الُمَصنَِّف ألَبِي ُعبَْيٍد  كاَن ابُن ُعَمرَ  في الَحِديِث :و «قُذُفاتٌ  أَنَّه َصلّى في َمْسِجٍد فيه»في الَحِديِث : وَ 

ثُونَه ، وَرواه غيُر أَبِي ُعبَْيٍد « قُذُفاتٌ  فيه»َونَصُّ أَبِي ُعبَْيٍد : « قِذافٌ  ال يَُصلَي في َمْسِجٍد فيه كما هو للُمَصنِِّف ،  «قِذافٌ »هكذا يَُحّدِ

ي : قُْذفةٍ  : جمعُ  الِقذافُ  األَثِيِر :وِكالُهما قد ُرِوَي ، قال ابُن  صحيٌح ،  قُذُفاتٌ  ، وهي الشُّْرفَةُ ، كبُْرَمٍة َوبراٍم ، وبُْرقٍَة وبِراٍق ، وقاَل ابُن بَّرِ

 ، وهي الشَُّرفُ  قُْذفَةٌ  غَُرٍف وأَْصلُهاك قَُذفٌ  وقَْوُل األَْصَمِعّيِ : إِنَّما هو ، كغَُرفٍ  قَُذفٌ  ألَنَّه َجْمُع َسالمٍة كغُْرفٍَة وُغُرفاٍت ، وجمُع التَّْكِسير

ُل الَوْجهُ  ءٍ ليَس بَشيْ  ّي : األَوَّ وايَِة ، وُوجوِد النَِّظيِر. (1)قال ابُن بَّرِ ِة الّرِ  ؛ ِلصحَّ

هما القُْذفَةِ و كالقُْذفِ  الجانُِب ، : القُذُفُ  قال ابُن َعبّاٍد :و ، كعُنُق وَجبٍَل : الَمْوِضُع الذي ُزلَّ َعْنه وُهِوَي ، القُذُفُ  قال األَْصَمِعّي :و  ، بَضّمِ

 وهو مجاٌز.

تَْيِن ، وزاَد في بعِض النَُّسخ النَّْهِر ، والواِدي قُذُفَاو كُ  بَضمَّ  بالَكْسر ، قِذافٌ و ُمحّرَكةٌ  قََذفاتٌ  ج : َمجازٌ  وهو ناِحيَتاهُ  وَسقط من بَْعٍض : ويَُحرَّ

تَْيِن ، قال النّابِغَةُ الَجْعِديُّ  قُذُفٌ و  :ـ  يصُف َمْنَهالً  عنههللارضيـ  بضمَّ

َرٌم  َرمــــــــــــح يــــــــــــٌ  عــــــــــــَ وحٍم أو مخــــــــــــَِ ُة قـــــــــــــَ يــــــــــــعــــــــــــَ لــــــــــــِ  طــــــــــــَ

ُه      مـــــــــــــ  ِر اأَليتِّ ضـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــح ُذفـــــــــــــانِ َكســـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــقـــــــــــــُ

  
 واِحي.: النَّ  (2) القُذَفُ  قال اللَّْيُث :وَ 

 كما في العُباِب ، َوهو مجاٌز ، ولكنه لم يَْضبِْطه بالتّْشِديِد. بَْصباص بمنزلةِ  ، كَشّدادٍ  قَذّافٌ  قََربٌ و

ربيُت ُزَهْيٍر : كُمعَظٍَّم : الُملعَّنُ  الُمقَذَّفُ و  وبه فُّسِ

الِح  ي الســــــــــــــــــــــِّ ٍد شــــــــــــــــــــــاكــــــــِ َد  َأســــــــــــــــــــــَ ذ فٍ لــــــــَ قــــــــَ  مــــــــُ

ِم      لــــــــــــــ  قــــــــــــــَ فــــــــــــــارُُه مل تـــــــــــــــُ ٌد َأ ــــــــــــــح بــــــــــــــَ (3)لــــــــــــــه لــــــــــــــِ
 

  
ً  : الُمقَذَّفُ  قِيَل :و  بالِحجاَرةِ : إذا تََراَمْوا بها. تَقاَذفُوا يُقاُل : : التَّراِمي التَّقاذُفُ و فصاَر أَْغلََب. من ُرِمَي باللَّْحِم َرْميا

كابُ  (4)بِهُم الَمراِمي  تَقاَذفَتْ  من الَمجاِز :وَ   بهم ، والبَِعيُر يَتَقاَذُف في َسْيِره : أي يَتَراَمى فيه. فُ تَتَقاذَ  ، والّرِ

ْكِض ، قاله اللَّْيُث ، وهو مجاٌز ، وأَنشد لَجِريٍر يَِصُف فََرساً : ُمتَقاِذفٌ  ُسْرعةُ َرْكِض الفََرِس ، وفََرسٌ  : التَّقاذُفو  َسِريُع الرَّ

قــــــــــــــاِذفٌ  ــــــــــــــَ ت ُه  مــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ــــــــــــــان ن ٌ  كــــــــــــــَبن  عــــــــــــــِ ــــــــــــــِ ئ ــــــــــــــَ  ت

ُذوِع      َرَد مـــــــــــــــن جـــــــــــــــُ ٌ  أَبجـــــــــــــــح لـــــــــــــــِ  َأوا ِ  (5)عـــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، أَنَشَد اللَّْحيانِيُّ : قََذف ُء : ُمطاِوعُ الشَّيْ  اْنقََذفَ 

 تـَنـحَقِذفح فبََبتح ال  فَقَذفـَتحها
 بالَكِذِب َكذِلك. قََذفَهو به : أصابَه ، قََذفَهوَ 

. القَِذيفَةُ وَ  وا بها.باألَراِجيِز : تَشاتمُ  تَقاَذفُواوَ   قَْوُل النّابِغَِة :وَ  ، كَسِفينٍَة : السَّبُّ

ُذوفـــــــــــةٍ  قـــــــــــح ا  مـــــــــــَ ِ  ابزهلـــــــــــُ حـــــــــــح يـــــــــــِ  الـــــــــــنـــــــــــ   بـــــــــــَدخـــــــــــِ

ِد      ســـــــــــــــــــــَ
َ
ِو ابمل عـــــح ـــــقـــــَ ريـــــَف ال ـــــٌف صـــــــــــــــــــَ رِي (6)لـــــــه صـــــــــــــــــــَ

 

  
ً  النّاقَةُ باللَّْحمِ  قُِذفَت : أي َمْرِميَّةٌ باللَّْحِم ، يُقال : ً  قَْذفا  منه. (7) ، كأَنَّها ُرِميَْت به َرْمياً ، فأَْكثََرْت ، َولُِدَسْت به لَْدسا
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. قَِذيفٌ  َمْنِزلٌ وَ   كأَِميٍر : بَِعيٌد ، نَقَلَه الَجْوهريُّ

 ، كَكتّاٍن : الَمْرَكُب ، عن ابِن األَعرابّيِ. القَذّافُ وَ 

 ، كَكتّاٍن : الَمْرَكُب ، عن ابِن األَعرابّيِ. أَْقذافُ وَ 

 القَْصِر : ُشُرفاتُه. أَْقذافُ وَ 

 : َسِريعَةٌ. ُمتقاِذفَةٌ  ناقَةٌ وَ 

__________________ 
 الِقذاف. ويفهم من عبارة ابن األثري أنه عىن ابألو  الوجه :« قذفات»( يعين قوله 1)
 الِقذاف : النواحي ا واحدهتا ُقذفة.( كذا ابألصر واللسان ويف التهذيب : 2)
 ( من معلقته.3)
 .«املوامي»( يف األساس : 4)
 .«جزوع»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 .6( ديوان النابغة الذبياين صنعة ابن السكيت ص 6)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : فاكتنزت منه.7)
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 ةُ الَجْعِديُّ :: َسريٌع ، قال النّابغَ  ُمتَقاِذفٌ  وَسْيرٌ 

ٍة  يــــــــــــــ  طــــــــــــــِ ر  مــــــــــــــَ وَن كــــــــــــــُ زحجــــــــــــــُ اًل يـــــــــــــــُ ي  هــــــــــــــَ  حبــــــــــــــَ

ُهـــــــــــــا      ريح طـــــــــــــااَي ســـــــــــــــــــــــــــَ
َ

قـــــــــــــاِذفُ أَمـــــــــــــاَم املـــــــــــــ تـــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــ

  
 : ُسْرَعةُ السَّْيِر. الِقذافُ وَ 

 من الِقِسّيِ : الُمْبِعُد السَّْهِم ، َحكاه أَبو َحنِيفَةَ ، قال َعْمُرو بُن بَراء : (1) الِقذافُ و ، القَذُوفُ وَ 

رّاِف  (2)ارحِم  المـــــــــــــــــــًا وَأاب الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ٍة و      عــــــــــــــَ نـــــــــــــــح نح مــــــــــــــَ مــــــــــــــًا عــــــــــــــَ ذافِ عــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــِ  قــــــــــــــِ

  
ّي :وَ   وقد تَقَدََّم قَِريباً.« قَذافِ  يَْبَق غْيرُ نَزاِف نَزاِف ، لم »، كَسحاٍب : الماُء القَِليُل ، ومنه الَمثَل :  القََذافُ  قاَل ابُن بَّرِ

 باللُّْؤلُِؤ. قَذّافٌ  بالَجواِهِر ، وهو يَْقِذفُ  من الَمجاز : البَْحرُ وَ 

 : أي الَمهاِلَك. الَمقاِذفَ  بنَْفِسه يَْقِذفُ  فاُلنٌ وَ 

 وُروَي عنه أَيضاً بالّضاِد الُمْعَجمة ، ومثلُه في اللِّساِن. لقاِطعُ ا أهمله الَجْوِهريُّ ، وقال ابُن األَعرابّيِ : هو ، كُزْنبُورٍ  القُْرُصوفُ  : [قرصف]

 وقد تَقَدََّم. ، بالكسِر ، الُخْذُروفُ  الِقْرصافَةُ و

 التي تَتََدْحَرُج كأَنّها ُكرةٌ. هي النُّوِق : ِمنو من النِّساِء ، الِقْرصافَةُ و قال :

 ، نََزَل َعْسقاَلَن ، َرَوْت عنه بِْنتُه. عنههللارضي َصحابِيٌّ  الِكنانِيُّ : : َجْنَدَرةُ بُن َخْيَشنَةَ  قِرصافَةَ  أَبُوو

 .عنهاهللارضي َرَوْت عن عائَِشةَ  من التّابِِعيّاتِ  : اْمَرأَةٌ َمْجُهولَةٌ  قِْرصافَةُ و

ةُ و  قاله ابُن َعبّاٍد. : لُْعبَةٌ لَُهم قِْرصافَةَ  قَاصَّ

 : الُمْسِرُع. الُمْقَرْنِصفُ  ل ابُن َخالََوْيِه :قاو

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :األََسد أَيضاً : من أَْسماءِ و

 .(3): القَِطيفَةُ ، هَكذا َرواهُ أَبو ُموسى الَمِدينِّي  القَْرَصفُ و : إذا أَْسَرَع. تَقَْرَصفَ 

 َعَصا الّراِعي. أَْهَملَه الجْوهِريُّ ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو ، كُزْنبُورٍ  القُْرُضوفُ  : [قرضف]

ُجُل الَكثِيُر األَْكلِ  : القُْرُضوفُ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و  قال : وهو أَْيضاً القاِطُع ، وقد تَقَدَّم قريباً. الرَّ

 نقَلَه الَجْوهِريُّ ، َومنه قَْوُل الُكَمْيِت : كَجْعفٍَر : القَِطيفَةُ  القَْرَطفُ  : [قرطف]

وِ   ُة ذاُت الـــــــــــــُفضـــــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــامـــــــــــــَ
َ

 عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــِه املـــــــــــــ

ِن و      َن الـــــــــــــَوهـــــــــــــح فُ مـــــــــــــِ رحطـــــــــــــَ رُ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ مـــــــــــــَ خـــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــ

  
ثِّرُ ):  [تعالى]في قوِله ـ  في َحِديِث النََّخِعّيِ وَ   القَِطيفَةُ الَّتِي لها َخْمٌل ، والجْمعُ وهو  «قَْرَطفٍ  أَنَّه كاَن ُمتََدثًِّرا في»: ـ  (4) (اي أَي َُّها اْلُمدَّ

 ، قال األَْزَهِريُّ : هي فُُرٌش ُمْخَملَةٌ ، قال ُمعَقٌِّر الباِرقِيُّ : قَراِطفُ 

يـــــــــــــــهـــــــــــــــا وَ  نـــــــــــــــِ تح بـــــــــــــــَ ٍة َأوحصـــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  يـــــــــــــــانـــــــــــــــِ  ُذبـــــــــــــــح

َذَب      فُ أَبنح كــــــــــــــــَ راطــــــــــــــــِ ُروفُ  الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  والــــــــــــــــقــــــــــــــــُ

  
 أي : عليُكْم بِها فاْغنَُموها.

ْمثِ  هو بَْقلَةٌ ، أَو أَيضاً : القَْرَطفُ و  كالسُّْنبُلَِة البَْيضاِء ، قالَه الفَّراُء. ثََمَرةُ الّرِ

ُجُل ، تَقَْرَعفَ  : [قرعف]  وكذِلَك تَقَْرفََع ، وقد ذُِكَر في موِضِعه. تَقَبَّضَ  أَهَملَه الَجْوهِريُّ ، َوقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أي : اْقَرَعفَّ و الرَّ
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ّمانِ  ، قُُروفٌ  وَجْمعُه ، بالَكْسِر : الِقْشرُ  فُ الِقرْ  : [قرف]  .قِْرفٌ  وكّل قِْشٍر : أَو قِْشُر الُمْقِل وِقْشُر الرُّ

 من الُخْبِز : ما يَتَقَشَُّر ِمْنهُ ويَْبقَى في التَّنُّوِر. الِقْرفُ و

أي الَمْيتةَ :  «األَْرِض فال تَْقَرْبها قِْرفَ  إِذا وَجْدتَ »الَحِديُث : ومنه البُقُوِل والعُُروقِ  وفي العُباِب ِمن ِمَن األَْرض : ما يُْقتَلَُع ِمْنها َمعَ  الِقْرفُ و

 من بَْقل األَْرِض وُعُروقِه ويُْقتَلَُع ، وأَصلُها أَْخذُ الِقْشِر منه. يُْقتََرفُ  ، أَراَد ما

 كالقُرافَِة ، كُكناَسٍة. ، قِْرفَةٌ  واِحَدتُه ِلحاُء الشََّجرِ  : ِقْرفُ الو

__________________ 
« القذ اف»وفيه ابلقلم هنا ويف الشاهد بكسر القاف وإ ا  ضبرت الذا . وضبطت يف اللسان  1068( ضبطت عن النبات أليب حنيفة رقم 1)

 ضبرت قلم أيضاً.
 واألصر كاللسان.« أرمي»( يف النبات أليب حنيفة : 2)
 ويرو  ابلواو.« : قرصف»( زيد يف النهاية 3)
 ( اآية األوىل من سورة املدثر.4)
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َِّهُمه. قِْرفَتِي يُقال : فالنٌ  بهاٍء : التَُّهَمةُ  الِقْرفَةُ و  : أي تَُهَمتِي ، أي هو الَِّذي أَت

 أْتِي.للَهِجيِن ، كما َسيَ  الُمْقِرفُ  ومنه الُهْجنَةُ  الِقْرفَةُ و

 لِعياِله : أي يَْكِسُب لهْم. يَْقِرفُ  يُقال : هو الَكْسبُ  : الِقْرفَةُ و

 .الِقْرفِ  واِحَدةُ  الِقْشَرةُ  الِقْرفَةُ و

انِ  : اسم الِقْرفَةُ و مَّ  يُْدبَُغ بها. قُُشور الرُّ

بَْيِر : ه حومن كالِقْرفِ  في األَنفِ  الاّلِزقُ  الُمخاُط اليابِسُ  : هي الِقْرفَةُ  من الَمجاِز :و  ما َعلَى أََحِدُكم إذا أَتَى الَمْسِجَد أَْن يُْخِرجَ »ديُث ابن الزُّ

 أي : قِْشَرتَه ، أي يُنَقَِّي أَْنفَه منه. «أَْنِفه قِْرفَةَ 

َِّهُمه بشيْ  : الِقْرفَةُ و  .قِْرفَتِي ومنه : فالنٌ  ءٍ َمْن تَت

يِن ، َوِجْسُمه أَْشحمُ  (1) ألَنَّ  وهو َعلَى أَْنواع َضْرٌب ِمَن الّداِرِصينّيِ   :الِقْرفَةُ و وفي  منه الدَّاَرِصينِّيِ على الَحِقيقَِة ، ويُْعَرُف بِداَرِصينِّيِ الّصِ

ْحَمُر أَْملَُس مائٍِل إلى اْلُجْلِو ، أَ  َوهو على الَحِقيقَةِ  بالِقْرفَةِ  وأَكثَُر تَخْلُخالً ، ومنه الَمْعُروفُ  أي : أَْكثُر ُسُخونَةً  وأَْسَخنُ  بعض النَُّسخِ ِزيادة

يٍف ، ومْنهُ الَمْعُروفُ  القََرْنفُِل ، وهي َرقِيقَةٌ ُصْلبةٌ إلى السَّواِد بال تََخْلُخِل أَْصالً ،  بِقْرفَةِ  ظاِهُره َخِشٌن برائَِحٍة َعِطَرةٍ ، وَطْعٍم حاٍد ِحّرِ

يبِ وعلى هذا األَخيِر اْقتَصَ  َورائَِحتُها كالقََرْنفُلِ  ٌف ، وُمِدرٌّ ُمَجفَِّف  َر أَهُل اللُّغَِة ، قال ابُن ُدَرْيٍد : َضْرٌب من أَْفواِه الّطِ ٌن ُملَّطِ والُكلُّ ُمَسّخِ

 كما بَيَّنَهُ األَطباُء. ُمَحفٌِّظ باِهيٌّ 

 َطِلبَتِي. أَُظنُّ  : أي ِعْنَدُهمْ  قِْرفَتِي ُهمْ  يُقال :و

حاحِ. : أي تِجُد َخبََرها ِعْنَدُهم قِْرفَةٌ  ناقَتَِك فإِنَُّهمَسْلُهم عن  يُقال :و  كما في الّصِ

حاحِ ، أَْمنَعُ  هو يُقاُل :و  قال األَْصَمِعيُّ : هي اْمَرأَةٌ فََزاِريَّةٌ ، وإِنّما ُضِرَب بَمنعَتِها الَمثَلُ  ِقْرفَةَ  أَو أََعزُّ ِمْن أُمِّ  كما في روايٍة ، ومثلُه في الّصِ

الفزاِرّيِ ، وقد جاَء ذكُرها في  َزْوَجةُ ماِلِك بن ُحَذْيفَةَ ابِن بَْدرٍ  وهي هُ كاَن يُعَلَُّق في بَْيتِها َخْمُسوَن َسْيفاً لَخْمِسيَن َرُجالً ُكلُُّهم َمْحَرٌم لََهاألَنَّ 

يَِر.  ُكتُِب الّسِ

قال ابُن ِحبّان : هو ِمْن أَْهِل البَْصَرةِ  تابِِعيٌّ  بِن َسْهٍم : ماِلك بنُ  قِْرفَةُ  أَو كَحْيَدٍر ، و بَْيَهٍس أَ  كُزبَْيٍر ، وهو األَْكثَرُ  بُن بَُهْيٍس  قِْرفَةُ  أَبو الدَّْهماءِ و

 ، َرَوى عنه ُحَمْيُد بُن ِهالٍل. وسلمعليههللاصلى، َرَوى عن َرُجٍل من أَْصحاِب َرُسوِل هللا 

 .(2)ٌب إلى َعْوِذ بن غاِلِب بِن قَُطْيعَةَ ْبِن َعْبٍس منسو العَْوِذيُّ : شاِعرٌ  قِْرفَةَ  َحبِيُب بنُ و

 عن ُحَذْيفَةَ. (3)العََدِويُّ  قِْرفَةَ  وفاتَه : واالُن بنُ 

 ، عن داُوَد بن أَبِي ِهْند. قِْرفَةَ  صاِلُح بنُ وَ 

 وقد تقَدَّم ِذكُرُهما. أَو ُهو الغَْرُف َوالغَْلفُ  األَِديمُ  ، بالفَتْح : َشَجٌر يُْدبَُغ بِهِ  القَْرفُ و

ّماِن ، يُْجعَُل فيِه لَْحٌم َمْطبُوٌخ بتَوابلَ  أي : بالِقْرفَةِ  يُْدبَغُ  من أََدمٍ  ِوعاءٌ  : القَْرفُ  قال الَجْوهِريُّ :و ٌء : شي القْرفُ  وفي التّْهِذيِب : بقُُشور الرُّ

 والَجْمعُ   ، َوالَخْلُع : أَْن يُْؤَخَذ لَْحُم الَجُزوِر ، ويُْطبََخ بَشْحِمه ، ثم يُْجعََل فيه تَوابُل ، ثم يُْفرَغ في هذا الِجْلِد ،الَخْلعُ  (4)من ُجلُوٍد يُْعَمُل منه 

َر قوُل ُمعَقِّر بن ِحماٍر البَاِرقِّي : قُُروفٌ   ، وبِِه فُّسِ

تح وَ  ٍة َأوحصـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــ  يـــــــــــــانـــــــــــــِ يـــــــــــــهـــــــــــــا  (5)ُذبـــــــــــــح نـــــــــــــِ  بـــــــــــــَ

َذَب الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ      ُف و أَبنح كــــــــــــــــَ ُروفُ راطــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــقــــــــــــــــُ

  
:  القُُروفُ  أي قُِشَر ، فَبََدْت ُحْمَرتُه ، وقال : أَبو َعْمرٍو : قُِرفَ  ، زاد غيُره : كأَنَّه قُُروفٌ  ، وجمعُه (6): األَِديُم  القَْرفُ  قال أَبُو َسِعيٍد :وَ 

 َوالظُُّروُف بمعنًى واحٍد. القُُروفُ و قال : قَْرفٌ  األََدُم الُحْمُر ، الواِحدُ 

ً  أَراَك أَْحَمرَ »في الَحِديِث : و : أي َشِديُد الُحْمَرةِ ، قَْرفٌ  ويُقاُل : هو أَْحَمرُ  ءُ األَْحَمُر القانِى : القَْرفُ و ،  كالقَْرفِ  ويُقاُل أَيضاً : أَْحَمرُ  «قَْرفا

 عن اللِّْحيانِّي ، وأَنشَد :
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َو  أَدحَعجُ  كالَقرحفِ َأمححَُر    وَأحح
 عن أَبِي َعْمٍرو ، هذا حاِصُل ما في العُباِب ، كاألَْقَرفِ 

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ألنه منه.1)
 .95( انظر املؤتلف ل مدي ص 2)
 واالن بن بيه  العدوي ويقا  واالن بن قرفة. 185/  8( يف التاريخ الكبري للبخاري 3)
 يف التهذيب : فيه. (4)
 ( التهذيب واللسان : وص ت.5)
 واألصر كاللسان.« األدمي األمحر»( يف التهذيب : 6)
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 كَكِتٍف ا فانظُر ذلك.« َقرِفاً  َأمححَرَ »ابلفتِح ا وَضَبطَه ابُن األَثرِي يف النِّهايَِة  الَقرحفَ  وهو َصريٌح يف أن  
حاحِ : هو ُمداناةُ الَمَرِض ، يُقال : أَْخَشى َعلَْيكَ  للُمخالََطةِ  بالكسرِ  الِقرافِ و قاَرفَةِ المُ  بالتَّْحِريِك : االْسُم من القََرفُ و  ، وقد القََرفَ  وفي الّصِ

لُوا ، فإِنَّ ِمن وسلمعليههللاصلىأنَّ قَْوماً َشَكْوا إِلَْيِه »في الَحِديِث : و بالكسِر ، قَِرفَ   التَّلََف. القََرفِ  َوبَاَء أَْرِضِهم ، فقَاَل : تََحوَّ

 النُّْكُس في الَمَرِض. أَيضاً : القََرفُ و عن ابِن عبّاٍد ، قال : ويكوُن من َشّمِ بَْوِل األَْرَوى ، قال : داٌء يَْقتُُل البَِعيرَ  : القََرفُ و

 أي ُمداناتُهُ. الَوباءِ  ُمقاَرفَةُ  أَيضاً : القََرفُ و

 في َغنَِمك. القََرفَ  : الَوباُء ، يُقاُل : اْحَذر القََرفُ  قال أَبو َعْمٍرو :وَ 

 : ُمالبََسةُ الدَّاِء ، وُمداناةُ الَمَرِض ، والتَّلَُف : الَهالُك ، قال : القََرفُ  :ـ  في َشْرحِ الَحِديِث الَمْذكورـ  وقاَل ابُن األَثِيرِ  العَْدوى : القََرفُ و

ِة األَبْ  ّبِ ، فإِنَّ اْستِْصالَح الَهواِء من أََعَوِن األَْشياِء على ِصحَّ داِن ، وفَساَد الَهواِء من أَْسرعِ وليَس هَذا من باِب العَْدَوى ، وإِنَّما هو من الّطِ

 األَشياِء إلى األَْسقاِم.

ةُ  القََرفُ و  ابُن عبّاٍد.أي : ذاُت ُحّمى َووباٍء ، نقله  من األَراِضي : الَمَحمَّ

 من َكَذا ، قَِرفٌ  هو يُقال :و كَكتٍِف ، كالقَِرفِ  «أَْن يُباَرَك لَهُ فِيه قََرفٌ  ُهو»الَحِديُث : قال األَْزَهِريُّ : ومنه الَخِليق الَحِدير : مثلُ  القََرفُ و

 قال : قِمنٌ  أي : بَِكذا قَِرفٌ و

ه وَ  ـــــــــــــــُ ت تح ُحشـــــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــَ  املـــــــــــــــرُء مـــــــــــــــا دامـــــــــــــــَ

ِرفٌ      دح ِن واأَلملَِ  قـــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
بِِه ، أو  أَْقِرفْ  ، وال أَْقرفَهَ  وال يُقاُل : ما وقوُل أَبِي الَحسن : أَو ال يقاُل َكَكتٍِف ، وال َكأَِميٍر ، بَْل بالتَّْحريِك فَقَطْ  التَّثْنِيَةُ والَجْمُع كالواحِد ،وَ 

 وأَجاَزُهما ابُن األَْعَرابّيِ على ِمثِْل هَذا. يُقالُ 

ً  علَْيِهمْ  قََرفَ و . بَغَى : إذا يَْقِرُف قَْرفا  َعلَْيِهم ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ

ً  القََرْنفُلَ  قََرفَ و  : قََشَره بعَد يُْبِسه.القَْرَح  قَرفَ و هَكذا في سائِِر النَُّسخِ ، والّصوابُ  قََشَره بَْعَد يُْبِسهِ  : قَْرفا

ََّهُم ، فهو بَكذا : يُْقَرفُ  هو فاُلنًا : عابَهُ ، أو اتََّهَمه ويُقاُل : قََرفَ و  .َمْقُروفٌ  أي يُرَمى به ويُت

ََّهُم ، فهو قََرفَ وَ   .َمْقُروفٌ  به ويُت

ُجَل بُسوٍء : َرماه به. قََرفَ وَ   الرَّ

 بِِه. فاْقتََرفَ  ِء ،بالشَّيْ  قََرْفتُهوَ 

 لَُهم من ُهنا ومن ُهنا. َكَسبَ  إذا لعياِله : قََرفَ و

 ً  تَْخِليطاً. َخلَّطَ  : إذا قََرَف قَْرفا

ً  َعلَيِهمْ  قََرفَ و  َكَذَب. : إذا قَْرفا

ْمغَِة ، ويُْرَوى مثل َمْقلَعِ  َمْقِرفِ  تََرْكتُه على ِمثْلِ  قَْولُهم :و ْمغَِة ، وقد تَقَدَّمَ  الصَّ ْمغَةَ  « :قلع»ت اإِلشارةُ إِليه في الصَّ أي علَى ُخلُّوٍ ؛ ألَنَّ الصَّ

حاحِ : وهو َمْوِضعُ  إذا قُِلعَْت لم يَْبَق لها أَثَرٌ  َدِر ، زاَد  القَْرفِ  وفي الّصِ ، أي القَْشِر ، وهو َشبيهٌ بقوِلهم : تََرْكتُه على ِمثِْل لَْيلَِة الصَّ

 وَن من ِمنًى فال يَْبقَى منهم أََحٌد.الصاغانيُّ : ألَنَّ الناَس يَْنِفرُ 

ةَ بِن أَُدَد بِن َزْيِد بن يَْشُجَب بِن ُعَرْيِب ابِن َزْيِد بِن َكْهالَن بنِ  كَسحابٍَة : بَْطٌن من الَمعافِرِ  القَرافَةُ و  سبَأ بني يَْعفَُر بِن ماِلِك ابِن الحاِرِث ْبِن ُمرَّ

ةُ الَمعافِِر بمصر بِن يَْشُجَب بِن يَْعُرَب بِن قَْحطاَن.  ،  (1)وقوُل الَجْوَهرّيِ : يَْعفُُر بُن َهْمداَن خَطأٌ ، نَبَّه َعلَيِه ابُن الَجّوانِّيِ النَّّسابَةُ ، وعامَّ

ُهم ، وهم َولَُد عصر بِن َسْيِف بِن وائِل بن الح قَرافَةُ و ، بالقَرافَةِ  ولَُهم ُخطَّةٌ بِمْصر تُْعَرُف ، ُمتَِّصلَةٌ  يَتْ وَ  (2)رّي هذه أُمُّ  مْقبََرةُ ِمْصرَ  بِهْم ُسّمِ

يٌّ ، بُنَِي وقَت الفُتُوحِ ، َوهو َمجاِوٌر لَمِسجِد األُْقُهو بالقَرافَةِ  َمْسِجدٌ  لقَرافَةَ و ، القَرافَة ْحَمِة ، شريٌف ُمجاُب الدُّعاِء ، ُخّطِ ِب يُْعَرُف بَمْسِجِد الرَّ

ّيِ ، قال ابُن الَجّوانِّيِ : ِد بِن إِْدِريسَ  وبِها قَْبرُ  لم يَْبَق منهم أَحدٌ  قَرافَةَ  انقَرَض بنُووَ  الُخّطِ ِة أَبِي عبِد هللا ُمَحمَّ الّشاِفِعّيِ َرِحَمه هللا  إِماِم األَئِمَّ
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نْ  ، عنههللارضيوَ  تَعالَى نُِسَب إلى ُسْكناها وُمجاَوَرتِها ُجْملَةٌ من  وَذَكْرنا ُهناك َمْوِلَده ، ووفاتَه ، وقد« شفع»ذكره في  تَقَدَّم وقد ، أََحبَّه وعمَّ

ثِيَن.  الُمَحّدِ

__________________ 
 املعافر ا وهم ابليمن واألندل  ومصر. 418( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 .«اجلنر »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
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 لُها تُّجاٌر ، نقله الّصاغانِيُّ ، وضبََطه في التّْكِملِة كِكتاٍب.أَهْ  كَسحاٍب : ة ، بَجِزيَرةٍ لبَْحِر اليََمن بِحذاِء الجارِ  قَرافو

 َمْخُروٌط ، نقله ابُن َعبّاٍد. : ضاِمٌر لَِطيفٌ  َمْقُروفٌ  َرُجلٌ و

 يَِدي ، أي : ما َدنَْت ِمْنه ، وما أَْقَرفَتْ  يُقال : ما أَْبصَرْت َعْينِي ، وال خالََطه قال األَصَمِعيُّ : أيو عن أَبِي َعْمٍرو ، له : داناهُ  أَْقرفَ و

ِة : أَْقَرْفتُ  مَّ ّي : شاِهُده قوُل ِذي الرُّ  لذِلك : أي ما َدانَْيتُه ، وال خالَْطُت أَْهلَه ، قال ابُن بَّرِ

وٍج ومل  تــــــــــــُ ــــــــــــَ َرفح نـ قــــــــــــح ــــــــــــُ ه  تـ ىَن لــــــــــــَ تــــــــــــَ مــــــــــــا ميــــــــــــُح  لــــــــــــِ

هـــــــــاإذا      يـــــــــلـــــــــُ لـــــــــِ ي  ســـــــــــــــــــــــَ تح وحـــــــــَ تح مـــــــــاتـــــــــَ جـــــــــَ تـــــــــِ  نـــــــــُ

  
 : لم تُداِن ما لَهُ ُمْنيَةٌ ، والُمْنيَةُ : اْنتِظاُر لَْقحِ النّاقَِة من سبعِة أَيَّاٍم إلى َخْمَسةَ َعَشَر يوماً. تُْقَرفْ  لم

 َوقََع فيِه َوَذَكَره بُسوٍء. وذلك إذا فاُلنًا فالنٌ  أَْقَرفَ  قال اللَّْيُث :و

َضه للتُّْهَمةِ  وأََظنَّ بِِه : إذا به َرفَ أَقْ  يُقال :و نَّةِ  َعرَّ  .الِقْرفَةِ وَ  والّظِ

 هو من َمَرِضهم. فاْقتََرفَ  أَتاُهم وُهْم َمْرَضى فأَصابَهُ ذِلكَ  إذا آُل فاُلٍن فاُلنًا : أَْقَرفَ  قال أَبو َعْمٍرو :و

ه َعَربِيَّةٌ ال أَبُوه ؛ ألَنَّ ، كُمْحِسٍن من الفََرِس وَغْيِره : ما يُدانِي الهُ  الُمْقِرفُ و ِمْن قِبَِل الفَْحِل ، والُهْجنَةُ  إِنَّما ُهو اإِلْقرافَ  ْجنَةَ ، أي الذي أُمُّ

ً  أَنَّه َرِكَب فََرساً ألَبِي َطْلَحةَ »الَحِديُث : ومنه من قِبَِل األُمِّ   وقِيَل : هو الَِّذي َدانَى الُهْجنَةَ من قِبَِل أَبِيه. «ُمْقِرفا

ُجُل في لَْونِه ُحْمَرةٌ ، : الُمْقِرفُ و  من األَِديِم : هو األَْحمُر. القَْرفيُّ  َوكذلكَ  بالفَتْحِ  كالقَْرفّيِ  الرَّ

أي :  (2) (َولِيَ ْقرَتُِفوا ما ُهْم ُمْقرَتُِفونَ )أي : يَْكتَِسب ، وقولُه تَعالَى :  (1) (َوَمْن يَ ْقرَتِْف َحَسَنةً )ومنه قَولُه تَعالى :  : اْكتََسبَ  اْقتََرفَ و

 ليَْعَملُوا ما ُهْم عاِملُوَن من الذُّنُوب.

 لِعياِله : أي : اْكتََسَب لهم. اْقتََرفَ وَ 

 ، واْستُِعيرَ  (3): قَْشُر اللِّحاِء عن الشَّجِر ، والُجلَْيَدةِ عن الُجْرحِ  فِ االْقتِراوَ  القَْرفِ  قال الّراِغُب : أَْصلُ  الذَّْنَب : أَتاهُ وفَعَلَه : اْقتََرفَ و

 . انتهى.االْقتِرافَ  االْعتِراُف يُزيلُ  لالْكتِساِب ُحْسنًا كاَن أَو ُسوًءا ، وهو في اإِلساَءةِ أَْكثَُر استَْعماالً ، ولهذا يُقاُل : االْقتِرافُ 

ً  الِذي : للَمْفعُولِ  ُمْقتََرفٌ  بَِعيرٌ و  : ُمْستََجدَّةٌ. ُمْقتََرفَةٌ  وإِبلٌ  اْشتَِري َحِديثا

ً و ، قاَرفَهُ ُمقاَرفَةً و  إِال في األْشياِء الدَّنِيَّة ، قال َطَرفَةُ : الُمقاَرفَةُ  وال تكونُ  قاربَهُ  : قِرافا

رافُ وَ  يـــــــــــــُ  َدعـــــــــــــارًَة  قـــــــــــــِ فـــــــــــــِ تـــــــــــــَ نح ال َيســـــــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــــَ

َرُب      يـــــَح اأَلجــــح حـــــِ ِدي الصــــــــــــــــــ  عـــــــح ِدي كــــمـــــــا يـــــُ عـــــــح (4)يـــــُ
 

  
 قاَل النّابِغَةُ :وَ 

تح وَ  ا  قـــــــــــــــاَرفـــــــــــــــَ َربح وابَع هلـــــــــــــــَ َي مَل  ـــــــــــــــَح  وهـــــــــــــــِ

رُي      ســــــــــــــــــــِ فح يِّ ســــــــــــــــــــِ مـــــــِّ ِص ابلـــــــنـــــــ  (5)مـــــــن الـــــــَفصـــــــــــــــــــــافـــــــِ
 

  
 وهذا راِجٌع إلى الُمقاَربَِة َوالُمداناةِ. «إلى هللا َذْنباً فتُوبِي (6) قاَرْفتِ  إِْن ُكْنِت قد»في َحِديث اإِلْفِك : و أي : قاَربَْت أَْن تَْجَرَب ،

ً  الَجَرُب البَِعيرَ  قاَرفَ وَ   ٌء منه.: داناهُ َشيْ  قِرافا

قال ابُن الُمباَرك :  «أَنَا : عنههللارضيـ  فقَاَل أَبُو َطْلَحةَ  ؟اللَّْيلَةَ  يُقاِرف َهْل فِيُكْم ِمْن أََحٍد لم»في الَحِديث : و ُسوًءا : ما دانَْيتُه : قاَرْفتُ  ماوَ 

 قال فُلَْيٌح : أُراهُ يَْعني الذَّْنَب.

 ألَنَّ كلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِلباُس صاِحبِه. الَمْرأَةَ : جاَمعَها قاَرفَ  قال ابُن فاِرٍس :و

 فاُلٌن أَْمًرا : إذا تَعاَطى منه ما يُعاُب به. قاَرفَ  قاَل الّراِغُب :وَ 

فَتو  وذِلَك إذا يَبَِسْت ، قال َعْنتََرةُ العَْبِسيُّ : تَقَشََّرتْ  إذا :القَْرَحةُ  تَقَرَّ
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__________________ 
 .23( سورة الشور  اآية 1)
 .113( سورة األنعام اآية 2)
 ( يف املفردات : واجللدة عن اجلرح ا وما يؤخذ منه قرف.3)
 وفسر القراف ابملخالطة. 12( ديوانه ط بريوت ص 4)
قارفت أي دنت من اجلرب ومل  رب بعد ا وإلا دنت من اجلرب  . قا  اجلواليقي :41البيت ألوس بن حجر وهو يف ديوانه ط بريوت ص ( 5)

 ألهنا أقامت يف الريف ا ويقا  معناه دانت اجلرب.
 من قصيدة مطلعها : 204يف ديوان النابغة الذبياين صنعة ابن السكيت ص وَ 

ـــــــــــــــــــر و  ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــذي ـــــــــــــــــــض ت ـــــــــــــــــــودي ـــــــــــــــــــت  دع أمـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــة وال

ت بــــــــــــــــه الــــــــــــــــعــــــــــــــــريُ وَ       مــــــــــــــــا وداعــــــــــــــــك مــــــــــــــــن قــــــــــــــــفــــــــــــــــ 

  

 رواية النهاية.« قد»وبدون « قد قارفت»( كذا ابألصر : 6)
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ٍة  ـــــــــــــهـــــــــــــَ رِي ـــــــــــــوِم كـــــــــــــَ رِّ ي ـــــــــــــا يف كـــــــــــــُ ن ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــَ الل  عـــــــــــــُ

رحُح مل      ا والـــــــــــــقـــــــــــــَ نـــــــــــــَ يـــــــــــــافـــــــــــــِ قـــــــــــــر فِ أَبســـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــَ  يــــــــــــــَ

  
فِ  والُجْرُح لم»أَنشَدهُ الجوهريُّ : وَ   .«يَتَقَرَّ

ُجلُ  كَصبُوٍر : القَُروفُ و  عليه : إذا بَغَى. قََرفَ  ِمن الَكثِيُر البَْغيِ  الرَّ

. قُْرفٌ  ج : يُوضُع فيه الّزادُ  الِجرابُ  القَُروفُ و  ، بالضّمِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .الِقْرفِ  بالكسر : الطائِفةُ من الِقْرفَةُ 

ْدِر : أي بِقْشِره. بِقْرفِ  َصبَغ ثوبَهوَ   الّسِ

ً  الّشَجرةَ  قََرفَ وَ  ْجِل : إذا اْقتَلَعه ، قََرفَ و القَْرَحةَ ، قََرفَ  ، وكذلك قِْرفَها (1): نََحَت  يَْقِرفُها قَْرفا إِذا »في حديِث الَخواِرجِ : و ِجْلَد الّرِ

 م.أَراد اْستَأِْصلُوهُ :  «واْقتُلُوهم فاْقِرفُوُهم َرأَْيتُُموهم

 : اسُم الِجْلِد الُمْنقَِشِر من القَْرَحِة. الِقْرفَةُ وَ 

 أَنشَد ابُن األَعرابّي :وَ 

 الِقَمضح  ِقرحفَ اقحرَتِبُوا 
َوَسخِ اللَّبَِن ، فأَراَد أنَّ  : ما يْلَزُق به من قِْرفُهُ و الِقمعِ ، ويَْعنِي بالِقمَع قَِمَع الَوْطِب الَِّذي يَُصبُّ فيه اللَّبَُن ، قِْرفَ  نَصبه على النِّداِء ، أي : يا

 هؤالِء الُمخاَطبِيَن أَْوساٌخ.

 : ِمْحلَُب اللَّبَِن ، ِمْصِريَّة. القاُروفُ وَ 

ً  الذَّْنَب وغيَره قََرفَ وَ   اكتََسبَه. : اْقتََرفَهو ، قَْرفا

 الماَل : اْقتَناه. اْقتََرفوَ 

 ، كتَُؤَدةٍ : إذا كاَن ُمْكتَِسباً. قَُرفَةٌ  َرُجلٌ وَ 

 ، كُمْكَرَمٍة : أي ُمْستََجدَّةٌ. ُمْقَرفَةٌ  هِذه إِبلٌ وَ 

 الّرُجُل بُسوٍء : ُرِمَي به. اْقتُِرفَ وَ 

 : َمِرَض من الُمداناةِ. اْقتََرفَ وَ 

. قََرفٌ  يُقاُل : هووَ  َِّهُمه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  .قِرافٌ  بالَكْسِر : التَُّهَمةُ ، والجمعُ  الِقْرفُ و ِمن ثْوبِي ، للَِّذي تَت

 : الُمخالََطةُ. الِقرافُ و ، الُمقاَرفَةُ وَ  َء : َخلََطه.الشي قََرفَ وَ 

 : أي الِجماعِ. الِقرافِ  يُقاُل : ال تُْكثِْر منوَ 

 حاَح : أَْعَداها.الَجَرُب الّصِ  أَْقَرفَ وَ 

 : كُمْحِسٍن : النَّْذُل الَخِسيُس. الُمْقِرفُ وَ 

ِة : ُمْقِرفٌ  َوْجهٌ وَ  مَّ  : غيُر َحَسٍن ، قال ، ذُو الرُّ

ريحَ  ٍه غــــــــــــَ َة وجــــــــــــح نــــــــــــ  رِيــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــُ ةٍ تــــــــــــُ رِفــــــــــــَ قــــــــــــح  مــــــــــــُ

َدبُ      ـــــــــــيـــــــــــَ  هبـــــــــــا خـــــــــــاٌ  وال نـــــــــــَ لحســـــــــــــــــــــــــاَء ل  مـــــــــــَ

  
 ٌء من الُهْجنَِة.هو يَقُوُل : هي كريَمةُ األَصِل ، لم يُخاِلْطها شي فقَاَل :هَكذا في اللِّساِن ، وفسَّره الصاغانِيُّ بوجٍه آخر ، 
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، بالفتحِ ، وهو ِوعاٌء من ِجْلٍد يُْدبَُغ بقُُشوِر  قَْرفٍ  التَّْمِر ، بالكسِر : َجْمعُ  قِرافُ وَ  الذُّنُوب : إذا كاَن كثيَر الُمباَشَرةِ لها. (2) ِمْقرافُ  َرُجلٌ وَ 

ّماِن.  الرُّ

 : َهجائُِن. (3) َمقاِريفُ  َخْيلٌ وَ  : تَزاجُروا. تقاَرفُواوَ 

من إِْدمانِه  َعْنها صاِحبُها يَْرَعدُ  قال السُّكَِّري : الَّتِي الَخْمر اسمُ  ُعْصفُوٍر : ، مثلُ  القُْرقُوفُ و وزاَد ابُن َعبّاٍد : ، كَجْعفَرٍ  القَْرقَفُ  : [قرقف]

يَْت بذِلَك ألَنَّها تُْرِعُد شاِربَها. إِيّاها ، وقال ابُن األَْعرابِّيِ :  ُسّمِ

فاِء ، قال الفََرْزَدُق في َوْصِف الماِء : القَْرقَفُ  قال اللَّْيُث :وَ   : تُوصُف به الَخْمُر ، ويُوَصُف به الماُء الباِرُد ذُو الصَّ

الفـــــــــــــٌة وَ  ـــــــــــــاِن : ســـــــــــــــــــــــــــُ ت لـــــــــــــَ  ال زاَد ِإال فضـــــــــــــــــــــــــــح

ِة وَ      ُ  مــــــــــن مــــــــــاِء الــــــــــغــــــــــمــــــــــامــــــــــَ يــــــــــَ فُ أَبـــــــــــح رحقــــــــــَ  قـــــــــــَ

  
 القَْرقَفُ  وقَْوُل الَجْوَهِرّي : ، وأَْبيَُض من ماِء الغماَمةِ  قَْرقَفٌ  التَّْقِديم ، والَمْعنَى ُسالفَةٌ قال األَْزَهِريُّ : هذا َوَهٌم ، وفي البَْيِت تأَخيٌر ، أُِريَد به 

يَْت بذِلكَ  لها ، هو اسمٌ  : الَخْمُر قال :  ألَنَّها تُْرِعُد شاِربَها ، قال وأَْنَكَر أَْن تَُكوَن ُسّمِ

__________________ 
 .«جنب»( يف امكم : 1)
 قوله : مقراف ا مفعا  من أبنية املبالغة. (2)
 ( الذي يف األساس : فرس ُمقَرف ا وخير مقارُف ومقاريُف. وأُقرَف : أُدين للهجنة.3)
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ه «قا »الّصاغاين  : قولُه :  ِندح ـــــــ  كالٌم ضاِئٌض ألَن ه مل ُيسح ـــــــ  القوَ  ا وكذا اإِلنحكار أي :ـ ا نَـ  إىل َأَحدٍ ـ رُه ا وِإل  َقَله َسَب  ِذكح
َبَ  الَقَلُم بُذانبَِة الَكالمِ  َر عل  الَغرِض ا فســــــــــــــَ َتصــــــــــــــِ ا من ِكتاٍب ُرِوَي فيه عن َأيب ُعبَـيحٍد ما ذُِكَر ا وأَراَد َأنح يـَقح  القائرُ  وِإل 

ُنحِكُر أَبو ُعبيحَدةَ و 
مِ  امل ِخ ا وهو َغَلرٌت صــــــــــــــوابُه أَبو ُعبَـيحٍد ا كما يف الُعباِب والت كح ُنحَكُر َعَليهِ  لةهَكذا يف الن ســــــــــــــَ

ابُن  هو وامل
َعرح شـــيئاً  اأَلعحرايبِّ  اغاين  ا وراَم شـــيَخنا َأن يـََتَحم َر جوااب عن اجلوحَهرِيِّ فلم يـَفح ِخ ا وهو َغَلرٌت َحق َقه الصـــّ ا  هَكذا يف الن ســـَ

ا َأحاَله عل  ما حَصَر للُمَصنِِّف يف   َسيبحيت الكالُم َعَليه يف موِضِعه. عل  ما« طو »يف « الس بحِض الطَِّوا ِ »وِإل 
عاُء. : َطْيٌر ِصغارٌ  (1) كُهْدُهدٍ  القُْرقُفُ و  كأَنّها الّصِ

َدةِ ، على ما َحقَّقَه األَْزَهِرّي. بالباءِ  ُهو القُْرقُبُ  أَو  الُمَوحَّ

ْرَهمُ  ، القُْرقُوفُ  قال اللَّْيُث :و ، بال َشعٍَر َوال ُصوف ، في البِالِد  قُْرقُوف األَْبيُض ، َوُحِكَي عن بعِض العََرِب أَنَّه قاَل : أَْبيَض كُسْرُسوٍر : الّدِ

 يَُطوف.

 نَقَله الّصاغانِيُّ عن ابِن َعبّاٍد. َصيِّتٌ  أي ، بالضّمِ : قُراقِفٌ  ِديكٌ و

 .لقَْرقَف عن ابِن األَعرابِّيِ ، ونَقَله الَجْوَهِريُّ بالمْعنَى ؛ فإِنَّه قاَل : ألَنّها تُْرِعُد صاِحبَها ، وهو بَْعيِنه تَْفِسيرٌ  : أَْرَعدَ  قَْرقَفَ و

رت القاُف في  القَْرقَفَةَ  عن األَْزهِرّيِ أَنّ « رقف»قلت : قد َسبََق في  ْعَدةِ مأَخوذةٌ من أُْرِقَف إِْرقافاً ، ُكّرِ لها ، وقاَل الصاغانيُّ ُهناك : للّرِ أَوَّ

 وهذا الِفْعُل موِضعُه الراُء ال القاُف ، وزاَد الُمَصنُِّف ُهناك تَْوِهيَم الَجْوَهِرّيِ من حيُث ِذْكره في القاِف ، وتَقَدَّم« عفعل»فعَلَى هذا َوْزنُه 

ِة فيما قا النَِّكير على الُمَصنِِّف ، ولم يَتُْرْك فيه مقاالً لقائِل ، ـ  هللارحمهـ  لَهُ ، وقد أَقاَم َشْيُخناأَيضاً أنَّ األَْزَهِريَّ لم يُوافِْقهُ أَحٌد من األَئِمَّ

ه : َزَعم الُمصنُِّف في  ْعَدةِ َمَحلُّها ُهناَك ، وَوهَّم الَجْوَهري في ِذْكِرها ُهنا ، وتَبِعَه غيَر ُمنَبٍِّه عَ  القَْرقَفَةَ  أنَّ « رقف»ونَصُّ لَيه ، إِما بمعنى الّرِ

تَْحتَِمُل الَوْجَهْيِن : تقديَم العَْيِن ُرُجوعاً إلى اإِلْنصاِف وَعَدِم التَّحاُمل ، وإِشاَرةً إلى أنَّ هذا موِضعُها ال ذاك ، أو إلى أنَّ فِيها قَْولَْيِن ، وأَنّها 

َغْفلَةً عن ذِلك االْجتهاِد في فصل الراِء ونِْسيانًا ، على أنَّ الجوهريَّ لم  كما ُهناك في َرأْيٍ ، أو َكْونَها ُرباِعيَّةً ال تكريَر فيها ، كما ُهنا ، أو

َض له ، فَال َمْعنَى لتَْغِليِطه فيما لم يَْذُكْره ، وكأَنَّه تََوهََّم ذلِ  قَْرقَف يَْذُكر حاح أَْصالً ، َوال تَعرَّ ْعَدة في الّصِ ك لَكثَْرةِ ُولُوعِه بالتَّْغِليِط بمعنى الّرِ

ل.،   فَوهََّمه على الَوْهم ، َوَغْفلَِة الفَْهم ، وهللا أَعلم فتَأَمَّ

مِّ  قُْرقِفَ و ِرُد ، بالضَّ  قال : ثَناياهُ بَْعُضها ببَْعٍض ، أي تَْصِدم تَقَْرقَفَتْ  َخِصَر َحتَّى أي : تَقَْرقَفَ  َكذاو أي : مبنِيًّا للمْفعولِ  الصَّ

َرَد ا ح  ـــــــــــَ ىَت إذا بـ ـــــــــــفـــــــــــَ ـــــــــــُض ال ي جـــــــــــِ َم ضـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــِ  ن

ًا و      ريح حـــــــــــَ ُر ســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ فَ ل ـــــــــــِ رحق ـــــــــــُ رُِد  قـ (2)الصـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ه بيَن فَِخَذيَّ  يُقَْرقِفُ  ُء وهوفيَِجي»:  عنهاهللارضيحِديُث أُّمِ الدَّْرداِء  منهُ وَ   أي يَْرتَِعُد من البَْرِد. «، فأَُضمُّ

دَّةُ. القَْرقَفَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و ِحِك : الّشِ  قلُت : هو ِمثُْل القَْرقََرةِ. في َهِديِر الَحماِم والفَْحِل ، َوالضَّ

 ، بنُوٍن ُمَشدَّدةٍ : الَكَمَرةُ. القَْرقَفَنَّةُ  قال الفَّراُء : من ناِدِر كالِمهم :و

أنَّ الرُجَل »جاَء في َحِديِث َوْهِب بِن ُمنَبٍِّه :  وهذا قد الدَّيُّوِث ، فيَْزداُد ِلينًا أي اسُم طائِر يَْمَسُح َجناحْيِه على َعْينيِ القُْنذُعِ  أَيضاً : القَْرقَفَنَّةُ و

جاَل مع أَْهِله لَم يُْبِصْرُهم ، ولم يُ  القَْرقَفَنَّةُ  إذا لَم يَغَْر على أَْهِله بعََث هللا طائًِرا يُقاُل له : « غَيِّْر أَْمَرُهم، فيَقَُع على ِمْشِريِق بابِه ، ولو َرأَى الّرِ
 .«قنذع»في مادة  العَْينِ  َحْرفِ  في ذِلكَ  ذُِكرَ  قدو (3)

َكةً : قََذُر الِجْلدِ  القََشفُ  : [قشف]  عن اللَّْيِث. ، محرَّ

ُر  : القََشفُ  قال غيُره :و يُقاُل : أَصابَُهم من  نَْفَسه بالماِء َواالْغتِسالِ َرثاثَةُ الَهْيئَِة ، وُسوُء الحاِل ، َوِضيُق العَْيِش ، وإِن كاَن مع ذِلَك يَُطّهِ

 ، بمعنًى واحٍد ؛ أي : ِشدَّةُ العَْيِش. قََشفٌ وَ  (4)العَْيِش َضفٌَف وَشَظٌف 

ً  ، كفَِرَح وكُرم قَِشفَ  قدو كةً  قََشفا كُ  قَْشفٌ  فهو وفيِه لَفٌّ َونْشٌر ُمرتَّبٌ  قَشافَةً و ُمَحرَّ  اللَّْيُث.قالَه  ، بالفَتْحِ ، ويَُحرَّ
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__________________ 
 .«بفتحتا»( ضبطت ابلقلم يف اللسان : 1)
 برواية : وقفقف. 15/  5منسوابً إىل عمر بن أيب ربيعة ا َويف املقايي   212و  121( البيت يف هتذيب األلفا  2)
 .654/  1« شر »( اللسان وانظر الفائ  3)
 ( اللسان : وحفٌف.4)
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َحتْهُ الشَّْمُس أو الفَْقُر ، فتَغَيََّر ، إذا ، كَكتٍِف : قَِشفٌ  رُجلٌ و ً  َوقد لَوَّ . قَِشَف قََشفا  ، ال غيُر ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 َكُرّماٍن ، والواِحدةُ بهاٍء : َحَجٌر َرقِيٌق أيَّ لَْوٍن كاَن. القُّشافُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 َشِديٌد. يأ أَْقَشُر : أَْقشفُ  عامٌ  قال الفّراُء :و

فُ و  .(1)نَقَلَه الَجْوهريُّ  : الُمتبَلُِّغ بقُوٍت وُمَرقَّعٍ  الُمتقَّشِ

فُ  قال اللَّْيُث :و  َمْن ال يُباِلي بما تَلطََّخ بَجَسِده. : الُمتَقَّشِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

فٌ  َرُجلٌ   : تاِرٌك النَّظافَةَ والتََّرفُّهَ. ُمتَقَّشِ

 الَهْيئَِة : تاِرٌك للتَّْنِظيِف. قَِشفُ  َرُجلٌ وَ 

 هللا َعْيَشه تَْقِشيفاً. قَشَّفَ وَ 

 َرأَْيتُه على حالٍة قَِشفٍَة.وَ 

يَّة. القََشفُ وَ  َكةً : ما يَْرَكُب على أَْسفَِل قدِمه من الَوَسخ. عاّمِ  ، ُمَحرَّ

ً  : [قصف] حاحِ : : َكَسَره قََصفَه يَْقِصفُه قَْصفا  : الَكْسُر ، وفي التَّْهِذيِب : كْسُر القَناةِ ونْحِوها نِْصفَْيِن. القَْصفُ  وفي الّصِ

ْعُد وغيُره قََصفَ  من الَمجاِز :و ً  الرَّ َمْخَشريُّ  قَِصيفا حاحِ ، وزاَد الزَّ ً و كأَِميٍر ، كما في الّصِ  ، كأَنَّ السماءَ  قاِصفٌ  فهو اْشتَدَّ َصْوتَه : قَْصفا

دَّةِ فهو فُ تَْنقِص  ْعُد الغايَةَ في الّشِ  إِليه فاْنتَهى البَْحرُ  وضَربَه»:  السالمعليهفي َحِديِث ُموَسى و ، القاِصفُ  بِِه ، وقال أَبو َحنِيفة : إذا بَلََغ الرَّ

ْعِد. «، مخافَةَ أَْن يَْضِربَه بعَصاهُ  قَِصيفٌ  وله  أي : صْوٌت هائٌِل يُْشبِهُ صوَت الرَّ

ْعدَ  قاَل ابنُ وَ  يَح العاِصَف ، والرَّ  .القاِصفَ  ُدَرْيٍد : في ُدعائِهم : بَعََث هللا َعلَيِه الّرِ

هَكذا هو في نَُسخِ النِّهايِة ، وَوقَع  «ِلقاِصِفينَ  أَنا والنَّبِيُّون فُّراطٌ »أَنَّه قال :  وسلمعليههللاصلىيَْرويه نابِغَةُ بنِي جْعدةَ عن النَّبِّيِ  في الَحِديثِ و

ً  يَْقِصفُ  ُهُم الُمْزَدِحُموَن ، كأَنَّ بَْعَضُهم ، قال : (2) القاِصِفينَ  في العُباِب : فُّراطُ  حاِم بَِداًرا إِلَى الَجنَّةِ  أي : يَْكِسُر ويَْدفَُع َشِديداً  بَْعضا  لفْرِط الّزِ

أي نَْحُن  :ـ  في َمْعنَى الحِديثِ ـ  يّ وهَكذا نَقَله ابُن األَثِيِر أَيضاً ، يقوُل : يتَقدَُّمون األَُمَم إلى الَجنَِّة ، وهم على إِثِْرِهم ، وقاَل ابُن األَْنبَارِ 

ُموَن في الشَّفاَعِة لقَْوٍم َكثيِريَن ُمتَدافِِعينَ   ُمْزدِحِميَن. ُمتَقَّدِ

 وقد تَقَدَّم قَِريباً. َصيِّتٌ  أي : قاِصفٌ  ْعدٌ رَ  من الَمجاز :و

. كأَِميٍر : َهِشيُم الشَّجرِ  القِصيفُ و  نقَلَه الجْوهريُّ

ْقِشقَِة ، وقد َصريُف الفَْحلِ  : القَِصيفُ و ً  وهو ِشدَّةُ ُرغائِِه وهِديره في الّشِ ً و قََصف قَْصفا ً و قَِصيفا  ، وهو مجاٌز. قَْصفَةً و قُُصوفا

ً  عُوُد ، كفَِرحَ ، ال قَِصفَ و ُجُل وهو مجاٌز. صاَر َخّواًرا : أَْقصفُ و كَكتٍِف ، قَِصفٌ  فهو يَْقَصُف قَصفا  َضِعيفاً ، وكذلك الرَّ

ً  النَّْبتُ  قِصفَ و  :ـ  عنههللارضيـ  قال لَبِيدٌ  طاَل َحتَّى اْنَحنَى ِمْن ُطوِله : قَِصفٌ  فهو يَْقَصُف قَصفا

ٍر  واُء بـــــــــــــــفـــــــــــــــاخـــــــــــــــِ ِت اجلـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  َزيـ ـــــــــــــــَ ىت  تـ  حـــــــــــــــَ

فٍ      يـــــــــــِم   َقصـــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــِ واِن الـــــــــــّرِجـــــــــــاِ  عـــــــــــَ (3)كـــــــــــبَلـــــــــــح
 

  
 أي : نَْبٍت فاِخٍر.

ْمحُ  قَِصفَ  قال اللَّْيث :و ً  الرُّ  َوأَنشد : اْنَشقَّ َعْرضاً ، إِذا : قَِصفٌ  ، فهو يَْقَصُف قََصفا

فــــــــي جــــــــرِ  يــــــــح ٍب ســــــــــــــــــــــَ ؤحَتشــــــــــــــــــــــَ ريحُ مــــــــُ ي غــــــــَ رحعــــــــِ  ٌء وفـــــــــَ

وٍز عـــــــــــــلـــــــــــــ  َألـــــــــــــحَ وَ      لـــــــــــــُ ريحُ جمـــــــــــــَح فِ ٌر غـــــــــــــَ  َقصـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 اْنَكسَر نِْصفُه. إذا نابُه : قَِصفَ و
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ً  القَناةُ  قَِصفَتْ و  اْنَكَسَرْت ولم تَبِْن. : إِذا قََصفا

َق بِِه بَْعُضهم. اْنقََصفَتوَ   : إذا بانَْت ، هكذا فَرَّ

 قال األَْزهِريُّ : والمْعُروُف فيه األَْقَصُم ، وقاَل الَجْوهريُّ : هو لُغَةٌ فيه. : من اْنَكَسَرْت ثَنِيَّتُه من النِّْصفِ  األَْقَصفُ و

__________________ 
ف الذي يتبّلغ ابلقوت وابملرق ض»( يف الصــــــحاح : 1) يعين ابملرقض : « ابملرّقض والوســــــخهو يتقشــــــف يف لباســــــه : يتبلغ وَ  ويف األســــــاس :« واملتقشــــــِّ

 الثياب.
 .«فراٌط لقاصفا»( وهذه رواية التهذيب والنهاية. والذي يف غريب اهلروي واللسان والدر النثري للسيوطي 2)
 برواية : كبلوان الرحا . 190( ديوانه ط بريوت ص 3)
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 ٍء.من ُكّلِ َشيْ  نِْصفَْينِ  اْنقَصفَ  تٍِف : ماكأَِميٍر َوكَ  القَِصفُ و ، القَِصيفُ و ، األَْقَصفُ و قال اللَّْيُث :

ُجُل السَِّريُع االْنِكساِر عن النَّْجَدةِ  القَِصفُ  من الَمجاز :و ّي : وشاِهُدهُ قوُل قَْيِس بِن  كَكتٍِف : الرَّ َمْخَشِريُّ ، وقال ابُن بِّرِ نَقَلَه الَجْوهِريُّ والزَّ

 ِرفاَعةَ :

الٍم إذا غَ  و َأانٍة وَأحــــــــــــــــــح وا أُولــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــُ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ونَ ال      فـــــــــــــُ يـــــــــــــبُ  َقصـــــــــــــــــــــــــــِ وٌد َرعـــــــــــــابـــــــــــــِ  وال ســـــــــــــــــــــــــــُ

  
 عن ابِن األَْعراِبّيِ. البَْطِن : َمْن إذا جاَع اْستَْرَخى وفَتََر ، ولم يَْحتَِمِل الُجوعَ  قَِصفُ  َرُجلٌ و

 عن ابِن األَعرابِّيِ. اإِلقاَمةُ في األَْكِل والشُّْربِ  بالضّمِ : القُُصوفُ و

حاح : يُقال : إِنَّها ُمَولََّدةٌ ، وقاَل ابُن ُدَرْيد في الَجْمهرة : فغَْيُر َعربِّيٍ  واللَِّعبِ  من اللْهوِ  القَْصفُ  أَّماو من اللْهِو فال  القَْصفُ  فأَّما ونَصُّ الّصِ

ْقُص مع الَجلَبَِة ، ورأَْيتُهم، وهَكذا نَقَله الّصاغانِيُّ ، ويُقاُل : هو الَجلَبَةُ واإِلْعال (1)أَْحَسبُه َعربِيّاً صحيحا   ُن باللْهِو ، وفي األَساس : هو الرَّ

: االْجتِماُع واللْهُو واللَِّعُب على الطَّعاِم ،  التَّقَصُّفُ  وسيَْذُكُره في آِخِر المادَّةِ فيقول :ـ  َويَْلعَبُون ، وإذا َعَرْفَت ذِلَك فقوُل َشْيِخنا يَْقِصفُون

: فيه نظٌر ظاِهٌر ، ثم قاَل : وقَْد أَورَد هذا اللَّْفَظ وبََسَطه في شفاِء الغَِليل ، ونقََل عن الّراِغِب ـ  مِه ، واْختِالُل نِظاِمهفيَْظَهُر لك تَناقُض كال

َز به عن ُكّلِ لهٍو. (2): في َصْوتِه تََكسٌُّر  قاِصفٌ  أَنَّه َمأُْخوٌد من قَْوِلِهْم : َرْعدٌ   ، ثم تُُجّوِ

َمْخَشرّيِ في األَساِس أَنّه َمأُْخوذٌ ِمنْ  قلُت : والَِّذي  الِعيداِن ، ثُمَّ قاَل : وأَْنَشَد التِِّلْمسانِيُّ يِصُف الباَن : قَْصفِ  يَْقتَِضيه ِسياُق الزَّ

رِِه  يــــــــِب َنشــــــــــــــــــــــح نح طــــــــِ ُر الــــــــبــــــــاِن عــــــــَ غــــــــح َم ثـــــــــَ َبســــــــــــــــــــــ   تـــــــــَ

فِ وَ      ر  عـــــــــن الـــــــــَوصـــــــــــــــــــــــح ٍن  ـــــــــَِ َر يف ُحســـــــــــــــــــــــح بـــــــــَ ـــــــــح  أَقـ

  

ــــــــــــَا  ــــــــــــه ب ــــــــــــي وا ِإل مــــــــــــ  ــــــــــــُ ل فٍ هــــــــــــَ ٍة  َقصــــــــــــــــــــــــــح ذ  ــــــــــــَ  ول

  
ُح    لــــــُ فِ فـــــــِإن  ُغصــــــــــــــــــــوَن الــــــبـــــــاِن َتصــــــــــــــــــــح  لــــــلــــــَقصــــــــــــــــــــح

  
. : َمْرقاةُ الدََّرَجةِ  القَْصفَةُ و  مثل القَْصَمة ، نقله الجوهريُّ

حاحِ ، زاد في اللِّساِن : وقد من القَْوِم : تََدافُعُُهم وتَزاُحُمُهم القَْصفَةُ و  ، وُربّما قالُوه في الماِء. اْنقَصفُوا كما في الّصِ

 ، قال العَّجاج : (3)النّاِس : أي دْفعَتَهم َوَزْحَمتَهم  قَْصفَةَ  يُقاُل : َسِمْعتُ وَ 

َفةِ  َرجنحَمِ  كَقصح ُحح
 الّناِس ِمَن امل

 هو َمجاز.وَ 

 .أَْقَصفَ  وقَدْ  قََصفٌ  وَجْمعُها األَْرَطى تَْخُرُج في ِرقَّةٌ  : القَْصفَةُ و

حاح ، قال ابُن  وقُْصفاٌن ، كتَْمرةٍ وتْمٍر وتُْمرانٍ  قَْصفٌ  ج : حكاه ابُن ُدَرْيدٍ  من ُمْعَظِمه (4) تَْنقَِصفُ  ْطعَةٌ من َرْملق  :القَْصفَةُ و كما في الّصِ

 وهو الصَّواُب ، وَسيُْذَكر عقيب هذا التَّركيب. وهي بالُمْعَجَمة بِزنَِة ِعنَبَةٍ  ُدَرْيٍد :

 َرُجٍل عن ابِن ُدَرْيٍد. كِكتاٍب : اْسم قِصافٌ و

 وفيه يَقُوُل ِزياُد بُن األَْشَهِب : لبنِي قَُشْيرٍ  كان فََرسٌ  : الِقصافُ و

ُه  ابلــــــــــــــــــِقصــــــــــــــــــــــــــــــــافِ َألين  ذح اَ  خــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ

فــــــــــــــــاءُ      رَِح اخلــــــــــــــــَ دح بــــــــــــــــَ ًة فــــــــــــــــقــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــالنــــــــــــــــِ

  
وايَةُ وَ  وايةَ ، وقاَل : الّرِ قاِد.« أَتانِي بالفَُطْيرِ »أَنَكَر أَبو النََّدى هِذه الّرِ  وقال : البَْيُت للرُّ

ىو ْخَمةُ  قال النَّْضُر : تَُسمَّ  .(5) الِقَصاف الَمْرأَةُ الضَّ

 من العََرب. : بَْطنٌ  قِصافٍ  بَنُوو
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، ولم يَْبَق منها إِال  قْوَصفٌ  على َصْعَدةٍ ، يَتْبَعُها ُحَذاقِيٌّ ، عليها وسلمعليههللاصلىَخَرَج النَّبِيُّ » : الَحِديثُ ومنه القَِطيفَةُ  كَجْوَهٍر : القَْوَصفُ و

ْعَدةُ : األَتاُن ، َوالُحَذاقِيُّ : الَجْحُش ، «قَْرقَُرها « قَْرَصف»تقَدَّم أَنَّه ُرِوي أَيضاً : َظْهُرها. قلُت : وقد  : القَِطيفَةُ ، والقَْرقَُر : القَْوَصفُ و الصَّ

 بالّراِء.

ً  (6)وهو ُمطاِوع  : التََّكسُّرُ  التَّقَصُّفُ و  .قََصفَه قَْصفا

__________________ 
 .81/  3( اجلمهرة 1)
 ( زيد يف املفردات : ومنه قير لصوت املعازف قصٌف.2)
 ( يف التهذيب : أي دفعتهم يف تزامحهم.3)
 .«تتقّصف»للسان ( يف الصحاح وا4)
 .«القصف» ( ضبطت ابلقلم يف التهذيب بفتح القاف والصاد. ويف التكملة :5)
 .«قوله : وهو مطاوع قصفه قصفاً ا هكذا يف مجيض النسخ الجي أبيدينا»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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نساُء الُمْشِرِكيَن  (1)َعلَيه  فيَتَقَصَّفُ  يَُصلِّي بفناِء داِره عنههللارضي كاَن أَبُو بَْكرٍ »الحِديُث : واالْزِدحاُم ، ومنه االّجِتماعُ   :التَّقَصُّفُ و

قال يَُهوِديٌّ إِّن »:  عنههللارضي (2)ِديُث َسْلماَن ه حومن كالتَّقاُصف يَْزَدحُمون ويَْجتَمعُون أي : «وأَْبناُؤهم ، يَْعَجبُوَن منه ، ويَْنُظُروَن إِليه

 أي : من ِشدَّةِ اْزِدحامهم يَْكِسُر بَْعُضهم بَعضاً. «على َرُجٍل بِقُبَاٍء يَْزُعم أَنّه نَبِيٌّ  يَتَقاَصفُون بَنِي قَْيلَةَ 

. اللْهُو واللَِّعُب على الطَّعامِ  : التَّقَصُّفُ و  والشَّراِب ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ

 ذِلك بتَماِمه فاستُِجيَب لَهُ ، وقد تَقَدَّم قَْيسٌ  فََدَعا علَْيهِ  الُهَذِليَّ  َرُجل ِمْن ُخنَاَعةَ َظلََم قَْيَس بَن العَْجَوةِ  اسمُ  فَْوق : من بضّمِ الُمثَنّاةِ  تُقاِصفٍ  أَبوو

 .(3) «عود»في : 

نِي من»الَحِديُث : نهوم : اْنَدفَعَ  اْنقََصفَ و أي : اْنِدفاِعِهم ، قالهُ ابُن األَثِيِر  «على باِب الجنَِّة أََهمُّ ِعْنِدي من تَماِم َشفاعتِي اْنِقصافِِهمْ  لََما يُِهمُّ
(4). 

وا إذا القوُم عن فاُلٍن : اْنقََصفَ  يُقال :و  ٍء فَتَْرةً وِخْذالنًا :اُل للَقوم إذا َخلَّْوا عن َشيْ كما في العُباِب ، والَِّذي في اللِّساِن : ويُق تََرُكوه وَمرُّ

 عنه. اْنقََصفُوا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .قَِصيفٌ  : أي أَْقَصفُ  ِريحٌ 

 : اْنَكَسر. اْنقََصفَ وَ 

يحُ وَ   السَِّفينةَ. فقََصفَت َعَصفَت الّرِ

 الظَّْهِر. َمْقُصوفُ  َظْهُره ، وَرُجلٌ  قُِصفَ وَ 

 ، كُمعَظٍَّم : قَِصٌد. ُمقَصَّفٌ  ُرْمحٌ وَ 

ر قولُه تَعالَى :  قاِصفَةٌ و ، قاِصفٌ  ِريحٌ وَ  ْت به ِمن الشََّجِر وغيِره ، وبه فُّسِ  .(5) (َفُْيِْسَل َعَلْيُكْم قاِصفاً ِمَن الّرِيحِ ): َشِديَدةٌ تْكِسُر ما َمرَّ

.، كأَِميٍر : ال عْرَض له ، وهو َمجاٌز  قَِصيفٌ  وثَْوبٌ   ، وفي األَساِس : قَِليُل العَْرِض ، وهو سماِعيٌّ

َكةً : َهِديُر البَِعيِر ، وَصْرُف أَْنيابِه ، القََصفَةُ وَ  . كالقُُصوفِ  ، ُمحرَّ  بالضّمِ

ً  علينا بالطَّعامِ  قََصفَ وَ   : تابََع. قَْصفا

 ، بالفَتْحِ : َدْفعَةُ الَخْيِل عنَد اللَّقاِء. القَْصفَةُ وَ 

 َعلَْيه : تَتابَعُوا. اْنقََصفُواوَ 

 : كأَِميٍر : البَْرِديُّ إذا طاَل ، هَكذا في اللِّساِن. القَِصيفُ وَ 

واة. الِقْنِصفُ  في التَّْكِملَةوَ   ، أي : كِزْبِرجٍ عن أَبِي َحنِيفَةَ ، قال : هَكذا َزَعَمه بعُض الرُّ

 َعْنه : إَِذا َخلَّْوا عنه َعْجزاً. (6) اْنقَصفُواوَ 

فُواوَ  وا في ُخُصوَمٍة وَوِعيٍد. تَقَصَّ  : َضجُّ

 ، كَشّداٍد : َصيٌِّت ، وُكلُّ ذِلك َمجاٌز ، كما في األَساِس. قَّصافٌ  رُجلٌ وَ 

 : صوُت الَمعاِزِف ، نقَلَه الّراِغُب. ْصفُ القَ وَ 

ْحمِن ابِن َضمْ  الِقصافُ  كِكتاٍب :وَ  ْحمِن بِن َضْمَرةَ ، تَْرِوي عن أَبِيها ، وله ُصْحبَةٌ ، وعنها أَُخوها يَِزيُد بُن عبِد الرَّ  َرةَ.بِْنُت عبِد الرَّ
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كةً : طاِئٌر ، أو القَطاةُ  القََضفَةُ   :[قضف] ي : ولم يَْذُكْره أََحٌد ِسواهُ  نَقَلَه ُمَحرَّ  .(7)ابُن ُدَرْيٍد عن أَبِي ماِلٍك ، قاَل ابُن بَّرِ

َكةً ، القََضفُ و ، القَضافَةُ و قَّةُ وقِلَّةُ اللَّْحم ال ِمْن ُهزاٍل ، وقد كِعنٍَب : النَّحافَةُ  الِقَضفُ و ُمحرَّ  كَكُرَم ، قال قَْيُس بُن الَخِطيِم : قَُضفَ  َوالّدِ

 َ اح هــــــــــا  بــــــــــَ تــــــــــُ قــــــــــَ لــــــــــح وِ  الــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــاِء خــــــــــِ كــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــُ

ٌة وال      لــــــــــــــَ بـــــــــــــــح ٌد فــــــــــــــال جــــــــــــــَ فُ َقصـــــــــــــــــــــــــــح  َقضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«منه»( عن النهاية وابألصر 1)
 املدينة ا قا  : تركت ابيَنح قيلة يتقاصفون عل  رجر يزعم أنه نيب. (ص)( يف النهاية : ومنه حديث اليهودي ا ملا قدم النيب 2)
 .«عود»( كذا ا ومل يرد شيئاً يف القاموس يف مادة 3)
م عندي ( كذا ابألصر ا ومل ترد يف النهاية. ونص قو  ابن األثري فيها ا ويف اللسان عنه : يعين استسعادهم بدخو  اجلنة وأن يتم هَلُم ذلك أه4)

عل   بُلَغ أان منزلة الشــافعا املشــف عا ؛ ألن قبو  شــفاعته كرامة له ا فوصــوهلم إىل مبتغاهم آثر عنده من نير هذه الكرامة ا لفرط شــفقتهمن أن أ
 أمته.

 والصواب يف اآية ما أثبتناه.« أو يرسر»وابألصر  69( سورة اإلسراء اآية 5)
وابألصــــــــــر « جلوا»ء فرتة وخذالاًن قد انقصــــــــــفوا عنه. ويف إحد  نســــــــــخه : خلوا عن شــــــــــي ( عن التهذيب ا والعبارة فيه : ويقا  للقوم إذا6)
 .«أقصفوا»
 أاب مالك ا وهو القائر : القضفة : القطاة.« أحد»( يعين بقوله 7)
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حاحِ و قِضافٌ  هَكذا في النَُّسخِ ، والصَّوابُ  قُْضفانٌ  ج : كأَِميٍر : نَِحيفٌ  قَِضيفٌ  هوو العُباب َواللِّساِن والَجْمَهرة ، زاَد في ، كما هو نصُّ الّصِ

 .قَُضفاء اللِّساِن :

ْملِ  (1) كِعنَبَةٍ  الِقَضفَةُ و  َواألُولَى الصَّواُب.« من موِضِعه»أي تَْنَكِسُر ، وفي بَْعِض النَُّسخِ :  من ُمْعَظِمه تَْنقَِضفُ  : قِْطعةٌ من الرَّ

 كما في العُباب. بالتَّْحريِك : قِْطعَةٌ من األَْرِض تَْغلُُظ َوتَْحَدْوِدُب وتَُطوُل قَِليالً  القََضفَةُ و

 أََكَمةٌ كأَنَّها َحَجٌر واِحٌد ، ج : : القََضفَةُ  قال اللَّْيُث :و

ائِد ، قال : قُْضفَانٌ و ، قِْضفانٌ و ، قِضافٌ و ، قََضفٌ   ال يَْخُرج َسْيلُها من بَْينِها. الِقضافُ و ُكلُّ ذِلك على تََوهُِّم َطْرحِ الزَّ

ةَ من األَْرِض ، وعلى ِجَرفَِة الَواِدي ، نَقَلَهُ ابُن ُشَمْيٍل عن أَبِي َخْيرَ  (2) في ُمْطَمأَنٍّ  وهي آكاٌم ِصغاٌر يَِسيُل الماُء بَْينَها  :القََضفُ  أي : أَْو ِهيَ 

ِة : مَّ  ، وأَْنَشَد لِذي الرُّ

ر قـــــــــــتح وَ  عـــــــــــاَف وغـــــــــــَ َ  اآُ  الشـــــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــ  دح خـــــــــــَ  قـــــــــــَ

عـــــــــاَن      ذح وارِيـــــــــِه جـــــــــُ ِك  الـــــــــِقضـــــــــــــــــــــــافِ جـــــــــَ (3)الـــــــــرَباتـــــــــِ
 

  
من البَعُوِض ، قال األَْزَهِريُّ : َحَكى  (4): أََكمةٌ صِغيرةٌ بيضاُء ، كأَنَّ ِحجاَرتَها الِجْرِجُس ، وهي َهناةٌ أَْكبَُر  القََضفةُ  قال أَبُو َخْيَرةَ أَيضاً :وَ 

ِه.  ذِلك ُكلَّه َشِمٌر فيما قَرأُْت بَخّطِ

ينِ  : القُْضفانُ و ، الِقْضفانُ  أَو .نَقَله األَصْ  أَماِكُن ُمْرتَفعَةٌ من الِحجاَرةِ َوالّطِ  َمِعيُّ

قاقُ  القََضفُ و َكةً : الِحجاَرةُ الّرِ  قال عبُد هللا بُن َسِلَمةَ الغاِمِديُّ : ، ُمَحرَّ

يــــــــــــــــــــاٍت  َد انجــــــــــــــــــــِ  َدرَأحُت عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  َأوابــــــــــــــــــــِ

هــــــــــــــــا      ف  رايضــــــــــــــــــــــــــــــَ فٌ حتــــــــــــــــَُ وبُ  َقضــــــــــــــــــــــــــــــَ  ولــــــــــــــــُ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ٌ  قِضافٌ  : إذا كانَْت َمْمُشوقَةً ، وَجْمعُها قَِضيفَةٌ  جاِريةٌ   .قَِضيفَةٌ  ، َوكذِلك اْمَرأَة

حاحِ وغيِرها ،  قال شيُخنا : : َجنَاه يَْقِطفُه الِعنَبَ  قََطفَ  : [قطف] ظاهُره أو َصِريُحه أَنّه خاصٌّ بالِعنَِب ، ومثلُه في الُمْغِرِب َوالِمْصباحِ والّصِ

 الشَِّريعِة.وفي َكالِم َصْدِر 

 َحتَّى الَجراد قََطْفتَه ٍء فقدعن شي تَْقِطفُه ءٍ ، وكلُّ شيْ  (5) [وغيَرهُ ]: قَْطفَُك الِعنََب  القَْطفُ  أَنّه َجْنُي الثََّمِر من األَْشجاِر. قلُت : وفي التَّهِذيب :

َء بمعنَى الشَّيْ  قََطفَ  ال غيُر ، والذي في الُمْحَكم أنَّ  القَْطفُ  الِعنَبَ  قََطفَ  رَ ُرُؤوَسها. ثّم الِّذي يَْظهُر من ِسياِق ِعباَرةِ َهُؤالِء أنَّ مصد تَْقِطفُ 

ُقُطوُفها )عن اللِّْحيانِّي ، ثم نَقَل شيُخنَا عن البَْيضاِوّي في تفسيِر قوله تَعالى :  الِقطافُ و ، القَطافُ و ، القََطفانُ و ، القَْطفُ  قََطعَه مْصَدُره
ه :ما نَ  (6) (دانَِية   هاُب : إِنَّه ال بُدَّ فيِه من السُّْرَعِة ، ألَنّها َشأْنُه ، ومثلُه في ُكتُِب األَفْ  القَْطفُ  صُّ عاِل : هو االْجتِناُء بُسْرعٍة ، وقاَل الّشِ

 ً ، وفي الِمصباحِ أَنّه يُقاُل من بابَْي أنَّ الفعَل منه كَضَرب ، وهو األَْكثَُر ـ  بل َصِريُحهـ  وغيِرها ، قال : ثُمَّ ظاِهُر كالم الُمَصنِِّف أَيضا

ْل. قلُت : وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف قريباً أنَّ الَِّذي من البابَْيِن هو ْل ذِلَك. قُُطوفُ  ضَرَب وقَتََل ، فتَأَمَّ  الدَّابَِّة ، فتَأمَّ

 ً  للعَّجاجِ :، نَقَلَه الّصاغانيُّ ، َوأَنشَد  القَْطفِ  ، وهو ُمبالَغَةٌ في َكقطَّفَه تَْقِطيفا

ا  فــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــَ ٍة مــــــــــــــــــُ ّدامــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــَبن  ذا فــــــــــــــــــَ

فَ      طــــــــــــ  ِه مــــــــــــا  قــــــــــــَ نــــــــــــابــــــــــــِ امــــــــــــن َأعــــــــــــح فــــــــــــَ طــــــــــــ   قــــــــــــَ

  
 وقِيَل : أَساَءت السَّْيَر َوأَْبَطأَت ، وفَسَّره بعُضهم بتَقاُرِب َخْطِوها. الدَّابَّةُ : ضاَق َمْشيُها قََطفَتو

مِّ  تَْقُطفُ  أَْسَرَعتْ وَ  ً  بالكسرِ  تَْقِطفُ و بالضَّ ً و بالكسرِ  ِقطافا . قُُطوفا ّمِ  بالضَّ

حاح ، وجمع االْسمُ  بالكسر : الِقطافُ  أَو  لُزَهْيٍر : وأَنشَد الَجْوَهِريُّ  الِقطاف القُُطفُ  كما في الّصِ
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هـــــــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــــــاَرِة مَل لـــــــــــــــــــــَُ   رَِزِة الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــَ

طـــــــــــــــــافٌ      ـــــــــــــــــِ الءُ  ق ـــــــــــــــــاِب وال خـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــرِّك  يف ال

  
يُِّق الَمْشيِ ، وفي التَّْهِذيِب :بَِطي : قَُطوفٌ  دابَّةٌ و من الّدواّبِ ، وهو الُمتَقاِرُب الَخْطِو  القَُطوفِ  : َمْصَدرُ  الِقطافُ  ٌء ، وقاَل أَبو َزْيٍد : هو الضَّ

 : قَُطوفٌ  ُء ، وفََرسٌ ِطي، البَ 

__________________ 
 ( نص الصاغاين عل  ضبطها ا يف التكملة ا ابلفتح.1)
« مطمبن»ومثلها يف األصــــــــــر والتهذيب واللســــــــــان ا ويف التكملة : « مطمئن»( هكذا يف القاموس ا وعل  هامشــــــــــه عن نســــــــــخة أخر  : 2)

 كالقاموس.
 برواية : القضاف النوابك.والتكملة  428( يف الديوان ص 3)
 .«أصغر»( يف التهذيب واللسان : 4)
 .281/  16« قطف»( زايدة عن التهذيب 5)
 .23( سورة ا اقة اآية 6)
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وِه ا يـَقحِطفُ  رُي ا وَكاَن مَجَِلي فيه»يف َحِديِث جاِبٍر : و  يف َعدح مَجٍَر عل  »ويف رِوايٍَة : « ِقطافٌ  فبيحنا َأاَن عل  مَجَِلي َأســــــــــِ
 .«َقطُوف»ويف رِواية : « تـَقحِطفُ  رَِكَب عل  فـََرٍس أَليب طَلحَحةَ »ويف َحِديٍث آخر : « َقطُوفٍ  ِد 
ً  فاُلنًا : َخَدَشه قََطفَ و ً  .يَْقِطفُه قَْطفا  ، قال حاتٌِم : كقَطَّفَه تَْقِطيفا

ٌر  َت ضـــــــــــــــــــــــائـــــــــِ ييف فـــــــــمـــــــــا أَنـــــــــح َك مـــــــــوقـــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــالحـــــــــُ

وحالَ       َه مــــــــــَ ُدّوًا ولــــــــــكــــــــــن َوجــــــــــح فُ عــــــــــَ طــــــــــِ قــــــــــح ــــــــــَ  (1) تـ
  

 أَنَشَد األَزَهِريُّ :وَ 

ذِّاًل وَ  بــــــــــــــــــَ رحنــــــــــــــــــُه مــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــَ ن  إذا أَبحصــــــــــــــــــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــــُ

ر ًة مل      وهــــــــــــًا حــــــــــــُ َن ُوجــــــــــــُ فِ مَخَشــــــــــــــــــــــــــح طـــــــــــــ  قــــــــــــَ  تـــــــــــــُ

  
حاح. قَْطفٌ  حكاه أَبو يُوُسَف عن أَبِي َعْمٍرو ، والواِحدُ  : ُخُدوشٌ  قُُطوفٌ  وبه أي : لم تُْخَدْش.  ، كما في الّصِ

 .(ُقُطوُفها دانَِية  )، قال الَجْوَهِريُّ : وبَجْمِعه جاَء القُرآن :  يُْقَطفُ  ساعةَ  ، بالكسِر : العُْنقُودُ  الِقْطفُ و

يَْجتَِمُع »في الَحِديِث : و ى اآلية : أْي ثِماُرها دانِيَةٌ من ُمتناِوِلها ، ال يَْمنَعُها بُْعٌد وال َشْوٌك ،وَمْعنَ  الَمْقُطوفَةِ  اسٌم للثِّمارِ  : الِقْطفُ  قال اللَّْيُث :و

 .«فيُْشبِعُهم الِقْطفِ  النَّفَُر على

ْحِن ، ويُْجَمع على يُْقَطفُ  ، بالَكْسِر : اسٌم لكّلِ ما الِقْطفُ  في النِّهاية :وَ  ْبحِ َوالّطِ ثِين يَْرُوونه بفتحِ القاف ،  قُُطوفٍ و ِقطافٍ  كالذِّ ، وأَكثُر الُمحّدِ

 وإِنّما هو بالكسِر.

قال أَبو َحنِيفَة : وهذا َعن  تَْسلَْنِطُح َوتَُطوُل ، شائَِكةٌ كالَحَسِك ، َجْوفُها أَْحَمُر ، وَورقُها أَْغبَرُ  ِرْبِعيَّةٌ من السُّّطاحِ  بهاٍء : بْقلَةٌ  الِقْطفَةُ و

واةِ :األَْعراِب ال  : يُْشبِه الَحَسَك ، والقَْوالِن ُمتَِّفقان. (2) الِقْطفُ  قَُدماِء ، وقاَل غيُرُهم من الرُّ

َكةً ، القََطفُ و . بهاٍء : األَثَرُ  القََطفَةُ  كذاو ، ُمَحرَّ  نَقَلَه الّصاغانِيُّ

حاح : السَّْرَمقُ  بالفَاِرِسيّة : يُقاُل لها من أَْحراِر البُقُوِل ، وهو الَِّذي بَْقلَةٌ  : القََطفُ و : نَباٌت َرْخٌص َعِريُض الَوَرِق يُْطبَُخ  القَْطفُ  وِعباَرةُ الّصِ

ّي : ، يُقال له بالفارِسيَّة : قَْطفةٌ  ، الواِحَدةُ  ، بفَتْح الطاِء ،  القََطفُ  بالتسكين ، وصوابُه القَْطفَ  كذا َذَكر الَجْوَهريُّ  َسْرنَْك ، قال ابُن بَّرِ

ُجلُ  قََطفَةٌ  الواِحَدةُ  َي الرَّ  .قَْطفَةَ  ، وبه ُسّمِ

ةٌ ، َحْمراُء األَطراف َخْشناُء ، َشجٌر َجبَِليٌّ بقَْدِر اإِلّجاِص  : القََطفُ  قال أَبو َحنِيفَةَ :و ََّخذُ  َمتِيٌن ، ُصْلبٌ  َخَشبُهُ و َووَرقتُه َخْضراُء ُمْعَرضَّ يُت

 قال : أَْخبَرنِي بذِلك ُكلِّه أَْعرابِيٌّ ، َوأَْنَشَد : في أَْطراِف األَْرِويَةِ  التي تُْجعَلُ  الَحلَقُ  األَْصناُق ، أْي : منه

 الَقَطفح أَِمر ة اللِّيِف وَأصحنا  
ٌر يَْنبَِغي التَّنَبُّهُ لذِلك. قَْطفٌ  : ُخُدوٌش ، الواِحدُ  قُطوفٌ  بهِ  قَولُه :و (3)  هَكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وهو ُمَكرَّ

أََرى »قاَل الَحّجاُج على الِمْنبَِر : وَ  ، القَْطفِ  : اسُم وقتِ  الِقطافُ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وفي التَّْهِذيب : القَْطفِ  كَسحاٍب وِكتاٍب : َوْقتُ  ، القََطافُ و

 َمْصَدًرا. الِقطافُ  ، بالفتحِ : جائٌز عنَد الِكسائِّيِ أَيضاً ، قال : ويَجوُز أَيضاً أَن يكونَ  القَطافُ و قال : «قِطافُها  وحانَ ُرُؤوساً قد أَْينَعَتْ 

 بِيعةَ الفَزاِريُّ :قال نََجبَةُ بُن رَ  الشَّْمِخّيِ  بن ِحمارٍ  بن ماِلكِ  (4)هَكذا في النَُّسخ ، َوصوابُه َجبّار  كَصبُوٍر : فََرٌس جابِر القَُطوفُ و

ِذي  ه الـــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ وح ارًا ومـــــــــــــــَ بـــــــــــــــّ َ  جـــــــــــــــَ  مل أَنـــــــــــــــح

َف      ـــــــــَ وفُ َوق طـــــــــُ ـــــــــقـــــــــَ فُ  ال ـــــــــِ ق وح َ
َم املـــــــــ عـــــــــح ـــــــــِ  ا وكـــــــــاَن ن

  
ةٍ  أَْقَطفُ »في الَمثَِل : و ُل والثّانِي من« من أَْرنَبٍ  أَْقَطفُ »و  «من َحلََمةٍ  أَْقَطفُ »و  «ِمْن َذرَّ ، وهو األَْخذُ بُسْرَعة ، والثاِلُث  القَْطفِ  فاألَوَّ

 الّدابَِّة. قِطافِ  من
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لٌ  القَِطيفَةُ و حاح ، وهي القَْرَطفَة ، وقاَل بَْعُضهم : هي ِكساٌء ُمَربٌَّع َغِليٌظ له َخْمٌل َوَوبٌَر ، (5) : ِدثاٌر ُمَخمَّ تَِعَس »في الَحِديث : و كما في الّصِ

 مثل : صِحيفٍَة وُصُحٍف ، كأَنَّها جمعُ  بضمتين قُُطفٌ و ، قَطائِفُ  ج : أي الَِّذي يَْعَمُل لها ، ويَْهتَمُّ لتَْحِصيِلها : قال ابُن األَثِير «القَِطيفَةِ  عْبدُ 

ِة يَِصُف َظِليماً : قَِطيفٍ  مَّ  َوَصِحيٍف ، قال ذُو الرُّ

__________________ 
 .«موقي»بدال من « مرقيّ »( اللسان برواية : 1)
 (.واملرير : ا بر)األصنا  مجض صن  وهو ا لقة من اخلشب تكون يف طرف املرير  932نبات برقم ( يف كتاب ال2)
 .932( النبات رقم 3)
 ( ومثله يف التكملة.4)
 ومثلها يف التهذيب.« خُمحَمرٌ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
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ٍة  لـــــــــــــَ مـــــــــــــَ وحداَء خمـــــــــــــُح ٌض راَح يف ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــ  ن جـــــــــــــَ  هـــــــــــــَ

فِ مــــــــــن      طــــــــــائــــــــــِ ــــــــــقــــــــــَ َدبُ  ال ه اهلــــــــــُ بــــــــــِ وح ــــــــــَ لــــــــــَ  ثـ  َأعــــــــــح

  
يَِّة من ناِحيَِة ِحْمصَ  لَمْن َطلَب ِدَمْشقَ  ة ، ُدوَن ثَنِيَِّة العُقابِ   :القَِطيفَةُ و  .(1)نَقَلَه الّصاغانيُّ  في َطَرِف البَّرِ

ةٌ َغريبَةٌ َذَكَرها ياقُوت في ُمْعجَ  : شاِعرٌ  قَِطيفَةَ  أَبُوو  .«برام»ِمه في من بَنِي أَُميَّةَ ، وهو َعْمُرو بُن الَوِليِد بن ُعْقبَةَ بِن أَبِي ُمعَْيٍط ، وله ِقصَّ

: َطعاٌم  القَطائِفُ  وفي التَّهِذيب : الَمْلبُوَسةِ  القَطائِفِ  ِلما َعلَْيها من نَْحِو َخْملِ  قِيَل لها ذِلكَ  ال تْعِرفُها العََرُب ، أَو فإِنَّها الَمأُْكولَةُ  القَطائِفُ  أَّماو

ى من الدَّقِيق الُمَرّقِ بالماِء ، ُشبَِّهْت بَخْملِ   التي تُْفتََرُش. القَطائِفِ  يَُسوَّ

رةٌ  : القَطائِفُ و . تَْمٌر ُصْهٌب ُمتََضّمِ  نَقَله الّصاغانِيُّ

 ْذَكر مع الِحساِء.يُ  كَشِريٍف : د ، بالبَْحَرْين ، القَِطيفُ و

. كقَطاِم : األََمةُ  ، قَطافِ و  نقَلَه الّصاغانِيُّ

. قُِطفَ  كُكنَاَسٍة : ما يَْسقُُط من الِعنَب إذا ، القُطافَةُ و  كالُجراَمِة من التَّْمِر ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ُجُل : أَْقَطفَ و ِة يَِصُف ُجْندباً  قَُطوفٌ  صاَر لَه دابَّةٌ  الرَّ مَّ  : (2)قال ذُو الرُّ

اًل  ِه رِجــــــــــح يــــــــــح لــــــــــَ فٍ كــــــــــَبن  رِجــــــــــح طــــــــــِ قــــــــــح ٍر  مــــــــــُ جــــــــــِ  عــــــــــَ

يـــــــــــــُم      رحنـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ِه تـ رحَديـــــــــــــح ـــــــــــــُ اَوَب مـــــــــــــن بـ (3)إذا  ـــــــــــــَ
 

  
 .قِطافُه الَكْرُم : َدنا أَْقَطفَ و

حاح. قِطافُ  القوُم : حانَ  أَْقَطفَ وَ   ُكُروِمهم كما في الّصِ

ُجُل القَِصيرُ  الُمقَطَّفَةُ و . ، كُمعَظََّمٍة : الرَّ  نَقَلَه الّصاغانيُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 به. يُْقَطفُ  ، كِمْنبٍَر : الِمْنَجُل الذي الِمْقَطفُ 

 أَْيضاً : أَْصُل العُْنقُوِد.وَ 

في الوافِِر : َحْذُف َحْرفَْين ِمن آِخر الُجْزِء ، َوتسكيُن ما قَْبلَُهما ،  القَْطفُ و من التَّْمِر ، فَِعيٌل بمعنى َمْفعُوٍل. الَمْقُطوفُ  ، كأَِميٍر : القَِطيفُ وَ 

فعَُولُْن ، وال يكوُن إاّل في َعُروٍض أو َضْرٍب ، وليس »من ُمفاَعلَتُْن ، وتَْسِكين الاّلم ، فيبقى ُمفَاَعْل ، فيُْنقَُل في التَّْقِطيع الى « تن»كَحذفَِك 

يَ هذا بحاِدٍث للزِّ  ً  حاِف ، إِنّما هو الُمْستَْعَمُل في َعُروِض الوافِر وَضْربِه ، َوإِنَّما ُسّمِ الَحْرفَْيِن ومعُهما حَركة قبلَُهما ،  قََطْفتَ  ؛ ألَنَّك َمْقُطوفا

 ٌء من الشََّجرةِ.فيَْعلَُق بها َشيْ  تَْقِطفُها فصاَر نحَو الثََّمَرِة التي

 في اإِلنساِن ، أَنشد ابُن األَعرابِّيِ : القَُطوف ، وقد يُْستَْعَملُ  قََطفَتْ  ، مثل قَُطوفٌ  هيالّدابَّةُ كَكُرَم ، ف قَُطفَتوَ 

اًل  ي َكســـــــــــــــــــــــــــِ المـــــــــــــِ وفـــــــــــــاً أَمحســـــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــُ طـــــــــــــُ  قـــــــــــــَ

ا     وفــــــــــــــــــَ ه جمــــــــــــــــــَُ بــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــًا حَتحســــــــــــــــــــــــــــــــَ َوصــــــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــُ

  
َّبَُع األَميُر. «ُهمْ القَْوِم دابَّةً أَِميرُ  أَْقَطفُ » في الَحِديِث :و : َضْرٌب من َمْشيِ الَخْيِل ، القَْطفُ وَ  ِّبِعُونَه كما يُت  أي أَنَُّهم يَِسيُرون بسيِر دابَّتِه ، فيَت

  الماَء في الَخْمِر : قَطََّره ، قال ِجراُن العَْوِد : قَطَّفَ وَ 

ه وَ  ـــــــــ  ـــــــــٍث كـــــــــبَن ِدي قـــــــــاطـــــــــًا مـــــــــن حـــــــــَ ـــــــــا ســـــــــــــــــــــــُ ن لـــــــــح ـــــــــِ  ن

وٍذ      كـــــــــاِر عـــــــــُ ـــــــــح ِر يف أَب حـــــــــح ىَن الـــــــــنـــــــــ  فُ جـــــــــَ طـــــــــ  قـــــــــَ ـــــــــُ  تـ

  
وَن الشَّْمسَ قال   الَمساِكين ، َومنه قولهم : قَِطيفَةَ  َشْيُخنا : وكانُوا يَُسمُّ

ُ  اي  ةَ اي ِشـــــــــــــَح ـــــــــــــفـــــــــــــَ ي طـــــــــــــِ ـــــــــــــَ اح  ق ســـــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــِ
َ
 امل

وِديــــــــــــــــــــنح      عــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــَ ىَت تـ ِك   مــــــــــــــــــــَ ر بــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  قـ

  
 .«ُمْنتََخِب َربيعِ األَْبرارِ »كذا في 
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ْواوَ  ّي. قََطفَة قد سمَّ َكةً ، نَقَلَه ابُن بّرِ  ، ُمَحرَّ

 ، كَمْقعٍَد : ما يُْجنَى فيه الثََّمُر ، والَجْمُع َمقاِطُف. الَمْقَطفُ وَ 

يّةً. القَْطفُ وَ   : العََسُل ساعةَ يُْجنى عاّمِ

 .519أَبو بَْكٍر أَْحَمُد بُن ُعَمَر الَحالِوي القَطائِفّي ، َحدََّث عن الَجْوَهِرّي ، مات سنة وَ 

ً  النَّْخلَةَ ، كَمنَعَ  قَعَفَ  : [قعف] . اْستَأَْصلَهاو : اْقتَلَعها ، يَْقعَفُها قَْعفا  من أَْصِلها ، نَقلَه الَجْوَهريُّ

 أي : اْشتَفَّه أَْجَمَع. قََحفَه لغةٌ في ما في اإِلناِء : قَعَفَ و

__________________ 
 مثله يف التكملة.( قيدها ايقوت الُقطَيِّفة تصغري القطيفة ا و 1)
 .«يذكر جراداً »( يف التهذيب : 2)
ا والضــبرت عنه ا مض بيتا آخرين. قا  واملقطف صــاحب اجلمر القطوف ا ويعين بربديه :  290والنبات أليب حنيفة رقم  578( ديوانه ص 3)

 جناحيه.
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ً  فالنٌ  قَعَفَ  قال اللَّْيُث :و  اْجتَرَف التُّراَب بقَوائِِمه من ِشدَّةِ الَوْطِء وأَْنَشَد :  : قَْعفا

نَ  فـــــــــــح عـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــَ رِِم  يـ راِش الـــــــــــِغضـــــــــــــــــــــــــح  قـــــــــــاعـــــــــــًا كـــــــــــفـــــــــــَ

مِ      لــــــــــــَ ظــــــــــــح يــــــــــــًا مل يــــــــــــُ ًة وضــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ ومــــــــــــَ لــــــــــــُ ظــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
ً  الَمَطرُ  قَعَفَ و  .قاِعفٌ  فهو َجَرَف الِحجاَرةَ عن َوْجِه األَْرِض  : قَْعفا

 ِف ، هو المَطُر الشَِّديُد.مثُل القاحِ  القاِعفُ  قال الَجْوَهريُّ :وَ 

َكةً : السُّقُوطُ  القَعَفُ  قال ابُن األَعرابّيِ :و أي بُسقُوِطه ، قالهُ ابُن األَعرابِّيِ أَْيضاً في َمْوِضعٍ آَخر  أَو خاصٌّ بالحائِِط : ءٍ في ُكّلِ َشيْ  ، ُمَحرَّ

 من ِكتابِه.

غاُر  : القَعَفُ و  قالهُ ابُن األَْعرابِّيِ أَيضاً. بْعُضها َعلَى بَْعٍض  *[يكونُ ]الِجباُل الّصِ

 واْنقَعََر ، عن أَبي ُعبَْيٍد. الُجُرُف : اْنهارَ  اْنقَعَفَ و

. الحائُِط : اْنقَلَع من أَْصِله اْنقَعَفَ و  نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 خارجاً ، قاله ابُن ُدَرْيٍد ، وأَْنَشَد : ُء : زاَل عن َمْوِضِعهالشَّي اْنقَعَفَ و

ر يت ال  ي  ســـــــــــــــــــــــــُ ا عـــــــــــلـــــــــــَ د  فح شـــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــِ قـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ  تـ

فح      طـــــــــِ وحِد الـــــــــنـــــــــ  يـــــــــَة الـــــــــعـــــــــَ ُت ِمشـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح  ِإذا َمشـــــــــــــــــــــــَ

  
 مما ذُِكَر من َمعانِيه. ، في الُكلِّ  اْقتَعَفَ و كتَقَعَّفَ 

ً و ً  : اْقتَعَفَه اْقتِعافا  يُّ :وأَْنَشَد األَْصَمعِ  أَخَذه أَْخذاً َرِغيبا

فِ و  عــــــــــِ تــــــــــَ ــــــــــح ثح  اقـ ثــــــــــِ تــــــــــَ ــــــــــح هــــــــــا واقـ نــــــــــح َة مــــــــــِ مــــــــــَ لــــــــــح  اجلــــــــــَ

ِرثح      ـــــــــــــَ نح ي مـــــــــــــَ ـــــــــــــِ هـــــــــــــا ل َدحـــــــــــــُ كـــــــــــــح ـــــــــــــَ ا ت ـــــــــــــِإلـــــــــــــّ (1)ف
 

  
 َء بَجْلَمتِه ، أي : أََخَذه ُكلَّه.يُقاُل : أََخَذ الشَّيْ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

. قُعافٌ  َسْيلٌ   ، مثُل قُحاٍف : أي ُجراٌف ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ

 : إذا ماَت. اْنقَعَفَ وَ 

كالَجِفيِف ، وأَْحراُر البُقُوِل : هو ما يُْؤَكُل ِمْنها بال َطْبخٍ ، َوذُُكوُرها : ما َغلَُظ  ، كأَِميٍر : يِبِيُس أَْحراِر البُقُوِل وذُُكوِرها القَِفيفُ  : [قفف]

. قَِفيفٍ و منها. وإلى الَمراَرةِ ما ُهَو ، يُقال : اإِلبُل فيما شاَءْت من َجِفيفٍ   ، نقَلَه الجوهريُّ

ً  العُْشُب ، قَفَّ  حاحِ.وقاَل األَْصَمِعيُّ  يَبِسَ  بالضم : قُفُوفا  : إذا اْشتَدَّ يُْبُسه ، كما في الّصِ

ً  الثَّْوبُ  قَفَّ و . َجفَّ بعَد الغَْسلِ  : قُفُوفا  نَقَلَه الَجْوَهريُّ

ً  َشعَُره قَفَّ و ً  : إذا قُفُوفا  َغَضباً ، وقِيَل : لَُهما. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقِيَل : قام فََزَعا

ً  ِجْلُده قَفَّ  قاَل الفَّراُء :وَ   ، يريُد اْقَشعَرَّ ، وأَْنَشَد : قُفُوفا

راِ  وَ  ُروين لـــــــــــــــــذِكـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــح ةٌ ِإيّنِ لـــــــــــــــــتــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــ   قــــــــــــــــــُ

رِ      طـــح ِر الـــقـــَ بـــــــَ وُر مـــن ســـــــــــــــــَ فـــُ َ  الـــُعصـــــــــــــــــح فـــَ ـــَ تـ ـــح  كـــمـــــــا انـ

  
ْيَرفيُّ  قَفَّ و ً  الصَّ كَشّداٍد ، نقله الجوهريُّ ، وفي حديِث بعِضِهم ، وَضَرَب مثالً فقَاَل :  قَفّافٌ  َسَرَق الدَّراِهَم بيَن أصابِِعه ، فهو : يَقُفُّ قُفُوفا

ِه عند االْنتِقاِد قال : (2) [بَدَراِهمَ ]إلى َصيَرفّيٍ  قَفّافٌ  َذَهبَ   ، وهو الذي يَْسِرُق الّدراِهَم بَكفِّ

ف   هـــــــــــا  فـــــــــــقـــــــــــَ ـــــــــــح ن َا مـــــــــــِ عـــــــــــِ ـــــــــــح ب ِه ســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــِّ ـــــــــــكـــــــــــَ  ب

البِ      ِة الصــــــــــــــــــــــــــــــِّ َرو قــــــــــــــــَ ُ
وِد املــــــــــــــــ  مــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــــ 
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َث به ، فلم يَزالُوا به َحتّى اْستَ وَ  ْخَرُجوه منه ، فلّما َحدََّث به َرَوْينا عن عبِد هللا بِن إِْدِريَس قال : ُسئَل األَْعَمُش عن حديٍث فاْمتَنََع أَن يَُحّدِ

 ها تَْنقُُص َسْبِعيَن ِدْرَهماً ، فأَْنَشأَ يقوُل :إلى َصْيَرفّيٍ بدراِهَم يُِريه إِيّاها ، فَوَزنَها ، فوَجدَ  قَفّافٌ  َضَرَب مثالً ، فقَاَل : جاءَ 

وحٍء  ِب ســــــــــــــــــــــــَ ًة مــــــــــن ِذئــــــــــح يــــــــــبــــــــــَ جــــــــــِ ُت عــــــــــَ بــــــــــح جــــــــــِ  عــــــــــَ

ِث غـــــــــــاِب      ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ًة مـــــــــــن ل رِيســـــــــــــــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــاَب فـــــــــــَ

  

ف   هـــــــــــا  فـــــــــــقـــــــــــَ ـــــــــــح ن َا مـــــــــــِ عـــــــــــِ ـــــــــــح ب ه ســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــِّ ـــــــــــكـــــــــــَ  ب

  
البِ    وِد الصـــــــــــــــــــــــــــِّ اهـــــــــــــا مـــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــّ نــــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

  

ذح  ؤحخــــــــــــــَ ــــــــــــــُ دَعح ويـ دَعح فــــــــــــــقــــــــــــــد لــــــــــــــُح  فــــــــــــــِإنح ُأخــــــــــــــح

  
حــــــــــابِ    وِّ الســــــــــــــــــــــــ  ريحِ مــــــــــن جــــــــــَ يــــــــــُ  الــــــــــطــــــــــ  تــــــــــِ  عــــــــــَ

  
َمْشِقّي الحاِفُظ في َشْرحِ َحِديِث أُّمِ َزْرعٍ. يِن الّدِ  نَقَلَه ابُن ناصِر الّدِ

__________________ 
 *( ساقطة من األصر والكويتية.)
 وقوله : منها ا أي من الدنيا َوما فيها.« تكدحها»بدال من « تقدحها»( اللسان برواية : 1)
 ( زايدة عن اللسان والنهاية.2)
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أَنّه قاَل له ُحَذْيفَةُ » : عنههللارضيِديُث ُعَمَر ه حومن« قفن»َوَذَكَرهُ الَجْوَهريُّ في  أَثَِره أي على ذِلَك ، وقافِيَِته : قَفّانِ  أَتَْيتُه َعلَى يُقاُل :و

ُجلِ  تَْستَِعينُ  ِإنَّكَ » : عنههللارضي تِه ألَْستَِعينَ  اْستَْعِملُه إِنِّي:  فقَالَ  ، الفاِجرِ  بالرَّ يُِريُد ثّم أَُكوُن على أَثَِره ومن  (1) «قَفّانِه على أَُكونُ  ثُمَّ  ، بقُوَّ

تِي وِكالَءةُ َورائِه ، أَتَتَبَُّع أُُموَره ، َوأَْبَحُث عن أَْخباِره ، فِكفايَتُه واْضِطالُعه بالعََمل يَْنفَعُنِي ، وال تََدُعهُ ُمراقَبَ 
وأَْنَشَد « َعْينِي أَْن يَْختانَ  (2)

 األَْصَمعيُّ :

ه وَ  رَتحتــــــــــــُ ِدي املــــــــــــاُ  ِإال ســــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــح ر  عــــــــــــِ  مــــــــــــا قــــــــــــَ

يــــــــــــٍم عــــــــــــلــــــــــــ       انِ خبــــــــــــِ فــــــــــــّ ــــــــــــَ ضِ  قـ ك واســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــِ  ذل

  
 وكذِلَك ربّانُه وإِبّانُه. ِحينُه وأَوانُه أي : قَفّانُه هذا قال بعُضهم :و

ه يَتََحفََّظ أَْمَرهُ ويُحاِسبُه ، َولهذا قِيَل للِميزاِن الذي علي أَِمينٌ  على فاُلٍن ، وقَبّاٌن : أي قَفّانٌ  هو قِيَل : قوُل ُعَمَر السابُق َمأُْخوذٌ من قَْوِلَهم :و

الَعه على َمجاِري أَْحواِله باألَِميِن الَمْنُصوِب َعلَيه ، إِلْغنائِه َمْغن ه َمَسدَّه.يُقاُل له القَبّان : قَبّاُن ، كأَنَّه َشبّه اّطِ  اهُ ، وَسّدِ

 قَفّانو قال أَبو ُعبَْيٍد : وال أُْحَسُب هذه الَكِلمةَ َعَربِيّةً ، إِنما أَصلُها قَبّان ، ، َواْسِتْقصاُء َمْعرفَتِه (3) ّماُعهٍء : جُ ُكّلِ شي قَفّانُ  قال األَْصمعيُّ :و

والنُّوُن زائَِدةٌ ، وأَْهَمَل ثم قاَل : « قفن»، وَمن َجعَل النُّوَن زائدةً فهو فَْعالن ، وَذَكَره الَجْوَهريُّ في  (4)القَفَن  : فعّاٌل من قولهم في القَفَا :

َمْخَشِريُّ أنَّ َوْزنَه فعَّال « بزيادةِ النُّونِ »ِذْكَره في هَذا الَمْوِضعِ ، فقولُه :  يُْلزُمه ِذْكَره اللّْفَظ في هذا التَّْرِكيِب ؛ ألَنّه يكوُن فعالن ، وَذَكر الزَّ

ه في العََجِميَِّة ، فعَلَى هذا تكوُن النُّوُن فيه زائدةً ، فإِّن ما في آخِرِه نوٌن بعَد أَِلٍف فإِنَّ ، وقاَل ابُن األَعرابِّيِ : هو عربيٌّ صحيٌح ال َوْضَع ل

: قَبّاُن ، بالباِء التي بيَن الباِء َوالفاِء ، أُْعِربَْت بإِْخالِصها فاًء ، وقد يُجوُز  قَفّانُ  فَْعالَن فيه أَكثُر من فَعَّاٍل ، وأَما األَْصَمِعيُّ ، فقَاَل :

 إِخالُصها باًء ؛ ألَنَّ ِسيبََوْيه قد أَْطلََق ذِلَك في الباِء التي بيَن الفاِء والباِء.

ى وقَُشْعِريَرةٌ  القفَّةُ و ً  ُشَمْيٍل ، ولم يَْذُكر التَّثِْليَث ، وقدعن ابِن  ، مثَلَّثةً : ِرْعَدةٌ تَأُْخذُ من الُحمَّ . قَفَّ قُفُوفا  : أَْرَعَد واْقَشعَرَّ

 كالقَُشْعِريَرةِ ، وأَصلُه التَّقَبُُّض واالْجتِماع ، كأَنَّ الجلَد ينقَبُِض عند الفََزعِ ، فيقوُم الشَّعَُر لذلك. القُفَّةُ  قال النّْضُر :وَ 

ُل ما يَ  الِقفَّةُ و  وهو الِعْقُي أَيضاً ، كما في اللِّساِن. ْخُرج من بَْطِن الَمْولُودِ بالكسر : أَوَّ

ّمِ : القُفَّةُ و حاحِ ، َوقال اللَّْيُث : بالضَّ ،  كالقُفَّةِ  ، وَعجوزٌ  كالقُفَّةِ  يُقاُل : َشْيخٌ  كَهْيئِة القَْرَعِة تُتََّخذُ من الُخوِص  القَْرَعةُ اليابَِسةُ ، كما في الّصِ

يُْجتَنَى فيها من النَّْخِل ، ويَضُع فيها  حاحِ : وُربَّما اتُِّخَذ من ُخوٍص ونحِوه كَهْيئَتِها ، تَْجعَُل فيه الَمْرأَةُ قُْطنَها ، وقاَل غيُره :وعبارةُ الّصِ 

ْحِل ، ي (5)النِّساُء َغْزلَتُهنَّ ، وقاَل األَْزهريُّ : تُْجعَُل فيها  َرةً َضيِّقَةَ َمعاِليُق تُعَلَُّق بها من َرأِْس الرَّ اكُب زاَده ، وتَُكوُن ُمقَوَّ َضُع فيها الرَّ

 الرأْس.

 هو بالقاِف ، وَوقََع في بعِض نَُسخِ العُباب بالفاِء. القَاَرةُ  : القُفَّةُ و

حاحِ : ما اْرتَفََع  : ما اْرتَفََع من األَْرِض وَغلَُظ ، ولم يَْبلُغَ  القُفُّ  قال شمر : ما ارتْفََع من األَْرِض كالقُفِّ  : القُفَّةُ و أَن يكوَن َجباَلً ، وفي الّصِ

  ، قال امُرُؤ القَْيِس : أَْقفافٌ و ، زاد غيُره : قِفافٌ  من َمتِْن األَرِض ، والَجْمعُ 

حـــــــــَ   تـــــــــَ ـــــــــح يِّ وانـ َة ا ـــــــــَ زحاَن ســـــــــــــــــــــــاحـــــــــَ ا َأجـــــــــَ  فـــــــــلـــــــــمـــــــــّ

ٍت ِذي      بـــــــح َن خــــــَ طــــــح ا بــــــَ نـــــــَ فـــــــافٍ بــــــِ ِر  قــــــِ قـــــــَ نـــــــح قــــــَ (6)عــــــَ
 

  
 : أَْغلَُظ من الَجْرِم َوالَحْزِن. القُفُّ  كالغَبِيِط من األَْرِض ، وقِيَل : هو ما بَْيَن النَّْشَزْيِن ، وهو َمْكَرَمةٌ ، وقِيَل : القُفُّ  قيل :وَ 

ِغيرُ  : القُفَّةُ و ُجُل الصَّ  الِجْرِم ، عن األَصمِعّيِ. الرَّ

 القَليُل اللَّْحِم. أَو القَِصيرُ 

ِعيفُ  قاَل غيُره : هووَ   وبُْفتَُح. منهم ، الضَّ

 عن ُكراعٍ. األَْرنَبُ  : القُفَّةُ و

 بال هاٍء. ٌء كالفَأِْس كالقُفِّ َشي : القُفَّةُ و

 وبه فَسَّر األَصمعيُّ  الشََّجَرةُ الباِليَةُ اليابَِسةُ  : القُفَّةُ و
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__________________ 
 ( انظر النهاية واللسان ابختالٍف يف الرواية.1)
 .«وكأل»املطبوعة الكويتية وابألصر ( عن 2)
 ( كذا ضبطت يف القاموس ابلضم ا وتشديد امليم ومثله يف النهاية واللسان وأ ر ضبطها يف التهذيب.3)
 ( قوله القفن قا  يف القاموس : والَقَفُن وتشدد نونه : القفا.4)
 ( يف التهذيب :  عر هلا معالي .5)
 هبامشه : ويرو  ذي قفاف ا وهي مجض قف.وَ  : بطن خبت ذي حقاف ا فال شاهد فيها. برواية 41( ديوانه من معلقته ص 6)
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كِّيِت  قـُف ةٌ  قوهَلم : َكربَ َحىت  صــاَر كبَن ه اغاين  البِن الســِّ َبه الصــّ حاح ا ونســَ ا وقاَ  اأَلزحَهري  : وجائٌِز َأنح  (1)ا كما يف الصــِّ
َتَمَض َخلح   اخلُوِص. بُقف ةِ  ُقهُيَشب ه الش يحُخ إذا اجح

ً  قدو قال األَْصَمِعيُّ :  وأَْنَشَد : كالقُفَّةِ  اْنَضمَّ بعُضه إلى بَْعٍض َحتّى صارَ  : إذا قَفَّ قُفُوفا

هــــــــــــــا   وٍز رَأحســــــــــــــــــــــــــــُ جــــــــــــــُ هح ُرب  عــــــــــــــَ فــــــــــــــ   كــــــــــــــالــــــــــــــقــــــــــــــُ

هح      فــــــــــ  رحشــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــا هــــــــــِ عــــــــــَ فٍّ مــــــــــَ عــــــــــَ  خبــــــــــُ (2)َتســــــــــــــــــــــــح
 

  
 .«كالُكفَّهْ »َوروى أَبو عبيد : 

ْرِف : ، ممنوَعةً  قُفَّةَ  قَْيسُ و التَّْنِويُن ؛ ألَنَّك  قُفَّةَ  وهو غيُر قَْيس ُكبَّةَ الذي تَقَدَّم ِذْكُره في موِضِعه ، قال ِسيبََوْيه : ال يَُكوُن في لَقَبٌ  من الصَّ

ْنتَ  أََرْدَت الَمْعِرفَِة التي أََرْدتَها حيَن قُْلَت : فةً ثم لصقت قَْيساً إِليها بعَد تَْعِريفها. قُفَّةَ  نكرةً ، كأَنَّك قلَت :كان االسُم  قُفَّةَ  قَْيُس ، فلو نَوَّ  ، ُمعَرَّ

جاِل عن ابِن َعبّاٍد. ، بالضّمِ : القَِصيرُ  القُفُّ و  من الّرِ

 ِء.َظْهُر الشَّيْ  : القُفُّ  قال غيُره :و

 ُخْرُت الفَأِْس. : القُفُّ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 األَْوباش َواألَْخالط. أي ، ن النّاِس م بقُفٍّ  جاَءناو قال :

 السُّدُّ من الغَْيم كأَنَّهُ َجبٌَل. : القُفُّ و قال :

 ٌء ، قال :شي ُسُهولَةو * من ِليٍن ،ال يُخاِلُطها ُمتَراِدٌف بَْعُضها إلى بَْعٍض ، ُحْمرٌ  ِحجاَرةٌ غاَص بعُضها ببَْعٍض  : القُفُّ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و

وما أَْشَرَف منه على األَْرِض ِحجاَرةٌ ، تحَت تلك الِحجاَرةِ أَيضاً  يَر أَنَّه ليَس بَطِويٍل في السَّماِء ، فيه إِْشراٌف على ما َحْولَهوهو َجبٌَل ، غ

 ِحجاَرتُه فَناِديُر أَْمثاُل البُيُوتِ  قُفٍّ  وُربَّ  قال : وفيه ِحجاَرةٌ ُمتَقَلِّعَةٌ ِعظاٌم ، كاإِلبِِل البُُروِك َوأَْعَظُم ، وِصغارٌ  إِالّ  قُفًّا ال تَْلقَىوَ  ِحجاَرةٌ ، قال :

ْوَضةُ ِحينئٍذ من وقَْد يَُكوُن فيِه ِرياٌض وقِيعانٌ  قال : الذي ِهَي فِيِه ، ولو َذَهْبَت تَْحِفُر فيها لغَلَْبتَْك كثرةُ ِحجارتِها ، وهي إذا َرأَْيتَها  القُفِّ  فالرَّ

 َرأَْيتَها ِطينًا ، وهي تُْنبُِت وتُْعِشُب.

فِة ، وهي بالٌد َعِريَضةٌ واِسعَةٌ فيها ِرياٌض وقِيعان  قِفافُ و قال األَْزَهِرّي : ّماِن على هذِه الّصِ كثيرةٌ ، َوإذا أَْخَصبَت  (3) [وُسْلقانٌ ]الصَّ

َربَّعَت العََرَب َجِميعاً ، لَسعَتِها ، وَكثْرةِ ُعْشِب قِيعانِها 
 ، وهي من ُحُزوِن نَْجٍد. (4)

 فقوُل ُرْؤبَةَ : أَْقفافٍ  شاِهدُ  ، وأَّما الِقفافِ  وهِذه عن ِسيبََوْيه ، وَعلَى األُولَى اْقتََصر الَجْوَهريُّ ، وتَقَدَّم شاِهدُ  أَْقفافٌ و بالَكْسِر ، قِفافٌ  ج :

فِّ و  فـــــــــــــــــــــافٍ  قـــــــــــــــــــــُ َوِن  أَقـــــــــــــــــــــح ٍر حبـــــــــــــــــــــَح  وَرمـــــــــــــــــــــح

رحَ.      ــــــــــَ ر يـ نح َرمــــــــــح نِ  (5)مــــــــــِ كــــــــــَ  ِذي الــــــــــر كــــــــــاِم اأَلعــــــــــح

  
 على ساِكنِها أَفضُل الصالةِ َوالّسالم ، عليه ماٌل ألَْهِلها ، قال ُزَهْيُر بُن أَبي ُسْلَمى : واد بالَمِدينَةِ  : علَمُ  القُفُّ و

هح  نــــــــــازلـــــــــُ ِي عــــــــــاٍف مــــــــــَ ٌر كــــــــــالــــــــــَوحــــــــــح لــــــــــَ نح طــــــــــَ مــــــــــَ  لــــــــــِ

هح      لـــــــُ ُ  فـــــــعـــــــاقـــــــِ يـــــــح هـــــــا فـــــــالـــــــر ســـــــــــــــــــــَ نـــــــح ا الـــــــر س  مـــــــِ فـــــــَ  عـــــــَ

  

فيف  ٍج  فـــــــــــقـــــــــــُ عـــــــــــِ نـــــــــــح نـــــــــــاُف مـــــــــــَ  فصـــــــــــــــــــــــــاراٌت فـــــــــــَبكـــــــــــح

  
مــــــــَ     لــــــــح ي  ســــــــــــــــــــــَ رحقــــــــِ هُ فشــــــــــــــــــــــَ ه فــــــــَبجــــــــاِولــــــــُ وحضــــــــــــــــــــــُ  حــــــــَ

  
 ، فقَاَل :  *َشْيئاً آَخَر فثَنّاهُ  الَمْذُكور أَضاَف إِليه ُزَهْيرٌ  قدو

ِن  نح َزمـــــــــــَ نـــــــــــازِِ  مـــــــــــن عـــــــــــاٍم ومـــــــــــِ مح لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــَ  كـــــــــــَ

اَء      ِ آِ  َألـــــــــــــــح اح فـــــــــــــــ  ـــــــــــــــقـــــــــــــــُ نِ  (6)ابل ـــــــــــــــر كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــال  ف

  
 ، واألُولى الصواُب. فالقُفَّْينِ  في بعِض النَُّسخِ :وَ 

البَِعيِر ، كما هو نصُّ العُباِب ، وأَما قوُل َعْمِرو بِن أَْحَمَر الباِهِلّيِ يَِصُف َظِليماً  قَْفقَفَا هَكذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : ِعيِر : لَْحياهُ البَ  (7) قْفقَفَتاو

: 
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ن   هــــــــــــــُ فــــــــــــــ  ر  حيــــــــــــــَُ ظــــــــــــــَ هِ يــــــــــــــَ يــــــــــــــح فــــــــــــــَ قــــــــــــــَ فــــــــــــــح  بــــــــــــــقــــــــــــــَ

اوَ      ـــــــــــَ ـــــــــــن ي خـــــــــــِ ـــــــــــَ هـــــــــــافـــــــــــًا ث فـــــــــــح ن  هـــــــــــَ هـــــــــــُ فـــــــــــُ حـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ  يـ

  
 أَنَّه يَُحفُّ بيَضه بَجناَحْيه ، ويَْجعَلُها له كاللِّحاِف ، وهو َرقِيٌق مع ثَِخنِه.فإِنَّه يُريُد 

__________________ 
 ( والبن السكيت أيضاً يف التهذيب.1)
 ( التهذيب برواية : كر عجوز.2)
 .«ُلاِلطُها»بد  : « خُتاِلطُها»*( يف القاموس : )
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 بكثرة مراتعها.« : القف»ويف معجم البلدان « ربعت العرب مجيعاً بكثرة مرابعها»:  ( يف التهذيب4)
 .«رمر يرىف»وابألصر  162( عن الديوان ص 5)
 .«فـَثـَن اه»بد  : « وثن اه»*( ابلقاموس : )
 القاموس ا واملثبت كياقوت. ونبه عل  هامشه لرواية األصر أهنا رواية إحد  نسخ« فالقّفا»( الذي يف نسخة القاموس املطبوع : 6)
 ومثله يف التهذيب والصحاح َواللسان.« وقـَفحقفا البعري»( يف القاموس املطبوع : 7)
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ً  الدَّجاَجةُ  أقفَّتو  قال الَجْوَهريُّ : هذا قوُل األَْصَمِعّيِ. اْنقََطَع بَْيُضها : ُمِقفٌّ  ، فهي إِْقفافا

 في بَْطنِها ، قال : هذا قوُل الِكسائِّيِ. َجَمعَْت بَْيَضها إِذا أَو

 َذَهَب َدْمعُها وارتَفََع سواُدها. َعْيُن الَمِريِض والباِكي : العَْينُ  أَقَفَّتْ  قال أَبو َزْيٍد :و

ُجُل : قَْفقَفَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ى و اْرتَعََد من البَْرِد وَغْيِره الرَّ ْعَدةُ َمْغُموماً ، وأَْنَشَد : القَْفقَفَة الغََضِب ، وقيل :كالَخْوِف والُحمَّ  : الّرِ

يح  ـــــــــ  ـــــــــل َرَد ال ـــــــــَ ىَت إذا بـ ـــــــــفـــــــــَ ـــــــــُض ال ي جـــــــــِ َم ضـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح ـــــــــِ  ن

ًا و      ريح حـــــــــــــــَ فَ ُ  ســـــــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ رِدُ  قـ  الصـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 وقد ذُِكر في موِضِعه.« قُْرقِفَ »يُْرَوى ، وَ 

ى ، قالَه اللَّْيُث. (1)من البَْرِد ، أَو  هاْضَطَرَب َحنَكاه ، واْصطَّكَّْت أَْسنانُ  : إذا قَْفقَفَ  أَو  من نافِِض الُحمَّ

 أي في النّْبِت َواالْرتعاِد بالبَْرِد ، عن ابِن ُدَرْيٍد. النَّْبُت : يَبَِس ، كتَقَْفقَف فِيهما : قَْفقَفَ و

 من البَْرِد ، وتََرْفَرَف بمعنًى واحٍد. تَقَْفقَفَ  قاَل األَْصَمِعيُّ :وَ 

 ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :* 

 : ما يَبَِس من البُقُوِل وتَناثََر َحبُّه وَوَرقُه ، فالماُل يَرعاه ، ويَْسَمُن َعلَيه ، وأَنشَد اللَّْيُث : (2) القَفُّ 

ِف  لـــــــــــــح هـــــــــــــا واخلـــــــــــــِ فـــــــــــــِ لـــــــــــــح وحَت خـــــــــــــِ  كـــــــــــــَبن  صــــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــٍ       بــــــــــــــِ عــــــــــــــَ  يف يــــــــــــــَ ــــــــــــــح ُة أَفـ فِّ َكشــــــــــــــــــــــــــــ   قــــــــــــــَ

  
 أَْنشَد أَبو َحنِيفَةَ :وَ 

ُد   يف  فِّ تــــــــــــــَ وِم  الــــــــــــــقــــــــــــــَ يحشــــــــــــــــــــــــــــُ  ويف الــــــــــــــعــــــــــــــَ

يـــــــــــــــمِ      خـــــــــــــــِ ِض الـــــــــــــــطـــــــــــــــ  طـــــــــــــــَ يـــــــــــــــًا كـــــــــــــــقـــــــــــــــِ ـــــــــــــــاعـــــــــــــــِ  أَف

  
باعِ. القُفُّ وَ   ، بالضم : من َحبائِِل الّسِ

يَّةٌ  ناقَةٌ وَ  ، فإِن كاَن َعنَى  قُفِّيٌّ  قُلَت : قِفافٍ  إِذا نََسْبَت إلىـ  ُء على َغْير قياسفي َمْعُدوِل النََّسِب الذي يجيـ  ، قال ِسيبََوْيه القُفَّ  : تَْرَعى قُفِّ

؛ ألَنَّه ليس بَجْمعٍ  قِفافيٌّ  النََّسِب ، إاّل أَْن يكوَن َعنَى به اسم َمْوِضعٍ أو َرُجٍل ، فإِن ذِلَك إذا نََسْبَت إِليه قلت : (3)فليس من شاذِّ  قُفٍّ  جْمعَ 

 فيَُرّد إلى واحٍد للنََّسب.

َمْخَشِرّي الشَّْيُخ : أي انَضمَّ وتَشَ  اْستَقَفَّ وَ   .(4)نَّج ، نَقَله الَجْوَهريُّ َوالزَّ

 .قافَّةٌ  األَْرُض : يَبَِس بْقلُها ُجفُوفاً ، وأَْرٌض جافَّةٌ : قفَّتو

 الّسائَمةُ : َوَجَدت الَمراعَي يابَسةً. أَقَفَّت قال أَبو َحنيفَةَ :وَ 

َدخْلُت َعلَيه فإِذا ُهو جالٌس على رأْس »َحديث أَبي ُموَسى :  البئْر ، بالضّمِ : هو الدَّكَّةُ التي تُْجعَُل َحْولَها ، وبه فَسَّر قُفُّ  قاَل ابُن األَثير :وَ 

فَع حوَل البئِْر يكوُن يابِساً في اليابِس ؛ ألَّن ما اْرتَ  : القُفِّ  : ما َغلَُظ من األَْرض واْرتَفَع ، أو هو من القُفِّ  وأَْصلُ  «قُفَّها البئْر ، وقد تََوسَّط

 الغاِلِب.

 : بُنَّةُ الفَأِْس ، وقال األَْزَهِريُّ : بُنَّةُ الفأِس : أَْصلُها الذي فيه ُخْرتُها. القُفَّةُ  قال اللّْيُث :وَ 

ّمِ : موِضٌع ، قال البُْرُجِميُّ : القُفّانِ وَ   ، بالضَّ

ا مـــــــــن  نـــــــــَ َرجـــــــــح ِ خـــــــــَ اح فـــــــــ  نـــــــــا  الـــــــــقـــــــــُ لـــــــــُ ثــــــــــح ي  مـــــــــِ  ال حـــــــــَ

اَل      ـــــــــــِ طـــــــــــاف
َ

قـــــــــــاَح املـــــــــــ ـــــــــــِّ ـــــــــــل ي ال زحجـــــــــــِ ـــــــــــُ ا نـ ـــــــــــَ ن ـــــــــــِ ت ـــــــــــَ   ي

  
 : الَجماعةُ. القَفّانُ وَ 
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 الّطاِئِر : َجناحاه. قَْفقفاوَ 

 : الفَّكاِن. القَْفقَفانِ وَ 

 : يابٌِس. قَْفقافٌ  نَْبتٌ وَ 

 َجِميِعه ، لَشَرِهِه ونََهِمه.أي : أَتَى على « اْقتَفَّ  إِذا أََكلَ »في ِروايَِة النَّسائِّيِ ، في حديث أُّمِ َزْرعٍ : وَ 

كما  ابُن َصْعتَرةَ الطَّائِيُّ ، أََحُد ُحّكاِم العََرِب وُكّهانِِهم أَهمله الجوهريُّ وصاحُب اللِّساِن ، وقال الّصاغانِيُّ : هو ، كِزْبِرجٍ  قِْلِطفٌ  : [قلطف]

 في العُباِب.

ي الّرُجُل. (5) : الِخفَّةُ في ِصغَِر ِجْسمٍ  القَْلَطفَةُ و  وبه ُسّمِ

__________________ 
 .«أو من انف  ا م »مكان قوله : « أو غريه»( يف التهذيب : 1)
 ( نص األزهري عل  ضبطها بفتح القاف.2)
 .«من شبن»( عن اللسان وابألصر 3)
 واملثبت رواية الصحاح والتهذيب.« تقّب »( يف األساس : 4)
 ( يف القاموس : يف ِصَغِر اجلسِم.5)
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. اْنَزَوى أي أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : الِجْلدُ  اْقلَعَفَّ  : [قلعف]  كاْقفَعَلَّ

 كاْقفَعلَّْت. تََشنََّجْت من بَْرٍد أو ِكبَرٍ  إذا أَناِملَه : اْقلَعَفَّتْ و

َراِب ، وصاَر َعلَى ُعْرقُوبَيِه  : إذا يَْقلَِعفُّ  البَِعيرُ  قال اللَّْيُث :و  وهذا ال يُْقلَُب. وهو في ِضرابه *[ُمْعتَِمداً َعلَْيِهما]اْنَضمَّ إلى النّاقَِة حيَن الّضِ

اِكُب على َمْرَكٍب غيِر َوِطى الُمتَقَْلِعفُ  قال ابُن ُشمْيٍل :و  ٍء.: الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .اْقلَعَفَّ  ْيُث : إذا َمَدْدَت شيئاً ثم أَْرَسْلتَه فاْنَضمَّ قيل :قال اللَّ 

 ، بالكسِر : الدَّْوَخلَّةُ. الِقْلفُ  : [قلف]

 الشََّجرِة ، كما سيأْتِي. قِْلفُ  ومنه ، كالقاَلفَة بالضمِّ  *الِقْشرُ  : الِقْلفُ و

ُن بِهِ  هو أَو  في العُباِب.كما  قِْشُر َشَجِر الُكْنُدِر الَِّذي يَُدخَّ

ّمانِ   كما في اللِّسان. أَو قِْشُر الرُّ

 بهاٍء. الِقْلفَةُ  هيو

. الَمْوِضُع الَخِشنُ  أَيضاً : الِقْلفُ و  نقله الصاغانيُّ

ـ  ، فصاَر كالَمْختُوِن ، قال اْمُرُؤ القَْيِس  قُْلفَتُه قال الَجوَهِريُّ : وتَْزُعم العََرُب أنَّ الغاُلَم إذا ُوِلد في القَْمراِء قََسَحتْ  : َمْن لم يُْختَنْ  األَْقلَفُ و

 :ـ  أَْقلَفَ  وقد كاَن َدَخَل مع قَْيَصَر الَحّماَم ، فرآه

ٍة  ا غـــــــــــــرَي كـــــــــــــاِذبـــــــــــــَ يـــــــــــــنـــــــــــــً ُت ميـــــــــــــَِ فـــــــــــــح لـــــــــــــَ  ِإيّنِ حـــــــــــــَ

َت      فُ ألَنــــــــــــح لــــــــــــَ رُ  أَقـــــــــــــح مـــــــــــَ ىَن الــــــــــــقــــــــــــَ  إاّل مــــــــــــا جــــــــــــَ

  
َغُد النّاِعمُ  األَْقلَفُ و  وهو َمجاٌز. من العَْيِش : الرَّ

 وهو َمجاٌز. من السُّيُوِف : ما في َطَرِف ُظبَتِه تَْحِزيٌز ، وله َحدٌّ واِحدٌ  األَْقلَفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

كُ  وَعلَيه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ  ، بالضمِّ  القُْلفَةُ و التي أُْلبَِستْها الَحَشفَةُ ، وهي الَّتِي تُْقَطُع من َذَكِر الّصبّيِ ، قال  ِجْلَدةُ الذََّكرِ  عن الفَّراِء : ويَُحرَّ

 الَجْوهِريُّ : وأَْنَشَدنِي أَبو الغَْوِث :

ِن  ُة بـــــــــــــــــُن غـــــــــــــــــابـــــــــــــــــِ رِمـــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــح ا حـــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــ 

ةُ قـــــــــــُ      فــــــــــَ ن لــــــــــح وحســــــــــــــــــــــــَ  خــــــــــاتــــــــــِ ٍر حتــــــــــَت مــــــــــُ فــــــــــح  طــــــــــِ

  
 ، كالقََطعَِة من األَْقَطعِ. األَْقلَف منَ  القَلَفَةُ و قال :

 ، كالقََطعَِة من األَْقَطعِ. األَْقلَف منَ  القَلَفَةُ و قال :

ً  ، َكفِرحَ  قَِلفَ  َكةً  قَلَفا . قُْلفٍ  أَْطفالٍ  ، ِمنْ  أَْقلَفُ  فهو ، محرَّ  بالضّمِ

 .(1)، واْقتالُع الظُّفر من أَْصِلها  القُْلفةِ  : قَْطعُ  القَْلفُ  وعبارةُ الُمْحَكِم : ، بالفَتْح : اْقتِطاُعه من أَْصِله القَْلفُ و

حاحِ :و ً  الخاتِنُ  قَلَفَها في الّصِ بِيُّ أَْجلََع : َختَنَه القََمُر. قََطعَها : قَْلفا  وفي العُباِب : يقُولوَن إذا كان الصَّ

 كثيُر الَخْيِر. : أَْقلَفُ  عامٌ  كذاو ُمْخِصبَةٌ ، أي : قَْلفاءُ  َسنَةٌ  من الَمجاز :و

َكةً ، القَلَفانِ و ّمِ : َحْرفَا القُْلفتانِ و ، محرَّ ماَغْيِن. الشَّاِربَْينِ  هَكذا في النَُّسَخ ، وصوابُه : َطرفَا بالضَّ  مما يَِلي الّصِ

ً يَْقِلفُها قَلْ  الشََّجَرةَ  قَلَفَ و ى  :فا ّي : شاِهده قوُل الفََرْزَدِق : ِلحاَءها : أي قِْلفَها َعْنها (2) نَحَّ حاح ، قال ابُن بَّرِ  كما في الّصِ
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تُ  فـــــــح لـــــــَ رِه  قــــــــَ هـــــــح ِذي فـــــــوَ   ـــــــَ ُه الـــــــّ نـــــــح  اَ صـــــــــــــــــــــَ  عـــــــَ

الِم      وا (3)أَبحــــــــــح فــــــــــُ َغضــــــــــــــــــــــــ  اٍ  إذا مــــــــــا تـــــــــــَ هــــــــــّ  جــــــــــُ

  
 .َمْقلُوفٌ و ، قَِليفٌ  فهو أي قََشَره ، : فَضَّ َعْنهُ ِطينَه : قَْلفَةً و ، يَْقِلفُه قَْلفَا الدَّنَّ  قَلَفَ و

ّي :وَ   : َدنُّ الَخْمِر الَِّذي قُِشَر عنه ِطينُه ، وأَْنَشد : القَِليفُ  قاَل ابُن بَّرِ

 الِقليفُ ال يـَُر  يف بـَيحِته و 
ً  ءَ الشَّيْ  قَلَفو  قْلباً ، عن ُكراعٍ. قَلبَه : مثلُ  قَْلفا

ً  السَّفينَةَ  قلفَ و  َخَرَز أَْلواَحها باللِّيف ، وَجعََل في : قَْلفا

__________________ 
 *( ساقطة من املصرية والكويتية.)
 (.القشرة)*( وردت ابلكويتية )
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : من أصله.1)
 والصحاح كالقاموس.« نزع»( يف اللسان : 2)
 .«أبعالم جها »وابألصر : ( عن الديوان واللسان ا 3)
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ِليفاً   نقَله اجلَوحَهري  ا َخَللها الَقارَ  مُ  ا نقله الّصاغاين   كَقل َفها تـَقح  كِكتابٍَة.  الِقالَفةُ  واالسح
ً  العَصيرُ  قَلَفَ و أَنَّه كان يَْشَرُب »بن الُمَسيَِّب : ُسِمع أَحمُد بُن صالحٍ يَقُوُل في َحديث يُونَُس عن ابِن ِشهاٍب عن َسِعيِد و أَْزبَدَ  : يَْقِلُف قَْلفا

 قال : ما لَم يُْزبِْد ، قال األَْزَهريُّ : أَحمُد بُن صاِلحٍ صاحُب لُغٍَة ، ِإماٌم في العََربِيِّة. «يَْقِلفْ  العَِصيَر ما لَم

، وقال الفَّراء :  (2)نَُّف ، ويُقال له : ِغْريٌَن إذا كاَن َرْطباً ، ونحو ذلك قالَه أَبُو ماِلٍك ، ومثله القِ  ِإذا يَبِسَ  (1)والتِّْقُن  كِقنَِّب : الِغْريَنُ  الِقلَّفُ و

ٌص وقِنٌَّب ، ورُجٌل ِخنٌَّب :  ومثله ِحمَّ

ّي : (3) [طويل]  : يابُِس ِطيِن الِغْريَِن. الِقلَّفُ  وقال ابُن بَّرِ

 كعُنٍُق. قُلُفٌ  جج : ، عن أَبِي َحنِيفة قَِليفَةٌ  والواحَدةُ  قَِليفٌ  ج : الُجلَّةُ العظيمةُ  القَِليفُ  وقاَل ُكراٌع : كأَميٍر ، وَسِفينٍَة : ُجلَّةُ التَّْمر القَِليفُ و

ْخَمةُ من النَّوقِ  الِقْليَفُ و  عن ابِن َعبّاٍد. كِحْميٍَر : الضَّ

أَيضاً ،  الَمْقلُوفَةُ  ، وهي قَْلفَةُ  ُكلُّ ُجلٍَّة منها َمْقلُوفاتٌ و بالفَتْحِ  قَْلفٌ  ج تَْمًرا : الِجالُل البَْحرانِيَّةُ الَمْملُوَءةُ  َمْقلُوفَةُ الو ، القَْلفَةُ  قال النَّْضُر :و

 .َمقلُوفَةٌ  ، ُكلُّ ُجلَّةٍ  َمْقلُوفاتٍ  وثالثُ 

َكةً ، وكذا أَْربع قَلَفاتٍ  منه أَْربَعَ  اْقتَلَْفتُ و ُجِل ، فَتَأُْخذها بقَْوله منه ، وال  أََخْذتُها ِمْنهُ بال َكْيلٍ  أي : َمْقلُوفاتٍ  ُمحرَّ وهو أَن تَأْتَِي الُجلَّةَ عنَد الرَّ

 تِكيلُها.

نَقَلَه أَبو حنِيفَةَ عن بعِض األَعراِب ، ويَْعنِي  والماُل َعلَْيها َحِريصٌ  َصِغيرةٌ ، وهي كالقُلقاُلنِ  : نَباُت أَْخَضُر له ثََمَرةٌ  (4) ، بالكسرِ  الِقْلفَةُ و

 بالماِل : اإِلبِل.

الظُّْفُر : اْقتُِلَع  اْقتُِلفَ  بالكسِر : هي الظُّْفُر الُمْقتَلَُع ، والَِّذي في العُباب : الِقْلفَةَ  هَكذا في سائِر النَُّسخِ ، أي أنَّ  الظُّْفُر : اْقتُِلَع من أَْصِله قولُ و

 ه ، وأَْنَشد اللّْيُث :من أَْصلِ 

َتِلفُ   اأَل حفاَر عن بَنانِهِ  يـَقح
 وقد ذُِكَر آنِفاً. ، بالفَتْحِ  القَْلفُ  االسمُ و

 لغةٌ َحْضَرِميَّة. : تَْمٌر يُْنَزُع نَواهُ ، ويُْكنَُز في قَِرٍب وُظُروٍف من الُخوِص  التَّْقِليفُ و

تُه : اْنقَلَفَتْ  قال العَُزْيِزيُّ :و َرتْ تَ  إذا ُسرَّ  وأَْنَشَد : عَجَّ

َقِلفح ُشد وا َعَلي  ُسر يت ال   تـَنـح
 .«قعف»قلُت : وقد َمرَّ ذلك أَيضاً في 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، كِحْميََرةِ : أي َضْخَمةٌ ، عن ابِن َعبّاٍد. قِْليَفَةٌ  َصْخَرةٌ 

يْ  قَلَّْفتُ  قال أَيضاً :وَ   تَها.الَجُزوَر تَْقِليفاً : إذا َعضَّ

 ، كفَِرَحٍة : فِيها ِغلَظ. قَِلفَةٌ  َشفَةٌ وَ 

ّي ، وأَنشَد : يَتَقَلَّفُ  ، كأَِميٍر : التَّْمُر البَْحِريُّ  القَِليفُ وَ   عنه قِْشُره ، قاله ابُن بَّرِ

ـــــــــــــــــُف  رِي َر وال يـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ُر الـــــــــــــــــبـ  ال أَيحكـــــــــــــــــُ

ه و      تـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح َر  يف بــــــــــــــــَ يـــــــــــــــفُ ال يــــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

  
 من الُخْبِز ، أي : يُْقَشُر. يُْقلَفُ  أَيضاً : ما القَِليفُ و قال :

 .قُْلفَتُه : الذََّكُر الذي قُِطعَت القَِليفُ وَ  أَيضاً : يابُِس الفاِكَهِة. القَِليفُ و قال :
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 : ال يَِعي َخْيًرا. (5) [القلب] أَْقلَفُ  من الَمجاِز : هووَ 

. قُْلفٌ  قُلُوبٌ وَ  َمْخَشِريُّ  : ُغْلٌف ، نَقلَه الزَّ

 ُمْرتَِفٌع جافٌِل. أَهَملَه الجوَهِريُّ َوصاحُب اللِّساِن ، وفي النَّوادِر : أي ، كُمْشَمِعلٍّ  ُمْقلَِهفٌّ  َشعَرٌ  : [قلهف]

 كذا في العُباِب والتَّْكِملَة. الُمْرتَِفُع الِجْسمِ  كاَن أَوَضح :« كَسفَْرَجلٍ »ولو قاَل :  ، كعََجنٍَّس  القَلَْهنَفُ و قال :

هَكذا نقَلَه الّصاغانِيُّ في العُباِب هنا  ُطوُط البَْرِدّيِ نَْفُسه أَْهَملَه الجوهريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : هو ، كِخْنِدٍف ، والصاُد ُمْهَملَةٌ  الِقْنِصفُ  : [قنصف]

واةِ ، وقد قال : وهو البَْرِديُّ إذا طاَل ، قال : هَكذ« قصف»كصاحِب اللِّساِن ، وأورده في التَّْكِملة في  ا نقله أَبُو حنيفَة فيما َزَعَمه بعُض الرُّ

 أََشْرنا إِليه آنِفاً.

 الضمُّ نَقَلَه ، كغُراٍب ، وِكتاٍب : القُنافُ  : [قنف]

__________________ 
 .«واليفن»( عن التهذيب وابألصر 1)
 .«وحنو ذلك قا  الفراء»( كذا ابألصر ا ويف التهذيب واللسان 2)
 ضاها السيا  عن التهذيب.( زايدة اقت3)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلفتح فسكون.4)
 ( زايدة عن األساس.5)
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حاح   الَكِبرُي األَنحفِ  اجلَوحَهري  ا والكسُر عن ابِن َعّباٍد :  .(1)كما يف الصِّ
ْحيَِة. : القُنافُ  قال ابُن َعبّاٍد :و ْخم اللِّ  الضَّ

 الِجْسِم ، قال : والكسُر لغةٌ فيه. الطَِّويُل الغَِليظُ  قِيَل : هوو

ْخَمةُ   :القُنافُ و قال : ّمِ  كالقُنافّيِ  وهي الحَشفَةُ  الفَْيَشلَةُ الضَّ ُجَل العَِظيُم ، وقال غيُره :  (2)بالضَّ ، عن أَبي َعْمٍرو في كتاِب الِجيِم ، وهو الرَّ

 هو العِظيُم الّرأِْس واللِّْحيَِة.

ثانِ  ُهْلٌب : وأَبُوه الّطائِيُّ ، كثُماَمةَ ، هو قُنافَةَ  بن واسُمه يِزيدُ  يصةُ بُن ُهْلبقَبِ و وهو يَْرِوي عن أَبِيه ُهْلٍب ، وُهْلٌب له ُصْحبَةٌ ، فقَبيَصةُ  ُمَحّدِ

ي الثِّقاِت ، فكاَن يَْنبِغي للُمَصنِِّف أَن يُِشيَر إلى ذِلَك من التّابِِعيَن ، ِعداُده في أَهِل الُكوفَِة ، روى عنه ِسماُك بُن َحْرٍب ، ذَكَره ابُن ِحبّان ف

 على عاَدتِه.

 .القَنَفُ  نَقلَه الَجْوَهريُّ ، زاَد غيُره : ولوُن سائِِره ما كان ، والَمْصَدرُ  : األَبيُض القَفا من الَخْيلِ  األَْقنَفُ و

َكةً : ِصغَُر األُذُنَْيِن وِغلَُظُهما القَنَفُ و حاحِ ، زاَد ابُن ُدَرْيٍد :كم ، محرَّ أِْس  ا في الّصِ ُجلُ  ولُُصوقُهما بالرَّ  وقِيَل : ِعَظُم األُذُِن واْنِقالبُها ، والرَّ

ُ  أَْقنَفُ  أِْس ، وقيَل : اْنثِناُء أَْطرافِِهما على ظاِهِرِهما. ، وقِيَل : قَْنفاءُ  ، والَمْرأَة  اْنتِشاُرُهما وإِقبالُُهما على الرَّ

 البياُض الَِّذي َعلى ُجْرداِن الِحماِر. : القَنَفُ  ْمٍرو :قال أَبو عَ و

 مْخُصوفَة. رأَُس نَْعل الغَِليَظةُ ، كأَنَّها هي من آذاِن الِمْعَزى : القَْنفاءُ  قال اللَّْيُث :و

 ِمنّا : ما اَل أُُطَر لها. القَْنفاءُ و

 على التَّْشبِيِه ، أَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : العَِظيَمةُ  : هي القَْنفاءُ  الَكَمَرةُ  من الَمجازِ و

جِي و  مــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــِ َذّرِي ل ــــــــــــــــــــــُ واَي ت ــــــــــــــــــــــح ث  أُم  مــــــــــــــــــــــَ

ُز و      مـــــــــــــِ غـــــــــــــح فـــــــــــــاءَ تــــــــــــــَ نـــــــــــــح رحوةِ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ  ذاَت الـــــــــــــفـــــــــــــَ

  
جُز ذَكَره الَجْوَهرّي ،  ي : وهذا الرَّ ه الَجْوَهِريُّ بأَنّه ، الذََّكُر ، قال قال : وفَسَّرَ « القَْنفاءَ  وتَْغِمزُ »، وصوابُه « القنفاءَ  وتَْمَسحُ »قال ابُن بَّرِ

ّي : : ذاُت الُحوِق ،  : ليست من أَْسماِء الذََّكِر ، وإِنَّما هي ِمن أَْسماِء الَكَمَرةِ ، وهي الَحَشفَةُ والفَْيَشةُ َوالفَْيَشلَةُ ، ويُقاُل لَها القَْنفاءُ و ابُن بَّرِ

 ُل الّراِجِز :والُحوُق : إِطاُرها الُمِطيُف بها ، ومنه قَوْ 

َزَ   مــــــــــــــــح فــــــــــــــــاءِ غــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح وِ   ابلــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  ذاِت ا ــــــــــــــــُ

و ِ      لـــــــــــــــــــُ ٍب  ـــــــــــــــــــَح يح رَكـــــــــــــــــــَ اطـــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــِ

  
ةَ  وفي العُباِب كانَتْ  كانَ  يُرَوى أَنّهو َجُهنَّ  بِن ذُْهِل بِن َشْيبانَ  لَهّماِم بِن ُمرَّ َجُهنَّ أَبَداً  (3) ثاَلُث بناٍت ، فأَبَى أَْن يَُزّوِ  وفي العُباب : فآلَى أاَّل يَُزّوِ

 أي : كأَنّها ال تَْعلَُم أَنَّه يَْسمُع ذلك : واْغتَلَْمَن ، قالَْت إِحداُهنَّ بَْيتاً ، وأَْسَمعَتْه إِيّاهُ ُمتَجاِهلَةً  وطالت بهّن العُُزوبَةُ  فلما َعنَْسنَ 

ي  ر َة إن   ــــــــــــــــــــــــِّ اَم بــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــُ  َأ ــــــــــــــــــــــــّ

وُن      كــــــــــُ ي يــــــــــَ الئــــــــــِ فــــــــــي الــــــــــّ  مــــــــــض الــــــــــّرِجــــــــــا ِ  (4)لــــــــــَ

  
جاِل ، فقالت أُْخَرى  ما َصنَْعِت َشْيئاً ، ولِكنِّي أَقُوُل :  وهي التي تَِليها : فأَْعطاها َسْيفاً ، فقَاَل : َهَذا يَُكوُن مع الّرِ

ي  ر َة إن   ــــــــــــــــــــــــَِّ اَم بــــــــــــــــــــــــَن مــــــــــــــــــــــــُ  َأ ــــــــــــــــــــــــَّ

فـــــــــــــي     فـــــــــــــاءَ  لـــــــــــــَ نـــــــــــــح ذا ِ  قــــــــــــــَ ِة الـــــــــــــقـــــــــــــَ رِفـــــــــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــح

  
ْغَرى : ما َصنَْعتُما َشْيئاً ، ولِكنِّي أَقُوُل :  (5)؟ تُِريِديَن مْعَزى ؟ْقنفاءُ   : ومافقَالَ   فقالَت الصُّ

ي  ر َة إن   ــــــــــــــــــــــــَِّ اَم بــــــــــــــــــــــــَن مــــــــــــــــــــــــُ  َأ ــــــــــــــــــــــــَّ

بـــــــــــــــاِد      ِه مـــــــــــــــَ د  بـــــــــــــــِ رحٍد أســـــــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــي عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ل
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َجُهنَّ  أَبو ُعبَْيَدةَ ، وفيها تَْقِديٌم وتَأِْخيٌر وتَْبِديٌل في روايِة بعِض األَْبياِت ، وأَوَرَدها  هَكذا أَوَرَدها اللْيَث ، َوَحكاها فقَاَل : أَْخزاُكنَّ هللا ، فََزوَّ

ُد في الكاِمِل على أَنَّها بِْنٌت  ي لَفي»بََدَل : « َحنَّ قَْلبِي إلى»واِحَدةٌ ، وفيِه في البيِت األوِل :  (6)الُمبَّرِ اَل وكذا في سائِر البُيُوِت ، فقَ « إنَّ َهّمِ

 فقَاَل لها : يا فَجاِر أََرْدِت بَْيَضةً ،« قَْنفاءَ  إلى»بدل  (7)« إلى َصْلعاءَ »لَها : يا فَساِق ، أََرْدِت َصِفيَحةً ماضيةً ، وفي البَْيِت الثانِي : 

__________________ 
 والِقناف.( يف الصحاح املطبوع ضبطت ابلقلم بضمة وكسرة عل  القاف ويف اللسان : الُقناف 1)
 ( ضبطت يف التكملة ابلقلم ابلكسر.2)
 .«فذىل أن ال يـَُزوَِّجُهنّ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 .«يكنّ » 106/  2وأماد القاد  891/  2( يف الكامر للمربد 4)
 .«تصف فرساً »( يف أماد القاد : 5)
 ( يف الكامر للمربد : جارية.6)
 .«حلفاء»وابألصر ( عن املربد 7)
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َهُر عنَد الر واِة ا ويف اللســـــان : « َلفي َعرحدٍ »بد  « إىل أَيحرٍ »ويف الثّالَِثة :  وفيه : فقاَم فَقتَـَلها ا قا  شـــــيُخنا : وهذه َأشـــــح
ُرها ا فلم َيذحُكرحها اأَلزحَهري .  وذََكر الل يحُث ِقص ًة هلَّماِم بِن ُمر َة وبَناتِه يـَفحُحش ِذكح

 : ولو تََرَكها الُمَصنُِّف أَْيضاً كاَن أَْوفََق الْختِصاِره. قُلتُ 

جاِل ،  ، كأَِميٍر : َجماعاُت النّاِس  القَنِيفُ و حاح ، َوكذِلَك القَنِيُب ، وهو قَْوُل أَبِي َعْمٍرو ، وقاَل غيُره : الَجماعةُ من النِّساِء والّرِ كما في الّصِ

 .قُنُفٌ  والَجمُع :

ُجُل القَِليُل األَْكِل. : القَنِيفُ  :قال ابُن عبّاٍد و  الرَّ

أِْس  أَيضاً :و ، كَكِتٍف : األَْزَعُر القَليُل الّشعِر ، كما هو نَصُّ  القَنِفُ  هَكذا في سائِر النُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، والصَّواُب : األَْزَعُر القَِليُل َشعَِر الرَّ

 العُباِب والتَْكِملِة.

حاح : السَّحاُب ذُو الماِء الَكثِيِر. الَكثِيُر الماءِ  السَّحابُ  أَو ابِن ُدَرْيدٍ  عن السَّحابُ  : القَنِيفُ و  وفي الّصِ

حاحِ. وفي العُباِب : إذا َمرَّ  من اللَّْيِل : قَنِيفٌ  حَكى ابُن ُدَرْيٍد : يُقال : َمرَّ و ؛  َهِويٌّ ِمْنه أي قِْطعَةٌ منه ، ويُقال : طائِفَةٌ منه ، كما في الّصِ

 وليس بثَْبٍت.

 القاُع ، كفَِرَح : تََشقََّق ِطينُه. قَنِفَ  قال ابُن عبّاٍد :و

وفي بعِض نَُسخِ النَّواِدِر عن َوْجِه األَْرِض  ، كِقنٍَّب : ما تَطايََر من ِطيِن السَّْيِل على َوْجِه األَْرِض وتََشقَّقَ  (1) القَنَّفُ  قال ابُن األَعراِبّي :و

(2). 

يرافيُّ :وَ   ِطينُه ، وكذِلَك الِقلَُّف ، وقد ذُِكر في موِضِعه. (3): ما يَبَِس من الغَِديِر فتَقَلََّع  الِقنَّفُ  قال الّسِ

ُجُل : أَْقنَفَ و  عن ابِن األَعرابّيِ. اْستَْرَخْت أُذُنُه الرَّ

 نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. صاَر ذا َجْيٍش َكثِيرٍ  : أَْقنَفَ و

 .كاْستَْقنَفَ  في َمعاِشه اْجتََمَع له َرأْيُه وأَْمُره : أَْقنَفَ  ألَْعرابّي :قال ابُن او

 ُمَوسَّعَةٌ. أي ، كُمعَظََّمٍة : ُمقَنَّفَةٌ  َحَجفَةٌ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ً  بالسَّْيفِ  قَنَّفَه يُقاُل :و  به. قَطَّعَه إذا : تَْقنِيفا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

يرافيُّ ، وأَْنَشَد  القَنِيفُ  ّي عن الّسِ  : (4)، كأَِميٍر : الطَّْيلَساُن ، حكاه ابُن بَّرِ

ا  يــــــــــــنــــــــــــَ ُ  فــــــــــــِ لــــــــــــِ ِدي و ــــــــــــَح تــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ دح نـ قــــــــــــَ  فــــــــــــلــــــــــــَ

       ٌ لــــــــــــــِ يــــــــــــــفِ جمــــــــــــــَح نــــــــــــــِ ٌم َرداحُ  كــــــــــــــالــــــــــــــقــــــــــــــَ عــــــــــــــح  فـــــــــــــــَ

  
 الَمْجِلُس : إذا اْستَداَر. اْستَْقنَفَ  يُقال :وَ 

ِه. قانٍِف القانِفيُّ  كذا نََسبَه الماِلينِيُّ ، وقاِسُم بُن َربِيعَةَ بنِ  القانِفيّ  عبُد هللا بُن داوَد الُخَرْيبِيُّ  : َحيٌّ باليَمِن ، منهم قانِفٍ  بَنُووَ   ، نُِسب إلى َجّدِ

حاحِ ، األُذُِن بالّضّمِ : أَْعالَها قُوفُ  : [قوف] ها هو أَو كما في الّصِ  كما في العُباب واللِّسان. ُمْستَداُر َسّمِ

ِهَما قُوفَتِهاو َرقَبَتِه بقُوفِ  *أََخَذه ال :يُقو ِل اْقتََصَر الَجْوهِريُّ  ، بَضّمِ هَكذا في النَُّسخِ ، والصواُب :  كُصوفِها ، وُطوفِها وعلى األَوَّ

حاحِ ، وقِيَل : يَأُْخذُ بَرقَبَتِه فيَْعِصُرها ، وأَنشَد الَجْوَهريُّ :« وُصوفَتها»  أي بَرقَبَتِه َجْمعاُء ، كما في الّصِ
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وحَت  وفِ جنـــــــــــــََ َك غـــــــــــــرَي َأيّنِ  بـــــــــــــقـــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــــِ فح  نــــــــــــــَ

ـــــــــــــمُ      ـــــــــــــي ئ ـــــــــــــَ ُم أو ت ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ يـ  ِإخـــــــــــــاُ  أَبنح ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ّي : أي َسيَْيتَُم ابنَُك ، َوتَئِيُم َزوَجتُك ، قال : والبَْيُت ُغْفٌل ، ال يُعرُف قائلُه.أي نََجْوَت   بنَْفِسَك ، قال ابُن بَّرِ

 ، كُطوبَى ، ة ، بِدَمْشَق. قُوفَى بَْيتُ و

، قال ابُن ِسيَده : قََضْينا أنَّ  القافِ  يانُه في مبدإِ حرفِ هجاٍء ، وهو مْجُهوٌر ، ويَُكوُن أَْصالً ، ال بََدالً ، وال زائِداً ، وَسيَأْتِي ب : حْرف القافُ و

 أَِلفَها من الواِو ألَنَّ األَِلَف إذا كانَْت عينًا فإِْبدالُها من الواِو أَكثُر من إِبداِلها من الياِء.

حاحِ ، قال  (5) (ُقْرآِن اْلَمِجيدِ ق ، َوالْ )قال هللا تَعالى :  َجبٌَل ُمِحيٌط باألَْرِض  « :ق»جاَء في بعِض التَّفاِسيِر أنَّ و كما في العُباِب والّصِ

ِم ، وقد َوهََّم الُمَصنُِّف الَجْوَهِريَّ بمثِله في « : قاف»شيُخنا : فيه أنَّ اسَم الَجبَِل الُمِحيِط  ٌد عن األَِلِف والالَّ  الِّذي هو َجبَلٌ « َسْلع»َعلٌَم ُمجرَّ

__________________ 
 اللسان : القّنب والقّلف : ما تطاير.( يف التهذيب و 1)
 ( وهي رواية التهذيب واللسان.2)
 .«قوله : فتقلض طينه ا كذا يف اللسان ا وهبامش املطبوع : لعله تقّلف أي تفل   وتشق »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف اللسان : وأنشد لقي  بن رفاعة.4)
 .«َأخذه»بد  : « َأخذ»*( يف القاموس : )
 ( سورة   اآية األوىل.5)
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َلها ا وَأوَجَبت اســـــتقراَء ما  َي هذه القاِعَدَة الجي َأصـــــ  ِدينِة ا وقاَ  : ِإن ه علٌم ال تدُخُله ال الم ا وكبَن ه َنســـــِ
َ
ِر ابمل ارَتَكَبه أَلجح

يح  ه بال شـــــــَ َهِبه ا وجُمازاًة له عل  اعحرتاضـــــــِ ه ِبِه َجرحايً عل  َمذح  ا فَبَخَذ يرَتِكُب مثَله يف َكِثرٍي من الرّتاِكيِب ا كما ءٍ اعحرتاضـــــــِ
نا عليه ُهناَ  ا إىل آخر ما قا .  نـَبـ هح

ذٍ  هو َجبَلٌ  أَو ْت من ُخْضَرتِه ِمْن ُزُمرُّ  ِعْرٌق وما ِمْن بَلٍَد إاّل وفيهِ  أَْخَضَر ، وقِيَل : من ياقُوتٍَة َخْضراَء ، َوأنَّ الّسماَء بَْيضاُء ، وإِنّما اْخَضرَّ

كَ ]إِذا أَراَد هللا أَْن يُْهِلَك قَْوماً أََمَره  يُقال : اسُمه صلصائِيل منه ، وعلَْيِه َملَكٌ  ِميَن على َعجائِِب  فََخَسَف بهم (1) [فََحرَّ َكَذا َذَكره بعُض الُمتََكلِّ

 الَمْخلُوقات.

 اْسٌم للقُرآِن. هو أَو

 : ُحمَّ األَْمُر. (حم):  قِيل : َمْعناه قُِضَي األَمُر ، كما قيلوَ 

 .قافَةٌ  : َمْن يَْعِرُف اآلثاَر ، ج : القائِفُ و

ً  أَثََرهُ  قافَ و حاحِ ، وأَنشَد للقُطاِمّيِ : تَبِعَهُ ، كقَفَاهُ  : قِيافَةً و ، يَقُوفُه قَْوفا  قَْفواً ، كما في الّصِ

زاُ   ُت عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــَك ال تــــــــــــَ َذبــــــــــــح يِن كــــــــــــَ وفــــــــــــُ قــــــــــــُ  تـــــــــــــَ

ــــــــــافَ كــــــــــمــــــــــا      ِة  ق ــــــــــقــــــــــَ ي ــــــــــَوســــــــــــــــــــــــِ فُ آ َر ال ــــــــــِ ــــــــــائ  ق

  
ي : البيُت لألَْسَوِد بن يَْعفَُر.وَ   قاَل ابُن بَّرِ

 ، وكذِلَك اْقتَفاه. قافَه مثل اْقتافَهُ و

ُجِل بأَخيه وبأَبِيِه ، ومنه القائِفُ  قاَل ابُن األَثِير :وَ  َّبَُع اآلثاَر ، ويَْعِرفُها َويَْعِرُف َشبَه الرَّ زاً كانَ »الَحِديث : : الذي يَت ً  إنَّ ُمَجّزِ  .«قائِفا

 .القَْوفِ  أي أَْكثَُرُهْم في : أَْقَوفُُهم ُهو يُقال :و

فُ  هو قال ابُن ُشَمْيٍل : يُقال :و  يَْحُجُر : عليَّ فيِه. أي عليَّ ماِلي يتَقَوَّ

فَ و  كما في اللِّساِن والعُباِب. يَأُْخذُ َعلَيِه في َكالِمه ، ويَقُوُل له : قُْل َكَذا وَكَذا صارَ  فاُلنًا في الَمْجِلِس : تَقَوَّ

 والواُو والفاُء ليَسْت أَْصالً ، وإِنَّما هي من باِب اإِلْبداِل. القافُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وَ 

قَبَةِ  قُوفُ  * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه : . هاقُوفِ  ، مثل قُوفَتُهاو الرَّ  ، نَقلَهُ الجْوهِريُّ

 ، بالكسر : تَتَبُُّع األَثَِر. الِقيافَةُ وَ 

فَهوَ   : تَتَبَّعَه ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : تَقَوَّ

هــــــــــــا  ــــــــــــُ ــــــــــــن ي ــــــــــــِ ب ــــــــــــَ ــــــــــــاٍ  ي ت واٍف عــــــــــــِ ــــــــــــن  أَبطــــــــــــح ل   ــــــــــــَُ

بحِن لـــــو      َّب الضـــــــــــــــــــــ  زحِن َأغـــــح و فُ عـــــلـــــ  الضـــــــــــــــــــ  قـــــَ ـــــَ تـ ـــــَ (2)يـ
 

  
ْزُن هنا : سوُء الحاِل من   ؟.الَجْهِل ، يَقُوُل : َكَرُمه وُجوُده يَبِيُن لمن ال يَْفَهُم الَخبََر ، فكيَف من يَْفَهمُ الضَّ

 : القَْذُف ، مثُل القَْفِو ، قال : القَْوفُ وَ 

ِم  ظــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــِر اأَلعــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــِ وُذ ابهلل اجلــــــــــــــــــَ  َأعــــــــــــــــــُ

وحيفَ مــــــــــــن      ي قـــــــــــــَ مِ الشــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــَ  َء الــــــــــــذي مل َأعــــــــــــح

  
 كما في اللِّساِن.

ثِيَن.، با القُوفِ  ابنُ وَ  ّمِ : من الُمَحّدِ  لضَّ

 .القائِفُ  : القَيّافُ و ، القَّوافُ وَ 
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هَكذا في النَُّسخِ ، ومثلُه في َجْمَهرةِ  (3) َعْلقََمة بن َعْبٍس  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللِّساِن ، َوقاَل الّصاغانِيُّ : هو لَقَبُ  قَْيفانَ  ذُو  :[قيف]

َسْعِد بِن  (4)بالاّلِم ، وهو ذو َجَدِن بُن الحاِرِث ابن َزْيِد بن الغَْوِث بِن األَْصغَِر بِن « َعلَس»ابِن الَكْلبِي ، وُوِجَد في نَُسخِ العُباب والتَّْكِملَِة 

بن َسبَإِ األَْصغَِر بِن َكْعِب بِن َزْيِد بِن َسْهٍل ، وقرأَُت في  (5)بن ُمعَْيِد  ماِلِك بن ُزبَْيِد بِن َوِليعَةَ  بنُ  قَْيفانَ  أَو ذُو َعْوِف بِن َعِدّيٍ الِحْميَِريُّ 

ِلَك البَْوِن ، كان مَ  قَْيفان جمهَرةِ األَنساِب ألَبِي ُعبَْيٍد ما نَصُّه : وذُو َجَدن اسمه َعْبُس بُن الحاِرِث من َولَِده َعْلقََمةُ بن َشراِحيل ، وهو ذُو

الَهْمدانِّي ، َجدُّ َسِعيِد بِن قَْيِس بِن َزْيٍد ، وَملََك بعَده َمْرثَُد بُن َعلٍَس الَِّذي أَتاهُ امرُؤ القَْيِس  (6)والبَْوُن : َمدينَةٌ لَهْمداَن ، قتَلَه َزْيُد بن ُمْرّب 

 :ـ  عنههللارضيـ  َكِربَ و ْبُن َمْعِدييَقُول َعْمرُ  قَْيفانَ  يَْستَِمدُّه على بَنِي أََسٍد ، وفي ذي

__________________ 
 ( ما با معقوفا سقرت من األصر واستدر  عن القاموس.1)
 ( اللسان ط دار املعارف برواية : أغىن الضبن.2)
 علقمة بن شراحير بن ذي جدن.. وفيه 436وهي رواية التكملة َومجهرة ابن حزم ص « َعَل ٍ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 .«األصفر»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 .«معبد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 .«مرسب»وابألصر  436( عن مجهرة ابن حزم ص 6)
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ٌف البـــــــــــِن ِذي و  يـــــــــــح فـــــــــــانَ ســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح ِدي  قــــــــــــَ نـــــــــــح  عـــــــــــِ

وحِم عــــــــــــــــــادِ      ىَت مــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــَ َُه الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ ري   ختــــــــــــــــــََ

  

 فصل الكاف
 الفاءمع 

 : * ومّما يُْستَدَرُك َعلَيه : [كأف]

 أَْبَدلُوا فقالُوا : أَْكعَفَْت.وَ  النَّْخلَةُ : اْنقَلَعَْت من أَْصِلها ، قال أَبو َحنِيفَةَ : أَْكأَفَت

لَْيِن ، وقاَل : مثل َكِذٍب َوِكْذٍب : َعْظٌم َعريٌض َخْلَف  ، كفَِرحٍ ، وِمثٍْل ، وَحْبلٍ  الَكتِفُ  : [كتف] واْقتََصر الَجْوَهِريُّ والّصاغاِنيُّ على األَوَّ

 الَمْنِكِب ، مؤنَّثَةٌ ، وهي تَكوُن للنّاِس وَغْيِرهم ، قال الّشاعُر :

رَتُِف  عـــــــــــــــــــــح ُرٌ  ابلـــــــــــــــــــــز مـــــــــــــــــــــاِن مـــــــــــــــــــــُ  ِإيّنِ امـــــــــــــــــــــح

ُر      ؤحكــــــــــــَ ــــــــــــُ ف تـ ــــــــــــح ي يِن كــــــــــــَ مــــــــــــَ ــــــــــــ  ل فُ عــــــــــــَ ــــــــــــِ ت ــــــــــــكــــــــــــَ  ال

  
ً  بَكتِفٍ  ائْتُونِي»في الَحِديِث : و ٍء َعِلْمتَهُ ،يُْضَرُب لُكّلِ َشيْ   َكتِفِ  : عْظٌم َعِريٌض في أَْصلِ  الَكتِفُ  قال ابُن األَثِيِر : «َوَدواةٍ أَْكتُُب لكم ِكتابا

األُولى َحكاَها اللِّْحيانِيُّ ،  كِقَرَدةٍ وأَْصحابٍ  أَْكتافٌ و ، ِكتَفَةٌ  ج : الَحيَواِن من النّاس والدَّواِب ، كانُوا يَْكتُبُوَن فيه لِقلَِّة القَراِطيِس ِعْنَدُهم.

 والثانِيَةُ عن ِسيبََوْيِه ، وقاَل : لم يُجاِوُزوا به هذا البِناَء.

ه :  الَكتِفِ   : َظلٌَع يَأُْخذُ من َوَجعٍ في، بالفَتْحِ  الَكتْفُ و يِت. هَكذا في النَُّسخِ ، والصواُب بالتَّْحريِك ، كما في اللِّساِن ، ونصُّ ّكِ قالَهُ ابُن الّسِ

حاح. الَكِتف هو َظلٌَع يأُْخذُ من َوجعِ  ، وقيل : الَكتِفِ  بالتَّْحِريِك : نُْقصاٌن في  ، ومثلُه نَصُّ الّصِ

ً  الَجَملُ  َوَكذا الفََرُس ، َكتِفَ  قدو  ، وَظلََع منها. كتِفَهُ  إذا اْشتََكى : أَْكتَفُ  ، وهو يَْكتَُف كتَفا

 .َكتْفاءُ  وهي ، أَْكتَفُ  ، يُقاُل : َجملٌ  َكتِفَه شديٌد : إذا اْشتَكى َكتَفٌ  قاَل اللِّْحيانِيُّ : بالبَِعيرِ وَ 

اْنِفراٌج في َغراِضيِفها مما يَِلي الكاِهَل ، وهو من العُيوِب الَّتِي تَُكوُن  َكتِفَْيه وهو الَِّذي في فُُروعِ  ْيلِ من الخَ  األَْكتَفِ  بالّضّمِ : جمعُ  ، الُكتْفُ و

 ِخْلقَةً ، قالَهُ أَبو ُعبَيدةَ.

 به اإلْنساُن كِكتاٍب وُكتٍْب. يَُكتَّفُ  الذي للَحْبلِ  الِكتافِ  أَيضاً : َجْمعُ  الُكتْفُ و

بَّةِ  كأَِميرٍ  الَكتِيفِ  أَيضاً : جمعُ  الُكتْفُ و تَْيِن. ُكتُفٍ  ويُْجَمُع أَيضاً على للضَّ  ، بَضمَّ

ْمِط َمْرواُن بُن ُسلَْيماَن ابن يَْحيَى بنِ  هو : ، كفَِرحٍ  الَكتِفِ  ذُوو َوأَْصلُُهم يَهوٌد ، من مواِلي  الَحَكمِ  بِن َمْرواَن بنِ  (1) يَِزيدَ  أَبِي َحْفَصةَ  أَبو الّسِ

، وإِنَّما أَعتََق َمْرواُن بُن الَحَكِم أَبا َحْفَصةَ يوَم الّداِر ، ويُقاُل : إنَّ  عنههللارضيالسََّمْوأَِل بِن عاِديا ، وهم يَدَُّعوَن أَنَُّهم مواِلي ُعثْماَن بِن َعفّاَن 

ً  عنههللارضيُعثْماَن   ببَْيٍت قالَهُ. الَكتِفِ  ذا لُقِّبَ  من َسْبيِ اْصَطْخَر ، وَوَهبَه لَمْرواَن بِن الَحَكمِ  اْشتَراه ُغالما

َمَر أَْن قال ابُن قُتَْيبَةَ : لّما بَلََغ سابُوُر ِستَّ َعْشَرةَ سنةً أَ  ألَنّهُ ساَر في أَْلفٍ  بهِ  لُقِّب بِن بَْهرامَ  (2)بِن نَْرِسي  : سابُوُر بُن ُهْرُمزَ  األَْكتافِ  ذوو

إلى نَواِحي العََرِب الَِّذيَن كانُوا يَِعيُشوَن في األَْرِض ، فقَتََل  يَْختاُروا له أَلَف رُجٍل من أَْهِل النَّْجَدةِ ، ففَعَلُوا ، فأَْعطاهم األَْرزاَق ، ثم ساَر بِِهم

 .أَْكتافَُهم ونََزع ِرِف البِن قُتَْيبَةَ ونَصُّ العُبابِ وهو نصُّ ِكتاِب الَمعا« َعلَْيهِ »هكذا في النسخ ، وصوابُه  َمْن قََدَر عليِهم

ُن فِيها  الَكتِفِ  في ونصُّ العُبابِ  بالَكتِفِ  وهو النّاِظرُ  كَشّداٍد : الَحّزاءُ  الَكتّافُ و  .(3)، زاَد في اللِّساِن فيَُكّهِ

ُجلُ  َكتِفَ و  .َكتِفَ  ولَقَدْ  أَْكتَفَ  ، كما يُقال : أَْرأَُس وأَْعنَُق ، وما كانَ  أَْكتَفُ  ، فهو َكتِفُه َعُظمَ  وفي الُمْحَكِم : َكتِفُه كفَرَح : َعُرضَ  الرَّ

وِب التي تَُكوَن ِخْلقَةً ، قال أَبو ُعبَْيَدةَ : وهو من العُيُ  أَْكتَفُ  فهو اْنِفراجٌ  مما يَِلي الكاِهلَ  َكتِفَْيهِ  َحَصل في أَعاِلي َغراِضيفِ  إذا الفََرُس : َكتِفَ و

 ، وقد تَقَدَّم.

 عن ابِن ُدَرْيٍد. الَكتِفِ  كغُراٍب : َوَجعُ  ، الُكتافُ و
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ض له  ويُْكَسرُ  هَكذا َضبََطه الَجْوَهِريُّ والصاغانِيُّ َواألَْزهِريُّ ، وقولُه : كعُثْمانَ  الُكتْفانُ و ّي فيه  (4)لم أَِجْد من تعرَّ ، وإِنَّما ذَكَر ابُن بَّرِ

ْعِر ، كما َسنُوِرُده في تَْيِن لَضُروَرِة الّشِ  بَضمَّ

__________________ 
 ..«.. يزيد موىل مروان» 396( كذا ا ويف معجم املرزابين ص 1)
 .«مرس »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«فيه»( عن اللسان وابألصر 3)
 والُكتحفاُن والِكتحفاُن.( يف اللسان : 4)
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ركات : َتدح ُســـح
حاِح ا وزاَد ويُقاُ  : هو اجلَراُد بعَد الَغوحغاِء ا َأو هُلا   ُكتحفانَةٌ   اجلَراُد َأو ُ  ما َيِطرُي منه ا الواِحَدةُ  امل كما يف الصـــِّ

رحُو ا مث الد َب ا مث الَغوحغاءُ ا مث مِعّي : كاِتفٌ   والذ َكر كاتَِفةٌ   من الد َب : الُكتحفانِ  واِحَدةُ  َأو الُكتحفانُ  ا الســـــــِّ  ا قاَلُه اأَلصـــــــح
َي به ُزو ا يـََتَكت فُ  ألَنّه قا  ابُن ُدَريحٍد : لُِّ يِه ا أي يـَنـح ِنَحِته ا ورأَيَت  ُكتحفانٌ   َوقاَ  غريُه : هو يف َمشـــــــــــح ُم َأجح ا إذا َبَدا َحجح

َمه  َت َحجح َته وَجدح ســح َعه شــاِخصــاً ا وِإن َمســِ ا قا  اأَلزحَهري  ا  ُكتحفاانً   ا وقاَ  أَبو ُعبَـيحَدة : يكوُن اجلَراُد بعَد الَغوحغاءِ موضــِ
ُقُز  (1)من  الُكتحفانِ  َلاِعي من الَعَرب يف َنَحُتها وملّا َتِطَر َبعُد ا فهي تـَنـح  يف األرحِض نـََقزااًن ا مثر (2)اجلَراِد الجي َ َهَرتح َأجح

ُتوف َكح
َتِعاُ  امل ِنَحِة اجلَراِد الذي ال َيســـــح ُم َأجح تباَن َحجح مِعي  : إذا اســـــح ا َوإذا  ُكتحفانٌ   فهو (3) بيَديحه إذا َمشـــــَ  ا وقاَ  اأَلصـــــح

 امححَر  اجلَراُد فانحَسَلَخ من األَلحواِن ُكلِّها فهي الَغوحغاُء.
َوْيُد ،  الَكتْفُ وَ  ، واْقتََصر الَجْوهِريُّ على األَّوِل ، فإِنَّه قاَل : هَكذا نَقَلَه الفَّراُء في نَواِدِره ، َكَضَرب وفَِرَح : َمَشى ُرَوْيداً  َكتِفَ و : الَمْشُي الرُّ

ّيٍ شاِهداً على  قوَل األَْعَشى :ـ  كيَْضِربُ ـ  يَْكتِفُ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ه  ــــــــــ  اَن كــــــــــبَن كــــــــــَ تــــــــــَ ىّت اســــــــــــــــــــــــح ه حــــــــــَ تــــــــــُ مــــــــــح حــــــــــَ ــــــــــح  فــــــــــبَف

الٍح      رِيـــــــُح ســـــــــــــــــــــِ فُ قـــــــَ تـــــــِ كـــــــح ُر  يـــــــَ َي فـــــــاتـــــــِ شـــــــــــــــــــــح
َ
(4)امل

 

  
 أَْنَشَد ابُن ِسيَده للَبيٍد :وَ 

ه وَ  نــــــــــــاِة كــــــــــــبَنــــــــــــ  ُت َربــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــًا ابلــــــــــــقــــــــــــَ قــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــُ

الٍح      رِيـــــــُح ســـــــــــــــــــــِ فُ قـــــــَ تـــــــِ كـــــــح ُر  يـــــــَ َي فـــــــاتـــــــِ شـــــــــــــــــــــح
َ
(5)امل

 

  
ً  كَضَربَ  َكتَفَ و  َرفََق في األَْمِر. : َكتْفا

ً و ْحِل أََحَدُهما َعلَى  : َكتََف َكتْفا  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو َمجاٌز. اآلَخرِ َشدَّ ِحْنَوي الرَّ

 قالَْت بَْعُض نِساِء األَْعراِب تَِصُف َسحاباً : ، وهو َحْبٌل يَُشدُّ بِهِ  بالِكتافِ  فاُلنًا : َشدَّ يََدْيِه إلى َخْلفُ  َكتَفَ و

ُه  رحكــــــــــــــــــــــــَ ٍر بـــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــــَ ذي بـــــــــــــــــــــــــَ  َأانَخ بــــــــــــــــــــــــِ

ِه       َديــــــــــــح اكــــــــــــَبن  عــــــــــــلــــــــــــ  َعضــــــــــــــــــــــــــُ تــــــــــــافــــــــــــَ  (5) كــــــــــــِ
  

هو الَِّذي ُشدَّْت يَداهُ من َخْلِفه ، يَُشبِّه بِه الذي يَْعِقُد َشعََره من :  «َمْكتُوفٌ  الذي يَُصلِّي وقَْد َعقََص َشعََره كالَِّذي يَُصلِّي وهو»الَحديِث : في و

 َخْلِفه.

 .َكتِفَْيهِ  : َحْبٌل يَُشدُّ بِِه َوِظيُف البَِعيِر إلى الِكتافُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وَ 

 .َمْكتُوفٌ  أَو أَصابَها ، فهو َكتِفَه فاُلنًا : َضَربَ  َكتَفَ و

ً و ٌر مع ما سبََق له. َمَشى ُرَوْيداً  : َكتََف َكتْفا  وهو ُمكرَّ

ً  أَو ً  : َمشى َكتََف َكتْفا كا ُ  َكتَفَتو ، وفي اللِّسان :« َمْنِكبَْيه»وفي األَساِس  َكتِفَْيهِ  ُمَحّرِ َكتْ : َمَشْت  تَْكتِفُ  الَمْرأَة ، قال األَْزَهِريُّ :  َكتِفَْيها فَحرَّ

َكت : فَكتَفَتْ  وقولُهم : َمَشتْ  َمْخَشِرّيِ َوابِن ُدَرْيٍد. َكتِفَْيها أي َحرَّ  يعنِي الفََرَس. قلُت : ومثلُه للزَّ

ً  السَّْرُج الدَّابَّةَ  َكتَفَ وَ   .مْكتافٌ  فهي َكتِفَها َجَرحَ  : َكتْفا

 عن ابِن َعبّاٍد. األَْمَر : َكِرَههُ  َكتَفَ وَ 

ً  في الَمْشيِ ، فهي أَْكتافِها الَخْيُل : اْرتَفَعَْت فُُروعُ  َكتَفَتوَ  َخْيٌل ، فأَْوَمأَ ـ  أَحِد بني أََسِد بِن ُخَزْيَمةَ ـ  ، وُعِرَضْت على ابِن أُقَْيَصرٍ  تَْكتُِف َكتْفا

، وَخبَّْت فَوَجفَْت ، وَعَدْت فنََسفَْت ،  فَكتَفَتْ  فقَاَل : َرأَْيتُها َمَشتْ  ؟ ، فَسأَلُوه : ما الَِّذي َرأَْيَت فِيهاُء هِذه سابِقَةً إلى بَْعِضها ، وقاَل : تَِجي

 فجاَءْت سابِقَةً.

ً  اإِلناءَ  َكتَفَ و ً كَكتََّف تَْكتِيف وهو َصِفيحةٌ َرقِيقَةٌ كأَنَّها َشبَهٌ  بالَكتِيفِ  (6) أَلَمه  :يَْكتِفُه َكتْفا  : أي ُمَضبٌَّب ، قال َجريٌر : ُمَكتَّفٌ و َمْكتُوفٌ  فهو إِناءٌ  ا
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د ه وَ  ِه اُ ســـــــــــــــــــــــــــاُم وحـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي فـــــــــــــ  ُر كـــــــــــــَ كـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــُ  يـ

ِه اإِلانُء وَ      يــــــــــــــح فــــــــــــــ  ِرُف كــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ فُ يـ تــــــــــــــ  كــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــ

  
ً  الّطاِئرُ  َكتَفَ و ا لَُهما إلى ما َوراَءه. األَِخيُر بالتَّْحِريِك عن اللَّْيِث : َكتَفانًاو ، َكتْفا  طاَر رادًّا َجناَحْيِه ، ضامًّ

 .َكتَفَه وقد : الكاِرهُ  الكاتِفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

َكةً : ُسْرَعةُ الَمْشيِ  الَكتَفانُ و  عن ابِن َعبّاٍد. ، ُمَحرَّ

__________________ 
 .«من»ويف نسخة منه : « أنه»( يف التهذيب : 1)
 واألصر كاللسان عنه.« من»( يف التهذيب 2)
 واألصر كاللسان.« فهي»( التهذيب : 3)
 وضبطت فيه يكتف بفتح التاء.« سالحٍ »بدال من « سال ٍ »هبذه الرواية ابختالف  64( البيت يف ديوان لبيد ط بريوت ص 4)
 برواية : 64( البيت يف ديوان لبيد ص 5)

 بـــــــــــــــيـــــــــــــــعـــــــــــــــًا ابلـــــــــــــــفـــــــــــــــنـــــــــــــــاء كـــــــــــــــبنـــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــت ر 

 قــــــــــــــريــــــــــــــض هــــــــــــــجــــــــــــــان يــــــــــــــبــــــــــــــتــــــــــــــغــــــــــــــي مــــــــــــــن لــــــــــــــاطــــــــــــــرُ     

  

 نسبه حبواشي املطبوعة الكويتية إىل سحيم عبد بين ا سحاس. هبامشه قا  : ويرو  : وسقت ربيعاً ابلقناة. ويرو  : دس منه املساعر.وَ 

 واملثبت كاللسان.« اَلَءَمه»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
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 قال امُرُؤ القَْيِس : : ع ، ببالِد باِهلَةَ  (1) كُجَهْينَةَ  ُكتَْيفَةُ و

يــــــــــــُر   ٌر َوصــــــــــــــــــــــــــِ دح ا بــــــــــــَ َبلــــــــــــ  ةٍ فــــــــــــكــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ تـ  كــــــــــــُ

ٍر أَرحمــــــــــــــــــــامُ وَ      نح عــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــِ ا مــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــــ 

  
َحتَّى كأَنَّ ُكلَّ واحٍد ُمتَِّصٌل بصاِحبه ، وعاقٌِل وأَْرماٌم : على بُْعِد ما بَْينَُهما قَْطعاً َسريعاً ـ  اللََّذْيِن َذَكرـ  يَقُوُل : قََطْعُت هِذين الَمْوِضعَْين

 َموِضعان ُمتباِعداِن ، وقاَل أَيضاً :

وحَ    ح  املــــــــاَء حــــــــَ حــــــــَ  َيســــــــــــــــــــــُ ةٍ فــــــــَبضــــــــــــــــــــــح فــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَ تـ  كــــــــُ

رِ      بـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــَ نـ ـــــــــكـــــــــَ ـــــــــاِن َدوحَح ال ـــــــــ  اأَلذحق ب  عـــــــــل كـــــــــُ ـــــــــَ  ي

  
ِفيحُ  ، الَكتِيفُ و  ْنَشَد ألَبِي ُدواٍد اإِلياِدّيِ :عن َشِمٍر ، وأَ  كأَِميٍر : السَّْيُف الصَّ

ُت أن  َأخــــــــــــــــــا رايٍح جــــــــــــــــــاَءين  ئــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــــُ  نـ

ـــــــــــــفُ      رِي ـــــــــــــي  صـــــــــــــــــــــــــــَ ِه عـــــــــــــل ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ـــــــــــــابـ ن ـــــــــــــِ دًا ل ـــــــــــــح  َزي

  

يــــــــــــاً  َك خــــــــــــالــــــــــــِ يــــــــــــتــــــــــــُ قــــــــــــِ َوَددحُت لــــــــــــو َأيّنِ لــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

  
َدٌة و    عــــــــــح ي صــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــِّ ــــــــــكــــــــــَ ي ب ــــــــــفُ أَمحشــــــــــــــــــــــــِ ي ــــــــــِ ت  كــــــــــَ

  
ً  أَراد َسيفاً َصِفيحاً ، فسّماهُ   .َكتِيفا

 .ُكتُفٌ و ، (2) َكتِيفٌ  جمعُه َضبَّةُ الَحِديدِ   :الَكتِيفُ و

 قال األَْعَشى : وهي َحِديدةٌ َطِويلَةٌ َعِريضةٌ ، وُربّما كانَْت كأَنّها َصِفيَحةٌ  قال الَجْوهِريُّ : بهاٍء : َضبَّةُ البابِ  الكتِيفَةُ و

يح  ُه الـــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  أو ِإانِء الـــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــــاِر المحـــــــــــــــــََ

ه      ُدوعـــــــــــــــَ يـــــــــــــــفِ ُن وَداَ. صـــــــــــــــــــــــــــــُ (3)ابلـــــــــــــــكـــــــــــــــتـــــــــــــــِ
 

  
بَِه. بالَكتِيِف َكتائِفَ  يعنِي  ِرقاقًا من الشَّ

 ، قال القُطاِميُّ : الَكتائِفِ  والعَداوةُ ، وهو من َمجاِز الَمجاِز ، ويُْجَمُع على السَِّخيَمةُ والِحْقدُ  : الَكتِيفَةُ و

ه  ســــــــــــــــــــــــُ فح ــــــــــَ ُك ا ــــــــــِ   نـ لــــــــــِ وَ  الــــــــــذي ال متــــــــــَح  َأخــــــــــُ

ظـــــــــاِت وَ      فـــــــــِ حـــــــــح ُ
رحفـــــــــَ   عـــــــــنـــــــــَد املـــــــــ فُ تــــــــــَ تـــــــــائـــــــــِ  الـــــــــكـــــــــَ

  
 من النّاِس. الَجماَعةُ  : الَكتِيفَةُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

 ، وقد تَقَدََّم شاِهُده. ُمكتَّفٌ  وكذِلك ُمَضبَّبٌ  أي : َمْكتُوفٌ  إِناءٌ  من الَمجاِز :و َكْلبَتَا الَحّداِد. : الَكتِيفَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

ً  ْحمَ اللَّ  َكتَّفَ و . . قَطَّعَه ِصغاًراتَْكتِيفا  قالَه األََمِويُّ

ً  الفََرسُ  َكتَّفَتو َكتْ  : تَْكِتيفا . َكتِفَْيها َمَشْت فَحرَّ  في الَمْشيِ ، قالَه ابُن ُدَرْيٍد ، أو َمْنِكبَْيها ، قاله الَزَمْخَشِريُّ

 نََزا. إذا في َمْشيِه : تََكتََّف الُكتْفانُ و

. الِكتافُ  واإلسمُ  َكتِفَها دابَّةً يَْعِقُر السَّْرجُ  من الّدواّبِ : الِمْكتافُ و  بالكسِر ، قاله الّصاغانِيُّ

 .الُكتْفانُ  التَّْرِكيُب يُدلُّ على َعرٍض في َحِديَدةٍ أو َعْظٍم ، وقد َشذّ عنهوَ 

 * ومّما يُْستَدرُك َعلَيه :

جاِل : َمْن يَْشتَكِ  األَْكتَفُ   .َكتِفَه يمن الّرِ

َكةً : َعْيٌب في الَكتَفُ وَ   ، وقيل : هو نُْقصاٌن فيها. الَكتِفِ  ُمَحرَّ

تْ  األَْكتَفُ وَ   على َوَسِط كاِهِله ِخْلقَةً قَبِيَحةً. َكتِفاهُ  : الذي انَضمَّ

 .أَْكتافِها الَخْيُل : اْرتَفَعَْت فُروعُ  تََكتَّفَ وَ 
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 تَْرثِيِه : (4)ٍس ، قالت بنُت ماِلِك بِن َزْيٍد ، بفَتْحٍ فَكْسٍر : اسُم فَرَ  الَكتِفانُ وَ 

ٌة  امـــــــــــَ ِ محـــــــــــَ اح ـــــــــــَ ت مـــــــــــَ ـــــــــــح ـــــــــــر ق تح ابل عـــــــــــَ جـــــــــــَ  إذا ســـــــــــــــــــــــــَ

ي فــــــــــاِرَس      كــــــــــِ بــــــــــح فــــــــــانِ أو الــــــــــر سِّ تـــــــــــَ تــــــــــِ (5)الــــــــــكــــــــــَ
 

  
 هو اسٌم. من الّدواّبِ ، وقيل : الِمْكتافِ  ، كِكتاٍب : مصدرُ  الِكتافُ وَ 

َوْيُد ، نقله ابُن ِسيَده. الَكتِيفُ وَ   ، كأَِميٍر : الَمْشُي الرُّ

ْعِر ، قال َصْخٌر أَُخو الَخْنساِء : الُكتْفانِ  بضمتين : لغةٌ في الُكتُفانُ وَ  ي : هو في َضُروَرةِ الّشِ  كعُثْماَن للَجراِد ، قال ابُن بَّرِ

__________________ 
 ر أبعل  ُمبهر ا ومبهر واٍد لعبد   بن غطفان.( قيدها ايقوت تصغري ترخيم للكتيفة ا وهو جب1)
مجعا « كتيف»وهذا ما ورد يف التهذيب واللســــــــــــــان « قوله : مجعه كتيٌف ا لعر هذا مجض كتيفه ال كتيف»( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 2)
 .«للكتيفة»
 .«ودار  صدوعه»برواية :  114( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ت مالك بن بدر ترثي أابها. وكان قد قتله ا يوم اهلباءة حنيدب بن زيد.بن 228( يف الفاخر للمفضر ص 4)
 ( الفاخر برواية :5)

 .. . فابكي فارس.. إذا هتفت
 بعده فيه :وَ 

 أحـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــ  اجلـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــدب نـــــــــــــــــــذره 

 أي قــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــان يف غــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــانوَ     
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ُت بــــــــــغــــــــــارٍَة  حــــــــــح بــــــــــَ رِيــــــــــٍد قــــــــــد صــــــــــــــــــــــــَ ي حــــــــــَ  وحــــــــــَ

راِد أو َدًب       ِر اجلــــــــــــــــَ فــــــــــــــــانِ كــــــــــــــــرِجــــــــــــــــح تــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــُ

  
ً وَ   ، يقال : َمرَّ بِهم ُمَكتَِّفيَن. ُمَكتَّفٌ  ، فهو بالِكتاف : َشدَّ يََدْيِه من َخْلفُ  َكتَّفَه تَْكتِيفا

ْحِل والقَتَِب. الِكتافُ  : أي ِوثاٍق ، وقِيلَ  ِكتافٍ  جاَء بِِه فيوَ   : ِوثاٌق في الرَّ

ً  الثوبَ  َكتَّفَ وَ   بالسَّْيِف َكذِلك. َكتَّفَهو : قَطَّعَه صغاًرا ، تَْكتِيفا

ْحِل : واِحَدةُ  َكتِيفَةُ  قاَل خاِلُد بُن َجْنبَةَ :وَ  ْحُل ، وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : أُِخذَ  يُْكتَفُ  ، َوهي َحِديَدةٌ  الَكتائِفِ  الرَّ من هذا ؛ ألَنَّه  الَمْكتُوفُ  بها الرَّ

 َجَمع يََدْيِه.

يَِه ، َوالَجْمُع : ِكتَافُ وَ   .ُكتُفٌ و أَْكتِفَةٌ  القَوِس : بالكسِر : ما بَْيَن الّطائِِف والّسِ

 أي : َحْشٍد وَجماَعٍة. «َكثْفٍ  هو فييوَم ِصفِّين ، و عنههللارضيأَنّه اْنتََهى إِلَى علّيٍ » ِديُث ابِن َعبّاٍس :ه حومن : الَجماَعةُ  الَكثْفُ  : [كثف]

 كَسحابٍَة : الِغلَُظ. الَكثافَةُ و

 .كاْستَْكثَفَ  َغِليٌظ ثَِخينٌ  : َكثِيفٌ  كَكُرَم ، فهو ءُ الشَّيْ  ، َكثُفَ  قدوَ 

 والفعُل كالِفْعِل. الَكثَْرةُ واالْلتِفافُ  : الَكثافَةُ  قال اللَّْيُث :و

ْلتِ ـ  وأَْنشدَ  يوَصُف به العَْسَكُر والسَّحاُب َوالماءُ  َكثَْرتِه ، : اْسم (1) الَكثِيفُ و  :ـ  ألَُميَّة بِن أَبي الصَّ

َت  وَ  يـــــــــــفِ حتـــــــــــَح ثـــــــــــِ َر   كـــــــــــَ ِن الـــــــــــثــــــــــــ   املـــــــــــاِء يف ابطـــــــــــِ

دُ      عـــــــــــَ رت  فـــــــــــيـــــــــــِه وَتصـــــــــــــــــــــــــح حـــــــــــَ نـــــــــــح ـــــــــــَ ٌة تـ كـــــــــــَ الئـــــــــــِ  مـــــــــــَ

  
 .«َكنِيف الماءِ »يُْرَوى : وَ 

ْحمِن بِن َعْوٍف  أَو الصَّواُب كُزبَْيٍر : تابِِعيٌّ  هَكذا َضبََطه الحافُِظ في التَّْبِصيرِ  السُّلَِميُّ ، كأَِميرٍ  َكثِيفٌ و قال ابُن ِحبّان : َرَوى عن َعْبِد الرَّ

حمنِ  َعْبدِ  بنِ  إِْبراهيمَ  بنُ  َسْعدُ  وعنه ، عنههللارضي بِن خاِلِد بِن َعْمِرو بِن ُمعاِويَةَ الِكالبِيُّ  بِن َحَمل ُكثَْيفِ  بنُ وَكُزبَْيٍر ، َمْوأَلَةُ   بِن َعْوٍف.الرَّ

 َرَوى عنه اْبنُه عبُد العَِزيِز. عنههللارضي َصحابِيٌّ  :

 من بَنِي تُِجيَب ، نَقَلَه الحافُظ. : تُِجيبِيٌّ  ُكثَْيفٍ  ِرفاَعةُ بنُ و

 بُنَِي مثل أَْكثََب. قَُرَب َوأَْمَكنَ  كذا : أي ِمْنكَ  أَْكثَفَ  قال ابُن َعبّاٍد : يُقاُل :و

ً و ً  : َجعَلَه َكثَفَهُ تَْكثِيفيا  ثَِخينًا. َكثِيفا

 تَراَكَب وَغلَُظ. السَّحاُب : إذا تَكاثَفَ  ، ومنه : ُمتكاِثفٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد : ُكلُّ ُمتَراِكبٍ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ٍء.الُمتَراِكُب الُمْلتَفُّ من ُكّلِ َشيْ  الْمتكاثِفُ  : الَكثِيُر ، وهو أَيضاً الَكثِيرُ  الُكثافُ و ، الَكثِيفُ 

ً وَ   .(2): َكثََّره  َكثَّفَه تَْكثِيفا

 أَمُره : َعاَل واْرتَفََع. اْستَْكثَفَ وَ 

 ، بضّمتْيِن. ُكثُفٌ  : الَكثِيفِ  جمعُ وَ 

 هي الُمْحَكَمةُ الفَْرجِ. للَّْحِم ، وقاَل ثَْعلٌَب :، كُمعَظََّمٍة : كثيرةُ ا ُمَكثَّفَةٌ  امرأَةٌ وَ 

 ِديِد.: السَّْيُف ، عن ُكراعٍ ، وقال ابُن ِسيَده : وال أَْدِري ما َحِقيقَتُه ، واألَْقرُب أَْن يكوَن تاًء ؛ ألَنَّ الَكتِيَف من الحَ  الَكثِيفُ وَ 

ةً عن ابِن األَعرابِّيِ ـ  وابُن ِسيَده ، وقاَل األَْزَهِريُّ أَْهَملَه الَجْوهِريُّ  ، بالُمْهَملَةِ  الُكُحوفُ  : [كحف] وهي القُُحوُف ،  األَْعضاءُ  : ِهيَ ـ  خاصَّ

 كما في اللِّسان والعُباب.
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َكةً  الَكَدفَةُ  : [كدف]  َصْوُت َوْقعِ األَْرُجل. أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، َوقاَل الخاْرَزْنِجيَّ : هو ، بالُمْهَملَة ُمَحرَّ

ُهم ،  َكَدفَتَُهم كذا في نَوادر األَْعراب ، يُقاُل : َسمْعتُ  َصْوٌت تَْسَمعُه من َغْيِر ُمعايَنَة هو أَو ، وَحَدفَتَُهم ، وَهَدفَتَُهم ، َوَحَشَكتُهم وَهَذأَتُهم ، وأَزَّ

 ، كلُّ ذلك بمعنى واحٍد. (3)وأَِزيَزُهم 

__________________ 
 كاألصر.« .. وحتت كثيف»وذكر البيت الشاهد وفيه « والكثف»( يف التهذيب : 1)
 .«كسره»( عن اللسان وابألصر 2)
 .«. وهدأهتم ووبدهم وأوبدهم َوأزهم وأزيزهم.. وجدفتهم. ..»( الذي يف التهذيب : 3)
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 الدَّابَّةُ : ُسمَع لحَواِفِرها َصْوٌت. أَْكَدفَت قال الخاْرَزْنجيُّ :و

  َعلَيه :* ومّما يُْستَْدَركُ 

 .(1)، محّرَكةً : بمنزلَة الجليدة  الُكّدافُ 

 نَقَلَه الفَّراُء ، واْقتََصَر الَجْوَهريُّ على األَّوِل ، قال أَبو النَّْجِم يَصُف فْحالً : ، كعُْصفٍُر وُزْنبُوٍر : القُْطنُ  الُكْرُسفُ  : [كرسف]

ِر  كــــــــــــــــــَ َو بــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــاألَفــــــــــــــــــح ُه وهــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــبَنــــــــــــــــــ 

ٌض يف       رَبحقــــــــــــــــَ رحســــــــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــُ َز ِ  فٍ كــــــــــــــــُ غــــــــــــــــح  مل يـــــــــــــــــُ

  
 .بالُكْرُسفِ  َشبَّه ما َعلَى لَْحيَْيه وَمشافِره من اللَّغاِم إذا َهَدرَ 

 .بالُكْرُسفِ  ُشبِّه كأَنَّه لبَياِضهِ  نَقَلَه الّصاغانِيُّ ، : نَْوٌع من العََسلِ  الُكْرُسفيُّ و

 .(2)نَقَلَه الّصاغانِيُّ  ُمَشدََّدةَ الفاِء : ع بالضم ُكْرُسفَّةُ و

 ، بالَكْسِر : ُكُدوَرةُ العَْيِن َوُظْلَمتُها. الِكْرسافَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 قَْطُع ُعْرقُوِب الّدابَِّة. الَكْرَسفَةُ و قال :

 كالَكْرفََسِة. أَْن تُقَيَِّد البَِعيَر فتَُضيَِّق َعلَيهِ  قِيَل : هوو

 : الَجَمُل الُمعَْرقَُب. الُمَكْرَسفُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :وَ 

ُجُل : إذا تََكْرَسفَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  كما في العُباِب واللِّساِن. تََداَخَل بعُضه في بَْعٍض  الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : بَلٌَد بالَمْغِرب. (3) أََكْرِسيفُ 

، أَْهَملَُهنَّ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبو  الِكْرشافو هَكذا في النَُّسخِ ، ونَصُّ النَّواِدِر : ، بالَكْسرِ  شافَةُ لِكرْ  وتُْكَسُر ، وا بالفتح الَكْرَشفَةُ  : [كرشف]

 كالَخْرَشفَِة ، والِخْرِشفَِة ، والِخْرشاف ، وأَْنَشد : األَْرُض الغَِليَظةُ  َعْمٍرو : هي

ِب  لــــــــــُ هــــــــــا مــــــــــن َأجــــــــــح جــــــــــَ يــــــــــ  رحشــــــــــــــــــــــــافِ هــــــــــَ ــــــــــكــــــــــِ  ال

تــــــــــــــــــــــافِ و      إَلٍ جمــــــــــــــــــــــُح ٍب مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــَ  ُرطــــــــــــــــــــــُ

  

يـــــــــــــــِف انيف  عـــــــــــــــِ ِد الضـــــــــــــــــــــــــــــ  ُر لـــــــــــــــلـــــــــــــــَوغـــــــــــــــح  َألـــــــــــــــحَ

  
وافِ    ُب اأَلجـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــِ ٌض جـــــــــــــــــَ راشـــــــــــــــــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــَ

  

رَِفُة األَفحواِف   (4)مُححُر الذ َر  ُمشح

ً  بالكسِر ، لُغتاِن. يَْكِرفُ و بالضّمِ ، يَْكُرفُ  كالِبْرَذْوِن ، قال ابُن ُدَرْيٍد َواللَّْيُث : الِحماُر وَغيُره َكَرفَ  : [كرف] ً وَ  َكْرفا  َشمَّ بَْوَل األَتانِ  : ِكرافا

وكذِلَك الفَْحُل : إذا َشمَّ َطُروقَتَه ، ثم َرفََع رأَْسهُ نحَو الّسماِء ، وَكشََّر حتى  وقَلََب َجْحفَلَتَه إلى السَّماءِ  رأَْسهُ ثمَّ َرفََع  أَو َغْيَرهما ، (5)أَو َرْوثَه 

ي لألَْغلَِب الِعْجِلّيِ : وال يُقاُل في الِحماِر َشفَتُه ، ووِهَم الَجْوَهِريُّ  تَْقلَُص َشفَتاه  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ُه مــــــــــــــــن   ــــــــــــــــُ ال ن  ختــــــــــــــــَ هــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ رحف ا   كــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــا ــــــــــــــــَِ

او      ا مــــــــــــــــا ــــــــــــــــَِ وقــــــــــــــــً رَت  صــــــــــــــــــــــــــــــااًب وَنشــــــــــــــــــــــــــــــُ  افــــــــــــــــح

  
ّجاجِ. وهِذه كأَْكَرفَ   عن الزَّ

فَها»ظاهُر ِسياقِه يَْقتَِضي أَنَّه بالتَّْخِفيِف ، َوالصَّواُب :  َكَرفَها ُربَّما يُقاُل :و َم بَْولَها.« َكرَّ  بالتَّْشِديِد ، أي : تََشمَّ

 أي : يَُشمُّ األَْبواَل ، قالَه ابُن ُدَرْيٍد. : ُمْعتاُده ْكرافٌ مِ  ِحمارٌ و
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 .َكَرْفتَهُ  وُكلُّ ما َشَمْمتَه فقَدْ  قال :

 البَْيَضةُ : أَْفَسَدْت. (6) أَْكَرفَتِ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 وَذَكَره الَجْوَهريُّ في الَهْمِز َوَهماً. ُء أَيضاً ، بالُمثَلَّثِة ،الِكْرثِى ، وهي ِكْرفِئَةٌ  فإِنَّها قَِطٌع مَن السَّحاِب ُمتَراِكَمةٌ ِصغاٌر ، واحَدتُه الِكْرفِئُ  أَّماو

الَهْمِز وزياَدتِه ، قال شيُخنا : وقد تَبِعَه الُمَصنُِّف ُهناَك بال الختِالِف النّاِس في أَصالَِة « كرفأَ »ذُِكَر في تركيِب  الِكْرفِئُ و قال الّصاغانِيُّ :وَ 

 تَْنبِيٍه َعلَيه ، فوافَقَه في هذا الَوهِم ،

__________________ 
دم عن فلعر جليدة ابلياء مصـــــّحفة عن جلبدة ابلباء ا وقد تق ( كذا ابألصـــــر والتكملة هنا ا وفيها يف مادة جلبد : جلبدة اخلير : أصـــــواهتا.1)

 .«جليدة»ال « جلبدة»اخلارزجني أكدفت الدابة لض  وافرها صوت ا وهذا يقوي كوهنا 
 ( وقيدها ايقوت اسم موضض يف قو  الشاعر :2)

 كـــــــــــــــــــــــــــــر رزٍء مـــــــــــــــــــــــــــــا ألين جـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــر 

َة مــــــــــــــن قــــــــــــــنــــــــــــــعــــــــــــــيح قــــــــــــــطــــــــــــــن     فــــــــــــــّ رحســــــــــــــــــــــــــــُ  غــــــــــــــري كــــــــــــــُ

  

 ( ضبطت عن التكملة ا وأ ر ضبطها ايقوت.3)
 ( يف التكملة : مشرفة األنواف.4)
و اهره أن الضمري عائد عل  ا مار وغريه كالربذون فإذا عاد عل  أقرب مذكور وهو  ..»( كذا وردت ابألصر ا وهبامش املطبوعة الكويتية : 5)

 ..«.. األلن فحقه التبنيث
رَتََفت.6)  ( يف التكملة : اكح
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ُه كثرٌي من  َزِة ا وقالوا : مثُر هذا َعَل  أَن ه يف ا َِقيَقِة ال يـَُعد  وَ اً ؛ ِإذح َعد  ريف ُرابِعياً ا وَحَكُموا أَبصـــــاَلِة اهلَمح أَِئم ِة الت صـــــح
 ليَ  من َمواِضض الّزايَدِة ا فاعرفه.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

. الِكرافُ  مُّ  : الّشِ

 .َكُروفٌ و ، َكّرافٌ  ِحمارٌ وَ 

ُش الِقحاِب ، وقاَل ابُن خالََويْ  الَكّرافُ وَ   : هو الَِّذي يَْسِرُق النََّظَر إلى النِّساِء. الَكّرافُ  ِه :: ُمَجّمِ

 ، بالَكْسِر : الدَّْلُو من ِجْلٍد واِحٍد كما ُهو ، أَْنَشَد يَْعقُوب : الِكْرفُ وَ 

َزانِن أَ  يــــــــــــــــــــــح ٍم لـــــــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وح ر  يــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــُ

زانِ      هــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح ِض مــــــــــــــــــِ وح  عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  ِإزاِء ا ــــــــــــــــــَ

  

 ِ  تَتواَهقانِ  بِكرحفـََتاح

 تَتَواَهقاِن : أي تَتَباَرياِن.

َ وَ   السَّحاُب : تَراَكَب. تََكْرفَأ

 القَْيُض ، وقد ذُِكرا في باِب الَهْمِز ، فراجعه. : قِْشُر البَْيِض األَْعلَى اليابُس الذي يُقال له : الِكْرفِئوَ 

َح قال شيُخنا : أَوَرَده الُمَصنُِّف في أَكثِر األُُصوِل تر الُكْرنافُ  : [كرنف] جمةً َوْحَده ، بناًء على أَنَّه فِعالل ، وأنَّ النُّوَن فيه أَصِليَّةٌ ، وقد َصرَّ

ِة العََربيَِّة بأَّن النّوَن زائَدةٌ ، وأَنَّه يُْذَكُر في  ولذِلَك يُوَجُد في نُسخٍ أَثناَء الماّدةِ ، وُدوَن تَْمييٍز ، وهو « كرف»أَبو حيّان وغيُره من أَئِمَّ

على أنَّ النوَن زائَِدةٌ ، َوأَْفَرَده الّصاغانِيُّ وصاحُب اللِّساِن في تركيٍب « كرف»ذَكَره الَجْوَهريُّ في تركيِب  وهللا أَعلُم. قلُت : الصَّواُب ،

مِّ بالَكسِر وال ُمْستَِقّلٍ ، َوإِيّاُهما تَبَع الُمَصنُِّف ، وقالُوا : ال يُْحَكُم بزياَدةِ النُّوِن إِاّل بِثَْبٍت ، وهي ،  (1)وعلى األُولَى اْقتََصَر الَجوهِريُّ ـ  ضَّ

 الواِحُد بهاٍء. وما قُطَع مع السَّعَِف فهو َكَربٌ  بعد قَْطعِ السَّعَفِ  ِجْذعِ النَّْخلَة أُُصوُل الَكَرِب تَْبقَى في الِجْذعِ  :ـ  والثانِيَةُ لغةٌ عن ابِن َعبّادٍ 

ُجِل العَظيِم وَ  : أُصوُل السَّعَِف الِغالُظ  الَكرانِيفُ  وقيَل : َكرانيفُ  ج : : أي َكَربَةٌ ، كما في الُمِحيط. كْرنافٌ  القََدِم : كأَنَّ قََدَمهيُقال للرَّ

ْهرّي : ه حالِعراُض التي إذا يَبَِسْت صارْت أَمثاَل األَْكتاف ، ومن قَْبَل َجْمِعه  (2)وباً فيها يْعنِي أَنَّه كاَن َمْكتُ  «الَكرانيف والقُرآُن في»ِديُث الزُّ

ُحِف.  في الصُّ

ْخُم. ، بالكسِر : َضخاَمةُ األَْنفِ  الِكْرنِيفَةُ و  وقال ابُن عبّاٍد : هو األَْنُف الضَّ

ً  ، كُجْنَدبٍَة : الّضاويُّ ِمنّا الُكْرنَفَةُ و قاَل :وَ   ومن اإِلبِل. َجِميعا

ْخمُ  الُمَكْرنِفُ و قال :  يفَِة.كالِكْرنِ  : األَْنُف الضَّ

 وأَْنَشَد أَبُو َحنِيفَةَ : النَّْخلِ  َكرانِيفِ  أُُصولِ  الِقُط التَّْمِر ِمن : الُمَكْرنِفُ  في اللِّساِن :و

مــــــــَ   لــــــــح َذتح ســــــــــــــــــــــَ ا  (3)قــــــــد ختــــــــَِ طــــــــَ رحٍن حــــــــائــــــــِ ــــــــقــــــــَ  ب

َرتح و      بحجــــــــــــَ تــــــــــــَ فــــــــــــاً اســــــــــــــــــــــــــح رحنــــــــــــِ كــــــــــــَ ا مــــــــــــُ طــــــــــــَ  وال قــــــــــــِ

  

 طارداً يُطارُِد الَوطاِوطَاو 

 بِِه َوَخْرنَفَه : إذا َضَربَه به. َكْرنَفَه وفي النَّوادر : قََطعَه : إذا َكْرنَفَةً  بالسَّْيفِ  َكْرنَفَهُ و

 وأَْنَشد لبَِشيٍر القَِريرّيِ : َضَرَب بها إذا بالعَصا : َكْرنَفَه قال اللَّْيُث :و

ًرا  بـــــــــــــِ دح ُت لـــــــــــــه فـــــــــــــَوىل  مـــــــــــــُ فـــــــــــــح كـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح  ملـــــــــــــا انـ

ه     تــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ رحنـ راءَ  كــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــــح راَوٍة عــــــــــــــــــــَ  هبــــــــــــــــــــِ
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 : قََطعَها. َكْرنََف الَكرانِيفَ و

 .َكرانِيِفه النَّْخلَةَ : َجَرَد ِجْذَعها من َكْرنَفَ  في اللِّساِن :وَ 

ً  أَْهَملَه من الَجْوَهِريُّ ، َوقاَل األَْصَمِعيُّ : هو ، كُمْشَمِعلٍّ  الُمْكَرِهفُّ  : [كرهف] كالُمْكفَِهّرِ ، أو هو  َسحاٌب يَْغلُُظ ، ويَْرَكُب بَعُضه بَْعضا

 ، وبَْيُت ُكثَيٍِّر يُْرَوى بالَوْجَهْيِن ، وهو قولُه : (4)َمْقلُوٌب عنه 

ًة  ــــــــَ ــــــــل ي لــــــــَ  خمــــــــَِ ــــــــح يـ ــــــــَ ــــــــِن ل لــــــــَ  أَرحِض اب ــــــــُم عــــــــَ ي  َنشــــــــــــــــــــــِ

ا      نـــــــاهـــــــَ ريضـــــــــــــــــــــًا ســــــــــــــــــــَ اعــــــَ فـــــــن َرهــــــِ كــــــح ريُهـــــــا مــــــُ ــــــِ ب  صــــــــــــــــــــَ

  
 ِر : الُمْرتَِفُع الجافُِل.من الشَّعَ  الُمْكَرِهفُّ و

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف الصحاح وعل  الكاف ضمة وحتتها كسرة.1)
 ( يف اللسان والنهاية : عليها.2)
 ( يف التكملة : ليل .3)
 ( يف التكملة : مثر املكَفِهرِّ.4)
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 الذََّكُر : إذا اْنتََشَر ، وأَنشد : اْكَرَهفَّ  قال أَبو َعْمٍرو : من الذََّكِر : الُمْنتَِشُر النّاِعظُ و

ٍش  يـــــــــــح ـــــــــــَ فـــــــــــاُء فـ نـــــــــــح ـــــــــــَ فٍّ قـ َرهـــــــــــِ كـــــــــــح هـــــــــــا  مـــــــــــُ وقـــــــــــُ  حـــــــــــُ

هــــــــــــــــــا     وقــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــح دا مــــــــــــــــــَ بتح وبــــــــــــــــــَ  ِإذا متــــــــــــــــــََ

  
َز وقوُع الُمْفَرِد موِقَع ا« من الذََّكرِ »قال شيُخنا : قولُه :  يُ َولُّوَن )لَجْمعِ مراعاةً للجْنِس ، صوابُه من الذُُّكوِر ، كما ال يَْخفَى ، ولو ُجّوِ

بُ رَ   أَيضاً ، فلذِلَك يَْجِري َمْذَهبُه واعتِراُضه َعلَيه ، وهللا أَعلم.« سلع»لِكنّه اْعتََرض بمثِله في  (1) (الدُّ

يُريُد قِْطعَةً ، كقولك : ِخْرقَةً  من ثَْوبَِك : كْسفَةً  قال الفَّراُء : وَسِمْعُت أَْعرابِيًّا يَقُوُل : أَْعِطنِي ءِ ، بالكسِر : الِقْطعَةُ من الشَّيْ  الِكْسفةُ  : [كسف]

و : يُقال لِخْرقَِة القَِميِص قَْبَل ، وقال أَبو عمرٍ  َكَسْفتُه ٍء قََطْعتَه فقدالثَّوَب أي : قََطْعتُه ، فقَاَل : ُكلُّ َشيْ  َكَسْفتُ  ، وُسئَِل أَبُو الَهْيثَِم عن قَْوِلهم :

ً  الِكْسفُ  بالكسِر ، قال الفَّراُء : وقد يكونُ  ِكْسفٌ  ج : (2)، والِكيفَةُ ، والِحْذفَةُ  الِكْسفَةُ  أَن تَُؤلََّف : يُْجمع و ، مثل ُعْشبٍَة َوُعْشبٍ  للِكْسفَةِ  ِجماعا

ين»قَرأَها ُهنا  (3) (ْسِقَط السَّماَء َكما َزَعْمَت َعَلْينا ِكَسفاً َأْو تُ )بكسر ففتح ، ومنه قوله تعالى :  ِكَسف أَيضاً على أَبو « بفَتْح الّسِ

وِم باإِلسكاِن أَبو َجْعفٍَر وابُن َذْكوان ، وقَرأَ بالفتح َحْفٌص ، فمن قََرأَ ـ  إِاّل في الطُّورِ ـ  َجْعفٍَر ، ونافٌِع ، وأَبو بكر ، وابُن َذْكواَن ، وفي الرُّ

 أَْكسافٌ  أي : َجْمع الَجْمع َجج ، كِفْلقٍَة وفِْلٍق ، وهي الِقْطعَةُ والجانُِب ، ومن قََرأَ ُمَخفَّفاً فهو على التوحيِد ، وقوله : ِكْسفَةٍ  الً جعَلَه َجْمعَ ُمثَقَّ 

َجْمعاِن ِلِكْسٍف ، على أَنَّه  الُكُسوفَ وَ  كأَنَّه قَاَل : تُْسِقُطها طبَقًا علينا ، والَِّذي يُْفَهم من ِسياِق الّصاغانِّيِ أنَّ األَْكسافَ  ُكُسوفٍ و كِعنٍَب وأَْعنابٍ 

 واِحٌد ، فتَأَّمْل.

 قالَه أَبو الَهْيثَم. : قََطعَه يَْكِسفُه أي : الثَّْوبَ  َكَسفَهو

ْجِل ، يُقاُل : اْستَْدبََر فََرَسه هُعْرقُوبَه : َعْرقَبَ  َكسفَ و  َكَسفَ  أنَّ َصْفوانَ »الَحِديُث : ُعْرقُوبَْيِه ، ومنه فَكَسفَ  وقِيَل : قََطع َعِقبَه ُدوَن ساِئِر الّرِ

 وأَنشَد اللّْيُث : (4) «: أَْحَرجَ  وسلمعليههللاصلىُعْرقُوَب راِحلَتِه ، فقَاَل النَّبِيُّ 

ِسفُ و  َذمِ ُعرحُقوَب  َيكح  اجلَواِد مبِخح
ً  الشَّْمُس والقََمرُ  َكَسفَ و الشَّْمُس ، وهو َخَطأٌ ،  اْنَكَسفَت وقاَل اللَّْيُث : بعُض النّاِس يَقوُل : َكاْنَكَسفا وَذَهَب َضْوُؤهما واْسَودَّا : اْحتََجبا ُكُسوفا

ح احِ ، وأَشاَر إِليه الَجالُل في التَّوِشيح ، وقد َردَّ عليهُم األَْزَهِريُّ ، وقاَل : كيَف وهَكذا قالَه القَّزاُز في جاِمِعه ، وتَبعََهما الَجْوَهِريُّ في الّصِ

ِحيحِ ، وهو ما الشَّْمُس على َعْهِد َرُسوِل هللا  اْنَكَسفَت»:  عنههللارضيَرواه جابٌِر  يكوُن َخَطأً وقد َوَرَد في الَكالِم الفَصيحِ ، والَحِديِث الصَّ

 .«اْنَكَسفَتْ »في َحِديٍث َطويل ، وكذِلك َرَواه أَبُو ُعبَْيٍد  «وسلمعليههللاصلى

ر في الَحِديِث ِذْكرُ  هللا تَعالَى إِيّاُهما : َحَجبَُهما َكَسفَ و َوالُخُسوِف للشَّْمِس والقََمر ،  الُكُسوفِ  يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقد تََكرَّ

إنَّ الّشْمَس »َرَوْوا :  همفَرواهُ َجماعةٌ فيِهما بالكاِف ، َوآَخُروَن فيهما بالِخاِء ، ورواه َجماعةٌ في الشَّمِس بالكاف ، َوفي القََمر بالخاِء ، وُكلُّ 

 .«لَمْوِت أََحٍد وال ِلَحياتِه يَْنَكِسفانِ  والقََمَر آيتاِن من آياِت هللا ال

،  اْنَكَسفَتْ و هللا َكَسفَهاو الشَّْمُس ، َكَسفَت يُقاُل : َكَسفَتْ  في القََمِر : َخَسَف ، وفي الّشْمِس :ـ  وهو اْختِياُر الفَّراءِ ـ  واألَْكثَُر في اللُّغَة األَْحَسنُ و

قال  «لَمْوِت أََحٍد وال ِلَحياتِه (5)إنَّ الشَّْمَس َوالقََمَر ال يَْنَخِسفاِن »َوَرَد في َطريٍق آخَر : و وَخَسَف القََمُر ، وَخَسفَه هللا تعالَى ، واْنَخَسَف ،

لم يَُسمَّ فاِعلُه ، قال : وقد َوَرَد الُخُسوُف في الَحِديِث َكثِيًرا للشَّْمِس ، ابُن األَثِيِر : َخَسَف القََمُر : إذا كاَن الِفْعُل لَهُ ، وُخِسَف َعلَى ما 

ا إِطالقُه في ِمثِْل هذا فتَْغِليباً للقََمِر ، لتَْذِكيِره على تَأْنِيث الشَّْمِس ، يجمع بينهما فيما يَُخصُّ  الُكُسوفُ  والَمْعُروُف لها في اللُّغَةِ  ، قال : فأَمَّ

وايَِة األُولى : القََمر ،  ا إِْطالُق الُخُسوِف على الشَّْمِس ُمْنفَرَدةً فالْشتِراِك « يَْنَكِسفانِ  ال»وللُمعاَرَضِة أَيضاً ، ِلما جاَء في الّرِ قال : وأَمَّ

ة هذا البَْحِث في  الُكُسوفِ وَ  الُخُسوفِ   .«خسف»في َمْعنَى َذهاب نُوِرِهما وِإْظالِمِهما ، وقد تَقَدََّم عامَّ

. ساَءتْ  أي حالُه : َكَسفَت من الَمجاِز :و  وتَغَيَّرت ، نقله الَجْوهريُّ

 نَكََّس َطْرفَهُ  إذا فاُلٌن : َكَسفَ  من الَمجاز أَيضاً :و

__________________ 
 .45( سورة القمر اآية 1)
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فة ا ابخلاء املعجمة ا واألصِر كاللسان.2)  ( يف التهذيب : واخِلدح
 .92اإلسراء اآية ( سورة 3)
 واملثبت عن التكملة.« قوله : امرح ا كذا يف بع  النسخ ا ويف بعضها : احرح»امرح ا وهبامش املطبوعة املصرية : »( ابألصر 4)
 .«ال لسفان»( عن اللسان وابألصر 5)
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 َبَصَره : َخَفَضه. َكَسفَ   ويف اأَلساِس :
 من َرَمٍد. (1)أَْيضاً : لم يَْنفَتِْح وَ 

. َسيُِّئ الحالِ  أي الباِل : كاِسفُ  َرُجلٌ  المجاِز أَيضاً : منو  نقَلَه الجوهريُّ

ثَه نفُسه بالّشّرِ ،  ُكُسوفُ  نقله الجوهريُّ ، أي من سوِء الحاِل ، وقِيل : عابِسٌ  أَي الَوْجِه : كاِسفُ  من الَمجاز أَْيضاً : َرُجلٌ و الباِل : أَْن تَُحّدِ

 يه أََملُه.وقيل : هو أَْن يَِضيَق َعلَ 

ً و يُقال : عبََس في َوْجِهي ،وَ   .َكَسَف ُكُسوفا

ْفَرةُ والتَّغَيُُّر ، ورجلٌ  الُكُسوفُ وَ   َمْهُموٌم قد تَغَيَّر لونُه وُهِزَل من الُحْزِن. : كاِسفٌ  في الَوْجِه : الصُّ

ً أَ »في الَمثَِل : و ً  َكْسفا حاح : أي البَِخيلِ يُْضَرُب للُمتَعَبِِّس « ؟وإِْمساكا  ، وهو َمجاٌز. (3)وبُْخالً ، ومثله في األَساِس  (2)ُعبُوساً أَ  وفي الّصِ

 قال : َعِظيُم الَهْوِل ، َشِديُد الشَّرِّ  أي : كاِسفٌ  يومٌ  من الَمجاز :و

 َعَصبحَصَبا كاِسفاً اي َلَك يـَوحماً  
ً في العَُروِض : أَْن يكوَن آِخُر الجْزِء منه ُمتَ  الَكْسفُ و كاً فيَْسقَُط الَحْرُف َرأْسا نقله عنه الّصاغانِيُّ  وبالُمْعَجَمِة تَْصحيفٌ  قال الزَمْخَشِريُّ : َحّرِ

ُجل الَمْكُشوِف الذي ال تُْرَس معه ، أو ألَنَّ تاَء َمْفعُوالت تمن (4)في العُباب  ْبلَها ُع كوَن ما قَ ، والذي َرواهُ بالُمْعَجَمِة يقوُل : إِنّه تشبيها له بالرَّ

َمْخَشِرّيِ ، وكذا قولُه فِيما بعُد : « هو َغلٌَط محضٌ »سببا ، فينَكِشُف الَمْنُع بَزواِلها ، نقله شيُخنا ، وقوله :  بعَد ما َصّرَح أَنّه تابََع فيها الزَّ

ُب له.« فال َمْعنَى لما َذَكَره المصنِّفُ » ٍل يُتَعَجَّ  َمَحلُّ تأَمُّ

ْغدِ بالتَّْحِريِك : ة  َكَسفُ و  بالقُْرِب من َسَمْرقَْنَد. ، بالصُّ

يِن الُمْعَجَمة هي ِمْن بَنِي أََسٍد ، وِقيَل : ماَءةٌ لبَنِي نَعاَمةَ  بالفَتْح : (5) َكَسفَةُ و به في التَّْكِملَة. بالّشِ  وقوُل َجِريٍر يَْرثِي ُعَمَر بَن عبِد العَِزيز وَصوَّ

 : ـ  رحَمهُ هللا تَعالَىـ 

   ُ مـــــح ةٌ كـــــــاســـــــــــــــــــِ فـــــــالشـــــــــــــــــــ  ٍة  فـــــــَ عـــــــَ تح بـــــطـــــــالـــــِ يحســـــــــــــــــــــَ  لـــــَ

رَا      مـــــــَ ِر والـــــــقـــــــَ يـــــــح وَم الـــــــلـــــــ  ي عـــــــلـــــــيـــــــَك جنـــــــُُ كـــــــِ بـــــــح (6)تــــــــَ
 

  
قال َشْيُخنا : هو بِناٌء على أنَّ نَْصَب النُُّجوم والقََمر على الظَّْرفِيَِّة ال الَمْفعُوِليَّة ، وهو  أَبَداً  َعلْيَك الدَّْهرَ  لَمْوتَِك تَْبِكي كاِسفَةٌ  الشَّْمسُ  أي :

َز ابُن إِيازٍ  اللَّْيِل َمْفعُوالً كوَن نُجوِم ـ  في َشْرح فُُصوِل ابِن ُمْعِطيـ  ُمْختاُر َكثِيٍر ، ِمْنُهم الشَّْيُخ ابُن ماِلٍك ، كما في َشْرحِ الكافِيَِة ، قال : وَجوَّ

، وقاَل : أَراَد ما َطلَع نَْجٌم  معه ، على إِْسقاِط الواِو من الَمْفعُوِل معه ، قال شيُخنا : فما إِخالُه يُوافَُق على ِمثِْله. قلُت : وأَنَشَده اللَّْيُث هكذا

ماِء : أي ما َمَطَرت السَّماُء ، وُطلُوَع الشَّْمِس ، أي ما َطلَعَت الّشمُس َوما َطلَع قمٌر ، ثم َصَرفه فنََصبَه ، وهذا كما تَقُول : ال آتيَك َمْطَر السَّ 

داَمت النُُّجوُم والقمُر ، وُحِكَي عن  ، ثم َصَرْفتَه فنََصْبتَه ، وقاَل َشِمٌر : َسِمْعُت ابَن األَعرابّيِ يَقُوُل : تَْبِكي عليَك نُجوَم اللّْيل والقََمَر : أي ما

وايةَ بقَْوِله :  لُهالِكسائِّيِ مث قال الّصاغانيُّ : هَكذا يَْرويه النُّحاةُ ُمغَيرا ، قال  (7) بكاِسفةٍ  فالشَّْمُس طاِلعَةٌ لَْيَستْ »وَوِهَم الَجْوَهريُّ فغَيََّر الّرِ

واية اْقتََصَر ابُن شيُخنا : وِهَي ِرواية َجِميعِ البَْصِريِّيَن ، كما ُهو َمْبُسوٌط في َشْرح َشواِهد الشَّافِيَِة ، في ا لّشاهِد الثاِلَث َعَشَر ، وَعلَى هِذه الّرِ

ْغَرى ، َوُموقِِد األَْذهاِن وُموقِظ الوَسْناِن ، وغيِرها وتََكلََّف لَمْعناهُ وهو قولُ  ضوَء  تَْكِسفُ  ه : أي لَْيَستِهشاٍم في َشواِهِده الُكْبَرى ، والصُّ

 ئِها وبُكائِها عليَك.النُُّجوِم مع ُطلُوِعها ؛ لِقلَِّة َضوْ 

النُُّجوم ، وأَْنَشَد قوَل َجِريٍر  كاِسفَةُ  ٌء ، فالشَّْمُس ِحينَئذٍ الشَّْمُس النُُّجوَم إذا َغلََب َضْوُءها على النُُّجوم ، فلم يَْبُد منها َشيْ  َكَسفَتو في اللِّساِن :وَ 

ضوَء النُّجوم وال القََمر ؛ ألَنَّها في ُطلُوِعها خاِشعَةٌ باِكيَةٌ ال نُوَر لَها. قلُت :  تَْكِسفْ  لمالّسابَِق ، قال : وَمْعناه أَنَّها طاِلعَةٌ تَْبِكي عليَك ، و

 وكذلَك ساقَهُ الُمَظفَُّر سيُف الدَّولَِة في تاِريِخه ، وقاَل إنَّ ضوَء الشَّْمِس 

__________________ 
 .«مل يفتح»( عن األساس وابألصر 1)
 ونص اللسان : أُعُبوساً مض خبٍر.« أعبساً »صر ( عن اللسان ا وابأل2)
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 ( كذا ابألصر ومل أجده يف األساس املطبوع.3)
 ( ونقله يف التكملة بدون عزٍو ألحد.4)
( ابألصــــــــر والقاموس : وكشــــــــفه ابلشــــــــا املعجمة. وما أثبت عن معجم البلدان وقد ذكرها يف الســــــــا والشــــــــا املعجمة ونص عل  الفتح مث 5)

  املوضوعا قا  : ماء لبين نعامة.السكون ا ويف
( التهذيب : برواية : الشـــــم  طالعة ليســـــت بكاســـــفة ا وفســـــره قا  : ومعناه أهنا طالعة تبكي عليك ومل تكســـــف النجوم وال القمر ألهنا يف 6)

 طلوعها خاشعة ال نور هلا. وسريد ذلك قريباً نقاًل عن اللسان.
 ا اشية السابقة.( وهي رواية التهذيب انظر 7)
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ف َذَهَب من ا ُزحِن ا فلم ســــِ وابنِ  َتكح َفةٍ  الن جوَم والَقَمَر ا فهما َمنحصــــُ ُته ا  بكاســــِ أو عل  الظ رحِف ا و وُز تـُبحِكي من أَبحَكيـح
وِح ا ال رٍو ا قا  شــــــــــيُخنا : وكالُم اجلوهريِّ كما َتراه يف غايِة الُوضــــــــــُ َتَكل َف فيه ا بر هو  يُقاُ  : أَبحَكيحُت َزيحداً عل  َعمح

فَ و  جاٍر عل  الَقواِنا الَعَربِّيِة ا ه ا وهذا من الثّاين ا وال حَيحتاج  َكســــَ نُِّف نـَفحســــُ ُصــــَ
تَـعحَمُر الزِماً َوُمتَـَعدِّايً ا كما قاَله امل ُيســــح

غالََبِة ا كما قاَله بعٌ  ا و ُ َأعلم.
ُ
 إىل َدعحَو  امل

اَل : إنَّ هذا لَوْجهٌ اِء : إِنَُّهم يَقُولُوَن فيه : إِنّه على معنَى الُمغالَبَِة : باَكْيتُه فبََكْيتُه ، فالّشْمُس تَْغِلُب النجوَم بُكاًء ، فقَ قلُت : قال َشِمٌر : قلُت للفَرّ 

ِت على ِحَدةٍ ، وأَطاَل بما ال طائَِل تحتَه ، َحَسٌن ، فقلُت : ما َهذا بَحَسٍن َوال قَِريٍب منه ، ثم قاَل َشْيُخنا : وقد َرأَْيُت من َصنََّف في هذا البَيْ 

 وما قالَهُ يرجُع إلى ما أََشْرنا إِليه ، وهللاُ أَعلم.

 * ومما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 أَْعلَى. َكَسفَ و ، َكَسفَ  هللاُ الشَّْمَس ، مثلُ  أَْكَسفَ 

 الُحْزُن : َغيََّرهُ. أَْكَسفَهوَ 

ً  ءَ الشَّيْ  َكسَّفَ وَ   : قَطَّعَه ، وَخصَّ بَْعُضهم به الثَّْوَب َواألَِديَم. تَْكِسيفا

 .ِكْسفٌ  : قَِطعُه ، وقِيَل : إذا كانَْت َعريَضةً ، فهي ِكَسفُهو السَّحاِب ، ِكْسفُ وَ 

ً  ءَ الشي َكَسْفتُ وَ   : إذا َغطَّْيتَه. َكْسفا

يِت : يقاُل :وَ  ّكِ  : إذا اْنقََطع َرجاُؤه ِمّما كاَن يَأُْمُل ، ولم يَْنبَِسط. كاِسفٌ  أََملُه ، فهو َكسفَ  قاَل ابُن الّسِ

 ، بالَكْسِر : صاِحُب الَمْنُصوِريَّة ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. الِكْسفُ وَ 

األَِخيُر من الَمصاِدِر التي جاَءت على فاِعلٍَة ، كالعافِيِة َوالكاِذبَِة ، قال هللا تَعالَى :  : اإِلْظهارُ  الكاِشفَةُ و ، كالضَّْرب ، الَكْشفُ  : [كشف]

ِت َأزِفَ )وإِظهاٌر ، وقاَل ثَْعلٌَب : الهاُء للُمبالَغَِة ، وقِيَل : إِنّما َدَخلَت الهاُء ليُساِجَع قوله :  َكْشفٌ  أي : (1) (لَْيَس هَلا ِمْن ُدوِن هللِا كاِشَفة  )
يِه ،َرْفُع َشيْ   :الَكْشفُ  قال اللَّْيُث :و .(2) (اآْلزَِفةُ   .الَكْشفِ  قال ابُن َعبّاٍد : هو ُمبالَغَةُ  كالتَّْكِشيفِ  ٍء َعّما يُواِريه ويُغَّطِ

قَلَهُ اللَّْيُث ، وتَبِعَهُ الَجْوهريُّ ، وقاَل األَزَهريُّ : نَ  كَصبُوٍر : النَّاقَةُ يَْضربُها الفَْحُل وهي حاِمٌل ، َوُربَّما َضَربَها وقد َعُظَم بَْطنُها الَكُشوفُ و

 وقد َكُشوفٌ  وهي ناقَةٌ  ، بالَكْسر الِكشافُ  فإِن ُحِمَل َعلَْيها الفَْحُل َسنَتَْين ِوالًء فذِلكَ  هذا التَّْفِسيُر َخَطأٌ ، ونقََل أَبو ُعبَْيٍد عن األَْصَمِعّيِ أَنّه قاَل :

ً  النّاقَةُ  َكَشفَتِ  لَكثَْرة ِلقاِحها ، ـ  ُكلَّما نُتَِجْت لَِقَحْت وهي في َدِمها ، كأَنَّها : َكُشوفٌ  وفي األَساِس : ناقَةٌ  أَو ُهَو أَن تُْلِقَح ِحيَن تُْنتَجُ  تَْكِشُف ِكشافا

 النَّاقِة بَْعَد نِتاجها وهي عائِذٌ ، وقد َوَضعَْت َحِديثاً.عن َحيائِها ، ونَصُّ األَْزَهِرّي : هو أََن يُْحَمَل على  الَكْشفِ  كثيرةُ ـ  َوإِشالَتِها َذنَبَها

 ُكُشفٌ  : الَكُشوفِ  أَو هو أَْن يُْحَمَل عليها سنةً ، ثم تُتَْرَك َسنَتَْيِن أو ثالثاً ، َوَجْمعُ  وذِلَك أَْرَدأُ النِّتاج قال اللَّْيُث : أَو أَْن يُْحَمَل عليها في ُكّلِ َسنَةٍ 

وذلك عند ـ  إذا فُِصَل َعْنها فَِصيلُها، قال األَْزَهريُّ : وأَْجوُد نِتاجِ اإِلبِل أَْن يَْضِربَها الفَْحُل ، فإِذا نُتَِجْت تُِرَكْت سنةً ال يضِربُها الفَْحُل ، ف

، وإذا لم تَِجمَّ سنَةً بعَد نِتاجها كان أَقَلَّ للبَنِها ، َوأَضعَف لَولَِدها ،  أُْرِسَل الفَْحُل في اإِلبِِل التي ِهَي فِيها فيَْضِربُهاـ  تَماِم الّسنَِة من يوم نِتاِجها

تِها وِطْرقِها.  وأَْنَهَك لقُوَّ

َكةً أي : اْنِقالٌب من قُصاِص النّاِصيَِة ، كأَنَّها دائَِرةٌ ، وهي ُشعَْيراٌت تَْنبُُت ُصعُداً  َكَشفٌ  : َمْن بِهِ  األَْكَشفُ و ْن دائِرةً ، نقله َولم يَكُ  ، محرَّ

ِة قِبََل  الَكَشفُ  الَجْوَهِريُّ ، قال اللَّْيُث : ويُتَشاَءُم بها ، َوقاَل غيُره : في الَجْبَهِة : إِْدباُر ناِصيَتِها من غيِر نََزعٍ ، وقِيَل : هو ُرُجوُع َشعَِر القُصَّ

: الذي تَْنبُُت له َشعراٌت في قُصاص  األَْكَشفُ  قال ابُن األَثيِر : «أَْكَشفُ  أَْحَمرُ أَنّه َعَرَض له شابٌّ »في َحِديث أَبي الطُّفَْيِل : و اليَافُوخِ ،

َكةً  َكَشفَةٌ  وذِلَك الَمْوِضعُ  ناِصيَتِه ثائَِرةٌ ال تَكاُد تَستَْرِسلُ   كالنََّزَعِة. ، ُمَحرَّ

.نقَلَه الَجوْ  من الَخْيِل : الِّذي في َعِسيِب َذنَبِه اْلتِواءٌ  األَْكَشفُ و  َهِريُّ

 نقلَه َمْن ال تُْرَس َمعَهُ في الَحْربِ  : األَْكَشفُ و

__________________ 
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ُتوٍر ا واجلمُض : ُمنحَكِشفٌ  اجلَوحَهري  ا كبَن هُ   ا قاَله ابُن األَِثرِي. ُكُشفٌ   غرُي َمسح
َر قوُل َكْعِب بِن ُزَهْيٍر  يَْنِهزُم في الَحْربِ من  : األَْكَشفُ  قِيل :و  : عنههللارضيوال يَثْبُُت ، َوبالمعنَيَْيِن فُّسِ

كــــــــــــــاٌس وال كــــــــــــــٌف  ــــــــــــــح وا فــــــــــــــمــــــــــــــا زاَ  أَن  زالــــــــــــــُ

عــــــــــــازِيــــــــــــرُ      يــــــــــــٌر مــــــــــــَ قــــــــــــاِء وال مــــــــــــِ  عــــــــــــنــــــــــــَد الــــــــــــلــــــــــــِّ

  
 هنا : الَِّذيَن ال يَْصُدقُوَن الِقتاَل ، ال يُْعَرُف له واحٌد. الُكُشفُ  قِيَل :وَ 

 َمْن ال بَْيَضةَ على َرأِْسه. : األَْكَشفُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 الفواِضُح. فََضَحتْه أي : ، َكَشفَتْهُ الَكواِشفُ  قال َغْيُره :و

 وأَْنَشَد : كفَِرَح : اْنَهَزمَ  َكِشفَ  قال ابُن األَعرابّيِ :وَ 

مح  هــــــــــــُ اَ  رَأحيـــــــــــــُ م وال فــــــــــــَ  فــــــــــــمــــــــــــا ُذم  حــــــــــــاِديــــــــــــهــــــــــــِ

واال  وَ      فــــــُ ُح  َكشــــــــــــــــــــِ رحَب صـــــــــــــــــــــائــــــِ زََع الســــــــــــــــــــِّ (1)ِإنح أَفـــــــح
 

  
 أي : لم يَْنَهِزُموا.

 عن ابِن َعبّاٍد. كغُراٍب : ع ، بزاِب الَمْوِصل ُكشافو

ُجُل : أَْكَشفَ و . َدراِدُرهَضِحك فاْنقَلَبَْت َشفَتُه َحتَّى تَْبُدَو  الرَّ  قالَه األَصَمِعيُّ

ّجاُج :و  النّاقَةُ : تابَعَْت بيَن النِّتاَجْيِن. أَْكَشفَت قال الزَّ

ً  أَو صاَرْت إِبلُُهمْ  إِبِلُُهم َكَشفَتْ  القَْوُم : أَْكَشفَ  قال غيُره :و  .ُكُشفا

ً  النَّاقَةَ : َجعَلَها أَْكَشفَ  قال ابُن َعبّاٍد :و  .َكُشوفا

 كما في العُباِب. ناِصيَتُها وفي بَْعِض النَُّسخِ أُِديَرْت ، وهو َغلَطٌ  الَّتِي أَْدبََرتْ  هي : َكْشفاءُ ال الَجْبَهةُ و

ً  عن َكَذا َكشَّْفتُه قال ابُن ُدَرْيٍد :و  فِفيه َمْعنَى الُمبالَغَِة. أَْكَرْهتَه على إْظهاِرهِ  إذا : تَْكِشيفا

ً  وُهما ُمطاِوَعا كاْنَكَشفَ  َظَهَر ، ُء :الشَّيْ  تََكشَّفَ و  .َكَشفَه َكْشفا

. َمألَ السَّماءَ  إذا البَْرُق : تََكشَّفَ  ِمن الَمجاِز :و َمْخَشِريُّ ُ  اْكتََشفَتو نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والزَّ  له عنَد الِجماعِ  التََّكشُّفِ  بالَغَْت في إذا لَزْوِجها : الَمْرأَة

 قالَه ابُن األَْعرابّيِ ، وأَْنَشد :

تح و  فـــــــــــَ َتشـــــــــــــــــــــــــَ ِك لـــــــــــنـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــِ  اكـــــــــــح مـــــــــــَ كـــــــــــح  ٍء َدمـــــــــــَ

كِ  (2)عــــــــــــــــن َوارٍم      نــــــــــــــــ   َأكــــــــــــــــظــــــــــــــــارُه َعضــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ِك  رح نــــــــــــِ صح ســــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــًة ال بــــــــــــَ قــــــــــــوُ  َدلــــــــــــِّ  تــــــــــــَ

  
كِ    بــــــــــــــــَ كــــــــــــــــح يٍّ بــــــــــــــــَ غــــــــــــــــِ هــــــــــــــــا أبَذحلــــــــــــــــَ داســــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

  
 .(3) نََزا النَّْعَجةَ : إذا الَكْبشُ  اْكتََشفَ و

 عنه. لَهُ  يُْكَشفَ  سأََل أَن إذا عنهُ : اْستَْكَشفَ و

حاح :و ً وَ  ، ُمكاَشفةً  باَداهُ بِها أي بالعَداَوةِ : كاَشفَه في الّصِ  .ِكشافا

ِلَم بَْعُضُكم وقاَل ابُن األَثِيِر : أي لو عَ  َعْيُب بَْعِضُكم لبَْعٍض  اْنَكَشفَ  أي لو قال الَجْوَهِريُّ : «ما تََدافَْنتُم تَكاَشْفتُمْ  لو»في الَحِديث :  يُقالُ و

 َسِريَرةَ بعٍض الْستَثْقََل تَْشيِيَع جناَزتِه وَدْفنَه.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، قال َصْخُر الغَّيِ : ُمْنَكِشفٌ  ، أو َمْكُشوفٌ  : َكِشيفٌ  َرْيطٌ 
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َدٌب  يــــــــــــــــــــــح اًل لــــــــــــــــــــــُه هــــــــــــــــــــــَ ش  رحبــــــــــــــــــــــَح  َأجــــــــــــــــــــــَ

طــــــــــًا       ــــــــــح ــــــــــخــــــــــاِ  َري ــــــــــل ُض ل ــــــــــِّ َرف ــــــــــُ ايـ ــــــــــفــــــــــَ ي  (4) َكشــــــــــــــــــــــــِ
  

 عن َرْيٍط. َكَشفَ  أَبو َحنِيفَةَ : يَْعنِي أنَّ البَْرَق إذا لََمَع أَضاَء السَّحاَب ، فتَراه أَبيَض ، فكأَنَّهقال 

يع إلى َمْفعُولُن ُحِذفَت التاُء ، فَبِقَي َمْفعُوال فنُِقَل في التَّْقطِ « َمْفعُوالت»أَْصلُه « َمْفعُولُنْ »في َعُروِض السَّريعِ : الجزُء الَِّذي هو  الَمْكُشوفُ وَ 

ين تَْصِحيٌف ، وقد َعَرفْ  َمْخَشِريَّ في أنَّ إِعجاَم الّشِ ِة العَروِض ذَكُروه ، وقد َذَكَره المصنُِّف في التَّْرِكيِب الذي قَْبلَه ، وتَبِع الزَّ َت أَّن أَئِمَّ

يِن الُمْعَجمِة.  بالّشِ

وفِيَّة. كاَشفَةُ المُ  َعلَيِه : إذا َظَهَر له ، ومنه كاَشفَ و ، كاَشفَهوَ   عند الصُّ

 ، بالفَتْح : موضٌع لبَنِي نَعاَمةَ من بَنِي أََسٍد ، وقد َكَشفَةُ وَ 

__________________ 
 .«َفما َذم  جاديهم»( التكملة برواية : 1)
 .«دارم»( عن التكملة وابألصر 2)
 ( يف اللسان : نزا عليها.3)
 .«ف للخا برواية : يكشِّ  68/  2( ديوان اهلذليا ا 4)
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َله ا وَصر ح فيه أَبّن ِإ اَ  الشِا فيه َتصحِحيٌف. َصنُِّف يف الذي قـَبـح
ُ
 ذَكَره امل

ً  من الَمجاِز : لَِقَحت الَحْربُ وَ   : أْي داَمْت ، ومنه قَْوُل ُزَهْيٍر : ِكشافا

ا  فــــــــــاهلــــــــــِ ــــــــــِ ث ــــــــــِ ــــــــــر حــــــــــَ  ب رحَ  ال مح عــــــــــَ كــــــــــُ ــــــــــُ رُك عــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــتـ  ف

حح  وَ      قــــــــَ لــــــــح ِم  ِكشـــــــــــــــــــــافــــــــاً تـــــــــَ طــــــــِ فــــــــح جح فــــــــتـــــــــَ تــــــــَ نـــــــــح (1)مث  تـــــــــُ
 

  
ً  فََضرب إِْلقاَحها  بِحْدثان نِتاِجها وإِْفطاِمها ، َمثاَلً لِشدَّةِ الَحْرِب ، واْمتِداِد أَيّاِمها. ِكشافا

ه. َكَشفَ  من الَمجاز أَيضاً :وَ   هللا َغمَّ

الغَّمِ  َكّشافُ  هووَ 
(2). 

 : َمْعُروٌف. َمْكُشوفٌ  َحِديثٌ وَ 

 فاُلٌن : اْفتََضَح. تََكشَّفَ وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ْينَها بَدٌل من َهْمزةِ النَّْخلَةُ : اْنقَلَعَْت من أَْصِلها ، أَهَملَه الجوهريُّ والّصاغانِي والُمَصنُِّف ، وَحكاه أَبُو َحنِيفَةَ ، وَزَعم أنَّ عَ  أَْكعَفَت : [كعف]

 شاَرةُ إِليه.أَْكأَفَت ، وقد تَقَدََّمت اإلِ 

يَْت ألَنَّها : اليَدُ  الَكفُّ  : [كفف] قال َشْيُخنا : هي ُمَؤنَّثَةٌ  إلى الُكوعِ  ِمْنها أَو بها ما آذاه ، أو غير ذِلكَ  يَُكفُّ  عن صاِحبها ، أو تَُكفُّ  ُسّمِ

َزه بعٌض تَأِْويالً ، وقاَل بعٌض : هي لُغَةٌ قليلةٌ ، فالّصواُب أَنَّه ال يُْعَرُف ، وما َوَرَد َحَملُوه على  وتَْذِكيُرها َغلٌَط غيُر َمْعروٍف ، وإِْن َجوَّ

ض الُمَصنُِّف لذِلَك قُُصوًرا ، أو بِناًء على ُشْهَرتِه ، أو على أنَّ األَْعضاَء الُمْزَدَوَجةَ كُ   لَّها ُمَؤنّثةٌ. انتهى.التَّأِْويل ، ولم يَتَعَرَّ

ّي : وأَْنَشَد الفَّراُء : َكفٌّ  َهِذه اليَِد ، والعََرُب تَقُوُل : َكفُّ  : الَكفُّ  قلُت : وفي التَّْهِذيِب :  واِحَدةٌ ، قال ابُن بَّرِ

جِي  َي رِيـــــــــــقـــــــــــَ قـــــــــــِ لـــــــــــح ر  حـــــــــــَ مـــــــــــا مـــــــــــا بـــــــــــَ يـــــــــــكـــــــــــُ  أَُوفـــــــــــِّ

تح  وَ      ــــــــــَ ل ايَ مــــــــــا محــــــــــََ فــــــــــّ رَا كــــــــــَ ــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــح َي ال ــــــــــِ ل ــــــــــحُ  أَل

  
 قال : وقاَل بِْشُر بُن أَبِي خازٍم :

ُه   انِ لـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــّ فيف :كـــــــــــــــــَ ف    كـــــــــــــــــَ رٍّ  كـــــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــُ

ف  وَ      ا كــــــــــــــَ داهــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ٌر ن ٍر َخضــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــَواضــــــــــــــــــــــــــــِ  ف

  
 قالت الَخْنساُء :وَ 

تح   غـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــَ ف  فـــــــــــمـــــــــــا بـ نـــــــــــاِوٍ   كـــــــــــَ تـــــــــــَ رٍِئ مـــــــــــُ  امـــــــــــح

َو ُ      َت َأطـــــــــح لـــــــــح ـــــــــِ ُث مـــــــــا ن ـــــــــح ي َد إاّل حـــــــــَ جـــــــــح َ
 هبـــــــــا املـــــــــ

  
 قال : وأَما قَْوُل األَْعَشى :

ا  ـــــــــــفـــــــــــًا كـــــــــــَبلـــــــــــ  ي ـــــــــــهـــــــــــم َأســـــــــــــــــــــــــِ اًل مـــــــــــن  أََر  َرجـــــــــــُ

ِه       يـــــــــح حـــــــــَ م  إىل َكشـــــــــــــــــــــــح اَيضـــــــــــــــــــــــُ فـــــــــن ا كـــــــــَ بـــــــــَ  خُمَضـــــــــــــــــــــــ 

  
 هو حاٌل من َضميِر يَُضمُّ ، أو من هاِء َكْشَحْيه. فإِنَّه أَراَد الساِعَد فَذكََّر ، وقِيَل : إنَّما أَراَد العُْضَو ، وِقيَل :

 قال أَبُو ُعماَرةَ بُن أَبِي َطَرفَة الُهَذِلّي يَْدُعو هللا َعّز َوَجلَّ : ُكفُوفٌ  َحَكى غيُرهو قال ِسيبََوْيهٌ : لم يُجاِوُزوا هذا الِمثالَ  أَُكفُّ  ج :

يـــــــــــــــِف  طـــــــــــــــِ ي أَبيب لـــــــــــــــَ نـــــــــــــــاحـــــــــــــــِ رح جـــــــــــــــَ  َفصـــــــــــــــــــــــــــــِ

ف  حــــــــــــــىت      كــــــــــــــُ وفِ  يــــــــــــــَ َف ابلــــــــــــــز حــــــــــــــُ  الــــــــــــــز حــــــــــــــح

  

يــــــــــــــــــِف  ٍ صــــــــــــــــــــــــــــــــارٍِم َرهــــــــــــــــــِ اح ــــــــــــــــــَ رِّ ل  بــــــــــــــــــكــــــــــــــــــُ

  
ٍر و    ــــــــــــــــــــــِ ذ  ذاب ــــــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــــــــَ وفِ يـ فــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــُ  ابل

  
ّي للَْيلَى األَْخيَِليَّة :  أَبُو لَِطيٍف ، يَْعنِي أَخاً له أَْصغََر منه ، وأَنَشَد ابُن بَّرِ
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ٍر  مــــــــــــاين وانئــــــــــــِ ــــــــــــيــــــــــــَ رِي ال بــــــــــــِ حــــــــــــح وحٍ  كــــــــــــتــــــــــــَ  بــــــــــــقــــــــــــَ

طـــــــــــــاِء       تح ُدوَن الـــــــــــــعـــــــــــــَ بـــــــــــــَ لـــــــــــــِ وفُ إذا قـــــــــــــُ فـــــــــــــُ  كـــــــــــــُ

  
مِّ  ُكفٌّ و  وهذه عن ابِن َعبّاٍد. ، بالضَّ

ْقر وغيِره من َجوارحِ الطَّْيرِ وَ  الّطائِِر أَيضاً ، وفي اللِّساِن : َكفُّ و ُدَرْيٍد :قال ابُن وَ   يَُكفُّ  في يََدْيِه ، ألَنه َكفّانِ  في ِرْجلَْيِه ، وللسَّبُعِ  َكفّانِ  للصَّ

 بِهَما َعلَى ما أََخَذ.

ْجلَةُ. بَْقلَةُ الَحْمقاءِ  : الَكفُّ و واةِ ، وهي الّرِ  قال أَبو َحنِيفَةَ : هَكذا َذَكَره بعُض الرُّ

ّي لِذي األُْصبُع : َكفٌّ و واقِيَةٌ ، َكفٌّ  يُقال : هلل علينا النِّْعَمةُ  : الَكفُّ  من الَمجاِز :و  سابِغَةٌ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِه هلل   فيف َزمــــــــــــــــــــاٌن بــــــــــــــــــــِ ٌة   كــــــــــــــــــــَ رميــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــَ

مـــــــــــــاهُ      عـــــــــــــح ا ونــــــــــــــُ نـــــــــــــَ يــــــــــــــح لـــــــــــــَ ريُ  عـــــــــــــَ ن  َتســـــــــــــــــــــــــــِ  هبـــــــــــــِِ

  
 العَُروِض : إْسقاُط الَحْرِف الّسابعِ  ِزحافِ  في الَكفُّ و

__________________ 
 .«تنتج»بد  « حتمر»ويرو  : « تفطم»بدال من « فتتئمِ »( ديوانه ا ويف التهذيب واللسان : 1)
 .«الُغَمم»( يف األساس : 2)
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رُي : فاِعالُت وَمفاِعيرُ ِإذا كاَن ســـــــاِكًنا ا كُنوِن فاِعال من اجلُزحءِ  وكذِلك ُكر  ما ُحِذف ســـــــاِبُعه ا  ُتنح ا ومفاِعيُلنح ا فيصـــــــِ
ِبيهِ   الَقِميِص ال جِي َتُكوُن يف َطَرِف َذيحِله ا فبَـيحُت اأَلّوِ  : بُكف ةِ  عل  الت شح

زاَ   نح يــــــــــــــَ َا  (1)لــــــــــــــَ بــــــــــــــِ نــــــــــــــا خُمحصــــــــــــــــــــــــــــِ وحمــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  قـ

وحا      قــــــــــُ ــــــــــ  َا مــــــــــا اتـ مــــــــــِ ــــــــــِ واســــــــــــــــــــــــال تــــــــــقــــــــــامــــــــــُ  واســــــــــــــــــــــــح

  
 بيُت الثاني :وَ 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَدا   َدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين إىل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

عــــــــــــــــــــــــــــاَدا     َو  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ي هــــــــــــــــــــــــــــَ  َدواعــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 فلّما َذَهبَت النُّوُن قاَل الَخِليُل : هو« َمفاِعيلُنْ »كان أَْصلُه « َمفاِعيلُ »في ِعلَِل العَُروِض  الَمْكفُوفُ و قال ابُن ِسيَده : هذا قوُل أَبي إِْسحاَق ،

 .َمْكفُوفٌ 

الطُّفَْيَل بَن  وسلمعليههللاصلىقال ابُن ُدرْيٍد : وقاَل ابُن الَكْلبِي : ثم لُمْنِهِب بِن َدْوٍس ، فلّما أَْسلَُموا بَعَث النَّبِيُّ  : َصنٌَم كان ِلَدْوٍس  َكفَّْينِ ال ذُوو

قَه ، وهو الَِّذي يَقُوُل :  َعْمٍرو الدَّْوِسيَّ فَحرَّ

ِ اي َذا  اح فــــــــــَ ــــــــــكــــــــــَ ــــــــــا ال ب ُت مــــــــــن عــــــــــِ ا َلســــــــــــــــــــــــح  دِكــــــــــَ

ا     ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــالدِك ي رَبُ مــــــــــــــــن مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــالُدان َأكــــــــــــــــح  مــــــــــــــــي

  

 ِإيّن َحَشوحُت الناَر يف ُفؤادَِكا

ح به السَُّهْيِليُّ في الروِض.وَ  ْعِر ، كما َصرَّ  إِنَّما َخفََّف الفاَء لَضُرورةِ الّشِ

 قالَْت أَخُت أَْنماٍر : (2) َسْيُف أَْنماِر بِن ُحْلفٍ   :الَكفَّْينِ  ذُوو

ِربح بــــــــــِذي  اح ِإضــــــــــــــــــــــــح فــــــــــ  اًل  الــــــــــكــــــــــَ بــــــــــِ قــــــــــح تـــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــح

بحمتَِ وَ     
َ

ــــــــــــــــــــــَك يف املــــــــــــــــــــــ م أَبيّنِ ل لــــــــــــــــــــــَ  اعــــــــــــــــــــــح

  
فَشهَد يَزيُد  واآلَخُر أَْسطامٌ  أََحُدُهما هذا ، َوفََد على ِكْسَرى فَسلََّحهُ بَسْيفَْينِ  َعْمِرو بِن ُشعَْيثَةَ ، وكانَ  َسْيُف َعْبِد هللا بِن أَْصَرَم بنِ  : الَكفَّْينِ  ذُوو

 قوُل :َويَ  ، بالسَّْيفَْينِ  يَْضِربُ  فَجعَلَ  ، عنهاهللارضيبُن عبِد هللا َحْرَب الَجَمِل مع عائَِشةَ 

اح  فـــــــــــــَ يــــــــــــــح مح بســـــــــــــــــــــــــــَ ِرُب يف حـــــــــــــافـــــــــــــاهتـــــــــــــِِ  َأضـــــــــــــــــــــــــــح

طــــــــــــــاٍم وِذي     رحاًب ِ ســــــــــــــــــــــــــــح ح  ضــــــــــــــــــــــــــــَ اح فــــــــــــــ  ــــــــــــــكــــــــــــــَ  ال

  

ن  يـــــــــــــــح د  ِرمُي اجلـــــــــــــــَ الِديف كـــــــــــــــَ فـــــــــــــــي هـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ن   ــــــــــــــــح َدي ــــــــــــــــح ــــــــــــــــز ن ــــــــــــــــُن وارِي ال ــــــــــــــــّزانِد واب  وارِي ال

  
وتَخاَطَر أَبُو الُحسام ثابُت بُن الُمْنِذِر بن  األَْنصاِرّي. هَكذا في النَُّسخِ ، وَصوابُه ماِلُك بُن أَبِي َكْعبٍ  : َسْيُف ماِلِك بِن أُبَّيِ بِن َكْعبٍ  الَكفِّ  ذُوو

 َحراٍم ، وماِلٌك ، أَيُّهما أَْقَطُع َسْيفاً ، فَجعاَل َسفُّوداً في ُعنُِق َجُزوٍر ، فنَبَا َسْيُف ثابٍِت ، فقَاَل ماِلٌك :

ُب ُذو  نــــــــــــح ــــــــــــَ فِّ امل يـ ظــــــــــــاِم  لــــــــــــكــــــــــــَ  عــــــــــــن الــــــــــــعــــــــــــِ

ُف َأيب اُ ســــــــــــــــــــــــــــامِ و      يــــــــــــــح بــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــَ دح نــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

  
 الَمْخُزوِمّيِ ، وقاَل حيَن قَتَل ابَن أُثاٍل ، وكان يُْكنَى أَبا الَوْرِد : َسْيُف خاِلِد بن الُمهاِجِر بِن خاِلِد بِن الَوِليدِ  أَْيضاً : الَكفِّ  ذُوو

ه  ـــــــــــَ َذال وحُت قـــــــــــَ لـــــــــــَ رح عـــــــــــَ ـــــــــــَن أُ ٍ  هـــــــــــَ ِر اب  ســـــــــــــــــــــــــَ

فِّ بــــــــــِذي      دِ  الــــــــــكــــــــــَ َوســــــــــــــــــــــــ  ر  غــــــــــرَي مــــــــــُ ىّت خــــــــــَ  حــــــــــَ

  

ٍد َلســـــــــــــــــــــاَي ِد وَ  نـــــــح ــــــِن هــــــِ فــــــي ابب ــــــح ي وح عــــــَ   ســــــــــــــــــــَ ــــــَ  ل

  
و ِدي   ىَت قــــــــــاَم عــــــــــُ رح مــــــــــَ فــــــــــِ رايب ا ومل َأحــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــَ

  
وكاَن  ِمْن فُْرساِن بَْكِر بن وائِلٍ  أَُخو بَنِي َسْعِد ابن ُضبَْيعَةَ بِن قَْيِس بِن ثَْعلَبَةَ الِحْصِن بِن ُعكابَة َعْمرُو بُن َعْبِد هللا هو األََشّلِ : الَكفِّ  ذُوو

.  أََشلَّ



11887 

 

ْجلَِة ، الَكْلبِ  َكفُّ و بُعِ ، َكفُّ و ويُقاُل له : راَحةُ الَكْلِب ، وهو غيُر الّرِ ئِْب ، َكفُّ و األََسِد ، َكفُّ و الهّرِ ، َكفُّ و السَّْبعِ أو الضَّ األَْجَذِم  َكفُّ و الذِّ

ْكفَة ، وبَُخور َمْريََم ، ولكّلٍ منها َخواصُّ  واألَِخيُر هي أُُصوُل العَْرَطنِيثَا ، ويُقاُل أَيضاً : َمْريََم : نَباتاتٌ  َكفُّ و آَدَم ، َكفُّ و أو الَجْذماِء ، الرُّ

بِّ   .ومنافُِع َمْذُكورةٌ في ُكتُِب الّطِ

. كَخْمَسةَ َعَشرَ  وُهما اْسماِن ُجِعاَل واحداً ، وبُنِيا على الفَتْح ، َكفَّةَ َكفَّةَ  لَِقيتُه يقاُل :و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ً  َكفَّةٍ  عن َكفَّةٍ و ، َكفٍَّة لَكفَّةٍ  يُقال أَيضا : لَِقيتُهو هكذا في  ، أو ذِلكَ  َكفَّهُ  َمسَّتْ  َكفَّكَ  كأَنَّ  َهِريُّ هَكذا فَسََّرهُ الَجوْ  ، على فَّكِ التَّْرِكيِب ، أي : ِكفاحا

بَْيِر :و إِذا لِقيتَهُ فَمنَْعتَه ِمَن النُُّهوِض وَمنَعَكَ  النَُّسخ ، والصواُب : وذِلك :  «َكفَّةَ َكفَّةَ  وسلمعليههللاصلىفتَلَقّاهُ َرُسوُل هللا » في َحِديِث ابِن الزُّ

 أي

__________________ 
 والتصويب عن التكملة.« لن يزالوا»( ابألصر 1)
 ابخلاء ا والذي يف التكملة : هَناِر بن ُجَلف.« َخَل ٍ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)



11888 

 

َكم :  صـــــــــــــاِحَبه عن جُماَوَزتِه إىل غريه ا أي : َمنَـَعه ا قاله ابُن األَِثرِي ا ويف َكف    مواَجَهًة ا كَبن  ُكر  واحٍد منهما َقدح  ُحح
امل

لِيُر عل  أن  اآخَر جَمحروٌر َأن يُوُنَ   َكف َة َكف ةٍ و  ا َكف َة َكف ةَ   َلِقيُته يبَـَويحٌه : والد  َبًة ُمواَجَهًة ا قا  ســــــِ عل  اإِلضــــــافة : أي َفجح
بََة كاَن يَقوُ  : َلِقيُته ا ُجِعَر هذا هَكذا يف الظ رحِف وا اِ  ؛ أَلن  َأصـــَر هذا ا ِإل   َكف ةٍ   عن َكف ةً   ا أو َكف ًة ِلَكف ةٍ   َزَعم َأن  ُر ح
 الَكالم َأنح َيُكوَن َ رحفاً أو حااًل.

:  لكافَّةُ ا ونصُّ الَجْوَهِرّيِ : ؛ ألَنَّه ال يَْدُخلُها أَْل ، وَوِهَم الَجْوَهِريُّ ، وال تُضافُ  الَكافَّةُ  : أي ُكلُُّهم ، وال يُقال : جاَءت كافَّةً  جاَء النّاسُ و

 : أي ُكلَُّهم ، وأَما قَْوُل ابِن َرواَحةَ : كافَّةً  الَجِميُع من النّاِس ، يُقال : لَِقيتُهم

هــــــــــــمح   يــــــــــــح ــــــــــــَ رحان ِإل ةً فســــــــــــــــــــــــــِ م  كــــــــــــافــــــــــــَ  يف رحــــــــــــاهلــــــــــــِِ

ضُ      َخشــــــــــــــــــــــ  تــــــــَ ــــــــَ يــــــــُ  ال نـ نــــــــا الــــــــبــــــــِ يــــــــح لــــــــَ يــــــــعــــــــًا عــــــــَ  مجــــــــَِ

  
الّساِكنَْيِن في َحْشو البَْيت ، وهذا كما تََرى ال َوَهَم فيه ؛ ألَنَّ النَِّكَرةَ إذا أُريَد لَْفُظها جاَز فإِنَّما خفَّفَه َضُرورةً ؛ ألَنّه ال يَِصحُّ الجمُع بين 

 تَْعريفُها ، كما هو َمْنُصوٌص َعلَيه.

ِة العربيَِّة ، وأَوْ « الَكافَّةُ  وال يُقاُل : جاَءت»أَّما قولُه : وَ  َرَد بَْحثَه النََّوِويُّ في التَّْهِذيب ، وعاَب على ، فهو الذي أَْطبََق عليه َجماِهيُر أَئِمَّ

فاً بأَْل أو اإِلضافَِة ، وأَشاَر إِليه الَهَرويُّ في الغَِريبَْيِن ، وبََسَط القوَل  ةِ الغَّواِص ، الفُقَهاِء وغيِرهُم اْستِْعمالَه ُمعَرَّ في ذِلَك الَحِريريُّ في ُدرَّ

ّجاُج في تَْفِسير قوِله تَعالَى : وبالَغ في النَِّكيِر على من أَْخرَ  اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف )َجه عن الحاِليَِّة ، وقاَل أَبو إِْسحاَق الزَّ
ْلِم َكافَّةً  ْلِم ُكلِّه ، أي في َجِميعِ َشرائِِعه ، َومعنى كافَّةً  قال : (1) (السِّ  َكافَّةً  بمعنَى الَجِميعِ واإِلحاَطِة ، فيجوُز أَن يَُكوَن َمْعناه اْدُخلُوا في الّسِ

من أَْن تَْعُدوا َشرائِعَه ،  فتَُكفُّوا ئِعُه ،َء في آِخِره ، فَمْعنَى اآلية : اْبلُغُوا في اإِلسالِم إلى َحْيُث تَْنتَِهي َشراالشَّي يَُكفُّ  في اْشتِقاِق اللُّغَِة : ما

منصوٌب على الحاِل ، وهو  (2) (َوقاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافَّةً )عن َعَدٍد واحٍد لم يَْدُخُل فيه ، وقاَل : في قَْوِله تَعالَى :  يَُكفَّ  واْدُخلُوا ُكلُُّكم حتى

، وهو في َمْوِضع قاتِلُوا الُمْشِرِكين ُمِحيِطيَن ، قال : فال يَُجوُز أَن يُثَنَّى وال أَْن يُْجَمَع ، وال يُقال : َمْصَدٌر على فاِعلٍَة ، كالعافِيَِة والعاقِبَِة 

ةً »، كما أَنَّك إذا قُْلَت :  كافِّينَ  وال كافّاتٍ  قاتِلُوُهم ةً ، وهذه َمْذَهُب النَّحْ « قاتِْلُهم عامَّ ِويِّين ، قال شيُخنا : لم تُثَّنِ ولم تَْجَمْع ، وكذلك خاصَّ

ِم الُجْمُهوِر. َعلَى أنَّ قوَل الُجْمُهور ويَُدلُّ على أنَّ الَجْوَهريَّ لم يُِرْد ما قََصَده الُمَصنُِّف أَنَّه لّما أَراَد بياَن ُحْكِمها مثَّل بما ُهَو موافٌِق لكال

هاُب في شَ « الكافَّةُ  ال يُقاُل : جاَءت»كالُمَصنِّف :  فاِء ، ونقله عن ردَّه الّشِ َح أَنَّه يُقال ، وأَطاَل البحَث فيِه في شرح الّشِ ةِ ، وصحَّ ْرح الدُّرَّ

ُهما الّصحابَةُ ، وناِهيَك بهم فَصاَحةً ، وهو َمْسبُوٌق بِذِلَك ، فقد قاَل شاِرُح اللُّباِب : عنهماهللارضيُعَمَر وَعِلّيٍ  إِنَّه اْستُْعِمَل َمْجروًرا ،  ، وأَقَرَّ

وهو من البُلَغاِء ، ونَقَله الشُُّمنِّيُّ في حواِشي الُمْغنِي ،  «بَْيِت ماِل الُمْسِلِمينَ  كافَّةِ  على»:  عنههللارضيبقوِل ُعَمَر بِن الَخّطاِب  ستََدلَّ لهوا

ال تَْخُرُج عن النّْصِب فُحْكُمه ناشٌئ عن اْستِْقراٍء ناقٍِص ،  كافَّةً  وقال الشيُخ إِبراِهيُم الُكورانِيُّ في شرحِ َعِقيَدةِ أُستاِذه : من قاَل من النُّحاةِ إنَّ 

ٌء مما َذَكُروه ثُبُوتاً ال َمْطعََن فيه فالّظاِهُر أَنّه قَِليٌل ِجدًّا ، واألَكثَُر استعمالُه على ما قالَه ابُن ِهشاٍم قال َشْيُخنا : وأَقوُل : إِْن ثَبََت شي

 والَحِريِريُّ والُمصنُِّف.

ً  النّاقَةُ  تَكفَّ و وكذلك البَِعيُر ، نقله الجوهِريُّ ، وفي اللِّساِن : فإِذا اْرتفَع عن ذلَك  كافٌّ  : َكبَِرْت فقَُصَرْت أَْسنانُها حتى تَكاَد تَْذَهُب فَِهي ُكفُوفا

 مثلُه. َكفُوفٌ  ناقَةٌ و فالبَِعيُر ماجٌّ ، قال الّصاغانِيُّ :

حاِح َوالعُباِب : بعَد الَمّلِ  وهو الِخياَطةُ الثّانِيَةُ بعَد الشَّلِّ  قال الَجْوَهِريُّ : حاِشيَتَه. خاَط َكفًّا الثَّْوبَ  َكفَّ و  ، وهي (3)كذا في النَُّسخ ، وفي الّصِ

 ، وهو َمجاٌز. الِكفافَةُ 

ً  : َكفًّا اإِلناءَ  َكفَّ و  .َمْكفُوفٌ  ، َوإِناءٌ  َمْكفُوفٌ  فهو ثَْوبٌ  َمأَلَهُ َمأْلً ُمْفِرطا

اْعِصْبه بها ، واْجعَْلها  أي : «بِخْرقَةٍ  اْكفُْفه قال له َرُجٌل : إنَّ بِِرْجِلي ُشقَاقًا ، قال :» ِديُث الَحَسِن :ه حومن َعَصبَها بِِخْرقَةٍ  : َكفًّا ِرْجلَه َكفَّ و

 َحْولَه.

َجةٌ  أي : َمْكفُوفَةٌ  َعْيبَةٌ  من الَمجاِز :و حاحكما في ال َمْشُدوَدةٌ  (4) ُمَشرَّ في ُصْلحِ الُحَدْيبَيِة  وسلمعليههللاصلىفي ِكتاِب النبّيِ  في الَحِديثِ و ّصِ

 حيَن صالََح أَهَل مكَّةَ ،

__________________ 
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 .208( سورة البقرة اآية 1)
 .36( التوبة اآية 2)
 .«بعد الشرِّ »( يف الصحاح املطبوع : 3)
 الراء.( ضبطت ابلقلم يف الصحاح بتخفيف 4)
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نَـُهم كتاابً ا فَكَتب فيه : و  الَ  ا»كَتَب بيَنُه وبـَيـح َبةً  َأنح ال ِإغحالَ  وال ِإســــــــــــــح نَـُهمح َعيـح ُفوَفةً  وأن  بـَيـح ُفوَفةِ  أَرادَ  «َمكح َكح
: الجي  ابمل

رَِجتح عل  ما ِفيَها ا وقُِفَلت ا ُفو ََة الجي ال تـُنحَكثُ  ُأشح َحح
ا وقاَ  ا َمث َر هِبا الذِّم َة امل بُن األَثرِي : َضَرهَبا َمثاًل للص ُدوِر ا وَأهن 

لحح نَِقي ٌة من الِغرِّ والِغشِّ فيما َكتَـُبوا واتـ فَ  لحح نَِقي ٌة من الِغرِّ والِغشِّ فيما َكتَـُبوا واتـ َفُقوا َعَليه من الصــــــــــــــ  ُقوا َعَليه من الصــــــــــــــ 
دوَر الجي فيها بِّه الصـــــــ  نَِة ا والَعَرُب ُتشـــــــَ َتاع ا فَجَعَر الن يب   َواهلُدح

رَُج عل  ُحرِّ الثِّياِب ا وفاِخِر امل الُقلوُب ابلِعياِب الجي ُتشـــــــح
َُشر َجَة  وسلمعليههللاصلى

 عل  ما ِفيها َمَثاًل للُقُلوب طُِوَيتح عل  ما َتعاَقُدوا ا ومنه قـَوحُ  الّشاِعر : (1)الِعياَب امل
ــــــــــَ وَ  يِن وبـ يــــــــــح ــــــــــَ يــــــــــاُب الــــــــــُودِّ بـ م كــــــــــاَدتح عــــــــــِ كــــــــــُ نــــــــــَ ــــــــــح  يـ

ةِ وَ      ومـــــــَ مـــــُ يـــــــَر أَبـــــنـــــــاُء الـــــعـــــُ ُر ـــــــــــــــــــــــــــــ  ِإنح قـــــِ فـــــَ (2)َتصـــــــــــــــــــح
 

  
ُدوَر ِعياباً ِللُوّدِ ، ً  أَو َمْعناهُ أنَّ الشَّرَّ يكونُ  فَجعَل الصُّ إِذا أُْشِرَجْت على ما فِيَها من الَمتاعِ ، كذِلَك الذُُّحوُل  (3) الِعيابُ  تَُكفُّ  بَْينَُهم ، كما َمْكفُوفا

وهذا الَوْجهُ قد نَقَلَه أَبو  َعْنها ، كأَنَّهم َجعَلُوها في ِوعاٍء ، وأَْشَرُجوا َعلَْيها يَتَكافُّونَ  كانَْت بَْينَهم قد اْصَطلَُحوا على أَْن ال يَْنُشُروها ، بلالتي 

ِريُر   .(4)َسِعيٍد الضَّ

مِّ بََصُره ، ب ُكفَّ  ، وقد َمكافِيفُ  ، وهم َمْكفُوفٌ  من الَمجاِز : ُهوو  وُمنَِع من أَْن يَْنُظَر. َعِميَ  األُولَى عن ابِن األَعرابِّيِ : الفَتْحِ والضَّ

 :نقلَه الّصاغانِيُّ وصاحُب اللِّساِن ، ومنه قوُل أَبِي ُزبَْيٍد الّطائِّي  كَكْفَكْفتُه عنه ، نقَلَه الجوَهِريُّ ، وَصَرْفتُه وَمنَْعتُه َدفَْعتُه : َكفًّا َعْنهُ  َكفَْفتُهو

مح أَ  كـــــــــــــُ البـــــــــــــَ ُت أَلحاًي كـــــــــــــِ نـــــــــــــح كـــــــــــــ  َرين ســـــــــــــــــــــــــــَ  مَل تــــــــــــــَ

تُ وَ      فــــــــح كــــــــَ فــــــــح رُ  كــــــــَ قــــــــ  يب وهــــــــي عــــــــُ ــــــــُ ل مح َأكــــــــح ــــــــكــــــــُ  عــــــــن

  
 ، َسواٌء لَْفُظ الاّلِزِم والُمجاِوِز. فَكفَّ يَُكفُّ َكفًّا فاُلنًا عن السُّوِء ، َكفَْفتُ  والَمْصَدُر واحٌد ، َوقاَل اللَّْيُث : الِزٌم ُمتَعَدٍّ  قال الَجْوَهِريُّ : ُهوَ  فَكفَّ 

 وقَْيُسه. ِء كَسحاٍب : ِمثْلُهالشَّيْ  َكفافُ و

ْزقِ  الَكفافُ و حاحِ : أي أَْغنَى ، عن النَّاِس وأَْغنَى َكفَّ  ما والقُوِت : من الّرِ دٍ و وفي الّصِ ً  في الَحِديِث : اللُهمَّ اْجعَْل ِرْزَق آِل ُمَحمَّ  «َكفافا

في َحِديِث الَحَسن : و عن الناِس ، يَُكفُّه : أي لَْيَس فِيها فَْضٌل ، َوإِنَّما عنَده ما الَكفافُ  منه ، وقال األَْصَمِعيُّ : يُقاُل : نَفَقَتُه َمْقُصوًرا كاْلَكفَفِ 

 على أَن ال تُْعِطَي أََحداً. يَقُوُل إَذا لَم يَُكن عنَدَك فْضٌل لم تُلَم كفافٍ  اْبَدأْ بَمْن تَعُوُل ، وال تاُلُم على»

 قوُل ُرْؤبَةَ ألَبِيِه العَّجاجِ :و

ايف  داَ  الضـــــــــــــــــــــــــّ نح نـــــــــــَ ي مـــــــــــِ ظـــــــــــِّ َت حـــــــــــَ يـــــــــــح  فـــــــــــلـــــــــــَ

يِن  و      رتحُكــــــــــــــَ ِر َأنح تــــــــــــــَ فــــــــــــــافِ الــــــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــــــح  (5) كــــــــــــــَ
  

 ُء ُمْعَرباً ، ومنه قوُل األُبَْيِرِد اليَْربُوِعّيِ :أي : نَْنُجو َرأْساً بَرأٍْس ، ويَِجي َعْنكَ  أَُكفُّ وَ  َعنِّي ، ُكفَّ  ، كقَطاِم : أي َكفافِ  َدْعنِي هو من قَْوِلهم :

ه أَ  ــــــــــــّ َة أَن دانــــــــــــَ ي مــــــــــــن غــــــــــــُ ظــــــــــــِّ َت حــــــــــــَ يــــــــــــح  ال لــــــــــــَ

وُن       كـــــــــــُ فـــــــــــافـــــــــــاً يـــــــــــَ ا كـــــــــــَ يـــــــــــَ ي  وال لـــــــــــِ لـــــــــــَ  ؛ ال عـــــــــــَ

  
ً َكف َوِدْدُت أَنِّي َسِلْمُت من الِخالفَةِ »:  عنههللارضيفي َحِديِث ُعَمَر وَ  ً  وهو نَْصٌب على الحاِل ، َوقِيَل : إِنَّه أَرادَ  «؛ ال َعليَّ وال ِليَ  افا  َمْكفُوفا

ها  َعنِّي َشرُّ
(6). 

ّمِ : ما اْستَداَر َحْوَل الذَّْيلِ  ُكفَّةُ و حاحِ  القَِميِص ، بالضَّ ّمِ ، كفَّةٌ  فهو أَو ُكلُّ ما اْستََطالَ  كما في الّصِ ْملِ  فَّةِ كُ و وكحاَشيِة الثَّْوبِ  بالضَّ  والَجْمُع : الرَّ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ. ِكفافٌ 

ياَدةِ  َكفَّ  َء إذا اْنتََهى إلى ذِلكَ ِء ؛ ألَنَّ الشيَحْرُف الشَّيْ  : الُكفّةُ و . عن الّزِ  قالَه األَْصَمِعيُّ

تُه العُْليا الَّتِي ال ُهْدَب فِيها الُكفَّةُ و  : تََرَكه بال ُهْدب. يَُكفُّه َكفًّا الثَّْوبَ  كفَّ  وقد من الثَّْوِب : ُطرَّ

تُه العُْليا الَّتِي ال ُهْدَب فِيها : الُكفَّةُ و  : تََرَكه بال ُهْدب. يَُكفُّه َكفًّا الثَّْوبَ  كفَّ  وقد من الثَّْوِب : ُطرَّ

تُه ، وفي التَّْهِذيِب : وأَّما ءٍ يَةُ ُكّلِ َشيْ حاشِ  : الُكفَّةُ و تُُهما وما َحْولَُهما. ُكفَّةُ  وُطرَّ ْمِل والقَِميِص فُطرَّ  الرَّ
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 ج : كُصَرٍد ،»وفي بعِض النَُّسخ  ج : كُصَرٍد ، وِجبالٍ 

__________________ 
 ( ضبطت يف اللسان والتهذيب بدون تشديد.1)
 .«العيبة»والنهاية واللسان ( يف التهذيب 2)
 ونسبه لبشر بن أيب خازم.« منا ومنكم»برواية : « عيب»( البيت يف األساس 3)
 ( نقله عنه صاحب التهذيب ا وورد يف النهاية بدون عزٍو.4)
 التكملة ورد مشطوران. وقبلهما يف« والفضر»بدال من « والنفض»ويف اللسان برواية « من ندا »بدال من « من جدا »( التكملة برواية : 5)
 إن تشــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن اإلســــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاف وَ 

 مل أر عـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــــن أٍب عـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــاف    

  

 ( وقير : معناه : أاّل تنا  مين وال أان  منها ا أي تكّف عيّن وأكّف عنها.6)
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ِض ا واأَلو ُ  هو الصـــــــــــواُب ا ومن اأَلّو ِ « ِكفافٌ   جج : ُف  عنههللارضللللليَقوُ  عليٍّ  أي أن  اأَلخرَي مَجحُض اجَلمح يصـــــــــــِ
 أي يف حواِشيه. «ُكَفِفه  الحَتَمَض بـَرحقُه يف»الس حاَب : 

. (1) ِء ، بالَكْسِر : ِحتاُرهالّشيْ  ِكفافُ و  قالَه األَْصَمِعيُّ

ْيِف : ِغراُرهو  ِء : ِغراراهُ.الشَّيْ  ِكفافَا ونصُّ النواِدِر لألَْصَمِعّي : من الّسِ

 وأَباها بَْعُضهم. يُْفتَحُ  قدو أي معروٌف ، قال ابُن ِسيَده : والَكْسُر فيها أَْشَهرُ  ، بالَكْسِر ِمَن الِميزاِن : م الِكفَّةُ و قال :

ّي : وشاِهُده قَْوُل الّشاِعِر : من الصائِِد : ِحبالَتُه الِكفَّةُ و  تُْجعَُل كالطَّْوِق ، وقاَل ابُن بَّرِ

جــــــــــــاَج اأَلرحِض و  ٌة كــــــــــــَبن  فــــــــــــِ رِيضــــــــــــــــــــــــــَ  هــــــــــــي عــــــــــــَ

وِب       لـــــــــُ طـــــــــح َ
ِف املـــــــــ ةعـــــــــلـــــــــ  اخلـــــــــائـــــــــِ فـــــــــ  رِ  كـــــــــِ  حـــــــــابـــــــــِ

  
 يَُضمُّ.و

ْيِد. ِكفَّةٌ  وُكلُّ ُمْستَِديرٍ  قال األَْصَمِعيُّ : من الدُّّفِ : ُعوُده الِكفَّةُ و  ، بالَكْسِر ، كداَرةِ الَوْشِم ، وُعوِد الدُّّفِ ، وِحبالَِة الصَّ

 يَْجتَِمُع فيها الماُء. ُمْستَِديَرةٌ  نُْقَرةٌ  : الِكفَّةُ و

ثَِة : ما اْنَحَدَر ِمْنها الِكفَّةُ و ْرِس  على أُُصوِل الثَْغِر ، كذا في التَّْهِذيِب ، وفي الُمْحَكم : هي ما ساَل ِمنها من اللِّ  ، ِكفَفٌ  ويَُضمُّ ج : على الّضِ

 بكسرهما. ِكفافٌ و

 ـ  : عنههللارضيـ  قالَه األَْصَمِعيُّ ، وأَنَشَد قوَل لَبيدٍ  في الَوْشِم : داراٌت تَُكوُن فيهِ  أي بالَكْسر أَْيضاً : الِكفَفُ و

ُؤوُرهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــَ ف  نـ ٍة ُأســــــــــــــــــــــــــــــِ َ ُض واِشــــــــــــــــِ  أو َرجــــــــــــــــح

ن  وِ      هــــــــُ ــــــــَ قـ وح ــــــــَ ر َض فـ عــــــــَ ــــــــَ فــــــــًا تـ فــــــــَ هــــــــا كــــــــِ (2)شــــــــــــــــــــــامــــــــُ
 

  
َكةً. كالَكفَفِ   ، ُمَحرَّ

 على ما يَأْتي بيانُه. الُمْستَِكفّاتُ  ومنه النُّقَُر التي فِيها العُيُونُ  : الِكفَفُ و

 يَْنقَِطُع.و يَْنتَِهي ، بالضّمِ من الشََّجِر ُمْنتَهاهُ حْيثُ  الُكفَّةُ  قال الفَّراُء :و

 النّاِس. ُكفَّةُ  قلَت : هاتِيكَ  َسوادُهْم وَجماعتُهم الَكثَْرةُ وذلك أَنّك تَْعلُو الفاَلةَ أَو الَخِطيطة ، فإِذا عايَْنتَ  من النّاس : الُكفَّةُ و

 أَْدناُهم إِليَك َمكانًا. : ُكفَّتُهم أَو

تُه الُكفَّةُ و ةِ الثّْوِب ، وقيل : ناِحيَتُه ، قال القَنانِيُّ : من الغَْيِم : ُطرَّ  كُطرَّ

َرفــــــــتح مــــــــن  وَ  ةِ لــــــــو َأشــــــــــــــــــــــح فــــــــ  اًل  كــــــــُ رتح عــــــــاطــــــــِ  الســــــــــــــــــــــِّ

يــــــــِه َخضــــــــــــــــــــــاُض      لــــــــَ زاٌ  مــــــــا عــــــــَ َت : غــــــــَ لــــــــح (3)لــــــــقــــــــُ
 

  
 َحَجٌر يُْجعَُل َحْولَه أَْخثاٌء وِطيٌن ، ثم يُْطبَُخ فيِه األَقُِط. : مثُل العاَلةِ ، وهي الُكفَّةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 من اللَّْيل : حيُث يَْلتَِقي اللَّْيُل والنَّهاُر ، إِّما في الَمْشِرِق وِإّما في الَمْغرب. الُكفَّةُ و قال :

باءُ  : الُكفَّةُ  في اللِّساِن :و  يُْجعَُل كالطَّْوِق. ما يُصاُد به الّظِ

ْرعِ : أَْسفَلُها. فَّةُ الكُ و  من الّدِ

ْمل : ما اْستَطاَل في اْستِداَرةٍ  الُكفَّةُ و  وهذا بعَْينِه قد تقَدَّم آنِفاً ، فهو تَْكراٌر ، وكأَنَّه َجَمَع بين القَْولَْيِن : أي االْستِطالَة واالْستِدارة. من الرَّ

له  اْستََكفَّ  خرَج من الَكْعبَِة وقد وسلمعليههللاصلىأَنَّه »الَحِديُث ، ومنه ُطوا بِِه يَْنُظُروَن إِلَْيهِ أَحا إذا َحْولَه : اْستََكفُّوا قال الفَّراُء : يُقال :و

 ، قال الَجْوَهِريُّ : ومنه قوُل ابِن ُمْقبٍِل : «النّاُس فَخَطبَُهم
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مــــــــــــــارٌَة  دٍّ عــــــــــــــِ عــــــــــــــَ ه مــــــــــــــن مــــــــــــــَ ــــــــــــــح ت قــــــــــــــَ  إذا َرمــــــــــــــَ

وُن      يـــــــــُ َدا والـــــــــعـــــــــُ ةُ بـــــــــَ فـــــــــ  كـــــــــِ تـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح
ُ
ُح  امل مـــــــــَ لـــــــــح (4)تــــــــــَ

 

  
تْ  إذا الَحيَّةُ : اْستََكفَّتو  .كالِكفَّةِ  تََرحَّ

ت أَْطرافُه. الشَّعَُر : اْجتََمعَ  اْستََكفَّ و  وانَضمَّ

َدقَِة : اْستََكفَّ و َدقَةِ  كالُمْستَِكفِّ  الُمْنِفُق على الَخْيلِ » الَحِديُث :ومنه َمدَّ يََده بِها إذا بالصَّ  أي الباسِط يَده يُْعِطيها.:  «بالصَّ

__________________ 
 ء : حرفه وما استدار به.( حتار كر شي1)
 .«تُعّرض»ا ويرو  : تعرض ا وقرئ عل  اجملهو   165( ديوانه ط بريوت ص 2)
 الكاف. وضبطت فيها كفة بفتح« خض »واملثبت عن األساس « لقلت غزاالً »( ابألصر : 3)
 ( ديوانه وصدره فيه :4)

 خروج من الغّم  إذا ُصّك صك ةً 
 .«خروجاً »املثبت رواية الصحاح واللسان. ويف التهذيب : وَ 
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إِنََّك إِْن تََذر »في الحديِث : و ، يَتََكفَّفُهاو األَْبوابَ  يْستَِكفُّ  ، وفالنٌ  تََكفَّفَُهمْ وَ  ، اْستََكفَُّهم وقد بَِكفِِّه كتََكفَّفَ  السائُِل : َطلَبَ  اْستََكفَّ و
َوَرثَتََك  (1)

َكةً  الَكفَفُ  االسمُ و «الناسَ  يَتَكفَّفُونَ  عالَةً  (1)أَْغنِياَء َخْيٌر من أَْن تََذَرُهم   : إذا أََخَذ ببَْطنِ  تَكفَّفَ و اْستََكفَّ  قاله الَهَرِويُّ ، وقال ابُن األَثيِر : ُمَحرَّ

 الُجوَع. يَُكفُّ  من الطَّعاِم ، أو ما َكفًّا سأَلَ  ، أو َكفِّه

 ، قال الُكَمْيُت : بَكفِّهِ  ءَ : إذا أََخَذ الشي اْستََكفَّ و تََكفَّفَ  يُقال :وَ 

دًا وَ  وا فـــــــــيـــــــــهـــــــــا يـــــــــَ مـــــــــُ عـــــــــِ طـــــــــح ةً ال تـــــــــُ فـــــــــ  كـــــــــِ تـــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــح

ا      ِتشــــــــــــــــــــــاهلــــــــَ يــــــــُض انــــــــح طــــــــِ تــــــــَ ــــــــو َتســــــــــــــــــــــح ُم ل ريحِكــــــــُ ــــــــغــــــــَ (2)ل
 

  
ِء هل يَراهُ ، نقَلَه الجوهريُّ ، وقاَل يَْنُظُر إلى الشَّيْ  : اْستَْوَضْحتُه ، بأَْن تََضَع يََدَك على حاِجبَِك ، كَمْن يَْستَِظلُّ من الشَّْمِس  اْستَْكفَْفتُهو

 َء ، واْستَْشَرْفتُه ، ِكالُهما أَْن تََضَع يََدَك على حاِجبَك ، كالَِّذي يَْستَِظلُّ من الشَّْمِس ، حتَّى يَْستَبيَن.الشَّيْ  اْستَْكفَْفتُ  الِكسائِيُّ :

 .الَكفِّ  َعْينُه : إذا نََظَرْت تَْحتَ  اْستََكفَّتْ  يُقال :

 : عنههللارضيقوُل ُحَمْيِد بِن ثَْوٍر و

تح  لــــــــــ  ٍف و ــــــــــَ هــــــــــح نــــــــــا إىل كــــــــــَ لــــــــــح لــــــــــَ نــــــــــا  ــــــــــَ   رِكــــــــــابــــــــــُ

اتِ إىل      فــــــــــــــــّ كــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ ُروبُ  ُمســــــــــــــــــــــــــــــح ن  غــــــــــــــــُ  هلــــــــــــــــُ

  
ةٌ ُمْجتَِمعةٌ ، لَُهنَّ ُغروٌب  : (3)يُقال  اإِلبُِل الُمْجتَِمعَةُ  هنا : هي الُمْستَِكفَّةُ  قِيل :و : أي نُقٍَر ، ِكفَفٍ  العُيُوُن ألَنَّها في هي : الُمْستَِكفّاتُ  قِيل : َجمَّ

الُل. اْستََكفَّ  ُدموُعُهنَّ تَِسيُل ِمّما لَِقيَن من التَّعَِب ، وقِيَل : أَراَد بها الشََّجَر قد، : أي   بَْعُضها إلى بَْعٍض. والغُُروب : الّظِ

 .َكْفَكفَهوَ  ، َكفَّهُ  وهما ُمطاِوَعا اْنَكفَّ  ِء :عن الشَّيْ  تََكْفَكفَ و

َء في الماِء ، ، وقالُوا : َخْضَخْضُت الشَّيْ  (4)أَصلُه عنِدي من وَكَف يَِكُف ، َوهذا كقَْوِلهم : ال تَِعِظينِي وتَعَْظعَِظي  تََكْفَكفَ  قال األَزهريُّ :وَ 

. عن الَمْوِضعِ : تََرُكوه اْنَكفُّواو وأَصلُه من ُخْضُت.  نقله الصاغانيُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ّيٍ لعَِلّيِ بِن َحْمَزةَ : ْكفافٍ أَ  َعلَى الَكفُّ  قد يُْجَمع  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

مح  وهنـــــــــِِ طـــــــــُ ـــــــــُ ُروا يف ب مـــــــــَ ا َأضـــــــــــــــــــــــح وَن ممـــــــــّ ســـــــــــــــــــــــُ  ُيســــــــــــــــُ

ًة      عــــــــــَ طــــــــــ  قــــــــــَ فــــــــــافُ مــــــــــُ نُ  َأكــــــــــح مــــــــــح ُم الــــــــــيــــــــــُ ِديــــــــــهــــــــــِ  أَيــــــــــح

  
 الَخِضيُب : نَْجٌم. الَكفُّ وَ 

ةُ من الَكفَّةُ وَ   .الَكفِّ  : الَمرَّ

 .اْنَكفَّ  : اْكتَفَّ اْكتِفافاوَ 

 : إذا َرفَِق بغَِريمِه ، أو َردَّ َعْنهُ من يُْؤِذيه. َكْفَكفَ  بُن األَْعرابّيِ :قاَل اوَ 

ُجَل ، من اْستََكفَّ وَ  ُجُل الرَّ  ِء.عن الشَّيْ  الَكفِّ  الرَّ

 َدْمعُه : اْرتَدَّ. تََكْفَكفَ وَ 

ةً بعَد أُْخَرى ؛ ليَُردَّه. َكْفَكفَهوَ   ُهَو : َمَسحه َمرَّ

ثِيَن ، كالَمْكفُوِف وَجْمعُه الَكِفيفُ وَ  ِريُر ، وقد لُقَِّب به بعُض الُمَحّدِ  .َمكافِيفُ  ، كأَميٍر : الضَّ

 .الَكفِّ  من الثّْوِب : موِضعُ  الِكفافُ وَ 

 من َحِريٍر. ِكفافٌ  أي الذي ُعِمَل على َذْيلِه وأَْكماِمه وَجْيبِه «بالَحِريرِ  الُمَكفَّفَ  ال أَْلبَُس القَِميصَ »في الَحِديِث : وَ 

 األُذُِن ، والظُّفُر ، َوالدُّبُِر. ِكفافُ  ، ومنه ِكفافُه ٍء :ُكلُّ َمَضّمِ شيوَ 



11895 

 

 .أَِكفَّةٌ  السَّحاِب : أَسافِلُه ، والجمعُ  ِكفافُ وَ 

 ةُ.: الُحوقَةُ والَوتَر الِكفافُ وَ 

 .كالِكفَّةِ  : الُمْستَِديرُ  الُمْستَِكفُّ وَ 

ها إِليه. َكفَّ وَ   َعلَيِه َضْيعَتَه : َجَمَع َعلَيِه َمِعيَشتَه وَضمَّ

 ماَء َوْجِهه : صانَهُ وَمنَعَه عن بَْذِل السُّؤاِل. كفَّ وَ 

ي أَْطرافَه ،:  «َرأِْسي ُكفِّي: » (5)في الَحِديِث وَ   أي : َدِعيه واتُْرِكي َمْشَطه. «َعْن َرأِْسي ُكفِّي»واية في رو أي اْجَمِعيِه وُضّمِ

__________________ 
 .«أنه قا  لسعد : خرٌي من أن ترتكهم عالة يتكففون الناس» ويف النهاية : ويف ا ديث :« . من أن تدعهم.. ( رواية التهذيب : ألن تدع1)
 .«وال تطمعوا»برواية : ويف اللسان « لو يستطيض»( التهذيب برواية : 2)
 .«قوله : يقا  ا لعله : يقو »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( أي ات عظي أنت.4)
 ( يف اللسان والنهاية : حديث أم سلمة.5)
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َر قوُل ُحَمْيٍد السابُق ، كما تقَدَّم. استََكفَّ و  الشََّجُر بعُضها إلى بعٍض : اْجتََمع ، وبه فُّسِ

 بَِل : ُحيُوُده ، قال :الجَ  أَكافِيفُ وَ 

رُتُه  رًا مـــــــــن جـــــــــبـــــــــاِ  الـــــــــر وِم َيســـــــــــــــــــــــح فـــــــــِ نـــــــــح حـــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــح

هــــــــــا      نــــــــــح يــــــــــفُ مــــــــــِ ا َزَوُر  َأكــــــــــافــــــــــِ يــــــــــمــــــــــا ُدوهنــــــــــَ (1)فــــــــــِ
 

  
وِم الُمِطلَِّة َعلَيه ، حتى يَُشقَّ بالَد الِعراِق قال أَبُو َسِعيٍد : يُقال : فالٌن لَحْ  ألَِديِمه : إَِذا اْمتأََل ِجْلُده  َكفافٌ  ُمهيصف الفُراَت وَجْريَه في جباِل الرُّ

 بَْعَد ما كاَن ُمْكتَنَِز اللَّْحِم ، وكاَن الِجْلُد ُمْمتَّداً مع اللَّْحِم ال يَْفُضل عنه ، وهو مجاٌز. (2)بَكبَِره 

 :ـ  أَنشَده ابُن األَعرابِّيِ ـ  قَولُهوَ 

مـــــــــــــــــاَرًة و  وُس عـــــــــــــــــِ ف  جنـــــــــــــــــَُ كـــــــــــــــــُ َر   نـــــــــــــــــَ  ُأخـــــــــــــــــح

ىّت      ــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــرُ ل ي ــــــــــــــــــِ اِوَزهــــــــــــــــــا َدل   ــــــــــــــــــُ

  
ر ِكفافِ  : نأُْخذُ في نَُكفُّ  راَم تَْفِسيَرها فقَاَل : ، وقال الَجْوَهِريُّ في تَْفسير  الِكفافَ  أُْخَرى ، قال ابُن ِسيَده : وهذا ليَس بتَْفِسيٍر ؛ ألَنَّه لم يُفَّسِ

 ، وهي ناِحيتُها ، ثم نََدُعها ونَْحُن نَْقِدُر عليها. ُكفَّتِها أَْخَرى : أي نَأُْخذُ في نَُكفُّ وَ  هذا البَْيِت : يَقُوُل : نََطأُ قَبيلَةً ونَتََخلَّلُها ،

ّي لعَْبِد بَنِي الَحْسحاِس : الِكفافُ وَ   ، كِكتاٍب : الطَّْوُر ، وأَنَشَد ابُن بَّرِ

مــــــــــــــِ ح  تــــــــــــــَ غــــــــــــــح َر  الــــــــــــــرَبحَ  مل يـــــــــــــــَ  َأحــــــــــــــاِر تـــــــــــــــَ

ي     فــــــــــــافــــــــــــاً ُء  ُيضــــــــــــــــــــــــــِ و   كــــــــــــِ بــــــــــــُ اولــــــــــــَح فــــــــــــافــــــــــــَ (3)كــــــــــــِ
 

  
ْنَدةُ  َكفَّتوَ  تَت ناُرها عنَد ُخُروِجها ، نقلَه ابُن القَّطاع. َكفًّا الزَّ  : َصوَّ

 : الُمحاَجَزةُ. الُمكافَّةُ و ِء.نَْفَسه عن الّشيْ  َكفَّ  : قد َمْكفُوفٌ و ، كافٌّ  َرُجلٌ وَ 

 : تَحاَجُزوا. تَكافُّواوَ 

 .(4)الرجُل : اْستَْمَسَك  اْستََكفَّ وَ 

 .(5) ِكفَّةٍ  أَْضيَُق ِمنْ يُقال : هو وَ 

 .(6): ِخيَط أَطرافُه بَحِريٍر  ُمَكفَّفٌ  ثَْوبٌ وَ 

ِله ، وهو مجاٌز. ُكفَّةِ  ِجئْتُه فيوَ   اللَّْيِل : أي أَوَّ

ْفَرةِ  بالفتح : ، الَكْلفُ   :[كلف]  .(7) السَّواُد في الصُّ

ُجُل العاِشقُ  (8) بالَكْسرِ  ، الِكْلفُ و  ِء مع ُشْغِل قَْلٍب ومَشقٍَّة.الُمتَولَُّع بالشَّيْ  : الرَّ

 سيأْتِي معناُهما.و الَكْلفاءِ و األَكلَفِ  بالّضّمِ : َجْمعُ  ، الُكْلفُ و

َكةً : َشيْ  الَكلَفُ و ْمِسمِ ُمَحرَّ . ٌء يَْعلُو الَوْجهَ كالّسِ  نقله الَجْوَهِريُّ

ً  وْجُهه َكِلفَ  قدوَ  . الُكْلفَةُ  واالْسمُ  لَْوٌن بَْيَن السَّواِد والُحْمَرةِ ، وهي : ُحْمَرةٌ َكِدَرةٌ تَْعلُو الَوْجهَ  : الَكلَفُ و :: إذا تَغَيََّر ، قال  َكلَفا ّمِ  ، بالضَّ

ُجلُ  ُحْمَرتُهُ فلم تَْصُف ، من اإِلبِِل َوَغْيِره َكِلفَتْ  : الذي األَْكلَفُ و حاحِ : الرَّ ُحْمَرتُه فلم  َكِلفَتْ  ِللَِّذي أَْكلَفُ  ، ويُقال ، ُكَمْيتٌ  أَْكلَفُ  وفي الّصِ

ةِ يَْخِلُط ُحْمَرتَه َسواٌد ليس يَْصُف ، ويَُرى في أَْطراِف َشعَِره َسواٌد إلى االْحتِراِق ما ُهَو ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : إذا كاَن البَِعيُر َشِديَد الُحْمرَ 

 وأَنَشَد الّصاغانِيُّ للعَّجاجِ يِصُف ثَْوًرا : َكْلفاءُ  والنَّاقَةُ  أَْكلَفُ  يرُ ، والبَع الُكْلفَةُ  بخاِلٍص ، فذِلك

ا  َوفــــــــــــَ ــــــــــــاٍس َأجــــــــــــح ن فــــــــــــي يف كــــــــــــِ ــــــــــــح ن ــــــــــــَ ــــــــــــاَت يـ ب  فــــــــــــَ

دٍّ      وٍم وخـــــــــــَ يحشـــــــــــــــــــــــــُ رحِف خـــــــــــَ اعـــــــــــن حـــــــــــَ فـــــــــــَ لـــــــــــَ  َأكـــــــــــح
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__________________ 
 ( التهذيب برواية : تسرته.1)
سقرت يف الكالم أّد  إىل تشويه وتشويش املعىن ومتام العبارة يف التهذيب : إذا امتأل جلده  ( كذا وردت العبارة ابألَصر وفيها اضطراب ا ومثة2)

 من  مه ا قا  النمر بن تولب :
ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــا   فضــــــــــــــــــــــــــــــــو  أراهـــــــــــــــــــا يف أدميـــــــــــــــــــي ب

 يــــــــــــــكــــــــــــــون كــــــــــــــفــــــــــــــاف الــــــــــــــلــــــــــــــحــــــــــــــم أو هــــــــــــــو أمجــــــــــــــر    

  

 . وانظر اللسان واألساس... أراد ابلفضو  : تغضن جلده لكربه بعد ما

 ا وفسر الكفاف أنه ما تعّل  من السحاب وبرز الرب  من خلله.« و لو كفافا»برواية :  46ديوانه ص ( 3)
 ( يف األساس : واستكف الرمر : استمسك ؛ قا  النابغة :4)

ار حيـــــــــــــــــفـــــــــــــــــره  ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــب  ابت حبـــــــــــــــــقـــــــــــــــــٍف مـــــــــــــــــن ال

 إذا اســـــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــكــــــــــــــف قــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــاًل تــــــــــــــربــــــــــــــه اهنــــــــــــــدمـــــــــــــا    

  

 ( يف األساس : من كّفِه ا ابِر.5)
 س : وثوب مكّفٌف : له كفائف ديباج ُيكّف هبا جيبه وأطراف كّميه.( يف األسا6)
 .«صفرة»( عن القاموس وابألصر 7)
 ( ضبطت ابلقلم يف النهاية واللسان ابلتحريك.8)
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 قال األَْعَشى يصُف فََرساً : األََسدُ  يُوَصُف بهو

و  نح ُأســــــــــــــــــــــــــــــــُ َف مــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــَ ُدو أبََكــــــــــــــــــح غــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  تـ

يـــــــــــــــِف زَاَرهح      لـــــــــــــــِ ِ حـــــــــــــــَ اح بـــــــــــــــتـــــــــــــــَ (1)ِد الـــــــــــــــر قـــــــــــــــح
 

  
 ، َوالعَْذراُء. الَكْلفاءُ  ِللَْونِها ، وهي التي تَْشتَدُّ ُحْمَرتُها حتى تَْضِرَب إلى السواِد ، وقال َشِمٌر : من أَْسماِء الَخْمرِ  : الَخْمرُ  الَكْلفاءُ و

ّمِ : لَْونُ  الُكْلفَةُ و  تعلُو الَوْجهَ ، أو َسواٌد يكوُن في الَوْجِه. أَو ُحْمَرةٌ َكِدَرةٌ  ِمنّا ومن اإِلبِل ، األَْكلَفِ  ، بالضَّ

. من نائِبٍَة أو َحقٍّ  تََكلَّْفتَه ما : الُكْلفَةُ و  نقلَه الَجْوَهِريُّ

 ويُْفتَُح. ُكْلفَةَ  بن عاِمر بن الحاِرثِ  وقيل : قد اْختَلفوا في نسِب ِجراِن العَْوِد واسِمه ، فِقيَل : اسُمه الُمْستَْوِرُد ، َجدُّ  : ُكْلفَةُ و

يِت ، وفي بعِض النَُّسخِ  أَو بَْيَن الجاِر َوَوّدانَ  بتِهاَمةَ  كبُْشَرى : َرْملَةٌ بَجْنِب َغْيقَةَ  ُكْلفَىو ّكِ أَسفَل من الثَّنِيَِّة وفوَق الشَّْقراِء ، وهذا قوُل ابِن الّسِ

 ِللَْوِن الِحجاَرةِ ، وسائُِرها َسْهٌل ال ِحجاَرةَ فيِه. َكلَفٌ  بالِحجارةِ ، أْي : بها ةٌ ُمَكلَّفَ  : َوْردان ، وهو َغلَطٌ 

 ـ. عنههللارضيـ  على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالِم ، قال لَبِيدٌ  كغُراٍب : واٍد بالَمِدينَةِ  الُكاَلفُ و

ُدوُم عــــــــــــلــــــــــــ  اأَلّي  رًا وال يــــــــــــَ ُت َدهــــــــــــح  ِعشــــــــــــــــــــــــــح

عــــــــــــــــــــاُر اِم ِإال      ــــــــــــــــــــِ َرٌم أو ت َرمــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ (2)يـ
 

  

الفٌ وَ  ـــــــــــــــــٌض  كـــــــــــــــــُ ي ٌض وَبضـــــــــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ل  وضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
يـــــــــــــــمـــــــــــــــاُر وَ    ٍة تـــــــــــــــِ بـــــــــــــــ  (3)الـــــــــــــــذي فـــــــــــــــوَ  حـــــــــــــــُ

 

  
.وَ   الذي يَْظَهُر من ِسياِق الُمْعَجِم أَنّه َجبٌَل نَْجِديٌّ

يَ  أَْكلَفُ  ِعنٌَب أَْبيَُض فيه ُخْضَرةٌ ، وَزبِيبُه أَْدَهمُ  نوٌع من أَنواعِ أَْعناِب أَْرِض العََرِب ، وهو : َمْنُسوباً : الُكالفيُّ  قال أَبو َحنِيفَةَ :و  ولذلك ُسّمِ

 : بَلٌَد بِشّقِ اليََمِن. الُكالفِ  ، وقيل : هو منُسوٌب إلى الُكالفيّ 

. الَكلُوفُ و  كاَف ، كإِمالَِة كاِف كاِفٍر.وهم يُِميلُون ال (4) كصاِحٍب : قَْلعَةٌ َحِصينَةٌ بَشّطِ َجْيُحونَ  كاِلفو كَصبُوٍر : األَْمُر الّشاقُّ

ً  به ، كفَِرحَ  َكِلفَ  يُقال :و في َحِديٍث آَخَر : و «من العََمِل ما تُِطيقُونَ  اْكلَفُوا»الَحِديُث : به ولَِهَج وأََحبَّ ، ومنه أُوِلعَ  : َكِلفٌ  ، فهو ُكْلفَةً و َكلَفا

 لَُهْم.َشِديُد الُحّبِ  أي : «بأَقاِربِه َكِلفٌ  ُعثْمانُ »

 ِء مع شغُِل قَْلٍب وَمَشقٍَّة.: الَولُوُع بالشَّيْ  الَكلَفُ وَ 

ً  ال يَُكْن ُحبُّكَ » وفي َمثٍَل آخَر :« إِلْيَك َعَرَق الِقْربَةِ  َكِلْفتُ »في الَمثَل : وَ  ً  َكلَفا  .«، وال بُْغُضَك تَلَفا

 َغْيُرهُ. أَْكلَفَهو

ً  وقد كَ : األَْمُر بِما يَُشقُّ علَيْ  التَّْكِليفُ و  .(5) (ال ُيَكلُِّف هللاُ نَ ْفساً ِإاّل ُوْسَعها)، قال هللا تَعالَى :  َكلَّفَه تَْكِليفا

ً و تِي بَُرآُء »في الَحِديِث : و نقَلَه الَجْوهِريُّ ، زاَد غيُره على َمَشقٍَّة وَعلَى ِخالِف عاَدةٍ ، تََجشََّمهُ  : إذا تََكلَّفَه تََكلُّفا في و «التََّكلُّفِ  منَ  (6)أَنَا وأُمَّ

 أَراَد َكثَْرةَ السُّؤاِل ، والبَْحَث عن األَْشياِء الغاِمَضِة التي ال يَجُب البَْحُث عنها. «التََّكلُّفِ  نُِهينَا عن»:  عنههللارضيَحِديِث ُعَمَر 

يُض ِلَما ال يَْعنِيهِ  الُمتََكلِّفُ و ر قولُه تَعالَى : نَقلَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل غيُره : هو  : الِعّرِ َوما َأاَن ِمَن )الَوقّاُع فِيما ال يَْعنِيِه ، وبِِه فُّسِ
 .(7) (اْلُمَتَكلِِّفنيَ 

ً  : إذا لم تُِطْقهُ إالّ  تَْكِلفَةً  َحَمْلتُه يُقال :و حاح. تَكلُّفا  وهو تَْفِعلَةٌ ، كما في الّصِ

ً  الَخابِيَةُ  اْكالفَّتِ  يُقال :و ت : أي صاَرتْ  اْكِليفافا  كما في العُباِب. َكْلفاءَ  كاْحمارَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :
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 : أَْسفَُع. أَْكلَفُ  َخدٌّ 

 .الَكلَفُ  يُقال للبََهِق :وَ 

 ِء ، كُمعَظٍَّم : الُمتَولُِّع به.بالشَّيْ  الُمَكلَّفُ وَ 

__________________ 
 الرقمتا.( ديوانه ط بريوت برواية : أسود 1)
 .«وتعار»برواية  77( ديوانه ط بريوت ص 2)
 وكالف وضلفض وبضيض وتيمار : ألاء جبا .« ُخّبة تيمار»( ديوانه برواية 3)
 ( بينها وبا بلخ مثانية عشر فرسخاً ا ايقوت.4)
 .286( سورة البقرة اآية 5)
 ( األصر والنهاية ا ويف اللسان : إبَراٌء.6)
 .86اآية ( سورة ص 7)
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ً  منك أَْمًرا ، كفِرحَ  َكِلْفتُ  وقال أَبو َزْيٍد :  .َكلَفا

 : ُمِحبٌّ للنِّساِء. ِمْكالفٌ  َرُجلٌ وَ 

ً  التَّكاِليفَ و ، الُكلَفَ  إِلْخوانِه يَتََكلَّف هووَ  ،  التَّْكِليفِ  َجْمعَ  ، وأَْن يكونَ  (1)، ِزيَدْت فيه الياُء لحاَجتِه  لتَْكِلفَةٍ  ، األَخيُر يحتمُل أَْن يكوَن َجْمعا

 قال ُزَهْيُر بُن أَبي ُسْلَمى :

ُت  مـــــــح ـــــــِ ئ ـــــــفَ ســـــــــــــــــــــَ ي ـــــــِ كـــــــال ـــــــَ شح  ت عـــــــِ ـــــــَ نح ي يـــــــاِة ومـــــــَ  ا ـــــــَ

وحالً      َا حــــــــَ انــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــ  مثــــــــَ كَ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ال َأابلــــــــَ َبمِ ـ  َيســــــــــــــــــــــح

  
 : تكاِلُف ، ومنه قوُل الّراِجز : التَّْكِلفَةِ  َجْمعُ وَ 

ــــــــــــَن عــــــــــــلــــــــــــ  و  ِوي طــــــــــــح ــــــــــــَ ن  ي فِ هــــــــــــُ ــــــــــــِ كــــــــــــال ــــــــــــ  ــــــــــــت  ال

قــــــــــــــــــاُذفِ      يــــــــــــــــــااًن وابلــــــــــــــــــتــــــــــــــــــ  وحِم َأحــــــــــــــــــح  ابلســــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
بضم الاّلم ، قال ابُن ِسيَده : َولَم أََر أََحداً َرواه « التَّكالُفِ »قال ابُن ِسيَده : ويَُجوُز أَْن يكوَن من الَجْمعِ الَِّذي ال واِحَد له ، ورواهُ ابُن ِجنِّي : 

 َغْيَره. (2) [بَضّمِ الاّلمَ ]

 ، كغُراٍب : اسُم واٍد في ِشْعِر ابِن ُمْقبٍل : ُكالفٍ  ذُووَ 

مــــــَ  ُذو   يــــــح لــــــَ نح ســــــــــــــــــــُ ا مــــــِ فـــــــَ الفٍ عــــــَ ُف  كــــــُ كــــــِ نــــــح  فــــــمــــــَ

فُ      يـــــــــ  َتصـــــــــــــــــــــــَ
ُ
ُة واملـــــــــ يـــــــــح يـــــــــِض الـــــــــقـــــــــَ مـــــــــِ بـــــــــاِدي اجلـــــــــَ  مـــــــــَ

  
 ، كما تَقَدَّم. الُكالفيُّ  بَلٌَد بِشّقِ اليََمِن ، قِيَل : إِليه نُِسَب الِعنَبُ  أَيضاً : ُكالفوَ 

َكةً : َكنَفِ  أَْنَت في : [كنف] في َحِديِث ابِن ُعَمَر في النَّْجَوى : و بالَكالَءةِ وُحْسِن الواليَِة ، يَْكنُفُه في ِحْرِزه َوِستِْرهِ  أي هللا تَعالَى ، ُمَحرَّ

قال ابُن الُمبارِك : يَْعنِي يَْستُُره ، وقِيَل : يَْرَحُمه َويَْلُطُف به ، وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :  «َكنَفَه ْؤِمُن من َربِِّه يوَم الِقياَمِة َحتَّى يََضَع عليهِ يُْدنَى المُ »

 ، أي : َكنَفَه يََضُع هللا َعلَيه

ه ، وهو تمثِيٌل لَجعِله تحَت ِظّلِ َرْحَمتِه  يوَم الِقيامِة. َرْحَمتَه وبِرَّ

 قال ابُن ُمْقبٍل : الجانِبُ  أَيضا : الَكنَفُ  أي : هوو

ه  ــــــــــــــِ ت ــــــــــــــهــــــــــــــا حبــــــــــــــاجــــــــــــــَ ي غــــــــــــــِ ــــــــــــــح ب ــــــــــــــَ َ  يـ ــــــــــــــ   إذا َ َن

ر تح لــــــــــــه       ُه وِإنح جــــــــــــَ تــــــــــــح اِإنح َأأيحَســــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــَ نـ  كــــــــــــَ

  
لُّ  : الَكنَفُ و َكةً  كالَكنَفةِ  النّاِحيَةُ ، : الَكنَفُ و فاُلٍن : أْي في ِظلِّه. َكنَفِ  يُقال : هو يَِعيُش في الّظِ  أَيضاً ، وهذه عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، والَجْمُع : ُمَحرَّ

 .أَْكنافٌ 

 أي نواِحيها. «بِيَشةَ  بأَْكنافِ  قال : ؟قال له : أَيَن َمْنِزلُكَ »في َحِديِث َجِريٍر : وَ  الَجبَل والواِدي : نَواِحيِهما َحْيُث تَْنَضمُّ إِليه ، أَْكنَافُ وَ 

ْدُر. فاَكنَ وَ   اإِلنساِن : جانِباهُ وناِحيتاهُ عن يَِمينِه وِشماِله ، وُهما ِحْضناه ، وُهما العَُضدان والصَّ

َك الطائِرُ  َكنَفانِ  وُهما من الّطائِِر : َجناُحه الَكنَفُ  من الَمجاز :و  ، قال ثَْعلَبَةُ بُن ُصعَْيٍر يصُف ناقَتَه : َكنَفَْيهِ  ، يُقال : َحرَّ

ا وَ  تـــــــــــاهنـــــــــــِ َر فـــــــــــِ هـــــــــــا وَفضـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــَ بــــــــــــَ يــــــــــــح  كـــــــــــَبن  عـــــــــــَ

نــــــــــاِن مــــــــــن       نــــــــــَ يح فـــــــــــَ فــــــــــَ نـــــــــــَ ِر  كــــــــــَ يــــــــــٍم انفــــــــــِ لــــــــــِ (3) ــــــــــَ
 

  
 قال آخُر :وَ 

فـــــــــــــــاَءهـــــــــــــــا  َرٌة كـــــــــــــــَبن  عـــــــــــــــِ ذَكـــــــــــــــ  ٌ  مـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  عـــــــــــــــَ

طــــــــاِن مــــــــن       قــــــــح يح ســــــــــــــــــــــِ فــــــــَ ــــــــَ نـ رِ  كــــــــَ ــــــــِ ــــــــٍم جــــــــاف ــــــــي ل   ــــــــَ

  
. أُِسَر فِيها حاِجُب بُن ُزراَرةَ و كَجَمَزى : ع ، كاَن بِِه وْقعَةٌ  َكنَفَىو  بِن ُعَدَس التَِّميِميُّ

ً  الَكيّالُ  َكنَفَ و  .ْكنُوفٍ مَ  ، وِكْلهُ َكْيالً غيرَ  تَْكنُْفه يُقال : ِكْلهُ وال َجعََل يََدْيِه َعلَى َرأِْس القَِفيِز يُْمِسُك بهما الطَّعامَ  َحَسنًا : يَْكنُُف َكْنفا
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لتَِقيَها  َعِمَل لها َحِظيَرةً يُْؤِويها إِلَْيها من َحدَّْي نََصَر َوضَرب ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، واْقتََصر على اإِلبِل : يَْكنِفُهاو ، يَْكنُفُها اإِلبَل والغَنَمَ  َكنَفَ و

يَح والبَْرَد.  الّرِ

ً  إِلبِِله َكنَفَ  قال اللِّْحيانِيُّ :وَ   نَقَلَه الَجْوَهريُّ ، وأَْنَشَد للقُطاِمّيِ : َعْنه : َعَدل َكنَفَ و : اتََّخَذه لَها َكنِيفا

ٍر  وحاَن مبـــــــــــاكـــــــــــِ قـــــــــــَ ا واتــــــــــــ  نـــــــــــَ لـــــــــــح وا وصـــــــــــــــــــــــــُ الـــــــــــُ  فصـــــــــــــــــــــــــَ

ِض       ــــــــح ي ــــــــَ ــــــــبـ ا عــــــــن ال ــــــــَ ــــــــن ي ــــــــِ َم مــــــــا ف ــــــــَ ل عــــــــح ــــــــُ ــــــــيـ فُ ل ــــــــِ  كــــــــان

  
ّي : والَِّذي في ِشْعِره :« كاتِف»ويُْرَوى هَكذا أَْنَشَده الصاغانِيُّ أَْيضاً ، قال األَْصَمِعيُّ : وَ   قال ابُن بَّرِ

 كاِنفُ ليـُعحَلَم َهرح ِمّنا عن البَـيحِض  
__________________ 

 .« اجة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 م : جانباه ا وأراد جناحيه.ويف شرحه : كنفا الظلي .«فتنان»بداًل من « فننان»برواية :  129( املفضليات ص 3)



11902 

 

 من البَْرِد إذا أَصابَها. اإِلبلِ  َكنَفَةِ  في هَكذا في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، صوابُه : تَْستَتِرُ  : تَِسيرُ  َكنُوفٌ  ناقَةٌ و

تِها. تَْعتَِزلُها ِهي التي أَو يَح لِصحَّ  ناِحيةً ، تستَْقبُِل الّرِ

 ِمثُل القَذُوِر ، إِال أَنَّها ال تَْستَْبِعُد كما تَْستَْبِعُد القَذُوُر. (1) َكنَِفها تَْبُرُك في  :َكنُوفٌ  ناقَةٌ قال أَبو ُعبَْيَدةَ : و

ي : ناقَةٌ   اإِلبِِل : أي ناِحيَتِها ، وأَنَشَد : َكنَفِ  : تَبِيُت في َكنُوفٌ  وقاَل ابُن بَّرِ

ثــــــــاَر   تــــــــَ وفــــــــاً إذا اســــــــــــــــــــــح نــــــــُ تح  كــــــــَ رَكــــــــَ ــــــــَ َت مــــــــا بـ لــــــــح  خــــــــِ

بُ      طـــــــــــُ ُ
ه املـــــــــــ َدُف يف حـــــــــــافـــــــــــاتـــــــــــِ نـــــــــــح  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه تــــــــــــُ

  
َدقَةِ »في َحِديِث النََّخِعّيِ : و  ال تَْمِشي مَع الغَنَِم. الّتِي من الغَنَِم : القاِصيَةُ  الَكنُوفُ  قال ُهَشْيٌم : «َكنُوفٌ  ال تُْؤَخذُ في الصَّ

َدقَةِ : ال أَْدِري ِلم ال ـ  َرِحَمه هللا تَعالىـ  قال إِبراهيُم الَحْرِبيُّ  قُ  ؟تُؤَخذُ في الصَّ  ؟إِتْعابِها إِيّاهو هل الْعتِزاِلها عن الغَنَِم التي يَأُْخذُ منها الُمَصّدِ

فنََهى عن أَْخِذها ؛ ألَنَّها حاِمٌل ،  التي َضربَها الفَْحُل وهي حاِملٌ  : (2)الَكُشوُف و ، الَكنُوف الَكُشوف ، فقَاَل : قال : وأَُظنُّه أَراَد أَن يَقُوَل :

ْل ِعبارةَ الُمَصنِّف كيَف فَسَّرَ   بما ُهَو تفسيٌر للَكُشوِف. الَكنُوفَ  وإِالَّ فال أَْدِري ، هَكذا هو نَصُّ العُباِب ، فتَأَمَّ

ْره ابُن األَعرابِّيِ ، وفي التَّْهِذيِب : فما كاَن ُدوَن الَمْنِزِل أَو العَْسَكِر : أي َموْ  كانِفَةٌ  اْنَهَزُموا فما كانَْت لَُهم يُقال :و ِضٌع يَْلَجُؤون إِليه ، ولم يُفَّسِ

 أي : حاِجٌز يَْحُجُز العَُدوَّ َعْنُهم. دوَن العَْسَكر : كانِفَةٌ  لُهم

: أي ال  كانِفَةٌ  من هللا تَْكنُفُه  : يُقاُل لإِلْنساِن الَمْخذُوِل : ال: أي ال تَْحفَُظه ، وقاَل اللَّْيثُ  كانِفَةٌ  من هللا تَْكنُفُه يُْدَعى على اإِلْنساِن فيُقال : الوَ 

 أي : ساتَِرةٌ ، والهاُء للُمبالَغَِة. «كانِفَةٌ  وال يَُكْن للُمْسِلِمين»:  عنههللارضيفي َحِديِث علّيٍ و تَحُجُزه ،

ْنفَِليَجةُ ، وهي : ، بالَكْسِر : الِكْنفُ و اِعي ُكوُن فيهَطِويٌل تَ  ِوعاءٌ  الزَّ أَّن »في الَحِديِث : و وَمتاِعه ِوعاُء أَْسقاِط التّاِجرِ  هو أَو وَمتاُعه. أََداة الرَّ

 ً فيه  بِكْنفٍ  فالنٌ قال اللِّْحيانِيُّ : هو ِمثُْل العَْيبَة ، يُقال : جاَء  «الّراِعي ِكْنف إِلَْيهِ  َوَدفَع ، ُصوفٍ  ِمْدَرَعةَ ـ  عنهماهللارضيـ  ُعَمَر أَْلبََس ِعياضا

ي به ألَنَّه  ما ُجِعَل فيه ، أي : يَْحفَُظه. يَْكنُف َمتاٌع. وإِنَّما ُسّمِ

 قد تقَّدَم تفسيُره. من النُّوقِ  الَكنُوفِ  بالضّمِ : َجْمعُ  الُكْنفُ و

رَ  السُّتَْرة بمعنَى ، كأَِميٍر ، وهو الَكِنيفِ  َجْمعُ  أَيضاً :و أي : ِمن ُستَْرةٍ ، كما  «َكنِيفٍ  أَنّه أَْشَرَف من»:  عنههللارضيَحِديُث أَبي بَْكٍر  وبه فُّسِ

ون ما أَْشَرُعوا من أَعاِلي ُدوِرِهم (3)في العُباِب  ً  ، وأَْهُل الِعراِق يَُسمُّ  .َكنِيفا

 قال لَبِيٌد : الّساتِرُ  أَيضاً : الَكنِيفُ و

رميــــــــــــــــاً  ضح حــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ َا ملح ميــــــــــــــــَح رميــــــــــــــــًا حــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــَ

ُف      جـــــــــَ هـــــــــُم وال ا ـــــــــَ ـــــــــُ وف ـــــــــُ ي ـــــــــفُ ســـــــــــــــــــــــُ ي ـــــــــِ ن ـــــــــكـــــــــَ (4)ال
 

  
 ، كما ُهو في قَْوِل لَبيٍد. كنِيفٌ  تُْرسٌ  ِلَستِْره ، ويوصُف به ، فيُقال : التُّْرسُ  أَيضاً : الَكنِيفُ و

يَ و ً  الِمْرحاضُ  منه ُسّمِ  ِحي.في أَْستَِر النَّوا ُكنِفَ  ، وهو الَِّذي تُْقَضى فيه حاَجةُ اإِلنساِن ، كأَنّه َكنِيفا

ََّخذُ  َحِظيَرةٌ من َشَجر : الَكنِيفُ و َي بذِلَك ألَنّه لإِلبِلِ  أَو َخَشٍب تُت يَح والبَْرَد ، ُسّمِ ، أي : يَْستُُرها  يَْكنُفُها زاَد األَْزَهِريُّ : وللغَنَِم ، تَِقيها الّرِ

 :ـ  عنههللارضيـ  ويَِقيها ، ومنه قوِل َكْعِب بن ماِلكٍ 

َ الز رحِب و تَِبيُت   الَكِنيفِ َباح
 شاِهُد الَجْمع :وَ 

 الُكُنفح ِء ملّا آتَزيـحَنا إىل ِدف
راعِ ، وتَُشبَّهُ به اللِّْحيَةُ السَّْوداءُ  : الَكنِيفُ و  .الَكنِيفُ  فيقاُل : كأَنّما ِلْحيَتُه النَّْخُل يُْقَطُع فيَْنبُُت نحَو الذِّ

 كُزبَْيٍر : َعلٌَم ، ككانٍِف كصاِحٍب. ُكنَْيفٌ و
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ً ُمِلى ُكنَْيفٌ »:  فقَالَ  ، عنهماهللارضي بِن َمْسعُوٍد ، لَقَّبَه ُعَمرُ  َعْبِد هللا لَقَبُ  : ُكنَْيفٌ  من الَمجاِز :و  وهذا هو «َء ِعْلما

__________________ 
 وكنفة اإلبر : انحيتها.« يف كنفة اإلبر»( يف اللسان : 1)
 والتصويب عن املطبوعة الكويتية. وانظر ما ورد حباشيتها.« والكنوف»ابألصر ( 2)
 ( ومثله يف النهاية واللسان.3)
 .227( ذير ديوانه ط بريوت ص 4)
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َحدِِّثَا ا ِخالفاً ملا يف الَفتاَو  الظ ِهريِي ة أَن ه َلق َبه ِإاّيُه الن يب  
ُ
ُهوُر عند امل َشح

ا َأشاَر له َشيحُخنا ا أي  موسلعليههللاصلىامل
بيهاً بِوعاِء الر اِعي أَنّه ِوعاءٌ للِعلحم : ُعوٍد قد  َتشــــــح ُض فيه كر  ما حَيحتاُج ِإليِه من اآالِت ا فكذِلك قـَلحُب ابِن َمســــــح ال ِذي َيضــــــَ

ِغرُي تـَعحِظيمٍ  َدحِح له ا وهو َتصح
ا كقوحِ  ا ُباِب  للِكنحفِ  مجُِض فيه ُكر  ما حَيحتاُج ِإليه الناُس من الُعُلوِم ا وَتصحِغريُه عل  َجَهِة امل

ُنحِذِر : 
َُرج بُ َأان »بِن امل

َحك ُك ا وُعَذيـحُقها امل
ُ
 .«ُجَذيـحُلها امل

ً و حاح ، حاَطهُ  قِيَل :و صانَهُ وَحِفَظه ، : َكنَفَه يَْكنُفُه َكْنفا هُ إِليه َوَجعَله في ِعياِله ،  أَعانَه قِيَل :و كما في الّصِ وقاَل ابُن األَعرابِّيِ : أي َضمَّ

 ، َوُكلُّ ذِلَك ُمتقاِرٌب. ِفهَكنَ  وقال غيُره : أي قاَم بِِه وَجعَلَه في

 ، أي : أَتاهُ في حاَجٍة ، فقاَم له بها ، وأَعانَه علَْيها. أَْكنَفَه ، وهِذه عن ابن األَْعرابّيِ ، يُقاُل : ُمْكنَفٌ  فهو كأَْكنَفَه

ُجلُ  َكنَفَ و ً  الرَّ ً  يُقال : اتََّخَذهُ  إذا : َكنِيفا ً ُكنُ و ، َكنََف الَكنِيَف يَْكنُفُه َكْنفا  : إذا َعِملَه. وفا

ً  وَجعََل لََها : اتََّخَذ ، يَْكنُفها الّدارَ  َكنَفَ و  وهو الِمْرحاض. َكنِيفا

، وَسّماه النبيُّ  عنههللارضي صحابِيٌّ  بِن َعْبِد ُرضا ، الّطائِيُّ : (1)بُن ُمَهْلِهِل بِن َزْيِد  َزْيُد الَخْيلِ  وَمْعناهُ الُمِعيُن : ، كُمْحِسنٍ  ُمْكنِفٍ  أَبُوو

يَّ ، وأَبو َحّماٍد الّراَويَةُ من  ُمْكنِفٌ  ، َوابنُه َزْيَد الَخْيرِ  وسلمعليههللاصلى دَّةِ مع خاِلِد بن الَوِليِد ، َوهو الذي فَتَح الرَّ هذا كاَن له َغناٌء في الّرِ

 َسْبيِِه.

ً  ِء ، يُقال :بالَشيْ  : اإِلحاَطةُ  التَّْكنِيفُ و أُِحيَط بِِه من  أي ، كُمعَظٍَّم : ُمَكنَّفٌ  ِصالءٌ  منهو : إذا أَحاُطوا بِِه ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ ، قال : َكنَّفُوه تَْكنِيفا

 َجوانِبِه.

 َعِظيُمها. أي اللِّْحيَِة : ُمَكنَّفُ  َرُجلٌ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 أي َعِظيُمها ، ال يَْخفَى أَنّه تَْكرار. : لُمَكنَّفُها وإِنه أي الَجوانِِب ، : ألَْكنافِ ا َعِظيَمةُ  أي أَيضاً : ُمَكنَّفَةٌ  وِلْحيَةٌ  قال :

ً  : اتََّخذُوا اْكتَنَفُواو  وكذا للغَنَِم. إِلبِِلهم أي َحِظيَرةً  : َكنِيفا

 أََحْطنَا به من جانِبَْيه ، أي : «أَنَا وصاِحبي فاْكتَنَْفتُه»ِديُث يَْحيَى بِن يَْعَمَر : ه حمن الَجوانِِب واْحتََوُشوه ، ومن أَحاُطوا بِهِ  إذا فاُلنًا : اكتَنَفُواو

 ومنه قوُل ُعْرَوةَ ْبِن الَوْرِد : كتََكنَّفُوه

َر مُث   مــــــــــــــح وحين اخلــــــــــــــَ قــــــــــــــَ وين ســــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــُ ــــــــــــــ  نـ كــــــــــــــَ   تــــــــــــــَ
ِذٍب وُزوِر      َداُة   مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــَ (2)عــــــــــــــــــــُ

 

  
 .«يستعر»تَقَدََّمْت قِّصةُ البيِت في وَ  

 بعُضهم بعضاً. يَْكنُفُ  أي : «ُمكاِنِفينَ  َمضْوا على َشاِكلَتِهم»ِديُث الدُّعاِء : ه حومن عاَونَه : كانَفَه ُمكانَفَةً و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .يَتََكنَّفُونَ  بَنِي فاُلٍن : أي ُهْم نُُزوٌل في ناِحيَتِهم ، وكذا فُونَ يَْكتَنِ  يُقال : بَنُو فاُلنٍ 

 ِء : َحَجَزه عنه.َعن الشَّيْ  َكنَفَهوَ 

 .كَكنَفَهُ  ، َكنَِفه : َجعَله في اْكتَنَفَهو ، تََكنَّفَهوَ 

ْيَد والطَّْيَر : أَعانَه على تََصيُِّدها. أَْكنَفَهوَ   الصَّ

 اإِلبِِل من البَْرِد. أَْكنافِ  النّاقَةُ : تََستََّرْت في اْكتَنَفَتوَ 

حاح. َكْنفاءُ  حَكى أَبو َزْيٍد : شاةٌ وَ   : أي َحْدباُء ، كما في الّصِ

 .: التي تَْبُرك من َوراِء اإِلبِِل ، عن ابِن األَعرابّيِ  الُمكانِفُ وَ 
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 أي أَْستََرها وأَْصفَقَها ، ويُْروى بالثّاِء الُمثَلَّثَِة ، والنوُن أَكثُر. «ُمُروِطِهنَّ ، فاْختََمْرَن بِهِ  أَْكنَفَ  َشقَْقنَ : » (3)في الَحِديِث وَ 

ً  : اتََّخذُوا اْكتَنَفُواوَ   : أي ِمْرحاضاً. َكنِيفا

ِت ، وذلك أَْن تَُموَت َغنَُمُهم ُهزاالً ، فيَْحُظُروا بالَّتِي ماتَْت حوَل األَحياِء التي بَِقيَن ، فتَْستُُرها من القَوُم بالغُثا تَكنَّفَ  في الُمِحيِط واللِّسان :وَ 

ياحِ ونَصُّ الُمحيِط :   .«فيَْستُُرونَها من الشَّمالِ »الّرِ

 القوُم : أي َحبَُسوا أَْموالَُهم من أَْزٍل وتَْضيِيٍق عليهم. َكنَفَ  يُقال :وَ 

 : الُكنَّةُ تُْشَرُع فوَق باِب الّدار. الَكنِيفُ وَ 

ً  ءَ الّشيْ  َكنَفَ وَ   بالكسِر ، وهو الوعاُء. كالِكْنفُ  : َجعَلَه َكْنفا

__________________ 
 .«يزيد» 91زيد بن منهب بن عبد ِرض  ويف املقتضب ص  403( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 ء.يقا  لكر مسكٍر ن « ءَ سقوين الن  »برواية :  32( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .عنهاهللارضي( يف اللسان والنهاية : ويف حديث عائشة 3)
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 لَدواخل األُموِر. الِكْنفُ  ويُْستعارُ 

يّةٌ. َكنَفانِيٌّ  ، كثُماَمٍة : هِذه القَطائُِف المأُْكولَة ، وصانِعُها الُكنافَةُ وَ   ، محّرَكةً لُغةٌ عاّمِ

عن ابن ُدرْيٍد « كهف»أَهملَه الجوهريُّ ، وصاحُب اللِّساِن ، والّصاغانِيُّ في ِكتابَْيِه ُهنا ، وأَورده في العُباب في  ، كَجْنَدلٍ  َكْنهفٌ  : [كنهف]

 .(1)وأَْغفَلَه ياقِوت في الُمْشتَرِك  ع : أَنَّه :

ً  مَضى وأَْسرعَ  أي عنّا : َكْنَهفَ  يُقال :و به ابُن ُدرْيٍد ، وِلذا أَعاده الُمصنُِّف ثانِياً في  ُن زائِدةٌ أَو النُّو عن ابِن ُدرْيٍد أَيضا وهو الَِّذي صوَّ

 .«كهف»

ْملَةُ الحْمراءُ  الُكوفَةُ  : [كوف] ّمِ : الرَّ ْملَة ما كانَْت. الُمْستَِديرةُ ، أو كلُّ َرْملٍَة تُخاِلُطها حْصباءُ  الُمْجتَِمعةُ ، َوقِيَل : ، بالضَّ  أَو الرَّ

َرها سْعُد بُن أَبِي وقّاٍص ، َوكانَ  قيل : قُبَّةُ اإِلْسالم ، وداُر ِهْجَرةِ الُمْسِلِميَن ، َوهي َمِدينَةُ الِعراِق الُكْبرى ، : الُكوفَةُ و َمْنَزَل  قبل ذِلك َمصَّ

ي سبَب تَْسِمتِها ، فِقيَل :األَْعَظم ، واْختُِلَف في  ، وبَنَى َمْسِجَدها السالمعليهنُوحٍ  يَتْ  ُسّمِ قِيل : و الْستِدارتِها ، هَكذا في النُّسخ ، وصوابُه ُسّمِ

ةُ وَرَدْت راموَ  وقِيَل : لَكْونِها كانَْت َرْملَةً حْمراَء ، أَو الْختِالِط تُرابِها بالَحَصى ، قاله النََّوِويُّ ، قال الّصاغانِيُّ : اْجتِماعِ النّاِس بِها بسبَب

بِْنُت الُحَصْين 
 فاْستَْوبلَتْها ، فقالَْت : الُكوفَةَ  بِن ُمْنِقِذ بِن الطَّّماحِ  (2)

ًة  ـــــــــَ ل ـــــــــح يـ ـــــــــَ ـــــــــَو  ل ي ـــــــــِ رِي هـــــــــرح أَب عـــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ  َأاَل ل

َ وَ      يِن وبــــــــــــــاح ةِ بــــــــــــــيــــــــــــــح وفــــــــــــــَ رانِ  الــــــــــــــكــــــــــــــُ هــــــــــــــَ  الــــــــــــــنـــــــــــــــ 

  

ا  يِن هلــــــــَ ِذي ســــــــــــــــــــــاقــــــــَ هــــــــا الــــــــ  نــــــــح يِن مــــــــِ جــــــــِ نــــــــح ــــــــُ  فــــــــِإنح يـ

  
ٍر    مـــــــــح د  مـــــــــن غـــــــــِ ذنِ  (3)فـــــــــال بـــــــــُ نـــــــــَ ن شـــــــــــــــــــــــَ  ا ومـــــــــِ

  
ً  يُقال : لَهاو ّمِ ، قال أَبو ُكوفانُ  أَْيضا  بالضّمِ ، نقله النَّوِويُّ في شرحِ ُمْسِلٍم عن أَبي بَْكٍر الحازِمّيِ الحاِفِظ ، وغيِره ، واْقتَصُروا على الضَّ

 نُواس :

تح بـــــــــــــنـــــــــــــا  ذَ  بـــــــــــــَ وفـــــــــــــانُ هـــــــــــــَ هـــــــــــــا  كـــــــــــــُ بـــــــــــــَ هـــــــــــــَ  مـــــــــــــذح

ريحِي وَ      هــــــــــــا خــــــــــــَ َرفــــــــــــائــــــــــــِ ُت عــــــــــــن  ــــــــــــُ ِدمــــــــــــح (4)عــــــــــــَ
 

  
إِنما نَقَل ذلَك عن  يُْفتَحُ و . قولُه :ُكوفانَ  تُْدَعى الُكوفَةُ  ، وبها كانَْت تُْدعى قبُل ، وقال الِكسائِيُّ : كانَت للُكوفَةِ  : اسمٌ  ُكوفانُ  قاَل اللِّْحيانِيُّ :وَ 

 عنههللارضي الُجْنِد ؛ ألَنّه اْختُطَّْت فيها ِخَطُط العرِب أَيّاَم ُعثْمانَ  ُكوفَةُ  يُقاُل لها أَيضاً :و ، كما سيأْتِي ، َكْوفانٍ  ابِن عبّاٍد في قوِلهم : إِنَّه لَفي

، وهو الذي  (5) عنههللارضي الثَّقَفيُّ  بِن عْوفٍ  الّسائُِب بُن األَْقَرع أي : تَولَّى تَْخِطيَطها َخطََّطها عنههللارضي، وفي العُباب ، أَياَم ُعَمَر 

ٍن ، َوقد وِلَي أَْصبهاَن أَيضاً ، وبها ماَت ، وَعِقبُه بها ، ومنه قَْوُل َعبْ   : دةَ بِن الطَّبِيِب العَْبَشِميّ َشهد فتَح نَهاَوْنَد مع النُّْعماِن بِن ُمقَّرِ

هـــــــــــاجـــــــــــرًة  ًا مـــــــــــُ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح ـــــــــــيـ تح ب ـــــــــــَ َرب ـــــــــــجِي ضـــــــــــــــــــــــــَ  ِإّن ال

و ُ      تح ُود هـــــــــــا غـــــــــــُ ـــــــــــَ ِد غـــــــــــال ـــــــــــح ن ِة اجلـــــــــــُ ـــــــــــَ وف ـــــــــــكـــــــــــُ  ب

  
يَتْ  لُوهُ واْختَطُّوا علَْيهِ  بُِكوفانَ  أَو ُسّمِ نَّ القَْطُع ، ألَ  َوهو أَو ِمَن الَكْيفِ  وقد تقَدَّم ذِلَك عن اللِّْحيانِّيِ والِكسائِّيِ ، ، وهو ُجبَْيٌل َصِغيٌر ، فَسهَّ

 من قَْوِلهم : ُهْم في هي لَها ُجِعلَْت واواً ، أَوأَْبَرِويَز أَْقَطعَه لبَْهراَم ، أو ألَنَّها قِْطعَةٌ من البالِد ، واألَصُل ُكْيفَة ، فلّما َسَكنَت الياُء واْنَضمَّ ما قَبْ 

مُّ عن األََمويّ  ، بالّضّمِ َويُْفتَحُ  ُكوفانٍ  فانٍ و وهذه عن ابَن َعبّاٍد ، والضَّ َكةً مَشدََّدةَ الواِو ، أي في ِعّزٍ وَمنَعَةٍ  َكوَّ ، أو ألَنَّ َجبََل  (6) ، ُمَحرَّ

 ، قال اْرتاَد هِذه الَمْنِزلَةَ للُمْسِلِمينَ  الُكوفَةَ  أَراد أَّن يْبنِيَ  لَّماـ  عنههللارضيـ  أي ابَن أَبي وقّاٍص  ُمِحيٌط بِها كالكاِف ، أو ألَنَّ َسْعداً  (7) ساتِيَدَما

فُوا لَُهم : فُوا أَو ألَنَّه قاَل : في هذا الَمكاِن ، أي : اْجتَِمعُوا فيه ، تََكوَّ وها َكّوِ ْملَةَ : أي نَحُّ ِل ، نقله ابُن  هِذه الرَّ واْنِزلُوا ، وهذا قوُل الُمفَضَّ

 ِسيَده.

 ، إِنِّي قد بَنَْيُت لُكمْ  الُكوفَةِ  َصعَد الِمْنبََر ، وقاَل : يا أَْهلَ  الُكوفَةِ  قال ياقُوت ، ولّما بَنَى ُعبَْيُد هللا ْبُن ِزياٍد َمْسِجدَ 

__________________ 
 ( ويف معجم البلدان : أيضاً.1)
 والبيتان فيه.« بنت ا سا« : »الكوفة»( يف معجم البلدان 2)
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 .«من عمر»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 وذكر بيتاً آخر :« خريي»بد  « صربي»رواية ب« كوفان»( معجم البلدان 4)

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا  إاّل أنــــــــــــــــــــــــــــــــــين رجــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــبصـــــــــــــــــــــــــــــري     ــــــــــــــــخــــــــــــــــف صـــــــــــــــــــــــــــــداقــــــــــــــــة ال  ال أســـــــــــــــــــــــــــــت

  

 ( يف معجم البلدان : وأبو اهلياج األسدي.5)
 أي يف حرز ومنعة.« كوفان»ونقر عن األموي يف « أي يف أمر  معهم»( يف معجم البلدان : 6)
 ابلذا . واملثبت يتف  مض رواية ايقوت.« ساتيذما»( عن القاموس وابألصر 7)
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َرَة مائًة ا وال يهِدمه ِإال  طوانٍَة َسبحَض َعشح ِه اأَلرِض ِمثـحُله ا وقد أنـحَفقحُت عل  ُكرِّ ُأسح َ عل  َوجح ِجداً مل ُي ح ابٍي َأو حاِسٌد َمسح
ِر بن َعبحِد الَوّهاِب الُقَرِشيِّ َموحىَل بيِن  (1) َ  ا وذََكر أَن ه َقد را وُرِوَي عن ِبشح ا فكاَنتح ِست َة  الُكوَفةَ   أَُمي ة ا وكان يـَنحزُِ  ِدَمشح

رِيَن  َر ا وأَرحبَعًة وِعشــــــح َا أَلحَف داٍر للَعَرِب من َربيَعَة وُمضــــــَ َر ِمياًل وثـُلَُثيح ِميٍر ا وذََكر أن  ِفيها مَخحســــــِ أَلحَف داٍر لســــــائِر َعشــــــَ
رَ  رِيَن أَلحَف داٍر لســائِر الَعَرِب ا وســّتًة وَثالِثَا أَلَف  الَعَرِب ا وســّتًة وُمضــَ ناُء ال خَتحُلو  (2)ا وأَرحبَعًة وِعشــح داٍر للَيَمِن. واَ ســح

ُجو َأهَلها :  من ذامٍّ ا قا  النِّجاِشي  يـَهح
ٍة  وحَب غــــــــــاِديــــــــــَ وحمــــــــــًا صــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ    قـــــــــــَ  إذا ســــــــــــــــــــــــَ

َر      قـــــــــَ    َأهـــــــــح ةِ فـــــــــال ســـــــــــــــــــــــَ وفـــــــــَ رَا الـــــــــكـــــــــُ طـــــــــَ َ
 املـــــــــ

  

ُم  ٍر َنســــــــــــــــــــــــــاَءهــــــــــــُ هــــــــــــح َا عــــــــــــلــــــــــــ  طــــــــــــُ ارِكــــــــــــِ  الــــــــــــتــــــــــــّ

  
رَاوَ    قــــــــــَ َة الــــــــــبـــــــــــَ لــــــــــَ يح ِدجــــــــــح طــــــــــ  ا بشـــــــــــــــــــــــَ كــــــــــِ  الــــــــــنــــــــــائــــــــــِ

  

ُم وَ  هــــــــــــُ لــــــــــــُ ــــــــــــح يـ ن  لــــــــــــَ َا إذا مــــــــــــا جــــــــــــَ ــــــــــــِ ارِق  الســــــــــــــــــــــــــّ

  
َورَاوَ    وا الســـــــــــــــــــــــ  حـــــــــُ بـــــــــَ َا إذا مـــــــــا َأصـــــــــــــــــــــــح  الـــــــــّدارِســـــــــــــــــــــــِ

  
 والَمِدينَِة نحُو ِعْشِريَن َمْرَحلَةً. الُكوفَةِ  الَمسافَةُ ما بينَ وَ 

،  (3)وهو عبُد هللا بُن ُعَمَر بِن الَخّطاِب ، هَكذا ذكره الّصاغانيُّ  ويُضاُف البِن ُعَمَر ، ألَنَّه نَزلَها ، الُكوفَة أي كُجَهْينَةَ : ع ، بقُْربِها ُكَوْيفَةُ و

ٍرو ، وهو َعْمُرو بُن قَْيٍس من األَْزِد ، كان أَْبَرِويُز لّما اْنَهَزَم من بَْهرام ُجوَر نََزل به ، فَقَراهُ َعمْ  ُكَوْيفَةُ  والصواُب ما في اللِّساِن ، يقال له :

 ، فلما َرَجع إلى ُمْلِكه أَْقَطعَه ذِلك الَمْوِضَع.

. كُطوبَى : د ، بِباَذِغيَس ، قُْرَب َهراةَ  ، ُكوفَىو  نَقَله الّصاغانِيُّ

فانُ و عن ابِن َعبّادٍ  يُْفتَحُ و بالضمِّ  الُكوفانُ و فانُ وَ  ، الَكوَّ ْملَةُ الُمْستَِديَرةُ  الُكوَّ ، كما  الكوفَِة ُكوفَةَ  وهو أََحُد أَْوُجِه تَْسِميَةِ  ، كَهيَّبان ، وُجلَّساٍن. الرَّ

 تقَدَّم.

. ُكوفانٍ  يُقاُل : تُِرَك القَْوُم في األَْمُر الُمْستَِديرُ  : الكوفانُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ

َر أَْيضاً قولُُهم : تََرْكتُهم في العَناءُ  ( :4) الكوفانُ و حاحِ : أي َعناٍء وَمَشقٍَّة َوَدَوراٍن ، وأَنَشَد اللَّْيُث : كوفانٍ  والَمَشقَّةُ ، وبه فُّسِ  ، كما في الّصِ

ُت إِ  يــــــــــــــح ي وال أَمحســــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــِ  اّل فــــــــــــــال ُأضــــــــــــــــــــــــــــح

ُم يف  وَ      و فـــــــــــــــــــــــانِ ِإيّنِ مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــــَ

  
من  ُكوفانٍ  ، وفتََح ابُن َعبّاٍد الكاَف ، وفي اللِّساِن : إِنَّه لَفي ُكوفانٍ  والَمنَعَةُ ، ومنه قولُهم : إِنَّه لفي الِعزُّ  ، بالضّمِ : الُكوفانُ  قال األَُمِويُّ :و

 ذِلك : أي ِحْرٍز وَمنَعٍَة.

في َعْصٍف  أي : ُكوفانٍ  َظلُّوا في يُقال :و نَقَله الّصاغانِيُّ ، وفي اللِّساِن بَْيَن القََصِب والَخَشِب ، الدََّغُل من القََصِب والَخَشبِ  : الُكوفانُ و

يحِ  . يدٍ أَْمٍر َشدِ  في َمْكُروٍه ، أَو في َحْيَرةٍ ، أَو في أَو َشِديدٍ  اْخِتالٍط وَشرٍّ  في أَو والشََّجرةِ  َكعَْصِف الّرِ  كلُّ ذِلك أَقواٌل ساقَها الّصاغانِيُّ

 .كافَ و نقَلَه الّصاغانِيُّ ، وهو مثل الَمْزِريَة ، وقد تافَ  َعْيبٌ  أي وال تُوفَةٌ : ُكوفَةٌ  لَْيَست به يُقال :و

ً  األَِديمَ  كافَ و  َكفَّ َجوانِبَه. : يَُكوفُه َكْوفا

 يَذكَّر ويَُؤنَُث ، وكذلك سائُِر ُحروِف الِهجاِء ، قال الّراِعي : : َحْرف الكافُ و

هــــــــا  ومــــــــُ تح ُرســــــــــــــــــــــُ فــــــــ  عــــــــَ الٌ  تـــــــــَ َك َأطــــــــح تــــــــح  َأشــــــــــــــــــــــاقـــــــــَ

تح       نــــــــَ ــــــــ  يـ ــــــــَ هــــــــا  كــــــــافٌ كــــــــمــــــــا بـ يــــــــمــــــــُ وُح ومــــــــِ لــــــــُ ــــــــَ (5)تـ
 

  
َء بها ، فِقيَل : كَزيٍد تكون : أَْصالً ، َوبََدالً ، وزائداً ، وتكوُن اْسماً ، فإِذا كانت اسماً اْبتُِدى َجرِّ  واٌو ، وهي من ُحُروف ال الكافِ  أَِلفُ وَ 

 جاَءنِي ، يريُد : ِمثْل َزْيٍد جاَءنِي.

 مثل : َزْيٌد كاألََسِد. تَُكوُن للتَّْشبِيهِ و
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أي  (7) : أي ، ألَْجِل إِْرساِلي ، وقولُه تَعالى : َواْذُكُروهُ َكما َهداُكمْ  (6) ْلنا فِيُكْم َرُسوالً َكما أَْرسَ  قولُه تَعالَى : للتَّْعِليل عند قَْوٍم ، ومنه تكونُ و

 ألَْجِل ِهدايتِه لَُكم.

ً و  أي : على ما أَْنَت َعلَيِه. ُكْن َكما أَْنَت علَْيهِ  قال األَْخفَُش : وذِلك مثُل قَْوِلهم : لالْستِْعالءِ  تَُكوُن أَيضا

 أَو َكْيفَ  ؟َكْيَف أَْنتَ  ما إذا قِيَل : ٍر ، في جوابِ َكَخيْ و

__________________ 
 ( معجم البلدان : جاحد.1)
 ( معجم البلدان : وستة آالف دار لليمن.2)
 ( وايقوت يف معجم البلدان.3)
 ( هذه نص الصاغاين يف التكملة عل  أهنا ابلفتح والتشديد لغة يف ُكوفان ابلضم.4)
 وصدره فيه : 258ديوانه ص ( 5)

 أشاقتك آايت أابن قدميها
 .151( سورة البقرة اآية 6)
 .198( سورة البقرة اآية 7)
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 ُهنا يف معىَن عَل  ا قا  ابُن ِجينِّ : وقد ُ وُز َأنح تكوَن يف معحىَن الباِء ا أي : خَبريحٍ. فالكافُ ؟ َأصحبححتَ 
ْم َكما تَْدُخُل ، وصّلِ َكما يَْدُخُل الَوْقُت. تكونُ و  للُمبادرةِ : إذا اتَّصلَْت بِما ، نحو : سلِّ

 ال اْمُرُؤ القَْيِس يِصُف فَرساً :قد تَقَُع موقَع االسِم ، فيْدُخُل عليها حرُف الجّرِ ، كما قوَ 

نـــــــــا وَ  طـــــــــَ ُب َوســــــــــــــــــــــح نـــــــــَ ِن املـــــــــاِء  ـــــــــُح ابـــــــــح ا بـــــــــكـــــــــَ نـــــــــَ  ُرحـــــــــح

ي     قــــــــــِ ــــــــــَ رحت ــــــــــَ وحرًا وتـ ُ طــــــــــَ ــــــــــعــــــــــاح ــــــــــِه ال ــــــــــي  َتصــــــــــــــــــــــــو ُب ف

  
ائِدةُ  قد تَُكونُ و ةِ ـ  في َخبِر لَْيس ، وفي َخبر ماـ  بمنزلِة الباءِ  للتَّْوِكيِد ، وهي الزَّ  : عزوجل ، نحو قوِله وِمْن ، وَغْيِرها من الحروِف الجارَّ

، ليصحَّ الَمْعنَى ؛ ألَنََّك إِن لم تَْعتَِقد ذِلك أَثْبتَّ  الكافِ  ٌء ، وال بُدَّ من اعتِقاِد زيادةِ ليس ِمثْلَه شيْ ـ  وهللا أَعلَُم :ـ  َوتَْفِسيُره (1) ءٌ لَْيَس َكِمثِْلِه َشيْ 

أَحُدهما : ما فِيه من أَثْباِت الِمثِْل لَمْن ال ِمثَْل له ، عزَّ  ٌء ، فيْفُسُد هذا من وْجهْيِن :ي ُهو ِمثله شيله عزَّ اسُمه ِمثاْلً ، وَزَعْمَت أَنّه لَْيس كالَّذِ 

ا َكبيًرا.  َوعاَل علُوًّ

على فَساِد ـ  أَْيضاً ُمماثٌِل ِلما ماثَلَه ، ولو كاَن ذِلَك كذلكٌء فهو َء إذا ماثَلَهُ َشيْ َء إذا أَثْبتَّ له ِمثاْلً فهو ِمثُْل ِمثِْله ؛ ألَنَّ الشَّيْ واآلخُر : أنَّ الشَّيْ 

ى نَْفسه َشْيئاً بقوِله : ٌء ؛ ألَنَّه تعالَى ِمثُْل ِمثِْله ، وهو َشيْ لَْيس كِمثْلِه شي لما جاَز أَن يُقال :ـ  اْعتِقاِد ُمْعتَِقِده ٌء ؛ ألَنَّه تبارَك وتَعالَى قد َسمَّ

َنُكمْ  ء  ُقْل َأيُّ َشيْ )  .(2) (َأْكَْبُ َشهاَدًة ، ُقِل هللاُ َشِهيد  بَ ْيِ  َوبَ ي ْ

 ال بُّد أَْن تَُكوَن زائَِدةً ، ومثلُه قوُل ُرْؤبة : (لَْيَس َكِمْثِلهِ )في  الكافَ  فعُِلم من ذلَك أنَّ 

ََق ح 
 َلواِحُ  األَقحراِب ِفيها كامل

 ِء ُطوٌل ، فكأَنَّه قاَل : فِيها َمقٌَق : أي ُطوٌل.ِء كالطُّوِل ، إِنّما يُقال : في هَذا الشيالشَّيْ الَمقَُق : الطُّوُل ، وال يُقال : في هَذا وَ 

يادةِ ، وجعلُوها من باِب الِكنايِة ، كما في ُشُروحِ التَّلْ  (ء  لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ )قال شيُخنا في قَْوِله تَعالى : وَ  ِخيِص قد أَْخرجها الُمحقِّقُوَن عن الّزِ

 والِمْفتاحِ ، والتَّْفِسيَرْيِن ، َوغيِرها.

ا ُمراِدفاً ِلِمثْل ، أو ال تَُكوُن إاّل في َضُرورةٍ ، كقَْوِله :و  تَُكوُن اْسماً جارًّ

َهمِّ  ُنـح
َن َعنح كالحرَبَِد امل  يضححكح

 أي : َعن مثل البََرِد. (3)

حاحِ : (4) ما َودََّعَك َربَُّك َوما قَلى تَعالى : قوِله تَُكوُن َضِميًرا َمْنصوباً وَمْجُروًرا ، نحو قدو قد تَُكون َضِميًرا للُمخاَطِب وَ  ونَصُّ الّصِ

 للفَْرِق.الَمْجُروِر والَمْنُصوب ، كقوِلَك : ُغالُمَك ، وَضَربََك ، زاد الّصاغانِيُّ : تُْفتَُح للُمَذكَّر ، َوتُْكَسُر للُمَؤنَِّث ، 

حاحِ : وقد تَُكوُن للِخطاِب ، وال موضَع لها من اإِلْعرابِ  َحْرَف َمْعنًى ، الِحقَةً اْسَم اإِلشاَرةِ  قد تكونُ و وأُولئَك ،  َكذِلَك ، وتِْلكَ  ونصُّ الّصِ

 .وُرَوْيَدَك ؛ ألَنَّها لَْيَسْت باسٍم ُهنا ، َوِإنَّما هي للِخطاب فقط ، تُْفتَُح للُمَذكَِّر ، وتُكسُر للُمَؤنَّثِ 

ِميِر الُمْنفَِصِل الَمْنُصوِب ، كإِيّاَك َوِإيّاُكما. تكونو  الِحقَةً للضَّ

 .(5) لبَْعِض أَْسماِء األَْفعاِل ، كَحيََّهلََك ، وُرَوْيَدَك ، َوالنَّجاكَ  الِحقَةً و

ْمتَ بَمْعنَى أَْخبِْرنِي ، نحو : أَ الِحقَةً ألََرأَْيَت ،  تكونُ و َوما فِيها ُكلُّه في الُمْغنِي « الكافِ »وقد بُِسط معانِي  (6)  َعلَيَّ َرأَْيتََك هَذا الَِّذي َكرَّ

 وُشُروِحه ، وأَورَد الشيُخ ابُن ماِلٍك أَكثََرها في التَّْسِهيل عن اللِّْحيانِّي.

 بنَْيسابُوَر. أُْخَرى ، بَضّمِ الُمثَنّاةِ الفَْوقِيّة : ة بُجوَزجاَن ، و: ة تُكافُ و

ْفتُ وَ  ً  يمَ األَدِ  َكوَّ  تَْكييفاً. قََطْعتُه ، َكَكيَّْفتُهُ  : تَْكِويفا
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ْفُت الكافَ و  َكتَْبتُها.و َعِمْلتُها ، : َكوَّ

فَ و ْملُ  تََكوَّ ً  الرَّ فا ُجُل. بالفَتْحِ : اْستَدارَ  َكْوفانًاو ، تََكوُّ  وكذِلك الرَّ

__________________ 
 .11( سورة الشور  اآية 1)
 .19اآية ( سورة األنعام 2)
 .462/  4( الرجز للعجاج ا انظر اخلزانة 3)
 .3( سورة الضح  اآية 4)
 .«النجاء : » 240( يف املغين ص 5)
 .62( سورة اإلسراء اآية 6)
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فَ و ُجُل : تََكوَّ َب لُهم ، وَذَهَب َمْذَهبَهم. تََشبَّهَ بالُكوفِيِّين ، أو اْنتَسَب إِلَْيهم الرَّ  أَو تَعصَّ

 ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :* 

فَ   َء : نَّحاهُ ، وقِيَل : َجَمعَه.الشي َكوَّ

فَ وَ   ، قال : الُكوفَةَ  القوُم : أَتَوا َكوَّ

بــــــــــاً  اِس راكــــــــــِ َن الــــــــــنــــــــــّ وحمــــــــــًا مــــــــــِ  إذا مــــــــــا رََأتح يـــــــــــَ

ا و      رياهنــــــــــــــِ ُر مــــــــــــــن جــــــــــــــِ َبصــــــــــــــــــــــــــــِّ وِّفُ يـــــــــــــــُ كــــــــــــــَ  يــــــــــــــُ

  
فَ  قاَل يَْعقُوُب :وَ   .الُكوفَةِ  : صاَر إلى َكوَّ

 من أَْمِرِهم ، كَسْكرى : أي في اختِالٍط. َكْوفَى نّاُس فيالوَ 

تاِء َسْبٌع. كافاتُ  على التَّأْنِيِث ، ومن األَِخيِر قَْولُهم : كافاتٌ و أَْكواٌب على التَّْذِكيِر ، الكافِ  جمعُ وَ   الّشِ

ُجُل الُمْصِلُح بيَن القَْوِم ، قال : الكافُ وَ   : الرَّ

ه  وبــــــــَ يــــــــُ ي ســــــــــــــــــــــُ غــــــــِ بــــــــح َت تـــــــــَ ئــــــــح ميف إذا مــــــــا جــــــــِ  ِخضــــــــــــــــــــــَ

ا كـــــــــافٌ وَ      هـــــــــاهبـــــــــُ ب  شـــــــــــــــــــــــِ رحُب شـــــــــــــــــــــــَ  إذا مـــــــــا ا ـــــــــَ

  
 : لَقَُب بعِضهم. الكافُ وَ 

يَْت الْستِداَرتِها. الُكوفِيّةُ وَ  أِْس ، ُسّمِ  : ما يُْلبَُس على الرَّ

حاح ُكُهوفٌ  الَمْنقُور في الَجبَِل ج :: كالبَْيِت  الَكْهفُ  : [كهف] كما  في الَجبَلِ  كذا في النَُّسخِ ، َوصوابُه كالَمغارِ  كالغَارِ  هو أَو كذا في الّصِ

 شيُخنا.أي : فالغاُر أََعمُّ ، ال أَنّه خاصٌّ بغيِر الواِسعِ ، كما تََوهََّم ، قاله  إِال أَنَّه واِسٌع ، فإِذا َصغَُر فَغارٌ  هو نَصُّ العَْينِ 

ُ  : الَكْهفُ  من الَمجاِز :و ، وإِلَْيِهم يَأِْوي مْلُهوفُهم ، كما في  ُكُهوفُهمو قَْوِمه : أي َمْلَجُؤهم ، أُولئَك معاقِلُُهم َكْهفٌ  يُقال : هو الَوَزُر والَمْلَجأ

يَِب : إذا كانُوا يلُوذُوَن به ، فيُكوُن َوَزًرا  (1) كْهفُ  األَساِس ، وفي التّْهِذيِب : فاَُلنٌ   َوَمْلجأً لهم ، وأَنَشد الّصاغاِنيُّ : (2)أَْهِل الّرِ

مح  وَ  ـــــــــَت هلـــــــــَُ فـــــــــاً كـــــــــن هـــــــــح َة  كـــــــــَ ـــــــــ  ن ا وجـــــــــُ ـــــــــً ـــــــــن ي  حصـــــــــــــــــــــــِ

هــــــــــا كــــــــــَ      يــــــــــح ــــــــــَ ُؤوُ  ِإل ــــــــــَ يــــــــــُدهــــــــــا يـ ــــــــــِ هــــــــــا وول لــــــــــُ (3)هــــــــــح
 

  
 وهو فْعٌل ُمماٌت ، ومنه بِناءُ  َونصُّ الجْمَهرةِ : السُّْرَعةُ في الَمْشيِ والعَْدِو ، وقال : السُّْرَعةُ والَمْشيُ  َزَعُموا : الَكْهفُ  قال ابُن ُدرْيٍد :و

 وقد تَقَدََّمت اإِلشارةُ إِليه. والنوُن زائِدةٌ  ِضٌع ،، وهو َموْ  َكْنَهف منه بِناءُ وَ  إذا أَْسَرع ، وقاَل َمّرةً : عنّا : َكْنَهفَ 

َمْكَسْلِمينا ، إِْمِليخا ، َمْرُطوكش ،  القوُل األَّوُل : المْذُكوُروَن في القُْرآِن : اْختُِلَف في َضْبِط أَساِميِهم على َخْمسِة أَقواٍل : الَكْهفِ  أَصحابُ و

 نَواِلس ، سانيوس ، بَْطنَيُوس ، َكْشفُوَطط.

 وهذا هو القول الثاني. َمْرُطوس ، نِوانِس ، أَْربطانس ، أَونوس ، َكْنَد َسْلَطْطنوس مثل األَول َمْكَسْلِمينا بَحْذِف األَلفِ  أَو ، َمِليخا

 هو القول الثالث. وهذا ذُو نُواس وفي بعِض النسخ لطاَءين أَو َمْكَسْلِمينا ، َمِليخا ، َمْرُطونَس ، يَْنيُونس ، ساَربونَس ، َكفَْشَطيُون

 وهذا هو القول الرابع. أَو َمْكَسْلِمينا ، أَْمليخا ، َمَرطونَس ، يُوانَس ، ساَرْينوس ، بَْطنَيوس ، َكْشفوَطط

 وهذا هو القول الخامس. أو َمْكَسْلمينا ، يَْمِليخا ، َمْرطونَس ، يَْنيونِس ، دوانَوانِس ، َكْشفيَطط ، نونَس

َمخْ وَ   َشريُّ في الَكّشاِف على القوِل األَخيِر ، مع تَْغييٍر في بعِض األَسماِء.قد اْقتََصر الزَّ

َب مِ وَ  ها أنَّ من َكتَبَها في ورقٍَة وَعلَّقَها في داٍر لم تُْحَرق ، وقد ُجّرِ راًرا ، َويَِزيُدون ِذْكَر قد ذكَر أَهُل الُحروِف والُمتََكلُِّمون في خواّصِ

 ويَْكتُبُونَه َوْحَده على َطَرِف الرسائِل ، فتُبَلَُّغ إلى الُمرَسل إِليه. وهو اسُم كلبِهم ،« قِْطِمير»

 بن ُخَزْيَمةَ قريبةُ القَْعر ، كما هو نصُّ العُباِب َوالُمْعَجم. ماَءةٌ لبَنِي أََسد : الَكْهفَةُ  هكذا في النسخ ، والصواُب : الَمْكَهفَةُ و

 شاِهُد األَّوِل قوُل أَبي َوْجَزةَ. كَجْنَدٍل : مواِضعُ  َكْنَهفٌ و ،بالضّمِ  ُكْهفٍ  وذاتُ  مصغًّرا أَُكْيِهفٌ و
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ٌر  كــــــــــــِ ــــــــــــَ ت عــــــــــــح ُر مــــــــــــُ ــــــــــــح ي ــــــــــــلــــــــــــ  َواَي وال  حــــــــــــىت إذا طــــــــــــَ

فَ مــــــــــن ِذي      هــــــــــِ يــــــــــح بِ  ُأكــــــــــَ زحَع الــــــــــبــــــــــاِن واألَثــــــــــَ  جــــــــــِ

  
__________________ 

 ( يف التهذيب : ألهر الريب.1)
 ُروِّعوا.( يف التهذيب : وزرًا هَلُم يلجبون إليه إذا 2)
 ( عجزه ابألصر :3)

 يؤوب إليها كهفها ووليدها
 املثبت عن املطبوعة الكويتية.وَ 
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 وأَما الثّانِي فقد َضبََطه ياقوٌت والّصاغانِيُّ بالفَتْح ، ومنه قوُل بِْشِر بِن أَبي خاِزٍم :

الَح بــــــــــــذاِت   وَن الصــــــــــــــــــــــــــ  ومــــــــــــُ فٍ َيســــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــح  كــــــــــــَ

ٌض وقــــــــــــــارٌ وَ      لــــــــــــــَ م ســــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــهــــــــــــــا هلــــــــــــــَُ  مــــــــــــــا فــــــــــــــِ

  
 قوُل َعْوِف بِن األَْحَوِص :وَ 

الجــــــــٍر  َرميحٌ شــــــــــــــــــــــاَءهــــــــا مــــــــن جــــــــُ وُ  صــــــــــــــــــــــُ  َيســــــــــــــــــــــُ

فٍ ِإد  وُدوين ذاُت       هـــــــــــــــــــح وُرهــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــَ  وقـــــــــــــــــــُ

  
 أَما الثاِلُث فقد َذَكَره ابُن ُدَرْيٍد ، وتَقَّدمت اإِلشارةُ إِليه.وَ 

 .ُكُهوفٌ  فيه تْ  الَجبَُل : صارَ  تََكهَّفَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 يُْستَْدَرُك َعلَيه :* ومّما 

َمْخَشِريُّ  ُكُهوفٍ و ناقَةٌ ذاُت أَْردافٍ   وابُن َعبّاٍد. (1)، وهي ما تَراَكَب في تَرائِبِها َوَجْنبَْيها من َكراِديِس اللَّْحِم والشَّْحِم ، وهو مجاٌز نقَلَه الزَّ

فَت ، وتَلَقَّفَت : إذا أََكَل الماُء أَْسفَلَها فََسِمْعَت للماِء في أَْسفَِلها اْضِطراباً ، نقله ابُن دُ  تََكهَّفَتوَ   .(2)َرْيٍد البِئُْر ، وتَلَجَّ

 .الَكْهفَ  : لَِزمَ  اْكتََهفَ و ، تََكهَّفَ وَ 

 اَن.بنُت َمصاٍد أَحِد بَنِي نَْبه َكْهفَةُ  : اسُم اْمَرأَةٍ ، وهي : َكْهفَةُ وَ 

ً  األَِديمَ  َكيَّفَ  ، وِمنه : كافَه يَِكيفُه وقد : القَْطعُ  الَكْيفُ  : [كيف]  : إذا قََطعَه. تَْكيِيفا

 َسْو ، ومنه قوُل الّشاعِر : بَحْذِف فائِه ، ما قالُوا في َسْوَف : ، ويُقال : َكيْ  َكْيفَ و

َرتح  ـــــــــِ ئ ـــــــــُ ٍم ومـــــــــا ث لـــــــــح وَن إىل ســـــــــــــــــــــــَ حـــــــــُ ـــــــــَ ن يح  ـــــــــَح  كـــــــــَ

ُم      الكــــــــُ تــــــــح رِمُ  (3)قـــــــــَ طــــــــَ جــــــــاِء َتضــــــــــــــــــــــح يــــــــح ظــــــــَ  اهلــــــــَ  ا ولــــــــَ

  
نٍ  كما في البَصائِِر ، قال الجْوَهِرّي : َك آِخُره للّساِكنَْيِن ، َوإِنّما اسٌم ُمْبَهٌم غيُر ُمتََمّكِ كَما في  لَمكاِن الياءِ  دوَن الَكْسرِ  بالفَتْحِ  بُنِيو ُحّرِ

حاحِ ، وقال األَْزهِريُّ :  به من الياِء الساكنِة فيها ؛ لئاّل يَْلتَِقَي ساكناِن. (4): حرُف أَداةٍ ، ونُِصَب الفاُء فِراًرا  َكْيفَ  الّصِ

ً و بِ  (5) تَْكفُُروَن بِاهللِ  َكْيفَ  مثل : أَو َغْيَرهُ  ؟َزْيدٌ  كَكيفَ  إِما َحِقيِقيًّا ، عن األَْحوالِ  الغالُب فيه أَْن يَُكوَن اْستِفهاما  فإِنَّهُ أُْخِرج ُمْخَرَج التَّعَجُّ

َجاُج : ُب إِنّما هو للَخْلق َوللُمْؤِمنِيَن ، أي اْعَجبُوا من هؤالءِ  ُهنا : كيفَ  والتّْوبِيخِ ، وقاَل الزَّ ِب ، وهذا التَّعَجُّ  كيفَ  اْستِْفهاٌم في معنَى التَّعَجُّ

ةُ هللا عليهميَْكفُُروَن باهلل وقد ثَبَتَ   وكذِلَك قوِل ُسَوْيِد بِن أَبي كاِهٍل اليَْشُكِرّيِ : ؟ْت ُحجَّ

َد مــــــــــا  كــــــــــيــــــــــفَ  عــــــــــح ي بـــــــــــَ قــــــــــاطــــــــــِ وَن ســــــــــــــــــــــــِ رحجــــــــــُ  يـــــــــــَ

ضح      لـــــــــــــَ يـــــــــــــٌب وصـــــــــــــــــــــــــــَ َر الـــــــــــــرّأحَس َمشـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــ    ؟جـــــــــــــَ
  

 أي : ال تَْرُجوا ِمنِّي ذِلك. فإِنّه أُْخِرَج ُمْخَرَج النَّْفيِ 

 ؟.ُكْنتَ  َكْيفَ ؟ وأَْنتَ  َكَكْيفَ  يَْستَْغنِي َعْنه ،يَقٌَع َخبًَرا قَْبَل ما ال و

 ؟جاَء َزْيدٌ  َكَكْيفَ  قَْبَل ما يَْستَْغنِي َعْنهُ ، ُكْنَت ، أي : َعلَى أيَّ حاٍل ُكْنَت ، وحاالً  َكْيفَ  ال ُسؤاَل معه ، كقَْوِلَك : ألُْكِرَمنَّكَ  حاالً  يَُكونُ و

 .(6) فَعََل َربُّكَ  َكْيفَ  مثل : َمْفعوالً ُمْطلَقًا يَقَعُ و

ٍة بَِشِهيدٍ  فََكْيفَ  أَما قَْولُه تعالى :وَ  فهو تَْوِكيٌد ِلما تَقَدََّم من َخبٍَر ، وتَْحِقيٌق لما بعَده ، على تَأِْويِل إنَّ هللا ال يَْظِلُم ِمثْقال  (7) إِذا ِجئْنا ِمْن ُكّلِ أُمَّ

ةٍ في الدُّنْ   ؟في اآلِخَرةِ  فَكْيفَ  يا ،َذرَّ

تَْصنَُع  َكَكْيفَ  َشْرطاً ، فيَْقتَِضي فِْعلَْيِن ُمتَِّفقَيِ اللَّْفِظ َوالَمْعنَى ، غيَر َمْجُزوَمْيِن ، أََحُدهما : أَن يكونَ  على َوْجَهْيِن : يُْستَْعَملُ  كيفَ  قِيَل :و

 .باتِّفاقٍ  تَْجِلُس أَْذَهبُ  َكْيفَ  يَُجوزُ  الو أَْصنَعُ 
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 .(8): أَْن يكوَن اْستِْفهاماً ، وقد َذَكَره الُمَصنُِّف قَِريباً ـ  وهو الغاِلبُ ـ  الثانِيوَ 

__________________ 
 ( وشاهده يف األساس قو  الشاعر :1)

 حســــــــــــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــنـــــــــــــــه اخلـــــــــــــــمـــــــــــــــ  عـــــــــــــــن كـــــــــــــــهـــــــــــــــوِف 

ـــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــوفِ      ن ال فـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــر أعـــــــــــــــــــاد ال  مـــــــــــــــــــث

  

 .195/  3( انظر اجلمهرة 2)
 .«قتال لكم»وابألصر  270و  241( عن املغين ص 3)
 ( عبارة التهذيب : فرارًا من التقاء الساكنا فيها.4)
 .28( سورة البقرة اآية 5)
 وال يتجه فيه أن يكون حااًل من الفاعر. ؟إذ املعىن أي فعر فعر ربك 271قا  ابن هشام يف املغين ص  1( سورة الفير اآية 6)
 .41النساء اآية ( سورة 7)
 شروحات لوجهي استعما  كيف. 271ـ  270( انظر يف املغين ص 8)
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ى ال ِمْن : يكوُن اْستِْفهاماً ، وهي لتَْعِميم األَْحواِل ، وإذا تَعَلَّقَت بجْملَتَْيِن ، فقالُوا : يكوُن للُمجازاةِ من َحْيُث الَمْعنَ  َكْيفَ  وفي االْرتِشاِف :

 تَْجِلُس أَجِلُس. كيفَ  ُصرت عن أََدواِت الشَّْرِط بَكْونِها ال يَُكوُن الِفعالِن َمعَها إِال ُمتَِّفقَْيِن نحو :َحْيُث العََمل ، وقَ 

« ما»أَن يَْقتَِرَن بها ـ  الُمصنِّفُ مع ما َذَكر ـ  : إِنما تُْستَْعَمُل َشْرطاً عند الُكوفِيِّيَن ، َولم يَْذُكُروا لها ِمثاالً ، واْشتََرُطوا لها َكْيفَ  قاَل َشْيُخنا :وَ 

دةً فلم يَقُل أََحٌد بَشْرِطيَّتِها ، ومن قاَل بَشْرِطيَّتِها َكْيفَما فيُقاُل : يَْجِزُموَن بها ، كما في َمباِدئ العََربِيَِّة ، ففي ـ  وهم الُكوفِيُّونـ  ، وأَّما ُمَجرَّ

 كالِم الُمَصنِِّف نََظٌر من َوُجوٍه.

 تَْفعَْل أَْفعَْل. َكْيفَما َصحَّ أَن يُجاَزى به تَقُوُل :« ما»الَِّذي أَشاَر له َشْيُخنا فقد َذَكَره الجوهريُّ حيُث قاَل : وإذا َضَمْمَت إِليه  قلُت : وهذا

ّي : ال يُجاَزىوَ  ْل هذا مع كالِم َشْيِخنا. بَكْيفَما عنَد البَْصِريِّيَن ، وِمَن الُكوفِيِّيَن من يُجاِزي بَِكْيفَما ، وال بَكْيفَ  قاَل ابُن بَّرِ  ، فتأَمَّ

 : َظْرٌف. َكْيفَ  : إنَّ  (1) ِسيبََوْيه قالوَ 

يرافّي ،وَ   أي ، أَنَّها اسٌم غيُر َظْرٍف. األَْخفَش : ال يَُجوُز ذِلكو عن الّسِ

ً ] أَحُدها : أنَّ موِضعَها عنَد ِسيبََوْيِه نَْصبٌ  َرتَّبُوا على هذا الِخالِف أُموًرا :وَ   ، َوعنَدُهما َرْفٌع مع الُمْبتَدإِ ، نَْصٌب مع غيِره. (2) [دائما

 أََصِحيٌح ، ونحُوه ، وفي نحو : ؟َزْيدٌ  َكْيفَ  الثاني : أنَّ تَْقِديَرها عنَد ِسيبََوْيِه في أّيِ حاٍل ، أو َعلَى أّيِ حاٍل ، وِعْنَدُهما تَْقِديُرها في نحو :

 َء َزْيٌد ، ونَْحوه.راِكباً جا ؟جاَء َزْيدٌ  َكْيفَ 

 ابُن ماِلٍك : َصَدقَ  ، وعنَدُهما : َصِحيٌح ، أو َسِقيٌم ، ونحوه. وقال (3)الثالث : أنَّ الَجواَب الُمطابَِق عنَد ِسيبََوْيِه : على َخْيٍر ، َونَْحوه 

يرافيُّ ، لم يَقُْل أََحٌد إنَّ  لَكْونِه ُسؤاالً عن ـ   َمكانًا ، نَعَم لّما كاَن يُفَسَُّر بقَْوِلَك : على أّيِ حالٍ ِإذ لَْيَس َزمانًا وال َظْرٌف ؛ َكْيفَ  األَْخفَُش والّسِ

ةِ  األَْحوالِ  ً ـ  العَامَّ َي َظْرفا  َمجازاً. (4)ألَنَّها في تَأِْويِل الجاّرِ والَمْجُروِر ، َواسُم الظَّرِف يُْطلَُق َعلَْيهما  ُسّمِ

ّجاُج : وُكلُّ ما أَْخبَر هللا تَعالَى عن نَْفسِ  بَكْيفَ  في االرتِشاِف : ِسيبََوْيه يَقُول : يُجاَزىوَ  ه ، والَخِليُل يَقُول : الَجزاُء بِِه ُمْستَْكَرهٌ ، وقال الزَّ

 ، فهو اْستِخباٌر على َطِريِق التّْنبِيِه للُمخاَطِب ، أو تَْوبِيٌخ ، كما تَقَدََّم في اآليِة. كيفَ  بلَْفظِ 

ا بقَْوِله (5) وال تَُكوُن عاِطفَةً ، كما َزَعَم بعُضهم قال ابُن ماِلٍك :  أي الشاعر : ُمْحتَجًّ

ه  نـــــــــــــاتــــــــــــــُ تح قـــــــــــــَ رحِء النـــــــــــــَ َ
ر  مـــــــــــــاُ  املـــــــــــــ  ِإذا قـــــــــــــَ

فَ عــــــــــلــــــــــ  اأَلدحَ.  هــــــــــانَ وَ      يــــــــــح دِ  فــــــــــكــــــــــَ (6)؟ اأَلابعــــــــــِ
 

  
ً  الْقتِرانِه بالفاءِ  ثم إنَّ المصنَِّف  وألَنَّه ُهنا اسٌم َمْرفُوُع الَمَحّلِ َعلَى الَخبَِريَّةِ  ونَصُّ ابِن مالٍك : وُدُخوُل الفاِء عليها يَِزيُد َخَطأَه ُوُضوحا

َرْت جاَز. كيفَ  ُمَذكًَّرا تاَرةً ، وُمَؤنّثاً أُْخَرى ، وهما جاِئزاِن ، فقَاَل اللِّْحيانِيُّ : كيفَ  يستَْعِملُ   ُمَؤنَّثَةٌ ، فإِذا ذُّكِ

. ، بالكسِر : الِكْسفَةُ من الثَّْوبِ  الِكيفَةُ و  قالَه اللِّْحيانِيُّ

 عن أَبي َعْمٍرو ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه. وما كاَن ِمْن َخْلُف فِحيفَةٌ  ِكيفةٌ  َذْيَل القَِميِص من قُّداُم : بها تَْرقَعُ  التي الِخْرقَةُ و

 ، بالَجّرِ والنَّْصِب. الَكْيفَ و ، الَكْيفِ  فتَقُول : ُكلُّ  ؟ِلي بفاُلنٍ  َكْيفَ  يقاُل : قال الفَّراُء :و

في تاريخ ابِن ِخلِّكان : بَْيَن َميَّافاِرقِيَن َوَجِزيرةِ ابِن ُعَمَر. و َجِزيَرةِ ابِن ُعَمرَ بيَن آِمَد وَ  قَْلعَةٌ َحِصينَةٌ شاِهقَةٌ  ، كِضيَزى : (7) ِكيفى ِحْصنُ وَ 

.  قلُت : والنِّْسبَةُ إِليه : الَحْصَكفيُّ

َف األَِديمَ وَ   ، والَكْوِف. الَكْيفِ  من قََطعَه إذا : َكيَّفَهُ و قال اللِّْحيانِّي : َكوَّ

__________________ 
 .272يف املغين ص ( انظر 1)
 ( زايدة عن املغين.2)
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خري عافا    ا أي  ؟وحنوه ا َوهلذا قا  ر بة ا وقد قير له : كيف أصبحت»( مثة سقرت يف العبارة اضطرب معه املعىن ا ومتامها من املغين : 3)
 ... د ا عل  العك  ا وقا  ابن مالكعل  خري ا فحذف اجلار وأبق  عمله ا فإن أجيب عل  املعىن دون اللفة قير صحيح أو سقيم. وعن

 .«عليه»( عن املغين وابألصر 4)
 ( ممن قا  أن كيف  يت عاطفة عيس  بن موهب ا ذكره يف كتاب العلر ا انظر املغين.5)
 .273( املغين البن هشام ص 6)
 ( قيدها ايقوت : حصن َكيحفا ا قا  : ويقا  : َكيحبا ا وأ نها أرمنية.7)
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ْحيانِّي : فأَّما قَْولُهم : قِياٌس ال َسماَع فِيهِ  فإِنَّه فتََكيَّفَ  ، َكيَّْفتُه : َكْيفَ  في اْشتِقاِق الِفْعِل من الُمتََكلِِّمينَ قوُل و َء الشي َكيَّفَ  من العََرب ، ونَصُّ اللِّ

ٌل.فعَنَى بالِقياِس ُهنَا التَّْوِليَد ، قال شيُخنا : أَو  فكالٌم ُمَولٌَّد. قلُت :  أَنَّها ُمَولََّدةٌ ، ولكن أَْجَرْوَها على قِياِس كالِم العََرب. قلُت : وفيه تَأَمُّ

ً  فهو ُمطاوُع كافَه : اْنقََطعَ  اْنكافَ و قال ابُن َعبّاٍد :  .َكْيفا

 كتََحيَّفَه. تَنَقََّصه ، َء : إذاأي الشي تََكيَّفَهو قال :

ّجاج ، فقَاَل : أَْيضاً : الَكْيِفيَّةُ  ويَْنبَِغي أَن يَزيَد قَولَهم :أَّما قوُل َشْيِخنا : وَ   فإِنَّها ال تكاُد تُوَجُد في الكالِم العَربِّيِ. قلُت : نَعَْم قد َذَكَره الزَّ

ل. َكْيفَ  : مصَدرُ  الَكْيِفيَّةُ و  ، فتأَمَّ

 فصل الالم
 مع الفاء

ً  الطَّعاَم ، كَمنَعَ  أَلَفَ  : [ألف] يِت : أييأَْلَفُه أَلْفا ّكِ  كما في التَّْهِذيِب والعُباب. أََكلَه أَْكالً َجيِّداً  . أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن الّسِ

ْرُب الشَِّديُد ِزنَةً وَمْعنًى اللَّْجفُ  : [لجف] هذا بعَْينِه ، قال الَجْوَهِريُّ : « لخف»تِي في قالَه أَبو َعْمٍرو ، وهَكذا هو في العُباِب ، وَسيَأْ  : الضَّ

ْل.  هَكذا نقَلَه أَبو ُعبَْيٍد عن أَبِي َعْمٍرو ، فتأَمَّ

 وقال غيُره : في َجْنِب الِكناِس ونَْحِوه. الَحْفُر في أَْصِل الِكناِس  قال اللَّْيُث : اللَُّف :و

 بالتَّْحِريِك : االْسُم منه. اللََّجفُ و

ةُ الواِدي. ِمثُْل البُْعثُِط ، َوهو اللََّجفُ  ِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد :قال الَجْوهَ و  ُسرَّ

ةَ الّطائِّي يصُف ِجراَحةً : َحْفٌر في جاِنِب البِئْرِ  : اللََّجفُ  يُقاُل :و قال :  وقد اْستُِعيَر ذِلَك في الُجْرِح ، قال ِعذاُر بُن ُدرَّ

ـــــــــــــا  رِه عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ًة يف قـ ومـــــــــــــَ بحمـــــــــــــُ ج  مـــــــــــــَ فٌ حيـــــــــــــَُ  جلـــــــــــــََ

ــــــــدِ      غــــــــارِي
َ
ا كــــــــاملــــــــ ذاهــــــــَ ــــــــَ ــــــــِب ق ــــــــي ب ــــــــطــــــــ  ُت ال اســــــــــــــــــــــح ــــــــَ  ف

  
 أَنَشَد ابُن األَْعرابِّي :وَ 

تح مــــــــــــن  ٌو ِإنح جنــــــــــــََ ِوَي َدلــــــــــــح فح َدلــــــــــــح جــــــــــــَ  الــــــــــــلــــــــــــ 

فح و      فـــــــــــَ هـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــلـــــــــــ  بـــــــــــُ ا صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ  ِإن جنـــــــــــََ

  
ِكيَّةِ  : اللََّجفُ و  اللََّجفُ  ، قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل ، وقاَل يُونُُس : بلََجفٍ  وإِن لم يَأُْكْلها ، وكانَْت ُمْستَِويةَ األَْسفَِل فليسَ  ما أََكَل الماُء من نَواِحي أَْصِل الرَّ

ِكيَِّة وأَْسفَِلها ، فصاَر مثَل الغاِر.  : ما َحفََر الماُء من أَْعلَى الرَّ

 كَسبٍَب وأَْسباٍب ، وأَنَشَد النَّْضُر : أَْلجافٌ  لُكّلِ :ا ج وَمْلَجُؤه َمْحِبُس السَّْيلِ  : اللََّجفُ  قال اللَّْيُث :و

مــــــــــــَ  َوَرَدتح ذا  ــــــــــــح ل ــــــــــــو أن  ســــــــــــــــــــــــــَ افح ل (1)َأجلــــــــــــح
 

افح      وحِب الضــــــــــــــــــــــــــــ  َرتح َذانِذَن الــــــــــــــثـــــــــــــــ   لــــــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 من الباِب ، كالنِّجاِف. كِكتاٍب : األُْسُكفَّةُ  : اللِّجافُ و

وُربَّما ُجِعَل ذِلَك فوَق الباِب ، قالَهُ اللَّْيُث ، وفي بَْعِض  َغْيِرها ناتٌِئ في الَجبَلِ  (2) َصْخَرةٍ أَوما أَْشَرَف على الغار من  أَْيضاً : اللِّجافُ و

 .«من الَجبَلِ »النَُّسخ : 

بالنون ، قال األَْزهِريُّ : َشكَّ فيه أَبو  أَو الصَّواُب النَِّجيفُ  هَكذا َرواه أَبو ُعبَْيٍد عن األَْصَمِعّيِ ، ، كأَِميٍر : َسْهٌم َعِريُض النَّْصلِ  اللَِّجيفُ و

 ُل السُّكَّرّيِ ، كما َسيَأْتي.ُعبَْيٍد ، وُحقَّ له أَن يَُشكَّ فيه ؛ ألَنَّ الصَّواَب فيه النُّوُن ، وسيأْتِي ِذْكُره ويُْرَوى اللَِّخيُف بالخاِء ، َوهو قو

 عن أَبِي َعْمٍرو. الباِب : َجْنبَتاهُ  لَِجيفَتَاو

ف نقَلَه الجوهِريُّ ، َوفاِعلُه : الَحْفُر في جوانِب البِئْرِ  ْلِجيفُ التَّ و  .ُملَّجِ

 قال البَْوالنِيُّ : إِْدخاُل الذََّكِر في نَواِحي الفَْرجِ : : التَّْلِجيفُ و
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كــــــــــــــــــاِ   تــــــــــــــــــِ ا اعــــــــــــــــــح اَل وأميــــــــــــــــــّ كــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــح

تح و      فـــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــا ِ  جلـــــــــــــــــــــُِّ ٍر خمـــــــــــــــــــــُح ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مبـــــــــــــــــــــدح

  
فَتو فَةٌ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ ، فِهَي بِئْرٌ  البِئُْر : اْنَخَسفَتْ  تَلَجَّ فَت ، وقاَل غيُره : ُمتَلَّجِ  : أي تََحفَّرت وأُِكلَْت من أَْعالها وأَْسفَِلها. تَلَجَّ

فَ و الءِ  البِئْر (3) لَجَّ ً  َمْخُض الّدِ  قال العَّجاُج يصُف ثَْوًرا : ُمتَعَدٍّ َحفَر في َجوانِبِها ، الِزٌم   :تْلِجيفا

__________________ 
 ( التهذيب برواية : ذات الّلجاف.1)
 واملثبت كالتهذيب والتكملة.« وغريها»( يف القاموس : 2)
 ـ ه الزم متعد اقوله : وجّلف البئر ا خم  الدالء اخل أخرج املصنف عن  اهره ا مض أنه ال يالئمه ا قول»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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ا  فــــــــــــــَ ٍف أَذحلــــــــــــــَ ِ فــــــــــــــوَ  أَنــــــــــــــح اح بــــــــــــــَ هــــــــــــــَ لــــــــــــــح  بســــــــــــــــــــــــــــَ

مــــــــــــًا أو      قــــــــــــِ تــــــــــــَ عــــــــــــح حــــــــــــَ  مــــــــــــُ تــــــــــــَ ــــــــــــح اِإذا انـ فــــــــــــَ  جلــــــــــــَ 

  

 قد تـََبىن  ِمنح أَراِط ِملحَحَفاو 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، محّرَكةً : النَّاِحيَةُ من الَحْوض يأُْكلُه الماُء فيَِصيُر كالَكْهِف ، قال أَبو َكبيٍر : اللََّجفُ 

الُ هــــــــــــــا  جــــــــــــــاِ  مــــــــــــــِ راِت ابلســــــــــــــــــــــــــــِّ هــــــــــــــِّ بـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

َن مـــــــــــن      ُرجـــــــــــح فٍ لـــــــــــَح ِم  جلـــــــــــََ قـــــــــــِّ لـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ (1)هلـــــــــــا مـــــــــــُ
 

  
ً  البِئُْر ، كفَِرَح ، لَِجفَتوَ   : تََحفَّرْت. لَْجفاءُ  ، وهي لََجفا

َر. لََجفاتٌ  ، محّرَكةً : الغاُر في الَجبَل ، َوالجمعُ  اللََّجفَةُ  قال ابُن ِسيَده :وَ   ، قال : وال أَْعلَُمه ُكّسِ

فَ وَ  ً  ءَ الشي لَجَّ  : َوسَّعَه ، ومنه تَْلِجيُف القَْوِم ِمْكيالَهم ، وهو تَْوِسعَتُه من أَْسفَِله ، وهو َمجاٌز. تَْلِجيفا

فَ تَلَ وَ   الَوْحُش الِكناَس : َحفََر في جانِبِه ، ونَِظيُره اللَّْحُد في القَْبِر ، وهو مجاٌز. جَّ

َكةً : ِعضاَدتاهُ وجانِباهُ ، ومنه لََجفَتاوَ  و قال ابُن األَثِير : ويُْرَوى بالباِء ، وه «الباِب ، فقَاَل : َمْهيَمْ  بلََجفَتَيِ  فأََخذَ »الَحِديُث : الباِب ، ُمَحرَّ

 َوَهٌم.

 اللَِّجيفَ  ، قال ابُن األَثِيِر : كذا َرواهُ بعُضهم بالِجيم ، فإِن َصحَّ فهو من السُّْرعِة ، وألَنَّ  وسلمعليههللاصلى، كأَميٍر : اسُم فََرِسه  اللَِّجيفُ وَ 

 َسْهٌم َعِريُض النَّْصِل.

ُجُل : إَِذا أََضرَّ  أَْلَجفَ  قاَل ابُن َعبّاِد :وَ   بَِك. كذا نقَلَه الّصاغانِيُّ عنه.بَِي الرَّ

 قلُت : والصَّواُب أَْلَحَف بِي ، بالحاِء الُمْهملَة ، كما َسيأْتِي.

ْفتُ وَ  . تَلَجَّ ياً ، نقله الّصاغانِيُّ  البِئَر : َحفَْرُت في َجوانِبِها ، هَكذا ُرِوي ُمتَعَّدِ

 ٍء ، َوأَْنَشد الَجْوَهِريُّ لَطَرفَةَ :، أو َغّطاهُ بشي اللِّحافَ  الَهُ اللَّْيُث ، وقِيَل : إذا َطَرَح َعلَيهق ونَْحِوه باللِّحافِ  ، كمنَعَهُ : َغّطاهُ  لََحفَه : [لحف]

مح  ِك هبـــــــــــــــــِ ُ  املِســـــــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ وا عـــــــــــــــــَ  مُث  راحـــــــــــــــــُ

ونَ      فــــــــــــــــــُ حــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ّداَب اأُلُزرح  يـ  اأَلرحَض هــــــــــــــــــُ

  
وها في األَْرِض.أي : يُغَطُّونَها ، ويُْلبُِسونَها ُهدَّاَب   أُُزِرِهْم إذا َجرُّ

ً و  الَكبَِد ، ويَْلَحُس الَكبَِد ، ويَعَضُّ بالشَّراِسيِف. يَْلَحفُ  عن ابِن َعباٍد ، وهو َمجاٌز ، ومنه قولُهُم : أَصابَهُ ُجوعٌ  لَِحَسه : لََحفَه لَْحفا

ً  وُهَو يَُصلِّي في ثَْوبٍ »الَحِديُث : ومنه تَغَطَّى إذا بِِه : اْلتََحفَ و  .«به ، وِرَداُؤه َمْوُضوعٌ  ُمْلتَِحفا

كاَن ال »الَحِديث : ، َكُكتٍُب ، ومنه لُُحفٌ  ، والَجْمعُ  ِلحافٌ  كلُّ ما تَغَطَّْيَت بِِه فهو وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : بِهِ  يُْلتََحفُ  ما اسمُ  كِكتاٍب : ، اللِّحافُ و

 .«لُُحِفنا ُشعُِرنا وال في يَُصلِّي في

ُجِل : (2) اْمَرأَةُ  من الَمجازو  .ِلحافُه الرَّ

 اللِّباُس فوَق ساِئر اللِّباِس ِمْن ِدثاِر البَْرِد ونَْحِوه. أَيضاً : اللِّحافُ و

 .َمالِحفُ  َجْمعُهما ، بكسِرِهما الِمْلَحفِ و كالِمْلَحفَةِ 

نَْت ببِطانَِة ، أو ُحِشيَْت فهي عنَد العَوامِّ  الِمْلَحفَةُ  في اللِّساِن :وَ  ْمُط ، فإِذا بُّطِ  ، والعََرُب ال تَْعِرُف ذِلَك. ِمْلَحفَةٌ  عنَد العََرِب : هي الُمالَءةُ الّسِ

  ، وقِراٌم َوِمْقَرٌم ، وقد يُقاُل : ِمْقَرَمةٌ بمعنًى واحد ، كما يُقال : إِزاٌر وِمئَْزرٌ  ِمْلَحفٌ وَ  ِلحافٌ  ، قال األَْزَهريُّ : اللِّحاف قُلُت : وكذا الحاُل في

 ، وَسواٌء كان الثَّْوُب ِسْمطاً أو ُمبَطَّنًا. ِمْلَحفَةٌ و
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َي به لُطول َذنَبِه ، قال أَبو ُعبَْيٍد الَهَرويُّ  عليه وَسلَّمَ  تَعالَى : فََرٌس لَرُسول هللا َصلَّى هللا (3) كأَميٍر ، أو ُزبَْيرٍ  اللَِّحيفُ و  ، هو فَعيٌل بَمْعنَى ُسّمِ

يها به أَْهداه له َربيعَةُ بُن أَبي البَراءِ  أَي : األَْرَض بَذنَبه يَْلَحفُ  كأَنّه كانَ  فاعل فأَثابَه عليه فَرائَِض من نَعَِم بَني كالٍب ، قال شيُخنا :  يُغَّطِ

 ءُ وَرَوى آَخُروَن أَنّه بالخاِء الُمْعَجَمة ، كما يَأْتي للُمَصنِّف ، والحا

__________________ 
 .«ـفاألوىل للمصنف أن يقو  : وتلجف البئر ا ليظهر قو  املصنف : الزم متعد ا ويستغين عن ذكره يف املستدركات ا هـ 
 وفسر اللجف مبا هتدم من طّي البئر من أسفلها ا يريد صوت املاء. 114/  2( ديوان اهلذليا 1)
 .«الرجرِ زوجَة »( يف القاموس : 2)
 (.ص)( يف اللسان : و اف والل ِحيف فرسان لرسو    3)
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ح َح قوٌم َأهّنُما فـََرســــــــــــاِن ا َأَحُد ُ  َمَلُة َغَلرٌت ا وقا  آخروَن ابلعكِ  ا والصــــــــــــواُب أَنّه يُقاُ  بُكرٍّ منُهما ا بر صــــــــــــَ ُهح
ا امل

ُعحَجَمة ا وسَتبحيت اإِلشاَرُة إىل ا
 .«خلف»خِلالف يف ابملهَمَلِة ا واآخُر ابمل

 عن ابن َعبّاِد ، وهو قوُل اللِّْحيانِّيِ. ءٌ َذَهَب منه َشيْ  إِذا (1) : لُْحفَةً  في ماِلِه ، كعُنَِي ، لُِحفَ و

 ، بالكسِر : أَْصُل الَجبَِل. اللِّْحفُ و

ي بذلك ألَنَّه ُصْقعٌ  : اللِّْحفُ و  وهو ُدونَُهما مما يَلي العراَق. هاَوْندَ في أَْصِل جباِل َهَمذاَن ونَ  من نَواحي بَْغداَد ، ُسّمِ

تارُ  ( :2) ِلْحفٌ و . (3) واٍد بالحجاز علَْيه قَْريَتان : َجبَلَةُ والّسِ  نقَلُه الّصاغانيُّ

 اْستِه ِلْحفِ  قِْحِف اْستِه ، ومن ضاِرب ُهو أَْفلَُس مْن ضاِربِ  يَقُول : (4)َسمْعُت الَخصيبيَّ  قال ابُن الفََرجِ :و من االْست : ِشقُّها ، اللِّْحفُ و

 .«قحف»وتقَدَّم مثْلُه في  ألَنَّه ال يَِجُد ما يَْلبَُسه ، فتَقَُع يَُده على ُشعَِب اْستِه وهو ِشقُّها ، قال :

فُ  لَةُ التي، وهي الحا اللِّْحفَةِ  فالٌن َحَسنُ  وفي التّْهِذيِب : يُقال : الُمْلتَِحفِ  حالَةُ  بالكسِر : اللِّْحفَةُ و  بها. (5) يَتَلَحَّ

. إذا عليِه : أَْلَحفَ  وقد (6) (ال َيْسئَ ُلوَن الّناَس ِإحْلافاً ): ِشدَّةُ اإِلْلحاحِ في الَمْسأَلَِة َوفي التنزيل :  اإِلْلحافُ  من الَمجاِز :و  أَلَحَّ

 ؛ ألَنّه يَْشَمُل اإِلْنساَن في التَّْغِطيَِة ، قال : اللِّحافُ  منه اْشتُقَّ : َشِمَل بالَمْسأَلَِة وهو ُمْستَْغٍن عنها ، وَ  أَْلَحفَ  قال الّزّجاُج :وَ 

 ، كما قال اْمُرُؤ القَْيِس : إِْلحافٌ  َمْعنَى اآليِة : ليَس فِيهم ُسؤاٌل فيكونُ وَ 

َتَد  مبَنارِه   (7)عل  الِحٍب ال يـُهح
 الَمعنَى : ليس بِِه مناٌر فيُْهتََدى به.

 الَجْوَهريُّ : يُقال :قال 

 ِمثحُر الر دِّ  للُملحِحفِ لَيحَ  و 
ي : هو قَْوُل بَّشاِر بِن بُْرِد ، وأَّولُه :  قال ابُن بَّرِ

ِد  بــــــــــــح ا لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــَ حــــــــــــَ  والــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــح ر  يـــــــــــــُ  ا ــــــــــــُ

َ  و      يـــــــــــــح فِ لـــــــــــــَ حـــــــــــــِ لـــــــــــــح ُر الـــــــــــــر دِّ  لـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــُ ثـــــــــــــح  مـــــــــــــِ

  
 ِه.ب أََضرَّ  وأََعلَّ به : إذا بِهِ  أَْلَحفَ  عن أَبِي َعْمٍرو :و

ُجلُ  أَْلَحفَ  من الَمجاِز :و َمْخَشِريُّ : اْستَأَْصلَه إذا ُظفَُرهُ : الرَّ السائِل  إِْلحافِ  يَجوُز كونُ وَ  بالِمقَّصِ ، وكذِلَك أَْحفاهُ ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد ، زاَد الزَّ

 منه.

ُجُل : أَْلَحفَ و  الَجبَِل. ِلْحفِ  َمَشى في الرَّ

ً  وبََطًرا ، وبه فَسََّر الِكساِئيُّ بيَت َطَرفَةَ السابِقَ  َجرَّ ِإزاَره َعلَى األَْرِض ُخياَلءَ  : إذا أَْلَحفَ و َف تَْلِحيفا ه من  َكلَحَّ كأَنَّه َغطَّى األَْرَض بما يَُجرُّ

 إِزاِره.

 وهو َمجاٌز. كانَفَهُ والَزَمهُ  : الَحفَه ُمالَحفَةً و

فَ و ً ِلحا ِلنَْفِسه : اتََّخذَ  تَلَحَّ . فا  نقَلَه األَْزَهِريُّ

فَ  قِيَل :وَ   به : إذا تَغَطَّى به. تَلَحَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :
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 ً  : أَْلبَسه إِيّاه. لََحفَه ِلحافا

ً  إِيّاه : َجعَلَه له أَْلَحفَهوَ   .ِلحافا

ً  : اْشتََرى له أَْلَحفَهوَ   ، حكاهُ اللِّْحيانِّي عن الِكساِئّي. ِلحافا

ً وَ  ً  : اتََّخذ لنَْفِسهِ  اْلتََحَف اْلتِحافا  .ِلحافا

ً وَ   : تَغَطَّى بِِه ، لُغَيَّةٌ. لََحَف باللِّحاِف لَْحفا

 .(8) ياُلِحفُهو تَقوُل : فالٌن يُضاِجُع السَّْيفَ وَ 

َمِن ، اْلتََحفَتوَ   .وهو َمجازٌ  لُِحفَتْ و الدَّابَّةُ بالّسِ

يِت أَنّه أَنشَ  ِلحافِه فَْضلَ  لََحفَنِي يُقال :وَ  ّكِ  َده لَجِريٍر :: أي أَْعطانِي فَْضَل َعَطائِه ، قال األَْزَهِريُّ : أَْخبََرنِي الُمْنِذِريُّ عن الَحّرانِّيِ عن ابِن الّسِ

__________________ 
 ( ضبطت ا ضبرت حركات ا يف اللسان ابلفتح مث السكون.1)
 ( قيدها ايقوت :  ف بفتح أوله وسكون  نيه.2)
تارة.3)  ( يف معجم البلدان : والسِّ
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : اُ َصييِنّ.4)
 .«تتلحف هبا»( عن التهذيب وابألصر 5)
 .273( سورة البقرة اآية 6)
 ( عجزه يف الديوان :7)

 إذا سافه الَعوحُد النباطّي جرجرا
 ( يف األساس : فالن يضاجض السيف ويالحف اخلوف.8)
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مح قـــــــَ  فـــــــًا كــــــَ يــــــح م ضـــــــــــــــــــَ ُت بــــــكــــــُ َزلـــــــح يِن دح نـــــــَ فــــــُ حــــــَ لــــــح   فــــــتـــــــَ
َر      حـــــــافِ َفضـــــــــــــــــــــح ُر  الـــلـــِّ َم الـــَفضـــــــــــــــــــــح عـــح فُ ا ونـــِ حـــَ تـــَ لـــح ـــُ  يـ

  
ْدتَنِي ، وهو َمجاٌز.  قال : أَراَد أَنَْلتَنِي َمْعروفََك وفَْضلََك ، وَزوَّ

ُجُل َضْيفَه : إذا آثََرهُ بِفراِشه أَْلَحفَ و قال :  في ِشدَّةِ البَْرِد والثَّْلجِ. ِلحافِهو الرَّ

ه ، كأَْحفاه ، وهو َمجاز. أَْلَحفَ وَ   شاِربه : بالََغ في قَّصِ

 َسْهماً : أََصْبتُه به. لََحْفتُهوَ 

 بُجْمعِ َكفِّه : َضَربَه. لََحفَهوَ 

 ، وكلُّ ذِلك َمجاٌز. (1)بناِر الَحَطِب : أَْلقَْيتُه بها  لََحْفتُهوَ 

 ، كما في اللِّساِن. وسلمعليههللاصلى، كِكتاٍب : اسُم فََرِسه  لحافٌ وَ 

ً  عنه اللَّْحَم : َسَحْوتُه ، كأَنَّه كانَ  لََحْفتُ وَ   لَه فَكَشْفتُه عنه ، وهو َمجاٌز. ِلحافا

 اْمتََحَق ، كما في األساِس. القََمُر ، كعُنِي : (2) لُِحفَ وَ 

 في اللِّساِن : إذا جاَوَز النِّْصَف ، فنَقََص َضْوُءه عّما كاَن َعلَْيِه.وَ 

ْخِف ، هو : اللَّْخفُ  : [لخف] قِيقُ  مثُل الرَّ ْبُد الرَّ . الزُّ  نَقَلَه الَجوهِريُّ

ْرُب الشَِّدي : اللَّْخفُ  قال أَبُو ُعبَْيٍد عن أَبِي َعْمٍرو :و  ُد.الضَّ

 الضَّرُب الشَِّديُد ، وَعزاه إلى أَبِي َعْمٍرو ، وقد تقَدَّمت اإِلشارةُ إِليه. اللَّْجُف :ـ  «لجف»في تَْرِكيب ـ  قاَل إِبراهيُم الَحْربِيُّ وَ 

ً  بالعََصا لََخفَه قدوَ   : إذا َضَربَه بها ، قال العَّجاُج : لَْخفا

ز ُ  و  وٌر جــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــر حنــــــــــــــــــُ راكــــــــــــــــــِ   (3)يف ا ــــــــــــــــــَ
فٌ      ز  ِ   خلـــــــــــــــَح الِص اهلـــــــــــــــُ داِ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــــــح

  
 بالسَّْيِف : إذا َضَربَه بِِه َضْربَةً َشِديدةً رِغيبَةً. لََخفَه وقاَل ابُن فاِرٍس :

 بهاٍء : االْسُت. اللَّْخفَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 ِسَمةٌ. : اللَّْخفَةُ و قال :

 كذا في العُباِب. كَمنَعَه : أَْوَسَع َوْسَمه ، (4) لََخفَهو

 واحٌد ، َوكذلك السَِّخينَةُ ، وكلُّها من أَْطِعَمِة العََرِب. الَخِزيَرةُ و اللَِّخيفَةُ و قال السُّلَِميُّ : الَوِخيفَةُ ،و

فَجعَْلُت اتتبّعُه من »:  عنههللارضيفي َحِديِث َزْيِد بِن ثابِِت و لفَتْحِ با لَْخفَةٌ  كِكتاٍب : ِحجاَرةٌ بِيٌض ِرقاٌق ، واِحُدها ، اللِّخافُ  قال األَْصَمِعيُّ :و

قاعِ   .«َوالعُُسبِ  اللِّخافِ و الّرِ

الُمْهَملَِة ، قال :  أَو هو بالحاءِ  قال ابُن األَثِيِر : كذا َرواهُ البُخاِريُّ ، ولم يَتََحقَّْقه عليِه َوَسلَّمَ  تَعالَى كأَِميٍر ، أو ُزبَْيٍر : فََرٌس للنَّبِّيِ َصلّى هللاو

 يُْرَوى بالجيِم أَيضاً ، وقد أََشْرنا إِليه في َمْوِضِعه.وَ  قال : تَقَدَّم قدو وهو الَمْعُروفُ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ابِن األَْعرابِّيِ.َعْينَه : لََطَمها ، عن  لََخفَ 

 ، بالكسِر : َحَجَرةٌ َرقِيقَةٌ ُمَحدََّدةٌ. اللِّخافَةُ وَ 
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َكةً : اللََّصفُ  : [لصف] ، قالَه اللَّْيُث ، وهي ثَمَرةُ َحِشيَشٍة ، له ُعصارةٌ يُْصَطبَُغ بها ، يُْمِرُئ الطَّعاَم ،  لََصفَةٌ  الواِحَدةُ  األََصف لُغَةٌ في ، ُمَحرَّ

َِّسُع ، َوَمْنبِتُه الِقيعاُن وأَسافُِل الِجباِل ، اللََّصفُ  اٍد : ِمَن األَْغالثِ وقال أَبو ِزي يِه أَهُل الِعراِق الَكبََر ، يعُظُم َشَجُره ، ويَت  أَو ، َوهو الَِّذي يَُسّمِ

َره أُذُُن األَْرنَِب ، وَرقُه كَوَرِق ِلساِن الَحَمِل ، وأََدقُّ وأَْحسُن ، َزْهُره أَْزَرُق في هو ه بِياٌض ، وله أَْصٌل ذُو ُشعٍَب ، إذا قُِلَع وُحكَّ به الَوْجهُ َحمَّ

ِحيح ، وأَما ثََمُر الَكبَِر فإِنَّ العَرَ َوقال الَجْوَهِريُّ : هو َشيْ  َوَحسَّنَه ، َب ٌء يَْنبُُت في أُُصوِل الَكبَِر ، كأَنَّه ِخياٌر ، قال األَْزَهِريُّ : هذا هو الصَّ

يِه   ، إذا اْنَشقَّ وتَفَتََّح كالبُْرُعومِة. (5)الشَّفَلََّح تَُسّمِ

 ولم يَْعِرْفهُ أَبُو الغَْوِث. ِجْنٌس ِمَن التَّْمرِ  هو أَيضاً :و قال الَجْوَهِريُّ 

__________________ 
 ( عبارة األساس : و فت النار ا طَب إذا ألقيته فيها.1)
 .«ُ فَ »اللسان : ويف «  ََفَ »( يف األساس : 2)
 .54( يف البيت إقواء. وروايته يف الديوان ص 3)

 يف ا راكيك خبدٍب ُجز  ِ وَ 
 املثبت كاللسان.وَ 

 ( يف التكملة : وخلفه ابمليسم.4)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : الشفّلِج ابجليم.5)
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  َمكَّةَ حرسها هللا تعالَى ، كذا في الُمْعَجِم.َغْربِيَّ َطِريقِ  ِبْرَكةٌ بَْيَن الُمِغيثَِة والعَقَبَةِ  : لَصفُ و

 ، كفَِرَح. لَِصفَ  وقد يُْبُس الِجْلِد ولُُزوقُه : اللََّصفُ و

ه ويُْجِريه بعُضُهم يُْعِربُ وَ  وإِليه أَشاَر الَجْوَهِريُّ بقوِله : َسَحابٍ  فيه لُغَتاِن ، إِْحداُهما : مثلُ و وَعلَيه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ  كقَطامِ  ، لَصافِ و

حاحِ : موِضٌع من َمناِزِل بَنِي تَِميم ، وأَنَشَد الَجْوَهِريُّ شاهداً  َجبٌَل لتَِميم وهِذه هي اللُّغَةُ الثّانِيَةُ : ويُْكَسر ُمْجَرى ما ال يَْنِصِرف وفي الّصِ

ِس األََسِدّيِ : (1)لألُولى قوَل أَبي   الُمَهّوِ

ٍة  ــــــــ  ي فــــــــِ وَد خــــــــَ م ُأســــــــــــــــــــــُ كــــــــُ ــــــــُ ب ســــــــــــــــــــــَ ُت َأحح ــــــــح ن دح كــــــــُ ــــــــَ  ق

رُ  َلصـــــــــــــــــــــــــافِ فـــــــــــِإذا      مـــــــــــ  يـــــــــــُ  فـــــــــــيـــــــــــِه ا ـــــــــــُ بـــــــــــِ  تـــــــــــَ

  

ٌة وَ  لـــــــــــــَ يـــــــــــــٍم َخصـــــــــــــــــــــــــــح ر َ  مـــــــــــــن متـــــــــــــَِ  إذا َتســـــــــــــــــــــــــــُ

  
رُ    ثــــــــــــَ يـــــــــــٍم َأكـــــــــــح وُءَ  مـــــــــــنح متـــــــــــَِ مـــــــــــا َيســـــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــلـــــــــــَ

  
ّي شاِهداً للثانية :وَ   أَْنَشَد ابُن بَّرِ

رِي  ُن َوَردحاَن حـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــــِ احنـــــــــــــــــَح  َلصـــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــَ

ا     ــــــــــــــَ الف ُم اأَلســــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح ل ــــــــــــــَ ٍف يـ ــــــــــــــَ ل  بســــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وثَْبَرةُ : ماَءاِن بناِحيَِة الشَّواِجِن في ِدياِر َضبَّةَ بِن أُّدٍ ، وإِيّاها أَراَد النَّابِغَةُ بقوِله : لَصاف في الُمْعَجم :وَ 

بـــــــــــاٍت مـــــــــــن  حـــــــــــِ طـــــــــــَ افمبُصـــــــــــــــــــــــــح ٍَة  َلصـــــــــــــــــــــــــَ ربح  وثـــــــــــَ

ُزرحَن ِإال     ضُ يـــــــــــــــــَ دافــــــــــــــــُ ن  الــــــــــــــــتــــــــــــــــ  ُهــــــــــــــــُ  اًل ســــــــــــــــــــــــــــــريح

  
ي به من َحْيُث وْصفُه بالبَِريِق. : اإِلثِْمدُ  الاّلِصفُ و  الذي يُْكتََحُل به في بعض اللُّغاِت ، قال ابُن ِسيده : ُسّمِ

ْصِف. ِء ، مثلُ تَْسِويَةُ الّشيْ  : اللَّْصفُ و  الرَّ

ً  لونُه لََصفَ و : البَِريقُ  اللَِّصيفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ً وَ  لَْصفا ً و لُُصوفا قاعِ. لَِصيفا  : بََرَق وتأََلأَل ، قال ابُن الّرِ

عـــــــــــــــا  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــن ـــــــــــــــاِت ال ن ـــــــــــــــَ نح ب ة مـــــــــــــــِ حـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِّ  جمـــــــــــــــَُ

ٌة      حـــــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــــــاُء واضـــــــــــــــــــــــــــِ فُ ِم بــــــــــــــَ لحصـــــــــــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــَ

  
ٌخ بالعَبِيرِ لَّما َوفََد َعْبُد الُمطَِّلِب وقََرْيٌش إلى َسْيِف بِن ذي يََزَن ، »في َحِديِث ابِن َعبّاٍس : و َوبِيُص  (2) يَْلُصفُ  فأَِذَن لهم ، فإِذا ُهَو ُمتََضّمِ

 ويَتأََلأَلُ. يَْبُرق أي : كيَْنُصر «الِمْسِك من َمْفِرقِه

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َكةً ، عن ُكراعٍ وْحَده ، واِحُده اللََّصفِ  ، بالفَتْحِ لغةٌ في اللَّْصفُ   اْسٌم للَجْمعِ.ـ  على قَْوِلهـ  فلَْصفٌ  ، لَْصفَةٌ  محرَّ

ً  البَِعيرُ  لََصفَ وَ   .اللََّصفَ  : أََكلَ  لَْصفا

ً  بِِه ، ولَه كنََصرَ  لََطفَ  : [لطف] بهذا األَْمِر  لَِطيفٌ  بِِه : إذا أََرْيتَهُ َمَودَّةً وِرْفقًا في ُمعاَملٍة ، َوهو أَْلُطفُ  به ، وأَنا َرفَقَ  إذا بالضّمِ : يَْلُطُف لُْطفا

 (3) (هللاُ َلِطيف  ِبِعباِدهِ )أَداةَ تَْعِديَتِه ، والَمْشُهوُر تعِديَتُه بالباِء ، كقوِله تَعالَى :  هللارحمه، َرفِيٌق بُمداراتِه ، قال َشْيُخنا : قد أَْغفَل المصنُِّف 

َح به في الُمْجَمِل كظاِهِر  (4) (ِإنَّ َربِّ َلِطيف  ِلما َيشاءُ )جاَء ُمعَدًّى بالاّلِم ، كقَْوله تَعالَى : و إِّما َحِقيقَةً ، كما هو َرأُْي ابِن فاِرٍس ، وَصرَّ

َح  اِغُب ، وعلى تَْعِديَتِه بالباِء اْقتُِصَر في الِمْصباحِ تَْفسيِر الُمَصنِِّف ، أو لتَْضِميِن َمْعنى اإِليصاِل ، وَعلَيِه صاِحُب العُْمَدةِ ، وَصرَّ به الرَّ

ُل النّاس.  واألساِس ، وَعلَيه ُمعَوَّ

« ِدهالبَرُّ بِعبا»بقوله وَ  .«.. وهللا لََك : أَْوَصل»قلت : وهذا الذي َذَكَرهُ َشْيُخنا من تَْعِديَتِه بالباِء والاّلم ، فقد ذَكَره الُمَصنُّف بقَْوِله بعُد : 

 فتأَّمْل ذِلَك.

ْفَق والبِرَّ ، ويُْرَوى بفتح الطَّاِء والاّلِم ، لُغَةٌ فيه. «الَِّذي ُكْنُت أَْعِرفُه اللُّْطفَ  وال أََرى ِمْنهُ »في َحِديِث اإِلْفِك : وَ   أي : الّرِ

 يَْدنُو. قلُت : وكأَنَّه لََحَظ إلى قَْوِل الفََرْزَدِق : َدنَا : لَُطَف يَْلُطفُ  قال ابُن َعبّاٍد :و
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 (5) أَلحَطفُ هلل أَدحَ. من َورِيِدي و وَ 
 اتِّصاالً ، فتأَّمْل. أَْلَطفُ و ليَس كما فَِهم ، بل َمْعناه :وَ 

 : إذاـ  يَْلُطفُ  فاُلٌن لفاُلنٍ  لَُطفَ  قال ابُن األَْعرابّيِ :و

__________________ 
 .«ابن املهوس« : »لصاف»ابألصر والصحاح واللسان ويف معجم البلدان ( كذا 1)
ُ ُ »( يف القاموس : 2)  (.من ابب ضرب)واألصر كاللسان هنا ا ويف اللسان يف رأس املادة : لصف لونه يلِصُف لصفاً ا « تلُصُف كتنُصُر َتربح
 .19( سورة الشور  اآية 3)
 .100( سورة يوسف اآية 4)
 دره فيه :( ديوانه وص5)

 دعوُت الذي سّو  السموات أَيُده
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 ورِفحٍ . بُلطحف َأوحَصَر ِإلَيحَك ُمراَد  أي   َلَك : َلَطفَ  ا ويُقا  : ُلطحفاً ـ  َرَف َ 
ً  كَكُرمَ  ُء ،الشَّيْ  لَُطفَ  أَماو ّمِ ، على َغْير قياٍس ، لُْطفا : إذا  لَِطيفٌ  يُقال : ُعودٌ  لَِطيفٌ  َصغَُر وَدقَّ ، فهو على القياس ، فَمْعناه : لَطافَةً و بالضَّ

 كاَن غيَر جاٍف.

 قٍ البَرُّ بعباده الُمْحِسُن إلى َخْلقه بإِيصال الَمنافعِ إِلَْيهم برفْ  :ـ  وهللا أَْعلَمُ ـ  صفَةٌ من صفات هللا تَعالَى ، واسٌم من أَسمائه ، وَمْعناهُ  : اللَّطيفُ و

 .لُْطفٍ و

 : الذي يُوِصُل إِليَك أََربََك في ِرْفٍق. اللَّطيفُ  قال أَبو َعْمٍرو :وَ 

 أَو العاِلُم بَخفايَا األُُمور وَدقائِقها.

ً  كنََصرَ  لََطفَ  قال َشْيُخنا : حاصلُه قَْوالِن ، قيل : األَّوُل من ً  َكُرمَ  لَُطفَ  : إذا َرفََق ، والثّاني : على أَنَّه من لُْطفا بمعنى َدقَّ ،  لَطافَةً وَ  لُْطفا

 وقال الفَيُّوِميُّ : إِنَّهما متقارباِن.

ْفُق في الفْعِل ، والعْلُم بَدقائق الَمصالحِ ، َوإِيصالها إلى من قَدََّرها لَهُ  اللَِّطيفُ  قلُت : وقاَل ابُن األَثيِر في تْفسيِره : : هو الَّذي اْجتََمَع له الّرِ

 من َخْلِقه.

 من الَكالِم : ما َغُمَض َمْعناهُ َوَخفَي. اللَّطيفُ و ْزَهريُّ :قال األَ 

ّمِ من هللا اللُّْطفُ و  والِعْصَمةُ. التَّْوفِيقُ  تَعالَى : ، بالضَّ

َكةً : اسٌم من اللََّطفَ  أَنّ ـ  كالعُبابِ ـ  ظاِهُره بالتَّْحِريِك : االْسُم منهو بَكذا  أَْلَطفَه بِه أو لَهُ ، والَِّذي في اللِّساِن وغيِره أَنَّه اسٌم من لََطف ، ُمَحرَّ

ه بِِه ، ويَُدلُّ له ما أَْنَشَده الّصاغانِيُّ ، لَكْعِب بِن ُزَهْيٍر   : عنههللارضي: إذا بَرَّ

تح مســـــــــــــــــــــاِئُحهـــــــا  َد مـــــــا ابـحَيضـــــــــــــــــــــ  ر هـــــــا بـَعـــــــح  مـــــــا شــــــــــــــَ

ه مــــــــــنــــــــــهــــــــــا ا وال      رِفــــــــــُ طــــــــــَ ال الــــــــــُود  َأعــــــــــح االــــــــــلــــــــــ   فــــــــــَ

  
ةُ اللَّغَِة ، وقد أَْنَكَره أبو شاَمةَ في َشْرحِ  َح به أَئِمَّ َوتََوقَّف في َسماِعه ، قال شيُخنا  (1)« الشَّْقراِطِسيَّة»ثم إنَّ التَْحِريَك في االْسِم هو الَِّذي َصرَّ

 : وهو منه قُُصوٌر.

ً  اليَِسيُر من الطَّعاِم وغيِره : اللََّطفُ و ً لَ  يقال : َطِعَم َطعَاما حاحِ ،  لََطفَةٌ  يُقاُل : جاَءتْنا بهاٍء : الَهِديَّةُ  اللََّطفَةُ و .َطفا من فاُلٍن : كما في الّصِ

َمْخَشِريُّ  اللََّطفَ  بالهاِء بمعنى الَهِديَِّة ، وقد أَْطلَقُوا اللََّطفَةُ  وظاهر الَجْوَهِرّيِ كالُمَصنِّف أَنّه إِنّما يُقال :  وغيرهُ ، أَْيضاً عليها ، كما قاله الزَّ

 وأَْنَشَد :

ِرمُي و   الل َطفُ َكَمنح َلُه ِعنحَدان الت كح
ً  يُقال : أَْهَدى إِليهوَ   .أَْلطافَهو ، كَسبٍَب َوأَْسباٍب ، وما أَْكثَر تَُحفَه أَْلطافٌ  ، والجمعُ  لََطفا

 عن ابِن َعبّاٍد. الُمالِطفُ  كَسْكراَن : اللَّْطفانُ و

َمْخَشِرّي  من األَْضالعِ : ما َدنَا من َصْدِركَ  اللَّواِطفُ و  .(2)وفُؤاِدَك ، عن ابِن َعبّاٍد والزَّ

ً و  : أَتَْحفَه. أَْلَطفَه إِْلطافا

هُ و َكةً. اللََّطفُ  به ، واالسمُ  بَِكَذا. بَرَّ  ، ُمحرَّ

راِب ، وقال أَبو  ْلَطفَ أَ  َوكذِلك أَْدَخَل قَِضيبَه في حياٍء النّاقَةِ  إذا فالٌن بَِعيَرهُ : أَْلَطفَ و لَه ، نقله ابُن األَْعرابِّيِ ، وذِلَك إذا لَم يَْهتَِد لَمْوِضعِ الّضِ

ً و َزْيٍد : يُقاُل للَجَمِل إذا لَم يَْستَْرِشْد لَطُروقَتِه ، فأَْدَخَل الّراِعي قَِضيبَه في َحيائِها : قد أَْخلَطه إِْخالطاً ،  .يُْلِطفُهو ، وهو يْخِلُطه أَْلَطفَه إِْلطافا

 وهو ضدُّ جافَْيتُه َعنِّي ، وأَْنَشَد : كاْستَْلَطفَه به ، أَْلَصقَه إذا َء بَجْنبِه :الشَّيْ  أَْلَطفَ  قال أَبو صاِعد الكالبيُّ :و

ُت هبــــــــا  َريــــــــح طــــــــفــــــــاً ســــــــــــــــــــــَ لــــــــح ــــــــَ تـ جِي  ُمســــــــــــــــــــــح طــــــــَ  ُدوَن َريــــــــح

اوَ      ـــــــــَ ب ٍب َعضـــــــــــــــــــــــح طـــــــــَ رحِد ذا شـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــي اجلـــــــــُ  ُدوَن ردائ
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ةُ  الُمالَطفَةُ و . : الُمبارَّ  نقَلَه الَجْوهريُّ

 األَخيُر عن ابن ُدَرْيٍد. َرفَقُوا إذا : تاَلَطفُواو لألَْمِر ، وفي األَْمرِ  تَلَطَّفُواو

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َكةً : أي أَْصحابُه َوأَْهلُه الذين لََطفُ  قال اللِّْحيانيُّ : هُؤالءِ   .ِطفُونَهيُلْ  فالٍن ، ُمَحرَّ

__________________ 
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية ا وانظر ما الحظه  ققها حباشيتها.« الشقراطيسية»( ابألصر 1)
 ( الذي يف األساس : والضلوع اللواطف : الدواين من الصدر وشاهده فيه قوله :2)

 ورحـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا أّدت كـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــًا عـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــتــــــــــــــــــه 

 ســـــــــــــــــــــــــو  خــــــــــــابــــــــــــٍر بــــــــــــا الضـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــوع الــــــــــــلــــــــــــواطــــــــــــف    
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ْفِق. اللُّْطفِ  من (1) [أَْفعَل]،  األَْلَطفِ  : األَِحبَّةُ ، قال ابُن األَثِيِر : هو جمعُ  األاَلِطفُ و  ، بمعنَى الّرِ

 .اللَِّطيفُ  أَْيضاً : اللَّطفوَ 

 فيه. (2)من األَْجراِم : ما ال َجفاَء  اللَِّطيفُ وَ 

 الَخْصِر : إذا كانَْت ضاِمَرةَ البَْطِن. لَِطيفَةُ  جاِريَةٌ وَ 

 الَجواِنحِ. لَِطيفُ  هووَ 

 الْستِْنباِط الَمعانِي. يَْلُطفُ  : لَِطيفٌ  ُهووَ 

 ، كقُْفٍل وأَْقفاٍل. أَْلطافٌ  ، بالضّمِ : جمعُه اللُّْطفُ وَ 

قِيقَةُ ، َجْمعُها اللَِّطيفَةُ وَ   .لَطائِفُ  من الَكالِم : الرَّ

 .أَْلطافُه هللا : لَطائِفُ وَ 

 بِِه. َملُطوفٌ  به ، كعُنِي ، فهو لُِطفَ  قدوَ 

 .اللُّْطفِ  ، كَشّداٍد : الَكثِيرُ  اللِّّطافُ وَ 

 ، َكِريٍم وِكراٍم ، وقَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب : لَِطيفٍ  ، بالكسِر : جمعُ  اللِّطافُ وَ 

واِد الـــــــــــــــّرِمـــــــــــــــا وَ  ٌة كـــــــــــــــعـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ بــــــــــــــــح مح ســـــــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــُ

وِه      طـــــــــــــافُ ِح بـــــــــــــيـــــــــــــُ  الـــــــــــــُوجـــــــــــــُ (3)اأُلُزرح  لـــــــــــــِ
 

  
 َمواِضعِ األُُزِر. ِلطافُ  إِنما َعنَى أَنَُّهم ِخماُص البُطوِن ،

ً  له في الَمْسأَلَِة : سأََل ُسؤاالً  أَْلَطفَ و بِه في القَْوِل ، (4) أَْلَطفَ وَ  عنه ، كَصغَُر َعْنه. لَُطفَ وَ   .لَِطيفا

ً  بَولَِدها ، وهي لَِطيفَةٌ  أُمٌّ وَ  : تَواَصلُوا. تاَلَطفُواوَ  : أالَن له القَْوَل. الَطفَه ُمالَطفَةً وَ   .تُْلِطفُه إِْلطافا

ً  الِكتاَب وَغْيَره : َجعَلَه لَطَّفَ وَ  ِه. تَلَطَّفَ وَ  .لَِطيفا  بفاُلٍن : اْحتاَل َعلَيِه َحتَّى اطَّلَع على ِسّرِ

 الفَْحُل بنَْفِسه ، واْستَْخلََط : إذا أَْدَخَل ثَْيلَه في الَحياِء من تْلقاِء نَْفِسه ، وأَْخلََطه غيُره ، نقله الَجْوَهِريُّ  اْستَْلَطفَ و : ُمداِخٌل. ُمالِطفٌ  وداءٌ 

. َمْخَشِريُّ  َوالزَّ

 َرفَةَ :ُعَماَرة بُن أَبِي طَ  (5) [أَبُو]بُن أَِبي َطَرفَةَ الُهَذِليُّ : شاِعٌر ، قال فيِه أَُخوهُ  لَِطيفِ  أَبُووَ 

 َلِطيفِ َفِصرح َجناِحي أَبيب 
َجِز في وَ   .«كفف»قد تَقَّدَم بقيَّةُ الرَّ

َولََغ الدََّم ؛ أَو َحِرَد وتََهيَّأَ للُمساَوَرةِ  األََسُد ، وأَْلغََف : إذا أَْلعَفَ  أَهَملَه الَجوهِريُّ َواللَّْيُث ، وقال ابُن َعبّاٍد : األََسُد ، أو البَِعيرُ  أَْلعَفَ  : [لعف]

 .كتَلَعَّفَ  ،

وكذلك تَلَغََّف ، نقله األَْزَهِريُّ عن ابن ُدَرْيٍد ، قال : ولم أَِجْده لغيِره ، فإِن ُوِجَد  نََظَر ثُّم أَْغَضى ثُّم نََظرَ  األََسُد ، أو البَِعيُر : إذا تَلَعَّفَ  أَو

 قلت : فهَذا هو َسبَُب إِْهماِل الَجْوهِرّيِ واللَّْيِث إِيّاه. و َصِحيٌح.شاِهٌد لما قالَه فه

 ويَْحفَُظ ثِيابَُهم ، وال يَْسِرُق َمعَُهم ويَْشَرُب ، َمْن يَأُْكُل مع اللُُّصوِص  ، وقال أَبو َعْمٍرو : هو (6)أَهَملَه الَجْوهِريُّ  كأَِميرٍ  اللَِّغيفُ   :[لغف]

 .لُغَفاءُ  يُقال : في بَنِي فاُلنٍ  ، لُغَفاءُ  والَجْمعُ 

ُجلِ  : اللَِّغيفُ  قال أَبو الَهْيثَِم :و ةُ الرَّ  ، وهو لَْقُم اإِلداِم ، كما سياتي. اللَّْغفِ  َمأْخوذٌ ِمنَ  خاصَّ
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يِت : يُقاُل : فاُلنٌ و ّكِ  قال أَبُو ِحزاٍم : لُغَفاءُ  وَسِجيُره ج : ُدْخلُلُهو فاُلِن ، َوُخْلصانُه ، لَِغيفُ  قال ابُن الّسِ

ـــــــــــ   رتح عـــــــــــل حـــــــــــِ ـــــــــــح ن ـــــــــــَ ـــــــــــال تـ فـــــــــــاءَ ف غـــــــــــَ ـــــــــــُ وا  ل  َدجـــــــــــ 

      َ يـــــــــح لـــــــــَ ـــــــــَ حـــــــــيـــــــــرتِ  (7)فـ ُر الـــــــــنـــــــــ  مح أَمـــــــــح هـــــــــُ ـــــــــَ يـــــــــئـ فـــــــــِ  مـــــــــُ

  
وا : أي َذَهبُوا ، واألَمُر : الَكثَْرةُ.  َدجُّ

 َوأَْنَشَد : لَِقَمهُ  إذا اإِلداَم ، كفَِرَح : لَِغفَ  قال أَبو الَهْيثَِم :و

 األُُدمح  يـَلحَغفُ يـَلحَصُ  ابللِّا و 
__________________ 

 ( زايدة عن النهاية.1)
 ء لطيف : لي  ِباٍف.ويف األساس : شي« ما ال خفاء فيه»( يف اللسان : 2)
 .150/  1( ديوان اهلذليا 3)
 .«وألطف له»( األساس : 4)
 .«كفف»والزايدة عن التاج مادة « عمارة»( ابألصر 5)
َلَغَف وأَلحَغَف : َحاَر ا وأَلحَغَف بعينه : ِ َة. وعل  الرجر :  (لغف)زايدة يف املخطوطة »( كذا ابألصـــــر والتكملة وهبامش الصـــــحاح املطبوع : 6)

ُتهُ   .«أكثر من الكالم القبيح. ولِغفحُت اإِلانء لغفاً : َلَعقح
 .«مغيثهم»( عن التكملة وابألصر 7)



11932 

 

 : العَِصيَدةُ. اللَِّغيفَةُ و ، اللَّْغفُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 وهو تَْحِديُد البََصر. : اإِلْلعاُف : اإِلْلغافُ و

 في السَّْيِر. اإِلْسراعُ  : اإِلْلغافُ و

 قُْبُح الُمعاَملَِة ، والَجْوُر. : اإِلْلغافُ  قال ابُن َعبّاِد :و

 : أي لَِقَمنِي لُْقَمةً. أَْلغَفَنِي لُْغفَةً  يقال : التَّْلِقيمُ  : اإِلْلغافُ و قال :

 وهو تَْحديُد النََّظِر. فُ : التَّلَعُّ  التَّلَغُّفُ و

. صاَدقَه : الَغفَه ُمالَغفَةً و  وخالََّلَ

. قَبَّلَها إذا الَمْرأَةَ : الَغفَ و  نقَلَه الّصاغانِيُّ

 ٍء ، كأَنّه أَراَد أَْطعََمنِي.من َشيْ  أَْلغَفَنِي لُْغفَةً  ومنه قولُهم : ، بالّضّمِ : اللُّْقَمةُ  اللُّْغفَةُ و

ُجُل : أَْلغَفَ و ً  صارَ  الرَّ  أي َمعَُهم. ِللُُّصوِص : لَِغيفا

 نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. القَْوُم يَُكونُوَن لُُصوصاً ، ال َحِميَّةَ لَُهم كُمْحِسنٍَة ، وفي بعِض النَُّسخِ بالفتحِ : الُمْلِغفَةُ  أَو

 لَيه :* ومّما يُْستَْدَرُك عَ 

 ٍء ِرْخٍو ، عن ابِن َعبّاٍد.: ُكلُّ شي اللَِّغيفَةُ 

ً  بعَْينِه لَغَفَ وَ   : لََحَظ بها ُمتَتابِعاً عن ابِن َعبّاٍد أَيضاً. لَْغفا

ً  ما في اإِلناءِ  لَِغفَ وَ   : لَِعقَهُ. لَْغفا

 َء : إذا أَْسَرَع أَْكلَه بَكفِّه من َغْيِر َمْضغٍ.الشي تَلَغَّفَ وَ 

ً  اإِلناءَ  تُ لَِغفْ وَ  ً و ، لَْغفا  : لَِعْقتهُ. لَغَْفتُه لَْغفا

ً وَ   .(1): جاَر  لَغََف لَْغفا

ُجِل : أَْكثََر من الَكالِم القَبيحِ. أَْلغَفَ وَ   على الرَّ

 : الذي يَْسِرُق اللُّغَةَ من الُكتُِب. اللَِّغيفُ وَ 

 .اللَّْغفُ  وَذلَْغتُه ؛ أي : أََكْلتُه ، َومثلهفي نَواِدِر األَْعراِب : َدلَْغُت الطَّعاَم وَ 

َد للُمبالَغَِة. قال الَجْوِهريُّ : َكلَفَّفَه ِضدُّ نََشَره ، : لَفَّه يَلُفُّه لَفًّا : [لفف]  ُشّدِ

 :وهو َمجاٌز ، وأَنَشَد ابُن ُدَرْيٍد  َخلََط بْينَُهما بالَحْربِ  : يَلُفُُّهما لَفًّا الَكتِيبَتَْينِ  لَفَّ و

مح و  كــــــــــَ تُ لــــــــــَ فــــــــــح فــــــــــَ ٍة   لــــــــــَ يــــــــــبــــــــــَ تــــــــــِ ًة بــــــــــكــــــــــَ يــــــــــبــــــــــَ تــــــــــِ  كــــــــــَ

رَا وَ      فــــــــــ  عــــــــــَ ُت مــــــــــُ رَكــــــــــح ــــــــــَ يٍّ قــــــــــد تـ مــــــــــِ مح كــــــــــَ كــــــــــَ (2)لــــــــــَ
 

  
. َمنَعَه : يلُفُّه لَفًّا فاُلنًا َحقَّه لَفَّ و  نقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  ِمْنه أَْكثَرَ  إذا في األَْكِل : اللَّفُّ ـ  «لَفَّ  َزْوِجي إِْن أََكلَ »ـ  في تَْفِسيِر َحِديِث أُّمِ َزْرعٍ :ـ  قال أَبو ُعبَْيدٍ و ال يُْبِقي  ُمَخلِّطاً من ُصنُوفِه ُمْستَْقِصيا

ه إِلَْيه إذا ِء :َء بالّشيْ الّشيْ  لَفَّ و قَبََّح فِيه. : لَفَّ  َمْعنَى أَو منه َشْيئاً.  وَوَصلَه بِِه. وَجَمعَه َضمَّ

 .باللُّفافَة نَقَلَه الَجْوَهري ، يُقال : لَبَس الُخفَّ  لَفائِفُ  ْجِل وَغْيِرها ، ج :بِِه على الرِّ  يُلَفُّ  بالكسِر : ما اللِّفافَةُ و
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واقتصَر الجوَهِريُّ على الَكْسِر ، وَجَمع بَْينَُهما ابُن ِسيَده ، قال : وإِن ِشئَْت َرفَْعَت  ، بالكسِر ، َوالفَتْحِ  لَفَّ ِلفَُّهم جاُءوا وَمنْ  قولُهم :و قال :
أي  قلُت : والضمُّ َغِريٌب : أَو يُثَلَُّث. قال الصاغانِيُّ : وأَجاَز أَبو َعْمٍرو فتَح الاّلمِ « وَمْن أََخَذ إِْخَذُهم وأَْخَذُهم» القوُل فيه كالقَْوِل في :، و (3)

 وتَأَشََّب إِلَْيِهم ، قال األَْعَشى : َمْن ُعدَّ فِيِهم

نح وَ  ٌر ومـــــــــــَ كـــــــــــح اَلتح بـــــــــــَ ف  قـــــــــــد مـــــــــــَ هـــــــــــا لـــــــــــَ فـــــــــــ   لـــــــــــِ

ا      واِعصــــــــــــــــــــــَ ــــــــ  ــــــــن ــــــــال ا ف ــــــــر جــــــــَ ــــــــال ونا ف ــــــــقــــــــَ ــــــــاكــــــــًا ف ب ــــــــُ (4)ن
 

  
 أَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد :وَ 

نح  دًا ومـــــــــَ ُم َأوح يـــــــــكـــــــــُ فـــــــــِ كـــــــــح يـــــــــَ ف  ســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــا لـــــــــَ فـــــــــ   لـــــــــِ

ِد      رحِم بـــــــــن َراّيَن كـــــــــاأُلســـــــــــــــــــــــح وارُس مـــــــــنح حـــــــــَ  (5)فـــــــــَ
  

بِّيُّ :و ُل الضَّ ْنُف من النّاس اللِّفُّ  قال الُمفَضَّ . بالَكْسر : الّصِ  من َخْيٍر أو َشّرٍ

بُوا حْزبين ِلفًّا ، َوبَنُو فاُلِن لقَْوٍم آَخرينَ  ِلفًّا والّطائفَةُ ، يُقاِل : كاَن بَنُو فاُلنٍ  الحْزبُ  : اللِّفُّ و سافَْرُت مَع »في َحديث نابٍل : و : إذا تََحزَّ

بَْيِر في ِلفًّا ْمَرةٍ ، فكاَن ُعَمُر وُعثْماُن وابُن ُعَمرَ َموالَي ُعثْماَن وُعَمَر في َحّجٍ أو عُ   ، وكنُت أَنا وابُن الزُّ

__________________ 
 اب اء املهملة.« حار»( األصر واللسان ا وهبامش الصحاح : 1)
 .«لّفهم»( يريد : ضّم الالم يف 2)
 ( ديوانه ط بريوت برواية :3)

 فالنواعصانباكاً فبحواض الرجا 
 برواية : من جرم بن راين ويف األساس برواية : جرم بن زابن. 118/  1( اجلمهرة 4)
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َعُروا َعَليحنا ِإبَِلنا ِلفنا َشبَـَبٍة َمَعنا  .(1)« ا فُكّنا َنرَتاَم  اب َنحَظِر ا فما يَزِيُدان ُعَمُر َعَل  َأن يـَُقوَ  : كذا  ال َتذح
 ، قال أَبُو ِقالبَةَ : أَْلفافٌ وَ  لُفُوفٌ  ج : في موضعٍ  الُمْجتَِمعُونَ القَْوُم  : اللِّفُّ و

ُر و  بـــــــــح واِإذح عـــــــــاَرت الـــــــــنــــــــــ  فـــــــــ  تــــــــــَ وفَ  الـــــــــح فـــــــــُ  وِإذح  الـــــــــلـــــــــ 

جـــــــاِن      َد اشـــــــــــــــــــح عـــــــح راًة بــــــَ وَف عـــــُ يـــــُ وا الســـــــــــــــــــ  لـــــ  (2)ســـــــــــــــــــَ
 

  
وِر. يُلَفِّفُ  من هُهنا وهُهنا : أي يُْجَمُع ، كما يُلَفُّ  ما : اللِّفُّ  قال اللَّْيُث :و ُجُل ُشُهوَد الزُّ  الرَّ

ْوَضةُ  : اللِّفُّ و قال :  البُْستاُن المْجتَِمُع الشََّجِر. كذلكو النَّباِت ، الُمْلتَفَّةُ  الرَّ

 : ما اْجتََمَع من النّاِس من قَبائَِل َشتَّى. اللَِّفيفُ وَ  أَْخالِطِهم أي : لَِفيِفِهمْ و بِِلفِهم جاُؤوا يُقال :و

 .لَِفيفٌ و ، ِلفٌّ  للقَْوِم إذا اْختَلَفُوا : يُقالوَ 

 األَْشجاِر. ُمْلتَفَّة أي ويُْفتَحاِن : بكسِرِهما ِلفَّةٌ و ِلفٌّ  َحِديقَةٌ و

ّجاُج في قوِله تعالَى :  الُمْلتَفَّةُ  : األَْشَجارُ  األَْلفافُ و ، بالَكْسِر  لَفٌّ  واِحُدها تَفَّةُملْ  أي وبَساتِينَ  (3) (َوَجّنات  أَْلفافاً )بعُضها ببعٍض ، وقاَل الزَّ

،  لَفّاءُ  ، لكن واحُدها لَفَّةٌ  شجرةٌ  (4)قال أَبو العَبّاس : لم نَْسَمْع  لَفّاءَ  بالّضّمِ التي هي َجْمعُ  واِحُدها أَو ونَِظيُر المكسوِر ِعدٌّ َوأَْعدادٌ  والفَتْحِ 

 ، كنَِصيٍر وأَْنصاٍر. لَِفيفٍ  وقال أَبو إِْسحاَق : هو جمعُ  لَفَّْت لَفًّا وقَدْ  أي جمع الجمعِ  جج األَْلفافُ  فيكونُ  ، لُفٌّ  َوَجمعُها

ً  ِجئْنا بُِكمْ  قوله تعالى :و حاحِ ، وقال أَبو َعْمٍرو : ُمْجتَِمِعيَن ُمْختَِلِطينَ  أي (5) لَِفيفا فيهم الجمُع العَظيُم من أَْخالٍط َشتَّى ،  : اللَِّفيفُ  كما في الّصِ

ِعيُف ، وَمْعنَى اآلية : أي أَتَْينا بُِكم الشَِّريُف والدَّنِي : َجماعةٌ  اللَِّفيفُ  وقاَل شيُخنا : من ُكّلِ قَبِيلٍَة. (6)ُء ، َوالُمِطيُع والعاِضي ، والقَِويُّ والضَّ

ً و لفَّ لَفًّا ِع ، ال واِحَد له ، ويَِرُد َمْصَدًرا ، يُقال :: إذا َطواهُ ، قيل : اسُم َجْمعٍ كالَجِمي لَفَّهُ  اْنَضمَّ بعُضُهم إلى بَْعٍض ، من  .لَِفيفا

. : َمْخلُوُط من ِجْنَسْيِن فصاِعداً  لَِفيفٌ  َطعامٌ و  نَقَلَهُ الجوَهِريُّ

 لصاغانِيُّ في التَّْكِملَِة.نَبَّه َعلَيه ا َصِديقُه ، َغلٌَط ، َوالّصواُب : لَِغيفُه ، بالغَْينِ  أي : لَِفيفُه فاُلنٌ  قوُل الَجْوَهِرّيِ :و

وهو : أَْن يَُكوَن بَْيَن  وَمْفُروقٌ  يَْطِوي َطيًّا ، كَطَوى وهو : ما اْقتََرَن فيه َحْرفا الِعلَّةِ  مْقُرونٌ  على نوعين : الصَّْرفِ  بابِ  في اللَِّفيفُ و

 الُمْعتَلَّْيِن في ثاُلثيِّة.الْجتِماعِ  بَِعي وَعْياً ؛ كَوَعى الَحرْفين َحْرٌف آَخرُ 

 من الكالِم : كلُّ كلَمٍة فيها ُمْعتاَّلِن ، أو ُمْعتَلٌّ وُمضاَعٌف. اللَِّفيفُ  قال اللَّْيُث :وَ 

 .«الِّذي تَْحتَهُ العَقَبُ »ووقَع في التَّْكِملَِة  بهاٍء : لَْحُم الَمتِْن تحَت العَقَِب من البَِعيرِ  اللَِّفيفَةُ و

يّة. بِهِ  يُْلتَفُّ  ، كِمقَّص : ِلحافٌ  الِملَفُّ   :قال اللَّْيثُ و  والفتُح عاّمِ

 قال الُكَمْيُت : ُء الَكالِم ، إذا تََكلََّم َمألَ ِلسانُه فََمهُ : َعيِىٌّ بَِطي اللَّفَفِ  بَيِّنُ  أَلَفُّ  َرُجلٌ و

ٍد  غـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــ  ُة ســــــــــــــــــــــــــــــِ ف  ِواليـــــــــــــــــَ ُه   أَلـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــ 

      ِ َو ُ مـــــــــــن الـــــــــــر هـــــــــــَ ـــــــــــح وحِ  أَثـ ـــــــــــ  وِط ابلـــــــــــنـ لـــــــــــُ خـــــــــــح
َ

 املـــــــــــ

  
.  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 قال ُزَهْيٌر : ءُ الثَِّقيُل البَِطي أَيضاً : األَلَفُّ و قال :

ُه  ـــــــــــــــــح ن الَ  مـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ه ي وٌف أَبحســـــــــــــــــــــــــــــــُ  خمـــــــــــــــــَُ

ِوييف ال      ف  قـــــــــــــــــــــــَ ُؤومُ  أَلـــــــــــــــــــــــَ  وال ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
. الَمْقُروُن الحاجبَْين : األَلَفُّ و  نَقَلَهُ الّصاغانيُّ

ْخَمةُ الفَِخَذْينِ  اللَّفّاءُ  االْمَرأَةُ و ٌ  : الضَّ حاحِ وقال غيُره : اْمَرأَة  الفَخَذْيِن. ُمْلتَفَّةُ  : لَفّاءُ  الُمْكتَنَزةُ ، كما في الّصِ



11935 

 

ْخَمةُ  : اللَّفّاءُ و   َمْعَمٍر الُخْضِريُّ :، قال الَحَكُم بنُ  لَفّاوانِ  قال الَجْوَهِريُّ : فَِخذانِ  الفَِخذُ الضَّ

وحابهــــــــــــا فــــــــــــفــــــــــــي الــــــــــــدِّرحِع رَأحَدٌة  ــــــــــــَ َم ثـ  َتســــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــَ

رحِط وَ      اوانِ يف املــــــــــــِ فــــــــــــّ رُ  لــــــــــــَ بــــــــــــح مــــــــــــا عــــــــــــَ هــــــــــــُ فـــــــــــــُ  رِدح

  
__________________ 

 يف نص ا ديث يف النهاية.« إبلنا»( مل ترد لفظة 1)
 إلشحان ابلتهيؤ للبكاء ا وجعله هاهنا للقتا .. بعد إشحان ا وفسر ا.. برواية : والتف  اللفوف 38/  3( ديوان اهلذليا 2)
 .16( سورة النبب اآية 3)
 .«تسمض»( عن التهذيب واللسان وابألصر 4)
 .104( سورة اإلسراء اآية 5)
 واملثبت عن اللسان.« أتيناكم»( ابألصر 6)
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َمِن ، قال  َمْخَشِريُّ : وهَو َعْيٌب في الّرُجِل ، َمْدٌح في الَمْرأَةِ.وقال ابُن األَثِيِر : تَدانِي الفَِخَذْيِن من الّسِ  الزَّ

ياِض : األَْغصانُ  اللَّفّاءُ و  .لَفّاءُ  يُقال : َشَجرةٌ  الُمْلتَفَّةُ  من الّرِ

 األَْغصاِن. ُمْلتَفَّةُ  : أي لَفَّةٌ  َحِديقَةٌ وَ 

 َجايَِة في باِطِن الَوِظيِف ، قال :بَْينَه وبَْيَن العُ  في َوِظيِف اليَدِ  يَُكون ِعْرقٌ  األَلَفُّ و

ي  فــــــــــــــــــِّ ينِّ كــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــا ِإنح مَل ختــــــــــــــــــَُ  اي رِيــــــــــــــــــ 

َن      رحٌ  مـــــــــــــــِ ضح عـــــــــــــــِ طـــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــَ  األَلـــــــــــــــفِّ َأو يـ

  
 قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : الَمْوِضُع الَكثِيُر األَْهلِ  : األَلَفُّ  قال األَْصَمِعيُّ :و

بحزٍِم وَ  َن مبـــــــــــــــَ ِبســـــــــــــــــــــــــــــح ن  ِإَذا حـــــــــــــــُ هـــــــــــــــِ قـــــــــــــــامـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــُ

يـــــــــح      ف  ٍ  ضـــــــــــــــــــــــَ ُب  أَلـــــــــَ شـــــــــــــــــــــــَ ن  اأَلخح هـــــــــُ د  (1)وصـــــــــــــــــــــــَ
 

  
.  نقله الَجْوهريُّ

يواِن : َمَكانٌ وَ   ، وبه فَّسَر البَْيَت. ُمْلتَفٌّ  : أي أَلَفُّ  قال السُّكَِّريُّ في شرحِ الّدِ

ُجُل الثَِّقيُل اللِّسانِ  : األَلَفُّ و  عن األَْصَمِعّيِ. الرَّ

 وال يَْخفَى أَّن هذا قد تَقَدَّم للمَصنِِّف بعينِه ، فهو تَْكراٌر. العَيِيُّ باألُُمورِ  قال أَبو َزْيٍد : هوو

َكةً : اللَّفَفُ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و لَه عِن العََملِ  أَنْ  ُمَحرَّ  وأَْنَشَد : يَْلتَِوَي ِعْرٌق في ساِعِد العاِمِل فيُعَّطِ

فح  جـــــــــــَ تح مـــــــــــن الـــــــــــلـــــــــــ  ِوي ِإنح جنـــــــــــََ ُو َدلـــــــــــح لـــــــــــح  الـــــــــــد 

هـــــــــــا مـــــــــــن و      بـــــــــــُ ا صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ فح ِإنح جنـــــــــــََ فـــــــــــَ  الـــــــــــلـــــــــــ 

  
بِّيُّ :و والُ  وُهنَّ  الَجواِري الشوابل من بالّضّمِ : اللُّفُّ  قال الُمفَضَّل الضَّ ماُن الّطِ  كذا في التّْهِذيِب. الّسِ

ْخَمةُ الفَِخَذْيِن ، وأَنَشَد ابُن فاِرٍس : اللَّفّاءِ  َجْمعُ  : اللُّفُّ و  وهي الضَّ

ا  طــــــــــــَ راُض الــــــــــــقــــــــــــَ ةٌ عــــــــــــِ فــــــــــــ  تـــــــــــــَ لــــــــــــح ا  مــــــــــــُ الهتــــــــــــُ  َربــــــــــــَ

ف  مـــــــــا وَ      اَل  الـــــــــلـــــــــ  قـــــــــح ٍة عـــــــــَ خـــــــــاذًا بـــــــــتـــــــــارِكـــــــــَ (2)أَفـــــــــح
 

  
 قال القَتّاُل : : ع ، بَْيَن تَْيماَء وَجبَلَْي َطيِّئٍ  لَْفلَفٌ و بالَمعانِي التي تَقَدََّمْت. األَلَفِّ  َجْمعُ  أَيضا : اللُّفُّ و

ا  فـــــــــَ فٌ عـــــــــَ لـــــــــَ فـــــــــح ُح  لـــــــــَ ـــــــــ  ي ضـــــــــــــــــــــــَ
ُ
ِه فـــــــــامل لـــــــــِ  مـــــــــن َأهـــــــــح

ُح      بـــــــــَ ُب َتضـــــــــــــــــــــــح عـــــــــالـــــــــِ ِه ِإال الـــــــــثـــــــــ  َ  بـــــــــِ يـــــــــح (3)فـــــــــلـــــــــَ
 

  
 َضِعيٌف. أي : لَْفاَلفٌ و لَْفلَفٌ  َرُجلٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 َجعَلَه تَْحَت َجناَحْيِه. : ُمِلفٌّ  فهو الّطائُِر َرأَْسه أَلَفَّ  قال اللَّْيُث :و

ْلِت يَْذُكُر الَمالئَِكةَ : (4) َجعَلَه في ُجبَّتِهِ  أي يَْعنِي َرأَْسه : فاُلٌن : أَلَفَّ و قال :  قال أَُميّةُ بُن أَبِي الصَّ

م وَ  هــــــــــُ نـــــــــــح فيف مــــــــــِ لــــــــــِ ه  مــــــــــُ ِه رَأحســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح نــــــــــاحــــــــــَ  يف جــــــــــَ

ــــــــــــَ      ه يـ َر  َربــــــــــــِّ كــــــــــــاُد لــــــــــــذِكــــــــــــح ُد يــــــــــــَ َفصــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ (5)تـ
 

  
 ال واِحد له. ُمْلتَفٌّ  نَباتٌ  أي ِمْن ُعْشٍب : تاَلفِيفُ  ُهنا يُقال :و

ِس  في البِجادِ  الُملَفَّفُ  ءُ الشَّيْ و ثٍ  في قَْوِل أَبِي الُمَهّوِ  األَسِدّيِ :  كُمَحّدِ

ــــــــــــــٍم  ي نح متــــــــــــــَِ ٌت مــــــــــــــِ ــــــــــــــح ي  إذا مــــــــــــــا مــــــــــــــاَت مــــــــــــــَ

يـــــــــــَش وَ      عـــــــــــِ ر َ  َأن يـــــــــــَ زادِ  (6)ســـــــــــــــــــــــــَ ئح بـــــــــــِ  فـــــــــــجـــــــــــِ

  

مٍ  حــــــــــــــح لــــــــــــــَ ٍر أو بــــــــــــــِ مــــــــــــــح تــــــــــــــَ ٍز أو بـــــــــــــــَ بــــــــــــــح (7)خبــــــــــــــُ
 

  
يح    فِ  ءِ أو الشـــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــ  لـــــــــــــَ

ُ
جـــــــــــــادِ  املـــــــــــــ  يف الـــــــــــــبـــــــــــــِ
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رحصــــــــــــــــــــــــــــًا  وُِّف اآفــــــــــــــاَ  حــــــــــــــِ طــــــــــــــَ راُه يــــــــــــــُ   (8)تــــــــــــــَ
  

مــــــــــــــاَن بــــــــــــــِن عــــــــــــــادِ    قــــــــــــــح َر رَأحَس لــــــــــــــُ بحكــــــــــــــُ  لــــــــــــــيــــــــــــــَ

  
ِس األََسِدّي ، ويُقاُل : إِنّهما ليَِزيَد بِن َعْمِرو بنِ  َوْطُب اللَّبَنِ  : ّيٍ يقال : إِّن هَذْيِن البَْيتَْيِن ألَبِي الُمَهّوِ  قال ابُن بَّرِ

__________________ 
 .171/  1( ديوان اهلذليا 1)
 .107/  5واملثبت عن مقايي  اللغة « بتاركة غفال»( ابألصر 2)
 ر ا هو قو  اهلذد :( وذكر ايقوت شاهداً آخ3)
 أعــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــت مــــــــــــــــن طــــــــــــــــور ا ــــــــــــــــجــــــــــــــــاز جنــــــــــــــــوده وَ 

 إىل الــــــــــــغــــــــــــور مــــــــــــا اجــــــــــــتــــــــــــاز الــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــري ولــــــــــــفــــــــــــلــــــــــــفُ     

  

 ( يف التهذيب : جعله حتت ثوبه.4)
 ( التهذيب برواية :5)

 منهم ملٌف رأسه يف جناحهوَ 
 .«فسّر »ويف الكامر « تعيش»وابألصر  224/  1( عن الكامر للمربد 6)
 ( يف الكامر :7)

 خببٍز أو بلحٍم أو بتمرٍ 
 ( يف الكامر :8)

 تراه ينقب البطحاء حوالً 
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. ا ومثله يف َحلحِي الن واِهد للص الِح الص َفِديِّ  (1)الص ِعِ  ا قا  : وهو الص ِحيُح   وِإنشاُد اجلَوحَهريِّ
رٍ  ٍن أو بـََتمح  خبُبحٍز أو بَسمح

و ، إِال َغْفلَةٌ ظاِهَرةٌ ، وسهٌو وقوُل الّشيخِ عِلّيٍ الَمْقِدِسّيِ في َحواِشيه : إِّن الَجْوَهِريَّ أَنَشَده كالُمَصنِِّف ، فال أَْدِري َوْجه اْختِالِله ما ه ُمْختَلٌّ 

لَه ، ا ُرئِي ماِزحاِن أَْوقََر ِمْنُهما ، قال لَه : يا أَْحنَُف. ما أَنّه ماَزَح األَْحنََف بَن قَْيٍس فم عنههللارضيفي َحِديِث معاِويَةَ و واِضٌح لمن تأَمَّ

ِس ، واألَْحنَُف إلى السَِّخينَِة  عنههللارضيفقَاَل : هو السَِّخينَةُ يا أَميَر الُمؤِمنيَن ، ذهَب ُمعاِويَةُ  ؟في البِجادِ  الُملَفَّفُ  ءُ الّشيْ  إلى قَْوِل أَبِي الُمَهّوِ

ٌء يَْعَمُل من َدقِيٍق وَسْمٍن ؛ ألَنَُّهم كانُوا يُولَعُوَن بِها ، حتّى َجَرْت َمْجَرى النَّْبِز لَُهم ، وهي ُدوَن ُر بها قَُرْيٌش ، وهي َشيْ الّتِي كانَْت تُعَيَّ 

ْعِر ، وَ  قَِّة ، وفوَق الَحَساِء ، وكانُوا يَأُْكلُونَها في ِشدَّةِ الدَّْهِر ، وَغالِء الّسِ  : عنههللارضي، قال َكْعُب بُن ماِلٍك  َعَجِف المالِ العَِصيَدةِ في الّرِ

ا  ُب َرهبــــــــ  لــــــــِ غــــــــح تـــــــــَ ُة َأنح ســــــــــــــــــــــَ يــــــــنــــــــَ خــــــــِ تح ســــــــــــــــــــــَ مــــــــَ  َزعــــــــَ

اّلبِ وَ      ـــــــــــــــغـــــــــــــــَ ُب ال ـــــــــــــــِ غـــــــــــــــال َ   مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ غـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ يـ ـــــــــــــــَ  ل

  
 َوالعَلََف. اْستَْقَصى األَْكلَ  الّرُجُل : إذا لَْفلَفَ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و

ُجُل ، وُهوَ  اْضَطَرَب ساِعُده ِمن اْلتِواِء ِعْرقٍ  إذا البَِعيُر : لَْفلَفَ  قال في موضعٍ آخر :و  .اللَّفَفُ  فيه ، وكذِلَك الرَّ

 في ثَْوبِه بمعنًى واِحٍد. تَلَفَّفَ و في ثَْوبِه ، اْلتَفَّ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : ثَِقيٌل فَْدٌم. أَلَفُّ  َرَجلٌ 

 من ُكّلِ َمكاٍن ، قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : ُمْلتَفٌّ  عٌ : ُمْجتَمِ  لَِفيفٌ  َجْمعٌ وَ 

ه  َد نـــــــــــِ قـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــ  حـــــــــــَ بــــــــــــح ُر ال يــــــــــــَ هـــــــــــح  فـــــــــــالـــــــــــد 

      ٌ يـــــــــفٌ أَنـــــــــَ فـــــــــِ ُب  لـــــــــَ وحشـــــــــــــــــــــــَ َف حـــــــــَ رائـــــــــِ (2)ُذو طـــــــــَ
 

  
 : أي بَجماَعتِهْم. بلَفَّتِِهم وجاَء القَْومُ 

ً  جاُءواوَ   : َطوائَِف. أَْلفافا

َع وتَكاثََف ، وقدالشَّيْ  اْلتَفَّ وَ   .لَفَّه لَفًّا ُء : تَجمَّ

عُوا. تَلَفَّفُواو علَْيه ، اْلتَفُّوا يُقال :وَ   : إذا تََجمَّ

 له على َحنٍَق ، وهو َمجاٌز. يَتَلَفَّفُ  هووَ 

 .يَْلتَفُّ و : الَكثِيُر من الشََّجِر يَْجتَِمُع في موِضعٍ  اللَِّفيفُ وَ 

 الشََّجُر بالَمكاِن : َكثَُر وتَضايََق ، قالَه أَبو َحنِيفَةَ. اْلتَفَّ وَ 

 في األَْكِل : إِْكثاٌر وتَْخِليٌط. اللَّفَفُ وَ 

ُد :وَ   : إِْدخاُل َحْرف في َحْرٍف. اللَّفَفُ  قال الَمبَّرِ

إنَّ »أي : ناَم في ناِحيٍَة ولم يُضاِجْعها ، وقالت اْمَرأَةٌ لَزْوِجها : « اْلتَفَّ  وإِْن َرقَدَ »بِه ، كاْلتَفَّ به. وفي َحِديِث أُّمِ َزْرعٍ : في ثَوْ  لَْفلَفَ وَ 

 .«وتَأَْمُن ليلَةَ تَخاف، َوإنَّ ُشْربََك الْشتِفاف ، وإِنَّك لتَْشبَُع ليلَةَ تُضاف ،  الْلتِفاف ِضْجعَتََك الْنِجعاف ، وإِّن ِشْملَتَك

أْيِ ،  يَلُفُّهمو يُقاُل : فاُلٌن يَْعِمُت أَْقرانَه : إذا كاَن يَْقَهُرُهمـ  (3)« عمت»في تَْرَجمة ـ  قال األَْزَهِريُّ وَ  ، يُقاُل ذِلَك في الَحْرِب ، وَجْوَدة الرَّ

 ، قال الُهَذِليُّ : (4)والِعْلِم بأَْمِر العَدُّّوِ ، وإِثْخانِه 

ف   لـــــــــــــــــــُ رحســـــــــــــــــــــــــــــــــا  يــــــــــــــــــــَ َف الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــُ وائـــــــــــــــــــِ  طـــــــــــــــــــَ

َو      هــــــــــــــــــــمح ِن وهــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــــِّ لــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــِ (5)أَِرُب  ب
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ْنيا بِشدَّةِ اآلخرةِ ، والَميِّتُ  (6) (َواْلتَ فَِّت الّساُق اِبلّساقِ )قوله تعالى : وَ   إذا أُْدِرَج فِيها. في أَْكفانِه : يُلَفُّ  قيل : إِنّه اتِّصاُل ِشدَّةِ الدُّ

 : َحيٌّ من اليََمِن. اللَِّفيفُ وَ 

 .(7)من ُهنا ومن ُهنا  لَفُّوا : ما اللَّفَفُ وَ 

__________________ 
( اختلف يف اســـــــم أيب املهوس ا ابلســـــــا املهملة أو ابلشـــــــا املعجمة ا واختلف يف نســـــــبة هذه األبيات انظر ما الحظه  ق  الكامر للمربد 1)

 الرسالة بريوت.من اجلزء األو  ط مؤسسة  224حباشية صفحة 
 وفسر أن  لفيف أي مجاعة كثرية.« ذو طوائف»برواية :  183/  1( ديوان اهلذليا 2)
 .290/  2( التهذيب 3)
(4.  ( بعدها يف التهذيب : ومن ذلك قير للفائف الصوف ُعُمت واحدها عميت ا ألهنا تـَُعمُت أي تـَُلف 
 عيا  اهلذد يرثي ابن عم له يقا  له عبد بن زهرة.يف شعر أيب ال 250/  2( البيت يف ديوان اهلذليا 5)
 .29( سورة القيامة اآية 6)
 ( يف التهذيب : واللفف : ما لففوا من هاهنا وهاهنا.7)
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 من الغَنَم : التي يَْذبَُحها صاِحبُها َوكاَن يََرى أَنّها ال تُْنِقي فأَصابَها ُمْنِقيَةً ، كما في العُباب. اللَّفُوفُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

. ُملَفَّفٌ  َرُجلٌ وَ   : َعِييٌّ

 .لَْفلَفَةٌ  بِِلسانِهوَ 

 .اْلتَفَّت اللُّفُوفُ وَ 

 اتََّصلَْت ِلْحيَتُه. : الَوْجهِ  ُمْلتَفُّ  َوْجهُ الغاُلِم ، وُغالمٌ  اْلتَفَّ  من الَمجاِز :وَ 

ْيِد فاَلفَّهُ :وَ  ْقَر على الصَّ  َعلَيه ، وَجعَلَه تَْحَت ِرْجلَْيِه. التَفَّ  أَْرَسْلُت الصَّ

 ما تَصافُّوا حتَّى تاَلفُّوا.وَ 

 .الفَْفناُهموَ 

 النَّباِت ، وهي قِْشُره. لَفائِفُ  طاَرتْ وَ 

 على القَْلب ، كما في األَساِس. تَْلتَفُّ  ، وهي َشْحَمةٌ  ةٍ ِلفافَ  القُلُوِب : جمعُ  لَفائفَ  َهمٌّ يُِذيبُ وَ 

ً  ، كَسِمعَه لَِقفَه : [لقف] َكةً  لَقَفَانًاو بالفَتْحِ  لَْقفا :  اللَّقَفُ  هَكذا نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن يَْعقُوَب ، وقاَل َغْيُره : تَناَولَه بُسْرَعةٍ  َوهِذه عن الفَّراِء : ، ُمَحرَّ

ه أَْن تَأُْخَذ َشْيئاً فتَأُْكلَ  اللَّْقفُ  : ُسْرَعةُ األَْخِذ لما يُْرَمى إِليَك باليَِد ، أو باللِّساِن ، وقاَل غيُره : اللَّْقفُ  ِء يُْرَمى إِليَك ، َوفي الُمْحَكِم :تَناُوُل الّشيْ 

ِم ، َورفعِ الفاِء على االْستِئْناِف. (1) تَْلقَفُ  َوتَْبتَِلعَه ، وقََرأَ ابُن أَبي َعْبلَةَ   بسُكوِن الالَّ

 َخِفيٌف حاِذقٌ  أي ِميٍر :كَكتٍِف وأَ  لَِقيفٌ  ، وثَِقيفٌ  لَِقفٌ  زاَد اللِّْحيانِيُّ : َرُجٌل ثَِقفٌ و وَعلَيه اقتََصر الَجْوَهِريُّ  ، بالفَتْحِ  لَْقفٌ  َرُجٌل ثَْقفٌ  يُقال :و

حاحِ ، وقيل : طاً لما َسريُع الفَْهِم لما يُْرَمى إِليه من َكالٍم باللِّساِن ، وسريُع األَْخِذ لما يُْرَمى إِليه باليَِد ، وقِيَل : هو إذا كاَن ضابِ  كما في الّصِ

 يعِني به ما تَقَّدم. لَِقفٌ  فيقاُل : َرُجلٌ  اللَّْقفُ  يَْحِويه ، قائِماً به ، وقيل : هو الحاِذُق بِصناَعتِه ، وقد يُْفَردُ 

َكةً  اللَّقَفُ و  وأَْلجاٌف ، َكَسبٍَب وأَْسباٍب. أَْلقافٌ  جانُِب البِئِْر والَحْوِض ، ج : وَكذا اللََّجُف : ُمَحرَّ

ُر الَحْوِض من أَْسفَِله ، : اللَّقَفُ  قال الَجْوَهِريُّ :و ً  الَحْوضُ  لَِقفَ  قدوَ  ُسقُوُط الحائِِط ، وتََهوُّ َر من أَْسفَِله واتََّسَع. لَقَفا  : إذا تََهوَّ

َف. تَلَقَّفَ  هذه عن اْبِن ُدَرْيٍد ، يُقاُل : كالتَّلَقُّفِ   الحوُض من أَْسفَِله : إِذا تَلَجَّ

ي والّصاغاِنيُّ : هو ألَبِي ِخراٍش الُهَذِلّيِ. قلُت  كَكتٍِف ، وأَِميرٍ  لَِقيفٌ و لَِقفٌ  أي : الَحْوضُ  ُهوو حاحِ ، وقال ابُن بَّرِ قال ُخَوْيِلٌد ، كما في الّصِ

 : واسُم أَبِي ِخراٍش ُخَوْيِلٌد ، فارتَفََع اإِلْشكاُل :

ه  تـــــــــُ ـــــــــَ نـ فـــــــــح ِر جـــــــــَ دح يـــــــــُم الـــــــــقـــــــــِ ظـــــــــِ  كـــــــــايب الـــــــــر مـــــــــاِد عـــــــــَ

ِر      هـــــــَ ــــــح نـ َ
ِض املــــــ وح تـــــــاِء كــــــحــــــَ َا الشــــــــــــــــــــِّ فِ حــــــِ قــــــِ ــــــلــــــ  (2)ال

 

  
 قال أَبُو ذَُؤْيٍب :وَ 

زامـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــِ ٍة ل َر غـــــــــــــــرَي عـــــــــــــــاِديـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ م يـ  فـــــــــــــــلـــــــــــــــَ

ُض      وح ُر ا ــــــــــَ جــــــــــ  فــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــَ يــــــــــفُ كــــــــــمــــــــــا يـ قــــــــــِ (3)الــــــــــلــــــــــ 
 

  
يِن.كما في العُباِب  ما لَم يُْحُكْم بِناُؤه ، وقَْد بُنَِي بالَمَدرِ  : اللَِّقفُ و ، اللَِّقيفُ  أي : أَو هو َي بالّطِ  ، وقال السُّكَِّريُّ : يُقال : إِنَّه الِّذي ُسّوِ

ُره جانِباهُ  يُْحفَرُ  الَِّذي أَو هو وقال السُّكَِّريُّ : يَقاُل : هو الَِّذي يَتَساقَُط من جانِبَْيِه َوهو َمْملُوٌء ، وقاَل  وُهَو َمْملُوٌء ، فيَْحِمُل علَْيِه الماُء فيُفَّجِ

الماُء منه  (4): الَِّذي يَتَقَعَُّر من أَْسفَِله ، فَيَتََشعَُّب  اللَِّقيفُ  الذي يَْضِرُب الماُء أَْسفَلَه فيَتَساقَُط. وقاَل في َشْرحِ قَْوِل أَبِي ذَُؤْيٍب :األْصَمِعيُّ : 

حاحِ : ِحيُح ، وقال أَبُو وَ  وفي الّصِ  بالَمآْلِن أَْشبَهُ منه بالَحْوِض الِّذي لم يُْمَدْر ، يُقال : اللَِّقيفُ  الَهْيثَِم :يُقاُل : هو اْلَمآْلُن ، واألوُل هو الصَّ

ً  ءَ الشي لَِقْفتُ  َف وتََوسَّع أَْلجافُه َحتى صاَر الماُء ُمْجتَمِ  لَِقيفٌ و القِفٌ  ، فأَنا أَْلقَفَهُ لَْقفا عاً إِليِه ، ، وإِن َجعَْلتَه بمعنَى ما قاَل األَْصَمِعيُّ : إِنّه تَلَجَّ

 فاْمتأََلت أَْلجافُه كان َحَسنًا.

 ليَس عليها : ماُء آباٍر َكثِيَرةٍ َعْذبٌ  (5) ، بالكسرِ  ِلْقفٌ و
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__________________ 
 من سورة طه. 69( من اآية 1)
أســــفله ا وهبامشــــه عن األغاين يف وجاء يف تفســــريه : وا وض اللقف : الذي يتهدم من « عند الشــــتاء»برواية :  156/  2( ديوان اهلذليا 2)

 اللقف : الذي يضرب املاء أسفله فيتساقرت وهو م ن. تفسري اللقف :
 ويف شرحه : كما يتهدم ا وض اللقيف : الذي قد َنر وضرب املاء أسفله.« برواية : كما يتهّدم 102/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ف من أسفله فينهار ا َوتـََلج ُفُه : َأكُر املاِء نواحيه.( الذي يف التهذيب عن األصمعي قا  : هو الذي يتلجّ 4)
 قا  : ضبطه ا ازمي بفتح أوله وسكون  نيه.« َلقحفٌ »( قيدها ايقوت 5)
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اغاين  ا قلُت واٍد من انحَيِة الس وارِِقي ِة ا نقله الصّ  أَبعحَل  قـَوحراَن : َمزارُِع ا وال ََنحَر ِفيها ؛ ِلِغَلِة َموحِضِعها وُخُشونَِته ا وهو
 الَفتحُح لَُغٌة فيه ا وهِبِما ُرِوَي ما أَنحَشَد ثـَعحَلٌب :وَ  :

َن  طـــــــــــــح َن   بـــــــــــــَ عـــــــــــــَ فٍ لـــــــــــــَ قـــــــــــــح يـــــــــــــاًل  لـــــــــــــِ  َمســـــــــــــــــــــــــــِ

اوَ      احـــــــــــــــــــَ ب  جمـــــــــــــــــــَ احـــــــــــــــــــًا فـــــــــــــــــــال ُأحـــــــــــــــــــِ  جمـــــــــــــــــــَ

  

ِه و  ــــــــــــــــِ جِي ب ــــــــــــــــَ تح انق ــــــــــــــــَ ي قــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ فٍ ل قــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــِ  ب

  
ا    حـــــــــــــاحـــــــــــــَ ِداًب ومـــــــــــــاًء شـــــــــــــــــــــــــــَ دًا جمـــــــــــــُح لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ (1)بـ

 

  
 الّطعاَم : أي يَأُْكلُونَه ، وأَْنَشد : ليُلَقِّفُونَ  قال ابُن ُشَمْيٍل : يُقاُل : إِنُّهم : بَْلُع الطَّعامِ  التَّْلِقيفُ و

عــــــــــاِم  ــــــــــطــــــــــ  ــــــــــل مح ل ــــــــــُ ــــــــــت ي واإذا مــــــــــا ُدعــــــــــِ فــــــــــُ ــــــــــقــــــــــِّ ل ــــــــــَ  ف

تح كـــــــــــمـــــــــــا      فـــــــــــَ قـــــــــــ  رحدُ  لـــــــــــَ ٌة حـــــــــــُ يـــــــــــَ  ُزبيف شـــــــــــــــــــــــــذمـــــــــــِ

  
 ا َصنَعُوا وقََرأَ ابُن َذْكواَن برفعِ الفاِء على االْستِئْناِف.م تَلَقَّفْ  وهو : االْبتالُع ، ومنه قولُه تَعالَى : كالتُلَقُّفِ 

ً  وقد اإِلْبالعُ   :التَّْلِقيفُ  (2) و  .فلَِقفَهُ  ، لَقَّفَهُ تَْلِقيفا

 تََخبُُّط الفََرِس بيََدْيِه في اْستِنانِه ، ال يُِقلُُّهما نحَو بَْطنِه. : التَّْلِقيفُ  قال أَبو ُعبَْيَدةَ :و

 ِشدَّةُ َرْفِعها يََدْيها ، كأَنَّما تَُمدُّ َمدًّا. هو : أَو

 نقَلَه الّصاغانِيُّ ، وبه فَسَّر ما أَْنَشَده ابُن ُشَمْيٍل ، وقد تَقّدم. بأَْيِديها لَبَّاتِها في السَّْيرِ  (3) َضْرُب البُْعرانِ  هو أو

 بُخفَّْي يََدْيِه إلى َوْحِشيِّه في َسْيِره. : إِذا كاَن يَْهِوي ُمتَلَقِّفٌ  بَِعيرٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َكةً : األَْخذُ بُسْرَعٍة ، اللَّقَفُ   .التَّلَقُّفِ و ، كاالْلتِقافِ  ، محرَّ

 ِمْن فَِمه : إذا تَلَقّاهُ وَحِفَظه بُسْرَعٍة. تَلَقَّفَهوَ 

ٌ وَ  ُجلُ  ، وهي الَّتِي إذا َمسَّها لَقُوفٌ  اْمَرأَة  يََدهُ َسِريعاً ، أي : أََخَذتْها. لَِقفَتْ  الرَّ

 : الِحْذُق ، كالثَّقافَِة. اللَّقَافَةُ وَ 

 ، بالفَتْح : الفَُم ، يمانِيَّةٌ. اللَّْقفُ وَ 

ةِ  لُغَةُ  أَهَملَه الجوهِريُّ وصاحُب اللِّساِن ، وقاَل الّصاغانِيُّ : هي ، كِكتابٍ  اللِّكافُ  : [لكف]  في اإِلكاِف. العامَّ

ْنجِ  لَْكفُوو قال :  كذا في العُباِب َوالتَّْكِملَِة. : ِجْنٌس من الزَّ

 .(4): قَْريَةٌ  لُوف : ونَصُّ العُبابِ  ة أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الّصاغانِيُّ : ، بالّضمِّ  اللُّوفُ   :[لوف]

وَرقاٌت ُخْضٌر ِرواٌء ِطواٌل َجْعَدةٌ ، فيَْنبَِسُط على َوْجِه األرِض ، تَْخُرُج له قََصبةٌ ، من َوَسِطها وفي  نَباٌت لَهُ  : اللُّوفُ  قال أَبُو َحنِيفَةَ :و

عنَدنا َكثِيٌر ، ونَباتُه يَْبَدأُ في  اللُّوفُ وَ  : وَسِمْعتُها من َعَرِب الَجِزيرةِ ، قال :والنّاُس يَتَداَوْوَن به ، قال  بََصلَةٌ كالعُْنُصلِ  َرأِْسها ثََمَرةٌ ، وله

بِيعِ ، وَرأَْيُت أَْكثََر َمنابِتِه َما قاَرَب الِجبَاَل ، وقاَل غيُره : ّراَخةَ ؛ ألَنَّ له في يَْوِم الَمْهَرجاِن َصْوتاً يَْزُعُموَن أنَّ مَ  الرَّ ى الصَّ ْن َسِمعَه وتَُسمَّ

ٌك للبَاِه ، يَُموُت في َسنَتِه ، وَشمُّ َزْهِره الذّابِِل يُْسِقُط الَجنِيَن ، وأَْكُل أَْصِله ُمِدرٌّ ُمْنِعظٌ  الُء بِِه َمْسُحوقًا بُدْهٍن يُوِقُف الُجذاَم ،  : أي مَحّرِ والّطِ

 واِحَدتُه بهاٍء.

 تَْكراٌر.كذا ُوِجَد في أَْكثَِر النَُّسخِ ، وهو  وة قولُهوَ 

ً  الطَّعامَ  لُْفتُ  قال ابُن َعْباٍد ،و ً  الطَّعامَ  يَلُوفُ  أَْصبََح فالنٌ  وكذِلَك ِلْفتُه لَْيفاً ، كما سيأْتي ، وفي األساِس : : أََكْلتُه ، أَو َمَضْغتُه أَلُوفُه لَْوفا ،  لَْوفا

وفِ   .اللُّوفِيَّةُ  يَّةُ :َحتَّى اْعتََدَل واْستَقاَم ِشبَعاً ، َوهو اللَّْوُك والَمّضُغ الشَِّديُد ، قال : ومنه َسماِعي من فِتْياِن َمكَّةَ : الصُّ



11943 

 

 ما ال يُْشتََهى. « :من الَكالِم َوالَمْضغِ »ونصُّ العُباِب :  من الَكإَل والطَّعامِ  اللَّْوفُ و

ً  : اللَّْوفُ و  وفي األساِس : أي يَْمُضغُه َشِديداً. أَْكُل الماِل الكأَلَ يابِسا

 عن ابِن َعبّاٍد. : قد َغَسلَهُ الَمَطرُ  َملُوفٌ  َكألٌ و

الِلّيِ  ، اللَّّوافُ و . (5) كَشّداٍد : صانُِع الزَّ  نقلَه الّصاغانِيُّ

ٌب في اإِلْسهاِل الُمْزِمِن. : نَباٌت يُْشبِهُ َحيَّ العالَِم ، أو نَْوعٌ  *، كُطوبَى لُوفَىو  منه ، ُمَجرَّ

__________________ 
 .«وأرضا شحاحا»ونسبهما ممد بن عروة بن الزبري. برواية « جماح»( البيتان يف معجم البلدان 1)
 .«وهو»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ( يعين اجلما  ا كما يف التهذيب.3)
 ( ومثله يف التكملة.4)
 الزالد واحدهتا زلَية بتشديد الالم. وهي البسرت.( 5)
 .«ولوىف كطوب»بد  : « ولوفا كروما»*( يف القاموس )
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 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، بالضّمِ : الدَّقِيُق الذي يُْبَسُط على الِخواِن ؛ ِلئاَّل يَْلتَِصَق به العَِجيُن. اللَّوافَةُ 

 ، كَسيٍِّد ، من الَكإِل : اليابُِس : وأَْصلُه لَْيِوٌف. اللَّيِّفُ وَ 

ً  ، كفَِرحَ  لَِهفَ  : [لهف] حاح ،  َعلَيهِ  كتَلَهَّفَ  َحِزَن وتََحسََّر ، : يَْلَهُف لََهفا : األََسى َوالُحْزُن والغَْيُظ ، وقِيَل :  اللَهفُ  وقال غيرهُ :كما في الّصِ

فَياُن :األََسى على َشيْ   ٍء يَفُوتَُك بعَد ما تُْشِرُف َعلَيِه ، قال الزَّ

َك  ــــــــــح ي ــــــــــَ ي ِإل ــــــــــعــــــــــاصــــــــــــــــــــــــِ َن َأيب ال ــــــــــح تح اي اب فــــــــــَ  هلــــــــــَِ

تح      فــــــــَ لــــــــَ ًة قــــــــد جــــــــَ نــــــــَ و ِإلــــــــيــــــــَك ســــــــــــــــــــــَ كــــــــُ (1)َتشــــــــــــــــــــــح
 

  

والَنا ِمن  ِلها وَجَرَفتح أَمح  َأصح

. : كلَمةٌ يُتََحسَُّر بِها على فائِتٍ  لَْهفَةُ  يا قَْولُهم :و  نقَلَه الَجْوهريُّ

 أَّما ما أْنَشَده ابُن األَْعرابِّيِ واألَْخفَُش من قَْوِل الّشاِعر :وَ 

رٍ  مـــــــــــــــا فـــــــــــــــاَت مـــــــــــــــينِّ  دح ُت مبـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــَلســـــــــــــــــــــــــــــح

فَ      هـــــــــــح و ِإيّنِ  بـــــــــــلـــــــــــَ ـــــــــــَ َت ا وال ل يـــــــــــح لـــــــــــَ  ا وال بـــــــــــِ

  
 ، فَحَذَف األَِلَف. لَْهفَا فإِنَّما أَراَد بأَْن أَقُوَل : وا

ِلهم : يا ياُء اإلضافَِة أَِلفا ، كقَوْ  (2)عليَك ، ثم ُجِعلَت  لَْهفي عليَك ، وأَصلُه يا لَْهفَا َعلَْيَك َويا لَْهفَ  َعلَْيَك ، ويا لَْهفي يُقال : يا قال الفَّراُء :و

 .لَْهفَتِياهُ  ، ويا لَْهفَتاهُ  ، ويا لَْهفاهُ  يا يُقال :و أَْرِضي وَسمائِي َعلَْيَك ، لَْهفَ  ويا َوْياَل َعلَيِه ، ويا َوْيِلي َعلَيِه ، كلُّ ذِلَك مثُل يا َحْسَرتِي َعلَيهِ 

ِهفُ و ، اللْهفانُ و ، اللِهيفُ و ، الَمْلُهوفوَ  حاح : : الَمْظلُوُم الُمْضَطرُّ ، يَْستَِغيُث ويَتََحسَّرُ  الالَّ :  الَمْلُهوفُ  وفيِه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب ، ففي الّصِ

ُر ، اللْهفانُ و الُمضَطرُّ : : (3) اللهيفُ و الَمْظلُوم يَْستَِغيُث ، في الَحِديث : و الَمْكُروُب ،هو  «اللْهفانِ  اتَّقُوا َدْعَوةَ »في الَحِديِث : و : الُمتََحّسِ

 .«اللْهفانِ  كاَن يُِحبُّ إِغاثَةَ »

ً  يُقال :وَ   «الَمْلُهوفَ  تُِعيُن َذا الحاَجةِ »في آخَر : و «الَمْلُهوفَ  أَِجبِ »في الَحِديِث : و ، (4) َمْلُهوفٌ  ، فهو لُِهفَ و ، لَْهفانُ  ، فهو لَِهَف لََهفا

 َؤيَّةَ :قوُل ساِعَدةَ بِن جُ  اللِهيفِ  وشاِهدُ 

ب   ــــــفُ صـــــــــــــــــــــَ ــــــهــــــي ــــــل ٍة  ال يــــــــَ غــــــح ــــــطــــــَ وَب ب ــــــُ ب ا الســــــــــــــــــــ   هلـــــــَ

ُب      نـــــــَ جـــــــح رت  املـــــــِ لـــــــَ ـــــــُ مـــــــا يـ قـــــــاَب ا كـــــــَ يب الـــــــعـــــــُ نـــــــح ـــــــُ (5)تـ
 

  
 بالكسر. ِلهافٌ و كَسكاَرى لَهافَى ونِْسَوةٌ  كَسْكَرى لَْهفَىو ، الِهفَةٌ و بال هاٍء ، وزاَد ابُن عبّاٍد ، الِهفٌ  اْمَرأَةٌ و

 كذا في نَواِدِر األَْعراِب. ُمْحتَِرقُه هو : أي َمْلُهوفُهو الِهفُهو القَْلب ، لَِهيفُ  يُقاُل : ُهوَ و

واُب كَصبُوٍر ، كما هو نَصُّ العَْيِن واللِّساِن والمحيِط : كأَِميرٍ  ، اللِهيفُ و  الطَِّويُل. هَكذا في سائِر النَُّسخ ، والصَّ

 أَيضاً. والغَِليظُ  قال ابُن َعبّاٍد :

 : الِحْرُص والشََّرهُ. اإِلْلهافُ و قال :

هُ  فالنٌ  لَهَّفَ  قال اللَّْيُث :و ً  نْفَسه ، وأُمَّ ياهُ ، وا إذا : تَْلِهيفا  .لَْهفَتِياهُ  وا لَهْفتاهُ  وا لَْهفَاهُ  قال : وا نَْفَساهُ ، وا أُمَّ

هُ ، لَهَّفَ  قال َشِمٌر :و ْيِه : أي أَبََوْيهو فالٌن أُمَّ   :ـ  عنههللارضيـ  غَةُ الَجْعِديُّ قال النّابِ  أُمَّ

لــــــــــــَ  و  فَ َأشــــــــــــــــــــــــــح دح  هلــــــــــــ  ِه وقــــــــــــَ يــــــــــــح تح أُمــــــــــــ  فــــــــــــَ  هلــــــــــــَِ

اَل      بـــــــــــــــَ ُر اخلـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ا تـ اُه واألُم  ممـــــــــــــــِّ  أُمـــــــــــــــّ

  
ه ، قال شيُخنا : األُّماِن : تَثْنِيَةُ أُّمٍ ، والقاِعَدةُ هي تَْغِليُب الُمَذكَِّر على الُمَؤنَّث ،  والُمْفَرِد على الُمَرّكب ، َوهنا جاَء ِخالَف ذلك ، يُِريُد أَباه وأُمَّ

ْيِن ، ولم يَقُْل أبََوْيِه ، وَوْجُهه أَن الَمْقُصوَد ُهن ا َوأَباً على أُمَّ وُحْزنُه ، وهذا الَوْصُف في  لََهفُه ا من يَْكثُرُ فغَلََّب األُْنثَى على الذََّكِر ، وثَنَّى أُمًّ
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، وهو  التَّلَهُّفِ و جاِل ، فلَّما كانزت األُمُّ أََشدَّ َشفَقَةً ، وأَْكثََر ُحْزنًا َعلى َولَِدها ، كانَْت ُهنا أَْولَى من األَِب بالُحْزنِ النِّساِء أَْكثََر منه في الرِّ 

 ظاِهٌر ، وهللا أَعلم.

 : اْلتََهَب. اْلتََهفَ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َكةً ، بمعانِيه. اللَهفِ  ، بالفتح : لغةٌ في اللْهفُ   ُمَحرَّ

 .لَِهيفٌ  ، كَكِتٍف : أيْ  لَِهفٌ  َرُجلٌ وَ 

__________________ 
 هلفت أي استغاثت.وَ  ضبطت اللفظتان بتخفيف الالم عن التهذيب.« جلفت»و « هلفت»( قوله : 1)
 ( يف التهذيب : قُلبت.2)
 .«واللهف»( عن الصحاح وابألصر 3)
 ( زيد يف التهذيِب بعدها : أي حزين قد ذهب له ماٌ  أو فجض حبميم.4)
 .181/  1( ديوان اهلذليا 5)
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تَْيِن ، كلََهافَى. لُُهفٌ  ونِْسَوةٌ   ، بَضمَّ

ه»من أَْمثاِلهْم : وَ  َ « يَْلَهُف اللْهفانُ  إلى أُّمِ بَعِ من اإِلبِل  الَمْلُهوفُ  ْهِل ثِقَتِه. واْستعاَر بعُضهم، قال َشِمٌر : يُقاُل ذِلَك لَمْن اْضُطرَّ فاْستَغاَث بأ للرُّ

 ، فقَاَل :

ُض  وفُ ِإذا َدعـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــــــ

وفُ      الُت ا ــــــــــــــــُ هــــــــــــــــا الــــــــــــــــز جــــــــــــــــِ و َه مــــــــــــــــنــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  نـ

  
ِه بأَْمٍر  بََع ُظِلَم بأَنَّه فُِطَم قبَل أَوانِه ، أو ِحيَل بينَهُ َوبيَن أُّمِ  آَخَر غيِر الِفطاِم ، كما في اللِّساِن.كأَّن هذا الرُّ

،  اللّيفِ  الناَرِجيِل ، يُقاُل له : الِكْنباُر ، يكوُن أَْسَوَد َشِديَد السَّواِد ، َوذِلَك أَْجَودُ  ِليفُ  َمْعُروٌف وأَجَوُده النَّْخِل ، بالَكْسِر : م ِليفُ  : [ليف]

ى الِقْطعَةُ بهاءٍ  ْحِر ، وأَكثرهُ ثََمنًاالبَ  (1)وأَْقواهُ َمَسداً ، وأَْصبَُره على بناِء  ً  قال شيُخنا : فما كاَن من غيِر النَّْخِل ال يَُسمَّ ، ِخالفاً لما يُْفِهُمه  ِليفا

اُح الشَّمائِِل في فِراِشه   .وسلمعليههللاصلىُشرَّ

ً  بالكسرِ  الطَّعام ِلْفتُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  لُغَةٌ في لُْفتُه لَْوفاً. أََكْلتُه : أي أَِليفُه لَْيفا

ً و  َعِمْلتُه. : لَيَّْفُت اللِّيَف تَْليِيفا

 .ِليفُها َغلَُظْت ، وَكثُرَ  كذلَك : إذا الفَِسيلَةُ  لَيَّفَتِ و

 النَّْخِل. ِليفِ  نُِسب إلى ِلْحيانِيٌّ  أي بالَكْسِر : ِليفانِيٌّ  َرُجلٌ  قال الفَّراُء :و

 لَيه :* ومّما يُْستَْدَرُك عَ 

 ً  .الُملَيِّفُ  ، وهو باللِّيفِ  : َغَسلَه لَيَّفَه تَْليِيفا

 : كثِيَرةُ الشَّعَِر ، ُمْنبَِسَطةُ األَْطراِف. ِليفانِيَّةٌ  ِلْحيَةٌ وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 مع الفاء فصل امليم
حِ ، وَدْعَوى اإِلحاَطِة أَْن  قال شيُخنا أَهَملَه ألَنَّ استِْقراَءه اْقتََضى أَنّه ليَس في َكالمِ  لُها ميٌم وآخُرها فاٌء ، وكاَن ُمْقتََضى التَّبَجُّ العََرِب َكِلَمةٌ أَوَّ

 يَْذُكَر ما َوَرَد في هذا الفَْصِل من أَسماِء القَُرى والُمُدِن ، ثم َذَكر :

 ، َذَكَرهُ السَّخاِويُّ في تاريخِ الَمِدينَِة. الَمسُّوفيُّ  ، كتَنُّوٍر ، وهي بالٌد من باِديَِة التّْكُروِر ، منها : أَْحَمُد بُن أَبي بَْكرٍ  َمسُّوف : [مسف]

وقَْرطاَجنَّةَ ، وقد تُْبَدُل الفاُء بسيٍن مهملٍة ،  ، بفتحِ الميِم ، وَضّمِ الغَْيِن ، وبعَد الواو فاٌء : من بِالِد األَْنَدلُِس بنواِحي تُْدِميرَ  َمغُوفَةُ و : [مغف]

 وتُقاُل بالمعجَمِة أَْيضاً.

يِب ، وقد َذَكْرناها في الّشيِن الُمْعَجَمةِ  َح به الَمقَِّريُّ في نَْفحِ الّطِ مما اْستَْدَرْكنا به على الُمَصنِِّف  قُلُت : وهذا األِخيُر هو الَمْشهوُر ، كما َصرَّ

 ُهناَك.

 ، كَمْقعٍَد : من قَُرى بَلَْنِسيَةَ باألَْنَدلُِس ، ذَكَرها الَمقَّريُّ أَْيضاً. َمْنَصفو : [فمنص]

 .«نصف»قلُت : وهذا أَْشبَهُ أَْن يَُكوَن مَحلُّه في 

، وإِْشعاُره بِزياَدةِ الِميِم « ناف»، هذا موِضع ِذْكِرها ، وِذْكُره إِيّاها في  (2)كَصبُوٍر : قَْريَةٌ عِظيمةٌ َمْشُهوَرةٌ بمصر  َمنُوفو : [منف]

 يَْحتاُج إلى َدليٍل ؛ ألَنّه ِخالُف األَْصِل ، ولَعلَّها لَْيَسْت من لُغَِة العََرِب.

 قريبا.« ناف»قلُت وهذا َسيَأْتِي الكالُم َعلَيه في 

، قِيَل : هي َمِدينَةُ َعْيِن الشَّْمِس ، في ُمْنتََهى َجبَِل الُمقَطَِّم ، وقد  (3)، بفتِح الميِم أو َكْسِرها ، َوالنوُن ساِكنَةٌ  َمْنف إِنّما الُمناِسُب هنا ِذْكرُ وَ 

تالالً عظيمةً ، وهي َمِدينَةُ فِْرَعْوَن َخِربَْت في َزَمِن الفَتْحِ اإِلْسالِمّي ، َوبُنِي بها َمِدينَةُ الفُْسطاِط ، وقيَل : هي بِقُْرِب البَْدَرِشين ، وقد صاَرْت 
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يِق وَمْن قَْبلَه ، وفي تَْفِسيِر الخاِزن ّدِ : على رأِْس فَْرَسَخْيِن من ِمْصر ، ـ  كالبَغَوّيِ ـ  ، وبها َوَكَز ُموَسى الِقْبِطيَّ ، وكانَْت منِزَل يُوَسَف الّصِ

ْل ذلك.  فتأَمَّ

__________________ 
 .«البحرماء »( يف اللسان : 1)
 ( يقا  لكورهتا اآن املنوفية ا قاله ايقوت.2)
 . قا  القضاعي : أصلها بلغة القبرت مافه فعرّبت فقير منف... ( قيدها ايقوت ابلفتح مث السكون وفاء3)
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 مع الفاء فصل النون
ً  ِمَن الطَّعاِم ، كَسِمعَ  نَئِفَ  : [نأف] منه ، نقلَهُ الجوهِريُّ عن أَبِي َزْيٍد ، زاَد أَبُو َعْمٍرو : ويَْصلُُح في الشُّْرِب أَيضاً ، وقال ابُن ِسيَده  أََكلَ  : نأْفا

ً  ءَ الّشيْ  نَئِفَ  : ً و ، نَأْفا ِله.: أََكلَه ، َوقِيَل : هو أَْكُل ِخياِر الشَّيْ  نَأَفا  ِء وأَوَّ

اِعيَةُ الَمْرَعى : أََكلَتْهُ  نَئِفَتوَ   .الرَّ

 َزَعَم أَبو َحنِيفَةَ : أَنّه على تَأِْخيِر الَهْمَزةِ ، قال : ولَْيَس هذا بقَِوّيٍ.وَ 

حاحِ ، َوهو قَْوُل أَبِي َعْمٍرو ، وقاَل غيُره : اْرتََوى أي في الشُّْرِب : نَئِفَ و ً  من الشَّرابِ  نَئِفَ  كذا نصُّ الّصِ ً وَ  ، نَأْفا  : َرِوي. نَأَفا

 .«أَنف»كأَنِفَه ، وقد تَقَدَّم في  َكِرَههُ  إذا فاُلنًا : نَئِفَ  ّيِ :قال ابُن األَْعرابِ و

 كما في العُباِب. ، كِمْنبَرٍ  ِمْنأَفٌ  ُهوَ  منه قولُهم :و َجدَّ ، أي كَمنَع : نَأَفَ  قال أَبو َعْمٍرو :و

ً  َشعََره نَتَفَ  : [نتف] يَش ، أي : نََزَعه ، يَْنتِفُه نَتْفا ً و ، من َحّدِ َضَرَب ، وكذا الّرِ َّفَه تَْنتِيفا َد للَكثَْرةِ  مثُل ذلك ، قال الَجْوهِريُّ : نَت  ، فاْنتَتَفَ  ُشّدِ

قاعِ : تَناتَفَ و  وُهما ُمطاوعاِن ، أي : انتََزع ، قال َعِديُّ بُن الّرِ

هــــــــــا  ــــــــــَ ب ىّت ُيصــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ ه حــــــــــَ ُفضــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح نـ ــــــــــَ اُء تـ ربح  غــــــــــَ

ــــــــــِّ      نح زِف فُ مــــــــــِ ــــــــــِ ت ــــــــــَ ت ــــــــــح نـ ُ  اأَلرحصــــــــــــــــــــــــاِف مــــــــــُ ــــــــــِ ل ــــــــــَ  ِه ق

  
ً  في القَْوِس  نَتَفَ  من الَمجاِز :و ً  فِيها نََزع : إذا نَتْفا  كما في الُمِحيِط واألَساِس. نَْزعاً َخِفيفا

 ، كنُتافَِة اإِلبِط ، وما أَْشبََهه. الَمْنتُوفُ  ءُ أي : الشي النَّتَفِ  َسقََط منو اْنتَتَفَ  كُكناَسٍة ، وُغراٍب : ما النُّتافَةُ و

حاحِ : بإِْصبَِعكَ  تَْنتِفُه ، بالضّمِ : ما النُّتْفَةُ و . كُصَردٍ  نُتَفٌ  من النَّْبِت وَغْيِره ، ج : بأَصابِِعكَ  وفي الّصِ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وكاَن أَبو ُعبَيَدةَ إذا ذُِكَر له األَْصَمِعيُّ يَقُوُل : ذاَك َرُجلٌ   يَْستَْقِصيهِ من العْلِم َشْيئاً َوال يَْنتِفُ  كُهَمَزةٍ : َمنْ  النُّتَفَةُ  من الَمجاز :و

 ، قال األَْزَهِريُّ : أَراَد أَنَّه لم يَْستَْقِص كالَم العََرب ، إِنَّما َحِفَظ الَوْخَز والَخِطيئَةَ منه. نُتَفَةٌ 

 بَمْعنًى واحٍد. الِمْنتاشُ و َوالِمْنتاُخ ، ، الِمْنتافُ و

ً  قال األَْزَهِريُّ : َغْيُر َوساع إِذا َمَشى ُمقاِرُب الَخْطوِ   :ِمْنتَافٌ  َجَملٌ و  قال : هَكذا َسِمْعتُه من العََرِب. (1) وال يَكوُن حينَئٍِذ َوِطيئا

وكاَن صاِحَب أَْمِر يَِزيَد بِن الُمَهلَِّب في َحْربِه ، وقد َمرَّ ذكُره في  بَةَ َمْولًى لبَنِي قَْيِس بن ثَْعلَ  لَقَُب َرُجٍل اْسُمه ساِلٌم ، كان : الَمْنتُوفُ و

 .«قحف»

 .ُمْنتَتِفُه الَجناحِ ، كَكتٍِف : أي نَتِفُ  ُغرابٌ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 قال َصْخُر الغَّيِ : َحتَّى يَْعَمَل فيِه الِهناءُ  نُتِفَ  إذا ، كأَِميٍر : نَتِيفٌ  َجَملٌ  يُقال :و

جــــــــــــــا  الَف الــــــــــــــنــــــــــــــِّ طــــــــــــــاُع خــــــــــــــِ َذاَ  الســــــــــــــــــــــــــــِّ  فــــــــــــــَ

الٍء و      ه َذا طــــــــــــــــِ بــــــــــــــــُ احَتحســــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــفــــــــــــــــَ تــــــــــــــــِ (2)نــــــــــــــــَ
 

  
الُء إلى الِجْلِد. (3) نُتِفَ  ، وإِنما نُتِفَ  قاَل السُّكَِّريُّ : أي بَِعيًرا أَْجَردَ وَ   ليَأُْخَذ فيه الّطِ

دٍ  : لَقَُب أَبِي َعْبِد هللاأَْيضاً  النَّتِيفُ و  األَْصفَهانِّيِ األُُصوِلّيِ الفَِقيِه. ُمَحمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .تَناتَفَ  الشَّعَُر : أي تَنَتَّفَ 

 .يُْنتَفَ  الَكألُ : أَْمَكَن أَنْ  أَْنتَفَ  ُحِكَي عن ثَْعلٍَب :وَ 

 : يُقاِرُب َخْطَوهُ إذا َمَشى. ِمْنتافٌ  َرُجلٌ وَ 
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 من اإِلْكِليِل الِّذي َحوالَيِ الظُّفِر. (4): ما يُْقتَلَُع  النَّتَفُ وَ 

 ِلْحيَتِه. بنَتْفِ  ، كَصبُوٍر : ُمولَعٌ  (5) نَتُوفٌ  فاُلنٌ وَ 

 من الطَّعاِم وَغْيِره ، بالضّمِ : َشْيئاً منه. نُتْفَةً  أَْعطاهُ وَ 

ً  أَفادَ وَ   ْلِم.من العِ  نُتَفا

__________________ 
 ٍء.( يف اللسان والتكملة عن األزهري : والبعري إذا كان كذلك كان غري وط 1)
 برواية : وذا . 70/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ( يعين أنه نتف من اجلرب ا كما يف ديوان اهلذليا.3)
 ( يف اللسان : ما يتقّلض.4)
 ( كذا ا ويف األساس املطبوع : منتوف.5)
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 ، بالفتحِ : النَّْزَعةُ الَخِفيفَةُ. النَّتْفَةُ و

 ٌء َصِغيٌر وال َكبِيٌر ، َوهو َمجاٌز ، كما في األساِس.وال قَْرَصةٌ : أي شيْ  نَتْفَةٌ  ما كاَن بْينَُهموَ 

ِد بِن َعْبِد بِن يَِزيَد  الَمْنتُوفُ وَ  . ابِن حيّاِن ، َمْولَى (1): لَقَُب أَبِي َعْبِد هللا ُمَحمَّ  بنِي هاِشٍم ، رَوى عنه القاِضي الَمحاِمِليُّ

َكةً ، النََّجفُ  : [نجف] حاحِ  بهاٍء : َمكاٌن ال يَْعلُوهُ الماُء ، ُمْستَِطيٌل ُمْنقادٌ  ، النََّجفَةُ و ، ُمَحرَّ يَُكوُن في بَْطِن  النََّجفُ  قال اللَّْيُث :و كَما في الّصِ

الغَبِيِط ، َوهو ِجداٌر ليس بَِحّدٍ  بنِجافِ  َشبِيهٌ  الواِدي
وقد يَُكوُن بِبَْطٍن ِمَن  ، َعِريض لَهُ طوٌل ُمْنقاٌد من بَْيِن ُمْعَوّجٍ وُمْستَِقيٍم ، ال يَْعلُوه الماءُ  (2)

 بالَكْسِر. نِجافٌ  األَْرِض ، ج :

 ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : نََجفَةٌ  الواِحَدةُ  اأَْرٌض ُمْستَِديَرةٌ ُمْشِرفَةٌ َعلَى ما َحْولَه : النِّجافُ  أي : أَو ِهيَ 

تح  حـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ دح َأصـــــــــــــــــــــــــــــح رحِء قـــــــــــــــَ َ
َة املـــــــــــــــ  أََر  انقـــــــــــــــَ

وارَا     بــــــــــــــــاٍب نــــــــــــــــَ ِن ذاَت هــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ  األَيــــــــــــــــح  عــــــــــــــــَ

  

كــــــــــــًا  لــــــــــــَ جــــــــــــافِ رََأتح هــــــــــــَ ــــــــــــِ ــــــــــــن ــــــــــــرِت  ب ي ــــــــــــِ ب ــــــــــــغــــــــــــَ  ال

  
جـــــــــــــــارَا    ذاَ  اهلـــــــــــــــِ ذ  لـــــــــــــــِ (3)فـــــــــــــــكـــــــــــــــاَدتح  ـــــــــــــــَُ

 

  
ةِ التي يُْسَكُب فِيها ، يُقال : النِّجافُ  قِيَل :وَ   .النِّجافَ  أَصابَنَا َمَطٌر أَسالَ  : ِشعاُب الَحرَّ

َكةً : التَّلُّ  النََّجفُ  قال ابُن األَْعراِبّيِ :و . وقاَل غيُره : ُمَحرَّ  ِشْبهُ التَّّلِ

يَاِن. أَيضاً : النََّجفُ و لِّ  قُُشوُر الّصِ

وقال السَُّكوِنيُّ : هي َرْملَةٌ فيها نْخٌل يُْحفَُر له ، فيَْخُرُج الماُء ، وهو َشْرقِيُّ  بهاٍء : ع ، بيَن البَْصَرة َوالبَْحَرْينِ  النََّجفَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 الحاِجِر بالقُْرِب منه.

 الُمَسنّاةُ. : النََّجفَةُ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و

: قَْريَةٌ على  النََّجفُ  وقاَل أَبو العاَلِء الفََرِضّي : َسنّاةٌ بظاِهِر الُكوفَِة تَْمنَُع ماَء السَّْيِل أَْن يَْعلَُو َمقَابَِرَها وَمناِزلَها.مُ  : النََّجفَةُ  قال األَْزهريُّ :و

 باِب الُكوفَِة ، وقال إِْسحاُق ْبُن إِْبراِهيَم الَمْوِصِليُّ :

ٍر  بــــــــَ ٍر ويف جــــــــَ هــــــــح اُس يف ســــــــــــــــــــــَ  مــــــــا ِإنح رََأ  الــــــــنــــــــّ

َن      َذ  مـــــــــِ واًء وال َأغـــــــــح فـــــــــَ  هـــــــــَ فِ َأصـــــــــــــــــــــــح جـــــــــَ  الـــــــــنـــــــــ 

  

ِه  وُح بــــــــــــِ فــــــــــــُ ٌك يـــــــــــــَ ه ِمســــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــَ رحبـــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  تـــــــــــــُ

  
َدِف    اُر يف صـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــّ ُه الـــــــــعـــــــــَ رَبٌ دافـــــــــَ نـــــــــح (4)أو عـــــــــَ

 

  
، يَْسِقيان ِعْشِريَن أَْلَف نَْخلٍَة ، َوهو بَظْهِر الُكوفَِة كالُمَسنّاةِ  النََّجف الغَِريُض ، ولألُْخرى : (5)قال السَُّهْيِليُّ : بالفَْرعِ َعْيناِن ، يُقاُل إِلْحداُهما وَ 

 .عنههللارضي ، وبالقُْرِب من هذا الَمْوِضعِ قَْبُر أَِميِر الُمْؤِمنيَن َعِلّيِ بِن أَبِي طاِلبٍ 

َكةً : الَكثِيبِ  نَجفَةُ و ياحُ  الذي الَمْوِضعُ  ُمَحرَّ وُهو الذي يُْحفَُر في َعْرِضه ، وهو غيُر  (6) ، فيَِصيُر كأَنّه ُجُرٌف ُمْنَجِرفٌ  فتَْنُجفُه تَُصفِّفُه الّرِ

ُف موافٌِق لما في العُباِب ، زاَد أَبو َحنِيفَةَ : تكوُن في أَسافِِلها ُسُهولَةٌ ، والَِّذي ذَكَرهُ المَصنِّ  َمْنُجوفٌ  َمْضُروحٍ ، وفي اللِّساِن : كأَنَّه ُجُرفٌ 

حاحِ : يُقاُل إِلبِط الَكثِيِب :  الَكثِيِب. نََجفَةُ  تَْنقاُد في األَْرِض ، لها أَْوِديَةٌ تَْنَصبُّ إلى ليٍن من األَْرِض ، وفي الّصِ

 .(7)ه الفَّراُء قالَ  كِكتاٍب : الِمْدَرَعةُ  ، النِّجافُ و

. أُْسُكفَّةُ البابِ  : العَتَبَةُ ، وهي النِّجافُ  قال األَْصَمِعيُّ :و  نقَلَه الَجْوَهِريُّ

ى أَيضاً : الدَّّواَرةَ ، عن ابِن ُشَمْيٍل. ما يَْستَْقبُِل الباَب ِمْن أَْعلَى األُْسُكفَّةِ  : النِّجافُ  أَو  ويَُسمَّ

 ويَُسّمى أَيضاً النَّْجراَن ، عن ابِن األَْعرابِّيِ ، قال األَْزَهِريُّ : يَْعنِي أَْعاله. ابِ َدَرَوْنُد الب : النِّجافُ  أَو
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فاِد ومنه أَو ِخْرقَةٌ  ِجْلٌد ، : النِّجافُ  قال اللَّْيُث :و ال تَُخونك اليَمانِيّةُ ما أَقاَم »الَمثَُل :  يَُشدُّ بيَن بَْطِن التَّْيِس وقِضيبِه ، فال يَْقِدُر على الّسِ

حاحِ :وَ  .«نِجافُها  التَّْيِس : أَْن يُْربََط قَِضيبُه إلى نِجافُ  في الّصِ

__________________ 
 .«زيد»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 وعبارة التهذيب : شبه جدار لي  بعري .« ِبدٍّ عري ٍ »يف اللسان :  (2)
 ابلدا  املهملة ا واملثبت يف البيتا عن املطبوعة الكويتية.« فكادت  د»و « ذات هبات»( ابألصر 3)
 .«النجف»( البيتان من قصيدة ميدح الواث  ويذكر النجف ا كما يف معجم البلدان 4)
 واملثبت عن معجم البلدان.« . ول خر.. ألحد ا»( ابألصر 5)
 َويف التهذيب : جرف منجوف.« ُجُرف منخر  ا وقرب منجوف هو الذي حيفر يف عرضه»( يف معجم البلدان : 6)
َرَعُتُه.7)  ( عبارة التهذيب : وقا  الفراء : جناف اإلنسان : َمدح
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ثـََر  رِه ا وذلـِـَك إذا َأكح لــِه ا أو إىل َ هح ه :رِجح راَب ا مُيحَنُض بــذلـِـَك منــه ا تقوُ  ِمنــح قــا  أَبو الَغوحِث :  َمنحُجوفٌ  تـَيح ٌ  الضــــــــــــــِّ
يَده : فاِد ا وقاَ  ابُن ســــــِ ِدُر عل  الســــــِّ يُبه ا فال يـَقح ُب َقضــــــِ ُزَو ا   : النِّجافُ  يـُعحصــــــَ د  عل  َبطحِن الَعُتوِد لَِئاّل يـَنـح ِكســــــاٌء ُيشــــــَ

 َأعحِرُف له ِفعحاًل.ال وَ  ا قا  : َمنحُجوفٌ  وَعُتودٌ 
ُجُل : أَْنَجفَ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و بِشماِل الشَّاةِ الذي يُعَلَُّق على َضْرِعها  النِّجافَ  أي : على التَّْيِس ، ولِكنَّه فسَّرَ  عليهِ  النِّجافَ  أي : َعلَّقَه الرَّ

 ، ولذا قاَل الّصاغانِيُّ : على الّشاةِ.

ِعداُده في أَْهِل البَْصَرةِ ، رأَى عِليَّ بَن أَبِي طالٍب ، رَوى عنه  تابِِعيٌّ  ُسَوْيٍد : (1)ُدوِسيُّ أَبُو الِمْنهاِل ، واِلُد علّيِ ابِن السَّ  َمْنُجوفٍ  ُسَوْيُد بنُ و

 الُمَسيَُّب بُن رافعٍ ، كذا في الثِّقاِت البن ِحبّان.

ِحيحِ  بالَمْنُجوفّيِ  ٍد القَّطان ، ويُعَرفقلت : ومن َولَِده أَحَمُد بُن عبِد هللا بِن علِّي بِن ُسَويْ  ه ، وهو من َمشايخِ البُخاِرّيِ في الصَّ ، نسبةً إلى َجّدِ

 .252، ماَت سنة 

 ُهَذِلّيِ :نَقَله الجوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ ، وأَْنَشَد ألَبِي َكبِيٍر ال كُكتُبٍ  ، نُُجفٌ  ، َسْهٌم َعِريُض النَّْصِل ، ج النَِّجيفُ و ، الَمْنُجوفُ و

ف ٍ   جنـــــــــــــــُُ وايَف انهـــــــــــــــِ ُت هلـــــــــــــــا خـــــــــــــــَ َذلـــــــــــــــح  بـــــــــــــــَ

ِر      حـــــــــَ فـــــــــاِع اأَلطـــــــــح واِدِم كـــــــــالـــــــــلـــــــــِّ ِر الـــــــــقـــــــــَ (2)ُحشـــــــــــــــــــــــح
 

  
 : هو العَِريُض الواِسُع الُجْرحِ. نَِجيفٌ  قال أَبو َحنِيفَةَ : َسْهمٌ وَ 

ً و َضه. بَراه : نََجفَه يَْنُجفُه نَْجفا  وَعرَّ

ً  يَْنُجفُها الّشاةَ  نََجفَ  قال ابُن األعراِبّيِ :و ً  َحلَبَها : نَْجفا ْرعَ  َحْلبا  قال الّراِجُز يَِصُف ناقةً َغِزيَرةً : َجيِّداً ، َحتَّى أَْنفََض الضَّ

فــــــــــوفح  ي عــــــــــلــــــــــ  الصــــــــــــــــــــــــ  رحمــــــــــِ ف  أو تـــــــــــُ  َتصــــــــــــــــــــــــُ

ُب      وفح ِإذا َألهــــــــــــــــــا ا ــــــــــــــــــالــــــــــــــــــِ جــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ 

  
 قََطعَها. أي الشََّجرةَ من أَْصِلها : نََجفَ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 : عنههللارضينقَلَه الَجْوهِريُّ ، َوأَنَشَد ألَبِي ُزبَْيٍد يَْرثِي ُعثماَن  ُمَوسَّعٌ  أي : َمْنُجوفٌ  َغارٌ  يُقال :و

وا  مـــــــــُ ِذي َزعـــــــــَ َي ِإنح كـــــــــاَن الـــــــــ  ســـــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــَ َف نـ  اي هلـــــــــَح

ـــــــــفـــــــــي     ي هـــــــــِ لـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــوَم تـ ـــــــــي ُرد  ال ـــــــــَ ا ا ومـــــــــاذا يـ قـــــــــن  ؟حـــــــــَ
  

ِه  اِس راَح بــــــــــــِ وِد الــــــــــــنــــــــــــّ بحَو  ُوفــــــــــــُ  ِإنح كــــــــــــاَن مــــــــــــَ

  
ـــــــــــغـــــــــــاِر    َدٍث كـــــــــــال رٌت إىل جـــــــــــَ وفِ َرهـــــــــــح جـــــــــــُ ـــــــــــح ن  مـــــــــــَ

  
نانِ  ، النُُّجفُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  .(3)َوالُجلُوِد  كُكتٍُب : األَْخالُق من الّشِ

هاِم ، وهذا قد تَقَدََّم ، فهو تَْكراٌر. نَِجيفٍ  َجْمعُ  أَْيضاً :و  من الّسِ

 عن ابِن َعبّاٍد. : الَجبانُ  فُ الَمْنُجوو

 عن ابِن فارٍس. الُمْنقَِطُع عن النِّكاحِ  : الَمْنُجوفُ و

 ، نقله ابُن َعبّاٍد. َمْنُجوفٌ  يُقال : قََدحٌ  والَجْوفِ  (4) من اآلنِيَِة : الواسُع الشَّْحَوةِ  الَمْنُجوفُ و

: واسُع الَجْوِف ، وَرَواه أَبو ُعبَْيٍد : َمْنُجوٌب بالباء ، قال ابُن ِسيَده : وهذا َخَطأٌ  َمْنُجوفٌ  : واسُع األَْسفِل ، وقََدحٌ  َمْنُجوفٌ  في الُمْحَكِم : إِناءٌ وَ 

 ، إِنَّما الَمْنُجوُب : الَمْدبُوُغ بالنََّجِب.

 عن ابِن َعبّاٍد. ءِ ، بالضّمِ : القَِليُل من الشَّيْ  النُّْجفَةُ و

بِيلُ  (5)والِمْجفَُن  الِمْنَجفُ  قال ابُن األعراِبّيِ :و  .ِمْنَجفَةٌ  زاَد اللْحيانِيُّ : وال يُقال : كِمْنبٍَر : الزَّ
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فَتو يُح الَكثِيَب تَْنِجيفاً : َجَرفَتْه. نَجَّ  الّرِ

فْ  قال ابُن َعبّاٍد : يُقاُل :و  اْعِزْل له قَِليالً ِمْنه. أي من اللَّبِن : نُْجفَةً  له نَّجِ

. : استَْخَرَجه اْنتَجفَهو  نقَلَه الَجْوَهِريُّ

 َغنََمه : اْستَْخَرَج أَْقَصى ما في َضْرِعها ِمَن اللَّبَِن. اْنتََجفَ و

يُح السَّحاَب : اْستَْفَرَغتْه اْنتََجفَتو ّيٍ للّشاِعِر يَِصُف َسحاباً : الّرِ  وأَنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
 .«أيب سويد»وابألصر  143/  4( عن التاريخ الكبري للبخاري 1)
 .«جنفاً »برواية  99/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ( يف التكملة : من الثياب واجللود.3)
 ( الشحوة : الفم.4)
َفُن والذي يف التهذيب عن ابن األ« قوله : واجملفن ا كذا يف النســـــــــــخ وحرره»( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : 5) عرايب : املنجف الزبير ا وهو املِجح

ثـََلُة. َمُد َواخِلرحُص واملِنـح  واملِسح
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و  نـــــــــــــــُ ه اجلـــــــــــــــَ تـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ا وَرفـ بـــــــــــــــَ ُه الصـــــــــــــــــــــــــــــ  َرتـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

هُب و      تــــــــــح فــــــــــَ جــــــــــَ تــــــــــَ مــــــــــاُ   انـــــــــــح االشــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــافــــــــــَ  انــــــــــتــــــــــِ

  
 وهِذه عن الّصاغانِّيِ. كاْستَْنَجفَتْه

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

فَه  ً نَجَّ فَتْهوَ  أَّن َحّساَن بَن ثابٍِت َدَخَل َعلَْيها فأَْكَرَمتْه»: ـ  عنهاهللارضيـ  َحِديُث عائِشةَ  : َرفَعَه ، وِمْن ذِلكَ  تَْنِجيفا  .«نَجَّ

َي بِِه الرتِفاِعه ، و ِمْنجافِ  يُقال : َجلََس علىوَ  السَِّفينَِة جانِباَها ، وقال الَخّطابِيُّ :  ِمْنجافَا قِيَل :السَِّفينَِة ، قيَل : هو ُسّكانُها الِّذي تُعَدَُّل بِِه ، ُسّمِ

 لم أَْسَمْع فِيِه َشْيئاً أَْعتَِمُده.

 ، بالَكْسِر : الباُب ، والغاُر ونَْحُوُهما. النِّجافُ وَ 

حٍ  الَمْنُجوفُ وَ  ً  َحْفٍر كاَن ، وقد، َوقِيَل : هو الَمْحفُوُر أيَّ  (1): الَمْحفُوُر من القُبوِر َعْرضاً غير ُمَضرَّ  : َحفََره كذِلَك. نََجفَه نَْجفا

 في األَساِس. ، بالكسِر ، وهو ما بُنَِي ناتِئاً فوَق الباِب ُمْشِرفاً َعلَيه ، كنِجاِف الغاِر ، وهي َصْخَرةٌ ناتِئَةٌ تُْشِرُف َعلَيه ، كما نِجافٌ  على بابِهوَ 

َض فقَدْ : التَّْعِريُض ، و التَّْنِجيفُ و ، النَّْجفُ وَ  فَ  ُكلُّ ما ُعّرِ  .نُّجِ

ً  الِقْدحَ  نََجفَ وَ   : بَراهُ. نَْجفا

ماحُ وَ  ْوِض. بالنِّجافِ  العَْنَز : َشَدْدتُها نََجْفتُ  ، أي َحفَْرُت ، أو من نََجْفتُ  ، من الَمْنُجوفَةُ  الّرِ  ، أَوَرَده السَُّهْيِليُّ في الرَّ

كذا قاَل ابُن ُدَرْيٍد  ، وهو َمْنُحوفٌ  نَحافَةً  وَعلَيه اْقتََصر الجوهِريُّ  َكُرمَ  ، مثلُ  نَُحفَ  قَْد قالُوا :و نقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، ، كَسِمعَ  نَِحفَ  : [نحف]

 َمْنُحوٌف.

ً هُ  كما يُقاُل : َسِميٌن من قَْوٍم ِسماٍن ، وذِلَك إذا ، نِحافٍ  ، من قَْومٍ  النَّحافَةِ  بَيِّن نَِحيفٌ  َرُجلٌ و ً  ِزَل ، أو صاَر قَِضيفا قَِليَل اللَّْحِم ، ِخْلقَةً ال  َضْربا

ِد الُحَكماِء : وأَنشَد اللَّْيُث لَسابٍِق ، وأَْنَشَده أَبو تَّمام في الَحماَسِة للعَبّاِس بِن ِمْرداٍس السُّلَِمّيِ ، وليَس له ، وقال أَبُو ُهزاالً   ِرياٍش : هو لُمعَّوِ

َر  َر  الــــــــــــر جــــــــــــُ ــــــــــــَ حــــــــــــِ تـ زحَدرِيــــــــــــِه  يــــــــــــفَ الــــــــــــنــــــــــــ  ــــــــــــَ  فــــــــــــتـ

ــــــــــــــــــُر وَ      رِي ٌد مــــــــــــــــــَ ِه َأســــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِ واب ــــــــــــــــــح (2)يف أَث
 

  
 أَْهَزلَه. غيُره : أَْنَحفَهو

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، كَكتٍِف : َدقِيُق األَْصِل. نَِحفٌ  َرُجلٌ 

 .نَُحفاءُ  : النَِّحيفِ  َجْمعُ وَ 

 .وسلمعليههللاصلى: اسُم فََرِس النَّبِّيِ  النَِّحيفُ و

يِن واألَمانَِة. نَِحيفُ  من الَمجاِز : هووَ   الّدِ

ً  تقوُل : َمْن كاَن َحنِيفاً لم يَُكنْ وَ   .نَِحيفا

ةِ.فهو مقلوٌب من نَفََختْ  أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، َوقال ابُن ُدَرْيٍد : العَْنُز ، كَمنََع ونََصرَ  نََخفَت : [نخف]  ه ، قِيَل : نحو نَْفُخ الِهرَّ

 َشبِيهٌ بالعُطاِس. : النَّْخفُ  أَو

 عن ابِن األَْعرابِّيِ. َصْوُت األَْنِف إذا ُمِخطَ  هو : أَو

 النَّفَُس العاِلي. ُهو : أَو

 كأَِميٍر : ِمثُْل الَخنِيِن من األَْنِف. ، النَِّخيفُ و

 كِكتاٍب : الُخفُّ ، ج. النِّخافُ  قال ابُن األعراِبّيِ :و
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 ُملَكََّمْيِن ، قال األَْزَهِريُّ : أي في ُخفَّْيِن ُمَرقَّعَْيِن. نِخافَْينِ  ومنه قَْوُل األَعرابِّيِ : جاَء فاُلٌن في أَْنِخفَةٌ 

. َوْهَدةٌ في َرأِْس الَجبَلِ  بالفَتْحِ : النَّْخفَةُ و  نَقَلَه الّصاغانِيُّ

ُجُل : أَْنَخفَ  قال ابُن األَْعراِبّيِ :و  َكثَُر َصْوُت نَِخيِفه. الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : النِّكاُح. النَّْخفُ 

ت العََربُ  ً  قال ابُن ُدَرْيٍد : وقد َسمَّ  .(3)بنَْخِف الّدابَِّة  نَْخفا

ً  القُْطنَ  نََدفَ  : [ندف]  ، بالِمْنَدفِ  َضَربَه : يَْنِدفُه نَْدفا

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : غري مضروح.1)
ونسبه للعباس بن مرداس  89/  3البيت يف ديوان ا ماسة للتربيزي وَ  ( يف اللسان : رجر مرير ا وفسرها ابلعاقر. ويف التهذيب : رجر مزير.2)

 وفيها : ويرو  مرير أي قوي القلب شديده.« أسد مزير»ا برواية : 
 .239/  2جلمهرة ( انظر ا3)
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 قا  : َنِديفٌ و  ا َمنحُدوفٌ  أي َخَشَبِته الجي يُطحَرُ  هِبا الَوتـَُر لرَيِ   الُقطحُن ؛ وهو بكسرِِ ا : املِنحَدَفةِ و 
يــــــــــفــــــــــاً  نــــــــــِ ُم حــــــــــَ كــــــــــُ نــــــــــح رِي عــــــــــَ عــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح  اي لــــــــــَ

او      وفــــــــــــــَ ُم األُنــــــــــــــُ كــــــــــــــُ نــــــــــــــح نــــــــــــــا مــــــــــــــِ َدعــــــــــــــح  قــــــــــــــد جــــــــــــــَ

  

ا أَ  وفــــــــــــــــَ يــــــــــــــــُ َدان الســــــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ وَن بـ لــــــــــــــــُ مــــــــــــــــِ  حتــــــــــــــــَح

  
َض    ـــــــــــــــُ رحف ون اخلـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ زِل غـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اأَمح تـ ـــــــــــــــَ ُدوف ـــــــــــــــح ن

َ
 املـــــــــــــــ

  
 قاَل ابُن ُمْقبٍِل يصُف ناقَتَه :وَ 

ٌد  هـــــــا َزبـــــــَ رحطـــــِ ـــــَ ن فـ هـــــــا مـــــِ مـــــِ طـــــح ي عـــــلـــــ  خـــــَ  ُيضـــــــــــــــــــحـــــِ

عـــــــــــًا      رحفـــــــــــُ هـــــــــــا خـــــــــــُ نـــــــــــح اكـــــــــــَبن  ابلـــــــــــر أحِس مـــــــــــِ دفـــــــــــَ  نـــــــــــُ

  
ً  في َسْيِرها تَْنِدفُ  الدَّابَّةُ  نََدفَت من الَمجاِز :و َكةً : نََدفانًاو بالفتحِ ، نَْدفا . أَْسَرَعْت َرْجَع يََدْيها أي ، ُمَحرَّ  نقله الَجْوَهِريُّ

باعُ  نََدفَتو ً  الّسِ  َشِربَت الماَء بأَْلِسنَتِها. : نَْدفا

ً  الطَّعامَ  نََدفَ  من الَمجاِز :و  بيَِده. أََكلَه : أي نَْدفا

 ، قال األَْعَشى : َمْنُدوفٌ  فهو ِمْزَهرٌ  َضَربَ  أي بالعُوِد : فَ نَدَ  من الَمجاِز :و

رح وَ  هـــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــــُ يـــــــــــــِّ هـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ُدوٍح إذا يـ  صـــــــــــــــــــــــــــَ

ٍر      زحهــــــــــــــــَ تح يف مــــــــــــــــِ َرقــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ ُدوفِ ُب تـ نــــــــــــــــح  مــــــــــــــــَ

  
ً  الحاِلبُ  نََدفَ و ةَ بإِْصبَِعه. : نَْدفا رَّ  فََطَر الضَّ

 نََطفَْت. مثل السَّماُء بالَمَطِر : نََدفَت من الَمجاِز :و

 َرَمْت بِِه. أي بالثَّْلجِ : نََدفَتو

ً  الدَّابَةَ  نََدفَ  قال الفَّراُء :و  .كأَْنَدفَها َعنِيفاً ، َسْوقًا ساقََها : يَْنِدفُها نَْدفا

 ، بالضّمِ : القَِليُل من اللَّبَن. النُّْدفَةُ و

 في ِحْجِر الَكِرينَِة. العُودِ  (1) َصْوت ، َوهو النَّْدفِ  ماَل إلى ُجُل :الرَّ  أَْنَدفَ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و

 عن ابِن َعبّاٍد. الَكْلَب : أَْولَغَهُ  أَْنَدفَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، قال الفََرْزَدُق : َمْنُدوفٌ  : ُمنَدَّفٌ  ، وقُْطنٌ  النَّْدفِ  : مبالَغَةٌ في التَّْنِديفُ 

ه و  يــــــــــِض كــــــــــبَنــــــــــ  قــــــــــِ يــــــــــَ   الصــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــح َح مــــــــــُ بــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــح

يـــــــِب      َرواِت الـــــــنـــــــِّ لـــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ ٌن  (2)عـــــــَ طـــــــح د فُ قـــــــُ نـــــــَ  مـــــــُ

  
ْيِد : الَمْنُدوفُ  ، بالفتح : النَّْدفُ وَ   ، قال األَْخَطُل يصُف ِكالَب الصَّ

اَب كـــــــــــمـــــــــــا  ـــــــــــرت  ـــــــــــَن ال رِي ذح ـــــــــــُ ن  ي وهـــــــــــُ ـــــــــــُ ل ـــــــــــَبرحســـــــــــــــــــــــــَ  ف

ٍن      طــــــــــــح َخ قــــــــــــُ بــــــــــــائــــــــــــِ رِي ســــــــــــــــــــــــــَ ذح فُ يــــــــــــُ دح  َأولرِ  نــــــــــــَ

  
 كَشّداٍد : العَّواُد. النَّدافُ وَ 

 : كثيُر األَكِل يَْنِدُف الطَّعاَم ، وهو َمجاٌز. نَّدافٌ  قال األَْصَمِعيُّ : رُجلٌ وَ 

 القُْطِن ، عربِيَّةٌ َصِحيحةٌ. ناِدفُ  : النَّدافُ وَ 

ً  الّسحابَةُ بالبََردِ  نََدفَتوَ   ى الَمثَل.، عل نَْدفا

ً  ماَء البِئْرِ  نََزفَ  : [نزف]  نََزَحه ُكلَّه. : يَْنِزفُه نَْزفا
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أي ال يَْفنَى :  «َوال تَُذمُّ  تُْنَزفُ  َزْمَزُم ال»في الَحديِث : و نقَلَه الجوهِريُّ هكذا ، ، بالضّمِ ، الِزٌم ُمتَعَدٍّ  كنُِزفَتْ  نُِزَحْت ، بنفِسها : البِئْرُ  نََزفَتو

 ماُؤها على َكثْرةِ االْستِقاِء.

ً  البِئْرَ  نََزفَ  في الُمْحَكِم :وَ    هي : نُِزَحت وَذَهَب ماُؤها ، قال لَبِيٌد : أَْنَزفَتو ، بمعنًى واحٍد ، كالُهما نََزَحها ، أَْنَزفَهاو ، يَْنِزفُها نَْزفا

ٍة  نــــــــــــَ وح فــــــــــــاَء جــــــــــــَ ر  َوطــــــــــــح يــــــــــــِه كــــــــــــُ لــــــــــــَ تح عــــــــــــَ  أََربــــــــــــ 

ىَت      وف مـــــــَ تـــــــُ زِ هـــــــَ نـــــــح ـــــــُ ِب  فح يـ كـــــــُ (3)هلـــــــا املـــــــاُء َتســـــــــــــــــــــح
 

  
ياً ، َوأَْفعََل غيَر ُمتَعَّدٍ ، وقد  أَْنَزفَتْ و البِئرَ  نََزْفتُ  قال : وأَما ابُن ِجنِّي فقَاَل : هي ، فإِنَّه جاَء ُمخاِلفاً للعاَدةِ ، وذِلَك أَنََّك تِجُد فِيها فَعََل ُمتَعَّدِ

 َذَكر علَّةَ ذِلك في َشنََق البَِعيَر ، وَجفََل الظَِّليَم. قلُت : وهذا قَْد نقَلَهَ الَجْوَهِريُّ عن الفَّراِء.

 قال : ، بالّضمِّ  النُّْزفُ  االْسمُ و

رَتُِ   غــــــــــــــح ٌة  (4)تـــــــــــــــَ يــــــــــــــَ رحَف وهــــــــــــــَي الهــــــــــــــِ  الــــــــــــــطــــــــــــــ 

هـــــــــــــــا      هـــــــــــــــَ ف  َوجـــــــــــــــح ا شـــــــــــــــــــــــــــــَ زحفُ كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ  ـــــــــــــــُ  نـ

  
__________________ 

 والكرينة : املغنية الضاربة ابلعود.« ضرب العود»( يف التكملة : 1)
 .«البيت»( عن الديوان ا وابألصر 2)
 برواية : 29( ديوانه ط بريوت ص 3)

 «ينزف هلا الوبر تسكبمىت »
 يرو  : هتون واهلتون : الجي تسح ابملطر. واهلتوف الجي يصوت فيها الرعد.وَ 

وفيه  104( كذا ابألصـــــــر والتهذيب ابلفاء ا ويف اللســـــــان : تغرت  ابلقاف ونســـــــب البيت إىل قي  بن اخلطيم وهو يف ديوانه ط بريوت ص 4)
 ابلقاف. وانظر ختر ه فيه.« تغرت »
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 .َمْنُزوفٌ  نّها َرقِيقَةُ الَمحاِسِن ، حتَّى كأَنَّ َدمعهاأَراَد أَ 

 وذِلَك إذا قَلَّ ماُؤها. باليَدِ  نُِزفَتْ  كَصبُوٍر : أي نَُزوفٌ  بِئْرٌ و

قال الَجْوَهِريُّ : أي ال يَْسَكُروَن ، وأَْنَشَد  (1) يُْنِزفُونَ  َوال (ال ُيَصدَُّعوَن َعْنها) قولُه تَعالى : ، كعُنَِي : َذَهَب َعْقلُه ، أو َسِكَر ، ومنه نُِزفَ و

 لألُبَْيِرِد :

نح  ئــــــــــِ رِي لــــــــــِ مــــــــــح مُ لــــــــــعــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــح َزفـ ــــــــــح وحمُتُ  أَنـ حــــــــــَ  أو صــــــــــــــــــــــــَ

رَا     ُم آَ  َأِبـــــــــــحَ ـــــــــــُ ت ـــــــــــح نـ دامـــــــــــَ  كـــــــــــُ ـــــــــــ  ـــــــــــن َ  ال ـــــــــــح ئ ـــــــــــِ ـــــــــــب  ل

  
 َدُمه. نُِزفَ  ، الَِّذي قَدْ  (2) النَِّزيفِ  : مثلَ  الُمْنِزفَ  قال : وقوٌم يَْجعَلُونَ 

 َعْبَرتُه ، كَسِمَع : فَنِيَْت. نَِزفَتْ  بَْيَدةَ :قال أَبو عُ و

 أَْفنَْيتُها ، قال العَّجاج : : أَْنَزْفتُهاو

رح و  نح َذمــــــــــــَ مــــــــــــَ ٍر لــــــــــــِ مــــــــــــَ عــــــــــــح ر َح ابــــــــــــُن مــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــَ

َزفَ و      ــــــــــــــح رَبح  أَنـ ــــــــــــــعــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  ال نح اَلق ََة مــــــــــــــَ ربح ــــــــــــــعــــــــــــــَ  ال

  
 قال أَْيضاً :وَ 

اقــــــــــــــــــــد أَراين ابلــــــــــــــــــــدِّايِر و  َزفــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــح (3)مــــــــــــــــــــُ
 

ئـــــــــــًا      يـــــــــــح ُب شـــــــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــِ اأَزحمـــــــــــاَن ال َأحح َزفـــــــــــَ نــــــــــــح  مـــــــــــُ

  
 نقَلَه الَجْوهِريُّ ، قال العَّجاُج يِصُف الَخْمَر : كغَُرفٍ  نَُزفٌ  ج : مثُل الغُْرفَة ، بالضّمِ : القَِليُل من الماِء ونَْحِوه النُّْزفَةُ و

هـــــــــــــا  نـــــــــــــح رِيـــــــــــــِ  مـــــــــــــِ ن  يف اإِلبـــــــــــــح افشـــــــــــــــــــــــــــَ َزفـــــــــــــَ ـــــــــــــُ  نـ

ٍف انزََع      نح َرصـــــــــــــــــــــــــَ امــــــــــــِ فــــــــــــَ اًل َرصـــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
ِة :وَ  مَّ  قاَل ذُو الرُّ

هـــــــا  ِتســـــــــــــــــــــامـــــــُ ـــــــح ِديـــــــِث اب وَن ا ـــــــَ وحضـــــــــــــــــــــُ ُض مـــــــَ طـــــــِّ قـــــــَ ـــــــُ  يـ

زحِن يف      ُ
َض مـــــــــــاِء املـــــــــــ طـــــــــــ  قـــــــــــَ َزفِ تــــــــــــَ رِ  نــــــــــــُ مـــــــــــح  اخلـــــــــــَ

  
فٌ  ُعُروقٌ و  قال العَّجاُج يِصُف ثَْوًرا : ، كُركَّعٍ : َغْيُر سائِلَةٍ  نُزَّ

ا  فـــــــــــــــــــــَ َعســـــــــــــــــــــــــــــــــــ  رحابٌد إذا تــــــــــــــــــــــَ َاُ بــــــــــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــــــــــح

ا      ز فـــــــــــــَ ُروَ  الـــــــــــــنــــــــــــــ  د  الـــــــــــــعـــــــــــــُ ا هـــــــــــــَ واَزهـــــــــــــَ (4)َأحـــــــــــــح
 

  
 .نَِزيفٌ و ، َمْنُزوفٌ  ساَل َحتّى يُْفِرَط فَُهوَ  هَكذا في سائِر النَُّسخِ ، وهو نَصُّ ابِن ُدَرْيٍد : فاُلٌن َدَمهُ ، كعُنِيَ  نُِزفَ و

ً  َربَ من َحّدِ ضَ  يَْنِزفُه الدَّمُ  نََزفَهو ، قال : وهو من المْقلُوِب الّذي يُْعَرُف مْعناهُ ، قال الَجوَهِريُّ : وذِلك إذا َخَرَج منه َدٌم كثيٌر َحتّى  نَْزفا

 .(5)يَْضعَُف 

ً  الَمْنُزوفِ  أَْجبَُن منَ »في الَمثَِل : و ً  وفِ الَمْنزُ  أَْجبَُن من»نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وابُن ُدَرْيٍد : وكذا :  (6)« َضِرطا َخَرَج َرُجالِن  يقاُل : (7)« َخْضفا

 ، فَظنَّهُ يَقُوُل : َعَشَرةٌ ، فَجعََل يَقُوُل :في فاَلةٍ ، فالحْت لُهما َشَجَرةٌ ، فقَاَل أََحُدهما : أََرى قَْوما قَْد َرَصُدونَا ، فقَاَل اآلَخُر : إِنَّما ِهَي ُعَشَرةٌ 

 .«ضرط»نَقَلَه الّصاغانِيُّ في  ْضرُط حتّى ماتَ ويَ  ؟ما َغناُء اثْنَْيِن َعْن َعَشَرةٍ وَ 

ْبَحة ، فإِذا أَتَْينَه بَصبُوحٍ ونَبَّ  ْجَن إِْحداُهنَّ َرُجالً كاَن يَناُم الصُّ فلَّما رأَْيَن ذِلَك  ؟ْهنَه ، قال : لَْو نَبَّْهتُنَّنِي لعاِديَةٍ أَو نِْسَوةٌ لم يَُكْن لُهنَّ رُجٌل ، فَزوَّ

بَهُ ، فأَتَْينَهُ فأَْيقَْظنَه ، فقَاَل كعاَدتِه ، فقُْلنَ  ي ، حيُث قاَل : هو رجٌل  قُْلَن : إنَّ صاِحبَنا لُشجاٌع ، تعالَْيَن َحتّى نَُجّرِ وأَْخَصُر منه ِعباَرةُ ابِن بَّرِ

بُوحِ قال : َهاّل نَبَّْهتَنِي  َهِذه نَواِصي الَخْيِل ، فَجعََل يَقُوُل : الَخْيَل  فِقيَل له يَْوماً على ِجَهِة االْختِباِر : ؟لَخْيٍل قد أَغاَرتْ كاَن إذا نُبِّهَ لُشْرِب الصَّ

 َجعََل يَْفعَُل حتّى وأَْخَصُر منُهما عبارةُ اللْحيانِّي في النّواِدِر : هو رُجٌل كاَن يَدَِّعي الشَّجاَعةَ ، فلَّما َرأَى الَخْيلَ  الَخْيَل ويَْضِرُط ، حتّى ماتَ 

 ماَت ، هَكذا قاَل : يَْفعَُل ، يعنِي يَْضِرُط.
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ئِْب تَكونُ  دابَّةٌ  هي َضِرطاً : الَمْنُزوفُ  أَو وفِيِه قَْوالِن  قالَه أَبُو الَهْيثَمِ  بالباِديَِة ، إذا ِصيَح بِها لم تََزْل تَْضِرُط حتّى تَُموتَ  بيَن الَكْلِب والذِّ

 فراِجْعهُ.« ضرط»ما الّصاغانِيُّ في العُباِب في أَوَرَدهُ  آَخرانِ 

 نَقَله ابُن َعبّاٍد. يَُكوُن لَها لَبٌَن فيَْنقَطعُ  التي الَمعَز : من كِمْصباحٍ  الِمْنزافُ و

 ٍد َطِويٍل ، ويُْنَصُب ُعوٌد ،ُدلَيَّةٌ تَُشدُّ في َرأِْس ُعو به الماُء ، َوقِيَل : هي يُْنَزفُ  ما كِمْكنََسٍة : الِمْنَزفَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

__________________ 
 .19( سورة الواقعة اآية 1)
 ويف التهذيب : نزف الرجر فهو منزوف َونزيف أيضاً.« املنزوف»( كذا ا ويف اللسان : 2)
 .«مرتفاً » 82( يف الديوان ص 3)
 .«ا هدوأحوازه»بد  « أجوازها هذّ »و « برابد»بد  « برابر» 94( يف الديوان ص 4)
 ( يعين إذا استخرجه حبجامة أو فصٍد كما يف التهذيب.5)
 ( ضبطت ابلقلم يف التهذيب واللسان بفتح الضاد والراء.6)
 .«خطفاً »( عن اللسان وابألصر 7)
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لحوُ  يـَُعر ُض ذِلكَ و  َنحُصوبِ  عَليحهِ  العوُد اّلِذي يف َطَرِفه الد 
تَـَق  ِبهِ  أي : َعَل  الُعوِد امل  املاُء. وُيسح

 كأِميٍر : الَمْحُموُم. النَِّزيفُ و

 قال اْمُرُؤ القَْيس : السَّْكرانُ  : النَِّزيفُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

زِي وَ  ِي الـــــــــــــنـــــــــــــ  ي كـــــــــــــَمشـــــــــــــــــــــــــــح َي مَتحشـــــــــــــــــــــــــــِ  ِإذح هـــــــــــــِ

رح      هــــــــــــُ ــــــــــــُ ــــــــــــبـ يــــــــــــِب ال ثــــــــــــِ ــــــــــــكــــــــــــَ ه ابل َرعــــــــــــُ  ِف َيصــــــــــــــــــــــــــح

  
 قاَل آخر :وَ 

َيَة  اُء مَتحِشي ِمشح  الن زِيفِ َبد 
 نقَلَه األَْزَهِريُّ ، وِمْنه قوُل َجِميٍل : كالَمْنُزوفِ  َمْن َعِطَش َحتّى يَبَِسْت ُعُروقُه ، وَجفَّ ِلسانُه ، أَيضاً : النَِّزيفُ و

ا  ُروهنــــــــــــِ ذًا بــــــــــــقــــــــــــُ ا آخــــــــــــِ ُت فــــــــــــاهــــــــــــَ مــــــــــــح ثــــــــــــِ  فــــــــــــلــــــــــــَ

رحَب      زِيـــــــــــفِ شـــــــــــــــــــــــــُ رَجِ  الـــــــــــنـــــــــــ  رَبحِد مـــــــــــاِء اَ شـــــــــــــــــــــــــح  بـــــــــــِ

  
 .(1)قال أَبو العَبّاِس : الَحْشَرُج : النُّْقَرةُ في الَجبَِل يَْجتَِمُع فيها الماُء فيَْصفُو 

 َوفيه يَقُوُل : عنههللارضيَسْيُف ِعْكِرَمةَ بِن أَبِي َجْهٍل ،  : النَِّزيفُ و

مــــــــــا أَرحَد  وَ  هــــــــــُ ــــــــــَ ل ــــــــــح بـ ــــــــــَ ــــــــــفُ قـ زِي ــــــــــ  ــــــــــن َدعــــــــــاً  ال ــــــــــح ي  لــــــــــََ

ِد      جــــــــح َ
نــــــــاِء املــــــــ ــــــــه يف ســــــــــــــــــــــَ بُ ل نحصــــــــــــــــــــــِ ٌت ومــــــــَ يــــــــح ــــــــَ  بـ

  
ُجُل ، نُِزفَ  من الَمجاز :و تُه في الُخُصوَمةِ  الرَّ . كعُنَِي : اْنقََطعَت ُحجَّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

، لم يَْبَق  نَزافِ  في البَْحِر :ومنه قوُل ابنَِة الُجلَْنَدى َمِلِك عماَن ، حين أَْلبََسِت السُّلَْحفاةَ ُحِليَّها ، فغاَصْت  ، أَْمرٌ  (2) اْنِزفْ  كقَطاِم : أي نَزافِ و

 .بالنَّْزفِ  أََمَرتْ  في البَْحِر غيُر قُداِف :

ُجُل : (3) أَْنَزفَ و بكسِر الّزايِ ، وقراَءةُ الُكوفِيِّيَن في  (4) يُْنِزفُونَ  في الّصافّاِت : وال ُهْم َعْنهاـ  غيَر عاِصمٍ ـ  ومنه قِراَءةُ الُكوفِيِّينَ  َسِكرَ  الرَّ

 كذلك ومنه قوُل األُبَْيِرِد اليَْربُوِعّيِ الذي أَنَشَده الجوَهِريُّ َوتقَدََّم ذكره. (5) يُْنَزفُونَ  الواقعة وال

جُل : أَْنَزفَ و . َذَهَب ماُء بِئِْره الّرِ  بالنَّْزحِ واْنقََطع ، نقَلَه الَجْوهِريُّ

 بالبُكاِء. ماُء َعْينِه َذَهبَ  : أَْنَزفَ  أَو

َرت اآليةُ : أي َخْمُر أَْهِل الَجنَِّة دائَِمةٌ ال تَْفنَى ، وعباَرتُه : فَنَِي َخْمُره الّرُجُل : إذا أَْنَزفَ  قال الفَّراُء :و القوُم : اْنقََطَع  أَْنَزفَ  يُقال :وَ  وبه فُّسِ

 الزايِ.بكسِر  (َوال يُ ْنزُِفونَ )َشرابُُهم ، وقُِرَئ : 

فَت قال أَبو َزْيٍد :و ُ  نَزَّ ً  الَمْرأَة  وذِلَك مما يَِزيُد الَولََد ِصغًَرا وَضْعفاً ، وَحْملَها ُطوالً. َرأَْت َدماً علَى َحْمِلها إذا : تَْنِزيفا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : قَِليلَةُ الماِء. نَِزيفٌ  بِئْرٌ 

 : أَْخَرَج َدَمه ُكلَّه. يَْنُزفُهو يَْنِزفُه الَحّجامُ  نََزفهُ وَ 

ً  فاُلٌن َدَمه ، نََزفَ وَ   : اْستَْخَرَجه بِحجاَمٍة أَو فَْصٍد. يَْنِزفُه نَْزفا

ْعُف الحاِدُث ِمن ُخُروجِ كثيِر الدَِّم ، وقيُل : النُّْزفُ وَ   ِن.عنهُ َدُم اإِلْنسا نََزفَ  : الُجْرُح الذي النُّْزفُ  ، بالضّمِ : الضَّ

 .أَْنَزفَه الدَّمُّ والفََرُق : زاَل َعْقلُه ، عن اللِّحيانِّيِ ، قال : وإِن ِشئَْت قلَت : نََزفَهوَ 
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 الّرجُل َدماً ، كعُنَِي : إذا َرَعَف فَخَرَج َدُمه كلُّه. نُِزفَ وَ 

 : الذّاِهُب العَْقِل. الُمْنَزفُ وَ 

ُجُل : اْنقََطع كالُمه ، أو َذَهبَ  أَْنَزفَ وَ  تُه في ُخُصومٍة أو َغْيِرها.الرَّ   َعْقلُه ، أو َذَهبَْت ُحجَّ

 .النَّْزفُ  ، كأَنَّه على َحْذِف الّزائِِد ، أو كأَنّه ُوِضَع فيه َمْنُزوفٌ  ، وِإن كاَن َمْفعُوالً فهو ُمْنِزفٌ  قاَل بعُضُهم : إِْن كاَن فاِعالً فهووَ 

ً  الِبناءَ  نََسفَ   :[نسف] أي : يَْقلَعُها من أُُصوِلها ، نَقَلَه  (6) (فَ ُقْل يَ ْنِسُفها َربِّ َنْسفاً )ومنه قَْولُه تَعالى :  عَه ِمْن أَْصِلهقَلَ   :يَْنِسفُه نَْسفا

 الَجْوَهِريُّ عن أَِبي َزْيٍد ، وهو َمجاٌز.

__________________ 
 ( وقا  املربد : ا شرج هاهنا : الكوز الرقي  ا ارّي.1)
 كاألصر.« انزف»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « الحزفح »( يف القاموس : 2)
 وهبامشه عن نسخة أخر  : وأَنـحَزَف كاألصر.« وأَلحَزفَ »( يف القاموس : 3)
 .47( سورة الصافات اآية 4)
 من الواقعة. 19( اآية 5)
 .105( سورة طه اآية 6)
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 قال أَبُو النَّْجِم : فيِهَما كاْنتََسفَه ْرِض بأَْصِله ،أي قَلَعَه بِفيِه من األَ  البَِعيُر النَّْبَت كذِلَك : نََسفَ و

فَ و  َتســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــح ِه  انـ دابــــــــــــــِ ــــــــــــــح َب مــــــــــــــن أَن  اجلــــــــــــــالــــــــــــــِ

ه     البـــــــــــِ َ  عـــــــــــلـــــــــــ  َأصـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح َ
نـــــــــــا املـــــــــــ بـــــــــــاطـــــــــــُ  ِإغـــــــــــح

  
 كذِلَك. نَُسوفٌ  يَْقتَِلُع الَكأَل من أَْصِله بُمقَدَِّم فِيِه ، وناقَةٌ  : نَُسوفٌ  بَِعيرٌ  من الَمجاِز :و

 ، وهي من باِب َمالِمَح ، وَمذاِكَر. ِمْنسافٍ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ : كأَنَّها جمعُ  َمناسيفُ  إِبِلٌ و

ً  الِجبالَ  نََسفَ  من الَمجاِز :و : أي ذُِهَب بها ُكلِّها بُسْرَعٍة ، وقولُه  (1) (َوِإَذا اجْلِباُل ُنِسَفتْ )ومنه قَْولُه تَعالَى :  َدكَّها وَذّراَها : أي نَْسفا

يَنَّه تَْذِريَةً. (2) (ُثَّ لَنَ ْنِسَفنَُّه يف اْلَيمِّ َنْسفاً )تَعالَى :   : أي لنَُذّرِ

 عن أَبي َزْيٍد. كِمْكنََسٍة : آلةٌ يُْقلَُع بِها البِنَاءُ  ، الِمْنَسفَةُ و

 الطَّعاَم : نَفََضه. نََسفَ و

ْدرِ َشيْ  وهو يُْنفَُض به الَحبُّ  (3) لما اسمٌ  ْنبٍَر :كمِ  ، الِمْنَسفُ وَ  ْدِر ،  ٌء َطِويٌل َمْنُصوُب الصَّ ُب الصَّ هَكذا في سائِِر النَّسِخ ، َوالصواُب ُمتََصّوِ

، َحكاها أَبو نَْصٍر أَحَمُد بُن  ِمْنَسفٌ   ِلْحيَتَهيكوُن عنَد القاِشِر ، قال الَجْوَهِريُّ : ويُقال : أَتَانَا فاُلٌن كأَنَّ  أَعالهُ ُمرتَِفعٌ  كما هو نَصُّ اللِّسانِ 

 حاتٍِم.

 مثال ِمْنَسٍر َوَمْنِسٍر. ، كَمْنِزلٍ  كَمْنِسفٍ  فَُم الِحماِر ، : الِمْنَسفُ و

 السَِّويِق. نُسافَةَ  ، َوَخصَّ اللِّْحيانِيُّ به النَّْسفِ  عند الِمْنَسفِ  كُكناَسٍة : ما يَْسقُُط من النُّسافَةُ و

ْغَوةُ من اللَّبَنِ   :النُّسافَةُ  قال ابُن فاِرٍس :و  وغيُره يقولُها بالشين الُمْعَجَمِة ، كما سيأْتِي. (4) الرُّ

ْنبُِك : إذا كاَن يُْدنِيِه من األَْرِض في َعْدِوه ، أو يُْدنِي ِمْرفَقَيْ  نَُسوفُ  فََرسٌ و  َمْحُمودٌ  وهو ِه من الِحزاِم ، وإِنّما يكوُن ذِلَك لتَقاُرِب ِمْرفَقَْيهِ السُّ

 نقله الَجْوَهِريُّ ، وأَنَشَد لبِْشِر بِن أَبِي خاِزٍم :

وفٌ  زاِم  َنســــــــــــــــــــــــــُ ا  (5)لــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــِ هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ قــــــــــــَ ــــــــــــَ رحفـ  مبــــــــــــِ

ارُ      بــــــــــــَ هــــــــــــا الــــــــــــغــــــــــــُ يــــــــــــح ــــــــــــَ يـ ــــــــــــح بـ واَء طــــــــــــُ د  خــــــــــــَ  َيســــــــــــــــــــــــــُ

  
 أاَل تََرى إلى قَْوِل الَجْعِدّيِ :

ه  ــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــاُرٌب ول ــــــــــــــــــَ ِه ت ــــــــــــــــــح ي قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ رحفـ  يف مــــــــــــــــــِ

َزمِ      َبِة اخلــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح ب ُة َزوحٍر كــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــَ رحكــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــِ  ب

  
ً  ، كنََصَر ، نََسفَ و ً و على الِقياِس  نَْسفا ً  قال الّصاغانِيُّ : ِكذا قال السُّكَِّريُّ : نُُسوفا ً  ، والِقياسُ  نُُسوفا . : نَْسفا  َعضَّ

. النُُّسوفُ  أَو  : آثاُر العَّضِ

َر قوُل َصْخِر الغَّيِ الُهَذِلّيِ :بِِهما وَ   فُّسِ

َر   ـــــــــــــــــــــــــَ ب  َرابٍع تـ ـــــــــــــــــــــــــَ ِو أَق دح  كـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــَ

ه وَنســــــــــــــــــــــــــــــاُه      ــــــــــــــــِ ل ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــفــــــــــــــــائ اب ــــــــــــــــَ وف (6)ُنســــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
رارُ  وهو ، كأَِميرٍ  النَِّسيفُ  قال ابُن األَْعراِبّيِ : يُقاُل للَرُجِل : إِنّه لَكثِيرُ و  : أي ِسراَرهُ. نَِسيفَه ويُقاُل : أَطالَ  الّسِ

. أَيضاً : النَِّسيفُ و رُّ  الّسِ

 ، َوذِلك إذا أََخَذ الفَْحُل منه لَْحماً أو َشْعًرا فبَِقي أَثَُره ، قال الُمَمّزُق العَْبِديُّ : نَِسيفٌ  يُقاُل للِحماِر : بهِ  أَثَُر َكْدِم الِحمارِ  أَيضاً :و

رحزِهـــــــــا وَ  ِب غـــــــــَ نـــــــــح َد  جـــــــــَ ي لـــــــــَ لـــــــــِ َذتح رِجـــــــــح دح ختـــــــــَِ  قـــــــــَ

يـــــــــفـــــــــاً      ّرِ ِ   َنســـــــــــــــــــــــِ طـــــــــَ ُ
طـــــــــاِة املـــــــــ وِص الـــــــــقـــــــــَ حـــــــــُ  كـــــــــبُفـــــــــح
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ْكِض  (7) أَثَُر الَحْلبَةِ  .النَِّسيفُ و  نَقَلَه اللَّْيُث. من الرَّ

 لُغَةٌ ُهَذِليَّةٌ ، ومنه قوُل أَبِي ذَُؤْيٍب الُهَذِلّيِ : الَخفيُّ من الَكالمِ  : النَِّسيفُ و قال :

وا  مـــــــــ  وا فضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ رِب وحَم قـــــــــد شـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ ـــــــــح  فـــــــــبَل

م      هــــــــــُ قــــــــــُ طــــــــــِ ــــــــــح ن وحِم مــــــــــَ ــــــــــقــــــــــَ ــــــــــاَم ال ــــــــــفُ أَم ي (8)َنســــــــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 .10( سورة املرسالت االية 1)
 طرح النسافة َوهي ما تثور من غبار األرض.قا  الراغب يف املفردات : أي نطرحه فيه  97( سورة طه اآية 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ما.3)
 ألهنا تنتسف عل  وجه الل . 420/  5( زيد يف املقايي  4)
 يقو  : إذا اســــتفرغت جرايً نســــفت حزامها مبرفقي يديها ا وإذا مألت فروجها عدواً « للحوام»( عن الصــــحاح والتهذيب واللســــان وابألصــــر 5)

 سد الغبار ما با طبييها وهو خوا ه.
 برواية : 76/  2( ديوان اهلذليا 6)
ُدرٍّ تـــــــــــــــــــــــــر  وَ   يـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدو كـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدو كـــــــــــــــــــــــــُ

 بـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــه ونســــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ُنســــــــــــــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــا    

  

 .«اجلُلحَبةِ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  7)
 .«أمام املاء»برواية :  102/  1( ديوان اهلذليا 8)
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ً  الكالمَ  يَْنتَِسفُون قال األَْصَمِعيُّ : أي ، ال يُتُِمونَه من الفََرِق ، يَْهِمُسوَن به ُرَوْيداً من الفََرِق ، فهو َخفيٌّ ، ِلئاَّل يُْنَذَر بِِهم ، وألَنَُّهم في  انتِسافا

.  أَرِض َعُدّوٍ ، نَقَلَه السُّكَِّريُّ َوالَجْوهِريُّ

 من اْمتِالئِِه. : َمآْلُن يِفيضُ  نَْسفانُ  إِناءٌ و

َكةً : ِمْخالفٌ  ، نََسفانُ و  على ثمانِيَِة فَراِسَخ ِمْنها. قُْرَب َذمارِ  باليََمنِ  ُمَحرَّ

 .نَساِسيفُ ج :  َء في الَهواءِ الشَّيْ  يَْنِسفُ  كالَخطاِطيفِ  له ِمْنقاٌر كبِيٌر ، قالَه ِسيبََوْيه ، قال اللَّْيُث : َكُزنّاٍر : َطْيرٌ  النُّّسافُ و

ُب  بل ُكوَرةٌ مستَِقلَّةٌ مْشُهورةٌ مما وراَء النَّْهِر ، بيَن َجْيُحوَن وَسَمْرقَْنَد ، على ِعْشِريَن فَْرَسخاً من بُخارى ، وهو كَجبٍَل : د ، نََسفُ و ُمعَرَّ

اغانيُّ ، َونَقََل َشْيُخنا عن بعِض الثِّقاِت أنَّ اسَم البَلَدِ  نَْخَشبَ  تٍِف ، والنِّْسبَةُ بالفَتْحِ على الِقياِس ، كنََمِرّيٍ. ، ككَ  نَِسف اْصِطالحاً ، قالَه الصَّ

 وذُِكر ما يَتَعَلَُّق بِِه ُهناك.« نخشب»على األَْصِل ، ونَْخَشبِيٌّ على التَّْغيِيِر ، َوقد تَقَدَّم ذِلك للُمَصنِِّف في  نََسفيٌّ  النسبةُ إِليهوَ  قلُت :

ُك ، بالفَتْح النَّْسفَةُ و ْجلُ  (1) ِحجاَرةٌ ُسوٌد ذاُت نَخاِريَب ، تَُحكُّ  َواْقتََصَر اللَّْيُث على الفَتْحِ : كَسِفينَةٍ  النَِّسيفَةُ و ويُثَلَُّث ، ويَُحرَّ في  بها الّرِ

َي بِهِ  الَحّماماتِ  ْجِل ، أَو الْنتِسافِهِ  ُسّمِ ةِ ، وهي ُسوٌد كأَنّه هي الَوَسَخ من الّرِ والقَوالِن واِحٌد ، قال ابُن ِسيَده : هَكذا  ا ُمْحتَِرقَةٌ ِحجاَرةُ الَحرَّ

ينِ  بالضّمِ  نُْسفَةٍ  ، بالكسر ، والثانيةُ جمعُ  نِْسفَةٍ  فاألُولَى جمعُ  ُكتُبٍ  مثل نُُسفٌ و ِصحاٍف ، ، مثل نِسافٌ و كِكَسٍر ، نَِسفٌ  ج : أَْوَرَده اللَّْيُث بالّسِ

، كنُْطفٍَة ونَُطٍف ، َوُجِمَع الَمْكُسوُر بَحْذِف الهاِء ،  نَُسفٌ  ، كَسِفينٍَة َوُسفٍُن. وفاتَه من جمِع الَمْضُمومِ  نَِسيفَةٍ  ، كنُْطفَة ونِطاٍف ، والثاِلثَةُ جمع

ُك بَحْذفِها أَيضاً كثََمَرةٍ  ُء في التَّْرِكيِب الذي َمٍر ، وهذا قد يَِجيوثَ  كتِْبنٍَة وتَْبٍن ، وُجِمَع الَمْفتُوُح بَحْذفِها أَيضاً ، كتَْمَرةٍ وتَْمٍر ، وُجِمَع الُمَحرَّ

ْل ذِلكَ  ينِ  بَْعَده ، وهما واحٌد ، فتأَمَّ لَْونُه ، َواْنتُِشَف ،  اْنتُِسفَ  مثل : أَو لُغَتانِ  المعجمة ، كما نَبَّه عليه ابُن ِسيَده والّصاغانِيُّ  أَو الّصواُب بالّشِ

ما عنَد ذِلك ،  يَْنِسفُ  نقَلَه الَجوهِريُّ ، زاَد الّصاغاِنيُّ : كأَنَّ هذا يَتَساّرانِ  أي الَكالمَ  يَتَنَاَسفانِ  ُهما ال :يُقو وِسْمُت وِشْمُت ، كما في التَّْكِملَِة.

 ما عنَد هذا. يَْنِسفُ  َوذِلك

يُن لُغَ  تَغَيَّرَ  أي للَمْفعُوِل : َمْبنِيًّا لَْونُه اْنتُِسفَ  من المجاِز :و  ةٌ ، كما َسيَأْتِي.عن اللِّْحيانِّيِ ، والّشِ

 صاِحبَها. تَْنِسفُ  َطِويلَةٌ شاقَّةٌ  كَصبُوٍر : أي نَُسوفٌ  َعقَبَةٌ  من الَمجاِز : بَْينِي وبَْينَهو

َض له ِرْجلََك ، فتُعَثَِّرهُ  التَّنَسُّفُ و راع : أَْن تَْقبَِض بِيَِدِه ، ثّم تُعَّرِ  كذا في التَّْكِملَِة. في الّصِ

 * ومما يُستدَرُك َعلَيه :

يُح الشي نََسفَت ً  ءَ الّرِ  : َسلَبَتْه. اْنتََسفَتْهُ و ، تَْنِسفُه نَْسفا

يحُ  أَْنَسفَتوَ  ً  الّرِ  التُّراَب َوالَحَصى. : اْشتَدَّْت ، وأَسافَت إِْنسافا

 : نَْقُر الّطائِِر بِمْنقاِرِه. النَّْسفُ وَ 

 .نََسفَهُ وَ  َء عن َوْجِه األَْرِض بِمْخلَبِه ،الّطائُِر الشي اْنتََسفَ  قدوَ 

 : طائٌِر له ِمْنقاٌر َكبِيٌر. (2)، كُرّماٍن ، عن ُكراعٍ  النُّّسافِ  ، كَشّداٍد : لُغَةٌ في النَّّسافُ وَ 

 من الَخْيِل : الواسع الخطِو. وفُ النَّسُ وَ 

 : نَّحاهُ. أَْنَسفَهو ، يَْنِسفُهـ  أَو ِظْلِفهـ  بُسْنبُِكهِ  نََسفَهوَ 

ً وَ   : َخَطا. نََسَف نَْسفا

 التُّراَب في َعْدِوها. تَْنِسفُ  : نَُسوفٌ  ناقَةٌ وَ 

ً  البَِعيَر ِحْملُه نََسفَ وَ   عن َصْفَحتَْي َجْنبَْيه. (3): إذا َمَرَط ِحْملُه الَوبََر  نَْسفا

 : َغْربَلَه. نَِسيفٌ  َء ، وُهوَ الشَّيْ  نََسفَ وَ 

ِدي النَّْسفُ وَ   ِء.: تَْنِقيَةُ الَجيِِّد من الرَّ
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 ، وِكْل من الخاِلِص. النُّسافَةَ  يُقاُل : اْعِزلوَ 

 : الِغْرباُل. الِمْنَسفَةُ وَ 

 َكالَم بَْينَُهم : أَْخفَْوه وقَلَّلُوه.ال اْنتََسفُواوَ 

__________________ 
 .«حُيَك  »( يف القاموس : 1)
 ( يعين كشّداد عن كراع ا كما يف اللسان.2)
 ( يف التهذيب : محُله َوبـََر صفحجي جنبيه.3)
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ً  الِحماُر األَتاَن بِفيِه ، نََسفَ و ً و ، يَْنِسفُها نَْسفا ً وَ  ، َمْنَسفا ها فتََرَك فِيها أَثًَرا ، األَِخيَرةُ كَمْرِجعٍ من قوِله تَعالى :  َمْنِسفا ِإىَل هللِا ): َعضَّ
 .(1) (َمْرِجُعُكمْ 

ً  تََرَك فِيَهاوَ   : أي أَثًَرا من اْنِحصاِص َوبٍَر. نَِسيفا

ْجِل بَجْنبَيِ البَِعيِر إذا اْنَحصَّ عنه الَوبَُر ، يقال : اتََّخَذ فالٌن في َجْنِب ناقَتِه النَِّسيفُ وَ  ً  : أَثَُر َرْكِض الّرِ : إذا اْنَجَرَد َوبَُر َمْرَكَضْيِه  نَِسيفا

 بِرْجلَْيِه.

 ، كقوِلَك : ما في َظْهِره َمْضَرٌب. َمْنَسفٌ  ما في َظْهِرهوَ 

ً  ْجِلهالبَِعيُر برِ  نََسفَ وَ   : َضَرَب بَِها قُُدماً. نَْسفا

 : فاَض. يَْنِسفُ  اإِلناُء ، نََسفَ وَ 

 : الطَّْعُن ، مثُل النَّْزعِ. النَّْسفُ وَ 

 ، بالضّمِ : ما يَثُوُر من ُغباِر األَْرِض ، قالَهُ الّراِغُب. النُّسافَةُ وَ 

يتِ  الثَّْوُب العََرَق ، كَسِمعَ  نَِشفَ  : [نشف] ّكِ لغةٌ فيِه ، وكذِلك نَفََد يَْنفَُد في  نََصر مثل نََشفَ و  : وهو الفَِصيُح الذي ال يُتََكلَُّم بغيِرهقال ابُن الّسِ

 َشِربَه. نَِفَد يَْنفَُد ، قالَهُ ابُن بُزْرَج : أي :

يِت : َشِربَه : نََشفَ و الَحْوُض الماءَ  نَِشفَ و ّكِ  .َكتَنَشَّفَه زاَد ابُن الّسِ

َكةً. النََّشفُ  واالسمُ  ويَبِسَ  ْرِض : َذَهبَ الماُء في األَ  نَِشفَ و  ، ُمَحرَّ

كايَا. النَّْشفُ  قال ابُن فاِرٍس :وَ   في الِحياِض ، كالنَّْزحِ في الرَّ

:  (2) النَّْشفِ  أَْصلُ وَ  ماُؤها ، قال ابُن األَثيِر : يَْنَشفُ  أي : تَْشَربُه ، أو الماءَ  تَْنَشفُ  : إذا كانَتْ  النََّشفِ  بَيِّنَةُ  ، َكفَِرَحٍة : نَِشفَةٌ  أَْرضٌ  يُقال :و

 ُدُخوُل الماِء في األَْرِض والثَّْوِب.

 بِها الماُء من األَْرض. يُْنَشفُ  وأَْخَصُر ِمن َهذا : ُصوفَةٌ  بِها ماُء الَمَطِر ، َوتُْعَصُر في األَْوِعيَةِ  يُْنَشفُ  أَو ُصوفَةٌ  ِخْرقَةٌ  بالفتحِ : النَّْشفَةُ و

. ُء القَِليُل يَْبقَى في اإِلناءِ بالّضّمِ والَكْسِر : الشَّيْ  النُّْشفَةو ما أُِخَذ من الِقْدِر  بالضّمِ : النُّْشفَةُ و مثل الُجْرَعة َعْن أَبِي َحنيفَةَ ، واقتََصَر على الضّمِ

 عن اللِّحيانِّيِ. بِمْغَرفٍَة َحاّراً فَُحِسيَ 

كُ بالتّثِْليِث ، ويُ  النُّْشفَةُ و بالّسيِن ، وهي الِحجاَرةُ  النَّْسفَةُ  فهي أَربُع لُغاٍت : الضمُّ عن أَبي َعْمٍرو ، والَكْسُر عن األَْصَمِعّيِ واألَُمِوّي : هي َحرَّ

 وتِْبنٍَة وِكْسَرةٍ ونِطاٍف ونُْطفٍَة ، في تَْمَرةٍ  ج : كتَْمٍر ، وتِْبن ، وِكَسٍر ، ونَُطٍف ، وِنطافٍ  السُّوُد التي يُنَقَّى بها َوَسُخ األَْقداِم في الَحّماماتِ 

ِك ، َونَِظيُره ثََمَرةٌ وثََمٌر. َذَكره الّصاغانِيُّ ، ولعَلَّ َسبََب ترِكه قوُل ِسيبََوْيِه ما نَصُّ  فاْسٌم للَجْمعِ ، وليَس  النََّشفُ  فَأَّما»ه : وفاتَه َجْمُع الُمَحرَّ

 فتأَمل.« ما يَُكسَُّر على فَعَلٍ بَجْمعٍ ؛ ألَنَّ فَْعلَةَ وفِْعلَةَ ليَس م

َي به الْنتِشافِه الَوَسَخ ، وقِيَل :  الماَء ، وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو : لتَنَشُِّفها قال اللَّْيُث : ُسّمِ

هح  فـــــــــــ  رحشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــه هـــــــــــِ تح ل ـــــــــــَ نح كـــــــــــان مـــــــــــَ ـــــــــــِ وَب ل  طـــــــــــُ

ةٌ و      فــــــــــــــــَ هح  َنشـــــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــ  هــــــــــــــــا كــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح أَلُ مــــــــــــــــِ  ميــــــــــــــــَح

  
ي : ونَِظيُره َحْلقَةٌ وَحلٌَق ، وفَْلَكةٌ َوفَلٌَك ، وَحْمأَةٌ وَحَمأٌ ،  نَْشفَةٌ  بالتَّْحِريِك ، واِحَدتُه النََّشفُ و بالتَّْسِكيِن ، النَّْشفُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :وَ  ، قال ابُن بَّرِ

َضفِ  بالنََّشفِ  ِمي، تَرْ  (3)أَتَتْكم الدَُّهْيماُء »ـ  عنههللارضيـ  في َحِديِث ُحَذْيفَةَ و وبَْكَرةٌ وبََكٌر ، يَْعِني أنَّ األُولَى  «، ثُّم الَّتِي تَِليها تَْرِمي بالرَّ

 انَْت َرَضفاً ، فِهَي أَْبلَُغ.من الِفتَِن ال تَُؤثُِّر في أَْدياِن النّاِس ؛ لِخفَّتِها ، والتي بَْعَدها كَهْيئَِة ِحجاَرةٍ ، وقَْد أُْحِميَْت بالناِر ، فك

غَوةُ التي تَْعلُو اللَّبََن إذا ُحِلَب ،كُكناسَ  النُّشافَةُ و ْبُد والُجفالَة  ٍة : الرَّ يِت ، وقاَل اللِّْحيانِيُّ : (4)َوهو الزُّ ّكِ هي َرْغَوةُ اللَّبَِن ، ولم  قاله ابُن الّسِ

. يَُخّص وقَت الَحْلبِ   كالنُّْشفَِة بالّضّمِ
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حاحِ ، أ َشِربَها : اْنتََشَف النُّشافَةَ و  و أََخَذها ، كما في اللِّساِن.كما في الّصِ

بِيُّ و ً  : (5)يَقُوُل الصَّ حاحِ. اْسِقنِيَها أَْشَربها : أي أَْنِشْفنِي النَُّشافَةَ أَْنشافا  كما في الّصِ

تُها كَصبُوٍر : النَُّشوفُ و  .*ناقَةٌ تَِدرُّ قَْبَل نِتاِجها ، ثُمَّ تَْذَهُب ِدرَّ

__________________ 
 .105ومن اآية  48املائدة اآية ( سورة 1)
 ( ضبطت  سكان الشا عن النهاية.2)
 ( يف النهاية واللسان : أ ّلتكم الفو.3)
 .«اب اء املهملة»( كذا ابألصر والتهذيب ابجليم ا ويف اللسان 4)
 واألصر كالتهذيب والصحاح.« ويقا  للصيب»( يف اللسان : 5)
 ف.*( بعدها يف القاموس : والن ش ا)
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ً  قال ابُن َعبّاٍد : ال يَُكوُن الفَتَىو َمْن يَأُخذُ َحْرَف الَجْرَدقَِة ، فيَْغِمُسه في َرأِْس الِقْدِر ، ويَأُْكلُه ُدوَن  وهو : كَشّدادٍ  ، وهو بَمْنِزلَِة النَّّشاِل ، نَشَّافا

 أَْصحابِه.

فُ  وسلمعليههللاصلىكاَن لَه » : الَحِديثُ ومنه بهاٍء : ِمْنِديٌل يُتََمسَُّح بِهِ  النَّّشافَةُ و يعنِي ِمْنِديالً يَْمَسُح بِِه / «بها ُغسالَةَ َوْجِهِهه نّشافَةٌ يُنَّشِ
(1) 

 َوُضوَءه ، قالهُ ابُن َعبّاٍد.

ةً ما في َضْرِعها لَبَنٌ  (2) ِمْنشافٌ  ناقَةٌ و  وإِنّما يَُكوُن ذِلَك ِحيَن يَْدنُو نِتاُجها. : إذا كانَْت تَُرى َمّرةً حافِالً ، وَمرَّ

َمْخَشِرّيِ. كنََصَر : َذَهَب وَهلَكَ  المالُ  نََشفَ  من الَمجاِز :و  عن ابِن َعبّاٍد ، والزَّ

 عن ابِن َعبّاٍد. َولََدْت َذَكًرا بعَد أُْنثَى إذا النّاقَةُ : أَْنَشفَتو

ً  الماءَ  نَشَّفَ و فُ  فقُْمُت أَنا وأُمُّ أَيُّوَب بقَِطيفٍَة ما لَنَا غيُرها: » (3)الَحِديُث ومنه : أََخَذه بِخْرقٍَة ونَْحِوها تَْنِشيفا  .«بِها الماءَ  نُنَّشِ

 م.َحَكاهُ يَْعقُوُب ، َواللِّْحيانِيُّ ، والسيُن لُغَةٌ ، وقد تَقدَّ  تَغَيَّرَ  أي للَمْفعُوِل : َمْبنِيًّا لَْونُه اْنتُِشفَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  الماءَ  نََشفَ   ، من َحّدِ َضَرَب : أََخَذه ِمْن َغِديٍر أو َغْيِره بِخْرقٍَة أو َغْيِرها ، كما في اللساِن والِمْصباحِ. يَْنِشفُه نَْشفا

 من الماِء. نَِشفَ  بالضّمِ : ما النُّشافَةُ وَ 

 نحَوه.الَوَسَخ : أَْذَهبَه َمْسحاً و اْنتََشفَ وَ 

. النُّشافَةُ وَ   ، بالضّمِ : ما أُِخَذ من الِقْدِر وهو حارٌّ

ً  اإِلبِلُ  نَشَّفَتوَ  فُ  ، وحَكَى يَْعقُوُب : أَْمَسْت إِبِلُُكم نُشافَةٌ  : صاَرْت ألَْلبانِها تَْنِشيفا ي : أي لَها تُنَّشِ حاحِ. نُشافَةٌ  وتَُرّغِ  وَرْغَوةٌ ، كما في الّصِ

ً  النّاقَةُ  نَشَّفَت قال النِّْضُر :وَ  فٌ  ، فهي تَْنِشيفا  ، وهو أَْن تَراَها َمّرةً حافِالً ومّرةً ال. ُمنَّشِ

 : اللَّْوُن ، ويُْرَوى بَْيُت أَبِي َكبِيٍر : النَّْشفُ وَ 

رارُه و  رح َأســــــــــــــــــــــــــــح َك مَل حتــــــــــــــَُ هــــــــــــــِ يــــــــــــــاُض َوجــــــــــــــح  بــــــــــــــَ

ــــــــَوِذيــــــــلــــــــَ      ُر ال ثــــــــح فِ ِة أو  مــــــــِ َنشــــــــــــــــــــــح ِر  كــــــــَ (4)األَنحضــــــــــــــــــــــُ
 

  
وايَةُ   ، قال أَبُو َسِعيٍد : هو من الشُّنُوِف.« كَشْنِف األَْنُضرِ »قلُت : والّرِ

ِد بِن َسِعيِد بِن وَ  بَْغداَد من أَْحَمَد بِن ، ُمَحّرَكةً ، الواِسِطيُّ ، َسِمَع ب النََّشفيُّ  ، النَِّشفِ  (5) [إِسماعيل بن عبد الباقي بن أحمد بن]إْبراهيُم بُن محمَّ

ه َعلَْيهما ، نَقَ  (6)أَْحَمَد البَْنَدنِيِجّيِ ، َوُسلَْيماَن  ِد بِن َسِعيٍد ، سِمَع مع َعّمِ ُد بُن َسِعيد بِن ُمحمَّ  لَه الحافُِظ.وَعِلّيِ اْبنَي الَمْوِصِلّيِ ، وابُن أَِخيِه ُمَحمَّ

ى بَِقيَِّة هَكذا نَقَلَه الّصاغانِيُّ ، عن ابِن األَْعرابِي ، قال َشْيُخنا : أَفَصُحها الَكْسُر ، وأَْقيَُسها الضمُّ ؛ ألَنّه الجاِري عل ، مثَلَّثَةً  النِّْصفُ  : [نصف]

ْبعِ والُخْمِس َوالسُّْدِس ، ثم الفَتُْح. قلُت : الَكْسُر والضمُّ نَقَلَهما ابُن ِسيَده ، وأَما الفَتْ  ُح فإِنَّه عن ابن األَعرابِّيِ ، وقََرأَ زيُد بُن ثابٍِت األَْجزاِء كالرُّ

كأَِميٍر ، كالثَِّليِث والثَِّميِن َوالعَِشيِر ، في الثُّلِث  كالنَِّصيفِ  (8)وفي األساس أََحُد ُجْزأيِ الَكماِل  ءِ أََحُد ِشقَّيِ الشَّيْ  بالضّمِ : (7) النُّْصفُ  فَلَها

 وقاَل الّراِجُز : «نَِصيفَه ما أَْدَرَك ُمدَّ أََحِدِهْم وال»الَحِديُث : و ُعبَْيٍد ومنهوالثُّْمِن والعُشر ، قاله أَب

 (9) َنِصيفُ مَل يـَغحُذَها ُمديف وال 
 .«عجف»قد َمرَّ في وَ 

 كِشْبٍر وأَْشباٍر ، وَصْبٍر وأَْصباٍر ، وقُْفٍل َوأَْقفاٍل. أَْنصافٌ  ج :

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، واْقتََصَر على الَكْسِر ، وأَنَشَد للفََرْزَدِق : اإِلْنصافِ  االسُم من النََّصفَةُ  هو : بالكسِر ، ويُثَلَّثُ  النِّْصفُ و
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__________________ 
 .«هبا»( عن اللسان وابألصر 1)
ٌف.2)  ( يف التهذيب واللسان : ُمَنشِّ
 ( يف اللسان والنهاية : حديث أيب أيوب.3)
 برواية : 102/  2( ديوان اهلذليا 4)

 . أو كسيف األنضر.. بياض وجهٍ وَ 
 املثبت كرواية اللسان.وَ 

 .1349/  4( ما با معقوفتا زايدة عن تبصري املنتبه 5)
 واملثبت عن تبصري املتنبه.« املوصليوسليمان بن علّي بن »( ابألصر : 6)
 .11( سورة النساء اآية 7)
 ( ومثله يف التهذيب عن الليث ا ويف اللسان عن ابن جيّن.8)
 ( الرجز يف اللسان ونسبه لسلمة بن األكوع.9)
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ن  و  فــــــــاً لــــــــكــــــــِ يِن  ِنصــــــــــــــــــــــح بــــــــ  ُت وســــــــــــــــــــــَ بــــــــح بـــــــــَ  لــــــــو ســــــــــــــــــــــَ

مِ      نــــــــاٍف وهــــــــاشــــــــــــــــــــــِ نح مــــــــَ ٍ  مــــــــِ ِد ِشــــــــَح بــــــــح و عــــــــَ نــــــــُ  بـــــــــَ

  
 .«وِلكنَّ َعْدالً »الّصاغانِّي : هكذا أَنَشَده ِسيبََوْيه ، والذي في ِشْعِره قال 

 ، وال يُقاُل ذِلَك في غيرِ  نِْصفَه ، وكذِلَك إذا بَلََغ الَكْيلُ  نِْصفَهاو نِْصفَه بَلََغ الماءُ  كَسْكَرى : إذا ، نَْصفَى وِقْربَةٌ  كَسْحباَن ، نَْصفانُ  إِناءٌ و

فات التي تَْقتَِضي هذه األَْجزاَء ، وهذا مَ من األَجْ  النِّْصفِ  ْرِويُّ عن ابِن زاِء ، أَْعنِي أَنّه ال يُقال : ثَْلثاُن َوال َرْبعاُن ، وال َغْيُر ذِلك من الّصِ

 األَْعرابِّيِ.

ً  كنََصَره ءَ أي : الشَّيْ  نََصفَهُ و  القُرآَن. نََصْفتُ  تَقُوُل : نِْصفَه بَلَغَ  : يَْنُصفُه نَْصفا

 .نِْصفَه َوذِلَك إذا بَلَغَ  كأَْنَصفَ  ، اْنتََصفَ  : مثلُ  يَْنُصفُ و يَْنِصفُ  النَّهارُ  نََصفَ و

 .نََصفَ  في َغْيِره فقَدْ  نِْصفَه ، وُكلُّ ما بَلَغ أَْنَصفَ  في ذاتِه فقَدْ  نِْصفَه قِيَل : ُكلُّ ما بَلَغَ وَ 

ةٍ : (1) [في البحر]اً قاَل الُمَسيَُّب بُن َعلٍَس يَِصُف غائِصوَ   على ُدرَّ

فَ  رُه  َنصـــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــاُر املــــــــــــــــاُء غــــــــــــــــامـــــــــــــــِ  الــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

رِيوَ      دح ـــــــــــــــــَ ِب ال ي ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ ُه ابل ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ ي  َرفـــــــــــــــــِ

  
 النَّهاُر ولْم يَْخُرْج من الماِء ، فَحَذف واَو الحاِل. فاْنتََصفَ  النَّهاُر والماُء غاِمُرهُ ، اْنتََصفَ  أَراد :

ً  القَومَ  نََصفَ و كما يُقاُل : َعَشَرُهم يَْعُشُرُهم َعْشًرا : إذا أََخَذ منهم  النِّْصفَ  أََخَذ ِمْنُهم إذا ويُْكَسُر : كَسحابَةٍ  نََصافَةً و بالفتحِ  يَْنُصفُهم نَْصفا

 العُْشَر.

ً نَصْ  ءَ الشَّيْ  نََصفَ و  .نِْصفَهُ  أََخذَ  بالفَتْحِ : فا

ً  القََدحَ  نََصفَ و  .نِْصفَه َشِربَ  : نَْصفا

ً  النَّْخلُ  نََصفَ و ً  عن ابِن َعبّادٍ  اْحَمرَّ بَْعُض بُْسِرِه َوبَْعُضه أَْخَضرُ  كقُعُوٍد : نُُصوفا َف تَْنِصيفا  عن أبي َحنِيفةَ. كنَّصِ

ً  بالكسِر لُغَةٌ فيه ، ذَكَرُهما يَْعقُوبُ  يَْنِصفُهو بالضمِّ  يَْنُصفُه فاُلنًا نََصفَ و ً و بالفَتْحِ ، نَْصفا عن  وفَتِْحهما عن يَْعقُوبَ  ، بَِكْسِرِهما نِصافَةً و ِنصافا

 : الَخْمرِ  ُظروفَ  يَِصفُ ـ  عنههللارضيـ  قال لَبِيدٌ  َخَدَمهُ  َغْيِره :

ٍف  رحســـــــــــــــــــــــــــُ يٍّ وكـــــــــــــُ نح رازِقـــــــــــــِ ٌر مـــــــــــــِ لـــــــــــــَ ا غـــــــــــــَ  هلـــــــــــــَ

ٍم      جــــــــــح اِن عــــــــــُ ونَ أبميــــــــــح فــــــــــُ نحصــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــاِواَل  يـــــــــــَ
َ

(2)املــــــــــ
 

  
 ً  .كأَنَصفَه إِْنصافا

 فَدَخلَ »:  السالمعليهفي َحديِث َداوَد و ووافَقَه األَْصَمِعيُّ على الكسِر ، الخاِدمُ  ِكالُهما عن ابِن األَْعرابِّيِ : ، كَمْقعٍَد وِمْنبَرٍ  الِمْنَصفُ و

ً  وأَْقعَدَ  ، الِمْحرابَ   .«َعلَى البابِ  ِمْنَصفا

 قال ُعَمُر بُن أَبِي َربِيعَةَ : َمناِصفُ  هي بِهاٍء ، ج :و

هــــــــــــا  فــــــــــــِ نــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــِ نح مــــــــــــَ َر  مــــــــــــِ ا وأُلخــــــــــــح  لــــــــــــرتحهبــــــــــــِ

َدا     ِذي َوجــــــــــــَ وحَ  الــــــــــــ  ِه فـــــــــــــَ ُت بــــــــــــِ دح دح َوجــــــــــــَ قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

  
 ، وِمْن َورائِه واِدي قَْرقََرى ، كما في الُمْعَجِم. (3)يَْسِقي بالَد عاَمٍر من َحنِيفَةَ  كَمْقعٍَد : واٍد باليَماَمةِ  َمْنَصفٌ و

 .نِصفُه ٍء :اِر ، وِمْن ُكّلِ شيوِمَن النَّه من الطَِّريقِ  الَمْنَصفُ و

 قال البَِعيُث : : ع ناِصفَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

ٍة  ــــــــــَ ن الُ  ِدمــــــــــح وحَ  َأطــــــــــح ــــــــــَك الشــــــــــــــــــــــــ   َأهــــــــــاَج عــــــــــلــــــــــي

ةِ      فـــــــــَ رِ  بـــــــــنـــــــــاصـــــــــــــــــــــــِ جـــــــــح ِب اهلـــــــــَ ِن أو جـــــــــانـــــــــِ و يـــــــــح  اجلـــــــــَ

  
 يُْرَوى :وَ 
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 «اجلَو يحِن أو مبَُحج رِ  بناِصَفةِ »
 قال َطَرفَةُ بُن العَْبِد : نَواِصفُ  ج : في الواِدي ِمَن الماِء : َمْجراهُ  النّاِصفَةُ و .(4)

َوًة  دح ِة غــــــــــــــــُ يــــــــــــــــ  كــــــــــــــــِ ُدوَج املــــــــــــــــالــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــَبن  حــــــــــــــــُ

ٍا      فــــــــــِ الاَي ســــــــــــــــــــــــَ فِ خــــــــــَ واصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــ  ــــــــــن نح َددِ  ابل  مــــــــــِ

  
 كما في الُمِحيِط ، وزاَد في اللِّساِن : ونَْحُو ذِلَك من الَمسايِِل. أَْسناِد الواِدي َمناِصفِ  َصْخَرةٌ تَُكوُن في : النّاِصفَةُ  أَو

 الَحِديُث في ِصفَِة الُحورِ ومنه كأَِميٍر : الِخمارُ  النَِّصيفُ و

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.1)
 الرازقي : الكتاب ا والكرسف : القطن. 118( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«بن حفينة»وابألصر « املنصف»البلدان  ( عن معجم3)
 ( عجزه هبذه الرواية يف اللسان ا والرواية األوىل يف التكملة.4)
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نـحَيا وما ِفيَها لََنِصيفُ و »الِعِا :  داُهن  َعَل  رَأحِسها َخريحٌ ِمَن الد  َرأًَة : «ِإحح  وأَنَشَد اجلوهرِي  للّناِبَغِة َيِصُف امح
رَت  قــــــــَ يــــــــفُ ســــــــــــــــــــــَ ُه  الــــــــن صــــــــــــــــــــــِ قــــــــاطــــــــَ رِدح ِإســــــــــــــــــــــح  ومَل تــــــــُ

ِد      نــــــــــــا ابلــــــــــــيــــــــــــَ تــــــــــــح قــــــــــــَ ُه واتـــــــــــــ  تــــــــــــح نــــــــــــاَولــــــــــــَ (1)فــــــــــــتــــــــــــَ
 

  
 المرأَةِ : ِمْعَجُرها. نَِصيفُ  قِيَل :وَ 

يَ  النَِّصيفُ  قال أَبو َسِعيٍد :وَ  ً  : ثَْوٌب تَتََجلَُّل به الَمْرأَةُ فوَق ثِيابِها ُكلِّها ، ُسّمِ بيَن النّاِس وبَْينَها ، فَحَجَز أَْبصاَرُهم َعْنها ،  نََصفَ  ؛ ألَنّه نَِصيفا

ِة هذا قولُه :  ليَس لَستِْرها َوْجَهها مع َكْشِفها َشْعَرها معنًى.إذا ُجِعَل ِخماًرا فَسقََط ف النَِّصيفَ  ألَنَّ  .«النَِّصيفُ  َسقَطَ » قال : والدَِّليُل على ِصحَّ

أْسَ  : النَِّصيفُ  يُقاُل :و  .نَِصيفٌ  فهو الِعماَمةُ ، وُكلُّ ما َغطَّى الرَّ

 من البُْرِد : مالَهُ لَْوناِن. النَِّصيفُ و

اِجِز.لَُهْم ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وبه فُّسَر الحِديُث السابُق ،  ِمْكيالٌ  : النَِّصيفُ و  وقوُل الرَّ

َكةً : الُخّداُم ، الواِحدُ  النََّصفُ و  .ناِصفٌ  : الُخّداُم ، واِحُدهم النََّصفَةُ  نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وفي الُمْحَكمِ  ناِصفٌ  ، ُمَحرَّ

يِت :و ّكِ  ُعْمِرها قد َذَهَب ، وأَْنَشَد ابُن األَْعرابِّيِ : نِْصفَ  قال غيُره : كأَنَّ  الَمْرأَةُ بيَن الَحَدثَِة َوالُمِسنَّةِ  : النََّصفُ  قال ابُن الّسِ

ا وَ  وا : ِإهنــــــــــــــ  وحَ  وقــــــــــــــالــــــــــــــُ ــــــــــــــَ فٌ ِإنح أَتـ  َنصــــــــــــــــــــــــــــَ

َب      ــــــــــَ ي ــــــــــِإن  َأطــــــــــح هــــــــــاف ــــــــــح ي فــــــــــَ رَبَا ِنصــــــــــــــــــــــــح ِذي غــــــــــَ ــــــــــ   ال

  
ه اْشتِقاٌق ، وهذا ال اْشتِقَاَق لَهُ ،  َخْمِسيَن َسنَةً ونَْحَوها ، الَّتِي قَْد بَلَغَتْ  أَو َسنَةً ، الّتِي بَلَغَْت َخْمساً وأَْربَِعينَ  هي أَو ُل ، ألَنَّهُ يَُجرُّ َوالِقياُس األَوَّ

يِت : ّكِ تَْيِن ، وبَِضمَّ  نُُصفٌ و ، أَْنصافٌ  ، بال هاٍء ؛ ألَنَّها ِصفَةٌ ، وُهنَّ  نَُصْيفٌ  وتَْصِغيُرها َكَما في اللِّساِن ، قال اْبُن الّسِ الثانِيَةُ عن  ةٍ بَضمَّ

َكةً ، من نََصفٌ  وهو للَجْمعِ كالواِحدِ  النََّصفُ  ِسيبَوْيِه وقد يَُكونُ  قَاعِ : نََصِفينَ و أَْنصافٍ  قومٍ  ُمَحرَّ  قال ابُن الّرِ

تح  َذفــــــــَ ِد مــــــــا قــــــــَ عــــــــح ــــــــَ ُه مــــــــن بـ ــــــــَ هــــــــا ل ــــــــح ت لــــــــَ َنصــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ  تـ

ٌض      فـــــــــَ لـــــــــح نٍّ ســـــــــــــــــــــــَ َة  ـــــــــَ فـــــــــَ ذح ِر قـــــــــَ قـــــــــح فُ ابلـــــــــعـــــــــُ  َنصـــــــــــــــــــــــَ

  
 من أَْوساِط النّاِس ، ولألُْنثَى َوالَجْمعِ َكذِلَك. أي ْسِر :، بالكَ  نِْصفٌ  َرُجلٌ و

. : أَْنَصفَ  قال ابُن األَعرابِّيِ : العَْدلُ  بالكسِر : اإِلْنصافُ و  إذا أََخَذ الَحقَّ ، وأَْعَطى الَحقَّ

َكتَْينِ  النََّصفَةُ و النََّصفُ  االْسمُ و  من نَْفِسه. أَْنَصفَه وتَْفِسيُره أَْن تُْعِطيَهُ من الَحّقِ كالَِّذي تَْستَِحقُّه لنَْفِسَك ، ويُقاُل : ، ُمَحرَّ

ُجُل : أَْنَصفَ و  عن ابِن األَعرابّيِ. النَّهارِ  نِْصفَ  سارَ  الرَّ

 ، وقد تقَدََّم. كاْنتََصفَ  ، نِْصفُه أَو َمَضى النِّْصفَ  النَّهاُر : بَلَغَ  أَْنَصفَ و

 عن ابِن األَعرابَِي. نِْصفَه َء : أََخذَ الشَّيْ  أَْنَصفَ و

 عن ابِن َعبّاٍد. فاُلٌن : أَْسَرعَ  أَْنَصفَ و

ً  بالِخمارِ  الجاِريَةَ  نَصَّفَ و َرها تَْنِصيفا  به عن ابِن األَْعرابِّيِ. : َخمَّ

 عن ابِن األَْعرابِّيِ أَْيضاً. نِْصفَْينِ  َء : َجعَلَهالّشيْ  نَصَّفَ و

. نِْصفَْينِ  َرأُْسه وِلْحيَتُه : صاَر السَّواُد والبَياضُ  نَصَّفَ و  نقَلَه الّصاغانِيُّ

حاحِ :وَ   .النِّْصفَ  الّشْيُب َرأَْسه : بَلَغَ  نَصَّفَ  في الّصِ

 .نِْصفُه كُمعَظٍَّم : الشَّراب ُطبَِخ َحتَّى َذَهبَ  ، الُمنَصَّفَ  يُقاُل : هو يَْشَربُ و

فُ و َر َرأَْسه بِعماَمة. ، الُمنَّصِ ٍث : َمْن َخمَّ  كُمَحّدِ

 وهذه عن الِكسائِّيِ. ِمْنه كاْستَْنَصفَ  َسواًء ، النَّْصفِ  اْستَْوفَى َحقَّه ِمْنهُ كاِمالً َحتَّى صاَر ُكلٌّ َعلَى إذا ِمْنه : اْنتََصفَ  يُقاُل :و

 فِيِهما. تَنَصَّفَ بالنَِّصيِف ك الجاِريَةُ : اْختََمَرتْ  اْنتََصفَتو
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ْفتُ  يُقاُل :وَ   .يُْنِصفَكَ  السُّْلطاَن ، إذا َسأَْلتَه أَنْ  تَنَصَّ

فَتوَ  َرْت. تَنَصَّ  الجاِريَةُ : تََخمَّ

ْيِد : فاْنتََصفَ  يُقاُل : َرَمىو  .النِّْصفِ  فيِه إلى َدَخلَ  أي َسْهُمه في الصَّ

__________________ 
ف مثر رغيف وُرُغف وبعيد وبـُُعد ا وأرغفة  16الســكيت ص ( ديوانه صــنعة ابن 1) وفســر النصــيف ابملطرف وهو اخلمار ا َواجلمض أنصــفة وُنصــُ

 وأبعدة.
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 النَّهاِر ، والشَّْهِر. ُمْنتََصفَ  أَتَْيتُه يُقاُل : ٍء بفَتْحِ الّصاِد : َوَسُطهُكّلِ َشيْ و النَّهاِر ، ُمْنتََصفُ و

ً بَ  أَْنَصفَ  : تَناَصفُواو قاعِ : ْعُضُهم بَْعضا  من نَْفِسه ، نقَلَه الَجْوهِريُّ ، وأَْنَشَد قوَل ابِن الّرِ

ُت إىل  ِرضـــــــــــــــــــــــح فِ ِإيّنِ غـــــــــَ ـــــــــاصـــــــــــــــــــــــُ ن ـــــــــَ هـــــــــا  ت هـــــــــِ  َوجـــــــــح

ِب      يـــــــــِب الـــــــــغـــــــــائـــــــــِ بـــــــــِ بِّ إىل ا ـــــــــَ حـــــــــِ
ُ
َرَض املـــــــــ (1)غـــــــــَ

 

  
بَْعضاً في أَْخِذ الِقْسِط من الَجماِل ، وَغِرْضُت : اْشتَْقُت وقاَل غيُره : َمْعناهُ ِخْدَمةُ  أَْنَصفَ  يَْعنِي اْستِواَء الَمحاِسِن ، كأَنَّ بعَض أَْجزاِء الَوْجهِ 

  :بعُضها بَْعضاً ، فاْستََوْت فيِه ، وقال ابُن األَعرابِّيِ  أَْنَصفَ  : أي فَتناَصفَتْهُ  َوْجِهها بالنََّظِر إِليِه ، وقِيَل : إلى َمحاِسنِه التي تَقَسََّمت الُحْسنَ 

بعُضها بَْعضاً ، يُريُد أنَّ أَْعضاَءها َحَسنَةٌ متساويةٌ في الَجماِل والُحْسِن ، فكأَنَّ  يُْنِصفُ  َمحاِسنُها ؛ أي أَنّها ُكلَّها َحَسنَةٌ  َوْجِهها : تَناُصفُ 

 .فتَناَصفَ  بعضاً ، أَْنَصفَ  بعَضها

. النِّْصفِ  قاَسَمه على : ناَصفَه ُمناَصفَةً و  نقَلَه الَجْوَهِريُّ

 نَقَلَه الَجوهِريُّ ، وأَنَشَد لُحَرقَةَ بنِت النُّْعماِن بِن الُمْنِذِر : َخَدمَ  الّرُجُل : تَنَصَّفَ و

هــــــــــــا  يــــــــــــمــــــــــــُ عــــــــــــِ ُدوُم نــــــــــــَ ا ال يــــــــــــَ يــــــــــــَ ُبفٍّ لــــــــــــُدنـــــــــــــح  فــــــــــــَ

ر فُ      نـــــــــــــــــا وَتصــــــــــــــــــــــــــــــَ ُب َلراٍت بـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــَ

  

ا  ـــــــــَ ن ـــــــــح يـ ـــــــــَ ُراَن  (2)بـ ـــــــــح ُر أَم اَس واأَلمـــــــــح ـــــــــّ ـــــــــن وُس ال  َنســـــــــــــــــــــــُ

  
ٌة    وقــــــــــَ م ســــــــــــــــــــــــُ يــــــــــهــــــــــِ ُن فــــــــــِ فُ إذا حنــــــــــَح َنصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ تـ ــــــــــَ  نـ

  
 قال الّصاغانِيُّ : والبَْيُت َمْخُروٌم.

ي :وَ  ْفتُه قاَل ابُن بَّرِ  : َخَدْمتُه وَعبَْدتُه ، وأَْنَشَد : تَنَصَّ

هفـــــــــــــــــــــــِإن  اإِللـــــــــــــــــــــــَه  تـــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــــــح َنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــــــــَ

وابَ       أَبنح ال َأعـــــــــــــــــــــــــُ   وأن ال َأحـــــــــــــــــــــــــُ

  
فَهو : َخَدَم ، تَنَصَّفَ  وِعبارةُ العُباِب : ِضدٌّ  فَُهو فاُلنًا : اْستَْخَدَمه تَنَصَّفَ و ْل  فتَنَصَّفَ  : اْستَْخَدَمه ، تَنَصَّ يَّةَ ، فتَأَمَّ ّدِ الِزٌم ُمتَعَّدٍ ، َولم يَْذُكر الّضِ

ها ؛ فبالفَتْحِ : أي نَْخُدم ، وبالضّمِ : أي نُْستَْخَدُم.  ، ويُْرَوى قوُل الُحَرقَِة بفَتْحِ النُّوِن َوِبَضّمِ

 عن ابِن َعبّاٍد أَيضاً. لهفاُلنًا : َخَضَع  تَنَصَّفَ و عن ابِن َعبّاٍد. َزْيداً : َطلََب ما ِعْنَده تَنَصَّفَ و

 كاْستَْنَصفَه. ، يُْنِصفَه السُّْلطاَن : َسأَلَه أَنْ  تَنَصَّفَ و

هُ  تَنَصَّفَ و  عن ابِن َعبّاٍد. الشَّْيُب إِيّاهُ : َعمَّ

ْفناكَ  قال الفَّراُء :و  َجعَْلناَك بَْينَنا. أي بَْينَنا : تَنَصَّ

 .(3)أَْوِديَةٌ ِصغاٌر  : الَمناِصفُ و

 بعَْينِه. ع مُ و: اسْ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  الماُء البِئَْر والُحبَّ والُكوَز ، وهو نََصفَ  قال اليَِزيِديُّ : ً و يَْنُصفُه نَْصفا ً  الماُء الُحبَّ  أَْنَصفَ  ، وقد نُُصوفا  ، َوكذِلَك الُكوَز : إذا بَلَغَ  إِْنصافا

 الماَء الُحبَّ والُكوَز. أَنَصْفتُ  قُْلَت :، فإِْن ُكْنَت أَْنَت فَعَْلَت بِِه  نِْصفَه

ً و الشيُب َرأَْسه ، أَْنَصفَ  تَقُول :وَ   .نَصََّف تَْنِصيفا

ّنِ قلَت : قد نِْصفَ  إذا بَلَْغتَ وَ  ْفتُهو ، أَْنَصْفتُه الّسِ ً  ، نَصَّ ً و إِْنصافا  .تَْنِصيفا

ّمِ : البُْسُر َرطَّبَ  الُمناِصفُ وَ   ، لغةٌ يَمانِيَّةٌ. نِْصفُه ، بالضَّ

 منهما. النِّْصفِ  القَْوِس ، والَوتَِر : َمْوِضعُ  َمْنَصفُ وَ 

 : الَمْوِضُع الَوَسُط بيَن الَمْوِضعَْيِن. الَمْنَصفُ وَ 
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ً  النَّهارُ  نَصَّفَ وَ   قاَل العَّجاُج : اْنتََصفَ  : تَْنِصيفا

 َنص َفاالت ماُم َحىت  إذا الل يُر 
َكةً : أي نََصِفها قاَل ابُن ُشَمْيٍل : إنَّ فاُلنَةَ لعَلَىوَ   َشبابِها. نِْصفِ  ، ُمَحرَّ

ُجلُ  نَصَّفَ وَ  ً  الرَّ  ُعُمِره. نصفَ  : صاَر َكْهالً ، كأَنَّه بَلَغَ  تَْنِصيفا

 ، كأَِميٍر : الخاِدُم. النَِّصيفُ وَ 

فَهوَ   : َطلََب َمْعُروفَه ، قال : تَنَصَّ

ه  هفـــــــــــــــــــــــِإّن اإِللـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــــــح َنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــــــــَ

وَن وَأنح ال ُأخــــــــــــــــــــــــاانَ       أَبن ال َأخــــــــــــــــــــــــُ

  
ْفتُه قيَل :وَ   : أََطْعتُه ، واْنقَْدُت له. تَنَصَّ

 : ُمتَساوي الَمحاِسِن. ُمتَناِصفٌ  َرُجلٌ وَ 

__________________ 
 هرمة.( البيت يف التهذيب واللسان ونسباه البن 1)
 .«نتنصف»واملثبت كرواية التكملة ا ونص فيها عل  ضم نون « فبينا نسوس»( يف الصحاح واللسان : 2)
 ( يف معجم البلدان : واٍد أو أودية صغار.3)
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. يُْنِصفُ  : ُمْستَِوي األَْجزاِء ، كأَنَّ بعَض أَْجزائِه ُمتَناِصفٌ  وَمكانٌ  َمْخَشِريُّ  بَْعضاً ، نَقَلَه الزَّ

حاُب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وزاَد غيُره : بها َشَجٌر. واِصفُ النَّ وَ   : الّرِ

:  النَّواِصفُ  : موِضٌع ِمْنباٌت ، يَتَِّسُع من الواِدي ، وقال غيُره : النّاِصفَةُ  األَْرُض تُْنبِت الثُّماَم وغيَره ، وقال أَبو َحنِيفَةَ : النّاِصفَةُ  قِيَل :وَ 

  واللِّيِن.أَماِكُن بيَن الِغلَظِ 

 ، كما في األَساِس. نِْصفَْينِ  : أي اْقِسْمها (1) [بينَها]هِذه الدَّراِهَم  اْنِصفْ  يُقاُل :وَ 

ً وَ  فَه تَْنِصيفا  ، كما في األَساِس أَيضاً. (2): اْستَْخَدَمه  نَصَّ

يّةٌ ، َوالَجْمعُ  الَمْنَصفُ وَ  ُجلُ  الَمناِصفُ  ، كَمْقعٍَد : اختِالُس الَحّقِ بِحيلٍَة ، عاّمِ  .َمناِصفيٌّ  ، والرَّ

 : ِمْن قَُرى بَلَْنِسيَة. َمْنَصفوَ 

ْواوَ  ً  قْد َسمَّ  .ناِصفا

 ةٌ في الّضاِد المعجمِة.اإِلبُِل ماَء َحْوِضها : َشِربَتْه أَْجَمَع ، نقَلَه ابُن األَْعرابِّيِ ، وهي لُغَ  اْنتََصفَتوَ 

واِب في تركيب  اْستَْنَصفَ وَ  َمْخَشِريُّ على الصَّ وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف تَبَعاً لغَْيِره أَنّه اْستَْنَظَف « نظف»الواِلي الَخراَج : اْستَْوفاهُ ، هَكذا نَقَلَه الزَّ

 .(3)، بالظاِء 

 ْقعٍَد ، للواِدي ، عن الَحْفِصّيِ.كمَ  الَمْنَصفِ  ، كَمْجِلٍس : لُغَةٌ في الَمْنِصفُ وَ 

ْحبَةُ في الواِدي. النّاِصفَةُ وَ   : الرَّ

َمْخَشِريُّ :وَ   : واٍد من أْوِديَِة القَبَِليَِّة. ناِصفَةُ  قاَل الزَّ

 الشَّْجناِء : موِضٌع في َطِريِق اليَماَمِة. ناِصفَةُ وَ 

 ُمْصعَُب بُن ُطفَْيٍل القَُشْيِريُّ : العَْمقَْيِن : في بِالِد بَنِي قَُشْيٍر ، قال ناِصفَةُ وَ 

ةِ  فــــــــَ ــــــــاصــــــــــــــــــــــِ ــــــــن َو   ب ــــــــِّ ــــــــل ِة ال ــــــــَ رحق ــــــــُ ِ أو بـ اح قــــــــَ مــــــــح ــــــــعــــــــَ  ال

ا     وهبــــــــُ بــــــــُ ب  شـــــــــــــــــــــَ راِن شـــــــــــــــــــــَ جــــــــح بحِي واهلــــــــِ  عــــــــلــــــــ  الــــــــنــــــــ 

  
 العُنَاِب : موِضٌع آخُر ، قال ماِلُك بُن نَُوْيَرةَ : ناِصفَةُ و

ربحَكــــــــــهــــــــــا  َر مــــــــــَ يــــــــــح يــــــــــحــــــــــا  (4)كــــــــــَبن  اخلــــــــــَ نــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ

ييف      طـــــــــــــامـــــــــــــِ ةِ قـــــــــــــُ فـــــــــــــَ اصـــــــــــــــــــــــــــِ ابِ  بـــــــــــــنـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ـــــــــــــعـــــــــــــُ  ال

  
 : من أَيّاِم العََرِب. ناِصفَةَ  يومُ وَ 

 :ـ  بَنِي َعْمٍرو بِن تَِميمٍ  (5)أَُخو ـ  العَِقيِق : موِضٌع بالَمِدينَِة ، قال أَبو َمْعُروفٍ  ناِصفَةُ وَ 

وِع أَ  ِن اخُلشــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــَ  الــــــــــــدِّمــــــــــــَ مح عــــــــــــَ مــــــــــــِ لــــــــــــح  مَل تـــــــــــــُ

ةِ      فــــــــــَ ــــــــــاصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــن ــــــــــ ب ي قــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــب ــــــــــِ  إىل ال ي قــــــــــِ ــــــــــعــــــــــَ  ضِ ال
  

 : ماٌء لبَنِي َجْعفَِر بِن ِكالٍب ، كذا في الُمْعَجِم. الناِصفَةُ وَ 

 : موِضٌع بعُماَن. النَّواِصفُ وَ 

 كالنَّْصِف ، نقله أَبو َعْمٍرو ، قال : هو كقَْوِلهم : ضاَف السَّْهُم ، وصاَف. : الِخْدَمةُ  النَّْضفُ  : [ن ض ف  ]

ْرطُ  النَّْضفُ و  وقال ابُن األَعرابِّيِ : هو إِبداُء الُحصاِص. الضَّ
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يُّ   :النََّضفُ  قال اللَّْيُث ، وابُن األَعرابِّيِ :و ْعتَُر البَّرِ  ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : نَضفَةٌ  وأَْغفَلَه أَبو َحنِيفَةَ في كتاِب النَّباِت ، الواِحَدةُ  (6) بالتَّْحِريِك : الصَّ

فـــــــــــــ   ِة الـــــــــــــتــــــــــــــ  رِيـــــــــــــَ ال  أبَقـــــــــــــح ا  ـــــــــــــَ مـــــــــــــَ هـــــــــــــُ وحمـــــــــــــَ  اِح يــــــــــــــَ

ِد و      غــــــــح َ
بِّشــــــــــــــــــــــاِن ُأصــــــــــــــــــــــوَ  املــــــــ ــــــــَ نـ ــــــــُ ايـ فــــــــَ (7)الــــــــن ضــــــــــــــــــــــَ

 

  
واية   .عنههللارضي، والبيُت لَكْعِب بِن ُزَهْيٍر « اللََّصفَا»هَكذا أَْنَشَده األَْزهِريُّ ، قال الصاغانِيُّ : لم يُْنِشِد اللّْيُث هذا البَْيَت ، والّرِ

ّي. النََّضفِ  داَم َعلَى أَْكلِ  الّرُجُل : أَْنَضفَ و ْعتَِر البَّرِ  أي : الصَّ

 وكذِلَك خاِضٌف وِمْخَضٌف ، قال : ، كِمْنبٍَر : َضّراطٌ  ِمْنَضفٌ و ، ناِضفٌ  َرُجلٌ و

__________________ 
 ( عن األساس.1)
 .«وتنّصفه : خدمه ا وتنّصفه : استخدمه»( يف األساس املطبوع : 2)
 .«استنصف»ولي  « استنظف« : »نظف»( الذي يف األساس 3)
 مّر هبا.« : انصفة»( يف معجم البلدان 4)
 أحد بين عمرو.« : انصفة»معجم البلدان ( يف 5)
 ومل يذكروا : الربي.« الصعرت»( يف التهذيب واللسان والتكملة : 6)
 برواية : 84( البيت لكعب بن زهري ا ديوانه ص 7)

 حيتفران أصو  املغد واللصفا
 فيه النفاخ بداًل من التفاح.وَ 
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م  واهلـــــــــــــُ َرجـــــــــــــ   نـــــــــــــَ
ُ

ا املـــــــــــــ يـــــــــــــنـــــــــــــَ والـــــــــــــِ َن مـــــــــــــَ  فـــــــــــــبَيـــــــــــــح

عـــــــــاُف  أَيـــــــــنَ وَ      ا الضـــــــــــــــــــــــِّ يـــــــــنـــــــــَ والـــــــــِ فُ مـــــــــَ نـــــــــاضـــــــــــــــــــــــِ
َ
 املـــــــــ

  
ِه ، كنََصَر وَضَربَ  نََضفَ و ً  اْقتََصر َعلَيه الَجْوَهِريُّ ، فَِرحَ  مثلو َوِكالُهما عن الفَّراءِ  الفَِصيُل ما في َضْرعِ أُّمِ ً و بالفتح ، نَْضفا  نََضفا

. كاْنتََضفَه اْمتَكَّهُ ، وَشِرَب َجِميَع ما فِيِه ، بالتَّْحِريِك :  نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 .(1)اإِلبُِل ماَء َحْوِضها : َشِربَتْه أَجمَع ، والصاُد الُمْهَملَةُ لغةٌ فيِه  اْنتََضفَت قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :وَ 

َكةً : الَخبَبُ  النََّضفانُ و  نقَلَه الصاغانِي. ، ُمَحرَّ

َطه. أَْنَضفَهو  : َضرَّ

 وكذِلك أَْوَضفَْت. خبَّتْ  إَِذا النّاقَةُ : أَْنَضفَت : (2)َرَوى أَبو تُراٍب عن الَخِصيبِّيِ و

 النّاقَةَ : أََخبَّها. أَْنَضفَ و

 نَِجُسوَن ، بمعنًى واحد. نَِضفُونَ  ُهمْ  قال ابُن األَْعرابِّيِ : يُقال :و كَكتٍِف ، وأَِميٍر : النَِّجُس ، ، النَِّضفُ و

 ْستَْدَرُك َعلَيه :* ومّما يُ 

فَةِ  يَقُولُوَن في السَّّبِ : يا اْبنَ  ّراَطِة ، لُغَةٌ يَمانِيَّة. الُمنَّضِ  : أي : الضَّ

 اإِلْنساِن ، وقاَل أَبو ذَُؤْيٍب يَِصُف َعَسالً. نُْطفَةُ  فِمَن القَليلِ  ، بالّضّمِ : الماُء الّصافي قَلَّ أو كثُرَ  النُّْطفَةُ  : [نطف]

هــــــــــــ ر جــــــــــــَ ةٍ ا مــــــــــــن َفشــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــَ طــــــــــــح ٍة  نــــــــــــُ يــــــــــــ  بــــــــــــِ  َرجــــــــــــَ

ِر      الســـــــــــــــــــِ ٍب ســــــــــــــُ ٍة ِمنح مـــــاِء ِلصـــــــــــــــــــح لـــــَ الســــــــــــــِ (3)ســــــــــــــُ
 

  
 أي : َخلََطها وَمَزَجها بماِء َسماٍء أَصابَُهم في َرَجب.

 باِرَدةٌ َعْذبَةٌ. (4) نُْطفَةٌ  هللا إِنَّهاوَ  َشِرَب أَعرابِيٌّ َشْربَةً من َرِكيٍَّة يُقاُل لها : َشِفيَّة ، فقَاَل :وَ 

. نُْطفَةٌ  ، َوللماِء الَكثِيِر : نُْطفَةٌ  قاَل األَْزَهِريُّ : والعََرُب تقوُل للُمَوْيَهِة القَِليلَِة :وَ   ، وهو بالقَِليِل أََخصُّ

قال ألَْصحابِه : َهْل ِمْن »الَحِديُث : ، ومنه للنُّْطفَةِ  لَ عن اللِّْحيانِّيِ ، وِقيَل : هي كالُجْرَعِة ، وال فِعْ  أَو قَِليُل ماٍء يَْبقَى في َدْلٍو ، أو قِْربَةٍ 

 بَضّمٍ ففَتْح. نَُطفٌ و بالكسِر ، نِطافٌ  ج : هي القُطاَرةُ  ، كثُماَمةٍ  كالنُّطافَةِ  أَراَد بها ُهنَا الماَء القَِليلَ  «في إِداَوةٍ  بنُْطفَةٍ  فجاَء رجلٌ  ؟َوُضوءٍ 

:  عنههللارضيفي َحِديِث علّيٍ و أي : البَْحَر وماَءه ، «النُّْطفَةَ  قََطْعنا إِلْيِهْم هِذه» الَحِديُث :َكثِيِر ، ومنهوهذا من ال البَْحرُ  : النُّْطفَةُ و

َق الَجْوَهِريُّ بيَن هذين أي : اإِلبَِل إذا َوَرَدْت على المياِه والعُْشِب ، يََدُعها لتَِرَد َوتَْرَعى ، وقد  «واألَْعشابِ  النِّطافِ  ِعْندَ  وْليُْمِهْلها» فَرَّ

 .النِّطافُ  : الماُء الّصافي ، والجمعُ  النُّْطفَةُ  اللَّْفَظْيِن في الَجْمِع ، فقَاَل :

ُجلِ  : النُّْطفَةُ و ُن منهُ الَولَدُ  ماُء الرَّ ةٌ َعلَيِه ، وهو قَْولُه نَُطفٌ  ج : الذي يَتََكوَّ  : قال الّصاغانِيُّ : وِشْعُر َمْعِقٍل ُحجَّ

ُروٍ  وَ  ّوااب خـــــــــــــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــــــــــــــا جلـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإهنـــــــــــــــــــــــــــــــ ُ

رّاابِن وَ      فِ شـــــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــَ ـــــــــــــنـــــــــــــ  ي  ابل وامـــــــــــــِ ـــــــــــــطـــــــــــــ  (5)ال
 

  
 .«ِلنَُطِفُكمْ  في الَحِديِث : تََخيَُّرواوَ  (6)ِمْن َمنّيٍ تُْمنَى  نُْطفَةً  لَم يَكُ َوفي التَّْنِزيل العزيز : أ

ْرُك وأَْهلُه ، َحتَّى يَِسيَر الّراِكُب بينَ ال يَزاُل اإِلْسالُم » في الَحِديِث : النُّْطفَتانِ و وهو  «ال يَْخَشى إاّل َجْوًرا النُّْطفَتَْينِ  يَِزيُد وأَْهلُه ، َويَْنقُُص الّشِ

 ِب فُمْنقََطعُه عنَد القُْلُزِم.فأَّما بحُر الَمْشِرِق فيَْنقَِطُع عند نواِحي البَْصَرةِ ، َوأَما بَْحُر الَمْغرِ  الَمْشِرِق َوالَمْغِربِ  *بَْحرا من الَكثِيِر : أي

أَراَد أنَّ الّرُجَل يَِسيُر في أَرِض العََرِب ال يَخاُف في  وسلمعليههللاصلىوما َواالها ، فكأَنّه  ماُء الفُراِت ، وماُء بَْحِر ُجدَّةَ  الُمراُد به : أَو

 طريِقه غيَر الضَّالِل والَجْوِر عن الطَِّريِق.
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ينِ بَ  الُمراُد بهما أَو وِم وبَْحُر الّصِ أي ال يخاُف  (7) «ال يَْخَشى َجْوًرا»في روايٍة و غيُر األَخرى ، وهللا أَعلُم بما أَراَد ، نُْطفَةٍ  ألَنَّ ُكلَّ  ْحُر الرُّ

 في َطِريِقه أَحداً يَُجوُر َعلَيه ويظِلُمه.

 بالتَّْحِريِك ، وكُهَمَزةٍ : القُْرُط ، أو اللُّْؤلَُؤةُ  النََّطفَةو

__________________ 
 ابلصاد املهملة.« نصف»( تقدمت العبارة عنه يف مادة 1)
 .«ا صيين»( األصر واللسان ويف التهذيب : 2)
 .143/  1( ديوان اهلذليا 3)
 منهما.« عذبة»وسقطت لقطة « لنطفة»( يف التهذيب واللسان 4)
 برواية : 67/  3اهلذد ( البيت يف ديوان اهلذليا يف شعر معقر بن خويلد 5)

  .. فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوااب
ـــــــــــــــــــــــــــــــدوامـــــــــــــــــــــــــــــــي ..      ـــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــف ال ـــــــــــــــــــــــــــــــن  «ابل

  

 .37( سورة القيامة اآية 6)
 .«حَبحرا»بد  : « حَبحرُ »*( يف القاموس : )
 ( هذه رواية اهلروي يف غريبه : كما يف النهاية.7)
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ُلَؤةُ  َأو الّلوحِن ا الّصاِفَيةُ   ُ َر َكًة ا قا  اأَلعحَش  : (1) َنَطفٌ  ج ِة املاءِ ُشبَِّهتح بَقطحرَ  الص ِغريَةُ  الل ؤح
ُه  ا ُذو ُزجـــــــــاجـــــــــاٍت لـــــــــَ عـــــــــَ  هبـــــــــِ فٌ َيســـــــــــــــــــــــح طـــــــــَ (2)نـــــــــَ

 

رُ      مـــــــــِ تـــــــــَ عـــــــــح رحابِ  مـــــــــُ َر الســـــــــــــــــــــــِّ فـــــــــَ ٌص َأســـــــــــــــــــــــح لـــــــــِّ قـــــــــَ  مـــــــــُ

  
َطتْ  الَمْرأَةُ ، أي : تَنَطَّفَتو  : عنههللارضيومنه قَْوُل َحّسان  تَقَرَّ

هــــــــــا  بحســــــــــــــــــــــــِ عــــــــــَ  ِإَد  بــــــــــكــــــــــَ فٌ َيســــــــــــــــــــــــح طــــــــــِّ نــــــــــَ تـــــــــــَ  مــــــــــُ

رِ      وح مَل َأهنــــــــــــــحَ هــــــــــــــا ولــــــــــــــَ نــــــــــــــح يِن مــــــــــــــِ لــــــــــــــ  عــــــــــــــِ يــــــــــــــُ  فـــــــــــــــَ

  
َطةٌ  كُمعَظََّمٍة : ، ُمنَطَّفَةٌ  َوِصيفَةٌ و  ، قال الّراِجُز : ُمنَطَّفٌ  بتُوَمتَْي قُْرٍط ، وكذِلَك ُغالمٌ  ُمقَرَّ

ٍة  ّدامـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ اكـــــــــــــــــَبن  ذا ف فـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ ن (3)مـــــــــــــــــُ
 

نــــــــــــابــــــــــــِ      َف مــــــــــــن َأعــــــــــــح طــــــــــــ  اقــــــــــــَ فــــــــــــَ طــــــــــــ   ِه مــــــــــــا قــــــــــــَ

  
ً  ُعنَِي ، أَْيضاً ، مثلُ  نُِطفَ و وَعلَيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، ، كفَِرحَ  نَِطفَ و  اتُِّهَم بِريبَةٍ  بالضّمِ : نُُطوفَةً و كَكراَمةٍ  ، نََطافَةً و بالتّْحِريِك فيهما ، نََطفا

 وقِيَل : عاَب وأَراَب.

ً و  تَلَطََّخ بعَْيٍب. أَْيضا

 فََسَد. ُء :الشَّيْ  نَِطفَ و

ُجُل : نَِطفَ و ً  بَِشَم من أَْكٍل ونَْحِوه الرَّ . يَْنَطُف نََطفا  في الُكّلِ

ً  البَِعيرُ  نَِطفَ و في بَْطنِه ، أو أَْشَرفَْت َدبََرتُه على َجْوفِه ، فَنَِقبَْت عن فُؤاِدِه ،  أي : أَصابَتْهُ الغَدَّةُ  أَو أََغدَّ  في كاِهِله أو َسناِمه ، َدبِرَ  : نََطفا

 قال الراِجز : ، كَكتِفٍ  نَِطفٌ  وبَِعيرٌ 

َس اهلَِبرِّ  ُجوزِ  الن ِطفِ َكوح َحح
 امل

ّي : وِمثْلُه قوُل اآلَخِر :  قال ابُن بَّرِ

فح  عـــــــــــِ قـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ر يت ال تـ ي  ســـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــَ ّدا عـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــُ

ُت مِ      يـــــــــح وحِد ِإذا َمشـــــــــــــــــــــــَ َة الـــــــــعـــــــــَ يـــــــــَ فح شـــــــــــــــــــــــح طـــــــــِ  الـــــــــنـــــــــ 

  
 قال ابُن َهْرَمةَ يُخاِطُب ناقَةً : وِهَي بهاءٍ  وأَْنَشَده ابُن ُدَرْيٍد أَيضاً ،

يح  َوُن شــــــــــــــــــــــــــــَ ي َأهــــــــــــــح عــــــــــــــِ قــــــــــــــَ  ٍء عــــــــــــــلــــــــــــــي  َأنح تـــــــــــــــَ

ِه      ًة عــــــــــــــنــــــــــــــَد اببــــــــــــــِ وبــــــــــــــَ لــــــــــــــُ قــــــــــــــح هح مــــــــــــــَ فــــــــــــــَ طــــــــــــــِ  نــــــــــــــَ

  
ً  كنََصَر وَضَرَب ، والُحبُّ ، والُكوزُ  الماءُ  نََطفَ و ً وَ  ، نَْطفا ً و ، بالكسرِ  نَِطافَةً و محّرَكةً  نََطفَانًاو بفَتِْحِهما ، تَْنطافا وقََطَر  سالَ  ، كِكتَاٍب : نِطافا

 قَِليالً قَِليالً ، قال :

وَع أَ  مـــــــــــــــــُ ا أن  الـــــــــــــــــد  ةٌ مَل أَيحهتـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــافـــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــــِ

هـــــــــــا     يـــــــــــبـــــــــــُ بـــــــــــِ نـــــــــــاِم حـــــــــــَ
َ

وايف يف املـــــــــــ ٍ تـــــــــــُ اح عـــــــــــَ  ؟لـــــــــــِ
  

أنَّ َرُجالً أَتاهُ فقَاَل : يا » في الَحِديِث :و أي : يَْقُطُر ، «َرأُْسه ماءً  يَْنُطفُ »: ـ  عليِه وَعلَى نَبِيِّنا الصالةُ َوالّسالمُ ـ  السيِِّد الَمِسيحِ في ِصفَِة وَ 

آذاُن َضأْنِها َحتّى  تَْنِطفُ »ـ  ووصَف ليلةً ذاَت َمَطرٍ ـ  األَْعَرابِ أي : تَْقُطر ، ومنه قوُل بَْعِض  «َسْمنًا َوَعَسالً  تَْنُطفُ  َرُسوَل هللا ، رأَْيُت ُظلَّةً 

باحِ   .«الصَّ

ً  فاُلنًا نََطفَ و ً  قََذفَه بفُُجوٍر ، أو لَطََّخهُ بعَْيبٍ  : يَْنِطفُهُ نَْطفا ً  أو ُسوٍء تَْلِطيخا  نَقَلَه ابُن ِسيَده. كنَطَّفَهُ تَْنِطيفا

ً  الماءَ  نََطفَ و  َصبُّهُ. : نَْطفا

 نَِجُسوَن ، نَِضفُوَن ، وَحُروَن بمعنًى. : نَِطفُونَ  قَْومٌ  كَكتٍِف : النَِّجُس ، وُهمْ  النَِّطفُ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و

 بهذا األَْمِر ، أي : ُمتََّهٌم ، قالَه أَبو َزْيٍد. لنَِطفٌ  الُمتََّهُم ، وأَنَّه الّرُجُل الُمِريبُ  : النَِّطفُ و

ماغِ  : النَِّطفُ  يُقاُل :و تُه َعلَى الّدِ  نقَلَه الَجْوهِريُّ ، وهو قَْوُل األَْصَمِعّيِ. َمْن أَْشَرفَْت َشجَّ



11981 

 

 كالَوَحِز ، عن الفَّراِء. بالتَّْحِريِك : العَْيبُ  النََّطفُ و

 الشَّّر والفَساد. ، أي : النََّطفِ  يُقال : َوقََع فيو

 ّدَم.على الَجْوِف ، وهذا قد تقَ  الدَّبََرةِ  إِْشرافُ و

 : به ذِلَك الدَّاُء ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب : نَِطفٌ  وَرُجلٌ  ِعلَّةٌ يُْكَوى ِمْنها اإِلْنسانُ  : النََّطفُ و

َو  و  كــــــــح وحاًل بــــــــه يــــــــُ وا قـــــــــَ عــــــــُ مــــــــَ تــــــــَ فح اســــــــــــــــــــــح طــــــــِ  الــــــــنــــــــ 

فح      ئــــــــــِ تــــــــــَ يــــــــــِه  ــــــــــَح لــــــــــَ لــــــــــَ  عــــــــــَ ــــــــــح تـ ــــــــــُ نح يـ كــــــــــاُد مــــــــــَ  يــــــــــَ

  
 به. تَلَطَّخَ  به ، أي : ما تَنَطَّفَ  يُقال : ماو

__________________ 
والــذي يف التهــذيــب عن أيب عمر الّنطُف : الُقرطــة الواحــدة َنطفــة. وقــا  الليــث : الن طف اللؤلؤ الواحــدة َنطفــه وهي « نَُطفٌ »( يف القــاموس 1)

 .«. َنَطفٌة ونَُطَفةٌ .. احدة. الو .. اللؤلؤ الصايف اللون وعبارة اللسان أوضح : والن َطف والن ُطف :« الصافية اللون. وقا  بعضهم : نُطحفة
 .«( ضبطت عن اللسان ا ويف التهذيب نَُطفٌ 2)
 .83( يف التهذيب ونسبه للعجاج ا والشطران يف ديوانه ص 3)
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 تََطلَّعَهُ. إذا َخبًَرا : تَنَطَّفَ و

زَ  تَنَطَّفَ و  ، َويَتَنَظَُّف. يَتَنَطَّفُ  وتَنَطََّس ، يُقال : ُهوَ  منه : تَقَزَّ

 .(1)وفي التّْكِملَة : هي َرِكيَّةٌ لبَنِي ِكالٍب  كَصبُوٍر : ع ، النَُّطوفُ و

 قلت : هو قوُل أَبِي ِزياٍد ، وأَْنَشَد :

نح مــــــــاَء وَ  ــــــــَ َرب رح َأشــــــــــــــــــــــح وفِ هــــــــَ طــــــــُ ــــــــ  ــــــــن ةً  ال ــــــــ  ي   ؟َعشــــــــــــــــــــــِ
ـــــــــوَ  وَ      تح ف قـــــــــَ ـــــــــِّ ل دح عـــــــــُ ـــــــــَ وفِ ق طـــــــــُ ـــــــــ  ـــــــــن حُ  ال ـــــــــِ وات

َ
 ؟املـــــــــ

  
 أَُميَّةُ بُن أَبِي عائٍِذ :قاَل وَ 

َم  ــــــــَ ل اِء َأ ــــــــح هــــــــَ وفِ بضــــــــــــــــــــــَ طــــــــُ ــــــــ  ــــــــن ــــــــال ٍف  ف ــــــــِ ائ  َفضــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــاِت ا فـــــــــاإِلخـــــــــالص      ـــــــــرُبَق ر ا فـــــــــال مـــــــــح ـــــــــنـــــــــ  (2)فـــــــــال
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ً . أَْنَطفَه إِْنطافا  : إذا اتََّهَمه بِريبٍَة ، نقله الَجْوَهِريُّ

 : َعْقُر الُجْرحِ. النَّْطفُ وَ 

ً  الُجْرَح والُخَراجَ  نََطفَ وَ   : َعقََره. نَْطفا

فَةٌ  جاِريَةٌ وَ   ، كُمنَطَّفٍَة. ُمتَنَّطِ

ةِ  مَّ  :ـ  نُْطفَةً  فَجعَل الخمرَ ـ  قال األَْزَهِريُّ : قال ذُو الرُّ

ُزحِن يف 
ِر  نَُطفِ تـََقط َض ماِء امل  (3)اخَلمح

وايةُ :   دَّم.وقد تقَ « في نَُزِف الَخْمرِ »قال الّصاغانِيُّ : والّرِ

 : الَخْمَر ، في قَْوِله : النّاِطفَ  فَجعَلَ ـ  عنههللارضيـ  قال : وأَما النّابِغَةُ الَجْعِديُّ 

ا وَ  وَن كــــــــــــــَبلــــــــــــــ  حــــــــــــــُ نحضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــٌ  يـ رِي ــــــــــــــَ  ابَت ف

وا      قـــــــــُ فـــــــــاً ســـــــــــــــــــــــُ اَل  انطـــــــــِ فـــــــــَ لـــــــــح فـــــــــَ  مـــــــــن أَذحرِعـــــــــاٍت مـــــــــُ

  
 ً  من الَخْمِر : أي ساَل ، أي يَْنَضُحوَن الدََّم. نََطفَ  وقِيل : أَراَد َشْيئا

 : قاِطَرةٌ تُْمِطُر حتّى الصباح ، وهو َمجاٌز. نَُطوفٌ  لَيلَةٌ وَ 

 : اْبتَلَّْت بالماِء فقََطَرْت. تَنَطَّفَتْ و آذاُن الماِشيَِة ، نََطفَتْ وَ 

 قَْبَل اْستِْضرابِه ، أي : يَْقُطر قْبَل ُخثُوَرتِه. يَتَنَطَّفُ  ُط ، قال غيره : ألَنَّهُ : نَْوٌع من الَحْلواِء ، قال الَجْوَهِريُّ : هو القُبَّيْ  النّاِطفُ وَ 

. نَطافٌ  نَْصلٌ وَ   ، كَسحاٍب ، وقِيَل : كَشّداٍد : لَِطيُف العَْيِر ، نقَلَه الّصاغاِنيُّ

 : الَمطاِلُع. الَمناِطفُ  قال ابُن َعبّاٍد :وَ 

. نََطفَ وَ   لي كذا ، أي : َطلََع عليَّ

َكةً ، أي : هو صاِحبُه. نََطفٌ  هووَ   لهَذا األَْمِر ، ُمَحرَّ

هو كَكتٍِف ، قال الَجْوَهِريُّ : هو اسُم َرُجٍل من بَنِي يَْربُوعٍ كان فَِقيًرا ، فأَغاَر على ماٍل بَعََث به « ما َعَدا النَِّطفِ  قولُهم : لَْو كاَن ِعْنَده َكْنزُ وَ 

ُجُل هو (4)ذاُن إلى ِكْسَرى من اليََمِن ، فأَْعَطى منه يَْوماً إِلَى با ّي : َهَذا الرَّ  أَْن غابَت الشمُس ، فَضَربَت به العََرُب الَمثََل ، قال ابُن بَّرِ

َهٍر من اللَِّطيَمِة الَّتِي كاَن باذاُن أَْرَسَل بها إلى ِكْسَرى بُن الَخْيبَِرّيِ ، أَحُد بَنِي َسِليِط بِن الحاِرِث بِن يَْربُوعٍ ، وكان أصاَب َعْيبَتَْي َجوْ  النَِّطفُ 

ي أَيضاً : يُقاُل : إِنّ  كان فَِقيًرا يَْحِمُل الماَء على َظْهِره ،  النَِّطفَ  ، فاْنتََهبَها بَنُو َحْنَظلَةَ ، فقُتِلَْت بها تَِميُم يَْوَم َصْفقَِة الُمَشقَِّر ، وقاَل ابُن بَّرِ
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يِن الّشاِطبِّيِ  فيَْنِطفُ  قال : قال ابُن ُدَرْيٍد في ـ  رِحَمه هللا تَعالَىـ  أي : يَْقُطُر ، قال صاِحُب اللِّساِن : ورأَيُت حاِشيَةً بَخّطِ الشيخِ َرِضّيِ الّدِ

 اْسُمه ِحّطاُن. النَِّطفُ  ِكتاِب االْشتِقاِق :

ْل. نِطافٌ  والذي في األَساِس : وَعلَى َجبِينِه، بالكسِر : العََرق ، كذا في التَّْكِملَِة ،  النِّطافُ وَ   من العََرِق ، فتَأَمَّ

 ، ُمَصغًَّرا : موِضٌع ُدوَن َعْيِن َصْيٍد ، من القَِصيَمِة. نَُوْيِطفٌ وَ 

 كَكُرَم ، فهو ُء ،الشي نَُظفَ  وقَدْ  : النَّقاَوةُ  النَّظافَةُ  : [نظف]

__________________ 
 البلدان نقاًل عن أيب زايد.( ومثلها يف معجم 1)
 برواية : 191/  2( ديوان اهلذليا 2)

 فضـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــاء أ ــــــــــــــلــــــــــــــم فــــــــــــــالــــــــــــــنــــــــــــــطــــــــــــــوف فــــــــــــــثــــــــــــــادٍ  

 مــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــا املــــــــــــــــتــــــــــــــــزحــــــــــــــــلــــــــــــــــف الــــــــــــــــّداّلص    

  

 « :النطوف»روايته يف معجم البلدان وَ 

ــــــــــــف  ــــــــــــطــــــــــــوف فصـــــــــــــــــــــــــائ ــــــــــــن ــــــــــــال ــــــــــــم ف  فضـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــاء أ ــــــــــــل

 فـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــربقـــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــاألحنـــــــــــــــــــاص    

  

 وصدره : 264( ديوانه ص 3)
  ديث ابتسامهايقطض موضوع ا

 .«. يف نزف اخلمر.. موضون ا ديث»تقدم يف مادة نزف برواية وَ 

 ( يف الصحاح واللسان : حىت غابت الشم .4)
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زُِم منه التـ نحِظيفِ  مصَدرُ  : النِّظاَفةُ  َحُسَن وهَبَُو ا ويف اللِّساِن واأَلساِس : : َنِظيفٌ  . َنُظفَ  ا والِفعحُر الال   ا ابلض مِّ
ً و  .فتَنَظَّفَ  نَقّاه ، : نَظَّفَه تَْنِظيفا

 وِشْبُهه ؛ لنَْنِظيِفه اليََد والثَّْوَب من َغَمِر الَمَرِق واللَّْحِم ، وَوَضِر الَوَدِك ، َوما أَْشبََههُ. ، كأَِميِر : األُْشنانُ  النَِّظيفُ  قال األَْزَهِريُّ :و

كما يُقاُل : ُهَو َعِفيُف  يُْكنَى بالسَّراِويِل عن الفَْرجِ ، َعِفيُف الفَْرجِ  َمْعناه : أَنّهـ  السَّراِويلِ  نَِظيفُ  ُهوَ  في قوِلهْم :ـ  قال أَبُو بَْكِر بُن األَْنبارّيِ و

ُهم يَْكنُوَن بالثِّياِب عن النَّْفِس والقَْلِب ، وباإِلزاِر وَ  فاُلٌن نَِجُس السَّراِويِل : إذا كاَن غيَر َعِفيِف الفَْرجِ ، قال :وَ  ، قال : (1)الِمئَْزِر واإِلزاِر 

 عن العَفاِف.

 .نَظَّفَ  وال تَقُْل : اْستَْوفَى أي ِه من الَخراِج :الَواِلي ما َعلَيْ  اْستَْنَظفَ و قال الَجْوهِريُّ :

 أي : تَْستَْوِعبُهم َهالكاً ، ومنه قولُُهم : «العََربَ  تَْستَْنِظفُ  تَُكوُن فِتْنَةٌ »الَحِديُث :  َومنه أََخَذه ُكلَّه ، إذا َء :الشَّيْ  اْستَْنَظفَ  هو من قَْوِلهم :و

 نَْيُت عنه.ما ِعْنَده ، واْستَغْ  اْستَْنَظْفتُ 

َمْخَشِريُّ فقَاَل : إِنَّ الصَّواَب فيه الّضاُد الُمْعَجَمةُ ، من اْنتََضَف الفَِصيُل ما في الضَّْرعِ ، و  (2)اإِلبُِل ما بِالَحْوِض : إَِذا اْشتَفَّتْهُ قلُت : وأَّما الزَّ

 ، وقد أََشْرنا إِليِه آنِفاً.

. النَّظافَةَ  : تََكلَّفَ  تَنَظَّفَ و  نقله الَجوَهِريُّ

ِز ، وَطلَبُ  التَّنَظُّفُ  قال األَْزَهِريُّ : من رائَِحِة َغَمٍر ، أو نَْفيِ ُزُهوَمٍة وما أَْشبََها ، وكذِلَك َغْسُل  النَّظافَةِ  عنَد العَرِب : ِشْبهُ التَّنَطُِّس َوالتَّقَزُّ

 الدََّرِن والَوَسخ والدَّنَِس.

 َرُك َعلَيه :* ومّما يُْستَدْ 

ْوِض ، وابُن  «النَّظافَةَ  يُِحبُّ  نَِظيفٌ  إنَّ هللا تَباَرَك َوتَعالَى»: ـ  أَْخَرَجه التِّْرِمِذيُّ وغيُرهـ  في الَحديثِ  قال شيُخنَا : تََكلََّم السَُّهْيِليُّ في الرَّ

ْض له ، بِخالِف الدَّْهِر من أَْسماِء هللا تعالَى.العََربِّيِ في العاِرَضِة ، وغيُر واحٍد ، وأَْغفَلَه الُمَصنِّفُّ ؛ ألَنَّ  يِن لم يَتَعَرَّ   الشيَخ ُمْحيِي الّدِ

ِهه عن  نَظافَةُ  قلت : وقاَل ابُن األَثير :  ِسماِت الَحَدِث ، وتَعاِليِه في ذاتِه عن ُكّلِ نَْقٍص. (3)هللا : ِكنايَةٌ َعْن تَنَزُّ

ْرِك ، وُمجانَبَِة األَْهواِء ، ثُمَّ من غيِره : ِكنايَ  للنَّظافَةِ  وُحبُّه الَحَسِد وأَْمثاِلها ، وَ  القَْلِب عن الِغّلِ والِحْقدِ  نَظافَةِ  ةٌ عن ُخلُوِص العَِقيَدةِ ، ونَْفيِ الّشِ

فُوا» الَحِديُث :الّظاِهِر بُمالبََسِة الِعباداِت ، ومنه نَظافَةِ  الَمْطعَِم والَمْلبَِس عن الَحراِم َوالشُّبَِه ، ثم نَظافَةِ  ثم  «أَْفواَهُكم فإِنَّها ُطُرُق القُْرآنِ  نَّظِ

ه الَحثُّ على تَْطِهيِرها من أي : ُصونُوها عن اللَّْغِو َوالفُْحِش والِغيبَِة والنَِّميَمِة والَكِذِب وأَْمثاِلها ، وعن أَْكِل الَحراِم والقَاذُورات ، وفي

واِك   اْنتََهى. (4)النَّجاساِت ، والّسِ

َهةٌ تُتََّخذُ من الُخوِص.« الِمْنَظفَةُ وَ   بالَكْسِر : ُسمَّ

ه ، نََظفَ وَ   أَنا كذِلَك. اْنتََظْفتُهو : َشرَب جميَع ما فيِه ، لغةٌ في الّضاِد ، اْنتََظفَهُ و الفَِصيُل ما في َضْرع أُّمِ

 األَْخالِق : ُمَهذٌَّب ، وهو َمجاٌز. نَِظيفُ  َرُجلٌ وَ 

هُ من الَمساوئ ، وهو َمجاٌز أَيضاً. يَتَنَظَّفُ  هووَ   ، أي : يَتَنَزَّ

ٌث. نَِظيفٍ  بنُ  (5)َرَشأُ وَ   : ُمَحّدِ

بالغَِليِظ ،  لنَّْعفُ ا ، وَسْرٌو وخْيٌف ، َوليسَ  نَْعفٌ  فَما بَْينَُهما ما اْنَحَدَر ِمْن ُحُزونَِة الَجبَِل ، َواْرتَفََع عن ُمْنَحَدِر الواِدي بالفَتْحِ : النَّْعفُ  : [نعف]

ٌط ، وقِيَل : من األَْرِض : الَمكاُن الُمْرتَِفُع في اْعِتراٍض ، وقِيَل : هو ما اْنَحَدَر عن السَّْفحِ ، َوَغلَُظ ، وكاَن فيه ُصعُوٌد وُهبو النَّْعفُ  وقِيَل :

 لَجبَِل ، َواْرتَفََع عن َمْجَرى السَّْيِل.هو ناِحيَةٌ من الَجبَِل ، أو ِمْن َرأِْسه ، وقيَل : ما اْنَحَدَر عن ِغلَِظ ا

ْملَِة : ُمقَدَُّمها ، وما اْستََرقَّ ِمْنها النَّْعفُ  قال ابُن األَْعراِبّيِ :و ِة : من الرَّ مَّ  قال ذُو الرُّ
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الِ   ريِّ إىل بـــــــــــــــــــِ  ِإىَل ابـــــــــــــــــــِن الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــِ

ُت      عــــــــــح طــــــــــَ فِ قــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــنـ داال ب ــــــــــعــــــــــِ َة ال لــــــــــَ قــــــــــُ عــــــــــح  مــــــــــَ

  
__________________ 

 ( شاهده قو  متمم بن نويرة يرثي أخاه :1)
ــــــــــــــه  ــــــــــــــاب ــــــــــــــي ــــــــــــــفــــــــــــــحشـــــــــــــــــــــــــــاء حتــــــــــــــت ث  ال ميســـــــــــــــــــــــــــك ال

 حـــــــــــــــــلـــــــــــــــــو ِشـــــــــــــــــائـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــُف املـــــــــــــــــئـــــــــــــــــزر    

  

 .1446/  3يف أبيات ا انظر الكامر للمربد 

 .«استشفته»( عن األساس وابألصر 2)
 .«من»( النهاية : 3)
 للسيوطي : وطهروها ابملاء والسوا .ويف الدر النثري « والسؤا »( يف اللسان 4)
 .«رشا»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
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ُل : كِحبالٍ  نِعافٌ  ج : يُريُد ما اْستََرقَّ من َرْمِله  َجْمُع َحْبٍل ، قال الُمتَنَّخِ

ُدٍث  ُت أَبجـــــــــــــــح َرفـــــــــــــــح عـــــــــــــــافِ عـــــــــــــــَ رحٍ   فـــــــــــــــنـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــِ

مـــــــــــــاِط      بـــــــــــــرِي الـــــــــــــنـــــــــــــِّ حـــــــــــــح المـــــــــــــاٍت كـــــــــــــتـــــــــــــَ (1)عـــــــــــــَ
 

  
 عن ابِن األَْعرابِّيِ. َعلَْيها: َجلََس  أَْنعَفَ و

ٌم ، قال العَّجاُج : ، كُركَّعٍ : تَأِْكيدٌ  نِعاٌف نُعَّفٌ  قال األَْصَمِعيُّ :و  كما يُقاُل : قِفاٌف قُفٌَّف ، وبطاٌح بُطٌَّح ، وأَْعواٌم ُعوَّ

فــــــــــــــــا و  ــــــــــــــــَ ل وح ــــــــــــــــَ راُب فـ راُ  الســــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــح  كــــــــــــــــاَن َرق

َروحَر       يــــــــــِد واعــــــــــح بــــــــــِ لــــــــــح عــــــــــافَ لــــــــــِ ا الــــــــــنــــــــــِّ فــــــــــَ عــــــــــ  ــــــــــ   الــــــــــنـ

  
 : َسْيُر النَّْعِل الّضاِرُب َظْهِر القََدِم من قِبَِل َوْحِشيِّها. النَّْعفَةُ  قال ابُن األَْعراِبّيِ :و

 بالتَّْحِريِك : العُْقَدةُ الفاِسَدةُ في اللَّْحِم. النَّعَفَةُ و

حاح :و ْحلِ  التي الِجْلَدةُ   :النَّعَفَةُ  في الّصِ رأَْيُت »َحديُث َعطاٍء :  ، وهي العََذبَةُ ، والذُّؤابَةُ أَيضا ، َومنه (2)حكاهُ أَبو ُعبَْيٍد  تُعَلَُّق بآِخَرةِ الرَّ

ْحِل ، وُهو ُمْحِرمٌ  بنَعَفَةِ  في قَِطيفٍَة ، ثُمَّ َعقََد ُهْدبَةَ القَِطيفَةِ  األَْسَوَد بَن يَزيَد قد تَلَفَّفَ   .«الرَّ

ْحلِ  هي : أَو ْحِل تَُسيَُّر أَْطرافُها ُسيُوًرا ، فِهَي تَْخِفُق على آِخَرةِ الرَّ  قالَهُ أَبو َسِعيٍد السُّكَّريُّ ، ومنه قوُل ابن َهْرَمةَ : فَْضلَةٌ من ِغشاِء الرَّ

هــــــــــــــــا مـــــــــــــــــ بـــــــــــــــــِ ٌة بـــــــــــــــــراكـــــــــــــــــِ تح انقـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ  ا َذبــــــــــــــــــ 

وَ  األَنحســـــــــــــــــــــــــاِع و      وحمـــــــــــًا ُفضـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ هح يـ فـــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــنـ  ال

  
يكِ  : النَّعَفَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و َمْخَشِريُّ أَيضاً. َرْعثَةُ الّدِ  ونقَلَه الزَّ

. : ُمْستَْرِخيَةٌ  ُمْنتَِعفَةٌ و نقَلَُهما ابُن عبّاد نَعُوفٌ و ، ناِعفَةٌ  أُذُنٌ و  نَقَلَه الّصاغانِيُّ

ما َعرَض من  الَجبَلِ  َمناِعفُ  قال ابُن عبّاٍد :و .(4) ُمْنقادها ، َوقائَِدتَها كلُّ ذِلَك : (3)وراِعفَتَها ، وطاِرفَتَها  القُنَّةِ  ناِعفَةَ  أََخذَ  في النَّواِدِر :و

 َشماِريُخه. أََعاِليه ، َوهي

 له. ، إِتْباعٌ  نَِعيفٌ  ضِعيفٌ  يُقال : قال اللِّْحيانِيُّ :و

ُجلَْينِ  : الُمعاَرَضةُ  الُمناَعفَةُ و  في َطِريقَْيِن ، يُِريُد أََحُدهما َسْبَق اآلَخِر. من الرَّ

حاحِ :و أي : من  ؟الّراِكبُ  اْنتَعَفَ  : ُوضوُح الّشْخِص وُظُهوُره ، يُقال : من أَْينَ  االْنتِعافُ  قال غيُره :و الطَِّريَق : عاَرْضتُه ناَعْفتُ  في الّصِ

 َظَهَر وَوَضَح. أَينَ 

ً  فاُلٌن : اْرتَقَى اْنتَعَفَ و  ؟.قالهُ اللّْيثُ  نَْعفا

حاحِ. َء : تََرَكه إلى َغْيِرهالشَّيْ  اْنتَعَفَ و  كما في الّصِ

 قال البَِعيُث : َن الَحْزِن والسَّْهلِ ، للَمْفعُوِل : الَحدُّ بي الُمْنتَعَفُ و

ا وَ  رحهتـــــــــــُ داِح َزجـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــِ قـــــــــــاِ  ال لـــــــــــح ـــــــــــٍ  كـــــــــــقـــــــــــَ ي  عـــــــــــِ

فٍ      عــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــح نـ رِ  مبــــــــــــُ هــــــــــــح  بــــــــــــَا اأَلجــــــــــــارِِد والســــــــــــــــــــــــــ 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ِل السابُق. نِعافُ  َر قوُل الُمتَنَّخِ  ِعْرٍق ، بالكسِر : موِضٌع في َطِريِق الحاّجِ ، وبه فُّسِ

 .(5)ُسَوْيقَةَ : موِضٌع آَخر ، جاَء في قَْوِل األَْحَوِص  نَْعفُ وَ 

يِت : هو َحدُّ الَخالئِ  نَْعفُ وَ  ّكِ  ق ، والَخالئُِق : آباٌر.َمياِسَر : ما بَْيَن الدُّوَداِء وبيَن الَمِدينَِة ، قال ابُن الّسِ

 .(6)َوداع : قُْرَب نَْعماَن في قوِل ابِن ُمْقبٍِل  نَْعفُ وَ 
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َكةً : ُدودٌ  النَّغَفُ  : [نغف] حاحِ ، وفي الُمْحَكِم :  في يَُكونُ  ، ُمَحرَّ قالَه األَْصَمِعيُّ  نَغَفَةٌ  أُنُوِف اإِلبِِل َوالغَنَِم ، الواِحَدةُ  «يَْسقُُط من»كما في الّصِ

ِطواٌل ُسوٌد وُغْبٌر وُخْضٌر تَْقَطُع  أَو ُدودٌ  ، قاله أَبو ُعبَْيَدةَ  بنَغَفٍ  وما ِسَوى ذِلك من الدُّوِد فليس أَْو ُدوٌد أَْبيَُض يَُكوُن في النََّوى الُمْنقَعِ  ،

 الَحْرثَ 

__________________ 
 دث ونعاف عر  هي مواضض.قا  أبو سعيد : أج 18/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( يف التهذيب حكاه أبو عبيد عن األصمعي.2)
 ( بعدها يف التهذيب : وُرَعافها.3)
 األصر كالتهذيب واللسان.وَ  وقد نبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« َسَلَك ُمنحقاَدها»( يف القاموس : 4)
 «نع  سويقة»( ورد يف معجم البلدان 5)
ــــــــــــــــقــــــــــــــــة وَ  ــــــــــــــــعــــــــــــــــف ســـــــــــــــــــــــــــــوي ــــــــــــــــركــــــــــــــــت أايم ن  مــــــــــــــــا ت

ــــــــــمــــــــــا  صـــــــــــــــــــــــربًا وال عــــــــــزمــــــــــا     ــــــــــك مــــــــــن ســـــــــــــــــــــــل ــــــــــب ــــــــــقــــــــــل  ل

  

 ( ذكره ايقوت :6)
 فــــــــــــــــنــــــــــــــــعــــــــــــــــف وداٍع فــــــــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــاح فــــــــــــــــمــــــــــــــــكــــــــــــــــة 

 فـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــ  هبـــــــــــــــــــــا إال دمـــــــــــــــــــــاء و ـــــــــــــــــــــربُ     
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فٌ  ُعقحفٌ  ىف بُطوِن اأَلرحِض ا وِقيَر : هي ُدودٌ  ِلُخ عن اخلَناِفِ  وحَنحِوها وقير : ُغضـــــــــح وِقيَر : هي ُدوٌد بِيٌ  يكوُن  تـَنحســـــــــَ
رَ  لِّرُت   عليِهم»َحِديُث أَيحُجوَج وَمبحُجوَج  فيها ماٌء ا وبُكرِّ ذلَك ُفســــــــــــِّ ِبُحوَن  النـ َغفَ  ُيســــــــــــَ ا فَيبحُخُذ يف رِقاهِبِمح ا فُيصــــــــــــح

 أي : َموحَت . (1)« فـَرحَس 
َكةً  نَغَفَةُ  وِمْنهُ قالُوا للُمْستَْحقَِر : يا فإِذا كاَن َرْطباً فُهَو َذنِينٌ  ن أَْنِفَك ِمْن ُمخاٍط يابٍِس ونَْحِوهما تُْخِرُجه م : النَّغَفُ و يَْستَْقِذُرونَه ، قالَهُ  ، ُمَحرَّ

 ، يَُشبَّهُ بهذه الدُّوَدةِ. نَغَفَةٌ  : العََرُب تَقُوُل لُكّلِ َذِليٍل َحِقيٍر : ما ُهَو إِال (2)ابُن ُدَرْيٍد ، وفي النِّهايَِة 

ِكِهما يَُكوُن العُطاسُ  نَغَفَتانِ  لُكّلِ َرأٍْس في َعْظَمْي َوْجنَتَْيهِ  قال اللَّْيُث :و َكةً : أي َعْظماِن ، وِمْن تََحرُّ قال األْزَهِريُّ : والَمْسُموُع من  ، ُمَحرَّ

 اللَّْحيَْيِن من تَْحُت ، قال : وأَّما بالغَْيِن فلم أَْسَمْعه لغَْيِر اللَّْيِث. (3)بالكاِف ، َوهما َحدُّ « النََّكفَتانِ »العََرِب فيِهما 

 وهي الدُّوُد. نَغَفُه َكثُرَ  إذا البَِعيُر ، كفَِرَح : نَِغفَ  قال اللَّْيُث :و

 عن ابِن َعبّاٍد. بََذَرها : يَنُفُّها نَفًّا األَْرضَ  نَفَّ  : [نفف]

جِ :َرَوى و  لَرُجل من أَْزِد َشنُوَءةـ  لَسِفيِف السَِّويِق ، وأَْنَشدَ  السَِّفيفُ و النَِّفيفُ  هوو السَِّويَق ، كَسفَْفُت ِزنَةً وَمْعنًى ، نَفَْفتُ  األَْزَهِريُّ عن الُمَؤّرِ

 :ـ 

مح وَ  ا هبــــــــــِِ حــــــــــَ رًا فــــــــــطــــــــــَ عحشــــــــــــــــــــــــَ رِيي مــــــــــَ  كــــــــــاَن َنصــــــــــــــــــــــــِ

ـــــــــفُ      ي فـــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــِ  ن وات ـــــــــ  ـــــــــن وُن ال طـــــــــُ ـــــــــُ ـــــــــب ـــــــــِ  وال ِوي   ُ الســـــــــــــــــــــــ 
  

 .نَفافيُّ  اسُم ما يُغَْربَُل عليِه السَِّويُق ، ج : أي بتشِديِد الفاِء : النَّفِّيُّ  قال ابُن َعبّاٍد :و

يَّةُ  قال النَّْضُر :و َرةٌ ، النَّفِّ َمْخشِري عن النَّْضِر ما  : ُسْفَرةٌ تُتََّخذُ من ُخوٍص ُمَدوَّ ْبط ، وقال أَبو َوَسيَأْتِي في الُمْعتَّلِ عن الزَّ يخاِلُف هذا الضَّ

يَّةُ  تُراٍب : هي َدةِ  النَّفِّ َضْبُطه كغَنِيٍَّة ، « نبي»قلُت : وهو الصَّواُب ، وَسيَأْتِي له في  .«وبهاٍء : السُّْفَرةُ »والنَّبِّيَّةُ ، ووقع للُمَصنِِّف في الُمَسوَّ

 ٌ وسيأْتي إِن شاَء هللا تعالَى ،  وَمَحلُّها الُمْعتَلُّ  قاله أَبو َعْمٍرو وَضبََطه نُفًى ، كنُْهيٍَة ونًُهى عالَجمْ و بالضمِّ  نُْفيَةٌ  أَيضاً : ويُقاُل لها وهو َخَطأ

ْل ذِلَك.  وذُِكر ُهناك أَنها بالفتحِ ، وَكغَنِيٍَّة ، فتأَمَّ

دَ  النَّْفنَفُ   :[نفنف]  ، قال الجوَهِريُّ : هو (4)ُهما الّصاغانِيُّ ، فَذَكَره في نَفف هكذا في سائِِر األُُصوِل إِفراُده في تركيٍب ُمْستَِقّلٍ ، وَوحَّ

 ، وهو قوُل األَْصَمِعّيِ ، قال الفََرْزَدُق : نَْفنَفٌ  وُكلُّ َمْهًوى بيَن َجبَلَْينِ  زاَد غيُره : بين الشَّْيئَْينِ  الَهواءُ 

ــــــــــــَزهــــــــــــا  زِي ىّت كــــــــــــَبن  عــــــــــــَ وحرٍة حــــــــــــَ لــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــَ

     ِ اح نح بـــــــــَ ِه مـــــــــِ رمـــــــــَ  بـــــــــِ ِ  تـــــــــَ اح يـــــــــقـــــــــَ فُ نـــــــــِ نـــــــــَ فـــــــــح ـــــــــَ (5)نـ
 

  
 قال العَّجاُج :وَ 

َُرد   
َنفاً تـَرحِمي امل نَـَفا نـَفح  فنَـفح

 .نَْفنَفٌ  ُصْقُع الَجبَِل الَِّذي كأَنّه ِجداٌر َمْبنِيٌّ ُمْستٍَو :و قال ابُن ُشَمْيٍل : كالنَّْفنافِ 

ِكيَِّة إِلَى قَْعِرها قال :  : أَْعلَى البِئِْر إلى األَْسفَِل. النَّْفنَفُ  ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : نَْفنَفٌ  وِمْن َشفَِة الرَّ

ةٌ َشْيئاً ؛ ألَنَّها َخِشنَةٌ َغِليَظةٌ بعيدَ  النفانِفُ  ، وال تْنبِتُ  نفَانِفُ  فتلكَ  أَْسناُد الَجبَِل التي تَْعلُوهُ ِمْنها وتَْهبُِط ِمْنها أيضاً : النَّْفنَفُ و قال ابُن ُشَمْيٍل :

 من األَْرِض.

 ما بَْيَن أَْعلَى الحائِِط إلى أَْسفََل ، وبَْيَن الّسماِء واألَْرِض. : النَّْفنَفُ  قال ابُن األَْعراِبّيِ :و

ِة : نَْفنَفٌ  ٍء بَْينَه وبَْيَن األَْرِض َمْهًوى فَُهوَ قاَل غيرهُ : ُكلُّ َشيْ وَ  مَّ  ، قال ذُو الرُّ

ر ِة  نح حــــــــُ هــــــــا مــــــــِ رحطــــــــَ َر  قـــــــــُ رِفــــــــاً تـــــــــَ يــــــــِت ُمشــــــــــــــــــــــح  الــــــــلــــــــِّ

ٍك يف      لــــــــــَ لــــــــــَ  هــــــــــَ فٍ عــــــــــَ نــــــــــَ فــــــــــح و ُح  نـــــــــــَ طــــــــــَ تــــــــــَ (6)يـــــــــــَ
 

  
 أَراَد أَنَّها َطِويلَةُ العُنُِق ، وأَْنَشَد ابُن األَعرابِّيِ له أَْيضاً :
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ُه وَ  واِهضــــــــــــــــــــــــــَ ي نــــــــــــَ زحجــــــــــــِ ُ
ِ  املــــــــــــ يــــــــــــَ ر  لــــــــــــأَلعــــــــــــح   ــــــــــــَ

فِ يف      نـــــــَ فـــــــح يـــــــدُ  نــــــــَ عـــــــِ ِويـــــــٌب وَتصـــــــــــــــــــــح وِح َتصـــــــــــــــــــــح  الـــــــلـــــــ 

  
__________________ 

 ( انظر نصه يف النهاية واللسان بروايتا خمتلفتا.1)
 ( مل يرد يف النهاية ا وهي عبارة التهذيب.2)
 ( يف التهذيب : حّدا اللجا.3)
 .«نفّ »( واأَلزهري أيضا ذكره يف تركيب 4)
 ( رواية صدره ابألصر :5)

 كبن عريزهاعل  ثورة حىت  
 وفسر مصححه النفنف أنه ما با أعل  اجلبر إىل أسفله. 31/  2املثبت عن الديوان وَ 

 ( ديوانه برواية : يف واضح الليت.6)
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 :ـ  لَجِميلٍ ـ  قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وأَْنَشدَ  ع : نَْفنَفٌ و

رٍو  َنفُ َعَفا بـََرٌد ِمنح أُمِّ َعمح  (1) فـَنَـفح
 َجبٌَل قُْرَب الَمِدينِة على بَِريٍد منها ، أَو نَْحِوه. في الُمْعَجِم أَنَّهوَ 

 وأَْنَشَد : الَمفاَزةُ  : النَّْفنَفُ  قال اللَّْيُث :و

َنفاِإذا َعَلوحاَن  نَـَفا نـَفح  فنَـفح
 ِذْكٌر ، نَقَلَه الحافُِظ. وكاَن ُمغَنِّياً لَه الُخزاِعّيِ الّشاِعِر الَمْشهور ، : ُغالُم ِدْعبِِل بِن َعِلّيٍ  نَْفنَفٌ و

 الدَّاِر والَكِبِد : نَواِحيِهما. نَفانِفُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : البَِعيُد ، عن ُكراعٍ. النَّْفنافُ 

يَّة. النُّْفنُوفُ وَ   : َمْهًوى بيَن الَجبَلَْيِن ، عاّمِ

ماغِ : َكْسُر الهاَمِة عن ال النَّْقفُ  : [نقف]  الظَِّليُم الَحْنَظَل عن َحبه ، قاله اللَّْيُث. يَْنقُفُ  ونَْحُو ذِلَك ، كما ّدِ

ْرِب  أَو َضْربُها أََشدَّ َضْربٍ  ماغِ. (2)وفي اللِّساِن أَْيَسَر الضَّ أِْس َعلَى الّدِ  ، أَو هو َكْسُر الرَّ

 بُرْمحٍ ، أو َعصاً. َضْربُك إِيّاه أَو

ً  َرأَْسه نَقَفَ  قدوَ   : َضَربَه َحتّى َخَرَج ِدماُغه. يَْنقُفُه نَْقفا

 نَقَبَها وَخَرَج منها. الفَْرُخ البَْيَضةَ : نَقَفَ و ، (3)بالنُّون « نَْقُب البَْيَضة»هَكذا في النَُّسخِ بالثّاِء الُمثَلَّثَة ، َوالصَّواُب :  ثَْقُب البَْيَضةِ   :النَّْقفُ و

 نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، َوأَنَشَد الْمِرِئ القَْيِس : عن الَهبِيدِ َشقُّ الَحْنَظِل  : النَّْقفُ و

وا  لـــــــــــــُ مـــــــــــــ  َا حتـــــــــــــََ ِ حـــــــــــــِ اح َداَة الـــــــــــــبـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبيّنِ غـــــــــــــَ

يِّ      راِت ا ـــــــــــــَ َد  لـــــــــــــَُ فُ لـــــــــــــَ رِ  انقـــــــــــــِ ظـــــــــــــَ نـــــــــــــح  حـــــــــــــَ

  
تَْت عِلَم أَنّها ُمْدِركَ  يَْنقُفُها قاَل القُتَْيبِيُّ : جانِي الَحْنَظلَةِ وَ  ْت ، عِلَم أَنّها لم تُْدِرْك بعُد ، فَتَرَكها ، بُظفِره ، فإِْن َصوَّ ةٌ ، فاْجتَناها ، وِإْن لَم تَُصّوِ

 .االْنتِقافِ و َوهِذه عن ابِن َعبّادٍ  ، كاإِلْنقافِ  الَحْنَظَل ، فيَْستَْخِرُج َهبِيَده يَْنقُفُ  والظَِّليمُ 

 قال الّراِجُز : َمْنقُوفٌ و ، نَِقيفٌ  أي : الَحْنَظلُ  ُهوو

 (4) نَِقيفُ لِكنح َغَذاَها َحنَظٌر 
 بالَكْسِر : الفَْرُخ ِحيَن يَْخُرُج من البَْيَضِة ، َويُْفتَُح ، وِحينَئٍذ يكوُن تَْسِميَةً بالَمْصَدِر. النِّْقفُ و

 وهو الَمأُْروُض ، كما َسيَأْتِي. من الُجذُوع النَِّقيفِ  بالضّمِ : َجْمعُ  ، النُّْقفُ و

 عنها ، أي : يَْبَحُث ، َوهو مجاٌز. يَْنقُفُ  في األَْشياِء ، كأَنَّه ونََظرٍ  لألَْمِر ، كَشّداٍد وِكتاٍب : ذُو تَْدبِيرٍ  نَقّافٌ  َرُجلٌ  قال اللَّْيُث :و

 ما في القاُروَرةِ : إذا اْستَْخَرْجَت ما فِيها ، والِفْعُل منه نَقَْفتُ  اٍد : هو َمأُْخوذٌ ممنوهو َمجاٌز ، قال ابُن عبّ  كَشّداٍد : سائٌِل ُمْبِرمٌ  ، نَقَّافٌ  َرُجلٌ و

 قاله العَُزْيِزّي ، وَخصَّ بعُضهم به سائَِل اإِلبِِل والّشاِء ، وأَْنَشَد : أَو َحِريٌص على السُّؤاِل ، وهي بهاءٍ  : إَذا َسأَلَه ناقِفٌ  فهو نَقَفَه

قـــــــــــــّ إذا جـــــــــــــاَء  ـــــــــــــَ ه  افٌ نـ يـــــــــــــالـــــــــــــَ وُ  عـــــــــــــِ  َيســـــــــــــــــــــــــــُ

ا      يـــــــَ نح عــــــيـــــــالــــــِ ُه عــــــَ تـــــــُ بـــــــح كــــــ  ا نــــــَ ِويـــــــُر الــــــَعصـــــــــــــــــــــَ (5)طــــــَ
 

  
 نَقَله العَُزْيِزّي. ما يَْقِدر َعلَيه يَْنتَِقفُ  ِلصٌّ  : النَّقّافُ  أَو



11991 

 

. كِمْصباحٍ : ِمْنقاُر الّطاِئرِ  ، الِمْنقافُ و  في بعِض اللُّغاِت ، نقله الَجْوَهِريُّ

حاحِ والعُباِب َواللِّساِن.« من الَوَدعِ »هَكذا في سائِر النَّسخ ، َوالصواُب :  نَْوٌع من الَوَزغِ  : الِمْنقافُ و  كما هو نَصُّ الّصِ

ُحُف. بُ يُْصقَُل بِِه الَوَرُق َوالثِّيا في َوَسِطه َمَشقٌّ  أَو َعْظُم ُدَوْيبٍَة بَْحِريَّةٍ   ونَصُّ العَْيِن : تُْصقَُل به الصُّ

ً  العُوَد ، وتََرَك فيهِ  (6) نََحَت النَّّجارُ و ِه ، وبَقَّى َشْيئاً فيه يَْحتاُج إلى التَّْسويَِة ، قال الّراِجُز : ، كَمْقعٍَد : إذا لَم يُْنِعْم نَْحتَه َمْنقَفا  ولم يَُسّوِ

__________________ 
 ديوانه :( عجزه يف 1)

 فبدمان منها فالصرائم مبلفُ 
 .«نفنفٍ »وصدره يف معجم البلدان « فلفلفُ »الذي ورد فيه وَ 

 واملثبت عن اللسان.« أيسر ضرب»( ابألصر 2)
 ( كما يف اللسان والتهذيب.3)
 ( يف النهاية واللسان : ويف رجز كعب وابن األكوع ا وذكرا الرجز.4)
 ( اللسان برواية :5)

 «. عن شياهها.. عيالهيعّد »
 ( يف التهذيب واللسان : النحات.6)
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ا  َوفــــــــــــــَ دٍّ َأجــــــــــــــح ن  مبــــــــــــــُ هــــــــــــــِ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ نــــــــــــــا عــــــــــــــَ لــــــــــــــح  كــــــــــــــِ

دَِع      ــــــــــــَ افُ مل ي قــــــــــــّ ــــــــــــ  ــــــــــــنـ ــــــــــــِه  ال ي ــــــــــــِ اف فــــــــــــَ قــــــــــــَ ــــــــــــح نـ  مــــــــــــَ

  

 وجلَ َفا (1)ِإاّل انـحتَـَق  ِمنح َحوحفِه 

 يريُد أَنَّهُ أَْنعََم نَْحتَه.

 نقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، وهو مجاُز. أََكلَتْه األَرَضةُ  نُِقَب ، أي :إذا  : َمْنقُوفٌ و ، نَِقيفٌ  ِجْذعٌ و

ُجُل الدَّقِيُق القَِليُل اللَّْحِم ، أَو الَمْنقُوفُ  قال ابُن فاِرٍس :و هُ  نَقَله العَُزْيِزيُّ ، وهو مجاٌز ، الّضاِمُر الَوْجهِ  هو : الرَّ نقَلَه ابُن َعبّاٍد ،  أَو الُمْصفَرُّ

ُجُل ُمْصفَرَّ الَوْجِه ، قِيَل : أَْصبَحَ  ً  قال : وإذا أَْصبََح الرَّ  .َمْنقُوفا

حاِح : الَجَمُل الَخِفيُف األَْخَدَعْيِن ، : الَمْنقُوفُ  قال ابُن فاِرٍس :و ُجُل الَخِفيُف األَْخَدَعْيِن ، القَِليُل اللَّ  الَمْنقُوفُ و َوفي الّصِ  ْحِم.: الرَّ

ِعيفُ  : الَمْنقُوفُ و  َضِعيفَةُ األَْخَدَعْيِن ، رقِيقَتُُهما. : َمْنقُوفَةٌ  وفي الُمِحيِط : ناقَةٌ  الضَّ

تانِ  أي : ، َمْنقُوفَتانِ  َعْينانِ و  عن ابِن َعبّاٍد. ُمْحَمرَّ

َر قوُل لَبِيٍد  الشَّراَب : َصفّاهُ أو َمَزَجه نَقَفَ و  : نهعهللارضيوِبِكلَْيِهما فُّسِ

ِذيـــــــــــذًا و  ـــــــــــَ وفـــــــــــاً ل قـــــــــــُ ـــــــــــح نـ ٍة  مـــــــــــَ يـــــــــــلـــــــــــَ  بصـــــــــــــــــــــــــايف خمـــــــــــَِ

اَل      ِر اببـــــــِ ن مخـــــــَح وِم مـــــــِ تـــــــُ خـــــــح َ
ِض املـــــــ اصـــــــــــــــــــــِ (2)مـــــــن الـــــــنـــــــّ

 

  
َكةً  النَّقفَةُ و  َصِغيَرةٌ عن ابِن َعبّاٍد ، وهي كالنَّجفَِة ، أو هي األََكَمةُ. : ُوَهْيَدةٌ ،ـ  في َرأِْس الَجبَلِ ـ  ُمحرَّ

لَتْ  اأْلُْنقُوفَةُ و  َوبَلَغت الِمْقداَر. نَقَلَهُ العَُزيِزّي. ، بالّضّمِ : ما تَْنِزُعهُ الَمْرأَةُ ِمْن ِمْغَزِلها إذا َكمَّ

ُجلَْيِن :و إذا جاَءا واِحٍد ، وِمكاٍن واِحٍد ، وقال ابو َسِعيٍد :  واِحٍد ، بالَكْسِر : أْي في نِقابٍ  نِقافٍ  في (3) َجاَءا قال أَبو َعْمٍرو : يُقاُل للرَّ

هُ  أي : الُمخَّ  أَْنقَْفتُكَ  يُقاُل :و ُمتَساِويَْيِن ؛ ال يَتَقَدَُّم أََحُدُهما اآلخَر ، َوأَْصلُه الفَْرخاِن يَْخُرجاِن من بَْيَضٍة واِحَدةٍ.  أَْعَطْيتَُك العَْظَم تَْستَْخِرُج ُمخَّ

.  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

. أَْنقَفَ و ومنه قَْولُهم : ال تَُكونُوا كالَجراِد َرَعى واِدياً ، أَْكثََر بَْيَضه فيهِ  (4)إذا  الَجراُد الواِدَي : أَْنقَفَ و  واِدياً ، نَقَلَه الَجوَهِريُّ

 عن ابِن َعبّاٍد. باِديها أي الِعظاِم ، كُمْكَرٍم : ُمْنقَفُ  َرُجلٌ و

ُؤوس هي : النِّقافُ و ، الُمنَاقَفَةُ  قال اللَّْيُث :و بقَتِْل أَبِيه : ـ  وهو يَْشَربُ ـ  ِء القَْيِس حيَن أُْخبِرَ ومنه قوُل اْمِرى الُمضاَربَةُ بالسُّيُوِف َعلَى الرُّ

َشَر من بَنِي واْعُدد اثْنَْي عَ »في َحِديِث عبِد هللا بِن ُعَمَر : و فقد َصّحَف ،« وَغداً ثِقاف»ومن َرواه « نِقاف اليَْوُم يَْوُم قِحاف ، وَغداً يَْومُ »

ّيِ : و أي : القَتُْل والِقتاُل ، أي : تَِهيُج الِفتَُن والُحروُب بَْعَدهم ، «النِّقَافُ و النَّْقفُ  َكْعِب بِن لَُؤّيٍ ، ثم يَُكونُ  ال »في َحِديِث ُمْسِلِم بِن ُعْقبَةَ الُمّرِ

 واقَفَةُ في الَحْرِب ، ثم الُمناَجَزةُ بالسُّيوِف ، ثم االْنِصراُف عنها.أي : المُ  «، ثم االْنِصرافُ  النِّقَافُ  يَُكوُن إاّل الِوقاُف ثُمَّ 

ً و . اْستَْخَرَجه : اْنتَقَفَه اْنتِقافا  نَقَلَهُ الَجوَهِريُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ّمانَةَ : إذا قََشَرها ليَْستَْخِرَج َحبَّها. نَقَفَ   الرُّ

 : السائُِل القانُِع. النَّقّافُ وَ 

 : النَّّحاُت. النَّقّافُ وَ 

ُضوَن به. الَمْنقُوفَةِ  يَقُولُون : يا اْبنَ وَ   ، يُعَّرِ

 .ناِكفٌ  أَنَِف ِمْنهُ واْمتَنََع ، َوهو األُولَى عن ابِن ُدَرْيٍد ، َوالثانِيَةُ عن الفَّراِء ، ونقَلَُهما الَجْوهِريُّ : عنه ، كفَِرَح ونََصرَ  نَِكفَ  : [نكف]

ً  ، كفَِرحَ  ِمْنهُ  نَِكفَ و أَ  : نََكفا  هو نحُو األَول. تَبَرَّ
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ً  اليَدُ  نَِكفَتْ و  أَصابَها َوَجٌع. : نََكفا

 كيَْمنَُع : ع. يَْنَكفُ و قال ابُن ُدَرْيٍد :

بّاحِ بنِ : فِمْن ِذي أَْصبََح : ـ  في نََسِب ِحْميَرَ ـ  وقاَل ابُن الَكْلبِّيِ  َمِلٌك لِحْميَرَ  : يَْنَكفُ و قال :  أَْبَرَهةُ بُن الصَّ

__________________ 
 وا وف : ا رف َوالناحية.« جوفه»( عن التهذيب واللسان وابألصر والتكملة 1)
واملنقوف كما فســـرها مصـــحح الديوان : الذي قشـــر واســـتخرج ما فيه من « من الناصـــض اممود»ويف التهذيب :  118( ديوانه ط بريوت ص 2)

 ا ب.
 .«جا ا»عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ( 3)
 وردت ابألصر عل  أهنا من القاموس ا وليست فيه.« إذا»( لفظة 4)
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ِد بِن َمرحَثِد اخَلريحِ بنِ  َبة اَ مح يـح ح  ا وُهَو عبُد   بُن َعمرِو بِن ِذي  يـَنحَكفَ  هَلِيَعَة بِن شــــــــَ بِن يَِنف بِن َمعحِديَكِرَب بِن َمضــــــــح
َبَح.  َأصح

 ، كأَِميٍر : ع ، بناِحيَِة يَلَْملََم. نَِكيفٍ  تُ ذاو

 (1)وَعلَى قَُرْيٍش َعْبُد الُمطَِّلِب ، قال ابُن ُشْعلة  فَهَزَمْت قَُرْيٌش بَنِي ِكنانَةَ  بيَن قَُرْيٍش وبَنِي ِكنانَةَ ، كاَن بِِه َوْقعَةٌ  معروٌف ، : م نَِكيفٍ  يَْومُ و

 الِفْهِريُّ :

ٍة  نح ِعصـــــــــــــــــــــــابـــــــــَ نح رََأ  مـــــــــِ ا مـــــــــَ نـــــــــَ يــــــــــح لـــــــــِه عـــــــــَ  فـــــــــلـــــــــِ

ٍر يـــــــــــوَم ذاِت      كـــــــــــح ي  بـــــــــــَ َوتح غـــــــــــَ يـــــــــــفِ غـــــــــــَ كـــــــــــِ  نـــــــــــَ

  

ا  نــــــــــــــَ ا وِنســــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــِ نــــــــــــــَ يــــــــــــــاتــــــــــــــِ ــــــــــــــح وا إىل أَب  َأانخــــــــــــــُ

  
ـــــــفِ    ي رِّ ُمضـــــــــــــــــــــِ فـــــــًا لشـــــــــــــــــــــَ ـــــــح ي ا ضـــــــــــــــــــــَ نـــــــَ ـــــــَ وا ل ـــــــُ  فـــــــكـــــــان

  
ي : قوُل الَجْوهِرّيِ : أي أُْقَطْعتُه ، قال : كذا في  أَْقَطْعتُه ، أي : اْنقََطع َعنِّي أي : ، اْنتََكْفتُهو الغَْيَث ، نََكْفتُ و حاحِ ، قال ابُن بَّرِ كما في الّصِ

، أي : ما قََطْعناه ، قال  نََكْفناهُ  وَهذا َغْيٌث ما يُْنَكفُ  َغْيٌث ال يُقال : هذاو َء : إذا اْنقََطَع َعْنكَ أَْقَطْعُت الشَّيْ  إِْصالحِ الَمْنِطق ، وقاَل : يُقاُل :

ً  بغيِر أَِلٍف ، وقد« قََطْعناه»ابُن ِسيَده : وكذِلَك َحَكاه ثَْعلٌب  ً و نََكْفناهُ نَْكفا كذا  يَْوَمْين ، أي : ما أَْقَطعَه الو أََحٌد ، ساَر يَْوماً ، نََكفَهُ  ما َرأَْينا َغْيثا

حاحِ والعُباِب.  في الّصِ

 أََحٌد ، أي : ال يَْعلَُم أَحٌد أَيَن أَقصاهُ. يَْنُكفُه وال قَِطعُ ال يَنْ  أي ، بالّضّمِ : يُْنَكفُ  َغْيٌث ال قَْولُهم :و

. يُْنَكفُ  ال بَْحرٌ  فالنٌ و  ، أي : ال يُْنَزُح ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ال يُْحَصى قِيَل :و ، *ال يَْنقَِطعُ  قِيل :و الّدْمعُ  نََكفَ  َوقِيَل : ال يَْنقَِطُع آِخُره ، كأَنَّهُ من ال يُْبلَُغ آِخُره وال يَُكتُّ ، أي : يُْنَكفُ  َجْيٌش ال جاَءنا أَو

َر حِديُث ُحنَْيٍن   .(2)وبُكّلِ ذِلَك فُّسِ

ً  الدَّْمعَ  نََكفَ و ه بإِْصبَِعه : نَْكفا  قال : نَّحاهُ عن َخّدِ

ُم  ـــــــــــهـــــــــــُ ُر مـــــــــــن ذكـــــــــــ  ـــــــــــَ وحاَل مـــــــــــا ت ـــــــــــَ ل ـــــــــــَ وا فـ ـــــــــــُ ان ـــــــــــَ ـــــــــــب  ف

ِف مَل      ـــــح ل فح مـــــن ا ـــــِ كـــــَ ـــــح ن ـــــُ ُض  يـ مـــــَ دح َك مـــــــَ يـــــــح ـــــَ نـ ـــــح يـ ـــــعـــــَ (3)ل
 

  
ً  َعْنه نََكفَ و . َعَدلَ  : نَْكفا  ِمثُْل َكنََف ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  أَثََرهُ  نََكفَ و ي أَثًَرا. : نَْكفا ّي  كاْنتََكفَه اْعتََرَضه في َمكاٍن َسْهٍل ؛ ألَنَّه َعاَل َظلَفاً من األَْرِض ال يَُؤّدِ نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ َواألَْزَهِريُّ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

: 

ه  ث  َذرحعــــــــــَ حــــــــــَ ثــــــــــاَ   (4)مُث  اســــــــــــــــــــــــتــــــــــَ حــــــــــح تــــــــــِ  اســــــــــــــــــــــــح

تُ      فـــــــــــح كـــــــــــَ مـــــــــــا َ  نـــــــــــَ ثـــــــــــح َث املـــــــــــِ مـــــــــــَ ثـــــــــــح ُث مـــــــــــَ يـــــــــــح  حـــــــــــَ

  
أِْد وَشْحَمِة األُذُِن ،ُغَدٌد ِصغاٌر في أَْصِل اللَّْحيِ ، بَْيَن ا ، وهي. نََكفَةٍ  جمعُ  ، ُمَحّرَكةً : النََّكفُ و َوقِيَل : هو َحدُّ اللَّْحيِ ، كما في الُمْحَكِم ،  لرَّ

 ْعرابِّيِ :وقِيَل : هي ما بَْيَن اللَّْحيَْيِن ، َوالعُنُِق من جانِبَيِ الُحْلقُوِم ِمْن قُُدٍم ، من ظاِهٍر وباِطٍن ، َوأَنَشد ابُن األَ 

فح  ُن خــــــــــِ طــــــــــح ٍة والــــــــــبــــــــــَ عــــــــــَ تح بــــــــــَبضــــــــــــــــــــــــح طــــــــــو حــــــــــَ  فــــــــــَ

ِذفح      قــــــــــَ نـــــــــــح تح ال تـــــــــــَ هــــــــــا فــــــــــبَبــــــــــَ تــــــــــح َذفـــــــــــَ (5)فــــــــــقــــــــــَ
 

  

 الن َكفح فَحر فـَتحها فتَـَلّقاَها 

 : ِذْربَةُ تحَت اللُّْغَدْيِن مثُل الغَُدِد. النََّكفُ  قاَل اللِّْحيانِيُّ :وَ 

قالَهُ أَبو الغَْوِث ، واْقتََصر على التّْحِريِك ، وقِيَل : ُهما ُغدَّتاِن تَْكتَنِفاِن الُحْلقُوَم في أَْصِل  ، بالضّمِ وبالفَتْحِ وبالتَّْحِريِك : اللِّْهزَمتانِ  النُّْكفَتانِ و

وِل األُذُنَْين ، داِخلتاِن بيَن اللَّْحيَْيِن ، وقِيَل : هما َعْظماِن ناتِئاِن عنَد َعَكَدةِ اللِّساِن من باِطِن الفَِم في أُصُ  (6)اللَّْحيِ ، وقِيَل : لَْحَمتاِن ُمْكتَنِفَتَا 

وهو الَمْوِضُع الذي ال يَْنبُُت َعلَيه َشعٌر ، وقِيَل : ُهما  َعْن يَِميِن العَْنفَقَِة وِشماِلها َشْحَمِة األُذُنَْيِن ، يكوُن في النّاِس وفي اإِلبِل ، وقِيَل : هما :
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ِن ، وقال ابُن األعرابّيِ : هما اإلنساِن : ُغدَّتاِن في الَحْلِق بينَهما الُحْلقُوُم ، وُهما من الفََرِس : َطَرفا اللَّْحيَْيِن اللَّذاِن في أُصوِل األُذُنَيْ من 

 اللُّْغداِن في الَحْلِق ، وُهما جانِبَا الُحْلقُوِم.

ً  نُْكفَتَي كغُراِب : َوَرٌم في النَُّكافُ و وكذِلك النَُّكاُث ، على البََدِل ، وهو أََحُد األَْدواِء التي اْشتُقَّْت من  البَِعيِر ، أو داٌء في ُحلُوقِها قاتٌِل َذريعا

 .َمْنُكوفَةٌ  أي : النّاقَةُ  َوِهيَ  َمْنُكوفٌ  أي : البَِعيرُ  وهو العُْضِو ،

__________________ 
 .«سغلة»وابألصر « نكيف»( عن معجم البلدان 1)
 .«ال ينقطض»بد  : « ال يـُقحَطضُ »*( يف القاموس : )
 ( نصه يف النهاية : ويف حديث حنا : قد جاء جيٌش ال ُيَكت  وال يـُنحَكُف.2)
 .«لعينك»( يف التهذيب برواية : 3)
 .«درعه»( عن اللسان وابألصر 4)
 ( التهذيب برواية : أن تنقذف.5)
 .«مكتنفتا»( اللسان : 6)
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يِت :و ّكِ ً  اإِلبلُ  نَكَّفَت قال ابُن الّسِ فةٌ  ، فهيَ  نََكفاتُها : َظهَرتْ  تَْنِكيفا ثٍَة : أَصابَها ذِلَك. ُمنَّكِ  كُمَحّدِ

 .النََّكفَةِ  : لغةٌ في (1)قاَل اللَّْيُث : النَّفََكةُ وَ 

ْهتُه َعّما أَْنَكْفتُهو ُؤ من األَْوالِد  إِْنكافُ  وفي النِّهايِة : ِمْنهُ  يُْستَْنَكفُ  : نَزَّ هللا من ُكّلِ ُسوٍء ؛ أي : تَْنِزيههُ وتَْقِديُسه ، وقاَل ثَْعلٌَب : هو التَّبَرُّ

 والصَّواِحِب.

 ِمْن أَْرٍض إلى أَْرٍض. من أَْمٍر إلى أَْمٍر ، أَو : الُخُروجُ  االْنتِكافُ  قال ابُن فاِرٍس :و

. فاْنتََكفَ  هذا تَقُوُل : َضَربَ  الَمْيلُ  : االْنتِكافُ و  ، فَضَرَب هذا ، نَقَلَهُ الَجْوهريُّ

 له فَضَربَهُ ، أي : ِمْلُت َعلَيِه ، َوأَنَشَد : اْنتََكفَ  قاَل أَبو َعْمٍرو :وَ 

ا  مـــــــــــــّ فح لـــــــــــــَ كـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح ًرا  انـ بـــــــــــــِ دح وىل  مـــــــــــــُ  لـــــــــــــه فـــــــــــــَ

راَء      جـــــــــــــــــح راَوٍة عـــــــــــــــــَ ه هبـــــــــــــــــِِ تـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ رنـ (2)كـــــــــــــــــَ
 

  
 واالْنتِقاُض ، وأَنَشَد الَجوَهِريُّ ألَبِي النَّْجِم : االْنتِكاثُ  : االْنتِكافُ و

َض  ٍب راجــــــــــــــَ لــــــــــــــح امــــــــــــــا ابُ  قـــــــــــــــَ كــــــــــــــافــــــــــــــَ تــــــــــــــِ  انــــــــــــــح

ا     ــــــــــــَ اف َو واإِل ــــــــــــَ ــــــــــــهــــــــــــح ــــــــــــل ّزِي ال عــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــتـ َد ال عــــــــــــح ــــــــــــَ  بـ

  
ُجالنِ  تَناَكفَا في نَواِدر األَْعراِب :و  تَعاَوَراهُ. إذا الَكالَم : أي الرَّ

ُرون :و ال ، َرَواه الُمْنِذِريُّ عن أَبِي  : أَن يَقُوَل : االْستِنكافُ و بمعنًى واِحٍد ، َواالْستِْكباُر : أَْن يَتََكبََّر ويَتَعَظََّم ، واْستَْكبَرَ  اْستَْنَكفَ  قال الُمفَّسِ

اجُ  جَّ أْي : لَْن يَأْنََف. وقِيَل : لَْن يَْنقَبَِض ،  (3) (وَن َعْبدًا لِِلِّ َلْن َيْستَ ْنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيكُ ): ـ  في تَْفِسيِر قوِله تَعالَىـ  العَبّاِس ، وقال الزَّ

 ُعبُوَدةِ هللا. (4)ولَْن يَْمتَنَِع َعن 

َوهو اسُم واٍد في  ع ، وقاَل ياقُوت : قِياُسه كَمْقعٍَد : كَمْجِلٍس  ، َمْنِكفٌ و وقد تَقَدََّم. أَثََره : اْعتََرَضه في َمكاٍن َسْهٍل ، كنََكفَه كنََصَره اْستَْنَكفَ و

 قَْوِل ابِن ُمقبٍَل :

ُف  كــــــِ نــــــح الٍف فــــــمــــــَ مــــــَ  ُذو كــــــُ يــــــح لــــــَ نح ســــــــــــــــــــُ فـــــــا مــــــِ  عــــــَ

فُ      يـــــــــ  َتصـــــــــــــــــــــــَ
ُ
ُة واملـــــــــ يـــــــــح يـــــــــِض الـــــــــقـــــــــَ مـــــــــِ بـــــــــاِدي اجلـــــــــَ  مـــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 العََرَق عن َجبِينِه ؛ أي : َمَسَحه ونَّحاه. اْنتََكفَ 

 البِئَْر ونََكَشها : أي نََزَحها. نََكفَ  : ال يُْنَزُح ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : يُْنَكفُ  قَِليٌب الوَ 

 ، وال تُْنَكُش : أي ال تُْدَرُك ُكلُّها. تُْنَكفُ  عنَدهُ َشجاَعةٌ الوَ 

ُجُل عن األَْمِر ،  نَِكفَ وَ   .(5)كفَِرَح : أَنَِف َحِميَّةً ، واْمتَنََع الرَّ

 منه. يُْستَْنَكفُ  ، بالكسِر : نِْكفٌ  َرُجلٌ وَ 

 وال َوَكٌف ؛ أي : أَْن يُقال لَه ُسوٌء. نََكفٌ  ويُقاُل : ما َعلَْيِه في ذِلَك األَْمرِ 

َكةً : َوَجٌع يَأُْخذُ في األُذُِن. النََّكفَةُ وَ   ، محرَّ

. أَثََره ، اْنتََكفَ وَ   َكنََكفَه ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ُجلُ  أَْنوافٌ  : السَّناُم العاِلي ، ج : النَّْوفُ  : [نوف] َي الرَّ ً  عن ابِن األَْعرابِّيِ ، وَخّصه غيُره بَسناِم البَِعير ، وبه ُسّمِ  ، قال الّراِجُز : نَْوفا

وحِف  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــنـ ٍن كــــــــــــــــــال ٌة ذاُت هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــارِي

ٍم      ـــــــــــــــــــــَ ل مـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ ل وحفِ مـــــــــــــــــــــُ رُتُه حبـــــــــــــــــــــَ  َتســـــــــــــــــــــــــــــــــــح
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َتيِن َأِشيُم فيها َعوحيف  اي لَيـح

ياَدةِ واالْرتِفاعِ. بُظاَرةُ الَمْرأَةِ  : النَّْوفُ و قال :  وُكلُّ ذِلَك في َمْعنَى الّزِ

يَ و قال ابُن ُدَرْيٍد : ً  ما تَْقَطعُه الَخافَِضةُ ِمْنُهنَّ  ربَّما ُسّمِ  ، َزَعُموا. نَْوفا

حاحِ :في وَ   : فَْرُج الَمرأَةِ. النَّْوفُ  الّصِ

ي :وَ  ي لَهّماِم بِن قَبِيَصةَ الفَزاِرّيِ حيَن قَتَلهُ واِزُع بن ذُؤالَةَ : النَّْوفُ  قاَل ابُن بَّرِ  : البَْظُر ، وقِيَل : الفَْرُج ، أَْنَشَد ابُن بَّرِ

ـــَن ذاِت  َت اب ِعســـــــــــــــــــــح ـــَ وحفِ ت ـــ  ـــنـ رِ  ال زح عـــلـــ  امـــح هـــِ  ٍء َأجـــح

ا     َرمــــــــــــَ راٍر وَأكــــــــــــح ًا مــــــــــــن فــــــــــــِ ريح وحت خــــــــــــَ َ
َر  املــــــــــــ ــــــــــــَ  يـ

  
__________________ 

 .«النكفة»( عن التهذيب واللسان وابألصر 1)
 ( نسب يف اللسان مادة كرنف لبشري القريري.2)
 .172( سورة النساء اآية 3)
 ( يف التهذيب واللسان : من عبودة  .4)
 األساس : وانقب .( زيد يف 5)
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يِن و  ِة ِإنـــــــــــــــ  ينِّ كـــــــــــــــاخُلشـــــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــَ رتحُكـــــــــــــــَ  ال تـــــــــــــــَ

ا     مـــــــَ جــــــَ َك َأحــــــح لـــــــُ ــــــح ثـ ُ  مــــــِ كــــــح ــــــِّ ــــــن وٌر إذا مـــــــا ال ــــــُ ب  صــــــــــــــــــــَ

  
تُه :و جِ غير َمْسُموعٍ ، ال أَْدِري ما ِصحَّ بُعِ الّصْوُت ، أو َصْوُت  : النَّْوفُ  قال األَْزَهِريُّ : قَرأُْت في كتاب نُِسَب إلى الُمَؤّرِ  نافَت يُقاُل : الضَّ

بُعَةُ ، ً  الضَّ  .(1) تَنُوُف نَْوفا

 الَمصُّ ِمَن الثَّْديِ. : النَّْوفُ و قال :

ً  وقد أَْن يَُطوَل البَِعيُر ويَْرتَِفَع ،  :النَّْوفُ  قال غيُره :و  ٍء.، وكذِلك ُكلُّ َشيْ  (2) ناَف يَنُوُف نَْوفا

 .(3) من َهْمدانَ  أَْحَسبُه ٌن من العََرِب ،: بَطْ  نَْوف بَنُوو قال ابُن ُدَرْيٍد :

ه كانَْت اْمَرأَةَ َكْعِب  التّابِِعيُّ ، إِماُم ِدَمْشقَ  (4)ويُقال : أَبو َعْمٍرو ، َويُقاُل : أَبُو رشيد  البِكاِليُّ  أَبو يَِزيدَ  بُن فَضالَةَ  نَْوفُ و ،  (5) [األَْحبارِ ]أُمُّ

َرَوى َعْنه أَبو ِعْمراَن الَجْونِيُّ ، والنّاُس ، « هللا َعُدوُّ  َكَذبَ »:  عنهماهللارضيقاَل فيه عبُد هللا بُن َعبّاٍس  يَْرِوي القََصَص ، وهَو الذي

 وأَوَرَده ابُن ِحبّان في الثِّقاِت.

حاحِ : تَنُوفُ  أَو ، بالفَْوقِيِّة َمْقُصورتانِ  تَنُوفَى أَو بالتَّْحتِيَِّة ، يَنُوفَىو وفي العُباِب  ع بالتَّْحتِيّة ، فهي ثاََلُث ِرواياٍت : يَنُوفُ  كتَقُوُل ، وفي الّصِ

حاحِ في َجبَِل باإِلْفراِد ، والصَّواُب ما للُمَصنِِّف ، بَجبَلَْي َطيِّئٍ  : َهْضبَةٌ ، وفي اللِّساِن : َعقَبَةٌ  يَْت بذِلَك  وُهما أََجأَ وَسْلَمى ، وَوقََع في الّصِ ُسّمِ

 اِلْرتِفاِعها ، َوبالُوُجوِه الثَّالثَِة يُْرَوى قَْوُل اْمِرئ القَْيِس :

ه  ـــــــــــــــِ ون ـــــــــــــــُ ب ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــل تح ب قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ل  كـــــــــــــــَبن  ِد رًا حـــــــــــــــَ

قـــــــــــاُب      وىفَ عـــــــــــُ نـــــــــــُ ـــــــــــَ رِ  تـ واعـــــــــــِ قـــــــــــاُب الـــــــــــقـــــــــــَ  ال عـــــــــــُ

  
حاحِ « يَنُوفٍ  ُعقابُ »القَْيِس ، وأَنَشَده ثَْعلٌَب : القَواِعُل : موِضٌع في َجبَلَْي َطيٍِّئ ، وِدثاٌر : اسُم راعي اْمِرِئ وَ  ،  (6)، كما َوقَع في نَُسِخ الّصِ

 ، وَمْوِضُع ِذْكِرها فصُل التّاِء ، تَنُوفَة َمْصُروفاً على فَعُوٍل ، قال في التّْكِملَِة : فَعَلى هَذا التّاُء أَْصِليَّة ، مثلُها في« تَنُوفٍ »ورواهُ ابُن ِجنِّي : 

يرافيُّ : نُوفَىتَ و في هذا التَّْرِكيِب ، َوَوْزنُه تَفُْعل ،  تَنُوف تَفُْعلَى ، فعَلَى هذا يَسوُغ إيرادُ  : تَنُوفَى من األَْوزاِن التي أَْهَملَها ِسيبََوْيه ، وقاَل الّسِ

 وال يُْصَرف انتهى.

لُواَل ، ومَضى الكالُم َعلَيه ُهناَك ، ويَنُوفَى ِروايةُ أَبي ُعبَْيَدةَ ، فراِجْعه في َوْزنُه بجَ « تنف»روايةُ ابِن فاِرٍس ، وقد تَقَّدم في  تَنُوفَىو قلت :

 .«تنف»

يَ و : َصنٌَم ، َمنافٌ و نَم ، قال أَبو الُمْنِذِر : وال أَْدِري أَْيَن كاَن ، َوِلَمْن كاَن ، وفيه يَقُ  َمنافٍ  َعْبدَ  به ُسّمِ ه قد أَْخَدَمتْهُ هذا الصَّ وُل وكانت أُمُّ

 بَْلعاُء بُن قَْيٍس :

دح وَ  ــــــــــــَ رحٍن ق ــــــــــــِ ــــــــــــه  (7)ق ن ريحَ مــــــــــــِ ــــــــــــطــــــــــــ  ُت ال رَكــــــــــــح ــــــــــــَ  تـ

نح      وارِِ  مـــــــــــــِ ـــــــــــــعـــــــــــــَ رب ال ـــــــــــــَ ت عـــــــــــــح ـــــــــــــافِ كـــــــــــــمـــــــــــــُ ن  مـــــــــــــَ

  
؛  (8) َمنافٍ  وفاتَه : نَْوفَُل بُن عبدِ  والُمطَِّلِب ، وتُماِضَر ، وقِالبَةَ  وعليهما اْقتََصَر الَجوهِريُّ ، زاد الصاغانِيُّ : أَبُو هاِشٍم وَعْبِد َشْمٍس  هووَ 

ه ُحبَّى بنُت ُحلَْيل  منافٍ  ألَنَّها بُطوٌن أَْربَعَةٌ ، واسُم عبدِ  الُمِغيَرةُ ، َويُْدَعى القاِسم ، ويُلَقَُّب قََمَر البَْطحاِء ، ويُْكنَى بأَبِي َعْبِد َشْمٍس ، وأُمُّ

 ، وفيه قال الّشاِعُر : وسلمعليههللاصلىالُخَزاِعيَّةُ ، وهو رابُِع َجّدٍ لَسيِِّدنا َرُسوِل هللا 

فــــــــــَ  ًة فــــــــــتـــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــَ ٌش بـــــــــــَ َريــــــــــح تح قـــــــــــُ َبتح كــــــــــانــــــــــَ  قــــــــــ 

ِد      بــــــــــــــح ًة لــــــــــــــعــــــــــــــَ حِّ خــــــــــــــاِلصــــــــــــــــــــــــــــَ ُ
نــــــــــــــافِ ابملــــــــــــــ  مــــــــــــــَ

  
ياَسِة الشَّْرِعيَةِ »قاَل ابُن تَْيِميَةَ في وَ   .منافٍ  أَْشَرُف بيٍت كاَن في قَُرْيٍش بَنُو َمْخُزوٍم ، وبَنُُو َعْبدِ « : الّسِ

 لى الثانِي ُدوَن األَّوِل ؛ ألَنَّه لو أُِضيَف إلى األَّوِل الْلتَبََس ، قال الجوهِريُّ :قال ِسيبََوْيه : وُهَو مما َوقَعَْت فيه اإِلضافَةُ إ َمنافيٌّ  إِليه النِّْسبَةُ و

 بينَه وبَْيَن الَمْنُسوِب إلى َعْبِد القَْيِس َونحِوه. إِلزالَِة اللَّْبِس  عن القياِس  الِقياُس َعْبِديٌّ ، فعََدلُوا كانَ و
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، لها ِذْكٌر  الَمنُوفِيَّة هي من َجِزيَرِة بني نَْصٍر ، وَعَمِل أَْبيار ، ويُقال لُكوَرتِها اآلَن :وَ  لقَِديَمِة. قلُت :زاَد الصاغانِيُّ : ا : ة ، بِمْصرَ  َمنُوفُ و

فصل »كما بَيَّناهُ في يُوِهُم أَنّها هي َمْنُف التي كانَْت بقُْرِب الفُْسطاِط َوَخِربَْت ، وليَسْت ِهَي ، « القَِديَمة»في فُتُوحِ ِمْصر ، وقوُل الّصاغانِّيِ 

 «الميم مع الفاءِ 

__________________ 
 ( عبارة التهذيب : وهذان ا رفان ال أحفظهما ا وال أدري من روا ا عنه.1)
 .«انفاً »( عن اللسان وابألصر 2)
 ولد  دان : نوفاً وخريان. 419( يف االشتقا  ص 3)
 أبو عمرو وقير أبو رشيد.( يف اللباب البن األثري : أبو زيد ا وقير 4)
 ( عن اللباب.5)
 ( الذي يف الصحاح املطبوع : تنوُف.6)
وقد حذفناها تبعاً البن الكليب يف « قوله : وقد تركت ا كذا ابألصـــر ا ولعر الواو زائدة»وهبامش املطبوعة املصـــرية : « وقد تركت»( ابألصـــر 7)

 األصنام.
 .112 / 1( وانظر يف ألاء ولده سرية ابن هشام 8)
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َقحُصوِد.
َصنِِّف ساِلَمٌة عن الَوَهِم ا ِإال  َأهّنا غرُي واِفَيٍة ابمل

ُ
 وِعباَرُة امل

ي : َطِوياَل السَّناِم ، وأَنَشَد لِزياٍد  في اْرتِفاعٍ  وَطِويلَةٌ  َطِويلٌ  أي ، كِكتاٍب : نِيافٌ  وناقَةٌ  ، نِيافٌ  َجَملٌ و حاحِ ، وقاَل ابُن بَّرِ كما في الّصِ

 قَِطّيِ :الِملْ 

ُر فـَوحَ  ذاِت و   خاِم ِ  نـَوحفٍ الر حح
ِة ِخوان وِصوان وِصوار ، على أَنه قد ُحِكَي ِصياٌن َوِصيارٌ  نِوافٌ  األَْصلُ و ، وذِلَك عن  قُِلبَت الواُو ياًء تَْخِفيفاً ال ُوُجوباً ، أاََل تََرى إلى ِصحَّ

 :ـ  قلت : هو السََّرْنَدى التّْيِميُّ ـ  َد الَجْوَهِريُّ للّراِجزِ تَْخِفيٍف ال عن َصْنعٍَة ، قالَهُ ابُن ِجنِّي ، َوأَنشَ 

عــــــــــــــــــــــا ِإالِف  ثــــــــــــــــــــــاٍ  مــــــــــــــــــــــَ ريح أَلمــــــــــــــــــــــح  أَفــــــــــــــــــــــح

ٍر      هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ َي عــــــــــــَ َن َوخــــــــــــح عــــــــــــح ــــــــــــَ بـ ــــــــــــح تـ ــــــــــــَ يــــــــــــافِ يـ (1)نــــــــــــِ
 

  
 ، وأَنَشَد الَجْوهِريُّ الْمِرِئ القَْيِس : نِيافٌ  َكذِلَك َجبَلٌ وَ 

يــــــــــــافــــــــــــاً  ه  نــــــــــــِ ُذفــــــــــــاتــــــــــــِ نح قــــــــــــُ ريحُ عــــــــــــَ ز   الــــــــــــطــــــــــــ   تــــــــــــَ

رَا      َعصــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ دح تـ ه قــــــــَ بــــــــاُب فــــــــوقــــــــَ ر  الضــــــــــــــــــــــ  ظــــــــَ (2)تــــــــَ
 

  
ً  قال ابُن ِجنِّي : وقد يَُجوُز أَْن يَُكونَ  ُمقَدٍَّر ، فيَْجِري ِحينَئٍذ َمْجَرى ِصياٍم َوقِياٍم ، وَوَصَف به ، كما  (3) [معتلّ ]مصَدًرا جاِرياً على فِْعٍل  نِيافا

 بالمصاِدر.يُوَصُف 

 وأَنَشَد : نَْيوافٌ  واألَْصلُ  على فَْيعاٍل : إذا اْرتَفَع في َسْيِره ، كَشّدادٍ  نَيّافٌ  َجَملٌ  بعُضهم يَقُوُل :و

بَـعحَن   (4)الض َح  ُعزَاِهاَل  نـَّيافَ يـَتـح
 الّصِحيُح ، وقال أَبو َعْمٍرو : والعُزاِهُل : التّامُّ الَخْلِق.هو وَ  قال :« يَتْبَْعَن زيّاَف الضَُّحى»قال األَْزَهِريُّ : َرواهُ غيُره 

ِة ، ونَسبَها  ، كَكيٍِّس ، وقد يَُخفَّفُ  النَّيِّفُ و» كَميٍِّت وَمْيٍت ، قاله األَْصَمِعيُّ ، وقِيَل : هو لَْحٌن عنَد الفَُصحاِء ، ونََسبَهُ بعٌض إِلَى العامَّ

َداَءةِ : ياَدةُ ، األَْزهِريُّ إلى الرَّ ، إلى أَْن يَْبلَُغ  فنَيِّفٌ  وُكلُّ ما زاَد َعلَى العَْقدِ  ، نَيِّفٌ و َومائَةٌ  ، نَيِّفٌ و يُقاُل : َعَشَرةٌ  َعلَى فَْيِعلٍ  أَْصلُه نَْيِوفٌ و الّزِ

؛  نَيِّفٌ  إاّل بعَد َعْقٍد ، قال : وإِنَّما قاَل : نَيِّفٌ  ، وال يُقال : نَيِّفٌ و ، وأَْلفٌ  نَيِّفٌ و ، ومائَةٌ  نَيِّفٌ و وقاَل اللِّْحيانِيُّ : يُقال : ِعْشُرونَ  العَْقَد الثّانِيَ 

 ألَنَّه زائٌِد على العََدِد الذي َحواهُ ذِلَك العَْقُد.

 َل ، كَذا في الُمْحَكِم.في َمْوِضِعه ، أي : الفَضْ  النَّيِّفَ  عن اللِّْحيانِّيِ ، وَحَكى األَْصَمِعيُّ : َضع : الفَْصلُ  النَّيِّفُ و

ياَدةِ َوالفَْضِل. اإِلْحساُن ، : النَّيِّفُ و  َوهو َمأُْخوذٌ من َمْعنَى الّزِ

ْلناه من أَقاِويِل ُحذّاِق البَْصِريِّيَن والُكوفِيِّيَن أنَّ و  إلى تَْسعٍ. َوالبِْضَع : من أَْربَعٍ  من واِحَدةٍ إلى ثاَلثٍ  : النَّيِّفَ  قال أَبو العَبّاِس : الذي َحصَّ

ً  ءُ الّشيْ  نافَ و  : اْرتَفَع وأَْشَرَف. يَنُوُف نَْوفا

 : إذا طاَل واْرتَفََع. ناَف يَنُوفُ وَ 

  :، قال َطَرفَةُ يَِصُف إِبِالً  أَناَف إِنافَةً  ، وقد لُمنِيفٌ  واْرتَفَع ، ويُقاُل لُكّلِ ُمْشِرٍف على َغْيِره : إِنَّه ِء : أَْشَرفَ َعلَى الشَّيْ  أَنافَ و

تح وَ  ٍض  َأانفــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــــــــــُ واٍد تـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  هبــــــــــــــــــــــــــــــــَِ

رح      هــــــــــا الــــــــــُقشــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــح تح عــــــــــَ ذِّبــــــــــَ ُذوٍع شــــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــجــــــــــُ

  
 قال َصْخُر الغَّيِ يَِصُف َسحاباً :ـ  َحَرَسها هللا تَعالَىـ  يَُصبُّ في َمِسيِل مكَّةَ  (5) : َجبَلٌ  الُمنِيفُ و

ُه  امــــــــــــــــَ د  َ  قــــــــــــــــُ مــــــــــــــــح ا رََأ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ لــــــــــــــــمــــــــــــــــّ  فــــــــــــــــَ

رًا و وَ      مـــــــــــــــَ ا رََأ  عـــــــــــــــَ مـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ ال ـــــــــــــــفـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ن
ُ

(6)املـــــــــــــــ
 

  
 باليََمِن. ِحْصٌن في َجبَِل َصبٍِر من أَْعماَل تَِعزَّ  أَْيضاً : الُمنِيفُ و

 قُْرَب َعَدِن أَْبيََن. ِحْصٌن من أَْعماِل لَْحجٍ  أَْيضاً : الُمنِيفُ و
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 قال : بَْيَن نَْجٍد َواليَماَمةِ  َعلَى فَْلجٍ  ماَءةٌ لتَِميم (7) بهاٍء : الُمنِيفَةُ و

ِوي  يــــــــــــــُ  هتــــــــــــــَح يب والــــــــــــــعــــــــــــــِ وُ  لصــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــِ  أَقــــــــــــــُ

     َ اح نــــــــــــا بــــــــــــَ ةِ بــــــــــــِ يــــــــــــفــــــــــــَ نــــــــــــِ
ُ

مــــــــــــارِ  املــــــــــــ  فــــــــــــالضــــــــــــــــــــــــــِّ

  
__________________ 

 ( الوخي : حسن صوت مشيها.1)
 ( ديوانه برواية : يظر الضباب.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 عراهال.( األصر والتهذيب ويف اللسان برواية : 4)
 ( يف معجم البلدان : موضض. ومل يعينه يف شعر صخر الغي.5)
 برواية : وملا رأ  ويف شرحه : العمر والعم  َواملنيف : بُلدان. 70/  2( ديوان اهلذليا 6)
 .«ماء»( معجم البلدان : 7)
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ٍد  راِر جنــــــــــــــــَح يــــــــــــــــِم عــــــــــــــــَ ضح مــــــــــــــــن ِشــــــــــــــــَِ تــــــــــــــــ   متــــــــــــــــََ

ِة مــــــــــــن      يــــــــــــ  ــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــِ َد ال عــــــــــــح ــــــــــــَ مــــــــــــا بـ رارِ فــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
تِّيَن ونَْحِوها : إذا زاَد علَْيها. نَيَّفَ و الدَّراِهُم على المائَِة ، أي : زاَدْت ، أَنافَت يُقاُل : كنَيَّفَ  َعلَيه : زاَد ، أَنافَ و  فالٌن على الّسِ

ً « نيف»أَْفَرَد الَجْوَهِريُّ له تَْرِكيَب و كما  والصَّواُب ما فَعَْلنا ؛ ألَنَّ الُكلَّ واِويُّ   في ُمْختََصِرهوقد تَبَع فيه صاِحَب العَْيِن ، والزبَْيِديَّ  َوَهما

ي ، والّصاغانِيَّ ، وصاحُب اللِّساِن ، مع أنَّ الَجْوَهِريَّ َذَكر في  أنَّ أَْصلَه من الواو ، وكأَنَّه نََظَر « نيف»قالَه ابُن ِجنِّيِ ، ونَبَّه َعلَيه ابُن بَرَّ

ْل.إلى ظاِهِر   اللَّْفِظ ، فتَأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ياً في كتابِه الَمْوُسوِم بالُمْعِرب  أَناَف إِنافَةً  ، بمْعنَى أَنافَهُ إِنافَةً   ، وليس بَمْعُروٍف. (1)، هَكذا َذَكره ابُن ِجنِّي متعَّدِ

ةُ الطُّوِل والُحْسنِ  نِيافٌ و ، (2) ُمنِيفَةٌ  اْمَرأَةٌ وَ   ، وهو َمجاٌز. : تامَّ

 : َطِويلَةٌ َعِريَضةٌ ، قال الّراِجُز : نِيافٌ  فاَلةٌ وَ 

رحَض  لـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ تـ يـــــــــــــــافٍ ِإذا اعـــــــــــــــح رِّ  نـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــِ

يـــــــــــــــــٍ  َأ ِّ      تـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــَك عـــــــــــــــــَ  أَذحَر  َأســـــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــِ

  
 : أَْسفَُل الذَّْيِل ؛ لِزياَدتِه وُطوِله ، عن ُكراعٍ. النَّْوفُ وَ 

. َمنافٍ  ، أي : الُمْرتَقَى قِيَل : ومنه َعْبدُ  الَمنافِ  َجبٌَل عاِليوَ  مْخَشِريُّ  ، نقَلَه الزَّ

 بالياء : َجبٌَل َضْخٌم أَْحَمُر ، لِكالٍب. يَنُوفُ وَ 

 بالتّاء : من أَْرِض ُعماَن. تَنُوفُ وَ 

 : ماَءةٌ في قاعِ األَْرض لبَنِي قَُرْيٍط ، تَُسّمى الشَّبََكة. (3) النيوفةوَ 

 .(4)كما في اللِّساِن والعُباِب ، وأَْغفَلَه في التَّْكِملَِة  التََّحيُّرُ  أَهَملَه اللَّْيُث والَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعرابِّيِ : هو النَّْهفُ   :[نهف]

 فصل الواو
 مع الفاء

ً  الِقْدَر يَثِفُها َوثَفَ  أَْهَملَهُ الَجوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : َوثَفَ  : [وثف] ً و ، َوثْفا ً و أَْوثَفَها يُوثِفُها إِيثافا كثَفَّاها  َجعََل لَها أَثافيَّ  إذا : َوثَّفَها تَْوثِيفا

 تَثِْفيَةً ، كما في العُباِب والتَّْكِملَِة.

من ثَفاه ، وبذِلَك اْستََدلَّ على أنَّ أَِلَف ثَفا واٌو ، وإِْن كانَْت تلَك فاًء وهِذه الماً ، وهو مما  َوثَفَه في اللِّساِن : َحَكى الفاِرِسيُّ عن أَِبي َزْيٍد :وَ 

 ِء.ِليُل من ذاِت الشَّيْ يَْفعَُل هذا كثيرا إذا ُعِدَم الدَّ 

ً  ءُ الشَّيْ  َوَجفَ  : [وجف] ً و ، يَِجُف َوْجفا ً وَ  ، َوِجيفا قُ ُلوب  يَ ْوَمِئذ  ): ُمضَطِرٌب خاِفٌق ، قال هللا تعالى :  واِجفٌ  وقَْلبٌ  : اْضَطَربَ  ُوُجوفا
 .(5) (واِجَفة  

ّجاُج : أي َشِديَدةُ االْضِطراِب ، وقاَل   َعّما عايَنَْت ، وقاَل ابُن الَكْلبِّيِ : خائِفَةٌ. َوَجفَتْ  قَتاَدةُ :قال الزَّ

 َسِريٌع ، وهو ُدوَن التَّْقِريِب. : َضْرٌب من َسْيِر الَخْيِل واإِلبِلِ  الَوِجيفُ و ، الَوْجفُ و

ً  الفََرُس والبَِعيرُ  َوَجفَ  قدوَ  ً و ، يَِجُف َوْجفا  : أَْسَرَع. َوِجيفا

 فأَْعَجَف. أَْوَجفَ  ثْتُه ، ويُقاُل :َحثَ  : أَْوَجْفتُهو
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 قوُل العَّجاجِ : َوَجفَ  شاِهدُ وَ 

ا  ُن ممـــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــــح واُه األَي اانٍج طـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــَ  َوجـــــــــــــــــــَ

ا     فـــــــــــــــَ فـــــــــــــــًا فـــــــــــــــزُلـــــــــــــــَ يـــــــــــــــاِد زُلـــــــــــــــَ ي  الـــــــــــــــلـــــــــــــــ   طـــــــــــــــَ

  

َقوحقـََفا  َلاَوَة اهِلالِ  َحىّت احح

 .(6) (َعَلْيِه ِمْن َخْيل  َوال رِكاب  َفما َأْوَجْفُتْم )قَولُه تَعالَى :  اإِليجافِ  شاِهدُ وَ 

 يَْصلُُح للبَِعيِر وللفََرِس ، وقال الَوِجيفُ  قال األَزهِريُّ :وَ 

__________________ 
 ( نص عبارة ابن جين كما نقلها صاحب اللسان : وأنت تراهم قد استحدثوا يف حبله من قوله :1)

 ملا رأيت الدهر جهماً حبُلهو
 أانفوه عل  وزن البيت. قا  صاحب اللسان : عّد  أانفوه َولي  هذا مبعروف ا وإلا عّداه ألنه يف معىن زاد.حرُف مدٍّ 

 .«نيفة»( عن اللسان واألساس وابألصر 2)
 هي لبين أسد.« الشبكة»( أغفلها ايقوت يف معجم البلدان ا وقا  يف ترمجة 3)
 : الت حرّيُ كاألصر. ( ذكرها يف التكملة عن ابن األعرايب النـ هحفُ 4)
 .8( سورة النازعات اآية 5)
 .6( سورة ا شر اآية 6)



12004 

 

ُض ا وراِكُب الَفَرسِ  تَـوحَجفَ  قا  الل يحُث :و  .«ابإِل افِ  لَيحَ  الرب  »يف اَ ِديِث : و  ا يُوِجفُ  غريُه : راِكُب الَبِعرِي يُوضــــِ  اســــح
َلَة : َذَهَب ِبهِ  إذا اُ ب  ُفؤاَده :  َوأَنَشَد أَليب َُنَيـح

ن  و  ٌر  (1)لــــــــكــــــــِ لــــــــ  ٌب ُمضــــــــــــــــــــــَ لــــــــح ــــــــَ َب قـ لــــــــح َذا الــــــــقــــــــَ  هــــــــَ

َوًة      فـــــــــح ا هـــــــــَ فـــــــــَ هُ هـــــــــَ تـــــــــح فـــــــــَ وحجـــــــــَ ـــــــــَ تـ قـــــــــاِدرُ  فـــــــــاســـــــــــــــــــــــح
َ
 املـــــــــ

  
اْستَْوَخفَتْهُ : َذَهبَت به ، واْستَْوَخَف الدَّْهُر بالخاِء المعجمة ، وقال في شرحِ البيِت : « واْستَْوَخفَتْهُ »قال الصاغانِيُّ : هو في ِشْعِر أَبي نَُخْيلَةَ 

 مالَه هذا آخر ما في شرحِ البَْيِت.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  البابَ  أَْوَجفَ   : أَْغلَقَه ، نقَلَه ابُن القَّطاعِ وغيُره. إِيجافا

 : التَّْحِريُك واإِلْسراُع. اإِليجافُ وَ 

 لتّْحريِك.: َكثيرةُ ا ِميجافٌ  ناقَةٌ وَ 

 ، كالَوِجيِب : السُّقُوُط من الَخْوِف. الَوِجيفُ و

 : َشِديُد الَخفَقاِن. َوّجافٌ  قَْلبٌ وَ 

كُ  نقَلَه اللّْيثُ  : الشَّعَُر الَكثِيُر األَْسَودُ  الَوْحفُ  : [وحف]  : أي كثيٌر َحَسٌن. َوَحفٌ و ، َوْحفٌ  يُقال : َشعَرٌ  ويَُحرَّ

يِش الَجناُح  : الَوْحفُ و ِة : كالواِحفِ  نقله الَجْوَهِريُّ  الَكثِيُر الّرِ مَّ  قال ذُو الرُّ

تح  ـــــــــــَ َرق ـــــــــــح هـــــــــــاَر  وأَبـ
َ

ِم املـــــــــــ ـــــــــــ  َرغـــــــــــح اَد  عـــــــــــل  متـــــــــــَ

َر مـــــــــثـــــــــِر الـــــــــَورحِس يف      فـــــــــَ فٍ أَبصـــــــــــــــــــــــح رِ  واحـــــــــِ ثـــــــــح  جـــــــــَ

  
قَِم  عاِمِر بِن الطُّفَْيلِ  وقال ابُن األَْعراِبّيِ : فََرسُ  َسْيفُ   :الَوْحفُ و ِليُل َعلَيِه قولُه فيه يوَم الرَّ  : (2)وهو الصَّواُب ، والدَّ

فــــــــــــي وَ  يــــــــــــح واُ  ســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــح ُف واجلــــــــــــِ جِي الــــــــــــَوجــــــــــــح  حتــــــــــــَح

ـــــــــــمُ      ي ـــــــــــِ ل
ُ

ي املـــــــــــ وحمـــــــــــِ ـــــــــــَ نح ل ر  مـــــــــــِ َف ميـــــــــــََ ـــــــــــح ي ـــــــــــكـــــــــــَ  ؟ف
  

يّانُ  الَوْحفُ و ّمِ : ُوُحوفَةً و بالفتح وَحافَةً  يَْوِحفُ و *يُْوُحفُ  الشَّعَُر ، كَكُرَم ، وَوِجلَ  كذاو النَّباُت ، َوُحفَ  ، وقد كالواِحفِ  من النَّباِت : الرَّ  بالضَّ

ِة يَِصُف نَْبتاً : َغُزَر وأَثَّْت أُُصولُه إذا مَّ  واْسَودَّ ، قال ذُو الرُّ

فٌ  ٌة   َوحـــــــــح عـــــــــَ ُ  مـــــــــاتـــــــــِ مـــــــــح َد  والشـــــــــــــــــــــــ   كـــــــــَبن  الـــــــــنـــــــــ 

ومُ      ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــت ه ال ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــان ن ــــــــــــــــح َد يف أَف ــــــــــــــــ  َوق ــــــــــــــــَ  إذا تـ

  
 ، والَوحافَةُ. الُوُحوفَةُ  كَكُرَم ، وقاَل : واالسمُ  َوُحفَ  اقتََصَر الَجْوَهريُّ علىوَ 

ةٍ  الَوْحفاءُ و  كَصحاَرى. َوَحافَى ج : نقله الَجْوَهريُّ ، وهو قوُل الفَّراءِ  : أَْرٌض فيها ِحجاَرةٌ ُسوٌد ، ولَْيَسْت بَحرَّ

 السَّْوداُء. والَمْسحاُء : ْرِض الَحْمراُء من األَ  : الَوْحفاءُ  قال غيُره :و

 : السَّْوداُء ، والَمْسحاُء : الَحْمراُء. الَوْحفاءُ  قاَل بَعُضهم :وَ 

 : الِّذي لَْيَس له ذًُرى. الُموِحفُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

 الباِزَل َوعاَداه. أَْوَحفَ  الُمناُخ الِّذي : الُموِحفُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ُل ، قال َجبّاُر ابُن َسْلَمى بِن ماِلِك بِن  بِن الطُّفَْيلِ  (3)َوفي نُْسَخٍة عاِمِر  أَو َعْمرو بِن الطُّفَْيلِ  كُزبَْيٍر : فََرُس ُعقَْيل ، الُوَحْيفُ و والّصواُب األَوَّ

 َجْعفَر بِن ِكالٍب :
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ر   دح مـــــــــَ اًل وقـــــــــَ يـــــــــح قـــــــــَ و عـــــــــُ عـــــــــُ دح فُ يـــــــــَ يـــــــــح ِه  الـــــــــُوحـــــــــَ  بـــــــــِ

رِي الــــــــــر كــــــــــح      َة ميــــــــــَح والــــــــــَ بِ عــــــــــلــــــــــ  طــــــــــُ قــــــــــِ  َ  ابلــــــــــعــــــــــَ

  
 بِن َمْخَربَةَ التَِّميِمّيِ الَحْنَظِلّيِ ، وهو القائُِل فيها : (4) : فََرُس ُعالثَةَ بِن ُجالِس  َوْحفَةُ و

مح  يــــــــــهــــــــــِ ُت أَرحمــــــــــِ ــــــــــح ةَ مــــــــــا زِل فــــــــــَ بــــــــــاً  بــــــــــَوحــــــــــح  انصــــــــــــــــــــــــِ

ِر      جــــــــــَ ــــــــــح ن َرهــــــــــا وجــــــــــدًا أَزحَرَ  مــــــــــِ دح مح صــــــــــــــــــــــــَ (5)هلــــــــــَُ
 

  
 الَكْلبِّيِ.كذا في ِكتاِب الَخْيِل البِن 

 ونَقَلَهُ صاِحُب اللِّساِن أَْيضاً. : الّصْوتُ  الَوْحفَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

__________________ 
 واملثبت عن اللسان ا وقد نبه هبامش املطبوعة املصرية إىل عبارة اللسان.« واسكن هذا»( ابألصر 1)
 : ورمبا روي بسكون القاف.( ضبطت بفتح أوله و نيه عن معجم البلدان ا قا  ايقوت 2)
 ... *( عبارة القاموس : وُحَف النبات والش َعُر يـَوحُحُف ككرم)
 ( وهي عبارة التكملة.3)
 ( يف اللسان : اجُلالس.4)
ويف « حتريفا قوله : ما زلت أرميهم اخل دخله اخلرم ا واقتصر يف اللسان عل  الشطر األو  ولعر يف الشطر الثاين»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 .«وحد  أزر »وصوب الشطر  ق  املطبوعة الكويتية ا عن العباب ا « حداً وأزر : » 55أنساب اخلير البن الكليب ص 
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حاحِ :و ْخَرةُ السَّْوداُء : في الّصِ  في بَْطِن واٍد أو َسنٍَد ، ناتِئَةٌ في َموِضِعها. ، زاَد غيُره : َوْحفَةٌ  الصَّ

 بالكسِر ، قال : ِوحافٌ  ج : : أَْرٌض ُمْستَِديَرةٌ ُمْرتَِفعَةٌ َسْوداءُ  الَوْحفَةُ  قِيل :وَ 

ا  طـــــــــــَ ِض الـــــــــــقـــــــــــَ ي بـــــــــــَروح نـــــــــــاهـــــــــــِ هـــــــــــا الـــــــــــتـــــــــــ  تـــــــــــح  َدعـــــــــــَ

ِف      عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــوِحــــــــــــــافِ فــــــــــــــنـ رِ  ال جــــــــــــــُ لــــــــــــــح  إىل جــــــــــــــُ

  
 : ِجماُعه ، قال ُرْؤبَةُ : الِوحافُ و : القاَرةُ ، مثُل القُنَِّة ، َغْبراُء َوَحْمراُء تَْضِرُب إلى السَّواِد ، الَوْحفَةُ  قاَل أَبُو َخْيَرةَ :وَ 

ِم و  واِدي الــــــــــــــــّرضــــــــــــــــــــــــــــــح الٍ  بــــــــــــــــِ ُد َأطــــــــــــــــح هــــــــــــــــح  عــــــــــــــــَ

     َ اح ــــــــــــــَ ــــــــــــــا ب َه ري  ــــــــــــــوِحــــــــــــــافِ غــــــــــــــَ مِ  ال حــــــــــــــح  الســــــــــــــــــــــــــــ 

  
 بعَضها بعضاً.: ما بَْيَن األَْرِضيَن ما َوَصَل  الِوحافُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :وَ 

 نَقَله الَجْوَهِريُّ ، وقاَل هو في ِشْعِر لَبِيٍد. قُْلُت : وهو قولُه : القَْهِر : ع ِوحافُ و

ٌة  نــــــــــــــ  ظــــــــــــــِ مــــــــــــــَ تح فــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ٌ  ِإنح أميــــــــــــــحَ وائــــــــــــــِ  َفصــــــــــــــــــــــــــــُ

هــــــــا      نــــــــح هــــــــا  ِوحــــــــافُ مــــــــِ خــــــــامــــــــُ لــــــــح ِر أو طــــــــِ هــــــــح (1)الــــــــقــــــــَ
 

  
ُجُل ، وكذا َوَحفَ و ً  البَِعيُر ، كَوَعدَ  الرَّ ً  وَرَمى َضَرَب بنَْفِسه األَْرضَ  : َوْحفا َف تَْوِحيفا  ، وهذه عن أَِبي َعْمٍرو. كَوحَّ

 َدنَا. إذا ِمنّا : َوَحفَ  قال النَّْضُر :و

 وأَنَشَد : قََصَدنا ونََزَل بِنا فاُلٌن : إذا إِلَْينَا َوَحفَ  قال ابُن األَْعراِبّيِ :و

 َوَحَفايف َضيحٍف إذا  ال يـَت ِقي  
 إِليِه : إذا جاَءه وَغِشيَهُ ، وأَْنَشَد : َوَحفَ  قال َمّرةً :وَ 

ــــــــــــــا إىل ِدفح  ن ــــــــــــــح ا آتَزي مــــــــــــــّ ــــــــــــــَ فح ل ــــــــــــــُ ن ــــــــــــــكــــــــــــــُ  ِء ال

وحُد إىل الــــــــــــــــزّاِد      ت اخلــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــــح فح أَقـ  حتــــــــــــــــَِ

  
ً  أَْسَرَع ، إِليه : إذا َوَحفَ  قِيَل : هو ِمنْ و َف تَْوِحيفا  .َمْوِحفٌ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، واِحُدها اإِلبِِل : َمباِرُكها َمواِحفُ و وأَْوَجف. أَْوَحفَ و ، كَوحَّ

 .َمواِحيفُ  ونُوقٌ  ال تُفاِرُق َمْبَرَكها إذا كانَتْ  : ِميحافٌ  ناقَةٌ و

 قاله النَّْضُر. ، ويَتَعَلَُّق بَوَذَمتَْينِ  (2) : الغَْرُب يَْنقَِطُع منه وَذَمتانِ  الواِحفُ و

 نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، قال ثَْعلَبَةُ بُن َعْمٍرو العَْبقَِسيُّ : ع : واِحفو

ُف  ـــــــــــِ ائ حـــــــــــَ ن  صـــــــــــــــــــــــــَ ٌن كـــــــــــَبهنـــــــــــ ُ نح ِدمـــــــــــَ مـــــــــــَ ـــــــــــِ   (3)ل
يـــــــــُب      ثـــــــــِ هـــــــــا الـــــــــكـــــــــَ نـــــــــح اَل مـــــــــِ فـــــــــاٌر خـــــــــَ فُ قـــــــــِ  فـــــــــواحـــــــــِ

  
ِة يصُف ِحماًرا َرَعى هَذْيِن الَمْوِضعَ  : ع واِحفانِ و مَّ  ْيِن :آخر ، قال ذُو الرُّ

ُه  ِ كـــــــــــــبَنـــــــــــــ  اح فـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  واحـــــــــــــِ نـــــــــــــاَ  فـــــــــــــَبعـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

بـــــــاِح      ِي لــــأَلشــــــــــــــــــح غــــح حُ  (4)مــــن الــــبـــــَ ٌم ُمصـــــــــــــــــــــالــــِ لــــح  ســــــــــــــــــِ

  
 أي : َرَعى َعناَق.

. كاَن تُْلقَى بِِه الِجيَفُ ـ  َحَرَسها هللا تَعالىـ  كأَِميٍر : ع ، بَمكَّةَ  الَوِحيفُ و  نَقَلَهُ الّصاغانِيُّ

فُ و  نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، قال العَّجاُج : كُمعَظٍَّم : البَِعيُر الَمْهُزولُ  الُمَوحَّ

ا  فــــــــــــَ بــــــــــــاَ  ُخشــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــه اجلــــــــــــِ َر  فــــــــــــِ ــــــــــــَ وحٌن تـ  جــــــــــــَ

اِرَف      َت الشــــــــــــــــــــــــــــّ ــــــــــــــح اكــــــــــــــمــــــــــــــا رَأَي فــــــــــــــَ َوحــــــــــــــ 
ُ

 املــــــــــــــ

  
ْرُب بالعََصا. التَّْوِحيفُ  قال أَبو َعْمٍرو :و  : الضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :لعُْضِو من الَجُزورِ تَْوفِيُر ا : التَّْوِحيفُ  قال ابُن َعبّاٍد :و
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 ؛ أي : َكثِيٌر. واِحفٌ  ُعتْسبٌ 

ْبَدةُ. َوْحفَةٌ  ُزْبَدةٌ وَ   : َرقِيقَةٌ ، وقِيَل : هو إذا اْحتََرق اللَّبَُن ، وَرقَّت الزُّ

 إِليه : إذا َجلَس. َوَحفَ وَ 

__________________ 
حاف القهر : الوحاف آكام صغار إىل جانب القهر. والقهر : وَ  ويف شرحه :« فصعائد»ويرو  : « اففيها وح»( ديوانه ط بريوت برواية : 1)

قا  : ورمبا روي اب اء املهملة ا َونقر يف طلحام : عن « طلخام»ذكر البيت يف معجم ايقوت وَ  جبر ا وكلها يف داير بين عقير عل  األرجح.
 ء.ال تلتفو إىل اخلاء املعجمة فليست بشي ابن املعل  األزدي : طلحام اب اء املهملة

 ( الوذمة : السري با آذان الدلو وعراقيها ا تشّد به.2)
 .«الصحائف»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 .«لألشياخ»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
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ُجُل واللَّْيُل : تَدانَيا ، عن ابِن األَْعرابّيِ. َوَحفَ و  الرَّ

 ، كَمْجِلٍس : موِضٌع. الَمْوِحفُ وَ 

ً  قال ابُن ُدَرْيٍد : وكذا السَّويقَ  الِخْطِميَّ  َوَخفَ   :[وخف] جَ  (1)بيَِده ، وبَلَّه في الطَّْشِت  َضَربَه ، كَوَعَده يَِعُده : يَِخفُه َوْخفا َن ، وتَلَجَّ  َحتّى تَلَزَّ

 أَنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : كأَْوَخفَه وصاَر َغُسوالً ،

ا  فــــــــَ خــــــــَ فــــــــح هــــــــا خــــــــَ نــــــــح واِت مــــــــِ ُض لــــــــأَلصــــــــــــــــــــــح مــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــح

َا      جـــــــــِ يـــــــــِم الـــــــــلـــــــــ  رحَب الـــــــــرَباجـــــــــِ اضـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ وخـــــــــَ ُ
(2)املـــــــــ

 

  
 هَكذا ُهَو في التَّْكِملَِة. ، الِزٌم ُمتَعَدٍّ  فَوَخفَ 

ْل. َوِخفَ  في العُباِب :وَ  َج ، فَتأَمَّ  الِخْطِميُّ : بالكسِر : تَلَزَّ

 أَو لَطََّخهُ بَدنٍَس يَْبقَى َعلَيه أَثَُره. فاُلنًا : َذَكَرهُ بقَبِيحٍ  َوَخفَ و

 مثل : أَوَحَف ، وأَْوَجَف. : أَْسَرع أَوَخفَ و

 ُر يَِصُف ِحماًرا وأُتُنًا :نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الّشاعِ  من الِخْطِمّيِ  أَْوَخْفتَه : ما الَوِخيفَةُ و

ه  غــــــــــامــــــــــِ نح لــــــــــُ هــــــــــا مــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــائــــــــــِ  كــــــــــَبن  عــــــــــلــــــــــ  َأكح

ةَ      ــــــــــــفــــــــــــَ ي زَجِ  َوخــــــــــــِ حــــــــــــح ــــــــــــَ ب يٍّ مبــــــــــــاٍء مــــــــــــُ مــــــــــــِ طــــــــــــح  خــــــــــــِ

  
في َحِديِث و اْضربيه بالماِء ، أي : «في تَْوٍر ، واْنَضِحيه َحْوَل فِراِشي أَْوِخِفيهِ  : (3)لما اْحتُِضَر َدعا بِمْسٍك ، ثُمَّ قال »في َحِديِث َسْلماَن : وَ 

 .«للَميِِّت ِسْدٌر ، فيُْغَسُل بِهِ  يُوَخفُ »النََّخِعّيِ : 

حاحِ.ويُقاُل له : العَّجاُن أَْيضاً ، وهو من كِ  الِخْطِميُّ  يُوَخفُ  ِزْبلَه كما يُوِخفُ  ، كُمْحِسن : األَْحَمُق : أي الُموِخفُ و  ناياتِهم ، كما في الّصِ

واُب :  َطعامٌ و َويُْضَرُب بعُضه  من أَِقٍط َمْطُحوٍن ، يَُذرُّ على ماٍء ، ثُمَّ يَُصبُّ َعلَيه السَّْمُن ، َطعامٌ  : الَوِخيفَةُ و»هَكذا هو في النَُّسخِ ، والصَّ

 قالَه ابُن َعبّاٍد. الَخزيَرةُ  هو أَو األَْعراِب ، أو أنَّ في الِعباَرةِ تَْقِديماً وتَأِْخيًرا ، فليُتَنَبَّْه لذلك.هو من َطعاِم  ببَْعٍض ، ثُّم يُْؤَكُل ، قال األَْزَهِريُّ :

ْبِد فيُْؤَكلُ  هي أَو  قالَه أَبو َعْمٍرو ، وهي َشبيَهةٌ بالتَّنافِيِط. تَْمٌر يُْلقَى َعلَى الزُّ

ينُ و  ، وَحَكاه اللِّْحيانِيُّ عن أَبِي َطْيبَةَ. َوِخيفَةً  عن ابِن َعبّاٍد ، يُقال : صار الماءُ  يفَةٌ َوخِ  الماُء الّذي َغلََب َعلَيه الّطِ

 لُغَةٌ يمانِيةٌ. (4) بَتُّ الحائِكِ   :الَوِخيفَةُ  قال العَُزْيِزيُّ :و

 كما في اللِّساِن َوالعُباِب. ِشْبهُ َخِريَطٍة من أََدمٍ  بالفَتْحِ : الَوْخفَةُ و

. َزلَّْت ، وأَْصلُه إِْوتََخفَتْ  إذا ِرْجلُه : تْ اتََّخفَ و  نقَلَه الّصاغانِيُّ

 * ومما يُْستَْدَرُك َعلَيِه :

فَ   الِخْطِميُّ الَمْضُروُب بالماِء. : الَوِخيفُ و ، أَْوَخفَه الِخْطِميَّ تَْوِخيفاً : مثلُ  َوخَّ

 الِّذيِ  الَمْوِضعِ  عن ِلي اْكِشفْ :  عنهمهللارضيأَنَّه قاَل للَحَسِن بِن َعِلّيٍ »ِديُث أَبِي ُهَرْيَرةَ : ه ح، ومن ِميَخفٌ  فيِه : يُوَخفُ  يقال لإِلناِء الذيوَ 

تِه ، كأَنَّها وسلمعليههللاصلى هللا َرُسولُ  يُقَبِّلُه كانَ  ٍة ، وأَْصلُه ِمْوَخفٌ :  «لَُجْينٍ  ِميَخفُ  ِمْنَك ، فَكَشَف عن ُسرَّ  .أي ُمْدُهُن فِضَّ

 قاَل ابُن األْعراِبّيِ في قَْوِل القاُلخِ :وَ 

اَل  َأوحَخَفتح و   (5)أَيحِدي الّرِجاِ  الِغسح
 قال : أَراَد َخَطراَن اليَِد بالفَخاِر والَكالِم ، كأَنَّه يَْضِرُب ِغْسالً.

 : السَّويُق المبلوُل ، عن ابِن ُدَرْيٍد. الَوِخيفةُ وَ 
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أِْس. ِوخافِ  : اللَّبَُن ، عن ابِن َعبّاٍد ، ويُقاُل : أَتاهُ بلَبٍَن مثلِ  الَوِخيفَةُ وَ   الرَّ

َكةً : لغةٌ في الَوَخفَةُ وَ   ، بالفَتْحِ. الَوْخفَةِ  ، ُمَحرَّ

__________________ 
 لشا.ابلسا ا وحكي اب« الطست»( يف التهذيب : 1)
 ( كذا وردت الرباجيم ابلياء ا وذلك ألن الشاعر أراد أن يويف اجلزء فبثبت الياء لذلك ا وإاّل فال وجه له.2)
 ( يف النهاية واللسان : مث قا  المرأته.3)
 .«ا ائك»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « الكائكِ »( يف القاموس : 4)
 .156/  2( قبله يف األماد 5)

 األمر كان معالإين إذا ما 
 « :معر»معهما  لث يف اللسان وَ 

 مل تلفين دارجة ووغال
 قا  القاد يف شرح الشاهد : وأوخفت أيدي الرجا  يريد : قلبوا أيديهم يف اخلصومة.
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َر قوُل أَبي نَُخْيلَةَ الّسابُق في  اْستَْوَخفَ و  .«وجف»الدَّْهُر مالَه : َذَهَب بِِه ، وبه فُّسِ

 ، وقاَل ياقُوت : فيه نََظٌر. (1)موِضٌع عن ابِن ُدَرْيٍد :  َوْخفانُ وَ 

 .اْستَْوَدفَه َوهو ُمطاِوعُ  َذاَب وَسالَ  : يَِدُف َوْدفا الشَّْحُم ، كَوَعَد ، َوَدفَ  : [ودف]

ً  اإِلناءُ  َوَدفَ و . قََطرَ  : َوْدفا  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

. له العَطاَء : أَقَلَّه َوَدفَ و  نقَلَه الّصاغانِيُّ

ْوَضةُ الَخْضراءُ  الَوْدفَةُ و ْوَضةُ  كالَوِديفَةِ  من نَْبتٍ  : الرَّ حاحِ ، وقِيَل : الَخْضراُء الَمْمُطوَرةُ اللَّيِّنَةُ العُْشِب ، َوقِيَل : هي الرَّ كما في الّصِ

ْت ُكلُّها وأَْخَصبَت. َوْدفَةً  ألَْرضُ النّاِضَرةُ الُمتََخيِّلَة ، وقالُوا : أَصبََحت ا  واِحَدةً : إذا اْخَضرَّ

ْوَضةُ ناِضَرةً ُمتََخيِّلَةً ، ويُقاُل : َحلُّوا في َوِديفَةٌ  قال أَبو صاِعٍد : يُقال :  ُمْنَكَرةٍ ، وفي َغِذيَمٍة ُمْنَكرةٍ. َوِديفَةٍ  من بَْقٍل وُعْشٍب : إذا كانَت الرَّ

لِّيَانُ بالتَّْحرِ  الَوَدفَةٌ و  عن ابن َعبّاٍد. يِك : النَِّصيُّ والّصِ

 والذّاُل لُغَةٌ فيه. بُظاَرةُ الَمْرأَةِ  : الَوَدفَةُ  قال ابُن األَْعرابّيِ :و

ْسموعٍ في َكالِمِهم ، وهو قِياٌس غيُر مَ  الُودافُ  ، وهو ِمّما لَِزم فيه البََدُل ؛ إِذ (2)، قُِلبَت الواُو َهْمَزة  أُدافٌ  وأَْصلُه كغُراٍب : الذََّكرُ  الُودافُ و

ي بِهِ  ي بما يَْقُطُر منه  ِمْنه من الَمنِّيِ وغيِره أي : يَِسيُل ويَْقُطرُ  يَِدفُ  لما ُمطَِّرٌد ، قال األَْزَهِريُّ : ُسّمِ كالَمْذيِ َوالبَْوِل ، وقال ابُن األَثِيِر : ُسّمِ

 نحٌو من ذِلِك.« أدف»َمجازاً ، وقد تَقَدََّم في 

حاح. فَوَدفَتْ  الشَّْحَمةَ : اْستَْقَطَرها ْستَْوَدفَ او  ، كما في الّصِ

ُجِل في َرِحِمها إذا الَمْرأَةُ : اْستَْوَدفَتو َوكذِلَك تََوكَّفَه. كتََودَّفَه بََحَث عنه ، إذا الَخبََر : اْستَْوَدفَ  قال ابُن َعبّاٍد :و َوتَقَبََّضْت ؛  َجَمعَْت ماَء الرَّ

 الماُء فال تَْحِمُل ، قاله ثَْعلٌَب. (3)ِلئاَلَّ يَْغتَِرَق 

 : إذا َصبَّه فيِه.اللّبََن في اإِلناِء  اْستَْوَدفَ  وقاَل غيُره : فَتََح َرأَْسهُ فأَْشَرَف َعلَيهِ  ونحِوه : إذا لَبَنًا في اإِلناءِ  اْستَْوَدفَ  قال اللّْيُث :و

 عن ابِن َعبّاٍد. طالَ  أي النَّْبُت : اْستَْوَدفَ و

 عليِه. أَْشَرفَتْ  كأَنّها األَْوعاُل فَْوَق الَجبَلِ  تََودَّفَت قال العَُزْيِزيُّ و

 * ومما يُستَْدَرُك َعلَيه :

ّي عن أَ  الُودافُ و ، بالفتحِ ، الَوْدفُ  يِِّب اللُّغَِوّيِ ،كغُراٍب : الَمنِيُّ َحكاهُ ابُن بَّرِ قال ابُن األَثِيِر :  «الغُْسلُ  الُودافِ  في»في الَحِديِث : و بِي الطَّ

 ُهو الِّذي يَْقُطُر من الذََّكر فوَق الَمْذيِ.

 َمْعروَف فاُلٍن : أي يَْسأَلُه. يَْستَْوِدفُ  هووَ 

ْوَضةُ الَخْضراُء عن أَبي حازٍم ، لَغَ  الَوَدفَةُ وَ  َكةً : الرَّ  ، بالفتحِ. الَوْدفَةِ  ةٌ فيُمَحرَّ

 األََسِديُّ ، بالفتح : من ُشعَراِئِهم. َوْدفَةُ وَ 

 : الشَّْحَمةُ. الَوْدفَةُ وَ 

كةً : له ُصْحبَةٌ. َوَدفَةَ  إِياُس بنُ وَ   األَْنصاِريُّ ، ُمحرَّ

َكةً : بُظاَرةُ ، الَمْرأَةِ  الَوَذفَةُ  : [وذف]  عن ابِن األَْعرابِّيِ. ، ُمحرَّ

 وقََطَر ، لُغَةٌ في َوَدَف. سالَ  ؛ أي : يَِذفُ  الشَّْحُم وَغْيُره َوَذفَ و

ِعْنَد َمْخَرجِه ، قال ابُن األَثِيِر  أي : ؛ نَةِ َمْخَرِجِه إلى الَمِدي َوْذفانَ ـ  عنهاهللارضيـ  الُخزاِعيَّةِ  بأُّمِ َمْعبَدٍ  وسلمعليههللاصلىنََزَل  في الَحِديِث :و

 ِحْدثانه ، َوُسْرعانه. : وهو كما تَقُوُل :
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ً  َمرَّ  يُقال :و ُف تَْوِذيفا ُك َمْنِكبَْيهِ  إذا كان : يَتََوذَّفُ و ، يَُوذِّ  مَّ اْنَطلَقَ ثُ »ِديُث الَحّجاجِ : ه حومن ُمتَبَْختًِرا زاَد أَبو َعْمرو يُقاِرُب الَخْطَو ، ويَُحّرِ

 .(4)« َحتَّى َدَخَل َعلَْيها يَتََوذَّفُ 

__________________ 
فان : ابلفتح مث السكون.« وَخّفان» 239/  3( كذا ابألصر ويف اجلمهرة 1)  بتشديد الفاء. ونقله عن ابن دريد ايقوت يف معجمه َوخح
يتبت  إال عل  جعر وداف أصاًل وقلبت واوه  زة كما يف اللسان ال عل  ما قاله قوله : قلبت الواو  زة. هذا ال »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 .«الذكر لكان أوىل عند قو  املصنف : األداف كغراب :« أدف»املصنف هنا ا نعم لو ذكر هذا يف 
 ( يف اللسان : يفرت  ابلفاء.3)
 ا بعد قتله ابن الزبري ا حىت دخر عل  ألاء.( نصه يف التهذيب : وُروي أن ا جاج قام يتوّذف مبكة يف سبتا له 4)
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 قالَهُ أَبو ُعبَْيَدةَ ، واْستََدلَّ بقوِل بِْشِر بِن أَبي خاِزٍم : يُْسرعُ  : يَتَوذَّفُ  أَو

ا  ــــــــــّرِحــــــــــاِ  كــــــــــَبهنــــــــــ  َب ابل ــــــــــِ جــــــــــائ ــــــــــ  ــــــــــن ي ال طــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــُ  يـ

ــــــــــــــاُد      ي ِم واجلــــــــــــــِ ــــــــــــــِ رائ ُر الصــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َوذ فُ بـ ــــــــــــــَ  تـ

  
 لغةٌ في الُوداِف بالّداِل. ، كغُراٍب : الذََّكرُ  الُوذافُ و

 * ومما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .َوَذفَ  : ِمْشيَةٌ فيها اْهتِزاٌز وتَبَْختٌُر ، وقد الَوَذفانُ و ، الَوْذفُ 

 ، بالفَتْحِ : موِضٌع ، عن ابِن ُدَرْيٍد. َوْذفَةُ وَ 

فَةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وَ   من النِّساِء : هي الُمتََمْزِمَزةُ ، يعنِي تَْحِريَكها أَْلواَحها في الَمْشي. الُمتََوذِّ

 : الشَّْحَمةُ. الَوْذفَةُ وَ 

. الَوْذفُ وَ   : الَمنِيُّ

لُّ  َوَرفَ  : [ورف] ً  كَوَعَد يَِعدُ  ، يَِرفُ  الّظِ ً و ، َوْرفا ً وَ  ، َوِريفا   عن الفَّراِء.نَقَلَه الَجْوهِريُّ  : اتََّسعَ  ُوُروفا

فَ وَ  َطاَل واْمتَدَّ ، كأَْوَرَف ، : إذا َوِرفَ  قال ابُن األَعراِبّيِ :و  ، وأَنَشَد قوَل الشاِعِر يَِصُف ِزماَم النَّاقَِة : واِرفٌ  فهو َورَّ

َد مــــــــــا وَ  عــــــــــح ــــــــــَ َرَ  بـ اِ  َأطــــــــــح َو  كــــــــــَبميِح الضــــــــــــــــــــــــ   َأحــــــــــح

رِّ      ــــــــــظــــــــــِّ ــــــــــاٍن مــــــــــن ال ن ــــــــــح ي ــــــــــَ َت فـ ا حتــــــــــَح ــــــــــَ ب  واِرفِ حــــــــــَ

  
ي لُمعَقِِّر بِن ِحماٍر الباِرقِّيِ : واِرفٌ   : نَْعٌت لفَْيناٍن ، والفَْيناُن : الطَِّويُل ، وأَنَشَد ابُن بَّرِ

ميف  ن  شـــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــُ كـــــــــــُ نـــــــــــابـــــــــــِ ي ســـــــــــــــــــــــــَ الئـــــــــــِ  مـــــــــــن الـــــــــــ 

     ٌ اح هـــــــــــــــا لـــــــــــــــَ ف  ُمشــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــَ  َورِيـــــــــــــــفُ َأخـــــــــــــــَ

  
 .(1)عن ابِن فاِرٍس  : ما َرقَّ من نَواِحي الَكبِدِ  الَوْرفُ و

فَة يُقال : إنَّ و ِلها ، وفي الَمثَل :  التِّْبنُ  ُمَخفَّفَةً : (2) ، َكثُبَةٍ  الرُّ فَةِ  هو أَْغنَى من التُّفَِة َعنِ »والناقُِص واٌو من أَوَّ واياِت ، « الرُّ في إِْحَدى الّرِ

 .«رفف»وقد تقَدََّم في 

فَةُ و فّافُ  كِعَدةٍ : النّاِضرُ  الّرِ . َوَرَف يَِرُف ِرفَةً  عن ابن َعبّاٍد. وقد من النَّْبتِ   الشَِّديُد الُخْضَرةِ الرَّ  : إذا اْهتَزَّ

فِيُف ، َوَرَف يَِرفُ و قال األَْزهِريُّ : هما لُغَتاِن : َرفَّ يَِرفُّ ،وَ   .الَوِريفُ و ، َوهو الرَّ

ْفتُهو ً  ءَ أي : الشَّيْ  ، َورَّ  َمَصْصتُه. أي : تَْوِريفا

ْفتُ و ً  األَْرضَ  َورَّ ثْتُها. قََسْمتُها : تَْوِريفا ْفتُها ، وأَرَّ  نقَلَه الّصاغانِيُّ ، وكأَنّه لُغَةٌ في أَرَّ

 * ومما يُستَْدَرُك َعلَيه :

ّيِ وا َوَرفُهو الشََّجِر ، بالفتح ، َوْرفُ  َكةً : تَنَعُُّمه واْهتِزاُزه ، َوبَْهَجتُه من الّرِ  لنَّْعَمِة.، ُمَحرَّ

ً وَ   : بََرَق. َوَرَف َوْرفا

ً  البَِعيُر ، وغيُره َوَزفَ  : [وزف] : ُسْرَعةُ  الَوِزيفُ و الَمْشَي ، وقِيَل : قاَرَب ُخطاهُ ، كَزفَّ ، وقيَل : هو َمْقلُوُب َوفََز ، : أَْسَرعَ  يَزُف َوِزيفا

فِيِف ، ومنه قِراَءةُ أَبي َحْيَوةَ :  أي : يُْسِرُعوَن ، كما في العُباب. قال اللِّْحيانِيُّ : قرأَ بِِه َحْمزةُ عن  (3) يَِزفُونَ  فأَْقبَلُوا إِلَْيهِ السَّْيِر ، مثُل الزَّ

 يَْعِرفُها ، َوقال في َكالِم العََرِب ، وقد قُِرَئ بِِه ، قال : وَزَعم الِكسائِيُّ أَنّه ال َوَزَف يَِزفُ  األَْعَمِش ، عن ابِن َوثّاٍب ، قال الفَّراُء : ال أَْعِرفُ 

ّجاُج : َعَرَف غيُر الفَّراءِ  فَ و ، كأَْوَزفَ  ، بالتَّْخِفيِف بَمْعنَى يُْسِرُعون يَِزفُونَ  الزَّ  عن ابن األَْعرابِّيِ ، جعَلَُهما الِزَمْيِن ، كَوَزَف. َوزَّ

ً  فاُلنًا َوَزفَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ياً ، فهويمانِيَّةٌ ، جع اْستَْعَجلَه إذا : َوْزفا . له ُمتَعَّدِ  الِزٌم ُمتَعَّدٍ
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 بَْينَُهم ، قال الُمَرقُِّش األَْكبَُر : تَواَزفُوا هي لُغَةٌ َصِحيَحةٌ ، يُقال : قال ثَْعلٌَب : : الُمناَهَدةُ في النَّفَقاتِ  التَّواُزفُ و ، الُمواَزفَةُ و

حـــــــــَ   ِة والضـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــ  فـــــــــاِن ابلـــــــــَعشـــــــــــــــــــــــِ ظـــــــــاُم اجلـــــــــِ  عـــــــــِ

داِن غـــــــــــرَي      يـــــــــــرُت لـــــــــــألَبـــــــــــح واُزفِ َمشـــــــــــــــــــــــــايـــــــــــِ (4)الـــــــــــتـــــــــــّ
 

  
 من التَّْرفَِة والدََّعِة ؛« التَّواُرفِ »قال الّصاغانِيُّ : ويُْرَوى 

__________________ 
 .101/  6( انظر املقايي  1)
 التكملة : الرفة خمففة.( هبامش القاموس عن نسخة أخر  زايدة : ابلضم ويف 2)
 .(َيزِفُّونَ )والقراءة :  94( سورة الصافات اآية 3)
 برواية : 223ص  50من املفضلية رقم  14( البيت 4)
 . ابلــــــــــــــــــــــــــعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــات َوالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــ  .. 

 «. غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارف..     
  

 كرواية التكملة.ابلراء ا وبشرحه : التوارف مجض لرف ا من الرتفة ا وهي النعمة والدعة ا واملثبت  
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 أي : لَيحُسوا َأصححاَب َلُزٍم للبُيوِت وال َدَعٍة ا هم يف ِإغاَرٍة َوطََلِب ََثحٍر ا وَكفِّ انزَِلٍة ا وِخدَمِة ضيحٍف.
 * ومما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 يَده : أَُرى األَِخيَرةَ عن اللِّْحيانِّيِ ، وهي ُمْستَرابَةٌ.: اإِلْسراُع في الَمْشيِ ، وقِيَل : ُمقاَربَةُ الَخْطِو ، قال ابُن سِ  الَوْزفَةُ و ، الَوْزفُ 

َمنِ  ُمقَدَّم : تََشقٌُّق يَْبُدو في الَوْسفُ  : [وسف]  تََوسَّفَ  ِجْلُده ، وُربَّما فيَتََوسَّفُ  أي : في َجَسِده ثُّم يَعُمُّ فيهِ  واالْكتِناز فَِخِذ البَِعيِر َوَعُجِزه ِعْنَد الّسِ

 من داٍء أو قَُوباٍء ، قالَه اللَّْيُث.

 تَقَشََّر. إذا : تََوسَّفَ و

فَ  الَوْسفُ  البَِعيُر : َظَهَر بِهِ  تََوسَّفَ و يِت : يُقال للقَْرحِ والُجَدِرّيِ إذا يبَِس وتَقَرَّ ّكِ وللَجَرِب أَيضاً في اإِلبِِل إذا ـ  أي : التََّشقُُّق ، وقاَل ابُن الّسِ

 ِجْلُده ، َوتَقَشََّر ِجْلُده ، وتَقَْشقََش ِجْلُده ، ُكلُّه بَمْعنًى. َوسَّفَ تَ  : قدـ  قَفَل

ُل ، ونَبََت الَجِديدُ  البَِعيُر : إذا تََوسَّفَ  أَو  قالَه ابُن فاِرٍس. أَْخَضَب وَسِمَن ، وَسقََط َوبَُره األَوَّ

 ، وقاَل أَبُو َعْمٍرو : إذا َسقََط الَوبَُر أو الشَّعَُر من الِجْلِد وتَغَيََّر قِيَل : (1)أَْوباُر اإِلبِِل : إذا تَطايََرْت عنها َواْقتََرفَْت  تََوسَّفَتْ  قال َغْيُره :وَ 

 .تََوسَّفَ 

 * ومما يُستَْدَرُك َعلَيِه :

 ، قال األَْسَوُد بُن يَْعفَُر النَّْهَشِليُّ : تََوسَّفَتْ  ُمقَشََّرةٌ ، وقد : ُمَوسَّفَةٌ  : التَّْقِشيُر عن الفَّراِء ، قال : وتَْمَرةٌ  التَّْوِسيفُ 

عــــــــــــاً وَ  ولــــــــــــَ رَِّب الــــــــــــزّاُد مــــــــــــُ ــــــــــــُ ُت إذا مــــــــــــا قـ نــــــــــــح  كــــــــــــُ

َدٍة مَل      لـــــــــــح ٍت جـــــــــــَ يـــــــــــح مـــــــــــَ رِّ كـــــــــــُ فِ بـــــــــــكـــــــــــُ َوســـــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــُ

  
 تُقَشَّْر.: لم  تَُوسَّفْ  ُكَمْيٌت : تَْمَرةٌ َحْمراُء إلى السَّواِد ، وَجْلَدةٌ : ُصْلبَةٌ ، ولم

َق سِمَع منه البُْرهاُن الوانِي ، ، بالفتح : قَْريَةٌ من أَعمال َهَمذاَن ، ومنها أَبُو علّيٍ ِرْزُق هللا بُن إِبراِهيَم الَوْسفيُّ الُمِقيُم بغَزاِليَِّة ِدَمشْ  َوْسفُ وَ 

 وَغْيُره.

ً  : [وصف] والنَّْعَت ُمتراِدفاِن ، وقد أَْكثََر  الَوْصفَ  وهذا َصِريٌح في أنَّ  نَعَتَه والهاُء هذه ِعَوٌض عن الواِو : وِصفَةً  ، َوَصفَه يَِصفُه َوْصفا

:  ْصفُ الوَ  َء لهُ وَعلَيِه : إذا َحاّله ، وقِيَل :الشي َوَصفَ  النّاُس من الفُروق بَْينَهما ، وال ِسيَّما ُعلماُء الكالِم ، وهو َمْشهوٌر ، وفي اللِّساِن :

فَةُ و َمْصَدٌر ، ً  أي : صارَ  فاتََّصفَ  َء بِحْليَتِه ونَْعتهالشي َوْصفُكَ  : الَوْصفُ  الِحْليَةُ ، وقال اللّْيُث : : الّصِ ً  ، أو صارَ  َمْوُصوفا ، كما  ُمتََواَصفا

حاحِ قاَل َطَرفَةُ :  في الّصِ

ِه  ُت بـــــــــــــِ مـــــــــــــح ٍر  ـــــــــــــََ نح أَمـــــــــــــح فـــــــــــــاينَ مـــــــــــــِ  ِإيّنِ كـــــــــــــَ

ِذي جــــــــــاٌر كــــــــــجــــــــــاِر ا ــــــــــُ      يِّ الــــــــــّ اذاقــــــــــِ فــــــــــَ  ات صــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  أي صارَ   بُحْسِن الِجواِر. َمْوُصوفا

ً  الُمْهرُ  َوَصفَ  من الَمجاِز :و ه ِلَشيْ  : إذا َوْصفا يَرةِ تََوجَّ  (2)َء الشي َوَصفَ  نقَلَه ابُن َعبّاٍد ، وقاَل غيُره : إذا جاَد َمْشيُه ، كأَنّه ٍء من ُحْسِن الّسِ

 وقاَل الشَّّماُخ :

تح  ا أَدحجلــــــــــــــََ تح ِإَذا مــــــــــــــَ فــــــــــــــَ ا  َوصــــــــــــــــــــــــــــَ َداهــــــــــــــَ  يــــــــــــــَ

وعِ      جــــــــــــــــُ َة ال هــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ا اإِلدحالَج لــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــَ

  
 لها إِْدالَج اللَّْيلِة التي ال تَْهَجُع فِيها. تَِصفُ  يُريُد : أَجاَدْت السَّْيَر ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : أي :

ً  وكانَ » عن ابِن ُدَرْيٍد ، ومنه : بالَوْصفِ  : العاِرفُ  الَوّصافُ و افا  .«وسلمعليههللاصلىلِحْليَِة َرُسوِل هللا  َوصَّ

بِن ِعْجٍل ،  (4)بِن َكْعِب بِن َسْعِد بِن ُضبَْيعَةَ  (3) و اْسُمه ماِلُك بُن عاِمرأَ  لُقَِّب بذِلك ِلَحِديٍث له لَقَُب أََحِد ساَداتِِهمْ   :الَوّصافُ و قال ابُن ُدَرْيٍد :

ي لَى بٍَل ، وآألَنَّ الُمْنِذَر األَكبَر ابَن ماِء الّسماِء قَتََل يوَم أُواَرةَ بَْكَر ابَن وائِل قَتاْلً َذريعاً ، وكاَن يَْذبُحُهم على جَ  الَوّصافَ  قال ابُن ُدَرْيٍد : ُسّمِ
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ا لم يَْبلَُغ َدُمُهم األَْرَض ، ولكن ُصبَّ أَن ال يَْرفََع عنهم القَتَْل حتّى يَْبلَُغ الدَُّم األَْرَض ، فقَاَل له ماِلُك بُن عاِمٍر : لو قَتَْلَت أَْهَل األَْرِض هَكذ

َي بذِلكَ   .الَوّصاف َعلَيِه ماًء ، فإِنّه يبلُُغ األَْرَض ، فُسّمِ

ثُ  الَوّصافيُّ  ْيُد هللا بُن الَوِليدِ من َولَِده : ُعبَ و الِعْجِليُّ عن َعطاٍء وَطاُوس وَعِطيَّةَ العَْوفّيِ ، وعنه ِعيسى بُن يُونَُس ، وابنُه َسِعيُد بُن  الُمَحّدِ

ِد بِن ِعْمراَن ابِن أَبِي لَْيلَى.  ُعبَْيِد هللا ، شيٌخ لُمَحمَّ

__________________ 
 وافرتقت.( يف اللسان : 1)
 ( يف التهذيب : وصف املشي.2)
 ا ارث بن مالك. 345( يف االشتقا  ص 3)
 ( ُضَبية أمهم ا كانت حتت عدي بن حنيفة ا وهي بنت عجر بن جليم.4)
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 وصائِفُ  ج : َوِصيفَة قال ثَْعلٌَب : وُربَّما قالُوا للجاِريَِة : كالَوِصيفَةِ  ، أي : ُغالماً كان أو جاِريَةً  (1) كأَِميٍر : الخاِدُم والخاِدَمةُ  الَوِصيفُ و

 .«الُوَصفاءِ و أَنَّه نََهى عن قَتِْل العَُسفاءِ »الَحِديُث : ، ومنه ُوَصفاءُ  : الَوِصيفِ  وَجْمعُ 

، وأَّما ثَْعلٌَب فقَاَل :  الَوصافَةِ  بَيِّنُ  َوِصيفٌ  اّما أَبو ُعبَْيٍد فقَاَل : الَوصافَةُ و ، اإِليصافُ  بَلََغ َحدَّ الِخْدَمِة ، واالْسمُ  إذا كَكُرَم : الغاُلمُ  َوُصفَ  قدو

، ْعرابِّيِ قد أَثْبََت فِْعلَه ، وأَْدخالهُ في الَمصاِدِر التي ال أَْفعاَل لها ، وإذا َعَرْفَت ذِلَك فال ِعْبَرةَ لما نَظََّره َشيُخنا ، نعَْم إنَّ ابَن األَ  اإِليصافِ  بَيِّنُ 

 وإِيّاه تَبَع صاحُب الُخالَصِة ، فهما قَْوالِن.

 .الَوْصفِ  قال الَجْوهِريُّ : وهو من بَْعُضُهم لبَْعٍض  َوَصفَه َء :الشَّيْ  تَواَصفُواو

حاحِ. لَهُ ما يَتَعالَُج بِهِ  يَِصفَ  َسأَلَه أَنْ  * أي : الَمِريُض الطَّبِيَب : إذا[ِلَدائِهِ ]اْستَْوَصفَهو  كما في الّصِ

فَةُ و قال :  والبَياِض. والسَّوادِ  والَجْهل : كالِعْلمِ  الّصِ

َطِريِق  أَو ما يَْرِجُع إِليِهما من نحو : ضاِرٍب وَمْضُروبٍ  اْسُم الفاِعِل أو الَمْفعُولِ  أي : النَّْعُت : أَما النُّحاةُ فإِنّما يُِريُدوَن بها النَّْعَت ، وهوو

، فلهذا قالُوا :  الّصفَةُ  ، والظَِّريُف هو الَمْوُصوفُ  وما يَْجِري َمْجَرى ذِلَك ، تَقوُل : َرأَْيُت أَخاَك الظَِّريَف ، فاألَُخ هو الَمْعنَى ، كِمثٍْل وِشْبهٍ 

فَةَ  نَّ ، كما ال يَُجوُز أَْن يُضاَف إلى نَْفِسه ؛ ألَ  ِصفَتِه ُء إلىال يَُجوُز أَْن يُضاَف الشي عنَدُهم ، أاَل تََرى أنَّ الظَِّريَف هو  الَمْوُصوفُ  هي الّصِ

حاحِ والعُباِب. ؟األَخُ   كما في الّصِ

 * ومما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، قال ُسَحْيٌم : َوْصفهُ  ُء : أَْمَكنَ الشَّيْ  اتََّصفَ 

نـــــــــــــا وَ  يحســـــــــــــــــــــــــــَ نح ُدمـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ ٌة مـــــــــــــِ يـــــــــــــَ  مـــــــــــــا ُدمـــــــــــــح

رًا و      ظــــــــــــــَ ٌة نــــــــــــــَ بــــــــــــــَ جــــــــــــــِ عــــــــــــــح ااتِّ َن مــــــــــــــُ (2)صــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــَ
 

  
فَة ، وجمعُ  األَْوصافُ  : الَوْصفِ  َجْمعوَ  فاتُ  : الّصِ حاحِ ، بِِصفَتِه ءَ : أَْن يَبِيَع الشي الُمواَصفَةِ  . وبَْيعُ الّصِ في و من َغْيِر ُرْؤيٍَة ، كما في الّصِ

األَثِيِر : هو أَْن يَبِيَع ما لَْيَس عنَده ، ثُّم يَْبتاَعه ، فيَْدفَعَه إلى الُمْشتَِري ، قِيَل له قال ابُن  «في البَْيعِ  الُمواَصفَةَ  َكِره (3) [أَنّه]»َحِديِث الَحَسن : 

فَةِ  ذِلَك ألَنَّه باعَ   من غير نََظٍر وال ِحياَزةِ ِمْلٍك. بالّصِ

 : بَلََغ أَواَن الِخْدَمِة. أَْوَصفَ  ةُ ، وفي األَساِس الجاِريَ  أَْوَصفَت : تَمَّ قَدُّهُ ، وكذا (4)الغاُلُم  أَْوَصفَ  قاَل ابُن األَعراِبّيِ :وَ 

فَةُ وَ   ُء من ِحْليَتِه ونَْعتِه.: الحالَةُ الّتِي َعلَْيها الشَّيْ  الّصِ

 (5) ( أَْلِسنَ ُتُكُم اْلَكِذبَ َوال تَ ُقوُلوا ِلما َتِصفُ )الَكِذَب ، ومنه قَْولُه تَعالى :  يَِصفُ  فقد يَُكوُن َحقًّا وباِطالً ، يقال : ِلسانُه الَوْصفُ  أَّماوَ 

 وهو َمجاٌز.

 .ُمتَِّصفٌ وَ  ، ُمتواِصفٌ و َمْوُصوفٌ  ءٌ بالَكَرِم ، وَشيْ  تَواَصفُواوَ 

 الّرُجُل : صاَر ُمَمدَّحاً. اتََّصفَ  قدوَ 

 .ُمواَصفَةً  ءَ الشَّيْ  واَصْفتُهوَ 

ً وَ  ْفُت َوِصيفا ي. َوِصيفَةً و ، تَوصَّ  : اتََّخْذتُه للِخْدَمة والتََّسّرِ

 الُحْسَن. يَِصفَ  تَقوُل : َوْجُههاوَ 

 للغَزالَِة والغَزاِل ، َوهو مجاٌز. واِصفَةٌ  بالَجماِل ، َوِصيفَةٌ َمْوُصوفَةٌ وَ 

ً  النَّاقَةُ  َوَصفَت اإِلْدالَج ، ثُمَّ َكثَُر حتى قالُوا : تَِصفُ  منه أَْيضاً : ناقَةٌ وَ   .(6)ذا جّدْت في السَّْيَر : إ ُوُصوفا

ِد بِن ُمزاِحِم بنِ  َوّصافُ  قاَل ابُن األَثِيِر :وَ  ُث. َوّصافٍ  بُن ُهوِد بِن َزْيٍد الَمْرَوِزيُّ ، من َولَِده طاِهُر بُن ُمَحمَّ  الُمَحّدِ

 ْبراِهيَم بِن َمْعِقٍل.، عن إِ  الَوّصافيّ  ِسكَّةُ َوّصاٍف بنََسَف ، منها أَبُو العَبّاِس عبُد هللا بُن ُمَحّمدٍ وَ 
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ةُ ابنُ وَ  افٍ  ُهوَّ  ، َمثَلٌ  الَوّصاف ، َدْحٌل بالَحْزِن لبَنِي وصَّ

__________________ 
 قوله : واخلادمة ا يوجد يف نسخ املو املطبوعة بعد هذه زايدة : ج ُوَصَفاء.»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 *( ساقطة من املصرية والكويتية.)
 برواية :« مي »اللسان ( يف 2)

 ما قرية من قر  ميسنانوَ 
 إلا أراد ميسان فاضطر فزاد النون.

 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( يف التهذيب : أوصف الوصيُف.4)
 .116( سورة النحر اآية 5)
 ( العبارة يف األساس : إذا أجادت السري وجّدت فيه.6)
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ُعوَن َعَليه تَـعحِمُله الَعَرُب ِلَمنح َيدح بَُة  تسح  يف ِشعحرِه. (1)ا ذََكَرها ُر ح
 كأَْوَضفَ  أَْسَرعَ  إذا البَِعيُر : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللِّساِن ، َوقال أَبو تُراٍب : َسِمْعُت َخِليفَةَ الِحْصنِيَّ يَقُوُل : َوَصفَ  َوَضفَ  : [وضف]

 أي َخبَّ في َسْيِره. :

ْكِض. أَْوَضْفتُه قال الَخاْرَزْنِجيُّ :و  : أَْوَجْفتُه في الرَّ

 ، مثل أَْوَضْعتُها فَوَضعَْت. فَوَضفَت النّاقَةَ  أَْوَضْفتُ  قاَل أَبُو تُراٍب :وَ 

َكةً : َكثَْرةُ َشعَِر الحاِجبَْيِن َوالعَْينَْينِ  الَوَطفُ   :[وطف] واألَْشفاِر ، مع اْسِتْرخاٍء وُطوٍل ، وهو أَْهَون من الّزبَِب ، وقد يَُكوُن ذِلَك في  (2) ُمَحرَّ

 األُذُِن.

 عن ابِن فاِرٍس. اْنِهماُر الَمَطرِ  : الَوَطفُ و

 عن ابِن َعبّاٍد. قَِليٌل ِمْنه أي ِمَن الشَّعَِر : َوْطفَةٌ  َعلَْيهِ  يُقاُل :و

ٌ  الَوَطفِ  بَيِّنُ  أَْوَطفُ  َرُجلٌ و  .أَْوَطفُ  ، فهو َوِطَف يَْوَطفُ  : إذا كانَا َكثِيَرْي َشعَِر اْهداِب العَْينَْيِن ، وقد َوْطفاءُ  ، واْمَرأَة

 قال اْمُرُؤ القَْيِس : لَكثْرةِ مائِها الَجوانِبِ  ُمْستَْرِخيَة إذا كانَتْ  : َوْطفاءُ  َسحابَةٌ و

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا  ي الُء فـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــح ٌة هـــــــــــــــــَ فٌ ِدميـــــــــــــــــَ  َوطـــــــــــــــــَ

ُدرح      ر   وتــــــــــــــــــــــــَ ُ  اأَلرحِض حتــــــــــــــــــــــــََ بــــــــــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــــــــــَ

  
 قالَه أَبُو َزْيٍد. أَو ِهَي الّدائَِمةُ السَّّحِ ، الَحثِيثَةُ ، طاَل َمَطُرها أو قَُصرَ 

َكةً : َوَطفٌ  فِيَها يُقال :و قال :  أي : تََدلَّْت ذُيُولُها. ُمَحرَّ

 ُر ما يُقاُل في الشَّعَِر.إذا كاَن ُمْلبِساً دانِيا ، وأَكث : أَْوَطفُ  َظالمٌ  ِلكَ  كذاو

. ناِعٌم واِسعٌ  : أَْوَطفُ  َعْيشٌ و  َرِخيٌّ

 : كثيُر الَوبَر سابِغُه. أَْوَطفُ  * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه : بَِعيرٌ 

 : فاِضلَةُ الشُّْفِر ، ُمْستَْرِخيَةُ النََّظِر. َوْطفاءُ  َعْينٌ وَ 

 .(3)يِل : في َوْجِهه كالِحْمِل الثَّقِ  أَْوَطفُ  َسحابٌ وَ 

 : َكثِيُر الَخْيِر ، ُمْخِصٌب. أَْوَطفُ  عامٌ وَ 

 لَك ؛ أي : ما أَْشَرَف واْرتَفَع. أَْوَطفَ  ُخْذ ماوَ 

ً وَ   : َطَرَد الطَِّريَدةَ ، وكاَن في أَثَِرها. َوَطَف َوْطفا

ً  َء على نَْفِسهِ الشَّيْ  َوَطفوَ  ْره. َوْطفا  ، عن ابِن األَْعرابِّيِ ، َولم يُفَّسِ

راعِ والّساِق ِمن الَخْيِل ، وِمَن اإِلبِلِ  الَوِظيفُ  : [وظف] حاحِ : من الَخْيِل واإلبِلِ  : ُمْستََدقُّ الذِّ  ولَْفَظةُ ِمن الثانيَِة ُمْستَْدَرَكةٌ ، وكذا نَصُّ الّصِ

ا في رْجلَْيِه فِمْن ُرْسغَْيه إلى ُعْرقُوبَْيِه ، وقاَل غيُره :هو من ُرْسغَ  وقال ابُن األَْعرابّيِ : وَغْيِرها  يِ البَِعيِر إلى ُرْكبَتَْيِه في يََدْيِه ، وأَمَّ

ْسغِ إلى َمْفِصِل الّساِق ، الَوِظيفُ  ِرْجلَْيِه : ما بَْيَن  َوِظيفَاو  ،يََديِ الفََرِس : ما تَْحَت ُرْكبَتَْيِه إلى َجْنبَْيهِ  َوِظيفَاو ِلُكّلِ ِذي أَْربَعٍ : ما فَْوَق الرُّ

 َكْعبَْيه إلى َجْنبَْيِه.

يُْجَمُع و يََدْيهِ  أَْوِظفَةُ  ِرْجلَْيِه ، َوتَْحَدبَ  أَْوِظفَةُ  وَعلَيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، ومنه قَْوُل األَْصَمِعّيِ : يُْستََحبُّ من الفََرِس أَْن تَْعُرضَ  أَْوِظفَةٌ  ج :

تَْينِ  ُظفوُ  أَيضاً على ُجُل القَويُّ َعلَى الَمْشيِ في الَحْزِن. : الَوِظيفُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و ، بَضمَّ  الرَّ

ً  واِحِد : إذا َوِظيفٍ  جاَءت اإِلبُل على من الَمجاِز :و  كأَنَّها قِطاٌر ، كلُّ بَِعيٍر َرأَُسه عنَد َذنَِب صاِحبِه. تَبَِع بَْعُضها بَْعضا

َر قَْيَده. إذا : يَِظفُه يرَ أي : البَعِ  َوَظفَهو  قَصَّ
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ً و  .َوِظيفَه أَصابَ  : َوَظفَه َوْظفا

ً  القَْومَ  َوَظفَ  يُقال :و  ، عن ابن األَْعرابِّيِ. الَوِظيفِ  َمأُْخوذٌ من تَبِعَُهم : إذا يَِظفُُهم َوْظفا

 وَكذا في كَسِفينٍَة : ما يُقَدَُّر لَك في اليَْومِ  ، الَوِظيفَةُ و

__________________ 
 ( يعين قوله ا ذكر ايقوت يف هوة ابن الوصاف :1)

 لــــــــــــــــــــــوال تــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــ  األشــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 

 أقـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــين يف الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــف الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــاف    

  

 يف مثر مهو  هّوة الوصاف
 يف التهذيب. واملثبت كاللسان.« العينا»( مل يذكر 2)
ابخلاء وهو الصــــــواب ا يريد « مخر»ويف بع  نســــــخه « كبلا بوجهها محر كثريســــــحابة وطفاء  »( كذا ابألصــــــر واللســــــان ا ويف التهذيب : 3)

 اب مر : املاء الغزير ا واخلمر بفتح فسكون هدب القطيفة وحنوها مما ينسج ا والسحب توصف أبهنا ذوات أهداب.
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فاءِ  ِ ا كما يف ُشُروح الشِّ َعا 
ُ
َنِة والز مان امل حاِح ا زاَد غريُهكما   ِمن َطعاٍم ا َأو رِزح ٍ  الس  كَشراٍب ا أو َعَلف   وحنحوِه يف الصِّ

 من َعَمٍر. و يفةٌ  من رِزحٍ  وَعَليحِه ُكر  يومٍ  َوِ يَفةٌ  للّداب ِة ا يُقا  : له
 األَْظَهُر ِعْنِدي الثّانِي.وَ  ؟قال َشْيُخنا : ويَْبقَى النََّظُر : َهْل ُهَو َعَربِيٌّ أو ُمَولَّد

تَْيِن. ُوُظفٌ و ، َوظاِئفُ  العَْهُد والشَّْرُط ، ج : : الَوِظيفَةُ  َعبّاٍد :قال ابُن و  ، بَضمَّ

. َوظَّْفتُ  يُقاُل : الَوِظيفَةِ  : تَْعيِينُ  التَّْوِظيفُ و بّيِ ُكلَّ يَْوٍم ِحْفَظ آياٍت من ِكتاِب هللا َعزَّ وَجلَّ  َعلَى الصَّ

 َعلَيه. َوظَّفٌ مُ  َعلَيه العََمَل ، وهو َوظَّفَ  يُقاُل :وَ 

ْزَق ، ولَدابَّتِه العَلََف. َوظَّفَ وَ   له الّرِ

 قلُت : ويُعَبَُّر اآلَن في َزمانِنا بالِجَرايَِة والعَِليقَِة.

 َزْمتَه ِعْنَده.فاُلنًا إلى القَاِضي : إذا ال واَظْفتُ  يُقال : الُموافَقَة ، والُمَواَزَرة ، َوالُمالَزَمة مثلُ  : الُمواَظفَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ْيِد والذَّبائِحـ  هللارحمهومنه قَْوُل اإلمام الّشافِِعّيِ  : اْستَْوَعبَه استَْوَظفَهو قَْطَع الُحْلقُوِم  فاْستَْوِظفَ  إِذا َذبَْحَت َذبِيَحةً »: ـ  في ِكتاِب الصَّ

 اْستَْوِعْب ذِلَك ُكلَّه. أي :« ِء والَوَدَجْينِ والَمِري

 َرُك َعلَيه :* ومّما يُْستَدْ 

ً  َء على نَْفِسهالشَّيْ  َوَظفَ   .(1): أَْلَزَمها إِيّاهُ  َوْظفا

ْنياوَ   ؛ أي : نَُوٌب وُدَوٌل ، وأَنَشَد اللَّْيُث : ُوُظفٌ و وظائِفُ  يُقال : للدُّ

ًة  ُرمــــــــــَ كــــــــــح ِر مــــــــــَ هــــــــــح عــــــــــاُت الــــــــــد  نــــــــــا َوقــــــــــَ تح لــــــــــَ قــــــــــَ  أَبـــــــــــح

ا      يــــــــــا هلــــــــــَ نــــــــــح ت الــــــــــرِّيــــــــــُح والــــــــــد  بــــــــــ  فُ مــــــــــا هــــــــــَ  ُو ــــــــــُ

  
ةً لهُؤالِء ، َجْمعُ  ةً لهؤالِء ، وَمرَّ  .الَوِظيفَةِ  أي : ُدَوٌل ونَُوٌب ، وهو َمجاٌز ، وفي التَّْهِذيِب : هي ِشْبهُ الدَُّوِل ، َمرَّ

 بالَكْسِر. ِوعافٌ عٍ من األَْرِض فيه ِغلٌَظ يَْستَْنِقُع فيه الماُء ، ج : ُكلُّ َمْوِض  أَهَملَه الَجْوَهَريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو الَوْعفُ  : [وعف]

قال األَْزَهِريُّ : هَكذا جاَء بِِه في باِب العَْيِن ، وَذَكَر معه العُُووف ، وأَّما أَبو ُعبَْيد  بالضّمِ : َضْعُف البََصرِ  الُوُعوفُ  قال ابُن األَْعرابّيِ :و

 بِه الَوْغَف ، بالغيِن المعجمِة ، َضْعُف البََصِر.فإِنَّه َذَكر عن أَصحا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُجُل : إذا َضعَُف بََصُره ، عن ابِن األَعرابِّيِ ، لُغَةٌ في أَْوَغَف بالُمْعَجَمِة. أَْوَعفَ   الرَّ

 .(2)نقلَه ابُن ُدَرْيٍد  أو التَّْيِس ؛ ِلئاَّل يَْشَرَب بَْولَه ، أو يَْنُزوَ  : قِْطعَةٌ من أََدٍم أو ِكساٍء تَُشدُّ على بَْطِن العَتُودِ  الَوْغفُ   :[وغف]

بالضّمِ ، عن ابن األَْعرابِّيِ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : رأَْيُت بَخّطِ  كالُوُغوفِ  نقله الَجْوَهِريُّ ، وهو قوُل أَبي ُعبَْيٍد ، َضْعُف البََصرِ  : الَوْغفُ و

 :ـ  في ِكتاب أَبي َعْمٍرو الشَّْيبانِّي ألَبِي َسْعٍد الَمْعنِّيِ ـ  قال (3) الَوْغفِ  اإِلياِدّيِ في

َك  ـــــــــح ي ـــــــــَ نـ ـــــــــح يـ ـــــــــعـــــــــَ فٌ ل ِد  َوغـــــــــح ـــــــــَ رحث ـــــــــَن مـــــــــَ َت اب ـــــــــح  إذ رَأَي

دُ      َزبـــــــــــــــ  ٍم يـــــــــــــــتــــــــــــــــَ رحقـــــــــــــــُ ربُهـــــــــــــــا بـــــــــــــــفـــــــــــــــُ َقســـــــــــــــــــــــــــــح  يــــــــــــــــُ

  
ً و  أَْسَرَع وَعَدا. : َوَغَف يَِغُف َوْغفا

ُجلِ  الَمْرأَةُ : إذا أَْوَغفَت قال أَبُو َعْمٍرو :و  وأَنَشَد : اْرتََهَزْت ِعْنَد الِجماعِ تَْحَت الرَّ

ا  ا َدحــــــــــاهــــــــــَ مــــــــــّ بح  (4)لــــــــــَ قــــــــــح رٍّ كــــــــــالصــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــَ  مبــــــــــِ

تح و      فـــــــــــــَ غـــــــــــــَ ذاَ   َأوح بح  ِإيـــــــــــــغـــــــــــــافَ لـــــــــــــِ لـــــــــــــح  الـــــــــــــكـــــــــــــَ
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 (3)مبا يُِدمُي اُ ب  ِمنحه يف الَقلحبح 

ُجُل : أَْوَغفَ و  ، قال العَّجاُج يذُكُر الِكالب والثَّْوَر : َوَغفَ  مثلُ  َعَدا وأَْسَرعَ  الرَّ

تح و  فـــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــــَ وارِعـــــــــــــــــــًا و  َأوح اشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــــَ  َأوح

ا     فـــــــــــــــــَ تح وأَزححـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ ِ مُث  أَزححـــــــــــــــــَ اح يـــــــــــــــــلـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 عن ابن األعرايب نف  العبارة ابلطاء ا قا  هنا  : ومل يفسره.( تقدم يف مادة وطف 1)
 .148/  3( انظر اجلمهرة 2)
 .«الوقف»( عن اللسان وابألصر 3)
بدال « ملا يدمي»ويف التهذيب واللســـان « دحاها»بداًل من « ملا رجاها»( الرجز لربعي الدبريي كما يف اللســـان ا ويف التهذيب والتكملة برواية 4)

 .«يدمي مبا»من 
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 ساَر َسْيًرا ُمتِْعباً. : إذا أَْوَغفَ  قال ابُن األَْعراِبّيِ :و

 من َضْعِف البََصر. َعِمشَ  : إذا أَْوَغفَ و قال :

 أََكَل من الطَّعاِم ما يَْكِفيِه. : أَْوَغفَ و قال :

ً  الَكْلبُ  أَْوَغفَ  قال ابُن َعبّاٍد :و  وَذِلَك أَْن يُْدِلَي ِلسانَه من ِشدَّةِ الَحّرِ والعََطِش. لََهثَ  : إذا إِيغَافا

 بَمْعنًى. الِخْطِمّيِ وأَْوَخفَه أَْوَغفَ و قال :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُجُل : َضعَُف بََصُرهُ ، كأَْوَعَف. أَْوَغفَ   الرَّ

 : ُسْرَعةُ َضْرِب الَجناَحْيِن. اإِليغافُ وَ 

 ُك.: التََّحرُّ  اإِليغافُ وَ 

 ، كالِميَخِف. الِميغَفُ وَ 

 نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وقاَل الُكَمْيُت يِصُف ثَْوًرا : : ِسواٌر ِمْن عاجٍ  الَوْقفُ  : [وقف]

ر    مــــــــَ ــــــــَ ت فِ مُث  اســــــــــــــــــــــح ــــــــح ــــــــاً  كــــــــَوق ت فــــــــِ كــــــــَ ــــــــح ن ــــــــعــــــــاِج مــــــــُ  ال

َدبُ      َة ا ـــــــــــَ اعـــــــــــَ مـــــــــــّ َدَب الـــــــــــلـــــــــــ  ي بـــــــــــه ا ـــــــــــَ رحمـــــــــــِ  يــــــــــــَ

  
ّي  واُر ما كاَن ، والَجمعُ هكذا أَنَشَدهُ ابُن بَّرِ ، وإذا كاَن من  َوْقفٌ  ، وقِيَل : الَمَسُك إذا كاَن من عاجٍ فهو ُوقُوفٌ  والّصاغانِيُّ ، وقِيَل : هو الّسِ

وار.  َذْبٍل فهو َمَسٌك ، وهو َكهْيئَِة الّسِ

 أي : من أَْعماِلها بالِعراِق. ة ، بالِحلَِّة الَمْزيَِديَّةِ  : الَوْقفُ و

 بينَُهما ُدوَن فَْرَسخٍ. بالخاِلِص َشْرقِيَّ بَْغدادَ  أَيضاً : قريةٌ أُْخرىو

 :ـ  عنههللارضيـ  قال لَبِيدٌ  ع ، بِبالِد بَنِي عاِمرٍ  : َوْقفٌ و

وُم  رِّ ُرســــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــَ  ِذي اأَلغــــــــــــــَ ٍد أَبعــــــــــــــح ــــــــــــــح ن  هلــــــــــــــِ

ُوم     ن  ُوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ٍد كــــــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــــــ ُ  إىل ُأحــــــــــــــــــــــــُ

  

فٍ  ضٍ  فـــــــــَوقـــــــــح فـــــــــَ لـــــــــح نـــــــــاِف ضـــــــــــــــــــــــَ يٍّ فـــــــــَبكـــــــــح لـــــــــِّ   فســـــــــــــــــــــــُ
  

يـــــــــــــــــُم    قـــــــــــــــــِ ُض فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه لرًة وتـــــــــــــــــُ َربـــــــــــــــــ  (1)تــــــــــــــــــَ
 

  
 من التُّْرِس : ما يَْستَِديُر بحافَتِه ِمْن قَْرٍن أو َحِديٍد وِشبِهه. الَوْقفُ  قال اللَّْيُث :و

ً  * بالَمكانِ [يَِقفُ ]َوقَفَ و ً و ، َوْقفا ً  : واقِفٌ  فهو ُوقُوفا  الّدابَّةُ. َوقَفَتِ  وكذا داَم قائِما

 : ِخالُف الُجلُوِس ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : الُوقُوفُ وَ 

فـــــــــا زِِ   قـــــــــِ نـــــــــح يـــــــــب ومـــــــــَ بـــــــــِ َر  حـــــــــَ نح ِذكـــــــــح ِك مـــــــــِ بـــــــــح  نــــــــــَ

ِر      وحمـــــــَ وِ  فــــــحــــــَ ــــــَا الـــــــد خــــــُ َو  ب ــــــِّ ــــــل رِت ال قــــــح (2)ِبســــــــــــــــــــَ
 

  
ً  وَكذا أَنا َوقَْفتُهو ُْم َمْسُؤُلونَ )، يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى ، قال هللا تَعالى :  تَِقفُ  أَو َجعَْلتُها َوقَفَ  : فَعَْلُت بِِه ما َوقَْفتُها َوْقفا وقال  (3) (َوِقُفوُهْم ِإَّنَّ

ِة : مَّ  ذُو الرُّ

تُ  فــــــــــــــح ــــــــــــــَ جِي  وقـ َة انقــــــــــــــَ يــــــــــــــ 
َ

ٍض ملــــــــــــــ لــــــــــــــَ  َربــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

ه     بــــــــــُ َدُه وُأخــــــــــاطــــــــــِ نــــــــــح ي عــــــــــِ كــــــــــِ ُت أَبــــــــــح  فــــــــــمــــــــــا زِلــــــــــح

  
 ً ً و ، كَوقَّْفتُه تَْوقِيفا  ا : أَْنَكَرهما الَجماِهيُر وقالُوا : غيُر َمْسُموَعْيِن ، وقيل : غيُر فَِصيَحْيِن.، قال َشْيُخن أَْوقَْفتُه إِيقافا
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ً  الكلَمةَ  َوقَْفتُ وَ  الّدابَّةَ ، َوقْفتُ  : مصدُر قوِلكَ  الَوْقفُ  قلُت : وفي العَْيِن : ً  ، وهذا ُمجاوٌز ، فإِذا كان الِزماً قلَت : َوْقفا  ، وإذا َوقَْفُت ُوقُوفا

ُجَل على َكِلَمٍة قلَت : َوقَْفتَ  ً  الرَّ  . اْنتَهى.َوقَّْفتُه تَْوقِيفا

 لُغَةٌ رِديئَةٌ. (4)في الدَّواّبِ واألََرِضيَن وغيِرها  أَْوقَفَ  يُقال :وَ 

حاحِ : َحَكى أَبو ُعبَْيدٍ وَ   عن األَْصَمِعّيِ واليَزيِدي أَنّهما َذَكرا عن أَبِي َعْمٍرو بِن العَالِء أَنَّه قال : لو َمَرْرُت بَرُجلٍ ـ  الُمَصنَّفِ في ـ  في الّصِ

يِت عن الِكسائِّيِ : ما ؟هاُهنا أَْوقَفَكَ  ، فقُْلُت له : ما واقِفٍ  ّكِ : أْي : أيُّ  ؟هاُهنا أَْوقَفَكَ  ءٍ يْ وأيُّ شَ  ؟هاُهنا أَْوقَفَكَ  لَرأَْيتُه َحَسنًا ، وَحَكى ابُن الّسِ

ّي : وِمّما جاَء شاِهداً على الُوقُوفِ  ٍء َصيََّرَك إلىَشيْ   الّدابَّةَ قوُل الّشاِعِر : أَْوقَفَ  ، قال ابُن بَّرِ

ا والــــــــــــــــــــرِّكــــــــــــــــــــاُب وَ  وحهلــــــــــــــــــــُ ةٌ قـــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــَ وقـــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــُ

مِ      ــــــــــــــِ م أُق لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ي فـ مح عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا َأخــــــــــــــِ ــــــــــــــِ  أَق

  
ً  الِقْدرَ  وقَفَ  من المجاز :و  أَدامها : بالِميقاِف َوْقفا

__________________ 
 ووقف وسلي وضلفض : ألاء مواضض.« أبعالم األغر وسوم»برواية :  181( ديوانه ص 1)
 *( ساقطة من املصرية والكويتية.)
 ( مطلض معلقته.2)
 .24( سورة الصافات اآية 3)
 ويف اللسان : وغري ا.« وغريهم»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
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ِومُي : تـَرح  سك َنهاو  ِر عل  أي : أَداَم َغَلياهَنا ا وهو َأنح ينحَضَحها مباٍء ابرٍِد َأو حَنحوِه ؛ لُيسكَِّن َغَلياهَنا ا واإِلدامُة والت دح ُ  الِقدح
 اأَل يفِّ بعد الَفراِي.

: خاِدُم  الواِقفُ  «ِوقِّيفاهُ  ِمنْ  واقِفٌ  وأَْن ال يُغَيِّرَ »الحِديُث في ِكتابِه ألْهِل نَْجراَن : ومنه َدَم البِيعةَ ، كِخلِّيفَى : خَ  ِوقِّيفى النَّْصرانِيُّ  وقَفَ و

 : الِخْدمةُ ، وهي مْصدٌر. الِوقِّيفَىو نَْفَسه على ِخْدمتِها ، وقَفَ  البِيعَِة ؛ ألَنَّه

 عليِه ، وأْعلَمهُ به. أَْطلَعه صنِيِعه : إذاوُسوِء  فاُلنًا علَى َذْنبِه وقَفَ  من المجاِز :و

حاحِ للِمساِكيِن : إذا الدَّارَ  وقَفَ و هكذا في سائِر النُّسخِ َوالّصواُب َحبَّسها ؛ ألَنَّ الّدار  َحبَّسه على المساِكيِن ، كما في العُباِب ، وفي الّصِ

 باألَِلِف ، والصوابُ  كأَْوقَفَهُ  أو المْوِضعِ أو المْسَكِن ، ونحو ذلَك ، فال داِعَي إِليِه ، قالَهُ شيُخنا ُمَؤنَّثَةٌ اتِّفاقًا ، وإِن صحَّ ذِلك بالتَّأِْويِل بالمكانِ 

حاحِ ، قال الجْوهِريُّ : كأَْوقَفَها ً  ءَ الّشيْ  وقَْفتُ  وفي اللِّساِن : تَقوُل : رِديئَةٌ  لُغَةٌ  وهِذه كما في الّصِ ، إاّل على  أَْوقَْفتُ  ، وال يُقاُل فيه : أَقِفُه َوْقفا

 لُغٍَة رِديئٍَة.

حاحِ. الُوقُوفِ  َمَحلُّ  كَمْجِلٍس : الَمْوقِفُ و  حْيُث كاَن ، كما في الّصِ

الِمْصِريُّ ، يْرِوي عن  لمْوقِفيُّ ا (1)كما في التَّْكِملَِة ، وفي الِعباِب بالبْصَرةِ ، وهو َغلٌَط ، وقد نُِسب إِليها أَبو جِريٍر  محلَّةٌ بِمْصر  :المْوقِفُ و

ِد بِن َكْعٍب القَُرِظّيِ ، وعنه عْبُد هللا بُن َوْهِب ، ُمْنَكُر الحديِث.  ُمحمَّ

حاحِ  من الفَرِس : الَهْزمتاِن في َكْشَحْيهِ  المْوقِفانِ و  يُقال : فَرٌس َشِديدُ  قالَه أَبو ُعبْيٍد ، نُْقرتا الخاِصرةِ علَى َرأِْس الُكْليةِ  ُهما ، أَو كما في الّصِ

 يِصُف فَرساً : عنههللارضي، قال النّابِغَةُ الَجْعِديُّ  الَمْوِقفَْينِ  ، كما يُقال : َشِديُد الجْنبْين ، وَحبِطُ  الَمْوقِفَْينِ 

رُت  بــــــــــــِ يــــــــــــُ  الــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــَ لــــــــــــِ ِ فــــــــــــَ اح فــــــــــــَ قــــــــــــِ وح َ
 املــــــــــــ

عـــــــــــــــــبِ      دَِع اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــــح َو  كـــــــــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــــــــ   يســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
 الفََرِس : ما دَخَل في وَسِط الّشاِكلَِة. َمْوقِفُ  قِيَل :وَ 

أَو  عن يَْعقُوَب ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ  ؛ أي : الَوْجِه َوالقََدمِ  الَمْوقِفَْينِ  اْمَرأَةٌ َحَسنَةُ  من المجاِز :و قِيَل : هو ما أَْشرَف من ُصْلبِه على خاِصَرتِه.وَ 

َمْخَشِريُّ : ألَنَّ األَْبصارَ   إِْظهاِرهالعَْينَْيِن واليََدْيِن ، َوما ال بُدَّ لها ِمنْ  عليِهَما ؛ ألَنَّهما مما تُْظِهُره من  تَِقفُ  نقَلَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً ، زاَد الزَّ

 ِزينَتِها.

 كما في العُباِب. ِطعا ماتَ هما ِعْرقاِن ُمْكتَنِفا القُْحقُحِ ، إذا تََشنَّجا لم يَقُِم اإِلْنساُن ، وإذا قُ  : الَمْوقِفانِ  قال أَبو َعْمٍرو :و

حاحِ ، ووقََع في الُمْحَكِم : بَْطٌن من أَْوِس الاّل : واقِفٌ و ِت ، وكأَنّه َوَهٌم ، بَْطٌن من األَْنصاِر من بَنِي ساِلِم بِن ماِلِك بِن أَْوٍس ، كما في الّصِ

ً  وقاَل ابُن الَكْلبَى في َجْمَهَرةِ نََسب األَْوِس : إِنّ  أَبُو بَْطٍن من األَْنصاِر ، ِمْنُهم  بن ماِلِك بِن األَْوِس ، وُهو ِء اْلقَْيِس ُب ماِلِك بِن اْمِرىلَقَ  : واقِفا

َكْعُب بُن ماِلٍك ،  :واآلَخراِن  (2) تِيَب َعلَْيِهمْ  ُخلِّفُوا ، ثُمَّ  أََحُد الثَّالثَِة الَِّذينَ  ، وهو عنههللارضي الواقِفيُّ  بِن عامٍر األَْنصاِريُّ  ِهالُل ابُن أَُميَّةَ 

بِيِع ، وضابُِط أَْسمائِهم َمّكة ، َوكاَن ِهالٌل بَْدِريًّا فيما َصّح في البُخاِرّي ، وكان يَْكِسُر أَصنامَ  ، وكاَن معه رايَةُ  واقِفٍ   بَنِيوُمَرارةُ بُن الرَّ

 قوِمه يوَم الفَتْح.

سائِِر النَُّسَخ وفي كتاِب الَخْيِل البِن الَكْلبِّيِ : لَرُجٍل من بَنِي نَْهَشٍل ، وفي التَّْكِملَة :  هكذا في : َداِرمٍ فََرُس نَْهَشِل بِن  بالضّمِ : الُوقُوفِ  ذُوو

 فََرُس َصْخِر بِن نَْهَشِل بِن داِرٍم ، َوهو الّصواُب ، قال بُن الَكْلبِّيِ : ولَهُ يَقوُل األَْسَوُد بُن يَْعفَُر :

وفِ ِذي خــــــــــاِد ابــــــــــُن فــــــــــاِرِس  ٌ   الــــــــــُوقــــــــــُ لــــــــــِّ طــــــــــَ  مــــــــــُ

َودِ وَ      ُد اأَلســــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــح اَء عــــــــــــــــَ و َألــــــــــــــــح  َأيب أَبــــــــــــــــُ

  

َدٌ   نـــــــــح ٍر عـــــــــلـــــــــي  وجـــــــــَ خـــــــــح و صـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــُ تح بــــــــــَ مـــــــــَ قـــــــــَ  نــــــــــَ

  
ُددِ    عـــــــــح يـــــــــَك لـــــــــيـــــــــَ  بـــــــــقـــــــــُ ـــــــــِ ُر أَب مـــــــــح ٌب لـــــــــعـــــــــَ  َنســـــــــــــــــــــــَ

  
ُمتَأَّنٍ ، وليَس  َوقّافٌ  إنَّ الُمْؤِمنَ » ِديُث الَحَسِن :ه حومن،  الُوقُوفِ  في األُموِر الذي ال يَْستَْعِجُل ، وهو فَعّاٌل من ، كَشّداٍد : الُمتَأَنِّي الَوقّافُ و

 ومنه قوُل الّشاِعر : «َكحاِطِب اللَّْيلِ 

دح وَ  يِن قــــــــــَ تــــــــــح فــــــــــَ ٍة  َوقـــــــــــ  هــــــــــَ بـــــــــــح كٍّ وشــــــــــــــــــــــــُ  بــــــــــَا شــــــــــــــــــــــــَ

نـــــــــُت وَ      افـــــــــاً مـــــــــا كـــــــــُ هـــــــــاتِ  وقـــــــــّ بـــــــــُ  عـــــــــلـــــــــ  الشـــــــــــــــــــــــ 
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__________________ 
 اللباب : أبو حريز ا ابلزاي.ويف « املوقف»( كذا ابألصر ومعجم البلدان 1)
 «.... َوَعَلى الثَّالثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا» : 118( يتب عليهم يف سورة براءة يف قوله تعاىل آية 2)
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 نَْفَسه عنه ويَعُوقُها ، كأَنَّه َجباٌن ، قال : يَِقفُ  كأَنَّه الُمْحِجُم عن الِقتالِ  : الَوقّافُ  يُقاُل :و

 وليَ  بُزم رِ  َوقّافٍ َفىت  غرُي 
ِة :وَ  مَّ  قاَل ُدَرْيُد بُن الّصِ

ه  كـــــــــــانـــــــــــَ لـــــــــــ   مـــــــــــَ ُد   خـــــــــــَ بـــــــــــح ُك عـــــــــــَ  فـــــــــــِإنح يـــــــــــَ

افــــــــــاً فــــــــــمــــــــــا كــــــــــاَن      ِد  َوقــــــــــّ َش الــــــــــيــــــــــَ (1)وال طــــــــــائــــــــــِ
 

  
. : الَوقّافُ و  شاِعٌر ُعقَْيِليٌّ

القَْوِس : أَْوتاُرها الَمْشُدوَدةُ في  ُوقُوفُ  وقال ابُن األَْعرابِّيِ : َوْقفَتانِ  ، َوعلى الُكْليَِة العُْليا َوْقفَةٌ  ُكلُّ َعقٍَب لُفَّ على القوِس : قال ابُن َعبّاٍد :و

 يَِدها وِرْجِلها.

ُك به الِقْدُر ، ويَُسكَُّن بِِه َغلَيانُها كِمْنبٍِر وِمْحراٍب : الِميقافُ و ، الِميقَفُ  قال اللِّْحيانِيُّ :و ال : وهو الِمْدَوُم َوالِمْدواُم أَيضاً ، قال : ق ُعوٌد يَُحرَّ

 واإِلداَمةُ : تَْرُك الِقْدِر على األَثافّيِ بعَد الفَراغِ.

ي : َصوابُه : األُْرِويَّةُ تُْلِجئُها كَسِفينٍَة : الَوِعُل تُْلِجئُه الَوقِيفَةُ و قال الَجْوهِريُّ : ةٍ  قال ابُن بَّرِ فال  (2)ص لها ِمنه ال مْخلَ  الِكالُب إِلَى صْخّرِ

 قال : يُْمِكنُه أَْن يَْنِزَل حتَّى يُصادَ 

مـــــــــًة مـــــــــن  حـــــــــح ينِّ شـــــــــــــــــــــــَ ةٍ فـــــــــال حَتحســـــــــــــــــــــــبـــــــــَ يـــــــــفـــــــــَ  وقـــــــــِ

ضُ      فـــــــــــــَ لـــــــــــــح يـــــــــــــُدَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ ر َدٍة ممـــــــــــــا َتصـــــــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

  
يِت في ِكتاِب  ّكِ ْعر»قلُت : هَكذا أَْنَشَده ابُن ُدَرْيٍد وابُن فاِرٍس ، وأَنَشده ابُن الّسِ ُطها مما تَِصيُدَك  وقِيفَةٍ »ِفه : من تأَِلي« معانِي الّشِ « (3)تََسرَّ

 : الطَِّريَدةُ إذا أَْعيَْت من ُمطاَرَدةِ الِكالِب. الوقِيفَةُ  وسْلفَُع : اسُم َكْلبٍة ، وقيل :

ه : : سَكتَ  أَْوقَفَ و  .أَْوقَْفتُ  ٍء تُْمِسُك عنهُ تقوُل فيه :، وكل َشيْ  (4)؛ أي : سَكتُّ  أَْوقَْفتُ  َكلَّْمتَهم ثم نَقَلَه الَجْوهريُّ عن أَبِي َعْمٍرو ، ونَصُّ

 وأَْنَشد الجوهِريُّ للطَِّرّماحِ : أَْمَسَك َوأَْقلَعَ  أي : عن األَْمِر الذي كاَن فِيه : عنهُ  أَْوقَفَ و

اً  جِي مُث  جــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــِ وايــــــــــــــــــَ فح  يف غــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ  َأوح

ي     قـــــــــَ  ا وُذو الـــــــــربِّ راضـــــــــــــــــــــــِ  ُت ِرضـــــــــــــــــــــــًا ابلـــــــــتــــــــــ 

  
 إِال َحْرٌف واِحٌد.« أَْوقَْفت»ونَصُّ الَجْوَهرّيِ : وليس في الَكالِم  إاّل ِلهَذا الَمْعنَى أَْوقَفَ  ليَس في فَِصيحِ الَكالمِ و

ٌج على قوِل من قالَ  أَْوقَفَه قلُت : وال يَِرُد َعلَيه ما َذَكَره أَّوالً ِمن َسواٌء ، وهو يَْذُكُر الفَِصيَح وغيَر  أَْوقَفَ و َوقَفَ  بمعنى أَقاَمهُ ؛ فإِنَّه ُمَخرَّ

 الفَصيحِ ، َجْمعاً للشَّوارِد ، كما هو عاَدتُه.

ً و وار ، نَقَ  أي : الَوْقفَ  َجعََل في يََدْيها : ُمَوقَّفَةٌ  فِهيَ  َوقَّفَها تَْوقِيفا .الّسِ  لَه الَجْوَهِريُّ

ُ  َوقَّفَتو ً  يََدْيَها بالِحنّاءِ  الَمْرأَة  نَْقطاً. نَقََطتُْهما : تَْوقِيفا

 كما في العُباِب واللِّساِن. كُمعَظٍَّم من الَخْيِل : األَْبَرُش أَْعلَى األُذُنَْيِن ، كأَنَُّهما َمْنقُوَشتاِن ببَياٍض ، ولَْوُن سائِِره ما كانَ  الُمَوقَّفُ و

 وأَنَشَد : من الُحُمِر : ما ُكِويَْت ِذراعاهُ َكيًّا ُمْستَِديًرا الُمَوقَّفُ  قال اللِّْحيانِيُّ :و

نـــــــــــا خَ  رًا كـــــــــــَويـــــــــــح ـــــــــــر أحِس َعشـــــــــــــــــــــــــح َرمـــــــــــًا يف ال  شـــــــــــــــــــــــــح

اوَ      ــــــــــــــــــــَ ن فــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــ  َة ِإذح َألانَ  َوقـ ــــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــــح َديـ  هــــــــــــــــــــُ

  
 .(5)َوفي نَُسخٍ : تُخاِلُف لَْوَن ساِئِره  ِمَن األَْرَوى والثِّيراِن : ما في يََدْيِه ُحْمَرةٌ تُخاِلُف ساِئَرهُ و

ً مُ  : البَياُض مع السَّواِد ، ودابَّةٌ  التَّْوقِيفُ  في اللِّساِن :وَ   : في قَوائِِمها ُخُطوٌط ُسوٌد ، قال الشَّّماُخ : ُمَوقَّفَةٌ  ، وهو ِشيَتُها ، ودابَّةٌ  َوقَّفَةٌ تَْوقِيفا
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ا وَ  نـــــــــــــــَ يــــــــــــــــح لـــــــــــــــَ تح عـــــــــــــــَ ُرمـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــا أَرحَو  وِإنح كـــــــــــــــَ

نح      ةٍ أبَدحَ. مــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــــــَ َوقـــــــــــــــــــــــ  ُرونِ  مــــــــــــــــــــــُ  حــــــــــــــــــــــَ

  
 ، قال العَّجاُج : ُمَوقَّفٌ  أُْرِويَّةً في يََدْيها ُحْمَرةٌ تخاِلُف لوَن ساِئِر َجَسِدها ، ويُقاُل أَيضاً : ثَْورٌ  بالُمَوقَّفَةِ  أَراد

ا  ــــــــــــــــــَ بّف طــــــــــــــــــًا جمــــــــــــــــــَُ جِي انشــــــــــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــَبن  حتــــــــــــــــــَح

ه      ـــــــــــــــــِ ي ـــــــــــــــــَوشـــــــــــــــــــــــــــــــح َذر عـــــــــــــــــًا ب امـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  َوقـ  مـــــــــــــــــُ

  
 في العُقاِب ، فقَاَل : التَّْوقِيفَ  اْستَْعَمَل أَبُو ذَُؤْيبٍ وَ 

ةُ  فـــــــــــــــــــــَ َوقــــــــــــــــــــــ  واِدِم والـــــــــــــــــــــذ انَب  مـــــــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــُب      لــــــــــــِ َ ُ ا ــــــــــــَ ا الــــــــــــلــــــــــــ  راهتــــــــــــَ (6)كــــــــــــَبن  ســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 واملثبت عن اللسان والتهذيب ا َوفيه : وال رعش اليد..« .. فلي  بوقاٍف وال طائش»( ابألصر 1)
 ها أن تنز  حىت تصاد.( يف اللسان : ال خملص هلا منها فال ميكن2)
 والتصويب عن التهذيب ا وقد وردت هذه الرواية فيه.« تصد »( ابألصر 3)
(4.  ( كذا ابألصر واللسان ويف الصحاح : أسكت 
 ( نبه عليها هبامش القاموس املطبوع عل  أهنا عبارة نسخة أخر .5)
مولعة أي ذات ألوان خمتلفة. ويف شـــــــــــــرح موقفة يقو  : يف قوادمها بياض ويف ويرو  : مثقفة أي مقومة ا ويرو  :  95/  1( ديوان اهلذليا 6)

 ذانابها بياض.



12028 

 

 ُخُطوٌط ُسوٌد. في قَوائِِم الّدابَِّة وبَقَِر الَوْحِش : التَّْوقِيفُ  وقاَل اللَّْيُث :

ُب الُمَحنَّكُ  هو ِمنّا : الُمَوقَّفُ و  الذي أَصابَتْه الباَليَا ، قالَه الِلْحيانِيُّ ، ونقَله ابن َعبّاٍد أَيضاً. الُمَجرَّ

 عن ابن َعبّاٍد. من الِقداحِ : ما يُفاُض بِِه في الَمْيِسرِ  : الُمَوقَّفُ و

ُجُل على طاِئفِ  يَُوقِّفَ  أَنْ  التَّْوقِيفُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و َجعَلَُهَن في ِغراٍء  قد قَْوِسه بَمضائَِغ ِمْن َعقَبٍ  فَيْ هكذا في النَُّسِخ ، والصَّواُب طائِ  الرَّ

باءِ   ُء أَْسَوَد الِزقًا ، ال يَْنقِطُع أَبَداً.على الِغراِء بَِصَدإِ اطَراِف النَّْبِل ، فيجي (1)فيَِجئَْن سودا ، ثمَّ يُْغلى  من ِدماِء الّظِ

ً  خِ ، َوصوابُه : للتُّْرِس هَكذا في النُّسَ  أَْن يُْجعََل للفََرِس  : التّْوقِيفُ و  وقد ذُِكَر َمْعناه ، كما في العُباِب. َوْقفا

. أَْن يُْصِلَح السَّْرَج ويَْجعَله واقِياً ال يَْعِقرُ  : التَّْوقِيفُ و  نقَلَه الّصاغانِيُّ

 ما بَمْعنًى ، وهو َمجاٌز.َوبَيَّْنتُه ، كالهُ  َوقَّْفتُه وقد في الَحِديِث : تَْبيِينُه التَّْوقِيفُ  قال أَبو َزْيٍد :و

. في الشَّْرع كالنَّّصِ  التَّْوقِيفُ و  نقله الَجْوَهِريُّ

حاحِ : الَمواقِفِ  النّاِس في ُوقُُوفُ  في الَحّجِ : التَّْوقِيفُ و قال :  .بالَمواقِفِ  َوفي الّصِ

َر قوُل َجِميِل بِن َمعمٍر العُْذِرّيِ : واِحٌد بَْعَد واِحدٍ  يَِقفَ  في الَجْيِش : أَن التَّْوقِيفُ و  وبه فُّسِ

نــــــــا  لــــــــَ وح ريُوَن حــــــــَ رحاَن َيســــــــــــــــــــــِ اَس مــــــــا ســــــــــــــــــــــِ َر  الــــــــنــــــــّ  تـــــــــَ

اِس وَ      بحاَن ِإىَل الــــــــــــنــــــــــــّ مــــــــــــَ ُن َأوح واِإنح حنــــــــــــَح فــــــــــــُ ــــــــــــ  (2)َوقـ
 

  
 ِسَمةٌ في الِقداحِ  : التَّْوقِيفُ و إِنَّما َهَذا لُمَضَر. ؟منَك ، َمتَى كاَن الُمْلُك في ُعْذَرةَ  يُقاُل : إِّن الفََرْزَدَق أََخَذ منه هذا البَْيَت ، وقاَل : أَنَا أََحقُّ بهِ 

 تُْجعَُل َعلَيه ، قاله ابُن َعبّاٍد.

وارِ  ، أي : الَوْقفِ  قَْطُع َمْوِضعِ  : التَّْوقِيفُ و واُب  الّسِ واِر ، كما هو نَصُّ أَبي »من الدَّابَِّة ، هَكذا في سائِِر النَُّسخِ ، والصَّ بياُض َمْوِضعِ الّسِ

 : فََرسٌ ، ويُقاُل  التَّْوقِيفُ  ، ولَم يَْعُدها إلى أَسفََل وال فَْوَق فذِلكَ  الَوْقفِ  ُعبَْيٍد في الُمَصنِِّف ، قال : إذا أَصاَب األَْوِظفَةَ بَياٌض في َمْوِضعِ 

 ، ونَقَله الّصاغانِيُّ أَْيضاً ، هَكذا فتأَّمل ذِلك. ُمَوقَّفٌ 

مِ في الشَّيْ  التََّوقُّفُ و . ِء ، كالتَّلَوُّ  فيه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 على َجواِب كالِمِه. تََوقَّفَ  وهو َمجاٌز ، ومنهعلى هذا األَْمِر : إذا تَلَبَّثَْت ،  تََوقَّفتُ  يُقال : التَّثَبُّتُ  هو عليه التََّوقُّفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 َوقَْفت على َكَذا : واقَْفتُهوَ  في الِقتاِل ، تَواقَفَاو َمعََك في َحْرٍب أو ُخُصوَمٍة ، يَِقفَ وَ  َمعَه ، تَِقفَ  : أَنْ  الُمواقفةُ و بالَكْسر ، ، الِوقافُ و قال :

 َمعَهُ في َحْرٍب أو حصومِة.

ْكَب على َرْسِم الّداِر بقَْوِله : اْستَْوقَفَ  يُقال : إنَّ اْمَرأَ القَْيِس أَوُل من الُوقُوفَ  : َسأَْلتُه اْستَْوقَْفتُهو قال  الرَّ

 .«.. نـَفحكِ  ِقفا»
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ِهما : َجْمعُ  الُوقُوفُ و ، الُوْقفُ   ، ومنه قوُل الّشاِعِر : فٍ واقِ  بَضّمِ

َدُث  فٍ َأحـــــــــــــــح قـــــــــــــــِ وح ٍم  مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  مـــــــــــــــن أُمِّ ســـــــــــــــــــــــــــــَ

حــــــــــــــــايب      هــــــــــــــــا وَأصــــــــــــــــــــــــــــــح دِّيــــــــــــــــَ وفُ تصــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُوقــــــــــــــــُ

  

وفٌ  تح  ُوقــــــــــــــُ لــــــــــــــ  ــــــــــــــِ دح أُم يــــــــــــــٍ  قــــــــــــــَ وحَ  عــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  فـ

  
ُة والــــــــــــــــــــَوجــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــفُ    ن  اإِلانخــــــــــــــــــــَ راهــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــــــَ

  
 إِلبِِلهْم ، وُهم فَْوقَها. ُوقُوفٌ  أراَد :

 .الُوقُوفِ  : مصدٌر بمعنَى الَمْوقِفُ وَ 

 : خاِدُم البِيعَِة. الواقِفُ وَ 
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 من الَحِديِث : ِخالُف الَمْرفُوعِ ، وهو مجاٌز. الَمْوقُوفُ وَ 

 .َوقَفاتٌ  ، وله َوقََف َوْقفَةً وَ 

 بمكاِن َكذا. تََوقَّفَ وَ 

 على الَمْعنَى : أَحاَط بِِه ، وهو مجاٌز. َوقَفَ وَ 

__________________ 
 وهو الصواب ا يقا  : يعّل  عل  الغراء أي يوضض فوقه.« يعّل »ألصر وهو خطب ويف التهذيب ( كذا اب1)
 وهو من قصيدة مطلعها : .«حولنا»بداًل من « خلفنا»برواية :  32/  2( البيت يف ديوان الفرزد  2)

ـــــــــــــــعـــــــــــــــزف  ـــــــــــــــت أبعشــــــــــــــــــــــــــــاش ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــدت ت  عـــــــــــــــزف

 أنـــــــــــــكـــــــــــــرت مـــــــــــــن حـــــــــــــدراء مـــــــــــــا كـــــــــــــنـــــــــــــت تـــــــــــــعـــــــــــــرفوَ     

  

 برواية : 85ير ص البيت يف ديوان مجوَ 

 نسري أمام الناس والناس خلفنا
 هبامشه قا  مصححه : هذا البيت سرقه الفرزد  وجعله يف ملحمته.وَ 
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 في َهذا : ال أُْمِضي َرأْياً. ُمتََوقِّفٌ  وكذا قَْولُهم : أَنا

َر قَْولُه تَعالَى :  َوقَْفتُ  َعلَيِه : عايَنَه ، وأَْيضاً : أُْدِخلَه فعََرف ما فيِه ، تَقُوُل : َوقَفَ وَ  على ما ِعْنَد فاُلِن : تُِريُد قد فَِهْمتُه وتَبَيَّْنتُه ، وبكليِهما فُّسِ

 .(1) (َوَلْو َترى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى الّنارِ )

  ، ِصفَةٌ غاِلبَةٌ.: القََدُم ، يمانِيَّةٌ  الواقِفَةُ وَ 

 الُجزُء الَِّذي هو َمْفعُوالْن ، كقَْوِله : ، من َعُروِض َمْشُطوِر السَِّريعِ والُمْنَسِرِح : الَمْوقُوفُ وَ 

َن يف حافَاهِتا ابألَبـحَوا ح   يـَنحَضحح
 .(2)عُوالْت ، فنُِقَل في التَّْقِطيعِ إلى َمْفعُوالْن أُْسِكنَت التّاُء ، فصاَر َمفْ « َمْفعُوالتُ »َمْفعُوالْن ، أَْصلُه « باألَْبوالْ »فقَْولُه : 

 الّراِكِب ، يَْعنِي َعْينَْيها وِذَراَعْيها ، وهو ما يَراهُ الّراِكُب منها ، َوهو َمجاٌز. َمْوقِفِ  في الُمْحَكِم : يُقاُل في الَمْرأَةِ : إِنَّها لَجِميلَةُ وَ 

. وهو َمجاٌز. قَّفَةِ الُموَ  يُقاُل : هو أَْحَسُن من الدُّْهمِ وَ  َمْخَشِريُّ  ، وِهَي َخْيٌل في أَْرساِغها بَياٌض ، نقَلَه الزَّ

 .َوقِيفَةٌ  ُكلُّ َمْوِضعٍ َحبََستْه الِكالُب على أَْصحابِه فَُهوَ وَ 

ِة أو َذْبٍل ، وأَكثَُر ما يكوُن من الذَّْبِل. الَوْقفُ وَ   : الَخْلخاُل من فِضَّ

ّي عن أَبِي َعْمٍرو :َحَكى ابُن وَ  ً  َجعَْلُت لَها الجاِريَةَ : أَْوقَْفتُ  بَّرِ  من عاجٍ. َوْقفا

واُر من العاجِ ، قال  الَوْقفِ  : َعقٌَب يُْلَوى َعلَى القَْوِس َرْطباً ليِّنًا ، َحتّى يَِصيَر كالَحْلقِة ، ُمْشتَقُّ من التَّْوقِيفُ  قاَل أَبو َحنِيفَةَ :وَ  الذي هو الّسِ

: لَيُّ العَقَِب على القَْوِس من  التَّْوقِيفُ  اْسماً كالتَّْمتِيِن والتَّْنبِيِت ، وفيه نََظٌر ، وقال َغْيُره : التَّْوقِيفَ  ِسيَده : هِذه ِحكايَةُ أَبِي َحنِيفَةَ ، َجعَلَ  ابنُ 

 َغْيِر َعْيٍب.

راِر ، أَنَشَد ابُن األَْعرابّيِ  ُمَوقَّفٌ  َضْرعٌ وَ   : : به آثاُر الّصِ

َرُف  عــــــــــــــح ــــــــــــــُ ٌر تـ حــــــــــــــاِب ِإبــــــــــــــح بــــــــــــــح ُر أيب ا ــــــــــــــَ  ِإبــــــــــــــح

ٌف      فـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــن زِي ـــــــــــــــــَ فُ ي ـــــــــــــــــ  َوق (3)مـــــــــــــــــُ
 

  
 الّدابَِّة : ِشيَتُها. تَْوقِيفُ و

 على الَحّقِ ؛ أي : َذلُوٌل بِه. ُمَوقَّفٌ  َرُجلٌ وَ 

أَْقبَْلُت »قد جاَء في َحِديِث َغْزَوةِ ُحنَْيٍن : و َوَعْدتُه فاتَّعََد ، واألَْصُل فيِه اْوتَقََف ، ، كما تَقُوُل : َوقَْفتُه فاتَّقَفَ  ، يُقاُل : َوقَفَ  : ُمطاِوعُ  اتَّقَفَ وَ 

 .«النّاُس ُكلُُّهم اتَّقَفَ  َحتَّى فَوقَْفتُ  معه ،

 َخْيالهُ َكِذباً ونَِميَمةً ؛ أي : ال يُطاُق ، وهو َمجاٌز. (4) تُواقَفُ  يُقاُل : فاُلٌن الوَ 

 : موِضٌع في أَعاِلي الَمِدينَِة. واقِفٌ وَ 

 نقَلَه الَجوَهِريُّ ، وأَنَشَد ألَبِي ذَُؤْيٍب : : النََّطعُ  الَوْكفُ  : [وكف]

ِة  طــــــــــَ يــــــــــح بٍّ وخــــــــــَ َ ســــــــــــــــــــــــِ اح هــــــــــا بــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ َدىل  عــــــــــَ  تــــــــــَ

ِر      ثـــــــــح رحداَء مـــــــــِ فِ ِبـــــــــَ كـــــــــح  الـــــــــوَكـــــــــح ا يـــــــــَ راهبـــــــــُ و غـــــــــُ (5)بـــــــــُ
 

  
ً  ، يَِكفُ  البَْيتُ  َوَكفَ و ً و ، َوْكفا ً و َوِكيفا  قال العَّجاُج : : قََطرَ  تَْوكافا

رحِط اأَلســــــــــــــــــــــــ  و  ــــــــــَ نــــــــــاُه مــــــــــن فـ يــــــــــح تح عــــــــــَ بــــــــــَ لــــــــــَ  احنــــــــــحَ

يـــــــــــــــفَ      ا وَكـــــــــــــــِ ج ســـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ٍج تـ رحيَبح دالـــــــــــــــِ  غـــــــــــــــَ

  
 ، وكذلك السَّْطُح. َوَكفَ  قال الَجْوَهِريُّ : لغةٌ في كأَْوَكفَ 
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،  الَوُكوفُ  الِمْنَحةُ  أَنَّ َرُجالً جاَءه ، فقَاَل : أَْخبِْرنِي بعََمٍل يُْدِخُل الَجنَّةَ ، قال :» الَحِديُث :نقَلَه الَجْوهِريُّ ، ومنه : َغِزيَرةٌ  َوُكوفٌ  ناقَةٌ و

ِحمِ والفَيْ  ، التي ال يَْنقَِطُع لبَنُها َسنَتَها  الَوُكوفُ  ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : َوُكوفٌ  دَّّرِ ، وكذِلك شاةٌ هي الَكثِيَرةُ ال قال أَبو ُعبَْيٍد : «ُء على ِذي الرَّ

 َجْمعاَء.

َكةً : الَمْيُل والَجْورُ  الَوَكفُ و  فاُلِن ، أي : َجْوَره. َوَكفَ  يُقال : إِنّي ألَْخشى ، ُمَحرَّ

. َوَكفٌ  هَذا يُقاُل : ليَس عليَك في العَْيبُ  : الَوَكفُ و  ، أي : َمْنقََصةٌ وَعْيٌب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ُجلُ  َوِكفَ  اإِلثُْم وقَدْ  : الَوَكفُ و  إذا أَثَِم ، َوأَنَشَد الجوهريُّ للّشاِعِر : كَوِجَل : الرَّ

__________________ 
حتتهم. قا  ابن ســـيده واألجود من األوجه الثالثة أن يكون املعىن ويف تفســـريها وجه  لث هو أن يكونوا عليها وهي  27( ســـورة األنعام اآية 1)

 أدخلوها فعرفوا مقدار عذاهبا.
 ( لي بذلك ألن حركة آخره ُوِقفتح فسمي موقوفاً.2)
 اب اء ا أي ممتلئ.«  فف»( ويرو  : 3)
 .«يواقف»( عن األساس وابألصر 4)
 ابلنطض ا وهبامشه النطض : بساط من األدمي.وفسر الوكف  79/  1( ديوان اهلذليا 5)
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ريَِة ال و  وحَرَة الـــــــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــــــِ و عـــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــُ  ا ـــــــــــــــــافـــــــــــــــــِ

مح      هـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــِ نح ورائ ُم مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــِ ي ـــــــــــــــــِ فُ أيحت  وَكـــــــــــــــــَ

  
يِت لعَْمِرو ابِن اْمرِئ القَْيِس الَخْزَرجّيِ ، وهَكذا رواهُ أَبو َزكَ  ّكِ ريِزيُّ أَيضاً ، ويُْرَوى ريّا التَّبْ قلُت : هو من أَْبياِت الِكتاِب ، أَنَشَده ابُن الّسِ

واُب أَ  نَّه لماِلك بن َعْجالَن الَخْزَرِجّيِ ، لقَْيِس بِن الَخِطيم ، وقِيَل : لُشَرْيحِ ابِن ِعْمراَن القُضاِعّيِ ، وَرواه ِسيبََوْيه لَرُجل من األَْنصاِر ، َوالصَّ

ّي :  هو بَمْعنَى العَْيب فقط. بمعنى اإِلثِْم ، وقاَل : فُ الَوكَ  أَْنَكَر عليُّ بُن َحْمَزةَ أَْن يكونَ وَ  قال ابُن بّرِ

 وبه فَسََّر الَجْوهِريُّ قوَل العَّجاجِ يِصُف ثَْوًرا : َسْفُح الَجبَلِ  : الَوَكفُ و

ا  فـــــــــــَ ـــــــــــَ بحنـ تـــــــــــَ ِرصـــــــــــــــــــــــــًا واســـــــــــــــــــــــــح بـــــــــــارِي خـــــــــــَ دا يـــــــــــُ  غـــــــــــَ

و      لـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــد كـــــــــــاِديـــــــــــَك ويـ و ال لـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ ايـ فـــــــــــَ  وَكـــــــــــَ

  
 من األْرِض : ما اْنَهبََط عن الُمْرتَفعِ ، وقال ثَْعلٌَب : هو الَمكاُن الغَْمُض في أَْصِل َشَرٍف ، وقال ابُن ُشَمْيٍل : الَوَكفُ  قال ابُن األَْعراِبّيِ :وَ 

َِّسُع ، وهو َجلٌَد ِطيٌن وَحًصى ، والَجْمع : الَوَكفُ   .أَْوكافٌ  ِمن األَْرِض : الِقْنُع يَت

 نَقَلَه : إِْبراِهيُم الَحْربِيُّ في َغِريبِه ، هَكذا بالعَْيِن ، وأَْنَشَد : العََرقُ  : الَوَكفُ و

مح  ًة هبــــــــــــِ فــــــــــــَ اِس عــــــــــــاكــــــــــــِ لــــــــــــوَ  الــــــــــــنــــــــــــّ ُت مــــــــــــُ  رَأَيــــــــــــح

فٍ عــــــــــلــــــــــ       مِ  وَكــــــــــَ ِد الــــــــــد راهــــــــــِ قــــــــــح بِّ نـــــــــــَ  مــــــــــن حــــــــــُ

  
 ِحيٌف.ولعَلَّه تَصْ  كذا في نَُسخِ الُمْجَمِل ، والَمقايِيِس  بالفاءِ « الفََرقُ »عنَد ابِن فاِرٍس : و

ّمانِ  قال الّصاغانِيُّ : ى إِذا َخلَّْفتَه وُمْنَحَدُرَك من الصَّ  الْنِهباِطه ، قال َجِريٌر : الوَكفُ  يَُسمَّ

َّب  هـــــــــح َك مـــــــــن الســـــــــــــــــــــــ  يـــــــــح ُم  (1)ســـــــــــــــــــــــاُروا ِإلـــــــــَ  وُدوهنــــــــَُ

فُ      ـــوَكـــَ اُن ا فـــــــال مـــــــّ زحُن ا فـــــــالصـــــــــــــــــ  حـــــــاُن ا فـــــــا ـــَ يـــح ـــَ  فـ

  
، وقاَل غيُره : أي َمْكُروهٌ ونَْقٌص ، َوقال ثَْعلٌَب وابُن  (2)، نقَلَه ابُن ُدَرْيٍد  َوَكفٌ  ليَس في َهذا األَْمرِ يُقال :  الفَساُد والضَّْعفُ   :الَوَكفُ و

دَّةُ  : الَوَكفُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و فَساٌد. ، أي : َوَكفٌ  األَعرابِّيِ : في َعْقِله وَرأِْسه ِمثُْل الَجناحِ يَُكوُن على  : الَوَكفُ  قال اللَّْيُث :و الثِّْقُل والّشِ

وايَةُ ِخيارُ  َخْيرُ » : في الَحِديثِ و ، أَْوكافٌ  ج : أَو الُكنَّة َكنِيِف البَْيتِ  قِيَل : يا  الَوَكفِ  أَْصحابُ  ِعْنَد هللا تَعالَى الشَُّهداءِ  َهَكذا في النَُّسخِ ، والّرِ

وايَةُ : تََكفَّأَْت  أي الِّذيِن اْنَكفَأَتْ  قال : ؟الَوَكفِ  َرُسوَل هللا : وَمْن أَْصحابُ  وقاَل ابُن األَثِيِر : الَمْعنَى أَن  «َعلَْيِهْم َمراِكبُُهم في البَْحرِ  (3)والّرِ

ي. وسلمعليههللاصلىهُ النَّبِيُّ فَسَّرَ  وفي النِّهايَِة البُيُوِت ، قال َشِمٌر : هَكذا البَْيتِ  أَْوكافِ  فصاَرْت فَْوقَُهم ِمثْلَ  َمَراِكبَُهم اْنقَلَبَْت بِِهم  بأَبِي وأُّمِ

 كاَن ُرْؤبَةُ يُْنِشُد :وَ  كِكتاٍب َوُغراٍب بالَهْمِز ، يكوُن للبَِعيِر والِحماِر والبَْغِل ، قال يَْعقُوُب : اإِلكافِ  لُغَتان في ، كِكتاٍب وُغرابٍ  الِوكافُ و

ُدوِد  َشح
 ابلوِكافِ كالَكوحَدُن امل

 نقَلَه اْبُن َعبَّاٍد. : أَْوقَعَه في اإِلثْم أَْوَكفَهو

ً و ً و نقَلَه الّصاغانِيُّ  َوكَّفَه تَْوِكيفا ً  وهذه لُغَةُ تَِميم ، نقلها الَجْوَهِريُّ  آكفَهَ إِيكافا  وَضَع َعلَيهِ  « :أكف»وقد ذُِكَر األَخيراِن أَيضاً في  وأَكَّفَه تَأِْكيفا

 َشدَّهُ عليِه. «أكف»ومرَّ له في  اإِلكافَ 

َ »الَحِديُث : ومنه : اْستَْقَطرَ  اْستَْوَكفَ و ً  فاْستَْوَكفَ  أَنّه تََوَضأ والَمْعنَى أَنَّهُ اصَطبَّهُ على يََدْيِه ثاَلَث َمّراٍت ، فغََسلَهما قبَل إِْدخاِلهما اإِلناَء  «ثاَلثا

  يَِصُف الَخْمَر :ـ  عنههللارضيـ  ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ لُحَمْيِد بِن ثَْورٍ 

تح إذا  فــــــــَ وحكــــــــَ ــــــــَ تـ هــــــــا  اســــــــــــــــــــــح مــــــــ  ِوي  َيشــــــــــــــــــــــَ  ابَت الــــــــغــــــــَ

يـــــــُب      بـــــِ يـــــِم طـــــَ قـــــِ شـــــــــــــــــــــاَء الســـــــــــــــــــ  (4)كـــــمـــــــا جـــــَ   َأحح
 

  
 أَراَد إذا اْستَْقَطَرْت.

ِة : واَجَههُ ، وعاَرَضه : ُمواَكفَةً  وَغْيِرها في الَحْرِب. واَكفَهُ و مَّ  قال ذُو الرُّ

ىَت مــــــــا  هــــــــامــــــــَ فــــــــح واكــــــــِ ِه  يــــــــُ تح بــــــــِ ثــــــــَ  َرمــــــــَ  ابــــــــُن أُنـــــــــح

ِر      كــــــــَ ثــــــــح غــــــــامِنَ تـــــــــَ َ
يــــــــهــــــــا املــــــــ غــــــــِ بــــــــح ِش يـــــــــَ يــــــــح َض اجلــــــــَ (5)مــــــــَ
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__________________ 
 .«من اهلباء»وابألصر « الوكف»( عن معجم البلدان 1)
 .159/  3( اجلمهرة 2)
َفبُ »( يف اللسان والنهاية 3) َفبُ »ويف التكملة « ُتكح  .«ُتَكفنبُ »ويف التهذيب « َتكح
 ويف التهذيب استوكفت ابلبناء للمجهو  هنا ويف الشرح يف قوله أراد : استـُقحِطرت.« يشمها»بد  « يسوفها»( يف اللسان 4)
 ابلنون. ويف التهذيب : يثكر ونبه هبامش اللسان إىل رواية التاج.« تنكر»( يف اللسان 5)
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 ى ، أي : َرُجٌل.أي : َمتَى ما يُواِجه هِذه الفََرَس ابُن أُْنثَ 

ُدُهم ، ويَْنُظُر في أُُموِرِهم. أي : ِلِعياِله وَحَشِمه : إذا كانَ  لَُهم يَتََوكَّفُ  ُهوَ  يُقاُل :و  يَتَعهَّ

َرواهُ األَْصَمِعيُّ من قوِلهم : اْستَْقَطَر ويَُدلُّ على أَنّه منه ما  َوْكفَهُ  يَْنتَِظرُ  ويتََوقَّعُه ، َويَتََسقَُّطه ؛ أي : الَخبَرَ  يتََوكَّفُ  من الَمجاِز : يُقال : ُهوو

يَْنتَِظُرونَها ، ويَْسأَلُون َعْنها ، وفي التَّْهِذيِب : أي  أي : «األَْخبارَ  يَتََوكَّفُونَ  أَْهُل القُبُورِ »في َحِديِث ابِن ُعَمْيٍر : و الَخبََر ، واْستَْوَدفَه ،

ُض له َحتّى يَْلقاهُ  إذا كانَ  ِلفاُلِن : يَتََوكَّفُ  قال أَبُو َعْمٍرو : هوو ؟وما فَعََل فاُلنٌ  ؟الَميُِّت سأَلُوه : ما فَعََل فاُلنٌ يَتََوقَّعُونَها ، فإِذا ماَت  قال  يَتَعَرَّ

: 

َر   فــــــــــاً ســــــــــــــــــــــــَ وَكــــــــــِّ تـــــــــــَ َد   مــــــــــُ عــــــــــح  عــــــــــن آ  ســــــــــــــــــــــــُ

اوَ      يــــــــــــنــــــــــــَ نــــــــــــِ ٍر قــــــــــــاطــــــــــــِ يــــــــــــح َر  بــــــــــــلــــــــــــَ وح َأســــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــَ

  
 َحتّى لَِقيتُه. هأَتََوكَّفُ  تَقُول : ما ِزْلتُ وَ 

 : اْنَحَرفُوا. تَواَكفُوا قال ابُن َعبّاٍد :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  الماُء والدَّْمعُ  َوَكفَ  ً و ، َوْكفا ً وُ  َوِكيفا  ساَل. َوَكفانًاو ، وُكوفا

ْحيانِّيِ. َوَكفَتِ وَ   العَْيُن الدَّْمَع : أَسالَتْه عن اللِّ

 : إذا كانَْت تَِسيُل قَِليالً قَِليالً. َوُكوفٌ  َسحابٌ وَ 

. الواِكفُ وَ   : المَطُر الُمْنهلُّ

ً  الدَّْلوُ  وَكفَتِ وَ  ً و ، َوْكفا  : قََطَرْت. َوِكيفا

 : القَْطُر نفُسه. الَوِكيفُ و : المْصَدُر ، الَوْكفُ  قِيَل :وَ 

 َء : اْستَْقَطَره.الشَّيْ  اْستَْوَكفَ وَ 

 الَمْرأَةُ : قاَربَْت أَْن تَِلد. أَْوَكفَتوَ 

َكةً ، بمعنى الفَساِد ، عن ابن ُدَرْيٍد. الَوَكفِ  : بالفتحِ : لُغَةٌ في الَوْكفُ وَ   ُمحرَّ

ّجا وَكفَ وَ  َر عنه ونَقََص ، قاله الزَّ  ُج.عن ِعْلِمه ؛ أي : قَصَّ

َكةً : إذا كاَن ال يَْدِري َعلَى ما ُهَو ِمْنها. وَكفٍ  قالَِت الِكالبيَّةُ : يُقاُل : فاُلٌن َعلَىوَ   من حاَجتِه ، ُمَحرَّ

 األَثََر : تَتَبَّعَهُ. تَوكَّفَ وَ 

تيِن. الُوكاِف ُوُكفٌ  وجمعُ   ، بَضمَّ

.الّدابَّةَ : لُغَةٌ ِحجازيَّةٌ ، نقله اللِّْحيانِ  أَْوَكفَ وَ   يُّ

ً وَ   : َعِملَه. َوكََّف ِوكافا

ماِء  َوَكفُ وَ  َكةً : اسُم َجبٍَل لُهَذْيٍل. (1)الّرِ  ، ُمَحرَّ

ً  البَْرقُ  َولَفَ  : [ولف] ً و وِوالفاً ، وإِالفاً ، بَكْسِرِهما ، بالفَتْحَ  يَِلُف َوْلفا  الَوِليفُ و نقَلَه األَْصَمِعيُّ ، واْقتََصَر على الَمْصَدِر األَِخيرِ  : تَتابَعَ  َوِليفا

 وفي بعِض النَُّسخِ اللّمعاِت ، وهو َغلٌَط ، قال َصْخُر الغَّيِ : أَْيضاً : البَْرُق الُمتَتابُع اللََّمعانِ 

َو   ـــــــــــــ  ـــــــــــــنـ تـــــــــــــاِت ال َد شـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ اَء بـ مـــــــــــــّ ثـــــــــــــَ ـــــــــــــِ  ل

ا وَ      رحقــــــــــً ــــــــــَ ُت بـ لــــــــــح ــــــــــَ يـ ت  َأخــــــــــح ــــــــــِ دحح ب ــــــــــفــــــــــَ قــــــــــَ ي ــــــــــِ  (2)اَول
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تَْيِن ؛ بْرقَْيِن بْرقَْينِ  تَْيِن مرَّ  َوِليفٌ  ، قال األَْصمِعيُّ : إذا تَتابَع لََمعاُن البَْرِق فهو كالِوالفِ  هَكذا في النَُّسخِ ، والصَّوابُ  كالَولُوفِ  أي : مرَّ

 .ِوالفٌ و

ً  وهو أَنْ  َضْرٌب ِمَن العَْدوِ  : الَوِليفُ و  ، كِكتاٍب. يَِلُف َوِليفاً كالِوالفِ  الفََرسُ  َولَفَ  َوقد ، تَقََع القَوائُِم معا

ً أَْن يَِجي أَْيضاً : الَوِليفُ و حاحِ ، وفي اللِّساِن : َء القَْوُم َمعا َء القَوائُِم معاً ، كذِلَك أَْن تَِجيوَ  هَكذا في سائِِر النسخِ ، وِمثْلُه في العُباِب والّصِ

ْل ، قال الُكَمْيُت :فاْنظُ   ْره وتَأَمَّ

ه وَ  راِّي ِوالِف كــــــــــــــــــــــــــــبَنــــــــــــــــــــــــــــ   َوىل  ِ جــــــــــــــــــــــــــــح

بُ      لـــــــَ كـــــح َرِف األَقحصـــــــــــــــــــَ  ُيســـــــــــــــــــــاُط ويـــــُ لـــــَ  الشـــــــــــــــــــ   عـــــَ

  
 ويُْكلَُب : يُْضَرُب بالُكاّلِب ، وهو الِمْهماُز.أي : ُمْؤتَِلفَة ، واإِلْجِريّا : الَجْرُي ، والعاَدةُ بما يَأُْخذُ بِِه نَْفَسه فيه ، ويُساُط : يُْضَرُب بالسَّْوِط ، 

يِت في األَْلفاِظ ، قال : الُموالَفَةُ  مثُل اإِلالِف ، وهو الِوالفُ  ونَصُّ الَجْوَهِرّيِ : : اإِلالفُ  الُموالَفَةُ و ، الِوالفُ و ّكِ . قلُت : وهو نَصُّ ابِن الّسِ

 وهو مما يُقاُل بالواِو والَهْمَزةِ.

 في قوِل ُرْؤبَةَ : الِوالفِ  ألَْعراِبّيِ :قال ابُن او

ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــاَرِة و  ِ  ال وحَم رَكــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــوالفِ يـ  ال

افِ      طـــــــــــــــــّ ِب اخلـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــاٍ  كـــــــــــــــــَ  ابزي جـــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 لي ابلرماء ألن مجاعتا التجبوا إىل أصر جبر فنزلوا فيه وتراموا ا فسمي وكف الرماء.« الدماء»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 .«. وقد كنت أخيلت.. لشّماء»برواية :  68/  2ديوان اهلذليا ( 2)
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 .(1)قال األَْزَهِريُّ : كاَن علَى معناهُ في األَْصِل إِالفاً ، فَصيَّر الهمزةَ واواً  االْعتِزاُء واالتِّصالُ  :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  الفََرسُ  َولَفَ  ، وقد كالَوِليفِ  : ضرٌب من العَْدِو ، الَوْلفُ   .َوْلفا

اُج : ُموِلفٌ  ٍء َغطَّى َشْيئاً وأْلبََسه فَُهوُكلُّ شيوَ   له ، قال العَجَّ

 ُموِلَفاصاَر َرقـحرَاُ  الس راِب و 
 ألَنَّه َغطَّى األَْرَض.

تَْيِن ، وهو الَِّذي يَْخَطُف َخْطفَتَيْ  ِوالفٌ  بَْرقٌ وَ  تَْيِن َمرَّ ِن في واِحَدةٍ ، وال يَكاُد يُْخِلُف ، وَزَعُموا أَنّه أَْصَدُق الُمِخيلَة ، ، وِإالٌف : إذا بََرَق َمرَّ

 ، َواإِلالُف. الِوالفُ  وإِيّاه َعنََى يَْعقُوُب بقوِله :

ً و ، ُموالَفَةً  ءُ الشي تَوالَفَ وَ   ناِدٌر : ائْتَلََف بعُضه إلى بَْعٍض ، وليَس من لَْفِظه. ِوالفا

ً  النَّباتُ  َوَهفَ  : [وهف] ً و ، يَِهُف َوْهفا  واْخَضرَّ ، مثل : َوَرَف يَِرَف َوْرفاً ، وَوِريفاً. : أَْوَرَق َواْهتَزَّ  َوِهيفا

 لك َوَوَحَف لََك : أي َدنَا وأَْمَكَن. َوَهفَ  ويُقال : ُخْذ ما َدنَا وَوَحَف : إذا فاُلنٌ  َوَهفَ و

ْنياَشيْ لَُهْم  (2) َوَهفَ  ُكلّما»في َكالِم قَتاَدةَ : و ً  ٌء من الدُّ  َعَرَض لَُهم َوبََدا. ، أي :« أََخذُوه ، وال يُبالُوَن َحالالً كاَن أو َحراما

ً  ِلي َكَذا َوَهفَ و فُّ له ، وما ٌء إاّل أََخَذه ، َوكذِلَك ما يُطِ ٌء إِالَّ أََخَذه ؛ أي : ما يَْرتَِفُع له َشيْ له َشيْ  يُوِهفُ  يُقال : ما كأَْوَهفَ  َطفَّ ، : أي َوْهفا

 وإِْشرافا. إِيهافا يُْشِرُف له ،

يَّة الُوْهِفيَّةُ و ، بالكسِر والفَتْحِ ، الَوهافَةُ  وَعَملُه كالوافِِه ، وقيُِّمها التي فِيها َصِليبُهم : ساِدُن الَكنِيَسةِ  الواِهفُ و وهذه موِضعُها  كأُثِْفيٍَّة ، َوالِهفِّ

 قَدْ و «عن ُوْفِهيَّتِه»ويُْرَوى وافِهٌ  (3)« ُوْهِفيَّتِهِ  عن واِهفٌ  ال يُغَيَّرُ »:  عنههللارضيِديُث ُعَمَر ه حالُمْعتَّل ، وكذا الَوفاَهةُ والَوْفِهيَّةُ ، ومن

 ً  قد ، راٍض  َعْنه وُهو وسلمعليههللاصلى هللا َرُسولُ  قُبِضَ »: ـ  أباَها تِصفُ ـ  عنهاهللارضيديُث عائِشةَ ه حومن ِوهافَةً و َوَهَف يَِهُف َوْهفا

قَه  النَّصاَرى. واِهفِ  أي الِقياَم بِها ، من (4) «األَمانَةِ  َوْهفَ  َطوَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  ءُ الشي وَهفَ   : طاَر ، نَقَلَه األَْزَهريُّ ، وأَنشَد للّراجِز : يَِهُف َوْهفا

 طاُقها (5)ائَِلة اأَلصحداِي هَتحُفو س
ي هذا البَْيَت في ترجمة   .«هفا»أْي : يَِطيُر ِكساُؤها ، هَكذا قاَل ، وأَْوَرَد ابُن بَّرِ

 : الَمْيُل ِمن َحّقٍ إلى َضْعٍف ، كالَهْفِو. الَوْهفُ وَ 

 مع الفاء فصل اهلاء
ً  الَحماَمةُ  َهتَفَتِ   :[هتف] تَْت ، قال َجِميٌل  وفي نُْسَخٍة : صاَحت ، وفي الساِن : ناَحْت ، وفي العُباِب : صاتَتْ   :تَْهتُِف َهتْفا  : (6)َصوَّ

تح أََأنح  فــــــــــَ ــــــــــَ تـ ًة  هــــــــــَ فــــــــــاهــــــــــَ َت ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــح  َورحقــــــــــاُء  ــــــــــَ

َورحقــــــــــاَء      ٍر لــــــــــِ ي عــــــــــلــــــــــ  مجــــــــــُح كــــــــــِّ بــــــــــَ فُ تـــــــــــُ تــــــــــِ  ؟هتــــــــــَح
  

ً  به َهتَفَ و أي : ناِدِهم واْدُعُهم  «باألَْنصارِ  اْهتِفْ  قال :»في حِديِث ُحنَْيٍن : و ْوَهِريُّ ، َوقاَل غيُره : دعاهُ ،بِه نقله الجَ  ، بالّضّمِ : صاحَ  ُهتافا

 أي : يَْدُعوه ويُناِشُده. «بَِربِّه يَْهتِفُ  فََجعَل»في َحِديِث بَْدٍر : و ،

 َمَدَحه. األَِخيُر نقَلَه أَبو َزْيِد : بهِ  َهتَفو فاُلنًا ، َهتَفَ و



12037 

 

 تُْذَكُر بالَجماِل. أي : بِها يُْهتَفُ  فاُلنَةُ  يُقال :و

 بالَوتَِر ، قال أَُميَّةُ بُن أَبِي عائٍِذ الَهَذِليُّ : تَْهتِفُ  ذاُت َصْوتٍ  ُمِرنَّةٌ  كَجَمَزى : َهتَفَىو ، َهتُوفٌ و ، َهتّافَةٌ  قَْوسٌ و

__________________ 
 فصرّي اهلمزة واواً.« اإلالف»( عبارة التهذيب : كبنه أراد 1)
 ( يف التكملة : كانوا إذا وهَف.2)
 .الوافه والواقه قا  ابن األثري : ويرو  :« ويرت  الواهف عل  وهافته»( نصه يف التهذيب : 3)
 زيد يف التهذيب بعده : أي قّلده القيام بشرف الدين بعده.« وهف الدين»( يف التهذيب والنهاية : 4)
 ( يف التهذيب : يهفو.5)
 .81والبيت جلمير يف ديوانه ط بريوت ص « مجر»( ابألصر 6)
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  ِ جـــــــــــــح لـــــــــــــَ  عـــــــــــــِ ةِ عـــــــــــــَ افـــــــــــــَ تـــــــــــــّ ِن  هـــــــــــــَ َرَويـــــــــــــح ذح  املـــــــــــــِ

مـــــــــــــاِ       ٍة يف الشـــــــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــــــَ جـــــــــــــَ (1)َزوحراَء ُمضـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 قال الشَّْنفََرى يَِصُف قَْوساً :وَ 

وفٌ  تــــــــــُ هــــــــــا  هــــــــــَ ــــــــــنــــــــــُ زِي وِن يــــــــــَ تــــــــــُ ُ
ِ  املــــــــــ لــــــــــح ُ

 مــــــــــن املــــــــــ

ُر      مـــــــَ هـــــــا و ــــــِح يــــــح لــــــَ تح عــــــَ يــــــطـــــــَ ُض قـــــــد نــــــِ (2)َرصـــــــــــــــــــــائــــــِ
 

  
 قال أَبو النَّْجِم يَِصُف صائِداً :وَ 

ا  وحـــــــــــــــــــَ َز  َنضـــــــــــــــــــــــــــــــــُ ااًل  ـــــــــــــــــــََ  َأحنـــــــــــــــــــحَ  ِشـــــــــــــــــــِ

فــــــــــــــــَ و      ــــــــــــــــَ تـ ا هــــــــــــــــَ ُروحــــــــــــــــَ ًة طــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ طــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح  مــــــــــــــــُ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ةٍ. : الصْوُت الجافي العاِلي ، وقِيَل : الُهتافُ و ، الَهتْفُ  ْوُت الشَِّديُد ، وقال أَبو َحيّان : هو الصَّوُت بقُوَّ  الصَّ

ً  َسِمْعتُ وَ   مُع الصوَت وال تُْبِصُر أََحداً.: إذا ُكْنَت تَسْ  هاتِفا

ً  الَحمامةُ  َهتَّفَتوَ  ّيٍ لنَُصْيٍب : تَْهتِيفا تَْت ، وأَنَشَد ابُن بَّرِ  : َصوَّ

تح وَ  كـــــــــَ ـــــــــَ ِر مـــــــــا ب ـــــــــح ي ـــــــــ  ـــــــــل ـــــــــَك ابل ي يِن انســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــ   ال أَن

تح      لــــــــــــ  ٍن َورحقــــــــــــاُء  ــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــَ فُ عــــــــــــلــــــــــــ  فـ تــــــــــــِّ  هتــــــــــــَُ

  
 .الُهتافِ  : كثِيَرةُ  َهتُوفٌ  َحمامةٌ وَ 

 .الَهتَفَى ؛ حنّانةٌ ، واالسم َهتُوفٌ  ريحٌ وَ 

 وبََسَطه في الِعنايَِة.« غافر»كما اْستَْعَملَه البَْيضاويُّ في  َمْهتُوفٌ  بِه ، ال َمْهتُوفٌ  فاُلنٌ وَ 

ُد في الكاِمل  تَهاتَفَ وَ  واُب فيه ، َونقَلَه هَكذا شيُخنا. قلُت : وهو تصحيٌف ، وال (3): تَضاَحَك ُهُزؤاً ، َذَكَره الُمبَّرِ بالنّوِن ، كما « تَهانَفَ »صَّ

 سيأْتي.

 قالَهُ اللَّْيَث ، وأَنَشَد : ، بكسر الهاِء وفتحِ الِجيم وَشّدِ الفاِء : الظَِّليُم الُمِسنُّ  الِهَجفُّ  : [هجف]

فيف  جـــــــــــــــــــــَ ا   هـــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــَ ِه َأوح  كـــــــــــــــــــــَبن  بـــــــــــــــــــــِ

هح      ـــــــــــــــِ ت ـــــــــــــــَ ل د  مـــــــــــــــن محـــــــــــــــَح  إذا حـــــــــــــــاَوَ  الشـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ّفِ ، وهو ريُشه. قلُت : ويُدلُّ على ذلِ قال ابُن فارٍس : وَ  َك ما أَُظنُّه من الباِب الَِّذي ِزيَدْت فيه الهاُء ، َوأُْبِدلَْت زايُه ِجيما ، وهو من الّزِ

 َسيَأْتِي من أنَّ الِهَزفَّ مثلُه.

فِّ  الجافي هو أَو ْخمُ  الثَِّقيلُ  الكِثيُر الّزِ  َوأَنَشَد الَجْوَهِريُّ للُكَمْيِت : ِمْنهُ وِمنَّا الضَّ

ًة  جــــــــاعــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــَ يــــــــنــــــــَ ّواُس فــــــــِ رُت اهلــــــــَ بــــــــَ و اأَلضــــــــــــــــــــــح  هــــــــُ

ه وَ      عـــــــــــاِديـــــــــــِ نح يـــــــــــُ يـــــــــــمـــــــــــَ ف  فـــــــــــِ جـــــــــــَ رُ  اهلـــــــــــِ قـــــــــــ  ـــــــــــَ ثـ ُ
 املـــــــــــ

  
 قاَل ابُن أَْحَمَر :وَ 

ٍد وَ  بـــــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــــــاُت ِذي لـــــــــــــِ فٍّ مـــــــــــــا بــــــــــــــَ جـــــــــــــَ  هـــــــــــــِ

ا     ىت  َرِويــــــــــــــــنــــــــــــــــَ ٍر حــــــــــــــــَ زاجــــــــــــــــَ َا بــــــــــــــــِ قــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــُ

  
ِغيُب الَجْوِف ، : الِهَجفُّ  قال أَبو َعْمٍرو :و  كَسفَْرَجٍل ، قال : كالَهَجْفَجفِ  الرَّ

ـــــــــــــفح  رِي و طـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ـــــــــــــن ـــــــــــــقـــــــــــــوُم ب َم ال ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــد عـــــــــــــَ  ق

يـــــــــــفح      عـــــــــــِ ٌف ضـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــِ ٌخ صـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح ك شـــــــــــــــــــــــــَ  أَنـــــــــــ 

  

 لِضرحِسه َحِفيفح  َهَجفحَجفٌ 

ً  ، كفَِرحَ  َهِجفَ  قاَل أَبو َعْمٍرو :وَ   بَْطنُه.واْستَْرَخى  زاَد ابُن بُُزْرَج : جاعَ  : َهَجفا
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 تَناثََر ما فِيها. أي : أَْرُضنا َهِجفَتْ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 قال : بالَكْسِر : الناِحيَةُ النَِّديَّةُ  الِهْجفَةُ و

وا  عــــــُ نـــــــَ تـــــــَ ِر فـــــــاكــــــح هـــــــح ذاَر الــــــكــــــَ يــــــعـــــــا حـــــــِ  ســـــــــــــــــــــاُروا مجــــــِ

     َ اح ــــــــــــَ ــــــــــــا اإِلايِد وب ةِ ب فــــــــــــَ جــــــــــــح هُ  اهلــــــــــــِ ــــــــــــَ ِدق ــــــــــــغــــــــــــَ  ال

  
 :ـ  عنههللارضيـ  وُهَو ِمَن الُهزاِل ، قال َكْعُب بُن ُزَهيرٍ  (4) العَِجفَة مثلُ  كفَِرَحٍة : الَهِجفَةُ  قال أَبو َسعيٍد :و

ٌر وَ  عــــــــَ ه صــــــــــــــــــــــَ بــــــــًا يف رَأحســــــــــــــــــــــِ ا خــــــــاضــــــــــــــــــــــِ قــــــــً نــــــــِ قــــــــح  نــــــــِ

ه      رافــــــــُ َراًب َأطــــــــح غــــــــح كــــــــًا مــــــــُ لــــــــَ عــــــــح اُمصــــــــــــــــــــــَ فــــــــَ جــــــــِ  (5) هــــــــَ
  

__________________ 
 عنه. ويف شرحه : العج  مقب  القوس. وهتافة املذروين : أي لطرفيها صوت نب .والضبرت  185/  2( ديوان اهلذليا 1)
 نُيطت إليها. برواية : 12بيت رقم  599/  2( خمتار الشعر اجلاهلي شرح المية العرب 2)
 يعة :ابن أيب رب (وشاهده قو )حقيقته : تضاحك به ضحك هزٍء ا  (ابلنون)فتهانف  1187/  3( الذي يف الكامر للمربد 3)

 فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــهــــــــــــــــــانــــــــــــــــــفــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــلــــــــــــــــــن هلــــــــــــــــــا : 

ــــــــــــــــــــود      حســـــــــــــــــــــــــــــــــن يف كــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ت

  

حباشيته : قا  اخللير اهلناف مهانفة اجلواري ابلضحك وهو فو  التبسم ا وكذلك التهانف ا قا  : وهذا نعت يف ضحك النساء ال يوصف به وَ 
 الرجا .

 ( ضبطت ابلقلم ا اللفظتان يف التهذيب واللسان  سكان اجليم فيهما.4)
 ( مل يرد يف ديوانه. وهو يف التكملة ا وعجزه يف التهذيب واللسان منسواب يف الثالثة لكعب.5)
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 : العَْطشاُن. الَهْجفانُ  قال ابُن َعبّاٍد.و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

باِعّيِ لعَْمٍرو الُهَذِلّيِ :« جرهم»: هو الطَِّويُل ال َغناَء عنَده ، وأَنشَد األَْزَهِريُّ في تَْرَجَمِة  الِهَجفُّ   في الرُّ

فـــــــــــــــاً  لـــــــــــــــح ن  جـــــــــــــــِ يِن ومتـــــــــــــــََ نـــــــــــــــ  مـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ال تـ  فـــــــــــــــَ

ًة      َ را ـــــــــــــــِ اجـــــــــــــــُ فـــــــــــــــن جـــــــــــــــَ يـــــــــــــــاِ    هـــــــــــــــِ (1)كـــــــــــــــاخلـــــــــــــــَ
 

  
 : وسأَْلُت أَبا حاتٍِم عن قَْوِل الّراِجِز : (2)قال ابُن ُدَرْيٍد 

دح و  حــــــــَ  قــــــــَ ُر فــــــــَبضــــــــــــــــــــــح حــــــــح َر الــــــــفــــــــَ فــــــــَ فح جــــــــَ جــــــــَ  هــــــــَ

فح و      ِر وجـــــــَ قـــــــح ر  مـــــــن الـــــــبــــــــَ ضـــــــــــــــــــــَ ر  مـــــــا اخح فـــــــَ  اصـــــــــــــــــــــح

  
ِزيَّ فقَاَل : ؟َهَجفَ  فقلُت : ما  ه بيتاً.: لََحقَْت خاِصَرتاهُ بَجْنبَْيِه وأَنَشَد في َهجفَ  فقَاَل : ال أَْدِري ، فَسأَْلُت التَّوَّ

 الظَّْبُي واإِلْنساُن والفََرُس : اْنغََرَف من الُجوعِ َوالَمَرِض ، وبََدت ِعظاُمه من الُهزاِل ، واْنعََجَف. اْنَهَجفَ وَ 

ّيٍ :وَ   ، قال : َهْجفاءُ  : الّضاِمُر ، واألُْنثَى األَْهَجفُ  قال ابُن بَّرِ

يِن  مــــــــَ  َأنح رَأَتــــــــح لــــــــح ُك ســــــــــــــــــــــَ حــــــــَ اَتضــــــــــــــــــــــح فــــــــَ جــــــــَ  َأهــــــــح

و      اِنضـــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــَ يــــــــــــَ جـــــــــــام َأهـــــــــــح  ًا كـــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــالِء الـــــــــــلـــــــــــِّ

  
،  (3)بَدَل العَِظيِم  العَِريضُ  العَِظيُم ، وفي بَْعِض األُُصوِل : الطَِّويلُ  أَهمله الَجْوَهِريُّ وقال األَْصَمِعيُّ : هو ، كَهَجنَّعٍ  الَهَجنَّفُ   :[هجنف]

 وأَنَشَد ِلجراِن العَْوِد :

ًة  يحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ُه بـ بـــــــــِّ شـــــــــــــــــــــــَ
ُ
ي امل هـــــــــا الـــــــــرّائـــــــــِ هـــــــــُ بـــــــــِّ  ُيشـــــــــــــــــــــــَ

يـــــــُم      لـــــــِ هـــــــا الـــــــظـــــــ  نـــــــح َد  عـــــــَ دا يف الـــــــنـــــــ  فُ غـــــــَ نـــــــ  جـــــــَ  اهلـــــــَ

  
مائٍِل ، أَو َصَدٍف مائٍل أَْسَرَع  بَهَدفٍ  كاَن إذا َمرَّ »الَحِديُث : ومنه ، ُمَحّرَكةً : ُكلُّ ُمْرتَِفعٍ من بناٍء أو َكثِيب َرْمٍل أو َجبَلٍ  الَهَدفُ  : [هدف]

يَ و ، ال يَُكسَُّر على َغْيِر َذِلَك. قال الَجْوهريُّ : أَْهدافٌ  والجمعُ  (4) «الَمْشَي فيهِ  ً  الغََرضُ  منه ُسّمِ هاِم. ، وهو : َهَدفا  الُمْنتََضُل فيِه بالّسِ

ليُْرَمى ، َوالغََرْض : ما يُْنَصُب ِشْبهُ ِغْرباٍل  الَهَدفِ  اِل ، والِقْرطاُس : ما ُوِضَع في: ما ُرِفَع وبُنَِي من األَْرِض للنِّض الَهَدفُ  قال النّْضُر :وَ 

ً و ، ويَُسّمى الِقْرطاُس َغَرضاً ، الَهَدفُ  أو َحْلقٍَة ، وقال في موِضعٍ آخَر : الغََرُض :  ، على االْستِعاَرةِ. َهَدفا

 الَجِسيُم الطَّويُل العُنُِق ، العَِريُض األَْلواحِ ، على التَّْشبِيِه بذِلَك ، وأَْنَشَد ألَبِي ذَُؤْيٍب : وزاَد غيُره : الّرُجُل العَِظيمُ  به ُشبِّهو قال الَجْوَهِريُّ :

َدفُ إذا  ه  اهلــــــــــــَ و َب رَأحســــــــــــــــــــــــــَ زاُب صــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح  املــــــــــــِ

ِر وَ      طــــــــح ِة اخلــــــــُ لــــــــ  ٌو مــــــــن الــــــــثـــــــــ  فــــــــح ه ضــــــــــــــــــــــَ بــــــــَ جــــــــَ (5)َأعــــــــح
 

  
جاِل : الَهَدفُ  قال السُّكَِّريُّ :و ُجُل العَِظيُم ،  الثَِّقيُل النَُّؤوُم الَوْخُم الَِّذي ال َخْيَر فيه من الّرِ َر البيُت الَمْذُكوُر وَخطَّأَ َمْن قاَل : إِنّه الرَّ وبه فُّسِ

 ً أِْن ، ويُقال : أَْحَمُق تَأِوي إِليِه ، وه َهَدفٌ  إِنَّه راِعي َضأٍْن ، فهو لَضأنِهـ  الِمْعزابِ  الَهَدفِ  فيـ  وقال أَيضا ذا ذّم للرُجِل إذا كاَن راِعَي الضَّ

أِْن.  من راِعي الضَّ

 : ُدعاٌء للنَّْعَجِة إلى الَحْلِب. َهَدْف َهَدفْ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 ؟.َهْل َحَدَث ببَلَِدُكم أََحٌد ِسَوى َمْن كاَن به : يَْستَْخبُِرهُ  ؟أَو َهبََش هابِشٌ  هاِدفٌ  إِليُكمْ  َهَدفَ  َهلْ  في النّواِدِر : يُقاُل :وَ 

 .(6)من النّاِس ، َوداِهفَةٌ : أي جماَعةً  هاِدفَةٌ  يُقال : جاَءتْ  : الَجماَعةُ  الهاِدفَةُ و

هي الَجماَعة الَكثِيَرة ، وقال  ويَْظعَنُون. وقال األَْزَهِريُّ : يُِقيُموَن في مواِضِعهم مثُل الِخْبَطةِ  ، بالَكْسِر : الِقْطعَةُ من النّاِس والبُيُوتِ  الِهْدفَةُ و

 بمعنى قِْطعَة. ِهَدفٌ وَ  ْدفَةٌ هِ و ، (7)من النّاِس ، أي : فِْرقَةً ، وقال األَْصَمِعيُّ : ِغْدفَةٌ وِغَدٌف  ِهْدفَةً  ُعْقبَةُ : رأَْيتُ 

__________________ 
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البيت وهو يف اللسان برواية : كاجلبا  ا ومل يرد البيت يف ديوان « جرهم»مادة  512/  6( كذا ابألصر واللسان عنه ا ومل أجد يف التهذيب 1)
 .568/  2وهو يف شرح أشعار اهلذليا يف شعر عمرو ذي الكلب  116/  3اهلذليا 

 .109/  2( اجلمهرة 2)
 ( يف اللسان :  ليٌم َهَجن ٌف : جاٍف.3)
 ليست يف نص ا ديث يف التهذيب والنهاية واللسان.« فيه»( لفظة 4)
 وفسر اهلدف ابلثقير الوخم.« املعزاب»بدال من « املعزا »ويرو  : « وأمكنه ضفوٌ »برواية :  43/  1( ديوان اهلذليا 5)
 ن النوادر ا : يقا  جاءت هادفة من انس وداهفة َوحاهشة وهاجشة وهابشة وهائشة. زاد يف اللسان : مبعىن واحد.( يف التهذيب ا نقاًل ع6)
 ( يف التهذيب املطبوع : عدفة وعدف ابلعا املهملة. واألصر كاللسان.7)
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 إِليه ، وفي اللِّساِن : أَْسَرَع. َدَخلَ  أي إِلْيِه : َهدفَ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ْحمن بُن أَبِي بْكٍر ألَبِيِه :ومنه كأَْهَدفَ  قاَربَها ، إذا للَخْمِسيَن : فاُلنٌ  َهَدفَ  الَمجاِز :من و ِلي يَْوَم بَْدٍر ،  أَْهَدْفتَ  لَقَدْ » الَحِديُث : قال عبُد الرَّ

 .«فَِضْفُت َعْنكَ 

 عن ابِن َعبّاٍد. َكَضَرَب : َكِسَل ، وَضعُفَ  َهَدفَ و

 الطَِّويُل العُنُِق ، وهو َمجاٌز. ِر : الَجِسيمُ ، بالَكسْ  الِهْدفُ و

 أَْشَرَف. إذا َعلَيِه : أَْهَدفَ و

َ  إذا إِلَْيِه : أَْهَدفَ و ْحمِن ابِن أَبي بَْكٍر. لََجأ َر أَيضاً قوُل عبِد الرَّ  وبه فُّسِ

 لَهُ. َعَرضَ  إذا ُء :له الشَّيْ  أَْهَدفَ و

ْيُد فَاْرِمِه ، َوأَْكثََب ، وأَْغَرَض مثلُه. ْهَدفَ أَ  ويُقال : َدنَا إذا ِمْنهُ : أَْهَدفَ و  الصَّ

ه : اْنتََصَب واْستَْقبَلَ  : إذا أَْهَدفَ  أَو ُء ، لي الشَّيْ  أَْهَدفَ  : الدُّنُوُّ منَك ، واالْستِقباُل لَك ، واالْنتِصاُب ، يُقال : اإلْهدافُ  وهو قَْوُل َشِمٍر ، ونَصُّ

 السَّحاُب : إذا اْنتََصَب ، وأَْنَشَد : لي أَْهَدفَ و ، ُمْهِدفٌ  فهو

ُف و  هـــــــــــَ كـــــــــــح ٌف مـــــــــــِ هـــــــــــح َة كـــــــــــَ بـــــــــــ  يِن ضـــــــــــــــــــــــــَ نح بـــــــــــَ  مـــــــــــِ

هـــــــــــمح و      عـــــــــــُ وحمـــــــــــًا مجـــــــــــَح واِإن ســـــــــــــــــــــــــاَ  يــــــــــــَ َدفـــــــــــُ  َأهـــــــــــح

  
يِت : كالَهَدفِ  َحتِّى صارَ  وَعُرضَ  َعُظمَ  إذا الَكفَُل : أَْهَدفَ  من الَمجاِز :و ّكِ  نقَلَه الّصاغانِيُّ ، وأَْنَشَد ابُن الّسِ

ــــــــــــــــٌش  ي ِدفٌ هلــــــــــــــــا مجــــــــــــــــَِ هــــــــــــــــح ِرٌف  مــــــــــــــــُ  ُمشــــــــــــــــــــــــــــــح

رِ      ِض الـــــــــــــكـــــــــــــاعـــــــــــــِ نـــــــــــــاِم الـــــــــــــر بـــــــــــــَ ُر ســـــــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــح  مـــــــــــــِ

  
َكِب ، فإِنَّ  َكُب ـ  كما تَقَدَّمَ ـ  الَجِميشَ هكذا أَْنَشَده الّصاغانِيُّ ، وجعَلَه شاِهداً على ِعَظِم الَكفَِل ، وليس كما َذَكر ، بل هو شاِهٌد ِلعَظِم الرَّ الرَّ

 الَمْحلُوُق ، فتأَّمْل.

، وأَنَشَد الَجْوَهريُّ لُجبَْيهاَء األََسِدّي  ُمْستَْهِدفٌ و ُمْهِدفٌ  ٍء َرأَْيتَه اْستَْقبَلََك اْستِقباالً فهووُكلُّ شي اْنتََصبَ  أي : اْستََهَدفَ  قولُهم : من َصنََّف فَقَدو

: 

ا َخشــــــــــــــــــــــح وَ  نــــــــَ عــــــــح ىت  لــــــــَِ َدٍة حــــــــَ عــــــــح يحضــــــــــــــــــــــاَء جــــــــَ ــــــــَ  َف بـ

يح      َدمــــــــَ ِدفٍ عــــــــلــــــــ  قــــــــَ هــــــــح ــــــــَ تـ رِ  ُمســــــــــــــــــــــح قــــــــاصــــــــــــــــــــــِ تــــــــَ  مــــــــُ

  
ْغَوةِ تَتَساقَُط على قََدِم الحاِلِب. الحاِلُب يَتَقاَصُر للَحْلِب ، يَقُوُل : بالُمْستَْهِدف قال : يَْعنِي  َسِمْعنَا َصْوَت الرَّ

 اْرتَفََع. ُء :الشي اْستَْهَدفَ و

حاحِ ، والصواُب :  َعِريضٌ  أي : ُمْستَْهِدفٌ  ُرْكنٌ  يُقال :و ومنه قوُل  (1)« ُمْستَْهِدفٌ  َرَكبٌ »هكذا وقََع في سائِر النَُّسخِ ، ومثلُه في نَُسخِ الّصِ

 النّابِغَِة الذُّْبيانِّيِ :

َت يف وَ  نـــــــــح َت طـــــــــعـــــــــَ نـــــــــح عـــــــــَ ِدفٍ إذا طـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــَ تـ  ُمســـــــــــــــــــــــح

ِد      رحمـــــــــــَ قـــــــــــَ رِي مـــــــــــُ ـــــــــــِ ب ـــــــــــعـــــــــــَ ِة ابل َجســـــــــــــــــــــــــ 
َ

(2)رايب املـــــــــــ
 

  
 : َعِريِض ُمْرتَِفعٍ ُمْنتَِصٍب. أي

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 القوُم : قَُربُوا وَدنَْوا. أَْهَدفَ 

 ُء : َدنا ِمْنَك.لَك الشَّيْ  اْستَْهَدفَ وَ 

ٌ وَ   : لَِحيَمةٌ ، وقيل : ُمْرتَِفعَةُ الَجهاِز. ُمْهِدفَةٌ  اْمَرأَة

 : الغَِريُب. الهاِدفُ وَ 
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ً َهَذَف  : [هذف]  السَِّريُع ، ولم يَْشتَِرْط فيه السَّْوَق. ، كَشّداٍد. الَهذّافُ و قال : أَْسَرعَ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َعْمٍرو : أي يَْهِذُف ُهذُوفا

ً مِ  يُقاُل : جاءَ  َخِجٍل : السَِّريُع الحادُّ  مثل الَهِذفُ و ُمْحِسِن ، مثل الُمْهِذفُ و الَهذّافُ  قال غيُره :و بمعنًى واحٍد ، أي :  (3)وِمْهَذباً َوِمْهَذالً  ْهَذفا

 َسِريعاً.

 : سِريٌع ، وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو : َهِذفٌ  فََرسٌ وَ 

  ِ ــــــــــــــــِ ائ ُر َذرحَع الســــــــــــــــــــــــــــــّ طــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح ب ــــــــــــــــُ ّذافِ يـ  اهلــــــــــــــــَ

وحرِه َزرّاِف      ٍ  مــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــَ (4)بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ
 

  
؛ أي  َهَذاِريفُ  يُقال : إِِبلٌ  َهذاِريفُ السَِّريُع ، ج :  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ ، َوصاحُب اللِّساِن ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو كعُْصفُورٍ  الُهْذُروفُ  : [هذرف]

 : ِسراٌع.

__________________ 
 .«ركن»يف املطبوعة األوىل »( وهي رواية اللسان والصحاح املطبوع ا وهبامشها : 1)
 ء فهو هدفة.مستهدف منتصب كاهلدف ا وكر ما أشرف من شي ويف شرحه : عن أيب عبيدة قا  : 40سكيت ص ( ديوانه صنعة ابن ال2)
 وقد وردت اللفظات الثالث متتالية بدون واو العطف.« مهزالً »( عن اللسان وابألصر 3)
 واألصر كالتكملة.« تبطر»( اللسان برواية : 4)
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  بالّزايِ لُغَةٌ فيه ، كما سيَأْتِي.والَهْزَرفَةُ  : السَُّرَعةُ  الَهْذَرفَةُ و

ً  : [هرف]  إِْعجابا به. ِء ، وجاَوَز القْدَر فيهما ، وأْطنََب في ذِلَك ، حتّى كأَنّه يَْهِدرُ والثّناِء على الشَّيْ  أَْطَرأَ في الَمْدحِ  : َهَرَف يَْهِرُف َهْرفا

 يَْهِرفُونَ  ، وُهمْ  وسلمعليههللاصلىأنَّ ُرْفقَةً جاَءْت إلى النَّبّيِ »الَحِديُث : ِء ، ومنهب بالشَّيْ : ِشْبهُ الَهَذياِن من اإِلْعجا الَهْرفُ  قال اللَّْيُث :وَ 

 .«كاَن في َصالةٍ بصاِحٍب لهم ، ويَقُولُوَن : يا َرُسوَل هللا ما َرأَْينا ِمثَْل فاُلٍن ، ما ِسْرنَا إاّل كاَن في قِراَءةٍ ، وال نََزْلنا إاّل 

 أي : يَْمَدُحونَه ، ويُْطنِبُوَن في الثَّناِء َعلَيِه. (1) [به] يَْهِرفُونَ  قال أَبو ُعبَْيد :

حاحِ ، ويُْرَوى : قَْبَل أَْن تَْعِرَف ، أي : بما ال تَْعِرفُ  تَْهِرفْ  يُقاُل : ال عن ابِن األَْعرابّيِ ، ِخْبَرةٍ أَو َمَدَح بال  ال تَْمَدْح قبَل  كما في الّصِ

ِل كالِمَك ، وال يَُكوُن ذِلَك إاّل في َحْمٍد وثَناٍء.  التَّْجِربَِة ، وهو أَْن تَْذُكَره في أَوَّ

. نََما مالُه ُجُل :الرَّ  أَْهَرفَ و  كأَْحَرَف ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

لَْت إِتاَءها أَْهَرفَتو ً  نَقَلَه الَجْوَهريُّ  النَّْخلَةُ : َعجَّ فَْت تَْهِريفا  وهِذه عن أَبي حاتٍِم في ِكتاِب النَّْخلَِة. كَهرَّ

فُواو ً  إِلَى الصَّالةِ  َهرَّ لُوا : تَْهِريفا ً يُقاُل : َرأَْيُت قو َعجَّ فُونَ  ما لُوَن ، نَقَلَه أَبو حاتِم ، وقال ابُن فاِرٍس : ما أَُرى هِذه  يَُهّرِ في الصَّالةِ : أي يُعَّجِ

فَ  أي : أَو َهِذِه الصَّوابُ  ، (2)الَكِلمةَ َصِحيَحةً  فَت أي : أَّن أَبا حاتِم اْقتََصَر في ِكتاِب النَّْخلَِة َعلَى َغلٌَط من الَجْوَهِرّيِ  أَْهَرفَ و َهرَّ النّْخلَةُ  َهرَّ

َغلَطاً ، هذا ُمَؤدَّى كالِمه ، وأَنَت َخبِيٌر بأَنَّ مثَل هَذا ال يُعَدُّ  أَْهَرفَتْ  ، كاْبِن ُدَرْيٍد وابِن َعبّاٍد واألَْزَهرّيِ ، فيكونُ  أَْهَرفَت ، وسَكَت عن ذكرِ 

ْل.  َوَهماً وال َغلَطاً ، فإِنَّ الَجْوهريَّ ثِقَةٌ ، ال يُدافَُع فيما جاَء به ، فتَأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ي به لَكثَْرةِ َصْوتِ  يَْهِرفُ   ه.، كيَْضرُب : اسُم َسبُعٍ ، ُسّمِ

 : الَهْدُر والَهَذياُن ، عن ابِن األَْعرابِّي. الَهْرفُ وَ 

ُل.  الَهْرفُ وَ   : اْبتِداُء النَّباِت ، عن ثَْعلٍَب. (3) [الَهْرفُ ]و: األَوَّ

 : تابََع َصْوتَه. َهَرَف يَْهِرفُ وَ 

َمْخَشِريُّ : ومنه قَْوُل أَْهِل  َهَرفَتْهوَ  يُح : اْستََخفَّتْه ، قال الزَّ  َجْرٌف ؛ أي : َمْن جاَء بالبَواِكيِر َجَرَف أَْمواَل النّاِس. الَهْرفُ  بَْغداَد :الّرِ

ُجُل الَخّوارُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ َوصاِحُب اللِّساِن ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو ، كِقْرَشبٍّ  الِهْرَجفُّ  : [هرجف]  كما في العُباِب. الرَّ

 الباِليَةُ الَكبِيرةُ ، كالِهْرَشبَِّة ، ونقله الَجْوَهِري عن أَبِي ُعبَْيٍد ، عن بَْعِضهم ، كما سيَأْتِي. ٍة : العَُجوزُ ، كإِْرَدبَّ  الِهْرَشفَّةُ  : [هرشف]

في النَُّسخِ ، ومثلُه في بالِجيم ، هَكذا  ثُّم تُْعَصُر في الُجفِّ  مِن األَْرِض  يُْنشَُّف بها ماُء الَمَطرِ  أَو كساءٍ  قِْطعَةُ ِخْرقَةٍ  أَيضا : الِهْرَشفَّةُ و

حاحِ ، وفي األَْصِل الَمْقُروِء على الُمَصنِِّف : الُخّف بخاٍء ُمْعَجَمة بالقلِم ، وذلك ِة الماِء ، وفي بَْعِض  ِلِقلَِّة الماءِ  الّصِ حاح : في قِلِّ َوفي الّصِ

 بها ماُء الَمَطِر ، ثم تُْعتََصُر ، وأَنَشَد الَجْوَهِريُّ للّراِجِز : (4)يُْنتََشُف  النَُّسخِ :

ـــــــــــه  تح ل ـــــــــــَ نح كـــــــــــان مـــــــــــَ ـــــــــــِ وَب ل هح طـــــــــــُ فـــــــــــ  رحشـــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــِ

هح و      فــــــــــــــــ  أَل مــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا كــــــــــــــــَ ٌة ميــــــــــــــــَح فــــــــــــــــَ  َنشـــــــــــــــــــــــــــــح

  
 قال آخُر :وَ 

هح  فــــــــــــ  ــــــــــــكــــــــــــُ هــــــــــــا كــــــــــــال وٍز رَأحســــــــــــــــــــــــــُ جــــــــــــُ ر  عــــــــــــَ  كــــــــــــُ

ا      فـــــــــــن ُر جـــــــــــُ مـــــــــــِ هـــــــــــا  (5)حتـــــــــــَح عـــــــــــَ هح مـــــــــــَ فـــــــــــ  رحشــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــِ

  
 : ِمْن نَْعِت العَُجوِز ، وهي الَكبِيَرةُ. الِهْرَشفَّةُ  ُعبَْيٍد : وبعُضهم يقوُل :قال أَبو 

 .ِهْرَشفَّةٌ  ُصوفَةُ الدَّواةِ إذا يَبَِسْت :و

 نَقَلَه اللّْيُث. اْهَرشَّفَتْ و َهْرَشفَتْ  قدو
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 تََحسَّى قَِليالً قَِليالً  إذا : تََهْرَشفَ  قال أَبُو َخْيَرةَ :و

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ( يف املقايي  : ما أر  هذه الكلمة عربية.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
قوله : ويف بع  النسخ ينتش  اخل عبارة اللسان : هي صوفة أو خرقة يُنشف هبا املاء ا ويف نسخة : ماء املطر »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 .«اإلانء اخلمن األرض ا مث تعصر يف 
(5.  ( يف اللسان برواية : تسع  ِبفٍّ
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ُر فيها الش رَ  َلِة ا واأَلصح َفِر الن خح َربَُة للُحَويحِ  حوَ  َأسح َش ُف ا فزِيَدت اهلاُء ا وكذِلَك الش هح ُر الرت   بَُة ا فزِيَدت اهلاء.واأَلصح
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، كإِْرَدّبٍ : العَُجوَزة. الِهْرَشفُّ 

 .(1)، وِهْرَدشَّةٌ  ِهْرَشفَّةٌ  يُقاُل للنّاقَِة الَهِرَمِة :وَ 

 .اْهَرشَّفَتْ  : باِليَةٌ ُمتََشنَِّجة ، وقد ِهْرَشفَّةٌ  َدْلوٌ وَ 

جاِل : الَكبِيُر الَمْهُزوُل. الِهْرَشفُّ وَ   من الّرِ

ي الِهْرَشفُّ وَ   رافّيِ.: الَكثِيُر الشُّْرِب ، عن الّسِ

 َرُجٍل ، كما في العُباب. َعلَمُ  أَْهَملَه الجوهريُّ َوصاحُب اللِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : ُهوَ  ، كِقْنِديلٍ  ِهْرِصيفٌ  : [هرصف]

 َضِحَك في َضْعِف. ، أَْهَملَه الَجْوَهريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقال ابُن َعبّاٍد : أي َهْرنََف َهْرنَفَةً  : [هرنف]

ُ  : الُمَهْرنِفَةُ و قال : ِعيفَةُ في َصْوتِها وبُكائِها المرأَة  كما في العُباِب. الضَّ

واُب  الُهْزُروفُ  : [هزرف] ، وفي أُْخَرى أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقد اْختَلَفَْت نَُسُخ الكتاِب ، ففي غاِلبِها هَكذا بتَْقِديِم الّزايِ على الّراِء ، َوهو الصَّ

 ، مثلٍ  ِهْزَرْوف زاَد ابُن َعبّاٍد :و كُزْنبُوٍر ، وُعالِبٍط َوقِْرطاٍس ، وهو خَطأٌ ، واختُِلَف في َضْبِط هذه الَكِلمِة : فقَاَل ابُن ُدَرْيٍد : بالعَْكِس ،

 وُربّما نُِعَت به غيُر الظَِّليِم. الظَِّليُم السَِّريُع الَخِفيفُ  هو : بِْرَذْونٍ 

 والذّاُل لُغَةٌ فيه ، كما تَقَّدم. أَْسَرعَ  في َعْدِوه : إذا فَ َهْزرَ  قال األَْصَمِعيُّ :و

 ، كبِْرَذْونَِة : النّاُب الَكبِيَرةُ. والعَُجوُز. الِهْزَرْوفَةُ و بالكسِر ، الِهْزِرفَةُ  قال أَبُو َعْمٍرو :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ي في ، كُزْنبُوٍر : العَِظيُم الَخْلق ، نقَلَ  الُهْزُروفُ   .«هزف»ه ابُن بَّرِ

ا يَِصُف َظِليماً : الِهْزِرفيُّ و قال :  ، بالكسِر : الَكثِير الَحَرَكِة ، وأَنَشَد لتأَبََّط َشرًّ

صِّ  زحُروفٌ مـــــــــــــن ا ـــــــــــــُ فـــــــــــــاُ ه  هـــــــــــــُ رُي عـــــــــــــِ طـــــــــــــِ  يـــــــــــــَ

ا     نـــــــــَ غـــــــــابـــــــــِ
َ
د  املـــــــــ اَء مـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــح يـ رََج الـــــــــفـــــــــَ دح تـــــــــَ  ِإَذا اســـــــــــــــــــــــح

  

وٌج  زحِريفيف أَزَج  َزلـــــــــــــــــــــــــــــُ  زفـــــــــــــــــــــــــــــاِزٌف  هـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ا   ــــــــــَ ن ــــــــــِ واف ــــــــــاِت الصــــــــــــــــــــــــ  ي اجــــــــــِ ــــــــــّ ــــــــــن ذ  ال ــــــــــُ ب ــــــــــَ َزفيف يـ  هــــــــــِ

  
ْلماِن ، الِهَزفُّ  : [هزف]  الَخِفيُف ، وهي لُغَةُ َربيعَةَ. السَِّريعُ  نقله الَجْوَهِريُّ ، وهو الِهَجفّ  ِمثْلُ  كِخَدّبٍ : من الّظِ

يِش.  أَو النّافُِر ، أو الطَِّويُل الّرِ

يِت. الغَِليُظ ، وهذه أَو الجافي ّكِ  عن ابن الّسِ

يحُ  َهَزفَتْه قال ابُن ُدَرْيٍد :و َمْخَشِريُّ بالراء ، كما تقدم. اْستََخفَّتْه إذا : تَْهِزفُه الّرِ  في بعض اللُّغاِت. قلُت : وضبطه الزَّ

ً  الّراِعي َهَطفَ  أَهَملَه الجوَهريُّ ، وقال ابُن َعبّاٍد : َهَطفَ   :[هطف]  .(2)فتَْسَمُع َهْطَف الَحِليِب وَحِفيفه  اْحتَلَبَ  : إذا يَْهِطف َهْطفا

يِت : باتَتو ّكِ ً  السَّماءُ  قال ابُن الّسِ  أَْمَطَرْت. : إذا تَْهِطُف َهْطفا

 تَْسَمُع به عنَد االْحتِالِب ، عن ابن َعبّاد. : َحِفيُف اللَّبَنِ  الَهْطفُ و

كِّ  كَكتِِف : الَمَطُر الغَزيرُ  الَهِطفُ و قاع :عن ابِن الّسِ  يِت ، قال ابُن الرَّ
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رِبُه  جُمحَرنحِثماً لَعَماٍء ابَت َيضح
ِبُر  ُسح

 (3) اهلَِطفُ ِمنحُه الر ضاُب ومنه امل
ُل َمْن نََحَت هِذه الجفانَ  َحيٌّ من العََرب ، قاله األَْزَهِريُّ ، قيل : : الَهِطفِ  بَنُوو اَء في ِكنانَةَ ، قال وكانُوا ُحلَف ِمْن ِكنانَةَ أو ِمْن أََسٍد ، وهم أَوَّ

 السُّلَِمّيِ : (4)أَبُو ِخراِش الُهَذِليُّ يَْرثِي ُدبَيَّةَ 

ٍة  َعــــــــــــَ رتح م مبـــــــــــــُ اَداهـــــــــــــُ ا لـــــــــــــغـــــــــــــَ يـــــــــــــن  لـــــــــــــو كـــــــــــــاَن حـــــــــــــَ

يِن      يـــــــَز  بـــــــَ نح شـــــــــــــــــــــِ َن الـــــــر واِويـــــــِ  مـــــــِ فِ مـــــــِ طـــــــِ  (5) اهلـــــــَ
  

__________________ 
 وِهرحِهر. 516/  6« هرشف»( زيد يف التهذيب 1)
 التكملة : أي حفيفه.( يف 2)
 .«جمرنشماً »( يف التهذيب برواية : 3)
 والرواوي  : املصايف.« فيها الرواوي »برواية :  156/  2( ديوان اهلذليا 4)
 ـ وكان ُدبـَّية ساداًن لبع « ربيئة»وابألصر  155/  2( عن ديوان اهلذليا 5)
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 كما في الُمْعَجم والعُباِب. ةَ كُزبَْيٍر : ِحْصٌن باليََمن بَجبَِل واقِرَ  الُهَطْيفُ و

 على َرأِْس واِدي ِسهاٍم لِحْميَر. الُهَطْيفِ  قال النّاِشِريُّ : قَْصرُ وَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

َكة : اسٌم ، كما في اللِّساِن. الَهَطفَى  ، ُمَحرَّ

يحُ  َهفَّت : [هفف] ً و ، تَِهفُّ َهفًّا الّرِ  نقله ابُن ُدَرْيٍد.  َصْوُت ُهبُوبِهاَهبَّْت فُسِمعَ  إذا : َهِفيفا

ي : ومنه قوُل أَُميَّةَ بِن أَبي عائٍِذ  ، بالَكْسِر : بال ماءٍ  ِهفٌّ  وَسحابَةٌ  قال : قِيُق ، قال ابُن بَّرِ  : (1)وهو السَّحاُب الرَّ

تح  عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ل م إذا طــــــــــــــَ هــــــــــــــُ و َذتح َِشحســــــــــــــــــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

ِب      لــــــــــــــــح اابجلــــــــــــــــُ فــــــــــــــــن مُ   هــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ ه كــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــبَنــــــــــــــــّ

  
ْمتها. َذْت : اْرتَفَعَْت ، أَراَد أنَّ الشمَس َطلَعَْت في قُتَْمٍة ، فكأَنَّما َعمَّ  َشوَّ

 أي : ال َمْشُروَب وال َمأُْكوَل. «وال ُسفَّةٌ  (2) ِهفَّةٌ  وهللا ما في بَْيتِكَ »في حديِث أَبي ذَّرٍ ، وَ 

يِت ، ومثلُه البِن ُدَرْيٍد ، وفي التَّْهِذيِب : ُشْهَدةٌ نَقَلَه الجوَهِريُّ عن  : ال َعَسَل فِيَها (3) ِهفٌّ  ُشْهَدةٌ و ّكِ  : َرقِيٌق. ِهفٌّ  وَعَسلٌ  (4)ابن الّسِ

ْرعُ  الِهفُّ و ُر َحصاُده فيَْنتَثِر َحبُّهُ  الِّذي أَْيضاً : الزَّ حاح ، وقد يَُؤخَّ  .َهافٌّ  فهو َهفَّ  كما في الّصِ

غارُ  : الِهفُّ و »: هكذا في سائِر النَُّسخِ ، وفي بعِضها الهاِربَةُ ، وُكلُّه َغلٌَط ، والصواب  الهاربِيَّةُ  : الِهفُّ  عرابِّيِ :وقال ابُن األَ  السََّمُك الّصِ

َدةِ  (5)« اْلَهاِزبَا  «الهاِزبَا ، ويَُمدُّ : ِجْنٌس من السََّمكِ »مقصوٌر ، وهو نوٌع من السََّمِك ، كما ُهَو نَصُّ النّواِدِر ، وَمرَّ للُمَصنِِّف في الموحَّ

 ويُْفتَح.

دِ  الدَّعاِميُص الكبارُ  : الِهفُّ و  وقاَل ُعمارةُ : يُقال «يَْشويَها ِهفَّةٍ  ِطُر ُكلَّ لَْيلٍَة علىكاَن بعُض العُبّاِد يُفْ »الَحِديُث : ٍء ومنهواِحَدتُه بها عن الُمبَّرِ

 ُدَوْيبَّة تَُكوُن في مْستَْنقَعِ الماِء. : الُحَساُس ، والدُّْعُموُص : للِهفِّ 

ً  وذَكَره الجوَهِريُّ َولم يُقَيِّْدهُ ، وقد الَخِفيُف ِمنّا : الِهفُّ  قال ابُن َعبّاٍد :و .: إذا خَ  َهفَّ َهِفيفا  فَّ

قِيقَةُ الَخِفيفَةُ القَِليلَةُ العََسلِ  : الِهفُّ و : ليَس فِيها َعَسٌل ، فَوَصَف به ، وقال ساِعَدةُ  ِهفٌّ  قالَه أَبو َحنِيفَةَ ، وتقَدََّم عن يَْعقُوَب : ُشْهَدةً  الشُّْهَدةُ الرَّ

: 

ريِّ  وٍن نــــــــــــَ تــــــــــــُ نح ِذي مــــــــــــُ تح عــــــــــــَ فــــــــــــَ َكشــــــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــتــــــــــــَ

فيف ا وال      رِت الهـــــــــــِ ـــــــــــح ـــــــــــر ي َرُب كـــــــــــال َو خمـــــــــــُح (6)هـــــــــــُ
 

  
 ُمْخَرب : تُِرَك لم يُعَسَّْل فيِه.

 َء في َجْوفِه.ُكلُّ َخِفيِف ال َشيْ  أَيضاً : الِهفُّ و

 نقَلَه اللّْيُث. فيه ُمْختََرٌق للسُّفُنِ  كثيُر القَْصباءِ  ، بالفَتْحِ : ع من البَِطيَحةِ  الَهفَّةِ  ُزقاقُ و

 : ع ، بالبَْصَرةِ. الَهفَّةِ  أَو َطِريقُ 

 ِرس.: مدينَةٌ قَِديَمةٌ كانت في َطَرِف السَّواِد ، بَناَها سابُوُر ذُو األَْكتاِف ، وأَْسَكنَها إِياداً ، وآثاُر ُسوِرها لم تَْندَ  الَهفَّةُ  في الُمْعَجم :وَ 

ً  إِال ِحماًرا (7) َذَكَر الَحّجاَج فقَاَل : ما كاَن أنَّ الَحَسنَ » في الَحِديِث :و ، كَشّداٍد ، من الُحُمِر : الطَّيّاشُ  الَهفّافُ و  .«َهفّافا

الِل : الباِرُد أو الّساِكنُ  الَهفّافُ و . أَو ما لَم يَُكْن َظِليالً  الطَّيُِّب ، وهِذه عن الَجْوَهِرّيِ  من الّظِ  نَقَلَه الّصاغانِيُّ

 أَْحَمَر يَِصُف بَْيَض النَّعاِم : قال ابنُ  من األَْجنَِحِة : الَخِفيُف للطَّيَرانِ  الَهفّافُ و
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__________________ 
 األصنام ا كما يف الديوان ا فضرب خالد بن الوليد عنقه. يقا  أنه كان ساداًن لعز  غطفان.

ية. ومل يرد ابختالف الروا 60والبيت الشــاهد ألمية بن أيب الصــلت وهو يف ديوانه ص « ومنه قو  أمية»( كذا ابألصــر ا والذي يف اللســان : 1)
أيب الصــلت يف شــعر أمية ابن أيب عائذ يف ديوان اهلذليا وال يف شــرح أشــعار اهلذليا ا لكنه ذكره فيما نســب إليه ونبه  ققه إىل نســبته ألمية بن 

3  /1422. 
 .( ضبطت يف اللسان ا ابلقلم ا ابلضم ا وفسرها ابلسحاب ال ماء فيه ا َوالسّفة ما ينسج من اخلوص كالزبير2)
 ( يف التهذيب : شهدة هّفة.3)
 ويف اللسان عنه : شهدة هّفة وعسر هّف : رقي .« ويقا  : شهدة هّفة لي  فيها عسر»( يف التهذيب : 4)
 ( ومثله يف التهذيب واللسان.5)
 .«فتكشفت» يف شعر ساعدة بن جؤية اهلذد برواية : 178/  1( ديوان اهلذليا 6)
 والنهاية : هر كان.( يف اللسان 7)
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ِه  يــــــــــــــح فــــــــــــــَ قــــــــــــــَ فــــــــــــــح ن  بــــــــــــــقــــــــــــــَ هــــــــــــــُ فــــــــــــــ  ر  حيــــــــــــــَُ ظــــــــــــــَ  يــــــــــــــَ

ن  وَ      هـــــــــــُ فـــــــــــُ حـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ افـــــــــــاً يـ فـــــــــــ  ا  هـــــــــــَ يـــــــــــنـــــــــــَ خـــــــــــِ (1)ثـــــــــــَ
 

  
يِش عليه.  أي ، يُْلبُِسُهنَّ َجناحاً ، وَجعَله ثَِخينًا لتَراُكب الّرِ

قِيُق الشَّفّافُ  الَهفّافُ و حاح ، وقال غيُره : ثَْوبٌ  من القُُمِص : الرَّ يح َهفّافٌ  كما في الّصِ ،  َهْفهافٌ  يُقال : قَِميصٌ  فِيهما كالَهْفهافِ  يَِخفُّ مع الّرِ

ِة : َهْفهافٌ  وِريشٌ  مَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهريُّ ، وقال ذُو الرُّ

َ  وَ  يـــــــــــَ افِ أَبــــــــــــح فـــــــــــّ ه  هـــــــــــَ تـــــــــــُ ذح يـــــــــــِص َأخـــــــــــَ مـــــــــــِ  الـــــــــــقـــــــــــَ

بـــــــًا َقســــــــــــــــــــح      َتصــــــــــــــــــــِ غــــــح وحِم مــــــُ ِه لــــــلــــــقــــــَ ُت بـــــــِ ئـــــــح (2)رَا فــــــجــــــِ
 

  
ً  ِغشاُؤه من الشَّْحم ، وَجعَلَه أَراد باألَْبيَِض قَْلباً َعلَيه َشْحٌم أَبيُض وقَِميُص القَْلِب : ً  ويُْلِحفُُهنّ »لِرقَّتِه ، ويُْرَوى بيُت ابِن أَْحَمر :  َهفّافا  .«َهْفهافا

 : الَجناحاِن ، لِخفَّتِهما. الَهْفهافانِ وَ 

. البَّراقُ  : الَهفّافُ و  نقله الجوَهريُّ

 َسِريعَةُ الُمُروِر في ُهبُوبها. نقَلَه الجوهِريُّ ، وقاَل غيُره : : َطيِّبَةٌ ساِكنَةٌ  َهفّافَةٌ  ريحٌ و

ً  وقد ، كأَِميٍر : ُسْرَعةُ السَّْيرِ  الَهِفيفِ و ِة : َهفَّ َهِفيفا مَّ  : أَْسَرَع في السَّْيِر ، قال ذُو الرُّ

ا  نــــــــَ نــــــــِّ ُت غــــــــَ لــــــــح ًة قـــــــــُ عحســــــــــــــــــــــَ ا نـــــــــَ نــــــــَ َعســــــــــــــــــــــح  إرذا مــــــــا نـــــــــَ

نح      ضح مـــــــــــِ رحقـــــــــــاَء وارحفـــــــــــَ يـــــــــــفِ خبـــــــــــَ فـــــــــــِ رِ  هـــــــــــَ  الـــــــــــر واحـــــــــــِ

  
. : الّضاِمُر البَْطنِ  الَهْفهافُ و  نَقَلَهُ الّصاغانِيُّ

 كاليَأْفُوِف. : الَجباُن ، اليَْهفُوفُ و العَْطشاُن. أَْيضاً :و

جاِل. أَو الَحِديُد القَْلبِ   عن ابن ِسيَده ، زاَد غيُره : من الّرِ

 عن الفَّراِء ، لِخفَّتِه. األَْحَمقُ  هو أَيضاً :و

 القَْفُر من األَْرِض. : اليَْهفُوفو

 قال اْمُرُؤ القَْيِس : ، َدقِيقَةُ الَخْصر (3) البَْطن ضاِمَرةُ  األُولَى عن يَْعقُوَب ؛ أي : َهْيفاءُ  ُمَهفَّهفَةٌ و ُمَهفَّفَةٌ  جاريَةٌ  يُقاُل :و

ةٌ  فـــــــــَ هـــــــــَ فـــــــــح هـــــــــَ ٍة  مـــــــــُ فـــــــــاضـــــــــــــــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــاُء غـــــــــريحُ مـــــــــُ ـــــــــَ  بـ

رِ      جـــــــــَ نـــــــــح جـــــــــَ ٌة كـــــــــالســـــــــــــــــــــــ  ولـــــــــَ قـــــــــُ هـــــــــا َمصـــــــــــــــــــــــح بـــــــــُ رائـــــــــِ  تـــــــــَ

  
ُجُل : َهْفَهفَ  قال ابُن األَْعرابّيِ :و  .ُمَهْفَهفٌ  يَِميُد َمالحةً ، فهو ُمِشَق بََدنُه ، فصاَر كأَنَّهُ ُغْصنٌ  الرَّ

 ويُْكَسر : من أَْسمائِهم. بالفتح ِهفّانُ و : الدَِّويُّ في الَمساِمع.و .(4) : بَريُق الّسراب االْهتِفافُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 أي َوْقتِه وِحينِه. وفي اللِّساِن : على إِثِْرهِ  أي جاَء َعلَى َهفَانِه : يُقاُل :و

 يُْستَْدَرُك َعلَيه :* ومّما 

 من النّاِس : أي َطَرأَْت َعْن َجْدٍب. َهفَّْت هافَّةٌ 

 القَِميِص : إذا نُِعَت بالِخفَِّة ، وهو مجاز. َهفّافُ  َرُجلٌ وَ  .َهفائِفُ و ، َهْفَهفَةٌ و َهفَّةٌ  ، ولها كَهفّافَةٍ  ، َهْفهافَةٌ  ريحٌ وَ 

َكه وَدفَعَه. َهفَّهُ وَ  يُح ، وأَْنَشَد ابُن األَْعرابِّيِ : تَِهفُّ  : باِردٌ  َهْفَهفٌ  ِظلٌّ وَ  : َحرَّ  فيه الّرِ

َهَفاأَبحَطَح َحّياشاً وِ الن   َهفح
 : ُمِظلَّةٌ. َهْفهافَةٌ و ، َهفّافَةٌ  ُغْرفَةٌ وَ 

 .ُمَهْفَهفٌ  : َهْفهافٌ  َرُجلٌ وَ 
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. أي : «على الماءِ  ِهفًّا كانَت األَْرضُ »في َحِديِث َكْعٍب : وَ   قَِلقَةً ال تَْستَِقرُّ

 .(5)ِرقَّتَه  الَوَرق ، أي : ِهفَّةَ  في النَّواِدر : تَقوُل العََرُب : ما أَْحَسنَ وَ 

 : بارٌد. َهفّافٌ  ِظلٌّ وَ 

 .(7) َهفّافٌ  ، وثَْغرٌ  (6) َهفَّافٌ  َسرابٌ وَ 

__________________ 
 .«هفافا»بداًل من « هفهافاً »و « يظر»بداًل من « يبيت»( اللسان برواية : 1)
 .«مغتصباً ضمرا»برواية :  177( ديوانه ص 2)
 ( يف التهذيب واللسان : اخلميصة البطن.3)
 ( يف التكملة : بري  السحاب.4)
 ( يف اللسان : ما أحسن هفة الور  ورقّته وهي إبحرَِدتُه.5)
 وشاهده قو  ذي الرمة : ( يعين إذا بر 6)

ــــــــــف الســـــــــــــــــــــــراب هبــــــــــا  ــــــــــهــــــــــت ــــــــــهــــــــــمــــــــــاء ي  يف صـــــــــــــــــــــــحــــــــــن ي

 يف قـــــــــــــرقـــــــــــــر بـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــاب الشـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــ  مضـــــــــــــــــــــــــــروج    

  

 عن األساس.

 ( وشاهده يف األساس قو  القطامي7)
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 ، بالضّمِ : َزْجٌر للغَنَم. ُهفْ و

َكةً  الَهقَفُ  : [هقف]  ليَس بثَبٍَت. وقاَل ابُن ِسيَده : قِلَّةُ َشْهَوةِ الطَّعام أَهَملَه الَجْوَهريُّ ، وفي الُمِحيِط واللِّساِن : هو ، ُمَحرَّ

َكةً  الَهَكفُ  : [هكف]  َزَعُموا ، وهو فِعٌل ُمماٌت. السُّْرَعةُ في العَْدِو والَمْشي أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو ، ُمَحرَّ

 َهْنَكفٌ  ، هَكذا ، وليَس كذِلَك ، والذي ثَبََت عن ابن ُدَرْيٍد في نَُسخ الَجْمَهَرةِ  َهْيَكفٌ  وُمْقتَضاه أَْن يَُكونَ  ، كَجْنَدل ، أو َصْيقَلٍ  َهْنَكفٌ  منه بناءٌ و

ةً أَْخَرى ، أي : بتَْقِديم الكاِف على النُّوِن ، وهو على  والنُّوُن زائَِدةٌ  مثُل ذلك في فصِل الكاِف مع الفاِء ، قالوقد َمرَّ له  ع وَكْنَهٌف ، قالَهُ َمرَّ

ْل ذِلَك.« أَو َصْيقَل»ِكاَل القَْولَْيِن ، فقوُل الُمَصنِِّف :   َغلٌَط ، فتأَمَّ

 أَهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللِّساِن. ، كِجْرَدْحٍل ، والغَْيُن ُمْعَجَمةٌ  الِهلَّْغفُ  : [هلغف]

 كما في العُباب. الُمْضطَِّرُب الَخْلقِ  قال ابُن الفََرج : َسِمْعُت زائَِدةَ يقوُل : هووَ 

ْخُم. أَهَملَه الَجْوَهِريُّ َوصاحُب اللِّساِن ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو ، كِجْرَدْحلٍ  الِهلَّْقفُ  : [هلقف]  الفَْدُم الضَّ

حاحِ على الهاِمِش :وُ وَ   : العَِظيُم ، عن الَجْرِمّيِ. الِهلَّْقفُ  ِجَد في بَْعِض نَُسخ الّصِ

حاح. ، كِجْرَدْحٍل : الثَِّقيُل الجافي الِهلَّْوفُ  : [هلف]  العَِظيُم اللِّْحيَِة ، كما في الّصِ

َومنه قوُل َمْنفُوَسةَ بنِت َزْيِد  ال َغناَء ِعْنَده ُء. الَِّذي في النّواِدِر : الثَِّقيُل البَِطيكذا في النَُّسخِ ، ونَصُّ ابُن األَْعرابِّيِ  العَِظيُم البَِطينُ  هو ، أَو

 ، وهي تَُرقُِّص اْبنًا لَها. (1)الَخْيِل 

 (2)وََكرح  كِهل وحفال َتُكوَنن   و 
جاِل. الَكذُوبُ  : الِهلَّْوفُ  قال اللَّْيُث :و  من الّرِ

ْخَمةُ  : الِهلَّْوفُ و  وقاَل : ، كِسنَّْوَرةٍ  كالِهلَّْوفَةِ  الَكثِيرةُ الشَّعَر الُمْنتَثَِرة ، اللِّْحيَةُ الضَّ

ةٌ  فـــــــــــــــــــــَ وح لـــــــــــــــــــــ  ُ    هـــــــــــــــــــــِ والـــــــــــــــــــــِ ا جـــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــــ 

يـــــــــــــــهـــــــــــــــا اخلـــــــــــــــالـــــــــــــــِ ُ      داُء ال ابَرَ  فـــــــــــــــِ كـــــــــــــــح  نـــــــــــــــَ

  

 هَلا ُفُضوٌ  وهلا بَناِئ ُ 

أِْس واللِّْحيَِة كما في الُمِحيِط واللِّساِن. كُزْنبُورٍ  كالُهْلفُوفِ  الَكثِيُر الشَّعَر الجافي ، : الِهلَّْوفُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  وهو َكثِيُر َشعَِر الرَّ

 َغماُمهُ َشْمَسهُ. (3) اليَْوُم الذي يَْستُرُ   :الِهلَّْوفُ  قال ابُن فارٍس :و

 واْشتِقاقُه ِمن الَهْلِف ، وهو ِفْعٌل ُمماٌت. ُره : الُمِسنُّ الَكثِيُر الَوبَِر ، قال ابُن ُدَرْيٍد :زاَد غي الَجَمُل الَكبِيرُ  أَْيضاً : الِهلَّْوفُ و قال :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

جاِل : الشَّْيُخ الَكبِيُر الُمِسنُّ الَهِرُم. الِهلَّْوفُ   من الّرِ

 : العَُجوُز ، عن ابِن َعبّاٍد ، قال َعْنتََرةُ بُن األَْخَرِس : الِهلَّْوفَةُ وَ 

دح ِإىَل أَفحصـــــــــــــــــــــــــــــَ   مـــــــــــــــِ ِر  (4)ِإعـــــــــــــــح  وال َ َخـــــــــــــــ 

رِ      فـــــــــــِ م مُث  اصـــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــِ تـــــــــــِ نح إىل ســـــــــــــــــــــــــاحـــــــــــَ  فـــــــــــكـــــــــــُ

  

 (5)وُمعحِصِر  ِهل وحَفةٍ َ حِتَك ِمنح 

ِغيرة.يَِصفُهم بالفُُجوِر ، وأَنََّك متى أََرْدت ذِلَك منهم   فاْقُرْب من بُيُوتِهم ، واْصِفر تَأْتَِك منهم الَكبِيَرةُ والصَّ

جاُل ، قاله أَبو لَْيلَى ، خاصٌّ بالنِّساءِ  األَْهنافُ  : [هنف]  ، كالُمهانَفَةِ  ِء ،وهو َضِحٌك في فُتُوٍر ، كَضِحِك الُمْستَْهِزى وال يُوَصَف به الّرِ

حاحِ ، َوأَ  التَّهانُفِ و  نشَد للُكَمْيِت :كما في الّصِ
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ٌب  يحضـــــــــــــــــــــاُء كـــــــاعـــــــِ ــــــَ اح بـ حــــــَ ُة الــــــَكشــــــــــــــــــــح فـــــــَ هــــــَ فــــــح هــــــَ  مــــــُ

انــــــــــفُ      بُ  هتــــــــــَ عــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ م وتـ هــــــــــُ ــــــــــح نـ اِ  مــــــــــِ هــــــــــّ  لــــــــــلــــــــــجــــــــــُ

  
_________________ 

 تــــــــــــنــــــــــــاولــــــــــــت مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــــفــــــــــــرًا أقــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــت بــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــروب عــــــــــــــــــــذااب     ــــــــــــــــــــّي وهــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاف ال  عــــــــــــــــــــل

  

 ( قا  ابن بري : والشعر لزوجها قي  بن عاصم.1)
 والصحاح :( قبله يف اللسان 2)

 أشبه أاب أمك أو أشبه عمر
 بعده فيهما :وَ 

 يصــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــح يف مــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــه قــــــــــــــــد اجلــــــــــــــــد  

 ار  إىل اخلـــــــــــــــــــــــــريات زاًن يف جـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــروَ     

  

 بد  يف موضعه.« يف مضجعه»يف اللسان 

 وما هنا أوضح.« الذي لبست غمامه ِشسه»( يف التكملة : 3)
 .«أقص »( عن اللسان وابألصر 4)
 .«أو معصر»( يف اللسان : 5)
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 وأَْنَشَد : ، كِكتابٍ  الِهنافُ  كذِلكَ و زاَد أَبُو لْيلَى

هــــــــــــا  ــــــــــــِ ل ــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــ  رِس وَن عــــــــــــل فــــــــــــُ غــــــــــــُ   اجلــــــــــــُ ــــــــــــَ  تـ

ِن      نـــــــــــــافِ حُبســـــــــــــــــــــــــــح رح  اهلـــــــــــــِ ظـــــــــــــَ وحِن الـــــــــــــنـــــــــــــ   ا وخـــــــــــــَ

  
ِحِك ، وهو التَّبَسُُّم  ُمهانَفةُ   :الِهنافُ  قال اللَّْيُث :وَ   .(1)الَجواِري بالضَّ

ِد :في نُْسَخٍة من كتاِب وَ  ِحُك بالسُّْخَريَِة  : التَّهانُفُ  الكاِمِل للُمبَّرِ  ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : (2)الضَّ

ه  ــــــــــــِ ل ِديــــــــــــَث أَلهــــــــــــح َن ا ــــــــــــَ لــــــــــــح ن  َفصــــــــــــــــــــــــــ   إذا هــــــــــــُ

ه      ــــــــــَ ن لــــــــــح ــــــــــر ان فصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَث ال ِدي فِ حــــــــــَ ــــــــــُ هــــــــــان ــــــــــ  ــــــــــت  ابل

  
نا ُهنا : اللْهُو.  قال أَبُو لَْيلَى : الرَّ

ً  يُقال : أَْقبَلَ  يفِ كالتَّْهنِ  اإلْسراُع ، : اإِلْهنافُ و ً وَ  ، ُمْهنِفا  ؛ أي : ُمْسِرعاً ِليناَل ما ِعْنِدي. ُمَهنِّفا

بِّيِ للبُكاءِ  : اإلْهنافُ  قال األَْصَمِعيُّ :و  وهو ِمثُْل اإلْجهاِش. تََهيُُّؤ الصَّ

 : الُمالَعبَةُ. الُمهانفَةو قال :

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، بالضّمِ : َضِحٌك فوَق التَّبَسُِّم ، عن ابِن ِسيَده. الُهنوفُ 

َب ، عن ثَْعلٍَب. تهانَفَ وَ   بِِه : تعَجَّ

 : البُكاُء قال َعْنتَرةُ بن األَْخرِس : التََّهنُّفُ وَ 

ًة  بــــــــــَ ــــــــــح يـ يــــــــــاًء وهــــــــــَ ي حــــــــــَ قــــــــــِ بــــــــــح ــــــــــَ تـ ف  وَتســــــــــــــــــــــــح كــــــــــُ  تــــــــــَ

ا      وحهتــــــــــُ و صــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــَ فِ لــــــــــنــــــــــا مُث  يـ نــــــــــ  هــــــــــَ ــــــــــ   ابلــــــــــتـ

  
ْفِل ، وأَْنَشَد ثعلٌب ألَْعرابِّيٍ  التهانُفُ  قد يكونُ وَ   : (3)بكاَء َغْير الّطِ

تَ  فـــــــــح انــــــــــَ نـــــــــازِِ   هتـــــــــَ
َ
ُم املـــــــــ بـــــــــكـــــــــاَ  َرســـــــــــــــــــــــح تـــــــــَ  واســـــــــــــــــــــــح

رِ      قـــــــــــاَرِة حـــــــــــائـــــــــــِ َو  ا أو بـــــــــــِ ِة َأهـــــــــــح وقـــــــــــَ  بســـــــــــــــــــــــــُ

  
جاِل ُدون األَْطفاِل ؛ ألَنَّ األَْطفاَل ال تَْبِكي على الَمناِزِل.  فهذا ُهنا إِنّما ُهَو للّرِ

 ؛ أي : تََشبَّهَت باألَْطفاِل في بُكائَِك ، فتأَّمْل. تَهانَْفتَ  : ويُمِكُن أَن يكوَن قولُهُ : قلتُ 

ةُ  وَعلَيه اقتََصَر الَجْوَهريُّ : ويَُضمُّ  بالفَتْحِ  الَهْوفُ  : [هوف] يُح الَحارَّ حاحِ. الّرِ  كما في الّصِ

يُح الباِرَدةُ  : (4)قال ابُن ُدَرْيٍد و ا تُْؤبِّنهُ :  ِضدُّ  فهو الُهبُوبِ الّرِ « ، ُحِشَي من ُصوف ُهوف واْبناهُ ، لَْيَس بعُْلفُوف ، تَلُفُّه»قالت أُمُّ تَأَبََّط َشرًّ

ا.  وقيل : لم يُْسَمْع هذا إالَّ في َكالِم أُّمِ تأَبََّط َشرًّ

ُجُل الخاِوي الُهوفُ و  الذي ال َخْيَر ِعْنَده. الَجبانُ  بالضّمِ : الرَّ

ا. لُغَةٌ في الَهْيِف : لنَْكباِء اليََمنِ  : الُهوفُ وَ  َر قوُل أَّمِ تأَبََّط َشرًّ  وبه فُّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُجُل األَْحَمُق. الُهوفُ  ّمِ : الرَّ  ، بالضَّ

 البَْيِض. (5): نَْحُو ِسحاِء  الُهوفُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :وَ 
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 ، بالفتح : موِضٌع. َهْوفانُ وَ 

يحِ الحاّرةِ. : ِشدَّةُ العََطِش  الَهْيفُ  : [هيف]  من إصابَِة الّرِ

ةٌ تَأْتِي ِمن نَْحِو اليََمنِ  ، والُهوُف : الَهْيفُ و ُش  من تَْحِت َمْجَرى ُسَهْيلٍ  نَْكباُء بَْيَن الَجنُوِب والدَّبُورِ  َوهي ِريٌح حارَّ تُيَبُِّس النَّباَت ، وتُعَّطِ

ُف الِمياهَ ال ّمِة : َحيَواَن وتُنَّشِ  قال ذُو الرُّ

اٌج  ــــــــــــَِ وَ  ــــــــــــّ ئ ــــــــــــَ َر نـ قــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــبـ و َح ال ِه صــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ  ُء ب

فٌ      يـــــــــــــح بُ  هـــــــــــــَ كـــــــــــــَ ّرِهـــــــــــــا نـــــــــــــَ ٌة يف مـــــــــــــَ يـــــــــــــَ انـــــــــــــِ  ميـــــــــــــَ

  
با والَجنُوِب ، (6)قال ابُن األَْعراِبّيِ : نَْكباُء وَ  :  الَهْيفُ  ُء بين ِريَحْيِن ، وقال األَْصَمِعيُّ :ِمْلواٌح ِميباٌس للبَْقل ، وهي التي تَِجي ِمهيافٌ  الصَّ

 الَجنُوُب إذا َهبَّْت بَِحّرٍ ، وقِيَل : إنّ 

__________________ 
 ( يف التهذيب : وهو فو  التبسم.1)
 وما الحظناه هنا .« هتف»( انظر مادة 2)
مطلض قصــيدة مبدح  205اخل والبيت يف ديوانه ط بريوت ص  .. هتانفت عرايب ا يف معجم ايقوت : قا  الراعي :( اللســان وهبامشــه : قوله أل3)

 يزيد بن معاوية بن أيب سفيان برواية :
 بقارة أهو  أو بسوقة حائر

 .«سوقة حائر»و « أهو »انظر ختر ه ا وانظر معجم البلدان وَ 

 .162/  3( انظر اجلمهرة 4)
 البي  : قشره.( سحاء 5)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : نكساء.6)



12056 

 

ِتقاَ  ا قا  اأَلزحهرِي  : وال ِذي قاَله  ُء من ِقَبِر َمَهبِّ اجلَُنوِب ا ويُقا  :: ريٌح ابرَِدٌة  َِي اهلَيحفَ  إّن هذا ال يُواِفُ  االشــــــــــــــح
 ال َتُكوُن إاّل حار ًة. اهلَيحفُ و  رِيٌح ابرَِدٌة ا مل يـَُقلحه َأَحٌد ا اهلَيحفَ  الل يحُث : إن

اسُم ِجْنٍس ، وجاَء بالَّالم على مْعنَى إلى ، أي : رجعَْت  الهْيفَ  وإنّما جمع األَْدياَن ؛ ألَنَّ  أي : لعَاَداتِها« ألَْديانِها َهْيفٌ  َذَهبَتْ »في الَمثَِل : و

ِق ُكّلِ إْنساِن  وتُيَبُِّسه ءٍ ألَنَّها تَُجفُِّف ُكلَّ شي : السَُّموم ، وقَْولُهم : ألَْديانِها : أي لعاَداتِها الَهْيفُ  بو ُعبَْيٍد :إلى عاَداتِها ، وقاَل أَ  يُْضَرُب عنَد تَفَرُّ

 ولم يُفاِرْقها. لشأْنِه ، أو ِلَمْن لَِزَم عاَدتَه

 : واٍد باليََمِن. َهْيفٌ و

حاحِ :و تاءِ  منه ، فَ تََهيَّ  في الّصِ  وكذلك تََصيََّف : من الّصْيِف. كتََشتَّى. من الّشِ

ً  التي : النّاقَةُ  الهافَةُ و  كِمْحراٍب ، وكذِلك الِمْهياُم ، نقَلَه الجوهِريُّ ، وهو قوُل األَْصَمِعّيِ. كالِمْهيافِ  كذلك هافَةٌ  وإبلٌ  تَْعَطُش َسِريعا

ً  كفَِرَح وخاَف ، هافوَ  َهيِفَ  وقد  وِرقَّةُ الَخاِصَرةِ ، ُمَحّرَكةً : ُضْمُر البَْطنِ  الَهيَفُ و ً و َهْيفا ٌ  أَْهيفُ  األَِخيرةُ لغةُ تَِميٍم ، فهو َهيَفا  ، هْيفاءُ  واْمرأَة
 .ِهيفٌ  وكذِلَك قومٌ  ِهيفٍ  ِمْن نِْسوةٍ ، وأَْفراٍس  َهْيفاءُ  وفَرسٌ 

يَح. نَقَلَه الجْوَهِريُّ وابُن َعبّاٍد ، أي : : أَبَقَ  يهافُ  العَْبدُ  هافَ و  اْستَْقبَل الّرِ

ً  اإلبِلُ  هافَتو كما في  هائِفَةٌ  إبِلٌ  بُوُجوِهها ، فاتَِحةً أَْفواَهها من ِشدَّةِ العََطِش ، َوِهيَ  الَهْيفِ  ، بالَكْسِر والّضّمِ : إذا اْستَْقبَلَْت ُهبُوبَ  ِهيافا

 اللِّساِن.

 نقَلَه ابُن َعبّاٍد. إلبِِل : الِمْعناقُ من ا الِمْهيافُ و

 عن األَْصَمِعّيِ ، وأَنَشَد للشَّْنفََرى : ِمنّا : السَِّريُع العََطِش  الِمْهيافُ و

ُت وَ  ـــــــــافٍ َلســـــــــــــــــــــــح ي هـــــــــح ه  مبـــــــــِ وامـــــــــَ ي ســـــــــــــــــــــــَ َعشـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــُ  يـ

ُر      ا وهــــــــــــي هبــــــــــــُ  بــــــــــــاهنــــــــــــُ قــــــــــــح ًة ســــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــَ ذ  (1)جمــــــــــــَُ
 

  
 َوهو الَِّذي ال يَْصبُِر على العََطِش. الَهْيفانُ و ، الَهيُوفِ و ، كالهائِفِ  أي العََطِش  أَو الشَِّديُده

َض له ، َوالظاِهُر أَنه َعْطشانُ  أي ، ، كُمْشتاقٍ  ُمْهيافٌ و َهْيفانُ  َرُجلٌ و  ِمْهيافٌ  األُولَى عن األَْصَمِعّيِ ، والثانِيَةُ َضْبُطها غريٌب لم أََر َمن تَعَرَّ

 ، وِحينئٍَذ يَِصحُّ الَوْزُن بُمْشتاٍق ، فتأَّمْل. اْهتافَ   من، أو الصواب ُمْهتافٌ  (2)كِمْحراٍب 

 نقله الَجْوَهِريُّ ، وأَنَشد للّراِجِز : : َعِطَشْت إبِلُُهم أَهافُواو

 (3)َزَعُموا وأَنـحَزُعوا  َأهاُفواقد و 
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : َسقََط. يَِهيفُ  َوَرُق الشََّجِر ، هافَ 

 ، فعَِطَش ، أَنَشَد ثَْعلٌَب : الَهْيفُ  : أَصابَتْه ْستَهافَ او ، هافَ وَ 

ٍم  رحجــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  مــــــــــــــــِ ن  عــــــــــــــــل هــــــــــــــــُ ــــــــــــــــُ تـ مــــــــــــــــح د  قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  تـ

جــــــــــاَم إذا مــــــــــا      وُ  الــــــــــلــــــــــِّ لــــــــــُ ايـــــــــــَ هــــــــــافــــــــــَ تــــــــــَ  اســــــــــــــــــــــــح

  
 .(4) لََهافٌ  : ال يَْصبُِر على العََطِش ، عن اللِّْحيانِّيِ ، َويُقاُل للعَْطشاِن : إنّه هافٌ  َرُجلٌ وَ 

 : أي َعِطَش. اْهتَافَ وَ 

 .«فوه»: إذا مايَلَه إلى َهواهُ ، نقَلَه األَْزَهِريُّ في ترَجَمِة  َهافَاه ُمهافاةً وَ 

 : فََرُس طاِرِق بِن َحَصبَة. َهْيفاءُ وَ 

 : قريَةٌ بساِحِل بَْحِر الّشام. َهْيفاءُ وَ 
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 : إذا كانت تَْعَطُش َسِريعاً. هافَةٌ  إبِلٌ وَ 

 مع الفاء فصل الياء
يِت : ّكِ َكةً ، الذُّبابُ  اليََسفُ  (5)  :[يسف] أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن الّسِ  وأَنَشَد البنِ  ، ُمَحرَّ

__________________ 
 برواية : جمّدعة ابلدا . أي املقطعة اآذان ا واملراد هبا : الجي ساء غذا ها. 14المية العرب بيت رقم  599/  2الشعر اجلاهلي ( خمتار 1)
 ( وهو ضبرت اللسان والتهذيب ا وكال ا ابلقلم.2)
 الرواية األوىل. ونبه مصححه إىل« وأنزعوا»ويف الصحاح املطبوع املتداو  « وأنزفوا»( يف مطبوعة الصحاح األوىل 3)
 ويف اللسان : هائفة.« هاقة»( زيد يف التهذيب : واألنث  4)
 .عنههللارضييرفب أيضاً غالم لعمر ا وَ  وجاء فيها : يرفب : حي من العرب.« يرف»( أ لها اللسان وقد ورد فيه مادة 5)
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 الّرِقاِع ميحَدُح ُمرِي  بَن َربِيَعَة الَكلحيب  :
ُت مـــــــــــــُ  يـــــــــــــح ىّت أَتــــــــــــــَ ِرٌس حـــــــــــــَ كـــــــــــــَ نـــــــــــــح  راين وهـــــــــــــو مـــــــــــــُ

ِة      ه يف الـــــــغـــــــابـــــــَ رِبـــــــُ ِث َيضـــــــــــــــــــــح يـــــــح فُ كـــــــالـــــــلـــــــ   الـــــــَيســـــــــــــــــــــَ

  
 وُهما بمعنًى ، قال : ولم نَْسَمْع بهَذْيِن إاّل في هَذا الّشْعِر ، قال ، ولعَلُّهما يَُكوناِن لُغَةً لهُؤالِء القوِم.« السَّعَفُ »يُْرَوى : وَ 

مولَى أَْشَجَع ، أَْدَرَك َعِليًّا  وقد يُْفتَُح ، : تابِعيُّ ُكوفيٌّ  قال غيُره : ، بالَكْسرِ  يسافِ  ِهالُل بنُ  تَقُوُل :قال الفَّراُء في كتابِه البَِهّي ، و

ح اإلماُم النََّوِويُّ بأَنَّ األَْشَهَر عند أَهِل اللُّغَِة  عنههللارضي  بالَهْمَزة.« إسافٌ »، قال َشْيُخنا : وَصرَّ

ْعبٍَد ، وَرَوى عنه وَذَكَره ابُن ِحبّان في الثّقاِت ، وقال : ُكْنيَتُه أَبو الَحَسِن ، وَرَوى عن أَبِي َمسعُوٍد األَْنصاِرّيِ ، وواِبَصةَ بِن مَ قلُت : 

 َمْنُصوُر بُن الُمْعتَِمِر ، وُحَصْيٌن.

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 يُّ ، والُد ُخبَْيٍب الصَّحابِّي.بُن ُعتْبَةَ بِن َعْمٍرو الَخْزَرجِ  يِسافُ 

اِن  ياُسوفُ وَ  مَّ  .(1): قَْريَةٌ قُرَب نابُلَُس ِمْن فِلَْسِطيَن ، تُوَصُف بَكثَْرةِ الرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 ، هذا َمَحلُّ ِذْكره. (3) يافُونِيّ  ، وُربَّما قِيَل : افيٌّ ي على ساِحِل بََحِر الّشام بيَن قَْيساِريَّةَ َوَعّكا ، والنِّْسبَةُ إليها (2): قريةٌ  يَافا  :[يافا]

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .«نكف»، بالفَتْحِ : َمِلٌك ِلِحْميََر ، وهو والُد يَْنَكَف الذي تَقَدََّم نسبُه في  يَْنفُ  : [ينف]

اِلحاُت.به تّم حرُف الفاِء من َشْرح القاُموِس ، والحمُد هلل الذي بنِْعمَ وَ   تِه تَتِمُّ الصَّ

__________________ 
 ( كما يف معجم ايقوت.1)
 ( يف معجم البلدان : مدينة.2)
 ( كما يف معجم البلدان واللباب.3)
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 اَبُب القاف
ها َجْرساً ، قال هي أَحُد الُحروِف الَمْجُهورةِ ، وَمْخَرُجها بين َعَكَدةِ اللَِّساِن وبيَن اللهاةِ في أَْقَصى الفَم ، وهي من  أَْمتَِن الُحروِف وأََصّحِ

ع األُْكنَة ُدوَن األُْكنَة ُدوَن األُْقنِة شيُخنا : وقد أُْبِدلَْت من حرٍف واحٍد وهو الكاُف ، قالوا : أُْكنَةُ الّطائِر ، واْستََدلُّوا على اإِلبداِل بأَنَّه ُسِمَع جمِ 

 ه الَخليُل.، وهو من َعالماِت األَصالة ، واألُْقنَةُ حكا

 مع القاف فصل اهلمزة
األُولى نَقَلَها ابُن ُدَرْيٍد ، وقَْولُه : َمنَع ، هَكذا في النَُّسخ ، والذي في التَّكِملَِة بفتحِ الباِء ، أَي : من  العَْبُد ، كَسِمَع وَضَرَب وَمنَعَ  أَبِقَ  : [أبق]

حٌ  ً  َحّدِ نََصر ، كذا هو َمْضبُوٌط ُمصحَّ ُك ،  ،بالفَتْحِ  أَْبقا ً و ويُحرَّ قال اللَّْيُث : وهذا الُحْكُم فيه أَْن  ، كِكتاٍب : َذَهَب بال َخْوٍف وال َكّدِ َعَملٍ  إِباقا

أَنَّه كان ال »وفي َحِديِث ُشَرْيحٍ :  (1) (ِإْذ أََبَق ِإىَل اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ )يَُردَّ ، فإِن كاَن من َكّدِ َعَمٍل أَو َخْوٍف ، لم يَُردَّ ، قاَل هللا تَعالَى : 

فاِن ، ويَُردُّه منَ   أَي : القاِطعِ الذي ال ُشْبهةَ فيه. «الباتِّ  اإِلباقِ  يَُردُّ العبَد من االّدِ

 ، قالَْت ِسعالةُ َعْمِرو بِن يَْربُوع : آبِقٌ  فهو كما في الُمْحَكمِ  اْستَْخفَى ثُمَّ َذَهبَ  العبُد : إِذا أَبِقَ  أَو

ُرو ِإيّنِ أَ   آِب ُ محِسكح بَِنيَك َعمح
 قاَل ُرْؤبَةُ : ج. كُكفّاٍر ، وُركَّعٍ  كَصبُوٍر ، هِذه عن اْبِن فارٍس  أَبُوقٌ و

 يـَغحَتزِي ِمنح بـَعحِد أُفحٍ  أُفـ َقاو 
َفرَت وا يف الِبالِد   (2) أُبـ َقاحىّت اشح

َكةً : الِقنَّبُ  األَبَقُ و  تَُن :قال ُرْؤبةُ يَِصُف األُ  ، ُمَحرَّ

راِس  اٍن مــــــــــــــــثــــــــــــــــُر أَمــــــــــــــــح وٌد مثــــــــــــــــَ  األَبــــــــــــــــَ ح قــــــــــــــــُ

لـــــــــَ ح      واٍد وبــــــــــَ وٌط مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ طـــــــــُ يـــــــــهـــــــــا خـــــــــُ (3)فـــــــــِ
 

  
 وهو قوُل اللَّْيِث. أَو قِْشُره

 مشهوٌر ، ُكْنيَتُه أَبو قَِريبَة. كَشّداٍد : شاِعٌر ُدبَْيِريُّ  أَبّاقٌ و

حاحِ ، زاَد ابُن ِسيَده : ثّم َذَهَب. اْستَتَرَ  العَْبُد : تَأَبَّقَ و  كما في الّصِ

حاح ، ومنه قوُل األَْعَشى : اْحتَبَسَ  : تَأَبَّقَ  أَو  كما في الّصِ

ه  وحِت َربـــــــــــــ  َ
ز مـــــــــــــن املـــــــــــــ جـــــــــــــِ عـــــــــــــح ذاَ  وملَح يــــــــــــــُ  فـــــــــــــَ

وحُت ال و      َ
نح َألُه املـــــــــــــــــ بَبـــــــــــــــــ  ُ لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــَ

  
 ى.قاَل الّصاغانيُّ : إِنّه ال يَتََحبَُّس ، وال يَتَوارَ 

 وَرَوى ثَْعلٌب أَنَّ ابَن األَْعرابّيِ أَْنَشَده : تَأَثَّمَ  : تَأَبَّقَ و

اِن وملَح  تح هبــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــ  ح َأال ق  َ َب

يـــــــــــــمُ      عـــــــــــــِ َك الـــــــــــــنـــــــــــــ  يـــــــــــــُ  بـــــــــــــِ لـــــــــــــِ ربحَت وال يـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ

  
َّْم من مقالَتِها ، وقيل : لم تَأْنَْف ، وقال أَبو حاتٍِم : سأَلُت األَْصَمِعيَّ عن تَأَبَّقْ  قال : لم فقاَل : ال أَْعِرفهُ ، وأَْنَشَده أَبو َزْيٍد في  تَأَبَّقَ  : لم تَأَث

:  تَأَبَّقْ  َكْعٍب ، ويُقال : غاماُن ، وقال أَبو َزْيٍد : لمنواِدِره لعاِمِر بِن َكْعِب بِن َعْمِرو بِن َسْعٍد ، وقاَل أَبُو ُعَمر في اليَواقِيت : هو لعاماَن بِن 

 لم تَْبعُد ، أََخَذه من

__________________ 
 .140( سورة الصافات اآية 1)
 .114واملثبت عن أراجيز ر بة ص  .«.. . حىت استقروا.. ويعرتي» ( ابألصر2)



12062 

 

 ( وذكر األزهري يف التهذيب شاهداً آخر : قا  زهري :3)
 الــــــــــــــــقــــــــــــــــائــــــــــــــــد اخلــــــــــــــــيــــــــــــــــر مــــــــــــــــنــــــــــــــــكــــــــــــــــواًب دوابــــــــــــــــرهــــــــــــــــا 

ّد واألبــــــــــــقــــــــــــا      قــــــــــــد أحــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــت حــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــات الــــــــــــقــــــــــــِ
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رٍو : ِإاب ِ  ِف ا َأي : قاَلتح َعاَلنَِيًة ا وكان اأَلصَمِعي  ِيرحِويِه عن َأيب َعمح َتخح  الَعبحِد ا وِقيَر : مل َتسح
ا  ذاِم وجــــــــــــــــــــاَرلهــــــــــــــــــــَ تح حــــــــــــــــــــَ  َأال قــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــمُ      عـــــــــــِ يـــــــــــرُت بـــــــــــَك الـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــِ َت وال يـــــــــــَ مـــــــــــح عـــــــــــِ  نـــــــــــَ

  
، أَي : ما أُْنِكُر ، ويُقال : يا  أَتَأَبَّقُ  : يُقاُل للّرُجِل : إِنَّ فِيَك َكذا ، فيَقُول : أََما وهللِا ماقاَل ابُن فاِرٍس : قاَل بَْعُضهم  أَْنَكَره : إِذا ءَ الشَّيْ  تَأَبَّقَ و

 ِمْنها ، أَي : ما أُْنِكُرها. أَتَأَبَّقُ  ابَن فاُلنَةَ ، فيقوُل : ما

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 النَّاقةُ : َحَسبَت لبَنَها. تَأَبَّقَتِ 

 ، ُمَحرّكةً : َحْبُل الِقنَِّب ، وقاَل ثَْعلٌَب : هو الَكتّاُن. قُ األَبَ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

، وبِها ُوِلَد أَيُّوُب بُن شاِدي ، والُد الَمِلِك النّاِصِر َصالحِ الّديِن يُوُسف ، ذكره ابُن  (1)، بالضّمِ : قريةٌ على باِب َدِوين  أْجَدانَقَان  :[أجدانق]

 ِخلِّكاَن.

كةً : السََّهرُ  األََرقُ  : [أرق] حاحِ ، وزاَد الصاغانِيُّ : ، ُمَحرَّ حكم : َذهاُب وفي التَّْهِذيِب : هو َذهاُب النوِم باللَّْيِل ، وفي المُ  باللَّْيلِ  كما في الّصِ

 أَنَّه السََّهُر في َمْكُروٍه ، وقَيََّده هكذا ، وأَنَّ السََّهَر أََعمُّ وبه فَسَُّروا قوَل الُمتَنَبِّي :ـ  َعْن بَْعِض فُقَهاِء اللُّغَةِ ـ  النّْوِم ِلِعلٍَّة ، ونَقََل َشْيُخنا

َي  أََر ٍ عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ   أََر ٌ  لــــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــــح  أَيحَر ُ ومــــــــــــــــــِ

ـــــــــــــــــُد و      زِي َر ُ َأســـــــــــــــــــــــــــــــً  يـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح رَتَقـ ٌة تـــــــــــــــــَ ربح  وعـــــــــــــــــَ

  
. كاالئتِراقِ   على االْفتِعال ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  ، كفَِرحَ  أَِرقَ  وقد  :ـ  في الَمقايِيِس ـ  كناِصٍر ، وأَنشَد ابُن فاِرٍس  آِرقٌ و كَكتِفٍ  أَِرقٌ  فهو يَأَْرُق أََرقا

َُتَملحِمِر  اآرِ ِ فَِبت  بَليحِر 
 (2)امل

ِة.قلت : هو قَْوُل  مَّ  بعَْينِه ، نقله ابُن فاِرٍس ، وأَنشد : ، بالكسِر : َشَجٌر أَْحَمرُ  اإِلْرقانُ و ِذي الرُّ

ُه و  لـــــــــــــــُ رنا َأانمـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ رحَن ُمصـــــــــــــــــــــــــــــح ُُ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــِ رتح  تـــــــــــــــَ

َح      ِه َنضــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــح ــــــــــــَ تـ طــــــــــــَ (3)ِإرحقــــــــــــانِ كــــــــــــَبن  يف َريــــــــــــح
 

  
 قلُت : وهو قوُل األَْصَمِعّي ، كما في التَّْكِملَِة.

 الِحنّاُء. : نُ اإِلْرقا قِيَل :و

ْعفَرانْ  : اإِلْرقانُ  قال األَْصَمِعيُّ :و َر به البَْيت. َدُم األََخَوْينِ  قال غيُره : هوو الزَّ  وُكلُّ ذِلك فُّسِ

ْرَع.  :اإِلْرقانُ و  (4) آفةٌ تُِصيُب الزَّ

كةً  كاألََرقانِ  يَْصفَرُّ منه الَجسدُ  النّاسَ  َداٌء يُِصيبُ و ،  األَْرقانُ و ، األَْرقُ و وبَكْسَرتَْيِن ، وبَفَتْحِ الهمزةِ وَضمَّ الّراِء ، نقلَها الَجْوَهِريُّ  ، ُمَحرَّ

فهذه ثَماني لغاٍت ، اقتصر الَجْوَهِريُّ على الثّانِيِة واألَِخيرةِ ، وفي اللِّساِن :  كغُراٍب ، واليََرقاُن محّرَكةً ، وهذه أَْشَهرُ  األَراقُ و بفَتِْحهما ،

فاِحشاً إِلى ُصْفرةٍ أَو َسواٍد ، بَجَرياِن الِخْلِط  تَغيًُّرا يَتَغَيَُّر منه لَْوُن البََدنِ  من َجعَل َهْمَزتَه بدالً فُحْكُمه الياُء ، قاَل األَِطبّاُء : اليََرقاُن :و

فاِء الب األَْصفَِر أَو األَْسَوِد إِلى الِجْلِد وما يَِليه بِال ُعفُونَةٍ   ن ِسينَا.كذا في الّشِ

 .َمأُْروقَةٌ  وكذِلَك نَْخلَةٌ  َمُؤوٌف ، أَي ، وَمْيُروٌق : َمأُْروقٌ  َزْرعُ و

حاح والعُباِب واللِّساِن والُمْعَجِم ، وأَْنَشُدوا الْبِن « كغُرابٍ »هَكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، صوابه  كُزبَْيٍر : ع أَُرْيقو كما هو في الّصِ

 أَْحَمَر الباِهِلّي :
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تح  فـــــــــــــ  مـــــــــــــاِ  َأواَن حـــــــــــــُ  كـــــــــــــَبن  عـــــــــــــلـــــــــــــ  اجلـــــــــــــِ

عـــــــــــاِج      َن مـــــــــــن نـــــــــــِ جـــــــــــائـــــــــــِ ا  أُرا َ هـــــــــــَ يـــــــــــنـــــــــــَ (5)عـــــــــــِ
 

  
بَْيِق على أَْوَرقَ  َرأَى َرُجٌل الغُوَل على َجَملٍ  األْصَمِعيُّ :قال الَجْوَهرٌي : قال و  زاَد غيُره ، أَي : بالدَّاِهيَِة ، أَُرْيقٍ  ، فقاَل : جاَءنا بأُّمِ الرُّ

 وقاَل الّصاغانيُّ : الَكبِيَرةُ ، وقالَ  العَِظيَمة

__________________ 
 البلدان.والتصحيح والضبرت عن معجم « وديف»( ابألصر 1)
 : 509واللسان ونسبه لذي الرمة ا وعجزه يف ديوانه ص  82/  1( املقايي  2)

 ألين بال شخٍص وقد انم صحبجي
 .«.. ويرت »( اللسان ط دار املعارف برواية : 3)
 ( اللسان : الزرع والنخر.4)
 ( وذكر ايقوت شاهداً آخر ا قو  زيد اخلير :5)
 ملــــــــــــــــــــــــــا أن بــــــــــــــــــــــــــدت لصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــا أرا  و 

ــــــــــــــــــو ُ      ل ــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم ف   ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــوائ
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ِغرَي الرت حِخيمِ  اأَلوحَر َ  َصغ رَ  أَبُو ُعبَـيحٍد : َأصُله من ا َّياِت ا وقا  اأَلزحَهرِي  : ُر ُوَريحُ  ا فُقلَبت   َتصح َوَد ا واأَلصح كُسَويحٍد يف َأسح
ألَن ه تصِغرُي َأوحَرَ  ا كَقوحهِلم يف « ور  »َأنح يُذحَكَر يف فصر  أَُريح ٍ  اَ  ابُن بـَّرِّي : َح   ذََكَره يف هذا الرت ِكيِب ا وق الواُو َ حَزةً 

َوَد : ُسَويحٌد ا ومما َيُد   عل  َأن  َأصحرَ   قوُ  الَعّجاِج :ـ  كما قا  أَبو ُعَبيدـ   ا َّياتُ  اأُلَريح ِ  َأسح
ي و  مـــــــــــــــِ هـــــــــــــــ  ـــــــــــــــد رََأ  ُدوينَ مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــََ   (1)ق

ِ  و      يـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــَ  اأَلزحمنَِ  اأُلَريـــــــــــــــــــــــــح ِ أُم  الـــــــــــــــــــــــــر بـ

  
 وهو الَِّذي له َزنََمةٌ من الَحيَّاِت.« األَْزنَمِ »بداللَِة قوِله : 

ً و َكَذا آَرقَهو قَه ِإيراقا ً و أَرَّ قٌ  وهو أَْسَهَره ، وعلى الثانِي اْقتََصَر الَجْوَهريُّ : تَأِْريقا  قال : ُمَؤرَّ

 الَكرِي يُؤرِّقحيِن َمىَت َأانُم ال 
ْقنِي قال ِسيبََوْيه : َجَزمه ألَنّه في معنى إِْن يَُكن لي نَْوٌم في غيِر هذه الحاِل ال  الَكِريُّ ، وقال تَأَبََّط َشّراً : يَُؤّرِ

ـــــــــــراِ   وحٍ  وِإي َك مـــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــُد مـــــــــــال ي  اي عـــــــــــِ

رّاِ  و      واِ  طـــــــــــَ لـــــــــــَ  اأَلهـــــــــــح ٍف عـــــــــــَ ـــــــــــح ي رِّ طـــــــــــَ (2)مـــــــــــَ
 

  
 وقال ُرْؤبَةُ :

يِن  مٍّ  أَر قـــــــــــــــــــــــــــَ اطـــــــــــــــــــــــــــارُِ  هـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــَ  أَرّق

او      قــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــُ َن نـ َدوح رحابٍن غــــــــــــــــــَ ُ  غــــــــــــــــــِ  رَكــــــــــــــــــح

  
 وقاَل األَْعَشى :

تُ  هــــــــــــــاُد  أَرِقــــــــــــــح ذا الســــــــــــــــــــــــــــ  َؤّرِ ُ ومــــــــــــــا هــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــ

ُ  و      عحشــــــــــــــــــــــــَ مٍّ ومــــــــــا يبَ تـــــــــــَ (3)مــــــــــا يبَ مــــــــــن هــــــــــَ
 

  
قٌ و ٍث : َعلَمٌ  ُمَؤّرِ قٌ  منهم كُمَحّدِ ً  فأَّما تَْسِميَتُهم« ور ق»الِعْجِليُّ وغيُره ، قال ابُن ُدَرْيٍد في تَْرِكيب  ُمَؤّرِ قا  فليَس من هذا ، ذاَك من ُمَؤّرِ

 .(4)، وهو َذهاُب النَّْوِم  األََرقِ 

 عليِه : * ومما يُْستَْدَركُ 

تَيِن ، بمعنى أُُرقٌ و َكنُدٍس ، أَُرقٌ  َرُجلٌ   .آِرقٍ  بَضمَّ

 ، كغُراٍب : موِضٌع في قَْوِل ابِن أَْحَمَر : (5) أُراقُ و وقِيَل : إِذا كاَن ذِلَك عاَدتَه فبِضّمِ الَهْمَزةِ والراِء ال غيْر.

تح  فـــــــــــــ  مـــــــــــــاِ  َأواَن حـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  اجلـــــــــــــِ ل  كـــــــــــــَبن  عـــــــــــــَ

عــــــــــــاِج      َن مــــــــــــن نــــــــــــِ جــــــــــــائــــــــــــِ ا أُرا َ هــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــَ  عــــــــــــِ

  
 وقاَل ابُن َزْيِد الَخْيِل الّطائِيُّ :

ا و  فـــــــــــــــــَ َدت لصـــــــــــــــــــــــــــــــَ ا َأنح بـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ   أُرا ٍ لـــــــــــــــــَ

و ُ      لــــــــــــــُ ــــــــــــــُ هــــــــــــــمح فـ فــــــــــــــِ وائــــــــــــــِ نح طــــــــــــــَ َض مــــــــــــــِ مــــــــــــــ    ــــــــــــــََ

  
ُل عن ابِن ُدَرْيدٍ  َصْدُره ، كفَِرَح وَضَربَ  أَِزقَ  : [أزق] ً  األَوَّ ً و بالفَتْحِ  أَْزقا حاحِ  ضاقَ  بالتّْحِريِك ، وفيه لَفٌّ ونَْشٌر غيُر ُمَرتٍَّب : أََزقا وفي الّصِ

يُق. األَْزقُ  والعُباِب :  : األَْزُل ، وهو الّضِ

يقُ  األََزقُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ً  ، بالَكْسِر ، أَِزقَ  ، يُقال : ، بالتَّْحِريِك : الّضِ  ، وقاَل األَْصَمِعيُّ في قَوِل ُرْؤبَةَ يَِصُف ناُموَس الَصائِِد : يأَْزُق أََزقا

 اأَلَز ح كالَقربحِ ابلض يحِ    (6)ُمضط ِمراً 
ِة قوِل األَْصَمِعّيِ قوُل العَجّ   اجِ :َحّرك الّزاي َضروَرةً ، قال الّصاغانِيُّ : الدَِّليُل على ِصحَّ
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وازِي  ـــــــــُ وٌ  ي حـــــــــُ َح َمســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ب ا  (7)َأصـــــــــــــــــــــــح قـــــــــ   شـــــــــــــــــــــــِ

هـــــــــــــــــــــــــا و      لـــــــــــــــــــــــــ  ًة ميـــــــــــــــــــــــــََ ـــــــــــــــــــــــــَ اَلل امـــــــــــــــــــــــــَ  أَزحقـــــــــــــــــــــــــَ

  
ُجُل : إِذا أَِزقَ  أَو قَ  في الَحْرِب ، َصْدُره تَضايَقَ  الرَّ قَ  وحكى الفَّراُء : فِيِهما ، كتَأَزَّ ل ، أَي : ضاَق. تأَزَّ  َصْدِري ، وتَأَزَّ

ي َمْوِضُع الَحْربِ  َمأِْزقُ  الذي يَْقتَتلوَن فيِه ، قاَل اللَّْحيانِّي : وكذِلكَ  الَمِضيقُ  : الَمْوِضعُ  ، كَمْجِلٍس  الَمأِْزقُ و ً  العَْيِش ، ومنه ُسّمِ ،  َمأِْزقا

 ، قال َجْعفَُر بُن ُعْلبَةَ الحاِرثِيُّ : الَمآِزقُ  والجمعُ 

َدرحاَن  تـــــــــــَ ـــــــــــح بحزِقـــــــــــاً ِإذا مـــــــــــا ابـ نـــــــــــَ  مـــــــــــَ تح لـــــــــــَ ر جـــــــــــَ ـــــــــــَ  ا فـ

رُ      اقـــــــــِ ـــــــــَ ي ا الصـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــَ ـــــــــح تـ لـــــــــَ ـــــــــٌ  جـــــــــَ ي ـــــــــِ ا ب ـــــــــَ ن ـــــــــِ ان  أبميـــــــــح

  
 فَلَْم يُِطْق أَْن يَبُرَز. ضاَق عليِه الَمكانُ  : إِذا على فاُلنٍ  اْستُْؤِزقَ  في الَمقايِيس البِن فاِرٍس :و

حاحِ   ، فانُظْره. ثّم إِنَّ هذا الَحْرَف مكتوٌب ِعْنَدنا في النَُّسخِ بالُحْمَرةِ ، وقد ُوِجَد في نَُسِخ الّصِ

__________________ 
 .«هتجمي»وابألصر  62( عن الديوان ص 1)
 .27( املفضليات ص 2)
 برواية : 116( ديوانه ط بريوت ص 3)

 ما يب من سقم وما يب معش ُ و 
 .410/  2( اجلمهرة 4)
 ( تقدمت اإلشارة إليه ا وقد مر الشاهد أثناء املادة.5)
 .«مضطرما»وابألصر  107( عن الديوان ص 6)
 ابلراء.« يوار »وابألصر  40( عن الديوان ص 7)
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 * ومما يُْستَْدَرُك عليِه :

 ً  هو ؛ أَي : ضاَق ، الِزٌم ُمتَعَّدٍ ، نقله َشْيُخنا. فأََزقَ  : َضيَّْقتُه ، أََزْقتُه أَْزقا

 * ومما يستدرك عليه :

ي قولَُهم : إِنَّ أَْصلَه الَهْمُز : الطَّائُِر الذي يَُصفُِّق بجنَ  الِمئْساقُ  : [أ سق] اَحْيِه إِذا طار ، ذكره صاحُب اللِّساِن هَكذا ، وأَْهَملَه الَجماعةُ ، ويُقَّوِ

 .«س ق و»َجْمعُُهم له على مآِسيَق ال غيُر ، قالَهُ ابُن ِسيَده ، وسيأْتِي في 

 * ومما يستدرك عليه أَيضاً :

يِن والّراِء ، وَذَكَره « برق»َجْوَهِريُّ في ؛ أَوَرَده ال اْستَْبَرقُ  : [استبرق] وائِِد ، وَذَكَره أَيضاً في الّسِ على أَنَّ الَهْمَزةَ والسيَن والتّاَء من الزَّ

بَه ، وسيأْتِي الَكالُم عليه فيما بَْعُد.  األَْزهريُّ في ُخماسّيِ القاِف على أَنَّ َهْمَزتَها وْحَدها زائِدةٌ ، وَصوَّ

ً  ويُقاُل : ُوشَّقٌ  أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الّصاغانِيُّ : ، كُسكَّرٍ  قُ األُشَّ  : [أشق] أَيضاً بالجيِم بدَل القاِف ،  أُشَّجٌ  قاَل اللَّْيُث ويُقاُل :و بالواو أَيضا

فيه تَْعِريٌض على الّصاَغانِّيِ  َصْمُغ نَباٍت كالِقثَّاِء َشْكالً ، وَغِلَط َمْن َجعَلَه َصْمَغ الطُّْرثُوثِ  وهكذا يَُسّمى بالفاِرسيِّة ، وقد ذُِكَر في ُمْوِضِعه :

نُّ  ، حيُث َجعَلَه َصْمَغ الطُّْرثُوثِ  ُل ، تِْرياٌق للنََّسا والَمفاِصِل ، وَوَجعِ الَوِرَكْيِن ُشْرباً ِمثْقاالً ُملَيٌِّن ُمِدرُّ ُمَسّخِ وَمرَّ له في الِجيِم أَنّه َصْمٌغ   ُمَحلِّ

ْمغِ ، َدِخيٌل في العََربِيَِّة ، وق ّقِ ، قاَل : هو َدواٌء كالصَّ ُمَصنُِّف في أَْربَعَِة َمواِضَع د َذَكَره الكالُكْنُدِر ، وفي العُباِب : يُْلَزُق به الذََّهُب على الرَّ

 .«بقَنَا َوَشقْ »، وهو الَمْعُروُف اآلَن بمصَر 

تَْينِ  اأْلُفُقُ   :[أفق] ّمِ ، وبَضمَّ وقاَل عَّزَّ وَجلَّ :  (1) (َوُهَو اِبْْلُُفِق اْْلَْعلى)قاَل هللا تَعالَى :  آفاقٌ  النّاِحيَةُ ، ج : كعُْسٍر وُعُسٍر : ، بالضَّ

 وقد َجَمَع ُرْؤبَةُ بيَن اللُّغَتَْيِن : (2) ( آايتِنا يف اآْلفاقِ َسُنرِيِهمْ )

 أُفـَُقا أُفح ٍ ِمنح بـَعحِد  (3)يـَغحَتزِي و 
رَ  اأْلُْفقِ  قاَل شيُخنا : وَذَكُروا في يمدُح  عنههللارضيبَْيُت اْلعَبَاِس  بالضّمِ أَثَّه استُْعِمَل ُمْفَرداً وَجْمعاً ، كالفُْلِك ، كما في النِّهاية ، قلُت : وبه فُّسِ

 : وسلمعليههللاصلىالنبيَّ 

ِت ا ح و  َرقــــــــــــــــَ َت َأشــــــــــــــــــــــــــــــح دح ا ُولــــــــــــــــِ َت ملــــــــــــــــّ ــــــــــــــــح  أَن

ورَِ       نــــــــــــــــــــُ ُفــــــــــــــــــــح ُ أَرحُض وضــــــــــــــــــــــــــــــــــاَءتح بــــــــــــــــــــِ  األح

  
 َذهاباً إِلى النّاِحيَِة ، كما أَنََّث َجِريٌر السُّوَر في قوِله : اأْلُفُقَ  إِنَّه إِنَّما أَنَّثَ ويُقال : 

تح  عــــــــــَ عحضــــــــــــــــــــــــَ ريحِ َتضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــز ب رَبُ ال ــــــــــَ  خــــــــــَ ا أَت  ملــــــــــّ

ضُ      بـــــــــــــاُ  اخُلشـــــــــــــــــــــــــــ  ِة واجلـــــــــــــِ ِديـــــــــــــنـــــــــــــَ
َ

وُر املـــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــُ

  
 وأَْطراِف األَْرِض. ما َظَهَر ِمْن نَواِحي الفَلَكِ  : األُفُقُ  أَو

ياح األَْربَعَة : َمَهبُّ  : األُفُقُ  أَو بَا. الّرِ  الَجنُوِب ، والشَّماِل ، والدَّبُوِر ، والصَّ

ْيِن الُمقَدََّمْيِن في ُرواِق البَْيِت. : األُفُقو رَّ  ما بَْيَن الّزِ

 البَْيِت من بُيوِت األَْعراِب : نَواِحيِه ما ُدوَن َسْمِكه. أُفُقُ و

حاحِ ، قاَل األَْزَهِريُّ : وهو َعلَى َغْيِر قِياٍس. (4)األْرِض  آفاقِ  لمن كاَن من ، بفَتَْحتَْينِ  أَفَِقيٌّ  هوو قاَل و ، حكاه أَبو نَْصٍر ، كما في الّصِ

تَْينِ  أُفُِقيٌّ  الَجْوَهِريُّ : بعُضُهم يَقُوُل : و األَْصُل في القَواِعِد ، وبقَي النَظُر في قوِل الفُقَهاِء وهو الِقياُس ، قاَل شيُخنا : النََّسُب للُمْفرِد ه بَضمَّ

والنِّْسبَةُ إِلى الجمعِ ُمْنَكَرةٌ ، أَطاَل  ؟هل يَِصحُّ قِياساً على أَْنصاِرّيٍ ونحِوه ، أَو ال يَِصحُّ بناًء على أَصِل القاِعَدةِ  آفاقِيُّ  في الَحّجِ ونحوه

قَهاِء ، ِد ، وأَْوَرَد الَوْجَهْيِن ، وماَل إِلى تَْصِحيحِ قوِل الفُقَهاِء ، وَذَهَب النََّوِويُّ إِلى إِْنكاِر ذِلَك وتَْلِحيِن الفُ البحُث فيِه ابُن َكمال باشا في الفَرائِ 

ى ً  واألَّوُل عنِدي َصواٌب وال ِسيَّما وُهناَك مواِضُع تَُسمَّ  تَْلتَبُِس النِّْسبَةُ إِلَْيها ، وهللا أَعلُم. أُفُقا

ً  أَي نَواِحي األَْرِض  : اآلفاقِ  كَشّداٍد : يَْضِرُب في أَفّاقٌ  لٌ َرجُ و  .«أَفّاقٌ  َصفّاقٌ »َحِديُث لُْقَماَن بِن عاٍد :  ومنه ُمْكتَِسبا

تَْيِن : أُفُقٌ  فََرسٌ و حاحِ ، وأْنَشَد للّشاِعِر الُمراِدّي ، هو عَ  للذََّكِر واألُْنثَى يُقالُ  رائِعٌ  أَي ، بَضمَّ  ْمُرو بُن قِْنعاس :كما في الّصِ
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__________________ 
 .7( سورة النجم اآية 1)
 .53( سورة فصلت اآية 2)
 وقد تقدم يف مادة أب  مض شطر آخر.« ويعرتي»وابألصر :  114( عن الديوان ص 3)
 اآفا .( أي نواحيها ا وهو قو  األصمعي كما يف التهذيب. وقا  ابن السكيت أََفقي إذا أضفته إىل 4)
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رِيضـــــــــــــــــــــــــــــــاً و  ا مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــن ُت ِإذا أََر  زِق ـــــــــــــــــح ن  كـــــــــــــــــُ

تُ      يـــــــــــــح كـــــــــــــَ ه بـــــــــــــَ نـــــــــــــازتـــــــــــــِ نـــــــــــــاُح عـــــــــــــلـــــــــــــ  جـــــــــــــِ  يـــــــــــــُ

  

ي  لـــــــــــــــــــِ ر  َذيـــــــــــــــــــح جِي وَأجـــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــ  ُر لـــــــــــــــــــِ  أَُرجـــــــــــــــــــِّ

  
جِي و    كــــــــــــ  ُر شــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــِ ُت   أُفــــــــــــُ ٌ حتــــــــــــَح يــــــــــــح مــــــــــــَ (1)كــــــــــــُ

 

  
ُجلُ  أُفِقَ و ً  كفَِرحَ  الرَّ حاحِ  بَلََغ النِّهايَةَ في الَكَرمِ  : يَأْفَُق أَفَقا َجِميع  غيِرها من الَخْيِر منو أَْو فِي الِعْلِم ، أَو في الفَصاَحةِ   والعُبابِ كما في الّصِ

 على فاِعٍل ، ومنه قوُل األَْعَشى يَْمَدُح إِياَس بَن قَبيَصةَ : آِفقٌ  الفَضائِِل ، فهو

قـــــــــــــــــــاً  ه  آفـــــــــــــــــــِ رحجـــــــــــــــــــُ َّب ِإلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــِه خـــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــــُح

حح      لــــــــــــــَ مــــــــــــــاٍن ومــــــــــــــَ َ عــــــــــــــُ اح ّر مــــــــــــــا بــــــــــــــَ (2)كــــــــــــــُ
 

  
 .أَفِيقٌ  كذِلكَ و

اُز أَنّ  ي : َذَكر القَزَّ على ِزنَِة  آفِقٌ  ، أَي : من َحّدِ َضَرَب ، وكذا ُحِكَي عن ُكراع ، واْستََدلَّ القَّزاُز َعلَى أَنَّه أَفََق يَأِْفقُ  فِْعلُه اآلِفقَ  وقاَل ابُن بَّرِ

ةَ الِكالبِّيِ : آفِقٍ  فاِعٍل بكوِن فِْعِله على فَعََل ، وأَنَشَد أَبو ِزياٍد شاهًدا على  بالَمّدِ لِسراجِ بِن قُرَّ

رٍّ و  ــــــــــــــــــــَ د   لــــــــــــــــــــرِف  آفــــــــــــــــــــِ ِ هــــــــــــــــــــَي َتصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

مِ      خــــــــــــــــح رافــــــــــــــــِ ِ  ضــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

ِن املــــــــــــــــ ُدوِ  ابئــــــــــــــــِ  ا ــــــــــــــــُ

  
 وأَْنَشد َغْيُره ألَبِي النَّْجِم :

ٍم وخـــــــــــــــــاٍ   خـــــــــــــــــح َ َأٍب ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ اح  آفـــــــــــــــــِ ِ بـــــــــــــــــَ

ــــــــــــــِ ِ      اب واِد الســــــــــــــــــــــــــــّ ي واجلــــــــــــــَ ــــــــــــــِّ ل صــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
َ امل اح ــــــــــــــَ  ب

  
 وأَنَشَد أَبو َزْيٍد :

ِر  ا الـــــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــِ هـــــــــــــَ هـــــــــــــِ ِرُف يف َأوحجـــــــــــــُ عـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

رِّ      رِ  آفــــــــــــــــــِ ٍ آســــــــــــــــــــــــــــــــاَن كــــــــــــــــــُ  ُمشــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــِ

  
مةُ تَْشَهُد بفساِد قوِله.« ُمشاِجرِ  أَفِقٍ »َحْمَزةَ : وقاَل عليُّ بُن   بالقصِر ال غيُر ، قال : واألَْبياُت الُمتَقَّدِ

 عن ابِن فاِرٍس ، وقال غيُره : ال يُقال في الُمَؤنَِّث على القياِس. هي بهاءٍ و

 جاٍء الفُقَْيِميُّ :بِن داِرٍم ، قال ُدَكْيُن بُن رَ  لفُقَْيِم بن َجِريرِ  كانَ  : فََرسٌ  اآلفِقُ و

اِت  يــــــــــــــــّ اســـــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ اح اخلــــــــــــــــُ  اأَلوافــــــــــــــــِ ِ و  (3)بــــــــــــــــَ

ٍض وانعـــــــــــــــــــــــِ ِ و      َ آِ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــِ اح  بـــــــــــــــــــــــَ

  
 ُكلُّها أَساِمي ُخيُوِل فُقَْيم.

حاحِ : اآلفاقِ  َرِكَب َرأَْسه ، وَذَهَب في من َحّدِ َضَرَب : إِذا يَأِْفقُ  فالنٌ  أَفَقَ و فاُلٌن : إِذا َذَهب في األَْرِض ، والَِّذي َذَكَره  أَفَقَ  وفي الّصِ

 الُمَصنُِّف هو قوُل اللَّْيِث.

ً  في العَطاءِ  أَفَقَ و َل ، أَْفقا  نقله الَجْوَهِريُّ ، وأَنَشَد لألَْعَشى يَْمَدُح النُّْعماَن : أَْعَطى بَْعضاً أَْكثََر من بَْعٍض و ؛ أَي : فَضَّ

اُن يــــــــــــَ و  مـــــــــــَ عـــــــــــح ُك الـــــــــــنــــــــــــ  لـــــــــــِ
َ

ه ال املـــــــــــ يـــــــــــتـــــــــــُ َم لـــــــــــقـــــــــــِ  وح

وَط و     طـــــــــُ ـــــــــقـــــــــُ ي ال طـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــُ ه يـ ـــــــــِ ت مـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــِ ـــــــــن (4)أَيحفـــــــــِ ُ ب
 

  
ُل  يأْفِقُ  َمْعنَى وأَراَد بالقُُطوِط : ُكتَُب الَجوائِِز ، قيل :« بِغْبَطِته»ويُْرَوى :   .اآلفاقِ  ، وقِيَل : يَأُْخذُ من (5): يُفَّضِ

ً  األَِديمَ  أَفَقَ و ً  َدبَغَه إِلَى أَْن صارَ  : إَِذا يَأْفِقُه أَْفقا . أَفِيقا  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 كأَفَك ، عن ابِن َعبّاٍد. َكَذبَ  : أَي أَفَقَ و

ً و  عن ُكراعٍ ، وابِن َعبّاٍد. َغلَبَ  : ِإذا أَفََق يَأْفُِق أَْفقا

ً و  عن ابِن َعبّاٍد. َختَنَ  : أَفََق أَْفقا
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َكةً : َسنَنُهُ ، أَفَقُ و  الطَِّريِق. أَفَقِ  كَسبٍَب وأَْسباٍب ، ومنه قولُهم : قَعََد فالٌن على آفاقٌ  َوْجُهه ، ج : عن ابِن األَْعَرابِّيِ :و الطَِّريِق ، ُمَحرَّ

الءِ  األَفِيقُ و الِء. كأَِميٍر : الفاِضلَةُ من الّدِ ه َعلَى الّدِ  قاله أَبو َعْمٍرو ، ونَصُّ

يَّةٌ ، وهي َعقَبَةٌ َطِويلَةٌ نحَو ِميلَْيِن ، قال َحّساُن بُن  ، وال تَقُْل : فِيقٍ  أَفِيقٍ  ومنه َعقَبَةُ  وهو األُْرُدنُّ  ة ، بيَن َحْوراَن والغَْورِ  : أَفِيقٌ و فإِنّها عاّمِ

 ثابٍِت :

عـــــــــــــــاِن  مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ َرتح ل فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ـــــــــــــــّداُر أَقـ ن ال مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ  ل

اِن      مـــــــــــّ وِ  فـــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــ  (6)بـــــــــــا َأعـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــرَيحمـــــــــــُ
 

  
__________________ 

 .«أجر ذيلي»بداًل من « أجر ثويب»ويف التهذيب : « شكجي»بداًل من « بزيت»( يف اللسان : 1)
 .«وملح»بد  « فملح»ويف الديوان « ضرحه»عن الديوان وابألصر « وخرجه» 38( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«اجلناسيات»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 واإلمة : النعمة.« بنعمته»بد  «  مته»برواية  117( ديوانه ص 4)
 ( أي يعطي بعضاً أكثر من بعٍ .5)
 .«ملعان»بداًل من « مبعان»( ديوانه برواية 6)
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ٍد  يـــــــــــــح لـــــــــــــَ ٍم فـــــــــــــَداِر خـــــــــــــُ فـــــــــــــا جـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــقـــــــــــــَ

ـــــــــــــــ ٍ      ي ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــبَف الِن  ف ـــــــــــــــُ رحف ـــــــــــــــَ يَبح تـ ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــجـــــــــــــــان (1)ف
 

  
 : [قاَل أَبُو ُدؤاد]: ع لبَنِي يَْربُوعٍ  [، بلَْفِظ التّْصِغيرِ  أُفَْيقُ ] و

زحِع و  زحِع جـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــــح ٍ أَرااَن ابجلـــــــــــــــــــــــــَ  أُفــــــــــــــــــــــــــَ

ِة الـــــــــــنـــــــــــاقـــــــــــاَن      يـــــــــــَ َمشـــــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــِمشـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــَ ـــــــــــَ (2)نـ
 

  
 (2) ع لبني يربوع.و

. ة بنَواحي َذمارِ  : أَفِيقُ  أَو  وقد أَغفله ياقُوُت والّصاَغانيُّ

حاحِ : لم تَتِمَّ ِدباَغتُه ، وقاَل ثَْعلٌَب : الَِّذي لم يُْدبَْغ. لم يَتِمَّ ِدباُغه الذي الِجْلدُ  : األَفِيقُ و  وفي الّصِ

 .(3) أَو قَْبَل أَْن يَُشقَّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ  األَِديُم ُدبَِغ قَْبَل أَْن يُْخَرزَ   :األَفِيقُ  أَو

باغِ َمْفُروغاً منه ، وفيه رائَِحتُ  (4)وقيل : هو ما ُدبَِغ بغيِر القََرِظ  ه ، واألَْرَطى وَغْيِرِهما من أَْدبِغَِة أَْهِل نَْجٍد ، وقِيَل : هو ِحيَن يَْخُرُج ِمَن الّدِ

باغِ فهو َمنِيئَةٌ ، ثم ً  أَفِيقٌ  وقِيَل : أَّوُل ما يَُكوُن من الِجْلِد في الّدِ  األَفِيقَةِ  وقَْد جاَء ِذْكرُ  فِيِهما وَسِفينَةٍ  كَكتِفٍ  ، األَفِقِ و كاألَفِيقَةِ  ، ثم يَُكوُن أَِديما

ِسقاًء من أََدٍم ، قال ابُن األَثِيِر : أَنَّثَه على تَأِْويِل الِقْربَِة والشَّنَِّة ، قال ابُن  أَي : «أَفِيقَةً  فاْنَطلَْقُت إِلى السُّوِق فاْشتََرْيتُ »في َحِديِث َغْزَواَن : 

 ، مثل النَّبِِق ، وفسََّره بالِجْلِد الذي لم يُْدبَْغ ، قال : ولَْسُت منه على ثِقٍَة. األَفِيِق األَفِقَ  لَباً قد َحَكى فيِسيَده : وأََرى ثَعْ 

َكةً  أَفَقٌ  ج : تَْينِ  أُفُقٌ  يُقال :و مثل أَِديٍم وأََدٍم نقَلَه الَجْوَهِريُّ  ، ُمَحرَّ  أَْلبَتَّةَ ، وإِنَّما هو أُفُقٌ  وأَْنَكَره اللِّْحيانِيُّ ، وقال : ال يُقاُل في َجْمِعه بَضمَّ

َكةُ اْسُم َجْمعٍ  َعلَى هذا له اْسُم َجْمعٍ ولَْيَس له َجْمعٌ  فأَفِيقٌ  بالفَتْح ، األَفَقُ   لُمْحَكِم.كما في ا ألَنَّ فَِعيالً ال يَُكسَُّر َعلَى فَعَل وليس بَجْمعٍ  أَو الُمَحرَّ

. ، كأَْرِغفَةٍ  آِفقَةٌ  : األَفِيقِ  قاَل األَْصَمِعيُّ : َجْمعُ و  في َرِغيٍف ، وآِدَمٍة في أَِديٍم ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ

َكةً : الخاِصَرةُ  األَفَقَةُ و  وهذا عن ثَْعلٍَب. َمْمُدوَدةً  كاآلفِقَةِ  ، عن ابِن األَْعرابِّيِ  أَفَقٌ  والَجْمعُ  ، ُمَحرَّ

طَ  تَْحَت األَْرِض  َمْرقُهُ : أَْن يُْدفَنَ و قاَل : َمْرقَةٌ ِمْن َمْرِق اإِلهابِ  : األَفَقَةُ   الَّْيُث :قالَ و  ويَتََهيَّأَ ِدباُغه. َحتَّى يَُمرَّ

 ، بالّضّمِ : القُْلفَةُ. األُْفقَةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 .لَْم يُْختَنْ  : إِذا ، على أَْفعَلَ  آفَقُ  وَرُجلٌ  قال :

 َذَكَره لَبِيٌد فَقاَل : الُكوفَةِ  البَْحَرْيِن ، قُْربَ  كُكنَاَسٍة : ع ب األُفاقَةُ و

َة و  يــــــــــــَ ُت َأجنــــــــــــِح دح هــــــــــــِ ةِ شــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــاً  األُفــــــــــــاقــــــــــــَ  عــــــــــــالــــــــــــِ

وُد      هـــــــــــُ وِ  شـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــُ ل ُ
يب ا وأَرحداُف املـــــــــــ عـــــــــــح (5)كـــــــــــَ

 

  
ّي للَجْعِدّيِ :  وأَْنشَد ابُن بَّرِ

ا و  نـــــــــــــــــ  ُن َرهـــــــــــــــــَ ةِ حنـــــــــــــــــَح رًا  ابألُفـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ

اَل      نـــــــــــًا فـــــــــــبُبحســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــد رحداِء َرهـــــــــــح  مبـــــــــــا كـــــــــــاَن يف ال

  
ُل ، وله يَْوٌم َمْعُروٌف ، قال العَّواُم بُن َشْوَذب  ماٌء لبَني يَْربُوعٍ  ُهو : أَو  : (6)قالَه الُمفَضَّ

ٍر  ًة مــــــــــــــن وائــــــــــــــِ َح اإِللــــــــــــــُه ِعصــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

وحَم      ةِ يــــــــــــَ ا األُفـــــــــــاقـــــــــــَ طـــــــــــامـــــــــــَ وا ِبســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــُ لـــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــــح

  
فُه قوٌم فقالُوا : من َمناِزِل أَْهِل الُمْنِذِر ، وقاَل ياقُوت : األُفاقَةُ  وكانَت  ، بفتحِ الَهْمَزةِ وإِْظهاِر الهاِء ، مثُل َجْمعِ فَِقيٍه. األَفاقِهُ  وُربّما َصحَّ

 قال َعِديُّ بُن َزْيٍد الِعباديُّ : كغُراٍب : ع أُفاقٌ و

__________________ 
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 الديوان :( رواية 1)
ف    فــــــــــــــــقــــــــــــــــفــــــــــــــــا جــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــٍم فــــــــــــــــبوديــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ر مـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــىن قـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــٍر وهـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــانِ     

  

 .«أفي »واملثبت كرواية ايقوت 

. قا  أبو دواد .. بلفة التصـــــــغري موضـــــــض يف بالد بين يربوع« أُفي »( كذا ورد البيت ابألصـــــــر مض شـــــــعر حســـــــان ا والذي يف معجم البلدان 2)
 اإلايدي :

 لــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد أغــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــدي يــــــــــــــــــــــدافــــــــــــــــــــــض ركــــــــــــــــــــــين و 

ُد الـــــــــــــــــــقصــــــــــــــــــــــــــــــــراتِ صــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ      تـــــــــــــــــــض اخلـــــــــــــــــــّد أيـــــــــــــــــــَ

  

 . .. أراان ابجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعو 

  
 نـــــــــــــــــتـــــــــــــــــمشــــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــمشــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــالتِ   

  

 .«ُيَش   »وعل  هامشه عند نسخة أخر  : « ُيَس   »( يف القاموس : 3)
جند مثر األرط  قوله : بغري القر  واألرط  اخل عبارة اللســــــــــــــان : وقير هو ما دبغ بغري القر  من أدبغة أهر »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 4)

 .«وا لب والقرنوة والعرنة وأشياء غريها ا فالجي تدبغ هبذه األدبغة أََفٌ  حىت تُقَد ا فيتخذ منها ما يـُّتخذ
 ويف شرحه : األفاقة موضض اب زن كانت تتبد  فيه ملو  ا رية. 47( ديوانه ط بريوت ص 5)
  ّام.األفاقة : العّوام أخو ا ارث بن »( يف معجم البلدان 6)
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ـــــــــــِ  ِإىل  ي قـــــــــــِ ـــــــــــعـــــــــــَ َن ال طـــــــــــح ـــــــــــَ قـــــــــــَ  ب ـــــــــــا ٍ ســـــــــــــــــــــــــَ  أُف

ــــــــــــِب      ي ــــــــــــِ ث ــــــــــــكــــــــــــَ ِب ال ــــــــــــَ ب ــــــــــــَ وٍر ِإىل ل ــــــــــــُ فــــــــــــاث ــــــــــــَ (1)ف
 

  
ّيٍ :  وقال نَْهَشُل بُن َحّرِ

دامــــــــــــــــَ   ر وَن الــــــــــــــــِفصــــــــــــــــــــــــــــــاَ  ِإىل الــــــــــــــــنــــــــــــــــ    ــــــــــــــــَُ

يح      فــــــــــــــَ ــــــــــــــَ نـ زحِن مــــــــــــــن كــــــــــــــَ ِض ا ــــــــــــــَ  أُفــــــــــــــا ِ بــــــــــــــَروح

  
 الدَّاِهيَةُ الُمْنَكَرةُ. األَفِيَكةُ ، أَو ِهيَ  َكَكنِيَسٍة : األَفِيقَةُ و

 قال أَبو َوْجَزةَ : أُفُقٍ  أَتانَا من فالٌن : أَي بِنَا تَأَفَّقَ  قال األَْصَمِعيُّ : يُقاُل :و

َف  يـــــــــح َد  فـــــــــكـــــــــَ عـــــــــح تح ســـــــــــــــــــــــُ َرقـــــــــَ تح َأاَل طـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــ    َفـ

ا     وهلــــــــُ يــــــــاِد َكســــــــــــــــــــــُ يســــــــــــــــــــــاُن الــــــــلــــــــ  ا وهــــــــي مــــــــِ نــــــــَ  بــــــــِ

  
ْت بِنَا ، وأَتَتْنَا. تَأَفَّقَتْ  وقِيَل :  : أَلَمَّ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 عليِه ، قال الُكَمْيُت : أَفَقَ  : إِذا َسبَقَه في الفَْضِل ، وَكذا أَفَقَه يَأْفِقُه

و  قـــــــــــــــــــــــــُ وَن الـــــــــــــــــــــــــرّاتـــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــِ

ونَ َن      قــــــــــــــــُ رح  اآفــــــــــــــــِ عــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــِ
َ

 عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  املــــــــــــــــ

  
 .اآلفاقِ  : أََخَذ ِمن أَفََق يأْفِقُ و

 : إِذا كاَن رائِعاً َكِريماً ، والبَِعيُر َعتِيقاً َكِريماً. آفِقٌ  ، وفََرسٌ  آفِقٌ  األَْصَمِعيُّ : بَِعيرٌ وقاَل 

حاحِ. آفِقَةٍ و آفِقٍ  ، قُوبَِل من آِفقٌ  وفََرسٌ   : إِذا كاَن َكِريَم الطَّرفَْيِن ، كما في الّصِ

ّي :  ِجْلُده ، قال ُرْؤبَةُ يِصُف َسْهَماً :  بَِهيَمٍة :من اإِلْنساِن ، ومن ُكلِّ  األَفِيقُ و قال ابُن بَّرِ

ُح الَفرِيِص و  َق  بِه َصفح  األََف ح َيشح
 بِه ، وتَلَفََّق : لَِحقَه. تَأَفَّقَ  وفي نَواِدِر األَْعراب :

ً  من َحّد َضَربَ  يَأِْلقُ  البَْرقُ  أَلَقَ  : [ألق] ً و بالفَتْحِ  أَْلقا قٌ  فهو قالَه أَبو الَهْيثَمِ  َكَذبَ  : إِذا ، كِكتابٍ  إِالقا  كَشّداٍد : كاِذٌب ، ال َمَطَر فيِه. أاَلَّ

ً  َوَجعََل الَكذُوبَ  عنههللارضي [الَجْعِديُّ ]قال النّابِغَةُ  َكِكتاٍب : البَْرُق الكاِذُب الِذي ال مَطَر له اإِلالقُ و  : إِالقا

ٍ  كـــــــــــــــــــاِذٍب و  لـــــــــــــــــــَ ُت بـــــــــــــــــــِذي مـــــــــــــــــــَ  َلســـــــــــــــــــــــــــــــــح

بِ   ِإال ٍ      ـــــــــــــــــــــــــ  ل َن اخلـــــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــــــرَبحٍ  مـــــــــــــــــــــــــِ

  
ئْبَةُ  اإِلْلقَةُ و نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو قوُل ابِن األَْعرابِيَّ ، وكذلك اإِلْلُس ، قالَ  ، بالَكْسِر : الذَّئْبُ  اإِلْلقُ و  ، قال ُرْؤبَةُ : إِلَقٌ  وَجْمعُها : الذِّ

 اإِلَل ح ِمن  إلحَقةٌ َجد  وَجد تح 
 قاَل بِْشُر بُن الُمْعتَِمِر : إِْلقٌ  ال وُربَّاحٌ  َذَكُرها قِْردٌ و ، إِْلقَةٌ  ةُ الِقْردَ  ُربّما قالُوا :و

ةٌ و  قـــــــــــــــــــــــَ ا  ِإلـــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــــــَ ُث ُراّبحـــــــــــــــــــــــَ رحغـــــــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــــــــــُ

رُ و      ـــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــح ُر وال ـــــــــــــــَ ف وح ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــنـ ُر وال هـــــــــــــــح  الســـــــــــــــــــــــــــــ 

  
 لُخْبثِها. الَمْرأَةُ الَجِريئَةُ  يُوَصُف بِها اإِلْلقَةُ  قاَل اللَّْيُث :و

ياِشّيِ ، قال الَجْوَهريُّ : هو فَْوَعٌل ، قاَل : وإِن ِشئَْت : َجعَْلتَه أَْفعََل ؛  : الُجنُونُ  األَْولَقُ و  أُِلقَ  ألَنَّه يُقاُل :نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل الّرِ

ُجلُ  ً  كعُنِيَ  الرَّ ياِشيُّ : وأَ  َمأْلُوقٌ  فهو أَْلقا  ْنَشَدنِي أَبو ُعبَْيَدةَ :، على َمْفعُوٍل ، أَي : ُجنَّ ، قاَل الّرِ

ا يب ِمنح ِإراين  َل ُ كَبل   (2) َأوح
 وقاَل ُرْؤبَةُ :
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َلَقا أَلح ِ كَبن  يب ِمنح   ِجنٍّ َأوح
 وهو القائُِل فيه : َسْيُف خاِلِد بِن الَوِليِد َرِضَي هللاُ تَعالَى عنه : األَْولَقُ و

مح  رهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُُ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِ َأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ابأَلوح

رحَب      ــــــــــــــــــــــــــــــِ ِ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ئ الٍم ممــــــــــــــــــــــــــــــُح  غــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

َن ِ   بصارٍِم ِذي َروح

وْزنُه فَْوَعٌل ، قال  األَْولَقَ  على ُمفَْوَعٍل ، وَذَكَره الَجْوَهِريُّ في ُصوَرةِ االْستِْدالِل على أَنَّ  كالُمَؤْولَقِ  كعُنِيَ  أُِلقَ  هو من : الَمْجنُونُ  الَمأْلُوقُ و

 .ُمَؤْولَقٌ  : ألَنَّه يُقاُل للَمْجنُوِن :

بزيادةِ الَهْمَزةِ ، وأَصالَِة الواِو ، وهو  قلُت : وهو َمْذَهُب ِسيبََوْيِه ، كما تَقُوُل : َجْوَهٌر وُمَجْوَهٌر ، وَذَهَب الفاِرِسيُّ إِلى اْحتَِماِل َكْونِه أَْفعََل ،

أَْفعَل ، وهذا َغلٌَط  أَْولَقُ  أَْفعََل ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : قاَل بعُض النَّْحويِّين : األَْولَقَ  ذي ساقَهُ الَجْوَهِريُّ بقوِله : وإِْن ِشئَْت َجعَْلتَ القَْوُل الثّانِي ال

 ِعْنَد البَْصِريِّيَن ؛

__________________ 
 واملثبت عن معجم البلدان.« فعا ثور إىل السبب»( ابألصر 1)
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية إىل الزفيان السعدي.2)
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ُفوٍر   ألَن ه ِعنحَدُهم يف َوزحِن فـَوحَعر. قلُت : ولِكن أَي ُدوا هذا الَقوحَ  اأَلِخرَي أَبن  ابَن الَقط اِع َحَك  َوَلَ  ا وفيه كالٌم البِن ُعصح
 :ـ  وهو انفُض بُن َلِقيرٍت اأَلَسِدي  ـ  ِعرِ وَأيب َحّيان وغريِِ ا ا وأَنحَشَد اجلَوحَهرِي  للّشا

لـــــــــــــَ ٍ و  َؤوح ِه  مـــــــــــــُ َة رَأحســـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــ  ُت كـــــــــــــَ جـــــــــــــح  أَنحضـــــــــــــــــــــــــــَ

وحَربِ      رًا كـــــــــــــــــرِيـــــــــــــــــِح اجلـــــــــــــــــَ ه َذفـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــرَتَكـــــــــــــــــح

  
ي : قَْوُل الَجْوَهِرّيِ :  ُجُل فهو أُِلقَ  ألَنَّه يُقاُل :»أَي : َهَجْوتُه ، قال ابُن بَّرِ َوَهٌم منه ، وَصوابُه أَْن يَقُوَل : َولََق  هذا« على َمْفعُولٍ  َمأْلُوقٌ  الرَّ

ْل. أُِلقَ  يَِلُق ، وأَّما  فهو يَْشَهُد بَكْوِن الَهْمَزةِ أَْصالً ال زائَِدةً ، فتَأَمَّ

ِق بِن َعْمٍرو  :الَمأْلُوقُ و ِش بِن َعْمٍرو»السَُّدوِسّيِ ، صفَةٌ غاِلبَةٌ على التَّْشبِيِه ، وفي بَْعِض النَُّسخِ :  فََرُس الُمَحّرِ  .(1)« الُمَحّرِ

 عن ابِن األَْعرابِّيِ ، وأَْنَشَد : ، كِمْنبٍَر : األَْحَمقُ  الِمئْلقُ و

َل ِ   َِشَرحَدٍ  َغريحِ ُهراٍء ِمئـح
 قالَهُ ابُن األَْعرابِّيِ أَْيضاً. أَو الَمْعتُوهُ 

ٌ  قال أَبو َزْيٍد :و  ، كَجَمَزى ، َسِريعَةُ الَوثِْب. أَلَقَى اْمَرأَة

 من أَْرِض ِمْصَر ، من ناِحيَِة الهاَمِة ، قالَه ياقُوت. كغُراٍب : َجبٌَل بالتِّيهِ  أاُلقو

عٍ : اإِللَّقُ و  .الُمتَأَلِّقُ  كإِمَّ

ّي ، وأَنَشَد  أَلُوقَةٌ  وهذا قَْوُل ابِن الَكْلبِّيِ ، قال : وفيه لُغَتاِن : : َطعاٌم َطيٌِّب ، أَو ُزْبٌد بُرَطبٍ  لُوقَةُ األَ  قال ابُن فاِرٍس :و ، ولُوقَةٌ ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

 اللَّْيُث لَرُجٍل ِمْن بَنِي ُعْذَرةَ :

ُم و  تــــــــــــــُ مــــــــــــــح ــــــــــــــَ ال نح ســــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ةٌ ِإيّنِ ل وقــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  ألَل

نح و      مــــــــــــَ َودِ ِإيّنِ لــــــــــــِ ُم َأســــــــــــــــــــــــــح ُم ســــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــُ ــــــــــــح  عــــــــــــاَديـ

  
َطبِ  األَلُوقَةُ  وقال ابُن ِسيَده : ْبَدةُ بالرُّ ْبَدةُ ، وقِيَل : الزُّ كانَْت هي اللُّوقَة  (2)لّما  األَلُوقَةَ  ، أَي : بَِريِقها ، قاَل : وقَْد تََوّهَم قوٌم أَنَّ  لتَأَلُِّقها : الزُّ

ياَدةُ في أَوَّ في الَمْعنَى ، وتَقاَربَْت ُحروفُهما من لَ  ِلها ْفِظِهما ، وذِلَك باِطٌل ؛ ألَنَّها لَْو كانَْت ِمْن هذا اللَّْفِظ لَوَجَب تَْصِحيُح َعْينِها ؛ إِْذ كانَت الّزِ

ِة ؛ ليُْفَرَق بذِلك ، كما قالُوا في أَثُْوٍب وأَْسُوٍق وأَ  أَْلُوقَةً  من ِزياَدةِ الِفْعِل ، والِمثال ِمثاله ، فكاَن يَِجُب على هَذا أَْن يَكونَ  حَّ ْعيٍُن وأَْنيٍُب ، بالّصِ

 بيَن االْسِم والِفْعِل.

فَياِن : البَْرُق : اْلتََمعَ  تَأَلَّقَ و  نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ومنه قَْوُل الزَّ

اهِنِمح و   (3) َ َل َقاالِبيُ  يف أميح
 َع وأَضاَء ، وأَْنَشَد ابُن فاِرٍس في الَمقايِِيس :نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ِجنِّي : أَي لَمَ  كائْتَلَقَ 

رَتِي َدِهســــــــــــــــــــــــاً  قــــــــــح ــــــــــَ وحرًا يـ وحرًا وطــــــــــَ ــــــــــُخ طــــــــــَ ي  ُيصــــــــــــــــــــــــِ

ِر      ٌب ابلــــــــــــــر مــــــــــــــح وحكــــــــــــــَ ه كــــــــــــــَ ــــــــــــــ  لــــــــــــــِ ُ كــــــــــــــبَن (4)أَيحتــــــــــــــَ
 

  
 قلُت : وقد َعدَّى األَخيَر ابُن أَحمَر فقاَل :

زٍّ  هـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــِديـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاٍج وخـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــِّ لـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ  تـ

َوهـــــــــــــا      لـــــــــــــُ جـــــــــــــح بحتـــــــــــــلـــــــــــــِ ُ لـــــــــــــيـــــــــــــَ وانَ  فـــــــــــــتـــــــــــــَ يـــــــــــــُ  الـــــــــــــعـــــــــــــُ

  
 وقد يَُجوُز أَْن يَُكوَن َعّداهُ بإِْسقاِط َحْرٍف ، أَو ألَّن َمْعناه تَْختَِطُف.

قَْت وتََزيَّنَتْ  إِذا الَمْرأَةُ : تأَلَّقَتو . تَبَرَّ  نقَلَه الّصاغانِيُّ

َرْت للُخُصوَمِة ، واْستَعَدَّت للشَّّرِ ، ورفَعَْت   .اإِلْلقَةِ  ، وقاَل ابُن األَعرابِّيِ : معناهُ صاَرْت مثلَ  (5)قالَهُ ابُن فارٍس  َرأَْسهاأَو َشمَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :
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ً  هللاُ  أَلَقَهو كغُراٍب : الُجنُوُن عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، األاُلقُ و ، بالفتحِ ، األَْلقُ  ً و يَأِْلقُه أَْلقا  .(6) أَلقا

 َمعانُه.البَْرِق : لَ  أَِليقُ و

ً  بالفَتْحِ : الَكِذُب ، تَقُوُل : األَْلقُ و  (7)بأَْلِسنَتُِكْم  تَأِْلقُونَهُ  ، وِمْنهُ قِراَءةُ أَبِي َجْعفٍَر وَزْيِد بِن أَْسلََم : إِذْ  أَلََق يَأِْلُق أَْلقا

__________________ 
 ( ويف التكملة : اجملوِّس بن عمرو السدوسي.1)
 .«ـقوله : إن األلوقة ملا كانت اخل هذه العبارة منقولة من السان اب رف أ ه»ملصرية : ( هبامش املطبوعة ا2)
 بضم القاف.«  ل ُ »( يف املطبوعة الكويتية 3)
 ( رواية البيت ابألصر :4)

 يصــــــــــــــــــــــــــــــــح طـــــــــــــــــــورًا وطـــــــــــــــــــورًا يـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرتي دهلـــــــــــــــــــا 

 كــــــــــــــــــــبن كــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــه ابلــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــر أيتــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ ُ     

  

 .132/  1واملثبت رواية املقايي  البن فارس 

 .132/  1( مقايي  اللغة 5)
 ( مل ترد يف اللسان وغريه.6)
 .15( سورة النور اآية 7)
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ه  «األَلح ِ و  اللُهم  ِإيّنِ َأعوُذ بَك من األَلح ِ »ويف اَ ِديِث :  ُله الَولحُ  ا فبَبحِدَ  الواُو َ حَزًة ا وقد اعحرَتَضــــــَ قا  الُقتَـيحيب  : وَأصــــــح
اًل يـَُقاُس عليه ا وِإّلا يـَُتَكل ُم مبابُن  ُتوَحِة ال ُ حَعر َأصـــــــــح َفح

َزِة من الواِو امل َض منه ا وقا  أَبو األَنـحَبارِيِّ ا وقاَ  : ِإبحداُ  اهلَمح ا لُِ
 هنا : اجلُُنوُن. األَلح ُ  ُعبَـيحٍد :
ٌن. إِالقٌ  وَرُجلٌ   ، كِكتاٍب ، َخّداٌع ُمتَلَّوِ

  ُخلٍَّب.: مثلُ  أُلَّقٌ  وبَْرقٌ 

ٌ ، بالكسِر : سيّيِ  إِْلقٌ  وَرُجلٌ   .إِْلقَةٌ  ُء الُخلُِق ، وكذلك اْمَرأَة

ْعالةُ ؛ لُخْبثِها. اإِلْلقَةُ و  : الّسِ

 ٌ عٍَة : َسِريعَةُ الَوثِْب. إِلَّقَةٌ  واْمَرأَة  ، كإِمَّ

ْعالةِ صاِحبَِة َعْمِرو بِن يَْربُوعٍ ، وكانَ  آِلقٌ  وبَْرقٌ  َجها :، ومنه قُْوُل الّسِ   قد تََزوَّ

  ُ ُرو ِإيّنِ آبـــــــــــــِ مـــــــــــــح يـــــــــــــَك عـــــــــــــَ نـــــــــــــِ كح بـــــــــــــَ  أَمحســـــــــــــــــــــــــــِ

عــــــــــــــاىَل      رحٌ  عــــــــــــــلــــــــــــــ  أَرحِض الســــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــَ  آلــــــــــــــِ ُ بـ

  
يِن أَْحَمُد بُن عبِد الواِحِد اللَّْخِميُّ اإِلْسَكْنَدِريُّ ، ُعِرف بابنِ  الَمْيلَقُ و  ، وُسئِل عن ُشْهَرتِه فقَاَل : الَمْيلَقِ  ، كَمْقعٍَد : اْشتََهَر بِه العاَّلمةُ ِشهاُب الّدِ

 : هو َمَحلُّ الذََّهِب. الَمْيلَقُ 

يِن بنُ  : أَلََق يَأِْلقُ  كأَنّه منقلُت : وهَذا هو الباِعُث في ِذْكِره ُهنا ،  ، َكتََب عنه الحافُِظ اليَْعُمِريُّ  الَمْيلَقِ  أَي لََمَع وأَضاَء ، وِمْن آِل بيتِه نَْجُم الّدِ

ُد بُن ع الَمْيلَقِ  من ِشْعِره ، وَعطاُء هللِا بُن ُمْختاِر بنِ  يِن ُمَحمَّ ْمياِطيُّ ، وناِصُر الّدِ : اْجتََمَع بِه  الَمْيلَقِ  بِد الّدائِِم ابِن بِْنتِ ، كتَب عنه الحافُِظ الّدِ

 الحافُِظ بن َحَجٍر ، وكان واِعظاً َمْشُهوراً.

 وُموقِها ، كما في العُباِب واللّساِن. َمأْقها أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال يُونُس في كتاِب اللُّغاِت : مثلُ  العَْينِ  أَْمقُ  : [أمق]

َكةً : الفََرُح والسُُّرورَ ، ُمحَ  األَنَقُ  : [أنق] . رَّ  نقَلَه الَجْوَهِريُّ

َي بالَمْصَدِر ، قالَْت أَْعرابِيَّةٌ : يا َحبَّذا الَخالُء ؛ آُكلُ  الَكأَلُ  : األَنَقُ و اِجُز : أَنَِقي الَحَسُن الُمْعِجُب ، ُسّمِ  ، وأَْلبَُس َخلَِقي ، وقاَل الرَّ

ِك ُرّواُد   األََن ح جاَء بـَُنو َعمِّ
ً  ، كفَِرحَ  أَنِقَ  قال :يُ  . يَأْنَُق أَنَقا ً  ءَ الشَّيْ  أَنِقَ  قاَل أَبو َزْيٍد :و : إِذا فَِرَح وُسرَّ ْحمِن بُن ُجَهْيٍم األََسِديُّ : أََحبَّه : أَنَقا  قال عبُد الرَّ

ٍة  ِر َراّي َروحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ث ـــــــــَم مبـــــــــِ ي قـــــــــِ ي الســـــــــــــــــــــــ  فـــــــــِ  َتشـــــــــــــــــــــــح

وُن      يـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ راَء َ حنـ  الـــــــــــــــــر و دِ َزهـــــــــــــــــح

  
ً  به ، فَُهوَ  بِه : أُْعِجبَ  أَنِقَ  قال اللَّْيُث :و  ، كَكِتٍف : ُمْعِجٌب ، قال : أَنِقٌ  ، وهو يَأْنَُق أَنَقا

لــــــــــــــــــــــــِ ح  ٌ  وُزمــــــــــــــــــــــــ  ريحَ َزلــــــــــــــــــــــــِ  ِإن  الــــــــــــــــــــــــز بــــــــــــــــــــــــَ

لــــــــــِ ح      ــــــــــَ اِم ت ٌ  مــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــّ ــــــــــح ن ــــــــــِه عــــــــــَ  جــــــــــاَءتح ب

  

 (1) أَِن ح ال أَِمٌن َجِليُسه وال 

ً  ما ِمْن عاِشيٍَة أََشدُّ » في َحِديِث ُعبَْيِد بِن ُعَمْيٍر :و به ، يَأْنَقُ  يَأَْمنُه والأَي : ال  أَي أََشدُّ إِْعجاباً :  «، وال أَْبعَُد ِشبَعاً من طاِلِب ِعْلمٍ  أَنَقا

 ِريُد أَنَّ العاِلَم َمْنُهوٌم ُمتماِدي الِحْرِص.واْستِْحساناً ، وَرْغبَةً وَمَحبَّةً ، والعاِشيَةُ من العَشاِء ، وهو األَْكُل باللَّْيِل ، يُ 

يِت عن ُعَماَرةَ : إِنّه ِعنِدي ، كَصبُورٍ  األَنُوقُ و ّكِ َخَمةُ  الناُس يَقُولُوَن :و العُقَاُب ، قال ابُن الّسِ َخَمِة يُوَجُد في الَخراباِت وفِي  الرَّ ألَنَّ بيَض الرَّ

َخِم ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للُكَمْيِت : األَنُوقُ  السَّْهِل ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : َخَمةُ ، وقيل : َذَكُر الرَّ  : الرَّ

ىت  و  واُن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــح ِ واألَل اح  ذاِت الــــــــــــــــــــــــحَ

ِويـــــــــــــِر      ُة ا ـــــــــــــَ يِّســـــــــــــــــــــــــــَ َي كـــــــــــــَ ُ  َوهـــــــــــــح مـــــــــــــ  (2)حتـــــــــــــَُ
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َخَمةَ  ى الرَّ  .األَنُوقَ و قال : وإِنّما قاَل : ذاِت اْسَمْيِن ؛ ألَنّها تَُسمَّ

 يُْبِعُد لبَْيِضه ، قاله أَبو َعْمٍرو. أَو طائٌِر أَْسَوُد له كالعُْرفِ 

 وهو أَْيضاً قوُل أَبِي َعْمٍرو ، وقال : َطِويلَةُ الِمْنقاِر. أِْس ، أَْصفَُر الِمْنقارِ أَْصلَُع الرَّ  مثُل الدَّجاَجِة العِظيَمةِ  أَْسَودُ  طائِرٌ  أَو

 القُلَلِ  ُرُؤوِس  ؛ ألَنّها تُْحِرُزه فال يَكاُد يُْظفَُر به ؛ ألَنَّ أَْوكاَرها في األَنُوقِ  ُهَو أََعزُّ من بَْيِض  في الَمثَل :و

__________________ 
 نسبه للقالخ بن حزن املنقري. وروايته هنا  ابختالف. ( ىف اللسان زل 1)
 ٌء بيضها ا عن التهذيب.( إلا كّي  حويلها ألهنا أو  الطري قطاعا ا وإلا تبي  حيث ال يلح  شي2)
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ضِ  واضــــِ
َ
عحَبةِ  وامل َم شــــاِهُده من قـَوحِ  الُكَميحِت ا الصــــ  يف حِديِث و  الَبِعيَدِة ا وهي حُتَم ُ  مض ذلك ا نَقَله اجلَوحَهرِي  ا وقد تـََقد 

ُصر ُدوهَنا: » عنههللارضيعليٍّ  قاَ  له َرُجٌر : افحِرضح ِد ا قاَ  »يف َحِديِث ُمعاِويََة : و  «األَنُو ُ  تـََرقـ يحَت ِإىل َمرحقاٍة يـَقح
 نـََعمح ا قاَ  : وَلَوَلِدي ا قاَ  : ال ا قاَ  : وِلَعِشرَييت ا قاَ  : ال ا مُث  مَتَث َر :: 

ا  مــــــــــــّ لــــــــــــَ وَ  فـــــــــــــَ قــــــــــــُ َ  الــــــــــــعــــــــــــَ لــــــــــــَ َب األَبـــــــــــــح لــــــــــــَ  طــــــــــــَ

      َ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ُه أَراَد بـ لــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــَ و ِ ملَح يـ ــــــــــــــــُ (1)األَن
 

  
من النُّوِق ،  (2)الحاِمُل  يُْعَطى ، فيَْسأَُل ما هو أَْصعَُب منه ، وقاَل غيُره : العَقُوُق :قاَل أَبو العَبّاِس : هذا َمثٌَل يُْضَرُب للِّذي يَْسأَُل الَهيَِّن فال 

ْعنَى بِه واِحٌد وَجْمٌع ، وقاَل ابُن ِسيَده : يَُجوُز أَْن يُ  األَنُوقُ و (2)واألَْبلَُق : من ِصفاِت الذُُّكوِر ، والذََّكُر ال يَْحِمُل ، فكأَنّه َطلََب الذََّكَر الحاِمَل 

َخَمة األُْنثَى ، وأَْن يُْعنَى به الذََّكر ؛ ألَنَّ بَْيَض الذََّكِر َمْعُدوٌم ، وقد يَُجوُز أَْن يُضاَف البَْيُض إِليهِ   ؛ ألَنّه َكثِيراً ما يَْحُضنُها ، وإِْن كاَن َذَكراً الرَّ

ِليُم بيَضهُ.  ، كما يَْحُضُن الظَّ

ٌء بَْيَضها. ِل الُكَمْيِت الّسابِِق ، وإنّما َكيََّس َحِويلَها ألَنَّها أَوُل الطَّْيِر قِطاعاً ، وأَنَّها تَبِيُض حيُث ال يَْلَحُق َشيوقال الّصاغانِيُّ : في شرحِ قَوْ 

 قُْلُت : ومنه قوُل العَُدْيِل بِن الفَْرخِ :

  ُ يــــــــــــح ــــــــــــَ و ِ بـ ــــــــــــُ رِدح   األَن نح يــــــــــــُ ن  ومــــــــــــَ ّرِهــــــــــــِ  َكســــــــــــــــــــــــــِ

      َ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ِ بـ ه مبــــــــــــــــَ  األَن رِ فــــــــــــــــِإنــــــــــــــــ   عــــــــــــــــاقــــــــــــــــِ

  
ُن من نَْفِسها غيَر َزْوِجها ،  وُهنَّ : َعْشُر ِخصال من الَكْيس قِيَل : في أَْخالقِهاو تْحُضُن بَْيَضها ، وتَْحِمي فَْرَخها ، وتَأْلَُف َولََدها ، وال تَُمّكِ

واِجعِ ، وال  ِل الرَّ ِل القَواِطعِ ، وتَْرِجُع في أَوَّ تَِطيُر في التَّْحِسيِر ، وال تَْغتَرُّ بالشَِّكيِر ، وال تُِربُّ بالُوُكور ، وال تَْسقُُط على وتَْقَطُع في أَوَّ

َخمةُ تَْقَطُع أَوائِ  الَجِفيرِ  َل من الُجُروم لَها ؛ لتَْنُجَو ، أَي : تَ يريُد أَنَّ الّصيّاِديَن يَْطلُبُوَن الطَّْيَر بعَد أَْن يُوقِنُوا أَنَّ القَواِطَع قد قََطعَْت ، والرَّ تََحوَّ

يِش ، وال تَْغتَرُّ  ُروِد إِلى الُجُروِم ، والتَّْحِسيُر : ُسقُوُط الّرِ ُروِد ، أَْو من الصُّ َحتَّى يَِصيَر  بل تَْنتَِظرُ  بالشَِّكيِر : أَْي بِصغاِر ِريِشها إِلى الصُّ

َحة ،  الَجْعبَةُ ؛ لِعْلِمها أَنَّ  والَجِفيُر : ِريُشها قََصباً فتَِطيرُ  ْبِط ، ومثلُه في ساِئِر أَُصوِل اللُّغَِة الُمَصحَّ فِيَها ِسهاماً ، هذا هو الصَّواُب في الضَّ

يِ أَو ْقٌل ، ال َمْدَخَل فِيها للّرأْ وَوِهَم من َضبََطه بالحاِء الُمْهَملَِة ، واْستَْظَهَره ، وكذا من َضبََطه بالحاِء والقاِف ، فإِنَّ هذه األُُموَر وأَمثالَها نَ 

ةِ  ِل ، وَجْهٌل بنُُصوِص األَئِمَّ عاُؤه أَنّه َعلَى الِجيِم ال يَْظَهُر له َمْعنًى َغْفلَةٌ عن التَّأَمُّ ، فليُتَنَبَّْه لذِلك ، وقد أَشار إِلى بعِضه  االْحتِماالِت ، واّدِ

 شيُخنا َرِحَمهُ هللا تعالى.

 بَه له.ما أََشدَّ َطلَ  : أَي ما آنَفَهُ في َكَذا يُقال :و

ً  ءُ الشَّيْ  آنَقَنِيو ُث عن َرُسوِل هللا »َحِديُث قََزَعةَ مولَى ِزياٍد :  ومنه ، ونِيقاً بالكسِر : أَْعَجبَني إِيناقا  وسلمعليههللاصلىَسِمْعُت أَبا َسِعيٍد يَُحّدِ

ثُ  (3)أَي : أَْعَجبَتْنِي  «فآنَقَتْنِي عٍ بأَْربَ   أَْينَقُ  ال»في َصِحيحِ ُمْسِلٍم :  ٍء ، قاَل : وقد جاءَ وَن يْرُوونَه أَْينَْقتَنِي وليس بَشيْ ، قاَل ابُن األَثِير : والُمَحّدِ

 «بَحِديثهِ  (4)

 أَي : ال أُْعَجُب ، وهي هَكذا تُْرَوى.

ُجُل : أَْنَوقَ  عن ابِن األَْعرابِّيِ : األَْزَهِريُّ  وقالَ  َخَمةِ  األَنُوقَ  اْصطادَ  الرَّ ره فِي التَّْهِذيِب عنه في هذا التَّْرِكيِب ، قال الّصاغانِيُّ هَكذا َذكَ  ، للرَّ

 فأَّما وهو َمْهُموُز الفاِء فاََل. وإِنَّما يَْستَِقيُم هَذا إِذا كاَن اللَّْفُظ أَْجَوفَ  :

 ، وِمثْلُه ُمْؤِلٌم وأَِليٌم ، وُمْسِمٌع وَسِميٌع ، وُمْبِدٌع وبَِديٌع ، وُمِكلٌّ وَكِليلٌ  أَنِيقٌ و ُمْؤنِقٌ  ُء ، فَُهووقد آنَقَه الشَّيْ  ، كأَِميٍر : َحَسٌن ُمْعِجبٌ  أَنِيقٌ  ءٌ َشيْ و

 إِْحساٌن.ولَباقَةٌ ، وجاَء بِه بعَد التَّأَنُِّق ، فيكوُن الَمْعنَى : أَي إِجاَدةٌ و أَنَاقَةٌ  أَي : ُحْسٌن وإِْعجاٌب ، وفي اللِّسان : فِيهِ  ويُْكَسرُ  بالفَتْحِ  أَناقَةٌ  وله

بَ  أَي تَأْنِيقاً : أَنَّقَ و  قاَل ُرْؤبَةُ : َعجَّ

َبا َمنح و  ِف الصِّ  أَن قاَشر  ُأال 
َد وجاَء فيه بالعََجبِ  فيِه : َعِملَه باإِلتْقاِن والِحْكَمةِ  تَأَنَّقَ و قَ  وقيَل : إِذا تََجوَّ  من النِّيقَِة. كتَنَوَّ

 أََحبَّهُ. أَي أَْعَجبَه فعَِلقَه َولَْم يُفاِرْقه ، وقاَل الفَّراُء : الَمكانَ  تَأَنَّقَ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :



12080 

 

__________________ 
أان أجّر »( كذا يف اللســـان والنهاية ويف التهذيب : قا  معاوية لرجر أراده عل  حاجة ال يســـب  مثلها وهو يفتر له يف الذروة ليخدعه عنها : 1)

 وذكر البيت. ... يريد اخلديعة ا مث سبله أخر  أصعب منها ا فقا « رشمن ا 
 .«ا ائر»( عن النهاية يف املوضعا ا وابألصر 2)
 أي أعجبنين.« فذنقتين»( يف النهاية : 3)
 .«ال أني »( عن النهاية وابألصر 4)
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 .ُمْؤنِقَة بَمْعنَى أَنِيقَةٌ و : أَي َمْحبُوبَة ، َمأْنُوقَة في َمْعنَى أَنِيقٌ  َرْوَضةٌ 

راُد الُخْضَرةِ في َعْينَيَك  األَنَقُ و  ؛ ألَنَّها تُْعِجُب رائِيَها. (1)، محّرَكةً : ُحْسُن الَمْنَظِر وِإْعجابُه إِيّاَك ، وقِيَل : هو اّطِ

ْوَضِة : إِذا َوقََع فِيها ُمْعَجباً ب تَأَنَّقَ و  ها.فاُلٌن في الرَّ

رَ  تَأَنَّقَ و إَِذا َوقَْعُت في آِل حم َوقَْعُت في »:  عنههللارضيحِديُث ابِن َمْسعُوٍد  فِيها : تَتَبََّع َمحاِسنَها ، وأُْعِجَب بِها ، وتََمتََّع بها ، وبه فُّسِ

فِي َرْوَضاٍت »وفي التّْهِذيِب : « أَتَأَنَّقُُهنَّ  َرْوضاتٍ 
. أَي «فِيِهنَّ  أَتَأَنَّقُ  (2)  : أَْستَِلذُّ قِراَءتَُهنَّ ، وأَتََمتَُّع بَمحاِسنِهنَّ

 األَْشياِء وأَْعَجبِها. بِآنَقِ  كالَِّذي ال يَْقنَُع إِالّ ـ  وهي البُْلغَةُ من العَْيِش ـ  وَمْعناهُ ليس القانُِع بالعُْلقَةِ « كالُمتَأَنِّقِ  لَْيَس الُمتَعَلِّقُ »ومن أَْمثاِلهم : 

 .(3): أَي يَْطلُُب أَْعَجَب األَْشياِء  أَنَّقُ يَتَ  ويُقاُل : هو

ّي : (4)، وبََرَك  أَْوقَه : أَي ثِقَلَه ، ومن َسَجعاِت األَساِس : أَْلقَى عليهِ  أَْوقَه يُقال : أَْلقَى َعلَْينا : الثِّقَلُ  األَْوقُ   :[أوق]  فَْوقَه ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

هـــــــــــــــا  قـــــــــــــــَ وح ُدوَ  طـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ ىت  قـ يـــــــــــــــَك حـــــــــــــــَ  ِإلـــــــــــــــَ

ا و و      َبهــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــح وَ  عــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــامحــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــَ  َأوح

  
 الشُّْؤُم. : األَْوقُ و

 وأَنشَد الَجْوَهِريُّ : (5) ع  :األَْوقو

يــــــــــــداِن و  َن الســــــــــــــــــــــــــِّ ضح مــــــــــــِ تــــــــــــ  َرًة  اأَلوح ِ متــــــــــــََ ظــــــــــــح  نــــــــــــَ

يــــــــــــداِن و      َك لــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــِّ بــــــــــــُ لــــــــــــح فُ  اأَلوح ِ فــــــــــــقــــــــــــَ  آلــــــــــــِ

  
 الّصاغانِيُّ للقَُحْيِف العُقَْيلّيِ يِصُف ناقَتَه :وأَْنَشَد 

يـــــــــــــداَن و  ت الســـــــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــــــَ ـــــــــــــ  َربـ ـــــــــــــَ ا  اأَلوح َ تـ  ِإذح  ـــــــــــــُ

حُ      ـــــــــِ ُش صـــــــــــــــــــــــال ـــــــــح ي ـــــــــعـــــــــَ راِم وال ريف مـــــــــن اأَلصـــــــــــــــــــــــح   ـــــــــََ

  

ز و  حـــــــَ  مـــــــا  ـــــــَح ِ  الضـــــــــــــــــــــ  نـــــــَ يـــــــداُن يف َروح  ء الســـــــــــــــــــــِّ

  
حُ  اأَلوح ُ ال و    ِ مـــــــــــــــائـــــــــــــــِ اح َرُط الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  ِإال أَفــــــــــــــــح

  
 : عنههللارضيالَجْعِديُّ  وقاَل النّابِغَةُ 

هـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــذ  ـــــــــــــــــــــــاَه ال ي ن  َأّن مـــــــــــــــــــــــِ  َألهـــــــــــــــــــــــُ

ِح      لـــــــــــــــح
َ

بِ  فـــــــــــــــاأَلوح ِ ِب فـــــــــــــــاملـــــــــــــــ يـــــــــــــــثـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــاملـــــــــــــــِ

  
 أَْشَرَف. فالٌن : إِذا َعلَْيهِ  آقَ  قاَل اللَّْيُث :و

 قاَل العُمانيُّ : مالَ  : إِذا يَُؤوقُ  َعلَْينا آقَ  يُقال :و

 آي ِ َعَليحنا وهو َشر   آ َ 
ً  َعلَْيهم آقَ  قِيل :و  أَتاُهم بالشُّْؤِم. : إَِذا أَْوقا

 .بأَْوقَتِهمْ  يُقاُل : جاَء القومُ  : الَجماَعةُ  األَْوقَةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

ِكيَّةُ ، مثُل البالُوَعِة في األَْرِض  األُوقَةُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و ىَخِليقَةٌ  بالّضّمِ : الرَّ ياِض أَْحياناً ، تَُسمَّ إِذا ـ   في بُُطوِن األَْوِديَة ، وتكوُن في الّرِ

ةُ ، بأُوقَةٍ  ، فما زاَد ، وما كاَن أَقَلَّ من قاَمتَْيِن فلْيَست أُوقَةً ـ  كانَْت قاَمتْينِ  ِكيَِّة ، وأَْوَسُع أَحياناً ، وهي الُهوَّ  قال ُرْؤبةُ : ، وفَُمها مثُل فَِم الرَّ

مـــــــــــــَ و  غـــــــــــــَ َ انــــــــــــــح اح  اأُلَو ح َ  الـــــــــــــرّامـــــــــــــي هلـــــــــــــا بـــــــــــــَ

ــــــــَ ح      ل ــــــــَ تـ ــــــــٍ  خمــــــــُح ي ــــــــاَء ا وخــــــــِ ب ــــــــِر َقصــــــــــــــــــــــح ي (6)يف غــــــــِ
 

  
. َمْحَضُن الّطْيِر َعلَى ُرُؤوِس الِجبالِ  : األُوقَةُ و  نقَلَه الّصاغانيُّ
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وإِن َجعَْلتَها أُْفعُولَة  في قَْولٍ  قال الَجْوَهريُّ : وهي ِزنَةُ َسْبعِ َمثاِقيَل ، وقيل : ِزنَةُ أَْربَِعيَن ِدْرَهماً ، وهو أََوقَ  فُْعِليَّةٌ من : (7)بالضّمِ  األُوقِيَّةُ و

 إِْن شاَء هللاُ تعالى. «وق ي»ويَأْتِي في  فَِهَي من َغْيِر هذا البابِ 

 وقد أَْهَملَه الُمَصنُِّف في الَهْمَزةِ. وُهَو يَْوُم يُْؤيُؤٍ  ِب ، قاَل الّصاغانِيُّ :: م َمْعُروٌف من أَيّاِم العَرَ  ، كغُرابٍ  األُواقِ  يَْومُ و

 عن ابِن َعبّاٍد. يَُكوُن فيها لُْحَمةُ الثَّْوب التي ، بالفَتْحِ : قََصُب الحائِكِ  األَواقِيو

ً  قاَل أَبو َعْمٍرو :و قَه تَأِْويقا ً و قَلََّل َطعاَمه : إَِذا أَوَّ قَه تَأِْويقا نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَنَشَد لَجْنَدِل بِن الُمثَنَّى الّطَهِوّيِ  َحَملَه على الَمَشقَِّة والَمْكُروهِ  : أَوَّ

: 

ِك َأنح   تـَُؤو ِقيَعز  عل  َعمِّ
__________________ 

 .«عينك»( عن اللسان وابألصر 1)
 دمثاٍت. ( يف التهذيب : روضاتٍ 2)
 ( يف التهذيب واللسان : أي يطلب آن  األشياء إليه.3)
 ( يف األساس : وركب فوقه.4)
 ( يف معجم البلدان : جبر لبين ُعقير.5)
 اب اء املهملة.«  تل »ويرو  « خمتل »بد  « ممتل »( يف التهذيب : 6)
 ( نص صاحب اللسان عل  ضم اهلمزة وتشديد الياء.7)
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ــــــــــجِي  ي ــــــــــِ ب ــــــــــَ ي  (1)َأوح َأنح ت قــــــــــِ ــــــــــَ ب غــــــــــح ــــــــــُ ًة مل تـ ــــــــــَ ل ــــــــــح يـ ــــــــــَ  ل

ي     قــــــــــــــِ َنحشــــــــــــــــــــــــــــِ ربح بحابَء مل تــــــــــــــَ َريح كــــــــــــــَ  َأوح َأنح تـــــــــــــــُ

  
قَهو قَه. أَْيضاً : أَوَّ . قِيَل :و َعوَّ َ قُ و َذلَّلَّ ُر َطعاَمه الُمَؤّوِ ٍث : َمْن يَُؤّخِ  قاَل : ، كُمَحّدِ

يـــــــــــاً و  ز َة راضـــــــــــــــــــــــــِ ُوُش بـــــــــــُن عـــــــــــَ رتح وح كـــــــــــاَن حـــــــــــُ  لـــــــــــَ

ٍش      يــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ ه هــــــــــَذا بـ يحشــــــــــــــــــــــــِ َو  عــــــــــَ َؤو  ِ ســــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــُ

  
قوَ  َق. تَأَوَّ  : إِذا تَعَوَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

قٌ  بَْيتٌ   ِء القَْيِس :ِء الَمتاعِ ، ومنه قْوُل اْمِرى، كُمعَظٍَّم : َكثِيُر الَحْشِو من َرِدى ُمَؤوَّ

ه و  راتـــــــــــِ جـــــــــــَ ُك يف حـــــــــــَ وُح املِســــــــــــــــــــــــح فـــــــــــُ ٍت يــــــــــــَ يـــــــــــح  بــــــــــــَ

ريحِ      يـــــــــــــٍد مـــــــــــــن اآفـــــــــــــاِت غـــــــــــــَ عـــــــــــــِ َؤو  ِ بـــــــــــــَ (2)مـــــــــــــُ
 

  
قٌ  وَرُجلٌ  قَ و : َمْشُؤوٌم ، وقِيل : ُمهاٌن. ُمَؤوَّ َع. تَأَوَّ  : َجبٌَل ِلُهَذْيٍل. األَْوقُ و : تََجوَّ

يأُْكلُه النّاُس ،  ولَه َوْرَدةٌ َحْمراُء ، َووَرقُه َعِريٌض ، ويُْؤَكلُ  في السَّماِء ُطوالً َشِديداً  َعْشٌب يَُطولُ  فَْيعاُلن ، بَضّمِ العَْيِن : األَْيُهقان : [أهق]

 : عنههللارضيوهو الذي يَقُوُل فيه لَبِيٌد 

ُروَع  ــــــــــــُ ال فـ قــــــــــــانِ فــــــــــــعــــــــــــَ هــــــــــــُ ــــــــــــح تح  األَيـ لــــــــــــَ فــــــــــــَ  وَأطــــــــــــح

هـــــــــــا      امـــــــــــُ عـــــــــــَ بـــــــــــاُ هـــــــــــا ونــــــــــــَ ِ  ـــــــــــِ اح تـــــــــــَ هـــــــــــَ لـــــــــــح (3)ابجلـــــــــــَ
 

  
ه أََحدٌ  يُّ  هو أَو حين اْضُطرَّ ، وإِنَّما اْسُمه النَّْهُق ، واِحَدتُه نَْهقَةٌ ـ  عنههللارضيـ  إِال لَبِيداً  األَْيُهقانَ  قال أَبُو ِزياٍد : ولَْم يَُسّمِ كما  الَجْرِجيُر البَّرِ

حاحِ ، وهو قَْوُل أَبِي نَْصرٍ   : َمَطراً  يَِصفُ ـ  عنههللارضيـ  ، وقاَل َكْعُب بُن ُزَهْيرٍ  واِحَدتُه بهاءٍ  في الّصِ

ه  لــــــــــــُ ــــــــــــِ اَن واب ــــــــــــّرحيــــــــــــح َو وال فــــــــــــح ــــــــــــغــــــــــــَ َت ال ــــــــــــَ ب ــــــــــــح  فــــــــــــبَنـ

قــــــــــانَ و      هــــــــــُ ا  األَيـــــــــــح َرقــــــــــَ نــــــــــاِن والــــــــــذ  كــــــــــح
َ

(4)مــــــــــض املــــــــــ
 

  
 وقال أَبو َحنِيفَةَ : ولم يَْبلُْغنِي عن أََحٍد َغْيِره ، وقَْد قاَل أَبو َوْجَرةَ يَِصُف ِحماَر َوْحٍش :

ٍر  فــــــــــــَ مــــــــــــَ  ويف نـــــــــــــَ َض يف هبــــــــــــُح َض الــــــــــــر وح َربــــــــــــ   تـــــــــــــَ

ه      زِيـــــــــــــفـــــــــــــُ قـــــــــــــانُ يـــــــــــــَ هـــــــــــــُ رُ  األَيــــــــــــــح وحُن والـــــــــــــز هـــــــــــــَ  اجلـــــــــــــَ

  
واةِ : ، َذَكَره ما على األَمرُ  فليسَ ـ  ِزيادٍ  أَبو قالَهُ  كماـ  عنههللارضيَخَذه من لَبِيٍد قاَل : فإِْن لم يَُكْن أَ  والنََّهُق  األَْيُهقانُ  قاَل : وقاَل بعُض الرُّ

 الَكثْأَةُ : قاَل : وقَال أَعرابِيُّ : الَكثَاةُ بغير َهْمٍز ، وسأَْلُت عنه بَْعَض األَْعراِب ، فقاَل : هو ُعْشبَةٌ تَْستَِقلُّ  ٌء واِحٌد ، وَزَعم أَنّه يُقاُل له :شي

َزْهُره كَزْهِر  اَل غيُره :، وَزْهَرةٌ بَْيضاُء ، وهي تُْؤَكُل ، وفيها َمرارةٌ ، وق (5)ِمْقداَر السَّاِعِد ، ولها وَرقَةٌ أَْعَرُض من َوَرقَِة الُحّواَءِة 

ُمغَيٌَّر عن النََّهِق ،  األَْيُهقانَ  وفي اللِّساِن : وهذا الِّذي قالَهُ أَبو َحنِيفَةَ عن أَبِي ِزياٍد ِمْن أَنَّ  الُكُرْنِب ، وبِْزُره كبِْزِره ، وثََمُره َسْرَمِقيُّ الشَّْكلِ 

ِحيَحِة الَوْضِعيَِّة التي لم يُْعَن بها َغْيُرها ، فقاَل : ويكوُن على فَْيعاُلن في  األَْيُهقانَ  َمْقلُوٌب منه َخَطأٌ ؛ ألَّن ِسيبََوْيه قد َحَكى في األَْمثِلَة الصَّ

فَِة ، نحو ْيبُداِن ، والَهْيُرداِن ، وإِنّما َحَمْلناهُ َعلى فَْيعاُلن ُدوَن أَْفعاُلن األَْيُهقانِ  االسِم والّصِ ْيُمراِن والزَّ وإِْن كانَت الَهْمَزة تَقَُع أَّوالً ـ  ، والصَّ

 لَكثَْرةِ فَْيعاُلن ، كالَخْيُزران والَحْيُسمان ، وقِلَِّة أَْفعاُلن.ـ  زائَِدةً 

 وِقيَل : هو الَوِظيُف نَْفُسه. َعْظُم الَوِظيفِ  أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو األَْيقُ  : [أيق]

ْسغِ. بينَ  أَو ُهَو الَمِريطُ   الثُّنَِّة وأُّمِ الِقْرداِن من باِطِن الرُّ

ِرّماُح : (6)وُهما القَْينان  من الَوِظيفَْيِن َمْوِضعَا القَْيدِ  األَْيقانِ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :و  ، قاَل الّطِ

ٍر و  بـــــــــــ  كـــــــــــَ ر  مـــــــــــُ َن كـــــــــــُ لـــــــــــح قـــــــــــِ عـــــــــــح هـــــــــــا يــــــــــــُ َ
 قـــــــــــاَم املـــــــــــ

ِن      وحِن صـــــــــــــــــــــافــــِ ِب الــــلــــ  هـــــــَ ذح ا مـــــــُ قـــــــَ ــــح (7)كــــمـــــــا ُرض  أَيـ
 

  
__________________ 

 .«( يف التهذيب : وأن تبيجي1)
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 أي لي  له روا .« غري ُمَرو  »( ديوانه برواية : 2)
 وبنصبها.« فروع»ويرو  برفض  «فاعتّم نور األَيهقان» ويرو  :« فغال»ويرو  :  164( يف ديوانه ط بريوت ص 3)
 واملثبت عن الديوان. «مض املكتان والزرقا». .. ( ابألصر4)
 .«ا وأة»( عن اللسان وابألصر 5)
 .«الفيتنان»( عن التهذيب واللسان وابألصر 6)
 .165/  1ومثله يف املقايي   «.. . كما رص  .. قام املها يقفلنو  ( يف التهذيب برواية :7)
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 مع القاف فصل الباءِ 
اِهيَةُ  بَأَقَتُْهم : [بأق] ً  أَهَملَه الَجْوَهريُّ ، والّصاغانِيُّ ، وصاحُب اللِّساِن ، وقولُه : الدَّ يَُدلُّ على أَنّه َمْصَدٌر ، وَسيأْتِي للَجماعِة  ، كَصبُورٍ  بَُؤوقا

 ، فتأَّمْل ذلك. بَُؤوقٌ  مأَو يُْقتََصُر على باقَتْهُ  أَصابَتُْهمْ  الّداِهيَةُ : باقَتُْهم عن الِكسائِّيِ :« ب وق»في 

 بعَْينِه.« ق ب و»هَذا أَيضاً َسيَأْتِي للَجماَعِة في  َهَجَم َعلَْيِهم بالدَّاِهيَةِ  أَي عليِهُم الدَّْهُر : اْنبأَقَ و

 * ومما يُستدرُك عليه :

 وت :: ناِحيَةٌ من أَْعماِل َخبِيص ، ببالِد ِكْرمان ، قالَه ياقُ  (1)، محّرَكةً  بَبَقُ   :[ببق]

 * ومما يُْستدَرُك عليه أَيضاً :

ِّينَق : [بتنق] يَةَ ، بَت  نقَلَه ياقُوت. ، بفتحٍ ثم تَْشِديِد ُمثَنّاةٍ مكسورةٍ ، وسكوِن ياٍء ، وفَتْحِ نوٍن قبَل القاِف : َمِدينَةٌ في ساِحِل َجِزيَرةِ ِصِقلِّ

ً  النَّْهرَ  بَثَقَ   :[بثق] ً  ُرهزاَد َغيْ و قالَهُ اللّْيثُ  بَثْقا حاحِ بالتَّْحِريِك  أَي : بِثْقا ، وهو َغلٌَط ، وأَما ما ُوِجَد  (2)بالَكْسِر ، وُوِجَد في بعِض نَُسخِ الّصِ

 في قَْوِل ُرْؤبَةَ :

 البَـَث ح يف حاِجٍر َكعحَكَعُه َعن 
 وكذا قولُه :

 البَـَث ح يف املاِء والّساِحُر َخضحخاُض 
ُروَرةِ فإِنَّما َحّرَك الثّاِء  ً و فِيِهما للضَّ  قالَه اللَّْيُث ، أَي يَْنفَِجَر. الماءُ  ليَْنبَثِقَ  َكَسر َشطَّه ؛ بالفَتّحِ ، كتَْذكاٍر : تَْبثاقا

ً  (3) [يَْبثُقُ ]السَّْيُل َمْوِضَع َكذا  بَثَقَ  وقاَل الَجْوهِريُّ : ً و بَثْقا قَه  بِثْقا َّقَه وَشقَّه (4)عن يَْعقُوب : أَي فَرَّ ً  كبَث واسُم  ، وهِذه لم يَْذُكْرها الَجماعةُ  تَْبثِيقا

ً  العَْينُ  بثَقَتو .بُثُوقٌ  ويُْكَسُر ، ج : بالفَتْحِ ، البُثْقُ  َذِلَك المْوِضعِ : ً و تَْبثُق بَثْقا  عن أَبِي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد : أَْسَرَع َدْمعُها : تَْبثاقا

هــــــــــا  غحســــــــــــــــــــــــاقــــــــــَ َك عــــــــــاَوَدتح تـــــــــــَ نــــــــــِ يــــــــــح  مــــــــــا ابُ  عــــــــــَ

     َ اح ثـــــــــُ ُ ال عـــــــــَ ـــــــــح بـ ـــــــــَ هـــــــــا  (5) يـ عـــــــــُ هـــــــــاَدمـــــــــح ثـــــــــاقـــــــــَ بـــــــــح ـــــــــَ  تـ

  
ِكيَّةُ  بَثَقَت قاَل أَبو َزْيٍد :و ً  الرَّ  : ُمْمتَِلئَةٌ طاِميَةٌ. باثِقَةٌ  اْمتأََلَْت وَطَمْت ، َوِهيَ  كقُعُوٍد : تَبثُق بُثُوقا

 َغِزيُره. : أَي الَكَرمِ  باثِقُ  هوو

 ويُْكَسُر : ُمْنبَعَُث الماِء. بالفَتْحِ ، البَثْقُ و

. : اْنفََجرَ  اْنبَثَقَ و  نقَلَه الَجْوَهِريُّ

 وهو َمجاٌز. (6) [به]أَي لم يَُظنُّوا  أَْقبََل ولَْم يَْحتَِسبُوه : إِذا السَّْيُل َعلَْيِهم اْنبَثَقَ و

 ، وهو َمجاٌز. (7)من َغْيِر أَن يَْشعُُروا بِه  اْنَدَرأَ  : إِذا عليِهم بالكالمِ  اْنبَثَقَ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليِه :

 الماُء َعلَْيِهم : أَْقبََل. بَثَقَ 

ْرَع من ماِء السَّماِء ، وقد البَثَقُ و  ، كفَِرَح. بَثِقَ  : داٌء يُِصيُب الزَّ

 ، كُركٍَّع ، قال ُرْؤبَةُ : بُثَّقٌ  وِمياهٌ 

 بـُثـ َقاما مَيحأَلُ اأَلرحَض ِمياهاً 
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 األَْرُض : أَْخصبَْت ، وهو َمجاٌز. اْنبَثَقَتو

ها : باَجْربَقُ  : [بجربق] منها  بَْيَن البَْقعاِء ونَِصيبِين ة أَهمله الَجماعةُ ، وهو بِفَتْحِ الِجيِم ، كما هو َمْضبُوٌط عنَدنا ، وَضبََطه ياقُوت بَضّمِ

ينِ  الفَِقيهُ الَوِرعُ  ِحيِم بُن َعْمِرو الُمْفتَنُّ َحماُل الّدِ  الشافِِعيُّ ، قاَل الذََّهبِيُّ : اْشتَغََل بالَمْوِصِل ، ثم الَمْوِصِليُّ  البَاَجْربَِقيُّ  بِن ُعثَْمانَ  (8) َعْبُد الرَّ

َس بالغَزاِليَِّة نِيابةً ، وَوِلَي تَْدِريَس الفَتِْحيَِّة ، وَحدََّث بجاِمعِ األُُصوِل َعْن واِلدِ  677قَِدَم ِدَمْشَق سنة  ه ، عن ُمَؤلِِّفه ، فَخَطَب بجاِمِعها ، وَدرَّ

 ٌع وَوْعٌظ ، تُُوفَِّي خامس َشّوال سنةوله نَْظٌم ونَثٌْر وَسجْ 

__________________ 
 ( قيدها ايقوت ابلفتح مث سكون ضبرت حركات.1)
 ( الذي يف الصحاح املطبوع بـَثحقاً وبِثحقاً.2)
 ( زايدة عن الصحاح.3)
 .«خرقه»( يف الصحاح : 4)
 الرواية.فال شاهد عل  هذه « يسب »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 ( زايدة عن اللسان.6)
 ( يف األساس : وانبث  فالن علينا ابلشّر وانبع  بكالم السوء.7)
 .«عمر» 1488/  4( يف تذكرة ا فا  8)
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دٌ  وكاَن له َوَلٌد يـُرحَم  بَقباِئحَ  وهو من َمشـــــــــــــــاِيِخ الذ َهيبِّ ا قاَ  : 699 َم  َدِمهِ  وُحِكَم ِ راَقةِ  ا اُله َتِقي  الدِّيِن ُ َم  ُحكح
 املاِلكيِّ بَقتحله ؛ لَضاللِه وَزنحدقَِته ا كما يف الّتارِيِخ.

 * وِمّما يُْستَْدَرُك عليِه :

َدةِ ، والِجيُم َمْفتُوحةٌ ، أَهمله الَجماَعةُ ، وقال ياقُوت : إِنّها قَْريَةٌ قُرَب َدقُوقاَء ، وف باَجْرَمقُ  : [باجرمق] كتاِب الفُتُوحِ  ي، بالِميِم بَدَل الُمَوحَّ

 أَنَّها ُكوَرةٌ.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ِد بِن ُعَمَر بِن الُمباَرِك بِن عبِد هللا بن علّيٍ الِحْميَِرّيِ الَحْضَرِمّيِ الّشافِِعّيِ ، َعاّل  بَْحَرقٌ  : [بحرق] ِمة اليََمِن ، ُوِلَد سنة ، كَجْعفَر : لَقَُب محمَّ

 ِقيَهُ السَّخاِويُّ ، وأَثْنَى عليه.بَحْضَرَمْوَت ، ممن لَ  869

: أَْخبََرنا أَبو حاتٍِم قال : َسأَْلُت أُمَّ الَهْيثَِم عن الَحّبِ الذي يَُسّمى  (2)أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  ، كعُْصفُرٍ  (1) البُْخُدقُ   :[بخدق]

نِي ِمْنهُ َحبّاٍت ، فأََرْيتُها ، ففَكََّرْت أَرِ  فقالَْت : ؟ما اْسُمه بالعََربِيَّةِ  (3)أَْسفَيُوَش 
، قاَل : ولم أَْسَمْع ذِلَك من  البُْخُدقُ  ساعةً ، ثم قالَْت : هذا (4)

ّي : قال ابُن خالََوْيِه : بِْزُر قُُطونَا هذا الَحبُّ هو غْيِرها ، قال الّصاغانِيُّ :  : نَْبٌت ، ولم يُْعَرْف إِاّل من أَّمِ الهْيثَِم. البُْخُدقُ  وقال ابُن بَّرِ

ْن أََخَذ عن ابِن ُدَرْيٍد.  قلُت : وابُن خالََوْيِه ِمّمِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 [بحلق]

يَّة. ُمبَْحِلقٌ  َعْينَْيِه : إِذا قَلَبَُهما ، فهو بَْحلَقَ  : (5)  ، عاّمِ

 وكقُْنفٍُذ : لَقٌَب.

ً  ما كاَن من أَْقبحُ و : أَْكثَرُ  ، ُمَحّرَكةً  البََخقُ  : [بخق]  قالَه اللَّْيُث ، قاَل ُرْؤبةُ : العََوِر ، وأَْكثَُره َغَمصا

ِومُي الُفَو ح  نَـيحِه تـَقح  َكس َر ِمنح َعيـح
نَـيحِه َعواِويُر و   الَبَخ ح ما ِبَعيـح

: أَْن  البََخقُ  : أَْن تُْخَسَف العَْيُن بْعَد العََوِر ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : البََخقُ  : العََوُر باْنِخساِف العَْيِن ، وقاَل َشِمٌر : البََخقُ  الَجْوَهِريُّ :قاَل 

 قالهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد قوَل ُرْؤبَةَ الّسابَِق ، تَقُول منه : َعلَى َحَدقَتِه (6) أَْن ال يَْلتَِقَي ُشْفُر َعْينِه هو أَو يَْذَهَب بََصُره وتَْبقَى َعْينُه ُمْنفَتَِحةً قائَِمةً.

إِذا َذَهبَْت َعْينُه :  بََخقَتْ  وقال ابُن ِسيَده : ، كفَِرَح ونََصرَ  بَِخقَ 
في َحِديِث َزْيِد بِن ثابٍِت و : عاَرْت أََشدَّ العََوِر ، والفَتُْح أَْعلَى ، بَِخقَتْ و ، (7)

نَّ صاِحبَها ال ، أَراَد إِذا كانَْت العَْيُن َصِحيَحةَ الصُّورةِ ، قائمةً في موِضِعها ، إِاّل أَ  «مائةُ ِدينارٍ  بُِخقَتْ  وفي العَْيِن القائَِمِة إِذا»أَنّه قاَل : 

قائَِمةٌ ، ثم فُِقئَْت فِفيها  بَْعُد ، فِفيها مائةُ ِديناٍر ، وقاَل َشِمٌر : أَراَد َزْيٌد أَنَّها إِن َعِوَرْت ولم تَْنَخِسْف ، وهو ال يُْبِصُر بِها إِالّ  بُِخقَتْ  يُْبِصُر ، ثُمّ 

 مائةُ ِديناٍر.

 .البَْخقاءِ  ومنه َحِديُث نَْهيِه في األَضاِحي عن : العَْوراءُ  البَِخيقَةُ و ، يقُ البَخِ و ، الباِخقَةُ و ، البَْخقاءُ  العَْينُ و

 َء الَوْجنَِة ،كان ناتِى»َحِديُث عبِد الَمِلِك بِن ُعَمْيٍر يَِصُف األَْحنََف :  ، ومنه أَْبَخقُ  : َمْبُخوقُهاو العَْيِن ، باِخقُ و ، كأَِميٍر ، بَِخيقٌ  َرُجلٌ  كذِلكو

 أُِصيبَْت َعْينُه بَسَمْرقَْنَد ، وقيَل : َذَهبَْت بالُجَدِرّيِ. قيل : «لعَْينِ ا باِخقَ 

َرها بََخقَ و . َعْينَه ، كَمنََع : َعوَّ  قالَه اللَّْيُث ، ونقله الَجْوَهِريُّ

َرها ، قال ُرْؤبَةُ : : فَقَأَها أَْبَخقَهاو  عن أَبِي َعْمٍرو ، وقاَل غيُره : َعوَّ
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 َأخبحََقاللص لحِح من َصقحٍض وَطعحٍن 
 العَْيُن : نََدَرْت. اْنبََخقَت العَْيُن ، وليس كذِلَك ، والَِّذي في الُمِحيِط : أَْبَخقَت هَكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وُمْقتَضاه أَنَّه العَْيُن : نََدَرتْ و

ئُْب الذََّكرُ  البُخاقُ  قال ابُن َعبّاٍد أَْيضاً :و  نَقَلَه الّصاغانِيُّ في التَّْكِملَِة. كغُراٍب : الذِّ

__________________ 
ُدُ  ا اب اء املهملة. واألصر كاللسان والتكملة.1)  ( يف القاموس : الُبحح
 .301/  3( اجلمهرة 2)
ِفُيوش» واجلمهرة ويف التكملة :واملثبت عن اللسان « اسفيوس»( ابألصر 3)  .«أسح
 .«. ومل ألعه من غريها.. وأفكرت»( يف اجلمهرة : 4)
اب اء املهملة جعلها  يت يف الرتتيب قبلها ا وتبض الشــــــــــــــارح « حبد »ولكن ورودها يف القاموس « خبد »( حقها أن يكون موضــــــــــــــعها قبر 5)

 صاحب القاموس يف ترتيبه.
 .«عينيه»وابألصر ( عن القاموس 6)
 مل يرد يف اللسان. وهي يف التهذيب واللسان من كالم أيب عمرو ونصه : خبقت عينه إذا ذهبت.« إذا ذهبت»( قوله : 7)
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 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ّيٍ عن بعِض  البُْحنُقُ  : (1) [بحنق]  بَنِي ُعقَْيٍل.كعُْصفٍُر ، والحاُء مهَملَةٌ : ِجْلباُب الَجراِد ، نقَلَه ابُن بَّرِ

حاحِ في تَْرِكيِب  ، كُجْنَدٍب وُعْصفُرٍ  البُْخنُقُ  : [بخنق] على أَنَّ « ب خ ق»هَكذا هو في سائِِر النَُّسخِ بالُحْمَرِة ، وهو َمْوُجوٌد في نَُسخِ الّصِ

ُل عن َشِمر وأَ  ِخرقَة تَتَقَنَُّع بِها  بي الَهْيثَِم ، كما في التَّْكِملَِة ، قال : وهيالنُّوَن زائَِدةٌ ، واْقتََصَر في الّضْبِط على الَوْجِه األَِخيِر ، واألَوَّ

وهو قَوُل َشِمٍر وأَبِي الَهْيثم ، وقال ابُن ِسيَده : وقيَل :  الجاِريَةُ ، فَتَُشدُّ َطَرفَْيها تَْحَت َحنَِكها ، لتَِقَي الِخماَر ِمن الدُّْهِن ، والدُّْهَن ِمن الغُبارِ 

يه الِمْحنََك ، وقاِخْرقَةٌ تَ  ي َرأَْسها ما قَبََل منه وما َدبََر ، غيَر َوَسِط َرأِْسها ، وبعُضهم يَُسّمِ َل اللِّْحيانيُّ : هو أَْن تُخاَط ْلبَُسها الَمْرأَةُ ، فتُغَّطِ

ْرعِ فيَِصيَر كأَنَّه تُْرٌس ، فتَْجعَلَه الَمْرأَةُ على َرأِْسها.  ِخْرقَةٌ مع الّدِ

ْدَر ، البُْرقُعُ  : البُْخنُقُ  ُث :قاَل اللَّيْ و ى العُنَُق والصَّ ِغيرانِ  كذِلكَ و يُغَّشِ ِة : البُْرنُُس الصَّ مَّ  وأَْنَشَد لِذي الرُّ

 خُبحُن ُ َعَليحِه ِمَن الظ لحماِء ُجريف و 
وايَةُ :  هكذا أَْنَشَده ، قاَل الّصاغانيُّ : والّرِ

 َعَليحها من الظ لحماِء ُجريف وَخنحَد ُ 
 وَصْدُره :

َ أَرحجاِئها الص َباو   تـَيحهاَء ُتوِدي َباح
 : بُْرقٌُع َصِغيٌر ، أَو ِمْقنَعَةٌ َصِغيَرةٌ. البُْخنُقُ  (2)وقال ابُن ُدَرْيٍد : 

، وبعُض بَنِي ُعقَْيٍل يُقُوُل : بُْحنٌُق ، بالحاِء الُمْهَملَِة ، كما تَقَدََّم ،  بَخانِقُ  وَجْمعُه ِجْلباُب الَجراِد الَِّذي َعلَى أَْصِل ُعنُِقه : البُْخنُقُ  قاَل اللَّْيُث :و

ي عن ابِن َخالََوْيِه :  : أَْصُل ُعنُِق الَجراَدةِ. البُْخنُقُ  ونَقََل ابُن بَّرِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

تُه لَْحيَْيِه إِ  المبَْخنَقُ   لى أُُصوِل أُذُنَْيِه ، كما في اللِّساِن.من الَخْيِل : الِّذي أََخَذْت ُغرَّ

ّي : هي بالذّاِل الُمْعَجَمِة والُمْهَملَةِ  أَهَملَه الَجْوَهريُّ ، وهو البَْذَرقَةُ  : [بذرق] وَمِعي  أُبَْذَرقُ »ومنهُ قوُل الُمتَنَبِّي :  الُخفاَرةُ  وقاَل ابُن بَّرِ

ُب ، وهو قوُل ابِن ُدَرْيٍد وقاتََل َحتَّى قُتَِل ، وفي الُمْحَكِم « َسْيِفي من كتابِه « عصم»، وقاَل الَهَرويُّ في فَْصل  (3): هي فارسيٌّ ُمعَرَّ

بَتَْها العََرُب َعَربيَّةً ، وإِنّما هي فارِسيَّةٌ  البَْذَرقَةُ  لْيَست يُقاُل لها : ِعْصَمةٌ ، أَي : يُْعتََصُم بها ، وقاَل ابُن َخالََوْيِه : البَْذَرقَةَ  الغَِريبَْيِن : إِنَّ   ، فعَرَّ

 مع القافِلَِة ، بالذال ُمْعَجَمةً. بَْذَرقَةً  ، يُقال : بَعََث السُّْلطانُ 

ِدي« وَراه« »بَدْ »قلُت : وأَْصُل هذه الَكِلَمِة ُمَركَّبَة من :  بُوا الهاَء بالقاِف ، وأَْعَجُموا الذّال.والَمْعنَى : الطَِّريُق الرَّ  ُء ، فعَرَّ

. : الَخفيرُ  ْذِرقُ الُمبَ و  نقَلَه الّصاغانيُّ

بَْت ، فلم نَْعرْفها ، قاَل : وهو تَْعريُب باَدهْ  ، بَكْسِر الذّاِل ، وفَتِْحها الباِذقُ  : [بذق]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : هي َكلَمةٌ فاِرسيَّةٌ ُعّرِ

 وهو اسُم الَخْمِر بالفاِرِسيَِّة. (4)

ُل من َوَضعَه بَنُو أَُميَّةَ ؛ ليَْنقُلُوه عن اسِم الَخْمِر ، وُكلُّ ُمْسِكٍر  ما ُطبَِخ من َعِصيِر الِعنَِب أَْدنَى َطْبَخٍة ، فصاَر َشِديداً  يُره : هووقاَل غ وأَوَّ

 َخْمٌر ؛ ألَنَّ االْسَم ال يَْنقُلُهُ عن َمْعناه الَمْوُجوِد فيِه ، قالَهُ في الَمطاِلعِ ، وأَْصلُه في الَمشاِرِق.

ٌد »  فَقاَل :قَْد ُسئَِل َعْنهُ ابُن َعبّاٍس و قلُت : كيَف يَكوُن ذِلك فهذا يَُدلُّ على أَنّه  «، وما أَْسَكَر فُهَو َحرامٌ  الباَذقَ  وسلمعليههللاصلىَسبََق محمَّ

 . في َزمانِه ، فتَأَّملْ َمْعُروٌف قبَل بَنِي أَُميَّةَ ، وَمْعنَى الَحِديِث : أَي َسبََق قولُه فيِه ، وفي َغْيِره من ِجْنِسه ، وِقيَل : أَْي لم يَُكنْ 

 لَه. : إتْباعٌ  باِذقٌ  حاِذقٌ و
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َب من هذا التَّْرِكيِب :و الَةُ  : هم البَياِذقَهُ  ِمّما ُعّرِ جَّ ْطَرْنجِ ، وَحَذَف الّشاِعُر الياَء فقاَل : بَْيَذقُ  ، ومنه (5)وهي تَْعريُب بياِده  الرَّ  الّشِ

 بُُذوُقهاللش رِّ ُسّواٌ  ِخفاٌف و 
َ  بَياِذقُها أَراَد : ِخفافٌ  ً  نَّه َجعَلَ ، كأ  ، قالَهُ ابنُ  البَْيَذَق بَْذقا

__________________ 
 .«خب »ابخلاء. وحقها أن يكون موضعها قبر مادة « خبن »( ذكرت يف اللسان يف مادة 1)
 .304/  3( اجلمهرة 2)
 .304/  3( انظر اجلمهرة 3)
 صرح اللسان. ومثله يف التكملة ا وهو قو  ابن األثري كما« ابَذه»( يف اللسان : 4)
 .«بـََياذه»( يف التكملة : 5)
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يحَدَة عل »يف َغزحَوِة الَفتحِح : و  بـُُزرحَج ا ِة  «البياِذَقةِ  وَجَعَر َأاب ُعبَـ ي ٌة ُمَعر بٌة ا ُل وا بذِلك خِلف  َظُة فارِســــــــــــــِ ُهُم الر ّجاَلُة ا والّلفح
م ليَ  َمَعُهم ما   يـُثحِقُلُهم.َحرََكِتهم ا وَأهن 

ِليُل في السَّفَر ، البَْذقُ  قال الَخاْرَزْنجيُّ :و  .كالبَْيَذقِ  : الدَّ

ِغيُر الَخِفيفُ  هو أَو  وفي التَّْكِملَِة : القَِصيُر الَخِفيُف. الصَّ

 قال الّشاِعُر ، فَحَذَف الياء : بُذُوقُ  ج :

 بُُذوُقهاللش رِّ ُسّواُ  ِخفاٌف و 
ً  ، كأَنَّه َجعَلَ  بَياِذقَها أَرادَ   ، قالَه ابُن بُُزْرَج. البَْيَذَق بَْذقا

قَةُ و قاَل الَخاْرَزْنِجيُّ : ثٍَة : َمْن َكالُمه أَْفَضُل ِمْن فِْعِله الُمبَذِّ  كما في العُباب. ، كُمَحّدِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليِه :

 ِمْصَر ، من أَْعماِل الُحوِف الغَْربّيِ ، لها ِذْكٌر في الفُتُوحِ ، كما في الُمْعَجِم.، بالتَّْحِريِك وَضّمِ القاِف : ُكوَرةٌ ب بََذقُون

 : قَْريَةٌ أُْخَرى بالِقْبِليَّة. البَْيَذقيو

 قاله أَبو النََّدى. : فََرُس ابن العََرقَة البَْرقُ  : [برق]

 .بُُروقٌ  وهو الذي يَْلَمع في الغَْيِم ، جمعُه السَّحاب بُروقِ  واحدُ  : البَْرقُ و

ُرِوَي عن ابن َعبّاٍس : أَنَّه َسْوٌط من نُوٍر  نَقَل ذِلك عن ُمجاِهٍد ، والذي َضْرُب َملَِك السَّحاِب ، وتَْحِريُكه إِيَّاه ليَْنساَق ، فتَُرى النِّيرانُ  هو : أَو

 يَْزُجر به الَملَُك السَّحاَب.

ً  ، تَْبُرقُ  اءُ السَّم بََرقَتو ً و ، بَْرقا ً و بالضمِّ  بُُروقا َكةً ، وهِذه عن األَْصَمعّيِ : بََرقَانا  .بَبَْرقٍ  لََمعَْت ، أَو جاَءت محرَّ

 بََدا. : إِذا بََرَق البَْرقُ و

ُجلُ  بََرقَ  من المجاز :و  قال ابُن أَحمَر : كأَْبَرقَ  تََهدََّد وتَوعََّد ، وَرَعَد : إِذا الرَّ

ر   َدتح عــــــــــلــــــــــيــــــــــَك بــــــــــالُدان  (1) اي جــــــــــَ عــــــــــُ ــــــــــَ  مــــــــــا بـ

نـــــــــــــا و      البـــــــــــــُ ُر ح طـــــــــــــِ ـــــــــــــح دِ  فـــــــــــــابـ َك وارحعـــــــــــــُ  أبَرحضـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ةً ، يُِشيُر بذِلك إِلى  أَْبَرقَ  َمِخيلةَ الَمَطِر. وكان األَْصَمعيُّ يُْنِكر البَْرقُ  كأَنّه أَراه َمِخيلَةَ األََذى ، كما يُِري ِة ُحجَّ مَّ وأَْرَعَد ، ولم يُك يََرى َذا الرُّ

 قوِله :

َة  رميــــــــــَ تح مــــــــــنــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــَ تح ِإذا َخشــــــــــــــــــــــــِ َرقــــــــــَ  أَبـــــــــــح

ةً لــــــــــــه      رحقــــــــــــَ رِ  بـــــــــــــَ ٍب غــــــــــــرِي مــــــــــــاطــــــــــــِ لــــــــــــ  ن خــــــــــــُ  مــــــــــــِ

  
 وكذلك أَْنشَد بيَت الُكَمْيِت :

رِ ح  ــــــــــــــــــــــــــــــــح زي  أَب دح اي يــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وأَرحعــــــــــــــــــــــــــــــــِ

رح      يــــــــــــــــُدَ  د بضــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــِ  ُد فــــــــــــــــمــــــــــــــــا َوعــــــــــــــــِ

  
ةُ قوُل َعْمِرو بن أَْحَمَر الباهلّيِ :  فقال : هو ُجْرُمقانيُّ ، إِنّما الُحجَّ

َدتح عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــَك بـــــــــــالُدان  عـــــــــــُ ر  مـــــــــــا بــــــــــــَ  اي جـــــــــــَ

نـــــــــــــا و      البـــــــــــــُ ُر ح طـــــــــــــِ ـــــــــــــح دِ  فـــــــــــــابـ َك وارحعـــــــــــــُ  أبَرضـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 .«ر ع د»وقد تقدَّم البحُث في ذِلك في 

ً  كالسَّْيِف ، وغيِره ، ءُ الشي بََرقَ و ً و ، يَْبُرق بَْرقا ً و ، بَِريقا َكة : بََرقانا حاح : لََمعَ  األَِخيرة ُمحرَّ يَْبُرُق  السيُف وغيُره بََرق وتأَلأَْلَ ، وفي الّصِ

 ً  .البَِريقُ  ، أَي : تأَلأَْلَ ، واالسمُ  بُروقا
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ً  َطعاَمه بَزْيٍت ، أَو َسْمنٍ  بََرقَ و  .التَّباِريقُ  ولم يَُسْغِسْغهُ ، أَي : لم يُْكثِْر ُدْهنَه ، وهي ْنه قَِليالً َجعََل فيه مِ  : بَْرقا

. َطلَعَ  في السَّماِء ، أَي : ما النَّْجمُ  بََرقَ  يُقال : ال أَْفعَلُه ماو  عن اللِّْحيانيَّ

ً و َرْعداً ، الَمْرأَةُ  من الَمجاز : َرَعَدتو َضت .بََرقَت بَْرقا حاحِ :و وقيل : أَْظَهَرتْه على َعْمدٍ  تْ تََحسَّنَو إِذا تَعَرَّ ً  تََزيَّنَْت ، في الّصِ قَْت تَْبريقا  كبَرَّ

 ، ومنه قوُل ُرْؤبَةَ. (2)، وهِذه عن اللِّْحيانّيِ 

ِي ِ َلحَدعحَن   والت بَن ثِ  ابلت ربح
 شالَْت بَذنَبِها وتَلَقََّحْت وليَسْت بالقِحٍ. : تََشذََّرت بَذنَبِها من غيِر لَْقٍح ، عن ابن األَْعرابِّيِ ، وقال اللِّْحيانيُّ : هو إِذا باِرقٌ  فهي النّاقَةُ  بََرقَتو

 ُمْبِرقٌ و وهِذه شاذَّةٌ ، بَُروقٌ  فهي الناقة بَذنَبِها تأَْبَرقَ و المرأَةُ بَوْجِهها وسائِِر ِجْسِمها ، أَْبَرقَت أَي : في الَمْرأَةِ والنّاقَِة ، يُقال : فِيهَما كأَْبَرقَت

 : َمباِريقَ  نُوقٍ  ِمن على الِقياِس 

__________________ 
 .«ما جرّ »( التهذيب برواية : 1)
 ضبطت بتخفيف الراء. واألصر كالتهذيب بتشديدها.« َوبـََرَقت»( يف اللسان عن اللحياين 2)
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ذاِبَك وَ ح ِمَك َشَوالنَ  (1)شاَلتح به عنَد  دِر ا  الرَبُو ِ  اللِّقاِح ا وتقوُ  الَعَرب : َدعحيِن من َتكح َصح
ا َنَصَب َشَوالن عل  امل

ا الِقٌح ا وهي غرُي الِقحٍ  َتربحِ ُ  ِإن ك مبَنحزَِلِة الّناَقِة الجي َأي : وُ  به ا فُتوِ ُك َأهن   بـُرح ٌ  : الرَبُو ِ  ا ومجضُ  بَذنَِبها ا َأي : َتشـــــــــــُ
َرُزورَ  هح ا « لرُبح ٌ  ِإّن رِجاهَلا لنـُزحٌ  ا وِإّن َعقارهَِبا !قـَب َحها  ُ » :ـــــــــــــــــــ  ابلضــــم ا ومنه قوُ  ابِن اأَلعرايبِّ وقد ذََكر شــــَ َأي : َأهن 

 .الرَبُو  َتُشوُ  أبَذحانهِبا ا كما َتُشوُ  الناقةُ 
 أَي : لََمعَت ، هذا على الفَتْحِ ، وإِذا َكَسْرَت الراَء فبَمْعنَى الَحْيَرةِ. «األَْبصارُ  بََرقَت إِذا»َحِديُث الدُّعاِء :  ومنه بََصُره : تأَلأْلَ  بََرقَ و

 (2) (فَِإذا َبِرَق اْلَبَصرُ ) نة في قَْوِله تَعالى :وعليه اقتََصر الَجْوهريُّ ، قال الفَّراء : وهي قراَءةُ عاِصٍم وأَْهِل الَمِدي كفَِرحَ  (َبِرَق اْلَبَصرُ ) و

، أَي : َشَخص ، وقاَل غيُره : أَي  البَِريقِ  إِذا َشَخَص ، قال الفَّراُء : فَقََرأَها نافٌع وحَده من بَِريقَه يعنِي أَيضاً ، قال الجوهريُّ : نََصرَ  مثلو

 بو َجْعفٍَر هكذا.فَتَح َعْينَه من الفََزعِ. قلُت : وقَرأَها أَيضاً أَ 

 ً ً و ظاِهُره أَنَّه بالفَتْحِ ، والصواُب أَنّه بالتَّْحِريِك ، بَْرقا  تََحيََّر َحتَّى ال يَْطرفَ  كقُعُوٍد ، وهِذه عن اللِّْحيانِّيِ ، ففيه لَفُّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب ، أَي : بُُروقا

حاحِ ، ِة :وأَْنَشُدوا لِ  أَو َدِهَش فلَْم يُْبِصرْ  كما في الّصِ مَّ  ِذي الرُّ

تح و  ر ضـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــَم تـ ي كـــــــــِ قـــــــــمـــــــــاَن ا ـــــــــَ ـــــــــُ ـــــــــو َأن  ل  ل

رًا كـــــــــاَد      ييف ســـــــــــــــــــــــافـــــــــِ ِه مـــــــــَ يـــــــــح نــــــــــَ يــــــــــح َ ُ  (3)لـــــــــعـــــــــَ ربح  يـــــــــَ

  
 أَي : يَتََحيَُّر ، أَو يَْدَهش.

 قوَل َطَرفَةَ :ـ  بالكسِر بمعنى فَزعَ ـ  بَِرقَ  وأَنشَد الفَّراُء شاِهداً لَمْن قَرأَ 

يِن  عــــــــــــــَ نـــــــــــــــح َض وال تـــــــــــــــَ َك فــــــــــــــانــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــــــــَ فح  فــــــــــــــنـــــــــــــــَ

وَم وال و      لـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــُ َ ِ داِو ال ربح ـــــــــــــــــــــَ  (4) ت
  

 يَقُول : ال تَْفَزْع من َهْوِل الِجراحِ التي بَِك.

قاءُ  بََرقَ  قال األَصَمِعيُّ :و ً  الّسِ كذا في  ، كَكتِفٍ  بَِرقُ  ِسقاءٌ  يُقال :و أَصابَه الَحرُّ ، فذاَب ُزْبُده ، وتَقَطََّع فلم يَْجتَمْع ، ، وذِلك إَِذا يَْبُرُق بَْرقا

قاءُ  بََرق العُباِب ، والَِّذي في اللِّساِن : ً  الّسِ ً و بَْرقا ، يَُدلُّ على أَنَّه من باِب  بَِرقٌ  ، فهذا يُدلُّ على أَنَّه من باِب نََصَر ، وقَْولُهم : ِسقاءٌ  بُروقا

 فَِرَح.

ً  الغَنَُم ، كفَِرحَ و اإِلبِلُ  بَِرقَتو  قريباً. البَْروقَ  وسيأْتي البَْرَوقِ  اْشتََكْت بُطونَها ِمْن أَْكلِ  : إِذا تَْبَرُق بََرقا

ُجل ، بالّضمِّ  البُْرقانُ و اقُ  : الرَّ  البََدِن. البَرَّ

نُ  : البُْرقانُ و  وقد خالََف هنا اْصِطالَحه َسْهواً. بُْرقانَةٌ  الواِحَدةُ  ببياٍض وَسوادٍ  الَجراُد الُمتَلَّوِ

َشْرقيَّ َجْيُحوَن على  (5)ى كاث ، بفتح أَّوِله ، وبعُضهم يْكِسُره : من قُر بَْرقان قال ياقُوت في الُمْعَجم : بالكسِر : ة ، بَخواَرْزمَ  بِْرقانُ و

ِد بِن غاِلٍب  بَْرقانُ  يَومان ، وقد َخِربَتْ ـ  مدينِة ُخواَرْزمَ ـ  شاِطئِه ، بينَها وبيَن الُجْرجانِيَّةِ   (6)، ونُِسَب إِليها الحافُِظ أَبو بكٍر أَحمُد بُن محمَّ

 .(7) 425نه أَبُو بَْكٍر الَخِطيُب ، وكاَن ثِقَةً وِرعاً ، تُوفَِّي سنة ، استَْوَطَن بَغداَد ، وكتََب ع البَْرقانِيُّ  الُخواَرْزِميُّ 

واةِ ، قال ياقوت : ولسُت منها على ثِقٍَة. ة ، بُجْرجانَ  أَْيضاً : بَْرقانُ و  نُِسب ِإليها َحْمَزةُ بُن يوسَف السَّْهِميُّ ، وبَْعُض الرُّ

ْبحِ ، كَمْقعَ  َمْبَرقِ  جاَء ِعْندَ  يُقال :و . بََرقَ  حينَ  أَي : دٍ الصُّ  وتأََلأَْلَ ، مصدٌر ميِميٌّ

ا ، ونَْحِوه. نَْحُره : لَقَُب َرُجلٍ  بََرقَ و  َكتأَبََّط َشرًّ

ه لقَّبَه بهـ  رِضَي هللا تَعالَى عنهـ  َعِلّي بِن أَبي طاِلب : لقُب أَميِر الُمْؤمنينَ  البَْرقَةِ  ذُوو رضَي هللاُ تَعالَى عنه  بُن عبِد الُمطَِّلبِ  العَبّاسُ  َعمُّ

 .يوَم ُحنَْينٍ 

 والَحْيرةُ. : الدَّْهَشةُ  البَْرقَةُ و
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 : ة ، بقُمَّ.و

 .(8) : ة ، تُجاهَ واِسِط القََصبِ و

 : قَْلعَةٌ َحِصينَةٌ بنواِحي ُدواَن.و

__________________ 
 .«عن اللقاح»( عن اللسان وابألصر : 1)
 .7مة اآية ( سورة القيا2)
 .«كان يرب »( يف الصحاح : 3)
 .«ونفسك فانض»برواية :  70( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .«كانت»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
 ( يف معجم البلدان : أمحد بن  مد بن أمحد بن غالب.6)
 .435( عن معجم البلدان واللباب البن األثري ا وابألصر سنة 7)
 البلدان : برقة َحوحز  لة أو قرية مقابر مدينة واسرت.( يف معجم 8)
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َمِسيرةُ َشْهٍر ، وهي  بَْرقَةَ و َمِدينَتُها أَْنطابُلُُس ، وبيَن اإِلسَكْنَدِريَّةِ  أَو ناِحيَةٌ بيَن اإِلْسَكْنَدِريَِّة وإِْفِريِقيَّةَ  ُمشتَِمٌل على قًُرى وُمُدنٍ  إِْقِليمٌ  : بَْرقَةُ و

 َعْمُرو بُن العاِص ، وقد نُِسَب إِليها َجماعةٌ من أَهِل الِعْلِم. (1)ُصْلحاً ، صالََحُهم َعلَيها  ِمّما اْفتُتِحَ 

َعِدّيٍ أَبِي وع بالُكوفَِة ولَقَُب َسْعِد بِن  بَْرقٍ  َسحاٌب ذُوا الباِرقُ و الَهْمدانِيُّ َجْعَونَةُ بُن ماِلكٍ  باِرقٍ  كُجَهْينَةَ اسٌم للعَْنِز تُْدَعى به للَحلَِب وذُوو

 قَبِيلٍَة باليََمِن.

يَْت لبَِريِقها ، ومنه : السُّيُوفُ  الباِرقَةَ  من الَمَجاِز :و :  وسلمعليههللاصلىقوِله  وهو ُمْقتَبٌَس من «الباِرقَةِ  الَجنَّةُ تَْحتَ »َحِديُث َعّماٍر :  ُسّمِ

 .«تَْحَت ِظالِل السُّيُوفِ  الَجنَّةُ »

الحِ. بَِريقَ  ، أَي : الباِرقةَ  اللِّْحيانِيُّ : َرأَْيتُ وقاَل   الّسِ

تْ  (2) ، كَجْرَوٍل : ُشَجْيَرةٌ َضِعيفةٌ إِذا غاَمتِ  البَْرَوقُ و « بَْرَوقَةٍ  أَْشَكُر من» قولُهم : الواحدةُ بهاٍء ، ومنه قالهُ ابُن َحبِيٍب ، السَّماُء اْخَضرَّ

نبٌت َضِعيٌف َريّان ، له ِخَطَرةٌ ِدقاٌق في ُرُؤوِسها قَماِعيُل ِصغاٌر  البَْرَوقَ  قال أَبُو َحنِيفَةَ : وأَْخبََرنِي أَْعرابِيُّ أَنَّ « بَْرَوقَةٍ  أَْضعَُف ِمنْ »وَكذا : 

ِص ، فيها َحبُّ أَسوُد ، قال : وِمن َضْعِفها ِإذا َحِميَْت عليها الشَّْمُس َذبُلَت على الَمكاِن ، قاَل : وال ٌء ، غير أَنَّ الناَس  يَْرعاها َشيْ مثُل الِحمَّ

ُل َوْحَدها ألَنَّها تُوِرُث التََّهيَُّج ، قاَل : إِذا أَْسنَتُوا َسلَقُوها ، ثم َعَصُروها من َعْلقََمٍة فيها ، ثم عالَُجوها مع الَهبِيِد أَو َغْيِره ، وأََكلُوها ، وال تُْؤكَ 

 وإِذا َرأَيناها قد َكثُرْت وَخُشنَت ِخْفنا السَّنَةَ. ي الِخْصِب ، فإِذا أَصابَها الَمطُر الغَِزيُر َهلََكت ، قال :وهي مّما يُْمِرُع في الَجْدِب ، ويَِقلُّ ف

ياِط ، وثََمرةٌ سوداُء. البَْرَوقَةُ  وقال َغيُره من األَْعراب :  : بقلةُ َسْوٍء ، تَْنبُُت في أَّوِل البَْقِل ، لها قََصبَةٌ مثُل الّسِ

 قاَل الّشاِعُر : البَْرَوقِ  ْعفِ وفي ضَ 

ا  ف  الــــــــــقــــــــــوِم فــــــــــيــــــــــهــــــــــا كــــــــــَبلــــــــــ  يــــــــــُح َأكــــــــــُ طــــــــــِ  تــــــــــَ

يــــــــــداُن      يــــــــــُح هبــــــــــا يف الــــــــــر وِع عــــــــــِ طــــــــــِ رحَو ِ يــــــــــَ  (3) بـــــــــــَ
  

 السَّحاَب.ألَنه يَِعيُش بأَْدنَى نًَدى يَقُع من السَّماِء ، وقيل : ألَنّه يَْخَضرُّ إِذا َرأَى « بَْرَوقٍ  أَْشَكُر ِمنْ »ويَقُولون أَيضاً : 

 يُْطلَى به البََهقاِن فُيِزيلُُهما. ، بِزياَدةِ أَِلٍف : نَباٌت يُْعَرُف بالُخْنثَى ، وأَْكُل ساقِه الغَّضِ َمْسلُوقاً بزيٍت وَخّلٍ تِْرياُق اليََرقاِن ، وأَصلُه البَْرواقُ و

ب : آْب ِري : إِناٌء َمْعُروٌف ، فاِرِسيٌّ  اإِلْبِريقُ و ّي : شاِهُده قوُل َعِدّيِ بِن َزْيٍد : قال ابنُ  ُمعَرَّ  بَّرِ

تح و  وحمـــــــــــــًا فـــــــــــــقـــــــــــــامـــــــــــــَ وِح يــــــــــــــَ بـــــــــــــُ ا ابلصـــــــــــــــــــــــــــ   دعـــــــــــــَ

هــــــــــــــــا      يــــــــــــــــنــــــــــــــــِ ٌة يف ميــــــــــــــــَِ نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ ُ قـ رِي  ِإبــــــــــــــــح

  
ةً : هو ِمثُْل الُكوِز ، وهو في ُكّلِ ذلك فاِرسِ  ةً : هو الُكوُز ، وقال مرَّ وفي التَّْنِزيِل  اِريقُ أَبج :  يٌّ وقال ُكراع : هو الُكوز ، وقاَل أَبو َحنِيفَةَ َمرَّ

بِّّي : (4) (َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلدان  ُُمَلَُّدوَن. ِبَِْكواب  َوَأابرِيقَ ):   وأَْنشَد أَبُو َحنِيفَةَ لُشْبُرَمةَ الضَّ

ــــــــــــــ َ كــــــــــــــَبن   ًة  َأابرِي ــــــــــــــ  ي وِ  َعشــــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــُ  الشــــــــــــــــــــــــــــ 

رِ      نــــــــــــاجــــــــــــِ وُج ا ــــــــــــَ فِّ عــــــــــــُ لــــــــــــَ  الــــــــــــطــــــــــــ   ِإَوزيف أَبعــــــــــــح

  
 الَخْمِر بِرقاِب َطْيِر الماِء ، قال أَبو الِهْنِدّي : أَباِريقَ  والعََرُب تَُشبِّهُ 

ا  ــــــــــــــــــاهبــــــــــــــــــَ زنا كــــــــــــــــــَبن  رِق ــــــــــــــــــَ ٌة قـ مــــــــــــــــــَ د  فــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

ِد      ــــــــــر عــــــــــح ــــــــــل زَُع ل فــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــاِت املــــــــــاِء تـ ن ــــــــــَ ــــــــــاُب ب (5)رِق
 

  
 وقاَل َعِديُّ بُن َزْيٍد :

ـــــــــــــــ َ  ريحِ املح  أَبابرِي نـــــــــــــــاِ  طـــــــــــــــَ ِه َأعـــــــــــــــح بـــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــِ

ــــــــــــَب      ي دح جــــــــــــِ ــــــــــــَ ــــــــــــفُ اِء ق ي ــــــــــــِ ن ن  خــــــــــــَ هــــــــــــُ ــــــــــــَ قـ وح ــــــــــــَ  فـ

  
 أَيضاً بالظَّْبيِ ، قال َعْلقَمةُ بُن َعبََدةَ : األَباِريقَ  ويَُشبُِّهونَ 

مكــــــــــَبن   هــــــــــُ رِيــــــــــقــــــــــَ َرٍف  ِإبــــــــــح يبحٌ عــــــــــلــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــَ

ومُ      ثــــــــــــُ لــــــــــــح اِن مــــــــــــَ تــــــــــــّ بــــــــــــا الــــــــــــكــــــــــــَ ٌم ِبســــــــــــــــــــــــــَ د  فــــــــــــَ  مــــــــــــُ

  
__________________ 
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 .«صا ها عليهم»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .«غابت» 225/  1املقايي  ( يف 2)
 قا  الشاعر يذكر حرابً. وفيه : 225/  1واملثبت عن مقايي  اللغة « . يطيخ.. تطيخ»( ابألصر 3)
 .18و  17( سورة الواقعة اآيتان 4)
 والتصحيح عن املطبوعة الكويتية وانظر ما جاء يف حاشيتها.« أفزعها الرعدُ »( ابألصر 5)
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  وقاَل آخُر :

ُم  َأابرِيـــــــــــــــــــ َ كـــــــــــــــــــَبن   هـــــــــــــــــــِ َديـــــــــــــــــــح داِم لـــــــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــــــــ

يـــــــــــــامُ      ِ قـــــــــــــِ اح تـــــــــــــَ مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  الـــــــــــــر قـــــــــــــح بـــــــــــــاٌء أَبعـــــــــــــح   ـــــــــــــِ

  
ي»وَشبَّه بعُض بني أََسٍد أُذَُن الُكوِز بياء   فقاَل أَبو الِهْنِدّي اليَْربُوِعيُّ :« ُحّطِ

يبِّ يف و  ِيـــــــــــــــــــ ٍ صــــــــــــــــــــــــــــــــُ ريح يـــــــــــــــــــٍح  أُبـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــَ

ي     طــــــــــــــــِّ ُض حــــــــــــــــُ ُه َرجــــــــــــــــح نــــــــــــــــح  كــــــــــــــــَبن  األُذحَن مــــــــــــــــِ

  
 : َكثِيُر اللََّمعاِن والماِء. إِْبِريقٌ  ، عن ُكراع ، وقال غيُره : َسْيفٌ  البَِريقِ  أَي : الشَّديدُ  البَّراقُ  السَّْيفُ  أَيضاً : اإِلْبِريقُ و

 في قَْوِل َعْمِرو بِن أَْحَمَر : اإِلْبِريقُ و

َت  دح لـــــــــ  قـــــــــَ رِيـــــــــقـــــــــاً تــــــــــَ ًة  ِإبـــــــــح بـــــــــَ عـــــــــح رحت جـــــــــَ هـــــــــَ  ا وَأ ـــــــــح

ا ذا     يـــــــــــن َك حـــــــــــَ لـــــــــــِ هـــــــــــح ِر  لـــــــــــتــــــــــــُ (1)ُزهـــــــــــاٍء وجـــــــــــامـــــــــــِ
 

  
 .(2) البَّراقُ  هَكذا َذَكَره األَْزَهِريُّ ، قاَل الصاغانِيُّ : والصَّواُب أَنّه السَّيفُ  القَْوُس فِيها تالِميعُ  قِيَل : هي

 اللَّْوِن ، قاله اللِّْحيانِيُّ ، وقِيَل : هي التي تُْظِهُر ُحْسنَها على َعْمٍد. البَّراقَةُ  الَمْرأَةُ الَحْسناءُ  : اإِلْبِريقُ و

 َكسََّره تَْكِسيَر األَْسماِء لغَلَبَتِه. أَباِرقُ : ِغلٌَظ فيه ِحجاَرةٌ وَرْمٌل وِطيٌن ُمْختَِلَطةٌ ، ج :  األَْبَرقُ و

 ِن األَعرابِّيِ.هذا قوُل األَْصَمِعّيِ واب بَْرقاواتٌ  ، ج : كالبَْرقاءِ 

 من َسواٍد وبَياٍض. َجبٌَل فيه لَْونان : األَْبَرقُ و

حاح : البُْرقَةُ  : الَجبَل َمْخلُوطاً بَرْمِل ، وهي األَْبَرقُ  وقال ابُن األَْعراِبّيِ :  الِّذي فيه لَونان ، ومنه (3): الَجْبُل  األَْبَرقُ  ، وفي العُباب والّصِ

تينِ  أَْبَرقَ  (4)الً ُمْحتَِجزاً بَحْبٍل انَّه رأَى َرجُ »الَحِديث :  ٍء اْجتََمع فيه َسواٌد أَو ُكلُّ َشيْ  .«وهو ُمْحِرٌم ، فقاَل : َوْيَحَك أَْلِقه ، َوْيَحَك أَْلِقه ، َمرَّ

لألُْنثَى ، وهو من الدَّواّبِ أَْبلَُق وبَْلقاُء ، ومن  بَْرقاءُ و ، أَْبَرقُ  وقاَل اللِّْحيانيُّ : من الغَنَمِ  بَْرقاءُ  ، وَعْنزٌ  أَْبَرقُ  تَْيسٌ  ، يُقاُل : أَْبَرقُ  فُهوَ  وبَياضٌ 

 الِكالِب أَْبقُع وبَْقعاُء.

. َدواٌء فاِرِسيٌّ َجيٌِّد للِحْفظِ  : األَْبَرقُ و  نَقَلَهُ الّصاغانِيُّ

 كما في التَّْكِملة. طائرٌ  : األَْبرقُ و

 جاَء في َرجِز العَّجاجِ : ع زياٌد : اسُم َرُجٍل :، و أَْبَرقَ  : تَثْنِيةُ  ِزيادٍ  أَْبرقَاو

ُت بـــــــــــــــــــــــَا  َرفـــــــــــــــــــــــح يح عـــــــــــــــــــــــَ َرقـــــــــــــــــــــــَ  زايِد  أَبــــــــــــــــــــــــح

رادِ      ــــــــــــــح ِي يف األَب يــــــــــــــًا كــــــــــــــالــــــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــــانــــــــــــــِ  مــــــــــــــَ

  
 ُرَمْيلَِة اللَِّوى بَطِريِق البَْصَرةِ  هَكذا في النُّسخِ ، والصواُب بعدَ  ِحْجِر اليَمامِة ، وهو َمْنِزٌل بينَ  أَْبرقا غالباً : به ، إِذا ثَنَّْوا ، فالُمرادُ  األَْبرقانِ و

 ِزيَدْت َشَرفاً ، ومنها إِلى فَْلَجةَ. إِلى َمكَّةَ  للقاِصدِ 

 قاَل أَْعرابِيٌّ : : ماٌء لبَنِي َجْعفَرٍ  األَْبَرقانِ و

ر  مـــــــــــــوا أَبهـــــــــــــح ِ أَلـــــــــــــِ اح َرقـــــــــــــَ وا  األَبــــــــــــــح مـــــــــــــُ لـــــــــــــِّ  فســـــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــرُ و      لــــــــــــــــــِ ِ قــــــــــــــــــَ اح َرقــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ِر األَبـ  ذاَ  أَلهــــــــــــــــــح

  
 : (5)وقاَل آَخُر 

ــــــــــا  ب َن الصــــــــــــــــــــــــِّ َ مــــــــــِ اح ٍم َمضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــًا أَلايح ي قــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــُ

ٍش لــــــــــــنــــــــــــا و      يــــــــــــح ِ عــــــــــــَ اح َرقــــــــــــَ رِي  ابألَبـــــــــــــح (6)َقصــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 الَمْعُروفَِة ، قال الَمّراُر بُن َسِعيٍد : األَباِرقِ  : من الباِدي األَْبَرقُ و
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ًة  نــــــــــَ يِّ ِدمــــــــــح زِِ  ا ــــــــــَ نــــــــــح ن مــــــــــَ َبال مــــــــــِ فــــــــــا واســـــــــــــــــــــــح  قــــــــــِ

َر ِ و      مِ  ابألَبــــــــــــح لـــــــــــَ  َرســــــــــــــــــــــــح ا عـــــــــــَ مـــــــــــّ  الـــــــــــبـــــــــــاِدي أَلـــــــــــِ

  
 بناِحيِة الُكالِب ، قال ُعَمُر بُن لََجأَ : ِذي الُجموعِ  أَْبَرقُ و

َر ِ  ٌم  أبَبـــــــــــــــــح يــــــــــــــــح مــــــــــــــــوِع غــــــــــــــــداَة تـــــــــــــــــَ  ذي اجلــــــــــــــــُ

وُدَ       قـــــــــــــُ ِديـــــــــــــِر تــــــــــــــَ ِة واجلـــــــــــــَ (7)ابخِلشـــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( روايته يف التهذيب :1)
قـــــــــــــت جـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــة   تـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــت ابـــــــــــــريـــــــــــــقـــــــــــــًا وعـــــــــــــلـــــــــــــّ

ا     ـــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــت  ... ل
  

 ويف اللسان :

 تــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ابــــــــــــــــريــــــــــــــــقــــــــــــــــًا وأ ــــــــــــــــهــــــــــــــــر جــــــــــــــــعــــــــــــــــبــــــــــــــــة 

ا     ـــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــي  ... ل
  

 الرأيا يف معناه. 133/  9( ذكر األزهري يف التهذيب 2)
 ابألصر والصحاح ا ويف التهذيب ا عن اللحياين : وحبر أبر  لسواٍد فيه وبياض.( كذا 3)
 .«متحجز اجلبر»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 ٍء.وقا  أعرايب من ط « : االبرقان»( يف معجم البلدان 5)
 لبيت من أبيات رائية وبعده فيه :وفيه فسقياً ا وا« االبرقان»واملثبت عن معجم البلدان « ابألبرقا قصيم»( ابألصر 6)
 تـــــــــــكـــــــــــذيـــــــــــب لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــكـــــــــــاشــــــــــــــــــــــــحـــــــــــا وســــــــــــــــــــــــريان و 

 لــــــــــــــــــنــــــــــــــــــجــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاايان بــــــــــــــــــغــــــــــــــــــري مســــــــــــــــــــــــــــــــري    

  

 ( معجم البلدان ونسبه لعمرو بن جلب.7)
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َي بذِلَك ألَنَّه يُْسَمُع فيه الَحنِيُن ، ويُقاُل : إِنَّ الِجنَّ فيه تَِحنُّ إِلى َمْن  الَحنّانِ  أَْبَرقُ و  قَفََل عنها ، قاِل ُكثِّيٌر :ماٌء لبَني فَزاَرةَ ، قالُوا : ُسّمِ

ِن الـــــــــــــــــــدِّايُر  مـــــــــــــــــــَ َر ِ لـــــــــــــــــــِ اِن  أبَبــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــّ  ا ـــــــــــــــــــَ

بــــــــــــــاِت مــــــــــــــن أُدحمــــــــــــــانِ  فــــــــــــــالــــــــــــــرُبح ِ       فــــــــــــــاهلَضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، قال ُكثَيٌِّر : (1)بوزن َدعاثَى  الدَّآثَى أَْبَرقُ و

يح  َرقــــــــــــــــــــــَ َي ابألَبـــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــــِ ر  َأهــــــــــــــــــــــح  ِإذا حــــــــــــــــــــــَ

َر ِ ِن      َدٍد َأو َدآثــــــــــــــــــــَ  أَبـــــــــــــــــــــح  ِذي جــــــــــــــــــــُ

  
 وَجعَله َعْمُرو بُن أَْحَمَر الباِهِليُّ األَْدأَثِيَن للضَُّرورةِ ، فقال :

ٌث  يـــــــــــــح اَن مـــــــــــــَ مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ راَ  يف نـ ُث هـــــــــــــَ يـــــــــــــح  حبـــــــــــــَ

ُض يف      ــــــــــــــــــِ را ِ دواف ــــــــــــــــــِ ا  ب ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــن ي ــــــــــــــــــِ أَث (2)اأَلدح
 

  
 بوزن ُصَرٍد ، هو بالجيِم ، وقد َمرَّ شاهُده في قوِل ُكثَيٍِّر. ِذي ُجَددٍ  أَْبَرقُ و

بََذةِ  أَبَرقُ و دَّةِ وأَبي بَْكٍر الّصِ  الرَّ كةً ، كانت به َوْقعَةٌ بيَن أَْهِل الّرِ يقِ ُمَحرَّ  بني َمنازلِ  من كانَ  ، الفُتُوحِ  ِكتابِ  في ذُِكرتـ  عنههللارضيـ  ّدِ

ا اْرتَدُّوا ، وَجعَلَه ِحمًى لُخيوِل الُمْسِلمين ، وإِيَّاهُ َعنَى ِزياُد بُن َحْنَظلَة بقَْوِله : عنههللارضي بَْكرٍ  أَبو عليهِ  فغَلَبَُهمْ  ، ذُْبيانَ   لَمَّ

وحٍم و  ان  ابأَلابرِ ِ يــــــــــــــــــــــَ دح هـــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُب      هــــــــــِ ــــــــــَ ت لــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــاَن يـ ي ــــــــــح لــــــــــَ  ُذب هــــــــــاابَ  (3)عــــــــــَ ــــــــــِ ت ــــــــــح  ال

  

ٍة وانٍر  يـــــــــــــــــــــَ م بـــــــــــــــــــــداهـــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــح  أَتــــــــــــــــــــــَ

  
تــــــــــــااَب    َرَ  الــــــــــــعــــــــــــِ دِّيــــــــــــِ  ِإذ تـــــــــــــَ (4)مــــــــــــض الصــــــــــــــــــــــــــِّ

 

  
ْوحان أَْبَرقُ و  قال َجِريٌر : الرَّ

ن الــــــــــــــــــــدِّايُر 
َ

َر ِ ملــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــر وححــــــــــــــــــــاِن  أبَبـــــــــــــــــــــح

نـــــــــــــــا بـــــــــــــــَزمـــــــــــــــانِ      يـــــــــــــــُض زمـــــــــــــــانـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ  ِإذا ال نـــــــــــــــَ

  
 َجِريٍر :كذا في النَُّسخ ، ومثلُه في العُباِب ، والَِّذي في الُمْعَجم : َضْيحاَن ، بتقِديم الياِء على الحاء ، هَكذا َضبَطه ، وأَنَشد ل َضْحيانَ  أَْبَرقُ و

يح و َرقــــــــــــَ ًة  أبَبـــــــــــــح زحيــــــــــــَ وحا خــــــــــــِ حــــــــــــاَن القـــــــــــــَ يــــــــــــح  ضــــــــــــــــــــــــــَ

ضُ      ــــــــــــــاُب اخُلضــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــّرِق ُة وال ــــــــــــــ  َذل
َ

ــــــــــــــلــــــــــــــَك املــــــــــــــ  ت

  
يِن بما أَْغنَى عن ِإعاَدتِه هنا. ْعشاِش األَ  أَْبرقُ و ، األَْجَدلِ  أَْبَرقُ و  وقَْد ذُِكر في الّشِ

 بالفَتْح ، قال : الَحْزنِ  أَْبَرقُ و ُمَصغَّراً  الثَُّوْيرِ  أَْبَرقُ و بفَتْحٍ فُسُكون أَْليَةَ  أَْبَرقُ و

ؤحِنســـــــــــــــــــــــــــــــــاِن  ـــــــــــــــــــُ رح تـ َر ِ هـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح زحِن  أبَبـ  ا ـــــــــــــــــــَ

نِ و      عـــــــــــــــــح َر الـــــــــــــــــظـــــــــــــــــ  واكـــــــــــــــــِ ِ بـــــــــــــــــَ اح مـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ  األَنــــــــــــــــــح

  
 هكذا في النُّسخِ ، وصوابُه ذاُت َمأَْسٍل ، قال الشََّمْرَدُل بُن َشِريٍك اليَْربُوِعّي : ذات سالِسل أَْبَرقُ و

ا  نــــــــــاه بــــــــــعــــــــــَد الــــــــــّرِيِّ حــــــــــىت كــــــــــَبلــــــــــّ يــــــــــح قــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

رِ      بحســــــــــــــــــــــَ يح ذاِت مــــــــَ َرقــــــــَ ــــــــح َا أَمحســــــــــــــــــــــَ  أَبـ َر  حــــــــِ ــــــــُ  يـ

  
 قَُط :والماِزُن : بَْيُض النَّْمِل ، قاَل األَرْ  ماِزن أَْبَرقُ و

مـــــــــــــــــــًا يـــــــــــــــــــوَم  َر ِ ِإيّن وجنـــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــازٍِن  أَبـ

يـــــــــــاِن      ؤحَتســـــــــــــــــــــــــِ ُ
دي ملـــــــــــ ـــــــــــح رِة األَي ثـــــــــــح لـــــــــــَ  كـــــــــــَ (5)عـــــــــــَ

 

  
ِرهم ، وقد ذُِكر فِي كَشّداٍد ؛ ألَنّهم يَْسَمعُوَن فيه َعِزيَف الِجّنِ ، وهو ماٌء لبَني أَسِد بِن ُخَزْيَمةَ بِن ُمْدِرَكةَ ، له ِذْكٌر في أَْخبا العَّزافِ  أَْبَرقُ و

د لَرُجٍل  قال ابُن َكْيساَن :« ع ز ف»  يهُجو بَنِي َسِعيِد بِن قُتَْيبَةَ الباِهلّي : (6)أَْنَشَدنا الُمبَّرِ

هــــــــــــــُم و  يــــــــــــــح ُت ِإلــــــــــــــَ طــــــــــــــح طــــــــــــــَ ين ملــــــــــــــا حــــــــــــــَ ــــــــــــــ   كــــــــــــــبَن

ُت      َزلــــــــــــــــح ي نـــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ َر ِ َرحــــــــــــــــح زّافِ  أبَبـــــــــــــــــح  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

  
 بفتح العَْيِن كما َضبَطه ياقوت ، وأَنَشد لَدْوِس بِن أُّمِ َغّساَن اليَْربُوِعّيِ : َعْمرانَ  أَْبرقُ و
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رٍت  راِ  وواســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــعــــــــــِ ــــــــــِا ال ُت مــــــــــن ب ــــــــــح ن ــــــــــ  يـ ــــــــــَ بـ ــــــــــَ  تـ

َر ِ و      ا أَبـــــــــــــــح يــــــــــــــَ والــــــــــــــِ ُدوَج الــــــــــــــتــــــــــــــ  راَن ا ــــــــــــــُ مــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

  
 قال السَّريُّ بُن ُمعتٍِّب الِكالبِيُّ : العَْيُشوم أَْبَرقُ و

ر ِ َوِددحُت  ـــــــــــــــــــــح وم َأين   أبَب يحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــًا ا يف رِداءِ و       ِإاّيهـــــــــــــــــــا ا مجـــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 ( يف معجم البلدان : دآث بوزن دعاث. موضض.1)
 .«حيث الدوافض»برواية : ( يف ايقوت 2)
 .«تلتهب»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 .«العقااب»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
 .«ملؤتثيان»( عن ايقوت وابألصر 5)
 .«افأبر  العزّ »هو أمحد بن يوسف الكاتب قا  أبيالً يف ولد سعيد بن سلم بن قتيبة. وانظر معجم البلدان  895/  2( يف الكامر للمربد 6)
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تح ُرابُه ا  ِديـــــــــــــــــَ دح نـــــــــــــــــَ رُُه ا وقـــــــــــــــــَ  أابشـــــــــــــــــــــــــــــــِ

ي     ًة مـــــــــــــنـــــــــــــه بـــــــــــــدائـــــــــــــِ حـــــــــــــ  ُ  صـــــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــبُلحصـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 قال : الفَْردُ  األَْبَرقُ و

رّا يب عــــــــــلــــــــــ   ي  مــــــــــُ يــــــــــلــــــــــَ لــــــــــِ َر ِ خــــــــــَ رحِد  األَبـــــــــــح  الــــــــــفــــــــــَ

دِ      هـــــــــح ن عـــــــــَ ذا ذاَ  مـــــــــِ بـــــــــ  لـــــــــي حـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ ودًا لـــــــــِ هـــــــــُ  عـــــــــُ

  
 وكانَْت فيه وْقعَةٌ ، قال : الِكْبِريتِ  أَْبرقُ و

َر ِ عـــــــلـــــــ   ٍم  أَبــــــــح ُ  بـــــــُن عـــــــاصـــــــــــــــــــــِ يـــــــح ِيـــــــِت قــــــــَ ربح  الـــــــكـــــــِ

رُ      ٌد محــــــــــُح نــــــــــا ِقصــــــــــــــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــرحُت وَأطــــــــــراُف الــــــــــقــــــــــَ

  
 جمع ُمْديٍَة ، قال الفَْقعَِسيُّ : الُمَدى أَْبَرقُ و

َد  فبَبـحَر ِ بذاِت فـَرحَقِا 
ُ
 امل

 ٍء وَغّساَن قُْرَب َطِريِق الحاّجِ ، قال :كَشّداٍد ، وهو ماٌء لَطيِّى النَّعّارِ  أَْبرقُ  (1) و

ُدهـــــــــــا  هـــــــــــح  حـــــــــــيِّ الـــــــــــدِّايَر فـــــــــــقـــــــــــد تـــــــــــقـــــــــــادَم عـــــــــــَ

رِي و      بــــــــــــــــــِ َر ِ بــــــــــــــــــَا اهلــــــــــــــــــَ ارِ  أَبـــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــّ  الــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ 

  
 : (2)قاَل الُهَذِليُّ  الَوّضاحِ  أَْبَرقُ و

ــــــــــــــــدِّايُر  مــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــِ َر ِ ل ــــــــــــــــح اِح  أبَبـ ــــــــــــــــَوضــــــــــــــــــــــــــــــّ  ال

َن مـــــــــــــن      َويـــــــــــــح ـــــــــــــح الحِ أَقـ وِن مـــــــــــــِ يـــــــــــــُ ر الـــــــــــــعـــــــــــــُ  جنـــــــــــــُح

  
 قال ُظَهْيُر بُن عاِمٍر األََسِديُّ : الَهْيجِ  أَْبرقُ و

فــــــــا  ر ُ عــــــــَ تح بــــــــِه  أَبــــــــح حــــــــنــــــــَ ِذي شــــــــــــــــــــــَ ِج الــــــــ  يــــــــح  اهلــــــــَ

فـــــــــضُ      دح َة تـــــــــَ مـــــــــايـــــــــَ لـــــــــَ  عـــــــــَ ُف مـــــــــن َأعـــــــــح  نـــــــــواصـــــــــــــــــــــــِ

  
 في ِديار العََرب. َمواِضع وهي أَسماءُ 

 : (3)الَخْرجاِء ، قال  أَْبَرقُ  ومما فاته :

وُر 
ُ

ُر واملـــــــــــ طـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــَ فـــــــــــاهـــــــــــا ال ـــــــــــدِّايَر عـــــــــــَ يِّ ال  حـــــــــــَ

قــــــــــ       ــــــــــر ُ حــــــــــيــــــــــُث ارحتــــــــــَ ــــــــــد ورُ  أَب رحجــــــــــاِء فــــــــــال  اخلــــــــــَ

  
لبَنِي نَْصِر بِن َهواِزَن  : َجبٌَل بنَْجدٍ  أَْبراقٌ و ، غيَر ُمضاٍف : من َمناِزل عمِرو بِن َربِيعةَ. األَْبَرقُ و

، وقال الشَِّريُف ُعلَيُّ بُن ِعيَسى  (4)

 : َجبٌَل في َشْرقِّيِ َرْحَرحاَن ، وإِيَّاه َعنَى َسالمةُ بُن ِرْزٍق الِهالِليُّ : أَبراقٌ  الَحَسنِيُّ :

ا يـــــــــــوَم  يـــــــــــَ لـــــــــــح ُك عـــــــــــَ را ِ فـــــــــــِإنح تـــــــــــَ  عـــــــــــاِرٍض  أَبـــــــــــح

بُ      واعــــــــــِ ذاَر  الــــــــــكــــــــــَ ا الــــــــــعــــــــــَ ز هتــــــــــح نــــــــــا وعــــــــــَ تــــــــــح كــــــــــَ  بــــــــــَ

  
َمْخَشِريُّ وَضبَطه. (5)هكذا في النَُّسخ ، وصوابُه نََملَى  ِمياِه نَْملَةَ من  : ماءٌ  األَْبَرقَةُ و  ، قُْرَب الَمِدينة ، نقله الزَّ

وم ، يَزوُره الُمْسِلُموَن والنَّصاَرى وضبََطه ياقُوت بفَتْحِ الَهْمَزة : ، كأُْظفُورٍ  األُْبُروقُ و َرِويُّ : من اآلفاِق ، قال أَبو بَْكٍر الهَ  ع ، بِبالِد الرُّ

لى أَْن يَْنتَِهَي إِلى موضعٍ واِسعٍ ، بَلغَنِي أَمُرهُ فقََصْدتُه ، فَوَجْدتُه في ِلْحِف َجبٍَل يُْدَخُل إِليه من باِب بُْرجٍ ، ويَْمِشي الدَّاِخُل تحَت األَرِض إِ 

وم ، وَزْرُعهم ظاِهُر  (6)ي دائَِرها بُيوٌت للفاَّلِحين ِمَن وهو جبٌل َمْخُسوٌف ، تَبِيُن منه السَّماُء من فَْوقِه ، وفي وَسِطه بَُحْيرةٌ ، وف الرُّ

ا أَتْوا به إِلى الَكنِيسِة ، ثُمَّ يَْدُخُل الموضع ، وُهناَك َكنِيَسةٌ لطيفةٌ ، وَمْسِجٌد ، فإِْن كاَن الزائُر ُمْسِلماً أَتَْوا به إِلى الَمْسِجِد ، وإِن كاَن نَْصرانِيًّ 

قُْطِن لم ماعةٌ َمْقتُولون ، فيهم آثار َطعَناِت األَِسنِّة ، وَضَرباِت السُّيوِف ، وِمْنُهم من فُِقَدت بعُض أَعضائِه ، وعليهم ثِياُب الإِلى بَْهٍو فيه جَ 

 تَتَغَيَّْر ، إِلى آِخِر ما ذَكره من العَجائِب ، اْنُظْره في المعجم.
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ِد بنِ  ع ، بِكْرمانَ  غير ُمضاٍف : أَباِرقُ و َعْينِّي الِكْرمانِّيِ.عن ُمَحمَّ   بَْحٍر الرُّ

 ُمثَنَّى الثََّمِد ، وهو الماُء القَِليُل ، وقد ذُِكر الثََّمُد في َمْوِضِعه ، قال القَتّاُل الِكالبِيُّ : الثََّمَدْينِ  أَباِرقُ و

وحضـــــــــــــــــــــــَ   َب بـــــــــَا حـــــــــَ لـــــــــِ غـــــــــح َر  بـــــــــِدايِر تــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

ِن ســـــــــــــــــــــــــــــــارِ  َأابرِ ِ بـــــــــــــــــَا و      َديـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــ 

  

أَلحأَلَ يف ُذراُه  ييف تـــــــــــــــــــــــــــــــَ اكـــــــــــــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
رارِ    ــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــَ ِد َراّيُن ال ــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــح ِزمُي ال  هــــــــــــــــــــــَ

  
 بكسِر الّطاِء ، والخاُء معجمةٌ ، ويُْرَوى بالُمْهملِة أَيضاً ، وَسيُْذَكُر في موِضعه ، قال ابُن مقبٍِل : ِطْلخامٍ  أَباِرقُ و

__________________ 
قوت موجود يف نسخ املو قبر أبر  النعار ا أبر  الحَمرحُدوم ا وسقرت من نسخة الشارح اخلرت الجي أبيدينا. قا  اي»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 «عفا أبر  املردوم ا منها ا وقد ير  به ا  ضٌر ا من أهله ا ومصيفُ  : أبر  املردوم : بفتح امليم وسكون الراء ؛ قا  اجلعدي :
 وذكر البيت ا ومل جنده يف ديوان اهلذليا.« قا  الذهلي»( يف معجم البلدان : 2)
 ي ا وذكر البيت.( يف معجم البلدان : قا  َزر  بن منظور بن ُسَحيم األسد3)
 ( يف معجم البلدان : من هوازن.4)
 .«وصوابه عل »وابألصر « األبرقة»( عن معجم البلدان 5)
 .«حىت»( عن ايقوت وابألصر 6)
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هـــــــــا  ـــــــــِ ن كـــــــــَ ٍن ُدوَن َمســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَرعـــــــــح وِ  ب ـــــــــُ ُ  األَن ـــــــــح ي ـــــــــَ  بـ

ومُ  ابأَلابرِ ِ و      رحكـــــــــــــــــُ خـــــــــــــــــاَم مـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــِ

  
 : (1)قاَل الِعتِْريُف  النَّْسرِ  أَباِرقُ و

هـــــــا و  تـــــــُ يــــــــح ر  بــــــــَ ِر َأنح حـــــــَ َو  ِدمـــــــاَث الـــــــن ســــــــــــــــــــح   (2)َأهـــــــح
ه و      اّلنـــــــــــــُ تح ســـــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ هحبـــــــــــــيـــــــــــــُث الـــــــــــــح  َأابرِقـــــــــــــُ

  
 اللِّكاِك كِكتاٍب ، قال : أباِرقُ و

تح  كـــــــــــاِ   ـــــــــــاَوبـــــــــــَ َن الـــــــــــلـــــــــــِّ  إذا جـــــــــــاَوَزتح بـــــــــــطـــــــــــح

ه و      ـــــــــــــــــــه وَدعـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــا َروحضـــــــــــــــــــــــــــــــــُ هب ـــــــــــــــــــُ  أابرِق

  
 َكِرَب :في قوِل َعْمِرو بِن َمْعِدي األَباِرقِ  َهْضبُ و

ُزو رجــــــــــــــــــــــــــاَ  بــــــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــــــازٍِن أَ   َأغــــــــــــــــــــــــــح

ِب      دُ  اأَلابرِ ِ هَبضـــــــــــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــــُ  ؟ا أَمح أَقــــــــــــــــــــــح
  

 بُن ماِلٍك الفَزاِرّي : (3)بُْسياَن ، كعُثْماَن ، قاَل َجبّاُر  أَباِرقُ  وقد فاتَه : مواِضعُ 

ًة  و مـــــــــَ ـــــــــاهـــــــــم ُمســـــــــــــــــــــــَ ن حـــــــــح ـــــــــَ ب ـــــــــوٍم صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُر امِّ ق  وي

ــــــــــــا      مِ  اأَلابرِ ب ــــــــــــاأَلكــــــــــــَ ــــــــــــاَن ف ي  ؟مــــــــــــن ُبســــــــــــــــــــــــــح
  

هــــــــــــم  تــــــــــــُ ضح قــــــــــــرابـــــــــــــَ فــــــــــــَ نـــــــــــــح َا فــــــــــــلــــــــــــم تـــــــــــــَ َربــــــــــــِ  األَقـــــــــــــح

  
وا مـــــــــــن اأَلملَِ و    كـــــــــــُ َا فـــــــــــلـــــــــــم َيشـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــِ وجـــــــــــَ

ُ
 املـــــــــــ

  
 َحِقيٍل ، كأَِميٍر ، قال ُعَمُر بُن لََجأَ : أَباِرقُ و

ضح  ــــــــــَ رحب ــــــــــَ ــــــــــِر  (4)أملَح تـ ي حــــــــــِ
ُ
ِر املــــــــــ لــــــــــَ ــــــــــطــــــــــ   عــــــــــلــــــــــ  ال

رحيبِّ      يـــــــــــــــــــرِ  اأَلابرِ ِ بـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــِ نح حـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــِ

  
 قَنا ، بالفَتْحِ َمْقصوراً ، قاَل األَْشَجِعيُّ : أَباِرقُ و

ك  لــــــــــــــح ن  ِإىل تــــــــــــــِ نــــــــــــــا  اأَلاَبرِ ِ َأحــــــــــــــِ نح قــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ

ي     لــــــــــــِ بــــــــــــح ــــــــــــَ ُر عــــــــــــن دارِه قـ َرًأ مل  ــــــــــــَح  كــــــــــــَبن  امــــــــــــح

  
َكةً : الَحَملُ  البََرقُ و ُب بََرهْ  (5) ، ُمحرَّ أَي : الَمْكُسوِر القَوائِم ،  .«الَكِسير البََرقِ  تَُسوقُهم النّاُر َسْوقَ : » (6)الَحِديَث  بالفاِرِسيَِّة ، ومنه ، معرَّ

يَْعنِي تَُسوقُهم النّاُر َسْوقاً َرفِيقاً ، كما يُساُق الَحَمُل 
مِّ  ِبْرقانٌ و ، أَْبراقٌ  ج : الظاِلعُ  (7) ر األَّوُل كَسبٍَب وأَْسباٍب ، وعلى األَِخي ، بالكسِر والضَّ

.  اقتصَر الَجْوَهِريُّ

اُء :و ً  الرُجلُ  بَِرقَ  وقد والدََّهُش والَحْيَرةُ  زاَد َغْيُره : الفََزعُ  : البََرقُ  قاَل الفَرَّ ً  بََرقا حديُث َعْمِرو بِن العاِص :  ، وتَقدَّم شاِهُده ، ومنه أَيضا

 .«بََرقٍ و ُعوٍد ، بيَن َغَرقٍ  إِنَّ البَْحَر َخْلٌق َعِظيم ، يَْرَكبُه َخْلٌق َضِعيٌف ، ُدوٌد على»

 عنده الَمْشَرفة. َجبٌَل بيَن َسِميراَء وحاِجرٍ  : َظِرٌب ، أَو كَشّدادٍ  ، بَّراقٌ و

ا بقولِه : : من العَّدائِينَ  بَّراقٍ  َعْمُرو بنُ و  وإِيّاهُ َعنَى تأَبََّط َشرًّ

ُم  الهبــــــــــــَُ َروحا يب كــــــــــــِ وا وَأغــــــــــــح َة صــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــُ  لــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــَ

َد  ابـــــــــِن      عـــــــــح َد  مـــــــــَ ِ لـــــــــَ اح تـــــــــَ كـــــــــَ يـــــــــح رّا ِ ابلـــــــــعـــــــــَ ـــــــــَ (8)بـ
 

  
 أَي : لََدى َمْوِضعِ َعْدِوه ، ويُقاُل : لََدى َعْدِوه نَْفِسه ، فيكوُن َمْوِضعاً ، ويكوُن َمْصَدراً.

ِة :هي التي تُْظِهر ُحْسنَها َعلَى عَ  أَي : لََمعاٌن ، وقِيَل : بَِريقٌ و : المرأَةُ لها بَْهَجةٌ  البَّراقَةُ و مَّ  ْمٍد ، وقاَل ذُو الرُّ

ةُ  رّاقــــــــــــَ ٌة  بـــــــــــــَ حــــــــــــَ اِت واضــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــّ يــــــــــــِد والــــــــــــلــــــــــــ   اجلــــــــــــِ

بُ      بـــــــــــَ ٌة أَفحضـــــــــــــــــــــــــَ  هبـــــــــــا لـــــــــــَ يـــــــــــَ بــــــــــــح ا  ـــــــــــَ  كـــــــــــَبهنـــــــــــ 
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مِّ  الَجَزِريُّ  بُْرقان َجْعفَُر بنُ  أَبُو َعْبِد هللاو ٌث ِكالبِيٌّ  األَخيُر هو الَمْشُهور : بالكسِر والضَّ ِرّيِ ، وَوِكيعِ بِن الَجّراحِ ، من ُشيُوخِ ُسْفياَن الثَّوْ  ُمَحّدِ

 وقد َحدََّث عن ِزياِد بِن الَجّراحِ الَجَزِرّيِ.

َي بذِلَك لنُُصوع لَْونِه ،  الِحمارِ  وفَْوقَ  البَْغلِ  ُدونَ  وكانَتْ  ، الِمْعراجِ  ليلَةَ  وسلمعليههللاصلىدابَّة َرِكبَها َرُسوُل هللا  : اسم كغُرابٍ  البُراقُ و ُسّمِ

 .بالبَْرقِ  ، وقِيَل : لُسْرَعِة َحَرَكتِها ، َشبَّهه فيِهما بَِريِقه وِشدَّةِ 

ْمنَى فيَبِيتُوَن فيه ، فيََرى الَمريُض َمْن يَقُوُل له : بَحلَبَ  : ة بُراقو  بينَُهما نحو فَْرَسخٍ ، وبها َمْعبٌَد يقِصُده الَمْرَضى والزَّ

__________________ 
 ( معجم البلدان : قا  أبو العرتيف.1)
 .«أن حّر بيتها»مكان « أدخر بينها»( يف معجم البلدان : 2)
 ار بن مالك بن محاد الشمخي ا مث الفزاري.( يف معجم البلدان : جب3)
 ( يف معجم البلدان : أمل ترتض.4)
 .«ا مر»ا ومثله يف اللسان والنهاية « اجلمر»( عن القاموس ا وابألصر 5)
 ( يف النهاية واللسان : ويف حديث قتادة.6)
 .«ا مر»ا ومثله يف اللسان والنهاية « اجلمر»( عن القاموس ا وابألصر 7)
وكان الشنفر  وعمرو بن برا  صديقي  برت شرّا ا وكاان معه ليلة انفالته من « كالهبم»بداًل من « سراعهم»ا برواية :  28ملفضليات ص ( ا8)

 ِبيلة.
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ِر َحَلبَ  َتفاٌض يف َأهح َأُ ا وهذا ُمســـح ِده فَيربح ه َأو َجســـَ ُح بَيِده عل  رَأحســـِ صـــاً مَيحســـَ خح فاُ   يف َكَذا وَكَذا ا ويـََر  شـــَ ا ولَعر   شـــِ
َطَر ِإاّيه َعىَن بقولِه :  اأَلخح

َلصــــــــــــــــــــــــــاُت مــــــــــــنــــــــــــه و  ُح الــــــــــــقــــــــــــَ بــــــــــــِ  مــــــــــــاٍء ُتصــــــــــــــــــــــــــح

ِر      مــــــــــــح را َ كــــــــــــخــــــــــــَ وان  بــــــــــــُ َرَط اأُلجــــــــــــُ (1)قــــــــــــد فـــــــــــــَ
 

  
وِحجاَرتُها الغالُب عليها البياض ، وفيها حجارةٌ ُحمٌر  كاألَْبَرقِ  فيه ِحجاَرةٌ وَرْمٌل وِطيٌن مختَِلٌط بعُضها ببعض ، بالّضّمِ : ِغلَظٌ  البُْرقَةُ و

ْوُض أَحياناً ، والجمعُ   .بَُرقٌ  وُسوٌد ، والتُّراُب أَبيُض وأَْعفَُر ، يكوُن إِلى َجْنبِها الرَّ

 قال ُرَدْيُح بن الحاِرِث التَِّميِميُّ : مادِ األَثْ  بُْرقَةُ  منها : وقد ُسْقُت في َشْرِحها ما أَْمَكنَنِي اآلن ِدياِر العَرِب تُنِيُف على مائةٍ  بَُرقُ و

ـــــــــــــــــــدِّايُر  ن ال مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــِ ةِ ل اِد  بـــــــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــــــَ  اأَلمثـــــــــــــــــــح

الِت الـــــــــــــــواِدي     ِ ِإىل قـــــــــــــــِ اح تـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  ؟فـــــــــــــــاجلـــــــــــــــَ
  

 جمُع األَْجواِل ، واألَْجواُل : َجْمُع َجْوٍل ، لِجداِر البِئِْر ، قال ُكثَيٌِّر : األَجاِولِ  بُْرقَةُ و

فـــــــــَ  بـــــــــعـــــــــَ  لـــــــــح ُث كـــــــــُ يـــــــــح فـــــــــا مـــــــــَ  َدان فـــــــــاأَلجـــــــــاِو  عـــــــــَ

ىَن      اُد َحســــــــــــــــــــــــــح رُ  فــــــــــــالــــــــــــربا ُ فــــــــــــَبمثــــــــــــح وابــــــــــــِ  الــــــــــــقــــــــــــَ

  
 وقال نَُصْيٌب :

 (2)اأَلجاِوِ   فرُبح ُ َعفا ا ُُبُج اأَلعحَل  
 جمع َجّدٍ ، أَو َجَدٍد ، قال : األَْجدادِ  بُْرقَةُ و

ِن الـــــــــــــــــــــدِّايُر 
َ

ةِ ملـــــــــــــــــــــ داِد  بـــــــــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــــــــَ  اأَلجـــــــــــــــــــــح

هــــــــــــــــا      واٍر َرلــــــــــــــــحَ تح ســــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــ  واِديعــــــــــــــــَ  وغــــــــــــــــَ

  
ُل الُهَذليُّ : األَْجَولِ  بُْرقَةُ و  أَْفعَُل ، من الَجَوالِن ، قال الُمتَنَّخِ

رت   تـــــــــــــــــَ ةِ فـــــــــــــــــالـــــــــــــــــح ه  ابلـــــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــــَ وبـــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــُ ؤح  شـــــــــــــــــــــــــــــــُ

ىّت و      ُد حـــــــــــــــَ ةِ الـــــــــــــــر عـــــــــــــــح رحقـــــــــــــــَ َوِ   بــــــــــــــــُ (3)اأَلجـــــــــــــــح
 

  
 قال : أَحجارٍ  بُْرقَةُ و

ا  تــــــــــــاُ  كــــــــــــَبهنــــــــــــّ يــــــــــــُ  الــــــــــــعــــــــــــِ ِك والــــــــــــعــــــــــــِ رحتــــــــــــُ  ذَكــــــــــــَ

ةِ      جــــــــــارٍ  بــــــــــرُبحقــــــــــَ بِ َأحــــــــــح يــــــــــاٌس مــــــــــن الــــــــــُقضــــــــــــــــــــــــح   قــــــــــِ

  
 قاَل َزبّاُن بُن َسيّاٍر : أَْحَدب بُْرقَةُ و

ه  رحٍز فــــــــــــِإنــــــــــــ  َن كــــــــــــُ م اي ابــــــــــــح كــــــــــــُ يــــــــــــح ــــــــــــَ ح  ِإل نــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

وَن و      ــــــــــــــا راعــــــــــــــُ ن ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح ةَ ِإن ِدنـ رحقــــــــــــــَ ــــــــــــــُ َدابَ  بـ  َأحــــــــــــــح

  
 : (4)جمع حاَذةٍ : َشَجٌر يَأْلفُه بقُر الَوْحِش ، قال ابُن ُمْقبٍِل  أَْحواذٍ  بُْرقَةُ و

وا  لـــــــــــــُ مـــــــــــــ  ِذيـــــــــــــَن حتـــــــــــــََ يِّ الـــــــــــــّ َت ِإىل ا ـــــــــــــَ رِبـــــــــــــح  طـــــــــــــَ

ةِ      ُروبُ  بــــــــــــــــــــرُبحقــــــــــــــــــــَ َت طــــــــــــــــــــَ واٍذ وأَنــــــــــــــــــــح  َأحــــــــــــــــــــح

  
 قاَل ابُن َهْرَمة : (5) أَْخَرم بُْرقَةُ و

فــــــــــــــافــــــــــــــَة َأو  َو  كــــــــــــــُ ةِ بــــــــــــــلــــــــــــــِ َرٍم  بــــــــــــــرُبحقــــــــــــــَ  َأخــــــــــــــح

ــــــــــــــِ      ٌم عــــــــــــــلــــــــــــــ  آالئ ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــضُ خــــــــــــــِ ي ن  َوشــــــــــــــــــــــــــــِ  هــــــــــــــِ

  
ّي.« بِلَوى ُسَوْيقَةَ »ويُْرَوى   وهكذا أَْنَشَده ابُن بَّرِ

 : عنههللارضيقال النَِّمُر بُن تَْولٍَب  أَْرمامٍ  بُْرقَةُ و
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ٍض  تـــــــــــــالـــــــــــــِ بـــــــــــــا مـــــــــــــُ نـــــــــــــح ُة أَرحمـــــــــــــاٍم فـــــــــــــجـــــــــــــَ  فـــــــــــــرُبحقـــــــــــــَ

رُ      ِدي  فـــــــــــــَبجنـــــــــــــحَ يـــــــــــــاِه ا فـــــــــــــالـــــــــــــبـــــــــــــَ  فـــــــــــــواِدي املـــــــــــــِ

  
 من بالِد تَِميم ، وهو َجبٌَل ، قال حاِميَةُ بُن نَْصٍر الفُقَْيِميُّ : أَْرَوى بُْرقَةُ و

ةِ  ا  بـــــــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــِ   كـــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــ 
َ

 أَرحَو  واملـــــــــــــــــــ

هـــــــــا      يضـــــــــــــــــــــــُ فـــــــــِ ِن مـــــــــُ َديـــــــــح ا ابلـــــــــيـــــــــَ اهـــــــــَ داٌح حنـــــــــَ (6)قـــــــــِ
 

  
 قاَل ُعَمُر بُن أَبي َربِيعَةَ الَمْخُزوِميُّ : (7) أَعيار بُْرقةو

__________________ 
 ( لي  يف ديوانه.1)
 « :ا بج»( عجزه يف معجم البلدان 2)

 فميث الرب من بي  ذات اخلمائرِ 
 وا بج موضض من نواحي املدينة.

 .6/  2وانظر ديوان اهلذليا « فالرعد»( معجم البلدان برواية : 3)
 م البلدان : وقا  شاعر ا وذكر البيت ا وذكر شاهداً آخر البن مقبر هو قوله :( يف معج4)
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــوح إىل حـــــــــــــــــــــــــــــــــاذٍة و 

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارب غــــــــــــــــــــــــــــــــــزالهنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابجلــــــــــــــــــــــــــــــــــرنح     

  

 هنا ويف الشاهد ا وقد صوبناها يف البيت عن معجم البلدان.« أخزم»( عن القاموس وابألصر 5)
 أبيات يف املعجم مطلعها فيه :وهو من « مفي ُ »( عن معجم البلدان وابألصر 6)

 لـــــــــــــقـــــــــــــد زعـــــــــــــمـــــــــــــت  ـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــاء أن بشــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــجي 

هــــــــــــا      لســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــة أحــــــــــــواٍ  ا ســــــــــــــــــــــــــريــــــــــــٌض نــــــــــــقــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــُ

  

وقد سقطت من نسخ الشارح ا واستشهد هلا ايقوت بقو  حساٍن « برقُة أ حَلمَ »موجود يف املو قبر برقة أعيار ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
: 
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 أَ 
َ

الَ  واملـــــــــــــ َبِ  اأَلطـــــــــــــح زَِ  اخلـــــــــــــلـــــــــــــَ ح ملَح َتســـــــــــــــــــــــــــح  نـــــــــــــح

ةِ      طـــــــــــَ ح  بـــــــــــرُبحقـــــــــــَ ربَ ِإنح نـــــــــــَ خـــــــــــح يـــــــــــُ يـــــــــــاٍر فــــــــــــَ  ؟(1)َأعـــــــــــح
  

 :ـ  عنههللارضيـ  قال َزْيُد الَخْيِل الّطائِيُّ  أَْفعَى بُْرقَةُ و

ُدهـــــــــــا  هـــــــــــح قـــــــــــاَدَم عـــــــــــَ عـــــــــــَ  قـــــــــــد تـــــــــــَ ـــــــــــح ة أَفـ  فـــــــــــرُبحقـــــــــــَ

رُ      ـــــــــــِ طـــــــــــاف
َ

عـــــــــــاُج املـــــــــــ ـــــــــــِّ ـــــــــــن ا ِإال ال ـــــــــــمـــــــــــا ِإنح هبـــــــــــِ  ف

  
 قال ُكثَيٌِّر يذُكر رسَم الّداِر : األَماِلح بُْرقَةُ و

ا  يــــــــــاهنــــــــــِ مــــــــــًا لــــــــــبــــــــــَ جــــــــــِ عــــــــــح تـــــــــــَ ُت بــــــــــِه ُمســــــــــــــــــــــــح فــــــــــح  َوقـــــــــــَ

ي يــــــــوَم      بحســـــــــــــــــــــِ فــــــــاهــــــــًا كــــــــحــــــــَ رح ِ ســـــــــــــــــــــِ حِ  بـــــــــُ  اأَلمــــــــالــــــــِ

  
 قال ابُن ُمْقبٍِل : األَْمهارِ  بُْرقَةُ و

ةِ الَح و  هـــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــاِر مـــــــــــــــــِ  اأَلمـــــــــــــــــح

وحِء انِر      ٌض مـــــــــن ضـــــــــــــــــــــــَ ك ســـــــــــــــــــــــاطـــــــــِ نـــــــــِ يـــــــــح (2)لـــــــــعـــــــــَ
 

  
 بالذّاِل والّداِل ، ومن األَِخيِر قوُل األَْعَشى : أَْنقَذ بُْرقَةُ و

َرأً  َن امـــــــــــــــح ـــــــــــــــح ل واصـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ واين ال ي ـــــــــــــــغـــــــــــــــَ  ِإّن ال

َرَدا      ــــــــح ُر أَم واصــــــــــــــــــــــِ ــــــــُ ــــــــاَب وقــــــــد ت ب َد الشــــــــــــــــــــــ  (3)فــــــــقــــــــَ
 

  

ــــــــــاً  ــــــــــي وَدنح  ن رح َأعــــــــــُ رِي هــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَت شــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــي  اي ل

  
نــــــــــا    َ هــــــــــُ اح ي ُزمــــــــــَ لــــــــــِ ثــــــــــح ةِ مــــــــــِ َدا  بــــــــــرُبحقــــــــــَ قــــــــــَ (4)أَنـــــــــــح

 

  
القُْنفُِذ الذي يَْدُرُج ،  بُْرقَةَ  وُزَمْيَن هنا أَي : يوَم اْلتَقَيا ، وقِيَل : ُهنا بَمْعنَى أَنا ، وَزَعم أَبو ُعبَْيَدةَ أَنّه أَرادَ  «أَْنقََدا بُْرقَةَ ُزَمْيَن أَُحلُّ »ويُْرَوى : 

 قال : األَْوَجر بُْرقَةُ و فَكنَى عنه للقافِيَِة ؛ إِْذ كان َمْعناُهما واِحداً ، والقُْنفُذُ ال يَناُم اللّيَل ، بل يَْرَعى.

ًد  لــــــــــنــــــــــا  بــــــــــح مــــــــــاَن مــــــــــَ عــــــــــح ِب مــــــــــن نـــــــــــَ عــــــــــح  ابلشــــــــــــــــــــــــِّ

رِ  الـــــــــــــــــرُبح ِ و      َرِة ِذي اأَلوحجـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــن ُخضـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 جمع أَْوَدة ، وهي الثِّقَُل ، قال َجِريٌر : ذي األَْوداتِ  بَْرقَةُ و

ُت  َرفــــــــــــــــــــح ةِ عــــــــــــــــــــَ اً  بــــــــــــــــــــرُبحقــــــــــــــــــــَ  اأَلوحداِت َرلــــــــــــــــــــح

وِم      ُدَ  مـــــــــــن ُرســـــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــح يـــــــــــاًل طـــــــــــاَ  عـــــــــــَ (5) ـــــــــــُِ
 

  
 ي ذكُرها قَِريباً.الَوّداِء ، وسيأْتِ  ببُْرقَةِ  ، وفي ِشْعِر َجِريرٍ  البَُرقِ و هكذا أَْنَشَده ابُن فاِرٍس في ِكتاب الّداراتِ 

 وإِيُر : َجبٌَل بأَْرِض َغَطفاَن ، قال : إِيٍر ، بالكسرِ  بُْرقَةو

رِي  فـــــــــــــِ َة مـــــــــــــن حـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ي الُ  مـــــــــــــَ تح َأطـــــــــــــح فـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

     ِ اح ِب الـــــــــــــــــــواِديـــــــــــــــــــَ  ِإيـــــــــــــــــــرِ  فـــــــــــــــــــرُبح ِ هَبضـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 : َجبٌَل لألَْزِد باليََمِن ، وقد أَهمله الُمَصنُِّف ، قال : باِرقٌ و بُْرقَةُ باِرقٍ و

د ه و  وه وجـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ ه َأوَد  أَب لـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــح بـ قـــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــُر و      تـــــــــــــــــِ ةِ قـــــــــــــــــَ رحقـــــــــــــــــَ ضُ  ابرِ ٍ  بــــــــــــــــــُ  د َأوحجـــــــــــــــــَ

  
 وثاِدٌق في دياِر أََسٍد ، يأْتِي ذكُره ، قال الُحَطْيئَةُ : ثاِدق بُْرقَةُ و

مـــــــــــــــا و  هـــــــــــــــُ عـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ةِ كـــــــــــــــَبن  نـ ـــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــَ   ِدٍ   ب

وُر و      نحشـــــــــــــــــــــــُ راِدٌ  مـــــــــَ يـــــــــِب ســـــــــــــــــــــــُ ثـــــــــِ َو  الـــــــــكـــــــــَ (6)لـــــــــِ
 

  
 كَجْعفٍَر ، قال : ثَْمثَمٍ  بُْرقَةُ و

ٍن  عــــــــائــــــــِ َر  مــــــــن  ــــــــَ ــــــــَ رح تـ ي هــــــــَ ــــــــِ ــــــــل ي ــــــــِ ل ح خــــــــَ ا  ــــــــَ ب ــــــــَ  تـ

كـــــــــــــــــاٍر      َر أَبـــــــــــــــــح رائـــــــــــــــــِ ةِ غـــــــــــــــــَ مِ  بـــــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــَ  مثـــــــــــــــــَح

  
ِة : الثَّْورِ  بُْرقَةُ و مَّ ّماِن ، وأَنَشَد ِلذي الرُّ  قاَل أَبو ِزياٍد : هو جاِنُب الصَّ



12108 

 

عــــــــَ  َأو  ِب املــــــــِ لــــــــح ةِ بصــــــــــــــــــــــُ رحقــــــــَ دَعح  بـــــــــُ وحِر مل يــــــــَ  الــــــــثـــــــــ 

وحُ       ًة حـــــــــَ د  ا جـــــــــِ بِ  (7)هلـــــــــَ ـــــــــِ ـــــــــائ ن ـــــــــا واجلـــــــــَ ب  الصـــــــــــــــــــــــ 

  
ْنداِت  ى ا أَباِرقُ  (8)وقال األَْصَمِعيُّ : أَْسفَل الرَّ ٍب من بني ُسلَْيم فقال : (9)لثَّْوُر إِلى َسنَِدها َرْمٌل يَُسمَّ  ، َذَكرها ُعْقبَةُ بن ُمَضّرِ

__________________ 
ـــــــــــــمـــــــــــــا أ ـــــــــــــكـــــــــــــل ـــــــــــــت ـــــــــــــد ال ـــــــــــــض اجلـــــــــــــدي ـــــــــــــرب  مل تســــــــــــــــــــــــــب  ال

 «مبـــــــــــــــــدفـــــــــــــــــِض أشـــــــــــــــــــــــــــــــداٍخ فـــــــــــــــــربقـــــــــــــــــة أ ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا    
  

 .«نط واملثبت عن الديوان ا وعجزه يف معجم البلدن وفيه : فخرب  إن « فخرب ان منطقا« »واملنز  اخللقا»( ابألصر 1)
 ( وذكر ايقوت شاهداً آخر البن مقبر :2)

هــــــــــــــا   خـــــــــــــــلـــــــــــــــدت ومل لـــــــــــــــلـــــــــــــــد هبـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حـــــــــــــــلـــــــــــــــّ

 ذات الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــــربقـــــــــــــــــــــة اأَلمـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــار    

  

 برواية : وقد يصلن األمردا. 54( ديوانه ص 3)
 ( ديوانه برواية :4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودن انشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ

 مــــــــــــــــثــــــــــــــــلــــــــــــــــي زمــــــــــــــــا أحــــــــــــــــّر بــــــــــــــــرقــــــــــــــــة أنــــــــــــــــقــــــــــــــــدا    

  

 ( لي  يف ديوانه.5)
 ا وانظر معجم البلدان. 28واملثبت عن ديوانه ط بريوت ص « . سراد  منثور.. وكبن بقعتها»( ابألصر 6)
 ( يف معجم البلدان : نسج الصبا.7)
 ( يف معجم البلدان : الوتدات.8)
 ( يف معجم البلدان : االثوار.9)
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ا  ر  فـــــــــــــِإلـــــــــــــّ وحَر اأَلغـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ِرِف الـــــــــــــثـ ىَت ُتشـــــــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــــَ

َرا     ذَكـــــــــــ  ه َأنح تـــــــــــَ رافـــــــــــِ وحَم مـــــــــــن ِإشـــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــك الـــــــــــيــــــــــــَ

  
 لبَنِي داِرٍم ، قال َطَرفَةُ بُن العَْبِد : ثَْهَمدٍ  بُْرقَةُ و قاَل : إِنَّما َجعَل الثَّْوَر أََغرَّ لبياٍض كاَن فِي أَْعاله.

الٌ   َة َأطـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ وح ةِ خلـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِد  بـــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــهـــــــــــــــح

ِد      ــــــيـــــــَ ِر ال ِم يف  ـــــــاهــــــِ ــــــَوشــــــــــــــــــــح ي ال وُح كــــــبـــــــاقــــــِ لــــــُ ــــــَ (1)تـ
 

  
 قال ُكثَيٌِّر : الَجبَا بُْرقَةُ و

ري َ بــــــــــعــــــــــَدان  غــــــــــَ رح تـــــــــــَ رِي هــــــــــَ عــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح  َأال لــــــــــَ

ُب      نـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــُ ـــــــــــَ ا قـــــــــــاِدٍم فـ رحمـــــــــــَ (2)أَراٌ  فصـــــــــــــــــــــــــِ
 

  

بـــــــــا ا أَمح  فـــــــــرُبح ُ  ِدان  (3)اجلـــــــــَ هـــــــــح ن  كـــــــــعـــــــــَ  ال ا فـــــــــهـــــــــُ

  
ز   عــــــــــــلــــــــــــ     ــــــــــــَ نـ ــــــــــــَ بُ تـ عــــــــــــالــــــــــــِ ن  الــــــــــــثــــــــــــ  هــــــــــــِ  آرامــــــــــــِ

  
 قال التَّنُوِخيُّ : حاِربٍ  بُْرقَةُ و

رحُء  َ
َم املـــــــ عـــــــح رِي لـــــــنـــــــِ مـــــــح ٍم  (4)لـــــــعـــــــَ عـــــــَ جـــــــح  مـــــــن آِ  ضـــــــــــــــــــــَ

جـــــــــــــاٍر      َو  بـــــــــــــَا َأحـــــــــــــح ةِ ثــــــــــــــَ  حـــــــــــــاِربِ  بـــــــــــــرُبحقـــــــــــــَ

  
ّمِ ، قال النَُّمْيِريُّ : الُحْرِض  بُْرقَةُ و  بالضَّ

وا  ــــــــــــُ ن عــــــــــــَ طــــــــــــاً  (5) ــــــــــــَ ــــــــــــُ ل ريًَة خــــــــــــُ وا جــــــــــــِ ــــــــــــُ  وكــــــــــــان

يــــــــــــــــِض      وحَم الــــــــــــــــر بــــــــــــــــِ ةِ ســــــــــــــــــــــــــــــَ رحضِ  بــــــــــــــــرُبحقــــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــــُ

  
 بالفَتْح ، قاَل القَتّاُل : َحْسلَةَ  بُْرقَةُ و

تــــــــــــــاُر  رحقــــــــــــــاَء الســــــــــــــــــــــــــــِّ فــــــــــــــا مــــــــــــــن آِ  خــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

ةُ      فــــــــــــــارُ  فــــــــــــــرُبحقــــــــــــــَ ٍة مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا قــــــــــــــِ لــــــــــــــَ  َحســــــــــــــــــــــــــــح

  

ب  أَرحضـــــــــــــــــــــــــــــــاً  يِن أُلحـــــــــــــــــِ ُرَ  ِإنـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

  
زارُ    رحقــــــــــــــــاُء لــــــــــــــــو كــــــــــــــــانــــــــــــــــت تــــــــــــــــُ  هبــــــــــــــــا خــــــــــــــــَ

  
 بالضّمِ والنُّوِن ، وهو َمْجًرى بيَن العَُذْيِب والجاِر بَجْنِب البَْحِر ، وبِهما ُرِوي قوُل ُكثَيٍِّر : أَو ُحْسنَى بالكسرِ  ِحْسَمى بُْرقَةُ و

هـــــــــا  رميـــــــــُ هـــــــــا فـــــــــحـــــــــَ لـــــــــِ ٌة مـــــــــن َأهـــــــــح قـــــــــَ يــــــــــح تح غـــــــــَ فـــــــــَ  عـــــــــَ

ةُ      ـــــــــَ ـــــــــرُبحق هـــــــــا ف رميـــــــــُ هـــــــــا فصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــاعـــــــــُ مـــــــــَ  ق  ِحســـــــــــــــــــــــح

  
 بالنُّون ، وإِن لم تَُكْن َغْيقَةُ فهي ِحْسَمى.« ُحْسنَى»فَمعَها « َغْيقَةَ »ر ُكثَيٍِّر وقاَل ابُن األَْعراِبّيِ : إِذا َسِمْعَت في ِشعْ 

 : (6)في ِدياِر بني أَبِي بَْكٍر ، قال  الَحّصاءِ  بُْرقَةُ و

اُء  ذا اَ صـــــــــــــــــــــــّ بـــــــــ  ال  فـــــــــالـــــــــرُبح ُ فـــــــــيـــــــــا حـــــــــَ  فـــــــــالـــــــــعـــــــــُ

هــــــــــــاو      يــــــــــــمــــــــــــُ نــــــــــــاَ  َنســــــــــــــــــــــــــِ  رِيــــــــــــٌح َألان مــــــــــــن هــــــــــــُ

  
يٍت ، قال ابُن ماِلٍك الواِلبِيُّ : ِحلِّيتٍ  بُْرقَةُ و  كِسّكِ

نــــــــــــاَءه  عــــــــــــمــــــــــــاٍن كــــــــــــَبن  فــــــــــــِ ُت ابــــــــــــَن نــــــــــــُ رَكــــــــــــح ــــــــــــَ  تـ

ةِ      ِرِب  بـــــــــــــرُبحقـــــــــــــَ بـــــــــــــاَءُة جمـــــــــــــُح يـــــــــــــٍت مـــــــــــــَ لـــــــــــــِّ (7)حـــــــــــــِ
 

  
 :ـ  ُكلَْيٌب ، فُسبِقَ  وسابََق على فََرٍس يُقاُل له :ـ  وقال عاِمُر بُن الطُّفَْيلِ 

لـــــــــــَ  يِن َأو  ـــــــــــَ بـــــــــــًا خـــــــــــانـــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ ن  كـــــــــــُ ه َأ ـــــــــــُ تـــــــــــُ  مـــــــــــح

ةِ      ا بـــــــــــرُبحقـــــــــــَ نـــــــــــَ يـــــــــــٍت ومـــــــــــا كـــــــــــاَن خـــــــــــائـــــــــــِ لـــــــــــِّ  حـــــــــــِ

  
فا ، وسيأْتِي قريباً ، قال بَُدْيُل بُن قَُطيٍط : بُْرقَةُ  ويُقال له أَْيضاً : الِحَمى بُْرقَةُ و  الصَّ

ر اِء َأو و  ـــــــــغـــــــــَ ـــــــــِذي ال ىًت ب ةِ َمشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ رحق ـــــــــُ مـــــــــَ   بـ  ا ـــــــــِ

ا      عـــــــــــَ َرجـــــــــــ  طـــــــــــارُه قـــــــــــد تــــــــــــَ ٍر َأخـــــــــــح (8)عـــــــــــلـــــــــــ   ـــــــــــََ
 

  
 وقال آخر :
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ةِ َأضـــــــــــــــــــــــــاَءتح لـــــــــــه انرِي  ـــــــــــَ رِق ـــــــــــح مـــــــــــَ   أبَب   (9)ا ـــــــــــِ
رُ و      ـــــــــــِ ـــــــــــاأَلمـــــــــــاث ه ف ـــــــــــَ ِب ُدون ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل رحُض الصـــــــــــــــــــــــــ   عـــــــــــَ

  
 قال األَْحَوُص : (10) َحْوَزةَ  بُْرقَةُ و

َو   رحِخ أَقـــــــــــــــح َ
ا   فــــــــــــــالــــــــــــــربا ُ فــــــــــــــُذو املــــــــــــــ  كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــبُ      رِي ن  عـــــــــــــــــَ رح هبـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــُ ل وحَزَة مل حيـــــــــــــــــَح  حبـــــــــــــــــَ

  
ْحَمِن بِن ُعتْبَةَ بِن ُعَوْيِمِر بِن ساِعَدةَ األَنصاِرّيِ :قاَل األَْحَوُص ، قاله اب خاخٍ  بُْرقَةُ و  ُن فاِرٍس ، وقاَل غيُره : هو للسَِّرّيِ بِن عبِد الرَّ

__________________ 
 ( مطلض معلقته. شّبه ملعان آ ر دايرها ووضوحها بلمعان آ ر الوشم يف  اهر الكف.1)
 فصرح ما قادٍم.. أراٌ  .. ( يف معجم البلدان : أاي ليت2)
 .«أوح ال»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 .«لنعم ا ي»( معجم البلدان : 4)
 .« عناً وكانوا»( معجم البلدان 5)
َحر ا وذكر البيت وفيه : 6)  .«فالرب  والعل »( يف معجم البلدان : قا  عطاء بن ِمسح
 والرواية فيه :( معجم البلدان ونسبه لفّذ بن مالك الواليب 7)

ــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــت اب  . .. ت

 . مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّربُ ..     

  

 برواية : أو برقة الصفا.« برقة الصفا»( يف معجم البلدان 8)
 ( يف معجم البلدان : عل  برقة ا م .9)
 ابلراء املهملة هنا ويف الشاهد.« حورة»( قيدها ايقوت 10)
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ٌض و  رحبـــــــــــــــــــــَ ةِ هلـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــــــاٍخ  بـــــــــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــو      ـــــــــــٌف ابل ي ـــــــــــاءِ َمصـــــــــــــــــــــــــِ ب ـــــــــــُ ِر ق ِر َقصـــــــــــــــــــــــــح  َقصـــــــــــــــــــــــــح

  
 قاَل القَتّاُل الِكالبِيُّ : الخالِ  بُْرقةُ و

ٍم  ـــــــــَ رِيِّ مـــــــــن أَم كـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــب َة ال ـــــــــَ ن ـــــــــح ِت ابـ ـــــــــح َدي ـــــــــَ ت  َأ.  اهـــــــــح

نح      َوَة َأوح مـــــــــــِ دح ِر عـــــــــــَ نح َأهـــــــــــح ةِ مـــــــــــِ رحقـــــــــــَ ـــــــــــُ  اخلـــــــــــا ِ  بـ

  
ً  وقد َجعَلَهاـ  هَكذا َضبَطه الصاغانِيُّ : أَنها الُجنَْينَةُ بالجيِم ، تصغيُر الَجنَّة ، وأَْنَشَد لَجبَلَةَ بِن الحاِرثِ  (1) الُجنَْينَةِ  بُْرقَةُ و  :ـ  بَُرقا

ه  عــــــــــــــــــُ راتــــــــــــــــــِ َوتح مــــــــــــــــــَ رٌِد أَقـــــــــــــــــــح ه فــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــبَنــــــــــــــــــ 

رح ُ      ــــــــــــُ راُت فــــــــــــالــــــــــــد ورُ  بـ ِة فــــــــــــاأَلخــــــــــــح نــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ نـ  اجلــــــــــــُ

  
 قال ُكثَيٌِّر : الَخْرجاءِ  بُْرقَةُ و

ٍغ  يـــــــــــَم بـــــــــــرابـــــــــــِ مـــــــــــِ رحلُد اجلـــــــــــَ ح يــــــــــــَ بـــــــــــَ   (2)فـــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــح
ةِ ِإىل      رحقـــــــــَ ـــــــــُ دِ  بـ َوِة الـــــــــغـــــــــَ حـــــــــح رحجـــــــــاِء مـــــــــن ضـــــــــــــــــــــــَ  اخلـــــــــَ

  
 قال األَْعَشى : ِخْنِزيرٍ  بُْرقَةُ و

ــــــــــٌر  زِي نــــــــــح رِي فــــــــــخــــــــــِ ُح  ــــــــــَح فــــــــــح هفــــــــــالســــــــــــــــــــــــ  تــــــــــُ ــــــــــَ  فــــــــــرُبحقـ

ُر      بــــــــــَ ُو فــــــــــاجلــــــــــُ ــــــــــح َض مــــــــــنــــــــــه الــــــــــر بـ دافــــــــــَ ىّت تــــــــــَ (3)حــــــــــَ
 

  
 ياِر أَبي بَْكِر بِن ِكالٍب ، وأَنَشَد أَبو ِزياٍد :في دِ  َخوٍّ  بُْرقَةُ و

َوًة  َ  ِنســــــــــــــــــــــــــح َ  يف اأَلاّيِم ال أَنــــــــــــح  فــــــــــــمــــــــــــا أَنــــــــــــح

ةِ      ا بـــــــــــــرُبحقـــــــــــــَ يـــــــــــــَ والـــــــــــــِ وٍّ والـــــــــــــُعصـــــــــــــــــــــــــــوَر اخلـــــــــــــَ  خـــــــــــــَ

  
 كَحْيَدٍر ، قال األَْخَطُل : َخْينَفٍ  بُْرقَةُ و

هـــــــــــاُر وقـــــــــــد  َن وقـــــــــــد زاَ  الـــــــــــنـــــــــــّ قـــــــــــح  حـــــــــــىّت  ـــــــــــَِ

ِف      نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ لـــــــــــَ  خـــــــــــَ ن  أَبعـــــــــــح تح هلـــــــــــُ ـــــــــــَ ـــــــــــرُبَ ُ مـــــــــــال  ال

  
اثِ  بْرقَةُ و ٍد الفَْقعَِسيُّ : الدَّءَّ  قال أَبو ُمَحمَّ

َدَرها من   الد آثِ  بـُرحَقةِ َأصح
ُفُذ لَيحٍر َخِرش التـ بحعاِث   (4)قـُنـح

 وَدْمٌخ : َجبٌَل ، وقد ذُِكَر في موِضِعه ، قال َسْعُد بُن البََراِء الَخثْعَِميُّ : َدْمخٍ  بُْرقَةُ و

ر هـــــــــــــا و  ـــــــــــــَ هـــــــــــــَ  فـ ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــح ا انـ ر تح ا فـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــّ ـــــــــــــَ  فـ

ةِ      ـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــرُبحق ا ب ـــــــــــــــــــــــَبوحطـــــــــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــــــــِ ٍخ ف  َدمـــــــــــــــــــــــح

  
 قال َجِريٌر : راَمتَْينِ  بُْرقَةُ و

م  َدهــــــــــــُ عــــــــــــح ري َ بـــــــــــــَ ٌ  غــــــــــــَ َدنح أَنــــــــــــَ عــــــــــــَ بـــــــــــــح   (5)ال يـــــــــــــَ
ٌر      لــــــــــــــــَ ةِ طــــــــــــــــَ ــــــــــــــــرُبحقــــــــــــــــَ ــــــــــــــــرُ  ب ي ِ  ــــــــــــــــُِ اح ــــــــــــــــَ ت  رامــــــــــــــــَ

  
 : َجبٌَل ، قال ماِلُك بُن نَُوْيرةَ : َرْحَرحانَ  بُْرقَةُ و

د    ــــــــــــــــَ ب
ُ

َم املــــــــــــــــ ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ ــــــــــــــــن   (6)أَراين ُ  َذا ال
ةِ      ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــرُبحق ـــــــــــــــــــــد أَراين  ب رحـــــــــــــــــــــاَن وق  َرحـــــــــــــــــــــح

  

تـــــــــاً  لـــــــــح ِف صـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح ه ابلســـــــــــــــــــــــ  يـــــــــعـــــــــَ ُت مجـــــــــَ َويـــــــــح  حـــــــــَ

  
نـــــــــــــــاين    داَي وال جـــــــــــــــَ دح يـــــــــــــــَ رحعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ مح تـ  فـــــــــــــــلـــــــــــــــَ

  
 بالفَتْح ، وهو الشَّْحم ، قال يَِزيُد بُن أَباَن الحارثيُّ : َرْعمٍ  بُْرقَةُ و
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ي  يــــــــــــــــوَم  َن ا ــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ ةِ  ــــــــــــــــَ رحقــــــــــــــــَ ٍم  بـــــــــــــــــُ  َرعــــــــــــــــح

وبِ      رحبــــــــــــــــــــــــُ ٍن مــــــــــــــــــــــــَ َزيــــــــــــــــــــــــ  زاٍ  مــــــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقال ُمَرقٌِّش :

نــــــــــــــــــاَده  َديحســــــــــــــــــــــــــــــــًا وَأعــــــــــــــــــح َن قــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــًا و      ةَ ميـــــــــــــــــــَ رحقـــــــــــــــــــَ اال بــــــــــــــــــــُ ٍم ِشـــــــــــــــــــِ  َرعـــــــــــــــــــح

  
كاءِ  بُْرقَةُ و اعي : الّرِ  قال الرَّ

تح  طـــــــَ يـــــــٍب فــــخـــــــالــــَ تح مــــن َعســــــــــــــــــِ ثـــــــاَء ســـــــــــــــــــــالـــــــَ يــــح  مبــــَ

ِن الــــــــــــرِّكــــــــــــاِء      طــــــــــــح ةً بــــــــــــبــــــــــــَ رحقــــــــــــَ ــــــــــــُ (7)وَأجــــــــــــارِعــــــــــــا  بـ
 

  
ّمِ : من جباِل ُمَزْينَةَ  ُرواَوةَ  بُْرقَةُ و ً  ، وَجعَلَه ُكثَيِّرٌ  (8)بالضَّ  ، فقاَل : بَُرقا

__________________ 
َبة»ويف الشاهد ابجليم ا والذي يف القاموس ( كذا ابألصر وايقوت هنا 1)  ابخلاء وبباءين.« اخلُبَـيـح
 وفيه شاهد آخر ا وهو قو  السّرّي بن حامت الكاليب :« برائض»( عن معجم البلدان وابألصر 2)

 لــــــــــــــــو  بــــــــــــــــرقــــــــــــــــة اخلــــــــــــــــرجــــــــــــــــاء مث تــــــــــــــــيــــــــــــــــامــــــــــــــــنــــــــــــــــت 

ة عــــــــــــــــنــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــــــــّب فــــــــــــــــتــــــــــــــــنــــــــــــــــزحُ       هبــــــــــــــــم نــــــــــــــــيــــــــــــــــّ

  

 البلدان برواية : السهر واجلبر.ويف معجم  146( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( يف معجم البلدان :ينفذ ليٌر أخرُس التبعاث4)
 واملثبت عن الديوان.« قوم تقادم عهدهم»( ابألصر : 5)
 وبعد ا ذكر شاهداً آخر :« املنّد »( يف معجم البلدان 6)

 ٍء حبـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد أيب جـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــة رحـــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــــــــان رخـــــــــــــــــــــــــــّي اب      ـــــــــــــــــــــــــــربق  ب

  

 وانظر ختر ه فيه. 174 ( ديوانه ط بريوت ص7)
 ( يف معجم البلدان : ُجهينة.8)
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ري َ آايٍت و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُبح ِ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُرواَوٍة  ب

طـــــــــــاِو ُ      تـــــــــــَ ُ
َد  املـــــــــــ

َ
يـــــــــــاِد واملـــــــــــ ي الـــــــــــلـــــــــــ  نـــــــــــائـــــــــــِ  تـــــــــــَ

  
ْوحانِ  بُْرقَةُ و .«بنَْعِف ُرواَوةٍ »ويُْروى :  ْمَث باليَمامة ، عن الَحْفصّيِ ، قال َعبيُد بُن األَْبَرِص : الرَّ  : َرْوَضةٌ تُْنبُِت الّرِ

ن الــــــــــــــــدِّايُر  مــــــــــــــــَ ةِ لــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــر وححــــــــــــــــاِن  بــــــــــــــــرُبحقــــــــــــــــَ

قـــــــــــــــاُدِم اأَلزحمـــــــــــــــانِ      وِ  تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــطـــــــــــــــُ تح ل  َدَرســـــــــــــــــــــــــــــَ

  

ا  ؤاهلــــــــــــِ جِي لســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ ــــــــــــهــــــــــــا انق ــــــــــــي ُت ف فــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــَوقـ  ف

  
ِدرانِ و    ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــح بـ ـــــــــــــَ ـــــــــــــاِن تـ ن ـــــــــــــح ي ـــــــــــــعـــــــــــــَ ُت وال َرفـــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 في العُباِب والُمْعَجم ، وقرأَُت في ِكتاِب األَغانِي ألَبِي الفََرج ما نَصُّه :هكذا هو 

ِن الــــــــــــــــدِّايُر  مــــــــــــــــَ ةِ لــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــر وححــــــــــــــــاِن  بــــــــــــــــرُبحقــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــَزمـــــــــــــــانِ      ـــــــــــــــا ب ن ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُض زمـــــــــــــــان ي ـــــــــــــــِ ب ـــــــــــــــَ  ِإذح ال ن

  

ؤاَده  َ فــــــــــــــــُ اح واين ِإذح َرمــــــــــــــــَ دَع الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
دانِ    ِة مــــــــــــا بــــــــــــذاَ  يــــــــــــَ دحَع الــــــــــــز جــــــــــــاجــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْل ، وقال أَْوفَى الماِزنِيُّ : (1)واألَبياُت إِلبراهيم  ةً تُدلُّ على ذِلَك ، فَتأَمَّ  ، وساَق قِصَّ

ي ِدايَر  مــــــــــــــِ ِذي حيــــــــــــــَح ُم  (2)ِإن  الــــــــــــــ  يــــــــــــــكــــــــــــــُ  أَبــــــــــــــِ

يـــــــــــــــُد      ةِ أَمحســـــــــــــــــــــــــــــَ  ميـــــــــــــــَِ ـــــــــــــــر وححـــــــــــــــانِ  بـــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــَ  ال

  
 قال : (3) ُسْعدٍ  بُْرقَةُ و

يــــــــــــــــم  مــــــــــــــــِ راِع الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ ٌن بــــــــــــــــكــــــــــــــــُ تح ِدمــــــــــــــــَ  أَبــــــــــــــــَ

ةِ      رح  فــــــــــــــرُبحقــــــــــــــَ ٍد فــــــــــــــذاُت الــــــــــــــُعشــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــُ

  
ة فجعلها ِسْعرٍ  بُْرقَةُ و مَّ ً  قاَل ماِلُك بُن الّصِ  : بَُرقا

َك أَ  ُدين وُدونــــــــــــــــَ وعــــــــــــــــِ رح ُ تــــــــــــــــُ ــــــــــــــــُ ٍر  بـ عــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــــِ

يـــــــــــــــــامُ و      َة والـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــَ ُن ِشـــــــــــــــــَح طـــــــــــــــــح  ُدوين بـــــــــــــــــَ

  
 بالضّمِ ، قال َجِريٌر : ُسْلمانَْينِ  بُْرقَةُ و

ٍة  حـــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ ِ بــــــــــَا مــــــــــُ اح عــــــــــَ ِرِف الــــــــــر بـــــــــــح عــــــــــح فــــــــــا نـــــــــــَ  قــــــــــِ

ةِ و      رحقـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ِ ذاِت اأَلجـــــــــــــارِعِ  بـ اح ـــــــــــــَ مـــــــــــــان لـــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــُ

  

ِ و  اح مـــــــانــــــَ لــــــح ُث ســـــــــــــــــــُ قــــــَ  الــــــغــــــيـــــــح اَل  الــــــرُبَ َ ســـــــــــــــــــَ  الــــــعــــــُ

  
ضِ    َة دافــــــــــــــِ حــــــــــــــَ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ رِّ واٍد مــــــــــــــن مــــــــــــــُ  ِإىل كــــــــــــــُ

  
 .(4)ِء بن َرجاء الِكالبِّيِ وقد جاَء ِذْكُرها في قوِل أَْربََد بِن ضابِى ُسْمنانَ  بُْرقَةُ و

 َهْضبَةٌ ، قال الحاِرُث بُن ِحلَِّزةَ : َشّماَء. بُْرقَةُ و

ٍد هلـــــــــــــــا  هـــــــــــــــح َد عـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ةِ بـ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــرُبحق ا  ب  ِشـــــــــــــــَّ

لحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ      ــــــــــــــــــــــا اخلــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَبدحَ. ِدايرِه  َء ف

  
ِة في ِشْعِره.والشَّواِجُن : واٍد في ِديا الشَّواِجن بُْرقَةُ و مَّ  ِر َضبَّةَ ، َذَكرها ذُو الرُّ

 : من َمناِزِل بني ُعْذَرةَ ، قال النابِغَةُ الذُّْبيانِيُّ يمَدُحهم : صاِدرٍ  بُْرقَةو

ه و  تــــــــــُ ــــــــــح مــــــــــاِن حــــــــــَا رأَيـ عــــــــــح ــــــــــ  ُت لــــــــــلــــــــــنـ لــــــــــح ــــــــــُ  قــــــــــد قـ

نٍّ      يِن حـــــــــــُ بح بـــــــــــَ نـــــــــــ  ةِ  (5) ـــــــــــََ  صـــــــــــــــــــــــــاِدرِ  بـــــــــــرُبحقـــــــــــَ

  
ً  قال الَحّجاج العُْذِريُّ ، وَجعلها الصَّراةِ  بُْرقَةُ و  : بَُرقا
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راُب لشــــــــــــــــــــــــاِرٍب  ِك مـــــــــــا طـــــــــــاَب الشــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــ   ُأحـــــــــــِ

رح ِ مــــــــــــــــا داَم يف و      ورُ  بـــــــــــــــــُ راِة ُوعــــــــــــــــُ  الصــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 قال بَُدْيُل بُن قَُطْيٍط : الَّفا بُْرقَةُ و

رّاِء َأو و  ــــــــغــــــــَ ــــــــِذي ال ىًت ب ةِ َمشــــــــــــــــــــــح ــــــــَ رحق ــــــــُ فــــــــا  بـ  الصــــــــــــــــــــــ 

طـــــــــــارُه      ٍر َأخـــــــــــح ا (6)عـــــــــــلـــــــــــ   ـــــــــــََ عـــــــــــَ َرجـــــــــــ   قـــــــــــد تــــــــــــَ

  
 وهما واِحٌد.« الِحَمى بُْرقَةِ »وقد ذُِكَر هذا البيُت أَيضاً في 

 باليَمامة لبَنِي َعِدّيٍ ، قال أَبو ُجَوْيِريَةَ : ضاِحكٍ  بُْرقَةُ و

ِت غــــــــــداَة و  رَكــــــــــح ــــــــــَ ةِ لــــــــــقــــــــــد تـ رحقــــــــــَ ــــــــــُ ٍك  بـ  ضــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ

ٍة ال      دحَع ُزجــــــــاجــــــــَ ِر صــــــــــــــــــــــَ دح بُ يف الصــــــــــــــــــــــ  عــــــــَ  ُتشــــــــــــــــــــــح

  
 وقال األَْفَوهُ األَْوِديُّ :

م  هــــــــــــُ نـــــــــــــح ا وعــــــــــــَ رًا عــــــــــــنــــــــــــّ رح حــــــــــــاجــــــــــــِ  فســــــــــــــــــــــــــائــــــــــــِ

ةِ      نـــــــــــــــابِ  بـــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــَ ٍك يـــــــــــــــوَم اجلـــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــِ

  
 قال : ضاِرجٍ  بُرقةو

__________________ 
ونسبها حبواشي املطبوعة الكويتية ا نقاًل عن األغاين  .«ـقوله : واألبيات إلبراهيم ا هكذا يف النسخ الجي أبيدينا ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية 1)

 إىل جرير.
 .«ذمار»( يف معجم البلدان : 2)
 ( ضبطت ابلقلم يف معجم البلدان بفتح فسكون ا ويف الشاهد أيضاً.3)
 ( يعين قوله ا كما يف معجم البلدان :4)

ـــــــــــه  ـــــــــــقـــــــــــعـــــــــــًا ب ـــــــــــن ـــــــــــو  اجلـــــــــــوع مســــــــــــــــــــــــت ـــــــــــان ب  بســــــــــــــــــــــــمـــــــــــن

 قــــــــــــد اصـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــّر مــــــــــــن طــــــــــــو  اإلقــــــــــــامــــــــــــة حــــــــــــائــــــــــــلــــــــــــه    

  

 واملثبت عن الديوان.« بين جن»( ابألصر 5)
 .«برقة مح »وتقدم صحيحاً يف « أقطاره»( عن معجم البلدان وابألصر 6)
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وحَن َأاّيمـــــــــــــــًا أَ  نحســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ةِ تـ  ضـــــــــــــــــــــــــــــارٍِج  بـــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــَ

رحبِ      راقـــــــًا مـــــن الشـــــــــــــــــــِّ مـــــو فـــــيـــــهـــــــا حـــــُ نـــــــاكـــــُ يـــــح قـــــَ  ســـــــــــــــــــَ

  
ً  وقد َجعَلها الشاِعرُ  ِطحالٍ  بُْرقَةُ و  ، فقال : بَُرقا

ريـــــــــــَدٌة و  عـــــــــــاٌب خـــــــــــَ يـــــــــــنـــــــــــًا كـــــــــــَ تح هبـــــــــــا حـــــــــــِ  كـــــــــــانـــــــــــَ

ريُهــــــــــــا لــــــــــــرُبح ِ      ٍر َمصــــــــــــــــــــــــــِ دح حــــــــــــاٍ  َأو لــــــــــــبــــــــــــَ  طــــــــــــِ

  
 :ـ  من اللُُّصوصـ  قال الَخِطيُم العُْكليُّ  عاِذبٍ  بُْرقَةُ و وِطحال : أََكَمةٌ بِحَمى َضِريَّةَ ، وبه بئٌْر يقاُل له بَْدر.

ِة الـــــــــلـــــــــ  أَ  وحمـــــــــانـــــــــَ ٍد حبـــــــــَ هـــــــــح ِد ِذي عـــــــــَ هـــــــــح نح عـــــــــَ  وَ  مـــــــــِ

ٍر عــــــــــــــاٍف و      لــــــــــــــَ نح طــــــــــــــَ ةِ مــــــــــــــِ  عــــــــــــــاِذبِ  بــــــــــــــرُبحقــــــــــــــَ

  

َب  و  ـــــــــــَ ت ـــــــــــح نـ قـــــــــــاٍم ومـــــــــــُ ٍم يف مـــــــــــُ ـــــــــــح ي رَِع خـــــــــــَ  َمصـــــــــــــــــــــــــح

  
رحُزابيّنِ و    َ

ِ  املــــــــــــ حــــــــــــح ٍد كســــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــائــــــــــــبِ   (1)رِمــــــــــــح

  
 قال َجِريٌر : عاقِلٍ  بُْرقَةُ و

َن يـــــــــــــوَم  عـــــــــــــائـــــــــــــِ ةِ ِإن  الـــــــــــــظـــــــــــــ  رحقـــــــــــــَ ٍر  بــــــــــــــُ  عـــــــــــــاقـــــــــــــِ

بــــــــــــاال     ٍر فــــــــــــزِدحَن خــــــــــــَ بــــــــــــَ َن َذا خــــــــــــَ جــــــــــــح دح هــــــــــــِ  قــــــــــــَ

  
ً  وَجعَلَهاـ  قال الُمَسيَُّب بُن َعلٍَس  عاِلجٍ  بُْرقَةُ و  :ـ  بَُرقا

َر َأو  وحمــــــــــــــَ َة َأو حبــــــــــــــَ رحبــــــــــــــَ يــــــــــــــِب حــــــــــــــَ ثــــــــــــــِ  بــــــــــــــكــــــــــــــَ

ٍج      ه مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــالــــــــــــــــــِ نح ُدونــــــــــــــــــِ َر ُ مــــــــــــــــــِ  بـــــــــــــــــــُ

  
 قال َجِميٌل : َعْسعٍَس  بُْرقَةُ و

هــــــــــم  ــــــــــِ ــــــــــن ي مــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــي هــــــــــا ب ــــــــــ  ل ــــــــــارَِح كــــــــــُ وا أَق ــــــــــُ ل عــــــــــَ  جــــــــــَ

ةِ ِهضـــــــــــــــــــــــاَب و      رحقــــــــــَ مــــــــــاد بـــــــــــُ ٍ  بشـــــــــــــــــــــــِ عــــــــــَ  َعســـــــــــــــــــــــح

  
ً  وَجعَلَهاـ  والعُناُب : َجبٌَل بَطِريِق َمكَّةَ ، قال ُكثَيِّرٌ  العُناِب ، كغُرابٍ  (2) بُْرقَةُ و  :ـ  بَُرقا

ٌة  نــــــــــــــ  ظــــــــــــــِ  لــــــــــــــيــــــــــــــاِدَ مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا الــــــــــــــواِدايَن مــــــــــــــَ

حُ  فــــــــــــــرُبح ُ      نــــــــــــــاِب داُرهــــــــــــــا فــــــــــــــاأَلمــــــــــــــالــــــــــــــِ  الــــــــــــــعــــــــــــــُ

  
 وَعْوَهٌق : واٍد ، قال ابُن َهْرَمةَ : َعْوَهقٍ  بُْرقَةُ و

  ِ طــــِ َم يــــنــــح قـــــــا الــــر ســــــــــــــــــح طــــِ نــــح تـــــَ فـــــــا ســـــــــــــــــــــاعـــــــًة واســــــــــــــــــح  قــــِ

َو  َأو      ِة َأهـــــــــــــح وقـــــــــــــَ ةِ بســـــــــــــــــــــــــــُ وحهـــــــــــــَ ِ  بـــــــــــــرُبحقـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
 بكسٍر ففَتْحٍ ، قال امُرُؤ القَْيِس : الِعيَراتِ  بُْرقَةُ و

راِت  كـــــــــــــــَ يِّ ابلـــــــــــــــبـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُت ِدايَر ا ـــــــــــــــَ  َغشـــــــــــــــــــــــــــــِ

ريَ      ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــِ ِة ال ٍة فــــــــــــــــــــرُبحقــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  اتِ فــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــارِم

  
 كَحْيَدٍر ، قاَل بْشٌر : َعْيَهلٍ  بُْرقَةُ و

ـــــــــــــــــاٍت  ن ـــــــــــــــــِ ت ـــــــــــــــــح َري ـــــــــــــــــَا عـــــــــــــــــُ زحَع ب ـــــــــــــــــِإن  اجلـــــــــــــــــِ  ف

ةِ و      ــــــــــــــَ رحق ــــــــــــــُ رامُ  بـ م حــــــــــــــَ كــــــــــــــُ ــــــــــــــح ن ٍر مــــــــــــــِ هــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ  عــــــــــــــَ

  
 بالميِم ، قال َجّواُس بُن نُعَْيٍم : َعْيَهمٍ  بُْرقَةُ و ويُْرَوى : َعْيَهم

ا  يــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــُ مح بـ ةِ  (3)فــــــــــمــــــــــا َرد كــــــــــُ ٍم  بــــــــــرُبحقــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــح يـ  عــــــــــَ

ا     مـــــــــــَ د  قـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ دح مـــــــــــُ ا ولـــــــــــكـــــــــــن مل جنـــــــــــَِ  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــَ

  
ً  وقد َجعَلَهاـ  وقاَل الُحَطْيئَةُ   :ـ  بَُرقا

و هبــــــــا مــــــــن  جــــــــُ نــــــــح ــــــــَ رح ِ يـ ــــــــُ يــــــــًا  بـ امــــــــِ َم طــــــــَ هــــــــَ ــــــــح يـ   (4)عــــــــَ
ريُ      ن  َقصــــــــــــــــــــــــــــــِ اِم رِشــــــــــــــــــــــــــــــاُ هــــــــــــــــُ مــــــــــــــــَ  ُزرحَ  اجلــــــــــــــــِ

  
 وسيُْذَكُر في َمْوِضِعه.
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 يُّ :قال أَبو ُدواٍد اإِليادِ  ِذي غانٍ  بُْرقَةُ و

ذ رحان  ُن حــــــــــــــــَ ةِ  (5)حنــــــــــــــــَح  ذي غــــــــــــــــا  بــــــــــــــــرُبحقــــــــــــــــَ

زاِر اأَلعــــــــــــــدا    
َ

رِت املــــــــــــــ حــــــــــــــح لــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــَ  ٍن عــــــــــــــَ

  
 قال ُحَمْيٌد األَْرقَُط : الغََضى بُْرقَةُ و .«بَرْحبَِة ِذي غانٍ »ويُْرَوى : 

زَِع و  َزعـــــــــــــــــــــح
ُ

ِد املـــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــِ وح َ
نح َأ يف املـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــِ

ضِ      ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــُوق َدآِت ال ٌد كــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــِ  َرواكــــــــــــــــــــــــِ

  

 (6)بَا الَغَض  وَلعحَلِض  برُبحَقةٍ 

 كَجْعفٍَر ، ببالِد فَزاَرةَ ، قال نََجبَةُ بُن َربِيعَةَ الفَزاِريُّ : َغْضَورٍ  بُْرقَةُ و

__________________ 
 أراد كائب اللون. وفسره : الفرو وجلود الثعالب ا وكائب :« املرنباين»( يف معجم البلدان : 1)
موجود يف املو ا قبر برقة الُعناب ا بُرَقة ذي َعلحَق  ا وســقطت من نســخ الشــارح ا واســتشــهد هلا ايقوت بقو  »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

 الُعَجري الس لود :
مــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــّ اهــــــــــــــــــا ون ــــــــــــــــــّ ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــه وب  حــــــــــــــــــي  اإلل

 «دارًا بــــــــــــربقــــــــــــة ذي الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــ  ا وقــــــــــــد فــــــــــــعــــــــــــال    
  

 .«بغيا»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 .«ضامئاً »البلدان وابألصر ( عن الديوان ومعجم 4)
 .«األعدا»بداًل من « األصد ا»ويف املطبوعة الكويتية : « قوله : حنن حذران إخل هكذا البيت يف النسخ وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( الشطر الثالث يف معجم البلدان وقبله :6)

 غداة قا  الركب : أربض أربض
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نـــــــــا و  وا لـــــــــَ مـــــــــُ كـــــــــَ ِذي حـــــــــَ ِر الـــــــــ  ثـــــــــح وا عـــــــــلـــــــــ  مـــــــــِ  ابتـــــــــُ

نــــــــــــــا      يــــــــــــــح القـــــــــــــــَ َورَا بــــــــــــــرُبحقــــــــــــــةِ غــــــــــــــداَة تــــــــــــــَ  غضــــــــــــــــــــــــــــح

  
 قال العاَلُء بُن قُْرَظةَ خاُل الفََرْزَدِق : قاِدمٍ  بُْرقَةُ و

نــــــــــــا يــــــــــــوَم و  يــــــــــــح قــــــــــــَ ةِ حنــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــَ رحقــــــــــــَ ــــــــــــُ  قــــــــــــاِدٍم  بـ

مِ      مـــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــَ
ُ
عـــــــــــاِ  امل ٍر ابلـــــــــــذ  يـــــــــــح فـــــــــــَ ـــــــــــُ  مصـــــــــــــــــــــــــاَر نـ

  
 وذُو قاٍر : ماٌء لبَْكِر بِن وائٍِل قُْرَب الُكوفَة ، قال : قارٍ  ذي بُْرقَةُ و

هــــــــــا  ــــــــــِّ ب ــــــــــومــــــــــًا حبــــــــــُ اَ  ي ــــــــــَ ن ــــــــــح يـ رب َتح عــــــــــَ دح خــــــــــَ ــــــــــقــــــــــَ  ل

ةِ      رُ  بـــــــــــرُبحقـــــــــــَ دح َم الصـــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــَ  ذي قـــــــــــاٍر وقـــــــــــد كـــــــــــَ

  
ّمِ ، قال أَبو َوْجَزةَ  القاُلخِ  بُْرقَةُ و  :ـ  بَُرقا وَجعَلَهاـ  بالضَّ

الُخ  َة فــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــُ نــــــــــــَ يـــــــــــــح هــــــــــــاَأجــــــــــــزاُع لــــــــــــِ  فــــــــــــرُبحقــــــــــــُ

مُ      قحســـــــــــــــــــــــــــَ َ
ه فـــــــــــــاملـــــــــــــ رُت فـــــــــــــرايضـــــــــــــــــــــــــــُ واحـــــــــــــِ  فشـــــــــــــــــــــــــــُ

  
َكةً ، قاَل لَبِيٌد  الَكبَوانِ  بُْرقَةُ و  : عنههللارضيُمَحرَّ

َده  هـــــــــــــــح ري َ عـــــــــــــــَ ُه وغـــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ تح ِإقـــــــــــــــامـــــــــــــــَ  طـــــــــــــــالـــــــــــــــَ

ــــــــــــِض      ي ــــــــــــِ ــــــــــــر ب ُم ال ــــــــــــَ ةِ رِه ــــــــــــَ ــــــــــــرُبحق واِن  ب ــــــــــــَ ب ــــــــــــكــــــــــــَ (1)ال
 

  
: بيَن الِحجاِز والّشاِم ، قال ُحْجُر بُن َعْقبَةَ  (2) لَْفلَفٍ  بُْرقَةُ و .«الغََضى بُْرقَةِ »وِل ُحَمْيٍد األَْرقَِط ، وقد تَقَدََّم في وشاِهُده في ق لَْعلَعٍ  بُْرقَةُ و

 الفَزاِريُّ :

ًة  لـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  تح جمـــــــــــــــَُ ةِ ابتـــــــــــــــَ ٍف  بـــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــَ لــــــــــــــَ فــــــــــــــح  لـــــــــــــــَ

عـــــــــــاِم      يـــــــــــلـــــــــــَة اإِلطـــــــــــح لـــــــــــِ مـــــــــــاِم قـــــــــــَ (3)لـــــــــــيـــــــــــَر الـــــــــــتـــــــــــِّ
 

  
 : أَباِرق كأَِميٍر ، ويُْرَوى اللُّكاك ، كغُراٍب ، قاَل الّراِعي وَجعَلها اللَِّكيكِ  بُْرقَةُ و

تح  اَوبـــــــــَ يـــــــــِك  ـــــــــَ كـــــــــِ َن الـــــــــلـــــــــ  طـــــــــح تح بـــــــــَ طـــــــــَ بـــــــــَ  ِإذا هـــــــــَ

ه و      هح بــــــــــــــــــِه وَدعــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــا َروحضــــــــــــــــــــــــــــــــُ (4)َأابرِقــــــــــــــــــُ
 

  
 بُن الطُّفَْيِل القَُشْيِرّي :قاَل ُمْصعَُب  اللَِّوى بُْرقَةُ و

ِ َأو  اح قــــــــَ مــــــــح ــــــــعــــــــَ ِة ال فــــــــَ ــــــــاصــــــــــــــــــــــِ ــــــــن ةِ ب ــــــــَ رحق ــــــــُ َو   بـ ــــــــِّ ــــــــل  ال

ا     وهبــــــــُ بــــــــُ ب  شـــــــــــــــــــــَ راِن شـــــــــــــــــــــُ جــــــــح بحي واهلــــــــِ  عــــــــلــــــــ  الــــــــنــــــــ 

  
اِعي : َمأَْسلٍ  بُْرقَةُ و  كَمْقعٍَد ، قال الرَّ

راُه  تح عــــــــــــــُ رَتحخــــــــــــــَ زحُن واســــــــــــــــــــــــــــح ُ
بــــــــــــــاهــــــــــــــَ  املــــــــــــــ  تــــــــــــــَ

ةِ      ٍر ذاِت األَفــــــــــــــــاين  بــــــــــــــــرُبحقــــــــــــــــَ بحســــــــــــــــــــــــــــــَ (5)مــــــــــــــــَ
 

  
 كِمْنبٍَر ، قال َجِميٌل : ِمْجَولٍ  بُْرقَةُ و

َك  َراًب وشــــــــــــــــــــــاقــــــــَ فح  (6)طــــــــَ يــــــــَت ومل ختــــــــََ قــــــــِ  مــــــــا لــــــــَ

داَة      يـــــــــــــِب غـــــــــــــَ بـــــــــــــِ ةِ بـــــــــــــَا ا ـــــــــــــَ رحقـــــــــــــَ ـــــــــــــُ َو ِ  بـ  جمـــــــــــــِح

  
ِرّماُح : ُمَرْوراةَ  بُْرقَةُ و  قال الّطِ

َروحراَة و  ُت بـــــــــــــــراٍء مـــــــــــــــن مـــــــــــــــَ ةً َلســـــــــــــــــــــــــــــح رحقـــــــــــــــَ  بــــــــــــــــُ

مــــــــــَ       لــــــــــح ــــــــــضُ  (7)هبــــــــــا آُ  ســــــــــــــــــــــــَ رِي نــــــــــاُب مــــــــــَ  واجلــــــــــَ

  
 كُمعَظٍَّم : َجبٌَل ؛ أَْنَشد أَبو ِزياٍد : ُمَكتَّلٍ  بُْرقةو

ِر  تــــــــــــــ  كــــــــــــــَ جَيح مــــــــــــــُ رحقــــــــــــــَ ــــــــــــــُ نح بـ ا مــــــــــــــِ ي هلــــــــــــــَ  َأمحــــــــــــــِح

رِ و      كـــــــــــَ يـــــــــــح ِرمِي اهلـــــــــــَ ِن ا ـــــــــــَ طـــــــــــح ِث مـــــــــــن بـــــــــــَ ـــــــــــح ـــــــــــّرِم  ال

  

 قاِئماً ابملِعحَو ِ َضرحَب رايٍح 
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 : ماٌء بيَن تَِميم وبَنِي أََسٍد ، قال ُكثَيٌِّر : ُمْنِشدٍ  بُْرقَةُ و

َدتح لــــــــه  هــــــــِ ِ  مــــــــا عــــــــَ قــــــــح ُت لــــــــه : مل تـــــــــَ لــــــــح  فــــــــقــــــــُ

رامـــــــــــًا و      ةِ مل َ حِت َأصـــــــــــــــــــــــــح ِد  بـــــــــــرُبحقـــــــــــَ نحشـــــــــــــــــــــــــِ (8)مـــــــــــُ
 

  
 قال ابُن ُمْقبٍِل : َمْلُحوبٍ  بُْرقَةُ و

يب  تح لصـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ ـــــــــَ تح ِد وقـــــــــال ـــــــــَ َة قـــــــــال ـــــــــ  ي  َعشـــــــــــــــــــــــِ

ةِ      جـــــــــــــانِ  بـــــــــــــرُبحقـــــــــــــَ لـــــــــــــِ وٍب : َأال تـــــــــــــَ حـــــــــــــُ لـــــــــــــح  ؟مـــــــــــــَ
  

 : من نواِحي اليَماَمِة ، قال عبُد الَمِلك بُن َعْبِد العَِزيِز السَّلُوِليُّ اليَماميُّ : النَّْجدِ  بُْرقَةُ و

زاُ  الــــــــــــــدِّايُر يف  ةِ مــــــــــــــا تــــــــــــــَ رحقــــــــــــــَ جح  بـــــــــــــــُ  الــــــــــــــنــــــــــــــ 

َد       عـــــــــــح يِن بـــــــــــقـــــــــــَ  (9)ِد لســـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــيـــــــــــِ بـــــــــــح ـــــــــــُ َر  تـ ـــــــــــَ  رحقـ

  
__________________ 

 الكبوان بكسر الكاف وتسكا الباء.»وهبامشه ويرو   211( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وَكفحَكٍف.2)
 .«قليلة اإلمتام»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 .«روض اللكا »معجم البلدان : ويف « واطّباها روضه»برواية :  188( ديوانه ص 4)
 بدون  ز.« ماسر» وانظر ختر ه فيه ا ويف الديوان ومعجم البلدان : 263( ديوانه ص 5)
 .«وشانك»( عن الديوان وابألصر 6)
 ( يف معجم البلدان : آ  ليل .7)
 ( يف معجم البلدان برواية :8)
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــدت لــــــــــــــــــــــــــــــــــه . ..»

 «...ذت ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو     
  

 واملثبت عن معجم البلدان.« لسعد بقرقرا»( ابألصر 9)
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ّمِ : واٍد بتِهاَمةَ ، قال النابِغَةُ الذُّْبيانِيُّ : نُْعِمّيٍ  بُْرقَةُ و  بالضَّ

نــــــــــــازِِ  أَ 
َ

ُم املــــــــــــ اَء َرســــــــــــــــــــــــــح َك مــــــــــــن َألــــــــــــح  هــــــــــــاجــــــــــــَ

ةِ      ِض اأَلجـــــــــــــــاِو ِ  بـــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــَ يٍّ فـــــــــــــــَروح مـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ  نـ

  
 بالكسِر ، قال ُعَمُر بن لََجأَ : النِّيرِ  بُْرقَةُ و

ا  رِّ مـــــــــــــن َأوحطـــــــــــــاهنـــــــــــــِ تح يف الســـــــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــــــَ ـــــــــــــ  َربـ ـــــــــــــَ  تـ

ا     مـــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــِ اٍت ِإىل ُدغـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــّ طـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــَا قـــــــــــــــــُ

  

 (1)النِّرِي ِإىل ضَرابهِنا  فرُبحَقةِ 

 النِّعاجِ ، وقد أَهَملَه الّصاَغانِيُّ أَْيضاً ، وأَْوَرده ياقُوت ، وأَْوَرَد له شاِهداً من قوِل القَتّاِل الِكالبِّيِ : بُْرقَةُ  وفاتَهُ :

َريحشـــــــــــــــــــــاِن فـــــــالــبــُرتحُ  ِدي فـــــــالــعــُ عـــــــح ُب بـــَ فـــــــا الــنــ جـــــــح   (2)عــَ
رُ  فـــــــــــرُبح ُ      جـــــــــــح َة فـــــــــــا ـــــــــــِ مـــــــــــَ يـــــــــــح عـــــــــــاٍج مـــــــــــن أُمـــــــــــَ  نـــــــــــِ

  
 : عنههللارضيقاَل لَبِيٌد  واِحفٍ  بُْرقَةُ و

رٍت جــــــــــــاَدتح عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــِه  َ  انشــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــَ  كــــــــــــَبخــــــــــــح

ةِ      يــــــــــــــــاِد  بــــــــــــــــرُبحقــــــــــــــــَ َد  الــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ٍف ِإحــــــــــــــــح  واحــــــــــــــــِ

  
يِت :قال ياقُوت : لم يَْحُضْرنِي شاِهُدها ، وَكذلك الّصاغانِيُّ لم يُوِرْد لها شاِهداً. قلُت : وشاِهُدها قوُل ُكثَيٍِّر فيما أَْنشَ  واِسطٍ  بُْرقَةُ و ّكِ  َد ابُن الّسِ

يــــــــــــُت هلــــــــــــا  ةِ فــــــــــــِإذا َغشــــــــــــــــــــــــــِ رٍت  بــــــــــــرُبحقــــــــــــَ  واســــــــــــــــــــــــــِ

كــــــــــــــاين      زاًِل أَبــــــــــــــح نــــــــــــــح يــــــــــــــٍب مــــــــــــــَ بــــــــــــــِ َو  حــــــــــــــَ  فــــــــــــــلــــــــــــــِ

  
 قاَل األَْفَوهُ األَْوِديُّ : واِكفٍ  بُْرقَةُ و

م  هــــــــــــُ نـــــــــــــح ا وعــــــــــــَ رًا عــــــــــــنــــــــــــّ رح حــــــــــــاجــــــــــــِ  فســــــــــــــــــــــــــائــــــــــــِ

ةِ      نـــــــــــــــــــابِ  بـــــــــــــــــــرُبحقـــــــــــــــــــَ ٍف يـــــــــــــــــــوَم اجلـــــــــــــــــــَ  واكـــــــــــــــــــِ

  
وايةُ أََصحُّ ، وقد تَقدََّم ذكُرها. «ضاِحكٍ  ببُْرقَةِ » ويُْرَوى :  وهذه الّرِ

 ٍب وَضبَّةَ ، قالَه السُّكَِّريُّ ، قال َجِريٌر :: واٍد أَعالهُ لبَنِي العََدِويَّة ، وأَسفَلُه لبَنِي ُكلَيْ  الَوّداءِ  بُْرقَةُ و

ُت  ـــــــــــــــــــح َرف ةِ عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــرُبحق اً  ب ـــــــــــــــــــَوّداِء َرلـــــــــــــــــــح  ال

وِم      ُدِ  مـــــــــــن ُرســــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــح يـــــــــــاًل طـــــــــــاَب عـــــــــــَ (3) ـــــــــــُِ
 

  
ِ  هاِربٍ  بُْرقَةُ و واياتِ ـ  ويُْرَوى للنّابِغَِة الذُّْبيانِّي  :ـ  في بعِض الّرِ

ٍم  عــــــــَ جــــــــح نح آ  ضــــــــــــــــــــــَ رحُء مــــــــِ َ
َم املــــــــ عــــــــح رِي لــــــــنــــــــِ مــــــــح  لــــــــعــــــــَ

ر  َأو      ــــــــــــــُبصــــــــــــــــــــــــــــح ُزوُر ب ــــــــــــــَ ةِ تـ رُبحقــــــــــــــَ ــــــــــــــِ  هــــــــــــــاِربِ  ب

  

رِيــــــــــــــبــــــــــــــٍة  ُه بــــــــــــــنــــــــــــــُت أُمٍّ قــــــــــــــَ دح لــــــــــــــِ  فــــــــــــــىًت مل تــــــــــــــَ

  
َو  َرِديـــــــُد    َو  ا وقـــــــد َيضـــــــــــــــــــح  األَقـــــــاِربِ  (4)فـــــَيضـــــــــــــــــــح

  
ً  : بيَن الِحجاِز والّشاِم ، وَجعَلَها َجِميلٌ  َهِجينٍ  بُْرقَةُ و  ، فقال : بَُرقا

ُه  لــــــــــــ  َِة كــــــــــــُ ريح ااًل ذا الــــــــــــُعشــــــــــــــــــــــــــَ َن ِشــــــــــــِ َرضــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ  قـ

ِا و      مـــــــــــــِ رح َ  الـــــــــــــرُبح َ ذاَت الـــــــــــــيـــــــــــــَ ـــــــــــــُ اِ  بـ جـــــــــــــِ  هـــــــــــــَ

  
م ، قال العَُجْيُر السَّلُوِليُّ : ُهولَى بُْرقَةُ و  بالضَّ

ًد   ج  بـــــــــَا صـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــًا أَبن  الـــــــــفـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ غح كـــــــــُ لـــــــــِ ـــــــــح  أَب

َ و      اح ــــــــــــــَ ةِ ب رحقــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ُدودِ  بـ ريحُ َمســــــــــــــــــــــــــــح وىَل غــــــــــــــَ  هــــــــــــــُ

  
 الفوقية ، وقد جاَء ِذْكُرها في قَْوِل النَِّمِر بِن تْولَب. (5)كيَْمنَع ، بالتاِء  يَتَْربَ  بُْرقَةُ و

ُس  اليَماَمةِ  بُْرقَةُ و ً  وَجعَلَهاـ  بُن ِرْبِعّيٍ  (6)قاَل ُمَضّرِ  :ـ  بَُرقا
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ٍض و  ــــــــــــــّ ن مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت رًا يف ُذرا مــــــــــــــُ فــــــــــــــح ــــــــــــــو َأن  غــــــــــــــُ  ل

ِر َأو      مــــــــح رح ِ مــــــــن الضــــــــــــــــــــــ  مح  بـــــــــُ يــــــــَ ِة َأو خــــــــِ مــــــــامــــــــَ  الــــــــيــــــــَ

  

ُه  طــــــــــــــ  ىت  حيــــــــــــــَُ وحُت حــــــــــــــَ َ
َرقــــــــــــــ   ِإلــــــــــــــيــــــــــــــِه املــــــــــــــ  تـــــــــــــــَ

  
مح    لـــــــَ َة يف الـــــــعـــــــَ يـــــــ  نـــــــِ َ

قـــــــَ  املـــــــ لـــــــح ِر َأو يــــــــَ هـــــــح  ِإىل الســـــــــــــــــــــ 

  
 التي تَقَدََّم الَوْعُد بِذْكِرها. العََربِ  بَُرقُ  هِذه

باُب ، َجْمُع َضّبٍ. البُْرقُ  األَعراِبّيِ : قال ابنُ و  ، بالضم : الّضِ

 التَّأَلْلُؤ. : اسٌم من البَِريقُ و

يِت ، وقال غيُره : بَرائِقُ  بِهاٍء : اللَّبَُن يَُصبُّ َعلَْيه إِهالَةٌ ، أَو َسْمٌن قليٌل ، ج : البَِريقَةُ  قال أَبو صاِعٍد الِكالبِيُّ :و ّكِ  البَِريقَةُ  هكذا نَقَله ابُن الّسِ

 بالسَّْمن واإِلهالَِة. يُْبَرقُ  : َطعاٌم فيه لَبٌَن وماءٌ 

__________________ 
 .«دغماهنا»ابلعا املهملة بداًل من « دعماهنا»وفيه « جرايهنا»( يف معجم البلدان : 1)
 .«الترب»( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 ( لي  يف ديوانه.3)
 .«رويد»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
 ( قيدها ايقوت ابلثاء املثلثة.5)
 .«نصر»( عن معجم البلدان وابألصر 6)
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أَجَوُده األَْرَمنيُّ ،  مائيٌّ ، وجبليٌّ ، وأَْرمنيٌّ ، ومْصريٌّ ، وهو النَّْطُرونُ  أَْربَعَة : ْصنافٌ أَ  الذي يُْجعَل في العَِجين ، وهو ، بالضمّ  البُورقُ و

الً  ً  (1)وقاَل : اإِلْطالُق يَُخصُّ به ، لتََولُِّده بها أَوَّ ةَ َجيِّداً ، واألَ  بُوَرقَ  ، ويَُسّمى األَْرَمنيُّ أَيضا ىالّصاَغِة ؛ ألَنَّه يَْجلُو الِفضَّ  ْغبَُر منه يُسمَّ

ْت َخِفيفَةً ُصْلبَةً فهو اإِلْفِريِقيُّ ، الَخبّاِزيَن ، وأَما النَّْطُروُن فُهَو األَْحَمُر منه ، ومنه ماله ُدْهنِيّة ، ومنه قَِطٌع ِرقاٌق ُزْبِديَّةٌ ، وهِذه إِن كانَ  بُوَرقَ 

ُد بِمْصر أَْجَوُده ُن قَريباً من ناٍر ، فإِنَّه يُْخرُج الدُّود ، ومُدوفا بعََسٍل أَو ُدْهِن َزْنبٍَق تُْطلى به المذاكيُر فإِنَّه مْسُحوقُه يُْلطُخ به البطْ  والُمتََولِّ

 كما شاَع عند الُحَكماِء عن تَْجِربٍَة. عِجيُب للباءة

ُد بُن َسْعِد بِن َعْمٍرو ْن نُِسَب إِلى بَْيِعه : أَبُو َعْبِد هللِا ُمَحمَّ اٌع. يُّ البُوَرقِ  وِممَّ  ، وضَّ

يباُج الغَليظُ  بالكسِر : اإِلْستَْبَرقُ و ّحاِك ، كما في اإِلتْقان ، وهو فارِسيٌّ  الّدِ بٌ  أَْخَرَجهُ ابُن أَبِي حاتٍِم عن الضَّ هنا نَقَلَه الَجوَهِريُّ ، هكذا  ُمعَرَّ

اِء ، وَذَكَرها األَْزَهِريُّ في خُ  ين والرَّ وائِِد ، وَذَكَرها أَيضاً في الّسِ يَن من الزَّ ماِسّيِ القاِف على أَنَّ َهْمَزتَها َوْحَدها َعلَى أَنَّ الَهْمزةَ والتاَء والّسِ

روٌف غريبةٌ ، وقََع فيه ِوفاٌق بين العََربِيَِّة والعََجميَِّة ، قاَل ابُن األَثِير : وهذا ِعْنِدي هو الصَّواُب ، إِنَّها وأَْمثالَها من األَلفاِظ حُ  زائَِدةٌ ، وقال :

ب ّجاجِ  وهو نَصُّ ابِن ُدَرْيٍد في الَجْمَهرةِ ، في : باِب ما أُِخَذ من السُّريانِيَّة ، ووقَعَ  اْستَْرَوه ثم اْختَلَفُوا فيه ، فقيَل : إِنه ُمعَرَّ في تَْفِسيِر الزَّ

يباجِ ، فِقيَل : ِستَْبَره ، واْستَْبَره ، اْستَْفَره ، وقِيَل : هو فاِرِسيٌّ تَْعِريُب اْستَْبَره ، ومعنى ِستَْبر ، واْستَْبر : الغَليظ ُمْطلَقاً ، ثُمَّ ُخصَّ بغليِظ  الّدِ

َب بالقاِف بدَل الهاِء ، وعلى هذا  ب بتاء النَّْقل ، ثم ُعّرِ هاُب الَخفاجيُّ في َشْرحِ قوِل البَْيضاِوّي : هو معرَّ وقولُه « اْستَْبَره»الوجه اْقتََصَر الّشِ

ةُ اللُّغَِة ، كما ستَقُف عليه ، « فما في القاُموس َخَطأٌ وَخْبطٌ : » قلت : ال َخَطأَ فيه وال َخْبَط ، بل أَْوَرَد األَْقواَل بعَْينِها ، كما نَصَّ عليه أَئمَّ

ب وأَ  َ « اْستَْرَوه»ّما كونُه ُمعَرَّ ٌب عن السُّْرياِنيَّة ، فال َوَهَم فيه ، فتَأ ْفناك أَنَّه بعينِه نصُّ ابِن ُدَرْيٍد في الَجْمَهَرةِ ، وأَنّه ُمعَرَّ ْل. وقاَل فقد َعرَّ مَّ

 البَْرقِ  يٌّ إِْجماعاً ، وهمَزتُه قَْطٌع في َصِحيحِ الكالِم ، ال أَنَّه مأُْخوذٌ منأَن يُْذَكَر في فَْصِل الَهْمَزةِ ؛ ألَنَّهُ َعَجمِ  اْستَْبَرق شيُخنا : الصَّواُب في

 ، َحتَّى يُتََوهََّم أَنَّه اْستَْفعَل ، كما تََوهَّمه المصنُِّف.

« برق»ُء إِلى أَْصلِه ، فعُِلَم أَنَّ أَْصلَه ر يَُردُّ الشي، كما نصَّ عليه الَجْوَهِريُّ وغيرهُ ، وفي التَّْصِغي أُبَْيِرقٌ  قلُت : ولِكنّه َسيَأْتِي أَنَّ تَْصِغيَره

هاِب في الِعنا ه : أَيََّد ـ  في أَثناِء الدُّخانِ ـ  يةِ وهذا َمْلَحُظ الجوَهِرّيِ ، ولو أَنَّ ابَن األَثيِر وَغْيَره خالَفُوهُ في ذِلَك ، ثُّم نَقََل َشْيُخنا عن الّشِ ما نَصُّ

 ، فََوَصَل الَهمَزةَ ، قال شيُخنا : في إِثباِت الَوْصِل نََظٌر : انتهى. البَّراقَةِ  َكْونَه َعربِيًّا من

قاَل : وكأَنّه  (2) اْستَْبَرقَ  نُها ِمنقلُت : ال نََظر فيِه ، فقد نَقَلَه أَبو الفَتْحِ بُن ِجنِّي في كتاب الشَّواذِّ عن اْبِن ُمَحْيِصٍن في قَْوِله تَعالى : بَطائِ 

ْل.تََوهَّ   َمه فِْعالً ، إِْذ كاَن َعلَى َوْزنِه ، فتََرَكه َمْفتُوحاً على حاِله ، فتَأَمَّ

َر قولُه تَعالى :  يُْعَمُل بالذََّهبِ  َصِفيٌق َغليٌظ َحَسنٌ  أَو ِديباجٌ  أَو ثِياُب َحِريٍر صفاٌق  (3) (عالِيَ ُهْم ثِياُب ُسنُدس  ُخْضر  َوِإْسَتْْبَق  )وبه فُّسِ

 نَقَله ابُن َعبّادٍ  أَوقِدَّةٌ َحْمَراُء َكأَنّها قَِطُع األَْوتارِ  وهو قوُل ابِن ُدَرْيٍد ، وقِيَل : هو ما َغلَُظ من الَحِريِر واإِلْبِريَسِم ، قالَهُ ابُن األَثِير يباجِ نَْحُو الدِّ 

. أُبَْيِرقٌ  وتَْصِغيُره  نقله الَجْوَهِريُّ

 من بَنِي ُخناَعةَ. كُزبَْيٍر : شاِعٌر ُهَذِليٌّ  ناِعيُّ بِن ُخَوْيِلٍد الخُ  بُن ِعيَاض البَُرْيقُ و

 .بَْرقٌ و أََصابَُهم َرْعدٌ  : إِذا أَْبَرقُواو أَْرَعُدواو

 ، وقد تَقَدََّم. بََرقَتْ و وكذِلَك َرَعَدت أَتَْت بهما إِذا : أَْبَرقَتْ و السَّماءُ  َحَكى أَبُو ُعبَْيَدةَ وأَبُو َعْمٍرو : أَْرَعَدتو

ناعِة ،  بََرقَ وَ  وكذِلك َرَعدَ  تََهدََّد وأَْوَعدَ  : إِذا أَْبَرقَ و فالنٌ  أَْرَعدَ و باِعيَّ في موضعٍ واِحٍد كان أَتْقََن في الّصِ ، وقد تَقَدَّم ، ولو َذَكر الثُّالثِيَّ والرُّ

 .ْبَرقَ أَ و كما ال يَْخفَى ، وقد تَقَدَّم إِنكاُر األَْصَمِعّيِ أَْرَعدَ 

__________________ 
 ( قا  داود يف تذكرته : املتعارف اآن أن البور  هو األبي  اخلالص اللون اهلش الناعم.1)
 .54( سورة الرمحن اآية 2)
 .21( سورة اإلنسان اآية 3)
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ُجُل : إِذا أَْبَرقَ  َحَكى أَبو نَْصٍر :و  بَسْيفه. *لََمعَ  الرَّ

 َعْن هذا األَْمِر وإِاّل فَعَْلُت كذا وكذا ، أَي : لَئِْن تََرْكتَهُ. أَْبَرْقتَ  يَقُولُوَن : لَئِنْ  تََرَكهُ  : إِذا عن األَْمر َرقَ أَبْ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 نَْت ، وقد تَقَدَّم.ونَصُّ اللِّْحيَانِّيِ ؛ بَوْجِهَها وسائِِر ِجْسِمها : إِذا تََحسَّ  أَْبَرَزتْهُ  : إِذا المرأَةُ عن َوْجهها أَْبَرقَتو قاَل :

ْيد : أَثارهُ. أَْبَرقَ و  الصَّ

ي أَْبَرقَ و ى بالشَّاة : إِذا الُمضّحِ وا «فإِنَّ َدَم َعْفراَء أَْزَكى عنَد هللا من َدِم َسْوداَوْينِ  أَْبِرقُوا»الَحِديث :  ومنه البَْرقاء ضحَّ  : بالبَْرقاءِ  أَي : َضحُّ

َمَن ، ِمن التي يَُشقُّ ُصوفها األَْبيَض طاقاُت ُسودٌ  الّشاةِ  أَي  له : إِذا َدسَّْمَت َطعاَمه بالسَّْمِن. بََرْقتُ  وقِيَل : َمْعنَى الَحِديِث : اْطلُبُوا الدََّسَم والّسِ

قو  بََصَره : أَلأَْلَ به. برَّ

قَ  وقاَل اللَّْيُث : ً  َعْينَْيهِ  بَرَّ  قال أَْعرابِيٌّ في الُمعاتَبَة بينَه وبيَن أَْهِله : وسَّعَُهما ، وأََحدَّ النََّظر : إِذا تَْبِريقا

ا  ـــــــــــقـــــــــــَ ي فـــــــــــِ هـــــــــــا َتصـــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــِّ ـــــــــــكـــــــــــَ تح ب قـــــــــــَ ـــــــــــِ ل ـــــــــــعـــــــــــَ  ف

هــــــــــــــا و      نــــــــــــــِ يــــــــــــــح عــــــــــــــَ تح بــــــــــــــِ قــــــــــــــَ فــــــــــــــِ اطــــــــــــــَ ِيــــــــــــــقــــــــــــــَ ربح  تــــــــــــــَ

  

َتِغي َتطحِليَقا  حَنحَو اأَلِمرِي تـَبـح

ُج :و قَ  قاَل الُمَؤّرِ ً  فاُلنٌ  بَرَّ  بَِعيداً. َسفَراً  سافَرَ  : ِإذا تَْبِريقا

قَ و قال : قَهُ َوَزيَّنَهُ. أَي : َمْنِزلَه بَرَّ  َزوَّ

قَ و قاَل :  فِيها. لَجَّ  : إِذا في الَمعاِصي بَرَّ

قَ و . أَي : بي األَْمرُ  بَرَّ  أَْعيَا َعلَيَّ

قَ  وقال ابُن األَْعراِبّيِ : َح بشي بَرَّ ْقتَ  لعََرب :ٍء ليَس له ِمْصداٌق ، تَقوُل ا: إِذا لَوَّ ْحَت بشي بَرَّ ْقَت ، أَي : لَوَّ ٍء ليس له ِمْصداٌق ، وَعرَّ

ْقَت ، أَي : قَلَّْلَت.  وَعرَّ

َي الَمِلُك الظاهُر ُسْلطاُن ِمْصَر الُمتَ  الِمْشِمُش ، ُمَولَّدةٌ  قِيَل : هوو (1)ويُْعَرُف بالشام بجابزك  إِّجاٌص ِصغارٌ  بالضّمِ : البُْرقُوقُ و َوفَّى وبه ُسّمِ

 .801سنة 

ّمِ : الِمْقداُر من البُْرقَة * ومما يُْستَدَرك عليه :  .بُْرقَةٍ  فهذا ال َمحالَةَ َجْمعُ  (2) بَُرقِهِ  َء : يَكاُد َسنا، وقُِرى البَْرقِ  ، بالضَّ

 : كباِرقٍَة. بَّراقَةٌ  وَسحابَةٌ 

 .البَْرقِ  : َدَخلُوا في أَْبَرقُواو

 ْوهُ ، قاَل ُطفَْيٌل :: َرأَ  أَْبَرقُوا البَْرقَ و

ُن  عـــــــــــــائـــــــــــــِ نَ  ـــــــــــــَ َرقـــــــــــــح ـــــــــــــح ه  أَبـ نـــــــــــــَ ح ـــــــــــــَف وِشـــــــــــــِ رِي  اخلـــــــــــــَ

هح و      لـــــــــــُ نـــــــــــابـــــــــــِ قـــــــــــاَد قـــــــــــَ مـــــــــــاَم َأنح تـــــــــــُ َن اهلـــــــــــُ فـــــــــــح  خـــــــــــِ

  
 .أَْبَرْقَن بَْرقَهُ  قال الفاِرِسيُّ : أَرادَ 

ُجُل : إِذا أَمَّ  أَْبَرقَ  ويُقال :  أَْي : قََصَدهُ. البَْرقَ  الرَّ

 : إِذا َطلََب. بََرقَ  ويُقاُل :

فَِة ، وهذا الَِّذي لَْيَس فيه َمَطٌر. بَْرقٌ و ُخلٍَّب ، باإِلضافَِة ، بَْرقُ و  ُخلٌَّب ، بالّصِ

 ، قال الّشاِعُر : بالبَْرقِ  الَمكاُن : لمعَ  اْستَْبَرقَ و
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ربحِ ُ  تـــــــَ تح  َيســـــــــــــــــــــح مـــــــَ َتســـــــــــــــــــــَ ُ  األَقحصـــــــــــــــــــــَ  ِإذا ابــــــــح  األُفـــــــُ

َو       وِف ســـــــــــــــــِ يـــُ َض الســـــــــــــــــ  مـــح بِ لـــَ مـــــــاِدهـــــــا الـــُقضـــــــــــــــــــــُ  َأغـــح

  
ياِء  «الثَّنايا بَّراقُ  َدَخْلُت ، َمْسِجَد ِدَمْشَق ، فإَِذا فَتىً »في ِصفَِة أَبي إِْدِريس : و ، أَراَد  كالبَْرقِ  ، وأَنَّها تَْلَمعُ  (3)وَصَف ثَناياهُ بالُحْسِن والّضِ

 ِصفَةَ َوْجِهه بالبِْشِر والطَّالقَِة.

 الفََزُع. أَْبَرقَهو

 : َجباٌن. بَُروقٌ  وَرُجلٌ 

 ، بالضّمِ : العَْيُن الُمْنفَتَِحةُ ، رواه ثَْعلٌَب عن ابِن األَْعرابِّيِ. البُْرقُ و

 بََصُره ، أَي : َضعَُف. بَِرقَ  قَدماه ، كفَِرَح : َضعُفَتا ، وهو من قَْوِلهم : بَِرقَتْ و

 كُصَرٍد. بَُرقٍ و ِر ،بالكس بِراقٍ  بالضّمِ على البُْرقَةُ  وتُْجَمعُ 

 ، كما يُقال : َضبُّ ُكْديٍَة. بُْرقَةٍ  ويُقال : قُْنفُذُ 

 : َسْوداُء الَحَدقِة مع بَياِض الشَّْحَمِة ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : بَْرقاءُ  وَعْينٌ 

__________________ 
 .«َلَمضَ »بد  : « أَلحَمضَ »*( ابلقاموس : )
 برقو  صغار اإلجاص مبصر ا وابملغرب املشمش.( يف تذكرة داود : 1)
 .43( سورة البقرة اآية 2)
 ( يف النهاية : والصفاء.3)
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ِدٍر مـــــــــــــن رَأحِس و  حـــــــــــــَ نـــــــــــــح رحقـــــــــــــاءَ مـــــــــــــُ ُه  بــــــــــــــَ طـــــــــــــ   حـــــــــــــَ

ِر      زايـــــــــــِ يـــــــــــٍب مـــــــــــُ بـــــــــــِ ن حـــــــــــَ ٍ مـــــــــــِ اح َة بـــــــــــَ افـــــــــــَ (1)خمـــــــــــَ
 

  
 العَْيَن ، الْختالِطها بلَْونَْيِن من َسواٍد وبَياٍض.يَْعنِي َدْمعاً اْنَحَدر من العَْيِن ، وفي الُمْحَكم : أَراَد 

 : فيها لَْوناِن من النَّْبِت ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : بَْرقاءُ  وَرْوَضةٌ 

رححــــــــــاَء  ٍة قـــــــــــَ َد  َروحضــــــــــــــــــــــــَ رحقــــــــــاءَ لــــــــــَ  جــــــــــاَدهــــــــــا  بـــــــــــَ

بُ      ريف وهــــــــــاضــــــــــــــــــــــــِ يِّ طــــــــــَ ِو والــــــــــَولــــــــــِح لــــــــــح  مــــــــــن الــــــــــد 

  
ّي : ويُقال   ، قاَل َطْهَماُن الِكالبِيُّ : البُْرقُ  للَجناِدِب :قال ابُن بَّرِ

وٌِّس  َتشـــــــــــــــــــــــَ حـــــــــَ  مـــــــــُ رحابُء الضـــــــــــــــــــــــ  ُت وحـــــــــِ عـــــــــح طـــــــــَ ـــــــــَ  ق

يــــــــــــــ ُ  لــــــــــــــلــــــــــــــرُبح ِ و      قــــــــــــــِ تــــــــــــــاَن نــــــــــــــَ َن املــــــــــــــِ رح ــــــــــــــَح ــــــــــــــَ  يـ

  
 ، بالضّمِ : قِلَّةُ الدََّسِم في الطَّعَاِم. البُْرقَةُ و

 من الطَّعاِم. البَرائِقُ  : هي التّباِريقُ و

 الماَء بَزْيٍت ، أَي : ُصبُّوا عليِه َزْيتاً قَِليالً. ااْبُرقُو ويُقال :

 ، بضّمٍ ففتح : الطُّفَْيِليُّ ، ِحجاِزيَّةٌ. البَُرقِيُّ و

 : أَسماٌء. بَّراقَةُ و ، بَْرقانُ و ، بَُرْيِرقٌ و ، باِرقٌ و ، بَُرْيقٌ و

حافُ   الُكوفَِة ، قال أَبو ذَُؤْيٍب : باِرقِ  : إِلى الباِرقِيَّةُ  والّصِ

ٍة  فـــــــــــَ حـــــــــــح ا يف صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــمـــــــــــا ِإن  ـــــــــــُ ةٍ ف ـــــــــــ  ي ـــــــــــِ  ابرِق

ِر      قــــــــــح ُدوِم وابلصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــقــــــــــَ ر تح ابل ــــــــــِ ــــــــــٍد أُم ِدي (2)جــــــــــَ
 

  
 : اسُم موِضعٍ ، عن أَبِي َعْمٍرو ، قاَل ِعْمراُن بُن ِحّطاَن : تُباِرقُ و

  ٍ فــــــــــَ عــــــــــح وحراَن مــــــــــن أُمِّ مــــــــــَ فــــــــــا حــــــــــَ نــــــــــَ ا كــــــــــَ فــــــــــَ  عــــــــــَ

رَتٌ و و      هــــــــــــــا ُتســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــح ن َر مــــــــــــــِ فــــــــــــــَ ــــــــــــــح ــــــــــــــارِ ُ أَقـ ب ــــــــــــــُ  ت

  
،  النَِّضيرِ  بَنِي أَموالِ  من ذلك إِنّ :  وقِيلَ  ، منها وسلمعليههللاصلى، بالضّمِ : موضٌع بالَمِدينة به ماٌل كانت َصَدقاُت سيِِّدنا رسوِل هللا  بُْرقَةُ و

 وقد َرواه بعُضهم بالفتح.

يٍم ، أََسره : موِضٌع من نواِحي اليمامة. وأَيضاً : موضٌع كان فيه يوٌم من أَيّاِم العََرِب ، أُِسَر فيه ِشهاٌب فاِرُس َهبُّوٍد ، من بني تَمِ  بُْرقَةُ و

 ، أَو بُْرٌد اليَْشُكِريُّ ، فَمنَّ عليه ، وفي ذِلَك قاَل شاِعُرُهم : (3)يَِزيُد بُن ُحْرثَةَ 

ــــــــــــــــ  و  ب ِه هــــــــــــــــَ رحفــــــــــــــــِ ــــــــــــــــا فــــــــــــــــاِرَس طــــــــــــــــِ ن لــــــــــــــــح ــــــــــــــــِ  ود ن

ةَ      دارِ  بــــــــــــــــــرُبحقــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــِ زٍّ واقــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَد عــــــــــــــــــِ

  
جِ ، وقاَل ابُن َعْبِد البَّرِ : باِرقٌ و  : ماٌء بالسَّراةِ ، وقال غيُره : موِضٌع بتِهاَمةَ. باِرقٌ  : َجبٌَل نََزلَه َسْعُد بُن َعِدّيٍ فلُقَِّب بِه في قَْوِل الُمَؤّرِ

 يَماَمِة.: ُرْكٌن من أَْركاِن عاِرِض ال باِرقٌ و

 حاتٍِم في التَّقاِسيِم واألَْنواعِ في َحِديِث الشَُّهداِء. (4): نََهٌر بباِب الَجنَِّة في َحِديِث ابن َعبّاٍس ، َذَكَرهُ ابُن  باِرقٌ و

ِد بِن أَْحَمَد  البََرقِيُّ و َكةً : نِْسبَةُ اإِلماِم أَبِي َعْبِد هللِا ُمَحمَّ ،  البََرقِ  َرْزِمّيِ الَحنَِفّيِ ، وهم بيٌت كبيٌر في بَُخارى ، إِلىبِن يُوُسَف الُخوا (5)، ُمَحرَّ

ِة ، وغيُرهما ، ويُلَقَُّب أَيضاً بَشَرفِ  ِة األُوْزَجْنِدّي ، وبُْرهاُن األَئِمَّ َؤساِء ، ترَجمه الذََّهبِيُّ في وهو َولَُد الشاةِ ، َروى عنه َشْمُس اأْلَئمَّ  الرُّ

 التاِريخ.

ُد بُن خاقاَن ، وغيُره. (6)ضمتين وبُُروقاُن ، ب  : قريَةٌ من نواِحي بَْلَخ ، منها محمَّ
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َوْيثَِة ، قال ُكثَيٌِّر : أَباِرقُ و  بَْينَةَ : موِضٌع قُرَب الرُّ

َك أَ  رح ٌ شــــــــــــــــــــــــاقــــــــــَ ُ   بـــــــــــَ ِر خــــــــــافــــــــــِ يــــــــــح َر الــــــــــلــــــــــ   آخــــــــــِ

ٌة      نــــــــــــَ يـــــــــــــح نــــــــــــاُه بـــــــــــــَ َر  مــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــاأَلابرِ ُ جــــــــــــَ

  
 : ماٌء لبَنِي َجْعفَِر بِن ِكالٍب. األَْبراقاتُ و

ِشيِد بأَْلفِ  أَْبُروقاو ُم على الرَّ وَمقَان من أَْعماِل الُكوفَة ، وفي كتاِب الُوزراء أَنّها كانَْت تُقَوَّ  أَْلٍف وماِئتَي أَْلِف : قريةٌ جليلةٌ من ناحيِة الرُّ

 ِدْرَهم.

 لونِِهما ، وهو مجاٌز ، كما في األَساِس. لبَْرقِ  َعْينَيه، أَي :  بَْرقاَوْيهِ  ويُقال : َحدَّثْتُه فأَْرَسل

__________________ 
 ..«.. . تذّكر با.. مبنحدر»( يف اللسان برواية : 1)
ومل يذكر يف « ابر »يعين اخلمر والعســر. وابرقية نســبة إىل ابر  ا وقد ذكر ايقوت عدة مواضــض ابســم «  ا»وقوله  43/  1( ديوان اهلذليا 2)

 أّي منها من تنسب إليه الصحاف.
 .«حرقة»وابألصر « برقة»( عن معجم البلدان 3)
 ( يف معجم البلدان : أبو حامت.4)
 ( يف اللباب :  مد بن أمحد بن  مد بن أمحد بن يوسف.5)
 ( قيدها ايقوت بفتح الباء ا ضبرت قلم.6)
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اقةُ و  ، مشَّددة : قريةٌ من أَْعماِل اليَمامِة. بَرَّ

موضع بالَجِزيرة ،  َجبا : ِبراقُ و بَْدٍر ، بِراقُ  ، منها : (1)قد أََخلَّ بِذْكِرِهنَّ الُمَصنُِّف والصاغاِنيُّ ، أَوردها ياقوت في الُمْعَجم  بِراقٌ  بِ وللعَرَ 

 َحبا فبالشَّأَِم ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، َذَكَرهما معاً نصٌر. بِراقُ  أَما

 ثَْجٍر : قُْرَب واِدي القَُرى. ِبراقو التِّيِن ، بِراقُ و

 َحْوَرةَ : من ناِحيَِة الِقْبِليَّة. بِراقُ و

 َخْبٍت : بيَن الَحَرَمْيِن. بِراقُ و

 الَخْيِل : قُرَب راِكس. بِراقُ و

اِف ، وقد َحَذْفنا شواِهَدها ؛ ِلئاَّل يَُطوَل النِّع بِراقُ و ِلَوى َسِعيٍد ، ِبراقُ و اللَِّوى ، بِراقُ و َغْوٍل ، ِبراقُ و َغْضَوَر ، ِبراقُ و َسْلَمى ، بِراقُ و

 الكتاُب.

 ، بالكسِر أَيضاً : موِضٌع في ِشْعِر جميٍل. البِراقِ  وذُو

 بَُوْيٍق ، بالواو. كُزبَْيٍر : جدُّ أَبي الفَْضِل َجْعفَِر بِن عّماٍر البَّزاز ، ضبَطه الَخِطيُب ، وقال : َوِهَم فيه الطَّبَرانيُّ ، فقال : ابنُ  بَُرْيقٌ و

 : أَحد األَْبواِب في َجبَل القَْبِق. باِرقَة وبابُ 

 ، بالضّمِ : قِلَّةُ الدََّسم. البُْرقَةُ و

 بِها. يَْبُرق ضّمٍ ففتحٍ ، من الطَّعاِم : األَْلواُن التي، ب البَُرقِيّاتو

 : الطُّفَْيليُّ بلغِة أَْهِل َمكَّة. البَُرقِيُّ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ِد بِن الَحَسن  بَراذُق  :[برذق] البَْغداِدّيِ ، َرَوى عنه الحافُِظ أَبو بَْكٍر الَخِطيب ،  البَراذُقِّيِ  (2)، وهو اسُم َجّدِ أَبي البََركاِت يَْحيَى بِن ُمَحمَّ

 .473وماَت سنة 

حاحِ ، وفي الُمْحَكمِ  : الَجماعاتُ  البراِزيقُ  : [برزق] ٌب ،  قال ابُن ُدَرْيٍد : هو ، كِزْنبِيلٍ  بِْرِزيقٌ  من النّاِس ، الواحدُ  كما في الّصِ فاِرسيٌّ ُمعَرَّ

بِن ُجْنَدِب بِن العَْنبَِر  (3)أَْنَشَدنِي ابُن الَكْلبِّيِ لَجْهَمةَ  وهذا نقله الجوهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد ، قال : أَو َجماعاُت َخْيلٍ  بُن ُدَرْيدٍ نقَلَه ا الفُْرسانُ  ُهم أَو

 بِن َعْمِرو بِن تَِميٍم :

م  تــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــح وٍر وأَنـ َض ســــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــُ  َرَددحان مجــــــــــــــــــــَح

ريُ      ثـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــال ت واٍة مـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــح  مبـــــــــــــــــَ

  

ر  جـــــــــــــــِ  ظـــــــــــــــَ راٍت  (4)يـــــــــــــــاُدان تـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِّ مـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  
ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاً    رازِي ريُ  بـــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــِ ُح َأو تـــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــِّ  ُتصـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وهو قوُل اللَّْيِث ، وقاَل ُعمارةُ بُن طاِرٍق : دوَن الَمْوِكبِ  قاَل : يَْعنِي َجماعاِت الَخْيِل ، وزاد غيُره :

رياُن    كـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــرَبازِ ِ أَرحٌض هبـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــِّ

َا يف      ا مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــــِ المــــــــــــــــــِ ِ كــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــّ  الــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَ

  
 ألَْجِل الضَُّرورة. (5)ُحِذفَت الياُء 

. الطُُّرُق الُمْصطفَّةُ حول الطَِّريِق األَْعَظمِ  : البَراِزيقُ و  نَقَله الّصاغانِيُّ

بالواو ، فغُيَِّر ، قال الّصاغانِيُّ : ليَس هذا  قُ والصَّواُب البَْرو قاَل األَْزَهِريُّ : هذا ُمْنَكرٌ  نَباتٌ  كَجْعفٍَر : البَْرَزقُ  اللَّْيُث : وفي التَّْهِذيِب : قالَ 

 في ِكتاِب اللَّْيِث في هذا التَّْرِكيِب.
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 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 القَْوُم : إِذا اْجتََمعُوا بال َخْيٍل وال ِركاٍب ، عن الَهَجِرّيِ. تَبَْرَزقَ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 اسُم رجٍل َذَكره ابُن ِخلِّكان في تَْرَجَمِة آق ُسْنقُر.، كقُْنفٍُذ :  بُْرُسق : [برسق]

 : قريةٌ بِمْصَر. بِْرِسيقو

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 [برطق]

 ، كَجْعفٍَر : َجدُّ أَبِي ِعْمراَن ، ُموَسى بن بَْرَطق : (6)

__________________ 
 ( حّددها وذكر شواهدها.1)
  مد بن ا سا بن إسحا  بن براذ  وذكر وفاته ابلنص سنة سبض وثالثا وأربعمئة.( يف اللباب البن األثري : 2)
 .«ُجهينة»( األصر والصحاح ا ويف اللسان : 3)
 ( يف الصحاح : تظر جياده.4)
 .«الربازي »( يعين يف 5)
 .«برش »( كذا ابألصر ا وموضعه  ب أن يكون بعد 6)
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َكارِّي ا  َُ  بـَرحَط  هاُروَن بنِ 
ُ
 دٌِّث بـَغحداِدييف.امل

 عن ابِن َعبّاٍد. قَطَّعَهُ  : إِذا اللَّْحمَ  بَْرَشقَ  : [برشق]

 عنه أَْيضاً. َضَربَه به : إِذا فاُلناً بالسَّْوطِ  بَْرَشقَ و

ً و  قاَل َجْنَدُل بُن الُمثَنَّى : فَِرَح وُسرَّ  : ُمْبَرْنِشقٌ  ، فهو اْبَرْنَشَق اْبِرْنشاقا

َنحِشِقيَء مل َأوح َأنح تـَُر ح َكبحاب  َتربح
حاحِ والتَّْهِذيبِ  ِشيَد بَحِديثٍ  ُمْبَرْنِشقٌ  األَْصَمِعّي : َرُجلٌ ـ  في ُرباِعي القافِ ـ  وفي الّصِ ،  فاْبَرْنَشقَ  : فَِرٌح َمْسروٌر. قال : وَحدَّثُْت هاُروَن الرَّ

.  أَي : فَِرَح وُسرَّ

 قال ُرْؤبَة : أَْزَهرَ  : إِذا الشََّجرُ  اْبَرْنَشقَ  ُربَّما قالُوا :و

ي و  واحــــــــــــِ نح ضــــــــــــــــــــــــــَ ا  (1)مــــــــــــِ َرقــــــــــــَ ــــــــــــُ ِ بـ اح فــــــــــــَ  واحــــــــــــِ

ُث      ــــــــح ي لحصــــــــــــــــــــــاِء حــــــــَ عــــــــَ  اخلــــــــَ قــــــــاِإىل مــــــــِ َرنحشــــــــــــــــــــــَ ــــــــح  ابـ

  
ََّح. تَفَتَّقَ  إِذا النَّْورُ  اْبَرْنَشقَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و  وتَفَت

 تِْقُن النَّْهِر. أَهَملَه الَجْوهِريُّ ، وقال الّصاغانِيُّ : هو ، كِزْنبِيلٍ  البِْرنِيقُ  : [برنق]

 ، وقال ابُن خالََوْيِه : (2)وهذا عن ابِن ِسيَده  ِطواٌل ُحْمٌر ، أَو ِصغاٌر ُسودٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد : ضْرٌب من الَكْمأَةِ  قاَل ابُن ِسيده وابُن َعبّاٍد : هوو

 .بَرانِيقُ  : من أَسماِء الَكْمأَة ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : الَجْمعُ  البِْرنِيقَ 

 بَُطْيٌن. وفي الَجْمَهرة : بَْطٌن من العََربِ  بالكسِر : بِْرنِيقٍ  بَنُوو

 إِليه نُِسبَت القَبِيلَةُ. : َرُجٌل ِمن بَنِي َسْعدٍ  بِْرنِيقٌ  أَو

 بالَمنُوفِيَِّة. البَرانِقَةِ  لعََرِب بمصر ، وبهم ُعِرَف َكْفرُ : قَبِيلَةٌ من ا البَرانِقةُ  قلُت : ولعَلَّ منُهم

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ب إِبرينَه ، والنِّْسبَةُ إِليها إِْبِرينَقُ  ِد ، منها : أَبُو الَحَسن َعِليُّ بُن ُمحَ  إِْبِرينَِقيٌّ  ، بكسِر الهمزة ، وكسر الراء ، وفتح النون : قريةٌ بَمْرَو ، ُمعَرَّ مَّ

 .(3) 532، عن أَبِي القاِسِم الفُورانِّيِ وغيِره من ُشيوخِ َمْرَو ، وعنه أَبُو الَحَسن الشَّْهِرْستانِّي ، مات سنة  اإِلْبِرينَِقيُّ  بِن الدَّهَّانِ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْمِل ، قالَهُ أَبو ِزياٍد. ، بالضّمِ : َجبٌَل حولَه رمٌل من ِجباِل َعْبِد هللا بنِ  البُراِهقُ  : [برهق]  ِكالٍب ، في ُمْجتاِف الرَّ

 َمْعروٌف ، وهو لُغةٌ في البُصاِق. ، كغُراٍب : م البُزاقُ  : [بزق]

ً  بََسقَ  : مثلُ  بََزقَ و  .يَْبُزُق بَْزقا

. األَْرَض : بََذَرها بََزقَ و  لُغَةُ اليََمِن ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

قاَل األَْزَهِريُّ : هَكذا ُرِوَي بالقاِف ،  «الشَّْمسُ  بََزقَتِ  أَتَْينا أَْهَل َخْيبََر حينَ »:  عنههللارضيفي َحِديِث أَنٍَس و ، بََزَغتْ  أَي : الشَّْمسُ  بََزقَتِ و

وايةَ :  بََزقَتْ  ْت قاَل : ولَعَلَّ والَمْعُروُف بََزَغْت ، بالغَْيِن ، أَي : َطلَعَ  « بََرقَتْ »لُغَةٌ ، والغْيُن والقاُف من َمْخرجٍ واِحٍد ، قاَل : وأَْحَسُب الّرِ

 بالراِء.

 نَقَلَهُ اليَِزيِديُّ ، وكذلك أَْبَسقَت كما َسيَأْتِي قَِريبا. أَْنَزلَِت اللَّبَنَ  : إِذا النّاقَةُ  أَْبَزقَتو

 قال عِديُّ بُن َزْيٍد يَِصُف اْمرأَةً : الخاِدمُ  أَهَملَه الَجْوَهِريُّ وقال الصاغانِيُّ : هو ، كَجْعفَرٍ  البَْستَقُ  : [بستق]
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هـــــــــا  فـــــــــُ نحصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــَ ٌ يـ ت ه  َبســـــــــــــــــــــــح ـــــــــُ رِم كـــــــــح ـــــــــُ كـــــــــاُد ت ـــــــــَ  ت

مِ      لـــــــــَ زحالِن يف الســـــــــــــــــــــــ  ِة كـــــــــالـــــــــغـــــــــِ  عـــــــــن الـــــــــنِّصـــــــــــــــــــــــافـــــــــَ

  
 بالضّمِ ، وُهُم الَخَدُم ، ال واِحَد له.« نُْستُق»ويُْرَوى وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : هو نَْستٌَق بالنُّوِن ، 

وفي التّْهِذيِب :  الناُطورُ  هو صاِحُب البُْستاِن ، أَو :البَْستَقانِيُّ  ، والّصوابُ  (4)هكذا في النَُّسخ ، ومثلُه في العُباِب  البَْستَقانُ  قال األَْزَهِريُّ :و

 َرى ، فقال :قَِدَم أَعرابِيٌّ من نَْجٍد بعض اْلقُ 

ِزمٌي  ه هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ن دًا وســــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــِ قــــــــــــــَ  جنــــــــــــــَح  ســــــــــــــــــــــــــــَ

اين      ٌب ميــــــــــــَ كــــــــــــِ نحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَودحِ  مــــــــــــُ ــــــــــــُث ال ي ــــــــــــِ ث  حــــــــــــَ

  

يــــــــــــــــهــــــــــــــــا   بــــــــــــــــالٌد ال حيــــــــــــــــَُ   الــــــــــــــــبــــــــــــــــَ   فــــــــــــــــِ

  
َر  هبــــــــــــــا مــــــــــــــا و    دح قــــــــــــــاين ال يــــــــــــــُ تــــــــــــــَ  الــــــــــــــَبســــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 وابألصر : ومن نواحي. 111( عن الديوان ص 1)
 .376/  3هذا القو  ا وانظر اجلمهرة ( نقر يف التكملة عن ابن دريد 2)
 ( نص يف اللباب عل  وفاته سنة ثالث وعشرين ومخسمئة.3)
 ( ضبطت يف التكلمة ابلقلم بضم الباء والتاء.4)
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هــــــــــــا ِعشــــــــــــــــــــــــــاًء و  نــــــــــــُ ب  ســــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــِ تــــــــــــَ  ال ُيســــــــــــــــــــــــــح

بـــــــــــــــــانِ      رحطـــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــاٍن وال ابلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــِكشـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ُب بُْستُو البُْستُوقَةُ و  بالضّمِ أَيضاً ، نقله الصاغانِيُّ ، وقال : َمْعُروفَةٌ. ، بالّضّمِ من الفَّخاِر : ُمعَرَّ

ً  وقد ، كغُراٍب : البُصاقُ  البُساقُ  : [بسق]  .بََسَق بَْسقا

 مما يَِلي الغَْوَر ، وفِي العُباِب : َعقَبَةٌ بين التِّيِه وأَْيلَةَ. د ، بالِحجازِ  قيل :و وُربَّما قالُوه بالصاِد ، كما َسيَأْتِي َجبٌَل بَعَرفاتٍ  : البُساقُ و

 والصاُد أَْفَصُح ، والّزاُي والسيُن لُغَتاِن َضعيفَتَاِن أَو قَليلَتان. بََصقَ  : مثل بََسقَ و

ً  النَّْخلُ  بََسقَ و ها ، والَجْمعُ  (1) (َوالنَّْخَل ابِسقات  هَلا طَْلع  َنِضيد  )نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، ومنه قَْولُه تَعالَى  : طالَ  بُسوقا  أَي : ُمْرتَِفعَةٌ في ُعلُّوِ

 ُطوالً. باِسقاتٍ  ، وقاَل الفَّراء : أَي البَواِسقُ 

ً  َعليِهم بََسقَ  من الَمجاِز :و ّيٍ ألَبي نَْوفٍَل : َعالُهم : إِذا بُُسوقا  وطالَُهْم في الفَْضل ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

مح  هـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــِ ِذيـــــــــــــــــَن بـــــــــــــــــَفضـــــــــــــــــــــــــــــــح َن الـــــــــــــــــ   اي ابـــــــــــــــــح

تح      قــــــــــــــــَ زاَرهح  َبســــــــــــــــــــــــــــــَ ٍ  فــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

  
 ِذْكُره ُدونَُهم. أَي : َكْيَف اْرتَفَع «وسلمعليههللاصلىأَبو بَْكٍر أَْصحاَب َرُسوِل هللا  بََسقَ  كيفَ »في َحِديِث ابِن الَحنَِفيَِّة : و

ة ، ج البَْسقَةُ و ةَ : كِقصاعٍ  بِساقٌ  : : الَحرَّ  قال ُكثَيُِّر َعزَّ

رِي  ُت أَمـــــــــــح َرمـــــــــــح جِي وصـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــانـــــــــــَ ُت لـــــــــــُ يـــــــــــح  َقضـــــــــــــــــــــــــَ

َة يف و      يـــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــِ
َ

ُت املـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــح د   ِبســـــــــــــــــــــــــــــــا ِ عـــــــــــــــــَ

  
 .أَْبَسقَتْ  واألُولَى على َطْرحِ الّزائِِد ، وقد ، كَصبُوٍر ، وِمْصباحٍ : الَطِويلَةُ الضَّْرعِ من الشَّاءِ  البَُسوقو

. ، كصاِحٍب : تَْمَرةٌ َطيِّبَةٌ َصْفراءُ  الباِسقُ و  نَقَلَه الّصاغانِيُّ

 من الجانِِب الغَْربِّيِ. ة ، ببَْغدادَ  : باِسقُ و

. بهاٍء : السَّحابَةُ البَْيضاُء الّصافِيَةُ  الباِسقَةُ و  اللَّْوِن ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ

فاً من البائِقَة. [نقله الّصاغانِيّ  الداهية الباسقة]و  *. قُلُت : إِن لم يَُكن ُمَصحَّ

بَأُ قبَل النِّتاجِ ، فهي : إِذا النّاقَةُ  أَْبَسقَتِ و نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وكذلك الجاِريَةُ البِْكُر إِذا َجَرى اللَّبَُن في  َمباِسقُ  ، ج : ُمْبِسقٌ  َوقَع في َضْرِعها اللِّ

 ثَْديِها ، وأَْنَشد أَبو ُعبَْيَدةَ :

بحســــــــــــــــــــــــــِ ٍ و  ِر  مــــــــــــُ مــــــــــــح َف ا ــــــــــــَ ُب ِنصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ ل  حتــــــــــــُح

ِر      خـــــــــــح تـــــــــــاِج الســـــــــــــــــــــــــ  ِر نـــــــــــِ بـــــــــــح ن قــــــــــــَ ُدر  مـــــــــــِ (2)تـــــــــــَ
 

  
النَّاقَةُ : إِذا أَْنَزلَت اللَّبَن قَْبَل الِوالَدةِ بَشْهٍر أَو أَْكثَر ،  أَْبَسقَتْ  أَنَّ هذا ِشْعٌر َصنَعَه أَبو ُعبَْيدةَ ، وفي التَّْهِذيِب : (3)قاَل ابُن فاِرٍس : وأَْكثَُر َظنِّي 

وهي بِْكٌر ، يَِصيُر في ثَْديها لَبٌَن ، وقال  تُْبِسقُ  للَّبََن ، قاَل : وَسِمْعُت أَنَّ الجاِريَةَ وليَسْت بحاِمٍل فأَْنَزلَت ا أَْبَسقَتْ  فتُْحلَُب ، قاَل : وُربَّما

ُن ، فِهَي ُمْضِرٌع ، فإِذا َضْرُع النّاقَِة ، وَوقَع فيه اللَّبَ  (4)النَّاقَةُ ، وأَْبَزقَت : إِذا أَْنَزلَْت اللَّبََن ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : إِذا أَْشَرَف  أَْبَسقَتِ  اليَِزيِديُّ :

بَأُ قبَل النِّتاجِ ، فهي  .ُمْبِسقٌ  َوقَع فيه اللِّ

قْ  ال من الَمجاِز قولُهْم :و ً  علَْينا تُبَّسِ لْ  أَْي : تَْبِسيقا ْل َعلَْينا. ال تَُطّوِ  ، وفي الُمِحيط : ال تَُطّوِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  ءُ الشَّيْ  بََسقَ   : تَمَّ ُطولُه. بُُسوقا

 السَّحاِب : أَوائِلُه. بواِسقُ  وقال أَبو َحنِيفَةَ : «أُْقُحَوان بواِسقِ  من»َحِديُث قُّسٍ :  السَّحابَِة : ما اْستَطاَل من فُروِعها ، ومنه بَواِسقُ و

ر التَبَسُّقُ و ل والثِّقَُل ، وبه فُّسِ بَْيِر ،  : التََّطوُّ  .«تَبَْسقٍ  َجَحنَّ بعدَ وارْ »حديُث ابِن الزُّ
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 القََمِر ، بالضّمِ : َحَجٌر أَْبيَُض صاٍف يَتأََلأَْلُ ، والّصاُد لُغةٌ فيه. بُساقَةُ و

 ، كالّشاةِ. ِمْبَساقٌ و ، بَُسوقٌ  وناقَةٌ 

 الشَّْمُس : بََزقَْت ، كذا في القَْوِل الَمأْنُوِس. بََسقَتو

 ْهَملَهأَ  بالعََصا ، كَسِمَع وَضَرب بَِشقَه : [بشق]

__________________ 
 .10( سورة   اآية 1)
 *( سقرت ابملطبوعة الكويتية.)
 .248/  1واملثبت عن مقايي  اللغة البن فارس « تدر مثر نتاج النمر»( ابألصر : 2)
 واملثبت عن مقايي  اللغة.« قا  ابن فارس اخلرط »( ابألصر : 3)
 ابلقاف.( يف التهذيب واللسان : أشر  ا 4)
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 وَكذِلك َفَشَخه. َضَربَه اجلَوحَهرِي  ا ويف نواِدِر اأَلعحراِب : َأي :
 عن ابِن َعبّاٍد. أََحدَّ النََّظرَ  : إِذا فالنٌ  بََشقَ و

ُجُل إِلى َرُسوِل هللا »في باِب َرْفعِ النّاِس أَْيِديَُهم مع اإِلمام :  البُخاِرّيِ  كتاِب َصِحيحِ  االْستِْسقاِء من َحِديثِ  فيو  وسلمعليههللاصلىفأَتَى الرَّ

َر ولم يَتَقَدَّمْ  قِيَل : َمْعناه «وُمنَِع الطَِّريقُ  الُمساِفرُ  بََشقَ  هللا رسولَ  يا:  فقال أَو َعَجز عن  أَو َضعُفَ  ُحبَِس ، أَو َملَّ  أَي : : (1)قيل  أَي : تَأَخَّ

ْيِد ، فإِنَّه يُنَفُِّر وال يَِصيدُ  الباَشقِ  السَّفَِر لَكثَْرةِ الَمَطِر ، كعَْجزِ  أَي :  وقاَل أَبو َعْبِد هللا البُخاِريُّ : عن الطَّيَراِن في الَمَطِر ، أَو ِلعَْجِزه عن الصَّ

بالَّالِم والشين ، كذا في النَُّسخِ ، ولم يَْذُكْره في موِضِعه ، وليس هو في العُباِب فهو  قَ الّصواُب : لَشَ و ٍء ،ليس بَشيْ  بَِشقَ  أَو اْنَسدَّ ،

يِن الُمْهَملة ، واللُُّسوق هو اللُُّصوُق ، كما َسيَأْتِي. وهَكذا والُمثَلَّثَِة من اللَّثَِق ، وهو الَوَحُل ،  أَو لَثَِق بالَّالمِ  تَْصِحيٌف ، والذي يَْظَهر أَنّه بالّسِ

صاَر َمِزلَّةً وَزلَقاً ، والِميُم والباُء ُمتقاِربان ، وقاَل  بالميم والمعنى : أَو َمِشقَ  ، قاَل : (2)وكذا هو في ِرواية عائَِشةَ  َضبََطه الَخّطابِيَّ ، قاَل :

 ِة : إِذا َعِلَق فيها.بالنُّون ، من قَْوِلهِم : نَِشَق الظَّْبُي في الِحبالَ « نَِشقَ »غيُره : وجائٌِز أَْن يكوَن 

ُب باَشهْ  أَْعَجِميٌّ  طائِر : اسمُ  كهاَجرَ  ، الباَشقُ و ين أَيضاً  ُمعَرَّ ، وسيأْتِي للُمَصنِِّف في  (3)وَرَوى السَّيُوِطيُّ في ِديواِن الَحيَوان َكْسَر الّشِ

عارَّ « وشق» ةِ ، قَِويُّ النَّْفِس ، َكثِيُر الشَّبَِق ، يَأْنَُس َوْقتاً ، ويستَْوِحُش َوْقتاً ، َخفيُف أَنَّ الواِشَق لغةٌ فيه ، وهو طائٌر حارُّ الِمزاِج ، قَِويُّ الزَّ

ُق ، رَّ ْقُر ، والّشاِهيُن ، والزُّ ِء : ، ُكلُّ هُؤال الباِشقُ و واليُْؤيُو ، الَمْحَمل ، َظريُف الشَّمائِِل ، وقاَل أَبو حاتٍِم في ِكتاِب الطَّْيِر : الباِزيُّ ، والصَّ

 ُصقُوٌر.

كةً : بََشقُ و  ة ، بُجْرجاَن. ُمَحرَّ

 األَْدنَى من ُكوَرةِ البَْهنَسا ، ويَْشتَبِه بإِْنشاَق ، بالنون ، وهي قريةٌ أُْخَرى يَأْتي ِذْكُرها في َمَحلِّها. : ة ، بمْصَر بالصَّعيدِ  إْبشاقُ و

 * ومما يُْستَدرك عليه :

 َك ، عن اْبن ُدَرْيٍد.، َكفِرَح أَْسَرع ، مثل بَشَ  بَِشقَ 

ِم ، والَمْعنى : أَي قُِطعِ  بََشْقتُ و  الُمسافُر.الثَّْوَب ، وبََشْكتُه : إِذا قََطْعتَه في ِخفٍَّة ، وبه فَسََّر بعٌض لَْفَظ الَحِديث الُمتَقَّدِ

 : إِذا كاَن يَْدُخُل في أُُموٍر ال يَكاُد يَْخلُُص منها. بَِشقٌ  وَرجلٌ 

 يُْستَْدَرُك عليه :* ومما 

َدتيِن : قريةٌ بَمْرَو  بَْشبَق  :[بشبق] ِد بِن العَبّاِس بِن الَحَسِن  (4)، كَجْعفٍَر ، بشيٍن بين ُموحَّ ، زاِهٌد صاِلٌح  (5)، منها أَبُو الَحَسِن عليُّ بن محمَّ

 .(6)وقد جاَوَز الِمئَةَ  544، َرَوى عنه أَبو َسْعٍد السَّْمعانِيُّ ، توفي سنة 

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

هاتِها ، ِمنها : أَبُ  بُْشتَنِقان : [بشتنق] و يعقوَب ، بضّمٍ فُسكوٍن ففَتْح الفَْوقيّة وَكْسِر النُّون : قريةٌ على فَْرسخٍ ِمن نَْيسابُوَر ، إِْحَدى ُمتَنَزَّ

 .284وغيِره ، توفي سنة  (7)، عن أَْحَمَد إِْسماِعيُل بُن قُتَْيبَةَ بِن َعْبِد الّرحمِن السُّلَِميُّ الّزاِهُد 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : هي البَْخنَقَة. البَْشنَقَةُ  : [بشنق]

ّمِ : ِجيٌل من األَُمِم َوراَء الَخِليجِ القُْسَطْنِطينِّيِ. بُْشناقو  ، بالضَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

م : قريَةٌ  (8) بُْشَواَدق  :[بشودق]  بأَْعلَى َمْرَو ، على َخْمسِة فراِسَخ ، منها َسْلَمةُ بُن بَّشاٍر ، وأَُخوه القاضي ، بالضَّ

__________________ 
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قوله : قير : أي حب  هكذا يف النســــخ ا وعبارة اللســــان : قير معناه :  خر ا وقير : حب  ا وقير : مّر ا »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)
 النهاية.ومثله يف « ضعف وقير :

 قالت : فلما رأ  لََثَ  الثياب عل  الناس.« بش »( ونصه كما يف النهاية 2)
 ( يف حياة ا يوان للدمريي : الباش  بفتح الشا وكسرها.3)
َبه.4)  ( قا  ايقوت : ورمبا لوها َبشح
 ... ( يف معجم البلدان : العباس بن أمحد بن علي5)
 .544ووفاته يف سنة  453( كذا وقد ذكر ايقوت والدته سنة 6)
 ( يعين أمحد بن حنبر ا أفاده ايقوت.7)
 ( نص ايقوت عل  أهنا بذا  معجمة.8)
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  م ُد بُن َبّشاٍر ا وغريُ ا.
َض لَشْرِحه ، فقاَل : البُساُق ، والبُزاقُ  كذاو ، كغُراٍب ، البُصاقُ  : [بصق] اُء الفَِم إِذا َخَرَج م ثالُث لُغاٍت ، أَفَصُحُهنَّ بالصاِد ، ولذلك تَعَرَّ

 هَذا هو الفَْرُق بينَهما. منه ، وما داَم فيِه فَِريقٌ 

. أَْيضاً : ِجْنٌس من النَّْخلِ  البُصاقُ و  نَقَله الَجْوَهِريُّ

 .(1)نقله ابُن ُدَرْيٍد  للواحِد والَجِميع يُقال ِخياُر اإِلبِلِ   :البُصاقُ و

 قال ُكثَيٌِّر : والَمِدينَةِ َجبٌَل بيَن مصَر  : بُصاقٌ و

ا  قـــــــــي ِإذا حـــــــــاَ  ُدوهنـــــــــَ وح وَ  مـــــــــا شـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــيـــــــــا طـــــــــُ

بُ  ُبصــــــــــــــــــــــا ٌ      كــــــــِ نــــــــح ِدَد مــــــــَ نــــــــح الِم صــــــــــــــــــــــِ  ا ومــــــــن َأعــــــــح

  
 بََزَق. : ِمثْلُ  بََصقَ  قاَل اللَّْيُث :و

ين أَيضاً ، ومنه  ةَ كثُماَمٍة ، أَو ُغراب : ع ، قُْرَب َمكَّ  ، بُصاقَةُ و الّشاةَ : َحلَبَها وفي بَْطنِها َولَدٌ  بََصقَ و ال يَْدُخلهُ الاّلُم ، واألَِخيُر يُْرَوى بالّسِ

قُ ـ  عنههللارضيـ  قوُل أَُميَّةَ ْبِن ُحْرثاَن بِن األَْشَكر  عاِمالً على اأْلُبُلَِّة :ـ  عنههللارضيـ  ُعَمرُ  أَْرَسلَه وكانَ  ، ِكالبٍ  اْبنِه إِلى يَتََشوَّ

تــــــــــــبحِدي عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــفــــــــــــاُروِ  َرابن  َبســــــــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــُج ِإىل      ي جـــــــــــــِ َد ا ـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ـــــــــــــه عـــــــــــــَ  ُبصـــــــــــــــــــــــــــا ِ ل

  
 القََمِر ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وغيُره. بُصاقَةُ  يُقال : هو أَْبيَُض كأَنَّه القََمر : الَحَجُر األَبيُض الّصافي بُصاقَةُ و

ةٌ فيها ارْ  البَْصقَةُ  : (2)قاَل أَبُو َعْمٍرو و  كِقصاعٍ. بِصاقٌ  : تِفاٌع ، ج: َحرَّ

ً  كَصبُور : البَُصوقُ و  وأَبَكُؤها. أَقَلُّ الغَنَِم لَبَنا

 مثُل أَْبَسقَت. الّشاةُ : أَْنَزلَِت اللَّبَنَ  أَْبَصقَتو

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 في َوْجِهه : إِذا اْستََخفَّ به. بََصقَ 

ةُ  أَْبَصقَ و غاُر. وقال اليَِزيِديُّ : (3)القََصُد في العُْرفُِط ، وهي األَْغصاُن الغَضَّ ةٍ. بِصاق الّصِ  ، بالكسر : اسُم َحرَّ

ومِ  الِبْطِريقُ  : [بطرق] اِد الرُّ حاح ، كِكْبِريٍت : القائُِد من قُّوِ بٌ ـ  كما في الّصِ وِم والّشاِم ، ويُقالُ ـ  وهو ُمعَرَّ  : إِنه َعَربِيٌّ وافََق قيل : بِلُغة الرُّ

ْلِت :  العََجِميَّ ، وهي لُغةُ أَْهِل الِحجاِز ، وقال أَميَّةُ بُن أَبِي الصَّ

رِّ  ن كـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــ ٍ مـــــــــــــــــــِ رِي ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــرتح  ب ب ـــــــــــــــــــِ  ل

حح      ِه واضــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَوجــــــــــــــــــح يِّ ال قــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــٍ  ن  رِي

  
تَْحَت يَِده َعْشَرةُ آالِف َرُجٍل ، ثُّم الطَّْرخاُن على َخْمَسِة آالٍف ،  هو القائِدُ  البِْطِريقَ  قلُت : وألَْجِل هَذا لم يَْذُكِر الُمَصنُِّف تَْعِريبَه ، ويُقاُل : إِنَّ 

 ثُّم القَْوَمُس على ِمائَتَْيِن.

ِئيُس الشَِّريُف بالُخراَسانِيَِّة ، ومرَّ له أَيضاً في « طرخ»قلُت : وقد َسبََق له في  األَِميُر ، والقُماِمَسةُ  َمُس :القَوْ « قمس»أَنَّ الطَّْرخاَن هو الرَّ

وِم ، وهو ذُو َمْنِصٍب ، وقد يُقَدَُّم ِعْنَدُهم. البِْطِريقُ  . وقِيَل :البَطاِرقَةُ  :  : هو الحاِذُق بالَحْرِب وأُموِرها بلُغَِة الرُّ

وِميَّة   كما قالَهُ الَجواِليِقيُّ ، وغيُره.« بَتَْرك»قلُت : هو بالرُّ

ُجُل الُمْختاُل الَمْزُهوُّ  : البِْطِريقُ  قِيَل :و  عن اْبِن َعبّاٍد ، وَغْيِره. الرَّ

ّي : بَطاِرقَةٌ  الُكّلِ : السَِّميُن من الطَّْيِر ، ج أَيضاً : البِْطِريقُ  قِيَل :و  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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ز ٌة  ي َأعـــــــــــــــِ وحمـــــــــــــــِ ُروين ِإن  قــــــــــــــــَ كـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح  فـــــــــــــــال تــــــــــــــــُ

ةٌ      ـــــــــــــــَ طـــــــــــــــارِق ـــــــــــــــَ ر  ب وِه كـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُوجـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ  ال ي ـــــــــــــــِ  امُ ب

  
 وقاَل أَبو ذَُؤْيٍب :

ٌد  هــــــــــ  وحُم شــــــــــــــــــــــــُ رحِج والــــــــــقــــــــــَ وا ابلــــــــــعــــــــــَ عــــــــــُ ُم َرجــــــــــَ  هــــــــــُ

اٌة      ُدوهـــــــــــــــا محـــــــــــــــُ وازَِن حيـــــــــــــــَح طـــــــــــــــارِ ُ هـــــــــــــــَ  (4) بـــــــــــــــَ
  

 ، فَحَذف. بَطاِريقَ  أَرادَ 

 عن ابِن األَْعرابِّيِ. اللَّذاِن على َظْهِر القََدِم من ِشراِك النَّْعلِ  : ُهما البِْطِريقانِ و

جاِل. كعاُلِبٍط : الطَِّويلُ  البُطاِرقُ و  من الّرِ

__________________ 
 .281/  1( اجلمهرة 1)
 .«الليث»( يف التكملة : 2)
 .«العفنة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 حتددها. برواية : 153/  1ءُ املعَجُب وال توصف به املرأة. والبيت يف ديوان اهلذليا شاهداً عل  قوله : البطري  هو الوضي( جاء يف اللسان 4)
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 وَمْشُي الَمْرأَةِ ، كما في العُباِب. : َمْشُي الِحصانِ  التَّبَْطُرقُ و

ِد بِن َعْبِد هللِا بِن العَبّاِس منها أَبو بَْكٍر عَ  ، بَكْسِر الّطاِء : ة ، بأَْصفَهانَ  باِطْرقانُ و إِماٌم في الِقراَءةِ  (1) الباِطْرقانِيّ  ْبُد الواِحِد بُن أَْحَمَد بِن محمَّ

 أَيّاَم َمْسعُوِد بِن ُسبُْكتِِكيَن. 421والَحِديِث ، قُتَِل بأَْصبَهاَن في فِتْنَِة الُخراسانِيَِّة سنة 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ِء القَْيِس بِن ثَْعلَبَةَ البُْهلُول بِن ماِزِن بن األَْزِد.، بالكسِر : لقُب اْمِرى البِْطِريقُ 

واُب : الَوَرقَةُ ، كما نَصَّ عليه الّصاغانِيُّ وغيُره ، عن ابِن األَْعرابِّيِ. ، كِكتابٍَة : الَحَدقَة البِطاقَةُ  : [بطق]  هَكذا في سائِر النَُّسخِ ، والصَّ

ْقعَةُ  اَل الَجْوَهِريُّ : هيقو ِغيرةُ الَمنُوَطةُ بالثَّْوِب الَّتِي فِيها َرْقُم ثََمنِه (2) الرُّ إِْن كاَن َمتاعاً ، وَوْزنُه وَعَدُده إِن كان َعْيناً ، بلُغَِة مصَر ،  الصَّ

يَْت ألَنَّها تَُشدُّ  َحَكى هذه َشِمٌر ، وقاَل : قاَل ابُن ِسيَده : وهَذا االْشتِقاُق َخَطأُ ؛ ألَنَّ الباَء على قوِله باُء الَجّرِ ،  من ُهْدِب الثَّْوبِ  بَِطاقَةٍ  ُسّمِ

ويُْرَوى بالنُّوِن ؛ ألَنَّها تَْنِطُق بما ُهو َمْرقُوٌم فيها ، وهو  ، والصحيُح فيه قوُل ابِن األَعرابِّيِ : إِنّها الَوَرقَةُ ، وقاَل غيُره : فتَُكوُن زائدةً 

ْقعَةَ التي تكوُن في الثوِب وفيها َرْقُم ثََمنِ  َص في التَّهذيِب ،  بِطاقَةً  هغريٌب ، وهي كلمةٌ ُمْبتََذلَةٌ بمصَر ، وما واالها ، يَْدُعون الرُّ ، هَكذا ُخّصِ

ْص به مصَر وما واالها ، وال غيَرها ، فقاَل : ْقعَةُ الّصغيرةُ تكوُن في الثَّْوِب ، البِطاقَةُ  وَعمَّ الُمْحَكُم به ، ولم يَُخّصِ في َحِديِث عبِد هللِا و : الرُّ

 «فيها شهادةُ أَن ال إِله إِاّل هللا ، فتَْرَجُح بها بِطاقَةٌ  ةٌ وتِْسعُوَن ِسِجالًّ فيها َخطاياهُ ، وتُْخَرُج لهيُْؤتَى بَرُجٍل يوَم الِقياَمِة ، فتُْخَرُج له تِْسعَ : »

ثِيَن. البِطاقَة وهَذا َحِديثُ   الَمْشُهوُر عنَد الُمَحّدِ

هكذا في سائِر النَُّسخ ، والّصواُب أَو جابِيٍَة  ِء من غائِِل َحْوٍض أَْو خابِيَةٍ ُخُروُج الما أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو البَْعثَقَةُ  : [بعثق]

وفاَض عنها ، نقله ابُن ُدَرْيٍد  الماُء من الَحْوِض : إِذا اْنَكَسَرْت منه ناِحيَةٌ فَخَرَج منها تَبَْعثَقَ  يُقال :و .(3)بالِجيِم ، كما هو نَصُّ الَجْمَهرةِ 

 أَيضاً.

وهو َمْقلُوٌب منه ، كما َسيَأْتِي قَِريباً ، والَمْعنَى  َزْعبَقَه أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللِّساِن ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : أَي : ءَ الشَّيْ  بَْعَزقَ  : [بعزق]

ِة : قَه وبَدََّده ، وفي اْستِْعماِل العامَّ رَ َء َهَدراً وَمجّ : هو تَْفِريقَُك الّشي البَْعَزقَةُ  فَرَّ  اناً ، وَوْضعاً في َغْيِر َمْوِضِعه ، ومن ذِلَك َسّموا الُمبَذِّ

 .الُمبَْعِزقَ 

َق وتَبَدََّد.الشَّيْ  تَبَْعَزقَ و  ُء : إِذا تَفَرَّ

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 ، كَذا في التَّْكِملَة. (4)النَّعََم ، أَي : تَقَسَّمناها  تَبَْعَزْقنَا

ُجُل وغيُره ، بَعَقَ  قالَهُ اللّْيُث ، وقَدْ  ، كغُراٍب : ِشدَّةُ الصَّْوتِ  البُعاقُ  : [بعق] ً  اإِلبِلُ  بَعَقَتو الرَّ  .بُعاقا

 وهو َمجاٌز. ُء بوابِلٍ من الَمَطِر : الذي يُفاِجى البُعاقُ و

في َحِديِث االْستِْسقاِء : و ، بُعاقٌ  ، وَسْيلٌ  بُعاقٌ  يُقال : َمَطرٌ  يُثَلَُّث فِيِهماو ٍء.قاَل أَبو َحنِيفَةَ : هَذا الذي يَْجِرُف ُكلَّ شي السَّْيُل الدَّفّاعُ  : البُعاقُ و

 في الَمَطِر والسَّْيِل. كالباِعقِ  هو الَمَطُر الغَِزيُر الَكِثيُر الواسعُ  «البُعاقِ  َجمُّ »

ً  الوابُِل األَْرضَ  بَعَقَ  قدو  بالضّمِ : إِذا َشقَّها وأَسالَها. بُعاقا

ً  الَجَملَ  بَعَقَ و  يَْبعَقُونَ  ما بَِقَي من الُمنافِِقيَن إِاّل أَْربَعَةٌ ، فقاَل َرُجٌل : فأَْيَن الِّذينَ »في َحِديِث ُحَذْيفَةَ أَنّه قاَل : و وأَساَل َدَمه ، نََحَره : إَِذا بَْعقا

 .(5)قاَل أَبو ُعبَْيٍد : أَي : يَْنَحُروَن إِبِلَنا ، ويُِسيلُوَن ِدماَءها ، ويُْرَوى بالتَّْشِديِد  «فقاَل ُحَذْيفَةُ : أَولئَِك هم الفاِسقُونَ  ؟ِلقاَحنا ، ويَْنقُبُوَن بُيوتَنا

ً  عن َكذا بَعَقَهو  عن اْبِن َعبّاٍد. َكَشفَه بَْعقا

ً  البِئْرَ  بَعَقَ و . َحفََرها : بَْعقا َمْخَشِريُّ  نقله الزَّ

ْطِف ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وكذِلك َعبَْنقاةٌ ، وقَعَْنباةٌ ، وذِلك إِذا كانت َحِديَدةَ الَمخاِلِب ، وقِيَل : هي السَِّريعَةُ الخَ  َعقَْنباة مثلُ  بَعَْنقاةٌ  ُعقابٌ  يُقال :و

 أََسٌد أَِسٌد ، وَكْلٌب َكِلٌب. وكلُّ ذلَك على الُمبالَغِة ، كما قالوا : الُمْنَكِرةُ ، وقال ابُن األَْعرابِّيِ :
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__________________ 
 .«البطرقاين»( عن اللباب وابألصر 1)
 ( يف الصحاح : رُقـَيحعة.2)
 .297/  3( انظر اجلمهرة 3)
 ( يف التكملة : قسمناه.4)
 ( وهي رواية اللسان والنهاية والتهذيب.5)
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ً  ْمرِ ِزقَّ الخَ  بَعَّقَ  وقد : التَّْشِقيقُ  التَّْبِعيقُ و . ، أَْي : تَْبِعيقا  َشقَّقَها ، نَقَلَه الَجْوِهِريُّ

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : وأَْنَت ال تَْشعُرُ  من َحْيُث ال تَْحِسبُه ُء فَْجأَةً عليك الشي يَْنبَِعقَ  : أَنْ  االنبِعاقُ و

ُه را  ٌن راعــــــــــــــــَ رُء آمــــــــــــــــِ
َ

مــــــــــــــــا املــــــــــــــــ نــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــَ

َش مــــــــــنــــــــــه      ٍف مل لــــــــــَح تــــــــــح ُض حــــــــــَ هح ئــــــــــِ عــــــــــاقــــــــــَ بــــــــــِ (1)انــــــــــح
 

  
َمْخَشِريُّ : وذِلَك إِذا اْنفَتَح بِشدَّةٍ ، قال ُرْؤبَةُ : الُمْزُن : اْنبَعََج بالَمَطرِ  اْنبَعَقَ و  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمجاٌز ، قال الزَّ

ِر  َت األَثـــــــــــح رِدحَن حتـــــــــــَح اَح الـــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــَ ح يـــــــــــَ يـــــــــــّ  ســـــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــَر      زِي ــــــــــــرُبحِد غــــــــــــَ َر كــــــــــــال ضــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــَ ح َأخح ــــــــــــَ بـ ــــــــــــح نـ
ُ

 املــــــــــــ

  
قال : َشفَتاي وأَْسنانِي ، فقال :  ؟أَنّه تََكلََّم لََدْيِه َرُجٌل فقاَل له : َكْم ُدوَن ِلسانَِك من ِحجابٍ »الَحِديُث :  فيه ، ومنه اْنَدفَعَ  : إِذا في الَكالمِ  اْنبَعَقَ و

 :ـ  عنههللارضيـ  ُرِوَي عن ُعَمرَ و أَي : التََّوسَُّع فيه ، والتََّكثَُّر منه ، «في الَكالِم ، فَرِحَم هللاُ اْمَرأً أَْوَجَز في كالِمه (2) االْنبِعاقَ  هُ إِنَّ هللاَ يَْكرَ 

 .«فيما ال يَْنبَِغي من َشقاِشِق الشَّْيطانِ  االْنبِعاقُ »

ِد بِن َمْرواَن بِن الَحَكم : كتَبَعَّقَ   ومنه قَْوُل ُرْؤبَةَ يَْمَدُح َمْرواَن بَن محمَّ

رحواَن وَ  وُد مـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــا  (3)جـــــــــــــــــــُ َدفـــــــــــــــــــ   ِإذا تـــــــــــــــــــَ

ِث ِإذح      ـــــــــــح ي ـــــــــــغـــــــــــَ وِد ال وٌد كـــــــــــجـــــــــــُ اجـــــــــــُ قـــــــــــَ عـــــــــــ  ـــــــــــَ بـ ـــــــــــَ  تـ

  
. اْبتَعَقَ و  مثلُه ، وهو َعلَى اْفتَعل ، نَقَلَهُ الّصاغانِيُّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ُن ، قاَل : قُ الباعِ   : الُمَؤذِّ

يِن  وتـــــــــَ فـــــــــُ ـــــــــَ وحِن كـــــــــي ال يـ ـــــــــَ يـ دح ُت ابلـــــــــكـــــــــِ مـــــــــح مـــــــــ  يـــــــــَ ـــــــــَ  تـ

رِيــــــــُة      قــــــــح ِة الــــــــبــــــــيضــــــــــــــــــــــاِء تـــــــــَ لــــــــَ قــــــــح ُ
 ابعــــــــِ ِ  (4)مــــــــن املــــــــ

  
ِن ، قاَل األَْزَهِريُّ : ويُْروى :   بالنُّون ، من نعََق الّراِعي بغَنَِمِه ، ولعلَُّهما لُغتاِن.« ناِعق»يَْعنِي تَْرِجيَع الُمَؤذِّ

َمْخَشِرّيِ. َمْبعَقُ و ، كذا في نواِدِر العََرِب. البُعاقُ  : أَصابَها َمْبعُوقَةٌ  رضٌ وأَ   الَمفاَزةِ : ُمتََّسعُها ، عن ابِن فاِرٍس والّزِ

 فالٌن بالُجوِد والَكَرِم ، وهو َمجاٌز. اْنبَعَقَ و

 : يتََصبَُّب بِشدَّة. بُعاقٌ  وَسحابٌ 

 : الشَّقُّ ، كالبَْعجِ. البَْعقُ و

 * ومما يستدرك عليه :

 ، بالضّمِ ، اسُم موضعٍ ، كما في اللِّسان ، وأَهملَه الَجماَعةُ. (5) البُْعنُوق  :[بعنق]

 : واٍد بيَن البَْصَرةِ واليََمامِة. البَعانِيقُ و قلُت :

يح ، تكوُن في السُُّرِر ،  َحْمراُء ُمْنتِنَة مثُل القَْملَةِ  ُدَوْيبَّةٌ ُمفَْرَطَحةٌ  هي ،و البَقُّ  وقِيَل : العَِظيَمةُ منها ، والَجْمُع : : البَعُوَضةُ  البَقَّةُ  : [بقق] الّرِ

ْحمن بِن الَحَكِم بَناُت الَحِصيِر ، إِذا قَتَْلتَها َشِمْمت لها رائحةَ اللَّْوِز الُمرِّ  وفي الُجُدِر ، وهي الَّتِي يُقاُل لَها : ي لعبِد الرَّ  : (6) ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

الَن  يـــــــــــــح ُ  بـــــــــــــُن عـــــــــــــَ يـــــــــــــح ا قــــــــــــــَ ةٌ َأال ِإلـــــــــــــّ قـــــــــــــ   بــــــــــــــَ

تِ      نــــــــــــ  غــــــــــــَ ــــــــــــَ رِي تـ ــــــــــــَح الــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــِ َدتح رِي  ِإذا َوجــــــــــــَ

  
ُروا في ِضيافَتِه :  وأَْنَشَد أَيضاً لبعِض األْعراِب يَْهُجو قوماً قَصَّ

ُم  نـــــــــدَكـــــــــُ ُروَف عـــــــــِ عـــــــــح رِي املـــــــــاَء ال مـــــــــَ  اي حـــــــــاضـــــــــــــــــــــــِ

ٌح غــــــــــــاِدي     نــــــــــــا رائــــــــــــِ يــــــــــــح لــــــــــــَ مح عــــــــــــَ  لــــــــــــكــــــــــــن أَذاكــــــــــــُ
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ُذواًب ا وابَت  ا عـــــــــُ نـــــــــَ ـــــــــح تـ نـــــــــا  الـــــــــبـــــــــَ   بـــــــــِ بـــــــــُ لحســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ  يـ

  
ي  ابلـــــــــــواِدي   راَح كـــــــــــَبنح ال حـــــــــــَ ِوي الـــــــــــقـــــــــــَ  َنشـــــــــــــــــــــــــح

  

ُم  كــــــــــــُ لــــــــــــِ عــــــــــــح ِر فــــــــــــِ ثــــــــــــح ُم يف مــــــــــــِ كــــــــــــُ لــــــــــــِ ثــــــــــــح  ِإيّنِ ملــــــــــــِ

  
م أَبــــــــــــدًا ِإال     كــــــــــــُ تــــــــــــُ ئـــــــــــــح ي زاِديِإنح جــــــــــــِ عــــــــــــِ  مــــــــــــَ

  
ُن الماَء الباِرَد بالنّاِر ؛ ألَنَّ الباِرَد ُمِضرٌّ َعلَى الُجوعِ.« نَْشِوي القَراحَ »ومعنى   أَي : نَُسّخِ

 ، قال َعِديُّ بُن َزْيٍد :ِء الفُراِت بالِعراِق ، كاَن بِِه َجِذيَمةُ األَْبَرُش ، قِيل : إِنّه على شاطى الِحيَرةِ ، أَو قُْرَب ِهيتَ  (7) ة ، قُْربَ   :بَقَّةُ و

__________________ 
 آمٌن ابلرفض كاألصر ونسبه فيها أليب داود.« با»ويف مادة « آمناً »( اللسان برواية : 1)
 قا  : ويرو  : االنبعا .« التبع  »( يف النهاية : 2)
 .«مروان»وصوب الصاغاين يف رواية « هارون»( يف الديوان : 3)
 .«تفريرت»اللسان وابألصر ( عن 4)
 ابلغا املعجمة.« البغنو »( يف اللسان 5)
 ( وقير لزفر بن ا ارث.6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : بصعيِد مصر.7)
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ةِ َدعـــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــ  وحمـــــــــــــــــاً  ابلـــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ راَء يــــــــــــــــــَ  األُمـــــــــــــــــَ

ا      يــــــــنــــــــَ حــــــــِ ــــــــنــــــــاصــــــــــــــــــــــِّ ريُ ال تشــــــــــــــــــــــَ ُة َيســــــــــــــــــــــح ِذميــــــــَ (1)جــــــــَ
 

  
أْيَ »ومنه الَمثَُل :  بّاِء ، فلما نَدِ « ببَقَّةَ  َخلَّْفُت الرَّ َم على وهَذا قوُل قَِصيِر بِن َسْعٍد اللَّْخِمّيِ ، لَجِذيَمةَ األَْبَرِش ِحيَن أَشاَر عليه أاَّل يَِسيَر على الزَّ

 َسْيِرِه ، قاَل له قَِصيٌر ذِلَك ، يُْضَرُب لمن يَْستَِشيُر بعَد فَْوِت األَمِر.

 نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. الَمْرأْةُ الَكثِيَرةُ األَْوالدِ  : البَقَّةُ و

 وأَْنَشَد األَْحَمُر : بِال الٍم : اسُم اْمَرأَةٍ و

ـــــــــــــــــــــــــوُم أَِدمِي  ةَ ي قـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــَ ِرمِي  بـ  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي     ومـــــــــــِ ي وقـــــــــــُ قـــــــــــِ لـــــــــــِ وحِم احـــــــــــح ُر مـــــــــــن يــــــــــــَ  أَفحضـــــــــــــــــــــــــَ

  
 .(2)« في العََظَمةِ »وفي بعِض النَُّسخِ :  أَْوَسَع في العَِطيَّةِ  : إِذا بَقَّ يَبُقُّ بَقًّا قاَل ابُن فاِرٍس :و

كما ُهو فِي اللِّساِن ، وَمْعنَى نََشَرها أَْخَرَج ما فِيها ، ومنه قوُل « ِعيابَه»هكذا في النَُّسِخ ، وهو َغلٌَط ، صوابُه :  ِعيالَه : نََشَرها بَقَّ و

 الّراِعي :

فــــــــــاٍف حــــــــــَا  تح مــــــــــن خــــــــــُ ه  بــــــــــَ   َرعــــــــــَ يــــــــــابــــــــــَ  عــــــــــِ

ــــــــــر  و      ر  ال َم هــــــــــاطــــــــــِر حــــــــــَ حــــــــــَ ر  َأســــــــــــــــــــــــح (3)وااي كــــــــــُ
 

  
قَهُ ] بَقَّ و  * قاَل الّراِجُز :[َكبَقَّقَهُ مالَه : فَرَّ

ـــــــــــد  ِذي ق ـــــــــــ  َر ال ـــــــــــَفضـــــــــــــــــــــــــح َم ال ـــــــــــَ ت هح أَمح كـــــــــــَ قـــــــــــ  ـــــــــــَ  بـ

هح      ُه وِدقــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــ  َا جــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
 يف امل

  
 عن ابِن فاِرٍس. َطلَعَ  : إِذا النَّْبتُ  بَقَّ و

 ، أَي : َمْشقُوٌق َمْفتُوٌح ، عن ابِن َعبّاٍد. َمْبقُوقٌ  وِجرابٌ  الِجَراَب : َشقَّهُ  بَقَّ و

ّجاُج :و َكالماً ، كقَْوِلَك : نَثََرْت َولَداً ، ونَثََرْت َكالماً. بَقَّتو ولداً ، بَقَّتْ  قال ِسيبََوْيه : الَمْرأَةُ : َكثَُر أَوالُدها بَقَّتِ و ُجلُ  بَقَّ  قاَل الزَّ على  الرَّ

ً و بَقًّا القَومِ  ً ـ  بَقاقا ْهَن يَفُكُّهُ فَكًّا وفَكاكا لُحكماِء َكتَب ثاَلثَمائٍة أَنَّ َحِكيماً من ا»َحِديُث يَِزيَد بِن َمْيَسَرةَ :  ومنه َكثَُر َكالُمه : ِإذاـ  ِمثال فَكَّ الرَّ

ً  ، فأَْوَحى هللاُ إِلى نَبِّيٍ من أَْنبِيائِهم أَْن قُْل ِلفاُلٍن : إِنََّك قد َمأَلَْت األَرضَ  (4)وثاَلثِيَن ُمْصَحفاً ِحَكماً ، فبَثَّها في النّاِس  ، وأَنَّ هللا لم يَْقبَْل  بَقاقا

ً  بَقاقِكَ  من  .«َشْيئا

. أَبَقَّ و الَمرأَةُ : إِذا َكثَُر َولَُدها ، أَبَقَّتِ  َكثْرةِ األَْوالِد ، وَكثْرةِ الَكالِم ، يُقال : أَي : في فيهما كأَبَقَّ  ُجُل : إِذا َكثَُر كالُمه ، نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  الرَّ

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وذِلَك إِذا تَتابََع. السَّماُء : جاَءت بَمَطٍر َشِديدٍ  بَقَّتو

َر أَيضاً َحِديُث يَِزيَد بِن َمْيَسرة. كَسحاٍب : أَْسقاُط َمتاعِ البَْيتِ  ، قُ البَقاو  وبه فُّسِ

 .(5)وَضبَطه الّصاغاِنيُّ في التَّْكِملَِة بالتَّْشِديِد  طائٌِر َصيّاٌح ، واِحَدتُه بهاءٍ   :البَقاقُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : الرجُل الِمْكثارُ  : البَقاقُ و

ِر و  َزمـــــــــــــــــــــ 
ُ

ـــــــــــــــــــــد َو  املـــــــــــــــــــــ وُد ابل ـــــــــــــــــــــُ دح أَق ـــــــــــــــــــــَ  ق

ِر      فـــــــــــــح َرَس يف الســـــــــــــــــــــــــــ  ا َ َأخـــــــــــــح قـــــــــــــَ زِ ِ  بــــــــــــــَ نـــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــ

  
 قال الَجْوَهِريُّ : والهاُء للُمبالَغَِة ، يقول : إِذا سافََر فال بَياَن له ، وإِذا أَقَاَم بالَمْنِزِل َكثَُر َكالُمهُ. كالبَقاقَةِ 

 بَقًّا.نَقَلَه الّصاغانِيُّ ، وقاَل : تََكلََّم أَعرابِيُّ فأَْكثََر ، فقاَل له : أَْحَسُن أَْسمائَِك أَْن تُْدَعى مِ  ، كالِمَجنِّ  الِمبَقُّ و

ً  أراكَ  مالي» َذرٍّ  ألَبِي قالَ  وسلمعليههللاصلىأَنَّه »الَحِديُث :  : كثيُر الَكالِم ، ومنه بَقٌّ  َرُجٌل لَقٌّ و ً  لَقَّا « كيَف بَِك إِذا أَْخَرُجوَك من الَمِدينَةِ  بَقّا

 إِلى الُخروجِ  في اْستَأَْذنَه أَن إِلى ، عنه يُبَلَّغُ  عنههللارضي ُعثْمانُ  وكان ، لهم وِإْغالظٌ  ، األَُمراءِ  على ِشدَّةٌ  عنههللارضيوكان في أَبي َذّرٍ 

بََذةِ   بوزن َعصاً ، وهو تَبٌَع للَقًى : الَمْرِمّي الَمْطُروح. «بَقًى لَقًى»:  ويُْرَوى ، له فأَِذن ، الرَّ
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 ٌر ،وكذا فَْقفاٌق وَذْقذاٌق وثَْرثاٌر وبَْربا بَْقباقٌ  لَْقالقٌ  َرُجلٌ و

__________________ 
 .جذمية عام ينجوهم ثبينا ( عجزه يف معجم البلدان :1)
 .«أوسض من العطية» 185/  1( وهي رواية القاموس املطبوع. ويف اللسان واملقايي  2)
 من قصيدة رائية مطلعها :« كر أسحم ماطر»برواية  135( ديوانه ط بريوت ص 3)

 أحــــــــــــــــار بــــــــــــــــَن عــــــــــــــــبــــــــــــــــٍد لــــــــــــــــلــــــــــــــــدمــــــــــــــــوع الــــــــــــــــبــــــــــــــــوادر 

 لـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــّد أمســــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــظـــــــــــــمـــــــــــــه يف اجلـــــــــــــبـــــــــــــائـــــــــــــرِ و     

  

 *( ساقطة من املصرية والكويتية.)
 ( يف اللســــان : قا  صــــاحب العا : بلغنا أن عاملاً من علماء بين إســــرائير وضــــض للناس ســــبعا كتاابً من األحكام وصــــنوف العلم فبوح   4)
 وانظر التهذيب والنهاية..« ..
 ( ضبطه يف التكملة بتخفيف القاف.5)



12142 

 

ثارٌ  كر ذِلك َأي :  َهِذٌر ا نـََقَله اجلَوحهرِي . ِمكح
ا أَبَقَُّهمو  عن اْبِن َعبّاٍد. أَْوَسعَُهم : إِذا َخْيراً ، أَو َشرَّ

 .(1)هَكذا في النَُّسخ ، والصواُب نَباتُه ، كما في العُباِب واللّساِن ، ففي العُباِب : َخَرج ، وفي اللَّساِن : أَْخَرَج  بَقَاقُه الواِدي : َخَرجَ  أَبَقَّ و

 َولََدْت وهَي َمهاِزيُل. الغَنَُم في عاِم َجْدٍب : إِذا اْنبَقَّت هَكذا في النَُّسخِ ، والَِّذي في العُباب : الغَنَُم في الَجْدبِ  أَبَقَّتِ و

حاحِ ، كما : ِحكايَةُ َصْوت البَْقبَقَةُ و  وكما تَْفعَُل الِقْدُر في َغلَيانِها. الُكوز في الماِء ونَْحِوه يُبَْقِبقُ  كما في الّصِ

 .(2) [: الفَمُ  البَْقباقُ ]و

قَهُ.فَ  : إِذا علينا الَكالمَ  بَْقبَقَ  يُقال :و  رَّ

َكةً  البَقَِقّيِ  ُمَظفَُّر بُن َعْبِد القاِهِر بنِ  َعْبُد الُمْؤِمِن أَبو ساِلمٍ و ثٌ  الَحَمِويُّ : ، ُمَحرَّ  ونَِسيبُه الفَتُْح أَحَمُد بنُ  سِمَع أَبا أَْحَمَد بَن ُسَكْينَةَ ، وغيَره ُمَحّدِ

ْنَدقَةِ  الّذي البَقَِقّيِ   ْبِعمائٍة.سنة إِْحَدى وسَ  قُتَِل على الزَّ

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

 .بَقُّهُ  : َكثُرَ  أَبَقَّ و الَمكاُن ، بَقَّ 

 .البَقِّ  : َكثِيرةُ  َمبَقَّةٌ  وأَرضٌ 

 النَّْبِت : ُطلُوُعه. بُقُوقُ و

ُجلُ  بَقَّ و ّجاجِ ،، من َحّدِ َضَرب ، وقد َسبَق للُمَصنِِّف االْقتِصاُر على َحّدِ نََصَر ، نَْقالً ع يَبِقُّ  الرُّ ً و بَقًّا ، يَبُقُّ و يَبِقُّ  ن الزَّ ً و بَقَقا : َكثَُر  بَِقيقا

 كالُمه.

 َعلَْينا َكالَمه : أَْكثََره. بَقَّ و

 ٌ  َولَداً : إِذا نَثََرْت ، قاَل الّراِجُز : بَقَّتْ  ، ِمْفعَلَةٌ ، من ِمبَقَّةٌ  واْمَرأَة

هح  نــــــــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإّن لــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ةً      قــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــَ بـ هح  مــــــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

هح  نــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــــَ ًة مــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــــــــِ

  
هح    َرنـــــــــــــــــــــــــــــــ  ظـــــــــــــــــــــــــــــــح ًة نـــــــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــــــــــــَ ح  لـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

هح  نـــــــــــــــ  رَت الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ ِب َوســـــــــــــــــــــــــــــح   (3)كـــــــــــــــالـــــــــــــــذِّئـــــــــــــــح
  

هح    نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َرهح تــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإاّل تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ً  َولَُد فاُلنٍ  أَبَقَّ و  : إِذا َكثُروا. إِْبقاقا

 ، أَي : واِضٌح. بَقٌّ  وأَثَرٌ 

 السَّماُء : َكثَُر َمَطُرها وتَتابََع. أَبَقَّتو

 : أَْخَرَج ما فِيه. يَبُقُّه ءَ الشَّي بَقَّ و

 : الثَّْرثاُروَن. البَقَقَةُ  وقاَل ابُن األَْعراِبّيِ :

 : أَْرَسلَه َونََشره. بَقًّا الَخبَرَ  بَقَّ وَ 

َر قَْوُل الُمَرقَِّصِة ِطْفلَها : (4): اسُم ِحْصٍن  بَقَّهُ و  ، وبه فُّسِ
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هح  زُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٌة حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ زُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

     َ اح َر   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ هح تــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 لِصغَِر ُجثَّتِه ، وقوله : بالبَقَّةِ  ، وقِيل : إِنّها َشبََّهتْه بَقَّةً  أَي : اْعُل عينَ 

َمَعا  ِ أملَح َتسح َناِداي ابلبَـق َتاح
ُ
 امل

 .(5)الِحْصِن ، وَمكاناً آَخَر معه  بَقَّةَ  أَرادَ 

حاحِ ، قاَل امُرُؤ القَْيِس : : الِمياهُ الُمْستَْنِقعَةُ  الباَلثِقُ  : [بلثق]  كما في الّصِ

َرابً  ِر َمشـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح ِر الـــــــــــلـــــــــــ   فـــــــــــَبوحَرَدهـــــــــــا مـــــــــــن آخـــــــــــِ

يـــــــــــــصُ      لـــــــــــــِ ن  قـــــــــــــَ رًا مـــــــــــــاُ هـــــــــــــُ َ  ُخضـــــــــــــــــــــــــــح الثـــــــــــــِ  بـــــــــــــَ

  
ماُؤُهنَّ »ألَنَّ الماَء إِذا َكثَُر يَُرى أَْخَضَر ، وأَنَشَد األَْزَهِريُّ : « ُخْضراً »وإِنّما قاَل :  وقَِليٌص ، أَي : َكثِيٌر ، قاَل :هَكذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، 

 .«فَِضيضُ 

 ، كعُْصفُوٍر. بُْلثُوقٌ  الواِحدُ  عن ابِن َعبّادٍ  األَْرِض  َوْجهِ  الُمْنبَِسَطةُ َعلَى ِهيَ  أَو

 : اآلباُر الَميَِّهةُ الغَِزيَرةُ. الباَلثِقُ  وقاَل غيُره :

__________________ 
 ( يف التهذيب : إذا طلض نباته.1)
 ( ما با معقوفتا سقرت من نسخ الشارح ا نبه عليه هبامش املطبوعة املصرية ا واستدر  عن القاموس.2)
ابلغا « مغنه»عن اللسان وابألصر « مغّنه»ا ظرية من اخلشب كما يف القاموس. وقوله العّنة ابلعا املضمومة ا وهي « : لض»( يف اللسان 3)

 املعجمة.
 ( يف التهذيب : اسم قصر أو حصن.4)
 ( يف التهذيب : أراد ابلبقتا ا صن املعروف فثّناه.5)
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 : َكثِيرةُ الماِء. باَلثِقُ  وَعْينٌ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ِزيَرةٌ ، عن ابن األعرابي وأْنَشد :: غَ  بَْلثَقٌ  ناقةٌ 

َتِلبح  بالِث ٌ  ُحح
 نِعحَم ِقالُص امل

 َء في َخفاٍء ولُْطٍف وَمْكٍر.َطلَبَُك الشَّيْ  أَهَملَه الجوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو التَّبَْلُصقُ  : [بلصق]

ُب من النّاِس  هو أَيضاً :و قال :  كما في العُباِب. التَّقَرُّ

، نقله الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ :  البَْلعَقُ و الفَْرضُ  أَْجَوُد تَْمِر ُعمانَ  : نَْوٌع من التَّْمِر ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : ، كَجْعفَرٍ  البَْلعَقُ  : [بلعق]

ّي :  شاِهُده قوُل الحاِرثِّيِ : هو الَجيُِّد من َجِميعِ أَْصناِف التُُّموِر ، وقاَل ابُن بَّرِ

ـــــــــــــــــــا  ن رحبـــــــــــــــــــَ داُ ان حـــــــــــــــــــَ َ ح َأعـــــــــــــــــــح  ال حَيحســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

واًل بـــــــــــــِه      بحكـــــــــــــُ ِد مـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ُ كـــــــــــــالـــــــــــــز بـــــــــــــح لـــــــــــــح ـــــــــــــَ  الـــــــــــــبـ

  
 وأَْنَشَد أَبو َحنِيفَةَ :

 بـَلحَعَقااي ُمقحِرضاً َقشنا ويـُقحَض  
 قاَل : وهذا َمثٌَل َضَربَه لَمْن يَْصَطِنُع َمْعُروفاً ليَْجتَرَّ أَْكثََر منه.

 واِسعَةٌ. أَي : باَلِعقُ  أَْمِكنَةٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 الشَِّهيُر باْبِن الحاّجِ ، أَحُد ُشيُوخِ  البَْلِقيِقيُّ  ، بالفَتْح : ِحْصٌن بالَمِريَِّة ، من أَْشَهِر مواضعِ األَْنَدلُِس ، منه أَبو البََركاِت إِبراهيمُ  بَْلِقيق : [بلقق]

د  ة.ابن الَخِطيب وَطبَقَتِه ، َذَكره الّداُوِديُّ في الُمقَفَّى ، وَضبََطه بعٌض بتَْشِديِد الاّلِم الَمْكُسورة مع كسِر الُمَوحَّ

َكةً : َسواٌد وبَياٌض ، البَلَقُ  : [بلق] مِّ  كالبُْلقَةِ  ، ُمَحرَّ  قال ُرْؤبَةُ : ، بالضَّ

واٍد و  وٌط مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــُ يـــــــــــهـــــــــــا خـــــــــــُ لـــــــــــَ ح فـــــــــــِ ـــــــــــَ  بـ

هـــــــــــَ ح      يـــــــــــُض الـــــــــــبــــــــــــَ لـــــــــــِ وح ِد تــــــــــــَ لـــــــــــح ا يف اجلـــــــــــِ َبهنـــــــــــ   كـــــــــــَ

  
ً  كفَِرَح ، وَكُرمَ  الفََرسُ  بَِلقَ  اْرِتفاُع التَّْحِجيِل إِلى الفَِخَذْيِن ، وقد : األَْبلَقِ  : مصَدرُ  البُْلقَةُ و ، البَلَقُ  قال ابُن ِسيَده :و َكةً ، َمْصَدُر األَّوِل  بَلَقا مَحرَّ

 ، وهي قَِليلَةٌ.

ً و ، اْبالقَّ  ُدَرْيٍد : ال يُْعَرُف في فِْعِله إِالَّ  قاَل ابنُ و ً و ، اْبلَقَّ اْبِليقاقا ، كما أَنَُّهم ال يَقُولُون :  بَِلَق يَْبلَقُ  . وقاَل غيُره : قَلَّما تَراُهم يَقُولوَن :اْبِلقاقا

ً  ، وَجبٌَل أَْبَرُق ، وَجعََل ُرْؤبَةُ الِجبالَ  أَْبلَقُ  وُل : دابَّةٌ والعََرُب تق بَْلقاءُ  ، وهي أَْبلَقُ  فهو َدِهَم يَْدَهُم ، وال َكِمَت يَْكَمتُ   ، فقال : بُْلقا

ا  رحقـــــــــــــــــــــــَ ٍر وبــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــــَ  ابَدرحَن رِيـــــــــــــــــــــــَح مـــــــــــــــــــــــَ

عــــــــــــافــــــــــــًا و      ِر نــــــــــــِ يــــــــــــح َة الــــــــــــلــــــــــــ  مــــــــــــَ لــــــــــــح ا ــــــــــــُ قــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــُ  بـ

  
َكةً : البَلَقُ و  قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : الفُْسطاطُ  ، ُمَحرَّ

ه  بــــــــــــابــــــــــــِ رَت قــــــــــــِ بحِت َوســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ يفـ قــــــــــــِ لــــــــــــَ ــــــــــــَ  بـ

ي      لـــــــــــِ ه َرجـــــــــــَ يســـــــــــــــــــــــــِ رَت مخـــــــــــَِ بحِت َوســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــَ (1)ولـــــــــــح
 

  
 .بَلَِقه َكذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، وفي َسَجعاِت األَساِس : النّاِسُك في َملَِقه ، أَْعَظُم من الَمِلِك في

  أَبِي َعْمٍرو : الَِّذي لَْيَس بُمْحَكٍم بَْعُد.ونَصُّ  الُحْمُق الغَْيُر الشَِّديدِ  : البَلَقُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

خاُم. : البَلَقُ  قاَل اللَّْيُث :و  الرُّ

 .(2)في بعِض اللُّغاِت  البابُ   :البَلَقُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و
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جاجِ وِحجاَرةٌ باليََمِن تُِضي قال : ى ُء ما َوراَءها ، كالزُّ  .البَلَقَ  تَُسمَّ

 ومنه قَْوُل الّشاِعِر : الذََّكُر والعَقُوَق : الحاِملُ  األَْبلَقَ  ما ال يُْمِكُن ؛ ألَنَّ  : َطلَبَ  العَقُوَق ، أَيْ  األَْبلَقَ  َطلَبَ  أَْمثاِلهم :في و

َب  لــــــــــــَ لــــــــــــَ َ طــــــــــــَ ا  األَبـــــــــــــح وَ  فــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــّ قــــــــــــُ  الــــــــــــعــــــــــــَ

و ِ      ـــــــــــــــــُ َ  األَن ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــَ ُه أَراَد بـ لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــــَ  مل يـ

  
 .«ن ق أ»وقد َمَضى ذِلَك في تَْرَجمة 

ْبُح ؛ ألَنَّه يَْنَشقُّ ، ِمن َعقَّه األَْبلَقُ  أَو  وَسيَأْتِي. َشقَّه : ِإذا العَقُوق : الصَّ

لبَنِي أَبِي بَْكٍر وبَنِي قَُرْيٍط  كُزبَْيٍر : ماءٌ  بُلَْيقٌ و
(3). 

 : بُلَْيقٌ و «*ويَُذمُّ  بُلَْيق يَْجِري»في الَمثَل :  فقَالُوا نَقَله الَجْوَهِري فََرس َسبّاق ، ومع ذِلَك كان يُعابُ  : اسمُ  بُلَْيقٌ و

__________________ 
 وعل  هذه الرواية فال شاهد فيه ا واملثبت كرواية اللسان.« وسرت قبابه خيلي»برواية :  155( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .320/  1اجلمهرة ( انظر 2)
 .«والقريرت»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 .«و ري بلي  ويذم بلي »*( عبارة القاموس : )
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ِغرُي تـَرحِخيمٍ  ِن يَُذم   ا ألَبـحَل َ  َتصــــح ســــِ ُحح
َرُب يف امل َموحَأِ  بن عاِدايَ  األَبـحَل ُ و  ُيضــــح ٌن للســــ   بَناُه أَبُوه اليَـُهوِديِّ ا ِقيَر : الَفرحُد ؛ ِحصــــح

 عاِدايً ا وفيه يـَُقو  :
يــــــــــــنــــــــــــاً  نــــــــــــًا َحصــــــــــــــــــــــــــِ ىَن د عــــــــــــاِداَي ِحصــــــــــــــــــــــــــح  بــــــــــــَ

ُت و      يــــــــح قــــــــَ تـــــــــَ ُت اســـــــــــــــــــــح ئــــــــح مــــــــا شـــــــــــــــــــــِ لــــــــ  نــــــــًا كــــــــُ يــــــــح (1)عــــــــَ
 

  

ه و  ـــــــــــــح ن ـــــــــــــاُن عـــــــــــــَ ب قـــــــــــــح ـــــــــــــعـــــــــــــِ ُ  ال ـــــــــــــَ زحل ـــــــــــــَ مـــــــــــــًا تـ ـــــــــــــح  أُط

  
ُت    يــــــــــــــح ٌر أَبـــــــــــــــَ يِن أَمــــــــــــــح امــــــــــــــَ (2)ِإذا مــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 وقاَل أَيضاً :

لــــــــــَ ُ هــــــــــو  رُه  األَبـــــــــــح رحُد الــــــــــذي ســــــــــــــــــــــــاَر ِذكــــــــــح  الــــــــــفــــــــــَ

وُ       طــــــــــــُ ــــــــــــَ ُه وي نح رامــــــــــــَ لــــــــــــَ  مــــــــــــَ ز  عــــــــــــَ عــــــــــــِ ــــــــــــَ (3)ي
 

  
 هَكذا ذَكره األَْعَشى ، فقاَل : السَّالُم بأَْرِض تَْيماءَ  وَعلَى أَبِيه عليه بُن داُودَ  ُسلَْيمانُ  بَناهُ  أَو

ه و  وحَت مـــــــــــــــالـــــــــــــــُ َ
ِض املـــــــــــــــ نـــــــــــــــَ  ال عـــــــــــــــاِداَي مل ميـــــــــــــــَح

وِديِّ  (4)ِورحٌد و      هـــــــــــُ مـــــــــــاِء الـــــــــــيــــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ ُ بـــــــــــتــــــــــــَ  أَبــــــــــــح

  

ًة  بــــــــــَ قــــــــــح مــــــــــاُن بــــــــــُن داُوَد حــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ نــــــــــاُه ســــــــــــــــــــــــُ  بــــــــــَ

  
ميف    َوثـــــــــــــــــ  ُ  (5)لـــــــــــــــــه أَزٌَج حـــــــــــــــــُ ييف مـــــــــــــــــُ  وطـــــــــــــــــَ

  
بّاءُ  ألَنَّه بُنَِي من ِحجاَرةٍ ُمْختَِلفَِة األَْلوان ؛ ألَنَّهُ كان في بِنائِه بياٌض وُحْمَرةٌ ، وقِيَل : األَْبلَقُ  وأَنَّما قِيَل له :  َمِلَكةُ الَجِزيَرةِ  وقََصَدتْهُ الزَّ

َد ماِرٌد ، وَعزَّ » : فقالَتْ  : ِحْصٍن آخَر تَقَدََّم ِذْكُره فعََجَزْت عنه ، وعن ماِردٍ   فَسيََّرتْهُ َمثاَلً.« األَْبلَقُ  تََمرَّ

َسُم باألَِلِف وفي ِسيَرةِ الّشاِمّي أَنَّها َمْقُصورةٌ ، وعليه فتُْكتَُب بالياِء ، ووقع في نُوِر النِّْبراِس أَنَّها بالَمّدِ ، وعليه فتُرْ  : د ، بالّشامِ  بَْلقاءُ و

 وبَْعَدها همزة.

ّي لَحّسان :قلُت : والقوُل األَِخيُر هو الصَّواُب ، وهي : ُكورةٌ مشتملةٌ على قًُرى َكثِيَرةٍ ، و  َمزاِرَع واِسعٍَة ، وأَنَشَد ابُن بَّرِ

رح  َ  هــــــــــَ لــــــــــِّ ي بــــــــــبــــــــــاِب جــــــــــِ يــــــــــلــــــــــِ لــــــــــِ رح خــــــــــَ ظــــــــــُ  انــــــــــح

ُ  ُدوَن      نـــــــــــــِ ؤح قـــــــــــــاءِ تــــــــــــــُ لـــــــــــــح دِ  الـــــــــــــبــــــــــــــَ  ؟مـــــــــــــن َأحـــــــــــــَ
  

 ، وقد تَقَدَّم. بُلَْيقٌ  وبَنِي قَُرْيٍط ، وكذلك ماٌء لبَنِي أَبِي بَْكرٍ  : بَْلقاءُ و

: البِن َعْيزاَرةَ ، وهو قَْيُس بُن ـ  كما في التَّْكِملَةِ ـ  هَكذا في النَُّسِخ ، والّصوابُ  لألَْحَوِص بِن َجْعفٍَر ، وأُْخَرى لعَْيزاَرةَ فََرٌس  : البَْلقاءُ و

 َعْيزاَرةَ الُهَذِليُّ ، أََحُد الشُّعَراِء.

وَرةٍ ، ويَُضمُّ  البَلُّوقَةُ و  هي :و (6)بالضّمِ ، والفَتُْح أَكثُر  بُلُّوقَةٌ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُربَّما قالُوا : الَمفاَزةُ  هي نَقَلَُهما أَبو َعْمٍرو ، وقاَل : ، كعَجُّ

ْملَةُ  أَو قاَل األَْصَمِعيُّ : األَْرُض الُمْستَِويَةُ اللَّيِّنَةُ  خاَمى الرَّ فتَأُْكُل ُعروقاً فيه ، قال ذُو  والثِّيراُن تُولَُع به ، وتَْحِفُر أُُصولَه الَّتِي ال تُْنبُِت إِاّل الرُّ

ِة يِصُف ثَْوراً : مَّ  الرُّ

زَاَدُه  ــــــــــــَ تـ َر  ُمســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ ُروُد الــــــــــــر خــــــــــــامــــــــــــَ  ال يـ ــــــــــــَ  يـ

ةٍ      وقـــــــــــــَ لـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ِر  بـــــــــــــبـ افـــــــــــــِ حـــــــــــــَ
َ

رَي املـــــــــــــ بـــــــــــــِ (7)ِإال كـــــــــــــَ
 

  
خاَمى َّةَ  *وال تُْنبِتُ  الَّتِي ليَس بِها َشَجٌر ، البُْقعَةُ  هيو أَراد أَنّه يَْستَثِيُر الرُّ وقِيَل : هي قَْفٌر من األَْرِض ال يَْسُكنُها إِاّل الِجنُّ ، وقال  َشْيئاً البَت

ماِل ، كأَنَّ  البَلُّوقَةُ  والَمواِمي ، وقاَل أَبو َخْيَرةَ : الباَلِليقُ  َء فِيها ، وكذِلكَ أَبو ُعبَْيٍد : السَّباِريُت : األَرُضوَن التي ال َشيْ  ه : مكاٌن ُصْلٌب بيَن الّرِ

 بَلُّوقَةٍ  أَْرٌض واِسعَةٌ ُمْخِصبَةٌّ ، ال يُشاِرُكَك ِفيها أََحٌد ، يُقال : تََرْكتُهم في : البَلُّوقَةُ  َمْكنُوٌس ، تَْزُعم األَْعراُب أَنّه َمساِكُن الِجّنِ ، وقاَل الفَّراُء :

 مَن األَْرِض.

يَْزُعُموَن  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ع ، بناِحيَِة البَْحَرْيِن فوَق كاِظَمةَ  : البَلُّوقَةُ و الباَلِلقَاثُمَّ اْرتَعَْيَن  يَْعفر : قاَل األَْسَوُد بنُ  باَلِليقُ  ، كتنُّوٍر ، ج : كالبَلُّوقِ 

ـ  ويُقاُل : ُعماَرةُ بُن أَْرطاةَ ـ  طاِرقٍ  ُعماَرةُ بنُ  ال الَمْوِضع البَلُّوقَة هَكذا في النَُّسخِ ، وكأَنَّه نََظر إِلى لَْفظِ  َجَمعَها قدو أَنّه من َمساِكِن الِجّنِ ،

 : فقالَ  باَلِلقَ  َعلَى

__________________ 
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 .79( ديوانه ط بريوت ص 1)
 برواية : 79( ديوانه ص 2)

 طـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرًا تـــــــــــــــــزلـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه 

 إذا مـــــــــــــــــــــا انبـــــــــــــــــــــين ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــُم أبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــتُ     

  

 «.الذي شاع ذكره»برواية :  90( ديوانه ص 3)
 ورّد. 116ويف ديوانه ص « قوله : وورد ا أورده يف اللسان : وحصن ا وقوله : حم ا يف املعجم : عا »املطبوعة املصرية : ( هبامش 4)
 .له أزج عا ٍ  ( يف الديوان :5)
 .320/  1( اجلمهرة 6)
 .«مستظامه»ويف اللسان  «. كثري امافر.. مسرتاده»( ديوانه والتهذيب برواية : 7)
 (.يـُنحِبتُ )الكويتية  *( يف املطبوعة)
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َنِ   الَباِلل ِ  فـََوَرَدتح من أميح
 ويُْرَوى : البالئِِق.

ُجُل ، بَِلقَ و  وَدِهَش. تََحيَّرَ  : إِذا كفَِرحَ  الرَّ

ً  كنََصر بَلَقَ و  عن ابِن َعبّاٍد. أَْسَرعَ  أَي : بُلُوقا

 ونَصُّ الُمحيِط : اْجتََحفَها. َجَحفَها : إِذا السَّْيُل األَْحجارَ  بَلَقَ و قاَل :

ً  الباَب : فتََحهَ ُكلَّهُ  بَلَقَ و الباُب ، فاْنَدَمَق  فبُِلقَ  فقاَل : أَتَْيُت بنِي فاُلٍن في َوِليَمٍة ، ؟، وقِيَل : َمرَّ َزْيُد بُن ُكثَْوةَ بقَْوٍم ، فقالُوا : ِمْن أَينَ  يَْبلُقُه بَْلقا

 ُت فيه ، فُدِلَظ في َصْدِري ، وكاَن َدَخَل البَْصَرةَ ، فصاَدَف قَْوماً يَْدُخلُوَن دار العُْرِس ، فأَراَد أَْن يَْدُخَل.فيه ُسْرعاُن النّاِس ، فاْنَدَمقْ 

 : (1)نَقلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشد لَرُجل من الشُّراةِ  فاْنبَلَقَ  فَتْحاً َشِديداً ، كأَْبلَقَه : فَتََحهُ  أَو

ٌة  كـــــــــَ ـــــــــِ وحداُء حـــــــــال هـــــــــا ســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــَ راســـــــــــــــــــــــِ تح مـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــح  أَل

ُن      ٌم والــــــــبــــــــاُب  (2)فــــــــاِ صــــــــــــــــــــــح لــــــــِ ثــــــــَ ــــــــح نـ لــــــــِ ُ مــــــــُ بــــــــَ ــــــــح نـ  مــــــــُ

  
ِحيُح عنِدي  أَْغلَقَه الباَب : إِذا بَلَقَ  قِيَل :و  ِضدٌّ. ، فُهو (3)قال ابُن فاِرٍس : هذا هو الصَّ

ً  الجاِريَة بَلَق قاَل أَبو َعْمٍرو :و ها : فَتََح ُكْعبَتَها ، أَي : بَْلقا  وأَزاَل ُعْذَرتَها ، قال : أَْنَشَدنِي فتًى من الَحّيِ : اْفتَضَّ

هح  تــــــــــــــــــــــــــــُ تح َربـــــــــــــــــــــــــــــ  ٌب مَت  ومتــــــــــــــــــــــــــــَ   رَكــــــــــــــــــــــــــــَ

هح      ـــــــــُ ت ـــــــــَ بـ عـــــــــح تح كـــــــــُ ومـــــــــًا فـــــــــُفضـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــُ ت دح كـــــــــاَن خمـــــــــَح  قـــــــــَ

  
ْهُر ُمضافاً إِليها ، وباُؤها فاِرِسيَّةٌ بثالِث نُقٍَط من تَْحت ، منها : أَبو الفَتْحِ َخِربَْت واْنَدَرَسْت ، وبِقَي النَّ  بكسِر الاّلِم : ة ، بَمْروَ  ،(4) باِلقانُ و

ِد بِن أَبِي عاِصٍم ، الَمْعروُف باْبِن أَبِي َحنِيفَةَ ، من الُمتَفَنِّنِين ، ُد بُن أَبي َحنِيفَةَ النُّْعمان بِن محمَّ  .557مات بهراةَ سنة  محمَّ

 بُن أَْرِميني بِن لَْنَطى بِن يُوناَن ، منها : أَبُو الَمعاِلي عبُد الَمِلِك بُن َعْبدِ  بَْيلقانُ  وباب األَْبواِب ، بَناه ها : د ، قُْرَب َدْربَْندَ ، بفَتْحِ  بَْيلَقانُ و

 .498، َسِمَع ببَْغداَد أَبا َجْعفَر بَن الُمْسِلَمِة ، تُوفَِّي ببلده سنة  البَْيلَقانِيُّ 

ً  ُوْلداً  ُل : َولَدَ الفَحْ  أَْبلَقَ و ّجاج. بُْلقا  عن الزَّ

 : إِْصالُح البِئِْر السَّْهلَة بتَوابِيَت من ساجٍ. التَّْبليقُ و

 ُمْصلََحةٌ. كُمعَظََّمٍة ، أَي : ُمبَلَّقَةٌ  َرِكيَّةٌ  هو من قولهم :و

ً  الفََرسُ  اْبلَقَّ و ً و ، اْبِلقاقا  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال يُْعَرف في فِْعِله َغْيُرهما ، وقد أََشْرنا ِإليه آنِفاً. أَْبلَقَ  صارَ  : اْبالقَّ اْبِليقَاقا

. الطَِّريُق : َوَضَح من َغْيِره اْبلَْنقَقَ و  نقَلَه الّصاغانِيُّ

 البَِهيَم ُمْشتَقٌّ من الباِب الُمْبَهم ، وإِذا اْبيَضَّ بعُضه في األَْلواِن ، وهو قَِريٌب ، وذِلك أَنَّ  البَلَقُ  قاَل : والتَّْرِكيُب يُدلُّ على الفَتْحِ ، وقد يُْستَْبعَدُ 

 ِء يُْفتَُح.فهو َكالشَّيْ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَوِجٍل : الِّذي بَِرقَْت عينُه وحاَرْت. البَِلقُ 

 .بَْلقَى ويُقاُل في الشَّتِْم : َحْلقَى

ً  الدَّابَّةُ  اْبلََولَقَ و  .اْبلَقَّ  ثل، م (5) اْبِليالقا

 : لغةٌ في البالُوَعِة. البالُوقَة وقال الخِليُل :

 ، بالضّمِ : اسم مْوضعٍ ، قال : البُْلقُ و
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ٍب  قــــــــــــِّ عــــــــــــَ تح مبــــــــــــُ لــــــــــــح ِ َرعــــــــــــَ ــــــــــــُ ــــــــــــبـ ــــــــــــاً  فــــــــــــال ت ــــــــــــح ب ــــــــــــَ  نـ

ارَا     هــــــــــــا فــــــــــــطــــــــــــَ نــــــــــــح هــــــــــــا عــــــــــــَ يــــــــــــلــــــــــــَ  َأطــــــــــــاَر َنســــــــــــــــــــــــــِ

  
قَها ، كذا في نَواِدِر األَْعراِب. بَلَّقَ و  ِكْذبَةً َحْرشاَء : َصنَعَها وَزوَّ

 َظْهَره بالسَّْوِط : إِذا قَطعَه ، كذا في النَّواِدِر أَيضاً. بَلَقَ و

ةُ تقوُل : باَُلقو  صر.، كُطوبار : َمِدينَةٌ كبيرةٌ على َضفَّة النِّيِل ، على فَْرَسخٍ مِن م بُوالق ، كغُراٍب ، والعامَّ

 .(6) ع أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : اسم ، كَجْعفَرٍ  بَْلَهقٌ   :[بلهق]

 بتَْقِديِم الهاِء على الَّالِم ، كما َسيَأْتِي. الشَِّديدةُ الُحْمَرةِ ، كالبِْهِلقِ  قِيَل : هيو الَكثِيرةُ الَكالِم ، : الَمْرأَةُ الَحْمقاءُ  بالَكسرِ  البِْلِهقُ و

__________________ 
 .«من السراة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 .«وا صن»( يف الصحاح واملقايي  2)
 يقا  : أَبـحَلَ  الباب وبـََلقه ا إذا فتحه كله. 302/  1( عبارة ابن فارس يف املقايي  3)
 وقيدها ايقوت نصاً بفتح الالم والقاف.« بلقان»وابألصر ( عن القاموس 4)
 .«ابليقاقاً »( عن اللسان وابألصر 5)
 وقد أ ر فيها ضبطه. 314/  3( اجلمهرة 6)
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ّكيِت : َسِمْعُت الِكالبِيَّ يَقوُل : ّمِ والَكْسِر : التي ال َصيُّوَر لها. (1) البْلهقُ  وقال ابُن الّسِ  ، بالضَّ

ً قاَل : ويُقاُل  نَُّكم فبَْلَهقَ  : لَِقينا فاُلنا  فما ِعْنَده َخْيٌر. بَْلَهقَتُه لَنَا في َكالِمه وِعَدتِه ، فيقُوُل الساِمُع : ال تَغُرَّ

 ، وَطْرَمَذةٌ ، ولَْهَوقَةٌ ، أَي : ِكْبٌر ، قاَل : وفي النّواِدِر َكذِلك. بَْلَهقَةٌ  وقال ابُن األَْعراِبّي : في َكالِمه

 تَْدَرُك عليه :* ومما يُسْ 

 : الّداِهيَةُ. البَْلَهقَة

ّمِ : الَِّذي يُْرَمى بِه ، الواِحَدةُ بهاءٍ  البُْنُدقُ  : [بندق] ٌب. البَناِدقُ  والجمعُ  ، بالضَّ حاحِ ، وفي ِشفاِء الغَِليل أَنَّهُ ُمعَرَّ  ، كما في الّصِ

ِزيُن األَبيُض الطَّيُِّب  وقيَل : فاِرسيٌّ  (2)عن ابِن ُدَرْيٍد  الِجلَّْوزُ  أَيضاً : البُْنُدقو ْمِل ، أَْجَوُده الَحِديُث الرَّ هو كالِجلَّْوِز يُْؤتَى به من َجِزيرةِ الرَّ

الفُْلفُل يَُهيُِّج الباهَ ، ومع  والسُُّموِم وُهزاِل الُكلَى ، وَحَرقاِن البَْوِل ، ومعـ  ُمَحمَّصاً مع اآلنيُسونـ  ٌء ، ينفَُع من الَخفَقانِ الطَّْعِم ، والعَتِيُق َرِدي

، ومنهم من َشَرَط فيه أَْن  العَقاِربِ  لَْسعِ  َزَعُموا أَنَّ تَْعِليقَه بالعَُضِد يَْمنَُع من السُّكَّر يُْذِهُب السُّعاَل ، وَمْحُروُق ِقْشِره يُِحدُّ البََصَر ُكْحالً ،

َب ، وقيل : َحْملُه مُ  ناً ، وقد ُجّرِ ْيِت يُِزيُل ُزْرقَةَ  ْطلَقاً ، وَكذِلك َوْضعُه في أَْركان البيتِ يَُكوَن ُمثَمَّ بِّيِ بَسِحيِق َمْحُروقِه بالزَّ وتَْسِقيَةُ يافُوخ الصَّ

 وفي بعِض النسِخ للعَْيِن. َعْينِه وُحْمَرةَ َشعَِره ، والِهْنِديُّ منه تِْرياٌق كثيُر الَمناِفِع ، ال ِسيَّما ِللعَْينَْينِ 

 .«َحَدأَ » : في ، وقد ذُِكرَ  بُْنُدقَةٌ  ِحَدأْ ِحَدأْ ، وراَءكَ  ومنه قَْولُهم : أَبو قَبِيلَةٍ  بِن َسْعِد العَِشيَرةِ : بُن َمظَّةَ  بُْنُدقَةو

ّمِ : البُْنُدقِيُّ و  قِيَِّة.نَقَله الّصاغانِيُّ ، وغاِلُب َظنِّي أَنَّه َمْنُسوٌب إِلى أَْرِض البُْندُ  ثَْوُب َكتّاٍن َرفِيعٌ  بالضَّ

 .بَناِدق مثلَ  َء : َجعَلَهالشَّيْ  بَْنَدقَ و

 َحدََّد النََّظَر. : إِذا إِلَْيهِ  بَْنَدقَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

يَّةٌ. البَْنُدوقُ  * ومما يُْستدرُك عليه :  ، بالفتح : الدَِّعيُّ في النََّسِب ، عاّمِ

وفِّيِ الُمعَ  بُْنُدقو وِحّي األَْحَمِدّي ، ولد تَْقِريباً في، بالضم : لَقَُب َشْيِخنا الصُّ نّاِوّي الرُّ ِد ُمَحّمِد بِن عبِد القُدُّوِس الّشِ ِر َعِلّيِ بِن أَحَمَد بن ُمَحمَّ  مَّ

افَِظ البابِِليَّ وعمُره نحو  الحأَثناِء سنة إِحَدى وِستين بعَد األَْلِف ، وأَْدَرك النُّوَر األَْجُهوِريَّ ، وعمره َخْمُس سنوات ، ولم يَْسَمْع منه ، وأَْدَركَ 

 ثمانيةَ َعَشَر سنة ، وقد أَجاَزنا فيما تَُجوُز له روايَتُه ، وهَو َحيٌّ يُْرَزُق.

على ِدْجلَةَ ، ونَْهُر ماِري : بيَن بَْغداَد والنُّْعمانِيَِّة ، َمْخَرُجه من  ة : من َعَمِل نَْهِر ماِري أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وقال الّصاغانِيُّ : بَنَاِرقُ  : [بنارق]

 الفُراِت.

 منها عبُد هللِا بُن الَوِليِد بِن َعفّاَن ، روى عن قُتَْيبَةَ بِن َسِعيٍد ، وَغْيِره. : ة ، بَمْروَ  بَنِيَرقانُ و

 قالَهُ أَبو َزْيٍد ، وأَنَشَد للَمْجنُوِن : ، كَسِفينٍَة : لَبِنَةُ القَِميِص  البَنِيقَةُ  : [بنق]

هـــــــــا  ـــــــــِّ ب فـــــــــاَ  حـــــــــُ ُر َأطـــــــــح ـــــــــح ي ـــــــــ  ـــــــــل ـــــــــ   ال م  عـــــــــل  َيضـــــــــــــــــــــــُ

يـــــــــِص      مـــــــــِ م  أَزحراَر الـــــــــقـــــــــَ نـــــــــائـــــــــِ ُ كـــــــــمـــــــــا ضـــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــبـــــــــَ

  
ى الدَّخاِريَص  بَنِيقَةُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَو : ُجُربّانُه نقله الَجْوَهِريُّ  ِة : (3)القَِميِص : التي تَُسمَّ مَّ  ، وأَنَشَد غيُره لِذي الرُّ

ٍض  يٍّ وايفـــــــــــــِ كـــــــــــــِ ٍر أَزحعـــــــــــــَ هـــــــــــــح رِّ كـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  كـــــــــــــُ  عـــــــــــــَ

ِديــــــــــُد      رحابٌ  جــــــــــَ ؤحِم ســــــــــــــــــــــــِ نــــــــــائــــــــــِ ِ مــــــــــن الــــــــــلــــــــــ   الــــــــــبــــــــــَ

  
 في قَْوِله :ـ  وقاَل اللَّْيثُ 

 (4) بَِني ِ َقدح َأغحَتِدي والص بحُح ذو 
ْبحِ ببَياِض : َشبَّه ـ   ، وأَْنَشد : البَنِيقَةِ  بَياَض الصُّ
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ه  ـــــــــــَ ت واِدي وحتـــــــــــَح كح ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِ ل ـــــــــــح ِودحُت ومل أَم  ســـــــــــــــــــــــــَ

يــــــــٌ       يِّ بــــــــِ وهــــــــِ يــــــــٌص مــــــــن الــــــــقــــــــُ مــــــــِ هقــــــــَ قــــــــُ نــــــــائــــــــِ (5)بــــــــَ
 

  
 أَثْناءَ »ويُْرَوى أَيضاً : « أَْبناَء ُحبِّها»ويُْرَوى بيُت الَمْجنُون 

__________________ 
 الِبلحِه  ا ابلضم والكسر.( يف اللسان : البـُلحُه  و 1)
 .304/  3( اجلمهرة 2)
 .322/  1( اجلمهرة 3)
 .«ذو تبني »ويف التهذيب « ذو بنائ »( كذا ابألصر واللسان والتكملة ا وصحح ابن بري إنشاده 4)
 ( نسبه يف اللسان لنصيب.5)
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زاَن « ُحبِّها ُلوِب أَلن  اأَلزحراَر وأَراَد ابأَلطحفاِ  واألَبحناِء : اأَلحح َقح
ُنون من امل َجح

تَـَولَِّدَة ا عن اُ بِّ قا  ابُن بـَّرِّي : وقوُ  امل
ُ
امل

 هي الجي َتُضم  اأَلزحراَر ا وكان َح   ِإنحشاِده : البناِئ ُ  ا وليست الَبناِئ َ  هي اّلجِي َتُضم  
 الِبنائَِقاكما َضم  أَزحراُر الَقِميِص 

ُهنا بالعَُرى التي تُْدَخُل فيها األَْزراُر ، والَمْعنَى على هذا واِضٌح بَيٌِّن ، ال يُْحتاُج معه إِلى  البَنائِقَ  ه ، وفَسََّر أَبو َعْمٍرو الشَّْيبانِيُّ إِاّل أَنّه قَلَبَ 

يرافِّيِ أَنَّه ل ، وذكر ابُن الّسِ  َرَوى بعُضهم : قَْلٍب وال تَعَسٍُّف ، إِاّل أَنَّ الُجْمُهوَر على الَوْجِه األَوَّ

 الَبنائَِقاكما َضم  أَزراُر الَقِميِص 
 ، وبَْعَده : (1)قاَل : وليس بَصِحيحٍ ؛ ألَنَّ القَِصيَدةَ َمْرفُوعةٌ 

وا و  ثـــــــــُ د  حـــــــــَ تـــــــــَ ـــــــــَ وَن َأن يـ  مـــــــــاَذا َعســـــــــــــــــــــــَ  الـــــــــواشـــــــــــــــــــــــُ

ِك عـــــــــاشـــــــــــــــــــــــِ ُ      يِن لـــــــــَ ولـــــــــوا ِإنـــــــــ  قـــــــــُ ـــــــــَ َو  َأنح يـ  ســـــــــــــــــــــــِ

  
َِّسَع ، فهي البَنِيقَةُ  األَْعلَُم :وقاَل أَبُو الَحّجاجِ  ي هذا القوَل قوُل األَْعَشى : بَنِيقَةٌ  : اللَّبِنَةُ ، وُكلُّ ُرْقعٍَة تُزاُد في ثَْوٍب أَو َدْلٍو ليَت  ، ويُقَّوِ

َده  ـــــــــــــح ل َن جـــــــــــــِ عـــــــــــــح َوســـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــُ ـــــــــــــااًل يـ ث ـــــــــــــح َوايفَ أَم ـــــــــــــَ  قـ

ا      رحِض اأَلِدمِي الــــــــد خــــــــاِرصـــــــــــــــــــــَ (2)كــــــــمــــــــا زِدحَت يف عــــــــَ
 

  
ْخِرَصةُ أَْطَوُل من اللَّبِنَةِ  يرافِيُّ : والّدِ َِّسَع بها ، قاَل الّسِ ْخِرَصةَ ُرْقعَةً في الِجْلد ِزيَدْت ليَت  بَنِيقَةَ   ، قال ابن بَّري : وإَِذا ثَبََت أَنَّ فَجعََل الّدِ

ه أُْدِخلَْت أَْزراُره في العَُرى القَِميِص هي ُجُربّانُه ، فُِهَم َمْعناهُ ؛ ألَنَّ ُجُربّانَه َمْعُروٌف ، وهو َطوْ  قُه الَِّذي فِيه األَْزراُر َمِخيَطةٌ ، فإِذا أُِريَد َضمُّ

ةَ ذِلَك ما أَْنَشَده القاِلي في َر بيُت الَمْجنون ، قال : ويُبَيُِّن ِصحَّ ْدَر إِلى النَّْحِر ، وعلى ذِلك فُّسِ  نَواِدِره : ، فَضمَّ الصَّ

ُض اجلــــــــــَ  رحفــــــــــَ ــــــــــَ قــــــــــاٌن يـ فــــــــــَ َب واَ شــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــه خــــــــــَ  يــــــــــح

ُراّبِن      ُض أَزحراَر اجلـــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــِّ قـــــــــــــــــَ رُهح  (3)يــــــــــــــــــُ   ئـــــــــــــــــِ

  
 وهذا ِمثُْل بَْيِت ابِن الدَُّمْينَِة :

ه  ــــــــــِ تح ب ا َرمــــــــــَ ــــــــــن ي مــــــــــِ ــــــــــو كــــــــــَ رحٍف ل ــــــــــطــــــــــَ يِن ب ــــــــــح ت  َرمــــــــــَ

رُه و      يــــــــــــــعــــــــــــــًا حنــــــــــــــَح ر  جنــــــــــــــَِ هح لــــــــــــــبــــــــــــــُ قــــــــــــــُ نــــــــــــــائــــــــــــــِ  بــــــــــــــَ

  
 هي الُجُربّاُن قوُل َجِريٍر : نِيقَةَ البَ  هي الُجُربّاُن ، ومما يَُدلَُّك على أَنَّ  البَنِيقَةَ  ألَنَّ 

ًَة  ربح ُت عـــــــــــَ عـــــــــــح ُ راجـــــــــــَ اح ـــــــــــَ ـــــــــــب ـــــــــــَر هـــــــــــذا ال ي ـــــــــــِ  ِإذا ق

ُراّبِن      ا ِبــــــــــــــــُ ةِ هلــــــــــــــــَ يــــــــــــــــقــــــــــــــــَ نــــــــــــــــِ فُ  الــــــــــــــــبــــــــــــــــَ  واكــــــــــــــــِ

  
فِة العاّمِ إِلى الخاّصِ ، ولّما كاَن ليُْعلََم أَنَّهما بَمْعنًى واِحٍد ، وهذا من باِب إِضاـ  وإِن كاَن إِيّاها في الَمْعنَىـ  البَنِيقَةِ  وإِنما أَضاَف الُجُربّاَن إِلى

َصه بذلك ، وقال أَبو العَبّاِس األَْحَوُل : البَنِيقَةِ  ، أَضافَهُ إِلى البَنِيقَة وَعلَى ِغالف السَّْيِف ، وأُِريَد به البَنِيقَةِ  الُجُربّاُن إِّما يَْنَطِلُق على  ، ليَُخّصِ

ِة السابُِق. : البَنِيقَةُ  مَّ َر بيُت ِذي الرُّ ْخِرَصةُ ، وعليه فُّسِ  الّدِ

 البَنِيقَةُ  : ِدْخِرَصتُه ، فعَلَى هَذا تَُكونُ اْختُِلف في تَْفِسيرها ، فِقيَل : هي لَبِنَةُ القَِميص ، وقيَل : ُجُربّانُه ، وقِيَل  البَنِيقَةَ  وقد ُعِرَف مما تَقَدَّم أَنَّ 

يَتْ  ْخِرَصةُ والُجُربّاُن بَمْعنًَى واحٍد ، وُسّمِ ْل ذِلَك. بَنِيقَةً  والّدِ  لَجْمِعها وتَْحِسينِها ، هذا حاِصُل ما َذَكُروه ، فتَأَمَّ

ْرها ، وفي اللِّساِن : قال ثَْعلٌَب : بِنَقٌ  : القَِميِص ، وَجْمعُها البِنَقَةُ بِنَقَةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد : ، كِعنَبَةٍ  كالبِنَقَةِ  ً  ، وَزَعم أَنَّ  بِنَقٌ و بنائِقُ  ، ولم يُفَّسِ  بِنَقا

 َجْمُع الَجْمعِ ، وهذا ِمّما ال يُْعقَُل.

 دائِرتاِن في نَْحِر الفََرس. : البَنِيقَتانِ و

 إِذا َعُظَمت. َزَمعَةُ الَكْرمِ  : البَنِيقَةُ و

الفََرِس : الشَّعَُر الُمْختَِلُف في َوَسِط ِمْرفَِقِه ، وقِيَل :  بَنِيقَةُ  وفي اللِّسان : الشَّعَُر الُمْختَِلُف َوَسَط الَمْوِقِف من الّشاِكلَةِ : البَنِيقَةُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

القَِميِص ، قالَهُ ابُن ِسيَده ، وأَنَشَد قوَل ِذي  بَنِيقَةُ  ُصولةٌ بأُْخَرى ، كما تُوَصلُ ، أَي : َموْ  َمْبنُوقةٌ  يُقال : أَرضٌ  َوَصلَ  : بَنَقَ و مما يَِلي الّشاِكلَةَ 

ِة : مَّ  الرُّ
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ِة و  ولــــــــَ حــــــــُ يــــــــاِف َمســـــــــــــــــــــح رَب ِة األَفــــــــح غــــــــح  اَ صـــــــــــــــــــــَ   (4)مــــــــُ

هـــــــــا      يـــــــــمـــــــــُ ةٌ َدايمـــــــــِ وقـــــــــَ نـــــــــُ ـــــــــح بـ فِ  مـــــــــَ فـــــــــاصـــــــــــــــــــــــِ  ابلصـــــــــــــــــــــــ 

  
__________________ 

 : 203ديوانه ص ـ  ( ومطلعها1)
 لـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــر  إن ا ـــــــــــــــــــب اي أم مـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــٍك 

 ِبســــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــي جـــــــــــــــــزاين   مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــالئـــــــــــــــــ ُ     

  

 .يف عرض القميص ( ديوانه برواية2)
 فقد أنشده بكسر اجليم والراء. 60/  2( هذه رواية الفراء ا أما القاد 3)
واملثبت عن « التكملة : مسحولة وفسرها ابمللساءقوله :  لولة ا ص  كذا يف اللسان ا ويف »وهبامش املطبوعة املصرية : «  لولة»( ابألصر 4)

 .385التكملة والديوان ص 
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 .«َمْوُصولةٌ »هكذا رواه أَبو َعْمٍرو ، وَرواه َغْيُره : 

ً و ، كأَْبنَقَ  َغَرَس ِشراكاً واِحداً من الَوِدّيِ ، : إِذا بَنَقَ و ، وُمنَبٌَّق : كلُّ ذِلَك عن  مبَنَّقٌ  ، وكذلك نَبَّق ، بتَْقِديم النُّوِن ، فيُقال : نَْخلٌ  بَنََّق تَْبنِيقا

 اْبن األَْعرابِّيِ.

 : امرأَةٌ. بانُوقَةُ و

ً  بالَمكانِ  بَنَّقَ و  بِِه. أَقامَ  : إِذا تَْبنِيقا

اه : إِذا كالَمه بَنَّقَ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و ه ، وإِذا فََرْغَت من ِقراَءةِ الِكتاب بَنَّقَ  الِكتَاَب ، وفي األَساس : نَّقَ بَ  وقد َجَمعَه وَسوَّ  الِكتاَب : َزرَّ

 .ُمبَنَّقٍ  ، وال تََضْعهُ غيرَ  فبَنِّْقه

قَها. إِذا : (1)َحْرشاَء ، وبَلَّقَها  ِكْذبَةً  فالنٌ  بَنَّقَ  في النَّواِدِر :و قال :  َصنَعَها وَزوَّ

َّقَه ، وفَلَّقَه ، أَي : السَّْوطِ َظْهَره ب بَنَّقَ و بَه ، وفَت  قََطعَه. وبَلَّقَه ، وقَوَّ

 قَلََّده. : إِذا ءَ الشَّيْ  بَنَّقَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 قال ُرْؤبَةُ : بَنِيقَةً  القَِميَص : َجعََل له بَنَّقَ و

 ُمبَـنـ َقاُمَوش َح التـ بحِطِا َأو 
َج أَْعاَلها ، وَضيََّق أَْسفَلَها : إِذا الَجْعبَةَ  بَنَّقَ  من الَمجاِز :و َجةٌ ، قاله ابُن َعبّاٍد ، وفي األَساِس : َجْعبَةٌ  ُمبَنَّقَةٌ  يُقال : َجْعبَةٌ  فَرَّ  ُمبَنَّقَةٌ  ، أَي : ُمفَرَّ

َِّسَع. بَنِيقَةٍ  : ِزيَد في أَْعالَها ِشْبهُ   لتَت

 * ومما يُْستَدرك عليه :

ِة : الِكتابَ  بَنَّقَ  مَّ َده وَجَمعَه ، لغةٌ في نَبَّقَه ، وقَْوُل ِذي الرُّ  : َجوَّ

ُض  يـــــــــَ هـــــــــح حـــــــــاُن مـــــــــَ صـــــــــــــــــــــــَ حح فـــــــــاهـــــــــا صـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــَ  ِإذا اعـــــــــح

نـــــــــــــــــــ  ٌ      بــــــــــــــــــــَ ُض  مـــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــَ ه مـــــــــــــــــــُ (2) لـــــــــــــــــــِ
 

  
 ٍء منه.قاَل األَْصَمِعيُّ : يَقُوُل : السَّراُب في نَواِحيه ُمقَنٌَّع ، قد َغطَّى ُكلَّ َشيْ 

 : السَّْطُر من النَّْخِل. البَنِيقَةُ و

 بأُْخَرى : َمْوُصولةٌ بها ، وهو َمجاٌز أَيضاً. َمْبنُوقَةٌ  ، أَي : واِسٌع ، وهو َمجاٌز. وَمفاَزةٌ  ُمبَنَّقٌ  وَطريقٌ 

 : ُعوداِن في َطَرفَيِ الِمْضَمِدةِ. البَنِيقَتانِ و

 * ومما يُْستدَرُك عليه :

ِد بِن ُمحّمِد بِن أَْحَمَد بِن حاِمٍد النُّْعمانِّيِ ، أََحِد ُشيُوخِ أَبي طاِهٍر السِّ  بَْنبَق : [بنبق] لَِفّيِ ، هكذا َضبََطه الحافُِظ ، كَجْعفٍَر : َجدُّ أَبِي تَّمام ُمحمَّ

ه  ِه في األَْربَِعين البُْلدانِيَِّة ما نَصُّ  هَكذا بالواو ، فاْنُظر ذِلك.« ْنبُوابن بَ »ابُن َحَجٍر في التَّْبِصير ، وقََرأُْت بَخّطِ

ّمِ : الَِّذي يُْنفَُخ فيه البُوقُ   :[بوق]  : وقد تَكلََّمْت به العََرُب ، وال أَْدِري ما أَْصلُه. (3)نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو قوُل ابِن ُدَرْيٍد ، قال  ، بالضَّ

ُب بُ  هاُب في الِعنايَِة أَنَّه ُمعَرَّ  وِري.قلُت : وَذَكر الّشِ

 فيه ، عن ُكراع ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : يُْزَمرُ  قِيَل : هو الَِّذيو

َر الن صاَر  َزَمَرتح يف   الُبو ِ َزمح
حاح ، وهو للعُلَْيِكِم الِكْنِدّيِ.  هَكذا هو في الّصِ

حاحِ ، زاَد غيُره : الباِطلُ  : البُوقُ و ورُ  عن أَبِي َعْمٍرو ، كما في الّصِ  : عنهماهللارضيّسان يَْرثِي ُعثْماَن قال حَ  والزُّ
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ٍب أملَ  بـــــــــــــِه  وه عـــــــــــــلـــــــــــــ  َذنـــــــــــــح لـــــــــــــُ تــــــــــــــَ  مـــــــــــــا قــــــــــــــَ

وا      قــــــــــــُ طــــــــــــَ ِذي نــــــــــــَ ــــــــــــ  وقــــــــــــاً ِإاّل ال نِ  بــــــــــــُ كــــــــــــُ  ومل يــــــــــــَ

  
ْعر ، َكَذا في العُبَاِب ،  البُوقَ  ولم يَْعِرْف َشِمرٌ « ُزوراً »واألَْزَهِريُّ والَجْوَهِريُّ ، والذي في ِشْعِره :  (4)هكذا رواهُ ابُن فاِرٍس  في هذا الّشِ

 في الباِطِل إِالَّ ُهنا ، ولم يَْعِرْف بَْيَت َحّسان. البُوقَ  وفي اللِّسان : قال َشِمٌر : لم أَْسَمعِ 

رَّ  : البُوقُ و  ويُْفتَُح. عن اللَّْيثِ  َمْن ال يَْكتُُم الّسِ

و صوتُه ، فيُْعلَُم فيَْعلُ  يَْنفُُخ فيه الطَّّحانُ  ُمْلتَِوي الَخْرِق ، وُربّما« ِمْنقاف»كذا في النَُّسخ ، والصواُب :  ِشْبهُ ِمْنقابٍ  أَيضاً : البُوقُ و قاَل :

ّيٍ للعَْرِجّيِ :  الُمراُد به ، قاَل اللَّْيُث : وأَنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
 ( يف التهذيب : وبّوقها وبّلقها.1)
 ( يف التهذيب أليب النجم. وفيه : اعتقاها.2)
 .324/  1( انظر اجلمهرة 3)
 .320/  1( املقايي  4)
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رًا مـــــــــــــن َووحا لـــــــــــــنـــــــــــــا ُزمـــــــــــــَ ٍة   هـــــــــــــَ يـــــــــــــَ رِّ انحـــــــــــــِ  كـــــــــــــُ

ِة      خـــــــــــَ فـــــــــــح ـــــــــــَ وا مـــــــــــن نـ ـــــــــــُ زِع ـــــــــــَ ا ف و ِ كـــــــــــَبلـــــــــــ  ـــــــــــُ ـــــــــــب  ال

  
ّمِ ، أَي : بُوقَةٌ  أََصابَتْناو حاح ، زاَد َغْيُره : ُدْفعَةٌ من الَمَطرِ  بالضَّ حاح : َشِديَدةٌ ، أَو ُمْنَكَرةٌ  كما في الّصِ  بَُوقٌ  : ج اْنبَعََجْت َضْربَةً  وفي الّصِ

 قال ُرْؤبةُ : كُصَردٍ 

يِّ َنّضاِح   (1) البـَُو ح من ابِكِر الَولِح
قال قَتاَدةُ : أَي : ُظْلَمه  (2) «بَوائِقَهُ  ال يَْدُخُل الَجنَّةَ َمْن ال يَأَْمُن جاُره»الَحِديُث :  ومنه بَوائِقُ  ج : والبَِليَّةُ تَْنِزُل بالقَومِ  : الّداِهيَةُ  البائِقَةُ و

 سائِيُّ : َغوائِله وَشّره.وَغْشَمه ، وقاَل الكِ 

ً و  جاَء بالشَّّرِ والُخصوماِت. : إِذا باَق يَبُوُق بَْوقا

حاح :و ً  القَْومَ  باقَت البائِقَةُ  فِي الّصِ حاحِ ، وقاَل ابُن فاِرٍس : أُراها ُمْبَدلَةً  أَصابَتُْهم ، كاْنباقَْت َعلَْيهم : تَبُوقُهم بَْوقا مثاُل اْنباَجْت ، كما في الّصِ

 أَي اْنفَتَقَْت. ، قال الَجْوَهريُّ : (3)من ِجيٍم 

ْوُت من اْنباقَ و  .البُوقِ  عليهم الدَّْهُر ، أَْي : َهَجَم َعلَْيِهْم بالدَّاِهيَِة. كما يَْخُرُج الصَّ

. : الُحْزَمةُ من البَْقلِ  الباقَةُ و  نَقَله الَجْوَهِريُّ

ُجُل : إِذا بكَ  باقَ و  بٍَة.َطلََع عليَك من َغيْ  الرَّ

 به. حاقَ  : مثلُ  بهِ  باقَ و

ً  القَْوُم عليه باقَ  يُقال :و ً  َعلَْيه اْجتََمعُوا : إِذا بَْوقا  به : َظلَُموه. اْنباقُواو َعلَْيِه : قَتَلُوه ، باقُوا وقِيَل : فقَتَلُوه ُظْلما

 فََسَد وباَر. أَي : المالُ  باقَ و

 ، مِصريَّةٌ. باقَتْ  قلُت : وكذِلك األَْرُض إِذا باَرْت فقَدْ 

ً  فالنٌ  باقَ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و  تَعَدَّى َعلَى إِنساٍن. : إِذا يَبُوق بَْوقا

ً  القََومَ  باقَ  قاَل ابُن عبّاٍد :و الدَّْهُر َعلَْيِهم ، أَي : َهَجم بالّداِهيَِة. اْنباقَ  يُقال : َهَجم على قَوٍم بغَْيِر إِْذنِِهم ، كاْنباقَ  : إِذا باقَ  أَو  : إِذا بَْوقا

 َسَرقَُهْم.

 كأَنَّه كاِسٌد. : ال ثََمَن له بائِقٌ  وَمتاعٌ  قاَل :

 أَيضاً.« خ وق»وَسيَأْتي في :  َصْوُت الفَْرِج عند الِجماعِ  َمْبنِيّاِن على السُُّكوِن ، وعلى الَكْسِر : باقْ  والخاقِ  قاَل :

قُ و  َظلََمه. : إِذا بهِ  اْنباقَ و عن اْبِن األَْعرابِّيِ : ، كُمعَظٍَّم : الكالُم الباِطلُ  الُمبَوَّ

حاحِ ، وقد تَقَدَّم الَكالُم عليِه قَِريباً. اْنفَتَقَتْ  : َمثُْل اْنباَجْت ، أَي : بائِقَةٌ  عليهِ  اْنباقَتو  كما في الّصِ

قَ  من الَمجاِز :و . َوقََع فِيها الَمْوُت ، وفََشا : إِذا في الماِشيَةِ  الَوباءُ  تَبَوَّ َمْخَشِريُّ  واْنتََشَر ، كأَنَّما نُِفَخ فيها ، نَقَله ابُن َعبّاٍد والزَّ

ٍل َعلَْيِه ، وال فِيِه ِعْنِدي َكِلَمةٌ َصِحيحةٌ. (4)وقاَل ابُن فاِرٍس في الَمقايِيِس   : الباُء والواُو والقاُف ليَس بأَْصٍل ُمعَوَّ

 * ومما يُْستدرك عليه :

 : َشِديدةٌ. بَُؤوقٌ  داِهيَةٌ 

ً  : أَصابَتُْهم باقَتُْهم بَُؤوقٌ و ً و بَْوقا ّي لُزْغبةَ الباِهِلّيِ : بُُؤوقا  ، كقُعُوٍد ، وأَنَشَد ابُن بَّرِ

رياً  نــــــــــــــا َقصــــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــِ بــــــــــــــ  ــــــــــــــُ راهــــــــــــــا عــــــــــــــنــــــــــــــَد قـ  تــــــــــــــَ

ا ِإذا و      ُذهلــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــــــح تح نـــــــــــــــــــــــَ ُؤو ُ  ابقــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــــــَ
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ً و ى بالبُوقِ  : إِذا َكَذب ، وقاَل ابُن األَْعرابِّي : أَي جاءَ  باَق بَْوقا ً  ، وهو الَكِذُب السُّماُق : قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا يَُدلُّ على أَنَّ الباِطَل يَُسمَّ  .بُوقا

قَ و  : تََكذََّب. تَبَوَّ

 : إِذا نََطَق بما ال َطائَِل تَْحتَه ، وهو َمجاٌز. البُوقِ  ونَفََخ في

ً  ءُ الشي باقَ و  : غاَب. بَْوقا

ً و  : َظَهر ، ِضدٌّ. باَق بَْوقا

ً  السَِّفينَةُ  باقَتو ً و بَْوقا  : َغِرقَْت. بُُؤوقا

ّمِ : َكثَْرةُ الَمَطِر. البَْوقُ و  ، بالفتحِ والضَّ

 ٍء : أََشدُّه.من ُكّلِ شي البُْوقُ و

__________________ 
 اية اللسان.واملثبت عن التهذيب واللسان ا ونبه هبامش املطبوعة املصرية إىل رو « وضاح»( ابألصر 1)
 واملثبت كالنهاية واألساس.« لي  مبؤمن من ال أيمن جارُه بوائقه»( نصه يف التهذيب واللسان : 2)
 وزاد فيه : والبائجة كالفت  واخللر. 320/  1( مقايي  اللغة 3)
 .320/  1( مقايي  اللغة 4)
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  ما في نَْفِسه.أَْي ليَْنَدفَع فيُْظِهرَ « : ليَْنباقَ  الَمثَِل : ُمْخَرْنبِقٌ »وفي 

 الَمْطَرةُ : اْنَدفَعَْت. اْنباقَتو

، وبه فَسََّر بعٌض قَْوَل ُرْؤبَةَ السابَق ، كذا في العَْيِن ، وقال غيُره : هو َضْرٌب  (1): بالضّمِ : َشَجرةٌ من ِدّقِ الشََّجِر َشِديدةُ االْلتِواء  البُوقَةُ و

 َشِديُد االْلتِواِء. (2)من الشََّجِر َرقِيٌق 

قَ و قَها ، كما فِي النّواِدر. بَوَّ  فاُلٌن ِكْذبَةً َحْرشاَء ، أَي : َزيَّنَها وَزوَّ

ّمِ : َطسُّوٌج من  بُوق ونَْهرُ   َسواِد بَْغداَد قُْرَب َكْلواذا.، بالضَّ

 ، بالضّمِ ، مِدينَةٌ بأَنطاِكيَةَ. بُوقَةُ و

 : من أَْعماِل األُْشُمونين. بُوق وثَْغرُ 

 : قريةٌ. بُوقُ و

َكةً : بَياضٌ  البََهقُ  : [بهق] األَْسَوُد  البََهقُ و لَبَِة البَْلغَِم على الدَِّم ،ظاِهَر البََشَرةِ ، لُسوِء ِمزاجِ العُْضِو إِلى البُُروَدةِ ، وغَ  َرقِيٌق يَْعتَِري ، ُمَحرَّ

ةِ السَّْوداِء الدَّمَ   قاَل ُرْؤبَةُ : يُغَيُِّر الِجْلَد إِلى الّسواِد ؛ لُمخالََطِة الِمرَّ

لـــــــــــَ ح  ـــــــــــَ واٍد وبـ وٌط مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــُ يـــــــــــهـــــــــــا خـــــــــــُ  فـــــــــــِ

ا      يــــــــــُض  (3)كــــــــــَبهنــــــــــ  لــــــــــِ وح ــــــــــَ ِد تـ لــــــــــح هــــــــــَ ح يف اجلــــــــــِ ــــــــــَ  الــــــــــبـ

  
 ٌء من النَّباِت ُمَحبَُّب الِجْسِم.هو َشيْ  (5) الَجْوز َجْنَدمُ  هو : أَو الَحَجرِ  (4)وهو حزاز  الَحَجِر : نَباتٌ  بََهقُ و

ً بينهما ثاَلثُوَن فَْرَسخاً ، وقاَل ابن األَثِير : هي قًُرى ُمْجتَِمعَةٌ بنَْيسابُوَر على ِعْشرِ  ، كَصْيقٍَل : د ، قُْرَب نَْيسابُورَ  بَْيَهقُ و منها :  يَن فَْرَسخا

بِن ُموَسى بِن َعْبِد هللِا ، الحافُِظ الفَِقيهُ الشافِِعيُّ ، عالٌم في الَحِديِث والِفْقه ، وشيُخه في  (6)بِن علّيِ  أَْحَمُد بُن الُحَسْينِ  : أَبُو بَْكرٍ  اإِلمامان

ِصُر بُن ُمحّمٍد العَُمِريُّ الَمْرَوِزيُّ ، وُمَصنَّفاتهُ تَُدلُّ على َكثْرةِ فَْضله ، منها السُّنَُن الَكبِيُر الَحِديِث الحاِكُم أَبو َعْبِد هللِا ، وفي الِفْقِه أَبو الفَتْحِ نا

ة ، وُشعَُب اإِليماِن ، ولد سنة  ِغيُر ، واآلثاُر ، وَدالئُِل النُّبُوَّ تُه : أَبو َسِعيٍد َسِمَع ِمن أَبِيِه. وإِْخوَ  وولَُده إِْسماِعيلُ  458ومات سنة  384، والصَّ

 الحافِظ.، وأَبو َعْبِد هللِا ، َسِمعَا أَْيضاً من أَبِيهما ، كما َرأَْيتُه على نُْسَخِة السُّنَِن الَكبِير الَمْقُروَءةِ على أَبِيهم 

 قاَل ُرْؤبَةُ : ع ، بأَْرِض قُوَمسَ  أَيضاً : بَْيَهقُ و

وايب و  نح حــــــــــــــَ ا  (7)مــــــــــــــِ قــــــــــــــَ طــــــــــــــ  نــــــــــــــَ ه مــــــــــــــُ لــــــــــــــِ  َرمــــــــــــــح

مــــــــــاً      جــــــــــح ه عــــــــــُ نــــــــــ  ينِّ جــــــــــِ غــــــــــَ ــــــــــُ ا (8) تـ قــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ  بــــــــــبـ

  
 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

 : َشِديُد البَياِض. أَْبَهقُ  َرُجلٌ 

 ، وهو َمْوُجوٌد في نَُسخِ َمْكتُوٌب عنَدنا في سائِِر النَُّسخِ بالُحْمَرةِ ، وكذِلَك قاَل الّصاغانِيُّ في التَّْكِملَِة : إِنَّ الَجْوَهِريَّ أَْهَملَهُ  البِْهِلقُ  : [بهلق]

يِت عن الِكالبِّيِ َسم كِزْبِرجٍ ، وَجْعفٍَر ، وُعْصفُرٍ  (9)الَصحاح  ّكِ وهي الشَِّديَدةُ الُحْمَرةِ ،  الَمْرأَةُ الَحْمراُء ِجدًّا اعاً :األُولى والثالثة عن اْبِن الّسِ

يتِ  ّكِ  الَكثِيَرةُ الَكالِم التي ال َصيُّوَر لها. قاَل الِكالبيُّ : هيو عن ابِن الّسِ

 َحيٌّ من العََرِب. ، بالَكْسِر : بِْهِلقو

ْخُب الضَُّجورُ و ُجُل الصَّ َخِب ، وأَنَشَد : البَْهلَقُ  والَِّذي في العَْيِن : هكذا في النَُّسخِ ، كِزْبِرجٍ : الرَّ ُجوُر الَكثِيُر الصَّ  ، بالفَتْحِ : الضَّ

ن  الـــــــــــــــــــد ِد  وحهبـــــــــــــــــــِِ ِوُ  مـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــَ َولـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُ  يـ

َة      َولـــــــــــــــَ ِر َولـــــــــــــــح يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ ِ ُ  ابلـــــــــــــــلـــــــــــــــ  هـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــبـ

  
ً  جاَء بالَكِلَمةِ  يُقاُل :و  بها ، عن أَبِي َعْمٍرو. تَتِرُ ، بالَكْسِر والفَتْح ، أَْي : ُمواَجَهةً ال يَسْ  بِْهِلقا
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 وأَنَشَد للعُمانِّي : : األَباِطيلُ  البَهاِلقُ و قاَل :

ـــــــــــــــِ   ر  آي ـــــــــــــــا وهـــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــح ي لـــــــــــــــَ  آَ  عـــــــــــــــَ

ُد و      عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ نح بـ ـــــــــــــــِ جـــــــــــــــاَءان مـــــــــــــــِ هـــــــــــــــال ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــب  ابل

  
__________________ 

 .«االرتواء»( يف التكملة وأصر التهذيب 1)
 ( يف اللسان : دقي .2)
 والصحاح : كبنه. 310/  1املقايي  ( يف 3)
 ( عن تذكرة األنطاكي.4)
 ( ضبطه داود ابلنص ِبيم مضمومة ودا  مهملة. معرب عن الكاف العجمية ا ويقا  : حندم اب اء املهملة.5)
 ( يف معجم البلدان : علي بن عبد   بن موس .6)
 .«جوايب»وابألصر  110( عن الديوان ص 7)
 .«جنبه»ألصر ( عن الديوان واب8)
 ( مل ترد املادة يف نسخة الصحاح املطبوع.9)
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 قال ُرْؤبَةُ : كَجْعفٍَر : الّداِهيَةُ و

ينِّ  داُء مــــــــــــــِ َر  اأَلعــــــــــــــح ــــــــــــــَ ىت  تـ احــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ل  هبــــــــــــــَح

ا     قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ م وأَقــــــــــــــــح َدهـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ا عـــــــــــــــِ َر ممـــــــــــــــِّ كـــــــــــــــَ  أَنـــــــــــــــح

  
 .بَْهلَقَ  وقد الطَّْرَمَذة ِشْبهُ و : الِكْبُر ، البَْهلَقَةُ و

 بتَْقِديِم الهاِء على الاّلِم ، كما َذكرناه آنِفاً. البَْهلَقَة ، بتَْقِديِم الاّلِم ، فَردَّ ذِلَك ثَْعلٌَب ، وقاَل : إِنَّما هي البَْلَهقَةُ  : (1)وقاَل ابُن َعبّاٍد 

 الدَّاِهيَةُ. : البَْهلَقَةُ و

 ُن بَكالِمه وِلسانِه.أَْن يَْلقاَك اإِلْنسا : البَْهلَقَةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 .تَبَْهلَقَ و ، بَْهلَقَ  وقد كالتَّبَْهلُقِ  الَكِذُب ، : البَْهلَقَةُ  قاَل الفَّراُء :و

. َغْربِيَّ بَْغدادَ  بالفَتْح : (2) بَْهِليقَى جامعٌ و  من الَجواِمعِ الَمْعروفِة ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 : الّداِهيَةُ ، كذا في التَّْكِملة. (3) بالَكْسرِ  البِْهِلقُ 

 : َكَذَب ، عن الفّراء. تَبَْهلَقَ و ، بَْهلَقَ و

نَباٌت أَْطَوُل من العََدِس ، يَْنبُُت في الُحُروِث ،  ، وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : (4)أَهمله الَجْوَهِريُّ والصاغانِيُّ في العُباب  ، بالَكْسرِ  البِيِقيَّةُ   :[بيق]

تِه ، َجيَِّدةٌ للَمفاِصِل والقَبَل  تُه كقُوَّ  والفَتِْق. (الِقيل)وقُوَّ

و بالّشأِْم كثيٌر ، ولم يَْذُكْره الفُقَهاُء في وه ، بالَكْسِر : َحبٌّ أَكبُر من الُجلُبّاِن ، أَْخَضُر ، يُْؤَكُل َمْخبُوزاً وَمْطبُوخاً ، وتُْعلَفُهُ البَقَرُ  البِيقَةُ و قاَل :

 القَطانِّيِ ، كما فِي اللِّساِن.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

:  وقَةأَْبيُ و .466نة ، بالكسر : قريةٌ بَسَرْخَس ، منها : أَبو نَْصٍر أَحمُد بُن َعْبِد الَكِريم السََّرْخِسيُّ عن الحاِكم أَبي َعْبِد هللِا توفي س بِيُوقان

 قريَةٌ من أَْعماِل البَُحْيرة من ِمْصَر.

 مع القاف فصل التاءِ 
قاُء ، كفَِرَح : اْمتأََلَ. تَئِقَ  : [تأق]  الّسِ

َد بَن َمْرواَن : أَتْأَْقتُهو حاحِ ، وقاَل ُرْؤبَةُ يَْمَدُح ُمَحمَّ  أَنا : َمأَلْتُه ، كما فِي الّصِ

ـــــــــــجـــــــــــًا  ي ـــــــــــِ ل ُد خـــــــــــَ جـــــــــــح
َ

ُه املـــــــــــ ـــــــــــَ د  ل امـــــــــــَ ـــــــــــَ بَق ـــــــــــح ت  مـــــــــــِ

ا     قــــــــــــَ نـــــــــــــَ قــــــــــــَ  فــــــــــــَبرحَو  وَرعــــــــــــَ  فــــــــــــَبســــــــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل النّابِغَةُ : «الِحياَض بَمواتِِحه أَتْأَقَ »في َحِديِث َعلّيٍ : و

ِر  زاِد الــــــــُوفــــــــح َ
َح املــــــــ َن َنضــــــــــــــــــــــح حــــــــح نحضــــــــــــــــــــــَ هــــــــايـــــــــَ َقــــــــَ  َأ ح

ُروبِ      ريحِ َمشــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــر واِة مبــــــــــــــاٍء غــــــــــــــَ د  ال  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 غيُر َمْشُروٍب ، يَْعنِي : العََرَق ، أَراَد يَْنَضْحَن بماٍء َغْيِر َمْشُروٍب نَْضَح المزاِد الُوْفِر.ماٌء 

ً  : إِذا َزْيدٌ  تَئِقَ  من الَمجاز :و حاحِ ، اْمتأَلَ َغَضبا ً  وَغْيظاً ، كما في الّصِ كاَد يَْبِكي ، هَكذا نَقَلَه اللّْيُث في هذا التَّْرِكيِب ، زاَد غيُره :  أَو ُحْزنا

 أَو إِذا اْمتأَلَ ُسُروراً ، كما في اللِّساِن.

، كِمْنبٍَر ، فقد فسََّره صاِحُب اللِّساِن  الِمتْأَقُ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن األََمِوّيِ ، واْقتََصر على األَول ، وأَّما كَكتٍِف ، وِمْنبٍَر : السَِّريُع إِلى الشَّرِّ و

.  بالحاّدِ
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وقال بعُضهم :  ؟قال اللِّْحيانِيُّ : قِيَل : َمْعناه أَنَت َضيٌِّق وأَنا َخِفيٌف ، فكيف نَتَِّفقُ  ؟«، وأَنا َمئِق ، فَكْيَف نَتَِّفق تَئِق أَْنتَ »العََرِب : ومن أَْمثاِل 

وقاَل األَْصَمِعيُّ :  ؟ َغْضباُن وأَنا َغْضباُن ، فكيف نَتَِّفقُ وقاَل أَْعرابيٌّ من عاِمٍر : أَْنتَ  ؟أَنَت َسِريُع الغََضِب ، وأَنا َسِريُع البُكاِء ، فكيف نَتَِّفق

السَِّريُع  ، والَمئُِق : (5): هو الحادُّ  التَّئِقُ  ٌء من الغَْيِظ والُحْزِن ، وأَِخي َسِريُع البُكاِء ، فال يَقَُع بينَنا ِوفاٌق ، وقاَل األَْصَمِعيُّ :يَقُول : أَنا ُمْمتَِلي

 ُء من الغََضب ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لعَِدّيِ بِن َزْيٍد يَِصُف َكْلباً :يُقاُل : الُمْمتَِلىالبُكاِء ، و

__________________ 
 ( يف اللسان : ابن األعرايب.1)
 ( يف التكملة : ابن هبليقا.2)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلفتح.3)
 اللسان بياء خمففة.( وأ له يف التكملة أيضاً. وضبطت يف 4)
 ويف موضض آخر : السريض إىل الشر.« ا ديد»( يف الصحاح واللسان : 5)
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وِم اَ شــــــــــــــــــــــ   ضــــــــــــــــــــــُ هح ِ مــــــــَ اح بــــــــَ عــــــــح ِض الــــــــكــــــــَ مــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــح

اٌج      عــــــــــــّ ِ مــــــــــــَ اح يــــــــــــَ حــــــــــــح ِم الــــــــــــلــــــــــــ  رحطــــــــــــَ ئــــــــــــِ ح ســــــــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــَ

  
ُجُل : إِذا اْمتأََلَ َغَضباً وَغْيظاً ، ومَ  تَئِقَ  وقاَل األَْصَمِعيُّ أَيضاً :  ئَِق : ِإذا أََخَذه ِشْبهُ الفُواِق ِعْنَد البُكاِء قَْبَل أَْن يَْبِكَي ، وقاَل في قَْوِل ُرْؤبَةَ :الرَّ

هـــــــــــــــا مـــــــــــــــَن  تـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ وح ا عـــــــــــــــَ َب ح كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ   الـــــــــــــــتـــــــــــــــ 

َب ح      َ
تح بـــــــــــعـــــــــــَد املـــــــــــ َولـــــــــــَ لـــــــــــَ  َولـــــــــــح كـــــــــــح ُة ثـــــــــــَ لـــــــــــَ وح  عـــــــــــَ

  
ُهنا :  التَّئِقُ  : الَمآْلُن ِشبَعاً وِربَّا ، والَمِئُق : الغَْضباُن وقِيَل : التَّئِقُ  : االْمتِالُء. وقاَل أَبُو الجّراحِ : التَّأَقُ و والَمأَُق : نَشيُج البُكاِء أَْيضاً ،

 ُء الُخلُِق.السَّيِّى ُء ُحْزناً ، وقِيَل : النَِّشيُط ، وقِيَل :الُمْمتَِلى

ً ىالفََرُس الُمْمتَلِ  : التَّئِقُ  قاَل اللَّْيُث :و بِّّيِ يِصُف فََرساً : ُء نََشاطاً وَشبابا  وَجْرباً ، وهو َمجاٌز ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُزَهْيِر بِن َمْسعُوٍد الضَّ

رَتٌِف  دِّ ُمشــــــــــــــــح يـــــــُر اخلـــــــَ يـــــــِب َأســــــــــــــــِ بـــِ  ضـــــــــــــــــــــايف الســــــــــــــــ 

رُه      ِديــــــــٌد َأســــــــــــــــــــــح وِع شــــــــــــــــــــــَ لــــــــُ ئــــــــِ ُ حــــــــايب الضــــــــــــــــــــــ  (1)تــــــــَ
 

  
َكةً : ِشدَّةُ الغََضِب ، والسُّْرَعةُ  التَّأَقَةُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و  ، والَمأَقَةُ : ِشدَّةُ البُكاِء. تَأَقَةٌ  إِلى الشَّّرِ ، وهو تَيّاٌق ، وبه ، ُمَحرَّ

 وهو َمجاٌز. أَْغَرَق السَّْهَم فِيهاو : إِذا َشدَّ نَْزَعها ، القَْوسَ  أَتْأَقَ  قاَل اللَّْيُث :و

 ليه :* ومما يُْستَْدَرُك ع

َكةً : ِضيُق الُخلُِق. التَّأَقُ   ، ُمَحرَّ

بِيُّ وَغْيُره تَئِقَ و ً  الصَّ ا : : تَئِقٌ  ، عن اللِّْحيانِّيِ ، فهو تأَقَةً و ، تَأَقا ً  وال أَبَتُّه» إِذا أََخَذهُ ِشْبهُ الفُواِق عنَد البُكاِء ، ومن َكالِم أُّمِ تأَبََّط َشرًّ  .«تَئِقا

ّمِ : َشِديُد االْمتاِلِء.، با ُمتْأَقٌ  وإِناءٌ   لضَّ

 (2)من أَْجزاٍء َكثِيرةٍ ، ويُْطلَُق على ما لَهُ َزْهِريَّةٌ ونَْفٌع َعِظيٌم َسِريٌع ، وهو اآلَن يُْطلَُق على العاِدّيِ  ، بالَكْسِر : َدواٌء ُمَركَّبٌ  التِّْرياقُ   :[ترق]

َمهُ أَْنَدُروماِخُس القَِديمُ  الَحِكيمُ  اْختََرَعه ماَغنِيسُ  الذي ي فِيه ، وبها َكُمَل الغََرُض ، وهو بِزياَدةِ لُحوِم األَفاعِ  بعَد أَْلٍف ومائٍة وَخْمِسيَن َسنَةً  وتَمَّ

يِه بهذا ً  نافعٌ و بالَكْسِر ، ألَنَّه نافٌع من لَْدغِ الَهواّمِ السَّبُِعيَِّة ، وهي باليُونانِيَّة تِْرياء االْسم ُمَسّمِ يَِّة ، وهي  أَْيضا من األَْدِويَِة الَمْشُروبَِة السُّّمِ

بَ ممدودةً ثم ُخفَِّف و« قا آ»باليُونانِيَّة  : دواُء السُُّموِم ، فاِرِسيُّ ُمَركٌَّب ، وقاَل  التِّْرياقُ  ويُقاُل بالّداِل أَيضاً بََدَل التاِء ، وفي العُباب : ُعّرِ

ْرياِق ، ً  ما أُباِلي ما أَتَْيُت إِْن َشِرْبتُ »في َحِديث اْبِن ُعَمَر : و غيُره : لغةٌ في الّدِ ا يَقَُع فيِه من لُُحوِم األَفاِعي إِنَّما َكِرَههُ من أَْجِل م «تِْرياقا

 ٌء من ذِلَك فال بَأَْس به ، وقِيَل : الَحِديُث ُمْطلٌَق ، فاألَْولَى اْجتِنابُه ُكلُّه ،أَْنواٌع ، فإِذا لم يَُكن فيِه َشيْ  التِّْرياقُ و والَخْمِر ، وِهَي َحراٌم نَِجَسةٌ ،

ً تِ  إِنَّ في َعْجوةِ العاِليَةِ »في الَحِديِث : و ةِ ، وِعْشِريَن في و «ْرياقا هو ِطْفٌل إِلى ِستَِّة أَْشُهٍر ، ثم ُمتََرْعِرٌع إِلى َعْشِر ِسنِيَن في البِالِد الحارَّ

ئِيس ، و« القانُون»كما هو نَصُّ  َغْيِرها ، ثم يَِقُف َعْشراً فيها ، وِعْشِريَن في عيِرها ، ثم يَُموُت ، ويَِصيُر كبَْعِض الَمعاِجينِ  قاَل الَحِكيُم للرَّ

ْن زاَد فيه من الُحكماِء : أُْقِليِدس ، وفالُغورس ، وفرافيلس ، وساُغورس  ، ومارينُوس ، حتى جاَء جاِلينُوس فغَيََّر فيه  (3)َداوُد : وِممَّ

ئِيُس يَقُول : إِنَّ جاِلينُوَس أَْفَسَده ، وأَّما َعدَ  ُد ُمْفَرداتِه فنِهايَتُها تِْسعُون ، وأَقَلُّها أَربٌع وِستُّون ، أَْوزاناً ، وخالََف أَْوضاعاً ، وكان الشيُخ الرَّ

 ويَْضَمِحلُّ الِخالُف بعد ُمْفرداِت األَْقراص وَعَدِمه ، وقِيَل : إِنَّ النِّهايَةَ ِستٌّ وتِْسعُون.

ئِيُس في القانُون بأَْبَسِط عباَرةٍ ، وأَْوَضحِ إِشاَرةٍ ، وذَ  ه ، فمن أَراَد ذِلَك فليُراِجْع ُكتَُب قلُت : وقد َسَرَدُهم الرَّ َكر االْختِالَف في ُعُمِره وَخواّصِ

ئِيِس ، فإِّن فيها َمْقنَعاً للطالِب ، وهللاُ أَعلُم.  الرَّ

ِد بِن ثُماَمةَ  ة ، بَهراةَ  : تِْرياقُ و ٍد  التِّْرياقِيُّ  ِمْنها : أَبو نَْصٍر َعْبُد العَِزيِز بُن ُمحمَّ عبِد الَجبّاِر بِن محّمٍد الَجّراِحّيِ الَمْرَوِزّيِ ، ، عن أَبِي ُمحمَّ

 في ُمْسنَِد َصِحيحِ ُمْسلم. (4)وعنه أَبُو الفتحِ عبُد الَمِلِك بن َعْبِد هللِا الَكُروِخيُّ 

__________________ 
 ابن األعرايب :ما أنشده ـ  فيهـ  ( ذكره اللسان شاهداً عل  قوله : املتب  : ا اد. وشاهد الفرس التئ 1)
ر و  ًا عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــًا وذا ُخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  أرحيــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــّ

 خمــــــــــــــــــلــــــــــــــــــولــــــــــــــــــ  املــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــــــــاحبــــــــــــــــــًا تــــــــــــــــــئــــــــــــــــــقــــــــــــــــــا    

  

 ( يف تذكرة داود : اهلادي.2)
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ومثلــه يف تــذكرة داود لكنــه زاد الــًا آخر عليهم هو  .«التواريخ املعتمــدة : فيالغورس وأفرافيل  وفيثــاغورس»( هبــامش املطبوعــة املصــــــــــــــريــة : 3)
 لينوس.أندروماخ  الثاين ا قبر جا

 ابجليم.« الكروجي»( عن اللباب وابألصر 4)
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.ـ  الَمْعُجوِن الَمْشُهورِ ـ  التِّْرياقِ  الَمْقِدِسيُّ فإِنّه إِلى َعَملِ  التِّْرياقِيُّ  وأَّما َسالَمةُ بُن ناِهٍض   َرَوى عنه أَبُو القاِسم الطَّبَرانِيُّ

 بُن بَِشيٍر األَْنصاِريُّ : قاَل إِبراِهيمُ  للَخْزَرجِ  كانَ  فََرسٌ  : التِّْرياقُ و

تــــــــــاِدّي  اح الــــــــــقــــــــــَ حاي ِ و  (1)بــــــــــَ هــــــــــا  الــــــــــرتِّ تــــــــــُ بـــــــــــَ  ِنســـــــــــــــــــــــح

وبُ      رححـــــــــُ ِ ســـــــــــــــــــــــُ اح ـــــــــَ ي حـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــل ُة ال ـــــــــَ ُروق عـــــــــح رحداُء مـــــــــَ  جـــــــــَ

  
يها ؛ ألَنَّها كالتِّْرياقَةِ  الَخْمُر ، : التِّْرياقُ و حاحِ ، وفي العُباِب : َدواٌء تَْذَهُب بالَهّمِ ، ـ  فِيما يَْزُعمونـ  هَكذا كانَت العََرُب تَُسّمِ كما فِي الّصِ

 للُهُموِم.

ى أَْيضاً صابُوَن الُهُموِم ، ومنه قَْوُل ابِن ُمْقبٍِل :   : (2)قلُت : وِلذا تَُسمَّ

ـــــــــــــــاَء  ب هـــــــــــــــح يِن بصـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ت قـــــــــــــــَ ةٍ ســـــــــــــــــــــــــــــَ رحايقـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ  ت

نح      ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــَ ي ت ظـــــــــــــامـــــــــــــِ ح عـــــــــــــِ اِّ ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــُ ىَت مـــــــــــــا تـ  مـــــــــــــَ

  
 وسيأْتي.« ِدْرياقَةٍ »ويُْرَوى 

حاحِ : وال تَُضمُّ تاُؤه الفَتْحِ ،ب التَّْرقَُوةُ و  ج : ، تكوُن للنّاِس وغيِرهم تَْرقَُوتانِ  وهما بيَن ثُْغَرةِ النَّْحِر والعاِتقِ  الَِّذي العَُظْيمُ  ، كما في الّصِ

 :ـ  في ِصفَِة قَطاةٍ ـ  أَْنَشَد ثَْعلَبٌ  التَّراقِي

ًة بــــــــــــَا  فــــــــــــَ طــــــــــــح َرتح نــــــــــــُ ــــــــــــَ يقـ اقــــــــــــِ ــــــــــــرت  ا   ال  كــــــــــــَبهنــــــــــــ 

رِ      فــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــِح مــــــــــُ وان ــــــــــَا اجلــــــــــَ رٍت ب فــــــــــَ َد  ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ  ل

  
 ، وأَْنَشَد يَْعقُوُب : التَّراقِي : التَّرايِقُ  قاَل الفَّراُء : قاَل بعُضُهم :و

تَـُهم َوحَت ِحَا أَتـَيـح
 ُهُم أَوحَرُدوَ  امل

اِي ِ جاَشتح ِإليَك النـ فحُ  بَا و   (3) الرت 
يِت ، وقد أَعاَد الُمَصنِّفُ  تَْرقَُوتَهُ  ، أَي : أََصْبتُ  قَْيتُه تَْرقاةً تَرْ  لقَْوِلِهمـ  بالفتح فَْعلَُوةٌ  َوْزنُه : ّكِ أَيضاً في  التَّْرقَُوةَ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

 اْستِْطراداً فَتأَّمل.« قرن»الُمْعتَّلِ بالواو أََصالَةً ، وفي 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

َكةً : شَ  التََّرقُ   بِيهٌ بالدََّرجِ ، قاَل األَْعَشى :، محرَّ

هـــــــــــــا و  ُرســـــــــــــــــــــــــــُ نِّ حيـــــــــــــَح واِة اجلـــــــــــــِ  مـــــــــــــارٌِد مـــــــــــــن غـــــــــــــُ

ا      ديف ُدوهنــــــــــــَ عــــــــــــِ تــــــــــــَ ٍة ُمســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــقــــــــــــَ َر َ ُذو نــــــــــــِ (4)تـــــــــــــَ
 

  
ةِ.  ُدونَها : يعني ُدوَن الدُّرَّ

 : إِذا شاَرَف الَمْوَت. التَّراقِيَ [ (5)الروُح ]ويُقال : بَلَغَت 

 : * ومما يُْستَْدَرُك عليه : [ترنق]

يُن الَِّذي يَْرُسُب في َمسايِِل الِمياِه. التُّْرنُوقُ   ، بالضمَّ ، أَْهَملَه الَجماَعةُ ، وقاَل َشِمٌر : هو الّطِ

 وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : هو الماُء الباقِي في الَمِسيِل ، ويُْفتَُح ، كما في اللِّساِن.

 .«رنق»ِف في قُْلُت : وَسيَأْتِي للُمَصنِّ 

وُرِوي فيه الفَتُْح أَيضاً ، كما  «الَكْعبَةِ  تِيفاقُ  البَْيُت الَمْعُمورُ »َوَرَد في الَحِديِث :  أَْهَملَه الَجماعةُ هنا ، وقَد الَكْعبَِة ، بالَكْسرِ  تِيفاقُ  : [تفق]

فََكأَنَّه َذَكَرهُ ُهنا ِمِظنَّةَ أَنَّ التاَء أَْصِليَّةٌ ، « ف قو» : َمْوِضعُهو وِحذائِها ، هابَمْعنَى تُجاهِ  َسيَأْتِي للُمَصنِِّف ، واالْقتِصاُر على الَكْسِر قُُصوٌر ،

 وليس َكذِلك.

 .التَّفاِريقُ  ْمعُ لُغةٌ في الثُّْفُروِق ، بالُمثَلَّثَة ، والجَ  قَِمُع التَّْمَرةِ  أَْهَملَه الَجماعةُ ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو ، كعُْصفُورٍ  التُّْفُروقُ  : [تفرق]
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ة :  ، لما ثَُمَن من الَمتاع فغَلٌَط ، صوابُه : التَّفاِريُج. التَّفاِريقُ  قلُت : وأَّما قَْوُل العامَّ

. َسِريعٌ  أَي : ُمتَْقتِقٌ و بالضّمِ ، تُقاِتقٌ و ، تَْقتاقٌ  قََربٌ  : [تقتق]  وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ِك في أَْفعاِله وأَْقواِله وأَْوضاِعه : : الَحَرَكةُ  التَّْقتَقَةُ  األَْعراِبّيِ :قاَل ابُن و ِة للُمتََحّرِ  .ُمتَْقتِقٌ و ، تَْقتُوقٌ  ومنه قَْوُل العامَّ

__________________ 
 ابلراء ا ويف التكملة : والقتادي فرس كان للخزرج.« القتاري»وابألصر « قتد»( عن التكملة 1)
 .296لسان ومنه قو  األعش  ا وقبر البيت البن مقبر ا وقد صوب الصاغاين نسبته البن مقبر وهو يف ديوانه ص ( يف ال2)
 ( يف اللسان : الرتائ  ابهلمز.3)
 .«نيقه»وابألصر  والنيقة : التجود يف امللب  واملطعم. 124( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( زايدة عن األساس.5)
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 وكذِلَك الذَّْوُح والطَّْمُل ، وقاَل غيُره : هو ُسْرَعةُ السَّْيِر وِشدَّتُه ، قال أَبو ِحزاٍم العُْكِليُّ : َسْيٌر َعنِيفٌ  : تَقَةُ التَّقْ  قاَل الفَّراُء :و

وٍد  لــــــــــَ  قــــــــــُ تــــــــــِ ُ عــــــــــَ قــــــــــح تـــــــــــَ نح  تـــــــــــُ َر طــــــــــِ طــــــــــح  ٍء شــــــــــــــــــــــــَ

وِط      حـــــــــُ الَم مـــــــــاٍط ِذي شـــــــــــــــــــــــُ َب  اأَلخـــــــــح (1)شـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .تَتَْقتَقَ  : الُهِويُّ من فَْوُق إِلى أَْسفَل على َغْيِر َطِريٍق ، وقد التَّْقتَقَةُ  َهبََط ، وقِيَل : وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : َوقَعَ  : إِذا من الَجبَلِ  تَْقتَقَ  يُقاُل :و

 : هو بالنُّوِن ، وأَنَشَد ابُن األَْعرابِّيِ :، عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، وقاَل أَبو َعْمٍرو ، وابُن األَْعرابِّيِ  غاَرتْ  : إِذا َعْينُه تَْقتَقَتْ و

  ِ ــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــَ ُاٍ ن وٌص َذواُت َأعــــــــــــــــــــح  خــــــــــــــــــــُ

ــــــــــــِ ِ      مــــــــــــال َة الســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ ول هــــــــــــُ ُت هبــــــــــــا جمــــــــــــَح ــــــــــــح ب  جــــــــــــُ

  
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 فِي الَجبَِل : إِذا اْنَحَدَر فِيه ، عن اللِّْحيانِّيِ. تَتَْقتَقَ 

 ةُ.، كَسحاٍب : البَقلَةُ اليَُهوِديَّ  تَقَاقو

 من ُطيُوِر الماِء. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللِّساِن ، وقاَل اللَّْيُث : هو ، كِزْبِرجٍ  تِْقِلقٌ  : [تقلق]

َدةِ. تِِقلِّق والَِّذي في العَْيِن ،« ق ل ق»قلُت : واألَْشبَه أَْن تكوَن التاُء زائَِدةً ، وأَصلُه القَلَُق ، ونَْذُكره في   بكسِر الَّالِم الُمَشدَّ

ً  إِليهِ  تَاقَ  : [توق] ً و يَتُوُق تَْوقا ً و بالكسرِ  تِياقَةً و كقُعُودٍ  تُُؤوقا َكةً ، واْقتََصر الَجْوَهِريُّ على األَّوِل واألَِخيِر : تََوقانا ونََزَعْت نَْفُسه  اْشتاقَ  ُمَحرَّ

 إِليه.

 نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. ِد اإِلجالَةِ َخَرَج عن : إِذا القدُح في الَمْيِسرِ  تاقَ و

 إِليه ، كما في الُمِحيِط ، وهو َمجاٌز. َهمَّ بِفْعِله ، وَخفَّ  : إِذا ءِ إِلَى الشَّيْ  تاقَ و قاَل :

 عن ابِن َعبّاٍد. أَْشفَقَ  : تاقَ و

ُجلُ  تاقَ و ً  بنَْفِسه الرَّ َكةً ، تََوقانا ً و ُمَحرَّ َخَرَجْت من  إِذا الدُُّموع كذِلكَ و : نَْفُس النَّْزعِ ، كالسَّْوِق. التَّْوقُ  و َعْمرو :وقاَل أَبُ  جاَد بِها : إَِذا تَْوقا

 ، وهو َمجاٌز. تَاقَتْ  قِيَل : قد الشُُّؤونِ 

ً  القَْوسَ  تاقَ و  عن ابِن َعبّاٍد. كأَتْأَقََها ، وأَْغَرَق السَّْهَم فيها َشدَّ نَْزَعها : إِذا يَتُوقُها تَْوقا

َكةً : النّاقُِهوَن من الَمَرِض  التََّوقَةُ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و  .تائِقٍ  كأَنَّه َجْمعُ  ، ُمَحرَّ

ّمِ : العََوُج في العََصا التُّوقُ و  وَغْيِرها ، عن أَبِي َعْمٍرو. ، بالضَّ

جاِل ، التَّيَّقانُ و ُجُل الشَِّديدُ  من الّرِ  في الياِء. (2)فقُِلبَت الواُو  أَْصلُه تَْيَوقانُ و عن اْبِن َعبّاٍد قاَل :  الَوثْبِ كَهيَّباَن : الرَّ

قُ و ي الُمتَوَّ  عن ابِن األَْعرابِّيِ. (3) ، كُمعَظٍَّم : الُمتََشّهِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 إِليِه ، قاَل ُرْؤبَةُ : كتاقَتْ  َء ،نَْفُسه الشَّيْ  تاقَتْ 

ُد هللِ  مـــــــــــــــح ا  فـــــــــــــــا ـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا َوفــــــــــــــــ 

رحواَن ِإذح      وامــــــــــــــــَ وَر  لقــــــــــــــــُ و قــــــــــــــــااألُمــــــــــــــــُ ــــــــــــــــ   الــــــــــــــــتـ

  
قَ و َق.إِلى الشَّيْ  تَتَوَّ  ِء : تََشوَّ

 نَْفُسه إِلى ُكّلِ َدناَءةٍ ، يُقاُل في الَمثَِل : تَتُوقُ  : الشَّّواُق ، والذي التَّّواقُ و

َرحُء »
 «ِإىل ما ملَح يـََنرح  تـَّوا ٌ امل

.  نَقَله الَجْوَهِريُّ
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َر قَْوُل الّراِجز : التَّّواقُ و  : اسُم َرُجٍل ، وبه فُّسِ

ال ح  ي َأخــــــــــــح يصــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــِ تــــــــــــاُء وقــــــــــــَ  جــــــــــــاَء الشــــــــــــــــــــــــــِّ

ُه      نـــــــــــح ُك مـــــــــــِ حـــــــــــَ راِذٌم َيضـــــــــــــــــــــــــح ّوا ح  (4)شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــ   الـــــــــــتـ

  
حاحِ.« النَّّواقُ »يُقال : هو اْبنُه ، ويُْرَوى :   بالنُّون ، كما في الّصِ

 التَّنُّوِر : َحَجٌر في أَْسفَِله ، كأَنَّه َمْخَرُج النَّفَس للنّاِر ، وبالنُّوِن أَْيضاً ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. َمتاقَةُ و

__________________ 
 البعيد ا عن التكملة. ء : املنز  ا وشب  : سب . واألخالم : األصدقاء. واملاطي :( الطن1)
 قوله : فقلبت الواو يف الياء ا يف العبارة تسامح.»ية : ( هبامش املطبوعة املصر 2)
 ( يف التكملة : املَشه  .3)
 واألصر كالصحاح.« مين»( التهذيب واللسان 4)
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قُ و  ، كُمعَظٍَّم : الَكالُم الباِطُل ، كما في اللِّساِن. الُمتَوَّ

ِق ،  دةِ.قلُت : أَو ُهَو تَْصِحيُف الَمبُوَّ  بالُمَوحَّ

قَةً  وسلمعليههللاصلىكانَْت ناقَةُ َرُسوِل هللا » : عنهماهللارضيـ  في َحِديِث ُعبَْيِد هللِا بِن ُعَمرَ و قَةُ  كذا َرواهُ بالتاِء ، فِقيَل له : ما« ُمتَوَّ  ؟الُمتَوَّ

قَةٌ ، بالنّون ، وِهَي الّتِي قد ، أَي : َجواٌد ، قال الَحْربِيُّ :  تَئِقٌ  فقال : ِمثُْل قَْوِلَك : فَرسٌ  وتَْفِسيُره أَْعَجُب من تَْصِحيِفه ، وإِنّما هي ُمنَوَّ

بَْت.  ِريَضْت ، وأُّدِ

. تاقَ  ويُقال :  إِلى الغايَِة : إِذا أَْسَرَع وَخفَّ

 إِليَّ يا فاُلُن : أَْسِرْع ، وهو َمجاٌز. تُقْ و

 فصل الثاءِ 
 املثلثة مع القاف

، وقاَل ابُن  (1)العَْيُن ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصاغانِيُّ في العُباِب  ثَبَقَتِ  * هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، والصواب :[تَثْبِقُ ْيُن ]العَ  ثَبَقَ   :[ثبق]

ي : إِذا  أَْسَرَع َدْمعُها. بَّرِ

ً  النَّْهرُ  ثَبَقَ و ً و ثَْبقا  وأَْنَشَد : أَْسَرَع َجْريُه ، وَكثَُر ماُؤه بالفَتْح : إِذا تَثْباقا

هــــــــــا  عحشــــــــــــــــــــــــاقــــــــــَ َك عــــــــــاَوَدتح تـــــــــــَ نــــــــــِ يــــــــــح  مــــــــــا ابُ  عــــــــــَ

     ٌ اح بــــــــــ  َ عــــــــــَ ــــــــــَ ثـ ــــــــــَ هــــــــــا  تـ عــــــــــُ هــــــــــاَدمــــــــــح بــــــــــاقــــــــــَ ثــــــــــح ــــــــــَ  (2) تـ
  

َدةِ ، وُهنَاَك َذَكَرهُ الَجْوَهِريُّ والصاغاِنيُّ « بثق»قلُت : وقد َمرَّ ذلك أَيضاً في   وغيرُهما.بتَْقِديم الُمَوحَّ

بِن َعْمِرو بِن قُعَْيِن بِن الحاِرث بِن ثَْعلَبَةَ األََسِدّيِ ، قالهُ ابُن الَكْلبِّيِ ، وأَْنَكَر ذلك أَبو النََّدى  ، كصاِحٍب : فََرُس ُمْنِقِذ بِن َطِريفِ  ثاِدق : [ثدق]

 ، وقاَل : هو لحاِجِب بِن َحبِيٍب األََسِدّيِ ، وهو القائُِل فيه :

تح و  وُم عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــ   ابتــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــُ   ِد ٍ تـــــــــــــــــــــــَ

ا     يـــــــــــاهنـــــــــــُ د  ِعصـــــــــــــــــــــــــح َر  ا فـــــــــــقـــــــــــد جـــــــــــَ  لـــــــــــُيشـــــــــــــــــــــــــح

  

واِ  يف    ِد ٍ َأاَل ِإن  جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح

  
ا   الهنـــــــــــــــــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواٌء عـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــي  وِإعـــــــــــــــــــــــــح

  

ه و  ي أَنـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ُت : أملَح تــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح  قــــــــــــــــــُ

  
ا   َداهنــــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــــح ِة مــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــَ

َ
ِرمُي املــــــــــــــــــــ  ؟!كــــــــــــــــــــَ

  
ي :أَي : ِعْصيانِي لَها ، قاَل « ِعْصيانُها»وقَْولُه :   .(3)بغير واو « باتَْت تَلُوم»وَصواُب إِنشاِده :  ابُن بَّرِ

 :ـ  عنههللارضيـ  قاَل لَبِيدٌ  واٍد لبَنِي ُعقَْيلٍ  : ثاِدقٌ و

ــــــــــــــاَف  ن ــــــــــــــَبكــــــــــــــح ٍد ف ــــــــــــــح اَد ِذي َرق ــــــــــــــَبمجــــــــــــــح   ِد ٍ ف

اَل      هـــــــــــــا فـــــــــــــاأَلعـــــــــــــابـــــــــــــِ قـــــــــــــَ وح ويف فــــــــــــــَ  َفصـــــــــــــــــــــــــــاَرَة يـــــــــــــُ

  
 لعَْبٍس ، وأَْعاله ألَْفناِء بَنِي أََسٍد ، وأَنَشَد : ثاِدقٍ  أَْسفَلُ  ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : (4): موِضٌع  ثاِدقٌ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

ِن  طـــــــــح نح بـــــــــَ ذر مـــــــــِ َض اأَل ـــــــــح قـــــــــَ  اأَلرحبـــــــــُ   ِد ٍ ســـــــــــــــــــــــَ

لـــــَ       ِزمُي الـــــكـــــُ حُ  (5)هـــــَ لـــــَ ُ أَمـــــح اح تح بـــــــِه الـــــعـــــَ  جـــــــاشـــــــــــــــــــــَ

  
 وقال ُزَهْيٌر :

ِوي   ِديِّ فـــــــــــــالـــــــــــــطـــــــــــــ   فـــــــــــــثـــــــــــــاِد ٌ فـــــــــــــواِدي الـــــــــــــبـــــــــــــَ

هح      لــــــــــُ ــــــــــاكــــــــــِ ه فــــــــــبَف زحعــــــــــُ نــــــــــاِن جــــــــــَ ــــــــــقــــــــــَ ُواِدي ال ــــــــــَ (6)فـ
 

  
 نَْحَو الَوْدِق. َجدَّ و : َخَرَج من السَّحاِب ُخروجاً َسِريعاً ، الَمَطرُ  ثََدقَ و سائِلٌ  أَي : ثاِدقٌ  وَسحابٌ  ، ثاِدقٌ  ووادٍ 
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 الواِدي : ساَل. ثََدقَ و

ياِشيَّ وأَبا حاتٍِم عن اْشتِقاقِ  الثّاِدق : النََّدى الّظاِهُر ، يُقاُل : تَباَعْد من الثَّاِدقُ و ، الثَِّدقُ  األَْعراِبّيِ :وقاَل ابُن   ثاِدقٍ  ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : َسأَْلُت الّرِ

 الَمَطُر من السَّحاِب : إِذا َخَرج ُخُروجاً َسِريعاً. ثََدقَ  ، فَقَاال : ال نَْعِرفُه ، فََسأَْلُت أَبا ُعثْماَن األُْشناْندانِيَّ فقاَل :

__________________ 
 ساقطة من املصرية والكويتية. (*)
 ( وأ له يف التكملة أيضاً.1)
 .«بث »( انظر روايته يف مادة 2)
 .«وقلت»بد  « فقلت»وفيها  368( وهي رواية املفضليات ص 3)
 .37/  1( اجلمهرة 4)
 .«الكلد»جم البلدان وابألصر ( عن مع5)
 أما رواية الديوان صنعة ثعلب :« حزنه وأفاكله»( هذه رواية األعلم ا ورواية األصمعي 6)

 فـــــــــــــــهضـــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــرقـــــــــــــــّد فـــــــــــــــالـــــــــــــــطـــــــــــــــوّي فـــــــــــــــتـــــــــــــــادٌ  

 فـــــــــــــــوادي الـــــــــــــــقـــــــــــــــنـــــــــــــــان حـــــــــــــــزنـــــــــــــــه فـــــــــــــــمـــــــــــــــداخـــــــــــــــلـــــــــــــــه    

  

 ففيه رواية األصر. 65ويف ديوانه ط بريوت ص 
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 وكذِلَك الماَء ، قالَه الَخاْرَزْنِجّي. الَخْيَل : أَْرَسلَها ثََدقَ و

 َشقَّه. : إِذا بَْطَن الّشاةِ  ثََدقَ و قاَل :

 اْستَْرَخْت. أَي : بُُطونُها اْنثََدقَتو قاَل :

 اْنَهدُّوا. : إِذا عليَك الناسُ  اْنثََدقَ و قال :

 ُكلُّ ذلك أَْوَرَده الخاْرَزْنِجيُّ في تكملِة العَْين. ُمِغيِرينَ  أَي : ُمْنثِدقِينَ  (1) َوَجْدُت الناسَ  يُقال :و قاَل :

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 الواِدي ، وَمداِعقُه ، وَمذابُِحه ، وَمهاِرقُه : َمدافِعُه. َمثاِدقُ 

 .«ع ر ق» : موِضٌع بالبَْصرةِ ، يأْتِي ِذْكُره في : ثاِدق وِعْرقُ 

كَجْعفٍَر ، هَكذا في النَُّسخِ ،  وقولُه : ة ، َعِظيَمةٌ لَدْوٍس  أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وصاحُب اللِّسان ، وقال الّصاغانيُّ : : كَجْعفَرٍ  ْرَوقُ ثَ  : [ثرق]

 وهو َغلٌَط ، َصوابُه كَصبُوٍر ، قال َرُجٌل من َدْوس في َحْرٍب كانَْت بينَهم وبَْيَن بَْلحارِث بن َكْعٍب :

وحســـــــــــــــــــــاُء قـــــــد عـــــَ  راُء حـــــَ فـــــح تح صـــــــــــــــــــَ رح  (2)لـــــمـــــــَ يـــــــح  الـــــــذ 

رح      ــــــــــح ي ــــــــــلــــــــــخــــــــــَ ُروٌ  ل ــــــــــَ ِ  تـ حــــــــــح
َ

ُة املــــــــــ ــــــــــَ ر اب (3)شــــــــــــــــــــــــَ
 

  

ـــــــــــــــــاً َأن   ُروق ـــــــــــــــــَ رح  ثـ ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَوي ر  ال ا كـــــــــــــــــُ  ُدوهنـــــــــــــــــَ

  
رح و    يـــــــــــــــح تـــــــــــــــاِد ابلـــــــــــــــلـــــــــــــــ  رحُط الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ا خـــــــــــــــَ  َدُوهنـــــــــــــــَ

  
ّمِ : قَِمُع التَّْمَرة الثُّْفُروق : [ثفرق]  نقله الَجْوَهريُّ ، وأَنشَد أَبو ُعبَْيٍد : ، بالضَّ

ُرو ِ قُراٌد    الن واِة َضِئيرُ  كثـُفح
حاحِ  أَو ما يَْلتَِزُق بِه قَِمعُها حاحِ  الثَّفاِريقُ  وقال الِكسائِيُّ : ثَفاِريقُ  ج : نقَلَه أَبُو ُعبَْيٍد عن العََدبَِّس ، َكما في الّصِ : أَقماُع البُْسِر ، كما في الّصِ

َوآُتوا َحقَُّه )في قَْوِله تَعالَى : ـ  ُرِوي عن ُمجاِهٍد أَنّه قالو : ِعالقَةُ ما بَْيَن النَّواةِ والِقَمعِ ، ومثلُه قوُل أَبِي َزْيٍد ، الثُّْفُروقُ  قال اللَّْيُث :، و
، وُعْمُشوٌش ، وأَراَد  ثُْفُروقٌ  ُشَمْيٍل : العُْنقُوُد إِذا أُِكَل ما عليه فَُهو، وقاَل ابُن  والتَّْمرِ  الثَّفاِريقِ  قاَل : يُْلقَى لُهم منـ  (4) (يَ ْوَم َحصاِدهِ 

 ساِكيِن.: العَناقِيَد يُْخَرُط ما َعلَْيها فتَْبقَى َعليها التَّْمَرةُ والتَّْمَرتاِن والثاّلُث يُْخِطئُها الِمْخلَُب ، فتُْلقَى للمَ  بالثَّفاِريقِ  ُمجاِهدٌ 

 ٌء.َشيْ  أَي : ثُْفُروقٌ  مالَه  : يُقال :قاَل ابُن َعبّادٍ و

 لم يَُرْب بَْعُد. َكُمَدْحَرجٍ : (5) ُمثَْفَرقٌ  ولَبَنٌ  قاَل :

 : لم يَُرْب ، كما في العُباِب. اللَّبَنُ  تَثَْفَرقَ  قدو

 كما في العُباِب. الَحماقَةِ تََكلََّم بَكالِم  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : أَي ثَْقثَقَ  : [ثقثق]

 : اإِلْسَراُع ، لُغَةٌ في التَّْقتَقَِة ، بتائَْين فَْوقِيَّتَْيِن ، وقد تَقَدََّمْت. الثَّْقثَقَةُ  وفي اللِّساِن :

 فصل اجليم
ً  واحدةٍ من َكالِم العََرب ال تَْجتَِمُع الِجيُم والقاُف في َكِلَمةٍ  قاَل الَجْوَهِريُّ والّصاغاِنيُّ : مع القاف بَةً ، أَو َصْوتا ونَصُّ الَجْوَهِرّيِ : إِاّل  إِاّل ُمعَرَّ

قَها الُمصنِّف في أَماِكَن ، كم باً أَو ِحكايَةَ َصْوٍت ، مثل َكِلماٍت َذَكرها هو في موضعٍ واحٍد ، وقد فَرَّ يّ أَْن يكوَن ُمعَرَّ ـ  ا َسيأْتِي ، وقاَل اْبُن بَّرِ

بِ نقالً عن  : لم تَْجتَِمع الجيُم والقاُف في كلمٍة عربيٍَّة إِاّل بفاِصٍل ، نحو : َجلَْوبٍَق ، وَجَرْنَدٍق ، وقاَل اللَّْيُث : القاُف ـ  الَجواِليِقّيِ في الُمعَرَّ

يِن والصاِد  ٌب ، قال : وأُْهِمال مع الّشِ ةً ، وهو والجيُم جاَءتا في ُحروٍف كثيرةٍ أَكثَُرها ُمعَرَّ والضاِد ، واستُْعِمال مع الّسيِن في الَجْوَسِق خاصَّ

ٌب.  َدِخيٌل ُمعَرَّ
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ةُ األَْنساب : يَُضمُّ أَْولُه قدو ، كَجْوَهٍر ، َجْوبَقُ  : [جبق] : أَبو  منها وهي ِشْبهُ خان يَْسُكنُه النّاسُ  ة بنَواِحي نََسفَ  أَْهَملَه الجماَعةُ ، وقال أَئِمَّ

الشاِعُر النََّسِفيُّ ، َسمَع بالِعراِق وُخراساَن ، وَدَرَس الِفْقهَ على أَبي إِْسحاَق الَمْرَوِزّيِ ،  األَِديب الَجْوبَقيُّ  ُد بُن علّيِ بِن طاِهرٍ أَْحمَ  نَْصرٍ 

 .340وَعلَّق منه َشْرَح ُمْختََصر الُمَزنِّي ، وتُُوفَِّي بَطِريِق مكَّةَ سنة 

 الَجْوبَِقيُّ  ِهِر بن يُوُسفَ وأَبو تُراٍب إِسماعيُل بُن طا

__________________ 
َثِدِقاَ »( يف القاموس : 1) هُتم ُمنـح  ومثله يف التكملة.« َوَوَجدح
 .«قوله : حوساء ا يف املعجم : َدوحساء»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«ترو  الَقير»( يف معجم البلدان 3)
 .141( سورة األنعام اآية 4)
 لم يف القاموس والتكملة بكسر الراء.( ضبطت ابلق5)
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َطُض  زاِء الجي فيها الس ماُع مات سنة  (1)الن َسِفي  ا كان يـَقح  .448 ُُهوَر اأَلجح
ٍد كامكار بِن َعْبِد  منه أَبو بَْكٍر تَِميُم بُن علّيٍ الَجْوبَِقيّ  فِيه ُخَضٌر وفَواِكهُ  ع ، بَمْرو الّشاِهجانِ  ( :2) َجْوبَقو شيٌخ صاِلٌح ، عن أَبِي ُمحمَّ

 الرّزاق األَِديب ، وعنه السَّْمعانِّي بَمْرَو.

ُد بُن أَحَمدَ  أَبو حاتِمٍ  بهاٍء : ع ، بنَْيسابُوَر ، منه الَجْوبَقَةُ و دِ هَكذا في النَُّسخِ ، والصواُب :  ُمَحمَّ  الَجْوبَِقيُّ  بِن ُسلَْيمانَ  بِن أَيُّوبَ  أَحمُد بُن ُمَحمَّ

 .(3) 435النَّْيسابُوِرّي عن أَِبي َعْمٍرو أَحَمَد بِن نَْصٍر ، وعنه الحاِكُم أَبو َعْبِد هللِا ، توفي سنة 

َدةِ وسكون الُمثَلَّثَِة ،  بالضّمِ وفتِح الباءِ  ،( 4) الُجْنبَثْقَةُ   :[جبثق] قال أَبو هاِشٍم : وقد ُوجَد  أَهَملَه الَجْوَهريُّ ، وفي رباعّيِ التَّْهِذيب :الُموحَّ

ِه في َشْرح هذا البَْيِت :  قاَل أَبُو ُمْسلٍم الُمحاربيُّ : الَمْرأَةُ السُّوءُ  بَخّطِ

يِن  ةٍ بـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ـــــــــــــح ثـ ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــح نـ ئـــــــــــــامـــــــــــــاً  جـــــــــــــُ ـــــــــــــِ َدتح ل ـــــــــــــَ  َول

وانَ      بـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ  َوثـ ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــَ مح تـ ؤحمـــــــــــــــكـــــــــــــــُ ي  بـــــــــــــــلـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

  
 والكلمةُ ُخماِسيَّةٌ ، وما أُراها َعَربيَّة.قاَل : 

وجابَلَُص بالَمْغرب ،  د ، بالَمْشرق ، هَكذا قَيََّده أَبو هاِشٍم ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : (5)بفَتْح الباِء والاّلِم  جابَلَقُ   :[جبلق]

 وتَقَدََّم في جابَلََص. أَنَّه َذَكر َحِديثاً َذَكر فيه هاتَْين الَمِدينَتَْين عنهماهللارضيليَس وراَءُهما إِْنسيُّ ، ُروي عن الَحَسِن ْبِن َعلي 

ْض ُهناَك لِذْكر ْل ذِلك ، وقد أَ  جابَلَق قلت : لم يَتَعَرَّ َف بهما ، وَذَكَر َمْعناُهما وأَنَّه بالَمْشرق ، فتَأَمَّ ين البَلََدْيِن ، وَعرَّ ْوَضَح الَمْولَى َسْعُد الّدِ

هاُب في ِشفاِء الغَليل. قلُت : هكذا قَيََّدُهما ِه ، والَحِديُث  على الَوْجِه األَْكَمل في بَْحِث الِمثال في َشْرح الَمقاِصِد ، َذَكر ذلك الّشِ أَبو هاِشٍم بَخّطِ

أَْن يَْخُطَب النّاَس ، فَظنَّ ُمعاويَةُ أَنَّهُ ـ  عنهماهللارضيـ  قاَل اللَّْيُث : بَلَغَنا أَنَّ ُمعاويَةَ َسأََل الَحَسَن بَن علّيٍ  له األَْزَهِريُّ ، هو ما الِّذي أَشارَ 

، فَحَمَد هللا وأَثْنَى عليِه ، ثّم قاَل : يا أَيُّها الناُس إِنَُّكم لو َطلَْبتُم المْنبََر  عنههللارضييُْحَصُر ، فيَْسقُُط من أَْعيُِن النّاِس لَحداثَتِه ، فَصِعَد الَحَسُن 

َنة  َلُكْم َوَمتاع  ِإىل ِحني  )جابَلََص َرُجالً َجدُّه نَبِيٌّ ما َوَجْدتُموه َغْيري وَغْيَر أَِخي ،  جابَلَقَ  ما بَْينَ  وأَشاَر بيَِده  (6) (َوِإْن َأْدِري َلَعلَُّه ِفت ْ

 إِلى ُمعاِويَةَ. عنههللايرض

أَْهَملَه الَجْوهِري وصاِحُب اللِّساِن ، وقاَل الصاغانِيُّ : هو حاِكٌم ، وفي التَّْكِملَِة : َحِكيٌم ، وقاَل غيُره :  ، بفتحِ الثاِء الُمثَلَّثَةِ  الجاثَِليقُ  : [جثلق]

 الِم.َرئِيٌس للنَّصاَرى فِي بِالِد اإِلْسالِم بَِمِدينَِة السَّ  هو

ويكوُن تَْحَت يَِد بِْطِريِق أَْنطاِكيَةَ ، ثم الَمْطراُن تحَت يَِده ، ثم األُْسقُفُّ يكوُن في ُكّلِ بَلٍَد من تَْحت  قلُت : وهو الَمْعُروف اآلَن بالقُْنثُِل ، كقُْنفُذٍ 

يُس ، ثّم الشَّّماسُ   وقد ذُِكَر ُكلُّ ذِلك في َمْوِضِعه. الَمْطراِن ، ثُّم الِقّسِ

ِغيفُ  الَجْرَدقَةُ  : [جردق] ب َكْرَدهْ  نقله الَجْوَهِريُّ ، وهي فاِرِسيَّةٌ  ، بالفتحِ : الرَّ ر ، قال أَبو النَّْجِم : ُمعَرَّ  بالكاف العََجِميّة ، معناه الُمَدوَّ

 اجلَرحَد ِ كان بَِعرياً ابلر ِغيِف 
. شاِعرٌ  كَسفَْرَجٍل : الَجَرْنَدقُ و  نَقَلَه الّصاغانِيُّ ، وقد َذَكَره الَجواِليقيُّ

َوَزعم أَنه َسِمعَها من َرُجٍل فَصيٍح ، وقال  الَجْرَدقَةُ  بالذّاِل المعجمة ، أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعرابِّيِ : هو الَجْرَذقَةُ  : [جرذق]

بتان ،  الَجْرَذقُ و األَْزهِريُّ : الَجْرَدُق ،  ال أُصوَل لهما في كالِم العََرِب.: معرَّ

َف ، وأَنشَد  الظَِّليمُ  أَهَملَه الَجْوهِريُّ ، وقال ابُن األَْعرابّيِ : هو ، كَجْوَربٍ  الَجْوَرقُ  : [جرق] قال أَبو العبّاِس : ومن قالَه بالفاِء فقد َصحَّ

 : عنههللارضيبالقاِف لَكْعِب بِن ُزهْيٍر 

تح  ي وقــــــــــد النــــــــــَ لــــــــــِ هــــــــــا  كــــــــــَبن  َرحــــــــــح تــــــــــُ ــــــــــكــــــــــَ رِي  عــــــــــَ

ه      تـــــــــــُ وح وحَرقـــــــــــاً َكســـــــــــــــــــــــــَ ا جـــــــــــَ فـــــــــــَ ه َخصـــــــــــــــــــــــــِ رابـــــــــــُ  أَقـــــــــــح

  
__________________ 

 كان يسر  كتب الناس ويقطض  هور.« جوب »( يف معجم البلدان 1)
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 ( ضبطناها كجوهر ا معطوفة عل  ما قبلها حسب ما يقتضيه السيا  ا ونص يف اللباب عل  ضم اجليم.2)
 ابألحرف سنة مخسا وثالمثئة.( ذكر يف اللباب وفاته 3)
 هنا ويف البيت الشاهد. 384/  9واألصر والقاموس كرواية التهذيب  ( وردت يف اللسان والتكملة بتقدمي الباء عل  النون ا يف املادة مجيعاً.4)
 ( ضبطت ابلقلم يف التهذيب بسكون الالم ا ومثله يف معجم البلدان.5)
 .111( سورة األنبياء اآية 6)
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 وكذلك ُجالقَةٌ ، كذا في نَواِدِر األَعراِب. َهِزيلٌ  أَي : ، كُكناَسةٍ  ُجراقَةٌ  ُجلٌ رَ و

 ٌء منه.َشيْ  وُجالقَةُ لَْحٍم ، أَي : لَْحمٍ  ُجراقَةُ  ما َعلَْيهِ  قاَل في موِضعٍ آخَر منه :و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كما سيأْتي.« ج ز ق»المصنِّف في  بالضّمِ : قريةٌ بنواِحي َهَمذاَن ، وذكره ُجْوَرقانُ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .433النَّْيسابُوِريُّ ، مولُده سنة  الَجْوَرقانِيُّ  ، بالفتح : قريةٌ بنَْيسابُوَر ، منها : إِسماِعيُل بُن أَحمَد بِن إِسماعيَل الباَخْرِزيُّ  َجْوَرقانُ 

حاحِ ، زاَد غيُره : : قوٌم من العََجِم صاُروا بالَمْوِصلِ  الَجراِمقَةُ  : [جرمق] الّشاِم :  َجراِمقَةُ  وقاَل اللَّْيُث : في أَوائل اإِلْسالمِ  كما في الّصِ

 يُقال أَيضاً في الواِحد منهم :و« ُجْرُمقانِيٌّ  هو»وهذا كاالسِم الخاّصِ ، ومنه قوُل األَْصَمِعّيِ في الُكَمْيِت :  ُجْرُمقانِيُّ  ِمْنُهم الواِحدُ  أَْنباُطها

 ، وهكذا نُِسَب أَبو العَبّاِس أَحَمُد بُن إِْسحاَق الكاتُِب الّشاِعُر. الُجْرُمِقيُّ 

. ، كعُْصفُوٍر : الذي يُْلبَُس فوَق الُخفِّ  الُجْرُموقُ و حاحِ ، وقِيَل : هو ُخفٌّ َصِغيٌر يُْلبَُس فوَق الُخّفِ  كما في الّصِ

 نقَلَه أَبو تُراٍب عن ُشجاعٍ السُّلَِمّيِ. ما ُعِصَب به القَْوُس ِمَن العَقَبِ  كالِجْلماِق : كسرِ ، بال الِجْرماقُ و

 كذا في التَّْكِملَة. ، بالكسرِ  ِجْرِمِقيٌّ  ِكساءٌ  قاَل الفَّراُء :و

 : * ومما يُْستَْدَرُك عليه : [جربذق]

، ومن هذه أَبو أَحمَد ُعبَْيُد هللا بُن  (2)وأَْستَراباذ ، والثاِنيَةُ : بيَن أَْصبَهاَن والَكَرجِ  (1)َن ، بالفتح : بلدتان إِحداُهما : بيَن ُجْرجا َجْرباَذقان

 أَحَمَد بِن إِْسماِعيَل قاضي َجْرباَذقاَن ، َرَوى عنه أَبُو بَْكِر بن َمْرَدَوْيِه الحافُِظ.

ب ِريُّ ، وهوأَْهَملَهُ الَجْوهَ  القُْطِن ، بالفَتْحِ  َجْوَزقُ   :[جزق]  .(3)ُكوَزه  ُمعَرَّ

ُد بُن َعْبِد هللا : أَبو بَْكرٍ  ناِحيَةٌ بنَْيسابُور ، منها : َجْوَزقُ و ِد بِن َزَكِريّا محمَّ في الَحِديِث ، روى عن أَبِي  صاحُب الُمتَِّفق والُمْختَِلفِ  بِن ُمَحمَّ

ّيِ بِن َعبداَن كتاَب الُكنى واألَْسماِء لُمْسِلٍم ، وعنه أَبُو َذّرٍ الَهَرِويُّ ، تُوفي سنة   .388حاتٍِم َمّكِ

ثُ ]الحافُِظ عن أَبِي القاِسِم البَغَِوّيِ ،  الَهَرِويُّ  الَجْوَزقِيُّ  بِن يَْعقُوبَ  إِْسحاُق بُن أَْحَمدَ  : أَبُو الفَْضلِ  ة ، بَهراةَ ، منها أَيضاً : َجْوَزقُ و * الُمَحّدِ

 .358ماَت بَسَمْرقَْنَد سنة 

ةُ النََّسِب بَضّمِ الجيِم. وفَتْح الّراِء ، كما تَقَدََّم ، ِمنها : أَبو ُمْسِلٍم َعْبُد الرحمِن بُن  : ة ، بَهَمَذانَ  َجْوَزقانُ و  ُعَمَر بِن أَحَمدَ والِّذي َضبََطه أَئِمَّ

 عن أَبِيِه ، وعنه السَّْمعانِيُّ بَهَمذاَن. الَجْوَزقاِنيُّ  الصُّوفِيُّ 

الُكْرِديُّ ، مؤلُِّف كتاِب الَمْوُضوعاِت ، أَوَرَده  الَجْوَزقانِيُّ  (4)بُحْلواَن ، منهم : أَبُو عبِد هللِا الُحَسْيُن بُن َجْعفٍَر  ِجيٌل من األَْكرادِ   :َجْوَزقانُ و

 .543وقال : ماَت سنة  ابُن النَّّجار ،

ٌب ، وأَنشَد : : القَْصرُ  الَجْوَسقُ  : [جسق]  نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيُث : هو ُمعَرَّ

ه  ـــــــــــــــــِ راُة ب ـــــــــــــــــُن مبـــــــــــــــــا داَن الشـــــــــــــــــــــــــــــــ   ِإيّنِ أَِدي

ــــــــَد      ِة عــــــــن ــــــــَ ب ــــــــح َريـ وحَم اخلــــــــُ ــــــــَ وحســــــــــــــــــــــَ ِ يـ ِرِب  اجلــــــــَ (5)اخلــــــــَ
 

  
 قلُت : وأَْصلُها بالفاِرِسيَّة : كوشك.

 : الِحْصُن ، وشاِهُده قول النُّْعمان بن َعِدّيٍ : الَجْوَسقُ  وقال ابُن بَّرّي :

وُ ه  نــــــــــــــــَا َيســــــــــــــــــــــــــــــُ ؤحمــــــــــــــــِ ُ
رَي املــــــــــــــــ ر  أَمــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

نــــــــــــــا      نــــــــــــــاُدمــــــــــــــُ وحســــــــــــــــــــــــــــَ ِ تــــــــــــــَ دِّمِ  ابجلــــــــــــــَ هــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــ

  
__________________ 
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 .«جهان»( عن معجم البلدان وابألصر 1)
 .«والكرخ»( عن معجم البلدان وابألصر : 2)
 ( ضبطت عن التكملة.3)
 *( ساقطة من املصرية والكويتية.)
 ( يف معجم البلدان : ا سا بن إبراهيم بن ا سا بن جعفر.4)
ا  ( أورده ايقوت يف معجم البلدان شــاهداً عل  قوله : اجلوســ  اخلرب بظاهر الكوفة عند النخيلة ونســبه لقي  بن األصــم الضــيّب يرثي اخلوارج5)

 النخيلة بداًل من يوم اخلريبة ا يف أبيات.وفيه : يوم 
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ثِ  : الَجْوَسقُ و ِد بن ُمْسلٍم الُمَحّدِ . لَقَُب محمَّ  نقَله الّصاغانيُّ

 َجبٌَل. (1) ة ، بُدَجْيٍل ، وبِقُْربها  :َجْوَسقُ و

 ة ، أُْخَرى ببَْغداَد. : َجْوَسقُ و

ِريُر الُمْقِرى الَخِليُل بُن َعِليّ  : أَبُو طاِهرٍ  منها من أَْعماِل بَْغدادَ  ة ، بالنَّْهَروانِ  : َجْوَسقٌ و ُء َسَكَن بَْغداَد ، وروى عن ابن بِن إِبراِهيَم الضَّ

 .482سنة  (3)، وعنه السَّْمعاِنيُّ ، ُولد  (2)البَِطِر والنِّعاِلّيِ 

 ة ، بنَْهِر الَمِلِك. : َجْوَسقُ و

 شرقِيَّ ِمْصَر.  بُْلبَْيسَ ة ، تُجاهَ  : َجْوَسقُ و

 هناك. قَْلعَةٌ  : َجْوَسقُ و

ّيِ. : َجْوَسقُ و  قَْريتاِن بالرَّ

صاِص ثاَلثُون ِذراعاً في ِعْشِرينَ  يُقال : إِنَّ  في داِر الِخالفَةِ  باهلِل الَخِليفَةِ  داٌر بُنِيَْت للُمْقتَِدرِ  : َجْوَسقُ و  ِذراعاً. في َوَسِطها ِبْرَكة ِمَن الرَّ

ينِ  واَسقانجُ و ّمِ وفَتْحِ الّسِ  .(4)متَِّصلَةٌ بها ، ومثلُه في التَّْكِملَة  ة ، بِأْسِفرايِنَ   :َجْوَسقان وفي العُباِب : ، بالضَّ

وليَس بثَْبٍت ؛ ألَنَّ الِجيَم والقاَف لم تَْجتَِمعا في َكِلَمة إِاّل في َخْمِس َكلماٍت  اسمٌ  أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : ، كَجْعفَرٍ  َجْعثَقٌ  : [جعثق]

(5). 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .(6)القَْوُم : رِكبُوا وتََهيَّأُوا ، أَهَملَه الَجماَعةُ ، وصاحُب اللِّسان  َجْعفَقَ   :[جعفق]

ونَصُّ النّواِدِر : العَِظيُم  العَِظيَمةُ من النِّساءِ  : هيـ  ِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد ونَقَلَه األَْزَهِريُّ عن أَبِي َعْمٍروأَْهَملَه الَجْوهَ  الَجْعفَليقُ  : [جعفلق]

 من النِّساِء ، وأَْنَشَد ألَبِي حبيبَةَ الشَّْيبانِّيِ :

راَء  ذح يــــــــــــــــــ ِ قــــــــــــــــــاَم ِإىل عــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح  جــــــــــــــــــَ

و ِ      لــــــــــــــُ ٍب  ــــــــــــــَح ثــــــــــــــَ عــــــــــــــح تح بــــــــــــــكــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ــــــــــــــِّ  قــــــــــــــد زُي

  

وِ   حـــــــــــُ ِة الســـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــَ خـــــــــــح ِر الـــــــــــنـــــــــــ  ثـــــــــــح ي مبـــــــــــِ  مَيحشـــــــــــــــــــــــــِ

  
ُرو ِ    عــــــــــــــــــح ٍر مــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ ب ٍر مــــــــــــــــــُ جــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

  

يـــــــــــــــــِ   َرٍة يف نـــــــــــــــــِ خـــــــــــــــــح ه كصـــــــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــُ  هـــــــــــــــــامـــــــــــــــــَ

  
د     يــــــــــِ ِ  (7)فشــــــــــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــِ

َ
َ  امل يــــــــــَ هــــــــــا َأضــــــــــــــــــــــــح نــــــــــح  مــــــــــِ

  

وِ   وحمــــــــــــــــــُ َ
ِر املــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــل ُه ل ــــــــــــــــــَ ر ق  طــــــــــــــــــَ

  
رِيــــــــــــــــــ ِ    َك مــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــَ ذا ذلــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــ   اي حــــــــــــــــــَ

  
 َكثِيَرةُ اللَّْحِم. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن األَْعرابِّيِ : هي ، كَجْعفَرٍ  َجْفلَقٌ  َعُجوزٌ  : [جفلق]

 في الَكالِم ، والَمْشيِ : الُمراَءاةُ. الَجْفلَقَةُ و

 ، بالكسِر : النّاقَةُ الَهِرَمةُ. الجقَّةُ  : [جقق]

 َذَرَق. أَي : َجقَّ الّطائِرُ  قال الخاْرَزْنِجيُّ :و

وفي العُباِب : من بَنِي  ِلٌص من بَِني َمْهَرةَ  ، وقال غيُره : هو (8)أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو اسٌم  ، كَسفَْرَجلٍ  لَْوبَقٌ جَ   :[جلبق]

 كاَن َخبِيثاً ُمْنَكراً ، وفيِه يَقُوُل الفََرْزَدُق :ـ  وِمثْلُه في اللِّسانِ ـ  َسْعدٍ 
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ــــــــــــت أََر  َأن  و  ــــــــــــَ َ كــــــــــــن ب وح لــــــــــــَ َو   اجلــــــــــــَ ــــــــــــَ دح ثـ  قــــــــــــَ

فـــــــــــ  ِ      يَنح خمـــــــــــَُ ِ رُكـــــــــــح اح ُ  ِد مـــــــــــن بـــــــــــَ فـــــــــــُ نــــــــــــح  فـــــــــــيــــــــــــَ

  
 وقاَل أَيضاً :

م  ُك مــــــــــنــــــــــهــــــــــُ ُخ املِســــــــــــــــــــــــح فــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ ُت رِجــــــــــااًل يـ  رَأَيــــــــــح

ــــــــــــاِب و      ي ــــــــــــِ ُروِء مــــــــــــن ث ــــــــــــُح اخلــــــــــــُ ــــــــــــَ ِ رِي ب وح ــــــــــــَ ل  اجلــــــــــــَ

  
ُجُل الُمْجِلبُ  : الَجلَْوبَقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و ةُ. الَجْلبَقَةُ و .َجْلبَقَةً  َسِمْعتُ  ل :يُقا الرَّ  : الَجلَُب والضَّجَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : ُكْنيَةُ َرُجٍل جاَء ِذْكُره في ِشْعِر َجِريٍر. الَجلَْوبَقِ  أَبو

ى بالفا أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وقال ابُن َعبّاٍد : هو الذي ، كَجْعفَرٍ  الَجْلفَقُ  : [جلفق]  كما في العُباِب. ِرِسيَِّة َدراْبِزينيَُسمَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : وقـُرحبَه وَجَبٌر.1)
 .«املغاد»واملثبت عن اللباب ا ويف معجم البلدان « النعا »( ابألصر 2)
وثالثا ومخســمئة ا ويف معجم البلدان : تويف واملثبت عن اللباب ا وفيه ابلنص وكتبها ابألحرف أن وفاته كانت ســنة ســت « تويف»( ابألصــر 3)

 .533سنة 
 ( ومثلهما يف معجم البلدان واللباب.4)
 .316/  3( انظر اجلمهرة 5)
 ( كذا ابألصر ا وقد وردت املادة يف اللسان يف ترمجة مستقلة.6)
 ( يف اللسان : فشّ .7)
 .110/  2( اجلمهرة 8)
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 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : َسِمينَةٌ. ْنفَقٌ َجلَ  أَتانٌ 

 ، كَسفَْرَجٍل : اسٌم. َجلَْوفَقو

معروٌف ،  ِوعاٌء ، م أَي مع َضم الِجيِم : وكْسِرها وهذه عن ابِن األَْعرابِّيِ  ، بكسر الِجيِم والاّلِم ، وبضّمِ الِجيِم وفَتْحِ الاّلمِ  الجوالق : [جلق]

ب كواله ، كما في الفَتْحِ ، والصواُب أَنّه ُمعَ  ُب چواله بالجيِم الفارسيِّة الَمْنقُوطِة بثالٍث من تحتُمعَرَّ قد و كَصحائِف ، بالفتح َجواِلق ج : رَّ

عرِ   قال : َجواِليقُ  جاَء في الّشِ

ذا مــــــــــــا يف  بــــــــــــ  يــــــــــــ ِ اي حــــــــــــَ والــــــــــــِ ودح  اجلــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــ 

ودح      ــــــــــُ ن قــــــــــح ــــــــــٍ  مــــــــــَ ِوي ــــــــــاٍن وســــــــــــــــــــــــَ ن كــــــــــُ نح ُخشــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــِ

  
ّي : َجواِلقاتٌ  ُربّما قالوا :و قال ِسيبََوْيه : قد َجَمعِت العََرُب أَسماًء ُمذكََّرةً باألَلِف والتاِء الْمتِناع تْكِسيِرها ، نحو  وأَْنكره ِسيبََوْيه ، قال ابُن بَّرِ

؛ ألَنّهم قد كسَُّروه ، فقالوا  ُجوالقات : ُجوالق ِسِجاّلٌت ، وإِْصَطْبالٌت ، وَحّماماٌت ، ولم يَقُولوا في جمع ِسِجّلٍ ، وإِْصَطْبٍل ، وَحّماٍم ، فقالوا :

 .َجواِليقُ  :

ص ، بكسَرتْيِن ُمشدََّدة الاّلِم ، وكِقنَّبٍ  ِجلِّقٌ و يُْصَرُف وال يُْصَرُف  أَو ُغوَطتُها نْفِسها ِدَمْشق وِعباَرةُ الَجوهِري تحتِمُل الَوْجَهْيِن : اسم ، كِحّمِ

 يَْمَدُح آل َجْفنة : عنههللارضي، قال َحّسان 

م  هــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــُ تـ ٍة انَدمــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ  هلِل َدر  ِعصــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

وحمــــــــــــــــًا      ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  َ يـ ل ــــــــــــــــز مــــــــــــــــاِن اأَلو  ِ  ِبــــــــــــــــِ  يف ال

  
ُس :  وقال الُمتلّمِ

طُو ابمحرِ  ِِبل  َ   ٍء ما تـََلعحَثَماَتسح
 وقال النّابِغَةُ :

ربحٍ  ِن قــــــــــــَ ــــــــــــح َي ربح ئــــــــــــنح كــــــــــــاَن لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــَ لــــــــــــ  ٍ لــــــــــــَ  ِبــــــــــــِ

ِذي عــــــــــــنــــــــــــَد حــــــــــــاِربِ و      داَء الــــــــــــ  يــــــــــــح  قــــــــــــربحٍ بصــــــــــــــــــــــــــَ

  
ٍص : َحبٌّ باليََمِن كالقَْمحِ  ِجلَّقٌ و  نقله الصاغانِيُّ عن بعِضهم. كِحّمِ

 بَسَرقُْسَطةَ. ناِحيَةٌ باألَْنَدلُس : ِجلِّقُ و

 زْجٌر للَجَمِل. : ِجلِّقْ و

 َحلَقَه. وكذلك َجلََطه يَْجِلُطه : إِذا َرأَْسه يَْجِلقُه َجلَقَ  األَْعراِبّيِ :قال ابُن و

 َعْنها. َكَشفَتْ  : إِذا ثَناياَها عنو الَمْرأَةُ عن َمتاِعها ، َجلَقَت قاَل ابُن َعبّاٍد :و

َكةً : الَجلَعَةُ  الَجلَقَةُ و ، وقال ابُن َعبّاٍد :  (1)الَمْكِشَر  والَجلَعَةَ ، أَي : الَجلَقَةَ  : قَبََّح هللاُ تلكـ  لعن بعِض العََرِب أَنّه قاـ  قال ابُن الفََرج ، ُمَحرَّ

 وتَُسّكنان أَْيضاً.

 وقد تَقَدَّم ، كما في نَواِدر األَْعراب. ُجراقَة ٌء منه ، مثلأَي : َشيْ  لَْحمٍ  ُجالقَةُ  ما َعلَْيهِ و

قَةُ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و َصٍة ، وقد تَُخفَُّف الاّلم وتَُشدَُّد القافُ  الِجلِّ َصٍة فقط :و العَُجوز ، هي ، كِحّمِ وكذلك الِجقَّة بالكسِر  الناقَةُ الَهِرَمةُ  كِحّمِ

 وَحْذف الالِم عنه أَيضاً ، وقد تَقَدََّم.

يِقيَّةُ و ومِ  ِجلِّ ْحمِن بُن َمْروانَ ُمتاِخٌم لألَْنَدلُِس ،  ، كإِْفِريِقيَّةَ : د ، بالرُّ  من الخاِرِجيَن باألَْنَدلُِس. الِجلِّيِقيُّ  وإِليه يُْنَسُب عبُد الرَّ

 من أَْعماِل بُْسَت. وقِيَل : أَعماِل ِسِجْستانَ  : بلٌد من ، بفتح الاّلمِ  جالَقانُ و

، ومن َجعََل الميَم فاَء الكلمة فَمْوِضُع ذكِره عند فَْصِل الِميم ، كما  َجلَقُوُهم بالَمْنَجِليق هذا على قوِل من يَقُول : الَمْنَجِليقُ  قاَل أَبو تُراٍب :و

 سيأْتِي.
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ً  معنىو  َرماُهم به. ، أَْي : َجلَقَهم َجْلقا

ْلحِ ُمَولَّدٌ  الَجْلقُ و  لم تعِرْفه العََرُب ، وال جاَء في َكالٍم فَِصيحٍ. للصُّ

ِحِك ، أَي : يَْكِشفُهفََمهُ عن يَْجِلقُ  ، كِمْسِكيٍن : ِمْجِليقٌ  َرُجلٌ و َمْخَشِريُّ ، وكذِلَك َرُجٌل ِمْشِليٌق ، بالشيِن ، كما َسيَأِْتي. د الضَّ  ونَقَله الزَّ

 : َضِحٌك يُْفتَُح الفََم َحتّى يَْبُدَو أَْقَصى األَْضراِس. التََّجلُّقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 كما تََوهََّمه بعٌض. ولَْيَس بالّداِر َشْيَشعانَشْوٌك ،  كَجْوَهٍر : الَجْولَقُ  قاَل غيُره :و

__________________ 
 ( يف التكملة : مضحك اإلنسان. واألصر كالتهذيب.1)
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 قال ابُن فاِرٍس : الجيُم والاّلُم والقاُف ليس أَْصالً وال فَْرعاً.

 * ومما يستدرك عليه :

 بالضّمِ ، أَي : َهِزيٌل. ُجالقَةٌ  َرُجلٌ 

 ، كَجْوَهٍر : اسٌم. َجْولَقٌ و

َكِة ، عن ابِن َعبّاٍد. الَجْلقَةُ و  ، بالفتح : الَمْكِشُر ، لغةٌ في الُمَحرَّ

 : ِجيُل من النّاِس. الَجالِلقَةُ و

ِد بن ُعَمر ٌث ، َروَ  (1) الُجواِلِقيّ  وأَبو ِعْصَمةَ أَحَمُد بُن محمَّ  .372ى عنه ُغْنجاُر الحافُِظ توفي سنة البُخاِرّي ، ُمَحّدِ

ِب ، توفي سنة  الَجواِليِقيّ  واإِلماُم أَبو َمْنُصوٍر َمْوُهوُب بُن أَبِي طاِهٍر البَْغداِديُّ اللُّغَِويُّ الَمْعُروُف بابن  .539صاحُب كتاِب الُمعَرَّ

كالِجْرماِق ، نقله  ما ُعِصبَْت به القَْوُس من العَقَبِ  : هوـ  عن ُشجاعٍ السُّلَِمّيِ ـ  ابٍ أَهَملَه الَجْوَهِريُّ وقاَل أَبو تُر ، بالكسرِ  الِجْلماقُ  : [جلمق]

 األَْزَهِريُّ في ُرباِعّيِ التّْهِذيِب.

 وهِذه عن ابِن َعبّاٍد. الِجْلماقَ  َعَصَب عليها : إِذا َجْلَمقَها وقَدْ و

. الياَلِمق : مثل من األَْقبِيَةِ  الَجالِمقُ و  نَقَلَهُ الصاغانيُّ

نَقَلَه  وأَْصلُه بالفاِرسيَِّة ُجلَْه ، وهي : ُكبَّةُ َغْزلٍ  الُجالِهق ومنه قَْوسُ  البُْنُدُق الذي يُْرَمى بهِ  قال الَجْوَهِريُّ : هو ، كعاُلبِطٍ  الُجالِهقُ  : [جلهق]

َي الحا قال : ُجلَها (2) والَكثِيرُ  الَجْوَهِريُّ ، قال : يُن الُمَدْملَُق  الُجالِهقُ  َدِخيٌل ، وقاَل النَّْضُر : ُجالِهقُ  ُجلَها ، وقال اللَّْيُث : ئِكُ وبِها ُسّمِ : الّطِ

ُر ، ر الاّلَم. (3) َجْهلَْقَت ُجالِهقَ  ، ويُقال : ُجالِهقَتانِ و واِحَدةٌ ، ُجالِهقَةٌ و الُمَدوَّ  ، قَّدم الهاَء وأَخَّ

وأَْنَشد  َجلَْن ، على ِحَدةٍ ، وبَلَْق على ِحَدةٍ  قال : ِحكايَةُ َصْوِت باٍب َضْخٍم في حاِل فَتِْحه وإِْصفاقِه قاَل الَجْوهِريُّ : َجلَْنبَلَقْ  : (4) [جلنبلق]

 الماِزنِيُّ :

ه  يـــــــــــــفـــــــــــــُ وحرًا  ـــــــــــــُِ وحرًا وطـــــــــــــَ ه طـــــــــــــَ حـــــــــــــُ تـــــــــــــَ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ  فـــــــــــــتـ

ــــــــه      ِ مــــــــن اح ــــــــَ ُض يف ا ــــــــال مــــــــَ ــــــــَتســــــــــــــــــــــح لــــــــَ ح ف ــــــــَ بـ ــــــــح نـ ــــــــَ ل  جــــــــَ

  
 وأَورد هذه العبارة مع تَْغيِيٍر يسيٍر.« ج ل ن»الُمَصنُِّف أَيضاً في وقد َذَكره 

أَي : على العَُدّوِ ، وذلك بأَْن تَُشدَّ َسواٍر  آلَةٌ تُْرَمى بِها الِحجاَرةُ  أَي مع فتحِ الِجيِم ، قال الَجْوهِريُّ : ويُْكَسُر الِميمُ  بالفتحِ  الَمْنَجنِيقُ  : [جنق]

 النَّصاَرى من الَخَشب ، يوَضُع عليها ما يُراُد َرْميُه ، ثم يُْضَرُب بساِريٍَة تُوصله لَمكاٍن بعيٍد ِجدًّا ، وهي آلةٌ قَديمةٌ قبَل َوْضعِ ُمْرتَِفعَةٌ ِجدًّا 

 الباُروَد والَمدافَِع ، قاله َشْيُخنا.

ُل َمْن َرَمى به َرُسوُل هللِا  وأَما في  : السَُّهْيِليُّ  قالَ . الّطائِفِ  ِحصارِ  ِذْكرِ  في ِسيَرتِه في ِهشامٍ  ابنُ  َذَكَرهُ  ، وسلمعليههللاصلىقلُت : وأَوَّ

ُل من أَْوقََد ال بَةٌ  عن اللَّْيثِ  كالَمْنَجنُوقِ  شََّمعالجاِهِليَِّة فيُْذَكُر أَّن أَّوَل من َرَمى بِه َجِذيَمةُ األَْبَرُش ، وهو من ُملوِك الّطوائِِف ، وهو أَوَّ  ُمعَرَّ

 وتأْنِْيثُها أَْحَسُن ، قال ُزفَُر بُن الحاِرِث الِكالبِيُّ : * قال الليُث :وقد يَُذكَّرُ  ُمَؤنَّثَةٌ 

يِن  تـــــــــح رَكـــــــــَ دح تــــــــــَ قـــــــــَ يـــــــــ ُ لـــــــــَ نـــــــــِ جـــــــــَ نـــــــــح َدٍ   مـــــــــَ  ابـــــــــِن حبـــــــــَح

ريُ      طــــــــــِ ــــــــــَ َا ي وِر حــــــــــِ فــــــــــُ ــــــــــُعصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــُد عــــــــــن ال ي  َأحــــــــــِ

  
ْكِر ، وقاَل الفَّراُء : قال  ْه نِيك ، أَي : أَنا ما أَْجَوَدنِيَمْن جَ  على ما قالَهُ الَجْوَهِريُّ : فاِرِسيَّتُها حاح أَنا ، وهي الِزَمةُ الذِّ وليَس في الّصِ

ةً ونَْرُشُق أُْخَرى ، نَْجنِقُ  ، لقولهم : ُكنّا (5)بعُضهم : تَْقِديُرها َمْنفَِعيٌل   قال : َمْنَجنِيقات ج :و َمرَّ

ن اأَلهــــــــــــــــــــــــامتِِ و  حان عــــــــــــــــــــــــَ أل  وحَم حــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاتِ      نـــــــــــــــــــِ جـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــح
َ

مِ  ابملـــــــــــــــــــ  وابأَلمـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــِ

  
 وأَْنَشَد اللَّْيُث :
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َنحَجُنوقاتِ 
 وابأَلمائِمِ  ابمل

 قال ِسيبََويه : هي فَْنعَِليل ، الميُم من نَْفِس الكلمِة ؛ لقوِلِهم في الَجْمع :و ، َمجانِق يُْجَمُع أَيضاً علىو

__________________ 
 وهذه النسبة إىل اجلوال  ا وهو عمر اجلوال  أو بيعه.( ضبطت بضم اجليم عن اللباب ا 1)
 ( يعين مجعها ابلفارسية.2)
 ( يف اللسان : جالهقاً ا ابلتنوين.3)
 .«جله »( كذا وردت ابألصر هنا ا وموقعها قبر 4)
 .«يُذَك رُ »بد  : « ُتذَك رَ »*( يف القاموس : )
َعِلير»( يف الصحاح : 5)  .«َمفح
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ِغريِ  جَمانِي ُ  َتَمَعتح زاِئَدلِن يف َأّو  االسِم ا وهذا ال َيُكوُن يف  جُمَيحِني ٌ  ويف الت صح ا لو كاَنت زاِئَدًة ا والنوُن زاِئَدًة الجح ا وأَلهن 
َزِيَدِة ا ولو َجَعلحَت الن وَن من نـَفحِ  ا َرحِف صــــــــاَر اال

ت عل  األَفحعاِ  امل فاِت الجي ليحســــــــَ اِء ا وال الصــــــــِّ ســــــــُم ُرابِعينا ا اأَللح
رٍَج.  والّزايداُت ال تـَلحَحُ  بَناِت اأَلرحبـََعِة َأو اًل ِإاّل اأَللاَء اجلارِيََة عل  أَفحعاهِلا ا حنو ُمَدحح

ً  قدو  عن اْبِن األَْعرابِّيِ. َجنَقُوا يَْجنِقُوَن َجْنقا

ً  حكى الفاِرِسيُّ عن أَبِي َزْيٍد :و  ْوا بأَْحجاِر الَمْنَجنِيق.: إِذا َرمَ  َجنَّقُوا تَْجنِيقا

ً  َمْجنَقُوا قاَل اللَّْيُث :و قال : وقد يَُجوز أَْن تكوَن زائَِدةً ؛ ألَنَّ العََرَب ُربَّما تََرُكوا هذه الِميَم في كلمة ِسَوى  عنَد من َجعَل الِميَم أَْصِليَّةً  َمْنَجنِيقا

الِمْسِكيُن على قَْدِر ِمْفِعيٍل ، كالِمْنِطيق ، والِمْحِضيِر ، ونحو ذلك ، قال شيُخنا : وقد اْختَلَفُوا في قد تََمْسَكَن ، وإِنّما  ذلك ، كقوِلِهْم للِمْسِكيِن :

ِزّي ، وهل الِميُم هي األَْصِليّة أَو النوُن أَ  ا بَجنَقُونا ، و غيُر ذلك ، واستََدلُّووزِن هذا اللَّْفِظ على أَقواٍل للفَّراِء والماِزنِّيِ وأَبي ُعبَْيٍد والتَّوَّ

َجِميٌّ ال َسبِيَل فيه إِلى َدْعَوى وبعدم ِزياَدةِ الِميم في مثله إِلى غيِر ذلك مما ال طائَِل تَْحتَه ، والصواُب عندي أَنَّ ُحُروفَه ُكلَّها أَْصليّةٌ ؛ ألَنّه عَ 

َح في اّدعاِء زياَدةِ بعِض الُحروِف ُدوَن بَْعٍض ، وال  داِعَي لذِلك ، فالصواُب إَِذْن أَْن يُْذَكَر في فَْصِل الميِم ، كما هو االْشتِقاق ، وال ُمَرّجِ

 ظاِهٌر ، وهللا أَعلم.

ٍد عبُد هللِا بُن َعِليّ و الشافِِعيُّ األُصوِليُّ األَْشعَِريُّ ، َرَوى  الفَِقيهُ  الطَّبَِريُّ قاِضي ُجْرجانَ  الَمْنَجنِيِقيُّ  بِن َعْبِد هللِا القاِضي إِليه نُِسَب أَبُو محمَّ

 .359عن ِعْمراَن بِن ُموَسى ، وأَْحَمَد بِن صاِعٍد ، توفي سنة 

 ، كعُثْماَن : ع ، بُخواَرْزَم. ُجْنقانُ و

 ناِحيَةٌ بفاِرَس. أَيضاً :و

ُب أَِجْنكان. ة بَسَرْخسَ  وسكوِن النُّون : ، والصواُب بكسِر الجيمِ  (1)هكذا َضبََطه  ، بكسِر النُّوِن األُولَى أَْجنِقانُ و  ، معرَّ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 .الَمْنَجنِيق : أَْصحاُب تَْدبير الُجنُقُ  . وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :الَمْنَجنِيق ، بضمتين : ِحجاَرةُ  الُجنُقُ 

، ثِقةٌ ُمْكثٌِر ، عن أَبِي َعْبِد هللا الَمحاِمِلّيِ ،  َجنِيقَا ُعثْماَن بِن يَْحيَى الدَّقّاق ، يُعَرُف بابنِ هللا بِن  (2)، بفتحٍ فَكسٍر : َجدُّ أَبِي القاِسِم َعْبِد  َجنِيقَاو

 .390وغيِره ، توفي سنة 

 ، كَسحاٍب : إِْحَدى الُمْنتََزهاِت. َجناقٍ  وبِْرَكةُ 

 : (3)* ومما يُْستَْدَرك عليه 

ٌ  [جنبق]  .(4)ٌت مكروهٌ ، نقله صاحُب اللِّساِن ، وهو بضم فسكوٍن فكسر ، وهي نَعْ  ُجْنبِقَةٌ  : اْمرأَة

 قلُت : ولعلَّه تصحيُف ُجْبنَثْقَة الذي تَقَدََّم آنِفاً ، فاْنُظْره.

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 .«َجْلَهق»الرجُل : رمى بالُجالِهِق ، هَكذا َذَكَره األَْزَهِريُّ بتقِديِم الهاِء على الاّلِم في ترجمة  َجْهلَقَ  : [جهلق]

ٌب. : الَجماَعةُ ِمنّا الَجْوقَةُ  : [جوق]  نقله الَجْوَهِريُّ ، قال ابُن ِسيَده : أَْحِسبُه َدِخيالً ، وفي ِشفاِء الغَِليِل : هو ُمعَرَّ

ً  َوْجُهه ، كفَِرحَ  َجِوقَ  اِبّي :قاَل ابُن األَعرو  كَكِتٍف. َجِوقٌ و أَْجَوقُ  ماَل ، فهو : َجَوقا

 .(5)عن ابن ُدَرْيٍد  : َغِليُظ العُنُقِ  أَْجَوقُ  َرَجلٌ و

ً  قاَل ابُن َعبّاٍد :و قَُهم تَْجِويقا  َجَمعَُهم. : إِذا َجوَّ
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قَ و قُ  * يُقال : كمعليِه : َجلََّب ، وَضبَّحَ  َجوَّ  عليَّ ، أَي : كم تَُجلُِّب. تَُجّوِ

قُ و ْدقَْيِن. ، كُمعَظٍَّم : الُمْعَوجُّ الفَكَّْينِ  الُمَجوَّ  أَي : مائُِل الّشِ

قُوا قال ابُن ُدَرْيٍد :و  .(6) اْجتََمعُوا أَي : تََجوَّ

__________________ 
 ( ومثله قيد ضبطها ايقوت ابلنص.1)
 ( يف اللباب : عبيد  .2)
قوله : ومما يســـــــتدر  عليه ا لعر النســـــــخة الجي شـــــــرح عليها مل تذكر فيها هذه الكلمة وإاّل ففي بع  النســـــــخ »هبامش املطبوعة املصـــــــرية : ( 3)

َفِليُ  ا كَقنحَدِفرَي : اجلَ  ُفَذُة : املرأُة الس يَِّئُة اخلُل . اجلَنـح بـَُقُة كُقنـح  هـ. ُ . اعحَفِلياملطبوعة قبر مادة املنجني  ما نصه : اجلُنـح
 .«قوله : فكسر ا ضبرت يف اللسان بضم الباء»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .227/  3و  110/  2( اجلمهرة 5)
 *( وردت ابلكويتية : ضج .)
 ( مما فات مطبوع اجلمهرة.6)
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 ومما يُْستَدرُك عليه :

ّقِ ، وفي العُباِب : أَْجَوقُ  َعُدوٌّ  ْدِق ، وَجْمعُه :ا الفَّكِ ، أَي : مائُِل الّشِ  .ُجوقَةٌ  لّشِ

عاِء أَْمُرُهم واِحٌد. الَجْوقُ و  : ُكلُّ َخِليٍط من الّرِ

ِد بِن الُحَسيِن بِن حاِجبٍ  ُجوقَةُ و ن أَبِي ، َرَوى له الماِلينِيُّ ع الُجوقِيُّ  بَنِي ُمعاِويةَ : َمَحلَّةٌ بالُكوفَِة ، منها : أَبو الُحَسْيِن َزْيُد بُن َجْعفَِر بِن ُمَحمَّ

 .عنههللارضيالدَّْرداِء 

قَه وقال أَبُو َعْمٍرو في كتاِب الُحروِف : يُقال : َطالهُ  َده تَْحِريداً ، وأَْدَمَجهُ مثلهُ. فَجوَّ  ، أَي : تََرَك بَْعَضه ، فإِْن َطاله ُكلَّه قلَت : َحرَّ

. ُخْرُء الفَأْرِ  أَْهَملَه الجوهِريُّ وصاحُب اللِّساِن ، وقال أَبو الَهْيثَِم : هو ، كَحْيَزبُونٍ  الَجْيَهبُوق : [جهبق]  هَكذا نَقَلَه عنه الّصاغانِيُّ

 مع القاف فصل احلاءِ 
 كما فِي العُباب. أَو َضَجرٍ  ِضيُق النَّْفِس من بُْخلٍ  : هو (1)أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاحُب اللِّساِن ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  الَحْبثَقَةُ   :[حبثق]

َكةً : نَباٌت َطيُِّب الّرائَِحةِ  الَحبَقُ  : [حبق] فارِسيَّتُه  َحِديُد الطَّْعِم ، وَرقُه كَوَرِق الِخالِف ، منه ُسْهِليُّ ومنه َجبَِليٌّ ، وليس بَمْرعىً  ، ُمحرَّ

 .(2) الفُوتَْنجُ 

ُغ عليه الفََرُس فيُْجِفُرهُ ، ويُْجعَُل في الِمَخدَّةِ فيُوَضُع  الَحبَقُ  َحنِيفَةَ : أَْخبََرنِي أَعرابيٌّ قال : قلُت : إِنَّما فاِرِسيَّتُه بُوِدينَه ، قال أَبو َمْجفََرةٌ ، يَُمرَّ

ْيحانَةَ التي تَُسّمى يُْشبِهُ  تحَت َرأِْس اإِلنساِن فيُْجِفُره ، وهو الفُوتَْنُج  هو : التِّْمساحِ  َحبَقُ و الماِء ، بَقُ حَ و ويَْكثُر نَباتُه على الماِء. (3) النَّّمام الرَّ

 لنَباتِه على حافاِت األَْنهاِر ، وألَنَّ التِّْمساَح يأُْكُل منه َكثِيراً. النَّْهِريُّ 

 وقد ذُِكَر في موِضِعه. الَمْرَزْنُجوشُ  هو الِفيل َحبَقُ  الفَتَى ، أَو َحبَقُ و

 وقد أَهملَه الُمَصنُِّف في َمْوِضِعه. الّراِعي : البََرْنجاِسفُ  َحبَقُ و

 البابُونَُج. هو : البَقَرِ  َحبَقُ و

ى أَيضاً َرْيحاَن الشُّيُوخ. الَمْروُ  هو : (4) الشُّيُوخ َحبَقُ و  ويَُسمَّ

ْعتَِريُّ ، الَحبَقُ و ْيحاِن الُمْطلَق ، وهو الذي يُْزَرُع في البيُوِت. وهو ُسْلطانُ  الّشاِهْسفََرمُ  هو : الِكْرماِنيُّ  الَحبَقو الصَّ  الّرياِحين ، ويُْعَرُف بالرَّ

 تفسيُره : ِمْسُك اإِلْفِرْنج. الفََرْنَجَمْشكُ  هو : القََرْنفُِليُّ  الَحبَقُ و

ّيِ. الَحبَقُ و ْيحانِيُّ هو : الَِّذي يُْؤَكُل من الُمْقِل الَمّكِ  الرَّ

 يُّ ، وهو : َرْيحاُن الُحماِحم.النَّبَطِ  الَحبَقُ  وفاتَه :

 .(5)تُُرْنجان ، وهو : الباَذَرْنجبُويَه  َحبَقو

قال ِخداُش بُن ُزَهْيٍر  كالغُراِب : الضُّراطُ  الُحباقُ و (6)هكذا في النَُّسخ ، والصَّواُب بكسر الباِء ، كما في العُباب واللِّساِن  ، بالَكْسرِ  الِحْبقُ و

 العاِمِريُّ :

بــــــــــِ ٌ هلــــــــــم  م  حــــــــــِ هــــــــــُ ــــــــــَ نـ ــــــــــح يـ ــــــــــَ يِن وبـ يــــــــــح ــــــــــَ وُد بـ  والســــــــــــــــــــــــ 

بــــــــــــا     َحصــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

مح والــــــــــــعــــــــــــاِدايِت املــــــــــــ كــــــــــــُ ِدي  لــــــــــــَ  يــــــــــــُ

  
ّي : السَّْوُد : اسُم موِضعٍ ويُِدّي : جمُع يٍَد ، مثُل قوِله :  قال ابُن بَّرِ

 فِإّن له ِعنحِدي يُِداين وأَنـحُعما
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وقاَل : يُقاُل : يََدّي لََك أَْن يَُكوَن كذا ، كما تَقُول :عليَّ لَك أَْن يكوَن كذا ، « يََديَّ لَُكمْ »وأَضافَها إِلى نَْفِسه ، ورواه أَبُو َسْهٍل الَهَرِويُّ : 

 ساكنَة الياِء ، والعاديات مخفوٌض بواِو القََسم.« يَِدي لَُكمُ »ورواه الَجْرِميُّ 

__________________ 
 ابلتاء املثناة.« ا بتقة»وفيها  285/  3( اجلمهرة 1)
 ( يف تذكرة األنطاكي : فوتنج ويقا  فودنج هو ا ب .2)
 واملثبت يواف  تذكرة األنطاكي. قا  ولي بذلك لسطوع رائحته فينم عل  حامله.« الثمام»( يف القاموس : 3)
 .«الشيوح»( عن القاموس وتذكرة داود وابألصر 4)
 ( يف تذكرة داود : حب  ترجناين : الباذرجنوية.5)
 ( الذي يف اللسان : ا ِبحُ  وا َِبُ  وا َُباُ .6)
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ً  وقَدْ  ُضراُط الَمِعزِ  : الَحْبقُ  وقاَل اللَّْيُث : أَْكثَُر اْستِعماِله في اإِلبِِل والغَنَمِ و ً و بالفَتْحِ  َحبََق يَْحبُِق َحْبقا لفُظ االْسِم ولفُظ  ، كَكتٍِف ، وُغرابٍ  َحبِقا

ْرِط َكثِيراً ما تَِجي يةً بحرٍف ، كقَْوِلهْم : َعفََق بها ، وَحطأَ بها ، ونَفََخ بها : الَمْصَدِر فيه َسواٌء ، وقد يُْستَعَمُل في الناِس ، وأَْفعاُل الضَّ ُء ُمتَعَّدِ

 .«فِيه يَْحبِقُون كانُوا»ا يَأْتُونَه في ناِديِهم : في َحِديِث الُمْنَكِر الِّذي كانَوو إِذا َضَرَط ،

ْرَطةُ  الَحْبقَةُ و َرْيَطةُ الَخِفيفة ، قال  : الضَّ  عنههللارضيقاَل : لّما قُتَِل ُعثماُن ـ  عن أَبِي ُعبَْيَدةـ  أَْخبََرنا أَبو حاتِمٍ و : (1)وقال ابُن ُدَرْيٍد : الضُّ

فأُِصيبَْت َعْينُه يوَم ِصفِّين ، وقُتَِل ابنُه َطِريٌف ، فَدَخَل على ُمعاِويَةَ بعَد قَتِْل علّيٍ « فيه َعْنزٌ  تَْحبِقُ  ال» : عنههللارضيقاَل عِديُّ بُن حاتِم 

 ُس األَْعَظُم.فقاَل : إِي وهللِا ، والتَّيْ  ؟العَْنُز في قَتِْل ُعثْمانَ  َحبَقَت هل:  فقالَ  ، عنهماهللارضي

 كما يُقاُل لها : يا َدفاِر. ، كقَطامِ  َحباقِ  يُقال لألََمِة : ياو

، ويُقال له أَيضاً : نُبَْيٌق ،  ُحبَْيقٍ  ٌء َمْنُسوٌب إِلى ابنِ أَْغبَُر َصِغيٌر مع ُطوٍل فيه ، َرِدي ، كُزبَْيٍر : تَْمٌر َدقَلٌ  ُحبَْيقٍ  ِغْذقُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و

:  التَّْمرِ  من لَْونَْينِ  عن وسلمعليههللاصلىنََهى َرُسوُل هللِا »في الَحِديِث : و ألَنواعٍ من التَّْمرِ  ، وَذواُت العُنَْيق : (2)، ونُبَْيٌق  ُحبَْيقٌ  :ويُقال 

َدقَِة. «ُحبَْيقٍ  ولَْونِ  ، الُجْعُرور  يعني في الصَّ

وهو لَقٌَب له ، قاَل أَبو العََرْنَدِس العَْوِذيُّ ، من بَنِي َعْوِذ بن  أَبو بَْطٍن من تَِميم وعلى األُولَى اْقتََصر ابُن ُدَرْيٍد : كِكتاٍب ، أَو ُغرابٍ  الُحباقُ و

 َسْوٍد :

نــــــــــــــــــــــاِدي  بــــــــــــــــــــــا َ يــــــــــــــــــــــُ ا  ا ــــــــــــــــــــــُ اهنــــــــــــــــــــــَ ّ  ومحــــــــــــــــــــــِ

بح و      هــــــــــَ تـــــــــــَ ه فــــــــــالــــــــــح وا رَأحســــــــــــــــــــــــَ طــــــــــُ يــــــــــ  دح شــــــــــــــــــــــــَ (3)قــــــــــَ
 

  
فِقَّى ، الِحبِقَّى بالحاِء والخاِء ، قال أَبو ُعبَْيَدةَ : وهو يَْمِشي ِمكَّى : َسْيٌر َسِريعٌ كالزِّ  الِحبِقَّىو فِقَّى ، قاَل : الِحبِقَّىو ، والّدِ  ُدوَن الّدِ

 والدِِّفق   ِمنـحَعبُ  ا ِِبق  يـَعحُدو 
َكةً : الجاِهلُ  الَحبَقَةُ و َمْخشَ  ، ُمَحرَّ  ، كَشَجرةٍ وَشَجراٍت ، وهو َمجاز. َحبَقاتٌ  ِريُّ : السَِّفيهُ ، والَجْمُع :عن اْبِن َعبّاٍد ، زاد الزَّ

. بَكْسرتيِن ُمَشدََّدةَ القاِف : القَِصيرُ  الِحبِقَّةُ و  نَقَلَهُ الّصاغانِيُّ

 كُهبَعٍ ، وُهبَعٍَة ، وأَْنَشَد : وهي بهاءٍ  العَْقِل ، كُصَرٍد : القَِليلُ  الُحبَقُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و

ةٌ  قــــــــــ  بــــــــــِ ٌخ  حــــــــــِ يــــــــــح هــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــُ بـــــــــــَ تـــــــــــح بــــــــــَ ح يـــــــــــَ  حــــــــــُ

فــــــــــــــــِ ح و      ريحٍ ال تــــــــــــــــُ هــــــــــــــــا خلــــــــــــــــَِ قــــــــــــــــح َوفــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــُ  ِإنح يـ

  
 بالَحْبِل ، وبالسَّْوِط. كذا الضَّْربُ و والصَّواب : بالَجِريِر ، كما هو نَصُّ الُمِحيط (4)هكذا في النُّسخ  الضَّْرب بالَجِريدِ  بالفتحِ : الَحْبقُ و

 عن أَبي َعْمٍرو. وأَْذَعنُوا به َسِلُسوا أَي : القَْوُم بما ِعْنَدُهم أَْحبَقَ و

ُجلُ  َحبَّقَ و ً  َمتاَعهُ  الرَّ  َجَمعَه وأَْحَكم أَْمَره. : إِذا تَْحبِيقا

ٍث : صحابِيٌّ  ُمَحبِّقِ ال َسلََمةُ بنُ و  العَْسَكِرّي في كتاِب التصحيف : (5)، َشِهَد ُحنَْيناً ، وفَتَْح الَمدائِن ، قال أَبو أَْحَمَد  عنههللارضي ، كُمَحّدِ

فُون ويَْفتَُحوَن الباَء ، وقال البُخاِريُّ في التاِريخِ الَكبِير : قاَل ِلي َرْوحُ  الُمَحبِّقُ   بُن َعْبِد الُمْؤِمِن : اسمُ  ، بكسِر الباِء ، وأَصحاُب الَحِديث يَُصّحِ

ة بِن ِلْحياَن بِن ُهَذْيٍل ، وفي التَّْكِملَِة : َصْخُر بُن بِن دابِغَ  (6)َصْخر بن ُعتْبَةَ بِن الحاِرث بِن ُحَصْين بِن الحاِرِث بِن َعْبِد العَِزيز  الُمَحبِّق

 ُعبَْيٍد.

َمتاَعه : إِذا  َحبَّقَ  ولُوَن :وقال ابُن فاِرس في كتاِب الَمقايِيس : الحاُء والباُء والقاُف ليَس ِعْنِدي بأَْصٍل يُْؤَخذُ به ، وال َمْعنَى له ، ولكنّهم يَقُ 

تُه.َجَمعَه ، وال أَْدِري كيف ِص   حَّ

 * ومما يُستدرُك عليه :

 ، بالفتحِ : الضُّراُط. الَحْبقُ 

 ، بالكسِر ، وأَْنَشد : ِحباقٌ  محركةً للَمأُْكوِل : الَحبَقِ  وقاَل ابُن خالََوْيِه : جمعُ 
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 .«أبو  مد»( عن التكملة وابألصر 5)
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ٍ  و  وحان بـــــــــــــــــــــــَدرحمـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــا ٍ فـــــــــــــــــــــــبَتــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــــــــِ

نــــــــــــــــــابِ و      ٍر وصــــــــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــَ َرعــــــــــــــــــح واٍء مــــــــــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
، وهي بالعََربِيَّة الذَُّرُق وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ لبعِض الِعباِديِّيَن ، كما في العُباب ، وفي  (1): الَحْنَدقُوقَى ، لغةٌ ِحيِريَّةٌ  الَحبَاقَىو قاَل ابُن ِسيَده :

 اللّساِن البَْغداِديِّيَن ، وهو تحريٌف :

ب  يبَ الـــــــــــنـــــــــــا  ىَت ختـــــــــــَُ رِي مـــــــــــَ عـــــــــــح  لـــــــــــيـــــــــــَت شـــــــــــــــــــــــــِ

اِ      نــــــــــــــِّ ِب فــــــــــــــالصــــــــــــــــــــــــــــِّ َذيــــــــــــــح ُة بــــــــــــــا الــــــــــــــعــــــــــــــُ  قــــــــــــــَ

  

بــــــــــــــاً  قــــــــــــــِ زًا رُقــــــــــــــاقــــــــــــــًا   ــــــــــــــُح بــــــــــــــح َرًة وخــــــــــــــُ   (2)زُكــــــــــــــح
  

بــــــــــــــــاقــــــــــــــــَ و    ونِ  حــــــــــــــــَ ًة مــــــــــــــــن نــــــــــــــــُ عــــــــــــــــَ طــــــــــــــــح  وقــــــــــــــــِ

  
َكةً ، أَي : لَْطُخ َوَضٍر ، عن ُكراعٍ ، كقَْوِلَك : ما في النِّْحيِ َعبَقَةٌ  َحبَقَةٌ  وما في النِّْحيِ   .(3)، ُمَحرَّ

يِّ  الُحبَْيبِيقُ  وقال ابُن خالََوْيِه :  .الُحبَْقبِيق ، كما فِي اللِّساِن ، وفي العُباِب : هو (4)ُء الُخلُِق ى، كعَُصْيِفيٍر : السَّ

َكةً : ناِحيَةٌ من َخبِيَص من أَْعماِل ِكْرماَن ، كما في الُمْعَجِم. َحبَقُ و  ، محرَّ

 على فاُلٍن : ِإذا َسبُّوه وَجِهلُوا عليه ، وهو َمجاٌز. يَْحبِقُونَ  ويُقاُل : َظلُّوا

 رُك عليه :* ومما يُْستَد

 : ُدَوْيبَّةٌ ، كما في التَّْكِملَة. الُحْبُشوقَةُ و ، الَحْبَشقَةُ  : [حبشق]

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، أَهمله الجوهريُّ ، والصاغانِيُّ ، والُمَصنُِّف ، قال األَزهِريُّ في السُّداِسّيِ : هو ِحكايَةُ َصْوِت قَوائِم الَخْيِل إِذا َحبََطْقَطقْ  : [حبطقطق]

 َجَرْت ، وأَْنَشَد الماِزنِيُّ :

تح :  ُر فــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــح َرِت اخلــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــــَ

طــــــــــــــــَ ح      قــــــــــــــــح طــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ب طــــــــــــــــَ ح  حــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح طــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ب  حــــــــــــــــَ

  
 ونَقَلَه عن ابِن األَْعرابِّيِ ، قاَل : ولم أََره إِال في ِكتابِه ، وسيأْتِي.« ط ق ط ق»الَجْوَهِريَّ قد اْستَْطَرَدهُ في ثم َرأَْيُت 

 : * ومما يُْستَْدَرُك عليه : [حبقنق]

ُحبَْقبِيق ، أَو « : حبق»، وقد َمرَّ عن الّصاغانّيِ في ُء الُخلُِق ، هكذا أَورَده في اللِّساِن في تَركيٍب َوْحَده ، بالضّمِ : َسيِّى ُحبَْقنِيقٌ  َرُجلٌ 

ْل.  ُحبَْيبِيق ، كما في اللّساِن ، فلعَلَّ أَحَد هُؤالِء تَْصِحيٌف عن اآلخر ، فتأَمَّ

ّي ، فيَْنبَِغي أَْن على أَّن الاّلَم زا« ح ب ق»كتَبَه باألَْحَمر ، مع أَنَّ الَجْوَهِريَّ َذَكره في :  ، كعََملٍَّس  الَحبَلَّقُ  : [حبلق] بَه ابُن بّرِ ئَِدةٌ ، وَصوَّ

 وأَْنَشد لألَْخَطل : َغنٌَم ِصغاٌر ال تَْكبُرُ  يُْكتََب باألَْسوِد ، قال الَجْوَهِريُّ :

ًة و  َزلـــــــــــــــــــ َ ّدااًن مـــــــــــــــــــُ َة عـــــــــــــــــــِ َدانـــــــــــــــــــَ ر غـــــــــــــــــــُ  اذحكـــــــــــــــــــُ

لـــــــــــ  ِ مـــــــــــن      ـــــــــــَ بـ رَيُ  ا ـــــــــــَ ا الصـــــــــــــــــــــــــِّ وحهلـــــــــــَ ىَن حـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــُ  يـ

  
 ُغَدانَةُ : هو ابن يَْربُوعِ بِن َحْنَظلَةَ ، وِعّداٌن : َجمُع َعتُوٍد ، مثِل ِعتْدان.قاَل ابُن بَّرّيٍ : 

 .«ج ر ش»: َغنٌَم بُجَرَش ، وقد ذُِكَر في :  الَحبَلَّقَةُ  نقله الصاغانِيُّ ، وفي اللِّساِن : أَو قِصاُر الَمعَِز وِدماُمها

 * ومما يُْستَْدَرَك عليه :

 ِغيُر القَِصيُر ِمنّا ، ومنه قوُل الّشاِعِر :: الصَّ  الَحبَلَّقُ 

نــــــــــــا يف ا ــــــــــــَ ِّ كــــــــــــر   ايب بــــــــــــِ لـــــــــــــ  ٍ حيــــــــــــُ بـــــــــــــَ  حــــــــــــَ

ر ُ       فـــــــــَ ـــــــــَ تـ ـــــــــَ ه يـ يـــــــــنـــــــــِ رحنـــــــــِ وحِ  عـــــــــن عـــــــــِ ـــــــــَ ثـــــــــا الـــــــــبـ (5)لـــــــــَ
 

  
ْوِض ـ  واستَْدَرك شيُخنا ُهنا  : أَْرٌض تَْسُكنها قَباِئُل من قْيٍس. الَحبَلَّقُ  :ـ  في أَْخباِر فَتْحِ َمكَّةَ ـ  نَْقالً عن السَُّهْيِلّي في الرَّ
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 : * ومما يُْستَْدَرُك عليه : [حثرق]

للِّساِن ُهنا ، وقد تَقَدََّم ، أَْهَملَه الجماعةُ ، ونقَل األَْزَهِريُّ عن ابِن ُدَرْيٍد أَنها ُخُشونَةٌ وُحْمَرةٌ تكوُن في العَْيِن ، هكذا ذكَرهُ صاحُب ا الَحثَْرقةُ 

ً « َحثَْرفَ » للُمَصنِِّف في  هذا بعَْينِه تَبعا

__________________ 
 .«محريية»( عن اللسان وابألصر 1)
 ..«.. وخبُز رقا ٍ »( يف التكملة : 2)
 .«حبقة»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( الذي يف اللسان : األمح .4)
 ( قوله : اللث  ا يعين الند  أو شبيهه ا قاموس.5)
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 فالصواُب َأن  َأَحَدُ ا َتصحِحيٌف عن اآَخِر ا فَتَبم رح.للّصاغاينِّ ا 
 كما في العُباِب. القَِصيُر الُمْجتَِمعُ  أَهَملَه الجوهِريُّ ، وصاحُب اللِّساِن ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو ، كعُْصفُرٍ  الُحْدبُقُ  : [حدبق]

َكةً : سواُد العَْينِ  الَحَدقَةُ  : [حدق] َرْيٍد ، وهو الُمْستَِديُر َوَسَط العَْيِن ، وقِيَل : هي في الّظاِهِر سواُدها ، وفي الباِطن َخَرَزتُها عن ابِن دُ  ، محرَّ

نّما ، واألَْصغَُر هو الناِظُر ، وفيه إِنساُن العَْيِن ، وإِ  الَحَدقَة ، وقال الَجْوَهِريُّ : سواُدها األَْعَظم ، وقال غيُره : الّسواُد األَْعَظُم في العيِن هي

 أَي : نََزلُوا في ِخْصٍب ، وَشبََّههُ  البَِعيرِ  َحَدقَةِ  نََزلُوا في ِمثْلِ » في حديث األَْحنَف : الناِظُر كالِمْرآةِ إِذا اْستَْقبَْلتَها رأَْيَت فِيها َشْخَصك ، وقولُهم

ٍء من األَْعضاِء بقاَءه في ُف بكثرةِ الماِء والنَّداَوةِ ، وألَنَّ الُمخَّ ال يَْبقَى في َشيْ البَعيِر ألَنّها َريَّا من الماِء ، قال ابُن األَثِيِر : ألَنّها تُوصَ  بَحَدقَةِ 

مِّ  كالُحْنُدوقَةِ  العَْينِ  تُها  الِحْنِديقَةِ و بالضَّ واقتصَر  ِحداقٌ و ، أَْحداقٌ و بَحْذِف الهاءِ  َحَدقٌ  ج : ، (1)بالكسِر ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وال أَْدِري ما ِصحَّ

 الجوهريُّ على األَوِل والثانِي ، وأَْنَشَد ألَبِي ذَُؤْيٍب :

ُم كــــــــــــَبن   َدهــــــــــــُ عــــــــــــح ــــــــــــَ ُ بـ اح هــــــــــــافــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــَ داقــــــــــــَ  حــــــــــــِ

ُض      مــــــــَ دح وٌر تــــــــَ َي عــــــــُ هــــــــح وحٍ  ا فـــــــــَ لــــــــتح بشــــــــــــــــــــــَ (2)لــــــــُِ
 

  
 وما َحْولَها ، كما يُقال للبَِعيِر : ذُو َعثانِيَن ، وِمثْلُه َكثِيٌر. الَحَدقَةَ  أَرادَ « ِحداقها»قاَل : 

 قاَل األَْخَطُل يَْمَدُح بَنِي أَُميَّةَ : أَطافُوا به : إِذا يَْحِدقُونَ  به َحَدقُواو

دح  رحٍب وقــــــــــَ و حــــــــــَ نــــــــــُ ــــــــــَ وَن بـ مــــــــــُ عــــــــــِ نــــــــــح ُ
تح املــــــــــ َدقــــــــــَ  حــــــــــَ

بحُت أَنحصـــــــــــــــــــــــــارِي     طـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــَ تـ ُة واســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــ  نـــــــــــِ
َ

 يَب املـــــــــــ

  
 به. أَْحَدقَ  ٍء ، وأَحاَط بِه ، فقدٍء اْستَداَر بَشيْ به ، وُكلُّ َشيْ  قُواكأَْحدَ 

 بِها بَياٌض. أَْحَدقَ  وتَقُول : عليه شاَمةٌ َسْوداُء قد

. أَْحَدقُواو به ، َحَدقُوا ِء : مثلبالشَّيْ  اْحَدْوَدقُواو ً  بعَْينِه ءَ الشَّيْ  فالنٌ  َحَدقَ و ، نقله الّصاغانِيُّ في َحِديِث ُمعاِويَةَ بِن و نظر الْيه : إِذا يَْحِدقُه َحْدقا

 .بَحَدقِِهم أَي : َرَمْونِي «القَْوُم بأَْبصاِرِهم (3) فَحَدقَنِي»الَحَكِم : 

ً  يَْمنَةً ويَْسَرةً  يَْحِدقُ  الَميِّت رأَْيتُ و ّمِ : إِذا  ُحُدوقا  فَتَح َعْينَْيِه ، وَطَرَف بهما. (4)بالضَّ

ً  َحَدقَ و  .َحَدقَتَه أَصابَ  : إِذا فاُلنا

مايَِة : ُرماةُ   .الَحَدقِ  ويُقاُل للقَْوِم الُمِصيبِيَن في الّرِ

َكةً : الباِذْنجانُ  الَحَدقُ و  الَمها ، قال : بَحَدقِ  ، ُشبِّهَ  َحَدقَةٌ  نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ عن ابِن األَْعرابِّيِ ، واِحَدتُها ، ُمَحرَّ

يــــــــــ َ  ا بــــــــــِ قــــــــــَ  هبــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــَ دارِي  تـ طــــــــــا الــــــــــكــــــــــُ  الــــــــــقــــــــــَ

مـــــــــــــــــًا       وائـــــــــــــــــِ َد ِ تـــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــارِ  كـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
 وُوِجَد بَخّطِ علّيِ بِن َحْمَزةَ : الَحَذُق : الباِذْنجاُن ، بالذّال الَمْنقُوطة ، وال يُْعَرُف.

ْوَضةُ ذاُت الشََّجرِ  الَحِديقَةُ و حاحِ ، وهي ُكلُّ أَرٍض استداَرْت ، : الرَّ  بها حاِجٌز ، أَو أَرٌض ُمْرتَِفعَةٌ ، قال َعْنتََرةُ : أَْحَدقَ و كما في الّصِ

ر ٍة  ٍر حــــــــــــُ كــــــــــــح ــــــــــــِ ر  ب هــــــــــــا كــــــــــــُ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ل  جــــــــــــاَدتح عــــــــــــَ

ر       َن كـــــــــــــُ ةٍ فـــــــــــــرَتَكـــــــــــــح ـــــــــــــقـــــــــــــَ ِدي مِ   حـــــــــــــَ ـــــــــــــدِّرحهـــــــــــــَ  كـــــــــــــال

  
 .«ُكلَّ قَراَرةٍ »ويُْرَوى : 

 ، َحِديقَةٌ  :ـ  وإِن لم يَُكن الماُء في بَْطنِهـ  ٍء يَْحبُِس الماَء في الواِديتكوُن في الواِدي تَْحبُِس الماَء ، وُكلُّ َوِطى : ُحْفرةٌ  الَحِديقَةُ  وقِيَل :

 .(5) (َوَحداِئَق ُغْلباً )وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز :  َحدائِقُ ج :  أَْعَمُق من الغَِديرِ  الَحِديقَةُ و

ّجاج ، وَخصَّ بعُضهم الشََّجَر  من النَّْخِل والشََّجرِ  عليه الحائُِط ، وَخصَّ بعُضُهم البُْستانُ  : الَحِديقَةُ  أَو الُمْلتَّفِ ، وهو قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد والزَّ

 بالُمثِْمِر ، وقال بَْعُضُهم : بل ِهَي الَجنَّةُ من نَْخٍل وِعنٍَب ، قال :
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ـــــــــــــا  هـــــــــــــارِه ـــــــــــــِ ت ُت ابشـــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــح ـــــــــــــِ ٌة أُول ـــــــــــــ  وحرِي  صـــــــــــــــــــــــــــُ

ِن مـــــــــــــــن ِإزارِهـــــــــــــــا     َويـــــــــــــــح قـــــــــــــــح ُة ا ـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  انصـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 .123/  2( اجلمهرة 1)
 .3/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( ضبطت يف اللسان بتشديد الدا .3)
 ( يف التهذيب : أي يفتح عينيه وينظر.4)
 .30( سورة عب  اآية 5)
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ذارِهــــــــــــا  يِّ مــــــــــــن حــــــــــــِ ُب ا ــــــــــــَ لــــــــــــح رُِ  كــــــــــــَ طــــــــــــح  يــــــــــــُ

ا     ــــــــــَ عــــــــــًا َأو كــــــــــارِه ُت فــــــــــيــــــــــهــــــــــا طــــــــــائــــــــــِ يــــــــــح  َأعــــــــــطــــــــــَ

  

ةً  ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ِدي ـــــــــــــــا  حـــــــــــــــَ دارِه ـــــــــــــــاَء يف جـــــــــــــــِ ب لـــــــــــــــح  غـــــــــــــــَ

  
او    ــــــــــــــَ ــــــــــــــارِه دًا ف ــــــــــــــح ب ــــــــــــــَ  وعــــــــــــــَ ث ــــــــــــــح َرســــــــــــــــــــــــــــًا أُنـ ــــــــــــــَ  فـ

  
 ً ً  أَراَد أَنه أَعطاها نَْخالً وَكْرما عليه إِاّل وهو َمْضنُوٌن بِه ، وإِنَّما أَراَد أَنَّهُ غالَى  ْحَدقُ يُ  َعلَيها ، وذلك أَْفَخُم للنَّْخِل والَكْرِم ؛ ألَنّه ال ُمْحَدقا

 بَمْهِرها َعلَى ما ِهَي به من االْشتِهاِر ، وَخالِئق األَْشراِر.

 .بَحِديقةٍ  ، وما لْم يَُكْن عليه حائٌِط ، فليسَ  َحِديقةٌ  : أَو ُكلُّ ما أَحاَط بِه البِناءُ 

ْقها تَْطِليقَةً  الَحِديقَةَ  اْقبَلِ »:  عنههللارضيَحِديُث ثابِِت بِن قَْيِس بن َشّماٍس  ومنه الِقْطعَةُ من النَّْخل : الَحِديقةُ  أَو  .«، وَطلِّ

جِ ، وإِيّاها أَراَد قَْيُس بُن على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والّسالم ، كانَْت بها َوْقعَةٌ بيَن األَْوِس والَخْزرَ  ة ، من أَْعراِض الَمِدينَةِ  : الَحِديقَةُ و

 الَخِطيِم بِقَْوِله :

ـــــــــــوَم  مح ي ُدهـــــــــــُ ـــــــــــِ ةِ ُأجـــــــــــال ـــــــــــقـــــــــــَ ِدي راً  ا ـــــــــــَ  حـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــِ

بِ      راُ  العــــــــــــِ ح ِف خمــــــــــــِ يــــــــــــح ِدي ابلســــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــَبن  يــــــــــــَ

  
ْحمِن : بُْستاٌن كان لُمَسْيِلَمةَ الَكذّابِ  َحِديقَةُ و يَتْ  بِفناِء اليَمامِة ، الرَّ  الَمْوِت. يقَةَ َحدِ  فلّما قُتَِل عنَدها ُسمَّ

 .(1)بقُلَِّة الَحْزِن ، وَضبَطه في التكملِة كَسِفينَِة  كُجَهْينَةَ : ع ، لبَنِي يَْربُوعو ، كَسِفينٍَة ، الَحِديقَةُ و

ْوَضةُ  أَْحَدقَت قدو ّجاج. َحِديقَةً  صاَرتْ  ُعْشباً : الرَّ  وإِذا لم يَُكن فيها ُعْشٌب فهي َرْوَضةٌ ، نقله الزَّ

. : ِشدَّةُ النََّظرِ  التَّْحِديقُ و  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْرعِ ، عن ُكراع. الَحِديقَةُ   : الِقْطعَةُ من الزَّ

قُ و ِث : األَْمُر الشَِّديدُ  الُمَحّدِ قُ  ، كُمَحّدِ جاُل.منه ا تَُحّدِ  لّرِ

 ورأَيُت الذَّبِيَحةَ حاِدقَةً. .(2)القَْوِم ، أَي : وهم يَْنُظُروَن إِليَّ  َحَدقِ  وتََكلَّْمُت على

 بِه الَمنِيَّةُ ، أَي : أَحاَطْت ، وهذا مجاٌز. أَْحَدقَت وفالنٌ 

ْهُت في   .َحدائِِقه َجةِ بَهْ  (3)أَنَِق رياضه و[ ]ومنه أَْيضاً قولُهم : وَرَد عليَّ كتابُك فتَنَزَّ

وَذَكر أَنَّ الالَم زائَِدةٌ ، غيَر أَنَّ « ح د ق»هو مكتوٌب في سائِر النَُّسخِ باألَْحَمِر ، وقد ذكرهُ الَجْوَهِريُّ في :  ، كَصنَْوبَرٍ  الَحَدْولَقُ  : [حدلق]

 القَِصيُر الُمْجتَِمُع. : هو (4)هو َغِريٌب ، وقاَل ابُن ُدَرْيِد الصاغانِيَّ وصاحَب اللِّساِن قد أَْفرداهُ بتَْرِكيٍب ، وقلََّدُهما الُمَصنُِّف ، و

 وهذا يَُدلُّ على أَنَّ الَّالم زائدةٌ. ، كعُلَبَِطٍة : الَحَدقَةُ الَكبِيرةُ  الُحَدِلقَةُ  قال الَجْوَهريُّ :و

ئُْب من الشاةِ  ٌء من الَجَسِد ال يُْدَرى ما ُهوأَو شي  .(5) الُحَدِلقَةَ  وبه فَسََّر أَبو ُعبَْيٍد قولَُهم : أََكَل الذِّ

ّي : قال األَْصمَ  أَو العَْينُ  حاح ، واْقتََصَر كراع على القَْوِل األَخير ، وقال ابن بَّرِ ِعيُّ : َسِمْعُت أَعرابيًّا وبه فَسََّر اللِّْحيانِيُّ ، وُكلُّ ذِلَك في الّصِ

ئُْب على َشاةِ فالِن ، فأََخذَ من بني   ، وهو َغْلَصَمتُها. ُحَدِلقَتَها َسْعٍد يقوُل : َشدَّ الذِّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، أَي : جاِحَظةٌ. ُحَدِلقَةٌ  َعْينٌ 

ُجُل : إِذا أَداَر َحَدقَتَه في النََّظِر. َحْدلَقَ  بِزيادة الاّلِم : مثُل التَّْحِديِق ، وقد الَحْدلَقَةُ و وقال الَجْوَهريُّ :  الرَّ
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َضبََطه نقله األَزهِريُّ هَكذا ، وهكذا  الَخِزيَرةُ  أَْهَملَه الَجوهِريُّ ، وقال أَبُو الَهْيثَِم : هي ، بضّمِ الحاِء والراِء ، وَشّدِ القافِ  الُحْذُرقَّةُ  : [حذرق]

َِّخذُ أَم ، قاَل : وقاَل أَبو الَهْيثَم : (6)الّصاغانيُّ بالذاِل الُمْعَجمة ، وهو في العُباب بالّداِل المهملة  يَاهُ : أَنُفَْيتَةً نَت ها يا أُمَّ  قالت جاريَةٌ : ألُّمِ

قَِّة. الُحْذُرقَّةُ و ؟ُحْذُرقَّةً   : مثُل َذْرِق الطَّْيِر في الّرِ

بيُّ القُْرآَن ، أَو العََمَل ، كَضَرَب ، وَعِلَم ، َحَذقَ  : [حذق] ً  الصَّ ً و ، َحْذقا  ويُْكَسُر الُكلُّ ، أَو َحذاقَةو ، َحذاقا

__________________ 
 ( وضبطها ايقوت كبنه تصغري حدقة.1)
 قو  أيب النجم :ـ  كما يف األساسـ   ( شاهده2)
ّص اخلـــــــــــــــــطـــــــــــــــــيـــــــــــــــــب و  غـــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــزٍم تـــــــــــــــــُ

 عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  حــــــــــــــــد  الــــــــــــــــقــــــــــــــــوِم أمضــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــا    

  

 ( زايدة عن اأَلساس.3)
 .128/  2( اجلمهرة 4)
 ( وهو قو  األصمعي كما يف اللسان.5)
 ( ويف اللسان ابلدا  املهملة.6)
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مُ  اِ ذاَقةُ  فما َمر  يب »يف َحِديِث َزيحِد بن  بٍت : و  ا ُحّذا ٍ  من حاِذ ٌ  فهو تـََعل َمه ُكل ه ا وَمَهَر فيهِ  : ِإذا ا ابلكسِر االسح
ٍر َحىّت  هح ُف شـــــــَ ُته ا وهو جَماٌز ا مبحخوٌذ من (1) [َأيح : َعَرفـحُته] «َحَذقـحُته ِنصـــــــح ر َح به  اَ ذح  وأَتـحَقنـح ا وهو الَقطحُض ا كما صـــــــَ

 الز خَمحَشري .
 يَْوُم َختِْمه للقُْرآن. بالكسر ، أَي : ِحذاقِهِ  يَْومُ  ال : هذايُقو

ً و َحذاقةً  بالكسر يَْحِذقُه ءَ الشَّي َحَذقو : قاطٌع ،  حاِذقٌ  فهو ءٌ حتى ال يَْبقى منه شيْ  قطعَه ، أَو َمدَّه ليَْقطعَه بِمْنَجٍل ونْحوه إِذا بفتْحهما : َحْذقا

 وأَْنشد الجوهريُّ ألَبي ذَُؤْيٍب :

َدا فــــــــــِإذا خــــــــــال  حــــــــــًا فــــــــــيــــــــــمــــــــــا بــــــــــَ َر  انصــــــــــــــــــــــــِ  يـــــــــــُ

لــــــــح       ٌا عــــــــلــــــــ  ا ــــــــَ كــــــــِّ ك ســــــــــــــــــــــِ  (2) حــــــــاِذ ُ فــــــــذلــــــــِ
  

يِت لُزْغبَةَ الباِهلّيِ ، وقال الّصاغانيُّ : هو لَجْزٍء الباِهلّيِ : َمْحذُوقٌ و َحِذيقٌ و ّكِ  : َمْقطوٌع وأَْنشد ابُن الّسِ

وحراً  ــــــــــــــــــــَ ُروُ  أنـ ــــــــــــــــــــَ رحَع مــــــــــــــــــــاذا اي فـ   ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ٌث و      ــــــــــكــــــــــِ ت ــــــــــح ن ِر مــــــــــُ ــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــح ُر ال ــــــــــح ب ــــــــــ ُ حــــــــــَ ِذي  حــــــــــَ

  
ً  الخلُّ  َحَذق من الَمجاز :و ً و كقُعُودٍ  ُحذُوقا  فلَذَع بَاللِّساِن ، وكذِلك اللَّبَُن. َحُمض : إِذا ويُْكَسرُ  بالفتح َحْذقا

باطُ  َحَذق من الَمجاْز :و ََّر فيها : إِذا يََد الّشاةِ  (3) الّرِ  بالقَْطعِ ، عن ابن ُدَرْيد. أَث

 وكذِلك اللَّبَُن ، والنَّبيذُ ، ونحوُهما. وقبََضه عن اْبن ُدَرْيدٍ  َحَمزهُ  : إِذا الَخلُّ فاهُ  َحذقَ و

بُن  ُحذاقةُ  العطِف ، والصواُب َحْذفُها ، وهو هكذا في سائِر النَُّسخِ بواو وأَبو بَْطٍن من إِياد الّشاِعر اإِلياِدّيِ  كثُماَمٍة : َجدٌّ ألَبي ُدؤاد ، ُحذاقةُ و

 ُحذاقَةَ  ام بِن نَْبهان بِن ُمنَبِِّه بنِ ُزَهْير بن إِياِد بن نِزاِر بن َمعَّدٍ بن َعْدنان ، وأَبُو ُدؤاٍد اسُمه : جاِريَةُ بُن الَحّجاجِ بن ُحْمران بن بَْحِر بِن ِعص

بغيِرهاٍء ، « ُحذاق»جاِريَةَ وُحْمراَن ، وُكلُّ َمْن ِمَن العََرِب ِسواُهم ُحذافَةُ بالفاِء ، وَوَرَد في ِشْعِر أَبي ُدؤاٍد ، وأَْسقَط ابُن الَكْلبِّيِ الَحّجاَج بيَن 

 وهو قولُه :

وا و   رِجــــــــــــــــــــاٌ  مــــــــــــــــــــن األَقــــــــــــــــــــاِرِب كــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــُ

نح      ذا ٍ مـــــــــــــــِ يـــــــــــــــارُ  حـــــــــــــــُ  هـــــــــــــــُم الـــــــــــــــر ُ وُس اخلـــــــــــــــِ

  
وُحذافَةً ، بالقاِف وبالفاِء ،  ُحذاقَةً  ، وأََكَل الطَّعاَم فما تََرَك منه ُحذاقَةٌ  ما في َرْحِله وكذا قولُهم : َطعَامِ ٌء من شي أَي : ُحَذاقَةٌ  ما ِعْنَدهُ  يُقال :و

 واْحتََمَل َرْحلَه فما تََرك ِمْنه ُحذافَةً ، وكلُّ ذلك َمَجاٌز.« ح ذ ف»والقاِف َرواهُ أَصحاُب أَبي ُعبَْيد ، كما في 

رَ  راِبّيٍ : الَجْحشُ ، كغُ  الُحذاقِيُّ و  (4) «َعلَْيها قَْوَصٌف لم يَْبَق ِمْنها إِال قَْرقَُرها ُحذاقِيٌّ  أَنَّه َخَرَج على َصْعَدة يَتْبَعُها»الَحِديث :  وبه فُّسِ

ْعَدةُ : األَتاُن.  والصَّ

  َطَرفَةُ :اللِّساِن ، البَيُِّن اللْهَجة ، قال  الّرُجُل الفَِصيحُ  : الُحذاقِيُّ  من الَمجاِز :و

ُت بـــــــــــــِه  مـــــــــــــح ٍر  ـــــــــــــََ فـــــــــــــاينَ مـــــــــــــن أَمـــــــــــــح  ِإين كـــــــــــــَ

يِّ جــــــــاٌر كــــــــجــــــــاِر      ذاقــــــــِ فــــــــا  ا ــــــــُ ِذي ات صــــــــــــــــــــــَ (5)الــــــــ 
 

  
 قال الَجْوَهِريُّ : يعني أَبا ُدؤاٍد اإِلياِديَّ الشَّاِعَر ، وكاَن جاَر َكْعِب بن ماَمةَ.

يُن الُمَحدَّدُ  : الُحذاقِيُّ و ّكِ  عن ابن َعبّاٍد. الّسِ

دُ و د  الُحذاقِيّانِ  إِْسَحاقُ  أَُخوهو بُن يُوسفَ  محمَّ ّزاق وغيِره ، وعنهما ُعبَْيُد بُن محمَّ ٌد عن عبِد الرَّ من أَْهِل َصْنعاِء اليََمِن ، َرَوى ُمَحمَّ

.  الِكْشَوِريُّ

ّمِ ، القُمِّ  ُحذاقِّيٍ  الُمْستَنِيِر بن بُن ُحَمْيِد بن ُحذاقِيُّ و ثُون. يُّ ، روى عن آبائِه ، وعنه الطَّبَراِنيُّ :بالضَّ  ُمَحّدِ

ً  تََرْكُت الَحْبلَ  يُقاُل :و  ، بالكسر. ِحْذقَةٌ  ، َكِكتاٍب وُغراٍب ، أَي : ِقَطعاً ، الواِحَدةُ  ِحذاقا

ً  منهقُِطَع ، َجعَلُوا ُكلَّ ُجْزٍء  ، أَي : ُحِذقَ  : أَي أَْخالٌق ، كأَنّه أَْحذاقٌ  َحْبلٌ  يُقال :و . َحِذيقا  ، حكاه اللِّْحيانِيُّ
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 الَحْبُل ، أَي : اْنقََطع ، ومنه قَْوُل الشاِعِر : اْنَحَذقَ  قدو

__________________ 
 ( زايدة عن النهاية ا والعبارة يف اللسان : حىت حذقته وعرفته وأَتقنته.1)
حال . قا  أبو ســــعيد : حاذ  وحال  ســــواء ا ولكنها يف هذا املوضــــض ويرو  : عل  ا ل  « وإذا خال»برواية :  151/  1( ديوان اهلذليا 2)

 حال .
 واملثبت عن القاموس.« الرابط الشاة»( ابألصر : 3)
 ( القوصف : القطيفة ا والقرقر : الظهر.4)
 والبيت لي  يف ديوانه. .«من أمر»بد  « من جار» 128/  2( يف اجلمهرة 5)
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 يـَنحَحِذ ُ َيكاُد منه نِياُط الَقلحِب 
 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 .«بذق»باِذٌق ، أَي : ماِهٌر ، وهو إِتْباٌع له ، وُهنا نَقَله الَجْوَهِريُّ ، ومرَّ للُمَصنِف في  حاِذقٌ  فالٌن في َصْنعَتِه

 : الَخبِيُث ، وهو مجاٌز. الحاِذقُ و

 من الشَّراب : الُمْدِرُك البالُغ ، وأَْنَشَد : الحاِذقُ  وقاَل أَبو حنِيفَةَ :

راِب  وحاًل كـــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ َن بـ خـــــــــــــح فـــــــــــــِ ـــــــــــــُ  ا ـــــــــــــاِذ ِ ي

نــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــِ ِ ذا حــــــــــــــــَ     
َ

رُي يف املــــــــــــــــ طــــــــــــــــِ  رحَوة يــــــــــــــــَ

  
 ، وهو مجاٌز. حاِذقٌ  : ُحَذاقِيُّ  وَخلُّ 

ً  الَحرُّ : َجعَلَه أَْحَذقَهو  .حاِذقا

 .الِحْذقَ  علينا ، أَي : يُْظِهرُ  يَتََحذَّقُ  (1)وهو 

 نهم من قالَهُ بالفاِء.قاَل : وم (2): بَُطْيٌن في قُضاَعةَ ، نُِسبُوا إِلى ُجَشَم  ُحذاقَةُ و وقال الّداَرقُْطنِيُّ :

ُجُل ، هو مكتوٌب في سائِر النَُّسخِ بالُحْمَرة ، مع أَنَّ الجوهريَّ قد َذَكره : في  َحْذلَقَ  : [حذلق] وأَشاَر إِلى أَنَّ الاّلَم زائَِدةٌ ، « حذق»الرَّ

َمْخَشِرّيِ في األَساِس ، وَجعَلَه َمجازاً  الِحْذقَ  أَْظَهر ومْعناه : ً  أَو ادََّعى أَْكثََر مما عنَده وهَكذا هو َصنِيُع الزَّ كما  كتََحْذلَق نَقَله الَجْوَهِريُّ أَيضا

حاح.  في الّصِ

 .الُمتََحْذِلِقينَ  ، وهو من تََحْذلُقٌ و ، َحْذلَقَةٌ  وفي األَساِس : فيه

ُف بالظَّْرِف. الَحْذلَقَةُ  وفي اللِّساِن :  : التََّصرُّ

  على قَْدِره.: الُمتََكيُِّس ، وقِيَل : هو الذي يُِريُد أَْن يَْزدادَ  الُمتََحْذِلقُ و

ُف ويَتََكيَُّس. ليَتََحْذلَقُ  وإِنّه  في َكالِمه ، ويَتَبَْلتَُع أَي : يَتََظرَّ

 ُء الُمَحدَُّد ، وقد، بالكسِر : الشي الِحْذالقُ و ٌء.، كِزْبِرجٍ : كثيُر الَكالِم َصِلٌف ، وليَس َوراَء ذِلَك شي ِحْذِلقٌ  َرُجلٌ  * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .ِلقَ ُحذْ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 َعَملَه : إِذا أَْفَسَده ، أَْهَملَه الجماَعةُ ، ونقلَه صاحُب اللِّساِن. َحْربَقَ  : [حربق]

وقال أَبو َزْيٍد : هو بتَْقِديم الّزايِ  التَّْضيِيُق والَحْبسُ  بتقديِم الّراِء على الّزايِ أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َعْمٍرو : هو الَحْرَزقةُ  : [حرزق]

اِء ، وبالوَجَهْيِن يُْرَوى قول األَْعَشى :  على الرَّ

ه  وحِت َربــــــــــــــ  َ
 فــــــــــــــذاَ  ومــــــــــــــا َأجنــــــــــــــحَ  مــــــــــــــن املــــــــــــــ

ىت  مــــــــــــاَت وهــــــــــــو      ااَبَط حــــــــــــَ رحَز ُ بســــــــــــــــــــــــــَ  (3)  ــــــــــــَُ
  

 يَقُول : َحبَس ِكْسَرى النُّْعَماَن بَن الُمْنِذِر بَساباِط الَمدائن ، َحتّى ماَت وهو ُمَضيٌَّق عليه.

ِزّيِ فالصواُب َكتُْب هذا الَحْرِف بالقَلَِم األَ « ح ر ز ق»قلُت : وهذا االْختِالُف قد أَشاَر إِليه الَجْوَهِريُّ في  ْسوِد ، وَرَوى ابُن ِجنِّي عن التَّوَّ

 «ُمَحْرَزقُ وُهَو » وأَبو َعْمٍرو الشَّْيبانِيُّ يُْنِشُده : «َحتّى ماَت وهو ُمَحْزَرقُ »قال : قلُت ألَبِي َزْيٍد األَنصاِرّيِ : أَنتُم تُْنِشُدوَن قوَل األَْعَشى : 

يَّةٌ ، وأُمُّ أَبِي َعْمٍرو نَبَِطيَّةٌ ، فهو أَْعلَُم بها ِمنّا بتقديِم الّراِء على الزايِ ، قال : إِنّها نَبَطِ 
(4). 
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ً  أَي : الَحِديَد بالِمْبَردِ  َحَرقَه : [حرق] ومنه قِراَءةُ علّيٍ وابِن َعبّاٍس  بََرَده وَحكَّ بعَضه ببَْعض ، من َحّدِ نََصَر : إِذا يَْحُرقُه َحْرقا

« لنَْحُرقنَّه»والنُّوُن ُمَشدََّدةٌ ، وعن أَبِي َجْعفٍَر أَيضاً أَنَّ النُّوَن ُمَخفَّفَةٌ ، وقال الفَّراُء : َمن قََرأَ  (5) ْحُرقَنَّهُ لنَ  ، وأَبِي َجْعفٍَر : عنهمهللارضي

ً  فالَمْعنَى : لنَْبُرَدنَّه بالَحِديد بَْرداً ، ِمنْ   .َحَرْقتُه أَْحُرقُه َحْرقا

َم َغْيظاً ،  يَْحِرقُ  ومنه قولُهم : فالنٌ  َسَحقَه َحتَّى ُسِمَع له َصِريفٌ  من َحّدِ نََصر وَضَرب : إِذا يَْحِرقُهو يَْحُرقُه نابَه َحَرقَ  يُقاُل :و عليَك األُرَّ

 قال الّراِجُز :

اَء ُسَليحَم  ِإّلا  نـُبِّئحُت َأمحح
__________________ 

 .«يتحذل  ا وعليه كان اأَلوىل ذكره يف املادة الجي بعده ا الذي يف األساس : قوله : وهو يتحذ »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية وانظر حاشيتها.« قوله : حسم هكذا يف األصر غري منقوط»وهبامش املطبوعة املصرية : « حسم»( ابألصر 2)
 اللسان.ومثله يف « وهو  زر »برواية :  117( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ابهلاء. قا  وا ب  يقا  له : ُهزحُروق .« املهزر »( وهبذا املوضض نقر اأَلزهري عن املؤرج : قا  والنبرت تسمي امبوس 4)
 .«َلُنَحّرِقَ نَّهُ » من سورة طه ا والقراءة : 97( من اآية 5)
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 اأُلر َما حَيحرُِقونَ ابُتوا ِغضاابً 
ةً ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد ويَُكون تَْهِديداً وَوِعيداً من فُ   : وهو من النُّوق َزعُموا من اإِلْعياِء ، قال ُزَهْيٌر : (1)ُحوِل اإِلبل خاصَّ

عـــــــــــمـــــــــــاُن  ـــــــــــ  ـــــــــــن َم وال ـــــــــــح ي رِ ُ َأيَب الضـــــــــــــــــــــــــ  ه  حيـــــــــــَح ـــــــــــَ  انب

هح      لـــــــُ عـــــــاقــــــِ وُف مــــــَ يــــــُ (2)عــــــلــــــيـــــــِه فـــــــبَفحضــــــــــــــــــــَ  والســــــــــــــــــــ 
 

  
َم ، أَي : يَْسَحُق  ليَْحرقُ  ، وَصَرَف يَْصِرُف ، وفي األَساِس : وإِنّه يَْحُرقُ  ناُب البَِعير َحَرق وَجعَل ابُن ُدَرْيٍد الِفْعَل للنّاب ، فقاَل : عليَك األُرَّ

 ، فإِنّه قال : الَحِديِد ، كما هو َصِريُح كالِم الَجْوَهِرّيِ  َحْرقِ  النّاب َمأُْخوذٌ من َحْرقَ  بالُمْبَرِد وهذا يُْفَهُم منه أَنَّ  الحاِرقِ  بعَضها ببَْعض ، كِفْعل

 نابَه إِلى آِخِره. َحَرقَ  ومنه

إِذا اْنقََطعَتا َمشَي صاِحبُهما َعلَى أَْطراف أَصابِِعه ال يَْستَِطيُع غيَر  َعَصبَتاِن في الَوِركِ  ُهما : ُرُؤوُس الفَِخَذْيِن في الَوِرَكْيِن ، أَو الحاِرقَتانِ و

: العََصبَةُ  الحاِرقَةُ  َمَشى على أَْطراِف أَصابِِعه اْختِياراً فهو ِمْكتاٌم ، وقد اْكتاَم الّراِعي ، وقاَل غيُره :ذلك ، عن اْبِن األَْعرابِّيِ ، قاَل : وِإذا 

والَكِتِف ، فإِذا اْنفََصلْت لم فَِة الَوِرِك التي تَْجَمُع بيَن الفَِخِذ والَوِرِك. وقِيَل : هي َعَصبَةٌ ُمتَِّصلَةٌ بيَن وابِلَتَي الفَِخِذ والعَُضِد التي تَُدوُر في َصدَ 

 َعِرَج اإِلْنساُن. الحاِرقَةُ  تَْلتَئِم أَبَداً ، وقِيَل : هي في الُخْربَِة تُعَلُِّق الفَِخَذ بالَوِرِك ، وبِها يَْمِشي اإِلْنساُن ، وقِيَل : إِذا زالَت

ٍد الَحْذلَِمّيِ يصُف راِعياً : ي زاَل َوِرُكهالّذِ  كعُنَِي ، أَو ُحِرقَ  وقد حاِرقَتُه : الذي اْنقََطعَت الَمْحُروقُ و  وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَبِي ُمَحمَّ

ر   ظــــــــــــــَ ِن الــــــــــــــَورِيــــــــــــــِ   (3)يــــــــــــــَ نــــــــــــــَ َت الــــــــــــــفــــــــــــــَ  حتــــــــــــــَح

ِن       جـــــــــــــــَ حـــــــــــــــح وُ  ابملـــــــــــــــِ ُرو ِ َيشـــــــــــــــــــــــــــــُ حـــــــــــــــح
َ

 كـــــــــــــــاملـــــــــــــــ

  
، وقاَل ابُن ِسيَده : أَْخبََر أَنّه يَقُوم  َمْحُروقٌ  بالِمْحَجِن ، فيَْنفُُضها لإِلبِِل ، كأَنّهيَقُول : إِنّه يَقُوُم على فَْرِد ِرْجٍل يَتَطاَوُل لألَْفناِن ، ويَْجتَِذبُها 

 لبَِعيَد منه ، فيَْجِذبَه.بأَْطراِف أَصابِِعه َحتّى يَتَناوَل الغُْصَن ، فيُِميلَه إِلى إِبِِله ، يَقُوُل : فهو يَْرفَُع ِرْجلَه ليَتَناَوَل الغُْصَن ا

َجِز  الَمْحروقُ  ابُن َعبّاٍد :قاَل و  السَّفُّوُد. : (4)في الرَّ

 ، أَي : في ناِره. حاِرقَتِه يَقُول : أَْلقَى هللاُ الكافَِر في : النارُ  الحاِرقَةُ و

َم هللا َوْجَهه : و : (5)قاَل ابُن ُدَرْيٍد  يِّقَةُ  قاَل ابُن األَعرابّيِ : هي «بالحاِرقَةِ  عليُكم»وقولُه : « الحاِرقَةُ  كَذبَتُْكم»قَْوُل علّيٍ َكرَّ الَمْرأَةُ الضَّ

 ومنه الَمالقِي

أَْسنانَه ، وهي  يَْحِرقُ  َء لِضيِقها ، وتَْغِمُزه ، فِْعل منوفي األَساِس : هي التي تَُضمُّ الشَّيْ  «طاِرقَةً فائِقَةً  حاِرقَةً  وَجْدتها»الَحِديُث اآلَخر : 

ُصوف والعَُصوُف ، ُجِل َعلى و الَهْيثَم : هيقال أَبُ و الرَّ التي تَْغِلبُها الشَّْهَوةُ  حاِرقَتها ، أَي : ِشقِّها وَجْنبِها ، قال : وقِيَل : هي التي تَثْبُُت للرَّ

 ي من ذِلك.فتَْستَحِ  أَْنيابَها بعَضها على بَْعٍض ، إِْشفاقاً من أَْن تَْبلَُغ الشَّْهَوةُ بها الشَِّهيَق أَو النَِّخيرَ  تَْحِرقَ  َحتَّى

 عن اْبِن األَْعرابِّيِ. التي تُْكثُِر َسبَّ جاراتِها : هي أَو

رَ  النِّكاُح على الَجْنبِ  : الحاِرقَةُ  قاَل َشِمر وأَبو الَهْيثَِم أَيضاً :و ما قاَم ِلي بَها إِاّل أَْسماُء بنُت  الحاِرقَةُ  كَذبَتُْكم:  عنههللارضيقوُل علّيٍ  وبه فُّسِ

ْرِب من الِجماعِ  الحاِرقَةَ  ِعْنِدي أَنَّ  وقاَل ابُن ِسيَده : .«ُعَمْيٍس  : هي الّتِي  الحاِرقَةُ  وقاَل ثعلٌب : اإِلْبراكُ  الُمراُد به ُهنا أَو ُهنا اسٌم لهذا الضَّ

َر قوُل علّيٍ   .هعنهللارضيتُقاُم على أَْربَعٍ ، وبه فُّسِ

ٌ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  َء لِضيِقها وتَْغِمُزه.وهي التي تَُضمُّ الشَّيْ  الِجماعِ  ، أَي : (6)الِخالِط  : نَْعٌت َمْحُموٌد لها ِعْندَ  حاُروقٌ  امرأَة

 وذلك. يُْلقَُح بِهِ  الذي ، بالَكْسِر : ِشْمراُخ الفُّحالِ  الِحْرقُ و

مراُخ من الفَْحِل   ، فيَُدسُّ في الطَّْلعَِة ، وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف ذكُره ثانِياً قريباً.أَنّه يُْؤَخذُ الّشِ

وقال ُرْؤبَةُ يصُف  «والغََرُق والشََّرق َشهاَدةٌ  الَحَرقُ »الَحِديُث :  هللِا ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ومنه َحَرقِ  يُقاُل : في بالتَّْحِريِك : النّارُ  الَحَرقُ و

 الُحُمَر :

__________________ 
 .139/  2( اجلمهرة 1)
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ِوي يف الـــــــــــز هـــــــــــَ ح  ن  هتـــــــــــَح ِديـــــــــــهـــــــــــِ ـــــــــــح كـــــــــــاُد أَي   (1)تـــــــــــَ
راِم      ا كـــــــــِإضـــــــــــــــــــــــح دن هـــــــــا شـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــِ فـــــــــح َر ح مـــــــــن كـــــــــَ  ا ـــــــــَ

  
أَي : لََهبُها ، قال األَْزَهِريُّ : أَراَد أَنَّ ضالَّةَ  «النّارِ  َحَرقُ  ضالَّةُ الُمْؤِمن»الَحِديث :  عن اْبِن األَْعرابِّيِ ، وثَْعلٍَب ، وبه فَسَُّروا أَو لهبُها

يِه إِلى الَّ  َحَرقِ  الُمْؤِمن إِذا أََخَذها إِْنساٌن ليَتََملََّكها فإِنَّها تَُؤّدِ ةُ من الَحيواِن : اإِلبُِل والبَقَر ، وما أَْشبََهها مما يَْبعُُد َذهابُه في األَْرِض النّاِر ، والضَّ

باعِ.  ، ويَْمتَنُِع من الّسِ

قَّصاِر ، َجعَلَه : النَّْقُب في الثَّْوِب من َدّقِ ال الَحَرقُ  وقاَل ابُن األَعرابِّيِ : من دّقِ القّصار ونْحوه في الثَّْوبِ  يُِصيبُ  اْحِتراقٍ  أَثر : الَحَرقُ و

تُه ، قا الَحَرقِ  مثلَ  ل : وهو كالٌم الِّذي هو لََهُب الناِر ، قال الجوهِريُّ : وقد يَُسكَُّن ، ونَقَل الصاغانِيُّ عن ابِن ُدَرْيٍد : وال أَْدِري ما ِصحَّ

 َعَربِيٌّ معروٌف.

كة ، وهي «قد أَْرَخى َطَرفَها على َكتِفَْيهِ  َحَرقانِيَّةٌ  َسوداءُ  ِعمامةٌ  أَنّه َدَخَل َمكَّةَ يوَم الفَتْحِ ، وعليه»في الَحِديِث : و  َعلَى لَْوِن ما : التي ُمَحرَّ

 .(2)، أَي : الناِر  الَحَرقِ  كأَنّها َمْنُسوبةٌ بزياَدةِ األَلِف والنوِن إِلى النّارُ  أَْحَرقَتْهُ 

ً  َشعَُره ، َكفَِرحَ  َحِرقَ و وكذِلَك الَجناح ، وذِلك إِذا قَُصَر ولم يَُطْل ، أَو اْنقََطع ، ومنه قوُل أَبِي َكبِير  الشَّعَرِ  َحِرقُ  وتَقَطََّع ونََسَل ، فه : َحَرقا

 الُهَذِلّيِ :

حـــــــاً  َح واضــــــــــــــــــِ بــــَ ه فـــــــَبصــــــــــــــــــح تـــــــُ اشــــــــــــــــــَ تح بشـــــــــــــــــــــَ بـــــــَ  َذهــــَ

رِ َ      ِر  حـــــــــــــَ فـــــــــــــَ فـــــــــــــارِِ  كـــــــــــــالـــــــــــــرُباِء اأَلعـــــــــــــح
َ

(3)املـــــــــــــ
 

  
ُجُل الُمتََشقُِّق األَْطرافِ  الَحِرقُ  قِيَل :و هكذا أَْنَشَدهُ الَجْوَهِريُّ  ِرّماحِ يَِصُف ُغراباً : كَكتٍِف : الرَّ  ومنه قَْوُل الّطِ

ا  ُج الــــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ نــــــــــِ رِ ُ شـــــــــــــــــــــــَ ه  حــــــــــَ نــــــــــاِح كــــــــــبَنــــــــــ   اجلــــــــــَ

دُ      ــــــــــــ  ي قــــــــــــَ َا مــــــــــــُ ــــــــــــِ ن اعــــــــــــِ ــــــــــــظــــــــــــّ َر ال ــــــــــــح ــــــــــــّداِر ِإثـ  يف ال

  
. من السَّحاِب : الشَِّديُد البَْرقِ  الَحِرقُ و وهذه أَْشَهُر وأَْكثَُر.« الَجناحِ  (4)أَْدفَى »هكذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، ويُروى :   نقله الجوهريُّ

فهي َسْبُع لُغاٍت : األُولى والثانية عن الفَّراِء ، كما في العُباب ،  كَشُكوٍر ، وتَنُّوٍر ، وَجلُوالء ، وُكناَسٍة ، وُغراٍب ، وتْشِديُدُهما الَحُروقُ و

ّي ، قال :والثالثةُ  وفي العُباِب :  لَْحنٌ  من األَِخيَرتَْينِ  أَو تَْشِديُد األُولى حكاها أَبو ُعبَْيٍد في الُمَصنَِّف في باب فَعُوالَء عن الفَّراءِ   نَقَلها ابُن بَّرِ

ةُ تقوُل : التي يَقَُع فيها  الُمْحَرقَةُ  ابُن ِسيَده : وقاَل أَبو َحنِيفَة : هي الِخَرقُ وقال  ما يَقُع فيه النّاُر عند القَْدحِ  بالتَّْشِديِد : الُحّراقَةُ و الُحّراقُ  والعامَّ

 السَّْقُط ، وفي التَّْهِذيب : هو الذي تُوَرى فيه الناُر.

 كَسحاٍب : اسُم َرُجل. الَحراقُ و

عاُق ، وهو كغُراٍب ، من الِمياهِ  الُحراقُ و َحْلَق الشاِرِب ، وقال ابُن  يُْحِرقُ  وكذِلَك الَجْمُع ، كأَنّما ويَُشدَّدُ  قاله الَجْوَهِريُّ  الشَِّديُد الُملُوَحةِ  : الزُّ

 أَوباَر اإِلبِل. يَْحِرقُ  ٌء ، وهو الَِّذيَشيْ  الُحراقِ  وقُعاٌع بمعنًى واِحٍد ، وليس بعدَ  ُحراقٌ  األَعرابّيِ : ماءٌ 

 في َعْدِوِه. يَْحتَِرقُ  وذِلَك إِذا كانَ  من الَخْيل : العَّداءُ  الُحراقُ و

ٍء ، هكذا هو نَصُّ الُمحيِط ، وفي بعِض النَُّسخِ : من يُِفيُد ُكلَّ َشيْ  بالكسرِ  كالِحراقِ  ٍء ،َمْن يُْفِسُد في ُكّلِ َشي : الُحراقُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ه : َرُجلٌ   .ِحراقٍ  : ال يُْبِقي َشْيئاً إِاّل أَْفَسَده ، ُمثَِّل بنارٍ  (5) ، بالكسر ِحراقٌ  واألُولَى الّصواُب. قلُت : وهو قوُل ابِن األَْعرابِّيِ ، ونَصُّ

َكةً ، وكَصبُوٍر ويَُضمُّ  الَحَرقو بكسرهما الِحراقِ و كالِحْرقِ  الِّذي يُلقَُح به النَّْخُل ، (6) الُجشُّ   :الُحراقُ و فهي ِستُّ لُغاٍت ، الثانيةُ منها  ُمَحرَّ

 تَقََّدم ِذْكُرها.

ً  ِحراقٌ  نارٌ و ّمِ ُكلَّ شي تَْحِرقُ  عن اْبِن األَْعراِبّيِ ، وقال أَبو ماِلٍك : ، كِكتاِب : ال تُْبِقي َشْيئا  .(7)ٍء ، وَضبََطه بالَكْسِر وبالضَّ

 َشِديٌد. بالكسِر أَْيضاً ، أَي : ِحراقٌ  رْميٌ و

__________________ 
 ابلراء املهملة.« الره »وابألصر  106( عن الديوان ص 1)
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 ا رح  ابلنار وا ََر  معاً. ( هذا قو  الزخمشري كما نقله ابن األثري يف النهاية وزاد : قا  : يقا  :2)
 أو ريح فاحرت .الذي كبلا أصابته انر  ويف شرحه وا ر  :« وأصبح واضحاً »برواية :  101/  2( ديوان اهلذليا 3)
 وأدىف اجلناح أي طويله.« أد.»وابألصر « دفا»( عن اللسان 4)
 ( يف التهذيب : ورجر ِحراٌ  وُحراٌ  بكسر ا اء وضمها.5)
 ( يف التهذيب واللسان : الُكّش.6)
 ( نص قو  أيب مالك يف التهذيب : هذه انٌر ِحراٌ  وُحراٌ .7)
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 َحراَرةٌ. كَسِفينٍَة ، أَي : َحريقَةٌ و ويَُضمُّ ، بالفَتْحِ عن الفَّراِء في نَواِدِره َحْرقَةٌ  في َجْوفِه يُقال :و

 بلُغَِة أَْهِل البَْصَرةِ ، قاله اللَّْيُث. ، ُمَشدََّدةً : مواِضُع القاَّليِيَن والفَّحاِمينَ  الَحّراقاتُ و

في البَْحِر ، وقيل : هي الَمراِمي أَْنفُُسها ، قالَه ابُن ِسيَده ، وفي  ِمي نِيراٍن يُْرَمى بها العَُدوُّ ُسفٌُن بالبَْصرةِ ، وفيها َمرا : الَحّراقاتُ و قاَل :

. الَحّراقَةِ  األَساِس : يُقال : َرِكبُوا في  ، وهي َسِفينَةٌ َخِفيفَةُ الَمّرِ

 إِلى آِخِره.ابِن الُحَسْيِن  لُحّراقَةِ َعِجْبُت  قلُت : ومنه قَْولُه :

ّمِ : اسٌم من لُحْرقَةُ او أَي : لهم عذاٌب  (1) (فَ َلُهْم َعذاُب َجَهنََّم َوهَلُْم َعذاُب احْلَرِيقِ )كأَِميٍر ، وقولُه تعالى :  االْحتِراِق كالَحِريقِ  ، بالضَّ

 الُمْؤِمنيَن. بإِْحراقِهم بُكْفِرِهم ، وَعذابٌ 

تَْيِن ، كما نقله عنه  الُحُرقَةُ  بُن ُخَزْيَمةَ بِن نَْهٍد ، والذي َضبََطه ابُن عبّادٍ  ُحْرقَةُ  قاَل ابُن َحبِيب : هو َحيٌّ من قُضاَعة : الُحْرقَةو ، بضمَّ

لْ  (2)الّصاغانِيُّ ، والذي في التَّْبِصيِر للحافظ أَنَّه كُهَمَزةٍ  ّمِ بالفاِء ، وهَذا َغريٌب ، فتَأَمَّ   ذِلك.، وضبطه ابُن ماُكوال بالضَّ

. كُهَمَزةٍ : بنُت النُّْعماِن بِن الُمْنِذرِ  الُحَرقَةُ و  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 .كالُحّراقَةِ  من السُّيوِف : الماِضيَةُ ، الُحَرقَةُ و

 عن ابِن عبّاِد. كُرّمانٍة وماُموَسة الحاُروقَةِ و

بن َصْعٍب ، هَكذا في ساِئر النَُّسخ ، والصواُب ثَْعلَبَةُ بُن ُعكابَة ، بإِسقاِط  ْنِذِر بِن ُعكابَةَ : تَْيٌم وَسْعٌد اْبنا قَْيِس بِن ثَْعلَبَةَ بِن المُ  الُحْرقَتانو

حاحِ والعُباِب   بِن الُمْنِذِر بِن ماِء الّسماِء ، ونَصُّ العُباب : والَدتُُهما بنُت النُّْعمان قال الصاغانِّي : (3)الُمْنِذِر من بينهما ، كما هو نصُّ الّصِ

 امرأَةٌ َولََدت هذين ، وهي بنُت النُّْعماِن إِلى آِخِره ، قال ابُن ِسيَده : وُهما َرْهُط األَْعَشى ، قال : : ُحَرقَةُ و

ُت آِ   بـــــــــــــــح جـــــــــــــــِ ِ عـــــــــــــــَ اح تـــــــــــــــَ رحقــــــــــــــــَ ا   ا ـــــــــــــــُ  كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ 

مِ      رحخـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ ا مـــــــــــــــــن ِإايٍد وتـ يـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــِ  رََأوحين نـــــــــــــــــَ

  
بَْطن من ُجَهْينَةَ كما في العُباِب والتَّْبِصير والثِّقاِت الْبن ِحبّان ، ووقع لآلخر  الُحَرقَةِ  ، َمْولَى الُحَرقِيُّ  بِن يَْعقُوبَ  العالُء بُن عبِد الّرْحمنِ و

اتََب ماِلِك بِن أَْوِس بِن الَحَدثاِن كان ُمك َصُدوٌق ، قال ابُن ِحبّان : تابِِعيُّ  في ترجمته أَنّه بَْطٌن من َهْمداَن ، وكأَنّه َغلٌَط ، فليُتَنَبَّْه لذِلَك :

ه موالةً لَرُجٍل من ، وعن أَبِيه ، ِعداُده في أَهِل الَمِدينِة ،  (4)، يَْرِوي عن أَنَِس بِن ماِلٍك ، وعبِد هللِا بِن َعْمٍرو  الُحَرقَةِ  النَّْصِري ، وكانَْت أُمُّ

 وأَبوه أَيضاً تابِعيٌّ كبيٌر ، يَْرِوي عن أَبِي َسِعيٍد وأَبي ُهَرْيَرةَ ، َروى عنه العاَلُء. 132َرَوى عنه ماِلٌك وُشْعبَةُ والثَّْوريُّ ، ماَت سنة 

 عن أَبِي ُعبَْيَدةَ بِن َعْبِد هللِا بِن َمْسعُوٍد. الُحَرقِيُّ  وفاتَه : أَبو ِهْندِ 

َرَوى عنهُ  180، أَّوُل من َرَحَل في الِعلِم من ِمْصَر إِلى الِعراِق ، مات سنة  الغافِِقيُّ موالُهم الِمْصِريّ  الُحَرقِيُّ  وأَبو َسِعيٍد ُعثْماُن بُن ِعيَسى

 ابُن َوْهب.

تَْيِن. الُحَرقِيُّ  وأَبو الشَّْعثاِء جابُِر بُن َزْيدٍ   : تابِِعيٌّ مشهوٌر ، وهذا قَْد َذَكَره الُمَصنُِّف مرَّ

 ، ومنه قولُهم : وَجْدُت بني فاُلٍن ما لَُهم َعْيٌش إِالّ  الَحراِئقُ  األُولَى عن يَْعقُوَب ، والجمعُ  ساءِ : َطعاٌم أَْغلَُظ من الحَ  الَحُروقَةُ و ، الَحِريقَةُ و

 .الَحِريقُ 

ْعِر ويَتقافَُز فيُْلعَُق ، وهي النَِّفيتَةُ أَيضاً ، وكانُوا يَْستَْعمِ  يَُذرُّ عليه َدقِيٌق قَِليٌل ، فيَْنتَِفُخ عنَد الغَلَيانِ  حارٌّ  أَو ماءٌ  لُونَها في ِشدَّةِ الدَّْهِر ، وَغالِء الّسِ

يِت : ّكِ ماِن ، وَرَوى األَزَهِريُّ عن ابِن الّسِ والنَِّفيتَةُ : أَن يَُذرَّ الدَّقِيُق على ماٍء أَو لَبٍَن َحِليٍب ، َحتَّى يَْنِفَت  الَحِريقَةُ  ، وَعَجِف الماِل ، وَكلَِب الزَّ

َع بها صاِحُب الِعياِل على ِعياِله إِذا َغلَبَه الدَّْهُر.ويُتََحسَّى من نَْفتِها ، فيُ   َوّسِ

 اتََّخَذها. أَي : أَْحَرقَهاو

 اْصِطكاُك الفَِخَذْين : الَمَذُح ، وهو ، بالضمِّ  الُحْرقانُ و

__________________ 
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 .10( سورة الربوج اآية 1)
 التهذيب عن الليث بضم ا اء وأ ر ضبرت الراء.ومثله يف « وا َُرقة حي من العرب»( ويف اللسان 2)
 .319( وانظر اللسان ومجهرة ابن حزم ص 3)
 .«ابن عمر»ويف ميزان االعتدا  « عبد   بن عمر» 508/  6( يف التاريخ الكبري للبخاري 4)
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 نقله اجلَوحَهرِي .
 بِيَصةَ يوم ِذي قاٍر :ِء بِن قَ ومنه قَْوُل هانِى ُحَرقَة كُزبَْيٍر : أَُخو ، الُحَرْيقُ و

ُت  يــــــــــــــح ه  (1)آلــــــــــــــَ قــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ُم ا ــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  ابهلِل ُنســـــــــــــــــــــــــــح

قــــــــــــــــــاً ال و      َريــــــــــــــــــح ه  حــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــَ هح وُأخــــــــــــــــــح َرقــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــُ

  
 نَقَله الّصاغانِيُّ ، وفي اللِّساِن : أَْعلَى الَحْلِق أَو اللهاةِ. ، كتَْرقَُوةٍ : أَْعلَى اللهاةِ من الَحْلقِ  الَحْرقَُوةُ و

 عن ابِن َعبّاٍد. َحِديدٌ  أَي : ُحَرْقِريقَةٌ  َرُجلٌ و

 الحاِرقَةُ  من السَّبُِع : اسٌم له ، وفي الُمْحَكم : الحاِرقَةُ  ففي التهذيب :« ِمَن السَّبُعِ »هَكذا في سائر النَُّسخِ ، والّصواُب :  : ِسنُّ السَّبُعِ  الحاِرقُ و

 : السَّبُع ، وفي العُباِب مثُل ما فِي التهذيب.

ً  بالنّاِر ، َحَرقَهُ و قَ و ، أَْحَرقَهو َمْحُروقٌ  ، فهو يَْحِرقُه َحْرقا ً َحرَّ  َحْرقِ  نََهى عن»في الحديِث : و واحٍد ، األَخيُر للتَّْكثِيِر ، بمعنىً  ه تَْحِريقا

 (3) [لَْيَستو ]بالناِر ؛ إِكراماً للنَّْخلَِة ، أَو ألَنَّها قُوُت الدَّواِجن ، وقال ابُن ِسيَده :  إِْحراقُها بَْرُدها بالِمْبَرِد ، وقِيَل : (2) [هو]قيل :  «النَّواةِ 

ّجاُج في قوله تَعالَى َحَرقَه ُمَكثََّرةً عن قَهُ َحرَّ  قَنَّهُ  ، كما َذَهَب إِليه الزَّ ةٍ ، وَردَّ عليه الفاِرِسيُّ بقوِله : إِنَّ  لَنَُحّرِ ةً بعَد َمرَّ بَمْعنَى لنَْبُرَدنَّه مرَّ

قَ و فاْحتََرقَ  الَجْوَهَر الَمْبُروَد ال يَْحتَِمُل ذِلكَ   .الَحِريقُ و الُحْرقة ، واالسُم منُهماوهما ُمطاِوعان  تََحرَّ

قُ و ٍث : َصنٌَم لبَْكِر بِن وائِلٍ  الُمَحّرِ  كاَن بَسْلماَن. كُمَحّدِ

قُ و قُ و هكذا في النَُّسخِ ، والصواُب بإِسقاِط الواِو ، ففي العُباب : بُن النُّْعَماِن بِن الُمْنِذِر ، والّشاِعُر اللَّْخِميُّ  الُمَحّرِ ْخِميُّ : شاِعٌر اللَّ  الُمَحّرِ

قُ  أَيضاً ، وهو  .(4)بُن النُّْعماِن بِن الُمْنِذِر  الُمَحّرِ

قُ و . لَقَُب ُعَمارة بن َعْبٍد الّشاِعر الَمَدنِيّ  أَيضاً : الُمَحّرِ قَ  َعْمٍرو بن ِهْند ؛ ألَنّه أَيضاً لَقبُ و كذا في النَُّسخِ ، والصواُب الُمَزنِيُّ مائةً من  َحرَّ

حاحِ ويُقال له : بَنِي تَِميمٍ  قُ  يوَم أُواَرة : تسعةً وتِْسِعيَن من بَنِي داِرٍم ، وواحداً من البَراِجِم ، كما في الّصِ الثّانِي ، ويُقال له أَيضاً :  الُمَحّرِ

ُط الِحجاَرةِ ، وقيل :  ه َمْشهوٌر.نَْخَل َمْلَهٍم ، كما في الُمْحَكِم ، وَشأْنُ  لتَْحِريِقه ُمَضّرِ

ُل من من آل َجْفنَةَ  الحاِرث بن َعْمٍر وَمِلك الّشامِ  أَيضاً لقبُ و قَ  ألَنّه أَوَّ قٍ  العََرَب في ِدياِرِهم ، فهم يُْدَعْوَن آلَ  َحرَّ حاحِ. ُمَحّرِ  كما في الّصِ

قُ  بِن َعِدّيٍ اللَّْخمّيِ ، وهو ِء القَْيِس بن َعْمرواْمِرى أَيضاً : لَقَبُ و  النَّْهَشِلّيِ : وُهو الُمراُد في قَْول األَْسَوِد بِن يَْعفُرَ  األَْكبَرُ  الُمَحّرِ

ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَد آ  ُر ب ّرِ ٍ  مـــــــــــــــــــاذا أَُ مـــــــــــــــــــِّ    ـــــــــــــــــــَُ
َد ِإايدِ      عــــــــــــــــــح م وبـــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــازهلــــــــــــــــــَُ وا مــــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــــُ  تـــــــــــــــــــَ

  
حاحِ.  كما في الّصِ

قَةُ و يِت : ، كُمعَظََّمٍة : ة ، باليَماَمةِ  الُمَحرَّ ّكِ  هي قُّراُن. قاَل ابُن الّسِ

قَ و  قال أَبو صاِلحٍ الفَزاِريُّ : َعطََّشها أَي : الَمْرَعى اإِلبِلَ  َحرَّ

هــــــــــــــــــــا ر قــــــــــــــــــــَ رِّ  حــــــــــــــــــــَ الٍد فــــــــــــــــــــِ ُ  بــــــــــــــــــــِ  محــــــــــــــــــــَح

رِّ و      قــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ٍم غــــــــــــــرِي ُمســــــــــــــــــــــــــــح ُم جنــــــــــــــَح تــــــــــــــح (5)غــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل آخر :

ا ــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــَ ر ق واِن  حــــــــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــح ن  واِرُس عــــــــــــــــــــــُ

هــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــوُم      نــــــــــــــــــح  أَرحِواننِ فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوُم مــــــــــــــــــِ

  
. جاَمعَها على الَجْنبِ  : حاَرقَها ُمحاَرقَةً و  نقله الجوهريُّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 الُمظاِهِر : في َحِديثِ و ، (6)هو بكسِر الّراِء : الذي يَقَُع في النّاِر فيَْلتَِهُب  «َشِهيدٌ  الَحِرقُ »في الَحِديِث : و ِء ،: تَأْثِيُر النّاِر في الشَّيْ  التَّْحِريقُ 

 ما (7)أَي : َهلَْكُت ، َشبَّها  «اْحتََرْقتُ »َحِديُث الُمجاِمعِ في رمضاَن  أَي : َهلَْكُت ، ومنه «اْحتََرْقتُ »
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__________________ 
 ( اللسان وفيه : نقسم ابهلل.1)
 ( زايدة عن اللسان والنهاية.2)
 ( زايدة عن امكم.3)
 .185واملؤتلف واملختلف ل مدي ص ( ومثله يف التكملة 4)
 ( بعده يف اللسان :5)

 فما تكاد نيبها تُودِّ 
 .«ا ري »( ويرو  : 6)
 .«شّبه»( عن اللسان وابألصر 7)



12206 

 

ظاَهرِة والص وحِم ابهلالِ .
ُ
 َوَقعا فيه من اجِلماِع يف امل

 : أَْهلََكه. أَْحَرقَهو

م : ما يَِجُده اإِلْنسا الُحْرقَةُ و  ٍء فيه َحرارةٌ.ُن من لَْذَعِة ُحّبٍ أَو ُحْزن ، أَو َطْعِم َشيْ ، بالضَّ

َمِد ، وفي القَْلِب من الَوَجعِ ، أَو في َطْعِم َشي الُحْرقَةُ  وقال األَْزَهِريُّ عن اللَّْيِث :  .ُمْحِرق ءٍ : ما تَِجُد في العَْيِن من الرَّ

 بِْسنا ، عن ابِن األَْعرابِّيِ.لنا في هِذه القََصبَِة ناراً ، أَي : أَقْ  أَْحِرقْ و

 النَّباَت من َحّرٍ أَو بَْرٍد أَو ِريحٍ ، أَو غيِر ذِلَك من اآلفاِت. أَْحَرقَ  : ما الَحِريقُ و

 النَّباُت. اْحتََرقَ  وقد

قُ  ويُقال : هو ُم. يَتََحرَّ  ُجوعاً ، كقولك : يَتََضرَّ

 ، أُراهُ على النََّسِب ، قال أَبُو ِخراٍش : إِْحراقٍ  ، كَكتٍِف ، أَي : َحِديٌد ، كأَنَّه ذُو َحِرقٌ  ونَْصلٌ 

رََع يف َنســــــــــــــــــــــــــــــــاُه  ه فــــــــــــــــــَبســــــــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــَبدحرَكــــــــــــــــــَ

ه      لــــــــــــُ نــــــــــــااًن َنصــــــــــــــــــــــــــح رِ ٌ ســــــــــــــــــــــــــِ ِديــــــــــــُد  حــــــــــــَ (1)حــــــــــــَ
 

  
َح بنا ، وآذانَا ، قال : أَْحَرقَناو  فاُلٌن ، أَي : بَرَّ

يِن  َرقـــــــــــــَ هـــــــــــــمح  َأحـــــــــــــح يـــــــــــــفـــــــــــــِ لـــــــــــــِ كـــــــــــــح اُس بـــــــــــــتـــــــــــــَ  الـــــــــــــنـــــــــــــّ

اسِ      اُس مـــــــــــــــن الـــــــــــــــنـــــــــــــــّ َي الـــــــــــــــنـــــــــــــــّ قـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــا لـــــــــــــــَ

  
. الُحُروق النّاِب : َصِريفُه َغْيظاً وَحنَقاً ، وكذلك َحِريقُ و  بالضّمِ

ُجلُ  َحِرقَ و ً  الرَّ  .َمْحُروقٍ  ، وهو أَْكثَُر من ِرقٌ حَ  ، فهو حاِرقَتُه ، كفَِرَح : اْنقََطعَتْ  َحَرقا

، واللُّغَتان في ُكّلِ واحٍد من هذين النَّْوَعْيِن َصِحيحتان فَِصيحتان ، وقوُل  َحِرقٍ  ، وهو أَْكثَُر من َمْحُروقٌ  البَِعيُر ، كعُنَِي ، فهو ُحِرقَ و

 الشاعِر :

ُرمــــــــــــــــاِت جــــــــــــــــاٍر  رحابُن يف حــــــــــــــــُ ُم الــــــــــــــــغــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــُ

ِ و      اح نـــــــــــــــــــــــــــَ رّا ُ يف اأَلدح  الـــــــــــــــــــــــــــُوُرو ِ  حـــــــــــــــــــــــــــُ

  
قََذَر ، وُهْم في الظُّْلِم والَجنَِف على قاَل الَجْوَهِريُّ : يقوُل : إِذا نََزل بِِهم جاٌر ذُو ُحْرَمٍة أََكلُوا مالَه ، كالغُراِب الَِّذي ال يَعاُف الدَّبََر وال ال

 ْزَهُد في َمعُونَتِهم ، والذَّّبِ عنهم.الذي يَْمِشي ُمجانِفاً ، ويَ  كالَمْحُروقِ  أَدانِيِهم

. َحِرقٌ  وِريشٌ   ، كَكتِف : ُمْنَحضٌّ

 في النّاِصيَِة ، كالسَّفَى. الَحَرقُ و

 : قَُصَر َشْعُر َذْقنِها عن َشعُِر العاِرَضتَْيِن. َحِرقةٌ  اللِّْحيَةُ ، فهي َحِرقَتو

 َصى.: األَْكُل الُمْستَقْ  الَحْرقُ  وقاَل ابن األَْعراِبّيِ :

 ، بالضّمِ : الغَضابَى من النّاِس. الُحْرقُ و

ُجُل : ساَء ُخلُقُه. (2) َحَرقَ و  الرَّ

 ، بالضّمِ َمْمُدوداً : اْسمان. ُحَريقاءُ و ، كسحاٍب ، َحراقٌ و

يقاءُ و . (3)، بالكسر مع التَّْشِديد  الِحّرِ َمْخَشِريُّ  : الُمباَضعَة على الَجْنِب ، نَقَلَه الزَّ

ّمِ : قَبيلَتان : في يَْشُكَر ، وأُْخَرى في تَِميم ، هكذا َذَكَره ابُن َحبِيب ؛ وَضبََطُهنَّ ابُن ماُكوال بالفاِء ، و الُحْرقَةو كذِلَك الّداَرقُْطنِيُّ ، كما ، بالضَّ

ْوِض   ، والسُّيُوِطّي في اللُّّبِ ، وفيه اْختالٌف َطِويُل الذَّْيِل ، ليس هذا َمَحلُّه.نَقَله السَُّهْيليُّ في الرَّ
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قَةُ و ثين. الُمَحرَّ  ، كُمعَظََّمٍة : قَْريَةٌ بِمْصَر ، من أَْعَماِل الفَيُّوِم ، نُِسَب إِليها بعُض المحّدِ

 : قَْريتاِن من أَْعمال بُْلبَْيَس. الَمْحُروقةو

 ، كُهَمَزة : ناِحيَةٌ بعُماَن. الُحَرقَةُ و

 : َمْوِضٌع. الُحُرقاتُ و

 البَلَْنِسيُّ : شاِعٌر. َحِريقٍ  وكأَِميٍر : أَبو الَحَسن َعليُّ بنُ 

 .(4): قَْريَةٌ بأَْرِمينِيَةَ  َحِريقو

حاحِ والَحْبُس عن أَِبي َزْيد  التَّْضيِيقُ  بتَْقِديِم الّزايِ على الّراِء : الَحْزَرقَةُ  : [حزرق] بتقديِم الّراِء في الّزايِ ، وهو  كالَحْرَزقَةِ  ، كما في الّصِ

 قوُل أَبِي َعْمٍرو الشَّْيبانِّيِ ، كما أََشارَ 

__________________ 
 برواية : فبشرع. 164/  2( ديوان اهلذليا 1)
 فعا  السجااي.( ضبطت عن اللسان بفتح الراء وقا  مصححه ابهلامش ولعله بضمها كما هو املعروف يف أ2)
 .«ا ُر يحقاء»( ضبطت ابلقلم يف األساس 3)
 ( مل أعثر عليها فيما لدي من مراجض.4)
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َو  ِإليه اجلَوحهرِي  ا وهبما ُرِوَي قوُ  اأَلعحَش  : ِتالُف آنِفاً. ُ َزحَر ُ و  ُ َزحَر ُ بساابَط حىّت ماَت َوهح  ا وقد َمر  االخح
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجُل : إِذا نََظر نََظراً قَبِيحاً ، عن ابِن َعبّاٍد. َحْزَرقَ   الرَّ

ُجُل : انَضمَّ واْجتََمَع  َحْزَرقَ و  ، َمْبنِيًّا للَمْفعُوِل ، وذلك إِذا َخَضع. ُحْزِرقَ  وكذلك (1)الرَّ

 : السَِّريُع الغََضِب ، وأَصلُه بالنَّبَِطيَِّة ُهْزُروقَى. الُمَحْزَرقُ و

ي الَمْحبُوَس الُمَهْزَرَق ، بالهاِء قال : والَحْبُس يُقال له : ةُ الَحْزَرقَ و ُج : النَّبَُط تَُسّمِ يُق ، وقاَل الُمَؤّرِ  الُهْزُروقَى ، وأَْنَشَد َشِمٌر : : الّضِ

ٍة وهـــــــــــــــو حـــــــــــــــازٌِم  ثـــــــــــــــَ وح ىًت ذا لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــيِن فـــــــــــــــَ  أَرِي

ـــــــــــــــيِن فـــــــــــــــِإيّنِ ال َأخـــــــــــــــاُف      اَذرِي زحَرقـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــــــ

  
الّزاُي قبل الّراِء ، أَي : بَضيِِّق القَْلِب َجبان ، قال :  (2)« بِحْزراقَةٍ  ولَْستُ » األَْزَهِريُّ : رأَيُت في نَُسْخٍة مسُموَعِة قال اْمُرُؤ القَْيِس :وقاَل 

 هو األَْحَمُق. بالخاِء معجمةً ، وقال :« بِخْزراقَةٍ »وَرواه َشِمٌر : 

ً   :[حزق]  «َعْيرٍ  َحْزقُ  َعْيٍر ، َحْزقُ » :ـ  (3)في َحّقِ الماِرقيَن ـ  عنههللارضيقوُل علّيٍ  ومنه َحبَقَ  ن َحّدِ َضَرَب أَي :م َحَزَق يَْحِزُق َحْزقا

ُجِل الُمْخبِِر بََخبٍَر غيِر  ٍل.تاّمٍ وال أَي : ُحصاُص ِحماٍر ، أَي ليس األَْمُر كما َزَعْمتُم ، قال الُمفَضَّل : هذا مثٌل يُْضَرُب للرَّ  ُمَحصَّ

باَط والَوتَرَ  َحَزقَ و ً  الّرِ  .ِحزاقٌ  وكلُّ ِرباِط : َجَذبَُهما َشِديداً  ، أَي : َحْزقا

ُجلَ  َحَزقَ و ً  الرَّ ً  ءَ الشي َحَزقَ و َعَصبَهُ. يَْحِزقُه َحَزقا  َعَصرهَ وَضغََطه. : َحْزقا

 َشدَّهُ. بالَحْبِل :و

: من ضاَق عليه  الحاِزقُ  «حاِزقٌ  ال يَُصلِّي وهو حاقٌِن ، أَو حاقٌِب ، أَو»في الَحِديِث : و ٍب ،، وال حاقِن وال حاقِ  لحاِزقٍ  يُقال : ال َرأْيَ و

يِت ، زاَد الصاغاِنيُّ : ُخفُّه ّكِ  .(4)ومثلُه في النِّهايَِة  َضغََطها ، فاِعٌل بَمْعنَى َمْفعُول ، أَي : ِرْجلَه فَحَزقَ  نقله الجوهِريُّ عن ابِن الّسِ

 كما في األَساِس والُمحيط. َضيِّقُها أَي : العُنُقِ  َمْحُزوقُ  إِْبِريقُ و

، َذَكَرُهنَّ الَجْوَهِريُّ ما عدا األَخيَرةَ ، ونقَلَها ابُن  (5)كَسحابٍَة  الَحزاقَةُ و ، الَحِزيقَةُ و ، الَحِزيقُ و ، الحاِزقَةُ ـ و بَكْسِرهماـ  الِحْزقَةُ و الِحْزقُ و

حاحِ ، الَجماَعةُ  طائِيَّةٌ بَمْعنَى الِعير : ِسيَده ، وقال : هي  ِحْزقانِ  كأَنَّهما»في الحديث : و من النّاِس والطَّْيِر والنَّْخِل وغيِرها ، كما في الّصِ

ِة يَِصُف ُحُمَر الَوْحِش : «من َطْير َصوافَّ  مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

تح  مــــــــــا ارحَفضــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــّ ه كــــــــــُ ــــــــــ  هــــــــــاكــــــــــبَن تــــــــــُ ــــــــــقــــــــــَ زِي  حــــــــــَ

ِب مــــــــن هَنح      لــــــــح بُ ابلصــــــــــــــــــــــ  لــــــــِ ا كــــــــَ فــــــــاهلــــــــَ ه َأكــــــــح  ســــــــــــــــــــــِ

  
 .َحزائِقَ  ويُقال : َمَرْرُت بَحَدائَِق ، َرأَْيُت فيها الَحِديقَة : مثلُ  الَحِزيقَةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

يح ءٍ من ُكّلِ شي من الَجراِد ، وقِيَل : الِقْطعَةُ  الِقْطعَةُ  : الَحِزيقَةُ  قِيَل :و تَْيِن ، كَسِفينٍَة  ُحُزقٌ و َحِزيقٌ و َحزاِئقُ  ج : َحتّى الّرِ هَكذا هو بضمَّ

 ، وأَْنَشَد لعَْنتََرةَ : (6)وُسفٍُن ، واقتصر الجوهِريُّ على األَِخيِر ، وقاَل : كِفْرقٍَة وفَِرٍق 

مـــــــــــا َأَوتح  عـــــــــــاِم كـــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــن ُص ال ـــــــــــُ ل ـــــــــــُ ـــــــــــه قـ  َ حِوي ل

َز ٌ      طـــــــــــــِم. حـــــــــــــِ مـــــــــــــح َم طـــــــــــــِ جـــــــــــــَ ٌة أَلعـــــــــــــح يـــــــــــــَ انـــــــــــــِ  ميـــــــــــــَ

  
يحِ :وأَْنَشَد غيُره في ال  ّرِ

ا  رحفــــــــــــــــــــاهنــــــــــــــــــــِ َة مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــِ د  ري َ اجلــــــــــــــــــــِ  غــــــــــــــــــــَ

َز ُ      رح  حــــــــــــــِ طــــــــــــــَ
َ

وفــــــــــــــاُن املــــــــــــــ ــــــــــــــِح وطــــــــــــــُ (7)الــــــــــــــرِّي
 

  
__________________ 
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 قوله : واجتمض ا يف اللسان : وخضض.»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ء القي  :( كذا وهي يف بيت امر 2)
 لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت خبــــــــــــــــــــــــــذرافــــــــــــــــــــــــــة يف قــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــوٍد و 

اخــــــــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــــــــدابو       لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــّ

  

 ابلكثري الكالم اخلفيف. 74وفسرها شارح ديوانه ص 

وانظر .« .. ( ويف النهاية : ويف حديث علي : أنه ندب الناس لقتا  اخلوارج ا فلما رجعوا إليه قالوا : أبشــــــر فقد اســــــتبصــــــلناهم فقا  : حز 3)
 التهذيب واللسان.

 ( يف النهاية : عصرها وضغطها.4)
 الزاي. ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بتشديد5)
 . واجلمض اِ َزُ  مثر فرقٍة وِفَرٍ ... ( الذي يف الصحاح : اِ زح  واِ زحقة : اجلماعة من الناس6)
 . وبعد إيراده قا  : وهي ا زيقة واجلمض حزائ  وحزي  وُحُز ... ( ذكره يف اللسان شاهداً عل  اِ َز  مجعاً للِحزحقة7)
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 الذي يُقاِرُب الَخْطَو ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشد لجاِمعِ بِن َعْمٍرو الكالبِّيِ : ، كعُتُّلٍ وُعتُلٍَّة : القَِصيرُ  الُحُزقُّ و

ُز يف  ًة  حـــــــــــُ كـــــــــــاهـــــــــــَ َدوحا فـــــــــــُ وحُم أَبـــــــــــح  ِإذا مـــــــــــا الـــــــــــقـــــــــــَ

َر      ذَكـــــــــــ  رحَدا: آ (1)تـــــــــــَ وَن ا أَم قـــــــــــِ نـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ  ؟ِإاّيه يـ
  

 :ِء القَْيِس وأَنَشَد الْمِرى

ُي و  يِن َمشـــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــَ جـــــــــــــَ ةِ َأعـــــــــــــح زُقـــــــــــــ  ٍد  ا ـــــــــــــُ  خـــــــــــــالـــــــــــــِ

ِر      ــــــــــاهــــــــــِ ن
َ

تح ابملــــــــــ ــــــــــَ ئ ــــــــــِّ ل ِي َألٍن حــــــــــُ (2)كــــــــــَمشــــــــــــــــــــــــح
 

  
رَ  من يُقاِرُب َخْطَوه لَضْعِف بََدنِه هو : أَو  (3) أَو الَحَسنَ  يَُرقِّصُ  كان وسلمعليههللاصلىأَّن النبيَّ »الَحِديُث :  عن ابِن األَنباِرّي ، وبه فُّسِ

 : ويقولُ  ، الُحَسْينَ 

َ بـَق هح  ُحزُق هح  ُحزُق ةٌ »  «تـََر   َعاح
، قال ابُن األَثِير : َذَكَرها له على َسبِيِل الُمداَعبَِة والتَّأْنِيس له ،  وسلمعليههللاصلىقاَل : فكاَن يَْرقَى َحتّى يََضَع قََدَمْيِه على َصْدِر النبّيِ 

الثّانِي  ُحُزقَّةٌ و ، ُحُزقَّة مرفوع على َخبَِر ُمْبتََدأ َمْحذُوٍف ، تَْقِديُره : أَْنتَ  ُحُزقَّةٌ و وَعْين بَقَّه : كنايةٌ عن ِصغَِر العَْيِن ،وتََرقَّ : بَمْعنى اْصعَْد ، 

نْ  ٌر ، ومن لم يُنَّوِ ي الشُّذُوِذ كقوِلِهم : أَْطِرق َكرا ؛ ألَنَّ حرف ، فَحَذف حرَف النِّداِء ، وهو ف ُحُزقَّة أَراد يا ُحُزقَّة َكذِلك ، أَو أَنّه َخبٌَر مكرَّ

 النِّداِء إِنَّما يُْحَذُف من العَلَِم الَمْضُموم ، أَو الُمضاف.

يِّقُ  ، وهو : ُحُزقَّةٌ  قال األَصمِعيُّ : َرُجلٌ و جاِل ، والنِّساِء ، وأَنَشَد بيَت اْمِرى الضَّ ِء القَْيِس ، وقد تَقَدَّم ، وفي التَّْهِذيب : قال الّرأْيِ من الّرِ

ةٌ : إِذا كاَن قَِصيراً ، وقال َشِمٌر : ُحُزقَّةٌ  أَبو تُراٍب : َسِمْعُت َشِمراً وأَبا َسِعيٍد يَقُوالن : َرُجلٌ  يُِّق  الُحُزقُّ  ، وُحُزمَّ أْيِ ، : الضَّ القُْدَرةِ والرَّ

 أَيضاً. ُحُزقَّةٌ  الشَِّحيُح ، قاَل : فإِن كاَن قَِصيراً َدِميماً فهو

 الَحُزقَّةُ و ،كاألُْحُزقَِّة كُطْرُطبٍَّة  وفي بعِض النَُّسخِ اْسته العَِظيُم البَْطِن ، القَِصيُر الِّذي إِذا َمَشى أَداَر أَْليَتَْيهِ  : هو الُحُزقَّةُ  قال أَبو ُعبَْيَدةَ :و

 فِهَي أَْربَُع لُغاٍت. بفتح الحاِء ، وَضّمِ الّزاي

ِهما َحُزقَّةٌ و َحُزقٌّ  أَو َرُجلٌ  ال يَْخفى  قَِصيٌر يُقاِرُب َخْطَوه ، لِقَصِرِه أَو لَضْعِف بََدنِه أَي الحاِء والّزايِ : ، بفتحِ الحاِء وَضّمِ الّزايِ ، أَو بَضّمِ

 ِريباً ، فهو تَْكراٌر.أَّن هذا قد تَقَدََّم قَ 

ُجلُ  ُد على ما فِي يََدْيهِ  البَِخيلُ  أَو : الرَّ َكةً  الَحَزقُ  واالسمُ  َضنًّا به الُمتََشّدِ  وأَْنَشَد األَْزَهريُّ : ، ُمَحرَّ

 َحَز ح من َحزاٍز ِذي  (4)فهي تـََعاَد  
يِّى هو أَيضاً :و يُِّق األَمرِ  يَل : هوقِ و البَِخيُل عن ابِن األَْعرابِيّ  ُء الُخلُقِ السَّ  عن َشِمٍر ، وقد تَقَدَّم. الضَّ

قِ  أُِخَذ من : َضْرٌب من اللَِّعبِ  الُحُزقَّةُ  أَو ُع ، ومنه التََّحزُّ  .«الُحُزقَّةَ  اْجتََمع َجواٍر فأَِرنَّ وأَِشْرَن ، ولَِعْبنَ »َحِديُث الشَّْعبِّيِ :  ، وهو التََّجمُّ

ٍد : هي خاِرِجّي َرثَتْهُ  : اسُم َرُجلٍ  حاُزوقٌ و ه ، وَوِهَم  وهو قوُل ابِن الَكْلبِّيِ  أَو أُْختُه واسُمها ُمَحيّاةُ  اْبنَتُه أَي : راثِيَتُه ، قال أَبو ُمَحمَّ ال أُمُّ

حاح الَجْوَهِريُّ  ً  اْمَرأَتُه فَجعَلَتْه ولكنَّ الذي في نَُسخِ الّصِ ُروَرةِ  بالكسرِ  ِحزاقا ً  فإِنها أَراَدتْ  للضَّ ً  ، أَو حاِزقا عُر ،  َحاُزوقا ، فلم يستَِقْم لها الّشِ

صُّ ابِن ِسيَده ، والبَْيُت هَذا على ما فغَيََّرتْه ، ومثلُه كثيٌر ، ونِْسبَةُ الُمَصنِّف هذا القَْوَل للَجْوهِرّيِ َخَطأٌ ، فإِنّه إِنّما قاَل : امرأَتُه ، ومثلُه نَ 

 قالت أُْختُه :« الِحق»د بُن األَعرابِّيِ في كتاِب الَخْيِل عند ذكِر أَْنَشَده أَبو ُمَحمَّ 

يِن  ـــــــــــح ي ُب عـــــــــــَ ـــــــــــِّ ل ـــــــــــَ واِرِس ال أََر   (5)أُقـ ـــــــــــفـــــــــــَ  يف ال

ـــــــــاً      زاق رِ  جـــــــــِ طـــــــــح ـــــــــقـــــــــَ جـــــــــاِة مـــــــــن ال يِن كـــــــــا ـــــــــَ ـــــــــح ي  وعـــــــــَ

  
 وبَْعَده :

َز ح  ِة مل تـــــــــــَ مــــــــــامــــــــــَ ُك الــــــــــيــــــــــَ لــــــــــح ِدي مــــــــــُ يــــــــــَ وح بــــــــــِ  فــــــــــلــــــــــَ

رِ      كـــــــح َر مـــــــن شـــــــــــــــــــــُ قـــــــائـــــــِ ـــــــعـــــــَ َا ال ـــــــِ ب ُر ُتســـــــــــــــــــــح بـــــــائـــــــِ ـــــــَ  ق

  
ٍد أَيضاً :  وفي روايٍة عن أَبي ُمَحمَّ

 تـََبص رحُت ِفتحياَن الَيماَمِة َهرح أََر 
 وروايةُ اْبِن الَكْلبِّي :
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 تـََبص رُت َأ حعاَن اِ جاز َفال أََر 
ً  بَّرّي : هو لِخْرِنَق تَْرثِي أَخاهاوقاَل ابُن  ، وكان بَنُو ُشْكر قَتَلُوه ، وُهْم من األَْزِد ، وقيَل : البَْيُت للَحنَِفيَِّة تَْرثِي أَخاها ، وقال  حاُزوقا

 هو َعْبُد هللِا بنُ  حاُزوقٍ  الّصاغانِيُّ : قاتِلُ 

__________________ 
 ( يف الصحاح : تفّكر.1)
 .«كمشي األلنِ »ويف التهذيب : « عن مناهر»الصحاح : ( يف 2)
 .«وا سا»( يف النهاية : 3)
 ( يف التهذيب : تفاد .4)
 ( األصر والصحاح ويف اللسان : أقّلب طريف.5)
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عحِد بِن َعوحِف بِن عاِمِر بِن َعبحِد َغنحِم بِن َغّناِم بِن ُأســــــــــــــامَ  ِب بِن ســــــــــــــَ َة بِن ماِلِك بن عاِمِر بن النـ عحماِن بِن عبِد ِ  بِن َوهح
َر للَجوحهَ  يحُخنا هنا فانـحَتصـــــــَ ََطر ا وقد َوِهَم شـــــــَ

ِة امل د  رِيِّ ا وَرد  عل  َحرحِب بِن ثـَعحَلَبَة ا واملراُد ابَ َجاِة نـُّفاخاُت املاِء من شـــــــِ
نَِّف اعحرَتََض عل   ُصـــــَ

نِِّف مبا مل يـَتَـَوج هح عليه ا فِإن ه َ ن  َأن  امل ُصـــــَ
عحِر ا وهذا  حاُزوقاً ِحزاقاً  اجلَوحَهرِيِّ بكونِه َجَعرَ امل يف الشـــــِّ

ُ قـُبحُحه وجَنحُهه ا فِإّن اجلَوحهرِي  لي  هو الذي َجَعلَ  ُهه ا بر يـَتَـَعا   ه ا بر قا  :َنص ه : قلُت : كالُم املصنِِّف ال َيظحَهُر َوجح
ا وقاَلتح تـَرحثِيه ا هذا َكالُمه ا وهو يف غاية الظ ُهوِر ا وكالُم  ِحزاقاً  ه: اســــــــــــــُم رجٍر من اخلَوارِِج ا فَجَعَلتحه امرأَتُ  حاُزو ٌ 

ُرورة ال يكاُد يـَنححَ  عحِر للضــ  اِء يف الشــِّ نِِّف مل َيســتِندح ِإىل نـَقحٍر ا وال اعحَتَمَد عل  َعقحٍر ا وتـَغحيرُي اأَللح ُصــَ
ُر ا وقد َعَقَد له امل صــِ

ُفورــــــــــــ  أَبو َحّيان أَبحواابً خَتُص ه ا كتَـغحِيريه َسلحماَن ِإىل َسالم ا وما ال حُيحَص  ا فالرد  ِبَغريحِ ثـََبٍت ال ــــــــــــ  وغريُ ا وكذا ابُن ُعصح
ح ا ومن قاَ   ِحيحاً ا ومل َ حَعرح ومل يـَُغريِّ ا نـََقَر كالماً صــــــــــــــَ غرَي ذِلك يف نفِ  ُمَعو َ  عليه ا وال الحِتفاَت ِإليه ا واجلَوحَهرِي  ِإل 

َتعاُن. انته .األَ  ُسح
ِر فَعَليحِه الَبياُن ا و  امل  مح

َح  قلُت : فهذا من َشْيِخنا تَحاُمٌل في َغْيِر َمَحلِّه ، وَعَدُم فَْهِم ُمراِد الُمَصنِِّف ، فإِنَّ كالَمه مع الَجْوَهِرّيِ ليسَ  في تَْغيِيِر االْسِم ، فإِنّه قد َصرَّ

ُجِل : َهْل هي اْبنَتُه أَو أُْختُهفيما بعُد أَنّه للضَُّرورة ، وهو جا ِد بِن األَْعرابِّيِ  ؟ئٌِز ، وإِنَّما َكالُمه َمعَهُ في بَياِن راثِيَِة الرَّ ُل قوُل أَبي ُمَحمَّ فاألَوَّ

حاح ، أَو إِّن الّراثِيَةَ أُمُّ  ، والثانِي : قوُل ابِن الَكْلبِّيِ ، ونقَلَه ابُن بَّري ، وَوِهَم الَجْوَهِرّي ، حيُث قاَل : ه ، هذا مع أَنَّا لم نَِجْدهُ في نَُسخِ الّصِ

م يَْحتَْج إِلى َطلَِب البَياِن ، فتأَّمل ، اْمَرأَتُه ، كما هو نَصُّ الَجْوَهِرّيِ ، وليَت َشْيَخنَا لو طالََع العُباَب أَو الُمْحَكَم التََّضح له الَحقُّ الُمبيُن ، ول

 وهللاُ أَْعلَُم.

 ، نقله ابُن َعبّاٍد. َكْسِر : َمْرَكٌب َشبِيهٌ بالباِصرِ ، بال الِحْزقُ و

واُر الغَِليُظ. الِحزاقُ و قاَل :  كِكتاٍب : الّسِ

ً  قاَل األَْزَهِريُّ :و  قال أَبو َوْجَزةَ : َمنَعَه : إِذا أَْحَزقَه إِْحزاقا

ه  لـــــــــِّ َك كـــــــــُ قـــــــــِّ ؤحُر حـــــــــَ اُ  ِإاّل ســـــــــــــــــــــــُ
َ
  (1)فـــــــــمـــــــــا املـــــــــ

و  ا ــــــــــــَ ِّ و      ا ســــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــّ ه عــــــــــــَ نــــــــــــّ َز ُ لــــــــــــكــــــــــــِ   ــــــــــــُح

  
قُ و قِينَ  وسلمعليههللاصلىلم يَُكْن أَْصحاُب َرُسوِل هللِا »َحِديُث أَبي َسلََمةَ :  ومنه : البَِخيُل ِجدَّا الُمتََحّزِ  .(2)« وال ُمتَماِوتِينَ  ُمتََحّزِ

 * ومما يُْستَدرك عليه :

ً  القَْوسَ  َحَزقَ   : َشدَّ َوتََرها. َحْزقا

 : التَّْضيِيُق ، والشَّدُّ البَِليُغ. الَحْزقُ و

ى َشدَّه. َحَزقَهو  بالَحْبِل : إِذا قَوَّ

اقَةُ و ، الحاِزقَةُ و ّيٍ في (3) الَحزَّ  :ـ  َحواِزقُ  وجمعُه :ـ  الحاِزقَةِ  : العَْيُر ، طائِيَّةٌ ، َذَكَره ابُن ِسيَده ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َهٍر لَيحَ  بِه و   َحوازِ ُ َمنـح
 .حاِزقَةٍ  ، لُغَة في َحْوَزقَةٍ  قاَل : ويُقال : هو َجْمعُ 

قُ و ع. التََّحزُّ  : التََّجمُّ

. اْنَحَزقو  : انضمَّ

ْوا ً  وسمَّ  .حاِزقا
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 به : أَحاُطوا به. َحَزقُواو

 : الَحِديقَة. الَحِزيقَةُ و

 الخاِء الُمْعَجمة ، كما سيأْتِي.، كغُراٍب وِكتاب : رمٌل ، ويُقال : هو ب ُحزاقٌ و

 كما في العُباب. القَِصيُر الُمْجتَِمُع الَخْلقِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللِّساِن ، وقال ابُن عبّاٍد : هو ، كفََدْوَكٍس  الَحَزْولَقُ  : [حزلق]

ِعيُف األَْحَمقُ  ُدَرْيٍد : هو أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابنُ  ، كعََملٍَّس ، وَجْعفَرٍ  الَحفَلَّقُ   :[حفلق] كما في العُباِب ، ونَقَلَه ابُن ِسيَده أَيضاً ،  (4) الضَّ

ْبِط على األَّول.  واْقتََصر في الضَّ

ِهيَّتُه ، وقال الّراِغُب : أَْصلُ  الُمتََحقِّقُ  ، َحِقيقَةً  قاَل ابُن األَثِيِر : هو الَمْوُجودُ  : من أَسماِء هللِا تَعالَى ، أَو من ِصفاتِه الَحقُّ  : [حقق]  وُجوُده وإِلِّ

ِء بَحَسِب ما تَْقتَِضيه يْ : يُقاُل لُموِجِد الشَّ  (5) الَحقُّ و ، لَدَورانِه على االْستِقاَمِة ، ُحقِّهِ  : الُمطابَقَةُ والُموافَقَة ، كُمطابَقَِة ِرْجِل الباِب في الَحقِّ 

 الِحْكَمةُ ،

__________________ 
 ( ضبطت ابجلر عن التهذيب ا وابلرفض يف التكملة ا وفيهما ضبرت قلم.1)
 ( بعدها يف النهاية واللسان : أي متقبضا وجمتمعا.2)
 ( تقدم التعلي  عليها يف املادة.3)
 .330/  3( اجلمهرة 4)
 ـ ءوا   يقا  عل  أوجه : األو  : يقا  ملوجد الشي( يف املفردات : 5)
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يح  (1)ا ولالعحِتقاِد  َح يف  وِلذِلَك يُقا  : ِفعحُر ِ  ُكل ه يح يف الشـــ  ُطاِبِ  ملا َعَليحه ذِلَك الشـــ 
ه ا حنو : اعحَتقاُد َزيحٍد ِء امل ُء يف نـَفحســـِ

ُب حنو : ِفعحُلكوالَقوحِ  الواِقِض  (2)ا وللِفعحِر  َح يف  يف البَـعحثِ  ُب يف الَوقحِت اّلِذي  َِ ِر ما  َِ ُب ا وَقدح ِب ما  َِ ا  َح يف  حِبَســـــــــَ
 .َح يف  وقوُلكَ 

 بهِ  جاءَ  وما ، وسلمعليههللاصلى: أَمُر النَّبِّيِ  الَحقُّ  قال : (3) (َوال تَ ْلِبُسوا احْلَقَّ اِبْلباِطلِ )قاَل أَبو اْسحاَق في قَْوِله تَعالَى :  القُْرآنُ   :الَحقُّ و

 .(4) (اْلباِطلِ  َعَلى اِبحْلَقِّ  نَ ْقِذفُ  َبلْ ):  تَعالى قَْوِله في قالَ  وكذِلكَ  ، القُْرآن من

 ، وليَس له بِناُء أَْدنَى َعَدٍد. ِحقاقٌ و ُحقُوقٌ  َجْمعُه : الباِطلِ  *ِخالفُ  : الَحقُّ و

َر قولُه تعالى :  األَْمُر الَمْقِضيُّ   :الَحقُّ و َوَلْو أَنْ َزْلنا َمَلكاً )ويُبَيُِّن ذِلَك قولُه تَعالَى :  (5) (ما نُ نَ زُِّل اْلَمالِئَكَة ِإاّل اِبحْلَقِّ )الَمْفعُول ، وبه فُّسِ
 .(6) (َلُقِضَي اْْلَْمرُ 

 ْدُل.العَ  : الَحقُّ و

ر اإِلْسالمُ   :الَحقُّ و أَي : ال َحظَّ في  «َحقَّ  إَِذْن ، وال (7)الصَّالةُ »لّما ُطِعَن أُوقَِظ للصَّالةِ ، فقاَل : ـ  عنههللارضيـ  قوُل ُعَمرَ  وبه فُّسِ

 اإِلْسالِم لَمْن تََركها.

 الماُل. : الَحقُّ و

 بكسِر الِميِم. الِمْلكُ  : الَحقُّ و

 الذي ال يَُسوُغ إِْنكاُره. الَمْوُجوُد الثابِتُ  : الَحقُّ و

ْدقُ  : الَحقُّ و  في الَحِديِث. الّصِ

َر قولُه تَعالى :  الَمْوتُ   :الَحقُّ و كما في العُباِب ، والَمْعنى : جاَءت السَّْكَرةُ التي تَُدلُّ اإِلْنساَن  (8) (َوجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت اِبحْلَقِّ )وبه فُّسِ

والَمْعنى  «بالَمْوتِ  الَحقِّ  وجاَءْت َسْكَرةُ »:  عنههللارضيُرِوَي عن أَبِي بَْكٍر و ، أَي : بالَمْوِت الذي ُخِلَق له ، قاَل ابُن ِسيَده : بالَحقِّ  يِّتٌ أَنَّه مَ 

 واِحٌد.

 «ٍء ُمْسِلٍم أَْن يَبِيَت لَْيلَتَْيِن إاِّل ووِصيَّتُه ِعْنَدهاُمِرى َحقُّ  ما»:  موسلعليههللاصلىقَْوَل النبّيِ ـ  عنههللارضيـ  وبه فَسََّر الّشافِعيُّ  الَحْزمُ  : الَحقُّ و

ٍء ، وال األَْحَوُط إِاّل هَذا ، ال أَنَّه واِجٌب ، وال ُهَو من ِجَهِة ٍء ، وما الَمْعُروف فِي األَخالِق الَحَسنَِة الْمِرىقال َمْعناهُ : ما الَحْزُم الْمِرى

ى ُعْرفاً : الُحْكُم الُمطابُِق للواِقعِ ، يُْطلَُق على األَْقواِل والعَقائِِد واألَْدياِن والَمذاِهِب باعتِبار اْشتِماِلها َعلَ  الَحقُّ  في َشْرحِ العَقائِِد :الفَْرِض ، و

َق بينَُهما بأَنَّ  ْدُق ، فشاَع في األَْقواِل فَقَط ، ويُقابِلُه الَكِذُب ، وفُّرِ ا الّصِ من جانِِب الواقِعِ  الَحقِّ  ُمطابَقَةَ تُْعتَبَُر فيالذِلَك ، ويُقابِلُه الباِطُل ، وأَمَّ

ْدِق من جانِِب الُحْكم ، فَمتَى َصَدَق الُحكُم َصَدَق مطابَقَتُه للواقِعِ وَمْعنَى يَّتِه ، وفي الّصِ يَّة : َحقِّ  ُمطابَقَِة الواقِعِ إِيّاه. َحقِّ

. َحقِّي ، أَي : َحقَّتِي هذا اُل :يُق : أََخصُّ منه الَحقَّةُ و ، الُحقُوقِ  واِحدُ  : الَحقُّ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

. الَحقَّةَ  يُقال : لّما َعَرفَ  األَْمرِ  َحِقيقَةُ  أَْيضاً : الَحقَّةُ و  ِمنِّي َهَرب ، نَقَله الَجْوَهِريُّ

 األَْمِر ، أَي : يَِقيَن َشأْنِه. َحِقيقَةَ  بَلَغَ  األَْمِر وُوُجوبُه ، يُقال : َحقُّ  األَْمِر : ما يَِصيُر إِليه َحِقيقَةُ و

 وفي األَساس : ِحيَن ثَبََت أَنّها القٌِح ، وهو َمجاٌز. ويُْكَسُر ، أَي : حيَن ثَبََت ذِلَك فيها بفَتْحِ الحاءِ  ِلقاِحها َحقِّ  عندَ  : كان ذِلكَ  قولُُهمو

تاِء ، أَي : في َوَسِطه. حاقِّ  ِجئْتُه في ويُقال : َوَسِطه أَي : حاقّهِ و رأِْسه ، َحق على فالنٌ  َسقَطَ  يُقال :و  الّشِ
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 قال : ما أَْخَرَجِني إِاّل ما أَِجُد منْ  ؟أَنَّه َخَرج بالهاِجَرةِ إِلى الَمْسِجِد ، فقيَل له : ما أَْخَرَجَك هذه الساعةَ »:  عنههللارضيفي َحِديِث أَبِي بَْكٍر و

ُجِل ، حاقُّ  وهللاِ  َرُجلٌ  يَقُولون :و صاِدقه ، أَي : من «الُجوعِ  (9) َحق كاِمٌل  ال يُثَنَّياِن وال يُْجَمعان ، والَمْعنَى : الشُّجاعِ ، وحاقَّتُُهما حاقُّ و الرَّ

ُجوِليَِّة والشَّجاَعِة ، ويُْرَوى فِيِهما  أَي : صاِدُق ِجْنِسه في الرُّ

__________________ 
 ..«.. ء حبسبوالثاين : يقا  ملوجد الشي ...  تعاىل هو ا  بسبب ما تقتضيه ا كمة وهلذا قير يف  ـ 
 ... ء( يف املفردات : والثالث : يف االعتقاد يف الشي1)
 ( يف املفردات : والرابض : للفعر والقو .2)
 .42( سورة البقرة اآية 3)
 .18( سورة األنبياء اآية 4)
 .«خالف»بد  : « ِضدٌ »يف القاموس :  (*)
 .8( سورة ا جر اآية 5)
 .8( سورة األنعام اآية 6)
 ..«.. الصالة و  إذن»( يف اللسان والنهاية : 7)
 .19( سورة   اآية 8)
 ( يف اللسان والنهاية : من حا ِّ اجلوِع.9)
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ِفيِف القاِف ا ِمن ِتماِ  اجلُوِع عليه ا  حاقاً و  َحيحقاً  بِه البالءُ  حا َ  حديُث َأيب بكٍر بَتخح َدَ  به ا َأي : من اشــــــــــح : ِإذا َأحح
 و وُز َأنح يكوَن مبعىَن ا اِئِ  ا كالّشاِ  والّناِ .

يما يَِصفهُ من الِخصاَل ، قاَل : وقالُوا العاِلِم ، يُِريُدوَن بذِلَك التَّناهي ، وأَنَّه قد بَلََغ الغايةَ ف َحقُّ  قال ابُن ِسيَده : قال ِسيبََوْيه : قالُوا : هذا العاِلمُ 

 ال باِطالً. َحقًّا ال الباِطَل ، دخلت فيه الاّلُم كُدُخولها في قولهم : أَرَسلَها الِعراَك ، ِإاّل أَنّه قد تَْسقُُط منه ، فتَقُول : الَحقَّ  : هذا َعْبُد هللا

 .كالَحقَّةِ  : النّاِزلَةُ الثّابِتَةُ ، الحاقَّةُ و

يَتِ  قِيلَ و يَت تَُحقُّ  ألَنَّها حاقَّةً  الِقياَمةُ  : ُسّمِ ّجاُح ، وقاَل الفَّراُء : ُسّمِ والثَّواَب  األُُمورِ  َحواقَّ  ألَنَّ فِيها حاقَّةً  كلَّ إِْنساٍن من َخْيٍر وَشّرٍ ، قاله الّزِ

في ديِن هللا بالباِطِل  ُمحاقٍّ  ُكلَّ  تَُحقُّ  وقِيَل : لُكّلِ قَْوٍم َعَملَُهم تَُحقُّ  ألَنَّها أَو (1) (احْلَاقَّةُ احْلَاقَُّة َما احْلَاقَُّة َوما َأْدراَك َما )، قال هللا تَعالَى : 

حاقَْقتُه أُحاقُّه  ويُقال : قِّ الحَ  على وَخَصَمه ، قاَل ابُن َعبّاٍد : َغلَبَه : إِذا يَُحقُّه َحقًّا ، كَمدَّهَ  َحقَّهُ  هو من قَْوِلهم :و ، أَي : ُكلَّ ُمجاِدٍل وُمخاِصمٍ 

 ً  ، أَي : َغلَْبتُه ، وفَلَْجُت عليه. فََحقَْقتُه أَُحقُّهو ، ُمحاقَّةً و ، ِحقاقا

 ً  وأَْنَكَره أَبو ُعبَيد. ، نَقَلَهُ األَزهِريُّ عن الِكسائِّيِ ، قال : كأََحقَّه إِْحقاقا

:  أََحقَّه وقِيَل : َحقَّقَهو كأََحقَّه ، عليَك أَْن تَْفعََل َكذا ، أَي : يَِجبُ  يَِحقُّ  ال يَُشكُّ فيه ، ويُقال : َحقًّا وأَثْبَتَه ، وصاَر عنَده َء : أَوْجبَهَ الشَّي َحقَّ و

 .َحقًّا َصيََّره

 .(2)« الطَِّريَق ، عليُكنَّ بحافاِت الطَِّريقِ  تَْحقُْقنَ  لَيََس لَُكنَّ أَنْ »أَنَّه قاَل للنِّساِء :  أَي : َوَسَطه ، ومنه الَحِديثُ  حاقَّهُ  الطَِّريَق : رِكبَ  َحقَّ و

ً  َحقَّ و وقِيَل : هو َرأُْس  للنُّْقَرةِ التي َعلَى َرأِْس الَكتِفِ  : اسمٌ  َكتِِفه ُحقِّ  في َضَربَه أَو َوَسِطه أَي : َرأِْسه حاقِّ  َضَربَه في : يَُحقَّه َحقًّا فاُلنا

 .(3)العَُضِد الذي فيه الوابِلَةُ 

ً و ، َحقًّا وِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَدَرٌك ، وكذلك ، بالفتحِ  َحقَّةً  بالكسرِ  يَِحقُّ و بالضمِّ  يَُحقُّ  األَمرُ  َحقَّ و ، وثَبََت قال  َحقًّا ، كقُعُوٍد : صارَ  ُحقوقا

أي : َوَجبَت وثَبَتَْت ، وكذِلَك  (4) (ذاِب ، َعَلى اْلكاِفرِينَ َولِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلعَ )ُوُجوباً ، ومنه قولُه تَعالى :  َوَجبَ  األَْزَهِريُّ : َمعناه :

 .(5) (َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعلى َأْكَثرِِهمْ )قولهُ تعالَى : 

. ونصُّ الَجْمَهِرة : َوَضَح ولم يَُك فيه َشكٌّ  َوقََع بال َشكٍّ  : إِذا يَُحقُّ و ، يَِحقُّ َحقًّا األَْمرُ  َحقَّ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  الِزٌم ُمتَعَّدٍ

 .(6)َحَذَره ، ال َغْيره  أَْحقَْقتُ  نقله الصاغانِيُّ ، وأَْنَكره األَْزَهِريُّ ، وقال : إِنَّما هو فَعَْلت ما كاَن يَْحَذُره : إِذا أَحقَْقتُهو أَُحقُّه َحقًّا َحَذَره َحقَْقتُ و

 أَي : وصرَت منه َعلَى يَِقيٍن ، حكاه أَبو ُعبَْيٍد. وتَيَقَّْنته تََحقَّْقته : إذا األَْمرَ  َحقَْقتُ و

ً  َحقَْقتَ و  ، حكاه أَبو ُعبَْيٍد أَيضاً. كأَْحقَْقتَه أَتَْيته : إِذا فاُلنا

ّمِ ، ُحقَّ  قال الِكسائِيُّ : يُقال :و به ، أَي : َخِليٌق  َمْحقُوقٌ  له أَن يَْفعََل كذا ، وهو ُحقَّ و واِحد نَّ تَْفعَلَه ، بمعنىً أَ  َحِقْقتَ و لَك أَْن تَْفعََل ذا ، بالضَّ

 .َمْحقُوقُونَ  ، وهم

 أَي : أَنا (7) (احْلَقَّ َحِقيق  َعلى َأْن ال َأُقوَل َعَلى هللِا ِإالَّ )وَخِليٌق ، وقولُه تعالَى :  َجِديرٌ  أَي : َحقٌّ و به ، َحِقيقٌ  هو وقاَل ابُن َعبّاٍد ،

ْدِق ، وقرأَ : نافٌع  َحِقيقٌ  ،  ُحقَّ و عليَّ أَن أَْفعََل ذِلك ، َحقَّ  بتشديِد الياِء ، أَي : واِجٌب عليَّ ، وقال َشِمٌر : تَقُوُل العََرُب :« عليَّ  َحِقيقٌ »بالّصِ

لََك أَن تَْفعََل  ُحقَّ  ، وقاَل الفَّراُء : َمْحقُوقُونَ و ، أَِحقّاءُ  به ، أَي : َخليٌق له ، والَجْمعُ  قٌ َمْحقُوو به ، َحِقيقٌ  أَْن أَْفعََل َخْيراً ، وهو لَمْحقُوقٌ  وإِنّيِ 

عليَك أَْن  يَِحقٌ  :، قلَت : َعلَْيَك ، قال : وتَقُول  َحقَّ  ، قُْلَت : لََك ، وإِذا قُْلَت : ُحقَّ  أَْن أَْفعََل كذا ، فإَِذا قُْلَت : لَمْحقُوقٌ  ، وإِنِّي َحقَّ و ذِلك ،

ا َوُحقَّتْ )أن تَْفعََل ، وقولُه تَعالى :  َحقَْقتَ  لَك ، ولم يَقُولُوا : ُحقَّ و تَْفعََل كذا ،  أَي : (8) (َوَأِذَنْت ِلَرِبِّ

__________________ 
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 من سورة ا اقة. 3ـ  1( اآايت 1)
 ( نصه يف النهاية : لي  للنساء أن حيققن الطري .2)
 .63/  1انظر اجلمهرة ( 3)
 .71( سورة الزمر اآية 4)
 .7( سورة ي  اآية 5)
ويف موضــــــــــــــض آخر نقر عن أيب « وقد ُح  حذر  وال تقر َحّ  َحَذر  وحققت َحَذر  وأحققته أي فعلت ما كان حيذر»( نص التهذيب : 6)

 قا  أَبو زيد : حَققحت َحَذر الرجر وأحققته فعلت ما كان حيذر. عبيد :
 .105ورة األعراف اآية ( س7)
 .2( سورة االنشقا  اآية 8)
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َعَر ا ومعىَن قـَوحِ  من قاَ  : ُح   و  َعَر : َوَجَب عليَك ا وقاُلوا : َح    هَلا َأنح تـَفح َعَر ا َح يف  عليَك َأنح تـَفح َأنح  َحِقي ٌ و  َأنح تـَفح
َعَر ا عُ ـ  ُح   و  َح    يفـ  َحِقي ٌ و  تـَفح  و  ا قاَ  الّشاِعُر :: َفِعيٌر مبَعحىَن َمفح

رح فِإن َك ابلتـ قحِصرِي   (1) َ حُقو ُ َقصِّ
 أَْن تَْفعَِلي ذِلَك ، وأَّما قول األَْعَشى : َمْحقُوقةٌ  لذِلَك ، وأَْنتِ  َمْحقُوقَةٌ  لذِلَك ، يَْجعَلُونَه كاالْسِم ، وأَْنتِ  َحِقيقَةٌ  يُقال للَمْرأَةِ : أَْنتِ 

ه و  َر  ِإلــــــــــــــــيــــــــــــــــِك وُدونــــــــــــــــَ َرًأ َأســــــــــــــــــــــــــــــح  ِإن  امــــــــــــــــح

      ُ لــــــــــَ مــــــــــاُء لــــــــــَح هــــــــــح ــــــــــَ وحمــــــــــاٌة ويـ (2)مــــــــــن اأَلرحِض مــــــــــَ
 

  

ةٌ  وقـــــــــَ قـــــــــُ حـــــــــح َ
ه  ملـــــــــ تـــــــــِ يـــــــــيب َلصـــــــــــــــــــــــوح جـــــــــِ تـــــــــَ  َأنح َتســـــــــــــــــــــــح

  
َوقـــــــــــــ  ُ و    عـــــــــــــاَن مـــــــــــــُ

ُ
ي َأن  املـــــــــــــ مـــــــــــــِ لـــــــــــــَ عـــــــــــــح  َأنح تــــــــــــــَ

  
للُمبالَغِة ، إِنّما هي في أَسماِء الفاِعِليَن ُدوَن الَمْفعُوِليَن ، وال  َمْحقُوقةٍ  ، يعنِي بالُخلَِّة الَخِليَل ، وال تَُكوُن الهاُء في َمْحقُوقَةٌ  لَُخلَّةٌ فإِنَّه أَراَد : 

ِميِر ، أَْنِت ؛ ألَنَّ الّصفةَ إِذا َجَرْت على َغْيِر َمْوُصوفِ  لَمْحقُوقَة يَُجوُز أَن يكوَن التقديُر : ها لم يكن عنَد أَبِي الَحَسِن األَْخفَِش بُدٌّ من إِبراِز الضَّ

 وهذا ُكلُّه تَْعِليُل الفاِرِسّيِ.

بأَْن  ُحِقْقتَ و به ، يقَةٌ َحقِ و بأَن تَْفعَِلي ، َمْحقُوقَةٌ  به ، وإِنَّكِ  َمْحقُوقٌ  بأَْن تَْفعََل ، وأَْنتَ  َحِقيقٌ  وفي األَساِس : فإِن قُْلَت : فما َوْجهُ قَْوِلهم : أَْنتَ 

 لَك أَْن تَْفعََل. ُحقَّ و تَْفعََل ،

وَجِديٌر من في التَّْقِديِر : كما قاَل ِسيبََويه في فَِقيٍر : إِنّه من فَقَُر ُمقَدَّراً ، وفي َشِديٍد : ِمْن َشُدَد ، ونَِظيُره َخِليٌق  َحقُقَ  فهو من َحِقيقٌ  قلُت : أَما

 ُحِقْقتَ  بالَحضانَِة ، وأَّما َحِقيقَةٌ  (3)بكذا ، واْمَرأَةٌ  َحِقيقَةٌ  ، لقوِلهم : أَنتِ  َمْحقُوقٌ   بِه ، وال يَُكوُن فَِعيالً بمعنى َمْفعوٍل ، وهوَخلَُق بَكذا ، وَجُدرَ 

ً  بِه ، فبمعنَى : ُجِعْلتَ  َمْحقُوقٌ  بأَْن تَْفعََل ، وأَْنتَ  به ، وهو من باب فَعَْلتُه ففَعََل ، كقَبَُح وقَبََحهُ هللا ، وبََرَد الماُء وبََرْدتُه ، ويَُجوُز كونُه  َحِقيقا

 األَْمَر ، أَي : َجعَلَههللاُ  َحقَّ  لَك أَن تَْفعََل ، فِمنْ  ُحقَّ  منك أَنََّك تَْفعَلُه بشهاَدةِ أَحواِلَك ، وأَّما (4) تُُحقِّقَ و الَخبََر ، أَي ُعرْفَت بذِلك ، َحقَْقتُ  من

 نَِفيٌس. تَْحِقيقٌ  لََك أَْن تَْفعََل ، أَو أَثْبََت لََك ذِلَك ، انتهى ، وهو َحقًّا

 : ما أُقِرَّ في االْستِْعماِل على أَْصِل َوضِعه. الَحِقيقَةو

ثَبََت ، بَمْعنَى فاِعلَة ، والتاُء فيه للنَّْقِل من الَوْصِفيَّة إِلى االسميَّة ، كما ُء : إِذا الشَّي َحقَّ  وقِيَل : هو اسٌم ِلما أُِريَد بِه ما ُوِضَع له ، فَِعيلَةٌ من

ِصِه ُهَو به َحِقيقَتِه حقيقةٌ  ُء هو هو باْعِتبارِ في العاَّلمِة ، ال للتَّأْنِيِث ، وقال بَْعُضهم : إِنَّ ما بِه الشَّيْ  ومع قَْطعِ النََّظِر عن ـ  ، وباْعتباِر تََشخُّ

لَمعاٍن ثاَلثة ، وهي : االتِّساُع ، والتَّْوِكيُد ، والتَّْشبِيه ، فإِْن ُعِدَم  الَحِقيقةِ  وإِنَّما يَقَُع الَمجاُز ويُْعَدُل إِليه عن ِضدُّ الَمجازِ  ماِهيَّةٌ وهو :ـ  ِلكذ

 البَتَّةَ. الَحِقيقَةُ  هذه اأْلَْوصاَف كانت

 َحِقيقَةُ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمجاٌز ، كما في األَساِس ، وفي اللِّساِن : الَحِقيقَةِ  يُقال : فالن حاِمي ِميَهُ عليَك أَْن تَحْ  يَِحقُّ  ما : الَحِقيقَةُ و

ُجل : ما يَْلَزُمه ِحْفُظه وَمْنعُه ، فاُع عنه من أَْهِل بَْيتِه ، وَجْمعُها : يَِحقُّ و الرَّ  .الَحقائِقُ  عليه الّدِ

 ومنه قَْوُل أَبِي الُمثَلَِّم يَْرثِي َصْخَر الغَّيِ الُهَذِليَّ : الّرايَةُ  : الَحِقيقَةُ  يُقال :و

ي  ةِ حــــــــامــــــــِ ــــــــقــــــــَ ي قــــــــِ ضح  ا ــــــــَ ِة مــــــــِ ــــــــقــــــــَ ــــــــَوِدي اُ  ال  َنســــــــــــــــــــــّ

يـــــــــاِن      نـــــــــح ٌد غـــــــــرُي ثــــــــــُ لـــــــــح ِة جـــــــــَ يـــــــــقـــــــــَ (5)لُ  الـــــــــَوســـــــــــــــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لعاِمر بِن الطُّفَْيِل :

ـــــــــــا هـــــــــــَ  ي ـــــــــــح ل تح عـــــــــــُ مـــــــــــَ ـــــــــــِ ل دح عـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ يِن ل ـــــــــــ   وازَِن أَن

ي      ـــــــــفـــــــــاِرُس ا ـــــــــامـــــــــِ ةَ َأان ال ـــــــــقـــــــــَ ي قـــــــــِ رِ  حـــــــــَ فـــــــــَ عـــــــــح  جـــــــــَ

  
ِه ؛ ألَنَّه عاِمُر بُن الطُّفَْيِل بِن ماِلِك بِن َجْعفَِر بِن ِكالٍب.  قاَل الصاغانِيُّ : َجْعفٌَر هذا أَبو َجّدِ

يُص ، نقَلَه اللَّْيُث َرِدي ، كُزبَْيٍر : تَْمرٌ  الُحقَْيقِ  بَناتُ و ٌء ، قِيَل : هو الّشِ
 أَبو رافعٍ َعْبُد هللِا وقِيَل : وَكَذا بُن َعبّاٍد ، (6)

__________________ 
 : 312( البيت جلرير كما يف التهذيب ا وصدره يف ديوانه ص 1)



12219 

 

 قر لألخيطر إذ جّد اجلراء بنا
 .«قصر»بداًل من « أقصر»ويف الديوان : 

 : 120عجزه يف ديوانه ط بريوت ص ( 2)
 فياٍف تنوفات وبيداُء خيف ُ 

 ( يف األساس : وهذه امرأٌة.3)
 .«وحتققت»( عن األساس ا وابألصر 4)
 وقوله نّسا  من نسر املاشي ينُسر نسال ونسالانً مبعىن أسرع. 239/  2( ديوان اهلذليا 5)
التمر ا صـــــحف الليث هذه الكلمة وأخطب يف التفســـــري أيضـــــاً ا والصـــــواب لون ا ُبي  ( قا  األزهري : قا  الليث : بنات ا قي  ضـــــرب من 6)

 ء ا وبنات ا قي  يف صفة التمر تغيري ا ولون ا بي  معروف.ضرب من التمر ردي
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ِر َرُسو ِ  عنههللارضي قـَتَـَله َعبحُد ِ  بُن َعِتيكٍ  الذي اليَـُهوِدي   ا َُقيح ِ  َساّلُم بُن َأيب فِإن ه  وسلمعليههللاصلى   أبَمح
 ُمَصغ ٌر أَيضاً.

 وذِلَك إِذا كاَن السَّْيُر فيِه َشِديداً ُمتِْعباً ، وكذِلَك َهْقَهاٌق وقَْهقاهٌ ، على القَْلِب والبََدِل ، وَسيَأْتي. : جادٌّ  َحْقحاقٌ  قََربٌ و

ْعر الفَِصيحِ.أَو عاجٍ أَو َغْيِرِهم بالّضّمِ : ِوعاٌء من َخَشبٍ  الُحقَّةُ و  ُحقٌّ  ج : ا ، مما يَْصلُُح أَْن يُْنَحَت منه ، َعَربِيٌّ َمْعُروٌف ، وقد جاَء في الّشِ

 الَمْصنُوعِ ، ونظيُرهُ من الَمْصنُوع : دواةٌ وَدًوى ، وَسِفينَةٌ بالضّمِ ، َجعَلُوه من باِب ِسْدَرةٍ وِسْدٍر ، وهذا أَكثُرهُ إِنّما هو في الَمْخلُوِق ُدونَ 

 وَسِفيٌن ، وقاَل َعْمُرو بُن ُكْلثُوم :

رًا مـــــــــــثـــــــــــَر و  دح صـــــــــــــــــــــــــاً  حـــــــــــُ ِّ صـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــعـــــــــــاِج َرخح

ا      ــــــــــَ ــــــــــن الِمســــــــــــــــــــــــي ــــــــــّ فِّ ال (1)َحصــــــــــــــــــــــــااًن مــــــــــن َأكــــــــــُ
 

  
 ، فيكون َجْمَع الَجْمعِ. الُحقِّ  بالضّمِ ، ويُقال : هو َجْمعُ  ُحقُوقٌ  يُقاُل أَيضاً في َجْمِعه :و

 :ـ  يصُف حوافَِر ُحُمِر الَوْحِش ـ  قاَل ُرْؤبَةُ  ِحقاقٌ و ، أَْحقاقٌ  : الَحقِّ  َجْمعُ و ، ُحقَقٌ  : الُحقَّةِ  قاَل ابُن ِسيَده : َجْمعُ و

يــــــــرُت  طــــــــِ قــــــــح ن  تـــــــــَ يــــــــهــــــــِ و   َمســــــــــــــــــــــاحــــــــِ قــــــــَ ح ســــــــــــــــــــــَ  ا ــــــــُ

ِر      َن مــــــــن لــــــــُح يــــــــُر مــــــــا قــــــــاَرعــــــــح لــــــــِ قــــــــح ــــــــَ َر ح  (2)تـ  الــــــــطــــــــ 

  
. ويُْفتَح لثُبُوتِها ، الّداِهيَةُ  : الُحقَّةُ و  نَقَلَه األَْزَهِريُّ

ُ  : الُحقَّةُ و  على التَّْشبِيه. الَمْرأَة

لقَْد َرأَْيتَُك »َحِديُث َعْمِرو بن العاِص أَنّه قاَل لُمعاِويَة في محاوراٍت كانَْت بينَهما :  ومنه العَْنَكبُوتِ  الَكْهَوِل ، أَي : بال هاٍء : بَْيتُ  الَحقُّ و

هُ حتّى اْستَْحَكمَ  كُحقِّ  أَْمَركَ بالِعراِق وِإنَّ  ْعِف ، فما ِزْلُت أَُرمُّ أَي : واٍه ، قاَل األَْزَهِريُّ : وقد َرَوى ابُن قُتَْيبَةَ  «الَكْهَوِل ، وكالَحجاةِ في الضَّ

فَه ، وقال : مثل  ُحقِّ  ِمثلُ » ه َخْبَط العَْشواِء ، والصواُب :الَكْهَدِل ، بالداِل بدَل الواو ، وَخبََط في تَْفسيرِ  ُحقِّ  هذا الَحْرَف بعينِه فَصحَّ

 الفَِخِذ. َرأِْس  َرأِْس الَوِرِك الَِّذي فيه َعْظمُ  : أَْصلُ  الُحقُّ و : بَْيتُه ، وَسيَأْتِي ذِلَك إِْن شاَء هللا تعالَى. ُحقُّهو والَكْهَوُل : العَْنَكبُوُت ،« الَكْهَولِ 

 ، وقد تقدََّمت اإِلشاَرةُ إِليه. (3)ونَصُّ ابِن ُدَرْيٍد في الَجْمَهرة : رأْس العَُضِد الَِّذي فيه َعْظُم الفَِخِذ  الوابِلَةُ َرأْس العَُضِد الِّذي فيه  قِيَل : هوو

 الُمْطَمئِنَّةُ  ِهيَ   الُمْستَِديَرةُ ، أَواألَْرضُ  : الُحقُّ  «ولُقٍّ  ُحقٍّ  إِنَّ عاِمالً من ُعّماِلي يَْذُكر أَنّه َزَرَع ُكلَّ »في َحِديِث يُوُسَف بِن ُعَمَر أَنّه قاَل : و

 واللُّقُّ : الُمْرتَِفعَة ، قال الصاغانِيُّ : فأَّما في َحِديِث الَحّجاجِ فالَخاُء ُمْعَجَمةٌ َمْفتُوَحةٌ.

 الُجْحر في األَْرِض. : مثل الُحقُّ  قيَل :و

. تَْمرٌ  بياِء النِّْسبَِة : الُحقِّيُّ و  نَقَلَه الصاغانيُّ

وهما  ، بَكْسِرِهما ِحقَّاو ، َحقَّْت تَِحقُّ ِحقَّةً  وقد بعد اْستِْكماِلها الثّالثةَ ، عن أَبي ُعبَْيدٍ  ، بالكسر ، من اإِلبِِل : الّداِخلَةُ في الّرابِعَةِ  الِحقُّ و

ً  الِحقَّةِ  بَيِّنَةُ  ِحقَّةٌ و ، ِحقٌّ  ، وهي أََحقَّتْ و َمْصَدرانِ  ، أَو غير ذِلَك من األَْبنِيَِة  الُحقُوقةِ و الَحقاقَةِ  يَده : وإِنَّما ُحْكُمه بَيِّنَةُ قال ابُن سِ  ، بالكسِر أَيضا

فَةَ  فَِة ؛ ألَنَّ الَمْصَدَر في ِمثِْل هذا يُخاِلُف الّصِ ُن األََسِد ، في ُموافَقَِة الَمْصِدِر االسَم في البِناِء ، إِاّل قَْولُهم : أََسٌد بَيِّ  وال نَِظيَر لَها الُمخاِلفَِة للّصِ

 وأَْنَشَد ابن ُدَرْيٍد :

ضح  لـــــــــَ ِ  طـــــــــَ مـــــــــح ِرَب الشـــــــــــــــــــــــ  غـــــــــح ٌر مـــــــــَ يـــــــــح هـــــــــَ  ِإذا ســـــــــــــــــــــــُ

وِن      بــــــــــُ ذَعح  ا ــــــــــِ   ا و  ا ــــــــــِ   فــــــــــابــــــــــُن الــــــــــلــــــــــ  (4)جــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لألَْعَشى :

هــــــــــــــا ــــــــــــــِ ت قــــــــــــــ  ي  حبــــــــــــــِ جــــــــــــــِ ــــــــــــــلــــــــــــــ  تح يف ال طــــــــــــــَ ــــــــــــــِ  رُب

ّن      ِديــــــــــُ  هلــــــــــا قــــــــــد َأســــــــــــــــــــــــَ ىت  الســــــــــــــــــــــــ  (5)ِن حــــــــــَ
 

  
بالكسِر ، نقله الَجْوَهِريُّ ، وقال  ِحقاقٌ و كِعنٍَب ، ِحقَقٌ  ج : إِلى أَن نََجَم َسِديُسها ، أَي : نَبَتَ  ِحقَّةً  أَراَد أَنّها ُربَِطْت في اللَّجيِن َوْقَت أَْن كانت

 األَْعَشى :

مح و  ز ِت اخلـــــــــــــــــَ ُم ِإذا عـــــــــــــــــَ ُم مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــُ  هـــــــــــــــــُ

هـــــــــــــــم و      اقـــــــــــــــُ تح زقـــــــــــــــَ قـــــــــــــــا ُ ُر وقـــــــــــــــامـــــــــــــــَ (6)ا ـــــــــــــــِ
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__________________ 
 ( من معلقته.1)
 .«من سم»وابألصر  106( عن الديوان ص 2)
 .63/  1( انظر نص اجلمهرة 3)
 .62/  1( اجلمهرة 4)
 برواية : حبقتها ُحبست. 207( ديوانه ط بريوت ص 5)
 لقافية ومطلعها :واملثبت عن الديوان والبيت من قصيدة مرفوعة ا« زقاقهم يف ا قا ِ »وابألصر  128( ديوانه ص 6)
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مانِ  بِحقٍّ  أَي : يَبِيعُون ِزقًّا تَْينِ  ُحقُقٌ  أَي : جمع الجمع وجج ، لُصعُوبَِة الزَّ  كِكتاٍب وُكتٍُب ، ومنه قَْوُل الُمَسيَِّب بن َعلٍَس : بضمَّ

َدٍم  ــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ ل م عــــــــــــــَ هــــــــــــــُ ــــــــــــــح نـ يِن مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ــــــــــــــد انل  ق

غــــــــــاُرهــــــــــا      يــــــــــر صــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــُ ُ مــــــــــثــــــــــُر الــــــــــَفســــــــــــــــــــــــِ  ا ــــــــــُ

  
حاحِ كما في  ي الّصِ رابَ  استََحقَّ  ألَنَّه أَو ويُْحَمَل عليه ، وأَن يُْنتَفََع به ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  يُْرَكبَ  اْستََحقَّ  ألَنَّهُ  ِحقَّةً  ُسّمِ نقَلَه بَْعُضهم ، كما  الّضِ

 في اللِّساِن.

: الَوْقت ، ويُقال : ـ  في قوِل األَْعَشىـ  الِحقَّةَ  قال ابُن ِسيَده ، وبعُضُهم يجعَلُ  أَيضاً : أَْن تَزيَد النَّاقَةُ على األَيّاِم التي ُضِربَْت فِيها الِحقُّ و

تَمَّ َحْملُها وزاَدت على السَّنَِة أَياماً من اليَْوِم الذي على َوْقتِها الذي َضَربَها الفَْحُل فيه من قابٍِل ، وُهَو إِذا  ، أَي : ِحقَّتِها أَتَِت النّاقَةُ على

َل ، َحتَّى يَْستَْوفَِي الَجنِيُن  ِة : اْستِْحقاقُهاو النّاقَةِ  ِحقُّ  ، وقِيَل : (1) [السَّنَةَ ]ُضِربَْت فيه عاماً أَوَّ مَّ  : تَماُم َحْمِلها قال ذُو الرُّ

وٌب هلـــــــــــا ُدوَن  تـــــــــــُ كـــــــــــح َا مـــــــــــَ هـــــــــــاأَفـــــــــــانـــــــــــِ قـــــــــــِّ  حـــــــــــِ

رِ      كــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــث ِ ابل اح جــــــــــاجــــــــــَ هــــــــــا راَش ا ــــــــــِ لــــــــــُ  ِإذا محــــــــــَح

  
 .الِحقَّ  يَل : قد جاَزتأَي : إِذا نَبََت الّشعُر على َولَِدها أَْلقَتْه َميِّتاً ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : إِذا جاَزت النّاقَةُ السَّنَةَ ولم تَِلْد قِ 

 النّاقَةُ التي َسقََطْت أَْسنانُها َهَرماً. : الِحقُّ و

وقد َمرَّ له آنِفاً أَنَّه يُْفتَُح مع الهاِء أَْيضاً ،  ، يُْكَسُر مع التاِء ، ويُْفتَُح ُدونَها َحقِّي ، وهذا ِحقَّتِي هِذه يُقاُل : الواِجبُ  الَحقُّ  ، بالَكْسِر : لِحقَّةُ او

ْل ذِلَك. الَحقِّ  وحينَئٍِذ يَُكون أََخصَّ من  ، كما نَقَله الَجْوهِريُّ وغيُره ، وفتَأَمَّ

 قاَل وَمْعُن بُن أَْوٍس : : اسُم اْمَرأَةٍ  ِحقَّةَ  أُمُّ و

ُه أُم   َرتــــــــــــــح كــــــــــــــَ دح أَنــــــــــــــح ةَ فــــــــــــــقــــــــــــــَ قــــــــــــــ   حــــــــــــــاِد ً  حــــــــــــــِ

ـــــــــــح و      ـــــــــــُود  خـــــــــــادِعُ أَن ـــــــــــَت وال ئ رهـــــــــــا مـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــَ

  
بِن الَخَطفَى ، وذلََك ألَنَّ ُسَوْيَد بَن ُكراعٍ َخَطبَها إِلى أَبِيها فقَاَل : إِنّها لَصِغيَرةٌ ُصْرَعةٌ ، قال  أُّمِ َجِريٍر الّشاِعر (2) لَقَبُ  بالَكْسِر : الِحقَّةُ و

 من اإِلبِِل في ِعَظِمها. كالِحقَّةِ  ، أَي : ِحقَّةٌ  ُسَوْيٌد : لقد َرأَْيتُها وهي

األَْرنَبَةُ : األَرنُب ،  قال الّصاغانِيُّ : «العُْرفُطِ  ِحقاق نَبَةَ يَأُْكلُها ِصغاُر اإِلبِِل ِمْن وراءِ حتّى َرأَْيُت األَرْ »في حديِث أَبي َوْجَزةَ السَّْعِدّي : و

الّصاغانِيُّ : أَوُل ما  الَوَرِق ، قال كالعَْقَربَِة في العَْقَرِب ، وقيل : هي نَْبٌت ، وقال َشِمٌر : ِهَي األَُرْينَبَةُ ، وهي : نَباٌت يُْشبِهُ الَخْطِميَّ َعِريضُ 

اإِلبِِل ،  ِحقاقِ  وَشوابُّهُ ، ُمستعاَرةٌ من ِصغاُرهُ  العُْرفُِط : ِحقاقُ و ُدوَن َجْمَرِة العَقَبَِة ، بينَها وبيَن َجبِل ِحراَء ، 605رأَيُت األَُرْينَةَ سنة 

لَها ، فتَعَلَّقَْت بالعُْرفُِط ، ومضى السَّْيُل ، ونَبََت الَمْرَعى ، فَخَرَجت اإِلبُِل تأَُكُل أَنَّ السيَل َحمَ ـ  فيمن َجعَل األَْرنَبَةَ واِحَد األَرانِبِ ـ  والَمْعنَى

 تْهُ من وراِء َشَجِر العُْرفُِط.ِعظاَم األَرانِِب ، ِإْحماضاً بها. وفيَمن فَسََّرها بالنَّباِت : أَنّه طاَل واْكتََهَل ، َحتّى أََكلَه ِصغاُر اإِلبِل ، ونالَ 

وايَةُ : إِذا بَلََغ النِّساءُ  النِّساءُ  أَي : ، ِإذا بَلَْغنَ ـ  : عنههللارضيفي ِحديِث علّيٍ و  كما في ِروايٍَة أُْخرى الَحقائِق نَصَّ  ، أَو الِحقاقِ  نَصَّ  والّرِ

األُُموِر ،  َحقائِقَ  أَي : إِذا بَلَْغَن الغايَةَ التي َعقَْلَن فِيها ، وَعَرْفَن فيها ٍء : ُمْنتَهاه ، وَمْبلَُغ أَْقصاهنَصُّ ُكّلِ َشيْ  قال أَبُو ُعبَْيٍد :« فالعََصبَةُ أَْولَى

ونَصُّ أَبِي ُعبَْيٍد  بها أََحقُّ  أَو ُحوقَّ فيِهنَّ ، أَي : ُخوِصَم ، فقاَل كلٌّ من األَوِلياِء : أَنا المحاقَّةُ  وهو ، أَي : الِخصامِ  الِحقاقِ  أَو قََدْرَن فيها على

غاِر ، أَي : الوقَت  أََحقُّ  بها ، ويَقُولوَن : بْل نَْحنُ  أََحقُّ  هو أَْن يُحاقَّ األَمَّ العََصبَةُ في الجاِريَِة ، فتقول : أَنا : أَو الَمْعنَى : إِذا بَلَْغَن نِهايَةَ الّصِ

من اإِلبِِل ، قال الّصاغانيُّ : هذا ونَْحُوه مما يَتََمسَُّك به َمن اْشتََرط  الِحقاقِ  ويَْدُخْلَن في الِكبَِر ، اْستَعاَر لُهنَّ اسمَ  الَِّذي يَْنتَِهي فيه ِصغَُرُهنَّ 

ِغيَرة ، وقال أَبُو ُعبَْيٍد : أَراَد بنَّصِ  غَِر  : الِحقاقِ  الَوِليَّ في نِكاح الصَّ غَِر يَْنتَِهي ، فتَْخُرُج الجاِريَةُ من َحّدِ الّصِ إِلى اإِلْدراَك ؛ ألَنَّ َوْقَت الّصِ

ها أَْولَى بِها ، فإِذا بَلَغَت فالعََصبَةُ أَْولَى بأَْمِرها من أُمِّ  ها ، وبتَْزِويِجها وَحضانَتِها إِذا كانُوا الِكبَِر ، يَقُوُل : ما داَمت الجاِريَةُ َصِغيَرةً فأُمُّ

: بلوُغ العَْقِل ، وهو ِمثُْل اإِلْدراِك ؛ ألَنَّهُ إِنَّما أَراَد ُمْنتَهى األَْمِر  الِحقاق ُمْحَرماً لها ، مثَل اآلباِء واإِلْخَوةِ واألَْعماِم. وقاَل ابُن الُمباَرك : نَصُّ 

 واألَْحكاُم ، فهو العَْقُل واإِلْدراك. وقِيَل : الُحقُوقُ  الذي تَِجُب به

__________________ 
 يــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــت محــــــــــــــــــــوهلــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــوا 

 قــــــــــــــطــــــــــــــعــــــــــــــوا مــــــــــــــعــــــــــــــهــــــــــــــد اخلــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــرت فشـــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــوا    

  

 التهذيب واللسان.( زايدة عن 1)
 ( يف اللسان : نـَبَـُز.2)
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ِبيهاً  رِها ا َتشــــــــح ر ُفها يف أَمح َرحأَِة ِإىل اَ دِّ الذي َ ُوُز فيه تـَزحِوُ ها وَتصــــــــَ
راُد بلوُي امل

ُ
من اإِلبِر ا وِعنحَد ذِلَك يـَُتَمك ُن  ابِ قا ِ  امل

 من اإِلِبِر. اِ ق ةِ  ا َأو مَجحض ا َِقيَقةِ  ضَ ا أَراَد مج ا َقاِئ  من رُُكوِبه وحَتِميله ا ومن َرواه َنصّ 
 وهو َمجاٌز. ، أَي : ُمخاِصٌم في ِصغاِر األَْشياءِ  الِحقاقِ  إِنَّه لنَِزقُ  يُقال :و

 حافِِر ِرْجِله عن َمْوقِعِ حافِر يَِده ، والشَّئِيُت : الذي يَْقُصُر موقِعُ  َعْيبٌ  وذِلكَ  يََضُع حافَِر ِرْجِله موِضَع يَِده الِذي الفََرسُ  من الَخْيِل : األََحقُّ و

وهو َعْيٌب أَيضاً ، قاَل : وأَْنَشَد أَبُو َعْمٍرو لَرُجل من األَْنصار ، قلُت : هو َعِديُّ بُن  الِّذي ال يَْعَرقُ  قاَل الجوهريُّ : هوو وذلك َعْيٌب أَْيضاً :

 َخَرَشةَ الَخْطِميُّ :

َواِت ســــــــــــــــــــــــــو  هــــــــــــَ ِرُف الصــــــــــــــــــــــــــ  َدُر ُمشــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــح  اٍط أَق

ٌت ال      يـــــــــــح مـــــــــــَ يـــــــــــُت  َأحـــــــــــَ   كـــــــــــُ ئـــــــــــِ (1)وال شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 هذه ِروايَةُ أَبِي َعْمٍرو ، وأَبي ُعبَْيٍد ، وفي الُمْحَكم : وَرَوى ابُن ُدَرْيٍد :

ٍد  ِر هنـــــــــــــــَح يـــــــــــــــح تـــــــــــــــاِ  اخلـــــــــــــــَ َرَد مـــــــــــــــن عـــــــــــــــِ  أَبجـــــــــــــــح

واٍد ال      يـــــــــــــــُت  َأحـــــــــــــــَ   جـــــــــــــــَ ئـــــــــــــــِ (2)وال شــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
َكةً  الَحقَقُ  وَمْصَدُرهما روايَِة أَبِي َعْمٍرو ، وأَِبي ُعبَْيدٍ قلُت : والَّذي في الَجْمَهرةِ مثُل   .الَحقَقِ  بَيِّنُ  أََحقُّ  يُقال : ، ُمَحرَّ

ً  ، أَْحقَْقتُه أُِحقُّهو أَُحقُّه َحقًّا عليه القَضاَء ، َحقَْقتُ و  وهذا قد تَقَدَّم فهو تَْكرار. أَْوَجْبتُه : إِْحقاقا

 اْستَْوفَْت ثاَلَث ِسنِيَن. : إِذا البَْكَرةُ  أََحقَّت قال أَبُو ماِلٍك :و

 .َحقَّتْ  ِمثْلُ  ِحقَّةً  صاَرتْ  : أََحقَّتْ  قال ابُن َعبّاٍد :و

ِميَّةَ  فأََحقَّ  يُقال : َرَمىو َمْخَشِرّيِ ، وهو َمجاٌز. قَتَلَها : إِذا الرَّ  على الَمكاِن ، عن ابِن َعبّاٍد ، والزَّ

 (3) (َوَيُِقُّ هللاُ احْلَقَّ ِبَكِلماتِهِ )، ومنه قَْولُه تَعالَى :  َحقًّا ، أَو َحَكْمُت بكونِه َحقًّا ذِلك ، أَي : أَثْبَتُّه أَْحقَْقتُ  يُقال : : ِضدُّ الُمْبِطلِ  الُمِحقُّ و

ِّها. ِإْحقاُق الَحقِّ  ُب :وقاَل الراغِ   َضْرباِن ، أََحُدهما : بإِْظهاِر األَِدلَِّة واآلياِت ، والثّانِي : بإِْكماِل الشَِّريعَِة وبَث

في العاِم الماِضي ولم  (4) التي لم يُْنتَْجنَ  يكوُن الَحْلبَةَ األُولَى والثانيةُ منها ِلبَأٌ ، قاله أَبو حاتٍِم ، وقال ابُن َعبّاٍد : هي : من المالِ  الَمحاقُّ و

 فيه. يُْحلَْبنَ 

ً و ُجُل : إِذا قاَل هذا الشَّي َحقَّقَ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : َصدََّق قائِلَه ، وقِيَل : : َصدَّقَه َحقَّقَهُ تَْحِقيقا  ، كقَْوِلَك : َصدََّق. الَحقّ  ُء هوالرَّ

ِصينُ  الُمَحقَّقُ و  ِم ، وهو َمجاٌز ، قال ُرْؤبَةُ :الُمْحَكُم النَّظْ  من الكالِم : الرَّ

 (5) ُ َق قادعح ذا وراِجضح َمنحِطقاً 
 .«ُمَذلَّقَا»ويُْروى : 

ٌل ، وهو َمجاٌز أَيضاً ، قال : الُحقَقِ  الذي َعلَْيِه َوْشٌي على ُصوَرةِ  من الثِّياِب : الُمْحَكُم النَّْسجِ  الُمَحقَّقُ و  ، كما يُقال : بُْرٌد ُمَرجَّ

يــــــــــــــَك ِإاّن  ِه أَبــــــــــــــِ َد َوجــــــــــــــح لــــــــــــــح رح جــــــــــــــِ رحبــــــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــاَ       ن ـــــــــــــح ي فـــــــــــــَ ةَ كـــــــــــــَ قـــــــــــــَ قـــــــــــــ  حـــــــــــــَ
ُ

ا املـــــــــــــ ـــــــــــــَ ـــــــــــــاق ـــــــــــــّرِق  ال

  
أَي :  «في َولَدِ  يَْحتَقّانِ  فجاَء َرُجالنِ »حديُث الَحضانَِة :  بيَِدي ، وَمِعي ، ومنه الَحقُّ  وذلك أَن يَقُوَل ُكلُّ واحٍد منهم : : االْختِصامُ  االْحتِقاقُ و

 يَْعِني الِمراَء في القُرآِن. «تَْحتَقُّوا َمتَى ما تَْغلُوا في القُرآن»آخر :  (6)في َحديٍث و ، َحقَّه يَْختَِصمان ، ويَْطلُُب ُكلُّ واحٍد منهما

، كما هو نصُّ اللِّساِن  ُمْحتَقَّةٌ  هَكذا وفي سائِر النسخ ، والصواُب : َطْعنَةٌ  ال َزْيَغ فِيها وقد نَفََذتْ  : إِذا كانَتْ  (7) َمَحقَّقَةٌ  َطْعنَةٌ  من الَمجاِز :و

 واألَساِس والعُباِب.

 وهذا قَْد ذُِكَر قَريباً ، فال حاَجةَ لذكِره : اْختََصما اْحتَقَّاو
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__________________ 
 ( األقدر : الذي  وز حافرا ُرجليه حافري يديه.1)
 .63/  1( اجلمهرة 2)
 .82( سورة يون  اآية 3)
نَ »( يف القاموس واألصر 4) لئال  تمض عالمتا « ومل حيل »وله بعد كما يف ق« مل ينتجن»قوله الجي مل تنتجن لعله »وهبامش القاموس : « مل تـُنـحَتجح

 وهو ما أثبتناه موافقاً ملا يف التكملة.« نصرهـ   نيث كما يف درة ا ريري ا
 .«قوله : وراجض ا يف اللسان : وحرّب »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ويف التهذيب : وقا  ابن عباس يف قراء القرآن.« وحديث ابن عباس»( يف النهاية : 6)
 .«ُ حنَـّقةٌ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 7)
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َت     نِياً ا ولَعل ه َأعاَده  نِياً ِإشـــــــارًة ِإشـــــــارًة ِإىل أَنّه ال يُقاُ  : م للواِحِد ُدوَن اآَخِر ا  احح َتصـــــــَ للواِحِد ا كما ال يُقاِ  : اخح
ا يُقا  : َت    وِإل   فالٌن وُفالٌن. احح

ً  القَْومُ  اْحتَقَّ  والَِّذي في اللِّساِن واألَساِس والعُباِب : ِمنَ الماُل : سَ  اْحتَقَّ و  : إِذا َسِمَن ما لُُهْم ، واْنتََهى ِسَمنُه. اْحتِقاقا

 نَقَله أَبُو َعْمٍرو ، وفَسََّر به قوَل أَبِي َكبِيٍر الُهَذِلّيِ : قَتَلَتْهُ  أَي : به الطَّْعنَةُ  اْحتَقَّتو

رََع األَ  دح شــــــــــــــــــــــــــَ ال وقــــــــــــَ َوهــــــــــــا هــــــــــــَ َة حنــــــــــــَح نــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــِ

     ِ اح تــــــــــــــَ ٍّ مــــــــــــــن بــــــــــــــَ ر ِم   ــــــــــــــُح ا وُمشــــــــــــــــــــــــــــَ (1)هبــــــــــــــِ
 

  
من الطَّْعِن : النافِذُ إِلى الَجْوِف ، وقاَل في َمعنَى  الُمَحقَّقُ  بِِه الطَّْعنَةُ ال َزْيَغ فِيَها ، وهو َمجاٌز ، وفي اللِّساِن : َحقَّتْ  وقال األَْصَمِعيُّ : أَي

 بيِت أَبِي َكبِيٍر : أَراَد ِمْن بَْيِن َطْعٍن نافٍِذ في َجْوفِها ، وآخَر قد َشَرَم ِجْلَدها ، ولم يَْنفُْذ إِلى الَجْوِف.

 ي يَُدوُر فِيه ، قاله ابن َحبِيب.وهو الَمْوِضُع الذ َوِرِكهِ  ُحقَّ  أَصابَتْ  به الطَّْعنةُ : إذا اْحتَقَّتْ  أو

 ُهزاالً. الفََرُس : َضُمرَ  اْحتَقَّ  أَو

 وهو َمجاٌز. اْنَشدَّتْ  أَي : العُْقَدةُ  اْنَحقَّت قاَل ابُن َعبّاِد :و

َُما اْسَتَحّقا ِإْْثاً )وقولُه تَعالَى :  اْستَْوَجبَه َء :أَي : الشي اْستََحقَّهُ و معناه : فإِن  أَي : اْستَْوَجباه بالِخيانَِة ، وقِيَل : (2) (فَِإْن ُعِثَر َعلى َأَّنَّ

باليَِميِن الكاِذبَِة التي أَْقَدما عليها ، وإِذا اْشتََرى رجٌل داراً من َرُجٍل ، فاّدعاها رجٌل آَخُر ،  (3)اطُِّلَع على أَنّهما اْستَْوَجبا إِثْماً ، أَي : ِخيانَةً 

على الُمْشتَِري الذي اْشتَراها ، أَي : َملََكها عليه ، وأَْخَرَجها الحاِكُم من  اْستََحقَّها ْعواه ، وَحَكم له الحاِكُم ببَيِّنَتِه ، فقدوأَقام بَيِّنَةً عاِدلَةً على دَ 

واالْستِيجاُب قَِريباِن من السَّواِء ، قال  االْستِحقاقُ و ، وَرَجَع الُمْشتَِري على البائِعِ بالثََّمِن الذي أَدَّاه إِليه ، اْستََحقَّها يَِد الُمْشتَِري إِلى يَِد َمن

،  يَْستَِحقُّه اً أَْعطاهُ هللاُ ماَشيئ اْستََحقَّ  ، فيه َخلاَلِن ، األَّوُل : أَنّها كلمةُ ُكْفٍر ؛ ألَنَّ من« َمْحُرومٌ  الُمْستَِحقُّ »الصاغانِيُّ : وقوُل النّاِس : 

 والثانِي : أَنَُّهم يَْجعَلُونَه من األَحاِديِث ، وليَس َكذلك.

. أَي : الَخبَرُ  عنده تَحقَّقَ و  َصحَّ

يِر أَنَّه قاَل الْبنِه ِحيَن اْجتََهَد فِي الِعباَدةِ ولَْم يَْقتَِصدْ و ّخِ ِف بِن َعْبِد هللا بِن الّشِ َخْيُر األُُموِر أَْوساُطها ، والَحَسنَةٌ بين » : في َحِديِث ُمَطّرِ

يِّئَتَْين ، وَشرُّ السَّْيرِ  ْفِق في الِعباَدةِ ، يَْعنِي عليَك  ُهَو أَْرفَُع السَّْيِر ، وأَتْعَبُه للظَّْهرِ  يُقال : «الَحْقَحقَةُ  السَّ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو إِشاَرةٌ إِلى الّرِ

 حتى يُْنقََطَع به ، قال ُرْؤبَةٌ : أَو اللَّجاُج في السَّْيرِ  َدةِ ، وال تَْحِمْل على نَْفِسك فتَْسأَْم ، وَخْيُر العََمِل ما ِديَم وإِْن قَلَّ ،بالقَْصِد في الِعبا

َحَقاو   ال يُرِيُد الِورحَد ِإاّل َحقح
ِل اللَّْيلِ  في السَّْيرُ  ُهَو : أَو َل اللَّْيِل ، وقد نُِهَي  : الَحْقَحقَةُ  ْوهِريُّ ، وهو قوُل اللَّْيِث ، ونَصُّه في العَْيِن :ونُِهَي عن ذِلَك ، نَقَلَهُ الجَ  أَوَّ السَّْيُر أَوَّ

مما قَسََّر  في السَّْيِر : إِتعاُب ساَعٍة ، وَكفُّ ساَعٍة ، انتهى ، قال األَْزهِريُّ : ولم يُِصِب اللَّْيُث في واحدٍ  الَحْقَحقَةُ  عنه ، قاَل : وقاَل بعُضهم :

َل اللَّْيِل ، فهو باِطٌل ، ما قاله أََحٌد ، ولكن يُقال :  (4): في السَّْيِر  الَحْقَحقَةَ  ، وما قالَه ، إِنَّ  ُموا عن اللَّْيلِ »أَوَّ  أَي : ال تَِسيُروا فيه.« قَّحِ

ه :هذَ  أَْن يَِلجَّ في السَّْيِر َحتّى تَْعَطُب راِحلَتُه أَو تَْنقَِطعَ  ُهو : أَو بَه األَْزَهِريُّ ، وأَيََّده بقوِل العََرِب ، ونَصُّ أَْن يُساَر البَِعيُر ،  ا هو الَِّذي َصوَّ

ِعيَف ِشدَّةُ السَّْيِر. الَحْقَحقَةُ  ويُْحَمَل على ما يُتِْعبُه ، وما ال يُِطيقُه ، حتى يُْبِدَع براِكبِه ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ :  : أَن يَْجِهَد الضَّ

، وقد ذُِكر ذِلك ، وأَكثُر ما  َحقَّهُ َحقًّا ، فإِذا َغلَبَه قِيَل : قد الَحقَّ  وادََّعى ُكلُّ واحٍد منُهما خاَصَمه : حاقَّهُ ُمحاقَّةً و : التَّخاُصُم ، التَّحاقُّ و

 فيه أََحٌد. يُحاقِّنِي ولم حاقَّنِي لُونَ يَْستَْعِملُونَه في الِفْعِل الغائِِب ، يَقُو

 * ومما يُْستَْدَرُك عليِه :

__________________ 
والوهر : الفزع. ويف شــــــرحه : امت  : الذي قد أصــــــيب فاحت  الرمية. ويف التهذيب « وَهاًل وقد شــــــرع» برواية : 115/  2( ديوان اهلذليا 1)

 .«فمضت وقد شرع»برواية : 
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 .107دة اآية ( سورة املائ2)
 ( يف التهذيب : أي جناية.3)
 ( يف التهذيب : إن ا قحقة سري أو  اللير.4)
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لّما ُطِعَن أُوقَِظ ـ  عنههللارضيَحِديُث عمَر  َحظَّه ونَِصيبَهُ الذي فُِرَض له ، ومنه ، أَي : َحّقٍ َحقَّه : أَْعَطى ُكلَّ ِذي (1): الَحظُّ ، يُقاُل  الَحقُّ 

فِيَها ؛ ألَنَّه َوَجَد نَْفَسه  (2) [لي]في اإِلْسالِم لَمْن تََرَكها ، ويُْحتََمُل : وال َحظَّ ـ  أَي : ال َحظَّ ـ  «َحقَّ  الصَّالةُ وهللا إَِذْن ، وال»للصَّالةِ ، فقال : 

 على حال َسقََطْت عنه الصَّالةُ فِيها ، قاَل الّصاغانِيُّ : وهذا أَْوقَُع.

.:  الَحقُّ و  اليَِقيُن بعد الشَّّكِ

 ال يَُشكَّ فيِه. َحقًّا : َصيََّرهُ  أََحقَّهُ و ، َحقَّه َحقًّاو

 : َصدَّقَه. َحقَّهُ َحقَّاو

ً  األَْمرَ  أَْحقَْقتُ و ْحتُه ، وهو َمجاٌز ، قاَل : إِْحقاقا  : أَْحَكْمتُه وَصحَّ

الِء  زحُت ِإىل الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ ُت َأوح نــــــــــــــــح  قــــــــــــــــد كــــــــــــــــُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّالءِ َوَذَم  حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُِ   أَبنح       ال

  
 : كاَن منه على يَِقيٍن. أََحقَّهُ و األَْمَر ، َحقَّ و

 ، أَي : ُخُصوَمةٌ. َحقَقٌ  ، وال َحقٌّ  ويُقال : ما ِلي فِيكَ 

 .َحقَّه : َطلَب اْستََحقَّهُ و

َرهُ ، وَضيََّق عليه.  واْحتَقَّهُ إِلى َكذا : إِذا أَخَّ

 من َكذا ، أَي : ِضيٍق. حاقٍّ  وهو في

 لََك. ُحقَّ  أَْن تَْفعَلَه ، في معنى ما يَُحقُّكَ  وما كان

 ، أَي : أُثْبَت فثَبََت. فََحقَّ  عليَك القَضاءُ  أُِحقَّ و

 اإِليمان : خاِلُصه ، وَمْحُضه ، وُكْنُهه. َحِقيقَةُ و

 : الُحْرَمةُ والِفناُء. الَحِقيقَةُ و

 الّرُجُل : قال َشْيئاً ، أَو ادََّعى شيئاً فَوَجَب له. أََحقَّ و

 .َحقَّْقتُه َظنَّه مثلُ  َحقَْقتُ  وقاَل الِكسائِيُّ :

 .َحِقيقَتَه لكم هذا الَخبََر ، أَي : أَْعلَُمه لكم ، وأَْعِرفُ  أَُحقُّ  وأَنا

ال  َحقًّا  ، يَْرفَعُونَها بغيِر تَْنِويٍن إِذا جاَءْت بعَد الاّلِم ، وإِذا أَزالُوا َعْنها الاّلَم قالُوا :ال آتِيَك ، قال الَجْوَهِريُّ : هو يَِميٌن للعََربِ  لََحقُّ  وقَْولُهم :

آتِيَك 
َر ، وُجعَل ك لََحقُّ  ال أَْفعَُل ، هو ُمَشبَّهٌ بالغاياِت ، وأَْصلُه : لََحقُّ  ، وفي األَساِس : (3)  الغاية.هللِا ، فُحِذَف الُمضاُف إِليه ، وقُّدِ

 .كالَحقَّة ِمنِّي َهَرَب ، الحاقَّةَ  ولّما َرأَى

 العُْقَدةَ : َشَدْدتُها ، عن ابن َعبّاٍد ، وفي األَساِس : أَْحَكْمُت َشدَّها ، وهو َمجاٌز. َحقَْقتُ و

ْت ُمدَّةُ َحْمِلها ، وهو مجاز. َحقِّها وأَتَِت الناقَةُ على  ، أَي : َوْقِت ِضرابِها ، ومعناهُ داَرت السَّنَةُ وتَمَّ

 الّداِر : َمرافِقُها. ُحقُوقُ و

 الحاَجةُ : نََزلَْت ، واْشتَدَّْت. َحقَّتو

 ِء : ُمْنتَهاه ، وأَْصلُه الُمْشتَِمُل عليه.الشي َحِقيقَةُ و
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ً  يَُجوُز أَْن يكوَن َمْعناه أََشدَّ  (4) (َحقُّ ِمْن َشهاَدهِتِماَلَشهاَدتُنا أَ )وقولُه تعالَى :   للقَبُوِل ، ويَُكوُن إِْذ ذاَك َعلَى َطْرِح الّزائِِد ِمن اْستِْحقاقا

 ُء : ثَبََت.يْ الشَّ  َحقَّ  ، أَعنِي السيَن والتاَء ، ويَُجوز أَن يكوَن أَراَد أَثْبََت من َشهاَدتِهما ، ُمْشتَقٌّ من قَْوِلهم : اْستََحقَّ 

لغَْيِره فيه ، الثانِي  َحقَّ  ال بماِله ، أَي : أََحقُّ  بكذا ، له َمْعنَياِن ، أََحُدهما : اْختِصاُصه بغَْيِر َشِريٍك ، كَزْيدٍ  أََحقُّ  وفي الِمْصباح : قولُهم : هو

 َحقُّها فُهما ُمْشتَِركان لكنْ « بنَْفِسها من َوِليِّها أََحقُّ  األَيِّمُ »ِجيَحه عليه ، ومنه : : أَْن يكوَن أَْفعََل تَْفِضيٍل ، فيَْقتَِضَي اْشتِراَكهُ مع َغْيِره ، وتَرْ 

 آَكُد.

 : النّاِزلَةُ. الحاقَّةُ و

ها. الُحقُقُ و تَْيِن : القَِريبُو العَْهِد باألُموِر خيِرها وَشّرِ  ، بَضمَّ

 لَما ادََّعْوا. الُمِحقُّونَ  وأَْيضاً :

ةٌ على َغراِئَر ، وقال الَجْوَهِريُّ : كإِفاٍل وأَفائَِل ، فهو َجْمعُ  الَحقائِق أَيضاً على قَّةُ الحِ  وتُْجَمعُ  ، وأَْنَشَد  ِحقَّةٍ  ال ِحقاقٍ  ، كقَْوِلهم : امَرأَةٌ ِغرَّ

 لعُماَرةَ بِن طاِرٍق :

ِ  و  نح َأاينـــــــــــــــــــــــــِ ر  مـــــــــــــــــــــــــِ ٍد أُمـــــــــــــــــــــــــِ  َمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــاب وال      ي ـــــــــــــــــح َن أبَن ـــــــــــــــــِ ِ َلســـــــــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــائ  حـــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .( يف اللسان : ويف ا ديث أنه أعط  كر ذي ح  حقه وال وصية لوارثٍ 1)
 .300/  1( زايدة عن الفائ  2)
 ( قا  ابن بري : يريد  ّ    فنزله منزلة لعمر   ا ولقد أوجب رفعه لدخو  الالم كما وجب يف قولك لعمر   إذا كان ابلالم.3)
 .107اآية  ( سورة املائدة4)
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 قال ابُن ِسيَده : وهو ناِدٌر.

ثِين. ِحقٍّ  وِهالُل بنُ   بالَكْسِر : من الُمَحّدِ

 خاِرَج هذا الباِب ، بَْينَهُ وبيَن َجبَِل ُضَراٍس ، قِيَل : إِنّها َمَجنَّةٌ. : ُحقّاتٌ و ، بالضّمِ : من أَْبواِب َعَدِن أَْبيََن ، ُحقّات وبابُ 

 : تَماُم َحْمِلها. النّاقَةِ  اْستِحقاقُ و

. ِحقاقُ و  الشََّجِر : ِصغاُرها ، ُشبَِّهْت بِصغاِر اإِلبِِل ، قاله األَْصَمِعيُّ

 ً ً  وَصبَْغُت الثَّْوَب َصْبغا  ، أَي : ُمْشبَعاً. تَْحِقيقا

َر قولُه. تعالَى :  َحِقيقٌ  وأَنا  .(1) ( َعلى َأْن ال َأُقوَل َعَلى هللِا ِإالَّ احْلَقَّ َحِقيق  )َعلَى َكذا ، أَي : َحِريٌص عليه عن أَبِي علّيٍ ، وبه فُّسِ

. ُحقُّ و العَُجوِز : ثَْديُها ، ُحقُّ و ّمِ  الَكْمأَةِ : بَْيَضتُها ، ِكالُهما بالضَّ

 حاقُّ  الَجَرِب َظَهَرت ببَعيٍر ، فَشكُّوا فِيها ، فقال : هذاَسِمْعُت أَْعرابِيًّا يَقُول لنُْقبٍَة من  َعْيِنه ، أَي : َوَسَطها ، قال األَْزَهِريُّ : حاقَّ  وأَصابَ 

 ُصماِدحِ الَجَرِب.

 .حاقِّهِ  القَفا ، أَي : َحقِّ  وَسقََط على

ا فَرَعتْهُ. أََحقَّتْ و إِبِلُنا َربِيعاً ، اْستََحقَّتْ  ويُقاُل : بِيُع تامًّ  َربِيعاً : إِذا كاَن الرَّ

ً  القَْومُ  أََحقَّ و  َسِمَن مالُهم.:  إِْحقاقا

بِيعِ : إِذا َسِمنُوا ، عن أَبِي َحنِيفَةَ ؛ يُِريُد َسِمنَْت َمواِشيِهم. أََحقَّ  قاَل ابُن ِسيَده :  القَْوُم من الرَّ

 : َسِمنَْت. اْستََحقَّتْ و ، أََحقَّتْ و النّاقَةُ ، َحقَّتو

ةً ِللِّقاِح. اْستََحقَّ و النّاقَةُ ِلقاحاً : إِذا لَِقَحْت. اْستََحقَّتو ة للنّاقَِة ، وَمرَّ  ِلقاُحها ، يُْجعَُل الِفْعُل َمرَّ

 ما فِي هَذا الوعاِء ِرْطالً ، أَي : ال يَِزُن ِرْطالً. يَِحقُّ  ويُقاُل : ال

 : جادٌّ. ُمَحْقَحقٌ  وقََربٌ 

 بابِه ، أَي : بقُْربِه ، وهو َمجاٌز. َحقِّ  الَمْسِجِد ، وِعْندَ  حاقِّ  ولَِقيتُه عندَ  وَحقَّتْنِي الشَّْمُس : بَلَغَتْنِي.

ّبِ. الَحقِّ  : َمْنُسوٌب إِلى الَحقّانِيُّ و بّانِّيِ إِلى الرَّ  ، كالرَّ

كما فِي العُباِب ، وكذِلَك التَّفاِريُج ، كما في التَّْهِذيِب ، وَوقََع  الدَّرابِزينُ  أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبو َعْمٍرو : هو ، كعُْصفُرٍ  الُحْلفُقُ  : [حلفق]

 فى الُمِحيِط الُجْلفُُق ، بالجيم ، قال الّصاغانِيُّ : وهو تَْصِحيٌف.

الُح  الَحْلقَةُ  : [حلق] ا ، وقِيَل :بتَْسِكيِن الَّالِم : الّسِ ْرعُ  عامًّ حاحِ : الدُُّروع ، وفي الُمْحَكم : الّدِ ةً ، وفي الّصِ الحِ والدُُّروعِ  خاصَّ اسٌم لُجْملَِة الّسِ

الحِ ، أَْعنِي الدُُّروَع ، لِشدَّةِ َغن لَُّك على أَنَّ الُمراعاةَ في هذا إِنَّما ائِه ، ويَدُ وما أَْشبََهها ، وإِنَّما ذِلك لَمكاِن الدُُّروعِ ، وَغلَّبُوا هذا النَّْوَع من الّسِ

ى ُدُروَعه  .َحْلقَةً  هي للدُُّروعِ أَنَّ النُّْعَماَن قد َسمَّ

 الَحْبُل. : الَكرُّ ، أَي : الَحْلقَةُ  (2)« والُحُصونِ  الَحْلقَةِ  إِنَُّكم أَْهلُ »الَحِديُث :  منهو

، قالَه  الَحْلقَة من الطَّعاِم والشَّراِب إِلى نِْصِفه ، فما كاَن فوَق النِّْصِف إِلى أَْعالهُ فهو ءٌ  ُجِعَل فيه َشيْ من اإِلناِء : ما بَِقَي خاِلياً بعَد أَنْ  الَحْلقَةُ و

 أَبو َزْيٍد.

 الَحْوِض تَْوفِيَةً ، واإِلناء َكذِلَك ، وهو َمجاٌز. َحْلقَةَ  قاَل أَبو َزْيٍد : َوفَّْيتُ  من الَحْوِض : اْمتِالُؤه ، أَو ُدونَه الَحْلقَةُ  قال أَبو ماِلٍك :و

َرةٌ ، ِشْبهُ  ِسَمةٌ في اإِلبِلِ  : الَحْلقَةُ و  الباِب. َحْلقَةِ  ُمَدوَّ

َكةً : اإِلبُِل الَمْوُسوَمةُ بها ، كالُمَحلَّقَةِ  الَحلَقُ و  ِدّيِ :كُمعَظََّمٍة ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَبِي َوْجَزةَ السَّعْ  ، ُمَحرَّ
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لــــــــَ ٍ ُذو و  هــــــــا  حــــــــَ نــــــــَ يـــــــــح واِذيــــــــُر بـــــــــَ ي الــــــــعــــــــَ قحضــــــــــــــــــــــِ  تـــــــــَ

حِ      قـــــــــــــائـــــــــــــِ ظـــــــــــــاِم الـــــــــــــلـــــــــــــ  طـــــــــــــاٍر عـــــــــــــِ ُروح أَبخـــــــــــــح  يــــــــــــــَ

  
 وقاَل َعْوُف بُن الَخِرعِ يُخاِطُب لَِقيَط بَن ُزراَرةَ :

َ ِ و  نح لـــــــــــَ رحَت مـــــــــــِ لـــــــــــ  ِ ذَكـــــــــــَ حـــــــــــَ
ُ

ًة  املـــــــــــ رحبـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــَ

داِد و      يــــــــــِد بــــــــــَ عــــــــــِ ُدو يف الصــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــح ُر تـــــــــــَ يــــــــــح (3)اخلــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .105( سورة األعراف اآية 1)
 .«قوله : ومنه ا ديث ا ال لف  أن ا ديث ال ينه  دلياًل عل  ما قبله ا كما فسر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ر يف يوم رحرحان وفّر عنه وقبله :( قا  ابن بري : قاله يعريه أبخيه معبد حا أسره بنو عام3)
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ّي أَيََّد قوَل الَجْوَهِرّيِ. (1) [الجعدي]وأَْنَشَده ابُن ِسيَده للنّابِغَِة   ولكنَّ ابَن بَّرِ

ِة والذََّهبِ  كَحْلقَةِ  ٍء اْستََداَر ،بالفَتْحِ ، وَكذا ُكلُّ َشيْ  الباِب والقَْومِ  َحْلقَةُ و َحكاه يُونُُس عن أَبِي َعْمِرو بِن العاَلِء  وقد تُْفتَُح الُمُهما الَحِديِد والِفضَّ

 ً حاحِ ، وَحكاه ِسيبََوْيه أَيضاً ، واْختاَره أَبو ُعبَْيِد في الَحِديِد ، كما سيأْتِي قريبا ي أَي : حاُؤُهما ، كما في اللِّساِن ، وف تُْكَسرُ  قدو ، كما في الّصِ

ُم ، نَقَلَه الفَّراُء واألَُمِويُّ ، وقاال : هي لُغَةٌ لبَْلحاِرِث بِن َكْعٍب في  .الَحلَقَةو الَحْلقَة العُباِب تْكَسُر الالَّ

َكةً إِالّ  َحلَقَةٌ  الفَِصيحِ  أَو لَْيَس في الَكالمِ   َجْمع الِمْعَزى يَْحِلقُونَ  َر ، وفي التَّْهِذيِب :الّشع يَْحِلقُونَ  ، للَِّذينَ  َحلَقَةٌ  في قَْوِلهم : هُؤالِء قَْومٌ  ُمَحرَّ

ِة التَّْحِقيِق ، وعليه قال الَجْوَهِريُّ : قاَل أَبو يُوُسَف : َسِمْعُت أَبا َعْمٍرو الشَّْيبانِيَّ ، يَقُول هَكذا. قاَل َشْيُخنا ، وقد َجَزم به أَك حاِلقٍ  ثُر أَئِمَّ

وقاَل ثَْعلٌَب : ُكلُُّهم يُِجيُزه على َضْعفه  لُغَةٌ َضِعيفَةٌ  التَّْحِريكُ  أَو إِْصالحِ الَمْنَطِق ، وَجماَعةٌ من ُشّراحِ الفَِصيحِ. [تَْهِذيب]اْقتََصر التَْبِريِزيُّ في 

بالتَّْخِفيِف من القَْوِم  الَحْلقَةُ  ، وقاَل اللَّْيُث : قَتُهمَحلَ و القَْوم َحْلقَةُ  ، بإِْسكاِن الاّلِم وفَتِْحها ، وقاَل ُكراع : َحلَقَتُهو الباِب ، َحْلقَةُ  ، وقال اللِّْحيانِيُّ :

القَْوِم الَجْزَم ، ويَُجوُز  َحْلقَةِ  الَحِديِد فتَح الاّلِم ، ويَُجوُز الَجْزُم ، وأَْختاُر في َحلَقَةِ  ، وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : أَْختاُر في َحلَقَةٌ  ، وِمْنُهم من يَقُول :

َكةً  َحلَقٌ  ج : النّاِس التَّْخِفيف ، ويَُجوز فيهما التَّثِْقيُل ، وِعْنَده َحْلقَةِ و الَحِديدِ  َحْلقَة أَبو العَبّاِس : وأَْختاُر في التَّثِْقيل ، وقالَ  وهو َعلَى غيِر  ُمَحرَّ

فَعَل ، ونَِظيُر هذا ما َحكاهُ من قَْوِلهم قِياِس ، قالَه الَجْوَهِريُّ ، وهو عنَد ِسيبََوْيِه اسٌم للَجْمع ، وليس بَجْمعٍ ؛ ألَنَّ فَْعلَةَ لَْيَسْت مما يَُكسَُّر على 

يِت وغيُره ، فعَلَى هذه الِحَكايةفتَح الَّالِم ،  الَحْلقَةِ  : فَْلَكةٌ وفَلٌَك ، وقد َحَكى ِسيبََوْيه في ّكِ ، وليس حينئٍِذ اسَم  َحلَقَةٍ  َجْمعُ  َحلَقٌ  وأَْنَكَرها ابُن الّسِ

ً  ، ولم يَْحِمْل ِسيبََوْيه لَحْلقَةٍ  الِّذي هو اسُم َجْمعٍ  َحلَق َجْمعٍ ، كما كاَن ذِلك في  ، بفتحها. قَةً َحلَ  ، وإن كاَن قد َحَكى َحْلقَة إِاّل َعلَى أَنّه َجْمعُ  َحلَقا

 القَوِم ، قال : َحْلقَةِ  في َحلَقَةً  قلُت وقد اْستَْعَمَل الفََرْزَدقُ 

رَت  ُ  َوســــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــا اجلــــــــــــالــــــــــــِ ــــــــــــ  هح اي أَي قــــــــــــَ لــــــــــــَ  ا ــــــــــــَ

هح أَ      رِقـــــــــــــــَ َت أَمح يف ســـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــح طـــــــــــــــِ  يف زاًِن قـــــــــــــــُ

  
 وقاَل الّراِجُز :

ُم  ــــــــــــــــِ ل ُم ابهلِل ُنســــــــــــــــــــــــــــــح هح أُقحســــــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ل  ا ــــــــــــــــَ

هح و      َرقـــــــــــــــَ ه ا ـــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ قـــــــــــــــًا وُأخـــــــــــــــح َريـــــــــــــــح (2)ال حـــــــــــــــُ
 

  
 وقال آَخُر :

ِح والــــــــــــــر مــــــــــــــاِد وابلــــــــــــــّن  ُت ابملــــــــــــــلــــــــــــــح فــــــــــــــح لــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

ُم      لـــــــــــــــــــــِ هح اِر وابهلِل ُنســـــــــــــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــــــَ

  

راً  فــــــــــــــــِ عــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح واُد مــــــــــــــــُ ر  اجلــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــَ ىّت يــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــَ

  
هح و    ــــــــــــــَ َرق ــــــــــــــد  رحَوَة ال ُر عــــــــــــــُ ــــــــــــــح ي ــــــــــــــقــــــــــــــَ ُب ال  َلحضــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 في بَْدَرة ، وقَِصٍع في قَْصعَة ، وَعلَى قَْوِل األَُمِوّيِ والفَّراِء : جمع كبَِدرٍ  ِحلَقٌ  من النّاِس ، ومن الَحِديِد ، والَجْمُع : َحْلقَةٌ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و

َكةً  َحلَقاتٌ و بالكسِر ، على بابِه ِحْلقَة َكةً ، وكذلِ  َحلَقَةٍ  حكاه يُونُُس عن أَبِي َعْمٍرو ، هو َجْمعُ  ، ُمَحرَّ  ، وأَنشَد ثَْعلٌَب : َحلَقٌ  كَ ُمَحرَّ

ُم  تـــــــــــُ قـــــــــــح لـــــــــــَ دح أَقــــــــــــح وا فـــــــــــقـــــــــــَ مأَرِطـــــــــــ  كـــــــــــُ قـــــــــــاتـــــــــــِ لـــــــــــَ  حـــــــــــَ

ا     طــــــــَ وا َرطــــــــائــــــــِ ونــــــــُ كــــــــُ وُزوا َأن تــــــــَ فــــــــُ  َعســــــــــــــــــــــَ  َأن تـــــــــَ

  
ن الناِس الَجماَعةُ م هي : «التََّحلُّقِ  عن»وفي ِروايٍَة : « قَْبَل الصَّالةِ  الِحلَقِ  نََهى عن»في الَحِديِث : و «ر ط ط»وتقََّدم تفسيُره في : 

 تُْكَسُر الحاءُ و «الذََّهبِ  َحلَقِ  نََهى عن»في آخر و «َمْلعُونٌ  الَحْلقَةِ  الجاِلُس َوَسطَ »في َحِديٍث آَخَر : و الباِب وَغْيِرها ، كَحْلقَةِ  ُمْستَِديِرين

 ، بالكسِر. ِحْلقَة فِحينَئٍذ يَُكون َجْمعَ 

ِحمِ  قاَل أَْهُل التَّْشِريح :و وقِيَل : إِنَّما  األُْخَرى تَْنَضمُّ على الماِء وتَْنفَتُِح للَحْيِض  الَحْلقَةُ و على فَِم الفَْرجِ عند َطَرفِه ، َحْلقَةٌ  : َحلقتانِ  للرَّ

ِحِم ، أَي : بابِها ، وهو َمجاٌز. َحْلقَةِ  َوقَعَت النُّْطفَةُ في األُْخَرى التى يُباُل منها ، يُقاُل :  الرَّ

 َسبَْقتُه. كأَنّه يُريدُ  َحْلقَتَهُ  اْنتََزْعتُ  اٍد : يُقاُل :قال ابُن َعبّ و

بِّيِ و ة َحْلقَةً  إِذا تََجشَّأَ : الَمْحبُوبِ  قَْولُهم للصَّ  َحتّى َحْلقَةٍ  بعدَ  َحْلقَةً  َرأُْسكَ  ُحِلقَ  أَْي : وَكْبَرة ، وَشْحَمةَ في السُّرَّ

__________________ 
 هــــــــــــــاّل كــــــــــــــررت عــــــــــــــلــــــــــــــ  ابــــــــــــــن أمــــــــــــــك مــــــــــــــعــــــــــــــبــــــــــــــد 

 الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــري يـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــوده بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــادِ و     
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 ( زايدة عن اللسان.1)
 ء بن قبيصة قاله يوم ذي قار ا برواية آليت ابهلل بداًل من أقسم ابهلل.( تقدم يف مادة حر  منسوابً هلا.2)
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رَبَ ا نَقَلُه ابُن َعّباٍد أَيحضاً ا ويف اأَلساِس : َأي :  رَبَ. حُيحَل َ  بَِقيَت َحىت  َتكح  رَأحُسَك وَتكح
ً  َرأَْسه َحلَقَ و ً و ، يَْحِلقُه َحْلقا  .الَحْلقِ  عنه ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على أَزاَل َشعََره بفَتِْحهما : تَْحالقا

 ً حاحِ : كَحلَّقَه تَْحِليقا َد للَكثَْرةِ ، وفي العُ  َحلَّقُوا ، وفي الّصِ حُمَلِِّقنَي ُرُؤَسُكْم )، قاَل هللا تَعالَى :  الَحْلقِ  ُمبالَغَةُ  التَّْحِليقُ  باب :ُرُؤوَسُهْم ، ُشّدِ
رِينَ   .(1) (َوُمَقصِّ

ً  في الشَّعَِر من النّاِس والَمِعِز ، كالَجّزِ في الصُّوِف ، الَحْلقُ  في الُمْحَكِم :و أَْنَشَد ابُن  اْحتَلَقَهو َحلَّقَهُ و ، َحاّلقٌ و حاِلقٌ  ، فهو َحلَقَه َحْلقا

 األَْعرابِّيِ :

وَرهح  ًة قــــــــاشــــــــــــــــــــــُ نــــــــَ م ســــــــــــــــــــــَ ثح عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــِ عــــــــَ ــــــــح   (2)فــــــــابـ
لـــــــــــــــِ ُ      تـــــــــــــــَ ال َ املـــــــــــــــاَ   حتـــــــــــــــَح تـــــــــــــــِ وَرهح  احـــــــــــــــح  الـــــــــــــــنـــــــــــــــ 

  
. ، كِكتابٍ  الِحالقِ  َرأٌْس َجيِّدُ  يُقاُل :و  نَقَله الَجْوَهِريُّ

، قالت  (3) َمْحلُوقٌ  ، أَي : َحِليقٌ  وقاَل ابُن ِسيده : رأَسٌ  َحِليقَةٌ  يُقاُل : الو َحِليقٌ  ِلْحيَةٌ و ، َحِليقٌ  ، وَشعَرٌ  َمْحلُوقَةٌ  نُِقَل عن أَبِي َزْيٍد : َعْنزٌ و

 الَخْنساُء :

اً و  ريح ربحَ خـــــــــــــــــــَ ُت الصـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــح ينِّ رَأَي ـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــِ  ل

ِ والــــــــــــــر أحِس      اح لــــــــــــــَ عــــــــــــــح يــــــــــــــ ِ مــــــــــــــن الــــــــــــــنـــــــــــــــ  لــــــــــــــِ  ا ــــــــــــــَ

  
. وكذِلَك : َحْلقَه أَصابَ  : َضَربَه فَ  كنََصَره َحلَقَهُ و  َرأََسهُ ، وَعَضَده ، وَصَدَره ، نقله الَجْوَهِريُّ

. كأَْحلَقَه ، َحْلِقه فَوَصَل بِه إِلى َمأَلَه إِذا الَحْوضَ  َحلَقَ  من الَمجاِز :و  نَقَلَه الّصاغانِيُّ

. َء : قَدََّرهالشَّيْ  َحلَقَ و  كَخلَقَه ، بالخاِء الُمْعَجمة ، نقله الّصاغانِيُّ

 كانَ  اللَِّممِ  تَْحالقِ  ويَْومُ  وهو َعلَى التَّْشبِيِه أَيضاً. َمضايِقها * وكذِلك الطُُّرق :األَْرِض َمجاريها وأَْوِديَتُها و ُحلُوقِ  من الَمجاِز : أََخذُوا فيو

. الَحْلقَ  ألَنَّ ِشعاَرُهم كانَ  َعلَى بَْكِر بِن وائِلٍ  لتَْغِلبَ   يوَمئٍذ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 .«الحاِلقَةُ و (4)البغضاُء  َدبَّ إِلَْيُكم داُء األَُمِم قَْبلَُكْم :»في الَحِديِث : و

ِحمِ  قاَل خالُد بُن َجْنبَةَ : هي ، أَي : تُْهِلَك  تَْحِلقَ  أَنْ  هي الَّتي من َشأْنِها ُء ، وهو َمجاٌز ، وقاَل غيُره :والتَّظالُُم ، والقوُل السَّيِّى قَِطيعَةُ الرَّ

يَن ، كما يَْستَأِْصُل الُموَسى الشَّعََر.  وتَْستَأِْصَل الّدِ

 التيأَراَد  وقِيَل : َشْعَرها في الُمِصيبَةِ  تَْحِلقُ  التي : فالحاِلقَةُ  «، والخاِرقَةَ ، والّساِلقَةَ  الحاِلقة النِّساء من وسلمعليههللاصلىلَعََن َرُسوُل هللِا »و 

ينَِة ، تَْحِلقُ  ْرعُ  الحاِلقُ  من الَمجاِز :و .«، أَو َخَرقَ  َحلَق ليَس ِمنّا من َسلَق ، أَو»في َحِديث آَخَر : و َوْجَهها للّزِ وكأَنَّ اللَّبََن  ءُ الُمْمتَِلى : الضَّ

 يَِصُف َمهاة : عنههللارضي، ومنه قوُل لَبِيٍد  َحْلِقه فيه إِلى

  َ حـــــــــــَ تح وَأســـــــــــــــــــــــــح ِبســـــــــــــــــــــــــَ ىّت ِإذا يـــــــــــَ  حـــــــــــالـــــــــــِ ٌ حـــــــــــَ

هــــــــــا      طــــــــــامــــــــــُ هــــــــــا وفــــــــــِ ِه ِإرحضــــــــــــــــــــــــاعــــــــــُ لــــــــــِ ــــــــــح ب ــــــــــُ (5)مل يـ
 

  
ْرعُ  : الحاِلقُ  قاَل ابُن األَعرابِّيِ : ، وقاَل أَبو  َحواِلقُ و ، ُحلَّقٌ  * الُمْرتَِفُع الذي قَلَّ لَبَنُه ، وأَْنَشَد هذا البَْيَت ، نَقَلَهُ الّصاغانِّي ، والجمُع :الضَّ

ْرُع ، ولم يَُحلِّه ، قاَل ابُن ِسيَده : وِعْنِدي أَنَّه الُمْمتَِلى الحاِلقُ  ُعبَْيٍد : ، من نَْعِت الضُُّروعِ جاَء بَمْعنَيَْيِن  الحاِلقُ  ُء ، وفي التَّْهِذيب :: الضَّ

ْرُع الُمْمتَِلى الحاِلقُ و ، وإِْسحاقُه َدِليٌل على هذا الَمْعنَى ،الُمْرتَِفُع الُمْنَضمُّ الذي قَلَّ لَبَنُه  : فالحاِلقُ  َمتَضادَّْيِن ، قوُل  (6)ُء ، وَدِليلُه أَيضاً : الضَّ

 الُحَطْيئَِة يصُف اإِلبَِل بالغَزاَرةِ :

تح و  حـــــــــَ بـــــــــَ يـــــــــُ  َأصـــــــــــــــــــــــح نح ِإاّل اأَلمـــــــــالـــــــــِ كـــــــــُ  ِإنح ملَح يـــــــــَ

ا      لــــــــــــ  ٌ هلــــــــــــَ راِت  حــــــــــــُ كــــــــــــِ ا شــــــــــــــــــــــــــَ رّاهتــــــــــــُ (7)ضــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 يَُدلُّ على َكثْرةِ اللَّبَِن ، فاْنُظر هذا« ِكراتٌ شَ »ألَنَّ قولَه : 
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__________________ 
 .27( سورة الفتح اآية 1)
 ( اللسان وقبله :2)

 ال هــــــــــــــــــــّم إن كــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــريه 

لـــــــــــــــــــبِّ هـــــــــــــــــــؤالء مـــــــــــــــــــقصــــــــــــــــــــــــــــــــوره.      أهـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــِّ

  

 ( يف اللسان : رأس حلي   لو .3)
 واملصرية.*( ما با معكوفتا سقرت ابلكويتية )
 ( يف اللسان والنهاية والتهذيب : البغضاء وهي ا القة.4)
 ورواية األصمعي : حىت إذا ذهلت.« يبست»بد  « يئست»( من معلقته ا برواية : 5)
 .«الض رحع»بد  : « والض رحع»*( يف القاموس : )
 ( يف التهذيب : وشاهده.6)
 وفيه رواية أخر  :« إذا مل تكن» ويف التهذيب برواية : 115( ديوانه ط بريوت ص 7)

 إذا مل تـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن إاّل األمـــــــــــــــــالـــــــــــــــــيـــــــــــــــــ  رّوحـــــــــــــــــت 

قــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــراهتــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــرات       ــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــّ
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َمعِ  دِّيِّة ا وهو ُقُصوٌر منه مض َ َم ٍر يف ِسياِقه. وقا  اأَلصح َصنِّف ابلضِّ
ُ
ِصح امل ي  : َأصَبَحت َمَض ما نـََقلُه الّصاغاين  ا ومل يـُفح

ر ُة الناَقةِ  َرح  اً حاِلق ضــــَ
يَده عن ُكراع :: ِإذا قاَرَبِت امل َعرح ا ونـََقَر ابُن ســــِ رحعُ  َحَل َ و  : الجي َذَهَب لبَـُنها ا ا اِل ُ  َء ومل تـَفح  الضــــ 

 : ارحتِفاُعه ِإىل الَبطحِن وانحِضماُمه ا قاَ  : وهو يف قوٍ  آَخر : َكثـحَرُة لََبِنه. ُحُلوقُهو  ا حاِل ٌ  فهو حَيحِلُ  ُحُلوقاً 
يَّة.قلتُ  ّدِ   : فِفيه إِشاَرةٌ إِلى الّضِ

 .كالَحْلقَةِ  قاَل األَزهِريُّ : َمأُْخوذٌ من اْستِداَرتِه ما اْلتََوى منه وتَعَلََّق بالقُْضبانِ  والشَّْريِ ونَْحِوه : من الَكْرمِ  : الحاِلقُ و

 ، أَي : ِمْن َمكاٍن ُمْشِرٍف ، حاِلقٍ  الُمنِيُف الُمْشِرُف ، وال يَُكوُن إِالَّ مع َعَدِم نَباٍت ، ويُقال : جاَء من الَجبَُل الُمْرتَِفعُ  : الحاِلقُ  من الَمجاِز :و

 أَي : من َجبٍَل عاٍل ، وأَنشَد اللَّْيُث : «حاِلقٍ  فَهَمْمُت أَن أَْطَرَح نَْفِسي من» في َحِديِث الَمْبعَِث :و

ـــــــــــــــــ ت ـــــــــــــــــِّ ي ه مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ بَت نح َوجـــــــــــــــــح ر  مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــخـــــــــــــــــَ  اً ف

نح      ِدَه مـــــــــــــــــِ ا ُدهـــــــــــــــــح  (1) حـــــــــــــــــالـــــــــــــــــِ ِ كـــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــ 
  

َمْخَشِريُّ : وهو من ُحِلقَ  : ال نَباَت فيه ، كأَنّه حاِلقٌ  وقيل : َجبَلٌ   الّطاِئِر ، أَو من البُلُوغ إِلى تَْحِليقِ  ، وهو فاِعٌل بمعنى َمْفعُول ، قال الزَّ

. َحْلقِ   الَجّوِ

، وهو  كالحالُوقَةِ  هكذا في النَُّسخِ ، وفي العُباِب والتَّْكِملَة : كالحاِلقَةِ  ، أَي : يَْقِشُرهم يَْحِلقُهم قَْوٍم ، كأَنَّه على الَمْشؤومُ  : الحاِلقُ  من المجاِز :و

 الصَّواُب.

ً  وهو مجاٌز ، ومنه قولُهم في الدُّعاِء : َعْقراً  : الشُّْؤمُ  الَحْلقُ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و  .َحْلقا

 وَمْوِضُع الذَّْبحِ. الُحْلقُومِ  ِء ، وقاَل األَْزَهِريُّ : هو َمْخَرُج النَّفَِس من: َمساُغ الطَّعاِم والشَّراِب في الَمِري الَحْلقُ و

 .: موِضُع الغَْلَصَمِة ، والَمْذبَحِ  الَحْلقُ  قاَل أَبو َزْيٍد :و

 َشَجٌر كالَكْرمِ  : الَحْلقَ   أَنّ : فُْعلُوٌم عند الَخِليِل ، وفُْعلُوٌل عنَد غيِره ، وسيَأْتي ذكره. قاَل أَبُو َحنِيفَةَ : أَْخبََرنِي أَْعرابِيٌّ من السَّراةِ  الُحْلقُومُ و

ّيِ يَْحَمرُّ يَْرتَِقي في الشََّجِر ، وله َوَرٌق كَوَرِق الِعنَِب حاِمٌض يُْطبَُخ به اللَّْحمُ  ، ثم يَْسَودُّ فيكوُن  (2) ، وله َعناقِيُد ِصغاٌر كعَناقِيِد الِعنَِب البَّرِ

ا ، ويُْؤَخذُ َوَرقُه فيُْطبَُخ ، ّمانِ  (3) ِمْن ماءِ  لَهُ  يُْجعَُل ماُؤه في العُْصفُِر فيَُكوُن أَْجَودَ و ُمرًّ وَمنابِتُه َجلَُد  َحّبِ الرُّ
ْيُث : هو األَْرِض ، وقاَل ال (4) لِّ

أَو تُْجَمُع ِعيدانُها وتُْلقَى فِي تَنُّوٍر َسَكن ناُره ، فتَِصيُر ِقَطعاً ُسوداً ، كالَكْشِك  ، َحْلقَةٌ  نَباٌت لَوَرقِه ُحُموَضةٌ يُْخلَُط باْلَوْسَمِة للِخضاِب ، الواِحَدةُ 

ُن الل ْفراَء ، ويَُسّكِ  هَب.البابِِلّيِ ، حاِمٌض ِجدَّا ، يَْقَمُع الصَّ

 : إِذا كان ماِضياً ، وهو مجاٌز. حالُوقَةٌ  : ماٍض ، وكذا َرُجلٌ  حالُوقَةٌ  َسْيفٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

ً  الفََرُس والِحماُر ، كفَِرحَ  َحِلقَ و فيُداَوى بالِخصاِء ، كما في  َسفََد فأَصابَهُ فَساٌد في قَِضيبِه من تَقَشٍُّر واْحِمرارٍ  إِذا ، بالتَّْحِريِك : يَْحلَُق َحلَقا

حاحِ ، قاله أَبُو ُعبَْيٍد ، قاَل ثَْوٌر النََّمِريُّ : يكوُن ذلك من داٍء ليَس له َدواٌء إِال أَْن يُْخَصى ، فُربّما َسلِ   م ، وُربّما ماَت ، قال :الّصِ

وايف  ــــــــــــقــــــــــــَ َزَة ابل َن محــــــــــــَح ــــــــــــح َك اي اب ــــــــــــُ ت ــــــــــــح يـ  َخصــــــــــــــــــــــــــَ

َن      لــــــــــَ ِ كــــــــــمــــــــــا ُلحصــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــِ مــــــــــ ا ــــــــــَ (5)اُر ا ــــــــــِ
 

  
ّي : الشُّعَراُء يَْجعَلُوَن الِهجاَء والغَلَبَة ِخصا فاِد ، قاَل ابُن بَّرِ  ًء ، كأَنَّه َخَرج من الفُُحوِل.وقال األَْصَمِعيُّ : يكوُن ذِلَك من َكثَْرةِ الّسِ

َكةً  َحلَقيَّةٌ  أَتانٌ  قاَل شمر :و  تَداَولَتْها الُحُمُر َحتّى أَصابَها داٌء في َرِحِمها. : إِذا ، ُمَحرَّ

 وليَس بثَبٍَت. اإِلْنسانِ  َحْلقِ  َوَجٌع في كَجْوَهٍر : الَحْولَقُ  : (6)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

 كَحْيَدٍر ، وهو مجاٌز. كالَحْيلَقِ  الّداِهيَةُ ، أَيضاً : الَحْولَقُ و قالَ 

__________________ 
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 ( كذا ابألصر والتكملة ويف اللسان : لضّر مث يسوّد.2)
 فيكون خرياً له من حب الرمان. 644واملثبت عن القاموس. ويف النبات أليب حنيفة رقم « من حب الرمان»( ابألصر 3)
 واملثبت عن التكملة.« جلد البالد»ابألصر ( 4)
 ( اللسان والتهذيب ا ويف الصحاح برواية : اي بن مجرة.5)
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 َرُجٍل. اسمُ  أَْيضاً : َحْولَقٌ و قاَل :

كَ »َمثٌَل للَعَرِب : و قاَل : مِّ  «الُحْلقُ  ألُّمِ أِْس. َحْلقُ  َك العُْبُر ؛ وفي األَساس أَي :كما يَقُولُوَن : لعَْينَيْ  الثُّْكلُ  وهو بالضَّ  الرَّ

 الذي يَُكوُن في يَِده ، عن اْبِن األَعرابِّيِ ، وأَنشَد : بالَكْسِر : خاتَُم الُمْلكِ  الِحْلقُ و

ا و  ــــــــــّ ن َي مــــــــــِ طــــــــــِ ــــــــــح ــــــــــح َ أُع ل ٌد  ا ــــــــــِ ُ  مــــــــــاجــــــــــِ ــــــــــَ ي ــــــــــح  أَبـ

هح      ــــــــــــُ ل ــــــــــــِ واف ــــــــــــَ ب  ن غــــــــــــِ ــــــــــــَ ــــــــــــوٍ  مــــــــــــا ت ل ــــــــــــُف مــــــــــــُ  َرِدي

  
 الَجْوَهِريُّ لَجِريٍر :وأَنشَد 

لــــــــــــــح ِ فــــــــــــــفــــــــــــــاَز  ّرٍِ   حبــــــــــــــِ ِذِر بــــــــــــــِن  ــــــــــــــَُ نــــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــــ

ِرميُ      جـــــــــــــاِد كـــــــــــــَ ُو الـــــــــــــنـــــــــــــِّ ُم َرخـــــــــــــح  فـــــــــــــىًت مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــُ

  
ٍة بال فَّصٍ  : الِحْلقُ  أَو  نَقَلَه ابُن ِسيَده. خاتٌَم من فِضَّ

 وهو َمجاٌز. الشَّعَرَ  يَْحِلقُ  النَّباَت ، كما يَْحِلقُ  ألَنَّه واإِلْحرافِ  بالِحْلقِ  يُقال : جاَء فاُلنٌ  الماُل الَكثِيرُ  : الِحْلقُ و

 .الَحْلقِ  ألَنّه آلةُ  كِمْنبٍَر : الُموَسى الِمْحلَقُ و

ُعماَرةُ بُن طاِرٍق ، يَِصُف وأَنَشَد الَجْوَهِريُّ للّراِجز ، وهو  الشَّعَر يَْحِلقُ  لُخُشونَتِه الَخِشن من األَْكِسيَِة ِجدًّا ، كأَنّه : الِمْحلَقُ  من الَمجاِز :و

 إِبِالً تَِرُد الماَء فتَْشَرُب :

  ِ ـــــــــــــــِ دال ِر اهلـــــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــِ
َ
َن ابمل ُفضـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــَ  يـ

حـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــِ     
َ

َك ابملـــــــــــ فحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ حـــــــــــالـــــــــــِ ِ ِء نـ
َ

(1)املـــــــــــ
 

  
فَةُ الغاِلبَةُ ،  كقَطامِ  «َحالقِ  ُسقُوا بَكأِْس »من الَمجاِز : و وعليه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ ، وبُنِيَْت على الَكْسِر ألَنَّهَ َحَصَل فيها العَْدُل والتَّأْنِيُث والّصِ

َز ابُن َعبّاِد َحالٍق بالتَّنويِن ، ِمثْلو حاِلقَةٍ  وهي َمْعُدولَةٌ عن ، أَْي : القاِشَرةُ ،  الحاِلقَةُ  الَمنِيَّة وَوقََع في التَّْكِملَة مثل ِكتاٍب أَي : َسحابٍ  َجوَّ

 وأَنشَد الَجْوَهِريُّ :

م  هـــــــــِ ـــــــــِ ســـــــــــــــــــــــائ ـــــــــَ  َأكح ل م عـــــــــَ الِ  هبـــــــــِِ تح حـــــــــَ قـــــــــَ   ـــــــــَِ

مُ      نــــــــــــَ غــــــــــــح
َ

م  املــــــــــــ هــــــــــــِ رحَب الــــــــــــّرِقــــــــــــاِب وال يــــــــــــُ  ضــــــــــــــــــــــــــَ

  
ّي : البَْيُت لألَْخَزِم بِن قاِرٍب الّطائِّيِ ، وقِيَل : هو للُمْقعَِد بِن َعْمرو ،   وعليه اقتََصر الّصاغانِيُّ ، وأَنَشَد ابن ِسيَده لُمَهْلِهٍل :قاَل ابُن بَّرِ

دامــــــــــــَ   ِش بــــــــــــعــــــــــــَد نــــــــــــَ يــــــــــــح ي ابلــــــــــــعــــــــــــَ  مــــــــــــا أَُرجــــــــــــِّ

بحِس      وا بـــــــــــكـــــــــــَ قـــــــــــُ م ســـــــــــــــــــــــــُ دح أُراهـــــــــــُ ال ِ قـــــــــــَ (2)حـــــــــــَ
 

  
ّمِ : ما ُحالقَةُ و . من َشعَِره ُحِلقَ  الِمْعَزى ، بالضَّ  نَقَله الَجْوَهِريُّ

 .الَحْلقِ  كغراب : َوَجعُ  الُحالقُ و قاَل :

فاِد ، وال تَْعلََق على ذِلكَ  : الُحالقُ  في الُمْحَكم :و ُ  أَي : َمَع ذلك أَن ال تَْشبََع األَتاُن من الّسِ : ِصفَةُ َسْوٍء ،  الُحالقُ  قاَل ابُن ِسيَده : وكَذا الَمْرأَة

 األَتاُن والَمْرأَةُ. اْستَْحلَقَت وقد اِلكَ كأَنَّ َمتاَع اإِلنساِن يَْفُسُد ، فتعُوُد َحراَرتُه إِلى ُهنَ 

ّمِ ، الُحْلقانُ و ِث ، وهِذه عن أَبي َحنِيفَةَ : الُمَحلِّقُ و نَقَلَهما الَجْوَهِريُّ  الُمَحْلِقنُ و بالضَّ وإِذا بََدا من قِبَِل َذنَبِه  البُْسُر قد بَلََغ اإِلْرطاُب ثُلُثَْيهِ  كُمَحّدِ

ٌع ، ً  يَأُْكلونَ  َوُهمْ  قَْومٍ  َعلَى َمرَّ  وسلمعليههللاصلىأَنَّه »في َحِديِث بَّكاٍر : و فتُْذنُوٌب ، وإِذا بَلََغ نِْصفَه فهو ُمَجزَّ ، وثَْعداً ، وهم  ُحْلقانِيًّا ُرَطبا

،  َحْلقَها : بَلََغ اإِلْرطابُ  ُحْلقانَةٌ  قاَل ابُن ِسيَده : بُْسَرةٌ  الواِحَدةُ بهاءٍ  «تُم قَِليالً ، ولبََكْيتُم َكثِيراً يَْضَحُكون ، فقال : لو َعِلْمتُم ما أَْعلَُم لَضِحكْ 

 قَِريباً من الثُّْفُروق من أَْسفَِلها. َحْلقَها هي التي بَلََغ اإِلْرطابُ  وقِيَل :

ً تَ  البُْسرُ  َحلَّقَ  قَدْ  قاَل أَبُو َحنِيفَةَ :و ، بثَباِت الياِء ، قاَل ابُن ِسيَده : وهذا البناُء ِعْنِدي على النََّسِب ؛ إِْذ لو كاَن على الِفْعِل  الَحواِليقُ  وهي ْحِليقا

 .َحواِليقَ  ، وأَيضاً فإِنِّي ال أَْدِري ما َوْجهُ ثَباِت الياِء في َمحاِليقُ  لقاَل :

ِ  بنتِ  يَّةَ لَصفِ  وسلمعليههللاصلىقاَل »في الَحِديِث : و ً  َعْقراً » : فقالَ  حاَضتْ  أَو ، نَِفَستْ  إِنَّها:  النَّْفرِ  يَْومَ  له قِيَلَ  ِحينَ  ُحيَّي ما أُراها إِال  َحْلقا

ً  قاَل األَْزَهِريُّ : َعْقراً  «حابَِستَنَا ً  هللاُ  َحلَقَهاو علَى أَنَّه مصَدُر فِْعٍل َمتُْروِك اللَّْفِظ ، تقديُره : َعقََرها هللاُ َعْقراً ، بالتَّْنِوينِ  َحْلقا وتَْركهُ  (3) َحْلقا
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ثِينَ  هو أَو بل غيُر َمْعُروٍف في اللُّغَةِ  قَِليلٌ  ، بَوْزِن َغْضبى ، حيث  ىَحْلقَ  وفي التَّْهِذيب : وأَصحاُب الَحِديِث يَقُولُوَن : َعْقَرى من لَْحِن الُمَحّدِ

 هو جاٍر َعلَى الُمَؤنَِّث والَمْعُروُف فى اللُّغَِة التَّْنِويُن ، وَمْعنَى هذا أَنَّه َدَعى

__________________ 
 ء مجض  شب وهي أكسية خشنة حتل  اجلسد.( اهلدال  مجض هدل  املسرتخية ا واماش 1)
 ( األساس برواية : بعد أانٍس.2)
 صاهبا   بوجض يف حلقها كما يقا  َرَأَسه إذا أصاب رأسه.( أي أ3)
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ِل َ  َعَليحها َأنح تَِئيَم ِمنح بـَعحِلها ا عحَرها ا وِقيَر : َمعناه : فَتحح نـََقَلُه اجلَوحَهرِي  ا وليَ   َحلحِقها َأصــــــــــاهَبا   َتعاىَل بَوَجض يف شــــــــــَ
ُؤوَمٌة ا وال ُأِحق ها ا وقاَ  اأَلزحَهرِي  : يَده : ِقير : معناه َأهّنا َمشــــــح . وقاَ  ابُن ســــــِ ُؤوَمٌة ُمؤحِذيٌَة ا  َحلحَق  بَقِويٍّ َعقحَر  : َمشــــــح

ٍر  ِر تـَعحَجُب منه : مَخحَش  َعقحَر  (1)وقاَ  أَبو َنصح ِش والَعقحرِ  لحَق حَ  : يُقاُ  ِعنحَد اأَلمح  ا وأَنشد : ا َلح ِ و  ا كبَن ه من اخَلمح
َر  و  قـــــــــــــح و عـــــــــــــَ ي أُولـــــــــــــُ وحمـــــــــــــِ قـــــــــــــَ َأال قــــــــــــــَ لـــــــــــــح  حـــــــــــــَ

مِ      ــــــــــــح ن ــــــــــــُن غــــــــــــَ المــــــــــــاُن ب تح ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ مــــــــــــا الق ــــــــــــِ  ل

  
ي : وقد َرَوى هذا  (2)ُشعُوَرُهنَّ  َحلَْقنَ و هَكذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، والَمْعنَى : قَْوِمي أُولُو نِساٍء قد َعقَْرَن وُجُوَهُهن فَخَدْشنَها ، ، قال ابُن بَّرِ

يِت. ّكِ  البَْيَت ابُن القَّطاع هكذا ، وَكَذا الَهَرِويُّ في الغَِريبَْيِن ، والذي َرواهُ ابُن الّسِ

 َحلحَق َأال ُقوِمي ِإىل َعقحَر  و 
َرأَْسها ، َوأََخَذْت نَْعلَْيِن تَْضِرُب  َحلَقَتْ  ُل فيه أَنَّ الَمْرأَةَ كانت إِذا أُِصيَب لها َكِريمٌ األَصْ « َحْلقَىو َعْقَرى»وفسََّرهُ ابُن ِجنِّي فقال : قولُهم : 

 بهما َرأَْسها ، وتَْعِقُرهُ ، وعلى ذِلَك قوُل الَخْنساِء :

اً و  ريح ربحَ خـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُت الصـــــــــــــــــــــــــــــــــ  يّن رأَي ـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــِ  ل

ِ والــــــــــــر أحِس      اح لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــ  يــــــــــــ ِ مــــــــــــن الــــــــــــنـ لــــــــــــِ  (3) ا ــــــــــــَ
  

 الَمْحلُوقاتِ  ، ومعناه أَنَّهم صاُروا إِلى حاِل النِّساِء الَمْعقُوراتِ  الَمْحلُوقةِ  نَّ قَْوِمي هُؤالِء قد بَلََغ بهم من الباَلِء ما يَْبلُُغ بالَمْرأَةِ الَمْعقُوَرةِ يُِريُد أَ 

ً  َعْقراً » ، وقاَل َشِمٌر : َرَوى أَبو ُعبَْيٍد : ، فقال : لِكنِّي لم أَْسَمْع فَْعلَى على الدُّعاِء ، قال َشِمٌر  َحْلقَى أَْسَمْع هذا ِإال َعْقَرىفقُْلُت له : لم « َحْلقا

يلَى ، وهو أَثْقَُل من : فقلُت له : قال ابُن ُشَمْيٍل : إِنَّ ِصْبياَن الباِديَِة يَْلعَبُون ويَقُولُون : يَرى ، على فِعِّ تابِه ، قال : فََصيََّره في كِ  َحْلقَى ِمّطِ

ٍن. ناً ، وَغْيَر ُمنَوَّ  على َوْجَهْيِن : ُمنَوَّ

ِة يصُف ماًء َوَرَدهُ : الّطائِِر : اْرتِفاُعه في َطيَرانِه تَْحِليقُ و مَّ  واْستِداَرتُه في الَهواِء ، وهو َمجاٌز ، قال ذُو الرُّ

ه  َراّي كــــــــــــــبَنــــــــــــــ  ِتســــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــًا والــــــــــــــثـــــــــــــــ   َوَردحُت اعــــــــــــــح

ـــــــــــر أحِس ابـــــــــــنُ      ِة ال مـــــــــــ  لـــــــــــَ  قـــــــــــِ لـــــــــــِّ ُ  مـــــــــــاٍء عـــــــــــَ   ـــــــــــَُ

  
 وقاَل النّابِغَةُ الذُّْبيانِيُّ :

ِش  ــــــــــح ي َزوحا ابجلــــــــــَ لــــــــــ  َ ِإذا مــــــــــا غــــــــــَ م  حــــــــــَ هــــــــــُ ــــــــــَ قـ وح ــــــــــَ  فـ

ِب      ِدي بــــــــَعصــــــــــــــــــــــائــــــــِ تــــــــَ ريحٍ هتــــــــَح ُب طــــــــَ (4)َعصــــــــــــــــــــــائــــــــِ
 

  
ً  َضْرُع النّاقَةِ  َحلَّقَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  إِلى بَْطنِها. اْرتَفََع لَبَنُها : إِذا تَْحِليقا

 اللَّبَُن : َذَهَب. َحلَّقَ  وقاَل ابُن ِسيَده :

 وهو َمجاٌز. غاَرتْ  : إِذا ُعيُوُن اإِلبِلِ  َحلَّقَتْ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

 .كتََحلَّقَ  أَي : داَرةٌ ، القََمُر : صاَرْت َحْولَه َدّواَرةٌ  َحلَّقَ و

قال َشِمٌر : أَي :  «ُمَحلِّقَةٌ  ْصَر والشَّْمُس بَْيضاءُ العَ  يَُصلِّي وسلمعليههللاصلىكاَن النَّبِيُّ »: ـ  عنههللارضيـ  َرَوى أَنَسٌ و النَّْجُم : اْرتَفَع َحلَّقَ و

ِل النَّهاِر : اْرتِفاُعها من الَمْشرِ  تَْحِليقُ  ُمْرتَِفعَةٌ ، وقال َغْيُره :  التَّْحِليقَ  ق ، ومن آِخِر النَّهار : اْنِحداُرها ، وقال َشِمٌر : ال أَْدِريالشَّْمِس من أَوَّ

بِيِر األََسِديُّ   :ـ  في النَّْجمِ ـ  إِاّل االْرتِفاَع ، قال ابُن الزَّ

َو   ٍر طــــــــــــاٍو َوَردحُت وقــــــــــــد خــــــــــــَ هــــــــــــَ نـــــــــــــح  ُرَب مــــــــــــَ

ٌم و      لـــــــــــــ  َ جنـــــــــــــَح وُم  حـــــــــــــَ مـــــــــــــاِء جنـــــــــــــُُ (5)يف الســـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 غاَب.َخَوى ، أَي : 

 ، النّاسُ  فاْنتََحبَ  وسلمعليههللاصلىإِليهم بقَِميِص َرُسوِل هللِا ـ  عنهاهللارضيـ  فبَعَثَْت عائَِشةُ »الَحِديُث :  ومنه ِء إِليه : َرَمىبالشَّيْ  َحلَّقَ و

ِدي:  وقال ، إِليَّ ـ  عنههللارضيـ  به أَبُو بَْكرٍ  فَحلَّقَ   .(6) «واْطِوهِ  ، به تََزوَّ

ً  قاَل ابُن َعبّاٍد : يُقاُل :و  : بِي ، أَي فَحلَّقَ  َشِرْبُت ُصواجا
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__________________ 
 ويف الصحاح : أبو نصر أمحد بن حامت.« وقا  األصمعي»( يف التهذيب واللسان : 1)
 ( زيد يف التهذيب : متسّلبات عل  من قُتر من رجاهلا.2)
 هنا :( تقدم يف املادة ا وقبله يف اللسان 3)

يــــــــــــــت نــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــي   فــــــــــــــال وأبــــــــــــــيــــــــــــــك مــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــّ

 بــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاحشـــــــــــــــــــــــــــــــــٍة أتــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــت وال عــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــو ِ     

  

 وصدره يف اللسان : 10( هذه رواية الديوان ص 4)
 إذا ما التق  اجلمعان حّل  فوقهم

 يريد أن النسور والعقبان والرخم تتبض العساكر تنتظر القتل  لتقض عليهم ا قاله مصحح الديوان.

 بد  طاٍو.( التهذيب برواية : طاٍم 5)
 .«واطويه»يف اللسان ط دار املعارف « قوله : واطوه ا كذا يف اللسان والنهاية»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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 وهو جَماٌز. نـََفَخ َبطحيِن 
أِْس بِمنىً  َحْلقِ  كُمعَظٍَّم : موِضعُ  ، الُمَحلَّقُ  قاَل اللَّْيُث :و  وأَْنَشَد : الرَّ

 َكاّل وَربِّ البَـيحِت و 
ُ
 َحل  امل

 وقال الفََرْزَدُق :

مــــــــــا بــــــــــِه  تــــــــــُ نـــــــــــح فــــــــــا كــــــــــُ ٍة بــــــــــَا الصــــــــــــــــــــــــ  زِلــــــــــَ نــــــــــح  مبــــــــــَ

عـــــــــــَ  ا وعـــــــــــنـــــــــــَد و      ســـــــــــــــــــــــــح
َ
َزَم وامل لـــــــــــ  ِ َزمـــــــــــح حـــــــــــَ

ُ
 املـــــــــــ

  
ى بِن َحْنتَمِ   :الُمَحلَّقُ و ٍث  لَقَُب َعْبِد العُزَّ ألَنَّ  (1)بِن َشّداِد بِن َربِيعَةَ بِن َعْبِد هللِا بِن ُعبَْيِد بِن ِكالٍب العاِمِرّيِ ، وَضبََطهُ صاِحُب اللِّساِن كُمَحّدِ

 ً ه له ِحصانا هُ في َخّدِ ةُ  َعضَّ ِمْقراٍض ، فبَِقَي أَثَُرها في َوْجِهه ،  بَحْلقَة فُكِويَ  َغْربٌ  أَو أَصابَه َسْهمٌ  هذا قوُل أَبي ُعبَْيَدة كالَحْلقَةِ  وكانَت العَضَّ

 قال األَْعَشى :

ا  يــــــــــــاهنــــــــــــِ لــــــــــــِ طــــــــــــَ ِن َيصــــــــــــــــــــــــــح ُروَريــــــــــــح قــــــــــــح
َ

ب  ملــــــــــــ  ُتشــــــــــــــــــــــــــَ

َد  و و      اِر الــــــــــنــــــــــ  لــــــــــ  ُ ابَت عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــنــــــــــّ حــــــــــَ ُ
(2)املــــــــــ

 

  
 ماُء الَحْوِض : إِذا قَلَّ وَذَهَب ، قال الفََرْزَدُق : َحلَّقَ و (3) ُمَحلِّقُ فَواٍف َكْيلُها و وأَنَشَد أَبُو ماِلٍك : ءِ بكسِر الاّلِم : اإِلناُء ُدوَن الَملْ  الُمَحلِّقُ و

ي  وحضـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــِّ ٌ ُأحـــــــــــــاِذُر َأنح أُدحعـــــــــــــَ  وحـــــــــــــَ   ـــــــــــــَُ

وحَم ِخصــــــــــــــــــــــــــاِم      وحُم الــــــــــــِورحِد يـــــــــــــَ (4)ِإذا كــــــــــــاَن يـــــــــــــَ
 

  
َطُب نَِضَج بَْعُضه : الُمَحلِّقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و  .الُحْلقان ولم يَْنَضْج بعٌض ، وهذا قد تَقَدَّم عند ِذْكر الرُّ

ياِه : الَمْهُزولَة الُمَحلِّقُ و  عن ابِن َعبّاٍد. من الّشِ

وقد  «قَْبَل الصَّالةِ  التََّحلُّق نََهى عن» : الَحِديثُ  ومنه َحْلقَةً َحْلقَةً  َجلَُسوا : إِذا تََحلَّقُواو الُجْعِفّيِ. كُمعَظََّمٍة : فََرُس ُعبَْيِد هللِا بِن الُحرِّ  ، الُمَحلَّقَةُ و

 .الَحْلقَة تَقَدَّم ، وهو تَفَعٌُّل من

ً  َضَربُوا بُيُوتَهم يُقال :و  ِحْلقَةٍ  بالفتحِ ، على الغاِلِب ، أَو جمعُ  الَحْلقَةِ  هنا : َجْمعُ  الِحالقُ و ، َحْلقَةٌ  واِحداً َحتَّى كأَنَّها َصفًّا أَي : ، كِكتابٍ  ِحالقا

 بالكسِر ، على النادر.

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 منها. الَحْلقِ  التَّْمَرةِ والبُْسَرةِ : ُمْنتََهى ثُلُثَْيها ، كأَنَّ ذلك َمْوِضعُ  َحْلقُ 

ُجِل : َحْلقِ  وَجْمعُ   شاِعُر :في الكثيِر ، واألَِخيرةُ َعِزيَزةٌ ، قال ال ُحلُقٌ و ُحلُوقٌ و في القليل ، أَْحالقٌ  الرَّ

وُي يف  ِذيــــــــــــــَن َيســــــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــمِإن  الــــــــــــــّ القــــــــــــــِ  َأحــــــــــــــح

ـــــــــــــــاُم      ئ ـــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــَ ُم ل ـــــــــــــــهـــــــــــــــِ ـــــــــــــــي ر  عـــــــــــــــل (5)زاٌد ميـــــــــــــــََ
 

  
ُد   وأَْنَشد الفاِرِسيُّ : فَردَّ ذِلَك عليه َعِليُّ بُن َحْمَزةَ :« في أَْعناقِهم: » (6)وأَْنَشَده الُمبَّرِ

 ا ُُل ح َحىت  ِإذا ابـحتَـل تح َحالِقيُم 
ُجُل كَضَرَب : إِذا أَْوَجَع ، َحلَقَ  وقاَل ابُن األَْعراِبّيِ :  .َحْلقَه ، كفَِرَح : إِذا َوِجَع ، وقال َغْيُره : َشَكى َحِلقَ و الرَّ

 اآلنِيَِة والِحياِض : َمجاِريها. ُحلُوقُ و

تَْيِن : األَْهِويَةُ ب الُحلُقو  .حاِلقٌ  يَن الّسماِء واألَْرِض ، واِحُدهابَضمَّ

فَياُن : ُمَحلِّقٌ  وفاَلةٌ  ث : ال ماَء بِها ، قال الزَّ  ، كُمَحّدِ
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فـــــــــــــــــــَ  و  ـــــــــــــــــــح يـ الٌة خـــــــــــــــــــَ رحآهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــَ  ُدوَن مـــــــــــــــــــَ

ٌب      يــــــــــــــــاِه انضــــــــــــــــــــــــــــــِ ي املــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِّ ُ انئــــــــــــــــِ (7) ــــــــــــــــَُ
 

  
 : َهلََك ، وهو َمجاٌز. حاِلقٍ  وَهَوى من

 .َمحاِليقُ  من البُْسِر : الُمَحلِّقِ  وَجْمعُ 

 ، الَمْحلُوق ، للشَّعرِ  َحِليق ، بالَكْسِر : جمعُ  الِحالقُ و

__________________ 
 ( وفيه أنه من ولد بكر بن كالب من بين عامر.1)
 .120( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( البيت يف األساس منسوابً لعبدة بن الطبيب ومتامه فيه :3)

ـــــــــــــقـــــــــــــرضــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــا  ـــــــــــــوب ب ـــــــــــــة  ـــــــــــــزي اجلـــــــــــــن  شــــــــــــــــــــــــــذمـــــــــــــي

 مــــــــــــــــــــرارًا فــــــــــــــــــــواٍف كــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا و ــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــّ ُ     

  

 ( رواية التهذيب :4)
 . .. أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف أبن أدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 إذا كـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــوم ا ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــف يـــــــــــــــــوم محـــــــــــــــــامـــــــــــــــــي    

  

 ( يف اللسان : زاٌد مُيَّن.5)
 حلوقهم.يف أربعة أبيات نسبها لرجر من متيم. وفسر األعنا  قا  : يريد  82/  1( انظر الكامر للمربد 6)
 .69ومثله يف اللسان وانظر ملح  ديوان الزفيان ص « ودون مسراها»( يف التهذيب برواية : 7)
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 الَقوحِم أَيضاً. َحلحَقةِ  ومَجحضُ 
 .الحاِلقُ  وَكّشداِد :

ُروُع الُمْرتَِفعَةُ ، جمعُ  الَحلَقَةُ و َكةً : الضُّ ً : إِذا كان َضْخم حاِلقٌ  ، يُقال : َضْرعٌ  حاِلقٍ  ، محرَّ  َشعََر الفَِخَذْيِن من ِضَخِمه. يَْحِلقُ  ا

  أَي : بَْينَُهم باَلٌء وِشدَّةٌ ، قال :« وقُوِمي اْحِلِقي بَْينَُهم»وقالُوا : 

ِرمِي  َة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــَ وحُم أَِدمِي بـ ـــــــــــــــــــــــــَ  يـ

وحِم      ُر مـــــــــــن يــــــــــــَ يأَفحضـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــِ لـــــــــــِ ي احـــــــــــح ومـــــــــــِ  وقـــــــــــُ

  
 ٌ .َعْقَرى : َمْشُؤوَمةٌ ُمْؤِذيَةٌ ، نق َحْلقَى وامرأَة  لَهُ األَْزَهِريُّ

كَ  َك بَك َحتَّى حاِلقٌ  ويُقال : ال تَْفعَْل ذلك أُمُّ  َشْعَرها. تَْحِلقَ  ، أَي : أَثَْكَل هللاُ أُمَّ

 .(1)يُضَرُب َمثاَلً للقَْوِم إِذا كانُوا ُمْؤتَلِفيَن : الكلمةُ واألَْيِدي « الُمْفَرَغةِ  كالَحْلقَةِ »وقاَل ابُن األَْعراِبّيِ : 

 : أَْلبََسها إِيّاه. َحلَّقَهُ َحْلقَةً و

 .كالَحْلقَةِ  بإِْصبَعِه : أَداَرَها َحلَّقَ و

 ببََصِره إِلى الّسماِء : رفَعَهُ. َحلَّقَ و

 : أَداَر دائَِرةً. َحلََّق َحْلقَةً و

ينٌ   وحاِذٌق ، أَي : َحِديٌد ، وهو مجاز. حاِلقٌ  وِسّكِ

 ، ومنه قوُل الُحَطْيئَِة : ُحلَّقٌ و ، َحواِلقُ  : حاِفٌل ، والجمُع : حاِلقٌ  وناقَةٌ 

 َضرّاهُتا َشِكراتِ  ُحل  ٌ هَلا 
ةِ ، وِإبِلٌ  الحاِلقُ  وقاَل النَّْضُر : رَّ   :: كثيرةُ اللَّبَِن ، ويُْروى قوُل الُحَطْيئَةِ  ُمَحلَّقَةٌ  من اإِلبِِل : الشَِّديَدةُ الَحْفِل ، العَِظيَمةُ الضَّ

 َضرّاهُتا َشِكراتِ  ُ َل َقةٌ 
 : الضاِمُر. الحاِلقُ و

ً  ءَ الشَّيْ  َحلَقَ و : السَِّريُع الَخِفيُف. الحاِلقُ و  : قََشَره. يَْحِلقُه َحْلقا

 ، ال تََدُع َشْيئاً إِالَّ أَْهلََكتْه ، وهي السَّنَةُ الُمْجِدبَةُ ، وهو َمجاٌز. حاِلقَةٌ  ويُقال : َوقَعَت فيهم

 على اسِم فاُلٍن ، أَي : أُْبِطَل ِرْزقُه ، وهو َمجاٌز. قَ ُحلِّ و

َر. الِحْلقَ  وأُْعِطَي فاُلنٌ   : إِذا أُّمِ

، والغَْيُن والخاُء  الَحْلق ، ولَُهما أَْوَسطُ  (2)، والعَْيُن والحاُء الُمْهَملَتَاِن  الَحْلقِ  ِستَّةٌ : الَهْمَزةُ ، والهاُء ، ولُهما أَْقَصى الَحْلِقيَّةُ  والُحروفُ 

 .الَحْلقِ  الُمْعَجَمتاِن ، ولَُهما أَْدنَى

 ، كِمْنبٍَر : اسُم َرُجٍل ، وأَْنَشَد اللّْيُث : ِمْحلَقٌ و

رحأَُة أَ  ـــــــــــــاَد ِ  جـــــــــــــُ ا عـــــــــــــب قـــــــــــــن ـــــــــــــَ ٍ  (3)حـــــــــــــَ ل ح   ـــــــــــــِ

ا     عـــــــــــَ بــــــــــــ  ُت عـــــــــــادًا وتــــــــــــُ يـــــــــــح يــــــــــــَ دح َأعـــــــــــح ي  وقـــــــــــَ لـــــــــــَ  ؟عـــــــــــَ
  

ةَ إِاّل باهلل»: قَْوُل اإِلْنساِن :  الَحْولَقَةُ و ي : أَْنَشَد ابُن األَْنبَاِرّيِ شاِهداً عليه :« ال َحْوَل وال قُوَّ يِت ، قاَل ابُن بَّرِ ّكِ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

ٍر  خــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ب ر  مــــــــــــــُ واِم كــــــــــــــُ ــــــــــــــح داَ  مــــــــــــــن األَق ــــــــــــــِ  ف

لــــــــــِ ُ      وح رحَف ســــــــــــــــــــــــائــــــــــِ  حيــــــــــَُ ُه الــــــــــعــــــــــُ ا ســــــــــــــــــــــــالــــــــــَ  رُ ِإمــــــــــّ
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ِم ، وَسيَأْتِي.قاَل ابُن األَثِير : هكذا أَْوَرَدها الَجوهِريُّ بتَْقِديم الاّلِم على القاِف ، وغيُره يَقُول : الَحْوقَلَةُ ، بتَْقِديِم الق  اِف على الالَّ

  ، ِمْصِريٌّ مشهوٌر.الطَّبِيبُ  ُحلَْيقَةَ  ، ُمَصغَّراً ، منهم : الُمَهلَُّب بُن أَبِي ُحلَْيقَة ومن ُكناُهم : أَبو

ةِ : موِضٌع خاِرَج ِمْصر. َحْلقُ و  الَجرَّ

 كما فِي العُباب. أَي : ُصوفٌ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللِّساِن ، وقاَل أَبُو َعْمٍرو : ، بالَكْسرِ  ِحْمِرقَةٌ  ما َعلَى الشَّاةِ  : [حمرق]

ً  ، كَكُرَم ، وَغنَِم ، َحُمقَ  : [حمق] تَْيِن ، ُحْمقا ّمِ ، وبَضمَّ وفيه لَفٌّ ونَْشٌر غيُر ُمَرتٍَّب ، وقد َذَكر البابين الَجْوَهِريُّ والّصاغانِيُّ  َحَماقَةً و بالضَّ

 ِء في غيِر َمْوِضِعه مع الِعْلِم بقُْبِحه ، وهيَ الّشيْ  : َوْضعُ  الُحْمق وَحِقيقَةُ  قَِليُل العَْقلِ  : َحِمقٌ و أَْحَمقُ  ، فهو اْستَْحَمقَ و ، اْنَحَمقَ و وغيُرهما

 وقَْومٌ  َحْمقاءُ 

__________________ 
 .«التهذيب»( أي كلمتهم وأيديهم واحدة ا ال يطمض عدّوهم فيهم وال ينا  منهم ا 1)
 .«املهملتا»( عن التكملة وابألصر 2)
 .«جرة  ل »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
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ِ ا مُحُ ٌ و  ابلكســـِر ا وهِذه عن ابِن َعّبادٍ  مِحا ٌ  َوةٌ ِنســـح و  م َتاح َر  ا  مَححَق و  بضـــَ كح م   مثر مَحاَق و  كســـَ كاَر  ا وُيضـــَ وهذه  ســـَ
ٌء ُأِصيُبوا بـَنَـوحُه عل  فـَعحَل  ا ألَن ه َشيح  مَححَق  نـََقَلها الصاغاين  ا وَأورَد اجلوهرِي  ما َعدا اأُلوىَل واأَلِخريَة ا وقا  ابُن ِسيَده :

 به ا كما قاُلوا : َهلحَك  ا وِإنح كاَن هاِلٌك لفة فاِعٍر.
ً  َعَرفَ »:  ، ويُْروى أَْحَمقَ  َعَرَف هذا القَْدَر وإِن كانَ أَي « َجَملَه ُحَمْيقٌ  عَرفَ » في : الَمثَلو  أَي َعَرفَه َجَملُه فاْجتََرأَ عليهِ « َجَملُه ُحَمْيقا

زاُل يَْظِلُمه ، وقِيَل : كاَن له فال يَ  أَو َمْعناه : َعَرَف قَْدَره ، أَو يُْضَرُب لَمْن يَْستَْضِعُف إِْنساناً فيُولَُع بإِيَذائِه يُْضَرُب لإِلْفراِط في ُمؤانََسِة النّاِس 

 ، كَكتٍِف. َحِمقٍ  تَْصِغيَر التَّْرِخيم ، أَو تَْصِغيرُ  أَْحَمقَ  : تَْصِغيرُ  ُحَمْيقٌ و َجَمٌل يَأْلَفُه ، فصاَل عليه ،

َي الّرُجل. كَكِتٍف : الَخِفيُف اللِّْحيَةِ  ، الَحِمقُ و  عن ابِن ُدَرْيٍد ، وبه ُسّمِ

،  عنههللارضيوهو ابُن الكاِهِن بِن َحبِيِب بِن َعْمِرو بِن القَْيِن بِن َرزاحِ بِن َعْمِرو بِن َسْعِد بِن َكْعٍب الُخزاِعّي  : صحابِيٌّ  قِ الَحمِ  َعْمُرو بنُ و

ُل هاَجَر بعَد الُحَدْيبِيَِة ، يقاُل : إِنّه َهَرب في َزَمِن زياٍد إِلى الَمْوِصِل ، فنََهَشتْهُ َحيَّةٌ فماَت ، وفي ا للِّساِن قَتَلَه أَْصحاُب ُمعاِويَةَ ، ورأَُسه أَوَّ

ْحمِن بُن أُّمِ الَحَكِم الثَّقَِفيُّ بالَجِزيَرةِ. َرأٍْس ُحِمَل في اإِلْسالمِ   ، وقاَل ابُن الَكْلبِّيِ في نََسب ُخزاَعةَ : قَتَلَه عبُد الرَّ

، بالضّمِ فالفتح ، وقال أَبو نُعَْيٍم : هو تَْصِحيٌف والصواُب ما تَقَدَّم ،  الُحَمِقي َعْمُرو بنُ  يه :بُن نُفَْيٍر ، وقد يُقاُل ف (1)قلُت : َرَوى عنهُ ُجبَْيُر 

 وذكَر الحاِفُظ في فَتْحِ الباِري الَوْجَهْيِن ، وقال : إِنَّه يَْحتَِمُل ، فتَأَمل.

َمْخَشرِ  ، بالضّمِ : الَخْمرُ  الُحْمقُ و يَْت إِثْماً لَكْونِها َسبَبَه ، وقال  الُحْمقِ  يُّ : ألَنّها َسبَبُ قال ابُن عبّاٍد : ولعَلَّه على التَّْشبِيِه ، وقال الزَّ ، كما ُسّمِ

 ، يُريُد الَخْمَر. الُحْمقِ  أَحمُد بُن ُعبَْيٍد : قال أَْكثَُم بُن َصْيِفّي في َوِصيَّتِه لبَنِيه : ال تُجاِلُسوا السُّفَهاَء على

ّجاجيُّ ، قاَل : ولم يَْذكُ   من أَسماِء الَخْمِر ، كما َسيَأْتِي. الُحْمقَ  ر أََحٌد أَنّ قلُت : وأَنكره الزَّ

 قال : يَْخُرُج من الفَْرجِ  الذي بالتَّْحِريِك : البيَاضُ  الَحَمقُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

لــــــــــــــُ   وَء اخلــــــــــــــُ ٌر ســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــِّ ت عــــــــــــــَ و َدهــــــــــــــا مــــــــــــــُ  عــــــــــــــَ

يِنٍّ و      ٍ  ومـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــرَت حـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ل (2)محـــــــــــــــََ ح خـــــــــــــــَ
 

  
 ، كاألُْحُدوثَِة من الَحِديث ، واألُْعُجوبة من العََجب. الُحْمقِ  من ، بالضمِّ  األُْحُموقَةُ و

ْيقَةٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد : َرُجلٌ و ْيَزةٍ  ُحمَّ وقَةٌ و وَوقََع في التَّْكِملَِة بِتَْشِديِد الياِء الَمْكُسورة ، كُجمَّ ونَةٍ  َحمُّ وَذَكر  ، الُحْمقِ  في الباِلغُ  األَْحَمقُ  وُهو : ، كَكمُّ

 ً َمْخَشِريُّ أَْيضا ْيقَة الزَّ  .ُحمَّ

، والذي ذَكَرهُ أَبو ُعبَْيٍد في كتابِِه : الُمْحنُِق : الضاِمُر من  الُمْحِمقَ  قاَل األَْزَهريُّ : ال أَعِرفُ  كُمْحِسٍن : الضاِمُر من الَخْيلِ  ، الُمْحِمقُ و

 الَخْيِل.

 وأَْنَكره األَْزَهِريُّ أَيضاً. الَّتِي نِتاُجها ال يُْسبَقُ  من الَخْيِل : الُمْحِمقُ  أَو

ُ  أَْحَمقَتو : إِذا كانَت  الَمْرأَة
حاحِ ، واألَِخيَرةُ على الِفْعِل.كم ُمْحِمقَةٌ و ، ُمْحِمقٌ  ، وهي الَحْمقَى تَِلدُ  (3)  ا في الّصِ

ٌ  الَحْمقَى : يلدُ  ُمْحِمقٌ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : َرُجلٌ  ْز :  ُمْحِمقَةٌ  ، واْمرأَة  وأَنشَد لبَْعِض نساِء العََرب :« ُمْحِمق امرأَة»َكذِلَك ، ولم يَُجّوِ

وَن  هح لســــــــــــــــــــــــــــــُت َأابِد َأنح َأكــــــــــــــــُ قــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ   ــــــــــــــــُح

يــــــــــــــَ      ُت ُخصــــــــــــــــــــــــــــح هح ِإذا رَأَيــــــــــــــح قــــــــــــــَ لــــــــــــــ  عــــــــــــــَ (4)ًة مــــــــــــــُ
 

  
 بعد أَْن يَُكوَن الَولَُد َذَكراً ، لَه ُخْصيَةٌ ُمعَلَّقَةٌ. األَْحَمقَ  تقوُل : ال أُباِلي أَن أَِلدَ 

 .ِمْحماقٌ  ومعتاَدتُها : قال الَجْوَهِريُّ :

__________________ 
 .«جرب»( عن أسد الغابة وابألصر 1)
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«  اخل هكذا ابألصــــر ا ومل يوجد يف املواد الجي أبيدينا .... قوله : عودها» وهبامش املطبوعة املصــــرية :« ا ل عودها معتر ســــواء »( ابألصــــر 2)
 واملثبت والضبرت عن املطبوعة الكويتية.

 واألصر والقاموس كالتهذيب.« وأمحقت املرأة أي جاءت بولد أمح »( الذي يف الصحاح : 3)
 .181/  2( اجلمهرة 4)
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 كأَْحَمَده : وَجَده َمْحُموداً. أَْحَمقَ  َوَجَده : إِذا أَْحَمقَهُ  : يُقالو قاَل :

على النَّْعِت ، قال ابُن ِسيَده  الَحْمقاءُ  البَْقلَةُ  يُقاُل :و الَحْمقاءِ  : َسيَِّدةُ البَْقِل ، وهي باإِلضافَِة ، على تَأِْويِل بَْقلَِة الَحبَّةِ  الَحْمقاءِ  بَْقلَةُ  من الَمجاِز :و

ةُ :  يها العامَّ ْجلَة هي التي تَُسّمِ يَْت بها ألَنَّها تَْنبُُت على  باألَْحَمقِ  ألَنَّها ُمْلِعبَةٌ ، فشُّبَِّهتْ  الّرِ الذي يَِسيُل لُعابُه ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : َزَعُموا أَنَّها ُسّمِ

يَت بذلك لَضْعِفها ، « ِمْن ِرْجلَةٍ  أَْحَمقُ »الَمثَل : ، وفي  (1)ُطُرِق الناِس ، فتُداُس ، وعلى َمْجَرى السَّْيِل فيَْقتَِلعُها  وقاَل ابُن فاِرس : إِنّما ُسّمِ

بقلةُ عائَِشةَ ؛ ألَنّها كانَْت تُولَُع بِها ، وهذا ِمْن ُخرافاتِهم ، وهي اسُمها في الجاِهِليَِّة  الَحْمقاءِ  : بَْقلَةُ  عنهاهللارضيوقاَل قوٌم يُْبِغُضوَن عائَِشةَ 

.  الَجْهالِء ، نقَلَهُ الصاغانيُّ

 حاحِ ، يُِصيُب اإِلْنسانَ كما في الّصِ  أَو ِشْبُهه نفُسه الُجَدِريُّ  األُولَى عن الَجْوَهِرّيِ ، والثانيةُ عن اْبِن ِسيَده : كغُراٍب ، وَسحابٍ  الُحماقُ و

ُق في الَجَسدِ  ْبياِن ، وقدوقاَل اللِّْحيانِيُّ : هو َشيْ  ويتَفَرَّ حاح : قال أَبو ُعبَْيٍد : يقاُل منه : َرُجلٌ  ُحِمقَ  ٌء يَْخُرُج بالّصِ َمْحُموٌق  ، وفي الّصِ

 َمْقُصوراً ، عن أَبِي َزْيٍد. كالُحَمْيقَى

وقال الَخِليُل : هو الَهَمِقيُق ، وهو ِعْنِدي أَْعَجِميٌّ  كأَِميٍر : نَباتٌ  الَحِميقُ و ، كَحَمِطيٍط ، الَحَمِقيقُ و (2)ن ابِن ُدَرْيد َمْمُدوداً ع الُحَمْيقاءُ و

ٌب.  ُمعَرَّ

ةُ َصْيِده العَظاُء والَجناِدُب ، : طاِئٌر  الُحَمْيِميقُ  : هوـ  في ِكتاِب الطَّْيرِ ـ  عن ابِن ُدَرْيٍد ، وقال أَبُو حاتِمٍ  : طائِرٌ  الَحَمِقيقُ و ال يَِصيُد َشْيئاً ، عامَّ

 أَيضاً. الُحَمْيِميقَ  : طائٌِر أَْبيَُض وَذَكرَ  الُحَمْيِقيقُ  وما يُْشبهُ ذِلَك من َهواّمِ األَْرِض ، وقال ابُن َعبّاٍد :

نِي ُغُرورَ و  وقد يَُكوُن ُدونَه َغْيمٌ  ونَصُّ العُباِب : فِيها لَْيلَه ُكلّه لُُع القََمُر في َجِميِعهااللَّياِلي الَّتِي يَطْ  وِهي : الُمْحِمقات من الَمجاِز : َغرَّ

، وعليَك لَْيٌل ؛ ألَنَّك تَرعى َضْوءاً وال تََرى قََمراً  أَنََّك قد أَْصبَْحتَ  فيها فتَُظنُّ  وأَْخَصُر منه ِعباَرةُ األَساِس : هي اللَّيَاِلي البِيُض َذواُت الغَْيمِ 

؛  األَْحَمقِ  ، ألَنّه يَِسيُر الّراِكُب فيها ويَُظنُّ أَنَّه قد أَْصبََح َحتّى يََملَّ ، قِيَل : ومنه أُِخَذ اسمُ  ُمْحِمقات ، ويُقال : ِسْرنا في لَيالٍ  الُحْمقِ  ُمْشتَقٌّ من

َك في أَّوِل َمْجِلسِه بتَعاقُِله ، فإِذا اْنتََهى إِلى آِخِر َكال ِل َكالِمه. ُحْمقُه ِمه تَبَيَّنَ ألَنّه يَغُرُّ َك بأَوَّ  ، فقَْد َغرَّ

ً و قَهُ تَْحِميقا قُ  وكاَن َهبَنَّقَةُ  الُحْمقِ  : نََسبهُ إِلى َحمَّ  .يَُحمَّ

قَ  يُقال :و  : عنههللارضيأَو َسِكَر َحتَّى َذَهَب َعْقلُه ، قال النَِّمُر بُن تَْولَب  َشِرَب الَخْمرَ  ُمَشدَّداً : إِذا ، َمْبنِيًّا للَمْفعُولِ  ُحّمِ

ه  تــــــــــــِ مــــــــــــاَن مــــــــــــن ُأخــــــــــــح قــــــــــــح ُم بــــــــــــُن لــــــــــــُ يــــــــــــح قــــــــــــَ  لــــــــــــُ

او      مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــح ـــــــــــــــه وابـ ٍت ل ـــــــــــــــَن ُأخـــــــــــــــح  كـــــــــــــــاَن اب

  

تح  محــــــــــــــُِّ َ لــــــــــــــيــــــــــــــاِدَ  نــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــَ حح تــــــــــــــَ  فــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــح

  
مــــــــــــــا   لــــــــــــــِ ظــــــــــــــح هــــــــــــــا مــــــــــــــُ عــــــــــــــَ ــــــــــــــيــــــــــــــه فــــــــــــــجــــــــــــــامــــــــــــــَ  ِإل

  

ٌه  ـــــــــــــــــــــِ ٌر انب هـــــــــــــــــــــا َرجـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــــــــَبحـــــــــــــــــــــح  ف

  
ا   مـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــَ اًل  ـــــــــــــــــُح  فـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاَءتح بـــــــــــــــــِه َرجـــــــــــــــــُ

  
ّجاجِ  ّي : وهكذا أَْنَشَدهُ ابُن األَْنباِرّي أَيضاً ، وفَسَّره بما تَقَدََّم ، وقد أَْنَكره أَبو القاِسِم الزَّ يُّ وقال ابُن بَّرِ

(3). 

ُجُل : إِذا اْنَحَمقَ و  ْمِر ، ومنه قوُل الشاِعِر :وَضعَُف عن األَ  َذلَّ وتواَضعَ  الرَّ

ــــــــه  ُت ل نــــــــح كــــــــَ تــــــــَ ىّت اســــــــــــــــــــــح يِن حــــــــَ ــــــــُ رِب  مــــــــا زاَ  َيضــــــــــــــــــــــح

ُخ و      يــــــح وحمـــــــًا ِإذا مـــــــا خـــــــاَب  (4)الشــــــــــــــــــــ  ــــــَ مــــــِ ُ يـ حــــــَ نــــــح ــــــَ  يـ

  
ّي : وقال الِكنانِيُّ :  أَي : لَضْعٍف ، قال ابُن بَّرِ

ُب ِإّن َأخـــــــــــــــاَ   عـــــــــــــــح مـــــــــــــــِ ٌ اي كـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

بُ      عــــــــــــــح يــــــــــــــَك اي كــــــــــــــَ ُددح ِإزاَر َأخــــــــــــــِ  فــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــح

  
 .(5) الُحْمقِ  وبَِلَي ، وكذلك ناَم الثَّْوُب في أَْخلَقَ  إِذا الثَّْوبُ  اْنَحَمقَ  من الَمجاِز :و

 ، كأَنَّه فََسَد َعْقلُه َحتَّى َكَسد. األَْحَمقُ  ومنه قِيَل : َكَسَدتْ  : إِذا السُّوقُ  اْنَحَمقَت من الَمجاِز أَيضاً :و

__________________ 



12248 

 

 بقلة ا مقاء هي الفرفخة.( ويف التهذيب : ال1)
 وضبطت فيها ا مقي  ا ابلقلم ا بكسر أوهلا. 182/  2( اجلمهرة 2)
 ابلبناء للفاعر.« مَح  »محُِّ  عل  ما مل يسم فاعله عن الزجاجي ا أما إنشاد ابن االنباري عل  ما نقله ابن بري »( ضبطت 3)
 «والشيخ يضرب أحياانً فيحم » بوماً اخل أورد هذا الشطر يف اللسان بلفة :قوله : والشيخ »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف التهذيب : انم الثوب واحنم  إذا َخُل .5)
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حاح : ، كَكُرمَ  كَحُمقَتْ   ، بالَكْسِر. َحِمقَتْ  كذا في الُمْحَكم ، والذي في الّصِ

ُجُل : اْنَحَمقَ و  .«اْستَْحَمقَ و َرأَْيَت إِن َعَجَز ،قال : أَ »ِديُث : الحَ  ومنه قَ كاْستَْحمَ  ، الَحْمقَى فَعََل فِْعلَ  الرَّ

 * ومما يُْستدَرُك عليه :

ِة  األَْحَمقُ  ، كَكتٍِف : الَحِمقُ  مَّ  : (1)، نقَلَه الَجْوَهِريُّ وغيُره ، وأَْنَشَد لِذي الرُّ

 اَ ِم ح أَل َف َشىت  لَيحَ  ابلرّاِعي 
 َكِم الثَّْقِفّيِ :وكذا قَْوُل يَِزيَد بِن الحَ 

  ِ ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــت ِوُ  ال رتُ ا ـــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــُ دح يـ ـــــــــــــــــــــَ  ق

ُر      ثــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــِ ُ ي  ويــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــمُ  ا ــــــــــــــــــَ  األَثــــــــــــــــــِ

  
ُب فِيها بما أَْفعَلَه ، وإِْن كانَْت كالُخلُِق ، وَحَكى ِسيبََوْيه : َرُجلٌ  !أَْحَمقَهُ  وقالُوا : ما  .َحْمقانُ  َوقَع التَّعَجُّ

 .بُحْمقٍ  بِه : َذَكَره أَْحَمقَ و

. ُحْمِقه : ساَعَده على حاَمقَهو  ، نقله الَجْوَهِريُّ

.، فهو الِزمٌ  أَْحَمقَ  ، أَو َوَجَده أَْحَمقَ  : َعدَّه اْستَْحَمقَهو   متعَّدٍ

 .الَحماقَةَ  : تَكلَّفَ  تَحاَمقَ و

 .ُحْمقٍ  ، وهي الَخْصلَةُ ذاتُ  الُحْمقِ  ، فَعُولَةٌ من الَحُموقَةُ و

ّمِ ، مثُل ذِلَك. أُْحموقَةٍ  وَوقَع فالٌن في  ، بالضَّ

 ٌ  .كُمْحِمقَةٍ  ، على النََّسِب ، َحِمقَةٌ  واْمَرأَة

 .الُحْمقَ  ُب شاِربَها: الَخْمُر ؛ ألَنَّها تُْعقِ  الُحَمْيقاءُ و

قَتْهُ  وقاَل ابُن خالََوْيِه :  ، وأَْنَشَد : كاألَْحَمقِ  الَهْجعَةُ : َجعَلَتْه َحمَّ

يـــــــــــاًل  يـــــــــــُت َزمـــــــــــِ فـــــــــــِ هكـــــــــــُ تـــــــــــح قـــــــــــَ ٍة  محـــــــــــَ  عـــــــــــَ جـــــــــــح  هبـــــــــــَ

دُ      حــــــَ  هبـــــــا وهــــــو ســـــــــــــــــــــاجـــــــِ ٍر َأضــــــــــــــــــــح جـــــــَ  عــــــلــــــ  عــــــَ

  
أَْيضاً  الُحْمقُ و : الكاِسُد العَْقِل ، قال : لألَْحَمقِ  أَصلُه الَكساُد ، ويُقال الُحْمقُ  األَْعرابِّيِ :والباُء في بَهْجعٍَة زائدةٌ ، وموِضعُها َرْفٌع. وقاَل ابُن 

 : الغُُروُر.

 تِجاَرتُه : باَرْت ، وهو َمجاٌز ، كماقَْت ، وناَمْت. َحُمقَتْ و

 ِم.: نَْبٌت ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن أُّمِ الَهْيثَ  (2)، كغُراٍب  الُحماقُ و

. اْنَحَمقَ و  الطَّعاُم : َرُخَص ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 : طاِئٌر ، عن أَبِي حاتٍِم. الُحَمْيِميقُ و

قُ و  .الُحْمقُ  : التََّحمُّ

 كسَحابٍَة : قريةٌ بِمْصر ، من أَْعماِل َشْرقِيَِّة الَمْنُصورة ، وقد َدَخْلتُها. الَحماقةُ و

ِد بِن َعِلّيٍ  ْحمِن بِن َعِلّيِ بِن البُْرثُِمّي. الُحَمِقيُّ  وبناء بُن أَْحَمَد بِن ُمَحمَّ  ، بضم ففتح ، روى عن َعْبِد الرَّ

بَْيُر بُن بَّكاٍر.، بالضّمِ فسكون  الُحْمِقيُّ  وُسلَيماُن بُن داودَ   الميم ، َرَوى عنه الزُّ



12250 

 

ّمِ ، الُحْمالقُ و وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ والصاغانِيُّ ، زاَد ابُن ِسيَده : العَْيِن ، بالَكْسرِ  ِحْمالقُ  : [حملق] كعُْصفُوٍر : باِطُن  الُحْملُوقُ و بالضَّ

 َحَدقَتِه. َحماِليقُ  إِال (3)يُقال : جاَء ُمتَلَثِّماً ، ال يَْظَهُر منه  أَْجفانِها الَِّذي يَْسَودُّ بالَكْحلَةِ 

 وأَنَشَد الَجْوَهِريُّ لعَبِيِد بِن األَْبَرِص : ما َغطَّتْهُ األَْجفاُن من بَياِض الُمْقلَة هو : أَو

وحهلــــــــــــــــــــِ  ن حــــــــــــــــــــَ ا وَدب  مــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــب ي ــــــــــــــــــــِ  ا َدب

ُ و      اح هـــــــــــــــــاالـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ القـــــــــــــــــُ وبُ  محـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــَ

  
 وفي نُْسَخٍة : بََدْت ُحْمَرتُه ، وهو نَصُّ اللِّساِن. باِطُن الَجْفِن األَْحَمُر الَِّذي ِإذا قُِلَب للَكْحِل َرأَْيَت ُحْمَرتَهُ  هو : أَو

ما يَِلي الُمْقلَةَ من لَْحِمها ،  من األَْجفاِن : الَحماِليقُ  وقِيَل : َحماِليقُ  ج : لُمْحَكم.كما في ا ما لَِزَق بالعَْيِن من َمْوِضع الُكْحِل من باِطنٍ  هو : أَو

 .وقيَل : هو ما فِي الُمْقلَِة من نَواِحيها ، وقِيَل : ما َوِلَي الُمْقلَةَ من ِجْلِد الَجْفن ، كلُّ ذِلَك أَقواٌل ُمتَقاِربَةٌ 

__________________ 
 .«قوله : وأنشد لذي الرمة ا مل يكن هذا الشطر بنسخ الصحاح الجي أبيدينا ا ونسبه صاحب اللسان لر بة»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( ضبطت يف التهذيب ا ابلقلم ا بفتح أوله. وابلضم يف اللسان عنه.2)
 ( يف الصحاح : ال يظهر من حسن وجهه.3)
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ُجُل : َحْملَقَ و  فَتََح َعْينَْيه. الرَّ

 قال ُرْؤبَةُ : َشِديداً  وقيل : نََظَر نََظراً  نََظرَ  إِليه : َحْملَقو

ا و  َرقــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ُح ِإال فـ ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــَ ــــــــــــــكــــــــــــــلــــــــــــــُب ال يـ  ال

ا      َث ملــــــــــّ ــــــــــح ي ــــــــــلــــــــــ  الِب ال ــــــــــكــــــــــِ َح ال ــــــــــح ب ــــــــــَ قــــــــــانـ لــــــــــَ  محــــــــــَح

  

َلة ُتوِقُد َفصنا أَزحَرقَا   (1)مبُقح

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 من ذِلَك. ُمَحْمِلقَةٌ  من األَْعيُِن : الَّتِي َحْوَل ُمْقلَتَْيها بَياٌض لم يُخاِلْطها َسواٌد ، وعينٌ  الُمَحْمِلقُ 

 ا ، وقال الّراِجُز :الَمْرأَةِ : ما اْنَضمَّ عليِه ُشْفرا َعْوَرتِه َحماِليقُ  وفي التَّْهِذيب :

رِي و  فـــــــــــَ هـــــــــــا َتشـــــــــــــــــــــــــح َريـــــــــــح ىَت تــــــــــــَ ٍة مـــــــــــَ يحشـــــــــــــــــــــــــَ   (2)فــــــــــــَ
يــــــــــــــااًن      ُب َأحــــــــــــــح لــــــــــــــِ قــــــــــــــح يــــــــــــــ َ تـــــــــــــــَ الــــــــــــــِ رِ  محــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــَ

  
 * ومما يُْستَْدرُك عليه :

 ، كَجْعفٍَر : القَِصيُر ، ومنه قَْوُل َسْبَرةَ بِن َعْمٍرو األََسِدّيِ يَْهُجو خاِلَد بَن قَْيٍس : الَحْنبَقُ  : [حنبق]

داً  يــــــــــــــِّ ُت ســــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــح تــــــــــــــ  َر َأيّنِ ِإذح ختــــــــــــــََ ــــــــــــــَ  أملَح تـ

َة      نــــــــَ ــــــــح َزيـ يحســــــــــــــــــــــًا مــــــــن مــــــــُ ــــــــَ َك تـ تــــــــُ ــــــــح نـ ــــــــَ اأَبـ قــــــــَ ــــــــَ بـ ــــــــح نـ  ؟حــــــــَ
  

 .«ح ب ق»أَْوَرَدهُ الصاغانِيُّ في 

ّي : صوابُه أَْن يُْذَكَر في فعل  (3)« ح وق»َكره الَجْوَهِرّي والّصاغانِيُّ في تَْرَجَمِة ذَ  الَحْنَدقُوقُ   :[حندق] ألَنَّ النوَن « حدق»وقاَل ابُن بَّرِ

ب ،كالفَّثِ ال بَْقلَةٌ  أَْصِليَّةٌ ، ووزنُه فَْعلَلُول ، قال : وَكَذا َذَكَره ِسيبََوْيه ، وهو ِعْنَده ِصفَةٌ ، كما َسيَأْتِي ، وهي ْطِب ، نَبَِطيَّةٌ ُمعَرَّ  يُقال لُهاو رَّ

بالفتحِ ،  الَحْنَدقَْوقَى عن َشِمٍر ، وقد أَْنَكر الَجْوَهِريُّ  ، بضّمِ القاِف وفَتِْحها ، وقد تُْكَسُر الحاُء في الُكلِّ  كالَحْنَدقُوقَى الذَُّرُق ، بالعََربِيَِّة :

ْبط تابِعٌ    للقاف ، إِاّل في لُغة الَكْسِر.وأَجاَزه َشِمٌر ، والّداُل في الضَّ

ُجل الطَِّويُل الُمْضَطِربُ  : الَحْنَدقُوقُ  :ـ  في َشْرحِ كتاِب ِسيبََوْيهِ ـ  قال ابُن السَّّراجِ و وفَسََّره  األَْحَمقِ  قال غيُره : ِشْبهُ و ِشْبهُ الَمْجنُون الرَّ

يرافّي أَيضاً بمثِل قوِل اْبِن السَّّراجِ.  الّسِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

أْراُء العَْيِن ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، وأَْنَشَد : الَحْنَدقُوق  : الرَّ

يــــــــــــِ   لــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــَ مح ه لــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــض بشــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــُ بـــــــــــــح  وهــــــــــــَ

ِ و      اح وِ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ و ِ ال َدحــــــــــــــــُ َدقــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح (4)حــــــــــــــــَ
 

  
َكةً : الغَْيظُ  الَحنَقُ  : [حنق] حاحِ  ، ُمَحرَّ  كَجبٍَل وِجباٍل ، قال األَْعَشى يصُف ثَْوراً : ِحناقٌ  ج : كما في الُمْحَكم أَو ِشدَّتُه كما في الّصِ

قــــــــــــاً  لــــــــــــَ ُه طــــــــــــَ لــــــــــــ  نــــــــــــاِدي  ــــــــــــِ يــــــــــــعــــــــــــًا يــــــــــــُ  َوىل  مجــــــــــــَِ

رِســـــــــــــــــــــــــــًا قـــــــــــــد آَدُه      ىَن مـــــــــــــَ ثـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ُ مث انــــــــــــــح  ا ـــــــــــــَ

  
ً  كفَِرَح ، عليه َحنِقَ  وقد الغََضبُ أَي : أَثْقَلَه  َكةً  َحنَقا ً و ، ُمَحرَّ كأَِميٍر ، نَقَلَهُ  َحنِيقٌ و وعليه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ  َحنِقٌ  فهو : اْغتاَظ ، كَكتِفٍ  َحنِقا

 ابُن ِسيَده.

مانُ  الُحنُقُ  في التَّْهِذيِب عن اْبِن األَْعرابِّيِ :و تَْيِن : الّسِ  .(5) من اإِلبِلِ  ، بَضمَّ

 وهَذا قد تَقَدََّم قَِريباً ، فهو تَْكراٌر. الُمْغتاظُ  هو : كأَِميرٍ  ، الَحنِيقُ  في العُباب :و

 : َصْبراً  أَباها قَتَلَ  وكانَ  ، وسلمعليههللاصلىتُخاِطُب النبيَّ  (6)، ومنه قَْوُل قُتَْيلَةَ بنِت النَّْضِر  ُمْحنِقٌ  فهو أَْغَضبَ  َزْيداً  أَْحنَقَ و
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ا  َت وُرمبـــــــــــ  ـــــــــــح ن ـــــــــــَ نـ وح مـــــــــــَ ـــــــــــَ ر َ  ل  مـــــــــــا كـــــــــــاَن ضـــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــُة      غــــــــــِ
َ
ىَت ا وهــــــــــو املــــــــــ ــــــــــفــــــــــَ ن  ال نــــــــــَ ُ مــــــــــَ حــــــــــح

ُ
 املــــــــــ

  
__________________ 

 ( قبله يف اللسان :1)
 الليث إن أوعد يوماً محلقاو 

 وقبله يف التهذيب واللسان :« مىت تراها تشفر»( عن التهذيب وابألصر 2)
 وحيـــــــــــــــــــــــــــك اي عـــــــــــــــــــــــــــراب ال تـــــــــــــــــــــــــــرببـــــــــــــــــــــــــــري 

ر     ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــزب املـــــــــــــــــخصــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــك يف ذا ال  هـــــــــــــــــر ل

  

 ميشي بعرد كالو يف األعجر

 وهو ما صوبه ابن بري.« حد »( كذا ابألصر وقد ورد يف الصحاح والتكملة يف ترمجة 3)
 أليب  يصة.« ِششل »( قوله : الشمشلي  : اخلفيف ا والدحو  : الرأراء. ونسب يف اللسان 4)
 .«اإلبر»بدون نقطة « السمان»واقتصر يف التكملة عل  ( 5)
 ( يف النهاية : أخت النضر ا واملثبت كاللسان وهبامشه : واخلالف يف كتب السري معروف.6)
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ُجُل : إِذا أَْحنَقَ  من الَمجاِز :و تِه يُْحنِقُ  يَْصلُُح هذا األَْمُر إِال ِلَمْن الال »: ـ  عنههللارضيـ  قوُل ُعَمرَ  ومنه َحقََد ِحْقداً ال يَْنَحلُّ  الرَّ  «على ِجرَّ

تِه ، وإِنَّما ُوِضَع موِضَع الَكْظِم من حيُث  إِنَّ االْجتِراَر يَْنفُُخ البَْطَن ، والَكْظَم أَي : ال يَْحِقُد على َرِعيَّتِه ، وأَْصُل ذِلك أَنَّ البَِعيَر يَْقِذُف بِجرَّ

ةٍ : إِذا لم يَْنَطِو على ِحْقٍد وَدَغٍل ، وقال ابُن األَْعرابِّيِ : وال يُقاُل  يُْحنِقُ  ما بِخالفِه ، فيُقال : ةٍ ، وما يَْكِظُم على ِجرَّ للّراِعي فاُلٌن َعلَى ِجرَّ

ة ، وجاَء ُعَمُر بهَذا الحِديِث فَضَربَه َمثاَلً.  ِجرَّ

ْرُع : اْنتََشرَ  أَْحنَقَ و ْرُع ثم فَى ُسْنبُِله بعَد ما يُقَْنبِعُ سَ  وفي نُْسَخٍة : اْنتَثَرَ  الزَّ ، ثم َمدَّ ِللَحّبِ أَْعناقَه ، ثّم َحَمَل  أَْحنَقَ  قال ابُن األَْعرابي : قَْنبََع الزَّ

 نَما وصاَر كُرُؤوِس الطَّْيِر. الدَّقِيَق ، أَي صاَر السُّْنبُُل كالدَّحاِريجِ في رأِْسه ُمْجتَِمعاً ، ثم بََدت أَْطراُف َسفاه ، ثم بََدْت أَنابِيبُه ، ثَمَّ 

 ً  وهذه عن اْبن َعبّاٍد. كَحنََّق تَْحنِيقا

ْلُب : لَِزَق بالبَْطنِ  أَْحنَقَ و  : عنههللارضيوكذِلَك السَّناُم : إِذا َضُمَر وَدقَّ ، قاَل لَبِيٌد  الصُّ

ًة  ـــــــــــ  ي قـــــــــــِ ـــــــــــَ َن ب رَكـــــــــــح ـــــــــــَ فـــــــــــاٍر تـ ـــــــــــَح َأســـــــــــــــــــــــــح ي ـــــــــــِ ل ـــــــــــطـــــــــــَ  ب

هـــــــا      ـــــح ن ـــــَ َ مـــــِ نـــــــامـــــُ  فـــــــَبحـــــن هـــــــا وســـــــــــــــــــَ ـــــُ ب ـــــح ل (1)هـــــــا صـــــــــــــــــــُ
 

  
 وقال أَْوُس بُن َحَجٍر :

َي و  ىت  ِإذا هـــــــــــــِ هـــــــــــــا حـــــــــــــَ أل  تح حـــــــــــــَ قـــــــــــــَ نــــــــــــــَ  َأحـــــــــــــح

ُف و      راســـــــــــــــــــــِ ِ الشـــــــــــــــــــــّ اح بـــــــَ َرَف فـــــــوَ  ا ـــــــالـــــــِ (2)َأشـــــــــــــــــــــح
 

  
رابِ  أَْحنَقَ و  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد قوَل الّراِجز : الِحماُر : َضَمَر من َكثَْرةِ الّضِ

ا  قـــــــــــَ وحهـــــــــــَ اًل عـــــــــــَ قـــــــــــح ُت هـــــــــــَ نـــــــــــح مـــــــــــ  يِن ضـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــبَنـــــــــــ 

ُدرنا      ي َأوح كــــــــــــــُ لــــــــــــــِ تــــــــــــــاُد َرحــــــــــــــح ــــــــــــــح اأَق قــــــــــــــَ نــــــــــــــِ   ــــــــــــــُح

  
: الضاِمُر  الُمْحنِقُ  ْهِر ، وقاَل أَبو الَهْيثَِم :من الَحِميِر : الّضاِمُر الاّلِحُق البَْطِن بالظَّ  الُمْحنِقُ و ٍء من الُحّفِ والحافِِر ،لُكّلِ َشيْ  اإِلْحناقُ  وقيَل :

 ، فلم يُقَيِّْد ، وأَنشَد :

َِقي   (3)قد قاَلِت األَنحساُع للَبطحِن ا ح
ماً فذَضتح كالَفِنيِ   ِن ِ ِقدح ُحح

 امل
رٌ  َمحانِيقُ  إِبِلٌ و ِة : : ُضمَّ مَّ  نَقَله الَجْوَهِريُّ ، ومنه قوُل ِذي الرُّ

يــــــــــــ ُ  انــــــــــــِ فُ   ــــــــــــَ نـــــــــــــح ا يـــــــــــــَ داَم كــــــــــــَبهنــــــــــــ  َن اخلــــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــــح

رحِ  صـــــــــــــــــــــــــاِدُح      ن  ابخلـــــــــــَ عـــــــــــاٌم وحـــــــــــاِديـــــــــــهـــــــــــِ (4)نـــــــــــَ
 

  
 ، وكأَنَُّهم قد تََوهَُّموا واِحَده َمحانِيقٌ  من اإِلبِل : الضاِمُر من ِهياجٍ أَو َغْرٍث ، وكذِلَك َخْيلٌ  الُمْحنِقُ  هكذا فَسَّره األَْصَمِعيُّ ، وقاَل ابن ِسيَده :

 ً  قاَل ُخفاٌف :ـ  «عقم»في تَْرَجَمة ـ  ، وفي التَّْهِذيبِ  ِمْحناقا

هـــــــــــــا و  نـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ واَدَة بـ اَد  ال هـــــــــــــَ ر هتـــــــــــــَ يـــــــــــــح  خـــــــــــــَ

ِم      عـــــــــــاقـــــــــــِ
َ

وِ  املـــــــــــ لـــــــــــُ دح ُت مبـــــــــــَ دح هـــــــــــِ نـــــــــــِ ِ شـــــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــُح

  
 .«ح م ق»: هو الّضاِمُر ، وقد تَقَدََّمت اإِلشاَرةُ إِليه في تركيِب  الُمْحنِقُ  وقاَل :

 .محانِيقُ و ، َمحانِقُ  بَْطنُه بُصْلبِه ُضْمراً ، وَخْيلٌ  (5)الفََرُس وغيُره : لَِصَق  أَْحنَقَ  وفي األَساِس :

 ِضدُّ. ٍم َكثِيٍر ، قال األُْزَهِريُّ : هوالبَِعيُر : إِذا َسِمَن فجاَء بَشحْ  أَْحنَقَ  وقد ِسمانٌ  : َمحانِيقُ  إِبِلٌ  أَو

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ّيٍ : وقد جاءَ  ُل النُّْكِريُّ : ُمْحنِقٍ  بَمْعنَى َحنِيقٌ  قاَل ابُن بَّرِ  ، قال الُمفَضَّ

ٍف  َريـــــــــــــح ِة ِذي طـــــــــــــُ يـــــــــــــنـــــــــــــَ نـــــــــــــا بـــــــــــــغـــــــــــــِ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ القـ  تـــــــــــــَ

ٍ  و      عـــــــــــح ـــــــــــَ ُم عـــــــــــلـــــــــــ  بـ هـــــــــــُ عحضـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ يـــــــــــ ُ بـ نـــــــــــِ  حـــــــــــَ
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ً  وقد ُحْقُت البَْيَت أَُحوقُه : الَكْنسُ  الَحْوقُ  : [حوق] ً  ءُ الشَّيْ  حاقَ  قدو الدَّْلُك والتَّْمِليُس ، : الَحْوقُ و إِذا َكنَْستَه ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ : : َحْوقا ،  َحْوقا

 ، أَي : َمْدلُوٌك ُمَملٌَّس. َمْحيُوقٌ  ويُقال : َمُحوقٌ و ، َمِحيقٌ  فهو

__________________ 
 .168انه ط بريوت ص ( ديو 1)
 ويف شرحه فسر أحنقت : ضمرت ولز  بطنها بظهرها. 68( ديوانه ط بريوت 2)
 فالبطن مذكر.« للبطن ا ح ِ »( كذا ابألصر وهو خطب والصواب 3)
 ( وذكر األزهري يف التهذيب شاهداً آخر وهو قو  ذي الرمة يصف الركاب ىف السفر :4)

  ــــــــــــــانــــــــــــــيــــــــــــــ  ُتضـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــي وهــــــــــــــي عــــــــــــــوج كــــــــــــــبهنــــــــــــــا 

 ِبـــــــــــــــــوز الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــال مســــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــبجـــــــــــــــــرات نـــــــــــــــــوائـــــــــــــــــحُ     

  

 قا  : اماني  : الض م ر.

 ( يف األساس : التص .5)
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 عن اْبِن األَْعرابِّيِ ، وليَس بتَْصِحيِف الَجْوق بالجيم. الَجْمُع الَكثِيرُ  : الَحْوقُ و

 عن ابِن َعبّاٍد. اإِلحاَطةُ  : الَحْوقُ و

ً  وتُِرَكِت النَّْخلَةُ  قاَل : ً  بَجرانِيف النخلة ، أَي : َسَحقَتها َحتّى تََرْكتَها حوقت وفي األَساِس : : إِذا أُْشِعَل في الَكرانِيفِ  َحْوقا حاقَها ، كأَنَّه  ُحوقا

 ، وهو َمجاٌز. (1)فلم يُْبِق بها ُكْرنافَةً 

ّمِ : ما أَحاَط بالَكَمَرةِ من ُحُروفِها الُحوقُ و  عن ابِن َعبّاٍد ، وهي لُغَةٌ قَِليلَةٌ ، قال : ويُْفتَحُ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  بالضَّ

َزَ  ابلَكبحساِء ذاِت   ا ُو ِ َغمح
يِت الْبنَِة  ّكِ  الُحماِرِس :وأَْنَشَد ابُن الّسِ

يـــــــــــ ح  لـــــــــــِ طـــــــــــح ٌة َأو تـــــــــــَ طـــــــــــ  َي ِإاّل خـــــــــــُ رح هـــــــــــِ   (2)هـــــــــــَ
يــــــــــــ ح      لــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــَ ٌف َأو بــــــــــــَا ذا  تـ لــــــــــــَ  َأو صــــــــــــــــــــــــــَ

  

ُر ِإذا غاَب  َهح
 ا ُو ح َقدح َوَجب امل

 عن ثَْعلٍَب. اْستِداَرةٌ في الذََّكرِ  بالفتحِ : الَحْوقُ  أَو

 قاَل َجِريٌر : الِحماِر : لَقَُب الفََرْزَدقِ  َحْوقُ و

دح  لـــــــِ ُ  ملَح تـــــَ مـــــح ِ  والشـــــــــــــــــــ  مـــــح نـــــــاِت الشـــــــــــــــــــ  رحَت بـــــَ  ذَكـــــَ

هـــــــاَت و      يـــــــح وح ِ مـــــــن  (3)هـــــــَ بُ  حـــــــَ واكـــــــِ مـــــــاِر الـــــــكـــــــَ  ا ـــــــِ

  
قُ و من األُيُورِ  األَْحَوقُ و  كُمعَظٍَّم : العَِظيُم الَكَمَرةِ. الُمَحوَّ

 ُمْشِرفَةٌ. : َعِظيَمةٌ  قاءُ َحوْ  فَْيَشلَةٌ و َحْوقاءُ  َكَمَرةٌ و

 ، أَي : ُكنَِسْت. ِحيقَتْ  كأَنّها ِلقلَِّة الَمَطرِ  ِجدًّا ، بَضّمِ الحاِء : قَِليلَةُ النَّْبتِ  َمُحوقَةٌ  أَْرضٌ و

 عن أَِبي َعْمٍرو. : الَجماَعةُ الُمَمْخِرقَةُ  الَحْوقَةُ و

. الُكناَسةُ  بالَضّمِ : الُحواقَةُ و  ، نقله الجوهِريُّ

 ، كِكتاٍب وُغراٍب : ع. الِحواقُ و .(4) : الِمْكنََسةُ  الِمْحَوقَةُ و

قَ  من الَمجاِز :و ً  عليه َحوَّ َج عليه الَكالمَ  : إِذا تَْحِويقا في اْختِالِطه ، وكذلك َعْرقََل عليه ، نقله  كالُحواقَةِ  وَخلََّطه عليه ، ومعناه : َجعَلَه َعوَّ

َمْخَشرِ   الذَّكِر. َحْوقِ  يُّ ، وقال ابُن َعبّاٍد : هو َمأُْخوذٌ منالّزِ

 * ومما يُْستَدرك عليه :

ّمِ : القُماُش ، عن الِكسائِّيِ. الُحَواقَةُ   ، بالضَّ

ً »في الَحِديِث : و مالَه من َورائِه : أَتَْوا عليِه ، وهو َمجاٌز ، اْحتاقُواو قَةً  َستَِجُدوَن أَْقواما أَراد أَنَُّهم َحلَقُوا َوَسَط ُرُؤِسِهم ،  «مُرُؤوُسهُ  ُمَحوَّ

 فَشبَّه إِزالَةَ الشَّعِر منه بالَكْنِس.

 ، كثُماَمٍة : موِضٌع. ُحواقَةُ و

 : الَحْوقَلَة. الَحْوقُ و

 وأُمُّ حوقى : قريةٌ من أَْعماِل َشْرقِيَِّة بُْلبَْيَس.

ّمِ والفَتْحِ ، عن ابِن َعبّاِد. الُحوقِ  ، كُصَرٍد : لغةٌ في الُحَوقُ و  بالضَّ
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ً  ءُ الشَّيْ  بهِ  حاقَ  : [حيق] ً و ، يَِحيُق َحْيقا ً و ، ُحيُوقا َوال َيَِيُق اْلَمْكُر ) ، ومنه قولُه تَعالَى : حائِقٌ  فهو أَحاَط به األَِخيُر بالتَّْحِريِك : َحيَقانا
حاحِ ، أَ  (5) (السَّيُِّئ ِإاّل ِبَِْهِلهِ   بِه ، عن اْبِن َعبّاٍد. كأَحاقَ  ي : ال تَْرجُع عاقِبَةُ َمْكُروِهه إِاّل َعلَْيِهم ،كما في الّصِ

ً  فيِه السَّْيفُ  حاقَ و  حاَك. : مثل َحْيقا

َر قولُه تعالَى :  بِِهم األَْمُر : لَِزَمُهم ، وَوَجَب عليِهم ، ونََزلَ  حاقَ  قاَل ابُن َعَرفَةَ :و  .(6) (وا ِبِه َيْستَ ْهِزُؤنَ َوحاَق ِِبِْم ما كانُ )وبه فُّسِ

 أَحاَط. قالَهُ الليُث ، أَو أَْنَزلَه ، قاله ثَْعلٌَب. هللاُ بِهِم َمْكَرُهم أَحاقَ و

 ونَصُّ العيِن : من َمْكٍر ، أَو ُسوِء َعَمٍل يَْعَملُه ، فيَْنِزُل به ذِلَك. : ما يَْشتَمُل على اإِلْنساِن من َمْكُروِه فِْعِله الَحْيقُ  قاَل اللَّْيُث :و

__________________ 
( عبارة األســــــــــاس : ولض غالم من العرب يقو  آخر قد أحر  كرانيف النخلة : ســــــــــحقت النخلة حىت تركتها حوقة أي  وقة ا كبنه حاقها 1)

 حا مل يبِ  هلا كرانفة.
 .«قوله : هر هي إال خطة ا كذا ابألصر بتكرار تعلي  ا ولعر أحد ا تطلي »طبوعة املصرية : ( هبامش امل2)
 ومعنا ا واحد.« وأيهات»( رواية الديوان : 3)
 س.وهو ما استدركناه عن القامو « قوله : الكناسة ا يوجد زايدة ابلنسخ املطبوعة ونصها : واموقة : املكنسة»( هبامش املطبوعة املصرية 4)
 .42( سورة فاطر اآية 5)
 .8( سورة هود اآية 6)
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 .(1)عنَد واِدي َحنان  واٍد باليََمنِ   :َحْيقٌ و

يحِ  بهاٍء : َشَجَرةٌ  الَحْيقَةُ  قال أَبو َعْمٍرو :و يحِ ، يُْؤَكُل بها التَّْمرُ  َطيِّبَةُ الّرِ  فيَِطيُب. كالّشِ

 َده وأَْبغََضه.َحسَ  : إِذا حايَقَهُ ُمحايَقَةً  قاَل أَْيضاً :و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ّي. الَحْيقِ  َجبَلُ   : جبُل قاِف ، نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

رَ  حاقُ و ً  وُهو من «الُجوعِ  حاقِ  ما أَِجُد من»:  عنههللارضيقوُل أَبِي بَْكٍر  الُجوعِ : ِشدَّتُه ، وبه فُّسِ ً و ، حاَق يَِحيُق َحْيقا ، أَي : لَِزَمه  حاقا

 .«حقق»وَوَجَب عليِه ، وقد تَقَدَّم في 

الياُء ، أَو الْنِضمام الحاِء والياِء مثل : ُطوبَى ، أَصلُه ُطْيبَى ، وقد تَْدُخُل الياُء على الواِو في  (2)، فقلبت  الَحْيقِ  ، كَسيٍِّد : لُغَةٌ في الَحيِّقُ و

 ُحُروٍف كثيرةٍ.

 اْحتاَط عليه. ِء :على الشَّيْ  اْحتاقَ و

 مع القاف فصل اخلاءِ 
 الضُّراُط. أَهَملَه الَجوهِريُّ هنا ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو ، كِقْرطاٍس  الِخْبراقُ  : [خبرق]

في ـ  لَه ، كما َسيَأْتِي ، وقاَل الَجْوَهِريُّ وَكذلك َخْربَقَه ، وَخْردَ  (3) َشقَّهُ  ، كالثَّْوِب ونَْحِوه ، أَي : َخْبَرقَةً  ءَ الشَّيْ  َخْبَرقَ  قال ابُن ُدَرْيٍد أَيضاً :و

 ، وهو ِمثُْل َجبََذ وَجَذَب ، فاألَْولَى ِكتابةُ هذا الَحْرِف بالقَلَِم األَْسَوِد. َخْبَرْقتُ  َشقَْقتُه ، وُربّما قالُوا : : َخْربَْقُت الثَّْوَب :ـ  «خربق»

ً  قلُت : وكأَنّه َسّمى الضُّراطَ  دَّةِ ، كأَنَّه يَُشقُّ االْسَت َشقًّا. ِخْبراقا  ؛ لُخُروِجه بالّشِ

ً  َخبَقَ و أَي : َضَرَط. َخبَقَ  من َحّدِ َضَرب : َخبََق يَْخبِقُ  : [خبق]  عن ابِن َعبّاٍد. َصغََّره إِلى نَْفِسه : إِذا يَْخبِقُه فاُلنا

ٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و  من الَحياِء. أَي : عنَد النِّكاحِ ، أَي : َصْوٌت مّما ُهناكَ  َخْبقٌ  يُْسَمع لها نَْعٌت َمْذموٌم ، وهو : أَنْ  َخبُوقٌ  اْمَرأَة

ة ، فِِلّزٍ : الطَِّويلُ  ِإن ِشئَْت َكَسْرت الباَء إِتْباعاً للخاِء ، مثلو كهَجّفٍ ، الِخبَقُّ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد :و جالِ  عامَّ ةً. أَو من الّرِ  خاصَّ

حاح : ُربَّما قِيَل ذلك ، وهو قوُل ابِن ُدَرْيدٍ  من الفََرِس : السَِّريعُ و  تُْفتَُح الباُء أَيضاً.عن ابِن األَعرابِّيِ و ، كِزمكَّى كالِخبِقَّى وفي الّصِ

ُجُل الَوثّابُ  ، بلُغَتَْيه : الِخبِقُّ و  عن ابِن األَعرابِّيِ ، وكذِلَك الفََرُس. الرَّ

والقوُل إِنه يُْفَرُد  الطَِّويلِ  األََشّقِ ، بمعنى إِتْباُع لألََمقِّ  الِخبَقَّ  ، فيما ُرِوَي عن ُعْقبَةَ بِن ُرْؤبَةَ : إِن ِخبَقٌّ  قِيل : في قولِهم : فََرٌس أََشقُّ أََمقُّ ،و

 بالنَّْعِت للطَِّويِل.

 : وفي الَمثَلِ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :

ةٌ  قـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــَ بـ هح  خـــــــــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــَ بـ  خـــــــــــــــــــــــــــــــِ

هح      قــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اح َر   عــــــــــــــــــــــــــــــــــَ (4)تـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .وقد تَقَدَّم (5) [والزاي]. بالخاِء الُمْعَجَمة ، قال : وأَصحاُب الَحِديث يَْرُوونَه بالحاِء 

وقاَل ابُن ِسيَده : هي السَِّريعَةُ ، قال ابُن األَعرابِّيِ : وكذِلَك ناقَةٌ ِدفِقَّةٌ  َوَساعٌ  أَي : ، كِزِمكَّى ِخبِقَّىو ِخبِقٌّ و ِخبِقَّةٌ  ناقَةٌ  قال ابُن األَْعرابّيِ :و

 وِدفِقَّى.

ٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و  َسيِّئَةُ الُخلُِق. أَي : ُمَشدََّدةَ القاِف َمْمُدوَدةً بكسرتَْيِن  ،( 6) ِخبِقّاءُ  اْمَرأَة

فِقَّى ، ويُْنَشُد : كِزِمكَّى : ِمْشيَةٌ  ، الِخبِقَّىو  مثُل الّدِ
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 والدِِّفق   ِمنـحَعبُ  اخلِِبق  يـَعحُدو 
فِقَّى : هو التََّدفُُّق في الَمْشيِ ، ومثلُه  أَْيضاً.« ح ب ق»، وقد َمرَّ للُمَصنِِّف ذِلَك في :  الِخبِقَّى وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : الّدِ

 أَبو العابُِد الّزاِهدُ  كَسحاٍب : ة ، بَمْرَو ، منها َخباقو

__________________ 
 .«َحب ان»( يف التكملة 1)
وا و  من حا  حيي  واألصـــــر ُحيح  أي بضـــــم  قوله : فقلبت الياء اخل لعر هنا ســـــقطاً ا وهو ما يف اللســـــان :»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 2)

 فسكون ا فقلبت الواو اخل وهبذا تعلم أولوية حذف قوله : والياء.
 .302/  3( اجلمهرة 3)
 .«.. حزقة حزقة»( تقدم يف مادة حز  برواية 4)
 ( زايدة اقتضاها السيا  ا وانظر ا اشية السابقة.5)
 ( يف التكملة : ِخِبق انَة.6)



12259 

 

نِ  ويف   علي  بُن َعبحِد   اَ ســَ عحٍد ِإلاعيَر بِن عبِد القاِهِر اجلُرحجاينِّ  اخلََباِقي   الصــ  ا َلَض ابلشــاِم والِعراِ  ا وَرَو  عن َأيب ســَ
عاينّ ا تويف سنة  (1)ا وَأيب اَ َسن   .519الط ورِيِّ ا لض منه أَبُو َسعحد بُن الس مح

 عن ابِن َعبّاٍد. اْرتَفَع وَعاَل  ُء :الشي تََخبَّقَ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : األَْرُض الواِسعَة. الَخْبقَةُ 

 ، وهو الطُّول. َخْبقٍ  : تَْصِغيرُ  ُخبَْيقٌ  وقاَل ابُن األَْعراِبّيِ :

 ، بكسرتين ُمَشدََّد القاِف : القَِصيُر. الِخبِقَّةُ و

ُجِل ، كما هو َمْفُهوُم اإِلطالِق ، وليَس كذِلك ، بل  الذََّكرُ  َجٍل :كَسفَرْ  الَخَدْرنَقُ  : [خدرق] هَكذا في ساِئِر النَُّسخ ، وهو يُوِهُم أَنه َذَكُر الرَّ

ةً ، كما هو في العُباِب واللِّسان.  الّصواُب أَنَّه الذََّكُر من العَْنَكبُوِت خاصَّ

ْخمُ  أَو العَِظيمُ  صَّ به الذََّكَر ،ولم يَخُ  العَْنَكبُوتُ  قال أَبُو ُعبَْيٍد : هوو فَياِن : منها الضَّ  كما قالهَ أَبو ماِلٍك ، وأَْنشَد أَبو ُعبَْيِد للزَّ

ُ  و  فــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــغــــــــــــَ ــــــــــــه ال ٍر طــــــــــــاٍم عــــــــــــلــــــــــــي هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ  مــــــــــــَ

ِدي بـــــــــــــــه      رُي َأو ُيســـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــِ َدرحنـــــــــــــــَ ُ يـــــــــــــــُ  اخلـــــــــــــــَ

  
 الَخداِرُن. قاَل الَجْوَهِريُّ : وإِذا َجَمْعَت َحَذْفَت آخَره ، فقُْلَت :

 أَهمله الَجْوَهِريُّ ، واْستَْدَرَكهُ ابُن َعبّاٍد وابُن ِجنِّي ، وهو َذَكر العَناِكب. ، َكعَملٍَّس  كالَخَدنَّقٍ  : [خدنق]

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ه.، كعََملٍَّس ، والذاُل ُمعَجَمةٌ : ذَكُر العَناِكِب ، عن ابِن ِجنِّي َوْحدَ  الَخَذنَّقُ  : [خذنق]

 الُمْعَجمة ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : هو َذَكُر العَناِكِب. ، بالذّالِ  الَخَذْرنَقُ و : [خذرق]

 أَي : كثير السَّْلحِ ، قال : : َساّلحٌ  ُمَخْذِرقٌ و بالَكْسرِ  ِخْذراقٌ  َرُجلٌ  قاَل اللَّْيُث :و

ا  قــــــــــَ بـــــــــــَ َرنـــــــــــح وِت ِإذا مــــــــــا اخــــــــــح ُب حــــــــــانــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ

رُه      كــــــــــــــح الُه ســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــِه عــــــــــــــَ ــــــــــــــي اف ــــــــــــــَ َرق ذح ــــــــــــــخــــــــــــــَ  ف

  
يَْت بذِلَك ألَنَّها كعاُلبٍِط : ماَءةٌ ِمْلَحةٌ للعََربِ  ُخذاِرقٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و كما في العُباِب  ، أَي : يَْسلَحَ  يَُخْذِرقَ  تُْسِلُح شاِربَها َحتَّى بتِهاَمةَ ، ُسّمِ
(2). 

أَو  وكذِلَك َمَزَق ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، وهو قَْوُل األَْصَمِعّيِ  َذَرق من حّدِ َضَرب : يَْخِذقُ و من حّدِ نََصَر ، زاد اللَّْيثُ  يَْخذُقُ  الّطائِرُ  َخَذقَ  : [خذق]

ةً ، كالذَّْرِق لسائِِر الطَّْيِر ، وَعمَّ به بَْعُضهم. الَخْذقُ  قاَل ابُن ِسيَده : يَُخصُّ الباِزيَّ   للباِزّيِ خاصَّ

 نََخَسها بَحِديَدةٍ وغيِرها ؛ لتَِجدَّ في َسْيِرها. : إِذا الّدابَّةَ  قَ َخذَ و

 أَي : َذَرقَْت. في الماءِ  َخَذقَتْ  كَشّداٍد : َسَمَكةٌ لها َذوائُِب كالُخيُوِط إِذا ِصيَدتْ  ، الَخذّاقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 العَْبِدّيِ. الّشاِعرِ  واِلُد يَِزيدَ  : َخذّاقٌ و

ْوثُ  الَخْذقُ و َجِز الَِّذي أَْنَشَده اللَّْيُث : : الرَّ حاحِ ، وقد جاَء في الرَّ  ومقتََضى إِْطالقِه أَنّه بالفَتْحِ ، ومثلُه في العُباِب والّصِ

 َخَذقَاِمثحر ا ُباَر  ملَح مَتاَلكح 
حاحِ : قيَل لُمعاِويَةَ :و بالتَّْحِريِك ، فاْنُظر ذِلَك ، هَكذا جاَء في كتاب  ، يَْعنِي َرْوثَه قاَل ابُن األَثيِر : َخْذقَه قال : أَْذُكرُ  ؟الِفيلَ تْذُكُر أَ  في الّصِ

َمْخَشِرّيِ وغيِرهما عن ُمعاِويَة وفيه نََظٌر ؛ ألَنَّ ُمعاِويَةَ يَْصبُو عن ذِلَك ؛ ألَنَّهُ ُوِلَد بعَد ا  لفيِل بأَكثَر من ِعْشِريَن َسنَةً ، فكيفَ الَهَرِوّيِ والزَّ

ِحيُح قُباُث  ؟يَْبقَى َرْوثُه َحتّى يراهُ  وإِنَّما الصَّ
: هو أَكبَُر ِمنِّي ، وأَنا  قال ؟وسلمعليههللاصلىقِيَل له : أَنَت أَْكبَُر أَْم َرُسوُل هللِا  بُن أَْشيَم ؛ (3)
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َمْخَشِريُّ َصِحيحاً ، قاَل ص الِفيِل أَْخَضَر َمِحيالً  َخَذقَ  أَْقَدُم منه في الِميالِد ، وأَنا َرأَْيتُ  اِحُب اللِّساِن : ويُْحتََمُل أَْن يكوَن ما َرواه الَهَرِويُّ والزَّ

ا ُسئَل عن ذِلَك ، قاَل أَْذُكر يِّئَة ، وما َجَرى منه َخْذقَه أَيضاً ، ويكوُن ُمعاِويَةُ لمَّ  ، ويَكوُن َكنَى بذِلَك عن آثاِرِه السَّ

__________________ 
 ويف اللباب : بن الطيوري.« أيب ا سا الطيوري»معجم البلدان : ( يف اللباب و 1)
 ( ومثله يف التكملة ومعجم البلدان ا وقا  األصمعي : ولكنانة اب جاز ماء يقا  له خذار .2)
 ( ضبطت عن اللسان ا ويف القاموس : وقباث كسحاب بن أشيم ا صحايب.3)
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َم ا وَزَلر من َمضــــَ  : هِذه َغَلطاُت َزيحٍد ا َعَل  الّناِس ا وما َجَر  عليه من الَبالِء  ا كما يـَُقوُ  الّناُس عن َخطَِإ من تـََقد 
ا قاُلوا يف أَلفاِ هم ا حَنحُن ِإىل اآن يف َخرحايِت ُفالٍن ا َأو هِذه من َخرحايِت ُفالِن ا وإِ  رٍو ا وُرمب  َقطاُت َعمح نح ملَح وهذه ســــــــــــــَ

 .َيُكنح مَث  ُخُروٌء ا و  َأعلم
حاحِ واللِّسان : كَمْرَحلَِة : االْستُ  الَمْخَذقَةُ و  بالكسِر : االْسُت فانُظْر ذِلك. الِمْخَذقَةُ  هَكذا في سائِِر النَُّسخِ ، والذي في الّصِ

الطائُِر : إِذا َذَرَق ، وأُراهُ َخَزَق ،  َخَذقَ  وقال ابُن فاِرٍس : الخاُء والذّال والقاُف ليس أَْصالً ، وإِنّما فِيه َكِلَمةٌ من باِب اإِلْبداِل ، يُقال :

 فأُْبِدلَت الّزاُي ذاالً.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كقَطاِم ، يَْكنُوَن به عن الذَّْرِق. َخذَاقِ  يقال لألََمةَ : يا

َرَع والُجنُوَن والَمفاِصَل كَجْعفٍَر : نَباٌت َوَرقُه كِلساِن الَحَمِل ، أَْبيَُض وأَْسوَ  ،( 1) الَخْربَقُ   :[خربق] ُن ، ويْنفَُع الصَّ ُد ، وِكالُهما يَْجلُو ويَُسّخِ

ِب والَخناِزيِر ، وإِْن نَبََت بَجْنِب َكْرَمٍة والبََهَق والفاِلَج ، ويُْسِهُل الفُُضوَل اللَِّزَجةَ ، وُربَّما أَْوَرَث تََشنُّجاً ، وإِْفراُطه ُمْهِلٌك ، وهو ُسمٌّ للِكال

ئِيِس ، وقال اللَّْيُث : لَْت َخْمَرةُ ِعنَِبهاأَْسهَ   : نَْبٌت كالسُّّمِ ، يُْغَشى على آِكِله ، وال يَْقتُلُه. الَخْربَقُ  كما في القانُون للرَّ

ثٌ  بن خاِلِد :بن خاِلِد بِن أَِخي خاِلِد بِن ُعقَْيِل  بُن َرْوحِ  َسالَمةُ  َكَذا في النَُّسخ ، والصَّواُب : : َسالمُ  َخْربَقٍ  أَبُوو ِه ُعقَْيٍل  ُمَحّدِ  .(2)عن َعّمِ

 الماِء ، واسُم َحْوٍض. َمْصنَعَةُ  ونَصُّ اللَّْيِث : كِزْبِرجٍ : َمْصعَدُ  الِخْربِقُ  قال ابُن َعبّاٍد :و

 عن اللَّْيِث. السَِّريعَةُ الَمْشيِ  : هي أَو ، واللَّباِخيَةُ  (3)وكذِلَك الِغْلفاق  كِسْرباٍل : الَمْرأَةُ الطَِّويلَةُ العَِظيَمة الِخْرباق قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و

 وفي قَْوٍل آَخر هو : ُعَمْيُر بُن َعْمِرو بِن نَْضلَةَ السُّلَِمّي. في قَْولٍ  عنههللارضي اسُم ِذي اليََدْيِن الصَّحابِّيِ  : ِخْرباقٌ و

ُ  الَخْربَقَةِ ك ُسْرَعةُ الَمْشيِ ، : الِخْرباقُ و ت الَمْرأَة  .الِخْرباقَ و الَخْربَقَةَ  يُقاُل : َمرَّ

ْرطُ  ، وهو ِخْرباقِه يُقال : َجدَّ فيو  ، والِخْبراُق. الِخْرباقُ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ومرَّ عن ابِن ُدَرْيٍد أَنَّ لُغةَ أَْهِل الَحْوِف في الضُّراِط : الضَّ

 كَخْبَرقَهُ ، عن الَجْوَهِرّيِ. َشقَّهُ  :أَي : الثَّْوَب  َخْربَقَهُ و

 مثُل َخْرَدلَه. قََطعَه َء :الشَّيْ  َخْربَقَ و

. أَْفَسَده : إِذا العََملَ  َخْربَقَ و  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 َشقَّقَها. إِذا الغَْيُث األَْرَض. َخْربَقَ  قاَل اللَّْيُث :و

بُوُخ. الُمَخْربَقَةُ و قال :  للَمْفعُول : الَمْرأَةُ الرَّ

بُوُخ. الَخْربَقَةُ و قالَ   للَمْفعُول : الَمْرأَةُ الرَّ

 : من َزْجِر العَْنِز. الَخْربَقَةُ و قالَ 

 وأَنشد : اْنِقماُع الُمِريبِ  : االْخِرْنفاُق : االْخِرْنباقُ و قال :

وٍت ِإذا مــــــــــا  ب حــــــــــانــــــــــُ اصـــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ قــــــــــَ بـــــــــــَ َرنـــــــــــح  اخــــــــــح

الُه      ــــــــــــــه عــــــــــــــَ ــــــــــــــي اف ــــــــــــــَ َرق ذح ــــــــــــــخــــــــــــــَ رُه ف كــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــُ

  

 مثُر ا ُباَر  مل مَتاَلكح َخَذقا

 عن أَبي حاتٍِم. اللُُّصوق باألَْرِض  : االْخِرْنباقُ و
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وَمْعنى ليَْنباَع ، أَي : ليَثَِب ، أَو ليَْسُطَو  أَي : ساِكٌت لداِهيٍَة يُِريُدها «ليَْنباعَ  ُمْخَرْنبِقٌ » : وفي الَمثَلِ  : الُمْطِرُق الساِكُت الكافُّ ، الُمْخَرْنبِقُ و

ْمَت َحتّى يُْحَسَب ُمغَفَّالً وهو ذو نَْكراَء  إِذا أَصاَب فُْرَصة ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : ُجِل يُِطيُل الصَّ :  الُمْخَرْنبِقُ  ، وقاَل غيُره : (4)يُْضَرُب في الرَّ

ِه ، أَو حاَجتِه إِذا أَْمَكنَهُ الُوثُوُب ، ومثلُه : : الذي ال يُِجيُب  الُمْخَرْنبِقُ  ، وقيل : (5)ُمْخَرْنِطٌم ليَْنباع  هو الُمتََربُِّص بالفُْرَصِة ، يَثُِب َعلَى َعُدّوِ

َم  إِذا ُكلِّ
(6). 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْرطِ  ِخْرباقٌ  َرُجلٌ   .: َكثِيُر الضَّ

 النَّْبُت : اتََّصَل بَْعُضه ببَْعٍض. َخْربَقَ و

__________________ 
 .«عالج اجلنون»وقد أخذ عن السامي الذي يعين « هيلوبوري »( اله العلمي يوانين 1)
 ( يف التكملة : صاحب عقير.2)
 ( زيد يف التهذيب : واملزنّرة.3)
 .«لينباع»بد  «  لينبا»قا  ويرو  :  4053( انظر امليداين مثر رقم 4)
 ( يف التهذيب : لينبا .5)
 .«إذا تكلم»( عن اللسان وابألصر 6)
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ْبيَِة يُْمنَُع به. يَُخْربَقُ  واألََسدُ   له ، وهو ِمثُْل الزُّ

هَكذا كَجْعفٍَر َغلٌَط ، والّصواُب ما  الَخْرَدقُ  وقوُل الُمَصنِّف : الَمَرقَةُ  : هي الُخْرِديق أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَثِيِر : الَخْرَدقُ  : [خردق]

 يَبِيعُ  كانَ  َعْبدٌ  وسلمعليههللاصلىَدَعا َرُسوَل هللِا »قالَت :  عنهاهللارضيفي َحِديِث عائَِشةَ و َذَكْرنا ، وقال أَبو َزْيٍد : الَمَرقَةُ بِالشَّْحِم ،

 أَْصلُه ُخورِديك ، وأَنشَد الفَّراُء : بٌ ُمعَرَّ  فاِرِسيٌّ  «الُخْرِديقَ 

ا  يــــــــقــــــــَ نــــــــا َدقــــــــِ ــــــــَ رَتح ل مــــــــَ  اشــــــــــــــــــــــح يــــــــح لــــــــَ تح ســــــــــــــــــــــُ ــــــــَ  قــــــــال

ذح و      خـــــــــِ تـــــــــ  ـــــــــَ مـــــــــًا نـ يـــــــــح حـــــــــَ رَتح شـــــــــــــــــــــــُ ااشـــــــــــــــــــــــح رحِديـــــــــقـــــــــَ  خـــــــــُ

  
 .(1) اْسمٌ  كَسَمْنَدٍل : َخَرْنَدقٌ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

شاِميَّةٌ ، وبمصَر يُْعَرُف بَحِشيَشِة السُّْلطاِن ، وهو نَْوٌع من الُحْرِف َعِريُض  لُغَةٌ  الَخْرَدُل الفاِرسيُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ : الَخْرفَقُ  : [خرفق]

 الَوَرِق.

 االْخِرْنباُق. األَخيُر عن اللَّْيِث : االْخِرْنفاقُ و ، الَخْرفَقَةُ و

قَه من َحدَّْي نََصر ، وَضَرَب : يَْخِرقُهو يَْخُرقُه لثَّْوبَ أَي : السَّْبَسَب وا َخَرقَه : [خرق]  لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب. جابَهُ وَمزَّ

ُجلُ  َخَرقَ  من الَمجاِز :و  َكَذَب. : إِذا الرَّ

لن تَْبلَُغ أَْطرافَها ، وقََرأَ  أَي : (2) (خَتِْرَق اْْلَْرضَ ِإنََّك َلْن ) َحتَّى بَلََغ أَْقَصاها ، وقولُه تَعالى : قََطَع الَمفاَزةَ  : إِذا َخَرقَ  من المجاز أَيضاً :و

معناه لَْن تُْقَطعَها ُطوالً وَعْرضاً ، وقِيَل : لن  وهي لُغَةٌ ، والَكْسُر أَعلى ، وقاَل األَْزَهري :ـ  بضّمِ الراءِ « تَْخُرقَ  لَنْ »الَجّراُح بُن َعْبِد هللِا : 

 تَثْقَُب األَْرَض.

ً  الثَّْوبَ  َخَرقَ و  َشقَّه. : َخْرقا

 واْشتَقَّهُ. َصنَعَهُ  واْختَلَقَه : إِذا الَكِذبَ  َخَرقَ  من الَمجاِز :و

ً  البَْيتِ  في َخَرقَ و  وهِذه عن اللَّْيِث. ، كفَِرحَ  كَخِرقَ  أَقاَم فلم يَْبَرْح ، : إِذا ُخُروقا

 ِسْن َعَملَه.ولم يُحْ  َجِهلَهُ  : إِذا ِء ، كَكُرمَ بالشَّيْ  َخُرقَ و

 البَِعيُد ، ُمْستَِوياً كاَن أَو َغْيَر ُمْستٍَو. : القَْفرُ  الَخْرقُ و

قُ  األَْرُض الواِسعَةُ  أَْيضاً :و ياحُ  تَتََخرَّ ُج : كلُّ بَلٍَد واِسعٍ  فيها الّرِ قُ  نَقَلَه. الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الُمَؤّرِ ياُح  تَتََخرَّ ابُن ، وقاَل  َخْرقٌ  فهو (3)به الّرِ

ً  ما بيَن البَْصرةِ وَحفِر أَبي ُموَسى (4)ُشَمْيٍل : يُعَدُّ  ً  ، وما بَْيَن النِّباجِ وَضِريَّةَ  َخْرقا  ، قال أَبُو ُدؤاٍد اإِلياِديُّ : َخْرقا

رح ٍ و  رِي  خـــــــــــــــــــــــــَ ٍب  ـــــــــــــــــــــــــَح بحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

بُ      هـــــــــــــــــــــــح وحرُه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــِه مـــــــــــــــــــــــَ

  
 قاَل َمْعِقُل بُن ُخَوْيِلٍد الُهَذِليُّ : ُخُروقٌ  ج : َحْوقاُء ، أَي : بَِعيَدةٌ  َخْرقاءُ  ويُقال : َمفاَزةٌ  كالَخْرقاءِ 

ّوااَب و  مـــــــــــــــــــــــــــــــا جلـــــــــــــــــــــــــــــــَ ُرو ٍ ِإهنـــــــــــــــــــــــــــــــ ُ  خـــــــــــــــــــــــــــــــُ

ي و      وامـــــــــــــِ ـــــــــــــطـــــــــــــ  ِف ال طـــــــــــــَ ـــــــــــــنـــــــــــــ  رّاابِن ابل (5)شـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ً ً  ويُقال : قََطْعنا إِليكم أَْرضا ً و ، َخْرقا  .َخُروقا

 له أَْوراٌق. كالقُْسطِ نَْبت  : الَخْرقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 ع ، بنَْيسابُوَر. : َخْرقو

يقُ و بالكسِر ، الِخْرقُ و يتٍ  الِخّرِ ُجلُ  كِسّكِ قُ  الَكِريُم الَجواُد ، السَِّخيُّ  : الرَّ  في السَّخاِء يَتَّسُع فيِه ، وهو َمجاٌز. يَتََخرَّ

 والّصواُب : في َسماَحٍة ، كما هو نَصُّ اللَّْيِث ، زاَد : ونَْجَدةٍ. الظَِّريُف في َسخاَوةٍ  هو أَو



12264 

 

 وأَْنَشَد اللَّْيُث : الفَتَى الَحَسُن الَكِريُم الَخِليقَةِ  قِيَل : هوو

رح ٍ و  ًة  خـــــــــــــــــِ ُرومـــــــــــــــــَ بحَس ُأكـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ َر  ال ـــــــــــــــــَ  يـ

ا والــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــارَا     َ هلــــــــــــــَ اح جــــــــــــــَ ُا الــــــــــــــلــــــــــــــ  هــــــــــــــِ  يــــــــــــــُ

  
 وقال البُْرُج بُن ُمْسِهر :

لـــــــــــــــمـــــــــــــــ   َب قـــــــــــــــاَم فـــــــــــــــَ َنشـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ رح ٌ ا َأنح تـ  خـــــــــــــــِ

ومُ      ٌ  َهضـــــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ يـــــــــــــاِن خمـــــــــــــُح تـــــــــــــح  مـــــــــــــن الـــــــــــــفـــــــــــــِ

  
 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَبِي ذَُؤْيٍب يَِصف َرُجالً َصِحبَهُ رجٌل َكِريٌم :

ـــــــــــــاِن  ي ـــــــــــــح ت ـــــــــــــفـــــــــــــِ ن ال ُه مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ـــــــــــــَح ل ي ـــــــــــــِ رح ٌ أُت  خـــــــــــــِ

ٍة و      قــــــــــــــَ و ثــــــــــــــِ ــــــــــــــ ٌ َأخــــــــــــــُ رِّي وُف  خــــــــــــــِ (6)َخشــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 ( كذا ا ومل جنده يف اجلمهرة وال يف االشتقا .1)
 .27( سورة اإلسراء اآية 2)
 ( يف التهذيب : الريح.3)
 .«قوله : بعد ما با البصرة اخل هكذا يف اللسان»وهبامش املطبوعة املصرية : « بعد»( عن التهذيب وابألصر 4)
 طر  تتخر  من فالة إىل فالة. وهبامشه اخلرو  :« لنطف الدوامياب»برواية :  67/  3( ديوان اهلذليا 5)
 ويف شرحه : اخلر  : املتخر  يف اخلري ا واخلري  فعير من هذا. 100/  1( ديوان اهلذليا 6)
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 كِسْرٍب وأَْسراٍب. أَْخراقٌ  ج : ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : للِخْرقِ  قاَل ابُن األَْعرابِّيِ : ال َجْمعَ 

 كغُراٍب. (1) ُخراق ُن َعبّاٍد :قاَل ابو

يقِ  وَجْمعُ  ُخُروقٌ  : الِخْرقِ  قاَل َغْيُرُهما : َجْمعُ و يقُونَ  : الِخّرِ ، قاَل األَْزَهِريُّ : ولم نَْسَمْعُهم َكسَُّروه ؛ ألَنَّ ِمثَْل هذا ال يَكاُد يَُكسَُّر ِعْنَد  ِخّرِ

 ِسيبََوْيِه.

قُ  الواِسعَةُ  كَمْقعٍَد : الفاَلةُ  الَمْخَرقُ و ياُح ، قال أَبُو قَْحفاَن العَْنبَِريُّ : تَتََخرَّ  فيها الّرِ

رِ ِ  شــــــــــــــــــــــــــح
َ
ــــــــــــًا ِم امل ئ وامــــــــــــِ تح  ــــــــــــَ لــــــــــــَ ــــــــــــَ بـ ــــــــــــح دح أَقـ   قــــــــــــَ

هــــــــــــــــــا يف      نــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــُ ًة َأعــــــــــــــــــح َر ِ قــــــــــــــــــاِدحــــــــــــــــــَ  خمــــــــــــــــــَح

  
 قال أَبُو ُدؤاٍد اإِلياِدّي : من الَحْوِض : َحَجٌر يكوُن في ُعْقِره ، ليُْخِرُجوا منه الماَء إِذا شاُءوا الَمْخَرقُ و

ُه و  ظــــــــــــــــــــاَم لــــــــــــــــــــَ رِي وال نــــــــــــــــــــِ  املــــــــــــــــــــاُء  ــــــــــــــــــــَح

َد املــــــــــــــــاُء      َرقــــــــــــــــاً لــــــــــــــــو َوجــــــــــــــــَ هح  خمــــــــــــــــَح َرقــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــَ

  
 وهو َمجاٌز. ال يَقَُع في َكفِِّه غنىً  الذي : الَمْحُروم الَمْخُروقُ  ّيِ :قاَل ابُن األَْعرابِ و

ْجِل ، وهو َمجاٌز. وكذِلَك الِحْزقَة  ، بالكسِر ، من الَجرادِ  الِخْرقَةُ و  ، وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : (2)ُدوَن الّرِ

ِر  ِة ابــــــــــــِن واصــــــــــــــــــــــــــِ تح بســــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــَ َزلــــــــــــَ  قــــــــــــد نـــــــــــــَ

ةُ      رحقـــــــــــــــَ راٍد انزِِ   خـــــــــــــــِ ٍر مـــــــــــــــن جـــــــــــــــَ (3)رِجـــــــــــــــح
 

  
 .«من َجراِد ، فاْصطاَدْت وَشَوتْ  ِخْرقَةٌ  فجاَءت»: ـ  السالمعليهاـ  في َحِديِث َمْريَمَ و

 كِعنٍَب. ، ِخَرقٌ  : ج وقِيَل : الِمْزقَةُ منه الثَّْوِب : الِقْطعَةُ منه من الِخْرقَةُ و

ببَْغداَد ، صاحُب الُمْختََصِر في فِْقِه اإِلماِم أَْحَمَد بِن َحْنبٍَل ، كاَن  َشْيُخ الَحنابِلَةِ  : الِخَرقِيُّ  ُعَمُر بُن الَحَسْيِن بِن َعْبِد هللِا بِن أَْحَمدَ  أَبُو القاِسمِ و

 على الَمْذَهب لم تَْظَهْر ؛ ألَنّه َخَرَج من بَْغداَد ، وأَْوَدَع ُكتُبَهُ في فَِقيهاً َسِديداً َوِرعاً ، قاَل القاِضي أَبُو يَْعلَى : كانَْت له ُمَصنَّفاٌت وتَْخِريجاتٌ 

هكذا في سائِر النَُّسخِ ،  أَبُو الُحَسْيِن بُن َعْبِد هللِا بِن أَْحَمَد والُد صاِحِب الُمْختََصرِ و .334َدْرِب ُسلَْيمان ، فاْحتََرقَْت ، وماَت هو بِدَمْشَق سنة 

وُكْنيَتُه أَبو َعِلّيٍ ، َحدََّث « والد صاِحِب الُمْختََصر»، وهذا يُْغنِي عن قوِله :  (4)وأَبُوه الُحَسْيُن بُن َعْبِد هللا بِن أَحمد  الصواُب :وهو َغلٌَط ، و

م ، وعنه أَبو بَْكٍر الّشافِِعيُّ ، وأَبو علّيِ بُن عن أَبي ُعَمَر الدُّوِرّي ، والُمْنِذِر بِن الَوِليِد الجاُروِدّي ، وُمحّمد بِن ِمْرداٍس األَْنصاِرّيِ ، وغيِره

ّواف ، وعبُد العَِزيِز بُن َجْعفٍَر الَحْنبَِليُّ ، وغيُرهم.  الصَّ

ِد بِن َعْبِد الَحِميِد ، الَمْعُروُف بابِن َحْمِدي ، من أَْهِل بَْغداَد ، َسِمَع أَبا القاِسِم بَن َزَكِريّا المُ  َعْبُد العَِزيِز بُن َجْعفَرِ  أَبو القاِسمِ و ز ، بِن ُمَحمَّ َطّرِ

َد بَن طاِهِر بِن أَبِي الدَُّمْيِك ، وعنه أَبو الَحَسن الدَّاَرقُْطنِيُّ ، وأَبُو بَْكٍر البَْرقانِّي ، وأَبو ال قاِسِم التَّنُوِخيُّ ، وكان ثِقَةً أَِميناً ، توفي سنة وُمَحمَّ

375. 

ْحَمِن بُن علّيٍ ، وإِبراهيُم بُن َعْمٍروو شاِطّي. َعْبُد الرَّ  هكذا في سائِِر النَُّسخ ، ولم أَِجْدُهما في ِكتاِب ابن السَّْمعانِّيِ ، وال الذََّهبّي ، وال الرُّ

: أَبو  وبَلَِديّاهُ  554وماَت أَبُوهُ سنة  579القاِسِميُّ ، مات سنة  َعْبُد هللِا بُن أَحمَد بِن أَبِي الفَتْح أَبُو الفَتْحِ  (5) هانَ ُمْسنُِد أَْصبَ  قاَل الذََّهبِيُّ :و

دِ  طاِهرٍ   بِن أَْسماء ، ونُْسَخةَ َوَرقَة ، وعنه ِء نسخةَ ُجَوْيِريَةَ َرَوى عن أَبي بكِر بِن الُمْقِرى الدَّاّللُ  بِن علي بن ُعَمَر بن يُوُسفَ  ُعَمُر بُن ُمَحمَّ

 .453أَبُو َعْبِد هللا الَخاّلل ، توفي سنة 

ِد بِن أَْحَمدَ  أَبو العَبّاِس و ٍد ، َحدََّث عن أَبِي علّيٍ الَحَسِن بِن ُعَمَر بِن يُونَُس الحافِِظ األَْصبَهانِّيِ  أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ  عِ إِلى بَيْ  الِخَرقِيُّونَ  بِن ُمَحمَّ

ثُوَن. والثِّيابِ  الِخَرقِ  ةٌ ُمَحّدِ  أَئِمَّ

ةَ بِن َعْبِد األَْشَهِل بِن َعْوِف بِن إِياِس بْن ثَْعلَبَةَ بِن َعْمِرو بِن  : النُّْعماُن بُن راِشدِ  الِخَرقِ  ذُوو  (6)َعْبلَةَ بِن ُمعاِويَةَ بِن َعْمِرو بِن َوْهِب بِن ُمرَّ

 بن أَْنماِر بَنِ 

__________________ 
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 ( ضبطت يف القاموس بتشديد الراء ا ضبرت حركات.1)
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 .213/  2( اللسان واجلمهرة 3)
 .435/  1« اخلرقي»( انظر اللباب 4)
 .«قوله : ومسند أصبهان عبد   ا يف نسخة املو املطبوعة : مسند أصبهان ا وعبد  »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«علبة»وابألصر  293( عن مجهرة ابن حزم ص 6)
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ِر بن َعِمريََة بِن َأَسِد بِن َربِيعة بِن نِزارٍ  َسهُ  ُمَبشِّ  مُححٍر وُصفحر يف ا َرحب. خِبَر ٍ  إِلعحالِمه نـَفح
 : لَْقوِله ، لُقَِّب به (2)بِن َوْقَداَن بِن ُسبَْيعِ بِن َعْوِف بِن ماِلِك بِن َحْنَظلَة الطَُّهِويُّ  (1)بِن عاِمِر بِن ِحْميَِرّي  َخليفَةُ بُن َحَملِ   :الِخَرقِ  ذُوو

ـــــــــــا ن مـــــــــــُ ـــــــــــِّ ل كـــــــــــَ ـــــــــــُ ٍش ال ت ـــــــــــح ي ـــــــــــَ بـ  مـــــــــــا ابُ  أُمِّ حـــــــــــُ

فـــــــــــِ ُ     تـــــــــــ  ـــــــــــَ رِي فـــــــــــنـ ثـــــــــــح ـــــــــــُ دح نـ ا وقـــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــح رَتَقـ ا افـــــــــــح  ملـــــــــــّ

  
ةٌ  َي عــــــــــاِبســــــــــــــــــــــــَ رحَف ُدوين َوهــــــــــح ُض الــــــــــطــــــــــ  طــــــــــِّ قــــــــــَ ــــــــــُ  تـ

نـــــــــِ ُ كـــــــــمـــــــــا     ُر ا ـــــــــَ ائـــــــــِ  َتشـــــــــــــــــــــــاَوَس فـــــــــيـــــــــَك الـــــــــثـــــــــّ

  
هــــــــــــا تــــــــــــُ ولــــــــــــَ ي جــــــــــــاَءتح محــــــــــــُُ لــــــــــــِ ا رََأتح ِإبــــــــــــِ  ملــــــــــــّ

ـــــــُش و     ـــــــرِّي هـــــــا ال ـــــــح ي ـــــــَ ل جـــــــافـــــــًا عـــــــَ ـــــــَ  عـــــــِ رحث َر ُ غـــــــَ (3)اخلـــــــِ
 

  
يــــــــُش بــــــــه عــــــــِ ي مــــــــااًل تــــــــَ غــــــــِ تــــــــَ بـــــــــح تح : َأال تـــــــــَ  قــــــــالــــــــَ

ِة الـــــــر نـــــــَ ُ     يشـــــــــــــــــــــَ ر  الـــــــعـــــــِ ي ا وشـــــــــــــــــــــَ القـــــــِ ا تـــــــُ مـــــــّ  ؟عـــــــَ
  

ٌر صـــــــــــــــــــــــُ  عحشـــــــــــــــــــــــَ ِك ا فـــــــــِإان  مـــــــــَ يـــــــــح ي ِإلـــــــــَ يـــــــــئـــــــــِ  رُبٌ فـــــــــِ
لـــــــــَ ُ     ا وال مـــــــــَ يـــــــــنـــــــــَ ٌة فـــــــــِ فـــــــــ  ِب ا ال خـــــــــِ دح  يف اجلـــــــــَ

  
تح لــــــــــــنــــــــــــا َوَرقــــــــــــاً  تــــــــــــ  ٌة حــــــــــــَ مــــــــــــَ طــــــــــــح  ِإاّن ِإذا حــــــــــــَ

َت الـــــــــــَوَر ُ     بـــــــــــُ نــــــــــــح ىت  يــــــــــــَ َش حـــــــــــَ يـــــــــــح اِرُس الـــــــــــعـــــــــــَ  لـــــــــــُ

  
أَُخو بَنِي َسِعيَدةَ بِن َعْوِف بِن ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ ، وأَمُّ أَبِي ُسوٍد وَعْوٍف اْبنَْي ماِلِك  بُن قُْرٍط الطَُّهِويُّ  الِخَرقِ  ُهو : ذُو قُْرٌط ، أَو : الِخَرقِ  ذُوو

 أَي : جاِهِلّي. (4) القَِديمُ  الفاِرسُ  الشاِعرُ  بِن َحْنَظلَة ُطَهيَّةُ بنُت َعْبِد َشْمِس بِن َسْعِد بِن َزْيِد َمناةَ بِن تَِميمٍ 

 ، كان يُقاتُِل عليه يوَم اليَماَمِة. (5)بِن َعِدّيِ بِن األَْسَوِد بِن أَْصَرم  ُس َعبّاِد بِن الحاِرثِ فَرَ   :الِخَرقِ  ذُوو

 السَّلُوِلّيِ ، وهو القائُِل فِيها : ، بالكسِر : فَرُس األَْسَوِد بِن قِْرَدةَ  ِخْرقَةُ و

يَنح  ِن اجلـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــح ن اب ـــــــــــــــــــَد مـــــــــــــــــــِ زِي ـــــــــــــــــــَ  ََثَرحُت ي

ـــــــــــــُد وال     زي ـــــــــــــَ رح ي كـــــــــــــُ ـــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــح رِ  ِد ف فـــــــــــــُ كـــــــــــــح ـــــــــــــَ  ت

  

ي  مـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــَ  اخلـــــــــــــــــَ زِيـــــــــــــــــَد َرئـــــــــــــــــِ ُت يـــــــــــــــــَ  َذحبـــــــــــــــــَح

  
ًا وَ    ةُ ِس َذحبــــــــــــــــــــح رحقــــــــــــــــــــَ رُ  خــــــــــــــــــــِ  يب حَتحضــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ه و  تـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ ُت فـــــــــــــــَبطـــــــــــــــح نـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ رًا طـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح  عـــــــــــــــَ

  
رَتُ    الَء ال ُتســـــــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــــــح يـــــــــــــــبـــــــــــــــًا بـــــــــــــــنـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ  نـــــــــــــــَ

  
 فََرُس ُمعَتٍِّب الغَنَِوّيِ. : ِخْرقَةُ و

ه ، وأَبُوه بُنانَةُ  كغُرابٍ  الّشاِعرِ  (6) اسُم ابِن ُشعاثَ   :ِخْرقَةُ و  .«نُباتَةُ »كثُماَمٍة ، وفي التَّْكِملَِة  (7) وُشعاُث أُمُّ

ُجُل الَحَسُن الِجْسِم ، طاَل أَو لم يَُطْل. بالكسر : الِمْخراقُ و  الرَّ

ُف في األُُمورِ  أَْيضاً :و  ِمْنهُ.وقاَل َشِمٌر : هو الِّذي ال يَقَُع في أَْمٍر ِإاّل َخَرَج  الُمتََصّرِ

يُّ  قاَل : ى والثَّْوُر البَّرِ ً  يَُسمَّ ى ِمْخراقا الَمفاَزِة ، وهو َمجاٌز ، قاَل األَْصَمِعيُّ :  ِمْخراقَ  ؛ ألَنَّ الِكالَب تَْطلُبُه فيُْفِلُت ِمْنها ، وفي األَساِس : يَُسمَّ

 َعِدّيِ بِن َزْيٍد الِعباِدّيِ :لقَْطِعه البِالَد البَِعيَدةَ ، وهذا كما قِيَل له : ناِشٌط ، ومنه قَْوُل 

ــــــــــــــر  و  اَه ال رِي   ــــــــــــــُ َ
ُة املــــــــــــــ جــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــ  ــــــــــــــنـ ُه ال ــــــــــــــَ  ل

ايب      اًل كـــــــــــــــالـــــــــــــــنـــــــــــــــّ دح ِب عـــــــــــــــِ را ِ ِء كـــــــــــــــُ خـــــــــــــــح  املـــــــــــــــِ

  
يِّدُ  : الِمْخراقُ و ْعِره ، وُجِمَع هَكذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب السَّْيُف ، كما فِي العُباِب واللِّساِن واألَساِس ، وهو َمجاٌز ، وقَْد َذَكره ُكثَيٌِّر في شِ  السَّ

 ؛ قاَل : الَمخاِريقِ  على

ٌث   عــــــــح ن  شــــــــــــــــــــــُ هــــــــِ يــــــــح لــــــــَ ــــــــ ِ عــــــــَ خــــــــارِي
َ
م   كــــــــاملــــــــ هــــــــُ لــــــــ   كــــــــُ

الً      بـــــــــــــااًن وال َوغـــــــــــــح رميـــــــــــــًا ال جـــــــــــــَ د  كـــــــــــــَ عـــــــــــــَ  يــــــــــــــُ

  
 الَجواُد. السَِّخيُّ  أَيضاً : الِمْخراقُ و
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 لَُهم. اسمٌ  : الِمْخراقُ و

ع ، عن ابِن األَْعرابِّيِ ، وأَْنَشَد : يُلَفُّ ليُْضَرَب بهِ  أَو نحُوه الِمْنِديلُ  : الِمْخراقُ و  أَو يُفَزَّ

__________________ 
 التكملة.واملثبت عن « محري بن وقدان بن سبض»( ابألصر 1)
 وهي بنت عبشم  بن سعد بن زيد مناة. .. ( هذه النسبة إىل طُهي ة وهي أم عوف بن مالك2)
 .«هزىل عجافاً » ويف رواية أخر  يف التكملة :« جاءت عجافاً »( يف اللسان والتكملة : 3)
يحٍف : شــاعٌر آَخُر جاهلييف يـَرحبُوِعّي قوله : القدمي ا يوجد يف نســخ املو املطبوعة »( هبامش املطبوعة املصــرية : 4) َريِخ بن ســَ زايدة نصــها : وابن شــُ
 .«اه
 .«أحرم»( عن التكملة وابألصر 5)
 شنقيطي.هـ  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وابن ُشعاَب الشاعر وُشعاُب أمه. هكذا بنسخة املؤلف ا6)
 ( يف القاموس : نُباتة.7)
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ـــــــــــ ِدي ـــــــــــوَم ا ـــــــــــَ م ي ُدهـــــــــــُ ـــــــــــِ راً ُأجـــــــــــال ِة حـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــَ

ِف      يــــــــــح ِدي ابلســــــــــــــــــــــــ  را ُ كــــــــــَبن  يــــــــــَ ح ِب  خمــــــــــِ (1)العــــــــــِ
 

  
ْبياُن من ِمْخراقٌ  واِحُدها الَمخاِريقُ  وقال غيُره :  الَمْفتُولَِة ، قال َعْمُرو بُن ُكْلثُوم : الِخَرقِ  : ما يَْلعَُب به الّصِ

م  هــــــــــــُ نـــــــــــــح ا ومــــــــــــِ نــــــــــــّ نــــــــــــا مــــــــــــِ وفــــــــــــَ يــــــــــــُ  كــــــــــــَبن  ســــــــــــــــــــــــــُ

ارِيـــــــــــــــــ ٌ      ا  خمـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــِ ِدي العـــــــــــــــــِ (2)أبَيـــــــــــــــــح
 

  
 أَي : آلَةٌ يُْزجي بها الَمالئَِكةُ السَّحاَب وتَُسوقُه. «الَمالئَِكة َمخاِريقُ  البَْرقُ »:  عنههللارضيفي َحِديِث َعِلّيٍ و

 يَِخفُّ فِيها ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : صاِحُب ُحُروبٍ  أَي : َحْربٍ  ِمْخراقُ  ُهوَ و

ئـــــــــــــــــًا و  َر انشـــــــــــــــــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــــَ را َ َأكـــــــــــــــــح ح رحٍب  خمـــــــــــــــــِ  حـــــــــــــــــَ

ودُ      يــــــــــــاَدِة َأو َيســــــــــــــــــــــــــُ ُا عــــــــــــلــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــــِّ عــــــــــــِ  يــــــــــــُ

  
 يَقُوُل : لم أََر َمْعَشراً أَكثَر فِتْياَن َحْرٍب ِمْنُهم.

: الذي  الَخِريقُ و ، (3)من األَْرِض بين َمْسحاَوْيِن  بَخِريقٍ  وقاَل الفَّراُء : يُقاُل : َمَرْرتُ  نَباتٌ الُمْطَمئِنُّ من األَْرِض ، وفيه  كأَِميٍر : الَخِريقُ و

ٍد الفَْقعَِسّيِ : كُكتُبٍ  ُخُرقٌ  : ج أَرٌض ال نَباَت بها تََوسََّط بيَن َمْسحاَوْيِن بالنَّباِت ، والَمْسحاُء :  وأَْنَشَد الفَّراُء ألَبِي ُمَحمَّ

هــــــــــــــــا  ضــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــِ رياَء ِإىل َأهح رحعــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــَ  تـ

هــــــــــــــــا     ــــــــــــــــفــــــــــــــــاِت ِإىل أَرحمــــــــــــــــامــــــــــــــــِ َري ــــــــــــــــطــــــــــــــــ   ِإىل ال

  

راِمها ُخُر ٍ يف  َبُض من َرمح  َتشح

يُح الباِرَدةُ الشَِّديَدةُ الَهبّابَةُ  أَيضاً : الَخِريقُ و حاحِ ، وأَْنَشَد للّشاِعِر ، وهو األَْعلَُم الُهَذِليُّ : الّرِ  وفي العُباِب : الشَِّديَدة الُهبُوِب ، ومثلُه نَصُّ الّصِ

قـــــــــــــــاُن رِيـــــــــــــــٍح  فـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا خـــــــــــــــَ ِويـــــــــــــــ   كـــــــــــــــَبن  هـــــــــــــــُ

ــــــــــــــــــ ٍ      رِي واِ   خــــــــــــــــــَ الٍم طــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَا َأعــــــــــــــــــح (4)ب
 

  
يّ  َخِريقَةٌ  قال الَجْوَهِريُّ : وهو شاذٌّ ، وقياُسه  يَِصُف َظِليماً ، وأَّولُه : (5)« كأَنَّ َجناَحه َخفَقاُن ِريحٍ » : والَِّذي في ِشْعِره : ، قال ابُن بَّرِ

فٍّ  جـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــِ الَءيَت  عـــــــــــــــَ   (6)كـــــــــــــــَبن  مـــــــــــــــُ
ِة لـــــــــــــــلـــــــــــــــّرائ ِ      يـــــــــــــــ  َض الـــــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــــِ ن  مـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  يـ

  
يحِ الباِرَدةِ الشَِّديدةِ الُهبُوب ، الَخِريقُ  وفي التَّْهِذيِب :  في َخِريقٌ  ، أَماتُوا الفاِعَل بِها ، وفي األَساِس : وكأَنَّهُ  َخَرقَتْ  كأَنَّها : من أَْسماِء الّرِ

 كَصبُوٍر. كالَخُروقِ  وهو َمجازٌ  (7)، أَي : ريٌح َشِديَدةٌ في ُمتََّسعٍ ِمن األَْرِض  َخِريقٍ 

 ِضدٌّ. فهو اللَّيِّنَةُ السَّْهلَةُ  ، هي الَخِريقُ  قِيَل :و

ةُ السَّْيرِ  : هي أَو ةِ السَّْير. الّراِجعَةُ الُمْستَِمرَّ  الطَِّويلَة الُهبُوِب. هي أَو وفي اللِّساِن : غير ُمْستَِمرَّ

 كَسفائَِن وُسفٍن. ُخُرقٌ و ، َخرائِقُ  البِئُْر ُكِسَر ِجْبلَتُها من الماِء ، ج : : الَخِريقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

قَةِ  بعَد ذِلك. الَولَُد فال تَْلقَحُ  َخَرقَها تِيمن األَْرحاِم : الَّ  الَخِريقُ و  .كالُمتََخّرِ

 عن اْبِن َعبّاٍد. َمْجَرى الماِء الِّذي ليَس بقَِعيٍر ، وال يَْخلُو من َشَجرٍ  : الَخِريقُ و

 ُمْنفََسُح الواِدي َحْيُث يَْنتَِهي. أَيضاً : الَخِريقُ و قاَل :

ماُد ؛ ألَنَّه يَثْبُُت ويَْذَهُب أَْهلُه. الَخِرقُ و  كَكتٍِف : الرَّ

ِعيُف القَوائِمِ  أَيضاً : الَخِرقُ و ً  وقد َولَُد الظَّْبيَِة الضَّ  : إِذا لَِصَق باألَْرِض ولم يَْنَهْض. َخِرَق َخَرقا

قُ و قَةٌ  واِحَدتُه كُركَّعٍ : طائِرٌ  ، الُخرَّ  نَقَلَه أَبو حاتٍِم في ِكتاِب الطَّْيرِ  أَو ِجْنٌس من العَصافِيرِ  (8)فيَْلَصُق باألَْرِض  يَْخِرقُ  ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُخرَّ

 عن اْبِن ُدَرْيٍد. َخراِرقُ  ج :
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كةً : الدََّهُش من َخْوٍف أَو َحياءٍ  الَخَرقُ و  ِخْشُف إِذاال يَْخَرقَ  من الفََزعِ ، كما (9)وقاَل اللّْيُث : هو ِشْبهُ البََطِر  ، ُمَحرَّ

__________________ 
 ( تقدم يف مادة حد  منسوابً إىل قي  بن اخلطيم.1)
 ( من معلقته.2)
 ( املسحاء األرض ال نبات فيها.3)
 ( اللسان والصحاح ا ومل أجده يف ديوان اهلذليا وال يف شرح أشعارهم.4)
 ميانية بريرٍت غري ابد : 84/  2( عجزه يف ديوان اهلذليا 5)
 اجلايف. ويف شرحه : اهلزّف واهلجّف من الظلمان :« عل  ِهَزفٍّ »يف الديوان : ( 6)
 واملثبت عن األساس.« يف أرض شديدة»( ابألصر : 7)
 ويف اجلمهرة عنه : طائر يلص  ابألرض. 212/  2( اجلمهرة 8)
 ( يف التهذيب : النظر.9)
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نَـيحِه يـَنحظُُر. ِصيدَ  َهَت فاحِتاً َعيـح  َأو : َأنح يـُبـح
 َخِرقَ  ويَْلَصَق باألَْرِض ، وقال ابُن األَْعرابِّيِ : الغَزاُل إِذا أَْدَرَكه الَكْلبُ  فيَْعِجَز عن النُُّهوِض  إِذا ِصيدَ  أَْن يَْفَرَق الغَزالُ  : الَخَرقُ  قِيَل :و

وقد خالََف  َخِرقَةٌ  وهي كَكتِفٍ  َخِرقٌ  فهو : إِذا َدِهشَ  كفَِرحَ  َخِرقَ  وقد فال يَْقِدُر على الطَّيَرانِ  ا َجزعَ إِذ الّطائِرُ  َكذِلكَ و فلَِزَق باألَْرِض 

يُْرَوى و ةً ،أَي : َخِجلَةً َمْدُهوشَ  «من الَحياءِ  َخِرقَةً  فلّما أَْصبََح َدعاَها فجاَءتْ »:  عنهماهللارضيفي َحِديِث تَْزِويجِ فاِطَمةَ و اْصِطالَحه ُهنا ،

 وقاَل أَبُو ُدواٍد اإِلياِديُّ : «أَتَتْهُ تَْعثُُر في ِمْرِطها من الَحياءِ »أَنّها : 

ًة  لـــــــــــَ بـــــــــــِ قـــــــــــح اِء مـــــــــــُ يـــــــــــَ تح لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــَ قـــــــــــَ لـــــــــــَ وح لـــــــــــَ  فـــــــــــاخـــــــــــح

ا و      ُهـــــــــــــــــا يف حـــــــــــــــــافـــــــــــــــــاهتـــــــــــــــــِ ريح هح طـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ رِق  خـــــــــــــــــَ

  
ب َخَره ، ِمْنها على بَِريَدْيِن منها ، بها ُسوٌق قائَِمةٌ ، وجامٌع كبِيٌر َحَسنٌ  بال الٍم : ة ، بَمْروَ  َخَرقَ و ُد بُن أَْحَمَد بِن أَبِي : أَبُو بََكرٍ  ُمعَرَّ  (1) ُمَحمَّ

يراِزّي ، وابا الَحَسِن الَمِدينِيَّ تُوفي  بِْشٍر الُمتََكلِّمُ   .533سنة  (2)َسِمَع أَبا بَْكِر بَن َخلٍَف الّشِ

ُد بُن ُموَسى بو قابُوسأَ و دُ و َسِمَع ابَن الُمْقِري ُمَحمَّ ثُوَن. بِن َعِلّيِ بن َخْشَرم بُن ُعبَْيِد هللاِ  أَبو َمْذُعور ُمَحمَّ  الُمَحّدِ

ْحمِن بُن بَِشير ِد اإِلماِم ، وأَ  (4)، شيٌخ ألَْحَمَد بِن َسيّاٍر  (3)، لَقَبُه َمْردانَةُ  الَخَرقِيُّ  وفاتَه : عبُد الرَّ ٍد عبُد هللِا بُن عبِد الّرحمِن بِن ُمحمَّ بُو محمَّ

ِسمائٍة ، وقال أَبو ، قاِضيها ، سِمَع أَباه وأَبا الُمَظفَِّر بَن السَّْمعانِّيِ ، وعنه أَبُو َسْعٍد ، وقاَل : ماَت في ُحدوِد األَْربَِعيَن وَخمْ  الَخَرقِيُّ  بِن ثابِت

ِد بِن حاِزِم بِن عبِد هللِا بِن ح َسِمْعُت أَبا َسْعد الماِلينِيُّ : د يَقُوُل عن أَبيِه حاِزِم بِن ُمَحّمِد بِن حْمداَن بِن محمَّ الخَرقِّيِ  اِزمٍ َعْبِد هللِا أَحمَد بَن ُمحمَّ

َد بَن حاِزم بَخَرق دٍ  الَخَرقِّيِ  ِن ُمَحّمدٍ ، يَقُوُل : عن أَبِيِه حازم ب الَخَرقِيَّ بَخَرق ، يَقُول : َسِمْعُت أَبِي أَبا قََطٍن ُمَحمَّ ،  الَخَرقِيّ  ، وأَْحَمَد بِن ُمَحمَّ

ِد بن َحْمَدانَ  ه ُمَحمَّ َد بَن قََطنٍ  الَخَرقِّيِ  كالُهما عن َجّدِ ِد بِن حاِزم أَنّه َسِمَع ُمَحمَّ ه ُمَحمَّ ، وكاَن َوصَّي َعْبَد هللِا بَن  الَخَرقِيَّ  ، عن أَبِيِه ، عن َجّدِ

 .وسلمعليههللاصلىَكسانِيها َرُسوُل هللِا   لعَْبِد هللِا بِن حاِزٍم ِعماَمةٌ َسْوداُء ، فكاَن يَْلبَُسها في األَْعياِد ، ويَقُوُل :حاِزٍم قاَل : كانَ 

ِد بن قََطنٍ  د َعْبُد هللا بُن محمَّ . َخَرق ْريَة، كاَن عاِلماً بالعََربِيَِّة وَمسائِِل ماِلك ، من قَ  الَخَرقِيُّ  قلُت : وأَبو ُمَحمَّ ْنِجيُّ  ، هَكذا َذَكره أَبو ُزْرَعةَ الّسِ

ٍد التَِّميِميُّ  ، قِيَل : إِنَّه من أَْهِل َهراةَ ، وقِيَل : من أَْهِل نَْيسابُوَر ، َرَوى عن ُموَسى بِن ُعْقبَةَ ، وعنه َرْوُح بُن  الَخَرقِيُّ  وأَّما ُزَهْيُر بُن محمَّ

 ُعباَدةَ.

مِّ  الُخْرقُ و تَْيِن. ، بالضَّ  وبَضمَّ

ْفقِ  الَمْصَدُر ، وهو : بالتَّْحِريكِ  الَخَرقُ و ْفُق في شي»الَحِديُث :  ومنه ِضدُّ الّرِ ٍء قَطُّ إِاّل في َشيْ  الُخْرقُ  ٍء قَطُّ إِاّل زانَهُ ، وما كانَ ما كاَن الّرِ

 .«شانَهُ 

ُجُل العََمَل والتََّصرُّ  أَيضاً : الُخْرقُ و  َف في األُُموِر.أَن ال يُْحِسَن الرَّ

 .أَْخَرقُ  فهو َخِرقَ  بالهاِء ، كالُخْرقَةِ  الُحْمُق ، : الُخْرقُ و

ِة : الَخْرقاءِ و ، األَْخَرقِ  َجْمعُ  أَيضاً : الُخْرقُ و مَّ  ومنه قَْوُل ِذي الرُّ

ُجوُم  َخرحقاءُ بـَيحٌت َأطاَفتح بِه   (5)َمهح
 ِرْفٌق ، فإِذا بَنَْت بَْيتاً اْنَهَدم َسِريعاً.قاَل الماِزنِيُّ : اْمْرأَةٌ غيُر َصناعٍ وال لَها 

ٍء من باب أَْفعََل وفَْعالَء ِسَوى األَْلَواِن فإِنَّهُ يُقاُل فيه : فَِعَل يَْفعَُل ، األَخيَرةُ عن ابِن َعبّاٍد ، قال الِكسائِيُّ : ُكلُّ َشيْ  ، كفَِرَح ، وَكُرمَ  َخِرقَ  وقد

 (6)واألَْحَمُق واألَْرَعُن واألَْعَجُف ، واألَْسَمُن  األَْخَرقُ  بََههُ ، ِإاّل ِستَّةَ أَْحُرٍف ، فإِنّها جاَءْت على فَعَُل ، منها :مثل : َعِرَج يَْعَرُج ، وما أَشْ 

 َخُرقَ  يُقَاُل :

__________________ 
 واألصر كاللباب.« بن بشر»( يف معجم البلدان : 1)
 سنة نّيف وثالثا ومخسمئة.( يف اللباب ومعجم البلدان : تويف 2)
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 .«مزداية»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .«يسار»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
ورد البيت بتمامه منســــــــوابً لعلقمة بن « هجم»( ورد يف التهذيب شــــــــاهداً عل  : وريح خرقاء : ال تدوم عل  جهتها يف هبوهبا. ويف اللســــــــان 5)

 عبدة وفيه :
 جــــــــــــــــنــــــــــــــــاحــــــــــــــــيــــــــــــــــه وجــــــــــــــــؤجــــــــــــــــؤه صـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــر كــــــــــــــــبن 

 بــــــــــــــيــــــــــــــت أطــــــــــــــافــــــــــــــت بــــــــــــــه خــــــــــــــرقــــــــــــــاء مــــــــــــــهــــــــــــــجــــــــــــــوم    

  

 ـ بّي  املؤلف للسادس ولعله»إال مخ  كلمات ومثله يف اللسان وذكر مصححه هبامشه : ـ  كاألصرـ   ومل يذكر« ( يف التهذيب : واأللر6)
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ر ُ  ا فهوَ  َلحُر ُ  الر ُجرُ   ا وكذِلَك َأخواتُه. َأخح
 من قَُرى َسَمْرقَْنَد ، منها األَِديُب أَبو الفَتْحِ أَْحَمُد بُن الُحَسْينِ  (1) وتَْحِريُكه لَْحنٌ  على َطِريِق أَْستَراباذَ  ْسطامَ كَسْحباَن : ة ، ببِ  ، َخْرقانُ و

، صاِحُب الَكراماِت الظاِهَرة ، واألَْحواِل السَّنيَّة ،  الَخْرقانِيُّ  ، ومنها َشْيُخ وقتِه أَبُو الَحَسِن َعِليُّ بُن أَْحَمدَ  550سنة  (2)، مات  الَخْرقانِيُّ 

 عن ثالٍث وسْبِعيَن َسنَةً. 425توفي نَهاَر الثُّالثاِء يوَم عاشوراَء سنة 

ة ، والِّذي َضبََطه السَّْمعاِنيُّ وغيُره من هَكذا َذَكَره الصاغانِيُّ في العُباِب ، وقَلََّده غيُره في هذه التَّْفِرقَ  بتَْشِديِد الّراِء : ة ، بَهَمَذانَ  ِمثْلُه لِكنْ و

كةً ، وِمْنها أَبُو الَحَسنِ  َخَرقانُ  أَْهِل النََّسِب أَنَّ األُولَى : ُم ِذْكُره ، والثانِيَةُ : الَخَرقانِيُّ  ، ُمَحرَّ ، بالتَّْسِكين ، وهي : قريَةٌ بَسَمْرقَْنَد  َخْرقانُ  الُمتَقَّدِ

الَمْعروف بَماه أَْنَدْرُجبّه ، يَْعنِي القََمر في الُجبَّة ،  الَخْرقانِيُّ  بن الُحَسْيِن بِن يُوُسفَ  (3) [أَحمد]، ومنها القاِضي  ْرقانُ خَ  بها ِرباٌط يُقاُل له :

ِحيم 499كاَن واِعظاً ، َسِمَع الَحِديَث ، توفي بالفاِرياِب سنة  ِة ، َذَكره ُعَمُر النََّسِفيُّ في  الَخْرقانِيُّ  ، وبَْكُر بُن َعْبِد هللِا بِن َعْبِد الرَّ ، أَحُد األَئِمَّ

، أَُخو السَّيِّد أَبي ُشجاعٍ َرَوى عن الَخِطيِب  الَخْرقانِيُّ  والسيُِّد أَبُو ِشهاِب بُن أَْحَمَد بِن َحْمَزةَ الُحَسْينِيُّ العَلَِويُّ ، 525كتاِب القَْنِد ، توفي سنة 

ْمَزِمّيِ وعنه يُِّد الُحَسْيُن بُن أَبِي ِشهاٍب :  أَبي القاِسم الزَّ ٍد النََّسِفيُّ ، ُمَؤلُِّف القَْند ، وابنُه السَّ ٌث ، الحافُِظ أَبو َحْفٍص ُعَمُر بُن ُمَحمَّ إِماٌم ُمحّدِ

ْن ُهو َمْذُكوٌر في لُباِب األَْنساِب ، فتَأَّمل.  وغيُر هؤالِء ممَّ

يقُ و يٍت : الَكثِيُر السَّخاءِ  الِخّرِ  هذا قد تَقَدََّم ، وتَقَدََّم شاِهُده من قَْوِل أَبِي ذَُؤْيٍب.و كِسّكِ

بَْيُر بنُ و  عن أَبِي أُماَمةَ ، الباِهِلّيِ َوَعْنهُ ُعْرَوة بُن ِديناٍر ، َذَكره ابُن ِحبّان في الثِّقاِت. كُزبَْيٍر : تابِِعيٌّ  الَجَزِريُّ  ُخَرْيقٍ  الزُّ

ْنعَةَ  : الجاِهلُ  : األَْحَمقُ  األَْخَرقُ و لجاِهٍل بما يَِجُب أَْن يَْعَملَه  أَي : «ألَْخَرقَ  تُِعيُن صانِعاً ، أَو تَْصنَعُ »الَحِديُث :  ومنه أَو : َمْن ال يُْحِسُن الصَّ
 أَي : َحْمقاَء وجاِهلَة ، وهي تأْنِيثُ  «ِهنَّ ِمثْلِ  بَخْرقاءَ  فَكِرْهُت أَْن أَِجيئَُهنَّ »في َحِديِث جابٍِر : و ، ولم يَُكْن في يََدْيِه َصْنعَةٌ يَْكتَِسُب بِها ، (4)

 ، كَكتٍِف ونَُدٍس. األَْخَرق كالَخِرق

 نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد وصاحُب اللِّساِن. البَِعيُر يَقَُع َمْنِسُمه على األَْرِض قَْبَل ُخفِّه ، يَْعتَِريه ذِلَك من النَّجابَةِ  : األَْخَرقُ و

 نَقَلَهُ الّصاغانِيُّ ، وهو اْسُمها ، كما في الُمْعَجم. َعْنها وَرِضيَ  ، وسلمعليههللاصلى: اْمَرأَةٌ َسْوداُء كانَْت تَقُمُّ َمْسِجَد َرُسوِل هللِا  َخْرقاءُ و

ةِ  اسمها َميَّةُ  امرأَةٌ من بَنِي البَّكاءِ  : َخْرقاءُ و مَّ ِة َكالَمها ، وأَنّه قَدََّم  َشبََّب بها ذُو الرُّ مَّ تها َمْشُهورةٌ في اْسِتْطعاِم ِذي الرُّ الشاِعُر فأَْكثََر ، وقِصَّ

، أَي : ال أُْحِسُن الَخْرَز ، وقِيَل : إِنَّها غيُر َميَّةَ ، بل هي اْمَرأَةٌ من بَنِي  َخْرقاءُ  إِداَوةً فقاَل : اْخُرِزيها لي ، فقالَْت : إِنِّي وإِليها َدْلواً ، أَو

ها  عاِمِر بِن َربيعَةَ بِن عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ ، رآها ، فاْستَقاها ماًء ، فَخِجلَْت ، وأَبَْت أَْن تَْسِقيَهُ  ها : قُوِلي لَها فلتَْسِقنِي ، فقالَْت لها أُمُّ ، فقاَل ألُّمِ

 .َخْرقاءُ  : اْسِقيِه يا

ى أَنْ  وسلمعليههللاصلىنََهى النَّبيُّ »قد و ُمْستَديٌر ، َخْرقٌ  من الغَنَِم : التي في أُذُنها : الَخْرقاءُ و رةٍ أَو ُمقابَلٍَة أَو ُمدابَ  َخْرقاءَ  أَو بَشْرقاءَ  يَُضحَّ

 .«أَو َجْدعاءَ 

يحِ : الشَِّديَدةِ  الَخْرقاءُ  من الَمجاِز :و َمْخَشِريُّ :  من الّرِ الُهبُوِب ، وقِيَل : هي الَّتِي ال تَُدوُم على ِجَهتِها في ُهبُوبِها ، وهو َمجاٌز ، قال الزَّ

ةِ  بالَخَرقِ  ُوِصفَتْ  مَّ َر قوُل ِذي الرُّ  الّسابُِق : ، كما ُوِصفَْت بالَهَوجِ ، وبه فُّسِ

ُجوُم  َخرحقاءُ بـَيحٌت َأطاَفتح به   (5)َمهح
دُ  من النُّوق : التي ال تَتَعاَهدُ  الَخْرقاءُ و َمْخَشِرّي. مواِضع قَواِئِمها وفي اللِّساِن ال تَتَعَهَّ  من األَْرِض ، نَقَلَه ابُن َعبّاٍد والزَّ

 قاَل أَبُو َسْهٍم الُهَذِليُّ : ع : الَخْرقاءُ و

__________________ 
عجم ا ففي املصباح : وعُجم ابلضم عجمة فهو أعجم وامرأة عجماء وقوله : األلن كذا ابألصر ا ولعله  رف عن أمين ا ففي القاموس ميُن ـــــــــ 

 .«ككرم فهو ميمون وأمين
 الراء. ونص اللباب عل  حتريكها أيضاً.( نص ايقوت عل  حتريكها. ونقر عن ا ازمي أهنا بتشديد 1)
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 .505( يف معجم البلدان : سنة 2)
 ( زايدة عن اللباب.3)
 .«يعلمه»( عن اللسان وابألصر 4)
 ( تقدم يف املادة ا وانظر تعليقنا هنا .5)
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ِن و  داَة الــــــــــــــــر عــــــــــــــــح رحقــــــــــــــــاءِ غــــــــــــــــَ و  اخلــــــــــــــــَ عــــــــــــــــُ دح  تــــــــــــــــَ

ُذوِب و      نِّ الـــــــــــــكـــــــــــــَ ُر الـــــــــــــظـــــــــــــ  ر َح ابطـــــــــــــِ (1)صــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ٌث. الُكوفِيُّ : َخْرقاءَ  ِعذاُر بنُ و  ُمَحّدِ

 وبِْنتُهُ َكِريَمةُ بنُت ماِلٍك ، امرأَةُ ُعبَْيِد هللِا بِن َعْبِد هللا بِن َعْبِد الَمداِن. : ُعقَْيِليٌّ  الَخْرقاءِ  ماِلُك بُن أَبِيو

 فال والَكيَِّسةِ  فَْضالً عن الَكيِِّس  الَخْرقاءُ  الِعلَل َكثِيَرةٌ تُْحِسنُها : إِنَّ  عاِذيِر ، أَييُْضَرُب في النَّْهيِ عن المَ « ِعلَّةً  الَخْرقاءُ  ال تَْعَدمُ » في الَمثَل :و

 تَْرَضْوا بها ألَْنفُِسُكم. تَتََشبَّثُوا بِها ، وال

. : أَْدَهَشه أَْخَرقَةو  نَقَله الَجْوَهِريُّ

 يكوُن في الثَّْوِب وغيِره. : التَّْمِزيقُ  التَّْخِريقُ و

قُواو وقََرأَ أَبُو َجْعفٍَر وناِفٌع : َكثَْرة الَكِذبِ  ، أَي : الَخْرقِ  : الُمبالَغَةُ في التَّْخِريقُ  من الَمجاز :و له بَنِيَن وبَناٍت  َخرَّ
 بالتَّْشِديِد. (2)

قُ و  واْشتِقاقُه ، وهو مجاٌز أَيضاً. : َخْلُق الَكِذبِ  التََّخرُّ

قُ و قَ و ، َخَرقَه فاْنَخَرقَ  يُقال : كاالْنِخراقِ  ، ِريقِ التَّخْ  ُمطاِوعُ  : التََّخرُّ قَتْ  إِنَّ َرُجالً أَتاهُ فقاَل : يا َرُسوَل هللاِ »الَحِديُث :  ، ومنه تََخرَّ َعنّا  تََخرَّ

 وقوُل ُرْؤبَةَ : «، وأَْحَرَق بُُطونَنا التَّْمرُ  (3)الُخنُُف 

 اَنحََر ح َيِكر  َوفحُد الرِّيِح من َحيحُث 
ً  أَي : من َحْيُث صارَ   ، أَي : ُمتََّسعاً. َخْرقا

قُ  من الَمجاِز :و قُ  يُقال : هو التََّوسُُّع في السَّخاءِ  : التََّخرُّ ّي لألُبَْيِرِد اليَْربُوِعّيِ : ُمتََخّرِ  الَكّفِ بالنَّواِل ، وأَنَشَد ابُن بَّرِ

ىًت ِإنح  ىَن فـــــــــَ غـــــــــح ـــــــــَ تـ و اســـــــــــــــــــــــح ر  َ هـــــــــُ ىَن  ختـــــــــََ ـــــــــغـــــــــِ  يف ال

رُ و      قــــــــح ُه الــــــــفــــــــَ نــــــــَ تـــــــــح ضح مــــــــَ ٌر مل َيضــــــــــــــــــــــَ  ِإن عــــــــَ   َدهــــــــح

  
قُ  َرُجلٌ  يُقال :و ْرباِل ، ُمتََخّرِ قَ  .اْخَرْوَرقَ و (4) : إِذا طاَل َسفَُره فتََشقَّقَْت ثِيابُه ُمْنَخِرقُهو الّسِ  .تََخرَّ

يّ  ْيبانِّيِ عن أَبِي ـ  قاَل ابُن بَّرِ فيَْحِملُها على َمْكُروِهها ، نقله الّصاغانِيُّ عن اْبِن َعبّاٍد ،  : من يَُدوُر َعلَى اإِلبِلِ  الُمْخَرْوِرقُ و :ـ  َعْمرٍو الشَّ

فُ  وفيِه :  وأَنشد أَبو َعْمٍرو : ويَِخفُّ ويَتََصرَّ

اًل  يِّ َرجــــــــــــــــُ طــــــــــــــــِ
َ

َف املــــــــــــــــ لــــــــــــــــح اخــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ َروحرِق  خمــــــــــــــــُح

وحَب ِدرحعــــــــــــِ      ُد صــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح امل يـــــــــــــَ قــــــــــــَ طــــــــــــ  نــــــــــــَ
ُ

 ه املــــــــــــ

  
 فيها َعْرضاً على غيِر َطِريٍق. َمرَّ  األَْرَض : إِذا اْختََرقَ  من المجاِز :و

 اْختَلَقَه. : مثل الَكِذبَ  اْختََرقَ  من الَمجاِز :و

ياحِ : َمَهبُّها ُمْختَرقُ و ها ، قال ُرْؤبَةُ : الّرِ  وَمَمرُّ

مــــــــــــــــاِ  خــــــــــــــــاِوي و  رَتَ ح قــــــــــــــــامتِِ اأَلعــــــــــــــــح خــــــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــــــ

تـــــــــــــــَ      فـــــــــــــــَ ح ُمشـــــــــــــــــــــــــــــح اِع اخلـــــــــــــــَ الِم ملـــــــــــــــّ ِه اأَلعـــــــــــــــح  بـــــــــــــــِ

  
ثٌ  قَْيٍس البَْصِريُّ الُمعَلِّم : الُمخاِرقِ  عبُد الَكِريِم بُن أَبِي أَبُو أَُميَّةَ و عَفاِء : َرَوى  لَيِّنٌ  من أَتْباعِ التابِِعين ُمَحّدِ وقال ابُن الَجْوِزّيِ في كتاب الضُّ

ْختِيانِيُّ بالَكِذب ، وقال : ليس هو بَشيْ  ٍء ، وهو َشبِيهُ الَمتُْروِك ، وقال السَّْعِديُّ : غيُر عن نافِعٍ والَحَسِن وُمجاِهٍد وِعْكِرَمةَ ، َرَماه أَيُّوُب الّسِ

 ثِقٍَة.

 * ومما يُْستَدرك عليه :

 .ُخُروقٌ  : الفُْرَجة ، وجمعُه : الَخْرقُ 

قَهو ، َخَرقَه يَْخِرقُه قَ  ، اْختََرقَهو ، َخرَّ  .اْخَرْوَرقَ و ، اْنَخَرقَ و ، فتََخرَّ
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على  الَخْرقُ  اتََّسعَ »، وهو في األَْصِل َمْصَدٌر ، ومنه قولهم :  َخْرقٌ  يكوُن في الحائِِط أَْيضاً ، ويُقال : في ثَْوبِه (5) الَخْرقُ  وفي التَّْهِذيِب :

 .«الّراقِعِ 

 ِء وباَن منه.من الشَّيْ  اْنَخَرق أَيضاً : ما الَخْرقُ و

تَْيِن. ُخُرقٌ  : قاِطٌع ، وجمعُه : خاِرقٌ  وَسْيفٌ   ، بضمَّ

يُح : َهبَّْت على غيِر اْستِقاَمٍة ، وهو َمجازٌ  اْنَخَرقَتِ و  .الّرِ

ماحِ ، قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : الِخْرقُ و  ، بالكسِر : الَكريُم من الّرِ

__________________ 
 ابطر كاألصر. وندعو ابلنون بد  التاء.« رعن»ويف مادة « ابطن الظن»( اللسان ألسامة بن ا ارث برواية : 1)
 : افتعلوا ذلك كذابً وكفراً. (َخَرُقوا)ابلتخفيف. قا  الفراء : معىن  (َوَخَرُقوا)والقراءة :  100( سورة األنعام اآية 2)
 ابجليم.« اجلنف»وابألصر « خنف»( عن النهاية 3)
 ( يف التهذيب : ويقا  للرجر املتمز  الثياب : منخر  السراب .4)
 ( يعين الشّ  كما يف التهذيب.5)
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رح ٍ  ُه  خـــــــــــــِ د  َ  حـــــــــــــَ مـــــــــــــِ ـــــــــــــح يِّ أُغ طـــــــــــــِّ  مـــــــــــــن اخلـــــــــــــَ

ُب      هـــــــــ  لـــــــــَ تــــــــــَ ه يــــــــــَ تـــــــــَ عـــــــــح هـــــــــاِب َرفــــــــــَ ِر الشـــــــــــــــــــــــِّ ثـــــــــح (1)مـــــــــِ
 

  
 نافِذٌ. َخْرقٌ  : فيها َخرقاءُ  وأُذُنٌ 

ياحِ : َمَهبُّها. ُمْنَخَرقُ و  الّرِ

 أَي : ال تَْجعَْلهُ َطِريقاً ، وهو َمجاٌز.« الَمْسِجدَ  تَْختَِرقِ  ال»الّداَر : َجعَلَها َطِريقاً لحاَجِته ، ومنه قولُهم :  اْختََرقَ و

 ما بَْيَن القَُرى واألَْرِض ، أَي : تَتََخلَّلُها. تَْختَِرقُ  والَخْيلُ 

تَْيِن : لغةٌ في الُخُرقُ و ّمِ : بمعنى الَجْهِل والُحْمِق. الُخْرقِ  ، بَضمَّ  ، بالضَّ

 قاَل َشِمٌر : وأَْقَرأَنِي ابُن األَْعرابِّيِ لبعِض الُهَذِليِّيَن يصُف َطِريقاً :

ِديــــــــــــــــــيِن وِإن مل أانِده و  هــــــــــــــــــح  أَبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــَ

ه غــــــــــرُي      ــــــــــُ ل وح ُروِس طــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ رحِ  ال رِ ِ كــــــــــفــــــــــَ  (2) خمــــــــــُح
  

 أَراَد أَنَّه َوقَع َميِّتاً.« فَخِرقَ  فَوقَع»فيه وال أَحاُر ، إِن طاَل عليَّ وبَعَُد ، وفي َحِديِث َمْكُحوٍل :  أَْخَرقُ  ، أَي : ال ُمْخِرقٍ  فقاَل : غيرُ 

ُجُل : ِإذا بَِقي ُمتََحيِّراً من َهّمٍ أَو ِشدَّةِ. َخِرقَ و  الرَّ

قُونَ  : الَمالصُّ الِّذينَ  المَخاِرقُ  وقاَل أَبو َعْدنان : قُونَ  هم الِّذين األَْرَض ، بَْينا ُهم بأَْرٍض إِذا ُهْم بأُْخَرى ، وقال األَْصَمِعيُّ : يَتََخرَّ  يَتََخرَّ

فُوَن في وُجوِه الَخْيِر.  ويَتََصرَّ

ْوا ُمخاِرقاً.  وقد َسمَّ

 .الُمْختََرقِ  ويُقال : بَلٌَد بَِعيدُ 

 القْوَم : مضيُت َوَسَطُهم. اْختََرْقتُ و

 الَكّفِ بالنَّواِل ، أَي : َسِخيٌّ ، وهو َمجاز. َمْخُروقُ  وهو

قو ٍث : لَقَُب َعبّاِد بنِ  الُمَخّرِ قِ  ، كُمَحّدِ  الَحْضَرِمّيِ الشاِعِر ابِن الّشاِعر ، وهو القاِئُل : الُمَخّرِ

ّرِ ُ َأان  خـــــــــــــَ
ُ

ئـــــــــــــاِم كـــــــــــــمـــــــــــــا  املـــــــــــــ  َأعـــــــــــــراَض الـــــــــــــلـــــــــــــِّ

ّزُِ       مــــــــــــَ
ُ

ئــــــــــــاِم َأيب  (3)كــــــــــــاَن املــــــــــــ  َأعــــــــــــراَض الــــــــــــلــــــــــــِّ

  
 : أَحُد أَبواِب ِمْصَر َحَرسها هللاُ تَعالَى. الَخْرقِ  وبابُ 

ساتِيِق ، قاَل ابُن األَثِير : هَكَذا جاَء في روايٍة ، وقد ُرويَت بال (4) ُخْرقانِيَّةٌ  وِعماَمةٌ  َرةٌ ، كِعماَمِة أَْهِل الرَّ ّمِ ، أَي : ُمَكوَّ ّمِ ، ، بالضَّ حاِء وبالضَّ

 وقد تَقَدَّم.وبالفَتْحِ ، وغيِر ذِلك 

ِة ، والصواُب خاقاِنيّة ، وهي من أَعماِل الشَّ  َكة : قَْريةٌ بالقُْرِب من مصر ، كذا على ِلساِن العامَّ  ْرقية.والَخَرقانِيَّة ، ُمَحرَّ

قو قِيُّ  اَن البَْيلقانِيُّ ، بالفتح مشدََّد الّراِء : محلَّةٌ ببَْيلقَاَن ، منها : َشْمُس الّديِن َزِكيُّ بُن الَحَسِن بِن ِعْمر َخرَّ قرأَ على فَْخِر الّديِن الّراِزي ،  الَخرَّ

قال الحافُِظ : وسمَع منه أَبو الَحَسن عليُّ  676وعاَش بعَده ُمّدةً طويلةً ، وَحدَّث َعن الُمَؤيَِّد الطُّوِسّيِ ، وَدَخَل اليََمَن ، فقََطعَها ، ومات سنة 

 نا.بُن جابٍِر الهاِشِميُّ ، شيُخ ُشيوخِ 

 وَخَرقانَة : موضع.

 ، بالفتحِ : نَْبٌت كالقُْسِط له أَْوراٌق. الَخْرقُ و

 وأَنشَد اللَّْيُث : ، كِزْبِرجٍ : الفَتِيُّ من األَرانِبِ  الِخْرنِقُ  : [خرنق]

ا  قــــــــــــــــَ وذانــــــــــــــــِ رِمــــــــــــــــًا ســــــــــــــــــــــــــــــُ جِي قــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَبن  حتــــــــــــــــَح

ُف و      طــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــَ اابزاًِي لــــــــــــــــــــــَح قــــــــــــــــــــــَ رانــــــــــــــــــــــِ  اخلــــــــــــــــــــــَ
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 ، وأَنشَد : (5)قالَه أَبو َزْيٍد  أَو : َولَُده

 ِّ كَم ِّ 
َ
 اخِلرحِن ِ لَيَِّنة امل

 وقاَل اللَّْيُث : يكوُن للذََّكر واألُْنثَى ، وأَنشَد أَبو َحنِيفَةَ :

هح  قــــــــــــــــــُ رحنــــــــــــــــــِ ُه وخــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ تح أَرحنـ ِدعــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ

هح و      ِقـــــــــُ ربح اًل شـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــَ ُب عـــــــــَ لـــــــــَ عـــــــــح َر الـــــــــثــــــــــ  مـــــــــَ (6)عـــــــــَ
 

  
 والشَّْرج ، والقََرى ، والحافَِشةُ ، وهِذه َمسايُِل الماِء ، ومرَّ له في َخْربََق مثلُه. َمْصنَعَةُ الماءِ  : الِخْرنِقُ  قاَل اللَّْيُث :و

ٍة ، وأَنشَد : ع : الِخْرنِقُ و  وقاَل اللَّْيُث : اسُم َحمَّ

__________________ 
 .«ألزم هلذما خر  من اخلطي»ويرو  : « سنانه يتلّهب»ويرو  :  189/  1( ديوان اهلذليا 1)
 يف شعر ربيعة بن الكودن أخي بين ُحنيف. 657/  2( شرح أشعار اهلذليا 2)
 .«املخر »وابألصر  186( عن املؤتلف ل مدي ص 3)
 .«عمامة خرقانية»( وردت يف حديث ابن عباس : 4)
 ( يف التهذيب : قاله الليث.5)
 النكث.( نسبه حبواشي املطبوعة الكويتية إىل بشري بن 6)
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 َ َ ُعنَـيحزاٍت وَباح  اخِلرحِن ِ َباح
 بنُت بَْدِر بِن ِهفّاَن ، من بني َسْعِد بِن ُضبَْيعَةَ ، َرْهِط األَْعَشى. ِخْرنِقُ  قال أَبُو ُعبَْيَدةَ : هي امرأَة شاِعَرة ، غير َمْصُروٍف : اسمُ  ِخْرنِقُ و

ه ُسَوْيٍد ُصْحبَةٌ ، قُْلُت : وهو ُسَوْيُد بُن النُّْعماِن بِن عاِمِر بِن  األَْنصاِرّيِ  النُّْعمانِ  بن ُسَوْيِد بنِ  لقُب َسِعيِد بِن ثابِتِ  : الِخْرنِقُ و شاعٌر ، ولَجّدِ

 َمْجَدَعةَ األَْوِسيُّ الحاِرثِيُّ ، َشِهَد أُُحداً ، وَحِديثُه في َصحيحِ البُخاِرّي.

 من تَِميم قاَل الفََرْزَدُق : ، أَو ماٌء لبَْلعَْنبَرِ : َجلٌَد من األَْرِض بيَن الَمال وأََجأَ  الَخرانِقُ و

ٍر  ظـــــــــَ نـــــــــح ك : أَمـــــــــاِ  بـــــــــَن حـــــــــَ لـــــــــِ ُت ومل أَمـــــــــح لـــــــــح  فـــــــــقـــــــــُ

ــــــــــرَي      وٌر أَم ــــــــــُ ب ــــــــــ ِ مــــــــــىت كــــــــــاَن َمشــــــــــــــــــــــــح ران  ؟(1) اخلــــــــــَ
  

َس الُمُسوَح ، وساَح في األَْرِض ، قال َعِديُّ بُن الذي يُقال له : األَْعَوُر ، وهو الذي لَبِ  للنُّْعماِن األَْكبَرِ  بالِعراقِ  ، كفََدْوَكٍس : قصرٌ  الَخَوْرنَقُ و

 َزْيٍد :

ح َرب  و  ا  بـــــــــــــــــــــَ َورحنـــــــــــــــــــــَ ِ تــــــــــــــــــــــَ  ِإذ َأشح  اخلـــــــــــــــــــــَ

ريُ      كـــــــــــــــِ فـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ َد  تـ وحمـــــــــــــــًا ولـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  َرَف يـ

  

َرُة مــــــــــــــــــا مَيح  ثـــــــــــــــــــح ه وكــــــــــــــــــَ ر ه مــــــــــــــــــالــــــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِديــــــــــرُ    ِرضــــــــــــــــــــــــًا والســــــــــــــــــــــــ  عــــــــــح ُر مــــــــــُ حــــــــــح ُك والــــــــــبــــــــــَ  لــــــــــِ

  

بح  ه ا وقـــــــــــاَ  : ومـــــــــــا غـــــــــــِ بـــــــــــُ لـــــــــــح َو  قــــــــــــَ  فـــــــــــارحعـــــــــــَ

  
ريُ    مــــــــــــــــاِت َيصــــــــــــــــــــــــــــــِ

َ
يٍّ ِإىل املــــــــــــــــ ُة حــــــــــــــــَ  ؟طــــــــــــــــَ

  
 وقاَل األَْعَشى يَْذُكُر النُّْعماَن :

ا و  وَن وُدوهنــــــــــــَ حـــــــــــــُ لـــــــــــــَ يــــــــــــــح ّب ِإلـــــــــــــيـــــــــــــِه الســــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــُح

وَن يف َأهنـــــــــــــارِهـــــــــــــا و      رِيـــــــــــــفـــــــــــــُ َورحنـــــــــــــَ ُ صـــــــــــــــــــــــــــَ (2)اخلـــــــــــــَ
 

  
 وقاَل عبُد الَمِسيحِ بُن بُقَْيلَةَ الغَّسانِيُّ :

وامـــــــــــــــاً  ِن أََر  ســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ِذَري ـــــــــــــــح ن
ُ

َد املـــــــــــــــ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  أَبـ

ُروُح ِإىل      ــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ِ تـ َورحن ــــــــــــــِر  اخلــــــــــــــَ ِدي  ؟(3)والســــــــــــــــــــــــــــ 
  

ُل   بُن الحاِرِث اليَْشُكِريُّ : (4)وقال الُمنَخَّ

يِن  ُت فــــــــــــــــــــــِإنــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــح َتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــــِإذا انـ

َورحنــــــــــــــــــــــَ ِ َرب       ِديــــــــــــــــــــــِر  اخلــــــــــــــــــــــَ (5)والســــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  

يِن و  وحُت فـــــــــــــــــــــــــــــِإنـــــــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ريِ    عـــــــــــــــــــــِ ِة والـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح َويـ  َرب  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ِء القَْيِس بِن َعْمِرو بِن َعِدّيِ بِن نَْصٍر اللَّْخِميُّ ، والنُّْعماُن هو ابُن الشَِّقيقَِة ، وفي اللُّباِب : هذا القَْصُر بِحيَرةِ الُكوفَة ، بناهُ النُّْعماُن بُن اْمِرى

تُه َمْشُهوَرةٌ ، وهووهي بنُت أَبِي رَ  وِميُّ ، وِقصَّ ُب ُخوَرْنكاه بِيعَةَ بِن ذُْهِل بِن َشْيباَن ، بناهُ ِسنِّماُر الرُّ  أَي : َمْوِضع األَْكلِ  ،( 6) ُمعَرَّ

 والشُّْرِب.

 نَْهٌر بالُكوفَِة. : الَخَوْرنَقُ و

 كذا في التَّْكِملَة. د ، بالَمْغِربِ  : الخَوْرنَقُ و

ُد بنُ  َخبَْنك على نصِف فَْرَسخٍ منها ، يُقال لها : ة ببَْلخَ  : الَخَوْرنَقُ و ِد بِن َعْبِد هللاِ  أَبي الَحَسنِ  منها : أَبُو الفَتْحِ ُمَحمَّ ِد بن نَْصٍر  ُمَحمَّ بن ُمَحمَّ

ْحمِن القاَلِنسِ  الَخَوْرنَِقيُّ  البِْسطاِميُّ  يَّ ، َسمع أَبَا ُهَرْيَرةَ عبَد الَمِلِك بَن َعْبِد الرَّ
، وأَبا القاِسِم الَخِليِليَّ ، وله إِجاَزةٌ عن أَبِي علّيٍ الَحَسِن بِن  (7)

ٍد ، َرَوى عنه ابُن السَّْمعانِّيِ  بالَخَوْرنَقِ  الحافِظ ، قال السَّْمعانِيُّ : َسِمْعُت منه الكثيرَ  (8)َعِلّيٍ الَوْخِشّيِ  ، وأَُخوهُ أَبُو َحْفٍص ُعَمُرو بُن ُمَحمَّ

ِد بِن َظِهيٍر البَْلِخيَّ ، َسِمَع منه ابُن السَّْمعانِي َخبَراً ببَْلَخ. الَخَوْرنَِقيّ  ، وابنُه أَبُو القاِسِم أَْحَمُد بُن أَبِي الفَتْحِ أَيضاً   ، َسِمَع أَبا َسْعٍد أَْسعََد بَن ُمَحمَّ

 * ومما يُْستَدرك عليه :
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حاحِ ، وفي اللِّساِن : َكثِيرةُ  َخرانِقَ  : ذاتُ  ُمَخْرنِقَةٌ  أَرضٌ   .الَخرانِق ، كما في الّصِ

 .كالَخراِنقِ  إِذا َرأَْيَت الشَّْحَم في جانِبَْي َسناِمها فَِدراً  النّاقَةُ : َخْرنَقَتِ و

__________________ 
 ومشبور اسم أيب ليلة ا عن ابن األعرايب.« اخلران »واملثبت عن معجم البلدان « مشبوراً »( ابألصر 1)
 .117( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .. ( يف معجم البلدان : تروح ابخلورن 3)
 قا  ابن قتيبة : هو املنخر بن عبيد بن عامر من بين يشكر.« املتنخر»وابألصر  238الشعر والشعراء ص ( عن 4)
 ( يف الشعر والشعراء : فإذا سكرت.5)
 ( يف معجم البلدان : ُخَرنحكاه وتفسريه : موضض الشرب.6)
 ( يف معجم البلدان : عبد الرمحن بن عبد امللك.7)
 علي السرخسي.( يف معجم البلدان : أيب 8)
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 ، جميعاً : اسُم أُْخِت َطَرفَةَ بِن العَْبِد. الِخْرِنقُ و ، ِخْرنِقُ و

 .(1): الَمْجِلُس الَِّذي يَأُْكُل فيه الَمِلُك ويَْشَرُب  الَخَوْرنَقُ و

 : نبٌت. الَخَوْرنَقُ و

 يخِ أَْصبَهاَن ، قال ابُن نُْقَطة : نَقَلَه من َخّطِ الَخِطيب.، َكعََملَّس : َرأَى عليًّا ، َذَكره أَبو نُعَْيٍم في تارِ  َخَرنَّق وخاِلُد بنُ 

 بنُت الُحَصْيِن الُخزاِعيَّة : أَْسلََمت وبايَعَْت وَرَوْت ، قالَهُ ابُن َسِعيٍد. ِخْرنِيقُ و

مِّ  الُخْزرانِقُ  : [خزرق] ب ثَْوبٌ  أَهَملَه الجوهِريُّ ، وقاَل ابُن َعبّاد : ، بالضَّ  أَو ثِياٌب بِيٌض. أَو َضْرٌب من الثِّياِب ، فاِرِسيٌّ ُمعرَّ

 أَو هو َذَكُر العَناِكب ، كالَخَذْرنَِق ، بالذّاِل والّدال. ، كَسفَْرَجٍل : العَْنَكبُوتُ  الَخَزْرنَقُ و

 * ومما يُْستدرُك عليه :

ِعيُف.، ب الِخْزراقَةُ   الكسِر : الضَّ

يُِّق القَْلِب الَجباُن.  والضَّ

ر قَْوُل اْمِرى  ِء القَْيِس :وقِيل : هو األَْحَمق ، قاله َشِمٌر ، وبه فُّسِ

ُت و   (2) خِبزحراَقةٍ َلسح
 قاَل األَْزَهِرّي : هكذا َرأَْيُت في نُْسَخٍة َمْسُموعٍة بالّزايِ قبَل الّراِء.

 طعاٌم َشبِيهٌ بالَحساِء أَو بالَحِريَرةِ. ، بالضّمِ : الُخْزِريقُ و

ً  : [خزق]  .فاْنَخَزقَ  «، وما أَصاَب بعَْرِضه فال تَأُْكلْ  َخَزق فقاَل : ُكْل ما» َحِديُث َعِدّيٍ : ومنه َطعَنَه : َخَزقَه يَْخِزقُه َخْزقا

نانُ  الخاِزقُ و  ، يَْعنُوَن السَّْهَم النّافَِذ. (3)« خازقٍ  أَْنفَذُ من»ومن أَْمثاِلهم في باِب التَّْشبِيِه : « خاِزقٍ  هو أَْمَضى من»والنَّْصُل ، يُقال :  : الّسِ

هاِم : الُمقَْرِطسُ  الخاِزقُ و  النافِذُ ، كالخاِسِق. من الّسِ

ً  وقد ً و ، َخَزَق يَْخِزُق َخْزقا مِ  ُخُزوقا ال تَأُْكْل من َصْيِد »قَْوُل الَحَسِن البَْصِرّيِ :  يَّةَ ، عن ابِن ِسيَده ، وكذِلَك َخَسَق ، ومنه: أَصاَب الرَّ

 َمْعناه : يَْنفُذُ ويُِسيُل الدََّم ؛ ألَنَّه ُربَّما قَتَل بعَْرِضه ، وال يَُجوز. «يَْخِزقَ  الِمْعراِض إِاّل أَنْ 

 عن اْبِن ُدَرْيٍد. قَذرَ  : إِذا الّطاِئرُ  َخَزقَ  من الَمجاز :و

 .(4) للذَّْرقِ  َمْعُدوٌل عنه : الَخْزقِ  كقَطاِم : َشتٌْم من أَْقبِِلي ، َخزاقِ  يا منه :و

ً  يُضَرُب َمثاَلً لَمنْ  أَو عن اْبِن األَْعرابِّيِ  َوَرقٍَة : إِذا كاَن ال يُْطَمُع فِيهِ  لخاِزقُ  إِنَّه يُقال :و  يُوِشُك أَْن يَْلقَى اً :ويُقاُل أَيض كان َجِريئاً حاِذقا

 َوَرقٍَة. خاِزقَ 

ََّر فيها. أَو إِذا َمَشِت اْنقَلََب َمْنِسُمها فَخدَّ في األَْرِض  فتَُؤثُِّر فيها األَْرَض بَمناِسِمها تَْخِزقُ  : َخُزوقٌ  ناقَةٌ و  : أَي أَث

بيُّ بالنََّوى ،  َمخاِزقُ  ِمْسماٌر ُمَحدٌَّد يكوُن عنَد بَيّاعِ البُْسِر بالنَّوى ، ولهكِمْنبٍَر : ُعَوْيٌد في َطَرفِه  ، الِمْخَزقُ  قال اللَّْيُث :و َكثِيرة فيَأْتِيه الصَّ

 َذَهَب نَواه. قدو َء له ،، فما اْنتََظَم له من البُْسِر فُهَو له ، قَلَّ أَو َكثُر ، وِإْن أَْخَطأَ فال َشيْ  بالِمْخَزقِ  فيَأُْخذُهُ منه ، ويَْشِرُط له َكذا وَكذا َضْربَةً 

 .َخْيَزقٌ  َجْمعُها ، : بَْقلَةٌ  الَخْيَزقَةو

 .اْختََزق وفي نُْسَخة السَّْيُف : اْنَسلَّ  اْنَخَزقو

 * ومما يُْستَْدرُك عليه :

ً  بالنَّْبلِ  َخَزقَُهم . َخْزقا  : أَصابَُهم به ، نَقَلَهُ الَجْوهريُّ والصاغانِيُّ
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ْمحِ  َخَزقَهو ً َخزْ  بالرُّ  : َطعَنَه به َطْعناً َخِفيفاً. قا

 ، بالكسِر : الَحْربَةُ. الِمْخَزقَةُ و

 .َخَزْقتَهُ  ٍء حاّدٍ َرَزْزتَه في األَْرِض وغيِرها فقدُء : اْرتَزَّ في األَْرِض ، وقاَل اللَّْيُث : ُكلُّ َشيْ الشَّيْ  اْنخَزقو

 : ما يَثْبُُت. الَخْزقُ و

 : ما يَْنفُذُ. الَخْزقُ و

 بَْعينِه : َحدََّدها إِليِه ، وَرماهُ بها ، عن اللِّْحيانِّيِ ، َزقَهخَ و

__________________ 
ية ( قا  األصمعي اخلورن  إلا هو من اخلورنقاه بضم اخلاء وسكون الواو وفتح الراء وسكون النون والقاف يعين موضض األكر والشرب ابلفارس1)

 إىل وزن السفرجر.فعرّبته العرب فقالت اخلورن  دته 
 ( تقدم يف خزرف وانظر تعليقنا هنا .2)
 ( يف جممض األمثا  : أنفذ من سنان ومن خار  ا ابلراء.3)
 .217/  2( انظر اجلمهرة 4)
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 وقاَ  ابُن َعّباٍد والز خَمحَشرِي  : َأي : َحَدَجُه هِبا ا وهو جَماٌز.
تَْيِن : ال يَْحتَبُِس عل ُخُزقٌ  وأَْرضٌ   يها ماُؤها ، ويَْخُرُج تُرابُها.، بَضمَّ

ُجلُ  َخَزقَ و ً  الرَّ  : أَْلقَى ما فِي بَْطنِه. َخْزقا

ْيُد نَْفُسه ، قاَل ُرْؤبَةُ يِصُف صائِداً : الُمْختََزقُ و  ، للَمْفعُوِل : الصَّ

شح ِعنحَد و   خُمحتَـَز ح َصيحٍد  (1)ملَح يـَُفحِّ
ّي ، وقاَل ابُن ِخلِّكانَ  ُخزاقُ و اَوْنِديّ  [بِن يَْحيَى]الُحَسْيِن أَحَمَد  (2)في تَْرَجَمِة أَبي ـ  ، كغُراٍب : اسُم قَْريٍة من قَُرى َراَوْنَد ، عن اْبِن بَّرِ : ـ  الرَّ

ّي للّشاعِر :  إِنَّها ُمجاِوَرةٌ ِلقُمَّ ، وأَنشَد ابُن بَّرِ

دَ  مــــــــــــا مــــــــــــاِد بــــــــــــَروانــــــــــــح لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ هــــــــــــا   أملَح تـ لــــــــــــِّ  كــــــــــــُ

زا ٍ ال و      مــــــــــا خبــــــــــُ واكــــــــــُ ِديــــــــــٍ  ســــــــــــــــــــــــِ  ؟مــــــــــن صــــــــــــــــــــــــَ
  

 وقد أَْهَملَه أَئَِّمةُ األَْنساِب.

ِميَّةَ ، من َحّدِ َضَرب : يَْخِسقُ  الَهَدفَ  السَّْهمُ  َخَسقَ  : [خسق] ونَفََذ ، مثُل َخَزق ، كذا في الُمْحَكِم ، وقاَل ابُن فاِرس :  قَْرَطسَ و إِذا أَصاَب الرَّ

 .الُخُسوقُ و ، الَخْسقُ  أَي : ثَبََت فيِه ، وتَعَلََّق ، والَمْصَدرُ 

 األَْرِض.األَْرَض بمناِسِمها ، إِذا َمَشْت اْنقَلََب َمْنِسُمها فَخذَّ في  تَْخِسقُ  : َسيِّئَةُ الُخلُِق ، َخُزوق مثلُ  َخُسوقٌ  ناقَةٌ و

 ، قاَل السََّمْوأَُل بُن عاِدياَء : َخْيَسقٌ  ، وقَْبرٌ  َخْيَسقٌ  بِئْرٌ  يُقال : ، كَصْيقَل ، من اآلباِر والقُبُوِر : القَِعيَرةُ  الَخْيَسقُ و

َرٌة  فــــــــــــــــح تح حــــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِ ٍة أُثــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح  بــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ

ٍض      ِ يف أَرحبـــــــــــــــــــــــَ اح يحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِ ِذراعـــــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــــــــَ

  
 ، أَي : على ِمْقداِر الَمْدفُوِن ال فَْضَل فِيه. َخْيَسقٌ  وقِيَل :

 قلُت : وهو َرُجٌل من بَنِي ُجَشَم ، قال الشاعُر : .(3) اسمٌ  بال الٍم : َخْيَسقٌ  :ـ  في باب فَْيعَلـ  قال ابُن ُدَرْيدو

يحســـــــــــــــــــــــَ ُ و  ة  اخلـــــــــَ نـــــــــَ عـــــــــح د  بـــــــــطـــــــــَ ي  شـــــــــــــــــــــــُ مـــــــــِ  اجُلشـــــــــــــــــــــــَ

بــــــــــان     يــــــــــح يِن شــــــــــــــــــــــــَ و بــــــــــَ مــــــــــاِة َأخــــــــــُ َف الــــــــــكــــــــــُ لــــــــــح  خــــــــــَ

  
ة ، م البَة ، أَي : اسمُ  : َخْيَسق  غيُره :قالَ و  أَي معروفة ، قال أَبُو َوْجَزةَ السَّْعِديُّ : َحرَّ

ه  ُروعـــــــــــــــُ واُ  فــــــــــــــــُ  َأو اأَلَثحَُب الـــــــــــــــد وحُح الـــــــــــــــطـــــــــــــــِّ

يحســـــــــــــــــــــــــَ َ      بـــــــــــا املـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــاوِحُ  خبـــــــــــَ ُه الصـــــــــــــــــــــــــ  ز تـــــــــــح  هـــــــــــَ

  
 كَشّداٍد : الَكذَّاُب. الَخّساقُ  يُقال :و

ةً ، ثم يَْرِجُع فيه أُْخَرى. َخَسقاتٍ  إِنَّه لَذُو قاَل ابُن َعبّاٍد :و َكةً ، أَي : يُْمِضيه َمرَّ  في البَْيعِ ، ُمَحرَّ

 ُظ لتَغَيُِّر الَمْعنى.وقاَل ابُن فاِرٍس : الخاُء والّسيُن والقاُف ليس أَْصالً ؛ ألَنَّ السيَن فيه ُمْبَدلَةٌ من الّزايِ ، وإِنّما تَغَيََّر اللَّفْ 

 يُْستَْدَرُك عليه :* ومما 

 : سيِّئَةُ الخلُق. َخُسوقٌ  ناقَةٌ 

 السَّْهُم : لم يَْنفُذ نَفاذاً َشِديداً. َخَسقَ و

 : إِذا َشقَّ الِجْلَد. فَخَسقَ  وقاَل األَْزَهِريُّ : َرَمى

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :
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ِدي ٍء :من ُكّلِ شي الَخْوَشقُ  ، كَجْوَهٍر : ما يَْبقَى في الِعْذِق بَْعَد ما يُْلقَُط ما فيِه ، عن ُكراعٍ ، وقاَل الَهَجِريُّ : الَخْوَشقُ  : [خشق] ُء ، كما الرَّ

ّمِ ، فاِرسيَّة ، معناه اليابِ  باً عن ُخْشك بالضَّ  ُس.في اللِّساِن ، وقد أَْهَمله الَجماَعةُ ، وأَنا أَُظنُّه ُمعَرَّ

الَكتّاُن ، أَو اإِلْبَرْيَسُم ، أَو قِْطعَةٌ في الثَّْوِب تَْحَت  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقاَل الصاغانِيُّ : هو ، كَجْعفَرٍ  الَخْشتَقُ  : [خشتق]

 وبه فَسََّر أَبو َعْمٍرو قوَل ُرْؤبَة : اإِلبِطِ 

تَـقَ أَرحَمَر ُقطحناً َأو ُيَسجيِّ   اَخشح
ُب َخْشتَجه فاِرِسيٌّ   كما في العُباِب. ُمعَرَّ

فَياِن : يَْخِفقُ  ، َكصْيقٍَل : الفاَلةُ الواِسعَةُ  الَخْيفَقُ  : [خفق]  فيها السَّراُب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والصاغانِيُّ ، وأَْنَشَد األَِخيُر للزَّ

راها َفالٌة فـَيـحَه ُ و   ُدوَن َمسح
__________________ 

 .«عنه»وابألصر  106( عن الديوان ص 1)
 والتصحيح والزايدة التالية عن املطبوعة الكويتية.« ابن ا سا بن أمحد الراوندي»( ابألصر 2)
 .356/  3( اجلمهرة 3)
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َف ُ تِيٌه َمَروحراٌة وفـَيحٌف   َخيـح
 وَصْدُره :

َل  َيطحُر ُ   َأ.  أمََلّ طَيحُف لَيـح
ْلماِن : السَِّريعَةُ  فَقُ الَخيْ و ، أَي : َسِريٌع ِجدًّا ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وأَكثَُر ما يُوَصُف به اإِلناُث ،  َخْيفَقٌ  يُقال : فََرسٌ  من الَخْيِل ، والنُّوِق ، والّظِ

 : ُمْخَطفَةُ البَْطِن ، قَِليلَةُ اللَّْحِم. َخْيفَقٌ  قةٌ ، ولم يَْذكِر الَجْوَهِريُّ النّاقَةَ. وقِيَل : نا َخْيفَقٌ  ، وَظِليمٌ  َخْيفَقٌ  وكذِلَك ناقَةٌ 

ْفغَْيِن ، الدَّقِيقَةُ الِعظاِم ، البَِعيَدةُ الَخْطِو. الَخْيفَقُ  قاَل الِكالبيُّ :و  من النِّساِء : الّطِويلَةُ الرُّ

 الّداِهيَةُ. : الَخْيفَقُ  قال أَبو َعْمٍرو :و

ٍت. ُجٍل من بَنِي ُضبَْيعَةَ فََرُس رَ  : َخْيفَق قاَل غيُره :و  أَْضَجم بن َربِيعَةَ بِن نِزاٍر ، واسمه َسْعُد بُن ُمَشّمِ

ْحرَ  الَِّذي َخَرجَ  وُهوَ  َسيّار َرُجل اسُمه ، كَزْعفران : لَقَبُ  الَخْيفَقانُ و ُعَويفاً وكاَن قَتََل أَخاه  (1)بن َسيَّاٍر  هاِرباً ِمْن َعْوِف بِن الَخِليل يريُد الّشِ

ْحَر ، وفي اللِّساِن : فقاَل : فقاَل األُْبغُوانَ ؟ أَيَن تُِريدُ  له : ، فلَِقيَه اْبُن َعّمٍ له ، وَمعَه ناقَتان وزاٌد ، فقالَ  َكْي ال يَْقِدَر عليَّ َعْوٌف ، فقد  الّشِ

ً  قَتَْلُت أَخاهُ  فلَّما أَتَى  وباقِي الّزادِ  فلما َولَّى َعَطَف عليه بَسْيِفه ، فقَتَلَه وأَخَذ الناقَةَ األُْخَرىُخْذ إِْحَدى الناقَتَْين وشاَطَره زاَده ،  له : فقالَ  َعَوْيفا

 ً  يقول :  يَْهتِف البَلََد َسِمَع هاتِفا

وحُر  ُف جــــــــــــــــــــــــَ نحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُ
َك املــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــح  ل

وحُر      ِر بــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــِ

  
ْلِم لذِلَك. الَخْيفَقانِ  َرماه بَسْهٍم فقَتَلَه ، فقيل : َظلََم ُظْلمَ و ى أَْيضاً : َصِريَع الظُّ  وُضِرَب َمثاَلً ، ويَُسمَّ

 وفيه يَقُول القائُِل : الَخْيفَقانِ  ُظْلٌم وال َكُظْلمِ  يُقال أَيضاً :و

وحٍم  ر  يــــــــــــــــــَ َة كـــــــــــــــــُ ُه الـــــــــــــــــّرِمـــــــــــــــــايـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــِّ  أُعـــــــــــــــــَ

ُده َرمـــــــــــاين      د  ســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــِ تـــــــــــَ ا اســـــــــــــــــــــــــح (2)فـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــّ
 

  

وحرُ  عـــــــــــــــــاىَل ُ  هـــــــــــــــــذا اجلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ا  ت قـــــــــــــــــن  حـــــــــــــــــَ

  
ِم و    ــــــــــــــح ل ٌم كــــــــــــــظــــــــــــــُ ــــــــــــــح ل قــــــــــــــانِ ال  ــــــــــــــُ فــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ  اخلــــــــــــــَ

  
حاحِ ، وفي العُباب بالياِء التَّْحتِيّة  ، كقَْنَدِفيرٍ  الَخْنفَِقيقُ و ، قال َشْيُخنا : وِكالُهما َصِحيٌح ، وُكلٌّ من النُّون أَو الياِء  (3)هو بالنُّون ، كما في الّصِ

ُحوا به ألَنَّه مأُْخوذٌ من ْلمانِ و الَخْيِل ، السَِّريعَةُ ِجدًّا ِمن : الَخْيفَق زائَِدةٌ ، كما َصرَّ  عن أَبِي ُعبَْيٍد ، وَضبََطه بالتَّْحتِيّة. النُّوِق ، والّظِ

ْكِض  َجْريِ الَخْيلِ  ِحكايَةُ  : الَخْنفَِقيقُ و ، من غيِر ِفْعٍل ، يَقُول : ليس  الَخْيفَِقيقو قالَهُ اللَّْيُث ، وَضبَطه بالتَّْحتِيّة ، قال : تقوُل : جاُءوا بالرَّ

ُف منه فِْعلٌ   وهو َمْشٌي في اْضِطراٍب. يَتََصرَّ

وقِيَل لعَبِْيَدةَ  : تَْغيِيُب القَِضيِب في الفَْرجِ  الَخْفقُ و
 بالَخْفقِ  والِخالُط ، قال األَْزَهِريُّ : يُريدُ  الَخْفقُ  فَقاَل : ؟ْلمانِّيِ : ما يُوِجُب الغُْسلَ السَّ  (4)

ْرُب. الَخْفقِ  النَّْجُم : إِذا اْنَحطَّ في الَمْغِرب ، وقِيَل : من َخفَقَ  َمِغيَب الذََّكِر في الفَْرجِ ، من  ، وهو الضَّ

ةٍ أَو بعَِريٍض بَُك الشَّيَضرْ  : الَخْفقُ  قاَل اللَّْيُث :و  من األَْشياِء. َء بِدرَّ

 وكذِلَك َصْوُت ما يُْشبُِهها ، وقد (5) «نِعاِلِهم إِذا اْنَصَرفُوا خْفقَ  إِنَّهُ ليَْسَمعُ »َحِديُث الَميِِّت إِذا ُوِضَع في قَْبِره :  ومنه َصْوُت النَّْعلِ   :الَخْفقُ و

 األَْرَض بنَْعِله. َخفَقَ 

ً  من َحدَّْي نََصَر وَضَربَ  تَْخِفقُ و تَْخفُقُ  الّرايَةُ  َخفَقَتوَ  ً و ، َخْفقا ً و ُخفُوقا َكةً  َخفَقانا َكْت ، وكذا أَي : ، ُمَحرَّ  الفُؤاُد ، والبْرُق ، اْضَطَربَْت وتََحرَّ

يُح ، ونَْحُوها ، نقلَه ابُن ِسيَده  السَّرابُ و يحِ : َدِويُّ َجْرِيها ، قال الّشاِعُر : َخفَقانُ  ، وقِيَل :والسَّْيُف ، والّرِ  الّرِ

هـــــــــــــــا  ِويـــــــــــــــ  قـــــــــــــــانُ كـــــــــــــــَبن  هـــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ  رِيـــــــــــــــٍح  خـــــــــــــــَ

واِ       الٍم طــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَا َأعــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــٍ  ب رِي (6)خــــــــــــــــــَ
 

  
 .َمْخفُوقٌ  : اْضِطراُب القَْلِب ، وهي ِخفَّةٌ تَأُْخذُ القَْلَب ، تَقوُل : َرُجلٌ  الَخفَقَانُ  وفي التَّْهِذيب :
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__________________ 
 .«سبب»ويف التكملة : « عوف بن إكلير بن سيار»( يف اللسان : 1)
األزدي. قا  ابن بري : ورأيته يف شـــــعر نســـــبه إىل معن بن أوس قاله يف أخت له. ونســـــبه ابن دريد إىل مالك بن فهم « ســـــدد»( يف اللســـــان 2)

 عقير بن علفة يقوله يف ابنه عمي .
 ( ومثله يف التكملة.3)
 ( ضبطت بفتح العا عن النهاية. قا  النووي : عبيدة كسفينة.4)
 ( يف النهاية : نعاهلم حا يُوّلون عنه.5)
 ( تقدم يف مادة خر  منسوابً لألعلم اهلذد ا وانظر تعليقنا هنا .6)
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 ً َك ُرْؤبَةُ الفاَء منه في قَْوِله ، عن اللَّْيثِ  كاْختَفََق اْختِفاقا  : وَحرَّ

رَتَ ح و  خــــــــــــــــح
ُ

مــــــــــــــــاِ  خــــــــــــــــاِوي املــــــــــــــــ  قــــــــــــــــامتِِ اأَلعــــــــــــــــح

اعِ      مـــــــــــــّ الِم لـــــــــــــَ ِه اأَلعـــــــــــــح بـــــــــــــِ تـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ح  ُمشـــــــــــــــــــــــــــح  اخلـــــــــــــَ

  
. َضُروَرة  نَقَله الَجْوَهِريُّ

ً  النَّْجمُ  َخفَقَ و النَّْجِم ،  ُخفُوقَ  أَو اْنَحطَّ في الَمْغِرِب ، وَكذلك القََمُر ، زاَد ابُن األَْعرابِّيِ : وكذلك الشَّْمُس ، يُقال : وَرْدتُ  : غابَ  يَْخِفُق ُخفُوقا

حاحِ. ُخفُوقِ  أَي : وقتَ   الثَُّريّا ، يَْجعَلُه َظْرفاً ، وهو َمْصَدٌر ، كما في الّصِ

َك َرأَْسه إِذا  : إِذا فاُلنٌ  َخفَقَ و ِة : خافِقٌ  أَي : أَمالَه ، فهو نَعَسَ َحرَّ مَّ  ، قال ذُو الرُّ

ه :  خـــــــــافـــــــــِ ِ و  لـــــــــُت لـــــــــَ ِر قـــــــــُ  الـــــــــر أحِس فـــــــــوَ  الـــــــــر حـــــــــح

ومُ      رحكـــــــــــــُ ِر مـــــــــــــَ يـــــــــــــح وحُز الـــــــــــــلـــــــــــــ   زُع ابلـــــــــــــّزِمـــــــــــــاِم وجـــــــــــــَ

  
 .«َخْفقَتَْينِ  أَو تَْخِفُق َخْفقَةً  كانَْت ُرُؤوُسهم»في الَحِديِث : و وقيَل : ُهو إِذا نَعََس نَْعَسةً ثّم تَنَبَّهَ ،

ً  ٍء في كتابِه :وقاَل ابُن هانِى أَي : يناُموَن َحتّى تَْسقَُط  «ُرُؤوُسُهم تَْخِفقَ  كانُوا يَْنتَِظُروَن الِعشاَء َحتَّى»في الَحِديِث : و : ناَم ، َخفََق ُخفُوقا

. َكأَْخفَقَ  : االْضِطراب لُخفُوقِ ا أَْذقانُهم على ُصُدوِرهم وُهم قُعُوٌد ، وقِيَل : هو من  نَقَلَه الّصاغانِيُّ

 وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : َسقََط عن األُفُِق. اللَّْيُل : َذَهَب أَْكثَُره َخفَقَ و

ا : َخفّاقٌ  وهو الطائُِر : طارَ و  ، قال تَأَبََّط شرًّ

يح  َذٍر ال شـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح  ذا عـــــــــُ ينِّ ا لـــــــــَ رَُع مـــــــــِ  َء َأســـــــــــــــــــــــح

نـــــــــــــاٍح ِبـــــــــــــَ و      ِد ذا جـــــــــــــَ ِب الـــــــــــــر يـــــــــــــح ا ِ نـــــــــــــح فـــــــــــــّ  خـــــــــــــَ

  
 .َخفُوقٌ  ناقَةٌ  َضِرَطْت ، فِهيَ  أَي : النّاقَةُ  َخفَقَت قاَل أَبو َعْمٍرو :و

ةِ. َضْربَةً َخِفيفَةً  به َضَربَه إِذا يَْخِفقُهو ، يَْخفُقُه فاُلناً بالسَّْيفِ  َخفَقَ  يُقاُل :و رَّ  وَكذلك بالسَّْوِط والّدِ

 عن اْبِن َعبّاٍد. : ع الخافِقانو العَبّاِسيَّْيِن. النُُّجوُم َزَمَن أَبِي العَبّاِس وأَبِي َجْعفَرٍ  (1) : أَيّاٌم تَناثََرْت فِيها الخافِقاتِ  أَيّامُ و

، وهو  (2) الخافِقُ  مثلُه ، قاَل أَبُو الَهْيثَِم : ألَنَّ الَمْغِرَب يُقاُل له : الخافِقَْينِ  بَْينَ  ما قالَهُ أَبو الَهْيثَم ، يُقاُل : الَمْشِرُق والَمْغِربُ   :الخافِقانِ و

 ، كما قالُوا : األَبَواِن. الخافِقانِ  الغائُِب ، فغَلَّبُوا الَمْغرَب على الَمْشِرِق ، فقالُوا :

يِت : أَو أُفُقاُهما ّكِ حاحِ ، قاَل : وقاَل ابُن الّسِ كما هو  فِيِهما يَْخِفقانِ  كذا في سائِِر النَُّسخ ، والصواب : ألَنَّ اللَّْيَل والنَّهاَر يَْختَِلفانِ  كما فِي الّصِ

حاحِ ، وفي التَّْهِذيب :  بينَهما. يَْخِفقانِ  نَصُّ الّصِ

 وهو قوُل األَْصَمِعّيِ وَشِمٍر. أَو َطَرفا السَّماِء واألَْرِض 

 َمْنِكبا إِْسرافِيَل يَُحّكانِ »في النِّهايَِة : و «الخافِقَْينِ  إِّن ميكائِيَل َمْنِكباهُ يَُحّكانِ » في الَحِديِث :و وهو قَْوُل خاِلِد بِن َجْنبَةَ ، أَو ُمْنتَهاُهما

 : َهواَءاِن ُمِحيطاِن بجانِبَي األَْرِض. الخافِقانِ  اِلُد بُن َجْنبَةَ :أَي : َطَرفَي السَّماِء واألَْرِض ، وقال خ «الخافِقَْينِ 

ياُح األَْربَعُ  َخوافِقُ و قال :  .الَخوافِقِ و ، بالخافِقِ  ويُقاُل : أَْلَحقه هللاُ  السَّماِء : التي تَْخُرُج منها الّرِ

 كِمْنبٍَر : السَّْيُف العَِريُض. ، الِمْخفَقُ و

ةُ كمِ  ، الِمْخفَقَةُ و رَّ  قالَه اللَّْيُث. أَو َسْوٌط من َخَشبٍ  يُْضَرُب بها ْكنََسٍة : الّدِ

ةٍ َشيْ  : (3)وَضبَطه في التَّْكملة بالفَتْح  ، بالَكْسرِ  الِخْفقَةُ و  بها. َخفَقَ  وقد ٌء يُْضَرُب بِِه ، نَْحو َسْيٍر أَو ِدرَّ

 ْيِث ، قال العَّجاُج :عن اللَّ  الَمفاَزةُ الَمْلساُء ذاُت آلٍ  ( :4) الَخْفقَةُ و



12288 

 

ةٍ و  قــــــــــــــَ فــــــــــــــح ي   خــــــــــــــَ وئــــــــــــــِ ا طــــــــــــــُ   (5)لــــــــــــــيــــــــــــــَ  هبــــــــــــــِ
ي  و      ن  هبــــــــــــــــــــا ِإنحســــــــــــــــــــــــــــــــــِ اَل اجلــــــــــــــــــــِ  ال خــــــــــــــــــــَ

  
 أَي : لَْيَس بها أََحٌد.

__________________ 
 .«تناثرت هبا»( يف القاموس : 1)
 اخلاف  ا ألنه اخلاف  ا وهو الغائب.»( يف التهذيب : 2)
 ابلفتح ا وكال ا ضبرت حركات.( ويف التهذيب أيضاً 3)
 ( مقتض  السيا  أن تكون معطوفة عل  ما قبلها ا وقد نص عليها ابلكسر ا وضبطت ابلفتح عن التهذيب والتكملة.4)
 .«طور»و « طب »( ويرو  : وبلدة لي  هبا طوئي. ويرو  : وبلدة لي  هبا طوري. انظر اللسان 5)
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حاح ، وأَْنَشَد للراِجِز : قََدِمه َعِريضٌ َصْدُر  أَي : القََدم َخفّاقُ  َرُجلٌ و  كما في الّصِ

مح  طــــــــــَ و اٍ  حــــــــــُ ُر بســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح هــــــــــا الــــــــــلــــــــــ  فــــــــــ  دح لــــــــــَ  قــــــــــَ

     ِ اح اقـــــــــــَ َدجلِ  الســـــــــــــــــــــــــّ ا ِ خـــــــــــَ فـــــــــــّ َدمح  خـــــــــــَ (1)الـــــــــــقـــــــــــَ
 

  
 وقاَل غيُره : أَي : َعِريُض باِطِن القََدِم ، وأَْنَشد ابُن األَْعرابِّيِ :

 ِ َحاح َهِف الَكشح  الَقَدمح  َخّفا ِ ُمَهفح
 ٍء.وقاَل : َمْعناه أَنّه َخِفيٌف َعلَى األَْرِض ، ليَس بثَِقيل وال بَِطي

حاح ، وفي اللِّساِن : وقوُل الّشاِعِر : َخِميَصتُه أَي : الَحَشى َخفّاقَةُ  اْمَرأَةٌ و  كما في الّصِ

ح  يــــــَم الــــــَكشــــــــــــــــــــح ةَ َأال اي َهضــــــــــــــــــــِ اقـــــــَ فـــــــّ ا  خــــــَ  اَ شـــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــِد َأعـــــــــــنـــــــــــاقـــــــــــًا      واتـــــــــــِ مـــــــــــن الـــــــــــغـــــــــــِ  أُوالِ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
 .َخفَقَتْ  إِنّما َعنَى بأَنَّها ضاِمَرةُ البَْطِن َخِميَصةٌ ، وإِذا َضُمَرت

 عن اْبِن ُدَرْيٍد. : الدُّبُرُ  الَخفّاقَةُ و

َكةً : اْضِطراُب القَْلِب ، وُهوَ  الَخفَقانُ و قاَل :  ْرَوةُ بُن ِحزاٍم :فيَْضَطِرُب لذِلَك ، قال عُ  تَأُْخذُ القَْلبَ  َخْفقَةٌ  ، ُمَحرَّ

ُه  يب كــــــــــــبَنــــــــــــ  لــــــــــــح راُء قـــــــــــــَ فــــــــــــح تح عــــــــــــَ رَكــــــــــــَ دح تـــــــــــــَ  لــــــــــــقــــــــــــَ

ُم      راٍب دائــــــــــــــــِ نــــــــــــــــاُح غــــــــــــــــُ قــــــــــــــــانِ جــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ  اخلــــــــــــــــَ

  
 عن اْبِن ُدَرْيٍد. الَخفَقانِ  : ذُو الَمْخفُوقُ و

 وأَْنَشَد : الَمْجنُون : الَمْخفُوقُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و

 خَمحُفوقَاتـََزو َجتح  خَمحُفوَقةٌ 
 َكَكِتٍف ، وفَِرَحٍة. ، َخِفقَةٌ و َخِفقٌ  فََرسٌ  أَبو ُعبَْيَدةَ :قاَل و

 أَو بَمْنِزلَتِه. أَقَبّ  أَي : ُرَطٍب وُرَطبَةٍ  ، مثل ُخفَقَةٌ و ُخفَقٌ  إِْن ِشئَْت قُْلَت :و قاَل :

ُمورِ  فِيها الُخفُوقُ  ما كانوُربَّ  بالكسِر. ِخفَاقٌ و بَضّمِ الخاِء وفَتْح الفاِء ، ُخفَقاتُ و بكسر الفاِء ، َخِفقاتٌ  ج :  ،( 2) ِخْلقَةً ، وُربَّما كاَن من الضُّ

 وُربَّما كاَن من الَجْهِد.

 وربَّما أُْفِرَد ، وُربَّما أُِضيَف ، وأَْنَشَد في اإِلْفراِد قوَل الَخْنساِء :

ٍة ِدالٍص  غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ َر ســـــــــــــــــــــــــــــاب ُض َفضـــــــــــــــــــــــــــــح َرفـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــُ  تـ

ٍة      فــــــــــانــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ  خــــــــــَ فــــــــــِ ٍ عــــــــــَ ا  خــــــــــَ (3)َحشـــــــــــــــــــــــاهــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد في اإِلضافَِة :

ِر األَنحســــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء  ــــــــــــــــــــــ  َوت ٍج مــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــِ ن  ِبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

وِع      لـــــــــــــُ فـــــــــــــِ ِ حـــــــــــــايب الضـــــــــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــاءِ  خـــــــــــــَ  اأَلحح

  
 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : َضَرَب بَجناَحْيهِ  : ِإذا الّطائِرُ  أَْخفَقَ و

ا  فا ُ كَبهن   َطريحٍ ملَح َيِطرح  ِإخح
ُجُل بثَْوبِه أَْخفَقو . َع بهِ لَمَ  : إِذا الرَّ َمْخَشِريُّ والصاغانِيُّ والَجْوَهِريُّ  نَقَلَه الزَّ

 نَقَله الَجْوَهِريُّ عن يَْعقوَب ، قاَل الشَّّماُخ : تََولَّْت للَمِغيبِ  : إِذا النُُّجومُ  أَْخفَقَتِ و

وِد  تــــــــــــُ ٌة كــــــــــــقــــــــــــُ انــــــــــــَ ريح ٌة  (4)عــــــــــــَ يــــــــــــَ ِر انجــــــــــــِ  الــــــــــــر حــــــــــــح

َد      عـــــــــــح تح بــــــــــــَ َولـــــــــــ  وُم تــــــــــــَ جـــــــــــُ فـــــــــــا ِ ِإذا الـــــــــــنـــــــــــ   ِإخـــــــــــح
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 وقِيل : هو إِذا تأَلأََلَْت وأَضاَءت.

ُجلُ  أَْخفَقو رَ  َغزا ولَْم يَْغنَمْ  : إِذا الرَّ تَْينِ  فأَْخفَقَتْ  أَيُّما َسِريٍَّة َغَزتْ »الَحِديُث :  قالَهُ أَبو ُعبَْيٍد ، وبه فُّسِ قاَل ابُن األَثِيِر :  «كاَن لها أَْجُرها َمرَّ

ةٍ ، قال الّصاغاِنيُّ : فهو من باب : خافِقَةً  صاَدفَت الغَنِيَمةَ وَحِقيقَةُ الَكالم  أَْجبَْنتُه ، وأَْبَخْلتُه ، وأَْفَحْمتُه ، ومنه قَْوُل َعْنتََرةَ  غيَر ثابِتَه ُمْستَِقرَّ

 يَِصُف فََرساً له :

فـــــــــــــِ ُ  خـــــــــــــح َر   فـــــــــــــيـــــــــــــُ يـــــــــــــُد ُأخـــــــــــــح ر ًة وَيصـــــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

ـــــــــــِب و      ِن ابأَلرِي ـــــــــــِ غـــــــــــائ ُض ذا الضـــــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــَ فـــــــــــح ـــــــــــَ (5)يـ
 

  
__________________ 

( يف اللســان ونســبهما أليب زغبة اخلزرجي أو ا طم القيســي وأيضــاً يف مادة حطم ا وفيها أيضــاً يف أشــطار أخر  نســبت إىل رشــيد بن رمي  1)
 العنزي.

ر.2)  ( األصر واللسان ويف التهذيب : الض مح
 .«ومكفت»ويف اللسان : « ويكفت فضر»( يف التهذيب برواية : 3)
 .«كفقود الرحر»( عن الديوان وابألصر 4)
 ( يف الديوان برواية :5)

 فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــ  لرة ويــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــر  

 يـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــض ذا الضــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــن ابألريـــــــــــــــــــبو     

  

 ويف األساس : ويفجب بد  ويفجض.
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ةً ، وال يَْغنَُم أُْخَرى.  يَقُول : يَْغُزو َعلَى هذا الفََرِس ، فيَْغنَُم َمرَّ

 َرَجَع ولم يَِصْد. : إِذا الصائِدُ  أَْخفَقَ و

ً  أَْخفَق قاَل أَبو عمٍرو :و  َصَرَعه. : إِذا فاُلنا

 عن أَبِي ُعبَْيٍد. لم يُْدِرْكها : إِذا فأَْخفَقَ  َطلَب حاَجةً  يُقال :و

ث : ع ، ُمَخفِّقٌ و  قاَل ُرْؤبَةُ : كُمَحّدِ

ي و  عـــــــــــــــِ فـــــــــــــــِّ ال مـــــــــــــــَ هح  خمـــــــــــــــَُ مـــــــــــــــُ هـــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  فـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

بــــــــــــــُ و      اُن حيــــــــــــــَح مــــــــــــــّ ُر والصــــــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــــــح هح ا ــــــــــــــِ  و َومجــــــــــــــَُ

  
 َوَجُمه ، أَي : أَْغلَُظه.

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 : الّراياُت واألَعالُم. الخافِقاتُ و ، الَخوافِقُ 

ايَةُ : مثلُ  أَْخفَقَ و يُح ، والبَْرُق ، والسَّْيُف ، والرَّ  ، عن اْبِن ِسيَده. َخفَقَ  الفُؤاُد ، والّرِ

لُه وآِخُره ، وَسْيُر النَّهاِر البَْرداِن ، أَي : ُغْدَوةً وَعِشيَّةً. الَخْفقَتانِ  ويُقاُل : َسْيُر اللَّْيلِ   ، هما أَوَّ

 راُب.فِيها السَّ  يَْخِفقُ  : َخفّاقَةٌ  وأَْرضٌ 

 النُُّجوُم : إِذا تأَلأَْلَت وأَضاَءْت ، وكأَنَّ الَهْمَزةَ فيه للسَّْلِب ، كفَلَس وأَْفلََس. أَْخفَقَتِ و

 ً  العَْيِن ، أَي : خاِشَع العَْيِن غائَِرها ، وهو َمجاٌز. خافِقَ  وَرأَيُت فاُلنا

 السَّْهُم : أَْسَرع. َخفَقَ و

 ٌ  : َسِريعَةٌ َجِريئَةٌ. َخْنفَِقيقٌ و ، َخْنفَقٌ  واْمَرأَة

 بِن ُخَوْيِلِد : (1)والنُّوُن زائَِدةٌ ، وأَْنَشَد ُشيَْيم  : الّداِهيَةُ ، قال الَجْوَهِري : قاَل ِسيبََوْيهٌ : الَخْنفَِقيقُ و

هــــــــــــــا و  لــــــــــــــ  ًة كــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ تح لــــــــــــــَ قــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  قــــــــــــــد طــــــــــــــَ

ؤَداًن      ــــــــــــِه مــــــــــــُ ــــــــــــجــــــــــــاَءتح ب ــــــــــــقــــــــــــاف ي قــــــــــــِ فــــــــــــَ ــــــــــــح نـ  خــــــــــــَ

  
ّي : صوابُه :هَكذا أَْنَشَده الَجْوَهِريُّ ، و  قاَل ابُن بَّرِ

هـــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــ  ٌة كـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــــَ ا ل رحَت هبـــــــــــــــــِ  َزحـــــــــــــــــَ

دًا      يـــــــــــَ ؤح ا مـــــــــــُ َت هبـــــــــــِ ئـــــــــــح يـــــــــــقـــــــــــافـــــــــــجـــــــــــِ قـــــــــــِ فـــــــــــَ ـــــــــــح نـ  خـــــــــــَ

  
َر البيُت أَيضاً. الَخْنفَِقيقُ و  أَيضاً : النّاقُِص الَخْلِق ، وبه فُّسِ

ُجُل : قَلَّ مالُه. أَْخفَقَ و  الرَّ

اِعي : َخفَقَ  : الَمكاُن الخاِلي من األَنِيِس ، وقَدْ  الخافِقُ و  : إِذا َخاَل ، قاَل الرَّ

ا  نـــــــــَ يـــــــــتــــــــــَ قـــــــــِ ا لـــــــــَ مـــــــــّ ِب لـــــــــَ لـــــــــح واَء الـــــــــكـــــــــَ َت عـــــــــُ َويـــــــــح  عـــــــــَ

ُروج      ـــــــــفـــــــــُ وحِف ال الَن مـــــــــن خـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــَ وافـــــــــِ ِ بـــــــــثـ (2)اخلـــــــــَ
 

  
ً  في البِالدِ  َخفَقَ و  : إِذا َذَهَب. ُخفُوقا

رَ : النَّْوَمةُ الَخِفيفةُ ،  الَخْفقَةُ و ينِ  َخْفقَةٍ  يَْخُرُج في» َحِديُث الدَّّجاِل : وبه فُّسِ يَن ناِعٌس وَسْناُن في َضْعِفه.« من الّدِ  يَْعنِي أَنَّ الّدِ

 السَّراِب ، قاَل ُرْؤبَةُ : َخْفقِ  ، كَمْقعٍَد : موِضعُ  الَمْخفَقُ و
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فـــــــــــــــــــَ ٍ و  ِه  خمـــــــــــــــــــَح لـــــــــــــــــــُ ٍه وهلـــــــــــــــــــُح لـــــــــــــــــــُ نح هلـــــــــــــــــــُح  مـــــــــــــــــــِ

مــــــــــــــَ      هــــــــــــــح ه يف مــــــــــــــَ رافــــــــــــــُ ٍه َأطــــــــــــــح مــــــــــــــَ هــــــــــــــح  هِ يف مــــــــــــــَ
  

 : األَْرُض التي تَْستَِوي فيَُكوُن فِيها السَّراُب ُمْضَطِرباً. الَمْخفَقُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ :

 وأَما قَْوُل الفََرْزَدِق يَْهُجو َجِريراً :

قـــــــــــــــِّ  فـــــــــــــــَ
ُ

َك ابملـــــــــــــــ ـــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــح بـ ـــــــــــــــَ ل ىن  غـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ
ُ

 ِء واملـــــــــــــــ

يب و و      تـــــــــــــــَ حـــــــــــــــح
ُ

ِت املـــــــــــــــ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ قـــــــــــــــاتِ بـ (3)اخلـــــــــــــــافـــــــــــــــِ
 

  
 ، وهي قَْولُه : الَخافِقاتُ  َغلَْبتَُك بأَْربَعِ قَصائِد ، منها :فالَمْعنَى : 

وَرهــــــــــــا و  كـــــــــــــاِن أُمـــــــــــــُ ي املـــــــــــــالـــــــــــــِ َقضـــــــــــــــــــــــــــِّ َن تــــــــــــــُ  أَيـــــــــــــح

َن      ــــــــــــح قــــــــــــاتُ حبــــــــــــَ ٍّ ا وأَي ضُ  اخلــــــــــــافــــــــــــِ وامــــــــــــِ ــــــــــــلــــــــــــ   ؟ال
  

الَحِديُث  ولَخاقِيُق ، ومنه أَخاقِيقُ ج :  غةٌ في اللُّْخقُوقِ : لُ  األُْخقُوق قاَل الَجْوَهِريُّ : ، كإِْزِميٍل ، وأُْسبُوع. الشَّقُّ في األَْرِض  اإِلْخِقيقُ  : [خقق]

 وِهَي ُشقُوُق األَْرِض ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : هي «ُجْرذانٍ  أَخاقِيقِ  فَوقََصْت به ناقَتُه في: » (4)

__________________ 
 .«شتيم»( كذا ابألصر واللسان ويف معجم املرزابين : 1)
 وانظر ختر ه فيه. 183بريوت ص ( ديوانه ط 2)
ولســـــــت وإن »ء أراد به بيتا يقو  فيه : وهبامشـــــــه : املفق  110/  1واملثبت عن الديوان  «.. بيت اجملتيبو  ... غلبتك ابملقف » ( ابألصـــــــر3)

 «.وأين اخلافقات اللوامض» ت قوله :وابخلافقا «بيتاً زرارة  تب بفنائه» وامتيب قوله :« وابملعىن قوله : أنت املعيّن اي جرير «فقبت عينك
 .«... فوقصت ا  رم وهو ا معه واقفاً  كان  رجالً  أن وسلمعليههللاصلىويف حديث النيب »( يف التهذيب واللسان : 4)
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َصِحيَحٌة ا كما جاَء يف اَ ِديِث ا وهي اأَلخاِديُد  اأَلخاِقي ُ  خَلاِقيُ  ا ومل يـَعحرِفحه ِإاّل ابل الم ا قاَ  اأَلزحَهرِي  : وقاَ  غريُه :
َعحرِفــَة ا قــاَ  اأَلزحَهرِي  

َزِة مض الِم امل ِر اهلَمح ا ُهو َغَلرٌت من ِقبــَ ُقوُ  فــِإلــ  ُث : وَمنح قــاَ  : الل خح ُة بعِ  ا قــاَ  الل يــح  : وهي لُغــَ
ِديَنِة ا وِقيَر :

َ
تَـَفقَِّرِة ا وهَي  خاِقي ُ األَ  الَعَرب ا يَتَكل ُم هبا َأهُر امل

ُ
َعرَِج اجلََبِر ا ويف اأَلرحِض امل وٌر يف اأَلرحِض يف ُمنـح : ُكســــــــــــــُ

ِديَة.  اأَلوح
تُه كالَخقِّ  وقِيَل :  ، ُخقُوقٌ و ، أَْخقاقٌ ج :  وهو : ِشْبهُ ُحْفرةٍ غاِمَضٍة في األَْرِض ، نَقَله ابُن ُدَرْيٍد عن أَْهِل اللُّغَِة ، قاَل : وال أَْدِري ما ِصحَّ

ه : واِحدُ  أَخاقِيقُ  جمُع الَجْمعِ  ياِشّيِ ، ونَصُّ  : َجْمُع الَجْمع. األَخاقِيقُ و ، ُخقُوقٌ و أَْخقاقٌ  : الُخقِّ  ، وجمعُ  األَخاقِيِق ُخقّ  وهو قَْوُل الّرِ

 أَّما بَْعُد.: » (1)كتََب عبُد الَمِلِك ْبُن َمْرواَن إِلى عاِمٍل له و

ْيتَهُ وَزَرْعتَهُ من ا َخقًّا فال تََدعْ  ، ورواهُ ابُن األَْنباِرّيِ بإِْسناِده أَنّه َزَرَع ُكلَّ ُحّقٍ ولُّقٍ ، بالحاِء الُمْهملة الَمْضُمومِة ،  «ألَْرِض وال لَقًّا إِاّل َسوَّ

 الُمْرتَِفعَةُ ، وقد تَقَدََّم في َمْوِضعه. قاَل : فالُحقُّ : األَْرُض الُمْطَمئِنَّةُ ، واللُّقُّ :

ً  الفَْرجُ  َخقَّ و تَ  : إِذا يَِخقُّ َخِقيقا  عند الِجماع. َصوَّ

تَ  َخقَّ و ً و َخقًّا القاُر ، وما أَْشبََههُ ، َخقَّ و هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، والِّذي في العُباِب واللِّساِن : الِقْدُر : َغلَى فَصوَّ ً و َخقَقا : إِذا َغلَى فُسِمَع  َخِقيقا

تَْت ، وإِالّ  له َصْوٌت ، قال الّصاغانِيُّ :  فَُهو القاُر بَدَل وَكذِلَك الِقْدُر ، وبالغَْيِن الُمْعَجمِة أَْيضاً ، فإِْن أَْبقَْيَت لَْفَظةَ الِقْدِر فالّصواُب : َغلَْت فَصوَّ

 الِقْدِر.

عند الِجماع من الُهزاِل واالْستِْرخاِء ، وكذِلك ُكلُّ أُْنثَى من الدَّواّبِ ،  والَّتِي يُْسَمُع َصْوُت َحيائِها للَّْيثِ عن ا : األَتاُن الواِسعَةُ الدُّبُرِ  الَخقُوقُ و

ً  وقد  .َخقَّْت تَِخقُّ َخِقيقا

 فيِهما ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وهو نَْعٌت َمْكُروهٌ. كالَخقّاقَةِ  كذا الَمْرأَةُ ،و

باِب : يا اْبنَ قاَل اللَّْيُث : ويُقا  ، وقال الّشاِعُر : الَخقُوقِ  ل في الّسِ

ن   هـــــــــــُ ـــــــــــح نـ َت مـــــــــــِ كـــــــــــح ـــــــــــِ وح ن ـــــــــــَ ـــــــــــاً ل وق قـــــــــــُ رحَدا  خـــــــــــَ  عـــــــــــَ

َت رِزنا وَدِواين ِإد ا     عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَِ

  
ً  البَْكَرةُ  أََخقَّتِ و ْرنُوقِ  : إِذا إِْخقَاقا وقاَل أَبو َزْيد : إِذا اتََّسعَْت البَْكَرةُ ،  اتََّسَع َخْرقُها عن الِمْحَوِر ، واتََّسعَْت النَّعاَمةُ عن َمْوِضعِ َطَرفِها من الزُّ

ً  أو اتََّسَع َخْرقُها عنها ، قِيَل :  فاْنُخُسوها نَْخساً ، وهو أَْن يَُسدَّ ما اتََّسع ِمْنها بَخَشبٍَة أَو بَحَجٍر ، أَو بغَْيِره. أََخقَّت إِْخقاقا

َت عنَد الِجماع ، أَي : ُمِخقٌّ  فهو الفَْرجُ  أََخقَّ و ٌت عنَد النَّْخج ، قالَه اللَّْيُث. ُمِخقٌّ  وِحرٌّ  َصوَّ  : ُمَصّوِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

َكت لعَ ، بال الِخقاقُ  نٍَق ونَْحوِه اْحتََشت َرِحُمها كسر : َصْوٌت يَكوُن في َظْبيَِة األُْنثَى من الَخْيِل ِمْن َرخاَوةِ ِخْلقَتِها ، واْرتِفاعِ ُمْلتَقاها ، فإِذا تََحرَّ

تَْت ، فذِلك الِخقاُق ، قالهُ أَبُو ُعبَْيَدةَ في ِكتاِب الَخْيِل ، قاَل : ويُقالُ  يَح ، فَصوَّ  .الخاقُّ  للفََرِس من ذِلَك : الّرِ

 : االْسُت. الَخقّاقةُ و ، الَخقُوقُ و

 : ُزعاُق قُْنَب الّدابَِّة. الَخْقَخقَةُ و ، الَخِقيقُ و

 أَيضاً : َصْوُت الفَْرجِ. الَخْقَخقَةُ و

 : الغَِديُر إِذا يَبَِس وتَقَْلفََع ، وأَْنَشد : الَخقُّ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

ا مَيحِشاَ   (2)يـََب ح  َخ ٍّ  يف كَبل 
 .َخقَّ  القاُر والِقْدُر : مثلُ  َخْقَخقَ و

 : إِذا َحفَر فِيها َحْفراً َعِميقاً ، عن اْبِن ُشَمْيٍل. َخقًّا السَّْيُل في األَْرِض  َخقَّ و
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ْكواُت الُمتاَلِحماُت. الَخقَقَةُ  وقاَل ابُن األَْعراِبّيِ :  : الرَّ

يِّقَةُ. أَيضاً : الشُّقُوقُ  الَخقَقَةُ و  الضَّ

إِذا اْستَْرَخى ُسْرُمه ، يُقاُل ذِلَك في الذََّكِر  ، واْمتََخَض : أََخقَّ و الفََرُس ، اْستََخقَّ  وفي النَّواِدِر : يُقال :
(3). 

هللاُ فهو ُمْبتَِدئُه َعلَى غيِر ِمثاٍل  َخلَقه ءٍ وُكلُّ َشيْ  التَّْقِديُر. في َكالِم العََرِب على َوْجَهْيِن : اإِلنشاُء على ِمثاٍل أَْبَدَعه ، واآلَخُر : الَخْلقُ  : [خلق]

 َأال َلُه اخْلَْلقُ )ُسبَِق إِليه : 

__________________ 
 .«لهإىل وكير له عل  ضيعة »( يف التهذيب : 1)
 .68/  1( اجلمهرة 2)
بُر. ( ومما يستدر  أيضاً عن اللسان : واخلَقو  واخلَق اقة من األحتن والنساء :3)  الواسعة الد 
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ُن اخْلاِلِقنيَ ) و (1) (َواْْلَْمرُ  َقدِّرِيَن ا وقولُه َتعاىل : (2) (فَ َتباَرَك هللاُ َأْحس        َ
ُ
ُن امل ســــــــــَ َوخَتُْلُقوَن ) قاَ  ابحُن األَنحبارِّي : َمعحناه َأحح

ِذاًب ا وقولــُه تعــاىل : (3) (ِإْفك  اً  دُِّروَن كــَ ه (4) (َأيّنِ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنيِ ) َأي : تـُقــَ ِدُث  َخَلقــُ ِديرُه ا ومل يُرِدح أَنــ ه حيــُح : تـَقــح
 َمعحُدوماً.

وقاَل األَْزَهِريُّ : هو الِّذي أَْوَجَد األْشياَء َجِميعَها بعَد أَْن لَْم  ِء ، الُمْختَِرُع على َغْيِر ِمثاٍل َسبَقَ الُمْبِدُع للشَّيْ  وَعزَّ : في ِصفاِته تَعالَى لخاِلقُ او

ٌر وباإلعتبار لإِليجاِد على َوْفِق التَّْقِديرِ : التَّْقِديُر ، فُهَو باْعتِباِر ما منه ُوجُ  الَخْلق تَُكْن َمْوُجوَدةً ، وأَْصلُ   .خاِلقٌ  وُدها مقّدِ

ونَ و ُر أَوالً ، ثُمَّ يَْفِري. الخاِلقَ  صانَع األَِديِم ونَْحِوه يَُسمُّ  ؛ ألَنّه يُقَّدِ

ً  اإِلْفكَ  َخلَقَ  من الَمجاِز :و ِليَن  َخْلقُ  َء : إِْن َهذا إِالّ وقُِرى (َوخَتُْلُقوَن ِإْفكاً )، ومنه قولُه تَعالَى :  تََخلَّقَهو كاْختَلَقَه اْفتَراهُ ، : إِذا َخْلقا  (5)األَوَّ

ٌص وَكِذٌب. (6) (ِإْن هذا ِإالَّ اْخِتالق  )أَي : َكِذبُُهْم واْختِالقُُهْم ، وقَْولُه تعالى :   أَي : تََخرُّ

ً  ءَ الشَّيْ  َخلَقَ و  َملََّسه ولَيَّنَه. : َخْلقا

 اْختِالقاً. َصنَعَه : إِذا الَكالَم وَغْيَره َخلَقَ  من الَمجاِز :و

 ، وهي الُخرافاُت من األَحاِديِث الُمْفتَعَلَة. الَخْلقِ  وتَقُوُل العََرُب : َحدَّثَنا فاُلٌن بأَحاِديثِ 

ً  النِّْطَع واألَِديَم ، َخلَقَ و وقاَسه ِليَْقَطَع ِمْنهُ َمزاَدةً ، أَو قِْربَةً ، أَو  قَْبَل أَْن يَْقَطعَه لما يُِريدُ  َره ، أَو قَدََّرهقَدََّره وَحزَ  : إِذا ، بفَتِْحهما َخْلقَةً و ، َخْلقا

 فإِذا قََطعَه قِيَل : فَراهُ. ُخفًّا

 قاَل ُزَهْيٌر يمَدُح َهِرَم بَن ِسناٍن :

رِي مـــــــــــــا و  فـــــــــــــح ـــــــــــــَ َت تـ ـــــــــــــح تَ ألَن قـــــــــــــح لـــــــــــــَ ضح  خـــــــــــــَ  وبـــــــــــــَ

وحِم      لـــــــــــــُ ُ ُض الـــــــــــــقـــــــــــــَ رِي  لـــــــــــــَح فـــــــــــــح ـــــــــــــَ (7)مُث  ال يـ
 

  
ُر ما ال يَْقَطعُه ؛ ألَنَّه ليس بماِضي العَْزِم   ، وأَْنَت َمّضاٌء على ما َعَزْمَت عليه.أَي : أَْنَت إِذا قَدَّْرَت أَمراً قََطْعتَه وأَْمَضْيتُه ، وَغْيُرك يُقَّدِ

 ، ومنه قَْوُل الُكَمْيِت : الخاِلقاتُ  وقاَل اللَّْيُث : وُهنَّ 

َر  ـــــــــــــــــــــِ زاي ـــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــــاتٌ أَراُدوا َأنح ت ـــــــــــــــــــــِ  خـــــــــــــــــــــال

ا     ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــن رَتِي فــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ َن ويـ ِقســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ُم ي هــــــــــــــــُ  أَِدميــــــــــــــــَ

  
 (8)نََسبِهم تَبَيََّن لهم  األَِديِم التَّْفِريَق بينَ  خاِلقاتُ  يَِصُف اْبنَْي نِزاِر بِن َمعَّدٍ ، وُهما َرِبيعَةُ وُمَضُر ، أَراَد أَنَّ نََسبَهم وأَِديَمُهم واِحٌد ، فإِذا أَرادَ 

في َحِديِث أُْخِت أَُميَّةَ و َمثاَلً للنَّّسابِيَن الَِّذيَن أَراُدوا التَّْفِريَق بيَن اْبنَْي نِزاٍر ، الخاِلقاتِ  للقَْطعِ ، وَضَرب النِّساءَ  َخْلقُه أَنّه أَِديٌم واِحٌد ال يَُجوزُ 

ْلِت :  ً  أَْخلُقُ   وأَناقالَْت : فَدَخَل عليَّ »بِن أَبِي الصَّ ُره ألَْقَطعَه ، «أَِديما إِالَّ فََرْيُت ، وما َوَعْدُت إِالَّ  َخلَْقتُ  ما»قاَل الَحّجاُج : و أَي : أُقَّدِ

 .«َوفَْيتُ 

ً  العُوَد : َسّواه ، َخلَقَ و ، وأَْنَشد الَجْوَهِريُّ  ُخلِّقَ  ، أَي ُمْستٍَو أَْملَُس ُملَيٌَّن ، وقيل : ُكلُّ ما لُيَِّن وُملَِّس فقد ُمَخلَّقٌ  ، ومنه قِْدحٌ  كَخلَّقَه تَْخِليقا

 للشاِعِر يَِصُف الِقْدَح :

ه تــــــــــــُ قــــــــــــح لــــــــــــ  َو   فــــــــــــخــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ ىت  ِإذا مَت  واســــــــــــــــــــــــــح  حــــــــــــَ

ِ ِإمـــــــــــــامِ      وح ِة ســـــــــــــــــــــــــــاٍ  َأو كـــــــــــــمـــــــــــــَ خـــــــــــــ  مـــــــــــــُ  كـــــــــــــَ

  

زُيح  مح يـــــــــــــَ الً  فــــــــــــلــــــــــــَ ِه ثــــــــــــَ َويــــــــــــح قــــــــــــح ُت حبــــــــــــِ َرنــــــــــــح  قـــــــــــــَ

  
َرتح بـــــــــــِدمـــــــــــامِ    ىّت ُبصــــــــــــــــــــــــِّ ِد حـــــــــــَ ن الـــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــح  عـــــــــــَ

  
 ٌء.أَي : لَيٌِّن أَْملَُس ُمْصَمٌت ، ال يَُؤثُِّر فيِه َشيْ  أَْخلَقُ  َحَجرٌ  هو ، يُقال : َخلَّقَهُ  والَن واْستَوى ، وقد َكفَِرَح ، وَكُرَم : اْمالسَّ  ءُ الّشيْ  َخِلقَ و

 : ليَس فِيها َوْصٌم وال َكْسٌر ، الَخلَقِ  بَيِّنَةُ  َخْلقاءُ  ، أَي : ال نَباَت بها ، وقِيَل : َصْخَرةٌ  َخْلقاءُ  : ُمْصَمتَةٌ َمْلساُء ، وكذِلَك َهْضبَةٌ  َخْلقاءُ  وَصْخَرةٌ 

يَْعنِي األَْملََس من الَحَسناِت  «َكْسبِ ال األَْخلَقُ  لَْيَس الفَِقيُر فَِقيَر الماِل إِنَّما الفَِقيرُ : » (9)في الَحِديِث و
، أَراَد أَنَّ الفَْقَر األَْكبََر هو فَْقُر  (10)

 اآلِخِرة.
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 من الماِل ، أَي : عاٍر منه ، وقاَل األَْعَشى : أَْخلَقُ  ويُقال : َرُجلٌ 

__________________ 
 .54( سورة األعراف اآية 1)
 .14( سورة املؤمنون اآية 2)
 .17سورة العنكبوت اآية ( 3)
 .49( سورة آ  عمران اآية 4)
 قا  الفراء ومن قرأ هبا أراد عادة األولا. «ُخُلقُ » وقُر  137( سورة الشعراء اآية 5)
 .7( سورة ص اآية 6)
 والبيت مشهور. 29( ديوانه ط بريوت 7)
 .«هلن»( يف اللسان : 8)
 ومثله يف التهذيب والنهاية..« .. لي  الفقري الذي ال ما  له ا إلا الفقري( يف اللسان : وقو  عمر بن اخلطاب : 9)
 ( يعين الذي مل يقدم آخرته شيئاً يثاب عليه.10)
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ُر يف  هــــــــــح ُُ  الــــــــــد  رتح دح يــــــــــَ قــــــــــاءَ قــــــــــَ لــــــــــح ٍة  خــــــــــَ يــــــــــَ  راســـــــــــــــــــــــِ

ا      َدعـــــــَ َم الصـــــــــــــــــــــ  هـــــــا اأَلعحصــــــــــــــــــَ نــــح زُِ  مــــِ نــــح يـــــــًا ويـــــُ (1)َوهــــح
 

  
ُجُل ، َخلُقَ و ً  َكَكُرَم : صارَ  الرَّ ْن يُقَدَُّر فيه ذاك ،  َخلُقَ  بَكذا ، أَي : َجِديٌر به ، وقد َخِليقٌ  فاُلنٌ  يُقال : ، أَي : َجِديراً  َخِليقا لذِلَك ، كأَنَّه ِممَّ

 وتَُرى فيه َمخايِلُه.

ذِلَك ،  َخِليقُ  ْن يَْفعََل ذِلَك ، وِمْن أَْن يَْفعََل ذِلك ، قاَل : والعََرُب تَقُوُل : ياأَن يَْفعََل ذِلَك ، وبأَْن يَْفعََل ذِلَك ، وألَ  لَخِليقٌ  وقاَل اللِّْحيانِيُّ : إِنَّه

 بذِلَك فتَْنِصب ، قاَل ابُن ِسيَده : وال أَْعِرُف َوْجهَ ذِلك. َخِليقَ  فتَرفَُع ، ويا

من  َخِليقٍ  قَد قَُرَب أَن يَقََع ، وَصحَّ عنَد من َسِمَع بُوقُوِعه َكْونُه وتَْحِقيقُه ، واْشتِقاق ِء الَِّذي، أَْي : لَحِريٌّ ، يُقاُل ذلك للشَّيْ  لَخِليقٌ  ويُقاُل : إِنَّه

ً  الَخالقَِة ، وهو التَّْمِريُن ، من ذِلَك أَن يَقُوَل للَِّذي قد أَِلَف َشيئاً : صاَر ذِلَك له  الَحَسُن. الُخلُق ، أَي : َمَرَن عليه ، ومن ذِلكَ  ُخلُقا

 : الَمالَسة. الُخلُوقَةُ و القَةُ ،والخَ 

ُ  َخلُقَتو  .ُخلُقُها : َحُسنَ  َخالقَةً  الَمْرأَة

 إِلى َغْيِر قائِِلها ، نَقَلَه الجوهريُّ ، وهو َمجاٌز. َمْنُحولَةٌ  أَي : َمْخلُوقَةٌ  قَِصيَدةٌ  يُقاُل : هِذهو

 : عنههللارضي في قَْوِل لَبِيدٍ  خواِلقُهاو

يــــــــــــــاً و  هــــــــــــــادًا راســــــــــــــــــــــــــــِ ُم مــــــــــــــِ هــــــــــــــُ ــــــــــــــَ تـ  اأَلرحُض حتــــــــــــــَح

َدِ       ـــــــــح ن مِّ اجلـــــــــَ هـــــــــا بصـــــــــــــــــــــــُ قـــــــــُ ـــــــــِ وال تح خـــــــــَ ـــــــــَ ت ـــــــــَ بـ ـــــــــَ (2)ثـ
 

  
 أَي : ِجبالُها الُمْلُس.

صاِحبُها ، وقال  ُخِلقَ  : أَراَد الّتِي ُخِلقَ  ، والَّتِي ُخِلقَهاو َعلَْيها ، ُخِلقَ  الَّتِي َخِليقَتُه هذه بها اإِلْنساُن ، وقاَل اللِّْحيانِيُّ : يُْخلَقُ  : الطَّبِيعَةُ  الَخِليقَةِ و

 والسَِّليقَِة ، بمعنًى واِحٍد ، والَجْمُع َخالئُِق ، قال لَبِيٌد : الَخِليقَةِ و أَبو َزْيٍد : إِنَّه لَكِريُم الطَّبِيعَةِ 

ا  يـــــــــــُك فـــــــــــِإلـــــــــــ  لـــــــــــِ
َ

َم املـــــــــــ ضح مبـــــــــــا َقســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــح  فـــــــــــاقـ

اّل      نــــــــــا عــــــــــَ نــــــــــَ يـــــــــــح َ  بـــــــــــَ الئــــــــــِ َم اخلــــــــــَ هــــــــــا َقســــــــــــــــــــــــَ (3)مــــــــــُ
 

  
.  نَقَله الَجْوَهِريٌّ

حاح. َخْلقُ و هللِا ، َخِليقَةُ  يُقال : هم كالَخْلقِ  النّاُس ، : الَخِليقَةُ و  هللِا ، وُهَو في األَْصِل َمْصدٌر ، كما في الّصِ

 البَهائُِم.  :الَخِليقَةُ  ، قاَل النَّْضُر :« الَخِليقَةِ و الَخْلقِ  ُهْم َشرٌّ : » (4)قولُُهم في الَخواِرج و

في األَْرِض ، وقِيَل : هي البِئُْر الَّتِي ال ماَء فِيها ، وقِيَل :  الَمْخلُوقَةُ  هي الَحِفيَرةُ  وقاَل َغيُره : البِئُْر ساَعةَ تُْحفَرُ  : الَخِليقَةُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

 : اآلباُر الَحِديثاُت الَحْفِر. الُخلُقُ  َل ابُن األَْعرابِّيِ :هي النُّْقَرةُ فِي الَجبَِل يَْستَْنِقُع فيها الماُء ، وقا

ّماِن تُْمِسُك ماَء السَّماءِ  الَخالئِقُ  قاَل األَْزَهِريُّ :و  هللاُ تَعالَى فِيها ، وقد َرأَْيتُه. َخلَقَها في صفاةٍ َمْلساَء ، : قِالٌت بِذْرَوةِ الصَّ

 على اثْنَْي َعَشَر ِميالً من الَمِدينَِة ، على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالم ، بينَها وبيَن ِدياِر بَنِي ُسلَْيٍم. كَسِفينٍَة : ع بالِحجازِ  ، َخِليقَةٌ و

 لبَنِي العَْجالِن. بيَن َمكَّةَ واليَماَمةِ  على الجادَّةِ  (5) ماءٌ  أَْيضاً : َخِليقَةُ و

ثَةاْمَرأَةِ الَحّجاج بِن ِمقْ  : اسمُ  َخِليقَةُ و ها ، َرَوى عنها َزْوُجها ، َذَكرها األَِميُر. الٍص ، ُمَحّدِ  عن أُّمِ

ً  الثَّْوُب ، كنََصَر ، وَكُرَم ، وَسِمعَ  َخلَقَ و ً و ، ُخلُوقَةً و ، ُخلُوقا َكةً  َخلَقا ّي : شاِهدُ  بَِليَ  ، أَي : َخالقَةً و ، ُمَحرَّ  قوُل األَْعَشى : َخلُقَ  ، قاَل ابُن بَّرِ

ُر قــــــــــــــد  تــــــــــــــح ــــــــــــــَ لــــــــــــــُ َ َأال اي قـ ِديــــــــــــــُد  خــــــــــــــَ  اجلــــــــــــــَ

بــــــــــــــيــــــــــــــُد و      ح  وال يــــــــــــــَ ِك مــــــــــــــا ميــــــــــــــَُ بــــــــــــــ  (6)حــــــــــــــُ
 

  
ِن والَجِميُع ، وَمْحراةٌ ، وَمْقَمنَةٌ ، وكذِلَك االثْنا َمْجَدَرة من ذِلك ، مثل َمْخلَقَةٌ  لَك ، وإِنَّه َمْخلَقَةٌ  وكذا األَْمرُ  بذِلك ، كَمْرَحلَةٍ  َمْخلَقَةٌ  يُقاُل : ُهوو

.  والُمَؤنَُّث ، قاله اللِّْحيانِيُّ

 فيها أَثَرُ  أَي : َكفِرَحٍة ، وَسِفينَةٍ  َخِليقَةٌ و َخِلقَةٌ  َسحابَةٌ و
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__________________ 
 .105( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ويرو  : ثبتت جوانبها. 126( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«فارضوا مبا قسم»ويرو  : « املعايشفإلا قسم »ويرو  :  179( ديوانه ص 3)
 .«ويف حديث اخلوارج» ويف النهاية :« ورو  ابن ِشير عن أيب هريرة أنه قا »( يف التهذيب : 4)
 ( يف معجم البلدان : ماءة.5)
 برواية : وما يبيُد. 62( ديوانه ط بريوت ص 6)
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َطرِ 
َ
حاح ا وأَنحَشَد قـَوحَ  َأيب ُدواٍد اآيت فيما بعُد.  امل  كما يف الصِّ
َكةً : الباِلي الَخلَقُ و  ، قاَل الَجْوَهِريُّ : ألَنّه في األَْصِل َمْصَدرُ  للُمَذكَِّر والُمَؤنَثِ  ، َخلَقٌ  ، ودارٌ  َخلَقٌ  ، وِمْلَحفَةٌ  َخلَقٌ  يُقال : ثَْوبٌ  ، ُمَحرَّ

ةٌ  َخلَقٌ  ٍء من الَكالم ، وِجْسمٌ في َشيْ  َخلَقَةٌ  قاَل اللِّْحيانِيُّ : قال الِكسائِيُّ : لم نَْسَمْعُهم قالُوا : ْملَُس ، وفي اللِّسان :، وهو األَ  األَْخلَقِ   ، وِرمَّ

 ، قال لَبِيٌد : َخلَقٌ 

ًة و  ينِّ رِمــــــــــ  ُر مــــــــــِ عــــــــــح يــــــــــُب ِإنح تـــــــــــَ قــــــــــاالــــــــــنــــــــــ  لــــــــــَ  خــــــــــَ

ئـــــــــــِ      ُت أتـــــــــــ  نـــــــــــح مـــــــــــاِت فـــــــــــِإيّنِ كـــــــــــُ
َ

َد املـــــــــــ عـــــــــــح (1)ُر بــــــــــــَ
 

  
يَِّدةُ عائَِشةُ   أَيضاً ، وفيه :ـ  عنهاهللارضيـ  هكذا أْنَشَده الّصاغانِيُّ ، قلُت : وقد أَْنَشَدتْهُ السَّ

ِديـــــــــــــَد َ ] ضح جـــــــــــــَ ٌض  [ارحقـــــــــــــَ يِإيّن راقـــــــــــــِ قـــــــــــــِ لـــــــــــــَ  خـــــــــــــَ

قــــــــــا و      لــــــــــَ ُض اخلــــــــــَ رحقــــــــــَ نح ال يـــــــــــَ مــــــــــَ ِديــــــــــَد لــــــــــِ (2)ال جــــــــــَ
 

  
لَِفّيِ « الُمَرقَّعَةِ لبس »كذا قََرأْتُه في كتاب  ّمِ ، ُخْلقانٌ  ج : ألَبي الَمْنُصوِر السَّرنَِجّيِ النَِّصيبِّيِ ، شيخ أَبِي طاِهٍر الّسِ ، وأَْنَشَد ابُن  أَْخالقٌ و بالضَّ

ّي في التَّثْنِيَة لشاِعٍر :  بَّرِ

مـــــــــــــا  هـــــــــــــِ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ رِي عـــــــــــــَ مـــــــــــــا واآُ   ـــــــــــــَح  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ ُ

ٍض      رحقــــــــــُ ــــــــــُ ــــــــــا بـ ن ــــــــــح ي ِد عــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــُ ــــــــــبـ قــــــــــانِ مــــــــــن ال لــــــــــَ  خــــــــــَ

  
ِعماَمتِك ، ثُمَّ  َخلَقو ُجبَّتَِك ، َخلَقَ  بغيِر هاٍء ؛ ألَنَّه كاَن يُْستَْعَمُل في األَْصِل ُمضافاً ، فُيقال : أَْعِطنِي (3) [َخلَقٌ ]وقاَل الفَّراُء : وإِنّما قِيَل له 

ّجاِجيُّ في شرح رسالَِة أََدب الكاتِِب : ليَس ما قالَهُ الفَّراُء بَشيْ  ٍء ؛ ألَنّه يُقاُل له : فِلَم َوَجَب اْستُْعمَل في اإِلْفراِد َكذِلَك بغيِر هاٍء ، قال الزَّ

 إِضافَةَ الُمَؤنَِّث إِلى الُمَؤنَِّث ال تُوِجُب إِْسقاَط العاَلَمِة منه كقولِه ؛ ِمَخدَّةُ ِهْند أاَل تََرى أَنَّ  ؟سقُُوُط الهاِء في اإِلضافَِة َحتّى ُحمَل اإِلْفراُد عليها

ً  ، وِمْسَوَرةُ َزْينََب ، وما أَْشبَهَ ذلك ، وَحَكى الِكسائِيُّ : أَْصبََحْت ثِيابُُهم  الَِّذي هوُجُدداً ، فوَضَع الواِحَد في َمْوِضعِ الَجْمع  َخلَقُُهمو ، ُخْلقانا

 .ُخْلقان

فاتِ  ِصفَةٌ ، وإِنَّ هـ  ، كُزبَْير َصغَُّروه بال هاٍء ؛ ألَنَّ  ُخلَْيقٌ  ِمْلَحفَةٌ  يُقاُل :و اْمَرأَة  تَْصِغيرِ  كنَُصْيٍف في وهذا الهاَء ال تَْلَحُق تَْصِغيَر الّصِ

 نََصٍف.

حاح ، وكذا  فيه ُكلِّه لُخلُوقَةُ ا إِذا كانَت يَِصفُوَن به الواِحَد : أَْخالقٌ  ثَْوبٌ  قد يُقال :و كما قالُوا : بُْرَمةٌ أَْعشاٌر ، وأَْرٌض َسباِسُب ، كما في الّصِ

ْجَمُع بما ، عن ابِن األَْعراِبّيِ ، وفي التَّْهِذيِب : يُقال : ثَْوٌب أَْخالٌق ، يُ  أَْخالقٌ  ثَْوٌب أَكياٌش ، وَحْبٌل أَْرماٌم ، وهذا النَّْحُو َكثِيٌر ، وكذِلك ُمالَءةٌ 

 َحْولَه ، وقاَل الّراِجُز :

ال ح  ي َأخــــــــــــح يصــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــِ تــــــــــــاُء وقــــــــــــَ  جــــــــــــاَء الشــــــــــــــــــــــــــِّ

ّوا ح      ـــــــــــ  ُك مـــــــــــنـــــــــــه الـــــــــــتـ حـــــــــــَ راِذٌم َيضـــــــــــــــــــــــــح (4)شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  تَتَفَشَّى فِيه ، فتَْكثُُر ، فيَِصيُر ُكلُّ قِْطعٍَة منها الُخلُوقَةَ  وقاَل الفَّراُء : إِنّما قِيَل : ثَْوٌب أَْخالٌق ؛ ألَنَّ   .َخلَقا

يبِ  ، والِخالُق ، الَخلُوقُ و ْفَرةُ ، وإِنَّما نُِهي َعْنه  كَصبُوٍر وِكتاٍب : َضْرٌب من الّطِ ْعفَراِن وغيِره ، وتَْغِلُب عليه الُحْمَرةُ والصُّ يُتََّخذُ من الزَّ

 َد أَبو بَْكٍر :ما أَْنشَ  الَخلُوقِ  ألَنَّهُ من ِطيِب النِّساِء ، وُهنَّ أَْكثَُر اْستِْعماالً له منهم ، وشاِهدُ 

ا  يــــــــــــنــــــــــــَ عــــــــــــِ دح مــــــــــــُ تح ِإنح ملَح َأجــــــــــــِ مــــــــــــَ لــــــــــــِ دح عــــــــــــَ  قــــــــــــَ

ن       طـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ خـــــــــــــــح و ِ لـــــــــــــــتـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ ا ابخلـــــــــــــــَ يـــــــــــــــنـــــــــــــــَ  طـــــــــــــــِ

  
ينُ  يََدْيها ، فاْكتَفَى بالُمَسبَِّب عن  َخلُوقِ   علىيَْعنِي اْمَرأَتَه ، يقوُل : إِْن لَْم أَِجْد َمْن يُِعينُنِي َعلَى َسْقيِ اإِلبِِل قاَمْت فاْستَقَْت َمِعي ، فَوقََع الّطِ

 السَّبَِب ، وأَْنَشَد اللِّْحيانِيُّ :

ُرو و  ُروِن الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ ِداًل كــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــُ نحســــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــُ

ا     القـــــــــــــَ قـــــــــــــًا َأو خـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ه َزنــــــــــــــح عـــــــــــــُ وســـــــــــــــــــــــــــِ  ِس تـــــــــــــُ

  
يِن لَهُ ، أَي : ال َخالقَ  والصَّالُح ، يقال : ال النَِّصيُب الوافُِر من الَخْيرِ و : الَحظُّ ، كَسحاب الَخاَلقُ و  َرْغبَةَ لَه في الَخْيِر ، وال َصالَح في الّدِ

في َحِديِث و أَي : اْنتَفَعُوا بِه ، (6) (فَاْسَتْمتَ ُعوا َبَالِقِهمْ )وَكذا قولُه تَعالى :  (5) (ُأولِئَك ال َخالَق هَلُْم يف اآْلِخَرةِ )، ومنه قولُه تَعالى : 

يِن ، قاَل له ذلك في َحّقِ إِْطعاِم من أَْقرأَهُ القُْرآَن. «بَخالقِكَ  إِنَّما تَأُْكل ِمْنهُ »أُبَّيٍ :  َك ونَِصيبَِك من الّدِ  أَي : بَحّظِ
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تَْيِن : السَِّجيَّةُ ، الُخلُقُ و ّمِ ، وبَضمَّ أَي :  «القُْرآنَ  ُخلُقُه كانَ » :ـ  عنهاهللارضيـ  َحِديُث عائَِشةَ  ، ومنه الطَّْبع عليِه من ُخِلقَ  ُهو ماو ، بالضَّ

كاً بِه ، وبِآدابِِه وأَواِمِره ونَواِهيه ، وما يَْشتَِمُل عليه من الَمكاِرِم والَمحاِسِن واألَْلطاِف.  كاَن ُمتََمّسِ

ينُ  : الُخلُقُ و الُمُروَءة ،  :الُخلُقُ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و ، ال يَُكسَُّر على  أَْخالقٌ  والَجْمعُ  (1) (َوِإنََّك َلَعلى ُخُلق  َعِظيم  )وفِي التنزيل :  الّدِ

وأَْوصافُها ، وَحِقيقَتُه أَنَّه لُصوَرةِ اإِلْنساِن الباِطنَِة ، وهي نَْفُسه  «الُخلُقِ  ٌء في الِميزاِن أَثْقَُل من ُحْسنِ لَْيَس َشيْ »في الَحِديِث : و َغْيِر ذِلك ،

ة بها بَمْنِزلَةِ  لُصوَرتِه الظَّاِهَرةِ وأَْوصافِها وَمعانِيها ، ولهما أَوصاٌف َحَسنَةٌ وقَبِيَحةٌ ، والثَّواُب والعقاُب يَتَعَلَّقاِن  الَخْلقِ  وَمعانِيها الُمْختَصَّ

وَرةِ الباِطنَِة أَْكثََر ِمّما يَتَعَلَّقاِن بأَْوصاِف الصُّو رِت األَحاِديُث في َمْدح ُحْسنِ بأَْوصاِف الصُّ في َغْيِر َمْوضعٍ ،  الُخلُقِ  َرةِ الّظاِهَرةِ ، ولهذا تََكرَّ

ً  أَْكَمُل الُمْؤِمنِيَن إِيماناً أَْحَسنُهم»كقَوِله :  ائِم القائِمِ  ُخلُِقه إِنَّ العَْبَد ليُْدِرُك بُحْسنِ »قوِله : و ، «ُخلُقا َم َمكاِرمَ بُِعثْ »قوِلِه : و ، «َدَرَجةَ الصَّ  ُت ألُتَّمِ

 أَْيضاً أَحاِديُث َكثِيَرة. الُخلُقِ  وكذِلَك جاَءت في َذّمِ ُسوءِ  «األَْخالقِ 

 ٍء ، قاَل ُرْؤبَةُ :من ُكّلِ َشيْ  : األَْملَُس الُمْصَمتُ  األَْخلَقُ و

ا وَ  ــــــــــــَ َق ربح َد مــــــــــــا َتشــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ُه بـ تــــــــــــح ــــــــــــَ نـ طــــــــــــ    (2)بــــــــــــَ
ي      واشــــــــــــــــــــــِ وِ  ا ــــــــَ قــــــــُ زحِ  َمصــــــــــــــــــــــح قــــــــَ مــــــــن مــــــــَ لــــــــَ  اَأخــــــــح

  
ِة : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

ٍة  َ فــــــــــَ  عــــــــــنــــــــــَد ســــــــــــــــــــــــا ــــــــــِ َف َأغــــــــــح نــــــــــائــــــــــِ ا تــــــــــَ  َأخــــــــــَ

لـــــــــَ ِ      بُ  أَبخـــــــــح لـــــــــَ ِديـــــــــرِهـــــــــا جـــــــــُ نح َتصـــــــــــــــــــــــح  الـــــــــد فِّ مـــــــــِ

  
الفَْقَر األَكبََر إِنَّما هو فَْقُر اآلِخَرةِ ، أَراَد أَنَّ  «الَكْسبِ  األَْخلَقُ  الفَِقيرُ  لَْيَس الفَِقيُر الَِّذي ال َماَل لَه ، إِنَّما»: ـ  عنههللارضيـ  فِي َحِديِث ُعَمرَ و

ْم من ماِله َشْيئاً يُثاُب عليه ُهناِلَك.  .«من المالِ  أَْخلَقُ  أَّما ُمعاِويَةُ فَرُجلٌ »في َحِديٍث آَخر : و لَمْن لم يُقَّدِ

بفَتِْحهما على  الَخالقَةِ و كالخلُوقَةِ  ، والنُّعُوَمةُ ، بالضّمِ : الَمالَسةُ  ، الُخْلقُ و .كالَخْلقِ  التي فُِطَر عليها اإِلْنسانُ  ، بالكسِر : الِفْطَرةُ  الِخْلقَةُ و

ِحيُح أَنَّ  ّمِ ، َمْصَدرُ  الُخلُوقَةَ  ُمْقتََضى إِْطالقِهم ، والصَّ  َكَكُرَم. َخلُقَ  بَمْعنَى الَمالَسِة بالضَّ

 ، وأَْنَشَد ألَبِي ُدواٍد اإِلياِدّيِ : السَّحابَةُ الُمْستَِويَةُ الُمِخيلَةُ للَمَطرِ  ( :3) بالتَّْحِريكِ  الَخلَقَةُ  قاَل أَبو َسِعيٍد :و

تح  َرقــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ َدٌة وال بـ َدتح َرعــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــا َرعــــــــــــــــــَ

تح لـــــــــــنـــــــــــا      ئـــــــــــَ هـــــــــــا أُنحشـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــّ هح لـــــــــــكـــــــــــِ قـــــــــــَ لـــــــــــَ  خـــــــــــَ

  

ُه  ظــــــــــــــــــاَم لــــــــــــــــــَ رِي وال نــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــاُء  ــــــــــــــــــَح

  
هح    َرقــــــــــــــــَ َرجــــــــــــــــًا خــــــــــــــــَ ُد املــــــــــــــــاُء خمــــــــــــــــَح  لــــــــــــــــو  ــــــــــــــــَِ

  
 كفَِرَحة.« َخِلقَهْ »ِريُّ على وأَْنَشَده الَجْوهَ 

 عن اْبِن َعبّاٍد. من الفَراِسِن : الّتِي ال َشقَّ فِيها الَخْلقاءُ و

َجها َرُجٌل ، فَكتَب إِليه :  َخْلقاءَ  في َحِديِث ُعَمَر بِن َعْبِد العَِزيِز ُكِتَب له في اْمرأَةٍ و ، فأَْغِرْمُهْم إِْن كانُوا َعِلُموا بذِلَك يَْعنِي أَوِلياَءها »تََزوَّ

 .«َصداقَها لَزْوِجها

تْقاءُ  هي : الَخْلقاءُ  فاةِ  الرَّ  ؛ ألَنَّها ُمْصَمتَةٌ ِمثْلُها. الَخْلقاءِ  ؛ قال ابُن ِسيَده : هو َمثٌَل بالَهْضبَةِ  الَخْلقاءِ  ألَنَّها ُمْصَمتَةٌ كالصَّ

 وهذه عن اْبِن َعبّاٍد. ؛ كُركَّعٍ  كالُخلَّقِ 

ْخَرةُ ليَس فِيها َوْصٌم ، وال َكْسرٌ  : الَخْلقاءُ و  قاَل ابُن أَْحَمَر الباِهِليُّ : الصَّ

قـــــــــاءَ يف رَأحِس  لـــــــــح ٍة  خـــــــــَ ـــــــــَ رِف قـــــــــاَء ُمشـــــــــــــــــــــــح نـــــــــح نح عـــــــــَ  مـــــــــِ

رُ      بــــــــــَ ٌر وال جــــــــــَ هــــــــــح ا ســــــــــــــــــــــــَ غــــــــــَ  ُدوهنــــــــــَ تـــــــــــَ بـــــــــــح  ال يـــــــــــُ

  
َكةً. الَخلَقِ  هي بَيِّنَةُ و  ، ُمَحرَّ

ً  َخْلقاءِ  من البَِعيِر وَغْيِره. َجْنبُه ، ويُقاُل : َضَرْبُت علَى الَخْلقاءُ  : (4)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و  أَي : َصْفَحِة َجْنبِه. َجْنبِه أَيضا

 وما اْماَلسَّ منه ، قالَه اللَّْيُث. باِطنُه األَْعلَى : الغارِ  من الَخْلقاءُ و
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 وما اْمالسَّ منها. من الَجْبَهِة : ُمْستَواها الَخْلقاءُ و

 أَي : في الغاِر والَجْبَهِة ، وقِيَل : ُهما ما َظَهر من الغاِر ، وقد َغلَب عليه لَْفُظ التَّْصِغيِر. فِيهما بالتَّْصِغير كالُخلَْيقاءِ 

__________________ 
 .4( سورة القلم اآية 1)
 .«بعد»بد  « حتت» 110واملثبت عن املطبوعة الكويتية ا ويف ديوانه ص « ( ابألصر : وبطنه من بعد ما تشرقا2)
 ( ومثله يف التكملة ا ويف اللسان ضبرت قلم خلقة بكسر الالم. هنا ويف البيت الشاهد.3)
 .24/  2( اجلمهرة 4)
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 ِجباِهِهم ، وهو َمجاٌز. َخْلقاواتِ  ويُقال : ُسِحبُوا على

، وُهما  ُخلَْيقاوانِ  ، قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : في َوْجِه الفََرِس  كالِعْرنِيِن ِمنّا َدقِّها ، وهي: َحْيُث لَِقيَْت َجْبَهتُه قََصبَةَ أَْنِفه من ُمْستَ  من الفََرِس  الُخلَْيقاءُ و

بيَن العَْينَْيِن ،  الُخلَْيقاءُ و إِلى العَْيِن ، قاَل : (2)وِشماِلها ، يَْنَحِدُر  الُخلَْيقاءِ  َعْن يَِمينِ  (1) الَخِليقَانِ و َحْيُث لَِقيَْت َجْبَهتُه قََصبَةَ أَْنِفه ، قاَل :

 .الَخْلقاءُ  وبَْعُضهم يَقُول :

ً  أَْخلَقَهو ً  : َكساهُ ثَْوبا حاحِ ، وقِيَل : َخلَقا ً  كما في الّصِ  : أَْعطاهُ إِيّاها. أَْخلَقَه َخلَقا

ةُ  ُمَخلَّقَةٌ  ُمْضغَةٌ و ُُمَلََّقة  َوَغْْيِ )ّراُء ، وُسئَِل أَْحَمُد بُن يَْحيَى عن قَْوِله تَعالَى : : هو الّسْقُط ، قالَه الفَ  ُمَخلَّقَةٍ  وَغْيرُ  الَخْلقِ  ، كُمعَظََّمٍة : تامَّ
َونُِقرُّ يف )، وِمْنُهم َخِديٌج : ناقٌِص َغْيُر تاّمٍ ، يَُدلَُّك على ذِلَك قولُه تَعالَى :  الَخْلقِ  على َضْربَْيِن : منهم تامُّ  ُخِلقُوا فقَال : النّاسُ  (3) (ُُمَلََّقة  

ْر. (َوَغْْيِ ُُمَلََّقة  )،  َخْلقُها : قد بَدا ُمَخلَّقَةٍ  وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : (4) (اْْلَْرحاِم ما َنشاءُ   : لم تَُصوَّ

 نَقَله الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للشاِعِر يَِصفُه : إِذا لُيِّنَ كُمعَظٍَّم : الِقْدُح  الُمَخلَّقُ و

هُ  تــــــــــــُ قــــــــــــح لــــــــــــ  َو   فــــــــــــخــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ ىت  ِإذا مَت  واســــــــــــــــــــــــــح  حــــــــــــَ

ِ ِإمـــــــــــــامِ      وح مـــــــــــــَ ِة ســـــــــــــــــــــــــــاٍ  َأو كـــــــــــــَ خـــــــــــــ   كـــــــــــــمـــــــــــــُ

  
 وقد تَقَدَّم ذِلَك.

ً و  ، وأَْنَشَد اللِّْحيانِيُّ : بالَخلُوق الَمْرأَةُ ِجْسَمها : إِذا َطلَتْه َخلَّقَتو : إِذا تََطيََّب به ، به فتََخلَّقَ  به َطيَّبَه أَي : َخلَّقَهُ بَخلُوٍق تَْخِليقا

الِب  ِك اي غـــــــــــَ ـــــــــــح ن رِي عـــــــــــَ عـــــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ  اي ل

َن اأَلرحكــــــــــــــابِ      ســــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــا َأحح عــــــــــــــَ ُر مــــــــــــــَ مــــــــــــــِ  حتــــــــــــــَح

  

َفَر َقدح  البِ  ُخلِّ َ َأصح
َ
 ابمل

ُجلُ  الُمْختَلَقُ و ّيٍ  ، الُمْعتَِدلُه الَخْلقِ  التّامُّ  للَمْفعُوِل : الرَّ  ـ. للبُْرجِ بِن ُمْسِهرٍ ـ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

رحٌ   َنشــــــــــــــــــــــــــــ   قــــــــــــــاَم خــــــــــــــِ ا َأنح تـــــــــــــــَ مــــــــــــــ   فــــــــــــــلــــــــــــــَ

يــــــــــــاِن      تــــــــــــح لــــــــــــَ ٌ مــــــــــــن الــــــــــــفــــــــــــِ ــــــــــــَ تـ يــــــــــــمُ  خمــــــــــــُح  َهضــــــــــــــــــــــــــِ

  
ٌ  الِخْلقَةِ  : َحَسنُ  ُمْختَلَقٌ  وفي األَساِس : َرُجلٌ   وِجْسٍم ، وهو َمجاٌز. َخْلقٍ  : ذاتُ  ُمْختَلَقَةٌ  ، واْمَرأَة

 ٍء : ما اْعتََدَل منه ، قال ُرْؤبَةُ :من ُكّلِ َشيْ  الُمْختَلَقُ  وقاَل ابُن فاِرٍس : يُقال :

باَء وِخيٍ    خُمحتَـَل ح يف ِغيِر َقصح
ُد  «للنّاِس بما يَْعلَُم هللاُ أَنَّه لَْيَس من نَْفِسه شانَهُ هللا تَعالَى تََخلَّقَ  َمنْ »الَحِديُث :  ، وِمْنهُ  تََكلَّفَه : إِذا ُخلُِقه بغَْيرِ  تََخلَّقَ  من الَمجاِز :و ، قاَل الُمبَّرِ

َل : إِذا أَْظَهر ِخالَف ما يَْنَطِوي عل ُخلُِقه ِخالَف نِيَّتِه ، وقاَل َغْيُره : أَي : تََكلََّف أَْن يُْظِهَر من ُخلُِقه : أَي : أَْظَهَر في يه ، مثل تََصنََّع وتََجمَّ

نِيَع والَجِميَل.  الصَّ

ً  بَكذا : اْستَْعَملَه من َغْيِر أَْن يَُكونَ  تََخلَّقَ و  في فِْطَرتِه. َمْخلُوقا

َل ، إِنَّما تَأِْويلُه اإِلْظهاُر ، قال ساِلُم بُن وابَِصةَ : تََخلَّقَ  وقولُه :  مثل تََجمَّ

دِ  ــــــــَقصــــــــــــــــــــــح ُه  عــــــــلــــــــيــــــــَك ابل لــــــــُ َت فــــــــاعــــــــِ ــــــــح  فــــــــيــــــــمــــــــا أَن

لـــــــــــــ  َ ِإن       خـــــــــــــَ ه  الـــــــــــــتـــــــــــــ  لـــــــــــــُ ُ أَيحيت ُدونـــــــــــــَ  (5) اخلـــــــــــــُ
  

 أَراد بغَْيِر ِشيَمتِه ، فَحَذَف وأَْوَصَل.

 اْمالسَّ والَن. واْرتَتَقَْت جوانِبُه ، وقِيل : السَّحاُب : اْستَوى اْخلَْولَقَ و

ً  صارَ  قاَل الَجْوَهِريُّ : يُقال :و قٍ  اْخلَْولَقَ و»في َحِديِث ِصفَِة السَّحاِب : و كأَنّه ُملَِّس تَْمِليساً ، للَمَطرِ  يراً أَي : َجدِ  َخِليقا أَي : اْجتََمع  «بعَد تَفَرُّ

 وتََهيَّأَ للَمَطِر ، وهذا البناُء للُمبالَغَِة ، وهو اْفعَْوَعَل ، كاْغَدْوَدَن ، واْعَشْوَشَب.
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ْسُم : اْستََوى باألَْرِض  اْخلَْولَقَ و  نَقَله الَجْوَهِريُّ ، ومنه قَوُل الُمَرقِِّش : الرَّ

فــــــــــــــــا  ٍض عــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  َربــــــــــــــــح ويف عــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــاَذا ُوقــــــــــــــــُ

ـــــــــــــــــِ ٍ      ل وح لـــــــــــــــــَ مِ  خمـــــــــــــــــُح جـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ تـ  داِرٍس ُمســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( ضبطت عن التهذيب.1)
 .«ينحدران»( كذا ا والسيا  يقتضي 2)
 .5( سورة ا ج اآية 3)
 سورة ا ج. 5( من اآية 4)
 .«وهو األنسب ملا قاله بعد اي أيها املتحّلي غري شيمته قوله : عليك ابلقصد اخل رواه يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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ّيٍ للّشاِعر :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  ٌم بــــــــــــَذاِت الــــــــــــَغضــــــــــــــــــــــــــَ َو  َرســــــــــــــــــــــــــح  هــــــــــــاَج اهلــــــــــــَ

لــــــــــــــــِ ٌ      وح لــــــــــــــــَ وِ  خمــــــــــــــــُح ٌم  ــــــــــــــــُح جــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ تـ   ُ ُمســــــــــــــــــــــــــــــح
  

لََس. : إَِذا َمتُْن الفََرِس  اْخلَْولَقَ و  امَّ

يِّئَةَ الَحَسنَةَ تَْمُحها ،»الَحِديُث :  على أَْخالقِِهم ، ومنه عاَشَرُهم : إِذا خالَقَُهم ُمخالَقَةً  يُقال :و  النّاسَ  خاِلقِ و اتَِّق هللا َحْيُث ُكْنَت ، وأَتْبعِ السَّ

 .«َحَسن بُخلُقٍ 

 الكافَِر ، وقاَل الشاِعر : خاِلقِ و خاِلِص الُمْؤِمَن ،ويُقال : 

ـــــــــــــــِ ِ  اَس  خـــــــــــــــال ـــــــــــــــّ ـــــــــــــــن ـــــــــــــــح ٍ ال ل ٍن  خبـــــــــــــــُ  َحســـــــــــــــــــــــــــــَ

ّر      هـــــــــِ اِس يـــــــــَ بـــــــــًا عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــنـــــــــّ لـــــــــح نح كـــــــــَ كـــــــــُ (1)ال تـــــــــَ
 

  
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 سواٌء. الخاِلقِ  وَمْعناه وَمْعنَى (2) (اّلُق اْلَعِليمُ بَلى َوُهَو اخلَْ )، ففي ِكتابِه العَِزيز :  الَخاّلقُ  :ـ  َجلَّ َوَعزّ ـ  من ِصفاِت هللا تَعالَى

ً  ءَ هللاُ الشَّيْ  َخلَقَ و  : أَْحَدثَه بعَد أَْن لَْم يَُكْن. َخْلقا

 .الَمْخلُوقَ  : يَُكوُن الَمْصَدَر ، ويَُكون الَخْلقُ و

 : أَْوَجَدهُ على تَْقِديٍر أَْوَجبَتْهُ الِحْكَمةُ. الَخْلقَ  هللاُ  َخلَقَ  وفي األَساِس : ومن الَمجاِز :

ُنَّ َخْلَق هللاِ )وقولُه َعزَّ وَجلَّ :  من  َخلَقَُهمو على اإِلْسالِم ، الَخْلقَ  قيل : َمْعناهُ ِديُن هللِا ، قالَه الَحَسُن وُمجاِهٌد ؛ ألَنَّ هللا فََطرَ  (3) (فَ َليُ َغْيِّ

هللِا ، وقِيَل : الُمراُد به ُهنا الِخَصاُء ، قال ابُن َعَرفَة :  َخْلقَ  َغيَّرَ  فقَدْ  َكفَرَ  فَمنْ  ، وآَمنُوا ، َربُُّهم أَنَّه وأَْشَهَدُهم ، رِّ كالذَّ  السالمعليهَظْهِر آَدَم 

ةٌ لمن قال : اإِليمانُ  ةَ له ، ألَنَّ قَْولَُهما : ِديُن هللِا أَراَدا ُحْكَم هللِا ، وَكَذا قَولُه تَعالَى :  َمْخلُوقٌ  َذَهَب قوٌم إِلى أَنَّ قَْولَُهما ُحجَّ ال )، وال ُحجَّ
 .الَخْلقَ  ُد َجِميعَ ما فَعَْلُت ذِلك ، يري َخلََق الُخلُوقَ  قاَل قَتاَدةُ : أَي : لِديِن هللِا. وَحَكى اللَّْحيانِيُّ عن بَْعِضهم : ال والَِّذي (4) (تَ ْبِديَل خِلَْلِق هللاِ 

، وقاَل اللَّْيُث :  َخْلقُه َحُسنَ  ، وقِيَل : َخْلقُه : تَمَّ  َخِليقٌ  ، وقِيَل : َخِليقَةٌ  ُمْعتَِدٌل ، وهي الَخْلقِ  ، أَي : تامُّ  الَخْلقِ  ، كأَِميٍر ، بَيِّنُ  َخِليقٌ  وَرُجلٌ 

 ٌ ُجل. ، وال يُْنعَُت به َخْلقٍ و : ذاُت ِجْسمٍ  َخِليقَةٌ  اْمرأَة  الرَّ

، عن اللِّْحيانِّيِ ، قاَل : وقاَل القَنانِيُّ  الَخِليُق كالَخِليقَةِ و .الَخْلقِ  أَي : التامِّ  «الُمَخلَّقِ  وهو كالَجَملِ »في َحديِث اْبِن َمْسعُوٍد ، وقَتِْله أَبا َجْهٍل : و

 في الِكسائِّيِ :

ُه و  ِدي لــــــــــَ تــــــــــَ ٌح َأغــــــــــح ِديــــــــــٌ  انصــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــا ِد صــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــِ ُ      واف ريف مـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ َت بـ ـــــــــــــــح داَد ِإاّل أَن غـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــبـ  ب

  

ر   ي  اأَلغـــــــــــَ زِيـــــــــــُن الـــــــــــِكســـــــــــــــــــــــــائـــــــــــِ هُ يـــــــــــَ يـــــــــــقـــــــــــُ لـــــــــــِ  خـــــــــــَ

  
ـــــــــّرِجـــــــــاِ     ـــــــــعـــــــــَ  ال تح ب حـــــــــَ الئـــــــــِ ُ ِإذا َفضـــــــــــــــــــــــَ  اخلـــــــــَ

  
. َخِليقَةٍ  َجْمعَ  الَخِليقُ  وقد يَُجوز أَْن يَُكونَ   ، كَشِعيٍر وَشِعيَرةٍ ، قاَل : وُهو الّسابُِق إِليَّ

 الَمْحفُوَرةُ. : األَْرضُ  الَخِليقَةُ و

 .(ِإْن هذا ِإاّل ُخُلُق اْْلَوَِّلنيَ ): العاَدةُ ، ومنه قَْولُه تعالى :  الُخلُقُ و

ّيٍ للّشاِعِر : َخلَقَ و  الثَّْوُب : بَِلَي ، وأَْنَشد ابُن بَّرِ

م  هـــــــــُ لـــــــــُ ِ  َأهـــــــــح َن ابأَلمـــــــــح غـــــــــح ـــــــــَ وحا وكـــــــــَبنح ملَح تـ  َمضـــــــــــــــــــــــَ

ٌر و      ِديـــــــــــــــٍد صـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــِ ر  جـــــــــــــــَ و ِ كـــــــــــــــُ لـــــــــــــــُ  خلـــــــــــــــُِ
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 أَنَا : أَْبلَْيتُه ، يَتَعَدَّى وال يَتَعدَّى. (5) أَْخلَْقتُهو : إِذا بِلَي ، اْخلَْولَقَ و الثَّْوُب إِْخالقاً ، أَْخلَقَ  وقد

ّيٍ البن َهْرَمةَ : ُمْخِلقٌ  فَُهو أَْخلَقَ  ويُقال :  : صاَر ذا إِْخالٍق ، وأَْنَشد ابُن بَّرِ

يِن  ـــــــــــح ُة َأنح رَأَت ـــــــــــَ ل ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ تح أُثـ ـــــــــــَ ب جـــــــــــِ قـــــــــــاً عـــــــــــَ ـــــــــــِ ل  خمـــــــــــُح

ُروعُ      ِك ا َأي  ذاِ  يــــــــــــــَ ِك أُمـــــــــــــ  تـــــــــــــح لـــــــــــــَ كـــــــــــــِ  ؟ثـــــــــــــَ
  

ىَت ورِداُ ه  َرَف الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ رُِ  الشـــــــــــــــــــــــــــــ  دح  قـــــــــــــــد يـــــــــــــــُ

  
لــــــــــــَ ٌ    وعُ  خــــــــــــَ رحقــــــــــــُ ه مــــــــــــَ يصــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــِ ُب قــــــــــــَ يــــــــــــح  وجــــــــــــَ

  
__________________ 

 برواية : 63( البيت لطرفة بن العبد وهو يف ديوانه ط بريوت ص 1)
 خــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــرت الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاس خبــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــٍ  واســــــــــــــــــــــــــــــــــض 

ــــــــــــــنــــــــــــــاس هتــــــــــــــرّ       ال تــــــــــــــكــــــــــــــن كــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــًا عــــــــــــــلــــــــــــــ  ال

  

 وهو من ا كم.

 .81( سورة ي  اآية 2)
 .119( سورة النساء اآية 3)
 .30( سورة الروم اآية 4)
 .«أو خلقته أان»( عن اللسان وابألصر 5)
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ّي شاِهداً على  الثَّوُب ألَبِي األَْسَوِد الدُّؤِلّيِ : أَْخلَقَ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ُه  ــــــــــــــُ ت ذح بــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ه فــــــــــــــنـ وانــــــــــــــِ نــــــــــــــح رحُت ِإىل عــــــــــــــُ ظــــــــــــــَ  نــــــــــــــَ

اًل      عــــــــح ــــــــَ ِذَ  نـ بــــــــح ــــــــَ تح كــــــــنـ قــــــــَ لــــــــَ ا َأخــــــــح كــــــــَ عــــــــالــــــــِ  مــــــــن نــــــــِ

  
من ِإْخالِق الثَّْوِب وتَْقِطيِعه ، والفاُء بمعنَى الِعَوِض  (1)يُْرَوى بالقاِف وبالفاِء ، فالقاف  «أَْخِلِقيو قاَل لها : أَْبِلي»في َحِديِث أُّمِ خاِلٍد : و

 والبََدِل ، وهو األَْشبَهُ ، وقد تَقَدَّم.

ْرهُ ، وأَْنَشَد : الَخلَقِ  وَحَكى ابُن األَْعرابِّيِ : باَعهُ بَْيعَ   ، ولم يُفَّسِ

َريـــــــــــــح  زاَرَة َأيّنِ قـــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــغح فـــــــــــــَ ا أَبـــــــــــــح  ُت هلـــــــــــــَ

َض ِذي      يــــــــح ي بـــــــــَ فــــــــِ يــــــــح يــــــــاِة بســــــــــــــــــــــَ َد ا ــــــــَ لــــــــَ ِ جمــــــــَح  اخلــــــــَ

  
 ٍء ُمَملٍَّس.، بالفَتْحِ : ُكلُّ َشيْ  الَخْلقُ و

ِكيَِّة ، يَقُوم عليها النّاِزُع والماتِحُ  الَخالئِقُ و  الّراِعي :، قاَل  : َحمائُِر الماِء ، وهي : ُصُخوٌر أَْربٌَع ِعظاٌم ُمْلٌس ، تَُكوُن على َرأِْس الرَّ

ًة  يـــــــــــــــ  ونا َأكـــــــــــــــَ   َعشـــــــــــــــــــــــــــــِ رحكـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــغـــــــــــــــاَدرحَن مـــــــــــــــَ

زٍَح َراّيَن ابٍد      ـــــــــــــــَ َد  نـ هح لـــــــــــــــَ قـــــــــــــــُ الئـــــــــــــــِ  (2) خـــــــــــــــَ
  

 ، أَي : النَّصائِب. الَخالئِقِ  وقاَل ابُن َعبّاٍد : َحْوٌض باِدي

 ، عن اْبِن األَْعرابِّيِ. َخلَقَةٍ  ، مثلُ  َخْلقاءُ  وَسحابَةٌ 

 : السَّماُء ، لَمالَستِها واْستِوائِها. الَخْلقاءُ و

 األَْشياِء بَك أَن تَْفعََل ذلك. أَْخلَقَ  أَراُدوا إِنَّ  بَك أَْن تَْفعََل َكذا ، قاَل : أَْخلَقَ  وُحِكَي عن الِكسائّيِ : إِنَّ 

 ، أَي : ما أَْشبََههُ. أَْخلَقَه له ، أَي : َشبِيهٌ ، وما َخِليقٌ  وهو

 ، وهو التَّْمِريُن. الَخالقَةِ  بِه ، أَي : أَْجِدْر بِه ، وأَْحِر بِه ، واْشتِقاقُه من أَْخِلقْ  ويُقال :

 :ـ  عنههللارضيـ  : من ِمياه الَجبَلَْيِن ، قاَل َزْيُد الَخْيِل الّطائِيُّ  الِخالقَىو

القــــــــــــــــَ   ٍك واخلــــــــــــــــِ تــــــــــــــــح َ فـــــــــــــــــَ اح نــــــــــــــــا بــــــــــــــــَ َزلــــــــــــــــح  نـــــــــــــــــَ

ِديـــــــــــــــــــــــدِ      داراٍة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ يٍّ ِذي مـــــــــــــــــــــــُ  حبـــــــــــــــــــــــَ

  
ِة :وقول  مَّ  ِذي الرُّ

لـــــــــــَ ٌ و  ـــــــــــَ تـ ٌم  خمـــــــــــُح غـــــــــــَ دح ُ  فـــــــــــَ يـــــــــــَ ـــــــــــح ِك أَبـ لـــــــــــح  لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــُ

رِ      دح ــــــــــبــــــــــَ ِر ال مــــــــــَ ــــــــــقــــــــــَ ِ كــــــــــال اح ــــــــــعــــــــــَ ج  ال ــــــــــَ م  أَب  َأشــــــــــــــــــــــــَ

  
 تَْصلُُح للُمْلِك ، وكذا قَْوُل اْبِن أَْحَمَر : ُخِلَق ِخْلقَةً  َعنَى بِه أَنَّه

حـــــــاِب  ـــــأَلصـــــــــــــــــــح ِه ل ـــــَوجـــــــح ُر ال بحشـــــــــــــــــــِ ـــــَ تـ ـــــَ ٌ ُمســـــــــــــــــــح ل ـــــَ تـ  خمـــــُح

رُ ال      رِه َزلــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــاٌن وال يف أَمــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــِّ  هــــــــــــــــــَ

  
 : الُمَملَُّس ، قال ُرْؤبَةُ : الُمْختَلَقُ و

َيح   خُمحتَـَل ح َسنحَدرِيٍّ  (3)فارحلَز َعريح
 السَّماُء أَْن تُْمِطَر ، أَي : قاَربَْت وشابََهْت. اْخلَْولَقَتِ و

يُن ، أَو الَحظُّ ِمْنهُ. الَخالقُ و  ، كَسحاٍب : الّدِ

 َشبابُه : َولَّى. أَْخلَقَ و َء : أَْبالهُ لدَّْهُر الشَّيْ ا أَْخلَقَ و

 َوْجَهك ، وهو َمجاٌز. أَْخلَْقتَ  ويُقاُل للّسائِِل :
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ّمِ : نِْسبَةُ من يَبِيعُ  الُخْلقانِيُّ و ثِيَن ، منهم : الَخلَقَ  ، بالضَّ بِيُع بنُ  من الثِّياِب وغيِرها ، وقد اْنتََسَب هَكذا بعُض الُمَحّدِ ُسلَْيٍم األَْزِديُّ ، وأَبُو  الرَّ

بِّيُّ ،ِزياٍد إِْسماِعيُل بُن َزَكِريّا ، وأَبُو َسِعيٍد الَحَسُن بُن َخلٍَف األَْستَراباِذيُّ ، وأَبُو َعْبِد هللِا ُموَسى بُن َداوُ   .الُخْلقانِيُّونَ  َد الضَّ

ُد بُن يُوُسفَ : بَْطٌن من العََرِب ، منهم أَ  َخلُوقَة ، كَصبُوٍر ، أَو َخلُوقو ْحمِن ، وَعْبُد الواِحِد ،  ، وله اْبناِن : الَخلُوقِيُّ  بُو َعْبِد هللِا ُمَحمَّ عبُد الرَّ

 َحدَّثُوا.

ُث الزاِهُد ، كاَن يَْلبَسُ  الَخلَقيُّ  وأَبُو َمْرواَن َعْبُد الَمِلِك بُن ُهَذْيل بن إِْسماِعيَل التَِّميميُّ  َكةً الفَِقيهُ الُمَحّدِ الثِّياِب ، َذَكَره القاِضي  َخلَقَ  ، ُمَحرَّ

 .359ِعياٌض فِي الُمداَرك ، توفَِّي سنة 

ْيَهى : َهْضبَةٌ ببالِد بَنِي ُعقَْيٍل. ُخلَّْيقَىو  ، كُسمَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، أَهَملَه الَجماَعةُ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو األَْخذُ في ِخْفيٍَة ، قال : وال أَْحِسبُه َعَربيًّا ، كما في اللِّساِن. الَخْمقُ  : [خمق]

__________________ 
 ( سقطت من املطبوعة الكويتية ا ويف اللسان : فبالقاف.1)
 وانظر ختر ه فيه. 190( ديوانه ط بريوت ص 2)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« غري »( ابألصر 3)
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 : قَْريَةٌ من قُرى َمْرَو ، ويُقاُل أَْيضاً بالنُّوِن بََدَل الِميم. (1)، بالَكْسِر  ِخْمقاباذو

يِّقُ  : هو (2)أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وقاَل اْبُن ُدَرْيٍد  ، كقُْنفُذٍ  الُخْنبُقُ   :[خنبق]  سان.كما في العُباِب واللِّ  البَِخيُل الضَّ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

ْعناُء ، كما ِفي اللِّساِن. الِخْنبِقُ   ، كِزْبِرجٍ : الرَّ

 .(3)قلُت : واألَْشبَهُ أَن يكوَن تَْصِحيَف الجنثق ، بالِجيِم والثاِء ، كما تَقَدَّم 

ب َكْنَده : فارسيٌّ  (4)، قاَل ابُن ُدَرْيٍد  كَجْعفٍَر : َحِفيٌر َحْوَل أَْسواِر الُمُدنِ  الَخْنَدقُ   :[خندق]  وقد تََكلََّمْت به العََرُب ، قاَل الّراِجُز : ُمعَرَّ

   َ َد َ ال حَتحســــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ورا  اخلــــــــــــــــَ فــــــــــــــــُ حــــــــــــــــح
َ

 املــــــــــــــــ

ُدورَا     قـــــــــــــــح
َ

َدَر املـــــــــــــــ ُض عـــــــــــــــنـــــــــــــــَك الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ دح  يـــــــــــــــَ

  
 ، قاَل ُعماَرةُ بُن طاِرٍق : الَخناِدقُ  والَجْمعُ 

  ِ ِديــــــــــــِد الــــــــــــعــــــــــــاتــــــــــــِ ِد الشــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــح رت  ابلــــــــــــعــــــــــــَ  حيــــــــــــَُ

ِر يف      غـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــبـ طـــــــــــاِط ال ُر حـــــــــــِ ـــــــــــح ث ـــــــــــاِد ِ مـــــــــــِ ن  اخلـــــــــــَ

  
ْيٌخ ثِقَةٌ ، يَْرِوي عن أَْصحاِب أَبي بَْكٍر الُجْرجانِيُّ شَ  الَخْنَدقِيُّ  كاِمُل بُن إِْبراِهيمَ  : أَبو تَِميمٍ  ِمْنها في َحوالَْيها. بُجْرجانَ  َكبِيَرةٌ  َمَحلَّةٌ  : الَخْنَدقو

ٍد اإِلْسماِعيِلّيِ ، وأَبي أَْحَمَد بِن َعِدّيٍ ، منهم : أَبو القاِسِم َحْمَزةُ بُن يُوُسَف السَّْهِميُّ ، قال ابُن السَّْمعانِ  ّيِ : َرَوى لنا عنه ُعَمُر بُن ُمَحمَّ

 ّمانِيُّ بالّداِمغاِن ، وتوفي بعَد َسنَِة َسْبِعيَن وأَْربَِعمائٍة.الفَْرُغوِلّي بَمْرَو ، وأَبو القاِسِم الرّ 

ْحمِن. الَمواِلي ، وهو ظاِهُر الُحَسْينِيَّة ، بَخْنَدقِ  تُعَدُّ من َضواِحي الشَّْرقِيّة ، وتُْعَرفُ  ة بباِب القاِهَرةِ  : الَخْنَدقُ و  منها : ُموَسى بُن عبِد الرَّ

يَِّة الُكوفَةِ  : الَخْنَدقُ و ةَ. بُن إِياٍد الدُّبَْيِريُّ : راِجزٌ  َخْنَدقُ و كان َحفََره َخْوفاً من العََرِب. َحِفيٌر لسابُوَر الَمِلِك ببَّرِ  وكان َصِديقاً لُكثَيِِّر َعزَّ

ً  وَجعَلَه َحفََره َحْولَه : إِذا َخْنَدقَ و َخْنَدقَهو  .َخْنَدقا

 * ومما يُستدرك عليه :

 : الواِدي ، وهو أَْيضاً : اسُم َمْوِضعٍ ، قال القُّطاِميُّ : الَخْنَدقُ 

نـــــــــا  ت لـــــــــَ لـــــــــَ عـــــــــِ جِي جـــــــــُ نـــــــــا الـــــــــ  تـــــــــِ لـــــــــَ ـــــــــح يـ اِء لـــــــــَ نـــــــــَ  كـــــــــعـــــــــَ

ٍة      لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــَ ِ ول اح ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــَ رحيـ ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ َد ِ ابل ـــــــــــــــح ن  ابخلـــــــــــــــَ

  
 : الطَِّويُل. الَخْنَدقُوقو

 * ومما يُْستَدرك عليه :

ً ، قال ابُن ُشَمْيل : قال أَبُو الَولِ  َخْنعَقَ  : [خنعق] ً  يِد األَْعرابِيُّ : َرأَْيُت فاُلنا ، يْعِني ذاِهباً بُسْرَعِة َمْشيٍ ، َكَذا َذَكَره األَْزَهِريُّ في  ُمَخْنِعقا

 ُرباِعّيِ التَّْهِذيِب ، وفي بعِض النَُّسخِ : ُمَخْعنِقاً ، بتقديِم العَْيِن على النُّوِن.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه أَيضاً :

 النُّوُن أَْصِليَّة ، وقد أَعاَده صاِحُب اللِّساِن أَْيضاً. : الّداِهيَةُ ، عن اللَّْيِث ، قال بَْعُضهم : الَخْنفَِقيقُ  : [خنفق]

ً  : [خنق] ً و ، كَكتِف َخنَقَه يَْخنُقُه َخنِقا ً  َخنِقٌ  فهو ، بالفتحِ  َخْنقا  .اْنَخنَقَ و تَْخنِيقاً فاْختَنَقَ  ، كَخنَّقَهُ  َمْخنُوقٌ و كأَِميرٍ  َخنِيقٌ و أَي : كَكتٍِف ، أَْيضا

 فِْعلُه بنَْفِسه. االْختِناقُ و ، َخْنِقهِ  في الِخناق اْنِعصارُ  : االْنِخناقُ  ، وقيَل : ُمْنَخنِقَةٌ  فهي الّشاةُ بنَْفِسها اْنَخنَقَتِ و

يِّقُ  الخانِقُ و ْعُب الضَّ  في الَجبَل ، وهو َمجاٌز. : الّشِ

ونَ أَْهُل اليََمنِ و قاق  يَُسمُّ ً  الزُّ حاح ، وهو َمجاٌز. خانِقا  ، كما فِي الّصِ
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ئِْب ، والنَِّمِر ، والَكْلِب ، والَكْرَسنَِة : أَْربَُع َحشائِشَ  خانِقُ و ُف األَْوراِق ، ُمَزغٌَّب يشبِهُ الدُّلَب ، والثاني : كَذنَِب العَْقَرِب ،  الذِّ ُل ُمَشّرِ ، األَوَّ

ئُْب ال تَِزيُد أَْوراقُه عن َخْمَسٍة ، وكالُهما َربَِعيٌّ من أَْنواعِ السُُّموم ، يَْقتُُل سائَِر الَحيواناِت ، وإِنّما ُخصَّ النَّ  (5)بَّراٌق نحو ِشْبٍر  ِمُر والذِّ

 لُسْرَعِة الفعِل فيهما ،

__________________ 
 ابذ.. عل  طرف كوا  حفصا .. ( قيدها ايقوت أوهلا مفتوح وروي بكسره1)
 .303/  3( اجلمهرة 2)
بَـثـحَقُة املرأُة السوُء.3)  ( تقدم يف مادة جبث  : اجلُنـح
 .331/  3( اجلمهرة 4)
 ( يف تذكرة داود : حنو شربين.5)
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ِم ا وُخِبَز ابخلُبحِز ا وأُطحِعَم للــذِّائِب و  خــاِن ِ  وقــاَ  الر ئِيُ  يف القــانُوِن : َوَر ُ  حح الِكالِب والث عــالـِِب الن ِمِر ِإذا ُخِلرَت ابلشــــــــــــــ 
ا َحِشيَشتاِن ا َأو َحِشيَشٌة واِحَدٌة ا فتَبم رح ذلك.  والن ُمِر قـَتَـَلها ا وِإذا َعَرفحَت ذلك فالص ِحيُح َأهن 

، قاَل  َعِديَّ بَن َزْيد الِعباِدّيِ َحتّى قَتَلَهبِه  َخنَقَ  الَمِلكَ  ألَّن النُّْعمانَ  األُولَى في النَّْصِب والَخْفِض ؛ : د ، بَسواِد بَْغدادَ  خانِقُونَ و ، خانِِقينُ و

 التَّْغِلبيُّ : (1)ُعتْبَةُ بُن الَوْعِل 

لــــــــــــَ  و  وحٌم أَبعــــــــــــح ــــــــــــَ اَ يـ قــــــــــــِ ه  خــــــــــــانــــــــــــِ تــــــــــــُ ــــــــــــح رِبـ  شــــــــــــــــــــــــــَ

رَتاو      ـــــــــــــاِ  وُتســـــــــــــــــــــــــــح ب واَن اجلـــــــــــــِ ـــــــــــــح ل واَن حـــــــــــــُ ـــــــــــــح ل  حـــــــــــــُ

  
ُل ما يَُرى النَّْخُل بها ، ومنها يَتَكلَُّم الناُس بالعََربِيَِّة ،  : خانِِقين ، وقاَل ابُن السَّْمعانِّيِ : د ، بالُكوفَةِ  : خانِِقينو بُلَْيَدةٌ في َطِريِق بَْغداَد ، وأَوَّ

ُل َحّدِ العََرِب إِلى َمْغِرِب الشَّْمِس ومنها َحدُّ العََجم إِلى َمْشِرِق الشَّْمِس ، بِتُّ بها لَْيلَةً ، وقاَل ابُن األَثِير : هي قَْريَةٌ كبِيرةٌ بطريِق  وهي أَوَّ

 الَجبَل.

قَِّة. : د ، على الفَُراتِ  الخانُوقَةُ و  بناِحيَِة الرَّ

 به. يُْخنَقُ  الذي كِكتاٍب : الَحْبلُ  الِخناقُ و

ئَِة والقَْلِب. الُخناقُ و  كغُراٍب : داٌء يَْمتَنُِع معه نُفُوذُ النَّفَس إِلى الّرِ

ّمِ ، بِخناقِه يُقاُل أَيضاً : أََخَذهو حاح يُقاُل : بَلََغ منه أَي : بَحْلِقه كُمعَظَّمٍ  ُمَخنَِّقهو ، بالَكْسِر والضَّ  ، بالتَّْشِديِد ، وهو موِضعُ  الُمَخنَّقَ  ، وفِي الّصِ

ّيٍ ألَبِي النَّْجِم : بُخناقِهِ  َخذَ بالضّمِ ، يُقال : أَ  الُخنَاقُ  ، وكذِلك بُمَخنَِّقه من العُنُِق ، وأََخْذتُ  الَخْنقِ   ، وأَنَشَد ابُن بَّرِ

َخن  ِ النـ فحُ  قد طاَرتح ِإىل و 
ُ
 امل

 .(2)في ُرُؤوِسها وَحْلِقها  الطَّْير النّاِس والدَّواّبِ ، وقد يَأُْخذُ  في ُحلُوقِ  أَو ِريٌح يَأُْخذُ  : داءٌ  الُخناقِيَّةُ و

الفََرُس ،  ُخنِقَ  إِنّما ُهو في الَحْلِق ، يُقاُل : الَخْنقَ  أَْيضاً ، وأَكثر ما يَْظَهُر في الَحماِم ، فإِذا كاَن ذِلَك فهو َغْيُر ُمْشتَّقٍ ، ألَنَّ  الفََرس يَْعتَِريو

 .َمْخنُوقٌ  فهو

يِّقَةُ  الُخنُقُ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و تَْيِن : الفُُروُج الضَّ  من النِّساِء. ، بَضمَّ

 .(3)وفي العُباِب : أَْرٌض  ، كَجلُوالَء : ع َخنُوقاءُ و

 قال القَُحْيُف العُقَْيِليُّ : ، كتَنُوفٍَة : واٍد بِدياِر ُعقَْيلٍ  الَخنُوقَةُ و

ِة بـــــــــعـــــــــَد مـــــــــا  وقـــــــــَ نـــــــــُ ِن اخلـــــــــَ طـــــــــح َن مـــــــــن بـــــــــَ لـــــــــح مـــــــــ   حتـــــــــََ

رِي ابرِحُ      َراّي ابأَلعـــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــــِ َر  لـــــــــــــــلـــــــــــــــثــــــــــــــــ   جـــــــــــــــَ

  
ةٌ.« الَخنُوفَة»َوَجْدُت البيَت بَخّطِ ابِن َحبِيب في ِشْعِر القَُحْيِف قاَل الصاغانِيُّ :   بالفاِء الُمَخفَّفَة ، وَخطُّه ُحجَّ

 .َمخاِنقُ  ، وفي أَْجياِدِهنَّ  ِمْخنَقَةٌ  ، يُقاُل : في ِجيِدها الُمَخنَّقِ  الواقِعَةُ على كِمْكنََسٍة : الِقالَدةُ  ، الِمْخنَقَةُ و

ٌر. ُمَخنَِّقهو بُخناقِه ، وهو الَحْلُق بذاتِه الَِّذي َمرَّ لهُ قريباً ، وهو قولُه : أََخَذهُ  الَخْنقِ  ُمعَظٍَّم : َمْوِضُع َحْبلِ ك ، الُمَخنَّقُ و  ، فهو ُمَكرَّ

 أَْهيَُف. ، أَي : الَخْصرِ  ُمَخنَّقُ  ُغالمٌ و

ً  السَّراُب الِجبالَ  َخنَّقَ  من الَمجاِز :و ي ُرُؤوَسها أَنْ  : كادَ  تَْخنِيقا ِة : يُغَّطِ مَّ  قاَل ذُو الرُّ

دح و  نـــــــــــ  َ قـــــــــــَ تح  خـــــــــــَ ر قـــــــــــَ عـــــــــــاُف وغـــــــــــَ  اآُ  الشـــــــــــــــــــــــــِّ

كِ      وابـــــــــِ عـــــــــاَن الـــــــــِقضـــــــــــــــــــــــاِف الـــــــــنـــــــــ  ذح ه جـــــــــُ وارِيـــــــــِ  جـــــــــَ

  
َي ُرُؤوَس الِجبال.  أَي : يكاُد يَْبلُُغ اآلُل أَْن يُغَّطِ

 وهو َمجاٌز. غهايَْبلُ  أَنْ  كادَ  : إِذا فاُلٌن األَْربَِعينَ  َخنَّقَ  يُقال :و
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 : (4)، قال أَبو النَّْجِم  ُمَخنَّقٌ  وهو َمجاٌز ، وقال أَبو َسِعيٍد : إِذا َشدََّد مأْلَهُ ، وكذِلَك الَحْوَض ، فهو اإِلناَء : َمألَهُ  َخنَّقَ و

رتحَُع  بـــــــــــــــــاٍب مـــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــا ُذو حـــــــــــــــــَ  مُثّ طـــــــــــــــــَ

نــــــــــــــــــــــــ  ٌ      دَعُ  خمــــــــــــــــــــــــَُ َدعــــــــــــــــــــــــح ه مــــــــــــــــــــــــُ  مبــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 :ـ  قبر البيت الشاهد فيهـ  وقد ورد ذكره يف بيت« خانقا»واملثبت عن معجم البلدان « عتبة بن أيب علي»( ابألصر 1)
ـــــــــــــــــر غـــــــــــــــــارة  ـــــــــــــــــوعـــــــــــــــــر مل ت ـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــك ايب  كـــــــــــــــــبن

 كــــــــــــورد الــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــا الــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــَي املــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــف املــــــــــــكــــــــــــّدرا    

  

 رت قلم.بضمتا ضب« حلقها»( ضبطت عن التهذيب والتكملة ا ويف اللسان 2)
 ( ومثله يف معجم البلدان.3)
 ( زاد يف األساس : يصف مُحُراً.4)
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تُه لَْحيَْيهِ  للفاِعِل : الُمْختَنِقُ  من الَمجاِز :و  إِلى أُُصوِل أُذُنَْيه ، فإِذا أََخَذ البَياُض َوْجَههُ وأُذُنَْيِه فهو ُمبَْرنٌَس ، قالَه أَبُو َسِعيٍد. فََرٌس أََخَذْت ُغرَّ

دَّةِ « َمْخنُوقُ  اْفتَدِ » ثاِلهم :من أَمْ و  واألََذى ، قال َطَرفَةُ بُن العَْبِد : يُْضَرُب في تَْخِليص نَْفِسَك من الّشِ

َو و  رٌ  هــــــــــــُ وحالَي امــــــــــــح ــــــــــــكــــــــــــن  مــــــــــــَ يل قــــــــــــِ ــــــــــــِ  خــــــــــــان

ِدي      تـــــــَ فــــح ذِ  َأو َأان مــــُ ِر والــــت ســـــــــــــــــــــح كــــح (1)عــــلــــ  الشــــــــــــــــــ 
 

  
 وُجْرجاَن. (2) ة ، بيَن أَْسفَرايِينَ  خانِقاهُ و

 بفاِرياَب. أُْخَرى ة : خانِقاهُ و

ب : فانه كاه ، قاَل الَمْقِريِزيُّ  الخانَقاه ثم أَْصلُ  وفِيَّةُ ، والنوُن مفتوحة ، ُمعَرَّ : وقد َحَدثَْت في  : بُْقعةٌ يَْسُكنُها أَْهُل الصَّالةِ والَخْيِر ، والصُّ

وفِيَِّة فِيها ِلعباَدةِ هللِا تَعالى ، فإِذا َعَرْفَت ذلك فاألَْنَسُب ِذْكُره في اإِلْسالِم في ُحدودِ  الهاِء ؛ ألَنها أَْصِليّةٌ ،  األَْربَِعمائة ، وُجِعلَْت لُمتََخلَّى الصُّ

ٍد السََّرْخِسيُّ وقد اْشتََهَر بهِذه النِّْسبَة أَبو العَبّاس الخانَقاِهيُّ ، من أَْهِل َسَرْخَس ، وَحِفيُده أَبو نَصْ  ، كان واِعظاً ،  الخانَقاِهيُّ  ٍر طاِهُر بُن ُمَحمَّ

ر ِد بِن أَحمَد المذّكِ  من أَْهِل نَْيسابُوَر ، كان من َمشايِخ الَكّراِميَِّة ، َسِمَع منه الحاِكُم أَبو َعْبِد هللِا الحافُِظ. الخانَقاِهيُّ  وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن ُمَحمَّ

 : قَْريةٌ عاِمرةٌ من أَْعماِل ِمْصَر ، َشْرقِيَّها ، وتُعَرُف اآلَن بالخاْنَكة. اْنقاهالخ وفاتَهُ :

ثيَن. الَخوانِقِ  َسِعيد السُّعَداِء بمصر : أَحدُ  خانِقاهو  الَمْشُهورة ، وقد نُِسب إِلى ُسْكناها بعُض الُمَحّدِ

 للَكّراِميَِّة بالبَْيِت الُمقَدَِّس. : الُمتَعَبَّدُ  الخانِق : تأنِيثُ  الخانِقةُ  وفي الَمراِصد :

 * ومما يُْستدَرُك عليه :

 ، قال ُرْؤبَةُ : ُخناقٍ  : ذو َخنِيقٍ  ، في موِضعِ  خانِقٌ  َرُجلٌ 

 (3)ِذي ُغص ٍة ِجرحايِض  خاِن ٍ و 
 النّاَس. يَْخنُقُون ، وُهم الِّذينَ  الَخنّاقُونَ و الخانِقُونَ  ، ويُقال : لُِعنَ  الَخْنقَ  ، كشّداٍد : من كان َشأْنُه الَخنّاقُ و

 .َخوانِيقُ  ، كغُراٍب ، والَجْمُع : الُخناقِ  ، كُرّمان : لُغَةٌ في الُخنّاقُ و

 ، بالكسِر ، أَي : َضيٌِّق. ِخناقٌ  وقاَل أَبو العَبّاِس : فَْلَهمٌ 

. الُمْختَنَقُ و  : الَمِضيُق ، نقله الَجْوَهِريُّ

َره وَضيَّقَه ، : يَْخنُقُه الَوْقتَ  َخنَقَ و ُروَن الصَّالةَ عن ِميقاتِها ،» في َحِديِث ُمعاٍذ :و إِذا أَخَّ ِإلى َشَرِق  يَْخنُقُونَهاو َسيَُكوُن َعلَْيُكم أَُمراُء يَُؤّخِ

 أَي : يَُضيِّقُوَن َوْقتَها بتَأِْخيِرها. «الَمْوتَى

 من الَمْوِت ، أَي : في ِضيٍق. ُخنَاقٍ  وهم فِي

 وأُِخَذ السَّبُُع بالِخناقَِة ، وهي ِحبالَةٌ تَأُْخذُ بَحْلِقه ، وهو َمجاٌز.

هُ وَضيََّق عليِه ، وهو َمجاٌز. بالُمَخنَّقِ  وأََخَذ منه  : إِذا لَزَّ

ُث. .(4)ْؤَخذُ باألَندلس ِحبالَةٌ تُ  ، كَشّداٍد : لَمْن يَبِيُع السََّمَك بالِخناقَِة ، وهي : الَخنّاقُ و  واْشتََهر به ُعثْماُن بُن ناِصحٍ الُمَحّدِ

 * ومما يُْستدَرُك عليه :

، تَفَقَّهَ  الُخنَِليِقيُّ  مدينَةٌ بَدْربَْند َخَزراَن. منها : َحكيُم بُن إِبراِهيَم بِن َحَكيٍم اللَّْكِزيُّ  النوِن وكسِر الاّلِم : (5)، بضم الخاِء وفَتْحِ  ُخنَِليقُ   :[خنلق]

ه  ، وَسِمَع الَكثِيَر منه ، وَسَكَن بُخاَرى ، ببغداَد على أَبِي حاِمٍد الغَزاِلّيِ ، وبَِمْرَو على الُمَوفَّق بِن َعْبِد الَكِريِم الَهَرِوّيِ ، وَكتََب الَحِديَث بَخّطِ

 .538وبها ماَت سنة 

ة. وقاَل اللَّْيُث : الَخْوقُ  : [خوق] حاحِ ، زاَد في اللِّسان من الذََّهِب والِفضَّ  َحْلقَةُ القُْرطِ  : الَحْلقَة ، كما في الّصِ
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__________________ 
 .«أان مفتدِ »وفيه :  36والبيت يف ديوانه ط بريوت ص « قوله : ولكن موالي اخل كذا ابألصر»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 القاموس شكاًل بكسر الفاء وايء واحدة ا واملثبت والضبرت عن معجم البلدان.( ضبطت يف 2)
 برواية : 82( يف الديوان ص 3)

 خانقي من غصة جرّاصو 
 ويف اللسان والتهذيب :

 خانبٍ  ذي غصة جرّاضو 
 ويف اللسان مادة جرض : جرايض.

 السمك يف مجيض بالد األندل .( يف اللباب البن األثري : اخلّنا  : هذه اللفظة تستعمر ملن يبيض 4)
 .«بسكوهنا قوله : وفتح النون ا ضبطه يف املعجم :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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 وال َخرحٌص ا قا  َسّياٌر اأَلابين  : َخوح ٌ  خاص ًة ا يُقاُ  : ما يف أُُذهِنا الش نحفِ و 
وح َ كــــــــــــــَبن   وِب  خــــــــــــــَ قــــــــــــــُ عــــــــــــــح

َ
هــــــــــــــا املــــــــــــــ رحطــــــــــــــِ ــــــــــــــُ  قـ

وبِ عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  َدابٍة َأو      عحســـــــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

  
ٍة. الَخْوقُ  وقاَل ثَْعلٌَب :  : َحْلقَةٌ في األُذُِن ، ولم يَقُْل ِمْن َذَهٍب وال ِمْن فِضَّ

ّمِ ، من الفََرِس : ِجْلَدةُ  الُخوقُ  في نَواِدِر األَْعراِب :و  َذَكِره الَِّذي يَْرِجُع فيه ِمْشواُره. (1) بالضَّ

: ُطولُها ، وَعْرُض  َخْوقُها ، أَي : واِسعَةٌ ، ويُقال : َخْوقاءُ  وبِئْرٌ  َخْوقاءُ  وَمفاَزةٌ  واِسٌع ، أَي : َخْوٌق أَْخَوقُ  يُقال : بالتَّْحِريِك : السَّعَةُ  الَخَوقُ و

 اْنبِساِطها ، وَسعَةُ َجْوفِها ، وقال ساِلُم بُن قَْحفاَن يَِصُف إِبِالً :

َصح َو ِ اٍن تـَرحَكُت ُكر  َصحح  َأخح
 قاَل ُرْؤبَةُ : اْنخاقَتْ  وقَد : واِسعَةُ الَجْوفِ  ُمْنخاقَةٌ  َمفاَزةٌ و

ِة اآمـــــــــــــــــاِ   ي ِإىل انزِحـــــــــــــــــَ فحضـــــــــــــــــــــــــــــــِ   (2)يــــــــــــــــــُ
قـــــــــــــاءَ      وح فحضـــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــا ِإىل  خـــــــــــــَ خـــــــــــــا ِ مـــــــــــــُ نـــــــــــــح  مـــــــــــــُ

  
 أَي : َجْرباُء ، وقِيَل : هو ِمثُْل الَجَرِب. َخْوقاءُ  ، وناقَةٌ  أَْخَوقُ  بَِعيرٌ  عن األََمِوّيِ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، يُقاُل : الَجَربُ  : الَخَوقُ و

ّمِ ، عن اْبِن ُشَمْيٍل ، قاَل َطِريُف بُن تَِميم : ُخوقٌ  الَحْمقاُء ج : من النِّساِء : الَخْوقاءُ و  بالضَّ

ُت خــــــــــَ  َرمــــــــــح دح صـــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ يِن لــــــــــَ فــــــــــُ يــــــــــاًل كــــــــــاَن أَيحلــــــــــَ  لــــــــــِ

َدُه و      عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ي بـ ـــــــــــــــِ راق ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــاُت ف ن و ُ اآمـــــــــــــــِ  خـــــــــــــــُ

  
ُجِل :و  كما في التَّْكِملَة. ، أَي : َحّلِ جاِريَتَك بالقُْرطِ  ُخقْ ُخقْ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ : يُقاُل للرَّ

 نَقَله الّصاغانِّيِ. : األَْعَورُ  األَْخَوقُ و

 أَْنَشد الّصاغانِيُّ : واْسمٌ َرُجٌل ،  : األَْخَوقُ و

نح  غــــــــــَ لــــــــــِّ َت فــــــــــبـــــــــــَ َرضــــــــــــــــــــــــح ا عــــــــــَ بــــــــــًا ِإمــــــــــّ  فــــــــــيــــــــــا راكــــــــــِ

َرو بـــــــَن      مـــــــح واًن وعـــــــَ مـــــــُ يـــــــح بِي مـــــــَ اعـــــــلـــــــ  الـــــــنـــــــ  َوقـــــــَ  َأخـــــــح

  
حاحِ ، زاَد الصاغانِيُّ : في أََحِد ُوُجوِهها. كالخاِزبازِ  َمْبنِيٌّ على الَكْسِر ، باقِ الخاقِ و  كما في الّصِ

يَ  بال الٍم : اسم الفَْرجِ  باقِ خاقِ  كذاو  كأَنَّها ِحكايَةُ َصْوِت َسعَتِه ، قال الّراِجُز : لَسعَتِه ُسّمِ

هـــــــــــا  راقـــــــــــِ َرُة مـــــــــــن عـــــــــــِ مـــــــــــح تح عـــــــــــَ لـــــــــــَ بــــــــــــَ  قـــــــــــد أَقــــــــــــح

هــــــــــــا     ِهــــــــــــا بســــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــِ ريح َب عــــــــــــَ نــــــــــــح ِرُب قـــــــــــــُ  َتضــــــــــــــــــــــــــح

  

ِبُر الرِّيَح خباِ  ابِقها تَـقح  َتسح

 فَْلَهَم الَمْرأَةِ ، حيُث يَقُول : باقِ خاقِ  قاَل األَْزَهِريُّ : َجعََل الّراِجزُ 

 ابِقهاُملحِصَقَة الس رحِج خبا ِ 
ّي :أَي : في َكْيِن ال في َزْرنَِب الفَْلَهمِ  أَي : الذََّكرِ  َصْوُت َحَرَكِة أَبي ُعَمْيرٍ  : باقِ خاقِ  أَو :  باقِ خاقِ  فَْرجِ ، قالَهُ ابُن األَْعرابِّيِ ، قاَل ابُن بَّرِ

َي الفَْرُج به.  َصْوُت الفَْرجِ عنَد النَّكاحِ ، فُسّمِ

ُجُل الَمرأَةَ : إِذا خاقَهاو  فَعََل بها ذِلَك. أَي : الرَّ

ُب ِخيَوه (3) ، بالَكْسرِ  ِخيَوقُ و ةُ ]أَبُو الَجنّاِب نَْجُم الدين ،  ، ومنه : : د ، بُخواَرْزَم ، ُمعَرَّ ، أَحُد األَولياِء  الِخيَوقِيّ  الُكْبَرى (4) [الّطامَّ

 .(5)« ح ز ب»الَمْشُهوِرين ، وقَْد ذُِكَر في 
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ُجُل : أَخاقَ و . َذَهَب في األَْرِض  الرَّ  نقله الّصاغانِيُّ

قَ و  قال ُرْؤبَةُ : تَباَعدَ  عنه : إِذا تََخوَّ

 
َ

ر قـــــــــــــا ِإذا املـــــــــــــ ه ختـــــــــــــََ نـــــــــــــَ بــــــــــــــح تــــــــــــــَ   (6)هـــــــــــــارِي اجـــــــــــــح
الِم َأو      ِ  اأَلعـــــــــــــــح اعـــــــــــــــن طـــــــــــــــامـــــــــــــــِ و قـــــــــــــــَ  ختـــــــــــــــََ

  
قَهُ و ً  أَي : القُْرطَ  َخوَّ قَ  َوسَّعَه ، : إِذا تَْخِويقا  تََوسََّع. أَي : فتََخوَّ

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 : َحْلقَتُه. َخْوقُهو قاَل ابُن األَْعرابِّيِ : الحاُدوُر : القُْرُط ،

__________________ 
 .«جلد ذكره»( يف التهذيب : 1)
 ( يف التكملة : األما .2)
 ( قيدها ايقوت بفتح أوله وقد يكسر ا وسكون  نيه وفتح الواو.3)
 ( زايدة عن املطبوعة الكويتية.4)
 .«ج ن ب»( كذا ابألصر ومل أجده فيها ا وقد ورد يف مادة 5)
 واللسان :( قبله يف التهذيب 6)

 يف العا مهو  ذي حداٍب أخوقا
 والثاين يف اللسان منسوابً البن مقبر وقد ورد مبفرده فيه ا وورد األو  والشطر وما قبله فيه وحد ا منسوبا إىل ر بة.
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قُ و  .الَخْوقِ  ، كُمعَظٍَّم : الحاُدوُر العَِظيمُ  الُمَخوَّ

 الَمفاَزةِ : طولُها. خاقُ و

 : ال ماَء فِيها. َخْوقاءُ  وَمفاَزةٌ 

 : واِسٌع بَِعيٌد ، قال ُرْؤبَةُ : أَْخَوقُ  وبَلَدٌ 

َو  ِذي جداٍب  ِ َمهح َوقَا (1)يف الَعاح  َأخح
ِكيَّةُ البَِعيَدةُ القَْعِر ، الواِسعَةُ ، بَيِّنَةُ  الخْوقاءُ و  .الَخَوقِ  : الرَّ

قِيقَةُ.من النِّساِء : التي ال ِحجاَب بيَن فَْرِجها وُدبُِرها ، وقِيَل : هي الُمْفضاةُ وقِيَل : هي الواِسعَةُ الفَْرجِ ، وقِيَل : هي  الَخْوقاءُ و  الطَِّويلَةُ الرَّ

 َء : َذَهَب به واْستَأَْصلَه ، قال َجِريٌر :الشَّيْ  خاقَ و

دح  قــــــــــــَ تح لــــــــــــَ ٍم  خــــــــــــاقــــــــــــَ يــــــــــــح َر تـــــــــــــَ ورِي َأصــــــــــــــــــــــــــح  حبــــــــــــُُ

و ِ فـــــــــــقـــــــــــَ      يـــــــــــُ ِح الســـــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــَ تـــــــــــَ نــــــــــــح وا مبـــــــــــُ رِقـــــــــــُ  دح غـــــــــــَ

  
 ً قَ  ويُقال : أَراَد َوْجها  عنه ، أَي : تََرَكه. فتََخوَّ

ٍد  بُن أََسِد بِن َسِعيٍد ، من ولَِد قَْيِس بِن عاِصٍم الِمْنقَِرّيِ الصَّحابِّيِ ، من َولَد أَبِي الطَّيِِّب الُمَطهَّرِ  خاقانُ  : َعلَُم َجماَعٍة ، منُهم : خاقانُ و بِن ُمَحمَّ

 .(2)بِن الُحَسْيِن بِن خاقاِن البَْغُشوِرّي ، سمَع أَبا َعِلّيٍ السََّرْخِسيَّ ، وأَبا يُوُسَف السَّْجِزّي 

 .الخاقانِّيِ  (3)، من أَْهِل بَْغداَد ، َعمُّ ابِن ُمزاِحٍم  الخاقانيُّ  وأَبُو َعِلّيٍ عبُد الّرْحمِن بُن يَْحيَى بِن خاقانَ 

ِل ،  الخاقانِيُّ  ُن ُعبَْيِد هللِا بِن يَْحيَى بِن خاقانَ وُموَسى ب ، يُقال : إِنّه َمْولَى األَْزِد َرْهِط ُسلَْيَماَن بِن َحْرب ، وكاَن أَبوه َوِزيَر َجْعفٍَر الُمتََوّكِ

 َحدََّث.

 النُّوِن. : قريةٌ بِمْصَر من أَعماِل ِمْصَر ، وقد دخْلتُها وَسيأْتِي خاقاُن في خاقانَ  وُمْنيَةُ 

 مع القاف فصل الدال
ْبقُ  : [دبق] ، وقاَل الفّراُء :  ِغراٌء يُصاُد بِه الطَّْيرُ  هِذه من أَْبنِيَِة ِكتاِب ِسيبََوْيِه : الدَّبُوقاءُ و عن الفَّراِء ، الّدابُوقُ و عن اللَّْيِث ، ، بالَكْسرِ  الّدِ

ْبقُ  َحْمُل َشَجَرةٍ في َجْوفِه كالِغراِء يَْلَزُق بجناِح الطَّْيِر ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ٌء يَْلتَِزُق كالِغراِء ، يُصاُد به. وقاَل اللَّْيُث :َشيْ  : ما يُصاُد به  الّدِ

ْبُق في بَْعِض  الطَّْيُر ، ِغراٌء َمْعروٌف ، قال : ْبقِ   اللُّغاِت ، وقاَل داوُد الَحِكيم : ُحْكموقالُوا : الّطِ في ُوُجوِده على الشََّجرةِ ُحْكُم الشَّْيبَة ،  الّدِ

ِص في اْستِداَرةٍ ، َخِشٌن في الغاِلِب ، يُْكَسُر عن  ْخوُ  تَْدبَقُ  (4) [ُرُطوبَة]لِكنَّه َحبٌّ كالِحمَّ  الَكثِيُر بِشدَّةٍ إِلى َصفاٍر ّما ، وأَْجَوُده األَْملَُس الّرِ

ْبِس والسبست ُطوبَِة الّضاِرُب قِْشُره إِلى ُخْضَرٍة ، وأَكثَُر ما يكوُن على البَلُّوِط ، وِإذا ُطبَِخ مع العََسِل والّدِ ان ، وُمدَّ فَتائَِل ُمْستَِطيلة ، الرُّ

ٌب. (5)ووِضَع   على األَْشجاِر َعِلقَْت به الطُّيُوُر ، ُمَجرَّ

 نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : ةُ : العَذرَ  الدَّبُوقاءُ و

ِغ و  لـــــــــــــَ الِم اأَلمـــــــــــــح ـــــــــــــكـــــــــــــَ كـــــــــــــَ  ال لـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُغ يـ لـــــــــــــح  املـــــــــــــِ

وحال      ـــــــــــــَ وقـــــــــــــاءُ ل غِ  َدبـــــــــــــُ طـــــــــــــَ ـــــــــــــح ب ـــــــــــــَ ه ملَح يـ تـــــــــــــِ  اســـــــــــــــــــــــــــح

  
َج فهو ُكلُّ ما تََمطَّطَ  قاَل اْبُن ُدَرْيٍد :و  .َدبُوقاءُ  وتََمدََّد وتَلَزَّ

 إِليه نُِسَب الَمْرُج ، وِهَي َعلَى أَْربَعَِة فَراِسَخ من َحلَب ، وبها قَْبُر ُسلَْيماَن بِن عبِد الَمِلِك بِن َمْرواَن. كصاِحٍب ، وهاَجر : ة ، بَحلَبَ  دابِقُ و

ْرُف ؛ ألَنَّه دابِقٍ  األَْغلَُب علىو  وأَْنَشَد لغَْيالَن بِن ُحَرْيٍث : قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، في األَْصِل اسُم نَْهر التَّْذِكيُر والصَّ

 داِب ُ وأَيحَن ِمينِّ  بداب ٍ 
 وقد يَُؤنَُّث ، وال يُْصَرُف.
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 ة ، بقُْرِبها. على التَّْصِغير : ُدَوْيبِقُ و

ْبيانُ  كتَنُّوٍر : لُْعبَةٌ  الدَّبُّوقُ و  َمْعُروفَةٌ. م يَْلعَُب بها الّصِ

. ُمَولََّدةٌ  لُغَةٌ  رُ بهاٍء : الشَّعَُر الَمْضفُو الدَّبُّوقَةُ و  قالَه الّصاغانِيُّ

 كَسْكَرى : ة ، بمصر. َدْبقَىو

 الثِّيابُ  كذا في النَُّسخِ وَصوابه منه منها ٌء منهُ.بيَن الفََرَما وتِنِّيس ، َخِرَب اآلَن ، ولم يَْبَق َشيْ  كأَِميٍر : د ، بها َدبِيقُ و

__________________ 
 اب اء املهملة.« حداب»والتهذيب واللسان ( يف الديوان 1)
 .«السنجر »( عن اللباب ا واملطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«أبو مزاحم»( يف اللباب : 3)
 .«دب »( زايدة عن تذكرة األنطاكي 4)
 ( يف تذكرة داود : وُوضعت.5)
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بِيِقي ةُ  وَجٌة  الد  وهي من ِد ِّ الثِّياِب ا كاَنتح تـُت َخُذ هبا ا وكاَنتح الِعماَمُة منها طُوهُلا مائُة ِذراٍع ا وفيها َرَقماٌت َمنحســــــــــــــُ
ُلُغ الِعماَمُة من الذ َهِب مَخحَسمائِة ِديناٍر ِسَو  ا َرِير والَغزحِ .  ابلذ َهِب ا تـَبـح

بِِقيَّةُ و بِيِقيَّةُ  ئِِر النَُّسخِ ، والذي في العُباب :كذا في سا ، بكسِر الباءِ  الدَّ بن َعِلّيِ بِن َعْبِد هللِا بِن َعبّاس ، وهي ُكورةٌ غربِيَّ  ة بنَْهِر ِعيَسى : الدَّ

 بَْغداَد.

ً  به ، كفَِرحَ  َدبِقَ و  َضِرَي بِه فلم يُفاِرْقه. : إِذا َدبَقا

 ما أَْضراهُ. أَي : أَْدبَقَهُ  ما يُقال :و

 أَْلَصقَه. هللاُ به ، أَي : أَْدبَقَهو

ً  قاَل اللَّْيُث :و ْبقِ  اْصطاَدهُ  : إِذا َدبَّقَهُ تَْدبِيقا  أَي : اْلتََصَق. فتََدبَّقَ  ، بالّدِ

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 ً ْبقِ  : اْصطاَده َدبَقَهُ يَْدبِقُهُ َدْبقا  .بالّدِ

 : لَِصقَهُ. َدبَقَهو

ً  في َمِعيَشتِه َدبَقو ْره بأَكثَر من هذا. َدْبقا  : لَِزَق ، عن اللَّْحيانِّيِ ، لم يُفَّسِ

. ُمدَّبَقٌ  وَعْيشٌ   : لَيس بتاّمٍ

َج.الشي تََدبَّقَ و  ُء : إِذا تَلَزَّ

بَِعي الكاتُِب ، ُعِرَف باْبنِ  ِضيُّ َجْعفَُر بُن َعِلّيٍ الرَّ دةِ ـ  َدبُّوقَا والرَّ  .691ْبعِ على السَّخاِوّيِ ، وماَت سنة تاَل بالسَّ ـ  بتَْشِديِد الُمَوحَّ

 : لقُب ُموَسى الهاِدي بِن الَمْهِدّيِ ، قاَل الحاِفُظ : كذا قََرأُْت بَخّطِ ُمْغلَطاي. الدَّبُّوقيو

ْفِق َسواء. بالعََجلَةِ  َصبُّ الماءِ  : الدَّثْقُ  أَْهَمله الجوهريُّ ، وَرَوى ثَْعلٌَب عن اْبِن األَعرابِّيِ : الدَّثْقُ  : [دثق]  ، قاَل األَْزَهرّي : هو مثُل الدَّ

ً  ، كَمنَعَه َدَحقَه : [دحق]  كأَْدَحقَهُ  «ِمْنهُ في يَْوِم َعَرفَةَ  أَْدَحقُ  َحِديُث َعَرفَةَ : ما ِمْن يَْوٍم إِْبِليُس فيه أَْدَحُر وال ، ومنه َطَرَده وأَْبعََده : يَْدَحقُه َدْحقا

حاحِ : بَِعيٌد ُمْقًصى ، ومنه َدِحيقٌ  فهو ْسَحقَه ، أَي : أَْبعََدههللاُ وأَ  أَْدَحقَهُ  يُقال : ثُمَّ أَتاُهم َرُجٌل من بَنِي »الَحِديُث :  أَي : َطِريٌد ، وفي الّصِ

 .«قَْوٍم فَأََجْرتُُموهُ  َدِحيقِ  قَُشْير ، فَقاَل لَُهم : بِئَْسما َصنَْعتُم ، َعَمْدتُم إِلى

ِحُم بالماِء : َرَمتْهُ ولم تَْقبَْله َدَحقَتو حاحِ : الرَّ  َرَمْت بِه فَلَْم تَْقبَْله ، قاَل النَّابِغَةُ : وفي الّصِ

 (1)َعَليحَك بناِتٍ  ِمذحكاِر  َدَحَقتح 
ا َولََدتْهُ  أَي : األُمُّ بهِ  َدَحقَتو ا  َدَحقَتْ  يُقال : قَبََّح هللاُ أُمًّ ه : تَقُول العََرب : قَبََّحهُ هللاُ وأَمًّ حاح ، وهو قَْوُل األَْصَمِعّيِ ، ونَصُّ بِه ، كما فِي الّصِ

 به ، وَدَمَصْت به ، بَمْعنًى واحٍد ، أَي : َولََدتْه. َدَحقَتْ و َرَمعَْت بِه ،

 بّاٍد ، واللَّْيِث ، وابِن ِسيَده.ِء ، عن اْبن عَ َعن تَناُوِل الشَّيْ  قَُصَرت : إِذا يَُده َعْنهُ  َدَحقَتو

حاقُ و ، بالفَتْحِ ، الدَّْحقُ و . َدُحوقٌ و داِحقٌ  وهي عن ابِن ُدَرْيد كِكتاٍب : أَْن تَْخُرَج َرِحُم النّاقَِة بعَد ِوالِدها ، الّدِ  األَِخيُر نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

ً تَْدَحُق دَ  النّاقَةُ وَغْيُرها بَرِحِمها َدَحقَتِ  وقِيَل : ً و ْحقا  أَْخَرَجتْها بعَد النَّتاجِ ، فماتَْت. : ُدُحوقا

 قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُربَّما قالَِت العََرُب ذِلَك. : الغَْضبانُ  الّداِحقُ و

جاِل : مثُل التافِِه ، وهو من أَْسَوإِ الُحْمِق ، قال : الّداِحقُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد : األَْحَمقُ  : الّداِحقُ و  .داِحقُونج : و من الّرِ

 .َدواِحقُ  تَْمٌر أَْصفَُر َضْخٌم ، ج : : الدَّاِحقُ و

أَْراُء العَْيِن. كَصبُوٍر : الدَُّحوقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و  الرَّ
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 .«، فِيها تُْرٌب َسِحيق ، وَدُمه تَْدِفيق ، ولَْحُمه تَْمِشيق َدِحيق َمْن عانََك َعْينُه»ُهم : ، وفي ُرقا : ِشْبهُ الَمْطُروفَةِ  َدِحيقٌ  َوَعْينٌ  قاَل :

. اْنَدلَقَتْ  أَي َرِحُم النّاقَةِ  اْنَدَحقَتْ  يُقال :و  نَقَله الَجْوَهِريُّ

 * ومما يُْستَْدرُك عليه :

__________________ 
 ومتامه فيه : 61( ديوانه ط بريوت 1)

ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــذاء وأمـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم مل حيـــــــــــــــــُ   رمـــــــــــــــــوا حســــــــــــــــــــــــــــــن ال

 طــــــــــــــفــــــــــــــحــــــــــــــت عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــك بــــــــــــــنــــــــــــــاتــــــــــــــ  مــــــــــــــذكــــــــــــــارِ     

  

 يف اللسان.ـ  عجزهـ  فال شاهد يف الرواية ا والشاهد



12321 

 

ى عن الَخْيِر والنّاِس ، فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعُوٍل. َدِحيٌق ُمْدَحقٌ  َرُجلٌ   : ُمنَحًّ

ي العَْيَر الَِّذي ُغِلَب َعلَى عانَتِه : ً  والعََرُب تَُسّمِ  .َدِحيقا

 من النِّساِء : الُمْخِرَجةُ َرِحَمها َشْحماً ولَْحما. الدَّاِحقُ  ٍء :وقال ابُن هانِى

 من النِّساِء : ِضدُّ الَمقاِليِت ، وُهنَّ الُمتْئِماُت. (1) الدَُّحوقُ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو :

 .«البَْطنِ  ُمْنَدِحقُ  َرُجلٌ  َعلَْيُكم بَْعِدي َسيَْظَهرُ »: ـ  عنههللارضيـ  في َحِديث َعِلّيٍ و

 أَي : واِسعُها ، كأَنَّ جوانِبَها قَد بَعَُد بَْعُضها من بَْعٍض ، فاتََّسعَت.

. َدَحقَه وقد  هللاُ : إِذا كاَن ال يُبالَى بِه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 * ومما يُْستَدرك عليه :

 : اْنتِفاُخ البَْطِن ، كذا في اللِّساِن ، وقد أَهَملَه الَجماَعةُ. الدَّْحلَقَةُ  : [دحلق]

 كالدُّْمُحوق. العَِظيُم البَْطنِ  أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وفي اللِّساِن : هو ، كعُْصفُورٍ  الدُّْحُموقُ  : [دحمق]

 كالدُّْحقُوِم ، نَقله ابُن َعبّاٍد : الَخْلقِ  هو العَِظيمُ  أَو

 دَرُك عليه :* ومما يُْستَ 

ِعيُد األَملَُس ، أَهملَه الَجماعةُ ، وأَوَرَده الَهَجِريُّ  الدَّْوَدقُ   :[ددق]  في التَّْذِكرة ، وأَنشَد : (2)، كَجْوَهٍر : الصَّ

ُُ  منه الَوعحَث ِمثحَر   الد وحَد ِ َترتح
 كما في اللِّسان.

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 مصر.: قَريةٌ ب َدْخنُوقَة : [دخنق]

َدةِ الّساِكنَة ، وفي بعِض النَُّسخِ بالنُّوِن بََدَل الباءِ  ، كَسفَْرَجلٍ  َدَرْبَجق : [درجق]  ، أَهَملَه الجماَعةُ ، ثّم هكذا في سائِِر النَُّسخ بالباِء الُمَوحَّ

،  (3)ِط الُمَصنِِّف َرْجٌم بالغيِب بْ وِكالُهما َغْيُر َصِحيحٍ ، وقَْوُل َشْيِخنا : َزَعم ياقوُت في الُمْشتَِرِك أَّن هذا اللَّْفَظ َمْضبُوٌط عنَد أَبِي َسْعٍد كضَ 

ب َدِريَجه ،  َدِرْيَجق ألَبي َسْعٍد : (4)فإِنّي قرأَُت في ِكتاِب اللُّباب  ، بفتح الّداِل وكسر الّراِء وُسُكون الياِء التّْحتِيَّة ، ثم فتحِ الِجيِم ، ُمعَرَّ

فنُِسَب إِليها ،  الدَِّريَجِقيُّ  ، ونَصُّ اللُّباِب : قريةٌ بَمْرَو على فَْرَسخٍ منها كاَن نََزَل بها َعْبُد العَِزيِز بُن َحبِيٍب األََسِديُّ  قَْريَتاِن بَمْروَ  كَسِفينٍَة :

ْحمِن بِن َسُمَرةَ ، ثّم اتََّخَذ بَمْرَو ، وَشِهَد الوقَاِئَع بَمرْ  عنهمهللارضيوكان من قَُدماِء التّابِِعيَن لَِقَي ابَن َعبّاٍس واْبَن ُعَمَر وجابِراً  َو مع عبِد الرَّ

 سمَع َشْيئاً من واِلِد السَّْمعانِّيِ ، وكان صاِلحاً ُمتَعَبِّداً. 457، ُوِلد سنة  الدَِّريَجِقيُّ  داراً فَسَكنَها ، وأَبو ُمَحّمٍد خردق بن أَبِي الفَْضلِ 

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

ِد بِن ُخْشنَامَ  (5)، بالضّمِ  انُدْربِيق  :[دربق] ، سِمَع عليَّ بَن َحَجٍر ،  الدُّْربِيقانِيُّ  : قريةٌ على خمَسِة فَراِسَخ من َمْرَو ، منها : أَحَمُد بُن محمَّ

نِجيُّ في تاِريِخه.  ذكره أَبُو ُزْرَعةَ الّسِ

ُجُل : إِذا اْدَرْنفَقَ  : [درفق]  اإِلبُِل : إِذا تَقَدََّمت ، قال ُرْؤبَةُ : اْدَرْنفَقَت اْقتََحم قُُدماً ، وقاَل غيُره : ي :وقاَل اللَّْيُث : أَ  تَقَدَّمَ  الرَّ

ه مــــــــــا  المــــــــــِ نح َأعــــــــــح َ مــــــــــِ اح اســــــــــــــــــــــــامــــــــــَ قــــــــــَ فــــــــــَ َرنـــــــــــح  ادح

ا و      قــــــــــــــَ طــــــــــــــ  نــــــــــــــَ ه مــــــــــــــُ لــــــــــــــِ وايب َرمــــــــــــــح (6)مــــــــــــــن حــــــــــــــَ
 

  
. ُمْدَرْنِفقٌ  ، فَُهو (7)في السَّْيِر  أَْسَرعَ   :اْدَرْنفَقَ و  ، نقلَه الَجْوَهِريُّ
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 ُمْرَمِعالًّ ، أَي : اْمِض راِشداً. اْدَرْنِفقْ  في السَّْيِر ، وقال الَجْوَهِريُّ : ويُقاُل : َهْملَجَ  : اْدَرْنفَقَ  أَو

ً  َمرَّ  قاَل أَبُو تُراٍب : يُقال :و ً  َدَرْنفَقا ً  : إِذا َمرَّ  كَسفَْرَجلٍ  وَدلَْنفَقا  ْملََجِة.وهو َشبِيهٌ بالهَ  َسِريعا

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

__________________ 
 ( األصر واللسان ويف التكملة : الد ُحُ  بضمتا.1)
 .«اجلوهري»( عن اللسان وابألصر 2)
أقر ا والنســـــــــبة إليها ( الذي يف معجم البلدان : در ه بفتح أوله وكســـــــــر  نيه وايء مثناة من حتت وجيم ا قرية كبرية بينها وبا مرو ميالن أو 3)

 در قي بزايدة القاف.
 ( كذا ا واللباب البن األثري.4)
 .«ابلفتح»( عن اللباب وابألصر 5)
 .110واملثبت عن الديوان ص « ومن جوايب زبله»( ابألصر 6)
 .334/  3( قا  ابن دريد : درف  مثر ادرنف  أي أسرع يف السري انظر اجلمهرة 7)
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 في َسْيِره. َدْرفَقَ و ، كُمَدْحِرجٍ : الُمْسرُع في السَّْيِر ، الُمَدْرفِقُ 

 الناقَةُ : َمَضْت في السَّير. اْدَرْنفَقَتِ و

اقُ  : [درق] َدةً  الدَّرَّ ِمثُْل ِدنّاٍر  وُمْقتََضى إِطالقه أَنّه بالفَتْح ، وليس كذلك ، بل الّصواُب بالَكْسِر مع التَّْشِديد ، كما نَقَلَهُ الفَّراُء ، وهو ُمَشدَّ

 وأََخواتِه.

ْرياقُ و ْرياقَةُ و الّدِ  ، كلُّ ذلَك لُغَةٌ في (1)، وَحَكى ابُن خالََوْيِه فيه ِطْرياق أَيضاً  الّدْرياقِ  ، َحَكى الَهَجِريُّ الفتَْح في ، بكسِرِهما ، ويُْفتَحان الّدِ

 على اللُّغَِة الثّانِيَِة ، قال : ويُْنَشُد لُرْؤبَةَ :الذي َسبََق في َمْوِضِعه ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  التِّرياقِ 

 ِشفاُء الس مِّ  ِدرحايِقيرِيِقي و 
 .«تِْرياقِي»قاَل َغيُره : ويُْرَوى : 

 ، على الَمثَِل ، والنََّسِب ، قال اْبُن ُمْقبٍِل : ِدْرياقَةٌ  الَخْمرُ و

بــــــــــــــــاَء  هــــــــــــــــح يِن بصــــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح قــــــــــــــــَ ةٍ ســــــــــــــــــــــــــــــَ  ِدرحايقــــــــــــــــَ

ظـــــــــــــ     ح عـــــــــــــِ اِّ ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــُ ىت مـــــــــــــا تـ نح مـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــَ ي ت  امـــــــــــــِ

  
َكةً : الَحَجفَةُ  الدََّرقَةُ و  وقد َجَمعَها ُرْؤبَةُ ، فقال : أَْدراقٌ و ، َدَرقٌ  تُتََّخذ من ُجلُوٍد ليَس فيها َخَشب وال َعقٌَب ج : ، ُمَحرَّ

لـــــــــــــــــَ ح و  تــــــــــــــــــَ َدرِيٍّ خمـــــــــــــــــُح نـــــــــــــــــح ريحَ ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  ارحلز عـــــــــــــــــَ

ف       وح صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ َن  أَدحراقـــــــــاً ل ـــــــــد َر ح َمضـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــِ (2)ال
 

  
 تُتََّخذُ من ُجلُوِد َدواّبٍ تَُكوُن في بِالِد الَحبَِش. ، وقاَل : (3)بالَكْسِر  ِدراقٌ  ابُن ُدَرْيٍد في الَجْمع :زاَد و

ِغير ، هو الدََّرقَةِ  ومنه قوُل الفُقَهاِء : إِصالحُ  الَخْوَخةُ في النَّْهرِ  : الدََّرقَةُ و بُ  على صاِحِب النّْهِر الصَّ  ينٍَة ، والِجيُم فارسية.َدِريَجه كَسفِ  ُمعَرَّ

ْلُب من ُكّلِ َشيْ  الدَّْرقُ و  عن اْبِن األَْعراِبّيِ. ءٍ بالفَتْح : الصُّ

ُجَل بِلسانِه ، وَملَّقَنِي ، ، وَرَوى أَبو تُراب عن ُمْدِرٍك السُّلَِمّيِ : : التَّْليِينُ  التَّْدِريقُ و قَِنيو يُقال : َملََّسنِي الرَّ ي وأَْصلَح ِمنِّي ، ، أَي : لَيَّنَنِ  َدرَّ

قُنِيو يَُملُِّسنِي ويَُملِّقُنِي  .يَُدّرِ

ا الَجْوَهِريُّ والصاغانِيُّ فقد َذَكراه في تَْرِكيب  الدَّْرَدقُ و هذا ، قال الَجْوَهِريُّ « درق»كَجْعفَر ، أَْفَرَد له صاحُب اللِّساِن ترجمةً ُمْستَِقلّةً ، وأَمَّ

 ، وأَْنَشَد األَْعَشى : َدراِدقُ و : َدْرَدقٌ  يُقاُل : ِوْلدانٌ  األَْطفالُ  :

َر كـــــــــــــ راجـــــــــــــِ َة اجلـــــــــــــُ لـــــــــــــ  ُب اجلـــــــــــــِ هـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  الـــــــــــــبـــــــــــــُ ح يـ

و      نــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــاِ   لــــــــــــــــــَدرحَد ٍ لِن حتــــــــــــــــــَح (4)َأطــــــــــــــــــح
 

  
 وأَْنَشَد الّصاغانِيُّ له أَيضاً :

م  َا وُدوهنــــــــــَُ يــــــــــهــــــــــا شــــــــــــــــــــــــارِعــــــــــِ وحَم فــــــــــِ َر  الــــــــــقــــــــــَ ــــــــــَ  تـ

ِر      َن الـــــــــن ســـــــــــــــــــــــح داٌن مـــــــــِ وحم ِولـــــــــح  (5) َدرحَد ُ مـــــــــن الـــــــــقـــــــــَ
  

 وقال آخُر :

يـــــــــــــــــااًل  و ِإىل   عـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــُ اَأشـــــــــــــــــــــــــــــــح  َدرحَدقـــــــــــــــــَ

ا     لــــــــــــــــقــــــــــــــــَ وزًا لــــــــــــــــَح جــــــــــــــــُ َا وعــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ رحقــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــُ

  
 وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ :

امـــــــــَ   يـــــــــَ َة الـــــــــعـــــــــَ يـــــــــَ ـــــــــح بـ َت الصـــــــــــــــــــــــِّ يـــــــــح قـــــــــَ َت ســـــــــــــــــــــــَ  أَنـــــــــح

امـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــد رحَد َ      تـــــــــــــــَ َة الـــــــــــــــيــــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ كـــــــــــــــِ  اِ ســـــــــــــــــــــــــــــح

  
حاح. َدْرَدقٌ  ِصغاُر اإِلبِلِ  ُربَّما قالُوا :و  ، كما في الّصِ

الً.قلُت : وشاِهُده قَْوُل األَْعَشى الَِّذي   أَْنَشَده أَوَّ
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غاُر من الدَّْرَدقُ و  ٍء ، كما قالَهُ األَْصَمِعيُّ في كتاِب الفَْرِق.من ُكّلِ َشيْ  َغْيِرها أَيضاً : الّصِ

واُب : ِمْكياٌل للشَّراب : الدَّْرَدقُ و في األَساِس : يُقال : ، كَجْوَهٍر ، كما في العُباِب ، و الدَّْوَرقُ  هكذا ُمْقتََضى ِسياقِه ، وهو َغلٌَط ، والصَّ

ٌب ، ومثلُه في  الدَّْوَرقُ  من َشراٍب ، أَو ِدْبٍس ، وهو ِمْكياٌل ، وفِي اللِّساِن : بَدْوَرقٍ  جاُءوا : ِمْقداٌر لما يُْشَرُب ، يُْكتاُل به ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

حاح.  الّصِ

__________________ 
 واحد ا قا  : ومثله مّده ومط ه ومت ه.( قا  : ألن الطاء والدا  والتاء من خمرج 1)
قوله : وارلز غري  اخل هكذا يف األصـــر وســـب  البيت »وهبامش املطبوعة املصـــرية :  108واملثبت عن الديوان ص « وأرلز غري »( ابألصـــر 2)

« لو صـــفّ »وقوله :  .« يورد الشـــطر الثاينومل أولر غري  ســـندرّي خبّل و  األو  يف خل  ا وأنشـــده يف اللســـان يف ســـندر معزواً لر بة من الطوير :
 .«يوصف»وابألصر  108عن الديوان ص 

 .252/  2( انظر اجلمهرة 3)
 املسان من االبر. وهبامشه فسر الدرد  ابلصغار. واجلّلة : 167( ديوانه ط بريوت ص 4)
 وهنا فسرها ابألطفا . 121( ديوانه ص 5)
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ةُ ذاُت العُْرَوةِ  الدَّْوَرقُ  في العُباِب :و  .َدواِرقُ  الَّتِي تُقَلُّ باليَِد في لُغَِة أَْهِل َمكَّةَ ، والَجمعُ  : الَجرَّ

 األَْزِديُّ ، أَبُو َعِقيل ، سَكَن البَْصَرةَ ، َرَوى عن اْبِن ِسيِريَن ، وأَبي نَْضرةَ ، وعنه ُهَشْيمٌ  د ، بُخوِزْستاَن ، منه بِْشُر بُن ُعْقبَةَ  : َدْوَرقُ و

 ويَْحيَى القَّطاُن.

بَِة من ِحْصٌن على نَْهرٍ  : َدْوَرقُ و أَْسفََل من البَْصرةِ ، وأَنَشَد ابُن األَْعرابِّيِ لألَُحْيِمِر السَّْعِدّيِ ، وكاَن أَتَى الِعراَق ،  ِدْجلَةَ  من األَْنهاِر الُمتََشعِّ

 ِميراً على البَْصَرةِ ، فأَْهَدَر َدَمه ، فَهَرَب ، وَذَكَر َحنِينَه إِلى َوَطنِه :فقََطَع الطَِّريَق ، وَطلَبَه ُسلَيماُن بُن َعِلّيٍ وكان أَ 

ُت  ِوايً و  حـــــــــح بـــــــــَ ا فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح يـــــــــن لـــــــــِ ُت َرمـــــــــح نـــــــــح دح كـــــــــُ  قـــــــــَ

ن  أَُدورُ  بـــــــــــــــَدوحَر َ      هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ قـــــــــــــــً  بـــــــــــــــيـــــــــــــــنـ لـــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

  
ِحيُح  أَو هو بتَْقِديم الّراءِ  من أَْعماِل َسَرقُْسَطةَ ، بهاٍء : د ، باألَْنَدلُِس  ، َدْوَرقَةُ و عبُد العَِزيز بُن  (2) منه أَبُو األَْصبَغ (1)على الواِو ، وهو الصَّ

د  ، أََخَذ عن أَبِي َعِلّيِ بِن ُسكََّرةَ. الدَّْوَرقِيُّ  ُمَحمَّ

يِن : (3)بفتح القاِف  َدْوَرقَْستانَ و ٍم.د ، بين عَ  ، وُسُكوِن الّسِ  بّاداَن وَعْسَكِر ُمَكرَّ

 : السَّحاُب. الدَّْرقاءُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 قاَل األَْعَشى : : ُدكٌّ َصِغيٌر ُمتَلَبٌِّد ، فإِذا ُحِفَر ُحِفَر َعْن َرْملٍ  الدَّْرداقُ  قاَل اللَّْيُث :و

وارِي و  هـــــــــــــــاَر تـــــــــــــــُ ُه الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  نـــــــــــــــح عـــــــــــــــاَد  عـــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــــاِ  و      راُض الـــــــــــــــــــــّرِم (4)الـــــــــــــــــــــد رحدا ُ ِه عـــــــــــــــــــــِ
 

  
ْمِل العَِظيَمِة. الدَّْرداقُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : وأَما  فإِنَّها ِحباٌل ِصغاٌر من ِحباِل الرَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، والقاُف مكسورةٌ : الَخْوُخ ، بلُغَِة الشام ، وسيأْتِي. (5)، بضّمٍ فتشديٍد  الدُّّراقِن

 بالكسِر ، أَي : َسْوداُء. ِدْرياقٌ  وناقَةٌ 

ُكلُّ من كاَن لعَْبِدّي ، وقِيَل : ، كَجْوَهر : قاَلنُِس كانُوا يَْلبَُسونَها ، وإِلى ذِلَك نُِسَب يَْعقُوُب وأَْحَمُد اْبنا إِبراِهيَم بِن َكثِيِر بِن َزْيٍد ا َدْوَرقو

ماِن قِيَل له :  ، وأَبُوُهما كاَن قد تَنَسَّك. َدْوَرقِيٌّ  يتَنَسَُّك في ذِلَك الزَّ

ه من بَنِي ْوَرِقيَّةِ  ، يُْعَرُف بابنِ  َدْوَرق وقاَل ابُن ُدَرْيد : من بَنِي َسْعٍد َوِكيُع بُن ُعَمْيٍر ، أُمُّ  يَّ بُخراساَن.، قَتََل عبَد هللِا بَن حاِزٍم السُّلَمِ  الدَّ

رُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وقاَل األَْزَهِريُّ والّصاغاِنيُّ : هو لُغَةٌ في الدَّْرَمِك ، وهو : ، كَجْعفَرٍ  الدَّْرَمقُ  : [درمق] وذُِكر عن خاِلِد بِن  الدَّقِيُق الُمَحوَّ

ْرَهَم ، فقاَل : يُْطِعمُ   ْكُسو النَّْرَمَق ، فأَْبَدَل الكاَف قافاً ، وأَراَد بالنَّْرَمق : اللَّيَِّن ، وهو بالفارِسيَّة : نَْرم.، ويَ  الدَّْرَمقَ  َصْفواَن أَنَّه َوَصَف الّدِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 َء : إِذا َخلََطه ، نَقَلَه صاحُب اللِّساِن ، وقد أَْهَملَه الَجماَعةُ.الشَّيْ  َدْرَشقَ  : [درشق]

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

ا قَِدُموا َمْرَو لفَتِْحها ، منها : أَبُو الُمنِيبِ  (6) َدْرواَزق  :[درزق] ِعيَسى بُن ُعبَْيِد  (7) ، بالفتح : قَْريَةٌ بَمْرَو قَِديَمةٌ ، نََزَل بها َعْسَكُر اإِلْسالم لمَّ

 .(8)بُن ُموسى النَّسائِيُّ  بِن أَبِي ُعبَْيٍد الِكْنِديُّ ، عن ِعْكِرَمةَ القَُرِشّيِ موالهم ، وعنه الفَْضلُ 

القَْريَِة الَمْعُروفَِة بها ،  «َزْرق» ة بَمْرَو ، وليَس بتَْصِحيفِ  أَهملَه الَجماَعةُ ، وَضبََطه ابُن السَّْمعانِّيِ بالفتح ، كَجبٍَل : ، كِعنَبٍ  ِدَزقُ  : [دزق]

َزقِيُّ  فيما َحكاهُ الذََّهبيُّ ، منها أَبو َجْعفَرٍ   ة ، بَمْرَو ، منها : عليُّ بُن َخْشَرمَ  : (9)كِعنٍَب  ِدَزقُ  شيُخ السَّْمعانِّيِ ، وهذا َوَهٌم ، والصوابُ  الّدِ

 َحْفص. ِدَزقِ  ويُقال : إِنَّه من
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__________________ 
 .«دورقة»( الذي يف معجم البلدان 1)
 والقاموس : أبو اإلصبض ابلعا املهملة.وابألصر « دورقة»( عن معجم البلدان 2)
 ( ضبطت ابلقلم يف معجم البلدان بكسر القاف.3)
 .128( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .«درقن»( ومثله يف اللسان ا وقد أفرد هلا ترمجة مستقلة 5)
 ( أصله : َدرحَواَزه ماسرجستان ا ودروازه بلساهِنم يراد به ابب املدينة ا قاله ايقوت.6)
 صر واللباب ا ويف معجم البلدان : أبو املثيب ابلثاء املثلثة.( األ7)
 .«الشيباين»ويف معجم البلدان « السيناين»( يف اللباب : 8)
 ( ومثله يف اللباب البن األثري ومعجم البلدان ا ضبرت حركات.9)
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َزقِ  وتُْعَرفُ  (1) : ة ، ببَْنج دهْ و  شيُخ السَّْمعانِّيِ. ُد بُن َعِلّيٍ منها : أَبو َجْعفٍَر ُمَحمَّ  السُّْفلَى بالّدِ

هكذا في النَُّسخ ، والصواُب أَبو بَْكٍر أَْحَمُد بُن  منها : أَبو بَْكِر بُن أَْحَمدَ  (2)َوسائِط  ِدَزقُ  في َطِريِق الّشاِش ، يُقال لها : : ة ، بَسَمْرقَْندَ و

دِ  َزقِيُّ  بِن َخلَفٍ  ُمَحمَّ  ، المعروُف بابِن أَبِي ُشعَْيٍب. الّدِ

الً هي ِدَزقُ و ِمْسِكين ، ِدَزقُ و َحْفص ، ِدَزقُ  وُهنَّ : ثاَلث قًُرى أَُخر بَمْروَ  : اسمُ  ِدَزقُ و ْل ذِلَك.َحفْ  ِدَزقُ  باراَن ، والمذكورةُ أَوَّ  ص ، فتَأَمَّ

وذ ِدَزقُ و ِد بِن َجْعفَرٍ  (3)عنَد غربستان  العُْليا : ة ، بَمْرِو الرُّ رَزقِيُّ  ، وأَّما عبُد الَمِجيدِ  منها : الَحَسُن بُن ُمَحمَّ ثِيَن فإِنَّه من الّدِ  ِدَزقِ  من الُمَحّدِ

. ْنِجيُّ  َحْفص ، ذَكَره أَبو ُزْرَعةَ الّسِ

َكةً : اْمتِالُء الَحْوِض َحتّى يَِفيضَ  الدََّسقُ  : [دسق]  من َجوانِبِه : قالَه اللَّْيُث. ، ُمَحرَّ

َر قوُل ُرْؤبَةَ : بَياُض ماِء الَحْوِض وبَِريقُه : الدََّسقُ  قاَل غيُره :و  ، وفي التَّْكِملَِة تََريُّقُه ، وبهما فُّسِ

اَح  يـــــــــــّ ِر ســـــــــــــــــــــــــَ َت األَثـــــــــــح رِدحَن حتـــــــــــَح  الـــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــَ ح يـــــــــــَ

عــــــــــــَ ح      ــــــــــــَ بـ ــــــــــــح نـ
ُ

ــــــــــــَر املــــــــــــ زِي ــــــــــــرُبحِد غــــــــــــَ َر كــــــــــــال ضــــــــــــــــــــــــــَ  َأخح

  
حاح. َدِسقَ  ويُقال : َمأَلُْت الَحْوَض َحتَّى  ، أَي : ساَح ماُؤه ، كما فِي الّصِ

ةٍ  الدَّْيَسقُ و ُب َطْشتُْخوانَ  هو فاِرِسيٌّ  أَو قالَهُ اللَّْيُث : وهو الفَابُور ، كَصْيقٍَل : ِخواٌن ِمْن ِفضَّ نَقَله الَجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد ، وهو قوُل  ُمعَرَّ

 أَبِي الَهْيثَم أَيضاً ، وأَْنَشَد لألَْعَشى :

ٌف و  نــــــــــاصــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــَ  ومــــــــــَ ثــــــــــاِ  الــــــــــد  وٌر كــــــــــَبمــــــــــح  حــــــــــُ

اٌخ وصــــــــــــــــــــــــــــاٌع و و      بــــــــــــــّ ٌر وطــــــــــــــَ دح (4)َديحســــــــــــــــــــــــــــَ ُ قــــــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد اللَّْيُث أَوله هكذا :

 (5)ه وَمشارٌب َلُه َدرحَمٌك يف رَأحسِ 
 الُمْستَِطيُل. وفي العُباِب : الطَِّريُق الُمْستَِطيلَةُ  : الدَّْيَسقُ و

 قاَل الَمّراُر : ِلبَْلعََدِويَّةِ  كانَ  فََرسٌ  : َدْيَسقو

ه  لــــــــِ كــــــــح نح شــــــــــــــــــــــَ ه مــــــــِ لــــــــُ كــــــــح َو  شــــــــــــــــــــــَ َو  أَلحــــــــح  َأحــــــــح

ِه  لــــــــــــَديحســــــــــــــــــــــــــَ ٍ      لــــــــــــِ نح جنــــــــــــَح ُه مــــــــــــِ لــــــــــــُ جــــــــــــح (6)فــــــــــــنــــــــــــَ
 

  
ْوا بذِلَك ، قاَل  الَحْوُض الَمآْلنُ   :الدَّْيَسقُ و  ُرْؤبَةُ يَِصُف السَّراَب : (7)قاَل الَجْوَهِريُّ : وُربَّما َسمَّ

ِديــــــــــــــرًا  َ  بــــــــــــــه اآَ  غــــــــــــــَ قــــــــــــــَ اأَلــــــــــــــح قــــــــــــــَ  َديحســــــــــــــــــــــــــــَ

اًل      حــــــــــــح ا (8)صــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ َرق ــــــــــــح َرقـ ــــــــــــَ ه تـ ــــــــــــَ ت ــــــــــــح َرقـ ــــــــــــح  ِإذا َرقـ

  
فَياُن :  وقاَل الزَّ

 َديحَس ُ كبَن ه فيِه َغِديٌر 
 قلُت : ومنه ما أَْنَشَدهُ ابُن األَْعرابِّيِ : واِلُد طاِرٍق الشَّاِعِر. : َدْيَسقٌ و

َن  لـــــَ  اي ابـــــح َك الـــــعـــــُ تـــــــح َت فـــــــاتــــــَ نـــــــح  َديحســـــــــــــــــــَ ٍ فـــــــِإن كـــــُ

رُ      افــــــــِ َك اأَلســــــــــــــــــــــَ تــــــــح فــــــــُ ــــــــَ ــــــــكــــــــن ال تـ هــــــــا ا ول  فــــــــَدعــــــــح

  
 الشَّْيُخ. : الدَّْيَسقُ و

 ُء :ٍء يُنِيُر ويُِضيهكذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : النُّور ، بضّمِ النُّوِن ، كما فِي العُباِب ، وفي اللِّساِن : ويُقاُل لُكّلِ شي الثَّْورُ  : الدَّْيَسقُ و

 .َدْيَسقٌ 
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 وقِيَل : هو ِمْكياٌل لهم. ِوعاٌء من أَْوِعيَتِِهم : الدَّْيَسقُ و

ةً بَْيض : الدَّْيَسقُ و  اَء صافِيٍَة.ُكلُّ َحْليٍ من فِضَّ

 الُحْسُن والبَياُض. : الدَّْيَسقُ و

 :ـ  عنههللارضيـ  (9) [الَجْعِديُّ ]َمْعُروٌف من أَيّام العََرِب ، قاَل النابِغَةُ  د ، ويَْوُمه م قِيَل :و َرُجٌل ، بهاٍء : َدْيَسقَةُ و

__________________ 
 ديه.( ومثله يف معجم البلدان ا ويف اللباب : بنج 1)
 .«دز  سابرت»ويف اللباب « دز  وساابط»( يف معجم البلدان : 2)
 ( يف معجم البلدان : غرشستان.3)
 .117( ديوانه ط بريوت ص 4)
واملثبت يف األصــــر رواية اجلوهري وهي  مســــك ورحياٌن وراٌح ُتصــــف  ُ و  ( هذا صــــدر بيت آخر ا قبر البيت الشــــاهد ا وعجزه كما يف الديوان :5)

 موافقة لرواية الديوان.
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« فبخله من خبله»( ابألصر 6)
. هذا البيت والذي بعده يســــتشــــهد هبما عل  أن الديســــ  : الغدير األبي  املطرد ا كما يف .. قوله : قا  ر بة»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 7)

 .« ناللسان ا وسيبيت كما هو منطوقهما ال عل  ا وض امل
 .إن عَلوحا من خر  فيف فيهقاو  واأَلو  يف اأَلساس وقبله :« ضحال»( يف املطبوعة الكويتية 8)
 ( عن اللسان والتكملة ا زدانها لإليضاح.9)
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وحَم  ــــــــــــــَ واِرُس يـ ــــــــــــــفــــــــــــــَ ُن ال ةَ حنــــــــــــــَح قــــــــــــــَ  ا ح  َديحســــــــــــــــــــــــــــَ

مِ      واِرَب اأَلكــــــــــــــَ مــــــــــــــاِة غــــــــــــــَ و الــــــــــــــكــــــــــــــُ غحشــــــــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــُ

  
 : َرُجٌل. َدْيَسقَةُ  قال :« الُمْغِشي»: بلٌد ، ومن َرَوى  َدْيَسقَةُ  وايَةُ األَْصَمِعّيِ ، وقِيَل :ويُْرَوى : الُمْغِشي ، واألُولَى رِ 

 عن ابِن َعبّاٍد. : رُجلٌ  الدَّواِسقُ و

 : األَْفَوهُ. (1) األَْدَسقو قال :

 َمأَلَه. أَي : الَحْوَض ، أَو اإِلناَء : إِذا أَْدَسقَهو

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 ، أَي : أَْبيَُض ُمطَِّرٌد. َدْيَسقٌ  َغِديرٌ 

َر أَيضاً قوُل األَْعَشى السابُق. الدَّْيَسقُ و  : الُخْبُز األَْبيَُض ، وبه فُّسِ

 : الفاَلةُ. الدَّْيَسقُ  وقاَل ابُن خالََوْيِه :

 : السَّراُب. الدَّْيَسقُ و

 وقاَل غيُره : هو تََرْقُرُق السَّراِب وبَياُضه ، والماُء الُمتََضْحِضُح ، قاَل الشاِعُر :

يحَسَقايـَُعرت  َريحعاَن الس راِب   الد 
 : جاٍر ، قال ُرْؤبَةُ : َدْيَسقٌ  وَسرابٌ 

 َضحاُ هُ  َديحَس ٍ هايب الَعِشيِّ 
 ٌء.، أَي : ُمْمتَِلى َدْيَسقٌ  ْقَت الهاِجَرةِ ، وقِيَل : َسرابٌ قاَل أَبو َعْمٍرو : أَي : أَْبيَُض وَ 

 : موِضٌع. َدْيَسقو

ِغيِر والَكبِيِر. َدْوَسقٌ  وقاَل ُكراع : بَْيتٌ   ، كَجْوَهِر : بيَن الصَّ

. الدَّْسقانُ و ُسول ، َحكاهُ الفاِرسيُّ  : الرَّ

 .«د س ف»قُلُت : وقد َسبََق ذِلَك للُمَصنِِّف في 

لُه : قريةٌ كبِيَرةٌ عاِمرةٌ ، من أَعماِل مصر ، وإِليها نُِسَب أََحُد األَْقطاِب األَربَعَة : ال َدُسوقُ و بُْرهاُن إِْبراِهيُم بُن أَبي ، كَصبُور ، وقد يَُضمُّ أَوَّ

تَيِن. ْفُت بِزياَرتِه مرَّ  .(2): األَْفَوه  الدَّْوَسقو الَمْجِد الدَُّسوقِيُّ ، صاحُب الَكراماِت والبََركاِت ، وقد تََشرَّ

 : الفَْوهاُء. الدَّْسقاءُ و

ين الُمْهَملَِة ، كما  البَْيُت ليَس بَكبِيٍر وال َصِغيرٍ  كَجْوَهٍر ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ وقاَل الَخاْرَزْنِجيُّ : هو الدَّْوَشقُ  : [دشق] وَضبََطه ُكراع بالّسِ

 تَقَدَّم.

ْخمُ  هو ، أَو  وهو قوُل أَبي ُعبَْيَدةَ. البَْيُت الضَّ

ْخمُ  هو أَو  ، قاله أَبُو ُعبَْيَدة أَْيضاً. َدْمَشقٌ  فإِذا كاَن َسِريعاً فهو الَجَمُل الضَّ

جاج وَغْيِره أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللِّسان ، وقاَل ابُن األَْعراِبّيِ : هو الدَّْصقُ  : [دصق]  ِملَة.كما في العُباِب والتَّكْ  َكْسُر الزُّ

 َحَمَل. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : أَي : عليِهم َدْعَسقَ  : [دعسق]

 َوِطئَتْهُ وَكَسَرتْهُ. : إِذا اإِلبُِل الَحْوضَ  َدْعَسقَتِ و
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 الِجماُل : إِذا اْستَقاَم َوْجُهها. َدْعَسقَتِ و قاَل :

واُب : ءِ في الشَّيْ  الدَّْعَسقَةُ و قاَل : كالدُُّؤوِب ، واإِلْقباِل ، واإِلْدباِر ، والطَّْرِد  في الَمْشيِ ، كما هو نَصُّ الُمِحيط هكذا في النَُّسخ ، والصَّ

 ً  .الدَّْعَسقَة ُكّلٍ من اإِلْقباِل وما بَْعَده على أَنَّه من َمعانِي (3)، وفي بَْعِض النَُّسخ بَرْفع  َجِميعا

 َشِديَدةُ الظُّْلَمة ، قال : وفي اللِّساِن : ، كُطْرُطبٍَّة : َطِويلَةٌ  ُدْعُسقَّةٌ  ولَْيلَةٌ  قاَل :

ــــــــــــــــٌة  ل ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ ن  ل تح هلــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــَ هح ابت قــــــــــــــــ   ُدعحســــــــــــــــــــــــــــــُ

ه     قـــــــــــ  يـــــــــــِد الشـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــِ ِ بـــــــــــَ اح ِر الـــــــــــعـــــــــــَ  مـــــــــــن غـــــــــــائـــــــــــِ

  
 كذا في الُمِحيِط. ُدَوْيبَةٌ  بالضّمِ : الدُّْعُسوقَةُ و

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 : ُمْقتَتَُل القَْوِم ، عن ابِن َعبّاد. ْعُسوقَةُ الدُّ 

يِن الُمْعَجمة كالدُّْعُشوقَةِ  : [دعشق] يِن الُمْهَملة ، كما تَقَدَّم. ، بالّشِ  وهكذا َضبََطه الَجْوهِريُّ ، وهي ُدَوْيبَّةٌ ، وَضبَطها ابُن َعبّاٍد بالّسِ

__________________ 
 وستبيت.« والدوس »( يف التكملة : 1)
 وقد تقدم أن األدس  : األفوه.« األخوة»( عن التكملة وابألصر 2)
 ( هذا ما ورد ضبطه يف القاموس املطبوع.3)
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بِيَِّة والَمْرأَةِ القَِصيَرةِ : ياو َهِريُّ : ُدَوْيبَّةٌ ولم يَُحلِّها ، وكذا ابُن ، وقاَل الَجوْ  أَو هي ِشْبهُ الُخْنفُساءِ  تَْشبِيهاً بتلَك الدَُّوْيبَِّة ، ُدْعُشوقَةُ  يُقال للصَّ

ها من أََحِد ُحروِف الذَّالقَِة : الّراِء والاّلم والنُّوِن والفاِء والباِء  الدُّْعُشوقَةُ  عبّاٍد ، وأَْنَكَر اللَّْيُث أَْن تكونَ  والِميم ،  (1)عربيَّةً محضةً ؛ لُخلُّوِ

 فأَّما العَْسَجُد فَشاذٌّ ُمْستَثْنًى.

 * ومما يُستَْدَرُك عليه :

 ، كَجْعفٍَر : اسُم َرُجٍل ، كما فِي اللِّساِن. َدْعَشقٌ 

 كما في العُباب واللِّسان. الُحْمقُ  أَهملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو الدَّْعفَقَةُ  : [دعفق]

ً  ، يَْدَعقُه الطَِّريَق ، كَمنَعَ  َدَعقَ  : [دعق] ً  َوِطئَهُ  : َدْعقا الدَّوابُّ التُّراَب باألَْرِض ِلِشدَّةِ الَوْطِء  َدَعقَتِ  عن ابِن ُدَرْيٍد ، وقاَل اللّْيُث : َشِديداً  َوْطئا

 آثاٌر. َدْعِقها َحتَّى يَِصيَر فِيها من

 وقَدََّمها ، كما في الُمِحيِط. بَثَّها : إِذا الغَاَرةَ  َدَعقَ و

 وَدفَعه. َرَكَضهُ  : إِذا الفََرسَ  َدَعقَ و

. كأَْدَعقَه  : إِذا َدفَعَه في الغاَرةِ ، نَقَلَهُ الّصاغانِيُّ

ً و ْوِب يُخاِطُب بَِعيَره : َحْوُب َحْوُب ، إِنّه يَْومُ  هاَجهُ ونَفََّرهُ  : َدَعقَه َدْعقا وَشْوٍب ، اللَعاً لبَنِي الصَّْوب ، قاَل  َدْعقٍ  وقاَل َرُجٌل من بَنِي الصَّ

 ، وأَْنَشَد لَبِيُد : أَْدَعقَه ِريُّ : وال يُقال :الَجْوهَ 

م  وحرَاهتـــــــــــــــــِ ي عـــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــٍض حـــــــــــــــــافـــــــــــــــــِ  يف مجـــــــــــــــــَِ

وَن      مــــــــــــــ  هــــــــــــــُ ــــــــــــــَ رح  أبَدحعــــــــــــــا ِ ال يـ لــــــــــــــَ (2)الشــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
َربُوا ، ولِكنَّهم يَْجَمعُونَها ويُقاتِلُوَن ، وهو َمْصَدٌر ، فتََوهََّمه اْسماً ، أَي : إِنَّهم إِذا فَِزُعوا ال يُنَفُِّروَن إِبِلَهم فيَهْ  َدْعقٍ  قاَل : يُقال : هو َجْمعُ 

ِهْم ، قاَل الّصاغانِيُّ : وُروي  ْجِر والسَّْوِق الشَِّديد ، وكذلك َرواهُ األَْصَمِعيُّ ، وقاَل « بإِْدعاقِ »ُدونَها ؛ لِعّزِ بكسر الَهْمزة ، وقاَل : هو من الزَّ

 : أَساَء لَبِيٌد في قوِله :

 الش َلرح  ِ دحعا ِ ال يـَُهم ون 
 ، لُغَتان. أَْدَعقَهاو َدَعقَها وقاَل غيُره :

 وقاَل غيُره : إِذا َوَرَدت فاْزَدَحَمت على الَحْوِض. من َجوانِبِه أَي : تكِسَره َخبََطتْهُ َحتّى تَثِْلَمهُ  : إِذا اإِلبُِل الَحْوضَ  َدَعقَت قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

 نَقَله الَجْوَهِريُّ ، قال الّراِجُز : : الَجماَعةُ من اإِلبِلِ  الدَّْعقَةُ و

 الِورحِد الص ِدي كَدعحَقةِ كاَنتح لنا  
 من َمَطر ، أَي : َدْفعَةٌ َشِديَدةٌ منه. َدْعقَةٌ  يُقال : أَصابَتْنا الدُّْفعَةُ من الَمَطرِ  : الدَّْعقَةُ و

 َمدافِعُه. وَمثاِدقُه ، وَمذابُِحه وَمهاِرقُه : الواِدي َمداِعقُ  في نَواِدِر األَْعراِب :و

َمةُ فيها. : تَُدوُس القَْوَم في الغاراتِ  َمداِعيقُ  َخْيلٌ و  نَقَله الَجْوَهِريُّ ، زاَد غيُره : ُمتَقَّدِ

 بالفتح ، فيكون َمْصَدراً بَمْعنَى َمْفعُول ، كما في التَّْكِملة ، وأَيضاً : َطِريقٌ  َدْعقٌ  هكذا هو في النَُّسخ َمْوُطوءٌ  أَي : َمْدُعوقٌ و ، َدْعقٌ  َطِريقٌ و

 ، كَكتٍِف ، وشاِهُده قوُل ُرْؤبَةَ : َدِعقٌ 

َو ح  اىَف عـــــــــــــــن َأشـــــــــــــــــــــــــــــاَءاِت الـــــــــــــــعـــــــــــــــُ  ُزورًا  ـــــــــــــــَ

عــــــــــــــــــاٍس      دح ِم آ ٍر ومــــــــــــــــــِ  َدعــــــــــــــــــِ ح يف َرســــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ً  وقد فَياُن : َدَعَق َدْعقا  : ِإذا أَْكثََر عليه الدَّْعَس والَوْطَء ، وقال الزَّ

وِ  و  ز ِ  ونــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــــــــــــــاٍت بـ  راجــــــــــــــــــــــــــــــِ

َيح      ريح ــــــــــــــَ َ ن رحكــــــــــــــَ ح ــــــــــــــَ ٍب  (3)يـ و ِ الحــــــــــــــِ عــــــــــــــُ دح  مــــــــــــــَ

  
 : فََرٌس لبَنِي أََسٍد. داِعقٌ و
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. أَْدَعْقتُ  قاَل ابُن َعبّاد :و  : أَْحَضْرُت َعلَى ِرْجلَيَّ

 * ومما يُْستَْدرُك عليه :

ماِء : إِذا َوِطئَْت فيِه. َدَعقَت  الَخْيُل في الّدِ

 الدَّواّبِ التُّراَب باألَْرِض ، قالَهُ اللَّْيُث. َدْعقِ  : موِضعُ  الَمْدَعقُ و

ً  : َمْفَجُر الماِء ، وقد الَمْدَعقُ و  قال ُرْؤبَةُ : : إِذا فََجَره ، َدَعقَه َدْعقا

َيحِه ويـَغحَش   ِرُب ِعربح َعَقاَيضح َدح
 امل

ً و  : أَْجَهَز عليه. َدَعقَه َدْعقا

__________________ 
 حتريف.« والياء»( يف املطبوعة الكويتية : 1)
 ( مل أجده يف ديوانه ط بريوت ا وهو يف اللسان والتهذيب والصحاح.2)
 ( يف اللسان : ِثينحَ ال حٍب.3)
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ْيَحةُ. الدَّْعقَةُ و  : الَحْملَةُ والصَّ

 إِبِلَه : أَْرَسلَها. أَْدَعقَ و

 : الدَّقُّ ، وقال بعُض أَْهِل اللُّغَِة : والعيُن زائَِدةٌ ، كأَنَّها بَدٌل من القاِف األُولَى ، وليس بصحيحٍ. الدَّْعقُ و

 : أَصابَها َمَطٌر وابٌِل َشِديٌد ، كذا في نَواِدِر العََرب. َمْدُعوقَةٌ  وأَْرضٌ 

في الَمْسأَلَِة عن  َدْعلَقَ  وكذا أَْبعَدَ  اليَْوَم في الواِدي ، وأَْعلََق ، أَي : َدْعلَقَ  أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : في الواِدي َدْعلَقَ  : [دعلق]

 ِء ، وأَْعلََق.الشَّيْ 

 ِء.: الدَّناَءةُ ، وتَتَبُُّع الشَّيْ  الدَّْعلَقَةُ   ابُن َعبّاد :قالَ و

ُض فِيها الُمَدْعِلقُ و قاَل :  كما في العُباب. : الّداِخُل في األُموِر الُمغَّمِ

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 ، كَجْعفٍَر : الماُء الَكِدُر ، قاله أَبُو َعْمرو. الدَّْغَرقُ  : [دغرق]

 : الُكُدوَرةُ. الدَّْغَرقَةُ  ابُن َعبّاٍد :وقاَل 

 الماَء : إِذا َدفَعَه ، وهو أَْن يَُصبَّهُ َكثِيراً. َدْغَرقَ  وقد

 : ُمْخِصٌب واِسٌع. َدْغَرقٌ  وعامٌ 

تِْر على الشَّيْ  الدَّْغَرقَةُ  :ـ  في تَْرَجَمِة َغْرَدقـ  وقاَل األَْزَهِريُّ   ِء.: إِسباُل الّسِ

الِء على ُرؤوِس اإِلبِِل ، عن أَبي زياٍد ، قال الّشاِعُر : الدَّْغَرقَةُ و  : َغْرُف الَحْمأَةِ والَكَدر بالّدِ

ا  قــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ف المــــــــــــــاَن ادح ن ســــــــــــــــــــــــــــَ  اي َأخــــــــــــــَوي  مــــــــــــــِ

مــــــــــا      تــــــــــُ يـــــــــــح فــــــــــ  دح طــــــــــاَ  مــــــــــا صــــــــــــــــــــــــَ اقــــــــــَ رِقــــــــــَ  فــــــــــَدغــــــــــح

  
ّي ، فالعََجُب من مالَه : كأَنَّه َصبَّهُ فأَْنفَقَه ، وهذا الَحْرُف موجوٌد في العُباِب ، و َدْغَرقَ و التَّْكِملة ، والتَّْهِذيِب ، واللِّساِن ، وحاشيِة اْبِن بَّرِ

 الُمَصنِِّف في إِهماِله.

أنا ُكلُّنا »َحِديُث َغْزَوةِ َهواِزَن :  : ومنه (1)قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  َصبَّهُ َصبًّا َكثِيراً  : إِذا الماءَ  َدْغفَقَ   :[دغفق] ونَْحُن أَربَع عشرةَ  (2) [منها]فَتَوضَّ

 .«نَُدْغِفقُها َدْغفَقَةً  مائة

 اْشتَدَّ في بُداَءتِه. : إِذا الَمَطرُ  َدْغفَقَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

. واِسعٌ  أَي : َدْغفَقٌ  َعْيشٌ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و  نَقَله الَجْوَهِريُّ

 أَي : ُمْخِصٌب ، مثُل َدْغفٍَل. َدْغفَقٌ  عامٌ  قاَل ابُن األَعراِبّيِ :و

 ُمْخِصٌب. ، أَي : َدْغفَقٍ  مثلُ  ُمَدْغِفقٌ  قاَل ابُن َعبّاِد : عامٌ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً و َدْغفَقَةً  مالَه َدْغفَقَ  قَهُ وبَذََّره. ِدْغفاقا  : َصبَّه فأَْنفَقَه ، وفَرَّ

َحِة من الَجْمَهرةِ  يَْدفِقُهُ و هُ الفاَرابِيُّ ، وعليه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ بالضّمِ ، َكذا قالَ  َدفَقَه يَْدفُقُهُ  : [دفق] بالكسِر ، كما في النَُّسخ الُمْعتََمدةِ الُمَصحَّ

الماُء ،  ُدفِقَ  كما قالُوا : ِسرٌّ كاتٌِم ، أَي : َمْكتُوٌم ؛ ألَنَّه من قَْوِلَك : َمْدفُوقٌ  ، أَي : دافِقٌ  َصبَّهُ ، وهو ماءٌ  بَخّطِ األَْرَزنِّيِ وأَبي َسْهٍل الَهَرِوّيِ :

حاحِ ، قاَل : وال يُقال : ِة اللّغِة ، قال الَخِليُل وسيبويه  ُمتَعَّدٍ عنَد الَجْمُهورِ  َدفَقَ  ألَنَّ  الماُء ؛ َدفَقَ  على ما لَْم يَُسمَّ فاِعلُه ، كما في الّصِ من أَئِمَّ

ّجاج : ماءٌ و  ، وِسرٌّ كاتٌِم ، أَي : ذُو ِكتْماٍن. َدْفقٍ  ، أَي : ذُو دافِقٌ  الزَّ

بِي أَماتَهُ  أَي : هللاُ ُروَحه َدفَقَ  يُقال :و حاحِ : إِذا ُدِعَي عليه بالَمْوِت ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : نََزْلُت بأَْعرابِيٍَّة ، فقالَت الْبنٍَة لها : قَّرِ  ، وفي الّصِ

 ُمْهَجتُِك. ُدفِقَتْ  العُسَّ ، فجاَءتْني بعُّسٍ فيه لَبٌَن ، فأَراقَتْهُ ، فقالَْت لها : إِليه
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ةٍ ، َدفَقَ و  يَتَعَدَّى بنَْفِسه ، وبالَحْرِف. كأَْدفَقَه الُكوَز : بَدََّد ما فِيه بَمرَّ

ً  والدَّْمعُ  الماءُ  َدفَقَ  في العَْين :و ً و يَْدفُُق َدْفقا ةٍ انْ  : إِذا ُدفُوقا ، وقد أَْنَكره األَْزهِريُّ  الدَّْفقِ  أَي : لُُزومُ  وهِذه عن اللَّْيِث َوْحَده دافِقٌ  فهو َصبَّ بَمرَّ

َب تَْعِديَتَهُ قاَل : وأَْحسبُه َذَهَب إِلى قَْوِله تَعالَى :  :  دافِقٍ  ىوهذا جائٌِز في النُّعُوِت ، وَمْعنَ  (3) (ُخِلَق ِمْن ماء  داِفق  )، وبََحَث فيِه ، وَصوَّ

 ، َدْفقٍ  (4)ذي 

__________________ 
 .453/  3( اجلمهرة 1)
 ( زايدة عن اللسان : وقد سقطت من األصر والتكملة.2)
 .6( سورة الطار  اآية 3)
 ويف التهذيب أيضاً.« قوله : ذي دف  ا كذا يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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ِهم ا َأي : َأن َ حَعُلوا  ُعوَ  فاِعالً ِإذا كاَن  (1)كما قاَ  اخلَِليُر وِسيبَـَويحٌه ا وقاَ  الَفرّاُء : َأهُر اِ جاِز أَفـحَعُر هلذا من َغريح َفح
امل

َهِب نـَعحٍت.  يف َمذح
 قاَل َطَرفَةُ بُن العَْبِد :في َسْيِرها ،  ُمتََدفِّقَةٌ  َسِريعَةٌ  أَي : ، كِكتاب وُغراٍب وَصْيقَلٍ  ُدفاقٌ  ناقَةٌ و

وٌح  نــــــــــــــُ تح  ُدفــــــــــــــا ٌ جــــــــــــــَ رِعــــــــــــــَ َدٌ  مث أُفــــــــــــــح نــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

ِد      عــــــــــ  عــــــــــاىًل ُمصــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــاهــــــــــا يف مــــــــــُ تــــــــــِ (2)هلــــــــــا كــــــــــَ
 

  
حاح ، وفي اللِّساِن : ، كغُرابٍ  ُدفاقٌ  وَسْيلٌ  َدْفقاءُ  ، وناقَةٌ  ِدفاقٌ  وقد يُقال : َجَملٌ   َجنَبَتَي الواِدي. يَْمألُ الواِدي ، كما في العُباِب والّصِ

 قاَل ساِعَدةُ : كغُراٍب : ع ، ُدفاقو

ا و  وهبــــــــُ ــــــــُ قــــــــَ  َدب يحضــــــــــــــــــــــاُء ُيســــــــــــــــــــــح ــــــــَ َرٌب بـ  مــــــــا ضــــــــــــــــــــــَ

ا  ُدفـــــــــا ٌ      هـــــــــَ يـــــــــمـــــــــُ راِث َفضـــــــــــــــــــــــِ رحواُن الـــــــــكـــــــــَ (3)فـــــــــعـــــــــَ
 

  
 وهو قَْوُل أَبي َحنِيفَةَ. وادٍ  هو أَو

 قاَل أَبو قَْحفاَن العَْنبَِريُّ : َسِريعٌ  أَي : أَْدفَقُ  َسْيرٌ و

  ِ رحبــــــــــَ يــــــــــِب الــــــــــقــــــــــُ لــــــــــِ تح بــــــــــعــــــــــَد قــــــــــَ رِبــــــــــَ  مــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ

جـــــــــــــــاِء      َرٍة غـــــــــــــــرَي الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  طـــــــــــــــح فـــــــــــــــَ ِ بـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  اأَلدح

  
 وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : هو أَْقَصى العَنَِق.

 من األَِهلَِّة ، قاله أَبو ماِلٍك. : األَْعَوجُ  األَْدفَقُ و

ُجُل الُمْنَحنِي : األَْدفَقُ  قاَل ابُن األَعراِبّيِ :و ا ُصْلبُه الرَّ ُل : ِكبَراً وَغمَّ  وأَْنَشَد الُمفَضَّ

 أَدحَف ُ ابُن ِمالٍط ُمتجاٍف و 
ً  وقد البَِعيُر الُمْنتَِصُب األَْسناِن إِلى خارجٍ  : األَْدفَقُ و  .َدِفَق َدفَقا

 قاَل ُسلَْيماُن : َشِديُد بَْينُونَِة الِمْرفَِق عن الَجْنبَْينِ  : أَْدفَقُ  بَِعيرٌ  أَو

عـــــــــــاً  ا َدســـــــــــــــــــــــــَ َر  يف َزوحرِهـــــــــــَ رَتِيـــــــــــٍ  تــــــــــــَ نـــــــــــح  بـــــــــــعـــــــــــَ

هــــــــــا و      ُزومــــــــــِ ــــــــــح يـ ِ  مــــــــــن حــــــــــَ رافــــــــــِ
َ
ايف املــــــــــ قــــــــــَ ــــــــــَ  (4) َدفـ

  
بِ األَِهلَِّة : الُمْستَِوي األَْبيَُض غيُر المُ  من األَْدفَقُ و خيٌر من ِهالٍل  أَْدفَقُ  كما في النّواِدِر ، وقاَل أَبو ماِلٍك : ِهاللٌ  على أَحِد َطَرفَْيهِ  (5) تَنَّكِ

،  أَْدفَقَ  الِهاللُ  : األَْعَوُج ، والحاقُِن : الذي يرتَفُع َطَرفاهُ ، ويَْستَْلِقي َظْهُره ، وقال أَبو َزْيٍد : العََرُب تَْستَِحبٌّ أَن يُِهلَّ  األَْدفَقُ و حاقٍِن ، قال :

 ويَْكَرهوَن أَن يكوَن ُمْستَْلِقياً اْرتَفََع َطَرفاهُ.

فَقُّ و  .ِدفِقَّىو ، ِدفَقَّةٌ و ، ُدفاقٌ و ، َدفُوقٌ  في َمْشيِه ، واألُْنثَى يتََدفَّقُ   الَجْوَهِريُّ ، زاد غيُره :نَقَلَهُ  كِهَجّفٍ : السَِّريُع من اإِلبِلِ  الّدِ

فِقَّى َمَشى قاَل الَجْوَهِريُّ : يُقاُل :و  قاَل الّراِجُز : أَْسَرعَ  وتُْفتَُح الفاُء أَيضاً عن ابِن األَْنباِرّي : إِذا ، كِزِمكَّى الّدِ

 اأَلدحَف ِ والن جاِء  الدِِّفق  بَا 
 وقاَل آخُر :

 ِمنـحَعبُ  الدِِّفق  يـَعحُدو اخلِِبق   و 
ْبِرقاُن بُن بَْدرٍ و فِقّى أَْبغَُض َكنائِنِي إِليَّ الُطلَعَةُ الُخبَأَةُ التي تَْمِشي»ـ  عنههللارضيـ  قال الّزِ تََمشَّى  ذامعناه : إِ  أَو ، «، وتَْجِلُس الَهبَْنقَعَةَ  الّدِ

ةً. ةً ، وعلى هذا َمرَّ  َعلَى هذا الَجْنب َمرَّ

 فيها. يتدفَّقُ  وهي ِمْشيَةٌ  باَعَد َخْطَوهُ  إِذا أَو
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 مثُل ِخَدّبٍ ، فقد َذَكَرهُ قَِريباً ، فهو تَْكراٌر. ِدفَقٌّ  ، أَّما كِكتاِب وِخَدّبٍ كذلك ِدفَقٌّ و ، ِدفاقٌ  َجَملٌ  يُقال :و

فِقَّىو  وهو َمجاٌز ، أَنشَد ثَْعلٌَب : وتُْفتَُح الفاُء : الناقةُ السَِّريعَةُ الَكِريَمةُ النََّسبِ  كِزِمكَّى الّدِ

َشحي َعيحَسُجورِ  ِدِفق  َعَل  
 امل

فِقَّي ثَْعلٌَب أَنَّ والعَْيَسُجوِر : هي الشَِّديدةُ من النُّوِق ، وزعم  فهو أَوفَُر  الَّتِي لم تُْنتَْج قَطُّ  هي أَو (6)ُهنا : الَمْشُي السَِّريُع ، وقد ُردَّ عليه ذِلَك  الّدِ

تِها.  لقُوَّ

__________________ 
 .«أن يفعلوا»( عن التهذيب وابألصر 1)
 دفقة يف سريها ا أي املسرعة غاية اإلسراع.املن والضبرت عنه. وهبامشه شرح : الدفا  : 26( ديوانه ط بريوت ص 2)
 موضض قرب مكة. يف شعر ساعدة بن جؤية ا وهبامشه دفا  : 207/  1( ديوان اهلذليا 3)
( كذا ورد ابألصـــر منســـوابً لســـليمان ومثله يف التكملة ا وال أدري أي ســـليمان منهم هر هو ســـليمان بن قتة أو بن نوفر بن مســـاح  أو ابن 4)

 زيد العدوي.
 ( يف التهذيب : لي  مبنتكث ا ابلثاء املثلثة ا واألصر كاللسان.5)
 ( ألن الدفق  إلا هي هنا صفة للناقة بدلير قوله : عيسجور.6)
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 كِزِمكَّى ِدفِقَّىو * ، [ِدفِقَّةٌ ]وكَصبُوٍر ، وِكتاٍب  ِدفاقٌ و َدفُوقٌ  وهي ويُْسِرُع ، في َمْشيِه يَتََدفَّقُ  َجَوادٌ  أَي : ، كِخَدّبٍ ، وِطِمرٍّ  ِدفَقٌّ  فََرسٌ و

 بفتح الفاِء. ِدفَقَّىو

ّمِ ، أَي ُدْفقَةً  جاُءوا يُقال :و ةٍ  : جاُءوا واِحَدةً ، بالضَّ  ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو َمجاٌز. (1)واِحَدةٍ  بَمرَّ

ً  َكفّاهُ النََّدى َدفَّقَتْ و َد للَكثْرةِ. اَل الَجْوَهِريُّ :ق َصبَّتاهُ  أَي : تَْدفِيقا  ُشّدِ

. اْنَدفَقَ و  : اْنَصبَّ

ً  وِكالُهما ُمطاِوعُ  : تَصبَّبَ  تََدفَّقَ و  ، وقال ُرْؤبَةُ : َدفَقَه َدْفقا

رحواَن ِإذا وَ  وُد مــــــــــــــــــــــَ اجــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــ  َدفـ ــــــــــــــــــــــَ  ت

ا      قــــــــــَ عــــــــــ  ــــــــــَ بـ ــــــــــَ ِث ِإذح تـ يــــــــــح وِد الــــــــــغــــــــــَ وٌد كــــــــــجــــــــــُ (2)جــــــــــُ
 

  
 * ومما يُْستََدرُك عليه :

ةٍ ، ويُقال اْستَْدفَقَ  يََرةِ عند اْنِصباِب نحِو ُكوزٍ ـ  الُكوُز : اْنَصبَّ بَمرَّ  َخْيٍر ، نَقَله اللَّْيُث. دافِقُ  :ـ  في الّطِ

 النَّْهُر والواِدي : إِذا اْمتأََلَ َحتّى يَِفيَض الماُء من َجوانِبِه. َدفَقَ و

 ، والعَزائُِل : َمخاِرُج الماِء من الَمزاِد ، َمْقلُوُب العَزاِلّي. «العَزائِل ُدفاق» ِديُث االْستِْسقاِء :حَ  : الَمطُر الواِسُع الَكثِيُر ، ومنه الدُّفاقُ و

 : اْنَصبَّْت أَْسنانُه إلى قُّدام. أَْدفَقُ  وفَمٌ 

 األُتُُن : أَْسَرَعْت. تََدفَّقَتِ و

ً  في الباِطلِ  يَتََدفَّقُ  وهو  ليِه ، وهو َمجاٌز.: إِذا كاَن يُساِرُع إِ  تََدفُّقا

 ِحْلُمهُ : َذَهَب ، وهو َمجاٌز ، قاَل األَْعَشى : تََدفَّقَ و

ٍر  وَن بــــــــــغــــــــــافــــــــــِ عــــــــــُ نـــــــــــَ ا َتصــــــــــــــــــــــــح مــــــــــّ  فــــــــــمــــــــــا َأاَن عــــــــــَ

ه و      مـــــــــــُ لـــــــــــح يـــــــــــٍه حـــــــــــِ فـــــــــــِ َدفـــــــــــ  ُ ال بســـــــــــــــــــــــــَ  (3) يـــــــــــتـــــــــــَ
  

ّيٍ ، وأَْنَشَد : َدْوفَقُ و  ، كَجْوَهٍر : قَبِيلَةٌ ، نقَلَه ابُن بَّرِ

ُت مــــــــــــن  نــــــــــــح فــــــــــــَ َ لــــــــــــو كــــــــــــُ يــــــــــــهــــــــــــا  َدوح نــــــــــــِ  َأو بــــــــــــَ

ِديــــــــــــهــــــــــــا     تح أَيــــــــــــح بــــــــــــَ طــــــــــــِ ٌة قــــــــــــد عــــــــــــَ يــــــــــــلــــــــــــَ بــــــــــــِ  قــــــــــــَ

  

َر حاِفرِيها  ُمَعوِِّديَن ا َفح

 ، قاَل ُرْؤبَةُ : َدفّاقٌ  : ِمْدفَقٌ  ونَْهرٌ 

جاِ   (4)يـَغحَشوحَن َغرّاَف  فـََقاالسِّ  ِمدح
 في قَْوِل ُرْؤبَةَ : الدَّفَقُ و

رِه بـــــــــــعـــــــــــَد  ف  مـــــــــــن حـــــــــــائـــــــــــِ دح كـــــــــــَ فـــــــــــَ ح قـــــــــــَ  الـــــــــــد 

ثـــــــــــَ ح      ُه عـــــــــــن الـــــــــــبــــــــــــَ عـــــــــــَ كـــــــــــَ عـــــــــــح ٍر كـــــــــــَ  يف حـــــــــــاجـــــــــــِ

  
َكه َضُروَرةً.  إِنَّما َحرَّ

 بأَّيِ َوْجٍه كان. َكَسَرهُ  : َدقَّهُ يَُدقُّه َدقًّا : [دقق]

 ُء ، مثل الدَّواِء وغيِره.ذِلَك الشَّي فاْنَدقَّ  فَهَشَمهُ  ءٍ بَشيْ  َضَربَهُ  : َدقَّهُ  أَو

 وأَْنَشَد لُزَهْيِر بن أَبِي ُسْلَمى : أَْظَهَرهُ  : إِذا يَُدقُّه َدقًّا ءَ الشَّي َدقَّ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و
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يـــــــــاَن بـــــــــعـــــــــَد مـــــــــا  بحســـــــــــــــــــــــًا وُذبـــــــــح مـــــــــا عـــــــــَ تـــــــــُ  تـــــــــدارَكـــــــــح

وحا و      ـــــــَ انـ فـــــــَ ـــــــَ واتـ هـــــــُ  َدقـــــــ  ـــــــَ نـ ـــــــح يـ ـــــــَ ِم بـ نحشـــــــــــــــــــــِ َر مـــــــَ طـــــــح (5)م عـــــــِ
 

  
 ُشقُوَرك ، أَي : ألُْظِهَرنَّ أُُموَرَك. ألَُدقَّنَّ  أَي : أَْظَهُروا العَداواِت والعُيُوَب. ويُقاُل في العََداواِت :

 * بكسِرِهما على الِقياِس.الِمَدقَّةُ و ، الِمَدقُّ و

تَْينِ  الُمُدقُّ و ّمِ : ناِدرٌ  وهو ، بضمَّ اُج الشَّيْ  به يَُدقُّ  ما قال ِسيبََوْيه : هو أَحُد ما جاَء من األََدواِت الَّتِي يُْعتََمُل بَِها على ُمْفعُل بالضَّ ُء ، قال العُجَّ

 يِصُف الِحماَر واألُتَُن.

بَـعحَن َجبحابً    (6)املِعحِطريح  كُمُد ِّ يـَتـح
يُب ، ُضمَّ الميمُ  يَُدقُّ  : َحَجرٌ  الُمُدقُّ و بِه ، وقاَل األَْزَهِريُّ : يَُدقُّ  العَّطاِر ، َحِسَب أَنّهقاَل الَجْوَهِريُّ : يَْعني ِمْدَوَك   به الّطِ

__________________ 
 *( ساقطة من املصرية والكويتية.)
 ( يف التهذيب : جاءوا دفعة واحدة.1)
 ( تقدم يف مادة بع . وانظر تعليقنا هنا .2)
 برواية : 119بريوت ص  ( ديوانه ط3)

 فــــــــــــــمــــــــــــــا أان عــــــــــــــمــــــــــــــا تــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــلــــــــــــــون ِبــــــــــــــاهــــــــــــــٍر : 

ـــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــ ُ و      ـــــــــــــــــــت ُه ي ـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــاة جـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــل  ال بشــــــــــــــــــــــــــــــــب

  

 ابلعا املهملة.« عراف»وابألصر  115( عن الديوان ص 4)
 .15( ديوانه بشرح ثعلب ص 5)
 .«املد »تقدمي عل  : « املدقة»*( يف القاموس : )
 وهو يف ديوانه فيما ُنسب إليه. .لي  للعجاج عل  هذا الروّي رجز ا ( أنكر الصاغاين يف التكملة نسبته للعجاج وقا  :6)
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َعر. ُنحُخُر ا فِإذا ُجِعَر نـَعحتاً ُرد  ِإىل ِمفح
اً ا وكذِلَك امل  ألَنّه ُجِعَر الح

 والقاُف مشّدَدةٌ ، وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد لُرؤبةَ : (1) ُمَدْيقٌ  ، والتَّْصِغيرُ  َمداقُّ  ج :

 (2) ِمَد ّ يـَرحِمي اجَلالِميَد ِبُلحُموٍد 
 .بكسِر الميم وفتح الّدال ، قال الصاغانِيُّ : ويُْرَوى أَيضاً بّضمتين ، واستظهَر األَْزَهِريُّ األَوَل ، وجعلَه صفةً ِلُجْلُمودٍ 

َكةً : المُ  الدَّقَقَةُ و  .َدقَّه يَُدقُّه َدقًّا عن ابِن األَْعرابِّيِ ، وقد ُعيُوَب الُمْسِلمينَ  أَْقذاَل ، أَي : ْظِهُرونَ ، ُمَحرَّ

ْحُن. : الطَِّحينُ  الدَّقِيقُ و  فَِعيٌل بَمعنَى َمْفعُوٍل ، وفي اللّساِن الّطِ

 ، فتأَمل ذلك. َدقَّاقٌ  ، قال ِسيبََوْيه : وال يُقال : قِيقِ الدَّ  بائِعُ  : الدَّقِيِقيُّ  كما في العُباِب ، وفي اللِّساِن : َدقّاقٌ  بائِعُهو

ّيٍ : الفَْرُق بينَ  ِضدُّ الغَِليظِ  : الدَّقِيقُ و قِيق ، أَنَّ  الدَّقِيق ، قاَل ابُن بَّرِ قِيَق : الدَّقِيقَ  والرَّ ِخالُف الثَِّخيِن ، ولهذا يُقال :  : خالُف الغَِليِظ ، والرَّ

، كما تقول : ُرْمٌح  َدقِيقٌ  ، وُغْصنٌ  َدقِيقٌ  الَمْضِرِب ، وُرْمحٌ  َدقِيقُ  ، ويُقال : َسْيفٌ  َدقِيقٌ  َرقِيٌق ، وحَساٌء ثَِخيٌن ، وال يُقال فيه : َحساءٌ َحساٌء 

ِغيِر ، فيكوُن ِضدُّه الَجِليَل ، من ِصفَ  الدَّقِيقُ  ، وَحْبٌل َغِليٌظ ، قال : وقد يُوقَعُ  َدقِيقٌ  َغِليٌظ ، وُغْصٌن َغِليٌظ ، وكذلك َحْبلٌ  ِة األَْمِر الَحِقيِر الصَّ

 قال الّشاِعُر :

يـــــــــــــ َ فـــــــــــــِإن   قـــــــــــــِ ـــــــــــــد  ـــــــــــــَر  ال ي لـــــــــــــِ يـــــــــــــُج اجلـــــــــــــَ هـــــــــــــِ  يـــــــــــــَ

رِيــــــــــــــــــــَب ِإذا شــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء َذ ّ و       ِإّن الــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــَ

  
 ، بالَكْسِر. َدقَّ يَِدقُّ ِدقَّةً  قدو

 الَخِفّي عن العُيُوِن. األَْمُر الغاِمضُ  : الدَّقِيقُ و

قِّ  بَيِّنُ  َدقِيقٌ  وهو القَِليُل الَخْيرِ  : هو البَِخيلُ  الدَّقِيقُ  اِز :من الَمجو  ، قال : الّدِ

مح و  كـــــــــــُ رِيـــــــــــٌب أبَرحضــــــــــــــــــــــــِ ا غـــــــــــَ نـــــــــــّ م مـــــــــــِ  ِإن جـــــــــــاءَكـــــــــــُ

م لـــــــــــه      تـــــــــــُ َويــــــــــــح الـــــــــــَ رِ  ِدقـــــــــــن نـــــــــــاخـــــــــــِ
َ

وَب املـــــــــــ نـــــــــــُ  جـــــــــــُ

  
 أَي : َغنَُمَك ، وأَْعطاهُ من ؟وهو َمجاٌز ، ويُِريُدوَن بالَجِليلَِة اإِلبَِل ، ويَقُولُوَن : َكْم َدقِيقَتُكَ  وال َجِليلَةٌ : الغَنَمُ  َدقِيقَةٌ  في قَْوِلِهم : مالَهُ  الدَّقِيقَةُ و

ِة يَْهُجو قَْوماً : الدَّقائِقِ  الَماِل ، وهو راِعي َدقائِقِ  مَّ  ، أَي : الغَنَِم ، وقاَل ذُو الرُّ

رحُب  ِ  أخـــــــربوا ِإذا اصـــــــــــــــــــــطـــــــكـــــــت ا ـــــــَ يـــــــح َرَأ الـــــــقـــــــَ  امـــــــح

وا رِعـــــــــاَء      ـــــــــرَت ِإذ كـــــــــانـــــــــُ قـــــــــائـــــــــِ ِ َعضـــــــــــــــــــــــارِي  (3) الـــــــــد 
  

هكذا في العُباب ، وقَلََّده الُمَصنُِّف ، وفيه نََظٌر ، وقَْد نَبَّهَ عليه الشيُخ  في الُمْصَطلَح النُُّجوِمّيِ : ُجْزٌء من ثاَلثِيَن ُجْزءاً من الدََّرَجةِ  الدَّقِيقَةُ و

ه : هذا َسْبُق قَلَم ، إِنَّما ِهي من ِستِّيَن ُجْزءاً من الدََّرَجِة ، ونَقَلَهُ َشيْ أَبو الَحسَ  بَه.ِن الَمْقِدِسيُّ في َحواِشيه بما نَصُّ  ُخنا ، وَصوَّ

ُد بُن عبدِ  أَبو َجْعفَرٍ و ُد بُن َعْبِد الَمِلِك بِن َمْرواَن  ُمَحمَّ الواِسِطيُّ َسَكَن  الدَّقِيِقيُّ  بِن الَحَكم (4)هللا كذا في النَُّسخ ، والذي في التَّْبِصير أَنّه : ُمحمَّ

ِجْستانِيُّ ، قالَهُ الذََّهبِيُّ ، والذي في اللُّباِب أَنَّه َرَوى عنه إِْبر َشْيٌخ البِن ماَجهْ  بَْغداَد ، ثِقَةٌ ، وقولُه : اهيُم بُن إِْسحاَق الَحْربِيُّ ، وأَبو َداُوَد الّسِ

فّاُر ،  ِد بن صاِعٍد ، ونِْفَطَوْيِه النَّْحِويُّ ، وأَبو َعْبِد هللِا بُن الَمحاِمِلّيِ ، وإِسماعيُل الصَّ قاَل عبُد الّرحمِن بُن أَبِي حاتٍِم : كتَْبُت ويَْحيَى بُن محمَّ

 عن إِْحَدى وثَمانِين سنةً. 266َط ، وَوثَّقَه أَبو الَحَسِن الّداَرقُْطنِيُّ ، مات سنة عنهُ مع أَبِي بواسِ 

، من أَْهِل البَْصَرةِ ، َرَوى عنه أَبو ُزْرَعةَ ، وهو  الدَّقِيقِ  ، الَمْعُروِف بصاحبِ  الدَّقِيقّيِ  وفاتَه : ِذْكُر أَبِي بكِر بِن إِسماِعيَل بِن عبِد الَحِميدِ 

 َصُدوٌق.

د مع التَّثِْقيلِ  بالتَّْصِغيرِ و رٌ  : فاِضٌل ِعراقِيٌّ  الدُّقَيِِّقيُّ  أَبُو ُمَحمَّ ٍف. (5)، تاَل َعلَى الَجَماِل  ُمتَأَّخِ  البََدِوّي ، وَسِمع ابَن أُّمِ ُمَشّرِ

 به األُْرُز ونَْحُوه. يَُدقُّ  : ما الدَّقّاقَةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 لّدوائُِس ِمَن البَقَِر والُحُمِر.: ا الدَّقُوقَةُ و قاَل :
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 فيَُذرُّ فِيها. للعَْينِ  يَُدقّ  : َدواءٌ  الدَّقُوقو قاَل :

__________________ 
 ( ضبطت عن القاموس بقاف غري مشددة : ومثله يف اللسان.1)
 وقبله فيه : 106وديوانه ص  75/  1( اجلمهرة 2)

 معتزم التجليخ مالخ املل 
 واملثبت كرواية التهذيب واللسان. .«إذ كانوا»بد  « أو كانوا»و « أخربوا»بد  « أّخروا»يه وف 411( ديوانه ص 3)
 .632/  3واألصر كميزان االعتدا  « ثوابن»( يف اللباب : 4)
 .«اجلماد»وابألصر  570/  2( عن تبصري املنتبه 5)
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 ه كانَْت َوْقعَةٌ للَخواِرجِ.له ِذْكٌر في الفُتُوحِ ، وب د ، بيَن بَْغداَد وإِْربِلَ  : َدقُوقو

 فهي ثاَلُث لُغات ، قاَل الَجْعُد بُن أَبِي َضّماٍم الذُّْهِليُّ يَْرثِي الَخواِرَج : ويَُمدُّ  بالقَْصرِ  َدقُوقَى يُقال :و

لـــــــــَ  يف  تــــــــــح َي قــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــِ فح وقـــــــــاءَ بـــــــــنــــــــــَ وِدَرتح  َدقـــــــــُ  غـــــــــُ

هـــــــــــا ُرُ وٌس وأَذحرُُع و      ـــــــــــح ن تح مـــــــــــِ عـــــــــــَ طـــــــــــِّ (1)قـــــــــــد قـــــــــــُ
 

  
د منه ِد بِن أَبي الَمضاءِ  أَبو ُمَحمَّ ِد بِن ُمَحمَّ  ، نَِزيُل َحماةَ ، َحدََّث عن اْبِن َعساِكر بعَد األَْربَِعيَن وستِّمائٍة. الدَّقُوقِيُّ  عبُد الُمْنِعِم بُن ُمَحمَّ

ُث بَْغدادَ و ينِ  ُمَحّدِ ٌر َعْذُب الِقراَءةِ ، فَْصيح الدَّقُوقِيُّ  َمْحُموُد بُن َعِلّيِ بِن ُمْحُمودِ  في السَّْبِعمائَِة ، تَِقيُّ الّدِ  الِعباَرةِ ، يحُضُر مجِلَسهُ نحوُ  ُمتَأَّخِ

.  األَْلفَْيِن ، قالَهُ الذََّهبِيُّ

ّمِ ، ُكساُرها ، ُدقاقُ و  .َدقَّ  ءٍ كغُراٍب : فُتاُت ُكّلِ َشيْ  الدُّقاقُ  قِيَل :و الِعيداِن ، بالكسِر والضَّ

ّقِ ، بالَكْسرِ  الدَّقِيقُ  : الدُّقاقُ و ى ، كالّدِ قِّ  ومنه ُحمَّ  ، أَجاَرنا هللاُ ِمْنها. الّدِ

 .«وِجلَّهُ  ِدقَّه اللُهمَّ اْغِفْر ِلي َذْنبِي ُكلَّهُ ،»في َحِديِث الدُّعاِء : و وِجلَّهُ ، كما يُقال : أََخْذُت قَِليلَهُ وَكثِيَرهُ ، ِدقَّهُ  وقَْولُهم : أََخْذتُ 

قَّةُ و  .الدَّقِّ  ، بالَكْسِر : َهْيئَةُ  الّدِ

قَّةُ  من الَمجاِز :و ً  : صارَ  قَّ يَِدقُّ ِدقَّةً دَ  وقد الَخساَسةُ  : الّدِ  ، أَي : َخِسيساً وَحِقيراً. َدقِيقا

قَّةُ و  ِضدُّ الِعَظِم. : الّدِ

ّمِ : التُّراُب اللَّيِّنُ  الدُّقَّةُ و يحُ  الذي بالضَّ  ، قال ُرْؤبَة : ُدقَقٌ  من األَْرِض ، والَجْمعُ  َكَسَحتْهُ الّرِ

َر ح  ه بــــــــــــعــــــــــــَد الــــــــــــغــــــــــــَ المــــــــــــُ ا َأعــــــــــــح نــــــــــــَ ُدو لــــــــــــَ بــــــــــــح  تـــــــــــــَ

واِت  يف     بـــــــــــــــح ِض اآِ  وهـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ح قـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــد 

  
وَن  (2)مثِل الِقْزحِ وما أَْشبََهه  من األَْبزارِ  وما ُخِلَط به التَّوابِلُ   :الدُّقَّةُ  قاَل ابُن ُدَرْيد :و ، نقله ابُن ِسيَده ، قاَل الّصاغانِيُّ : وأَْهُل َمكَّةَ يَُسمُّ

 ، كما قاَل اْبُن ُدَرْيٍد. ُدقَّةً  تَوابَِل الِقْدر ُكلَّها

 َمُل اآلَن.نقَلَهُ ابُن ِسيَده عن بَْعٍض. قلُت : هو الَمْشُهوُر الُمْستَعْ  الِمْلُح مع ما ُخِلَط بِه من أَْبزاِره : هو الدُّقَّةُ  قِيَل :و

 ، أَي : َغْيُر َمِليَحةٍ  الدُّقَّةِ  قَِليلَةُ  (3) أَو : ِهيَ  أَي : ما لَها ِمْلٌح ، ُدقَّةٌ  ومنه قَْولُهم : ما لَها َوْحَده ، قالَهُ اللَّْيُث ، قاَل : الَمْدقُوقُ  الِمْلحُ  هو : أَو

 وهو َمجاٌز.

 .َحَرَسَها هللاُ  َحْلٌي ألَْهِل َمكَّةَ  : الدُّقَّةُ و

َر قَْولُهم : ما لَها الَجماُل والُحْسنُ  : الدُّقَّةُ  من الَمجاِز :و  ، أَي : ما لَها ُحْسٌن وال َجماٌل. ُدقَّةٌ  وبه فُّسِ

 .«ُدقَّةَ  أََجنُّ من هو»فيُقال :  يُْضَرُب بُجنُونِِه الَمثَلُ  كثُماَمةٍ  بُن ُعبابَةَ  ُدقَّةُ و

ُل :و  : ِصغاُر األَْنقاِء الُمتَراِكَمِة. الدَّْقداقُ  قاَل الُمفَضَّ

 قلُت : وقوُل ابِن َميّاَدةَ :

 َدقحدا ح َأو ُكنحَت ذا بـَزٍّ وبـَغحٍر 
 من ذلك ، كأَنّه َشبََّههُ بتلَك األَْنقاِء.

ً  َجعَلَه : إِذا أََدقَّهُ  يُقال :و  يَْحتَِمُل الَمعانَِي الَمْذُكوَرةَ آنِفاً. َدقِيقا

ً  أََدقَّ و وال أََجلَّنِي ، أَي : ما أَعطانِي إِْحَداُهما ،  أََدقَّنِي ، كما يُقال : أََجلَّه : إِذا أَْعطاهُ إِبِالً ، وهو َمجاٌز ، يقاُل : أَتَْيتُهُ فما فاُلناً : أَْعطاهُ َغنَما

ً َدقِي وقِيل : أَي ما أَْعطانِي  وال َجِليالً. قا
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ً و َطِريقُه لناِظِريه ، كذا في ُمِهّماِت  َدقَّ  هذا هو األَْصُل في اللُّغَة ، ثّم نُِقَل إِلى َمْعنًى آخَر ، وهو إِثباُت الَمْسأَلَِة بَدليلٍ  الدَّقَّ  أَْنعَمَ  : َدقََّق تَْدقِيقا

 التَّْعِريف للَمناِوّيِ.

 نقله الصاغاني. ُمَولَّدةٌ  : لُغَةٌ  من الطَّعامِ  الُمَدقَّقَةُ و

 وهو فِْعٌل بيَن اثْنَْيِن. : أَْن تُداقَّ صاِحبََك الِحسابَ  الُمداقَّةُ  من الَمجاِز :و

ً  صارَ  ُء كالِهالِل وغيِره :الشي اْستََدقَّ و  .َدقِيقا

 منه واْستََرق. َدقَّ  ٍء : ماُكّلِ َشي ُمْستََدقُّ و

__________________ 
 من أبيات مخسة نسبت للجعد بن ضمام الدوسي. 198وارج ص ( ديوان شعر اخل1)
 .75/  1( انظر اجلمهرة 2)
 .«وإن فالنة لقليلة الدقة»ويف موضض آخر : « وامرأة ال دقّة هلا»( يف اللسان ا يف موضض : 3)
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ْسَغ. ومن  الّساِعِد : ُمقَدَُّمه مما يَِلي الرُّ

قَّةِ  : تَفاُعٌل من التَّداقُّ و . الّدِ  نقله الصاغانِيُّ

ْقَدقَةُ و  عن ابِن َعبّاٍد. : َجلَبَةُ النّاِس  الدَّ

ْقَدقَةُ  قاَل الَجْوَهِريُّ :و  ثل الطَّْقَطقَِة.أَي : في ُسْرَعة تََردُِّدها ، م أَْصوات َحوافِِر الّدوابِّ  : ِحكايةُ  الدَّ

 * ومما يُْستَْدرُك عليه :

. ِمَدقٌّ  َرُجلٌ   ، بكسِر الميِم ، أَي : قَِويٌّ

 األَشياَء. يَُدقُّ  ، أَي : ِمَدقٌّ  وحافِرٌ 

قُّ و  ما فِي الِمْكياِل من الَمِكيِل َحتّى يَْنَضمَّ بعُضه إِلى بَْعٍض. يَُدقَّ  بالكسِر ، في الَكْيِل : هو أَن الّدِ

. كالدُّقَّةِ  ، كثُماَمٍة : ُكساَحةُ األَْرِض ، الدُّقاقَةُ و  ، بالضّمِ

ّي :  واِحَدتُها ُدقَّى ، كُجلَّى وُجلٍَل ، ذكره عند تفسيِر قَْوِل ُرْؤبَةَ السابِِق. الدُّقَقُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 ، كغُراٍب : اسُم ُمغَنِّيٍَة لها ِذْكٌر في األَغانِي. ُدقاقُ و

 ، والميُم زائَِدةٌ. الدَّقِّ  األَْسناِن على الَمثَِل ، ُمْشتَقٌّ من َمْدقُوقُ  وقال ُكراع : َرُجٌل ِدقِمٌّ :

قُّ  وقال أَبو َحنِيفَةَ : ِغيُر واألَْدَرُد والَمِريُض ، وقِيَل : َدقَّ  ، بالكسِر : ما الّدِ ِعيُف من اإِلبِِل والصَّ  ِدقُّه على اإِلبِِل من النَّْبِت والَن ، فيأُْكلُه الضَّ

 : ِصغاُر َوَرقِه.

. الدُّقَّةُ  والعََرُب تَقُوُل للَحْشِو من اإِلبِِل :  ، بالضّمِ

 .الدَّقِّ  : الَكثِيرُ  الدَّقّاقُ و

 في َكالِمه ، وهو َمجاٌز. َدقَّ و ، َدقِيقٍ و ِدقٍّ  وجاَء بَكالمٍ 

 ِخساٌس. ، أَي : ِدقاقٌ  األُُموِر ، أَي : َخِسيَسها ، وبهم ِهَممٌ  َدقِيقَ  : إِذا اتَّبَعَ  أََدقَّ  ، من (1)بك َخْلقُك  أََدقَّ  ويُقاُل لَمْن يَْمنَُع الَخْيَر :

ْحمِن بُن أَبِي القاِسِم الَحْربِّيِ  (2) أَِدقَّةٌ  م قَْومٌ األُُموِر ، أَي : َغواِمَضها ، وه َمداقَّ  ويَتْبَعُونَ  :  َدقِيقَة ، ُعِرَف بابنِ  (3)، وأَِدقّاُء. وعبُد الرَّ

ٌث مات سنة   وأَُخوه إِسماِعيُل َسِمَع أَبا البَْدِر الَكْرِخيَّ ، قال ابُن نُْقَطة : ماَت قبَل أَِخيه. 607ُمَحّدِ

َسالَِة القَُشْيِريَِّة ، وأَبو القاِسم ِعيَسى بُن إِبراهيمَ  : من الدَّقّاقُ  وأَبُو علّيٍ  . الدَّقّاقُ  رجاِل الّرِ  ، روى عنه أَبو القاِسِم األََزِجيُّ

 ِء النِّيِل تُجاهَ الفُسطاط.بالضّمِ : قريةٌ َصِغيرةٌ على شاِطي الدُّقِّيّ و

 .«ق ط ع»، ذُِكَر في  الدَّقِيق وقَِطيعَةُ 

 ، َحدََّث عن المواِق ، وعنه أَبُو العَبّاِس السُّولي. الدقوق حَمُد بُن إِبراهيَم بنوأَبو العَبّاِس أَ 

ُد بُن َداُودَ  ينََوِرّي ثم البَْغداِديُّ : الدُّقِّيّ  وأَبو بَْكر ُمَحمَّ  ُصوفِيٌّ كبِيٌر ، قَرأَ القُرآَن على ابِن ُمجاِهٍد ، وَسِمَع من الَخرائِِطّيِ ، وَصِحَب أَبا الّدِ

 .الدَّقّاقَ  بَْكرٍ 

ِد بُن إِبراِهيَم ، ُعِرَف بابنِ   ذكره ابُن َمْرَدَوْيِه الحافُِظ. 354، من أَْهِل أَْصبَهاَن ، توفي سنة  ُدّقٍ الدُّقِّيّ  وأَبو بَْكٍر أَحمُد بُن محمَّ

 َمْهيٌَع. أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : أَي : ، كَجْعفٍَر ، وِقْرطاٍس  َدْلفَقٌ  َطِريقٌ  : [دلفق]

ا : قاَل أَبو تُراٍب :ـ  في ُرباِعّيِ التهذيبـ  قاَل األَْزَهِريُّ و ً  َمرَّ َمرًّ ً  أَي : َدلَْنفَقا وهو َمرٌّ َسِريٌع َشبِيهٌ بالَهْملََجِة ، وأَنَشَد قوَل  َسِريعاً ، كَدَرْنفَقا

 الغََطفانِّيِ : علّيِ بِن َشْيبَةَ 
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يــــــــــًا  ن  َمشــــــــــــــــــــــــح يــــــــــهــــــــــِ عــــــــــاطــــــــــِ قــــــــــاً فــــــــــراَح يــــــــــُ فــــــــــَ نـــــــــــح  َدلــــــــــَ

ـــــــــــــبُ و      ي بـــــــــــــِ ن  خـــــــــــــَ ِه هلـــــــــــــَُ يـــــــــــــح فـــــــــــــَ طـــــــــــــح ن  بـــــــــــــعـــــــــــــِ  هـــــــــــــُ

  
ً  يَْدلُقُه السَّْيَف من ِغْمِده َدلَقَ  : [دلق] حاحِ : أَْزلَقَهُ. أَْخَرَجه : َدْلقا  منه ، وفي الّصِ

 .(4)وهذه عن اْبِن ُدَرْيٍد  ، كَكِتفٍ  َدِلقٌ  َسْيفٌ و

 ِكالُهما عن الَجْوَهِرّيِ. َصبُورٍ و ، مثُل صاِحٍب ، داِلقٌ و

__________________ 
 ( يف األساس : ويقا  للذين مينعون اخلري ويشّحون : لقد أدقت بكم أخالقكم.1)
 كما يف األساس قو  الفرزد  :« أدقة»( وشاهد 2)

 أشــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــهــــــــــــــــت أمــــــــــــــــك إذ تــــــــــــــــعــــــــــــــــارض دارمــــــــــــــــاً 

 أبدقــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاعســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــامِ     

  

 .«ا ر »وابألصر  610/  2( عن تبصري املنتبه 3)
 .«سيف دلو  ا ودل  ا كفرح ا إذا كان مسلسر اخلروج من جفة ونص عبارهتا : والدل  ا ابلفتح ا أصر بناء قوهلم : 292/  2( اجلمهرة 4)
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حاحِ : َسِلُس الُخروجِ ، أَي : يَْخُرُج من َغْيِر َسّلٍ ، وهو أَْجَوُد السُّيوِف  ِغْمِدهَسْهُل الُخُروجِ من  أَي : َحْمراءَ  مثل َدْلقاءُ و وفي الّصِ

 وأَْخلَُصها.

بِيع بِن ِزياِد ؛ كصاِحب : لَقَُب ُعماَرةَ بِن ِزياٍد العَْبِسّيِ  ، الّداِلقُ و هكذا في النََّسخ ، والصَّواُب : غاراِته ، كما في  لَكثَْرةِ َغلَطاتِه أَِخي الرَّ

حاحِ والعُباِب واللِّساِن.  نَّصِ الّصِ

تَْينِ  ُدلُقٌ  َخْيلٌ و  :ـ  يصف خيالً ـ  قاَل َطَرفَةُ بُن العَْبدِ  َشِديَدةُ الدُّْفعَةِ  ُمْنَدِلقَةٌ  أَي : بَضمَّ

ٍة  ُدلــــــــــــــــــــُ ٌ  وحــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــُ  يف غــــــــــــــــــــاَرٍة َمســــــــــــــــــــــــــــــــــح

ريحِ َأســـــــــــــــــــــــــــــح      ّر كـــــــــــــــرِعـــــــــــــــاِ  الـــــــــــــــطـــــــــــــــ  (1)رااًب متـــــــــــــــَُ
 

  
ً  ، وقد َدلُوقٌ و ، داِلقٌ  واِحُدها  : إِذا َخَرَجْت ُمتَتابِعَةً. َدلَقَْت ُدلُوقا

 ، والغاَرةُ : الَخْيُل الُمِغيَرةُ. ، من الغاراِت : الشَِّديَدةُ  الدَّلُوقُ و

ْلقاءِ   الماءَ وَهَرماً ، فتَُمجُّ  من النُّوِق : الُمْنَكِسَرةُ األَْسناِن ِكبَراً  الدَّلُوقُ و ْلِقمِ و كالدَّ  أَْنَشَد يعقُوُب : بِزياَدةِ الِميمِ  كِزْبِرجٍ  الّدِ

قــــــــــــــــاءُ شــــــــــــــــــــــــــــــاِرٌف  ــــــــــــــــح ا  َدل ن  هلــــــــــــــــَ  ال ســــــــــــــــــــــــــــــِ

ِد ِإَرمح      هـــــــــــــــح بـــــــــــــــاَء مـــــــــــــــن عـــــــــــــــَ ُر اأَلعـــــــــــــــح مـــــــــــــــِ  حتـــــــــــــــَح

  
َرةُ األَْسناِن ، فإِذا  «َدْلقاءُ  َمعها شاِرفٌ »في َحِديِث َحِليَمةَ : و  َشِربَِت الماَء َسقََط ِمْن فِيها.أَي : ُمتََكّسِ

 : إِذا َسقََطْت أَْضراُسها َهَرماً ، ِدْلِقمٌ  وقاَل أَبو َزْيٍد : يُقال للنّاقَِة بعَد البُُزوِل : شاِرٌف ، ثم َعْوَزٌم ، ثم لَْطلٌَط ، ثم َجْحَمِرٌش ، ثم َجْمعاُء ، ثم

ْلِقمُ و ْلِقمُ  للدَّْقعاِء : ِدْقِعٌم ، وللدَّْرداِء : ِدْرِدٌم ، وقد يَُكونُ  بالكسِر ، والميُم زائَِدةٌ ، كما قالُوا الّدِ  للذََّكِر ، قال : الّدِ

 (2)أَقحَمُر هَنّاٌز يـُنَـّزِي َوفـحَرِتجح 
ناِن بر َجلحٌد فَِتجح  ِدلحِقمُ ال   اأَلسح

بَةُ َدلَهْ  الدَّلَقُ و وِر ، ُمعَرَّ َكةً : ُدَوْيبَةٌ كالسَّمُّ  ة.بالفاِرِسيَّ  ، محرَّ

بالّداِل  كاْستَْدلَقَهُ  أَْخَرَجنِي أَي : «الَمَطرُ  أَْدلَقَنِي ِجئُْت وقد»ـ  : عنههللارضيـ  َحِديُث َعِلّيٍ  ، ومنه أَْخَرَجهُ  أي : السَّْيُف وغيَره : إِذا أَْدلَقَهو

 الَحَشراِت ويَْستَْذِلقُها ، أَي : يُْخِرُجها من ِجَحَرتِها. يَْستَْدِلقُ  وبالذّاِل ، يُقال : الَمَطرُ 

 أَْقتاُب بَْطنِه ، أَي : َخَرَجْت أَْمعاُؤه من َجْوفِه. فاْنَدلَقَتْ  َطعَنَهُ  نَقَلَه أَبُو ُعبَْيٍد ، يُقال : َخَرَج من َمكانِه ُء :الّشيْ  اْنَدلَقَ و

 قاَل ُرْؤبَةُ : كتََدلَّقَ  وَهَجَم ، اْنَدفَعَ  : إِذا السَّْيلُ  عليهم اْنَدلَقَ و

نــــــــــــــــــــــا  ا رََأ  آِذيــــــــــــــــــــــ  املــــــــــــــــــــــّ قــــــــــــــــــــــَ َدلــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــــــَ

ا     قـــــــــــَ عـــــــــــَ دح غحشـــــــــــــــــــــــــَ  املـــــــــــِ ـــــــــــَ ِه ويـ َيـــــــــــح ربح ِرُب عـــــــــــِ  َيضـــــــــــــــــــــــــح

  
 وَخَرَج َسِريعاً. اْنَسلَّ بِال َسلٍّ و اْستَْرَخى السَّْيفُ  اْنَدلَقو

 َجْفنه ، فَخَرَج منه. وفي الُمْحَكم : اْنَشقَّ  َشقَّ  : إِذا أَو

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

ً  السَّْيُف من ِغْمِده َدلَقَ  ِء من َمْخَرِجه َسِريعاً ، يُقال :: ُخروُج الشَّي الدَّْلقُ  ، قالَهُ اللَّْيُث  داِلقٌ  : َسقََط وَخَرَج من َغْيِر أَْن يَُسلَّ ، فُهو َسْيفٌ  َدْلقا

 ، وأَْنَشَد :

الح  ِن السِّ  (3) الّداِل ِ كالس يحِف من َجفح
ٍم فهو الدَّْلقِ  : مثلُ  الدُّلُوقُ و  .داِلقٌ  ، كما في الُمْحَكم ، وُكلُّ سابٍِق ُمتَقَّدِ

 بيَن أَْصحابِه : َسبََق فَمَضى. اْنَدلَقَ و

ماً. اْنَدلَقَ و  بَْطنُه : اْستَْرَخى وَخَرَج ُمتَقَّدِ
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 َن يَْنَصِفق إِذا فُتَِح ، ال يَثْبُُت مفتوحاً.الباُب : إِذا كا اْنَدلَقَ و

ً  بابَهُ  َدلَقَ و  : فَتََحه فَتْحاً َشِديداً. َدْلقا

__________________ 
 : 58( صدره يف ديوانه ط بريوت ص 1)

 ُذُل  الغارة يف إفزاعهم
 وهبامشه : ذل  أي مسرعون.

 ( قبله يف اللسان :2)
تـــــــــــــــجح   ال هـــــــــــــــّم إن كـــــــــــــــنـــــــــــــــَت قـــــــــــــــبـــــــــــــــلـــــــــــــــَت حـــــــــــــــجـــــــــــــــ 

 فــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــزا  شـــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــج أيتــــــــــــــــــيــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــجح     

  

 هو قو  ابن مقبر :« .. دل  السب ُ »( وذكر يف األساس شاهداً آخر عل  قوله 3)
هـــــــــا  ر  يـــــــــنضــــــــــــــــــــــو اهلـــــــــمـــــــــالـــــــــيـــــــــج مشــــــــــــــــــــــيـــــــــُ  دلـــــــــو  الســــــــــــــــــــــ 

دا      كـــــــــــــمـــــــــــــا دلـــــــــــــ  الـــــــــــــغـــــــــــــمـــــــــــــُد ا ســــــــــــــــــــــــــاَم املـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــّ

  
 



12347 

 

تَْيِن ، ُدلُقٌ  وغاَرةٌ   .كَدلُوقٍ  ، بَضمَّ

 عليهم الغاَرةَ : َشنُّوها. َدلَقُواو

 الَخْيُل : إِذا َخَرَجْت فأَْسَرَعْت ، قاَل الّراِجُز يِصُف َجَمالً : اْنَدلَقَتِ و

لــــــــــــــــُ ُ  دح ِر  يــــــــــــــــَ يِّ الــــــــــــــــوافــــــــــــــــِ َرمــــــــــــــــِ َر ا ــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــح  مــــــــــــــــِ

ِر      شـــــــــــــــــــــــافـــــــــِ
َ
رِت امل بـــــــــِ يٍّ ســـــــــــــــــــــــَ مـــــــــِ قـــــــــَ دح (1)مـــــــــن شـــــــــــــــــــــــَ

 

  
 ِشْقِشقَتَهُ مثَل الَحَرِمّيِ ، وهو َدْلٌو ُمْستٍَو من أََدِم الَحَرِم.أَي : يُْخِرُج 

ْلقَمُ و ْلِقمِ  بفتح القاِف : لُغةٌ في الّدِ  ، كِزْبِرجٍ ، عن يَْعقُوَب. الّدِ

 ِلجاُمه ، وهو َمْجُهوٌد من العََطِش واإِلعياِء. ُدِلقَ  ويُقال : جاَء وقَدْ 

 وأَْنَشَد : اللَّبَُن البائِتُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال شِمٌر : هو ، كَجْعفَرٍ  الدَّْمَحقُ  : [دمحق]

ـــــــــــــــــــاً  ت ـــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــًا ابئ جح َد ـــــــــــــــــــحَ ـــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــُ  مل ت

عـــــــــــاعح      ِم الـــــــــــد  دح ِف لـــــــــــلـــــــــــَ خـــــــــــح ج  ابلـــــــــــطـــــــــــ  (2)شـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 كقُْنفٍُذ : الُمْسعُُط. ، الدُّْمُحقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 وقاَل ابُن َعبّاِد : هو العَِظيُم الَخْلِق. .(3)والدُّْحقُوم  الدُّْحُموق : العَظيُم البَْطِن ، مثل كعُْصفُورٍ  ، الدُّْمُحوق قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

 والدَّقِيِق للنَّْسجِ ، عن اْبِن عبَّاِد. َسقَاهُ ماَء النُّخالَةِ  : إِذا الثَّْوبَ  َدْمَحقَ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه.

 ِة : مثل الَحساِء ، عن اْبِن َعبّاٍد.من األَْطِعمَ  الدُّْمُحقُ 

ه ، وهو الثَِّقيُل في َمْشيِه ، والَحِديُد في تََكلُِّفه ، وقاَل َغْيُره :  ثَقُلَ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث ، أَي : في َمْشيِه َدْمَخقَ  : [دمخق] ونَصُّ

 لغَْيِر اللَّْيِث ، وأَْرُجو أَْن يكوَن َصِحيحاً. َدْمَخقَ  في َحِديثِه : إِذا تَثاقََل. قاَل األَْزَهِريُّ : لم أَِجدْ  َدْمَخقَ  وكذا

حاِح : قََصبَةُ الّشاِم ، وفي التَّْهِذيِب :  قاِعَدةُ الّشامِ  كما هو الَمْشُهور على األَْلِسنَِة : ، كِحَضْجٍر ، وقد تُْكَسُر ِميُمه ِدَمْشقُ  : [دمشق] وفي الّصِ

يَْت ببانِيها اسُم ُجْنٍد من أَْجناِد الّشامِ   أَو وأَرواد ، وأَرودى وَطرابُلَُس وَصْيُدونَ ، وهو أَُخو َحماةَ وِحْمَص ،  (4)بِن سام  بن َكْنعانَ  ِدْمشاقَ  ُسّمِ

بُن نُمُروَذ بِن َكْنعاَن ، كان مع إِبراِهيَم  (5) ِدَمْشق بن قاني بن ماِلِك بِن أَْرفِْخَشذ ، وقيل : ِدَمْشق وفيه اْختِالٌف ، ويُقاُل : داَمْشقَيُوس اْسُمه

 آالفٍ  ثاَلثَةِ  رأِْس  على السالمعليهبل بَناها بيوراسف الَمِلك ، وقِيَل : ُوِلَد إِبراِهيُم  بن قانِي بن ماِلك ، وقِيَل : دماشق : وقيل ، السالمعليه

، وكانَْت داَر نُوح  (ِإَرَم ذاِت اْلِعمادِ )، وقاَل ابُن َخْرداْذبَةَ : هي  (6)بخمسيَن َسنةً  ِدَمْشقَ  بُْنيانِ  بعدَ  وذلك ، سنَة َوَخْمِسينَ  ومائةٍ 

، سنةَ أَْربََع َعْشَرةَ ، وبها  عنههللارضي، وقاَل اليَْعقُوبِيُّ : هي َمِدينَةُ الّشاِم في الجاِهليَِّة واإِلسالِم ، اْفتُتَِحْت في ِخالفَِة ُعَمَر  السالمعليه

خام والذََّهِب ، َس في اإِلْسالِم مثلُه بالرُّ اْْلَْرَض )بناه الَوِليُد بُن عبِد الَمِلِك في خالفَتِه ، وَحَكى أَبو ُعبَْيٍد الَهَرِويُّ أَنَّ  الَمْسِجُد الَِّذي ما أُّسِ
 وفِلَْسِطيُن ، قاَل الَوِليُد بُن ُعْقبَةَ : ِدَمْشقُ  هي (اْلُمَقدََّسةَ 

ىن   عـــــــــــَ ُ
ِدِر املـــــــــــ َر كـــــــــــالســـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــح ـــــــــــد  َت ال عـــــــــــح طـــــــــــَ ـــــــــــَ  ق

دُِّر يف      ِرميُ  ِدَمشــــــــــــــــــــــــــــــــــح َ هتــــــــــــــــــــَُ  ومــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــَ

  
  َدرُّ أَبي الَوْحِش َسبُعِ بِن َخلٍَف األََسِدّيِ حيُث يَقُوُل :وهلل

قـــــــــَ   رٌع  ِدَمشـــــــــــــــــــــــح َ ســـــــــــــــــــــــَ ٌث ممـــــــــُح يـــــــــح اِم غـــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــّ

هــــــــــــــا     اقــــــــــــــِ ًة َدفــــــــــــــّ رٍّ ِدميــــــــــــــَ هــــــــــــــِ تــــــــــــــَ  مــــــــــــــن ُمســــــــــــــــــــــــــــح

  

هــــــــــا  نــــــــــُ ٌة لــــــــــيــــــــــَ  ُيضــــــــــــــــــــــــاهــــــــــَ  ُحســــــــــــــــــــــــح ِديــــــــــنــــــــــَ  مــــــــــَ

  
هـــــــــــــا   نـــــــــــــيـــــــــــــا وال آفـــــــــــــاقـــــــــــــِ ِر الـــــــــــــد   يف ســـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــِ
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ا  راِ  َأهنــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــِ َود  َزوحراُء ال ــــــــــــــــــــــــــَ  تـ

  
هــــــــــــــا   ــــــــــــــِ راق هــــــــــــــا ال ِإىل عــــــــــــــِ ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ َز  ِإل عــــــــــــــح ــــــــــــــُ  تـ

  
__________________ 

 ( ورد الشطران يف التهذيب واللسان شاهداً عل  قوله :1)
ــــــــــــقــــــــــــهــــــــــــا  ــــــــــــدل ــــــــــــعــــــــــــري شـــــــــــــــــــــــــقشـــــــــــــــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــه ي ــــــــــــب ــــــــــــ  ال  دل

قـــــــــــــــــًا ِإذا أخـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــانـــــــــــــــــدلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــت      دلـــــــــــــــــح

  

 ( تقدم يف طخف ا ونسب للطرماح.2)
 .381/  3( انظر اجلمهرة 3)
 .«حام»الكويتية وابألصر ( عن املطبوعة 4)
 . وكان يسم  الغالم دمش  فسماها ابله... ا وهبه له لرود بن كنعان (ص)( يف معجم البلدان : الغازر غالم إبراهيم 5)
 ( يف معجم البلدان : خبم  سنا.6)
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ًة  جـــــــــــَ مـــــــــــاِء هبـــــــــــَح ُر الســـــــــــــــــــــــــ  ثـــــــــــح هـــــــــــا مـــــــــــِ  فـــــــــــَبرحضـــــــــــــــــــــــــُ

هــــــــــــــاو      راقــــــــــــــِ ِر يف ِإشــــــــــــــــــــــــــــح ُرهــــــــــــــا كــــــــــــــالــــــــــــــز هــــــــــــــح  َزهــــــــــــــح

  

َر   ىَت ســــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــا مــــــــــــَ  َنســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــُم َراي  َروحضــــــــــــــــــــــــــِ

  
هـــــــــــــــا   مـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن ِو قـــــــــــــــِ ك  َأخـــــــــــــــا اهلـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــَ

  

هـــــــــــــــا  وعـــــــــــــــِ يـــــــــــــــُض يف رُبـــــــــــــــُ َض الـــــــــــــــر بـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــد َربـــــــــــــــَ

  
هـــــــــــاو    واقـــــــــــِ يـــــــــــا ِإىل َأســـــــــــــــــــــــــح نـــــــــــح ت الـــــــــــد  يـــــــــــقـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــِ

  

نح  وُف مــــــــــــــِ ــــــــــــــُ وُن واألُن يــــــــــــــُ َبُم الــــــــــــــعــــــــــــــُ  ال َتســــــــــــــــــــــــــــح

  
هـــــــــــــا   ِتشـــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــِ هـــــــــــــا يـــــــــــــومـــــــــــــًا وال انـــــــــــــح تـــــــــــــِ يـــــــــــــَ  ُر ح

  
. كِفلَْسِطيَن : ة ، بِمْصرَ ِدَمْشِقيُن ، و  نَقَله الصاغانِيُّ

فَياِن : َسِريعَةٌ  أَي : ، كَجْعفٍَر وِحَضْجٍر ، وِزْبِرجٍ ، وُعالِبطٍ  َدْمَشقٌ  ناقَةٌ ، وَجَمٌل ، وَرُجلٌ و  ِجدًّا ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للزَّ

ُ  و  فــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــغــــــــــــَ ٍر طــــــــــــاٍم عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــِه ال هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ  مــــــــــــَ

ِدي بـــــــــــــــِه      رُي َأو ُيســـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــِ َدرحنـــــــــــــــَ ُ يـــــــــــــــُ  اخلـــــــــــــــَ

  

  ُ لــــــــــــــــــــَ ُر داٍج أَبـــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــــح ه والــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــُ  وَردح

  
بـــــــــــــــاٍب و    يب ذاُت هـــــــــــــــِ  َدمحشـــــــــــــــــــــــــــــَ ُ صـــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــِ

  

ا بعَد الَكالِ  َزوحَرُ    (1)كَبهن 

 .َدْمَشقٌ  : َجَمٌل َدْوَشٌق : إِذا كاَن َضْخماً ، فإِْن كاَن َسِريعاً فهوـ  في تَْرَجمة دشقـ  وقال األَْزَهِريُّ 

 ِء.في الشَّيْ  َدْمَشقَ  َعَملَه : إِذا أَْسَرع فيِه ، وكذا َدْمَشقَ  وقد َسريُع العََمِل بِِهما أَي : اليََدْينِ  َدْمَشقُ  َرُجلٌ و

فَياِن : ائْتُوه بالعََجلَة أَي : األَْمرَ  َدْمِشقُوا يُقال :و  عن أَبِي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للزَّ

 َدمحَش ُ صاِحيب ذاُت ِهباٍب و 
 ، أَي : اْبنُوها بالعََجلَِة. فَدْمِشقُوها : اسُم الَمِدينَِة ، قيَل : ِدَمْشق قِيَل : ومنه أُِخذَ 

واِء. (2) الُمَصهَّبُ  هو الُمَدْمَشقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و  من الّشِ

 ومما يُْستَدَرُك عليه :* 

 َء : إِذا َزيَّنَهُ ، قاَل أَبو نَُخْيلَةَ :الشَّيْ  َدْمَشقَ 

َُصخ رُ  ُدمحِش َ 
 ذاَ  الص َخُر امل

ً  : [دمق] َحِديُث خاِلِد بن  رابِّيِ ، ومنهنَقَله الَجْوَهِريُّ ، وكذلك َدَمَر ، وهو قَْوُل ابِن األَعْ  بغَْيِر إِْذن بَْغتَةً  َدَخلَ  كقُعُوٍد : َدَمَق يَْدُمُق ُدُموقا

أَي : َدَخلُوا في َمْشَربِه واتََّسعُوا ،  «في الَخْمِر ، وتَزاَهُدوا في الَحدِّ  َدَمقُوا : إِّن النّاَس قدـ  عنهماهللارضيأَنّه َكتََب إِلى ُعَمَر »الَوليِد : 

. كاْنَدَمقَ  َشِمٌر هكذا ، وفسََّرهوتَبَسَُّطوا وتَهافَتُوا ، يعني من غيِر ِإباَحٍة ، رواه   نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  وَدقََمه ، فاهُ  َدَمقو  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشد األَْصَمِعيُّ : َكَسَر أَْسنانَه وَدْقماً : َدْمقا

وَل و يــــــــــــــــــــــــــ  َة وا ــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــــ  ُر ا ــــــــــــــــــــــــــَ  أَيحكــــــــــــــــــــــــــُ

مـــــــــــــــــــُ ُ و      دح ولَ  يـــــــــــــــــــَ ابـــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــاَ  والـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــّ  األَقـــــــــــــــــــح

  

وَل و  وَز َأو متــــــــــــــــــــَُ جــــــــــــــــــــُ ُ  الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــــــَح

  
ولَ    تـــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــح

َ
وَط واملـــــــــــــــــــ بحقـــــــــــــــــــُ

َ
رُِج املـــــــــــــــــــ  َأو ختـــــــــــــــــــُح

  
 .(2)عن ابن ُدَرْيٍد  أَْدَخلَه من َحدَّْي نََصَر وَضَرَب : يَْدُمقُهو ، يَْدِمقُه ءِ َء في الشَّيْ الشَّيْ  َدَمقَ و

قَهُ و ، كأَْدَمقَه  .َمْدُموقٌ و ، َدِميقٌ  فهو : (3)قاَل ابُن ُدَرْيٍد  َدمَّ
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حاحِ :و َكةً : ِريٌح وثَْلجٌ  الدََّمقُ  فِي الّصِ  وقاَل غيُره : ثَْلٌج مع ِريٍح يَْغَشى اإِلْنساَن من ُكّلِ أَْوب َحتّى يكاَد يَْقتُُل من يُِصيبُه ، فاِرِسيٌّ  ، ُمَحرَّ

بَةُ َدَمْه.  ُمعَرَّ

 هو النَّفَُس ، فهو َدَمْه ِكير ، أَي : آِخذٌ بالنَّفَِس. الدََّمقَ  قاَل أَبُو حاتٍِم : ألَنَّ  الَحّدادِ  َدَمقَةُ  كذلكو قاَل الصاغانِيُّ 

 السَِّرقَةُ. بالفَتْحِ : الدَّْمقُ  قاَل ابُن األَعراِبّيِ :و

: إِذا كاَن ذا َوْعَكٍة  داُموقٌ  ويَْومٌ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :
ب. ِجدًّا حارّ  ، أَي : (4)  قال أَبو حاتٍِم : هو فاِرسيُّ ُمعَرَّ

 عن اْبِن َعبّاٍد. كالدَُّموقِ  : الفاِسُد ال َخْيَر فيهِ  الداِمقُ و

 قال ُرْؤبَةُ يَِصُف صائِداً وُدُخولَه في فُتَْرتِِه : الُمْدَخلُ  للَمْفعُوِل : الُمْنَدَمقُ و

يــــــــــِر  ئــــــــــِ و   يف ضــــــــــــــــــــــــَ ا َتســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــّ َدمــــــــــَ ح لــــــــــَ نــــــــــح ُ
 املــــــــــ

ـــــــــر ســـــــــــــــــــــــَ ح يف و      راُت ال ِر َحشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــح ب ـــــــــ  ـــــــــنـ رِي ال فـــــــــِ  جـــــــــَ

  
 : ُمْدَخلُه. ُمْنَدَمقُه قاَل :

__________________ 
 ( قا  الصاغاين معقباً : ولي  الرجز للزفيان ا قاله يف التكملة.1)
 شواه ومل يبالغ يف نضجه.« وضّهبه»ويف التكملة : املضه ب ابلضاد املعجمة. ويف القاموس ضهب : « ابلصاد»( كذا ابألصر والقاموس 2)
 .293/  2( انظر اجلمهرة 3)
 وفيها : وعكة وحّر. 390/  3( اجلمهرة 4)
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 عن ابِن َعبّاٍد. (1) زالَْت عن َمكانِها الحاِرَكةُ ، وفي التَّْكِملة : الحاِرقَةُ : اْنَدَمقَتو

قو ً  العَِجينَ  َدمَّ  ، بالتخفيِف. َدَمقَ  عن ابِن َعبّاد ، وَوقَع في التَّْكِملَة : ئاَّل يَْلَزَق بالَكفِّ َدسَّ فيِه الدَّقِيَق ؛ لِ  : إِذا تَْدِميقا

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 : االْنِخراُط. االْنِدماقُ 

يّاُد في قُتَْرتِه ، اْنَدَمقَ و  ِمْنها أَيضاً : إِذا َخَرج ، ِضدٌّ. اْنَدَمقو الصَّ

قٌ  : الذي يَْدُخُل على القَْوِم بِغَيِر إِْذن ، ويَأُْكُل من َطعاِمِهم ، والَجْمعُ  الّداِمقُ و  .ُدمَّ

 : الُمتَِّسُع ، وبه فَسََّر بَْعُضهم قوَل ُرْؤبَةَ السابَِق. الُمْنَدِمقُ و

ْيقُ و  ، كقُبَّْيٍط : اسٌم. الدُّمَّ

 ى اْحتَشى.، وَدقَِم : حتّ  (2) َدِمقَ  وأََخَذ فاُلٌن من الماِل َحتّى

 : قريةٌ بِمْصَر. َدْيَمقُ و

 قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنشَد : من الِحجاَرةِ  الشَِّديُد االْستِداَرةِ  ، كعُلَبٍِط ، وُعالبٍِط ، وُعْصفُوٍر : األَْملَُس الُمْستَِديرُ  الدَُّمِلقُ  : [دملق]

اِس َزمــــــــــــــــــــاٌن عــــــــــــــــــــارُِ  وَ   عــــــــــــــــــــَ   ابلــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــّ

ُر      رحفـــــــــــــَ   مـــــــــــــنـــــــــــــه ا ـــــــــــــجـــــــــــــَ  مـــــــــــــالـــــــــــــِ ُ الـــــــــــــد  يــــــــــــــَ

  
ْلُب.: الَحَجُر األَْملَُس ِملْ  الدُّْملُوقُ  وقاَل أَبو َخْيَرةَ :  ُء الَكّفِ ، وزاَد َغْيُره : الصُّ

 أَي : بالِحجاَرةِ الُمْلِس. «بالدَّماِلقِ  َرماُهُم هللاُ » في َحِديِث ثَُمود :و ، ُدْمِلق ، وقد َدماِليقُ  ، ُدماِلق وجمعُ 

ُر ، مثل الُمَدْملَِك ، والُمَدْملَجِ ، نقله الَجْوَهِريُّ ، وأَنشَد لُرْؤبَةَ  كالُمَدْملَقِ    :وهو من الَحَجِر والحاِفِر : األَْملَُس الُمَدوَّ

ا  وِر َأوحَرقـــــــــــــَ وِع الـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــُ وح رِّ مـــــــــــــَ   (3)بـــــــــــــكـــــــــــــُ
ر      جـــــــــــــــــَ ُد   ا ـــــــــــــــــَ اأَلحٍم يـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ َدمـــــــــــــــــح

ُ
 املـــــــــــــــــ

  
فَياُن :  وقال الزَّ

رٌ و  جــــــــــَ   حــــــــــافــــــــــِ ُب الــــــــــعــــــــــُ لــــــــــح لــــــــــَ ُ صــــــــــــــــــــــــُ َدمــــــــــح  مــــــــــُ

ر  ُ و      عــــــــــــــَ هــــــــــــــا مــــــــــــــُ فــــــــــــــُ ــــــــــــــح ٍ  أَنـ ــــــــــــــح ي  ســــــــــــــــــــــــــــاُ  هــــــــــــــَ

  
ّي ألَبِي النَّْجِم :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِ  و  ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــر وح ــــــــــــــــِد ال ِدي ِديٍّ حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ن ّر هــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــُ

ِة      يحضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــبـ ُ  رَأحَس ال ــــــــــــِ ل فــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــَ ِ يـ ل َدمــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــ

  
أِْس  ُدماِلقُ  َرُجلٌ  قاَل : النَّْضُر :و  َمْحلُوقُه. أَي : الرَّ

 َعِظيٌم ، قاَل َجْنَدُل بُن الُمثَنَّى : زاَد َغْيُره : واِسعٌ  أَي : ُدماِلقٌ  فَْرجٌ  قاَل ابُن َعبّاد :و

 الد ماِل ِ جاَءتح بِه ِمنح فـَرحِجها 
ْوِض  وأَْقَصُر ما ْرُجونِ أَْصغَُر من العُ  ، من الَكْمأَةِ : الدُّماِلقُ  وقاَل أَبُو َحنِيفَة : الدُّْملُوقُ  قاَل ابُن َعبّاد :و ْمِل والرَّ وهو َطيٌِّب ،  يَُكوُن في الرَّ

 وقَلَّما يَْسَودُّ ، وهو الَِّذي كأَنَّ َرأَْسه ِمَظلَّةٌ.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، وَدْملََكه : إِذا َملََّسه وَسّواهُ. َدْملَقَهُ و .ُدْملُوقٍ  ، كَجْعفٍَر ، مثل َدْملَقٌ  َحَجرٌ 

 ، أَي : أَْصلَُع. ُدماِلقٌ  وَشْيخٌ 
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 : * ومما يُْستَدَرُك عليه : [دمنق]

 : قريةٌ بمصر. َدِمينَقُون

على َعْشَرةِ فَراِسَخ ، بينَها وبيَن  (4) د ، بنواِحي َمْروَ  بالفَتْحِ : أَهَملَه الَجماَعةُ ، وقاَل الّصاغانِيُّ وابُن السَّْمعانِّيِ : هو : َدْندانِقانُ   :[دندق]

ِد بِن صا حمِن بِن أَْحَمَد بِن ُمَحمَّ َحدَّث بما وراَء  الدَّْندانِقانِيُّ  ِلحٍ الَخِطيبَسَرْخَس ، يُْنَسُب إِليه َجماَعةٌ من أَْهِل الِعْلِم ، منهم : أَبو بَْكٍر َعْبُد الرَّ

 ْغِفِريُّ الحافُِظ ، وماَت قبَل األَربعمائة.النَّْهِر ، َرَوى عنه أَبو َجْعفٍَر الُمْستَ 

 (5)ومن القَُدماِء : أَبو السَِّرّيِ َمْنُصوُر بُن َعّماِر بِن كثير 

__________________ 
 ( زيد يف التكملة : ومل تنقطض.1)
 ( يف التهذيب واللسان : حىت دقم وحىت فقم أي حىت احتش .2)
 ( يف اللسان والصحاح : أخلقا.3)
 قا  ايقوت : وهي االن خراب مل يب  منها إال رابط ومنارة.« بلدة»ويف معجم البلدان « بليدة»يف اللباب : ( 4)
 .«كرب»( عن املطبوعة الكويتية نقاًل عن األنساب ا وابألصر 5)
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نحدانحقاين   َليحٌم ا وعلي   الد  عحٍد وابِن هَلِيَعَة ا وعنه ابـحُنه ســـُ هوٌر  : َحد َث عن لَيحِث بِن ســـَ ِر َمشـــح ِجُده يف الر مح َرَم ا وَمســـح بُن َخشـــح
 ِإىل اآن يـَُترَب ُ  به.

ْنَداْنقانِيُّ  وأَبو القاِسِم أَحمُد بُن أَحَمدَ  لَِفّيِ في الطَّلَِب ، وغيُر هؤالِء. الدَّ  ، َرفِيُق أَبِي طاِهٍر الّسِ

ْيفُ  أََكلَ  باللَّْيلِ  إِذا كانو ُل َوْحَدهُ بالنَّهاِر ،يَأْكُ و يَْنِزُل وْحَده ، ، كأَِميٍر : َمنْ  الدَّنِيقُ  : [دنق] عن ابِن  في ضوِء القََمِر ؛ لئاَّل يَراهُ الضَّ

 األَْعرابِّيِ ، عن أَِبي الَمكاِرِم ، وكذِلَك الِكيُص والصُّوُص.

 وكذِلك : الّدائُِق ، والواِدُق. كصاِحٍب : األَْحَمقُ  الّدانِقُ و

 وهو َمجاٌز. الساِرقُ  : الّدانِقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

جالِ  : الدانِقُ و  وأَنَشَد أَبو َعْمٍرو : النُّوقِ  منو عن أَبِي َعْمٍرو ، زاَد غيُره : الَمْهُزوُل الساقُِط من الّرِ

  ِ خـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــِ  ِإن  ذواَت الـــــــــــــــــــــد  ِّ والـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــَ

َن      لــــــــــــــح تـــــــــــــــَ ٍ  وعــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــِ ِ   (1)قـــــــــــــــَ ر  وامــــــــــــــِ  كــــــــــــــُ

  

 الّداِن ِ َحىّت َتراُه كالس ِليِم 

يناِر ، ُسُدسُ  : الّدانِقُ و ْرَهمو الّدِ ّيٍ : الّدِ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َرٍد  جــــــــــــــح نح عــــــــــــــَ ِذُر مــــــــــــــِ عــــــــــــــح وحِم مــــــــــــــن يـــــــــــــــَ  اي قـــــــــــــــَ

رحء عــــــــــــــــلــــــــــــــــ       َ
ِر املــــــــــــــــ  الــــــــــــــــّدانــــــــــــــــِ ِ الــــــــــــــــقــــــــــــــــاتــــــــــــــــِ

  
 ِء التّافِِه الَحِقيِر ، والجمعُ كأَنّه أَراَد النَّْهَي عن التَّْقِديِر والنََّظر في الشي «َدنَّقَ  وَمنْ  الّدانِقَ  لَعََن هللاُ »قوُل الَحَسِن :  وبهما ُرِويَ  تُْفتَُح نُونُهو

 .َدوانِيقُ و ، َدوانِقُ 

ْرَهم : ِدرهاٌم ، قال ِسيبََوْيه : أَّما الَِّذيَن قالُوا : كالّداناقِ  ، وإِن لم يَُكْن « فاعال»، فإِنَّما َجعَلُوه تَْكِسير  َدوانِيقُ  بإِْشباعِ الفَتْحة ، كما قالُوا للّدِ

 .(2)وهو شاذٌّ أَيضاً  ُدَوْينِيقٌ  في َكالِمهم ، كما قالُوا : َمالِميح ، وتَْصِغيُره :

ً  من َحدَّْي نََصَر وَضَربَ  يَْدنِقُ و ، يَْدنُقُ  فالنٌ  َدنَقَ  از :من المجو َمْخَشِريُّ وابُن َعبّاٍد. األُُمور (3) أََسفَّ لَدقائِقِ  كقُعُوٍد : ُدنُوقا  نَقَله الزَّ

ْنقَةُ و ؤانُ  بالفَتْحِ : الدَّ  ٌء واِحٌد.، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو والَجْنبَةُ َشيْ تُنَقَّى منهُ ، قاله أَبُو َحنِيفَةَ  الِحْنَطةِ  الِّذي يَُكوُن في الزُّ

ْيلَمُ  الدَّنَقَةُ و  عن أَبي َعْمٍرو. بالتَّْحِريِك : الشَّ

فَتْحِ النُّوِن ، بَضّمِ الّداِل و على ِميلَْيِن منها ، ذاُت بساتِيَن ، هكذا َضبََطهُ ابُن َعبّاد ، وَضبََطه صاحُب اللُّّبِ : ة ، بنَهاَوْندَ  كَجْوَهٍر : َدْونَقو

 على الصَّواِب.« دون»وسيَأْتِي للُمَصنِِّف ذِلَك في 

تَْيِن : الُمقَتُِّروَن على ِعياِلهم الدُّنُقُ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و  وأَْنفُِسهم. بضمَّ

حاح ، وأَهُل الِعراِق يَقُولوَن : فالنٌ  «عليُكمْ  تَُدنِّقُوا فيَُدنَّقَ  ال»قَْوُل الَحَسِن البَْصِرّيِ :  ومنه : االْستِقصاءُ  التَّْدنِيقُ و : إِذا  ُمَدنِّقٌ  كذا في الّصِ

 الشُّّحِ.، والُمداقَّةُ ، واالْستِْقصاُء : ِكناياٌت عن البُْخِل و التَّْدنِيقُ  كاَن يُداقُّ النََّظَر في ُمعاَمالتِه ونَفَقاتِه ويَْستَْقِصي. وقاَل األَْزَهِريُّ :

حاح. َدنَّقَ  مثُل التَّْرنِيِق ، يُقال : ءِ إِداَمةُ النََّظِر إِلى الشَّيْ  : التَّْدنِيقُ و ِعيُف ، كما في الّصِ  إِليه النََّظر ، وَرنََّق ، وكذِلك النََّظُر الضَّ

حاحِ ، وهو َمجاٌز ، يُقاُل : ُدنُوُّ الشَّْمِس للغُُروب : التَّْدنِيقُ و  الشَّْمُس : إِذا قَلَّ ما بَْينَها وبيَن الغُروِب. َدنَّقَتِ  كما في الّصِ

ً  َوْجُههُ  َدنَّقَ و  نَقَله اللَّْيُث. َظَهَر فيه ُضْمُر الُهزاِل من نََصٍب أَو َمَرٍض  : تَْدنِيقا

حاحِ واألَساِس. غاَرتْ  : إِذا َعْينُه َدنَّقَتْ  من الَمجاز :و  كما في الّصِ

 : * ومما يُْستَْدَرُك عليه
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ُجُل : ماَت. َدنَّقَ   الرَّ

ً  للَمْوتِ  َدنَّقَ  وقِيَل :  : َدنا منه ، وهو َمجاٌز. تَْدنِيقا

ضاً عن أَبِي َعْمٍرو. دانِقٌ  وَمِريضٌ   : ِإذا كاَن ُمْدنَفاً ُمَحرَّ

 وقال أَبو َزْيٍد : من العُيوِن : الجاِحَظةُ ، والظاِهَرةُ ،

__________________ 
 .«وام »بد  « واب »ويف التهذيب : « يقتلن»التهذيب واللسان : ( يف 1)
 ( قوله أيضاً عل  اعتبار أن مجض دواني  ا شاذة.2)
 واملثبت كاألساس.« لداناي األمور»( يف التكملة 3)
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َدنَِّقةُ و 
ُ
ِ و ُهوُرها ا قاَ  اأَلزحَهرِي  : وقولُه َأَصح   (1)ا وهو  امل نِي َ   مم ن َجَعرَ َسواٌء ا وهو ُخروُج الَعاح ِ ُغُؤوراً. َتدح  الَعاح
 : لَقَُب أَبِي َجْعفَر الَمْنُصوِر العَبّاِسّيِ. الّدوانِيِقيُّ و

ِد بِن سابٍِق وغَ  (2): لَقَُب َجّدِ أَبي إِْسحاَق إِبراِهيَم بِن َعْبِد الَحِليِم  َدنُوقاو ْيِره ، وعنه أَبو الُحَسْيِن بُن بِن ُعَمر البَْغداِدّيِ الدَّنُوقِّيِ ، ثِقَةٌ عن محمَّ

 .279، ويَْحيَى بُن ُمحمِد بِن صاِعِد ، مات سنة  (3)المناِدّي 

ثِين.  وَدنيقية ، بالفتح : قريةٌ من نَْهر ِعيَسى بالِعراِق ، وقد نُِسَب إِليها َجماَعةٌ من الُمَحّدِ

ُجلُ  داقَ  : [دوق] ً  الرَّ ً و َدواقَةً و ، يَُدوُق َدْوقا ِهما : َحُمَق ، فهو ُدُؤوقَةً و ُدُؤوقا هاِلٌك ُحْمقاً ، وكذِلَك : ماَق َمْوقاً فهو مائٌِق ، ويُقال :  دائِقٌ  بَضّمِ

حاحِ ، وقاَل أَبُو َسِعيٍد : دائِقٌ  أَْحَمُق ماِئقٌ  ُجُل في فِْعله ، وداَك : إِذا َحُمَق. داقَ  ، كما في الّصِ  الرَّ

 الماُل : َهُزَل. داقَ و

ه داقَ  قاَل الخاْرَزْنِجيُّ :و  .(4) َعَدل َعْنها َحتّى َسنِقَ  أَي : الفَِصيُل من اللَّبَِن عن أُّمِ

 األَباُء. ونَصُّ التَّْكِملَة : أََخَذها األَبِي إِذا : َمُدوقَةٌ  ، ونَصُّ تَْكِملَة الخاْرَزْنِجّي : فهي َمِديقَةٌ  َغنَُمَك فهي ِديقَتْ  قاَل :و

 الَحيَِّة : َمجالُها. َمداقُ و قال الخاْرَزْنِجيُّ :

َدةِ أَي : (5) تائِقٌ  دائِقٌ  ومتاٌع : قاَل :  ال ثََمَن لهُ ُرْخصاً وَكساداً. ونصُّ التكملِة : بائٌِق ، بالموحَّ

 .لَدْوقانِيَّة يُقال : إِّن فِيهم الفَساُد والُحْمقُ  : الدَّْوقانِيَّةُ و الدَّْوقَةُ و قال :

 .(6)به  أَحاُطوا أَي : به أَداقُواو

 بَْطنُه : إِذا اْنتَفََخ. اْنداقَ و

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

قٌ  رجلٌ  ٌق. ُمَدوَّ  ، كُمعَظٍَّم : ُمَحمَّ

 ، أَي : َهْزلَى ، عن أَبِي َسِعيٍد. َدْوقَى ومالٌ 

قَ و َق. تََدوَّ  : تََحمَّ

 : أَرٌض باليََمِن ِلغاِمِد. َدْوقَةُ و

 ، بالكسِر : من قَُرى َهراةَ ، كذا في التَّْكِملَة. ِديَوقَانُ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَجْعفٍَر : اسُم َرُجٍل ، ذكره صاحُب اللِّساِن ، وأَهملَه الَجماَعةُ. َدْنَشقٌ  : [دنشق]

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

ِعيِد األَْعلَى. ديقبق : [دقبق]  : قريةٌ من أَعماِل قَُمولَةَ بالصَّ

ه : وقاَل ابُن األَ « دهق»أَهَملَه الَجْوَهِريُّ هنا ، ورواه في  َدْهَدقَهُ   :[دهدق] وأَنَشَد لُحْجِر بِن خاِلٍد  (7) َكَسَرهُ  َء :عراِبّيِ : َدَهَق الشيبما نَصُّ

: 
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ِد ُ  َدهــــــــح َد   نــــــــُ ِم لــــــــلــــــــبــــــــاِع والــــــــنــــــــ  حــــــــح َض الــــــــلــــــــ   َبضــــــــــــــــــــــح

هح و      عــــــــــُ نــــــــــاقــــــــــِ ي بــــــــــَذمٍّ مــــــــــَ لــــــــــِ غــــــــــح ُم تـــــــــــَ هــــــــــُ عحضــــــــــــــــــــــــُ  بـــــــــــَ

  
ً و ، َدْهَدقَةً  اللَّْحمَ  َدْهَدقَ  قاَل ابُن ُدَرْيد :و ً  ونَصُّ الَجْمَهَرِة : وإِْن قُْلت : ، ويُْكَسرُ  َدْهداقا  (8) قََطعَهُ  كاَن فَِصيحاً ، أَي :ـ  بالَكْسرِ  أَي :ـ  ِدْهداقا

 وَكَسر ِعظاَمهُ.

 .(9) داَرْت في الِقْدِر إِذا َغلَتْ   :َدْهَدقَةً  البَْضعَةُ  َدْهَدقَتِ  قاَل ابُن َعبّاد :و

 : َغلَيانُها. الدَّْهداقُ  : َدْهداقُ  للِقْدرِ و

 .َدْهَدَق َدْهَدقَةً و ، َزْهَزَق في َضِحِكه َزْهَزَق في َضِحِكه َزْهَزقَةً  أَْسَوأُ الضَِّحكِ  : الدَّْهداقُ و

 عن ابِن َعبّاٍد. َمْشٌي فوَق العَنَقِ  : الدَّْهداقُ و

__________________ 
 واألصر كاللسان.« وهّن سواء»( يف التهذيب : 1)
 .«الرحيمعبد »( يف اللباب 2)
 .«املناوي»( عن اللباب وابألصر 3)
 .«( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : حىت سن  ا يوجد يف نسخ املو زايدة : والط عاَم ذاَقهُ 4)
 ( يف القاموس : داِئٌ  ابِئٌ .5)
 ( يف التكملة : وأدا  الناس ابملكان : أطافوا به.6)
 وقطعته وكذلك دهدقته.َء : كسرته ( عبارة الصحاح : دهقت الشي7)
 واملثبت عبارة القاموس.« كسره وقطض عظامه»( ابألصر 8)
 تراها تعلو مرة وتسفر أخر  وأنشد :« : ده »( زيد يف التهذيب واللسان 9)

ص دهــــــــــــــــداَ  الــــــــــــــــبضـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــِض كــــــــــــــــبنــــــــــــــــه   تــــــــــــــــقــــــــــــــــمــــــــــــــــّ

رِ      ٍر دقــــــــــــــــــاِ  ا ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــِ دح  ر وس قــــــــــــــــــطــــــــــــــــــًا كــــــــــــــــــُ
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 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، أَي : ِهْمالٌج ، عن اْبِن َعبّاٍد. َدْهداقٌ  دابَّةٌ 

. الَكأَْس ، كَجعَلَه : َمأَلَها َدَهقَ  : [دهق]  نَقَلَه األَْزَهِريُّ

ً  نُْطفَةً »: ـ  عنههللارضيـ  قوُل َعِلّيٍ  ، ومن الثانِي : ِضدٌّ  فهو إِذاً  الماَء : أَْفَرَغه إِْفراغاً َشِديداً  َدَهقَ و ً  ِدهاقا أَي : نُْطفَةً قد  «وَعلَقَةً ُمحاقا

 أُْفِرَغْت إِفراغاً َشِديداً.

 َمأَلْتُها إِلى أَعاِليها ، وقِيَل : َشدَّ َمأْلَها. الَكأَْس ِإلى أَْصباِرها ، أَي : أَْدَهْقتُ  يُقاُل : فِيهما كأَْدَهقَه

 الماَء : أَْفَرَغه إِفراغاً َشِديداً. أَْدَهقَ و

 .(1) أَْعطاِني منه َصْدراً  أَي : من المالِ  َدْهقَةً  ِلي َدَهقَ  ٍد :قاَل ابُن ُدَريْ و

 *. [ُء : َكَسَرهُ وقََطعَهُ ، أو َغَمَزهُ َشديداً الشَّيْ ]و

ً  َدَهقَ  نَقَل الَجْوَهِريُّ عن اْبِن األَْعرابِّيِ :و  َضَربَهُ. : إِذا فاُلنا

 وعليه قوُل ِخداِش بِن ُزَهْيٍر : (2) (وََكْأساً ِدهاقاً )ُمتَْرعةٌ ، وهو قَْوُل الَحَسن ، وبه فَسََّر قَْولَهُ تَعالَى :  ، كِكتاٍب : ُمْمتَِلئَةٌ  ِدهاقٌ  َكأْسٌ و

رااَن  و قـــــــــــــــــــــــِ رحجـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــَ ٌر يـ  َألان عـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــِ

بحســــــــــــــــــــــــــــًا      نــــــــــــــا لــــــــــــــه كــــــــــــــَ َرعــــــــــــــح افــــــــــــــبَتـــــــــــــــح  ِدهــــــــــــــاقــــــــــــــَ

  
ُل أَْعَرُف ، قال ابُن ِسيَده : وأَّما ِصفَتُهم  الدَّْهقِ  ، من على شاِربِيها ُمتَتابِعَةٌ  َمْعناه : أَو الَِّذي هو ُمتَابَعَةُ الشَّّدِ ، وهو قوُل ُمجاِهٍد ، واألَوَّ

هاقِ  الَكأَْس ، وهي أُْنثَى ،  إِْدهاق ٌع َمْوِضعَ ، ولفُظه لفُظ التَّذِكير ، فمن باب َعْدٍل وِرضاً ، أَعني أَنّه َمْصَدٌر ُوِصَف بِه ، وهو َمْوُضو بالّدِ

، قاَل : وإِنَّما َحَمل ِسيبََوْيه أَن يَْجعََل ِدالصاً وِهجاناً في َحّدِ  ِدهاقانِ  وقد يجوُز أَْن يكوَن من باِب ِهجاٍن وِدالٍص ، إِالَّ أَنّا لم نَْسَمْع كأْسانِ 

قاَل ابُن و وِدالصاِن ، ولوال ذِلك لَحَملَه على باِب ِرضاً ؛ ألَنَّه أَكثَُر ، فاْفَهْمه.ِهجاناِن  الجْمعِ تَْكِسيراً ِلهجاٍن وِدالٍص في َحّدِ اإِلفراِد قولُهم :

 : َكثِيٌر. ِدهاقٌ  ماءٌ  ُدَرْيٍد :

ْهقانُ  قاَل أَْيضاً :و مِّ  الّدِ لم تَْصِرْفه ، هكذا قاَل  الدَّْهقِ  من ِدْهقانَ  قاَل ِسيبََوْيه : إِْن َجعَْلتُ  في باِب النُّونِ  : التاِجر ، وَسيَأْتِي ، بالَكْسِر ، وبالضَّ

 الدَّهاقِنَةُ  واألَْغلَُب على َظنِّي أَنَّه َمقُوٌل ، وهم قال : ؟(3)، قال : فال أَْدِري أَقالَه على أَنّه َمقُوٌل ، أَم هو تَْمثِيٌل منه ال لَْفٌظ َمقُوٌل  الدَّْهقِ  : من

 .دَّهاقِينُ الو ،

َكةً : َخَشبَتاِن يُْغَمُز بهما الّساقُ  الدََّهقُ و فاِرِسيَّتُه  نَْوٌع من العَذابِ  : الدََّهقُ  كما في الُمحيِط واللِّساِن ، ونَقََل الَجْوَهِريُّ عن أَبِي َعْمٍرو : ، محرَّ

 أَْشَكْنَجه.

ً  يُقال :و  أَْعَجلَه. : إِذا أَْدَهقَهُ إِْدهاقا

 مع َكثْرةٍ. تاَلَزَمْت ، وَدَخَل بَعُضها في بَْعٍض  أَي : الِحجاَرةُ ، كاْفتَعَلَت ادََّهقَت اللَّْيُث :قاَل و

 قال ُرْؤبَةُ : ، على ُمْفتَعٍَل : الُمَكسَُّر والُمْعتََصرُ  الُمدََّهقُ و قاَل :

لـــــــــــَ ح و  ـــــــــــفـــــــــــِ وَح ال بـــــــــــُ ّداِح َمضـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــَ رحَو ذا ال َ
 املـــــــــــ

ٍم      ِة َرضـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ل ـــــــــح بـ نح جـــــــــَ نحصـــــــــــــــــــــــاُح مـــــــــِ ـــــــــَ هـــــــــَ ح يـ د   مـــــــــُ

  
 وُكلُّ ِغلٍَظ وِشدَّةٍ : َجْبلَةٌ.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْغِط. الدَّْهقُ   : ِشدَّةُ الضَّ

. ّدِ  وأَْيضاً : ُمتابَعَةُ الشَّ

 ، أَي : صافِيَةٌ. ِدهاقٌ  وقِيَل : َكأْسٌ 
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 بِن األَْعرابِّيِ.الَمَطُر : اْشتَدَّ في بَْدئِه ، عن ا َدَهقَهَ و

 ، كُمعَظٍَّم : الُمَضيَُّق. الُمَدهَّقُ و

كما في العُباِب  أَْخذَُك ِجْلَد الّدابَِّة تَْحِلقُه َحتّى تَراهُ يَتََملَّصُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللِّساِن : الدَّْهلَقَةُ  : [دهلق]

 والتَّْكِملَِة.

 .«دهق»، والِميُم زائَِدةٌ ، نقله الَجْوَهِريُّ في :  َدْهَدقَهُ  مثُل : َكَسَرهُ ، أَو قََطعَه : َدْهَمقَهُ َدْهَمقَةً  : [دهمق]

 وجاَء بِه ُمْستَِوياً من أَّوِله إِلى آِخِره ، قال : لَيَّنَهُ  : إِذا الَوتَرَ  الفاتِلُ  َدْهَمقَ و

__________________ 
 .295/  3( اجلمهرة 1)
 *( ما با معكوفتا سقرت ابملصرية والكويتيه.)
 .34( سورة النبب اآية 2)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« معقو »( يف اللسان وابألصر 3)
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هُ  قــــــــــــــَ ح  َد ــــــــــــــحَ اح فــــــــــــــ  َ الــــــــــــــكــــــــــــــَ اح ُر بــــــــــــــَ  الــــــــــــــفــــــــــــــاتــــــــــــــِ

ه      نـــــــــُ ـــــــــح تـ ٌا مـــــــــَ ـــــــــِ َ  (1)فـــــــــهـــــــــو أَم اح ي الـــــــــعـــــــــَ رحضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــُ  يـ

  
لي  يَُدْهَمقَ  لو ِشئُْت أَنْ »:  عنههللارضيَحِديُث ُعَمَر  نقله الجوهريُّ ، ومنه َطيَّبَهُ ، وَرقَّقَه ، ولَيَّنَهُ  : إِذا لطَّعامَ ا َدْهَمقَ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و

نْيا َواْسَتْمتَ ْعُتْم ِِبا) لفَعَْلُت ، ولِكنَّ هللا عاَب قَْوماً فقاَل : ُتْم طَيِّباِتُكْم يف َحياِتُكُم الدُّ معناه : لو ِشئُْت أَْن يُلَيََّن لي الطَّعاُم  (2) (َأْذَهب ْ

َد.  ويَُجوَّ

ْده : ُمَدْهِمقٌ  ، فهو َدْهَمقَهُ  أَو  ، واحتَّج من قاَل ذلك بما أَْنَشَدهُ ابُن األَْعرابِّيِ : ِضدٌّ  فهو لم يَُجّوِ

ا  يــــــــــــــــــــ  وقــــــــــــــــــــِ اًل ســــــــــــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــــَ  ِإذا أََردحَت عــــــــــــــــــــَ

قــــــــــــــاً      َد ــــــــــــــحَ ا مــــــــــــــُ يــــــــــــــّ مــــــــــــــِ لــــــــــــــح  فــــــــــــــادحُع لــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِدي وأَْنَكَر ذِلَك أَبو حاتٍِم ، فقال : َظنُّوا أَنَّ السُّوقِيَّ : ُء ، وأَْصحاُب الَمرائِي يُْعُطوَن على َجالِء الِمْرآةِ ، فإِذا اْشتََرُطوا عَمالً ُسوقِيًّا : الرَّ

 أَْضعَفُوا الِكراَء ، وهو أَْجَوُد العََمِل.

 وأَْنَشَدنِي َخلٌَف األْحَمُر في نَْعِت أَْرٍض : ، قاَل اللَّْيُث : الِبٍط : التُّراُب اللَّيِّنُ كعُ  ، الدُّهاِمقُ و

 ُدهاِم ُ َجوحٌن َروايب تـُرحِبِه 
حاحِ ، وأَْنَشد ابُن ُدَرْيِد :  كما في الّصِ

ه  رحبــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــُ ا يف تـ هــــــــــــــــــامــــــــــــــــــِ ِ كــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــد 

رِي الــــــــــــــواِدِ       جــــــــــــــِ َت اهلــــــــــــــَ ِه حتــــــــــــــَح (3)مــــــــــــــن آلــــــــــــــِ
 

  
 أَيضاً ، وأَنشَد ابُن َسْمعاَن : الُمَشقَّقُ  هو :و من الِقداحِ : النَِّقيُّ من العُيُوِب ، الُمْستَِوي ، الَمتِْن ، الُمَدْهَمقُ و

ِر  َد ـــــــــــــــــــــــحَ ِ كــــــــــــــــــــــَبّن رِز  الــــــــــــــــــــــَوتــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــــــــــ

َر ِ      َزٌم مــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــَ ا هــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــَ  ِإذا مــــــــــــــــــَ

  
دِ  ِمنَ  الُمَدْهَمقُ و  وقد تَقَدَّم البحُث فيه قريباً. الطَّعاِم : غيُر الُمَجوَّ

 لَِطيفَةٌ. ، أَي : ُمَدْهَمقَةٌ  وكذا : ِكتابَةٌ  : لَِطيفٌ  ُمَدْهَمقٌ  كتابٌ و

وَجْوَدةِ  لفَصاَحتِه ، قاَل ابُن األَْعرابِّيِ : ُب ُمْدِرٍك الفَْقعَِسّيِ لَقَ  الثانِيِة : بكسِر الِميمِ  الُمَدْهِمقُ و عن ابِن َعبّاٍد. لَيِّنٌ  : ُمَدْهَمقٌ  أَي : َوتٌَر َكَذاو

 ما يُطاُق ِلسانُه ؛ لتَْجِويِده الَكالَم ، وتَْحبِيِره إِيّاهُ. ُمَدْهِمقٌ  ِشْعِره ، تَقُول : هو

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : ليِّنَةٌ َدقِيقَةٌ. َدهاِميقُ  أَْرضٌ 

 ولَيَّنَهُ. (4)الطَِّحيَن : َرقَّقَه  ِدْهَمقَ وِ 

 اللَّْحَم مثل َدْهَدقَه. َدْهَمقَ وَ 

.في الشَّيْ  َدْهَمْقتُ و  ِء ، أَي : أَْسَرْعُت ، نقله األَْزَهِريُّ

 الدَّْهَمقَةُ في َمعانِيها. أَهملَه الَجَماَعةُ ، وهو الدَّْهنَقَةُ  : [دهنق]

ه :قُلْ  ح به أَبو ُعبَْيٍد ما نَصُّ الدَّْهَمقَة ، والدَّْهقَنَةُ سواٌء ، والَمْعنَى فيِهما سواٌء ؛ ألَنَّ ِليَن الطَّعاِم من الدَّْهقَنَة ،  ُت : وفيه نََظٌر ، فإِنَّ الَِّذي َصرَّ

فَه ، وقدَّم الن  وَن على القاِف ، وأَْفرَد له تَْرِكيباً مستِقالًّ ، فتأَّمل ذلك.وهكذا نَقَله األَْزَهِريُّ والصاغانيُّ ، فجاَء الُمَصنُِّف وَحرَّ

ً   :[ديق]  كما في العُباِب والتَّْكِملَة. أَراَغهُ ِليْنتَِزَعهُ  : أَي : (5)أَْهَمله الَجْوَهريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقال ابُن ُدَرْيد  داقَهُ يَِديقُه َدْيقا

 * ومما يستدرك عليه :

 لكسر : موِضٌع عن اليَْعقُوِبّيِ.ِديقَهُ ، با
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 مع القاف فصل الذال
ا َسأََل عمُر َحّساَن بَن ثاِبتٍ  َزَرقَ  من َحدَّْي نََصر وَضَرَب ، أَي : يَْذِرقُ و ، يَْذُرقُ  الطائِرُ  َذَرقَ  : [ذرق] عن ِهجاِء ـ  عنهماهللارضيـ  ، ولمَّ

ْبِرقاَن بَن بَْدٍر   : بقوِلهـ  عنههللارضيـ  التَِّميميَّ الُحَطْيئَِة الّزِ

هـــــــــــا  تـــــــــــِ يـــــــــــَ غـــــــــــح رح لـــــــــــبــــــــــــُ رححـــــــــــَ كـــــــــــارَِم ال تــــــــــــَ
َ

 دَِع املـــــــــــ

يو      ُم الــــــــكــــــــاســــــــــــــــــــــِ اعــــــــِ َت الــــــــطــــــــّ ك أَنــــــــح دح فــــــــِإنــــــــ  عــــــــُ  اقـــــــــح

  
__________________ 

 .«نفسه»( عن اللسان والتكملة وابألصر 1)
 .20( سورة األحقاف اآية 2)
 .394/  3( اجلمهرة 3)
 دّققه.( يف اللسان : 4)
 .296/  2( اجلمهرة 5)
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 .«عليه َذَرقَ  ما َهجاهُ بل»فقال : 

 : وُربّما اْستُْعِمَل لإِلْنساِن ، وأَنَشد : (1)وقال ابُن ُدَرْيٍد 

زاً تـََر  أَن َك منُه   ذارِ ُ َغمح
 .الذَّْرقِ  الُحباَرى بَسْلِحه ، والَخْذُق أََشدُّ ِمنَ  َذْرقُ  : الذَّْرقُ و

ّجاجِ ، وقد يُْستَعاُر في السَّبُعِ والثَّْعلَِب ، أَنَشد اللِّْحيانِيُّ : كأَْذَرقَ   وذلك إِذا َخَذق بَسْلِحه ، وهذه عن الزَّ

تح  ــــــــــــَ وال ــــــــــــَ ــــــــــــد ت ُب ق ــــــــــــِ عــــــــــــال ــــــــــــ  ــــــــــــث َك ال ــــــــــــح ل ــــــــــــِ  َأال ت

ا     بـــــــــــاعـــــــــــَ رحجـــــــــــًا ضـــــــــــــــــــــــــِ تح عـــــــــــُ فـــــــــــَ ي  وحـــــــــــالـــــــــــَ لـــــــــــَ  عـــــــــــَ

  

ي  مـــــــــــــــِ ن   ـــــــــــــــَح ر  هلـــــــــــــــَُ يِن فـــــــــــــــمـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ بحكـــــــــــــــُ  لـــــــــــــــتـــــــــــــــَ

  
ا مــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــَبذحَر َ    ذارِي َأو َألعــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــــِ

  
ى كُصَردٍ  ، الذَُّرقُ و  عن ابِن ُدَرْيٍد ، وأَْنَشد قول ُرْؤبَةَ : الَحْنَدقُوق : البَْقلَةُ التي تَُسمَّ

راُن   (2) الذ َر ح َحىّت ِإذا ما اصحَفر  ُحجح
ْطِب يُْبساً ، وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : الواِحَدةُ  الذَُّرقَ  قاَل : وَخصَّ  ، ولها نُفَْيَحةٌ ، َطيِّبَةٌ يَْنبُُت في الِقيعاِن وَمناقِعِ الِمياِه ، وأَْنَشَد  ذَُرقَةٌ  ألَنَّه أَْبَطأُ الرَّ

 في َوْصِف َرْوَضٍة :

َوٌة  ُذَر ٌ هبــــــــــــــا  ــــــــــــــح نـ بــــــــــــــاِت وحــــــــــــــَ ــــــــــــــنــــــــــــــ   غــــــــــــــَ   ال

راً      فــــــــــح طــــــــــاُر كــــــــــَ رِ  تــــــــــعــــــــــاَوُرهــــــــــا اأَلمــــــــــح فــــــــــح  عــــــــــلــــــــــ  كــــــــــَ

  
 :ـ  عنههللارضيـ  ، وبها اْستَقَْت بُُطونُها ، وقاَل َكْعُب بُن ُزَهْيرٍ  الذَُّرقِ  قاَل : والغَنَُم تَْحبَُط عن أَْكلِ 

ه  لــــــــــــُ ــــــــــــِ اَن واب ــــــــــــر حيــــــــــــح َو وال قــــــــــــح ــــــــــــعــــــــــــَ َت ال ــــــــــــَ ب ــــــــــــح  فــــــــــــبَنـ

نــــــــــاِن و      كــــــــــح
َ

قــــــــــاَن مــــــــــض املــــــــــ هــــــــــُ ا (3)األَيـــــــــــح َرقــــــــــَ  والــــــــــذ 

  
 *.الذَُّرق األَْرُض : أَْنبَتَتِ  أَْذَرقَتو

قٌ  لَبَنٌ  َحَكى أَبو َزْيٍد :و  َمِذيٌق. أَي : كُمعَظَّمٍ  ُمَذرَّ

قَت في نَواِدِر األَعراب :و  اْكتََحلَْت به. : إِذا كاْفتَعَلَتْ  ، اذََّرقَتْ و الَمْرأَةُ بالُكْحلِ  تََذرَّ

 * ومما يُْستَدرك عليه :

 ، كغُراٍب : ُخْرُء الّطائِِر ، عن أَبِي َزْيِد. الذُّراقُ 

 .الذَُّرق الماُل ، كفَِرَح : من َذِرقَ و

 عليِه. يُْذَرقُ  وتَقُوُل للَكالِم الُمْستَْهَجِن : هذا َكالمٌ 

 على النّاِس ، أَي : تَْبَذأُ عليهم. تَْذُرقُ  ومن الَمجاِز : إِلى َمتَى

قَنَّكَ  وفي الَوِعيِد :  ْن لَْم تَْربَْع.إِ  ألَُذّرِ

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

 : تقدََّم ، كاْدَرْنفََق ، حكاهُ نَُصير ، وقد أَْهَملَه الَجماَعةُ ، وأَْوَرَدهُ صاحُب اللِّساِن. اْذَرْنفَقَ  : [ذرفق]

وهو لُغَةٌ في َزَعقَه َزْعقَةً ، وقاَل األَْزَهِريُّ : وهذا ِمْن  ْفَزَعهصاَح بِه وأَ  : أي (4)أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  ، كَمنَعَه َذَعقَه  :[ذعق]

 ؟.لُغَةٌ أَم لُثْغَةٌ ِمْن َعَربِّيٍ ، فال أَْدِري أَ قاَل الَخِليُل : َسِمْعنا ذِلَك  ُزعاق. : مثلُ  ، كغُرابٍ  ذُعاقٌ  ماءٌ و أَباِطيِل اْبِن ُدَرْيد.

 قاتٌِل. أَي : ذُعاقٌ  داءٌ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و
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ً  الذُّْعلُوقُ  : [ذعلق] آَخر يُقاُل له : ِلْحيَةُ التَّْيِس  ذُْعلُوقٌ و عن ابِن األَْعرابِّيِ ، وهو يَْنبُُت في أَْجواِف الشََّجِر ، ، كعُْصفُوٍر : بَْقٌل كالُكّراِث ِطيبا

ّيٍ : هو نَْبٌت أََدقُّ من الُكّراِث ، وله لَبٌَن ، وفي أَراِجيِزهم :، وقِيَل : هو نَْبٌت يَْستَِطيُل على َوْجِه األَْرِض ، وقاَل ابنُ    بَّرِ

تــــــــــــــــا   ىّت شــــــــــــــــــــــــــــــَ و ح حــــــــــــــــَ لــــــــــــــــُ عــــــــــــــــح  (5) كــــــــــــــــالــــــــــــــــذ 
و ح      ُ

رحِف املــــــــــــــــــــــــ رََع مــــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 َشبَّه به الُمْهَر النّاِعَم في ِخْصبِه وِسَمنِه.

وحِ الغاُلُم الحارُّ  : الذُّْعلُوقُ  قاَل ابُن األَعراِبّيِ :و أِْس ، الَخِفيُف الرُّ  كالعُْذلُوِق. الرَّ

__________________ 
 .310/  2( اجلمهرة 1)
 ( مكانه يف اللسان :2)

ــــــــــــــــــــُذَر ح   حــــــــــــــــــــىت إذا مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــاج حــــــــــــــــــــريان ال

 أهــــــــــــــــــيــــــــــــــــــج اخلــــــــــــــــــلصـــــــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن ذات الــــــــــــــــــرب ح و     

  

 .«قوله : املكنان ا كذا ابألصر»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«أَنـحبَـَتِت الذ َر »بد  : « أَنـحبَـتَـتحهُ »*( يف القاموس : )
 .314/  2( انظر عبارة اجلمهرة 4)
 ( األو  يف اللسان وقبله :5)

 اي رّب مــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــــــــــــــــــو ح 

ر أو مـــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــو       مـــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــّ

  

 من ل  الدهِم الر و 
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 .(1)عن اْبِن ُدَرْيٍد  طاِئٌر َصِغيرٌ   :الذُّْعلُوقُ و

 عن اْبِن َعبّاٍد. الَكْمأَةِ َضْرٌب من  : الذُّْعلُوقو

أْنِ  : الذُّْعلُوقُ و يِّقَةُ الفَِم من الضَّ  عن اْبِن َعبّاد. الَخِفيفَةُ الضَّ

ومَ ـ  ، وهو القائُِل فيه بالّشام َسْيُف خاِلِد بن َسِعيِد بِن العاِص ، رِضَي هللاُ تَعالَى عنه : الذُّْعلُوقو  :ـ  وهو يُقاتُِل الرُّ

ي  يــــــــــــٌد وِوشــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ عــــــــــــِ و ح َأيب ســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــُ  ُذعــــــــــــح

ـــــــــــــ ح      رِي طـــــــــــــح ـــــــــــــِ رِّ ب َة كـــــــــــــُ ـــــــــــــه هـــــــــــــامـــــــــــــَ و ب ـــــــــــــُ ل  َأعـــــــــــــح

  

 ما ابـحَتر  ِمنح  َحَيي  يـَوحماً ابلرِّي ح 

أُن للَحْلِب ب : قاَل ابُن َعبّاد : . ذُْعلُوقْ  ، ذُْعلُوقْ  وتُْدَعى الضَّ  نَقَله الصاغانِيُّ

من بَنِي ثَْوٍر ، يَْرِوي عن ابن ُعَمَر ، ِعداُده في أَْهِل الُكوفَِة ، َرَوى عنه الثَّْوِريُّ ، نقَلَه ابُن ِحبّان في  : تابِعيٌّ  ذُْعلُوقٍ  نَُسْيُر بنُ  أَبو ُطْعَمةَ و

 كتاِب الثِّقاِت.

َشْيُخنا : واتَّفََق للّداَرقُْطنِّيِ أَنّه كاَن يَُصلِّي وأَصحابُه  ، وأَعاَده ُهنا تَكراراً ، وهكذا عاَدتُه غاِلباً ، قال« نََسرَ »قلُت : وقد َذَكَرهُ الُمَصنُِّف في 

ةً :يَْقَرُؤوَن َعلَيه فُربّما أَشاَر إِلى أَْغالِطهم وهو في الصَّالةِ ، كما اتَّفََق له َحْيُث قَرأَ القاِرى ، بالياِء التَّْحتِيِّة فقاَل  ذُْعلُوق نَُسْيُر بنُ  ُء عليه َمرَّ

 وهي من لَطائِِفِه. (ن َواْلَقَلمِ )يَِسير ، فتاَل الدَّاَرقُْطنِيُّ  َء قَرأَ بَِشير ، فَسبََّح الّداَرقُْطنِيُّ ، فقال :وُرِوي أَنَّ القاِرى (2) (اْلَقَلمِ ن وَ )لهُ : 

ّمِ أَْهَملَه الجوهريُّ ، وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : لُغَةٌ في الذُّْفُروقُ  : [ذفرق] وهي ، قَِمُع البُْسَرةِ والتَّْمرةِ التي فِيها ِعالقَتُها ، وقد َذَكَره  الثُّْفُروقِ  بالضَّ

 في َمْوِضعه.

 كذا في العُباِب والتَّْكِملَة. الَحِديُد اللِّساِن الَِّذي فيه َعَجلَةٌ  ٍد : هوبالفَتْحِ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقاَل ابُن عبّا الذَّْقذاقُ  : [ذقذق]

ينَ  َذلَقَ  : [ذلق] ّكِ ً  الّسِ ً  َحدََّده ، : يَْذِلقُه َذْلقا ً  َذلَقَ و نقله اللَّْيُث. أَْذلَقَهو كَذلَّقَه تَْذِليقا وُم فاُلنا  وأَْقلَقَه. وأَْهَزلَه ، أَْضعَفَه أَي : السَُّموُم ، أَو الصَّ

 الطائُِر َذْرقَه : إِذا َحَذقَهُ بُسْرعة. أَْذلَقَ  يُقال : فِيهما كأَْذلَقَ  الّطاِئُر َذَرَق ، َذلَقَ و

ْوُم ، ومنه أَْذلَقَهو  (3) «الصَّومُ  أَْذلَقها َحتّىكانَْت تَُصوُم في السَّفَِر ـ  عنهاهللارضيـ  أَّن عائَِشةَ »الَحِديُث :  السَُّموم : أَْضعَفَه ، وكذلَك الصَّ

ْوُم ، أَي : أَْحَرَجَها. أَْذلَقَها أَي : أَْضعَفَها ، وقال ابُن األَْعرابِّيِ : أَي : أَذابَها ، وقال ابُن ُشَمْيٍل :  الصَّ

 وهو َمجاٌز. اللِّسانُ  َذِلقَ و

ناُن كفَرحَ  َذِلقَ  كذاو ً  الّسِ  ، قال زاِهٌر التَّْيِميُّ : أَْذلَقَ  بالضّمِ ، جمعُ  ذُْلقٌ  ، وأَِسنَّةٌ  لَقُ أَذْ و َذِلقٌ  َذِرَب فهو : يَْذلَُق َذلَقا

ٍة  نــــــــــــ  ــــــــــــر َد  أَبســــــــــــــــــــــــــِ بحس ال ه كــــــــــــَ تــــــــــــُ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــاقـ

دادِ  ُذلـــــــــــــــح ٍ      فـــــــــــــــاِر حـــــــــــــــِ ِة الشـــــــــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــــــــَ َؤلـــــــــــــــ   مـــــــــــــــُ

  
 َذِليقٌ  ، فهي أَربُع لُغاِت : لسانٌ  َحِديدٌ  : ُمْنَطِلقٌ  كُصَرٍد وُعنٍُق ، أَي ذُلُقٌ و بالفَتْحِ ، َذْلقٌ و ، َذِليقٌ  اللِّساُن ، كنََصَر ، وفَِرَح ، وَكُرَم فهو َذلُقَ و

ُطْلٌق  ذُْلقٌ  ُطلٌَق ، مثال ُصَرٍد ، َذَكَرُهنَّ ابُن األَْعرابِّيِ ، ويُقال : أَْلِسنَةٌ  ذُلَقٌ و ُطلٌُق ، مثاُل ُعنٍُق ، ذُلُقٌ و َطْلٌق بالفَتْح فيهما ، َذْلقٌ و َطِليٌق ،

 ، كَكُرَم. َذلُقَ  مصَدرُ  بَِليٌغ بَيُِّن الذَّالقَةِ  ّمِ ، وقِيل :بالض

َكةً مصدر الذَّلَقُ و ِحُم ، فتََكلََّمْت بلسانٍ »في الَحِديِث : و َكِفرَح ، َذِلقَ  ُمَحرَّ  ويُْرَوى : بأَْلِسنٍَة ُطْلقٍ ـ  َطْلقٍ  َذْلقٍ  إِذا كاَن يوُم الِقياَمِة جاَءِت الرَّ

،  ذُلَقٌ  إِنّه فَِصيٌح بَِليٌغ ،ـ  كما جاَء في الَحِديثـ  ذُلَقٌ  وقال الِكسائِيُّ : ِلساٌن ُطلَقٌ  «: اللُهمَّ ِصْل َمن َوَصلَنِي ، واْقَطْع َمْن قََطعَنِيتَقُول ـ  ذُْلقٍ 

 لَمضاُء والنَّفاذُ.، ويُراُد بالَجِميع ا َذِليقٌ  ، وَطِليقٌ  َذْلقٌ  ، وَطْلقٌ  ذُلُقٌ  على َوْزِن ُصَرٍد ، ويُقاُل : ُطلُقٌ 

راُج ، كفَِرَح : أَضاَء. َذِلقَ و  الّسِ

ً و  : أَضاَءه. أَْذلَقَه إِْذالقا

ً  الضَّبُّ  َذِلقَ و ْمِل إِلى ِليِن الماِء. : َذلَقا  َخَرَج من ُخُشونَِة الرَّ
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 أَي : َجَهَده َحتَّى َخَرَج ِلسانُه. «يوَم أُُحد من العََطِش  َذِلقَ  أَنّه»الَحِديُث :  ، ومنه أَْشَرَف على الَمْوتِ  : إِذا فالٌن من العََطِش  َذِلقَ و

ُك ،، ويُحَ  َذْلقَتُهو ٍء ،ُكّلِ َشيْ  َذْلقُ و  وِحدَّتُه ، عن أَبِي َعْمٍرو. َحدُّه كَجْوَهٍر : َذْولَقُهُ و رَّ

ناِن : َطَرفُهما. َذْولَقُ و  اللِّساِن والّسِ

 في : ط ل ق. يأْتِي بيانُه َطْلقٌ  َذْلقٌ  ِلسانٌ و

ّمِ ، وهي : الذُّْلقُ  الُحُروفُ  من الَمجاِز :و الاّلُم ، والّراُء ،  وهي : َذْولَِقيَّةٌ  ثاَلثَةٌ  ، وُهنَّ ِستَّةٌ : أَْذلَقُ  الواحدُ  والشَّفَةُحُروُف َطَرِف اللِّساِن  بالضَّ

يَْت هذه الُحُروف الباُء والفاُء ، والِميمُ  وهي : والنُّوُن ، وثالثَةٌ َشفَِهيَّةٌ  ً  ، وإِنَّما ُسّمِ َسلَِة اللِّساِن في الَمْنِطِق إِنّما هي بَطَرِف أَ  الذَّالقَةَ  ألَنَّ  ذُْلقا

تَّة ، نقله الّصاغانِيُّ وابُن ِسيَده ، وزاَد األَِخيُر : وقِيَل : ألَنَّ  اللِّساِن ، وهو  بَذلَقِ  ه يُْعتََمُد عليهاوالشَّفَتَْيِن ، وُهما َمْدَرَجتا هِذه الُحروِف الّسِ

تَِّة ِسرٌّ  َظِريف يُْنتَفَُع به في اللُّغَة ، وذِلَك أَنّه َمتَى َرأَيَت اْسماً ُرباِعيًّا أَو ُخماِسيًّا َغيَر  َصْدُره وَطَرفُه ، قال ابُن ِجنِّي : وفي هذه الُحروِف الّسِ

تَّة ، أَو َحْرفَْيِن ، وُربّما كاَن ثالثَة ، وذلك نحو َجْعفٍَر ، فيه الراءُ  اُء ، والفاُء ، وقَْعَضب ، فيه الب ِذي زوائَِد فال بُدَّ فِيه من َحْرٍف من هذه الّسِ

الميُم والراُء والاّلُم ، وَسْلَهب ، فيه الاّلُم والباُء ، وَسفَْرَجٍل فيه الفاُء والراُء والاّلم ، وفََرْزَدق ، فيه الفاُء والراُء ، وَهَمْرَجل ، فيه 

ةُ هذا الباِب ، فمتى َوَجْدَت كلمةً ُرباِعيَّةً أَو  تة فاْقِض وقِْرَطْعٍب ، فيه الّراُء والباُء ، وهكذا عامَّ ُخماِسيَّةً ُمعّراةً من بَْعِض هذه الُحروِف الّسِ

يَِت الُحروفُ  تَّةِ ـ  بأَنَّه َدِخيٌل في َكالِم العََرِب ، وليس ِمْنه ، ولذلك ُسّمِ الُمْصَمتَةَ ، أَي ُصِمَت عنها أَْن يُْبنَى منها َكِلَمةٌ ُربَاِعيَّةٌ ـ  غيُر هذه الّسِ

اةً م  .الذَّالقَةِ  ن ُحروفِ أَو ُخماِسيَّةٌ ُمعرَّ

 .َذِليقَةٌ و ، َذِلقَةٌ  وهي بهاءٍ  بَِليغٌ  فَِصيحٌ  أَي : كَكتٍِف وأَِميرٍ  َذِليقٌ و َذِلقٌ  َخِطيبٌ و

 .(1)أَي : أَْقلَقَتْهُ  «الِحجاَرةُ َجَمزَ  أَْذلَقَتْهُ  فَلَّما» :ـ  عنههللارضيـ  َحِديُث ماِعزٍ  ، ومنه : أَْقلَقَهُ  أَْذلَقَهو

راَج : أَضاَءه وأَْوقََدهُ. أَْذلَقَ و وهذا قد تَقَدََّم ، فهو تكرار. أَْضعَفَه الصَّوُم ، أي : قَهأَْذلَ و  الّسِ

 ، كما في التّهِذيِب قال َجِريٌر : َصبَّ الماَء في ُحْجِره ليَْخُرجَ  أَْقلَقه ، بأَن الضَّبَّ  أَْذلَقَ و

ــــــــــــا  ريِه عــــــــــــِ ــــــــــــَ ِر ب قــــــــــــح ــــــــــــَد عــــــــــــَ َرزحَدِ  عــــــــــــن ــــــــــــفــــــــــــَ  أُم  ال

بٍّ      ِت ضـــــــــــــــــــــَ طـــــــاُ  عــــن اســـــــــــــــــــــح ــــنــــِّ ــــَ ِ شــــــــــــــــــُ   ال ل ذح  مـــــــُ

  
 ً باِب : تَْوِجيهُ الماِء إِلى ِجَحَرتِها. تَْذِليقُ  ، وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : كَذلَّقَه تَْذِليقا  الّضِ

ً  الفََرسَ  َذلَّقَ و َره : إِذا تَْذِليقا  قاَل َعِديُّ بُن َزْيٍد : َضمَّ

تـــــــــــــــهُ  قـــــــــــــــح ه  فـــــــــــــــَذلـــــــــــــــ  مـــــــــــــــُ َض  ـــــــــــــــَح َرفـــــــــــــــ  ىّت تــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

ا     ُب واِدعـــــــــــــــــَ واًن وأَرحكـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــح  أُداِويـــــــــــــــــِه مـــــــــــــــــَ

  
 ِء.وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو ِمثُْل النَِّسى الَمْخلُوُط بالماءِ  (2) كُمعَظٍَّم : اللَّبَنُ  ، الُمَذلَّقُ  قاَل أَبُو َزْيٍد :و

لم يَُكْن  بِن َسْعِد بِن َزْيِد َمناةَ بِن تَِميمٍ  َعْبِد َشْمس بَني من قاَل ابُن َعبّاٍد : يُْرَوى باإِلْعجاِم واإِلْهماِل ، واإِلْعجاُم أََصحُّ : َرُجلٌ  الُمَذلَّقِ  ابنُ و

 قال الشاعُر في أَبِيه : الُمَذلَّقِ  ن اْبنِ فِقيَل : أَْفلَُس مِ  ، وكانُوا يُْعَرفُوَن باإِلْفالِس  يَِجُد بِيَت لَْيلٍَة وال أَبُوه وال أَْجداُده

هـــــــــــا  عـــــــــــَ فـــــــــــح يـــــــــــمـــــــــــًا ونــــــــــــَ و متـــــــــــَِ رحجـــــــــــُ َك ِإذح تــــــــــــَ  فـــــــــــِإنـــــــــــ 

رحِف عـــــــــنـــــــــَد      ـــــــــعـــــــــُ َد  وال ـــــــــنـــــــــ  ي ال ـــــــــ  ِ كـــــــــراجـــــــــِ َذل
ُ
 املـــــــــ

  
ً  فاْنَذلَقَ »: ـ  عنههللارضيـ  قوُل جابِرٍ  يُْقَطُع ، ومنه أَي : َحدٌّ  َذْلقٌ  الغُْصُن : صاَر لَهُ  اْنَذلَقَ و  .«لي ، فقََطْعُت من ُكّلِ واِحَدةٍ ِمْنُهما ُغْصنا

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ً فَياُن : ُمَذلَّقٌ  َشبا  ، كُمعَظٍَّم ، أَي : حادٌّ ، قال الزَّ

ُ  و  م َ َلــــــــــــــــــــ  اهنــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــُ  يف أميــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــِ

بـــــــــــــــًا و      يـــــــــــــــهـــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــَ ٌر فـــــــــــــــِ َذلـــــــــــــــ  ُ ُذبـــــــــــــــ   مـــــــــــــــُ

  
 ، بالتَّْحِريك : القَلَُق والِحدَّةُ أَيضاً ، قال ُرْؤبَةُ : الذَّلَقُ و
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َدتح مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــز َر ح  َوقــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ ىّت ِإذا تـ  حــــــــــــــــــَ

نِّ      ِر مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ مـــــــــح ٌة كـــــــــاجلـــــــــَ رِيـــــــــ  جـــــــــح لـــــــــَ ح حـــــــــَ  الـــــــــذ 

  
 ، ذاِلقٍ  ُهنا َجْمعَ  الذَّلَقُ  وفي اللِّساِن : يَُجوُز أَن يكونَ 

__________________ 
 واللسان : أي بلغت منه اجلهد حىت قل .( يف النهاية 1)
 .«ا لب»ويف التهذيب « الل  ا ليب»( يف اللسان : 2)
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ِر ا وَ وُز َأنح يكوَن أَرادَ  ُد الن صــــــــح َُحد 
لح َ  كراِئٍح وَرَوٍح وعاِزٍب وَعَزٍب ا وهو امل عحِر  الذ  ُرورِة ا ومثله يف الشــــــــِّ ا فَحر َ  للضــــــــ 

 َكِثرٌي.
 : َشِديٌد ، قال الُهَذِليُّ : َذِليقٌ  وَعْدوٌ 

دِّ  ُر ابلشـــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــ ِ أُوائـــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ يِن  الـــــــــــــــذ  ثـــــــــــــــ   وحـــــــــــــــَ

ُم      جـــــــَ لـــــــح ِ خـــــــَ اح وُح الـــــــذِّراعـــــــَ بـــــــُ ِ َمشـــــــــــــــــــــح وح َ
َد  املـــــــ (1)لـــــــَ

 

  
 .«؟ةَ الِمْذالقَ  أَلَْم نَْسِق الَحِجيَج ونَْنَحرِ »َحِديُث َحْفِر َزْمَزَم :  : الناقَةُ السَِّريعَةُ السَّْير ، ومنه الِمْذاَلقَةو

 ، بالفتحِ : َمْجَرى الِمْحَوِر في البَْكَرةِ. الذَّْلقُ و

 السَّْهِم : ُمْستََدقُّهُ. َذْلقُ و

ميِ. اإِلْذالقُ و  : ُسْرَعةُ الرَّ

 ، كفَِرح : قَِلَق. َذِلقَ  ، بالتحريِك : القَلَُق ، وقد الذَّلَقُ و

 الضَّبَّ من ُجْحِره : إِذا اْستَْخَرَجه ، قال الُكَمْيُت يَِصُف َمَطراً : اْستَْذلَقَ و

لــــــــــــــــــــِ ٍ  ذح تــــــــــــــــــــَ راِت اإِلكــــــــــــــــــــا  مبُســـــــــــــــــــــــــــــــــح  َحشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

نح ِذي الـــــــــــــوِجـــــــــــــاِر الـــــــــــــوِجـــــــــــــارَا     ُض مـــــــــــــِ نـــــــــــــَ  ِم ميـــــــــــــَح

  
 يعنِي الغَْيَث يَْستَْخِرُج َهوامَّ اإِلكاِم ، ويُْرَوى بالّداِل ، وقد تَقَدَّم.

ْرُت. قَْولُك : أَْذلَقَنِيو  أَي : بَلََغ ِمنّي الَجْهَد َحتّى تََضوَّ

 وُسُكوِن القاِف وفتح الياِء التحتية : اسم َمِدينٍَة. (2)بَضّمِ الذاِل والاّلِم « ذُلُْقيَةَ »وفي َحِديِث أَْشراِط الّساَعِة َذَكر 

 : ُحفٌَر وأَخاِديُد. أَْذلَقُ و

قُ  َجْوَهِريُّ ، وصاِحُب اللِّساِن ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هوأَْهَملَه ال ، كعََملٍَّس  الذََّملَّقُ  : [ذملق]  وفي التَّْهِذيب : الَماّلذُ. الَمالَّ

 الَخِفيُف الَحِديُد اللِّساِن. هو أَْيضاً :و قاَل :

نانُ  السَّْيفُ  كذِلَك :و  من ُكّلٍ منهما. الُمَحدَّدُ  والّسِ

 فَِصيُح اللِّسان. أَي. كعََملَِّسّيٍ  َذملَِّقيٌّ  قاَل ابُن بُُزْرَج : َرُجلٌ و َسِريُع الَكالِم. أَي : َذْملَقانِيٌّ  وَرُجلٌ  قاَل :

 .: التََّملُُّق والُمالَطفَةُ  الذَّْملَقَةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 الَوْجِه ، كَجْعفٍَر ، أَي : ُمَحدَُّده. َذْملَقُ  َرُجلٌ 

ً ذاقَهُ   :[ذوق] ً و ،  َذْوقا ً و ، َذواقا  أَنا أََذْقتُهو ، فإِنَّ ما يَْكثُُر منه ذلك يُقاُل له : األَْكلُ  (3)وأَْصلُه فيما يَِقلُّ تَناُولُه  : اْختَبَر َطْعَمه َمذاقَةً و : َمذاقا

 .إِذاقَةً 

هُ  الذَّْوق وفي البَصائِر والُمْفَرداِت : اْختِيَر في القُرآِن لَْفظُ  للعَذاب ؛ ألَنَّ ذِلَك وإِْن كاَن في التَّعاُرِف للقَِليِل ، فهو ُمْستَْصلٌَح للَكثِيِر ، فَخصَّ

ْكِر ليُْعلَم  بالذِّ
ْحَمة ، نحو قَْوله تَعالَى :  (4) يُعَبَُّر به و (5) (َولَِئْن َأَذْقناُه َرْْحًَة ِمّنا)األَمرين ، وكثُر اْستِْعمالُه في العَذاِب ، وقد جاَء في الرَّ

فََأذاقَ َها هللاُ لِباَس )كذا ، وأَنا أََكْلتُه ، أَي َخبَْرتُه أَْكثََر مما َخبََره ، وقوله تَعالَى :  ذاقَ  ، ويُقال : فاُلنٌ  فَذاقَ  كذا أََذْقتُه عن االْختِباِر ، يُقاُل :
أَنَّه أُِريَد بِه التَّْجِربَة واالْختِبار ، أَي : َجعَلَها بحيُث تُماِرُس الُجوَع ، وقِيَل : إِنَّ  مع اللِّباِس من أَْجل الذَّْوقِ  فاْستِْعمالُ  (6) (اجْلُوِع َواخْلَْوفِ 
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ْنس)الُجوَع والَخْوَف ، وأَْلبََسها ِلباَسُهما ، وقولُه تعالى :  (7) [طعم] أَذاقَها ذلَك على تَْقِديِر َكالَمْيِن ، كأَنّه قِيَل : اَن ِمّنا َولَِئْن َأَذقْ َنا اإْلِ
ْحَمةِ  (8) (َرْْحَةً  ُهْم َسيَِّئة  ) ، وفي ُمقابِلَتِها اإِلَصابَة في قوله تعالى : اإِلذاقَةَ  اْستَْعَمَل في الرَّ تَْنبِيهاً على أَنَّ اإِلْنساَن بأَْدنَى ما  (9) (َوِإْن ُتِصب ْ

 يُْعَطى من النِّْعَمة يَْبَطُر ويَأَشُر.

: ُمباَشَرةُ الحاسَِّة الّظاِهَرِة ، أَو الباِطنَِة ، وال يَْختَصُّ ذلك بحاسَِّة الفَِم في لُغَِة القُرآِن ، وال في  الذَّْوقُ  بعُض َمشايِخنا :قال الُمَصنُِّف : وقاَل 

يم  هذا )وقاَل تعالَى :  (10) (َوُذوُقوا َعذاَب احْلَرِيقِ )لُغَِة العََرِب ، قاَل تعالى :   فَ ْلَيُذوُقوُه ْحَِ

__________________ 
 يف شعر أيب خراش اهلذد. ويف شرحه : الذلي  : ا ديد. 147/  2( البيت يف ديوان اهلذليا 1)
 وقد نصا عل  ضبرت اللفظة ابألحرف ا وضبطها يف اللسان ابلقلم ابلفتح.« الالم»( أ ر اللسان والنهاية ضبرت 2)
 ن ما يكثر.( زيد يف املفردات : دو 3)
 ( يف املفردات : ليُعم .4)
 وهو خطب. «ِمّنا» بد « من عندان»وابألصر  50( سورة فصلت اآية 5)
 .112( سورة النحر اآية 6)
 ( زايدة عن املفردات.7)
 خطب.« وإذا أدقنا»والذي ابألصر  9( سورة هود اآية 8)
 .78( سورة النساء اآية 9)
 .50( سورة األنفا  اآية 10)
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اق   رةِ  الذ وح َ  فَتَبم رح َكيَف مَجَضَ  (فََأذاقَ َها هللاُ لِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوفِ )وقاَ  َتعاىَل :  (1) (َوَغس   ّ  واللِّباَس َحىّت َيُد   عل  ُمباشــــَ
باُر عن الذ وح ِ  َتَظر ا فِإن  اخلَوحَف قد يـُتَـَوق ُض وال يُباَشر ا وأَفاَد  ِإذاقَِته وِإحاطَِته وُِشُولِه ا فبَفاَد اإِلخح أَنّه واِقٌض ُمباَشٌر َغريحُ ُمنـح

ه أَنّه  ُِيرٌت شــاِمٌر كاللِّباِس للَبَدِن ا باُر عن لِباســِ الِم  ذا َ »يف اَ ِديِث : و  اإِلخح َي ابهلِل َرابن ا وابإِلســح َطعحَم اإِلمياِن َمنح َرضــِ
والً ِديناً ومبَُحم   رَبَ َأن  لإِلمياِن َطعحماً ا وَأن  الَقلحبَ  «ٍد َرســُ راِب ا وقد َعرب َ  َيُذو ُ  ا كما َيُذوقُه ا فَبخح الَفُم َطعحَم الط عاِم والشــ 

سانِ  اإِلميان َحِقيَقةِ  ِإدحرا ِ  عن وسلمعليههللاصلىالن يب    .واإِلحح
 ... َطْعَم اإِليمانِ  ذاقَ »قاَل :  تاَرةً ، وبالطَّعاِم والشَّراِب تارةً ، وبِوْجداِن الَحالَوةِ تارةً ، كما بالذَّْوقِ  للقلِب وُمباَشَرتِه له (2)حصولِه 

 .«ثاَلٌث َمْن ُكنَّ فيِه َوَجَد َحالوةَ اإِليمانِ »قاَل : و «الحديث

ْل ذلك.عنَد العاِرفيَن : َمْنِزلَةٌ ِمْن َمناِزِل الّساِلِكيَن أَثْبَ  الذَّْوقُ و قاَل :  ُت وأَْرَسُخ من َمْنزلَة الَوْجِد ، فتَأَمَّ

ً  القَْوسَ  ذاقَ  من الَمجازِ و  ليَْنُظر ما ِشدَّتُها ، قال الشَّّماُخ : َجَذَب َوتََرها اْختِباراً  : إِذا َذْوقا

بــــــــــاً  فــــــــــذا َ  ــــــــــِ ِا جــــــــــان ــــــــــلــــــــــِّ ُه مــــــــــن ال ــــــــــح ت طــــــــــَ  فــــــــــَبعــــــــــح

َر حــــــــــاجــــــــــزُ      بــــــــــح رَِ  الــــــــــنـــــــــــ  غــــــــــح ا َأنح يـــــــــــُ فــــــــــَ  َوهلــــــــــََ  كــــــــــَ

  
 أَي : لَها حاِجٌز يمنَُع من إِغراٍق.

ً  ماو ً  أَي : ذاَق َذواقا ً  لم يَُكْن يَذُمُّ » في الَحِديِث :و ، ويَقُع على الَمْصَدِر واالسِم ، الذَّْوقِ  فَعاٌل : بمعنى َمْفعُول من الذَّواقُ و َشْيئا في و «َذواقا

قُوَن إِاّل َعنْ  (3) يَْدُخلُوَن ُرّواداً »: ـ  في ِصفَِة الصَّحابَةِ ـ  الَحِديثِ  : أَْصلُه الطَّْعُم ،  الذَّواقُ  قال القُتَْيبيُّ : «، ويَْخُرُجوَن أَِدلَّةً  َذواق ، وال يَتَفَرَّ

قُوَن ِإاّل َعن ِعْلٍم يتَعَلَُّمونَه ، يقوُم لهم ال يَتَفَ  ولم يُِرِد الطَّْعَم هُهنا ، ولِكنَّهُ َضَربَهُ َمثاَلً لما يَنالُوَن ِعْنَدهُ من الَخْيِر ، وقاَل ابُن األَْنباِرّيِ : أَراد رَّ

َسْرواً ، أَي  َزْيٌد بَْعَدكَ  أَذاقَ  قاَل أَبو َحْمَزةَ : يقاُل :و َمقاَم الطَّعاِم والشَّراِب ، ألَنّه كاَن يَْحفَُظ أَْرواَحُهم ، كما كاَن يَْحفَُظ الطَّعاُم أَْجساَمُهْم.

ً و صاَر : َسِريًّا ، ً  ي :أَ  َكَرما  الفََرُس بعَدك َعْدواً ، أَي : صاَر َعّداًء بعَدك ، وهو َمجاٌز. أَذاقَ و صاَر َكِريما

قَهُ و ةِ  ذاقَهُ  أَي : تََذوَّ ةً بعَد َمرَّ  ٍء.وَشْيئاً بعَد َشيْ  َمرَّ

ماحَ  تَذاَوقُواو  قاَل ابُن ُمْقبٍِل : تَناَولُوها : إِذا الّرِ

ينٍّ  زاِز ُرَديـــــــــــــــــــح تـــــــــــــــــــِ هُ َأو كـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــح ذاَوقـــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــَ

ا     يــــــــــنــــــــــَ ه لــــــــــِ نــــــــــَ تـــــــــــح جــــــــــاِر فــــــــــزَاُدوا مــــــــــَ ِدي الــــــــــتــــــــــِّ  أَيــــــــــح

  
 وهو َمجاٌز.

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

 ، يكوُن َمْصَدراً ، ويكوُن اْسماً. الَمذاقُ 

 ما ِعْنَده ، أَي : َخبَْرتُه. ذُْقتُ و فاُلناً ، ذُْقتُ  وتَقُول :

 ، وقد نُِهَي عن ذِلك. َذّواقَةٌ  : السَِّريُع النِّكاحِ السَِّريُع الّطالِق ، وهي، كَشّداٍد  الذَّّواقُ و

 أَْيضاً : الَملُوُل. الذَّّواقُ و

 فاُلناً : َخبَره فلَْم يَْحَمْد َمْخبََرتَه. اْستَذاقَ و

ٌب َمْعلُوٌم. ُمْستَذاقٌ  وأَْمرٌ   ، أَي : ُمَجرَّ

 يالجِ.العَُسْيلَِة : ِكنايَةٌ عن اإلِ  َذْوقُ و

 َطعاماً ، أَي : ما ذُْقُت فيِه. ذُْقتُه ويَوٌم ما

 ، كَذاقَهُ. تَذاَوقَهو



12370 

 

ْعِر : َمْطبُوٌع عليه. الذَّْوقِ  وهو َحَسنُ   للّشِ

 في َعْينَِي نَْوماً. ذُْقتُ  َغماضاً ، وما ذُْقت وما

 فاُلنَةَ : إِذا َمسَّتْها. (4) [َكفِّي] ذاقَتْ و يَِدي ، ذاقَتْهاو

 .(5)َكِذبُه ، وُخبَِرْت حالُه  ِذيقَ  ويُقال :

ْعر إِاّل في فاُلن. اْستَذاقَ و  األَْمُر لفاُلٍن : اْنقاَد لَهُ ، وال يَْستَِديُق لي الّشِ

ق وَدْعنِي  َطْعَم فاُلٍن. أَتََذوَّ

__________________ 
 .57( سورة ص اآية 1)
 .«قوله : حصوله ا كذا ابألصر ا ولعر األوىل : وحصوله»املصرية :  ( هبامش املطبوعة2)
 ا ديث برواية أخر  يف اللسان والنهاية.« روداً »وابألصر  90/  2( عن الفائ  3)
 ( زايدة عن األساس.4)
 ( وردت يف األساس شرحاً لقو  جرير :5)
ــــــــــــــــات كــــــــــــــــعــــــــــــــــهــــــــــــــــد قــــــــــــــــٍا و  ــــــــــــــــي ــــــــــــــــغــــــــــــــــان  عــــــــــــــــهــــــــــــــــد ال

 ونـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه اجلـــــــــــــــــعـــــــــــــــــائـــــــــــــــــُر مســـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــذا ِ     
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ْقتُ و  َطْعَم فِراِقه ، وكلُّ ذِلك َمجاٌز وِكنايَةٌ. تََذوَّ

 مع القاف فصل الراءِ 
ْبَرقُ  : [ربرق] وهو الثَِّلثاِن مثاُل  قاَل : ِعنَُب الثَّْعلَب أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َحنِيفَةَ : َسِمْعُت بعَض اليَمانِيَّة يَقُول : هو ، كَجْعفَرٍ  الرَّ

 ، والثُّْلثاُلن ِمثاُل الُجْلُجالن ، وهو ثُعالَةُ. الظَِّربان

ْبقُ  : [ربق] غاُر من أَْعنُِقها أَو يَِدها ؛ لَئِاّل تَْرَضَع. ، بالَكْسِر : َحْبٌل فيه ِعدَّةُ ُعًرى ، يَُشدُّ بِه البَْهمُ  الّرِ ، بالَكْسِر  ِرْبقَةٌ  منها ُكلُّ ُعْرَوةٍ  الّصِ

اْستَعاَرها  «اإِلْسالِم من ُعنُِقه ِرْبقَةَ  من فاَرَق الَجماَعةَ قِيَد ِشْبٍر فقَْد َخلَعَ »: ـ  عنههللارضيـ  يُْرَوى عن ُحَذْيفَةَ و ّيِ ،وهذه عن اللِّْحيانِ  والفَتْحِ 

 قال ُرْؤبَةُ : ْصحاٍب وِجبالٍ كِعنٍَب ، وأَ  ِرباقٌ و ، أَْرباقٌ و ، ِربَقٌ  : ج لإِلْسالِم ، يَْعني ما يَُشدُّ به الُمْسلُم نفَسه من ُعَرى اإِلْسالمِ 

 الرَِّب ح أَقحراَن  (1)َحر  َهيحُف الص يحِف و 
يَِّة ، ال تَأُْكلُوا أَْرزاقَها ، وتََذُروا»: ـ  عنههللارضيـ  في َحِديِث ُعَمرَ و وا بالذُّّرِ ، َضَربها َمثاَلً لما قُلَِّدت أَْعناقُها من  «في أَْعناقِها أَْرباقَها ُحجُّ

باق ما لم تُْضِمُروا اإِلماَق ، وتَأُْكلُوا»في َحِديِث العَْهِد : و ُوجوب الَحّجِ. بَقِ  ، َشبَّهَ ما لَِزَم أَْعناقَهم «الّرِ في أَْعناِق البَْهِم ، وَشبَّه نَْقَضه  بالّرِ
 .وقَْطِعه ، فإِنَّها إِذا قََطعَتْهُ َخلََصت من الشَّدِّ  ِرْبقَها بأَْكِل البَِهيَمةِ  (2)

ً  من َحدَّْي نََصَر وَضَرَب ، يَْربِقُهو يَْربُقُه أَي : الَجْديَ  َربَقَهو ْبقَةِ  َجعََل َرأَْسه في : َرْبقا حاح ، وفي الُمْحَكم : َشدَّهُ في الّرِ ْبقَة كما في الّصِ  .الّرِ

ً  َربَقَ و ً  األَْمرِ  هذا في فاُلنا  َوقََع فيه. أَي : فاْرتَبَقَ  فيه أَْوقَعَه : يَْربُقُه َرْبقا

ْبقُ و ْبقُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : ويُْكَسُر : الشَّدُّ  بالفتحِ  الرَّ به الّشاةُ ، وهو َخْيٌط يُثْنَى َحْلقَةً ، ثم يُْجعَُل َرأُْس الّشاةِ فيِه ، ثمَّ يَُشدُّ ، قال :  تُْربَقُ  : ما الّرِ

 َسِمْعُت ذِلَك من أَْعراِب بَنِي تَِميم.

بِيقَةُ و ْبقَةِ  في الَمْربُوقَةُ  ، كَسِفينٍَة : البَْهَمةُ  الرَّ يت. الّرِ ّكِ  نقله ابُن الّسِ

ةُ تَْفتَُحها ، كما فِي العُباِب ، وَذَكر ياقُوت الَوْجَهْيِن ، زاَد وبالكاِف أَْيضاً بَدَل القاِف : ، بَضّمِ الباءِ  أَْربُقُ و من نَواِحي  ة براَمُهْرُمزَ  والعامَّ

اَمُهْرُمِزيُّ   .«ر ب ك»في ، وَسيأْتِي  األَْربُِقيُّ  ُخوزْستاَن ، يُْنَسُب إِليها أَبو طاِهٍر عِليُّ بُن أَحَمَد بِن الفَْضِل الرَّ

بَْيقُ و  كُزبَْير : واٍد بالِحجاِز. الرُّ

بَْيقِ  أُمُّ و بَْيقِ  جاَءنا بأُمِّ »ومنه الَمثَل :  : الّداِهيَةُ  الرُّ ، قال األَْصَمِعيُّ : تَْزُعم العََرُب أَنَّهُ من قَْوِل َرُجٍل َرأَى الغُوَل َعلَى َجَمل « َعلَى أَُرْيق الرُّ

َمْخَشِريُّ ، قاَل : ألَنَّها قَِصيَرةٌ ، فإِذا تَثَنَّ أَْوَرَق ، وقاَل ابُن عَ  َب األَخيَر الزَّ ْبقَ  ْت أَْشبََهتِ بّاٍد : هي من أَْسماِء الَحْرب ، أَو األَْفعَى ، وَصوَّ  الّرِ

 .«أَرق»، وقد َمرَّ تَحِقيقُه في 

 يَُشدُّ في ُعنُِقها ، فهو اسٌم كالتِّْنبِيِت والتِّْمتِيِن. فيه الّشاةُ  تُْربَقُ  ، بكسِر التّاِء : َخْيطٌ  التِّْربِيقُ  : (3)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

َج عنه ُكْربَتَهُ  : إِذا ، بالَكْسرِ  ِرْبقَتَه َحلَّ  من الَمجاِز :و  .ِرْبقَتَهُ  وكذا قََطع فَرَّ

أْنُ و َدِت الضَّ ألَنّها تُْضِرُع َعلَى َرأِْس  فإِنَّها تَِلُد َعْن قُْربٍ  األَْرباقَ  ءْ أَي : َهيِّى ُروُعهاوالتَّْرِميُد : هو أَْن تَْعُظَم ضُ  فَربِّْق َربِّقْ  (4) قَْولُهم : َرمَّ

ً وفي الِمْعَزى يُقاُل : َرنِّْق ، بالنُّوِن ، أَي : اْنتَِظْر ؛ ألَنَّها تُْرئِي وتََضُع بعَد ُمدَّةٍ ، ويُقاُل أَيضاً : َرمِّ  الَولَدِ  ً »ولفظةُ  ْق ، بالِميِم أَْيضا « أَْيضا

َرةٌ ال حاَجةَ إِليها.  الثانية ُمَكرَّ

 وكذا تَْرِميقُه ، عن اْبِن َعبّاٍد. الَكالِم : تَْلِفيقُه تَْربِيقُ و

َمةُ. كُمعَظََّمٍة : الُمَربَّقَةُ و  الُخْبَزةُ الُمَشحَّ

ْحيانِّيِ. َعِلقَ  : إِذا الظَّْبُي في ِحبالَتي اْرتَبَقَ و  ونَِشَب ، عن اللِّ

__________________ 
 .«السيف»وابألصر  105( عن الديوان ص 1)
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 : نق  العهد. ( يريد2)
 .424/  3( انظر اجلمهرة 3)
 وانظر ما سيبيت قريباً ا واملثبت هنا كاللسان واألساس.« رّمدت املعز »( الذي يف التهذيب : 4)
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 .(1)وفي األَساِس : تَقَلَّْدتُه ، وهو َمجاٌز  تَعَلَّْقتُه أَي : تََربَّْقتُه من ُعنُِقي قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 ك عليه :* ومما يُْستَدر

 .َمْربُوقَةٌ  ، أَي : ُمَربَّقَةٌ و ، َربِيقٌ  شاةٌ 

ً و باقِ  : َشدَّه في َربَّقَهُ تَْربِيقا  .الّرِ

 لنَْفِسي : اْرتَبَْطتُه. اْرتَبَْقتُهو

ْبقَةُ  وفي التَّْهِذيب : ثُمَّ تُعَلَُّق في : نَْسٌج من الصُّوِف األَْسَوِد ، َعْرُضه مثُل َعْرِض التِّكَِّة ، وفيه َطِريقَةٌ َحْمراُء من ِعْهٍن ، تُْعقَُد أَْطرافُها ،  الّرِ

ُجُل إِْحَدى يََدْيِه من َحمائِِل السَّ  بِّيِ ، وتُْخَرُج إِْحَدى يََدْيِه منها ، كما يُْخِرُج الرَّ بَقَ  ْيِف ، وإِنّما تُعَلُِّق األَْعرابُ ُعنُِق الصَّ في أَْعناِق ِصْبيانِهم  الّرِ

 مَن العَْيِن.

 .(2)كالُمْطِرق  الُمْربِقُ و

 في ِحبالَتِه : نَِشْبُت في َخِديعَتِه ، وهو َمجاٌز. اْرتَبَْقتُ و

 اْستِْطراداً.« ع ب ق»هُ األَْصَمِعيُّ ، ونَقَله الُمَصنُِّف في ُء الُخلُِق ، وكذلك الَمْرأَةُ ، نَقَل: َسيِّى ِربِقّانَةٌ و ، ِربِقّانٌ  وَرُجلٌ 

بيِقيّ و  : قَْريةٌ من أَْعماِل الَمْنُصورة. الرُّ

تْقُ   :[رتق] تْقُ  ، وقاَل ابُن ِسيَده : الفَتْقِ  *: ِضدُّ  الرَّ قاَل ابُن  (3) (نامُهاكانَتا رَْتقاً فَ َفتَ قْ )إِلحاُم الفَتِْق وإِْصالُحه ، قاَل هللاُ تَعالى :  : الرَّ

تَْيِن ال فُْرَجةَ بينَُهما ، ففَتَْقناُهما بالَمَطِر والنَّباِت ، وقال األَ  ً  ُمْرتَتَقَةً  أَراَد كانَْت سماءً  ْزَهِريُّ :َعَرفَةَ : أَي : كانَتَا ُمْصَمتَتَْيِن ُمْنَضمَّ  ، وأَْرضا

ً  ُمْرتَتَقَةً  ً  ، ومن األَْرِض ِمثْلَُهنَّ ، وقاَل اللّْيُث : كانت السَّمواتُ  ، ففَتََق هللاُ السماَء فَجعَلها َسْبعا  : ال يَْنِزُل منها َرْجٌع ، وكانت األَْرضُ  َرتْقا

 ً ، وقال  (4)؛ ألَنَّه أُِخَذ من الِفْعِل  َرتْقَْينِ  : ال يَُكوُن فيها َصْدٌع ، َحتّى فَتَقَها هللاُ بالماِء والنِّباِت ِرْزقاً للِعباِد ، وقال الفَّراُء : وإِنّما لم يَقُل : َرتْقا

ّجاُج : قِيَل : ً  الزَّ تْقَ  ؛ ألَنَّ  َرتْقا  ، فُجِعلَتا َذواتَْي فَتٍْق. َرتْقٍ  َويْ ذَ  (5)َمْصَدٌر ، الَمْعنَى كانَتا  الرَّ

تَقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و َكةً  الرَّ ً  َرتَقَةٍ  جمعُ  ( :6) ُمَحرَّ َكةً أَيضا تْبَةُ  ُمَحرَّ تَبَة ،  وهي الرُّ هكذا هو بَضّمِ الّراِء ، في سائِِر النَُّسخ ، والصَّواُب الرَّ

َكةً ، وهو َخلَُل ما بيَن األَصابعِ.  مَحرَّ

ً  تَقَةُ الرَّ و تَقُ و هكذا في النَُّسخِ ، والصواُب : أَيضا ُ  َرتِقَت : َمْصَدر قوِلكَ  أَْيضاً : الرَّ ً  الَمْرأَة ٌ  ، فهي َرتَقا تَقِ  بَيِّنَةُ  َرتْقاءُ  اْمَرأَة ، اْلتََصَق  الرَّ

ةً  هي الَّتِي وال يُْستَطاُع جماُعها ، أَ  ِختانُها فلم تُنَْل ، الْرتِتاِق ذلك الَمْوِضع ِمْنها ، فَهي قالَهُ اللَّْيُث ، وقاَل أَبو  ال َخْرَق لَها إِاّل الَمباُل خاصَّ

تْقاءُ  الَهْيثَم : ةُ الفَْرجِ الَّتِي ال يَكاُد الذََّكُر يَجوُز فَْرَجها لِشدَّةِ اْنِضمامه. الرَّ  : الَمرأةُ الُمْنَضمَّ

تاقُ و  قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : بَحواِشيِهما يُْرتَقانِ  كِكتاٍب : ثَْوبانِ  الّرِ

يحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُء يف  ٌة بــــــــــــــــــــــــَ  رِل ِ جـــــــــــــــــــــــارِيـــــــــــــــــــــــَ

ي     ذقـــــــــــــــِ
َ

َر املـــــــــــــــ حـــــــــــــــَ رحفـــــــــــــــًا َأكـــــــــــــــح ِديـــــــــــــــُر طـــــــــــــــَ  تـــــــــــــــُ

  
ّمِ : َمْرَسى ببَْحِر اليََمنِ  ُرتْقَةُ و ْيِن ، بالضَّ رَّ َدةِ ، وقد سبَق للُمَصنِِّف في  الّسِ ْين ، بكسِر السيِن وفتح الّراِء الُمَشدَّ رَّ « س ر ر»ُدوَن الشُّقّاِن والّسِ

 أَنَّها : قَْريَةٌ على الّساِحل بيَن َحْليٍ وُجدَّةَ.

تُوقُ و ّمِ : الَخنَعَةُ  الرُّ يَبةُ ، ونَصُّ الُمِحيِط :أَنَّه « خ ن ع»هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وقد َمرَّ له في  ، بالضَّ  الَمنَعَةُ ، وهو الّصوابُ  الفَْجَرةُ والّرِ

 .(7) والِعزُّ والشََّرفُ 

ً  وقد اْلتَأَمَ  ُء :الشَّيْ  اْرتَتَقَ و  ، قاَل أَْوُس بُن َحَجر : َرتَقَه َرتْقا

ًة  رِعــــــــــَ يــــــــــعــــــــــاُن ممــــــــــُح ُض والــــــــــقــــــــــِ َح الــــــــــر وح بــــــــــَ  فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح

تـــــــــ ٍ مـــــــــن بـــــــــِا      رحتـــــــــَ نحصـــــــــــــــــــــــاِح  مـــــــــُ (8)مـــــــــنـــــــــهـــــــــا ومـــــــــُ
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 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

__________________ 
وال معىن هلا هنا  ا وأخرانها « وكذا ترميقه ا عن ابن عباد»( قوله : ويف األســاس : تقلدته ا وهو جماز ا وردت العبارة يف األصــر بعد قوله : 1)

 إىل هنا فقد ورد ابألساس : وتربقت هذا األمر : تقلدته.
 التكملة ا والضبرت عنها.( ومثله يف 2)
 *( وردت ابلكويتية : َشديف وهو تصحيف.)
 .30( سورة األنبياء اآية 3)
 وهو مفرد ال يثىن وال  مض.« املصدر»( يعين 4)
 ويف التهذيب : كانتا ذوايَتح رت .« قوله : كانتا ذوي رت  ا كذا يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 تحُ  ا والر َتُ .( يف اللسان : الر  6)
 ( يف التكملة : الر تح  : املنعة والعز والشرف ا بدون عزٍو.7)
 وعجزه برواية : 17( ديوانه ط بريوت ص 8)

 من با مرتفٍ  منها ومنطاح
 فال شاهد فيها. وانظر ختر ه فيه.
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 نَّه من َحّدِ نََصَر فقط ، وَذَكَر الَوْجَهْيِن صاحُب اللِّسان.، من َحّدِ َضَرَب ، فإِنَّ اْقتِصاَر الُمصنِِّف يُْفِهُم أَ  َرتَقَه يَْرتِقُه

تْقُ و  .الَمْرتُوق : الرَّ

 : الُمْلتَئُِم من الّسحاِب ، وبه فَسََّر أَبو َحنِيفَةَ قوَل أَبي ذَُؤْيٍب : الّراتِقُ و

ي ـــــــــــاُه ُيضـــــــــــــــــــــــــِ ن ـــــــــــِ ٌ ُء ســـــــــــــــــــــــــَ ٌف  رات َكشـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــَ ت  مـــــــــــُ

وُج      ـــــــــــُ وِد َدل هـــــــــــُ ـــــــــــَ ـــــــــــيـ بـــــــــــاِح ال ر  كـــــــــــِمصـــــــــــــــــــــــــح (1)أغـــــــــــَ
 

  
تَقُ  : ُمْلتَِزٌق ، وقد يكونُ  أَْرتَقُ  وفَْرجٌ   في اإِلبِِل. الرَّ

وِم. أَْرتَقَ  وبنو  ، كأَْحَمَد : ُملُوُك الرُّ

 فَتْقَُهم ، أَي : أَْصلََح أَحوالَُهم ، أَو ذاَت بَْينِهم. َرتَقَ  ومن الَمجاِز :

 ، بالضّمِ ، والمشهوُر الفَتُْح : ُكورةٌ من أَْعماِل َحلََب من ِجَهِة الِقْبلَِة. األُْرتِيقُ و

ِحيقُ  : [رحق] حيقُ  َمْعُروٌف ، قال أَبو ُعبَْيد : من أَْسماِء الَخْمرِ  الَخْمر : من أَْسماءِ  الرَّ  : أَْعتَقُها أَو وهو َصْفَوةُ الَخْمرِ  أَو : أَْطيَبُها والّراحُ  الرَّ

ّجاُج : هو الشَّراُب الذي ال ِغشَّ فيِه ، وقاَل غيُره : هو السَّْهُل من الَخْمرِ  الخاِلصُ  أَو : قالَهُ ابُن ِسيَده ، لُهاأَْفضَ و قاَل  أَو الصافِي ، وقاَل الزَّ

ْحقُ  : (2)ابُن ُدَرْيٍد  ِحيقِ  : أَْصُل بِناءِ  الرَّ َر قولُ  الرَّ في و (3) (ُيْسَقْوَن ِمْن رَِحيق  َُمُْتوم  )ه تعالى : ، قالوا : هو الصافي ، وبُكّلِ ذِلك فُّسِ

ِحيقِ  الَحِديِث : أَيُّما ُمْؤِمن َسقَى ُمْؤِمناً على َظَمٍأ َسقاهُ هللاُ يوَم الِقياَمِة منَ   :ـ  عنههللارضيـ  وقاَل ، َحّسان بُن ثابتٍ  «الَمْختُومِ  الرَّ

ُم  هــــــــــِ ــــــــــح ي لــــــــــَ ــــــــــَص عــــــــــَ ــــــــــرَبِي نح َوَرَد ال وَن مــــــــــَ قــــــــــُ  َيســــــــــــــــــــــــح

      ُ فـــــــــ  َرَد  ُيصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ يـــــــــ ِ بـ ر ابلـــــــــر حـــــــــِ لحســـــــــــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــ 

  
حاقِ  ْعِر الفَِصيحِ في َمْعنَى كالرُّ ّمِ ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : قد جاَء في الّشِ فاً. َرِحيقٍ  بالضَّ  ، ولم أَْسَمْع له فِْعالً ُمتََصّرِ

ِحيقُ و ي  :الرَّ على ساِكنِها أَْفَضُل الّصالةِ  ، كعُثْماَن : ع ، بالِحجاز قُْرَب الَمِدينَةِ  ُرْحقانُ و ، كما في العُباِب. (4)والِغْسِل  بِ َضْرٌب من الّطِ

 والسَّالِم.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .(5)، أَي : خاِلٌص  َرِحيقٌ  َحَسبٌ 

 : ال ِغشَّ فيِه ، وهو َمجاٌز. َرِحيقٌ  وِمْسكٌ 

َدقُ  : [ردق] َكةً  الرَّ َدج هو لُغَةٌ في أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : ، ُمَحرَّ وهو ِعْقُي الَجْديِ ، كما أَنَّ الشَّْيَرَق لُغَةٌ في الشَّْيَرجِ ، وقَْد  الرَّ

 ُرِوي هذا البَْيُت :

ا  د ه  َرَد ٌ هلـــــــــــــَ عـــــــــــــِ تـــــــــــــَ هـــــــــــــا َتســـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــِ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ  يف بـ

َن      وحمـــــــــا مـــــــــِ بُ ِإذا جـــــــــاَءهـــــــــا يــــــــــَ اِس خـــــــــاطـــــــــِ  الـــــــــنـــــــــّ

  
ْوَذقُ   :[رذق] َر  الِجْلُد الَمْسلُوخُ  أَهملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقاَل َسْعدان : هو ، كَجْوَهر الرَّ  قوُل َجِريٍر : (6)وبه فُّسِ

َد مـــــــــا  عـــــــــح َرزحَدِ  بــــــــــَ ِب الـــــــــفـــــــــَ ريحَ يف َعضـــــــــــــــــــــــح  ال خـــــــــَ

ِد      لـــــــح َخ جــــــِ لــــــح ِك ســــــــــــــــــــَ جـــــــانـــــــَ وا عــــــِ خــــــُ لــــــَ  الــــــر وحَذ ِ ســــــــــــــــــــَ

  
ُب : روذه ، قاَل الصاغانِيُّ : كذا قاَل :  .(7)الَمْسلُوخ ، وَصوابُه الَمْسُموُط  وهو فاِرسيٌّ ُمعَرَّ

ْوَذقُ  قاَل غيُره :و  الَحَمُل السَِّميُط. : الرَّ

ٌب. َرواِذقُ  ما ُطِبَخ ِمْن لَْحٍم وُخِلَط بأَْخالِطه ، ج : قاَل الخاْرَزْنِجيُّ : هوو  قاَل : ولَعَلَّه ُمعَرَّ
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ْيَرقُ  : [ررق] يَزقُ  كَجْعفَر الرَّ ّي : هو والّرِ ْبِط األَّوِل ،  ِعنَُب الثَّْعلَبِ  كِدْرَهٍم أَهَملَه الَجْوَهِريُّ والصاغانِيُّ ، وقاَل ابُن بَّرِ واْقتََصر على الضَّ

 في اللِّساِن.كما 

لْ  َدةِ ، فلعَلَّ أََحَدُهما تَْصِحيٌف عن اآلخر ، فتأَمَّ ْبَرُق بالُمَوحَّ  ذلك. قلُت : وقد َمرَّ َعْن أَبي َحنِيفَةَ أَنَّه هو الرَّ

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

ْزتاقُ  : [رزتق] ْستاِق ، عن اللَّْحيانِّيِ ، وقد أَهْ  الرُّ ّمِ : لُغَةٌ في الرُّ  َملَهُ الجماعةُ ، وَذَكَره صاحُب اللِّساِن.بالضَّ

__________________ 
 ء راتٌ  متكشٌف يف سناه.برواية : راتقاً متكشفاً أغر  ا ابلنصب واملثبت ابلرفض هي رواية األصمعي يريد يضي 52/  1( ديوان اهلذليا 1)
 .140/  2( انظر اجلمهرة 2)
 .25( سورة املطففا اآية 3)
 التكملة : والَغسير.( يف 4)
 ( يف األساس : ال شوب فيه.5)
 .«قوله : وبه فسر اخل لعر األوىل االستشهاد ابلبيت عل  املعىن الثاين»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( يف التكملة : الرود  ا ابلدا  املهملة : الشواء.7)
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ْزداقُ  : [رزدق] ّمِ : السَّواُد والقَُرى الرُّ ْستاُق : ، بالضَّ ْستاِق ، وَسيَأْتِي ، والرُّ ْسداق ، تَْعِريب الرُّ ُب ُرْستا : لُغَةٌ في الرُّ وقاَل َحْمَزةُ بُن  ُمعَرَّ

ّفِ ، « ُروَزه فَْسقا»الَحَسن : أَْصلُه  ى التَّْسِطير والنِّظاِم ، وقاَل ياقُوت : اسٌم للحاِل ، والَمْعنَى أَنّه عل« : فسقا»و ، فُروَزه للسَّْطِر والصَّ

ْستاِق : كلَّ موِضعٍ فيه ُمْزَدَرٌع وقًُرى ، وال يُ  قال ذِلَك للُمُدن ، كالبَْصَرةِ وبَْغداَد ، الَِّذي شاَهْدناهُ في زمانِنا في بالِد الفُْرِس : أَنَُّهم يَْعنُوَن بالرُّ

 ْهِل بَْغداد ، فهو أََخصُّ من الُكوَرةِ واالْستاِن.فهو عنَد الفُْرِس بمنِزلِة السَّواِد عنَد أَ 

ْزَدقُ و بٌ  وهو : الصَّفُّ من النّاِس ، والسَّْطُر من النَّْخلِ  الرَّ  نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَنَشَد لُرْؤبة : (1) ُرْستَه فاِرِسيَّتُه ُمعَرَّ

قــــــــــا و  شــــــــــــــــــــــــ 
ُ
يـــــــــــاَط امل َذرحَن الســــــــــــــــــــــــِّ يـــــــــــُ  حيـــــــــــَح  الـــــــــــعـــــــــــِ

ي     رحمــــــــــــــِ ــــــــــــــَ عــــــــــــــًا نـ وابــــــــــــــِ ن   ضــــــــــــــــــــــــــــَ اهبــــــــــــــِ  الــــــــــــــَرزحَدقــــــــــــــَ

  
 ، وهو َدِخيٌل. َرْزَدق :ـ  وهو الصَّفُّ ـ  وقاَل اللَّْيُث : تَقُوُل للَِّذي يَقُوُل له الناسُ 

ْزقُ  : [رزق] ي ، أَي : ما به قِواُم الجِسم ونَ  ، بالَكْسِر : ما يُْنتَفَُع به الّرِ ماُؤه ، وعنَد الُمْعتَِزلَِة : ، وقِيَل : هو ما يَُسوقُه هللاُ إِلى الَحيَواِن للتَّغَذِّ

 ً  على ِصيغَِة الَمْفعُوِل ، قال ُرْؤبَةُ : كالُمْرتََزقِ  مملوٌك يَأُْكلُه الُمْستَِحقُّ فال يَُكوُن َحراما

ُرحتـََز ح الر بِيِض  (2)خف  أَنحواُء و 
 امل

ىو ً  الَمَطرُ  قد يَُسمَّ وقاَل تَعالَى :  (3) (َوما أَنْ َزَل هللاُ ِمَن السَّماِء ِمْن ِرْزق  فََأْحيا ِبِه اْْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتا)، وذِلَك قولُه تَعالى :  ِرْزقا

لتَّْمُر في قَْعِر القَِليِب ، يُْعنِي به ، وهذا اتِّساٌع في اللُّغَِة ، كما يُقال : ا هو الَمَطرُ و قاَل ُمجاِهٌد : (4) (َويف السَّماِء ِرْزُقُكْم َوما ُتوَعُدونَ )

 َسْقَي النَّْخِل ، وقال لَبِيٌد :

تح  ا  ُرزِقـــــــــــَ اهبـــــــــــََ وِم َوصـــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــُ يـــــــــــَض الـــــــــــنـــــــــــ  رابـــــــــــِ  مـــــــــــَ

هـــــــــــا      ـــــــــــامـــــــــــُ ـــــــــــرِه وحُدهـــــــــــا ف ِد جـــــــــــَ ـــــــــــر واعـــــــــــِ (5)َوَدُ  ال
 

  
 .أَْرزاقٌ  ج : أَي : ُمِطَرتْ 

 نَوعاِن : ظاِهَرةٌ لألَْبداِن ، كاألْقواِت ، وباِطنَةٌ للقُلُوِب والنُّفوِس ، كالَمعاِرف والعُلُوم. األَْرزاقُ و

ْزقُ  قاَل بَْعُضهم :و ً  الَخْلقُ  ُرِزقَ  وبالَكْسِر االْسُم ، وقد بالفَتْحِ : الَمْصَدُر الَحِقيِقيُّ  الّرِ ً و َرْزقا ةُ الواِحَدةُ  ِرْزقا  َرَزقَاتٌ  ج :بهاٍء ،  منه والَمرَّ

َكةً ، وهي أَْطماُع الُجْندِ  تَْيِن. ُرِزقُوا َرْزقَتَْينِ و ال غيُر ، َرْزقَةً  الُجْندُ  ُرِزقَ  األَِميُر المُجْنَد ، ويُقاُل : َرَزقَ  ، يُقال : ُمَحرَّ  ، أَي : َمرَّ

ً  أَْوَصَل إِليه : يَْرُزقُه هللاُ  َرَزقَهُ و ّي : ِرْزقا وشاِهُده قوُل ُعَوْيِف  هللاُ ، قال : َرَزقَه : العَطاُء ، وهو َمْصَدُر قوِلَك : ْزقُ الرِّ  ، وقال ابُن بَّرِ

 القَوافِي في ُعَمَر بِن عبِد العَِزيِز :

هح  رحقــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ُر ح فـ ــــــــــــــح ــــــــــــــفــــــــــــــاُروِ  فــــــــــــــافـ يــــــــــــــَت ابل  لــــــــــــــُِّ

مــــــــــــــــَا  ارحُز ح و      لــــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
يــــــــــــــــاَ  امل هح عــــــــــــــــِ  َرزحقــــــــــــــــَ

  
يت  ى.وفيه َحْذُف ُمضاٍف تَْقِديُره : ُسّمِ  باْسِم الفاُروِق ، واالسُم هو ُعَمُر ، والفاُروُق هو الُمَسمَّ

بُونَ  ِرْزقَُكمْ  َوتَْجعَلُونَ  قولُه تَعالى : ومنه إِلى أَْزِد َشنُوَءةَ  أَْزِديَّةٌ  لغةٌ  فاُلناً : َشَكَرهُ  َرَزقَ و ، أَي :  َرَزْقتَنِي ويُقال : فَعَْلُت ذلك لَّما (6) أَنَُّكْم تَُكذِّ

وتَْجعَلُون َمكاَن االْعتِراِف بذِلك ، والشُّْكِر عليه ، أَْن تَْنُسبُوه إِلى غيِره  يَْرُزقُُكم يَقوُل : هللاُ ـ  في َمْعنَى اآليةـ  َشَكْرتَنِي ، وقاَل ابُن َعَرفَةلّما 

 يعنِي أَْهلَها. (7) (َوْسَئِل اْلَقْريَةَ )يَب ، وُهَو َكْقوِله : التَّْكذِ  ِرزقكم ، فذِلَك التَّْكِذيب ، وقال األَْزَهِريُّ وغيُره : َمعناه تْجعَلُون ُشْكرَ 

 أَي : َمْبُخوٌت. : َمْجُدودٌ  َمْرُزوقٌ  َرُجلٌ و

ِعيفُ  الّرازقيُّ و  ٍء ، كما في اللِّساِن والُمِحيط.من ُكّلِ َشيْ  : الضَّ

 .«ملح»كغُرابِّيٍ ، وقد يَُشدَُّد ، كما تَقَدَّم في  الُمالِحيُّ  َحّبِ ، وفي التَّْهِذيب : هو: َضْرٌب من ِعنَِب الّطائِِف أَْبيَُض َطِويُل ال الّراِزقِيُّ  الِعنَبُ و

 بهاٍء : ثياُب َكتّاٍن بِيٌض. الّراِزقِيَّةُ و
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 عنههللارضيـ  وقاَل لَبِيدٌ  «رازقِيَّتَْينِ  ، أَو راِزقِيَّْينِ  اْكُسها»ُرِوي حديُث الَجْونِيَِّة :  وبهما كالّراِزقِّيِ  الُمتََّخذُ من هذا الِعنَبِ  الَخْمرُ  : الّراِزقِيَّةُ و

 يَِصُف ُظُروَف الَخْمر :ـ 

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف الصحاح واللسان بفتح الراء.1)
 .«أنواع»وابألصر  105( عن الديوان ص 2)
 .5( سورة اجلاثية اآية 3)
 .22( سورة الذارايت اآية 4)
 وهبامشه : ويرو  : مرابيض السحاب. 164( ديوانه ط بريوت 5)
 .82( سورة الواقعة اآية 6)
 .82( سورة يوسف اآية 7)
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ٌر مـــــــــــــن  لـــــــــــــَ ا غـــــــــــــَ يٍّ هلـــــــــــــَ ِف  رازِقـــــــــــــِ رحســـــــــــــــــــــــــــُ  وكـــــــــــــُ

قــــــــــاِواَل     
َ

وَن املــــــــــ فــــــــــُ نحصــــــــــــــــــــــــُ ٍم يـــــــــــَ جــــــــــح اِن عــــــــــُ (1)أبميــــــــــح
 

  
ّيٍ لعَْوِف بِن الَخِرعِ :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

عـــــــــــــــــا  ا والـــــــــــــــــنـــــــــــــــــِّ بـــــــــــــــــاَء هبـــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــَبن  الـــــــــــــــــظـــــــــــــــــِّ

َ مـــــــــــــن      اح ســـــــــــــــــــــــــــَ كح يٍّ َج يـــــــــــــُ ـــــــــــــِ عـــــــــــــارَا رازِق  شـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ْزقِ  َمِدينَةُ و  كما في العُباِب. بالبَْصَرةِ قَْبَل أَْن يَْختَطَّها الُمْسِلُمونَ  أَي : ثُغُوِرهم كانَْت إِْحَدى َمساِلحِ العََجمِ  بالَكْسِر : الّرِ

عليه َمَحلَّةٌ كبيرةٌ ، وهو اآلَن خاِرجها ، وليَس  بَمْروَ  كان نَْهرٌ  : (2)وَعلَى الثاِني اْقتََصر الّصاغانِيُّ والسَّْمعانِيُّ  كُزبَْيٍر ، أَو أَِميرٍ  ُرَزْيقٌ و

بِن َسِعيٍد الَحّماُل  ه نُِسَب أَْحَمُد بُن ِعيَسىوإِلي ، عنههللارضيعليه ِعماَرةٌ ، قال الّصاغانِيُّ : وعليه قَْبُر يَِزيَد بِن الَخِصيب األَْسلَِمّيِ 

َزْيِقيُّ  الَمْرَوِزيُّ   ، وقد َحدََّث عن الفَْضِل بِن ُموَسى ، ويَْحيَى بِن واِضحٍ ، وَغْيِرهما. صاحُب ابِن الُمباَركِ  : ثِقَةٌ  الرُّ

 رِحَمهُ هللا تَعالَى. ومن هذه القَْريَِة أَْيضاً اإِلماُم أَْحَمُد بُن َحْنبٍَل الشَّْيبانِيُّ 

 كُزبَْيٍر : ِحْصٌن باليََمِن. ُرَزْيقٌ و

: مولَى بَنِي فَزاَرةَ ، ُكْنيَتُهُ أَبو  (3) ُرَزْيقٌ و أََحُدهما : َمْولَى ُعَمَر بِن الَخّطاِب ، يَْرِوي عن ابن ُعَمَر ، وعنه أَبُو َزْيٍد ، تابِِعيّانِ   :ُرَزْيقٌ و

 ، َرَوى عنه ابُن جابٍِر ، َذَكرهما ابُن ِحبّان في ِكتاِب الثِّقاِت. (4)الِمْقداِم ، يروي عن ُمْسِلِم بِن قُْرَطةَ 

 عن الَحَسِن بِن َعلّيٍ ، وعنه ُمساِفٌر الَجّصاص ، تابِِعي أيضاً. بُن َسّوارٍ  ُرَزْيقُ و

 عن أَنٍَس : تاِبِعيٌّ َمْجُهول.  َعْبِد هللاِ بنُ  ُرَزْيقُ و

 ، َذَكره ابُن ِحبّان في أَتْباعِ التّابِِعيَن. ُرَزْيقٍ  األَْيِليُّ : َمْولَى بني فَزاَرةَ عن َسِعيِد بِن الُمَسيَِّب ، وعنه ابنُه َحِكيُم بنُ  (5) بُن َحِكيمٍ  ُرَزْيقُ و

ِم.عن أَبي المُ  بُن أَبِي َسْلَمى ُرَزْيقُ و  َهزَّ

يُّ  أَبو َعْبِد هللِا األَْلهانِيُّ  ُرَزْيقٌ و  في الّشاِميُّ عن أَبي أُماَمةَ ، وعنه أَْرطاةُ بُن الُمْنِذِر السَُّكونِيُّ ، َذَكره ابُن ِحبّان في التابِعَيَن ، وقاَل الِمّزِ

ْل في ذلك مع ما قاَل ابُن الَجْوِزّيِ فيِه عن ابِن  الُكنَى : أَبو َعْبِد هللِا األَْلهانِيُّ عن َعْمِرو بِن األَْسَوِد ، وعنه إِْسماِعيُل بُن َعيّاش وَغْيره ، فتَأَمَّ

 ِحبّان : إِنّه ال يُْحتَجُّ به ، وقاَل : يَْرِوي عن َعْمِرو بِن األَْسَوِد ، فالظاِهُر أَنَُّهما اثْناِن.

 : َشْيٌخ ألَبِي لَِهيعَةَ. الثَّقَِفيُّ  ُرَزْيقٌ و

 َمتْروُك الَحِديث. الُكوفِيُّ عن أَبِي ُهَرْيرةَ ، قاَل األَْزِديُّ : األَْعَمى قٌ ُرَزيْ و

عن  ُرَزْيقٌ  بُن ِعيَسى ، هكذا قالَهُ الذََّهبِيُّ ، وتَبِعَه الُمَصنُِّف تلميذُه ، قاَل الحافُِظ ابُن َحَجر : صوابه (6)َحدََّث عنه َمْعُن  أَبو َجْعفَرٍ  ُرَزْيقٌ و

 ، كما سيأْتي. (7)فٍَر ، وكنيَتُه أَبو َوْهنَةَ أَبِي َجعْ 

بَْيِرّيِ. أَبو بَّكارٍ  بُن يَسارٍ  ُرَزْيقُ و  َشْيٌخ إِلْبراِهيَم بِن َحْمَزةَ الزُّ

 عن أَبِي َجْعفٍَر الباقِِر. أَبو َوْهبَةَ  ُرَزْيقٌ و

 ه َحْيَوةُ بُن ُشَرْيحٍ.َحدََّث عن َمْولَى َعْبِد العَزيِز ْبِن َمْروانَ  بُن ُعبَْيٍد : ُرَزْيقُ و

 .105َحدََّث عنه يَْحيَى بُن َسِعيٍد األَْنصاِريُّ ماَت سنة  بُن َحيّاَن األَْيِليُّ  ُرَزْيقُ و

 أَبو الِمْقداِم : شيٌخ ليَْحيَى بِن َحْمَزةَ ، وقد َسبََق هذا عن ابِن ِحبّان. بُن َحيّاَن الفَزاِريُّ  ُرَزْيقُ و

 َعْن أَبِي حاِزٍم األَْعَرجِ. بُن َسِعيدٍ  ُرَزْيقُ و

 عن زياِد بِن أَبِي َعيّاش. بُن ِهشامٍ  ُرَزْيقُ و
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ْهرانِّيِ. بُن ُعَمرَ  ُرَزْيقُ و بِيعِ الزَّ  َشْيٌخ ألَبِي الرَّ

 : ُكوفِيٌّ عن الَحَكِم بن ُظَهْيٍر. َمْرُزوقٍ  بنُ  ُرَزْيقُ و

__________________ 
 وفسر الرازقي ابلكتان. 118( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( وايقوت أيضاً يف معجم البلدان ا وخطّب ا ازمي يف ذكره بتقدمي الزاي عل  الراء.2)
لريخ البخاري الكبري : رزي  بن حيان. وذكره أبو زرعة الدمشــــــقي يف الزاي. قا  وزري  لقب لقبه إايه عبد امللك بن مروان واله ســــــعيد ( يف 3)

 بن حيان.
 ( يف البخاري : قر ة.4)
 ( ضبطت يف البخاري ا ابلقلم ا بضم ا اء.5)
 .«معىن»( عن البخاري وابألصر 6)
 .«أبو وهبة»وابألصر  599/  2( عن تبصري املنتبه 7)
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 : َشْيٌخ ألَبِي عاِمٍر العَقَِدّيِ. بُن نَُجْيحٍ  ُرَزْيقُ و

 بالتَّْصِغير ، لم أَِجْد له ِذْكراً في التَّْبِصير. بُن ُكَرْيمٍ  ُرَزْيقُ و

ُد بُن أَبِي َعْمٍرو ، فهؤالِء َمن اْسُمُهم بُن َوْردٍ  ُرَزْيقُ و  .ُرَزْيقٌ  في المائِِة الثانِيَة ، رآه ُمَحمَّ

 الذي تَقَدََّم ِذْكُر أَبِيه ، َرَوى َعْن أبيِه. فَحِكيمٌ  ُرَزْيقٌ  أَّما َمْن أَبُوهو

 األَْحَمُر عن الَحَسِن. ُرَزْيقٍ  بنُ  ُعبَْيُد هللاِ و

. ُرَزْيقٍ  بنُ  الَهْيثَمُ و  : بَْصِريٌّ

 : عن َعطاٍء الُخراسانّيِ. ُرَزْيقٍ  بنُ  ُسْفيانُ و

 : َشْيُخ األَْحَوِص بِن َجّواب. ُرَزْيقٍ  بنُ  َعّمارُ و

 .(1)الَمْرَوِزيُّ ، عن القَْعنَبِّيِ  ُرَزْيقٍ  بنُ  الُحَسْينُ و

 َوْهِب بِن َوْهٍب. (2)عن أَبِي البَْختَِرّي  ُرَزْيقٍ  بنُ  الَجْعدُ و

 ةَ.: مصريٌّ عن ابِن لَِهيعَ  ُرَزْيقٍ  بنُ  َعليُّ و

دُ و  بِن جاِمعٍ : َحدََّث بِمْصر عن ابِن ُمْصعَب. ُرَزْيقِ  بنُ  ُمَحمَّ

ِه ، فُسلَْيماُن بُن أَيُّوبَ  ُرَزْيقٌ  أَما َمْن َجدُّهو ِريفينِيُّ  ُرَزْيقٍ  بنِ  ، أَو أَبُو َجّدِ  عن اْبِن ُعيَْينَةَ ، وأَُخوه ُشعَْيُب بُن أَيُّوَب عن أَبِي أُساَمةَ. (3)الصَّ

. ُرَزْيقٍ  بنِ  أَْحَمُد بُن َعْبِد هللاِ  و الَحَسنِ أَبو  الدَّاّلُل البَْغداِديُّ ، َسِمع الَمحاِمِليَّ

َمْشِقيُّ ، عن الَوِليِد بِن ُمْسِلٍم. ُرَزْيقٍ  بن يَزيُد بُن َعْبِد هللاو  الّدِ

 .(4): َشْيٌخ البِن الُمَجذَّر  ُرَزْيقٍ  بن ُسلَْيماُن بُن َعْبِد الَجبّارِ و

 الِمْصِريُّ ، عن َسِعيِد بِن ابِي َمريَْم. ُرَزْيقٍ  بن َسِعيُد بُن القاِسِم بِن َسلََمةَ و

كتَب الَكثِيَر وَحدََّث ،  (5)ّوُل ، واِلُد الّطاِهِريَِّة ، واْبناهُ : الُحَسْيُن ، واألَِميُر عبُد هللِا ، األَ  ُرَزْيقٍ  بنِ  طاِهُر بُن الُحَسْيِن بن ُمْصعَبِ  األَِميرُ و

ٌد وَطْلَحةُ أَوالُد طاِهِر بِن الُحَسْيِن ، وقد َحدََّث َجدُُّهم الَحَسُن أَيضاً.  وُمَحمَّ

ِد بن ُمْصعَبِ و ْنِجيُّ ، مات سنة  ُرَزْيقٍ  بنِ  الُحَسْيُن بُن محمَّ  .315الحافُِظ الّسِ

 ِحجاِزيٌّ َروى َعْنهُ َمْعُن بُن ِعيسى الفَّراُن. : د هللِا بِن َعبّاٍس الّراِوي عن َعِلّيِ بِن َعبْ  ُرَزْيق أَبُوو

األَْلهانِيُّ الشاميُّ ، قالَهُ أَبو اليَماِن عن إِسماِعيَل بِن َعيّاٍش ، عن أَْرطاةَ بِن الُمْنِذِر ، َعْنهُ عن  ُرَزْيقٍ  قاَل الحافُِظ : ومن األَْوهاِم َعْبُد هللِا بنُ 

فَه ، إِنَّما هو أَبو َعْبِد هللا (6)ألَْسَوِد َعْمِرو بِن ا  (7)أَبو ُمْسِهٍر والبخاري  ُرَزْيقٌ  العَْنِسّي ، هكذا قال ، فَوِهَم في َمْوِضعَْين ، َغيََّره وَصحَّ

 والّداَرقُْطنِّي وَعْبُد الغَنِّي ، نَبَّه على ذِلك األَِمير.

ُد بُن أَْحَمَد بنو يصيُّ  ِرْزقانَ  ُمَحمَّ  َرَوى عن َحّجاجٍ األَْعَوِر ، وعنه أَبو الَمْيُمون راِشٌد. بالكسرِ  الِمّصِ

رُ  ُرْزقُون أَْحَمُد بُن َعْبِد الَوّهاِب بنِ  الفَِقيهُ أَبو العَبّاِس و ّمِ اإِلْشبِيليُّ الماِلِكيُّ الُمتَأَّخِ  أَبو الَوِليِد بُن الحاّج. (8)، تَفَقَّه به الّشْيُخ  ، بالضَّ

 َسِمع من أَبِي َعِلّيِ بِن ُسكََّرةَ. الُمْرِسيُّ  ُرْزقُونَ  بنِ  بِن أَْحَمدَ  أَْحَمُد بُن َعِليّ  اِس أَبو العَبّ و

 بُن ُموَسى. هللا رْزقَ و بُن َساّلٍم ، هللاِ  ِرْزقُ و بُن األَْسَودِ  هللا ِرْزقُ و هللا الَكْلواذانِيُّ ، ِرْزقُ و
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. َمْرُزوقٌ و *[والبَاِهِليُّ ]الِحْمِصيُّ  َمْرُزوقٌ و  التَّْيِميُّ

 بُن َعْوَسَجةَ عن اْبِن ُعَمَر. َمْرُزوق وفاتَه :

بَْيِر ، وعنهُ ابنهُ إِْبراِهيُم بنُ  َمْرُزوقٌ و  ، كالُهما عن ثِقاِت التّابعيَن. َمْرُزوقٍ  الثَّقَِفيُّ عن اْبِن الزُّ

__________________ 
 .«القعيب»وابألصر  599/  2( عن تبصري املنتبه 1)
 .«البحرتي»وابألصر  600/  2( عن تبصري املنتبه 2)
 .«الصريغين»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 اجملد ر. 600/  2( يف تبصري املنتبه 4)
 .«األد »وابألصر  601/  2( عن تبصري املنتبه 5)
 .«األسعد»وابألصر  602/  2( عن تبصري املنتبه 6)
واضحة ونصها : رزي  بتقدمي  602/  2وعبارة تبصري املنتبه « قوله : والبخاري ا كذا ابألصر»ر ا وهبامش املطبوعة املصرية : ( كذا ابألص7)

 .. الراء وبه جزم أبو مسهٍر وأبو حامٍت والبخاري
 .641/  2والتصحيح عن تبصري املنتبه « أبو الشيخ»( ابألصر 8)
 *( ساقطة من األصر والكويتية.)
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ّي ، َمْرُزوقُ و  بُن أَبِي الُهَذْيِل الّشاِميُّ : َضِعيفاِن. َمْرُزوقُ و بُن إِْبراِهيَم بِن إِسحاَق عن السُّّدِ

ْنعانِّي. َمْرُزوق وأَبُو  التُِّجيبِيُّ الَهَرِوّي ، اسمهُ َحبِيُب بُن الشَِّهيِد ، روى عن منشر الصَّ

ثُون وُعلَماءُ  ماَمةَ ، وعنه أَبُو العََدبَِّس :، عن أَبِي غاِلٍب عن أَبِي أُ  َمْرُزوق وأَبُو  رحمهُم هللاُ تعَالَى ، ورِضَي هللا عنهم. ُمَحّدِ

ْهِد. ِرْزقِ  بنِ  ِرْزقِ  بنُ  ِرْزقُ  وفاتَه :  بِن ُمْنِذٍر : شيٌخ ألَْحَمَد بِن َحْنبَل في ِكتاِب الزُّ

ْينَبِّيِ. ِرْزقُ و ٍد الدَّبّاُس ، عن أَبِي نَْصر الزَّ  بُن ُمَحمَّ

. ِرْزقٍ  بُن أَبِي (1)وُشقَْير   : ُكوفِيٌّ

ُد بُن أَْحَمد بنِ  ِرْزق وأَبُو الَحَسِن بنُ   .هِ ِرْزقََويْ  : شيُخ الَخِطيب ، وهو ُمَحمَّ

ْلِت الدَّاّلُل. ِد بِن الصَّ  وأَبُو حاِزٍم أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ

ْسعَنِّي ، له تَصانِيُف. ِرْزقِ  بنُ  الّرزاقِ  وَعْبدُ   بِن َخلٍَف الرَّ

ْزقِيُّ  وقال الذََّهبِيُّ : وصاِحبُنا الشَّْيُخ عليٌّ  . ، بالكسر : الّرِ  ُصوفِيٌّ نَْحِويٌّ

 األَِميُر الُجْنَد. َرَزقَ  وهو ُمطاِوعُ  قَُهمأَْرزا : أََخذُوا اْرتََزقُواو

 * ومما يُستدرك عليه :

ّزاقُ و ، الّراِزقُ  ، وأَْوَصلَها  أَْرزاقَها ، وأَعطى الخالئِقَ  األَْرزاقَ  الَخْلَق أَجمعين ، وهو الَِّذي َخلَقَ  يَْرُزقُ  : في ِصفَِة هللا تعالَى ؛ ألَنّه الرَّ

 إِليهم ، وفَعّاٌل من أَْبنِيَِة الُمبالَغَة.

 قِيَل : ُهو ِعنٌَب في َغْيِر ِحينِه. (2) (َوَجَد ِعْنَدها ِرْزقاً )وقولُه تَعالى : 

ْزقَ  : َطلََب منه اْستَْرَزقَهو ، اْرتََزقَهو  .الّرِ

َزقُ  بهاٍء ِمثْلُه ، والَجْمعُ  ْزقَةُ الرِّ و أَي : ِجرايَتَُك ، ؟في الشَّْهرِ  ِرْزقُكَ  ويُقال : َكمْ   ، كِعنٍَب. الّرِ

ّيٍ : ويُقال لتَْيِس بَنِي ِحّماَن : أَبو الُمْرتََزقَةُ و واتِِب الُمَوظَّفَة. وقاَل ابُن بَّرِ  ، قال الّراِجُز : َمْرُزوق : أَصحاُب الِجراياِت والرَّ

يـــــــــــــــــِ   َددحُت لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاِر ولـــــــــــــــــلـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــِ  َأعـــــــــــــــــح

او      ِف والصــــــــــــــــــــــــــّ يــــــــــــح ِديــــــــــــ ِ الضــــــــــــــــــــــــــ  ِب والصــــــــــــــــــــــــــ   حــــــــــــِ

  

يــــــــــــــــا  الــــــــــــــــد رحَدِ  الــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــــوِ  و   لــــــــــــــــلــــــــــــــــعــــــــــــــــِ

  
ِر َأيب    راَء مـــــــــــــــــــن َنســـــــــــــــــــــــــــــــــح رحُزو ِ محـــــــــــــــــــَح  مـــــــــــــــــــَ

  
 ورَواه ابُن األَْعرابِّيِ :

 َمرحُزو ِ مَححراَء من َمعحِز َأيب 
واِزقُ و  : الَجواِرُح من الِكالِب والطَّْيِر. الرَّ

ً  الّطائُِر فَْرَخهُ  َرَزقَ و  كذِلَك ، قال األَعَشى : يَْرُزقُه َرْزقا

هــــــــــا و  صــــــــــــــــــــــــِ خح واَر بشــــــــــــــــــــــــَ َض الصــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــِ ا تــــــــــَ  كــــــــــَبلــــــــــ 

زاُء      جـــــــــــح رحُز ُ عـــــــــــَ ـــــــــــَ ا  تـ يـــــــــــاهلـــــــــــَ يِّ عـــــــــــِ لـــــــــــَ (3)ابلســـــــــــــــــــــــــ 
 

  
واِزقُ و زاقِلَةُ و ، الَمراِزقَةُ و ، الرَّ  : قبائُِل. الرَّ

ْستاقُ  : [رستق] ّمِ : الرُّ ْزداقُ  بالضَّ ٌب ، أَلَحقُوه بِقُْرطاٍس ، والَجْمُع :نَقَلَه اللِّْحيانِيُّ  الرُّ ، وهو السَّواُد ، وقاَل ابُن  الّرساتِيقُ  ، فاِرِسيٌّ ُمعرَّ

 َميّاَدةَ :
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رّا ح  ـــــــــــــــــَ رحٍف بـ وحٌد ذاُت طـــــــــــــــــَ وُ  خـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ  تـ

ًة      طــــــــــَ نــــــــــح َت حــــــــــِ ــــــــــح رَتَي اّل اشــــــــــــــــــــــــح تــــــــــا ح هــــــــــَ  ابلــــــــــر ســــــــــــــــــــــــح

  

 (4)َلحراَء مما َدر َس ابُن خِمحرا ح 

 ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 الشَّْيخِ : ُكوَرةٌ بأَْصبََهاَن. ُرْستاقُ 

 واسُم الشَّْيخِ جاَدَوْيِه.

ْسداقِ  : [رسدق] ٌب. كالرُّ يِت ، قاَل : وال تَقُْل : ُرْستاق ، وهو ُمعَرَّ ّكِ ّمِ ، أَيضاً عن اْبِن الّسِ  بالضَّ

ْشقُ   :[رشق] ْمُي بالنَّْبِل وَغْيِره الرَّ ً  بهِ  َرَشقَُهم ، وقد : الرَّ  َرْشقِ  لَُهَو أََشدُّ َعلَْيِهم من» :ـ  (5) عنههللارضيـ  في َحِديِث َحسَّانو ، يَْرُشُق َرْشقا

 .«النَّْبلِ 

__________________ 
 .613/  2والتصحيح عن تبصري املنتبه « سعري»( ابألصر 1)
 .37( سورة آ  عمران اآية 2)
 والعجزاء : الكبرية العجز ا وأراد هبا العقاب. 152( ديوانه ط بريوت ص 3)
 يف شعره.( اللسان والثاين والثالث يف الصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين : مل أجده 4)
 ... هلو:  للمشركا هجائه يف وسلمعليههللاصلى( زيد يف اللسان : قا  له النيب 5)
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ْشقُ و ْميِ ، فإِذا هوو بالَكْسِر : االْسُم ، الّرِ هاِم ُكلِّها ، ثم عاُدوا ، فُكلُّ َشْوٍط من ذِلكَ  الَوْجهُ من الرَّ ،  ِرْشقٌ  َرَمى أَْهُل النِّضاِل ما َمعَُهم من الّسِ

ً  قالُوا : َرَمْينا واِحَدةٍ  ِجَهةٍ  َوْجهاً بَجِميعِ ِسهاِمهم في َرَمْوا ُكلُُّهم كذا في التَّْهِذيِب ، وقال أَبو ُعبَْيٍد : إِذا  واِحداً ، قاَل أَبو ُزبَْيٍد الّطائِيُّ : ِرْشقا

يـــــــــــه مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا  رحمـــــــــــِ ـــــــــــَ وحٍم تـ ـــــــــــَ ّر يـ  بـــــــــــرِشـــــــــــــــــــــــــح ٍ كـــــــــــُ

يــــــــــدِ      عــــــــــِ ريحَ بــــــــــَ يــــــــــٌب َأوح صــــــــــــــــــــــــاَف غــــــــــَ  فــــــــــُمصــــــــــــــــــــــــِ

  
 .«األَْرشاقَ  أَنّه كاَن يَْخُرُج فيَْرِمي»َحِديُث فََضالَةَ :  ، ومنه أَْرشاقٌ  والجمُع ،

ْشقُ  قاَل اللَّْيُث :و َمْخَشِريُّ ، ويُْفتَحُ  ِإذا ُكتَِب بهِ  َصْوُت القَلَمِ  : الّرِ  : قالـ  السالمعليهـ  في َحِديِث ُموَسىو ، اللُّغَتاِن َذَكَرُهما اللَّْيُث والزَّ

 .«القَلَِم في َمساِمعي حين َجَرى َعلَى األَْلواحِ بََكتْبِه التَّْوراةَ  بَرْشقِ  (1) كأَنِّي»

َكةً  َرَشقٌ  : َحَسُن القَّدِ لَِطيفُه ، ج : َرِشيقٌ  َرُجلٌ و  كأَِديٍم وأََدٍم ، وأَفِيٍق وأَفٍَق. ، ُمَحرَّ

َمْخَشِريُّ وِدقٍَّة : َرشاقَةً  ، كَكُرمَ  َرُشقَ  قَدْ و َرُشقا  ، وقد َرِشيقَةٌ و رِشيقٌ  ، وفي التَّْهِذيِب : يُقاُل للغاُلِم والجاريَِة إِذا كانا في اْعتِداٍل ، زاَد الزَّ

 .َرشاقَةً 

َشقُ و َكةً : القَْوُس السَِّريعَةُ السَّْهمِ  الرَّ ِشيقَةُ  ، محرَّ  : َسِريعَةُ النَّْبِل ، وهو َمجاٌز. َرِشيقَةٌ  كما في العُباِب ، وفي األَساِس : قَْوسٌ  الرَّ

 وهو َمجاٌز. ما أََخفَّها وأَْسَرَع َسْهَمها أَي : أَْرَشقَها ما يُقال للقَْوِس :و

 قال القُطاِميُّ : : َحدََّد النََّظرَ  أَْرَشقَ و

ي و  مــــــــــــِ لــــــــــــ  كــــــــــــَ ن  تــــــــــــَ وهبــــــــــــَُ لــــــــــــُ ُروُع قـــــــــــــُ دح يـــــــــــــَ قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

واِر و      ُر الصــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــَ ُرُوعــــــــــــيِن مــــــــــــُ ــــــــــــَ رحشــــــــــــــــــــــــــِ ِ تـ ُ
 املــــــــــــ

  
 َطَمْحُت ببََصِري فنََظْرُت. إِلى القَْوِم ، أَي : أَْرَشْقتُ  قالَهُ أَبو ُعبَْيٍد ، وفي اللِّسان :

ّجاُج :و ً  : إِذا أَْرَشقَ  قاَل الزَّ الظَّْبيَةُ  أَْرَشقَت ، وفي األَساِس : َمدَّْت ُعنُقَها : إِذا الظَّْبيَةُ  أَْرَشقَتِ  من الَمجاز :و .َرَشقَ  واِحداً ، مثل َرَمى َوْجها

 ، لِقَصِر أَْعناقِِهنَّ ، قال أَبُو ُدَواد : ُمْرِشقاتٌ  إِلى مارابَها : أََحدَّت النََّظَر ، وفي اللِّساِن : وال يُقاُل للبَقَِر :

مِّ و  رحُت بــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاِت عــــــــــــــــــــَ دح َذعــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــَ

قــــــــــــــــــاتِ      رحشــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُ
ــــــــــــــــــصح  املــــــــــــــــــ ا َبصــــــــــــــــــــــــــــــــاب  هلــــــــــــــــــَ

  
باِء.  أَراَد َذَعْرُت بَقََر الَوْحِش بناِت َعّمِ الّظِ

ِمّيِ ، وقد َذَكَرهُ أَبو تَّماٍم في ِشْعِره  ، كأَْحَمد : َجبٌَل بنَواِحي ُموقانَ  أَْرَشقُ و  .(2)من نَواِحي أَْذَربِيجاَن عنَده البَذُّ : َمِدينَةُ بابََك الُخرَّ

 َمْقِصِدي : بارانِي في الَمِسيِر إِليِه ، وهو مجاٌز. راَشقَنِي كما في الُمِحيِط ، وفي األَساِس : سايََرهُ  : راَشقَهُ ُمراَشقَةً و

ثٌ  العَْسَكِريُّ : ، كأَِميرٍ  َرِشيقٍ  نُ الَحَسُن بو  إِنّه ثِقَةٌ. تََكلََّم فيه َعْبُد الغَنِّيِ الحافُِظ ، وأَْنَكَر عليه الّداَرقُْطنِيُّ ، وقاَل َجماَعةٌ : ُمَحّدِ

. ، ُرَشْيقٌ و ِد بِن َعْبِد هللِا بِن أَْحَمدَ  َجدُّ أَبِي َعْبِد هللاِ  ُهوَ و قلُت : وَضبََطه الحافُِظ الذََّهبِيُّ بالتَّثِْقيل ، وقال : كُزبَْير : زاِهٌد ِمْصِريٌّ  بنِ  ُمَحمَّ

رِ  الَمّراُكِشيّ  ُرَشْيق ه ، سمَع هذا من الَوداِعّيِ وابِن تَْيِميَةَ وماَت يوَم َعَرفَةَ سنة  الماِلِكّيِ الفَِقيِه الُمتَأَّخِ  .749ألُّمِ

ِد بِن َخلٍَف الَمْذُكور ليس هو اْسَمه على ما يُْفَهُم من ِسياِق الذََّهبِّيِ ، بل هو َجدٌّ له ، واسُمه َعْبُد الَوّهاِب بُن يُوُسَف بِن مُ  ُرَشْيقٌ و قلُت : َحمَّ

ِريَن  ُرَشْيقٍ  األَْنصاِرّي الَمْعُروف باْبنِ  فاِطَمةُ كانت عابَِدةً ، َحدَّثَْت ، ماتت وبْنتُه  650بجاِمع َعْمٍرو ، ومات سنة  (3)، كان أَحَد الُمتََصّدِ

ل. 719سنة   وكالُم الُمَصنِِّف ال يَْخلُو عن نََظٍر ، فتَأَمَّ

__________________ 
 واملثبت عن اللسان وقد نبه إليه هبامش املطبوعة املصرية.« كان يرش  القلم»( ابألصر 1)
 « :أرش »ما يف معجم البلدان ( يريد قوله يف مدح أيب سعيد  مد بن يوسف الثغري ك2)

 قضـــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــداباي كــــــــــــــــــّر حنــــــــــــــــــٍب 

ـــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــودِ و      ُ  والســــــــــــــــــــــــــــــي  أَرحشــــــــــــــــــــــــــــــَ
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 وكذِلَك اْلتََزَق. اْلتََصقَ  ُء ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : أَي :الشي اْرتََصقَ  : [رصق]

ٌر ُخُروُج لُبِّهِ  ُمْرتَِصقٌ و ، كُمْكَرمٍ  ُمْرَصقٌ  َجْوزٌ  ويُقال :  كذا في التَّْهِذيِب والعُباِب والتَّْكِملَة. أَي : ُمتَعَّذِ

ِعيقُ  : [رعق] وفي التَّْهِذيِب : في بَْطِن النّاقَة ، وكذِلَك  َصْوٌت يُْسَمُع من بَْطِن الدَّابَّةِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : ، كأَِميٍر وُغرابٍ  الرَّ

عاقُ  الَوِعيُق والُوعاُق ، وقاَل ابُن خالََوْيِه : عاقُ  ْيٍد :: صوُت بَْطِن الفََرِس إِذا َجَرى ، وقاَل ابُن ُدرَ  الرُّ مثُل الَوقِيب والَخِضيعَة ، وهو  الرُّ

ْوُت الِّذي يُْسَمُع من َجْوِف الفََرِس  عاقُ  وهو قوُل األَْصَمعّيِ ، وقاَل اللَّْيُث : إِذا َعَدا ، أَو َصْوُت ُجْردانِه إِذا تَقَْلقََل في قُْنبِهِ  الصَّ : َصْوٌت  الرُّ

ً  ، كَمنَعَ  َرَعقَ  وقد ، كما يُْسَمُع الَوِعيُق من ثَْفِر األُْنثَى يُْسَمُع من قُْنب الّدابَِّة الذََّكرِ  ً و ، يَْرَعُق َرْعقا َق اللَّْيُث بينَ  ُرعاقا عاقِ  ، وقد فَرَّ  الرُّ

ّي : واُب ما قالَهُ ابُن األَْعرابِّيِ ، قاَل ابُن بَّرِ ِعيقُ  والَوِعيِق ، والصَّ عاقُ و الرَّ عنًى ، عن ابِن األَعرابِّيِ ، وهو ، والَوِعيُق والُوعاُق بم الرُّ

عاقِ  ، وقاَل اللِّْحيانِيُّ : ليسَ  (1)َصْوُت البَْطِن من الِحْجِر ، وُجْرداِن الفََرِس ، وقِيَل : هو َصْوُت بَْطِن الُمْقِرف  ِغيب  للرُّ وال ألََخواتِه كالضَّ

 والَوِعيِق واألَْزَمِل فِْعٌل. (2)

ْفقُ  : [رفق] ْفقُ  وقال العَُضُد : ما اْستُِعيَن به، بالكسِر :  الّرِ ي إِلى الَجميِل. الّرِ  : ُحْسُن االْنِقياِد لما يَُؤّدِ

ْفقُ و (3) ْفقُ  ما كان» الَحِديث : ، ومنه (4)وهو ِضدُّ العُْنِف  اللُّْطفُ   :الّرِ كالُهما عن أَبِي َزْيِد  به ، وَعلَْيه ُرِفقَ  ، وقد «ٍء إِاّل زانَهفي شي الّرِ

في الَحِديث و ، كنََصَر. وكعَِلَم ، وَكُرَم نَقَلَُهما الصاغانِيُّ ، وقاَل : ُهنا لُغَتان ، َرفَقَ  اقتصَر الجوهريُّ على ُمثَلَّثَةً  له َرفَقَ و ، زاَد غيُره :

تِي َرفَقَ  [اللُهّم َمنْ ]»  «بهِ  فاْرفُقْ  بأُمَّ

ْفقُ  وقاَل اللّْيُث : ً  ، وقد َرفِيقٌ  : ليُِن الجانِب ، ولَطافَةُ الِفْعل ، وصاِحبُه الّرِ ً و بالكسر َرفََق يَْرفُُق ِرْفقا ً و كَمْجِلٍس ، َمْرفِقا  َمْقعٍَد ، ، مثل َمْرفَقا

ً و  (5) (َويُ َهيِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمرُِكْم ِمرَفقاً )َء قولُه تعالى : األَّوُل والثاني والرابُع عن أَبي َزْيٍد ، والثاِلث عن غيِره ، وقُِرى ِمْنبَرٍ  ، مثل ِمْرفَقا

به ، قرأَ بفَتْحِ الميِم وكسِر الفاِء أَبو َجْعفٍَر ، ونافٌِع وابُن عامٍر ، واألَْعَمُش ، والبُْرُجِميُّ عن أَبي بَْكٍر ، عن  تَْرتَِفقُون بالَوْجهيِن ، أَي : ما

،  ِمْرفَق ولم يَْقرأْ بفتحِ الِميم والفاِء أَحٌد ، وفي التهذيِب : َكَسَر الحسُن واألَعمُش الميم من عاصٍم ، والباقُوَن بكسِر الميِم وفتح الفاِء ،

قُوا بينَ   إِلنساِن.من ا الِمْرفَقِ  من األَمِر ، وبين َمْرفِق ونََصبَها أَهُل المدينِة ، وعاِصٌم ، فكأَنَّ الذين فَتَُحوا الميَم وَكَسُروا الفاَء أَراُدوا أَْن يُفَّرِ

راعِ في العَُضد. الِمْرفَقُ و حاح. وقال ابُن ِسيَده : ، كِمْنبٍَر ، وَمْجِلٍس : َمْوِصُل الذِّ راعِ ،  الِمْرفَقُ  كما في الّصِ من اإِلنساِن والّدابَِّة : أَْعلَى الذِّ

من  للِمْرفَقِ  قاَل األَْزَهِريُّ : وأَكثُر العََرِب على كسِر الميمِ  (6) (ْلَمراِفقِ َوَأْيِدَيُكْم ِإىَل ا)، قال هللاُ تَعالَى :  الَمراِفقُ  وأَسفُل العَُضِد ، والجمعُ 

 اإِلْنسان ، لُغَتاِن في هذا وفي هذا ، وقال يُونُس : الِّذي أَْختَارهُ  َمْرفِقِ  اإِلنساِن ، قال : والعََرُب أَيضاً تفتَُح الِميَم من ِمْرفَق األَمِر ، ومن

 في اليَِد. الِمْرفَقُ و : في األَْمِر ، الَمْرفِقُ 

ِه. الِمْرفَقَ  ، وكاَن ابُن ِسيِريَن إِذا َدَخل الّداِر : َمصابُّ الماِء ونَْحُوها َمراِفقُ و ه على َكفِّ  َكفَّ ُكمَّ

قد اْستُْقبَِل  َمرافِقَهم َوَجْدنا»: ـ  عنههللارضيـ  في حديث أَبي أَيُّوبَ و الّداِر من الُمْغتََسِل والَكنِيِف ونَْحِوه ، َمرافِقِ  من ِمْرفَقُ ال وفي التَّْهِذيب :

 .«َمراِحيَضُهم»يُريُد الُكنَُف والُحُشوَش ، ويُْرَوى :  «بها الِقبلَة

 والُمتََّكأُ. كِمْكنََسِة : الِمَخدَّةُ  ، الِمْرفَقَةُ و

ْفقَةُ و  ، مثلثة. الرُّ

فاقَةُ و  :ـ  يصُف الِجمالَ ـ  قاَل األَْعَشى كِكتاٍب ، وأَْصحاٍب ، وُصَردٍ  ُرفَقٌ و ، أَْرفاقٌ و ، ِرفاقٌ  ج في َسفَِرك تُرافِقُهم جماَعةٌ  :(7) كثُماَمةٍ  الرُّ

__________________ 
 كذا هو يف األصر ابلفاء وسيبيت له يف مادة وع  ابلباء املوحدة.( كذا ابألصر واللسان وهبامشه كتب مصححه :  1)
 .«كالضعيف»( عن اللسان وابألصر 2)
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لسقرت ( ما با معقوفتا ا من هنا ا سقطت العبارة من األصر واستدركناها عن املطبوعة الكويتية. وقد نبه هبامش املطبوعة املصرية إىل هذا ا3)
ة الشارح الجي أبيدينا زايدة عما شرحه ا وأضفنا بقية املو املطبوع بعد كالم الشارح ا أو لعر شرح ابقي مل يوجد بنسخ»حيث كتب مصححها : 
 .«ـاملادة سقرت من الناسخ ا ه

 ( العنف مثلثة العا كما يف القاموس.4)
 .16( سورة الكهف اآية 5)
 .6( سورة املائدة اآية 6)
 ( ضبطت يف التهذيب ابلقلم بفتح الراء.7)
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ــــــــــِك كــــــــــمــــــــــا مَتح  ي ــــــــــِ ت ــــــــــعــــــــــَ َن ال طــــــــــح ــــــــــَ عــــــــــاٍت ب  قــــــــــاطــــــــــِ

ي      ن   رِفــــــــــــــا ٌ ضــــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــُ  (1) رِفــــــــــــــا ُ أَمــــــــــــــامــــــــــــــَ
  

ا :  وقال تأَبََّط َشرًّ

ه  ــــــــــــِ ريَت ٍد يف َعشــــــــــــــــــــــــــِ اِ  غــــــــــــاايِت جمــــــــــــَح ــــــــــــّ ب  ســــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــَا      ا ب دن وحِت هــــــــــــَ ُض الصــــــــــــــــــــــــــ  َرجــــــــــــِّ ــــــــــــا ِ مــــــــــــُ (2)أَرحف
 

  
 وقال ُرْؤبَةُ :

َتذاها   الر َف ح من  رُفـحَقةٌ ِحَا احح
فِيقُ و ُجالِن بال َعَمٍل فهما ُرفَقاءُ  ج : وقيَل : هو الصاِحُب في السَّفَِر خاّصةً. الُمراِفقُ  : الرَّ ، فإِن  َرفِيقانِ  َكَكِريٍم وُكَرماَء ، وقِيَل : إِذا َعَدا الرَّ

قُوا َذَهَب اسمُ  َعِمال َعلَى بَِعيَرْيِهما فَُهما َزِميالن ، فِيق اسم ْذَهبُ يَ  الو الّرْفقَةِ  فإِذا تَفَرَّ ِديق ،  للواِحِد والَجِميعِ  وهو أَيضاً : الرَّ مثل : الصَّ

فِيقِ  بل»في الحديث : و (3) (َوَحُسَن ُأولِئَك َرِفيقاً )والَخِليط ، ومنه قولُه تعالى :   أَي : َجماعةَ األَْنبياِء. «األَْعلَى من الَجنَّةِ  الرَّ

فافَةُ  الَمْصَدرُ و ٍد  ِرفاقِ  وقال الفَّراُء : سمعُت َرُجالً بعََرفات يَقُول : َجعَلَُكم هللاُ في ، كالسَّماَحةِ  الرَّ  .وسلمعليههللاصلىُمحمَّ

ْفقَةُ  أَو ْفقَةُ و ، َرفِيق بالكسِر : َجْمعُ  الّرِ ابُن ِسيَده : وقال ابُن ، قاَل  كِعنٍَب وُصَرد ، وِجبالٍ  ِرفاقٌ و (4) ِرفَقٌ   :اسٌم للَجْمعِ ، ج بالضّمِ : الرُّ

ّيٍ : فاقُ  بَّرِ ِة : ُرْفقَة : جمعُ  الّرِ مَّ  ، كعُْلبٍَة وِعالٍب ، قاَل ذُو الرُّ

الٍ   ُروَن ِإىل بــــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــامــــــــــــــــــًا يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــح  قــــــــــــــــــِ

الال رِفـــــــــــــــــــــا َ      َرِت اهلـــــــــــــــــــــِ جِّ أَبحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــــــَ

  
فاقِ  قالُوا في تَْفِسيرِ   ِرفاقٌ و .ُرْفقَةٌ  ، وتَِميم : ِرْفقَةٌ  ، وقَْيٌس تَقُول : ِرفاقٌ و ِرفَقٌ  قاَل : ِرْفقَةٌ  أَيضاً ، ومن قاَل : ُرفَقٌ  ، ويُْجَمعُ  ُرْفقَةٍ  : َجْمعُ  الّرِ

 ، كَكِريٍم وِكراٍم. َرفِيقٍ  أَيضاً : َجْمعُ 

فاقُ و  .رافَْقتُه : مصدرُ  الّرِ

ْفقَةُ  وقاَل اللَّْيُث : ْونَ  الرُّ ينَ  ُرْفقَةً  يَُسمَّ قُوا َذَهب ما داُموا ُمْنَضّمِ ْفقَة عنهم اسمُ  (5) في َمْجِلٍس واحٍد ، وَمِسيٍر واحد ، فإِذا تَفَرَّ ْفقَةُ و ، الرُّ :  الرُّ

ْونَ   إِذا نَهُضوا ُسيّاراً. ُرفَقَةً  القوُم ينَهُضوَن في َسفَر ، ويَِسيروَن َمعاً ، ويَْنِزلُون معاً ، وال يَْفتَِرقُون ، وأَكثُر ما يَُسمَّ

فِيقُ و  ، كَكُرَم. َرفُقَ  وقد ِضدُّ األَْخَرقِ  أَيضاً : الرَّ

ً  فاُلنٌ  َرفَقَ و ْفقِ  إِيصالِ  أَي : «َضِعيِفهم ، وَسّدِ َخلَّتِهم إِْرفاقِ  في»الَحِديُث :  ومنه كأَْرفَقَهُ  به ، َرفَقَ  وكذِلك : نَفَعَه : إِذا فاُلنا  إِليهم. الّرِ

ً و  كعََضَده ، وَرأََسهُ ، وَصَدَره. ِمْرفَقَهُ  َضَربَ  : َرفَقَه َرْفقا

ً  النّاقَةَ  َرفَقَ و ،  ِرفاقٌ  إِلى َوَطنِها ، وذِلَك الَحْبلُ  أَي : تَْشتاقَ  إِذا ِخيَف أَْن تَْنِزعَ  بالحْبِل ، قال األَْصَمِعيُّ : وذلك َشدَّ َعُضَدها : يَْرفُقُها َرْفقا

تَْينِ  ُرفُقٌ  ، والجمُع : كِكتابٍ  يَُشدُّ في ُعنُِق البَِعيِر إِلى ُرْسِغه ، قاَل ِبشُر بُن أَبِي  ، وهو َحْبٌل يَُشدَّ من الَوِظيِف إِلى العَُضد ، وقِيَل : ، بضمَّ

 خاِزٍم :

نح آِ  أَلٍُم  (6)فــــــــــــــــِإيّنِ  كــــــــــــــــاَة مــــــــــــــــِ  والشــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي يف      ِن مَتحشـــــــــــــــــــــــــِ غـــــــــــح ـــــــــــا ِ كـــــــــــذاِت الضـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــّرِف  ال

  
 انِي بِهجائِهم.ِهجائِهم كهِذه الناقَِة التي َحنَّْت إِلى َوَطنِها ، فُشدَّْت وُحبَِسْت ، فإِن صاُروا إِلى ما أُِحبُّ ، وإِاّل أَْطلَْقُت ِلسيَقوُل : أَنا ُمْمِسٌك عن 

 .(7) ِمْرفَقَهُ  يَْشتَِكي : إِذا كان َمْرفُوقٌ  بَِعيرٌ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

فَقِ  نُ بَيِّ  أَْرفَقُ  قاَل اللَّْيُث : َجَملٌ و َكةً  الرَّ ، وقاَل األَْزهِريُّ : الذي َحِفْظتُه  َرْفقاءُ  كفَِرَح ، وهي َرفِقَ  وقد عن َجْنبِه الِمْرفَق ُمْنفَتِلُ  أَي : ، ُمَحرَّ

 ، كفَِرَحة َرفِقَةٌ و عن األَصمعّيِ  َرْفقاءُ  وناقةٌ  عن َجْنبِه ، بالّدال ، وقد تَقَدَّم ِذْكُره ِمْرفَقُه َجَمٌل أَْدفَُق ، وناقَةٌ َدْفقاُء : إِذا اْنفَتَق (8)من العََرِب 

 عن َزْيِد بن
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__________________ 
 برواية : 125( ديوانه ط بريوت ص 1)

 جـــــــــــــــازعـــــــــــــــات بـــــــــــــــطـــــــــــــــن الـــــــــــــــعـــــــــــــــتـــــــــــــــيـــــــــــــــ  كـــــــــــــــمـــــــــــــــا مت 

 ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رقـــــــــــــــــــــــا  أمـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــن رقـــــــــــــــــــــــا     

  

 لنيا  الضعيفة ا الرقيقة األخماخ.رقا  يف املوضعا ابلقاف ا وهبامشه فسرها اب

 .29( املفضليات ص 2)
 .69( سورة النساء اآية 3)
 وهو ما يقتضيه التنظري.« رَِف  ورَُف  ورفا »( يف اللسان : 4)
 عاد ابلضمري إىل الرفقة.« ذهبت»( يف التهذيب : 5)
 ( يف التهذيب : وإين.6)
 .398/  2( اجلمهرة 7)
 التهذيب : الذي حفظته ولعته هبذا املعىن.( نص عبارة 8)
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ِليُر ِخلحِفها ُكثـحَوَة ا َأي : ُلُب َدماً  ُمنحَسديف ِإحح  انَقةٌ  : وهَو َحرٌف َغريٌب ا وِقير :ـ  يف اأَلخريِ ـ  ا قا َ  ا ُ َر َكةً  َرَف ٌ  وهبا فَتحح
ِليِلها فيَـقحرَُح.: ِإذا َورَِم َضرحُعها ا وقير : هي الجي ُتوَضُض التـ وحدِ  َرِفَقةٌ   يَُة عل  ِإحح

فَقُ  أَو ةِ ، فيَعُوُد  الرَّ رَّ  َدماً أَو َخَرطاً.: فَساٌد في اإِلْحِليِل من ُسوِء َحْلِب الحاِلب ، أَو تَْرِك نَْفِضِه إِيّاه ، فيَْرتَدُّ اللَّبَُن في الضَّ

 َجْنبَهُ. ِمْرفَقُه من الجمال : ما يُِصيب الِمْرفاقُ و

راُر ، وِإذا ُحِلبَْت َخَرَج منها َدمٌ  وفي العَيِن : من اإِلبِل : من النُّوقِ و ْت أَْوَجعَها الّصِ فِقَةُ  وهي ما إِذا ُصرَّ  أَيضاً ، كما تقدَّم ، قاله اللَّْيُث. الرَّ

َكةً  ماٌء َرفَقٌ و  َسْهٌل. ، أَي : َرفَقٌ  وكذا : َمْرتَعٌ  ، ُمَحرَّ

 : ليس بَكثِيٍر. َرفَقٌ  وَمْرتَعٌ  شاءِ قَِصيُر الرِّ  ، أَي : ماٌء َرفَقٌ  أَو

 َسْهلَة. إِذا كانَتْ  بالتَّْحِريِك : البِْغيَةِ  َرفَق فوَجْدتُها حاَجة يُقال : َطلَْبتُ و

ثاِن.  :(1) رافِقَةَ  وأَبو عن َوْهِب بِن ُمنَبٍِّه ، وعنه ِمْرداُس بن مافَنّه ، كُزبَيٍر : ابُن ُعبَْيدٍ  ُرفَْيقٌ و  ُمَحّدِ

قَِّة ، وِهيَ  : د الّرافِقَةُ و قَّةِ  ، قاَل ابُن األَثيِر : الفُراتِ  َضفَّةِ  على ُمتَِّصُل البِناِء بالرَّ ْنِزلُها َجبَلَة يَ  (2)، كان محّمُد بُن خاِلِد بِن  تُْعَرُف اليوَم بالرَّ

ِحيحِ ، وقاَل اليَْعقُوبِيُّ : قَّةِ  الّرافِقَةُ  ، يُقال : إِنَّ البُخاِريَّ حدََّث عنه في الصَّ ها  بناها الَمْنُصورُ  : مدينةٌ جانَِب الرَّ العَبّاِسيُّ ، أَبو َجْعفٍَر ، وأَتَمَّ

ِشيُد ، ِمْنها : ُمعافَى بُن ُمْدِرٍك عن أَ   يُّوَب بِن َسواٍد.الَمْهِديُّ ، ونََزلها الرَّ

افِقَةُ  وقوُل َشْيِخنا : قَةُ بلٌد واحٌد ال بَلَداِن كما يُتََوهَُّم من تَْعداد االْسِم واْختِالفِه ، فيه نظٌر ظاِهٌر. فالرَّ  والرَّ

 ة ، بالبَْحَرْيِن. أَيضاً : الّرافِقَةُ و

ً و ْفقُ  ، وهو (3) رافِقَةً  قال ابُن ُدَرْيٍد : يُقال : أَْولَى فاُلٌن فاُلنا نِيِع. الّرِ ، ويُقاُل  َرفََق به أَي : أَْرفَقَهُ  وَحَكى أَبو َزْيٍد : واللُّْطُف وُحْسُن الصَّ

 وهو َمجاٌز. نَفَعَهُ  ، أَي : أَْرفَقَه أَيضاً :

. يَداها بَْيضاواِن إِلى ِمْرفَقَْيها أَي : ، كُمعَظََّمةٍ  ُمَرفَّقَةٌ  شاةٌ  ويُقال :  نقله الّصاغانِيُّ

ُجُل : اتََّكأَ على اْرتَفَقو  .«الُمْرتَِفقُ  هو األَْبيَضُ »الَحِديُث :  ومنه يَِده ِمْرفَقِ  الرَّ

ً  وباَت فاُلنٌ  ّيٍ ألَْعَشى باِهلَةَ : ِمْرفَقِ  : أَي ُمتَِّكئاً على ُمْرتَِفقا  يَِده ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ت   قـــــــــــاً فـــــــــــبـــــــــــِ فـــــــــــِ رحتـــــــــــَ ُ ســـــــــــــــــــــــــاهـــــــــــِ  مـــــــــــُ اح  َرٌة والـــــــــــعـــــــــــَ

ورُ      جـــــــــــُ َر  ـــــــــــَح يـــــــــــح ي  الـــــــــــلـــــــــــ  لـــــــــــَ ي عـــــــــــَ وحمـــــــــــِ  كـــــــــــَبن  نــــــــــــَ

  
َ  اْرتَفَقَ  أَو  على الِمَخدَّةِ. : إِذا اتََّكأ

 ومنه َحِديُث ابِن ِذي يََزَن :

َربح َهِنيئاً َعَليحَك الّتاُج   ُمرحَتِفقاً فاشح
 اْمتأََلَ. : إِذا اْرتَفَقو

َء ، أَو اْمتأََلَ ، قاله َشِمٌر عن ابِن األَعرابِّيِ ، وبه فَسََّر بيَت َعبِيِد بِن َكَرَب أَْن يَْمتَِلى الواقُِف الثّابُِت الّدائِمُ  من الِقيعاِن ، وهو : الُمْرتَِفقُ  ِمنهُ و

 األَْبرِص :

ًة  َعــــــــــَ رتح يــــــــــعــــــــــاُن مــــــــــُ ُض والــــــــــقــــــــــِ َح الــــــــــر وح بــــــــــَ  فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح

نح بـــــــــِا      فـــــــــِ ٍ مـــــــــِ رحتـــــــــَ نحصـــــــــــــــــــــــاِح  مـــــــــُ (4)مـــــــــنـــــــــهـــــــــا ومـــــــــُ
 

  
 .«ر ت ق»وقد تَقَدَّم في  «من بيِن ُمْرتَتِقٍ »وفَسََّر الُمْنصاَح بالفائِض الجاِري على األَْرِض ، وَرواه أَبو ُعبَْيٍد : 

 .أَْرفَقَ و َرفَقَ  بمعنى : به تََرفَّقَ و
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ً و ، رافَقَهُ ُمرافَقَةً و  ةِ.في السَّفَِر والَمِسيرَ  َرفِيقَهُ  صارَ  : ِرفاقا

 .ُرفقاءَ  في السَّفَِر : صاَرا تَرافَقاو

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

 عليَك ، أَي : نافٌِع ، نَقَلَه اللَّْيُث. وأَْنَشَد : راِفقٌ و بَك ، راِفقٌ و بَك ، َرفِيقٌ  يُقال : هذا األَمرُ 

َرٌد فـــــــــــــــبـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــَوجح  جـــــــــــــــح  ء اي عـــــــــــــــَ

َك      لــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــومــــــــــــــــِ  ؟ابلــــــــــــــــرّافــــــــــــــــِ ِ مــــــــــــــــاذا عــــــــــــــــَ
  

 بَك ، أَي : أَْنفَُع. أَْرفَقُ  َمجاٌز ، وَكذا قولُهم : هذاوهو 

__________________ 
 ( يف القاموس : أبو رُفـَيح .1)
 ( يف معجم البلدان : ِبيلة.2)
 رافقة وِمرحَفقاً. 398/  2( يف اجلمهرة 3)
 ( تقدم يف مادة رت  منسوابً ألوس بن حجر ا وهو يف ديوانيهما.4)
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 .َرفِيقٌ و ، ُمتََرفِّقٌ  اْنتََظَر ، عن ابِن األَْعرابِّيِ ، ويَقال للُمتََطبِِّب : كنََصر : َرفَقَ و

 .تََرفَّقَ  به : اْرتَفَقَ و

يِت ، وقال الفَّراُء : أَنََّث الِفْعَل َعلَى م (1) (َوَحُسَنْت ُمْرتَ َفقاً ): الُمتََّكأُ ، ومنه قولُه تَعالَى :  الُمْرتَفَقُ و ّكِ  عنى الَجنَّة.قاله ابُن الّسِ

 ، كِمْنبٍَر : الُمتََّكأُ ، قاله اللَّْيُث. الِمْرفَقُ و

 : أََخَذ ِمْرفَقاً. تََمْرفَقَ و

 ، كفَِرَحة : ُمْذِعنَةٌ. َرفِقَةٌ  وناقَةٌ 

 .تَرافَقُوا : اْرتَفَقُواو

فِيقِ  اللُهمَّ أَْلِحْقنِي»قَْولُه في الدُّعاِء :  وقال أَبو َعْدنان : َوفِيٌق ، فكأَنَّ  َرفِيقٌ  ، َسِمْعُت أَبا القَْهِد الباِهِليَّ يقوُل : إِنه تباَرَك وتَعالى «األَْعلَى بالرَّ

فِيقِ  َمعناهُ أَْلِحْقنِي ْفقِ  ِبعباِده ، من َرفِيقٌ  باهلِل ، يُقال : هللاُ  ، أَي : بالرَّ أْفَِة ، فهو فَِعيٌل بمعنى فاِعٍل ، قال الّرِ األَْزَهِريُّ : والعُلَماُء على أَنَّ  والرَّ

فِيقَ  معناه أَْلِحْقنِي بَجماعِة األَْنبِياِء ، وهو اسٌم جاَء على فَِعيٍل ومعناهُ الَجماَعةُ ، قال : وال أَْعِرفُ   في ِصفاِت هللِا. الرَّ

ُجِل : اْمَرأَتُه ، هذه عن اللِّْحيانِّيِ ، قاَل : وقاَل أَبو ِزي َرفِيقَةُ و الَمْرأَةِ :  َرفِيقُ و أَراَد َزْوَجتِي ، قاَل :« َرفِيِقي سأَلَنِي»اٍد ، في َحِديثِه : الرَّ

 َزْوُجها.

َكةً ، أي : قِلَّةٌ ، ورواهُ أَبو ُعبَْيد بقافَْين  َرفَقٌ  ويُقاُل : في ماِلهِ   .(2)، ُمَحرَّ

فاقُ و رَ في السَّفَِر ، وأَيضاً بمع رافَقَه ، كِكتاٍب : َمْصَدرُ  الّرِ فاقَ  ما لم تُْضِمُروا»َحِديُث َطْهفَةَ :  نى النِّفاِق ، وبه فُّسِ  .«الّرِ

 ، كَمْقعٍَد : اسُم َرُجٍل من بَِني بَْكِر بِن وائٍِل قَتَلَتْهُ بنو فَْقعَس ، قاَل الَمّراُر الفَْقعَِسيُّ : َمْرفَقٌ و

قــــــــــــــــاً غــــــــــــــــاَدَر و  رحفــــــــــــــــَ رحِدي  مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ُر تـ يــــــــــــــــح  واخلــــــــــــــــَ

ِر      يــــــــح ــــــــعــــــــاً بســــــــــــــــــــــَ رِي بــــــــًا صــــــــــــــــــــــَ لــــــــَ ــــــــَ تـ رحِض ُمســــــــــــــــــــــح  الــــــــعــــــــِ

  
 به : اْنتَفَع. اْرتَفَقَ و : اْستَْنفَعَهُ. اْستَْرفَقَهُ و

 : قريةٌ بِمْصَر ، من أَعماِل الشَّْرقِيّة. الرافِقَةُ و

قُّ   :[رقق] والفَتُْح  (3) (يف َرقّ  َمْنُشور  )، وِمْنهُ قولُه تَعالى :  هِ يُْكتَُب في َرقِيقٌ  جْلدٌ  َرواُهما األَثَْرُم عن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، وهو : ويُْكَسرُ  بالفَتْحِ  الرَّ

ْبِعيَّةُ الُمتَواتَِرةُ.  هي الِقراَءةُ السَّ

قُّ و قِيق والثَِّخين ِضدُّ الغَِليظِ  : الرَّ  .َرقِيقٌ  ، فهو َرقَّ يَِرقُّ ِرقَّةً  وقد كالرَّ

قُّ و ِحيفَةُ البَْيضاُء. : الرَّ  الصَّ

قُّ  الفَّراُء :وقاَل  ى: الصَّحائُِف الّتي تَْخُرُج إِلى بَنِي آَدَم يوَم الِقياَمِة ، قال األَْزَهِريُّ : وهذا يَُدلُّ َعلَى أَنَّ الَمْكتُوَب يُسَ  الرَّ  أَيضاً. َرقًّا مَّ

قُّ و فاٌر وأَسناٌن في َرأٍْس تُْظِهُره وتُغَيِّبُهُ ، وتُْذبَُح ، قالهُ إِْبراِهيُم الَحْربِيُّ ، لها أَْربَُع قَوائَِم ، وأَظ العَِظيُم من السَّالِحِف ، أَو ُدَوْيبَةٌ مائِيَّةٌ  الرَّ

قَّ  كان فُقهاُء الَمِدينَِة يَْشتَُرونَ »وَرَوى بَسنَِده إِلى اْبِن ُهبَْيَرة قاَل :  . (5) ُرقُوقٌ ج :  وقال أَبو ُعبَْيٍد :« ويَأُْكلُونَه (4) الرَّ ّمِ  بالضَّ

قُّ و  ، ويُْرَوى بَْيُت ُجبَْيهاَء األَْشَجِعي : َوَرُق الشََّجِر ، أَو : ما َسُهَل على الماِشيَِة من األَْغصانِ  : الرَّ

ُب َعنحُه  َو كاِلُح  رِق هنـََف  اجَلدح  (6)فهح
قُّ  : (7)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و ّمِ : الماءُ  الرُّ قِيقُ  بالضَّ  ، وهو عن َغْيِر اْبِن َدَرْيٍد. ويُْفتَحُ  ْزَر له ،ال غُ  في البَْحِر أو الواِدي الرَّ
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قَّةُ و أَي : يَْنَحِسُر. وفي بعِض النَُّسخِ يَْنَصبُّ ، واألولَى الّصواُب ،  : ُكلُّ أَْرٍض إِلى َجْنِب واٍد يَْنبَِسُط الماُء َعلَْيها أَيّاَم الَمّدِ ، ثُّم يَْنِضبُ  الرَّ

قةُ  أَبو حاتٍِم : وهي َمْكُرَمةٌ للنَّباِت ، وقال  بالَكْسِر. ِرقاقٌ  ج : : األَْرُض التي نََضَب َعْنها الماءُ  الرَّ

قَّةُ و  بَْينَها الفُراتِ  َشطِّ  د ، َعلَى البَْيضاُء ِمنه ، وهو : الرَّ

__________________ 
 من سورة الكهف. 31( من اآية 1)
 الكويتية ا وقد أشران يف موضعه إىل أنه سقرت من األصر.( إىل هنا ينتهي ما أخذانه عن املطبوعة 2)
 .2( سورة الطور اآية 3)
 ( نص ابن األثري يف النهاية عل  أنه ابلكسر.4)
 .«يوجد بنسخ املو املطبوعة زايدة بعد هذا نصها : وابلكسر : املِلحُك ا ونباٌت شائكٌ »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 وصدره : 8/  33قم ( من قصيدة مفضلية ا ر 6)

 لو أهنا طاقت بظنب معج مٍ و 
 .86/  1( انظر اجلمهرة 7)
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 قاَ  ُعبَـيحُد ِ  بُن قـَيحِ  الر قـَّياِت : واِسطَُة ِدايِر َربِيَعةَ  وبَا َحرّاَن َثالثَُة َأاّيم ا وهي
َن الـــــــــــــر   نح َألَ  مـــــــــــــِ اًل مبـــــــــــــَ هـــــــــــــح اًل َوســـــــــــــــــــــــــــَ  َأهـــــــــــــح

بـــــــــــهح      حـــــــــــُ َك يف ســـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــح رِي ِإلـــــــــــَ  (1) قـــــــــــِة َيســـــــــــــــــــــــــح
  

قَّةُ و  واِسَط. بَرقَّةِ  يُْعَرفُ  آخُر غْربِيَّ بَْغدادَ  : بَلَدٌ  الرَّ

قَّةُ و قَّةِ  تُْعَرفُ  أَْسفََل منها بفَْرَسخٍ  كبِيَرةٌ  ة : الرَّ  السَّْوداِء. بالرَّ

قَّةُ و  د ، بقُوِمْستاَن. أَيضاً : الرَّ

قَّةُ و  من بَساتِيِن داِر الِخالفَة ببَْغداَد ، ُصْغَرى وُكْبَرى. موِضعاِن آخرانِ  : الرَّ

قّتانِ و قَّةُ  : الرَّ ْل.« رفق»قال َشْيُخنا : وقد َمرَّ له في  والّرافِقَةُ  الرَّ  أَنّهما بَْلَدةٌ واِحَدةٌ ، وكالُمه هنا كالُمنافِي لذِلك ، فتَأَمَّ

ِحيُح أَنَّهما بَْلَدتا َح به ابن األَثِيِر واليَْعقُوبِيُّ وابُن السَّْمعانِّيِ ، وتَقَدََّمت اإِلشاَرةُ إِليه.قلُت : ال ُمنافاةَ ، والصَّ  ِن ال واِحَدةٌ ، كما َصرَّ

قَّةُ و ْحَمةُ  الّرِ قَّةِ  اْغتَنُِموا الدُّعاَء عندَ »الَحِديُث :  وِمْنهُ  ، بالَكْسِر : الرَّ في َحِديِث الَحَسِن البَْصِرّيِ : و ، لَه قَْلبُه َرقَّ  فإِنها َرْحَمةٌ ويُقاُل : «الّرِ

 أَي : َرِحْمتُه. أَِرقُّ  له َرقَْقتُ  وقد «لواِلَدْيِه أَْلقَى هللاُ عليه َمَحبَّتَه َرق َمنْ »

قَّةُ و  َوْجُهه : اْستَْحيا ، وأَْنَشَد ابُن األَْعرابِّيِ : َرقَّ  يُقال : االْستِْحياءُ  : الّرِ

ٌر  ِة هـــــــــــاجـــــــــــَ يـــــــــــئـــــــــــَ رحَب الـــــــــــر ثـــــــــــِ تح شـــــــــــــــــــــــــُ رَكـــــــــــَ  ِإذا تــــــــــــَ

الاَي مل      ر   وهــــــــــــــــّك اخلــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ا ت ــــــــــــــــوهنــــــــــــــــُ ي  عــــــــــــــــُ

  
 أَي : لم تَْستَْحيِ.

قَّةُ و قَّةُ  أَيضاً : الّرِ  ، «وال َملُومٍ  (2)َعْظِمي ، فاْقبِْضنِي إِلَْيَك َغْيَر عاِجٍز  َرقَّ و الّلُهم َكبَِرْت ِسنِّي ،»: ـ  عنههللارضيـ  َحِديُث ُعثْمانَ  ومنه الّدِ

قَّةُ  القَْلِب ِمْن هذا. وقال الَمناِويُّ في التَّْوقِيِف : ِرقَّةُ و قَّةَ يُقاُل : اْعتِباراً لُمراعاةِ َجوانِِب الشَّيْ  الّرِ قَِّة ، لكنَّ الّدِ قَّةُ و ِء ،، كالّدِ : اْعتِباراً  الّرِ

قَّةُ في ِجْسٍم يُضادُّه فاقَةُ ، نحو : ثَْوبٌ بعُْمِقه ، فَمتَى كانَت الّدِ وَصِفيٌق ، ومتى كانت في نَْفٍس يُضادُّها الَجْفَوةُ والقَْسَوةُ ، يقال :  َرقِيقٌ  ا الصَّ

 القَْلِب وقاِسيه. َرقِيقُ  َزْيدٌ 

 ، قال : ُرقاقَةٌ و َرقِيقَةٌ  وهي ، كغُرابٍ  ُرقاقٌ و َرقِيقٌ  فهو يَِرقُّ ِرقَّةً  ءُ الّشيْ  َرقَّ  وقد

ّواَرٍة  ٍة خـــــــــــــــــــَ هح مـــــــــــــــــــن انقـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ (3)َرقـــــــــــــــــــِ
 

هح      راٍت ُروقــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــَ ُم بــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــهــــــــــــــــــِ رحمــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ  تـ

  
 كُرّماٍن. يَُشدَّدُ و

ً  يُقال :و ً  َمَشى البَِعيُر َمْشيا ِة : الَمْشيَ  َرقّقَ  ، كغُراٍب : إِذا ُرقاقا مَّ  أَي : َمَشى َمْشياً َسْهالً ، وهو َمجاٌز ، قال ذُو الرُّ

َت بـــــــــِه  قـــــــــح ي ِإن َرفــــــــــَ طـــــــــِ عـــــــــح ِن يــــــــــُ لـــــــــَ  األَيـــــــــح  ابٍ  عـــــــــَ

جــــــــــــًا      عــــــــــــح ــــــــــــاقــــــــــــاً مــــــــــــَ دِ  رُق ُر ح بــــــــــــه لــــــــــــَِ  وِإنح ختــــــــــــَح

  
قاقُ و ْحراءُ  الرَّ  الُمتَِّسعَةُ اللَّيِّنَةُ التُّراِب. كَسحاٍب : الصَّ

يّ  الُمْستَويَةُ اللَّيِّنَةُ التُّراِب تَْحتَهُ َصالبَةٌ  ةُ الُمْنبَِسَطةُ السَّْهلَ  األَْرضُ  قِيَل :و  :ـ  إِلْبراِهيَم بِن ِعْمراَن األَْنصاِرّيِ ـ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

هــــــــــــــا ِذٌم  َرقــــــــــــــاقــــــــــــــُ هــــــــــــــا خــــــــــــــَ رحيــــــــــــــُ رٌِم وجــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ

وبُ و      ـــــــــــــُ ب قـــــــــــــح ُن مـــــــــــــَ طـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــب هـــــــــــــا ِزمَيٌ وال مـــــــــــــُ   ـــــــــــــَح

  
قاقُ  أَضرميُِريُد أَنّها إِذا َعَدْت   وثاَر ُغباُره كما تَْضطِرُم النّاُر ، فيَثُور ُعثانُها. الرَّ

قَّةِ  واْنَحَسرَ  ما نََضَب عنها الماءُ  هي : أَو  بالفَتْحِ ، كما تَقَّدم. ويَُضمُّ ، كالرَّ

 :ـ  عنههللارضيـ  قاَل لبِيدٌ  اللَّيِّنَةُ الُمتَِّسعَةُ  هي : أَو
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مـــــــــــــــــانـــــــــــــــــُ  (4) َرقـــــــــــــــــا ٍ و  لـــــــــــــــــح ٍب  ـــــــــــــــــِ  ه ُعصـــــــــــــــــــــــــــــــَ

رح      َ الـــــــــــــــز جـــــــــــــــَ يـــــــــــــــاِّ َبشـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ  ا ـــــــــــــــَ رِي  كـــــــــــــــحـــــــــــــــَ

  
 وزاَد األَْصَمِعيُّ : من َغْير َرْمٍل ، وأَْنَشَد للّراِجز :

__________________ 
 وقبله فيه :« يف شجبه»( يف معجم البلدان : 1)

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــفــــــــــــــــؤاد عــــــــــــــــن طــــــــــــــــرب  مل يصـــــــــــــــــــــــــــــُح هــــــــــــــــذا ال

ــــــــــــــــــهو      ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــه يف اهلــــــــــــــــــو  وعــــــــــــــــــن ل ــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــي

  

 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« كذا ابألصر»مصحح املطبوعة املصرية هبامشها قا  « عاجر»( ابألصر 2)
 ( قوله رقيقة : الناقة الجي ال تغزر حىت هتن أنقا ها وتضعف وتر .3)
«  كحري  ا بشــا  .. غصــب»وابألصــر  139والبيت يف ديوانه ط بريوت ص « قوله : ورقا  اخل كذا ابألصــر»( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)

 واملثبت عن الديوان.
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 واِثب اجلَراِئمِ  الر قا ِ َذارِي 
قاق أَي : يَْذُرو فِي ْملِ  الرَّ قِّ  ، ويَثُِب في الَجراثِيِم من الرَّ مِّ  كالرُّ قَقُ و الَكْسُر عن األَْصَمِعّيِ  ، بالَكْسِر ، والضَّ َكةً  الرَّ ومن األَِخيِر قَْوُل  ، ُمَحرَّ

 ُرْؤبَةَ :

َي  ا َوهــــــــــــــــــح اَو  كــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــ   ابلــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــَ ح هتــــــــــــــــــَ

مــــــــــَ ح      دٍّ ِذي عــــــــــَ اُ  شــــــــــــــــــــــــَ ربح  مــــــــــن َذرحوهــــــــــا شــــــــــــــــــــــــِ

  
ُحوا أَنَّه َمْقُصوٌر من قاقِ  ولِكنَُّهم َصرَّ ْل. الرَّ ْعِر ، فال يَُكوُن لُغَةً مستَِقلَّةً ، فتَأَمَّ  ، وإِنَّما قََصره لَضُروَرةِ الّشِ

 نَقَلَه الفَّراُء. حارٌّ  كَسحاٍب : َرقاقٌ  يَْومٌ و

قاقُ و قِيقُ  كغُراب : الُخْبزُ  الرُّ قِيقَ و يقاُل : عنِدي ُغالٌم يَْخبُِز الغَِليظَ  الُمْنبَِسُط ، قاَل ثَْعلٌَب : الرَّ  ، وِإن قُْلَت : يْخبُِز الَجْرَدَق ، قلَت : الرَّ

قاقَ و ِحيُح أَنَّ  ، بالكسرِ  ِرقاقٌ  بالَكْسِر ، فإِذا ُجِمَع قِيَل : ِرقاقَةٌ  ، وال يُقاُل : ُرقاقَةٌ  الواِحَدةُ  ؛ ألَنَّهما اسمانِ  الرُّ قاق ، والصَّ  بالَكْسِر َجْمعُ  الّرِ

 ، كَكِريٍم وِكراٍم. َرقِيقٍ 

ِر القُْرصَ  به الُخْبزُ  يَُرقُّ  : ما ِمْرقاقُ الو  .بالِمْرقاقِ  يُقال : َحّوِ

قَّىو قَّى َوَجْدتَنِي الشَّْحَمةَ » وفي الَمثَلِ  ال يَأْتِي عليها أََحٌد إِاّل أََكلَها ، الشَّْحمِ  أََرقِّ  من من الشاةِ : َشْحَمةٌ  ، مثال ُربَّى الرُّ  «َعلَْيها الَمأْتى الرُّ

ُجلُ  يَقُولُها . لصاِحبِه إِذا اْستَْضعَفَه الرَّ  نَقَله الّصاغانِيُّ

قِيقُ و قِّ  : الَمْملُوُك بَيِّنُ  الرَّ قِيقِ  فَِعيٌل بمعنَى َمْفعُول ، وقد يُْطلَُق َعلَى الَجماَعِة ، ، بالَكْسِر ، للواِحِد والَجْمعِ  الّرِ  والَخِليِط ، وقاَل اللَّْيُث : كالرَّ

قُّ  قِيقُ و ةُ ،: العُبُودَ  الّرِ َي العَبِيدُ  َرقَّ  : العَْبُد ، وال يُْؤخذُ منه على بناِء االْسِم ، وقد الرَّ ً  فاُلٌن ، أَي : صاَر َعْبداً ، وقال أَبو العَبّاِس : ُسّمِ  َرقِيقا

، كما في العُباِب واللِّساِن ،  أَِرقّاءَ  هكذا في سائِر النَُّسخِ ، والصَّواُب َعلَى ِرقاقٍ  وقد يُْجَمُع َعلَى لماِلِكهم ، ويَِذلُّوَن ويَْخَضعُوَن. يَِرقُّونَ  ألَنَُّهم

 أَي : َعبِيِدُكم. «أَِرقّائُِكمْ  إاِّل بَْعَض َمْن تَْمِلُكوَن من»الَحِديُث :  ومنه

 .َرقائِقَ  ، من إِماءٍ  َرقِيقَةٌ و َرقِيقٌ  وزاَد اللِّْحيانِيُّ : أََمةٌ 

قاقِ  َحَدثُ و  ع بالّشاِم. بالكسِر : الّرِ

قِيقانِ و  قاَل ُمزاِحٌم العُقَْيِليُّ : : الِحْضنانِ  الرَّ

هِ َأصـــــــــــــــــــــــــــاَب  ـــــــــــــح ي ـــــــــــــقـــــــــــــَ ي ه  َرقـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ٍو كـــــــــــــبَن هـــــــــــــح  مبـــــــــــــَ

رِ      ُب الـــن صـــــــــــــــــــــح هـــــــِ تـــَ لـــح ِ  مـــُ مـــح رحِن الشـــــــــــــــــ  ُة قــــَ عـــــــاعـــــــَ  شـــــــــــــــــُ

  
قِيقانِ و  األَْخَدعاِن. : الرَّ

 يَْعنِي نُْخَرتَيِ األَْنِف ، وأَنشد : مامن الَمْنَخَرْيِن : ناِحيَتاهُ  قاَل األَْصَمِعيُّ : هماو

َنحَخرِ  َرِقي َ ساَ  وقد َم   
 امل

 وأَْنَشَد أَيَضاً :

 َنَد  َرِقيقاهُ ساٍط ِإذا ابـحَتر  
 َحْيُث الَن من جانِبِه. ُمْستََرقُّه األَْنِف : َرقِيقُ  وقاَل َغْيُره :

قِيقانِ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و ْفغِ.ما بيَن  : الرَّ  الخاِصَرةِ والرُّ

بنُت أَبي َصْيِفّي بِن هاِشِم بِن َعْبِد َمناف ، وبْنتُها  ُرقَْيقَةُ  ، قال الحافُِظ : هي عنهاهللارضي َصحابِيَّةٌ  فِيِهما : ، كُجَهْينَةَ  ُرقَْيقَةَ  أَُمْيَمةُ بنتُ و

هذه أُمُّ َمْخَزَمةَ بِن نَْوفَل ، قال أَبو نُعَْيٍم : ال أُراها أَْدَرَكت  ُرقَْيقَةُ  ، وقاَل اْبُن فَْهٍد : ْيقَةَ ُرقَ  أَُمْيَمةُ لها ُصْحبَةٌ ، َرَوْت عنها بِْنتُها َحِكيَمةُ بنتُ 

ها  لَُهما ُصْحبَةٌ. ُرقَْيقَةُ  اإِلْسالَم ، وقاَل الّصاغانِيُّ : أَُمْيَمةُ وأُمُّ

ْل ذِلَك.الثَّقَِفيَّةُ : لها ُصْحبَةٌ ، وقد َروَ  ُرقَْيقَةُ و قُلت :  ْت َعْنها بِْنتُها َحِديثاً في الُوْحدان الْبِن أَبِي عاِصٍم ، فتَأَمَّ
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حاحِ : أَْسفَلُه وما َحْولَه مما ِمْنهُ والنَ  َرقَّ  البَْطِن : ما َمراقُّ و فاِق أَْسفََل من  اْستََرقَّ  وفي الّصِ ، وفي التَْهِذيب : ما َسفََل من البَْطِن ِعْنَد الّصِ

ةِ  ُجلُوُدها ، َكنَى  تَِرقُّ  أَراَد ما َسفََل من بَْطنِه وُرْفغَْيِه وَمذاِكيِرِه ، والَمواِضَع الَّتِي «بِشماِله َمراقَّهُ  ثُمَّ َغَسل: » (1)في َحِديِث الغُْسِل و  ،السُّرَّ

. أَو ال واِحَد لَها قالَهُ الَهَرِويُّ في الغَِريبَْيِن ، َمَرقٍّ  َجْمعُ  ، وهو بالَمراقِّ  عن َجِميِعها  كما قالَهُ الَجْوَهريُّ

قَقُ و َكةً : الضَّْعفُ  الرَّ  يَِصُف ناقَتُه :ـ  عنههللارضيـ  في الِعظاِم ، وهو َمجاٌز ، قاَل َكْعُب بُن ُزَهيرٍ  : ُمَحرَّ

ٌة  ِد انجـــــــــــيـــــــــــَ هـــــــــــح بِّ اجلـــــــــــَ اَرٌة بـــــــــــعـــــــــــَد غـــــــــــِ طـــــــــــّ  خـــــــــــَ

تــــــَ      هـــــــا ال َتشــــــــــــــــــــح فــــــِّ فـــــــا مــــــن خــــــُ اكــــــي لــــــلــــــحــــــَ قـــــــَ (2)َرقـــــــَ
 

  
__________________ 

 .«... مث فغسلها بيمينه بدأ وأنه اجلنابة من وسلمعليههللاصلى( يف التهذيب ونصه : ويف حديث عائشة أهنا وصفت اغتسا  النيب 1)
 ( عجزه يف الصحاح واللسان :2)

 مل تلَ  يف عظمها وهنا وال رققا
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 : يُقاُل : ما َرواهُ أَبو ُعبَْيد هكذا ، وهو َمجاٌز ، وَرواهُ غيُره بالفاِء والقاِف ، وقد تَقَدََّم ، وَذَكَرهُ الفَّراُء بالنَّْفيِ ، فقالَ  قِلَّةٌ  أَي : َرقَقٌ  في ماِلهو
 ، أَي : قِلَّةٌ. رقَقٌ  في ماِله (1)

ْقراقَةُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و ُ  الرَّ  البََشَرةِ : بَّراقَةُ البَياِض. َرْقراقَةُ  وقاَل َغْيُره : جاِريَةٌ  أَنَّ الماَء يَْجِري في وْجِههاالّتِي ك : الَمْرأَة

ْقراقُ و  ، وهو القائُِل فيه : : َسْيُف َسْعِد بِن ُعباَدةَ رِضَي هللاُ تَعالَى َعْنهُ  الرَّ

ِن  كـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــِإنح ي را ُ ف ـــــــــــــح ـــــــــــــر ق ُه  ال د  َر حـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ل ـــــــــــــَ  فـ

راُع اأَلعـــــــــــــاِدي كـــــــــــــا     رِ قـــــــــــــِ َد كـــــــــــــابـــــــــــــِ عـــــــــــــح رًا بــــــــــــــَ  بـــــــــــــِ

  

ٍم  رحهــــــــــــــُ ِد جــــــــــــــُ هــــــــــــــح ُه اآابُء مــــــــــــــن عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ وارث ــــــــــــــَ  ت

  
رِ و    دِّ بـــــــــــِن عـــــــــــاٍد وجـــــــــــائـــــــــــِ يِن صـــــــــــــــــــــــــِ َر بـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــَ  قـ

  

ه  لــــــــــَ ثـــــــــــح ِر مــــــــــِ هــــــــــح َد الــــــــــد  تــــــــــاع يــــــــــَ بــــــــــح ت مبــــــــــُ  فــــــــــلســـــــــــــــــــــــح

  
رِ    وابــــــــــــِ يــــــــــــاد الــــــــــــغــــــــــــَ َر  الــــــــــــلــــــــــــ  ه ُأخــــــــــــح رِّضــــــــــــــــــــــــــُ  أُعــــــــــــَ

  
ْقراقُ و  ماٌء فَْوَق القاِدِسيَِّة. : الرَّ

ْقراقِ  هكذا في العُباِب ، والصَّواُب أَنَّ واِلَده أَبُو َذّواد الغََطفانِّيِ الّشاِعرِ واِلُد  أَْيضاً :و  ، كما في التَّْبِصيِر. الرَّ

قاِرقُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و قِيقُ  بالضّمِ : الماءُ  ،( 2) الرُّ  في البَْحِر ، أَو الواِدي ال ُغْزَر لَهُ. الرَّ

قاِرقُ و ْقراقُ  وكذِلك قِيقُ الرَّ  الشَّرابُ   :الرُّ قاِرقُ  السَّْيفُ و ، قاَل : الرَّ  وقاَل َغْيُره : هو البَّراُق. (3) الَكثِيُر الماءِ   :الرُّ

ّمِ ما ُرْقُرقانُ و قاَل : كَ  منه ، أَي : تََرْقَرقَ  السَّراِب ، بالضَّ  قاَل العَّجاُج : تَحرَّ

ُروِر و  ُض ا ــــــــــــــــــــــُ وامــــــــــــــــــــــِ تح لــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــــــَ  َنســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رُقـــــــــــــــــــــانِ      ورِ  بـــــــــــــــــــــرُقــــــــــــــــــــــح جـــــــــــــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــــــــــــح
َ
ا امل  آهلـــــــــــــــــــــِ

  

 َسبائِباً كَسَرِ  ا َرِيرِ 

ً و ً  : َجعَلَه أََرقَّهُ إِْرقاقا ً  ِضدُّ َغلََّظهُ  ، وهو َرقِيقا ً  تَْغِليظا ،  ُمِرقَّةٌ كاْستََرقَّهُ  ، وهي ُمِرقٌّ  ِضدُّ أَْعتَقَهُ ، فُهو الَمْملُوَك : َملََكهُ  أََرقَّ و .كَرقَّقَهُ تَْرقِيقا

قِّ  : أَْدَخلَهُ في فَرقَّ  الَمْملُوكَ  اْستََرقَّ  ويُقال :  .الّرِ

 حاِله. رقَّةِ و َعِجْبُت من قِلَِّة ماِله ، ومنه قولُهم : ساَءْت حالُه : إِذا فاُلنٌ  أََرقَّ  من الَمجاِز :و

ه أَبُو َحنِيفَةَ ، وقال : كما الِعنَُب : تَمَّ نُْضُجه ، خاصُّ باألَْبيَِض  أََرقَّ و  ِجْلُده ، وَكثَُر ماُؤه. َرقَّ  : إِذا أََرقَّ  في العُباب. قلت : هكذا َخصَّ

 .َرقَقٌ  ونَصُّ أَبِي ُعبَْيَدةَ : َخِفيُف الحافِِر ، وبه الحاِفرِ  َرقِيقُ  أَي : ُمِرقٌّ  فََرسٌ  : (4)قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ و

ً  َجعَلَه (5) َرقَّقَهُ و  وهذا قد ذُِكَر قَِريباً ، فهو تْكراٌر. ِضدُّ َغلََّظه َرقِيقا

فِقيَل لهُ : »؟ وحاَجِتي ونِي َكْيَف آُخذُ فِي َطِريِقيفأَضافُوه وَغبَقُوه ، فلما فََرَغ قاَل : إِذا َصبَْحتُم لَْيالً  جاباُن بقَْومٍ  َرُجٌل يُقاُل له نََزلَ  يُقاُل :و

ٍء فهو أَْلَطُف من تَْلِطيٌف وتَْزيِيٌن ، وإِذا َكنَْيَت عن َشيْ  التَّْرقِيقَ  ، وهو الِكنايَةُ ؛ الن التَّرقيقِ  ِمْن ِصلَِة َمْعنَى« َعنْ »و « ؟تَُرقِّقُ  أََعْن َصبُوحٍ 

بُوحأَ  التَّْصِريحِ ، فكأَنَّه قاَل : ُن الَكالَم وتَُزيِّنُه ، كانِياً عن َصبُوحٍ ، يُْضَرُب لَمْن َكنَى َعْن َشيْ  ي : تَْكنِي عن الصَّ ٍء وهو يُريُد أَي : تَُحّسِ

َمْخَشِريُّ  بُوَح عليِهم ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ والزَّ ْيَف ، أَراَد بهِذه الَمقالَِة أَْن يُوجَب الصَّ يُْروى عن الشَّْعبِّيِ أَنَّه و وهو مجاٌز ، ،غيَره ، كما أَنَّ الضَّ

 جاَمَع أُمَّ اْمَرأَتِه فقاَل : قَبََّل أُمَّ اْمَرأَتِه. ، كأَنَّهُ أَراَد أَْن يَقُوَل : َحُرَمْت عليه اْمَرأَتُه ؟تَُرقِّقُ  أََعْن َصبُوحٍ  ُسئَل عن َرُجل قَبََّل أُمَّ اْمَرأَتِه ، فقاَل :

 وهو َمجاٌز. (6) الماُء : نََضَب إِاّل يَِسيراً  اْستََرقَّ و

 .َرقِيقاً فَتَرْقَرقَ  َصبًّا َصبَّهُ  : إِذا الماء وَغْيُره َرْقَرقَ و

 أَي : أََدَمهُ بِه ، وقِيَل : َكثَّره. كذِلكَ  : إِذا فَعَلَهُ  الثَِّريَد بالسَّْمن َرْقَرقَ و
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__________________ 
 .«ما»بدون « يف ماله»الصحاح عن الفراء ( الذي يف 1)
 .86/  1وانظر اجلمهرة « الر  »( كذا وقد تقدم عنه يف املادة : 2)
 واملثبت كرواية التكملة عن ابن دريد.« ثوب رقي  ورقار  ورقا »( الذي يف اجلمهرة : 3)
 ( يف التهذيب : أبو عبيد.4)
ق»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)  يُ  ِضد  التـ غحِليِة.والرت 
تَـغحَلَة ا وتـََرق َ  َله : َر   قـَلحُبهُ والش ي يوجد زايدة ابملو املطبوع نصها :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)  .«ُء : نقيُ  اسح
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َك وجاَء وَذَهبَ  الماُء : إِذا تََرْقَرقَ و ِة : َرْقَرقَهو تََحرَّ مَّ  هو ، قاَل ذُو الرُّ

وا راُ  اخلـــــــــــــــَ ٍة طـــــــــــــــِ وحَ  رِيـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ٌض فــــــــــــــــَ  يف واقـــــــــــــــِ

لـــــــــــة ا يف رِيشــــــــــــــــــــــــة      يـــــــــــح َد  لـــــــــــَ َر ُ نـــــــــــَ رَتَقــــــــــــح  (1) يـــــــــــَ
  

 وقاَل ُرؤبَةُ :

ا  قــــــــــــــَ ِديــــــــــــــرًا َويحســــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــَ  بــــــــــــــه اآُ  غــــــــــــــَ  أَلــــــــــــــح

اًل ِإذا      حــــــــــــــح هضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح َرقـ ــــــــــــــح ا َرقـ َرقــــــــــــــَ ــــــــــــــح َرقـ ــــــــــــــَ  تـ

  
ِة : الدَّْمُع : داَر في الِحْمالقِ  تََرْقَرقَ و مَّ  قاَل ذُو الرُّ

ًَة أَ  ربح ِ عـــــــــــــَ اح ـــــــــــــعـــــــــــــَ ـــــــــــــل ِت ل جـــــــــــــح زحَو  هـــــــــــــِ  دارًا حبـــــــــــــُ

رحفــــــــــــــَ   َأو      ــــــــــــــَ َو  يـ َر ُ فــــــــــــــمــــــــــــــاُء اهلــــــــــــــَ ــــــــــــــح رَتَقـ  يــــــــــــــَ

  
 قاَل : ُء : لََمعَ الشَّيْ  تََرْقَرقَ و

ّرَِدتح  َي جــــــــــــــُ ــــــــــــــٍ  ِإذا هــــــــــــــِ ي ــــــــــــــِ ٍة ب فــــــــــــــَ رحهــــــــــــــَ  مبــــــــــــــُ

َر َ      َرقــــــــــــــح ضُ  تــــــــــــــَ وامـــــــــــــِ ّن املـــــــــــــنـــــــــــــااي الـــــــــــــلـــــــــــــ   فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــِ

  
ُء وتَْذَهُب قاَل أَبو ُعبَْيٍد : يَْعنِي تَُدوُر ؛ تَِجي «تََرْقَرقُ  إِنَّ الشَّْمَس تَْطلُعُ »الَحِديُث :  ، ومنه صاَرْت كأَنَّها تَُدورُ  : إِذا َرأَْيتَها الشَّْمسُ  تََرْقَرقَتِ و

ِر وِعها فإِنّها تَُرى لها َحَرَكةٌ ُمتََخيَّلَةٌ بَسبِِب قُْربِها من األُفُق وأَْبِخَرتِه الَمْعتَِرَضِة بينَها وبيَن األَْبصا، وهي ِكنايَةٌ عن ُظهوِر َحَرَكتِها عنَد ُطلُ 

 ، بِِخالِف ما إِذا َعلَْت واْرتَفَعَْت.

َمن ، أَو ُمتََرْقِرقٌ  مالٌ  يُقال :و ْمِد ، أَي : الَهالِك ، ومنه  ٌء لهُمتََهيِّي ألَْن يَْرِمَد ، أَي : ُمتََرْقِرقٌ و للُهزالِ  ُمتََرْقِرقٌ  للّسِ تَراهُ قد َدنَا ِمْن ذِلَك الرَّ

ماَدةِ.  عاُم الرَّ

قُّ  َشذَّ عن هذا التَّْرِكيب :ٍء مائِعٍ ، وقَْد قاَل الّصاغانِيُّ : والتَّْرِكيُب يََدلُّ علَى ِصفٍَة تَُكوُن ُمخاِلفَةً للَجفاِء ، وَعلَى اْضِطراِب َشيْ  : َذَكُر  الرَّ

 السَّالِحِف.

قِّ  قلُت : ويُْمِكُن أَن يَُكوَن َعلَى التَّْشبِيهِ  ْل. بالرَّ  الَِّذي يُْكتَُب ، كما ُهو ظاِهٌر ، فال يَُكون شاذًّا عن التَّْرِكيِب فتَأَمَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ها  َرقَّتو قاُؤها: َضعُفَت أَنْ  َرقِيقَةٌ  ناقَةٌ   ، عن اْبِن األَْعرابِّيِ. َرقاِئقُ و ِرقاقٌ  ، جمعُه : (2)، واتََّسع َمْجَرى ُمّخِ

قُّ و قِيقُ  ءُ ، بالكسِر : الشَّيْ  الّرِ  .الرَّ

 : َحْيُث الَن في جانِبِه. َمَرقُّهو األَْنِف ، ُمْستََرقُّ و

 اإِلبِِل : أَْرفاُغها. َمَراقُّ و

 واِشي : ناِعٌم ، وهو َمجاٌز.الحَ  َرقِيقُ  وَعْيشٌ 

يِن ، والحاِل ، وهو َمجاٌز. َرقِيقُ  وفاُلنٌ   الّدِ

قَقُ و َكةً : الرَّ أِْن على  «َرقِيقٌ  اْستَْوُصوا بالِمْعَزى ، فإِنَّهُ مالٌ »في الَحِديِث : و الطَّعاِم ، ِرقَّةُ  ُمَحرَّ قاَل القُتَْيبِيُّ : يَْعنِي أَنَّه ليَس له َصْبُر الضَّ

 َجفاِء ، وفَساِد العََطِن وِشدَّةِ البَْرِد.ال

 ، أَي : َضِعيٌف َهيٌِّن. َرقِيقٌ  وَرُجلٌ 

 قُلُوباً ، أَي : أَْليَُن وأَْقبَُل ِلْلَمْوِعَظِة. أََرقُّ  وُهمْ 

 ، أَي َضعَُف َصْبُره ، قال اْبُن َهْرَمةَ : َرقَّ  الجاِريَةُ : فتَنَتْهُ َحتّى تََرقَّقَتْهُ و

َوًة  ـــــــــــــــــــح نـ ُه عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح ت هُ َدعـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح ت قـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــرَتَقـ

َة  فــــــــــــــــــَر        يــــــــــــــــــ ِ وال خــــــــــــــــــاللــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــِ
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ً  َعَدُده ، أَي ِسنُوه الَّتِي يَعُدُّها : َذَهَب أَكثُرها ، وبَِقَي أَقَلُّها ، فكاَن ذِلَك األَقَلُّ عنده َرقَّ  وفاُلنٌ   األَْعرابِّيِ ، وهو َمجاٌز.، نقله ابُن  َرقِيقا

. َرقَّتْ و  ِعظاُمه : إِذا َكبَِر وأََسنَّ

ِغيُف الواِسعُ  الُمَرقَّقُ و قِيقُ  ، كُمعَظٍَّم : الرَّ  .الرَّ

يِت ، ونقله األَْكَمُل في العِ  َمْرقُوقٌ  فهو َرقَّهُ و ّكِ  نايَِة ، فال ِعْبَرةَ بإِْنكاِر بعِضِهم.: إِذا َملََكه ، حكاهُ األَْزَهِريُّ وصاِحُب الِمصباحِ ، عن اْبِن الّسِ

يِب : أَْجراهُ فيه ، قاَل األَْعَشى : َرْقَرقَ و  الثَّْوَب بالّطِ

ُرو و  رحَد رداِء الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــَ ُُد بـ ربح  تـــــــــــــــــــــــــــَ

ِف      يـــــــــح تَ ِس ابلصـــــــــــــــــــــــ  َرقـــــــــح ـــــــــح ريَا  َرقـ بـــــــــِ (3)فـــــــــيـــــــــِه الـــــــــعـــــــــَ
 

  
 السَّحاِب : ما َذَهَب منه وجاَء. َرْقراقُ و

 .َرْقراقٌ  ٍء له بَِصيٌص وتأََلْلٌُؤ فهووُكلُّ َشيْ 

__________________ 
 ( عجزه يف ديوانه :1)

 ند  ليله يف ريشه يرتقر 
 ( وردت العبارة يف اللسان تفسرياً لقوله :2)

 من انقة خوارٍة رقيقه
 «.فيه العبريارقرقت ابلصيف »( ديوانه ط بريوت برواية : 3)
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 : ذُو بَِصيٍص. ُرْقُرقان وَسرابٌ 

 : َجَرى َجْرياً َسْهالً. تََرْقَرقَ و

ّمِ : ُرقاِرقٌ  وثَْوبٌ   .رقِيقٌ  ، بالضَّ

 ُهو. َرْقَرقَهاو عينُه : َدِمعَْت ، تََرْقَرقَتْ و

 منه ، قال الشاعر : تََرْقَرقَ  الدَّْمعِ : ما َرْقراقُ و

ُاٍ  نـــــــــــا أَبعـــــــــــح يـــــــــــح هـــــــــــا َرمـــــــــــَ بـــــــــــح  فـــــــــــِإنح ملَح ُتصـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ

رِيـــــــــــــٍض      را ِ ســـــــــــــــــــــــــــَ ا بـــــــــــــَرقـــــــــــــح الهلـــــــــــــُ وِع اهنـــــــــــــِح مـــــــــــــُ  الـــــــــــــد 

  
 الَخْمَر : َمَزَجها. َرْقَرقَ و

ً  (1) فيَُرقِّقُ  ء فِتْنَةٌ فتَِجي» في الَحِديِث :و الَكالِم : تَْحِسينُه وتَْزيِينُه ، تَْرقِيقُ و  بتَْحِسينِها وتَْسِويِلها.أَي : تَُشوُق  «بَْعُضها بَْعضا

ْت ، وهو َمجاٌز. أََرقَّتْ و  بهم أَْخالقُهم : َشحَّ

 اللَّْيُل : َمَضى أَكثَُره. اْستََرقَّ و

 : َمَشى َمْشياً َسْهالً. (2) تََرقَّقَ و

 بيَن القَْوِم : أَْفَسَد. َرقَّقَ و

 .(3)اَهى آِخره أَي علَى أَّيِ حالة يَتَنَ  ؟وال تَْدِري َعالَم يَتراقُّ َهَرُمكَ 

قَّةُ و ِعيِد األَْدنَى ، وقد َمَرْرُت بِهما. الرَّ  : قَْريتاِن بِمْصَر في الصَّ

قِّيّاتُ و ُد بن الَحَسِن الشَّْيبانِيُّ  الرَّ ً ـ  َرِحَمهُ هللاُ تَعالىـ  : َمسائُِل كاَن َجَمعَها ُمَحمَّ قَّةِ  ِحيَن كاَن قاِضيا  .بالرَّ

قَقُ و  ياِر بَنِي َعْمِرو بِن ِكالب.: موِضٌع ِمْن دِ  الرَّ

 : حارٌّ ، عن الفَّراِء. َرْقراقٌ  ويَْومٌ 

ِل ، من أَْعماِل نَْهِر ِعيَسى. َرقَّةُ و  باِسق : بالُمَحوَّ

 : مأََسَدةٌ. َرقَّةُ و

َمقُ  : [رمق] َكةً : بَِقيَّةُ الَحياةِ  الرَّ وحِ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : باقِي النَّْفِس ، يُقال : َسدَّ  ، ُمَحرَّ حاحِ : بِقيَّةُ الرُّ ، وقاَل  َرَمقَهُ  قالَهُ اللَّْيُث ، وفي الّصِ

 كَسبٍَب وأَْسباٍب. أَْرماقٌ  ج : غيُره : آِخُر النَّْفِس 

َمقُ و ُب َرَمْه. فاِرِسيٌّ  القَِطيُع من الغَنَمِ  : الرَّ  ُمعَرَّ

َمقَ  ، كَكِتٍف : يُْمِسكُ  َعْيٌش َرِمقٌ  قاَل ابُن فاِرس :و  .الرَّ

ً  قاَل ابُن ُدَرْيد :و ً  : إِذا َرَمقَهُ يَْرُمقُه َرْمقا  .(4)كذا في سائِِر النَُّسخِ َخِفيفاً ، وهو َغلٌَط  لََحَظه لَْحظاً َخِفيفا

 .(5) َصرِ َضِعيُف البَ  أَي : َرُجٌل يَْرُموقٌ و قال :

اِمقُ  قاَل اللَّْيُث :و يّاُد ليَقََع َعلَْيِه الباِزيُّ فيَِصيَدهُ  الرَّ ، ويُقال له أَْيضاً : الّراِمُج ، والِمْلواُح ، وهو أَْن  كصاِحٍب : الّطائُِر الَِّذي يَْنِصبُه الصَّ

يّاُد من  (6)، ويَُشدَّ في ساقَْيها  ٌء أَْسَوُد ، وتُخاط َعْيناهايُْؤتَى ببُوَمٍة ، فيَُشدَّ في ِرْجِلها شي بَخْيٍط َطِويٍل فإِذا َوقَع َعلَْيها الباِزيُّ صاَده الصَّ

 .(7)قُتَْرتِه ، ونقله ابُن ُدَرْيٍد أَيضاً ، وقال : ال أَْحَسبُه َعَربِيًّا َمْحضاً 
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. ُرْمقَةٌ  ِإال وما َعْيُشه ماِلي في َعْيِشه يُقال :و ّمِ  ، بالضَّ

َمقَ  أَي : بُْلغَةٌ ، أَو قَِليٌل يُْمِسكُ  الثاِلثَةُ عن يَْعقُوبَ  َجبَلٍ  مثلُ  َرَمقٌ و َسحاٍب ، . مثلُ َرماقٌ و كِكتاب ، ِرماقٌ و  وقاَل ُرْؤبَةُ : الرَّ

َك  ُروفـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــح ُز مـــــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــــّرِمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا َوجـــــــــــــــــح

ذا ِ و      َك ابملـــــــــــــــــــــــــــــِ ؤاخـــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــُ  ال مـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 .ِرماق في َعْيٍش  يَُجرُّ إِلى عاٍر َخْيٌر منقاَل يَْعقُوُب : وِمْن كالِمِهم : َمْوٌت ال 

 َخلٌَق. َضِعيفٌ  أَي : (8) أَْرماقٌ  َحْبلٌ و

وَمقانُ و مِّ  الرُّ  بَْل َطسُّوٌج من َطَساِسيجِ السَّواِد في َسْمتِها. ع بالُكوفَةِ  وفَتْحِ الِميِم : ، بالضَّ

ُمقُ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و تَْيِن : الفُقر الرُّ ماقِ  اُء الُمتَبَلِّغُونَ ، بَضمَّ  : للقَِليِل من العَْيِش. بالرَّ

__________________ 
 وقد نبه إىل اللسان هبامش املطبوعة املصرية.« فرتقر »( عن اللسان وابألصر 1)
 ... ( يف األساس : ورق   مشيه إذا مش 2)
 ء يتناه  رأيك ويبلغ آخره.( يف األساس : أي عل  أي شي3)
 : خفّياً. 405/  2اجلمهرة ( يف 4)
 .385/  3( اجلمهرة 5)
 قيداه. وهبامشه : سباقا البازي :« ِسباقيها»( األصر واللسان ويف التهذيب : 6)
 .405/  2( اجلمهرة 7)
 ( يف التهذيب واللسان : حبٌر ُمرحماٌ .8)
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ُمقو قاَل :  النّاَس بعَْينِه َشْزراً وَحَسداً. يَْرُمقُ  الَِّذيوهو :  َرُموقٌ و ، راِمقٌ  الَحَسَدةُ ، واِحُده أَْيضاً : الرُّ

قُ و مَّ ِعيفُ  الرُّ جاِل. َكُركَّعٍ : الضَّ  من الّرِ

ُجلُ  : العََمُل يَْعَملُه التَّْرِميقُ و قُ  وهو يَتَبَلَُّغ بهِ  وقَدْ  وال يُْحِسنُه الرَّ قْ  ِء : ال يُباِلُغ في َعَمِله ، ويُقاُل :في الشَّيْ  يَُرّمِ َعلَى َمزاَدتَْيَك ، أَي :  َرّمِ

ةً يُتَبَلَُّغ بها. ُهما َمَرمَّ  ُرمَّ

قُ  ُهوَ و والثّانِيَةُ عن أَبِي ُعبَْيٍد ، وفَسََّرها بقَْوِله  (1) َضيِّقُه األُولَى عن اْبِن ُدَرْيٍد ، وفَسََّرها بقَوِله : ، كُمعَظٍَّم ، وُمْحَمرٍّ  ُمْرَمقُّهُ و العَْيِش ، ُمَرمَّ

 وأَْنَشَد للُكَمْيِت : أَو َخِسيُسه ُدونُه :

ُج  ـــــــــِ عـــــــــال ـــــــــُ ان قـــــــــن رحمـــــــــَ ـــــــــاً  مـــــــــُ ي ـــــــــِ ـــــــــان ِش ف ـــــــــح ي ـــــــــعـــــــــَ َن ال  مـــــــــِ

بح      ُر الــــــــــــعــــــــــــِ مــــــــــــِ َز ُ لــــــــــــه حــــــــــــارٌِ  ال حيــــــــــــَح  َء َأجــــــــــــح

  
أُْن فَربِّْق َربِّْق ،و قال اْبُن ُدَرْيد : َدتِ و ِمْن كالِمِهم : أَْضَرَعت الضَّ قْ  الِمْعَزى (2) َرمَّ ْق َرّمِ أَي :  أَْضَرَعِت الِمْعَزى ونَصُّ ابِن فاِرٍس : فَرّمِ

 في ر ب ق. اإِليماُء ِلذِلكَ  ألَنَّها تََضُع بعَد ُمدةٍ ، وَسبَقَ  ألَنَّها تُْنِزُل قبَل نِتاِجها بأَيّاٍم ، قالَهُ ابُن فاِرس ، وقاَل غيُره : اْشَرْب لَبَنَها قَِليالً قَِليالً 

َمْخَشِريُّ : الَكالِم : تَْلِفيقُه تَْرِميقُ  بّاد :قاَل ابُن عَ و قَ  وقاَل الزَّ  الَكالَم : لَفَّقَهُ َشْيئاً فََشْيئاً. َرمَّ

 العَْيِش ، قال الُكَمْيُت يَْمَدُح بني أَُميَّةَ : اْرِمقاقُ  ، ومنه َرقَّ  : إِذا اإِلهاُب ، كاْحَمرَّ  اْرَمقَّ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و

لـــــــــــــــــِ و  ح وان عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  حتـــــــــــــــــِ غـــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــُ دح  ٍء ملَح يـــــــــــــــــَ

وا  فــــــــــــــــرَيحمــــــــــــــــَ ّ      لــــــــــــــــُ مــــــــــــــــِ غــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ ٌر ومل يـ (3)أَمــــــــــــــــح
 

  
 الَحْبُل : إِذا َضعُفَْت قُواه. اْرَمقَّ  وكذِلك ُء : َضعُفَ الشَّيْ  اْرَمقَّ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

 قال ُرؤبَةُ : ماتَتْ  : إِذا الغَنَمُ  اْرَمقَّتِ و

ا  قـــــــــــَ تــــــــــــح رِيـــــــــــِر عـــــــــــِ رحِب ا ـــــــــــَ َت مـــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــَ َرفـــــــــــح  عـــــــــــَ

ن       ُب هبــــــــــــِ هــــــــــــح افــــــــــــيــــــــــــِه ِإذا الســــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــ   (4) ارحمــــــــــــَ
  

قَ و قَ و قاَل : َشِربَهُ قَِليالً قَِليالً. أَي : اللَّبَنَ  تََرمَّ  أُْخَرى. َحساهُ ُحْسَوةً بعَد ُحْسَوةٍ  : إِذا الماَء وَغْيَره تََرمَّ

تَِك إِاّل قَِليلٌ  الُمراِمقُ و  قاَل الّراِجُز : : َمْن لَْم يَْبَق في قَْلبِه ِمْن َمَودَّ

ٍب و  رامـــــــــــــــــِ ٍ صـــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــِ ه  مـــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــح  داجـــــــــــــــــَ

ه     ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ ل ِن َأو طــــــــــــــَ هــــــــــــــح ــــــــــــــد  ه ابل ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــح نـ  َدهــــــــــــــَ

  

ِسه َطَويـحُته  َعَل  َبالِ  نـَفح

 بِعْرٍق ، أَي : ال تَْحيَا وال تَُموُت. تُراِمقُ  النَّْخلَةُ هِذه  تَقُوُل :و

 قاَل العَّجاُج : لَْم يُْبِرْمهُ  : إِذا ُمراَمقَةً  األَْمرَ  راَمقَ  يُقال :و

ُر مــــــــــــــا و  هاأَلمــــــــــــــح تــــــــــــــَ قــــــــــــــح ا  رامــــــــــــــَ َوجــــــــــــــَ هــــــــــــــح لــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

ا      جـــــــَ نحضـــــــــــــــــــــَ ه مـــــــُ نـــــــح ِن مـــــــِ ِويـــــــَك مـــــــا ملَح  ـــــــَح (5)ُيضـــــــــــــــــــــح
 

  
ماقُ و ماقَ  ما لَْم تُْضِمُروا»َحِديُث َطْهفَةَ :  ومنه ، كِكتاٍب : النِّفاقُ  الّرِ وهو قريٌب من َمْعنَى الُمداراةِ ؛ ألَنَّ الُمنافَِق ُمداٍر بالَكِذِب ، َحكاه  «الّرِ

قاقِ »الَهَرِويُّ في الغَِريبَْيِن ، وقد تَقَدَّم أَنّه يُْرَوى أَيضاً :   .(6)بقافين « بالّرِ

ماقُ و   العَداَوةِ.َشْزراً ، نََظرَ  إِليه نََظراً  أَْن تَْنُظرَ  ، وهو راَمقَهُ  أَيضاً : َمْصَدرُ  الّرِ

ماقُ و يِّقُ  الّرِ ْعٍض ، وهذا قد تَقَدََّم ، فهو تكراٌر ، ولَعَلّهُ إِنّما أَعاَدهُ ثانِياً ، لإِلشاَرةِ إِلى تَْفِسيِر َحِديِث َطْهفَةَ على قَْوِل بَ  من العَْيِش : الضَّ

.  والمْعنَى : ما لم تَِضْق قُلوبُُكم عن الَحّقِ

 إِذا َهلََكْت ُهزاالً. َغنَُمه : اْرماقَّتْ  ، وقاَل ابُن َعبّاٍد :: َهلََك  ُهزاالً  اْرماقَّ و
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 َضعَُف. أَي : الَحْبلُ  اْرماقَّ  : (7)قاَل َغْيُره و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، قال : َرَمقٍ  ، أَي : ذُو َرُجٌل راِمقٌ 

__________________ 
 .405/  2( اجلمهرة 1)
 أضرعت املعز . 405/  2( الذي يف اجلمهرة 2)
 يقا  أغمر اإلهاب إغمااًل إذا تركه حىت يفسد.« ومل يعملوا»( عن التهذيب وابألصر 3)
 ( ذكر الرجز يف اللسان شاهداً عل  قوله : وارمّ  الطري  امتّد وطا .4)
ما مل »يم والنون من اجلناية ا والرواية : ابجل« ما مل  ن»قا  الصـــــــاغاين : وقض يف بع  النســـــــخ « ما مل  ن»بد  « ما مل حتي»( يف التكملة 5)

 من اإلحياء ا أي : ما مل تعمر فيه عماًل حّياً تنضجه.« حتيي
 الرفا  مبعىن النفا  ومنه حديث طهفة : ما مل تضمروا الرفا .« رف »وقد ذكر يف مادة « رق »( كذا ابألصر ومل يرد يف 6)
 تقدم قريباً.وقد  405/  2( وهو قو  ابن دريد اجلمهرة 7)
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م مـــــــــــــــــن  ِد  رامـــــــــــــــــِ ٍ كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ ُ قحصـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ومـــــــــــــــــُ

دِ      َعصـــــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

ِر املـــــــــــــــ قـــــــــــــــَ ِر الـــــــــــــــد  جـــــــــــــــاُز َنـــــــــــــــَح  َأعـــــــــــــــح

  
 .َرَمقَهُ  ٍء ، أَي : قَْدر ما يُْمِسكُ بَشيْ  يَْرُمقُونَه ، وُهمْ  َرَمقَه : أَْمَسكَ  َرَمقَهُ و

 .َرَمقٍ  : الَِّذي بآِخرِ  الُمراِمقُ و

 ان يُداِريِه.َعْيَشه : إِذا ك يُراِمقُ  وفاُلنٌ 

ً و قَهُ تَْرِميقا  : نََظر نََظراً َطِويالً َشْزراً. َرمَّ

ً و  : نََظَر إِليه. راَمقَهُ و ، َرَمقَهُ َرْمقا

ُدهُ ، وتَْنُظْر إِليه وتَْرقُبُه. راَمْقتُهو ببََصِري ، َرَمْقتُهو  : إِذا أَتْبَْعتَه بََصَرَك تَتَعَهَّ

ً و َق تَْرِميقا  : أََداَم النََّظر ، مثل : َرنََّق. َرمَّ

 الطَِّريُق : إِذا طاَل واْمتَدَّ. اْرَمقَّ و

 ٍء.، كُمْحَمّرٍ : الفاِسُد من ُكّلِ َشيْ  الُمْرَمقُّ و

َمِقيُّ  :ـ  في َحْرِف الّراِء من األَْنسابِ ـ  فائَِدةٌ مهمة : قاَل أَبو َسْعٍد السَّْمعانِيُّ  َكةً ، وفي آِخِره قاٌف : نِْسبةُ ُشعَْيِب بِن  الرَّ ُشعَْيِب بِن  (1)ُمَحرَّ

َمِقّيِ  إِْسحاقَ   ُمِغيَرةِ َعْبِد القُدُّوِس بِن الَحّجاجِ ، وعنه َحْفُص بُن َعْمٍرو األَْرَدبِيِليُّ ، قاَل الحافُِظ : وهذا َوَهٌم ، وقد تَبعَ ، يَْرِوَي عن أَبِي ال الرَّ

فَه ُص بُن َعْمٍرو الَمْذُكور ، َحفْ  فيه ابَن ماُكواَل ؛ فإِنَّه َذَكَره هكذا أَْيضاً ، والعََجُب منهما كيَف راَج َعلَْيهما هذا ، وهو تَْصِحيٌف ، قِيَل : َصحَّ

شاِطّيِ ، فنَقَل َكالَم األَمِ  ٍد الرُّ  يِر بعَِقبِه ، وزاد أَنّه َمْنُسوٌب إِلىثم راَج َعلَى اْبِن األَثِيِر في ُمْختََصِره ، وكذا راَج هذا الَوْهُم على أَبِي ُمَحمَّ

َمقِ  ْذُكوُر إِنّا ُهو ِدَمْشِقيُّ من ِرجاِل الشَّيَخْيِن ، وقد َذَكَرهُ الحافُِظ بُن َعساِكر في تاِريِخه على ، اْنتَهى. والمَ  (2): ما بيَن نَهاَوْنَد وَهَمَذاَن  الرَّ

ِحيحِ  تَِّة ، والَكماُل هلِل ، فإِنَّ األَْمَر أَْشَهُر فيه من أَْن يَْحتاَج إِلى إِ  (3)الصَّ ْل ذلك.قاَمِة َدلِ ، وتَبِعَهُ من َصنََّف في ِرجاِل الُكتُِب الّسِ  يٍل ، فتَأَمَّ

ً  َذَكَرهُ ابُن ِسيَده ونََصرَ  اْقتََصَر عليه الّصاغانِيُّ  الماُء ، كفَِرحَ  َرنِقَ  : [رنق] ً و ، َرْنقا ً و بالتَّْحِريكِ  َرنَقا ّمِ ، ففيه لَفٌّ ونَْشٌر غيُر  ُرنُوقا بالضَّ

ْنقُ ال ليَس للّشاِرِب إِالَّ : » (4)الَحِديُث  ومنه َكِدرَ  ُمَرتٍَّب :  وقاَل ُزَهْيُر بُن أَبِي ُسْلَمى : «والطَّْرقُ  رَّ

عـــــــاً  ــــــِ ب وِدهـــــــا شــــــــــــــــــــَ ــــــ  انجــــــُ قـــــــاُة عــــــل ج  الســــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــَ

رحقـــــــــــًا وال      َة ال طـــــــــــَ يـــــــــــنـــــــــــَ امـــــــــــن مـــــــــــاِء لـــــــــــِ قـــــــــــَ ـــــــــــَ  َرنـ

  
 واْقتََصر الَجْوَهِريُّ على األَّوِل ، قاَل ِمْرداُس بُن أَُديَّةَ : ، كعَْدٍل ، وَكِتٍف ، وَجبَلٍ  َرِنقٌ  ، فهو كتََرنَّقَ 

عـــــــــــــِدي  َس بـــــــــــــَ ؤح ـــــــــــــُ ـــــــــــــبـ َن ال َريـــــــــــــح ـــــــــــــَ َة َأن يـ افـــــــــــــَ  خمـــــــــــــَ

َن و      ــــــــــح َرب قــــــــــاً َأنح َيشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــح ــــــــــعــــــــــَد صــــــــــــــــــــــــايف  َرن (5)ب
 

  
مِّ  التُّْرنُوقاءُ و ، ويَُضمُّ ، التَّْرنُوقُ و ينُ   :مع الَمّدِ ، واقتَصَر أَبو ُعبَْيٍد على األَّولِ  بالضَّ  أَي : اْنَحَسرَ  األَْنهاِر والَمِسيِل إِذا نََضبَ  الِّذي في الّطِ

 قاَل ابُن َهْرَمةَ يمَدُح ابَن َحْنظب : الماءُ  ، وفي العُباِب عنه عنها

لــــــــَ   جــــــــاِ  مــــــــن الــــــــعــــــــُ رَتَِط الســــــــــــــــــــــِّ فــــــــح َت مــــــــُ ــــــــح  مــــــــا زِل

ا     وقــــــــــــــَ ــــــــــــــرت حنــــــــــــــُ ُدُر ال َج ميــــــــــــــَح لــــــــــــــَ ــــــــــــــح ِض أَبـ وح  يف حــــــــــــــَ

  
 : ماُؤه وُحْسنُه ، قال األَْعَشى يَْمَدُح الُمَحلَِّق : السَّْيفِ  َرْونَقُ و

ه  هــــــــــِ وحَ  َوجــــــــــح ــــــــــَ رًا فـ رِي  ــــــــــاهــــــــــِ وَد  ــــــــــَح َر  اجلــــــــــُ ــــــــــَ  تـ

ُدواينِّ      ــــــــــــــح ن َ اهلــــــــــــــُ وح ــــــــــــــَ ُ كــــــــــــــمــــــــــــــا زاَن مــــــــــــــَ ن (6)َروح
 

  
َحى َرْونَقُ  منه :و ِلها ، كما يُقاُل : َوْجهُ  الضَُّحى ، أَي : َرْونَقِ  وَصفاُؤه ، وهو َمجاٌز ، يُقال : أَتَْيتُه في ماُؤه وُحْسنُه وَغْيِرها ، وهو الضُّ أَوَّ

 الضَُّحى ، قال :
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َد يف أَ  بـــــــح ي َأيح عــــــَ عــــــِ مــــــَ نــــــَ ِ ملَح َتســــــــــــــــــــح حــــــَ   َروح  الضــــــــــــــــــــ 

ِديـــــــــــــــــرُ      ن  هـــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــاٍت هلـــــــــــــــــَُ كـــــــــــــــــاَء محـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــُ

  
 فِِرْنُده.، أَي : ماُؤه و َرْونَقُه والسَّْيُف يَِزينُه

يُن على الماءِ  : إِذا َرْونَقَةً  صاَر الماءُ  قاَل ابُن َعبّاٍد : يُقاُل :و  هكذا في العُباِب ، والصَّواُب : صاَر الماءُ  َغلََب الّطِ

__________________ 
 ( يف اللباب : ابن أيب شعيب.1)
 تطبيض.«  دان»( ابألصر 2)
 .264وتويف سنة  190. مولده سنة .. شعيب بن إسحا  أبو  مد القرشي( يف هتذيب ابن عساكر : شعيب بن 3)
 ( يف النهاية واللسان : حديث ابن الزبري.4)
ومل أجد البيت يف شـــــعر مرداس يف « أحاذر أن يرين الفقر»وفيه  1082/  3عن الكامر للمربد « يرين»واملثبت « خمافة أن يزن»( ابألصـــــر 5)

من أبيات منسوبة إىل عيس  بن فاتك اخلطي وانظر ختر ه يف الديوان ا ونسبه املربد أليب خالد  71يوان اخلوارج ص ديوان اخلوارج ا والبيت يف د
 القناين.

 .121( ديوانه ط بريوت ص 6)
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ياينِّ يف الّنواِدِر. َرنـََقةً   واِحَدًة ا كما هو َنص  اللِّحح
ْنقَاءُ و ْيِر : القاِعَدةُ على البْيِض  الرَّ ِة ُسلَْيماَن و ، من الطَّ ْنقاءَ و الشَّْنقاءَ  إِالّ  الطَّْيرَ  اْحُشروا»:  السالمعليهفي قِصَّ ْنقاءُ  «والبُلَتَ  الرَّ ُعِرَف  الرَّ

 معناهُ ، والبُلَُت : ذُِكَر في َمْوِضِعه ، والشَّْنقاُء : الَّتِي تَُزقُّ ِفراَخها.

ْنقاءُ و قاَل :  هكذا في النَُّسخِ ، والّصواُب تَْيُم األَْدرِم بُن غاِلِب بِن فِْهِر بِن ماِلِك بِن قَُرْيش ، قال القَتّاُل : بِن ظاِلمٍ  ماٌء لبَنِي تَْيِم األَْدَرمِ  : الرَّ

هــــــــا  ــــــــُ ــــــــب ي ــــــــِ ل ــــــــقــــــــَ هــــــــا ف ــــــــِ ل نح َأهــــــــح ــــــــَ  مــــــــِ ل تح َأجــــــــَ فــــــــَ  عــــــــَ

هــــــــا      يــــــــبــــــــُ ثــــــــِ رًا كــــــــَ فــــــــح قــــــــاِء قـــــــــَ ِم فــــــــالــــــــر نــــــــح (1)ِإىل الــــــــد وح
 

  
ْنقاءُ و ً  ال تُْنبِتُ  : التي األَْرِض  من الرَّ  عن اْبِن َعبّاٍد. َرْنقاواتٌ  ج : َشْيئا

يانِقُ و قاَل : نائِقُ  أَْصلُه وهو َمْقلُوبٌ  بالفتحِ  الماءِ  َرْنقَةِ  : َجْمعُ  الرَّ ْنقَةُ و ، الّرِ  : الماُء القَِليُل الَكِدُر يَْبقَى في الَحْوِض. الرَّ

ُجُل : إِذا أَْرنَقَ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و َك ِلواَءه للَحْملَِة. الرَّ  َحرَّ

َك. نَْفُسه : اللِّواءُ  أَْرنَقَ و قاَل :  تََحرَّ

ً  الماَء : كدََّرهُ ، أَْرنَقَ و  في الَوْجَهْيِن مثله. كَرنَّقَهُ تَْرنِيقا

 يَُكوُن تَْصِفيَةً ، ويَُكون تَْكِديراً وهو من األَضداد. التَّْرنِيقُ  ، قاَل ابُن األَْعرابِّيِ : ِضدٌّ  عن الَكَدِر ، فهو أَْيضاً : َصفّاهُ  نَّقَهُ رَ و

 عن اْبِن األَْعرابِّيِ. َصفّاها أَي : هللا تَعالَى قَذاتَكَ  َرنَّقَ  يُقال :و

 به واْحتُبُِسوا. أَقاُموا : إِذا القَْوُم بالَمكانِ  َرنَّقَ و

أَْي. : إِذا األَْمرِ  كذا من فِي َرنَّقُوا يُقال :و  َخلَُطوا الرَّ

حاحِ : وثَبََت فلم يَِطْر ، وقاَل َغيُره : َرْفَرَف فلَ  وَرْفَرَف ولم يَِطرْ  في الهواءِ  الّطائُِر : َخفََق بَجناَحْيهِ  َرنَّقَ و ْم يَْسقُْط ولم يَْبَرْح ، ، وفي الّصِ

 قاَل الّراِجُز يِصُف العَلََم :

 ُمَرنِّ ٍ حَتحَت ُكرِّ خاِفٍ  و 
 ٍء ُكر  َفىًت َعَشن  ِ من َط ِّ 

ُكهما ، واآلَخُر : أَ  الّطائِِر َعلَى َوْجَهْيِن ، أََحُدهما : تَْرنِيقُ  : (2)وقاَل بعُضهم  بَجناَحْيِه ، وِمْنهُ  (3)ْن يَْخِفَق َصفُّهُ َجناَحْيِه في الهواِء ال يَُحّرِ

ِة : مَّ  قوُل ِذي الرُّ

نـــــــــــا الـــــــــــرِّيـــــــــــُح  تـــــــــــح َربــــــــــــَ نـــــــــــا  َرنـــــــــــ  َ ِإذا ضـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــَ وح  فــــــــــــَ

رُ      َ  الـــــن ســـــــــــــــــــح فـــــَ نـــــــا كـــــمـــــــا خـــــَ يـــــح وحســـــــــــــــــــَ ـــــَ دِّ قـ لـــــَ  حـــــــَ  عـــــَ

  
قاعِ : خالََطُهما : إِذا النَّْوُم في َعْينَْيهِ  َرنَّقَ و َمْخَشِريُّ : ولم يَنَْم ، وهو َمجاٌز ، قال ابُن الّرِ  نَقَلَه الّصاغانِيُّ ، زاَد الزَّ

عــــــــــاُس  َدُه الــــــــــنــــــــــ  نــــــــــاُن أَقحصــــــــــــــــــــــــَ تح َوســــــــــــــــــــــــح قــــــــــَ  فــــــــــَرنـــــــــــ 

مِ      ٌة ولـــــــــــيـــــــــــَ  بـــــــــــنـــــــــــائـــــــــــِ نـــــــــــَ ه ســـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــِ يـــــــــــح  يف عـــــــــــَ

  
ْعفُ  التَّْرنِيقُ و أَْي ، فهو تَكرار. ِخيُر هو الُمشاُر إِليه بقوِله : وفي األَْمِر :، األَ  األَْمرِ  فيو البََدِن ، فيو فِي البََصِر ، يكونُ  : الضَّ  َخلَُطوا الرَّ

 كالتَّْرِميِق ، والتَّْدنِيِق ، عن اْبِن األَْعرابِّيِ. إِداَمةُ النََّظرِ  : التَّْرنِيقُ و

 قاَل : الَجناحِ ، كُمعَظَّمٍ  ُمَرنَّقُ  وهو ، (4) َحتّى يَْسقُطَ  يُِصيبُه َكْسُر َجناحِ الّطائِِر بَرْميٍَة أَو داءٍ   :التَّْرنِيقُ  قاَل اللَّْيُث :و

ِوي َصِحيحاً َأو   طائِرُهح  يـَُرنِّ ُ فـَيَـهح
 أَْنَشد ابُن األَْعرابِّيِ :و
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َز  ا عـــــــــــــــــح َدِت املـــــــــــــــــِ  َرنـــــــــــــــــِّ ح  فـــــــــــــــــَرنـــــــــــــــــِّ ح  َرمـــــــــــــــــ 

دَ و      بَن فـــــــــــــــــَربـــــــــــــــــِّ ح َربـــــــــــــــــِّ ح  (5) َرمـــــــــــــــــ   الضـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 َسبََق في : ر ب ق. وبالّداِل أَْيضاً ، وقد (6)أَي : اْنتَِظْر والَدتَها ، فإِنَّه َسيَُطوُل اْنتِظاُرَك لها ، وُربَّما قِيَل بالِميِم 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْنقُ  ّي : وقد ُجِمعَ  الرَّ  ، قال الَمْجنُون : َرنِيقَةٍ  ، كأَنَّه َجْمعُ  َرنائِقَ  على َرْنقٌ  ، بالفَتْحِ : تُراٌب في الماِء من القََذى ونَْحِوه ، وقال ابُن بَّرِ

__________________ 
 .«الرنقاء»( معجم البلدان 1)
 ( هو قو  األزهري كما يف التهذيب.2)
 ( يف التهذيب : خفقه ِبناحيه.3)
 أيضاً.من اللسان « وهو ميت»وقد سقطت عبارة « حىت يسقرت وهو ميت»( يف التهذيب : 4)
 ( يف التهذيب : رم دت الضبُن.5)
 ( ابمليم أي بد  النون يف رن  ا وابلدا  أي بد  الراء.6)
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ُه  ـــــــــــــ  اًل كـــــــــــــبَن خـــــــــــــح وحمـــــــــــــاِة ســـــــــــــــــــــــــــَ َ
غـــــــــــــاِدرحَن ابملـــــــــــــ  يـــــــــــــُ

هــــــــــا      ــــــــــح ن ش  عــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــُص مــــــــــاٍء ن ي ــــــــــِ ُ َدعــــــــــامــــــــــِ ــــــــــّرانئ  ال

  
 : إِذا داَرْت في َمكانِها ، ولم تَِسْر. ُمَرنِّقَةٌ  السَِّفينَةُ ، فهي َرنَّقَتو

 : تََحيََّر. َرنَّقَ و

ُجِل ال يَْدِري أَيَْذَهُب أَم يَِجي التَّْرنِيقُ و  ُء.: قِياُم الرَّ

ً  اللِّواءَ  َرنَّقَ و َكه. تَْرنِيقا  : َحرَّ

ُؤوِس ، وأَنشَد ابُن األَْعرا َرنَّقَ و َك على الرُّ  بِّيِ :اللِّواُء نَْفُسه : إِذا تََحرَّ

واُء  م ِإذا الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــِّ رهبــــــــــــــــــُُ اَيضــــــــــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــَ  َرنـــــــــــــــــــ 

ا     ُوقــــــــــــــَ يــــــــــــــُح أَذحُرعــــــــــــــًا وَأســــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــــِ رحاًب يــــــــــــــُ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .َرنَّقَتْ  وكذِلَك الشَّْمُس إِذا قاَربَِت الغُُروَب فقد

 ، قاَل أَبو َصْخٍر الُهَذِليُّ : (1)الّطائِِر  تَْرنِيقِ  منهُ الَمنِيَّةُ : إِذا َدنَا وقُُوُعها ، اْستُِعيَر ِمن َرنَّقَتْ  ومن الَمجاِز :

تِ و  قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ريف  َرنـ َي  ــــــــــــــــِ ُة فــــــــــــــــهــــــــــــــــح يــــــــــــــــ  نــــــــــــــــِ
َ

 املــــــــــــــــ

نـــــــــــــــاحِ      ُة اجلـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ طـــــــــــــــاِ  دانـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  األَبـــــــــــــــح

  
 النََّظَر : أَْخفاهُ. َرنَّقَ و

ْنقُ و  ، بالفتحِ : الَكِذُب. الرَّ

 الشَّباِب : أَولهُ وماُؤه ، وهو َمجاٌز. َرْونَقُ و

 ً  َعْيناهُ ، أَي : ُمْنَكِسَر الطَّْرِف من ُجوعٍ أَو َغْيِره. ُمَرنِّقَةً  ولَِقيُت فاُلنا

 وال تَْعَجْل ، أَي : تََوقَّف واْنتَِظْر. َرنِّقْ  ويُقال :

 َجناَحْيِه. الُمَرنِّقُ  الطائِرُ  (2)ْخِفُق األَِسيُر : َمدَّ ُعنُقَه ِعْنَد القَتِْل ، كما يَ  َرنَّقَ و

ْنقاءُ و  : موِضٌع ، قاَل القَتّاُل الِكالبِيُّ : الرَّ

هــــــــا  ــــــــُ ــــــــب ي ــــــــِ ل ــــــــقــــــــَ هــــــــا ف ــــــــِ ل نح َأهــــــــح ــــــــَ  مــــــــِ ل تح َأجــــــــَ فــــــــَ  عــــــــَ

هــــــــــا     يــــــــــبــــــــــُ ثــــــــــِ رًا كــــــــــَ فــــــــــح قــــــــــاِء قـــــــــــَ ِم فــــــــــالــــــــــر نــــــــــح  ِإىل الــــــــــد وح

  
ْوقُ  : [روق]  :ـ  عنههللارضيـ  ، قاَل عاِمُر بُن فَُهْيَرةَ  أَرواقٌ  من ُكّلِ ِذي قَْرٍن ، والَجْمُع : : القَْرنُ  الرَّ

ِقهِ كالثـ وحِر حَيحِمي أَنـحَفُه   بَروح
 .«ط وق»وَسيَأْتِي بقيَّتُه في 

ّي : وَجْمعُه طائِفَةٌ  أَي : ِمَن اللَّْيلِ  َرْوق َمْعنَى :و  ْنَشَد :، وأَ  أَْرَوقٌ  منه ، قاَل اْبُن بَّرِ

قـــــــــَ   ـــــــــح ُر أَل ـــــــــح ي ـــــــــ  ـــــــــل وصـــــــــــــــــــــــا ِإذا مـــــــــا ال اخـــــــــُ ـــــــــَ  اأَلرحُوق

ِت ُدجــــــــــــــاه      َن مــــــــــــــن حتــــــــــــــَح َرجــــــــــــــح اخــــــــــــــَ ر قــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

  
 .ُرواقٍ  وفَّسره أَبو َعْمٍرو الشَّْيبانِيُّ ، فقال : هو َجْمعُ 

ْوقُ و ِة : التي ُدوَن الشَّقَِّة العُْليا (3) ، أَي : الشُّقَّةُ  ُرواقُه من البَْيِت : الرَّ مَّ  نقله األَْزَهِريُّ ، وأَْنَشَد لِذي الرُّ

ي  ِرفح ِذهــــــِ نحصــــــــــــــــــــَ ي تـــــــَ ِربح ِذهــــــِ ِ ِإنح َتضــــــــــــــــــــح اح تــــــَ نـــــــح  بــــــثــــــِ

مـــــــــا      هـــــــــِ يـــــــــح ـــــــــَ تـ لـــــــــح دَِع  َروح ٌ لـــــــــكـــــــــِ ح ِب خمـــــــــِ نـــــــــح (4)ِإىل جـــــــــَ
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واقُ  قاَل غيُره : وقد يُكونُ   من ُشقٍَّة وُشقَّتَْيِن ، وثاَلِث ُشقٍَق. الرُّ

َمْخَشِريُّ : قَ   بَْيتِه ، أَي : ُمقَدَِّمه ، وهو َمجاٌز. ُرواقِ و بَْيتِه ، َرْوقِ  عَُدوا فيوقاَل الزَّ

 َشبابِه. َرْوقِ  وكذا : فَعََل ذلك في أَّولُه ، أَي : َرْوقُه من الشَّبابِ  من المجاِز : َمَضىو

ْوقُ و  ، وفي العُباِب : أَي : طاَل ُعْمُره َحتّى تَتَحاتَّ أَْسنانُه. أََسنَّ  أَي : َرْوقِه وَعلَى َرْوقَهُ  العُْمُر ، ومنه : أََكلَ  : الرَّ

ْوقُ و ْيقِ  الرَّ ُل : من الَخيِل : الَحَسُن الَخْلِق يُْعِجُب الّرائِي ، كالرَّ  وأَْنَشَد الُمفَضَّ

رِّ  ـــــــــــــَ  كـــــــــــــُ ل ـــــــــــــح ٍ عـــــــــــــَ مـــــــــــــاً  َري لـــــــــــــَ عـــــــــــــح َر  مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  تـ

َرِب      ِر اأَلجـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــَ دُِّر كـــــــــــــــــاجلـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــَ (5)يــــــــــــــــــُ
 

  
ْوقُ و تْرُ  : الرَّ  يَُمدُّ ُدوَن السَّْقِف. الّسِ

__________________ 
 ( زاد الزخمشري يف األساس حيث جعر املنية كبع  الطري املرنقة أبن وصفها بصفته من التظلير ودنو اجلناح.1)
 ( يف األساس : كما ميّد.2)
 ُتُه.( يف القاموس : أي ُشق  3)
 وقبله فيه :« ِذِه تنصرف ِذهِ »( يف التهذيب : 4)
 مـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــة يف األرض ِإاّل حشـــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــة و 

ا مبــــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــــور أربــــــــــــــــضِ       ثــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــت هبــــــــــــــــا حــــــــــــــــيــــــــــــــــن

  

دع : داخر العا. ُخح
 وقوله : ثنتا يعين عينا. وروو  يعين رواقاً واحداً وهو حجاهبا املشرف عليها. وأراد ابمل

 الشريف.( الري  ها هنا : الفرس 5)



12413 

 

ْوقُ و واقِ  ُمَشبَّهٌ  َموِضُع الصائِدِ  : الرَّ  .بالرُّ

ْوقُ و واقُ  : الرَّ  وَسيَأْتي قَِريباً. ُمقَدَُّم البَْيتِ  هوو ، الرُّ

ْوقُ و  ال يُطاق. الذي الشُّجاعُ  : الرَّ

ْوقُ و ، وَمدَّ  َرْوقَةً  وَضَرَب الشَّْيطانُ »الَحِديُث :  وقاَل اللَّْيُث : بيٌت كالفُْسطاِط يُْحَمُل على ِسطاعٍ واِحٍد في َوَسِطه ، ومنه الفُْسطاطُ  : الرَّ

 .«أَْطنابَه

ْوقُ و ه : الرَّ ُجِل وفِعالُِه وَهمُّ  كما َسيَاتِي.« أَْرواقَه أَْلقَى عليهِ » ، ومنه قَْولُهم : َعْزُم الرَّ

يِّدُ  : ْوقُ الرَّ و  عن اْبِن األَْعرابِّيِ ، وهو َمجاٌز. السَّ

ْوقُ و قال :  الّصافِي من الماِء وَغْيِره. : الرَّ

ْوقُ و قال ْيِق. الُمْعِجبُ  : الرَّ  كالرَّ

ْوقُ و  نَْفُس النَّْزع. : الرَّ

ْوقُ  قال غيُره :و  : إِذا أَْعَجبَهُ. راقَهُ يَُروقُه ِء ، وقداإِلعجاُب بالشَّيْ  : الرَّ

ْوقُ و . َرْوقٌ  يُقال : جاَءنا الَجماَعةُ  : الرَّ  من بَنِي فاُلٍن ، أَي : َجماَعةٌ منهم ، كما يُقال : جاَءنا َرأٌْس ، لَجماَعِة القَْوِم ، نَقَلَه األَْصَمِعيُّ

ْوقُ و  الُحبُّ الخاِلُص. : الرَّ

ْوقُ و قَيّاِت : عليِه ، أَي : زاَد عليِه فَْضالً  راقَ  َمْصَدرُ  : الرَّ  ، قاَل ابُن قَْيِس الرُّ

تح  ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ راق ي ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــب ـــــــــــــــَ  ال ل  ِ  اِ ســـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــَ

هـــــــــــــــا      فـــــــــــــــائـــــــــــــــِ هـــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ (1)ِن حُبســـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ِد بِن الَحَسنِ  َرْوقٌ و ْوقِّيِ  الّراِسبِّيِ  َرْوقٍ  بِن َعْبِد هللِا بنِ  : َجدٌّ لُمَحمَّ ثِ  الرَّ الَمْرَوِزّيِ ، َحدََّث عن يَْحيى بِن آَدَم ، وعنه أَبو بَْكٍر أَْحَمُد بُن  الُمَحّدِ

ٍد البِْسَطاِميُّ ، مات   .(2) 268سنة محمَّ

ْوقِي وفاته : ُعبَْيُد هللِا بُن طاِهرٍ  ِد بِن ُعبَْيِد هللِا ، كتََب عنه ابن السَّْمعانِّيِ. الرَّ ْوقُ و أَبو البََركاِت ، وَسِعيُد بُن أَْسعََد بِن ُمَحمَّ البََدُل من  : الرَّ

 عن اْبِن َعبّاٍد. ءِ الشَّيْ 

ْوقُ و  ، أَي : بأَْنفُِسِهْم. بأَْرواِقِهم نَْفُسها ، ومنه قولُهم : َرَمْونا الُجثَّةُ  : الرَّ

ْوقِ  تَثْنِيَةُ  َرْوقَْينِ  داِهيَةٌ ذاتُ  من الَمجاِز :و  :ـ  عنههللارضيـ  في ِشْعِر علّيٍ و َعِظيَمةٌ  ، وهو القَْرُن ، أَي : الرَّ

يِن  لـــــــــــَ ـــــــــــُ تـ قـــــــــــح ـــــــــــَ اين لـــــــــــتـ نـــــــــــّ ٌش متـــــــــــََ َريـــــــــــح ـــــــــــُ م قـ كـــــــــــُ لـــــــــــح  تـــــــــــِ

ُروا (3)َك فــــــــــــال وَربــــــــــــِّ      فــــــــــــِ ر وا ومــــــــــــا  ــــــــــــَ  مــــــــــــا بـــــــــــــَ

  

ُم  جِي هلـــــــــــــَُ ٌن ِذمـــــــــــــ  ـــــــــــــَرهـــــــــــــح ُت ف كـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــِإنح هـــــــــــــل  ف

  
ـــــــــــــذاِت    ِ ب اح ـــــــــــــَ ق رُ  َروح ـــــــــــــَ و هلـــــــــــــا أَثـ فـــــــــــــُ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  ال يـ

  
 الشَِّديَدة.، وقِيَل : أَراَد بها هنا الَحْرَب « َوَدقَ »، وَسيَأْتِي للُمَصنِِّف هذه األَْبياُت في  «بذاِت َوْدقَْينِ »يُْرَوى و

 عنها ، كذا في الُمِحيط واللِّسان. نََزلَ  : إِذا َعْنها بأَْرواقِه َرَمىو َرِكبَها ، : إِذا َعلَى الّدابَّةِ  بأَْرواقِه فاُلنٌ  رمى يُقال :و

ا : َعَدا فاْشتَدَّ َعْدُوه : إِذا أَْرواقَه عليه أَْلقَىو  حكاه أَبو ُعبَْيٍد ، ومنه قوُل تأَبََّط َشرَّ

َة ِإذح  يــــــــــلــــــــــَ نح ِبــــــــــَِ ي مــــــــــِ ائــــــــــِ هــــــــــا جنــــــــــَ نــــــــــح وحُت مــــــــــِ  جنــــــــــََ

وِّ      ِب اجلــــــــــَ نــــــــــح ُت لــــــــــيــــــــــلــــــــــَة جــــــــــَ يــــــــــح قــــــــــَ ــــــــــح يأَل (4)أَرحواقــــــــــِ
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ِء ، وأَْنَشَد أَعِرفُه بمعنَى الِجّدِ في الشَّيْ  (5)، ولكنه  أَي : لم أََدْع َشيئاً من العَْدِو إِال َعَدْوتُهُ ، وأَْنَكَرهُ َشِمٌر ، وقاَل : ال أَْعِرفُه بهذا الَمْعنَى

ا هذا.  بيَت تَأَبََّط َشرًّ

 وفيه نََظٌر. كأَنَّهُ ِضدٌّ  كما يُقال : أَْلقَى َعصاهُ  أَقاَم بالَمكاِن ُمْطَمئنًّا : إِذا أَْرواقَه ُربّما قالُوا : أَْلقَىو

َر قوُل ُرْؤبَة : َشِديداً  ُحبًّا بَّهُ ، وهو أَْن تُحِ  أَْرواقَه أَْلقَى عليكَ و  َحتّى تُْستَْهلََك في ُحبِّه ، وكذِلَك أَْلقَى َشراِشَرهُ ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه ، وبه فُّسِ

__________________ 
 .35/  6( قا  الصاغاين يف التكملة : ويرو  : ِبسمها ونقائها. وانظر األغاين 1)
 .168األثري وابألصر سنة ( عن اللباب البن 2)
واألصـــر كاللســـان. وقوله : بذات روقا أراد هبا ههنا ا رب الشـــديدة وقير الداهية. يقا  : داهية ذات روقا « فال وجّد »( يف التهذيب : 3)

 وذات ودقا إذا كانت عظيمة.
 .. ليلة جنب الرعن أرواقي.. التهذيب :ويف  ألقيت ليلة خبت الرهرت أرواقي وعجزه فيها : 28( املفضليات ص 4)
 ( يف التهذيب : ولكن أعرفه.5)
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 (1) ابأَلرحوا ِ اأَلرحُكُب الرّاُموَن و 
ْت بِهما وثَبَتَْت باألَْرِض ، قال : َمَطَرها وَوْبلَها أَي : أَْرواقَها على األَْرِض  أَْلقَت الّسحابَةُ  من المجاِز :و  وقِيَل : أَلَحَّ

 علينا َسوارايَ   ٍ أبَرحواابَتتح و 
الماُء : إِذا َصفا ، واْستَْبعَده  راقَ  من ِمياهها الّصافِيَة ، أَي : بجِميعِ ما فِيها من الماِء ، قالَهُ ابُن األَْنباِرّي ، وقِيَل : بأَْرواقِها أَْلقَِت السَّماءُ  أَو

، أَي : ِمياِهها الُمثْقَلَِة  بأَْرواقِها ، وقال غيُره : أَْرواقٌ  وماَءاَن َرْوقان ، وأَْمواهٌ  ، َرْوقٌ  ابُن األَْنباِرّي ، قاَل : ألَنَّ العََرَب لم تستعِمْل ماءٌ 

 وَعزاِليَها. أَْرواقَها أَْرَخِت السماءُ  بالسَّحاِب ، ويُقال :

 قاَل : (2) اللَّْيِل : أَثْناُء ُظْلَمتِه أَْرواقُ و

بــــــــــــــــــا ح و  تــــــــــــــــــاٍم َأطــــــــــــــــــح ٍة ذاِت قــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــَ

ا ح   أَرحوا ٍ ذاِت و      نــــــــــــــــــــاِء الــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــّ  كــــــــــــــــــــبَثــــــــــــــــــــح

  
 وهو َمجاز.

ِرّماُح : من العَْيِن : َجوانِبُها األَْرواقُ و  قاَل الّطِ

تح  لــــــــــــَ ــــــــــــَ بـ ٍة َأســــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــ  رحاب شــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــاَ  غــــــــــــَ يــــــــــــح  عــــــــــــَ

هــــــــــــا     ــــــــــــَ هــــــــــــا  أَرحواق صــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــِ ِ َأخح اح (3)مــــــــــــن كــــــــــــَ
 

  
 وهو مجاز ، وأَما قَْوُل األَْعَشى : سالَْت ُدُموُعها أَي : أَْرواقُها أَْسبَلَتْ  يُقال :و

ـــــــــــــــّرِدح  َم ابل د  قـــــــــــــــَ
ُ

ي املـــــــــــــــ رحمـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ رحٍب تـ  ذاِت غـــــــــــــــَ

ِت      ـــــــــــــــــــَ الق ـــــــــــــــــــَ  (4) اأَلرحوا ُ ِف ِإذا مـــــــــــــــــــا ت
  

 تَدافَعَْت في السَّْيِر ، وقِيَل : أَراَد بها القُرون.األَْجساد إِذا  اللَّْيِل ، وقِيَل : أَْرواقَ  ففيه ثالثةُ أَْقواٍل ، قِيَل : أَرادَ 

ْمُح الَِّذي يَُمدُّه الفاِرُس بيَن أُذُنَْيِه ، وذلك الفََرسُ  َرْوقُ و واقُ و ، فإِن لم يَْفعَْل فاِرُسه ذلك فهو أََجمُّ  أَْرَوقُ  الفََرِس : الرُّ  ، كِكتاٍب ، وُغرابٍ  الّرِ

ِل اْقتََصر الَجوْ  نقله  أَو َسْقٌف في ُمقَدَِّم البَْيتِ  يُْحَمُل على ِسطاع واِحد في َوَسِطه ، قالَهُ اللّْيثُ  بَْيٌت كالفُْسطاطِ  هِريُّ وغيُره :وَعلى األَوَّ

إِلى األَْرِض ، وِكفاُؤه : ِستَْرةُ أَعالهُ  البَْيِت : ِستَْرةُ ُمقَدَِّمِه من أَْعالهُ  ُرواقُ  الَجْوَهِريُّ ، وقِيَل : هو ِستٌْر يَُمد ُدوَن السَّْقِف ، وقاَل أَبو َزْيٍد :

ِره ، وِستُْر البيِت : البَْيِت :  ُرواقُ  ، وفي البَْيِت في َجْوفِه ِستٌْر آَخر يُْدَعى الَحَجلَةَ ، وقاَل بعُضهم : الّرواقِ  أَْصغَُر من إِلى أَْسفَله من ُمَؤخَّ

ُره ، وخاِلفَتاه : ج ُمقَدَُّمه ، وِكفاُؤه : مِّ  ُروقٌ  في الَكثِيِر :و ، أَْرِوقَةٌ  ج : انِباهُ ُمَؤخَّ ِة قَْبلَها  ، بالضَّ مَّ قاَل ِسيبََوْيه : لم يَُجْز َضمُّ الواِو َكراِهيةً للضَّ

ة فِيها. مَّ  والضَّ

واقُ و  ولها ُرواقاِن عن اْبِن َعبّاٍد. حاِجُب العَْينِ  : الرُّ

واقُ و  نَقَله ابُن ِسيَده ، وأَْنَشَد : وجانِبُهمن اللَّْيِل : ُمقدَُّمه  : الرُّ

رُه  رِميف طــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ ُر مــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــح رِدحَن والــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ   يــــــــــــــــــَ

رحخــــــــــــــً       رُهح  ُرواقــــــــــــــاهُ مــــــــــــــُ وٌد ســــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــِ جــــــــــــــُ  هــــــــــــــُ

  
ى والنَّْعَجةُ  .«ُرواقاهُ  ُمْلقًى»ويُْرَوى  ً  تَُسمَّ ى بِه إِذا كانَتْ ، قال ابُن َعبّاٍد : وإِنَّما تُسَ  ُرواْق ُرواقْ  ، وتُْشلَى للَحْلِب فيُقال : ُرواقا ْوقاء مَّ  .الرَّ

ّواقُ  هو كَشّداٍد : َرُجٌل من ُعقَْيلٍ و ّواقِ  بُن ماِلِك بِن يَِزيَد بِن َخفاَجةَ بِن ُعقَْيٍل ، من ولَِده : جابُِر بُن َعْبِد هللِا بِن جابِِر بِن الُحّرِ بنِ  الرَّ ،  الرَّ

 يُعَدُّ في التّابِِعيَن.

ً  الباِطيَةَ  ُربّما َسّمواو : الِمْصفاةُ ، الّراُووقُ و  .راُووقا

قُ  ناُجوُد الشَّراِب الَِّذي : الّراُووقُ  قاَل اللَّْيُث :و قُ  فيَُصفَّى والشَّرابُ  بهِ  يَُروَّ منهُ من غيِر َعْصٍر. قلُت : وقد تَقَدََّم في موِضِعه أَّن  يَتََروَّ

 الناُجوَد هي الباِطيَةُ ، قال الِعباِديُّ :

ِ ا   اح قـــــــــــــاٍر كـــــــــــــعـــــــــــــَ ُه عـــــــــــــلـــــــــــــ  عـــــــــــــُ تـــــــــــــح مـــــــــــــَ د   قـــــــــــــَ

ُه      ــــــــــــــَ الف فــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــِك صــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــرّاُوو ُ دِّي  ال
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 َجِميع النّاس.ـ  أَي : في ذلكـ  قاَل َشِمٌر : خالََف ابُن األَْعرابِيّ  الكأُْس بعَْينِها : الّراُووقُ  قاَل ابُن األَْعراِبّي :و

لُه أَي : كَكيٍِّس  ، َريِّقُهو ، بالفَتْحِ  وغيِره الشَّبابِ  َرْيقُ  في الُمْحَكِم :و  قاَل البَِعيُث : أَوَّ

__________________ 
 وقبله :« الراما» 116( يف ديوانه ص 1)

 خاضت إليك اللير ابألعنا 
 ( التهذيب واللسان : أثناُء  َُلمه.2)
 نية عند شفتها.ابلباء املوحدة ا وهو أقرب فالك  شفة الدلو أو التث« ك »( يف التهذيب 3)
 وهبامشه : األروا  الواحد رو  : اجلثة وأراد اجلسم. .«إذا ما تالقت»بداًل من « إذا ما تدافض»برواية :  127( ديوانه ط بريوت ص 4)
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ا  نـــــــا هلـــــــَ َدحـــــــح تح  َريـــــــح َ مـــــــَ بـــــــاِب فـــــــعـــــــاَرضـــــــــــــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــ 

ا      مـــــــَ جــــَ رِّ َأعــــح بـــــــا يف كـــــــامتِِ الســــــــــــــــــِّ نـــــــاب الصــــــــــــــــــِّ (1)جــــَ
 

  
ِله َريِّقِ و َشبابِه ، َرْوقِ  ويُقاُل : فَعَلَه في  فَْيِعل ، فأُْدِغم ، وُربَّما يَُخفَُّف ، كَهْين وَهيِّن. وأَْصلُه َرْيِوقٌ  َشبابِه ، أَي : في أَوَّ

يِّقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد : قِيَل :و لُه. ٍء :ُكّلِ شي َريّقُ  أَي : مع قوِلِهم من األَْضدادِ  وهو : أَْن يُِصيبََك من الَمَطِر يَِسيرٌ  الرَّ  أَوَّ

 ُء : إِذا َصفا.الشَّيْ  راقَ  ِرٍه وفُْرَهٍة ، وصاِحٍب وُصْحبٍَة ، وهو ِمنْ كفا راِئقٍ  ، بالضم : ِحساٌن ، َجْمعُ  ُروقَةٌ  ِغْلمانٌ و

ً  ُروقَةٌ  وجاِريَةٌ  ُروقَةٌ  ، وَجَملٌ  ُروقَةٌ  ُغالمٌ  قاَل الفَّراُء :و  ، قاَل : ُروقَةٌ  ، وكذِلك نُوقٌ  ُروقَةٌ  وكذا ناقَةٌ  أَْيضا

 ُروَقهح تـَرحِميِهُم بَِبَكراٍت 
 ، وقال ابُن ِسيَده : فأَّما الهاُء عنِدي فلتَأْنِْيِث الَجْمعِ. رائِقٍ  هنا َجْمعُ  ُروقَةُ  األَْعرابِّيِ ، إِاّل أَنّه قال :أَْنَشَده ابُن 

وقَةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و لُغَةٌ يمانِيَة  ُء اليَِسيرُ : الّشيْ  الرُّ
(2). 

وقَةُ و ْعِر ،  ُروقٍ  اِن والَجِميع والُمَؤنَُّث ، وقد يُْجَمُع علىمن الناِس ، وكذِلك االثْن الَجِميُل ِجدًّا : الرُّ ، وُربّما ُوِصفَت به الَخْيُل واإِلبُِل في الّشِ

 وأَْطلَقَه ابُن األَْعرابِّيِ ، فلم يَُخصَّ ِشْعراً من َغْيِره.

ْوقَةو  .الّرائِقُ  بالفَتْحِ : الَجمال الرَّ

 .نقلَهُ الصاغانِيُّ  : ة ، بُجْرجانَ  َرْوقُ و

َوقُ و َكةً : أَْن تَُطوَل الثَّنايا العُْليا السُّْفلَى الرَّ  يَِصُف أَْسُهماً :ـ  عنههللارضيـ  ، قاَل لَبِيدٌ  َرْوقاءُ  وهي أَْرَوقُ  وهو وتُْشِرَف عليها ، ُمَحرَّ

  ٌ هـــــــــــــــــا انهـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ اٌت عـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــّ مـــــــــــــــــِ  َرقـــــــــــــــــَ

ُح      لـــــــــــــِ كـــــــــــــح ّر  اأَلرحَو َ تـــــــــــــُ (3)مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم واألَيـــــــــــــَ
 

  
ّمِ ، وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : ُرْوقٌ  ج :  بالضَّ

يٍّ  يــــــــــــــــــَ يِن حــــــــــــــــــُ جِي لــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ داٌء خــــــــــــــــــالــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــِ

وحِم      وحم كـــــــــــُ   الـــــــــــقـــــــــــَ ـــــــــــَ وصـــــــــــــــــــــــــًا يـ (4)ُرو ُ ُخصـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ً  وِقيل : إِنَّ  أَْرَوقُ  ، وَرُجلٌ  ُروقٌ  كذِلَك قَْومٌ و  الّراِجِز : ، كباِزٍل وبُْزٍل ، ومنه قولُ  راِئقٍ  ، كما تَقَدَّم وقِيَل : جمع ُروقَةٍ  َجْمعُ  ُروقا

ِم   الر و ح من َلَ ِ الد هح
 َحىّت َشتا كالذ عحُلو ح 

: َصبَّهُ ، قال ـ  ِعَوضٌ ـ  أَْهَراقَهُ يُْهِريقُه وكذا :ـ  بدلـ  َهراقَهُ يَُهِريقُهو َصبَّهُ  أَي : الماَء ، ونحَوه : أَراقَهُ و َهْضبَة. كتَُكوُن : اسم تَُروقُ و

ألَمريِن ، أََحُدهما : أَنَّ كوَن  أَْرَوقَ  : أَراق وقال ابُن ِسيَده : وإِنّما قُِضَي َعلَى أَّن أَصلَ  .«ر ي ق»وسنُِعيُد ِذْكَرهُ ثانياً في :  الّصاغانِيُّ :

ي  يَُروقُه رائِيَهُ  فراقَ  ه وَصفَا ،َظهَر جوَهرُ  ُهِريقَ  عيِن الِفْعِل واواً أَكثُر من َكْونِها ياًء فيما اْعتَلَّْت عينُه ، واآلَخر أَنَّ الماَء إِذا ، فهذا يُقَّوِ

ّيٍ : يَِريقُ  الماءُ  راقَ  كوَن العَْيِن منه واواً ، على أَنَّ الِكسائِّيِ قد َحَكى الماَء  أَرْقتُ  : إِذا اْنَصبَّ ، وهذا قاطٌع بَكْوِن العيِن ياًء ، قال ابُن بَّرِ

ً  الماءُ  راقَ  َمْنقُوٌل من  .«ق ر و»ال « ر ي ق»ِإذا تََردََّد على َوْجِه األَْرِض ، فعَلَى هذا كاَن َحقُّه أَن يُْذَكَر في فصل  : يَِريُق َرْيقا

قَ  يُقال : : التَّْصِفيَةُ  التَّْرِويقُ و اُووقِ  الشَّراَب : إِذا َصفّاهُ  َروَّ  ، قال األَْعَشى : بالرَّ

ٍر و عـــــــــــَ يـــــــــــٌش مِبســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــِ ا كـــــــــــَ نـــــــــــَ ئــــــــــــح  َثٍد ِإذا شـــــــــــــــــــــــــِ

بــــــــــــــاُء مــــــــــــــِ و      هــــــــــــــح َرو  ُ زحابٌد ِإذا مــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــَ (5)تـــــــــــــــُ
 

  
قَ  وأَْحَسَن ، يُقال : باَع ِسْلعَتَه أَن تَبِيَع ِسْلعَةً وتَْشتَِرَي أَْجَوَد ِمْنها : التَّْرِويقُ  وقال ابُن األَْعراِبّيِ : أَْطَوَل منها وأَْفَضَل ،  وقاَل غيُره : فَروَّ

 وتَْشتَِرَي َجِديداً.وقاَل ثعلٌب : هو أَن تَبِيَع باِلياً 

قٌ  بَْيتٌ  من الَمجاِز :و قَهُ  وهو ِستٌْر يَُمدُّ ُدوَن السَّْقِف ، وقد ُرواقٌ  له كُمعَظٍَّم ، أَي : ُمَروَّ ّي لألَْعَشى : َروَّ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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ٍة و  يـــــــــَ ـــــــــّ تـ ِويـــــــــَر بـــــــــفـــــــــِ َر الـــــــــطـــــــــ  يـــــــــح ُض الـــــــــلـــــــــ  طـــــــــَ ـــــــــح  قـــــــــد أَق

بــــــــــاُء      قــــــــــَ  واخلــــــــــِ يــــــــــَح ُتســــــــــــــــــــــــح َرو  ُ َمســــــــــــــــــــــــامــــــــــِ (6)مــــــــــُ
 

  
قَ و  هذه َوْحَدها عن أَبِي َحنِيفَةَ ، وهو َمجاٌز. السَّْكران : باَل في ثِيابِه َروَّ

قَ و  عن ابِن َعبّاٍد. َرفَع له في ثََمنِها وُهَو ال يُريُدها : إِذا لفاُلٍن في ِسْلعَتِه َروَّ

__________________ 
 ( تقدم يف مادة عرض.1)
 .409/  2( اجلمهرة 2)
 وفيه : األرو  : الطوير األسنان. 147ديوانه ط بريوت ( 3)
 .409/  2( اجلمهرة 4)
 إذا ما ُتَصف ُ . ...... شاوٍ و  : 118( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ممدود الروا . ويف الصحاح عجزه برواية : وهبامشه : مرو  :« اليوم الطوير»برواية :  118( ديوانه ط بريوت ص 6)

 ّو فظلت لديهم يف خباء مر 
 وإلا هو لربيعة بن الكودن وصدره :ـ  يعين هبذه الروايةـ  عقب الصاغاين يف التكملة ا بعده : ولي  البيت لألعش 

 فـــــــــــــظـــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــايب راصــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــن طـــــــــــــريـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــا 

 ...  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو     
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 ُمراِوقِي ، وفي األَساِس : هو جاِري (1)ُرَواُق بَْيتِه بِحياِل ُرواِق بَْيتِي ، كما في العُباِب  أَي : ُرواقِي بِحيالِ  ُرواقُه أَي : ُمراِوِقي ُهو يُقال :و

واقاِن.  : إِذا تَقابََل الرُّ

ٍد َعْبُد هللِا بُن ُعْقبَةَ  ، بالَكْسِر : ة ، بَمْروَ  ِريَوقانُ و يَوقانِيُّ  منها : أَبو ُمَحمَّ  َهَوْيِه َموالُهم.، يُقال : إِنَّ إِسحَق بَن را الّرِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، أَي : َشِديَدةٌ ، وهو َمجاٌز. (2) َرْوقَْينِ  َحْرٌب ذاتُ 

 : ِإذا رماهُ بثِقَِله. بأَْرواقِه وَرماهُ 

ُجِل : أَْطرافُه وَجَسُده. أَْرواقُ و  الرَّ

 : إِذا َغّطانا بنَْفِسه. أَْرواقَه وأَْلقَى علينا

 ُمقَدَُّمه. الَمَطِر والَجْيِش والَخْيِل : َرْوقُ  راِب :وفي نواِدِر األَعْ 

ُجِل : َشبابُه. َرْوقُ و  الرَّ

قٌ  ولَْيلٌ  واق : ُمْرَخى ُمَروَّ ِة يَِصُف اللَّْيلَ  الرُّ مَّ  :ـ  وقِيَل الفَْجرـ  ، قاَل ذُو الرُّ

فــــــــــاَءُه و  ي  كــــــــــِ لــــــــــِ ُح اجلــــــــــَ ــــــــــح ب َك الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ ت دح هــــــــــَ  قــــــــــَ

راِة و      وحُن الســـــــــــــــــــــــــــــــ  ه جـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــّ َرو  ُ لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــُ

  
قَ  وُربّما قالُوا :  .أَْرِوقَتَهُ  ُظْلَمتِه ، وأَْلقَى ُرواقَ  اللَّْيُل : إِذا َمدَّ  َروَّ

ّمِ : ِخياُرُهم وَسراتُهم ، جمعُ  ُروقَةُ و  .رائِقٍ  الُمْؤِمنيَن ، بالضَّ

 للشَّباِب ، فقال : الّراُووقَ  واْستَعاَر ُدَكْينٌ 

َق    الش باِب اخلاِضرِ  براُوو ِ ُأسح
قَ و  .ُمراقٌ  ، وماءٌ  ُمِريقٌ  الشَّراُب : صفَا من َغْيِر َعْصٍر وَرُجلٌ  تََروَّ

 على الِعَوض ، كما َذَهب إِليه ِسيبََوْيه في أَْسطاع. أَْهراقَهُ و ، على البََدِل ، َهراقَهُ و ماَء َظْهِره ، أَراقَ و

ُجلِ  اإِلراقَةُ و  ، على الِعَوِض. اإِلْهراقَةُ و ، على البََدِل ، الِهراقَة ، وهي : ماُء الرَّ

 .إِراقَتَه الماَء : يَتَداوالنِ  يَتَراَوقانِ  وُهما

قو واقُ و .أَْرَوقَ  اللَّْيُل : أَْظلم ، وكذلك ، َروَّ  البَْيِت. كُرواقِ  ، من السَّحاب : ما داَر منه ، الرُّ

 ، كأَنّه ِذئٌَب أَْوَرُق. أَْرَوقُ  ، وعاَث فِيهم عامٌ  ُروقٌ  ، وَسنَواتٌ  َرْوقاءُ  وَسنَةٌ 

 : خاِلٌص. رائِقٌ  : ُمَصفًّى ، وِمْسكٌ  راِئقٌ  وَشرابٌ 

 السَّحاِب : َسْيلُهُ ، قاَل : َرْوقُ و

َر  د  حــــــــــــــاِب ِإذا حتــــــــــــــََ همــــــــــــــثــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــُ  َروح

ضُ و      ــــــــــــــــــــَ ن ر  وكــــــــــــــــــــاَن ممــــــــــــــــــــا ميــــــــــــــــــــُح ــــــــــــــــــــِ  َدان أُم

  
ً  ، كفَِرَح : َغِشيَهُ ولََحقَه َرِهقَهُ   :[رهق] إِذا »في الَحِديِث : و (3) (َوال يَ ْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَت  َوال ِذلَّة  )، ومنه قوُل هللِا تعالَى :  يَْرَهقُه َرَهقا

ِه. أَي : «فْليَْرَهْقهُ  ءٍ َصلّى أََحُدُكم إِلى َشيْ   فليُغَّشِ
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ً  أَو سواٌء أََخَذه  َحتّى َدنَْوُت منه ، أَي : َرِهْقتُه ُشُخوُص فاُلٍن ، أَي : دنا وأَِزَف ، وَطلَْبُت فاُلناً َحتّى َرِهقَ  ، ويُقال : َدنا ِمْنهُ  : إِذا َرِهقَه َرَهقا

َهقُ  قيَل : (4) (َفزاُدوُهْم َرَهقاً )اْختُِلَف في قوِله تَعالى : و أَو لَْم يَأُْخْذه. َكةً  الرَّ  فَهُ.السَّ  هو ، ُمَحرَّ

 عن أَبِي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد في َوْصِف َكْرَمٍة وَشرابِها : وُرُكوُب الشَّرِّ  والعَْربََدةُ  النُّْوُك والِخفَّةُ  قِيَل : هوو

ُه  طــــــــــَ ــــــــــَ َك خــــــــــال َبن  املِســــــــــــــــــــــــح ــــــــــٌب كــــــــــَ ي ــــــــــِ ل  هلــــــــــا حــــــــــَ

وُد و      دامــــــــَ  عــــــــلــــــــيــــــــه اجلــــــــُ غحشــــــــــــــــــــــَ  الــــــــنــــــــ  ــــــــَ  الــــــــر هــــــــَ ُ يـ

  
َهقَ  إِن (5) (َفال َُياُف ََبْساً َوال َرَهقاً ): ـ  تَعالَىفي قَْوِله ـ  قاَل الفَّراءُ و  ِغْشياُن الَمحاِرِم. قِيَل : هوو الظُّْلُم. هو الرَّ

َهقَ  قاَل األَْزَهِريُّ :و َهقُ و ، وهو أَن تَْحِمَل اإِلْنساَن على ما ال يُِطيقُه. اإِلْرهاقِ  اسٌم من : الرَّ رَ  الَكِذبُ  أَْيضاً : الرَّ  قوُل الّشاِعِر : وبه فُّسِ

نـــــــــــــًا غـــــــــــــرَي مـــــــــــــا  يـــــــــــــح تح ميـــــــــــــَِ فـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  َرهـــــــــــــَ ٍ حـــــــــــــَ

ال ِ      ٍد وبــــــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــــــــــــــ   ابهلِل َربِّ  ــــــــــــــــــــــــــــــَُ

  
َهقُ و قالَهُ النَّْضُر.  قال األَْخَطُل : العََجلَةُ  أَيضاً : الرَّ

الِم ِإذا  ــــــــــكــــــــــَ ُر ال ذح يــــــــــاِزمي ال هــــــــــَ ُب ا ــــــــــَ لــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــُ

ٌر      جــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــَ تـ نــــــــــاَة وال ُمســــــــــــــــــــــــح ز  الــــــــــقــــــــــَ (6)َرهــــــــــِ ُ هــــــــــَ
 

  
ً  إِنَّ في َسْيِف خاِلدٍ »في الَحِديِث : و  ، َرِهقَ  ، وقد «َرَهقا

__________________ 
 ( ومثله يف التكملة.1)
 بذات روقا ال يعفو هلا أثر. وقد تقدم أثناء املادة. .... ( هي تفسري قو  علي رض :2)
 .26( سورة يون  اآية 3)
 .6( سورة اجلن اآية 4)
 .13( سورة اجلن اآية 5)
 ( يف الديوان : زه  ابلزاي.6)
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 .َرَهقاً  كَفرَِح ا يف الُكرِّ 
َهقَى ُهَو يَْعُدو يُقال :و ِة : طاِلبَهُ  يُْرِهقَ  َحتّى وفي الُمْحَكم : في َعْدِوه ، كَجَمَزى ، أَي : يُْسِرُع في َمْشيِه الرَّ مَّ  قال ذُو الرُّ

َدا  ىّت ِإذا هـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــِه وَأســـــــــــــــــــــــــــــــ   حـــــــــــــــــَ

ُدو و      عــــــــح ــــــــَ قــــــــَ   يـ ــــــــح قــــــــَ انـ ــــــــر هــــــــَ َدا ال بحســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ت  واســــــــــــــــــــــح

  
ِهيقُ و ِحيِق ، بَمْعنَى كأَِميرٍ  الرَّ  كالَمْدحِ والَمْدِه. الَخْمر : لُغَةٌ في الرَّ

ُهوقُ و  قالَهُ النَّْضر ، وأَْنَشَد : َحتّى تَكاَد تََطُؤَك بُخفَّْيها َرِهقَتْكَ  كَصبُوٍر : النّاقَةُ الَوساُع الَجواُد التي إِذا قُْدتَها الرَّ

هــــــــا و  تح بــــــــَرأحســــــــــــــــــــــِ ي ا فــــــــَبرحخــــــــَ ُت هلــــــــا : أَرحخــــــــِ لــــــــح  قـــــــــُ

ِديــــــــــــَن      ٌة لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــائــــــــــــِ مــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــَ مح و ُ َغشـــــــــــــــــــــــــَ  َرهــــــــــــُ

  
ْيُهقانُ و ْعفرانُ  الرَّ  نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، وأَنشَد : ، بَضّمِ الهاِء : الزَّ

تــــــــــــــــاِن  رحَن عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  املــــــــــــــــِ ارِ  الــــــــــــــــقــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــتــــــــــــــــّ

ر       ا عــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــانِ كــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح  (1) بــــــــــــــــــَريـ
  

ّي ، والّصاغانيُّ لُحَمْيِد بِن ثَْورٍ   :ـ  عنههللارضيـ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ه  وحاًن كــــــــــبَنــــــــــ  ُر لــــــــــَ قــــــــــح َ  مــــــــــنــــــــــهــــــــــا الــــــــــبـــــــــــَ لــــــــــَ  فــــــــــَبخــــــــــح

يــــــــــــٌر مبــــــــــــاِء      لــــــــــــِ قــــــــــــانِ عــــــــــــَ هــــــــــــُ يــــــــــــبُ  الــــــــــــر يـــــــــــــح  َذهــــــــــــِ

  
ْعفراَن يُقاُل لهُ : واِة أَّن الزَّ ْيُهقانُ  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : زعَم بعُض الرُّ  ، ولم أَِجْد ذِلَك َمْعُروفاً. الرَّ

ِة.قُْلُت : وال ِعْبَرةَ إِلى   إِْنكاِره هذا ، فقد أَثْبَتَه َغْيُر واِحٍد من األَئِمَّ

يِت عن اْبن دَرْيٍد. ُزهاُؤها أَي : مائٍَة ، كغُراٍب ، وِكتابٍ  ُرهاقُ  يُقال : القَْومُ و ّكِ  وِمْقداُرها ، حكاهُ ابُن الّسِ

ً  أَْرَهقَهو لَنِي إِثْماً َحتّى َحَمْلتُه ، وقاَل أَبو ِخراٍش  َرِهقتَه فاُلٌن إِثْماً َحتَّى ْرَهقَنِيأَ  ، يُقال : أَْغشاهُ إِيّاهُ ، وأَْلَحق ذِلك به أَي : ُطْغيانا ، أَي : َحمَّ

 الُهَذِليُّ :

ُن و  وحال حنـــــــــــــــَح هُ لـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ٌب  أَرحهـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح هـــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــُ

ا      يـــــــــــبـــــــــــَ ُرورًا َخشـــــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــح دِّ مـــــــــــَ (2)ُحســـــــــــــــــــــــــاَم ا ـــــــــــَ
 

  
 أَي : أَْغشاهُ إِيّاه.

 وقِيَل : َمْعناهُ ال تُْغِشنِي َشْيئاً. (3) (َوال تُ ْرِهْقِ  ِمْن َأْمِري ُعْسراً )ومنه قولُه تَعالى :  َكلَّفَه إِياهُ  أَي : ُعْسراً  أَْرَهقَه قاَل أَبُو َزْيٍد :و

َرها َحتّى كاَدتْ  إِذا الصَّالةَ. أَْرَهقَ  من الَمجاِز :و الصَّالةَ  أَْرَهْقنا (4)وقد » َحِديُث ابِن ُعَمَر : عن األَْصَمِعّيِ ، ومنه تَْدنو من األُْخَرى أَنْ  أَخَّ

أُ ، فقاَل : فقاَل : َوْيٌل لألَْعقاِب من النّارِ   .«ونَْحن نَتََوضَّ

ةٌ لقَْوِل أَبِي َزْيٍد  أَْعَسَرَك هللاُ ال تُْعِسْرنِي ال  أَي : هللاُ  أَْرَهقَكَ  ال تُْرِهْقنِي ال يُقال :و أَْعَجْلتُه َعْنها ، أَي : أَْن يَُصلِّيَ  أَْرَهْقتُهو ، وهي تَتِمَّ

 السابِِق.

 ، وأَنشَد : (5)زاَد الصاغانِيُّ : ليُْقتََل  ، كُمْكَرٍم : َمْن أُْدِركَ  الُمْرَهقُ و

رحهـــــــــــَ ٍ و  ه  مـــــــــــُ َدتـــــــــــِ تـــــــــــاعـــــــــــًا أُبصـــــــــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــاَ  ِإمـــــــــــح

غحشـــــــــــــــــــــــاهُ      ـــــــــَ وحِت تـ َ
ي املـــــــــ وامـــــــــِ نح وحـــــــــَ عـــــــــِ ـــــــــَ ت  ملَح َيســـــــــــــــــــــــح

  

رح  ُت عـــــــــــــنـــــــــــــه ِبصـــــــــــــــــــــــــــَ ر جـــــــــــــح ـــــــــــــَ ٍة فـ لـــــــــــــَ ِ أَلرحمـــــــــــــَ اح  عـــــــــــــَ

  
ــــــــــــاهُ    ن عــــــــــــح ــــــــــــاُه كــــــــــــمــــــــــــَ ن عــــــــــــح ٍ  جــــــــــــاَء مــــــــــــَ ــــــــــــِ  َأو ابئ

  
ّي : أَْنَشَده أَبو َعِلّيٍ الباِهِليُّ َغْيُث بُن َعْبِد الَكِريِم لبَْعض العََرب يَِصُف َرُجالً َشِريفاً ارْ  تُثَّ في بَْعِض الَمعاِرِك ، فَسأَلَُهم أَن يُْمتِعُوهُ قاَل ابُن بَّرِ

ي حاِل الَمْوِت ، وِهَي ثَْوٌب َصِغيٌر يُْلبَُس تْحَت الثِّياِب ، أَي : ال يُْسلَُب ، وقوله : لَْم يَْستَِعْن ، أَي : لم يَْحِلْق عانَتَه وهو فبأَْصَدتِه ، 



12422 

 

َعْين من اإِلبِِل ، فأَْعتَْقتُه بِهما ، وإِنّما أَْعَدْدتُهما والصَّْرعاِن : اإِلبِالِن تَِرُد إِْحداُهما ِحيَن تَْصُدُر األُْخَرى ، لَكثَْرتِها ، يَقُوُل : اْفتََدْيتُه بَصرْ 

 وَرَوى أَبو ُعَمَر في اليَواقِيِت َصْدَر البَْيِت األَول : لألَراِمِل واألَْيتاِم أَْفِديِهم بِهما. قُْلُت :

َدٍة َخَل ٍ   مثر الرباِم َغدا يف َأصح
 ، وقاَل الُكمْيُت :أَيضاً « ص ر ع»وقد َمرَّ اإِليماُء إِلى ذلك في 

مح  ـــــــــــــــاهتـــــــــــــــِِ ي ـــــــــــــــح هـــــــــــــــُم ويف أَب فـــــــــــــــ  َد  َأكـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ن ـــــــــــــــَ  تـ

ضــــــــــــــــــــــــــــاِف     
ُ
جــــــــــــــاِوِر وامل

ُ
ُة املــــــــــــــ قــــــــــــــَ رحهــــــــــــــَ ِ ثــــــــــــــِ ُ

 املــــــــــــــ

  
َهقِ  الَمْوُصوفُ  : هو كُمعَظَّمِ  الُمَرهَّقُ و َكةً ، وهو الَجْهُل والِخفَّةُ في العَْقِل ، قاله اللَّْيُث ، وأَنَشَد : بالرَّ  ُمَحرَّ

دح  ا يـــــــــــَ مـــــــــــَ يـــــــــــنـــــــــــا لـــــــــــَ ر صـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــِِ كـــــــــــح  ِإّن شـــــــــــــــــــــــــُ

وحَ       ــــــــــــــــَ ُ  قـ َرهــــــــــــــــ  ِ حــــــــــــــــَ
ُ

ومِ  املــــــــــــــــ وحصــــــــــــــــــــــــــــــُ َ
 املــــــــــــــــ

  
__________________ 

 .413/  3( اجلمهرة 1)
 أشار إىل هذه الرواية يف اللسان.وقد « مذرواب خشيبا»برواية :  135/  2( ديوان اهلذليا 2)
 .73( سورة الكهف اآية 3)
 ( يف اللسان : وأرهقنا.4)
 ( وهي يف اللسان أيضاً.5)



12423 

 

ََّهُم ويَُؤبَُّن بَشّرٍ أَْو َسفٍَه ، ومنه َمْن يَُظنُّ به السُّوءُ  : الُمَرهَّقُ  قِيَل :و  .«َرهَّقُ تُ  أَنَّهُ َصلّى على اْمَرأَةٍ كانَتْ »الَحِديُث :  أَو يُت

 قاَل ُزَهْيٌر يَْمَدُح َهِرَم بَن ِسناٍن : األَْضيافُ  تَْنِزُل بهو َكثِيراً. َمْن يَْغشاهُ النّاسُ  : الُمَرهَّقُ و

َرهـــــــــــــ  ُ و  ُم  مـــــــــــــُ عـــــــــــــِ طـــــــــــــح رياِن يـــــــــــــُ  يف ا    (1)الـــــــــــــنـــــــــــــِّ

رِ      دح ِن الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــَ ريحُ مــــــــــــــــــــُ  ألحواِء غــــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل ابُن َهْرَمةَ :

ريحُ الـــــــــــــــّرِجـــــــــــــــاِ   ونَ خـــــــــــــــَ قـــــــــــــــُ َرهـــــــــــــــ 
ُ

 كـــــــــــــــمـــــــــــــــا   املـــــــــــــــ

ُؤهــــــــــــــــا      الِد َأوحطــــــــــــــــَ الِع الــــــــــــــــبــــــــــــــــِ ريحُ تــــــــــــــــِ (2)خــــــــــــــــَ
 

  
 .ُمراِهقَةٌ  ، والجاِريَةُ  ُمراِهقٌ  فهو قاَرَب الُحلُمَ  : ُمراَهقَةً  الغاُلمُ  راَهقَ و

ً  َدَخَل َمكَّةَ  أَنّه كاَن إِذا»:  عنههللارضيِث َسْعٍد ـ في َحِديو فا والَمْرَوةِ  ُمراِهقا ، ثم يَُطوف  َخَرج إِلى َعَرفَةَ قبَل أَْن يَُطوَف بالبَْيِت وبَْيَن الصَّ

كذا في  كاَد يَفُوتُه التَّْعِريفُ  (3) َحتّى كأَنّه كاَن يَْقُدُم يوَم التَّْرِويَِة أَو يَْوَم َعَرفَةَ ، فيَِضيُق عليه الَوْقت ُمقاِرباً آلِخِر الَوْقتِ  أَي : «بعَد أَْن يَْرِجعَ 

 النِّهاية والعُباِب ، وهو َمجاٌز.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

َهقُ  َكةً : التُّْهَمةُ واإِلثُْم ، عن قَتَاَدةَ. الرَّ  ، ُمَحرَّ

 ، كُمعَظٍَّم : موصوٌف بِه ، وال فِْعَل له. ُمَرهَّقٌ  ُجلٌ ورَ 

 أَيضاً : الفاِسُد ، وَمْن بِه ِحدَّةٌ وَسفَهٌ. الُمَرهَّقُ و

 والُمتََّهُم في ِدينِه.

 ، قال الُكَمْيُت : (4)نَِزٌل ، أَي : َسِريٌع إِلى الشَّّرِ  لَرِهقٌ  وقاَل ابُن األَْعراِبّيِ : إِنَّهُ 

ة ســــــــــــــــــــــــــــــِ  ُه ِواليـــــــــــــــــَ ف  كـــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــ  د أَلـــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــ 

َو ُ  الـــــــــــر هـــــــــــَ ِ مـــــــــــن      ـــــــــــح وحِ  أَثـ ـــــــــــ  وِط ابلـــــــــــنـ لـــــــــــُ خـــــــــــح
َ

 املـــــــــــ

  
َهقُ و ّجاجِ ، والغَيُّ ، عن ابِن الَكْلبِّيِ  (5) الرَّ ْعُف ، عن الزَّ لَّةُ والضَّ َكةً : التَُّهَمةُ واإِلثُْم ، عن قَتاَدةَ ، والذِّ ، والفَساُد ، والعََظَمةُ ، والِكْبُر  ، ُمَحرَّ

 ، والعَنَُت ، واللَّحاُق ، والَهالُك ، ومن األَِخيِر قوُل ُرْؤبَةَ يِصُف ُحُمراً َوَرَدت الماَء.

 (6) الر َه ح َبصحَبصحَن واقحَشعحَررحَن من َخوحِف 
 أَي : من َخْوِف الَهالِك.

َهقُ و  أَيضاً : الَهالُك. الرَّ

ْهقَةُ و  : الَمْرأَةُ الفاِجَرةُ. الرَّ

 فاُلٌن فاُلناً : إِذا تَبِعَهُ وقاَرَب أَْن يَْلَحقَهُ. َرِهقَ و

 الَخْيَل : أَْلَحْقناُهم إِيّاها. أَْرَهْقناُهمو

 َشِديَدةٌ ، وهي العََظَمةُ والفَساُد. َرْهقَةٌ  وبه

 اللَّْيُل فأَْسِرُعوا ، أَي : َدنا ، وهو َمجاٌز. أَْرَهقَُكمو

ً  الّصالةُ  قَتْناَرهِ و  ، أَي : حانَْت ، وهو َمجاٌز. َرَهقا

 ، وهو َمجاٌز أَيضاً. الُمْرَهقة وأَتَْينا في العَُصْيرِ 
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 ، وذِلَك ابُن العََشِرة إِلى إِْحَدى َعَشَرة ، ومنه قَْوُل الشاِعِر : راِهقٌ  ، وُغالمٌ  راِهقَةٌ  ويُقال : جاِريَةٌ 

تـــــــــــــــــــاٍة و  هـــــــــــــــــــا  راهـــــــــــــــــــِ ٍ فـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــِّ  عـــــــــــــــــــُ

رح      لـــــــــــــــــــــــــَ واٍ  و ـــــــــــــــــــــــــُ الِدّ طـــــــــــــــــــــــــِ  يف عـــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، كَكتٍِف : ُمْعِجٌب ذو نَْخَوةٍ. َرِهقٌ  وَرُجلٌ 

 الدَّْيُن : َغِشيَهُ وَرِكبَهُ ، وهو َمجاٌز. َرِهقَهُ و

ً  ويُقال : َصلَّى الظُّْهرَ   ، أَي : ُمَدانِياً للفَواِت ، وهو َمجاٌز أَيضاً. ُمراِهقا

ْيقُ  : [ريق]  نقله اللَّْيُث. : تََردُُّد الماِء على َوْجِه األَرِض من الضَّْحضاحِ ونَْحِوه الرَّ

ْيقُ و  ، أَي : عن باِطِلَك ، قاَل الشاِعُر : َرْيِقكَ  يُقال : أَْقِصر عن الباِطلُ  : الرَّ

كِ  اَريـــــــح يِن ـــــــــــــــــــــــــــــ  محـــــــِ تـــــِ عـــــح رِي ِإنح َأطـــــَ ي وازحجـــــُ وقـــــِ  ســـــــــــــــــــُ

يب يف و      هـــــــــــــَ ذح رِ  َريـــــــــــــح ِ ال تـــــــــــــَ لـــــــــــــ  بٍّ ُمضـــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــُ

  
ْيقُ و لُ  ٍء :من ُكّلِ َشيْ  الرَّ يِّق واألَْفَضُل من الَمَطِر ، والشَّباِب ، وغيِرهما ، وهو ُمَخفٌَّف من األَوَّ  (7)كَسيٍِّد ، وقد تَقَدََّم شاهُده من قَْوِل لَبِيٍد  الرَّ

يُّوقِ  «روق»في   عن أَبي ُعبَْيَدةَ. ، كتَنُّورٍ  كالرَّ

 بَِرْيقِ  فإِذا»َحِديُث بَْدٍر :  ومنه اللََّمعانُ  ْيِف :السَّ  َرْيقُ و

__________________ 
 ( يف الديوان واللسان : حيمد يف الألواء.1)
 واملثبت كرواية التهذيب ا وقد صّوهبا الصاغاين.« أوطؤها»بداًل من « ألكؤها»( يف الصحاح واللسان والتكملة 2)
 وزيد يف التهذيب : بعرفة يف وقته. (يف التكملة : التعريف)( يف التهذيب واللسان والتكملة : حىت لاف فوت الوقوف 3)
 ( يف التهذيب : سريض إىل الشّر سريض ا ّدة.4)
 ا كما أن قوله بعد شــــــعر ر بة : قوله : والرح   ركة : التهمة واإلمث عن قتادة مكرر ا ذكره يف أو  املســــــتدر »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 5)

 .«ـوالرح  أيضاً : اهلال  مكرر مض ما قبله ا ه
 ( يف ديوانه : الزه .6)
وقد صـــــــــوب  أعجما ...... ( كذا ابألصـــــــــر هنا ومثله يف اللســـــــــان ا وقد تقدم يف مادة رو  الشـــــــــاهد املعين للبعيث وروايته : مدحنا هلا ري 7)

   البيت للبيد.الصاغاين نسبته : للبعيث وقا  : ولي
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ِر الرّاِء لكانَ  «َسيحٍف ِمنح َوراِئي ُه : ولو ُرِوَي بَفتحِح الباِء وَكسح َُوح َدِة وفـَتحِح الرّاِء ا وقاَ  َغريح
 هكذا َضَبطَه الواِقِدي  بكسِر امل

هاً بـَيِّناً   ا قاله ابُن األَِثرِي. (1)َوجح
ْيقُ و يقِ  يُْشَرُب على الماءُ  : الرَّ  ُغْدَوةً. الّرِ

ً  بغيِر إِداٍم ، يُقال : أََكْلُت ُخْبزاً  قَفارٌ  أَي : رائِقٌ و ، َرْيقٌ  ُخْبزٌ و ً و ، َرْيقا ُل عن ابِن ُدَرْيٍد ، والثانِي عن األَْصَمِعّيِ. رائِقا  ، األَوَّ

ً  الماءُ  راقَ و . اْنَصبَّ  : يَِريُق َرْيقا  َحكاهُ الِكسائِيُّ

ً  هو أَراقَهو  .(2)عن اللِّْحيانِّيِ ، وقاَل : هي لُغَةٌ يَمانِيَّة ، ثم فََشْت في ُمَضر ـ  على البََدلِ  َهَراقَهُ و ـ ِإراقا

ً  السَّرابُ  راقَ و  نقله اللَّْيُث ، وهو َمجاٌز ، قال ُرْؤبَةُ : تََضْحَضَح فوَق األَْرِض  : يَِريُق َرْيقا

راِ   ا الـــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــح َر  مـــــــــــــــــــن آهلـــــــــــــــــــِ  ِإذا جـــــــــــــــــــَ

حضــــــــــــــــــــــــا  َريــــــــــح ٌ      يوضــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــاقــــــــــِ  ٌح عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــقــــــــــَ

  
. َكتََريَّقَ  السَّراب ، وبَْرُق السَّحاب َرْيقُ  ومن َسَجعاِت األَساِس : كأَنَّ َوْعَده  نَقَله الّصاغانِيُّ

يقُ و ضاُب ، الّرِ عِر ، فيُقال : ماُء الفَمِ  ُهوو ، بالَكْسِر : الرُّ  .ِريقَتُها ولُعابُه ، وقاَل اللَّْيُث : هو ماُء الفَِم ُغْدَوةً قبَل األَْكِل ، ويَُؤنَُّث في الّشِ

يقَةُ  قاَل َغْيُره :و  .أَْرياقٌ  أََخصُّ ِمْنه ، ج : الّرِ

يقُ و َمقُ  : الّرِ ةُ والرَّ ةٌ وَرخاٌء وِرْفٌق.، وَرَمٌق ، و ِريقٌ  يُقال : كاَن هذا األَْمُر وبِنا القُوَّ  بَلَّة ، أَي : قُوَّ

. قلُت : وكأَنّه ُمَخفٌَّف عن ، بالَكْسِر : د ِريقانُ و  .(3) ِريَوقان نَقَله الّصاغانِيُّ

.، وكذا ُكلُّ َشيْ  رائِقٌ  يُقال : ِمْسكٌ  : الخاِلصُ  الّرائِقُ و  ٍء ، قاله األَْصَمِعيُّ

يقِ  ىُكلُّ ما أُِكَل أَو ُشِرب عل : الّرائِقُ و  .الّرِ

 ٌء.َمْن لَْيَس في يَِدِه َشيْ  : الّرائِقُ و

يقِ  َمْن ُهَو َعلَى : الّرائِقُ و يِّقِ  ، الّرِ يِت : يقاُل : أَتَْيتُه ، كَكيٍِّس  كالرَّ ّكِ ً  قال ابُن الّسِ ً  ، وأَتَْيتُه َريِّقا  ، أَي : على ِريٍق لم أَْطعَْم َشيئاً. رائِقا

ّي : :  َريِّقٌ  وأَّما قولُهم : َرُجلٌ « روق»، أَي : أَْعَجبَنِي ، قاَل : فَحقُّه أَْن يُْذَكَر في  يَُروقُنِي ءُ الشَّيْ  راقَنِي الَشباِب فَْيِعٌل من َريِّقُ  قاَل ابُن بَّرِ

 إِذا كاَن َعلَى ِريِقه فهو من الياِء.

ً  بنَْفِسه يَِريقُ  ُهوَ  من الَمجاِز :و ً و ، َرْيقا ّمِ ، أَي : ُريُوقا َمْخَشِريُّ ، زاَد األَِخير : كما يُقاُل َدفََق نَقَله الِكسائِيُّ وال يَُجوُد بِها عنَد الَمْوتِ  بالضَّ زَّ

 ُروَحهُ.

 وقد تَقَدََّم ذلك. َصبَّهُ  : ِإراقَةً  ، أَراقَه يُِريقُهو

 قاَل ُرْؤبَةُ : ءٌ يُْعِجبُه َشيْ  ، أَي يَُروقُه كُمعَظٍَّم : َمْن ال يَزالُ  ، الُمَريَّقُ و

َعُف  َُري قاوُحب  أَرحَو  َيشح
 امل

وايَة. قلُت : فإَِذْن َصوابُه أَْن يُْذَكَر في : قاَل الصاغ ُق ، ولكن هَكذا الّرِ  ويُنَبَّهُ على ذِلك.« روق»انِيُّ : وهو واِويٌّ ، وقياُسه الُمَروَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ياقُ  يقِ  ، بالكسِر : َجْمعُ  الّرِ  : لُعاب الفَِم ، قاَل القَطاِميُّ : الّرِ

ٍة و  يــــــــــــــــ  ٍة عــــــــــــــــانــــــــــــــــِ دامــــــــــــــــَ َم مــــــــــــــــُ عــــــــــــــــح َبن  طــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

َر      نـــــــــــــــاانَ  الـــــــــــــــّراي َ ِشـــــــــــــــَِ رَت اأَلســـــــــــــــــــــــــــــح  وخـــــــــــــــالـــــــــــــــَ
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 نَْفِسي ، أَي : لم أَْطعَْم َشْيئاً. ِريقِ  : إِذا لَْم يُْفِطْر ، وأَتَْيتُه َعلَى ِريِقه وُهَو على

 اللَّْيِل ، بالفَتْحِ : السَّراُب ، ومنه قوُل الّشاِعِر : َرْيقُ و

َهيب و   لَيحٍر ُمَضل رِ  َريح ِ  يف ال َتذح
يقِ  : تِْفعاٌل منَ  التِّْرياقُ و َي بِه لما فِيه من الّرِ  .«ت ر ق»، وتَقَدَّم للُمصنِِّف في  (4)الَحيّاِت ، كذا في التَّْهِذيِب  ِريقِ  ، ُسّمِ

ِة يَِصُف ثَْوراً : الّرائِقُ و مَّ َر قوُل ِذي الرُّ  : ثَْوٌب ُعِجَن بالِمْسِك ، وبه فُّسِ

َرَدا  بــــــــــــــــا وأَبـــــــــــــــــح م  الصــــــــــــــــــــــــــــــ  ىت  ِإذا شــــــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــَ

َذاَر       ـــــــــعـــــــــَ وحَف ال ـــــــــرّائـــــــــِ َ ســـــــــــــــــــــــَ َدا  ال َجســـــــــــــــــــــــ 
ُ
(5)املـــــــــ

 

  
وقِيَل : َعنَى به الشَّباَب 
 ُحْسنُه وَشبابُه. يَُروقُها الَِّذي (6)

يقِ  الشَّراَب : َسقَْيتُه إِيّاهُ على َريَّْقتُهو  .الّرِ

يقَةِ  وذُو ةَ بِن َربِيعَةَ  الّرِ . (7) [القَُريعيّ ]: َسْيٌف كان لُمرَّ َمْخَشِريُّ  ، نقله الزَّ

__________________ 
 من بر  السيف. (يعين الباء)( يعين من را  السراب إذا ملض ا أو عل  اعتبار أهنا أصلية 1)
 حتريف.« مصر»وابألصر  ( عن امكم2)
 ( وهي الجي ذكرها ايقوت يف معجم البلدان وقا  : من قر  مرو.3)
 ( زيد فيه : وال يقا  تراي  ا ويقا  دراي .4)
 ( قوله : اجملس دا : املشبض صبغاً.5)
 ( الشباب مجض شاب.6)
 ( زايدة عن األساس.7)
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 مع القاف فصل الزاي
ئْبَقُ  : (1) [زأبق] بٌ  وَعلَى األَِخيِر فهو ُمْلَحٌق بِزئِْبٍر ، وِضئْبٍِل ، فاِرِسيٌّ  كِدْرَهٍم ، وِزْبِرجٍ  َمْعروُف ، وهو : م الزَّ أُْعِرَب بالَهْمَزةِ ،  ُمعَرَّ

وُشُروِحه ، ، وفي الُمْغِرب أَنّه يُقال بالياء وبالَهْمِز ، واْختاَر الَمْيدانِيُّ أَنّه بالهمِز وكسِر الباِء ، وهو الَِّذي في الفَِصيحِ  (2)وهو الّزاُووق 

 وقال اللَّْيُث : وتُلَيَُّن في لُغٍَة ، والِفْعُل منه التَّْزبِيُق.

ُب الَحيّاِت والعَقاِرَب من البَْيِت ، وما  ، (3) منه ما يُْستَْخَرُج من ِحجاَرةٍ َمْعِدنِيٍَّة بالنّارِ ِمْنه ما يُْستَقَى من َمْعِدنِه ، و هو أَْنواٌع :و وُدخانُه يَُهّرِ

 فيِه قَتَلَهُ. أَقاَم ِمْنها

 عن أَبِي َعِلّيِ بِن الَمْهِدّي. ِزئْبَقَةَ  ُمَحّمِد بن ِهبَةُ هللِا بُن َعِلّيِ بنِ  : أَبو القاِسمِ  بهاءٍ و

ِد بنِ  هكذا فى النَُّسخ ، والّصواُب : أَبو بَْكٍر أَْحَمدُ  أَبُو أَْحَمدَ و  َسِمَع قاِضي الَماِرْستَان. التَّّمارُ  ِزئْبقَةَ  بُن ُمَحمَّ

 ابُن َحْنبٍَل. بِن َسّواٍر الشَّْيبانِيُّ البَْصِريُّ عن إِبراهيَم بِن َطْهماَن ، والثَّْوِرّيِ ، وعنه إِْسماِعيُل بُن َعْبِد الَمِلكِ و

ئْبَِقيّانِ  أَحمُد بُن َعْمٍرو هكذا في النَُّسخ ، وفي التَّْبِصير : أَْحَمُد بُن َعْبَدةَ و ثُونَ  الّزِ ٌد ، َسِمَع  : ُمَحّدِ األَِخيُر َشْيٌخ للطَّبَرانِّيِ ، وابنُه أَبو بَْكٍر ُمَحمَّ

ْبِرقاِن.  يَْحيَى بَن َجْعفَِر بِن الّزِ

 عليه :* ومما يُْستَدرك 

ئْبِقُ  ُجُل الّطائُِش ، وقد تُْفتَُح الباُء ، قالهُ ابُن َعبّاٍد. قلُت : وهو َعلَى التَّْشبِيِه. الّزِ  ، كِزْبِرجٍ : الرَّ

ئْبَِق ، نَقَلَه اللَّْيُث. ُمَزأْبَقٌ  وِدْرَهمٌ   : َمْطِليٌّ بالّزِ

ْبِرقانُ و .(4)كما في العُباِب  َصبَغَهُ بُحْمَرةٍ أَو ُصْفَرةٍ  : إِذا َزْبَرقَةً  ثَْوبَهُ  َزْبَرقَ   :[زبرق]  قاَل الّشاِعُر : ، بالكسِر ، القََمرُ  الّزِ

رحقــــــــــــَ  ُتضــــــــــــــــــــــــــِ  ــــــــــــَ َا يـ ُر حــــــــــــِ ــــــــــــِ ــــــــــــاب ن
َ

ــــــــــــه املــــــــــــ  ُء ل

وحِء      َر ضــــــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــــح يــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــِ لــــــــــــَ ــــــــــــانِ عــــــــــــَ رِق ــــــــــــح ــــــــــــزِّب  ال

  
ْبِرقانُ  وقاَل اللَّْيُث : ْمِس ، ويُقاُل : لَْيلَةُ ثاَلَث : ليلَةُ َخْمَس َعْشَرةَ ، ولَْيلَةُ أَْربََع َعْشَرةَ لَْيلَةُ البَْدِر ؛ ألَنَّ القََمَر يُباِدُر فيها ُطلُوُعه َمِغيَب الشَّ  الّزِ

 َعْشَرةَ.

ْبِرقانُ و ْوِض : الَخِفيُف العاِرَضْيِن.كذا هو نَصُّ األَْصَمِعّيِ في ِكتاِب االْشتِقا الَخِفيُف اللِّْحيَةِ  : الّزِ  ق ، وفِي الرَّ

ْبِرقانُ و ِء القَْيِس بِن َخلَِف ْبِن بَْهَدلَةَ بِن َعْوِف بِن َكْعِب بِن َسْعِد بِن َزْيِد َمناةَ بِن تَِميٍم ، بِن اْمِرى الُحَصْيِن بِن بَْدرِ  ابِن َعيّاٍش  لَقَبُ  : الّزِ

ماً لُحْسنِه ، لَجماِله نَْجدٍ  قََمرُ :  له يُقالُ  وكانَ  ، َشْذَرةَ  أَبُو:  له ويُقالُ  ، عنههللارضي الصَّحابِّيِ  التَِّميِمّيِ السَّْعِدّيِ  في و ، وكان يَْدُخُل َمكَّةَ ُمتَعَّمِ

ْوِض : كانَْت له ثاَلثَةُ أَسماٍء : ْبِرقانُ  الرَّ هُ  الّزِ ، والقََمُر ، والُحَصْيُن ، وثالُث ُكنًى : أَبُو العَبّاِس ، وأَبُو َشْذَرةَ ، وأَبُو َعيّاٍش ، اْنتَهى ، والَّ

دَّةِ إِلى أَبِي بَْكٍر صَ  وسلمعليههللاصلىرسوُل هللِا  ْبرِ  ، ولّما لَِقيَ  عنههللارضيَدقاِت قَْوِمه بَنِي َعْوٍف ، فأَّداها في الّرِ الُحَطْيئَةَ ، فَسأَلَه  قانُ الّزِ

ْبِرقان عن نََسبِه ، فاْنتََسَب له ، أََمَره بالعُُدوِل إِلى ِحلَّتِه ، وقاَل له : اْسأَْل عن القََمِر بِن القََمِر ، أَي : قالهُ ابُن  أَو لُصْفَرةِ ِعماَمتِه ، بِن بَْدرٍ  الّزِ

يِت وأَْنَشَد : ّكِ  الّسِ

ُد و  هـــــــــَ وحٍف حـــــــــُ  (5)َأشـــــــــــــــــــــــح ريًَة مـــــــــن عـــــــــَ ثـــــــــِ واًل كـــــــــَ  لـــــــــُ

ب       وَن ســـــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــ  ـــــــــــانِ حيـــــــــــَُ رِق ـــــــــــح ـــــــــــزِّب رَا ال فـــــــــــَ َزعـــــــــــح
ُ

 املـــــــــــ

  
ْعنِي بِسبِّه اْستَه ، وقِيَل : ِعماَمته ، قلُت : وُهو قَْوُل الُمَخبَِّل السَّْعِدّيِ ، وقِيَل : ألَنه كاَن يَُصفُِّر اْستَه ، حكاه قُْطُرٌب ، وهو قوٌل شاذٌّ ، وقاَل يَ 

 فلُقَِّب بِه ، قالَهُ ابُن الَكْلبِّيِ. ُحَصْينٌ  َزْبَرقَ  أَو : ألَنَّه لَبَِس ُحلَّةً ، وراَح إِلى ناِديِهم ، فقالُوا : األَْكثَرُ وهو 

 ، والتَّْعِظيِم لها. قالَهُ ابُن الَكْلبِّيِ ، َجَمعُوها على التَّْشنِيعِ لَشأْنِها لََمعانها كأَنَّه يُِريدُ  الَمنِيَّةِ  َزباِريق يُقال : أَراهو

__________________ 
 .«زب »ويف الصحاح يف مادة « زو »ومادة : « زب »( ورد يف اللسان استطراداً يف مادة 1)
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 ( يف تذكرة داود : زاو  وزاوو  الزئب .2)
 ( يف تذكرة داود : ويستخرج أيضاً من أحجار زجنفرية ابلنار عل  طري  التصعيد.3)
 .305/  3اجلمهرة ( انظر 4)
 ( قا  ابن بري : صواب إنشاده : وأشهَد ابلنصب ا ألن قبله :5)

 أمل تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــي اي أم عــــــــــــــــــمــــــــــــــــــرة أنــــــــــــــــــين 

 ختـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــاين ريـــــــــــــــــــــــُب املـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــون ألكـــــــــــــــــــــــربا    
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 * ومما يُْستَدرُك عليه :

ْبِرقانُ   ْيِن تََديُّناً.بُن أَْسلَم ، اسمهُ ُرْؤبَةُ ، َصحابِيٌّ ، وهو الَِّذي اْنَصَرف عن قِتاِل الُحسَ  الّزِ

ْحمِن بِن محّمِد بِن يَْعقُوَب بِن  ِزْبِرقٌ و يُّ ، كِزْبِرجٍ : لَقَُب َجماَعٍة ، ومنُهم : الفَّراُء أَبُو المعاِلّيِ يَْحيَى بُن عبِد الرَّ إِْسماِعيَل الشَّْيبانِّي الَمّكِ

يِن يُوسُ  ِزْبِرق ُعِرَف باْبنِ  َف بِن أَيُّوَب بِمْصَر ، فَوقَف عليِه ، وعلى َولَِده قلبشان ، ومن َولَِده َعْبُد هللِا بُن ، قَِدَم على السُّْلطاِن َصالح الّدِ

 واْبنا أَِخيه : 817اِرِسّيِ ، مات سنة صاِلحِ بِن أَْحَمَد بِن أَبي الَمْنُصوِر عبِد الَكِريِم بِن يَْحيَى هو وأَُخوه جاُر هللِا ، َحدَّثا ، َسمَع من التَِّقّيِ الف

ْبِرقانِ  ويَْحيَى بُن َجْعفََر بنِ  َعْبُد الَكِريِم َوَعِليٌّ ، اْبنا جاِر هللِا ، نََزال جدَّةَ ، وَخَطبا بِها ، وقد َحدَّثا ، وفيهم بَِقيَّةٌ بها ، وبِمْصَر ، ٌث ،  الّزِ : ُمَحّدِ

ُد بنُ  ْبِرقانِ  وأَبو َهّماٍم ُمَحمَّ ث ، َرَوى  ِزْبِريقُ و بِن َحْرٍب ، األَْهواِزيُّ ، َرَوى عن ُزَهْيرِ  الّزِ بِيِدّي الُمَحّدِ بالكسِر : لَقَُب إِْسحاَق بِن العاَلِء الزَّ

ْبِرقانُ و عن َزْيِد بِن يَْحيَى ، ِه َجْعفَِر بِن َعْمٍرو. الّزِ ْمِرّي ، عن َعّمِ  بُن َعْبِد هللِا بِن َعْمرو بن أَُميَّةَ الضَّ

بَْعبَقُ   :[زبعق]  وأَْنَشد : ُء الُخلُقِ السَّيِّى : هو (1)أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  ، كَسفَْرَجٍل ، وِسِرْطراطٍ  الزَّ

 َزبـَعحَب ِ شنحِفريٍَة ِذي ُخُلٍ  
ّي :  وأَْنَشَده ابُن بَّرِ

  ِ داٍن َأمحــــــــــــــــــــــــحَ رِّ هبــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــــــال ُتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

      ٍ لــــــــــــــُ ريٍَة ِذي خــــــــــــــُ ظــــــــــــــِ نــــــــــــــح بــــــــــــــَ ِ شــــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ  َزبـ

  
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ُء الُخلُِق ، كما في اللِّساِن.: َسيِّى َزبَْعبَِقيٌّ  َرَجلٌ 

ُجلُ  َزبَقَ  : [زبق] ً  من َحدَّْي نََصر وَضَرب ، يَْزبِقُهاو ، يَْزبُقُها ِلْحيَتَهُ ، الرَّ من  يَْزبِقُها قالهُ ابُن ُدَرْيٍد ، واقتََصر أَبُو ُعبَْيٍد َعلَى نَتَفَها : إِذا زْبقا

ّي : قاَل َشِمُر بُن َحْمَدَوْيِه : الّصواُب عنِدي : َمْزبُوقَةٌ و ، َزبِيقَةٌ  واللِّْحيَةُ  َحّدِ َضَرب َزنَقَها يَْزنُقها ، فهي َزنِيقَةٌ بالنُّوِن ، وَذَكر ابُن  قاَل ابُن بَّرِ

 مثَل قوِل ابُن ُدَرْيٍد.ـ  كالَجْوَهِرّيِ ـ  فاِرٍس والَوِزيُر الَمْغِربيُّ 

ً  ءِ َء بالشَّيْ الشَّي َزبَقَ و  َخلََطه. : إِذا َزْبقا

ً  َزبَقو ْجِن : فاُلنا بالراِء  َحكاهُ أَبو ُعبَْيٍد ، عن األَْصَمِعّيِ ، وقاَل َعِليُّ بُن َعْبد العَزيِز صاحبُه : ثّم قََرأَناهُ عليه بعُد فقاَل : َربَقَهُ  َحبََسه في الّسِ

ْبِق ، أَي : بالَحْبِل ، فأَّما إِذا َحبَْستَه، قاَل ابُن َحْمَزةَ : هذا َغلٌَط ِمْن أَبِي ُعبَْيٍد ، إِنّما َربَْقتُه : َشَدْدتُ  بالزايِ ، كما ُرِوَي عن  فََزبَْقتَه ه بالّرِ

 األَْصَمِعّيِ.

َل النَّهار. : ع ، قُْرَب البَْصرةِ  الّزابُوقَةُ و  كانَْت فيِه َوْقعَةُ الَجَمِل أَوَّ

ةٌ  أَو بناءٍ  في بَْيتٍ ِشْبهُ َدْغٍل  هو أَو ،( 2) من البَْيِت : زاِويَتُه الّزابُوقَةُ و  نَقَله اللَّْيُث. يَُكوُن فيه َزوايا ُمْعَوجَّ

 وهو َمْقلُوب اْنَزقَب ، قاَل ُرْؤبةُ يَِصُف صائِداً : َدَخلو : اْنَكَرس فيِه ، في البَْيتِ  اْنَزبَقو

يِّ و  فــــــــــــــِ ىن  يف خــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ــــــــــــــَ دح تـ ــــــــــــــَ ح قــــــــــــــَ َزب ــــــــــــــح نـ
ُ

 املــــــــــــــ

ُدوَد      وِس َمســــــــــــــــــــــح امــــــــُ ــــــــّ ــــــــن فــــــــَ ح َرمحســــــــــــــــــــــًا مــــــــن ال ــــــــ  ــــــــنـ  ال

  
 َزبَقَ  لِكنَُّهم يَقُولُوَن : ؟يقَةٌ أَم الوقاَل ابُن فاِرٍس : الّزاُي والباُء والقاُف لَْيَسْت من األُُصوِل الّتِي يُْعتََمُد عليها ، وما أَْدِري أَِلما قِيَل فيِه َحقِ 

 ُجَل : َحبَْستُه.الرَّ  َزبَْقتُ و في البَْيِت : َدَخل ، اْنَزبَقَ و َشْعَرهُ : إِذا نَتَفَه ،

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ً  : َضيََّق عليه ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : َزبَقَهُ َزْبقا

ض و  وحضـــــــــــــــــــــــــــِ ه  َزبـــــــــــــح ٍ مـــــــــــــَ يـــــــــــــتـــــــــــــَ بـــــــــــــِ  ال أُرِيـــــــــــــُد مـــــــــــــَ

ِة الـــــــــــــر وحِع آنـــــــــــــِ ُ      د   كـــــــــــــَبيّنِ بـــــــــــــِه مـــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــِ

  
، وهذا القَْوُل  أَْزبَقُ  : الِّذي يَْنتُِف َشْعَر ِلْحيَتِه ، لَحماقَتِه ، يُقال : أَْحَمقُ  ْزبَقُ األَ  ويُْرَوى َزْنٍق ، كما َسيَأْتِي ، وقاَل الَوِزيُر ابُن الَمْغِرِبّيِ :

ُح قوَل الَجْوَهِرّيِ وابِن ُدَرْيٍد.  يَُصّحِ
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 في الِحبالَِة : نَِشَب ، عن اللِّْحيانِّيِ. اْنَزبَقَ و

 ي : َرَمْت به.الَمْرأَةُ بَولَِدها ، أَ  َزبَقَت وقاَل ابُن بُُزْرَج :

 : اْستَْخفَى. اْنَزبَقو

__________________ 
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 ِء : أَْدَخْلتُه فيِه.فاُلناً في الشَّيْ  َزبَْقتُ  إِاّل في ثاَلثَِة أَْشياَء : َزبَقَ  قال ابُن خالََوْيِه : ليَس من َكالِم العََربِ 

 هو. اْنَزبَقَ و في البَْيِت ، َزبَْقتُهو

 الّشاةَ والبَْهَم ، مثل َربَْقتُه بَحْبٍل ، انتهى. َزبَْقتُ و

 َء : َكَسَره.الشَّيْ  َزبَقَ و

 والقُْفَل : فَتََحه ، ومنه قَْوُل الّراِجِز :

 األَقحفاَ  والّتابُولَ  يـَزحِب ُ و 
بِقّانَةُ  اَل ابُن َعبّاٍد : الَمْرأَةُ وق يِّقَةُ الُخلُِق ، وَرُجلٌ  الّزِ يٌر. ِزبِقّانَةٌ  بكسرتيِن مع تَْشِديِد القاِف : الضَّ  : ِشّرِ

 ، أَي : َشْيئاً. َزبَقَةً  (1) [عنه]وما أَْغنَى 

ٍث : َمْطِليٌّ  ُمَزبِّقٌ  وِدْرَهمٌ  ئْبَقِ  ، كُمَحّدِ ِة ، وقاَل الّصواُب :، ونََسبَهُ ثَْعلَ  بالّزِ  بكسِر الباِء. ُمَزأْبِقٌ  ٌب إِلى العامَّ

ْحِلقُ  : [زحلق] ياحِ : الشَِّديَدةُ  الّزِ  نقله ابُن َعبّاٍد. ، كِزْبِرجٍ ، من الّرِ

ْحلَقَةُ و  وذِلَك إِذا تََزلََّق على اْستِه ، قاَل ُرْؤبَةُ : تََدْحَرجَ  : مثل تََزْحلَقَ و الدَّْحَرَجِة ، : مثل الزَّ

طاِخها  َلَقاَمن َخر  يف َطخح  تـََزحح
ْحلُوقَةُ و ْحلُوفَةُ  الزُّ حاِليقُ  والَجْمُع : : الزُّ ْبياِن من فَْوُق إِلى أَْسفَل ، قاَل الُكَمْيُت : الّزِ جِ الّصِ

 ، نقلَهُ الَجْوَهِرّي ، وهو آثار تََزلُّ

ن  وَ  هــــــــُ ــــــــُ ل ه َوصــــــــــــــــــــــح ــــــــَ ل ــــــــاعــــــــِ َت ف ــــــــح ن ــــــــا ِإنح كــــــــُ ب   الصــــــــــــــــــــــِّ

بــــــــــــا و      قــــــــــــاِم الصــــــــــــــــــــــــــِّ ةٌ يف مــــــــــــَ وقــــــــــــَ لــــــــــــُ رُ  ُزحــــــــــــح ــــــــــــَ  َزل

  
 وأَنَشَد الَجْوَهِريُّ لُمالِعِب األَِسنَِّة :

ه  ــــــــُ ت مــــــــح ــــــــه :  (2)ميــــــــَ  ُت ل ــــــــح ل ــــــــُ زحرًا مُثّ قـ َح شــــــــــــــــــــــَ ــــــــر مــــــــح  ال

ُب      عــــــــــــح ــــــــــــِ ُروَءُة ال ل
ُ

يــــــــــــ ِ هــــــــــــِذي املــــــــــــ ــــــــــــِ ــــــــــــز حــــــــــــال  ال

  
حاِليقُ  وقاَل الّصاغانِيُّ : حاِليِف. الزَّ ْحلُوقَةُ  من الَمجاِز :و : لُغَةُ تَِميٍم في الزَّ  ألَنَّه يُْزلَُق فيه. القَْبرُ  : الزُّ

ْحلُوقَةُ و ْبياُن على َمْوِضعٍ ُمْرتَِفعٍ ، ويَْجِلُس على َطَرِفها الواِحِد َجماَعةٌ ، وَعلَى اآل اسم األُْرُجوَحةُ  : الزُّ خِر َجماَعةٌ ، فإِذا لَخَشبٍَة يََضعُها الّصِ

 كانَْت إِْحداُهما أثْقَُل اْرتَفَعَت األُْخَرى فتَِهمُّ بالسُّقوِط ، فَيُنَادوَن بِِهم : أاَل َخلُّوا أاََل َخلُّوا.

 * ومما يُْستَْدرُك عليه :

 : األَْملَُس. الُمَزْحلَقُ 

حاِليقُ و ْحِليقِ  : الَمزاِلُق ، الزَّ  ، بالكسر. كالّزِ

ْدِق ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبو َزْيٍد : ، بالكسرِ  ْدقالزِّ  : [زدق] ، أَي أَْصَدُق ، قاَل : وقد قالُوا : القَْزد  منه أَْزَدقُ  أَنا يُقال :و لُغَةٌ في الّصِ

 وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ :« أَْزَدقُهُ  َخْيُر القَْولِ »للقَْصِد ، وَحَكى النَّْضُر عن بعِض العََرب : 

ا فــــــــــــَ  رح هبــــــــــــِ ة مــــــــــــن  ــــــــــــَُ اعــــــــــــَ مــــــــــــّ لــــــــــــً  لــــــــــــَ  الٌة فـــــــــــــَ

فُ      واحــــــــــِ نــــــــــااي اجلــــــــــَ َ
ه املــــــــــ فــــــــــح حــــــــــِ زحِد  ــــــــــُح  عــــــــــن الــــــــــقــــــــــَ

  
ه :ـ  «ص د ق»في تركيب ـ  هكذا أَْنَشَده أَبو حاتٍِم عن األَْصمعي بالّزايِ لُمزاِحٍم العُقَْيِلّيِ ، وفي اللِّسانِ  تَْقِلُب الصاَد مع « وَكْلبُ » ما نَصُّ

ْرَب من الُمضاَرَعة في باِب اإِلْدغاِم. قلُت : ومنه قَْوُل الشاِعِر : ، أَي : اْزُدْقنِي تقول :القاِف زاياً ،   اْصُدْقنِي ، وقد بَيََّن ِسيبََويه هذا الضَّ

ه  يـــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــِ زِيـــــــــــــــــــــُد زاَد ُ  يف حـــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــَد      زاٍر عـــــــــــــــن ـــــــــــــــِ ي ن هحـــــــــــــــامـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ زحُدوقـــــــــــــــات  مـــــــــــــــَ

  
 الّصاَد زاياً ؛ لَضْرٍب من الُمضاَرَعة.فإِنَّه أَراَد ُمْصُدوقاتِه ، فقَلَب 
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َرقُ  : [زرق] َكةً ، الزَّ ْرقَةُ و ُمَحرَّ ّمِ : لوٌن م الزُّ ْرقَةُ  قاَل ابُن ِسيَده : عينُه ، كفَِرحَ  َزِرقَتْ  معروٌف ، وقد بالضَّ  : البَياُض َحْيثما كاَن ، الزُّ

ْرقَةُ و ً  يتَغَشَّى َسواَدها بياٌض ، وقد : ُخْضَرةٌ في سواِد العَْيِن ، وقيل : هو أَن الزُّ  ، قال الّشاِعُر : َزْرقاءُ  ، وهي أَْزَرقُ  ، فهو َزِرَق َزَرقا

دح  تح لــــــــــقــــــــــَ رَبٍ  َزرِقــــــــــَ عــــــــــح كــــــــــَ َن مــــــــــُ نــــــــــاَ  اي ابــــــــــح يــــــــــح  عــــــــــَ

ؤحِم      ٍّ مــــــــــن الــــــــــلــــــــــ  يبِّ ر  ضــــــــــــــــــــــــَ  (3) أَزحَر ُ كــــــــــمــــــــــا كــــــــــُ
  

__________________ 
 ( عن التكملة.1)
 الضيب ا وقد ورد اله يف بيت قبله :( يعين ضرار بن عمرو 2)

 ملـــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــــــــــــــرارًا يف مـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــٍة 

 كــــــــــــــــبلــــــــــــــــا حــــــــــــــــافــــــــــــــــتــــــــــــــــاهــــــــــــــــا حــــــــــــــــافــــــــــــــــتــــــــــــــــا نــــــــــــــــيــــــــــــــــ     

  

 ( نسبه حباشية املطبوعة الكويتية إىل سويد بن أيب كاهر اليشكري.3)
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 وقاَل األَْعَشى يَْمَدُح الُمَحلَِّق :

وحا  تـــــــــَ يــــــــَت ِإذا شــــــــــــــــــــــَ يــــــــِ رح مــــــــا حــــــــَ عــــــــَ َك فــــــــافـــــــــح  كــــــــذلــــــــِ

وحِم و      ُاُ الــــــــــــقــــــــــــَ ِدمح ِإذا مــــــــــــا َأعــــــــــــح زحَر ُ أَقــــــــــــح ــــــــــــَ  (1) تـ
  

 وقاَل َجْزٌء أَُخو الشَّّماخِ :

ه و  وَن َوفــــــــــاتــــــــــُ كــــــــــُ شــــــــــــــــــــــــَ  َأنح تــــــــــَ ُت َأخح نــــــــــح  مــــــــــا كــــــــــُ

ىَت      نـــــــــح ـــــــــَ بـ يح ســـــــــــــــــــــــَ فـــــــــ  رِ ِ  أَزحَر ِ بـــــــــكـــــــــَ طـــــــــح ِ مـــــــــُ اح ـــــــــعـــــــــَ  ال

  
 .«العَْينِ  أَْزَرقُ  عليُكم َرُجٌل يَْنُظُر بعَْينَْي َشْيطاٍن ، فَدَخَل َرُجلٌ يَْدُخُل »في الَحِديث : و

َرقُ و ً  يَْوَمئِذٍ  (َوََنُْشُر اْلُمْجرِِمنيَ )منه قَْولُه تَعالَى : و : العََمى ، الزَّ ً  (2) ُزْرقا وقِيَل : ِعطاشاً ، قالَه ثَْعلٌَب ، قاَل ابُن ِسيَده :  أَي : ُعْميا

ّجاُج : يَْخُرُجوَن من قُبُوِرِهم بَُصراَء كما  اْزَرقَّتْ  نَّ هذا لَْيَس على القَْصِد األَّول ، إِنَّما َمْعناهُ وِعْنِدي أَ  أَْعيُنُهم من ِشدَّةِ العََطِش ، وقاَل الزَّ

ةٍ ، ويَْعَمْوَن في الَمْحَشِر. َل َمرَّ  ُخِلقُوا أَوَّ

َرقُ و  بِي ُعبَْيَدةَ.عن أَ  تَْحِجيٌل ُدوَن األَشاِعرِ  : الزَّ

 ولِكنّه َوَضٌح في بَْعِضه. ُكلِّه ، بَياٌض ال يُِطيُف بالعَْظمِ  قِيَل :و

قٌ  :ـ  في باِب فُعَّلٍ ـ  وقاَل اْبُن ُدَرْيدٍ  اُء : هو الباِزيُّ األَْبيَُض ، وفي َسَجعاِت األَساِس  كُسكٍَّر : طائٌِر َصيّادٌ  ُزرَّ بيَن البازّيِ والباشِق ، قال الفرَّ

ُق باألَْزَرقِ  وال يُقاس» : رَّ ْقُر والشاِهينُ  َزراِريقُ  ج : هو الباِزيُّ  األَْزَرقُ و ،« الزُّ قو وقال أَبو حاتٍِم : الباِزيُّ والصَّ رَّ والبَِريُد والباِشُق ،  الزُّ

قُ و :ـ  في الباِب الَمْذُكوِر بعَد ِذْكِر الطَّْيرِ ـ  قاَل ابُن ُدَرْيدٍ  رَّ  .(3)أَو في قَذاِله ، كما في العُباِب  ناِصيَِة الفََرِس بياٌض في   :الزُّ

ْرقُمُ و مِّ  الزُّ َرقِ  الشَِّديدُ  ولو قاَل : كقُْنفٍُذ ، كان أَْحَسن : ، بالضَّ ونُِعيُد ِذْكَرهُ في الِميِم  والِميُم زائَِدةٌ ، قاَل الّصاغانِيُّ : ، للُمَذكَِّر والُمَؤنَّثِ  الزَّ

ِة أَنّه ِصفَةٌ ، وَجعَله ابُن ُعْصفُوٍر اْسماً ال ِصفَةً ، انتهى ، قاَل :للَْفِظه ، قاَل َشْيخُ   نا : كالُم الُمَصنِّف كطائِفٍَة من األَئمَّ

ُم  نح ُزرحقـــــــــــــُ تح بـــــــــــــكـــــــــــــحـــــــــــــالَء ولـــــــــــــكـــــــــــــِ يحســـــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

مُ و      هــــــــــــُ تـــــــــــــح حــــــــــــاَء ولــــــــــــكــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــُ  ال بــــــــــــَرســــــــــــــــــــــــــح

  
ٌ  أَْزَرقُ  وقال اللِّْحيانِيُّ : َرُجلٌ  َرقِ  بَيِّنَةُ  َزرقاءُ  وُزْرقٌُم ، واْمَرأَة ْرقَُمة  الزَّ  .(4)، أَو الزُّ

َرقِ  بَيِّنُ  أَْزَرقُ  نَْصلٌ و فاءِ  : الزَّ يت : ومنه قَْوُل ُرْؤبَةَ : َشِديُد الصَّ ّكِ  قاَل ابُن الّسِ

َدتح مــــــــــــــــــن  َوقــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــز َر ح حــــــــــــــــــىت  ِإذا تـ

لــــــــــَ      نِّ الــــــــــذ  ِر مــــــــــنح ســـــــــــــــــــــــَ مــــــــــح ٌة كــــــــــاجلــــــــــَ رِيــــــــــ  جــــــــــح   ح حــــــــــَ
  

وهو من الدَُّؤِل بِن َحنِيفَةَ ، قالُوا : َكفََر  األَْزَرقِ  نُِسبُوا إِلى نافِعِ بن : ِصْنٌف من الَحُروِريَِّة ، أَْزَرقِيٌّ  واِحُدهم من الَخواِرجِ  : قومٌ  األَزاِرقَةُ و

 عِليٌّ بالتَْحِكيم ، وقَتُْل ابِن ُمْلَجٍم له بَحّقٍ ، وَكفَُّروا الصَّحابةَ.

ْرقُ و يَت ِللَْونِها ، وقِيَل : ، بالضّمِ : النِّصالُ  الزُّ  ِلصفائِها ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : ُسّمِ

َريف  مُ  شـــــــــــــــــــــــــح
َ
يِن وامل لـــــــــــَ تــــــــــــُ قـــــــــــح ي لـــــــــــيــــــــــــَ عـــــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــِ

ٌة و      ونــــــــــــــَ نــــــــــــــُ وا ِ   ُزرح ٌ َمســـــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــاِب َأغــــــــــــــح  كــــــــــــــبَنــــــــــــــح

  
ْرقُ و ِة : ِرماٌل بالدَّْهناءِ  : الزُّ مَّ  قال ذُو الرُّ

َن و  ر بــــــــــــح َر بــــــــــــعــــــــــــَد مــــــــــــا  ابلــــــــــــز رح ِ قـــــــــــــَ مــــــــــــائــــــــــــِ  اجلــــــــــــَ

رُ      طـــــــــــح هـــــــــــا اخلـــــــــــَ رحابِن َأوحراكـــــــــــِ نح غـــــــــــِ و َب عـــــــــــَ قـــــــــــَ  تــــــــــــَ

  
 وقاَل أَْيضاً :

يِّ عــــــــــــــنــــــــــــــَد  قــــــــــــــاِم  الــــــــــــــز رح ِ َأال حــــــــــــــَ  داَر مــــــــــــــُ

قـــــــــــــامِ      يـــــــــــــَض ســـــــــــــــــــــــــــَ تح َوجـــــــــــــِ يٍّ وِإن هـــــــــــــاجـــــــــــــَ َ
 ملـــــــــــــ

  
 وقال أَْيضاً :
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ر   ـــــــــــــز رح َ كـــــــــــــَبنح ملَح حتـــــــــــــَُ بح  ال طـــــــــــــَ ييف ومل تـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

رِ      َرجـــــــــــــ  رحٍط مـــــــــــــُ َ مـــــــــــــِ اح ـــــــــــــَ زحَو  ب رحعـــــــــــــاِء حـــــــــــــُ  ِبـــــــــــــََ

  
ْرقانِ  َمْحَجرُ و دَّةِ.ـ  عنههللارضيـ  أَوقََع به الُمهاِجُر بن أَبِي أَُميَّةَ بِن الُمِغيَرةِ  بَحْضَر َمْوتَ  : موِضع الزُّ  بأَْهِل الّرِ

__________________ 
 فال شاهد فيها. «. ترب .. ما حييت إليهم. ..»برواية :  121( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .102( سورة طه اآية 2)
 .352/  3( اجلمهرة 3)
 .«ـقوله : أو الزرقمة ا نص اللحياين كما يف اللسان : رجر أزر  وزرقم ا وامرأة زرقاء بّينة الزر  وزرقمة ا ه»املطبوعة املصرية : ( هبامش 4)
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ْرقاءُ و  بناِحيَِة َمعان. : ع ، بالّشامِ  الزَّ

ْرقاءُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و  الَخْمُر. : الزَّ

ْرقاءُ و ىفََرُس نافِعِ بِن َعْبِد  : الزَّ  عن اْبِن َعبّاٍد. العُزَّ

قالهُ ابُن َحبِيب ، وَذَكر الجاِحُظ أَنّها من بَناِت لُْقماَن بِن عاٍد ،  َمِسيَرة ثاَلثَِة أَيّامٍ  َء منالشَّيْ  كانَت تُْبِصرُ و اليَماَمِة : اْمَرأَةٌ من َجِديسَ  َزْرقاءُ و

بّ  َزرقاءَ  وأَنَّ اْسَمها َعْنُز ، وكانت هي ، وقِيَل : اليَماَمةُ اْسُمها ، وبها « اليَماَمةِ  َزْرقاء أَْبَصُر من»، وفي الَمثَِل :  َزْرقاءَ  اءُ ، وكانَت الزَّ

َي البَلَُد ، قال الّصاغانِيُّ : فَحقُّ ِإْعرابِها على هذا الفَتْح ، على أَنَّ اليَماَمةَ بَدٌل من  .َزْرقَاءَ  ُسّمِ

َرْيقاءُ  من الَمجاِز :و َمْخَشِريُّ : تَُشبَّهُ  بلَبٍَن وَزْيتٍ  تُْدَسمُ  ةُ : الثَِّريدَ  الزُّ ْرقِ  ألَْدِمها بالعُيُونِ  (1)قاَل الزَّ  .الزُّ

َرْيقاءُ و نَّْورِ  : الزُّ  نقله اللَّْيث. ُدَوْيبَّةٌ كالّسِ

رٍ  كِمْحراٍب : الِمْزراقُ و ُر ِحْملَهُ إِلى ُمَؤخَّ . (2) البَِعيُر يَُؤّخِ  نقله األَْزَهِريُّ

ى ً  قاَل : وَرأَْيُت َجَمالً عنَدهم يَُسمَّ ْحَل ، أَي : َزَرقَتو ، (3)؛ لتَأِْخيِره أَداتَه ، وما ُحِمَل عليِه  ِمْزراقا َرتْهُ. النّاقَةُ الِحْمَل ، أَو الرَّ  أَخَّ

ماحِ : الِمْزراقُ و  وهو أََخفُّ ِمن العَنََزةِ. ُرْمٌح قصيرٌ  من الّرِ

. يَْزُرقُ  أَو َطعَنَه به ، َرماهُ  : إِذا به َزَرقَه قَدْ و  بالضّمِ

 َذَرَق. أَيضاً من َحّدِ نََصر ، كما في العُباِب ، أَي : يَْزُرقُ و من َحّدِ َضَرب ، يَْزِرقُ  الّطائِرُ  َزَرقَ و

 مثل : أَْكَرَمْت. كأَْزَرقَتْ  :قاَل الفَّراُء  اْنقَلَبَْت ، وَظَهر بَياُضها أَي : َعْينُه نَْحوي َزَرقَتْ  يُقال :و

ْت ، بَمْعنَى اْزَرقَّتْ و  .أَْزَرقَتْ  مثُل اْحَمرَّ

ْرقَةُ و ذُ بها النِّساُء ، عن اْبن َعبّاٍد. َخَرَزةٌ للتَّأِْخيذِ  بالفتح : الزَّ ُد  : أَبو أَْحَمدَ  منها قُتَِل بها يَْزَدِجْرُد آخُر ُملُوِك الفُْرِس  ة ، بَمْروَ  َزْرقُ و تَُؤّخِ ُمَحمَّ

ْرقِيُّ  بُن أَْحَمَد بِن يَْعقُوبَ  ثُ  الزَّ . الُمَحّدِ  عن أَبي حاِمٍد أَْحَمَد بِن علّيٍ ، وعنه أَبو َمْسعُوٍد البََجِليُّ

ِد بنِ  ُزْرقانُ و ِث البَْغداِدّيِ. ، كعُثْماَن : لقُب أَبِي َجْعفٍَر ُمَحمَّ يّاِت الُمَحّدِ  عبد هللِا بِن ُسْفياَن الزَّ

ِد بِن السائِب الَكْلبِّيِ. واِلُد َعْمٍرو ، َشْيٌخ لألَْصَمِعّيِ  : ُزْرقانُ و  وَرَوى عن ُمَحمَّ

َرْيقُ و  كُزبَْيٍر : طائٌِر. (4) الزُّ

 الَخِصيُّ : شيُخ َعبّاِد بِن َعبّاٍد. ُزَرْيقٌ و

 بُن َعْوِف بِن ثَْعلَبَةَ بِن َسالمان ، وهو أَبُو قَبِيلٍَة. ُزَرْيقُ  هو ءٍ ُجٌل من َطيِّىرَ  : ُزَرْيقٌ و

ٍد الُكوفِيُّ ، ُزَرْيقُ و الَخبايِِريُّ ، ُزَرْيقٌ و بُن أَبان ، ُزَرْيقُ و  .«رزق»وهذا قد تَقَدََّم له في  بُن الَوْردِ  ُزَرْيقُ و بُن ُمَحمَّ

. بُن َعْبِد هللاِ  ُزَرْيقُ و  الَمْخَرِميُّ

 .األَْزَرقِ  عن إِْسحاقَ  (5)بُن السَّْخِت  ُزَرْيقُ  وفاتَه :

 ، َشْيٌخ لألَْحَوِص بِن َحْوأَب. ُزَرْيقٍ  َشْيٌخ للقاِسِم بِن الُمفَّضِل الَحّرانِّيِ يَْلتَبُِس بعّماِر بنِ  : فعَّمارٌ  ُزَرْيقٌ  أَما من أَبُوهو

، والبُخاِريُّ ،  األَْلهانِّي وُهو من األَْوهاِم ، والصواُب أَبو َعْبِد هللِا ُرَزْيٌق بتقِديم الّراِء ، وبه َجَزم أَبو ُمْسِهر ، وأَبو حاتِمٍ  ُزَرْيقٍ  بنُ  َعْبُد هللاِ و

 والّدار قُْطنِيُّ ، وَعْبُد الغَنِّي. نَبَّه على ذِلك األَِمير ، وقد تَقَدََّمت اإِلشاَرةُ إِليِه.

 .ُزَرْيقٍ  بنُ  َعْمُروو



12436 

 

ُد بنُ  الُمَحّمدانِ و ِد بنِ  الَمْوِصِليّ  ُزَرْيقٍ  : ُمَحمَّ َم. ُزَرْيقِ  َرَوى عن أَِبي يَْعلَى ، يَْلتَبُِس بُمَحمَّ  بِن جاِمعٍ الذي تَقَدَّ

. ُزَرْيقٍ  ُمَحْمُد بنُ و  البَلَِديُّ

 الطَُّهِويُّ ، ويُقال : هو بتَْقِديم الّراِء ، ُزَرْيقٍ  بن الَحَسنُ و

__________________ 
 .«قوله : تشبه ألدمها ا عبارة األساس : تشّبه تفاري  الزيت فيها ابلعيون الزر »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف التهذيب : إىل مؤخره ا وزاد ألنه ال يستقيم عل   هره.2)
 مجاًل من مجاهلم اله مزرا  وكان يرمي حبمله إىل مؤخره. ( عبارة التهذيب : رأيت3)
 ( يف املطبوعة الكويتية : والزير  ا خطب.4)
 .«السحب»وابألصر  601/  2( عن تبصري املنتبه 5)
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ُه. ياَء ال أَيحيت هبا َغريح ِر بِن َعّياٍش أَبشح َنَة ا وَأيب َبكح  قا  ابن َعِديٍّ : َحد َث عن ابحِن ُعيَـيـح
 .ُزَرْيقٍ  بنُ  وَعِليُّ  ُزَرْيقٍ  بن ويَْحيَى ُزَرْيقٍ  بنُ  اقُ إِسحو

د ُزَرْيقٍ  بنِ  : فيُوُسُف بن الُمباَركِ  ُزَرْيقٌ  أَما من َجدُّهو ْحمنِ  ُزَرْيق بنِ  وأَْحَمُد بُن الَحَسنِ  ُزَرْيقٍ  بنِ  والَحَسُن بُن ُمَحمَّ  بنِ  والَحَسُن بُن َعْبِد الرَّ

ُد بُن أَْحَمدَ  ُزَرْيقٍ  دِ  ُزَرْيقٍ  بنِ  وُمَحمَّ ثُوَن. : ُزَرْيقٍ  بنِ  وَعْبُد الَمِلِك بُن الَحَسِن بِن ُمَحمَّ  ُمَحّدِ

ايِ ، َرَوى عن َعْمِرو بِن ِديناٍر ، وعنه يَْحيَى بُن ُسلَْيٍم ، وقِيَل : بتَْقِديم الزّ  بتَْقِديِم الّراءِ  الَمْخُزوِمّي فِقيَل : ُزَرْيقٍ  اْختُِلَف في ُمْسِلِم بنِ و

ّمِ أَو بالفَتْحِ ، كما هو َمْذُكوٌر في نََسبِه. ُزَرْيقِ  وكذِلك اْختُِلف في  بِن َحِكيٍم األَْيِلّيِ ، كما اْختُِلَف في اسِم أَبِيِه : هل هو بالضَّ

َرْيِقيُّ و  ، أَولُها : ُزَرْيقٍ  وٌف ، وله قَِصيَدةٌ َعْينِيَّةٌ يقاُل لها : قَِصيَدةُ ابنِ َمْعر شاِعٌر ، م ُمَصغَّراً  الزُّ

ُه  عــــــــــــُ ولــــــــــــِ َ  يــــــــــــُ ذح يــــــــــــه فــــــــــــِإن  الــــــــــــعــــــــــــَ ِذلــــــــــــِ عــــــــــــح  ال تـــــــــــــَ

هُ      عـــــــُ مـــــــَ َ  َيســـــــــــــــــــــح ـــــــح ي ـــــــَ ن ل ـــــــكـــــــِ ا ول قـــــــن ِت حـــــــَ لـــــــح ـــــــُ دح قـ  قـــــــَ

  
بِن َعْبد حاِرثَةَ بِن ماِلِك بِن َغْضٍب  ُزَرْيقِ  بِن عاِمِر بنِ  ُزَرْيقِ  وهم : بَنُو كُجَهنِّيٍ  ُزَرقِيٌّ  إِليهم : : َخْلٌق من األَْنصاِر ، والنِّْسبَةُ  ُزَرْيقٍ  بَنُوو

 ُزَرقِيُّونَ  ، وقد يُقال لَُهم : ُزَرْيقٍ  ٍء الُمقَدَّم ِذْكُرهم ، وأَُخوه بَياَضةُ بُن عاِمِر بنِ ثَْعلَبَِة َطيِّى ُزَرْيقَ  الَخْزَرِجّي ، إِليه يَْرِجُع ُكلُّ ُزَرقِّيٍ ما َخال

 ُد فِي العَْزَوةِ ، قالَهُ الشَِّريُف الَجّوانِيُّ في الُمقَّدمِة الفاِضِليّة.أَيضاً ، وهم بالبياِضيِّيَن أَْقعَ 

ْوَرقُ و ِغيَرةُ  كَجْوَهٍر : الزَّ ِة : السَِّفينَةُ الصَّ مَّ ِغيُر ، قال ذُو الرُّ حاحِ ، وقِيَل : هو القاِرُب الصَّ  كما في الّصِ

َرٌة  فــــــــــــِ جــــــــــــاُء جمــــــــــــُح بــــــــــــح ٌر ثـــــــــــــَ طــــــــــــَ يــــــــــــح َرٌة عــــــــــــَ  َأو حــــــــــــُ

مُ      تح َدعـــــــــــائـــــــــــِ مـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــز وحِر نـــــــــــِ دِ  َزوحَر ُ  ال لـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــبـ  ال

  
 .َزواِرقُ  يَْعنِي نِْعَمْت َسِفينَةُ الَمفاَزةِ ، والَجْمعُ 

ً  النّاقَةُ ِحْملَها أَْزَرقَتِ و َرتْهُ  : إِْزراقا  .فاْنَزَرقَ  أَخَّ

ُجُل : تََزْوَرقَ و قاَل الفَّراُء : ْوَرقُ  ، قِيَل : ومنه أِخذَ  ْرَوقَ تَزَ  وفي بَْعِض النَُّسخِ : َرَمى ما في بَْطنِه الرَّ ُد بُن َحبِيب قَْوَل  الزَّ ، وأَنشَد ُمَحمَّ

 َجِريٍر :

تَ  َزوحَرقــــــــــح ريٍَة  تـــــــــــَ ِر فــــــــــِ ِ مــــــــــن َأكــــــــــح اح َن الــــــــــقــــــــــَ  اي ابــــــــــح

ٍث و      َويـــــــح ِر عـــــــُ نُ  (1)َأكـــــــح طـــــــح َك الـــــــبـــــــَ لـــــــَ هـــــــَ  حـــــــا َأســـــــــــــــــــــح

  
ُجُل : ِإذا اْنَزَرقَ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و  اْستَْلقَى َعلَى َظْهره. الرَّ

ْحلُ  اْنَزَرقَ  قاَل الفَّراُء :و رَ  : إِذا الرَّ  ، قاَل الراِجُز : أَْزَرقَهُ  وهو ُمطاِوعُ  تَأَخَّ

ي  لـــــــــــــــِ ٌد َأن  َرحـــــــــــــــح ُم َزيـــــــــــــــح زحعـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ َزرِ ح يـ ـــــــــــــــح نـ  مـــــــــــــــُ

نـــــــــــُ ح      ٌر يف الـــــــــــعـــــــــــُ بـــــــــــح ُه ُ  وحـــــــــــَ يـــــــــــكـــــــــــَ فـــــــــــِ  يـــــــــــكـــــــــــح

  
 يَْعنِي اللَّبََب.

 قاَل ُرْؤبَةُ يصُف صائِداً : نَفََذ وَمَرقَ  : إِذا السَّْهمُ  اْنَزَرقَ  قاَل اللَّْيُث :و

ُضُه   انـحَزَر ح الِقدحَح  (2)َلوحال يُداِد َحفح
 يُداِلي ، أَْي : يُداِري فيَْرفُُق به.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، قال األَْعَشى : األَْزَرقُ  : هو األَْزَرقِيُّ 

بَـُعه   (3)مح  َِ  أَزحَرِقييف تـَتـح
ه األَْزَرِقيُّ  وأَبُو الَوِليدِ  ُخ َمكَّةَ ، إِلى َجّدِ  .األَْزَرقِ  : ُمَؤّرِ

ْت : اْزراقَّتْ و  .اْزَرقَّتْ  َعْينُه ، كاْحَمارَّ



12438 

 

ّمِ : الِمياهُ الّصافِيَةُ ، قال ُزَهْيٌر : أَْزَرقُ  وماءٌ   ، بالضَّ

ا َوَردحَن املـــــــــــــــاَء  مـــــــــــــــّ ه  ُزرحقـــــــــــــــاً فـــــــــــــــلـــــــــــــــَ امـــــــــــــــُ  مجـــــــــــــــِ

مِ      يــــــــــِّ خــــــــــَ تــــــــــَ ُ
ِر املــــــــــ ي  ا ــــــــــاجــــــــــِ َن ِعصــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــح  َوضــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، ويَُكوُن أَْسَجَر ، ويُكوُن أَْخَضَر ، ويَُكوُن أَْبيََض. أَْزَرقَ  والماُء يكونُ 

ّراقَةُ و ْمُح أَْقَصر من الزَّ  .َزراِريقُ  ، والَجْمعُ  الِمْزراقِ  ، بالفتحِ ُمَشدََّدةً : الرُّ

__________________ 
 التكملة بفتح فكسر ا ضبرت حركات.( ضبطت يف 1)
 .«خفة»وابألصر  107( عن الديوان ص 2)
 ومتامه : 199( عجز بيت لألعش  يف ديوانه ط بريوت ص 3)

 تـــــــــــــــــــــدىّل حـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــًا كـــــــــــــــــــــبن الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 

 ر أتـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــه أزرقـــــــــــــــــــــــــــــــّي  ـــــــــــــــــــــــــــــــمح     
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ْرقاءُ و  : َعْيٌن بالَمِدينَِة ، على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والّسالِم. الزَّ

ْرقاءُ و  : قَْريَةٌ بِمْصَر بالدَّقَْهِليَِّة ، وقد َدَخْلتُها. الزَّ

ِة : ُزْرقٌ  : الباِزيُّ ، والَجْمعُ  األَْزَرقُ و مَّ  ، قال ذُو الرُّ

 (1)َأوح ُصقحٌض كَبن  رُ وَسها  الز رح ِ ِمَن 
 : النَِّمُر ، قاَل َعْبُد الَمِسيِح الغَّسانِيُّ : األَْزَرقُ و

ِ َصرّاُر األُُذنح  أَزحَر ُ   مُمحَه  الَعاح
ً  بعَْينِه ، وببََصِره َزَرقَهو  : أََحدَُّهما نحَوه ، وَرماهُ بِه ، وهو َمجاٌز. َزْرقا

 : َخّداٌع. َزّراقٌ  وَرُجلٌ 

قُ و رَّ  في يَِد الفََرِس أَو ِرْجِله.، كُسكٍَّر : َشعَراٌت بِيٌض تَُكوُن  الزُّ

قُ و رَّ . الزُّ يرافِيُّ  أَيضاً : الَحِديُد النََّظِر ، َمثََّل به ِسيبََوْيه ، وفَسََّره الّسِ

ٍد َعْبُد الباقِي ، َشْيُخ ُشيوِخنا ، شارَ  ُزْرقانُ و ةُ أَبو ُمَحمَّ َك واِلَدهُ في ُشيُوخٍ ، وتوفي ، كعُثْماَن : قريةٌ بمصَر ، وقد َدَخْلتُها ، ومنها اإِلماُم الُحجَّ

 .1122سنة 

ّمِ ، وهو لَقَبُ  َزْرقانُ و ِد بِن َشّداِد  ، كَسْحبان : َضبََطه ابن السَّْمعانِّيِ هَكذا ، وقاَل ابُن ِخلِّكان : وَجْدتُه بَخّطِ َمْن يُوثَُق بِه بالضَّ أَبِي يَْعلَى ُمَحمَّ

 بِن ِعيَسى الِمْسَمِعّيِ ، قاله الحافُِظ.

ِة الُمْعتِزلَة ، َضِعيٌف ، عن يَْحيَى بِن َسِعيٍد القَّطاِن ، وأَبي عاِصٍم النَّبِيل ، وعنه الُحَسيْ ق ُن بُن َصْفواَن البَْرَدِعيُّ ، ماَت لُت : وهو أََحُد أَئِمَّ

ْرقانِيُّ  نُِسَب أَبُو َعِلّيٍ أَحَمُد بُن َجْعفَرٍ هذا  َزْرقانَ  هذا ، وإِلى َزْرقان ، وأَبو ُعثْماَن الّشاِعُر المعروُف هو أَُخو 299ببغداَد سنة  ، يُعرُف  الزَّ

. (3)، َحدََّث عن أَبِي َمْسعوِد بِن الفُراِت  (2)بَحمكان  قو ، وعنه القاِضي ُعبَْيُد هللِا بُن َسِعيِد البُروَجْرِديُّ  ، كُسكٍَّر : قريَةٌ بَمْرَو. ُزرَّ

 ن.وأَيضاً : واٍد بالِحجاِز ، أَو باليَمَ 

 ، كُزبَْيٍر : بالَمِدينَِة على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالم. ُزَرْيقٍ  وبِئْرُ 

 : أَْن يَُمرَّ فيُجاِوَز ويَْذَهَب. االْنِزراقُ و

 : بالحجاز. األَْزَرق وواِدي

 : ماٌء في َطِريِق حاّجِ الّشاِم وُدوَن تَْيماَء. األَْزَرقُ و

قاعِ : األَزاِرقُ و  : ماٌء بالباِديِة ، قال ابن الّرِ

ىّت َوَردحَن مـــــــــــــــــن  الً  اأَلزارِ ِ حـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــرُ و      حــــــــــــــــِ ن  ســــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  آ رِهــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــه عــــــــــــــــَ

  
ْحمن بُن  ِد بِن َعْبِد الواِحد بنِ وقال ابُن السَّْمعاِنّيِ : وَشْيُخنا أَبو َمْنُصوٍر َعْبُد الرَّ  ، فلو قِيَل له : ُزَرْيقٍ  الشَّْيبانِيُّ ، يُْعرُف بابنِ  ُزَرْيقٍ  ُمَحمَّ

َرْيِقي  .535لم يَْبعُْد ، َرَوى عن الَخِطيِب أَبِي بَْكٍر ، توفي سنة  الزُّ

ْرقاءِ  وَزْيُد بنُ   التَّْغِلبِيُّ ، عن ُسْفياَن الثَّْوِرّيِ ، وُشْعبَةَ. الزَّ

ْرقاءِ  ُم أَبِيواس  يَِزيُد ، ثِقَةٌ ، َرَوى عنه أَيضاً هاُروُن. الزَّ

 : قريةٌ بمصَر. َزْرقُون وُمْنيَةُ 

 * ومما يُْستَدرك عليه :

لَه ، كما في اللِّساِن ، وقد أَهَملَه الَجماَعةُ. َزْربَقَ  : [زربق]  الثَّْوَب : إِذا فَصَّ
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 * ومما يُْستَدرُك عليه :

ْردَ  : [زردق]  : َخْيٌط يَُمدُّ. قُ الزَّ

ْرَدقُ و  : الصَّفُّ الِقياُم من النّاِس. الزَّ

ْرَدقُ و ُب َزْرَده. الزَّ  : الصَّفُّ من النَّْخِل ، ُمعَرَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .َهْزَرقَ  : أَْسَرع ، مثلُ  َزْرفَق : [زرفق]

 : َسِريٌع. ُمْزَرْنِفقٌ  ، وبَِعيرٌ  ُمْزَرْنِفقٌ  وَسْيرٌ 

ْرمانِقَةُ  : [زرمنق] ّمِ : ُجبَّةٌ من ُصوفٍ  الزُّ  وعليه أَتاهُ  فِْرعون أَتَى لَّما السالمعليهأَنَّ ُموَسى »الَحِديُث :  نَقَله الَجْوَهِريُّ ، ومنه ، بالضَّ

 يعنِي ُجبَّةَ ُصوٍف قال أَبو ُعبَْيٍد : «ُزْرمانِقَة

__________________ 
 الديوان والتهذيب :( عجزه يف 1)

 من القهز والقوهّي بي  املقانضِ 
 ( عن اللباب البن األثري وابألصر : حبركات.2)
 ( عن اللباب وابألصر : أيب مسعود القردب.3)
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ييف  ري هو يف اَ ِديث ا ويُقا  : هو فارِســــــــــِ ســــــــــِ انِي ًة ا قا  : والتـ فح رُتحابنَهح ا َأي : َمتاُع اجلم ا ِ  أراها ِعربح كما يف   ُمَعر ُب ُأشــــــــــح
حاِح ا ويف النِّهايَة : َأي : متاُع اجَلَمِر   .(1)الصِّ

ْرنُوقانِ  : [زرنق] مِّ  الزُّ عنَد بَْعٍض ، ثُّم إِنَّ على أَنَّ النُّوَن زائَِدةٌ ، وأَْفَردهُ الُمَصنُِّف ألَصالَتِها « زرق»أَوَرَده الَجْوَهِريُّ في تَْركيِب  ، بالضَّ

مَّ الَِّذي َذَكَره هو الَِّذي َذَكَرهُ الجوهِريُّ وغيُره ، حكاه اللِّْحيانِيُّ ، رواهُ عنه ُكراٌع ، قاَل : وال نَِظيَر له إِال بَنُو َصْعفُوٍق : َخَوٌل  ويُْفتَحُ  الضَّ

ْرنُوقُ  باليَمامِة ، وقاَل ابن ِجنِّي : ْرنُوقُ  ْعنُوٌل ، وهو َغِريٌب ، ويُقال :، بفتح الّزايِ : فَ  الزَّ ها قال أَبو َعْمٍرو : الزَّ ُهما َمناَرتاِن تُْبنَياِن  ، بَضّمِ

 قَى بِها ، وهيفتُوَضُع َعلَْيِهما النَّعاَمةَ ، وهي الَخَشبَةُ الُمْعتَِرضةُ عليها ، ثم تُعَلَُّق منها القاَمةُ ، وهي البَْكَرةُ ، فيُْستَ  على جانِبَْي َرأِْس البِئْرِ 

رانِيقُ  و ِحجاَرٍة ، وفي ، كذا في الُمْحَكم ، وقِيَل : هما حائِطاِن ، وقِيَل : َخَشبتاِن ، أَو بِناَءاِن كالِميلَْيِن على َشِفيِر البِئِْر من ِطيٍن أَ  الزَّ

حاحِ : فإِن كانَ  ْرنُوقانِ  الّصِ إِذا كانَا من َخَشٍب فُهما النَّعاَمتان ، والُمْعتَِرَضةُ عليِهما هي  من َخَشٍب فُهما ِدعاَمتاِن ، وقاَل الِكالبِيُّ : الزُّ

 العََجلة ، والغَْرُب ُمعَلٌَّق بالعََجلة ، ومثلُه في العُباِب.

ْرنُوقُ و ِغيرُ  الزُّ ْرنُوقِ  ُرِوي عن ِعْكِرَمةَ أَنَّهُ ُسئَل عن الُجنُِب يَْغتَِمُس فيو» أَيضاً : النَّْهُر الصَّ قاَل  «ْجِزئُه من ُغْسِل الَجنابَِة ، قال : نَعَمأَيُ  الزُّ

ْرنُوقُ  َشِمٌر : ِغيُر هُهنا ، كأَنَّه أراَد الّساقِيَةَ التي يَْجِري فيها الماُء الَِّذي يُْستَقَى الزُّ ْرنُوقِ  : النَّهُر الصَّ  ؛ ألَنَّهُ من َسبَبِه. بالزُّ

ْرنُوقِ  َدْيرُ و  أَي : َجِزيَرةِ اْبِن ُعَمَر ، على فَْرَسَخْيِن منها. : على َجبٍَل ُمِطٍل على ِدْجلَةَ بالَجِزيَرةِ  الزُّ

ْرنِيقُ و ْرنِيخُ  الّزِ بٌ  وِكالُهما ، بالكسِر : الّزِ  قاَل الشاِعُر : ُمعَرَّ

ٌم  ه ِشــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــِ رحنــــــــــــِ ِه يف عــــــــــــِ ــــــــــــَوجــــــــــــح ز ال نــــــــــــ  عــــــــــــَ  مــــــــــــُ

يــــــــــــــــــرَت انابُه      ا لــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــ ِ كــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــزِرحنــــــــــــــــــِ

  
ُجل : إِذا تََزْرنَقو ْرنُوقِ  تَعَيََّن واْستَقَى َعلَى الرَّ ويُْرَوى : « أَتََزْرنَقَ  ال أََدُع الَحجَّ َولَْو أنْ »:  عنههللارضيقَْوُل َعِلّيٍ  ، ومنه باألُْجَرةِ  الزُّ

 .«تََزْرنَْقتُ  ولو»

ياَدةَ تحَت او  أَنا َزْرنَْقتُهو لَبَِسها واْستَتََر فِيها ، : إِذا في الثِّيابِ  تََزْرنَقَ  لبَْيعِ ، ويُْخِفيها ، من قوِلهم :َمْعناهُ اإِلْخفاُء ؛ ألَنَّ الُمْسِلَف يَُدسُّ الّزِ

 وأَْنَشد ابُن األَْنباِرّي :

ٍ  و  وحِب حــــــــائــــــــِ وحَم يف ثـــــــــَ هــــــــا الــــــــيـــــــــَ نــــــــح ُح مــــــــِ بــــــــِ  ُيصــــــــــــــــــــــح

ُح الـــــــــــدِّمـــــــــــاِء      رٍي بـــــــــــه َنضـــــــــــــــــــــــــح ثـــــــــــِ اكـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــَ َزرحنـ  مـــــــــــُ

  
ْرنُوقَْينِ  االْستِقاِء منإِْضماِر فِْعٍل قَْبَل أَْن ؛ ألَنَّ لَْو مما يَْطلُُب الِفْعَل ، وقِيَل : َمْعناهُ : ولو أَْن أَْستَِقَي وأَُحجَّ بأُْجَرةِ وال بُدَّ من   .(2) الزَّ

ُد بُن إِسحاَق بِن ُخَزْيَمةَ :و ْرنَقَةُ  قاَل ُمَحمَّ ْرنقة تَأُْخذُ  عنهاهللارضي، وكانَْت عائَِشةُ  : الدَّْينُ  الزَّ ُب َزْرنَْه ، أَي : الذََّهُب ليسَ  الزَّ  .(3) كأَنَّه ُمعَرَّ

ْرنَقَةُ و ياَدةُ  : الزَّ  أََحٌد على فَْضِل َزْيٍد. يَُزْرنِقُكَ  يُقال : ال الّزِ

ْرنَقَةُ و  الُحْسُن التّامُّ. : الزَّ

ْرنَقَةُ و ْرنُوقِ  السَّْقيُ  : الزَّ ْرنَقَةُ ا قاَل غيُره :و بالزُّ ْرنُوق أَي : نَْصبُه : لزَّ  للِّذي يَْنِصبُهما. ُمَزْرِنقٌ  وهو َعلَى البِئْرِ  الزُّ

ْرنَقَةُ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و َء بأَْكثََر من ثََمنِه إِلى أََجٍل ، ثم يبِيعَه منه أَو من َغْيِره بأَقَلَّ مما اْشتَراه ، وبه وهو : أَْن يَْشتَِرَي الشَّيْ  الِعينَةُ  : الزَّ

رَ  ْرنَقَةَ  تَأُْخِذينَ ـ الذي َسبََق ، وقِيَل لَها : أَ  عنهاهللارضيـ  َحِديُث عائَِشةَ  فُّسِ فقالَْت  ؟ُكلَّ َسنٍَة َعْشَرةُ آالف ِدْرَهم وَعطاُؤِك من قِبَِل ُمعاِويَةَ  الزَّ

َر بعُض قَْوِل َعِلّيٍ  (4)َسِمْعُت   أَيضاً ، والَمْعنَى : ولو تَعَيَّْنُت ِعينَةَ الّزاِد والّراِحلَة. عنههللارضيإِلخ ، وبه فُّسِ

 فيِه. َدَخلَه وَكَمنَ  : إِذا اْنَزَرَق في الُجْحرِ  ِلِهم :قاَل الصاغانِيُّ : وال يَْبعُُد أَن تُْجعََل النُّوُن َمِزيَدةً ، ويكوُن من قوو

ْمحُ  اْنَزَرَق فيهو  فيه وَدَخَل ، هكذا نَصُّه في العُباِب ، وهو َصِحيٌح ، ولكّن ِسياَق الُمَصنِِّف ال يُِفيُد ما نَفَذَ  : إِذا الرُّ

__________________ 
 ( يف النهاية املطبوع : اجلّما .1)
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 كما يف اللسان : أي لو خدمت زراني  اآابر فسقيت ألمجض نفقة ا ج.ـ   اه( وقير معن2)
 ( يف اللسان : أي لي  الذهب معي.3)
 يف دين عليه كان  من:  يقو  وسلللمعليههللاصلللىلعت رســـو     قوله : لعت اخل متامه كما يف اللســـان :»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)

 .«ـه ا   عون يف فبكون أدا ه نيجي من يكون ءالشي آخذ أن فبحببت   عون يف كان  أدا ه نيته
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ِ ا فَتَبم رح. ِتالِف ا َرحَفاح  ذََكرحانه ؛ الخح
 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

ٍب ، بَْطٌن من المعَاِزبَِة باليََمِن ، وهم َزْرنَقُ  ، كَجْعفَِر : اسٌم. وهو َزْرنَق ِد ْبِن عابِِد بِن ُمَضّرِ راِنقَةُ  بُن َوِليِد بِن َزَكِريّا بِن ُمَحمَّ ، منهم :  الزَّ

ْيِديّة بذُؤال ، وَولَُده  ، له َعِقٌب باليََمن. َزْرنَقٍ  بنُ  ُزْرنُوقُ  بنو العَُجْيِل الفُقَهاُء ، وبَنُو ُعلَْيٍس ، وقرابَتُُهم من ُصوفِيَِّة الزَّ

 : بلٌد َكبِيٌر وراَء ُخَجْنَد ، وفي التَّْكِملَِة : هكذا يَقُولُونَه بفَتْحِ الّزايِ. َزْرنُوقو

قَه وبَدََّده ، كبَْعَزقَهُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : أَي : ءَ القَْوَم والشَّيْ  َزْعبَقَ  : [زعبق] في موِضِعه ، وقال األَْزَهِريُّ في ، وقد ذُِكر  فَرَّ

َق. ُء من يَِدي ، أَي :الشَّيْ  تََزْعبَقَ  النّواِدِر :  تَبَذََّر وتَفَرَّ

ْعفُوقُ   :[زعفق]  ، قاَل : وأَْنشد أَبو َمْهِدّيٍ : (1)نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  ُء الُخلُقِ ، كعُْصفُوٍر : السَّيِّى الزُّ

  َ لـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــافـــــــــــــــــِ ُ الـــــــــــــــــز  ِإيّنِ ِإذا مـــــــــــــــــا محـــــــــــــــــَح

نــــــــــافــــــــــِ ُ و      هــــــــــا الــــــــــعــــــــــَ تــــــــــِ تح مــــــــــن حتــــــــــَح َربــــــــــَ طــــــــــَ  اضــــــــــــــــــــــــح

  
 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

عاِفقُ   ، كعاُلبٍِط : البَِخيُل. الزُّ

ْعفَقَةُ و  : ُسوُء الُخلُِق. الزَّ

وايَتَْيِن. َزعافِقُ  وقَْومٌ   : بَُخالُء ، وشاِهُده ما أَْنَشَده أَبو َمْهِدّيٍ السابُِق على الّرِ

عاقُ  : [زعق] من أَُجوَجتِه ، قالهُ اللَّْيُث ، الواِحُد والَجِميُع فيِه سواٌء ، قاَل : وإِذا َكثَُر  ال يُطاُق ُشْربُه الذي ، كغُراٍب : الماُء الُمرُّ الغَِليظُ  الزُّ

ً  ِء َحتّى يَِصيَر إِلى الَمراَرِة ، فأََكْلتَه ، قُْلَت : أََكْلتُهيْ ِمْلُح الشَّ   قال يَْوَم َخْيبَر :ـ  عنههللارضيـ  يُْرَوى أَنَّ َعِليًّاو ، ُزعاقا

ا  ًة ِدهــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــَ َعــــــــــــــــــــَ رتح هــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــُ كــــــــــــــــــــَ  ُدونــــــــــــــــــــَ

تح      زِجــــــــــــــَ بحســـــــــــــــــــــــــــًا ُزعــــــــــــــافــــــــــــــًا مــــــــــــــُ اكــــــــــــــَ  ُزعــــــــــــــاقــــــــــــــَ

  
ا. ، كَكُرمَ  َزُعقَ  عاق اِرٍس :قاَل ابُن فو صاَر ُمرًّ  النِّفاُر. : الزُّ

 ، أَي : نَفُوٌر. ُزعاقٌ  يُقاُل أَْيضاً : َوِعلٌ و

 َكثَُر ِمْلُحه. : إِذا ُزعاقٌ و َمْزُعوقٌ  َطعامٌ و

ً و  .َزَعقَهُ َزْعقا

ً  بهِ  َزَعقَ و  .َزِعيقٌ  ، فهو كأَْزَعقَه وأَْفَزَعهُ  َذَعَره : إِذا كَمنَعَه َزْعقا

 ، وأَْنَشَد : (2)على َغْيِر قِياٍس  َمْزُعوقٌ  فُهو أَْزَعْقتُه األَْصَمِعيُّ : يُقال :قاَل و

ٍر  هـــــــــــــــــــــــــــح و ح اي ُرب  مـــــــــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــــــــــــزحعـــــــــــــــــــــــــــُ

و ح      ـــــــــــــــــــــــــُ ب غـــــــــــــــــــــــــح ٍر َأو مـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــ  ي قـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــــُ

  

ِم الر و ح  ِ الد هح  من َل ح

حاح ، وقاَل األََمِويُّ :  .َمْزُعوقٌ  فهو َزَعْقتُه كذا في الّصِ

 هذا ال يَِشذُّ عن الِقياِس.قلُت : فَعَلى 

ً  بَدوابِّه َزَعقَ و  ُمْسِرعاً ، قال الّراِجُز : َطَرَدهاو : صاح بها ، َزْعقا

ا  قــــــــــَ ن  ســــــــــــــــــــــــائــــــــــِ مــــــــــَ لــــــــــَ هــــــــــا فــــــــــاعــــــــــح يــــــــــح لــــــــــَ   (3)ِإن  عــــــــــَ
ئـــــــــــًا      طـــــــــــِ بـــــــــــح يـــــــــــفـــــــــــًا  (4)ال مـــــــــــُ نـــــــــــِ اوال عـــــــــــَ قـــــــــــَ  زاعـــــــــــِ
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َِطيِّ الِحَقا
 لَبنا أَبعحجاِز امل

 : الذي يَُسوُق ويَِصيُح بها ِصياحاً َشِديداً. الّزاِعقُ  وقِيَل :

ً  الِقْدرَ  َزَعقَ و  .َمْزُعوقَةٌ كأَْزَعقَها فهي َكثََّر ِمْلَحها : يَْزَعقُها َزْعقا

يُح التُّراَب : أَثاَرتْه َزَعقَتِ و  أَماَرتْهُ. وفي حاِشيَِة اْبِن بَّري : الّرِ

 كما في اللِّساِن. العَْقَرُب فاُلناً : لََدَغتْهُ  َزَعقَتو

 َشِديٌد. أَصابَها َمَطٌر وابِلٌ  وَمْدُعوقَةٌ ، وَمْمعُوقَةٌ ، وَمْبعُوقَةٌ : ِإذا َمْزُعوقَةٌ  أَْرضٌ  في نواِدر العََرب :و

ً  كفَِرحَ  َزِعقَ و  .َزَعقا

__________________ 
 لكنه ذكر الشاهد التاد يف مادة زع .( كذا ابألصر ومل يرد يف الصحاح 1)
 . وأزعقه ا وهو مزعو  وزعي  : أفزعه ا األخرية عل  غري قياس... ( كذا ابألصر والصحاح والذي يف اللسان :2)
 ( األصر واللسان ويف الصحاح والتهذيب :3)

 تعّلمي أن عليك سائقا
 ( األصر والصحاح والتهذيب ا ويف اللسان : ال متعباً.4)
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 ولم يُقَيِّْده في التَّْهِذيب باللَّْيِل. باللَّْيلِ  وفَِزعَ  ُعنِي : خاف ، مثل ُزِعقَ  ا :كذو

ً و حاحِ : ، كَكِتفٍ  َزِعقٌ  نَِشَط ، فهو أَْيضاً : َزِعَق يَْزَعُق َزَعقا ِعقُ  فيِهما ، أَي : َمْذُعوٌر ونَِشيٌط ، وفي الّصِ ، هو النَِّشيُط الِّذي يَْفَزُع مع  الزَّ

 ِطه ، ومثلُه في العُباِب.نَشا

ً  كَمنَع َزَعقَ و ً  به َزَعقَ  وقد صاحَ  : َزْعقا  ، لُغَةٌ شاِميّةٌ. َزْعقا

 أَْيضاً. َعُجولٌ و عن ابِن َعبّاٍد ، قال : ، كَشّداٍد : َمّشاءٌ  َزّعاقٌ  فََرسٌ و

 َسِريٌع. أَي : ، كِمْنبَرٍ  ِمْزَعقٌ  وَسْيرٌ  قاَل :

ً ونََزَع في  قاَل : ً  القَْوِس نَْزعا ً  ِمْزَعقا  بمعنى َسِريعاً. أَْيضا

 : الِمْقالُع يُْقلَُع به األََرُضوَن. الِمْزَعقُ و قاَل :

ْعقُوقَةُ و عاقِيقُ  قالَهُ اللّْيُث : وهو الَحَجُل والَكَرواُن ، والَجْمعُ  فَْرُخ القَْبجِ  بالضّمِ : الزُّ  ، وأَْنَشَد : الزَّ

يـــــــــــــــ َ كـــــــــــــــَبن   طـــــــــــــــان وا ـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــز عـــــــــــــــاقـــــــــــــــِ قـــــــــــــــُ  يــــــــــــــــح

َوانَ      ـــــــــــــــــح يـ زِِ  الضـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــح ن
َ

ـــــــــــــــــاِدرحَن يف املـــــــــــــــــ ب ـــــــــــــــــُ  ي

  
 أَي : ِمْلحٍ. ُزعاقٍ  : َحفَُروا فََهَجُموا َعلَى ماءٍ  أَْزَعقُواو

فُوهُ َحتّى أَْزَعقُواو  .َزِعقَ  فاُلناً : َخوَّ

لُوا. أَْزَعقُوا قاَل ابُن َعبّاٍد :و ْيَر : َعجَّ  السَّ

َم. أَي : الفََرسُ  اْنَزَعقو قاَل : أَْسَرَعتْ  : إِذا الدََّوابُّ  اْنَزَعقتِ و قاَل :  تَقَدَّ

 ولم يُقَيَّْد في العُباب والتَّْهِذيِب باللَّْيِل. فالٌن : خاَف باللَّْيلِ  اْنَزَعقَ  قاَل غيُره :و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  : أْنبََط ماءً  أْزَعقَ   .ُزعاقا

 .ُزعاقٌ  َحٍة : ماُؤها، كفَرِ  َزِعقَةٌ  وبِئْرٌ 

 : َذِكيُّ الفُؤاِد. َمْزُعوقٌ  وَرُجلٌ 

. َمْزُعوقٌ  وُمْهرٌ  َر قوُل الّراجِز السابُق أَْيضاً ، قالَهُ الجوهِريُّ  : ُمبالٌَغ في ِغذائِه ، وبه فُّسِ

 ، كَكتٍِف : َشِديٌد ، قال : َزِعقٌ  وَهْولٌ 

 الز ِع ح من غاِئالِت الل يحِر واهلَوحِ  
 ، كَشّداٍد : من يَْطُرُد الّدوابَّ ويَِصيُح في آثاِرها ، وهو الناِعُق ، والنَّعّاُر. ّعاقُ الزَّ و

ِن : َصْوتُه. َزْعقَةُ و  الُمَؤّذِ

ْعلُوقُ   :[زعلق]  قاَل : وُرِوَي بالذّاِل. (1) النَِّشيطُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو ، كعُْصفُورٍ  الزُّ

ْعلُوقُ و قاَل :  ال َغْيُر ، نَبَّهَ على ذِلَك الّصاغانِيُّ ، والّزاُي تَْصِحيٌف. فِيهما (2) نَباٌت ، أَو الصَّواُب بالذّالِ   :الزُّ

 * ومما يُستدرك عليه :

ْفلَقَةُ  : [زفلق] ْرفَقَِة ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، كم الزَّ  ا في اللِّساِن ، وقد أَْهَملَه الَجماَعةُ.: السُّْرَعةُ ، كالزَّ

قُّ  : [زقق]  .َزقًّا به َزقَّ  يُقال : : َرْمُي الّطائِِر بَذْرقهِ  الزَّ
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قُّ و ْقَزقَةِ  وقد إِْطعاُمه فَْرَخه : الزَّ  الطائُِر بَذْرقِه : إِذا َرَمى به. َزْقَزقَ  يُقال : فيهما َزقَّهُ يَُزقُّه َزقًّا كالزَّ

قِّ  الطائُِر فَْرَخه : إِذا َمجَّ في فيِه الطَّعاَم ، وشاِهدُ  (3) َزْقَزقَ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :  قوُل الراجز : الزَّ

 الَكَرواِن اأَلوحَر ِ  َز    يـَُز   
قُّ  قال ابُن َعبّاٍد :و مِّ  الزُّ َكةً  َزقَقَةٌ  الَخْمِر ، ج : من أَْسماءِ  بالضَّ  .(4)وُضبَِط في الُمِحيط كِعنَبٍَة  ، ُمَحرَّ

قُّ و قاءُ  الّزِ قُّ  نَتَْف األَِديِم ، وقِيَل : وال يُْنتَفُ  َشْعُره أَو ِجْلٌد يَُجزُّ  يُْنقَُل فيه الماُء ، بالَكْسِر : الّسِ  ِرهللشَّراِب وَغيْ  من األُُهِب : ُكلُّ ِوعاٍء اتُِّخدَ  الّزِ

ْك بشي قالَهُ اللَّْيُث ، وقاَل أَبُو حاتٍِم : قاُء والَوْطُب : ما تُِرَك فلم يَُحرَّ قُّ و ٍء ،الّسِ ُمَزفٌَّت وُمقَيٌَّر ، والنِّْحُي :  ِزقٌّ  : ما ُزفَِّت أَو قُيَِّر ، يقاُل : الّزِ

بِّ  ما ُربَّ ، يقاُل :  عن ِسيبََوْيِه. ، كِذئاٍب وذُْؤبانٍ  ُزقّانٌ و ، ِزقاقٌ و ، أَْزقاقٌ  ج : نِْحٌي َمْربُوٌب ، والَحِميُت : الُمَمتَُّن بالرُّ

 ، وَسيَأِْتي. ُمَزقَّقٌ  وَكذِلك : ُسِلَخ من َرأِْسه إِلى ِرْجِله ، فإِذا ُسِلَخ من ِرْجِله إِلى َرأِْسه فَمْرُجولٌ  َمْزقُوقٌ  َكْبشٌ  وقاَل اللِّْحيانِيُّ :

__________________ 
 التكملة عنه : الغلية.( يف 1)
 ( يف التكملة : ابلدا .2)
 ونص العبارة فيها : ز  الطائر فرخه وزقزقه ا إذا مج يف فيه الطعام. 149/  1( اجلمهرة 3)
 .الز قـََقة : ا ُم َرُة واجلمض : الز    و  ( يف التكملة :4)
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ِد بنِ و ثٌ كُزبَْيٍر : مُ  األَْيِليُّ  ُزقَْيقٍ  يَِزيُد بُن ُمَحمَّ  عن الَحَكِم بِن َعْبِد هللِا ، وعنه هاُروُن بُن َسِعيٍد. َحّدِ

قاقُ و نَقَله ابُن َعبّاٍد ، وهو َمجاٌز ، والِّذي في نََسخِ الُمحيِط كَشّداٍد ، ولعَلَّه  كَسحاٍب : من يَْشَرُب الماَء على المائَِدةِ وفي فِيِه َطعامٌ  الزَّ

مَ  ً الّصواُب ، ويَُؤيُِّده نَصُّ الزَّ ً  ْخِشرّيِ في األَساِس ، قاَل : ماَت ألَعرابِّيٍ أٌَخ ، فلم يَْحُضر ِجناَزتَه ، وقاَل : إِنّه كاَن وهللِا قَّطاعا َجْرَدبِيالً  َزقّاقا
ْل ذِلك.، أَي : يقَطُع اللُّْقَمة بأَْسنانِه ثم يَْغِمُسها في األُُدِم ، ويَْشَرُب الماَء وفي فيِه الطَّعاُم ، ويَْحفَُظ اللَّ  (1)  ْحَم بِشماِله ؛ ِلئاَّل يَأُْكلَه َجِليُسه ، فتَأَمَّ

قاقُ و كَّةُ  الزُّ راَط ، والسَّبِيَل ، والسُّوَق ، قال األَْخفَُش : ويَُؤنَّثُ  يَُذكَّرُ  كغُراٍب : الّسِ قاقَ و أَْهُل الِحجاِز يَُؤنِّثُوَن الطَِّريَق ، والّسِ ، والَكاّلَء ،  الزُّ

حاحِ.وهو ُسوُق البَصْ  ُروَن هذا ُكلَّه ، كما في الّصِ  َرة ، وبنو تَِميٍم يُذَّكِ

قاقُ  وقيَل : ّي لشاِعٍر : الزُّ كَِّة ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ يُِّق ناِفذاً كاَن أَو َغْيَر ناِفٍذ ُدوَن الّسِ  : الطَِّريُق الضَّ

ه  تــــــــــُ رحٍب رَأَيـــــــــــح َر ســــــــــــــــــــــــِ ثــــــــــح يِن مــــــــــِ يــــــــــح َر عــــــــــَ  فــــــــــلــــــــــم تـــــــــــَ

نــــــــا مــــــــن      يــــــــح لــــــــَ َن عــــــــَ َرجــــــــح ِف  قــــــــا ِ زُ خــــــــَ (2)ابــــــــِن واقــــــــِ
 

  
ً  َمْن َمنََح ِمْنَحةَ لَبٍَن ، أَو َهَدى»في الَحِديث : و بالضّمِ ، كُحواٍر وُحوران ،  ُزقّانٌ  ج : يريُد من َدلَّ الّضالَّ أَو األَْعَمى على َطِريِقه «ُزقَاقا

 كغُراٍب وأَْغِربٍَة. أَِزقَّةٌ و عن ِسيبََوْيِه ،

قاقُ و  َسْبتَةَ. بُزقاقِ  باألَْنَدلُِس ، ويُْعَرفُ  البَْحِر بيَن َطْنَجةَ والَجِزيَرةِ الَخْضراِء بالغَْربِ َمجاُز  : الزُّ

قَقَةُ و َكةً  الزَّ  الواِحُد ُصْلُصٌل ، قالَهُ ابُن األَْعرابِّيِ. الفَواِختُ  ُزكَّها ، أَي ِفراَخها ، وهي تَُزقُّ  الصَّالِصُل الّتِي ، ُمَحرَّ

قَّةُ   :قاَل اللَّْيثُ و ّمِ : طائٌِر َصِغيرٌ  الزُّ  من ُطيُوِر الماِء ، يُْمِكن َحتّى يَكاَد يُْقبَُض عليه ، ثم يَغُوُص فيَْخُرُج بَِعيداً. ، بالضَّ

ْقِزقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و ْقزاقَةُ  الَمْرأَةُ و قاَل : ، كِزْبِرجٍ : َضْرٌب من النَّْمِل. الّزِ  يِ.الَمشْ  في : الَخِفيفَةُ  الزَّ

 كذا في العُباِب ، وَضبََطه غيُره بَضّمِ القاِف األُولَى. بيَن فاِرَس وِكْرمانَ  بل ناِحيَةٌ  ، كَشَرْوَرى : ع َزقَْوقَىو

 ، وهي الَّتِي اْمتأَلَ ِجْلُدها بعَد لَْحِمها َشْحماً. الُمَزقَّقَةُ  عن ابِن َعبّاٍد وقاَل النَّْضُر : من اإِلبِلِ  العَِظيَمةُ  :ـ  من النُّوقِ ـ  كُمعَظََّمة الُمَزقَّقَةُ و

مٌ و نَتَْف األَِديِم ، ، وهو الَِّذي يَُجزُّ َشعَُره وال يُْنتَفُ  الُمَزقَّق َمْطُموٌم ، َشبِيهٌ بالِجْلدِ  أَي : ُمَزقَّقٌ  َرأْسٌ و أَْرَسلَنِي »َمْولَى نُبَْيٍط الكاِهِلّيِ :  قال َسالَّ

ً  وأَنا ُغالٌم ، فقاَل : ما ِلي أَراكَ ـ  عنههللارضيـ  أَْهِلي إِلى َعِلّيٍ  أِْس ُكلِّه ، «ُمَزقَّقا أِْس ، أَي َمْحذُوَف َشعَِر الرَّ في َحِديِث و أَي : َمْطُموَم الرَّ

أِْس ُرئَِي مَ »أَنّه : ـ  عنههللارضيـ  َسْلَمانَ  ً  ْطُموَم الرَّ ْهَت نَْفَسك ، فقاَل : إِنَّ الَخْيَر َخْيُر اآلِخَرةِ  ُمَزقَّقا ،  «، وكان أَْرفََش ، فِقيَل له : َشوَّ

 األَْرفَُش : العَِظيُم األُذُِن.

مِّ  «ُزقِّيَّةً  َحلََق رأَْسه أَنَّه»في َحِديِث بَْعِضِهم : و  ، ويُْرَوى بالطاِء وهو َمْذُكوٌر في َمْوِضِعِه. التَّْزقِيقِ  لىأَي : إِ  َمْنُسوٌب إِلى ذِلكَ  وهو بالضَّ

ْقَزقَةُ و ِعيفُ  الزَّ ِحُك الضَّ  عن اْبِن عبّاٍد. : الضَّ

ْقَزقَةُ  قاَل غيُره :و  الِخفَّةُ. : الزَّ

ْقَزقَةُ  يُقاُل :و قاَل اللَّْيُث : ْبحِ  : الزَّ  وقال غيُره : ِحكايَةُ صوِت الطَّائِِر ، ولم يُقَيِّْد بالّصْبحِ. َصْوُت طائٍِر عنَد الصُّ

ْقَزقَةُ و قاَل اللَّْيُث : بِّيِ ، : الزَّ ْقزاقِ  تَْرقِيُص الصَّ  ، بالَكْسِر. كالّزِ

ْقَزقَةُ و قاَل ابُن َعبّاٍد :  وإِتْباعِ بعِضه بَْعضاً. لُغَةٌ لَكْلب ، كأَنَّها في ُسْرَعِة َكالِمهم : الزَّ

 : ُكلُّ َعَمٍل يُْقَضى َسِريعاً. الُمَزْقَزقُ و قاَل :

ينِ  كُجَهْينَةَ و ،  ُزقَْيقَةَ  الَمْعُروُف باْبنِ  كذا في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط صوابَّه الشَّْيبانِيُّ ، كما في التَّْبِصير َمْحُموُد بُن ُعَمَر النَّسائِيّ  : َسِديُد الّدِ

يِن.الُمِجيُد  الطَّبِيُب الشاِعرُ  ر ، َكتََب عنه الحافُِظ َعلَُم الّدِ  ، روي عنه من ِشْعِره أَبو العاَلِء الفََرِضّي في ُمْعَجِمه ، وأَُخوه َشيخ ُمعَمَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

__________________ 
 .«خرد بيال»( عن األساس وابألصر 1)
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ً  اإِلهابَ  َزقَّْقتُ  ْحيانِيُّ : َكْبشٌ  ِزقًّا : َسلَْختُه من قِبَِل َرأِْسه ، ألَْجعََل ِمْنهُ  تَْزِقيقا ُل  ُمَزقَّقٌ  ، وقاَل اللِّ : ُسِلَخ من قِبَل َرأِْسه ، قاَل الفَّراُء : والُمَرجَّ

 ِرْجٍل واِحَدةٍ.: الَِّذي يُْسلَُخ ِمْن 

قُّ  ويُْجَمعُ   ، كنِْطعٍ وأَْنُطعٍ نَقَلَهُ أَبو َعِلّيٍ الَهَجِري ، وأَْنَشد : أَُزقٍّ  أَيضاً على الّزِ

َوٍة  هــــــــح ــــــــَ َر مــــــــن َدنِّ قـ مــــــــح قــــــــ   اخلــــــــَ ييف ُيســــــــــــــــــــــَ قــــــــِ  ســــــــــــــــــــــَ

ِب      نـــــــــــــح يـــــــــــــاِت اأَلكـــــــــــــارِعِ  أَُز ٍّ ِبـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــِ

  
قَقَةُ و َكةً : المائِلُوَن بَرَحماِتهم ، أَي : َرْحَمتِِهم وَعْطِفِهم إِلى َصنابِيِرِهْم  الزَّ غاُر ، عن اْبِن األَعرابِّيِ. (1)، محرَّ ْبياُن الّصِ  ، وُهُم الّصِ

قّاقُ و قَّ  ، كَشّداٍد : َمْن يَْعَمل الزَّ  .الّزِ

قّاقِ  وابنُ  ٌث. الزَّ  التُِّجيبِيُّ : محّدِ

ْقُزوقِ  وبَنُو  : قَبِيلَةٌ. الزُّ

ْقزاقَةُ و ْقُزوقِ  ، بالفتِح : طائِرٌ  الزَّ . كالزُّ ّمِ  بالضَّ

 بالِعْلِم ، وهو َمجاٌز. أَُزقُّه ويُقاُل : ما ِزْلتُ 

ً  ، كفَِرَح ، ونََصرَ  َزِلقَ  : [زلق] ً و َزلَقا . َزلَْقتُه فَزلَقَ  كذا في النَُّسخِ ، والّصواُب َزلَّ ، بالّزاي ، وهو ُمطاِوعُ  َذلَّ  : َزْلقا  ، أَي : أَْزلَْلتُه فَزلَّ

ى َعْنهُ  : إِذا بمكانِه َزِلقَ و  وتَباَعَد. َملَّ ِمْنهُ فَتَنَحَّ

لَقُ و َكةً ، وكَكتٍِف ، ونَْجٍم ، الزَّ اّلقَةُ و ُمَحرَّ ، وهي الَمْدَحَضةُ ال يَثْبُُت عليَها قََدٌم ،  الَمْزلَقَةُ  كَمْقعٍَد : كل ذلك : الَمْزلَقُ و بالفتحِ مع التَّْشِديد الزَّ

ٌء ، أَو ال نَباَت فِيها ، وقاَل األَْخفَُش : ال يَثْبُُت عليها أَي : أَْرضاً َمْلساَء ليَس بها َشيْ  (2) (فَ ُتْصِبَح َصِعيدًا زََلقاً )ومنه قولُه تَعالى : 

 القََدماِن ، وقاَل الّشاِعُر :

َك قـــــــــبـــــــــرَ  لـــــــــِ دِّرح لـــــــــرِجـــــــــح هـــــــــا  قـــــــــَ عـــــــــَ قـــــــــِ وح ِو مـــــــــَ طـــــــــح  اخلـــــــــَ

ال      نح عـــــــــــــَ قـــــــــــــاً فـــــــــــــمـــــــــــــَ ا َزلـــــــــــــَ ر ٍة َزجلـــــــــــــَِ  عـــــــــــــن غـــــــــــــِ

  
حاحِ : لَقُ و وفي الّصِ ً  ِرْجلُه َزِلقَتْ  في األَْصل : َمْصَدُر قوِلَك : الزَّ  .تَْزلَُق َزلَقا

لَقُ و  نقله الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ُرْؤبَةُ يَِصُف ناقة َشبَّهها بِأَتاٍن : أَْيضاً : َعُجُز الّدابَّةِ  الزَّ

قـــــــــــــاُء  لـــــــــــــح ـــــــــــــَ بـــــــــــــاُء بـ قـــــــــــــح ا حـــــــــــــَ  الـــــــــــــز لـــــــــــــَ ح كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ 

نــــــــــَ ح  (3)َأو جــــــــــاِدُر      ِوي  ا ــــــــــَ طــــــــــح ِ مــــــــــَ اح يــــــــــتــــــــــَ  الــــــــــلــــــــــِّ

  
لَقَةُ و ْخَرةُ الَمْلساُء. الزَّ  بهاٍء : الصَّ

لَقَةُ  قال أَبو َزْيٍد :و لَفَةُ : الزَّ  الِمْرآةُ. ، والزَّ

 .َزلَقَتْ  وقد َسِريعَةٌ  وَزلُوٌج ، أَي : َزلُوقٌ  وناقَةٌ  قال :

 : بَِعيَدةٌ. َزلُوقٌ  َعقَبَةٌ و

اّلقَةُ و ُخوَن ، كانَْت بها َوْقعَةٌ كبيرةٌ بين اإِلْفِرْنجِ والسُّْلطاِن يُوُسَف بِن تاِشفِ  أَْرٌض بقُْرُطبَةَ  بالفتحِ مع التَّْشِديِد : الزَّ يَن ، َذَكَرها الُمَؤّرِ

 واستَْوفَوها ، كابِن ِخلِّكاَن والذََّهبِّيِ في تاِريخِ اإِلْسالِم ، وغيِرهما.

اّلقَةِ  نَْهرو  الِعراِق. بواِسط الزَّ

 كصاِحٍب : ُرْستاٌق بِسِجْستاَن. زاِلقو

ً  عن َمكانِه َزلَقَهُ  يُقال :و ليَْعتانُونَك بعُيُونِهم ،  بفَتْحِ الياِء ، أَي : (4)بأَْبصاِرهم  لَيَْزِلقُونَكَ  ، ومنه قِراَءةُ أَبِي َجْعفٍَر ونافِع بَعََّده ونَّحاه يَْزِلقُه َزْلقا

 فيُِزيلُونَك عن ُمقاِمك الذي أَقاَمَك هللاُ فيه َعداوةً لََك.
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ً  َزلَقَ  يُقال :و كما تَقُول : كاَد  (لَيُ ْزِلُقوَنَك ِِبَْبصارِِهمْ )، أَي : َزلَّ ، وبه قََرأَ سائُِر القُّراء غير الَمَدنِيِّيَن  َزلَقَ كأَْزلَقَه فَ  أََزلَّهُ ، : إِذا فاُلنا

ةِ إِْبغاِضهم بنََظِرهم إِليَك  داَوتِهم ، يكاُدونَ لََك ، وعَ  يَْصَرُعنِي ِشدَّةُ نََظِرِه ، وقال أَبو إِْسحاَق : َمْذَهُب أَهِل اللُّغَة في مثِل هذا أَنَّ الُكفّاَر من ِشدَّ

 : أَراَد أَنَُّهم يَْنُظُروَن إِليَك إِذا قََرأَْت نََظَر البَْغضاِء أَن يَْصَرُعوك ، يُقال : نََظر فالٌن إِليَّ نََظراً كاَد يَأُْكلُنِي وكاَد يَْصَرُعنِي ، وقاَل القُتَْيبِيُّ 

 ، يَكاُد يُْسِقُطَك ، وأَْنَشَد : (5)القُرآَن نََظراً َشِديداً بالبَْغضاِء 

ٍن  وحطــــــــــِ وحا يف مــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــح وَن ِإذا ال قــــــــــاَرضــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ ت ــــــــــَ  يـ

واطــــــــــــــــِ      ــــــــــــــــُر مــــــــــــــــَ زِي رًا يــــــــــــــــُ ظــــــــــــــــَ دامِ نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  َء األَق

  
ريَن يَْذَهُب إِلى أَنَُّهم يُِصيبُونَك بأَْعيُنِهم ، كما يُِصيُب العائُِن الَمِعيَن ، قاَل الفَّراُء : وكانَت   إِذاالعََربُ  وبعُض الُمفَّسِ

__________________ 
 .«صنانريهم»( عن التكملة والتهذيب وابألصر 1)
 .40( سورة الكهف اآية 2)
 يقا  جدرت عنقه جدراً إذا انتربت. وقد تقدم يف مادة جدر.« هادراً »( عن الديوان وابألصر 3)
 والقراءة بضم الياء. 51( سورة القلم اآية 4)
 ابلعداوة والبغضاء يكاد يسقطك.( يف التهذيب : 5)
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تاَن  َن ا  (1)أَراَد َأَحُدهم َأنح يـَعح ســــــــــــــَ ثـََر وال َأحح املاَ  َ ُوُع َثال ً ا مّث تـََعر َض لذلك املاِ  : فقا  ا لهلل ما رََأيحُت مااًل َأكح
 .لَيِعيُنوه ِإليه وَنَظُروا ا ُحَجِجه مثرَ  ينارَأَ  ما:  فقاُلوا ا ذلك مثرَ  وسلمعليههللاصلىفَيتساَقرُت ا فَبراُدوا بَرُسوِ    

 يُْغلَُق به الباُب ويُْفتَُح بال ِمْفتاحٍ. أَو لُغَةٌ فيه وهو الِّذي : الِمْزالجُ  الِمْزالقُ و

حاحِ ، أَي اإِلْزالقِ  الفََرُس الَكثِيرُ  : الِمْزالقُ و  .أَْزلَقَتْ  أَي : إِذا كاَن ذِلك عاَدتَها ، وكذِلَك النّاقَةُ ، وقد إِْسقاِط الَولَدِ  ، كما في الّصِ

ِليقُ و ْقطُ  ، الزَّ . كأَِميٍر : الّسِ  نَقَله الَجْوَهِريُّ

ِلقُ و ِلقٌ و َزِلقٌ  والعََرُب تَقوُل : َرُجلٌ  وفي التَّْهِذيب : كَكتٍِف : من يُْنِزُل قبَل أَْن يُوِلجَ  الزَّ ِزُل إِذا َحدََّث الَمْرأَةَ من غيِر ِجماعٍ ، وهو الَِّذي يُنْ  ُزمَّ

 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للقاُلخِ بِن َحْزٍن الِمْنقَِرّيِ :

 َ اح لـــــــــــــــــــِ ح و  َزلـــــــــــــــــــِ ٌ  (2)ِإّن اُ صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُزمـــــــــــــــــــ 

ــــــــــِ ح      ل ــــــــــَ اِم ت ٌ  مــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــّ ــــــــــح ن ــــــــــه عــــــــــَ  جــــــــــاَءتح ب

  
 وأَْنَشَده اللَّْيُث هَكذا :

ريحَ  لــــــــــــــــــــــــِ ح و  َزلــــــــــــــــــــــــِ ٌ ِإن  الــــــــــــــــــــــــز بــــــــــــــــــــــــَ  ُزمــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــِ ح      ه وال أَن يســــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــِ ل ٌن جــــــــــــــــــَ  ال آمــــــــــــــــــِ

  
ي : وَصوابُه :  وقاَل ابُن بَّرِ

 ُزم ِل ح و  َزِل ٌ ِإن  اجلَُليحَد 
ِلقُ و  فيما يُقال ، كما في العُباِب. السَِّريُع الغََضبِ  أَيضاً : الّزِ

لَّْيقُ و ْهِرّيِ. (3)قال الَجْوَهِريُّ : يُقاُل له بالفاِرِسيَّة : ِشيْفتَْه  كقُبَّْيٍط : الَخْوُخ األَْملَسُ  الزُّ  َرْنك ، قلت : ويُْعَرُف اآلَن بالزَّ

ا ، قاَل األَْزَهِريُّ : والصواُب في اإِلْزالِق  أَْجَهَضتْ  : مثل النّاقَةُ  أَْزلَقَتِ و  .(4)ما قالَهُ األَْصَمِعيُّ ال ما قالَهُ اللَّْيُث : إِذا أَْلقَْت َولََدها تامًّ

طٍ  ببََصِره : إِذا فأَْزلَقَهُ  ، ونصُّ الجمهرةِ : نََظَر فالٌن إِلى فاُلنٍ  فالناً ببََصِره أَْزلَقَ و َرت  نََظر إِليه نََظَر ُمتََسّخِ ُمتَغَيٍِّظ ، وهو َمجاٌز ، وبه فُّسِ

 اآليةُ ، كما تَقَدَّم.

ً و كَزلَقَه أَْسه : َحلَقَه ،رَ  أَْزلَقَ و ْبُق : النَّتُْف  َزلَّقَه تَْزِليقا ، فهي ثالُث لُغاٍت ، قال ابُن بَّري : قاَل عليُّ بُن َحْمَزةَ : إِنما هو َزبَقَه بالبّاِء ، والزَّ

أَْس : قدْ   .أَْزلَقَهو َزلَقَه ال الَحْلُق ، وقال الفَّراُء : تَقُوُل للِّذي يَْحِلُق الرَّ

 الُجْعِفّي ، والّصواُب في َضْبِطه كُمعَظٍَّم ، كما هو نَصُّ التَّْكِملة. ، كُمْكِرٍم : فََرُس الُمِغيَرةِ بِن َخِليفَة ْزِلقٌ مُ و

باِب ، وقَلََّده الُمَصنُِّف ، وفي الِعباَرةِ وإِْن لم يَُكْن فيه ماٌء ، هكذا هو نَصُّ العُ  كالَمْزلَقَةِ  : َصْبغَةُ البََدِن باألَْدهاِن ونَْحِوها َحتّى يَِصيرَ  التَّْزِليقُ و

 البََدن باألَْدهاِن ونَْحِوها. (5)َصْنعَة  : التَّْزِليقُ و تَداُخٌل ، والّصواُب :

ْل ذِلَك.، وإِْن لم يَُكْن فيه ماٌء ، كما في اللِّساِن والتَّْكِملَة ، فت كالَمْزلَقةِ  : تَْمِليُسُك الَمْوِضَع حتى يَِصيرَ  التَّْزِليقُ و  أَمَّ

 الَحِديَدةَ : أَْدَمَن تَْحِديَدها. َزلَّقَ و

ً  الَمْوِضَع : َجعَلَه َزلَّقَ و  .كالَمْزلَقَةِ  أَي : َملََّسه َحتّى يَِصيرَ  َزلَقا

ُجُل : إِذا تََزلَّقَ و الَحِديُث :  ، ومنه وتَنَعََّم ، َحتّى يَُكوَن ِللَْونِه َوبِيٌض ، ولبََشَرتَِه بَِريقٌ  وكذِلَك تََزيََّق ، قاله أَبو تُراٍب ، وزاَد غيُره : تََزيَّنَ  الرَّ

الُمهاِجِريَن ، قاَل َكَذْبتُما ، ولِكنَُّكما من  قاال من ؟، فقال : من أَْنتُما ُمتََزلِّقَْينِ  َرأَى َرُجلَْيِن َخَرجا من الَحّمامِ ـ  عنههللارضيـ  أَنَّ َعِليًّا»

 .«الُمفاِخِرينَ 

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

لُوقُ  الحُ  يَْزلُقُ  ، أَي وسلمعليههللاصلى: اسُم تُْرٍس للنَّبِّيِ  الزَّ  عنه الّسِ
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__________________ 
 صر كاللسان.. واألَ .. ( يف التهذيب : أن يعتان ما  رجٍر بعينه  وّع ثال ً 1)
 وهو اجلليد الكاليب ا ويف رجزه :« ِإن اجلَُليد»( يف التهذيب : 2)

 يـــــــــــــدعـــــــــــــ  اجلـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــد وهـــــــــــــو فـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا الـــــــــــــزمـــــــــــــلـــــــــــــ ح 

 ال آمــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وال أنــــــــــــــــــــــــ ح     

  

 جموّع البطن كاليب اخلُل ح 

 .«شبته»( عن الصحاح وابألصر 3)
رو  أبو عبيد عن األصمعي : إذا ألقت الناقة ولدها قبر أن يستبا » التهذيب :( كذا ابألصر ومل يذكر ما قاله األصمعي يف اإلزال  ا ويف 4)

والقو  املثبت ابألصر هو قو  الليث كما يف التهذيب واللسان. قا  األزهري : وال يكون اإلزال  إاّل « خلقه وقبر الوقت قير أزلقت وأجهضت
 قبر التمام.

 .«صبغة»( عن التكملة وابألصر 5)
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 ه ا وقد جاَء يف اَ ِديث.فال َلُرِقُ 
 ، كَحْيَدٍر : َسِريعَةُ الَمّرِ ، عن ُكراعٍ. َزْيلَقٌ  وِريحٌ 

ً  ببََصِره َزلَّقَهُ و ّجاِجّيِ. تَْزِليقا  : أََحدَّ النََّظر إِليِه ، عن الزَّ

وعنه أَبُو القاِسِم الطَّبَرانِيُّ ، وتاِريُخ ِمْصر من تأِْليِفه ،  والَحَسُن بُن َعِلّيِ بِن ُزوالق الِمْصِريُّ ، كُطوفان ، عن يَْحيَى بِن سليٍم الُجْعِفّيِ ،

 مشهوٌر.

 بُن ُصْبحٍ ، كُجَهْينَةَ : بَْطٌن من ُهَذْيٍل ، هَكذا َضبََطهُ ابُن األَثِيِر ، ويُقال : هو بالفاِء ، وقد تَقَدَّم. ُزلَْيقَةُ و

ً  ِمْن َحدَّْي نََصر وَضَرَب ، يَْزِمقُهاو يَْزُمقُها ِلْحيَتَه َزَمقَ   :[زمق]  لُغَةٌ فِي َزبَقَ  نَتَفَها : أَي (1)، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  زْمقا

 ِمثُْل َزبِيقٍة وَمْزبُوقٍَة. َمْزُموقَةٌ و ، َزِميقَةٌ  واللِّْحيَةُ 

 فَتََحه. أَي : القُْفلَ  َزَمقَ و

 في َزبََق ، وقد تَقَدََّم. التّابُوَت : َكَسَره ، لُغةٌ  َزَمقَ و

َكةً  َزَمقَةً  ما أَْغنَى َعنِّي قال الخاْرَزْنِجيُّ : يُقال :و ً  أَي : ، ُمَحرَّ  لُغَةٌ في َزبَقٍَة. َشْيئا

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 ونََمقَةٌ ، بالتَّْحِريك. َزَمقَةٌ  ِء الُمْرِوحِ : فِيهقاَل األَْصَمِعيُّ : يُقال للشَّيْ 

يَّة. َزِمقَ و  عنه ، كفَِرَح : َملَّ ، عاّمِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ُء الُخلُِق ، كذا في اللِّساِن ، وأَْهَمله الَجماَعةُ.، كَسفَْرَجٍل : َسيِّى َزَمْعلَقٌ  : َرُجلٌ  [زمعلق]

َملقُ  : [زملق] يُْنِزُل إِذا َحدََّث الَمرأَةَ  ، وفي التَّْهِذيِب : َمْن يُْنِزُل قَْبَل أَْن يُْدِخلَ  فهي ثاَلُث لُغاٍت : ، كعُلَبٍِط ، وُعالِبٍط ، وتَُشدَّد ِميُم األُولَى الزُّ

َجز :« زلق»، وأَوَرَده الَجْوَهِريُّ في  َزْملََق َزْملَقَةً  ِمن َغْيِر ِجماعٍ ، والِفْعُل منه :  على أَنَّ الِميَم زائَِدةٌ ، وأَْنَشَد الرَّ

َ َزِلٌ  و   (2) ُزم ِل ِإن  اُ َصاح
َجز.« فعلل»وأَوَرَدهُ أَبو ُعبَْيد في باب   وأَْنَشَد هذا الرَّ

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

 ، ال يَكاُد يَْقبُِض عليه َمن َطلَبَه ؛ ِلِخفَّتِه في َعْدِوه وَرَوغانِِه ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ عن بَْعِض العََرِب ، وقالَ : نَزٌّ َخِفيٌف  ُزماِلقٌ و ، ُزْملُوقٌ  غالمٌ 

ِلقٌ  غيُره : ويُقاُل للَخِفيِف الَطيّاِش :  .ُزماِلقٌ و ، ُزْملُوقٌ و ، ُزمَّ

ِلقُ و مَّ .أَْيضاً : الِحماُر السَّميُن الُمْستَِوي ا الزُّ  لظَّْهِر من الشَّْحِم ، قالَهُ اللِّْحيانِيُّ

ْملَقَةُ و  في الُحُمِر : مثل الَهْملََجِة في الفََرس. الزَّ

م وقاَل : ِهَي قَْريَةٌ قُْرَب ِسْنج ، بَمْرَو ، خَ  ِزْمِلقَىو ِمْنها : أَبو ِربَت اآلَن ، ، بالكسِر : قريَةٌ ببُخاَرا ، قالَهُ ابُن ماُكواَل ، وَضبََطهُ غيُره بالضَّ

ُد بُن أَْحَمَد بِن َحباٍب  ْمِلِقيُّ  (3)َجْعفٍَر ُمَحمَّ ْمِلِقيُّ  ، وَعْبُد هللِا بِن ُعَمر الّزِ ثان. الّزِ  الُمَحّدِ

ْنبَقُ  : [زنبق] اْستِْطراداً على أَنَّ النُّوَن زائَِدةٌ ، والُمَصنُِّف يَقُوُل : ال تُزاُد « ز ب ق»أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ُهنا ، ولِكنّه أَْوَرَده في :  ، كَجْعفَرٍ  الزَّ

هُ األَْزَهِريُّ بالِعراِق ، قاَل : وأَهُل الِعراقِ  ُدْهُن الياَسِمينِ  النوُن في ثانِي الَكِلَمِة إِال بثَبٍَت : ْنبَقِ   يَقُولُوَن ِلُدْهِن الياَسِميِن : ُدْهنوَخصَّ ،  الزَّ

ّي لعُماَرةَ :  وأَنَشَد ابُن بَّرِ

 ابلز نـحَب ِ ُذو َلٍَش مل َيد ِهنح 
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 وأَْنَشَده الّصاغانِيُّ ألَبِي قَْحفاَن العَْنبَِرّيِ.

ْنبَقُ و ، بَْل قالُوا : هو َزْهٌر يُْجعَُل في السَّْيَرجِ ونَْحوه ، ويُْعَمُل منه ُدْهٌن ، كغَْيِره من  وقاَل َشْيُخنا : بََحثُوا في أَنَّ َمْدلُولَه ُدْهنٌ  َوْردٌ  : الزَّ

 ِء القَْيِس :أَْنواعِ األَْزهاِر ، اْنتََهى ، وأَْنَشَد الّصاغانِيُّ الْمِرى

ذِذٌر و  ٌة وجــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ زحل وااي غــــــــــــــــــــِ وحَ  ا ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  فـ

يٍّ و      ٍك ذَكــــــــــِ َن يف ِمســــــــــــــــــــــــح خــــــــــح مــــــــــ  ــــــــــَ ِ َتضــــــــــــــــــــــــَ ب ــــــــــح  َزنـ

  
 وقاَل األَْعَشى :

رُه و  ِذي ســـــــــــــــــــــاَر ِذكـــــح نحشـــــــــــــــــــــاِه الـــــــ  هـــــِ َر  شـــــــــــــــــــَ  ِكســـــــــــــــــــح

يــــــٌ  ا و      تــــــِ هــــــَ  : راٌح عــــــَ تـــــــَ بــــــَ ُ لـــــــه مـــــــا اشــــــــــــــــــــح  (4) َزنـــــــح
  

__________________ 
 .14/  3( اجلمهرة 1)
 ( تقدم يف مادة زل . وانظر تعليقنا هنا .2)
 .«جناب»( عن اللباب وابألصر 3)
 برواية : سار ملكه. 116( ديوانه ط بريوت ص 4)
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ْنبَقُ  في التَّْهِذيِب : قال أَبو َعْمٍرو :و ّماَرةُ ، وقاَل أَبو ماِلكٍ  الزَّ ِط : الِمْزمارُ  : الزَّ  وأَْنَشَد للُمْعلَّوِ

ا و  ىّت كـــــــــــَبلـــــــــــ  اِم حـــــــــــَ قـــــــــــاِع الشـــــــــــــــــــــــــّ تح بـــــــــــِ نـــــــــــ   حـــــــــــَ

وحِم      زِِ  الــــــــــــقــــــــــــَ نــــــــــــح ا يف مــــــــــــَ واهتــــــــــــِ بــــــــــــَ ُ أَلصــــــــــــــــــــــــــح  َزنـــــــــــــح

  
ْرقاُء ، والِقْنِديُد. الَخْمر : من ُكنَى َزْنبَقٍ  أُمُّ  األَْعراِبّيِ :قاَل ابُن و  وهي الزَّ

ْنباقُ و ْنباقي وفي بعِض النَُّسخ الزَّ َعةٌ. : الزَّ يفَةٌ ُمَصّدِ ةٌ ِحّرِ  بَْقلَةٌ حارَّ

ثُون ، الواِسِطيُّونَ  َزْنبَقَةَ  بنُو أَبِيو ِد بن أَبي ِمْنُهم : أَبُو الفَْضِل محمُد بنُ  : ُمَحّدِ ، وولُده الُحَسْيُن ،  َزْنبَقَةَ  ُمَحّمِد بِن َعْبِد الَكِريِم بِن ُمَحمَّ

ثُون.  وَحِفيُده يَْحيى : ُمَحّدِ

 * ومما يُْستدَرُك عليه :

ْنبَِقيُّ  الَحَسُن بُن َجِريٍر الصُّوريُّ   َرَوى عن َسِعيِد بِن َمْنُصوٍر ، وغيِره. الزَّ

ْنبَِقيُّ ال وُشلَْيُل بُن إِْسحاقَ   ، له ِذْكٌر. زَّ

ْنُدوقُ  : [زندق] مِّ  الزُّ ْنُدوقِ  أَْهَملَه الَجماَعةُ ، وهو ، بالضَّ كما قالُوا : القَْزُد في القَْصِد ، وقد تَقَدَّم ، قاَل شيُخنا : تَغايُُره مع  لُغَةٌ في الصُّ

ْنِديِق باْختِالف الّزوائِِد ال يَْقتَِضي إِفراَده بالتَّْرَجَمِة ، وأُُصوُل ُكّلٍ منهما : زدق ، أَو : ، فاألَْولَى َجمعُُهما في ترجمٍة واحدةٍ إِاّل أَْن  زندق الّزِ

قهما لذلك ، وفيه نظر. ْنُدوقُ الزُّ  يُقال : ْنِديُق لَْفٌظ أَعجمي ، ففرَّ  عربّي ، وَوَرَد في َكالِمهم ، والّزِ

ْنِديقُ  : [زنديق] حاحِ  ، بالَكْسِر : من الثَّنَِويَّةِ  الّزِ ْلَمةِ  هو : أَو كما في الّصِ كما في العُباِب أَو من ال يُْؤِمُن باآلِخرةِ ،  القائُِل بالنُّوِر والظُّ

بُوبِيَِّة وفي التَّْهِذيِب : وْحدانِيَّة الخاِلِق و والفَْرُق بينَه وبيَن الُمنافِق ُمْشِكٌل ِجدًّا ،  قال شيُخنا : أَو : من يُْبِطُن الُكْفَر ، ويُْظِهُر اإِليمانَ  (1)بالرُّ

 كما في َحواِشي الُماّل َعْبِد الَحِكيِم على تَْفِسيِر البَْيضاوّيِ.

بُ  ب َزْنَده  َزْن ِدين ، أَي : ِدين الَمْرأَةأَو هو ُمعَرَّ ، وفي « نقَله الّصاغانِيُّ هكذا ، وقال الَخفاجيُّ في ِشفاِء الغَِليِل : بل الصَّواُب أَنَّهُ معرَّ

ْنِديقُ  اللِّسان : ٌب ، وهو بالفاِرسية :  الزَّ  يَقُوُل بَِدواِم بَقاِء الدَّْهِر. أَي : (2)« َزْنَده كر»: القائُِل ببَقاِء الدَّْهِر ، فارسيُّ ُمعَرَّ

ْنِديقَ  قلت : والّصواُب أَنَّ  ْنِد ، وهو ِكتاُب مانِي الَمُجوِسّيِ الذي كاَن في َزَمن بَْهراَم بِن ُهْرُمَز بِن سابُوَر ، ويَدَِّعي ُمتا الّزِ بَعَةَ نِْسبَةٌ إِلى الزَّ

يتَ  وأَرادَ  ، السالمعليهالَمِسيح  ثم اْستَْخَرَجه ، والّزْنُد بلُغَتِهم : التَّْفِسيُر ، يعني هذا تْفِسيٌر لِكتاِب  ، َشَجرةٍ  في وَخبَّأَهُ  الِكتابَ  هذا فَوَضع الّصِ

َم إِتْياَن النِّساِء ؛ ألَنَّ أَْصَل لُق الشَّرَّ ، وَزراُدْشَت الفاِرِسّيِ ، واْعتَقََد فيه اإِللَهْيِن : النُّوَر ، والظُّْلَمةَ ، النُّوُر يَْخلُُق الَخْيَر ، والظُّْلَمةُ يَخْ  َحرَّ

مَ  َذْبَح الَحيواناِت ، وإِذا ماتَْت َحلَّ أَْكلُها ،  الشَّْهَوةِ من الشَّْيطان ، وال يَتََولَُّد من الشَّْهَوةِ إِال الَخبِيُث ، وأَباَح اللِّواَط الْنِقطاعِ النَّْسِل ، وَحرَّ

ِشيِد ، فأَْحَرق ِكتابَه وقَلَْنُسَوةً له كانَ وكاَن قد بَِقيْت منُهم طائِفَةٌ بنَو يِن وأَْطراِف الِعراِق وِكْرماَن إِلى أَيّاِم هاُروَن الرَّ ْت معهم اِحي التُّْرِك والّصِ

حاحِ الَجمْ  َزناِديقُ  ، أَو زناِدقَةٌ  ج : ، وأَْكثََر القَتَْل فِيهم ، واْنقََطع أَثَُرهم ، والَحْمُد هلل على ذلك. ناِدقَةُ  ُع :وفي الّصِ ، والهاُء ِعَوٌض من  الزَّ

 .الّزناِديق الياِء الَمْحذُوفِة ، وأَْصلُها

ً  : صارَ  تََزْنَدق قدو ْنَدقَة واألْسمُ  ِزْنِديقا . الزَّ  نقله الَجْوَهِريُّ

،  َزْنَدقٌ  كذا في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط صوابُه : َرُجلٌ  ْنِديقٌ زِ  َرُجلٌ  وال فِْرِزيُن من كالِم العََرِب ، وإِنّما تَقُوُل العََرُب : ِزْنِديقُ  قاَل ثعلٌب : ليسَ و

 .(3)أَي : كَجْعفٍَر ، كما هو نَصُّ ثَْعلٍَب في اللِّساِن والعُباب 

ةُ قالُوا : ُمْلِحٌد ، َشِديد البُْخلِ  : إِذا كانَ  َزْنَدقِيُّ  كذاو  .(4)وَدْهِريٌّ  قاَل : فإِذا أَراَدت العََرُب َمعنَى ما تَقُولُه العامَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْنَدقَةُ  يُق ، وقِيَل : ومنه الزَّ ْنِديقُ  : الّضِ  ؛ ألَنَّه َضيََّق على نَْفِسه ، كما في اللِّساِن. الّزِ

نَقُ   :[زنق] َكةً : أََسلَةُ نَْصلِ  الزَّ  عن اْبِن َعبّاٍد. ُزنُوقٌ  السَّْهِم ، ج : (5) ، ُمَحرَّ

__________________ 
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 واألصر كاللسان عن التهذيب.« وأن   واحد»( يف التهذيب : 1)
 ويف التهذيب عن ابن دريد : َزنحَده.« َزنحدِِكرَايح »( يف اللسان : 2)
 ( والتهذيب والتكملة أيضاً.3)
 ُدهرّي ا بضم الدا  ا واألوىل بفتحها.( زيد يف التهذيب : فإذا أرادوا معىن السن قالوا : 4)
 ( يف التكملة : ِنصحف.5)
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حاحِ :و نَقُ  في الّصِ ناقِ  موِضعُ  : الزَّ  وأَْنَشد لُرْؤبَةَ : الّزِ

َر ح  ٌ  مــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــ  نحشــــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــَ ه ُمســــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــبَنــــــــــــ 

ي      هــــــــــا دامــــــــــِ ضــــــــــــــــــــــــِ نح رَكح رٌَع مــــــــــِ قــــــــــح ــــــــــز نــــــــــَ ح َأو مــــــــــُ  ال

  
نُقُ و تَْيِن : العُقوُل التّامَّ  الزُّ  عن ابِن األَعرابِّيِ. ةُ بَضمَّ

وقاَت  (1) [وَزهَّدَ ]وكذِلك َزَهَد وأَْزَهَد ،  َزنَّقَ و كأَْزنَقَ  بُْخالً أَو فَْقراً ، على ِعياِله َضيَّقَ  من َحّدِ َضَرَب : إِذا يَْزنِقُ  على ِعياِله َزنَقَ و قاَل :

َت ، وأَقاَت ، وأَْقَوَت.  وقَوَّ

ً  فََرَسه َزنَقَ و ً  : يَْزنِقُه َزْنقا يُْجعَُل في ُرُؤوِس البَْغِل الجُموحِ ، واسم تلك الَحْلقَِة  َجعََل تَْحَت َحنَِكه األَْسفَِل َحْلقَةً في الُجلَْيَدةِ ، ثُمَّ َجعََل فيها َخْيطا

 ، قاله اللَّْيُث. ِزناقَةٌ  :

 .(2)األَْربَعِ ، قاله ابُن ُدَرْيٍد  َشكَّلَه في قَوائِِمه : إِذا يَْزنُقُهو ، يَْزنِقُه وكذا الفََرسَ  البَْغلَ  َزنَقَ و

اللَّْيِث ، هَكذا في سائِِر النََسخ ، والصواُب : كِكتاٍب ، كما هو َمْضبُوط هَكذا في ِكتاِب  ، كغُرابٍ  ُزناقٌ  ُكلُّ ِرباٍط في الِجْلِد تَْحَت الَحنَِك فهوو

 زاَد : وما كاَن في األَْنِف َمثْقُوباً فهو ِعراٌن ، ومنه قَْوُل الشاِعر :

واً  دح ؤحَت عـــــــــــَ ـــــــــــُ َك يـ ـــــــــــُ ـــــــــــث ِدي رح حـــــــــــَ هـــــــــــَ ظـــــــــــح ـــــــــــَ  فـــــــــــِإنح ي

ك يف      ــــــــــــــــــــــَرأحســــــــــــــــــــــــــــــــــــِ رانِ  زان ٍ ب  َأو عــــــــــــــــــــــِ

  
 وهو القائُِل فيه : : فََرُس عاِمِر بِن الطُّفَْيلِ  الَمْزنُوقو

َم و  لـــــــــــــــــِ و ُ قـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــَ زحنـــــــــــــــــُ َ
ر ه  املـــــــــــــــــ  َأيّنِ َأكـــــــــــــــــُ

رِ      هـــــــــ  شـــــــــــــــــــــــَ
ُ
ـــــــــِح امل ي ـــــــــِ ن

َ
ر  املـــــــــ هـــــــــم كـــــــــَ عـــــــــِ ـــــــــَ  مجـــــــــَح ل  عـــــــــَ

  
حاحِ.  كما في الّصِ

ياِحيَّ ، قاَل ُسراقَةُ بن ِمْرداٍس الباتل : فََرُس َعتّاُب بِن وْرقاءَ  أَْيضاً : الَمْزنُوقو  الّرِ

وٌ  َوصـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــّ  انِدُر  حـــــــــــــُ كـــــــــــــح َ  مـــــــــــــَ بـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

َف و      لــــــــــــــــــــــِّ و ُ خــــــــــــــــــــــُ زحنــــــــــــــــــــــُ َ
  املــــــــــــــــــــــ

ُ
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــاِورُ وامل

  
 َمْكُحول : فََرُس علّيِ بِن َشبِيِب بن عاِمٍر األَْزِدّيِ ، والُمساِوُر لعَتّاٍب أَْيضاً.

ناقُ و ة للنِّساِء. كِكتاٍب : الُمْخنَقَةُ ِمَن الُحِلي الّزِ  نَقَلَه الَجْوَهِري ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو ِمن فِضَّ

نِيقُ و  ، وهو َمجاٌز. َزنِيقٌ  ، أَي : َوثِيٌق ، وكذا تَْدبِيرٌ  َزنِيقٌ  ، وأَمرٌ  َزنِيقٌ  * يُقال : رأْيٌ ِصينُ كأَِميٍر : الُمْحَكُم الرَّ  الزَّ

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

ناقُ  كاُل. الّزِ  ، بالكسِر : الّشِ

نَقَةُ و يِّقَةُ ، وقاَل اللَّْيُث : هو َمْيٌل في ِجداٍر أَو ِسكٍَّة ، أَو ناِحيَِة داٍر  الزَّ كَّةُ الضَّ َكةً : الّسِ ، أَو ُعْرقُوب واٍد يكوُن فيه اْلتِواٌء كالُمْدَخِل  (3)، ُمَحرَّ

نَقَةُ  ، واالْلتِواُء ، اسٌم لذِلَك بِال فِْعٍل ، وقال ابُن َعبّاٍد :  َمْن يَْشتَِري هِذه»:  عنههللارضيفي َحِديِث ُعثْمان و فِي األَْوِديَِة : الَمِضيُق ، الزَّ

نَقَةَ   .«؟، فيَِزيَدها في الَمْسِجدِ  الزَّ

يه اآلن الّزْنقُوَر. ةُ تَُسّمِ  قلُت : والعامَّ

ناقِ  : الَمْربُوطُ  الَمْزنُوقُ و  .بالّزِ

 .أَيضاً : الَمأُْسوُر بالبَْولِ  الَمْزنُوقو

 ، كأَِميٍر : اسُم َرُجٍل ، قاَل األَْخَطُل : َزنِيقٌ و



12458 

 

تــــــــــاط و  نح دونــــــــــِه لــــــــــَح ٍج  (4)مــــــــــِ لــــــــــِ دح ُس بــــــــــُن مــــــــــُ  َأوح

يــــــــــــــــــــــ ُ ِإاّيُه َلحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــــــــارٌِ  و و       َزنــــــــــــــــــــــِ

  
وِم ، ويُقاُل بالكاِف ، وَسيَأْتِي. إِْزنِيقُ و  ، بالكسِر : بَلٌَد بالرُّ

وقُ  : [زوق] ّمِ : ة ، َعلَى الزُّ  كما في العُباِب. ُزوقانِ  ِدْجلَةَ ، بيَن الَجِزيَرةِ والَمْوِصِل ، وُهما َشطِّ  ، بالضَّ

َوقُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و ئْبَُق ، ( :5) كُصَردٍ  الزُّ  .الّزاُووقِ  وهي لُغةُ أَْهِل الَمِدينَِة ، يَقُولوَن : هو أَثْقَُل من كالّزاُووقِ  الّزِ

ّي  َوقَ  : أَنَّ ويُْفَهُم من َكالِم اْبِن بَّرِ  ، وأَْنَشَد القَّزاُز : للّزاُووقِ  : َجْمعٌ  الزُّ

ٍب  ؤحَتشـــــــــــــــــــــــِ ر  مـــــــــُ ا كـــــــــُ نـــــــــّ د  مـــــــــِ َر اجلـــــــــِ دح َحصـــــــــــــــــــــــّ  قـــــــــَ

َِة      ربح ُر مــــــــــــا يف الــــــــــــتــــــــــــِّ  الــــــــــــز َو ُ كــــــــــــمــــــــــــا حُيَصـــــــــــــــــــــــــِّ

  
، ويَْبقَى الذََّهُب ، ثم قِيَل لُكّلِ  الّزاُووقُ  للتَّْزيِيِن والتَّْحِسين ؛ ألَنَّه يُْجعَُل مع الذََّهِب ، فيُْطلَى به ، فيُْدَخُل في النّاِر ، فيَِطيرُ  التَّْزِويقُ  منهو

قٌ  ُمنَقٍَّش وُمَزيٍَّن :  وإِن لَمْ  ُمَزوَّ

__________________ 
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.1)
 .15/  3مهرة ( اجل2)
 .«امكم»تقدمي عل  « الرصا»يف القاموس :  (*)
 ( التهذيب : انحية من الدار.3)
 ( يف الديوان : حيتاط اب اء املهملة.4)
 ( ضبطت يف اللسان ا ابلقلم ا َزَو  ابلتحريك هنا ويف الشاهد.5)
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ُخُر  ُه : ُمَزوِّ ٌ  الزِّئـحَبُ  يف الت صـــــــــــــاِويِر ا ولذِلك قاُلوا لُكرِّ ُمَزيٍِّن :َيُكنح فيِه الزِّئـحَبُ . وقاَ  الل يحُث : وَيدح َزوِّ ُ  ا وقاَ  َغريح
ُ
 : امل

َي ُكر  ُمَزيٍِّن بشي َُزيُِّن ابلزِّئـحَبِ  ا مثّ َكثـَُر َحىت  لُِّ
 .ُمَزوِّقاً  ءٍ امل

يٌّ ُمْبتََذٌل. كما نَبَّهَ عليه في ِشفاِء الغَِليِل ، اْنتََهى.قاَل َشْيُخنا : فُهو إَِذْن عربيٌّ َصِحيٌح ، وليَس َخَطأً كما تَ   َوهََّمه البَْعُض ، لكنّه عاّمِ

ْقتُ  ٍء ، وقولُهم :قلُت : قاَل ابُن فاِرٍس : الّزاُي والواو والقاُف ليس بشي هتَه ليَس بأَْصٍل ، قال : ويَقُولوَن : إِ الشَّيْ  َزوَّ نَّهُ َء : إِذا َزيَّْنتَهُ وَموَّ

اُووقِ  من ئْبَُق ، وُكلُّ هذا كالٌم. انتهى. الزَّ  ، وهو الّزِ

قُوه أَنَّه قاَل الْبِن ُعَمر : إِذا َرأَْيَت قَُرْيشاً قد َهَدُموا البَْيَت ثُمَّ بَنَْوهُ »في الَحِديِث : و قلُت :  تَْزِويقَ  َكِره «، فإِن اْستََطْعَت أَْن تَُموَت فُمتْ  فَزوَّ

ْنيا وِزينَتِها أَو لَشْغِلها الُمَصلَِّي.الَمساِجِد لم  ا فِيِه من التَّْرِغيِب في الدُّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

قٌ  كالمٌ  ً  ، أَي : ُمَحسٌَّن ، عن ُكراعٍ ، وقد ُمَزوَّ قَه تَْزِويقا  .َزوَّ

ْقتُ  وقاَل غيُره : ْمتَه ، وقاَل  َزوَّ قٌ  أَبو َزْيٍد : يُقال : هذا ِكتابٌ الِكتاَب والَكالَم : إِذا َحسَّْنتَه وقَوَّ َر  ُمَزوَّ ُم تَْقِويماً ، وقد َزوَّ ٌر ، وهو الُمقَوَّ ُمَزوَّ

قَهو فاُلٌن ِكتابَه َمه تَْقِويماً ، وهو َمجاٌز. َزوَّ  : إِذا قَوَّ

قُواو ى َزوَّ ينَةُ تَُسمَّ َواقَ  الجاِريَةَ : َزيَّنُوها بالنُّقُوِش ، وتِلَك الّزِ  يقال للَمْرأَة : تََزيَّنِي وتََزيَِّقي ، وهو من ذِلَك ، وقِيَل : هو ِمنْ وُ  ، كَسحاٍب ، الزَّ

البِناِء  ِزيقِ 
(1). 

قٌ  وِدْرَهمٌ  ئْبَِق. ُمَزوَّ  : َمْطِليٌّ بالّزِ

قٌ  وتَقوُل : هذا ِشْعرٌ   ، لو أَنّه ُمَرّوٌق : إِذا كاَن ُمَحبَّراً غيَر ُمنَقَّحٍ. ُمَزوَّ

َوقَةُ و َكةً : الِّذيَن يَْنقُُشوَن ُسقوَف البُيُوِت ، عن أَبي َعْمٍرو. الزَّ  ، محرَّ

 وِزياُق ، كِكتاٍب : قريةٌ بمصر.

ْهَزقَةُ  : [زهزق] ْهقََهِة ، وأَْنَشَد هو كالقَ  وكذِلك الدَّْهَدقَةُ ، ويُقال : هو اإِلْكثاُر منه ، وقِيَل : ِشدَّةُ الضَِّحك أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وفي النَّواِدِر : الزَّ

ّي :  ابُن بَّرِ

َ ملَح و  زِ ِ ِإن أَنَتح َعينِّ  تـَُزهح
ْهَزقَةُ و قاَل اللَّْيُث : بِيَّ ، : الزَّ ْهزاقُ و تَْرقِيُص األُّمِ الصَّ  : اسُم ذلَك الِفْعِل. الّزِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْهَزقَة  : كالٌم ال يُْفَهُم ، مثُل الَهْينََمِة ، عن اْبِن خالََوْيِه ، كما في اللِّساِن. الزَّ

ً  العَْظُم ، كَمنَع ، َزَهقَ  : [زهق] ه زُهُوقا حاحِ  : اْكتَنََز ُمخُّ  كما في اللِّساِن ، قاَل : كأَْزَهقَ  كما في الّصِ

َلَصا أَزحَهَقتح و   ِعظاُمه وَأخح
 ، نقله الَجْوَهِريُّ عن يَْعقُوَب ، قاَل الَجْوَهِريُّ : وأَّما قوُل الّراِجِز ، وهو ُعماَرةُ بُن طاِرٍق : زاِهقٌ  فهو اْكتَنَزَ  بنَْفِسه : إِذا الُمخُّ  َزَهقَ و

ِ  و  ر  مــــــــــــــــــــــــن َأاينــــــــــــــــــــــــِ ٍد أُمــــــــــــــــــــــــِ  َمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــِ ِ      قـــــــــــــــــائ ـــــــــــــــــاٍب وال حـــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــح َن أبَن  َلســـــــــــــــــــــــــــــــح

  

 زاِه ُ ال ِضعاٍف خُم ُهن  و 

ُهنَّ ُمْكتَنٌِز ، رفَعه على االْبتِداِء ، قاَل : فإِنَّ  ْعُر ُمْكفَأٌ يَقُوُل : بَْل ُمخُّ  زاِهقٍ  وال ِضعافٍ  وال يَُجوُز أَْن يُِريَد :الفَّراَء يَقُوُل : هو َمْرفُوٌع ، والّشِ

ُهنَّ ، كما ال يَُجوُز أَن تَقُوَل : َمَرْرُت بَرُجٍل أَبُوه قائٍِم بالَخْفِض ، و ُهنا بَمْعنَى الذّاِهِب ، كأَنّه قاَل : وال ِضعاٍف  الّزاِهقُ  قاَل غيُره :ُمخُّ

ُهنَّ ، ثُّم َردَّ  عاِف ، انتهى. الزاِهقَ  ُمخُّ  على الّضِ
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َل  وايَةُ :قاَل الّصاغانِيُّ : وكاَن للَجْوَهِرّيِ والفَّراِء في تَتَبُّعِ الَحّقِ َمْنُدوَحةٌ عن التَّْعِليِل الذي ال َمعَوَّ  عليِه ، والرجُز لعُماَرةَ بِن طاِرٍق ، والّرِ

 (2) زاِه ِ ِعيٍ  ِعتاٍ  ذاِت ُمخٍّ 
 : (َوَزَهَق اْلباِطلُ )وبََطَل ، وَهلََك ، وذِلك إِذا َغلَبَه الَحقُّ ، وقاَل قَتاَدةُ :  الباِطُل أَي : اْضَمَحلَّ  َزَهقَ  من الَمجاِز :و

__________________ 
َعَر حنو َتَدي َن و وز أن يكون تـََفع َر من زي   البناء.( يف األَ 1)  ساس : هو تـََفيـح
 ( بعده يف التكملة :2)

 منجنٍا كاأللن الفار ِ و 
 وعل  رواية الصاغاين فال ِإكفاء يف الرجز.
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 َأي : أَبحطََله.   َتعاىَل  أَزحَهَقهو  يـَعحيِن الش يحطانَ 
ً  ةالّراِحلَ  َزَهقَت من الَمجاز :و ً و ، ُزُهوقا يِت ، وكذا َسبَقَت وتَقَدََّمْت أَماَم الَخْيلِ  : إِذا َزْهقا ّكِ  فاُلٌن بيَن أَْيِدينَا. َزَهقَ  عن ابِن الّسِ

ً  السَّْهمُ  َزَهقَ  من الَمجاِز :و ْحمِن بِن َعْوفٍ  صاِحبُه ، ومنه أَْزَهقَهُ و ، زاِهقٌ  وَوقََع َخْلفَه ، فهو جاَوَز الَهَدفَ  : إِذا ُزُهوقا ـ  َحِديُث َعْبِد الرَّ

 وهو الِّذي يَْحبُو َحتّى يُِصيَب ، أَي : َضِعيٌف يُِصيُب الَحقَّ َخْيٌر من قَِوّيٍ يُْخِطئُهُ. «زاِهقٍ  أَنَّ حابِياً َخْيٌر من»: ـ  عنههللارضي

ً  نَْفُسه َزَهقَتْ و ح  ، كَسِمعَ  كَزِهقَت وَهلََكْت وماتَتْ  َخَرَجتْ  : ُزُهوقا حا الَكْسَر ، وأَبو َعبُْيٍد َرجَّ ، لُغَتان َذَكَرهما ابُن القُوِطيَِّة والَهَرِويُّ ، وَرجَّ

وا األَْنفَُس َحتّى»في َحِديِث الذَّبِيحِة : و الفَتَْح ، وُح ِمْنها ، وال يَْبقَى فِيها َحَرَكةٌ ، «تَزَهقَ  وأَقِرُّ ثم تُْسلَُخ وتُْقَطُع ، وقاَل  أَي : َحتّى تَْخُرَج الرُّ

 .(1) (َوتَ ْزَهَق أَنْ ُفُسُهْم َوُهْم كاِفُرونَ )تَعالَى : 

أَي :  (2) (ِإنَّ اْلباِطَل كاَن َزُهوقاً )، ومنه قولُه تَعالى :  َزُهوقٌ و ، زاِهقٌ  فهو واْضَمَحلَّ  بََطَل وَهلَكَ  : إِذا ءُ الشَّيْ  َزَهقَ  من الَمجاِز :و

 باِطالً ذاِهباً.

ً  بين أَْيِدينا فاُلنٌ  َزَهقَ  من الَمجاز :و ً و َزْهقا  .كاْنَزَهقَ  وتَقَدََّم أَماَم الَخْيلِ  : َسبَقَ  ُزُهوقا

 أَي : من الُهزاِل. : اليابِسُ  الّزاِهقُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و

حاح :و  وأَْنَشَد لُزَهْيٍر : الّدوابِّ السَِّميُن الُمِمخُّ من  : الّزاِهقُ  في الّصِ

ُرهــــــــــــا  واًب َدوابــــــــــــِ كــــــــــــُ نــــــــــــح ِر مــــــــــــَ يــــــــــــح ُد اخلــــــــــــَ  الــــــــــــقــــــــــــائــــــــــــِ

هـــــــا      نــــــح وُن ومــــــِ نــــــُ هـــــــا الشــــــــــــــــــــ  نــــــح ُم  الــــــزّاهــــــِ ُ مــــــِ (3)الــــــز هــــــِ
 

  
ً  الّدابَّةُ  َزَهقَت وقد  : اْنتََهى ُمخُّ َعْظِمها ، واْكتَنََز قََصبُها. تَْزَهُق ُزُهوقا

َمنِ  الشَِّديُد الُهزالِ  أَيضاً : الّزاِهقُ و قِيُق الُمَخ ، وقِيَل : هو الُمْنِقي وليَس بُمتَناِهي الّسِ  ، فهو الَِّذي تَِجُد ُزُهوَمةَ ُغثُوثَِة لَْحِمه ، وقِيَل : هو الرَّ

ِهُم  الّزاِهقُ  ، وقاَل بَْعُضهم : زاِهقٌ  وللسَِّمين من الدَّواّبِ : زاِهقٌ  من األَْضداِد ، يُقاُل للهاِلِك : قُ الّزاهِ  قاَل األَْزَهِريُّ : ِضدٌّ  : السَِّميُن ، والزَّ

ُهوَمةُ في اللَّْحِم : كراِهيَةُ رائَِحتِه من َغْيِر تَغَيٍُّر وال نَتٍْن.  أَسَمُن منه ، والزُّ

ُجُل الُمنْ  : الزاِهقُ و يِت ، قال : َهِزمُ الرَّ ّكِ تَْيِن. يحتمُل أَْن يكونَ  ُزْهقٌ  جو نقله الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ ّمِ ، وبَضمَّ  بالضَّ

 : إِذا كاَن َسِريَع الِجْريَِة. زاِهقٌ  يُقال : َخِليجٌ  من الِمياِه : الشَِّديُد الَجْريِ  الزاِهقُ  من الَمجاِز :و

َهقُ و َكةً : الُمْطمَ  الزَّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للراِجِز ، وهو ُرْؤبَة يَِصُف الُحُمَر : ئنُّ مِن األَْرِض ، ُمَحرَّ

ِوي يف  ن  هتــــــــــــَح ِديــــــــــــهــــــــــــِ ــــــــــــح  (4) الــــــــــــز هــــــــــــَ ح كــــــــــــَبن  أَي
َ الــــــــــــــــَوَر ح      اح تــــــــــــــــعــــــــــــــــاطــــــــــــــــَ واٍر يــــــــــــــــَ ِدي جــــــــــــــــَ  أَيــــــــــــــــح

  
 وأَْنَشَد الصاغانِيُّ لُرْؤبَةَ يَِصُف الُحُمَر :

قـــــــــــــَ ح 
َ

ا كـــــــــــــاملـــــــــــــ يـــــــــــــهـــــــــــــَ راِب فـــــــــــــِ ـــــــــــــح واحـــــــــــــِ  األَق  لـــــــــــــَ

اَو  يف      ِديـــــــــــــهـــــــــــــا هتـــــــــــــَ كـــــــــــــاُد أَيـــــــــــــح  الـــــــــــــز هـــــــــــــَ ح تـــــــــــــَ

  
وايَةُ أَْقعَُد ، وقِيَل : َهقُ  وهِذه الّرِ َهق»في قوله : هو التَّقَدُُّم ، ويُْرَوى :  الزَّ  بالراِء ، أَي : من َخْوِف اإِلْدراِك.« الرَّ

ُهوقُ  من الَمجاِز :و ِصُف ، وأَْنَشَد ألَبِي ذَُؤْيٍب يَ  فَجُّ الَجبَِل الُمْشِرفُ  َكذِلكَ و البَِعيَدةُ القَْعِر ، قاَل الجوهِريُّ : أَي : كَصبُوٍر. الِبئُْر القَِعيرُ  الزَّ

 ُمْشتاَر العََسِل :

وحٍ  و  ــــــــــــــَ الُت ثـ ُه َفضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َث مــــــــــــــال عــــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــــــح

ٍة      كــــــــــــــَ لــــــــــــــِ هــــــــــــــح لــــــــــــــَ  أَركــــــــــــــاِن مــــــــــــــَ و ِ عــــــــــــــَ (5)َزهــــــــــــــُ
 

  
ِهقُ  من الَمجاِز :و  كَكتٍِف : النَِّزُق. الزَّ

ّمِ والَكْسرِ  ُزهاقُ  يُقال : ُهمو إِن كاَن ـ  مائٍة ، فُمْمِكنٌ  ُزهاقُ  وِمْقداُرها ، وقال ابُن فاِرٍس : فأَّما قوُل النّاِس : ُهم ُزهاُؤها أَي : مائٍَة ، بالضَّ

 ً  أَن يكوَن من األَْصلِ ـ  َصِحيحا
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__________________ 
 .85( سورة التوبة اآية 1)
 .81( سورة اإلسراء اآية 2)
 .153( شرح ديوانه لثعلب ص 3)
األو  لر بة شـــــــاهداً عل  قوله : الزه  الوهدة رمبا وقعت فيها الدواب فهلكت ا يقا  انزهقت أيديها يف ا فر. وســـــــريد ( ذكر األزهري الرجز 4)

 للشارح يف املستدر  الزه  ابلفتح هبذا املعىن.
 وفسر الزهو  ابمللساء. 87/  1( ديوان اهلذليا 5)
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ُِضيِّ ا كبَ 
ِم وامل َزة اّلِذي ذََكرحان ا َأي عل  التـ َقد  ن  َعَدَدُهم تـََقد َم حىّت بـََلغ ذِلك ا ومُمحِكٌن َأن يكون من اإِلبحداِ  ا كَبن  اهلَمح

 أُبحِدَلتح قافاً ا ومُيحِكُن َأنح يكوَن شاذنا.
 ِعّيِ :، وأَْنَشَد ألَبِي الُخْضِرّيِ اليَْربُو تَْقُدُم الَخْيلَ  : إِذا كانَتْ  ، كَجَمَزى َزَهقَى فََرسٌ  قاَل َشِمٌر :و

رِّ  ِب اأَل ـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــِ نح ُرَويـــــــــــــــــــح َت مـــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــَ  أَثــــــــــــــــــــح

ًر  مـــــــــــــــن      لـــــــــــــــَ  قــــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ َز ِّ  َزهـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

  
َوْيتِِب القُراَد الثّابَِت الّراتَِب ، َحتّى كاَد يَْدُخُل في اللَّْحِم.  َعنَى بالرُّ

 ، وهو َمجاٌز. أُْزُهوقَةٍ  ، وفي األَساِس : أَي : أَعاِجيب فِي الَجْزيِ والسَّْبِق ، جمع ذاُت َجْريٍ َسِريعٍ  أَي : أَزاِهيقَ  فََرٌس ذاتُ و

ه ، وأَبُوه حاِرثَةُ  أَزاِهيقُ و بِن  بُن َعْوِف بِن قَتِيَرةَ بِن حاِرثَةَ بِن عْبِد شْمِس بِن ُمعاِويَةَ بن َجْعفَِر بِن أُساَمةَ  : فََرُس ِزياِد بِن ِهْندايَةَ ، وهي أُمُّ

ٍد األَْعرابِيُّ ، وقاَل ابُن اْلَكْلبِّيِ : هو زِ  ياُد بُن َعْوِف ْبن حاِرثَةَ ، وهو َسْعِد بِن أَْشَرَس بِن َشبِيب بِن السََّكن ، وكان فارساً ، قاله أَبو محمَّ

ِة ، وكان يَقُول : لو أَْرَسْلُت فََرِسي ِة.َعِريًّا ألََسرَ  أَزاِهيقَ  الِّذي أََسَر َذا الغُصَّ   ذا الغُصَّ

 اإِلناَء : إِذا قَلَْبتَه ، فاْنُظْرهُ. أَْزَهْقتُ  كما في العُباِب ، والِّذي في اللِّساِن : َمألَهُ  أَي اإِلناَء : إِذا أَْزَهقَهو

 وهو َمجاٌز. أَجاَزهُ  : إِذا السََّهَم من الَهَدفِ  أَْزَهقَ و

ً ، يُقال : رأَ  أََغذّ  : إِذا في السَّْيرِ  أَْزَهقَ و ً  يُت فاُلنا  ، أَي : ُمِغذًّا في َسْيِره. ُمْزِهقا

 قال الَجْوَهِريُّ : ويُقاَل بالراِء ، قاَل الّراِجُز : قَدََّمتْهُ وأَْلقَتْهُ على ُعنُِقها : إِذا الّدابَّةُ السَّْرجَ  أَْزَهقَتِ و

َزرِ ح  يـُزحِهَقهُ َأخاُف َأنح   َأو يـَنـح
 أَْنَشَدنِيِه أَبو الغَْوِث بالزاي.قاَل الَجْوَهِريُّ : 

ْرِب ، أَو النِّفارِ  اْنَزَهقَتو حاحِ ، وفي العُباب : الّدابَّةُ من الضَّ  تَقَدََّمتْ  أَي : َطفَرت ، كما في الّصِ

 * ومما يُْستَْدرُك عليه :

 .أَْزَهقَهُ  الَحقُّ الباِطَل : زاَهقَ 

ِهقُ و  َس فَْوَق ِسَمنِه ِسَمٌن.من الدَّواّبِ ، كَكتٍِف : الذي لي الزَّ

 : بَِعيَدةُ القَْعِر. زاِهقٌ  وبِئْرٌ 

ْهقُ و  : الَوْهَدةُ ، وُربَّما َوقَعَْت فِيها الّدوابُّ فَهلََكْت. (1)، بالفتحِ  الزَّ

 الّدابَّةُ : تََردَّْت. اْنَزَهقَتْ و

 : ُمَضيٌَّق عليه. َمْزُهوقٌ  وَرُجلٌ 

ُج :  : القاتُِل. الُمْزِهقُ  وقال الُمَؤّرِ

 : الَمْقتُول. الُمْزَهقُ و

 اإِلناَء : قَلَْبتُه. أَْزَهْقتُ و

 ، وهي َجماعاٌت في تَْفِرقٍَة. أَزاِهيقَ و أَزاِهقَ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : جاَءت الَخْيلُ 

 ُهم وال يَْلَحقُونَه ، وهو َمجاٌز ، كما في األَساِس.ألَْرواحِ الَمِطّيِ : إِذا كانُوا يُْجِهُدوَن أَْنفُسَ  َمْزَهقَةٌ  ويُقال : هذا الَجَملُ 
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ْهلُوقُ  : [زهلق] على أَّن الاّلَم زائَِدةٌ ، « قهـ  ز»َكتَبه باألَْحَمِر ، على أَنّه ُمْستَْدَرٌك على الَجْوَهِرّي ، وأَْوَرَدهُ الَجْوَهِريُّ في  ، كعُْصفُورٍ  الزُّ

تُه : بْل هاُؤه زائَِدةٌ ، وَصنِيُع الُمَصنِِّف مع َجماَعٍة يَْقتَِضي أَْن يَُكوَن ُرباِعيًّا ، وعلى ُكّلِ حاٍل فيَْنبَِغي ِكتابَ وهو َرأْي األَْكثَِرين ، وقاَل قَْوٌم 

 السَِّميُن. بالسَّواِد ، وهو :

 .َزهاِلقُ  رٌ ُحمُ  :ـ  في إِناِث ُحُمِر الَوْحِش إِذا اْستََوْت ُمتُونُها ِمَن الشَّْحمِ ـ  قاَل األَْصَمِعيُّ و

ْهِلقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و  كِزْبِرجٍ : السَِّريُع الَخِفيُف ِمنّا. الّزِ

ْهِلقُ و قاَل : يُح الشَِّديَدةُ. : الّزِ  الّرِ

ْهِلقُ  قاَل اللَّْيُث :و راُج ما داَم في الِقْنِديلِ  : الّزِ  ، وكذِلك النِّْبراُس والِقَراُط ، وأَنَشَد : الّسِ

ِل ٌ  رَجُ  زِهح  الَح ُمسح
راج ، وهو الِهْزِلُق ، الهاُء قَْبَل الّزايِ ، وقاَل َغْيُره : هو ْهِلقُ  وقاَل ابُن األَعراِبّيِ : الِقَراط للّسِ  .الّزِ

__________________ 
 ( يف اللسان : والز هح  والز َه .1)
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ْهِلِقيُّ  اللَّْيُث :قاَل و جاِل : هو الّزِ َمِلقُ  من الّرِ  الذي إِذا أَراَد اْمَرأَةً أَْنَزَل قبَل أَْن يََمسَّها ، قاَل : ونحُو ذِلك قاَل أَبُو َعْمٍرو. (1) الزُّ

ْهِلِقيُّ و  ْجِم :قالَهُ أَبو َعْمٍرو ، وأَْنَشَد ألَبِي النّ  فَْحٌل يُْنَسُب إِليِه ِكراُم الَخْيلِ  : الّزِ

يِن َأوحالُد  يِّ فـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــِ  زِهـــــــــــــــــــــح

  
يِّ   َوجـــــــــــــــِ وحِ  وَأعـــــــــــــــح (2)بـــــــــــــــنـــــــــــــــاُت ِذي الـــــــــــــــطـــــــــــــــ 

 

  

 ُقود اهلَواِدي كنَـَو  الرَبحين 

ْهلَقَةُ و  عن ابِن َعبّاٍد. : تَْبيِيُض الثَّْوبِ  الزَّ

ْهلَقَةو  الَمْشَي ، عن ابِن َعبّاٍد. يَُزْهِلقُ  فاُلن قِراُب الُخَطا ، يُقاُل : َضْرٌب من الَمْشيِ  : الزَّ

 اْبيَضَّ وَصفا. الثَّْوُب : تََزْهلَقَ و قاَل :

 قاَل ُرْؤبَةُ : َسِمنَ  : إِذا تََزْهلَقَ و

ا  َوقـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح مـــــــــــــــاين ســـــــــــــــــــــــــــــَ َدراين ابلـــــــــــــــثـــــــــــــــّ  َأو َأخـــــــــــــــح

َدَر قـــــــــــــــد      َدٍد َأكـــــــــــــــح اذا جـــــــــــــــُ قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ َزهـــــــــــــــح  تــــــــــــــــَ

  
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : َملََّسه.َء الشَّيْ  َزْهلَقَ 

 ، كِزْبِرجٍ : أَْملَُس الَمتِْن. ِزْهِلقٌ  وِحمارٌ 

 ً  : أَْملَُس ، قاَل : ِزْهِلقٌ  وَصفا

ِل ٍ يف   زَِلٍ  من فـَوحِ  َأطحوارِ  زِهح
ْهِلقُ و ْهِلِقيُّ  : الِحماُر الِهْمالُج ، قالَهُ القَّزاُز ، وكذِلك الّزِ ْهِلقُ  ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : الّزِ  الِحماُر الَخِفيف. الّزِ

 ، بَمْعنًَى واحٍد. (3)، وَزْهَمَجه  َزْهلَقَهُ و وفي النَّواِدِر : َزْهلََج له الَحِديَث ،

ْهلَقَةُ  وقاَل الثّعاِلبِيُّ : ْهِلقُ و في الِحماِر : مثُل الَهْملََجِة في الفََرِس. الزَّ  : موضُع النّاِر من الفَتِيِل. الّزِ

راُج في الِقْنِديل. (4) الّزْهِليقُ و  : الّسِ

ْهَمقُ  : [زهمق]  القَِصيُر الُمْجتَِمُع. أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال الّصاغانِيُّ : هو ، بالفتحِ  الزَّ

ْهَمقَةُ  : (5)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  يِّئَةُ تَِجُدها من اللَّْحِم الغَّثِ ، وقاَل  أَو نَتْن : ُزُهوَمةُ رائَِحِة الَجَسد من ُصنانٍ  الزَّ ُهوَمةُ الّسِ ، وقاَل اللَّْيُث : هي الزُّ

 ُزُهوَمتَها ، وقاَل الّراِجُز : يَِده ، أَي : َزْهَمقَةَ  أَبو َزْيٍد : َشِمْمتُ 

يِن  تــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ هــــــــــــــــا ِإذا عــــــــــــــــَ هح اي رِيــــــــــــــــ  قــــــــــــــــَ  َز ــــــــــــــــحَ

هح      ــــــــــــــــرَبحَوقــــــــــــــــَ نــــــــــــــــاِب ال يِن جــــــــــــــــاين كــــــــــــــــِ ــــــــــــــــ   كــــــــــــــــبَن

  
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ٌ  ، أَي : ُمْنتِنَةٌ َخبِيثَةُ الّرائَِحة. ُمَزْهَمقَةٌ  اْمَرأَة

 .«زوق» ، وقد َجعَله الَجْوَهِريُّ واِويَّ العَْيِن ، فأَْوَرَده في تركيِب : القَِميِص ، بالَكْسِر : ما أَحاَط بالعُنُِق ِمْنهُ  ِزيقُ  : [زيق]

حاح : بُن بَْسطاِم بِن قَْيٍس الشَّْيبانِيّ  ِزيقُ و ٌب ، ومنه قَْولُه : وفي الّصِ َوْيَحَك َمْن أَْنَكْحَت يا  زيقُ يا  قَْيس بن َشْيباَن ، وهو اسٌم فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

يِقيُّ  ومنها : أَبُو الَخْيِر َعِليُّ بُن َعِلّيٍ  َمَحلَّةٌ بنَْيسابُورَ   :ِزيقُ و (6) ِزيقُ   .317، َرَوى عنه أَبو محمٍد الشَّْيبانِيُّ ، وَذَكر أَنّه توفي سنة  الّزِ
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فَه اللَّْيُث ، فقال : أَّما ِريُق الشَّياِطيِن للُعاِب الشَّْمِس ، فالبّراءِ و يِه العََرُب لُعاَب الشَّْمِس ، الشَّياِطين : َشيْ  ِزيقُ  وَصحَّ ٌء يَِطيُر في الهواِء ، تَُسّمِ

.  نَبَّهَ على ذلك األَْزَهِريُّ

حاحِ : : تََزيََّن ، واْكتََحلَ  تََزيَّقَ و َمْخَشِريُّ : هو الَمْرأَةُ ، كتََزيَّغَت : إِذا تََزيَّنَْت واْكتََحلَْت ، زاَد غيُرهُ وتَلَبََّسْت ، وقاَل الزَّ  تََزيَّقَتِ  ، وفي الّصِ

تَفَعٌُّل 
َوِق ، ويجوُز أَن يكونَ  (7)  من الزُّ

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف التهذيب واللسان بتشديد الالم املفتوحة.1)
 ( بعده يف التهذيب واللسان :2)

َن ابللير عل  الوينِّ   يشُججح
 مشي الكبري كبنه يف قيٍد. عبيد : الد جة :واألصر كاللسان. قا  أبو « ود جه»( يف التهذيب : 3)
ِل .4)  ( يف التهذيب : الّزِهح
 .342و  285/  3( اجلمهرة 5)
 وصدره فيها : 15/  3( نسبه يف اجلمهرة جلرير 6)

 اي زِيُ  قد كنت من شيباٍن يف َحَسبٍ 
 وبرواية خمتلفة يف ديوانه.

َعَر حنو َتَدي َن و وز أن 7)  يكون تـََفع َر من َزي َ  البناء.( يف األساس : تـََفيـح
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َرها ا وتـُثـَقُِّفه ابلزِّيَنِة.« زي »من :  َنَة ُتَسوِّي أَمح َُتَحسِّ
 ابلياِء ؛ أَلن  امل

 مع القاف فصل السني
 بالَهْمِز كذِلك ُسْؤقٌ ج :  بغَْير الَهْمزِ  الّساقِ  لُغَةٌ في بالَهْمِز ، أَهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّسان ، وقاَل الّصاغانِيُّ : هو الّسأْقُ  : [سأق]

ّمِ ، قاَل : وقََرأَ ابُن َكِثيٍر : ُسُؤوقٌ و ً  (1) َسأْقَْيها وَكَشفَْت َعنْ  بالضَّ  بالَهْمِز فيِهما ، كما في العُباِب. (2) بالسُّْؤقِ  و: فَطِفَق َمْسحا

ّمِ ، أَي : ال  (3)بالقَْوِل  يَْسبُقُونَه َء قولُه تعالَى : الَب ، والَكْسُر أَْعلى ، وقُرىمن َحدَّْي نََصَر وَضرَ  يَْسبِقُهو َسبَقَهُ يَْسبُقُه  :[سبق] بالضَّ

 ٍء.يَقُولُوَن بغيِر ِعْلٍم َحتّى يُعَلَِّمُهم : تَقَدََّمهُ في الَجْريِ ، وفي ُكّلِ شيْ 

 وثَلَّثَ  ، بَْكرٍ  أَبُو وَصلَّى ، وسلمعليههللاصلىَرُسوُل هللِا  َسبَقَ »: ـ  عنههللارضيـ  َحِديُث َعِليً  منهو َجلّى ، : إِذا الفََرُس في الَحْلبَةِ  َسبَقَ و

 .«هللا شاءَ  فَما فِتْنَةٌ  وَخبََطتْنَا ، عنهماهللارضي ُعَمرُ 

ً  وقَْولُه تَعالى : الِجنَّ باْستِماعِ  تَْسبِقُ  ، وفي التَّْهِذيب : السالمعليهمالّشياِطيَن بالَوْحى إِلى األَْنبِياِء  تَْسبِقُ  الَمالئَِكةُ  : هم (4) فَالّسابِقاِت َسْبقا

ّجاُج : الَوْحيِ   : هي النُُّجوُم. السابِقاتُ  : الَخْيُل ، وقِيَل : أَْرواُح الُمْؤِمنيَن تَْخُرُج بُسهولٍَة ، وقيَل : الّسابِقاتُ  ، وقاَل الزَّ

ّمِ : الَخَطرُ  السُّْبقةُ و حركةً ،م السَّبَقُ و باقِ  يُوَضُع بيَن أَْهلِ  الِّذي ، بالضَّ هان في  الّسِ حاحِ ، وفي التَّْهِذيب : بيَن أَْهِل النِّضاِل والّرِ كما في الّصِ

 ِسباقِ  ، يريُد أَنَّ الُجْعَل ال يَْستَِحقّانِه إِاّل في «إِاّل في ُخّفٍ أَو حاِفٍر ، أَو نَْصلٍ  َسبَق ال»في الَحِديِث : و ، أَْسباقٌ  أََخَذه. ج : َسبَقَ  الَخْيِل ، فَمنْ 

ْمُي ، وذِلَك ألَنَّ هذه األَُموَر ُعدَّةٌ  الُجْعِل  في قِتاِل العَُدّوِ ، وفي بَْذلِ  الَخْيِل واإِلبِِل ، وما فِي َمْعنَى الَخْيِل واإِلبِِل ، وفي النِّضاِل ، وهو الرَّ

فٍِر ، وقَْد يُْحتاُج إِلى ُسْرَعِة عليها تَْرِغيٌب في الِجهاِد ، وتَْحِريٌض عليه ، ويَْدُخُل في َمْعنَى الَخْيِل البِغاُل والَحِميُر ؛ ألَنّها ُكلَّها َذواُت حا

 ي.َسْيِرها ونَجائِها ؛ ألَنَّها تَْحِمُل أَثْقاَل العَساِكِر ، وتكوُن معهم فِي الَمغازِ 

حاح. الناَس إِليهِ  َسبَقُ  في هذا األَْمِر ، أَي : سابِقَةٌ  له من الَمجاز :و  كما في الّصِ

 .(5)في هذا األَْمِر ، أَي : قُْدَمةٌ ، كما في اللِّساِن واألَساِس  َسبَقٌ  وكذِلَك : له

 ، وعن َطبَقَتِه ، َمْشُهوٌر ِعْنَدهم. هللارحمه نِيفَةَ َرَوى عن أَبِي حَ  البَْرقِيُّ الَمْعُروُف بالبَْربَِريّ  بُن َعْبِد هللا سابِقُ و

 ، قاَل الشَّّماُخ يَْمَدُح َعَرابَةَ األَْوِسيَّ : السَّْبقِ  حائُِز قََصباتِ  أَي : غاياتٍ  َسبّاقُ  هو من الَمجاِز :و

ًة  ُرمــــــــــــــَ كــــــــــــــح زنا ومــــــــــــــَ َرٍة عــــــــــــــِ بحثـــــــــــــــُ ِت مــــــــــــــَ يــــــــــــــح  يف بـــــــــــــــَ

ا ُ      بـــــــــــّ ُن  ســـــــــــــــــــــــــَ ٍد وابـــــــــــح ا ِ غـــــــــــاايِت جمـــــــــــَح بـــــــــــّ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
ثانِ  السَّبّاقِ  ُعبَْيُد بنُ و  َمْعُروفاِن. ، واْبنُهُ َسِعيٌد : ُمَحّدِ

. قَْيداهُ ِمْن َسْيٍر أَو َغْيِره وهما : الباِزّيِ  ِسباقَا كِكتاٍب ،و  نَقَله الَجْوَهِريُّ

 ، ِسْبِقي ، وُهمْ  يُسابِقُكَ  : الَِّذي ِسْبقُكَ و ، وفي اللِّساِن : اْستَبَقا ونَصُّ الُمِحيط : إِذا قانِ يَْستَبِ  ، بالَكْسِر ، أَي : ِسْبقانِ  هما قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 .أَْسباقِيو

ً  الّشاةُ  َسبَّقَتِ و  وقد ذُِكَر في َمَحلِّه.نقلَهُ ابُن َعبّاٍد ، وقاَل : ُهو بالغَْيِن الُمْعَجَمِة أَْعَرُف ،  أَْلقَْت َولََدها لغَْيِر تَمامٍ  : إِذا تَْسبِيقا

 .السَّبَقَ  أََخذَ  : ِإذا فاُلنٌ  َسبَّق قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و

 َسبَّقَها «ثاَلثَةَ أَْعذٍُق من ثاَلِث نَْخالتٍ  سبَّقَهاو أَنَّه أََمَر بإِْجراِء الَخْيِل ،»في الَحِديث : و وهو ناِدٌر ، ِضدٌّ  وهو إِذا أَْعطاهُ  أَيضاً : َسبَّقَ و

 ، وقد يكونُ  السَّبَقَ  بَمْعنَى أَْعَطى

__________________ 
 .44( سورة النمر اآية 1)
 .33( سورة ص اآية 2)
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 .27( سورة األنبياء اآية 3)
 .4( سورة النازعات اآية 4)
َمةوالس بحُ  »( الذي يف اللسان : 5) َقٌة وساِبقة. ويف التهذيب : الس بح  القدمة يف اجلري« والسابقة : الُقدح تقو  .ويف األساس : له يف هذا األمر َسبـح

 : له يف هذا األمر ُسبحقة وسابقة وَسبح .
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.ُ َعا 
ُ
 مبَعحىَن َأَخَذ ا وَيُكوُن خُمَف فاً ا وهو املاُ  امل

 من االثْنَْيِن. االْستِباقُ  صاِحبَه ، وفيه يَْسبِقَ  إِليِه ، واْبتََذراهُ ، يَْجتَِهُد ُكلُّ واِحٍد منُهما أَنْ  تَسابَقَا : (1) (اْستَ بَ َقا اْلبابَ ) و

راطَ  اْستَبَقاو  .(2)من واِحٍد ، وِكالُهما في القُْرآن  االْستِباقُ  وهو َمجاٌز ، وفيه وتََركاهُ َحتّى َضاّل  وَخلّفاهُ  جاَوزاهُ  : إِذا الّصِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليِه :

ْميِ ، وهو َمجاٌز ، وفيه يَْستَبِقُون َخَرُجوا  من واِحٍد. االْستِباقُ  ، أَي : يَتَناَضلُوَن في الرَّ

 .سابَقَه ُمسابَقَةً فَسبَقَهو

باقُ و  .الُمسابَقَةُ  ، بالَكْسِر : الّسِ

 من الَخْيِل. قُ الّسابِ  : السَّبوقو

 من الَخْيِل ، قال الفََرْزَدُق : يُْسبَقُ  ، كُمعَظٍَّم : َمن الُمَسبَّقُ و

ه  وحَم رِهــــــــــــانــــــــــــِ َد يـــــــــــــَ جــــــــــــح
َ

رِزِيــــــــــــَن املــــــــــــ حــــــــــــح
ُ

ن املــــــــــــ  مــــــــــــِ

و ٌ      بـــــــــــُ ريحُ  ســـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــ  ِ ِإىل الـــــــــــغـــــــــــاايِت غـــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــــَ

  
 .يَْسبِقُ  ها ، لتَْنُظَر أَيَّهابينَها : إِذا أَْرَسْلتَها وَعلَْيها فُْرسانُ  سابَْقتُ و الَخْيَل ، َسبَّْقتُ و

ً  البَْدَرةَ بيَن الشُّعَراِء ؛ َمْن َغلََب أَْصحابَه أََخَذها ، أَي : َجعَلَها َسبَّقَ و . َسبَقا َمْخَشِريُّ  بينَُهم ، وهو َمجاٌز ، نَقَلَه الزَّ

َرةُ بالَحْمِل. السُّبَّقُ و  من النَّْخِل : الُمبَّكِ

 القَْوُم إِلى األَْمِر : باَدُروا. أَْسبَقَ و

 : تَخاَطُروا. تَسابَقُواو اْستَبَقُواو

 : تَناَضلُوا. تَسابَقُواو

 .ُسبَّقٌ و َسوابِقُ  وَخْيلٌ 

 في الَكَرِم : زاَد عليه. َسبَقَهو

 على قَْوِمه : َعالُهم َكَرماً. َسبَقو ، وهو َمجاٌز. (3)عليِه : ُغِلْبُت  ُسبِْقتُ و

 إِليهم : َمرَّ َسِريعاً. َسبَقَ و

باق عن ِسباقٌ  وله  .(4) [وهما قيداه]: ِمن ِسباقَيِ الّطائِِر  الّسِ

باقَْينِ  الطائِر : َجعَْلتُ  َسبَّْقتُ و  في ِرْجلَْيه ، وقَيَّْدتُه ، وهو َمجاٌز. الّسِ

يِن بن ٌر ، واْبنُه.الكاتِ  السابِق وعالُء الّدِ  ُب ، متأَّخِ

رُ  . سابِقُ  وَشْيُخنا الُمعَمَّ ْعبَِليُّ مّمن أَْدَرك الحافَِظ البابِليَّ ، َرْوينا َعْنه بعُلُّوٍ  بُن َرَمضاَن بن َعّراٍم الزَّ

حاح ، كتَنُّوٍر وقُدُّوٍس  ستُّوقٌ  ِدْرَهمٌ  : [ستق] نَقَلَه ابُن َعبّاٍد ، وهو قَْوُل اللِّْحيانِّيِ ، نَقَله عن أَْعرابِّيٍ من  ، بَضّمِ التّاَءْينِ  تُْستُوقٌ و كما في الّصِ

ةِ  ال َخْيَر فِيه ، وقولُه : َزْيٌف بَْهَرجٌ  َكْلٍب ، أَي : ٌب ، فاِرِسيَّتُه : ِسْه تُو ، أَي : ثاَلثَةُ أَْطبا ُملَبٌَّس بالِفضَّ ٍق ، والواُو غيُر إِشارةٌ إِلى أَنَّهُ ُمعَرَّ

سالَِة اليُوُسِفيَِّة : البَْهَرَجةُ إِذا َغلَبَ  السَّتُّوقُ  ُمْشبَعٍَة ، وقاَل الَكْرِخيُّ : ْفُر أَو النُّحاُس هو الغاِلُب واألَْكثَُر ، وفي الّرِ ها عنَدُهم : ما كاَن الصُّ

نَّها فُلُوٌس. وقاَل الجوهِريُّ : ُكلُّ ما كاَن على هذا الِمثاِل فهو َمْفتُوُح األَّوِل ، إِالَّ أَْربَعَةَ فَحراٌم أَْخذُها ؛ ألَ  السَّتُّوقَةُ  النُّحاُس ال تُْؤَخذُ ، وأَما

وح ،  ، فإِنَّها تَُضمُّ وتُْفتَُح. ُستُّوقو أَْحُرٍف جاَءْت نَواِدَر ، وهي ُسبُّوح ، وقُدُّوس ، وذُرُّ
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ها :، الف ، بضّمِ التّاِء وفَتِْحها الُمْستُقَةُ و َز ابُن َعبّاٍد َضمَّ ، وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد  الَمساتِقُ  َجْمعُه ، فَْرَوةٌ َطِويلَةُ الُكمِّ  تُح نقَلَه الَجْوَهِريُّ وغيُره ، وَجوَّ

بَةٌ  : ّيٍ : ُمعَرَّ  أَْصلُها بالفارسية ُمْشته ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تح  ِبســــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــاِإذا لــــــــــــــَ قــــــــــــــَ يِنيف  َمســــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــِ  غــــــــــــــَ

َح       فــــــــــــيــــــــــــاَويــــــــــــح
َ
ا ســــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــِ ِ امل يــــــــــــنــــــــــــَ قــــــــــــِ  مــــــــــــا لــــــــــــَ

  
ْنُج ونحُوه. أَْيضاً : الُمْستَقَةو  آلَةٌ يُْضَرُب بِها الصَّ

ً  َكَمنَعه ءَ أَي : الشَّيْ  َسَحقَه : [سحق] . َسَهَكه : مثل يَْسَحقُه َسْحقا  َسْهكاً ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

قِيُق ، أَو ُهو الدَّقُّ بعَد الدَّّقِ ، وقِيَل : السَّْحقُ  أَو أََشدَّ الدَّّقِ ، َدقَّهُ  : َسَحقَه أَو  قالَهُ اللَّْيُث. ُدوَن الدَّقِّ  : السَّْحقُ  : الدَّقُّ الرَّ

__________________ 
 .25( سورة يوسف اآية 1)
راَط َفَأىّن يُ ْبِصُرونَ )( يعين قوله تعاىل يف اآية الثانية ا 2)  ي . من سورة 66اآية  (َفاْستَ بَ ُقوا الصِّ
 ( ضبطت العبارة عن األساس.3)
 ( زايدة عن األساس.4)
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. فاْنَسَحقَ   : اْنَسَهك ، أَو اْنَدقَّ

يُح األَْرضَ  َسَحقَت من المجاِز :و ً  الّرِ ْت كأَنَّها واْنتََسفَِت الدُّقاَق ، كذا في الُمْحَكمِ  َعفَّت آثاَرها ِإذا : تَْسَحقُها َسْحقا ً  التُّرابَ  تَْسَحقُ  أَو َمرَّ  َسْحقا

يُح األَْرَض ، وَسَهَكتْهُ  َسَحقَتِ  ، كما في العُباِب ، وفي التَّْهِذيِب واألَساِس :  إِذا قََشَرْت َوْجهَ األَْرِض بِشدَّةِ ُهبُوبِها. : (1)الّرِ

ً يَ  الثَّْوبَ  سَحقَ و  وهو َمجاٌز. أَْبالهُ  : ْسَحقُه َسْحقا

 لَيَّنَه. : إِذا َء الشَِّديدَ الشَّيْ  َسَحقَ و

 القَْملَةَ : قَتَلَها. َسَحقَ و

 َحلَقَه. : إِذا َرأَْسه َسَحقَ و

 .فاْنَسَحقَ  وحَدَرتْه ، أَْنفََدتْهُ  أَي : العَْيُن َدْمعَها َسَحقَتو

حاحِ ، وقاَل آَخُر : فَْوَق الَمْشيِ ، وُدوَن الُحْضرِ  في العَْدِو : السَّْحقُ   أَوالّدابَّةُ : َعَدْت َشِديداً  َسَحقتِ و ُدوَن الُحْضِر وفوَق السَّْحجِ  كما في الّصِ

 ، قال ُرْؤبَةُ :

اَل  ــــــــــــِ كــــــــــــاي
ُ

د ه املــــــــــــ ي شــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــاطــــــــــــِ ــــــــــــُ ــــــــــــهــــــــــــي ت  ف

قـــــــــاً      حـــــــــح اَل  ســـــــــــــــــــــــَ جـــــــــًا ابطـــــــــِ حـــــــــح دِّ وســـــــــــــــــــــــَ  مـــــــــن اجلـــــــــِ

  
 وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ آلَخَر :

هــــــــــــــا  جــــــــــــــَ تح لــــــــــــــنــــــــــــــا جــــــــــــــاَرٌة فــــــــــــــَبزحعــــــــــــــَ  كــــــــــــــانــــــــــــــَ

حـــــــــــــــَ ُ قـــــــــــــــاُذوَرٌة      ا َتســــــــــــــــــــــــــــح ُدمـــــــــــــــَ َو  قـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــنــــــــــــــــ 

  
ّيِ ـ  وفي العُباِب : قال ُرْؤبَةُ في الكاِملِ   :ـ  فََرِس َمْيُموِن بِن ُموَسى الُمّرِ

ا  َرقـــــــــَ ـــــــــَ ي فـ قحضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ َر يـ ـــــــــكـــــــــامـــــــــِ َر  ال ـــــــــَ َف تـ يـــــــــح  كـــــــــَ

ا      دن ب وشــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــح َد  الــــــــــعــــــــــَ اِإىل مــــــــــَ حــــــــــقــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

  
َي بالَمْصَدِر ؛ ألَنَّه الَِّذي َسْحقٌ  يُقاُل : ثوبٌ  نَقَله الَجْوَهِريُّ ، زاَد غيُره : ْوُب الباِلي: الثَّ  السَّْحقُ و مانِ  َسَحقَه ، ُسّمِ ً  َمرُّ الزَّ ، َحتّى َرقَّ  َسْحقا

 وبَِلَي ، قاَل أَْعَشى َهْمداَن :

َك ِإاّل و  يــــــــــــح لــــــــــــَ َ  عــــــــــــَ يــــــــــــح حــــــــــــح ُ لــــــــــــَ تٍّ  ســــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــَ

رحدُ      يــــــــــــــــــــــيبٍّ وِإاّل جــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــمِ  َنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  نــــــــــــــــــــــِ

  
مِّ  ُسُحوقَةً  ، كَكُرمَ  َسُحق قَدْ و . كأَْسَحقَ  مثُل : َخلَُق ُخلُوقَةً  ، بالضَّ قِيقُ  : السَّْحقُ و وهذه عن يَْعقُوَب ، نَقَله الَجْوَهِريُّ ُشبِّه بالثَّْوِب  السَّحاُب الرَّ

 الَخلَِق.

 ُمْنَدفٌِق. ونصُّ األَْزَهِرّي : : ُمْنَدفِعٌ  ُمْنَسِحقٌ  َدْمعٌ  قاَل اللَّْيُث :و

 وكذِلك منَكِسٌر وَمكاِسيُر ، وأَْنشَد : ناِدرٌ  وهو َمساِحيقُ  ج :

نَـيحِه   (2)ُذر ُ   َمساِحي ُ طََل  َطرحَف َعيـح
تَْين السُّْحقُ و ّمِ ، وبَِضمَّ أَْجَمعُوا على التَّْخِفيف ،  (3) ( ِْلَْصحاِب السَِّعْيِ َفُسْحقاً )وقََرأَ َحْمَزةُ والِكسائِيُّ :  البُْعدُ  مثال ُخْلٍق وُخلٍُق : ، بالضَّ

ً »ولو قُِرئَْت  ّجاُج :« فُسُحقا ً  كانَْت لُغَةً َحَسنَةً ، وقاَل الزَّ ً  هللاُ  أَْسَحقَُهم : َمنصوٌب على الَمْصَدِر ؛ فَُسْحقا ، أَي : باَعَدُهم من َرْحَمتِه  ُسْحقا

ً  فأَقُوُل :»في َحِديِث الَحْوِض : و ُمباَعَدةً ،  أَي : بُْعداً بُْعداً. «ُسْحقاً ُسْحقا

ً  ، كَكُرَم َوَعِلَم ، َسُحقَ  قدو  .َسِحيقٌ  واقتصَر الجوهريُّ على اللُّغَِة األُولَى ، فهو بالّضمِّ  ُسْحقا

 مع اْنِجراد. : طالَتْ  النَّْخلَةُ ، كَكُرمَ  َسُحقَتِ و

 .َسِحيقٌ  ويُقال : إِنّه لَبَِعيدٌ  ، كأَِميٍر : بَِعيدٌ  َسِحيقٌ  مكانٌ و
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ه ، وأَما أَبُوه َسُحوقٍ  َعْبُد هللِا بنُ و ٌث ، وكأَنّها أُمُّ : من أَْصحاِب الَحِديِث ، واسُمه َعْبُد  َسُحوقٍ  وفي العُباِب : واْبنُ  فإِْسَحاقُ  ، كَصبُوٍر : ُمَحّدِ

ً  ، وليَس في هذا ما يَُدلُّ على أَنَّ  إِْسحاقَ  هللِا بنُ  وَده ، وألَْحَمَد ُحَميدان  َسُحوقا ٍد : َحمُّ ه ، ولعَلَّه من تَْحِقيِر األَْسماِء ، كما يَقُولُوَن لُمَحمَّ أَمُّ

، ِمْصِريٌّ ، َرَوى عن َحْرَملَةَ ،  ُسْحقُون افِق ، يُْعَرُف بابنِ ، مولى غ إِْسحاقَ  وَحَمد ، ثم رأَيُت الحافَِظ َذَكر في التّْبِصير فقاَل : عبُد هللِا بنُ 

ل ، ثم رأَيُت في التَّْكِملَة 303مات سنة  مثَل ما في  انتهى ، فعلَى هذا ما َذَكره الصاغانِيُّ خطأٌ ، قَلََّده الُمَصنُِّف من غير ُمراَجعٍَة ، فتَأَمَّ

ه : وابنُ  ثِيَن ، واسُمه عبُد هللِا بنُ  ُسْحقُونَ  التَّْبِصيِر ، ونَصُّ  .ِإْسحاقَ  : من الُمَحّدِ

 نَْخالً :ـ  عنههللارضيـ  قال لَبِيدٌ  (4) بالّضمِّ  ُسْحقٌ من النْخِل ، والُحُمِر ، واألُتُِن : الطَِّويلَةُ ، ج :  السَُّحوقُ و

__________________ 
 ترد يف األساس.ومل « وسهكتها»( كذا ابألصر والتهذيب ويف اللسان : 1)
 ( يف التهذيب والتكملة : ُذر ف.2)
 .11( سورة امللك اآية 3)
 ( ضبطت ابلقلم يف التهذيب واللسان هنا ويف الشاهد بضمتا ومثلهما يف ديوان لبيد.4)
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حـــــــــح ٌ  ُه  ســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــ  رِي فـــــــــا وســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــهـــــــــا الصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــِّ ت  ميـــــــــَُ

روُم      هــــــــــــــن  كــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ــــــــــــــن ــــــــــــــي ُم ب واعــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ميف ن (1)عــــــــــــــَ
 

  
 أَي : الطَِّويلَِة التي بَعَُد ثََمُرها على الُمْجتَنِي ، قاَل األَْصَمِعيُّ : ال أَْدِري لعَلَّ ذِلك مع اْنِحناٍء يكوُن. «السَُّحوق كالنَْخلَةِ »في َحِديِث قُّسٍ : و

 ، وأَنشد : (2)لتي ال َكَرَب لها هي الَجْرداُء الطَِّويلَة ا السَُّحوقُ  وقاَل ِشمٌر :

ٍة  و  فـــــــــــــــَ و ِ ســـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــِ حـــــــــــــــُ يـــــــــــــــا  كســـــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــلـــــــــــــــِّ

رح      عـــــــــــُ ِوي  الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــغـــــــــــَ ـــــــــــهـــــــــــا ال ـــــــــــي َرَم ف  ِن َأضـــــــــــــــــــــــــح

  
 َشبَّه ُعنَُق الفََرِس بالنَّْخلَِة الَجْرداِء.

 : َطِويٌل ، ُمِسنٌّ ، وكذلك األَتاُن. َسُحوقٌ  وِحمارٌ 

ّي : شاِهُده قَْوُل األَْخَطِل : ، كَجْوَهٍر : الطَِّويلُ  السَّْوَحقُ و جاِل ، قاَل ابُن بَّرِ  من الّرِ

تح  قـــــــــــاَذفـــــــــــَ واِد تـــــــــــَ ُه الـــــــــــعـــــــــــَ تـــــــــــح ُت انلـــــــــــَ لـــــــــــح  ِإذا قــــــــــــُ

وححـــــــَ ُ بـــــــِه      رِ  ســـــــــــــــــــــَ دح ُة الصـــــــــــــــــــــ  ِ ســـــــــــــــــــــاحنـــــــِ اح لـــــــَ  الـــــــّرِجـــــــح

  
 : َعلٌَم. ساُحوقو

، وقَتَلُوا ِرجاالً اْشرافاً ، كانُوا يَْقُروَن األَْضياَف ، فلما قُتِلُوا  َعلَى عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ  بِن بَِغيٍض  فيِه َوْقعَةٌ لبَنِي ذُْبيانَ  ، كانَتْ  ع أَْيضاً :و

 َذَهَب ذلك الِقَرى ، فقاَل َسلََمةُ بُن الُخْرُشِب األَْنماِريُّ يَْذُكُر ذلك :

َن  َرقـــــــــــــح و ٍ هـــــــــــــَ ثـــــــــــــِ  بســـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــُ فـــــــــــــااًن كـــــــــــــَ  ريًَة جـــــــــــــِ

َر  و      ٍا وحـــــــــــازِرِ  (3)غـــــــــــاَدرحَن ُأخـــــــــــح قـــــــــــِ نح حـــــــــــَ  مـــــــــــِ

  
 لَها ، ِفي العُباِب. : نَْعُت َسْوءٍ  َسّحاقَةٌ  اْمَرأَةٌ و

 .(4) الُمساِحقاتِ  النِّساِء لَْفَظةٌ ُمولَّدة ، وفي األَساِس : في الَمجاِز : ولَعََن هللاُ  ُمساَحقَةُ و وقاَل األَْزَهِريُّ :

 التي الَمْطَرةُ العَِظيمةُ  بالفاِء ، وهي : السَِّحيفَةُ  : الَمَطُر العَِظيُم القَْطِر ، الشَِّديُد الَوْقعِ ، قاَل : ومن األَْمطارِ  السَِّحيقَةُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و

ْت به.  تَْجِرُف ما َمرَّ

. َمَرنَ  أَي : ُخفُّ البَِعيرِ  أَْسَحقَ  قاَل يَْعقوُب :و  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 يَِصُف َمهاةً :ـ  عنههللارضيـ  وأَْنَشَد للَبِيدٍ  ْرُع : َذَهَب لَبَنُه ، وبَِلَي ولَِصَق بالبَْطنِ الضَّ  أَْسَحقَ و قاَل :

تح و  ِبســــــــــــــــــــــــَ ىّت ِإذا يـــــــــــَ حـــــــــــَ َ حـــــــــــَ ٌ   َأســــــــــــــــــــــــح  حـــــــــــالـــــــــــِ

هــــــــــا      طــــــــــامــــــــــُ هــــــــــا وفــــــــــِ ِه ِإرحضــــــــــــــــــــــــاعــــــــــُ لــــــــــِ بــــــــــح ــــــــــُ (5)مل يـ
 

  
ْرُع : َذَهَب وبَِلَي. أَْسَحقَ  : يَبَِس ، وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : أَْسَحقَ  وقاَل األَْصَمِعيُّ :  الضَّ

 من َرْحَمتِه. فاُلناً : أَْبعََده هللاُ  أَْسَحقَ و

 للُمتَِّسع ، قاَل ُرْؤبَةُ يَِصُف ِحماراً وأُتُنَهُ : الُمْنَسَحقُ  ومنهُ  : اتََّسعَ  اْنَسَحقَ و

هــــــــــا  مــــــــــَ حــــــــــَ ىّت ِإذا أَقــــــــــح حــــــــــَ يف  (6)حــــــــــَ نحســــــــــــــــــــــــَ ُ
  ح املــــــــــ

نــــــــَ ح و      تـــــــــَ خــــــــح ُ
قــــــــاُب املــــــــ هــــــــا شــــــــــــــــــــــِ نــــــــح َرتح عــــــــَ  احنحَســــــــــــــــــــــَ

  
ِل قاَل ِسيبََوْيه وهو بالكسِر ، وإِنّما أَْطلَقَه للشُّْهرة ، وِلَكْونِه يُْفَهُم فيما بعُد من قوِله : إِن نُِظَر إِلى أَنَّه َمْصَدٌر في األَصْ  : َعلٌَم أَْعَجِميٌّ  إِسحاقُ و

: اسُم َرُجٍل ، فإِذا أُريَد ذلك لم تَْصِرْفهُ في الَمْعِرفَِة ، ألَنَّهُ ُغيَِّر عن ِجَهتِه ، فوقََع في َكالِم العََرِب غير  ِإْسحاقٌ و : أَْلَحقُوه ببِناِء إِْعصاٍر ،

ِلَك ألَنَّه لم يُغَيَّْر عن ِجَهتِه ، كذا في هللاُ أَي : أَْبعََده ، وذ أَْسَحقَه من قوِلَك : ويُْصَرُف ِإن نُِظَر إِلى أَنَّه َمْصَدٌر فِي األَْصلِ  معروِف الَمْذَهب

حاحِ والعُباِب.  الّصِ

 * ومما يُْستدرك عليه :

 : أَثَُر َدبََرِة البَِعيِر إِذا بََرأَْت واْبيَضَّ َمْوِضعُها. السَّْحقُ 
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 الثَّْوُب : َسقََط ِزئْبُِره وُهو َجِديٌد. اْنَسَحقَ و

 ، قال الفََرْزَدُق : ُسُحوقٌ  :ـ  الباِليالثَّْوِب ـ  السَّْحقِ  وجمعُ 

ي  رحَتشــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــمــــــــــًا وتـــــــــــَ و متــــــــــَِ جــــــــــُ َك ِإنح هتــــــــــَح  فــــــــــِإنــــــــــّ

َا      ـــــــِ بـــــــاب ـــــــَ ٍ  َأو  (7)ت ـــــــح ي ـــــــَ حـــــــو َ قـ مِ  ســـــــــــــــــــــُ ـــــــِ مـــــــائ ـــــــعـــــــَ  ال

  
__________________ 

 وفيه ُسُح  مجض سحو  وهي النخلة الطويلة. 152( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«فيها»( األصر واللسان ويف التهذيب 2)
 .«ويف امكم : وغادرن قتل « وأد ين اخر »ويف التكملة : « وغادرن قبلي»( يف اللسان : 3)
 ( يف األساس املطبوع : الس ح اقات.4)
 .«إذا يئست»برواية :  173( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«قحمها»وابألصر  106( عن الديوان ص 6)
 .«بتببا»( عن الديوان وابألصر 7)
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ً  ىالبِلَ  َسَحقَهو  ، قال ُرْؤبَةُ : َسْحقا

َته فَبهنحََجا َسحح   الِبَل  ِجد 
 : الثَّْوُب الَخلَُق ، قال أَبو النَّْجِم : الُمْنَسِحقُ و

َرحَجِليِّ 
َنٍة كامل ُنحَسِح ح ِمنح ِدمح

 امل
 بِه. يُْسَحقُ  ، كِمْنبٍَر : ما الِمْسَحقُ و

ْلُو : َذَهَب ما فِيها. اْنَسَحقَتِ و  الدَّ

ّي ، وأَْنَشَد ألَبِي النَّْجِم : كالسَِّحيقِ  : البَِعيُد ، األَْسَحقُ و  ، قالهُ ابُن بَّرِ

َح ِ تـَعحُلو َخناِذيَذ الَبِعيِد   اأَلسح
 : بَعَُد. اْنَسَحقَ و ُهو ، أَْسَحقَ و هللاُ : أَْبعََده ، َسَحقَهو

ْعِر.: بَِعيٌد ، َجوَّ  ساِحقٌ  وَمكانٌ   ُزوه في الّشِ

 ، على الُمبالَغَِة. ُسْحٌق ساِحقٌ و

تَْيِن ، كما قالُوا : ناقَةٌ ُعلٌُط ، واْمَرأَةٌ عُطٌل ، ومنه قَْوُل ُزَهْيٍر : ُسُحقٌ  وَجنَّةٌ   ، بَضمَّ

ٍة  لــــــــــــــَ ــــــــــــــ  تـ قــــــــــــــَ رحيَبح مــــــــــــــُ يَن  يف غــــــــــــــَ يــــــــــــــح  كــــــــــــــَبن  عــــــــــــــَ

ًة      نـــــــ  ي جــــــَ قــــــِ ِح َتســــــــــــــــــــح واضــــــــــــــــــــِ ــــــنــــــّ امــــــن ال قـــــــَ حــــــُ  ســــــــــــــــــــُ

  
 راَد نَْخَل َجنٍَّة ، فَحَذف.ويُقال : أَ 

 للَمْرأَةِ الطَِّويلَِة ، وأَْنَشَد ابُن األَْعرابِّيِ : السَُّحوقَ  واْستَعاَر بعُضهم

ٌة  ـــــــــَ ـــــــــن ي عـــــــــِ هـــــــــاِر  ـــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــن د  ال ـــــــــه شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُف ب ي طـــــــــِ ـــــــــُ  ت

ِن      َديـــــــــــح قـــــــــــاِء الـــــــــــيـــــــــــَ ـــــــــــح ُة أَن ِويـــــــــــلـــــــــــَ و ُ طـــــــــــَ حـــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 : اسٌم. ُمساِحقٌ و

ِخالفَةُ بني العَبّاِس في َزمانِه ،  فاْنَسَحقَتْ  ، إِْسحاقاتٌ  ، يُقال : اْجتََمعَْت في أَيّامه (1)وقََرأُْت في تاِريخِ الَخِطيِب ، في تَْرَجَمِة الُمتَِّقي هلِل 

كذِلك  [إْسحاق أَبا]، وَوِزيُره القَراِريِطيُّ كاَن يُْكنَى  إِْسحاقَ  أَبا واْنَهَدَمْت قُبَّةُ الَمْنُصوِر الَخْضراُء التي كاَن بها فَْخُرُهم ، وذِلك أَنَّه كان يُْكنَى

بِن أَْحَمَد ، ابِن أَِميِر ُخراساَن ، وكانَْت  إِْسحاقَ  بُن بَْطحاَء ، وصاِحب ُشْرَطتِه أَبو إِْسَحاقَ  الِخَرقِيُّ ، وُمْحتَِسبَه أَبُو إِْسحاقَ  ، وكاَن قاِضيَه أَبو

يِصّي  إِْسحاقَ  ةُ في دارِ داُره القَِديمَ  في تُْربَتِه بالجانِِب  إِْسحاقَ  بِن كنداج ، وُدفَِن في دارِ  إِلْسحاق وكانَت الّداُر نَْفُسها (2)بِن إِْبراِهيَم الَمّصِ

 الغَْربِّيِ.

ُد بنُ  ُر محمَّ ن إِْسحاقَ  قلُت : وَشْيُخنا الُمعَمَّ ْنعانِّي ، ممَّ  .1180َحدََّث عن عبِد هللِا بِن ساِلٍم البَْصِرّيِ ، توفي سنة  ابِن أَِميِر الُمْؤِمنيَن الصَّ

دٍ  إِْسحاقَ  : بالغَْربِيَِّة ، من أَْعماِل ِمْصَر ، وكذا ُمْنيَةُ  إِْسحاقَ  وَمَحلَّةُ  ُد بُن ُعثْماَن بِن ُمَحمَّ يِن أَبُو َعْبِد هللِا ُمَحمَّ  ، ومن األُولَى ناِصُر الّدِ

دٍ  810 ، مات سنة الماِلِكيُّ  اإِلْسحاقِيُّ  ُد بن ُمَحمَّ ِضيُّ ُمَحمَّ لَِقيَهُ السَّخاِويُّ  اإِلْسحاِقيُّ  ممن اْشتَغََل بالِفْقِه على الشَّْيخِ َخِليٍل الماِلِكّيِ ، وَحِفيُده الرَّ

دٍ  ، وِمْنها أَيضاً : ُخ عبُد الباقِي بُن ُمَحمَّ ُر ، اإِلْسحاِقيُّ  الُمَؤّرِ  له تاِريٌخ لَِطيٌف ، توفي ببلِده َسنَةَ نَيٍِّف وَسْبِعيَن وأَلٍف. الَمنُوفِّي الُمتَأَّخِ

دٍ  اإِلْسحاقِيُّونَ و . إِْسحاقَ  : بَْطٌن من العَلَِويِّيَن َمْنُسوبوَن إِلى أَبي ُمَحمَّ  الُمْؤتََمِن ابِن َجْعفٍَر الّصاِدِق ، منهم نُقَباُء حلََب والشاِم ، وَجماَعةٌ ببَْعلَبَكَّ

 العَِريِضّي األَْطَرف ، وفِيهم َكثَْرةٌ. إِْسحاقَ  : بَْطٌن من َجْعفٍَر الطَّيّاِر ، َمْنُسوٌب إِلىوأَْيضاً 
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 وقِْشُره َحّراقٌ  لَها َوَرٌق مثُل َوَرِق السَّْعتَِر ، وال َشْوَك لَهُ ، قَِويَّةٍ  واِحَدةٍ  َشَجٌر ذُو ساقٍ  أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : السَّْيداقُ  : [سدق]

ثُّم إِّن إِْطالقَهُ يَْقتَِضي أَنَّه بالفَتْحِ ، كما هو قاِعَدتُه ، وقد َضبََطهُ  يُبَيَُّض به َغْزُل الَكتّانِ  يُْحَمُل إِلى البِالِد البَِعيَدةِ  وَرماُد َحِريِق َخَشبِه َعِجيٌب ،

ينََوِريُّ في ِكتابِه بالَكَسِر ا لّدِ
 ، ومثلُه في اللِّساِن والتَّْكِملَِة. (3)

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .. ، كُزبَْيٍر : ِمْن أَوِديَِة الّطائِِف ، عن ابِن َعبّادٍ  السَُّدْيقُ 

ْقرُ  و :أَهَملَهُ الَجماَعة ، وه ، كَجْوَهٍر ، والّداُل ُمْهَملَةٌ  السَّْوَدقُ  : [سودق]  الْبِن ُعَدْيٍس. عن الباِهرِ  لُغَةٌ في السَّْوَذِق ، بإِْعجاِم الذّال الصَّ

 كما هو ظاِهٌر.« سدق»قلُت : إِفراُده لهذا الَحْرِف َعّما قَْبلَه فيه نََظٌر ، فإِّن الواَو زائَِدةٌ كياِء السَّيداق ، واألَْصُل هو 

__________________ 
 وهو إبراهيم بن جعفر املقتدر ابهلل.« ابهلل»وابألصر  51/  6بغداد ا ( عن لريخ 1)
 .«املصعيب»( عن لريخ بغداد وابألصر 2)
 .539( انظر النبات رقم 3)
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 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْقُر ، وقد جاَء في قَْوِل ُحَمْيٍد يَِصُف ناقَةً : السُّوَدقانِيُّ  ّمِ : الصَّ  ، بالضَّ

قــــــــــح و  مــــــــــَ  كــــــــــَ ودقــــــــــاينِّ لــــــــــِب َأ ــــــــــح تح  الســــــــــــــــــــــــ   انَزعــــــــــَ

و ُ      غـــــــــــــــُ الُء الـــــــــــــــذِّراِع نــــــــــــــــَ تـــــــــــــــح ي  فــــــــــــــــَ فـــــــــــــــ   بـــــــــــــــكـــــــــــــــَ

  
ماَم األَْسَوَد ، وإِبٌل ُظْمٌي ، أَي : ُسوٌد.  أَي : بَغُوم ، أَراَد باألَْظَمى : الّزِ

َكةً : ليلَةُ الَوقُودِ  السََّذقُ   :[سذق] بُ  فاِرِسيٌّ  ، ُمَحرَّ  .(1) َسَذهْ  نَقَله الَجْوَهِريُّ ، يُقاُل : فاِرِسيَّتُه ُمعَرَّ

َوارُ  كَجْوَهٍر : السَّْوَذقُ و حاحِ  الّسِ قلت : وهو ـ  كما فِي تَْكِملَة العَْيِن للخاْرَزْنِجّي ، قاَل الَجْوَهِريُّ : وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو والقُْلبُ  كما في الّصِ

 :ـ  للُجالحِ بِن قاَسٍط العاِمِرّيِ 

َر   ــــــَ وحَذ َ تـ ٍم  الســــــــــــــــــــ  عحصــــــــــــــــــــَ يــــــهـــــــا مبــــــِ اَح فــــــِ ــــــَوضـــــــــــــــــــــّ  ال

ا     مــــــــــــَ د  قــــــــــــَ تـــــــــــــَ ُر َأنح يـــــــــــــَ جــــــــــــح يــــــــــــٍر وأَيحب ا ــــــــــــَ بــــــــــــِ  نــــــــــــَ

  
ٌب أَيضاً.  وهو ُمعَرَّ

ْقرُ  : السَّْوَذقُ و  عن يَْعقُوَب. ويَُضمُّ أَّولُه وقِيَل : الّشاِهينُ  الصَّ

 .«َسْوَدناه»وهو بالفاِرِسيَِّة  ، كَزْعفَران وَرْيُهقانٍ  السَّْيذُقانِ و كالسَّْيذاقِ 

ٌب أَْيضاً. : َحْلقَةُ القَْيدِ  السَّْوَذقُ و  ُمَشبَّهٌ بالسُّواِر ، وهو ُمعَرَّ

، وهو  (2)عُباِب : الُمْختال بالخاِء الُمْعجمة هكذا بالحاِء الُمْهَملة في النَُّسخ ، وفي ال : النَِّشيُط الَحِذُر الُمْحتالُ  السَّْوَذقِيُّ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و

ْقُر ، وفيه َحَذٌر واْحتِياٌل. السَّْوَذقِ  يُناِسُب مع النَِّشيط ، والُمْحتاُل يُناِسُب مع الَحِذر ، وكأَنّه َمْنُسوٌب إِلى  ، وهو الصَّ

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

يذاقُ   بَرماِده ، َذَكَره األَْزَهِريُّ هنا. ، بالكسِر : نَْبٌت يُبَيُِّض الغَْزلُ  الّسِ

لُه والُمَصنُِّف َكتَبَه بالُحْمَرةِ ، وفيه نََظرٌ « سذق»أَْوَرَدهُ الَجْوَهِريُّ في  ، َكَزْنَجبِيل السَّْوَذنِيقُ  : [سذنق] ُربّما قالُوا  السَّْيَذنُوقُ  كذاو ويَُضمُّ أَوَّ

 َد النَّْضُر بُن ُشَمْيل :ذِلَك ، قاَل الَجْوَهِريُّ والّصاغانِي وأَْنشَ 

 اأَلزحَر ِ  كالس يحَذنُو ِ حاِدايً  و 
َجُز لُحَمْيٍد األَْرقَِط وآِخُره :  قلُت : الرَّ

ِف ِ   لَيحَ  عل  آ رِها مبُشح
ِله وفَتِْحه ، وَكْسِر النُّوِن وفَتِْحه السُّوذانِقُ و  : عنههللارضيَذَكَر الَجْوَهِري َضمَّ أَولَِّه وَكْسَر النُّوِن ، وأَْنَشَد للَبِيٍد  ، بضّمِ أَوَّ

ٌم  جــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــح َبيّنِ مــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــَ وذانــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــُ

رح      ريحُ وَكــــــــــــــــــِ ر ه غــــــــــــــــــَ ا كــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــن َدلــــــــــــــــــِ (3)َأجــــــــــــــــــح
 

  
يِن والنُّون.واألَِخيَرةُ عن الفَّراِء ، أَي : فتح   الّسِ

ه السَّذانَقُ  َكذاو يِن وَضّمِ ين ، بفتحِ النُّوِن والّسِ ْقُر ، أَو  بفتح السيِن مع َكْسر النُّون وفَتِْحها ، كالهما عن الفَراِء : (4) السَّْوِذينَقُ و أَي : الّسِ الصَّ

ٌب ، وفاِرِسيَّتُه  الّشاِهينُ   : َسْوَدناه.وقد َذَكرنا آنِفاً أَّن ُكلَّ ذِلك ُمعَرَّ

حاح : َصْحِن الّداِر ، وقاَل ابُن األَثِيِر : هو ُكلُّ  الَِّذي يَُمدُّ فَْوَق َصْحِن ، البَْيتِ  كعاُلبٍِط ، وإِنّما أَْهَملَهُ لُشْهَرتِه : السُّراِدقُ  : [سردق] وفي الّصِ

قاَل ِسيبََوْيه : َجَمعُوه بالتّاِء وإِن كاَن ُمَذكَّراً ِحيَن لم يَُكسَّْر ، وفِي التَّْنِزيِل :  ُسراِدقاتٌ  ج : ٍء : من حائٍِط أَو َمْضِرٍب أَو ِخباءٍ ما أَحاَط بَشي

ّجاُج : أَي : صاَر َعلَْيِهم (5) (َأحاَط ِِبِْم ُسراِدُقها)  من العَذاِب ، أَعاَذنا هللاُ تَعالَى ِمْنها. ُسراِدقٌ  قال الزَّ
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 نَقَله الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ ، وهكذا َوقَع في كتاِب ِسيبََوْيِه ، قاَل الّصاغانِيُّ : وليَس لَهُ ، وإِنَّما ُهو فِ البَْيُت من الُكْرسُ  : السُّراِدقُ و

 للَكذّاِب الِحْرماِزّيِ :

ِذِر بـــــــــــــِن اجلـــــــــــــاُرودح  نـــــــــــــح
ُ

ُم بـــــــــــــن املـــــــــــــ كـــــــــــــَ  اي حـــــــــــــَ

ودح      مـــــــــــــُ حـــــــــــــح
َ

واِد املـــــــــــــ واُد ابـــــــــــــُن اجلـــــــــــــَ َت اجلـــــــــــــَ ـــــــــــــح  أَن

  

ِد َعَليحَك مَمحُدودح  ُسراِد ُ  َجح
 امل

__________________ 
 .«شذه»( يف التهذيب : 1)
 ( ويف التكملة والتهذيب اب اء املهملة.2)
 برواية : وكبين. 144( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«السوذني »( عن القاموس وابألصر 4)
 .29( سورة الكهف اآية 5)
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 يَِصُف ُحُمراً :ـ  عنههللارضيـ  نَقَله األَْزَهِريُّ ، وأَْنَشد للَبِيدٍ  الّساِطعُ الغُباُر  : السُّراِدقُ و

َن  عــــــــــــــــح راِدقــــــــــــــــاً َرفـــــــــــــــــَ وحِم رِيــــــــــــــــٍح  ســــــــــــــــــــــــــــــُ  يف يـــــــــــــــــَ

داِ       تـــــــــــــِ ٍر واعـــــــــــــح يـــــــــــــح َ مـــــــــــــَ اح ُ  بـــــــــــــَ فـــــــــــــِّ (1)ُيصـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
َر أَيضاً قوُل لَبِيٍد الّسابُِق يَِصُف َعْيراً يَْطُرُد عانَةً  ءِ الُمْرتَِفُع الُمِحيُط بالشَّيْ  الشاِخصُ  الدُّخانُ  قِيَل : هوو  .(2)وبه فُّسِ

 للنُّْعماِن :قاَل َسالَمةُ بُن َجْنَدٍل السَّْعِديُّ يَْذُكُر قَتَْل ِكْسَرى  أَْعالهُ وأَْسفَلهُ َمْشُدوٌد ُكلُّه أَي : ُمَسْرَدقٌ  بَْيتُ  قال اللَّْيُث :و

اُ ه  تــــــــــًا لــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ مــــــــــاَن بـ عــــــــــح ــــــــــ  ُر الــــــــــنـ خــــــــــِ دح ُ
و املــــــــــ  هــــــــــُ

ٍت      ــــــــح ي ــــــــَ ــــــــعــــــــَد بـ وِ  ب ــــــــُ ي ــــــــفــــــــُ ُدوُر ال رحَد ِ صــــــــــــــــــــــُ  ُمســــــــــــــــــــــَ

  
 ونََسبه الَجْوَهِريُّ لألَْعَشى يَْذُكُر أَبَْرِويَز وقَتْلَه النُّْعماَن بَن الُمْنِذِر تَْحَت أَْرُجِل الِفيَلَِة.

ُب :  السُّراِدقِ  ُف التَّْنبِيهَ َعلَى َكْونِ قاَل َشْيُخنا : وأَْغفََل الُمَصنِّ  باً تَْقِصيراً ، قاَل الَجواِليِقيُّ : ُهو ُمعَرَّ وقَْد « سراطاق»أَْو  (3)« َسرادارْ »ُمعَرَّ

 ، وفيه نََظٌر. (4)الَخْيَمةُ  أَْغفَلَه الِكْرمانِيُّ والحافُِظ بُن َحَجٍر وَغْيُرهما :

ً  ءَ ِمْنهُ الشَّيْ  َسَرقَ  : [سرق] َكةً ، وكَكتٍِف ، يَْسِرُق َسَرقا َكةً ، وكفَِرَحٍة ، َسَرقَةً و ، ُمَحرَّ ً و ُمَحرَّ ماالً ، كما في  َسَرقَةُ  وُربَّما قالُوا : بالفَتْحِ  َسْرقا

حاحِ ، وتَقُوُل في بيعِ العَْبِد : بَِرئُْت إِلَْيَك من اإِلباقِ   .السََّرقِ و الّصِ

 وهذه عن اْبِن األَْعرابِّيِ ، وأَْنَشَد : اْستََرقَهُ و

ًة َأو  يـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا زانـــــــــــــــِ كـــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح رَتِ ح بـــــــــــــــِ  َتســـــــــــــــــــــــــــــح

فــــــــــِ ح      ــــــــــ  ت ــــــــــَ ــــــــــِث يـ ي ــــــــــِ ب ــــــــــخــــــــــَ ــــــــــل ــــــــــَث ل ي ــــــــــِ ب (5)ِإن  اخلــــــــــَ
 

  
، فإِْن أََخَذهُ من ظاِهٍر ، فُهو ُمْختَِلٌس ، وُمْستَِلٌب ،  جاَء ُمْستَتِراً إِلى ِحْرٍز فأََخَذ ماالً لغَْيِره عنَد العََرِب : َمنْ  الّساِرقُ  وقاَل ابُن َعَرفَه :

ى األَِخيَرتَْيِن ، واْقتََصر الَجْوَهِريُّ عل بالفتح ، وكفَِرَحٍة ، وَكتِفٍ  السَّْرقَةُ  واالْسمُ  وُمْنتَِهٌب ، وُمْحتَِرٌس ، فإِْن َمنَع ما ِفي يَِده فهو غاِضٌب.

.  واألُولى نَقَلَها الّصاغانِيُّ

 هكذا يَقُوُل يُونُس ، وأَْنَشَد : كفَِرَح : َخِفيَ  ءُ الشَّيْ  َسِرقَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

ا و  ُذوِر كــــــــــــَبلــــــــــــ  َذ الــــــــــــقــــــــــــَ بــــــــــــِ تــــــــــــَ نـــــــــــــح يــــــــــــُت مــــــــــــُ بــــــــــــِ  تــــــــــــَ

تح      رِقــــــــــَ َدا  ســــــــــــــــــــــــَ رحفــــــــــَ َ
ُزوَر املــــــــــ ك َأنح تـــــــــــَ وتــــــــــُ يــــــــــُ (6)بـــــــــــُ

 

  
 القَذُوُر : التي ال تُباِرُك اإِلبَِل ، والَمْرفَُد : الذي تُْرفَُد فيه.

َكةً : ُشقَُق الَحِرير السََّرقُ و  وأَْنَشَد للعَّجاجِ : (7) األَْبيَضُ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : ، ُمَحرَّ

روِر و  ُض ا ــــــــــــــــــــــَ وامــــــــــــــــــــــِ تح لــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــــــَ  َنســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ورِ      جـــــــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــــــــح
َ
ا امل َرقـــــــــــــــــاِن آهلـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح نح َرقـ  مـــــــــــــــــِ

  

 ا َرِيرِ  كَسَر ِ َسبائِباً  

ةً  ب بََرٌق للَحَمِل ، ويَْلَمق للقَ  أَو الَحِريُر َعامَّ بُوه ، كما ُعّرِ  باِء ، وهما بََرْه ويَْلَمهْ قاَل أَبو ُعبَْيٍد : أَْصلُها بالفاِرِسيَِّة َسَرْه ، أَي : َجيٌِّد ، فعَرَّ

تَْينِ  الَمنامِ  في َرأَْيتُكِ »:  عنهاهللارضي لعائَِشةَ ـ  وسلمعليههللاصلىقاَل ـ  الَحِديُث : ومنه هاءٍ الواِحَدةُ ب من َحِريٍر  َسَرقَةٍ  في أَنَّكِ  أََرى ؛ َمرَّ

 في قِْطعٍَة من َجيِِّد الَحِريِر. أَي : «أَتانِي بِك الَملَكُ 

ً  َمفاِصلُه ، كفَِرحَ  َسِرقَتْ  : (8)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و َكةً : َسَرقا  ومنه قَْوُل األَْعَشى : كاْنَسَرقَتْ  وقاَل غيُره : َضعُفَتْ  ، ُمَحرَّ

ئــــــــيــــــــاًل  وِف ضــــــــــــــــــــــَ لــــــــُ َص الــــــــظــــــــ  و َرخــــــــح لــــــــُ تـــــــــح َي تـــــــــَ  فــــــــهــــــــح

واه      رحِف يف قــــــــــــُ َر الــــــــــــطــــــــــــ  را َ فــــــــــــاتــــــــــــِ  (9) انحســــــــــــــــــــــــــِ
  

 أَي : فُتُوٌر َوَضْعٌف.
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ٌر. ُء : َخِفيَ الشَّيْ و  هكذا في سائِِر النَُّسخِ ، وهو ُمَكرَّ

َكةً : أَْقَصى ماءٍ  َسَرقَةُ و  كذا في التَّْكِملَة. بالعاِليَةِ  لَضبَّةَ  ، مَحرَّ

 بِن ماِلكٍ  بُن األَْجَدعِ  َمْسُروقُ  أَبو عائَِشةَ :و

__________________ 
 .108( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف التهذيب : يطرد أُتُنه.2)
 .«سراور»ن املطبوعة الكويتية وابألصر ( ع3)
 .«ـقوله : اخليمة. هكذا يف األصر ا و مر ا فلعر قبله سقطاً ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«مض»مبعىن « للخبيث»( الالم يف 5)
 واألساس برواية : 334/  2( اجلمهرة 6)
 تـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــذو و 

كح و      ــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــوت ــــــــــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــــــــت ب  كــــــــــــــــــــــــبلــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 التهذيب : البي  خاصًة.( يف 7)
 .334/  2( اجلمهرة 8)
 برواية رخص العظام. 126( ديوانه ط بريوت ص 9)
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داين  : ِر الُكوَفِة ا رَأ   لِبِعييف  اهلَمح ِن ا من َأهح دَُع الُه عبُد الر محح ُرو ٌ  َكِبرٌي ا واأَلجح ٍر وُعَمَر ا وَرَو  عن عبِد  َمســــــــــــــح َأاب َبكح
َة ا و  َلِة ا وماَت هِبا ســـــنة ِ  ا وعاِئشـــــَ لحســـــِ ُلها ا واّله زايٌد َعَل  الســـــِّ ِر الُكوَفِة ا رو  َعنحه َأهح  163 (1)كاَن من ُعّباِد َأهح

 َرَو  عنُه الش عحيب  والن َخِعي  ا قاله ابُن ِحّبان.
ثٌ  َمْسُروقُ و  قاَل أَبو حاتٍِم : ليَس بقَِوّيٍ. بُن الَمْرُزباِن : ُمَحّدِ

 بُن أَْوٍس اليَْربُوِعيُّ : تابِِعيٌّ ، َرَوى َعْن َعْمٍرو وأَبِي ُموَسى ، وعنه ُحَمْيُد بُن ِهالٍل. ْسُروقُ مَ  وفاتَه :

قٌ و  .(2)بظاِهِر َمِدينَتِها  : ع ، بِسْنجارَ  *كُركَّعٍ  ُسرَّ

ً و غٍ : ُكوَرةٌ باألَْهوازِ  أَْيضا  وَمِدينَتُها َدْوَرُق ، قال يَِزيُد بُن ُمفَّرِ

ٍز  ِإىَل  رحمــــــــــــُ هــــــــــــُ لــــــــــــَ  ِإىل رامــــــــــــَ ِف اأَلعــــــــــــح يــــــــــــِّ ــــــــــــفــــــــــــَ  ال

ِر      َرايت الشــــــــــــــــــــــــيــــــــــِخ مــــــــــن هنــــــــــَح ــــــــــُ اِإىل قـ ر قــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــُ

  
قَ  وقاَل أَنَُس بُن ُزنَْيٍم يُخاِطُب الحاِرَث بَن بَْدٍر الغُدانِيَّ ِحيَن َواّلهُ ُعبَْيُد هللا بُن ِزيادٍ   : ُسرَّ

ه و  تـــــــــَ ـــــــــح بـ ئـــــــــًا َأصـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح َرنح اي حـــــــــاِر شـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــِ  ال حتـــــــــَح

     ِ اح راقــــــــَ ــــــــعــــــــِ ِك ال لــــــــح َك مــــــــن مــــــــُ ظــــــــ  ر  ُ فــــــــحــــــــَ (3)ســــــــــــــــــــــُ
 

  
قُ و  البَّرِ ، ويُقاُل فيه أَيضاً : األَْنصاِريُّ له َحِديٌث في التَّْغِليِس ، وقاَل ابُن َعْبدِ  عنههللارضي َصحابِيٌّ  نَِزيُل اإِلْسكنَدِريَِّة : بُن أََسٍد الُجَهنِيُّ  ُسرَّ

يل ، َسَكَن ِمْصرَ  كاَن قَِدَم بِِهما الَمِدينةَ ، فأََخَذُهما ،  فاْبتاَع من بََدِوّيٍ راِحلَتَْينِ  فيما يَقُولُونَ  وكاَن اْسُمه الُحبابَ  : يُقال : إِنَّه َرُجٌل من بَنِي الّدِ

ثُمَّ أَْجلََسه َعلَى  إِنَّه لّما اْبتاَع من البََدِوّيِ راِحلَتَْيِه أَتَى بِهما إِلى داٍر لها بابانِ  :ثُمَّ َهَرَب ، وتَغَيََّب عنه ، قال : وبَْعُضهم يَقُوُل في حديثِه هذا 

ه ، فلما فقاَل : اْلتَِمُسو بذِلك ، وسلمعليههللاصلىباِب داٍر ليَْخُرَج إِليه بثََمنِهما ، فَخَرج من الباِب اآلَخِر ، وَهَرَب بِِهما ، فأُْخبَِر َرُسوُل هللا 

قٌ  أُتَِي به قاَل : أَْنتَ  قٌ  وكانَ  في َحِديٍث فيه ُطولٌ  ُسرَّ  .وسلمعليههللاصلىَرُسوُل هللا  بهِ  يَقُوُل : ال أُِحبُّ أَْن أُْدَعى بغَْيِر ما َسّمانِي ُسرَّ

قٍ  أَْحَمُد بنُ  أَبُو حاِمدٍ و وَزَعَم أَبُو أَْحَمَد العَْسَكِريُّ :  َحدََّث عن إِْبراِهيَم بِن الُحَسْيِن وَجَماَعٍة ، قال الحافُِظ بن َحَجر : الَمْرَوِزيُّ : إِْخباِريُّ  ُسرَّ

ُدونَها» ثِيَن يَُشّدِ  .«أَنَّ الّصحابِيَّ بتَْخِفيِف الّراِء ، وأَنَّ الُمَحّدِ

يِن ، وقاَل : : ة بيَن الَحَرَمْينِ  السَّواِرقِيَّةُ و ياِت حاّجِ الِعراِق بالَحْدَرةِ ، وَضبََطهُ بعٌض بَضّمِ الّسِ تُْعَرُف بأَبِي بَْكٍر  الشَِّريفَْيِن ، من ُمَضحَّ

يِق  ّدِ  .عنههللارضيالّصِ

ْبِط  ُد بُن َعتِيِق بِن بَْحِر ، كما َسِمْعُت ذلك من أَْفواِه أَْهِلها  (4)قلُت : وهذا هو الصَّواُب في الضَّ  (5)، وأَْنَكُروا الفَتَْح ، ومنها : أَبُو بَْكٍر ُمَحمَّ

 سِمَع منه ابُن السَّْمعانِّيِ َشْيئاً من ِشْعِره. 538، َشِريٌف فَِقيهٌ شاِعٌر ، ساَر إِلى ُخراساَن ، وماَت بُطوَس ، سنة  السُّواِرقِيُّ  بِن أَْحَمَد البَْكِريُّ 

ْرقِينُ و ُب ِسْركين بالكسرِ  الّسِ  َمْعُروٌف ، ويُقال أَيضاً بالِجيِم بََدَل القاِف. وقد يُْفتَُح : ُمعَرَّ

 قاَل أَبُو الطََّمحاِن : ساِرقَةٍ  : الَجواِمُع ، َجْمعُ  السَّواِرقُ و

م و  كــــــــــُ لــــــــــَ ــــــــــح ثـ دحُع داٍع مــــــــــِ ٍة  (6)مل يــــــــــَ يــــــــــمــــــــــَ ظــــــــــِ  لــــــــــعــــــــــَ

ِن      َديــــــــــــــح اعــــــــــــــِ تح ابلســــــــــــــــــــــــــــّ وارِ ُ ِإذا أََزمــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــــ 

  
 راُد بالَجواِمعِ : َجواِمُع الَحِديِد الَّتِي تكوُن في القُيُوِد.والمُ 

وائُِد في فََراش القُْفلِ  : السَّواِرقُ  قِيَل :و َر قوُل الّراِعي : الزَّ  وبه فُّسِ

الِده و  ه عـــــــــــن تـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــَ فح ـــــــــــَ خـــــــــــ   نـ ر ســـــــــــــــــــــــــَ  أَزحهـــــــــــَ

ٍر و      فــــــــــَ قــــــــــح ِديــــــــــٍد مــــــــــُ نــــــــــااي حــــــــــَ هحــــــــــَ ــــــــــُ وارِق  (7) ســــــــــــــــــــــــَ
  

ومِ  وفي العُباِب : بَلَدٌ  : ة ساُروقُ و َب بقاٍف في آِخِره. بالرُّ َي باْسِم بانِيه ساُرو ، فعُّرِ  ُسّمِ

__________________ 
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 .35/  8( قا  أبو نعيم : مات سنة ثنتا وستا ا انظر لريخ البخاري الكبري 1)
 .«كرك ضٍ »بد  : « َكشك رٍ »*( يف القاموس : )
 يسمونه ُزّر  ابلزاي.( قا  ايقوت : واآن 2)
 .«أصبته»بد  « تصيبه»من أبيات نسبها أليب األسود الد د وفيه « سر »( معجم البلدان 3)
 قا  : ويقا  : السويرقية بلفة التصغري. .. ( نص ايقوت عل  فتح أوله وضمه4)
 .«جنم»( يف اللباب ومعجم البلدان 5)
 ( يف األساس : مثلهم.6)
 وانظر ختر ه فيه. 192بريوت ص ( ديوانه ط 7)
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َب فانظره.  قلُت : وفي الُمْعَجم لياقُوت : أَّن ساُرو : اسُم َمِدينَِة هَمذاَن ثم ُعّرِ

ى األَْنصاِريُّ النَّّجاِريُّ ، بَْدِريٌّ ، توفي في َزَمِن ُمعاِويَةَ. ، كثُماَمٍة : ابُن َكْعبِ  ُسراقَةُ و  بِن َعْمِرو بِن َعْبِد العُزَّ

 بِن َعِطيَّةَ النَّّجاِريُّ الماِزنِيُّ ، بَْدِريٌّ ، اْستُْشِهَد يوَم ُمْؤتَةَ. بُن َعْمِرو راقَةُ سُ و

 بِن َعِدّيِ بِن َعْجالَن ، اْستُْشِهَد يَْوَم ُحنَْيٍن. بُن الحاِرثِ  ُسراقَةُ و

 ، أَْسلََم بعَد الطائِِف.الِكنانِيُّ ، أَبو ُسْفياَن  الُمْدِلِجيُّ  بِن ُجْعُشمٍ  بُن ماِلكِ  ُسراقَةُ و

، وقِيَل  (1)كذا في النَُّسخِ ، والّصواُب ابُن الُحباِب ، واستُْشِهَد يوَم ُحنَْيٍن ، ِقيَل : هو وابُن الحاِرِث الَِّذي تَقَدَّم واِحٌد  بُن أَبي الُحبابِ  ُسراقَةُ و

 : بل ُهما اثْناِن ، كما فَعَلَه الُمَصنُِّف.

صوابُه : ذُو النُّوِر ؛ ألَنَّهُ يَُرى على قَْبِره نُوٌر ،  ذُو النُّون الِّذي صالََح أَْهَل أَْرِمينِيَةَ ، وماَت ُهناَك في ِخالفَِة ُعَمَر ، ولَقَبُه بُن َعْمٍرو ُسراقَةُ و

 .عنهمهللارضي صحابِيُّونَ  فلُقَِّب بِه :

 ، َذَكره ابُن الَكْلبِّيِ. (2)بُن الُمْعتَِمِر بِن أََذاة  ُسراقَةُ و ئِيَن ،بُن ُعَمْيٍر : أََحُد البَّكا ُسراقَةُ  وفاتَه في الصَّحابَِة :

بُن ماِلٍك القَُرِشيُّ :  ُسراقَةُ  بُن الُمْعتَِمِر بِن أَنٍَس ، َذَكَره إِْبراِهيُم بُن األَِميِن الحافُِظ في َذْيِله على االْستِيعاِب ، وقاَل ابُن األَثِيِر : ُسراقَةُ و

َمِعيُّ ، قُتَِل سنة  ْحمِن بِن يُوناَن ، وعنه ُموَسى بُن يَْعقُوَب الزَّ ِد بِن َعْبِد الرَّ ٌث ، عن ُمَحمَّ  .131ُمَحّدِ

ه ، فقَْد َذَكَر في الِميِم أَنَّهقاَل َشْيُخنا : ال َوَهَم فيِه ؛ ألَنَّ  بن ُجْعُشٍم َوَهٌم ، وإِنّما ُهو َجدُّهُ  ُسراقَةُ  : قَْوُل الَجْوَهِرّيِ و بُن  ُسراقَةُ  ه نََسبَهُ إِلى َجّدِ

ِة ،  ُد بن َعْبِد الُمطَِّلِب ، وواِلُدُهما َعْبُد ماِلِك بِن ُجْعُشٍم : َصحابِيٌّ ، فهو نَِظيُر قوِل الُمَصنِِّف نَْفِسه : أَْحَمُد بُن َحْنبٍَل ، ونَِظيُر قَْوِل العامَّ ُمَحمَّ

ْوا ، والشُّْهَرةُ كاِفيَةٌ.هللِا ،  ً  وَسمَّ ً و : ساِرقا اقا ً و كَشّداٍد ، َسرَّ  ، وأَْنَشَد ِسيَبََوْيه في األَِخيِر : ُسراقَةَ و ، َمْسُروقا

ةُ هـــــــــــــذا  راقـــــــــــــَ ه  ســـــــــــــــــــــــــــُ ُرســـــــــــــــــــــــــــُ دح رحآِن يـــــــــــــَ  لـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــُ

هـــــــــا ِذيـــــــــبُ و      قـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــَ ا ِإنح يـ َد الـــــــــر شـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــح رحُء عـــــــــِ َ
 املـــــــــ

  
قَ  ومنه قراَءةُ أَبِي البََرْهَسِم واْبِن أَبِي َعْبلَةَ : إِنَّ اْبنَكَ  السَِّرقَةِ  : النِّْسبَةُ إِلى التَّْسِريقُ و َدِة. (3) ُسّرِ يِن وَكْسِر الّراِء الُمَشدَّ  بَضّمِ الّسِ

ِعيُف الَخْلقِ  الُمْستَِرقُ و  ، أَي : َضِعيٌف ، وهو َمجاٌز ، كما في األَساِس. القَْولِ  ُمْستَِرقُ  عن اْبِن َعبّاٍد ، يُقال : هو : النّاقُِص الضَّ

ً  : الُمْستَِرقُ  من الَمجاِز :و  .الّساِرقُ  كما يَْفعَلُ  الُمْستَِمُع ُمْختَِفيا

ُمقَبَُّضها ، كما في الُمِحيِط واألَساِس  قَِصيُرها أَي : العُنُقِ  ُمْستَِرقُ  ِمَن الَمجاِز : َرُجلٌ و
(4). 

قُه ، وهو َمجاٌز. اْستِراقُ  وكذلك ليَْنُظَر إِلَْيهِ  منه النََّظَر إِليِه ، أَي : يَْطلُُب َغْفلَةً  يُساِرقُ  هو يُقال :و  النََّظِر ، وتََسرُّ

  ، وتَقَدََّم شاِهُده من قَْوِل األَْعَشى يَِصُف الظَّْبَي :وهذا قد تَقَدََّم قَِريباً ، فهو تَْكرارٌ  : فَتََر وَضعُفَ  اْنَسَرقَ و

 انحِسرا ُ فاتَِر الط رحِف يف ُقواُه 
 َخنََس ليَْذَهَب. : إِذا َعْنُهم اْنَسَرقو

قَ  يُقال :و ً  َسَرقَ  : ِإذا تََسرَّ  ومنه قَْوُل ُرْؤبَةَ : َشْيئاً فَشْيئا

ٌة و  ــــــــــــــــــــَ اّلب يِن جــــــــــــــــــــَ اهــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ ر ق  َتســــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ا     ز قــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــه مــــــــــــا ل و ل زحكــــــــــــُ ــــــــــــَ رِي وال يـ عــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــِ

  
يباجِ  اإِلْستَْبَرقُ و ُب اْستَْبَره ، ذكره بعٌض ُهنا ، وقد ذُِكر في للغَِليِظ من الّدِ  وَسبََق ما يَتَعَلَُّق به هناك. ب ر ق ُمعَرَّ

 * ومما يُْستَدرُك عليه :

 من قَْومٍ  َسُروقٌ و َسّراقٌ و ، َسَرقَةٍ  ، من قَْومٍ  ساِرقٌ  رجلٌ 
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__________________ 
 ( هذا ما ذهب إليه ابن األثري يف أسد الغابة وأنكر أن يكوان اثنا.1)
 ابلدا  املهملة.« أداة»( عن أسد الغابة وابألصر 2)
 .81( سورة يوسف اآية 3)
 ( شاهده يف األساس قوله :4)

هح   عـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــو  إذا مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  درحـــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــة     ــــــــــــــــــداي ــــــــــــــــــ  قصـــــــــــــــــــــــــــــــري ال ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــن  مســـــــــــــــــــــــــــــــرَتَّ  ال

  

 رددته ابلصغر والقمايه
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 ا وال مَجحَض له ا ِإّلا هو كَصُروَرة. َسُروَقةٌ و  ا ُسر  ٍ 
 ال َغْيُر ، قاَل : َسُروقٌ  وَكْلبٌ 

رِ ُ ال و   نِعاهَلا الس ُرو ُ الَكلحُب  َيسح
ا ، يُْضَرُب لَمْن يُْنتََزُع منه ما لَْيَس له  ُسِرقَ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، قاَل الّصاغانِيُّ : أَي« فاْنتََحرَ  ُسِرَق الّساِرقُ »وفي الَمثَل :  منه فنََحَر نَْفَسه َغمًّ

 فيُْفِرُط َجَزُعه.

ا ، كالِّذي يَْستَمُع ، وهو َمجاٌز. االْستِراقُ و  : الَختُْل ِسرًّ

قُ و  : اْختِالُس النََّظِر والسَّْمِع ، قاَل القُطاِميُّ : التََّسرُّ

ٍر  وُد بــــــــــنــــــــــائــــــــــِ َك فــــــــــمــــــــــا  ــــــــــَُ يــــــــــح لــــــــــَ تح عــــــــــَ لــــــــــَ  خبــــــــــَِ

هــــــــــــا      ــــــــــــِ ــــــــــــث ِدي الَس حــــــــــــَ ــــــــــــِ ت ر  ِ ِإاّل اخــــــــــــح َتســــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــ

  
ّمِ : اسُم ما السُّراقَةُ و ي، كما قِ  ُسِرقَ  ، بالضَّ  .ُسراقَة يَل : الُخالَصةُ ، والنُّقايةُ : لما ُخلَِّص ونُقَِّي ، وِبها ُسّمِ

ْعِر ، ومنه قوُل ابِن ُمْقبٍِل : ُسراقاتُ  وِعْنَده  الّشِ

ا  راقــــــــــــــاتُ فــــــــــــــَبمــــــــــــــّ ا  ســــــــــــــــــــــــــــُ جــــــــــــــاِء فــــــــــــــِإهنــــــــــــــ   اهلــــــــــــــِ

اِدايَ      ئـــــــــــــــــــاُم هتـــــــــــــــــــَ اداُه الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــِّ  كـــــــــــــــــــالٌم هتـــــــــــــــــــَ

  
ً و قَه تَْسِريقا ّي ، وأَْنَشَد للفََرْزَدق :، قالَ  َسَرقَه بَمْعنَى َسرَّ  هُ ابُن بَّرِ

ًا  َ ّ درا ــــــــــــــــِ هــــــــــــــــاال حَتحســــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ ر قـــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــــَ

مـــــــــــــاِن      جِي بـــــــــــــعـــــــــــــُ َك الـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ازِي و خمـــــــــــــَ حـــــــــــــُ (1)متـــــــــــــَح
 

  
 .َسَرْقتَها أَي :

َمْخَشِريُّ ، ومنه قوُل األَْعَشى : َمْسُروقُ  َصْوتُه ، وهو ُسِرقَ  ومن المجاِز : ْوِت : إِذا بُحَّ َصْوتُه ، نَقَلَهُ الزَّ  الصَّ

ِف مــــــــــــَ ح  واصــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــّ ــــــــــــن ُروُف ال ن  خمــــــــــــَح ــــــــــــهــــــــــــِ ــــــــــــي  ف

رح      حــــــــــــــَ غــــــــــــــاِم شــــــــــــــــــــــــــــاِدٌن َأكــــــــــــــح (2)ُروُ  الــــــــــــــبــــــــــــــُ
 

  
 .َمْسُروقٌ  أَراَد أَنَّ في بُغاِمه ُغنَّةً ، فكأَنَّ َصْوتَه

غٍ الِحْميَِريُّ ، بَضّمِ الّراِء : موِض  َمْسُرقانُ و قٍ  وَجَمع بينَه وبَْينَ ـ  ٌع ، قاَل يَِزيُد بُن ُمفَّرِ  :ـ  ُسرَّ

َر   ُ  الـــــــعـــــــُ بـــــــجـــــــِ نـــــــح زُِم اأَلوحســـــــــــــــــــــاِط مـــــــُ قـــــــَ  هـــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ

نح      ا مــــــــــــِ ــــــــــــازهلــــــــــــَ ن ــــــــــــانَ مــــــــــــَ رُق او  َمســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ ر ق  ســــــــــــــــــــــــــُ

  
ّي : ويُقال ْعِر : لساِرقِ  قاَل ابُن بَّرِ  ُغْرفَتِي. ُسِرقَتْ  يا قَْوم ، أَي : ُسِرْقتُ  ْلماِن : شافٌِن ، ويُقال :النََّظِر إِلى الغِ  ِلساِرقِ و ، ُسَراقَةُ  الّشِ

 لَْيلَةً من الشَّْهِر : إِذا نَِعُموا فِيها. َسَرْقناو الكاتُِب بعَض الُمحاَسباِت : إِذا لَْم يُْبِرْزه ، وهو َمجاٌز ، اْستََرقو

 َعْينِي : َغلَبَتْنِي ، وهو مجاٌز. َسَرقَتْنِيو

 ، بالضّمِ : داٌء بالَجواِرحِ. السُّوَرقُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :

 : قريةٌ بِمْصَر. َمْسُروقٍ  وَمَحلَّةُ 

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

دٍ : قريةٌ بَسَرْخَس ، ويقال : ُسْلفُكاُن أَْيض (3)، بضّمِ السيِن والفاِء  السُّْرفُقانُ   :[سرفق] ، عن  السُّْرفُقانِيُّ  اً ، منها أَبُو إِْسحاَق إِْبراهيُم بُن ُمَحمَّ

 َعْبِد الّرْحمِن بِن َرجاء النَّْيسابُوِرّي ، وَغْيِره.
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حاحِ ، وقال غيُره : ، كَجْعفَرٍ  السَّْرَمقُ  : [سرمق] نَباُت القََطِف ، وُشْرُب ِدْرَهَمْيِن ثاَلثَةَ أَسابِيَع ُكلَّ يَْوٍم  : َضْرٌب من النَّْبِت ، كما في الّصِ

 من بِْزِره َمْسُحوقاً تِْرياٌق لالْستِْسقاِء ، واإِلْكثاُر ِمْنهُ ُمْهِلٌك.

 من ُكوَرتِها. بال الٍم : د ، بإِْصَطْخرَ  َسْرَمقُ و

 كما فِي التَّْكِملَِة والعُباب. : ة ، بَهراةَ  َسْرَمقانُ و

 كما في العُباِب والتَّْكِملَة ، أَو هي َسْلَمقاُن ، كما سيأْتِي. بَسَرْخسَ  قَْريَةٌ أُْخَرىو

 بفاِرَس. وقريةٌ أُْخَرى

ّي والّصاغانِيُّ  السَّْعَسِلقُ  : [سعسلق]  وأَْنَشَد أَبو ِزياٍد لألَْعَوِر بِن بَراء : هو كَصْهَصِلٍق أَمُّ السَّعَاِلي : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن بَّرِ

ِعالت كَسعاِد  َتسح  َسعحَسِل ح ُمسح
 وأَْنَشَد لَطِريٍف : ابُن َطِريِف بِن تَِميمٍ  أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : ، كعُْصفُورٍ  السُّْعفُوقُ  : [سعفق]

__________________ 
 واملعىن : أي ال حتسب كسبك هذه الدراهم مما يغطي خمازيك.« درا ا أعطيتها»( يف الديوان : 1)
 .« رو »ويف اللسان «  روف»واملخروف الذي أصابه مطر اخلريف ا ويف التهذيب :  172( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( نص ايقوت عل  فتحها.3)

  



12487 

 

هـــــــــــا  ـــــــــــَ ـــــــــــارِق مـــــــــــَ  َأنح أُف ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل ن  ســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ ن  ال َ مـــــــــــَ

وحَم      ٍد يـــــــــَ نــــــــح َن هــــــــِ عــــــــائــــــــِ ي  ــــــــَ رحمــــــــِ و ِ صـــــــــــــــــــــَ فــــــــُ عــــــــح  ســـــــــــــــــــــُ

  
يِن ، ورواهُ غيُره بالصاِد ، وسيَأْتِي  ُسْعفُوقُ  قاَل :  َطِريٍف. لَقَُب واِلِده هو أَو ، (1): اسُم اْبنِه ، هكذا قاَل بالّسِ

َدةِ ، وفَتِْحها السَّعَْنبَقُ  هكذا في النسِخ والصواُب : السَّنَْعبُقُ  : [سنعبق] يِن والنُّوِن ، وَضّمِ الباِء الُمَوحَّ أَْهَملَه الَجْوَهريُّ والصاغانِيُّ  بفتح الّسِ

ٌء ، وله نَْوٌر ِليَِة ِحباالً بال َوَرٍق ، وال يَأُكله شييَْنبُُت في أَْعراِض الِجباِل العا نَباٌت َخبِيُث الّرائَِحةِ  هنا ، وأَوَرَده فيما بَْعُد ، وقاَل أَبو َحنِيفَة :

نّما َحَكْمُت بأَنّه ُرباِعيٌّ ألَنّهُ ليَس ، وال يَْجِرُسه النَّْحُل البَتَّةَ ، وإِذا قُِصَف منه ُعوٌد ساَل منه ماٌء صاٍف لَِزٌج ، له َسعابِيُب. قاَل ابُن ِسيَده : وإِ 

ّيٍ أَيضاً هكذا.في الَكالِم فَعَْللٌُل ، وأَ   ْوَرَده ابن بَّرِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

يِن َعِليُّ بُن َحّجاجٍ  ُسْغناق : [سغنق] الَحنَِفيُّ ُمَؤلُِّف النِّهايَة ، أََخَذ عن  السُّْغناقِيُّ  ، بالضم : قَْريَةٌ من أَْعماِل بُخارى ، منها : اإِلماُم ُحساُم الّدِ

ين ُمَحمّ  يِن أَبو َعْبِد هللا الكاَشْغِرّي.اْبِن حافِِظ الّدِ  ِد بِن ُمَحّمِد بِن نَْصٍر النََّسِفّيِ ، وعنه العاّلمةُ شمُس الّدِ

وٌر َعلَى َرأِْسه ُعْصفُ  َسْفَسقَ  كان جاِلساً إِذْ »َحِديُث اْبِن َمْسعُوٍد :  عن اْبِن األَْعرابِّيِ ، ومنه َذَرقَ  وَسْقَسَق : إِذا الّطائِرُ  َسْفسقَ  : [سفسق]

ةُ  السَّْفُسوقَةُ و .«فنََكتَه بيَِده  الواِضَحةُ ، عن اْبِن األَْعرابِّيِ. : الَمَحجَّ

 َشبَهٌ. وُدبَّةٌ ، أَي : من أَبِيهِ  َسْفُسوقَةٌ  فيه قاَل أَبو َعْمٍرو : يُقاُل :و

اُء :و  ٍء.كعاُلبٍِط الُمْمتَدُّ من ُكّلِ شي السُّفاِسقُ  قال الفَرَّ

 فِِرْنُدهُ ، أَو َطرائِقُه التي فِيها الِفِرْندُ  بالضّمِ : ُسْفُسوقَتُهو بالكسرِ  ِسْفِسيقَتُه زاَد غيُره :و السَّْيِف بفَتْحتيِن وبكسَرتيِن ، َسْفَسقَةُ  :قاَل اللَّْيُث و

بٌ   ِء القَْيِس :ومنه قوُل اْمِرى .َسفاِسقُ  أَو ُشْطبَتُه ، كأَنّها ُعوٌد في َمتْنِه ، أَو هو ما بَْيَن الشُّْطبَتَْين في َصْفَحِة السَّْيِف ُطوالً ، ج : فارسيٌّ ُمعَرَّ

ُت بَعضحٍب ِذي  َلهُ  َسفاِس َ أََقمح  َميـح
ٌط ، وليس الْمِرى  ، وقال ُعماَرةُ بُن أَْرطاةَ : (2)« فك ش »ِء القَْيِس ، وقد تَقَدََّم في وهو ُمَسمَّ

َوَد ِذي و  َوٍر َأســـــــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــِ ِ  ـــــــــــــــِح  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

يِّ اآبــــــــــــــــِ ِ      َبشــــــــــــــــــــــــــــــِ وحٍن كســــــــــــــــــــــــــــــاِ  ا ــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــَ

  
ين  «َسفاِسقَهُ  إِنّي أَخاُف َعلَْيُكمْ »َحِديُث فاِطَمةَ بِْنَت قَْيس :  وأَّما ْرهُ ، وقَْد قاَل ابُن األَثِيِر : هَكذا أَْخَرَجهُ أَبُو ُموَسى في الّسِ والفاِء ، ولم يُفَّسِ

يُن والقَاِف والمشُهوُر الَمْحفُوُظ فيه قَْسقاَستهُ ، بقافَْيِن  ينَْيِن ، وهي العَصا ، وأَما ذَكَرهُ العَْسَكِريُّ بالفاِء والقاِف ، ولم يُوِرْده في الّسِ قبَل الّسِ

 .«ق س س»د تَقَدََّمت اإِلشاَرةُ إِليِه في ، بالقاِف والفاِء فال نَْعرفُه ، وق َسفاِسقَهو َسفاِسفَه ،

 * ومما يُْستَْدرُك عليه :

 ، أَي : اآلثاِر. السَّفاِسقِ  َطِريٌق واِضحٌ 

 البُيوِت : َشِظيَّةٌ كأَنَّها َعُموٌد في َمتْنِها ، َمْمُدوٌد كالَخْيِط. َسفاِسقُ و

ً  البابَ  َسفَقَ  : [سفق] :  أَْسفَقَهو الباَب ، َسفَقَ  ، والصاُد لُغةٌ ، أَو ُمضاَرَعةٌ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : فاْنَسفَقَ  قاَل أَبو َزْيٍد : كأَْسفَقَهَردَّهُ ،  : َسْفقا

 أَجافَهُ.

ً  َوْجَهه َسفَقَ و  .(3)عن ابِن ُدَرْيٍد  لََطَمهُ   :َسْفقا

 نقله الَجْوَهِريُّ ، وفي التَّْهِذيِب : إِذا لَْم يَُكْن َسِخيفاً. ، َسفاقَةً  ، كَكُرمَ  َسفُقَ  َصِفيق ، وقد : مثل َسِفيقٌ  ثَْوبٌ و

 قَِليُل الَحياِء. َوقِحٌ  : أَي الَوْجهِ  َسِفيقُ  َرُجلٌ و

ونَها.فوَق ُسُطوحِ أَْهِل ا : َخَشبَةٌ َعِريَضةٌ َدقِيقَةٌ َطِويلَةٌ ، تُوَضُع ثُمَّ تُلَفُّ عليها البَواِري السَِّفيقَة قاَل اللَّْيُث :و  لبَْصَرةِ ، قال : هَكذا َرأْْيتَهم يَُسمُّ

ِة ونَْحِوِهما أَْيضاً : السَِّفيقَةُ و قال : ِريبَةُ الدَّقِيقَةُ الطَِّويلَةُ من الذََّهِب والِفضَّ  من الَجواِهِر. الضَّ
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يِن والّصاِد ، وَخصَّ اليَِميَن ألَنَّ البَْيَع والبَْيعَةَ يَقَُع بها. بايَعَه : إِذا أَْعطاهُ َسْفقَةَ يَِمينِهو  ، هَكذا يُْروَى في َحِديِث البَْيعَِة بالّسِ

__________________ 
 ( كذا ابألصر ا ومل يذكره يف تلك املادة.1)
 ء يتعل  به.( كذا ابألصر ومل يرد يف مادة كشف شي2)
 .37/  3( اجلمهرة 3)
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يريُد َصْفَق األَُكّفِ عنَد البيعِ  «في األَْسواقِ  السَّْفقُ  كاَن يَْشغَلُهم»في َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ : و واِحَدةٍ ، ببَْيعَةٍ  أَي : اُهما في َسْفقٍَة واِحَدةاْشتَرو

يُن والصاُد يَتعاقَباِن مع القاِف والخاِء ، إِاّل أَنَّ بعَض الَكِلماِت يَكْ  راِء ، والّسِ يِن.والّشِ  ثُر في الّصاِد ، وبعُضها يَْكثُر في الّسِ

 * وِمّما يُْستَدَرُك عليه :

ً  الحائُِك الثَّْوَب : َجعَلَه أَْسفَقَ   .َسِفيقا

 الباُب : اْنَطبَق. اْنَسفَقَ و

 الباُب : اْنَطبَق. أَْسفَقَ و

ةً ، والصاُد لُغَةٌ فيه. أَْسفَقَ و  الغَنََم : لَْم يَْحلُْبها في اليَْوِم إاِّل َمرَّ

ً  اْمَرأَتَه َسفَقَ و  : أَصابَها. َسْفقا

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

« خ ور»، وقد َذَكَرهُ الُمصنُِّف في  سْفلَِقيّ  ، كَجْعفٍَر : موضٌع بأَْستَراباذ ، أُِضيَف إِليه الُخور ، ويُقال في النِّْسبَِة : ُخور َسْفلَقُ  : [سفلق]

 اْستِْطراداً ، فاْنُظره.

 ، بالكسِر : قريةٌ بِمْصر. ِسْفالقُ و

 * ومّما يُْستَدرُك عليه :

 الشابُّ الَحَسُن الِجْسِم ، قال ُرْؤبَة :، كعاُلبٍِط :  السُّفاِنقُ  : [سفنق]

ـــــــــــــــــا و  ن طـــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــِّ  قـــــــــــــــــد أَراين لـــــــــــــــــَ

قـــــــــــــــاً      فـــــــــــــــانـــــــــــــــِ َود انَ  ســـــــــــــــــــــــــــــُ ُه مـــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح بـ  حَيحســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 كذا في التَّْكِملَِة ، وقد أَْهَملَه الَجماَعةُ.

تَْينِ  السُّقُقُ  : [سقق]  ْغتابُوَن للنّاِس.المُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : هم ، بَضمَّ

َرواهُ أَبو ُعثْماَن « على َرأِْسه ُعْصفُورٌ  َسْقَسقَ  إِذْ »ومنه َحِديُث ابِن َمْسعُوٍد :  .كسقسق وقال ُكراع : َذَرقَ  أَي : الّطائِرُ  سقَّ  قاَل َغْيُره :و

.  النَّْهِديُّ

 وفي العُباِب : مولٌَّد. ُمَولََّدةٌ  نَقَله الّصاغانِيُّ ، وقاَل : آَخُر في أُْخَرى ، ويُْنِشُد ُكلٌّ ِمْنُهما بَْيتاً بالنَّْوبَةِ  يْصعَدُ و : َمْن يَْصعَُد في َدكٍَّة ، الُمَسْقِسقُ و

 ويُْكَسراِن : َزْجٌر للثَّْوِر. يُْفتحان َسقْ َسقْ  قال الخاْرَزْنِجيُّ :و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليِه :

يِن الُمْعَجَمِة ، كما َسيَأْتِي. َسْقَسقَ  َت بَصْوٍت َضِعيٍف ، وَذَكره الَجْوَهِريُّ في الّشِ  العُْصفُوُر : إِذا َصوَّ

دِ  ، بالَكْسِر : قََصبَةٌ ببِالِد ُخراساَن ، منها : ِسقاقو ٍد العُّكاشّي األََسِديُّ ، لَِقيَهُ البِقاِعي بَمكَّةَ.ُمَحّمُد بُن ُمَحمَّ   بِن َعِلّيِ بِن ُمَحمَّ

ً  بالَكالمِ  َسلَقَه : [سلق] ً  بِلسانِه َسلَقَه وهو ِشدَّةُ القَْوِل باللِّساِن ، وهو َمجاٌز ، ويُقال : آذاهُ  : يَْسلُقه َسْلقا أَْسَمعَهُ ما يَْكَره ، فأَْكثَر ، وفي  : َسْلقا

أَي : بالَغُوا فيُكم بالَكالِم ، وخاَصُموُكم في الغَنِيَمِة أََشدَّ ُمخاَصَمٍة قالَهُ أَبو ُعبَْيَدةَ ، وقاَل الفَّراُء :  (1) (َسَلُقوُكْم ِِبَْلِسَنة  ِحداد  )لتَّْنِزيِل : ا

 ، وال يَُجوُز في الِقراَءةِ.الّصاِد َمْعناهُ َعضُّوُكم ، يَقُول : آَذْوُكم بالَكالِم في األَْمِر بأَْلِسنٍَة َسِليَطٍة َذِربٍَة ، قاَل : ويُقاُل : َصلَقُوُكم ، ب

 ونَّحاهُ عنه. اْلتَحاهُ  أَي : اللَّْحَم عن العَْظمِ  َسلَقَ و

ً  َسلَقَ و  ه.، يَِزيُدوَن فيه الياَء ، كما قالُوا : َجْعبَْيته ِجْعباًء ، من َجعَْبتُه أَي : َصَرْعتُ  كَسْلقاهُ يَُسْلِقيه ِسْلقاءً  وَدفَعَه وَصَدَمه َطعَنَه : إِذا فاُلنا

 البَْرُد فأَْحَرقَه. َسلَقَهُ  : َسِليقٌ  فهو أَْحَرقَه : إِذا البَْرُد النَّبات َسلَقَ و
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َعلَى  فَسلَقانِي»وفيه أَْيضاً : « ِلَحالَوةِ القَفا فَسلَقَنِي أَتانِي ِجْبِريلُ »َحِديُث الَمْبعَِث :  ، ومنه َسْلقاهُ  وكذِلكَ  فاُلناً. َصَرَعهُ على قَفاهُ  َسلَقَ و

يُن أَكثُر. «فايَ قَ   أَي : أَْلقَيانِي على َظْهِري ، ويُْرَوى بالّصاِد ، والّسِ

ً  المزاَدةَ  َسلَقَ و  ء القَْيِس :وكذِلَك األَِديَم ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشد الْمِرى َدَهنَها : َسْلقا

ٍر  جـــــــــــــــــِّ عـــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــَ زاَدل مـــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ ُ

ا      مــــــــــــــّ راِّيِن لــــــــــــــَ قــــــــــــــافــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  بــــــــــــــِدهــــــــــــــانِ  ُيســــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 .19( سورة األحزاب اآية 1)
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 .(1)وهو قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد 

ً  ءَ الشَّيْ  َسلَقَ و حاح. قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وقِيَل : َغالهُ بالنّارِ  : َسْلقا  أَْغالهُ إِْغالَءةً َخِفيفَةً ، كما في الّصِ

ً  الُجواِلَق ، َسلَقَ  عن ابِن األَْعرابِّيِ ، وقاَل غيُره : كأَْسلَقَه العُوَد في العُْرَوةِ : أَْدَخلَه ، َسلَقَ و : أَْدَخَل إِْحَدى ُعْرَوتَْيِه في األُْخَرى ،  يَْسلقُه َسْلقا

 قال :

لــــــــــــــــَ ح و  ُده قــــــــــــــــد الــــــــــــــــحَ ر ســـــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ وح  حــــــــــــــــَ

ا ِإنح      مــــــــــّ عــــــــــِ بــــــــــًا ونــــــــــِ طــــــــــح وُ  : قــــــــــَ قــــــــــُ ــــــــــَ لــــــــــَ ح يـ  ســــــــــــــــــــــــَ

  
ةً واِحَدةً في ُعْرَوتَيِ الُجواِلقَْيِن إِذا ُعِكَما على البَِعيِر ، فإِذا ثَنَْيتَه فهو القَْطُب  السَّْلقُ  َل أَبُو الَهْيثَم :وقا ظاِظ َمرَّ  ، قاَل الراجز :: إِْدخاُل الّشِ

ا ِإن  مـــــــــــ  عـــــــــــِ بـــــــــــًا ونـــــــــــِ طـــــــــــح و  قـــــــــــَ قـــــــــــُ ـــــــــــَ لـــــــــــَ ح يـ  ســـــــــــــــــــــــــَ

لـــــــــــــــــَ ح      ه قـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــحَ ٍر ِذراعـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــَ وح (2)حبـــــــــــــــــََ
 

  
 عن ابِن َعبّاٍد. َهنَأَهُ أَْجمعَ  بالِهناِء : إِذا البَِعيرَ  َسلَقَ و

 َعْدَوةً ، عن ابِن َعبّاٍد. َعَدا : إِذا َسْلقَةً  فاُلنٌ  َسلَقَ و

ً و قال أَبو ُعبَْيٍد : يعنِي َرْفَع َصْوته عنَد َمْوِت إِْنساٍن ، أَو  «و َحلقَ أَ  َسلَقَ  ليَس ِمنّا َمنْ » الَحِديُث : لغةٌ في َصلََق ، ومنه صاحَ  : َسلََق َسْلقا

ُل أََصحُّ ، وقال ابُن المُ  ْوَت ، ومنه َسلَقَ  باَرِك :ِعْنَد الُمِصيبَِة ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو أَن تَُصكَّ الَمْرأَةُ َوْجَهها وتَْمُرَسهُ ، واألَوَّ  : َرفََع الصَّ

 ، وهي : الَّتِي تَْرفَُع َصْوتَها عنَد الُمِصيبَة. الّساِلقَةُ 

ً  الجاِريَةَ  َسلَقو  :ـ  ِحيَن بَنَى َعلَْيهاـ  ، ومنه قوُل ُمَسْيِلَمةَ لَسجاجِ  َسْلقاها وكذا فجاَمعَها على قَفاها بََسَطها : َسْلقا

دَعح  خــــــــــــــــــــــــــح ي ِإىل املــــــــــــــــــــــــــِ ومــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــُ  َأال ق

ضح      جــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــــح
َ
ِك امل ــــــــــــــــَ ي ل ــــــــــــــــِّ ي دح هــــــــــــــــُ ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  ف

  

نــــــــــــــــــاِ   قــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ ِت ســــــــــــــــــــــــــــــــَ ئــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــِإنح شــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ضح و    ِت عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  أَرحبـــــــــــــــــــــَ ئـــــــــــــــــــــح  ِإن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ِه و  يـــــــــــــــــــــح ثــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــح ِت بــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــُ ئــــــــــــــــــــح  ِإنح شــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ضح و    ِت بـــــــــــــــــــــــــه َأمجـــــــــــــــــــــــــحَ ئـــــــــــــــــــــــــح  ِإن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ُر ابنُ  (3)وكذِلك َملَقَه  نََزَع ِجْلَده : إِذا فاُلناً بالسَّْوطِ  َسلَقَ و فقالَْت : بَْل بِه أَْجَمع ، فإِنَّه أَْجَمُع للشَّْمِل.  لَْيَس ِمنّا من»قولَه :  الُمباَركِ  ، ويُفَّسِ

 ِمْن هذا. «َسلَقَ 

 .ُسِلقَ  ٍء ُطبَخ بالماِء بَْحتاً فقدوُكلُّ َشيْ  َشْيئاً بالماِء الحاّرِ : أَْذَهَب َشْعَره وَوبََرهُ ، وبَِقي أَثَُره َسلَقَ و

َكةً. كالسَّلَقِ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  واْبيَضَّ َمْوِضعُهاأَثَُر َدبََرةِ البَِعيِر إِذا بََرأَْت  بالفتحِ : السَّْلقُ و  ، ُمَحرَّ

 كَسِفينٍَة. السَِّليقَةُ  واالْسمُ  أَو بَْطنِه يَْنَحضُّ عنه الَوبَرُ  أَثَُر النِّْسعِ في َجْنِب البَِعيرِ  أَيضاً : السَّْلقُ و

ى ، وتِْلَك اآلثارُ  تَأْثِيُر األَْقداِم والَحوافِر في الطَِّريقِ  : السَِّليقَةُ و ، وأما آثاُر األَْنساعِ في بَْطِن البَِعيِر فإِنّما ُشبَِّهْت  السَّالئِق مما ذُِكَر تَُسمَّ

ِة.  بسالئِِق الُطرقاِت في المَحجَّ

ْلقُ و ْمَدْيِن من األَْرِض ، وقال األَْصَمِعيُّ : هو الُمْستَِوي الُمْطَمئنُّ من األَْرِض ، والفَلَُق : الُمْطَمئِنُّ بين بالَكْسِر : َمِسيُل الماءِ  (4) الّسِ  بيَن الصَّ

ْبَوتَْيِن ، وقاَل ابُن ِسيَده : ْبوتَْيِن يَْنقاُد ، السَّلَقُ  الرَّ  .أَساِلقُ و ، أَْسالقٌ و (5) كعُثْمانَ  ُسْلقانُ   :ج : الَمكاُن الُمْطَمئنُّ بيَن الرَّ

ْلقُ و وهو نَْبٌت له َوَرٌق ِطواٌل  (6)« الُجَكْنَدر» معروفةٌ قاَل ابُن ُشَمْيٍل : هي الُجغَْنَدر ، أَي : بالفاِرِسيَّة ، وفي بَْعِض األُُصوِل : بَْقلَةٌ ، م  :الّسِ

ى، وأَْصٌل ذاِهٌب في األَْرِض ، وَوَرقُه َرْخٌص ، يُْطبَُخ. وقال ابُن  ْلقَ  ُدَرْيٍد : فأَّما هذه البَْقلَةُ التي تَُسمَّ تُها ، على أَنَّها  الّسِ ، فما أَْدِري ما ِصحَّ

، قاَل :  عنههللارضيفي َحِديِث َسْهِل بِن َسْعٍد الساِعِدّيِ  ، وقال الصاغانِيُّ : بل هو َعَربيٌّ صحيٌح ، وقد جاءَ  (7)في َوْزِن الَكالِم العََربِّيِ 

ً  ينَا امرأَةٌ تَْجعَُل على إِْربِنا في َمْزَرعٍة لَهاكاَن فِ » ْلقِ  ، فكانَْت إِذا كاَن يوُم الُجُمعَِة تَْنِزُع أُُصولَ  ِسْلقا  الَحِديث ، وهو «فتَْجعَلُه في قِْدرِ  الّسِ
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 إِذا ُصبَّ و للنِّْقِرِس والَمفاِصِل ، وَعِصيُره إِذا ُصبَّ َعلَى الَخْمِر َخلَّلَها بعَد ساَعتَْيِن ،يَْجلُو ، ويَُحلُِّل ، ويُلَيُِّن ، ويُفَتُِّح َويَُسرُّ النَّْفَس ، ناِفٌع 

َره بعَد أَْربَعِ   َوَعِصيُر أَْصِله ساعاتٍ  َعلَى الَخّلِ َخمَّ

__________________ 
 .41/  3( انظر اجلمهرة 1)
 كاللسان.  واألصر« قد ام َل ح . .. « وقر»( يف التهذيب : 2)
 .«سلقه»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان والتهذيب ا ابلتحريك.4)
 ( يف اللسان : ُسلحقان وِسلحقان.5)
 ( ضبطت عن اللسان وأ ر األزهري ضبرت اجليم.6)
 .41/  3( اجلمهرة 7)
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نِّ ا واألُُذِن والش ِقيَقِة.  َسُعوطاً تِرحايُ  َوَجِض السِّ
 البَّرِ : نَباتاِن. ِسْلقُ و لماِء ،ا ِسْلقُ و

ْلقُ و ئْب ، ج الّسِ مِّ  كعُثْمان ُسْلقان : الذِّ ً  أَنّ  (1)، والَِّذي في الَجْمَهَرة  ويُْكَسر ، وِهَي بهاءٍ  بالضَّ  .ِسْلقَةٍ  بالضّمِ والَكْسِر : جمع ُسْلقانا

ْلقَةُ  أَو ةً ، وال يُقاُل للذََّكرِ  الّسِ ئْبَةُ خاصَّ  هكذا نَقَلَه عن قَْوٍم. ِسْلقٌ  الذِّ

 ُمْشِرٌف على الّزاِب ، وقد ضبََطه الّصاغانِيُّ بالفَتْح. بالتَّْحِريِك : َجبٌَل عاٍل بالَمْوِصلِ  السَّلَقُ و

 قال : ناِحيَةٌ باليَماَمةِ  ، بالتَّْحِريِك : السَّلَقُ و

اٌر ولــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َو  لــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــح دح أَقـ  قــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َر واِدي      فــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــــــــَ ح أَقـــــــــــــــــــــــــــــــح  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ْفَصُف األَْملَسُ  أَيضاً : القاعُ  السَّلَقُ و حاحِ ، زاد الصاغانِيُّ  الصَّ ينِ  كما في الّصِ : القاُع الُمْطَمئنُّ  السَّلَقُ  ، وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : الطَّيُِّب الّطِ

 الُمْستَِوي ال شَجَر فيه ، وقال ُرْؤبَةُ :

َريحِن َمرحعاها بِقيعاِن   الس َل ح َشهح
 كَخلٍَق ، وأَْخالٍق ، وِخْلقاٍن ، قال أَبو النَّْجِم : بالضّمِ والكسرِ  ُسْلقانٌ و ، أَْسالقٌ  ج :

 يف تـَزحِهريِها الس لحقانَ َحىت  َرَع  
 :وقال األَْعَشى 

ثح  َف مـــــــــن تـــــــــَ واصـــــــــــــــــــــــِ رحعـــــــــَ  الـــــــــنـــــــــّ ـــــــــَ ُذوٍ  تـ  كـــــــــخـــــــــَ

ا      اَل هلـــــــــــَ رًا خـــــــــــَ فـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــَث قـ ي ـــــــــــِ ال ُ ل  (2) اأَلســـــــــــــــــــــــــح
  

 وُهَو من ِشدَّةِ َصْوتِه وكالِمه ، نقله الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لألَْعَشى : بَِليغٌ  أَي : كِمْنبٍَر وِمْحراٍب ، وَشّدادٍ  ِمْسلَقٌ  ِمْسقَعٌ  َخِطيبٌ  من الَمجاِز :و

جح  ُة والــــــــــــنــــــــــــ  مــــــــــــاحــــــــــــَ زحُم والســــــــــــــــــــــــــ  ُم ا ــــــــــــَ يــــــــــــهــــــــــــِ  فــــــــــــِ

ُب      مح ا واخلــــــــــــاطــــــــــــِ يــــــــــــهــــــــــــِ اّل ُ َدُة فــــــــــــِ  (3) الســـــــــــــــــــــــــ 
  

 .الِمْسالقُ  ويُْروى

 .«ّساِلقَةَ الو الحاِلقَةَ  وسلمعليههللاصلىلَعََن َرُسوُل هللِا »في الَحِديث : و

قاله ابُن الُمباَرِك ، واألَّوُل أََصحُّ ، ويُْرَوى  أَو الِطَمةُ َوْجهها أَو ِعْنَد َمْوِت أََحدٍ  رافِعَةُ َصْوتِها ِعْنَد الُمِصيبَةِ  هي الساِلقَةُ و فالَحاِلقَةُ تَقَدََّم ،

 بالصاد.

ْلقَةُ  من المجاِز :و ئْبَِة في ُخْبثِها ، بالكسِر : الَمْرأَةُ السَِّليَطةُ الفاِحَشةُ  الّسِ  ِسْلقَةٍ  من أَْسلَقُ  ، ويُقال : هي ، بالضّمِ والَكْسرِ  ُسْلقان ج : ُشبَِّهْت بالذِّ

 ، وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد :

نــــــــــهــــــــــا  ُت مــــــــــِ َرجــــــــــح ةً َأخــــــــــح قــــــــــَ لــــــــــح ًة  ســــــــــــــــــــــــِ ُزولــــــــــَ هــــــــــح  مــــــــــَ

ا كـــــــــــــالـــــــــــــغـــــــــــــو       ُُ  انهبـــــــــــــُ ربح فـــــــــــــاَء يـــــــــــــَ جـــــــــــــح (4)عـــــــــــــَ
 

  
ْلقَةُ و ئْبَة : الّسِ بتَْكِسيٍر ، إِنّما هو من باِب ِسْدَرةٍ  ِسْلقٌ  قاَل ِسيبََوْيه : وليسَ  بالكسر ، وكِعنَبٍ  ِسْلقٌ ج :  وهذا قد تَقَدََّم قَِريباً عن اْبِن ُدَرْيٍد ، الذِّ

 وِسْدٍر.

: الشََّجُر الَِّذي  السَِّليقُ  البَْرُد فأَْحَرقَه ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : َسلَقَه لشََّجِر : الَِّذيوقِيَل : هو من ا كأَِميٍر : ما تَحاتَّ من ِصغاِر الشََّجرِ  السَِّليقُ و

 أَْحَرقَه َحرٌّ أَو بَْرٌد ، قال ُجْنَدُب بُن َمْرثٍَد :

ــــــهـــــــا يف  ُض مــــــن مــــــَ ــــــ ِ َتســــــــــــــــــــح ي ــــــِ ل ِب  الســــــــــــــــــــ  هـــــــَ  اأَلشــــــــــــــــــــح

بِ      وحِ  الـــــــــــــذي مل ُلحضـــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــغـــــــــــــاِر والشـــــــــــــــــــــــــــ 
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ُلحَهبِ 
راِم امل  َمعحَمَعًة ِمثحَر الضِّ

. ُسْلقٌ  ج :  بالضّمِ

ْبِرقِ  : السَِّليقُ  قاَل ابُن َعبّادٍ و  والَِّذي َطبََختْهُ الشَّْمُس. يَبِيُس الّشِ

 ما يَْبنِيِه النَّْخُل من العََسِل في ُطوِل الَخِليَِّة. : السَِّليقُ و قاَل :

. ُسْلقٌ  ج : ٌء يَْنِسُجه النَّْخُل في الَخِليَِّة ُطوالً ،: شي السَِّليقَةُ  وفي التَّْهِذيِب : ّمِ  بالضَّ

 ، عن اْبِن َعبّاٍد. َسِليقانِ  وُهما من الطَِّريِق : جانِبُه السَِّليقُ و

__________________ 
 .41/  3( اجلمهرة 1)
 ابلقيعان.وهبامشه فّسر األسال   126( ديوانه ط بريوت ص 2)
 وفّسر املصال  ابلشديد الصوت. واملثبت كرواية اللسان والصحاح. «. واخلاطب املصال .. فهم اخلصب»برواية :  129( ديوانه ص 3)
«  كاملعو » يف شــــــعره وبرواية : 97/  2وهو يف ديوان اهلذليا « كاملغو » منســــــوابً أليب كبري اهلذد ا برواية : 41/  3( البيت يف اجلمهرة 4)

 وشرحها بقوله : يريد حديدة الناب كبن انهبا طرف معو .
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ُجِل ، وقاَل ِسيبََويه : هذه السَِّليقَةُ  والسَِّجيَّةُ ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : كَسِفينٍَة : الطَّبِيعَةُ  السَِّليقَةُ و ،  ُسِلقَهاو عليها ُسِلقَ  الّتِي َسِليقَتُه َطْبُع الرَّ

 ، ومن َسَجعاِت األَساس : الَكَرمُ  السَِّليقَةو ، وقال أَبو َزْيٍد : إِنّه لَكِريُم الطَّبِيعةِ  (1)بَطبِيعَتِه ، ال يَتَعَلَُّم  ، أَي : بالسَِّليقَةِ  رأُ ويُقال : فاُلٌن يَقْ 

 ، والسَّخاُء َخِليقَتُه. َسِليقَتُه

َمْخَشِريُّ :قالهُ ا الذَُّرةُ تَُدقُّ وتُْصلَحُ  : هي َسِليقَةً  يُقال : َطبَخَ و :  أَو هي ذَُرةٌ َمْهُروَسةٌ  بُن ُدَرْيٍد ، زاَد ابُن األَْعرابِّيِ : وتُْطبَُخ باللَّبَِن ، وقاَل الزَّ

 ُخِلَط بِه َطراثِيُث. قد األَقِطُ  هي

ً  السَِّليقَةُ و بِيعِ ، وأُِكَل في الَمجاعاِت ، من البُقُوِل ونَْحِوها ُسِلقَ  ما : أَيضا  والَجْمُع سالئُِق ، وقال األَْزَهِريُّ : معناه ُطِبَخ بالماِء من بُقُوِل الرَّ

إِن شاَء هللاُ ـ  يُْرَوى بالسيِن وبالّصاِد ، وسيأْتي «َسالئِقَ و ولو ِشئُت لَدَعْوُت بَِصاَلٍء وِصنابٍ »ـ  عنههللارضيـ  في الَحِديث عن ُعَمرَ و

 .«صلق»في ـ  عالَىتَ 

ِرّماُح : َمْخَرُج النِّْسعِ  : السَِّليقَةُ  قاَل اللَّْيُث :و  في َدّفِ البَِعيِر ، قاَل الّطِ

هــــــــــــــــا  ــــــــــــــــِّ ُُ  يف َدف ربح ــــــــــــــــَ هــــــــــــــــات قــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــالئ

َدُدهح      وحأٍَم جـــــــــــــــــــُ ذٍّ وتــــــــــــــــــــَ ِ فـــــــــــــــــــَ اح  مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــَ

  
شيئاً بالماِء الحاّرِ ، فلّما أَْحَرقَتْهُ  َسلَْقتُ  ، وقاَل اللَّْيُث : اْشتُقَّ من قَْوِلك : َسِليقَةٌ  : الشَّرائُِح ما بَْيَن الَجْنبَْيِن ، الواِحَدةُ  السَّالئِقُ  وقاَل غيُره :

يَتْ   .سالئِق الِحباُل ُشبِّهَ بذِلك ، فُسّمِ

،  بالسَِّليِقيَّةِ  ويُقال أَيضاً : فاُلٌن يَْقَرأُ  أَي : عن َطْبِعه ال َعْن تَعَلٍُّم. ، قاَل ِسيبََوْيه : وهو ناِدرٌ  السَِّليقَةِ  ىَمْنُسوٌب إِل بالسَِّليِقيَّةِ  يَتََكلَّمُ  يُقال : فالنٌ و

 .(2) [ولُغَتِهِ ] أَي : بَطْبِعه الَِّذي نََشأَ عليه.

 من الَكالِم : ما ال يُتَعاَهُد إِْعرابُهُ ، وهو فَِصْيٌح بليٌغ في السَّْمعِ ، َعثُوٌر في النَّْحِو. السَِّليِقيُّ  وقاَل اللَّْيُث :

 من الَكالِم : ما تََكلََّم به البََدِويُّ بَطْبِعه ولُغَتِه ، وإِن كاَن َغْيُره من الَكالِم آثََر وأَْحَسَن. السَِّليِقيُّ  وقاَل غيُره :

َّبِْع  بالسَِّليِقيَّةِ  : قولُهم : هو يَْقَرأُ  وقال األَْزَهِريُّ  يها ، فإِذا قََرأَ البََدِويُّ بَطْبِعه ولُغَتِه ، ولم يَت ُسنَّةَ ، أَي : أَنَّ الِقراَءةَ ُسنَّةٌ َمأثُورةٌ ال يَجوُز تَعَّدِ

اِء األَْمصاِر قِيَل : هو يَْقَرأُ  ِليِقيَّةِ  قُرَّ أَنَّهُ َوَضَع النَّْحَو حين »في حِديِث أَبي األَْسَوِد الدَُّؤِلّيِ : و ليَس بتَْعِليٍم ،، أَي : بَطبِيعتِه ،  (3) بالسَّ

ِد إِْعراٍب ، وال تََجنُّبِ  َسِليقَتِه أَي : اللُّغَةُ التي يَْستَْرِسُل فيها الُمتََكلُِّم بها على «السَِّليِقيَّةُ  اْضَطَرب كالُم العََرِب ، فغَلَبَت لَحٍن ،  من غيِر تَعَهُّ

 قال :

ه و  وُ  ِلســـــــــــــــــــــــــانـــــــــــَ لـــــــــــُ ِويٍّ يــــــــــــَ حـــــــــــح ُت بـــــــــــنـــــــــــَ  َلســـــــــــــــــــــــــح

ن و      ييف لــــــــــــكــــــــــــِ يــــــــــــقــــــــــــِ لــــــــــــِ ِربُ  ســــــــــــــــــــــــــَ وُ  فــــــــــــُبعــــــــــــح  أَقــــــــــــُ

  
 قال القُطاِميُّ في الِكالِب : ة باليََمِن ، تُْنَسَب إِليها الدُُّروُع والِكالبُ  : أَْرٌض ، وفي التَّْهِذيب : كَصبُورٍ  َسلُوقُ و

واٍر مــــــــــن  مح ضــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــُ عــــــــــَ و َ مــــــــــَ لــــــــــُ ا   ســــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــَبهنــــــــــ 

ّرُِر اأَلرحســــــــــــــــــــــــــــــــاانَ      وُ   ـــــــــــــــــــَُ ٌن  ـــــــــــــــــــَُ  ُحصــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 وقال الّراِعي :

لــــــــــي  ةً ُيشــــــــــــــــــــــــح يــــــــــ  وقــــــــــِ لــــــــــُ ا  ســــــــــــــــــــــــَ تح وابَت هبــــــــــِ  ابتــــــــــَ

ا َأَوُد      الهبـــــــــِ َت يف َأصـــــــــــــــــــــــح مـــــــــِ ِش ِإصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَوحـــــــــح (4)ب
 

  
 وقال النّابِغَةُ :

د   قــــــــُ ــــــــَ ي  تـ وقــــــــِ لــــــــُ ه  الســــــــــــــــــــــ  جــــــــُ َف َنســــــــــــــــــــــح ُضــــــــــــــــــــــاعــــــــَ
 امل

ِب و      بـــــــــــاحـــــــــــِ اِح انَر ا ـــــــــــُ فـــــــــــّ ُد ابلصـــــــــــــــــــــــــ  وقـــــــــــِ (5)تـــــــــــُ
 

  
 يعرُف ببَلَد الاّلن ، تُْنَسُب إِليه الِكالُب. د ، بَطَرِف ِإْرِمينِيَةَ  : َسلُوقُ  أَو

َكةً  َسلَْقيَةَ  أَو إِنّما نُِسبَتَا إِلى ومِ  كَملَْطيَةَ : ُمَحرَّ قاَل الّصاغانِيُّ : إِن َصحَّ ما َعزاهُ ابُن  فَغُيَِّر النََّسبُ  األَْصَمِعّيِ ، َعزاهُ ابُن ُدَرْيد إِلى د ، الرُّ

 كالنِّْسبَِة إِلى َملَْطيَةَ وإِلى َسلَْميَةَ. َسلَْقيَةَ  ُدَرْيٍد إِلى األَْصَمِعّيِ ، فهو من تَْغيِيراِت النََّسِب ؛ ألَنَّ النِّْسبَةَ إِلى

 كانت بساِحِل أَْنطاِكيَةَ ، وآثاُرها باقِيَةٌ إِلى اليَْوِم. َسلَْقيَةُ  قلُت : قاَل الَمْسعُوِديُّ :
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__________________ 
 .«لي  بتعليمٍ »ويف التهذيب : « ال بتعّلمٍ »( يف اللسان : 1)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.2)
 .«ابلسليقية»ويف اللسان عنه ويف إحد  نسخه املخطوطة « ابلسليقة»( يف التهذيب : 3)
 برواية : َأشَل  ا وانظر ختر ه فيه. 69( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ويوقدن ابلصفاح. ا ويف التهذيب برواية : 11( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 5)
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َكةً ، كأَنَّهُ نِْسبَةٌ إِليهِ  أَبُو َعْمٍروو  ، وهو الذي َهجاهُ البُْحتُِريُّ ، قالَهُ الحافُِظ. ْقيَهَ َسلَ  أَي : إِلى أَْحَمُد بُن َرْوحٍ السَّلَِقيُّ ، ُمَحرَّ

بّاِن من السَّلُوقِيَّةُ و  عن اْبِن َعبّاد. السَِّفينَةِ  (1) : َمْقعَُد الرُّ

 ا.: إِذا بََسَطها ثم جاَمعَه َسْلقاها َسْلقاءً  ، وقد َعلَى الظَّْهرِ  أَي : الِجماع : َضْرٌب من البَْضعِ  السَّْلقاةُ و قاَل :

كذا في الُمِحيط ، وقِيل أَعاِلي باِطِن الفَِم ، وفي الُمْحَكم : أَعاِلي الفَِم ، وزاَد غيُره : حيُث يَْرتَِفُع إِليه  : ما يَِلي لََهواِت الفَِم من داِخلٍ  األَساِلقُ و

 اللِّساُن ، وهو َجْمٌع ال واِحَد لَهُ ، ومنه قوُل َجِريٍر :

  ِ َز الـــــــــــــفـــــــــــــائـــــــــــــِ مـــــــــــــح ُن غـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــِ ُرٌ  ُأحح  ِإيّنِ امـــــــــــــح

ِر و      َ الــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــّداخــــــــــــِ اح (2)اأَلســــــــــــــــــــــــــالــــــــــــِ ِ بــــــــــــَ
 

  
: ماِضيَةٌ  َسْيلَقٌ  كأَِميٍر ، وهو َوَهٌم ، وفي اللِّساِن : ناقَةٌ  َسِليقٌ  من النُّوِق ، كما في الُمِحيط ، وَوقَع في التَّْكِملَة ، كَصْيقٍَل : السَِّريعَةُ  السَّْيلَقُ و

 في َسْيِرها ، قال الّشاِعُر :

ٍة و  ــــــــــ  ي ر  َعشــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــاِن كــــــــــُ ب ــــــــــر كــــــــــح َض ال ريحِي مــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

م أبَدحمـــــــــــــاَء      طـــــــــــــاايهـــــــــــــُ لـــــــــــــَ ِ أابرِي مـــــــــــــَ يــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ُ  السَّلَْقلَقُ و  .السَّلَْقلَِقيَّةُ  ، كذا في الُمِحيِط ، وفي اللِّساِن : هي الَّتِي تَِحيُض من ُدبُِرها ، كَسفَْرَجٍل : الَمْرأَة

ُ  بهاءٍ  السَّلَْقلَقَةُ و ّخابَةُ  : الَمْرأَة  عن اْبِن َعبّاٍد ، وكأَنَّ ِسينَه زائَِدةٌ. الصَّ

.ورُ  تَقَشٌُّر في أُُصوِل األَْسنانِ  هو كغُراٍب : بَثٌْر يَْخُرُج على أَْصِل اللِّساِن ، أَو السُّالقُ و  بّما أَصاَب الدَّوابَّ

ُح أَْشفاُر الَجْفنِ  العَْيِن : ُسالقُ  قاَل األَِطبّاُء :و  كذا في القانُوِن. ِغلٌَظ في األَْجفاِن من مادَّةٍ أَّكالَة تَْحَمرُّ لَها األَْجفاُن ويَْنتَثُِر الُهْدُب ثُّم تَتَقَرَّ

َمِة. بُن َوْهٍب ، من بَنِي ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ  ُسالقَةُ  كثُماَمة :و  َوَعِقُب ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ على ما َحقَّقَه النَّّسابةُ فَنَِي ، قاله ابُن الَجّوانِّيِ في الُمقَّدِ

 هو:  ُدَرْيدٍ  ابنُ  وقالَ  ، السََّماءِ  إِلى السالمعليهِسيحِ المَ  لتََسلُّقِ  : َصِعَده ؛ تََسلَّقَهو الحائِطَ  َسلَقَ  ُمْشتَقٌّ من كُرّماٍن : ِعيٌد للنَّصاَرى السُّاّلقُ و

ةً  وقال ، (3) أَْعَجِميٌّ  بٌ  ، ُسْريانِيٌّ  َمرَّ  .ُمعَرَّ

 : اسُم َمْوِضعٍ. َمْسلُوقو : من أَيّاِم العََربِ  َمْسلُوقٍ  يومُ و

ُجُل : أَْسلَقَ  قاَل ابُن األَعرابّيِ :و  ِذئْبَةً. أَي : ِسْلقَةً  صادَ  الرَّ

حاحِ : َطعَْنتُهو كما قالُوا : َجْعبَْيتُه ِجْعباًء ،  أَْلقَْيته على َظْهِره يَِزيُدوَن فيها الياَء : إِذا ، بالكسرِ  َسْلقَْيتُه ِسْلقاءً  ، وُربّما قالُوا : فَسلَْقتُه في الّصِ

يرافّيِ ، ومنه ناَم َعلَى َظْهِره ، أَي : َسلَق لَى ، مناْفعَنْ  اْسلَْنقَىو على قَفاه فاْستَْلقَى من َجعَْبتُه أَي : َصَرْعتُه  فإِذا َرُجلٌ »الَحِديُث :  عن الّسِ

 َعلَى قَفاه. [ُمْستَْلقٍ ]أَي  «ُمْسلَْنقٍ 

رَ  تََسلَّقَ و  : الصُّعُود على حائٍِط أَْملََس. التََّسلُّقُ  ويُقال : الِجداَر : تََسوَّ

ً  َظْهراً ِلبَْطٍن : إِذا على فِراِشه تََسلَّقَ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و ا أَو َوَجعا الَمْعُروف بهذا الَمْعنى  ولم يَْطَمئنَّ عليِه ، وقاَل األَْزَهِريُّ : قَِلَق َهمًّ

 الّصاُد.

واِحٍد ، َوَربَُّك يَْفعَُل ما يَشاُء ، ويُْنِطُق َخْلقَهُ  وقال ابُن فاِرٍس : السيُن والاّلُم والقاُف فيه َكِلماٌت ُمتَبايِنَةٌ ال تَكاُد تَْجتَِمُع منها َكِلمتاِن في ِقياٍس 

 كيَف أَراَد.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، وهو َمجاٌز. َساّلقٌ  : حِديٌد َذِلٌق ، وكذِلكَ  ِمْسلَقٌ  لسانٌ 

ْرُب. السَّْلقُ و  : الضَّ

 : الصُّعوُد على الحائِِط ، عن ابِن ِسيَده. السَّْلقُ و

ً  َظْهَر بَِعيِره َسلَقَ و  : أَْدبََره. َسْلقا
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ُجُل ، فهو أَْسلَقَ و  : يَْعنِي به ذِلَك البَياَض. َسْلقَهُ  : اْبيَضَّ َظْهُر بَِعيِره بَْعَد بُْرئِه من الدَّبَِر ، يُقال : ما أَْبيَنَ  ُمْسِلقٌ  الرَّ

 : أَْن يُْسلََخ َدجاٌج ، ويُْطبََخ بالماِء َوْحَده ، عاميَّة. الَمْسلُوقَةُ و

__________________ 
 ( التكملة : يف.1)
 .«الداخر»بد  « اللها الواجل»يف التهذيب ونسبه جلند . وفيه برواية  ( لي  يف ديوانه ا والبيت2)
 وقوله سرايين هي رواية الصاغاين يف التكملة عنه. 41/  3( قوله أعجمي هي رواية اجلمهرة 3)
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 ، أَي : َسَحَجْت باِطَن فَِخِذي. فَسلَقَتْنِي ويُقال : رِكْبُت دابَّةَ فاُلن

، ومنه قوُل  َسْلقٍ  الِّذي هو َجْمعُ  أَْسالقٍ  ، كَرْهٍط وأَراِهَط ، وإِن اْختَلَفا بالَحَرَكِة والسُُّكون ، وقد يكوُن جمعَ  َسْلقٍ  قد يكوُن َجْمعَ  األَساِلقُ و

 الشَّّماخِ :

ه  ُ امجـــــــــــِ ٍض مجـــــــــــَ لـــــــــــح رٍت صـــــــــــــــــــــــــُ رحفـــــــــــُ ِ  يف عـــــــــــُ  ِإنح متـــــــــــُح

َن      ُرودِ  اأَلســـــــــــــــــــــــــالـــــــــــِ ِ مـــــــــــِ وحِ  جمـــــــــــَح  عـــــــــــارِي الشـــــــــــــــــــــــــ 

  
 .كاألَساِليقِ 

ْلقَةُ و  بالَكْسِر : الَجراَدةُ إِذا أَْلقَْت بَْيَضها. الّسِ

 في العَْيِن : ُحْمَرةٌ تَْعتَِريها. االْنِسالقُ و

أَي :  «أَْفواُهنا من أَْكِل َوَرِق الشََّجرِ  ُسِلقَتْ  لَقَْد َرأَْيتُنِي تاِسَع تِْسعٍَة وقد»َحِديُث ُعتْبَةَ بِن َغْزواَن :  اللِّساُن : أَصابَه تَقَشٌُّر ، ومنه اْنَسلَقَ و

 َخَرَج فيها بُثُوٌر.

 : ناَم على َظْهِره. تََسلَّقَ و

 الطَّبِيُب على َظْهِره : إِذا َمدَّه. َسلَقَهو

 : السَّْيُف ، أَنشَد ثَْعلٌَب : السَّلُوقِيُّ و

جـــــــــــــــاِم  ـــــــــــــــلـــــــــــــــِّ رحِج وال وُر بـــــــــــــــَا الســـــــــــــــــــــــــــــ   َتســـــــــــــــــــــــــــــُ

وَر      يِّ ســــــــــــــــــــــــــــــَ وقــــــــــــــــِ لــــــــــــــــُ ذامِ ِإىل  الســــــــــــــــــــــــــــــ   االجــــــــــــــــح

  
 : َدواٌء أَحَمُر. السَّْيلَقُونُ و

 : أَْلقَْت َولََدها. ُمْسِلقٌ  وَضبَّةٌ 

ْلقى وَدْربُ  بِيعِ ، هَكذا َضبََطه الَخِطيُب في تاِريِخه ، ونَقَلَه الحافُِظ في التَّْبِصيِر ، وإِليه نُِسبَ  الّسِ  إِْسماِعيُل بُن َعبّادٍ  ، بالكسِر : من قَِطيعَِة الرَّ

ْلِقيّ ال  فأَْخَطأَ ، وقد نَبَّْهنا على ذلك ُهناك ، فراِجْعهُ.« سلف»، وَذَكره الُمَصنُِّف في  ّسِ

ِد بن الَحَسِن بن َجْعفٍَر الَخِطيِب الَحسَ  السَِّليقُ و َجِم ، نِي ، فيهم َكثَْرةٌ بالعَ ، كأَِميٍر : بَْطٌن من العَلَِويِّيَن وُهم : بَنُو الَحَسِن بِن َعِلّيِ بِن ُمَحمَّ

، قال أَبُو نَْصٍر  بالسَِّليق  األَْصغَِر ، لُقِّبَ وبَْطٌن آَخُر من بَِني الُحَسْيِن ، منهم ، يَْنتَُهوَن إِلى ُمَحّمِد بِن َعْبِد هللِا بِن ُمَحّمِد بِن الَحَسِن بِن الُحَسْينِ 

 البُخاِريُّ : لُقَِّب بذِلَك لَسالقَِة ِلسانِه وَسْيِفه.

 ْدَرُك عليه :* ومما يُْستَ 

يِن فِيهما ، كما فِي اللِّ  َسْلَمقٌ  : [سلمق]  ساِن.كَجْعفٍَر : العَُجوُز ، عن أَبِي َعْمٍرو ، وقد أَْهَملَه الَجماَعةُ وكذِلَك َسْملٌَق ، ويُروى بالّشِ

يِن وَضّمِ الِميِم : قَْريَةٌ بَسَرْخَس ، ويُقال أَيضاً : َسْلُمكاُن  َسْلُمقانُ و ، من أَصحاِب  السَّْلُمقانِيُّ  بالكاِف ، منها : ِعْكِرَمةُ بُن طاِرقٍ بفتحِ الّسِ

 اإِلماِم أَبي يُوُسَف ، تَولَّى قَضاَء الجانِِب الشَّْرقِّيِ ببَْغداَد أَيّاَم الَمأُموِن.

يِت : هي الَّتِي ال أَْسَكتاِن لَها. السَّْلَمقَةُ  وقاَل اللَّْيُث : ّكِ ِديئَةُ عند الِجماعِ ، وقاَل ابُن الّسِ  : الَمرأَةُ الرَّ

ْمحاقُ  : [سمحق] أِْس  على أَنَّ الِميَم زائَِدةٌ ، وهي :« سحق»َذَكَره الَجْوَهِريُّ في  ، كِقْرطاٍس  الّسِ كما في العُباِب  قِْشَرةٌ َرقِيقَةٌ فوَق َعْظِم الرَّ

أِْس كما في العُباِب ، وفي التَّْهِذيِب : ِجْلَدةٌ َرقِيقَةٌ فَْوقَ  أِْس  قِْحفِ ، وفي التَّْهِذيِب : ِجْلَدةٌ َرقِيقَةٌ فَْوَق ِقْحِف الرَّ ةُ إِذا بَلَغَتْها  الرَّ يَِت الشَّجَّ  وبِها ُسّمِ

 ً ْمحاقُ  وقِيَل : .ِسْمحاقا ى الّسِ جاجِ : الَّتِي بَلَغَت السَّحاةَ بَْيَن العَْظِم واللَّْحِم ، وتِْلَك السَّحاةُ تَُسمَّ ْمحاقَ  من الّشِ ْمحاقُ  ، وقِيَل : الّسِ : الِجْلَدةُ  الّسِ

ةُ التي تَْبلُُغ تِْلَك الِقْشَرةَ حتى ال يَْبقَى بيَن اللَّْحِم  ِسْمحاقٌ  ْيَن اللَّْحِم فوَق العَْظِم وُدوَن اللَّْحِم ، وِلُكّلِ َعْظمٍ الَّتِي بيَن العَْظِم وبَ  ، وقِيَل : هي الشَّجَّ

 والعَْظِم َغْيُرها.

: الّطِويُل الدَّقِيُق ، قال األَْزَهِريُّ : ولم أَْسَمْع هذا  السُّْمُحوق وقاَل اللَّْيُث :كما فِي العُباِب ،  كعُْصفُوٍر ، من النَّْخِل : الَطِويلَةُ  ، السُّْمُحوقُ و

 الَحْرَف في باِب الطَِّويِل لغَْيِره.

قاُق من الغَْيمِ  : هي السَّماءِ  َسماِحيقُ  من الَمجاِز :و قِيقَِة. الِقَطُع الّرِ  على التَّْشبِيِه بالِقْشَرة الرَّ
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 ٌء َرقِيٌق كالِقْشَرةِ.شي أَي : من َشْحمٍ  َسماِحيقُ  َعلَى ثَْرِب الّشاةِ  :َكذا قولُهم و

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

ْمحاقُ   بالكسِر : أَثَُر الِختاِن. الّسِ

قاَل أَبُو َحنِيفَةَ : قاَل و الياَسِميُن ، وهو قُْنفٍُذ وُجْنَدبٍ  زاَد َغْيُره مثلو كَجْعفٍَر وِزْبِرجٍ ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال اللَّْيث : السَّْمَسقُ  : [سمسق]

ْمِسُم ، وقِيَل : اآلُس ، فهو ُمْستَْدَرٌك عليه. الَمْرَزْنُجوش أَبو نَْصٍر : هو ّيٍ والصاغاِنيُّ ، وقال غيُرهما هو الّسِ  نَقَله ابُن بَّرِ
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ً  : [سمق] حاحِ ، وفي اللِّساِن : لَ َعال وطا من َحّدِ نََصَر : َسَمَق ُسُموقا النَّْبُت والشََّجُر  َسَمقَ  النَّباِت إِذا طاَل ، َسْمقُ  ، السَّْمقُ  كما في الّصِ

ً  والنَّْخُل ، ً و ، يَْسُمُق َسْمقا  : اْرتَفَع وَعال وطاَل. َسِميقٌ و ، ساِمقٌ  ، فهو ُسُموقا

َمْخَشِريُّ : (1) َسِميقانِ  وُهما كالطَّْوِق ، ن النِّيرِ كأَِميٍر : َخَشبَةٌ تُِحيُط بعُنُِق الثَّْوِر م السَِّميقُ و قد لُوقَِي بيَن َطَرفَْيِهما  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، زاد الزَّ

 .األَْسِمقَةُ  تحَت َغْبغَِب الثَّْوِر ، وأُِسرا بَخْيٍط ، والَجْمعُ 

 كما في اللِّساِن والُمِحيط. : َخَشباٌت في اآللَِة التي يُْنقَُل عليها اللَّبِنُ  األَْسِمقَةُ  يُقال :و

، أَي : خاِلٌص ، كما في العُباِب ، قال  ُسماقٌ  ، أَي : خاِلٌص بَْحٌت ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وكذلك ُحبٌّ  ُسماقٌ  يُقال : َكِذبٌ  كغُراٍب : الخاِلصُ و

 القاُلُخ بُن َحْزٍن :

عــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــاِ  أَبـــــــــــــــــــــح نح نــــــــــــــــــــِ ن  ُ  مــــــــــــــــــــِ  دَكــــــــــــــــــــُ

َا مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــِو  ِ      جــــــــــــــــــــِّ نــــــــــــــــــــَ  ِإنح ملَح تـــــــــــــــــــــُ

  

 ُلا ِ أبَرحَبٍض ِمنح َكِذٍب 

ثٌ  السَُّماقِيُّ  إِْسحاُق بُن إِْبراِهيمَ و ِد بِن الَحّجاج بن نَُذْيٍر  : ُمَحّدِ  .(2)عن ُمَحمَّ

أَي معروٌف ،  ثََمٌر ، م : (3)وِفي التَّْكِملَة بالتَّْشِديد  َصبُورٍ  ، مثل السَُّموقو وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، زاد الّصاغانِيُّ : كُرّمانٍ  السُّّماقُ و

ٍء من ل : وال أَْعلَُمه يَْنبُت بَشيْ وهي من َشَجِر الِقفاِف والِجباِل ، وله ثََمٌر حاِمٌض ، َعناقِيُد فيها َحبٌّ ِصغاٌر يُْطبَُخ ، حكاه أَبو َحنِيفَةَ ، قا

،  السُّّماق ي يُقاُل لها : العَْبَرُب ، فهوأَْرِض العََرِب ، ِإاّل ما كاَن بالّشاِم ، قاَل : وهو َشِديُد الُحْمَرةِ ، وفي التَّْهِذيِب : وأَما الَحبَّةُ الحاِمَضةُ الّتِ 

َمدَ  و، وقاَل األَِطبّاُء : ه (4) ُسّماقَةٌ  الواِحَدةُ  ي ويَْقَطُع اإِلْسهاَل الُمْزِمَن ، واالْكتِحاُل بنُقاَعتِه يَْنفَُع السُّالَق والرَّ ُد بُن أَْحَمدَ  أَبو بَْكرٍ و يَُشّهِ  ُمَحمَّ

 ، وعنه أَبو َسِعيٍد ُدَحْيُم بُن ماِلٍك. َحدََّث عن أَْحَمَد بِن أَبِي الُحواَرى شيٌخ ، السُّّماقِيُّ 

منُهم : اإِلماُم الحافُِظ  َرَوْينا عن أَْصحابِه ، َحدََّث عن اْبِن اللَّتِّّيِ وَطبَقَتِه السُّّماقِيّ  بنُ  هكذا في النَُّسخ ، والصواُب َعْبُد الَوِلّيِ  الَمْولَىَعْبُد و

يِن الذََّهِبيُّ ، وغيره.  َشْمُس الّدِ

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

ِمقُّ  يِن.، كِفِلّزِ : الطَّوِ  الّسِ جاِل ، عن ُكراعٍ ، وسيأْتي للُمَصنِِّف في الّشِ  يُل من الّرِ

، كَسحابٍَة ، األَْشعَِريُّ : َحدََّث بِمْصَر عن أَبي ُزْرَعةَ الَمْقِدِسّيِ بُمْسنَِد الّشافِِعّيِ سنة  َسَماقَةَ  والقاِضي أَبو إِْسحاَق إِْبراِهيُم بُن ُعَمَر بِن َعِلّيِ بنِ 

613. 

« س ل ق»َكتَبَه بالُحْمرةِ على أَنَّه ُمْستَْدَرك على الَجْوَهِرّيِ ، وليس كذلك ، بل َذَكَره الَجْوَهِريُّ في تَْرِكيِب  ، كَجْعفَرٍ  لسَّْملَقُ ا : [سملق]

ْفَصفُ  على أَنَّ الِميَم زائَِدةٌ ، ويَُؤيُِّده أَنَّ َمْعناه وَمْعنَى السَّْلِق واِحٌد ، وهو : ْولَى َكتْبُه بالسَّواِد ، وقاَل غيُره : هو القَْفُر الذي ، فاألَ  القاُع الصَّ

 ال نَباَت فِيه ، ويُقال : هو األَْرُض الُمْستَِويَةُ الَجْرداُء ، قال ُرؤبَةُ :

نح رايٍي و  اِإنح َأ َرتح مــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــَح

ا     قــــــــــــــَ ــــــــــــــّ َدقـ ــــــــــــــِه مــــــــــــــُ ــــــــــــــهــــــــــــــا ب ي وامــــــــــــــِ ِوي حــــــــــــــَ  هتــــــــــــــُح

  
 وقاَل َجِميٌل :

  ُ طـــــــــــِ نـــــــــــح ـــــــــــَ ِدمَي فـــــــــــيـ َض الـــــــــــقـــــــــــَ َبِ  الـــــــــــر بـــــــــــح  أملَح َتســـــــــــــــــــــــــح

داُء و      ـــــــــــح ي ـــــــــــَ وحَم بـ ـــــــــــَ ـــــــــــيـ َك ال ـــــــــــح ربَن رح لـــــــــــُح ـــــــــــَ ُ هـــــــــــَ ل  لـــــــــــَح

  
 وقال ُعماَرةُ :

 َلحَل ِ عن  َلحَل ٌ يـَرحِمي هِبن  
ً »:  عنههللارضيفي َحِديِث َعِلّيٍ و  .«َسْملَقَا ويَِصيُر َمْعَهُدها قاعا

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :
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 ، كَجْعفٍَر : َصّخابَةٌ ، وقاَل أَبُو َعْمٍرو : َسيِّئَةُ الُخلُق ، قال : َسْملَق َعُجوزٌ 

ا  يـــــــــــــــــااًل َدرحَدقـــــــــــــــــَ و ِإىل ِ  عـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــُ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــــح

وزًا      جــــــــــــــــُ َا َوعــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ رحقــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ امــــــــــــــــُ قــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــَح

  
 : الصَّحارى ، وقال الواِحِديُّ هي األَرضُ  السَّماِلقُ و

__________________ 
وذكر الليث يف كتاب العا هاتا اخلشبتا أهنما السميعان ابلعا وجعلهما ها هنا ابلقاف ا والصواب ــ  كما يف التهذيبــ   ( قا  أبو منصور1)

 ما قا  يف كتاب العا.
 .«بن بدمير»وابألصر  746/  2( عن تبصري املنتبه 2)
 كصبور.( ضبطت ابلقلم يف التكملة املطبوع  3)
 ( نص التهذيب : فبما ا ّب الذي يقا  له : السم ا  ا ام  فهو بتشديد امليم. واألصر كاللسان عن التهذيب.4)
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 الَبِعيَدُة الط ِويَلة ا قا  أَبُو زُبـَيحٍد :
جِي  تح انقــــــــــــَ نــــــــــــ  وحَم حــــــــــــَ ــــــــــــَ يــــــــــــِد الــــــــــــيـ  فــــــــــــِإىَل الــــــــــــَولــــــــــــِ

وِن      تــــــــــــــــُ
ُ

رَبِّ املــــــــــــــــ غــــــــــــــــح ِوي مبــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِ ِ هتــــــــــــــــَح ال (1)لــــــــــــــــَ
 

  
 ٌ  : ال تَِلُد ، ُشبَِّهت باألَْرِض التي ال تُْنبُِت. َسْملَقٌ  واْمَرأَة

ِديئَةُ في البَْضعِ  السَّْملَقَةُ و السَّْملَقُ و  .(2): الرَّ

 : الّتِي ال إِْسَكتاِن لَها. السَّْملَقَةُ و

 كعََملٍَّس : بَْحٌت ، قال ُرْؤبةُ : َسَملَّقٌ  وَكِذبٌ 

َتِضُبوَن الَكِذَب   الس َمل َقايـَقح
وهي لُغَةُ َجِميعِ أَْهِل  يَْعَمُل في َسواِحِل البَْحِر ، قال : َزْوَرٌق َصِغيرٌ  أَْهَملَه الَجماَعةُ ، وقاَل الّصاغانِيُّ : ، كعُْصفُورٍ  السُّْنبُوقُ  : [سنبق]

 َسواِحِل بَْحِر اليََمِن.

 ، وقاَل الّصاغانِيُّ في التكملة : هو فُْنعُوٌل ، من السَّْبِق. قلُت : وفي أَصالَِة نُونِه نََظرٌ 

ْنُدوقِ  وهي لُغَةٌ في بالضّمِ ، أَهَملَه الَجماَعةُ قال الفَّراُء : السُّْنُدوقُ  : [سندق] ، وَصناِديق ، كما في اللِّساِن ، وكذلك  َسناِديق ويُْجَمعُ  الصُّ

ْنُدوق ، وقد تَقَدََّم.  الزُّ

ُد : هو كَجْعفَرٍ  السَّْنَسقُ  : [سنسق] َر قوُل أَبي َصْفواَن خاِلِد بِن  ِصغاُر اآلِس  أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وفي ُرباِعّي التَّْهِذيب : قاَل الُمبَّرِ ، وبه فُّسِ

 وَضبََطه في التَّْكِملة كِزْبِرجٍ.« فائِح َسْنَسقٍ و من بَْيِن ُضَمْيراٍن ناِفح ،»َصْفوان : 

وإِذا  وَمرَّ لَه أَّوالً بَضّمِ الباِء وفَتِْحها ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َحنِيفَةَ : هو نَباٌت له رائَِحةٌ خبِيثَةٌ ، ، كَسفَْرَجلٍ  السَّنَْعبَقُ  : [سنعبق]

 تَقَدََّم. قُِصَف منه ُعوٌد ساَل ماٌء صاٍف لَِزٌج ، له َسعابِيُب ، وقد

: لعَلَّ السابِقَةَ بالعيِن تَْشَكلُوا إِعاَدتَه ُهنا ؛ ألَنّه لم يَْظَهْر له َوْجهٌ ، وليَس من عاَدتِه غاِلباً اإِلعاَدةُ بال فائَِدةٍ ، وقَْوُل بَْعٍض قاَل َشْيُخنا : وقد اسْ 

 َده إِشاَرةً الْحتِمال أَصالَِة النُّوِن ، وهللاُ أَعلُم.الُمْهَملِة وهذه بالُمْعَجَمِة ، بَعيٌد ؛ ألَنَّه لو كاَن كذِلَك لَذَكَره ُمتَِّصالً به ، ولَعَلّه أَعا

ّيٍ فإِنّه َجعَل النُّوَن زائِ  َدةً ، وأَن األَْصَل َسْعبَق ، وقاَل : قلُت : وهذا الذي َذَكره أَِخيراً هو الّصواُب ، فإِّن الصاغانِيَّ َذَكره ُهنا ، وأَما ابُن بَّرِ

َهر لي أَنَّ ا قاله ابُن ِسيَده ، وتَقَدََّم ، ووافَقَه صاحُب اللِّساِن ، فكأَنَّ الُمَصنَِّف وافَقَهما َجِميعاً في الَمْوِضعَْيِن ، ثم ظَ لَْيَس في الَكالِم فعَلَّلٌُل ، كم

ْيِن ، كذا َرأَْيُت في نُْسَخِة التَّْكِملَة ، وبه يَْرتِفَُع ، بتَْقِديِم النُّوِن على العَ  السَّنَْعبَقُ  الصواَب في األُولَى السَّعَْنبَُق ، بتَْقِديم العَْيِن على النُّون ، وُهنا

 اإِلْشكاُل ، وهللا أَعلُم.

 الِحماُر ، َسنِقَ  ، وهو كالتَُّخَمِة ، وقاَل اللَّْيُث : َسنِقَ  يُقال : َشِرَب الفَِصيُل َحتّى بَِشَم واتََّخمَ  : إِذا الفَِصيُل من اللَّبَِن ، كفَِرحَ  َسنِقَ  : [سنق]

ً  وُكلُّ دابٍَّة ، ْطِب َحتّى أَصابَه كالبََشِم ، وهو األََجمُّ  َسنَقا : إِذا أََكَل من الرَّ
يُْستَْعَمُل في الناِس ، والفَِصيُل إِذا  (3)بعَْينِه ، غير أَنَّ األََجمَّ  (3)

 أَْكثََر من اللَّبَِن يَكاُد يَْمَرُض ، قال ُرْؤبَةُ :

نٍ   َسَن ح وَ  َلو َح ِمنحُه بـَعحَد بُدح
 وقاَل األَْعَشى :

ٍة و يــــــــــــ  ر  َعشــــــــــــــــــــــــــِ وِم كــــــــــــُ مــــــــــــُ حــــــــــــح ُر لــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــَ  أَيحمــــــــــــُ

يــــــــٍ  ا فــــــــقــــــــد كــــــــاَد      لــــــــِ عــــــــح ــــــــَ تٍّ وتـ نــــــــَ ُ بــــــــقــــــــَ (4)َيســــــــــــــــــــــح
 

  
نَّْيقُ و وقاَل َشِمٌر :  وهي اآلكاُم. َسنانِيقُ و ، ُسنَّْيقاتٌ  ج : عن اْبِن َعبّاٍد ، وقال َشِمٌر : ، كقُبَّْيٍط : بَْيٌت ُمَجصَّصٌ  السُّ

 َكْوَكٌب أَْبيَُض. : السُّنَّْيقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 َمْعُروفة ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : أََكَمة م : اسمُ  ُسنَّْيق في التَّْهِذيِب :و
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نٍّ  و  يـــــــــح ٍ ســـــــــــــــــــــــِ نــــــــــ  مـــــــــاً  كســـــــــــــــــــــــُ نـــــــــ  نـــــــــاًء وســـــــــــــــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــَ

وِض      ِا هنـــــــــــــــَُ جـــــــــــــــِ الِج اهلـــــــــــــــَ دح رحُت مبـــــــــــــــِ (5)َذعـــــــــــــــَ
 

  
ْرهُ أَبو َعْمٍرو ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : ال أَْدِري ما ً  وقاَل األَْزَهِريُّ : َجعََل َشِمرٌ  ؟ُسنَّْيق ولم يُفَّسِ  اسماً لُكّلِ أََكَمٍة ، ُسنَّْيقا

__________________ 
املتون ا فوضـــــض الواحد موضـــــض اجلمض ووصـــــفه ابجلمض. و وز أن يكون أراد للقاً فجعله لال  كبن كر جزء (  وز أن يكون أراد : مبخربات 1)

 منه لل .
 ( األصر واللسان ا ويف التكملة : عند البضاع.2)
 والتصويب عن التهذيب.« األحم»( ابألصر 3)
 «وقد كان يسن » برواية 117( ديوانه ط بريوت ص 4)
 أي يسري يف اهلجري.« مبدالج اهلجري» برواية : 128ص  ( ديوانه ط بريوت5)
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ُروفًة ا قا  : وِإذا كانَ  نـ يح  وَجَعَله َنِكَرًة َمصـــــــح راَها  ســـــــُ ا َمعحرَِفٌة ا وقد َأجح اســـــــَم َأَكَمٍة بَعيحِنها ا فهي ِعنحِدي َغريحُ جُمراٍة ؛ أَلهن 
ُرُ  الَقيحِ  ا وَجَعَلها كالن ِكَرةِ  َعحرَِفَة الجي ال تـَنحَصِرُف ـ  لبَـَقرةِ ويف نسخٍة كاـ  امح

َر  امل  .(1)عل  َأن  الشاِعَر ِإذا اضحطُر  َأجح
فَهُ  : إِذا النَِّعيمُ  أَْسنَقَهُ و  قال ُرْؤبَةُ : (2) تَرَّ

نَـَقا  َسَق  فَبرحَو  وَرَع  فَبسح
 * ومما يُستدرُك عليه :

 ، كَكِتٍف : الشَّْبعاُن ، كالُمتََّخِم قاله أَبو ُعبَْيٍد ، وقاَل لَبِيٌد يصُف فََرساً : السَّنِقُ 

ِد يف  اٌج مـــــــــــــــُ حـــــــــــــــّ َو ســـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ ٌ فـــــــــــــــهـــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

رح      ُدو َزمــــــــــــــَ عــــــــــــــح ِن ِإذا يـــــــــــــــَ طــــــــــــــح ُ  الــــــــــــــبــــــــــــــَ  الحــــــــــــــِ

  
محركةً ، وَضبََطه الحافُِظ بالفَتْح ، وهو لَقَُب َجّدِ أَبِيِه َحدَّث عن  َسنَقَةَ السَّنَِقيُّ  وأَبُو َعْمٍرو ُعثْماُن بُن محّمِد بِن ِبْشٍر السَّقَِطيُّ الَمْعُروف باْبنِ 

 .356إِسماعيَل بِن إِْسحاَق القاِضي ، وعنهُ ابُن ِرْزٍق البَّزاُز توفي سنة 

 ، توفي بعد الثّلثِمائة. السانِقانِيُّ  ا أَبُو بِْشٍر األَْشعَُث بُن َحّسان: قريةٌ بَمْرَو ، ويُقال أَيضاً بالّصاِد ، ومنه (3)، بكسِر النُوِن األُولى  سانِقانُ و

 : من ِدياِر َكْلِب بِن َوبَرة. المسانِقُ و

ْكبَةِ  (4) ما بيَن الَكْعبِ  القََدِم ، وهي من اإِلْنسانِ  ساقُ   :الساقُ   :[سوق]  ُمَؤنٌَّث ، قاَل َكْعُب بُن ُجعَْيٍل : والرُّ

تح إِ  ا فــــــــــــــــــــــِإذا قــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــَ  ىل جــــــــــــــــــــــاراهتــــــــــــــــــــــِ

ِت      ا ُ الحـــــــــــــــَ رح  الســـــــــــــــــــــــــــــّ خـــــــــــــــاٍ  َزجـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح  خبـــــــــــــــَ

  
باِء : ما فَْوَق الُكراعِ   ، قاَل قَْيٌس :ومن الَخْيِل والبِغاِل والَحِميِر واإِلبِِل : ما فَْوَق الَوِظيِف ، وِمَن البَقَِر والغَنَِم والّظِ

يـــــــــُدهـــــــــا  يـــــــــُدِ  جـــــــــِ ا وجـــــــــِ نـــــــــاهـــــــــَ يـــــــــح نـــــــــاِ  عـــــــــَ يـــــــــح  فـــــــــعـــــــــَ

َم و      ظــــــــــح ن  عــــــــــَ ــــــــــكــــــــــِ ا ِ ل ــــــــــ ُ  الســــــــــــــــــــــــّ ي ــــــــــِ ِك َرق ــــــــــح ن  مــــــــــِ

  
ّمِ ، مثُل داٍر وُدوٍر ، وقال الجْوَهِريُّ : مثل أََسٍد وأُْسدٍ  ُسوقٌ  ج : مثُل كاٍس وأَْكُؤٍس ، قاَل  أَْسُؤقٌ و مثُل جاٍر وِجيرانٍ  ِسيقانٌ و بالضَّ

ةَ  الصاغانِيُّ : مَّ  «ُسوقُِكم واْستَِشبُّوا َعلَى»في الَحِديِث : و (5) (َفَطِفَق َمْسحاً اِبلسُّوِق َواْْلَْعناقِ )وفي التَّْنِزيِل :  ُهِمَزِت الواُو لتَْحِمَل الضَّ

 :ـ  هعنهللارضيـ  يَْرثِي ُعَمرَ ـ  أَُخو الشَّّماخِ ـ  ، وقاَل َجْزء

تح أَ  مـــــــــــَ لـــــــــــَ ِة َأ ـــــــــــح ِديـــــــــــنـــــــــــَ َ
يـــــــــــٍر ابملـــــــــــ تـــــــــــِ َد قـــــــــــَ عـــــــــــح  بــــــــــــَ

ز  الـــــــــِعضـــــــــــــــــــــــاُه      ـــــــــَ تـ ُه اأَلرحُض هتـــــــــَح ُؤ ِ لـــــــــَ  (6) ؟أَبســـــــــــــــــــــــح
  

ّيٍ لَسالَمةَ بِن َجْنَدٍل :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

زالً  نــــــــــــح وٍن ومــــــــــــَ نــــــــــــُ ــــــــــــُ نــــــــــــاخــــــــــــًا مــــــــــــن قـ  كــــــــــــَبن  مــــــــــــُ

فٍّ و      نح َأكـــــــــُ ا مـــــــــِ نـــــــــَ ـــــــــح يـ قـــــــــَ ـــــــــَ تـ ـــــــــح ُث ال يـــــــــح ُؤ ِ حبـــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــح

  
 ُرْؤبَةُ :وقال 

ُؤقَاو  رِي أَذحُرعاً وَأسح  الض رحُب يُذح
 الّساقَ  ، قال ابُن ِسيَده : ولَْسنا نَْدفَُع مع ذِلَك أَنَّ  ساقٍ  كما يُقال : قاَمِت الَحْرُب َعلَى َعْن ِشدَّةٍ  أَي : (7) ساقٍ  يَْوَم يُْكَشُف َعنْ  قولُه تَعَالى :و

دَّةُ فإِنّما هي ُمَشبََّهةٌ  هي الحاِملَةُ للُجْملَِة ، والُمْنِهَضةُ لها ،  الّساقَ  هذه الّتي تَْعلُو القََدَم ، وأَنَّه إِنَّما قِيَل ذِلَك ألَنَّ  بالساقِ  إِذا أَِريَدْت بِها الّشِ

 : (8)لذِلَك تَْشبِيهاً وتَْشنِيعاً ، وَعلَى هذا بَْيُت الَحماَسِة لَجّدِ َطَرفَةَ  فذُِكَرْت ُهنا
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م عــــــــــــــن  تح هلــــــــــــــَُ فــــــــــــــَ هــــــــــــــاَكشــــــــــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــِ

راحُ و      رِّ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َدا مـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــــــَ

  
 في تَْفِسيِر اْبِن َعبّاٍس وُمجاِهٍد : أَي يُْكَشُف عن األَْمِر الشَِّديِد.و

ِل ِشدَّةِ اآلِخَرةِ  أَي : اْلتَفَّ  (9) الّساُق بِالّساقِ  َواْلتَفَّتِ  قولُه تعالَى :و ْنيا بأَوَّ  باألُْخَرى إِذا لُفَّتا بالَكفَِن. ساقُه ، وقِيَل : اْلتَفَّتْ  آِخُر ِشدَّةِ الدُّ

__________________ 
أكمٍة بعينها ا وكبن الذي قاله صواب. واملثبت كالتكملة نقاًل عن  ( عبارة األزهري يف التهذيب : جعر ِشر ُسنّيقب الاً لألكمة ومل  عله اسم1)

 األزهري.
 وهبامشه عن إحد  نسخه : تّرفه كاألصر.« قر فه»( يف التهذيب 2)
 ( قيدها ايقوت ابلعبارة : بعد األلف نون ساكنة مث قاف.3)
 ( يف اللسان : ما با الركبة والقدم.4)
 .33( سورة ص اآية 5)
 نسبة اللسان للشماخ.( 6)
 .42( سورة القلم اآية 7)
ألن البيت التاد لســــعد بن مالك ا وطرفة هو طرفة بن العبد بن ســــفيان بن ســــعد بن مالك. انظر شــــرح « جلّد أيب طرفة»( كذا ا والصــــواب 8)

 .500ا مامة ا املرزوقي ص 
 .29( سورة القيامة اآية 9)
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كما يُقال : الشَِّحيُح يَُده َمْغلُولَةٌ ، وال يََد ثَمَّ وال ُغلَّ ، وإِنّما  إِذا أَراُدوا ِشدَّةَ األَْمِر ، واإِلْخباَر عن َهْوِلهِ  الّساقَ  ونَ يَْذُكرُ  وقاَل ابُن األَْنباِرّيِ :

َر ساِعَده ، وَكَشف عن (1)ع في ُهناك وال َكْشَف ، وأَْصلُه أَّن اإِلْنساَن إِذا َوقَ  ساقَ  ُهَو َمثٌَل في ِشدَّةِ البُْخِل ، وكذِلك هذا ، ال  ِشدَّةٍ يُقاُل : َشمَّ

َر لَها عن ساقٍ  ، لالْهتِماِم بذِلَك األَْمِر العَِظيِم ، قاَل ابُن ِسيَده : وقد يَُكوُن يُْكَشُف عن ساقِه ، ثُمَّ قِيَل  ساقَْيهِ  ؛ ألَنَّ اإِلْنساَن إِذا َدَهَمتْهُ ِشدَّةٌ َشمَّ

 ، ومنه قَْوُل ُدَرْيٍد : اقٌ س لألَْمِر الشَِّديِد :

 (2) ساِقهِ َكِميُش اإِلزاِر خارٌِج ِنصحُف 
ٌر جادٌّ ، ولم يُِرْد ُخُروجَ   بعَْينِها. الّساقِ  أَراَد : أَنه ُمَشّمِ

حاح ، وفي العُباِب : واِحَدةٍ ، أَي : ساقٍ  ثاَلثَةَ بَنِيَن على فاُلنَةُ  َولََدتْ  من الَمجاِز :و ال  بَعُضهم َعلَى إِثِْر بَْعٍض  ُمتَتابِعَةً  واِحٍد ، كما في الّصِ

يِت ، وقاَل غيُره : ُوِلَد لفاُلٍن ثاَلثَةُ أَوالدٍ  جاِريَةَ بَْينَُهم ّكِ ً  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل ابِن الّسِ  إِثِْر واِحٍد. ، أَي : واِحداً في ساقٍ  على ساقا

حاحِ ، وهو َمجاٌز ، وقِيَل : هو ما بَْيَن أَْصِلها إِلى َمْشعَِب أَْفنانِها ، الشََّجرةِ : ِجْذُعها ساقُ و ـ  عنههللارضيـ  في َحِديِث ُمعاِويَةَ و كما في الّصِ

ه ، فقاَل : أَ : »  ْنَت كما قاَل أَبُو ُدواٍد :إِنَّ َرُجالً قاَل : خاَصْمُت إِليه ابَن أَِخي ، فَجعَْلُت أَُحجُّ

ٍة  ــــــــــــــُ ب نحضــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــَ رحابُء تـ ُه حــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ــــــــــــــَح ل ي ــــــــــــــِ  َأ.  أُت

ُر      رحســـــــــــــــــــــِ ـــــُ ا َ ال يـ كـــــــًا  الســـــــــــــــــــــّ اِإاّل مُمحســـــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــاقـــــــَ

  
ةٌ إِاّل تَعَلََّق بأُْخرَى ، تَْشبِيهاً بالِحْرباِء ، واألَْصُل فيِه أَنَّ الِحْرباَء يَْستَقْ  ثم يَْرتَِقي إِلى ُغْصٍن أَْعلَى ِمْنه ،  بُِل الشمسَ أَراَد : ال تَْنقَِضي له ُحجَّ

َل َحتّى يَْقبَِض على اآلَخِر.  فال يُْرِسُل األَوَّ

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للُكَمْيِت : ُحّرٍ : َذَكُر القَماِرّيِ  ساقُ و

ـــــــــد  رِي غـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــَ   ســـــــــــــــــــــــا ٍ تـ ل ا  ســـــــــــــــــــــــا ٍ عـــــــــَ اِوهبـــــــــُ   ـــــــــُ

وحِ       ـــــــــــطـــــــــــ  ِف ذاُت ال ـــــــــــِ وات رُ مـــــــــــن اهلـــــــــــَ طـــــــــــُ ـــــــــــعـــــــــــُ  وال

  
ِل الَوَرَشان ، وبالثانِي  الشََّجَرةِ. قلُت : ومثلُه قوُل الشَّّماخِ : ساقَ  َعنَى باألَوَّ

تح  قــــــــَ طــــــــَ َر ِإذ نــــــــَ يِن والــــــــر حــــــــح طــــــــُ  كــــــــاَدتح ُتســــــــــــــــــــــاقــــــــِ

تح      ٌة فـــــــــَدعـــــــــَ امـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــا ِ عـــــــــلـــــــــ   ســـــــــــــــــــــــاقـــــــــاً محـــــــــَ

  
ي بهِ   :ـ  عنههللارضي (3) [بن ثور]ُحَمْيٌد ـ  قالَ  ُحرٍّ  ساقُ  ألَنَّ ِحكايَةَ َصْوتِه قاَل األَْصَمِعيُّ : ُسّمِ

ٌة و  امــــــــــــَ وحَ  ِإاّل محــــــــــــَ ذا الشــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــا هــــــــــــاَج هــــــــــــَ

تح      ا ســـــــــــــــــــــــــــا َ َدعـــــــــــــَ َرلـــــــــــــ  اٍم تــــــــــــــَ رٍّ يف محـــــــــــــَ  حـــــــــــــُ

  
ُحّرٍ كالقُْمِرّيِ يَْضَحُك أَْيضاً ،  ساقُ و قاَل : إِنّه يَْضَحُك ، كما يَْضَحُك اإِلْنساُن ،ـ  َعِقيَب َذَكِر القُْمِرّيِ ـ  وَذَكر أَبو حاتٍِم في ِكتاِب الطَّْيرِ 

َي بِصياِحه يها العََرُب ا ساقَ  وُسّمِ ْلُصُل وما أَْشبََهُهما تَُسّمِ  ساقُ  لَحماَم ، وهوُحّرٍ ، وال تَأْنِيَث لَهُ وال َجْمَع ، وقاَل السُّكَِّريُّ : القُْمِريُّ والصُّ

 ُل ، وإِّن أَْصواتَُهنَّ إِنَّما هَي نَْوٌح ، ومنه قَْوُل ابِن َهْرَمةَ :ُحّرٍ أَبُوُهنَّ األَوَّ  ساقُ  ُحّرٍ ، ويُقال :

ُه و  يـــــــــــــــبـــــــــــــــُ و َأاًب ال  ـــــــــــــــُِ عـــــــــــــــُ دح ِذي يـــــــــــــــَ  ال ابلـــــــــــــــ 

و  ِ      طـــــــــــَ ُ
مـــــــــــاِم املـــــــــــ رٍّ وا ـــــــــــَ ِن حـــــــــــُ  كســـــــــــــــــــــــــاِ  ابـــــــــــح

  
 :ـ  أَُخو النَّجاِشّيِ ـ  وقاَل َخديُج بُن َعْمٍرو

يــــــــــُت َوراَءه  قــــــــــِ ِه مــــــــــا بــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ ي عــــــــــَ كــــــــــِ ــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــبَب

ي      كــــــــِ بــــــــح هح  ســـــــــــــــــــــا ُ كــــــــمــــــــا كــــــــاَن يـــــــــَ لــــــــَ رٍّ حــــــــالئــــــــِ  حــــــــُ

  
 نَقَله َشِمٌر عن بَْعٍض. : الَحماُم ، والُحرُّ فَْرُخها الّساقُ  أَو

 في قَْوِل ُزَهْيِر بِن أَبِي ُسْلَمى : ع ساقو

ُن  طـــــــــــح لـــــــــــَ  بـــــــــــَ يــــــــــــح ا مـــــــــــن آِ  لـــــــــــَ فـــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــا ٍ عـــــــــــَ

زِ      جـــــــــالـــــــــِ ُة الـــــــــعـــــــــَ بـــــــــَ ثـــــــــِ يـــــــــُم  فـــــــــَبكـــــــــح (4)فـــــــــالـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــِ
 

  
ْجِل. ساقُ  ويُقاُل له  الّرِ
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 قاَل : الفَْرَوْيِن : َجبٌَل ألََسد ، كأَنَّهُ قَْرُن َظْبيٍ  ساقُ  الفَْرِو ، أَو ساقُ و

َة  لـــــــــــَ وح َر مـــــــــــن خـــــــــــَ فـــــــــــَ ن  ســـــــــــــــــــــــــا ُ أَقــــــــــــح رحَويـــــــــــح  الـــــــــــفـــــــــــَ

اح      ُن مـــــــــــــــن َأابنـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــحضـــــــــــــــــــــــــــــٌن فـــــــــــــــالـــــــــــــــر كـــــــــــــــح

  
 قاَل الُحَطْيئَةُ : الفَِريِد : ع ساقُ و

__________________ 
 ( اللسان : يف أمٍر شديٍد.1)
 ( ديوانه وعجزه فيه :2)

 صبور عل  العزّاء طاّلع َأجنحُدِ 
 ( زايدة لإليضاح ا والبيت الشاهد يف ديوانه برواية خمتلفة.3)
 ا وهبامشه : بطن سا  والقصيم موضعان. 96( ديوانه ط بريوت ص 4)
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تح  ر قـــــــــــَ فـــــــــــَ ىت  تــــــــــــَ يَن  حـــــــــــَ يـــــــــــح مح عـــــــــــَ هـــــــــــُ تــــــــــــُ عـــــــــــح بــــــــــــ   فـــــــــــتــــــــــــَ

نح      ِر عــــَ يـــــــح َض الــــلــــ  ُر  ســـــــــــــــــــــا ِ مــــَ مـــــــائـــــــِ رِيـــــــِد ا ــــَ (1)الــــفــــَ
 

  
 من ُحُصوِن أَْبيََن. : ِحْصٌن باليََمنِ  الّساقَةُ و

 آخر. الِجواِء : ع ساقُ و

ُره ساقَةُ و ةٍ »الَحِديث :  نَقَلهُ الَجْوَهِريُّ ، وهو َمجاٌز ، ومنه الَجْيِش : ُمَؤخَّ  (2)ُطوبَى لعَْبٍد آِخٍذ بِعناِن فََرِسه في َسبِيِل هللِا أَْشعََث َرأُْسه ، ُمْغبَرَّ

 .«َن لم يُؤَذْن له ، وإِن َشفَع لَْم يَُشفَّعْ ، إِن اْستَأْذَ  الّساقَةِ  كاَن في الّساقَةِ  قََدماهُ ، إِْن كاَن في الِحراَسِة كاَن في الِحراَسِة ، وإِْن كاَن في

 الحاّجِ. ساقَةُ  الَجْيَش الغُزاةَ ، ويكونُوَن من ورائِهم ، يَْحفَُظونَه ، ومنه يَُسوقُونَ  ، وُهم الَِّذينَ  سائِقٍ  : جمعُ  الّساقَةُ و

ً  الماِشيَةَ  ساقَ و ً و بالَكْسرِ  ِسياقَةً و َسْوقا ً و َمساقا َد للُمبالَغَِة ، قال أَبو  َسّواقٌ و سائِقٌ  فهو أَساقَها فاْنساقَتْ و ْستاقَهااو كَسحاٍب ، َسيَاقا كَشّداٍد ، ُشّدِ

 ُزْغبَةَ الخاِرجيُّ ، وقِيَل للُحَطِم القَْيِسّيِ :

ُر  يــــــــــح هــــــــــا الــــــــــلــــــــــ  فــــــــــ  ّوا ٍ قــــــــــد لــــــــــَ مح  بســــــــــــــــــــــــَ طــــــــــَ  حــــــــــُ

مح      نــــــــــــــــَ ٍر وال غــــــــــــــــَ ي ِإبــــــــــــــــِ َ  بــــــــــــــــراعــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح  لــــــــــــــــَ

  
إِلى الَمْحَشِر ، وَشِهيٌد يَْشَهُد  سائٌِق يَُسوقُها قيل : (4) (َمَعها ساِئق  َوَشِهيد  )وقولُه تَعالى :  (3) (رَبَِّك يَ ْوَمِئذ  اْلَمساقُ ِإىل )وقولُه تَعالى : 

 َعلَْيها بعََمِلها ، وأَْنَشَد ثَْعلٌَب :

عــــــــــــــــد   تح مــــــــــــــــَ كــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ ٌش هــــــــــــــــَ َريــــــــــــــــح وحال قـــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــَ

ـــــــــــا َ و      ت د   اســـــــــــــــــــــــــح ِف اأَلشـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ  مـــــــــــاَ  اأَلضـــــــــــــــــــــــــح

  
، هو ِكنايَةٌ عن اْستِقاَمِة النّاِس واْنِقياِدهم له واتِّفاقِِهم  «النّاَس بعَصاهُ  يَُسوقُ  ال تَقُوُم الّساَعةُ َحتَّى يَْخُرَج َرُجٌل من قَْحطانَ »في الَحِديِث : و

 ِهم لَهُ إِاّل أَنَّ في ِذْكِرها َداللةً على َعْسِفه بِِهم ، وُخُشونَتِه َعلَْيِهم.َعلَْيه ، ولم يُِرْد نَْفَس العَصا ، وإِنَّما َضَربََها َمثاَلً الْستِيالئِه عليِهم ، وطاَعتِ 

ً  الَمِريضُ  ساقَ  من الَمجاِز :و ً و يَُسوُق َسْوقا وحِ  كِكتاٍب : إِذا ِسياقا ياقِ  كذا في العُباِب ، واْقتََصر الَجْوَهِريُّ َعلَى َشَرَع في نَْزعِ الرُّ ،  الّسِ

ً  بنَْفِسه ساقَ  ويُقاُل أَْيضاً : ً  ِسياقا ً  نََزع بِها عند الَمْوِت ، وتقوُل : َرأَْيُت فاُلنا نَْفَسه ، ويَِفيُظ  يَُسوقُ  كقُعُوٍد ، وقاَل الِكسائيُّ : هو يَُسوُق ُسُووقا

ً نَْفَسه ، وقاَل ابُن ُشَميْ  ً  ، أَي : بالَمْوتِ  بالسَّْوقِ  ٍل : َرأَْيُت فاُلنا ياِق ِسواقٌ  ، وأَْصلُ  لتَُساقُ  ، وإِّن نَْفَسه يُساَق َسْوقا ، قُِلبَت الواُو ياًء لَكْسَرةِ  الّسِ

يِن.  الّسِ

ً  ساقَ و ً  فاُلنا . ساقَهُ  أَصابَ  : يَُسوقُه َسْوقا  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  وَصداقَها الَمْرأَة َمْهَرهاإِلى  ساقَ  من الَمجاِز :و داِق عنَد العََرِب اإِلبُِل ،  كأَساقَه أَْرَسلَه : ِسياقا وإِن كاَن َدراِهَم أَو َدنانِيَر ؛ ألَنَّ أَْصَل الصَّ

يناِر وَغْيِرِهما ، وِمْنهُ  تُساقُ  وهي الَّتِي ْرَهِم والّدِ َج باْمَرأَةٍ من األَْنصاِر ماأَنَّه قاَل »الَحِديُث :  ، فاْستُْعِمَل ذِلَك في الّدِ ْحمِن وقد تََزوَّ  لعَْبِد الرَّ

 بَمْعنَى البََدِل. «ِمْنها ُسْقتَ  ما»وفي ِروايٍَة  ؟أَي : ما أَْمَهْرتَها« ؟إِلَْيها ُسْقتَ 

ينِ و ُد بُن ُعثْماَن بنِ  نَْجُم الّدِ َمْشِقيُّ  السائِقِ  ُمَحمَّ ينِ  وأَُخوه الّدِ ِشيِد بِن َمْسلََمةَ. دَّثاَعِليٌّ ، حَ  عالُء الّدِ  ، األَِخيُر َسِمَع من الرَّ

ياقُ  من الَمجاِز :و ُجوا كانُوا كِكتاٍب : الَمْهرُ  الّسِ  اإِلبِل والغَنََم َمْهراً ؛ ألَنَّها كانَت الغاِلَب على أَْمواِلِهم ، ثُمَّ ُوِضعَ  يَُسوقُونَ  ، ألَنَُّهم إِذا تََزوَّ

ياقُ   موِضَع الَمْهِر وإِن لَْم يَُكْن إِبِالً وَغنَما. الّسِ

جاِل : األَْسَوقُ و ، وقاَل  الّساقَْينِ  َحَسنَةُ  َسْوقاءُ  أَو َحَسنُهما ، وهي ْينِ الّساق نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : الغَِليظُ  الّساقَْينِ  الطَِّويلُ  من الّرِ

 ٌ ةُ  َسْوقاءُ  اللَّْيُث : اْمَرأَة َكةً  السََّوقُ  واالْسمُ  ذاُت َشْعرٍ  الّساقَْينِ  تارَّ  قاَل ُرْؤبةُ : ، ُمَحرَّ

 َسَو ح ُقبيف ِمَن التـ عحداِء ُحقحٌب يف 
َمْخَشِريُّ هي الطَِّريَدةُ الَّتِي يَْطُرُدها من إِبِِل الَحّيِ ،  العَُدوُّ من الّدوابِّ  اْستاقَهُ  ، كَكيَِّسٍة : ما السَّيِّقَةُ و مثُل الَوِسيقَِة ، أَْصلُها َسْيِوقَةٌ ، وقاَل الزَّ

 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للشاِعِر ، وهو نَُصْيب بن َربَاح :

ُر  ثـــــــــــح مـــــــــــا َأان ِإاّل مـــــــــــِ ةِ فـــــــــــَ قـــــــــــَ يـــــــــــِّ دا  ســـــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــعـــــــــــِ

ُر      قــــــح َبتح عــــــَ بـــــــَ ٌر وِإن جــــــَ تح حنــــــَح َدمـــــــَ قـــــــح ــــــَ تـ (5)ِإن اســــــــــــــــــــح
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 .30( سورة القيامة اآية 3)
 .21( سورة   اآية 4)
 .«وهر أان إاّل »ويف اللسان : « وهر كنت إاّل »التهذيب : ( يف 5)
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 الدَِّريئَةُ يَْستَتُِر فيها الّصائُِد ، فيَْرِمي الَوْحَش. : السَّيِّقَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

 .سيائِقُ  ج : : النّاقَةُ  السَّيِّقَةُ  وقاَل ثَْعلٌَب :

يحُ  تَُسوقُه حابُ كَكيٍِّس : السَّ  ، السَّيِّقُ  قاَل أَبُو َزْيٍد :و حاحِ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : الَجْفُل من السَّحاِب هو الَِّذي قَْد  ال ماَء فِيهِ و الّرِ كما في الّصِ

يُح كاَن فيه ماء أَو لَْم يَُكْن. السَّيِّقُ  ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : (1)َهراَق ماَءهُ   من السَّحاِب : ما َطَرَدتْهُ الّرِ

مِّ  السُّوقُ و النّاِس  َسْوقِ  َمْعُروفَةٌ ، ولذا لم يَْضبِْطهُ ، قال ابُن ِسيَده : هي الَّتي يُتَعاَمُل فِيها ، وقاَل اْبُن ُدَرْيٍد : أَصُل اشتقاقِها من م بالضَّ

قاَق  السُّوقَ  أَّن أَْهَل الِحجاِز يَُؤنِّثُونَ « زفق»وقد َسبََق عن الَجْوَهِرّيِ في  وتَُذكَُّر. بضائِعَُهم إِليها ، ُمَؤنَّثَةٌ  راَط والزُّ والسَّبِيَل والطَِّريَق والّصِ

َء وهو . ُسوقُ  والَكالَّ ُر الُكلَّ  البَْصَرةِ ، وتَِميم تَُذّكِ

 قلُت : وشاِهُد التَّْذِكيِر قَْوُل َرُجٍل أََخَذه ُسْلطاٌن فَجلََده وَحلَّقَه :

جِي  مــــــــــ  يــــــــــاَن مــــــــــا صــــــــــــــــــــــــاَر لــــــــــِ تــــــــــح ِة الــــــــــفــــــــــِ عــــــــــِ  أملَح يــــــــــَ

و ٍ      رُه  ِبســـــــــــــــــــــــــــــُ ُه وَأعـــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــــِ رٍي رحيـــــــــــــــُ ثـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَ

  

ُه  يــــــــــفــــــــــَ حــــــــــِ وٍب كــــــــــَبن  ســــــــــــــــــــــــَ عحصــــــــــــــــــــــــُ وحين مبــــــــــَ لــــــــــَ  عــــــــــَ

  
رُه   طــــــــــايــــــــــِ امــــــــــًا يــــــــــُ يٍّ محــــــــــَ طــــــــــامــــــــــِ يــــــــــُف قــــــــــُ حــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد في التَّأْنِيِث :

ه  ـــــــــــــــقـــــــــــــــُ قـــــــــــــــًا رِي لـــــــــــــــح ِد حـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ  ِإين  ِإذا ملَح يـ

تح و      ُب فـــــــــــــقـــــــــــــامـــــــــــــَ َد الســـــــــــــــــــــــــــ  هرَكـــــــــــــَ وقـــــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــــُ

  

داِء اخلَنا لَِبيُقهَطبيف   ِ هح

 .أَْسواقٌ  والَجْمعُ 

 الَحْرِب ، وهو َمجاٌز. ُسوقِ  َوَسُطه ، يُقاُل : َرأَْيتُه يَُكرُّ في ، أَي : ُسوقَتُه وكذا الَحْرِب : َحْوَمةُ الِقتالِ  ُسوقُ و

 ُدونَها. الذَّنائِب : ة ، بَزبِيدَ  ُسوقُ و

 .(2) األَْربِعاِء : د ، بُخوِزْستانَ  ُسوقُ و

 الثُّالثاِء : َمَحلَّةٌ ببَْغداَد. ُسوقُ و

َكةً : َحَكَمةَ  ُسوقُ و  نُِسبَْت إِلى َوْرداَن مولَى َعْمِرو بن العاِص. َوْرداَن : َمَحلَّةٌ بِمْصرَ  ُسوقُ و ع بالُكوفَِة. ُمَحرَّ

يَتْ  العََطِش : َمَحلَّةٌ ببَْغدادَ  ُسوقُ و ِلزام : د ، بإِْفِريِقيَّةَ ، ُسوقُ و وهُ  ُسّمِ ّيِ ، فغَلََب َعلَْيهِ  ُسوقَ  ألَنَّه لّما بُنِي قاَل الَمْهِديُّ : َسمُّ  العََطِش. سوقُ  الّرِ

م من البَْصَرِة ، كذا في تاِريخِ َحلَب ، الْبِن وبِها ُوِلَد الُحَسْيُن بُن َعِلّيِ بِن الُحَسْيِن بِن يُوُسَف ، َجدُّ الَوِزيِر أَبِي القاِسِم الَمْغِربّي ، وأَْصلُه

 العَِديِم.

 قاَل : ، كُجَهْينَةَ : ع ُسَوْيقَةُ و

ِف  عـــــــــح نـــــــــا بـــــــــنــــــــــَ زِلـــــــــُ نـــــــــح هـــــــــاَت مـــــــــَ يـــــــــح ةٍ هـــــــــَ قـــــــــَ َويــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــُ

ًة مـــــــــــــــــــن اأَلاّيمِ      بـــــــــــــــــــارَكـــــــــــــــــــَ تح مـــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــَ

  
 للفََرْزَدِق : (3)وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد 

وِّ  وحَم جــــــــــــــَ َر َأيّنِ يـــــــــــــــَ قــــــــــــــَ أملَح تـــــــــــــــَ َويـــــــــــــــح  ةٍ ســــــــــــــــــــــــــــُ
يـــــــــــا     دُة مـــــــــــالـــــــــــِ يـــــــــــح نــــــــــــَ يِن هـــــــــــُ ُت فـــــــــــنـــــــــــاَدتـــــــــــح يـــــــــــح كـــــــــــَ  بـــــــــــَ

  
ِة بقَْوِله : بحِمَى َضِريَّةَ  َطِويلَةٌ  َهْضبَةٌ  : ُسَوْيقَةُ  قاَل أَبو َزْيٍد :و مَّ يّاِن ، وإِيّاها َعنَى ذُو الرُّ  ببَْطِن الرَّ

ِش  َ َوحـــــــــــح اح ٍة مـــــــــــا بـــــــــــَ ةٍ اِلد مـــــــــــانـــــــــــَ قـــــــــــَ َويــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــُ

ِر و      فـــــــح بـــــــاِ  الـــــــعـــــــُ َ اجلـــــــِ اح رِ  (4)بـــــــَ الســـــــــــــــــــــِ  ذاِت الســـــــــــــــــــــّ
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يِت :و ّكِ َر قوُل ُكثَيٍِّر : َجبٌَل بيَن يَْنبَُع والَمِدينَةِ  : ُسَوْيقَةُ  قاَل ابُن الّسِ  على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالم ، وبه فُّسِ

داَة  م غـــــــــَ تـــــــــُ رِي لـــــــــقـــــــــد ُرعـــــــــح مـــــــــح ةٍ لـــــــــعـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــح َويـ  ســـــــــــــــــــــــُ

ز       ُم اي عــــــــــــــَ كــــــــــــــُ ــــــــــــــِ ن ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ــــــــــــــبـ ُزوعِ  ب  حــــــــــــــَ   جــــــــــــــَ

  
 قَِريٌب منها ، ومنه قَْوُل ابِن َهْرَمةَ : ع بالسَّيالَةِ  أَْيضاً : ُسَوْيقَةُ و قالَ 

تح  حـــــــــَ ـــــــــَ ب ِ فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح اح ـــــــــَ ت ـــــــــَ ـــــــــرُبحقـ تح داُرهـــــــــا ابل فـــــــــَ  عـــــــــَ

ةُ      قــــــــَ ــــــــح َويـ هــــــــا ســــــــــــــــــــــُ يــــــــمــــــــُ ظــــــــِ َرتح فــــــــنــــــــَ فــــــــَ ــــــــح  مــــــــنــــــــهــــــــا أَقـ

  
 َحَرَسها هللاُ تَعالَى ، مما يَِلي باَب النَّْدَوةِ ، مائِالً إِلى الَمْرَوةِ. ع ، ببَْطِن َمكَّةَ  : السَُّوْيقَةُ و

َرةِ ، ع بنَواِحي الَمِدينَةِ  : السَُّوْيقَةُ و  .عنههللارضييَْسُكنه آُل َعلّيِ بِن أَبِي طاِلٍب  الُمنَوَّ

__________________ 
 .45/  3( اجلمهرة 1)
 من نواحي األهواز.( يف معجم البلدان : بليد 2)
 .44/  3( اجلمهرة 3)
 .«القفر»( عن الديوان وابألصر 4)
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 من َرُجلَْين أَبِي َحْنَظلَة إِبراِهيَم وأَبي قلُت : وأَوُل من نََزلَه يَْحيَى بُن َعْبِد هللِا بِن ُموَسى الَجْون بِن َعْبِد هللِا بِن الَحَسِن بِن الَحَسِن ، وقد أَْعقَبَ 

راِت. السَُّوْيِقيُّونَ  د ، ويُقال لَُهم :داُوَد ُمَحمّ   ، فيهم َعَدٌد َكثِيٌر وَمَدٌد إِلى اآلن ، وتَْفِصيُل ذِلَك في الُمَشجَّ

دٍ   :السَُّوْيقَةُ و ُد بُن أَْحَمَد بِن َجِميٍل  ع بَمْرَو ، منه أَحَمُد بُن ُمَحمَّ  ، َسِمعَ  السَُّوْيِقيُّ  لَمْرَوِزيُّ ا (1)هكذا في النَُّسخِ ، والّصواُب أَبو َعْمٍرو ، وُمَحمَّ

 صاِحَب السُّنَِن. أَبا داُودَ  اإِلمامَ 

دِ  : أَبو َمْنُصورٍ  بواِسَط ، ِمْنهُ  : ع السَُّوْيقَةُ و هكذا في سائِِر النَُسخ ، وهو َسقٌَط فاِحٌش ،  الواِعُظ األَِديبُ  بِن َعِفيف َعْبُد الّرْحمِن بُن ُمَحمَّ

ْحمِن بِن ُمَحّمِد بِن َعِفيٍف  السَُّوْيِقيُّ  (2)صوابُه منه أَبو ِعْمراَن ُموَسى بِن ِعْمراَن بِن ُموَسى القَّرام  ، َرَوى عن أَبِي َمْنُصوٍر َعْبِد الرَّ

 َ ل.البُوَشْنِجّيِ كذا َحقَّقَه الحافُِظ في التَْبِصير ، فتأ  مَّ

 من بِجايَةَ بالقُْرِب من قَْلعَة بني َحّماٍد. د بالَمْغِربِ  : السَُّوْيقَةُ و

أَبِي الَوْرِد  ُسَوْيقَةُ  منها تِْسعَةُ َمواِضَع ببَْغدادَ   :السَُّوْيقَةُ و
(3). 

مِّ  السُّوقَةُ و ِعيَّةُ  خالُف الَمِلِك ، وهم بالضَّ وا الرَّ  لَُهم. يَُسوقُونَهم فيَْنساقُونَ  ؛ ألَنَّ الملُوكَ  ُسوقَةً  التي تَُسوُسها الُملُوُك ، ُسمُّ

،  األَْسواقِ  أَهلُ  السُّوقَةَ  قاله األَْزَهِريُّ والصاغانيَّ ، زاَد صاحُب اللِّساِن : وكثيٌر من الناِس يَُظنُّ أَنَّ  للواِحِد والَجْمع والُمَذكَِّر والُمَؤنَّثِ 

ّيٍ : وأَْنَشد الَجْوَهِريُّ لنَْهَشِل بنِ   َحّرِ

يِن و  يــــــــــح ر عــــــــــَ ةً ملَح تــــــــــَ وقــــــــــَ ٍك  ســــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــثــــــــــَر مــــــــــالــــــــــِ

هح و      رازِبــــــــــــــُ َّب ِإلــــــــــــــيــــــــــــــِه مــــــــــــــَ كــــــــــــــًا  ــــــــــــــُح لــــــــــــــِ  ال مــــــــــــــَ

  
 وقالَْت بنُت النُّْعماِن بِن الُمْنِذِر. قُْلُت : واسُمها ُحَرقَةُ :

ُران  ـــــــــــح ُر أَم وُس الـــــــــــنـــــــــــاَس واأَلمـــــــــــح نـــــــــــا َنســـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــح ـــــــــــَ  بـ

يــــــــــهــــــــــم      ُن فــــــــــِ ةٌ ِإذا حنــــــــــَح وقــــــــــَ فُ  ســــــــــــــــــــــــُ َنصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ تـ ــــــــــَ  نـ

  
 أَي نَْخُدُم الناَس ، قال الصاغانِيُّ : والبَْيُت َمْخُزوٌم.

ً  أَو قَْد يُْجَمعُ   ومنه قوُل ُزَهْيِر بِن أَبِي ُسْلَمى : كُصَردٍ  ُسَوقا

ــــــــاً  ن مــــــــا َحســــــــــــــــــــــَ د  ــــــــَ ِن ق ــــــــح َرأَي ُب شــــــــــــــــــــــَبو امــــــــح ــــــــُ ل طــــــــح ــــــــَ  ي

ّذا هــــــــــــِذه      وَ  َوبــــــــــــَ لــــــــــــُ ُ
ااَنال املــــــــــــ َوقــــــــــــَ  (4) الســــــــــــــــــــــــــ 

  
 حاح.كما في الّصِ 

ٌء أَْطيََب ُحْلٌو َطيٌِّب ، وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : هو كأَْيِر الِحماِر ، وليس فيِه َشيْ  أَْسفَِل النَُّكعَةِ  في من الطُّْرثُوِث : ما كانَ  : السُّوقَةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 وال أَْحلَى ، وُربّما طاَل ، وُربّما قَُصَر. ُسوقَتِه من

ُد بنُ و ُد بنُ  ُسوقَةُ و هكذا في النَُّسخِ ، والّصواُب : : تابِِعيٌّ  ةَ ُسوقَ  ُمَحمَّ من أَتْباعِ التابِِعيَن ، ففي كتاِب الثِّقاِت الْبِن ِحبّان  ُسوقَةَ  تابِِعيٌّ ، أَو ُمَحمَّ

ٌد ، انتهى.البَّزاُز ، من أَْهِل الُكوفَِة ، يَْرِوي عن َعْمِرو بن ُحَرْيٍث ، َرَوى عن ُسوقَةُ  : في التابِِعيَن : دٌ  وكانَ  ه اْبنُه ُمَحمَّ ال يُْحِسُن  ُمَحمَّ

: لّما قَلَّ ماِلي  نَفَعنا هللا بِه ، وقََرأُْت في بَْعِض الَمجاِميع أَنَّ َرُجالً َدَخَل عليه فَرآهُ يَْعِجُن وُدُموُعه تَتَساقَُط ، وهو يَقُول هللا تَعالَى *يَْعصي

 َجفانِي إِْخوانِي.

حاحِ ، وهو نَصُّ ابِن ُدَرْيٍد في الَجمْ  ، كأَِميٍر : م السَِّويقُ و ، قال : وقد قِيَل بالّصاِد أَْيضاً ، قاَل :  (5)َهرةِ أَْيضاً َمْعُروٌف ، كما في الّصِ

ةً والَجْمعُ  (6)وأَْحَسبُها لُغَةً لبَنِي تَِميٍم ، وهي لُغَة بني العَْنبر   لَسِويقِ  ، وقاَل غيُره : هو ما يُتََّخذُ من الِحْنَطِة والشَِّعيِر ، ويُقالُ  أَْسِوقَةٌ  خاصَّ

الشَّعَيِر ،  الفَتِيُّ ، وقاَل َشْيُخنا : ُهو َدقِيُق الشَّعيَِر أَو السُّْلِت الَمْقلُّوِ ، ويَُكوُن من القَْمِح ، واألَْكثَُر َجْعلُه من النَّْبِق : َسِويقِ لِ و الُمْقِل : الَحتِيُّ ،

ً  فلَْم يَِجْد إاِلّ »الَحِديِث :  فيو وقاَل أَعرابِيُّ يَِصفُه : هو ُعدَّةُ الُمسافِر ، وَطعاُم العَْجالِن ، وبُْلغَةُ الَمِريِض ،  .«فاَلَك ِمْنهُ  َسِويقا

 الَكْرِم ، وأَْنَشَد ِسيبََوْيِه لِزياٍد األَْعَجم : َسِويقُ  ويُقاُل لها أَْيضاً : الَخْمرُ  : السَِّويقُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و

__________________ 
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 ( يف اللباب :  مد بن أمحد بن  مد بن مجير.1)
 .«الصرام»وابألصر  760/  2عن تبصري املنتبه ( 2)
 ( نسبه إىل أيب الورد عمرو بن مطرف اخلراساين ا كان يلي املظامل للهدي.3)
 وهبامشه فسر السو  أبوساط الناس. 42( ديوانه ط بريوت ص 4)
 يـَعحِصَي َ . [َأن]*( تقدير الكالم : ال حُيحِسُن )
 .44/  3( اجلمهرة 5)
 .44/  3والتصويب عن اجلمهرة « قوله : ابن العنرب كذا ابألصر»وهبامش املطبوعة املصرية : « ابن الغرب»ابألصر ( 6)
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يِن  فـــــــــــــُ لـــــــــــــِّ كـــــــــــــَ ِويـــــــــــــ َ تـــــــــــــُ رحٌم  ســـــــــــــــــــــــــــَ رحِم جـــــــــــــَ  الـــــــــــــكـــــــــــــَ

رحٌم ومـــــــــــــــــا ذاَ  و      ِويـــــــــــــــــ ُ مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــــــ 

  

تح و  َرفــــــــــــَ ِويــــــــــــ َ مــــــــــــا عــــــــــــَ رحٌم  ســــــــــــــــــــــــــَ رحِم جــــــــــــَ  الــــــــــــكــــــــــــَ

  
ذح قــــــــــــــاَم و    تح بــــــــــــــه مــــــــــــــُ لــــــــــــــَ و ُ ال َأغــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــُ

  
 َمْعُروفَةٌ. ُعقَْيبَةٌ بيَن الُخلَْيِص والقَُدْيِد م : السَِّويقِ  ثَنِيَّةُ و

 عن أَبِي َعْمٍرو ، وأَْنَشد للعَّجاجِ : (1) الّساقِ  كُزنّاٍر : الطَِّويلُ  السُّّواقُ و

رح  خـــــــــــــــــاِديـــــــــــــــــِر ذَكـــــــــــــــــَ
َ

ِدٍر مـــــــــــــــــن املـــــــــــــــــ خـــــــــــــــــح  مبـــــــــــــــــُ

رّ      مــــــــــــِ تــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
ِديــــــــــــِد امل ّي ا ــــــــــــَ ذ  رُومــــــــــــِ تــــــــــــَ هــــــــــــح ــــــــــــَ  يـ

  

رح  ـــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــَ الِ  ال يـــــــــــِب وَأغـــــــــــح نـــــــــــابـــــــــــِ ـــــــــــظـــــــــــ   عـــــــــــن ال

  
ذ َ     ّوا َ هـــــــــــَ رح  ســـــــــــــــــــــــــُ َتضـــــــــــــــــــــــــَ خـــــــــــح

ُ
 اَ صـــــــــــــــــــــــــاِد املـــــــــــ

  
 الُمْخِدِر : القاِطُع ، والَحصاُد : بَْقلَةٌ.

 َطْلُع النَّْخِل إِذا َخَرَج وصاَر ِشْبراً. : السُّّواقُ  قاَل ابُن َعبّاد :و

قَ  ما : هو السُّّواقُ  قِيَل :و  عن اْبِن َعبّاٍد. من النَّْبتِ  ساقٍ  صاَر علىو َسوَّ

ْيدَ  يساِوقُ  كِمْنبٍَر ، للذي والَِّذي في التَّْكِملَِة : ، كُمْحِسنٍ  ُمْسِوقٌ  وبَِعيرٌ  قال : :  الِمْسَوق أَي : يُقاِوُده ، وهو َمجاٌز ، والَِّذي في اللِّساِن : الصَّ

ْيِد ليَْختِلَهُ.  بَِعيٌر يُْستَتَُر به من الصَّ

 : سيُر ِركاِب السُُّروجِ. األَساقة اللَّْيُث : قالَ و

حاحِ : أَْعَطْيتُه إِبِالً  يَُسوقُها أَو َملَّْكتُه إِيّاها يَُسوقُها إِبِالً : َجعَْلتُه أََسْقتُهو قاَل غيُره :  .يَُسوقُها ، فيَُكون َمجازاً ، وفي الّصِ

قَ و ً  الشََّجرُ  َسوَّ قَ  كذا في العُباِب ، واألَْولَى ساقٍ  : صاَر ذا تَْسِويقا ِة : َسوَّ مَّ  النَّْبُت ، ومنه قوُل ِذي الرُّ

ُه  داٌ  كــــــــــــــبَنــــــــــــــ  ٌم خــــــــــــــِ عــــــــــــــح ٌب فـــــــــــــــَ ا َقصــــــــــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــَ

وِّ ُ      رِ  ُمســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــح ٍر غـــــــــــَ ـــــــــــِ ـــــــــــ  حـــــــــــائ رحِديٍّ عـــــــــــل ـــــــــــَ  بـ

  
قَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و  َملََّكه إِيّاه. : إِذا فاُلناً أَْمَره َسوَّ

 الُمْنقاُد ُطوالً. هو من الِجبالِ  الُمْنساق العَلَمو أَيضاً. قاَل : : التابُِع والقَِريبُ  الُمْنساقُ و قال :

حاحِ ، قال : وُهَو من قَْوِلهم : قاَمِت الَحْرُب على السَّْوقِ  : فاَخَره في ساَوقَهُ و  ، وهو َمجاٌز. ساقٍ  أَيُّنا أََشدُّ ، كما في الّصِ

تَتَخاَذُل ، ـ  لَضْعِفها وُهزاِلهاـ  كأَنَّها تَتَساَوقُ  «تَساَوقُ »، وُمتَقاِوَدةٌ ، وأَْصُل  ُمتَساوقةٌ  فهي تَقاَوَدتْ  كذِلكَ و ابَعَْت ،تَتَ  أَي : اإِلبِلُ  تَساَوقَتِ و

 ويَتََخلَُّف بعُضها عن بَْعٍض ، وهو َمجاٌز.

 أَي : ما تَتَابَُع. «تَساَوقُ  أَْعنُزاً ما يَُسوقُ  فجاَء َزْوُجها»في َحِديِث أُّمِ َمْعبٍَد : و الغَنَُم : تَزاَحَمْت في السَّْيرِ  تَساَوقَتو

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 اإِلبُِل : ساَرْت ُمتَتابِعَةً. اْنساقَتِ 

قَها كساقَهاو  ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : َسوَّ

ٌم  نــــــــــــــــَ هــــــــــــــــالــــــــــــــــنــــــــــــــــا غــــــــــــــــَ وِّقــــــــــــــــُ زاٌر  ُنســــــــــــــــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــِ

ي       هــــــــــــــا الــــــــــــــِعصــــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــِ لــــــــــــــ  ُروَن جــــــــــــــِ  كــــــــــــــَبن  قـــــــــــــــُ

  
 بَْعضاً. يَُسوقُ  : الُمتابَعَةُ ، كأَنَّ بَْعَضها الُمساَوقَةُ و

 : الَمْهُر ، ُوِضَع َمْوِضعَه ، وإِن لم يَُكْن إِبِالً أَو َغنَماً. السَّْوقُ و

 إِليه َخْيراً. ساقَ و
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يُح السَّحاَب ، وك ساقَتو  لُّ هذه َمجاٌز.الّرِ

 ، وهو َمْوِضُع البِياعاِت. السُّوقِ  ، بالضّمِ : لغةٌ في السُّوقَةُ و

 ، وقوله : ُسوقٍ  ، أَي : تِجاَرةٌ ، وهي تَْصِغيرُ  ُسَوْيقَةٌ  وجاَءتْ 

يــــــــــــــــُش بــــــــــــــــِه  عــــــــــــــــِ ٌر يــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح ىَت عــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــلــــــــــــــــفــــــــــــــــَ

ِدي      ُث هتـــــــــــــَح ـــــــــــــح ي هُ حـــــــــــــَ هح  ســـــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــَ َدمـــــــــــــُ (2)قـــــــــــــَ
 

  
 ِر َرَشٍد.األَْعراِبّيِ ، فقاَل : َمْعناهُ إِن اْهتََدى لَرَشٍد ُعِلَم أَنّه عاقٌِل ، وإِن اْهتََدى لغَْيِر َرَشٍد ُعِلَم أَنّه على َغيْ فَسََّره ابُن 

، وهي ُمَؤنَّثَةٌ ، فلذِلَك َظَهرِت التّاُء في  الّساقِ  : َرُجٌل من الَحبََشِة يَْستَْخِرُج َكْنَز الَكْعبَِة ، كما في الَحِديث وُهما تَْصِغيرُ  السَُّوْيقَتَْينِ  وذُو

قَّةُ والُحُموَشةُ. ُسوقِ  تَْصِغيرها ، وإِنَّما َصغََّرُهما ألَنَّ الغاِلَب على  الَحبََشة الّدِ

__________________ 
 ( قيده األزهري يف التهذيب من الشجر والزرع.1)
 .86( البيت لطرفة ا يف ديوانه ط بريوت ص 2)
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يِن َعلَى الواِو ، وقد َغلَب « ُسُوقٌ و». ُسوقٌ و ، ُسُؤوقٌ و ُسُووقٌ و ، أَْسُؤقٌ و أَْسُوقٌ  الشََّجرةِ  ساقِ  وَجْمعُ  األَِخيَرةُ ناِدَرةٌ ، وتََوهَُّموا َضمَّ الّسِ

 ذِلَك على لُغَِة أَبِي َحيَّةَ النَُّمْيِرّيِ ، وَهَمَزها َجِريٌر في قَْوِله :

ُؤِقداِن ِإلَيح 
 (1)َك ُمؤحَس  َأَحب  امل

ةَ الِميِم قَْبلَ  ةُ كأَنّها فِيها ، وقاَل ابُن ِجنِّي : في ِكتاِب الشَّواذِّ : َهَمَز الواَو في الَمْوِضعَْيِن جميعاً ؛ ألَنَُّهما جاَوَرتا َضمَّ مَّ ُهما ، فصاَرت الضَّ

ت َضّماً الِزماً فَهْمُزها جائٌِز ، قال : وعليِه ُوجِّ  ْختِيانِّيِ :والواو إِذا اْنَضمَّ أَلِّينَ » َهْت قِراَءةُ أَيُّوب الّسِ  بالَهْمز.« وال الضَّ

 : يُراُد بذلك الَكدُّ والَمَشقَّةُ على الَمثَِل. ساقٍ  واِحٍد ، وقاَم القَْوُم على ساقٍ  ويُقال : بَنَى القَْوُم بيوتَُهم على

ئَْب : بساقٍ  وأَْوَهتْ   ، أَي : ِكْدُت أَْفعَُل ، قال قُْرٌط يَِصُف الذِّ

يـــــــــــــــٍد و  عـــــــــــــــِ َك مـــــــــــــــن بـــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ يــــــــــــــــح يّن َرمـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــكـــــــــــــــِ

تح      رح وقـــــــــــــد َأوحهـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ـــــــــــــح  بســـــــــــــــــــــــــــا ِ فـــــــــــــلـــــــــــــم أَفـ

  
ْفِسيُر ألَبِي ُعَمَر الّزاِهِد ، التَّ  «ساقِي ال بُدَّ ِلي من قِتاِلِهم ، ولو تَِلفَتْ »في َحْرِب الشُّراةِ :  عنههللارضيقْوُل علّيٍ  : النَّْفُس ، ومنه الّساقُ و

.  عن أَبِي العَبّاِس ، حكاه الَهَرِويُّ

قَ و ةُ : تََسوَّ قُوا القَْوُم : إِذا باُعوا واْشتََرْوا ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وتَقوُل العامَّ  .َسوَّ

وِم ، قِيَل ماَت به إِْبراِهيمُ   .تَعالى ُُ هللارحمه،  (2) بُن أَْدَهَم وُسوقِيُن ، بالضّمِ وكسِر القاِف : من ُحُصوِن الرُّ

، على َسْرِده.  َسْوقِه الَحِديُث ، وكالٌم َمساقُهُ إِلى كذا ، وِجئْتُك بالَحِديث على يُساقُ  ، وإِليكَ  ِسياقٍ  الَحِديَث أَْحَسن يَُسوقُ  ومن الَمجاِز : هو

َر له وال يَْعُدوه  يَُسوقُه القََدِر ، كَكيَِّسةٍ  َسيِّقَةُ  ويُقال : الَمْرءُ  إِلى ما قُّدِ
(3). 

َر له. ساقَه وقََرَع لألَْمرِ   : إِذا َشمَّ

ِة ، وفيه اْختِالٌف ، والَمْشُهور الثانِي وتَقَدَّم  ُسوقِيٌّ  وأَِديمٌ  ما « دهمق»في ، أَي : ُمْصلٌَح َطيٌِّب ، ويُقال : َغْيُر ُمْصلَحٍ ، ونُِسَب هذه للعامَّ

 بُن األَْعرابِّيِ :أَْنَشَده ا

اًل  مــــــــــــــــــــَ اِإذا أََردحَت عــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــ  وقــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ا     يــــــــــــــّ مــــــــــــــِ لــــــــــــــح ه ســــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــًا فــــــــــــــادحُع لــــــــــــــَ َد ــــــــــــــحَ  مــــــــــــــُ

  
ّمِ : موِضٌع من نَواِحي اليَماَمِة ، وقِيَل : َجبٌَل لقَُشْيٍر ، أَو ماٌء لباِهلَة. ُسوقَةُ و  ، بالضَّ

 حائٍِل : موِضعاِن ، أَْنَشَد ثَْعلٌَب : ُسوقَةُ و أَْهَوى ، ُسوقَةُ و

نـــــــــازِِ  
َ
ُم املـــــــــ بـــــــــكـــــــــاَ  َرســـــــــــــــــــــــح تـــــــــَ َت واســـــــــــــــــــــــح فـــــــــح  هتـــــــــانــــــــــَ

ةِ      وقــــــــَ َو  ا َأو  بســــــــــــــــــــــُ ةِ َأهــــــــح وقــــــــَ ِر  بســــــــــــــــــــــُ (4)حــــــــائــــــــِ
 

  
 : موِضٌع. الّساقِ  وذاتُ 

 : َجبٌَل لبَنِي َوْهب. ساقو

 : موِضٌع. ساقانو

 ، كُصَرٍد : أَْرٌض َمْعُروفَةٌ ، قال ُرؤبةُ : السَُّوقُ و

 الس َو ح تـَرحِمي ِذراَعيحِه َِبثحجاِث 
 ْغِرِب اآلَن.َحْمَزةَ : بلٌد بالَمْغِرب ، ويُقال أَيضاً : حائُِط َحْمَزة ، نُِسَب إِلى َحْمَزةَ بِن الَحَسِن الَحَسنِّيِ ، منهم ُملوك المَ  سوقُ و

 : قريةٌ بَمْرَو. َسْوَسقانُ و

. بالسَِّويقِ  ومن أَمثاِلهم في الُمكافَأَة : التَّْمر  ، حكاهُ اللِّْحيانِيُّ

ثِين. يُّونالسَِّويقِ و  ، بالفتحِ : جماَعةٌ من الُمَحّدِ
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 اآلال ؛ ُسَوْيقَةو الصاِحب ، ُسَوْيقَةُ و العََربِّي ، ُسَوْيقَةُ و

__________________ 
 ( ديوانه وعجزه فيه :1)

 جعدُة لو أضاَء ا الَوقودُ و 
 ويرو  : أحّب املؤقدين. . ب الواقدان ِإّد موس  وصدره يف الديوان :

 ( وقير إنه مات ِبزيرة من جزائر البحر غازايً ا نقله ايقوت.2)
 ( ذكر شاهده يف األساس وهو قوله :3)
 ء مــــــــــــن الــــــــــــدهــــــــــــر واملــــــــــــىن مــــــــــــا الــــــــــــنــــــــــــاس يف شـــــــــــــــــــــــــيو 

قــــــــــــــــاُت املــــــــــــــــقــــــــــــــــادرِ و       مــــــــــــــــا الــــــــــــــــنــــــــــــــــاس إال ســـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــِّ

  

 ميدح يزيد بن معاوية بن أيب ســــــفيان برواية : 205ديوانه ط بريوت ص ونســــــبه للراعي ا وهو يف « ســــــوقة أحو »( البيت يف معجم البلدان 4)
 بقارة أهو  ا وانظر ختر ه فيه.
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ُفور ا َ َاّلٌت مِبصحر ا ُسَويحقهُ و  ِر منها. ُسَويـحَقةُ و  الُعصح  الرِّيش : خارَِج ابِب الن صح
 يَْحيَى : بَلٌَد بفارس. ُسوقُ و

فا : من أَْعماِل الشَّْرقِيَّة بمصر. ُسوقُ و  الّشِ

َي بذِلَك ألَنّه يَْعلُو في األَْمِر ويَِزيُد في الَحِديِث. ، كَجْرَوٍل : الَكذّابُ  السَّْهَوقُ  : [سهق]  عن الفَّراِء ، قاَل ابُن فاِرٍس : ُسّمِ

،  كالسَّْوَهقِ  ألَنّه إِذا َرَوى طالَ  من ُسوِق الشََّجِر ونَْحِوها (1)ِن : كلُّ ما تَرَّ واْرتََوى ، ونَصُّ العَيْ  ُكلُّ ما يَْرَوى ِريًّا  :السَّْهَوقُ  قاَل اللَّْيُث :و

يّاُن من ُكّلِ َشيْ  كَحْوقَلٍ  ِة :وقاَل َغْيُره : هو الرَّ مَّ  ٍء قَْبَل النَّماِء ، وأَْنَشَد اللَّْيث لِذي الرُّ

هـــــــــــا  ـــــــــــ  ل ـــــــــــاٌد َيشـــــــــــــــــــــــــُ ن رحٌف ســـــــــــــــــــــــــِ ٌة حـــــــــــَ ـــــــــــ  ي ـــــــــــِ ال  مجـــــــــــُ

ِو َراّيُن      طـــــــــــــح يـــــــــــــٌف أَزَج  اخلـــــــــــــَ َو ُ َو ـــــــــــــِ هـــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ٌس.  أََزجُّ الَخْطِو : بِعيُد ما بيَن الطََّرفَْيِن ُمقَوَّ

جاِل ، ويُْرَوى قَْوُل الشَّّماخِ : الطَِّويلُ  : السَّْهَوقُ  للَّْيُث : قال بعُضهم :قاَل او  من الّرِ

َب  قـــــــَ َر َأحـــــــح وحُت الـــــــر حـــــــح َوقـــــــاً كـــــــَبيّنِ َكســـــــــــــــــــــَ هـــــــح  ســـــــــــــــــــــَ

  
ِديـــــــــــــــ ُ   ِ حـــــــــــــــَ اح تـــــــــــــــَ  َأطـــــــــــــــاَع لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن رامـــــــــــــــَ

  
ً  بالَوْجَهْينِ  ً و َسْهَوقا جاِل ، قال الَمّراُر األََسِديُّ : الّساقَْينِ  في هذا البَْيِت : الطَِّويلُ  السَّْهَوقُ  ، وقِيَل : َسْوَهقا  ، ويُْستَْعَمُل في غيِر الّرِ

ب   ـــــــــــــــــَ يِن فـــــــــــــــــوَ  أَق ـــــــــــــــــ  َو ٍ كـــــــــــــــــبَن هـــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

َر صـــــــــــــــــــــــــــــــايت اإِلرحاننح      َبٍب ِإذا َعشـــــــــــــــــــــــــــــــ   جـــــــــــــــــَ

  
 وقاَل ُرْؤبَةُ :

َوقَا َدراين ابلث ماين َسهح  َأوح َأخح
 ُب :وأَْنَشَد يَْعقُو

ر  ســـــــــــــــــــــــــاٍر  بـــــــــــارِي كـــــــــــُ َي تـــــــــــُ َو ِ فـــــــــــهـــــــــــح هـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

َرِ       ـــــــــــــــــــــح ِ أَفـ اح ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَا األُُذن د  ب ـــــــــــــــــــــَ (2)أَب
 

  
يحُ  : السَّْهَوقُ و  أَي تَْسِفي ، عن الفَّراِء. تَْنِسُج العََجاجَ  الشَِّديَدةُ الَّتِي الّرِ

قُ و  نَقَلَه ابُن َعبّاٍد. كعََملٍَّس : البَِعيُد الَخْطوِ  ، السََّهوَّ

 * ومما يُستدرك عليه :

يُح الشَِّديَدةُ ، عن ُكراعٍ. السَّْوَهقُ   ، كَجْوَهٍر : الّرِ

 : َطِويلَةُ الّساِق. (3) َسْهَوقٌ  وَشَجَرةٌ 

جاِل ، السَّْهَوقُ و ْخُم الطَِّويُل من الّرِ قِ  ، والقَْهَوِس ، كالسَّْوَهقِ  : الضَّ  ، كعََملٍَّس ، األَِخيُر عن الَهَجِرّيِ ، وأَْنَشَد : كالسََّهوَّ

 َسَهو  ِ ِمنـحُهن  ذاُت ُعُنٍ  
 : موِضٌع. ساُهوقو

 فصل الشني
 املعجمة مع القاف

ْبِرقُ  : [شبرق] ِريعِ  الّشِ ْبِرقُ و نَقَله الَجْوَهِريُّ ، قاَل الفَّراُء : ، كِزْبِرج : َرْطُب الضَّ ِريع إِذا يَبَِس ،  الّشِ ونَه الضَّ : نَْبّت ، وأَْهُل الِحجاِز يَُسمُّ

يهِ  ْبِرقُ  وَغْيُرُهم يَُسّمِ ّجاُج : الّشِ ْبِرقُ  ، وقال الزَّ ِريُع ، وقاَل أَبو َزْيٍد :، فإِذا يَبَِس فه ِشْبِرقٌ  : ِجْنٌس من الشَّْوِك ، إِذا كاَن َرْطباً فهو الّشِ  و الضَّ
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ْبِرقُ  ِصغاٌر ، ولها َزْهَرةٌ َحْمراُء ، وقاَل َغْيُره : هو نَباٌت َغضٌّ ، وقِيَل :  (4)يُقاُل لهُ : الِحلَّةُ ، وَمْنبِتُه بنَْجٍد وتِهاَمةَ ، وثََمرتُها َحَسَكةٌ  الّشِ

باُخ والِقيعاُن قاَل أَبو َحنِيفَةَ :َشَجٌر ثََمَرتُه شاَكةٌ َصِغيَرةُ الِجْرِم َحْمراُء  ُجُل ، وهي ُعْشبَةٌ  واِحَدتُه بهاءٍ  مثُل الدَِّم ، َمْنبِتُها الّسِ َي الرَّ وبها ُسّمِ

 َذَكروا أَنَّ لها أَْطرافاً كأَْطراِف األَسِل ، فيها ُحْمَرةٌ ، ولذِلَك قاَل ماِلُك بُن خاِلٍد الُخناِعيُّ :

رحعــــَ  جــــِ  وحَم صــــــــــــــــــَ ــــقــــَ َر  ال ــــَ عـــــــاً تـ وا مــــَ عــــُ جــــِ َوًة ُأضــــــــــــــــــح ــــح  ثـ

َي      واشــــــــــــــــــــــــــِ م حــــــــــــَ ِديــــــــــــهــــــــــــِ ــــــــــــح ربحِ ِ كــــــــــــَبن  أبَي  شــــــــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 ( وهي عبارة اللسان والتكملة والتهذيب.1)
 ( بعده يف اللسان :2)

تــــــــــــــــــــــرٍّ مــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــرِ   د املــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــــــؤجــــــــــــــــــــــ 

غـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــ ِ      ؤدم ا ـــــــــــــــــــــــي  ِإذا مل يـــــــــــــــــــــــُ  ال يـــــــــــــــــــــــُ

  

 .«سهو »( عن اللسان وابألصر 3)
 .«حبلة صغار»األصر واللسان ويف التهذيب : ( 4)
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ماَء الَّتِي بِِهم بَحواِشي ْبِرقِ  َشبَّه الّدِ  ِلقَصِره ، قاَل الّراِجُز ، وَوَصَف َغْيثاً : الّشِ

هح  قــــــــــــــــــُ رحنــــــــــــــــــِ ه وخــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ تح أَرحنـ ِدعــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ

مــــــــــاًل و      ُب عــــــــــَ لــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــثـ َر ال مــــــــــِ (1)شــــــــــــــــــــــــربقــــــــــهعــــــــــَ
 

  
 الِخْصِب َحتّى َخِفَي الثَّْعلَُب ، وهذا ِحيَن أَْفَرَط في تَْطِويلِه ، وبَِدَعْت : أََكلَْت من الِخْصِب حتى َسِمنَْت.َعِمله : غّطاه ، أَي : طاَل من 

ْبِرقُ و ْمُل قال اْمُرُؤ القَْيِس : الّشِ  : َمْرَعى َسْوٍء َغْيُر ناِجعٍ في راِعيَتِه ، وال نافِعٍ ، ومنابِتُه الرَّ

رحيف  هــــــــــم طــــــــــَ ــــــــــُ ت عــــــــــح ــــــــــَ بـ ــــــــــح ــــــــــبَتـ م ف دح حــــــــــاَ  ُدوهنــــــــــَُ ــــــــــَ  وق

واِرُب      ٍر ذي َأالٍء و  (2)غــــــــــــــــَ ربحِ ِ َرمــــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ْبِرقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و ِة. : الّشِ  َولَُد الِهرَّ

ّيِ ، وعنه ُموَسى بُن ، وَضبََطه الحافُِظ كِدْرَهٍم ، َرَوى عن أَبِي بَْكٍر الُهَذلِ  ِشْبِرقٍ  كذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : َعْوُن بنُ  ِشْبِرقٍ  َعْوذُ بنُ و

.  َسِعيٍد الّراِسبِيُّ

ثانِ  َرَوى عنه َحّماُد بُن َسلََمةَ : ِشْبِرقَةَ  عاِصُم بنُ و  : اسٌم َعَربِيٌّ ، وال أَْعِرفُه. ِشْبِرق وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُمَحّدِ

، كَجْعفٍَر وُعالِبٍط وَعناِدَل وقِْرطاٍس  َشْبَرقٌ  أَو يُقال ثَْوبٌ  ، أَي : ِقَطعاً ، َشباِريقَ  يُقاُل : صاَر الثَّْوبُ  : الِقَطعُ  الشَّباِريقُ و ، الشَّباِرقُ و

ٌق ، وقال اللِّحْ  أَي : ُمقَطٌَّع ُكلُّه ، ُمَشْبَرقٌ  ثَْوبٌ  ، وكذا : (3)الثّانِيَةُ والّرابِعَةُ عن اْبِن ُدَرْيٍد  وقَناِديلَ   وَشماِرق َشباِرق ثَْوبٌ  ياِنيُّ :وُمَمزَّ

ّيٍ لألَْسَوِد بن يَْعفَُر : ُمشْبَرقٌ و  وُمَشْمَرٌق ، وأَْنَشد ابُن بَّرِ

الَوًة  بـــــــــــــــاِب مـــــــــــــــَ رحابِ  الشـــــــــــــــــــــــــــــ  وحُت بســـــــــــــــــــــــــــــِ  هلـــــــــــــــََ

بـــــــاِب      رحابُ  الشـــــــــــــــــــــ  َح ســـــــــــــــــــــِ بـــــــَ افـــــــَبصـــــــــــــــــــــح بـــــــارقـــــــَ  شـــــــــــــــــــــَ

  
ْبراقُ و  اٍد.عن اْبِن َعبّ  ٍء : ِشدَّتُهكِقْرطاٍس ، من ُكّلِ َشيْ  الّشِ

ْبراقُ و قُ  الّشِ  عن اْبِن َعبّاٍد ، وقد تَْسقُُط هذه من بعِض النَُّسخِ. من الثِّياِب : الُمتََخّرِ

، كالبَقَِر  َويُقَلَُّد الَخْيُل وَغْيُره له َوَرٌق أَْحَرُش مثُل َوَرِق التّوِت ، َوُعُوٌد ُصْلٌب ِجدًّا يُِكلُّ الَحِديدَ  ، كعاُلِبٍط وَعناِدَل : َشَجٌر عالٍ  الشُّباِرقُ و

ُجل القَْطعَةُ منه فأَثاَب عليِه البَْكَر ، وإِذا قُِدَر عليِه اتُِّخَذْت  للعَْيِن. ُعوَذةً  بعُوِده والغَنَِم وُكّلِ ما ِخيَف عليهِ  قاَل أَبو َحنِيفَةَ : وُربَّما أُْهِدَي للرَّ

 ِر ، لَصالبَتِه.منهُ األُْرُعَوةُ ، وهي نِيُر البَقَ 

وإِليها يُضاُف باٌب من أَْبواِب َزبِيد ، وهكذا َضبََطهُ الصاغانِيُّ ، وهو الَمْشُهوُر. وِسياُق الُمَصنِِّف يَْقتَِضي أَن  ة بَزبِيدَ  ، بالفتح : َشباِرقُ و

ّمِ ، بَدِليل قوِله فيما بعدُ  بٌ  ، قال : (4)عن اْبِن ُدَرْيٍد   وُطبِخَ وَكعناِدَل : ما اْقتُِطَع من اللَّْحِم ِصغاراً  يكون بالضَّ  وقاَل الَجْوَهِريُّ : وهذا ُمعَرَّ

ّمِ ، فاْنُظر ذِلك. الشُّباِرقُ و ب أَْلَحقُوه بعُذافِر ، فهذا يَُدلُّ على أَنَّه بالضَّ  ُمعَرَّ

 من النّاِس. الَجماَعةُ  : الشَّباِرقُ و

ْيَد وتَ  الشَّْبَرقَةُ و  قالَه اللَّْيُث. ْمِزيقُه: نَْهُش الباِزّيِ الصَّ

ً و َشْبَرقَهُ َشْبَرقَةً  ، وقد قَْطُع الثَّْوبِ  : الشَّْبَرقَةُ و قَهُ ، قاَل اْمرُؤ القَْيِس يَِصُف الِكالَب والِحماَر. ِشْبراقا  وَشْربَقَةُ َشْربَقَةً : إِذا َمزَّ

ا  ـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ اِ  وال َن ابلســـــــــــــــــــــــــّ ذح ه أَيحخـــــــــــُ نـــــــــــَ  فـــــــــــَبدحرَكـــــــــــح

َ َ كـــــمـــــــا      ربح ي الـــــِولـــــــح  شـــــــــــــــــــَ دِّســـــــــــــــــــِ قـــــــَ ُ
وحَب املـــــ ـــــَ (5)داُن ثـ

 

  
حاحِ ، ويُْرَوى  ِسي : الَِّذي أَتَى من بَْيِت الَمْقِدِس ، كما في الّصِ ِس »الُمقَّدِ ُق « الُمقَّدِ وهو الّراِهُب يَْنِزُل من َصْوَمعَتِه إِلى بَْيِت الَمْقِدِس ، فيَُمّزِ

ي كاً به ، وقد ذُِكر في الّسِ ْبياُن ثِيابَهُ تَبَرُّ  ِن.الّصِ

 ، وهو ِشدَّةُ تَباُعِد قَوائِِمه. َشْبَرقَتْ  وقد َعْدُو الّدابَِّة َوْخداً  : الشَّْبَرقَةُ و

ً  : إِذا ُمَشْبَرقٌ  ثَْوبٌ  قاَل اللَّْيُث :و ِة : أُْفِسَد نَْسجا مَّ  وَسخافَةً ، قال ذُو الرُّ
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ه  ـــــــــ  وِت كـــــــــبَن بـــــــــُ كـــــــــَ نـــــــــح ِج الـــــــــعـــــــــَ َنســـــــــــــــــــــــح  فـــــــــجـــــــــاَءتح بـــــــــِ

رِييف      هـــــــــا ســـــــــــــــــــــــابـــــــــِ َويـــــــــح لـــــــــَ  َعصـــــــــــــــــــــــَ َ ُ عـــــــــَ ربح  ُمشـــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( تقدم يف خرن  ا وانظر تعليقنا هنا .1)
 ء.والغوارب : األعاد من كر شي« عوازب»وابألصر  133( عن الديوان ص 2)
 .474/  3و  386/  3( انظر اجلمهرة 3)
 .395و  391/  3ابلقلم يف التكملة ابلضم وانظر اجلمهرة ( ضبطه 4)
 .«ثوب املقدِّس»برواية  116( ديوانه ط بريوت ص 5)
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ِدي الُمَشْبَرقُ  وقاَل غيُره : قِيُق الرَّ  .ُمَشْبَرقٌ  ُء النَّْسجِ ، ويُقال للثَّْوِب من الَكتّاِن مثل السَّبَنِيَّةِ من الثِّياِب : الرَّ

  عليه :* ومما يُْستَدركُ 

. َشْبَرْقتُ   اللَّْحَم : قَطَّْعتُه ، مثُل َشْربَْقتُه ، نَقَله الَجْوَهِريُّ

ْبراقُ و  ، بالَكْسِر : ِشدَّةُ تَباُعِد ما بَْيَن القَوائِِم ، قاَل ُرؤبةُ : الّشِ

اَد  يف الــــــــــــــــر قــــــــــــــــَ ح  ا وهــــــــــــــــي هتــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ 

نح َذرحِوهـــــــــا      ا ُ مـــــــــِ ربح مـــــــــَ ح  شـــــــــــــــــــــــِ دٍّ ِذي عـــــــــَ (1)شـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْبِرقَةُ و من  ِشْبِرقَةٌ  بالهاِء ، ويُقال : في األَْرِض  (2)ُء السَِّخيُف القَِليُل من النَّباِت والشََّجِر ، هَكذا حكاهُ أَبو َحنِيفَةَ ُمَؤنَّثاً ، كِزْبِرَجٍة : الشَّيْ  الّشِ

 نَباٍت ، وهي الُمْنتَثَِرةُ.

 ُء السَِّخيُف من نَْبٍت ، أَو بَْقٍل ، أَو َشَجٍر ، أَو ِعضاٍه.: الشَّيْ  ْبِرقُ الشِّ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

ْبِرقَةُ و  .ِشْبِرقَةٌ  من الَجْنبَِة ، وليَس في البَْقلِ  الّشِ

 من الثِّياِب : الَمْقُطوُع عن أَبِي َعْمٍرو. الُمَشْبَرقُ و

ْبِرقَةُ و  .، كِزْبِرَجٍة : الِقْطعَةُ من الثَّْوبِ  الّشِ

فَسََّره أَبو الَهْيثَم بالفاِرِسيَّة و قاَل األَْزَهِريُّ : َمْن يَتََخبَُّطهُ الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمّسِ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبو الَهْيثَِم : كَجْعفَرٍ  الشَّْبَزقُ  : [شبزق]

معت أَبَا َعلّيٍ يقول : َسِمْعُت أَبا الَهْيثَِم ، وهكذا نَقَلَه الّصاغانِيُّ في العُباِب ، وأَّما هكذا َسِمْعُت الُمْنِذِريَّ يَقوُل : س ِدْيو َكْد َخِزيَدْه َكْرَده

ْبرق فلَْسُت أَ  صاِحُب اللِّساِن فإِنَّه قاَل : هكذا َوَجْدتُه في األَْصِل ، فنَقَْلتُه على ُصوَرتِه ، وأَْوَهَمنِي فِيه نُْقَطةٌ على الّراءِ  ْدِري أَُهَو في لَْفَظِة الّشِ

 بالّزاي ، وهللا أَْعلَُم. َشْبَزق َسْهٌو من النّاِسخِ أَو أَْن تَُكوَن اللَّْفَظةُ 

 .(3)قلُت : وِدْيو : هو الِجّن ، وَخِزيده َكْرَده ، أَي : َمسَّهُ وَخبََطه 

ثٌ  َشْبَزقَ  نَْصُر هللِا بُن ُموَسى بنِ و ظاِهُر ِسياقِه أَنَّه كَجْعفٍَر ، والصَّواُب أَنّه كِزْبِرجٍ ، كما َضبََطه الحافُِظ ، روى عن أَبِي  الَمْوِصِليُّ : ُمَحّدِ

ينََوِرّي ، وكذا أَُخوه عبُد الرَّ  ِن َرَوى َعْنُهما ، ماَت األَِخيُر سنة ْحمَجْعفٍَر السَّّراجِ ، واْبنُهُ أَبو البََركاِت َعْبُد هللا َرَوى عن اْبِن الُحَصْيِن ، والّدِ

593. 

ً  ، كفَِرحَ  َشبِقَ  : [شبق]  قاَل ُرْؤبَةُ : اْشتَدَّْت ُغْلَمتُه : َشبَقا

ِد  ََة ِمنح َعهح ُُ  الَغريح  الش َب ح ال َيرتح
حاحِ ، والُمراُد بِشدَّةِ الغُْلَمِة َطلَُب النِّكاحِ ، والَمْرأَةُ كذِلَك وقد يَكُ  وُن في َغْيِر اإِلْنساِن ، كما في قَْوِل ُرؤبَةَ ، فإِنّه يَِصُف ِحماراً ، َكما في الّصِ

 .َشبِقَةٌ  ، وهي َشِبقٌ  وهو

 منه. بَِشمَ  : ِإذا مَن اللَّْحمِ  َشبِقَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

ْبقِ  وذاتُ  قاَل َغْيُره :  هَكذا نَقَلَه الّصاغانِيُّ ، وأَْنَشَد للبَُرْيِق الُهَذِلّيِ يَْرثِي أَخاهُ أَبا َزْيٍد : بالَكْسِر : ع الّشِ

ٍد  دح غــــــــــــرَي واحــــــــــــِ ــــــــــــِ ل ــــــــــــَ وزِي ملَح ت جــــــــــــُ  كــــــــــــَبن  عــــــــــــَ

تح بــــــــذاِت و      بــــــــح ِ مــــــــاتــــــــَ يــــــــِم  الشــــــــــــــــــــــِّ قــــــــِ (4)غــــــــرَي عــــــــَ
 

  
ِحيَحةُ بذاِت الشَّْريِ. وايَةُ الصَّ  قاَل : والّرِ

يقِ »البَْيَت هذا فِي أَْشعاِر البَُرْيِق ، فَوَجْدتُه َمْضبُوطاً قلُت : راَجْعُت  بالياِء التَْحتِيَّة ، هكذا ، وَذَكر السُّكَِّريُّ في َشْرِحه ِروايَتَْيِن : « بذاِت الّشِ

 فالِّذي َذَكره الصاغانِيُّ تَْصِحيٌف تَْبيِينُه عليه.« بذاِت الشَّْريِ »هذه ، والثانية وهي 

ّمِ : َخَشبَةُ الَخبّازِ  الشُّوبَقُ و بُ  عن ابِن َعبّاٍد ، وهو ، بالضَّ  .(5)ُچوبَه  ُمعَرَّ
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ْدقُ  : [شدق]  ِطْفِطفَةُ الفَِم من باِطِن الَخدَّْينِ  وهو : والّداُل ُمْهَملَةٌ  عن ابن ِسيَده ، وقاَل اللَّْيُث : هما لُغتانِ  ويُْفتَحُ  عن الَجْوَهِرّيِ  ، بالكسرِ  الّشِ

 .ِشْدقَْيهِ  اِن ، يُقال : نَفَخ فيوهما ِشْدق

 الفََرِس ، َمَشقُّ فِمه إِلى ُمْنتََهى اللِّجام. ِشْدقاو قال ابُن ِسيَده :

ْدقُ و  َعْرضاهُ وناِحيَتاهُ  بالكسِر والفَتْح : من الواِدي الّشِ

__________________ 
 ( ويرو  :1)

 من جذهبا شربا  شد ذي مع 
 .«مؤنثة»( عن اللسان وابألصر 2)
 مركب من َشب أي لير ومن َزَده أي مضروب. (يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمسِّ )( يف معجم األلفا  الفارسية املعرّبة : الشبز  من 3)
وذات الشت وذات الشر  ا  «وماتت بذات الشر  وهي عقيم» وهبامشه : ورواية البقية :« بذات الش تِّ »برواية  61/  3( ديوان اهلذليا 4)

 موضعان ا قاله ايقوت ا والّشّت شجر طيب الريح ا ولعر املوضض نسب إليه.
 .98( ضبطت عن معجم األلفا  الفارسية املعرّبة ص 5)
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قاُه كَشِديِقه وكذِلكَ  دا ٌ  ج : كَبِمرٍي ا وهو جَمازٌ   َشدح ياين  ِإنّه َلواِسضُ  َأشح دا ِ  ا وَحَك  اللِّحح  اّلِذي ا وهو من الواِحدِ  اأَلشح
َض َعَل  هذا ا وقاَ  ُذو الر م ِة :  فـُّرَِ  فُجِعَر ُكر  واحد منه ُجزحًءا ا مث مجُِ

هـــــــــا داقـــــــــُ ٍر   َأشـــــــــــــــــــــــح لـــــــــَ ـــــــــُ ِض يف قـ بـــــــــح ـــــــــ  ُدوِع الـــــــــنـ  كصـــــــــــــــــــــــُ

بُ      ُت هبــــــــا الــــــــز غــــــــَ بــــــــُ نـــــــــح ِر الــــــــد حــــــــارِيــــــــِج مل يـــــــــَ ثــــــــح  مــــــــِ

  
 ، والعََرُب تُْمتَدُح بذلك. ِشْدقَْيهِ  أَي بَجوانِِب الفَِم ، وإِنّما يَُكوُن ذلك لُرْحبِ  «بأَْشداقِه كاَن يَْفتَتُِح الَكالَم ويَْختَتُِمه»في الَحِديِث : و

 ، وبإِعجاِم الّداِل. (1)كما في العُباِب ، وَضبََطه غيُره كأَِميٍر  بالّطائِِف ويُقال له : نَْخٌب أَْيضاً : كُزبَْيٍر : وادٍ  ُشَدْيقٌ و

ْدقِ  َكةً : َسعَةُ ، ُمَحرَّ  الشََّدقُ و حاحِ ، وفي التَّْهِذيِب : َسعَةُ  الّشِ ْدقَْينِ  كما في الّصِ  .الّشِ

ً  ُمِجيٌد ، وقد بَِليغٌ  ، أَي : الشََّدقِ  بَيِّنُ  أَْشَدقُ  َخِطيبٌ و  .َشِدَق َشَدقا

ْدقِ  واِسعَةُ  َشْدقاءُ  اْمَرأَةٌ و . ُشْدقٌ  ج : الّشِ  بالضّمِ

هٌ ذُو بَياٍن. ُشْدقٌ  جالٌ ، ورِ  أَْشَدقُ  ويُقال : َرُجلٌ   ، أَي : ُمتَفَّوِ

حاحِ ، ويُقال : للتَّفَصُّحِ  ِشْدقَه لََوى تََشدَّقَ و قٌ  هو كما في الّصِ  : إِذا كان يَتََوسَُّع فيه. (2)في َمْنِطِقه ، وُمتَفَْيِهٌق  ُمتََشّدِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْدقِ  : بالضّمِ : جْمعُ  الشُُّدوق  .الّشِ

ْدقَْينِ  : واِسعَةُ َمَشقِّ  َشْدقاءُ  وَشفَةٌ   .الّشِ

ْدقِ  : العَِريضُ  األَْشَدقُ و  ، الواِسعُه ، المائِلُه ، أَيُّ ذِلَك كاَن. الّشِ

 : أَحُد ُخَطباِء العََرب. األَْشَدقُ  َسِعيدٍ ولَقَُب َسِعيِد بِن خاِلِد بِن َسِعيِد بِن العاِص ؛ لفصاَحتِه ، وَولَُده َعْمُرو بُن 

قُ و ُع في الَكالِم من َغْيِر اْحتِياٍط واْحتِراٍز ، وقد نُِهَي عن ذِلَك ، وقِيَل : هو الُمْستَْهِزى الُمتََشّدِ بِهم  ِشْدقَهُ  ُء بالنّاِس ، يَْلِويأَيضاً : الُمتََوّسِ

 َوَعلَْيِهم.

 َمه واتََّسع.في َكالِمه : فَتَح فَ  تََشدَّقَ و

داقُ و ْدقِ  ، كِكتاٍب : من ِسماِت اإِلبِِل َوْسٌم َعلَى الّشِ  ؛ عن اْبِن َحبِيب في تََذِكَرةِ أَبِي َعِلّيٍ. الّشِ

ْدقِ  باِعيًّا من غيِر لَْفظِ ، زاُدوا فِيه الميَم كِزياَدتِِهم لَها في فُْسُحٍم وُستُْهٍم ، وَجعَلُه ابُن ِجنِّي رُ  األَْشَدقُ  : الشَّْدقَِميُّ و ، الشَّْدقَمُ و  .الّشِ

ْن َسِمعََت هذاَحدَّثَه َرُجٌل بَشيْ »:  عنههللارضيفي َحِديِث جابٍِر و : َعِريٌض ، ِشْدٌق َشْدقَمٌ و  من اْبِن َعبّاٍس ، قال : ِمنَ  فقاَل : ؟ٍء ، فقاَل : ِممَّ

ْدقِ  أَي : الواِسعِ  «؟الشَّْدقَم هُ ، والِميُم زائَِدةٌ. ، ويُوَصُف به البَِليغُ  الّشِ  الِمْنِطيُق ، والُمفَوَّ

 : بَْطٌن من الَحَسنِيِّيَن بالَمِدينة ، على ساِكنِها أَْفَضُل الّصالةِ وأَتَمُّ التَّْسِليم. َشْدقَمٍ  وبَنُو : اسُم فَْحٍل ، ومنه الشَّْدقِميّاُت. َشْدقَمٌ و

َكة : الِعَوُج في الواِدي قال  الشََّدقُ و  ُرْؤبَةُ :، ُمَحرَّ

َرَعٌة ثـَلحماُء ِمنح َسيحِر   الش َد ح َمشح
 .«لمق»َذَكره الّصاغانِيُّ في 

وارُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : هو ، كَجْوَهٍر ، والذّاُل ُمْعَجَمةٌ  الشَّْوَذقُ  : [شذق]  لُغَةٌ في السَّْوَدِق ، بالّداِل ، قاله أَبُو َعْمٍرو. الّسِ

ْقرُ  الشُّوذانِقُ و ، الشَّْيذاقُ و ، الشَّْيَذقانُ و ، الشَّْيَذقُ و  قالَه الفَّراُء ، الثّانِيَةُ َحكاها ثَْعلٌَب ، وأَْنَشد : أَو الّشاِهينُ  قالَهُ أَبو تُرابٍ  : الصَّ
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َذقــــــــــــانِ  يــــــــــــح فــــــــــــارَه  كــــــــــــالشــــــــــــــــــــــــــ  ٌب َأ ــــــــــــح  خــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــِ

رّ      وحِم طــــــــــــَ َبٌ  يف يـــــــــــــَ ُه ِشــــــــــــَح تــــــــــــح َربـــــــــــــَ د ضــــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــَ

  
 واألَِخيَرةُ عن يَْعقُوَب ، كما في الُمْحَكم ، وعن أَبِي تُراٍب ، كما في التَّْهِذيب.

ينِ  َمرَّ و  الُمْهَملَة. َضْبُط لُغاتِها في الّسِ

ْقرِ  من صاِحبِكَ  البَِشيَذق بأَصابِِعكَ أَْن تَأُْخَذ  والتَّْزِخيُف : الشَّْوَذقَةُ  في نَواِدِر األَْعراِب :و  قال َشْيئاً ، كالصَّ

__________________ 
 . قا  : ورواه نصر ابلذا  املعجمة... ( ضبطه ايقوت ابلعبارة بفتح أوله وكسر  نيه1)
 ( قا  األزهري : وهو مذموم.2)
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َسبُ  َذَقةَ  اأَلزحَهرِي  : َأحح ُلها البشيذقة  الش وح  .(1)ُمَعر بًة ا َأصح
قَهُ ، قاله الفَّراُء ، وَكتَبَه الُمَصنُِّف بالُحْمَرةِ ، مع أَنَّ الَجْوَهِريَّ َذَكره في َشْبَرَق  َشْبَرقَهُ و ، َشْربَقَةً  الثَّْوبَ  َشْربَقَ  : [شربق] َشْبَرقَةً : َمزَّ

 اْستِطراداً ، فاألَْولَى َكتْبُه بالسَّواد.

ْرِشقُ  : [شقشر] ِقّراقُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وفي اللِّساِن : طائٌِر ، زاد الّصاغانِيُّ : يُقاُل له : ، كِزْبِرجٍ  الّشِ  وَسيَأْتِي قَِريباً. الّشِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ِد بنِ  ِشْرِشيقٌ  يِن أَبِي الفَْضِل ُمَحمَّ ينَْيِن : لَقَُب ُحساِم الّدِ ِد بِن َعْبِد العَِزيِز بِن َعْبِد القاِدِر الجيالنِّي ، ويُْعَرُف بالحيالي ، وَولَُده ، بكسِر الّشِ  ُمَحمَّ

يِن أَبو الَكَرِم ُمَحّمُد بنِ  بالحياِل ، من أَْعمال ِسْنَجار ، وُدفِن عند  739، ُعِرف باألَْكَحِل ، َشْيُخ بالِد الَجِزيرة ، تُوفي سنة  ِشْرِشيقٍ  شمُس الّدِ

ه.أَبِ   يه وَجّدِ

كُ  ، وَرواه َعْمٌرو عن أَبِيِه ، وَرواه ثَْعلٌَب عن ابِن األَعرابِّيِ  تُْشِرقُ  حينَ  : الشَّْمسُ  الشَّْرقُ  : [شرق] يِت ، يُقاُل : َطلَعَت ويَُحرَّ ّكِ  عن اْبِن الّسِ

 .الشَّْرقُ  ، وال يُقال : َغَربَت الشَّْرقُ 

 إِْسفاُرها. : الشَّْرقُ و

يِت. َشْرقِه يُقال : آتِيَك ُكلَّ يَْوٍم َطْلعَةَ  الشَّْمسُ  تَْشُرقُ  َحْيثُ  : الشَّْرقُ و ّكِ  ، نَقَله ابُن الّسِ

. ٌء ، أَي :فَِمي َشيْ  َشْرقَ  يُقال : ما َدَخلَ  الشَّقُّ  : الشَّْرقُ و َمْخَشِريُّ  ِشقَّ فَِمي ، نَقَلَه الزَّ

حاحِ ، وَجْمعُه الشَّْرُق الَمْشِرقُ و ةَ : أَْشراقٌ  كما في الّصِ  ، قال ُكثَيُِّر َعزَّ

وا  نــــــــــــُ ــــــــــــ  وحمــــــــــــًا هبــــــــــــا اآَ  َزيـ ــــــــــــَ وا يـ َربــــــــــــُ  ِإذا ضــــــــــــــــــــــــــَ

َد      را ٍ َمســــــــــــــــــــــــــانــــــــــــِ غــــــــــــاِرِب  َأشــــــــــــــــــــــــــح (2)هبــــــــــــا ومــــــــــــَ
 

  
ْوءُ  : الشَّْرقُ  قاَل أَبُو العَبّاِس :و وقد ردَّ فلَْم يَبََق »َحِديُث ابِن َعبّاٍس :  َرواهُ ثَْعلٌَب عن ابِن األَْعرابِّيِ ، ومنه يَْدُخُل من َشّقِ البابِ  الَِّذي الضَّ

ْقرِ  : الشَّْرقُ  قال َشِمٌر :و يُْكَسرُ و «َشْرقُهُ  إِالّ  رابِيٌّ في وِفي العُباِب : والّشاِهين ، ولَْونُه أَْسَوُد ، قاَل َشِمٌر : وأَْنَشَد أَعْ  طائٌِر بَْيَن الِحَدأَةِ والصَّ

 َمْجِلِس ابِن األَْعرابِّيِ :

يــــــــــــــعــــــــــــــاِن  َب الــــــــــــــقــــــــــــــِ ي اي أَرحنــــــــــــــَ جــــــــــــــِ فــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ــــــــــــــح  انـ

وانِ و      رحِب واهلــــــــــــــــــــــــــَ رِي ابلضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أَبحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

 (3)شاِهياِن  َشرح ِ َأو َضرحبٍَة من 

 ، وهو من ِسباعِ الطَّْيِر ، قال الّراِجُز : ُشُروقٌ  وهَكذا فَسََّره ، وَجْمعُه

ـــــــــــــِ   رِي ُح ُذو بـــــــــــــَ بـــــــــــــح ِدي والصـــــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــَ  قـــــــــــــد َأغـــــــــــــح

يـــــــــــــــــــ ِ      َذنـــــــــــــــــــِ وح َر ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ ٍم َأمحـــــــــــــــــــحَ حـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح  مبـــــــــــــــــــُ

  

َدَ  َأو   الش ُرو ِ من  َشرح ٍ َأجح

، وتَقَدََّم له في الفاِء أَنَّ الشََّرَف من أَْعماِل إِْشبِيِليَةَ ،  (4)صوابُه : وإِْقِليٌم بباَجةَ ، كما في التَّْكِملَِة  إِْقِليٌم بإِْشبِيِليَةَ أَو إِْقِليٌم بباَجةَ   :الشَّْرقُ و *

 فهو َشِديُد الُمالبََسِة بهذا.

ً  الشَّْمسُ  َشَرقَتو ً و ، َشْرقا  : َطلَعَْت. َشَرقَتْ و بََسَطْت على األَْرِض ،: أَضاَءْت وانْ  أَْشَرقَتْ  وقِيَل : كأَْشَرقَتْ  : َطلَعَْت ، ُشُروقا

ً  الّشاةَ  َشَرقَ و . َشقَّ أُذُنَها : إِذا َشْرقا  نَقَله الَجْوَهِريُّ

َن بُحْمَرةٍ  النَّْخُل : أَْزَهى َشَرقو  قاَل أَبُو َحنِيفَةَ : هو ُظُهوُر أَْلواِن البُْسِر. كأَْشَرقَ  أَي : لَوَّ

. االثََّمرةَ : قََطفَه َشَرقَ و  نَقَله األَْزَهِريُّ



12528 

 

ما قُِطَع بالغَداةِ واْلتُِقَط ،  الغَداةِ َطِريٌّ ، قاَل أَبُو بَْكٍر : َمْعناهُ : قَْطُع الغَداةِ ، أَي : َشْرقُ  :ـ  فِي النِّداِء َعلَى الباقِالَّ ـ  وقاَل ابُن األَْنباِرّيِ : يُقال

ْطِب   يُْجنَى من َشَجِرِه.قال األَْزَهِريُّ : وهذا في الباقِاّل الرَّ

: َجبٌَل من ِجباِل العََرِب ، بَْيَن  الَمْشِرقُ و هكذا في النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، صوابُه ببالِد العََرِب ، فِفي العُباِب : : َجبٌَل بالَمْغِربِ  الَمْشِرقُ و

ِريِف و ِريِف والقَِصيِم ، وقال نَْصٌر : هو َجبٌَل من األَْعراِف بيَن الصَّ  القَِصيِم ، من أَْرِض الصَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : الَبَشيحَذ .1)
 واملثبت عن الديوان ا والقافية جمرورة.« ومغاراب»( ابألصر 2)
 ( بعده يف التهذيب واللسان والتكملة :3)

 أو تّوجيٍّ جائٍض غر نِ 
 ( ومعجم البلدان أيضاً ا وفيه شر  بدون ألف والم.4)
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 .(1)َضب َة ا وَجَبٌر آَخُر هنا  ا فـَتَـنـ بحه لذلك 
ّحاكُ  إِليِه نُِسبَ و باليََمِن ، الَمْشِرقِ  ِمْخالفُ و ْهِريُّ ، وَحبِيُب بُن أَبي  : تابِِعيٌّ  الَمْشِرقِيُّ  بُن َشراِحيل الضَّ يَْرِوي عن أَبِي َسِعيٍد ، وعنه الزُّ

 بَْطٌن ِمْن َهْمداَن. كِمْنبٍَر : ِمْشَرقٍ  أَو صوابُه َكْسُر الِميم وفَتُْح الّراِء ، نِْسبَةً إِلى ثابٍِت ، قاله ابُن ِحبّان ، هكذا َضبََطه الّدارقُْطنِيُّ 

، عن َعِلّيِ بِن الَمِدينِّيِ ، ذََكَرُهما ابُن ماُكواَل ، وُعَرْيُب بُن  الِمْشَرقِيُّ  َشْيٌخ للشَّْعبِّيِ ، َوَعبّاُس بُن الَوِليدِ  لِمْشَرِقيُّ ا قلُت : ومن هذا البَْطِن يَِزيدُ 

 ، َرَوى عنه َعْبُد الَجبّاِر الشامي. الِمْشَرقِيُّ  (2)يَِزيَد 

 َشْرقِيَّةٌ  لِكنّهاو أَو َوْقت ُغُروبِها فقط ، فَقَطْ  ُشُروقِها (4) ال تَْطلُُع َعلَْيها الشَّْمُس ِعْندَ  : هِذه الشََّجَرةُ  أَي (3) ةٍ َوال َغْربِيَّ  َشْرقِيَّةٍ  ال قَْولُه تَعالَى :و

، وهو قَْوُل الفَّراِء وَغْيِره من أَْهِل التَّْفِسيِر ، قاَل الَحَسُن :  (5) َغْربِيَّةٌ تُِصيبُها الشَّْمُس بالغَداةِ والعَِشّيِ ، فهو أَْنَضُر لَها ، وأَْجَوُد لَزْيتُونِها

ْنيا ، أَي : هي من َشَجِر أَْهلِ  ُل أَولَى وأَكثر. الَمْعنَى أَنَّها لَْيَست من َشَجِر أَْهِل الدُّ  الَجنَِّة ، قاَل األَْزَهِريُّ : والقَْوُل األَوَّ

حاحِ  ، بالفَتْحِ  الشَّْرقَةُ و ّمِ والفَتْحِ ، ونقل الصاغانِيُّ الَكْسَر عن الِكسائِّيِ. مثَلَّثَةَ الّراءِ  الَمْشَرقَةُ و كما في الّصِ  واْقتََصر الجوهريُّ على الضَّ

هُ بعُضهم تَْشُرقُ  حيثُ  مْوِضُع القُعُوِد في الشَّْمِس  : (6)َذَكر الَجْوَهِريُّ ِمْنها أَْربعةً ما َعدا األَِخيَرةَ  ْنِديلٍ كِمْحراٍب ومِ  الِمْشراقُ و  عليه ، وَخصَّ

تاءِ   قال : بالّشِ

ينِّ  ِت مـــــــــــــــــِ راَ  وأَنـــــــــــــــــح رِيـــــــــــــــــِديـــــــــــــــــَن الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــُ

ٍش مـــــــــــثـــــــــــِر      يـــــــــــح ةِ بـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــَ رُق مـــــــــــا ِ  َمشـــــــــــــــــــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــــّ

  
ْيِف فالبالفَ  الشَّْرقَةُ  ويُقال : تاِء ، فأَّما في الصَّ تاِء َعلَى  الَمْشِرقُ و لها ، َشْرقَةَ  تْحِ ، وبالتَّْحِريك َمْوِضُع الشَّْمِس في الّشِ : َمْوقِعُها في الّشِ

 : َدفاؤها. َشْرقُهاو األَْرِض بعَد ُطلُوِعها ،

قَ و  : قَعََد فيه. تََشرَّ

قُّ  كِمْنِديٍل ، من البابِ  الِمْشِريقُ و وقد ذُِكَر  «بابِه ِمْشِريقِ  فيَقَع َعلَى»َحِديُث َوْهٍب :  ، ومنه ُشُروقِها الشَّْمِس ِعْندَ  (7) الَِّذي يَقَُع فيه ِضحُّ  : الّشِ

 .«قندع»وفي « قرقف»في 

أَي : َضْوُءه  َشْرقُه وقَْد ُردَّ َحتّى ما بَِقَي إِالّ  الِمْشِريقُ  يُقاُل له : ماءِ باٌب للتَّْوبَِة في السَّ  قاَل :ـ  عنهماهللارضيـ  في َحِديِث اْبِن َعبّاٍس و

 الّداِخُل من ِشّقِ الباِب ، قالَهُ أَبو العَبّاِس.

: قَْرُن الشَّْمِس ، يُقال : ال آتِيَك ما  لّشاِرقُ ا ، أَي : ُكلَّ يَْوٍم َطلَعَْت فيه الشَّْمُس ، وقِيلَ  شاِرقٍ  يُقال : آتِيَك ُكلَّ  تَْشُرقُ  : الشَّْمُس ِحينَ  الّشاِرقُ و

َكةً. الشََّرقَةُ  ويُقاُل أَْيضاً : كفَِرَحٍة وكأَِميرٍ  الشَِّرقَةِ و كالشَّْرقَِة بالفَتْحِ ، شاِرقٌ  َذرَّ   ، محرَّ

َر قَْوُل الحاِرِث بِن ِحلَِّزةَ : تَْشُرقُ  وهو الِّذي الشَّْرقِيُّ  الجانِبُ  : الشاِرقُ و  فيه الشَّْمُس من األَْرِض ، وبه فُّسِ

ه  ِة ِإذح جـــــــــــــا  شـــــــــــــــــــــــــــارِ ُ ِإنـــــــــــــّ يـــــــــــــقـــــــــــــَ قـــــــــــــِ  الشـــــــــــــــــــــــــــ 

واُء      يٍّ لـــــــــــــــِ رِّ حـــــــــــــــَ ديف لـــــــــــــــكـــــــــــــــُ عـــــــــــــــَ (8)َءتح مـــــــــــــــَ
 

  
فيِه  تَْشُرقُ  ، والشَّْمسُ  شاِرق ، فقاَل : الَمْشِرقَ  الذي يَِلي الشَّْرقِّيِ  أَي : ِمْن جانِبِها« الشَِّقيقَةِ  شاِرقُ »قال الُمْنِذِريُّ ، عن أَبِي الَهْيثَِم : قَْولُه : 

ِل ، وَغْربِيُّه ، وقاَل ، وهذا غاِرُب الَجبَ  َشْرقِيُّهُ و الَجبَِل ، شاِرقُ  من األََكَمِة والَجبَِل : هذا الَمْشِرقَ  هذا َمْفعُوٌل ، فَجعَله فاِعالً ، ويُقال ِلما يَِلي

 العَّجاُج :

 (9)والَغرحيب   الّشارِ ُ الَفَنُن و 
ً  وإِنّما جاَز أَْن يَْفعَلَه  .(10)، كما يُقال : ِسٌر كاتٌِم : ذو ِكتْماٍن ، وماٌء دافٌِق : ذُو َدْفٍق  َشْرقٍ  ألَنَّه َجعَلَه ذا شاِرقا

 َحِديُث : أَتَتُْكم ِمثل باِزل وبُْزٍل ، ومنه كقُْفلٍ  ُشْرقٌ  : ج

__________________ 
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 .«املشر »( انظر معجم البلدان 1)
 .«يزيد»( يف اللباب 2)
 .35( سورة النور اآية 3)
 ( يف التهذيب : يف وقت شروقها. وهو قو  أيب إسحا .4)
 ( يف التهذيب : لزيتوهنا وزيتها.5)
رَا  مشرُقة ومشَرقة بضم الراء وفتحها»( الذي يف الصحاح : 6)  فهذه أربض لغات.« ا وَشرحقة بفتح الشا وتسكا الراء وِمشح
 واملثبت كاللسان.« ضوء»( يف التهذيب 7)
 ( يف شرح املعلقات العشر برواية :8)

 . .. آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 جــــــــــــــــــا وا مجــــــــــــــــــيــــــــــــــــــعــــــــــــــــــًا لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــواء    

  

 ويف التهذيب برواية : لكر قوم.

 الفنن الذي يلي املشر  وهو الشرقي.( قوله والفنن ا قا  يف التهذيب : أراد 9)
 ( هذا قو  األزهري ا كما يف التهذيب.10)
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ُظحِلِم ا ويـُرحَو  ابلفاِء ا وقد تـََقد م. «اجلُونُ  الش رح ُ 
ثاِ  الل يحِر امل  وهي الِفَوُ كَبمح

ْوا َعْبدَ  في الجاِهِليَّةِ  كانَ  َصنَمٌ   :الشاِرقُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  .(1) الّشاِرقِ  وبه َسمَّ

، وبه فَسََّر بعُضهم قوَل الحاِرِث الّسابِِق ، وأَراَد بالشَِّقيقَِة قَْوماً من بَنِي َشْيباَن جاُءوا ليُِغيُروا على إِبٍِل  لَقٌَب ِلقَْيِس بِن َمْعِد يَكِربَ  : الّشاِرقُ و

ً  يكرَب ، فَردَّتُْهم بَنُو يَْشُكر ، وَسّماهُ لعَْمِرو بِن ِهْنٍد ، وَعلَْيها قَْيُس بُن َمْعدِ   .الَمْشِرقِ  ألَنّه جاَء من قِبَلِ  شاِرقا

ى الّشاِرقِ  َعْبدُ و  من ُشعراِء الَحماَسِة. شاِعرٌ  الُجَهِنيُّ : بُن َعْبِد العُزَّ

 َشْرقِيَّةُ و بُْلبَْيس ، وهي التي َعناها الُمَصنُِّف ، وتُْعَرُف بالَحْوف ، ةُ َشْرقِيَّ  بل ُكَوٌر كثيرةٌ تُْعَرُف بذِلك ، ِمْنها : : ُكوَرةٌ بِمْصرَ  الشَّْرقِيَّةُ و

 أَوالِد َمنّاع. َشْرقِيَّةُ و أَوالِد يَْحيَى ، َشْرقِيَّةُ و العَّوام ، َشْرقِيَّةُ و ِسيِلين ، َشْرِقيَّةُ و َمنوف ، َشْرِقيَّةُ و إِْطِفيح ، َشْرقِيَّةُ و الَمْنُصورة ،

ْلت : أَبُو العَباِس  ِمْنها َمِدينَِة الَمْنُصورة. َشْرقِيَّ  بيَن باِب البَْصَرةِ والَكْرخِ ، َمَحلَّةٌ ببَْغدادَ  : ةُ الشَّْرقِيَّ و بن الُمغَلِّس الِحّمانِّي اْبن  أَْحَمُد بُن الصَّ

 بن الُمغَلِِّس ، َضِعيٌف َوّضاٌع. (2)أَخي ُجبارة 

ِد بِن الُمعَلَِّم. : َمحلَّةٌ  الشَّْرقِيَّةُ و ْحمِن بُن ُمَحمَّ  بواِسَط ، ِمْنها َعْبُد الرَّ

دُ  : الحافِظُ  َمَحلَّةٌ بنَْيسابُوَر ، منها  :الشَّْرقِيَّةُ و النَّْيسابُوِرّي  الشَّْرِقيّ  بنِ  بن الَحَسنِ  وصوابُه أَْحَمُد بُن ُمَحّمدِ  (3)هكذا في النَُّسخ  أَبُو حاِمٍد ُمَحمَّ

ٌد ، وآَخُروَن.  ، تِْلِميذُ ُمْسِلٍم ، وعنه ابُن َعِدّيٍ وأَبو أَْحَمَد الحاِكُم ، وأَُخوه أَبُو َعْبِد هللِا ُمَحمَّ

 اآلَن. ة ببَْغداَد َخِربَتْ  : أَيضاً : الشَّْرقِيَّةُ و

 .عنههللارضيَشِقيِق بِن َسلََمةَ األََسِدّي عن َعْبِد هللِا بن َمْسعُوٍد  َرَوى عن أَبِي وائِلٍ  بالفَتْحِ : َشْرقِيٌّ و

ُب الَمْهِدّيِ ، راِويَةُ أَْخبارٍ  بُن القُطاِمّيِ  َشْرقِيُّ و  َضعَّفَهُ الساِجّي. (4) الَوِليدُ  َشْرقِّيٍ  عن ُمجاِلٍد ، واْسمُ  َضبََطه الحافُِظ بتَْحِريِك الّراِء ، وهو ُمَؤّدِ

 الُجْعِفيُّ عن ُسَوْيِد بِن َغْفلَةَ. َشْرقِيٌّ  ه :وفاتَ 

 ، من أَْعماِل بَلَْنِسيَةَ. : ِحْصٌن باألَْنَدلُِس  شاِرقَةُ و

تَْرُك َوَسُط أُذُنِها َصِحيحاً ، وقِيَل : هي الَّتِي يَُشقُّ باِطُن أُذُنِها َشقًّا بائِناً ويُ  َشْرقاءُ  فِهيَ  ولم يَبِنْ  الّشاةُ ، كفَِرح : اْنَشقَّْت أُذُنُها ُطوالً  َشِرقَتو

قة ، ومنه الشَّْرقاءُ  :ـ  في التَّْذِكَرةِ ـ  وقاَل أَبو َعِلّيٍ  ى»الَحِديُث :  الَّتِي ُشقَّْت أُذُناَها َشقَّْيِن نافَِذْيِن ، فصاَرْت ثاَلَث ِقَطعٍ ُمتَفَّرِ  نََهى أَْن يَُضحَّ

 نََمةٌ.الَمْشقُوقَةُ األُذُِن باثْنَْيِن ، كأَنَّه زَ  في الغَنَِم : الشَّْرقاءُ  ، وقال األَْصَمِعيُّ : «أَو َخْرقاَء أَو َجْدعاءَ  بَشْرقاءَ 

ةُ ، يُقاُل : الشََّرقُ و َكةً : الشَّجا والغُصَّ ُجلُ  َشِرقَ  ، ُمَحرَّ ،  َشِرقٌ  بِه ، وكذِلَك بالماِء ونَْحِوه كالغََصِص بالطَّعاِم ، فهو ُغصَّ  : إِذا بِريِقه الرَّ

 كَكتٍِف قال َعِديُّ بُن َزْيٍد :

ي  قـــــــــــــِ لـــــــــــــح ريحِ املـــــــــــــاِء حـــــــــــــَ وح بـــــــــــــغـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رِ ٌ ل  شـــــــــــــــــــــــــــَ

ُت كــــــــــالــــــــــَغصــــــــــــــــــــــــ       نــــــــــح ِتصــــــــــــــــــــــــارِيكــــــــــُ  اِن ابملــــــــــاِء اعــــــــــح

  
 وهو َمجاٌز.

تْ  : إِذا الدَُّم في َعْينِه فَشِرقَ  من الَمجاِز : لََطَمهو بالدَِّم ، ولَّما يَْذَهْب  فَشِرقَتْ  ُسئَِل عن َرُجٍل لََطَم َعْيَن آخرَ »َحِديُث الشَّْعبِّيِ :  ، ومنه اْحَمرَّ

 فقال : «َضوُءها

ىّت ِإذا مـــــــــــــا تــــــــــــــَ  ُرهـــــــــــــا حـــــــــــــَ ا أَمـــــــــــــح و َأتح هلـــــــــــــَ  بــــــــــــــَ

ا      عـــــــــَ جـــــــــَ و َأ َمضـــــــــــــــــــــــح بــــــــــَ َبًو  تــــــــــَ هـــــــــا مـــــــــَ فـــــــــافـــــــــِ (5)أَبخـــــــــح
 

  
ِميُر في لها لإِلبِل يُْهِملُها الّراِعي َحتّى إِذا جاَءت إِلى الَمْوِضعِ الَِّذي أَْعَجبَها فأَقاَمْت فيِه ماَل الّراعِ  ي إِلى َمْضَجِعه ، َضَربَهُ َمثاَلً للعَْيِن ، الضَّ

 بالدَِّم أَي : َظَهر فِيها ولم يَْجِر ِمْنها. َشِرقَتْ  ٍء ، َحتّى يَأتِي على آِخِر أَْمِرها وما يَُؤوُل إِليِه ، فَمْعنَىيُْحَكُم فيها بشيأَي : ال 

__________________ 
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 .346/  2( اجلمهرة 1)
 ويف معجم البلدان : أمحد بن أيب الصلت.« حيارة»( عن اللباب وابألصر 2)
 ومثله يف اللباب ومعجم البلدان.( 3)
 ( هو الوليد بن حصا بن حبيب بن مجا  الكليب.4)
من قصـــيدة نســـب ابمرأة من بين وابش من متيم. وانظر  164ونســـبه ابن دريد للراعي ا والبيت يف ديوانه ط بريوت ص  347/  2( اجلمهرة 5)

 ختر ه فيه.
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َدنَْت للغُُروِب ، وأَضافَهُ  : إِذا أَو الشَّْمُس : إِذا اْختَلََطْت بها ُكُدوَرةٌ ثم قَلَّْت ، َشِرقَت وقيل : ْوُءهاالشَّْمُس : َضعَُف ضَ  َشِرقَت من الَمجاِز :و

ً »:  فقالَ  إِلى الَمْوتَى وسلمعليههللاصلى ُرون الصَّالةَ إِلى لَعَلَُّكم َستُْدِرُكوَن أَْقَواما الةَ للَوْقِت الَِّذي تَْعِرفُوَن ، ثُّم فََصلُّوا الصَّ  الَمْوتَى َشَرقِ  يَُؤّخِ

ِد بِن الَحنَِفيَِّة َعنْ و ، فِلذِلَك أَضافَه إِلى الَمْوتَى ، ألَّن َضْوَءها ِعْنَد ذِلك الَوْقِت ساقٌِط َعلَى الَمقابِرِ  «َصلُّوها َمعَُهم  َشَرقِ  ُسئَِل الَحَسُن بُن ُمَحمَّ

ةٌ فذِلكَ لَْم تََر إِلَى الأَ  الَمْوتَى ، فقاَل :  الَمْوتَى. َشَرقُ  شَّْمِس ِإذا اْرتَفَعَْت عن الِحيطاِن ، وصاَرْت بيَن القُبُوِر كأَنَّها لُجَّ

حاحِ والعُباِب ، من غيِر تَْقيِيٍد ، وقَيََّدها بعضُهم بَصالةِ الُجُمعَِة ، أَو أَراَد أَنَُّهم يَُصلُّونَها يَْبَق من النَّهاِر ولم  أَي : الصَّالةَ ، هكذا هو فِي الّصِ

ِة يَِصُف الُحُمَر : بِريِقه َشِرقَ  إِاّل بقَْدِر ما يَْبقَى من نَْفِس الُمْحتََضِر إِذا مَّ  عنَد الَمْوِت ، أَراَد فَْوَت َوْقتِها ، قال الّصاغانِيُّ : ومنه قَْوُل ِذي الرُّ

ٌة  يـــــــــ  ُ  حـــــــــَ مـــــــــح َر والشـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــح َن الـــــــــلـــــــــ  ـــــــــح ا رَأَي مـــــــــّ  فـــــــــلـــــــــَ

ِذي     ــــــــّ ــــــــاَة ال ي َة انزِعِ  حــــــــَ اشــــــــــــــــــــــَ ي ُحشــــــــــــــــــــــَ قحضــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ  يـ

  

بٍج  اهــــــــــــــــا لــــــــــــــــثــــــــــــــــَ ُه  (1)حنــــــــــــــــَ َوًة مُث  ِإنــــــــــــــــ   حنــــــــــــــــَح

  
ضِ    تــــــــــالــــــــــِ يَنح مــــــــــُ يــــــــــح ِ عــــــــــَ اح نــــــــــَ يـــــــــــح ا الــــــــــعــــــــــَ َوخــــــــــ   هبــــــــــِ  تـــــــــــَ

  
أَنَّهُ َذَكر »في الَحِديِث : و الَمْوتَى : ِعْنَد ذِلَك الَوْقِت ، بَشَرقِ  الَمْوتَى ِحيَن تَْصفَرُّ الشَّْمُس ، وفَعَْلُت ذِلكَ  بَشَرقِ  وقال أَبو زيد : تُْكَرهُ الّصالةُ 

ْنيا فقاَل : إِنَّما بَِقي ِمْنها  (2)نَّ الشَّْمَس في ذِلَك الَوْقِت إِنّما تَْلبَُث قَِليالً ؛ له َمْعنياِن : أََحُدهما : أَنَّه أَراَد بِه آِخَر النَّهاِر ؛ ألَ  «الَمْوتَى كَشَرقِ  الدُّ

ْنيا ببَقاِء الشَّْمِس تلَك الّساَعةَ ، واآلخر : من قَْوِلِهم : [قِلَّةَ ]، ثّم تَِغيُب ، فَشبَّهَ  الَميُِّت بِريِقه : إِذا ُغصَّ به ، فَشبَّه قِلَّةَ ما  َشِرقَ  ما بَِقَي من الدُّ

 بِريِقه إِلى أَْن يَْخُرَج نَفَُسه. الشَِّرقِ  ْنيا بما بَِقَي من َحياةِ بَِقَي ِمَن الدُّ 

َمةُ  الشََّرقَةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و َكةً : الّسِ  وهي الَمْقُطوعةُ األَذُِن ، وهو قوُل األَْصَمعّيِ. الشَّْرقاءُ  تُوَسُم بها الّشاةُ  التي ُمَحرَّ

 َرُجٍل. اْسم : َشِريقٌ و الُمْفضاةُ. ِهي أَو أَي : الفَْرِج ، عن اْبِن َعبّادٍ  ِغيَرةُ الَجهازِ كأَِميٍر : الَمْرأَةُ الصَّ  الشَِّريقُ و

 ع باليََمِن. : اسمُ  َشِريقو

وُق. ُشُرقٌ  ج : الَوْجهِ  الغاُلُم الَحَسنُ  : الشَِّريقُ و تَْيِن ، وُهم الِغْلماُن الرُّ  بَضمَّ

ُجُل : أَْشَرقَ و  (3) (فََأَخَذهْتُُم الصَّْيَحُة ُمْشرِِقنيَ )كما تَقُول : أَْفَجَر ، وأَْضَحى ، وأَْظَهَر ، وفي التَّْنِزيل :  الشَّْمِس  ُشُروقِ  َوْقتِ  َدَخل في الرَّ

 ومنه أَيضاً قولُه : (4) (بَ ُعوُهْم ُمْشرِِقنيَ فَأَت ْ ) أي : ُمْصبِِحيَن ، وَكذِلك قولُه تَعالى :

رِ ح  ري ا  َأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ري     غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ي  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، وهو َضْوُء الشَّْمِس ، كما تَقُوُل : أَْجنََب : إِذا َدَخَل في الَجنُوِب ، وأَْشَمَل : َدَخل في الشَّماِل. الشَّْرقِ  ، يُِريُد اْدُخل أَيُّها الَجبَُل في

ً  الشَّْمسُ  أَْشَرقَتو  واْنبََسَطْت َعلَى األَْرِض. أَضاَءتْ  : ِإْشراقا

ْبحِ َحتّى»في َحِديث اْبِن َعبّاٍس : و ِحيٌح ،ِكالُهما : َطلَعَْت ، وقد تَقَدََّم ، وكالهما صَ  أَْشَرقَتو َشَرقَت وقِيَل :  نهى عن الصَّالةِ بعَد الصُّ

َحتّى »في َحِديث آَخر :  وإِن أَراَد اإِلضاَءةَ فقد َوَرد «َحتّى تَْطلَُع الشَّْمسُ »في الَحِديِث اآلَخر :  ، فإِْن أَراَد الطُّلُوَع فقد جاءَ  «الشَّْمسُ  تَْشُرقَ 

ي «تَْرتَِفَع الشَّْمسُ  َز بعُضهم تَعَّدِ  ، كقَْوِله : أَْشَرقَ  ، واإِلضاَءةُ مع االْرتِفاعِ ، قاَل َشْيُخنا : وَجوَّ

ٌة  الثــــــــــَ رِ ُ ثــــــــــَ هـــــــــا  ُتشـــــــــــــــــــــــح تـــــــــِ جــــــــــَ هــــــــــح يــــــــــا بــــــــــبـــــــــــَ نــــــــــح  الــــــــــد 

ُر      مـــَ حـــَ  ا والـــقـــَ ـــو ِإســـــــــــــــــح حـــَ  ا وأَب ُ  الضـــــــــــــــــ  (5)ِشـــَح
 

  
ْنيا ، كما هو الظّ  ةَ فيِه ؛ الْحتِماِل فاِعِليَِّة الدُّ اِهُر ، وِلذا قِيَل : إِّن تَْعِديَتَه من َكالِم الُمَولَِّديَن ، وإِْن حكاهُ صاِحُب الَكّشاِف ، فإِنَّ الّشائَِع وال ُحجَّ

 ِديَّة ، انتهى.الَحواِشي السَّعْ الَمْعُروَف اْستِعمالُه الِزماً ، كما َحقَّقتُهُ في تَْخِليِص التَّْلِخيص لَشواِهِد التَّْلِخيص ، وأَشاَر إِلى بعِضه أَرباُب 

ْبغِ  أَْشَرقَ  من الَمجاِز :و ْبغِ ، فهو الثَّْوُب في الّصِ  بالََغ في ُحْمَرةً : إِذا ُمْشِرقٌ  ، وفي الُمِحيِط واألَساِس : بالّصِ

__________________ 
 .«حناها لتاج»( عن الديوان وابألصر 1)
 والزايدة التالية عن التهذيب.واألصر كاللسان. « تلبث ساعة»( يف التهذيب : 2)
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 .73( سورة ا جر اآية 3)
 .60( سورة الشعراء اآية 4)
 ( نسبه يف املطبوعة الكويتية ممد بن وهيب يف املعتصم ابهلل العباسي.5)
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 .(1)ا ويف اللِّساِن : ابَلَغ يف مُححَرتِه  ِصبحِغه
ه أَْشَرقَ و هُ  : إِذا َعُدوَّ  قال الُكَمْيُت : أََغصَّ

ُه  ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح ــــــــــــــّزِحــــــــــــــاَم أَذحقـ َزَ  ال ــــــــــــــَ تـ ىّت ِإذا اعــــــــــــــح  حــــــــــــــَ

صِّ      غـــــــــــــــِ
ُ

داَوِة ابملـــــــــــــــ رََع الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ رِ ِ جـــــــــــــــُ شـــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
َمْخَشِريُّ : ْغ له ما يَأْتِي من قَْوٍل أَو فِْعٍل ، وهو َمجاٌز. أَْشَرْقتُ  وقاَل الزَّ  فاُلناً بِِريِقه : إِذا لَْم تَُسّوِ

 رابِّيِ :قاَل َشِمٌر وابُن األَعْ و

 :ـ  للَمّراِر بِن َسِعيٍد الفَْقعَِسيّ ـ  وأَْنَشَدا الَوْجهِ  إِْشراقُ و : الَجماُل ، التَّْشِريقُ 

ٌة و  الحـــــــــــــَ مـــــــــــــاِ  مـــــــــــــَ ن  مـــــــــــــض اجلـــــــــــــَ هـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ـــــــــــــنـ زِي  يـــــــــــــَ

ــــــــــــــــد    و و      ــــــــــــــــ ُ ال رِي ــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــح ُم  ال ذح ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ (2)وال
 

  
 بالَكالِم.قاَل الّصاغانِيُّ : العَْذُم : العَضُّ من اللِّساِن 

 ومنه قولُه : الشَّْرقِ  األَْخذُ في ناِحيَةِ  : التَّْشِريقُ و

رحُت  ًة وســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ رِّب غـــــــــــَ ـــــــــــاً ســـــــــــــــــــــــــاَرتح مـــــــــــُ ّرِق  ُمشـــــــــــــــــــــــــَ

اَن بـــــــــــــَا      تـــــــــــــّ ّرِ ٍ شــــــــــــــــــــــــــَ رِِّب  ُمشــــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــَ (3)ومـــــــــــــُ
 

  
قُوا وقَدْ  قُ  ولكن»في الَحِديِث : و ، الشَّْرقَ  ، أَو أَتَْوا الشَّْرقِ  : إِذا َذَهبُوا إِلى َشرَّ بُوا واَشّرِ هذا أَْمٌر ألَْهِل الَمِدينَِة ، ومن كانَْت قِْبلَتُه  «أَو َغّرِ

قَ  فال يَُجوُز له أَنْ  (4)أَو الغَْرِب  الشَّْرقِ  على ذِلَك السَّْمِت ممن هو في ِجَهتَي الشَّماِل والَجنُوب ، فأَّما من كانَْت قِْبلَتُه في ِجَهةِ  أَو  يَُشّرِ

َب ، إِنّما يَْجتَنُِب ويَْشتَِمُل.  يُغَّرِ

يَتْ  تَْقِديُد اللَّْحِم ، ومنه : التَّْشِريقُ و قُ  ، وهي ثاَلثَةُ أَيّاٍم بعَد يَْوِم النَّْحِر ؛ ألَنَّ لُُحوَم األَضاِحي التَّْشِريقِ  أَيّامُ  ُسّمِ ُر في  تُشرَّ فِيها ، أَي : تَُشرَّ

يَْت بذِلك لقَْوِلهم : ب ، وقِيَل :الشَّْمِس ، َحكاهُ يَْعقُو قالَهُ ابُن  الشَّْمسُ  تَْشُرقَ  أَو ألَنَّ الَهْدَي ال يُْنَحُر َحتَّى ثَبِير ، َكْيما نُِغير ، أَْشرقْ  ُسّمِ

أَيّاُم أَْكٍل  التَّْشِريقِ  أَيّامُ »فِي الَحِديِث : و  إِليِه َغْيُره ،إِلى التَّْكبِيِر ، ولم يَْذَهبْ  بالتَّْشِريقِ  األَْعرابِّيِ ، قاَل أَبو ُعبَْيٍد : وكاَن أَبو َحنِيفَةَ يَْذَهبُ 

في الَحِديِث : و واألَّوُل َصِحيٌح ، َذَكره ُمْسِلٌم ، والثّانِي ُمْنقَِطٌع واٍه ، قاله الّصاغانِيُّ ، ُشْرٍب وبِعالٍ  (5)وَرواهُ أَبو ُعبَْيَدةَ « وُشْرٍب وِذْكِر هللا

إِذا  َشَرقٍ  ؛ ألَنَّ ذِلَك َوْقتُها ، كأَنَّه َعلَى إِْشراقِهاو الشَّْمِس  ُشُروقِ  أَي : قَْبَل أَْن يَُصلَِّي َصالةَ الِعيِد ، وهو من «فليُِعدْ  التَّْشِريقِ  لَ َمْن َذبََح قَبْ »

 ، كما يُقاُل : َصبََّح وَمسَّى : إِذا أَتَى في هذيِن الَوْقتَْيِن. الشُُّروقِ  َصلَّى َوْقتَ 

قُ  همنو  كُمعَظٍَّم : َمْسِجُد الَخْيِف. ، الُمَشرَّ

 اْنَطِلْق بِنا إِلى»في َحِديِث َمْسُروٍق : و ، «إِاّل في ِمْصٍر جاِمعٍ  تَْشِريقَ  ال ُجْمعَةَ وال»: ـ  عنههللارضيـ  فِي َحِديِث َعِلّيٍ و الُمَصلَّى كذِلكو

قُِكمْ  قِ  أَْعرابِيٌّ َرُجالً فقاَل : أَْيَن َمْنِزلُ يَْعنِي الُمَصلّى ، وسأََل  «ُمَشرَّ قُ  يَْعنِي الِّذي يَُصلَّى فيه الِعيُد ، وقِيَل : ؟الُمَشرَّ : ُمَصلّى الِعيِد  الُمَشرَّ

َرَوى ُشْعبَةُ عن ِسماِك بِن و إِليه الُمَصنُِّف ،الُمَصلَّى ُمْطلَقاً ، كما َجنَح  بَمكَّةَ ، وقِيَل : ُمَصلَّى الِعيِد ُمْطلَقاً ، وقِيَل : ُمَصلّى الِعيَدْيِن ، وقِيَل :

قِ  َحْرٍب أَنّه قاَل له يوَم ِعيٍد : اْذَهْب بِنا إِلى  ، يَْعنِي الُمَصلَّى ، وفي ذِلَك يَقُوُل األَْخَطل : الُمَشرَّ

دااي و  هـــــــــــــــا  (6)ابهلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ذارِع ر تح مـــــــــــــــَ  ِإذا امحـــــــــــــــحَ

ٍح و      وحِم َذبـــــــــــــح رِيـــــــــــــ ٍ يف يــــــــــــــَ حـــــــــــــارِ  َتشـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــح  وتــــــــــــــَ

  
 أَّما قَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب الُهَذِلّيِ :و

رحَوٌة  واِدِث مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــحــــــــــــــــــَ ىت  كــــــــــــــــــَبيّنِ ل  حــــــــــــــــــَ

فــــــــــا      ر  ِ بصــــــــــــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــَ
ُ
رَُع   امل قــــــــــح ــــــــــُ وحٍم تـ ــــــــــَ ر  يـ (7)كــــــــــُ

 

  
قُ  فإِنَّه اْختُِلَف فيه ، فِقيَل :  بُسوِق الّطائِف ، قاله األَْخفَُش وأَبُو ُعبَْيٍد. َجبٌَل لُهَذْيلٍ  : الُمَشرَّ

وهو ِحْصٌن بالبَْحَرْيِن « بَصفا الُمَشقَّرِ »هو َجبَل البََرام ، وروى ابُن األَْعرابِّيِ :  نفِسها وقال الباِهِليُّ : ُسوُق الّطاِئفِ  قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : هوو

 قَّر من البَْحَرْيِن ، قاَل ابُن األَْعراِبّيِ : وهو الِّذي َذَكرهُ اْمُرُؤ القَْيِس ، فقال :أَبِي ذُُؤْيب من الُمشَ  (8)بَهَجَر ، وابُن 
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__________________ 
 وَشرِ  الثوُب ابلُصبغ إذا امحّر واشتدت محرته. 347/  2( يف اجلمهرة 1)
  رواية التاج.ونبه هبامشه مصححه إىل« والعذمُ »بد  « والفخرُ »( األصر والتكملة ويف اللسان 2)
 ( عجزه يف اللسان ا وجعله نثراً.3)
 ( اللسان : املشر  أو املغرب.4)
 .«اخل هكذا ابألصر خالياً عن النقرت ا وانظر ا ديث .. قوله : ورواه أبو عبيدة شرب»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
ي.6)  ( يف الديوان : وابهلدح
 شّر  مبسجد اخليف.وهبامشه فسر امل 3/  1( ديوان اهلذليا 7)
 .«ـقوله : وابن أيب ذ يب اخل هكذا ابألصر ا ولعر لفظة : ابن ا زائدة أو العبارة  رفة وحررها ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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َشق رَا 
ُ
 (1)ُدَويحَن الص فا ال الِئي يَِلَا امل

قُ  من الَمجاِز :و ْقتُه : َصفَّرتُه ، وفي اللِّساِن : بالُحْمَرةِ الثَّوُب الَمْصبُوُغ  : الُمَشرَّ ْعفَراِن ُمْشبَعاً ،  التَّْشِريقُ  وقال ابُن َعبّاد : َشرَّ ْبُغ بالزَّ الصَّ

 وال يَُكوُن بالعُْصفُِر.

قُ و  ، كما في الُمِحيِط ، وهو الُمَكلَُّس. للّصاُروجِ  اسم بالّشاُروقِ  من الُحُصوِن : الُمَطيَّنُ  ، الُمَشرَّ

 عن اْبِن َعبّاٍد. اْنَشقَّتْ  أَي : القَْوسُ  ْنَشَرقَتاو

 فيه عن اْبِن َعبّاٍد ، وهو َمجاُز. بالدَّْمعِ : إِذا َغِرقَ  اْشَرْوَرقَ و

 * ومما يُْستَْدرُك عليه :

 بِيِل.، ولِكنّه أََحُد ما نََذَر من هذا القَ  الَمْشَرقُ  الشَّْمِس ، وكاَن الِقياسُ  ُشُروقِ  : موِضعُ  الَمْشِرقُ 

ْيف. َمْشِرقُ  : الَمْشِرقانِ و تاِء والصَّ  الّشِ

 والَمْغِرُب ، كما يُقاُل : القََمراِن للشَّْمِس والقََمِر. الَمْشِرقُ  : الَمْشِرقانو

 ، َرَوى عن : الشَّْعبِّيِ ، وعنه : َوِكيٌع. الَمْشِرق ، إِلى بِالدِ  الَمْشِرقِيُّ  وَعْمُرو بُن َمْنُصورٍ 

 .ْشِرقِّي َمشاِرقَةٌ المَ  وَجْمعُ 

 ، ويُْستَعمُل في الشَّْمِس والقََمِر والنُُّجوِم. َشَرقَ  فقَدْ  الَمْشِرقِ  وُكلُّ ما َطلَع من

 فيه الشَّْمُس من األَْرِض. تَْشُرقُ  : َشْرقِيٌّ  وَمكانٌ 

 َوْجُهه ، ولَْونُه : أَْسفََر وأَضاَء وتأََلأَْلَ ُحْسناً. أَْشَرقَ و

يراِفّيِ. الَمْشِرقُ  : الِمْشِريقُ و  ، عن الّسِ

ً  ، َوقَد َمْشِرقٌ وَ  َشْرقٌ  وَمَكانٌ   عليِه الشَّْمُس فأَضاَء. أَْشَرقَتْ  : أَْشَرقَ و َشَرَق َشْرقا

ها َعلَْيها  بإِْشراقِ  األَْرُض : أَناَرتْ  أَْشَرقَتِ و  : ، وقَْولُه أَْنَشَده ابُن األَْعرابِّيِ  (2)الشَّْمِس وِضّحِ

َو ابأَلزارِِ   ٍد َوهــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــح ُت لســــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح  قـــــــــــــــــــُ

ِ  و      حــــــــــــــــــح
َ

شـــــــــــــــــــــــــــــــارِ ِ عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَك ابملــــــــــــــــــ
َ
 ابمل

  
تاِء فاْنعَْم بِها ، وِلذا قاَل ابُن ِسيَده : وِعْنِدي أَنَّ  ق َجْمع لَْحمٍ  الَمشاِرقَ  فَسََّره فقاَل : َمْعناهُ عليَك بالشَّْمِس في الّشِ ، وهو هذا الَمْشُروُر في  ُمَشرَّ

ي ذِلك قولُه   ، ألَنَُّهما َمْطعُوماِن ، يقوُل : ُكِل اللَّْحَم واْشَرِب اللَّبََن الَمْحَض.« بالَمْحِض »الشَّْمِس ، يُقَّوِ

 ، وهو َمجاٌز. (3)، من اللَّْحِم ، كَكتٍِف : األَْحَمُر الذي ال َدَسَم له ، وفي األَساِس : عليه  الشَِّرقُ و

َكةً : ُدُخوُل الماِء الَحْلَق َحتَّى يَغَصَّ به َحتّى عيي  الشََّرقُ و  بِِريِقه َحتّى لم يَْقِدْر على إِساَغتِه واْبتِالِعه. َشِرقَ  ، وقيل : (4)، ُمَحرَّ

 الَمْوِضُع بأَْهِلِه ، كفَِرَح : اْمتأََلَ فضاَق ، وهو َمجاٌز. َشِرقَ و

يِب كذِلك َشِرقَ و  بالجاِدّيِ ، قال الُمَخبَُّل : َشِرقٌ  ، ويُقال : ثوبٌ  الَجَسُد بالّطِ

هــــــــــــــــا و  ــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــِ رائ ــــــــــــــــَ راُن عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ت فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــز عــــــــــــــــح  ال

رِقــــــــــــــاً      رُ  شــــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــح اُت والــــــــــــــنــــــــــــــ  بــــــــــــــّ  بــــــــــــــِه الــــــــــــــلــــــــــــــ 

  
ً  ءُ الشَّيْ  َشِرقَ و  : إِذا اْختَلََط ، قال الُمَسيَُّب بُن َعلٍَس : َشَرقا
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ــــــــــــــاً  رِق ُه  شــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ــــــــــــــذ وحِب َأســــــــــــــــــــــــــــح  مبــــــــــــــاِء ال

رِ      بـــــــــــــح ُر الـــــــــــــد  عـــــــــــــاقـــــــــــــِ يـــــــــــــِه مـــــــــــــَ غـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ  لـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــُ

  
ً  ءُ الشَّيْ  َشِرقَ  ويُقال :  : إِذا اْشتَدَّْت ُحْمَرتُه بَدٍم أَو بُحْسِن لَْوٍن أَْحَمر ، قاَل األَْعَشى : َشَرقا

َر ُ و  ُه  َتشــــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــَ دح أََذغــــــــــــح ِذي قــــــــــــَ وحِ  الــــــــــــّ  ابلــــــــــــقــــــــــــَ

تح كـــمـــــــا      رِقـــــــَ ُر الـــقَـــ  شـــــــــــــــــَ دح ِم صـــــــــــــــــــــَ (5)نـــــــاِة مـــن الـــــــد 
 

  
 بَدِمه ، أَي : ُمْختََضٌب. َشِرقٌ  وَصِريعٌ 

ً  لَْونُه َشِرقَ و  : اْحَمرَّ من الَخَجل. َشَرقا

 : ِصْبٌغ أَحَمُر. الشَّْرقِيُّ و

ْت وهو َمجاٌز. اْشَرْوَرقَتْ و َعْينُه ، َشِرقَتْ و  : اْحَمرَّ

__________________ 
 وصدره فيه :« املشقر»( معجم البلدان 1)

 أو املكرعات من َنير ابن ايمنٍ 
 ( عبارة التهذيب : ويقا  أشرقت األرض إشراقاً إذا أانرت  شرا  ضح الشم  عليها.2)
 ( ويف التهذيب : ال دسم فيه.3)
 ( كذا.4)
 .183( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 : َريّان ، قاَل األَْعَشى : َشِرقٌ  ونَْبتٌ 

مـــح َ  ُك الشـــــــــــــــــ  ٌب ُيضـــــــــــــــــــــاحـــــــِ وحكـــــــَ هـــــــا كـــَ نـــح رِ ٌ  مـــِ  شـــــــــــــــــَ

ُر      هـــــــــِ ـــــــــَ ت كـــــــــح ِت مـــــــــُ ـــــــــح ب ـــــــــ  ـــــــــنـ ـــــــــِم ال ي مـــــــــِ ـــــــــعـــــــــَ َؤز ٌر ب (1)مـــــــــُ
 

  
 : الِكْلُس ، عن ُكراع. الّشاِرقُ و

. ِمْشراقٌ  وَرُجلٌ  َمْخَشِريُّ هُ بِريِقه ، نَقَله الزَّ  ، كِمْحراٍب : عاَدتُه أَْن يُِغصَّ َعُدوَّ

 ، كأَِميٍر : اسُم َصنٍَم. الشَِّريقُ و

 ، بالكسر : موضٌع. ِمْشِريقو

قَتِ و ً  األَْرضُ  َشرَّ  ر.، بلُغَِة ِمصْ  الشَّراقِي : أَْجَدبَت ، وذِلك إِذا لَْم يُِصْبها ماٌء ، وِمْنهُ  تَْشِريقا

قُواو . ِمْشِريق : نََظُروا ِمنْ  تََشرَّ َمْخَشِريُّ  الباِب ، نقَلَه الزَّ

 كأَْحَمَد : موِضٌع بالِحجاِز من ِدياِر بَنِي نَْصِر بِن ُمعاِويةَ. أَْشَرقُ و

دٍ  : بَلٌَد باليََمِن قُرَب ِذي ِجْبلَةَ ، منها : (2) أَْشرق وذُو  (3)، ماِدُح الملِك الُمِعّزِ إِسماعيَل بِن َسْيِف اإِلسالِم ُطغُتِِكيَن  األَْشَرقِيُّ  أَْحَمُد بُن محمَّ

يِن أَْحَمَد بِن َعِلّيِ بِن أَبِي ، وَ  األَْشَرقِيّ  بِن أَْيُوَب ، ومنها أَيضاً : الفَِقيهُ القاِضي َمْسعُوُد بُن َعِلّي بِن َمْسعُودٍ  ِلَي القَضاَء باليََمِن بعَد َصِفّيِ الّدِ

 .590في ُحُدوِد سنة  أَْشَرق بَْكٍر العََرشانِّيِ ، ماَت بِذي

َد بالسَّماعِ من التَِّقّيِ بِن الِعّزِ بِن الحافِظِ  ُمْشِرقٍ  وأَبُو بَْكٍر ُمَحّمُد بُن ُعثماَن بنِ    عبِد الغَنِّيِ.، كُمْحِسٍن تَفَرَّ

َمْولَى الّسامانِيَّة ،  ُمْشِرق ، إِلى الَمْشِرقِّيِ  بُن َعْبِد هللِا الفَِقيهُ الَحنَِفيُّ ، َسِمَع منه ابُن الري بَحلََب ، وأَبو الَمكاِرِم َعْبُد الَكِريِم بن بَْدرٍ  ُمْشِرقُ و

 َكتََب منه السَّْمعانِيُّ ، وتََكلََّم فيه.

َ  َشِريقانو  ِمير : َجباَلِن أَْحَمراِن لبنِي ُسلَْيم.، كأ

 ، كُمْحِسٍن : موضٌع. ُمْشِرقٌ و

 * ومما يُْستَْدَرُك َعليه :

 القَْينّي : شاِعٌر. َشْرقِيّ  وأَبُو الطََّمحاِن َحْنَظلَةُ بنُ 

ٍد بِن ربيخ عن أبي بكِر بِن خزيمة.: بَْلَدةٌ قَِريبَةٌ من أَْسفَرايِين ، ِمْنها : أَبُو َسِعيٍد أَْحَمُد بنُ  َشْرَمقان : [شرمق]   محمَّ

 قََطَع. ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الّصاغانِيُّ عن بعِضهم : أَي : َشْرنََق َشْرنَقَةً  : [شرنق]

َدة. ٌف عن َشْربََق ، بالُمَوحَّ  قلُت : وهو ُمَصحَّ

 قاَل األَْزَهِريُّ : هَكذا َسِمْعُت بعَض العََرِب يَقُول. : َسْلُخ الَحيَِّة إِذا أَْلقَتْه الشَّرانِقُ و

رانِقُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و قَةُ  الّشِ  ال واِحَد لَهُ ، وأَْنَشد : من الثِّياِب : الُمتََخّرِ

 َشراِن ُ ِمنحُه وَأعحَل  ِجلحُده 
 * ومما يُْستَْدرُك عليه :

 هو الشَّْهدانُِج. الشَّرانِقُ 

: إِذا  َشْفَشِليقٌ  َعُجوزٌ  يُقال : الُمْستَْرِخيَةُ  الُمِسنَّةُ  العَُجوز : هي (4)أَْهَمله الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  ، كَزْنَجبِيل الشَّْفَشِليقُ   :[شفشلق]

 اْستَْرَخى لَْحُمها.

 .الشَّْفَشِليقُ  ساِء : العَِظيَمةُ ، وكذِلكوقاَل اللَّْيُث : الَجْنفَِليُق من النِّ 



12540 

 

َكةً : الُحْمَرةُ  الشَّفَقُ  : [شفق]  في األُفُِق من الغُُروِب إِلى الِعشاِء اآلِخَرةِ. الَّتِي ، ُمَحرَّ

: النَّْدأَةُ  الشَّفَقُ  ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : الشَّفَقُ  غابَ ونَصُّ الَخِليِل : التي بَْيَن ُغروِب الشَّْمِس إِلى َوْقِت َصالةِ الِعشاِء األَِخيرةِ. فإِذا َذَهب قِيَل : 

ِل اللَّْيِل ، تَُرى في  الشَّفَقُ  الّتي تَُرى في الّسماِء عند ُغيُوِب الشَّْمِس ، وهي الُحْمَرةُ ، وقاَل غيُره : : بَِقيَّةُ َضْوِء الشَّْمِس وُحْمَرتُها في أَوَّ

: اْختِالُط َضْوِء النَّهاِر بَسواِد اللَّْيِل عنَد ُغروِب  الشَّفَقُ  ، وقاَل الّراِغُب : العَتََمةِ  ِمن أَو إِلى قَِريبِها أَو إِلى قَِريبٍ  الَمْغِرِب إِلى َصالةِ الِعشاءِ 

من األَْضداِد يَقَُع على الُحْمَرةِ التي تَُرى بعَد َمِغيِب الّشْمِس ،  الشَّفَقُ  وقاَل ابُن األَثِيِر : (5) (َفال أُْقِسُم اِبلشََّفقِ )، قاَل هللاُ تَعالى : الشَّْمِس 

 وبه أََخَذ الّشافِِعيُّ ، وَعلَى

__________________ 
 .145( ديوانه ص 1)
 .«ذو شر »( عن معجم البلدان وابألصر 2)
 .«طغنتدكا»وابألصر « ذو أشر »( عن معجم البلدان 3)
 . يف صفة العجوز املسرتخية... وفيها : شفشلي  401/  3( اجلمهرة 4)
 .16( سورة االنشقا  اآية 5)
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َذحُكورة ا وبه َأَخَذ أَبو َحِنيَفَة ا ويف 
َرِة امل حاِح : قاَ  الَفرّاُء : لَِعحُت بعَ  الَبياِض الباِقي يف األُُفِ  الَغرحيبِّ بعَد ا ُمح الصــــــــــــــِّ

 ا وكان َأمححََر. الش َف ُ  الَعَرِب يـَُقو  : َعَليحِه ثـَوحٌب كبَن هُ 
 قلُت : فهذا شاِهُد الُحْمَرةِ.

ِدي : الشَّفَقُ  قاَل اللَّْيُث :و ، وهو  َشفَقٌ  في الذََّكِر واألُْنثَى ، ويُقال أَْيضاً : ثَْوبٌ  ، سواءٌ  َشفَقٌ  قَلَّما يُْجَمُع ، يُقال : هذه ِمْلَحفَةٌ  ُء من األَْشياءِ الرَّ

 َمجاٌز ، وَضبََطهُ الَجْوَهِريُّ بكسِر الفاِء.

ّجاُج أَيضاً هكذا. النّهارُ  : (َفال أُْقِسُم اِبلشََّفقِ )قاَل ُمجاِهٌد في قَْوِله تَعالَى و  ونَقَلَه الزَّ

ً  من ِشدَّةِ النُّْصحِ ، وقد الَخْوفُ   :الشَّفَقُ و  ، وأَْنَشد : (1)خاَف ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  : َشِفَق َشفَقا

ي  وحمــــــــــــــــــِ ٍة لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــــَ افــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــِإيّنِ ُذو  ــــــــــــــــــُ

تح ِإذا      قــــــــــَ فــــــــــِ يــــــــــا ُ  شــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــَ  الــــــــــّرِزحِ  الــــــــــعــــــــــِ  عــــــــــَ

  
حاحِ :و  ، قاَل ابُن الُمعَلّى : الشَّفَقُ  ، وكذِلكَ  اإِلْشفاقِ  : االْسُم من الشَّفَقَةُ  في الّصِ

ا  وحهتــــــــــَ َو  مــــــــــَ يــــــــــايت وَأهــــــــــح َو  حــــــــــَ قــــــــــاً هتــــــــــَح فــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــَ

َرِم و      لـــــــــــــَ  ا ـــــــــــــُ زّاٍ  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َرُم نـ وحُت َأكـــــــــــــح َ
(2)املـــــــــــــ

 

  
 .َشِفقُونَ  ، كَكتٌِف : خائٌِف ، والَجْمعُ  َشِفقٌ  وقاَل غيُره : َرُجلٌ 

من هذا األَْمِر أَي : فِي نواحٍ منه ، وِمثْلُه : أَنا في ُعُروٍض منه ، وفي أَْعراٍض  أَْشفاقٍ  وفي النواِدِر : أَنا في أَْشفاقٌ  الناِحيَةُ ، ج : الشَّفَقُ و

 منه ، أَي : نَواحٍ.

َرْحَمةٌ وِرقَّةٌ وَخْوٌف من ُحلُوِل َمْكُروٍه به ، أَي :  َشفَقَةٌ  يُقال : ِلي َعلَْيهِ  ِحْرُص النّاِصحِ َعلَى َصالحِ الَمْنُصوحِ  الشَّفَقَةُ و الشَّفَقُ  من الَمجاِز :و

 عليِه أَْن يَنالَه َمْكُروهٌ. أَْشفَقَ  ، مع نُْصحٍ ، وقد

 :ـ  عنههللارضيـ  وهو أََحُد ما جاَء على فَِعيٍل بَمْعنَى ُمْفِعٍل ، قاله ابُن ُدَرْيٍد ، قاَل ُحَمْيُد بُن ثَْورٍ  َشِفيقٌ و ُمْشِفقٌ  هوو

لـــــــ   ٌف محـــــــََ   ـــــــِ ِة خـــــــائـــــــِ يـــــــفـــــــَ لـــــــِ ُ  اخلـــــــَ كـــــــح  هـــــــا شـــــــــــــــــــــَ

َا      فــــــــــِ ائــــــــــِ راَم الــــــــــطــــــــــّ هــــــــــا غــــــــــُ يــــــــــح لــــــــــَ يــــــــــ ُ عــــــــــَ فــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــَ

  
ُجِل على صاِحبِه الَحواِدَث لفَْرطِ « بُسوِء َظّنٍ ُمولَع الشَِّفيقَ  إِنَّ »وفي الَمثَل :   .الشَّفَقةِ  يُْضَرُب في َخْوِف الرَّ

 بالقُْرِب من َمْعِدِن بنِي ُسلَْيٍم. ، كَسِفينٍَة : بِئٌْر عنَد أُْبلَى الشَِّفيقَةُ و

 ، وِهي اللُّغَةُ العاِليَةُ. َشِفيقٌ و ُمْشِفقٌ  فهو أَْشفَقَ  أَْو ال يُقال إِالّ  ذِلَك قومٌ بَمْعنًَى واِحد ، َزَعم  حاَذرَ  أَْشفَقَ و ، َشفَقَ  : (3)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

ّساَعِة َوُهْم ِمَن ال) ما يَْلَحقُه قاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ : (4)عليِه  الُمْشفَقَ  يُِحبُّ  الُمْشِفقَ  : ِعنايَةٌ ُمْختَِلَطةٌ بَخْوٍف ؛ ألَنَّ  اإِلْشفاقُ  وقاَل الّراِغُب :
ي بعَلَى  (5) (ُمْشِفُقونَ  ي بِمن فَمْعنَى الَخْوِف فيه أَْظَهُر ، وإِذا ُعّدِ ا : (6)فإِذا ُعّدِ  فَمْعنَى الِعنايَِة فيه أَْظَهر ، وأَْنَشَد الصاغانِيُّ لتَأَبََّط َشرًّ

تح و  رمـــــــــــــَ ٌة صـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــ  وُ  ِإذا مـــــــــــــا خـــــــــــــُ ـــــــــــــُ  ال أَق

وحٍ  و      نح شــــــــــــــــــــــَ َي مــــــــِ ســــــــــــــــــــــِ فح ــــــــَ َح نـ فــــــــا ِ اي َويــــــــح  ِإشــــــــــــــــــــــح

  
 ، أَي : ُمقَلٌَّل وأَْنَشَد الَجْوهريُّ للُكَمْيِت : ُمْشفَقٌ و ُمَشفَّقٌ  ، يُقال : َعطاءٌ  كاإِلْشفاقِ  : التَّْقِليُل ، التَّْشِفيقُ و

ت  ــــــــــــَ ب ــــــــــــ  ل وِ  حتــــــــــــََ ــــــــــــُ ل
ُ

ٌك َأغــــــــــــر  مــــــــــــن املــــــــــــ ــــــــــــِ ل  مــــــــــــَ

ريحُ      داُه غــــــــــــَ ــــــــــــَ َا ي ــــــــــــِ ل ــــــــــــِ ــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــائ فــــــــــــِّ ِ ل  ُمشــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وهو َمجاٌز.

ً  النَّّساُج الِمْلَحفَةَ  َشفَّقَ  عن اللَّْيِث ، يُقال : النَّْسجِ  داَءةُ : رَ  التَّْشِفيقُ و  : إِذا نََسَجها َسِخيفاً وهو َمجاٌز. تَْشِفيقا
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 * ومما يُْستَدرك عليه :

 لُغَةٌ. َشفَقَ و منه : َجِزَع ، أَْشفَقَ 

 عليه ، كفَِرح بَِخَل به وَضنَّ ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. َشِفقَ و قال ابُن ِسيَده :

__________________ 
 والبيت الشاهد فيها ونسبه ابن دريد جلابر بن قطن النهشلي ا ابختالف روايته. 65/  3( اجلمهرة 1)
 ( وقير هو إلسحا  بن خلف.2)
 .65/  3( اجلمهرة 3)
ويف املفردات للراغب : حيب املشــف  عليه ولاف ما « املشــف  عليه اخل هكذا ابألصــر وحرر العبارةقوله : حيب »( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)

 يلحقه.
 .49( سورة األنبياء اآية 5)
 .«ب يف»( يف املفردات 6)
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 : الثَّْوُب الَمْصبُوغ بالُحْمَرة ، وهو َمجاز. الشَّفَقُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

ثُوَن ، منهم : أَبو الَحَسِن ُمَحّمُد بُن َعِلّيِ بِن إِبراِهيم ، َحدََّث : َجماَعةٌ  الشَِّفيِقيُّونَ و َذَكره ابُن السَّْمعانِّيِ وأَبو طاِهِر بُن  315سنة  (1)ُمَحّدِ

ِشيُد العَّطار ، نِْسبةً إِلى جامع الشَِّفيِقيُّ  ياِسين صاِحُب الّراِزي ، يُقاُل له :  الملك. َشِفيق ، قيََّده الرَّ

وهو  وهو أَْن يَْكَسَع إِْنساناً ِمن َخْلِفه فيَْصَرَعه للحاِضَرةِ ، لُْعبَةٌ  أَْهَمله الَجْوهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : ِهي ، كعََملََّسةٍ  الشَّفَلَّقَةُ  : [قشفل]

 ، كما في اللِّساِن والعُباِب. الشَّفَلَّقَةَ  إِذا لَِعَب معه األَْسُن عنَد العََرب ، قاَل : ويُقاُل : ساناهُ :

يِن وَكْسِر القاِف وتَْشِديِد الّراِء ، وفي بعِض نَُسخِ العُباِب بفَتْحِ القافِ  الشَِّقّراقُ  : [شقرق] ينُ  بفَتْحِ الّشِ أَيضاً ، أَي : مع َكْسِر  ويُْكَسُر الّشِ

 القاِف.

ْقراقو فهي ِستُّ لُغاٍت ، َذَكر الَجْوَهِريُّ والّصاغانِيُّ ِمْنها األُولَى  ، كَسفَْرَجلٍ  الشََّرْقَرقُ و تْحِ وبالَكْسِر ،بالفَ  الشََّرْقراقُ و كِقْرطاٍس ، الّشِ

ِقّراقُ  َمْعُروٌف قاَل الفَّراُء : األَْخيَُل عنَد العََرِب : طائٌِر ، م والثّانِيَةَ والخاِمَسةَ : ين ، وَرَوى ثَْعلٌَب ،  الّشِ عن ابِن األَْعرابِّيِ أَنّه قاَل بكسِر الّشِ

ِقّراقُ  َذَكَره في باب فِْعالٍل ، وقاَل اللّْيُث : ِشْقراق عنَد العََرِب بفَتْحِ الشيِن ، وقاَل اللِّْحيانِيُّ : الشَّقّراقُ  : األَْخَطُب : هو ، والشََّرْقراُق ،  الّشِ

هَكذا في النَُّسخِ ، والّصواُب بأَْرض الُجْرِم بالِجيِم ، كما هو نَصُّ  ويَُكوُن بأَْرِض الَحَرمِ  وَسواد ُمَرقٌَّط بُخْضَرةٍ َوُحْمَرةٍ وبَياٍض  لُغَتاِن : طائِرٌ 

حاح والعُباِب : هو األَْخيَُل ، والعََرب تتَشاَءُم به ، ثم غانِيَّ قد َذَكرا إِنَّ الَجْوَهِريَّ والصا اللَّْيِث ، في َمنابِِت النَِّخيِل ، كقَْدر الُهْدُهِد ، وفِي الّصِ

ِرْقراَق في هذا التَّرِكيِب ، وكان الُمناِسُب إِفراَده في   كما فَعلُه صاِحُب اللِّساِن. (2)« شرقرق»الّشِ

 .فاْنَشقَّ  َصَدَعهُ  : َشقَّه يَُشقُّه َشقًّا : [شقق]

ً  ناُب البَِعيرِ  َشقَّ و بِّيِ. وهو لُغَةٌ في َشقَأَ : إِذا فََطر َطلَعَ  : يَُشقُّ ُشقُوقا  نابُه ، وهو َمجاٌز ، وكذِلَك ناُب الصَّ

َعَصا الُمْسِلِميَن ، أَي : اْجتِماَعهم وائْتِالفَُهم ، أَي  َشقُّوا ، وأَصُل ذِلَك في الَخواِرجِ ، فإِنَُّهم فاَرَق الَجماَعةَ  إِذا العَصا فاُلنٌ  َشقَّ  من الَمجاز :و

قُوا َجْمعَُهم ، وَوقَع الِخالُف ، وذلك ألَنَّه ال تُْدَعى العَصا َحتّى تَُكوَن َجِميعاً ، فإِذا  يَُشقُ  لم تُْدَع َعصاً ، وقاَل اللَّْيُث : الخاِرِجيُّ  اْنَشقَّتْ  : فَرَّ

 واِحداً ، وُهما ُمْختَِلفان ، على ما يَأْتِي تَْفِسيُرهما. الُمَشاقَّةَ و العََصا َشقَُّهمُ  ِخالفاً ، قاَل األَْزَهِريُّ : َجعَلَ  ُهميُشاقُّ و َعَصا الُمْسِلمينَ 

 عليِه وثَقَُل. َصعُبَ  : إِذا َمَشقَّةً و يَُشقُّ َشقًّا عليِه األَْمرُ  َشقَّ و

قُّ  واالْسمُ  الَمَشقَّةِ  أَْوقَعَهُ في : إِذا عليهِ  َشقَّ و واِك عنَد  أَُشقَّ  لَْواَل أَنْ »الَحِديُث :  بالكسِر ، قال األَْزَهِريُّ : ومنه الّشِ تِي ألََمْرتُهم بالّسِ َعلَى أُمَّ

تِي ، من «ُكّلِ َصالةٍ  دَّةُ. قلُت : وَكذا اآليةُ :  الَمَشقَّةِ  ، الَمْعنَى : لَْوال أَْن أُثِْقَل َعلَى أُمَّ  .(3) (ما ُأرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيكَ وَ )، وهي الّشِ

ً  بََصُر الَميِّتِ  َشقَّ و  وِمْنهُ  الَميُِّت بََصَره َشقَّ  وال تَقُْل : ، وُهو الذي َحَضَره الَمْوُت ، ٍء ال يَْرتَدُّ إِليه َطْرفُهونََظَر إِلى َشيْ  : َشَخَص ، ُشقُوقا

يِن فيِه غيُر ُمختاٍر. ؟«بََصُره َشقَّ  الَميِِّت إِذاأَلَْم تََرْوا إِلَى »الَحِديُث :   أَي : اْنفَتَح ، قاَل ابُن األَثِير : وَضمُّ الّشِ

ْدُع البائُِن ، وقِيَل : غيُر البائِِن ، وقوهو الَخْرُم الواقُِع في الشَّيْ  الشُّقُوقِ  : واِحدُ  الشَّقُّ و يل : هو ِء ، قاله الّراِغُب ، وفي اللِّساِن : هو الصَّ

ةً ، وفي التَّْهِذيب : ْدُع عامَّ ْدُع في ُعوٍد أَو حائٍِط أَو ُزجاَجٍة. : الشَّقُّ  الصَّ  الصَّ

ْبحُ  : الشَّقُّ  من الَمجاِز :و ْجران أََمَر الفَ  َشقَّ  فلّما» في الَحِديِث :و َمْوِضَع ُطلوِعه وَخَرج ِمْنه ، َشقَّ  : إِذا َطلََع ، كأَنَّه َشقَّ يَُشقُّ َشقًّا وقد الصُّ

 .«بإِقاَمِة الصَّالةِ 

َي بالَمْصَدِر ، وَجْمعُه .الَمْشقُوقُ  الَمْوِضعُ  : الشَّقُّ و  .ُشقوقٌ  كأَنّه ُسّمِ

 .كالَمَشقِّ  َحياها أَي : َجْوبَةُ ما بَْيَن الشُّْفَرْيِن من َجهاِز الَمْرأَةِ  : الشَّقُّ و

__________________ 
 برحبة الشام سنة مخ  عشرة وأربعمئة ؛ قيدها هكذا ابلعبارة.( يف اللباب : حدث 1)
 وقد نبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« شقر »و « شرقر »( ذكره اللسان يف ماديت : 2)
 .27( سورة القصص اآية 3)
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َق َجمْ  َعصا الُمْسِلِمينَ  الَخاِرِجيُّ  َشقَّ  التَّْفِريُق ، وِمْنه : الشَّقُّ و  العَصا : إِذا فاَرَق الَجماَعة ، كما تَقَدََّم. َشقَّ  عَُهم وَكِلَمتَُهم ، وِمْنهأَي : فَرَّ

ََلْ َتُكونُوا ابِلِغيِه )والَجْهُد والعَناُء ، زاد الّراِغُب : واالْنِكساُر الَِّذي يَْلَحُق النَّْفَس والبََدَن ، ومنه قَْولُه تَعالى :  الَمَشقَّةُ  : الشَّقُّ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد :و
يِن ، معناهُ إِاّل بَجْهِد األَْنفُِس  ويُْكَسرُ  (1) (ِإاّل ِبِشقِّ اْْلَنْ ُفسِ  قاله اللِّْحيانِيُّ ،  و بالَكْسِر اسٌم ، وبالفَتْحِ َمْصَدرٌ أَ  وأَْكثَُر القُّراِء على َكْسِر الّشِ

بالفتحِ ، قال ابُن ِجنِّي : وُهما بَمْعنًى واِحٍد ، وأَْنَشَد « األَْنفُِس  بَشقِّ  إِالّ »قال ابُن ِسيده : ال أَْعِرفُها عن غيِره ، وقََرأَ أَبو َجْعفٍَر وَجماَعةٌ : 

 نَّه في نَواِدِر أَبي َزْيد :لعَْمرو بِن ِمْلقٍَط ، وَزَعم أَ 

ــــــــــــــشِّ و  ا ال ُم أَرحابهبــــــــــــــَ دح ُ حشــــــــــــــــــــــــــــِ ُر قــــــــــــــَ يــــــــــــــح  اخلــــــــــــــَ

ه     ُف الــــــــــــــــــرّاِويــــــــــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ دح تـ  ّ  وقــــــــــــــــــَ

  
ُجِل ونَْفِسه َحتّى يَْجعَلَه قد َذَهب بالنِّ  ةِ الرَّ تِه فيَُكون الَكْسُر على أَنَّه قاَل : ويَُجوُز أَْن يُْذَهَب في قَْوِله إِّن الَجْهَد يُْنِقُص من قُوَّ ْصِف من قُوَّ

كالنِّْصِف 
ي : شاِهُد الَكْسِر قوُل النَِّمِر بِن تَْولَب : (2)  ، قال ابُن بَّرِ

ه ِذي إِ و  هــــــــــــا لــــــــــــَ بــــــــــــُ عــــــــــــَ  وحَيحســـــــــــــــــــــــــِ ٍر َيســـــــــــــــــــــــــح  بــــــــــــِ

ٍب مـــــــــــن      ي َنصـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــاَأخـــــــــــِ قـــــــــــِّ  وُدُ وبِ  شـــــــــــــــــــــــــِ

  
 وقوُل العَّجاجِ :

ُحوٌ  يُوازِي  َبَح َمسح  ِشق اَأصح
 َمْسُحوٌل يعني بَِعيَره ، ويُواِزي : يُقاِسي.

 .قًّايَُشقُّ شَ  عليه َشقَّ  ، بالفَتْحِ ، الشَّقّ  قاَل ابُن ِسيَده : وَحَكى أَبو َزْيٍد فيه :

َشقَّ  ، ولو قاَل : من َغْيِر اْعتِراٍض كان أَْخَصَر ، وقد اْستِطالَةُ البَْرِق إِلى َوَسِط السَّماِء من َغْيِر أَْن يَأُخَذ يَِميناً وِشماالً  : الشَّقُّ  من الَمجازِ و

تْ  َسحائِبَ  عن ُسئلَ  وسلمهعليهللاصلىأَنَّ النبيَّ »الَحِديُث :  ، قالَهُ أَبو ُعبَْيٍد ، ومنه يَُشقُّ َشقًّا ً  أَم ، أََخْفواً :  فقالَ  ، بَْرقِها وعن ، َمرَّ  ، َوِميضا

 .«، فقاَل : جاَءُكم الَحيَا َشقَّ َشقًّا فقالُوا : بَلْ  ؟َشقًّا (3) يَُشقُّ  أَم

قُّ  من الَمجاِز :و حاحِ ، قاَل الّراِغُب : أَي كأَنّه ِشقُّ و يُقال : هو أَِخي الشَِّقيقُ  بالَكْسِر : : الّشِ ِمنِّي ، لُمشابََهِة بَعِضنا  ِشقٌّ  نَْفِسي ، كما فِي الّصِ

 بَْعضاً.

قُّ و قُّ  ، قاله اللَّْيُث ؛ وقِيَل : ِشقّاهُ  ِء :وجانِبَا الشَّيْ  الجانِبُ  : الّشِ  : الناِحيَةُ من الَجبَِل. الّشِ

قُّ  قاَل اللَّْيُث :و  لما نََظْرَت إِلَْيِه.اسٌم  : الّشِ

قُّ و  ع بَخْيبَر ، أَو واٍد بِه ، ويُْفتَُح. : الّشِ

 قلُت : وِهَي من قَُرى فََدك ، تُْعَمُل ِفيها اللُُّجُم ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل :

نــــــــــــــازُِع  ايــــــــــــــُ يــــــــــــــن قــــــــــــــِّ ه   شــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــانــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبن  عــــــــــــــِ

ُح      قـــــــــــ  نــــــــــــَ ذحٌع مـــــــــــُ داَع جـــــــــــِ وُت بـــــــــــه اإِلقـــــــــــح فـــــــــــُ (4)يــــــــــــَ
 

  
 : وقاَل أَبو النََّدى

َوِة  جـــــــــــح ن عـــــــــــَ وف ابلـــــــــــَوَد ح  الشـــــــــــــــــــــــــِّ ِّ مـــــــــــِ طـــــــــــُ  نـــــــــــَ

نح فـــــــــــَد ح      نح مـــــــــــِ َ  مـــــــــــن الـــــــــــواِدي ولـــــــــــكـــــــــــِ يـــــــــــح  لـــــــــــَ

  
َوَجَدنِي »قائِلُه أَبو ُعبَْيٍد ، والُمراُد بالَحِديِث َحِديث أُّمِ َزْرعٍ :  قِيَل : وِمْنهُ الَحِديثُ  بعَْينِه ع ، وهو أَو الّصواُب الفَتُْح في اللُّغَِة وفي الَحِديثِ 

حاحِ ، يُْرَوى بالفَتْحِ ، وبالَكْسرِ « بِشقٍّ  في أَْهِل ُغنَْيَمةٍ  من العَْيِش : إِذا  بِشقٍّ  وهذا على ِروايَِة الفَتْحِ ، يُقال : ُهمْ  َمَشقَّة أَو َمْعناهُ  كما فِي الّصِ

 في الَجبَِل. كالشَّقِّ  ِء ، كأَنّها أَراَدْت أَنَُّهم في َمْوِضعٍ َحِرجٍ َضيِّقٍ بَمْعنَى الفَْصِل في الشَّيْ  الشَّقِّ  ، أَو من (5)في َجْهٍد كانُوا 
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َي بِه ألَنّه ُوِلدَ  م قَِديمٌ  كاِهنٌ  : ِشقٌّ و َهْيِلّيِ ، وإِنّما ُسّمِ ْوِض للسُّ َزَمِن  واِحداً ، وكاَن فِي ِشقًّا معروٌف ، قالُه ابُن ُدَرْيٍد ، وَحِديثُه ُمْستَْوفى فِي الرَّ

 أَنُوِشْرواَن. ِكْسَرى

قُّ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و . : الّشِ  ِجْنٌس ِمْن أَْجناِس الِجّنِ

قَّ لِشقَّةِ  ، والعََرُب تَقُوُل : ُخْذ هذا ُشقَّ  إِذا ٍء : نِْصفُهمن ُكّلِ شي قُّ الشِّ  قاَل غيُره :و  «تَْمَرة بِشقِّ  تََصدَّقُوا ولَوْ » الَحِديُث : الّشاةِ ، ومنه الّشِ

 أَي : نِْصِف تَْمَرةٍ ، يريُد أَْن ال

__________________ 
 .7( سورة النحر اآية 1)
 ه يف التهذيب.( هذا قو  الفراء ا نقل2)
 ؟ألفي أم يُوم  أم يش  ( قوله : يش  ا معطوف عل  الفعر الذي انتصب عنه املصدران وتقديره :3)
والبيت يف ديوانه من قصــــــيدة حائية  .«يفو »وفيه : « شــــــ »والتصــــــويب عن معجم البلدان « يفوت به األخداع جذع منعج»( ابألصــــــر : 4)

 القافية.
 .«جهةيف »( عن اللسان وابألصر 5)
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َتِقل وا ِمَن الص َدَقِة َشيحئاً  َتُح. َتسح  ويـُفح
، أَي :  (1)األُْبلَُمِة ، أَي : الُخوَصِة  ِشقَّ  وكذا قَْولُهم : الماُل بَْينَُهم نِْصفاِن َسواء أَي : ويُْفتَحُ  بالَكْسرِ  الشَّعََرةِ  ِشقَّ  الماُل بينِي وبَْينَكَ  يُقال :و

 ُمتَساُووَن فيه ، وقاَل الّراِغُب : أَي َمْقُسوٌم كِقْسَمتِها.

ّمِ : َجْمعُ  الشَّقُّ و  من الَخْيِل ، على ما يَأتِي بيَانُه قَِريباً. الشَّقّاءِ و األََشقِّ  بالضَّ

قَّةُ و  أَو َخَشٍب وغيِره. من لَْوحٍ  َمْشقُوقَةٌ  أَو قِْطعَةٌ  بالَكْسِر : َشِظيَّةٌ  الّشِ

قَّةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  ُمْستَِطيالً. ُشقَّ  ما من الَخَشِب : من العَصا والثَّْوِب وَغْيِره الّشِ

 ، قال ُرْؤبَةُ يَِصُف الُحُمَر : ُشقَقٌ  ٍء ، كالنِّْصِف ، والَجْمعُ من ُكّلِ شي الَمْشقُوقَةُ  الِقْطعَةُ  قاَل :و

 الش َق ح انحصاَع ابِقيِهن  كالرَبحِ  و 
قَّةُ  قاَل أَبُو َحنِيفَةَ :و ةُ تَْفتَُح الشيَن. ِشقَّةَ و الّشاةِ ، ِشقَّ  أََخْذتُ  يُقاُل : ُشقَّ  ِء إِذانِْصُف الشَّيْ  : الّشِ  الّشاةِ ، أَي : نِْصفَها ، والعامَّ

قَّةُ و  ع. : الّشِ

يَّةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و قِّ  .ِشقِّها وهو أَْن يُجاِمعََها على َضْرٌب من الِجماعِ  بالَكْسِر : الّشِ

ّمِ والَكْسر الشُّقَّةُ و في و (2) (َولِكْن بَ ُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّقَّةُ )ْرِض البَِعيَدةِ ، قاَل هللاُ تَعالَى : : البُْعُد وقاَل األَْزَهِريُّ : بُْعُد َمِسيِر األَ  بالضَّ

 أَي : َمسافٍَة بَِعيَدةٍ. «بَِعيَدةٍ  ُشقَّةٍ  إِنّا نَأْتِيَك ِمنْ »َحِديِث َوْفِد َعْبِد القَْيِس : 

:  الشُّقَّةُ  اَل ابُن َعَرفَةَ في تفسير اآليِة : أَي : الناِحيَةُ التي نُِدبُوا إِلَْيها ، وقاَل الّراِغُب :، وق يَْقِصُدها الُمسافِرُ  الَّتِي الناِحيَةُ  : الشُّقَّةُ  قِيَل :و

 في الُوصوِل إِليها. الشُّقَّةُ  الناِحيَةُ الّتِي تَْلَحقُكَ 

حاح :و  ، وُربّما قالُوه بالَكْسِر ، انتهى. وقاَل اليَِزيِديُّ : إِّن فاُلناً لبَِعيدُ  ُشقَّةٌ شاقَّةٌ  زاَد غيُره الطَِّويُل ، يُقال : السَّفَُر البَِعيدُ  : الشُّقَّةُ  في الّصِ

 ، أَي : بَِعيُد السَّفَِر ، والُمراُد من اآليِة َغْزَوةُ تَبُوك. الشُّقّة

 ِعنٍَب. مثل ِشقَقٌ  َحَكى عن بَْعِض قَْيٍس و كُصَرٍد ، قَقٌ شُ  : ج تلَحُق اإِلْنساَن من السَّفَِر ، قاَل الفَّراءُ  الَمَشقَّةُ  أَْيضاً : الشُّقَّةُ و

ّمِ : الشُّقَّةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و َي الثَّْوُب كما هو السَّبِيبَةُ ِمن الثِّياِب الُمْستَِطيلَةُ  بالضَّ ،  ُشقَّة ، قال الّراِغُب : وهي في األَْصِل نِْصُف ثَْوٍب ، ثُمَّ ُسّمِ

 من الثَّْوِب. الشُّقَّةِ  هي تَْصِغيرُ  «بُشقَْيقَةٍ  أَنَّه أَْرَسَل إِلى اْمَرأَةٍ »: ـ  عنههللارضيـ  َحِديُث ُعثْمانَ  ، ومنه قَقٌ شُ و ِشقاقٌ  والَجْمعُ 

 قاَل األَْخَطُل يَِصُف َسحاباً : : ع األََشقُّ و

ا  ِدِ  الــــــــــــــر ابِب كــــــــــــــَبلــــــــــــــ  ٍم غــــــــــــــَ لــــــــــــــِ ظــــــــــــــح  يف مــــــــــــــُ

ي      قــــــــــــــِ ًا بــــــــــــــَدواِد  اأَلشــــــــــــــــــــــــــــَ   َيســــــــــــــــــــــــــــح  وعــــــــــــــاجلــــــــــــــِ

  
 ، قَالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : ِشقَّْيهِ  كأَنّما يَِميُل على أََحدِ  في َعْدِوه يَِميناً وِشماالً  يَْشتَقُّ  من الَخْيل : ما األََشقُّ و

 اأَلَش ّ كما مَيحِشي   (3)تـََبازيُت وَ 
 البَِعيُد ما بَْيَن الفُروجِ. ُهو أَو

جاِل ، الطَِّويلُ  : األََشقُّ و َكةً. الشَّقَقُ  واالْسمُ  من الَخْيِل والّرِ :  األََشقُّ  : له َمْعنَياِن ، فاألَْصَمِعيُّ يَقُول : أََشقُّ  وقاَل األَْزَهِريُّ : فََرسٌ  ، ُمَحرَّ

 أََمقُّ ِخبَّق ، فَجعَلَه ُكلَّه ُطوالً ، وَرَوى ثَْعلٌَب عن اْبِن األَْعرابِّيِ : أََشقُّ  ِصُف فََرساً ، فقاَل : هوالطَِّويُل. قاَل : وَسِمْعُت ُعْقبَةَ بَن ُرؤبَةَ يَ 

ْجلَْيِن ، األََشقُّ  اْمَرأَةٌ من العََرِب فََرساً فقالَت وهي الواِسعَةُ األَْرفاغِ. قاَل ابُن ُدَرْيٍد : َوَصفَت  للُمَؤنَّثِ  الشَّقّاءُ و من الَخْيِل : الواِسع ما بَْيَن الّرِ

 َمقّاُء ، َطِويلَةُ األَْنقاِء ، قاَل جابُِر بُن ُحنَّيٍ التَّْغِلبِيُّ : َشقّاءُ  :

ا  نــــــــَ التـــــــــُ تح َأســــــــــــــــــــــَ َزلــــــــَ نـــــــــح تـــــــــَ الِب اســــــــــــــــــــــح  فــــــــيــــــــوم الــــــــكــــــــُ

مِ      قحســـــــــــــــــــــــــِ َة مـــــــــــُ ـــــــــــ  ي ـــــــــــِ ـــــــــــَر ِإذح آىل أَل ي ـــــــــــِ ب َرحـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــُ
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ُه  ا فـــــــــــــــَبزالـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ نح أَرحمـــــــــــــــاحـــــــــــــــَ زِعـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح يــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

  
ِر    هـــــح نح  ـــــَ ٍش عـــــَ ـــــَ ن و حـــــَ ـــــُ اءَ أَب قـــــــّ ِدِم  شـــــــــــــــــــَ لـــــــح (4)صـــــــــــــــــــِ

 

  
__________________ 

 ( وذلك أن اخلوصة إذا أخذت فشقت طواًل انشقت بنصفا.1)
 .42( سورة التوبة اآية 2)
 والصواب ما أثبتناه ا ابلزاي.« وتباريت»( ابألصر 3)
 .«استنزلت أسالتنا»بد  « قد أزالت رماحنا»برواية  24و  23/ رقم  42( املفضليات مفضلية رقم 4)
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نا ليَْنتَِزَعنَّ أَْرماَحنا من أَْيِدينا ، فقَتَْلناه.« عن َسْرجِ »ويُروى   يَقُول : َحلََف َعُدوُّ

 .نَقَله الّصاغانِيُّ  فََرٌس لبَنِي ُضبَْيعَةَ بِن نِزارٍ  : الشَّقّاءُ و

يا َمقّاُء ، فَسأَْلتُه عن تَْفِسيِرهما ، فأَشاَر إِلى  َشقّاءُ  قاَل ابُن األَْعرابِّيِ : َسِمْعُت أَعرابِيًّا يَُسبُّ أََمةً ، فقاَل لها : يا الواِسعَةُ الفَْرجِ  : الشَّقّاءُ و

 َجهاِزها. َمَشقِّ  َسعَةِ 

، قاَل أَبُو ُزبيٍد يَْرثِي اْبَن أُْختِه الُجالَح  نََسبُهُ من نََسبِه ُشقَّ  كأَنَّه من األَِب واألُّمِ ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : كأَِميٍر : األَخُ  الشَِّقيقُ  من الَمجاِز :و

 فَصغََّره :

ي واي  َن أُمـــــــــــِّ يـــــــــــِّ َ اي ابـــــــــــح قـــــــــــَ ي  شـــــــــــــــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــَ  نـ

ِديــــــــــــــدِ      ٍر شــــــــــــــــــــــــــــَ يِن أَلمــــــــــــــح تــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ لــــــــــــــ  َت خــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَن

  
ِحيحة :هكذا َرواه الَجْوَهِريُّ ، قاَل ال وايَةُ الصَّ  صاغانِيُّ والّرِ

ــــــــَن  ــــــــاَء واي  (1)اي اب ن ي  شــــــــــــــــــــــِ   َحســــــــــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــِ فح ــــــــَ  نـ

يِن      تـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــــ  الُح خـــــــــــــــــــــــَ  ... اي جلـــــــــــــــــــــــُ
  

جالِ  َشقائِقُ  النِّساءُ »في َحِديث آَخَر : و ، «أَِشقّاُؤنَاو أَْنتُم إِْخوانُنا»الَحِديُث :  ، ومنه الشَِّقيِق أَِشقّاءُ  وَجْمعُ  ئُِرُهم وأَْمثالُُهم في نَظا أَي : «الّرِ

باعِ ، كأَنَُّهن   .السالمعليهماِمْنُهْم ، وألَنَّ َحّواَء ُخِلقَْت من آَدَم  ُشِقْقنَ  (2)األَْخالِق والّطِ

ىو ً  الِعْجُل إِذا اْستَْحَكمَ  يَُسمَّ ُجلُ  َشِقيقا َي الرَّ ً  ، وبذِلَك ُسّمِ  ، قاَل : َشِقيقا

و   يــــــــــ ٌ أَبــــــــــُ قــــــــــِ َدر ٌب  شــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــاٍص مــــــــــُ  ُذو صــــــــــــــــــــــــَ

ُ  و      لــــــــــــَ ــــــــــــح ِن أَبـ واطــــــــــــِ
َ

ٌر يف املــــــــــــ جــــــــــــح َك عــــــــــــِ (3)ِإنــــــــــــ 
 

  
حاحِ. َشِقيقُ  اآلَخر ، ومنه فاُلنٌ  َشِقيق ِمْنُهما واِحد نَْصفَْيِن ، فُكلُّ  اْنَشقَّ  ُكلُّ ماو  فاُلٍن ، أَي : أَُخوه ، كما فِي الّصِ

 قَّالً ، وهو ابُن َعْمِرو بِن تَِميم قاَل َعْوُف بُن َعِطيَّةَ :ُمَصغَّراً ُمثَ  ماٌء لبَنِي أَُسيِّدٍ  : الشَِّقيقُ و

ــــــــــــــــــدِّايرَا  َت ال ــــــــــــــــــح َرف يٍّ عــــــــــــــــــَ نح آِ  مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِ  أَم

ِب      نـــــــــــــح يـــــــــــــ ِ ِبـــــــــــــَ قـــــــــــــِ ارَا الشـــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــَ الًء قـــــــــــــِ  خـــــــــــــَ

  
 .«بَجْنِب الَكثِيبِ »ويُْرَوى 

 َعلَى بَْيِعه ، وأَثَْمَن لَهُ ، فأَبَى ، وقاَل :ـ  عنههللارضيـ  أَراَده ُمعاِويَةُ  َسْيُف َعْبِد هللِا بِن الحاِرِث بِن نَْوفَلٍ  : الشَِّقيقُ و

ُت ال َأشـــــــــــــــــــــــرِي  يـــــــــح يـــــــــ َ آلـــــــــَ قـــــــــِ ٍة  الشـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــَ  بـــــــــَرغـــــــــح

عـــــــــــــاِوي  ِإيّنِ      يـــــــــــــ ِ مـــــــــــــُ قـــــــــــــِ اُ  ابلشـــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْملِ  (4) كَسِفينٍَة : الفُْرَجةُ بيَن الَجبَلَْينِ  الشَِّقيقَةُ و : ِليٌن من ِغلَِظ األَْرِض يَُطوُل ما طاَل  الّشِقيقَةُ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : ُت العُْشبَ تُْنبِ  من ِحباِل الرَّ

ِلي أَْعرابِيٌّ  ، قاَل األَْزَهِريُّ : هكذا فَسََّرهُ  َشقائِقُ  ج قِْطعَةٌ َغِليَظةٌ بيَن ُكّلِ َحْبلَْي َرْمٍل ، وهي َمْكُرَمةٌ للنَّباتِ  : الشَِّقيقَةُ  الَجبل ، وفي التَّْهِذيِب :

، وَعْرُض ُكّلِ حبٍل ِميٌل ، وكذِلَك َعْرُض ُكّلِ  َشِقيقَةٌ  : وهي َسْبعَةُ أَْحبٍُل ، بيَن ُكّلِ َحْبلَْينِ  َشقائِِقهاو وَسِمْعتُه يَقُوُل في ِصفَِة الدَّْهناءِ  قاَل :

 ، قاَل َشْمعَلَةُ بُن األَْخَضِر : (5)يَْنُسوَعِة القُّفِ  ، وأَّما قَْدُرها في الطُّوِل فما بيَن يَْبِريَن إِلى َشِقيقَةٌ  ءٍ َشيْ 

وحم و  ةِ يــــــــــــَ يـــــــــــقـــــــــــَ قـــــــــــِ تح  شـــــــــــــــــــــــــَ ِ القـــــــــــَ اح نـــــــــــَ  اَ ســـــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــاَن آجــــــــــــــااًل ِقصــــــــــــــــــــــــــــارَا     ب ــــــــــــــح ي و شــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ن ــــــــــــــَ  بـ

  
 :ـ  عنههللارضيـ  الَحَسنان : نَقَواِن ِمْن َرْمِل بَنِي َسْعٍد ، وقاَل لَبِيدٌ 

رِمح  مح يــــــــَ ــــــــَز فــــــــلــــــــَ زِي ــــــــعــــــــَ ِت ال عــــــــَ ــــــــ  يـ اُء ضــــــــــــــــــــــَ نحســــــــــــــــــــــَ  خــــــــَ

رحَض      قــــــــائــــــــِ ِ عــــــــُ هــــــــا  الشــــــــــــــــــــــ  غــــــــامــــــــُ هــــــــا وبــــــــُ فــــــــُ وح (6)طــــــــَ
 

  
ِة : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ
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ِر   (7) الش قاِئ ِ مَجاٌد وَشرحِقّياُت َرمح
 : ما بَْينَ  الشَِّقيقَةُ  قال أَبُو َحنِيفَةَ : وقاَل ِلي أَعرابِيٌّ :

__________________ 
 برواية : 597ويف شعراء اسالميون يف شعر أيب زبيد ص « قوله : اي ابن حسناء اخل هكذا ابألصر»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 اي ابــــــــــــــن حســــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــــــــــِ   نــــــــــــــفســــــــــــــــــــــــــــي ابجل 

 الح خــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــتــــــــــــــــــين لــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــدِ     

  

 تصحيف.« كبهنم»( يف املطبوعة الكويتية : 2)
 ابلذا  املعجمة.« مذرب»برواية  98/  1( اجلمهرة 3)
قوله : الفرجة با اجلبلا ا هكذا ابجليم يف نســـخ املو ا وعبارة اللســـان اب اء املهملة ا ولعلها الصـــواب بدلير »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)

 .«العبارة
 ( زيد يف التهذيب واللسان : فهو قدر خسما مياًل.5)
 والفرير ولد البقرة واألصر فيه أنه ولد الضبن.« ضيعت الفرير»برواية :  171( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( ديوانه وصدره فيه :7)

 عنود النو  حاللٌة حيث تلتقي
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رٍو و  اأَلِميَلاح يـَعحيِن ابأَلِميِر ا َبحَر ا َ » : (1)يف َحِديِث ابحِن َعمح ِة َحّياٌت كاخَلطاِئرِت َباح قاِئ ِ  يف اأَلرحِض اخلاِمســَ قاَ   .«الشــ 
ُسها.  بعُضهم : ِقيَر هي الّرِماُ  نـَفح

قَيِّقَةُ و ، كالشَّقوقَةِ  طاِئٌر ، : الشَِّقيقَةُ و ماِد ، تجتَِمُع فِيها العََشَرةُ والَخْمَسةَ  الشَّقُوقَة ، قاَل أَبو حاتٍِم : تَْصِغيُره الشُّ : ُهنَيَّةٌ َصِغيَرةٌ ُزَرْيقاُء لون الرَّ

يَتْ  الشَِّقيقَةُ و ، قاَل : الشَِّقيقَةَ  ُظنُّهاَعَشر ، وأَ  ِل ، ُكَدْيراُء ، وَهْيئَتُها َهْيئتُُهنَّ ِإاّل أَنّها أَْصغَُر منُهنَّ ، وإِنَّما ُسّمِ لَةٌ من الدُّخَّ من ِصغَِرها  َشِقيقَة ُدخَّ

 ٍء قَِليٍل.من َشيْ  اْشتُقَّتْ  ،

 : َضْرٌب من الطَّْيِر. (2) الشُّقَيِّقُ  :ـ  فَعَْيِعلفي باِب ـ  وقاَل ابُن ُدَرْيدٍ 

َي بِه ؛ الَمَطُر الوابُِل الُمتَِّسعُ  : الشَِّقيقَةُ و  ، قاَل َعْبُد هللِا بُن الدَُّمْينَِة : َشقائِقُ  والجمعُ  عنهُ  اْنَشقَّ  ألَنَّ الغَْيمَ  ُسّمِ

ُه و  يضــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــا كـــــــــــَبن  َومـــــــــــِ يـــــــــــح نــــــــــــَ يــــــــــــح ح بـــــــــــعـــــــــــَ مـــــــــــح  لـــــــــــَ

يــــــــَ      يــــــــُ  ا ــــــــَ ٍد َومــــــــِ جــــــــح َد  لــــــــنــــــــَ هح ا هتــــــــُح قــــــــُ قــــــــائــــــــِ  شــــــــــــــــــــــَ

  
 : (3): سحائُِب تَبَعََّجْت باألَْمطاِر الغَِدقَِة ، قال  الّشقائِقُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

ٍة  َروحضـــــــــــــــــــــــَ ُم ِإاّل كـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــُ مح : مـــــــــا نـ ُت هلـــــــــَُ ـــــــــح ل ـــــــــقـــــــــُ  ف

هــــــــا      يــــــــح لــــــــَ يــــــــِث الــــــــر اب جــــــــاَدتح عــــــــَ قــــــــائــــــــِ ُ َدمــــــــِ  الشــــــــــــــــــــــ 

  
 : قاَل ُملَْيُح بُن الَحَكِم الُهَذِليُّ 

  ِ رّاِص الــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــاِص راتــــــــــــــِ رِّ عــــــــــــــَ  مــــــــــــــن كــــــــــــــُ

رانـــــــــــــــــــِ ِ      ِ  الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــِ  داين الـــــــــــــــــــر ابِب لـــــــــــــــــــَ

  

وارِِ   ـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ َزِن ال
ُ

ُر مـــــــــــــــــاَء املـــــــــــــــــ حـــــــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
َب    لـــــــــــــَ قـــــــــــــائـــــــــــــِ ِ غـــــــــــــاَدَر فـــــــــــــيـــــــــــــِه حـــــــــــــَ (4)الشـــــــــــــــــــــــــــ 

 

  
 ما اْنتََشَر في األُفُِق. وَعِقيقَتُه : من البَْرقِ  الشَِّقيقَةُ  قاَل أَبو َسِعيٍد :و

أِْس والَوْجهِ  : الشَِّقيقَةُ و حاحِ ، وفي التّْهِذيِب : ُصداٌع بَدل َوَجعٍ ، وقاَل ابُن األَثِيِر : هو نَْوٌع من ُصداعٍ  َوَجٌع يَأُْخذُ نِْصَف الرَّ كما في الّصِ

أِْس ، وإِلى جانِبَْيِه   .«شِقيقَةٍ  من اْحتََجَم وهو ُمْحِرمٌ »الَحِديُث :  ، ومنه (5)يَْعِرُض في ُمقَدَِّم الرَّ

م ، قال : وقال ابُن الَكْلبِّيِ : هي بِْنُت أَبِي َربِيعَةَ بِن ذُْهِل بِن َشْيباَن قلُت :  َجدَّةُ النُّْعَماِن بِن الُمْنِذرِ  : الشَِّقيقَةُ و ، وَضبََطهُ الَجْوَهِريُّ بالضَّ

وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للنابِغَِة الذُّْبيانِّيِ « خ ور ن ق»نَِق ، وقد تَقَدَّمِت اإِلشاَرةُ إِليه في ِء القَْيِس صاِحِب قَْصِر الَخَورْ وهي أُمُّ النُّْعماِن بِن اْمِرى

 يَْهُجو النُّْعماَن :

يِن  وين بـــــــــــــَ ّدثـــــــــــــُ ةِ حـــــــــــــَ يـــــــــــــقـــــــــــــَ قـــــــــــــِ  مـــــــــــــا مَيح  الشــــــــــــــــــــــــــ 

ُزواَل      ـــــــــــــَ ٍر َأنح يـ رحقـــــــــــــَ عـــــــــــــًا بـــــــــــــقـــــــــــــَ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُض فـ (6)نـــــــــــــَ
 

  
 ِمْنها هذا البَْيِت لعَْبِد قَْيِس بِن ُخفاٍف البُْرُجِمّيِ.وقاَل ابُن األَْعراِبّيِ : الِقْطعَةُ التي 

 قاَل قَُرْيُط بُن أُنَْيٍف العَْنبَِريُّ : بِْنُت َعبّاِد بِن َزْيِد بِن َعْمِرو بِن ذُْهل بِن َشْيبانَ  : الشَِّقيقَةُ و

ي  لــــــــِ ــــــــِ حح ِإب ــــــــِ ب ــــــــَ ت ُت مــــــــن مــــــــازٍِن ملَح َتســــــــــــــــــــــح ــــــــح ن ــــــــو كــــــــُ  ل

و      ــــــُ ن ــــــَ ةِ بـ ــــــقـــــــَ ي قــــــِ بـــــــاانَ  الشــــــــــــــــــــ  ــــــح ي ــــــِن شــــــــــــــــــــَ ِر ب  مــــــن ُذهـــــــح

  
وايةُ أََصحُّ من   .(7)« بنو اللَِّقيَطةِ »قاَل الّصاغانِيُّ : وهذه الّرِ

النُّْعماِن هى الشَِّقَرةُ ،  َشقائِقُ  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : قال أَبو َعْمٍرو ، وأَبُو نَْصٍر ، وَغْيُرهما : للواِحِد والَجْمعِ  َمْعُروفٌ  النُّْعماِن : م َشقائِقُ و

يَتْ  َشِقيقَةٌ  ، الشَّقائِقِ  وواِحَدةُ  ً  بذلك ُسّمِ قَِطعُه ، فُشبَِّهْت ُحْمَرتُها :  شقائِقهُ و ، وقِيَل : النُّْعماُن : اسُم الدَِّم ، البَْرقِ  بَشِقيقَةِ  لُحْمَرتِها ، تَْشبِيها

 ما راقَهُ  الشَّقائِقِ  هِذه فِيِه منْ  ِإذاو أُِضيَف إِلى اْبِن الُمْنِذِر ألَنّه جاَء إِلى َمْوِضعٍ وقد اْعتَمَّ نَْبتُه من أَْصفََر وأَْحَمَر. بُحْمَرةِ الدَِّم ، ويُقال : إِنّما

َل َمْن َحَماَها لشَّقائِقَ ا فقاَل : ما أَْحَسَن هذه ولم يََر ِمثْلَهُ ، يَتْ  : اْحُموها ، وكاَن أَوَّ النُّْعمان بذِلَك ، وأَْخَصُر من ذِلَك عباَرةُ  َشقائِقَ  فُسّمِ
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ه : وإِنّما أُِضيَف إِلى النُّْعماِن ألَنَّه َحَمى أَْرضاً َكثَُر فيها ذِلك ، وقاَل غيُره : ألَنَّ النُّْعم َرْمٍل  َشقائِقِ  ْنِذِر نََزَل علىاَن بَن المُ الجوهِرّيِ ما نصُّ

 وقد أَْنبَتَْت الشَِّقَر األَْحَمَر ، فاْستَْحَسنَها ، وأَمَر أَْن تُْحَمى ، فِقيلَ 

__________________ 
 واملثبت يواف  النهاية واللسان.« ابن عمر»( يف املطبوعة الكويتية : 1)
 وفيها : والُشَقيقة : طائر. 448/  3( اجلمهرة 2)
 قلت هلا.( يف اللسان والتهذيب : قا  اهلذد ا والبيت التاد فيهما ومل أجده يف ديوان اهلذليا وال يف شرح أشعار اهلذليا ا ويف اللسان : ف3)
 .«حلبة الشقائ »برواية :  1053/  3( شرح أشعار اهلذليا 4)
 .«: وإىل أحد جانبيهقوله : وإىل جانبيه ا عبارة اللسان »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .99( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .«لقرت»( وهي رواية اللسان يف مادة 7)
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ا اسٌم للش ِقَرِة ا قاَ  أَبو َحِنيَفَة : وأَنحشَد بعُ  الر واة : َشقاِئ ُ  للش ِقِر :  النـ عحماِن مبَنحِبِتها ا ال َأهن 
َرٍة  يــــــــــاَض ومحــــــــــُح و الــــــــــبــــــــــَ لــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــَ َرٍة تـ فــــــــــح نح صــــــــــــــــــــــــُ  مــــــــــِ

ٍة       اعــــــــــــَ ــــــــــــِ ِ َنصــــــــــــــــــــــــــّ قــــــــــــائ مــــــــــــانِ  كشــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــنـ  ال

  
 : نَْوٌر أَْحَمُر ، وأَْنَشَد : الشَّقائِقُ  وقاَل اللَّْيُث :

ٍر و  فــــــــــُ ِد ُعصــــــــــــــــــــــــح اســــــــــــــــــــــــِ ك يف جمــــــــــَ ــــــــــتــــــــــُ دح رأَي ــــــــــقــــــــــَ  ل

قـــــــــــائـــــــــــِ ِ كـــــــــــالـــــــــــَورحِد بـــــــــــَا      مـــــــــــانِ  شـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــ   الـــــــــــنـ

  
ْهَر األَْحَمُر  .«الشَّقاِئقِ  فِي الَجنَِّة َشَجَرةً تَْحِمُل ُكْسَوة أَْهِلها أََشدَّ ُحْمَرةً منإِنَّ »في َحِديِث أَبي رافِعٍ : و قال ابُن األَثير : هو هذا الزَّ

 الَمْعُروُف.

ْيِن إِلى ُجدَّةَ  : اسمُ  كُرّمانٍ  ،( 1) الشُّقّاقُ و رَّ . ما بَْيَن الّسِ  نَقَله الّصاغانِيُّ

كام ، والسُّالِق ، وقال الَجْوَهِريُّ : ه َشقٍّ  : ُكلُّ  كغُرابٍ  ، الشُّقاقُ و ِة أَْبنِيَِة األَْدواِء كالسُّعاِل ، والزُّ  وفي ِجْلٍد عن داٍء ، جاُءوا بِه على عامَّ

ْسُغ : إِذا  ُشقَّ  ها ، عن يَْعقُوَب ، وقدوحوافَِرها ، يَكوُن فيها منه ُصُدوٌع ، وربّما اْرتَفَع إِلى أَْوِظفَتِ  يُِصيُب أَْرساَغ الدَّوابِّ  تََشقُّقٌ  الحاِفُر أَو الرُّ

الِجْلِد من بَْرٍد أَو َغْيِره في  تََشقُّقُ  : الشُّقاقُ  ، وقال األَزهريُّ : ُشقاقٌ  ، وال يُقال : ُشقُوقٌ  أَصابَهُ ذلك ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : وبِيَِد فاُلٍن وِرْجِله

ْجِل من بََدِن اإِلْنِس والَحيَواِن ، فتأَمل ذلك. الشُّقاقُ  األَْصَمِعيُّ :اليََدْيِن والَوْجِه ، وقاَل   في اليَِد والّرِ

ْقِشقَةُ و ئَِة يُْخِرُجه البَِعيُر من فيِه إِذا هاجَ َشيْ  ، قالَهُ الّراِغُب ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : هو الشَّقّ  : لهاةُ البَِعيِر ، لما فيِه من بالكسر الّشِ ومثلُه  ٌء كالّرِ

 : (2)فإِنّما يَُشبَّهُ بالفَْحِل ، وأَنشَد الّصاغانِيُّ لألَْعشى يَْهُجو َعْلقََمةَ بَن ُعالثَةَ  ِشْقِشقَةٍ  في العُباِب ، زاَد الجوهِريُّ : وإِذا قالُوا للَخِطيِب : ذو

ِ ٌ عـــــــــــــــــــــــاملٌ  مح فـــــــــــــــــــــــِإيّنِ طـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــارحغـــــــــــــــــــــــَ

ُض مــــــــــــن      طــــــــــــَ ةِ أَقــــــــــــح قــــــــــــَ قحشــــــــــــــــــــــــــِ (3)اهلــــــــــــاِدِر  شــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ْقِشقَةُ  وقاَل النَّْضُر : يح ، فتَْنتَِفُخ ، فيَْهِدُر فِيها ، قال ابُن األَثِير : الّشِ ْقِشقَةُ  : ِجْلَدةٌ في َحْلِق الَجَمِل العَربِّيِ يَْنفُُخ فيها الّرِ : الِجْلَدةُ الَحْمراُء  الّشِ

 ْدقِِه ، وال تَُكوُن إِال للَجَمِل العَربِّيِ ، قاَل : كذا قاَل الَهَرِويُّ : وفِيه نََظٌر ، والَجْمعُ التي يُْخِرُجها الَجَمُل من َجْوفِه ، يَْنفُُخ فيها ، فتَْظَهُر من شِ 

 .الشَّقاِشقُ 

، أَي : مما يَتََكلَُّم به  «الشَّْيطانِ  َشقاِشق إِنَّ َكثِيراً من الُخَطِب من»أَنَّ َرُجالً َخَطَب فأَْكثََر ، فقاَل ُعَمُر : ـ  عنههللارضيـ  في حديِث ُعَمرَ و

وَغْيِره عن ُعَمَر ، وأَْخَرَجهُ الَهَرِويُّ عن َعِلّيٍ  (4)الشَّْيطاُن ؛ لما يَْدُخل فيه من الَكِذِب والباِطِل ، هَكذا هو في ِكتاِب أَبِي ُعبَْيٍد 

في َكالٍم ويَْسُرُده َسْرداً ، ال يُباِلي ما قاَل من ِصْدٍق أَو َكِذٍب بالشَّْيطان وإِْسخاِطه َربَّهُ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : َشبَّه الَِّذي يَتَفَْيَهُق  عنهماهللارضي
ْوِت ، الماِهِر بالَكالِم : (5) ْقِشقَةِ  ُهو أَْهَرتُ  ، والعََرُب تَقُول للَخِطيِب الَجِهيِر الصَّ ْدِق. الّشِ  ، وَهِريُت الّشِ

ْقِشِقيَّةُ  الُخْطبَةُ و يَْت بذِلك ؛ عنههللارضي، نُِسبَْت إِلى علّيٍ  العَلَِويَّةُ  : هي الُخْطبَةُ  الّشِ عند  لّما قاَل له عنهمهللارضي لقوِله الْبِن َعبّاٍس  ، ُسّمِ

تْ  ِشْقِشقَةٌ  هات ، تِْلكَ يا اْبَن َعبّاٍس َهيْ  ، فقاَل : لو اطََّرَدْت َمقالَتُك من َحْيُث أَْفَضْيتَ  قَْطِعِه َكالَمهُ : يا أَِميَر الُمؤِمنينَ  ، ويُْرَوى  َهَدَرْت ثُمَّ قَرَّ

 له في ِشْعٍر :

ةِ ِلســـــــــــــــــــــــــــــــااًن   قـــــــــــــــــَ قحشـــــــــــــــــــــــــــــــِ يبِّ  كشـــــــــــــــــــــــــــــــِ  اأَلرححـــــــــــــــــَ

مــــــــــــاين      رح  (6)َأو كــــــــــــاُ ســــــــــــــــــــــــــاِم الــــــــــــيــــــــــــَ  الــــــــــــذ كــــــــــــَ

  
 .«أَم ع»وتَقَدََّم ِذْكُره مع ما قَْبلَه وبَْعَدهُ في 

 .َشقَّهُ َشقًّا فتََشقَّقَ  وَغْيَره : إِذا الَحَطبَ  َشقَّقَ و

ً  الَكالمَ  َشقَّقَ  من الَمجاِز :و أَي : التََّطلُُّب فيه ؛ ليُْخِرَجه  «الكالِم َعلَْيُكم َشِديدٌ  تَْشِقيقُ »حديُث البَْيعَة :  ، ومنه أَْخَرَجهُ أَْحَسَن َمْخَرج : تَْشِقيقا

 أَْحَسَن َمْخَرجٍ.

 له ِذْكٌر في َغْزَوةِ تَبُوك. ٍم : واٍد أَو ماءٌ كُمعَظَّ  ، الُمَشقَّقُ و

__________________ 
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 ( يف التكملة : الش ق ان.1)
 يف بداية القصيدة والعبارة : يهجو علقمة بن عالثة وميدح عامر بن الطفير يف املنافرة الجي جرت بينهما. 92( عن الديوان ط بريوت ص 2)
 .«.. والض فإين»برواية :  95( ديوانه ص 3)
 ومثله يف النهاية.« أيب عبيدة»( يف اللسان : 4)
 ( عبارة التهذيب : وال يباد أصاب أم أخطب وصد  أم كذب ابلشيطان الذي أسخرت ربه وأغو  من اتّبعه.5)
 ( يف اهلروي : البّتار.6)
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َق األَْمرُ  إِذا العَصا اْنَشقَّتِ  من الَمجاِز :و  َعصا الُمْسِلِميَن كما تقدَّم ، قال الشاعر : َشقُّوا وأَْصُل هذا في الَخواِرجِ ، فإِنَُّهم تَفَرَّ

جــــــــاُء و  يــــــــح ت اهلــــــــَ تِ ِإذا كــــــــانــــــــَ قــــــــ  ا  انحشــــــــــــــــــــــَ  الــــــــَعصــــــــــــــــــــــَ

دُ      نـــــــ  هــــــَ ٌف مــــــُ يــــــح اَ  ســــــــــــــــــــَ حـــــــّ َك والضــــــــــــــــــــ  بـــــــُ  فــــــَحســــــــــــــــــــح

  
 في العُباِب.وهو ِنْصفُه ، كما  ءِ الشَّيْ  ِشقِّ  : أَْخذُ  االْشتِقاقو

 ِء من الُمْرتََجِل.: بُْنياُن الشَّيْ  االْشتِقاقُ و

حاح :و يَ و مع تَْرِك القَْصِد ، وهو َمجاٌز ، قال : األَْخذُ في الَكالِم وفي الُخُصوَمِة يَِميناً وِشماالً  : االْشتِقاقُ  في الّصِ أَْخذُ الَكِلَمِة من  منه ُسّمِ

ً  الَكِلَمةِ   ، وهو على قِْسَمْيِن : َصِغيٌر ، وَكبِيٌر. اْشتِقاقا

قاقُ و الُمشاقَّةُ و العََصا بينَك  َشقِّ  صاِحبَك ، أَو من ِشقِّ  غيرِ  ِشقٍّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، زاَد الّراِغُب : بكونَِك في الِخالُف والعَداَوةُ  كِكتاٍب : الّشِ

ا ُهْم يف ِشقاق  ) وقولُه تَعالَى : (1) (ِخْفُتْم ِشقاَق بَ ْيِنِهما)ْن وبَْينَه ، فيكوُن َمجازاً ، ومنه قولُه تَعالَى : فإِ  َوَمْن )وقولُه تَعالَى :  (2) (فَِإَّنَّ
 أَْوِليائِه. ِشقٍّ  غيرِ  ِشقٍّ  أَي : صار في (3) (ُيشاِقِق هللَا َوَرُسوَلهُ 

 ا يَِهيُج ، وبه يَُشبَّهُ البَِليُغ الَجْهَوِريُّ الصوِت.نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وذلك لمّ  َهَدرَ  : َشْقَشقَةً  الفَْحلُ  َشْقَشقَ و

تَ  َشْقَشقَ و  في َصْونِه. يَُشْقِشقُ  قال الَجْوَهِريُّ : والعُْصفُورُ  العُْصفُوُر : َصوَّ

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

ً  النَّْبتُ  َشقَّ   ، وذِلَك أَّوُل ما تَْنفَِطُر عنه األَْرُض. يَُشقُّ ُشقُوقا

. تََشقَّقَ و البَْرُق ، اْنَشقَّ و  : اْنعَقَّ

ْبِر ؛ ألَنَّها الشََّواقُّ و  .شاقَّةٌ  الِكماَم ، واِحَدتُها تَُشقُّ  من الطَّْلعِ : ما طاَل فصاَر ِمْقداَر الّشِ

 ِشقَّةٌ و في األَْرِض  ِشقَّةٌ  لإِلْنساِن عند الغََضِب : اْحتَدَّ فطاَرْت منه. ويُقال َشواقُّه النَّْخُل : َطلَعَتْ  أََشقَّ  وَحَكى ثَْعلٌَب عن بعِض بَنِي ُسواَءةَ :

 في السَّماِء ، وهو ُمبالغَةٌ في الغََضِب والغَْيِظ.

 .اْنَشقَّ  فاُلٌن من الغََضِب كأَنَّه امتأَل باِطنُه به حتّى اْنَشقَّ  يُقال : قد

 َرَق وتَبَدََّد اْختِالفاً.: اْنفَ  يَُشقُّه َشقًّا فاْنَشقَّ  أَمَرهُ  َشقَّ و

َق أَْمُرُهْم ، قالَهُ اللَّْيُث. اْنَشقَّتْ  َعصاُهم بالبَْيِن ، مثل تََشقَّقَتْ و  ، إِذا تَفَرَّ

دَّةُ والَحَرُج ، َجْمعُه الَمَشقَّةُ و  .َمَشقّاتٌ و ، َمشاقُّ  : الّشِ

 منه. ُشقَّ  ، أَي : نَِظيُره ، وِمثْلُه ، كأَنَّهُ  َشِقيقُه وهذا

ً  الفََرسُ  تََشقَّقَ و  : إِذا َضَمَر ، نقله أَبُو ُعبَْيٍد ، وأَْنَشَد : تََشقُّقا

اح و  لــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح الِ  بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَد ذاَ  يـــــــــــــــــــُ  ابجلــــــــــــــــــِ

ىت       نَ حــــــــــــَ قــــــــــــح قــــــــــــ  اح  َتشــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــَ ا َيشــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــّ  ولــــــــــــَ

  
 وهو َمجاٌز.

 .االْشتِقاقُ  : تاَلّحا وأََخذا في الُخُصومِة يَِميناً وِشماالً ، وهو تَشاقّاو الَخْصماِن ، اْشتَقَّ و

كةً : األَْعداُء. الشَّقَقَةُ و  ، ُمحرَّ

ِة : ِشْقِشقَةُ  ويُقال : فالنٌ  مَّ  قَْوِمه ، أَي : َشِريفُُهم وفَِصيُحهم ، قال ذُو الرُّ

مح  َبهنــــــــــــــ ُ ٌر َأو كــــــــــــــَ مح هَنحشــــــــــــــــــــــــــــَ   (4)كــــــــــــــَبن  َأابهــــــــــــــُ
ةٍ      قـــــــَ قحشــــــــــــــــــِ مِ  بشــــــــــــــــــِ ِ  بـــــِن عـــــــاصــــــــــــــــــِ يـــــح رِت قــــــَ  مـــــن َرهـــــح

  



12555 

 

ِلِف : :  َشقّاقٌ  وَرُجلٌ  ، ولَْيَس من َكالِم العََرِب وال يَْعِرفُونَه ، كما في اللِّساِن ، وفي األَساِس : َشقّاقٌ  وأَهُل الِعراِق يَقُولوَن للُمَطْرِمِذ الصَّ

 ُح بُصْحبَِة السُّْلطان ، ونَْحِوه ، وهو َمجاٌز.ُمَطْرِمذٌ يتَنَفَُّج ويَقُوُل : كاَن وكاَن ، يَتَبَجَّ 

فَه على أََحدِ  اْستََشقَّ و  َحتّى يَتَعَّدى الباَب. ِشقَّْيه بالُجواِلق : َحرَّ

 الطَِّريُق في الفاَلةِ : إِذا َمَضى فِيها ، وهو َمجاٌز. اْشتَقَّ و

ّمِ : َمْنَهٌل من َمناِهِل الحاّجِ ، وَمْنِزلٌ  الشُّقُوقو   من َمناِزِلهم بيَن واِقَصةَ والثَّْعلَبِيَِّة.بالضَّ

__________________ 
ُتمح »وفيها  35( سورة النساء اآية 1)  .«.. َوِإنح ِخفح
 .137( سورة البقرة اآية 2)
 .13( سورة األنفا  اآية 3)
 واملثبت كامكم.« أو كبنه»( اللسان برواية : 4)
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 أَْيضاً : من ِمياِه بَنِي َضبَّةَ بأَرِض اليَماَمِة. الشُّقُوقو

 الَمنَخرين ، أَي : واِسعُهما ، قاله اللَّْيُث. أََشقُّ  وفََرسٌ 

 قِيَل في تَْفِسيره : َوَضَح األَمُر ، نقله الّراِغُب. (1) (َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ )وقولُه تَعالى : 

 َعنْ  َرَوى ، ُزّهاِدها من وكانَ  ، الُكوفَةَ  َسَكن ، ُصْحبَةٌ  له وليَستْ  ، وسلمعليههللاصلىِديُّ ، أَْدَرَك النَّبِيَّ بُن َسلََمةَ األَسَ  َشِقيقُ  وأَبُو وائٍِل :

 واألَْعَمُش ، وكان موِلُده سنَةَ إِْحَدى من الِهْجَرةِ. ، َمْنُصورٌ  وعنه ، هللا وَعْبدِ  ، ُعَمر

بُن ُعْقبَةَ العَْبِدّي : تابِعيُّون  َشِقيقُ و بُن أَبِي َعْبِد هللِا َمْولَى الَحْضَرِميِّيَن ، َشِقيقُ و بُن الفَّراِء الُكوفِيُّ ، َشِقيقُ و بُن ثَْوٍر السَُّدوِسيُّ ، َشِقيقُ و

 ثِقاٌت.

دٍ   بالفتح ، َحدََّث عن أَبِي ُعثْماَن الصابُونِّيِ. الشَّقّانِيُّ  والعَبّاُس بُن أَْحَمَد بِن محمَّ

 : قريةٌ من أَْعماِل الشَّْرقِيَِّة بِمْصَر. ُشقُوق وأَبُو

ٌث ، َذَكره الُمَصنُِّف  َشقِّ  وابنُ   .(2)« ش د ق»اْستِْطراداً في اللَّْيِل : محّدِ

 : َمْوِضٌع من أَْعَمال البَُحْيرِة. الشَّقّ و

 : ترع بالبَُحْيرةِ. الشقاق وأَبو

ْرُب بالسَّْوِط وَغْيِره أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو الشَّْلقُ   :[شلق] ً  يُقال : الضَّ  .(3) َشلَْقتُه أَْشلُقُه َشْلقا

ً  وليَس بعََربِّيٍ َمْحض ، قاله اللَّْيُث ، قال الصاغانِيُّ : هي لُغَةُ الشاِم ، يُقاُل : الِجماعُ  : الَشْلقُ و  .َشلَقَها َشْلقا

 عن اْبِن َعبّاٍد. َخْرُق األُذُِن ُطوالً  أَْيضاً : الشَّْلقُ و

ْفَدعِ ، ال يَداِن لها ، تكوُن في ، أَو َعلَى خِ  بالَكْسر ، أَو كَكتٍِف : َسَمَكةٌ َصِغيَرةُ  الشَّْلقُ و ْلقَة السََّمكة ، لها ِرْجالِن عند الذَّنَِب كِرْجلَيِ الّضِ

يُث ، عن ابِن  األَْنَكِليسُ  هي أَو أَْنهاِر البَْصَرةِ ، وقِيَل : هي من َسَمِك البَْحَرْيِن ولَْيَست بعَربِيٍَّة ، يُّ ، والِجّرِ من السََّمِك ، وهو الِجّرِ

 رابِّيِ.األَعْ 

َمْخَشريُّ : ويَتََولَُّع بها  : من يَتَتَبَُّع الَحالَوةَ  الشَّْولَِقيُّ  قاَل اللَّْيُث :و  .(4)بلُغَِة َربِيعَةَ ، زاد الزَّ

َمْخَشرِ  كِمْنِديٍل : من يَْفتَُح فاهُ إِذا َضِحكَ  الِمْشِليقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و  يُّ ، وقد تَقدَّم.وكذلك الِمْجِليُق ، بالجيِم ، نقله الزَّ

ً و: » (5)، وهو ُمَولٌَّد ، نقله الّصاغانِيُّ ومنه قوُل الَحِريِرّي في الَمقاَمِة الصُّوِريَّة  للفُقَراِء والسُّّؤالِ  تُكون كَشّداٍد : ِشْبهُ ِمْخالةٍ  الشَّاّلقُ و  َشاّلقا

 .«وُعّكازاً 

ةُ. الشَّلَقَةُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و  ُمَحّرَكةً : الراضَّ

ْلقاءُ و قاَل : يُن. الّشِ ّكِ  ، كِحْرباء : الّسِ

ْلقَةُ  قاَل َعْمُرو بن بَْحٍر الجاِحُظ :و ْلقَةَ  ، يُْفَهُم من هذا أَنَّ  إِذا َرَمتْهُ  (6)الَمُكون  بالَكسِر : بَْيُض الضَّبِّ  الّشِ : اسٌم لبَْيِضها ، ونَصُّ الجاِحِظ  الّشِ

ي إِ   .(7) ِشْلقَةٌ  إِذا باَضت البَْيَضةَ قِيَل : َسَرأَْت ، وبَْيُضها َسْرٌء ، وإِذا أَْلقَْت بيضها فهي (6)لى ذِلَك ، فإِنّه قال : الضَّبُّ الَمُكون ال يَُؤّدِ

ْلقَة هي الَجراَدةُ إِذا َرَمْت بَْيَضها ، فتأَمل. يِن أَنَّ الّسِ  قلُت : وقد تَقَدََّم أَيضاً في الّسِ

َكةً : قَْريتاِن بِمْصرَ  َشلَقانو واِحي ، وهي القَْريَةُ الَمْشُهورةُ اآلن ، وقد َدَخْلُت فيها ِمراراً ، وهي على شاِطي ، محرَّ ِء النِّيِل من أَعماِل الضَّ

َعلَى هذا فيَْنبَِغي َكْسُر نُونِها ؛ ألَنّها نوُن التَّثْنية على ُمْلتَقَى بْحَرْي َرِشيد وِدْمياط ، وقوُل الُمَصنِِّف قَْريَتان كأَنَّه َعدَّ َجِزيَرتَها قريةً أُْخرى ، و

ل.  ، فتأَمَّ
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 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ٌ . (8) َشاّلقَةٌ  امرأَة َمْخَشِريُّ  ، أَي : زانِيَةٌ ، نقله الزَّ

 ٌ  ، محركة : الِعبَةٌ بالعُقُوِل ، لغةٌ يمانية. َشلَقَةٌ  واْمَرأَة

يُن لُغَةٌ فيِه ، وقد تَقَدََّم كما في العُباِب واللِّسان. العَُجوُز الَكبِيَرةُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أَبو َعْمٍرو : هي ْعفَرٍ ، كجَ  الشَّْلَمقُ  : [شلمق]  والّسِ

__________________ 
 ( اآية األوىل من سورة القمر.1)
 .«شو »( كذا ابألصر ومل يرد ذكره فيها ا وسيبيت يف مادة 2)
 .66/  3( اجلمهرة 3)
 ( يف األساس :  ّب للحالوة مولض هلا.4)
 .«املصرية»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
 حتريف.« مكنون»واللسان والتكملة وابألصر  122/  6( عن ا يوان للجاحة 6)
 ابلسا املهملة ا وستبيت.« سلقة»( يف ا يوان : 7)
 .«شلف»امرأة شالقة : زانية ا وقد تقدمت يف مادة ( يف األساس يف مادة شلف : 8)
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كَشباِرَق وَشباِريَق وُمَشْبَرٍق ، وقاَل ابُن ِسيَده :  قَِطعٌ  أَهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللِّْحيانِيُّ : أَي ُمَشْمَرقٌ و ، َشماِريقُ و َشماِرقُ  ثَْوبٌ  : [شمرق]

 وعندي أَنَّه بََدٌل ، وقد تَقَدََّم ذِلَك.

ْمِشقَةُ  : [شمشق] ْقِشقَةُ  أَهمله الَجْوَهِريُّ ، وقاَل َشِمٌر : هي بالَكْسرِ  الّشِ ، وقال األَْزَهِريُّ : وَسِمْعُت غيَر واِحٍد من العََرِب يَقُول ذلك ،  الّشِ

 اْستِْطراداً ، وذكره ابُن َعبّاد كذلك.« ش ق ق»أَورَده صاحُب اللِّساِن في 

 قال األَْزَهِريُّ : هيو كالشَّْفَشِليِق ، العَُجوُز الُمْستَْرِخيَةُ  : هي (1)أَهملَهُ الَجْوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد  ، كَزْنَجبِيلٍ  الشَّْمَشِليقُ   :[شمشلق]

 وأَْنَشد : السَِّريعَةُ الَمْشيِ 

هـــــــــــــــا  يـــــــــــــــقـــــــــــــــِ ر  يف َوســـــــــــــــــــــــــــــِ ر ٍة َتشـــــــــــــــــــــــــــــُ  ِبضـــــــــــــــــــــــــــــَ

َوِة      دح ِة الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ هــــــــــــــــاأَنّجــــــــــــــــَ يــــــــــــــــقــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِ  َِشحشــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

َصِليِقها  َصِليَبِة الص يحَحِة َصهح

. ّيٍ للعُلَْيكِم هكذا ، وكذلك األَْصَمِعيُّ  قلُت : أَْنَشَده ابُن بَّرِ

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

 : (2): الطَِّويُل السَِّميُن ، وقِيَل : الَخِفيُف ، قاَل أَبُو ُمَحْيَصةَ  الشَّْمَشِليقُ 

ـــــــــــــَ   ـــــــــــــي ه ل ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح بـ ـــــــــــــ ِ وهـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ل شـــــــــــــــــــــــــــَ مح  بشـــــــــــــــــــــــــــَ

و ِ الو      َدقــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــح ِ حــــــــــــــــــَ اح وِ  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ   َدحــــــــــــــــــُ

  

 ال يُباِد اجلَوحَر يف الط رِي ِ و 

َكةً : النَّشاطُ  الشََّمقُ  : [شمق]  وفي التَّْهِذيِب : ِشْبهُ َمَرحِ الُجنُوِن ، قاَل ُرْؤبَةُ : َمَرُح الُجنُونِ  قاَل اللَّْيُث : هوو عن اْبِن األَْعرابِّيِ ، ، ُمَحرَّ

وَس  ــــــــــــُ ل ه ِإذح راَح َمســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــ  مــــــــــــَ ح كــــــــــــبَن  الشــــــــــــــــــــــــــ 

تــــــــــــَ ح      رٌي قــــــــــــد عــــــــــــَ َر عــــــــــــنــــــــــــه َأو َأســــــــــــــــــــــــــِ  ُنشــــــــــــــــــــــــــِّ

  
ً  كفَِرحَ  َشِمقَ  وقد  : إِذا نَِشَط أَو َمِرَح. يَْشَمُق َشَمقا

 قاَل الراِجُز : لُغاُم الَجَمِل الُمْختَِلُط بالدَّمِ  اللُّغاُم ، وفي التَّْهِذيِب : األَْشَمقُ  وقاَل ابُن األَْعراِبّيِ :

ُكوَ   َن َمشح ََقاالل غاِم  (3)يـَنـحُفخح  َأِشح
 يَْعنِي ِجماالً يَتَهاَدْرَن.

ِمقُّ  قاَل الفَّراُء :و جا زاَد األَْزَهِريُّ : الطَِّويلُ  هو ، كِفِلزٍّ  الّشِ  وهي بهاٍء. ِل ،الَجِسيُم من الّرِ

قَ و  قاَل ُرْؤبَةُ : تَنَشَّطَ  : إِذا تََشمَّ

ا  قــــــــــــــــــَ َومــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ نح تـ ــــــــــــــــــرًا أُمــــــــــــــــــاين ُود  مــــــــــــــــــَ  زِي

ز ٍة      ارَأحدًا ِإذا ُذو هـــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــ  (4)َتشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
قَ و  قاَل ُرْؤبَةُ أَْيضاً : غارَ  أَْيضاً : إِذا تََشمَّ

ا  قــــــــــــَ َعســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ فــــــــــــًا طــــــــــــاَ  مــــــــــــا تـ ا وِإلــــــــــــح بــــــــــــٍّ  حــــــــــــُ

هــــــــــــــا ِإذا و      نــــــــــــــح َذاًب عــــــــــــــَ اِمشــــــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــــَ مــــــــــــــ   َتشــــــــــــــــــــــــــــَ

  
جالِ  كَسفَْرَجٍل : الشََّمْقَمقُ و  ، عن الفَّراِء. الطَّويُل من الّرِ

 النَِّشيُط. قِيَل : هوو

ٍد شاِعرٌ  الشََّمْقَمقِ  أَبُوو  ، ومن قَْوِله ِفي الُمَمّزِق يَْهُجوه : : َمْرواُن بُن ُمَحمَّ
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ر ًة  ّزَِ  مــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

َت املــــــــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــــــــــــُ

ز  ح      مــــــــــــــــَ
ُ

رحَت املــــــــــــــــ وحَم قــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــالــــــــــــــــيـــــــــــــــــَ

  

ال  َت مـــــــــــــــــــض الضـــــــــــــــــــــــــــــــــ  َريـــــــــــــــــــح ا جـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــّ  لـــــــــــــــــــَ

  
ِر    َت يف حبــــــــــــَح ــــــــــــح رِق مــــــــــــَ ح ِ  غــــــــــــَ قــــــــــــح مــــــــــــَ (5)الشــــــــــــــــــــــــــ 

 

  
 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

 ، كَسحابٍَة : الُجنُوُن والنَّشاُط. الشَّماقَةُ 

ٌق. ِشِمقٌ  ثَْوبٌ و  ، كِفِلّزٍ : ُمَخرَّ

 الَهِرَمةُ وأَْنَشَد : العَُجوُز الَكبِيَرةُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقال أَبو َعْمٍرو : هي كَجْعفَرٍ  الشَّْملَقُ  : [شملق]

ا  يـــــــــــــــــااًل َدرحَدقـــــــــــــــــَ و ِإىَل ِ  عـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــُ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــــح

وزًا      جــــــــــــــــُ َا وعــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ رحقــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ امــــــــــــــــُ قــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  ِشــــــــــــــــَح

  
فَه.وقِيَل : هي  يِن الُمْهَملَِة ، وإِّن أَبا ُعبَْيٍد َصحَّ  بالّسِ

 قلُت : والصواُب أَّن ُكلَّ ذلك جائٌِز.

__________________ 
 .401/  3( اجلمهرة 1)
 .«أبو  صة»( يف اللسان : 2)
 ( األصر والتهذيب واللسان ا ويف التكملة : مشكو  ا بكافا.3)
 برواية : 109( ديوانه ص 4)

م قاراحا إذا   رّوحته تشح
 وانظر ختر هما فيه. 143( شعراء عباسيون لغوستاف فون غرنباوم ص 5)
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 * ومما يُْستَدرك عليه :

 ٌ  : َسيِّئَةُ الُخلُِق. َشْملَقٌ  امرأَة

تَُكوُن على َرأِس الَمْرأَةِ تَِقي بِها الِخماَر من  يَْجعَلُوَن فِيها القُْطنَ  التي الشَّبََكةُ  هي أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل الفَّراُء : كقُْنفَُذةٍ  الشُّْنتُقَةُ  : [شنتق]

 الدُّْهِن.

 * ومما يستدرك عليه :

ٌب ، كما فِي اللِّساِن ، وَضبََطهُ ابُن ُدَرْيٍد كقُْنفٍُذ ، وَحَكم بِزياَدةِ   النُّوِن.َشْنَدُق ، كَجْعفٍَر : اسٌم أَْعَجِميٌّ ُمعَرَّ

 ومما يستدرك عليه :* 

ْخَمةُ من النِّساِء ، كما في اللِّساِن. الشَّْنفَِليقُ  : [شنفلق]  ، كَزْنَجبِيٍل : الضَّ

َق ِذْفراهُ بقاِدَمِة َحتّى أَْلزَ  وهو راِكبُه من قِبَِل َرأِْسه َكفَّهُ بِزماِمهو من َحدَّْي نََصَر وَضَرَب : َجَذَب ِخَطاَمهُ  يَْشنِقُهو يَْشنُقُه البَِعيرَ  َشنَقَ  : [شنق]

ْحِل أَو ماِم َحتّى َشنَقَه الرَّ ، أَي : إِن  «لَها َخَرمَ  أْشنقَ  إِنْ »: ـ  عنههللارضيـ  في َحِديِث َعلّيٍ و ، كأَْشنَقَه َرفََع رأَْسه وهو راِكبُه : إِذا َمدَّهُ بالّزِ

هو ،  أَْشنَقَ و البَِعيَر ، َشنَقَ  ، قاَل ابُن ِجنِّي : ناِدرٌ  ِسه َرفََع َرأَْسه ، يَتَعَدَّى َواَل يَتَعَدَّى ، وهوبنَفْ  البَِعيرُ  فأَْشنَقَ  َخَرَم أَْنفَها ، إِْشناقِها بالَغ فِي

ياً ، وأَْفعََل غيَر ُمتَعَ  ي جاَءت فِيه القَِضيَّةُ َمْعُكوَسةً ُمخاِلفَةً للعاَدةِ ، وذلك أَنَّك تَِجُد فِيها فَعََل ُمتَعَّدِ ّدٍ ، قال : وِعلَّةُ ذِلَك عنِدي أَنّه َجعََل تَعَّدِ

ي ، نحو َجلََس وأَْجلَْسُت ، كما ُجِعَل قَْلُب الياِء واواً في البَْقَوى فَعَْلُت وُجُموَد أَْفعَْلُت كالِعَوِض لفَعَْلُت من َغلَبَِة أَْفعَْلتُ   لها على التَّعَّدِ

ْعَوى ِعَوضاً للواِو من َكثَْرةِ ُدخوِل الياِء عليها.  والرَّ

ً  الِقْربَةَ  َشنَقَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  : إِذا َعلَّقَها. َشنَقَها ، وقاَل غيُره : (1) بيََديهاَوَكأَها ثُّم َربََط َطَرَف ِوكائِها  : إِذا يَْشنُقُها َشْنقا

ً  رأَْس الفََرِس  َشنَقَ  من الَمجاِز :و  َحتّى يَْمتَدَّ ُعنُقُه َويَْنتَِصَب. َشدَّهُ إِلى َشَجَرةٍ أَو َوتٍِد ُمْرتَِفعٍ  : إِذا يَْشنُقُه َشْنقا

ً  النّاقَةَ أَو البَِعيرَ  َشنَقَ و نا َشدَّهُ  َشْنقا  كِكتاٍب ، وسيأتِي َمْعناه قَِريباً. قِ بالّشِ

ً  الَخِليَّةَ  َشنَقَ و ً  َجعََل فيها : يَْشنقُها َشْنقا ً  كأَِميٍر ، َشنِيقا يُثَبَُّت في أَْسفَِل القُْرَصِة و ُعوٌد يُْرفَُع عليِه قُْرَصةُ َعَسلٍ  : الشَّنِيقُ  أَي وهو َكَشنَّقَها تَْشنِيقا

ِة ُسلَيماَن و يُْفعَُل ذلك إِذا أَْرَضعَِت النَّْحُل أَوالَدها في الخِليَِّة القُْرَصْيِن والثَّالثَةَ ، وإِنّما َشنَقَ  فُربّما ةِ يُقاُم في ُعْرِض الَخِليَّ  ، ثم في قِصَّ

ْنقاَء والبُلَتَ  الشَّْنقاءَ  اْحُشُروا الطَّْيَر إِالّ »:  السالمعليه ْنقاُء ، والبُلَُت ذُِكرا في َمْوِضِعهما. من الطَّْيِر التي تَُزقُّ فِراَخها الشَّْنقاءُ  ، «والرَّ  ، والرَّ

ناقُ و ٌ  ِشناقٌ  ، وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : ناقَةٌ  ِشناقٌ  ، واْمرأةٌ  ِشناقٌ  ، يُقال : َرُجلٌ  كِكتاٍب الطَِّويُل للُمَذكَِّر والُمَؤنَِّث ، والَجْمعِ  ، (2) الّشِ  قٌ ِشنا ، واْمَرأَة

أَنّه أُتَِي بيَِزيَد بِن الُمَهلَِّب يَْرُسُف في َحِديٍد ، فأَْقبََل يَْخِطُر بيَِده ، فغاَظ ذلك »في َحِديِث الَحّجاج : و ، ال يُثَنَّى وال يُْجَمُع ، ِشناقٌ  ، َوَجملٌ 

 الَحّجاَج ، فقاَل :

َُحّيا خَبحرَتِييف ِإذا َمَش 
يُر امل  مجَِ

 يِه ، فقاَل :قد َولّى فاْلتَفََت إِلو

ِ و  َنحِكَباح
ُم امل  «ِشنا ُ يف الدِّرحِع َضخح

ناقُ و  من فقامَ  ، َمْيُمونَةَ  بَْيتِ  في وسلمعليههللاصلىأَنّه باَت ِعْنَد النبّيِ »في َحِديِث اْبِن َعبّاٍس : و ، َسْيٌر أَو َخْيٌط يَُشدُّ بِه فَُم الِقْربَةِ  أَيضاً : الّشِ

الِقْربَِة هو الَخْيُط والسَّْيُر الذي تُعَلَُّق به الِقْربَةُ على الَوتِِد ، قاَل األَْزَهِريُّ :  ِشناقُ  : (3)، قاَل أَبو ُعبَْيٍد  «الِقْربَةِ  ِشناقَ  فَحلَّ  ، يَُصلِّي اللَّْيلِ 

ناقِ  وقِيَل في ل : والَحِديُث يَُدلُّ َعلَى هذا ، ألَنَّ الِعصاَم : الَِّذي تُعَلَُّق بِه الِقْربَةُ ال يَُحلُّ ، إِنّه الَخْيُط الذي يُوَكأُ به فَُم الِقْربَِة أَو الَمزاَدةِ ، قا الّشِ

 .الِقْربَةِ  تِْلكَ  ماءِ  من ليَتََطهَّرَ  اللَّْيلِ  من قامَ  لّما وسلمعليههللاصلىإِنّما يَُحلُّ الِوكاُء ؛ ليَُصبَّ الماُء ، وإِنّما َحلَّهُ النبيُّ 

نو  أَي : َوتَُر القَْوِس ؛ ألَنّه َمْشُدوٌد في َرأِْسها. الَوتَرُ  أَيضاً : اقُ الّشِ

َكةً األَْرشُ  الشَّنَقُ و  ، أَي : أَْرَش الَحِرِق في الثَّْوِب ، والَجْمعُ  الشَّنَقَ  ، وحاَكَم َرُجٌل إِلى ُشَرْيحٍ قَّصاراً في َحَرٍق ، فقاَل ُشَرْيٌح : ُخْذ ِمنه ُمَحرَّ

 وهي األُُروُش : أَْرشُ  ، أَْشناقٌ 
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__________________ 
 وزيد فيها : أو بوتٍد إىل جداٍر.« بيد »وفيها  67/  3( اجلمهرة 1)
 ( قيدها ابن األثري يف النهاية نصاً ابلفتح : الطوير.2)
 عبيدة.ومل يذكر اللسان أاب عبيد واكتف  بذكر أيب « قا  أبو عبيد قا  أبو عبيدة»( يف التهذيب : 3)
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ِمَلةَ  ُ القاِئَمُة والَيُد الش اّلُء ا ال يَزاُ  يُقاُ  له أَرحٌش َحىت  َتُكوَن َتكح َحِة والَعاح وضِّ
ُ
نِّ ا وأَرحُش امل   ِديٍَة كاِمَلٍة.السِّ

 وبه فَسََّر بعٌض قوَل ُرْؤبَةَ يَِصُف صائِداً : العََملُ  : الشَّنَقُ و

ُزو يف  نـــــــــح داَء تـــــــــَ بــــــــح ّو  هلــــــــا كــــــــَ نــــــــَ ح ســــــــــــــــــــــَ (1)الشــــــــــــــــــــــ 
 

يـــــــــــَ ح      َ الـــــــــــنـــــــــــِّ اح ًة ســـــــــــــــــــــــــاَوَرهـــــــــــا بـــــــــــَ يـــــــــــ  عـــــــــــِ بـــــــــــح ـــــــــــَ (2)نـ
 

  
كاةِ  من اإِلبِِل والغَنَمِ  ما بَْيَن الفَِريَضتَْينِ  هو الشَّنَقُ و اإِلبَِل ، فإِذا كانَْت من البَقَِر فهي  باألَْشناقِ  ، وَخصَّ بعُضهم أَشناقٌ  ، جمعُه في الزَّ

في َخْمٍس من اإِلبِِل شاةٌ وفي  الشَّنَقُ  ، قاَل أَبو َعْمٍرو الشَّْيبانِيُّ : ففي الغَنَِم : ما بيَن أَْربَِعيَن ومائٍِة وِعْشِريَن ، وقِْس في َغْيِرها قاُص ،األَوْ 

 ، واألَْربَُع ِشياهٍ  َشنَقٌ  ، والثَّالُث ِشياهٍ  َشنَقٌ  ، والشاتانِ  َشنَقٌ  َعْشٍر شاتاِن ، وفي َخْمَس َعْشَرةَ ثالُث ِشياٍه ، وفي ِعْشِريَن أَْربَُع ِشياٍه ، فالّشاةُ 

 : ما ُدوَن الفَِريَضِة ُمْطلَقاً ، كما ُدوَن األَْربَِعيَن من الغَنَِم. الشَّنَقَ  ، وما فوَق ذِلَك فهو فَِريَضةٌ ، وُرِوي عن أَْحَمَد بِن َحْنبٍَل أَنَّ  َشنَقٌ 

يَةِ  : الشَّنَقُ  قِيَل :و يَةَ كاِملَةً ، فإِذا كانَْت َمعها ِدياُت ِجراحاٍت فَتِْلَك هي ما ُدوَن الّدِ ، كأَنَّها ُمتَعَلِّقَةٌ  األَْشناقُ  ، وذِلَك أَْن يَُسوَق ذُو الِحمالَِة الّدِ

يَِة العُْظَمى ، ومنه قوُل الُكَمْيِت :  بالّدِ

م وفــــــــــــــــاُء  كــــــــــــــــُ داَي لــــــــــــــــَ ٌن مــــــــــــــــا يــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَرهــــــــــــــــح

نــــــــــــا ِ      وِ  الــــــــــــدِّ  أَبشــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــُ (3)ايِت ِإىل الــــــــــــكــــــــــــُ
 

  
 وقاَل األَْخَطُل يَْمَدُح َمْصقَلَةَ بَن ُهبَْيَرةَ الشَّْيبانِيَّ :

رحٌم  ــــــــــَ ُ   (4)قـ ــــــــــ  ل عــــــــــَ ــــــــــُ ــــــــــا ُ تـ ن ــــــــــِه  َأشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــدِّايِت ب  ال

اَل      ه محـــــــــــــــــََ قـــــــــــــــــَ وح ر تح فــــــــــــــــــَ وَن أُمـــــــــــــــــِ ئـــــــــــــــــُ  ِإذ املـــــــــــــــــِ

  
ياِت وافِيَةً كاِملَةً زائَِدةً.َرَوى َشِمٌر عن اْبِن األَْعرابِّيِ قاَل : يَقُوُل :   يَْحتَِمُل الّدِ

َر قَوُل الُكَمْيِت السابُِق ، يقول : فهذه الفَْضلَةُ تَْفُضلُ  : الشَّنَقُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و عليِه مثُل العاَلئِِق على البَِعيِر ، ال يَكتَِرُث  األَْشناقُ  وبه فُّسِ

ِت الِمئُوَن فوقَه حَ  ْت : ُشدَّْت فوقه بِمراٍر ، والِمراُر : الَحْبُل.بها ، وإِذا أُِمرَّ  َملَها ، وأُِمرَّ

 الَحْبُل. : الشَّنَقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 .َشنَقان وهما الِعْدلُ  : الشَّنَقُ و قاَل :

كاةِ  واألَْسفَُل ، فاألَْعلَى في األَْعلَى  :َشنَقانِ  (5)في قَْوِل الُكَمْيِت  الشَّنَقُ  أَو ياِت ِعْشُروَن َجَذعةً ، واألَْسفَُل ِعْشُروَن بنَت َمخاٍض ، وفي الزَّ الّدِ

َمْعنَى البيِت : ، و أَْشناقٌ  ، ولُكّلٍ َمقاٌل ؛ ألَنّها ُكلُّها شاةٌ في َخْمٍس من اإِلِبلِ  تَِجبُ  بنُت َمخاٍض في َخْمٍس وِعْشِريَن ، واألَْسفَلُ  تَِجبُ  : األَْعلَى

ياِت ، فكأَنَّه : إِذا َغِرَم ِدياٍت كثِيَرةً َغِرَم  في قَْوِل ـ  ِعْشِريَن بَِعيراً بَناِت َمخاٍض ؛ الْستِخفافِه إِيّاها ، وقِيلَ  (6)أَنَّه يِخفُّ الِحماالِت وإِْعطاَء الّدِ

ياِت : أَْشناقُ ـ  األَْخَطِل الّسابِقِ  الَخَطِأ الَمْحِض : ماِئةٌ من اإِلبِِل تَْحِملُها العاقِلَةُ أَْخماساً : عشروَن اْبنَةَ َمخاٍض ، وِعْشُروَن أَْصنافُها ، فِديَةُ  الّدِ

ناقُ  أَيضاً ، وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : أَْشناقٌ  ابنةَ لَبُوٍن ، وِعْشُروَن ابَن لَبُوٍن ، وِعْشُروَن ِحقَّةً ، وِعْشُروَن َجَذعةً ، وهي  الفَِريَضتَْيِن ، : ما بَْينَ  الّشِ

ياِت ، وَردَّ عليِه ابُن قُتَْيبَةَ ، وقاَل : لم أَرَ  أَْشناقُ  قاَل : وكذِلكَ  ياِت من أَْشناقَ  الّدِ ياِت ليَس فِيها شيالفَرائِِض في َشيْ  أَْشناقِ  الّدِ ٌء ٍء ؛ ألَنَّ الّدِ

ياِت : اْختِالُف أَْجناِسها ، نحو : بناِت الَمخاِض وبَناِت اللَّبُوِن ، والِحقاِق ،  ناقُ أَشْ و يَِزيُد َعلى َحّدٍ من َعَدِدها ، أَو ِجْنٍس من أَْجناِسها ، الّدِ

ياِت بَمْنِزلَةِ  األَْشناقَ  ، قاَل أَبو بَْكٍر : والصَّواُب ما قاَل أَبو ُعبَْيٍد ؛ ألَنَّ  َشنَقٌ  والِجذاعِ ، كلُّ ِجْنٍس منها َدقاِت  األَْشناقِ  في الّدِ  إِذا كانَ في الصَّ

يِّدُ  الشَّنَقُ  َدقِة ما زاَد على الفَِريَضِة من اإِلبِِل ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ ، واألَْصَمِعيُّ ، واألَثَْرُم : كاَن السَّ يَةَ زاَد عليها  في الصَّ إِذا أَْعَطى الّدِ

يَِة بمنِزلَةِ من ال فالشَّنَقُ  َخْمساً من اإِلبِِل ؛ ليُبَيَِّن بذِلك فَْضلَهُ وَكَرَمهُ ، يَِة لَْغٌو ، ليَس  الشَّنَقِ  ّدِ في الفَِريَضِة إِذا كاَن فِيها لَْغواً ، كما أَنّه في الّدِ

ٌم من الُمْعِطي.  بواِجٍب ، إِنّما تََكرُّ

ُجُل ، َشنِقَ و  كفَِرَح وَضَرَب : َهِوَي َشْيئاً فصاَر ُمعَلَّقاً به الرَّ

__________________ 
 ... اللسان برواية : كبهنا كبداء تنزو( يف 1)
 .«النب »وابألصر  107( عن الديوان ص 2)
 .«إىل الكهو »( عن اللسان وابألصر 3)
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 .«ضخم تعل » 143( يف الديوان ص 4)
 كما يف التهذيب وقد جاء الشرح فيه بعد ذكره البيت :ـ   ( يعين قوله5)

تح  قـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــِّ ل ـــــــــــــــــــــــــــدايت إذا عـــــــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــــــــبن ال

ُ  األســـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــرُ مشـــــــــــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه      نـــــــــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــــــــِّ

  

 ( األصر واللسان ويف التهذيب : حتّمر.6)
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ُِحيرِت عل  اأَلو ِ  ا وقاَ  :
َكم ا ونصه : فبقي ُمَعل قاً به ا واقَتَصَر صاحُب امل ُحح

 .َشَنقاً  قـَلحُبه َشِن َ  كما يف امل
،  (1)كَكِتٍف وِمْحراٍب ، كما ُهَو نَصُّ اللِّسان والعُباِب  َشنٌِق ِمْشناقٌ  قَْلبٌ ، هَكذا في سائِِر النَُّسِخ ، والصواُب  ، كَكِتٍف : ُمشتاقٌ  َشنِقٌ  قَْلبٌ و

 ، وأَْنَشد : ءٍ طاِمٌح إِلى ُكّلِ شي : َشنٌِق ِمْشناقٌ  وأَْصلُه في العَْيِن ، قاَل اللَّْيُث : قَْلبٌ 

نا ِ  َشِن ٍ اي َمنح ِلَقلحٍب   ِمشح
نِّيقَةُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و ينٍَة : الَمْرأَةُ الُمغاِزلَةُ. الّشِ  ، كِسّكِ

نِّيقُ و قاَل : يٍن : الّشابُّ الُمْعَجُب بنَْفِسه الّشِ  ُء الُخلُِق.وفي اللِّساِن : هو السَّيِّى كِسّكِ

 الّداِهيَة. اسمُ  قِيَل :و ، كِسِرْطراٍط : رئِيٌس للِجّنِ ، ِشنِْقناقٌ و قاَل :

ً  الِقْربَةَ  أَْشنَقَ و ناقِ  َشدَّها : إِْشناقا  َعلَّقَها بالَوتِِد. وهو الَخْيُط ، وقِيَل : بالّشِ

ُجُل : أَْشنَقَ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و  نَقَله ابُن األَْعرابِّيِ أَْيضاً في موِضعٍ آخر. َوَجَب عليه األَْرشُ  (2) أَْشنَقَ  األَْرش ، أَو ، وُهو الشَّنَقَ  أََخذَ  الرَّ

ِريُر : األَْشناقَ  ، أَي : يُْعِطي يُْشِنقُ   من العََرِب : ِمنّا َمنْ وقال َرُجلٌ   ، وهو ما بَْيَن الفَِريَضتَْيِن من اإِلبِِل ، وهو ِضدٌّ ، قاَل أَبو َسِعيٍد الضَّ

ُجُل ، فهو أَْشنَقَ  ً  : إِذا َوَجَب عليه شاةٌ في َخْمٍس من اإِلبِِل ، فال يَزالُ  ُمْشنِقٌ  الرَّ إِلى أَن تَْبلَُغ إِبِلُه َخْمساً وِعْشِريَن ، ففيها بنُت مخاٍض  ُمْشنِقا
 َوَجبَْت في إِبِله فَِريَضةٌ.ُمْعِقٌل أَي : ُمَؤّدٍ للِعقاِل ، فإِذا بَلَغت إِبلُه ِستًّا وثاَلثِيَن إِلى َخْمٍس وأَْربَِعيَن فقد أَْفَرَض ، أَي :  (3)

 تَطاَوَل. : إِذا عليهِ  أَْشنَقَ و

 : التَّْقِطيُع. التَّْشنِيقُ و

حاحِ. أَْشناقِ  ، وهو َمأُْخوذٌ من كُمعَظٍَّم : الُمقَطَّعُ  من اللُُّحومِ  الُمَشنَّقُ  قاَل الِكسائيُّ :و التَّْزيِيُن. أَيضاً : التَّْشنِيقُ و يَِة ، كما في الّصِ  الّدِ

ْيتِ  قاَل األََمِويُّ :و َع العَِجيُن ُكتاَلً َعلَى الُخواِن  ُمَشنَّقٌ  يُقاُل له العَِجيُن الُمقَطَُّع الَمْعُموُل بالزَّ حاحِ ، وقاَل ابُن األَعرابِّيِ : إِذا قُّطِ ، كما في الّصِ

 والعَجاِجيُر. قالُمَشنَّ و قَْبَل أَْن يُْبَسَط فهو الفََرْزَدقُ 

ِريُر :و ً و شانَقَهُ ُمشانَقَةً  قاَل أَبُو َسِعيٍد الضَّ ناقُ  ونَقَلَه أَيضاً صاِحُب الُمحيِط هكذا ، وفي اللِّساِن : َخلََط مالَهُ بماِله إِذا بالكسِر : ِشناقا : أَْن  الّشِ

ُجلَْيِن أَو الثاّلثَةِ  ُجِل والرَّ قَْت أَْموالُهم ، فيقُول بعُضهم لبَْعٍض :إِذا تَفَ  أَْشناقٌ  يكوَن َعلَى الرَّ َق  شانِْقنِي رَّ ، أَي : اْخِلْط ماِلي ومالََك فإِنَّهُ إِن تَفَرَّ

ناقُ  ، فإِن اْختَلَط َخفَّ َعلَْينا ، َشنَقانِ  َوَجَب علينا  .الشَّنَقَْينِ و ، الشَّنَقِ  : الُمشاَرَكةُ في فالّشِ

ناقُ و وال  ِشناقَ  الو ِوراطَ  وال ِخالطَ  ال:  ُحْجرٍ  بنِ  لوائِلِ  وسلمعليههللاصلىَكتََب النبيُّ » : ، ومنه الَحِديثُ  الشَّنَقِ  ٍء منَشيْ أَْخذُ  بالكسِر : الّشِ

الَخْمِس إِلى العَْشِر ، وما زاد : ما بيَن الفَِريَضتَْيِن ، وهو ما زاَد من اإِلبِِل من  الشَّنَقَ  فإِنَّ  ِشناقَ  قولُه : وال : (4)، قال أَبو ُعبَْيد  «ِشغارَ 

ِرير : قوُل أَبِي ُعبَْيٍد : األَْشناقِ  َحتَّى يَتِمَّ ، وكذِلك َجِميعُ  الشَّنَقِ  ال يُؤَخذُ من : (5)على العْشِر إِلى َخْمَس َعْشَرةَ ، يقوُل   ، وقاَل أَبو َسِعيٍد الضَّ

إِلى َخْمَس  (6)نّما هو إِلى تِْسعٍ ، فإِذا بَلَغ العَْشَر فِفيها شاتاِن ، وكذِلك قولُه : ما بيَن العَْشِر : ما بيَن الَخْمِس إِلى العَْشِر ُمحاٌل ، إِ  الشَّنَقُ 

ً  يَ َسِعيٍد : وإِنّما ُسمِّ  َعْشَرةَ كان َحقُّه أَْن يقوَل : إِلى أَْربََع َعَشَرةَ ؛ ألَنّها ِإذا بَلَغْت َخْمَس َعَشَرةَ ففيها ثاَلُث ِشياٍه ، قال أَبو ألَنَّه لم  الشَّنَُق َشنَقا

ُجُل َغنََمهُ وإِبِلَه  يُْشنِقُ  ، أَي : ال ِشناقَ  قَْوِله : ال إِلى ما يَِليه مما أُِخَذ ِمنه ، أَي : أُِضيَف وُجِمَع ، قال : ومعنَى أَْشنَقَ و ٌء ،يُْؤَخْذ منهُ شي الرَّ

َدقَِة ، وذلك أَن يكوَن لُكّلِ واِحٍد منهما أَربعوَن شاةً ، ف  شاتاِن ، فإِذا (7)تَِجُب عليِهما إِلى َغنَِم َغْيِره ليُْبِطَل عن نَْفِسه ما يَِجُب عليه من الصَّ

قُ  أَْشنَقَ  ّدِ   في يَِدهأََحُدهما َغنََمه إِلى َغنَِم اآلخِر ، فوَجَدها الُمصَّ

__________________ 
 ( والتكملة والتهذيب أيضاً.1)
 والصواب ما أثبت ا فاللفظة معطوفة عل  ما قبلها كما يقتضيه سيا  القاموس وهو يواف  التهذيب واللسان.« شن »( ابألصر 2)
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ففيها بنُت خماٍض ا وقد زالت ألاء األشـنا  ا وقا  ( كذا ابألصـر ويف العبارة تشـويش واملعىن غري واضـح ا ومتامها يف التهذيب والنص فيه : 3)
 الذي  ب عليه ابنة خماض معقر أي مؤّد للعقا .

 واألصر كاللسان وإحد  نسخ التهذيب.« أبو عبيدة»( يف التهذيب : 4)
 . واألصر كرواية التهذيب... ء ا وكذلك( يف التهذيب : يقو  : ال يؤخذ من ذلك شي5)
 واملثبت يواف  التهذيب واللسان.« العشرة»( ابألصر 6)
 ( التهذيب : عليها.7)
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ِعيٍد : وللَعَرِب أَلفاٌ  يف هذا الباِب مل يـَعحرِفحها أَبُو  َتشــانـَُقوا َأَخَذ منها شــاًة ا وقير : ال َمُعوا بَا ُمتَـَفّرٍِ  ا قاَ  أَبو ســَ فَتجح
َن َ  ٍ  من اإِلِبِر فقدِإذا َوَجَب عل  الر ُجِر شاٌة يف مَخح ــــــــــــــ  ُعبَـيحٍد ا يـَُقولونَ  ناه عنَد  َأشح الر ُجُر ِإىل آِخِر ما ذََكره ا كما ُسقح

نِِّف :  ُصـــــَ
َن ُ  ا مث قاَ  : قا  الَفرّاُء َحَك  الِكســـــاِئي  عن بعِ  الَعَرب :« َأو َوَجَب عليِه اأَلرحشُ »قوِ  امل ِإىل مَخحٍ   الشـــــ 

رِيَن ا قاَ  : رِيَن.: ما مل  َِبح  الش َن ُ و  وِعشح  فيِه الَفرِيَضُة ا يريُد ما بَا مَخحٍ  ِإىل مَخحٍ  َوِعشح
مِ  ُد بُن الُمَكرَّ ِريُر ِلسانَه في أَبِي ُعبَْيٍد ، ونَدََّد بما اْنتَقََده عليِه بقَْوِله أَوالً : ـ  عنههللارضيمؤلُِّف اللِّساِن ، ـ  قاَل ُمَحمَّ : قد أَْطلََق أَبو َسِعيٍد الضَّ

قُّه أَْن يقوَل : ما بيَن الَخْمِس إِلى العَْشِر ُمحاٌل إِنّما هو إِلى تِْسعٍ ، وكذِلَك قولُه : ما بيَن العَْشِر إلى َخْمَس َعَشَرةَ ، وكان حَ  الشَّنَق ه :إِنَّ قولَ 

 ٍد ، وهِذه ُمشاححةٌ في اللَّْفِظ ، واْستِْخفاٌف بالعُلَماِء.ثانياً : إِنَّ للعََرِب أَْلفاظاً لم يَْعِرْفها أَبُو ُعبَيْ  (1)أَْربََع َعَشَرةَ ، ثَم بِقَوِلِه  :

إِاّل إِذا َسّماهما  لم يَْخَف عنه ذِلك ، وإِنَّما قََصَد ما بيَن الفَِريَضتَْيِن ، فاْحتاَج إِلى تَْسِميَتِهما ، وال يَِصحُّ له قوُل الفَِريضتينِ  هللارحمهوأَبو ُعبَْيٍد 

ٍء ، أاَل تََرى : َعْشٌر أَو َخْمَس عشَرةَ ، وهو إِذا قاَل تِْسعاً أَو أَْربََع َعَشَرة فليَس هناَك فَِريضتاِن ، وليَس هذا االْنتِقاُد بَشيْ  ، فيُْضَطرُّ أَْن يَقولَ 

يريُد ما بيَن الَخْمِس إِلى َخْمٍس وعْشِريَن ، إِلى َخْمٍس وِعْشِريَن ، وتَْفِسيُره بأَنَّهُ  الشَّنَقُ  إِلى ما َحكاهُ الفَّراُء عن الِكسائِّيِ عن بعِض العََرب :

إِلى أَْربَعٍ َوِعْشِريَن ؛ ألَنّها إِذا بلَغْت َخْمساً وِعْشِريَن ففيها بنُت َمخاٍض ، ولم يَْنتَِقْد هذا القَْوَل على  الشَّنَقُ  وكاَن على َزْعِم أَِبي سعيٍد يَقُول :

 من أَبِي َسِعيٍد َعلَى أَبِي ُعبَْيٍد ، ذا اْنِحمالٌ الفَّراِء وال َعلَى الِكسائِّيِ وال َعلَى العََربّيِ الَمنقُوِل عنه ، وما ذاَك إِاّل ألَنَّهُ قََصَد َحدَّ الفَِريَضتَْيِن وه

 وهللاُ أَعلَُم.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

أِْس ، كأَنّما يَُمدُّ ُصعُداً ، قاَل : الشَّنَقُ  ركةً : ُطوُل الرَّ  ، ُمحَّ

ُزو يف  ا َكبحداُء تـَنـح  الش َن ح كَبهن 
و ى لَها َكْبداءَ » ايَةُ :هكذا في اللِّساِن ، وهو لُرؤبةَ يَِصُف صائِداً ، والّرِ  وبعَده : «َسوَّ

 (2)نـَبحِعي ًة ساَوَرها بَا النَِّي ح 
، وقد َذَكرهُ الُمَصنُِّف ، هنا : َوتَُر القَْوِس ، وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : هو الَجيُِّد من األَْوتاِر ، وهو السَّْمَهِريُّ الطَِّويُل ، وقِيَل : العََمُل  الشَّنَقُ  وقِيَل :

 ثالثةُ أَقواٍل. ففيه

ناقُ و  .ُشنُقٌ و أَْشنِقَةٌ  ، بالكسر : َحْبٌل يُْجَذُب به رأُْس البَِعيِر والنّاقِة ، والجمعُ  الّشِ

 ، وهي الِحباُل ، قاله ابُن األَعرابِّيِ. الشَّنَقَ  : إِذا أَْعَطى أَْشنَقَ  وقد

أِْس ، وكذلك البَِعيُر ، واألُْنثى َمْشنُوقٌ و أَْشنَقُ  : َطِويٌل ، وفََرسٌ  أَْشنَقُ  وقاَل ابُن ِسيَده : ُعنُقٌ  ، وفي التَّْهِذيِب :  ِشناقٌ و ، َشْنقاءُ  : َطِويُل الرَّ

 ، وأَْنشَد : َمْشنُوقٌ و ِشناقٌ  ويُقاُل للفََرِس الطَِّويِل :

ٍب  َتصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح نـ دِّ مـــــــــــُ يـــــــــــِر اخلـــــــــــَ ه أَبســـــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــُ مـــــــــــح  ميـــــــــــَ 

ثـــــــح      ـــــِض كـــــمـــــِ ي ـــــَبضـــــــــــــــــــِ ي ال ذحِع خـــــــا ـــــِ و ِ ِر اجلـــــــِ نـــــُ  َمشـــــــــــــــــــح

  
 : َطِويٌل في ِدقٍَّة. ِشناقٌ  : طويلَةٌ َسْطعاُء ، وَجَملٌ  ِشناقٌ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : ناقَةٌ 

 : َهْيماُن. َشنِقٌ  وقَْلبٌ 

 : َحِذٌر ، قال األَْخَطُل : َشنِقٌ  وَرُجلٌ 

نـــــــــــاً و  عـــــــــــُ َر   ـــــــــــُ ـــــــــــَ رح تـ وحٍر هـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــثـ وُ  ل ـــــــــــُ  قـــــــــــد أَق

      ٌ فــــــــــِ ذارِي ُمشــــــــــــــــــــــــح ن  حــــــــــِ ُدو هبــــــــــِ نــــــــــِ ُ حيــــــــــَح  شــــــــــــــــــــــــَ

  
 ً  .ِشناقٌ  وُكلُّ َخْيٍط َعلَّْقَت به َشْيئا

ُل لعَِدّيِ بِن َزْيٍد : اإِلْشناقُ و  : أَْن تُغَلَّ اليَُد إِلى العُنُِق ، قاله أَبو َعْمٍرو وابُن األَْعرابِّيِ ، وأَْنَشد األَوَّ
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َ يف اأَليح  ا  بـــــــــــــَ نـــــــــــــا تــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــاَءهـــــــــــــا مـــــــــــــا بـــــــــــــِ

هــــــــــــــــاِدي و      ــــــــــــــــاقــــــــــــــــُ ن ــــــــــــــــا ِ  ِإشــــــــــــــــــــــــــــــح ن  ِإىل اأَلعــــــــــــــــح

  
 ا َعلَّْقتَه ، قال الُمتَنَّخُل الُهَذِليُّ يِصُف قَْوساً ونَْبالً :: إِذ َشنَْقتُهو َء ،الشَّيْ  أَْشنَْقتُ  وقاَل أَبو َسِعيٍد :

تُ  قـــــــــــح ـــــــــــَ نـ فـــــــــــاٍت  شـــــــــــــــــــــــــَ رحهـــــــــــَ َر مـــــــــــُ عـــــــــــابـــــــــــِ  هبـــــــــــا مـــــــــــَ

راِط      ر ِة كـــــــــــــــــالـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ (3)ُمســـــــــــــــــــــــــــــــاالِت اأَلغـــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 واملثبت يواف  اللسان.« يقو   نياً »( يف املطبوعة الكويتية : 1)
 ابلباء املوحدة. وقد تقدم الرجزان يف املادة.« النب »( عن الديوان وابألصر 2)
 وفيه : ويرو  : َقرنُت هبا. وفسر شنقت : جعلُت النبر يف الوتر فشنقُتها كما ُتشن  الناقة. 27/  2( ديوان اهلذليا 3)
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راجِ  َشنَْقتُ  قاَل :  .(1): َجعَْلُت الَوتََر في النَّْبِل ، والِقراُط : ُشْعلَةُ الّسِ

ً  قلُت : ومنه قَْولُهم : قُتِلَ   ، أَي : ُمعَلَّقاً. َمْشنُوقا

 : موِضٌع من أَعماِل ِمْصر. الَمْشنُوقِ  وَمغاَرةُ 

 .الُمشانَقَةُ  : التَّشانُقُ و

ْرُب الُمثْخُن ال الشَّْنقُ و  كاّف للَمْرِمي.، بالفتحِ : الضَّ

 .(2)، كَصبُوٍر : َحيٌّ من العََرِب ، عن ابِن ُدَرْيٍد  َشنُوقٍ  وبنو

 : اْستِنانُها من الشَّْحِم. َشنَقُهاوَ  من النِّساِء ، كفَِرَحٍة ، وتُْجَمُع َشنِقاٌت ، الشَّنِقَةُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :

 :، كأَِميٍر : الدَِّعيُّ ، قاَل الشاِعُر  الشَّنِيقُ و

ه  ُرومــــــــــــُ ِذي ال يـــــــــــــَ ُر الــــــــــــبــــــــــــاَب الــــــــــــّ  َأان الــــــــــــّداخــــــــــــِ

ــــــــــــــِه      ــــــــــــــي عــــــــــــــَ  ِإل دح ــــــــــــــُ ــــــــــــــ ُ َدينيف وال ي ي ــــــــــــــِ ن  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 : قريةٌ بِمْصَر من أَعماِل المنوفِيَِّة. َشنُوقةو

 * ومما يُْستدَرُك عليه :

 شنواقى : قريةٌ بِمْصَر من أَعماِل الغربيَِّة.

َح بيَ إِلَى الّشيْ  : نِزاُع النَّْفِس  الشَّْوقُ  : [شوق]  .الشَّْوقُ  ِء باالْشتِياِق ، يُقال : بَرَّ

 .األَْشواقُ  يُقال : بَلَغَْت مني أَْشواقٌ  َحَرَكةُ الَهَوى ج : : الشَّْوقُ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و

ً  ُحبُّها شاقَنِي قدو  ـ. عنههللارضيـ  ، قال لَبِيدٌ  َمُشوقٌ  ، وذلك قٌ شائِ  فهو هاَجنِي ، وكذلك ِذْكُرها وُحْسنُها : َشْوقا

كَ  تـــــــــح ـــــــــَ وا  شـــــــــــــــــــــــاقـ لـــــــــُ مـــــــــ  َا حتـــــــــََ يِّ حـــــــــِ ُن ا ـــــــــَ عـــــــــح   ـــــــــُ

هـــــــا      يـــــــامـــــــُ ر  خـــــــِ نـــــــًا َتصـــــــــــــــــــــِ طـــــــُ وا قـــــــُ ن ســـــــــــــــــــــُ كـــــــَ (3)فـــــــتـــــــَ
 

  
 ً قَنِي تَْشِويقا  .َشْوقِي ، أَي : َهيَّجَ  كَشوَّ

ّمِ : العُّشاقُ  الشَّوقُ و  .َشائقٍ  عن اْبِن األَعرابِّيِ ، وهو جمعُ  بالضَّ

ً و يَُشوقُه  الطُّنَُب إِلى الَوتِدِ  شاقَ  : مثل النَّْوِط ، يُقال : الشَّْوقُ  قاَل اللَّْيُث :و بمعنَى الطَِّويِل ، كما َسيَأْتِي قَِريباً للُمَصنِّف. األَْشَوقِ  َجْمعُ  أَيضا

 ً َمْخَشِريُّ أَيضاً ، وهو َمجاٌز. وأَْوثَقَه بهَشدَّهُ  : إِذا ناَطهُ به ، أَي : َشْوقا  ، ونَقَله الزَّ

ً  الِقْربَةَ  شاقَ  قال ابُن بُُزْرَج :و  وهو َمجاٌز. َمُشوقَةٌ  نََصبَها ُمسنََدةً إِلى الحائِط ، وهي َشْوقا

 كما في التَّْبِصير. اللَّْيلِ  َشقِّ  ى عنه ابنُ َروَ  بضّمِ الشيِن ، كما َضبََطه الحافِظُ  األَْنَدلُِسيُّ  ُشوقَةَ  يُونُُس بُن أَْحَمَد بنِ و

ً  ُشقْ ُشقْ و مِّ  فاُلنا ْقهُ  بالضَّ قَ  ، ونَصُّ ابِن األَْعرابِّيِ : إِذا أََمْرتَه أَن إِلى اآلِخَرةِ  َشّوِ  إِْنساناً إِلى اآلِخَرةِ. يَُشّوِ

جاِل ، نقله ابُن ُدَرْيٍد ، قال : : الطَِّويلُ  األَْشَوقُ و  .(4)وليس بثَْبٍت  من الّرِ

ياقُ  قاَل اللَّيُث :و  كالنِّياِط ، اْنقَلَبَِت الواُو فِيها ياًء للَكْسَرةِ. ءٍ ُء ليَُشدَّ إِلى َشيْ ، كِكتاٍب : الَِّذي يَُمدُّ بِه الشَّيْ  الّشِ

 ، على فَْيِعٍل. َشْيِوقٌ  وأَصلُه الُمْشتاقُ  ( :5) كَكيٍّس  الشَّيِّقُ و

 واحٍد ، يتَعَدَّى بالَحْرِف تارةً ، وبنَْفِسه أُْخَرى ، وأَما قوُل الشاِعِر : إِلَْيِه بَمْعنىً  اْشتاقَ و ، اْشتاقَهُ و
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ــــــــــــرُبَ ح  ــــــــــــِك ال ــــــــــــاِدي دَك ــــــــــــِ مــــــــــــَ  ب ــــــــــــح ل  اي داَر ســــــــــــــــــــــــــَ

ِت      جـــــــح ــــ  ي ــــقـــــــد هــــَ ًا ف ربح وح َ صــــــــــــــــــَ ــــِ ح  شــــــــــــــــــَ ئ ــــَ ت شــــــــــــــــــح
ُ
 (6) امل

  
 َهَمَز ما ليَس بَمْهُموٍز َضُرورةً. ، فأَْبَدَل األَِلَف َهْمزةً ، قال ِسيبََويه : الُمْشتاق إِنّما أَرادَ 

قَ و ُجلُ  تََشوَّ  تََكلُّفاً. الشَّْوقَ  أَي : أَْظَهَره الرَّ

 * ومما يُْستَدَرُك عليه :

ً  : َوَجَده أَشاقَهُ   ، وأَْنَشد ابُن األَْعرابِّيِ : شائِقا

َوًة  دح ِة غــــــــــــــُ يــــــــــــــ  كــــــــــــــِ ٍن لــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــالــــــــــــــِ عــــــــــــــُ  ِإىل  ــــــــــــــُ

رحًأ       َك مـــــــــــن مـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــال َدا َأشـــــــــــــــــــــــــا َ فـــــــــــي عـــــــــــَ ـــــــــــح  وأَبـ

  
ً  فسَّره فقاَل : معناه َوَجْدناهُ   .شائِقا

قَهو : ُمطاِوُع شاقَهُ ، التََّشوقُّ و قَ  ، َشوَّ  .فتََشوَّ

__________________ 
 وإلا أراد أهنا ترب  كما يرب  الُقرط. واملثبت شرحه كشرح اللسان. ... القراط : الواحد قُرط ا يعين قُرط األذن( يف ديوان اهلذليا فسر 1)
 .«حي»بد  « بطن»وفيها  67/  3( اجلمهرة 2)
 وهبامشه : شاقتك : أ رت شوقك. 166( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .67/  3( اجلمهرة 4)
 َميِّت.( يف التكملة : مثا  5)
ي ا فقد هيجت.. ( يف الصحاح برواية : اي دار ميّ 6)  واملثبت كاللسان.« . شقح
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يقُ و ياقُ  ، بالكسِر : الّشِ  .ِشْوقٌ  ، وأَْصلُه الّشِ

ْقنا من الِقراَءة والِقَصِص ، كقَْوِلكَ  التَّْشِويقُ  وقاَل اللَّْيُث : إِليها ،  نَْشتاقُ  َصٍص أَو قِراَءةٍ لعَلّنايا فاُلُن ، أَي : اْذُكر الَجنَّةَ وما فِيها بقِ  َشّوِ

 فنَْعَمل لَها.

 العَْبِديَّةُ ، روى َعْنها ُمْسِلُم بُن إِبراِهيَم. َشْوقٍ  وأَمُّ 

 إِليَك. أَْشَوقَنِي وما

 ، بالفتحِ : موِضٌع بالِحجاِز ، وقيل : َجبٌَل. َشْوقو

َدة وُسكوِن التَّْحتِيّة ، وقبَل القاِف ذاٌل ُمْعَجَمةٌ ، أَْهَملَه الجوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقال بفتحٍ فُسُكوٍن ففَتْحِ المُ  (1) َشْهبَْيَذقُ   :[شهبذق] َوحَّ

 ، وأَْنَشَد لعَْبِد هللِا بِن أَْوفَى الُخزاِعّيِ في امرأَتِه : د الصاغانِيَّ : هو اسمُ 

ُت  حــــــــــــح كــــــــــــَ َذ ٍ نــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ بـ هــــــــــــح ًة  بشــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــَ كــــــــــــح  نــــــــــــَ

لــــــــــــَ       ضِ عــــــــــــَ فــــــــــــَ نـــــــــــــح ر تح ومل تـــــــــــــَ رحِه ضــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــكــــــــــــُ

  
فَ  قدو ، وكأَنَّه في َغْيِر كتاِب األَْبنِيَِة ، فإِني قَد تََصفَّْحتُهُ فَلَْم أَِجْدهُ  على اْبِن القَّطاعِ ، فقاَل : َشْهَشَذُق ، بِشينَْيِن ، مثاُل فَْعفَلَل ذلك تََصحَّ

َض له فاْنُظْره ، ثم إِنَّ هذه اللَّْفَظةَ أَ  بَةٌ ، وما َمْعناها ، وهو قُُصوٌر باِلٌغ ، أَما  ؟ْبقاها من غير َضْبٍط ، ولم يبيِّْن ما أَْصلُهاتَعَرَّ أَعربيَّةٌ أَم ُمعَرَّ

ّجالَِة ، ويَْعنُون بَةٌ ، وأَْصلُها بالفاِرسيِّة َشْه بِياِدْه ، والَمْعنَى ُسْلطاُن الرَّ ْبُط فقد تقدََّم ، وهي ُمعَرَّ َي بِه بَْيَذقَ  الضَّ ْطَرْنجِ إِذا تَفَْرَزَن ، ثم ُسّمِ  الّشِ

ْل ذِلَك.  البلُد بذِلك ، فتأَمَّ

ً  ، كَمنََع وَضَرَب وَسِمعَ  َشَهقَ  : [شهق] ً و ، َشِهيقا ً و ، ُشُهوقا ً و بالضّمِ فيهما ُشهاقا كما فِي العُباِب ،  تََردََّد البُكاُء في َصْدِره : إِذا بالفَتْح تَشهاقا

 وفي اللِّسان : َردَّد البكاَء في َصْدِره.

، وفي األَساِس : أَْعَجبَه فأداَم النََّظَر إِليه ، وهو َمجاٌز ، وأَْنَشد األَْصَمِعيُّ لُمزاِحٍم  أَصابَتْهُ بعَْينٍ  : إِذا َعْيُن النّاِظِر عليه َشِهقَتْ  من الَمجاز :و

 العُقَْيِلّي :

قـــــــــــَ ِإذا  هـــــــــــِ ه  تح شـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــُ َزوح ٌ عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــِه عـــــــــــَ اح  عـــــــــــَ

ا     ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ راق ــــــــــــَ ــــــــــــُت ت ي ــــــــــــِه َأو َنســــــــــــــــــــــــــِ ي ــــــــــــِ ريحِ أَب ــــــــــــغــــــــــــَ  ل

  
هو َهِجيٌن ، ألَُردَّ  ، أَْخبََر أَنه إِذا فَتَح إِْنساٌن َعْينَه عليه فَخِشيُت أَن يُِصيبَه بعَْينِه قُْلُت : «أَو تََسنَّْيُت راقِيَا» ، وفي اللسان (2)كما في العُباِب 

 الناِظِر عنه ، وإِْعجابَه به.َعْيَن 

 .الشَّواِهقُ  : ما اْرتَفََع منها وطاَل ، والجمع األَْبنِيَِة وَغْيِرها كذا منو من الِجباِل ، الطَِّويُل العاِلي الُمْمتَنِعُ  : الُمْرتَِفعُ  الشاِهقُ و

 نَقَله الصاغانِيُّ ، وهو َمجاٌز. إِلى فَْوق إِذا كانَ  الّضاِربُ  هو الشاِهقُ  الِعْرقُ  من كالِم األَِطبّاِء :و

حاحِ  ، أَي ال يَْشتَدُّ َغَضبُه شاِهقٌ  *[ذو]هو  ومن الَمجاِز : هكذا في سائِر النَُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، صوابه إِذا كاَن يَْشتَدُّ َغَضبُه ، كما في الّصِ

 : شديُد الغََضب. شاِهقٍ  اللِّساِن : َرُجٌل خذو والعُباِب واللِّساِن واألَساِس ، زاَد األَِخيُر : وكذِلك ذُو صاِهٍل ، وفي

لُه. َشهيقُ  قال الَجْوَهريُّ : : نُهاقُهُ  تَْشهاقُهو الِحماِر : َشِهيقُ و  الِحَمار : آِخُر َصْوتِه ، وَزفِيُره : أَوَّ

فِيُر : إِْخراُجه ، قلُت : الشَِّهيقُ  ويُقال : فِيرُ  : َردُّ النَّفَِس ، والزَّ ّجاُج : الزَّ : من أَْصواِت الَمْكُروبِيَن ، قال  الشَِّهيقُ و وهو قَْوُل اللَّْيِث ، وقاَل الزَّ

فِيَر بمنزلِة اْبتِداِء َصْوِت الِحماِر من  الُمْرتَفُع ِجدًّا ، قال : وَزَعم بعُض أَهِل اللُّغَِة من البَْصِريِّينَ  (3): األَنِيُن  الشَِّهيقُ و : والُكوِفيِّين أَنَّ الزَّ

ْدِر ، وشاِهدُ  الشَّهيقُ و النَّهيِق ،  : (4)قوُل أَبِي الطََّمحاِن  التَّْشهاقِ  في الصَّ

ه  ـــــــــِ ـــــــــات ن كـــــــــَ ـــــــــُر اهلـــــــــاَم عـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ زِي ـــــــــُ رحٍب ي  بضـــــــــــــــــــــــَ

ٍن  و      عــــــــح هــــــــا ِ طــــــــَ هــــــــح ِ  كــــــــَتشــــــــــــــــــــــح م  ابلــــــــنـــــــــ  فــــــــا هــــــــَ  الــــــــعــــــــَ

  
 بالقُْرِب من بيلَة ، عن اْبِن َعبّاٍد. (5) كغُراٍب : َجبَلٌ  ُشهاقو

 * ومما يُْستَدرُك عليه :
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 ، بالضّمِ : االْرتِفاع. الشُّهوقُ 

__________________ 
َشَذف 1) اها شهشذ  اسم موضض. نقاًل عن ابن القطاع ا وسريد بعد قلير أن ابن القطاع حك (.ابلفاء)( قيدها ايقوت يف معجم البلدان : َشهح

 ابلقاف. وكال ا تصحيف.
 كاللسان والتهذيب ويف األساس عجزه :« أو تسنيت راقيا»( ويف التكملة : 2)

 لغري أبيه لست أبرح راقيا
 *( ساقطة من املطبوعة الكويتية.)
 ( يف التهذيب واللسان : األنُا الشديُد املرتفض جداً.3)
 ( أبو الطمحان كنية حنظلة بن شرقي.4)
 قيدها ايقوت شها  ابلضم وآخره قاف ا موضض. ومل حيدده.( 5)
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ْيَحِة ، يُقال : الشَّْهقَةُ و . َشْهقَةً  (1) [َشِهقَ ]وفاُلٌن  َشَهقَ  كالصَّ  فماَت ، نقله الَجْوَهِريُّ

 ، قاَل ابُن َميّاَدةَ : تَْشهاق ويُقال : َضِحكٌ 

رّا ح  ـــــــــــــــــَ رحٍف بـ وحٌد ذاُت طـــــــــــــــــَ وُ  خـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ  تـ

تــــــــــــــا ح      شــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
م  امل ُض هــــــــــــــَ طــــــــــــــَ قــــــــــــــح ــــــــــــــَ ٌة تـ زّاحــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

  

ِك  حـــــــــــــح هـــــــــــــا ح ذاُت أَقـــــــــــــاِويـــــــــــــَر وضـــــــــــــــــــــــــــِ  َتشـــــــــــــــــــــــــــح

  
تــــــــــا ح    ًة ابلــــــــــر ســــــــــــــــــــــــح طــــــــــَ نــــــــــح َت حــــــــــِ ــــــــــح رَتَي اّل اشــــــــــــــــــــــــح  هــــــــــَ

  

را ح  ح ـــــــــــــــــــــُن خمـــــــــــــــــــــِ راَء ممـــــــــــــــــــــا َدر َس اب  لـــــــــــــــــــــَح

  
دا ح    ٍر َدقــــــــــــح غــــــــــــح زٍّ وبـــــــــــــَ َت ذا بـــــــــــــَ نــــــــــــح (2)َأو كــــــــــــُ

 

  
 ، وذو صاِهٍل : إِذا هاَج وصاَل فَسِمْعَت له َصْوتاً ، فيَْخُرُج من َجْوفِه ، وهو مجاٌز. قٍ شاهِ  وفَْحٌل ذو

 * ومما يُْستدرك عليه :

 :، كَجْعفٍَر : القََصبَةُ التي يُِديُر حولَها الحائُِك الغَْزَل ، َكِلَمةٌ فارسيَّةٌ قد اْستَْعَملَها العََرُب ، قاَل ُرؤبَةُ  الشَّْهَرقُ  : [شهرق]

ا  َرقـــــــــــــَ ـــــــــــــح تـــــــــــــاِم األَبـ ِب الـــــــــــــقـــــــــــــَ نـــــــــــــح ُت يف جـــــــــــــَ  رَأَيـــــــــــــح

ِة الـــــــــطـــــــــاِوي      كـــــــــَ لـــــــــح اأَداَر  (3)كـــــــــفـــــــــَ َرقـــــــــَ هـــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــ 

  
 الخاِرِط والَحفّار ، ُكلّه عن أَبِي َحنِيفَةَ ، وقد أَْهَمله الجماعةُ ، وذكره صاحُب اللِّسان. َشْهَرقُ  وكذلك

يقُ  : [شيق] نَقلَه  أَْصعَُب َمواِضِعه هو أَو قاله السُّكَّريُّ ، وقال ابُن األَعرابّيِ : هو الَجبَُل نقله الَجْوَهِريُّ ، ، بالكسِر : أَْعلَى الَجبَلِ  الّشِ

 ِريُّ أَيضاً ، قال ويُْنَشُد :الجوه

ي ِ َشغحواُء ُتوِطُن بَا   والنِّي ِ  الشِّ
يقُ  أَو  ، أَي : ال يُْستَطاُع اْرتِقاُؤه ، نَقَلَه اللَّْيُث ، وأَْنَشَد الجوهريُّ قوَل أَبِي ذَُؤْيٍب : ال يُْرتَقَى َدقِيٌق في ِلْهِب الَجبَلِ  ُسْقٌع ُمْستَوٍ  : الّشِ

ةً  رَت خــــــــــــــــافــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا ِمســــــــــــــــــــــــــــــاٌب  َ َبــــــــــــــــ 

دًا و      رَتِي َمســـــــــــــــــــــــَ قـــــــــح ـــــــــَ حـــــــــَ  يـ يـــــــــ ِ َأضـــــــــــــــــــــــح  (4) ِبشـــــــــــــــــــــــِ
  

ً  أَراد : يَْقتَِري  بَمَسٍد ، فقَلَبَه. ِشيقا

يقِ  قلت : وإِذا أُِريَد أَنّه يَتَتَبَُّع هذا الَحْبَل الَمْربُوَط في فَِة لَمَسٍد ، « ِشيق»عند نُُزوِله إِلى َمْوِضعِ تَْعِسيِل النَّْحِل ، فيكوُن  الّشِ في َمْوِضعِ الّصِ

 وال يُْحتاُج إِلى أَْن يُْجعََل َمْقلُوباً ، وأَْنَشَد اللَّْيُث :

ِليُلها ُش   كَش ِّ  ي ِ ِإحح  الشِّ
يقُ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و  الذََّكِر. : األُداِف ، أَي َرأْسُ  : الّشِ

يقُ و قاَل :  َضْرٌب من السََّمك. : الّشِ

يقُ  قاَل السُّكَِّريُّ :و يقِ  يُقال : اْمتأََلَ من الجانِبُ  : الّشِ يقِ  إِلى الّشِ  .الّشِ

يقُ و  واِحَدتُه بهاٍء. عن اْبِن األَْعرابِّيِ  (5) َشْعُر َذنَِب الفََرِس   :الّشِ

يقُ و  .ِشيقَةٌ  واِحَدتُه لطائٍِر مائِّيٍ  : اسمٌ  البَُركُ  : الّشِ

يقُ و يُِّق في الَجبَِل ، أَو في َرأِْسه ، أَو : الّشِ قُّ الضَّ قُّ بيَن َصْخَرتَْينِ  ، هو الّشِ َر قوُل أَِبي ذَُؤْيٍب أَْيضاً. الّشِ  ، وبُكّلِ ذِلَك فُّسِ

َر قوُل أَبي ذَُؤْيٍب أَيْ  الَجبَُل الطَِّويلُ  قِيَل : هوو  ضاً.، وبه فُّسِ

يقُ و ر قوُل ِبْشِر بِن أَبِي خاِزٍم : ع : الّشِ  بعَْينِه ، وبه فُّسِ
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 ِ اح قـــــــــَ َت الشـــــــــــــــــــــــِّ بـــــــــِ نـــــــــح وا مـــــــــَ نـــــــــا  (6)َدعـــــــــُ مـــــــــا لـــــــــَ  ِإهنـــــــــ ُ

ا     روهبـــــــــــُ تح حـــــــــــُ بـــــــــــ  راُء شـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــح ُر ا ـــــــــــَ  ِإذا ُمضـــــــــــــــــــــــــَ

  
يقِ  وقِيَل : الُمرادُ   ُهنا الجانُِب. بالّشِ

يقانِ  قِيَل :و  على أَو : ع ، قُْرَب الَمِدينَةِ  في قَْوِل بِْشٍر الَمْذُكور ، أَو ماٌء في ِدياِر أََسدٍ  ، بالكسر : َجباَلنِ  الّشِ

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 ومل أجده يف شعره. ( األرجاز يف الصحاح واللسان والتكملة ما عدا األخري ا قا  الصاغاين :2)
 .«الطاري»واللسان وابألصر  110الديوان ص ( عن 3)
ويف اللســــان : أصــــعب « أبعل  اجلبر»وفســــر الشــــي  يف الديوان « فبصــــبح»ويف الصــــحاح : « فبضــــح »برواية :  87/  1( ديوان اهلذليا 4)

 موضض يف اجلبر.
 ( يف التهذيب واللسان : الدابّة.5)
ابلفاء ا قا  : كبنه « شــــيفان»وذكره ايقوت يف  .«ن جبالن أو ماء يف داير بين أســــدالشــــيقا»قا  نصــــر : « تثنية شــــي »( يف معجم البلدان 6)

 ابلفاء.« منبت الشيفا»مجض شائف ا و ا واداين أو جبالن بدون حتديد. ذكره برواية : 
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 ساِكِنها أَفَضُر الصالِة والّسالِم ا وبه َفس َر الس ك رِي  قوَ  الَقّتاِ  الِكاليبِّ :
ر ِإىل  ـــــــــــُ  ِ  فـــــــــــعـــــــــــاقـــــــــــِ يـــــــــــح ٍن بـــــــــــَا الـــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــُ

رِ      ثـــــــــَ ـــــــــح نـ ِن خـــــــــَ طـــــــــح ِ َأو بـــــــــَ اح يـــــــــقـــــــــَ َد لـــــــــلشـــــــــــــــــــــــِّ  عـــــــــوامـــــــــِ

  
يقِ  ذُوو ِل الُهَذِلّيِ  ، بالكسِر : ع الّشِ يقِ  ذات»وهو فِي قَْوِل الُمتَنَّخِ  « :الّشِ

ٍد  ريحَ واحــــــــــــِ دح غــــــــــــَ ــــــــــــِ ل ــــــــــــَ وزِي مل ت جــــــــــــُ  كــــــــــــَبن  عــــــــــــَ

تح و      يــــــــــــــــ ِ بــــــــــــــــذاِت  (1)مــــــــــــــــاتــــــــــــــــَ  ... الشــــــــــــــــــــــــــــــِّ
  

يقَةُ ]و  *. [بالكسر : َطائٌِر مائِيٌّ  الّشِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليِه :

يقُ   .(2)بالَكْسِر : ما ُجِذَب  الّشِ

يقُ و  : ما لم يَُزْل. الّشِ

ً  الطُّنَُب إِلى الَوتِدِ  شاقَ و  .(3)، مثل شاقَهُ َشْوقاً  َشْيقا

ياقُ  وقاَل ابُن َعبّاٍد :  ، كِكتاٍب : النِّياُط. الّشِ

 مع القاف دفصل الصا
دقُ  : [صدق] َصدَق  ، وهي من الَمصادر التي جاَءت على َمفعُولة ، وقد كالَمْصُدوقَة والكسر أَفصح بالَكْسر والفَتح : ِضدُّ الَكِذب الّصِ

 ً ً و يَصُدق َصْدقا  .(1) َمْصُدوقَةً و ِصْدقا

 أَو بالفَتْح َمْصدٌر ، وبالَكْسر اسٌم.

ْدق قال الّراِغب : القَْول ، والَكِذب أَصلُُهما في القَْول ، ماِضياً كان أَو ُمْستَْقبالً ، َوْعداً كان أَو غيره ، وال يَكونَان بالقَْصِد األَول إِاّل في  الّصِ

َوَمْن َأْصَدُق )،  (4) (َحِديثاً َوَمْن َأْصَدُق ِمَن هللِا ) وال يَكونَان من القَْول إِاّل في الَخبَِر ُدون َغْيره من أَنواع الكالم ، ولذلك قال تَعالى :
 .(6) (َواذُْكْر يف اْلِكتاِب ِإْْساِعيَل ِإنَُّه كاَن صاِدَق اْلَوْعدِ ) (5) (ِمَن هللِا ِقيالً 

فإِنَّه في ِضْمنه  ؟في الّدارِ  أََزْيدٌ  وقد يَُكونان بالعَْرض في َغْيره من أَْنواع الكالم ، كاالستِْفهام ، واألَْمر ، والدُّعاِء ، وذِلك نَحُو قوِل القَائِل :

تُْؤذنِي ، فَِفي ِضْمنِه أَنه يُؤِذيه ،  إِْخبار بَكْونِه َجاِهالً بِحاِل زْيٍد ، وكذا إِذا قال : َواِسني ، في ِضْمنِه أَنَّه ُمْحتاج إِلى الُمواساةِ ، وإِذا قال : ال

دقُ و قال : ِميَر ، والُمْخبَرَ  الّصِ ً   عنه َمعاً ، وَمتَى اْنَخَرم َشْرٌط من ذلك لم يَُكن: مطابَقَةُ القَوِل الضَّ  بالّصدق تَاّماً ، بل إَّما أاَّل يوصف ِصْدقا

ٌد َرسوُل هللا ، فإِنَّ هذا ـ  إِذا قاَل من َغْير اعتِقادـ  وتَارةً بالَكِذب على نََظرين ُمْختَِلفين ، كقَْوِل كافرٍ  بالّصدق وإِما أَن يُوَصف تارةً  : ُمحمَّ

الُمنَافِقيَن َحْيُث ، لَكْوِن المخبَر عنه َكذلك. ويَِصحُّ أَن يُقال : ِكْذٌب ؛ لُمخالَفَِة قَوِله َضِميَرهُ ، وللوْجِه الثَّانِيِ أَْكَذَب هللاُ  ِصْدقٌ  ِصحُّ أَن يُقال :يَ 

 انتَِهى. (8) (كاِذبُونَ َوهللاُ َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمناِفِقنَي لَ )فقال :  (7) (ِإنََّك َلَرُسوُل هللاِ )قالوا : 

ً  في الَحِديثِ  َصَدق يُقال :  .يَصُدق ِصْدقا

ْدقِ  أَي : أَْنبَأَه فاُلناً الحِديثَ  صَدقَ  قد يَتَعَدَّى إِلى َمْفعُولين ، تَقول :و  . قاَل األَْعَشى :بالّصِ

هـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــا  فصـــــــــــــــــــــــــــــــــَدقـ ـــــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــــح َذبـ  وكـــــــــــــــــــَ

هح و      ذابــــــــــــــــــُ ه كــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــُ رحُء يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ َ
(9)املــــــــــــــــــ

 

  
__________________ 
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/  3والبيت يف ديوان اهلذليا « قوله : وماتت بذات الشـــــــي  ا هكذا هو ابألصـــــــر الذي أبيدينا ا وانظر متامه»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 1)
 يف شعر الربي  اهلذد يرثي أخاه ومتامه فيه : 61

 كــــــــــــــــبن عــــــــــــــــجــــــــــــــــوزي مل تــــــــــــــــلــــــــــــــــد غــــــــــــــــري واحــــــــــــــــد 

تِّ غـــــــــــــــري عـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــمِ و       مـــــــــــــــاتـــــــــــــــت بـــــــــــــــذات الشــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 والّشّت شجر طيب الريح وذكر ايقوت أنه موضض اب جاز ا فلعر املوضض نسب إىل هذا الشجر.

 برواية : ومات بذات الشرحي. قا  ايقوت موضض يف قو  الربي  وذكر البيت. والشرحي : شجر ا نظر. 745/  2ويف شرح أشعار اهلذليا 

 املصرية والكويتية.*( ساقطة من )
 واألصر كاللسان.« ما حدث»( يف التهذيب : 2)
 ( يعين نيرت به ا أي شده إليه وأوثقه به ا وقد تقدم هذا املعىن يف مادة شو . وشاهده قو  دريد بن الصمة يرثي أخاه :3)

ُه  ـــــــــــــــَ ن قـــــــــــــــح ـــــــــــــــرمـــــــــــــــاُح َيشــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــه وال ـــــــــــــــي ـــــــــــــــت إل  فـــــــــــــــجـــــــــــــــئ

 كــــــــــوقــــــــــِض الصـــــــــــــــــــــــيــــــــــاصـــــــــــــــــــــــِي يف الــــــــــنســـــــــــــــــــــــيــــــــــج املــــــــــمــــــــــددِ     

  

  اللسان ا وذكر مكاهنا : وَتصحداقاً.( مل ترد يف4)
 .87( سورة النساء اآية 5)
 .122( سورة النساء اآية 6)
 .54( سورة مرمي اآية 7)
 .«إنك رسو   »وابألصر : « املنافقون»( من اآية األوىل من سورة 8)
 ( مل أجده يف ديوانه ا والبيت يف اللسان.9)
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 .(2) (َلَقْد َصَدَق هللاُ َرُسوَلُه الرُّْؤاي اِبحْلَقِّ )وقولُه تعالى :  (1) (َوَلَقْد َصَدَقُكُم هللاُ َوْعَدهُ )ومنه قولُه تَعالَى : 

 : إِذا أَْحَجموا.في الِقتال : إِذا أَقَدُموا عليهم ، عاَدلوا بها ِضدَّها حين قالوا : َكَذبوا عنه  َصَدقواو الِقتالَ  َصَدقُوهم من المجاز :و

 على ما يَِجُب. (3)وقال الراغب : إِذا َوفَّْوا َحقَّه ، وفَعَلوا 

دقُ  وقد استعِمل أَي َحقَّقُوا العَْهَد ِلَما أَظَهُروه من  (4) (رِجال  َصَدُقوا ما عاَهُدوا هللَا َعَلْيهِ ) هنا في الَجَوارح ، ومنه قَولُه تعالى : الّصِ

 ر :أَْفعاِلهم. وقال ُزهيْ 

اُد الـــــــــــّرِجـــــــــــاَ  ِإذا  طـــــــــــَ َر َيصـــــــــــــــــــــــــح ثــــــــــــ  عـــــــــــَ ٌث بـــــــــــِ يـــــــــــح  لـــــــــــَ

ه      رانــــــــِ ذ َب عــــــــن أَقــــــــح يــــــــُث كــــــــَ امــــــــا الــــــــلــــــــ  َدقــــــــَ  صــــــــــــــــــــــَ

  
حاح ، وقد  ِسنَّ بَْكِره َصَدقَنِي من أَمثالهم :و ا نَفَر قال له : ِهَدْع ، وهي كلمةٌ تَُسكَُّن بها ِصغاُر اإِلبل إِذا نَفَرت ، كما في الّصِ ، وذلك أَنَّه لمَّ

ض له في  د عهـ  في : َمرَّ  العُباِب ،  فكأَنَّه َسَها ، وقَلَّد ما في« ب ك ر»هكذا في سائِر النَُّسخ الَمْوُجودة ، ولم يَْذُكر فيها ذلك ، وإِنما تَعرَّ

 ولكّن إِحالة العُباب َصِحيحة ، وإِحالة الُمَصنِِّف َغْيُر َصِحيحٍة.« هدع»فإِنّه أَحالَه على 

دقُ  من المجاز :و دَّة. الّصِ  ، بالَكْسِر : الّشِ

ْدق في العُباب : ُكلُّ ما نُِسب إِلى الصَّالح والَخْير أُِضيف إِلىو ، وَمْعناه : نِْعَم  ، ُمضافَْينِ  ِديُق ِصْدقٍ صَ و ، ِصْدقٍ  هو َرُجلُ  ، فقيل : الّصِ

ُجُل هو ، ُ  الرَّ ْدق فإِن جعلته نَْعتاً قلت : الرجل ِصْدقٍ  وكذا امرأَة اد وهي الصَّ  (5) وِخمارُ  .َصْدقٌ  كما سيأْتي ، وكذلك ثوبٌ  َصْدقة بفَتْح الصَّ

 حكاه ِسيبََوْيه. ِصْدقٍ 

أْنا  قَولهُ عزَّ وَجلَّ :و أَ َولَقَْد بَوَّ ويُعبَّر عن ُكّلِ فِْعل فاِعل ظاِهراً  وقال الّراِغُب : أَنزْلناُهم َمْنِزالً َصاِلحاً. أَي : (6) ِصْدقٍ  بَنِي إِْسرائِيَل ُمبَوَّ

 ً دق وباِطنا وعلى هذا  (7) (يف َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد َمِليك  ُمْقَتِدر  ):  عزوجل، فيُضاف إِليه ذلك الِفْعُل الذي يُوَصف به نَْحو قوله  بالّصِ

ْجَعْل ِل ِلساَن ِصْدق  َوا) (9) (َأْدِخْلِ  ُمْدَخَل ِصْدق  َوَأْخرِْجِ  ُُمَْرَج ِصْدق  )وقوله تعالى :  (8) (َأنَّ هَلُْم َقَدَم ِصْدق  ِعْنَد َرِبِِّمْ )
، بَل يَُكون كما  (11)فإِن ذِلك سؤاٌل أَن يجعَلَه هللا َعزَّ وَجلَّ صاِلحاً بَحْيث إِذا أَثْنَى عليه َمْن بعَده لم يكن ذِلك الثَّنَاُء َكاِذباً  (10) (يف اآْلِخرِينَ 

 قَاَل الشَّاِعر :

ٍح  ــــــــــِ ال ــــــــــَك بصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــي ــــــــــا عــــــــــل ن ــــــــــح ي ــــــــــَ ــــــــــنـ ن أَث  ِإذا حنــــــــــَح

يِن   فـــــــــبَنـــــــــتَ      ثـــــــــح ذي نــــــــــُ وَ  الـــــــــّ يِن وفـــــــــَ ثـــــــــح  كـــــــــمـــــــــا نــــــــــُ

  
ُجلو ْدقُ  يقال : هذا الرَّ ادَ  على أَنه نَْعٌت للّرجل ، ، بالفتح الصَّ  كما تَقَدَّم قريباً ، قال ُرؤبةُ يَِصُف فَرساً : فاذا أََضْفت إِليه َكَسْرت الصَّ

َرحُء و 
د ِ ذو  (12)امل قايـُبَـلِّي  الصِّ دح  الصِّ

ْدقو تَْين : جمع الصُّ ّم ، وبَضمَّ ً و كَرْهٍن وُرُهن ، بالفتح َصْدقٍ  ، بالضَّ كَسحاب ، وسيأْتي بيان كّلٍ  َصَداقَ و َكَصبُور ، َصُدوقٍ  َجْمع أَيضا

 منهما.

ِديقو  : ، ومنه قوُل الشاِعر ِلْلواِحِد ، والَجْمعِ ، والُمَؤنَّثِ  لَك ، يُقاُل ذلك الُمصاِدقُ  كأَِمير : الَحبِيبُ  الصَّ

نـــــــــــــا  ـــــــــــــَ لـــــــــــــوب َ قـــــــــــــُ اح َو  مُثّ ارمتـــــــــــــََ َ اهلـــــــــــــَ  َنصـــــــــــــــــــــــــــَ ح

ن       ُاِ َأعـــــــــــــــــداٍء وهـــــــــــــــــُ ِديـــــــــــــــــ ُ أَبعـــــــــــــــــح (13)صـــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
حاح ، وفي التَّْنِزيل :  يم  )كما في الّصِ فاستَْعَمله َجْمعاً ، أاَل تَراه َعَطفه على الَجْمعِ ، وأَْنَشد  (14) (َفما لَنا ِمْن شاِفِعنَي. َوال َصِديق  ْحَِ

 اللَّيث :

__________________ 
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 .152( سورة آ  عمران اآية 1)
 .27( سورة الفتح اآية 2)
 ( يف املفردات : وفعلوا ما  ب وكما  ب.3)
 .23( سورة األحزاب اآية 4)
ٌ .( يف القاموس : ومحار ا اب اء 5)  املهملة ا واملثبت عن التاج واللسان وضبطت فيه : ومخاٌر َصدح
 .93( سورة يون  اآية 6)
 .55( سورة القمر اآية 7)
 .2( سورة يون  اآية 8)
 .80( سورة اإلسراء اآية 9)
 .84( سورة الشعراء اآية 10)
 ( يف املفردات : كذابً.11)
 ا ويف التهذيب برواية : 180الديوان ص واملثبت عن « واملرّي الصد »( ابألصر : 12)

 املرء أي الصد  يبلي صدقاً و 
 وبعده : 398( البيت يف اللسان ونسبه إىل جرير ا وهو يف ديوانه ص 13)

 أوانــــــــــــــــــــــــُ  أمــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن أردَن عــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــاءه 

 فــــــــــــــــعــــــــــــــــاٍن ومــــــــــــــــن أطــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــنــــــــــــــــه فــــــــــــــــطــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــ     

  

 .101و  100( سورة الشعراء اآيتان 14)
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ز ٍة  ــــــــــــــــعــــــــــــــــِ ــــــــــــــــز مــــــــــــــــاُن ب اُس انٌس وال ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــن  ِإِذ ال

اٍر و      مــــــــــــ  ِديــــــــــــ ٌ ِإذح أُم  عــــــــــــَ فُ  صــــــــــــــــــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــِ

  
ِزي :  كان ُرْؤبَة يَقعُد بعد صالة الُجُمعة في أَْخبِية بني تَِميم فيُْنِشد وتَْجتَمع الناُس إِليه  (1)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَخبرنا أَبو ُعثَْماَن عن التَّوَّ

 ٌء تَحِمله فقال ُرْؤبَةُ :يوماً فَضيَّقُوا الطريَق فأَقبلَت َعجوٌز معها شيفاْزَدَحُموا 

هــــــــــــا  ــــــــــــقــــــــــــِ رِي وز عــــــــــــن طــــــــــــَ جــــــــــــُ ــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــَ نــــــــــــح  ل  تــــــــــــَ

هــــــــــا     ــــــــــِ وق ــــــــــحــــــــــٌة مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــُ ت رائ ــــــــــَ ل ــــــــــَ ــــــــــبـ ــــــــــد أَق  ق

  

 َصِديِقهاَدعحَها َفما الّنحِوي  من 

 أَي : من أَصِدقائها.

 :ـ  في َجْمع الُمَذكَّرـ  وقال آخرُ 

َو   ـــــــ  ألحِي والـــــــنـ م عـــــــلـــــــ  الـــــــ  تـــــــُ ـــــــح نـ ئـــــــن كـــــــُ رِي لـــــــَ مـــــــح  لـــــــعـــــــَ

كــــــــــم      ثــــــــــُر مــــــــــا يب ِإنــــــــــ  م مــــــــــِ كــــــــــُ ِديــــــــــ ُ بــــــــــِ  لصــــــــــــــــــــــــَ

  
 وأَنشد أَبو َزْيد واألَصَمِعي لقَْعنَِب ابِن أُّمِ َصاِحٍب :

وحٍم  ِديـــــــــــ ٍ مـــــــــــا ابُ  قــــــــــــَ  مث  لـــــــــــيـــــــــــَ  هلـــــــــــم  صـــــــــــــــــــــــــَ

وا     نــــــــــُ مــــــــــِ تــــــــــُ ــــــــــح ٌر ِإذا ائـ قــــــــــح  ِديــــــــــٌن ولــــــــــيــــــــــ  هلــــــــــم عــــــــــَ

  
ً  أَي : األُْنثَى هي قيل :و  نَقلَه الجوَهِريُّ أَيضاً. بهاٍء أَْيضا

 ٌ َشاذٌّ ، كما في الَهْمع ، وَشْرحِ الكافِية ، والتَّْسِهيل ، ألَنه فَِعيٌل بمعنى فَاِعل ، وقد  َصِديقٌ  قال َشْيُخنا : وَكونُها بالهاِء هو الِقياُس ، واْمرأَة

ِضي ٌء من فَِعيٍل َكفاِعٍل ، ُمْستَِوياً فيه الذََّكر واألُْنثى ؛ َحْمالً على فَِعيٍل بمعنى َمْفعُوٍل ، كَجِديٍر ، ه جاَء َشيْ أَنَّ ـ  في َشْرح الشَّافيةـ  َحَكى الرَّ

 تِه.نَّفَاوَسِديس ، وريح َخِريق ، وَرحمةُ هللا قَِريٌب ، قال : ويَلَزم ذِلك في َخِريٍق وَسِديٍس ، وِمثلُه للشَّْيخِ ابِن َماِلك في ُمصَ 

ُق بين تَابعِ الَمْوُصوِف أَو. ال  .َمَحلُّ نََظٍر ، وَظاِهُر كالِمهم اإِلطالُق ، إِالَّ أَنَّ اإِلَحالَة على الذي بَِمْعنى َمْفعوٍل ُربَّما تَقَيَّد ، فَتَدبَّر ؟ثُّم هل يُفَرَّ

اءِ بالضم ، وهذه  ُصْدقانٌ و كأَْنِصباَء ، وُكَرماءَ  ُصَدقَاءُ و ، أَصِدقاءُ  ج :  وهو َجْمع الَجْمع وقال ابُن ُدَرْيٍد : وقد َجَمعُوا أَصاِدقُ  جج : عن الفَرَّ

 ً ا َجْمُع الَواِحد فاََل. (2) أَصاِدق  :َصِديقا  ، على َغْيِر قِياس ، إِالَّ أَن يَُكوَن َجْمَع الجمعِ ، فأَمَّ

 وأَنشَد ابُن فَاِرس في المقَاييِس :

عـــــــًا ِإنح  ــــــ  ل ر   ــــــُ ن َحســــــــــــــــــــح ــــــح ــــــهـــــــا  فــــــال زِل ــــــي ن ــــــح ل   (3)محــــــََ
يـــــــــــــــِر      لـــــــــــــــِ ٍد انٍء قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ اِد ِإىل بـ  اأَلصـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقال ُعَماَرةُ بُن َطاِرق :

رحِب طـــــــــــارِِ   رحٍب مـــــــــــثـــــــــــر غـــــــــــَ رح بـــــــــــغـــــــــــَ جـــــــــــَ  فـــــــــــاعـــــــــــح

ريَاِن و      ــــــــــــــــــجــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــل َذ  ل ــــــــــــــــــح ب ــــــــــــــــــُ  اأَلصــــــــــــــــــــــــــــــــاِد ِ يـ

  
 : (4) [جرير :]وقال 

 (5)والِبالَدا  اأَلصاِد َ أَنَكرحُت و 
أَنا ُجَذْيلُها الُمَحكَّك »وإِنّما يَُصغَُّر على ِجَهة الَمْدح ، َكقْول ُحباِب بِن الُمْنِذر :  أَْصِدقَائِي أََخصُّ  ُمشدَّداً ، أَي : ، ُمَصغَّراً  ُصَديِّقي هو يُقاُل :و

ب  .«، وُعَذْيقُها الُمَرجَّ

َداقَةو  الَمَحبَّة. : إِْمحاضُ  الصَّ

اِغُب : َداقَةُ  وقاَل الرَّ  تِقاد في الَمَودَّة ، وذلَك ُمْختَصٌّ باإِلْنساِن ُدوَن َغْيِره.االعْ  ِصْدق : الصَّ
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ْيَدقُ  قاَل َشِمر :و ْلِت : (6) [أَُميّة]، وأَْنَشَد قوَل  ، كَصْيقٍَل : األَِمينُ  الصَّ  بِن أَبِي الصَّ

ٍة  راحـــــــــَ رَي مـــــــــُ َن غـــــــــَ عـــــــــح لـــــــــَ جـــــــــوُم طـــــــــَ  فـــــــــيـــــــــهـــــــــا الـــــــــنـــــــــ 

هــــــــــامــــــــــا قــــــــــا       َدقــــــــــُ يــــــــــح دُ  صــــــــــــــــــــــــَ ُا اأَلرحشــــــــــــــــــــــــَ  اأَلمــــــــــِ

  
ْيَدقُ  قال أَبو َعْمرو :و  القُْطُب. : الصَّ

ِغير الَّالِصُق بالُوْسطى من بَناِت نَْعش الُكْبرى.  وقال ُكراع : هو النَّْجم الصَّ

ى بالسُّها.  وقال غْيُره : هو الُمَسمَّ

ْيَدق قال أَبو َعْمرو : قِيلَ و فراِجْعه. ق ود تركيب ُشِرَح في قدو  الَمِلك. الصَّ

__________________ 
 .«التعزي»وابألصر  273/  2( عن اجلمهرة 1)
 ا إىل هنا تنتهي العبارة فيها. 273/  2( انظر اجلمهرة 2)
 برواية ملح محلنها. 340/  3( مقايي  اللغة 3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
 ( ديوانه وصدره فيه :5)

 أبت عينا  اب سن الرقادا
 دة عن التكملة ا ويف اللسان : قو  أمية.( زاي6)
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ْدقُ و ماحِ  بالفتح : الصَّ ْلُب الُمْستَِوي من الّرِ  ، أَي : ُمْستٍَو. َصْدق ، وسيفٌ  َصْدقٌ  والسُّْيوِف. يُقاُل : ُرْمحٌ  الصُّ

 قاَل أَبو قَْيِس بُن األَْسلَِت :

دح ٍ  د ه  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُحســــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍم وادٍ  حــــــــــــــــــــــَ

َر و      ِإ َألــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ نــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ر اعِ جمــــــــــــــــــــــــــــــــــُح ــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  قـ

  
ْدقَ  قال ابُن ِسيَده : وَظّن أَبو ُعبَْيدٍ  ْمَح ، فَغِلط. الصَّ ْدقُ و في هذا البَْيِت الرُّ ْلب من الصَّ جال. أَيضاً : الصُّ  الّرِ

 َرَوى األَزَهِريُّ عن أَبي الَهْيثَِم أَنّه أَنَشَده لَكْعٍب :وَ 

ٌة و  ِو ُدرحســــــــــــــــــــــــَ فــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ ــــــــــم ِإدحهــــــــــاٌن ويف ال ل  يف ا ــــــــــِ

دح ِ اليف و      رِّ  صـــــــــــــــــــــِّ ُد ِ َمنحجـــــــاٌة من الشــــــــــــــ  (1)فـــــــاصـــــــــــــــــــــح
 

  
دقُ  قال : اَلبة. يَقول : إِذا َصلُْبتَ  الّصِ  ، وإِن َضعُْفَت قَِوَي عليك ، واستَْمَكن منك. تَْصُدقُه اْنَهَزم َعنَك من َصَدْقتَ و هنا : الشَّجاَعةُ والصَّ

ّي ، عن ابِن ُدُرْستََويِه ، قال : لَْيس  ٍء ، ولكّن أَهَل اللُّغة أََخذُوه من قَْول النّابِغَة :من الصَّالبِة في َشيْ  ْدقُ الّصِ  َرَوى ابُن بَّرِ

 (2)َغرِي ِذي َأَوِد  َصدح ٍ يف َحاِلك الل وِن 
ْدقُ  وقاَل : وإِنَّما اَلبَِة ، ونَْحو ذلك. الصَّ مُح يُوَصف بالطُّوِل واللِّيِن والصَّ  الجاِمُع لألَْوصاِف الَمْحُموَدة ، والرُّ

ْدقُ  قاَل الخليُل :و ،  ْدقٌ صَ  قال ابن ُدُرْستََوْيِه : وإِنَّما هذا بَمْنِزلة قَوِلَك : رجلٌ  .َصْدقَةٌ  وِهيَ  َصْدقٌ  رجل يُقاُل : ءٍ الَكاِمل من ُكّلِ َشيْ  : الصَّ

ْدق ، َصْدقٌ  وامرأَة ْدقِ  من فالصَّ ةٍ وَجْودةٍ ، قال : ولو كانَ  يَْصُدق بعَْينِه ، والمعنى أَنه الّصِ دقُ  في َوْصِفه من َصالبَة وقُوَّ ْلَب لِقيَل :  الصَّ الصُّ

 ، قال : وذِلك ال يُقال. َصْدق ، وَحِديدٌ  َصْدقٌ  َحَجرٌ 

 ال ُرْؤبةُ يَِصف الُحُمَر :ق َصْدقاتٌ  ، ونِساءٌ  َصْدقُون قَْومٌ و

ُذوَذُة اآذاِن  قاتُ َمقح  اَ َد ح  َصدح
 أَي : نَوافِذُ الَحَدق ، وهو َمَجاز.

ً  اللِّقاءَ  َصَدقَ  وقد النََّظرِ  َصْدقُ و أَي : الثَّْبُت فيه. اللِّقاءِ  َصْدقُ  َرُجلٌ  من الَمجاِز :و  : عنههللارضي، قاَل َحسَّاُن بُن ثابِت  َصْدقا

ه  رٍو ِإنــــــــــ  مــــــــــح لــــــــــ   اإِللــــــــــُه عــــــــــلــــــــــ  ابــــــــــِن عــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــَ

َد ُ      قــــــــــاِء و  صــــــــــــــــــــــــَ دح ُ الــــــــــلــــــــــِّ ك َأوفــــــــــَ ُ  صــــــــــــــــــــــــَ  ذلــــــــــِ

  
تَْين»مثل : فَرٌس َوْرد ، وأَفراٌس ُوْرٌد ، وَجْوٌن وُجوٌن ، وهذا قد َسبََق في قوِله :  ، بالضمِّ  ُصْدقٌ  قَومٌ و ّمِ وبَضمَّ فهو « َصْدقٍ  جمعُ  : وبالضَّ

 تَْكرار.

قُه ِء : ماالشَّيْ  ِمْصداقُ و ً  إِن لُكّلِ قَْولٍ »الَحِديُث :  ومنه .يَُصّدِ  .«ولُكّلِ َحّقٍ َحِقيقَة ِمْصداقا

حاح  ، كِمْنبَر ِمْصَدقٍ  ُشجاٌع ذُوو  ِصْدقٍ  كأَنّه ذُو الَجْريِ  صاِدقُ  ( :4) ِمْصَدقٍ  وفََرٌس ذُو الَحْملة صاِدقُ  ، أَي : (3)هكذا في العُباِب والّصِ

 فيما يَِعُدك من ذلك ، نقله الَجْوَهِريُّ ، وهو َمجاٌز ، وأَنشَد لُخفاِف بِن نُْدبَةَ :

ه  ائــــــــِ ه مــــــــن لــــــــَ ت أَرحضــــــــــــــــــــــُ مــــــــ  حــــــــَ تــــــــَ  ِإذا مــــــــا اســــــــــــــــــــــح

ُد      وحدوٌع وواعـــــــــــــِ َو مـــــــــــــَ َر  َوهـــــــــــــح َد ِ جـــــــــــــَ  َمصـــــــــــــــــــــــــــح

  
 فيما يَِعُدك البلُوَغ إِلى الغَايَة. يَْصُدقكو أَعاِليه َجَرى وهو َمتْروٌك ال يُضَرُب وال يُْزَجُر ،يَقوُل : إِذا ابتلَّْت حوافُِره من َعَرق 

َدقَةو َكة : ما أَْعَطْيتَه في َذاِت هللِا تَعالَى الصَّ َدقة به على الفُقَراِء. وفي الُمْفردات : تَصدَّْقتَ  للفُقَراِء : وفي الّصحاح : ما ، ُمَحرَّ ا : م الصَّ

كاة ، لكن َدقَة يُخِرُجه اإِلْنساُن من ماِله على َوْجِه القُْربِة ، كالزَّ ى  الصَّ كاة تُقال للَواِجب ، وقيل : يَُسمَّ ع به ، والزَّ في األَصل تُقاُل للُمتَطوَّ

ى صاِحبُه َصَدقة الواِجبُ  دقَ  إِذا تَحرَّ َا الصََّدقاُت )وكذا قَولُه تَعالى :  (5) (ْم َصَدَقةً ُخْذ ِمْن َأْمواهلِِ )في فِْعله. قال هللاُ َعزَّ وجل :  الّصِ ِإَّنَّ
 .(6) (ِلْلُفَقراِء َواْلَمساِكنيِ 
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ُدقَةو ْدقَةو ، بَضّمِ الدَّاِل. الصَّ تَْين ، وبفَتَْحتَْين ، وكِكتاب ، وَسَحاب الصُّ  َسْبع لُغَاٍت ، كغُْرفٍَة ، وَصْدَمٍة ، وبَضمَّ

__________________ 
 ( مل أجده يف ديوانه.1)
 وصدره فيه : 32( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 2)

 فظر يعُجُم أعل  الرو  منقبضاً 
 .وهبامشه فسر الصد  ابلصلب املستوي من الرماح

 ( نص الصحاح واللسان : َمصحَد  ابلفتح.3)
 ( ضبطت كمنرب عل  أهنا معطوفة عل  ما قبلها كما يقتضيه سيا  القاموس. وضبطت يف الصحاح واللسان ابلفتح.4)
 .103( سورة التوبة اآية 5)
 .60( سورة التوبة من اآية 6)
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ِ :اقـحَتَصر اجلوَهرِي  منها عل  اأُلوىَل ا والث انَِية ا  َرحأَة واأَلِخريََتاح
ُر امل قا   ُ َتعاىَل  .َصُدقَاتٌ  ا كَنُدَسٍة : الص ُدَقةِ  مَجحضُ و  َمهح

ُدقاهِتِنَّ َِنَْلةً ):  قةِ  ومَجحضُ  (1) (َوآُتوا النِّس    اَء ص    َ دح مِّ : الصــــــ  قَاتٌ  ا ابلضــــــ  دح َليمان ا وأَبو  صــــــُ ا وبه َقرأَ قَتاَدُة وطَلَحُة بُن ســــــُ
َدنِي ون. (2)الس ّماِ  

 وامل
تَْين ُصُدقَاتو بضم ففَتْح ُصَدقَات يقال :و بَضّمٍ » ُصْدقَتهن وقرأَ إِبراهيُم ويَْحيَى بُن ُعبَْيد بن ُعَمْيٍر : وهي أَْقبَُحها وهي قِراَءة المَدنِيِّين بَضمَّ

ّجاُج : وال يُقرأُ من هِذه اللُّغاِت بَشيْ  .«بفَتْح فُسُكون» َصْدقاتِِهن وعن قَتَاَدة« لففُسُكون بغير أَ  في و ُسنَّةٌ. (3)ٍء ؛ ألَنَّ الِقراَءةَ وقال الزَّ

ُدقاتِ  ال تُغالُوا في»:  عنههللارضيَحديث ُعَمر   . وفي اللِّساِن : جمعُ داقٍ صَ  هو َجْمعُ  «النِّساءِ  ُصُدقِ  ال تُغالُوا في» في ِرَوايٍة :و «الصَّ

 . وهذان البِنَاَءاِن إِنّما هما على الغاِلب ، وقد َذَكَرُهما الُمَصنُِّف في أَول الماّدة.ُصُدقٌ  ، والَكثِير أَْصِدقَةٌ  في أَْدنَى العََددِ  ِصَداق

 كُزبَْير : َجبَل. ُصَدْيقو

ام ، َرَوى عن ابن ُجَريج. بُن ُموَسى ُصَدْيقو بَْير بِن العَوَّ  بِن َعْبِد هللا بِن الزُّ

 ُسلَيمان أَبي بنُ  ُعثْمانُ  وعنه ، وسلمعليههللاصلىيَْرِوي عن َرُجٍل من أَصحاِب النبّيِ  قُلُت : وقد ذكره ابُن ِحبّان في ثِقاِت التّابِعين ، وقال :

 محّدِث مشهور. ُصَدْيق بنِ  يَْعقُوب بنُ  َعتِيقُ  وَحِفيُده ،

ثان. شيٌخ إِلبراهيم بن َعْرَعرة الذَّارع ُصَدْيق إِسماِعيل بنُ و  ُمحّدِ

اد بن أَحمد ، َحّدث. ُصَدْيق وفاتَه : حمُد بُن أَحمد بِن محمد بن اني ، عن عبِد الَحق بِن يُوُسف ، وأَخوه َحمَّ  الَحرَّ

ّديقو يت الّصِ يق. قال صاحُب اللّساِن ولقد أَساَء التَّْمثِيَل به في هذا الَمَكان :ومثَّلَه الَجو كِسّكِ ْدق الَكِثيرُ  َهِريُّ بالِفّسِ إِشارةً إِلى أَنّه للُمبالَغة  الّصِ

ُدوقِ  ، وهو أَبلَُغ من ُدوقَ  ، كما أَنَّ  الصَّ ِديقِ  أَبلُغ من الصَّ يقٍ  ال يَْنبَغي»في الَحِديِث : و ، الصَّ ً أَْن يكونَ  لِصّدِ  .« لعَّانا

حاح : الدَّائِم قُ  . ويكوُن الذيالتَّْصِديق وفي الّصِ  قولَه بالعََمل. يَُصّدِ

يق وفي الُمْفردات : ّدِ دقُ  : َمْن َكثُر منه الّصِ ده الّصِ دقَ  وقيل : بل َمْن لم يَكِذب قطُّ. وقيَل : بل َمْن ال يتَأَتَّى منه الكذُب ؛ لتَعَوُّ وقيَل : بل  الّصِ

يقاً نَِبيًّا)بِفْعِله. قاَل هللا تَعالَى :  ِصدقَه بقَْوله واعتِقاده ، وَحقَّق َصَدق َمنْ  قال هللاُ تَعالَى : و (4) (َواذُْكْر يف اْلِكتاِب ِإْبراِهيَم ِإنَُّه كاَن ِصدِّ

يَقة  كاان َيَُْكالِن الطَّعامَ ) دقِ  أَي : ُمبالغة في (5) (َوُأمُُّه ِصدِّ  .تَْصِديقٍ  ، على النََّسب ، أَي : ذاتُ  التَّْصِديقِ و الّصِ

يقو ّدِ َوالَِّذي جاَء )الّراِشديَن. وقَولُه تَعالَى :  لُخلَفاءِ َشْيُخ ا : عنهماهللارضيَعْبِد هللِا بِن أَبي قُحافَةَ ُعثْمان  لَقَب أَبِي بَْكرٍ  أَيضاً : الّصِ
َق ِبهِ  ْدِق َوَصدَّ  (6) (اِبلصِّ

ْدقِ )قاَل :  عنههللارضيُرِوي عن َعِلي  ٌد  (الَِّذي جاَء اِبلصِّ  .عنههللارضي بَْكرٍ  أَبُو (ِبهِ  َصدَّقَ ) والَِّذي وسلمعليههللاصلىُمَحمَّ

يقو ّدِ . وقاَل ابُن َماُكوال :  (7) أَبي ِهْند التَّابِعّيِ اسُم   :الّصِ وهو أََحُد الَمجاِهيِل ، َرَوى عن نَاِفعٍ َمْولَى ابِن ُعَمر ، وعنه أَبُو َخالٍد الّداالنِيُّ

 ، َمحلُّ نََظر.« التّابِِعيّ »اسُمه إِبراِهيُم بُن َميُمون الّصائِغ ، فقوُل الُمصنِِّف فيه : 

يق أَبوو ّدِ البَُصِرّي ، كذا في العُباب ، وِمثلُه في الُكنَى البن الُمَهْنِدس. وفي كتاِب الثِّقاِت : هو بَْكُر بُن  ُكنيَةُ بَْكِر بن َعْمٍرو النَّاِجي : الّصِ

ّي : من الّرواة عنه قَتاَدة قَْيٍس الناِجي ، وهو تَابِِعيٌّ يَرِوي عن أَبي َسِعيٍد الُخْدِرّيِ ، وعنه ثابٌِت البُنانيُّ ، مات سنة ثَمانِين ومائَ  ة ، زاَد الِمّزِ

 ينبَغي أَن يُْذَكر هنا.« التَّابِعيُّ »ـ  فيما تَقدَّمـ  ، فقَوُل الُمصنِّف

يِتٍ  َصِديقٍ  ُخْشنَاُم بنُ و ث. ذكر اإِلماُم ابُن َماُكوال فيه الَوْجَهيِن : التَّْخِفيَف ، والتَّْشِديَد : ، كأَِميٍر ، أَو ِسّكِ  ُمَحّدِ

 َحِديثاً إِْن لَم أَْفعَل كذا. هللا َصَدْقتُ  هللا َحِديثاً إِْن لم أَفعَْل َكَذا : يَِميٌن لَُهم ، أَي : ال صَدْقتُ  قال أَبو الَهْيثَم : من َكالم العََرب :و

__________________ 
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 .4( سورة النساء اآية 1)
 .«أبو السما »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 .«القرآن»التهذيب واللسان وابألصر ( عن 3)
 .41( سورة مرمي اآية 4)
 .75( سورة املائدة اآية 5)
 .33( سورة الزمر اآية 6)
 .«هنا زايدة يف املو بعد قوله : التابعي ا نصها : وجّد  مد بن  مد البلخي امّدث»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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 ، نقله ابُن ُدَرْيٍد. ، أَي : بَْعَد ما تَبَيََّن له األَْمرُ  صاِدقَةٍ  فَعَلَه في ِغبّ  يُقال :و

َجَها : َجعََل لها أَْصَدقَهاو ً  حتى تََزوَّ ى لها ، وقيل : َصداقا يان إِلى » عنا يُْصِدقانِ  ليَس عنَد أَبَوْينا ما»في الَحِديث : و َصداقَها َسمَّ أَي : يَُؤّدِ

داق أَزواجنا  .الصَّ

ى لَْيلَةُ الَوقُودِ و اِد لَْحن. الُمهملة بالّسينِ  ، (1) السَّْدقُ  تُسمَّ ب َسَذْه ، ونقله  وبالصَّ يِن ، والذّاُل ُمْعَجمةٌ محركة ، ُمعرَّ قلُت : وقد َمرَّ له أَنه بالّسِ

 الَجْوَهِريُّ أَيضاً ، فانُظر ذِلك.

ً و اه فعالً.قال الراغب : أَي َحقَّق ما أَْوَرَده قَ  (2) (َوَصدََّق ِبهِ )، وهو قوله تعالى :  ِضّد َكذَّبه : قَبِل قولَه ، وهو َصدَّقه تَْصِديقا  والً بما تَحرَّ

 وهو مجاز. (3)نَقلَه ابن ُدَريد  َعَدا ولم يَْلتَِفت لما ُحِمل عليه : إِذا الَوْحِشيُّ  َصدَّقو

قو َدقات ، كُمَحّدث : آِخذ الُمَصّدِ  أَي : الُحقُوق من اإِلبِل والغَنَم ، يقبِضها ويَْجَمعُها ألَهل السُّْهمان. الصَّ

قو ِقنيَ )، وهكذا هو في القُرآن ، وهو قولُه تعالى :  : ُمْعِطيها الُمتََصّدِ  .(4) (َوَتَصدَّْق َعَلْينا ِإنَّ هللَا ََيِْزي اْلُمَتَصدِّ

 هذا قول القُتَْيبِّي وغيِره. .«ولو بِِشّقِ تَْمرةٍ  تَصدَّقُوا»في الَحِديث : و

قٌ  وقال الَخِليُل : الُمْعِطي ق ، والسائِلُ  ُمتََصّدِ  ، وهما سواء. ُمتَصّدِ

يد َدقَة : إِذا سأَل تَصدَّقَ  يقال :ـ  البن قُتَْيبة« شرح أَدب الكاتب»في ـ  وقال ابُن الّسِ ، نقله عن أَبي َزْيد وابِن ِجنِّي. وحكى ابُن  الصَّ

ق يُنِكُروَن أَن يُقال للسَّائِل (5) [وأئمة اللغة]مثَل قوِل الَخِليل. قال األَزهريُّ : وُحذّاق النَّْحِويِّين « كتاِب األَْضدادِ »ّي في األَنبارِ  ، وال  ُمتصّدِ

اُء واألَصَمِعيُّ وَغيُرُهما. داقُ و الُمصاَدقَةو يُِجيُزونه قال ذلك الفَرَّ داقَةو كالتََّصاُدقِ  الُمخالَّة ، َكِكتاب : الّصِ النَِّصيَحةَ  َصَدقه ، وقد الصَّ

 واإِلخاَء : أَْمَحَضه له.

ً و صاَدقَه ُمصاَدقةً و ُ ، واالْسمُ  ِصداقا داقَةُ  : َخالََّلَ  .الصَّ

 في الَحِديِث ، وفي الَمودَّةِ : ضدُّ تَكاَذبَا. وقال األَْعَشى : اَدقَاتَصو

يــــــــــــــــَر ِإذا ملَح و  لــــــــــــــــِ ُض اخلــــــــــــــــَ ــــــــــــــــطــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــقــــــــــــــــد أَق

اًل ِإن  اإِلخـــــــــــــــاَء      دا ُ أَرحُج َوصـــــــــــــــــــــــــــــح (6)الصـــــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
قِينَ  في التَّْنِزيل : إِنَّ و ّدِ قاتِ وَ  اْلُمصَّ ّدِ قين وأَصله (7) اْلُمصَّ قاتو الُمتََصّدِ وهي قِراَءة َغْيِر ابن  فقُِلبَت التَّاُء صاداً ، وأُْدِغَمت في ِمثِْلها الُمتََصّدِ

اد ، وهم الذين يُعُطون دقاتِ  َكثِيٍر وأَبي بَْكر ، فإِنَّهما قرآ بتَْخِفيِف الصَّ  .الصَّ

 * ومما يُستَْدَرك عليه :

ْدق ، بالفَتْح : التَّْصداقُ   .الّصِ

قو ث : الذي الُمصّدِ قُك ، كُمحّدِ  في َحِديثك. يُصّدِ

 : ُوِصفا بالَمْصدر. ِصْدقٌ  ، وامرأَة ِصْدقٌ  ورجلٌ 

 ، كقولهم : ِشْعٌر شاِعر ، يُِريُدون المبالغةَ. ِصْدٌق صاِدقٌ و

ْدق وقال الّراغب : وقد يُستَْعملُ   َظنِّي وَكَذَب. َصَدقَ  والَكِذُب في ُكّلِ ما يَِحقُّ ويَحُصُل عن االْعتِقاِد ، نحو الّصِ

 عليهم في َظنِّه. َصَدق بتخفيف الّدال ونَْصب الظَّّنِ ، أَي : (8) (َوَلَقْد َصدََّق َعَلْيِهْم ِإْبِليُس ظَنَّهُ )قلُت : ومنه قولُه تَعالَى : 

اُء : ومن قَرأَ بال  ألَنه قال ذلك َظانًّا ، فَحقَّقَهُ في الّضالِّيَن. (9) (َوَْلُِضلَّن َُّهْم َوَْلَُمنِّيَ ن َُّهمْ )تَّْشِديِد فَمْعناه أَنه َحقََّق َظنَّه ِحيَن قال : قاَل الفَرَّ
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ْدقَ  فاُلٌن ، أَي : قاَل ِليَ  َصَدقَنِي وقال أَبو الَهْيثم :  .الّصِ

 خاَء ، أَي : أَْمَحَضه له.النَِّصيَحةَ واإلِ  َصَدقَه وقاَل غيُره :

 ، كما قالوا : لَْيَست لها َمْكذُوبةٌ ، وهو َمجاز. َصاِدقةٌ  وَحْملةٌ 

 وقَوُل أَبي ذَُؤيٍب :

__________________ 
 الس َذُ  ابلتحريك.« : سذ »( ضبطت يف الصحاح 1)
 .33( سورة الزمر اآية 2)
 .274/  2( اجلمهرة 3)
 .88( سورة يوسف اآية 4)
 ( زايدة عن التهذيب.5)
 .127( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .18( سورة ا ديد اآية 7)
 .20( سورة سبب اآية 8)
 .119( سورة النساء اآية 9)
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رحٌد ومـــــــــــــــــازٌِن  ِ قـــــــــــــــــِ اح يـــــــــــــــــ  اُه مـــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

ـــــــــٌ       ي ـــــــــِ بحِس ب ـــــــــَ ـــــــــب داَة ال ـــــــــوٌث غـــــــــَ ي ـــــــــُ (1)َمصـــــــــــــــــــــــاِد ُ ل
 

  
 ، فَحَذف. َمصاِدقَ  على َغْير قِياس ، كَمالِمَح وَمشابِهَ ، ويجوُز أَن يَُكوَن على َحْذِف الُمضاف ، أَي : ذُوو َصْدقٍ  يَجوز أَن يكوَن جمعَ 

ِة : الَمْصَدقو مَّ ر بعَُضهم قوَل ُدَرْيِد بِن الّصِ  ، بالفتح : الِجدُّ ، وبه فَّسِ

وحم و  ــــــــــقــــــــــَ ر ُة ال ــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــَ رُِج مــــــــــن ــــــــــاً ختــــــــــُ َدق  َمصــــــــــــــــــــــــح

َر  ُدرِّ و      وُ  الســـــــــــــــــــــــ  ِد طـــــــــُ نـــــــــ  هـــــــــَ ٍب مـــــــــُ (2)ي  َعضـــــــــــــــــــــــح
 

  
 : الصَّالبة ، عن ثَْعلب. الَمْصَدقو

ي : (3) (َفال َصدََّق َوال َصّلى)، أَراه فَعَّل في معنى تَفعَّل ، ومنه قولُه تعالى :  كتََصدَّق عليه ، َصدَّقو وَذَكر ابُن األَْنباري  ، قال ابُن بَّرِ

 بمعنى َسأَل ، وأَْنَشد : تَصدَّق أَنه قد جاءَ 

دارِهــــــــــــــم و  م ُرزِقـــــــــــــــوا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  أَقـــــــــــــــح  لـــــــــــــــو اهنـــــــــــــــّ

َر       يــــــــــت َأكــــــــــثــــــــــَر مــــــــــن تـــــــــــَ قــــــــــِ لــــــــــَ َتصـــــــــــــــــــــــد  لــــــــــَ  يـــــــــــَ

  
كاة : و َدقة ال تُؤَخذُ في»في َحديِث الزَّ والتَّْشِديِد ، يُِريُد صاحَب رواه أَبو ُعبيٍد بفَتْح الدَّال  «الُمَصّدقُ  َهِرَمةٌ وال تَْيس ، إِاّل أَن يَشاءَ  الصَّ

كاة الذي يَْستَوْفيها من أَربابها ، صدقَةُ  الماِشيَِة الذي أُِخَذتْ  واة ، فقالوا : بَكْسِر الدَّاِل ، وهو عاِمل الزَّ ةُ الرُّ َصدَّقَهم  ماِله ، وخالَفَه عامَّ

قُهم قٌ  فهو يُصّدِ  .ُمصّدِ

وايةُ بتَْشِديد الصَّ  َدقة واالستثناُء من التيس خاصة فإِنَّ الَهِرمةَ وذاَت العَُوار ال يجوز أَْخذُهما في (4)اِد والدَّال معاً وقال أَبو ُموَسى : الّرِ  الصَّ

 الَمِعز ، وقد نُِهي ْيس ؛ ألَنَّه فَْحلُ إِاّل أَن يكوَن الَماُل ُكلُّه كذلك عند بعِضهم ، وهذا إِنَّما يَتَِّجه إذا كان الغَرُض من الَحِديِث النَّْهَي عن أَْخِذ التَّ 

َدقة عن أَْخِذ الفَْحل في  أَنّ ، ألَنه ُمِضرٌّ بَرّبِ الماِل ؛ ألَنه يَِعزُّ عليه إاِّل أَْن يَْسَمَح به ، فيُْؤَخذ. والذي َشرَحه الَخّطابِيُّ في الَمعاِلم  الصَّ

ق ي إِلي الُمَصّدِ َف لهم بما يََراه ِمّما يَُؤّدِ اد : العامُل ، وأَنَّه َوِكيُل الفُقراِء في القَْبِض ، فلَه أَْن يَتَصرَّ  ه اجتِهاُده.بتَْخِفيف الصَّ

. َصَدقَة وِسكَّةُ   : من ِسَكك َمْرَو ، نقله الّصاغانِيُّ

 .(5) َحالوتُهُ الَحالَوةِ : إِذا اشتَدَّتْ  صاِدقُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : تَْمرٌ 

ِديق وكأَِمير : َعبُد هللِا بُن أَحَمَد بن ِد بِن إِبراهيم البُوَشْنِجّي ، وعنه البُْرقانّي. الصَّ  ، عن ُمحمَّ

 النََّسِفّي أَبو الفَْضل ، عن البَغَوي. َصِديقِ  وَجْعفُر بُن محمِد بِن محمِد بنِ 

 ِمَع من َجْبر بِن َعَرفة.بُن عبِد هللا النَّْيسابُوِري ، َرَحل وسَ  َصِديقُ و

النََّسفّي عن محمد بن الُمْنِذر ، َشكَّر ، وعنه أَبو علي البَرَدِعّي ، وقاَل فيه : لَيّن ، كذا في  َصديق وأَبو نَْصر أَحمد بن محتاج بن َرْوح بن

 التَّْبِصير.

 َماِلك والثَّْوِري. بُن يَسار الَجَزِريُّ َسَكن َمكَّةَ ، َرَوى عن ابِن ُعَمر ، وعنه َصَدقةُ و

ّي : هو أَبو َصَدقَةو مولَى ماِلِك بِن أَنَس  َصَدقَةَ  أَبو تَْوبَة ، يَْرِوي عن أَنَِس بِن َماِلٍك ، وعنه ُمعَاِويَةُ بُن َصاِلح كذا قاله ابن ِحبّان. وقاَل الِمّزِ

 ، اسمه تَْوبة ، روى عنه ُشْعبةُ.

 ُسلَيمان بن ِكنِدير َرَوى عن ابِن ُعَمَر ، وعنه قَُرْيُش بُن حيّان.الِعْجِليُّ اسُمه  َصَدقَةَ  قال : وأَبو

 .(6): لم يُْخِلْف  ِمْصداقٌ و ، َصاِدقٌ  ونَْجمٌ 

اِدق والفَْجر  َمعُروف ، وهو َمَجاز. الصَّ

اِدقو د بِن َعِلي بن الُحَسْيِن. الصَّ  : لَقَُب َجْعفَر بن ُمحمَّ
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ٍد منصو ، وقد َذَكْرناها في ِعْقد الَجْوهر  الّصاِدقِيَّة ر بِن ُمَظفَِّر بِن ُمحّمِد بن طاِهٍر العَُمِرّيِ ، وإِليه نُِسبت الطَِّريقةُ وأَيضاً : لَقَب أَبِي ُمَحمَّ

 الثَِّمين.

__________________ 
 والضبرت املثبت عن اللسان.« ومازن« »قرد»برواية  153/  1( ديوان اهلذليا 1)
.« القومصرة »( ويرو  2)  ا ويرو  : َذّرِيِّ
 .31( سورة القيامة اآية 3)
 ..«.. ( هنا يوجد زايدة يف اللسان نصها : وكسر الدا  ا وهو صاحب املا  ا وأصله املتصد  ا فبدغمت التاء يف الصاد4)
 .274/  2( اجلمهرة 5)
 ( وذكر يف األساس شاهده قو  زهري :6)

َذَ  الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــاُد هلـــــــــــــــــــــا   يف عـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــٍة بـــــــــــــــــــــَ

ي  غــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــٍث صـــــــــــــــــــــــــــــــــادِ  الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــمِ       ولــــــــــــــــــــح
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كة الصََّرق : [صرق] قِيُق من ُكّلِ َشيْ  أَهملَه الَجْوَهِريُّ وقال ابُن األَعرابِّي : هو ، ُمَحرَّ  ٍء.الرَّ

قَاقَةُ من الُخْبِز. هي : ، كَسِفينَة الصَّريقَة إِنّهم يَقولُوَن :و قال : أَنَّه كاَن يأُْكل يَْوَم الِفْطر قبَل »:  عنهماهللارضيَحِديُث اْبِن َعبَّاٍس  ومنه الرُّ

ِريقَة أَْن يَْخُرج إِلى الُمَصلَّى من َطَرفِ  ِليقَة  «ويقُول : إِنه ُسنَّة الصَّ اِء ، قال األَزَهِريُّ : وَعوامُّ النَّاِس تَقوُل : الصَّ هكذا ُرِوَي بالقَاِف والرَّ

م. وَرواه الَخّطابِيُّ في َغِريبِه في َحِديِث َعطاء بالفاء. قاَل : هكذا ُرِوي ، وهو بالقَاِف.  بالالَّ

تَْين ُصُرقٌ و َصريقٌ  ج قال الفراُء :  لَدَعْوتُ  ِشئْتُ  لو»: ـ  عنههللارضيـ  في َحِديِث ُعَمرَ  . وُرِويُصُروقو ، زاد َغيُره : َصراِئقُ و بَضمَّ

 واألَعَرُف بَصاَلئِق ، حكاه الَهَرِويُّ في الغَِريبَْيِن. «نابٍ وِص  بَصرائِقَ 

 * ومما يستدرك عليه :

يِن ، حكاه ابُن ُشَمْيٍل. َصَرقُ  كةً : َجيُِّده ، لغةٌ في الّسِ  الَحِريِر ، ُمَحرَّ

ْعفُوق : [صعفق] جاِل ، قاله اللَّْيُث. اللَّئِيمُ  بالفتحِ : الصَّ  من الّرِ

قال الُحَسين  ولَْيس في الَكالم فَْعلُول ِسواه. بالهاءِ  َصْعفُوقة لهم فيها َوْقعةٌ ، ويُقال : فيها قَناةٌ يَجِري منها نَهٌر َكبِير ة ، باليَماَمة : َصْعفُوقو

 لَموِضعٍ باليَمامة. (2) َصْعفوقٌ  فُعلُول في ِلسان العََرب َمْضموٌم ، إِاّل حرفاً واحداً ، وهو« ُدْستور اللُّغَةِ »في ِكتابِه  (1)بُن إِبراهيم النَّْطنَِزّي 

ا الفَِصيُح فيَُضم َخاُؤه ،  قال الّصاغانِيُّ : فضِعيفٌ  بالفتحِ  أَّما َخْرنُوبٌ و مع حذِف النُّون ، كما في العُباب. وقال َشيُخنا : ال  أَو يَُشدُّ راُؤهوأَمَّ

وب ، أَما ما داَمْت فيه النُّوُن فإِنَّه َغْيُر َمْسم  وعٍ.يُفتح َخْرنُوب إِال إِذا كان ُمَضعّفاً وُحِذفت منه النّون ، فقيل : َخرَّ

ا بْرُغوثُ  فال يَثْبُُت ، وال يُْلتَفُت إِليه. وأَما ُعْصفُور الذي َحَكى فيه الفَتَْح ـ  ِليَث في الِكتاب الِّذي أَلَّفه فيهالذي َحَكى فيه الَخِليُل التَّثْ ـ  قال : وأَمَّ

 هـ. الّشهاُب القَْسَطاّلِنيُّ عن ابِن َرِشيٍق فهو أَيضاً َغْيُر ثَاِبٍت وال ُموافٍَق عليه ، وهللا أَعلم. ا

ّي : رأَيتُ  ، وَصْعقُول لَضْرٍب من الَكْمأَةً ،  َصْعفوق بَخط أَبي َسْهٍل الَهَروّيِ على حاِشيِة كتاٍب : جاَء على فَْعلول : قُلُت : وقاَل ابُن بَّرِ

 وبَْعُكوَكةُ الَواِدي ِلجانِبِه.

ّمِ ال غيرُ  يرافيُّ وغيُره بالضَّ ّي : أَما بْعكوكةُ الَواِدي ، وبْعُكوكة الشَّّرِ ، فَذَكرها الّسِ  ، أَعني بضّمِ الباِء. قال ابُن بَّرِ

ْعقُول لَضْرب من الَكْمأَةِ فليس بَمْعروٍف ، ولو كان َمْعروفاً لَذَكره أَبو َحنِيفةَ في كتاِب النَّباِت ، وأَُظنُّ   هـ. ه نَبَِطيّاً أَو أَْعَجِميّاً. اوأَّما الصَّ

ل ذلك.قُلُت : وال يَْلَزم من َعَدم ِذْكر أَبِي َحنِيفةَ إِيّاه في ِكتابِه أَ  ةً على َمْن لم يَْحفَْظ ، فتَأَمَّ  الَّ يَُكوَن من َكالِم العََرِب ، فإِنَّ َمْن َحِفَظ ُحجَّ

عافِقَةُ و م فَْعلول ْء في الَكاَل ولم يَِجى أَنزلَهم اليَمامة ، وَمْرواُن بُن أَبِي َحْفصةَ منهم ، قالَه اللَّْيُث. قاَل : َخَوٌل ِلبَنِي َمْروانَ  : َصْعفُوقٍ  جمعُ  الصَّ

اج :َصْعفُوقَ  وآل َصْعفُوقَ  ويقاُل لهم : بنُو ، وَحْرٌف آخر َصْعفُوق إِالّ   . قال العَجَّ

و َ مـــــــــــــن آِ   فـــــــــــــُ عـــــــــــــح رح  صـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــبـــــــــــــاٍع ُأخـــــــــــــَ  وأَت

َا      عــــــــــِ امــــــــــِ رح  (3)مــــــــــن طــــــــــَ مــــــــــَ ون الــــــــــغــــــــــَ نــــــــــالــــــــــُ  ال يــــــــــُ

  
هُ : ُكلُّ ما جاَء على فْعلُول فهو َمْضُموم األَول ، مثل : ُزْنبُور ، وبُْهلُول ، وُعْمُروس ، وما أَشبَه ذلك ،  ويَُضمُّ َصاُده قال األَْزَهِريُّ : ونَصُّ

. انتهى. ُصْعفُوق : لَخَول باليَمامة ، وبعُضهم يقول : َصْعفُوق إِاّل َحْرفاً جاَء ناِدراً ، وهو بنو ّمِ  بالضَّ

وا ألَنَُّهم َسَكنُوا والَمْعِرفة ، وهو َوْزٌن نادر ، للعُْجَمة من الصَّرفِ  َمْمنُوعٌ  : َصْعفُوق وقال الّصاغانِيُّ : ى ُسمُّ  َصْعفُوقَ  قَْريةً بَاليمامة تَُسمَّ

عافِقَةُ  كما تَقدَّم ، وقيل : ية ، َضلَّت أَْنسابُهم ، ويُقال : َمْسَكنُهم : قَوٌم كان آباُؤهم عبِيداً ، فاستَْغَربُوا وقِيَل : ُهْم قَْوٌم من بَقَايا األَُمِم الَخالِ  الصَّ

 بالِحَجاِز.

__________________ 
 .«النطريي»( عن املطبوعة الكويتية ا وانظر حاشيتها ا وابألصر 1)
 التهذيب.صعفو  ابلضم ا نقاًل عن ابن السكيت ا ومثله يف  ( نقله ايقوت عن ثعلب ا وقا  يف آخر املادة : وبعضهم يقو  :2)
من »وهبامشــــــها عن نســــــخة أخر  : « من طاعما ال يبالون» واملثبت عن اللســــــان ا ويف الصــــــحاح :« من طاعما ال ينالون»( ابألصــــــر 3)

 .«طامعا ال ينالون
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ار َشيئاً َدَخلُوا َمعَُهم ِعْنَدُهم ، وال نَْقَد عنَدهم ، القوُم يَْشَهُدوَن السُّوَق ِللتِّجارةِ بال َرأِْس مالٍ  : الصَّعافِقَةُ  قاَل اللَّْيُث :و فيه.  فإِذا اْشتََرى التُّجَّ

ٍد فُخْذه ، وَدْع ما يَقُوُل هؤالءِ »َحِديُث الشَّْعبِّيِ :  ومنه عافِقَةُ  ما جاَءَك عن أَْصحاب ُمَحمَّ أَراَد أَنَّ هُؤالِء ليس ِعْنَدهم فِْقهٌ وال ِعْلٌم  .«الصَّ

 أُولئك التُّجاِر الذين لَْيَس لهم ُرُؤوُس أَموال. بمنزلةِ 

 قال أَبو النَّْجم : أَيضاً. َصعافِيق ج :و ، واقتََصر الَجوهريُّ على األَولَْينِ  ، بالفَتْح َصْعفُوقٌ و ، َصْعفَقٌ و ، َصْعفَِقيٌّ  الواِحدُ 

َدرح  ـــــــــــــــَ نح ق ـــــــــــــــُز مـــــــــــــــَ زِي ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ َدرحان وال ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــوم ق  ي

َ الــــــــــــــــَوطــــــــــــــــَ و      اح  رح آبــــــــــــــــت اخلــــــــــــــــيــــــــــــــــُر وقضــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

نا املِئَـرح  الص عاِفي ِ من   وأَدحرَكح

عافِيق أَرادَ  ةٌ على قِتاِلنا. بالصَّ  أَنَّهم ُضعَفاُء ، ليست لهم َشَجاعةٌ وال ِسالٌح وال قُوَّ

 * ومما يُْستدرُك عليه :

ْعفَقَةُ   : َضآلة الِجْسِم. الصَّ

عَافِقَةُ و َذالَةُ من النَّاس. الصَّ  : الرُّ

يَّته مصار بن السَِّرّي بن يَْحيى بن بَِشير ، وقد َذَكره في الرَّ  َصْعفُوق وبِْشُر بنُ   اِء.بِن َعْمِرو بن ُزَراَرةَ التَِّميمّي : له ِوفاَدة ، ومن ذُّرِ

اِعقَةُ  : [صعق] فََأَخَذْتُكُم الّصاِعَقُة ) الَى :وقال أَبو إِْسحاَق في قوله تَع صاِعقَة قاله ُمقاتِل وقَتاَدةُ في تَْفِسير قوِله : أَصابَتْهُ  : الَمْوتُ  الصَّ
ْنيا. يَْصعَقُون أَي : ما (1) (َوأَنْ ُتْم تَ ْنُظُرونَ   منه ، أَي : يَُموتُون. وفي هذه اآلية َذَكر البَْعَث بعَد َمْوٍت َوقََع في الدُّ

 .قِعَةٌ َصاو ، َصْعقَةٌ و ، صاِعقَةٌ  وِفيها ثالُث لُغَاٍت : ُكلُّ َعذاٍب ُمْهِلكٍ  قاَل آَخُرون :و

اِعقَةُ  قِيَل :و  َصْيَحة العََذاب. : الصَّ

ْعَدةِ يَْسقُط معها ِقْطعةُ ناٍر ، ويُقاُل إِنّهاو ٍء َشيْ  (2) الِمْخراُق الَِّذي بِيَِد الَملَِك سائِق السََّحاِب ، وال يَأْتِي َعلَى قِيَل : هو الصَّوُت الشَِّديُد من الرَّ

ْعِد الشَِّديِد ،ويُقاُل : هي ا إِالَّ أَْحَرقهُ.  َصواِعقُ  لَها َرْعٌد َشِديٌد ، قاله أَبو َزْيٍد. والَجْمُع : أَو نَاٌر تَْسقُط من السَّماءِ  لنَّاُر التي يُْرِسلُها هللاُ مع الرَّ

عِد ، ويُقاُل لها : (3) (َويُ ْرِسُل الصَّواِعَق ، فَ ُيِصيُب ِِبا َمْن َيشاءُ )، قال َعزَّ وَجلَّ :  أَيضاً. وقال لَبِيٌد  الصَّواقِعُ  يعنِي أَصواَت الرَّ

 فقَتَلَتْه : صاِعقَةٌ  يَْرِثي أَخاه أَْربََد ، وكان أَصابَتْه عنههللارضي

ُد و  يِن الــــــــــــــر عــــــــــــــح عــــــــــــــَ جــــــــــــــ  واعــــــــــــــِ ُ فــــــــــــــَ  اِب ح  الصــــــــــــــــــــــــــــ 

ِد      جــــــــــــِ ِة الــــــــــــنــــــــــــ  ــــــــــــهــــــــــــَ رِي ارِس يــــــــــــوَم الــــــــــــكــــــــــــَ (4)فــــــــــــَ
 

  
ْعدَ  َسِمع إِذا وسلمعليههللاصلىكاَن النَّبِيُّ »، قال :  عنهماهللارضيعن ابِن ُعَمَر و اللُهم ال تَْقتُْلنا بغََضبَِك ، وال تُْهِلْكنا »قال :  الصَّواِعقو الرَّ

 .«بعََذابِك

اِعقَةِ  ُسئل َوْهُب بُن ُمنَبٍِّه عنو  قال : ما أَُظنُّ أَحداً يعلَُمها إِالَّ هللاُ تَعالَى. ؟أَم ما ِهيَ ء إِيهاِميٌّ ، أَم هي ناٌر ، أََشيْ  : الصَّ

وإِن كان على ثِقٍَة من السَّالَمِة من اإِلْحراِق ، قاَل : والَِّذي نَُشاِهُد اليَْوَم األَمر عليه  الصاِعقَة وقال َعْمُرو بُن بَْحٍر : اإِلنساُن يَْكره َصْوتَ 

ة ، أَو لَعَلَّ الهواَء الذي في اإِلْنساِن والُمِحيَط ن قَتَلَه ، قال : ولعَلَّ ذِلك إِنَّما هو ألَنَّ الشيأَنَّه َمتَى قَُرَب من اإِلنسا َء إِذا اشتَدَّ َصْدُمه فََسَخ القُوَّ

 داً َجيّداً إاِلَّ ما َخالََط منه النَّار.به إِنه يَْحَمى ويَْستَِحيُل نَاراً قد َشاَرك ذِلك الصَّوَت من النّاِر ، قاَل : وهم ال يَِجُدون الصَّْوت َشِدي

اِغيةِ  على فَاِعلَةٍ  َمْصَدر وهو صاِعقَةً  السَّماُء ، كَمنَع َصعَقَتُْهمُ و اِهلَة لإِلبِِل والشَّاء والَخْيِل :كالرَّ في َحِديِث و أَصابَتُْهم بِها. * والثَّاِغيَِة ، والصَّ

 .بَِصاِعقةٍ  أَي : أَصابَتْ  «َصِعقَت َرَعَدْت ، وإِذا َرَعَدتْ  فإِذا َزَجر»ـ  وَذَكَر الّسحابَ ـ  ُخَزْيمة

ً  كَسِمعَ  الرجلُ  َصِعقَ و ك ، بالفتح ، َصْعقا ً و ، َصْعقَةً و ويَُحرَّ وَذَهَب َعْقلُه من َصْوت  ُغِشَي عليه : إَِذا َكَكتِفٍ  َصِعقٌ  فهو بفَتِْحِهما ، تَْصعَاقا

 يْسَمعُه ، كالَهدَّةِ الشَّديدةِ.
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ّي : وقال ْعقَةُ  ابُن بَّرِ اِعقَة : الصَّوُت الذي يَُكوُن عن الصَّ ْعقَةُ  ، وبه قرأَ الِكسائِيُّ فأََخَذتُْهم الصَّ  قال الّراجُز : (5) الصَّ

 الَح َسحاٌب فرأَيحنا برحَقهح 
__________________ 

 .55( سورة البقرة اآية 1)
 كالتكملة.واملثبت  « ءٌ عليه شي»( يف اللسان 2)
 .13( سورة الرعد اآية 3)
 وهبامشه : ويرو  : فجعين الرب . 49( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .«كالر اِغيةِ »بد  : « كالر اعية»يف القاموس :  (*)
 .153( سورة النساء اآية 5)
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 َصعحَقهح مث تدىل  فَسِمعحنا 
 .«الطُّورِ  بَصْعقَةِ  أَْدري أَفاَق قَْبِلي ، أَْم ُجوِزيَ فإِذا ُموَسى بَاِطٌش بالعَْرِش ، فال »في الَحِديِث : و

كةً : ِشدَّة الصَّْوت الصَّعَقو  قال ُرْؤبَة يَِصف ِحماراً وأْتُنَه : ، ُمَحرَّ

ُهّن َصلحصاُ    الص َع ح ِإذا تـََتال 
ْعقَ  كما في العُبَاب. وقاَل األَزَهِريُّ : أَرادَ   ه وَصْوتِه.فثَقَّله ، وهو ِشدَّة نَِهيقِ  الصَّ

 والنَِّهيِق. الشَِّديُد الصَّْوتِ  وهو : َكَكتِف َصِعقٌ  منه ِحمارٌ و

ِعقُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و  .صاعقَةً  الُمتََوقِّعُ  : الصَّ

ِعقُ و  بِن َعْمِرو بِن ِكالب. لَقَُب ُخَوْيلِد بِن نُفَْيلِ  : الصَّ

 وقَوُل َعْمرو بِن أَْحَمر البَاِهلّي :

َر ابــــــــــِن  َب رِجــــــــــح نــــــــــَ عــــــــــِ ح َأيب الــــــــــذي َأخــــــــــح  الصــــــــــــــــــــــــ 

نـــــــــُ ح      بـــــــــاِء الـــــــــعـــــــــُ لـــــــــح عـــــــــِ ُر كـــــــــَ يـــــــــح ت اخلـــــــــَ (1)ِإذح كـــــــــانـــــــــَ
 

  

 مل َيُكنح يَرد ه اخلُنحُ  ا ُُم ح و 

ّي : هو ِلتَِميم بن  ُد َطعََن يَِزيَد بنَ يُِريُد يَِزيَد بَن َعْمِرو بَن ُخَوْيلٍد الَمْذُكوَر ، كما في العُباِب. وقال ابُن بَّرِ ِد. وكان العََمرَّ ِعقِ  العََمرَّ ،  الصَّ

 فأَعَرَجه.

ِعقُ و ِعقُ  أَيضاً : ويُقاُل فيه نَقَله ابُن ُدَريٍد : قُلُت : وهو ُخَوْيِلٌد الذي تَقدََّم ِذكُره ، فإِنَّه من بَنِي ِكالب فاِرٍس ِلبَنِي ِكالب أَيضاً : لَقَبُ  الصَّ  الصَّ

ِعق َكْسَرتَْين. قال ِسيبََوْيِه : قالُوا فاُلُن ابنأَي ب ، كإِبلٍ  ِعقو ، الصَّ ْعق : ِصفَة تَقَُع على ُكّلِ َمْن أَصابَه الصَّ ، ولِكنَّه َغلََب عليه ، حتّى  الصَّ

كةً  َصعَِقيٌّ  إِليه والنِّْسبةُ  صاَر بَمْنِزلة َزْيٍد وَعْمٍرو َعلَماً ، كالنَّْجم.  ، كِعنَبِّي على َغْيِر قِياٍس  ِصعَِقيّ و ِمٍر ونََمِرّيٍ على الِقياس ، كنَ ، ُمَحرَّ

فَِة. ِصِعق ألَنهم يقُولوَن فيه قَْبل اإِلضافة :  ، على ما يَطَِّرُد في هذا النَّْحِو ، مما ثانِيِه َحْرٌف من ُحُروِف الَحْلِق في االْسِم والِفْعل والّصِ

ً  (2)فأَتوه  ألَنَّ تَِميماً أَصابُوا َرأَْسهُ بَضْربَةٍ  بذِلك لُقِّبَ  : واختُِلَف في َسبَِب لَقَبه ، فقاَل ابُن ُدَريدٍ  فَذَهب َعْقلُه  َصِعق شديداً  فََكان إِذا َسِمع َصْوتا

 : (3)، فلذلك قاَل َدجاَجةُ بن ِعْنز 

يــــــــــــــــم و  يِن متــــــــــــــــَِ جــــــــــــــــاء بــــــــــــــــَ ك مــــــــــــــــن هــــــــــــــــِ  ِإنــــــــــــــــ 

رامِ      رَاِم ِإىل الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ زداِد الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــُ

  

بـــــــــــاَر  و  و  َأســـــــــــــــــــــــــلـــــــــــَح مـــــــــــن حـــــــــــُ ركـــــــــــُ  هـــــــــــم تـــــــــــَ

  
عــــــــــــــامِ    رًا وَأشـــــــــــــــــــــــــــَرَد مــــــــــــــن نــــــــــــــَ قــــــــــــــح  رََأتح صـــــــــــــــــــــــــــَ

  

ىت  و  وَ  أُم  الــــــــــــــــرأحِس حــــــــــــــــَ َربــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ظــــــــــــاِم    َدتح أُم  الــــــــــــدِّمــــــــــــاِي مــــــــــــن الــــــــــــعــــــــــــِ (4)بــــــــــــَ

 

  
يُح قُُدوَره قاَل : وقَْيس تَْدفَُع هذا هذا نَصُّ ابِن ُدَرْيد نقالً عن قَْيس ، وقال أَبو َسِعيٍد الّسيرافيُّ : كان يُطِعُم  أَو ألَنَّه اتََّخذ َطعاماً ، فََكفَأَت الّرِ

يُح ، فهالَت التُّراَب في قِصاِعِه ، فقتَْلته ، قال الّسيرافيُّ  صاِعقَةً   تَعالَى عليهفأَْرَسل هللاُ  وَسبَّها ، فلَعَنَها النَّاَس في الَجْدب بتِهاَمةَ ، فَهبَّت الّرِ

 واسُمه ُخَوْيلد ، وفيه يَقوُل القَائُِل :

ي عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه  كــــــــــــــِ دًا فــــــــــــــابــــــــــــــح لــــــــــــــِ َويــــــــــــــح  أَبن  خــــــــــــــُ

ي     هــــــــــامــــــــــِ ِد الــــــــــتــــــــــِّ لــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــِح يف الــــــــــبـ يــــــــــُر الــــــــــرِّي تــــــــــِ  قــــــــــَ

  
 ، بالضّمِ : ع بنَْجد ِلبَنِي أََسد. ُصعَائِقُ و

 بل هو ماٌء بَجْنِب الَمْرَدمة ، كما في العُباِب. كُزفَر : ع ُصعَقو

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :
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ً  الرجُل ، كفَِرح ، َصِعقَ  ً و ، َصْعقا ً و ، َصعَقا  : مات. َصِعقٌ  ، فهو تَْصعاقا

 : أَصابَتْهُ. أَصعَقَتْه الصاِعقَةو

 جل كعُنِي : ُغِشي عليه.الرَّ  ُصِعقَ و

 ثاَلثاً ما لم يَخافُوا عليه بالَمْصعُوق يُْنتََظر»َحِديُث الَحَسن :  : الَمْغِشيُّ عليه ، أَو الذي يَموُت فَْجأَة ، ومنه الَمْصعُوقو

__________________ 
 والص ِع  : اسم رجر.( الشطران األو  والثاين يف الصحاح واللسان ذكرا ا شاهداً عل  قوله : 1)
 والعبارة خمتلفة. 75/  3( انظر اجلمهرة 2)
. 76/  3( يف اجلمهرة 3)  ِعرتح
 والبيت التاسض : 11و  10و  8ألوس بن غلفاء اهلجيمي األبيات رقم  118( األَبيات من قصيدة مفضلية رقم 4)

وا عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــك فــــــــــــــلــــــــــــــم تــــــــــــــثــــــــــــــبــــــــــــــهــــــــــــــم   هــــــــــــــُم مــــــــــــــنــــــــــــــّ

 مـــــــــــــــــتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاًل غـــــــــــــــــري شـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــم أو خصـــــــــــــــــــــــــــــــام    

  

 .«أم الرأس»بد  « ذات الرأس»املفضليات ويف 
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َوحت كثرياً. الص عح ُ و  «نـَتحناً 
ا مات منه ا مُث  اسُتعِمر يف امل  َأصُله يف الَغشحي من َصوحٍت َشِديٍد يسَمُعه ا وُرمب 

ْعقَةُ و ةُ الواحدةُ منه. الصَّ  : الَمرَّ

ً  (1) (َوَخرَّ ُموسى َصِعقاً )وقولُه تعالى :   َدِليٌل على الغَْشيِ. (فَ َلّما َأفاقَ ) عليه ، وقيل : َميِّتاً ، ولكّن قولَه : قِيل : َمغِشيّا

 فقاَل ثَْعلٌَب : يَكوُن الَموت ، ويكوُن َذهاُب العَْقِل. (2) (َفَصِعَق َمْن يف السَّماواِت َوَمْن يف اْْلَْرضِ )وأَما قَولُه : 

  : قَتَله ، وقاَل ابُن ُمقبٍِل : أَْصعَقَهو

ِه  بـــــــــــانـــــــــــِ ت لـــــــــــَ راِت الـــــــــــز رحَ  حتـــــــــــَح عـــــــــــَ َر  الـــــــــــنــــــــــــ   تــــــــــــَ

ىَن      ــــــــح ث راَد  ومــــــــَ هــــــــافــــــــُ ــــــــح ت قــــــــَ عــــــــَ ه َأصــــــــــــــــــــــح لــــــــُ  صــــــــــــــــــــــواهــــــــِ

  
 أَي : قَتَلَتْها.

يُْنفََخ  (4)، أَي : فَذْرُهم إِلى يوِم الِقياَمِة حتّى  يَْصعَقُون َء :وقُِرى (3) (ُيالُقوا يَ ْوَمُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعُقونَ َفَذْرُهْم َحّّت )وقولُه تَعالَى : 

 يَُموتُون. الَخْلُق ، أَي : فيَْصعَقَ  في الصُّوِر ،

ً  الثَّورُ  َصعَقَ و  : خاَر ُخواراً َشِديداً. يَْصعَق ُصعاقا

ْعدِ  ُصعاقُ و   : َصوتُه.الرَّ

ه رار ، نَقَلَهُ ابُن َعبّاٍد. الّصاِعقُ و  : البَِعيُر الَمْهزوُل ، ُمخُّ

ِكيَّةُ ، كفَِرَح ، َصِعقَتو ً  الرَّ  : اْنقاَضت فاْنهاَرْت. َصعَقا

ق : [صفرق] فُرُّ اءِ  الصُّ اِت وَشّدِ الرَّ مَّ  الفالُوَذُق. أَهمله الَجْوَهِريُّ ، ونَقََل الصاغانيُّ عن ِكتاِب األَْبنِية أَنه ، بالضَّ

ْفُروقُ  وفي اللِّساِن : نَْبتٌ  قِيَل :و  : نَْبٌت ، َمثَّل به ِسيبََوْيهٌ ، وفَسَّره الّسيرافيُّ عن ثَْعلٍَب ، وقِيَل : هو الفَالُوذُ. (5) الصُّ

ْفق  :[صفق] حاح. قاَل : يُْسَمُع له َصْوتٌ  ذيال : الضَّْربُ  الصَّ ْفقُ و كما في الّصِ دُّ والصَّْرفُ   :الصَّ  .َصفَْقتُه فاْنَصفَقَ  وقد (6) الرَّ

ً  ماِشيَتَه َصفَقَ و  .كاإِلْصفاقِ  إِذا َصَرفَهم عن َكذا : َصفَقَُهم : َصَرفَها ، وَكذِلك َصْفقا

ْفقُ و كُ  لَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ نَقَلَه ا ويَُضمُّ  والجانِب النَّاِحيَةُ  : الصَّ . وأَْنَشَد لُرْؤبةَ شاِهداً على ويَُحرَّ ْفقِ  ، نقله الصاغانِيُّ  بالفَتْحِ : الصَّ

َدُح الن اُس هَلُن   قاً ال َيكح  َصفح
ْفقو  الَمْوِضع. : الصَّ

ْفقُ و . وأَنَشَد ُصفوقٌ  أَو ناِحيَتُه ، كما في الّصحاح ، والجمُع : أَو َصْفُحه في أَعاله ، وهو فَْوَق الَحِضيِض ، من الَجبَِل : َوْجُهه الصَّ

 الَجْوَهِريُّ للشاعر :

تح و  عـــــــــــَ ـــــــــــ  نـ يـــــــــــٍ  متـــــــــــََ ٌة يف رأحس نـــــــــــِ طـــــــــــفـــــــــــَ  مـــــــــــا نـــــــــــُ

هـــــــا      تـــــح ٍب محـــــََ عـــــــح اَء مـــــن صـــــــــــــــــــَ قـــــــَ نــــــح هـــــــابـــــعـــــَ وقـــــُ فـــــُ  صـــــــــــــــــــُ

  
 ه.وناِحيَتا العُنُِق : جانِبَاهُ  َصْفقَاو

ْفقانِ و ْفقو من الفََرس : َخدَّاه الصَّ كُ  : الصَّ وفيه تَْوِرية لَِطيفة ، وذلك أَنَّ قولَه :  ماٌء أَصفَُر يَْخُرُج من أَِديٍم َجِديٍد ُصبَّ عليه ماٌء ، ويُحرَّ

ُك ، فيَْخُرُج أَْحَمَر  ك يَْحتَِمُل أَّن ذِلك الَماَء بعد ما يَُصبُّ في األَِديم يَُحرَّ ل ماٍء يَُصبُّ ، ويَْحتَمل أَنه أَراَد بهيُحرَّ فَقَ  ، وهو أَوَّ بالتَّْحِريك  الصَّ
ٍد الفَْقعَِسّي : َصفَقٌ  ، ومن ذِلك قولُهم : َوَرْدنا ماًء كأَنَّه (7) ّي : وشاِهُده قوُل أَبي ُمَحمَّ  ، قال ابُن بَّرِ
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ر    ســـــــــــــــــــــــــــَ
ُ
َدِن امل َن مـــــــــــــاَء الـــــــــــــبـــــــــــــَ حـــــــــــــح نحضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ  يـ

ِديــــــــــِض      َح الــــــــــبــــــــــَ فــــــــــَ َ َنضــــــــــــــــــــــــح ر ا الصــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
ى : الَمْنضوح.الصفَقُ  أَي : كأَنَّ َعَرقَها« نَْضَح األَداَوى»وأَْنَشَده أَبو َعْمرو :   . والُمَسرَّ

فَقُ  أَو باغِ وَطْعُمه : الصَّ  ، قاله أَبو َحنِيفَةَ. ِريُح الّدِ

ْفقُ و  واِحٌد : ِإذا لم يَُكن ِمْصراَعْيِن. ِصْفقٌ  ، ويُقاُل : بَاُب َداِره (8) ِصْفقان وُهما بالَكْسِر : ِمْصراُع البَابِ   :الّصِ

ً  له بالبَْيع َصفَقَ و  والبَْيعِ. يََده بالبَْيعَة َصفَقو .يَْصِفقُه َصفُقا

__________________ 
 .143ألعراف اآية ( سورة ا1)
 .68( سورة الزمر اآية 2)
 .45( سورة الطور اآية 3)
 .«حا»( األصر والتهذيب ا ويف التهذيب 4)
 .«الصفر »( عن اللسان وابألصر 5)
 واملثبت يواف  اللسان والصحاح.« والصرف والرد»( يف القاموس 6)
ُ  والص َف .7)  ( يف اللسان : الص فح
 التهذيب واللسان ا ابلقلم ا ابلفتح.( ضبطت يف 8)
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ً  على يَِده َصفَقَ و ْفقُ  منها : َضَرب يََدهُ على يَِده ، وذِلك عنَد ُوُجوب البَْيعِ. واالسمُ  : إِذا َصْفقَةً و َصْفقا  بالفَتْح. الصَّ

ِفقَّىو ى الّصِ ، وتَْذَهُب به إِلى  التَّْصفاق الَكّفِ على األُْخَرى ، وهو قِ َصفْ  يَجوُز أَْن يكوَن من ، َحَكاه ِسيبََويهٌ. قال الّسيرافيُّ : ، َكِزِمجَّ

 التَّكثِيِر.

ً  َضَرب بهما وفي اللِّساِن : َضَربَُهما : إِذا الطائُِر بَجنَاَحْيه َصفَقَ و  .كَصفَّق تَْصِفيقا

ً  البابَ  َصفَقَ و  بلَقَه. وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لعَِدّيِ بِن َزْيٍد :مثل : بَلَقَهُ وأَ  كأَْصفَقَه َردَّه ، أَو أَغلَقَه ، : يَصِفقُه َصْفقا

ئـــــــــــــــــًا  كـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــَ ُ مـــــــــــــــــُ ه  ُتصـــــــــــــــــــــــــــــــح  أَبـــــــــــــــــوابـــــــــــــــــُ

وبِ      ـــــــــــكـــــــــــُ ُد ابل ـــــــــــح ب ـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــه ال عـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــي  َيســـــــــــــــــــــــــح

  
الباَب ، وأَصَمْقتُه بمعنى أَْغلَْقتُه. وقال غيُره : هي اإِلجافَةُ دوَن  أَْصفَْقتُ  األَخيرةُ عن أَبِي تُراٍب ، َرواهُ عن بْعِض األَعراِب ، قاَل :

ً  (1) [أَصِفقُهُ ]الباَب  َصفَْقتُ  اإِلْغالِق. وقال األَْصَمِعيُّ : ، وكذلك َسفَْقتُه بالسين ، عن النَّْضِر ، وقد تَقَدَّم. وقال  أَْصفَْقتُه ، ولم يذكر َصْفقا

 قال : َوِهي أَكثَر.« تُْقَرع أَبوابُه»ْوِل َعِدي : الصاغانِيُّ : ويُرَوى في قَ 

ً  البَابَ  َصفَقَ  قال أَبو الدُّقَْيِش :و ً  وتََرْكُت بابَه قال : فَتَحه : َصْفقا ، أَي  أَْصفَْقتُهو البابَ  َصفَْقتُ  : أَي َمْفتوحاً. قال : والنّاُس يقولوَن : َمْصفُوقا

 ِضدٌّ. ال : هذا ُكلُّه فَُهويق : َرَدْدتُه. وقال أَبو الَخطَّاب :

حاحِ :و َضها.و أَي : َردَّها َعْينَه َصفَقَ  في الّصِ  َغمَّ

ً  العُودَ  َصفَقَ و قاَل : َك أَْوتاَره : إِذا َصْفقا  .فاْصَطفَقَ  َحرَّ

ُجلُ  َصفَقَ و ً  الرَّ  َذَهَب. : َصْفقا

ً  الِريُح األَْشجارَ  َصفَقَتو تْها َصْفقا َكتْهاو : َهزَّ  ، نقله الجوهِرّي. فاْصَطفَقَت َحرَّ

ً  القََدحَ  َصفَقَ و . كأَْصفَقَه قاله الفَّراءُ  َمأَلَه : َصْفقا  قاله اللَّْحيانيُّ

ً  النّاقَةُ  َصفَقَتو قاَل : .(2) نََزَل بنا َجماَعةٌ  من النّاِس : أَي صافِقَةٌ  علينا َصفَقَتْ  قاَل ابُن ُدَريٍد :و َجْت َرِحُمها عن َولَِدها َحتّى أُْرتِ  : إِذا َصْفقا

 يَُموَت الَولَُد.

ً  فاُلناً بالسَّْيفِ  َصفَقَ و  به األَرَض ، كما في األَساِس. َصفَقَ و رأَْسه ، وَعينَه ، َصفَقَ  به ، قاله ابُن ُشَمْيِل ، وكذا َضَربَه : َصْفقا

 بَْيعَةٌ. أَي : َخاِسَرةٌ  َصْفقةٌ  (3) رابَِحةُ ، أَو َصْفقةٌ و للُمْشتَِري ، َصْفقَتُك يُقال : َربَِحتْ و

ً  َصْفقَةٍ  في َصْفقَتانِ »في َحِديِث ابِن َمْسعُوٍد : و أَحُدهما : أَْن يَقوَل البائُِع للُمْشتَِري : بِعتُك  أَراد بَْيعَتاِن في بَْيعٍَة ، وهو على َوْجَهيِن : «ِربا

 تَْشتَِرَي منِّي هذا الثَّْوَب بعَْشَرةِ َدَراهَم.َعْبِدي هذا بِمائة ِدْرَهٍم على أَن 

 ِسْلعَةً بعَْينِها بَِكَذا وَكَذا ِدْرهماً. (4)والَوْجهُ الثّاني : أَْن يقوَل : بِعتَُك هذا الثوَب بِعْشِرين ِدْرهماً على أَن تَبِيعَنِي 

 باألَْيِدي. قُواتَصافَ  ألَنَُّهم كانُوا إِذا تَبايَعُوا َصْفقة وإِنما قِيل للبَْيعة

ْفقَة ويُقال : إِنه لُمباَركُ   صاِلَحةً. َصْفقَةً  ، أَي : ال يَْشتَِري َشْيئاً إِالَّ َربَح فيه. وقد اشتَرْيُت اليومَ  الصَّ

ْفقَةُ و ْفقُ  أَْلهاُهم»في َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ : و تكوُن للبَائِع والُمْشتَِري ، الصَّ إِنَّ أَْكبَر الكبائِر أَن »في الَحِديث : و أَي : التَّبايُُع. «باألَسواقِ  الصَّ

ُجل َعهَده وِميثاقَه ، ثم يُقاتِله ؛ ألَّن الُمتَعاِهَدْين يَضُع أَحُدهما يََده في يد اآلخر كما يَْفعل ا «َصْفقَتِك تُقاتَِل أَهلَ  لُمتَبايِعَان ، وهو أَن يُعِطَي الرَّ

ة م  .«يِده وثَمرةَ قَْلبِه َصْفقَة أَعطاه»َحديُث ابِن ُعَمر :  باليََدين. ومنه التَّْصِفيق نوهي الَمرَّ
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فَّاق قال األَصمِعّي : «أَفّاقٌ  َصفَّاقٌ  ، (5)ُخِذي ِمنِّي أَِخي ذا الِعفاْق »في َحِديِث لُقماَن بِن َعاٍد أَنَّهُ قاَل : و على  يَصِفقُ  : الذي َكَشدَّادٍ  الصَّ

ف ويَضِرب إِلى اآلفاِق األَمِر  عن أَبي ُسْفيَاَن عن األَْصَمِعي ،  (7): قاَل األَْزَهِريُّ : َرَوى هذا ابُن قُتَْيبة  (6)العَِظيم. واألَفّاُق : الذي يتََصرَّ

 قال : والَِّذي

__________________ 
 ( زايدة عن اللسان.1)
 .81/  3( اجلمهرة 2)
 .«و»( عن القاموس وابألصر 3)
 ( العبارة يف التهذيب : عل  أن تبيعين متاعك بعشرة دراهم.4)
 .«العفاف»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 5)
 ( يف التهذيب : يتصرف وأييت اآفا . واملثبت كاللسان.6)
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : قا  القتييب : رو  هذا أبو سفيان عن األصمعي.7)



12597 

 

ري األَ  ســـــِ ّفا ِ  فّا أَراه يف تـَفح ّفا  َغريحُ َما حكاه ؛ ِإلا الصـــــ  ر ف يف الّتجارَاتِ  : الصـــــ  فار والت صـــــَ فح ُ . و (1) الَكِثرُي اأَلســـــح  الصـــــ 
واِء. وكذِلك (2)واألَفحُ  َقرِيباِن  ف ا ُ  من الســـــــــــ  َعحىن ا وِقيَر : األَفّاُ  من أُُفِ  اأَلرِض ا أَ  الصـــــــــــ 

ي : واألَفّاُ  ُمتَـَقاراَِبِن يف امل
 انِحَيِتها.

فاقَةِ  بَيِّنُ  َصِفيقٌ  ثوبٌ و يُن لُغَة فيه ، أَي : َمتِيٌن َجيُِّد النَِّسيجِ ، وقد ِضدُّ َسِخيفٍ  : الصَّ  إِذا َكثَُف نَْسُجه. َصفُق َصفاقَةً  والّسِ

فَاقَةِ  بيِّنُ  َصِفيقٌ  َوْجهٌ  من الَمجاِز :و  أَي : في الثَّوِب والَوْجِه. َكَكُرم فيهما صفُق َوقِح ، وقد أَي : الصَّ

فُوقُ  في النَّواِدر :و  الُمْمتَنُِع من الِجباِل. : الِحجابُ  َكَصبُورٍ  الصَّ

فُوق قاَل الفَّراءُ و  اللَّيّنَة من الِقِسّيِ. : الصَّ

فُوقو ْخرة الَمْلساُء الُمْرتَِبعة : الصَّ  َكُكتٍُب. ُصفُق ج عن ابن عبّاد الصَّ

فاق ألَصمِعيُّ :قال او . تَْحَت الِجْلد الَّذي َعلَيه الشَّعَرُ  الذي َكِكتاٍب : الِجْلُد اأْلَْسفَلُ  الصَّ  ، كذا نَقَلَهُ الّصاغانِيُّ

ذا اْنَشقَّ كاَن منه ُدون الِجْلِد الذي يُْسلَُخ ، فإِذا ُسِلخ الَمْسُك بَِقَي ذِلك ُمْمِسك البَْطن ، وهو الذي إِ « : كتاِب الفرس»ونَّص األَصَمِعّي في 

فاقُ  الفَتُْق. وقاَل أَبو َعْمرو :  يَِصف فَرساً : عنههللارضي (3): ما َحْول السُّرة حيث يَنقُب البَْيطار. وأَنشَد األَصمِعيُّ للنَّابِغة  الّصِ

ه  ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــِ ي راســـــــــــــــــــــــــــــــِ رت  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبن  مـــــــــــــــــَ

ِب      قـــــــــــــَ نــــــــــــــح
َ

ِب فـــــــــــــاملـــــــــــــ نـــــــــــــح َرِف الـــــــــــــقـــــــــــــُ (4)ِإىل طـــــــــــــَ
 

  

فــــــــــــا  ــــــــــــِد الصــــــــــــــــــــــــــِّ ِدي ــــــــــــرُتحٍس شــــــــــــــــــــــــــَ َن ب مــــــــــــح طــــــــــــِ ــــــــــــُ  ل

  
بِ    قـــــــــــــَ ثــــــــــــــح وحِز مل يــــــــــــــُ ِب اجلـــــــــــــَ  ِ  مـــــــــــــن َخشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
فاق يقول : هِذه الَمواِضع منه كأَنّها تُْرس ، وهذا الفرس َشِديد  .الّصِ

 البَْطن : الِجلدة الباِطنَة التي تَِلي السَّواد َسواَد البَْطن ، وهو حيث يَنقُب البَْيطار من الدَّابّة ، قال ُزَهْيٌر : ِصفاقُ  وقيل :

اُه  ظــــــــــَ ٍا شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ ر  ح  (5)أَم همل لــــــــــَُ ــــــــــُ فــــــــــاق  صــــــــــــــــــــــــِ

هح      لـــــــــــــــُ ضح َأابجـــــــــــــــِ طـــــــــــــــ  قـــــــــــــــَ ٍة ومل تــــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  مبـــــــــــــــِ

  
فاق أَو أَجمع ما تَْحت الِجْلد منه إِلى سواد البَْطن ، قاله ابُن ُشَمْيل. قاَل : وَمراقُّ  ِصفاق وَمراّق البَْطن والُمْصران.ما بَْين الِجْلِد  : الّصِ

 .ِصفاقٌ  أَو ِجْلُد البَْطن ُكلُّه البَْطِن : ُكلُّ ما لم يَْنَحِن عليه َعْظمٌ 

فاقَ  ْخرقتَ  ولم الِجْلدَ  فَخَرقَت ، َزْوِجها بأُْنثَيَيْ  أََخَذتْ  اْمرأَة عن ُسئل أَنَّهُ »ـ  عنههللارضيـ  في َحِديِث ُعَمرَ و ، فقََضى بنِْصِف ثُلُِث  الّصِ

يَةِ   .«الّدِ

 ٍم :قاَل ابُن األَثيِر : هي ِجْلَدةٌ َرقِيقةٌ تحَت الِجْلد األَعلى وفَْوَق اللَّْحم ، وأَنشَد أَبو َعْمٍرو لبِْشِر بِن أَبي َخازِ 

َرٍة كــــــــــــــــَبن   ذَكــــــــــــــــ  َر مــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا مــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــر حــــــــــــــــح

ٍة َوايف      ــــــــــــــَ فــــــــــــــا ِ عــــــــــــــلــــــــــــــ  ِذي عــــــــــــــان  الصــــــــــــــــــــــــــــِّ

  
فاقِ  وَجْمع  ، ال يَُكسَُّر على َغْيِر ذِلك. قاَل ُزَهْيٌر : ُصفُق : الّصِ

لــــــــــــًة  طــــــــــــ  عــــــــــــَ وجــــــــــــًا مــــــــــــُ ُؤوَب هبــــــــــــا عــــــــــــُ ــــــــــــَ  حــــــــــــىت يـ

َر واألَنســــــــــــــــــــــاَء و      و الــــــــد وابــــــــِ كــــــــُ اَتشــــــــــــــــــــــح قــــــــَ فــــــــُ  الصــــــــــــــــــــــ 

  
فائِقُ و الصَّوافِقُ و بَْيِس التَّْغِلبيُّ :صافِقَة ، أَو َصِفيقَةٍ  وصواِرُف الُخطوِب ، جمعُ  : الَحواِدثُ  الصَّ  . قاَل أَبو الرُّ

ًة  ــــــــــــ  ي ي حتــــــــــــَِ ــــــــــــِّ ل عــــــــــــُ ــــــــــــَ ا َأو تـ ــــــــــــَ ــــــــــــن ربِي ي ختــــــــــــُح فــــــــــــِ ــــــــــــِ  ق

َر ِإحـــــــــَد       بـــــــــح يـــــــــيب قــــــــــَ ثـــــــــِ وافـــــــــِ ِ لـــــــــنـــــــــا َأو تـــــــــُ  الصــــــــــــــــــــــ 

  
 وقال أَبو ذَُؤيٍب :
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رٌِم  ات ِخضـــــــــــــــــــــــح يـــــــــ  جـــــــــِ وُن الســـــــــــــــــــــــ  بحمـــــــــُ  َأٌخ لـــــــــَك مـــــــــَ

هِإذا      تـــــــــح قـــــــــَ فـــــــــَ روِب  صـــــــــــــــــــــــَ وافـــــــــِ ُ يف ا ـــــــــُ  (6) الصـــــــــــــــــــــــ 
  

 وقال ُكثَيِّر :

ىَن و 
ُ

نـــــــــــا  (7)أَنـــــــــــِت املـــــــــــ رٍو لـــــــــــو انـــــــــــ  مـــــــــــح  اي أُم  عـــــــــــَ

واِ       ين نـــــــــــَ دح ِك َأو تـــــــــــُ نـــــــــــالـــــــــــُ فـــــــــــائـــــــــــِ ُ نـــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــــ 

  
فَقُ و ماغِ  الصَّ كةً : آِخُر الّدِ باغ ، كما هو نَصُّ الُمِحيط. ، ُمَحرَّ  كذا في النَُّسخِ ، والصَّواُب : آِخُر الّدِ

__________________ 
 ( يف التهذيب : يف البالد والتجارات.1)
 .«قريباً »( عن التهذيب واللسان وابألصر 2)
 ( أي النابغة اجلعدي كما يف الصحاح واللسان.3)
 .«القنب املنقب»ديوان وابألصر ( عن ال4)
 ( يف اللسان : أمُا صفاٍة.5)
 .153/  1( ديوان اهلذليا 6)
 ( يف التكملة : فبنِت اهلو .7)
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فَقُ و ُك فيها ، فيَْصفَرُّ ، أَيضاً : الصَّ فإِنّه َذَكره آنِفاً هكذا بعَْينه ، وأَشار إِلى أَنّه يُقاُل  تَقَدَّم هذا قدو الَماُء يَُصبُّ في الِقْربَِة الَجِديَدةِ ، فيَُحرَّ

ْل ذلك.  بالتَّْسكيِن وبالتَّْحِريِك ، فهو تَْكرار َمْحٌض ، فتأَمَّ

يُح الشَّيْ  َصفَّقَت يقال : : التَّْقِليُب. التَّْصِفيقُ و يح تْهَصفَقَ  َء : إِذا قَلَبَتْهُ يِميناً وِشماالً ، وَردََّدتْه. يقال :الّرِ  .َصفَّقَتْهو الّرِ

يُح السَّحاب : إِذا َصرَمتْه واْختَلَفَت عليه. َصفَّقَت وقيل :  الّرِ

 قاَل ابُن ُمْقبٍِل :

ٍة و  مــــــــــامــــــــــَ رَي غــــــــــَ بــــــــــِ تح صــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــَ نـ ــــــــــَ تـ ا اعــــــــــح  كــــــــــَبلــــــــــ 

َد       عـــــــــــــح ـــــــــــــُ قـــــــــــــهُ بـ ـــــــــــــّرايُح ُزالِ   ُتصـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــِّ (1)ال
 

  
ّي : وهذا البَْيُت في آِخِر كتاِب  ِوّي.ـ  من باب اإِلْدغامِ ـ  ِسيبََوْيهِ قاَل ابُن بَّرِ  بنَْصِب ُزالل ، وهو َغلٌَط ألَنَّ القَِصيَدةَ َمْخفُوَضةُ الرَّ

 قال األَْعَشى يَمَدح الُمَحلَِّق : َدّنٍ َمْمُزوجاً ِليَْصفَُو. ، ونَصُّ األَصَمِعّي : من َدّنٍ إِلى تَْحِويُل الشَّراِب من إِناٍء إِلى إِناءٍ  : التَّْصِفيقُ و

اِرٌب  ه ومشــــــــــــــــــــــــــــــَ ٌك يف رَأحســــــــــــــــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــه َدرحمــــــــــــــــَ

اٌن ورَاٌح و      ٌك وَرحيــــــــــــــــح فــــــــــــــــ  ُ ِمســــــــــــــــــــــــــــــح (2)ُتصــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقال َحّسان :

ــــــــــهــــــــــُم  لــــــــــي ــــــــــَص عــــــــــَ ــــــــــرَبِي نح َوَرَد ال وَن مــــــــــَ قــــــــــُ  َيســــــــــــــــــــــــح

َرَد       ـــــــَ ِر  ُيصـــــــــــــــــــــفـــــــ  ُ بـ لحســـــــــــــــــــــَ يـــــــِ  الســـــــــــــــــــــ  ـــــــر حـــــــِ (3)ابل
 

  
ْفقِ   ْحَكم.كما في المُ  اإِلْصفاقو ، كالصَّ

جال ،»الحِديُث :  بيَِده ، وَصفَّح ، قاله األَصَمِعيُّ ، ومنه َصفَّق : التَّْصِفيُح. يقال : التَّْصِفيقو وقاَل غير  «للنِّساءِ  التَّْصِفيقُ و التَّْسبِيُح للّرِ

ْرُب بِباِطن الّراَحِة على األُْخَرى : التَّْصِفيقُ  األَصَمِعّي : ْرُب بِباِطِن الَكّفِ اليُْمنى على باِطِن الَكف اليُْسرى. قال  الضَّ والتَّْصِفيح : الضَّ

د  إِلى آَخرَ  قد َرَعتْه تَْحِويُل اإِلبِِل ِمن َمْرعىً  : التَّْصِفيقُ و الّصاغانيُّ : وهذا أَحَسن ؛ ألَّن ذِلك فَْرق العَبَث واإِلْندار. فيه َمْرعًى. قال أَبو ُمحمَّ

 ّي يصُف إِِبالً :الفَْقعَسِ 

وِ   تـــــــــــــــُ ـــــــــــــــفـــــــــــــــُ اِم ِذي ال ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ا يف ال  ِإن  هلـــــــــــــــَ

ِة و و      يـــــــــــــــــ  ِر الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــِّ يـــــــــــــــــ ِ َزلـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــح

  

 ربٍّ انِصٍح َشِفي ِ  (4)رِعحيَة 

 ُهنا : اإِلْبعاُد في َطلَِب الَمْرَعى. التَّْصِفيقُ  وقِيَل :

 .َصفَّقَ  ، وقد والطَّْوفُ الذَّهاُب  : التَّْصِفيقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

فَافِيقُ و  : ع. الصَّ

 عليه واْجتََمعُوا. قال ُزَهْيٌر : أَْطبَقُوا : إِذا على َكذا أَصفَقُواو

رِ  يِن آِ  امــــــــح ــــــــُت بــــــــَ ِ  رأَي يــــــــح واِء الــــــــقــــــــَ قــــــــُ  َأصــــــــــــــــــــــفــــــــَ

ُر      ـــــــــَ ثـ ُن َأكـــــــــح نـــــــــا حنـــــــــَ وا : ِإنـــــــــ  ا وقـــــــــالـــــــــُ نـــــــــَ ـــــــــح يـ لـــــــــَ (5)عـــــــــَ
 

  
 أَي : اْجتََمعَْت إِليه. وقاَل ابُن الطَّثَِريَّة : «له نْسواُن َمكَّة (6) أَصفَقَتو»:  عنهاهللارضيَحِديُث عائِشةَ  ومنه

اُروَرٍة  يــــــــــيب َأخــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ َدا  َأصــــــــــــــــــــــــفــــــــــَ َ أَث  الــــــــــعــــــــــِ

رُهح      ديــــــــــِ  َأواصــــــــــــــــــــــــِ تح يف الصــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــ   عــــــــــلــــــــــيــــــــــه وقـــــــــــَ

  
اراً :ـ  عنههللارضيـ  قال النَِّمُر بُن تَْولَب ووافَقَتْه صاَدفَتْه إِذا يَِدي بَِكَذا أَصفقتو  يَِصف َجزَّ

م  ىت  ِإذا ُقســـــــــــــــــــِ يـــــــُب و  (7)حـــــَ تالـــــن صـــــــــــــــــــِ قـــــــَ فـــــَ  َأصـــــــــــــــــــح

وارِهـــــــــــــا     هـــــــــــــا وحـــــــــــــُ رحعـــــــــــــِ دِة ضـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــح ُده ِبـــــــــــــِ  يـــــــــــــَ

  
. جاَءهم ِمَن الطَّعام بما يُْشبِعُهم : أَي للقَْومِ  أَْصفَق يُقاُل في الِقَرى :و  نَقَلَه الصاغانِيُّ
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فُوقو عُوُد الُمْنَكَرة ج : الصَّ تين. ُصفُقٌ و ، َصفائِقُ  ، َكَصبُور : الصَّ  بَضمَّ

ةً وعلى آَخَر أُْخَرى. الُمصافِقُ و ْفق ، فاَعلَت ، من صافَقَتْ  وقد من اإِلبِِل : الذي يَناُم على َجْنٍب مرَّ  ِذي هو الجانِب.الَّ  الصَّ

__________________ 
 برواية :« عرا»( األصر واللسان وفيه يف مادة 1)
 كــــــــــــبلــــــــــــا اصـــــــــــــــــــــــــطــــــــــــحــــــــــــبــــــــــــت قــــــــــــريــــــــــــح ســـــــــــــــــــــــــحــــــــــــابــــــــــــة و 

 بــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــّر  تــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــازعــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــرايح زال     

  

 .117( ديوان ط بريوت ص 2)
 الربيص وبرد  هنران بدمش . 180( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«رعية موىل»( يف اللسان : 4)
 ء القي  : هوازن وسليم.وبنو آ  امر  31ديوانه ط بريوت ص ( 5)
 .«فانصفقت له»ويرو  : « فبصفقت»( ويرو  : 6)
 .«ِإذا طُرح»( يف الصحاح والتهذيب واللسان : 7)
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ْفقِ  على هذا اْنقَلَبَ  : إِذا بَْين َجْنبَْيه فالنٌ  صافَقَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و ، كذلك ، نَقَله  يُصافِقُ  مّرةً ، وعلى اآلَخِر أُْخَرى. وباَت فاُلنٌ  الصَّ

َمْخَشِرّي.  الزَّ

 :ـ  يِصُف الدَّجاَجةَ وبَيَضهاـ  . قاَل الشاِعرُ صافَقَتْ  فقد َمَخَضتْ  إِذا الناقَةُ و

ٍة و  يـــــــــــــ  ت حبـــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــــــَ ًا ولـــــــــــــَ يـــــــــــــّ لـــــــــــــٍة حـــــــــــــَ  حـــــــــــــامـــــــــــــِ

تح يــــــــــــومــــــــــــًا بــــــــــــه مل       ُتصــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــِ ِ ِإذا خَمَضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 بين قَِميَصْين : إِذا لَبَِس أََحَدُهما فَوَق اآلخِر. صافَقَ  وفي اللِّسان : .(1) طاَرق إِذا بين ثَْوبَْين صافَق  َعبَّاد :قال ابنُ و

 ورجع قال ُرْؤبَةُ : اْنَصَرف فالن : اْنَصفَقو

الهـــــــا  تـــــَ مـــــــا اشـــــــــــــــــــح ةً فـــــَ قـــــــَ فـــــح فـــــَ ح  صـــــــــــــــــــَ نحصـــــــــــــــــــَ (2)لـــــلـــــمـــــُ
 

فـــــــــــــــَ ح حـــــــــــــــىَت تـــــــــــــــرّد  أربـــــــــــــــٌض يف      عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ
ُ

 املـــــــــــــــ

  
ً  وهو ُمطاِوع  : إِذا َصَرفَه. َصفَقه َصْفقا

يحو : اْضَطَربت األَْشجارُ  اْصَطفَقَتو ت بالّرِ حاح. َصفَقَت ، وهو ُمطاِوع اْهتَزَّ يُح األَشجاَر ، كما في الّصِ  الّرِ

كت أَوتاُره اصَطفَقو ْكَت أَوتاَره ، نقله الجوهريُّ ، وأَنشَد  فَْقتُ صَ  فأَجاب بَعُضها بْعضاً ، وهو أَيضاً ُمطاِوع العُوُد : تَحرَّ العوَد : إِذا َحرَّ

 البِن الطَّثِْريَِّة :

ه و  ولــــــــــــَ ر طــــــــــــُ رِّ الــــــــــــر مــــــــــــِح َقصــــــــــــــــــــــــــ  وحٍم كــــــــــــظــــــــــــِ  يـــــــــــــَ

ا و      ـــــــــــّ ـــــــــــّزِ ِّ عـــــــــــن فـــــــــــا ُ َدُم ال طـــــــــــِ رِ  اصـــــــــــــــــــــــــح زاهـــــــــــِ
َ

 املـــــــــــ

  
ي ، والّصاغانِّي : والصَّواُب أَنّه ِلُشْبُرمةَ بِن   الطُّفَْيِل.قال ابُن بَّرِ

 من جانٍِب إِلى جانٍب. تََردَّدَ و الرجُل : تَقلَّبَ  تََصفَّقَ و

 قال القُطاِميُّ :

ر ٍة و  ن  َأو َ  مــــــــــــــــَ هــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ تـ يــــــــــــــــمــــــــــــــــَ َ شــــــــــــــــــــــــــــــِ اح ــــــــــــــــَ  أَب

رَِ  و      ُب َدهــــــــــــــح لــــــــــــــ  قــــــــــــــَ فــــــــــــــِّ ِ َأَب تـــــــــــــــَ َتصــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــ

  
ض : ِإذا لألَْمر فاُلن تصفَّقَ  قال َشِمر :و  له. قال ُرْؤبَةُ : تَعَرَّ

 ملّا رأَيُت الش ر  قد َ َل َقا
ن و  ي مبــــــــــــــَ رحمــــــــــــــِ ًة تـــــــــــــــَ نــــــــــــــَ تـــــــــــــــح افــــــــــــــِ قــــــــــــــَ فــــــــــــــ   َتصــــــــــــــــــــــــــــَ

قـــــــــــــا     لـــــــــــــَ ذاٍف َأخـــــــــــــح ا عـــــــــــــن قـــــــــــــِ نـــــــــــــ  ا وهـــــــــــــَ نـــــــــــــ   هـــــــــــــَ

  
 عند الَمخاِض. النَّاقَةُ : انقَلَبَت َظْهراً ِلبَْطنٍ  تَصفَّقَتو

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

 القَوُم : اْضَطربُوا. أَْصفَقَ 

 : تَبايَعُوا. تَصافَقُواو

ً  ، بالفَتْحِ : مصدر التَّْصفاقُ و ا أَردَت التَّْكثِير بَنَْيَت الَمْصدَر على هذا ، كما  . قال سيبويهٌ :َصفََق صْفقا ليس هو َمْصدر فَعَْلُت ، ولكن لمَّ

 بَنَْيَت فعَْلَت على فَعَّلت.

ْفقو  .(3)باليِد : التَّصِويت  الصَّ

 لي : أُتِيح وقُّدر. أُصِفقَ و

يُح فَناَس. اْنَصفَقو  الثَّوُب : َضَربَتْه الّرِ
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فقَةُ و  ِء.: االْجتِماُع على الشَّيْ  الصَّ

:  اْنَصفَق مع قَْوِله :ـ  ٍة ، فهوكما في ِرواي «له نِْسواُن َمكَّة فاْنَصفَقَت»:  عنهاهللارضيحديُث عائشةَ  القَوُم : اْجتَمعُوا ، ومنه انصفَقَ و

 ِضدٌّ.ـ  اْنَصَرف

 الَحوَض : َجَمْعنا فيه الماَء. أَْصفَْقناو

 َعلَينا يَِميناً وِشماالً : أَْقبلُوا. اْنَصفَقُواو

اِء. ُمَصفَّق وقََدحٌ   ، كُمعَظٍَّم : َماْلُن ، عن الفَرَّ

 َضْوُءه. : اْضطَرب واْنتََشر (4)اآلفاُق بالبَياِض  اصَطفَقَ و

 الَمْجِلُس بالقوم : مثل اْضَطرَب. اْصَطفَقو

ً  الِقْربَةَ  َصفَّقَ و كَها. تَْصِفيقا  : َصبَّ فيها الَماَء وَحرَّ

وِم :  : الَخَوُل بلُغَِة اليََمِن. ومنه األَْصفَقَانيَّةو  .«ةاألَْصفَقَانِيَّ  ألَنِزَعنَّك من الُمْلك نَْزعَ »ِكتاُب ُمعاِويةَ إِلى َمِلك الرُّ

. َصفَقَهمو  من بَلٍَد إِلى بَلٍَد : أَْخَرَجُهم منه قَْهراً وذاُلًّ

 : أَْن يكوَن نََوى نِيَّةً َعَزم عليها ، ثم َردَّ نِيَّتَه. التَّْصِفيقُ و

فُقُ و  .(5): الَجْمع  الصُّ

__________________ 
 ( يف التكملة : طار  بينهما.1)
 .108واملثبت كرواية الديوان ص « املنصف يف »( التهذيب برواية : 2)
 ( يف اللسان : التصفي  ابليد : التصويت هبا.3)
 ( نص حديٍث أليب هريرة كما يف اللسان.4)
نها ومهـــــ  اجلمض ا (والص فو  : ا جاب املمتنض من اجلبا  ا والص ُف » قوله : والصف  : اجلمض : عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 .«يعلم ما يف كالم الشارح من إيهام خالف املراد
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 الحائُِك الثَّْوَب : نَسَجه َكثِيفاً. أَْصفَقَ و

يكُ  فَّاقُ  والّدِ َت. الصَّ  : الذي يَْضِرب بجناَحْيه إِذا َصوَّ

ْفقُ و  : الذَّهاُب. الصَّ

ً  الغَنَمَ  أَْصفَقَ و ةً ، نقله الَجْوهَ  إِصفاقا  ِريُّ ، ومنه قَوُل الشَّاعر :: َحلَبَها في اليوِم َمرَّ

مح  ٍم أبَلــــــــــــبــــــــــــاِن الــــــــــــُعصــــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــَ و غــــــــــــَ نــــــــــــُ  َأوحَد  بـــــــــــــَ

اتِ      قـــــــــــَ فـــــــــــِ صـــــــــــــــــــــــــح
ُ
مح  ابمل هـــــــــــَ وعـــــــــــاِت الـــــــــــبــــــــــــَ  وَرضـــــــــــــــــــــــــُ

  
 وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي :

مح بـــــــه و  َتصـــــــــــــــــــَ عـــــح ـــــُ مـــــــًا يـ يـــــكـــــم عـــــــاصـــــــــــــــــــِ لـــــَ وا : عـــــَ  قـــــــالـــــُ

ىت       َد  حــــــــَ فــــــــِ َ ُرَويــــــــح مُ  ُيصــــــــــــــــــــــح َم عــــــــاصــــــــــــــــــــــِ هــــــــح  الــــــــبـــــــــَ

  
ةً واحدةً في اليوِم والليلِة. اإِلصفاقُ و َخْيَر ِعْنَده وأَنه َمشغُول بغَنَمه.أَراَد أَنّه ال   : أَن يحلُبَها َمرَّ

 : الّداِهيَةُ. الصافِقَةُ و

ً  وَصفَقَها  : جاَمعَها. َصْفقا

فائِقُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : كاُب الجائِيَةُ والذَّاِهبَةُ. الصَّ  : الّرِ

بُونَنِي في أَْمٍر أَراُدوه عليه. ْصِفقُونَنِييَ  قاَل : ويُقاُل : ما زالُوا  ، أَي : يُقَلِّ

 ، كَمْقعٍَد : الَمْسلَُك. الَمْصفَقو

ْفق على الَميِّت ، من (1) يَْصِفْقنَ  والنِّساءُ   .الصَّ

ٌق ، وهو مجاز. ُمَصفَّقٌ  ويُقال : لََك ِعْنِدي ُودٌّ   ، ونُْصٌح ُمَروَّ

 :وقَول أَبِي ذَُؤْيب يَِصف قوساً 

رِيــــــــــــــٌن  هــــــــــــــا قــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ِهــــــــــــــا مــــــــــــــَ ريح نح غــــــــــــــَ ا مــــــــــــــِ  هلــــــــــــــَ

ٍة      يـــــــــــــَ راَح عـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــِ ُرد  مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ و ِ يـ فـــــــــــــُ (2)صـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَي : راجعة.

ـ  في تَكِملة العَيّنـ  من َحّدِ َضَرب ، أَهمله الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللَساِن ، ونَقََل الّصاغانِيُّ عن الخاْرَزْنِجيّ  يَِصقُّ  الِحْرباءُ  َصقَّ  : [صقق]

ت. َصرَّ  قال : أَي  بمعنى َصوَّ

. إِذا الِمْسمارِ  : َصْوت الصَّقُّ  قاَل غيُره :و  أُكِرهَ على الدَّّقِ

ً  : [صلق] ، أَي : لَْيس ِمنّا  «أَو َحلَق أَو َحَرق َصلَق لَْيس ِمنا من»الَحِديث :  عن األَْصَمِعّيِ ، ومنه َصْوتاً َشِديداً َصاَت  : َصلَق يَْصِلق َصْلقا

ً كأَْصلَ  قد تَقدَّمَمْن َرفََع َصْوتَه عند الُمِصيبَِة وعند الَمْوت ، ويَدُخُل فيه النَّوُح أَيضاً ، وأَما أَبو ُعبَْيٍد فإِنه َرواه بالّسين ، و . قاَل َق إِْصالقا

 ُرْؤبَة :

ج  اَنابه ِإذا مــــــــــــــــا  اَيضــــــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــح

ا     قـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــه صـــــــــــــــــــــــَ زُ  مـــــــــن ـــــــــُ ـــــــــب ر  ال قـــــــــا ختـــــــــَِ عـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــَ

  
ْلقُ  ، وَمْصُدره (3)بها على أَّيِ َمْوضعٍ كاَن من يََدْيِه  َضَربَه : إِذا فاُلناً بالعََصا َصلَقَ  قال أَبو زيد : يُقال :و لَقُ و ، الصَّ  .الصَّ

 لُغَة في َسلََق ، عن ابن ُدَرْيٍد ، وقد َمرَّ تحِقيقُه. فَجاَمعَها على َظْهِرها جاِريَتَه : بََسَطها َصلَقو

 : عنههللارضيوأَنشد ِللَبِيد  أَْوقََع بهم َوْقعَةً ُمْنَكَرةً. : إِذا بَنِي فاَُلنٍ  فالنٌ  َصلَقَ و قال :
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نــــــــــــــا قــــــــــــــح لــــــــــــــَ راٍد  فصــــــــــــــــــــــــــــَ ةً يف مــــــــــــــُ قــــــــــــــَ لــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــَ

داٍء ا     رح  َوصــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــَ ــــــــــــ  هــــــــــــم ابلــــــــــــثـ تــــــــــــح قــــــــــــَ (4)َأ ــــــــــــَح
 

  
 من حّد َضَرب. َصلََق يَْصِلق وقد

ها. َصلَقَتِ و ه ، وهو َغلَظ. الشَّْمُس فاُلناً أَصابَتْه بَحّرِ  وفي بعِض النسخِ : بَحّرِ

ل واألَِخير. بَِليٌغ. كِمْنبٍَر وِمْحراٍب وَشدَّاد أَي : َصاّلقو ، ِمْصاَلقٌ و ، ِمْصلَقٌ  َخِطيبٌ و  واْقتََصر ابُن ُدَرْيد على األَوَّ

ِليقَةو  عن ابن ُدَرْيٍد. َصالئِقُ  َكَسِفينَة : اللَّْحم الَمْشِويُّ الُمْنَضج ج الصَّ

ةِ : الُمْستَِوي النَِّضيج ثم إِنّه هَكذا في سائر النَُّسخ ومثلُه في العُباب. والَِّذي في نَُسخِ الَجْمَهرَ 
 وقال أَبو َعْمٍرو : .(5)

__________________ 
 ( يف األساس : والنساء يصطفقن عل  امليت ا قا  بن عنب  الفزاري :1)

ــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــرمي   كــــــــــــــــــرام يصـــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــفــــــــــــــــــقــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــا      ــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــــال  ال ــــــــــــــــــــــــدي  أبي

  

يقلبها كيف شــاء. وجاء يف  (يريد هبا قوس)وفســر صــفو  : أبنه يقلبها كيف شــاء. قا  الســكري : صــفو  : لينة  90/  1( ديوان اهلذليا 2)
 التكملة : قوس صفو  : لينة.

 ( يف امكم : من بدنه.3)
 وهبامشه : صلقنا : صحنا. 146( ديوانه ط بريوت ص 4)
 اللحم املشوي املنضج. 84/  3( الذي يف اجلمهرة 5)
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اـ  الس الِئ ُ  ِوي ة ا ِمن َسَلقُت الّشاَة : ِإذا َشَويـحَتها ا وقد تقد م.ـ  ابلسِّ َشح
الُن امل  : هي ا ُمح

ِليقُ و  بالبَِطيحة منها فَخِرَب. بِواِسط كان كأَِمير : د الصَّ

ِليقُ و  قال ابُن َهْرَمةَ : األَْملَس : الصَّ

َك  ُم فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــَ رحهتــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــن أَِدمي ذَكــــــــــــــــــَ

ٍر      غــــــــــــــَ رِي ذي نـــــــــــــــَ ٍا غــــــــــــــَ يــــــــــــــ ِ َدهــــــــــــــِ لــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

  
لَقو ْفَصف الصَّ كة : القَاُع الصَّ  لُغَة في الّسين ، نَقَله الَجْوَهري. ، ُمَحرَّ

 قال الشَّّماخ يِصف إِبالً : .(1) أَصاليق َجْمُع الَجْمعِ : ججو أَْصالقٌ  ج :

ُه  ُ امجـــــــــــِ ٍض مجـــــــــــَ لـــــــــــح رٍت صـــــــــــــــــــــــــُ رفـــــــــــُ ِ  يف عـــــــــــُ  ِإن متـــــــــــُح

ُرودِ  اأَلصـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــِ ِ مـــــــــــن      وحِ  جمـــــــــــَح  عـــــــــــاري الشـــــــــــــــــــــــــ 

  
ين. (2)« أَصاِلق»وفي نُْسخة :   ويُرَوى بالّسِ

خامُ  الَمصاِليقُ و  عن ابِن َعبّاٍد. : الِحجارةُ الّضِ

 من اإِلبِل : الَخِفيفَةُ. الَمصاِليقُ و قاَل :

، أَي : َكقُْنِديل  الُمَصْيِليقو الَمْصلُوق هكذا في سائِر النَُّسخ. ونَصُّ الُمحيط عن ابِن زياد : أَو كِمْنِديل من ِمياه عريض الَمْصلُوقو قال :

ُق الَمِدينة ماٌء ِلبَني َعْمرو بِن ِكالب تَصِغير قِْنِديل : يَِرُد أَُرْيَكة ، ثم العَناقة ـ  والّسالمعلى ساِكنِها أَفضُل الصَّالةِ ـ  قال : فإِذا َخَرَج ُمَصّدِ
ُق عليه بُطوناً من بني َعْمرو ِبن ِكالٍب. قال ابُن َهْرَمةَ : الَمْصلُوقَ  ، ثم َمْدَعى ، ثم (3)  ، فيَُصّدِ

هـــــــــــم  يـــــــــــ  طـــــــــــِ ك يـــــــــــوَم ذاَ  مـــــــــــَ َ  رَكـــــــــــبـــــــــــُ نـــــــــــح ـــــــــــَ  مل يـ

وا      حــــــُ بــــــ  ِف فصــــــــــــــــــــَ يــــــح لــــــَ امــــــن ذي ا ــــــُ وقـــــــَ لــــــُ صــــــــــــــــــــح
َ
(4)امل

 

  
 بكسر الالم : ة ببَْلخ. ، َصاِلقانُ و

 َمكاٍن واِحد. وقد في (5)ِصياعاً  قد أَطالَ  الذي َكثَُمامةَ : الَماءُ  الصُّالقَة قاَل ابُن عبّاٍد :و من نَواِحيها. ببُْستَ  بُلَْيدة د أَيضاً : َصاِلقانُ وو

ه. َمْصلُوقَةٌ  الدَّوابُّ ، وهي َصلَقَها  هكَذا نصُّ

ْل. ُصالقَة ، أَي : الماء ، ولَعَلَّه اعتبَر لَْفظَ  َصلَقَه الصَّوابوقاَل َشيُخنا :   ، فتَأَمَّ

لَْنقَىو  والنّوُن زائَِدة ، كما في العُباِب. ، كعَلَْندى ، ويَُمدُّ : الِمْكثَار الصَّ

ُ  تََصلَّقَتو ةً كذا وَمّرة كذا.وقال اللّْيُث : أَلقت بنَْفِسها على  أَخَذها الطَّْلُق فَصَرَخت : إِذا المرأَة  َجْنبَْيها َمرَّ

ا تََصلَّقَتو َغْت َظْهراً ِلبَْطٍن َغمًّ قَةٌ  أَي : من الغَّمِ والَكْرِب ، فهي الدَّابَّةُ : تمرَّ . وإِن َرفَعَت َذنَبَها ثُّم أَْلَوْت به إِلواًء قِيَل : شاَحَذْت ، فهي ُمتَصلِّ

غ. ومنه ُمتَأَلِّمٍ َكذا ُكلُّ و ُمشاِحذة ، قاله اللَّْيث. قال : ى على َجْنبَيه وتَمرَّ أَي :  «ذاَت ليلٍة على فِراِشه تََصلَّق أَنه»َحِديُث ابِن ُعَمر  إِذا تَلوَّ

غ. ى على َجْنبَْيه وتمرَّ  تلَوَّ

رو ُمَزْيِقياَء بِن عامر ، َوُهو ماُء الّسماِء بِن َربِيعة بن حاِرثة بن َعمْ  لَقَب َجِذيَمة بِن َسْعد بِن َعْمرو : َحيٌّ من ُخزاَعة ، وهو الُمْصَطِلق بنُوو

َل َمْن َغنَّى في ُخزاَعة ، قال ابُن الكلبّي : ي لُحْسِن َصْوتِه ، وكان أَوَّ  .«من خزاَعة»وفي نُْسَخة  ُسّمِ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

لَقُ  ْلقةو بالتّحِريِك ، الصَّ ياح والَوْلَولَة. الصَّ  بالفَتْح : الّصِ

 .«والَحاِلقَةِ  الّصاِلقَةِ  ٌء منأَنا بَِري»في الَحِديث : و

ً  الشَّاةَ  َصلَقتُ  وقاَل ابُن األَعراِبّي :  : إِذا َشَوْيتَها على َجْنبَْيها. َصْلقا
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قٌ   : َشِديٌد. ِمْصالقٌ و وَضْرٌب َصالَّ

ْلقو  بَعَضها ببعٍض. (6)ذا َضَرب : َصْوُت أَْنياِب البَِعير إِ  الصَّ

ً  نابَه َصلَقو .تَْصِلق اإِلبِل : أَنيابُها التي َصلَقاتُ و  : َصْلقا

__________________ 
 وهبامش القاموس : هكذا يف بع  النسخ ويف بعضها أصال .« أصاِل »( عن القاموس وابألصر 1)
« أصــالي » اشــية الســابقة. وردت اللفظتان األوىل وهذه يف املطبوعة الكويتية :وانظر ا « أصــال »وفيه كما تقدم األوىل « أصــالي »( ابألصــر 2)

 صّحف أحد ا.
 .«الصفاقة»وابألصر « مصلو »( عن معجم البلدان 3)
 .«. فصبحوا مصلوقاً .. ( يف معجم البلدان : يوم زا 4)
 يف األرض.واملثبت عن التكملة ا والصياع من صاع املاء ِإذا رسب « صياماً »( ابألصر 5)
 ( يف اللسان : ِإذا صلقها وضرب بعضها.6)
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َل َ و  َحك ه ابآخِر فَحَدَث بينهما َصوحٌت.  الّناُب نفُسه. َأصح
 بِنابِه. يَْصَطِلق الفَحُل : َصرف أَْنيابَه : والفَْحلُ  أَْصلَقَ و

 ، والِقراَءةُ ُسنَّةٌ. َصلَقُوكم قاَل الفَّراُء : جائٌِز في العََربِيَّةِ  (1)بأَْلِسنٍة ِحَداٍد  َصلَقُوُكم بِلسانِه : َشتََمه. ومنه قَولُه تَعالى : َصلَقَهو

ْلقَةُ و ْدَمةُ في الَحْرِب. الصَّ  : الصَّ

 .(2)الَخْيُل : إِذا غاَرْت بَصْدَمتِها  َصلَقَتِ و

 في الماِء : إِذا َذَهَب وجاء. الُحوتُ  تَصلَّقو

ِليقَةُ و قِيقةُ ، َجْمعه الصَّالئِق ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو قَوُل أَبي َعْمٍرو ، وأَنَشَد لَجِريٍر : الصَّ  : الُخْبزةُ الرَّ

ٍد  َة آِ  َزيـــــــــــــــح يشـــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــِ يِن مـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِّ كـــــــــــــــَ  تـــــــــــــــُ

نح ِد و      ـــــــــــــــِ ِ مـــــــــــــــَ الئ ابِ  ابلصـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــّ ن  والصـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
قاق.ـ  بالراءِ ـ  الصَّرائِقُ وقال بعُضهم : هي   الّرِ

ِة. وكأَنَّ الُمصنَِّف الحَظ هذا فلم يَذُكره ، مع أَنَّ الَصاغانِيَّ « صرق»قُلُت : وقد تَقَدَّم في  االختِالُف فيه ، وأَنه نَسبَه بَعٌض إِلى العامَّ

 والَجْوَهِريَّ قد َذَكراه هنا ، وَكفَى بهما قُْدوةً.

لَْيقاءُ و  ، َمْمدوداً : َضْرٌب من الطَّْيِر. (3) الصُّ

ْلقَمو  . قال َطَرفَةُ :َصالِقَمةٌ و ، َصالقِمُ  ، كَجْعفٍَر : الشَِّديُد عن اللِّْحيانِّيِ. قال : والِميُم فيه َزائِدة ، جمعُه الصَّ

ُزهـــــــــا  عـــــــــح ُص مـــــــــُ رحهـــــــــِ ـــــــــُ بـــــــــاُس يـ اٌد هبـــــــــا الـــــــــَبســـــــــــــــــــــــح  مجـــــــــَ

مــــــــةَ      ــــــــِ الق خــــــــاِض والصــــــــــــــــــــــ 
َ
ــــــــاِت املــــــــ ــــــــن َر  ب مــــــــح (4)ا ــــــــُ

 

  
 وقاَل غيُره : هو الشَِّديُد الصُّراخ.

ْلقَمُ و وقال اللِّحياني :  أَيضاً : السَّيِّد ، وميُمه زائدة أَيضاً. الصَّ

َمقَة : [صمق] كةً  الصَّ ْقَرة.وكذ َذَهب َطْعُمه قد اللَّبَُن الَِّذي : أَهملَه اللَّْيُث والَجْوَهريُّ ، وقال ابُن ّعباٍد : هو ، ُمَحرَّ  لك الصَّ

َمقَة في النَّواِدِر :و ة ، ويُقاُل بالنوِن أَيضاً ، كما َسيَأْتي. َصَمقَةٌ  هذه يُقاُل : الغَِليَظةُ من الِحراِر. : الصَّ  من الَحرَّ

 أَْغلقه. : إِذا البَابَ  أَصَمقَ  َرَوى أَبو تُراٍب عن أَصحابِه :و

 هذا قَوُل غيِر أَبي تُراب. َردَّه وأَْوثَقَه : أَصَمقَه أَو

 .ُمْصِمقٌ  فهو تَغَيَّر َطْعُمه : إِذا اللَّبَُن أَو الماءُ  أَْصَمقَ و

 َخبَُث. فاُلن : أَصَمقو

ً  َما زالَ  في النَّواِدر : يقال :و  أَي : جائِعاً ، أَو َعْطشاَن. ُمْنذُ اليوم ، وَصاِمياً ، وصابِياً ، َصاِمقا

قُ و ثٍ  الُمَصّمِ  كما في الُعباِب. الُمتََحيُِّر الَِّذي ال يَأُْكُل وال يَْشَربُ  القائم : كُمَحّدِ

ْنُدوق : [صندق] ّم ، وقد يُْفتَحُ  الصُّ اد ، عن ابن  ، بالضَّ ا الَجْوَهِريُّ فقد َذَكره في آخِر تَْركيب َصَدق هكذا بالصَّ أَْهَملَهُ الّصاغانِيٌّ ، وأَمَّ

يت ، وهو الُجوالُق. ّكِ  الّسِ

ْنُدوقُ و  بالّزاي ، وقد تَقدَّم للمَصنّف. الزُّ

ين ، نقله األَْزَهِريّ  السُّْنُدوقُ و اُء : َسناِديق ، وقد تَقدَّم. َصناِديقُ  ج : قاَل يَْعقُوب : لُغات بالّسِ  وقاَل الفَرَّ
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 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

ناِديقيُّ  ناِديقَ  : َمْن يَعَمل الصَّ  ، نُِسبوا هكذا كاألَنماِطّي. الصَّ

ناِدقِيَّةُ و  : َمَحلَّة بمصر. الصَّ

نُقُ  : [صنق] تَْين الصُّ . وقاَل ابُن األَع ، بَضمَّ كذا في التَّْهِذيب. قال َشيُخنا : لَعلَّه أَراد أَبواَل اإِلبِِل ، كأَنُّه  األَِصنَّةُ  رابّيِ : أَيأَهملَه الَجْوَهِريُّ

 َجْمع ِصّنٍ بالَكْسِر.

نَقُ  : (5)قال ابُن ُدَريٍد و ً  ، زاَد في الُمْحكم : والَجَسد ، بالتَّْحِريك : ِشدَّةُ َذفَِر اإِلْبطِ   :الصَّ  .َصنَِق َصنقا

نِقُ و ْلُب ، (6) َكَكتٍِف : الَمتِينُ  ، الصَّ  كالَصانِقِ  الشَِّديُد الصُّ

__________________ 
والقراءة « قوله : ومنه قوله تعاىل : صــــــلقوكم أبلســــــنة حداد مثله يف اللســــــان و مر»وهبامش املطبوعة املصــــــرية :  19( ســــــورة األحزاب اآية 1)

 اآية صواابً يف التهذيب.ابلسا وقد وردت  «َسَلُقوُكمْ » املشهورة :
 قوله : إذا غارت بصدمتها ا الذي يف اللسان : إذا صدمت بغارهتا.»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( ضبطت عن التكملة ا ويف اللسان بفتح فكسر ضبرت حركات.3)
 قمة : كبار اإلبر.وهبامشه : السال «والسالقمة ا مرا .... ترهص معزها. ..»برواية :  60( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .85/  3( اجلمهرة 5)
 ـ ( هبامش القاموس : قوله : املتا اخل ادع  مرتمجه أن الصن  ككن 6)
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ِحيف قَِبيح ا والصــواُب : َب عن َتصــح خ ا وهو َغَلرٌت َنشــَ ِن ُ  هكذا يف ســائِِر الن ســَ ُنحِوُ ا الصــ 
اِن ِ   : امل ا كما هو َنص   كالصــ 

 الُعباِب.
 َكَكتٍِف : َشِديُد َذفَِر الَجَسد. قٌ َصنِ  َرَجلٌ و

، وهَكذا هو نَّص النوادر ،  َضْخٌم َكبِيرٌ  ، ولَْيَس كذلك ، بْل هو بالتَّْحِريِك ، كما في العُباِب ، أَي : (1)ظاِهُر سياقِه أَنه َكِفرحة  َصنَقَةٌ  َجَملٌ و

 وكذلك َصنََخة ، وقَْبصاة وقَبَصة.

نَقَةُ و ة : ما َغلَُظ منها الصَّ كةً ، من الَحرَّ َمغَةُ. ، ُمَحرَّ َمقَة ، والصَّ  وكذِلك الصَّ

نَقَةُ و نَقَةُ  يُقاُل : هذه إِبِلٌ  الُمْحِسنُون ِخْدَمةَ اإِلبلِ  : الصَّ  ، صانِقٍ  وا الِقياَم عليها ، قاله ابُن َعبَّاٍد ، وكأَنَّه َجْمعُ ، أَي : أَْحَسنُ  َصنَقَتْها الصَّ

 .كالُمْصنِِقينَ 

ناقُ و ْوِت في الَهِديرِ  الّصِ . َكِكتاٍب : الَجَمُل البَِعيُد الصَّ اغانِيُّ  ، نقله الصَّ

 ة بَمْرَو. بَكْسِر النُّون األُولى : َصانِقانُ و قاَل :

. : إِذا هعلي أَصنَقَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و  أََصرَّ

ً  في َماِله أَْصنَقَ  قاَل أَبو َزْيٍد :و  أَْحَسَن الِقياَم َعلَْيه. : إِذا إِْصناقا

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

ً  العَرقُ  أَْصنَقَهُ   : إِذا نَتِن ِريُحه. إِْصناقا

 ، كِمْحراٍب : لَِزم مالَه ، وأَحَسَن الِقياَم عليه. ِمْصناقٌ  ورجلٌ 

نَقُ و  .«ق ط ف»، عن أَبِي َحنِيفَةَ ، وقد َمرَّ ِذكُره في  أَصناق َجْمعُه (2)، بالتَّْحريِك : الَحْلقَةُ تُْجعَُل في أَْطراِف األَْرِويَِة  الصَّ

 : إِذا لم يَأُْكْل ، ولم يْشرْب من ِهياجٍ ، ال ِمْن َمَرٍض. أَْصنَقَ و

ْوقُ  : [صوق] يِن. السَّْوقِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وهو لُغَةٌ في الصَّ ً  الدَّابَّةَ  َصاق وقد بالّسِ  : مثل َساقَها يَُسوقُها. يَُصوقُها َصْوقا

ّمِ : السُّوقُ  الصُّوقُ و  نِي الَْعنبَر.نَقَله الفَّراُء عن بَ  بالضَّ

 َجَمعه بِاألَجزاء. وأَراَد به هذا الَمْوِضَع ، وكأَنَّه ُصوقَاَوات ع قُْرَب َغْيقَِة الَمِدينَِة ، ويقال : ُصوقَى ، َكُطوبَى وفي ِشْعِر ُكثَيِّرٍ  : الصُّوقُ و

اقُ و اُء عن بنِي العَْنبَِر. قاَل ابُن ِسيَده : وأُرا : السَّاق الصَّ  هُ َضْرباً من الُمضاَرَعِة ؛ ِلمَكاِن القَاِف.نَقَله الفَرَّ

ِويقُ و  الَمْعروف ، لمكاِن الُمضاَرعة. السَِّويقِ  : لغة في الصَّ

قَ و جلُ  تََصوَّ ك ، كما َسيأْتِي. تَلَطَّخَ  : إِذا بعَِذَرتِه الرَّ  بها عن ابِن َعبَّاٍد ، وكأَنَّها لُغَةٌ في تَصوَّ

 * ومما يُْستَْدَرك عليه :

اقالصَّ   ، كَشدَّاد : قَْرية بِمْصر من أَعمال البَُحيرة. وَّ

ْهَصِلقُ  : [صهصلق] العَُجوُز  على أَنَّ الهاَء َزائَِدة ، ووزنه فَْهفَِعل :« ص ل ق»كَجْحَمِرٍش : َوبِفَتْح الَّالم أَيضاً ، أَورَده الَجْوَهِريُّ في  الصَّ

ابَةُ  خَّ  : الشَِّديدةُ الصَّوِت ، قال الراجزُ  الصَّ

ِرمِي  عحســـــــــــــــــــــًا لــــــلشــــــــــــــــــــ  مـــــــًا وتـــــــَ لــــــِ ح َرغــــــح صــــــــــــــــــــَ هح  الصــــــــــــــــــــ 

يــــــــــــُت ذا أََر ح      بــــــــــــِ نــــــــــــا ال تــــــــــــَ َديــــــــــــح ــــــــــــَ تح ل  كــــــــــــانــــــــــــَ

  

ُرحتـََز ح و 
 ال َتَشك   مَخَصاً يف امل
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ْهَصِليقِ  «قهـ  ف»وسيأْتي في   نَقَلَه األَصمِعيُّ ، وأَنشَد للعُلَْيِكم الِكْنِدّيِ : كالصَّ

هـــــــــــــــا  يـــــــــــــــقـــــــــــــــِ ر  يف َوشـــــــــــــــــــــــــــــِ ر ٍة َتشـــــــــــــــــــــــــــــُ  بضـــــــــــــــــــــــــــــَ

هــــــــــــــــا     يــــــــــــــــقــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِ َوِة َِشحشــــــــــــــــــــــــــــــَ دح ِة الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  آَنجــــــــــــــــَ

  

ِة  بـــــــَ لـــــح حـــــــِة  (3)صـــــــــــــــــــَ يـــــح هـــــــاالصـــــــــــــــــــ  يـــــقـــــِ لـــــِ صـــــــــــــــــــَ هح  صـــــــــــــــــــَ

  
هـــــــــــا   ـــــــــــقـــــــــــِ ي قـــــــــــِ ـــــــــــَ دََع يف ن فـــــــــــح ر الضـــــــــــــــــــــــــِّ  ُتســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــِ

  
ْهَصِلقُ و  ، قال الراجُز : من األَْصوات : الشَِّديد الصَّ

َصِل ح قد َشيـ َبت رَأِسي بَصوحٍت   َصهح
__________________ 

 اإلبرت الشديد النو ا وأن قوله املتا تصحيف املنو ا كذا هبامش املو املطبوع.
 واملثبت ابلتحريك يواف  التكملة أيضاً.« َصِنَعةٌ »( ضبطت يف القاموس ابلقلم 1)
 يف اللسان : يف طرف املريرة.( 2)
 والشمشلي  : السريعة املشي.« شديدة الصيحة»( يف الصحاح واللسان : 3)
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ْوِت ، أَي : َشِديُده ، وكذِلك الصَّقر. َصْهَصِلقُ  وَرُجلٌ   الصَّ

يقُ  : [صيق]  الجائُِل في الَهواِء. : الغُبارُ  ، بالَكْسرِ  الّصِ

 قاَل َسالَمةُ بُن َجْنَدِل :

َرتح  وكــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــُ ُدوَد وقــــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــــواِدي جــــــــــــــــــــَ  ب

يــــــــــــــ ِ      ا بصــــــــــــــــــــــــــــِ ِك َأعــــــــــــــطــــــــــــــاهنــــــــــــــُ نــــــــــــــابــــــــــــــِ  الســــــــــــــــــــــــــــ 

  
يقَة  بالهاِء ، وأَنشَد ابُن األَْعرابِّيِ وهو ألَْسماَء بِن خاِرَجةَ : كالّصِ

ـــــــــــــــــــــــوٍم  ر  ي ةٌ د كـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــَ ي  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

هح      اللــــــــــــــــــــَ ُر كــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــِّ ي َ جــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــِ وح  فـــــــــــــــــــــَ

  
ألَنَّه لو لم يَْلتَفَّ ويَتَكاثََف ويَْرتَِفْع ما َجاَل في الَهواء ، فهو « الجائُِل في الَهواءِ » وهذا هو الَمْفُهوُم من قَْوله : أَو اْلتِفَافُه ، وتَكاثُفه واْرتِفاُعه

 َشبِيهُ التَّكرار ، وِزياَدة من َغْير فاِئَدة.

 هُ في اللِّساِن بِجيفٍَة وِجيٍَف ، وهذا أَظهُر. قاَل ُرْؤبَةُ يَِصُف اإِلبَِل :. كِشيَمٍة وِشيَم ، وَمثَّلَ ِصيَقٌ  وفاتَه ِذكُر الَجْمعِ ، ففي العُباِب : َجْمعه

َن تـُرحَب الِبيِد جَمحُنوَن  َي ح َيرتحُكح  الصِّ
ي في   لُرْؤبةَ يَِصُف أُتُناً وفَْحلَها :« ضبح»وأَنشد ابُن بَّرِ

وَن  نـــــــــــُ رحَب اأَلرِض جمـــــــــــَح ـــــــــــُ َن تـ َدعـــــــــــح يـــــــــــَ ح يـــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــــِّ

لـــــــــَ ح و      وَح الـــــــــفـــــــــِ ّداِح َمضـــــــــــــــــــــــبـــــــــُ رحَو ذا الـــــــــقـــــــــَ َ
(1)املـــــــــ

 

  
اُء :و يقُ  قال الفرَّ  يُقاُل : َسِمْعُت ِصيقاً. الصَّوتُ  : الّصِ

يقُ  قيل :و  العََرُق. : الّصِ

يُح الُمْنتِنَةُ من الدَّوابِّ  قال أَبو زيد :و بة  ، زاد اللَّْيُث : الّرِ ً ِزي»ومن النّاس. قاَل أَبو َزْيد : وهي ُمعَرَّ  ، بالِعْبرانية.« قا

 َكِعنٍَب. ِصيَقٌ  : يَكوُن في قَْلِب النَّْخل ، ج الذي األَْحَمر ، في لُغَِة أَْهِل الَمِدينِة : الُصيقُ و

يقُ  قال ابُن َعبّاٍد :و  بالَكْسر. ِصيقانٌ  العُْصفُوُر ، ج : : الّصِ

يقُ و .قاَل و .(2)عن ابِن ُدَرْيٍد  بَْطن من العََربِ   :الّصِ  معروف. ، بالفَتْحِ : ع ، وله يَْومٌ  َصْيقاةُ  أَبو أَحمَد العَْسكريُّ

ائِقُ  قال أَبو َعْمٍرو :و  ، وأَْنَشَد لَجْنَدٍل : الَّالِزقُ  والّصائُِك : الصَّ

وَد َجعحٍد ِذي ُصناٍن   صاِئ ِ َأسح
 مع القاف فصل الضاد

ً  : [ضفق] ةٍ  أَي ، أَهمله الجوهريُّ ، وقال اللّيُث : َضفَق َضْفقا . َوَضع ذا بَْطنِه بَمرَّ  قال : وكذلك َضفع ، وقد تَقدَّم ، نقله األَزهريُّ

 أَهمله الجوهريُّ وصاِحُب اللّسان. َضقَّ يَِضقُّ  : [ضقق]

َت ، كَطقَّ  وقاَل ابُن األَعرابّيِ : أَي  يَِطقُّ ، كذا في الُمِحيط. َصوَّ

ً ضا  :[ضيق] بالَكْسِر  ِضيق في (4)وقَرأَ ابُن أَبي َكثِير  (3) (َوال َتُك يف َضْيق  ممّا مَيُْكُرونَ )قاَل هللاُ تَعالَى :  ويُْفتَح بالَكْسر ق يَِضيُق َضْيقا

 ِضّد اتََّسع. ، وهو : تََضايَقو ، تََضيَّقو :

يقُ و  : ِضّد السَّعَِة. الّضِ
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ً و ، أَضاقَه إِضاقَةً  َحَكى ابُن ِجنِّي :و  .(5) (َوضاِئق  ِبِه َصْدُركَ )قاَل تعالَى :  َضائِقٌ و كَميٍِّت وَمْيتٍ  َضْيقٌ و ، َضيِّقٌ  فهو َضيَّقَه تَْضيِيقا

ْيقُ و ر قَولُه تَعالَى :  : الشَّكُّ في القَْلبِ  الضَّ ونَصُّ أَبِي  ويُْكَسر (ُكُرونَ َوال َتُك يف َضْيق  ممّا ميَْ )عن أَبِي َعْمرو ، وهو َمجاز ، وبه فُّسِ

يَقُ  َعْمرٍو : ُك. الضَّ  ، بالتَّْحِريك : الشَّكُّ ، وهو بالفَتْحِ بِهذا الَمْعنَى أَْكثَُر ، فِحينَئٍِذ الصَّواُب ويَُحرَّ

اء :و ْيقُ  قال الفَرَّ َِّسُع. َعْنه َصْدُرك ضاقَ  ما ، بالفَتْح : الضَّ  فهو فِيما ال يَت

__________________ 
 .«القل »( يف اللسان 1)
 .86/  3( اجلمهرة 2)
 .127( سورة النحر اآية 3)
 .«قوله : وقرأ ابن أيب كثري كذا ابألصر وسيبيت له يف مادة طب  ابن كثري بدون لفظة أيب»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .12( سورة هود اآية 5)
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ْيق يُره :قال غو  قال ابُن ُمْقبٍِل : ة باليَماَمة : الضَّ

ِم  نح أَمــــــــــــــَ يــــــــــــــاُ  ومــــــــــــــا وافــــــــــــــاَ  مــــــــــــــِ  واىَف اخلــــــــــــــَ

رحٍن وَأهــــــــــِر      ِر قـــــــــــَ يــــــــــح ِ مــــــــــن َأهــــــــــح َرمِ  الضــــــــــــــــــــــــ   اب ــــــــــَ

  
يقُ  قاَل الفَّراُء :و ُل يُثنَّى ويُْجَمع ويُؤنَّث ، والثاني ال ، ، كالدَّاِر والثَّْوبِ  يَِضيقُ و بالَكْسر يَكوُن فيما يَتَِّسعُ  ، الّضِ  أَو هما َسَواٌء. ، واألَوَّ

 وفي األَِخيِر َمجاز ، ومنه قَْوُل الّشاِعِر : من األَماِكِن واألُُمورِ  ضاق : ما الَمِضيقُ و

نح  و ٍة  (1)مـــــــــــَ فـــــــــــَ  يف هـــــــــــُ َددِّ الـــــــــــنـــــــــــّ ا يـــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــَ

ه      نح لـــــــــَ ٍك ا ولـــــــــكـــــــــن مـــــــــَ نـــــــــح يـــــــــ ح ضـــــــــــــــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــِ
َ
 ابمل

  
 .الَمِضيقِ  بالُخروجِ منأَي : 

 آَرةَ. َجبَلِ  ة بِِلْحفِ  : الَمِضيقُ و

يقَىو حاح ، وهو فِْعلَى من األَْضيَق تأْنِيَثا : على َحّدِ ما يَْعتَِوُر هذا النَّوَع من الُمعاقَبة كِضيَزى وُطوبَى ، الضُّوقَىو ، الّضِ  كما في الّصِ

يِق . قاَل ابُن ِسيَده : وال َضيِّقة : جمع الضُّوقَى ء واواً ؛ لسكونها وَضّمِة ما قَْبلَها. وقاَل ُكراع :، قُِلبت اليا ُضْيقَى ، وهو في األَصل الّضِ

قالت بالهاِء ، كبُْهماة وبُْهَمى. وأَْدِري َكْيف ذِلك ، ألَّن فُْعلَى ليَسْت من أَبنِيِة الُجُموعِ ، إِاّل أَْن يكوَن من الَجْمعِ الذي ال يُفاِرُق َواحَده إِال 

تِها وهي تُساِميها :  امرأَة لَضرَّ

 ِحرَا الض وَق ما أَنحِت ابخلُوَر  وال 
يقَةُ  من الَمجاِز :و  ، وبهما ُرِوي قَوُل األَعَشى : ، بالَكْسر : الفَقُر وُسوُء الَحاِل ، ويُْفتَح الّضِ

ه  تـــــــــــــــــــِ نح َرمحـــــــــــــــــــحَ ك مـــــــــــــــــــِ نح َربـــــــــــــــــــ  ئـــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــَ

ف      ةَ َكشـــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ يـــــــــــح حح  الضـــــــــــــــــــــــِّ ا وَفســـــــــــــــــــــــَ (2)عــــــــــنــــــــــّ
 

  
 .َضْيقٌ  ج :

اُء : وإِذا َرأَْيتُ  ْيقَ  وقاَل الفَرَّ يقِ  قد َوقَع في موضع الضَّ ً  كاَن على أَْمَريِن : الّضِ ْيقَةِ  أَحُدُهما : أَْن يكوَن َجْمعا ، وأَْنَشَد قوَل األَعَشى.  للضَّ

 ُمَخفَّفاً ، وأَْصلُه التَّْشِديد ، وِمثلُه َهْيٌن ، ولَْيٌن. َضْيق ، فيكون َضيِّقٌ  ءٌ والَوجهُ اآلَخُر : أَْن يُراَد به َشيْ 

يقَةُ  من الَمجاِز :و على ما تَزُعم العََرب. قاَل أَبو ُعبَْيٍد : ومنه قَوُل األَْخَطِل  بِلْزِق الثُّريّا مما يَِلي الدَّبَران وهو َمكاٌن نَْحسٌ  َمْنِزٌل للقََمرِ  : الّضِ

: 

هـــــــــا  تـــــــــَ ئــــــــــح رَي لـــــــــيـــــــــلـــــــــَة جـــــــــِ رحَت الـــــــــطـــــــــ  اّل َزجـــــــــَ هـــــــــَ  فــــــــــَ

يــــــــــــقــــــــــــةَ      رانِ  بضــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــَ ِم والــــــــــــد  جــــــــــــح اح الــــــــــــنــــــــــــ   ؟بــــــــــــَ
  

جها َرُجٌل قاَل الّصاغانِيُّ : أَْخبََر أَنَّ القََمر ليلَة اْجتِماِعهما كاَن ناِزالً بالدَّبَراِن ، وهو من  النُُّحوِس. وفي اللِّساِن : يذُكر امرأَةً َوِسيمةً تَزوَّ

ةُ بِنُت أَبي هانِى ُجُل َسِعيُد بُن بَنان التَّْغِلبِّي.َدِميم ، والَمْرأَةُ هي بَرَّ  ٍء التَّْغِلبّيِ والرَّ

يقَة وقال ابُن قُتَْيبَة : وُربّما قَُصر القمُر عن الدَّبَران ، فنََزلَ  ِغيراِن الُمتقاِرباِن بين الثُّريّا والدَّبَراِن ، َحَكاه عن أَبي  بالّضِ ، وهما النَّْجماِن الصَّ

« بِضيقَةِ »َمْعِرفة ؛ ألَنّه َجعَله اسماً َعلَماً ِلذِلك الَمْوضع ، ولذِلَك لم يَصِرْفه. وأَنشَده أَبو َعْمٍرو  ِضيقَة َجعَل ِزياٍد الِكالبّيِ ، قاَل األَزَهِريُّ :

 ما بَْيَن النَّْجِم والدَّبراِن. بِضيقَةِ  سر الهاء ، َجعَله ِصفَةً ولم يَْجعَْله اسماً للَمْوضع. أَرادبك

يقَة من المجاز : َسلَُكواو قال ُمحمُد بن إِسحاَق : لّما و وفي األَساِس : بين َمكَّةَ والّطاِئف. َطِريٌق بَْين الطَّائِِف وُحنَْين. ، وهي : (3) الّضِ

يقَة : له يُقالُ  َطِريق في َسلَك الطائِفَ  يُِريد ُحنَْين من وسلمعليههللاصلىف َرسوُل هللا انَصرَ  يقَةُ  ، فَسأََل عن اْسِمه ، فقيل : الّضِ ، فقال :  الّضِ

 ؛ تفاؤالً. (4)بل هي اليَْسراُء 

يقةو  على َعْشرةِ فراسَخ. وفي التَّكِملَة : َخْمسة فَراِسَخ منها. ع قُرَب َعْيَذاب : الّضِ

ً  من المجاز :و  بَِخل. : إِذا ضاَق يَِضيُق َضْيقا

 واْفتقَر ، وهو َمجاز أَيضاً. َذَهب مالُهو عليه َمعاُشه ضاقَ  : إِذا ُمِضيق فهو أَضاقَ و
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 ولم يُساِمْحه عاَسَره في كذا : إِذا ضايَقَه من المجاز :و

__________________ 
 واملثبت كاللسان.« من شاء دىّل النف »( يف امكم : 1)
 .38( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( نص ايقوت عل  فتحها. وقد تقدم أهنا ابلكسر وتفتح.3)
 ( يف معجم البلدان : الُيَسر .4)
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يا و  ِحيرت :  ا َكِكتابٍ  الضِّ
ُ
َتِضي ُ  ُدرحَجٌة من ِخَرٍ  وِطيبٍ   :(1) املِضحيا  كذا يف سائر الن َسِخ ا ويف امل َرحأَُة. َتسح

 هبا امل
 باألَْدِويِة. تَْستَِضيق وفي األَساس : والمرأَة

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْيقَة ْيق ، بالفَتْح : تأْنِيثُ  الضَّ  الُمَخفَِّف ، ومنه قَوُل الشَّاعر : الضَّ

ــــــــــــــــــــــــُ   ي رٌة َنــــــــــــــــــــــــَِ كــــــــــــــــــــــــح  ُدرحان وَداَرتح بــــــــــــــــــــــــَ

ةُ ال      قــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ُروسُ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ َر  وال مــــــــــــــَ جــــــــــــــح
َ

 املــــــــــــــ

  
 عنك ، أَي : بل من َوِسعَنِي َوِسعََك. يَِضيقُ و ءُء. يُقاُل ال يَسعُنِي َشيْ عنَك الشَّي ضاقَ  وقد

راً ، ضاقَ  َمْذَهبُه ، والمعنَىِحيلَتُه و ضاقَت أَي : .(ضاَق ِِبِْم َذْرعاً ) و َل الِفعُل ، َخَرج قولُه َذْرعاً ُمفَّسِ اقةو َذْرُعه به ، فلما ُحّوِ :  الضَّ

 ، ومنه قوُل ُزَهْيٍر : الّضائِق جمع

َرُهها اجلَُبناُء   (2)الَعَطِن  الض اَقةُ َيكح
يَقو َكة : الشَّكُّ ، قال : وهو بالفَتْحِ بهذا الَمْعنَى أَْكثَُر. وقد َذَكره الُمَصنُِّف. الضَّ  ، ُمحرَّ

 .الَمضايِق : الَمِضيقِ  وجمع

 بِه األَرُض. قال َعْمُرو بُن األَْهتَِم : ضاقَتو

ُرَ  مــــــــــا  مــــــــــح تح لــــــــــعــــــــــَ هــــــــــا  ضــــــــــــــــــــــــاقــــــــــَ الٌد أَبهــــــــــلــــــــــِ  بــــــــــِ

يــــــــــــــ ُ لــــــــــــــكــــــــــــــن  َأخــــــــــــــالَ  الــــــــــــــّرِجــــــــــــــاِ  و       َتضــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 القوُم : إِذا لم يَتََوسَّعُوا في ُخلٍُق أَو َمكان. قتَضايَ و

 .َضيِّقَة َعلَيه ، وهو مجاٌز ، وله نَْفسٌ  ضاقَ  به األَمُر ، أَي : تَضايَقو

 على فاُلن. َضيَّقو

 .ُمضيَّق وأَْمرٌ 

ْدِر  تَْضيِيقو النَّفَقَة ، تَْضيِيقِ  يَنطِوي على (3) (َوال ُتضآرُّوُهنَّ ِلُتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ )وقَولُه تَعالَى :   .(4)الصَّ

 مع القاف فصل الطاء
َكةً : ِغطاُء ُكّلِ َشيْ  الطَّبَق : [طبق] األَخير َغِريٌب  .أَْطبِقَةٌ و ، أَْطباقُ  ج : على الُحّبِ ، وهو قِناُعه الطَّبَقَ  الِزٌم عليه ، يُقاُل : َوَضع ءٍ ، ُمَحرَّ

هاِت اللّغَِة ،  ً و أَْطبَقَهُ و ولعَلَّ الصواَب :لم أَِجْده في أُمَّ أَْطبَقَه و وقد يُقاُل : لو كاَن كذا ما اْحتاج إِلى إِعاَدة قَْوله : فاْنَطبَق : َغّطاه َطبَّقَه تَْطبِيقا

ٌل. ومنه قولُهم  اإِلْطباقِ  مطاوع طبُّقالتَّ و ، التَّْطبِيقو اإِلْطباق ُمطاِوعُ  االْنِطباق إِالَّ أَْن يُقاَل : إِنَّه إِنّما أَعاَده ليُْعلَم أَن فتََطبَّقَ  َوْحَده ، وفيه تَأَمُّ

 السّماُء على األَرِض ما فَعَلُت كذا. تََطبَّقَت : لو

 .أَْطباقٌ  والَجْمعُ  ٍء : ما َساَواهأَيضاً من ُكّلِ شي الطَّبَقُ و

 وقولُه :

 َأطحبا ح لَيحلٍة ذاِت َجهاٍم و 
بَعُض ُظلَِمها ُمساو  لبَْعض ، أَي : ُمساٍو له ، وَجَمع ألَنّه َعنَى الِجْنَس ، وقد يَجوُز أَن يَكوَن من نَعِت اللَّْيلِة ، أَي : َطبَقٌ  َمْعناه أَنَّ بَعَضه

 لبَْعٍض ، فيكون كُجبٍَّة أَْخالٍق ، ونَْحِوها.

ً و َطابَقَه ُمطابَقَة قَدْ و  : وافَقَه وَساواه. ِطباقا
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 وهو َمجاٌز. ِض َوْجهُ األَرْ  : الطَّبَقُ و

 وفيه ، وأَيضاً ِلَما تُوَضع عليه الفَواِكهُ كما في الُمْفرداِت. الذي يُْؤَكل عليه : الطَّبَقُ و

ماِن. : الطَّبَق من الَمجاِز :و  : وسلمعليههللاصلىيمدُح النبيَّ ـ  عنههللارضيـ  قَوُل ، العَبّاِس  ومنه القَْرن : من الزَّ

ٍب إِ  الــــــــــــــَ ر مــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ٍم تـــــــــــــــُ  ىل َرحــــــــــــــِ

بـــــــــــــــــَ ُ ِإذا َمضـــــــــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــاملٌَ بـــــــــــــــــَدا      (5)طـــــــــــــــــَ
 

  
 آخُر. َطبَقٌ  لألَرِض ، ثم يْنقَِرضوَن ، ويَأْتي َطبَقٌ  ؛ ألَنَّهم َطبَقٌ  أَي : إِذا َمَضى قَْرٌن بََدا قَْرٌن. وقِيَل للقَْرن :

 عالٌَم وجاَء عالٌَم.َمَضى  ، أَي : َطبَق ، وجاءَ  َطبَقٌ  وقاَل ابُن َعرفةَ : يُقاُل : َمَضى

ة. الطَّبَقُ  وقاَل ابُن األََعراِبّيِ : ة بعَد األُمَّ  : الطَّبَقُ  أَو : األُمَّ

__________________ 
 ( يف التكملة : امليضا .1)
 وصدره فيه : 120( يف شرح ديوانه شرح ثعلب ص 2)

 َحبُسه نَفَسه يف كر منزلةٍ و 
 ولي  يف ديوانه ط بريوت.

 .6الطال  اآية ( سورة 3)
 ( قاله يف املفردات.4)
 وعجزه يف التهذيب. 557( املعاين الكبري البن قتيبة ص 5)
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ُرون َسَنة روَن سنًة. الط َبقةَ  والذي يف كتاِب اهلََجريِّ عن ابِن َعباس : ِعشح  : ِعشح
ْبق الَجراِد : الَكثِير ، أَو الَجَماَعةُ ، منو من النَّاِس ، الطَّبَقو ْبقُ  قال األَصمعيُّ : بالَكْسِر. كالّطِ ، بالكْسر : الَجماعةُ من النّاِس. وقاَل ابُن  الّطِ

 من َجَراد ، فصاَدتْ  َطبَقٌ  فجاَءها ، جاَعتْ  السالمعليهاأَنَّ َمْريَم » في الَحِديث :و الَجماَعةُ من النّاِس يَعِدلُون َجماعةً ِمثلَهم. : الطَّبَقُ  ِسيَده :

 أَي : قَِطيٌع من الَجراِد. «منه

أَي : َحاالً بعد َحاِل ،  (1) (َلرَتَْكُبَّ طََبقاً َعْن طََبق  )قولُه تَعالى :  ومنه على اْختِالفها ، عن ابِن األَعرابّيِ. الَحالُ   :الطَّبَقُ  من الَمجاز :و

 وَمْنِزلَةً بعد َمْنِزلة ، كما في األَساِس.

حاحِ َحاالً عن َحاٍل يْوَم القيامِة.  وفي الّصِ

 َكثِيراً ِمثْل قَْولهم : َوِرثَه كابِراً َعْن كابٍِر ، أَي : بَْعَد كابٍر ، قالَه أَبو علّيٍ.« بَْعدَ »َمْوقِع « عن»قُلُت : ويَقَع 

 .(َكالدِّهانِ )، ثم كالفََرِس الَوْرِد ، وفي حال  (َكاْلُمْهلِ )بَْكٍر : َمْعناه لتَرَكبُنَّ الّسماَء حاالً بَْعد حاٍل ؛ ألَنَّها تَكوُن في َحاٍل  وقال أَبو

 ؛ ألَنّها تَْمألُ القُلُوَب ، أَو تُشاِرُف ذِلك. َطبَقٌ  قاَل الصاغانِيُّ : وإِنَّما قِيَل للَحاِل :

ى في الدُّنيا ، نَْحو ما اِغُب : َمْعنَى اآلية : أَْي تَْرقَى َمْنِزاٍل عن َمْنزل ، وذِلك إِشارة ِإلى أَحواِل اإِلْنساِن من تََرقِّيه في أَْحوال َشتَّ وقال الرَّ 

راِط وأَْحوال َشتَّى قي اآلِخَرةِ : من ا (2) (َخَلَقُكْم ِمْن ُتراب  ُثَّ ِمْن نُْطَفة  )أَشاَر إِليِه بقوله :  لنُُّشوِر والبَْعِث ، والِحساِب ، وَجواِز الّصِ

 إِلى ِحيِن الُمْستَقَّرِ في أََحِد الدَّاريِن.

 انتهى. (َلرَتَْكُبَّ طََبقاً َعْن طََبق  ): الَمَشقَّة ، ومنه :  الطَّبَقُ  ونَقَل َشيُخنا عن ابِن أَبي الَحِديِد في َشْرح نَْهج البالغِة ما نَّصه :

دَّةِ. قال : قد نَقَله األَْزَهِريُّ عن ابِن َعبّاٍس ، وقاَل : قلت : هذا والعَرُب تقوُل : َوقَع فالٌن في  الَمْعنَى لتَِصيَرنَّ األُموُر حاالً بعَد َحاٍل في الّشِ

: إِذا َوقَع في األَمِر الّشِديد. وقرأَ ابُن َكثيِر والُكوفِيُّون  َطبَق بَناتِ 
د« بَنّ لتَْركَ » َغْير عاصٍم : (3) ً  ، بفتح الباِء ، أَي لتَْرَكبَنَّ يا ُمحمَّ  من َطبَقا

ّجاُج والّصاغانِيُّ ، وقرأَ ابُن عبّاس وابُن مسعود  أَْطبَاق بكسر الثاِء وهي لُغَة تَِميم وقَْيس وأََسد ، « ِلتْرَكبُنّ » عنهمهللارضيالسَّماِء ، نقله الزَّ

 وَربِيعة ، يَْكِسرون أَوَل َحْرف من ُحروِف الُمْستَْقبل ، إِاّل أَْن يكوَن أَولُه ياًء ، فإِنَُّهم ال يَْكِسُرونَها.

جاُج  م ذِلَك عن أَبي بكٍر. وقال َمْسُروٌق : لتَْرَكبُنَّ َحاالً بعَد حالقاَل ابُن َمسعود : والَمْعنَى : لتَْرَكبُنَّ السَّماَء حاالً بعد حاٍل. وقد تَقدَّ  ، زاَد الزَّ

 : حتى تَِصيُروا إِلى هللا من إِحياٍء وإِماتة وبَْعٍث.

 اإِلخبارِ  بلَْفظِ  وسلمعليههللاصلىلنّبّي أَحُدها : أَن يَُكوَن الُمراُد به ا وفيه َوْجهان :« بالياِء وفتح الباءِ « »لَيَْرَكبَنَّ »:  عنههللارضيوقرأَ ُعَمر 

 .عنه

على اإِلفراِد.  «بَِصيراً » إِلى قَْوله : (4) (َوَأّما َمْن ُأوِتَ ِكتابَُه َوراَء َظْهرِهِ ) والثَّانِي : أَن يكوَن الّضِميُر راجعاً على لَْفِظ قوِلِه تَعالَى :

 ، يعني هذا المذكور ، ليُكوَن اللَّفُظ واِحداً والَمْعنَى الَجْمع. َطبَقٍ  (طََبقاً َعنْ )كذلك ليَْرَكبَنَّ الّسماَء 

ّجاُج على قِراَءة أَْهِل الَمِدينِة : دَّة ، والَجْمع «لَتَْرَكبُنَّ َطبَقاً » وقال الزَّ َحِديُث َعْمِرو بن  . ومنهأَْطباقٌ  يَْعنِي النَّاس عامةً ، والتَّْفِسيُر الّشِ

 أَي : أَْحوال. «. ثاَلثةأَْطباقٌ  لىإِنّي ُكنُت ع»العاِص : 

 ، قاَل الشاِعُر : َرقِيٌق يَفِصُل بين ُكّل فَقاَرْينِ  (5) َعْظمٌ   :الطَّبَقُ و

ا  داعـــــــــــــــــَ داُع فـــــــــــــــــال خـــــــــــــــــِ َب اخلـــــــــــــــــِ  َأال َذهـــــــــــــــــَ

يـــــــــــُف عـــــــــــن و      َد  الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــح بـــــــــــَ ٍ أَب ا طـــــــــــَ اعـــــــــــَ  َنـــــــــــُ

  
ً  وتَْبقى أَصالُب الُمنافِِقين»:  عنههللارضيَحِديُث ابِن َمْسعوٍد  ومنه أَي تَِصيُر الِفقَر كلها فَْقرةً واحدة ، نقله أَبو ُعبَْيد عن  «واِحداً  َطبَقا

 : فَقار الُصلِب أَْجمع ، وقيل : الفَْقرة َحْيُث كانَت. الطَّبَق األَصمعّي ، وقِيَل :
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 نيُّ نَقَله الّصاغا من الَمَطر : العَامُّ  الطَّبَقُ  من المجاز :و

__________________ 
 .19( سورة االنشقا  اآية 1)
 من سورة فاطر. 11( من اآية 2)
 .«واملكيون»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .10( سورة االنشقا  اآية 4)
 ( يف التهذيب واللسان : ُعظَيٌم.5)
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قاِء :  ألَنه ِغشـاٌء لأَلرِض ا ومنه طََبقاً  واأَلصـمعّي ا وِإلا لُِّي ِتسـح ِقنا َغيحثاً ُمِغيثاً »َحِديث االسـح َأي مالِئاً  «طََبقاً  اللهم  اسـح
  ا َأي : عاّم واِسض ا وقا  امرُ  الَقيح  : طََب  لأَلرِض ا ُمَغطِّياً هلا ا يقاُ  : َغيحث

ٌف  ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا َوطـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــي الُء ف طـــــــــــــــــح ٌة هـــــــــــــــــَ  ِدميـــــــــــــــــَ

بــــــــــــــــــــَ ُ      ُدّر  طــــــــــــــــــــَ ر   وتــــــــــــــــــــَ (1)اأَلرِض حتــــــــــــــــــــَ
 

  
 عن ابِن َعبّاد ، وهو مجاز. َظْهُر فَْرجِ الَمْرأَة الطَّبَقُ و

 من النَّهار ، أَي : بَعض منُهما. َطبَقو من اللَّيل ، َطبَق َمَضى يقال : ُمْعَظُمُهما. : *النَّهار منو من اللَّيِل ، الطَّبَقُ و

 .الُمطابِقَة اللَّيِل والنَّهاِر : َساعاتُه َطبَق وفي الُمْفردات :

، وذكَر الثَّعالبّي  (2) الَحيَّاتِ  أَصلُها منو ، َطبَق وفي المثل : إِحدى بَناتِ  الدََّواِهي وهي َطبَقٍ  بَنات ، وإِحدى َطبَقٍ  من المجاز : هذه بِْنتُ و

ً  أَنّ  ي لألَْفعَى ، وقيل : إِنما قِيَل للَحيَّات  َطبقَ  ، وبِْنت َطبَق قيل للَحيَّة : أُمّ  َحيَّةٌ َصفراُء. وقال غيره : َطبَقا يها ، وأَكثَُر التََّرّحِ يها وتََحّوِ ، لتََرّحِ

اَء يُ  َطبَق إِلْطباقِها على َمْن تَْلَسعه ، وقيل : ألَنَّ للَحيَّات : بَناتُ  َطبَق : بَناتُ   أَْطباقِ  ْمِسُكها تحتإِلْطباقِها على َمْن تَْلَسعه ، وقيل : ألَنَّ الَحوَّ

َمْخَشِريُّ : ألَنها تُْشبِه  إِذا استَداَرت. الطَّبَق األَْسفاِط الُمَجلََّدة. وقاَل الزَّ

حاح : عن أَْسَوَد. وفي : ُسلَْحفَاةٌ تَبِيُض تِْسعاً وتِْسعَيَن بَْيَضة ُكلُّها َسالِحُف ، وتَبِيُض بَْيَضةً تَْنقُُف عن َحيَّةٍ  َطبَقٍ  بِْنت تَزُعم العَرُب أَنَّ و  الّصِ

كةً : َطبَقَةُ و ج بها َرُجٌل َعاقِلٌ  ُمَحرَّ ةٌ َذَكرها الصاغانِيُّ في العُباب. امرأَةٌ عاقِلَة تَزوَّ  مْن ُدهاةِ العََرِب ، ولهما قِصَّ

َجها قاَل : قال الشَّْرقِيُّ بُن القُطاِمّيِ : كاَن َرُجٌل من ُدهاةِ العََرب وُعقالئِِهم يُقال له : شَ  فَنَّ حتى أَِجَد اْمَرأَةً ِمثِْلي ، فأَتََزوَّ نٌّ ، فقاَل : وهللِا ألَُطّوِ

ُجُل : يا جاِهُل أَنا راِكٌب وأَنَت راِكٌب  ؟تَْحِملُني أَم أَْحِملُكَ الطَِّريق ، فسأَلَه َشنٌّ : أَ  ، فبينما هو في بَعِض َمِسيِره إِذ رافَقَه َرُجٌل في فقاَل له الرَّ

ْرَع د استَْحَصَد ، فقاَل َشنٌّ : أَ ، فسَكت عنه َشنٌّ ، وساَر َحتَّى إِذا قَُربَا من القَْريِة إِذا هما بَزْرعٍ ق ؟ْحِملُك أَو تَْحِملُني، فكيَف أَ  تُرى هذا الزَّ

ُجُل : يا جاِهُل تَْرى نَْبتاً ُمْستَحِصداً فتَقُوُل : أُِكَل أَم ال ؟أُِكَل أَم ال ُهما ِجنازة ، فقاَل  عنه َشنٌّ ، حتى إِذا َدَخال القَريَةَ لِقيَتْ فَسَكتَ  ؟فقال له الرَّ

ً َشنٌّ : أَ  ُجُل : ما رأَيُت أَْجَهَل منكَ  ؟تُرى صاحَب هذا النَّْعش َحيّاً أَو َميِّتا فَسَكَت  ؟ميٌِّت صاِحبُها أَم َحيّ َرى ِجنَاَزةً تَسأَُل عنها : أَ تَ  !فقاَل له الرَّ

ُجلِ  ، فلّما َدَخَل  َطبَقَةُ  بِْنٌت يُقاُل لها : عنه َشنٌّ ، فأَراَد مفاَرقَته فأَبى ذلك الّرُجُل أَن يَتُْرَكهُ حتى يَِسيَر به إِلى َمْنِزله ، فَمَضى َمعَه ، وكاَن للرَّ

ا هذا بِجاِهٍل. أَما قولُه : يا أَبَِت ، م ليها َجْهلَه ، وحدَّثها بَحِديثِه ، فقالَْت :عليها أَبوها سأَلَتْه عن َضْيِفه ، فأَْخبََرها بُمرافَقَته إِيّاه ، وَشَكا إِ 

ثُك حتى نَْقَطَع طِريقَنا ، وأَما قولُه :فأَراَد أَ  ؟تَْحِملُنِي أَم أَْحِملُكَ أَ  ثُنِي أَم أَُحّدِ لُه فأََكلُوا فإِنّما أَراَد َهْل باَعهُ أَهْ  ؟تُرى هذا الزرَع أُِكل أَم الأَ  تَُحّدِ

ُجُل ، فقَعََد مع  ا قولُه في الِجنازة : فأَراَد هل تََرَك َعِقباً يحيا بهم ِذْكُره أَم ال ، فَخَرَج الرَّ ، فحاَدثَه ساعةً ، ثم قاَل : َشّنٍ ثمنَه أم ال ، وأَمَّ

َر لك ما َسأَْلتَنِي عنهأَ   : ما هذا من َكالِمَك ، فأَْخبِْرني عن صاِحِبه. فقاَل : ابنَةٌ لي ، فَخَطبها نَعَم ، ففَسََّره ، فقاَل َشنٌّ  قال : ؟تُِحبُّ أَن أُفّسِ

َجها له ، وَحَملَها إِلى أَهِله.  .َطبَقَةَ  وكذا : صاَدَف َشنٌّ  َطبَقَة وافََق َشنٌّ  قولُه : ومنه إِليه وَزوَّ

ً َطبَق أَو ُهم قَْوم كاَن لَُهم ِوعاُء أََدم فتََشنََّن ، فَجعَلوا له  فِفيَل ذلك ، قالَه األَصَمِعيُّ ، ونقله أَبو ُعبَْيٍد هكذا ، وفَسَّره. ، فوافَقَه ا

فاْنتََصفَْت منها ، وأَصابَت  وهو ابُن أَفَصى بن َعبِد القَْيس ، فأَوقَعَْت بها َشنٌّ  وكانت َشّن ال يُقام لها قَبِيلَةٌ مْن إِياِد كانَْت ال تُطاقُ  : َطبَق أَو

دَّةِ وغيرها ، وقيَل : فُضِربتْ  فيها  قاله ابُن الَكلبّي. وقال الشاعر :« ، وافقَه فاْعتَنَقه طبَقَه وافق َشنٌّ » َمثاَلً للُمتَِّفقيَن في الّشِ

ا  نـــــــــــــــــَ نيف ِإايدًا ابلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ تح شـــــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ

قــــــــــــــاً      بــــــــــــــَ نيف  طــــــــــــــَ َ  شــــــــــــــــــــــــــــَ هوافــــــــــــــَ قــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ (3)طــــــــــــــَ
 

  
َجَمعَتُْهما حالةٌ واحدة اتََّصَف بها ُكلُّ ـ  أَو أَْمرينـ  لها. وقيَل : يُضَرُب لُكّل اثْنَينِ  َطبقَ  ألَنَّ الِقْربَةَ القال ابُن ِسيَده : وليس الشَّنُّ ُهنا الِقربَةَ 

ا وافََق شَ   ِظيَره.كلَه ونَ منهما ، وقيَل : هما َحيَّاِن اتَّفَقُوا على أَمٍر ، فقيَل لهما ذِلك ، ألَنَّ كلَّ واِحٍد منهما قِيَل لَه ذِلك لَمَّ

__________________ 
 عّمها. والضبرت املثبت عن اللسان والتهذيب. وفسرها هبامشه أي :« طَب   األرضَ »وفيه  105( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«اللير»تقدمي عل  : « الن هار»يف القاموس :  (*)
 ( يف القاموس : وبنات طب  : الدواهي والسالحف وا ّيات.2)
 .. التهذيب ويف اللسان برواية : لقيت شّناً إايٌد ابلقنا( 3)
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 وكذلك صافََق بْينَهما ، وَطاَرق. (1) بين قَِميَصين : لَبَِس أََحَدُهما فَْوَق اآلخر طابَقَ و

يت بذِلكَ  (2) (ِطباقاً ََلْ تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق هللاُ َسْبَع َْساوات  أَ )في قوله تَعالَى :  ، َكِكتاب ِطباقٌ  السَّمواتُ و ً  لُمطابَقَة ُسّمِ أَي :  بَْعِضها بَْعضا

باقُ  على بعٍض ، وقيل : ُمْطِبقٌ  بَعضها فَْوَق بْعض ، وقِيَل : ألَنَّ بعَضها ً  : مصدرُ  الّطِ ّجاج : أَي :ُطوبِقَت ِطباقا بَعُضها  ُمطبِقٌ  . وقاَل الزَّ

ً  ونََصب على بَْعٍض. قاَل : ً   ، أَحدهما :على َوْجَهْينِ  ِطباقا . وقال اللَّيُث ِطباقٍ  ، واآلخر : من نَْعت َسْبعٍ ، أَي : َخلََق َسْبعاً ذات ُمطابَقةً ِطباقا

باق َطبَقَة بعُضها على بعٍض ، وُكلُّ واحد من ِطباقٌ  : السَّموات  .َطبَق ، ويَُذكَّر ، فيُقال : الّطِ

ً  ءُ الشَّي َطبَّقَ و  : َعمَّ. تَْطِبيقا

 .ُمطبِّقَة ومنه َسحابَةٌ  َغشَّاه. : إِذا سَّحاُب الَجوَّ ال َطبَّقو

ها. َطبَّقَ  ويُقاُل : هذا َمَطر َغّطاه. : إِذا الماُء َوْجهَ األَْرض َطبَّقو  األَرَض : إِذا َعمَّ

حَدةٌ قال أَبو َحنِيفَةَ : أَْخبَرنِي بَعُض أَْزِد السَّراة قاَل : هو نَْحُو القاَمِة ، يَْنبُت ُمتجاِوراً ، ال تَكاُد تَُرى منه وا َكُزنَّار : َشَجٌر. ، الطُّبَّاقُ و

ُج  ِمٌع ، وال تَأُْكله اإِلبُِل ، ولكن إِذا ُغِمَزْت ، يُضَمُد بها الكسُر فيُْجبَُر ، وله نَْوٌر أَصفَُر ُمْجتَ  (3)منفِرَدة ، وله ورٌق طواٌل ِدقاٌق ُخْضر تتلزَّ

ْخُر مع العَْرَعر ، والنَّْحُل تَْجِرُسه ، واألَوعاُل أَيضاً تَْرعاه ، وأَْنشَد : َمنابِتُهو الغَنم ،  الصَّ

ه و  ســــــــــــــــــــــــَ فح ــــــــــَ ُة نـ يــــــــــ  نــــــــــِ
َ
ه املــــــــــ تــــــــــح َث أَنســــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــح

ث  و      ا َ َرعــــَ  الشـــــــــــــــــــــ  بـــــــّ ِر  الــــطــــ  ٍ  َوعــــح (4)يف شـــــــــــــــــــــاهــــِ
 

  
 أَبي َحنِيفة.انتهى َكالُم 

اً :  وقال تأَبَّط َشرَّ

ه  ًا قــــــــــــواِدمــــــــــــُ وا ُحصــــــــــــــــــــــــــّ ثــــــــــــُ حــــــــــــَ ثــــــــــــح ا حــــــــــــَ  كــــــــــــَبلــــــــــــّ

ثٍّ و      ٍف بــــــــــذي شــــــــــــــــــــــــَ ا ِ َأو أُم  ِخشــــــــــــــــــــــــح بــــــــــ  (5)طــــــــــُ
 

  
ِد بِن الَحنَِفيَّةِ و راعينِ  َحْمش»:  فقال ، السُّْفيانيّ  بعدَ  األَْمرَ  يَِلي َرُجالً  وَذكرَ ـ  تعالى هللارحمهـ  في َحِديِث ُمَحمَّ أْس ُمصفَّح ، والسَّاقَين الذِّ  ، الرَّ

ناِفٌع  أَراَد أَنَّ ُمقَاَمه أَو َمْخَرَجه يكوُن بالِحجاز ، ِجبَال َمكَّة. وهما َشَجرتان َمْعروفتان بنَواِحي «ُطبَّاقٍ و َشثّ  بينَ  يكون ، العَْينَْين غائِر

ياِت العَتِيقَِة ، والَمغَص ، واليََرقَان وُسَدِد الَكبِِد ، َشِديُد اإِلْسخاِن.للسُّموم ُشْرباً وِضماداً ، ومن الَجَرِب والِحكَّة والحُ   مَّ

راِب. عليه ، فهو َطباقاُء اْنَطبَق َجَملٌ  من الَمجاِز :و  عاِجٌز عن الّضِ

 ي ال يَْنِكُح.، وقِيَل : هو الذ يَْنعَِجُم عليه الَكالُم ويَْنغَِلقُ  ، أَي : يَْنَطبِق ُمْعَجم ، َطبَاقاءُ  َرُجلٌ و

 على الطَُّروقَة أَو المرأَةِ بَصْدِره لِصغَِره ، قال َجِميُل بُن َمْعَمر : يُطبِقُ  ثَِقيل على الَمْرأَةِ بَصْدِره ِلثِقَِله ، أَو َعيِيٌّ  يُْطبِقُ  ثَِقيلٌ  : الطَّباقاءُ  أَو

اءُ  ــــــــاقــــــــَ ب خح  طــــــــَ ــــــــِ ن ــــــــُ ومــــــــًا ومل ي دح ُخصــــــــــــــــــــــُ هــــــــَ  مل َيشــــــــــــــــــــــح

ُف      كـــــــــَ عـــــــــح وارِهـــــــــا حـــــــــَا تــــــــــُ الصـــــــــــــــــــــــًا ِإىل َأكـــــــــح (6)قـــــــــِ
 

  
 وُهما بَمْعنًى.« َعيايَاء»ويُْرَوى : 

ّي : وِمثلُه قَوُل اآلَخِر :  قال ابُن بَّرِ

بــــــــاقــــــــاءُ  شح  طــــــــَ عــــــــِ دح ُخصــــــــــــــــــــــومــــــــًا ومل يــــــــَ هــــــــَ  مل َيشــــــــــــــــــــــح

را     طـــــــــــح الاًل وال عـــــــــــِ دح حـــــــــــَ هـــــــــــَ يـــــــــــدًا ومل َيشـــــــــــــــــــــــــح  محـــــــــــَِ

  
 : األَحَمُق الفَْدم. الطَّباقاءُ  قال األَْصَمِعيُّ :« ، وُكلُّ داٍء له َداءٌ  َطباقَاءُ  َزْوِجي َعيَايَاءُ »وفي َحِديِث أُّمِ َزْرعٍ : فقالت : 

 (7) فتُطبَق : هو الذي يَعِجز عن الَكالمِ  عليه ، أَي ُمغَشَّاة. وقيل ُمطبَقَة عليه ُحْمقاً. وقِيَل : هو الَِّذي أُموُره الُمْطبَق وقال ابُن األَعراِبّي : هو

 َشفَتاه.

ب تابَه اآلُجرُّ الَكبِير هكذا َحكاهُ اللِّحيانيُّ عن الِكسائّيِ بَكْسر الباِء وفَتِْحها : ، كَهاَجر وصاِحبٍ  الطَّابِقو ، وهذه عن  كالطابَاق فارِسيٌّ ُمعرَّ

اِء.  الفَرَّ
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ْجِل ، ونَْحِوهما. وُ العُضْ  : الطاِبقو الطابَق قال ثَْعلب :و إِنَّما أُمر في »:  عنههللارضيفي َحِديث َعِلّي و من أَعضاِء اإِلنساِن ، كاليَِد ، والّرِ

 أَنَّ »:  عنههللارضيفي َحِديث ِعْمراَن بِن ُحَصْيٍن و يَِده. أَي : «طاِبِقه الّساِرق بقَْطعِ 

__________________ 
 اآخر.( يف القاموس : عل  1)
 .15( سورة نوح اآية 2)
 .«تنزجل»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( الشث والطبا  شجرلن معروفتان بناحية ا جاز ا عن اللسان.4)
 . وهبامشها : الشت والطبا  : نبتان طيبا املرع  ا يضمران راعييهما ويشدان  مهما.6بيت رقم  1( من قصيدته املفضلية رقم 5)
 التهذيب برواية :( اللسان ويف 6)
د . ..»  ومل يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 .«.. ركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــااًب إىل أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  

 ( اللسان : فتنطب  شفتاه.7)
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 يُرِيد ُعضحواً. «طاِبَقاً  ُغالماً له أََبَ  فقا  : لَئنح َقَدرحُت عليه ألَقحَطَعن  منه
ً  فَخبَْزُت ُخْبزاً ، وشَوْيتُ »الَحِديُث :  أَو ِمْقداُر ما يَأُْكل منه اثْنان أَو ثاَلثة ، ومنه نِْصُف الشَّاةِ  : الطَّابِقَ  أَو  .«من َشاة طابَقا

ب تابَْه ج فارسيّ  يُْطبَُخ فِيهِ  مْن َحِديٍد ، أَو نُحاٍس ، َظْرفٌ  ، بفَتْح الباِء : الّطابَقو  ما الَِّذين قالُواقال ِسيبََوْيهُ : أَ  َطَوابِيقُ و َطوابِقُ  ُمعَرَّ

 فإِنَّما َجعلوه تَْكِسيَر فاعال ، وإِن لم يكن في َكالِمهم ، َكما قَالُوا : َمالِمح. َطوابِيق

ةُ و ً  (1)وقاَل ابُن األَعَرابِّي : جاَء فالٌن ُمْقتَِعطاً  : هي االْقتِعاُط. الطابِِقيَّة الِعمَّ ما ً  أَي جاَء ُمتَعَّمِ  .، وقد نُِهي عنها طابِِقيا

ْبقُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و ْبق في بَْعِض اللُّغاِت : ، بالَكْسرِ  الّطِ  ومثلُه عن ابِن األَعرابّيِ. (2) يُصاُد به الذي الّدِ

 بعَْينِه. َحْمُل َشَجرٍ  هو أَيضاً :و

 .ِطْبق فهو ءٌ ُكلُّ ما أُْلِزق بِِه َشيْ و

ْبقُ و بَقِ  الِفخاخ : من َحبائِِل الطَّْيِر ، مثلُ  الّطِ  نقله ابُن َعبّاٍد. ، بالكسرِ  ِطْبقَة كِعنَب ، واِحُدُهما كالّطِ

ْبقُ و قاَل : ْبقة السَّاَعة من النَّهار ، : الّطِ ً  يُقاُل : أَقَْمُت عْنَده بالكسِر : كالّطِ  .ِطْبقَةً و من النَّهاِر ، ِطْبقا

 ُطْبقٌ  ج : ، أَي : بعَد ِحيٍن. وكذلك من النَّهارِ  َطبِيقٍ و من اللَّْيلِ  ِطْبقٍ  أَتانا بعدَ  وفي اللِّساِن : يُقال : سَّاَعةُ من اللَّيِل.كأَِميٍر : ال الطَّبِيقو

. ّمِ  بالضَّ

ً  قال ابُن عبّاٍد :و ً  بالَكْسرِ  ِطْبقا ً  كأَِميٍر ، أَي : وَطبِيقا  عن ابِن َعبّاد. َمِليّا

 طابَقُهو وكذلك َوْفقُه وِوفاقُه ، ُمطابِقُه ، كِكتاب وأَِمير ، أَي : ِطباقُهو ، بالَكْسر ، والتَّْحِريك ، ِطْبقُه ءُ الّشي هَذا  : يُقاُل :قال ابُن األَعرابّيِ و

 عن ابِن َعبَّاٍد. ما أَْحَذقَه لكذا ، أَي : أَْطبَقَه ما يقال :و ، وقَالَبُه ، وقاِلبُه ، كلُّ ذِلَك بمعنًى واحد ، كذا في النَّوادر. (3) ُمْطبِقُهو

 َطِفَق. : في مْعنَى كفَِرح كذا ، يَْفعَل َطبِقَ  يَقُولون :و قال :

ً  يَُده َطِبقَتْ  من الَمجاِز :و ك بالفتحِ  َطْبقا  وال تَْنبَِسط. لَِزقَت بالَجْنب كفَِرحٍة : إِذا َطبِقَة فهي فهو من َحدَّْي نََصر وفَِرح ويَُحرَّ

ً و ً  وَجعَلَه َغطَّاه : أَْطبَقه إِْطباقا ل التَّركيِب ، فهو تَكرار. فاْنَطبَقَ  عليه ، ُمْطبِقا  ، وهذا قد تَقدَّم له في أَوَّ

ي العَْقل ، وقد الُمطبِقُ  منه الُجنونُ و  عليه الُجنُوُن. أَْطبَق كُمْحِسن الذي يُغَّطِ

ىو  عليه ، وهو مجاز. أَطبَقَت ِرق لَْيالً وال نَهاراً ، وقد: هي الّدائمةُ التي ال تُفا الُمْطبِقَة الُحمَّ

 عليه. أَْجَمعُوا : إِذا القَوُم َعلَى األَمرِ  أَْطبَقَ  من الَمجاِز :و

 .َطبَقةٍ  فَْوقَ  َطبَقةٌ  كأَنَّها لَكثْرتِها النُُّجوُم : َكثُرْت وَظَهرتْ  أَطبَقَتو

اُد إِلى الظَّاءِ  أَربعةٌ : الُمْطبَقَةُ  الُحروفُ و  .ُمْطبَقٍ  وما ِسَوى ذِلك فَمْفتُوٌح َغْيرُ  .«ِصْل َضِريراً َطاَل ُظْلُمه»تَْجَمعُها أَوائل :  الصَّ

ً  : أَْن تَْرفََع َظْهَر ِلسانِك إِلى الَحنَك األَعلى اإِلْطباقُ و اُد ِسيناً ، اإِلْطباقُ  له. ولو ال ُمْطبِقا والّظاُء َذاالً ، ولَخرَجِت  لصاَرت الطَّاُء َداالً ، والصَّ

اُد من الكالم ، ألَنَّه ليَس من َمْوِضِعها َشيْ  اُد إِذا َعِدمَ الضَّ  البَتَّةَ. اإِلْطباق ٌء غيُرها ، تَُزوُل الضَّ

ُكوعِ  التَّْطبِيقُ و ل األَمِر وكذلك في التََّشهُّد ، كما َروا في الصَّالةِ : َجْعُل اليََدْيِن بَْيَن الفَِخَذْيِن في الرُّ ه الُمْنِذِريُّ عن الَحْربّيِ ، وكان ذلك في أَوَّ

ْكبَتَْيِن. وكاَن ابُن َمْسعُوٍد ُمستَِمراً على (4)، ثم نُُهوا عن ذِلك ، وأُِمُروا بإِلقام الَكفَّْيِن رأَْس   ، ألَنّه لم يَُكْن َعِلَم األََمر اآلَخر. التَّْطبِيقِ  الرُّ

 حتى يَبِيَن العُضُو. سَّْيِف الَمْفِصلإِصابَةُ ال : التَّْطبِيقُ و

 قاَل الفَرْزَدُق يَْمَدُح الَحّجاَج ويُشبُِّهه بالسَّيِف.



12623 

 

ر دا و  و ِإاّل كـــــــــــــــــاُ ســـــــــــــــــــــــــــــــاِم جمـــــــــــــــــَُ  مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــُ

يــــــــــنــــــــــًا      يــــــــــااًن وحــــــــــِ ُم َأحــــــــــح مــــــــــِّ طــــــــــبــــــــــِّ ُ ُيصــــــــــــــــــــــــَ  (5) يــــــــــُ
  

__________________ 
 واملثبت بتخفيف الطاء عن التهذيب والتكملة.( ضبطت يف اللسان بتشديد الطاء ا ضبرت حركات. 1)
 .208/  1( اجلمهرة 2)
 وكله ضبرت قلم.« ُمطحبَـُقه»ويف التهذيب « َمطحبَـُقه»( ضبطت عن اللسان ا ويف التكملة : 3)
 ( يف التهذيب : داغصجي الركبتا.4)
 ( عجزه يف الصحاح واللسان ومل ينسباه ا ومل أعثر عل  البيت يف ديوانه.5)
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 السَّيُف : إِذا َوقََع بَْيَن عظميِن. َطبَّق تَّْصِميم : أَن يَْمِضَي في العَْظِم. ويُقال :وال

اعي يَِصف ناقةً نَِجيبةً  وقال األَْصَمِعيُّ : تَقِريب الفََرِس في العَْدِو. : التَّْطبِيقُ و  :هو أَن يَثَِب البَِعيُر فتَقََع قوائُمه باألَرِض معاً ، ومنه قَوُل الرَّ

و   تــــــــــــــَ ىت  ِإذا مــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــح تحــــــــــــــَ قــــــــــــــَ بـــــــــــــــ   طــــــــــــــَ

بـــــــــــــ  كـــــــــــــمـــــــــــــا      رَبُ  طـــــــــــــَ ُر اأَلغـــــــــــــح حـــــــــــــَ (1)املِســــــــــــــــــــــــــح
 

  
ا اْستََوى الّراكُب عليها  .َطبَّقَت يقوُل : لَمَّ

 قال األَصمِعيُّ : وأَْحَسَن الّراِعي في قَْوِله :

رحزِهـــــــــــــــــــــــا و  ي  ِإذا قـــــــــــــــــــــــاَم يف غـــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــــــــِ

ُر      قــــــــــــــَ يـــــــــــــنـــــــــــــِة َأو َأوح فـــــــــــــِ ِر الســـــــــــــــــــــــــــ  ثـــــــــــــح (2)كـــــــــــــمـــــــــــــِ
 

  
َم يَداً ثم تُقّدَم األُْخَرى ، فإِذا َطبَّقَت ألَنَّ هَذا من ِصفَِة النَّجائِب ، ثم أَساَء في قَْوِله :  لم تُْحَمد. َطبَّقَت ألَنَّ النَِّجيبَةَ يُستََحبُّ لها أَن تُقّدِ

 قاَل : وهو ِمثُل قوِله :

َتو  يف َغرحزِها تَِثُب   (3)حىت  ِإذا ما اسح
 .ُمَطبِّقة ، وهذا قد تَقدَّم آنفاً ، فهو تَكرار ، ومنه : َسحابةٌ  َطبَّقَ  األَرَض ، وقد تَْعِميم الغَْيِم بَِمَطِره : التَّْطبِيقُ و

ث َمْن يُِصيُب األُمورَ  الُمَطبِّقُ  من الَمجاز :و  الُمَطلَّقةِ  في فُتْياهُ  بَلَغه حينـ  عنهمهللارضيـ  بِن َعبَّاِس ألَبي ُهَريرةقَوُل ا بَرأْيِه. ومنه كُمَحّدِ

 ً  .َطبَّْقتَ  ه :ل فقالَ  .(َغْْيَهُ  َزْوجاً  تَ ْنِكحَ  َحّّت ) له تَِحلُّ  ال إِنَّها:  بها َمْدخول غيرَ  ثاَلثا

 فاُلٌن : إِذا أَصاَب فَصَّ الَحِديث. َطبَّق إِصابةُ السَّيف الَمْفِصل. وقيل :قال أَبو ُعبَيد : أَي أََصْبَت َوْجه الفُتْيا ؛ وأَصلُه 

ة : إِنه جاِل : قد يُطبِّقُ  ويُقال للَِّذي يُصيُب الُحجَّ الَمْفِصَل ، وَردَّ قَالََب الَكالم ، ووَضَع  َطبَّق الَمْفِصل. وقال أَبو َزْيد : يُقاُل للبَِليغ من الّرِ

 النُّقَِب. الهنَاَء مواِضعَ 

ً و طابَقَه ُمطابَقَة ، وقد : الُموافَقَة الُمطابَقَةو اِغبِطباقا ُء فوَق آخر بقَْدره : من األَْسماِء اْلمتَضايِفَة ؛ وهو أَن يُجعََل الشَّي الُمطابَقَة . وقال الرَّ

 النَّْعَل ، قال الشاعر : طابَْقتُ  ، ومنه :

ه  فـــــــــــــــّ رَي خبـــــــــــــــُ ر  الـــــــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإذ الَوَذ الـــــــــــــــظـــــــــــــــِّ

ان      بـــــــــــا َ فـــــــــــكـــــــــــَ َدا  طـــــــــــِ ر  زائـــــــــــِ فِّ َأو قـــــــــــَ (4)اخلـــــــــــُ
 

  
باقُ  ثم يُستَْعمل في ِء الذي يكوُن فَوَق اآلَخِر تارةً ، وفيما يُواِفُق غيَره تارةً ، كسائِر األَْشياِء الَمْوُضوعة ِلمْعنَيَْين ، ثم يُستَْعَمُل في الشَّيْ  الّطِ

 اِوية ، ونحوهما.والرّ  (5)أََحِدهما من ُدوِن اآلخر ، كالكأِْس 

 ، وهو ُمقاَربَةُ الَخْطو. َمْشُي الُمقَيَّدِ  : الُمَطابَقةُ  من الَمجاِز :و

 وهو األََحقُّ من الَخْيِل ، وكذِلك البَِعير ، كما في األَساِس. َوْضُع الفََرِس ِرْجلَْيِه َمْوِضع يََدْيه هو الُمطابَقَة هو مأُْخوذٌ من قَوِلهم :و

 ُك عليه :* ومما يُْستَْدرَ 

 الشَّْيئاِن : تَساويَا واتَّفَقا. تََطابَق

 بَْين الشَّْيئَيِن : إِذا َجعَْلتَهما على َحْذٍو واحٍد ، وأَْلَزْقتَهما. طابَْقتُ و

 كهاَجر ، أَي : َوْفقُه عن ابِن األَعرابّيِ. طابَقُهو كُمْكَرم ، ُمْطبَقُه ءُ وهذا الشَّي

ً  وأَْصبََحت األَرضُ   واِحداً : إِذا تَغَشَّى َوْجُهها بالماِء. َطبَقا

ِة ، ِعْلُم عاِلِمهم»في الَحِديِث : و األَْرِض ، وِطالُعها سواٌء ، بمعنى ِمْلئِها. ِطباقُ و كأَنَّه  «األَْرِض  اقُ ِطب قَُرْيٌش الَكتَبَة الَحَسبَة ِمْلُح هِذه األُمَّ

ً  يَعُمُّ األَْرَض فيكونُ   لها. َطبَقا
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ي األَرَض  «األَْرِض  كِطباقِ  هللا مائَةُ َرْحَمة ُكلًّ َرْحَمٍة منها»في َحِديث آخر : و .«األَرِض  َطبَقُ  ِعْلُم عاِلِم قَُرْيش»في رواية : و أَي : تُغَّشِ

 ُكلَّها.

 البُعَداَء واألَجانَِب. باألَْطباقِ  يعنِي «وتُْقَطُع األَْرحام األَْطباقُ  تُوَصلُ »في َحِديث أَْشراِط الّساعة : و

 على األَْمِر : جاَمعَهُ وَماألَه. وقِيَل : َعاونَه. طابَقَهو

 الَمْرأَةُ َزْوَجها : إِذا واتَتْه. طابَقَتو

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه. 103( ديوان ط بريوت ص 1)
 وانظر ختر ه فيه. 103وانه ص ( دي2)
 ونسبه لذي الرمة يصف انقته وصدره فيه :« صغا»( يف اللسان 3)

 ُتصغي إذا شّدها ابلكوِر جاحنةً 
 .476والبيت يف ديوانه ص 

 ( املفردات برواية : وكان طبا .4)
 .«كاملكاس»( عن املفردات وابألصر 5)
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 على العََمل : ماَرَن. طابَقَ و

 قةُ والَمْرأَةُ : اْنقاَدت لُمِريِدها.النَّا طابَقَتو

ْبقُ و  ٌء يُْلَصُق به قِْشُر اللُّؤلُؤ فيَِصيُر مثلَه.كُمعَظَّم : َشي الُمَطبَّقو بالَكْسِر ، الّطِ

ً  وجاَءت اإِلبِلُ   واِحداً ، بالتَّْحِريك ، أَي : على ُخّفٍ واِحد. َطبَقا

 ، وهو َمجاٌز. (1)النُُّجوِم ، أَي : حالَها في َمِسيِرها  َطبَقَ  ويُقاُل : باَت يَْرَعى

 .الطَّبَقَات : الَحاُل ، والَجْمع الطَّبَقَةو

 ، وهو َمجاز. قال الُكَمْيُت : الُمْطبِقَةُ  : الدَّواِهي والشَّدائِد ، عن أَبي َعْمرٍو. ويُقاُل للسَّنَِة الشَِّديَدةِ : الُمْطبِقاتُ و

مــــــــــــاحــــــــــــة يف و  ر الســــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــاتَأهــــــــــــح ــــــــــــِ ب طــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــ

ِر و      فــــــــــــَ حــــــــــــح
َ

يــــــــــــنــــــــــــة يف املــــــــــــ كــــــــــــِ (2)َأهــــــــــــُر الســــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 .الُمْطبِق بمعنى الُمْطبَق ويَُكون

ً  وولَدِت الغَنَمُ  ً ]و َطبَقا َجْيالَء ،  : إِذا نُتِج بَعُضها بَْعد ، بَْعٍض. وقاَل األَمِويُّ : إِذا ُوِلَدِت الغَنَُم بَعُضها بَْعَد بَْعٍض قيَل : (3) [َطْبقا قد َولَّْدتُها الرُّ

ً  وَولَّْدتُها  .َطبَقَةً و َطبَقا

 : الَمناِزل والَمراتِب. الطَّبَقاتو

 من األَرِض : ِشْبه الَمَشاَرة. الطَّبَقَةو

 .أَطباقٌ  ، والَجْمع َطبَق وقال األَصمِعيُّ : كلُّ َمْفِصل

 : الدََّرُك من أَْدراِك َجَهنَّم ، أَعاَذنا هللاُ منها. الطَّبَقُ و

 ، بالفَتْحِ : الظُّْلُم بالبَاِطل. الطَّْبقُ  وقال ابُن األَْعرابِّي :

عوا ُكلُّهم عليه. َطباقَاءَ  على فاُلن (4)وقال ابُن ُشَمْيٍل : يُقاُل : تََحلَّبُوا   ، بالَمّدِ ، أَي : تََجمَّ

أِْس  أَْطباقُ و  مع بَْعِضها واْشتِباِكها. ِلتطابُِقها : ِعظاُمه ؛ الرَّ

 إِذا كانَت فِيها ُحروٌف ناِدَرةٌ. (5) طابَقٍ  وقال ابُن َعبَّاد : بِئٌْر ذاتُ 

 ، أَي : ُمتَواتِرة. َطبَقة قاَل : وُكتُبُه لي

 عليه ، بفَتْح الباِء : الُمْغَمى عليه. الُمْطبَقُ و

 َن وأَقَّر.لي بَحقِّي : إِذا أَْذعَ  طابَقَ و

 السُّؤاَل. يُطاِبقُ  وهذا جوابٌ 

َحى : إِذا َوَضعتَ  أَطبَْقتُ و  األَعلَى على األَْسفِل. الطَّبَقَ  الرَّ

 : عامٌّ. ُمطبِّقٌ  وَجرادٌ 

 َشفَتَْيك : أَي اسُكت. أَْطبِقو

 الغَيُم الْسماَء ، كَطبَّقَها. أَطبَقَ و

 : ِسْجٌن تحَت األَرِض. (6)، كُمْحِسٍن  الُمطبِقُ و
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َمْخَشِرّي. ُمْطبَقةٌ  : انتَهى َعُروُضه في َوَسط الكلمِة. والِميَّةُ َعبِيٍد ُكلُّها ُمطبَقٌ  وبَْيتٌ   إِالَّ بَْيتاً واِحداً ، نَقَله الزَّ

اكُع : مثل أَْطبَقَ و  .َطبَّق الرَّ

 اإِلبُِل الْطِريَق : قطعَتْه َغيَر مائِلٍة عن القَْصِد ، وهو مجاز. َطبَّقَتِ و

 : قَْرية بِمْصر من أَعماِل الغَْربِيَّة. اإِلْطباقَةُ و

 هذا هو األَُصل. : الضَّْربُ  الطَّْرقُ  : [طرق]

اِد التي يَْضِرُب بها الصُّوف.بها ، أَي : يَْضِرُب  يَْطُرق للَحّداِد والّصائِغِ  بالَكْسرِ  بالِمْطَرقةِ  الضَّْربُ  أَو  بها ، وكذلك َعَصا النَّجَّ

ً  بَكفِّهِ  َطَرقَه وقد الصَّكُّ  : الطَّْرقُ و  : إِذا َصكَّه به. َطْرقا

َضتْه اإِلبُِل ، وبالَت أَي : ماُء السَّماءِ  الَماءُ   :الطَّْرقُ  من الَمجاِز :و . عن أَبي زيد ، نَقَ  كالَمْطُروقِ  وبَعََرْت ، فيه (7) الَِّذي َخوَّ له الَجْوَهِريُّ

 وأَنشد ِلعَِدّيِ بِن ريٍد :

زاُج مـــــــــــــــــاَء ســـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــاٍب   مُثّ كـــــــــــــــــاَن املـــــــــــــــــِ

ٌن وال      ٍو آجـــــــــــــــــــــِ رو ُ ال جـــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( شاهده قو  الراعي كما يف األساس :1)
ــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــاأل راعــــــــــــــــــــــي  إذا أمســـــــــــــــــــــــــــــــــــت ت

َ  الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــجــــــــــــــــــومِ      بــــــــــــــــــَ  خمــــــــــــــــــافــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــَ

  

 اللسان والتهذيب.وانظر 

 وانظر التهذيب واللسان.« .. . وأهر السماحة.. وأهر السكينة»( يف األساس : 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 واملثبت يواف  اللسان والتكملة.«  لبوا»( يف التهذيب : 4)
 ( ضبطت بفتح الباء عن التكملة ا وفيها ضبرت حركات.5)
 ( ضبطت ابلقلم يف األساس بفتح الباء.6)
(7.  ( كذا ابألصر واللسان ويف القاموس والتهذيب : وبو َلتح
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له :  قُْلُت : وأَوَّ

اَءت و  ومـــــــــــــًا فـــــــــــــجـــــــــــــَ وِح يـــــــــــــَ بـــــــــــــُ وحا ابلصـــــــــــــــــــــــــــ   َدعـــــــــــــَ

ــــــــــــــــ ُ      هــــــــــــــــا ِإبــــــــــــــــرِي يــــــــــــــــنــــــــــــــــِ نــــــــــــــــٌة يف ميــــــــــــــــَِ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  قـ

  

ِ ا   اح قـــــــــــــاٍر كـــــــــــــعـــــــــــــَ ه عـــــــــــــلـــــــــــــ  عـــــــــــــُ تـــــــــــــح مـــــــــــــَ د   قـــــــــــــَ

  
ــــــــــــر اُوو ُ    ــــــــــــهــــــــــــا ال اَلف فــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــِك صــــــــــــــــــــــــــَ  دِّي

  

هـــــــــــــــا فـــــــــــــــِإذا مـــــــــــــــا  زحجـــــــــــــــِ َر مـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ز ٍة قـ  مـــــــــــــــُ

  
ُذو ُ    نح يــــــــــــَ هــــــــــــا مــــــــــــَ مــــــــــــَ عــــــــــــح ذ  طــــــــــــَ ت لــــــــــــَ زِجــــــــــــَ  مــــــــــــُ

  

يـــــــــــا و  يـــــــــــُض كـــــــــــالـــــــــــح قـــــــــــاقـــــــــــِ هـــــــــــا فـــــــــــَ ا فـــــــــــوقـــــــــــَ فـــــــــــَ  طـــــــــــَ

  
يــــــــــــ ُ    فــــــــــــِ هــــــــــــا الــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــح زِيــــــــــــنــــــــــــُ ٌر يــــــــــــَ وِت محــــــــــــُح  قــــــــــــُ

  
 إِلخ. ... ثم كان الِمزاجُ 

م (1) بالطَّْرقِ  الُوُضوءُ »قَْوُل إِبراهيَم النَّْخِعّي :  قاَل الَجْوَهِريُّ : ومنه  .«أََحبُّ إِليَّ من التَّيَمُّ

 وأَنشد الّصاغانِيُّ لُزَهْيِر ِبن أَبي ُسْلَمى :

مـــــــاً  بــــــِ وِدهـــــــا شــــــــــــــــــــَ قـــــــاُة عــــــلــــــ  انجــــــُ ج  الســــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــنـــــــــــَة ال      رحقـــــــــــاً مـــــــــــن مـــــــــــاِء لـــــــــــِ ا طـــــــــــَ قـــــــــــَ  وال َرنـــــــــــِ

  
حاحِ واألَساِس. اإِلبُل الماَء : إِذا بالَْت فيه وبَعََرت ، وهو َمجازٌ  َطَرقت وقد  ، كذا في الّصِ

نِقُ  َطْرقُ  وفي الُمْفَردات : َي الماُء الرَّ َره ، حتى ُسّمِ جِل حتى تُكّدِ ً  الدَّواّبِ الماَء بالّرِ  .َطْرقا

ْرِب ، إِال أَنَّه أَخصُّ ؛ ألَنه َوْقع  الطَّْرقُ  قاَل الراغُب :و َضْرُب الَكاِهن  ، ومنه استُِعير بالِمْطرقة الَحِديد كَطْرق بَضْرب (2)في األَْصِل كالضَّ

 بالَحَصى.

ُجُل في األَْرِض بإِْصبَعَيِن ، ثم بإِْصبَع ويَقُوُل : اْبنَْي ِعياْن ، أَْسِرعا البَياْن. الطَّْرق وقال أَبو َزْيد :  : أَن يَُخطَّ الرَّ

يَرةُ والِعيافَةُ »في الَحِديث : و  : هو الَخطُّ : الضَّْرب بالَحَصى الذي تَفعَلُه النِّساُء ، وقِيلَ  الطَّْرق ، قال ابُن األَثيِر : «من الِجْبتِ  الطَّْرقُ و الّطِ

ْمل.  بالرَّ

 بالَحَصى ، وأَْن يَْنُظَر لَك فيه ، وأَنشَد ابُن األَْعرابِّيِ : الطَّْرقَ  : َطلَْبُت منه أَنا استَْطرقتُه قدو

َتطحَر ِ َخرّت َيِد  ُسح
ُؤو ِ  امل َسح

 امل
 ُرْؤبةَ :ليَْنتَِفَش ، قال  أَو َضْربُه بالقَِضيبِ  أَو الشَّعرِ  نَتُْف الصُّوفِ  : الَطْرقُ و

يــــــــــــــــِش  ِت ابلــــــــــــــــرت حقــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح  عــــــــــــــــاِذَ  قــــــــــــــــد أُولــــــــــــــــِ

رًّا      رُقــــــــــــــــيِإّد ســــــــــــــــــــــــــــــِ ي فــــــــــــــــاطــــــــــــــــح يشــــــــــــــــــــــــــــــِ  ومــــــــــــــــِ

  
َضْرُب الصُّوِف بالعََصا.  : فالطَّْرقُ  .(3)« وِميِشي اطُرقِي»قاَل األَْزَهِريُّ : ومن أَمثاِل العََرب للَِّذي يَخِلُط في َكالِمه ، ويَتفَنَُّن فيه قَولُهم : 

أَنه َخَرج ذاَت لَْيلٍَة يَْحُرس ، فرأَى ِمْصباحاً في بَْيٍت » عنههللارضيفي َحِديِث ُعَمر و والَمْيُش : َخْلُط الشَّعَِر بالصُّوف ، وقد تَقدَّم في َمَحلِّه.

 .«َشْعراً لتَْغِزلَه تَْطُرق ، فَدنا منه ، فإِذا َعجوزٌ 

بكسرهما. وإِنَّما أَطلَقَه اعتِماداً على الشُّْهرةِ ، أَو ِلَكْونه َسبََق له َضْبُطه  الِمْطَرقَةُ و ، الِمْطَرقُ  لصُّوفأَي : القَِضيُب الذي يُنفَُش بِه ا اْسُمهو

ل التَّركيب.  نَِطيِس َخْيٌر منَضْربُك بالِمغْ »وفي الَمثَل :  «، والِميقَعَةُ والَكْلبَتان الِمْطَرقَةُ  السالمعليهأُْنِزَل مع آدَم »في الَحِديث ؛ و في أَوَّ

 .«الِمْطَرقةِ 

اقٌ و ، ُطُروق جمعه : الفَْحُل الّضاِرب : الطَّْرقُ  من الَمجاِز :و َي بالَمْصَدر ُطرَّ رابُ  : الطَّْرقِ  أَصلُ و ُسّمِ  طْرقٌ  ، ثم يُقاُل للّضارِب : الّضِ

ماِد فتََضُع لغَْير الفَْحِل ، والبَْيَضةُ  لتَْفَحصُ  الدَّجاَجةَ  إِنَّ »:  عنههللارضيقَوُل ُعمر  ومنه« َطْرق أَنَّه ذُو»بالَمْصدِر. والَمْعنَى :  في الرَّ

 أَي إِلى فَْحِلها. قاَل الّراِعي يِصُف إِبِالً : «َطْرقِها َمْنُسوبةٌ إِلى
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ّرٍِ   نــــــــــــــِذٍر و ــــــــــــــَُ ُن مــــــــــــــُ جــــــــــــــائــــــــــــــِ تح هــــــــــــــَ  كــــــــــــــانــــــــــــــَ

ن  و      اهتـــــــــــــــِِ ن  أُمـــــــــــــــّ هـــــــــــــــُ رحقــــــــــــــــُ يـــــــــــــــال  طـــــــــــــــَ حـــــــــــــــِ (4)فـــــــــــــــَ
 

  
 فَْحالً فَِحيال ، أَي : ُمْنِجباً. َطْرقها أَي : كان ذُو

راِب واإِلتْيان باللَّيِل. فِيِهما كالطُُّروقِ  اإِلتْياُن بالَّلْيِل ، : الطَّْرقُ و  أَي : في الّضِ

ً  الفَحُل الناقةَ  َطَرق يقال : ً و يَطُرقها َطْرقا ً  ى الُمسافَِر أَن يأْتَِي أَْهلَهنَهَ »في الَحِديث : و َعلَْيها وَضربََها. (5)قَعَا  ، أَي : ُطُروقا أَي :  «ُطروقا

 ، طاِرق ليالً. وُكلُّ آٍت باللَّيِل :

__________________ 
 ضبطت يف اللسان ابلرفض ا ويف التهذيب ابجلر ا جعلها صفة للماء.« ابملاِء الطر »( يف التهذيب واللسان 1)
 ا ديد.( يف املفردات : ألنه ضرُب توّقٍض كطر  2)
 .391/  1( انظر جممض األمثا  3)
 وانظر ختر ه فيه. وفيه : كانت جنائب بد  كانت هجائن. 217( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .«قفا»( عن اللسان وابألصر 5)
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َي اآيت ابلل يحرِ  الط رح  (1)من  الط ُرو ِ  وقير : َأصحرُ    الباِب. اَجِته ِإىل َد ِّ  طارِقاً  ا وهو الد    ا ولُِّ
ً  القومَ  َطَرقَ و ً و يَطُرقهم َطْرقا ، لكن ُخصَّ في التَّعارف باآلتِي  للّطِريقِ  : الّساِلكُ  الّطاِرق . وفي الُمْفرداتِ طاِرقٌ  : جاَءهم لَيالً فهو ُطروقا

ً  أَْهلَه َطَرقَ  لَْيالً ، فقيل :  .ُطروقا

على ِحَدةٍ. يُقال : تَْضِرُب هِذه  َطْرقٌ  أَو نَْغَمٍة من العُوِد ونَْحِوه زاَد َغيُره : ُكلُّ َصْوتٍ   :: َضْرٌب من أَْصواِت العُوِد. وقاَل اللَّْيثُ  الطَّْرقُ و

ً  وكذا الَجاِريةُ َكَذا  .َطْرقا

ُجل : أَِعْرني ماُء الفَْحلِ  أَيضاً : الطَّْرقُ و جُل للرَّ  الطَّْرق فَْحِلَك العاَم ، أَي : َماَءه وِضرابَه ، وقيَل : أَْصلُ  َطْرقَ  قال األَْصَمِعيُّ : يَقوُل الرَّ

َي به الماُء. قاَل ابُن ِسيَده : وقد يُْستعاُر لإِلْنساِن ، كما راُب ، ثم ُسّمِ قال : »؟ ـ  : ما تَْسِقينِيحيَن قاَل له النَّجاشيُّ ـ  قاَل أَبو الّسماك الّضِ

ُل للفَْدم الَكالمَ  الطَّْرق َشراٌب كالَوْرس ، يَُطيُِّب النَّْفس ويُكثِر َوْضعاً  الطَّْرقُ  وقد يجوُز أَن يَكونَ  .«، ويُِدرُّ في الِعْرق ، يَُشدُّ الِعظاَم ، ويَُسّهِ

 في اإِلنساِن فال يَكوُن ُمستعاراً.

 ، وَسيَأْتي. َمْطُروقٌ  فهو ، كعُنِيَ  ُطِرقَ  وقد واللِّيُن ، ُف العَْقلَضعْ  : الطَّْرق من المجازو

َن. : الطَّْرقُ  وقاَل اللَّيُث : ْرُب بالَحَصى. الطَّْرق وقاَل األَْزَهِريُّ : وقد َذَكرنا في تَْفِسير أَن يَْخِلَط الكاِهُن القُْطَن بالصُّوِف إِذا تََكهَّ  انّه الضَّ

 عن أَبِي َحنِيفةَ ، وأَْنَشد : (2) طائِيَّة لُغةٌ  لَةالنَّخْ   :الطَّْرقُ و

اَل  ايــــــــــــــــــــــِ َدا خمــــــــــــــــــــــُ ا بــــــــــــــــــــــَ ه ملــــــــــــــــــــــّ  كــــــــــــــــــــــبَنــــــــــــــــــــــ 

رح ٌ      َ  اأَلطــــــــــــاِواَل  (3)يــــــــــــفــــــــــــوُت  طــــــــــــَ حــــــــــــُ  الســــــــــــــــــــــــــ 

  
ةو ات الَمرَّ  وهو َغلَط.« والَمْرأَة»وفي بعِض النَُّسخ  كالطَّْرقَِة. َطْرق من الَمرَّ

ً  قد اْختََضبَت الَمْرأَةو تَْين. َطْرقَتَين أَو َطْرقَةً و ، َطْرقَين أَو َطْرقا ةً أَو َمرَّ  بِهاٍء ، أَي : َمرَّ

ان َطْرقَتَْينو َطْرقَْين في النَّهار أَتيتُه من الَمجاِز :و تَْين ، وكذا ، ويَُضمَّ ً  أَي : َمرَّ ةً. َطْرقَةً و َطْرقا  النَّْبل هَذا من الَمجاِز : يُقال :و ، أَي : َمرَّ

 َصْنعَتُه. َرُجٍل أَي : َطْرقَةُ 

ََّخذُ كالفَّخِ  أَو ِشْبُهه. عن ابن األَعرابِّيِ  الفَخُّ  : الطَّْرقُ و  ويُْكَسر. وقاَل اللَّيُث : ِجبالَةٌ يُصاُد بها الَوْحش ، تُت

ثُون.وقد  ة بأَْصفََهان : َطْرقو  نُِسَب إِليها الُمَحّدِ

ْبح : النَّْجُم الذي يُقال له : الّطاِرقُ و . ومنه قَولُه تَعالى :  َكْوَكُب الصُّ  وَرّبِ السَّماِء وَربِّ  أَي : (4) (َوالسَّماِء َوالطّاِرقِ )نَقَلَهُ الجوَهِريُّ

َي به ألَنه الطَّارق  باللَّيِل. يَْطُرقُ  ، ُسّمِ

يَْوَم  عنهاهللارضيالْختِصاص ُظهوِره باللَّْيِل. قاَل الّصاغانِيُّ : وتَمثَّلَْت ِهْنُد بِْنُت ُعتْبةَ بِن َربِيعَةَ  بالّطاِرقِ  الراغُب : وَعبَّر عن النَّجموقاَل 

ْرقاِء اإِلياِديَِّة   ، قالَْت يوَم أُُحد تَُحضُّ على الَحْرِب : (5)أُُحٍد يقَْوِل الزَّ

ُن بـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــا (6)طـــــــــــــــــــــــــــــــارِ ِ ُت حنـــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

وامــــــــــــــــــــــــــــــِ ِ      يِن لــــــــــــــــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــح  اَل نــــــــــــــــــــــــــــــنـ

  

مــــــــــــــــــــــارِِ   لــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــ  ي عــــــــــــــــــــــَ  َلحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ ِ   

َ
 املِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُك يف املــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ِ  و  خـــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــِ
َ

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــد ر  يف املـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
عـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــِ ِ    لـــــــــــــــــــــــوا نـــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــِ  ِإن تـــــــــــــــــــــــُ

  

فــــــــــــــــــــــــــــــــــارِِ   ُروا نــــــــــــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــِ دح  َأو تــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
رِي وامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ِ    راَ  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ف

  
اً. (7)أَي : نَحُن بَنات   َسيٍِّد ، َشبََّهتْه بالنَّْجِم َشَرفاً وُعلُوَّ
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م ُمَؤلّف اللّساِن : ما أَعِرُف نَْجماً يُقاُل لَهُ : ْبح ، وال َسِمعت َمْن يذُكُره في َغْيِر هذا الَمْوِضع ، وتارةً يَْطلُع مع  قاَل ابُن الُمَكرَّ َكْوَكب الصُّ

بحِ َكْوَكٌب يَُرى ُمِضيئاً ، وتارةً ال ياِء ِمثُل الكوكِب الذي  يَطلُع معه َكْوكٌب ِمضيالصُّ زاً في لَْفظه ، أَي : أَنه في الّضِ ٌء ، فإِن كان قاله متَجّوِ

بحِ ِإذا اتَّفَق ُطلوُع كوكٍب ُمِضي بُح ، وإِاّل فال حِقيقةَ له.يَْطلُع مع الصُّ  ٍء في الصُّ

__________________ 
 .«يف الطر »( عن اللسان وابألصر 1)
 ( كذا ابألصر واللسان والقاموس ا ويف التهذيب : والطوير من النخر يسم  طرحقاً ومجعه طُُرو  ا وذكر شطري الراجز.2)
 ( يف التهذيب واللسان : تفوت.3)
 ( اآية األوىل من سورة الطار .4)
 ( قالته الزرقاء حا حارب كسر  إايداً ا قاله يف التكملة.5)
 والصحاح. افية عن التهذيب واللسان والتكملة.( ضبطت األشطار ِبر الق6)
يت ( يف التهذيب : حنن بنات ذي الشــــــرف يف الناس ا كبنه النجم الوقاد ابللير يف علّو قدره. وهبامش القاموس : عنت أهنا من املخدرات الال7)

 .«قرايفهـ  ال يربزن إال لياًل كالنجم ا
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 .طاِرقٌ  ؛ ألَن ُطلوَعه باللَّيل ، وُكلُّ ما أَتى لَيالً فهو طاِرق وقِيَل : ُكلُّ نَْجم

وِج : كيفَ  بَلَغَت أَن يَْضِربَها الفَْحُل ، وكذا الَمْرأَةُ  وهي التي الفَْحل َطُروقَةُ  ناقَةٌ  الفَْحِل : أُْنثاه. يُقاُل : َطُروقَهُ  من الَمجاِز :و  يُقال للزَّ

 َطُروقَةُ  زوجها ، وْكلُّ ناقةِ  َطُروقةُ  أَي َزْوجٍة. وُكلُّ امرأَة «َطُروقَةٍ  كاَن يُصبُح ُجنِباً من غير»لحِديُث : ا أَي : امرأَتُك ، ومنه ؟َطُروقَتُك

في و تَقدَّم. في اإِلنسان كما الطَّْرق فَْحِلها ، نَْعٌت لها من غير ِفْعل لها. قال ابن ِسيَده : وأََرى ذلك ُمّستعاراً للنّساِء ، كما استَعاَر أَبو الّسماك

كاةِ في فَرائِِض اإِلبل :  الفَحُل ِمثْلَها ، أَي :  يَطُرقُ  الَمْعنى : فيها ناقَةٌ ِحقَّةٌ  «الفَْحلِ  َطُروقَةُ  ُحقّةٌ  (1)فإِذا بَلَغَت اإِلبُل كذا فَِفيها »َحِديِث الزَّ

راب وأَربَّت  يَْضِربُها ويَْعلُو ِمثْلَها في ِسنِّها ، وهي فَعُولَةٌ ، بمعنى َمْفعُولة : الفَْحِل  (2)، أَي : َمْرُكوبة للفَْحِل. ويُقاُل للقَلُوص التي بَلَغَت الّضِ

ِل   .َطُروقَتُه : هي (3)، فاْختاَرها من الشُّوَّ

 واألَسبَُق أَنَّه اسُم بَِعير قاَل : بَِعير : اسم نَاقٍَة أَو ، كِمْنبَر الِمْطَرقُ و

بَـعحَن َجرحفاً من بَناِت   طحَر ِ املِ يـَتـح
دة ، واألُولَى الصَّواب : النَّْضر أَبو ِلْينَةو ثٌ  أَبي مريم (4) ِمْطَرق بنُ  بَكْسر الَّالِم وُسكون التَّحتِيَّة ، وفي بَعِض األُصوِل بالموحَّ كوفِيٌّ ،  ُمحّدِ

 .«ِمْطَرق»ي َرَوى عنه َمْرواُن بُن ُمعاِويةَ الفَزاِريُّ ، أَورَده الحافُِظ ، هكذا في التَّْبِصيِر ف

ة في   أَبو ِلينَة النَّْضر بن أَبِي َمْريم ، َشْيخ َوِكيع.« ِلينَة»وقال َمرَّ

 .(5)يََسُع الواِحَد ، عن ابِن ُدَريٍد  : َسِريٌر َصِغيرٌ  الطَّاِرقَةُ و

ُجلِ  : الطاِرقَةُ و  وفَخذُه. قال َعمُرو بُن أَْحمَر الباِهليُّ : َعِشيَرةُ الرَّ

كــــــــــــــوُت َذهــــــــــــــاَب  جِي شــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ارِق  ِإلــــــــــــــيــــــــــــــه  طــــــــــــــَ

جِي و      ــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــد رِوبِ  طــــــــــــــــــــــارِق ــــــــــــــــــــــاِف ال  أَبكــــــــــــــــــــــن

  
 ، ونَصُّ العَْيِن : َضْرٌب من القاَلئِِد. : قِالَدةٌ  الطاِرقِيَّة قاَل اللَّيُث :و

 َضْعٌف وِليٌن ، وهو َمجاٌز. قال ابُن أَحَمَر يُخاِطُب امرأَتَه : ُره :قاَل غي : فيه َرخاَوةٌ  َمْطُروقٌ  رجل قال األَْصَمِعيُّ :و

ي و  لــــــــــــــِ ُرو ٍ  (6)ال َتصــــــــــــــــــــــــــــِ طــــــــــــــح  ِإذا مــــــــــــــا  مبــــــــــــــَ

ا     يـــــــنـــــــَ كـــــــِ تـــــــَ َح ُمســـــــــــــــــــــح بـــــــَ وحِم َأصـــــــــــــــــــــح َر  يف الـــــــقـــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ

  
،  (8)، أَو ألَنّه َمْصروف  (7)أَي : أَصابَتْه حاِدثَةٌ َكنفَته  َمْطُروق : فيه ِليٌن واستِرخاٌء ، من قَْوِلهم : هو َمْطروقٌ  وقال الّراغُب : َرُجلٌ 

ٌخ ، أَو من قَْوِلهم : ناقَةٌ  لَّة. َمْطروقَة كقَْولك : َمْفُزوع وُمَدوَّ  تَْشبِيهاً بها فِي الذِّ

 كذا في الُمِحيط واللِّساِن. عَد يُْبِسهالَكأل ما َضَربَه الَمَطُر ب من الَمْطروقُ و

راق وذِلك من ظاِهٍر. على َوَسِط أُذُنِها بالنَّارِ  ُوِسَمتْ  وهي التي َمْطروقَة نَْعَجة قال النَّْضُر :و وُهما ِطراقَان وإِنَّما هو َخطٌّ  ، َكِكتَاب الّطِ

ً  أَبيُض بِناٍر كأَنما هو جادَّة. وقد راق . والِميَسُم الَِّذي في َمْوِضعَطَرْقناها نَْطُرقها َطْرقا له ُحروٌف ِصغار ، فأَما الّطابِع فهو ِميَسم  الّطِ

 الفَرائِض.

ْرقُ و  هذا هو األَْصل. بالَكْسِر : الشَّْحمُ  ، الّطِ

اُر الفَْقعَِسيُّ : ْرِق أَْطراقٌ الطِّ  ، أَي : قُوةٌ. وجمعُ  ِطْرقٌ  ألَنَّها أَكثُر ما تَكوُن عنه. ومنه قَولُهم : ما به القُوة قد يُْكنَى به عنو  ، قال الَمرَّ

َن و  غـــــــــــــــــــح دح بـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  را ِ قـــــــــــــــــــَ ىت   ابأَلطـــــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــــَ

ر ُ أُِذيـــــــــــَض      يـــــــــــرُ  الـــــــــــطـــــــــــِّ مـــــــــــثـــــــــــِ َت الـــــــــــتـــــــــــ  كـــــــــــفـــــــــــَ  وانـــــــــــح

  
ْرقُ  قال أَبو َحنِيفةَ :و َمنَ  : الّطِ  ، أَي : ِسَمٌن وشحم. ِطْرقٌ  يُقاُل : هذا بَِعيٌر ما به الّسِ

ة ، وقِيَل : الشَّْحم. وأَكثُر ما يُستَْعَمُل في النَّْفي. فِقيَل : «فيتََخلَّف ِطْرقٌ  أََرى أَحداً بهال »الَحِديث :  وأَّما  القُوَّ
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__________________ 
اإِلبر. انظر ( قا  أبو عبيد : البعري إذا اســـــــتكمر الســـــــنة الثالثة ودخر يف الرابعة فهو حينئذ ح  ا واألنث  حق ه ا وهي الجي تؤخذ يف صـــــــدقة 1)

 .360ـ  358واألموا  ص  360/  2الفائ  
 ( أي لزمته ا يقا  أرب ابملكان إذا لزمه.2)
كانت ( الشــو  من النو  هي الجي أت  عليها ســبعة أشــهر أو مثانية من يوم نتاجها مل تب  يف ضــروعها إال  شــوٌ  من الل  ا أي بقية ا ثلث ما  3)

 الواحدة : شائلة.«  شو »حتلب يف حد ن نتاجها. اللسان 
 ( يف التكملة ضبرت قلم مطر  بضم فسكون فكسر.4)
 وفيها : سرير ضيقة. 372/  2( اجلمهرة 5)
 ( يف التهذيب واللسان : وال حتل  مبطروٍ .6)
 ( يف املفردات : لّينته.7)
 ( يف املفردات : مضروب كقولك مقُروع أو َمُدوٌخ.8)
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بَيِر : في َحِديِث ابِن و ْنقُ »الزُّ  .«الطَّْرقُ و وليس للشَّاِرب إِال الرَّ

ّمِ : َجْمعُ  الطُّْرقُ و  وِكتاِب ، ويَأْتِي َمْعناهما قريباً. ِطراقو َطِريقٍ  بالضَّ

م : الُظْلَمة الطُّْرقَةُ  قال ابُن عبّاٍد :و  اللَّْيِل. ُطْرقَةِ  يقال : ِجئتُه في ، بالضَّ

ً  الطُّْرقَةو قال :  ونَصُّ الُمِحيِط : الَمْطَمع. طََّمعُ ال أَيضا

 : ما يُْحِسن يُطاُق من ُحْمِقه. لُطْرقَةٌ  يُقاُل : إِنه

 الَمْطَمع. إِذا كاَن فيه تَْخنِيٌث ، وهو قَِريٌب من قَْوِل ابِن َعبَّاٍد : : (1) طْرقةو قال ابُن األَعرابِّيِ : ويُقاُل : في فاُلٍن تَْوِضيعٌ 

 ُق.األَحمَ  : الطُّْرقَةو

 قال ُرؤبَة : بَعُضها فَْوَق بعُض. ُمطاِرقة ِحجاَرةٌ  أَيضاً : الطُّْرقَةو

قــــــــَ ح  يــــــــرَت ا ــــــــُ طــــــــِ قــــــــح ــــــــَ يــــــــهــــــــن  تـ و   َمســــــــــــــــــــــاحــــــــِ  ســــــــــــــــــــــَ

يــــــــُر      لــــــــِ فــــــــح ــــــــَ ِر  (2)تـ َن مــــــــن لــــــــُح َر ح مــــــــا قــــــــاَرعــــــــح ــــــــطــــــــ   ال

  
  وأَنَشَد َشِمٌر قوَل لَبِيٍد :َدأْبََك.  ، أَي : ُطْرقَتَك يُقاُل : ما زاَل ذلك العَاَدةُ. : الطُّْرقَةو

ي و  ظــــــِّ ر حــــــَ هـــــــح لــــــوا فـــــــالســــــــــــــــــــ  جِي فـــــــِإن ُتســــــــــــــــــــهــــــِ رحقــــــَ  طــــــُ

ِب و      رحكــــــــــَ ر  مــــــــــَ بح هبــــــــــم كــــــــــُ وا أَركــــــــــَ زِنــــــــــُ (3)ِإن حتــــــــــُ
 

  
 .الطَِّريقُ  : الطُّْرقَةُ و

 ِء.إِلى الشَّي الطَِّريقَةُ  : الطُّْرقَةُ و

 ويُْكَسر. بعضها على بعض في األَْشياِء الُمطاِرقَة الطَِّريقَةُ  أَْيضاً : هي الطُّْرقَةُ و

 ج : َكُصَرد ٌء واِحٌد ، فأَْوُهنَا ليست للتَّْنِويع.في القَْوس شي الطَّرائقُ و ، واألَساِريعُ  التي فِيَها الطَّرائِقُ  األُْسُروُع في القَْوِس ، أَو : الطُّْرقَةو

 مثل : ُغْرفٍَة وُغَرٍف.

 َضْعٌف في ِرْكبَتَي البَِعيِر.  :الطََّرقُ  قاَل الفّراُء :و وتَثَنَّت. (4)، وهي أَثْناُؤها إِذا تََخنَّثَْت  أَْطراق والَجْمعُ  كةً : ثِْنُي الِقْربَةِ ، ُمَحرَّ  الطََّرقَ و

ْكبَِة واليَِد ، يكوُن في النّاِس واإِلبِِل.  وقاَل غيُره : في الرُّ

 .َطْرقاءِ  وهي الطََّرقِ  بَيِّنُ  أَْطَراقُ  كفَِرح ، فهو َطِرقَ  أَي : البَِعير من َغْيِر فََججٍ ، وهذا قَْوُل اللَّْيِث. وقد اْعِوَجاٌج في َساقِهِ  : الطََّرقُ  أَو

 وقوُل بِْشٍر :

َر   َر َ تـــــــــــــَ هــــــــــــا  الــــــــــــطــــــــــــ  َديــــــــــــح َد يف يــــــــــــَ بــــــــــــ  عــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــ

ِتضـــــــــــــــــــــــــــــــا ُ      اِن اإِلكـــــــــــــــــاِم بـــــــــــــــــه انـــــــــــــــــح ذ  كـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــِ

  
 الُمعَبَّد الُمذَّلَِّل ، يُِريُد ِليناً في يََدْيها ، ليس فيه َجْسوةٌ وال يُْبٌس. بالطََّرق يَْعنِي

حمن الهاِشِمّي ، أَو  أَن يَُكوَن ريُش الطَّاِئر بعُضها فْوق بْعٍض. : الطََّرقُ  قاَل أَبو ُعبَيٍد :و وأَنَشد أَبُو َحاتٍِم في ِكتاِب الطَّْيِر للفَْضِل بِن َعْبد الرَّ

عر للعَبّاس بن يَزيد بِن األَسَود بِن َسلَمةَ بِن ُحجْ   : (5)ٍر ابن َوُهٍب ابِن عبّاٍس ، على الشَّّكِ ، وقال ابُن الَكْلبِّيِ في الَجْمَهرة : الّشِ

طــــــــــاُة فــــــــــِإين  ا الــــــــــقــــــــــَ هــــــــــا أَمــــــــــ  تــــــــــُ عــــــــــَ ــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــوف أَنـ

ا     يـــــــــهـــــــــَ عـــــــــَ  مـــــــــا فـــــــــِ جِي بـــــــــَ عـــــــــح وافـــــــــِ  نــــــــــَ تـــــــــًا يـــــــــُ عـــــــــح  نــــــــــَ

  

هــــــــــا  ٌة يف ريشــــــــــــــــــــــــِ ومــــــــــَ طــــــــــُ اُء خمــــــــــَح كــــــــــ  َر ٌ ســــــــــــــــــــــــَ  طــــــــــَ

  
ا    يــــــــهــــــــَ ٌر خــــــــوافــــــــِ دح ٌر كــــــــُ دح هــــــــا كــــــــُ وٌد قــــــــواِدمــــــــُ (6)ســــــــــــــــــــــُ

 

  

يِّ ُمســــــــــــــــــــــرعــــــــًة  ــــــــاِة ا ــــــــَ ت ــــــــَ ي ف  مَتحشــــــــــــــــــــــي كــــــــَمشــــــــــــــــــــــح

  
يــــــــــــــهــــــــــــــا   وافــــــــــــــِ رٍّ يــــــــــــــُ رحم ِإىل شــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ذاَر قـ  حــــــــــــــِ
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راَخ أبَفــــــــــــــواٍه مــــــــــــــُ  ٍة َتســــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــي الــــــــــــــفــــــــــــــِ نــــــــــــــَ  َزيـــــــــــــــ 

  
يـــــــــهـــــــــا   ّدتح يف َأعـــــــــالـــــــــِ وارِيـــــــــِر شـــــــــــــــــــــــُ ر الـــــــــقـــــــــَ ثـــــــــح  مـــــــــِ

  
 ، أَي : ِليٌن واستِرَخاٌء ، كما في األَساس. َطَرقٌ  ِريشه (7)ويُقال : طائٌر في 

َر قَوُل رْؤبَةَ : (8)تكوُن في َحجائِر  َمناقٌِع الِمياه  :الطََّرقُ و  األَرِض ، وبه فُّسِ

__________________ 
 ( يف التهذيب : يف فالن طُرقٌة وحل ٌة وتوضيٌض.1)
 .«تعلير»وابألصر  106( عن الديوان 2)
 برواية : 33( ديوانه ط بريوت ص 3)

 . .. فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن ُيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواو       ... إن حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
  

 أي تثنت وتكسرت. «اَننثت»( األصر واللسان ويف التهذيب : 4)
والبيتان األو   151/  7( وينســـب هذا الشـــعر أيضـــاً ألوس بن غلفاء أو مزاحم العقيلي أو العجري الســـلود أو عمرو بن عقير انظر األغاين 5)

 والثاين يف اللسان والصحاح بدون نسبة ا والثاين يف التهذيب بدون نسبة أيضاً.
 ( يف التهذيب واللسان : صهب خوافيها.6)
 .«ويف جناح الطائر َطَر َ »( يف األساس : 7)
 .«حبائر األرض»ويف اللسان « حنائز األرض»( يف التهذيب : 8)
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بـــــــــــَ ح    (1)قـــــــــــواراًِب مـــــــــــن واحـــــــــــٍف بـــــــــــعـــــــــــَد الـــــــــــعـــــــــــَ
هــــــــــــا مــــــــــــاُء      فــــــــــــَ لــــــــــــَ ّد ِإذح َأخــــــــــــح َر ح لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــِ  الــــــــــــطــــــــــــ 

  
 على َخْمَسِة أَمياٍل منه. َماٌء قُرَب الَوقَبَى : الطََّرقو

ً  َطَرقَة َجْمع : الطََّرقُ و كةً أَيضا . ِلِحبالَِة الّصائِدِ  ُمَحرَّ  ذاِت الِكفَِف ، نَقَله الجوَهِريُّ

على أَثٍَر واحٍد. وَرَوى  : واِحَدٍة ، وعلى ُخّفٍ واحٍد ، أَي َطَرقةٍ  جاَءت اإِلبُل على يقاُل : آثاُر اإِلبِل بَعُضها في إِثْر بَْعض. : الطََّرقَةُ و قاَل :

 ، أَي : على أَثَرها. َطَرقَتِهاو َمَرْرُت على َعَرقَِة اإِلبلِ  عن بَْعِض بَنِي ِكالٍب : (2)أَبو تُراٍب 

ب بَعَضهُ على بْعٍض  أَْطراقُ و  بالتَّحريك. َطَرق وتَغضَّن ، جمع البَْطن : ما ُرّكِ

 وتخنَّثَت. (3) ثَنَّتمن الِقْربَة : أَثناُؤها إِذا تَ  األَْطراقُ و

ل. ل ، فتَأَمَّ  وهذا قد تَقدَّم ُمفرُده قريباً ، والتَّْفِريُق بين الُمْفرِد وَجْمِعه ليس من َدأِْب الُكمَّ

راق قاَل اللّْيُث :و ُض ، ثم يُداُر فيُْجعَُل بَْيَضةً ونَْحَوها الّطِ  كالسَّاِعِد ، ونَحِوه. َكِكتاب : الَحِديُد الذي يِعرَّ

اُخ يِصُف الُحُمر :ِطراقٌ  يُْخَصُف بها النَّْعل ، ويَُكوُن َحْذُوها َسواءً  ، وفي العباب : ُكّل َخْصفة ُكلُّ َخِصيفَةٍ و  . قال الشَّمَّ

ـــــــــَ  داِء نـ يـــــــــح َذاهـــــــــا مـــــــــن الصـــــــــــــــــــــــ  اًل حـــــــــَ هـــــــــاعـــــــــح راقـــــــــُ  طـــــــــِ

َداِت الـــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــاِوزُ      يـــــــــــِ ؤح ُ
راِع املـــــــــــ ي الـــــــــــكـــــــــــُ وامـــــــــــِ  حـــــــــــَ

  
حاح : وُكلُّ َخِصيفٍَة. والَِّذي في اللِّسان. وُكلُّ َطبَقٍة على ِحَدةِ  ِطراقٌ  : ُكلُّ ِصيغٍَة َعلَى َحْذوٍ و . وفِي ِطراقٌ  ، هكذا في النَُّسخِ. وفي الّصِ

راُك. ِطراقُها : وِجْلُد النَّْعلِ  .ِطراقٌ  العُبياب : وُكلُّ قَبِيلٍَة من البَْيَضِة على ِحياِلها  إِذا ُغِزَل عنها الّشِ

 زةَ اليَْشُكِرّي.قال الحاِرُث بُن ِحلِّ 

را ٌ و  ن   طــــــــــــــــِ هــــــــــــــــِ فــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح را ٌ مــــــــــــــــن خــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــِ

طـــــــــــاٌت َأُوَدتح هبـــــــــــا      راءُ  (4)ســـــــــــــــــــــــــاقـــــــــــِ حـــــــــــح  الصـــــــــــــــــــــــــ 

  
َر ِجْلٌد  أَيضاً : أَن الِطّراقُ و حراُء.يَعنِي أَنّها قد َسقََطت هذه النّعاُل عنها ، يَْعنِي نِعاَل اإِلبِل ، فأَْنَت تََرى الِقطعةَ بَْعَد الِقْطعِة قَطَّعَتْها الصّ  يُقَوَّ

 .يُْطَرقَ و على ِمْقداِر التُّرِس ، فيُْلَزَق بالتُّْرِس 

 العُْظَمى ، وَكذلك السَّبِيُل. الطَِّريقُ و األَْعَظم ، الطَِّريقُ  يُقاُل : ويَُؤنَّث. َمْعروف ، يَُذكَّر م : السَّبِيلُ  الطَّريقو

هو التّأْنِيث ، والتَّذِكيُر  الطَِّريقِ  ِر هو األَصُل ، والتّأْنِيث َمْرجوٌح ، والصَّواُب العَْكُس ؛ فإِنَّ الَمْشهوَر فيقاَل َشيُخنا : وظاِهرهُ أَنَّ التَّذِكي

 َمْرُجوح ِخالف ما يُوِهُمه الُمَصنِّف.

ل ذلك. ح به الّصاغانِّي أَن التَّذِكيَر أَْكثُر ، فَتأَمَّ  قلُت : والذي َصرَّ

ُكلُّ َمْسلٍَك يَْسلُكهُ اإِلْنساُن في فِْعٍل ، َمْحُموداً كاَن أَو َمْذُموماً ، وشاِهُد التَّذِكيِر قَولُه تعالى :  الطَِّريق استُِعيَر عن قال الّراِغُب : وقد

 نَّما هو على َسعَِة الَكالِم ، أَي : أَْهل. قاَل ِسيبََوْيِه : إِ الّطريقُ  وقولهم : بَنُو فاُلن يََطُؤُهم (5) (فَاْضِرْب هَلُْم َطرِيقاً يف اْلَبْحِر يَ َبساً )

ّي ِلشاعٍر : الطَُّريقُ  ، وقِيَل : الطَِّريقِ   هنا السَّابِلَة ، فَعَلى هذا ليس في الَكالِم َحْذٌف. وأَنشَد ابُن بَّرِ

ُب  طـــــــــــَ رِيـــــــــــ ُ يـــــــــــَ ه  الـــــــــــطـــــــــــ  يـــــــــــالـــــــــــِ م بـــــــــــعـــــــــــِ يـــــــــــوهتـــــــــــَ  بـــــــــــُ

ذا ُ و      ب ا والـــــــــــــُوجـــــــــــــوُه تـــــــــــــُ جـــــــــــــُ اُر حتـــــــــــــَح  الـــــــــــــنـــــــــــــّ

  
 .الطَِّريق يََطأُ بِعياِله بُيوتَهم ، وإِنما يَطأُ بُيوتَهم أَهلُ  الطريقَ  فَجعَل

تَْين كنَِذير ونُذُر ، ُطُرقٌ و كيَِمين وأَيُمن ، هذا على التأْنيث ، أَْطُرقٌ  ج : كَرِغيف وأَْرِغفَة وهذا  أَْطِرقَةو كنَِصيب وأَْنِصباء أَْطِرقَاءو بَضمَّ

 ألَعَشى :على التَّْذكير. ومنه قَوُل ا

رحبـــــــــــــــــجِي  ُت بـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــِ َزمـــــــــــــــــح ا جـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَ

ُت      مـــــــــــح مـــــــــــ  يـــــــــــَ رِقـــــــــــةً تــــــــــــَ ا  َأطـــــــــــح يـــــــــــفـــــــــــَ لـــــــــــِ (6)َأو خـــــــــــَ
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 .(7)« بأَْطُرقِهِ  أَنَّ الشَّيطان قَعَد البِن آدم»في الَحِديث : و

تَْين جمع ُطُرقَات : َجْمع الجمع ججو  .ُطُرق بَضمَّ

يِت :و ّكِ  بِلُغَةِ  بهاٍء : النَّْخلَة الطَِّويلَة الطَِّريقَة قاَل ابُن الّسِ

__________________ 
(1.  ( يف اللسان : بعد الَعَن ح
 .«ابن الفرج وهو اسحا  بن الفرج ا أبو تراب النحوي»( يف التهذيب : 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : إذا ثُِنَيت.3)
 ( يف التهذيب واللسان : ساقطات تلو  هبا.4)
 .77سورة طه اآية ( 5)
 2( كذا ابألصـر واللسـان هنا نسـب البيت لألعشـ  ا ويف اللسـان مادة خلف نسـبه لصـخر الغي اهلذد ا والبيت يف شـعره يف ديوان اهلذليا 6)
/ 76. 
 واملثبت عن اللسان والنهاية.« أبطرقة»( هي ابألصر 7)
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َلحساُء منها ا 
ِر الَيمامِة. وِقيَر : هي امل  قا  اأَلعحَش  : .َطرِي  ج : وِقيَر : الجي تُناُ  ابلَيدِ َأهح

ـــــــــــــــــ ٌ  رِي ُه  طـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ اٌر رِواٌء ُأصـــــــــــــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــ  ب  وجـــــــــــــــــَ

ُب      عـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ ريح تـ ـــــــــطـــــــــ  ـــــــــٌر مـــــــــن ال ي ـــــــــِ ـــــــــه َأابب (1)عـــــــــلـــــــــي
 

  
 َسيِّئة. َطِريقَة َحَسنة ، وعلى َطِريقَةٍ  على« فاُلنٌ »تقول :  الَحاُل. : الطَِّريقَةو

 والِخباِء. ةِ َعموُد الِمَظلَّ  : الطَِّريقَةو

 َطرائِقَ  وقد يُْجَمع قوِمهم. طِريقَة قوِمه ، وهؤالءِ  طِريقَةُ  يقال : هذا َرُجلٌ  َشِريُف القَْوم وأَْمثَلُُهم ، ِلْلواِحد والَجْمع. : الطَِّريقَة من الَمجاز :و

اِء. وفي اللِّسان قوله تعالى :  طرائقُ  فيُقال : هؤالءِ  جاَء  (2) (َوَيْذَهبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمْثلى)قَوِمهم للِرّجال األَْشراِف ، َحكاهُ يَْعقُوب عن الفَرَّ

. طِريقَتَه ْجعَلَه قوُمه قُْدَوةً ، ويَْسلُكوا: الّرجاُل األَشراُف ، َمْعناه بجَماَعتُِكم األَْشراف ، أَي : هذا الذي يَْبتَِغي أَْن يَ  الطَِّريقَةَ  في التَّْفِسير أَنّ 

، أَي :  (ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمْثلى)الُمثْلى. وقال األَْخفَُش :  َطِريقَتكم أن هذا على الَحْذِف ، أَي : ويَْذَهبا بأَْهلِ ـ  وهللا أَعلمـ  وقال الّزّجاج : ِعْندي

َوَأْن َلِو اْسَتقاُموا َعَلى )أَي : فرقاً ُمختلفةً أَْهواُؤنا. وقَولُه تَعالى :  (3) (ُكّنا َطراِئَق ِقَدداً )اُء : بُسنَّتِكم وِدينِكم وما أَْنتُم عليه. وقال الفَرّ 
اُء : على (4) (الطَّرِيَقةِ  ْرك. وقال َغيُره : على َطِريقَةِ  قال الفَرَّ فَةً باألَلِف والالم على التَّ  َطِريقَة الّشِ فِخيِم ، كما قالُوا : الُهَدى. وجاَءت ُمعَرَّ

 العُوُد للَمْنَدل ، وإِن كاَن ُكلُّ َشَجَرةٍ ُعوداً.

ٍء ُمْلَزق بَعُضه على بَْعِض وكذلك من األَْلوان. ، أَو َصنِفٍَة من الثَّوِب ، أَو َشيْ  من األَْرِض  (5) ُكلُّ أُْحُدوَرة  :الطَِّريقَة قال اللَّيُث :و

 ُضها فَْوَق بعَِض.بَعْ  َطرائِقَ  والسَّمواُت َسْبعُ 

ى الُحبَُك. طراِئقُ و ءِ الَخطُّ في الشَّيْ  : الطَِّريقَةو  البَْيِض : ُخُطوُطه التي تَُسمَّ

 وِصغَِره البَْيتِ  ِعَظمِ  على قَْدرِ  أَو أَقّل ، وُطولُها أَربعةُ أَْذُرع أَو ثَمان أَْذُرعٍ  نَِسيَجةٌ تُْنَسُج من ُصوف أَو شْعر في َعْرِض ِذراعٍ  : الطَِّريقَةو

قاِق من الِكْسِر إِلَى الِكْسرِ  (6) فتَُخيَُّط في ُمْلتَقًى اّل أَْلباٌد تكوُن فيها أَنوُف العُُمِد. ِلئَ  الطَّرائقِ  ، وفيها تكوُن رُؤوس العُُمد ، وبينَها وبَْينَ  الّشِ

 .الطَّرائِق تَْخِرقَ 

 َخلٌَق. ورَعابِيُل ، أي : َطرائِقُ  ثَوبٌ  قال اللِّْحيانيُّ :و

يقةو قاَل : ّرِ َخاوةُ واللِّيُِن. ومنه الّطِ ينٍة : الرَّ يقَتِك تَْحتَ  إِنَّ » الَمثَل : كِسّكِ  أَي إِنَّ تَْحَت ُسكوتَِك لنَْزوةً وِطماحاً. يُقال ذلك« ِعنَدأَْوة ِطّرِ

عُض العُْسِر. والِعْنَدأَْوةُ : أَْدَهى الُمطاِول ِليَأْتَِي بداِهيَة ، ويَُشدَّ َشدَّةَ لَْيث غير ُمتَِّق ، وقِيل : مْعناه : إِنَّ في ِلينِه واْنِقياِده أَْحياناً ب ْطِرقِ للمُ 

 الدَّواِهي. وقِيَل : هو الَمْكر والَخِديعةُ.

 .«ع ن د» : ذُِكر في قدو

ِحيَحة ؛ فإِنَّه إِنما َذَكَر في  وقال َشْيُخنا : أَنَّ ِعْنَدأَْوةَ تَقدََّم في باب الَهْمَزة ، وال َذَكر الَمثَل هناك وال « عند»هو من اإِلحاالِت الغَْيِر الصَّ

ض له ؛ نعم ذكره في باب الَهْمزة ، فتأَّمل ذلك.  تَعرَّ

يقَةو ّرِ  ذُلِّلَْت وِديَسْت باألَْرُجِل. ، أَي : تُطِرقَ  كأَنَّها قد السَّْهلَة من األَراِضي : الّطِ

 هذا ، أَي : ِمثلُه وِشْبُهه. وأَْنَشَد األَصَمِعيُّ : مْطراقُ  ويُقال : هذا تِْلُوهُ ونَِظيرهُ. ، كِمْحراب : ءِ الشَّي ِمْطراقُ و

زِمـــــــــًا  تـــــــــَ داِء  ـــــــــُح يـــــــــح ـــــــــَ و الـــــــــبـ ـــــــــُ اَة أَب غـــــــــَ ـــــــــُ   (7)فـــــــــاَت الـــــــــبـ
ــــــــــــاِس و      ــــــــــــن ــــــــــــه يف ال غــــــــــــاِدرح ل ــــــــــــُ راقــــــــــــاً مل ي طــــــــــــح  مــــــــــــِ

  
 . وقاَل خاِلُد بُن َجْنبَةَ ِمْطراقٍ  . هذا قَوُل أَبي ُعبَيٍد ، وهو ناِدٌر ، إِاّل أَْن يَُكوَن َجْمعُمْطِرق ال َدوابَّ لهم ، واِحُدهم : القَوُم الُمشاةُ  الَمطاِريقُ و

اِجِل : الطَّْرقِ  من الُمْطِرقُ  :  .َمطاِريقُ  ، وَجمعُه ُمْطِرق ، وهو ُسْرعةُ الَمْشيِ. قاَل األَْزَهِريُّ : وِمْن هذا ِقيَل للرَّ

 : إِذا جاُءوا ُمشاةً. َمطاِريقَ  يُقال : جاَء القَومُ  اإِلبِل يَتْبَع بَعُضها بَْعضاً إِذا قَُربَْت من الماء : الَمطاِريقُ و
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__________________ 
 وهبامشه : الطري  واجلبار : َنر طوير. 11( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .63( سورة طه اآية 2)
 .11( سورة اجلن اآية 3)
 .16( سورة اجلن اآية 4)
ُدوٍد.5)  ( يف التهذيب واللسان : كر ُأخح
 ( يف التهذيب : يف َعرحِض الشقا .6)
 .«خمتزما»( يف الصحاح واللسان : 7)



12640 

 

 .مْطراقٌ  يا هذا : إِذا جاَء بَعُضها في إِثِْر بَْعٍض ، والواِحدُ  َمطاِريقَ  وجاَءت اإِلبِلُ 

 واِحٍد. َطِريقٍ  (1)، أَي : جاَءت في  َمطاِريق قِيَل : جاَءت اإِلبِلُ  الطَِّريق وقاَل الّراِغُب : وباْعتِبارِ 

. الَكِدرَ  ، أَي : الَمْطُروقَ  كَسمَع : َشِرَب الَماءَ  َطِرقو  نَقَله الّصاغانِيُّ

ْيقٍ  أُمُّ و بُع ُطرَّ ُجُل عليها ِوجاَرها  ، كقُبَّْيٍط : الضَّ إِذا َدَخَل الرَّ
ْيقٍ  أُمَّ  أَْطِرقِي قاَل : (2) بُُع هاهنا ، هكذا قَيّده الّصاغانّي ، ونقَلَه  ُطرَّ ، ليست الضَّ

 ، كأَِميٍر ، وأَْنَشَد قَوَل األَْخَطِل : الطَِّريق أُمُّ  ْيِث. والَِّذي في العَْين :عن اللَّ 

ٍح  يِّ وانصـــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــِ َب الـــــــــــوالـــــــــــِ غـــــــــــاِدرحَن َعصـــــــــــــــــــــــــح  يـــــــــــُ

ــــــــــــه أُم       ص  ب ــــــــــــ ختــــــــــــَُ رِي ــــــــــــطــــــــــــ  ا  ال ــــــــــــاهلــــــــــــََ ي (3)عــــــــــــِ
 

  
بُعِ ، وَذَكر الِعبارةَ التي أَسلْفناها ، وقد أَْخَطأَ  ْبط ، وقَلََّده الُمصنِّف على عاَدتِه.وفَسَّره بالضَّ  الصاغانِيُّ في الضَّ

يقُ و ّرِ يٍت : الَكثِيرُ  الّطِ  ، نقله اللَّْيُث. (4)من الرجال  اإِلْطراقِ  كِسّكِ

يقٌ  يقال له : الَكَرَواُن الذََّكر في اْلتْهِذيِب :و ُجَل سقَطَ  ِطّرِ ً  َكراً ، فيَْسقُط أُْطِرق يُقاُل له :. وفي العَْيِن : أَْطرقو ، ألَنَّه إِذا َرأَى الرَّ ،  ُمْطِرقا

حتى يُتَمكََّن منه فيُلِقَي « َكَراً ، إِنَّك ال تَُرى أَْطِرق»فيُْؤَخذُ. وَزَعم أَبو َخْيَرة : أَنَّهم إِذا َصاُدوه فَرأَْوه من بَِعيٍد أَطافُوا به. ويَقُوُل أَحُدهم : 

 .(6)يُضَرُب َمثاَلً للُمْعَجب بنَْفِسه كما يُقاُل : فغُضَّ الطَّْرَف « َكرا ، إِنَّ النَّعاَمةَ في القَُرى أَْطِرقْ »ِل : وفي الَمثَ  .(5)عليه ثَوباً فَيأُْخَذه 

ر بالَحْمِل ، َصْفراء الثَّمرة والبُْسرة ، حكاه أَبو َحنِيفة. كأَُحْيِمر وُزبَْير : نَْخلة ِحَجاِزيَّة الطَُّرْيقو األَُطْيِرقو :  األَُطْيرقُ  وقال َمّرة : تُبَّكِ

اَها بعُض الشُّعراءِ   قال : األَُطْيِرقِينو الطَُّرْيِقين َضْرٌب من النَّْخِل ، وهو أَبَكُر نَْخِل الِحجاِز ُكلِّه ، وَسمَّ

نح  ااي الـــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــح طـــــــــــــــــــَ َر  ِإىل عـــــــــــــــــــَ  َأال تــــــــــــــــــــَ

اَ مـــــــــــــــــــن      قـــــــــــــــــــِ َريـــــــــــــــــــح رحذانح  الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــ   وأُمِّ جـــــــــــــــــــِ

  
 .الطَُّرْيق جمعَ  بالطَُّرْيِقينَ  يُِريدقاَل أَبو َحنِيفَةَ : 

ً  الرجلُ  أَْطَرقَ و يت : إِذا َسَكت َسَكت : إِذا إِطراقا ّكِ في حديِث نََظِر الفَْجأَة : و ولم يَتََكلَّم ، وَخصَّ بَعُضهم إِذا كان َعْن فََرٍق. وقال ابُن الّسِ

 أَي : َسَكَت. «ساعةً  فأَطَرقَ »في َحِديث آخر : و َت ساِكناً.هو أَن يُقبَِل ببََصره إِلى َصْدره ويَْسكُ  «بَصَرك أَْطِرقْ »

االستِْرخاَء في الُجفوِن ، كقَْول أَِخي  اإِلْطراقُ  وقد يكوُن ذلك ِخْلقةً. قال أَبو ُعبَيد : ويكونُ  أَرَخى َعْينَْيه يَْنُظر إِلى األَْرض : أَْطَرقَ  قيل :و

اخِ   : عنههللارضييَْرثِي َسيَِّدنا ُعَمَر  (7)الشَّمَّ

ه و  وَن َوفــــــــــاتــــــــــُ كــــــــــُ شــــــــــــــــــــــــَ  َأنح تــــــــــَ ُت َأخح نــــــــــح  مــــــــــا كــــــــــُ

ىَت      نــــــــح بـــــــــَ يح ســــــــــــــــــــــَ ِ  (8)بــــــــكــــــــفــــــــ  اح رِ ِ أَزحَرِ  الــــــــعــــــــَ طــــــــح  مــــــــُ

  
 .بالِمْطَرقَةِ  لألَرِض ، أَي : ضاِربةً لها كالضَّْربِ  طاِرقَةً  فاُلٌن : أَْغَضى كأَنَّه صارْت َعْينُه أَْطَرقَ  وقال الّراِغُب :

راب  «فَْحِلها ِإْطراقُ  وِمن َحقِّها»في الَحِديث : و فَْحلََك. أَْطِرْقنِي يُقاُل : ِليْضِرَب في إِبِله. إِيّاه فاُلناً فَْحلَه : أَعاَره أَطَرقَ و أَي : إِعارتها للّضِ

 ، وكذِلَك أَْضَربَه فَْحلَه.

ً  إِلى اللْهو أَْطَرقَ  الَمجاِز :من و  إِليه عن ابن األَعرابّيِ. َمالَ  : ِإْطراقا

ً  أَْطَرقو  عليه اللَّيُل ، على اْفتَعَل ، كما في العُباِب واللِّساِن. اطَّرقَ  هكذا في سائر النَُّسخ. والصَّواب الليُل َعلَيه : َرِكَب بَْعُضه بَْعضا

ً  ى اْفتعَل : إِذاعل اإِلبلُ  اطََّرقت كذا قولُه :و حاح ما يُوِهم أَنه تَبع بَعُضها بَْعضا  كما يُفَهم من ِسياق العُبَاب واللِّسان ، على أَنَّ في ِعبارة الّصِ

 نَقَله د كأَْكَرم : أَْطَرقَ  من ، كأَْمِر االثْنَْينِ  أَْطِرقاو .(9)اإِلبُل ، كأَْكَرمت  أَطَرقَت

__________________ 
 ( يف املفردات : عل  طري  واحد.1)
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 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وجاَءها.2)
 ( مل أجده يف ديوانه ا والبيت يف اللسان منسوابً للكميت. ونسب حباشيته املطبوعة الكويتية لكثري.3)
 ( يف التهذيب : الكثري اإلطرا  فـََرقا.4)
 .392 / 1( انظر جممض امليداين 5)
 ( قوله : فغ  الطرف ا من بيت جلرير هجا الراعي النمريي ومتامه :6)

رٍي  غـــــــــــــــــــُ   الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرف إنـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــــَ  فـ

 فــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــعــــــــــــــــــبــــــــــــــــــًا بــــــــــــــــــلــــــــــــــــــغــــــــــــــــــت وال كــــــــــــــــــالاب    

  

 ( نسب يف اللسان ملزرد أخي الشماخ ا ويف اجلمهرة للشماخ.7)
 ء فهو سبنىت.( السبنىت والسبند  : النمر ا وكر جري8)
 والذي يف الصحاح : واط رقت اإلبُر وتطارقت إذا ذهبت بعضها يف إثر بع .( كذا 9)
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َي بَقوحله : رِو بِن الَعالِء. قا  نـََر  أَنه لُِّ َمِعي  عن َأيب َعمح ُم كانوا َثالثَة نـََفرٍ  َأطحرِ  اأَلصــــــــــــــح  ا َأي : اســــــــــــــُكت. وذلك َأهن 
وحلً فقاَ  أَ  أَبطحرِقا ِمُعوا صــَ ٌض ا فســَ ذيب  َأطحرِقا حُدهم لصــاِحبَـيحِه :ا وهو موضــِ مِّي به الَبلُد. ويف التـ هح ُكتا ا فســُ ا َأي : اســح

كاُن.
ُ
 قوُ  َأيب ُذَ يحب اهلَُذِدّ : ومنه فُسمِّي به امل
رِقــــــــــــــــا عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  يــــــــــــــــا  َأطــــــــــــــــح اُت اخلــــــــــــــــِ يــــــــــــــــَ  اَبلــــــــــــــــِ

ي   مِ      مـــــــــــــــاُم وِإاّل الـــــــــــــــِعصـــــــــــــــــــــــــــــِ (1)ِإاّل الـــــــــــــــثـــــــــــــــ 
 

  
َح أَبو ُعبَْيد  : َمْوِضٌع بالِحجاِز ، ويََدلُّ لذلك أَيضاً قوُل عبِد هللِا بِن أَُميَّة بِن الُمِغيرةِ الَمْخزوِمّي  أَْطِرقا البَْكِرّي في ُمعَجم ما استَْعَجم أَنوَصرَّ

 الوِليِد : يُخاِطُب بَنِي َكْعِب بِن َعْمٍرو من ُخزاعةَ ، وكان يُطاِلبهم بَدِم الَوِليِد بِن الُمِغيرة أَبِي خاِلِد بنِ 

رُبـــــــــــــــــوا  ريوا وهتـــــــــــــــــَح يـــــــــــــــــٌم َأن َتســـــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإيّن َزعـــــــــــــــــِ

هح و      بـــــــــُ عـــــــــالـــــــــِ ِوي ثـــــــــَ عـــــــــح ران تــــــــــَ هـــــــــح وا الـــــــــظـــــــــ  رتحكـــــــــُ  َأن تـــــــــَ

  

ِة و  زحعـــــــــــــــَ رتحُكـــــــــــــــوا مـــــــــــــــاًء ِبـــــــــــــــِ اَأن تـــــــــــــــَ رِقـــــــــــــــَ  َأطـــــــــــــــح

  
هح و    ـــــــــــــُ ب ـــــــــــــِ كـــــــــــــوا َأّي اأَلرا  َأطـــــــــــــاي ـــــــــــــُ ل  َأنح َتســـــــــــــــــــــــــــح

  
أَيضاً من َمناِزِلهم بتِْلَك النَّواِحي. أَو ُهَو ُهناك  أَطِرقَا مناِزُل َكْعٍب من ُخزاعةَ ، فيكونُ فإِنّه َذَكر الظَّْهراَن ، وهو من َضواِحي َمكَّةَ ، وُهناَك 

 من َمناِزل ُهَذيٍل ؛ ألَنهُ جاَء ِذكُره في ِشْعِرهم.

ّي : من َرَوى الثُّماَم بالنَّْصب َجعَلَه استِثْناًء من الِخياِم ؛ ألَنّها في الَمْعنى ف ألَنهم « بَالياٌت ِخياُمها إِالَّ الثُّمامَ »اعلة ، كأَنَّه قال : وقال ابُن بَّرِ

نَفاه ، ومن َرفََع جعَلَه ِصفَةً للخياِم ، كأَنَّه قال : باِلية ِخياُمها َغْيُر الثُّمام على الَمْوضع. وأَفِعال َمْقُصور بِناٌء قد  (2)كانوا يَُظلِّلُوَن به ِخياَمهم 

 بلُغَِة ُهَذيٍل ، ثم قََصر الَمْمُدود ، واستَدلَّ بقول اآلخر : َطِريقٍ  : َجْمع أَْطِرقاء في هذا البيِت أَصلُه أَْطِرقا عُضهم : إِنَّ ِسيبََوْيهٌ ، حتّى قاَل بَ 

 (3)َأو َخِليَفا  َأطرَِقةً تيم مُت 
 َذَهب هذا الُمعَلُِّل إِلى أَّن العاََلَمتَْيِن يَْعتَِقبان.

ً  الّصاغانِيُّ : َوُرِوي : َعاَل وقال   َعاَل السَّيُل أَْطُرقاً. ، أَي : َطِريق : َجْمع أَْطُرقا

ً  َعاَل »قال أَبو الفَتْحِ : ويُْرَوى : ـ  وقاَل ياقوُت في ُمْعَجمه : وللنَّْحِويِّين َكالٌم لهم فيه صناعة  : َجْمعُ  أَْطُرقو ، فَعاَل : فِْعٌل ماٍض ،« أَْطُرقا

، كَصِديٍق وأَْصِدقاء ، فيكوُن قد قََصره  أَْطِرقَاء ، مثْل : َعناٍق وأَعنٍُق ، ومن َذكَّر َجَمعَه على أَْطُرق ، فَمْن أَنَّث َجَمعه على َطِريقٍ 

 َضُرورة.

 وهو َمجاٌز. ال َصيََّر هللا له ما يَْنِكُحه : أَي هللا عليه أَْطرقَ  ال يُقاُل :و

 وأَنشد أَبو َزْيد : (4) ادوَ  : اسمُ  كُمْحِسن الُمْطِرقُ و

 ابلَفاِل ِ  ُمطحرِ ٌ َحيحُث حَتَج   
 وقال امرُؤ القَْيس :

ٍة  يــــــــــــ  نــــــــــــِ ِديــــــــــــَن لــــــــــــِ يِّ عــــــــــــامــــــــــــِ ِر حــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــ  ِإثــــــــــــح

َة      يــــــــــ  نــــــــــِ يــــــــــَ  َأو ثــــــــــَ قــــــــــِ وا الــــــــــعــــــــــَ لــــــــــ  طــــــــــرِ ِ فــــــــــحــــــــــَ  مــــــــــُ

  
ُجُل ، الَوِضيعُ  : الُمْطِرقو  أَي : في النََّسِب أَو الَحَسب ، وهو َمجاز. الرَّ

ث : ُمطِرقٌ  وأَبو َمْريَمَ   ، وهو أَبو لَْينَة الذي قَدَّم ذكره في أَوِل التركيب ، وهو تَْكرار ُمِخلٌّ ، فليُتَنَبَّه لذِلك. واِلُد النَّْضر الُكوفِّيِ الُمَحّدِ

بالِجْلد والعََصب ، أَي :  أُْطِرقَت ويُقاُل : اْلمْخُصوفَة. الُمْطَرقَة بَعُضها على بَْعض ، كالنَّْعلِ  يُْطَرقُ  ، كُمْكَرمة : التي الُمْطَرقَة الَمَجانُّ و

 . والذي جاءَ ُمْطَرقٌ  أُلبَِست ، وتُْرسٌ 

 .(5) ، أَراَد أَنَّهم ِعراُض الُوجوه ِغالُظها ءٍ أَي : التِّراس التي أُلبَِسِت العَقَب َشْيئاً فوَق َشيْ  «الُمْطَرقة كأَنَّ وُجوَههم الَمَجانُّ »في الَحِديِث : 

قة ويُْرَوى :  للتَّكثِيِر ، واألول أْشَهُر. كُمعَظَّمة بالتّْشِديد الُمَطرَّ
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قَتِ  قال األَصَمِعيُّ :و ةً  َطرَّ ً  القَطاةُ َخاصَّ ق  بَْيِضها.َحاَن ُخروُج  قاَل أَبو ُعبَيٍد : ال يُقال ذِلك في َغْيِر القَطاِة : إِذا تَْطِريقا  (6)قاَل الُمَمزَّ

 العَْبِدي ، واسُمه َشأُْس بُن نََهار :

__________________ 
 .«عال أطرقا»ويرو  :  65/  1( ديوان اهلذليا 1)
 ابلنصب يف التمام والعصي ا يكون يف البيت إقواء ا فالقصيدة مضمومة القافية مطلعها :»( عل  هذه الرواية 2)

ــــــــــــــــــــــــدوا  ــــــــــــــــــــــــم ال ــــــــــــــــــــــــداير كــــــــــــــــــــــــرق ــــــــــــــــــــــــت ال  عــــــــــــــــــــــــرف

 ة يـــــــــــــــــــزبـــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــُب ا ـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــريي      

  

 ( تقدم البيت يف املادة.3)
 ( يف اللسان : موضض ا وفيه مطر  بدون ألف والم.4)
 ( زيد يف التهذيب بعدها : وهم الرت .5)
 ( ضبطت عن ابن بري بفتح الزاي املشددة.6)
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رحزِهــــــــــا و  ِب غــــــــــَ نــــــــــح ي ِإىل جــــــــــَ لــــــــــِ َذتح رِجــــــــــح  قــــــــــد ختــــــــــَِ

طــــــــاِة      وِص الــــــــقــــــــَ حــــــــُ يــــــــفــــــــًا كــــــــبحفــــــــح ّرِ ِ َنســــــــــــــــــــــِ طــــــــَ ُ
(1)املــــــــ

 

  
 أَنشده أَبو َعْمرِو بُن العاَلِء.

قتو قال :  قال أَوُس بُن َحَجٍر : نَِشَب ولم يَْسُهْل ُخروُجه ، وكذِلك الَمْرأَة : إِذا الناقَةُ بَولَِدها َطرَّ

ٌة  (2)هلـــــــــــــــا  كـــــــــــــــاتــــــــــــــَ رحخـــــــــــــــٌة مث ِإســــــــــــــــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــَ

تح كــــــــــــــمــــــــــــــا      ــــــــــــــَ ر ق رح  طــــــــــــــَ كــــــــــــــُ ــــــــــــــِ فــــــــــــــاٍس ب ــــــــــــــِ ن ــــــــــــــِ  ب

  
 وقال الراجُز :

يــــــــــــــــــــانح  زارة بــــــــــــــــــــِن ُذبــــــــــــــــــــح يِن فــــــــــــــــــــَ  ِإن  بــــــــــــــــــــَ

تح قـــــــــــــــد      ر قـــــــــــــــَ هـــــــــــــــم ِ نحســـــــــــــــــــــــــــــانح  طـــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  انقـ

  
 .(3)« حدب»قد تقدَّم في 

 وحكى أَن قائِلةً قالَْت عنَد والَدةِ امرأَة يُقاُل لها َسَحاب :

حــــــــــــــــــــاُب  ــــــــــــــــــــيَأاي ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ ّرِق ريحِ  طــــــــــــــــــــَ  خبــــــــــــــــــــَ

يو      ّرِقـــــــــــــــــــــــــِ رِ  طـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــح ٍة وأَي يـــــــــــــــــــــــــَ  خُبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

 ال تُرِينا َطَرَف الُبَظريحِ و 

قَت وقاَل اللَّْيُث : قُ  المرأَةُ ، وُكلَّ حامل َطرَّ قَت : إِذا َخَرَج من الَولَِد نِْصفُه ثم نَِشَب ، فيُقاُل : تَُطّرِ ثُّم َخلَُصت. قال األَزَهِريُّ : وَغيُره  َطرَّ

ً  للقَطاة : إِذا فََحَصت للبَْيِض ، كأَنَّها تَْجعَُل له التَّْطِريقَ  يَجعَلُ   القَطاةِ ، ومنه قَولُه : ، قاله أَبو الَهْيثَم وَجائٌِز أَْن يُْستَعاَر فيُْجعََل لغَْيرِ  َطِريقا

رِها أُم  طََب ح  َطر َقتح قد   بِِبكح
 يَْعنِي : الّداِهيَةَ.

قَ  من الَمجاِز :و  بعد ذلك. َجَحَده ثُمَّ أَقرَّ به : إِذا كاَن قد فاُلٌن بَحقِّي َطرَّ

قَ  يُقاُل :و ً  اإِلبِلَ  َطرَّ  أَو َغْيِره ، وال يُقاُل في َغْيِر ذلك إِالَّ أَن يُْستَعاَر ، قاله أَبو َزْيٍد. َحبََسها عن الَكإلِ  : إِذا تَْطِريقا

قَت قال َشِمٌر : ال أَعرُف ما قاَل أَبو َزْيد في ْفت»وقاَل ابُن األَعرابِّيِ :  بالقاِف : َطرَّ قو بالفاِء إِذا َطَرَده.« َطرَّ  َجعََل لها : إِذا لََها َطرَّ

 ً ً  ويُقال : .َطِريقا َق َطِريقا لَه حتى : َطرَّ قُوا ال»النّاُس بَسْيِرهم ، وقولُهم :  َطَرقَه إِذا َسهَّ ً  أَي : ال تَْجعَلُوها« الَمساِجدَ  تَُطّرِ  .ُطُرقا

 وكذلك استْضَربه. ِليَْضِرَب في إِبِِله ، أَي : ليَْطُرقَ  َطلَبَه منه : إِذا فَْحالً  استَْطَرقَه من الَمجاِز :و

 َذَهَب بَعُضها في إِثِْر بَْعض ، كتََطاَرقَت. : إِذا إِلبُِل ، كاْفتَعَلَتْ ا اطََّرقَتو

قَْت على : إِذا اطَّرقَتْ  قِيَل :و  وأَنشَد األَصمِعيُّ يَِصُف اإِلبَِل : ، وتََرَكت الَجوادَّ. الطُُّرقِ  تَفرَّ

عــــــــــــًا و  تح جــــــــــــاَءتح مــــــــــــَ َرقــــــــــــَ ا  اطــــــــــــ  يــــــــــــتــــــــــــَ تــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــَ

ا و      هــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــَ تح راعــــــــــــــــــِ رَكــــــــــــــــــَ ولَ تـــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــُ  َمســــــــــــــــــــــــــــــــح

  

ول  ا انَم َأنح ميــــــــــــــــــَُ مــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ اَد ل  قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــَ

  
او    يــــــــــتــــــــــَ تــــــــــِ خــــــــــح عــــــــــًا ســــــــــــــــــــــــِ رُي ســــــــــــــــــــــــاطــــــــــِ ثــــــــــِ  هــــــــــي تــــــــــُ

  
قَةً. قلُت : وهو قَْول رؤبةَ   .(4)يَقُوُل : جاَءت ُمْجتَِمعةً وذَهبَت ُمتَفّرِ

 اإِلبُل : إِذا جاَءْت على ُخّفٍ واِحٍد. تَطاَرقَت ويُقال :

 بينهما. وظاِهُر ذِلك إِذا لَبَِس أََحَدُهما على اآلخر. طابَقَ  : إِذا بَْين ثَْوبَْين الرجلُ  طاَرقَ و

 ذا أَْطبَق نَْعالً على نَْعٍل ، فُخِرَزتَا ، وهوالرُجُل نَْعلَيه : إِ  طاَرقَ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : َخَصَف إِْحَداُهما على األُْخَرى. : إِذا بَْيَن نَْعلَْينِ  طاَرقو

اق  َمْخُصوفةٌ. : ُمطاَرقَةٌ  ونَْعلٌ  .الطَّرَّ
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ْريَاقُ و اقو ، كِجيْْر ، وهذه عن أَبي َحنِيفَة الّطِ رَّ ْرياق ، وقد تَقدَّم في َمحلِّه. التِّْرياقِ  ُمَشدَّداً مع َكْسِر أَوله : لُغَتان في الّطِ  ، وَكذلك الّدِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

نُون ، وُهنَّ  الطُّّراقُ   . قاَل لَبِيٌد :الطَّواِرقُ  : الُمتََكّهِ

رِي  دح ُرَ  مــــــــــا تــــــــــَ مــــــــــح وارِ ُ لــــــــــعــــــــــَ  ابَ صــــــــــــــــــــــــَ   الــــــــــطــــــــــ 

ُض و      ــــــــــِ ريحِ مــــــــــا ُ  صــــــــــــــــــــــــان ــــــــــطــــــــــ  راُت ال (5)ال زاجــــــــــِ
 

  
__________________ 

 واملثبت كاللسان ا وقد ذكره يف مادة حدب إىل املثقب العبدي.« لد  جنب»( يف التهذيب 1)
 ( يف الصحاح : لنا.2)
 ( ونسب هنا  إىل سامل بن دارة.3)
 ( يف التكملة : وهو من أراجيز األصمعي.4)
 اية اللسان.واملثبت كرو « الضوارب اب ص »برواية :  90( ديوانه ط بريوت ص 5)
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حاح.  كما في الّصِ

 ، وهي َعصاً َصِغيرةٌ. ِمْطَرقَةٍ  ، جمع بالَمطاِرق وَضَربَه

ً  البابَ  َطَرقو َي اآلتِي باللَّْيلِ  َطْرقا ً  : َدقَّه وقََرعه. ومنه ُسّمِ  .طاِرقا

 : إِذا تَفَنَّن فيه ، وهو َمجاٌز. (1)الَكالَم ، وماَشه ، ونَقَشه  َطاَرقَ و

 في َحّدِ من ُحُدوده. الطَِّريقَ  : َطلَب منه استَْطَرقَهُ و

كَِّة. الُمْستَْطَرقُ و  : َمجاُز الّسِ

 ، بالفَتْح : الَمنِيُّ ، وهو َمجاٌز. الطَّْرقُ و

 الفَْحِل إِياها. بَطْرقِ  : قَِريبَة العَْهد ِمْطراقٌ  وناقَةٌ 

راقُ و راب. قاَل َشِمر : ويُقا الّطِ  ، وأَنشد : ُمْطِرقٌ  ُل للفَْحِل :، بالَكْسِر : الّضِ

ا  تــــــــَ يــــــــَب ِإذا شــــــــــــــــــــــَ جــــــــِ َة والــــــــنــــــــ  يــــــــبــــــــَ جــــــــِ ب الــــــــنــــــــ  هــــــــَ  يـــــــــَ

وحمـــــــــــــاَء مـــــــــــــثـــــــــــــَر و      رِ ِ الـــــــــــــبـــــــــــــازَِ  الـــــــــــــكـــــــــــــَ طـــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــ

  
 وقال تَْيم :

تح ِدايُرهــــــــــا و  ينِّ حــــــــــيــــــــــُث كــــــــــانــــــــــَ غــــــــــَ لــــــــــِ بــــــــــح ــــــــــُ  هــــــــــر تـ

ــــــــــاُء      ن ِر َوجــــــــــح حــــــــــح ــــــــــفــــــــــَ ٌة كــــــــــال ــــــــــ  ي ــــــــــِ ال رِ ُ مجــــــــــَُ طــــــــــح  ؟مــــــــــُ
  

. وقاَل خاِلُد بُن َجْنبةَ : اإِلْطراق من الُمْطِرقُ  قال : ويكونُ   وهو ُسرَعةُ الَمْشي. الطَّْرقِ  من ُمطِرقٌ  ، أَي : ال تَْرُغو وال تَِضجُّ

 بَخْير. طَرقَتْ  أَي : «َطاِرقَةٌ  ِإنَّها حاِرقَةٌ »:  عنههللارضيفي َحِديث َعِلّي و

بِير : الّطاِرق أَْطراق ، وَجْمع الطَّاِرقَة الطَّوارق وَجْمعُ   ، َكناِصر وأَْنصار ، وقاَل ابُن الزَّ

ه ال تـــــــــــــــذوُ  الـــــــــــــــر قـــــــــــــــاَد  يـــــــــــــــنـــــــــــــــُ  أَبـــــــــــــــتح عـــــــــــــــَ

ُ  و      هـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــاودهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ راقـــــــــــــــــــِ  َأطـــــــــــــــــــح

  

اِء و  وحم الــــــــــــِعشــــــــــــــــــــــــــَ َدهــــــــــــا بــــــــــــعــــــــــــَد نـــــــــــــَ هــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــَ

  
هـــــــــــــــــــا   لـــــــــــــــــــي وأَفـــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ ُر نـ ذَكـــــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــــَ

  
 َكنَى بنَْبِله عن األَقاِرب واألَْهِل.

 .بالطَّوارق السُّوِء. وقال الراغُب : َكنَى عن الَحواِدِث لَْيالً  َطوارقِ  الزماُن بنوائِبه ، ونَعوذُ باهلل من َطرقَه ويُقال :

 ، قال الشاعر : بالطَّواِرق فالٌن : قََصد ليالً  َطَرقو

رو ُ كــــــــــــــــَبيّنِ َأان  طــــــــــــــــح
َ

ِذي  املــــــــــــــــ َك ابلــــــــــــــــ   دونــــــــــــــــَ

تَ      ــــــــــــح رِق ُر  طــــــــــــُ مــــــــــــِ يِنَ هتــــــــــــَح ــــــــــــح ي ــــــــــــِه ُدوين وعــــــــــــَ (2)ب
 

  
 أَْهلَه ليالً ، وهو مَجاز. يَْطُرقَ  ، كُهَمَزةٍ : إِذا كاَن يَْسِري َحتّى ُطَرقة ورجلٌ 

راقو ، بالفتح ، الطَّْرقةو يقةو ، كِكتاٍب ، الّطِ ّرِ ْجِل. الّطِ ْعُف في الّرِ ينٍَة ، االْستِرخاُء والتََّكسُّر والضَّ  ، كِسّكِ

كة : الُمَذلَّل. قالطَّرَ و  ، ُمَحرَّ

 .أَْطراقٌ  وأَْيضاً : الماُء الُمْجتَِمُع قد ِخيَض فِيه وبِيَل فَكِدَر ، والجمعُ 

 ليست بُمَذكَّرة. (3) [ضعيفة]،  َمْطُروقة وامرأَة

ة يصف باِزياً : ِطراقُ  وطائِر مَّ  الِريش : إِذا َرِكَب بعُضه بعضاً ، قال ذُو الرُّ
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را ُ  وايف  طــــــــــــــــِ ه اخلــــــــــــــــَ  واقــــــــــــــــٌض فــــــــــــــــو  رِيــــــــــــــــعــــــــــــــــِ

رُ       ــــــــــــح ِه يــــــــــــرَتَق ه يف ريشــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــلــــــــــــِ َد  لــــــــــــَ (4)نــــــــــــَ
 

  
. أَْطَرق َجناُح الطائِر ، على اْفتَعَل : لَبِس الريُش األَعلى الريَش األَْسفََل. ويُقال : اطَّرقو األَرُض : َرِكب التُّراُب  اطَّرقَتو ، أَي : اْلتَفَّ

اُج :بَعُضه بعضاً ، وذلك إِذا تَلبََّدْت بالَمطَ   ِر ، قال العَجَّ

 ِإاّل َثال ً ُعط َفا اط رَقتو 
 : َكثِيُر السُّكوِت. ُمْطراقٌ و ، ِمْطَرقٌ  وَرُجلٌ 

 رأََسه : إِذا أَمالَه. أَْطَرقَ و

 .اطََّرقَ و ، ُطوِرقَ  وُكلُّ ما ُوِضَع بعُضه على بَْعٍض فقد

أِْس : َطبَقاٌت بَعُضها فَْوَق بعٍض. ِطراقُ و  بَْيَضِة الرَّ

ً  طاَرقَ و ْرعين ، تَْشبِيها  النَّْعِل في الَهْيئَِة. بِطراق بَْيَن الّدِ

يَْت لتراُكبِها ، وكذلك َطبَقاُت األَرِض. الطَّراِئقُ و  : َطبَقاُت السَّماء ، ُسّمِ

__________________ 
 ( يف األساس : ونفشه ابلفاء.1)
 ( نسبه حبواشي املطبوعة الكويتية ألمية بن أيب الصلت.2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 وابختالف عما هنا. 372/  2والتهذيب واجلمهرة « ربض»و « طر »( انظر رواايت له يف اللسان 4)
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 ى األََسِديُّ :: التي تَْفتَِرق وتَْختَِلُف ، فتأُْخذُ في ُكّلِ نَاِحيٍة. قال أَبو الُمثَنَّ  الطَِّريقِ  وبَناتُ 

تَـَلَفتح بَناتُه  الط رِي ُ ِإذا   (1)اخح
قو ً  إِلى األَمر : ابتَغَى إِليه تَطرَّ  .َطِريقا

قَ  وقاَل الّراِغُب :  إِلى كذا ، مثل تَوسََّل. تَطرَّ

 : التَّقاُطر. التِّطاُرقو

اْشوان. قال الّراغب : تَشْ  الطَِّريقُ و كَّتَْيِن من النَّْخِل. قاَل أَبو َحنِيفَةَ : يُقاُل له بالفاِرسيَّة : الرَّ ً ، كأَمير : ما بيَن الّسِ  في االْمتِداِد. بالطَِّريق بِيها

ِريقَةُ و يرةُ والَمْذهب ، وُكلُّ َمْسلٍَك يسلُُكه اإِلْنساُن في فِْعٍل ، َمْحموداً  الّطِ  كان أَو َمْذُموماً.: الّسِ

اِعي : َطَراِئقُ و  الدَّْهِر : ما هو عليه من تَقَلُّبه. قاَل الرَّ

ىت   هــــــــــر شــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــبــــــــــًا لــــــــــلــــــــــد  هح اي عــــــــــَ قــــــــــُ  طــــــــــرائــــــــــِ

هح و      قـــــــــُ الـــــــــِ لـــــــــوه مبـــــــــا شـــــــــــــــــــــــاَء خـــــــــَ بـــــــــح مـــــــــرء يــــــــــَ لـــــــــح (2)لـــــــــِ
 

  
 : الِفَرُق الُمْختَِلفةُ األَْهواِء. الطَّراِئقُ و

ْمِل والشَّْحِم : ما اْمتَدَّ. وُكلُّ لَْحمٍة ُمْستَِطيلَةٍ  َطِريقَةُ و  التي على أَْعلَى الظهر. ويُقاُل للَخّطِ الذي يَْمتَدُّ على َمتِْن الِحماِر : الطَِّريقَةُ و .َطِريقَةٌ  الرَّ

 . قاَل لَبِيٌد يصُف ِحماَر َوْحٍش :َطِريقة

َبَح مُمحَتد    (3)انِفاَل  الط رِيَقةِ فَبصح
ّمة يصف قَناةً.طرائق وإِذا ُوِصفَت القَناةُ بالذُّبُول قيل : قَناة َذاتُ   . قال ذُو الرُّ

تح  لـــــــــَ ا َذبــــــــــَ نـــــــــَ َن كـــــــــَبمـــــــــثـــــــــاِ  الـــــــــقـــــــــَ ِبضـــــــــــــــــــــــح ىت  يـــــــــَ  حـــــــــَ

يـــــــــــــهـــــــــــــا      انٌت عـــــــــــــلـــــــــــــ  َأَودٍ  طـــــــــــــرائـــــــــــــِ ُ فـــــــــــــِ دح  لـــــــــــــَ

  
 : آِخُر ما يَْبقَى من َعْفوةِ الَكإِل. الطَّراِئقُ و

كةً : َصفُّ النَّْخل ، نقله الجوَهِريُّ عن األَصمعّي. الطََّرقَةو َمن ، فتَلَبَّد فيه. اطََّرقو ، ُمحرَّ  الَحوُض ، على اْفتَعَل : َوقَع فيه الّدِ

تَْين : الَجوادُّ. وآثار الماّرةِ تظهُر فيها  الطَُّرقو . يقال : هذه ُطْرقة اآلثار ، واِحَدتُها (4)كُصَرد ، وبََضمَّ ، أَي  ُطَرقاتُهاو اإِلبِِل ، ُطْرقَة بالضّمِ

 : آثارها ُمتَطاِرقة.

قَ  ويُقال : َضَربَه حتى  ِإذا اْختََضب.ـ  نَقَله الَجْوَهِريُّ ـ  بَجْعِره َطرَّ

 ، بالفَتْحِ : َشَرَكتُها. َطْرقَةُ الطَِّريقو

 النَّْخل. قال األَْعَشى :: َضْرب من  الطَِّريقُ و

رِي و  ذحِع الــــــــــــــطــــــــــــــ  ٍت كــــــــــــــجــــــــــــــِ يــــــــــــــح مــــــــــــــَ ر  كــــــــــــــُ  كــــــــــــــُ

مح      ثـــــــــــُ اٍت لـــــــــــُ طـــــــــــَ لـــــــــــِ رِي عـــــــــــلـــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــَ (5)ِ   ـــــــــــَح
 

  
 ، عن ُكراع ، قاَل ابُن ِسيَده : وأَراهُ يَْعنِي ُضروباً من الَكالِم. َطْرقٌ  من الَكالِم ، واِحُده ُطُروقٌ  وِعْنَده

ْيَد : إِذا نََصَب له ِحبالَةً. أَطَرقَ و ُجُل الصَّ  الرَّ

. ومن ذِلك قِيَل للعَُدّوِ : الطَّْرقِ  فاُلٌن لفاُلٍن : إِذا َمَحَل به ليُْلِقيَه فِي َوْرَطٍة ، أُِخَذ من أَْطَرقَ و  .ُمْطِرقٌ  ، وللسَّاِكت ُمْطِرقٌ  ، وهو الفَخُّ

 : اسٌم. َطاِرقٌ و

 وقَبِيلة من إِياد.
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ةُ  طاِرقٍ  راَء. واشتََهر بَجبَِل الفَتْحِ ، َمْنسوٌب إِلى: من بالِد األَْنَدلُس ، يُقابُِل الَجِزيَرةَ الَخضْ  طاِرقٍ  وَجبَلُ  ، َمْولَى ُموَسى بِن نَُصْيٍر ، والعامَّ

 تقوُل : َجبَُل الّطاِر.

ْحمن ، طاِرقُ و ةَ ، طاِرقُ و بُن عبِد الرَّ  ابن ِزياٍد : تابِِعيُّون. طاِرقُ و بن ُمخاِشن ، َطاِرقُ و ابن قُرَّ

.بِن أَحْ  طاِرقِ  واختُِلَف في  َمر ، فِقيَل : تابِعيٌّ ، وهو قَوُل الدَّاَرقُْطنِّي ، وأَورَده ابُن قانِعٍ في ُمْعَجِم الصَّحابَِة ، واألَول أَصحُّ

بن َشّداٍد  ِرقُ طاو بُن ِشهاٍب ، طاِرقُ و بُن َشِريٍك ، طاِرقُ و بن ُسَوْيٍد الَحْضَرِميُّ ، طاِرقُ و بن ِزياٍد ، طارقُ و بن أَْشيََم األَْشَجِعيُّ ، طاِرقُ و

 بن ُعبَيٍد ، طاِرقُ و ،

__________________ 
 ( اللسان وقبله أربعة أشطار.1)
 وانظر ختر ه فيه. 184( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .114وصدره فيه ص « قافال»( ديوانه ط بريوت برواية 3)

 وزان النسيُر عن زحاليف متنه
 .«فيه»( عن اللسان وابألصر 4)
 .« ري»بد  « يردي»برواية :  199بريوت ص ( ديوانه ط 5)
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 بن ُكَليٍب : صحابِي ون ا واأَلخري قير : هو ابن خُماِشن ال ِذي ذُِكر. طار ُ و  بن َعلحَقَمة ا طارِ ُ و 
ا عِ فاألَْظَهُر أَنه تابِِعيٌّ ، وأَورَده الُمَصنُِّف في  طاِرقُ  وأَمَّ

 استِْطراداً.« ر ق ع»بن الُمَرقَّ

. قٍ طارِ  وأَبو بَِعيُّ  السَّْعِديُّ البَْصِريُّ ، رَوى عن الَحَسن البَْصِرّيِ ، وَعْنه َجْعفَُر بُن ُسلَيماَن الضُّ

قة وناقَة  ، كُمعَظَّمة : ُمَذلَّلة. ُمَطرَّ

 : َمْسُكوٌك. ُمْطَرقٌ  وَذَهبٌ 

 ، كُمْكَرم : بَعُضه فوَق بعٍض. ُمْطِرقٌ  وِريشٌ 

 : بَعُضها فَْوَق بعٍض. َطِريقَةً َطِريقَةً و ، ةً ُطْرقَةً ُطْرقَ  ووَضَع األَشياءَ 

قْ و ً  لي َطّرِ  : اْخُرْج. تَْطِريقا

 َمساِمِعي بَخْير. ُطِرقَتو َسْمِعي كذا ، َطَرقو َخياٌل ، َطَرقنِيو َهمٌّ ، َطَرقنِيو

َن. التَّْطِريقو الطَّْرقِ  وأََخَذ فاُلٌن في  : اْحتاَل وتََكهَّ

: إِذا كان  َمْطُروقٌ  وهو
 ُكلُّ أََحٍد. يَْطُرقه (1)

 الغَماُم الظَّالَم كذلك. طاَرقَ و الظَّالُم والغَماُم : تَتابَع. تَطاَرقَ و

 علينَا األَْخباُر. تطاَرقَتو

 ، كما في األَساس. َطْرقَةً  من فاُلن بِعْشِرينَ  (2)ويُقاُل : هو أََخسُّ 

 : هي األَْجساُد الَمْعِدنِيَّةُ. الُمْنَطِرقاتُ و

 ُمحّدٌث مشهوٌر ، وهو ابُن أَِخي ُموَسى. بن ُعْقبةَ ، صاحِب الَمغاِزي. ، بالضّمِ : الُمْطرقِيُّ  وإِسماعيُل بُن إِبراهيَم بن ُعْقبَةَ 

قاَل اللَّْيُث : هو الطُّْمُروق ، بتَْقِديم الميم على الراء ، و الُخفَّاش أَهملَه الجوَهِريُّ ، وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو ، كعُْصفُور الطُّْرُموق : [طرمق]

 وسيأتي في َمْوِضعه.

 معروٌف. وهو ِمْكيَالٌ  : قاَل اللَّْيث : ويَْلَحُن البَغَاِدَدةُ فيَْكِسُرونَ  قال الّصاغانِيُّ : ، بالفَتْح الطَّْسقُ  : [طسق]

ر أَو ما يُوَضع من الَخراجِ   َجْمع َجِريب. نِ على الُجْربا الُمقَرَّ

ة  عنهماهللارضيكتب ُعَمُر إِلى ُعثماَن بِن ُحنَْيف و مَّ من  الطَّْسقَ  ارفَعِ الِجْزيَةَ عن ُرُؤوِسهما ، وُخذْ »أَسلَما :  (3)في َرُجلَيِن من أَْهِل الذِّ

 .«ارَضْيِهما

هو َمْفُهوُم  وكأَنَّه ُمَولَّدٌ  : ِشْبه الَخراجِ ، له ِمْقداٌر َمْعلُوم الطَّْسقُ  كما نقله الصاغانِيُّ عن األَْزَهِرّي ، ونَصُّ التَّهذيِب : أَو ِشْبهُ َضِريبٍَة َمْعلُوَمةٍ 

ب عبارةِ التَّْهِذيب ، فإِنَّهُ قاَل : ليس بعربّيٍ خاِلٍص ،  عن فاِرسّي ، كما قالَه اللَّْيُث. أَو ُمعَرَّ

ً  يَْفعَُل كذا ، َكفِرح فَقطَ  : [طفق] ً  َضَربَ  ، مثل َطفَق لُغَة َرِديئةو : َجعَل يَْفعَُل ، وأََخَذ ، وهو من أَْفعاِل الُمقَاَربَِة. قاَل اللَّْيُث : َطفَقا  ، َطْفقا

ً و ّجاج واألَخفَ  ُطفُوقا ، وَعِلق ، وَجعَل ، وَكاَد  َطِفق ش. وقال أَبو الَهْيثَم :، وَعَزاه الَجْوهريُّ إِلى األَْخفَِش. وقاَل ابُن ِسيَده : وهي لُغَة عن الزَّ

ةً ، كقولك : كاَد َزْيٌد يقوُل ذلك ، فإِن كنَْيَت  ، وَكَرب ال بُدَّ لَُهنَّ من صاِحٍب يَْصَحبهّن يُوَصُف بهنَّ ، فيَْرتَفُع ، ويطلُْبَن الِفْعَل الُمْستَْقبََل خاصَّ

 ك.عن االْسِم قلَت : كاَد يَقوُل َذا

 يَْمَسُح َمْسحاً. َطِفق أَراَد : (4) (َفَطِفَق َمْسحاً اِبلسُّوِق َواْْلَْعناقِ )ومنه قولُه تعالَى : 

 يَفعَُل كذا : ِإذا َشَرَع في فِْعٍل واستََمرَّ فيه. َطِفقَ  « :فتح الباري»قال َشيُخنا : هو َمثَُل نَْقِل الحافِِظ بِن َحَجٍر في  إِذا واَصَل الِفْعلَ  وقولُه :
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الشُُّروعِ فيه مع قَْطعِ النََّظر عن االْستِمرار والُمواَصلة أَم ال ، ولذِلك َمنَعوا َخبََرها  (5)قُلُت : الَمْعروُف في أَْفعال الشُّروعِ هو الدَّاللة على 

ل امن دخوِل أَْن عليه ، لما فِيها من َمْعنَى االستِ  ر فتأَمَّ  هـ. ْقباِل ، فَداللَتُها على االْستِمرار َكْيَف يُتََصوَّ

 يَْفعَُل َكَذا وكذا. َطِفقَ  ال يُقال : ماو يَْفعَُل كذا ، َطِفق يُقال : خاصٌّ باإِلثباتِ  وقال ابُن ُدَريٍد :

 : بُِمَراِده فالنٌ  َطِفقَ  قاَل أَبو َسِعيد : األَعراُب يَقولُوَن :و

__________________ 
 ( يف األساس : ضعيف يطرقه كر أحد.1)
 .«أحسن»( عن األساس وابألصر 2)
 .«املدينة»( عن اللسان وابألصر 3)
 .33( سورة ص اآية 4)
 .«عن»( ابألصر 5)
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   به ألَفَعَلن  به. َأطحَفَقين َأي : َأ فَره به ا ولَئن   به َأطحَفَقهو  َ ِفر. ِإذا
 ، نَقَله ابُن ِسيَده. لِزمه : إِذا ، كفَرح الَمْوِضعَ  َطِفقَ و

باعّيِ ، فقالوا : : ِحكايةُ َصْوت َطقْ  : [طقق]  الطَّْقَطقَةُ  الِحجاَرةِ ، واالْسمُ  ، وقال َغيُره : َصْوتُ  َطْقَطقَة ، قال ابُن ُدَرْيٍد : وقد أَْلَحقُوه بالرُّ

ْقَدقَة َسواء. َطْقَطقَة يُقال : َسِمْعتُ   الِحجاَرةِ ، أَي : َوْقَع بَْعِضها على بَْعض إِذا تََدْهَدَهت من َجبٍل ، مثل الدَّ

ْقَدقَة. الطَّْقَطقَةو : ِحكايَةُ َصْوِت الَحَجر والَحاِفر ، َطقْ  وقال ابُن ِسيَده :  فِعلُه ، مثل الدَّ

ْفَدع يثُِب من حاِشيَِة ا ِطقْ و  .ِطقْ  يُقال : ال يُساوي لنَّْهرِ ، بالَكْسر : َصوُت الّضِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْلبة ، وربما قالُوا : الطَّْقَطقَة قال ابُن األَْعرابّي : ، كأَنَُّهم َحَكْوا َصْوَت الَجْري ، وأَنَشد  َحبَِطْقِطقْ  : َصوُت قَوائِم الَخْيِل على األَرِض الصُّ

 الماِزنِيُّ :

تح  قــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــُر فــــــــــــــــــــَ َرِت اخلــــــــــــــــــــَ  : جــــــــــــــــــــَ

طــــــــــــــــِ ح      قــــــــــــــــح طــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ب طــــــــــــــــِ ح  حــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح طــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ب  حــــــــــــــــَ

  
 يَْعنِي الماِزنيَّ ، وأَنشَد الليُث : قال الَجْوَهرّي : لم أََر هذا الحرَف ِإالَّ في ِكتابِه. قلُت :

رح  فــــــــــــــَ عــــــــــــــح ِر جــــــــــــــَ يــــــــــــــح ٌر مــــــــــــــن ِذي خــــــــــــــَ يــــــــــــــح  خــــــــــــــَ

رِي      ـــــــــــــــــَف  ـــــــــــــــــَح طـــــــــــــــــِ ح كـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــح طـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ب  حـــــــــــــــــَ

  
 أَنَّه في ِكتابَي الّصحاح والعُباب ، وُسْبحاَن َمْن ال يَْسُهو ، والَكماُل هلل وحده.والعََجُب من الُمَصنِِّف كيَف أَْهَمل هَذا ، مع 

 : للَخِفيف الذّاِت والَكالِم. ُمَطْقَطقو ، ُطْقُطوقٌ  : الِخفَّة في الَكالم. وهو الطَّْقَطقَة ومن َكالم العاّمة :

ل ذلك.أَيضاً بالَمْوِت عن َطْعن الِجنِّ  الطَّْقَطقَةِ  ويَكنُوَن عن   ، فتأَمَّ

ً و ُطلوقةً  َكَكُرمَ  َطلُقَ   :[طلق] . قال ابُن الطَّْلق َطْلقات ، وجمع (1)الطاء ، األَِخيَرتان عن ابِن األَعرابّي  الَوْجه ُمثَلَّثَة َطْلق وهو ُطلوقا

عِر. َطواِلقُ  األَعرابّي : وال يُقاُل : أَوجهٌ   إِاّل في الّشِ

 وهو َمجاز. قال ُرْؤبة : وأَِميٍر أَي : ضاِحُكه ُمْشِرقُه َكَكتٍِف ، الَوْجه ، َطِلقُ و

ــــــــــــــِش  ي ــــــــــــــَبشــــــــــــــــــــــــــــِ ُر ال ــــــــــــــّزانِد ُمســــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــِ  وارِي ال

لــــــــــح ٌ      ريــــــــــشِ  طــــــــــَ كــــــــــح َرَش ذو الــــــــــتــــــــــ  كــــــــــح  ِإذا اســــــــــــــــــــــــتــــــــــَ

  
 .«َطِلق أَن تَْلقاه بَوْجه»في الحديث : و

الَوْجه : ذو بِْشٍر  َطِليقُ  ُمستَْبِشر ُمْنبَِسط الَوْجه. وقال أَبو َزْيد : رجلأَي  «َطِليقٌ  أَفضُل اإِليماِن أَن تَُكلِّم أَخاَك وأَنتَ » في َحديٍث آخر :و

 الَوْجه : إِذا كان َسِخيّاً. َطْلقو َحَسن.

 وعليه اقتصَر الجوَهِرّي. اليََدْين ، بالفَتْحِ  َطْلق رجلٌ و

 اليََدْين بالضم ، نقله الّصاغانّي وأَغفَله الُمصنِّف قُصوراً. ُطْلقو

تَْين اليََدْين قُطلُ و ، وكذلك الَمرأَة ، وقال َحْفُص بُن  َسْمُحُهما ، نقله صاِحُب اللِّسان ، أَي : َطِليقُهما نقله الصاغانِّي أَيضاً ، وكذا بَضمَّ

 األَْخيَف الِكنانيُّ :

ر ٍة  ي مــــــــــن حــــــــــجــــــــــارِة حــــــــــَ وصــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــُ ــــــــــَ َرت قـ فــــــــــَ ــــــــــَ  نـ

ت عــــــــــلــــــــــ       يــــــــــَ نــــــــــِ لــــــــــح ِ بــــــــــُ وبِ  طــــــــــَ ن َوهــــــــــُ َديــــــــــح  الــــــــــيــــــــــَ

  
 ، كما َوقَع في الَحماسةً والعَْين. عنههللارضي َربِيعةَ بِن ُمَكدٍَّم. وليس الّشعُر لحسَّان يَعنِي قَبرَ 

 ، كُصَرٍد. ُطلَق أَي : فَِصيُحه وهو َمجاٌز ، وكذلك كأَِمير َطِليقُهو اللِّساِن ، بالفَتْح ، والَكْسر ، َطِلقْ  رجلو قال الصاغانِيّ 
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تَْين ، ُطلُقٌ و كأَِمير ، َذِليقٌ  َطِليقٌ و ، فيه أَربُع لُغات َذَكرُهّن الجوهريُّ ، بالفَتْح ، َذِلقٌ  َطِلقٌ  ِلسانٌ و وأَنكره  كُصَرد ذُلَق ُطلَقو ذُلٌُق ، بَضمَّ

 .ُطلَقٌ  أَو ُطلُقٌ  أَْدِري ِلسانٌ  ، فقال : ال ُطلَقٍ  أَو ُطلُقَ  ابُن األَعرابي. وقاَل الِكسائيُّ : يُقاُل ذلَك. وقاَل أَبو حاتٍِم : وُسئل األَصمعيُّ في

حم :  منه ِحدَّةو اْنِطالق ذُو أَي : َكتِف َذِلٌق ، مثل َطِلقٌ  زاد الصاغانيُّ : ِلسانو ُرِوي بكّلِ ما ذُِكر من  «َذِلقٍ  َطِلقٍ  تتَكلَُّم بِلسان»حديُث الرَّ

 ذُلٍُق. ُطلُقٍ  بأَْلِسنَةٍ »في رواية : و اللُّغاِت ،

 ليس ُمْطلَقُها أَي : اليَِد اليُْمنَى َطْلقُ  رسٌ فَ  من الَمجاز :و

__________________ 
عبارة اللســــــان : ووجه طَل  وِطل  وطُل  أي ابلفتح مث الكســــــر مث الضــــــم ا  واألخريلن عن ابن األعرايب.»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : قوله : 1)

 .«ـاألخريلن عن ابن األعرايب ا ه
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َحَجُر اأَلرمثَُ »اَ ِديث :  فيها حَتِجير. ومنه
ُ
ىَن  طَلح ُ  َخرُي اخلَيحر اأَلدَهم األَقرُح امل فِإن مل َيُكنح أَدحَهم فُكَميحت  .«الَيِد الُيمح

َفة ا وَضَبطه اجلَوحَهرِي  بَضم َتا.  عل  هذه الصِّ
 ، وكأَنّه أَراَد بَياَن لَْفِظ الحديِث ، فتَأَّمل.وتَْقيِيُد الُمَصنِِّف اليَد اليُمنى ليس بَِشرط بل أَّي قائمٍة من قوائِمها كانت 

يت لُسرعة َعدِوها (1)بالفتح  الطَّْلقُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و  .أَطالقٌ  ج : : الظَّْبُي ، ُسّمِ

ْيدِ  أَيضاً : (1) الطَّْلقو ً  لكونِه َكْلُب الصَّ  ، أَو لُسرعة َعْدوه على الصيِد. ُمْطلقا

حاح : بَِعيرٌ  النَّاقَةُ الغَْير الُمقَيَّدةِ  : الطَّْلقُ و بَضّمِ الطَّاِء » ُطلُق ، ونَاقَةٌ  ُطلُق ، وكذا البَِعيُر ، والَمْحبوُس كذا في العُباِب. والذي في الّصِ

 أَي : غير ُمقَيٍَّد. والجمُع أَْطالق.« والالم

 ال قَْيَد عليها ، : ُطلُقو َطاِلقٌ  َظر ، ويَْشَهد لذِلك أَيضاً قوُل أَبي نَْصر : ناقَةٌ وهكذا َضبَطه الصاغانِّي أَيضاً فَِفي سياِق الُمَصنِّف َمحلُّ نَ 

 أَكثُر مما سيأْتي. ُطلُقٌ و

هو اللَّيُِّن القُّرِ ، من  يَل :يُْؤِذياِن ، وقِيَل : ال َمَطَر ، وقيَل : ال ِريَح ، وقِ  (2) ال َحرَّ فيه وال قُرَّ  : ُمْشِرق الطَّالقَةِ  بَيِّنُ  َطْلقٌ  يومٌ  من الَمجاِز :و

 ، بُسُكون الَّالِم أَيضاً. قال ُرؤبَةُ : َطْلقاتٍ  أَيّام

ا  رحقــــــــــــــــــَ َدرحان الشــــــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــاِد ِإذح بــــــــــــــــــَ  َأال  نــــــــــــــــــُ

ٍ  أَمح يــــــــــــــــكــــــــــــــــوُن      وُم حنــــــــــــــــَح اأَيــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح  طــــــــــــــــَ

  
 ال بَْرَد فيها. قال أَوُس بُن َحَجٍر : طْلقٌ  ليلة قاَل أَبو َعْمرٍو :و

ُت عـــــــــــــلـــــــــــــ   ِذلـــــــــــــح َرهح خـــــــــــــُ  لـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــٍة ســـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــِ

َرهح      رحٍج ِإىل ان ــــــــــــــــــــِ  بصــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــراِء شــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ا  وهلــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــاد  يف طــــــــــــــــــــــــُ ي ــــــــــــــــــــــــَ زاُد ل ــــــــــــــــــــــــُ  ت

  
تح    يحســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــح ٍ فـــــــــــلـــــــــــَ َرهح  بـــــــــــطـــــــــــَ اكـــــــــــِ (3)وال ســـــــــــــــــــــــــَ

 

  
يت الَّلْيلَةُ القَْمراءُ  َطْلقَة قال ابن ِدَريد : ليلةو أَي : ساكنة الريح.  .َطْلقة ، قاَل : وربما ُسّمِ

 أَي : ساِكنةٌ ُمِضيئةٌ. َطاِلقَةٌ و ، َطْلقَةٌ  قِيَل : ليلَةٌ و

 : َطيِّبَةٌ ال َحرَّ فيها وال بَْرد. قال ُكثَيِّر : َطَواِلقُ  ليالٍ و

ه  ــــــــــــنــــــــــــُ زِي ــــــــــــَ رًا وي ــــــــــــًا انضــــــــــــــــــــــــــِ ت ــــــــــــح ب ــــــــــــَ ُح نـ رشــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــُ  ي

والــــــــــــــِ ُ نــــــــــــــدً  ولــــــــــــــيــــــــــــــاٍ  بــــــــــــــعــــــــــــــد ذاَ        طــــــــــــــَ

  
 أَي : في اليَْوِم واللَّْيلةِ  فِيِهما َطلُق وقد ٌء.، وقد َغِلط ألَّن فَْعلة ال تُكسَّر على فَواِعَل إِالَّ أَْن يَِشذَّ َشيْ  الّطواِلق َطْلقة وَزَعَم أَبو َحنِيفةَ أَنَّ واحدةَ 

م ُطلوقَةً  َكَكُرم  بالفتح. َطالقةً و بالضَّ

بَِعّي الَحنِفّي السَُّحْيمّي : والد قَْيِس بنِ  َطْلق بُن عِلّي بنِ  َطْلقُ و ، له وفادة وِعدَّةُ أَحاِديَث ، وعنه َولَداه  َطْلق بِن عمرو ، ويُقال : ابُن قَْيس الرَّ

 : قَْيس وَخْلدةُ وَغْيرهما.

ً  بُن أَبِي األَسوِد القَْيِسيُّ عن أَبيه أَنه َسِمعَ قاله ُمسِلُم بُن إِبراهيم ، قال : حدَّثنا َسواَدةُ  بُن ُخشَّافٍ  َطْلقُ و ، وُخشَّاف ، كُرّماٍن : تقدَّم ِذكُره  َطْلقا

ه ِوي عن ُعثْماَن ، وعائِشةَ ، وعنْ في َمَحلِّه ، وذَكره ابُن ِحبّان في ثِقاِت التّابِعيَن ، وقاَل : إِنه من بَنِي بكِر بِن َوائِل بِن قَْيِس بِن ثَْعلَبةَ ، يَر

ل ذلك.  َسواُد بُن ُمسِلم بِن أَبِي األَسوِد ، فتَأَمَّ

 ، روى عنه ُمسِلُم بُن سالم في مسند أَحمد. َطْلق أَو يَِزيُد بن بُن يَِزيد َطْلقُ و

 قُلُوبُهم ، كما قالَه الذََّهبِيُّ وابُن فَْهٍد ، . واألَِخيُر من الُمَؤلَّفةِ عنهمهللارضي صحابِيُّون بِن أَُميَّة بِن َعْبد َشْمس : ، َكُزبَْير ، ابن ُسْفيانَ  ُطلَْيقو

 .ُطلَْيق وكذلك ابنُه َحِكيُم بنُ 

 وذكر ابنَه َحِكيماً فقط ، وقد نَبَّْهنا على ذلك هناك.« أ ل ف»في الُمَؤلَّفِة قلوبُهم في  ُطلَيقٍ  وقد أَْغفََل الُمَصنُِّف ذكرَ 
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بير وأَنَس ، وعنه َعْمُرو بُن ِدينار. َطْلقِ  وفاته : عليُّ بنُ  بن قَْيَس :  ُطلَْيقُ و بُن ُمَحّمٍد ، ُطلَيقُ و بِن َحبيٍب العَنَِزيُّ يَرِوي عن جابٍِر واْبِن الزُّ

 تابِِعيّان.

 َصْخِر بِن َعْمرِو بِن الحاِرِث بِن الشَِّريِد. : فََرسُ  َطْلقَةو

ً  في الَمخاِض  تُْطلَقُ  كعُنِي المرأَة ُطِلقَت يُقال :و  أَصابَها َوَجعُ  بضم الالم ، وهي لُغَيَّة : َطلُقَت ، وكذلك َطْلقا

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة ا بضمتا ا وهبامشها نبه  ققه إىل رواية التاج.1)
 .«ال َحريف وال قريف »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ويف التهذيب برواية :ا  34( ديوانه ط بريوت ص 3)

ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــرة  ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  ل  خـــــــــــــــــذل

ـــــــــــــــــ  وال ســــــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــره     ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــــت ب  فـــــــــــــــــل
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َر ة الواِحَدة ا ومنه الط لحقةُ و  الوالَدِة.
ه ا فَحَمَلها عل  عاتِِقه ا فســـبَله : هر َقضـــَ  : » (1)اَ ِديُث  : امل َأن  َرُجالً َحج  أبُمِّ

 .«واِحَدة طَلحقة قاَ  : وال ؟َحق ها
 .(2) الطَّْلقُ  : َضَربَها َمْطلُوقة ةواْمرأَ 

ُ  َطلَقت من الَمجاز :و ً  من َزْوِجها ، كنََصر ، وَكُرم ، الَمْرأَة ، بفَتْحِ  َطلَقَتْ و من الطَّالق أَجَوُد ، َطلُقت قاَل ابُن األَعرابّي : : بانَتْ  َطالقا

م جائٌِز ، ومن ّم. الطَّْلِق ُطِلقَتْ  الالَّ  بالضَّ

ً  بالفَتْح َطلَقت ثَْعلب :وقال  م أَكثُر. َطلُقتو ، تَطلُق َطالقا  ، والضَّ

ّم. قاَل ابُن األَعرابِّيِ : وُكلُّهم يَقوُل : َطلُقت وقال األَخفُش : ال يُقال :  طاِلقٌ  قاَل األَْخفَُش :و َكُركَّع ُطلَّق : ج بغيِر هاءٍ  طاِلقٌ  فهي بالضَّ

 وكذلك ُكلُّ فاِعلٍَة تُْستَأْنَُف لَِزَمتْها الهاُء. قال األَْعَشى : غداً. قال اللَّْيُث : َطاِلقَةٌ و

ِك  يـــــــــــــيِن فـــــــــــــِإنـــــــــــــ  هح َأاي جـــــــــــــاَريت بـــــــــــــِ قـــــــــــــَ  طـــــــــــــالـــــــــــــِ

اِس غــــــــــــاٍد و      ــــــــــــّ ــــــــــــن ــــــــــــوُر ال ذاِ  أُم هح كــــــــــــَ ــــــــــــَ (3)طــــــــــــارِق
 

  
 .َطَواِلقُ  ج : ، (4)ْعل ، فبَنَى النَّْعَت على الفِ  َطلَقَتْ  على الِفْعل ؛ ألَنّها يُقال لها : قد َطاِلقَةٌ  وقال غيُره : قال :

في اللِّساِن : في َحِديِث ُعثْمان و َحلُّ ُعْقدةِ النِّكاح ، واآلخر : بَمْعنَى التِّرِك واإِلرسال. وفي العُباِب : َطالُق الَمْرأَة يكوُن بَمْعنَيَْين : أَحُدهما :

جلُ هذا  «الطَّالُق بالِرجاِل ، والِعدَّةُ بالنّساءِ »وَزْيد :  ، والَمرأَةُ تَْعتَدُّ. وقيل : أَراَد أَنَّ  يُطلِّقُ  ُمتَعَلٌِّق بهُؤالِء ، وهِذه ُمتَعلِّقَةٌ بهُؤالِء ، فالرَّ

يَّته وِرقِّه ، وكذلك الِعدَّةُ بالَمْرأَةِ في الحالَتَْيِن. وفيه بَْيَن الفُقَهاِء خِ  واجِ في ُحّرِ ة إِذا كانت الٌف ، فِمْنهم الطَّالَق يتعَلَُّق بالزَّ َمْن يقوُل : إِن الُحرَّ

ة تَبِ  يُن تَحَت العَْبِد بإثْنَتَين ، وال تَبِيُن األََمةُ تحَت تَْحَت العَْبِد ال تَبِين إِال بِثاَلٍث ، وتَبِيُن األَمةُ تَْحَت الُحّرِ باثْنَتَيِن. ومنهم َمْن يَقُوُل : إِن الُحرَّ

 الُحّرِ بأَقَلَّ من ثاَلٍث.

ا الومنهم َمنْ  ة ، أَو بالعَْكس ، أَو كانا َعْبَديِن فإِنَّها تَبِين باثْنَتَين. وأَمَّ ْوُج َعْبداً وهي ُحرَّ ةً  يَقُوُل : إِذا كاَن الزَّ ِعدَّةُ فإِنَّ المرأَةَ إِن كانت ُحرَّ

 ، تحت ُحّرٍ كانت أَو َعْبٍد ، فإِن كانت أَمةً اعتدَّْت َشْهَريِن اعتدَّت للوفَاةِ أَربعةَ أَْشُهٍر وَعْشراً ، وبالطَّالِق ثاَلثَة أَْطهار ، او ثاَلَث ِحيٍَض 

.  وَخْمساً ، أَو ُطْهَريِن ، أَو َحْيَضتَْيِن تحَت َعْبٍد كانَْت أَو ُحّرٍ

ً  َطلَّقهاو بَْعلُها أَْطلَقَهاو ً و إِْطالقا  (5)فال  ِمْطالقٌ  إِنَّ الَحَسنَ »:  عنههللارضي حِديُث علّيٍ  كُمْحراب وِمْسِكيٍن. ومنه ِمْطِليقٌ و ِمْطاَلقٌ  فهو تَْطِليقا

ُجوه  .«؟تَُزّوِ

يٍت : َكثِيرٌ  ِطلِّيقٌ و ُطلَقَةٌ  رجلو  .«ِطلِّيقٌ  إِنََّك َرُجلٌ »ُرِوي في َحِديِث الَحَسن :  للنِّساِء ، وقد التَّْطِليقِ  كُهَمَزة وِسّكِ

ال تُْعقَُل إِذا  في الَحّيِ تَْرَعى من َجنابِهم َحْيُث َشاَءت اله ابُن األَعرابّي. وقال اللَّْيُث : تُرَسلُ في المرَعى ، ق من اإِلبِل : ناقَةٌ تُْرَسلُ  الطاِلقَةُ و

ى في الَمْسرحِ.  راَحْت ، وال تُنَحَّ

 وأَنشَد ألَبِي ذَُؤْيب الُهَذِلّي :

 طاِل ٌ َغَدتح وهي َ حُشوَكٌة 
 « :ح ش ك»وأَْنَشَد في تَْرِكيِب 

ٌر  ٌة حــــــــــــــــافــــــــــــــــِ وكــــــــــــــــَ َدتح وهــــــــــــــــي َ حشــــــــــــــــــــــــــــــُ  غــــــــــــــــَ

ا      يـــــــــحـــــــــَ حـــــــــِ راَح الـــــــــذِّائُر عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا صـــــــــــــــــــــــَ (6)فـــــــــَ
 

  
 ، وهي ثالثة وِعْشُرون بيتاً. (7)قال الّصاغانِيُّ : لم أَِجِد البيَت في قَِصيَدته الَمْذكورة في ِديواِن الُهَذِليّين 

اِعي ِلنَْفِسه ، فال يَْحتَِلبُها على هي أَو اعي بِصراِرها ، وأَْنَشد  التي يتُْرُكها الرَّ الماِء ، كما في العُباِب. وقال الشَّْيبانيُّ : هي التي يتْركها الرَّ

 للُحَطْيئِة :



12657 

 

ُم  يــــــــــكــــــــــُ ــــــــــِ َز  بــــــــــداِر أَب عــــــــــح وا عــــــــــلــــــــــ  املــــــــــِ يــــــــــمــــــــــُ ــــــــــِ  أَق

حـــــَ  و      بـــــح مـــــــاَ  بـــــا صـــــــــــــــــــَ وُف الشـــــــــــــــــــِّ الـــــِ ِ َتســـــــــــــــــــُ  طـــــــَ

  
ْبَحى : التي يَْحتَِلبُها في َمْبَرِكها يَْصَطبِحُ   ها.قاَل : الصَّ

 : التي يتُْرُكها بِصراِرها فال يَْحتَِلبُها في َمْبَركها. الطَّاِلقُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : ويف حديث ابن عمر.1)
 ( قا  األصمعي : وال يكون الط لح  إال يف الناس.2)
 .«أجارتنا» ويف اللسان :« اي جاريت»برواية :  122( ديوانه ط بريوت ص 3)
 إلا قا  : طالقة ا ِلضرورة الشعر.»بعدها يف التهذيب : وقا  غريه : ( زيد 4)
 .«فلم»( عن اللسان وابألصر 5)
 يف زايدات شعره. 1308/  3( مل أجده يف ديوان اهلذليا ا وهو يف شرح أشعار اهلذليا 6)
 .178( ديوانه ط بريوت ص 7)
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ً  بالكسرِ  يْطِلقُها ْير ، وفي مالوبماٍل ، وَكَذا في خَ  يده بَِخْير َطلَق من المجاز :و  قال الشاعر : .كأَْطلَقَها فَتَحها : َطْلقا

لــــــــــــُ  رح  اطــــــــــــح عــــــــــــاَ  اي رجــــــــــــُ فــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ ك تـ ديــــــــــــح  يــــــــــــَ

رح      جــــــــــــَ هــــــــــــا ال ابلــــــــــــعــــــــــــَ تــــــــــــَ ِث مــــــــــــا أَرَويـــــــــــــح  ابلــــــــــــر يــــــــــــح

  
، أَي : َمْفتُوحة ، ثم إِنَّ  ُمْطلَقةو َمْطلوقة ْفعَْلُت. ويُده، وهكذا أَنشَده ثَعلٌَب. نقَلَه أَبو ُعبَيد ، ورواه الِكسائيُّ في باب فَعَْلُت وأَ  أَْطِلقْ  ويروى :

ـ  بَْعَد ما أَْوَرَد البَْيتـ  ظاِهر ِسياقِه أَنه من باِب َضَرب ؛ ألَنَّه َذَكَر اآلتِي على ما هو اْصِطالحه. والَجوَهِريُّ َجعلَه من باب نََصر ، فإِنَّه قال

ّمِ  : ل.يُْرَوى بالضَّ  والفَتْحِ ، فتأَمَّ

 أَعطاه. ، أَي : ءَ الشي َطلَق قاَل ابُن عبّاٍد :و

 تَباَعَد. : إِذا كَسِمع َطِلقو قال :

عٍ : عنه إِساُره أُْطِلقَ  الذي كأَِميٍر : األَِسيرُ  الطَِّليقُ و  وُخلِّي َسبِيلُه. قال يَِزيُد بُن ُمفَّزِ

لــــــــــــيــــــــــــِك ِإمــــــــــــارٌة  اٍد عــــــــــــَ بــــــــــــ  عــــــــــــَ َدس مــــــــــــا لــــــــــــِ  عــــــــــــَ

ا      لـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ وحِت وهـــــــــــــــذا حتـــــــــــــــَح يـــــــــــــــ ُ جنـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ  طـــــــــــــــَ

  
 .«ع د س»وقد تقدمت قصته في 

يحُ  َطِليقُ و . وهو َمجاٌز ، وأَنَشَد ِسيبََوْيهُ : اإِلله : الّرِ  ، نَقَله الّصاغانِيُّ

يــــــــــــــــ  لــــــــــــــــِ نح عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــه  طــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ    مل ميــــــــــــــــَح

ريِ      بـــــــــــــــــــــــِ  أَبـــــــــــــــــــــــو َداوَد وابـــــــــــــــــــــــُن َأيب كـــــــــــــــــــــــَ

  
ْلقُ  من الَمجاز :و  َوُهو لَكَ  من َصْفِوه َوَطيِّبه. ماِلي ، أَي : ِطْلقِ  الذي ال َحْصر عليه. يُقاُل : أَعطيتُه من الُمْطلَق وهو َحاللُ ، بالَكْسِر : ال الّطِ

 ً هاَن على الَخْيِل َحالٌل. «ِطْلق الَخْيلُ »في الَحِديث : و ، وَحراٌم ِغْلٌق. ِطْلقٌ  ويُقال : هذا َحاللٌ  .ِطْلقا  يَعنِي أَنَّ الّرِ

 ٌء.بَِري منه. وقيل : خاِرجٌ  أَي : منه ِطْلقٌ  أَنتَ  يُقاُل :و

هما اإِلبِل. ِطْلقُ و  :ـ  (1) َطلَقَْين أَو َطلَقا بعَد ِذْكِر قوله : عداـ  ظاِهُر ِسياقه أَنَّه بالَكْسر ، والذي في الصحاح والعُباب بالتَّْحِريك ، ونصُّ

هكذا َضبَطاه  (3) الطَّلَقُ  وبَْيَن الَماِء لَْيلَتَان. فاللَّيلةُ األُولَى أَي : اإِلبِل هو أَن يَُكون بَْينَهاو أَيضاً : َسْيُر اللَّيل لِوْرد الِغّبِ ؛ (2) الطَّلَقو

اعَي يَُخلِّيها إِلى الماِء ، ويَتُْرُكها مع ذِلك تَْرَعى في َسْيرِ  بالتَّْحِريك ، قاال : ، وفي اللَّيلِة الثَّانِيَة  َطواِلقُ  ها ، فاإِلبُل بعَد التَّْحِويزِ ألَنَّ الرَّ

 قَواِرُب.

ً  اإِلبَل إِلى الماِء حتى أَطلَْقتُ  ونقل أَبو ُعبَْيٍد عن أَبِي َزْيٍد : ً و َطلَقَْت َطْلقا  بفَتْح الالم. الطَّلَقُ  ، واالْسمُ  ُطلُوقا

ً  اإِلبُِل فهي َطلَقَت وقال األَصَمِعيُّ : ، والثَّانِي القََرب. وقاَل : إِذا  الطَّلَقُ  ، وذِلك إِذا كاَن بينَها وبَْيَن الماِء يَْومان ، فاليوُم األَول تَطلُق َطْلقا

هي لَْيلَة القََرِب ، وهو السَّوُق ، وإِن كانَت اللَّيلة الثّانِية ف الطَّلَقِ  فهي لَْيلَةُ  (4)َخلَّى ُوجوهَ اإِلبِِل إِلى الماِء ، وتََرَكها في ذلك تَْرَعى ليلَتَه 

 الشَِّديُد.

ِهها إِلى الماِء. الطَّلَقِ  وقاَل غيُره : ليلةُ   : اللَّْيلَةُ الثّانِية من لَياِلي تَوجُّ

ُل يوٍم يُْطلَُب فيه الماُء هو القََرُب. والثانِي هو  .لَقُ الطَّ  وقال ثَْعلٌَب : إِذا كان بَْيَن اإِلبِل والماِء يَْومان ، فأَوَّ

 : أَْن يُخلَِّي ُوجوَهها إِلى الماِء ، َعبَّر عن الّزماِن بالَحَدِث. قال ابُن ِسيَده : وال يُعِجبُني. الطَّلَقِ  وقِيَل : لَْيلَة

وقال أَبو ُعبَيَدةَ : في  .(5)ه ابُن ُدَرْيٍد كَسبٍَب وأَْسباٍب قال أَْطالقٌ  ج : في بَْعِض اللُّغات الِقتْبُ   :الطَّلَقُ  قالُوا :و الِمعَى. بالتَّْحِريك : الطَّلَقُ و

 : (6)، وأَْنَشد  أَْطالقٌ  ُجدَّتُه ، والَجْمعُ  البَْطِن : َطلَقُ  ، بالتحريِك وهو َطرائُِق البَْطِن ، وقاَل َغيُره : َطلَقٌ  ، واِحُدها أَْطالقٌ  البَْطنِ 

َوه  طـــــــــــــح القـــــــــــــًا وقـــــــــــــاَرَب خـــــــــــــَ ن َأطـــــــــــــح قـــــــــــــاَذفـــــــــــــح  تـــــــــــــَ

هعـــــــــــن      بـــــــــــُ بـــــــــــائـــــــــــِ ن  حـــــــــــَ رِيـــــــــــٌب وهـــــــــــُ قـــــــــــح ِد تــــــــــــَ  الـــــــــــذ وح

  
 قُلُت : وهذا أَيضاً يُخاِلُف ِسياَق الُمصنِّف ، فإِنَّ ظاِهَره أَن
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__________________ 
 ( ضبطت اللفظتان عن الصحاح والتهذيب وفيهما زايدة : أي شوطاً أو شوطا.1)
 ( ضبطت ابلتحريك عن الصحاح والتهذيب.2)
 والضبرت املثبت يواف  الصحاح والتهذيب.« الطِّلح »( يف القاموس 3)
 ( يف التهذيب واللسان : ليحلتئٍذ.4)
 .113/  3( اجلمهرة 5)
ُل  ال ( كذا وردت العبارة يف اللســـان مث الشـــاهد بعدها. وجاء يف التهذيب بعد قوله : والط َل  متحر  قيد من جلود ومجعه األطال  ا وبعري طُ 6)

وذكر البيت ا وعبارة األســــــاس : وأطلقت الناقة يف عقاهلا فطلقت وهي طال  وطُُل  وإبر أطال . وقا   .. أطال  ا وأنشــــــد قيد عليه ا واجلميض
 ذو الرمة : وذكر البيت.
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ِر ا وهذا َيُدل َك عل  َأن   رِيك كما َصو بحناه ا فَتَبم ر. طََل  َيكوَن ابلَكسح  اإِلبر ابلت حح
نَقلَه ابُن َعبَّاٍد أَيضاً : وقاَل األَصَمِعيُّ : يُقاُل لَضْرٍب  أَو نَْبٌت يُْستَْعَمل في األَصبَاغِ  ، (1)، نقله ابُن َعبَّاد ، وَضبََطه بالفَتْح  الشُّْبُرمُ   :الطَّْلقو

ك الاّلم  َطلَقٌ  من الدَّواِء ، أَو نَْبٍت : أَو  ُعصاَرتُه فيتََطلَّى به الذين يَْدُخلُون النّارَ ، نقله األَزهِرّي. وقال غيُره : هو نَبت تُْستَخَرج  (2)، ُمحرَّ

. وقال  هَذا َوَهمٌ  األَْحجار  (4)في ابِن َعبَّاد : لم يَْعَمل َشْيئاً ، وهو لَْيس بنَْبت ، إِنَّما هو من ِجْنِس  (3)أَي ما نَقَلَهُ ابُن َعبّاد واألَصَمِعيُّ

ى َكْوَكب األَْرض ، فتََوهَّم أَنه نَْبت ، ولو كان نَْبتاً ألَحرقَتْه النّار ، وهي ال تَحرقُه إِال بِحيَل ، وهو  الطَّْلقَ  واللِّخاِف ، ولعلَّه َسِمع أَنَّ  يَُسمَّ

ب   .«تَْلك»ُمعَرَّ

ْلقو  نَقَله ابُن عبّاٍد ، وَضبََطه بالتَّْحِريِك. النَِّصيبُ  : الّطِ

ً  وفي األَساِس : أَصبُت من ماِله  .(5)الفََرس  َطلَقِ  يباً ، وهو َمجاز ، وأَْصلُه من، أَي : نَِص  َطلَقا

ْلقو  الواحُد في َجْريِ الَخْيِل ، َضبَطه الجوهرّي والّصاغانّي وابُن األَثِير بالتَّْحِريك. الشَّْوطُ  أَيضاً : الّطِ

ً  الفَرسُ  قد َعَداو  أَي : َشْوطاً أَْو َشْوَطْيِن. ِطْلقَْين أَو ِطْلقا

ْص في ا ً  فََرفْعُت فََرِسي» في الَحِديِث :و لتَّهِذيِب بفََرٍس وال َغْيِره.ولم يَُخّصِ قال ابُن األَثِير : هو بالتَّْحِريك : الشَّوط  .«َطلَقَْينِ  أَو َطلَقا

 والغَايةُ التي يَْجري إِليها الفََرُس.

. بالتَّْحِريك : قَْيٌد من ُجلُودٍ  ، الطَّلَقو  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 َكِم : قَْيٌد من أََدٍم ، قاَل ُرْؤبةُ يَِصُف ِحماراً :وفي الُمحْ 

َلٌج أُدرَِج ِإدراَج   الط َل ح ُ َمح
ر بالَحْبل الشَِّديد الفَتْل حتى يَقُوَم. وقاَل الراِجُز :  وفُّسِ

 َعوحٌد عل  َعوحٍد عل  َعوحٍد َخَل ح 
ي ابلــــــــــــَغســــــــــــــــــــــــــَ ح  رحمــــــــــــِ ــــــــــــَ يــــــــــــُر يـ ا والــــــــــــلــــــــــــ   كــــــــــــَبهنــــــــــــ 

ٌب      ٍب و َمشـــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــِ قـــــــــــح ُ  ســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــح لـــــــــــَ ح وفـــــــــــِ  طـــــــــــَ

  
، وهو قَْيٌد  بالطَّلَقِ  بَّه الطَِّريقَ َشبَّه الّرُجَل بالِمْشَجِب ؛ ليُْبسه وقِلّة لَْحِمه ، وَشبَّه الَجَمل بِفْلِق َسْقب. والسَّْقب : خشبةٌ من َخَشبات البيت. وشَ 

ً  ثُّم انتََزعَ »في َحِديث ُحنَْيٍن : و من أََدٍم. وهو  «َطلَقٍ  الَحياُء واإِليماُن َمْقروناِن في»في َحِديِث ابِن َعبّاٍس : و .«من َحقَبِه فقيََّد به الَجَمل َطلَقا

 َحْبل َمْفتوٌل َشِديُد الفَتِْل ، أَي : هما ُمْجتَِمعان ال يَفتَِرقان ، كأَنَّهما قد ُشدَّا في َحْبٍل أَو قَْيٍد.

تَين.عن ابِن َعبَّ  النَِّصيبُ  : الطَّلَقو  اد ، وهو أَصاَب في ِذْكره ُهنَا ، وقد أَْخَطأَ الُمصنُِّف حيث َذَكره َمرَّ

اإِلبل الذي تقدَّم ، وهو تَْفِسيٌر عن هذا ، وقد أَْخَطأَ الُمصنِّف في  َطلَقُ  نقله الجوَهِريُّ والصاغانِيُّ ، وهو َسْيُر اللَّْيل لِوْرِد الِغبِّ  : الطَّلَقُ و

 .التَّفِريق بينهما

ْجن ُحبِسَ  يُقاُل :و ً  فاُلٌن في الّسِ تَْين ، ويَُضمُّ  َطْلقا واُب بَضمَّ  وال َكْبٍل. أَي : بال قَْيد وال َوثاقٍ  ، والصَّ

موالَمْشُهوُر فيه ُسُكونُ  كما تَقَدَّم ، َحْرق النَّار من َمنعَ  أَي بعُصاَرتِه بعد ما تُْستَْخَرُج منه َدواٌء إِذا ُطِلَي به : الطَّلَقُ و أَو  نقلَه الصاغانِيُّ ،  الالَّ

ب تَْلك. والصواُب التَّْحِريك ، كما نقله األَزهِريُّ وغيُره. قال الصاغانيُّ : وهو هو لَْحنٌ   ُمعرَّ

 من ِجْنس األَْحجاِر واللِّخاِف ، وليس بنَْبٍت. َوُهوَ  قاَل الّصاغانِيُّ : كِمثْل. بالكسِر ، ِطْلق عن األَصمعّيِ : َحَكى أَبُو َحاتِمو

ئيُس : هو َجاجِ ، وأَجَوُده اليََمانِيُّ ، ثم  إِذا (6) َحَجٌر بَّراٌق يَتَشظَّى وقال الرَّ اَماِت بََدالً عن الزُّ ُدقَّ َصفائَِح وَشَظايَا ، يُتََّخذُ منها َمضاِوَي للَحمَّ

ْلقِ  وقالُوا : َمْن َعَرف َحلَّ  .(7) الِهْنِديُّ ، ثم األَْنَدلُِسيُّ  والِحيلَةُ في َحلِّه : أَْن يُْجعََل في ِخْرقَة مع َحَصواٍت ، ويُْدَخَل  استَْغنَى عن الخْلق. الّطِ

َك بِرْفٍق حتى يَْنَحلَّ ، ويَْخُرَج من الِخْرقَِة في الماِء ، ثم يَُصفَّى عنه الماُء ، ويُشَ  .في الَماِء الفَاتِر ، ثم يَُحرَّ س ِليَِجفَّ  مَّ
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 بال ِعقاٍل ، وأَْنَشَد : عن ابِن ُدَرْيٍد. وقاَل غيُره : بال ِخطامٍ  : أَي طاِلقٌ  ناقَةٌ و

__________________ 
 ( يف القاموس ضبطت ابلقلم ابلكسر يف الشربم والنبت.1)
 ( ضبطه ابلقلم يف الصحاح بسكون الالم.2)
ويف املطبوعة. الكويتية : وقا  الصــاغاين « يف ابن عباد ا مل يعمر شــيئاً كذا يف األصــر الذي أبيدينا قوله : وقا »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 يف ابن عباد : مل يعمر الصاحب شيئاً.
 واملثبت عن التكملة.« جن  من»( ابألصر 4)
 ( وشاهده كما يف األساس ا قو  املسيب.5)

ر مــــــــــــــــــر  بــــــــــــــــــَ رجــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــواضــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــِ  ٍء تــــــــــــــــــُ

لـــــــــــــــــــــــَ ُ       قـــــــــــــــــــــــد انلـــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــن ابعـــــــــــــــــــــــه طـــــــــــــــــــــــَ

  

 ( يف مفردات ابن البيطار : يتحلر.6)
 ( انظر يف ماهيته وخواصه تذكرة داود االنطاكي7)
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 َطواِل ُمعق الت الِعيِ  َأو 
 : ال تُْحبَُس عن اإِلبِل. طاِلقٌ  عن الِعقال ، فَهي َطلَقت أَي قد

َهةٌ إِلى الماءِ  : طاِلقٌ  أَو ، كصاِحٍب  َمطاِليقُ و ، أَْطالقٌ  والَجْمع كالِمْطالقِ  إِلى الماءِ  تَْنَطِلقُ  ، هي التي الّطاِلقُ  ، وقال أَبو نَْصر : ُمتََوّجِ

 وأَْصحاب ، وِمْحراٍب وَمحاِريَب.

ّي البِن َهْرمةَ : م تُْحلَبُ الَّتِي تُتَْرك يَْوماً ولَْيلةً ث هي أَو  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ُب  ـــــــــَ حـــــــــل ـــــــــُ ـــــــــت ا ف ريهتـــــــــُ ـــــــــِ ب ـــــــــَ  كـــــــــَ ل قـــــــــاً ُتشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــِ  طـــــــــال

او      يـــــــــــــقـــــــــــــَ رحمـــــــــــــِ ـــــــــــــَ غـــــــــــــاَرهـــــــــــــا تـ وَن صـــــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــُ رمـــــــــــــِّ  يـــــــــــــُ

  
 من اإِلبِِل : التي تُْحلَُب في الَمْرَعى. الطَّلَقَةُ  ، كَكاتٍِب وَكتَبٍة. وقاَل أَبو َعْمرٍو : َطلَقة والَجْمع :

هُ  : إِذا األَِسيرَ  أَْطلَقو حهُ ، فهو َخالَّ  عنهُ. قاَل َعْبُد يَغُوَث بُن وقّاص الحاِرثيُّ : أَْطلَقَ  ، وكذلك «ثُماَمة أَْطِلقُوا»في الَحِديث : و ، ُمطلَقٌ  وَسرَّ

ٍة :  عـــــــــَ د وا ِلســـــــــــــــــــــــاين بـــــــــِنســـــــــــــــــــــــح دح شـــــــــــــــــــــــَ  أَقـــــــــوُ  وقـــــــــَ

ٍم      يـــــــح ـــــــَ ر تـ عحشـــــــــــــــــــــَ واأَمـــــــَ قـــــــُ لـــــــِ ا  َأطـــــــح يـــــــَ (1)عـــــــن ِلســـــــــــــــــــــانـــــــِ
 

  
ه أَْطلَقَ  قاَل ابُن األَْعراِبّيِ :و  َسقاه َسّماً. : إِذا َعُدوَّ

َ  نَْخلَه أَطلَقَ و قاَل : ً كطَ  ، أَي : ُمْلقٌَح ، قاَل : ُمطلَق فهو لقحه وذلك إِذا كاَن َطِويالً فأ  وهو َمجاٌز. لَّقَهُ تَْطِليقا

 في َطلَب الماِء. طَواِلقَ  ، وفي الُمْحَكم : إِذا كانَت إِبلُهم إِبِلُهم َطلَقَت : ُمْطِلقُون فهم القَْومُ  أَْطلَقَ و

مّ  ُطلِّقَ و ً  السَِّليُم ، بالضَّ َخاّلهُ الَوَجُع ، قال النابِغَةُ  السَِّليم : ُطلِّقَ  بعد الِعَداِد ، وفي الُمْفرداِت : َرَجعَْت إِليه نَْفُسه ، وَسَكَن َوَجعَهُ  : إِذا تَْطِليقا

 الذُّبيانِّي :

هـــــــــــا  وِء لـــــــــــُِّ وَن مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــاَذَرهـــــــــــا الـــــــــــر اقـــــــــــُ  تـــــــــــَ

هُ      قـــــــــــــُ طـــــــــــــلـــــــــــــِّ ـــــــــــــُ ُض  ت راجـــــــــــــِ ـــــــــــــُ وحرا ت وحرًا وطـــــــــــــَ (2)طـــــــــــــَ
 

  
 َرِبيعَةَ :وقاَل َرجٌل من 

يِن  ــــــــــَ ن دح عــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــاُت يـ ارِق ــــــــــطــــــــــّ مــــــــــوُم ال يــــــــــُت اهلــــــــــُ بــــــــــِ  تــــــــــَ

واُ  رأحَس      رَتِي اأَلهـــــــــــح عـــــــــــح لـــــــــــ  ِ كـــــــــــمـــــــــــا تــــــــــــَ طـــــــــــَ ُ
 املـــــــــــ

  
 أَراَد تَْعتَِريه.

ث : َمْن يُِريُد يُسابُِق بِفََرِسه الُمَطلِّقُ و َي به ألَنَّه ال يَْدِري : أَيَْسبُِق أَم يُْسبَقُ  كُمَحّدِ  يَفعَُل َكذا ، مثُل قوِلَك : اْنَطلَق هم :من الَمجاِز قَْولُ و ؟ُسّمِ

 .(3)فاُلٌن إِذا َمرَّ ُمْنَخِلعاً  انَطلَق يقدم. وقال الراِغُب : َذَهبَ 

بُونَ )،  (4) (فَاْنطََلُقوا َوُهْم يَ َتخافَ ُتونَ )ومنه قَولُه تعالى :  ُتْم ِبِه ُتَكذِّ ُسْرَعةُ  : االْنِطالقُ  ، وقاَل ابُن األَثير : (5) (اْنطَِلُقوا ِإىل ما ُكن ْ

 الذَّهاِب في أَْصِل الِمْحنَِة.

 اْنبََسط. أَي : َوْجُهه اْنطلَق من الَمجاِز :و

ً  به انُطِلقَ و  كما يُقال انقُِطع به. قاَل الجوَهِريُّ : ذُِهب به : إِذا للَمْفعول مبنِيّا

ْضَت من النُّوِن وقُلَت : ُمْنَطِلق ُمَطْيِلق قاَل : وتَْصِغير  .ُمَطْيِليقٌ  ، وِإن ِشئَت َعوَّ

ّم للتَّْحِقير ، فتسقُط الَهْمزة ِلَزواِل السُّك االْنِطالق نَُطْيِليق وتَْصِغيرُ  وِن الذي ؛ ألنك َحَذْفَت أِلَف الَوْصِل ألَنَّ أَوَل االْسِم يَْلَزُم تَحِريُكه بالضَّ

، ووقَعَْت األَلُف رابِعَةً ، فِلذلك َوَجب فيه التَّْعويض ، كما تَقُوُل : ُدنَْينِير ؛ ألَنَّ حرَف اللِّيِن إِذا كاَن  نُْطالق َزة اْجتُِلبَْت له ، فبَِقيكانَت الَهمْ 

عِر ، أَو يكوُن بعَده ياٌء ، كقَْولِ  هم في َجمع أُثِْفيَّة : أَثاٍف ، فِقْس على ذِلك ، هكذا هو رابِعاً ثَبََت البََدُل منه ، فلم يَْسقُْط إِاّل في َضُرورةِ الّشِ

ا َحَشى بها ِكتا بَه وأَخرَجه من حّدِ نَصُّ الَجْوهري والصاغانِّي. وَسْوُق هذه الِعباَرة الكثيِرةِ الفائدة أَْولَى من َسْوق األَمثال والِقَصص ِممَّ

 الطَّوق ما لم يَْحتَج إِليه من التَّْطويل ، والَكمال هلل سبحانه. االْختِصار. وَسيأْتِيك قريباً بعَد هذا التَّركيب في
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 ، والصَّواب َكْسُر نُوِنه ؛ ألَنّه لَْيَس في الكالِم نَفعال. (6)هكذا هو َمْضبوٌط بالفَتْح  نَطالق ثم إِنَّ قوَل الَجْوهِرّيِ ، فبَقي

__________________ 
 .157( من قصيدة مفضلية ص 1)
 ويف التهذيب برواية : 80ديوانه ط بريوت ص ( 2)

 تطلقه حيناً وحيناً تراجض
 ( يف املفردات : متخّلفاً.3)
 .33( سورة القلم اآية 4)
 .29( سورة املرسالت اآية 5)
 ( ضبطت يف الصحاح املطبوع ابلقلم ا ابلكسر.6)
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 .«بَطنُه اْستَْطلَقَ  إِّن َرُجالً »الَحِديُث :  ومنه وُخروُج ما فيه ، وهو اإِلْسهال ، البَْطِن : َمْشيُهُ  استِْطالقُ و

 .تَُطْيِليق : االْستِْطالق وتَْصِغيرُ 

 وهو تَفعَّل ، قاله الجوَهِرّي. ءٍ َمرَّ ال يَْلِوي َعلَى َشيْ و : إِذا استَنَّ في َعْدِوه فَمَضى الظَّْبيُ  تََطلَّقَ و

 وهو َمجاٌز. وأَْنشد :  بعَد الَجْريِ بَالَ  : إِذا الفَرسُ  تََطلَّق قاَل أَبو ُعبَيد :و

ظــــــــــــــــا  زع الــــــــــــــــنــــــــــــــــِّ جــــــــــــــــِ الً  كــــــــــــــــَ  فصــــــــــــــــــــــــــــــاَد ثــــــــــــــــَ

لـــــــــــــــ  ح  (1)ِم مل      طـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ رِ  يــــــــــــــــَ غحســـــــــــــــــــــــــــــَ  ومل يــــــــــــــــُ

  
 معنى لم يُْغَسِل : لم يَْعَرْق.

الق ُطتَْيِليق نَقَلَهُ الَجوهِريُّ ، قاَل : وتصغيرُ  تَْنَشِرحُ  أي : ال كتَْفتَِعل لهذا األَمر ، نَفُسه تَطَِّلقُ  ما يُقال :و ك  االّطِ بقَْلب الّطاِء تاًء ؛ لتََحرُّ

ك الّضاد.  الطَّاء األُولى ، كما تَقُول في تَْصِغير اْضِطراب : ُضتَْيِريب ، تَْقِلُب الطاَء تاًء ، لتََحرُّ

وذِ  َطالَقانُ و ٍد َمْحموُد بُن ِخداٍش  ما يَِلي الَجبََل ،م ، كَخابَران : د ، بين بَْلَخ وَمْرِو الرُّ َسَكن بِبَْغداَد ، وَرَوى عن يَِزيَد  الَطالَقَانِيُّ  منه أَبو ُمَحمَّ

 عن تِْسِعين سنة. 250، وعنه إِبراهيُم الَحْربيُّ وأَبو يَْعلَى الَمْوِصلّي ، ماَت في شعبان سنة  (2)بِن َهارون ، وابِن الُمباَرك ، والفَْضل 

بِن العَبّاِس بن َعبَّاٍد ، ُمَؤلِّف كتاِب  بِن َعبّاد بُن أَبي الَحَسنِ  د ، أَو ُكوَرةٌ بَْين قَْزِوين وأَْبَهر ، منه الصاِحُب إِسماعيلُ  أَيضاً : قانُ َطالَ و

ثِيَن ، َسِمَع عن َجْعفٍَر  وكان  335الِفْريابِّي ، وعنه أَبو الشيخ ، وتوفي سنة الُمِحيِط في اللُّغَِة ، وقد َجَمَع فيِه فأَوَعى ، وواِلُده كاَن من الُمَحّدِ

 َوِزيراً ِلَدْولَِة آل بَُوْيِه.

سيَن في النِّظاِميَّة ببغداد ، سمع  الطَّالَقانِيُّ  هذه أَيضاً : أَبو الَخْيِر أَحمُد بُن إِسماِعيَل بِن يُوُسف َطالَقانَ  ومن القَْزِوينِيُّ الشافعّي ، أَحد الُمَدّرِ

 .550 (4)، وماَت بقَْزِويَن سنة  (3)ابُوَر أَبا َعْبِد هللا الفَزاِرّيِ بنَْيس

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ق َرُجلٌ  . َطالَّ َمْخَشِريُّ  ، كَشدَّاٍد : َكثِيُر الطَّالق نقله الزَّ

 البِالد : تَرَكها ، عن ابِن األَعرابِّيِ وهو مجاز ، وأَنشد : َطلَّقو

ٍد بــــــــــــعــــــــــــدَ  ُض جنــــــــــــَح راجــــــــــــِ ٍة مــــــــــــُ غحضــــــــــــــــــــــــــَ رحٍ  وبــــــــــــِ   فــــــــــــِ

طـــــــلـــــــِّ ُ      ه مـــــــُ لـــــــُ ـــــــرّأحِس جـــــــافـــــــِ َر  َأشـــــــــــــــــــــعـــــــُث ال  ُبصـــــــــــــــــــــح

  
 فقال : نَعَم واألَرَض من َورائِها. ؟امرأَتَك َطلَّْقتَ قال : وقاَل العُقَْيلّي ، وسأَله الِكسائيُّ فقاَل : أَ 

 القوَم : تََركتُهم ، وأَْنَشد البِن أَْحمَر : َطلَّْقتُ و

مــــــــــــــاً  نــــــــــــــح َد غــــــــــــــُ جــــــــــــــح
َ

َن املــــــــــــــ َروح ٌة يـــــــــــــــَ طــــــــــــــارِفــــــــــــــَ  غــــــــــــــَ

لــــــــــــــــ  َ ِإذا مــــــــــــــــا      ــــــــــــــــاال طــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــعــــــــــــــــِ ــــــــــــــــرَبُِم ال  ال

  
 أَي : تََرَكهم كما يَتُْرُك الرجُل الَمْرأَةَ.

 ، أَي : صاَر ُحّراً. َطِليق ويُقاُل لإِلنساِن إِذا َعتَق :

 هي ، بالفَتْح. َطلَّقها فَطلَقَتو قاِلها ،النَّاقةَ من عِ  أَْطلَقَ و

 : ُمَخاّلةٌ تَْرَعى َوْحَدها. َطاِلق ونَْعَجةٌ 

 كأَنَّه َميََّز قَُرْيشاً بهذا االْسِم ، َحْيث هو أَْحَسُن من العُتَقاِء. .«من قَُرْيش ، والعُتَقاُء من ثَِقيف الطُّلَقاءُ »في الَحِديث : و

 : الذين أُْدِخلُوا في اإِلسالِم ُكْرهاً. الطُّلَقاءُ  وقاَل ثَْعلٌَب :

اِعي ناقَةً لنَْفِسه : َحبََسها. اْستَْطلقَ و  الرَّ

 : الَحلُّ واإِلْرسال. اإِلْطالقُ و
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 من األَْحكام : ما ال يَقَع فيه اْستِثْناء. الُمْطلَقُ و

 : ما َسقََط عنه القَْيد. الُمْطلَق والماءُ 

ة : ُمطِلقْ  النّاقةَ ، فهو أَطلقَ و مَّ  : ساقَها ِإلى الماِء. قال ذُو الرُّ

هـــــــــــــا  وقـــــــــــــُ تـــــــــــــاًل وحـــــــــــــاٍد َيســـــــــــــــــــــــــــُ رااًن وَأشـــــــــــــــــــــــــــح  قـــــــــــــِ

ة      وفــــــــــَ نــــــــــُ ــــــــــ  وحِر الــــــــــتـ طــــــــــلــــــــــِ ُ ِإىل املــــــــــاِء مــــــــــن حــــــــــَ  مــــــــــُ

  
 ، وإِذا استَْعَصِت العَانَةُ عليه ثُم اْنقَْدَن له قِيَل : َطلَّقَها ، والعَْيُر إِذا جاَز عانَتَه ، ثم َخلَّى َعْنها قِيَل : َطلَّقَها ى الّرجُل عن ناقَته قِيَل :وإِذا َخلَّ 

 ، قال ُرْؤبَةُ : َطلَّْقنه

َنهُ   فاستَـوحَرَد الَعداِماَل  طل قح
__________________ 

 واألصر كاللسان.« يتطل »التهذيب : ومل ( 1)
 ( كذا ابألصر ويف معجم البلدان واللباب : الفضير بن عياض.2)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : الفراوي.3)
 ا وكتبها ابن األثري ابألحرف. يف  ين عشر امرم سنة تسعا ومخسمئة. 590( يف اللباب ومعجم البلدان سنة 4)
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لَتَْين ، ويَْجعَلُوَن اإِلْمساَك أَن  اإِلْطالقَ  قَاِئمة : أَْن ال يَكون فيها َوَضٌح. وقوٌم يَْجعَلُونَ في ال اإِلْطالقُ و : أَْن يَكوَن يٌَد وِرْجٌل في ِشّقٍ ُمَحجَّ

 يَُكون يٌَد وِرْجٌل ليس بِِهما تَْحِجيٌل.

 اليََدْيِن : غيُر ُمقَيَّد. َطْلقُ  وبَِعيرٌ 

 ٌء.: ليَس عليه شي َطْلق وقاَل الكسائيُّ : َرُجلٌ 

اِعي :  وقوُل الرَّ

 (1) طَلحَقةٍ فلم ا َعَلتحه الش مُ  يف يوِم 
 ليَس فيها قُرٌّ وال ِريٌح ، يُِريُد يوَمها الَِّذي بَْعَدها والعََرُب تَْبدأُ باللَّْيِل قبَل اليَْوِم. طْلقَةٍ  يُِريد : يَْوَم ليلةٍ 

ِة : (2)في بَْيِت ـ  قال األَزَهِريُّ : وأَْخبََرني الُمْنِذريُّ عن أَبي الَهْيثَِم أَنه قالَ  مَّ اعي وبَْيٍت آَخَر أَْنَشَده ِلِذي الرُّ  الرَّ

ِ  يف يـَوحِم هلا ُسن ةٌ   (3) طَلحَقةٍ  كالش مح
 للُمبالَغة في الَوْصِف ، كما قالُوا : َرُجٌل َداِهيَةٌ. الطَّْلقِ  قال : والعََرب تُِضيُف االْسَم إِلى نَْعتِه ، قال : وَزاُدوا الهاَء في

 ِرْجلَه. أَْطلَقَ و ه ،إِذا َخلَّى عن : ُمْطلَقٌ و ، َطْلقو ، َطِليقٌ  وقاَل ابُن األَعراِبّيِ : يُقاُل : هو

 : اْستَْعَجله. استَْطلَقهو

 الدَّواُء بَْطنَه : َمّشاه. أَْطلَقَ و

 .تََطلَّق الظَّبُي : مثلُ  اْستَْطلَقو

ً  الَخْيُل : َمَضتْ  تََطلَّقَتو  لم تَْحتَبِْس إِلى الغايَِة. َطْلقا

 َخْيلَه في الَحْلبَِة : أَْجراها. أَْطلَقَ و

 : فَِصيٌح ، وهو َمجاٌز. ُمتََطلِّقُهو للِّساِن ،ا ُمْنَطِلقُ  ورُجلٌ 

ين بن ث من ُشيُوخِ أَبِي الفُتوح الّطاوسي ، وكاَن في َعْصِر الُمَصنِّف. الُمَطلِّقِ  وَشَرُف الّدِ  ، كُمحّدِ

، َرَوى عن بَِقّيِ بِن َمْخلٍَد توفي الّطاِلِقي السُّلَْيِجّي األَْشبِيليُّ ، منها أَبُو القَاِسم َعْبدس بُن محمد بن عبد العَِظيم : من ُمدن أَشبِيِليَّةَ (4) َطالقو

 ذكره ابن الفََرِضّيِ. 325سنة 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 كعُْصفُور : من أَسماِء الُخفَّاش ، نقله اللَّْيُث. الطُّْمُروق : [طمرق]

 م كما في اللِّسان والعُباب.، وقد تَقَدَّ  (5)وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو الطُّْرُموق 

َحى الذي يُِدير القُْطب ، ونحو ذِلك. كَطْوق ، َطْوق فهو ءٍ للعُنُِق. وُكلُّ ما استََداَر بَِشي يُْجعَلُ  : َحْليٌ  الطَّْوقُ  : [طوق]  .أَطواقٌ  ج : الرَّ

قو ً  هو ُمطاِوع : لَبَِسه تََطوَّ قَه تَْطويقا  .الطَّْوقَ  : إِذا أَْلبََسه َطوَّ

 : (6)، وأَنَشُد اللَّْيُث  الّطاقَةُ و الُوْسعُ   :الطَّْوقُ و

ر  ر  امـــــــــــــــــح ٌد كـــــــــــــــــُ اهـــــــــــــــــِ هٍء جمـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــِ وح  بـــــــــــــــــطـــــــــــــــــَ

ِه و      قــــــــــــــِ ه بــــــــــــــَروح فــــــــــــــَ ي أَنـــــــــــــــح مــــــــــــــِ وُر حيــــــــــــــَح (7)الــــــــــــــثــــــــــــــ 
 

  
 .أَطاق ٍء ُمكَّلف مايقوُل : ُكّل امرى
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 ، أَي : أَقَصى غايَتِه ، وهو اسٌم ِلمقدار ما يُمِكن أَن يَْفعَلَه بَمَشقٍَّة منه. (8) الطَّاقةُ   :الطَّْوق وقال َغيُره :

بالفاِرِسيَّة ، قاَل الشاِعُر يصُف « البَْرَوْند»، ويقال له :  (9)، وهو الَكرُّ الذي يُصعَُد به إِلى النَّْخلِة  َحابُول النَّْخل  :الطَّوقُ  قاَل ابُن ُدَريد :و

 نَْخلَةً :

__________________ 
 وعجزه فيه : 88( ديوانه ط بريوت ص 1)

 أشرَف ُمك اُء الض ح  فتغر داو 
 وانظر ختر ه فيه.

 ( التهذيب يف قو  الراعي.2)
 وعجزه فيه : 266( ديوانه ص 3)

 بدَت من سحاٍب وهي جاحنُة الَعصحرِ 
 ابألندل .( قيدها ايقوت : طاِلقة انحية من أعما  أشبيلية 4)
 ( لي  يف اجلمهرة.5)
 ( يف اللسان : وقو  عمرو بن مامة ا وذكر أربعة مشاطري.6)
 ( قبلهما يف اللسان ا وهي رواية ابن بري.7)

 لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــت املـــــــــــــــــوت قـــــــــــــــــبـــــــــــــــــر ذوقـــــــــــــــــه 

 إن اجلــــــــــــــــــبــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــتــــــــــــــــــفــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــه    

  

 ... ء مقاتر عن طوقهكر امر 

 واملثبت رواية الليث وهي اللسان أيضاً.

قوله : وقا  غريه : الطو  : الطاقة اخل هكذا ابألصر ا والذي يف اللسان عن ابن بري ا بعد إيراده البيت هكذا »هبامش املطبوعة املصرية : ( 8)
: 

 ء مقاتر عن طوقهكر امر 
 أراد ابلطو  : العن  ا ورواه الليث :

 ء جماهد بطوقهكر امر 
 .«والطو  : الطاقة اخل فافهم»قا  : 

 .115/  3هرة ( اجلم9)
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َد  و  ُم والـــــــــنـــــــــ  حـــــــــح هـــــــــا الشـــــــــــــــــــــــ  الـــــــــٍة يف رأحســـــــــــــــــــــــِ يـــــــــ   مـــــــــَ

ــــــــــــِ ُ و      ريحِ ايب ُرهــــــــــــا خــــــــــــاٍ  مــــــــــــن اخلــــــــــــَ ــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــائ

  

رَبَ  هلــــــــــا  ىت  انـــــــــــح يـــــــــــاُن حـــــــــــَ تـــــــــــح هـــــــــــا الـــــــــــفـــــــــــِ بـــــــــــَ يــــــــــــ   هتـــــــــــََ

  
ا يف    طــــــــــَ رُي اخلــــــــــُ هَقصــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــِ وح قــــــــــاعــــــــــِ ُ  طــــــــــَ ــــــــــَ ت  مــــــــــُ

  
ةَ بِن ُشَرْيِح بِن َعْبِد هللا بِن َعْمرِو بِن ُكْلثُوم بِن ماِلك بن َعتَّاب بِن َسْعد بِن ُزهَ  َطْوق ماِلُك بنُ و ْير بِن ُجَشم بن بَْكر بِن َعتّاب بِن زاِفر بِن ُمرَّ

ِشيد َرِحمه هللا تعالى ، هاُرون الخليفةِ  كان في َزَمن بن َحبِيب بِن َعْمرو بن َغْنم بِن تَْغِلب :  ماِلك الُمضافَِة إِليه على َو صاِحُب َرَحبَةوهُ  الرَّ

 الفُراِت.

ـ  تَطَّ مدينَة َزبِيدقُلُت : ومن َولَِده محمد بُن هاروَن بِن إِبراهيَم بِن الغنم بن مالك الذي قِدم اليََمن قاِضياً ، ُصْحبة محمد بِن ِزياد الذي اخ

 إِن شاَء هللا تعالى.« ع م ق»ِذكرُهم في وله ذُّريَّةٌ بها َطيِّبة يأْتي ـ  َحَرسها هللا تَعالى

كما في أَْكثَر ُكتُب « الطَّوقِ  َشبَّ َعْمٌرو عن»هكذا في العُباب ، واألَْمثال ألَبي ُعبَيد. والَمْشُهور :  الطَّْوق َكبِر َعْمٌرو َعنِ  في الَمثَل :و

 أَوُل َمْن قال ذلَك َجِذيمةُ األَْبَرُش.:  (1)قال الُمفضَّل  يُضَرب لُمالبِِس ما ُهو ُدوَن قَْدِره. األَمثال

 َجَمع ِغْلَماناً من أَبناِء الُملوك يَْخِدُمونَه ، منهم َعِديُّ  َمِلُك الِحيرةِ قد وَكاَن خالُه َجِذيَمةُ  بِن نَْصِر ابُن أُْخته. هو َعْمُرو بُن َعِديّ  َعمٌرو هذاو

ً  وكاَن َجِميالً  بُن نَْصرٍ   ليلةً  َسقَْيَت الَمِلَك ، فََسِكَر ، فاخُطْبنِي ِإليه ، فَسقَى َعِديٌّ َجِذيَمةَ  : إِذا ِش أَخُت َجِذيَمةَ ، فقالَْت لهفعَِشقَتْهُ َرقا َوِسيما

ْجنِي في الِخْدمِة ، فأسرَعت الَخمُر فيه وأَْلَطَف له ا َسِكَر قاَل له : َسْلنِي ما أَْحبَْبَت ، فقال : َزّوِ  : ما بِها َعْنَك َرْغبة لَرقاِش أُختَك ، قا (2) فلمَّ

ُجُدٍد  قد لَبَِسها وأَصبََح في ثِيابٍ  َدَخل بها أَي : فَفَعلَ  الليلةَ  إِذا أَفاَق ، فقالَْت للغاُلِم اْدُخْل على أَهِلكَ  ذلك قد فَعَْلُت ، فعَِلَمْت َرقاِش أَنّه َسيُْنِكرُ 

ا رآه َجِذيمةُ قال تَطيََّب منو ، ، ثم َوَضَع يَده  الباِرَحةَ ، فقاَل : ما فَعَْلتُ  َرقاش قال : أَنَكْحتَنِي أُْختَكَ  ؟الذي أََرى ما هذا : يا َعِديُّ  ِطيب ، فلَمَّ

 وجعََل يَْضِرُب َوْجَههَ وَرأَْسه وأَْقبََل على َرقَاِش ، وقاَل :  في التُّرابِ 

ريحُ كــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــيِن وأَنــــــــــــــــــِت غــــــــــــــــــَ دِّثــــــــــــــــــِ  ُذوِب حــــــــــــــــــَ

اِ أَ      جـــــــــــــــــــــــِ ِت أَم هبـــــــــــــــــــــــَِ يـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــَ رٍّ َزنـ ُ  حبـــــــــــــــــــــــِ

  

ٍد  بـــــــــــــح عـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ٌر ل ـــــــــــــِت َأهـــــــــــــح ٍد ا وأَن بـــــــــــــح عـــــــــــــَ  أَم بـــــــــــــِ

  
ُدونِ    ٌر لـــــــــــــــــــــِ ُدوٍن وأَنـــــــــــــــــــــِت َأهـــــــــــــــــــــح  أَمح بـــــــــــــــــــــِ

  
ْجتَنِي ُكفُؤاً َكِريماً من أَْبناِء الُملُوك ، فأَْطَرق َجِذيَمةُ  .«فأَنت أَهل»وفي نسخٍة :   على نَْفِسه َر َعِديٌّ بِذِلك َخافَ فلما أُْخبِ  ساِكتاً ، قالت بل َزوَّ

وأََحبَّه ُحبَّاً  أَي : اتََّخَذه اْبنا له ، وَماَت ُهناِلَك ، وَعِلقَت منه َرقاِش ، فأَتَْت باْبٍن َسّماهُ َجِذيَمةُ َعْمراً ، وتَبَنَّاهُ  وبِالِده ولَِحق بقَْوِمه منه فَهَربَ 

ا تََرْعَرعال يُولَُد له ،  َجِذيَمةُ  َشِديداً ، وكانَ  الَخَدِم يَْجتَنُون للَمِلك الَكْمأَة ، فَكانُوا إِذا َوَجُدوا َكْمأَةً  ِعدَّةٍ من كاَن يَْخُرُج مع وبلغ ثَمانِي ِسنِين فَلَمَّ

 ويَقول :  فَيَضعُه بيَُن يََدْيه ، َكما ُهوَ  جِذيَمةَ  ويَأْتِي به أَي ِمّما يَْجتَنِي ، ِخياراً أََكلُوها ، وأَتَْوا بالبَاقِي إِلى الَمِلك ، وكان َعْمٌرو ال يَأُْكُل منه

يــــــــــــــــــِه  يــــــــــــــــــارُُه فــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــاَي وخــــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــــذا جــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــهِ      ُده ِإىَل فــــــــــــــــــِ ر  جــــــــــــــــــاٍن يــــــــــــــــــَ  ِإذح كــــــــــــــــــُ

  
، واتَى َعلَى ذلك ما َشاَء  ففُِقد َزماناً ، فُضِرَب في اآلفاِق فلم يُوَجدْ  (3) ثم إِنَّه َخَرج يَْوماً وَعلَْيه َحْلٌي وثِياٌب ، فاستُِطير فذهبَت َكِلمتُه مثالً 

م ، كما في َشْرح  ثم َوَجَده َماِلٌك وَعِقيٌل ابنا فاِرجٍ  هللا ، َرُجاَلن  الدَُّرْيِديَِّة البن ِهشاٍم اللَّْخِمّي :كذا في العُباِب ، ويُقال : ابنا فاِلج أَيضاً بالالَّ

َهْين إِلى َجِذيَمةَ بَهَدايَا أَي بَنِي القَْينِ  من بَْلقَْينِ  في السََّماوةِ اْنتََهى إِلَْيِهما َعْمُرو بُن  من األَْوِديَةِ  بِوادٍ  ناِزالنِ  فَبَْينَما ُهَما وتَُحٍف ، كانا ُمتََوّجِ

فَقاال ِلجاِريٍة َمعَُهما : أَْطِعِمينا ، فأَْطعََمتُْهما ، فأََشاَر  فلَِهيا عنه ، فقال : ابُن التَّنُوِخيَّة؟ فََسأاَله : من أَْنتَ  ظفاُره وَشْعرهوقد َعفَْت أَ  َعِدّيٍ 

راعِ »ة : َعْمٌرو إِليها أَْن أَْطِعِميني ، فأَْطعََمتْه ، ثم َسقَتُْهما فَقَال َعْمٌرو : اْسِقينِي ، فقالت الَجاِريَ  « ال تُْطِعِم العَْبَد الُكراَع فيَْطَمَع في الذِّ

ه وقَبَّلَه ، وقال لَُهَما : ُحْكَمُكما ، فَسأاََلهُ ُمناَدَمتَه فلم  ونََظَر إِلى فَتًى ما شاَء ِمْن فَتىً  ثم إِنَُّهما َحَماله إِلى َجِذيَمةَ ، فعََرفَه فأَْرَسلَتْها َمثاَلً ، وَضمَّ

َق الموُت بينهم ، وصاَرْت تُْضَربُ  ْيهِ يَزاال نَِديمَ   حتى فَرَّ

__________________ 
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ِتماعهم وُمنادَ  تحه َمِتهم اأَلمثاُ  ِإىل اآن.ابجح اَم ا وأَلحَبســــــــــــــَ ه ا فَبدحَخَلتحه اَ م  راً ِإىل أُمِّ كاَن له   َطو قـَتحه َطوحقاً و  ثِيابَه وبـََعث َعمح
ٌرو َعنِ »من َذَهٍب ا فلّما رآه َجِذميَُة قا  :   فَبرَسَلها َمثاًل.« الط وح ِ  َكرب َعمح

يحِ ، فإِن بَرَز أَْفَرَط ُسكُره ، وإِذا أَداَمه َمنْ  قاَل أَبو َحنِيفة : : لَبَُن النَّاَرِجيِل. األَْطَواقُ و  وهو ُمْسِكٌر جّداً ُسْكراً ُمْعتَِدالً ، ما لم يَْبُرْز َشاِربُه للّرِ

.فإِْن بَِقَي إِلى ال ولَبََّس فَهَمه لم يَْعتَْدهُ ، أَفَسَد َعْقلَه لَْيَس من أَهِله ،  غَِد كاَن أَثُقََف َخّلٍ

 : َحلَُب النّاَرِجيل ، وهو أَخبُث من ُكّلِ َشراب يُْشرُب ، وأَشدُّ إِفساداً للعَْقِل. األَطواقِ  وفي اللِّسان : َشرابُ 

 قاَل : ولم أَسَمْعهُ من أَْصحابِنا. (1) في بَْعِض ِشْعِر الجاِهِليَّة : أَرٌض تَْستَِديُر َسْهلَةٌ بين أََرِضيَن ِغالظٍ  الطَّْوقَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و

حاحِ. وقاَل َغيُره : هو َعْقُد البِناِء َحْيث كاَن. والَجْمع : ِطيقَانٌ و َطاقَاتٌ  : ما ُعِطَف من األَْبنِيِة ، ج : الطَّاقُ و ب ، كما في الّصِ  فارِسيٌّ ُمعرَّ

 .ِطيقانٌ و ، أَطواقٌ 

 قاَل الراِجُز : الثِّياِب.َضرٌب من  : الطَّاقُ و

يـــــــــــَك مـــــــــــن  فـــــــــــِ كـــــــــــح ان   طـــــــــــا ٍ يـــــــــــَ ثـــــــــــرِي اأَلمثـــــــــــح  كـــــــــــَ

انح      مــــــــــــــــ  َر مــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا الــــــــــــــــكــــــــــــــــُ ازٌة ِشــــــــــــــــُِّ  مجــــــــــــــــُ 

  
حاح.  كما في الّصِ

ْيلَسانُ  الطَّْيلَسان ، أَو : الطَّاقُ  قال ابُن األَعرابّي :و  عن ُكراع. قال ُرْؤبَة : األَْخَضر هو الطَّ

جِي مـــــــــــــــن و  بـــــــــــــــ  َر  ِإذ جـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ا ِ لـــــــــــــــو تـ  طـــــــــــــــَ

نــــــــــــــــــاِح غــــــــــــــــــا ِ و      ثــــــــــــــــــُر جــــــــــــــــــَ جِي مــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــِ

  
 وأَنشَد ابُن األَعرابي :

ٍد  ُة كـــــــــــــر  َوغـــــــــــــح بـــــــــــــَ َزيــــــــــــــح تح خـــــــــــــُ رَكـــــــــــــَ  لـــــــــــــقـــــــــــــد تــــــــــــــَ

 طــــــــــــــــــــــا ِ مَتَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــــَا خــــــــــــــــــــــالٍم و     

  
يقان والَجْمع :  ، َكساجٍ وِسيَجان. قال ُملَْيٌح الُهَذِلّي : الّطِ

رِت و  يــــــــقــــــــانِ مــــــــن الــــــــر يــــــــح نح  الــــــــطــــــــِّ ــــــــُ هــــــــم تـ قــــــــَ وح ــــــــَ ُر فـ  شــــــــــــــــــــــَ

فُ      طـــــــــِ و وختـــــــــَح نـــــــــُ دح بـــــــــاِن تـــــــــَ قـــــــــح ـــــــــعـــــــــُ ِة ال حـــــــــَ نـــــــــِ  كـــــــــَبجـــــــــح

  
د بُن النُّعماِن ، َشيطانُ  : الطَّاقُ و من نَواِحيها. د ، بِِسِخْستانَ  : الطَّاقُ و ، وإِليه نُِسبت الّطائِفَةُ  الطَّاقِ  ِحْصٌن بََطبِرْستاَن وبه َسَكن ُمحمَّ

يعَِة.  الشَّْيَطانِيَّةُ : من ُغالةِ الّشِ

 .أَْطواقٌ  ٍء : ما استَدار به من َجبٍَل ، أَو أَكَمٍة ، وَجْمعُهكلَّ َشيْ  طائِقُ  وقاَل اللَّيُث : يَْنُدُر من الَجبَِل كالّطائِقِ  يَْنِشُز ، أَي نَاِشزٌ  : الطَّاقُ و

 يَِصف َغْرباً : (3)قال ُعماَرةُ بُن أَْرطاةَ  البِئْرِ  (2)َجاِل  في ما نََشز َكذِلكو

  ِ ـــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــِ ر ال قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ٍر مـــــــــــــــن بـ وقـــــــــــــــ   مـــــــــــــــُ

حـــــــــــاِف      نـــــــــــٍة عـــــــــــلـــــــــــ  جـــــــــــِ دح ائـــــــــــِ ِ ذي كـــــــــــِ  الـــــــــــطـــــــــــ 

  

َضَر مل يـُنـحَهكح مبُوَس  ا اِل ِ   َأخح

ة على ُمكاَوَحة تِْلك الصَّخرة ، وقال في َجْمِعه :  أَي ذُو قُوَّ

 َطواِئ ِ عل  ُمُتوِن َصَخٍر 
ْوَرِق. الّطائِقُ  ، وقيل : من السَِّفينةِ  زاَد َغيُره وفِيَما بين ُكّلِ َخَشبَتَْين قال أَبو ُعبَْيد :  : إِحَدى َخَشباِت بَْطِن الزَّ

 : وَسط السَِّفينة ، وأَْنَشَد ِللَبِيد : الّطائِقُ  وقال أَبو َعْمِرو الشَّْيبانِيُّ :
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تــــــــاَم  هــــــــافــــــــالــــــــح قــــــــُ تح  طــــــــائــــــــِ حــــــــَ بــــــــَ ِدمُي فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح  الــــــــقــــــــَ

فــــــــــــــــاِن      قــــــــــــــــوُِّم َدرحَأهــــــــــــــــا رِدح (4)مــــــــــــــــا ِإن يــــــــــــــــُ
 

  
ة : الطائِقُ  وقال األَصَمِعيُّ : مَّ  : ما َشَخص من السَِّفينِة ، كالَحْيِد الذي يَْنَحِدُر من الَجبَِل. قال ذُو الرُّ

 (5)ابآِ  َ حُزوُم  طائُِقهاقـَرحواَء 
 قال : وهو َحْرٌف نَاِدٌر في القُنَّة.

 : ُشْعبَةٌ من َرْيحاٍن أَو َشعَر ، وقُّوةٌ من الَخْيِط ، أَو نَْحو ذلك. الطَّاقَةُ و

 أَي : ُشْعبَة منه ، كما في األَساِس. َرْيحانٍ  طاقَةُ و نَْعٍل ، َطاقُ  :يُقال و

 : ة بِبَْلخ. طائِقانُ و

__________________ 
 وفيها : يف بع  شعر اجلاهليا. 115/  3( اجلمهرة 1)
 ( جا  البئر : جدارها.2)
 ( يف اللسان ط دار املعارف : عمارة بن طار .3)
 وهبامشه : الطائ  : الفرجة با خشبتا. 208( ديوانه ط بريوت ص 4)
َفِه  عن كر طامسةٍ و  577( صدره يف ديوانه ص 5)  .اآ  ُمنـح
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ْقتَُكهُ و من  (2)من َظلََم قِيَد ِشْبٍر » في الَحِديث :و أَي : يُْلَزُمونَه في أَْعناقِهم. (1) (َسُيَطوَُّقوَن ما َبَُِلوا ِبهِ )وقَولُه تَعالَى :  َكلَّْفتُكه. أَي : َطوَّ

قَه األَرِض   أَحُدهما : أَْن يَخِسَف هللا به األَرَض ، فتَِصيُر البُْقعَةُ الَمْغُصوبةُ منها فِي ُعنُقه هذا يُفَسَّر على َوْجَهين : «هللا من َسْبعِ أََرِضين َطوَّ

 .كالطَّوقِ 

ق التَّْقِليِد ، وهو أَنْ  قِ َطوْ  التَّْكِليف ال ِمنْ  َطْوقِ  واآلخر : أَْن يكوَن من  َحْملَها يوَم الِقياَمِة. يَُطوَّ

قَني يُقاُل :و انِي َعلَيه أَي هللا أَداَء َحقِّه َطوَّ حاح. قَوَّ  كما في الّصِ

قَتْ وَ  لَتْ  : لغةٌ في له نَْفُسه َطوَّ َصت وَسهَّ َعت أَي : َرخَّ حاح. َطوَّ  َحكاها األَخفَُش ، كما في الّصِ

قُونه وَعلَى الَِّذينَ  َشاذّاً  ءَ وقُِرى قال ابُن ِسيَده : قال ابُن ِجنِّي في ِكتاِب الشَّواذّ : هي قِراَءةُ اْبِن عبّاٍس بِخالٍف ، وعاِئَشةَ ، وسعيِد  .(3) يَُطوَّ

ْختِياني ، وَعطاءبِن الُمَسيِّب ، وَطاُوس بِخالٍف ، وَسِعيِد بن ُجبَْيِر  في  كالطَّْوقِ  أَي يُْجعَلُ  ، وُمجاِهٍد بِخالف ، وِعْكِرَمةَ ، وأَيُّوَب الّسِ

 ووزنه يُفَعَّلُونه ، وهو كقولك : يُجشَُّمونَه ويَُكلِّفونه. أَْعناقِِهم.

قُونَه قُونَهيَتَطَ  أَصلُه ، وهي ِقراَءةُ ُمجاِهٍد ، وُرويت عن ابِن عباس وعن ِعْكِرمة. يَطَّوَّ في الطَّاِء بعدها ،  ، قُِلبت التَّاُء َطاًء ، وأُْدِغَمت وَّ

 كقولهم : اطَّيََر يَطَّيَّر ، أَي : تََطيَّر يَتََطيَّر.

ْنعةُ أَن يكوَن يَتَفَْوَعلُونه ويَتَفَْعَولُونه ، إِاّل أَّن يَتَفَعَّلُونَه الَوْجه ؛ ألَنَّ   ُر وأَكثُر.ه أَْظهَ قال ابُن ِجنِّي : وتُِجيز الصَّ

كما قُِلبت في َسيِّد وَميِّت ، وقد يَجوُز أَن يكوَن القَْلب على الُمعاقَبة  قُِلبت الَواُو يَاءً  يَُطْيَوقُونَه أَصلُه وهي قَِراَءةُ ابِن عبَّاٍس بِخالف. يَُطيَّقُونه

ر وتََهيَّر ، على أَنَّ أَبا الَحَسن قد َحَكى : َهار يَِهير ، فهذا  يَُؤنُِّس أَنَّ ياَء تََهيَّر وْضٌع ، وليست على الُمعاقَبة ، قال : وال تَْحِملَنَّ هاَر ، كتََهوَّ

كما هو ظاِهٌر  يَتَفَْيعَلُونه جاَز أَن يكونَ  يَطَّيَّقُونه يَِهير على الَواِو ، قِياساً على ما َذَهب إِليه الَخِليل في تَاهَ يَتِيه ، وطاَح يَِطيح ، فإِنَّ ذلك قَِليلٌ 

 ً قُونَه كما تقدَّم في َسيّد وَميِّت ، ويجوُز أَن يكونَ  قُِلبَت الواُو يَاءً  يَتََطْيوقُونَه أَْصلُه لَْفظا بالواِو ، وِصيغَِة ما لَْم يَُسمَّ فاِعلُه يُفَْوَعلُونه ، إِال  يَُطوَّ

 أَنَّ فَعَّْلُت أَكثَُر من بناِء فَْوَعْلت.

يَتَفَعَّلُونه ال يتفَْيعَلُونه ، وال يَتَفَْعَولُونه ، وإن كان اللَّْفُظ بهما كاللَّْفظ بيتَفَعَّل ِلقلَّتِهما وكثَْرته.  يَتََطيَّقُونَه أَْن يكونَ وقاَل ابُن ِجنِّي : وقَد يُْمِكُن 

قُونه»ويُؤنُِّس َكْون يَتَطيَّقُونَه يَتَفَعَّلُونه قِراَءةُ َمْن قََرأَ  تَطيَّقُونَه يَتَفَعَّلُونه ال يتَفَْيعَلونَه قِراَءة من قَرأَ : ، وكذلك يَُؤنِّس َكْون يَ « يتََطوَّ

قُونَه»  والظاهر من بعد أَن يكون يَتَفَْيعَلُونه. هذا آخر نص الشَّواّذ الْبِن ِجني.« يَُطوَّ

قةو ة : الطَّْوق : الَحمامة َذاتُ  الُمَطوَّ مَّ  في عنقها. قال ذو الرُّ

يــــــــــــَك دا ييف فــــــــــــهــــــــــــاتــــــــــــِ تح مــــــــــــَ نــــــــــــَ عــــــــــــَ  ُرهــــــــــــا َأال  ــــــــــــَ

ُم      حــــــــح مــــــــاُم  (4)هبــــــــا الســــــــــــــــــــــ  رحَد  وا ــــــــَ و  ُ تـــــــــَ طــــــــَ ُ
 املــــــــ

  
ونو قال الصاغانيُّ : قَة لها ُعنُقٌ  التي القَاُرورةَ الَكبِيرة أَهُل الِعراق يَُسمُّ  كما في العُباب. ُمَطوَّ

ً  ِء ، وقد: القُْدَرةُ على الشَّيْ  اإِلطاقَةُ و  .أَطاقَه إِطاقةو ، َطاقَه َطْوقا

ً  قال األَزهِرّي : .الطَّاقَة عليه ، واالْسم أَطاقَ و ، كما يُقال : َطاَع يَُطوع َطْوعاً ، وأَطاع  َطاقَةً و أَطاق يُِطيق ِإَطاقةً و ، َطاَق يَُطوق َطْوقا

 اسمان يُوَضعاِن َمْوِضَع الَمْصدر. : الّطاقةُ و يُِطيع إِطاعةً وَطاَعةً ، والطَّاعةُ 

، أَضافُوا الَمْصدر وإِن كان في َمْوِضع الحاِل ، كما أَْدَخلوا فيه األَِلف والَّالم حين قالُوا : أَرسلَها  طاقَتَك ا : َطلَْبتَهقال ِسيبََوْيهٌ : وقالو

 فال يكوُن إِال َمْعِرفَةً ، كَما أَن ُسبحاَن هللا ال يَكوُن إِال َكذلك. طاقَتِي الِعراَك. وأَما َطلَبتُه

ةٌ بِخالف الطَّاَعِة واالْستَِطاعة ، فَلَها ُخصوص. اإِلطاقَةو الطاقَةُ  وقال شيُخنا :  ال يْختَصُّ باإِلنسان كما َزَعم قوم ، بل هي عامَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

قه قَهو بالسَّْيف وَغْيره ، َطوَّ ً  إِيّاه : َجعَله له َطوَّ  .َطْوقا

قَنِيو  نِْعَمةً. َطوَّ

ْقتو  الَحماَمة. َطْوقَ  تَقَلَّدتُها منه أَياِدَي ، وهو مجاز. وكذلك قَْولُهم : (5) تََطوَّ
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__________________ 
 .180( سورة آ  عمران اآية 1)
 .«من غصب جاره شرباً »ويف اللسان : « من  لم شرباً »( يف النهاية : 2)
 .والقراءة : يُِطيُقونَهُ  184( سورة البقرة اآية 3)
 ألصر : الشحم.( عن الديوان واب4)
 ( يف األساس : وطُوِّقُت.5)
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 . كما في األَساس.َطْوق ، َما ِلي بأَداِء ُشْكِره َطْوق وتقول : في ُعنُقي من نِْعَمتِه

ً  وقال بَعٌض : قه تَْطِويقا  ، خاصٌّ بالذّم ، والصَّواُب العُُموم. ومنه قَوُل الُمتَنَبِّي : طوَّ

ت يف الـــــــــــــــــــّرِقـــــــــــــــــــاب لـــــــــــــــــــه َأايٍد   أَقـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــَ

مـــــــــــــــــامُ  اأَلطـــــــــــــــــوا ُ هـــــــــــــــــي      اُس ا ـــــــــــــــــَ  والـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ 

  
قَهو ّمِ : ُجِعَل داِخالً في ُطّوِ  ، ولم يَْعِجْز عنه. طاقَتِه ، بالضَّ

قَتِ و قَتْ  ، وَكَذا كالطَّْوقِ  الَحيَّةُ على ُعنُِقه : صاَرْت عليه تََطوَّ  ، وهو َمجاٌز. َطوَّ

على األَصل ، كحاَجة وَحوائِج ؛ ألَنَّ أَصلَها َحائَِجةً ، قاله  َطوائِقُ  ، وَجْمعُه : طائِق ، وأَصلُه (1)الَِّذي يُْعقَد باآلُجّرِ  الطَّاق : جمع الطَّوائِقُ و

 األَْزَهريُّ وأَنَشَد لَْعمرو بن َحّسان يَِصُف قَْصراً :

  ٍ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــــُ َت َأاب قـ ــــــــــــــــح د   هــــــــــــــــرح رَأَي  َأجــــــــــــــــِ

ُم الــــــــــــــ     عــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ه الــــــــــــــنـ  ؟ر كــــــــــــــامُ َأطــــــــــــــاَ  حــــــــــــــيــــــــــــــاتــــــــــــــَ
  

رّاً  خـــــــــــــِ مـــــــــــــَ َن ُمشـــــــــــــــــــــــــــح ِر أَرحعـــــــــــــَ مـــــــــــــح ىَن ابلـــــــــــــغـــــــــــــَ  بـــــــــــــَ

  
غــــــــــــــــــينِّ يف    هيــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــِ وائــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــامُ  طــــــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــــــَ

  
ِل   ، وقد َمّر تَْحِقيقُه في َحْرف الّسين.« إِْصالحِ الَمْنِطق»وأَراَد بأَبي قُبَْيس أَبا قَابُوس أَحَد الُملوك ُدوَن الَجبَل ، كما في أَوَّ

ّي :  : العُنُق ، ومنه قَوُل َعْمِرو بِن أُماَمة : الطَّوقُ و قال ابُن بَّرِ

ِه  قـــــــــــــِ َر َذوح ـــــــــــــح ب ـــــــــــــَ وحَت قـ َ
ُت املـــــــــــــ رفـــــــــــــح ـــــــــــــقـــــــــــــد عـــــــــــــَ  ل

هِ      قــــــــــــــِ وح ــــــــــــــَ ه مــــــــــــــن فـ ــــــــــــــفــــــــــــــُ ت ــــــــــــــاَن حــــــــــــــَ ب  ِإن  اجلــــــــــــــَ

  

رِ  ٌر عـــــــــــــن كـــــــــــــر  امـــــــــــــح قـــــــــــــاتـــــــــــــِ هِ ٍء مـــــــــــــُ قـــــــــــــِ وح  طـــــــــــــَ

  
هِ    قــــــــــــــِ ــــــــــــــَروح ه ب فــــــــــــــَ ــــــــــــــح ي أَنـ مــــــــــــــِ وِر حيــــــــــــــَح ــــــــــــــ  ــــــــــــــث  كــــــــــــــال

  
 ، وأَْنَشَده اللَّيُث ِخالَف ما ذكرنا ، وقد تقدَّم. عنههللارضيقُلُت : وَعزاه الّصاغانِيُّ إِلى عامِر بِن فَُهْيَرةَ 

ّي :  : الِخماُر. الطَّاقُ و : الِكساُء. الّطاق وقال ابُن بَّرِ

 أَنشَد ابُن األَعرابِّي :

ُفو وطَاُقها  سائَِلة اأَلصحداي يـَهح
ا َساُ    ُغراٍب ساُقهاكَبل 
 وفَسََّره وقال : أَي ِخماُرها يَِطير ، وأَصداُغها تَتَطاير من ُمخاَصَمتها.

يقانُ  ويقاُل : رأَيُت أَْرضاً كأَنَّها  إِذا َكثَُر نَباتُها ، وهو َمجاٌز. الّطِ

 .َطاقُها ال َغْير ، وال يُقالُ  طائِقُها القَْوِس : ِسيَتُها. وقاَل ابُن َحْمزة : طاقُ و

 ، كُصَرد : أَرٌض َمْعُروفةٌ. قال ُرْؤبةُ : الطَُّوق َذاتُ و

َو ح  جــــــــــــاِث الســــــــــــــــــــــــــ  ثــــــــــــح ه ِبــــــــــــَ يــــــــــــح ي ِذراعــــــــــــَ رمــــــــــــِ  تــــــــــــَ

رححــــــــًا      نح ذاِت  (2)ضــــــــــــــــــــــَ َن مــــــــِ دح َو ح وقــــــــد َأجنــــــــحَ ــــــــطــــــــ   ال

  
 الَحْبِل : قُواه ، كما في األَساِس. طاقاتُ و

 : اإِلْفِريُز. األَْطواقُ و

ند.وِجْنٌس من النّاِس   بالّسِ

نِد ِسنيَن وليس يَْعِرف ثَمَّ هذا الِجْنس أَحٌد من النّاِس.  والِكساُء ، كذا في الُمِحيِط. قال الّصاغانِيُّ : أَقمُت بالّسِ



12674 

 

ن تَولَّى بتِْلَك النَّواحي فال بِْدَع أَنَّه أَدَرَك ما لم يُْدِرْكه الّصاغانِ  ةً على َمْن لم يَْحفَْظ.قُْلُت : وُمَؤلُِّف الُمِحيط كاَن أَبُوه ِممَّ  ّي ، ومن َحِفظ ُحجَّ

. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ، كالَمْنع الطَّْهقُ   :[طهق] لُغَةٌ يمانِية ، وكذلك الَهْقط ، وقد ذُِكر في َمْوضِعه ،  (3) ُسْرَعة الَمْشي هو أَهَملَه الَجْوَهِريُّ

 والَهْطُق كما َسيأِْتي للُمَصنِّف.

 عليه :* ومما يُْستَْدَرُك 

 مع الَقافِ  الظّاءِ َفْصل  من
ة اأْلَْنساِب ، وَذَكره الُمَصنُِّف في الّضاِد والقَاِف ، وقد تَقدَّم ال ِظيقَة : [ظيق]  َكالُم ُهناك.: َمْنِزٌل بالقُْرِب من َعْيذاب ، هكذا َضبَطه أَئِمَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : يعقد  ُجرٍّ وحجاره.1)
 .«صرحاً »واللسان وابألصر  105الديوان ص ( عن 2)
 وفيها : سرعة يف املشي. 116/  3( اجلمهرة 3)
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 مع القاف فصل العني
يُب ، كفَِرح َعبِقَ  : [عبق] ً  به الّطِ كة َعبَقا ْدُع  َعبِق وبَِقي ، وكذلك َعِسق به ، وكذا لَِزق به كثََمانِية : َعبَاقِيَةو كَسَحابة َعباقَةً و ُمَحرَّ الرَّ

ِزم ، وأَْنشَد اللَّيُث :  بالِجْسِم والثَّْوِب. وقولُهم : فاَح واْنتََشر ، إِنَّما هو تَْفِسيٌر بالالَّ

ة  ُرجـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــِ َ أُتـ رُي هبـــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

بــــــــــــــــَ      َدفِ  عــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــدِّهــــــــــــــــاِن بــــــــــــــــُدر ِة الصــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
اُر بُن ُمنِقذ :  وقال الَمرَّ

ــــــــــــــــَ ُ عــــــــــــــــَ  ِك هبــــــــــــــــا  ب رَبِ واملِســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  ال

رح      مـــــــــُ وِن الـــــــــعـــــــــُ رحجـــــــــُ فـــــــــراُء كـــــــــعـــــــــُ (1)فـــــــــهـــــــــي صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقال َطرفَةُ بُن العَْبد :

وا  بـــــــــــــــــَ ُ مُث  راحـــــــــــــــــُ مح  عـــــــــــــــــَ ِك هبـــــــــــــــــِِ  املِســـــــــــــــــــــــــــــــح

اَب اأُلُزرح      د  ون اأَلرحَض هـــــــــــــــُ فـــــــــــــــُ حـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح (2)يــــــــــــــــُ
 

  
 به. أَقامَ  : إِذا بالَمَكان َعبِقَ و

 وهو َمجاٌز. به : أُوِلعَ  َعبِقو

ً  (3) إِذا تََطيَّبا بأَْدنَى ِطيٍب لم يَْذَهبْ  كفَِرح وفَِرحة : َعبِقَة ، واْمَرأَة َعبِقٌ  َرُجلٌ و  نَقَلَهُ اللَّْيُث. َعْنُهما أَيَّاما

َكة : َوَضُر السَّْمن في النِّْحيِ  العَبَقَةُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و . ويُقاُل : ما في َعبَقة اللِّْحيانيُّ أَّن ِميَم َعَمقَه بدّل من باءِ وكذا َعَمقَةٌ وَعبََكةُ. وَزعَم  ُمَحرَّ

 لَْطُخ َوَضٍر من السَّْمِن. وَعَمقةٌ ، أَي : َعبَقةٌ  النِّْحيِ 

كةً : َجدٌّ ألَبِي إِْسحاَق إِْسماِعيَل بِن ُعَمر َعبَقٌ و ث. َعبَق العَبَِقّيِ  بنِ  ، ُمَحرَّ  وَضبَطه الحافُِظ في التَْبِصير بالفَتْحِ. البُخاِرّيِ الُمَحّدِ

اَغانِّي. يَْلَزُق بِك : إِذا َكانَ  َعبَاقَاءُ  رُجلٌ و  ، نقله الصَّ

ُجُل المَ  كثََمانِيَة : العَبَاقِيَةو َحاح : هو كَّاُر.الرَّ  زاد غيُره : ذو َشّرٍ ونُْكٍر. وأَنشَد اللَّيُث : الدَّاِهيَة وفي الّصِ

ف  هلــــــــــــــا  يــــــــــــــةٌ َأطــــــــــــــَ بــــــــــــــاقــــــــــــــِ َد   عــــــــــــــَ َرنــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــَ

رِي     اِ جـــــــــــَ مــــــــــِ رُت الـــــــــــيـــــــــــَ َبســــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــح ِر مـــــــــــُ دح  ُء الصــــــــــــــــــــــــ 

  
حاح : وهي َعباقِيَة يُقاُل : به َشْينو  ْبقَى في ُحّرِ الَوْجِه.أَثَُر ِجراَحٍة يَ  ، أَي : له أَثٌر باٍق. وفي الّصِ

 تُؤِذي من َعِلق بَشوِكها. قال أَبو َحنِيفة : هي من الِعَضاه. وأَنشد لساِعَدةَ بن العَْجالِن يُخاطُب ُحَصْيناً : َشَجَرةٌ شائَِكةٌ  : العَبَاقِيَةو

ّداً  وحَت شــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــن رٍت ف واحــــــــــــِ داَة شــــــــــــــــــــــــــُ  غــــــــــــَ

َك يف و      وبــــــــــــــُ ةٍ ثــــــــــــــَ يــــــــــــــَ بــــــــــــــاقــــــــــــــِ رِيــــــــــــــُد  عــــــــــــــَ (4)هــــــــــــــَ
 

  
 ويُروى : َعماقِية ، وهي َشَجرةُ الِعْمقَى.

 ٍء.الَِّذي ال يُْحِجُم عن َشيْ  اللِّصُّ الَخاِربُ  : الَعباقِيَةُ  ُشَمْيٍل :قاَل ابُن و

 ، وبَعَْنقاة ، وَعقْنباة ، أَي : ذاُت َمخاِلب ِحداٍد. وقال ابُن ُدَرْيد : أَي : ُصْلبَةٌ قَِويَّةٌ َشِديَدةٌ. ُعقاٌب َعبَْنقَاُء ، وَعبَْنقَاةٌ ، كقَعَْنباةٍ و

قَِضيَّتُه أَنّه ال يُقال فيها إاِّل بالَهاِء.  َء الُخلُق ، َوِهي بِهاءٍ َسيِّى َكذِلك : إِذا كانَ  وبِهاءٍ  بَكْسٍر فتَْشِديدٍ  ِربِقَّانُ  ِعبِقَّانُ  ِرجل :قاَل األَْصَمِعيُّ و

 ، فتَأَّمل. (5)والَمْرأَة كَذِلك  ِعبِقَّانَةو ِعبِقَّان رجل ونَصُّ األَصَمِعّي يُخاِلف َذِلك :

 وكذلك اْبعَْنقَى. َصاَر َداِهيةً ، أَو ساَء ُخلُقُه : إِذا ُمْعبَْنقٍ  الغاُلم ، فهو ْنقَىاعبَ و

 قال َعِديُّ ابُن َزْيٍد الِعباِديُّ يَِصُف َخْمراً : : التَّْذِكيَةُ. التَْعبِيقُ و
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وحَد  وِدّي حـــــــــــَ هـــــــــــُ ـــــــــــَ ـــــــــــيـ ـــــــــــاجـــــــــــُر ال ـــــــــــت ا ال  صـــــــــــــــــــــــــاهنـــــــــــَ

ــــــــــ ُ      ي ــــــــــِ ب عــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــتـ ــــــــــا ال رِه  ن فــــــــــَبذحكــــــــــ  مــــــــــن َنشــــــــــــــــــــــــح

  
 ا يُْستَْدَرُك عليه :* ومم

 ُء بقَْلبِي : لَِصَق ، وهو َمجاٌز.الشَّيْ  َعبقَ 

 ٌ  لَبِقَةٌ : يُشاِكلُها ُكلُّ ِلباٍس وِطيبٍ  َعبِقَةٌ  وامرأَة

__________________ 
 والضبرت عنها ا وعب  تقرأ الاً وفعاًل. 92( املفضليات ص 1)
 .55( ديوانه ط بريوت ص 2)
 تذهب رائحته أايماً.( يف التهذيب : فلم 3)
 .«فنجوت»بد  « لنجوت»ونبه هبامشه إىل رواية األصر. ويف التهذيب « عماقية هريد»برواية :  109/  3( ديوان اهلذليا 4)
 ء اخلل  واملرأة كذلك.( نص كالم األصمعي يف التهذيب : رجٌر ِعِبق انة زِِبق انة إذا كان س 5)
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 لَِبٌ  ا وهو الظ رِيُف. َعِب ٌ  : َرُجرٌ ـ  َأعحَرِب الّناسِ وُهمح من ـ  قا  اخلُزاِعي ون
كةً ، أَي : بَِقيَّةٌ من أَْمواِلهم. َعبَقَةٌ  وما بَِقيَْت لهم  ، ُمَحرَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ّم : ُدَوْيبَّةٌ من أَحناِش األَْرض. العُْبُشوقُ  : [عبشق]  ، بالضَّ

 س ، وأَْهَملَه الَجماعةُ.: اسٌم كما فِي األََسا َعْبَشقو

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : النَّشاُط. أَهَملَه الَجماعة ، وأَْورَده ابُن القَطَّاع في ِكتاِب األَْفعاِل هَكذا. العَْبَهقَة : [عبهق]

ُف العَْيَهقَة ، بالتَّْحتِيَّة ، وسيَأْتِي للُمَصنِِّف.  قلت : وهو ُمَصحَّ

 في َوْجِه فاُلٍن ، أَي : الكَرم. الِعتْقَ  يُقال : ما أَْبيَنَ  ، بالَكْسِر : الَكَرُم. الِعتْقُ  : [عتق]

 الَوْجِه ، أَي : َجِميله. َعتِيقُ  ومنه قَولُهم : فاُلن الَجماُل. : الِعتْقُ و

 النَّجابَة. : الِعتْقُ و

 الشََّرف. : الِعتْقو

ّقِ ، وهو الِعتْقو  يَّةُ.الُحرِّ  : ِخالُف الّرِ

ّمِ : َجْمعُ  ، العُتُقو  كأَِميٍر. َعتِيقٍ  بالضَّ

 وَسيَأْتي ُكلٌّ منهما. للَمْنِكبِ  عاتِقو

يَّة. : الِعتْقُ و ً  من َحّد َضَرب يَْعتِق العَْبدُ  َعتَق يُقال : الُحّرِ ً و ويُْفتح ، أَو بالفَتْح الَمْصَدر ، وبالَكْسر االْسم ، بالكسرِ  ِعتْقا ،  َعتاقَةً و َعتَاقا

فهو َسْبُق قَلَم بال َشّكٍ ، ال تَُجوُز الِقراَءةُ به كأَْكثر  َعتاقَة قاَل َشيُخنا : وما في بَْعِض الفُُروعِ اليُونِينِيَّة من البُخارّي ِمن َكْسر َعْين بفَتِْحِهما.

. واِب :ما َغِلَط فيه اليُونِينِي وَسبَقَهُ القَلَم ، أَو غير ذلك فليُْحَذْر ذلك وليُْقرأْ بالصَّ  ّقِ ، كَضَرب  َعتَق هذا هو الَمْشُهوُر من أَنَّ  َخَرَج َعِن الّرِ

ثِيَن من قَْولهم : َعْبد ثاُلثِيٌّ َغيُر َمْعروٍف ، وال قائَِل به ، فال يُْعتَدُّ به ، بل  َعتَقَهو ، َمْعتُوق الزٌم. فما يُوَجُد في َكالم الفُقَهاِء وبَْعِض الُمحّدِ

ي رباعّي ، والثُّالثِيُّ الِزم أَبداً   .ُعتَقاءُ  ، ج : َعاتِقو َعتِيقٌ  فهو الُمتَعَّدِ

ً و  والَجْمع كالَجْمع. َعتِيقٌ و ُمْعتَق فهو أَْعتَقَه إِعتَاقا

 .َعتائِقُ  ج : َعتِيقَةٌ و َعتِيقٌ  أََمةٌ و

 .أُْعتِْقن ، وذلك إِذا َعتائِقَ  من نساءٍ  َعتِيقَةٌ  ، وَموالةٌ  َعتِيقٌ  ، وَمْولىً  َعتاقَة هو َمْولَى يُقاُل :و

فَها هللا تَعالَى العَتِيقُ  البَْيتُ و نَّه أَّوُل بَْيٍت ُوِضع ألَ  : ُسّمي به ِلقَدِمه قِيلَ  (1) (َوْلَيطَّوَُّفوا اِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ ) قال هللا تَعالى : : الَكْعبَةُ َشرَّ

ْبراِهيَم َمكاَن )أَْيام الطُّوفاِن. وَدِليلُه قَولُه تَعالَى :  من الغََرق أُْعتِق لَكْونه أَو كما في القُرآِن أَْيضاً ، وهو قَوُل الَحَسنِ  باألَْرِض  َوِإْذ بَ وَّْأان إِلِ
بَْير في  من الَجبَابِرة أُْعتِق أَو وهذا َدِليٌل على أَنَّ البَْيَت ُرفَِع ، وبَِقَي َمكانُه. (2) (اْلبَ ْيتِ  فلم يَْظَهر َعلَيه َجبَّاٌر قَطُّ ، وهذا قد َرَواه ابُن الزُّ

ِة الفيل.نَقَله الّصاغانِيُّ ، وفيه تَْخِصيٌص بعَد تَْعِميم ، إِشارة إِلى قِ  أَو من الَحبََشةِ  َحِديٍث مرفوع. من الُملُوِك ،  أَو ألَنَّه ُحرٌّ لم يَْمِلْكه أََحدٌ  صَّ

 ولم يَدَِّعه منهم أَحٌد ، وهو َمجاٌز.

 ال تَْنفُُض نَْخلَتُه. َمْعروف : فَْحٌل ِمَن النَّْخل العَتِيقُ و

الُء. والَخْمُر. قيل :و الَماُء. : العَتِيقُ و  الّطِ

  . وأَنشد قَْوَل َعْنتََرة :ُعتُقٌ  قيل : هو التَّمر الشُّْهِريُز ؛ جمعه ْمر ، َعلٌَم له.التَّ  : العَتِيقُ  قال أَبو َحنِيفَة :و
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َذَب  يـــــــــــــ ُ كـــــــــــــَ تـــــــــــــِ نٍّ ابرٌد  الـــــــــــــعـــــــــــــَ  ومـــــــــــــاُء شـــــــــــــــــــــــــــَ

يب      بــــــــــوقــــــــــًا فــــــــــاذحهــــــــــَ جي غــــــــــَ لــــــــــَ  ِإن كــــــــــنــــــــــِت ســــــــــــــــــــــــائــــــــــِ

  
َعلَْيِك بالتَّمِر والَماِء البارِد ،  ، خاطَب امرأَتَه حين عاتَبَتْه على إِيثاِر فَرِسه بأَلباِن إِبله ، فقاَل لها : َعتُق التَّمَر الذي قد بالعَتِيق قيل : إِنه أَرادَ 

 وَذِري اللَّبََن لفَرِسي الذي أَْحِميِك على َظْهره.

 وقيل : هو الَماُء نَفُسه.

 لسَُّدوِسّي :وقال ابُن َخالََوْيِه : هِذه األَبياُت ِلُخَزز بِن لَْوذان ا

َذَب  يـــــــــــــ ُ كـــــــــــــَ تـــــــــــــِ نٍّ ابرٌد  الـــــــــــــعـــــــــــــَ  ومـــــــــــــاُء شـــــــــــــــــــــــــــَ

يب      وقــــــــــًا فــــــــــاذحهــــــــــَ بــــــــــُ جِي غــــــــــَ لــــــــــَ  ِإن كــــــــــنــــــــــِت ســــــــــــــــــــــــائــــــــــِ

  

ه  تــــــــــُ مــــــــــح عــــــــــَ ي ومــــــــــا َأطــــــــــح َرســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ رِي فـ كــــــــــَ نــــــــــح ــــــــــُ  ال تـ

  
َربِ    وحِن اأَلجـــــــــــح ثـــــــــــَر لـــــــــــَ ِك مـــــــــــِ وَن لـــــــــــونـــــــــــُ كـــــــــــُ  فـــــــــــيـــــــــــَ

  
__________________ 

 .29( سورة ا ج اآية 1)
 .26( سورة ا ج اآية 2)
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جِي :  يـــــــــــلـــــــــــَ لـــــــــــِ قـــــــــــوَ  حـــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــَ  َأن تـــــــــــَ  ِإيّنِ أَلخح

بِ      ـــــــــــــ  ب لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ٌض فـــــــــــــتـ ـــــــــــــاٌر ســـــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــِ ب  هـــــــــــــذا غـــــــــــــُ

  

يــــــــــــلــــــــــــٌة   ِإن  الــــــــــــرِجــــــــــــاَ  هلــــــــــــم ِإلــــــــــــيــــــــــــِك َوســــــــــــــــــــــــــِ

  
يب    ي وخَتَضـــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــِ حـــــــــــــــ  كـــــــــــــــَ ُذوِ  تـــــــــــــــَ  ِإنح أَيحخـــــــــــــــُ

  

ُه و  ـــــــــــ  ل ـــــــــــوَص و ـــــــــــِ ل ـــــــــــقـــــــــــَ ِك ال ـــــــــــُ ب رحكـــــــــــَ كـــــــــــوُن مـــــــــــَ ـــــــــــَ  ي

  
يب و    رحكــــــــــــَ ِك مــــــــــــَ ــــــــــــِ وَم ذل عــــــــــــامــــــــــــِة يــــــــــــَ ــــــــــــنــــــــــــ   ابــــــــــــُن ال

  
 اللَّبَُن. : العَتِيقُ  قيَل :و

 التَّمر ، والَماء ، والبَاِزي ، والشَّْحم. ءٍ الِخياُر من ُكّلِ َشيْ  : العَتِيقُ و

يق : العَتِيقُ و ّدِ  أَو ، هللاهرحم، وهو قَْوُل َجْعفَر الّصاِدق  ِلجَماِله قيل : لُقَِّب به َرِضي هللا تَعالَى َعْنه. أَبِي بَْكر عبِد هللا بِن ُعثْمان لَقَُب الّصِ

 .«من النَّاِر فَْليَْنُظر إِلى أَبِي بَْكر َعتِيق َمن أَراَد أَْن يَْنُظَر إِلى» : وسلمعليههللاصلىِلقَْوِله 

فِمْن يَْومئذ  «هللا من النّارِ  َعتِيقُ  ٍر أَنتَ بَكْ  أَبَا يا»:  له فقالَ  ، وسلمعليههللاصلى النَّبِيَّ  على َدَخلَ  بَْكرٍ  أَبَا أَنَّ  عنهاهللارضيَرَوْت عائَِشةٌ و

يَ  ً  ُسّمِ ً  أَنَّه ُسِمي»:  عنههللارضيفي حديِث أَبِي بَْكر و .َعتِيقا  .«من النّارِ  أُْعتِقَ  ألَنَّه َعتِيقا

ه تْهُ بِه أُمُّ  ، وهذا قَوُل ُموَسى بِن َطْلحةَ. أَو َسمَّ

ٌث َمْشُهور ، وتَقدَّم ِذْكُر جّده في بِن ُصَدْيق بِن ُموَسى بِن عَ  بُن يَْعقُوب َعتِيقُ و بَْيِر ، ُكنيَتُه أَبو يَْعقُوَب : ُمحّدِ  .«ص د ق»ْبِد هللِا بِن الزُّ

ِد بِن َهاُرون ، َعتِيقُ و بُن َعْبِد هللا الِمْصِري ، َعتِيقُ و بُن ِهشام ، َعتِيقُ و بُن َسلََمة ، َعتِيقُ و حمنِ  َعتِيقُ و بُن ُمَحمَّ بُن  َعتِيقُ و ، بُن َعْبِد الرَّ

ْقراق. ُموَسى  بن هاروَن الِمْصِريُّ َرَوى الُمَوطَّأَ عن أَبي الرَّ

ثُون. َعتِيقُ و د القَْيَروانِّي ، وابنُه : ُمَحّدِ  بُن ُمحمَّ

ْحمن بِن أَبِي بَْكرٍ  َعتِيقٍ  أَبوو ُد بُن َعْبِد الرَّ يِق والِد َعْبِد هللا. : ُمَحمَّ ّدِ  الّصِ

ْحمِن بُن جابِر بِن َعْبِد هللا : َعتِيق أَبوو األَنصاِريُّ ، ِعداُده في أَهِل الَمِدينَِة ، َرَوى عنه ُسلَْيماُن بُن يَساٍر ، وعاِصُم بن ُعَمَر بِن  َعبُد الرَّ

 تابِِعيّان. قَتاَدةَ :

د الَحَرِشيُّ ُعتَيقُ  َكُزبَْير :و  النَّْيَسابُوِري. . بُن ُمَحمَّ

 بِن َمْنصور السَّعِدّي البُخاِرّي ، عن ُعبَْيِد هللا بِن َواِصل. أَْحَمد بِن َحاِمدبُن  ُعتَيقُ و

 بِن عامر ، روى عنه ُغْنَجار. ُعتَيقِ  ُخراسانّي ، َحدَّث عن البُخاِرّي وَحِفيُده أَبو أَحمد ُمَحّمد بنُ  بُن َعاِمر بِن الُمْنتَِجع ُعتَيقُ و

َكتََب عنه الُمْستَْغِفريُّ ومات سنة  ُعتَْيقٍ  ونَْصُر بنُ  ن َسِعيِد بِن ُجبَْيٍر ، وابنُه إِسماعيل بُن بَُكْير َحدََّث أَيضاً ،: كوفِّي ، ع ُعتَْيق بَُكْير بنُ و

ُد ا عن أَبي بُْرَدةَ ، وعنه الثَّْوِريُّ ، (1) ُعتّْيق َوعِليُّ بن عن َمْكُحول ، ُعتَْيقٍ  والغَضُّوُر بنُ  ، 384 بن َحّم  (1) ُعتّْيق بناوأَحَمد وُمَحمَّ

تّيَن وثلثِمائة : 342النَّْخَشبِيَّان مات محمد سنة  ثُون. ومات أَحمُد بعد الّسِ  ُمَحّدِ

َحابِي وهم : العُتَقاء ، كُزفََر : نِْسبَة إِلى العُتَِقيُّونو ة من بالشيِن المعجمة وليس في الصَّحابَ « بِْشر»هَكذا في النَُّسخ  عبُد هللا بُن بِْشر الصَّ

  بُن بُْسر النَّضِرّي شاميٌّ ، فتأَمل ذلك.اسُمه َعْبُد هللا بُن بِْشٍر ، وإِنّما فِيِهم َعْبُد هللا بن بُْسر الماِزنّي ، أَحُد من َصلَّى إِلى الِقْبلَتَْيِن ، وَعبُد هللا

 بُن يَِزيَد ، وابُن لَِهيعة.عن عبِد هللا بِن ُمنَْين ، وعنه نافُِع  (2) الحاِرُث بُن َسِعيد الُمَحّدث منهمو

حمِن ابُن القاِسم منهمو بِن أَنٍَس ، فِقيه ِمْصر ، روى عن مالٍك وبَْكِر بن نَْصٍر وَعْبِد  َماِلك اإِلمام صاِحبُ  بِن َخاِلٍد أَبُو َعْبد هللا َعْبُد الرَّ

حمِن بِن ُشَرْيٍح ، وعنه أَْصبَُغ وَسْحنُون وِعيَسى بن َشُرود ، َصدوٌق ، معروٌف ، كان ُمجاَب الدَّْعوة ، َكثِيَر  بِمْصر العُتَقاءِ  ولَه َمْسِجدُ  الرَّ

 .190التَّفَكُّر ، توفي سنة 

ْنيا واآلخَرةِ  العُتَقاءُ و الطُّلَقَاُء من قَُرْيٍش »ث : في الَحِديو . «بَعُضهم أَْولَى بِبَْعٍض » وفي رواية : .«من ثَِقيٍف ، بَْعُضهم أَولياُء بَْعض في الدُّ

يَْستَِرقَُّهم. واحُدهم َطِليٌق. قاَل ابُن األَثير :  وُهم الَِّذيَن َخلَّى عنهم يَْوَم فَتْحِ َمكَّة ، وأَطلَقَهم ، فلم «َخَرج ومعه الطُّلَقاءُ »في َحِديث ُحنَيٍن : و

 .«ط ل ق»، وقد تَقدَّم البَْحُث فيه في  العُتَقاءِ  وإِنما َميَّز قَُرْيشاً بهذا االْسِم ، حيُث هو أَْحَسن من
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اٌع ، فيهم من َحْجِر ِحْميَر ، ومن َسْعدِ  (3) العُتَقَاءُ و  : ُجمَّ

__________________ 
 ضبطت يف القاموس ابلقلم بتاء مشددة مكسورة.( هكذا 1)
هـ  ا وعبد الرمحن بن القاســم ما نصــه : وعبد الرمحن بن الفضــر قاضــي تدمر.»موجود يف نســخ املو قبر قوله : »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

 .«وقد سقرت ذلك يف نسخ الشارح الجي أبيدينا
 الُعُتُ . 461( يف مجهرة ابن حزم ص 3)
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ِهم ِر مِححري : الَعِشريَِة ا ومن ِكنانَِة ُمَضر ا ومن َغريح ِن بُن  مِد بِن  (1) الُعَتِقي   زُبـَيحُد بُن ا اِرث فِمنح َحجح ا وأَبو َعبِد الر محح
غارِبة ا َكَتب عنه عبُد الَغيِنِّ بُن َسِعيٍد. الَعَتِقي َعبحِد  

َ
 صاحُب لرِيخ امل

 قاَل األَْعَشى :بال هاٍء.  َعتِيقٌ  راحٌ و

رُه و  ذي ســـــــــــــــــــــاَر ِذكــــــح نحشـــــــــــــــــــــاُه الـــــــ  هــــــِ َر  شـــــــــــــــــــَ  ِكســـــــــــــــــــح

هــــــــ  راٌح      ــــــــَ ت ــــــــه مــــــــا اشــــــــــــــــــــــح ــــــــ ٌ ل ي ــــــــِ ت ُ   عــــــــَ ــــــــَ ب ــــــــح (2)وَزنـ
 

  
 وقاَل أَيضاً :

َر و  مـــــــــــــح يـــــــــــــ َ كـــــــــــــَبن  اخلـــــــــــــَ تـــــــــــــِ  مـــــــــــــن اإِلسح  الـــــــــــــعـــــــــــــَ

ُزوجـــــــــــــــــــٌة مبـــــــــــــــــــاٍء ُزالِ       رِت ممـــــــــــــــــــَح نـــــــــــــــــــح (3)فــــــــــــــــــــَ
 

  
 َمْفعُول ، كما تقوُل : َعْين َكِحيل.قال أَبو َحنِيفةَ : فَِعيٌل هنا بَمْعنَى 

َمْخَشِرّي ، أَو ُحبَِسْت زماناً في عاِتقٌ و َعتِيقَةٌ  راحٌ و َظْرفِها ،  : لم يَفُضَّ أَحٌد ِختاَمها ، أَو قَِديمةٌ ، أَو شابَّة أَوَل ما أَْدَرَكت ، وهذه عن الزَّ

 : عنههللارضيكما في اللِّساِن. قال َحسَّان 

ٍة  حــــــــــابــــــــــَ ه مبــــــــــاِء ســــــــــــــــــــــــَ طــــــــــُ لــــــــــِ ِك ختــــــــــَح  كــــــــــاملِســــــــــــــــــــــــح

دامِ   عـــــــــــــــاتـــــــــــــــ ٍ َأو      يـــــــــــــــِح مـــــــــــــــُ بـــــــــــــــِ َدِم الـــــــــــــــذ   كـــــــــــــــَ

  
 وقال لَبِيٌد :

ن  رِّ أَدحكــــــــــَ ــــــــــكــــــــــُ ــــــــــاَء ب ب ي الســــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــِ ــــــــــل ــــــــــِ ٍ أُغ  عــــــــــات

هـــــــــا      ـــــــــامـــــــــُ ت ـــــــــُ   خـــــــــِ تح وف ِدحـــــــــَ ـــــــــُ ٍة ق ـــــــــَ ن وح (4)َأوح جـــــــــَ
 

  
 أَي : رائٌع كريٌم ، وسيأْتي أَيضاً للُمَصنِّف قريباً. َعتِيقٌ  فرسٌ و

 هذا قَْوُل بَْعِض ُحذَّاق اللُّغَويِّين ، نَقَله صاحُب اللَسان. بالَكْسِر ، ويَُضمُّ للَمَواِت كالَخْمِر والتَّْمِر ، والِقَدُم للَمواِت والَحيواِن َجِميعاً. الِعتْقُ  أَو

 منهما. النَّجائِبُ  ، ومن اإِلبِل : من الَخْيل الِعتاقُ و .َعتِيق منها ، الواِحدُ  ْيِر : الَجواِرحُ َكِكتاٍب ، من الطَّ  ، الِعتاقُ و

 ، قال َطَرفَةُ يَِصُف ناقَتَه : الِعتاقُ  ويقال : األَرَحبِيَّات

ـــــــــــارِي  ب ـــــــــــُ ـــــــــــاً ت اق ـــــــــــَ ت تح  عـــــــــــِ عـــــــــــَ ـــــــــــَ بـ ـــــــــــح ـــــــــــاٍت وأَتـ ي  انجـــــــــــِ

ِد      ـــــــــ  ب عـــــــــَ وحٍر مـــــــــُ ـــــــــفـــــــــًا فـــــــــوَ  مـــــــــَ ي ا َو ـــــــــِ ـــــــــفـــــــــَ ي (5)َو ـــــــــِ
 

  
والَجِديُد بَمْعنَى المْفعُولَة ، ليُفَرق بين ما لَه الِفْعل ، وبيَن ما  بَمْعنَى الفَاِعلَة العَتِيقَةَ  ألَن بال هاءٍ  َجِديدٌ  قَْنَطرةٌ و بالهاءِ  َعتِيقَةٌ  قَْنطرةٌ  إِنّما قِيَل :و

 الِفْعل واقٌع عليه.

 ة َشْرقِي الِحلَِّة الَمْزيَِديَّة. األُْخَرىو ة بنَْهر ِعيَسى ، : قَْريتان إِْحداهما قُ العَتائِ و

 نقله الجوَهِرّي. بََشَرتُه بعَد الَجفَاِء والِغلَظِ  أَي : َرقَّت َعتِيقٌ  بَْعد استِْعالجٍ ، كَضَرب وَكُرم ، فهو فالنٌ  َعتَق يُقال :و

 واقتََصر على َحّدِ َضَرب.

 كأَنّه َحِفَظها فلم يَْحنَث. قال أَوُس بُن َحَجر : َوَجبَتو ، َكَكُرم ، أَي : قَُدمت َعتُقَت : َسبَقَت وتقدَّمت ، وكذلك تْعتِيقُ  اليَِميُن عليه َعتَقَتو

ٌة  يـــــــــــــــ  ـــــــــــــــِ ي  أَل لـــــــــــــــَ تح عـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ تـ ِدميـــــــــــــــاً  عـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

راُم      تح مــــــــــــَ بــــــــــــَ لــــــــــــِ َ  هلــــــــــــا وِإن طــــــــــــُ يــــــــــــح (6)فــــــــــــلــــــــــــَ
 

  
 ال بَكفَّاَرةٍ وال تَِحلَّة.ـ  وإن ُطِلبَتـ  أَي : لَْيَست لها ِحيلَةأَي : لَِزَمتْني. وقيَل : 

 ، َحَكاه عنه أَبو ُعبَْيد في الُمصنِّف. الماُل : َصلُح َعتَق قاَل الفَّراُء :و

 .عاِتق عن ثَْعلب ، فهو الفََرُس : َسبَق فنََجا َعتَقو

ً َعتِيق الفَرُس َكَكُرم : صار َعتُق وقال ابُن ُدَريد :  .ا
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 .عاِتق فهو كنََصر َعتِيقاً كعَتََق يَْعتُق وصار قَُدمَ  ، أَي : َعتاقَةً  ءُ الشَّي َعتُقَ و

القَِديم األَول أَي :  «العَتِيق َعلَيُكم باألَْمر»في الَحِديِث : و ، أَي : قَِديم. َعتِيقٌ  رجلٌ  ٍء ، َحتّى قالوا :: القَِديم من ُكل َشيْ  العَتِيقُ  وفي اللِّساِن :

أَراَد السَُّوَر الاّلتي أُْنِزلَت  «األَُوِل ، وُهنَّ من تِالِدي الِعتاق إِنَُّهنَّ من»َحِديُث ابِن َمْسعُوٍد :  ، كَشِريف وِشراٍف. ومنه ِعتاقٍ  ، ويجمُع على

ل ما تَعَلَّمه من القُرآن.  أَوالً بَمكَّة ، وأَنَّها من أَوَّ

__________________ 
 ضبطت عن مجهرة ابن حزم. (1)
 برواية : سار ملكه. 116( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .164( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .175( ديوانه ط بريوت ص 4)
 وهبامشه : العتا  مجض عتي  وهو الكرمي. 22( ديوانه ط بريوت ص 5)
 وهبامشه عتقت أي قدمت ووجبت. 115( ديوانه ط بريوت ص 6)
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 وقد تَقدَّم شاِهُد األَولين. َكغُراب ُعتاقُ و َعتِيقٌ و عاتِقٌ  الَخْمُر : َحُسنَت وقَُدَمت ، فهي َعتَقَتِ و

قُّ الَواِسعُ  العاتِقُ و ا رآه نَْعتاً ِزقّاً لَمَّ  العاتِقَ  َجعَل الَجيِّد ، كما في الُمِحيِط واللِّسان ، وبه فَسَّر بَعُضهم قَوَل لَبِيٍد السَّابق. قال األَزَهِريُّ : : الّزِ

وإِنّما قُِدَح « أَو َجْونٍَة قُِدَحتْ »َجيِّد الَخْمِر وهو َكقَْوله :  بالعاتِقِ  لألَْدَكِن ، وإِنَّما أَرادَ 
 ما فِيها. (1)

قُّ الذي طابَْت رائَِحتُه ، وقيل : هي الَمزاَدةُ الواِسعَةُ.  وقال الَجْوَهِريُّ : هو الّزِ

َرْت في بَْيِت أَْهِلها ، وقد الَجاِريَةُ أَّوَل ما أَْدَرَكت : العَاتِقو  ، ِمثْل : َحاَضت فهي َحائِض. َعاتِق فهي َعتَقَت تَْعتِق وبَلَغت فُخّدِ

ج. قيل :و يت بذِلك وقال أَبُو حاتم : لم تَبِْن إِلى َزْوج ، وهو من البَْينُونة ، أَي : لم تَبِْن من أَْهِلها إِ  هي الَّتِي لم تَتََزوَّ لى َزْوج ، قيل : ُسّمِ

 عن ِخْدمة أَبََوْيها ، ولم يَْمِلْكها َزْوٌج بَْعُد. قال الفاِرسيُّ : وليس بقَِوّي قال الشاعر : َعتَقَت ألَنَّها

ه  ــــــــــــِ ت َرقــــــــــــح رٍو هــــــــــــَ مــــــــــــح ــــــــــــِدي َدمــــــــــــًا اي أُم  عــــــــــــَ ــــــــــــي  أَق

ـــــــــِت      رتحِ ِإذ أَن ـــــــــوَم الســـــــــــــــــــــــِّ ِك ي ـــــــــح ي فـــــــــ  ـــــــــكـــــــــَ ـــــــــِ ُ ب  عـــــــــات

  
َع ،وقيَل : هي التي قد  با واالْستِعانة بِها في ِمْهنَِة أَْهِلها. َعتَقَتو بَلَغت أَن تََدرَّ  من الّصِ

ي به فُْرُغِلي قد الَّتِي بَْيَن اإِلْدراِك والتَّْعنِيِس. ِهي أَو بَا ، وبَلْغُت أَن  َعتَْقتُ  ويُْحَكى أَّن جاِريَةً قالَْت ألَبِيها : اْشتَِر لي لَْوطاً أُغّطِ عن الّصِ

َج.أَتَ   َزوَّ

داِء من الَمْنِكب : العاتِقو داِء منه. العَاتِق ومنه قولُهم : َرُجٌل أَميَلُ  َمْوِضع الّرِ ُمَذكٌَّر ال  أَو ما بَْين الَمنِكِب والعُنُقِ  : إِذا كان ُمْعَوجَّ َمْوِضعِ الّرِ

 أَبُو َعاِمٍر َجدُّ العَبّاِس بِن ِمْرَداٍس :، وليَس بثَبٍَت. قال  وقد يَُؤنَّث ، قاله اللِّْحيانيُّ  َعاتِقان غير ، وُهما

وه وال  مـــــــــــــُ لـــــــــــــَ ىن فـــــــــــــاعـــــــــــــح يـــــــــــــح َح بــــــــــــــَ لـــــــــــــح  ال صـــــــــــــــــــــــــــُ

تح      لـــــــــــــَ م مـــــــــــــا محـــــــــــــََ كـــــــــــــُ يبـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــَ قـــــــــــــِ  عـــــــــــــاتـــــــــــــِ

  

ٍد ومــــــــــا  جــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــن ا ب ــــــــــ  ن ي ا ومــــــــــا كــــــــــُ فــــــــــِ ــــــــــح ي  ســــــــــــــــــــــــَ

  
ُر الــــــــــــــــواِد ابلشــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــِ ِ    مــــــــــــــــح ر قــــــــــــــــُ رحقــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــَ

  
اَغانِيُّ ، َوأَولُُهما :  هكذا أَْنَشَده الصَّ

ٌة  ــــــــــــــــــ  ل ــــــــــــــــــوَم وال خــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــي َب ال  ال َنســــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  الـــــــــــــــر اتـــــــــــــــِ ِ      تـــــــــــــــح ض الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ  ات ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
ي هكذا ، واستَدلَّ به على التَّأْنِيِث قال : وَمْن َرَوى البَ   ْيَت األَول :وَزَعَم بَْعضُهم أَنَّ هذا البَْيَت َمْصنوٌع وأَنشَده ابُن بَّرِ

 ات َسَض اخلَرحُ  عل  الر اِقضِ 
 ألَنِس بِن العَبَّاِس بِن ِمْرَداٍس.فهو 

 التي قد تَغَيَّر لونُها. القَوسُ  : العاتِقُ  قال ابُن فَاِرٍس :و

ة وقال َغيُره : هي  والعَاتِكة. كالعَاتِقَةِ  القَِديَمةُ الُمْحَمرَّ

َشِديٌد. يُقال : أَخْذُت  ألَول ، ويَْنبُت له ِريش ُجْلِذيٌّ ، أَي :ِريِشه ا (2) [من]: فوَق النَّاِهض ؛ وهو الذي يَتََحسَُّر  فَْرخِ الطَّائِرِ  من العاتِقُ و

ً  فرَخ قَطاةٍ  . وذلك عاتِقا  من فَْرخ القََطا أَو الَحماِم ما لم هو أَو ، أَي : يْسبُِق. يَْعتِق قال أَبو ُعبَْيد : نرى أَنه من السَّْبق ، كأَنّه إِذا طاَر واستَقَلَّ

 تَْعنِي في الِعيِد.« وَذواِت الُخُدورِ  العَواِتقَ  نُْخِرجَ  أَن أُِمْرنا»:  عنهاهللارضيَحِديُث أُّم َعِطيَّة  ومنه .َعواتِقُ  ، َجْمع الُكلّ يَْستَْحِكم  يُِسنَّ ولم

 ، فهو ُمْستَْدَرٌك على الُمَصنِّف. (3)« العُتَّقو الُحيَّضُ »في ِرَواية و

ً  بِِفيه َعتَقهو  َعّضه. إِذا َعتْقا

ً  الَمالَ  َعتَقو  اَلِزم ُمتَعَّد. أَي صلح ُهوَ  فعَتَق أَصلََحه : يَْعتِقه ِعتْقا
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ً  الفَرسُ  َعتَقَ و وهو من َحّدِ َضَرب كما تَقدَّم. وظاِهُر ِسياقه على ما هو اْصِطالحه عند اإِلطالق  َعتِيقٌ و َعاِتق في السَّيِر ، فهو تَقدَّم : َعتْقا

 أَنه من َجّدِ نََصر.

ِمير الراجَع ِإلى الفََرس أَّوالً ، ثّم أَنَّثَها ثَانِياً تَفَنُّناً. فَرَسه : أَْعَجلَها وأَْنجاَها أَعتَقَ و  َذَكر الضَّ

 وأَجاَدها. َحفَرها وَطَواها : إِذا قَِليبَه أَعتَقَ  قال أَبو َعْمرٍو :و

__________________ 
 ( الَقدحح : الغرف.1)
 ( زايدة عن األساس.2)
 اللسان ا وبعد ذكره هذه الرواية ا قا  : ويف رواية : العوات . ويف امكم ورد هذا اجلمض لعات  ُعُت  بضم العا والتاء.( يف 3)
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 عن الفَّراِء. أَْصلََحه : إِذا الَمالَ  أَعتَقَ و

ً  ءَ الشي تُ َعتَّقْ  يقال : : ِضدُّ التَّْجِديد. التَّْعتِيقُ و َحاَزه فَصار له : : إِذا َمْوِضعَه أَعتَقَ و  .تَْعتِيقا

 كما في اللِّسان. العَضُّ  : التَّْعتِيقُ و

 ، وفي اللِّسان : َضْرب من الِعْطر. كُمعَظَّمة : ِعْطرٌ  ،( 1) الُمعَتَّقَةو

 زماناً. قاَل األَعَشى : ُعتِّقت التي الَخْمر القَِديَمةُ  : الُمعتَّقَةو

ٍة ممــــــــــــــا و  ــــــــــــــَ ــــــــــــــئ ي ــــــــــــــِ ب ــــــــــــــِّ ُ ســــــــــــــــــــــــــــَ ت عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ٌر  تـ ــــــــــــــِ  ابب

ا      رحايهلـــــــــَ هـــــــــا جـــــــــِ تـــــــــُ بــــــــــح لـــــــــَ يـــــــــِح ســـــــــــــــــــــــَ بـــــــــِ دِم الـــــــــذ  (2)كـــــــــَ
 

  
 أَي َشِربتُها َحْمراَء ، وبُْلتُها بَْيضاَء ، قاله أَبو الدُّقَْيِش.

 معروٌف. ، كأَميٍر : ماِجٌن م َعتِيق ابُن أَبِيو

 ثِقاِت التَّابِِعيَن. ، عن َعائَِشةَ ، وَذَكره ابُن ِحبّان في َعتِيق قلت : واسُمه عبُد الرحمن ، وقد َرَوى عن أَبيهِ 

تَْين : َشَجٌر للِقِسيّ  الِعتْقو ة الِعتْقُ  العََربِيّة ، عن أَبي َحنِيفَة ، قال : يُراُد به َكَرُم القَْوِس ال ، بالَكْسر ، وبَِضمَّ عن ـ  الذي هو الِقَدُم. وقال َمرَّ

.  الِعتْقُ  :ـ  أَبِي ِزيادٍ   ، أَي : بالثّاِء الُمَمثَلَّثِة ، كما َسيَأْتِي. الِعتْق قال : كذا بَلَغَنِي عنه. والذي نَْعِرفُه: الشََّجُر التي تُعَمُل منها الِقِسيُّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .اإِلْعتاق ، كَسَحاب ، أَي : بالعَتاقِ  يُقال : حلَفَ 

 يَِمينَه ، أَي : لَْيس لها َكفَّارة. أَْعتَق وقال أَبو َزْيٍد :

 : سابٌِق. عاتِق وفَرسٌ 

 الَوِسيقَِة : إِذا َطَرد َطِريدةً سبََق بها. قال أَبو الُمثَلَِّم يَْرثِي َصْخراً : ِمْعتاقُ  ورجلٌ 

ضح  ة مــــــــِ ــــــــقــــــــَ ــــــــَوِدي اُ  ال ــــــــقــــــــة َنســــــــــــــــــــــّ ي قــــــــِ ي ا ــــــــَ امــــــــِ  حــــــــَ

اِن      يـــــــــَ نــــــــــح ٌد غـــــــــرُي ثــــــــــُ لـــــــــح ِة جـــــــــَ يـــــــــقـــــــــَ (3)لُ  الـــــــــَوســـــــــــــــــــــــِ
 

  
 .َعتَقَ  ٍء بلَغ إِناه فقدبالنُّون وسيَأْتي. وُكلُّ شي« ِمْعناق»ى : ويرو

ْيِر : الباِزي : قال لَبيد  َعتِيقُ و  : عنههللارضيالطَّ

ٌد  ـــــــــاعـــــــــِ مـــــــــَ  ق ـــــــــح ل ـــــــــُن ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــا واب ن ـــــــــح ل َتضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ـــــــــانـ  ف

يـــــــــــ ِ      تـــــــــــِ رح  كـــــــــــعـــــــــــَ ي و ـــــــــــَُ غضـــــــــــــــــــــــــِ ريحِ يـــــــــــُ (4)الـــــــــــطـــــــــــ 
 

  
 : الشَّْحم. العَتِيقُ و

 ٌ  : َجِميلَةٌ َكِريَمةٌ. َعتِيقَةٌ  وامَرأَة

 .ُعتُقٌ  ، جمعهُ : َعتِيقٌ  ٍء بَلَغ النِّهايَةَ في َجْودةٍ أَو َرداَءةٍ أَو ُحْسٍن أَو قُْبحٍ فهووقال ابُن األَعراِبّيِ : ُكلُّ شي

 : قَِديمةٌ. ُعتُقٌ  وَدنانِيرُ 

ةِ ، فإِذا بَِرئَْت ِمنْ  َعتِيقَةٌ  وبَْكرةٌ   .َعتُقَت ُهما فقد: نَِجيبةٌ كريمةٌ. وقال أَْعَرابيُّ : ال نَعُدُّ البَْكَرة بَْكرةً حتى تَْسلََم من القَُرَحِة والعُرَّ

 ، يَْعنِي : قَُدَم ، عن اللِّحيانّي. َعتُقو السَّْمنُ  َعتَقوَ 

 .قُ َعواتِ و ُعتَّقو ُعتْقٌ  اإِلْنساِن : َعاتِقِ  وجمعُ 

 .(5)، أَي : َجيُِّد الَحْبَكِة  َعتِيقٌ  ويُقال : ثَْوبٌ 
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 : النَّواِحي ، عن ابِن َعبَّاد. العَواتِقُ و

 ِديوانَه : إِذا اْستَقام له. وأََخذ منه شيئاً. أَْعتَقَ و

 وفَّى بعد التِّْسِعين وأَربَِعمائة.بُن َعِلّيٍ : َحدَّث عن أَْزَدِشيَر الِعباِدّيِ الواِعِظ الُملَقَِّب باألَِمير ، الُمتَ  َعتِيقُ و

 الُحَرقّي الغافِِقّي ، موالُهم الِمْصِريُّ ، أَّوُل َمّن َرَحَل في الِعْلم من ِمْصر إِلى الِعراِق. َعتِيق وأَبو َسِعيٍد ُعثْماُن بنُ 

كة العَثق : [عثق] . وقال أَبو ِزياٍد : ، ُمَحرَّ لقَاَمِة ، وَوَرقُه ِشْبهُ وَرِق الَكبَِر ، ِإاّل أَنَّه َكثِيف َغِليٌظ ، ينبُُت في نَْحو ا َشَجرٌ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 َواِحَدتُه بِهاٍء. الشَّواِهِق.

اُء :و َكةً  َعثَقَةً  أَْمَسِت األَْرضُ  يُقاُل :و من الطَِّريِق : جادَّتُه. العَثَقُ  قاَل الفَرَّ . ُمْخِصبَةً  أَي : ، ُمَحرَّ  ، نَقَله الصاغانِيُّ

 أَخَصبَت. األَْرُض : إِذا أَْعثَقَت في لُغاِت ُهَذْيٍل :و

__________________ 
 ( ضبطت يف التكملة ابلقلم بضم فسكون ففتح.1)
 .150( ديوانه ط بريوت ص 2)
 كالديوان. ونسبه يف األساس للخنساء.ورد برواية خمتلفة يف الصحاح واللسان واألصر   239/  2( ديوان اهلذليا 3)
 .147( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( يف األساس : ا يكة.5)
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 كما في اللِّساِن. اختلََط بَعُضه بِبَْعٍض  : إِذا ُمْنعَثِقٌ و ُمتَعَثِّقٌ  َسَحابٌ  قاَل أَبو َعْمرٍو :و

 أَهملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. العَْيَدُسوق : [عدسق]

يِن الُمْهملة ، والذي في العُباِب بالُمْعَجَمِة  ُدَوْيبَةٌ  بُن ُدَرْيٍد : هيوقال ا ، وهو  (1)أَي : من أَْحناِش األَْرِض ، هكذا هو في النَُّسخِ بالّسِ

 الصَّواب.

ً   :[عدق] . وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَي : َعَدقَهُ يَْعِدقُهُ َعْدقا  .(2) َجَمعَه ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ً  بَِظنِّه َعَدقَ  قاَل غيُره :و هاً رأْيَه إِلى ما ال يَْستَْيِقنُه. : َعْدقا ً  به َكعَدَّقَ  قاَل اللَّيُث : َرَجَم به ُمَوّجِ  .تَْعِديقا

ً  يََده َعَدقَ و َكذِلك و ، كفَِرَح فِيِهما ، كعَِدقَ  يََدَك بالماِء فاْطلُْبه اْعِدقْ  وال يَراه. يُقاُل : ءٍ الَحْوِض ، َكَطاِلِب َشيْ و البِئْرِ  أَدَخلَها في نَواِحي : َعْدقا

. َعْوَدقَ و بِيَِده ، أَْعَدق :  نَقَلَه الّصاغاِنيُّ

 َكُكتٍُب. ُعُدقُ  ج : بتَْقِديِم الّداِل على الَواوِ  كالعَْدَوقَةِ  من البِئْرِ  يُْستَْخَرُج بها الدَّْلوُ  ثاَلث : َحِديَدةٌ َذاُت ُشعَبٍ  العَْوَدقُ و ، العَْوَدقَةو

كةً ، هِذه عْن اْبِن األَعرابّيِ  العََدقَةو الُء. َعَدقٌ  ج : ، ُمَحرَّ  قاَل : وهي الَخَطاِطيُف التي يُْخَرُج بِها الّدِ

أْيِ : ليَس له َصيُّور يَِصيُر إِليه. عاِدقُ  رُجلٌ و  الرَّ

ئِْب ، لها َخْمَسةُ َمخاِلبَ  َحِديَدةٌ  هي اللُّْبَجةُ ، وهي العَْوَدقَةُ  أَو إِذا اْجتََذبَه ، وهي َمْصيَدةُ  فيها لَْحٌم ، فتَْنَشُب في َحْلِقه يُْجعَلُ و تُْنَصُب للذِّ

باعِ.  الّسِ

 بَظنِّه. وقاَل ما أَْحسب لذلك َشاِهداً من ِشْعٍر َصِحيح. َعَدقَ و ، العَْوَدقَة ٍء ، وَذَكراُل والقَاُف لَْيَس بَِشيْ وقال ابُن فَاِرٍس : العَْيُن والدَّ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : َطْوُق الَكْلِب ، وله ُشعٌَب أَيضاً ، نقله ابُن َعبّاٍد. العَْوَدق

فلم يَْلبَْث أَْن جاَء أَبو الَهْيثَِم يَْحِمُل الماَء في قِْربة يَْرَعبُها ، ثم »الَحِديُث :  عند أَْهِل الِحجاِز ، ومنه َحْمِلهاالنَّْخلَة ب بالفَتحِ : العَْذقُ  : [عذق]

ً  َرقَا  «من الَجِريمة العَْذقَ  أَْخَرجَ ال والِّذي »وفي َحديٍث آخر :  .«له ، فجاَء بِقْنٍو فيه َزْهُو وُرَطبُه ، فأََكلُوا منه وَشِربُوا من ماِء الَحْسي َعْذقا

حاحِ : ومنه : أَي : ُب ، وُجَذْيلُها الُمَحكَّك ُعَذْيقُها أَنَا» النَّْخلَةَ من النَّواةِ. وفي الّصِ  ، تَْصِغير تَْعِظيم. َعْذق وهو ُمَصغَّر «الُمَرجَّ

يأُ  إِلى وسلمعليههللاصلىفَردَّ َرسوُل هللِا »َحِديُث أَنٍَس :  كأَْفلُس وِكتاٍب. ومن األَِخيرِ  ِعذاقٌ و أَعذُقٌ  ج :  نََخالتِها. أَي : «ِعذاقَها ّمِ

ُمعَلَّق ألَبي الدَّْحداحِ في  ِعْذقٍ  َكْم من»الَحِديُث :  وهي العُْرُجون بما فيِه من الشَّماِريخِ. ومنه الِقْنو ِمْنها : الِكباَسة وهي بالَكْسرِ  ، الِعْذقُ و

 .«ُمعَلَّق ِعْذقٍ  ال قَْطع في» في َحِديِث ُعَمر :و «الَجنَّةِ 

 .ُعذوقٌ و أَعذاقٌ  ج : ، نَقَلَهُ ابُن َعبّادٍ  إِذا أُِكَل ما َعلَْيه هو أَو نَقَلَه اللَّْيُث ، العُنقُوُد من الِعنَبِ  : الِعْذقُ و

 من األَْنصاِر. ِلبَنِي أَُميَّة بِن َزْيدٍ  على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والّسالمِ  بالَمِدينَةِ أُُطمٌّ  ( :3) ِعْذقو

. : الِعْذقُ  من الَمجاِز :و  يانٌِع. قال ابُن ُمْقبِل : ِعْذقٌ  َكْهٌل ، أَي : ِعزُّ قْد بَلَغ غايَتَه ، وكذلك ِعْذقٌ  يقال : في بَنِي فاُلنٍ  الِعزُّ

انَ و  فــــــــــــَ طــــــــــــَ ذح ُ  يف غــــــــــــَ ٌض  عــــــــــــِ ــــــــــــ  ن ٍ  ممــــــــــــَُ دح  صــــــــــــــــــــــــــِ

ضُ      اِس اينــــــــــــِ ِم أَقــــــــــــواٍم مــــــــــــن الــــــــــــنــــــــــــ   عــــــــــــلــــــــــــ  َرغــــــــــــح

  
 وأَصلُه الِكباَسةُ إِذا أَْينَعَت ، ُضِربَْت َمثاَلً للِعّزِ القَِديم.

 ُكلُّ ُغْصٍن له ُشعٌَب.و من النَّباِت : ذُو األَْغصاِن. الِعْذقُ  قال اللَّيُث :و

كة هكذا َضبََطه األَصَمِعيُّ أَو ، َكِعنَب الِعَذقِ  ُخبراءُ و ْدِر والَماِء.  :(4) ُمَحرَّ اِن ، كِثيُر الّسِ مَّ  قال ُرْؤبَةُ : ع ، بناِحيَة الصَّ
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َر ح  هــــــــــــا مــــــــــــاُء الــــــــــــطــــــــــــ  فــــــــــــَ دِّ ِإذح َأخــــــــــــلــــــــــــَ  لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــِ

اِء      ربح ِ وخــــــــــــــــَ اح رِيــــــــــــــــ  َذ ح مــــــــــــــــن الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 قالوا : عيد شو  وهي دويبة ا زعموا ولي  بثبت. 404/  3والذي يف اجلمهرة ( ويف التكملة أيضاً ا 1)
 .278/  2( اجلمهرة 2)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلفتح ا وقيدها ايقوت كالقاموس ابلكسر.3)
 ( اقتصر ايقوت عل  فتح أوله و نيه ا ومل حيك كسر العا عذ  ويف ويف خرباء ضبطه ابلقلم بكسر ففتح.4)
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 يُْرَوى بالَوْجَهين.

ً  الفَحُل عن اإِلبِلِ  َعَذقَ و  كما في العُباب. َدفََع عنها وَحواَها : إِذا يَْعِذقُها َعْذقا

 تُخاِلف لَونَها ْجعَُل على لَْونٍ تُ  لعَاَلَمٍة تُعَلَُّق على الشَّاةِ  : اسم ويُْكَسر بالفَتْح ، عن اللَّْيثِ  بالعَْذقَةِ  َوَسَمها مْن َحد نََصر : ِإذا يَْعذُقُها الشَّاةَ  َعَذقو

 ، وذلك إِذا َربََط في ُصوفِها ُصوفَةً تُخاِلُف لونَها يَْعِرفُها بها ، وَخصَّ بَعُضهم به الَمْعَز. كأَْعَذقَها ِلتُْعَرَف بها ، قاله اللَّْيثُ 

 ه ، َحتّى ُعِرَف به ، وهو من ذِلك ، كأَنَّه َجعَلَه له َعالمةً.َوَوَسمهُ ب َرماهُ به : إِذا فاُلناً بَِشّرٍ ، أَو قَبِيح َعَذقَ  من الَمجاِز :و

 إِلْيه عن ابِن َعبّاٍد. إِلى َكَذا : نََسبَهُ  َعَذقَهو

 ثَلََط. : إِذا البَِعيرُ  َعَذقَ و قاَل :

يَْعنِي َمكَّةَ. قال ابُن  «إِْذِخُرها ، وأَْمَشر َسلَُمها أَْعَذقَ و ثُماُمها ،قد أَْحَجَن »في الَحِديِث : و .كأَْعَذقَ  اإِلْذِخُر : َظَهَرْت ثمرتُه ، َعَذقَ و قاَل :

 : أَْزَهر. أَْعَذق وُشعَب ، وقيل : ُعذُوقٌ  األَثِيِر : والَمْعنَى : صاَرْت له

ُجُل : إِذا اْعتََذقو  ْعتََذب ، وهو مما يَْعتَِقب فيه القَاُف والبَاء.عن ابن األَْعرابّيِ ، وكذِلَك ا أَسبََل ِلعماَمتِه َعَذبَتَْيِن من َخْلف الرَّ

ه به. : إِذا فاُلناً بَكذا اْعتََذقَ و  اْختَصَّ

 ، نقَلَهُ األَزهريُّ عن َغْيِر واحد سَماعاً. َعْذقَةٌ  والعاَلَمةُ  (1) أَعلََم َعلَْيها ِليْقبَِضها : إِذا بَْكَرةً من إِبِِله اعتََذقَ و

 البَِذيَّة ، وكذِلك العَْقَذانَةُ ، والشَّْقَذانَةُ ، والسَّلََطانَةُ. السَِّليَطةُ  من النِّساِء : ْذقَانَةُ العَ  قال ابُن الفََرجِ :و

 لَبِق. أَي : كَكتِف بالقُلُوبِ  َعِذقٌ  َرُجلٌ  في نَواِدِر األَْعراِب :و

يحِ. َذِكيُّ  أَي : َعِذقٌ  ِطيبٌ و  الّرِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

وا النَّْخلَة باْسِم الِجْنِس ، فَجعَلوه َمْعِرفَةً ، وَوَصفُوه بُمضاٍف إِلى َمْعرفٍة ، فصار كَزْيِد بِن َعمْ  َعْذقُ   رو ، وهو تَْعِليل الفاِرسّي.بُن َطاٍب : َسمَّ

 .َعَذقُه السَّْخبَُز إِذا َطاَل نَباتُهُ ، وثََمَرتُه َعَذقَ  وقال ابُن األَْعَرابّي :

ُجِل إِذا أَتَى أَهلَه. العَْذقو  : إِبداُء الرَّ

 . قال َكْعب بُن ُزَهْير يَِصُف ناقَتَه :َعاِذقٌ  وتَْذِليِلها للِقطاِف : ُعذُوقِه ويُقال ِللَِّذي يَقُوُم بأُموِر النَّْخِل وتَأْبِيرِه ، وتَْسِويَةِ 

  ٍ ـــــــــُ ن راهـــــــــا عـــــــــلـــــــــ  عـــــــــُ ر ِذفـــــــــح طـــــــــُ قـــــــــح ـــــــــَ و وتـ جـــــــــُ ـــــــــح ن ـــــــــَ  تـ

ــــــــه      ذ َب عــــــــن ذحِع شــــــــــــــــــــــَ ا  ٌ عــــــــاذِ كــــــــاجلــــــــِ فــــــــَ عــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

  
حاحِ :  ً  [عاِذقٌ ]عنهُ  َعذَّقَ »وفي الّصِ  .«َسعَفا

د للَكثْرة. َعذَّْقتو النَّْخلَةَ : قََطْعُت َسعَفَها. َعَذْقتُ و  ، ُشّدِ

اماً يَقوُل : َكَذبَتْ   ، وهي اْستُه. (2)، وَعذَّانَتُه  َعذَّاقَتُه وقاَل ابُن الفََرجِ : َسِمْعُت َعرَّ

 َمْعذُوٌق بالشَّّرِ : أَي َمْوسوٌم به.ويُقاُل : هو 

 .َعِذقَةٌ  َعْنزٌ  : َحَسنةُ الصُّوِف ، وال يُقاُل : َعِذقَه وقاَل ابُن َعبَّاٍد : نَْعَجةٌ 

ُجُل : َكثَُرتْ  أَْعَذقَ و  ، أَي نَْخلُه. ُعذُوقُه الرَّ

 .أَْعذاقُها النَّْخلَةُ : َكثُرت أَْعَذقَتو

جلُ  تَعَْذلَق : [عذلق] . وقاَل ابُن َعبّاٍد : إِذا في َمْشيِه الرَّ ً  َمَشى أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ كاً. َمْشيا  ُمتََحّرِ
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أِْس ، وَكذِلَك العُْسلُوج ، والغَْيَذاُن ،  ، كعُْصفُوٍر : الغاُلُم الَخِفيفُ  العُْذلُوقُ  نَقََل األَْزَهِريُّ عن ابِن األَْعَرابِّيِ قال :و وح ، الَحادُّ الرَّ الرُّ

 وقد تَقدَّم. لُغَةٌ في الذُّْعلُوقِ  الشََّمْيَذرُ و

َكةً : َرْشُح ِجْلِد الَحيَوانِ  العََرقُ  : [عرق] هو ما َجَرى من أُُصوِل الشَّعَِر من ماِء الِجْلِد ، اسم للِجْنس ال يُْجَمع ، وهو في  ، وقِيَل : ، ُمَحرَّ

في َحِديِث و َجْمعاً ، فإِْن ُجِمع كاَن قِياُسه على فَعٍَل وأَْفعَاٍل ، مثل َجَدٍث وأَْجَداٍث. للعََرقِ  لم أَسَمعْ قال اللَّيُث :  ويُْستعاُر لغَْيِره الَحيَواِن أَْصلٌ 

 ، كفَِرَح. َعِرقَ  وقد «يَْجِري من أَْعراِضِهم َعَرقٌ  وإِنَّما هو»أَْهِل الَجنَِّة : 

__________________ 
ويف التهذيب والتكملة : ليقتضبها وهو الصواب ا يقا  : اقتضب الرجر بكرة إذا ركبها ليذللها ا قاله يف ( كذا ابألصر والقاموس واللسان ا 1)

 .«قضب»اللسان 
 .«عذابته»( عن التهذيب وابألصر 2)
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 .العََرق أَي : ، كُصَرٍد : َكثِيُرهُ  ُعَرقٌ  َرُجلٌ و

راِده ، فذُِكَر كما يُْذَكُر ما  ثاُلثِّيٍ كُضَحَكةٍ ، كُهَمزة فبِناٌء ُمطَِّرٌد في ُكّلِ فِْعٍل  ُعَرقَة أَّماو وُهَزأَةٍ ، وُربَّما ُغِلَط بِمثِْل هذا ولم يُْشعَْر بمكان اّطِ

ى بَْينَُهما ، العََرقِ  : َكثِيرُ  ُعَرقَةٌ و ُعَرقٌ  يَطَِّرُد ، فقد قال بعَُضهم : رجلٌ   ُمطَِّرد كما َذَكْرنَا. ُعَرقَةٌ و ، فَسوَّ

ً  ، وقد َدى الَحائِطنَ  : العََرقُ و  : إِذا نَِدي ، وكذلك األَْرُض الثَِّريَّةُ إِذا نَتََح فيها النََّدى َحتّى يَْلتَِقَي هو والثََّرى. َعِرَق َعَرقا

ً  فما نِْلُت منهتَقوُل العَرُب : اتََّخْذُت عنَده يَداً بَْيضاَء ، وأُْخَرى َخْضراَء ،  الثَّواُب.و : هو النَّْفعُ  العََرقُ  قال َشِمٌر :و ، أَي : ثَواباً. وأَْنَشَد  َعَرقا

 للَحاِرِث بِن ُزَهْيٍر العَْبِسّيِ يَِصُف َسْيفاً :

يّن  وِن مـــــــــــــِ ه مـــــــــــــكـــــــــــــاَن الـــــــــــــنـــــــــــــ  لـــــــــــــُ عـــــــــــــَ َبجـــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ه و      يـــــــــــــــــتـــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــِ َر َ مـــــــــــــــــا أُعـــــــــــــــــح ال ِ  عـــــــــــــــــَ  اخلـــــــــــــــــِ

  
كما يُْعِطي الَخِليُل خِليلَه ، ولِكنّي أََخْذتُه قَْسراً ، والنُّون : اسُم َسْيِف مالٍك بِن ُزَهْيٍر ، وكان َحَمُل بُن  (1)يَقول : لم أُْعَطه للُمخالَّة والمودَّة 

 (2)بأَنَّه أََخَذ ِمْن مالٍك ث يَْقِضي بَْدٍر أَخَذه من ماِلٍك يوَم قَتَله ، وأَخَذه الحاِرُث من َحَمل بِن بَْدٍر أَخَذه من ماِلٍك يوم قَتَله ، وظاِهُر بَْيت الحارِ 

ِحيُح في إِنشاِده :« سأَْجعَلُه َمكاَن النُّونِ » َسْيفاً َغْيَر النُّوِن ، بَِداللَِة قَْوِله :  أَي : سأَْجعَل هذا السَّْيَف الَِّذي اْستَفَْدتُه َمكاَن النُّوِن. والصَّ

 ُلحربُهم َمكاَن الن ون ِمينِّ و 
 ألَنَّ قبلَه :

خــــــــــربُ  رٍو  ســــــــــــــــــــــــيــــــــــُ مــــــــــح ُش بــــــــــُن عــــــــــَ نــــــــــَ ه حــــــــــَ  قــــــــــومــــــــــَ

ال ِ      نـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــِ ُم وابـــــــــــــــــــــــح  ِإذا القـــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــُ

  
 في البَْيت بَمْعنَى الَجزاِء. العََرقُ و

ُجُل به ، أَي : يُعِطيَك للَمَودَّةِ. وَمْعنَى البَْيِت ، أَي : لم َعَرقُ  وقاَل َغيُره : ُح لَك الرَّ لي بهذا السَّْيِف عن َمَودَّة ، وإِنَّما  يَْعَرقْ  الِخالِل : ما يَُرّشِ

 وهو َغلٌَط.« والتُّراب»أََخْذتُه منه َغْصباً ، وفي بعض النَُّسخِ 

 .بالعََرقِ  من الثَّواِب ، ُشبِّه أَي : القَِليلُ  قَِليلُه : العََرقُ  أَو

ي بهِ  اللَّبَنُ   :العََرقو ْرع. العُُروقِ  يَتََحلَّب في َعَرقٌ  ألَنَّه ، ُسّمِ  .(3) [يصف إِبالً :]قال الشَّّماُخ  ، حتى يَْنتَِهَي إِلى الّضِ

ا  ر اهتــــــــُ تح ضــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ن مــــــــِ ــــــــد ضــــــــــــــــــــــَ ُدو وق غــــــــح ــــــــَ ــــــــاً تـ َرق  عــــــــَ

ِو      لـــــــح وحِن حـــــــُ ِض الـــــــلـــــــ  ودِ مـــــــن انصـــــــــــــــــــــِ هـــــــُ ِم جمـــــــَح عـــــــح  الـــــــطـــــــ 

  
 ، وذِلك أَنَّ قبلَه :« تُْصبْح وقد َضِمنت»وَرواه بَعُضهم : 

ه  ُ امجـــــــــــِ ٍض مجـــــــــــَ لـــــــــــح رٍت صـــــــــــــــــــــــــُ رحفـــــــــــُ ِ  يف عـــــــــــُ  ِإنح متـــــــــــُح

ُرودِ      وحِ  جمـــــــــــَح ِ  عـــــــــــارِي الشـــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــن اأَلســـــــــــــــــــــــــالـــــــــــِ

  

ِبحح وقد َضِمَنتح   ....... ُتصح

 فهذا َشْرٌط وَجزاٌء.

واية الَمْعُروفَةُ « تُْضحِ وقد َضِمنَتْ »ورواه بعَُضهم :  ً »على اْحتِماِل الطَّّيِ. والّرِ َجْمع ُغْرقة ، وهي القَِليل من اللَّبَن والشََّراب. وقيل « ُغَرقا

ةً  ً  ، ويقاُل : إِّن بغَنَِمك (4)هو القَِليُل من اللَّبَِن خاصَّ ً  أَو َكثِيراً ، ويُقاُل : من لَبٍَن ، قَِليالً كانَ  (5) لَِعْرقا  من لَبٍَن ، وهو الصَّواُب. َعَرقا

ً  قد بَنَى البانِي يُقاُل :و ُكلُّ َصّفٍ من اللَّبِِن واآلُجّرِ في الحائِطِ  : العََرقُ و  َصفّاً وَصفَّْين ، والَجْمع أَي : وعرقَتَْين َعَرقَةً و ، َعَرقَْينِ و َعَرقا

 .أْعراقٌ 

 بفَتْح فسكون. كالعَْرقَة الطُُّرُق في الِجبِاِل ، : العََرقو

ً  : العََرق قيل :و  . قال :َعَرقَة ، واحدتُه آثاُر اتّباعِ اإِلبِِل بَعِضها بَْعضا
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َن ابلَفالِة و   َعَرقَاقد نَسجح
 ألَنه يَتحلَّب منه. التَّْمر : ِدْبُسه َعَرقُ وَ 

بِيب : العََرقو  نَاِدر. الزَّ

 إِبِِله. َعَرقَ  يُقال : ما أَكثرَ  نِتاُج اإِلبِل : العََرقو

__________________ 
 واألصر كاللسان.« واملواد ة»( يف التهذيب : 1)
ونبه « قوله : أبنه أخذ من مالك اخل كذا يف اللســـــــــان ا ومقتضـــــــــ  ما قبله أن يقو  : أخذ من محر اخل فتبمر»( هبامش املطبوعة املصـــــــــرية : 2)

 شه إىل ذلك.مصحح اللسان هبام
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( يف التهذيب : الُغرحقة وهي اجلرعة من الل .4)
قوله : ويقا  : إن بغنمك لعرقا اخل مثله يف اللســــان ا وضــــبطت فيه اللفظة األوىل ابلكســــر ا والثانية ابلتحريك »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 5)

 .«مصححةهـ  فتنبه ا
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 َغنَِمك : إِذا َكثُر لَبَنُها عنَد نِتاِجها. َعَرق يقال : ما أَْكثَروقال أَبو َزْيد : 

، ولو َذَكرهما « والثَّواب»هكذا هو بالقَاِف في سائِر النَُّسخ ، والصَّواب النَّْفُع بالفاِء ، وهو قَْول َشِمر ، كما تَقدَّم عنَد قوله  النَّْقع : العََرقو

 في َمَحّلٍ واحٍد كان أَْحسن.

 . قال ُطفَْيل الغَنَِويُّ يَِصف الَخيَل :َعَرقَةٌ  وهو الّصفُّ ، الواِحَدة منها السَّْطُر من الَخْيل ، ومن الطَّْيرِ  : َرقالعَ و

د رحَن مــــــــــــــن  ن  وقــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــــَ َر ٍ كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ ُ  عــــــــــــــَ

وُ       لــــــــُ بـــــــــح يــــــــِر مــــــــَ َح الــــــــلــــــــ  نــــــــح َر جــــــــُ طــــــــ  يــــــــٌد متــــــــَ (1)ســــــــــــــــــــــِ
 

  
.  هكذا أَنشَده الصاغانِيُّ

ر : إِذا َسبَق الَخيَل بَصْدِره.وقال ابُن  ي : صدََّر الفرُس فهو ُمَصّدِ ْرَن من: » (2): الصَّفُّ من الَخْيل وَرواهُ ابُن األَعرابي  العََرقُ و بَّرِ  ُصّدِ

 َصدَّر : إِذا كاَن يَْعَرق َصْدُره.فَرٌس مُ  الذي يَْخُرُج ِمْنُهن إِذا أُجِريَن ، يقال : العََرقِ  ، يَْذَهُب إِلى َعِرْقن أَي : َصَدْرَن بعد ما« َعَرق

 .َعَرقَةو ، َعَرقٌ  ُمْصَطفٍّ  َمْضفُورٍ  ُكلُّ و

ْنبِيُل نَْفُسه. وغيِره (3) السَِّفيفَةُ الَمْنُسوَجة من الُخوِص   :العََرقُ و ْنبِيل ، أَو الّزِ فيه  بعََرقٍ  فأُتِيَ » َحِديُث الُمظاِهر : ومنه قبَل أَن يُْجعََل منه الّزِ

 .«من تَْمرٍ  بعََرقٍ »وفي ِرواية : « تَْمرٌ 

ثيَن. ويَُسكَّن قال األَزهريُّ : هَكذا رواه أَبو ُعبَْيٍد بالتَّْحريك  عن بَْعِض الُمَحّدِ

ً  يُقال : َجَرى الفََرسُ  ْوُط والطَّلَقالشَّ  : العََرقو  ، أَي : َشْوطاً أَو َشْوَطين. َعَرقَْين ، أَو َعَرقا

دَّةِ. ، وهو الِقْربَةِ  َعَرقَ  في الَمثَل : لَِقيُت منهو قال  الَمْجُهود والَمَشقَّة.و قال األَصمعيُّ : وال أدِري ما أَصلُه ، وزاَد غيُره : ِكنايَةٌ عن الّشِ

 ْيد : أَي لَِقيُت منه الَمْجُهود وأَنشد البِن أَْحمر :ابُن ُدرَ 

ُوهــــــــــا  فــــــــــح د  َوعــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــُ ٍة تـ مــــــــــَ تــــــــــَ ت مبَشــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــيحســــــــــــــــــــــــَ

َر ُ      بِ  عــــــــَ غــــــــِ وِد الــــــــال  عــــــــُ قــــــــاِء عــــــــلــــــــ  الــــــــقــــــــَ  الســــــــــــــــــــــِّ

  
عُر ؛ َعَرقَ  أَرادَ  قَالَه أَبو ُعبَيد  َخبَُث ِريُحها ، أَو ألَنَّ الِقربَةَ ما لها َعَرق ، فَكأَنَّه تجشَّم ُمحاالً  َعِرقَت ألَنَّ الِقربَة إِذا الِقْربة ، فلم يَْستَِقم له الّشِ

ر جاَل تُغاِلي »َحِديُث ُعَمر رضي هللا تعالى عنه :  ، وبه فُّسِ  َعَرق بَِصداقِها َحتّى تَقوَل : َجِشمُت إِليك (4)ال تُغالُوا ُصُدَق النِّساِء فإِنَّ الّرِ

 .«بِة ، أَو َعلَق الِقْربةالِقرْ 

حتى يَِشيَب الغُراُب ، ويَبِيَض »ْولهم : والمعنى تََكلَّْفُت إِليك ما لَْم يَْبلُْغه أََحٌد حتى تََجشَّْمُت ما ال يَُكون ؛ ألَنَّ الِقْربةَ ال تَْغَرق ، وهذا ِمثْل قَ 

 .(5)« الفَأْر

. َعِرَق َكعَرقِ  وتَِعَب حتى تََجشَّمو نََصَب وتََكلَّفَ  كأَنَّه ُن مائِها ،أَي : َسياَل الِقربَِة : َمْنقَعَتُها َعَرقُ  أَو  الِقْربِة ، قاله الِكسائيُّ

 حاِمِلها من ثِقَِلها. َعَرقَ  الِقْربةِ  بعََرق وقيل : أَرادَ 

 ْعنِي السَّفَر إِليها.الِقْربة ، وهو َماُؤها ، يَ  َعَرق حتّى اْحتاَج إِلى وقِيَل : أَراد أَنَّه قَصَده وسافَر إِليه

 الِقربَِة : َسِفيفَةٌ يَْجعَلُها حاِمُل الِقربَة على َصْدِره. َعَرقُ  أَو

م ، كما قالوا : َعَرقُ  وقال ابُن األَعرابّي : اَء من الالَّ  لَعَْمري وَرَعْملي. الِقربة وَعلَقُها واحد ، وهو ِمْعالٌق تُْحَمل به الِقْربة ، وأَْبَدلُوا الرَّ

قها فما ُشدَّت به ثم ُعلِّقَت. َجْهِد َحْمِلها ؛ وذِلك ألَنَّ أَشدَّ األَعمال ِعْنَدهم السَّْقي. وأَما َعلَ  (6)الِقربة فَعَرقُك بها عن  َعَرق وقال أَيضاً : أَّما

ل.  القَوُل األَول نَقَله عنه الّصاغانِي ، والثّانِي صاِحُب اللسان ، فتَأَمَّ

ها. ومن الذي يُْخَرز َحْولَ  ِعراقَها الِقْربة أَي : َعَرق وقال غيره : معناه َجِشْمُت إِليَك النََّصَب والتَّعَب والغُْرَم والَمُؤونةَ ، حتى َجِشْمُت إِلَْيك

 قاَل : َعلَق الِقْربة ، أَراَد السُّيوَر التي تُعَلَُّق بها.
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 تَْحتَها من ثِقَِلها. يَْعَرق أَو َمْعناه : تََكلَّف َمَشقَّةً كَمَشقَِّة حاِمِل قِْربَةٍ 

__________________ 
 ( لي  يف ديوانه وهو يف اللسان والتهذيب والصحاح.1)
 هـ. قوله : رواه ابن األعرايب : ُصدِّرن أي ابلبناء للمجهو  كما يف اللسان ا»املصرية : ( هبامش املطبوعة 2)
ة ( هبامش القاموس املطبوع قوله السفيفة عبارة املصباح : والعر  بفتحتا ضفرية تنسج من خوص وهو املكتر والزنبير ا ويقا  إنه يسض مخس3)

 نصر.هـ  ي يسض ثالثة آصض أو ستة عشر رطاًل اوهو أكرب من الغر  اآيت الذهـ  عشر صاعاً ا
 ( يف التهذيب : فإن الرجر يغاد بصداقها.4)
 وهو الصواب ا فالقار أسود.« يبي   القار»( يف التهذيب : 5)
 .«من»( يف اللسان : 6)
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جِل ال للِقْربِة ، وأَصلُه أَنَّ الِقَرب إِنما تَ  العََرق وقال الجوَهِريُّ : جُل إِنّما هو للرَّ وافِر ، وَمْن ال ُمِعين له ، وربما اْفتَقَر الرَّ ْحِملُها اإِلماُء الزَّ

 الِقْربة. َعَرقَ  تجشَّمُت لك ِلَما يَْلَحقُه من الَمَشقَّة والَحياِء من النّاس ، فيُقال : فيَْعَرق الَكِريم ، واْحتاَج ِإلى َحْمِلها بنَْفِسه ،

ل عليه َعَرق ُمه عن، َكَكتِف : فَسد َطعْ  َعِرقٌ  لَبَنو في الّسقاِء ويُعَلَّق على البَِعير ليس بَْينه وبَْيَن َجْنب  (1)، وذلك أَنه يُْحقَن  البَِعيِر الُمَحمَّ

ً َعِرق  ، فتَتَغَيَّر رائَِحتُه ، وقيل : هو الَخبِيُث الَحْمُض ، وقد َعَرقِه البَِعير ، ويَْفُسد َطعُمه من فيَْعَرقُ  البَِعيِر ِوقاء ،  .َعَرقا

ً  كفَِرح َعِرقو  َكِسل. : إِذا َعَرقا

اءُ  بكسر الحاِء والّراءِ  العَِرقَة ِحبَّاُن بنُ و ه العَرقة أَي : وهي عن الواقِديّ  وقد تُْفتَح الرَّ  لَقَبُها العَِرقةو قِالبَةُ  ابنَةُ َسِعيد بِن َسْهم ، واسُمها أُمُّ

ِغيِض بِن قاَل ذلك ابُن الَكْلبِّيِ وهو ِحبّان بُن أَبي قَْيس بِن َعْلقََمة بِن َعْبِد َمناف بِن الَحاِرث بِن ُمْنِقذ بِن َعْمرِو بِن بَ  لُقِّبَْت به ِلِطيِب ِريِحها.

 عاِمر بن لَُؤّيٍ.

 ، كما في ُكتُب الّسير. العَِرقة وقال : ُخْذها وأَنا ابنُ   الَخْنَدقِحبّاُن هو الِّذي َرَمى َسْعَد بَن ُمعاٍذ َرِضي هللا تعالى َعْنه يَْومَ و

َكة : الَخَشبَة العََرقَةو ضُ  التي ، ُمَحرَّ حاح. ومنه بين َسافَي الَحائِط أَي توَضع ُمْعتَِرضة (2) تُعَرَّ َحِديُث أَبِي الدَّْرداِء  كما في الّصِ

 قال الحربِيُّ : أَظنُّها َخَشبةً فيها ُصوَرةٌ. «، فقال : َغطُّوها َعنّا َرقةً عَ  أَنّه َرأَى في الَمْسِجد»:  عنههللارضي

ة : العَرقَةو رَّ  يُْضَرب بها. التي الّدِ

 قال أَبو َكبِير الُهَذِلّي : .َعَرقاتو ، َعَرقٌ  النِّْسعَة يَُشدُّ بها األَِسير ، ج : : العََرقةُ و

َو   نح ثــــــــــــَ ف مـــــــــــَ زاحـــــــــــِ
َ

ُ  يف املـــــــــــ رتح ُدو فـــــــــــنـــــــــــَ غـــــــــــح  نــــــــــــَ

ر  يف و      قــــــــــِ َرقــــــــــاتِ نــــــــــُ ِر  الــــــــــعــــــــــَ تــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــُ نح مل يـ (3)مــــــــــَ
 

  
ً  العَْظمَ  َعَرقَ و ً و ، يَعِرقه َعْرقا  نَْهشاً بأَْسنانِه. قال الشاِعُر : أََكَل ما َعلَيه من اللَّْحم : إِذا ، كَمْقعَد َمْعَرقا

بح  ِديــــــــقــــــــي فــــــــِإن ُأجــــــــَ ف  ِلســــــــــــــــــــــاين عــــــــنح صــــــــــــــــــــــَ  َأكــــــــُ

ر    عـــــــــــــــارِ ٌ ِإلـــــــــــــــيـــــــــــــــه فـــــــــــــــِإيّنِ      َر ِ كـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

  
قه قَها ، وهو ُمْحِرم»ومنه الَحِديث :  .كتَعرَّ  .«فناولتُه العَُضَد ، فأَكلَها حتى تَعرَّ

قَ  واستَعار بَعُضهم  بٍِل وَرْكب :في َغْير الَجواهِر. أَنشَد ابُن األَعرابِّيِ. في ِصفَة إِ  التَّعرُّ

ونَ  عـــــــــــــــر قـــــــــــــــُ يِن  يـــــــــــــــتـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ن  ويــــــــــــــــَ اَلهلـــــــــــــــَُ  خـــــــــــــــِ

رِيــــــــــــحُ      ٌض وجــــــــــــَ طــــــــــــَ قــــــــــــح  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا ومــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــم مــــــــــــُ

  
 اإِلبِل.أَي : يَْستَِديموَن حتى ال تَْبقَى قُّوة وال َصْبر ، فذِلك ِخاللَُهن ، ويَْنثَنِي ، أَي : يَْسقُط منها ، ومنهم أَي : من هِذه 

ً  في األَرِض  فاُلنٌ  َعَرقَ و ً و يَعُرق َعْرقا  َذَهب. أَي ُعروقا

َح الصاغانيُّ أَنَّه ِمْن َحّدِ َضَرب ، ومثلُه في الصحاح ، حيُث ق  َعَرق ال :وظاِهُره أَنَّه من َحّدِ نََصر كما هو مقتضى اصطالحه ، وَصرَّ

ً  فاُلٌن في األَْرض  مثال َجلَس يجِلُس ُجلوساً. يعِرق ُعروقا

ً  وكذلك السُّْفرة ةالمَزادَ  َعَرقو ً  َجعََل لها : َمْعُروقة فهي يَْعِرقُها َعْرقا  بالَكْسر ، وسيأْتي َمْعناه قريباً. ِعراقا

 بالفتح. العَْرقُ و

وتُْطبَخ ، وتُْؤَخذُ إِهالَتُها  ، وقيل : أُِخَذ ُمعظم اللحم وَهْبُره وبَِقي عليها لُحوٌم َرقِيقة َطيِّبة ، فتُْكَسر أُِكَل لَْحمهُ  الذي كغُراب : العَْظم العُراقُ و

أَنّه »في الَحِديث : و رقيق وتُتََمشَُّش الِعظاُم ، ولَحُمها من أَْطيب اللُّْحماِن ِعْندهم. (4)من ُطفَاَحتِها ، ويُْؤَكُل ما َعلَى الِعظام مْن لَْحم 

ً  على أُّمِ َسلَمة وتَناَول َدَخل وسلمعليههللاصلى أْ ، وَصلَّى ولم يَ  َعْرقا أَنَّها َدَخلت على النّبِّيِ »ُرِوَي عن أُّمِ إِْسحاق الغَنَِويّة : و «تََوضَّ

ً  فناَولَنِي:  قالت ، ثَِريَدةٌ  يََدْيه وبَْين ، َحْفصةَ  بَْيتِ  في وسلمعليههللاصلى  ، الِفْدَرةُ من اللَّْحم. العَْرق وقِيَل : «َعْرقا

__________________ 
 واللسان ويف التهذيب : ُل  يف السقاء.( األصر 1)
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 ( يف القاموس : تـَعحرَتُِض.2)
 وبعد ذكره قا  : يعين فبسرهم فنشدهم يف العرقات وهي النسوع. ومثله يف التهذيب.« ولُِّر يف العرقات»برواية :  96/  2( ديوان اهلذليا 3)
 و ذ اللحم الرقي  ا ويتمشمش مشاشها.والعبارة يف التهذيب : من عُ « من  م دقي »( يف اللسان : 4)
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 ، حكاه ابُن األَعرابِّي قاَل : وهو أَْقيُس ، وأَْنَشد : َكِكتابٍ  العَْرق ِعراقٌ  أَي : َجْمع ج

ي يف  فـــــــــــِ يـــــــــــح يـــــــــــُت ضـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــِ را ٍ يـــــــــــَ ِ   عـــــــــــِ لـــــــــــح  مـــــــــــُ

حــــــــــــــ ِ و      ــــــــــــــ  ــــــــــــــن ــــــــــــــل ت ل رِّضــــــــــــــــــــــــــــَ وٍ  عــــــــــــــُ  يف ِشــــــــــــــَُ

  
يُح   التي فيها َغبَرةٌ.أَي : ُمْلٍس من الشَّحم. والنَّْحُس : الّرِ

يت : لم يَِجى نَاِدٌر. وهو من الَجْمع العَِزيز. وقال ابُن األَثِير : ُغراب ، مثل ُعراقٍ  أَيضاً على العَْرق يُْجَمعو ّكِ ء ونَقَل الجوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

، وِرْخٌل وُرخاٌل ،  ُعراقٌ و َعْرقٌ و ُرباٌب ، وِظئٌْر وُظَؤاٌر ، ٌء من الَجْمع على فُعال إِال أَحُرٌف منها : تَُؤام جمع تَْوأَم ، وشاة ُربَّى وغنمشي

 وال نَِظير لها. وفَِريٌر وفُراٌر. قال :

وزاَد  في ِكتاب لَْيس. قُلُت : قال الّصاغانِيُّ : بَْل لها نَظائِر : نَْذل ونُذال ، وَرْذل وُرذال ، وبَْسط وبُساٌط ، وثِْني وثُناٌء َذَكَرها ابُن َخالََوْيهِ 

ّي : وَظْهر وُظَهار. وبَِري  ٌء وبُراٌء ، فصاَرت الُجملة اثْنَي َعَشر َحرفاً.ابُن بَّرِ

ِحيُح ، وكذلك قال أَبو َزْيد في .فعُراقٌ  : العَْظم بلَْحِمه ، فإِذا أُِكل لَحُمه العَْرق أَو ّجاجّي : وهذا هو الصَّ ، واحتَجَّ  العُراقِ  قال أَبو القاسم الزَّ

 بِي ُزبَْيٍد :بقوِل أَ 

َم عن   ُعراِقهامَححراِء َتربحِي الل حح
 أَو ِكالُهما ِلِكلَْيِهما. أَي : تَْبِري اللَّْحَم عن العَْظم

بهذا  ُعراقَة َجْمع العُراقَ  وفي اللّسان أَنّ  من الَماِء ، كالعَْرقَاةِ  َزاد َغيُره (1)كما في العُباِب  كغُراب وُغرابَة : النُّْطفَة العُراقَةُ و العُراقُ و

 الَمْعنى.

 الَمَطرةُ الغَِزيَرةُ. : العُراقَةو

 وفي األَساس : هو ما َخَرج من النَّبات على أَثَر الغَْيِث. الغَيث : نَباتُه في أَثِره. ُعراقُ  قاَل ابُن َعبَّاد :و

ق رجلو  الَمْعروقِ  وكذلك ُمْعتََرقُها ، وسيَأْتي للُمَصنِّف قَِريباً ، واقتََصَر الجوَهريُّ على قَِليُل اللَّْحم أَي : الِعظاِم كُمعَظٍَّم ، وَمعُروقُها ُمعرَّ

 إِذا أُلِقي عنه لَحُمه ، وأَنشد أَبو ُعبَيٍد لبَْعِضهم يُخاِطُب امرأَتَه : : َمْعروقٌ  . ويقال : َعْظمٌ الُمْعتََرقو

يـــــــــــــــــه و  ـــــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــــَ ر  ومـــــــــــــــــا ي ِدي اأَلمـــــــــــــــــَ  ال هتـــــــــــــــــُح

ِدن  و      رو َ ال هتـــــــــــــــــــُح عـــــــــــــــــــح ظـــــــــــــــــــامِ  مـــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــِ

  
ً  ، َكعُنِي ، ُعِرق قدو ي : َعْرقا  .العُراق الِعظام ، مثل َمْعُروقُ  بالفتح. وقال ابُن بَّرِ

ي بالَمْصدر. حتى يَْستَوِضح من حّدِ نََصر ، أَي : تَْسلُكه وتَْذهُب فيه النَّاسُ  يَْعُرقه الطَِّريقُ  : بالفَتْح العَْرقو  ويَبِين ُسّمِ

 معروٌف ، وهو أَْطناب تَْشعب منه. بالَكْسر للشََّجر ، الِعْرقو

ُجل يَجِري من الَمرأَةِ »في الَحِديث : و وهو األَْجَوُف الذي يَكوُن فيه الدَُّم ، والعََصُب غيُر األَْجوف. م من الَحيَوان البََدن ِعْرقُ و إِّن ماَء الرَّ

. قال  أَعراقُ و َخيٍر ، أَعراقُ  تََدارَكه األَِخيَرة بالَكْسر. يُقال : ِعراقٌ و ، أَعراقٌ و ، ُعروقٌ  ج : .«وَعَصبٍ  ِعْرقٍ  إِذا واقَعها في ُكلِّ  َشّرٍ

 الشاعر :

  ٌ يــــــــــَر ســــــــــــــــــــــــابــــــــــِ ىت  ِإذا قــــــــــِ قــــــــــًا حــــــــــَ لــــــــــَ َر  طــــــــــَ  جــــــــــَ

ُه      َدارَكــــــــــــــــَ را ُ تــــــــــــــــَ َدا َأعــــــــــــــــح لــــــــــــــــ  وحٍء فــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
َوْجِه أَي : ِلِذي ِعْرٍق ظالم َحّق ، وهو الذي يَْغِرُس فيها َغْرساً على  «ظالٍم َحقّ  لِعْرقٍ  من أَْحيا أَرضاً َميِّتةً فهي له ، ولَْيس»في الَحِديث : و

الَمْغروس ، أَو الَمْوضع  الِعْرقُ  ظالم باإِلضافة. قال أَبو َعِلّي : هذه ِعبارةُ اللُّغَويِّين ، وإِنما ِلْعرقِ  االْغتِصاِب ليَْستَْوِجبَها بذلك. ويروى :

األَْرَطى ِطواٌل ُحْمر  ُعروقُ  قال األَزهِريُّ : «األَْرَطى ُعروقُ  فقَِدمُت بإِبٍل كأَنَّها»بِن ذَُؤيٍب :  (2)في َحِديث ِعْكراِش و الَمْغروس فيه ،

تاِء ، تَراها إِذا اْنتُثِرت واستُخِرَجت من الثََّرى ُحْمراً ريَّانةً ُمْكتنِزة مال الَمْمطورة في الّشِ تَِرّف يَقُطر منها الماُء ، فشبَّه  ذاِهبَةٌ في ثََرى الّرِ

 األَْرَطى. بعُروقِ  ها واْكِتناِز لُحوِمها وُشحوِمهااإِلبَل في ُحْمرةِ أَلوانِها وِسَمنِ 

 .«َدسَّاس الِعْرقَ  انُظر في أَّيِ نِصاٍب تََضُع ولََدك ، فإِنَّ »في َحديٍث آخر : و
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__________________ 
 النطفة ا زعموا. وعبارهتا : والعراقة : 383/  2( ومثله يف التكملة نقاًل عن اجلمهرة 1)
 لسان والنهاية وابألصر : مكراش. والرواية فيها ابختالٍف عما هنا.( عن التهذيب وال2)
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 وما يَقوُم عليه. ءٍ أَصُل ُكّل َشيْ  : الِعْرقو

 ، وسيأْتي قَِريباً ما يُخاِلفه. ال تُْنبِتُ  التي األَرُض الِمْلحُ  : الِعْرقُ و

 .العُروقُ  والَجْمع الَجبَل : الِعْرقُ و

 وليس بَطِويٍل. ال يُْرتَقَى لُصعُوبَتهِ و في األَرض يَمنَعُك من ُعْلِوه الغَِليظ الُمْنقادُ  وقيل : هو الَجبَل

ِغير (1) الَجبَل قيل :و اُخ : ِضدٌّ. الُمنفِرد فهو الصَّ  قال الشَّمَّ

هــــــــــــا  بحٌو يــــــــــــقــــــــــــدِّمــــــــــــُ زاُ  هلــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــا ِإن تــــــــــــَ

ر ٌب      وِط  (2)جمـــــــــــُ ـــــــــــُر طـــــــــــُ رح ِ مـــــــــــث ـــــــــــعـــــــــــِ دو ُ  ال  جمـــــــــــَح

  
قاء. الَجَسد ، أَي : الِعْرق إِنه لَخبِيثُ يُقال : و  وكذلك الّسِ

 على فَراِسَخ من ِهيت ، كان به ُعيوُن ماٍء. ع : الِعْرقُ و

ة ، وقِيَل : دائِمةُ اللَّبَِن. الِعْرق يُقال : ناقةٌ دائِمةُ  اللَّبَن : الِعْرقو رَّ  ، أَي : الّدِ

 ِإبِِلَك وَغنَِمك ، أَي : لَبَنَها ونِتاَجها. ِعرقَ  ما أَْكثَرَ  ألَعرابّيِ. يُقاُل :عن ابِن ا النِّتاُج الَكثِيرُ  أَيضاً : الِعْرقو

. بن َعْبِد الَجبَّارِ  وفي التَّْبِصير : الَحَسن لَقَُب الُحَسْيِن. : الِعْرقُ و  َحَكى عنه قاِسٌم النُّوَشجانيُّ

تُْنبِت الشََّجر ، وهذا مع قَْوِله آنِفاً : األَرُض الِمْلح ال تُنبِت ، ِضدٌّ ، وكان يَْنبَِغي أَن يُنبِّه  ونَصُّ أَبي َحنِيفَةَ : السَّبََخة تُْنبُِت الطَّْرفَاَء. : الِعْرقُ و

 على ذِلك.

ْمِل الُمْستَِطيِل مع األَْرِض ، أَو : الِعْرقُ و قِيُق من الرَّ  .قٌ ُعرو الَمَكاُن الُمْرتَِفع ، ج : : هو الَحْبُل الرَّ

 ، وهو الَحدُّ بين نَْجٍد وتِهامةَ. الِعراقِيِّينَ  ِميقَاتُ  ، وهو ِعْرقٌ  كاَن يُقاُل له قَْبَل اإِلسالِم : بالبَاِديَةِ  : موِضعٌ  ِعْرق َذاتُ و

ي به ألَنَّ فيه ِعراقِ ال وهو َمْنِزٌل من َمناِزِل الحاّجِ ، يُحِرم أَهلُ  «ِعْرق ذاتَ  الِعراقِ  أَنَّه َوقَّت ألَْهلِ »الَحِديُث :  ومنه ً  بالَحّجِ منه ، ُسّمِ  ِعْرقا

ون يُسِلمون أَنهم وسلمعليههللاصلى، وهو الَجبَُل الصغيُر ، وَعِلَم النبيُّ   : قال ، ِميقاتَهم فبَيَّن ، ويَُحجُّ

لـــــــــــــــــــًة مـــــــــــــــــــن َذاِت  رح ٍ َأال اي َنـــــــــــــــــــَح  عـــــــــــــــــــِ

المُ      ُة   الســـــــــــــــــــــــــــــــــ  ِك وَرمحــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــح  عــــــــــــــــــــَ

  
يِف منوقال ابُن  مل إِلى الّرِ يِت : ما ُدوَن الرَّ إِلى البحر : َغْوٌر وتِهاَمةُ ، وَطَرُف تِهاَمة  ِعْرقٍ  وما بَْيَن َذاتِ  ِعراقٌ  ، يُقاُل له : الِعراقِ  السَّّكِ

لها من قِبَل نجٍد َمدارُج ذاتِ   .ِعْرق من قِبَِل الِحجاز َمداِرُج العَْرجِ ، وأَوَّ

 بِن َزْيِد َمناةَ بن تَِميم ، قال َجِرير : َظلَةَ بِن َماِلك: واد ِلبَنى َحنْ  ِعرقٌ و

َر   ـــــــــَ َو  ثـ رح هنـــــــــَح ـــــــــعـــــــــِ ُم  ال ـــــــــُ دَك عـــــــــح ـــــــــَ َ  بـ ـــــــــح ل ـــــــــَ  ِإذح ملَح نـ

رحِ       ــــــــــعــــــــــِ رحقــــــــــاً كــــــــــال انَ  عــــــــــِ ال  اّلِن ســــــــــــــــــــــــُ  وال الســــــــــــــــــــــــ 

  
 السُّاّلُن : واٍد لبني َعْمرِو بِن تَِميم.

بِّيُّ اللِّصُّ : ِعْرقو ناِهق ، ِعْرق وهما َمْوِضعَان بالبَْصَرة : الِعْرقانو  ثَاِدق. قال ِشظاٌظ الضَّ

ينِّ رســــــــــــــــــــــــالــــــــــًة  يــــــــــاِن عــــــــــَ تــــــــــح لــــــــــُغ الــــــــــفــــــــــِ بــــــــــح نح مــــــــــُ  مــــــــــَ

رًا عــــــــــلــــــــــ       قــــــــــح لــــــــــكــــــــــوا فـــــــــــَ رح ِ فــــــــــال هتــــــــــَح  انهــــــــــِ ِ  عــــــــــِ

  
 ، وهو ِحْصٌن َشرقِيَّ َطرابُلَُس ، وهي آِخُر أَعماِل ِدَمْشق ، وسيأْتِي للُمَصنِِّف أَيضاً قريباً ذلك. ، بهاء : د ، بالشَّامِ  ِعْرقَةُ و

بَّاِغينَ  العُروقُ و ْفر : نَباٌت للصَّ ينِي.ا الَماِمران هو أَو ُهَو الُهْرُد أَو أَي : الَخَشُب األَْصفر. فارِسيَّتُه : َزْرُدُجوبَه نَقَله الَجْوَهريُّ  الصُّ أَو  لّصِ

ِغيرُ   وكلُّ ذلك ُمتَقاِرب. (3) الُكرُكم الصَّ

ى الُمْستَْعِجلةَ. آخر البِيُض : نَباتٌ  العُُروقُ و نَةٌ للنِّساء ، وتَُسمَّ  ُمَسّمِ
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ةُ  العُروقُ و  يُْصبَُغ بها. الُحْمر : الفُوَّ

تَين : َجْمع العُُرقو يَ على طُ  ِء البَْحرِلشاِطى بالَكْسرِ  ِعراقٍ  ، بَضمَّ ً  وِله ، نَقَله اللَّْيُث ، وهو َكِكتاب وُكتٍُب ، قاَل : وبه ُسّمِ ،  الِعراُق ِعراقا

 كما سيَأْتي.

 وَسَجا بالِجيِم : ماٌء بنَْجٍد في ِدياِر بَنِي ِكالب ، قاله أَبُو َعْمرٍو. ُحْمر قُْرَب َسَجا (4) : تِالل العُروقُ و

__________________ 
 ويف التهذيب : ا بر الصغري.« ُجبير صغري»( يف اللسان : 1)
 .«دمها جمربيق»بداًل من « يقّومها مقّوم« : »طوط»( يف التهذيب :  ّرب اب اء املهملة ا واألصر كاللسان ا ويف اللسان 2)
 ( يف تذكرة األنطاكي : كبرية الكركم املعروف ابلدرس وصغريه املامريان.3)
 ( يف التكملة : ِقال  ابلقاف.4)
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يِش. الِعراقُ و  قال النَّّظار : َكِكتاب : َجْوُف الّرِ

راَف و  ف  َأطــــــــــــــــــــح را كــــــــــــــــــــَ ر ِج  الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــِ  اخلــــــــــــــــــــُ

ج     َزجــــــــــــــ 
ُ

ِب املــــــــــــــ رتِّ ا ــــــــــــــاجــــــــــــــِ ِر خــــــــــــــَ ثــــــــــــــح  كــــــــــــــمــــــــــــــِ

  
 بن مالك وبني مازن. ِمياهٌ ِلبَنِي َسْعد : الِعراقُ  أَيضاً :قال و

ة ، زاد الليث ُء البَْحرُء الَماِء أَو َشاطىَشاِطى : الِعراقُ و  أَي على ُطوِل البَْحِر. ُطوالً  َخاصَّ

اِويَةِ  : الِعراقُ و ، وهو من أَوثَِق ُخَرز في الَمزاَدة. قال  األَعِرقَةو ، العُُرقُ  ، نَقَلَهُ اللَّْيث ، والَجِميُع : الَخْرُز الَمثْنيُّ في أَْسفِل الَمزاَدةِ والرَّ

 َعْمُرو بُن أَْحَمَر يَِصف قَطاةً َسقَْت فَْرَخها :

را ٍ مــــــــــــــن ِذي  وحزِهــــــــــــــا  عــــــــــــــِ ــــــــــــــرَت يف جــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ  ن

رح      مــــــــــــِ طــــــــــــَ ه ُمضــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــ  يــــــــــــٌف طــــــــــــَ طــــــــــــِ و لــــــــــــَ  فــــــــــــهــــــــــــح

  
الَخْرز الذي في  الِقْربة : ِعراقُ  . وقيل :ُعُرقٌ  ، والَجْمع ِعراقٌ  ْلُد أَْسفَل اإِلداَوةِ َمثْنِيّاً ، ثم ُخِرَز عليه ، فهووقال أَبو َزْيٍد : إِذا كاَن الجِ 

 َوَسِطها. وقاَل يونُس : رأَيُت أَعرابيّاً يَُرقُّص ابنَه ، ويَقول.

نـــــــــــــــــازِِع الـــــــــــــــــدِّقـــــــــــــــــاِ   رحبـــــــــــــــــوُع َذا الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  يـ

ال ِ و      ِة اأَلخــــــــــــــــــــــــــح ويــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــــــَودحِع واأَلحــــــــــــــــــــــــــح

  

َك مـــــــــــــــــــــــــــــن أَرايِ    يب يبَ أَرحايقـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ذ ِ و   

َ
يــــــــــــــــــاَ  ِإىل املــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــيــــــــــــــــــُث ُخصــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

 الِعرا ِ عاِرض كجاِنِب و 

ٌد ُمستٍَو. بِعراقِ  قال : َشبَّه أَْسنانَه في ُحْسن نِْبتَتِها واْصِطفافِها على نََسٍق واِحدٍ   الَمزاَدةِ ؛ ألَنَّ َخْرَزه ُمتََسّرِ

بابَةُ  : الِعراقُ  قال األَْصَمِعيُّ :و ، وهي الِجْلَدةُ التي تُغَطَّى بها ُعيوُن الُخَرِز ، وقِيَل : هو الَّذي يُجعَُل على ُمْلتقَى َطَرفَيِ الِجْلِد إِذا ُخِرَز  الّطِ

َي ثم ُخِرَز عليه غيَر َمثْنِّيٍ فهو ِطباٌب.  في أَْسفِل الِقْربة ، فإِذا ُسّوِ

 عن ابن َعبّاد. قُْطر الَجبَل َوْحَده : الِعراقُ و

 تَْرَعى بَقايا الَحْمض. ِعراقِيَّة ومنه إِبِل أَي في الَمْعنَيَين بَقايا الَحْمض ، كالِعْرق بالَكْسر فِيِهما : راقُ العِ و

ر ، وظاِهُر  ِعراقيَّةٌ  ويُقال : هِذه إِبِلـ  : ِمياهُ بَنِي َسْعد بِن مالك وبَنِي ماِزن الِعراق بعد قَْوله :ـ  وأَوَرد األَزهريُّ  ِسياقه أَنَّها َمْنُسوبة ولم يُفّسِ

 إِلى تِْلك الِمياِه ، ويَقُرُب من ذِلك تَْفِسير قَْوِل الّشاعر ، أَنشَده ابُن األَعرابِّي :

تح بـــــــه  ر حـــــــَ ا بــــَ فـــــــَ ُف الســـــــــــــــــ  َر اهلـــَيـــح نحصـــــــــــــــــــــَ  ِإذا اســـــــــــــــــتــــَ

ةُ      يـــــــــــــــ  راقـــــــــــــــِ ضِ  عـــــــــــــــِ رابـــــــــــــــِ
َ

ُد املـــــــــــــــ يـــــــــــــــاِ  جنـــــــــــــــُح ـــــــــــــــح  األَق

  
ُء الَماِء ، ونُْجٌد هنا جمع نَْجِدّي ، كفاِرِسّيٍ وفُْرٍس. وقال الذي هو َشاِطى الِعراق : هي َمْنسوبة إِلى وهي التي تَْطلُب الماَء في القَْيِظ. وقِيلَ 

 ، على َغْيِر قياس. الِعراقِ  : َمْنُسوبة إِلى ِعراقِيَّة . وإِبلٌ ُعراقٌ  أَبو َزْيٍد : كلُّ ما اتَّصل بالبَْحِر من َمْرًعى فهو

 من اللَّْحم. : ما أَحاَط بهمن الظُّْفِر  العُراقُ و

 من األُذُِن : ِكفافُها. الِعراقُ و

ّي :و  ، ومنه قوُل الشاعر : من الدَّاِر : فِناُؤها الِعراقُ  قاَل ابُن بَّرِ

ٌم و  ــــــــَ ل عــــــــح ِن مــــــــَ حــــــــح اِر والصــــــــــــــــــــــ  لــــــــحــــــــاِ  الــــــــد   هــــــــر بــــــــِ

ُا و      هــــــــــــــا بــــــــــــــِ را ِ مــــــــــــــن آيــــــــــــــِ وحُ  الــــــــــــــعــــــــــــــِ  تــــــــــــــلــــــــــــــُ

  
 أَيضاً.اللحاُظ هنا : فِناُء الدَّار 

ً  : َجعَل لها َمْعروقَة فهي َعَرقَها ، وقد من السُّْفرةِ : َخْرُزها الُمِحيُط بها الِعراقُ و  .ِعراقا

ِكيب ، أَي : منِ  الِعراقُ و  حاِشيَتُه من أَْدنَاه إِلى ُمْنتََهاه. : الذي يَدُخل منه الَماُء الحائَِط ، النَّهر الرَّ
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ة ُمْعتَِرضاً بالبَْطِن.فَْوق ا : ما من الَحَشا الِعراقُ و  لسُّرَّ

تَْين. ُعْرقٌ و ، أَعِرقَة َجْمُع الُكّلِ : م وبَضمَّ  بالضَّ

 من َعبَّاَدان إِلى الَمْوِصل ُطوالً ، ومن القَاِدِسيَِّة إِلى ُحْلواَن َعْرضاً. َمْعروفة من فَاِرس ، َحدُّها بالٌد ، م : الِعراقُ و

يَْت بِها لتَواُشجِ  وتُؤنَّث. قال ابُن ُدَرْيد : َذَكروا أَنَّ أَبَا َعْمِرو ابَن العاَلِء كان يَقُول : تَُذكَّر قال الجوَهِرّي :و هكذا في النُّسخ ،  ِعراق ُسّمِ

ً  كأَنَّه أَرادَ  النَّْخِل والشََّجِر فيها ُعروق وصوابه ً  ثم ُجِمع ِعْرقا  أَو ألَنَّه استََكفَّ أَرَض العََرب. ، ِعراقا

ي ابن ُدَرْيٍد : َزَعموا ، وهكذا يقول األَصَمِعيُّ ،قال   الَمزاَدةِ لِجْلَدةِ تُْجعَُل على ُمْلتَقَى َطَرفَي الِجْلِد إِذا ُخِرَز في أَْسفَِلها ؛ ألَنَّ  بِعراقِ  أَو ُسّمِ

يِف والبَّر ، أَو ألَنَّه على الِعراقَ  بة  هي أَو تَتابُعاً حتى يَتَِّصل بالبَْحر ، قاله اللَّيث. اِطئِهماأَي : شَ  ِعداءً  ِدْجلَة والفُراتِ  ِعراقِ  بَْيَن الّرِ ُمعَرَّ

 ، إِيران َشْهر
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ِر والش َجرِ و   ا هكذا نـََقلوه. وِعنحِدي يف َمعحناه َنَظر. ِعرا  فُعرِّبت فِقير َمعحناه َكِثريَُة الن خح
ب ، إِنّما هو إِيران َشْهر ، فأَعَربَتْه العرُب ، فقالت : الِعراقَ  تَْسِميَتَهم وقال األَزهِرّي : قال أَبو الَهْيثَم : َزَعم األَصَمِعّي أَنّ   اسٌم أَعَجِمي ُمعرَّ

 ، وإِيران َشْهر : َمْوِضع الُملوك. قال أَبو ُزبَْيٍد : ِعراق

ي اببـــــــــــــَة  عـــــــــــــِ را ِ مـــــــــــــانـــــــــــــِ ا  الـــــــــــــعـــــــــــــِ  مـــــــــــــن الـــــــــــــنـــــــــــــّ

وِد      ِر اأُلســــــــــــــــــــــــــُ ثــــــــــــح ُدو مبــــــــــــِ غــــــــــــح رحٍد تـــــــــــــَ (1)ِس ِبــــــــــــُ
 

  
 نَقَله الَجْوَهِرّي. : الُكوفَةُ والبَْصَرةُ  الِعَراقَانو

بفَتْح  َعْرقَاتُها كذاو قال الجوَهِرّي : وإِنما تَُضمُّ فُْعلَُوةُ إِذا كان ثانِيها نُوناً مثل ُعْنُصَوة ، كتَْرقَُوةِ ، وال يَُضمُّ أَّولُها بفَتْح العَْين الدَّْلو َعْرقَُوةُ و

 د ، وهي الَخَشبة الَمعروضة عليها ، وَشاِهد األَِخير قوُل الشاعر :َواحِ  بَمْعنًى فُسُكون

َك  يــــــــــح نـــــــــــَ يـــــــــــح ِر  (2)احــــــــــَذرح عــــــــــلــــــــــ  عــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــافــــــــــِ
َ
 وامل

رحقـــــــــــاةَ      رِ  عـــــــــــَ اســـــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــاِب الـــــــــــكـــــــــــَ ٍو كـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــُ  َدلـــــــــــح

  
 َشبََّهها بالعُقاب في ثِقَلها. وقيل : في ُسْرعة ُهِويِّها.

ِليب ي : على الدَّْلوأَ  : َخَشبَتان يُْعَرَضان َعلَْيها العَْرقَُوتانو  نَقَلَهُ األَصمعّي. كالصَّ

ْحِل والُمْؤِخَرةِ  أَيضاً هماو ان ما بَْين َواِسِط الرَّ  ج : ، وهما َخَشبتاِن على َعُضَدْيِه من جانِبَْيه َعْرقَُوتان وقاَل اللَّيُث : للقَتَبِ  َخَشبَتان تَُضمَّ

 قال ُرْؤبَةُ : .العََراقِي

  ِ رتحُع اأَلآتح ٌر مـــــــــــُ جـــــــــــح َك ســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــُ جـــــــــــح   (3)ســـــــــــــــــــــــــَ
كــــــــــــــَرُب      ُروِي مــــــــــــــُ ُب الــــــــــــــفــــــــــــــُ يَرحــــــــــــــح راقــــــــــــــِ  الــــــــــــــعــــــــــــــَ

  
 وقال َعِديُّ بُن َزْيٍد الِعباِديُّ يَِصف ُمْهراً :

ي  قـــــــــــِ تـــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــح
ُ
فِّ امل ِو بـــــــــــكـــــــــــَ لـــــــــــح َي كـــــــــــالـــــــــــد  هـــــــــــح  فــــــــــــَ

تح مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا      ِذلــــــــــــَ يخــــــــــــُ راقــــــــــــِ َذمح  الــــــــــــعــــــــــــَ  فــــــــــــاجنــــــــــــحَ

  
ْلَو واِحٌد.« : اْنَجَذم»وبقَْوِله : الدَّْلو ، « : منها»أَراَد بقوله :  رأَيُت كأَنَّ َدْلواً ُدلَِّي من السَّماِء »في الَحِديِث : و السَّْجل ؛ ألَن السَّْجَل والدَّ

الَّ أَنه فُِعَل به ما فُِعَل بثاَلثَِة أَْحٍق ، إِ  َعْرقُوٌ  ، وأَصلُه َعْرق قال الَجْوهِريُّ : وِإن َجَمْعَت بَحْذِف الهاِء قلَت : .«فَشِربَ  بعََراقِيها فأََخَذ أَبو بَْكرٍ 

 في َجْمع َحْقو.

ْرِب األَفعاُل ، نحو :  َعْرقُوٌ  وفي اللِّساِن بعَد قَوِله : وأَصلُه إِاّل أَنّه لَْيس في الَكالِم اسم آِخُره واٌو قبلَها َحْرٌف َمْضُموم ، إِنَّما تَُخصُّ بهذا الضَّ

ْبداِل الواِو هذا َمْذَهب ِسيبََوْيه وَغيِره من النَّحِويِّيَن ، فإِذا أَدَّى قِياٌس إِلى مثِل هذا في األَْسماِء ُرفِض ، فَعََدلُوا إِلى إِ َسُرَو ، وبَُهَو ، وَدُهَو. 

لوا ِكنَة ، فاْلتَقَى ساِكنَان ، فَحَذفُوا اليَاَء ، ، ثم َكِرُهوا الكسرة على الياِء ، فأَسكنُوها ، وبَْعَدها النُّون سا َعْرِقيٍ  إِلى َعْرقُواً  ياًء ، فكأَنَّهم َحوَّ

، كما يفعلون في هذا  َعْرقِيَها ْيتُ وبَِقيَت الكسرةُ دالَّةً عليها َوثَبتَت النُّون إِْشعاراً بالصَّْرف ، فإِذا لم يَْلتَِق ساِكنان َردُّوا الياَء ، فقالوا : َرأَ 

 الضَّرِب من التَّصِريف. أَنشد ِسيبََوْيه :

ي حىت ِدِّ  َعرحِقيَ  تـَُقضِّ  الد 
 .العََراقِي هي الدَّْلو ، والدَّْلُو من أَسماِء الّداِهيَة ، يُقال : لَِقيُت منه ذات العَراقي ؛ ألَن ذات : الدَّاِهيَة العَراقِي ذاتو

 قال َعْوُف بُن األَْحوص :

مح  يــــــــــتــــــــــُ قــــــــــِ ا  (4)لــــــــــَ مح عــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــَ كــــــــــُ َدر ئــــــــــِ ن تــــــــــَ  مــــــــــِ

نــــــــــــــا ذاَت و      راتــــــــــــــِ ِر ســــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــح يقـــــــــــــــَ راقــــــــــــــِ  الــــــــــــــعــــــــــــــَ

  
 اآلكاِم ، وهي التي َغلَُظْت ِجّداً ال تُْرتَقَى إِاّل بَمَشقَّة. َعراقِي ويُقال : هي َمأُْخوَذةٌ من

: أََكَمةٌ تَْنقاُد لَْيَست بَطِويلة من  العَْرقَُوة ُمْستَِطيلة. وقال ابُن ُشَمْيل : ُكل أََكَمة ُمْنقَاَدةٍ في األَْرِض كأَنَّها َجثَْوةُ قَْبرٍ  العَْرقُوة قاَل اللَّْيُث :و

مكاٌن منها لَيٌِّن ،  األَرِض في السَّماِء ، وهي َعلَى ذِلك تُشِرُف على ما َحْولَها ، وهو قَِريٌب من األَْرِض أَو َغْيُر قَِريٍب ، وهي ُمْختَِلفة ؛

 تَِوية ُمْشِرٌف على ما َحْوله.ومكاٌن منها َغِليٌظ ، وإِنَّما هي جاِنٌب من األَْرض ُمسْ 
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ا األََكمة فإِنَّها تَُكوُن َمْلُمومةً. (5): ما اتََّصَل من اآلكاِم وآَض كأَنَّه ُجْرٌف  العَراقِي وقاَل غيُره :  واِحٌد َطِويٌل على َوْجِه األَرِض. وأَمَّ

 قال أَوُس بُن َحَجر : ، بالَكْسر : األَْصلُ  الِعْرقَة كذِلكو ويُْكَسر ، بالفَتْح العَْرقَاةو

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه.« مانعي ابحة العرا »برواية :  599( شعره يف شعراء إسالميون ص 1)
 .«عينك»( عن اللسان وابألصر 2)
 .«األفا »وابألصر  116( عن الديوان ص 3)
 ( يف التهذيب : لقينا.4)
 واألصر كاللسان. ( يف التهذيب : كبنه حرف اب اء املهملة ا5)
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ٍب  رِّ جــــــــــانــــــــــِ داُء مــــــــــنح كــــــــــُ هــــــــــا اأَلعــــــــــح فــــــــــَ ــــــــــ  نـ  تــــــــــكــــــــــَ

وا      عــــــــــُ رحتــــــــــِ ــــــــــُ نــــــــــا مث يـ رحقــــــــــاتــــــــــِ زِعــــــــــوا عــــــــــَ تــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ ــــــــــيـ (1)ل
 

  
 الشََّجِر في الَوَسِط. ُعروقِ  ، وهي التي تَْذَهُب في األَْرِض ُسْفالً من العُروقُ  أَو : أَْصُل الماِل ، أَو : أَروَمةُ الشََّجِر الي تَتََشعَُّب منها

لَه فَتَْحَت آِخَره ، وهو األَْكثَر ، وإِن َكَسْرتَه َكَسْرتَهُ  أَي : شأْفَتَهم ِعْرقَاتِهم قولُهم : استَأَْصَل هللاُ و  ِعْرقَة على أَنَّه َجْمع آِخَره أَي : إِن فَتَْحَت أَوَّ

 ِعْرق بالَكْسِر جمع ِعْرقاتِهم قال اللَّيُث : يَْنِصبُون التاَء ِروايةً عنهم ، وال يَْجعَلُونها كالتَّاِء الّزائدة في َجمع التأْنيِث. وقال األَزَهِريُّ : ربالَكسْ 

اٍم  ، كِعْرٍس وِعّرساٍت ؛ ألَنَّ ِعْرساً أُنثَى ، فيكوُن هذا من الُمَذكَّر الذي ِعْرقاتٌ و ِعْرقٌ  كأَنَّه ُجِمَع باألَِلف والتاِء ، كِسِجّلٍ وِسِجاّلٍت ، وَحمَّ

اماٍت. ومن قاَل : ، كما قاَل بعُضهم : رأَيُت بناتَك ، َشبَُّهوها  ِعْرقَةو ِعْرقٍ  جمعَ  ِعْرقاتُهم أَجراه ُمْجَرى ِسْعالة ، وقد يَُكونُ  ِعْرقاتَهم وَحمَّ

بالَكْسِر. قاَل : ومن َكَسر  ِعْرقاتِهم م ألَنَّها للتَّأْنِيِث كما أَنَّ هذه له ، والذي ُسِمَع من العََرِب الفَُصحاءِ بهاِء التَّأْنِيِث ، التي في فَتاتِهم وقَناتِه

نََصَب أَبو َخْيَرةَ التاَء فقد أَْخَطأَ. قال ابُن ِجنِّي : سأََل أَبُو َعْمرٍو أَبَا َخْيرةَ عن قوِلهم هذا ، ف ِعْرقَةٍ  التّاَء في َمْوِضع النَّْصِب ، وَجعَلَها جمعَ 

، وذِلك ألَنَّ أَبا  فقال له أَبو َعْمرو : َهْيهات أَبا َخْيَرةَ ، اَلَن ِجلُدَك ، وذِلك ألَنَّ أَبا َعْمرو : َهْيهات أَبا َخْيرةَ ، ألََن ِجلُدكَ « َعْرقاتَهم»من 

قاَل : ثم َرواَها أَبو َعْمرو فِيَما بَْعُد بالَجّرِ والنَّْصِب ، فإِّما أَْن يَكوَن َسِمَع النَّصَب َعْمرٍو اْستَْضعََف النَّْصَب بعَد ما كان َسِمعَها منه بالَجّرِ ، 

ْعَف ، ويَجوُز أَْن يَكون أَقاَم ا من غير أَبِي َخْيَرة ِمّمن تُْرَضى عربِيَّتُه ، وإِّما أَن يَكوَن قَِوَي في نَْفِسه ما َسِمعَه من أَِبي َخْيَرةَ من النَّْصبِ  لضَّ

 في نَْفِسه ، فَحَكى النَّصب على اعتقاده َضْعفَه.

 قال : َكُزبَْير : ع ، بين البَْصَرةِ والبَْحَرْين. ُعَرْيقو

َرضح  يحضـــــــــــــــــــــــــــــاَء هلـــــــــــــــا َزوحٌج حـــــــــــــــَ  اي رُب بــــــــــــــــَ

لـــــــــــــــــــٍة بـــــــــــــــــــا      ال  َريـــــــــــــــــــح ٍ حـــــــــــــــــــَ  ومحـــــــــــــــــــََ ح  عـــــــــــــــــــُ

  

 َترِميك ابلط رحِف كما يـُرحَم  الَغَرضح 

 الِعْرقِيّ  منه ُعْرَوةُ بُن َمْرَوانَ  وقد تَقَدَّم أَنّه َشْرقِيَّ َطَرابُلَُس ، وأَنه ِحْصٌن ، وفيه تَكراٌر ، كما أََشْرنا إِليه. ، بالَكْسر : د ، بالشام ِعْرقَةُ و

 نُسبا إِلى هذا الحْصن. الِعْرقِيَّان ُعبَيد وَغيِرهعن كثِير بِن  وواثِلَةُ بُن الَحَسن ، َرَوى عن ُزَهيِر بِن ُمعاويةَ ، وُموَسى بِن أَْعيَن. الُمْسنِد

ْحمن بنُ و  ، َرَوى ُمحمٌد عن عبِد هللا بن بِْشٍر وعن بَِقيَّةَ وجماعة ، ُوثق. وابنُه ُمَحّمد : تابِِعيَّان الِحْمصي اليَْحُصبِيّ  ، بالَكْسر ِعْرقٍ  َعبُد الرَّ

د بنو ثٌ الِحْمِصي : مُ  ِعْرقٍ  إِبراهيُم بُن ُمحمَّ وَواِلُده محمٌد هذا هو ابُن َعْبِد الرحمن الَمْذكور ، ولكنَّ ِعباَرةَ الُمَصنِِّف تُوِهم أَنّه  قُلُت : حّدِ

ْحمِن.  َرُجٌل آخر ، بل هو َحِفيُد عبد الرَّ

د الَمْذُكور ، َرَوى عن أَبِيِه ، وَعْنه الطَّ ـ  مع ذلكـ  وفاتَه  بَرانيُّ ، قاله ابُن األَثير.: أَحمُد بُن محمد بِن الحارث بِن ُمحمَّ

 .301، َرَوى عن َداوَد بِن ُرَشْيٍد ، عن َحْفِص بِن ِغياٍث ، مات سنة  الِعْرقِ  ُء البَْغَداِديُّ ، ُعِرف باْبِن أَِخيأَحَمُد بُن يَْعقُوب الُمْقِرىو

. قاَل ابُن األَعْ  كُجَهْينة : ع ، وله يَْومِ  ُعَرْيقَةُ و  : بِالُد باِهلَةَ بيَْذبَُل والقَعاقِع. ُعَرْيقَة رابّيِ :نَقَلهُ الّصاغانِيُّ

جُل : أَْعَرقَ و حاحِ : َصاَر إِلى الِعراقَ  أَتَى الرَّ ق العَْبِدّيِ : الِعراقِ  وفي الّصِ  ، وأَْنَشَد للُمَمزَّ

ُم  كـــــــــُ ـــــــــح ي لـــــــــَ الفـــــــــًا عـــــــــَ دح خـــــــــِ وا ُأجنـــــــــِح مـــــــــُ هـــــــــِ ـــــــــح ت ـــــــــُ  فـــــــــِإن تـ

رحِب و      يب ا ــــــــَ قــــــــِ حــــــــح تــــــــَ وا ُمســــــــــــــــــــــح نــــــــُ مــــــــِ عــــــــح ــــــــُ رِ ِ ِإن تـ  أُعــــــــح

  
 وأَنشد الّصاغانِيُّ لألَْعَشى :

ُم  تــــــــُ عــــــــح نـــــــــَ ذي قــــــــد صــــــــــــــــــــــَ ٍك ســــــــــــــــــــــاَر الــــــــ  الــــــــِ  َأاَب مــــــــَ

واٌم بــــــــــــــــَذا  و      َد أَقــــــــــــــــح وافــــــــــــــــَبجنــــــــــــــــحَ َرقــــــــــــــــُ  (2) َأعــــــــــــــــح
  

ُجُل : أَعَرقَ و ً  َصار الرَّ قَ  َجِميعاً ، وقد في اللُّْؤم وفي الَكَرم في الَكَرم ، وكذِلَك الفََرس. يُقاُل ذِلكَ  ِعْرق ، وهو الَِّذي له َعِريقا فيه  َعرَّ

 .«له في الَمْوت لُمعَرقٌ  حيٌّ  أَبٌ  آدمَ  وبَْين بَْينَه لَْيس اْمرأً  إِنَّ »:  تَعالَى هللارحمهفي َحِديِث ُعَمر بِن َعْبِد العَِزيز و أَعماُمه وأَخوالُه ،

 له في الَكَرم ، أَي : لُمْعَرقٌ  فيه ، يَْعنِي أَنه أَِصيٌل ، كما يُقال : إِنه ِعْرقٌ  أَي : يَِصيُر له

__________________ 
 ( ديوانه والتكملة.1)
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 يف ذِلك مَيُوُت ال َ اَلة. ِعرح  له
 : َصْبراً  أَبَاها قتل وسلمعليههللاصلىالنَّْضِر بِن الحاِرِث ، وكان النَّبيُّ  (1)بِنُت  قالت قُتَْيلَة

نح أَ  ـــــــــــــــَت ضـــــــــــــــــــــــــــــِ ٌد وألَن مـــــــــــــــ  ٍة  ـــــــــــــــُ يـــــــــــــــبـــــــــــــــَ  ُء جنـــــــــــــــَِ

ٌر      حـــــــــــح هـــــــــــا والـــــــــــفـــــــــــحـــــــــــُر فـــــــــــَ ومـــــــــــِ عـــــــــــرِ ُ يف قـــــــــــَ  مـــــــــــُ

  
في  كذا في الُمْحَكم ، وزاَد األَزَهِريُّ : ُعروقُه (2)، هَكَذا في سائِر النُّسخ وِمثلُه في العُباب ، والصَّواب : امتَدَّت  الشََّجُر : اشتَدَّت أَعَرقَ و

 األَْرِض.

ً  الشَّراَب : َجعَل فيه أَعَرقَ و فيه لَفٌّ ونَْشٌر َغْيُر  كُمعَظَّم وُمْكَرم قُمعَرَّ و ُمْعَرقٌ  ِطالءٌ  فَُهوَ  ليس بالَكثِير ، من الَماء بالَكْسر ، أَي : قَِليالً  ِعْرقا

 ِمثْلُه ، وسيَأْتِي ِذكُر فِْعِل الثانِي ، ولم يَْذُكر للثّالِث فِْعال ، قال البُْرُج بُن ُمْسِهٍر : َمْعروقو ُمرتَّب

ُت عــــــــــــنــــــــــــه  فــــــــــــح  َرفــــــــــــعــــــــــــُت بــــــــــــَرأحســــــــــــــــــــــــــِه وَكشــــــــــــــــــــــــــَ

ةٍ      ــــــــــــــَ َرق عــــــــــــــح وُم  مبــــــــــــــُ ــــــــــــــُ ل ــــــــــــــَ نح يـ المــــــــــــــَة مــــــــــــــَ (3)مــــــــــــــَ
 

  
 عرابّيِ للقُطاِمّيِ :وأَنشَد ابُن األَ 

ا و  الِ  كــــــــــــــَبلــــــــــــــ  َا مــــــــــــــن الــــــــــــــكــــــــــــــَ ر عــــــــــــــِ  ُمصــــــــــــــــــــــــــــَ

الِء      ـــــــــطـــــــــِّ وَ  مـــــــــن ال ـــــــــُ ب ـــــــــغـــــــــَ وا ال ـــــــــُ رِب َر ِ شـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح ُ
 املـــــــــ

  
 الَكأَْس : َمأَلْتُها. أَعرقتُ  وقال اللِّحيانيُّ :

ً  في الدَّْلوِ  أَعرقَ و قَ  ، قالَه أَبو َصْفوان ءِ َجعََل الَماَء فيها ُدوَن الَملْ  : إِعراقا ً  فِيهما َكعَرَّ  أَي : في الشَّراِب والدَّْلو ، قال ابُن األَعرابّي : تَْعِريقا

ْقتُهاو الكأْسَ  أعرْقتُ  قتُ و : إِذا أَقللَت ماَءها. َعرَّ قاِء والدَّْلوِ  َعرَّ  : َجعلُت فيها َماٌء قَِليالً ، وأَنشد : أَعَرْقتُ و في الّسِ

إَلِ الــــــــــــــــد   َو وَ ال متــــــــــــــــَ ّرِ ح لــــــــــــــــح يــــــــــــــــهــــــــــــــــا  عــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــِ

يـــــــــــــهـــــــــــــا     قـــــــــــــِ نح َيســـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــاَر مـــــــــــــَ َر  حـــــــــــــَ  َأال تــــــــــــــَ

  
ْقتُ  وقال غيُره : .(4)َحبَار : اسُم نَاقَته   الَكأَْس : َمَزْجتُها ، فلم يُعَيِّن بِقلَِّة ماٍء وال َكثْرة. َعرَّ

ثَةٍ  ثلَ َضبََطه أَهُل الَحِديِث مو هكذا َضبَطه أَبو َسِعيٍد ، ، كُمْحِسنَةٍ  الُمْعِرقَةُ و َب ابُن األَثير التَّْخِفيف : (5) ُمَحّدِ على  َطِريٌق إِلى الشَّأْمِ  ، وصوَّ

قَوُل ُعَمر لَسْلماَن  ِإذا ساَرْت إِلى الّشأْم ، وفيه َسلَكْت ِعْيُر قَُريش حين كانت َوْقعَةُ بَْدِر ، ومن هذا كانَْت قَُرْيٌش تَْسلُُكها ساِحِل البَْحر

قَةِ  أََعلَى ؟أَيَن تَأُْخْذ إِذا َصَدْرتَ » : عنهماهللارضي  .«؟، أَْم َعلَى الَمِدينَة الُمعَّرِ

قو َمْعُروقٌ و (6) ُمْعتَِرقٌ  رجلو : إِذا لم يَُكْن على قََصبِه لحم ،  ُمْعتََرقو َمْعُروقٌ  َمْهزوٌل ، وكذلك فََرسٌ  ، كُمعَظَّم : قَِليُل اللَّْحم ُمعَرَّ

 الَخدَّْيِن ، قال : َمْعروقَ  َحبُّ من الفََرِس أَن يكونَ ويُْستَ 

يِن  لــــــــُ مــــــــِ واَء حتــــــــَح عــــــــح ارَة الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــغــــــــَ ُد ال  قــــــــد َأشــــــــــــــــــــــهــــــــَ

رداُء      ةُ جــــــــَ روقــــــــَ عــــــــح وُب  مــــــــَ رححــــــــُ ِ ســــــــــــــــــــــُ اح يــــــــَ حــــــــح (7)الــــــــلــــــــ 
 

  
 الَجْنبَْيِن. وإِذا َعِرَي لَْحيَاها من اللَّْحِم فهو ِمْن َعالماِت ِعتِْقها. َمْعروقَةُ  ويُْرَوى :

َكيّ  استَْعَرقَ و ض للَحّرِ َمْخَشِريُّ : وذلك إِذا ناَم في الَمْشُرقَِة واْستَْغَشى ثِيَابَه. يَْعَرقَ  : تَعرَّ  قاله ابُن فاِرس. قاَل الزَّ

 ِصفَةٌ غاِلبةٌ. : األَْضراسُ  العَواِرقُ و

نُون ، ألَنَّها  :العََواِرقو  : أََخَذْت منهُ ، قاَل : تَْعُرقُه (8) [الخطوب] َعرقَتْه ، وقد اإِلْنسانَ  تَْعُرقُ  الّسِ

ر  نـــــــــــا كـــــــــــر  امـــــــــــح ه َأجـــــــــــاَرتـــــــــــَ يـــــــــــبـــــــــــُ ُتصـــــــــــــــــــــــــِ  ٍء ســـــــــــــــــــــــــَ

َم      ظـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــَ رُتِ ال ـــــــــــح ب ـــــــــــَ واِدُث ا ِإاّل تـ ُر ِ حـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

  
قَه صاَرَعهو  بَْعُد. تَْحَت إِْبِطه فَصَرَعه فَجعَله َرأَْسه أََخذ : إِذا فتَعَرَّ
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 من العََرب. ، بالَكْسِر : َرُجلٌ  ِعْرقَانَ  ابنُ و

 .ِعْرق قَِريٌب من البَْصرة ، ويَنبِغي أَن تُكَسر نُونُه فإِنه ُمثنّى : ع الِعْرقَانِ و

__________________ 
 أخته خالف وقد تقدم ذلك. وانظر سرية ابن هشام.( يف النسبة إليها ا هر القائلة بنت النضر أم 1)
 ( ويف التهذيب : انسابت.2)
 ( قبله يف اللسان.3)
 نــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــبس طــــــــــــــــــيــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاً و 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــت إذا تــــــــــــــــــغــــــــــــــــــّورت الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــجــــــــــــــــــومُ     

  

 ( وقير اجلبار هنا األثر ا وقا  اللحياين : اجلبار هيئة الرجر يف ا سن والقبح.4)
 تح امليم والراء.( وضبطت يف امكم املعرقة بف5)
 ( ضبطت ابلقلم يف الصحاح واللسان بفتح الراء.6)
 .169نسبه إِلبراهيم بن عمران االنصاري ا ومثله يف شرح شواهد املغين ص « قصب»( اللسان وهنا مل ينسبه ا وفيه يف مادة 7)
 ( زايدة عن اللسان.8)
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 لقَْوله :  ، لُقَِّب بذلك الطَّائِيّ  (1)األََجئّي  : لَقَُب قَْيِس بن ِجْرَوةَ  عاِرقٌ و

ُم  تــــــــُ عــــــــح ــــــــَ نـ َ  مــــــــا قــــــــد صــــــــــــــــــــــَ عــــــــح ــــــــَ ريِّ بـ غــــــــَ ــــــــُ  فــــــــِإنح مل نـ

َم ُذو َأاَن      ظـــــــــــــح َا  الـــــــــــــعـــــــــــــَ حـــــــــــــِ ـــــــــــــتـــــــــــــَ هح ألَن ـــــــــــــُ  عـــــــــــــارِق

  
 الّذي في لُغَتِهم.وذُو بَِمْعنى « ألنتِحيَْن ِلْلعَْظمِ :»ويُرَوى  «فإِن لم تُغَيِّر بَْعضَ » ويُْرَوى :

 نقله صاِحُب اللّسان وغيُره ، وقد أَهَملَه ياقُوت في ُمْعَجِمه. : ع. األَعراقو

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْقتُهو الفرسَ  أَْعَرْقتُ  راً يُقاُل : : ُمْعَرقو ، وفرسٌ  ِليَْعَرق : أَْجَرْيتُه َعرَّ قْ  إِذا كاَن ُمَضمَّ ً  فََرَسكَ  َعّرِ ويَْضُمَر ،  يَْعَرق ، أَي : أَْجِره َحتَّى تَْعِريقا

 ويَْذهَب َرَهُل لَْحِمه.

ْمِل : آباُطه على التَّْشبِيه َمعاِرقُ و  الَحيَوان. بَمعاِرقِ  الرَّ

 ً ق له في الَكَرم ، وقد لُمْعَرقٌ  والعَرُب تَقوُل : إِنَّ فاُلنا له في الَكَرم على تََوهُّم َحْذِف  لََمْعُروقٌ  ه. وإِنّ كأَْعَرقَ  فيِه أَعماُمه وأَخوالُه ، َعرَّ

 الزائِد.

وح. َعِريقٌ  في الَكَرم. وُغالمٌ  ِعْرقٌ  من الَخْيِل : الذي له العَِريقُ و  : نَِحيُف الِجْسم ، َخِفيُف الرُّ

ين ، عن ابِن األَعرابي. العُُرقو تَْيِن : أَهُل السَّالمِة في الّدِ  ، بَضمَّ

قَ و قَ و الشَّجرُ  َعرَّ  .اْعتَرق في األَرض ، كما في الُمْحَكِم والعُباب. وكذلك ُعروقُه : امتدَّت تَعرَّ

 في األَرِض ، كما في األَساس. بعُُروقه : إِذا َضَرب استَْعرقو

 األَْرِض : َشْحَمتُها ، وأَيضاً َمناتُِح ثَراها. ُعروقُ و

 ء القَْيِس :وقوُل امرى

 (2) ُعروِقيالثـ َر  َوَشَجتح  ِعرح ِ ِإىل 
 .السالمعليهماالثََّرى إِسماعيَل بَن إِبراهيم  بِعْرقِ  قِيل : يَعنِي

 ء يَِسير.من ُحموضٍة وُملُوَحٍة ، أَي : َشيْ  ِعْرقٌ  ويُقال فيه :

 فة.، وهي السَّبََخة تُْنبُِت الشَّجَر ، قاله أَبو َحنِي الِعْرق إِبِلُُكم : أَتَت استَْعَرقَتو

 اإِلبُِل : إِذا َرَعت قُرَب البَْحِر. استَْعَرقَت وقال أَبو َزْيٍد :

 .ِعراقٌ  وُكلُّ ما اتََّصل بالبَْحِر من َمْرًعى فهو

ْقت وَعِمل رجٌل َعَمالً ، فقاَل له بَعُض أَْصحابِه : ْحت بشي َعرَّ ْقت لَوَّ ْقت. فمعنَى بَرَّ قْ  ٍء ال ِمْصداَق له ، ومعنَىفبَرَّ  : قَلَّْلت. تَعرَّ

ً  وفي النَّواِدر : تركت الَحقَّ   الئِحاً بَيِّناً. وَصاِدحاً وسانِحاً ، أَي : ُمْعِرقا

َمِضنَّة ، أَي : ما له قَْدر ، والَمْعروُف ِعْلق َمَضنٍَّة ، إِنما يُْستَْعمل في الَجْحِد َوحَده. قال ابُن األَعرابِّي : هما  بِعْرق ويُقال : ما هو ِعْنِدي

 َمْعنًى واحد. يُقال ذِلك ِلُكّلِ ما أََحبَّه.بِ 

قَه العَْظَم ، مثل اعتَرقَ و  : أَكل َما َعليه. تَعَرَّ

قَتْهو  الُخُطوُب : أَخَذت منه ، وأَْنشد ِسيبََوْيهُ : تَعَرَّ

نـــــــــــــَا  عـــــــــــــُ  الســـــــــــــــــــــــــــِّ اِإذا بـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ـــــــــــــح ر قـــــــــــــتـ عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  تـ

يــــــــــــمِ      تــــــــــــِ َد َأيب الــــــــــــيــــــــــــَ قــــــــــــح تــــــــــــاَم فـــــــــــــَ فــــــــــــَ  األَيــــــــــــح  كــــــــــــَ

  
 ألَنَّ بَْعَض الّسنِين ِسنُون ، كما قالُوا : َذَهبَْت بعَُض أَصابِِعه.أَنََّث 
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 ، بالفَتْحِ : الِفْدَرةُ من اللَّْحِم. العَْرقَةو

 من الِعظاِم. العُراقُ  ، كِمْنبٍَر : َحِديدةٌ يُْبَرى بِها الِمْعَرقُ و

 ، أَي : بَشْفرة. بِمْعَرقٍ  َما َعلَْيِه من اللَّْحمِ  َعَرْقتُ  يُقاُل :

ً و ْقتُه َشْيئاً ، وما أَْعَرْقتُه : أَْعطاه إِيّاه ، ويُقال : ما أَْعَرقَه ِعْرقا  بِي عاُم الَمعاِصيمِ  أَعرقَ أَيَّام  ، أَي : ما أَْعَطْيتُه. وأَْنَشد ثَْعلٌَب : َعرَّ

 َضُروَرةً.« َعاُم المعاِصيمِ »: وقال :  (3)ِمي. قال فَسَّره فقاَل َمْعناه : َذَهَب بلَحْ 

 : إِذا اْستَوى. ِعراقٌ  َكِكتاٍب : تَقاُرب الَخْرِز ، يُضَرُب َمثاَلً لألَْمِر ، يُقال : ألَْمره الِعراقُ  وقال أَبو َعْمرو :

__________________ 
ء ا والنســبة إليه أجئّي بوزن أَجِعّي ا قاله ينســب إىل أجب ا أحد جبلي ط  وما أثبتاه الصــواب ا فالشــاعر عار  الطائي« األجايت»( ابألصــر 1)

 ايقوت يف املعجم.
 وعجزه فيه : 72( ديوانه ط بريوت ص 2)

 هذا املوُت يسلبين شبايبو 
 وهبامشه : عر  الثر  : آدم ألنه أصر البشر.

 ( القائر ابن سيده كما يفهم من عبارة اللسان.3)
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 : أََخذُوا في بِالِد الِعراِق ، َحكاهُ ثَْعلب. اْعتََرقُواو

ْلوَ  َعْرقَْيتُ و  ، وَشَدْدتُها عليها ، نقله الَجْوَهِري. َعْرقَُوةً  . َجعَْلُت لهَعْرقاةً  الّدِ

قْ  الناقَة : أََخَذها ، وَزمَّ على ِخطاِمها. ويُقال : اْعتََرقَ و  في ِظلِّها ، وانتِفْع به قَِليالً قِليالً.في ِظّلِ ناقَتِي ، أَي : اْمِش  تَعرَّ

َمْخَشِريُّ : يُقاُل للفََرس عند اْسِتاللِ  ْنعَِة : احِمْله على العرق وقاَل ابُن َعبَّاٍد ، والزَّ األَْسفَل ، أَي :  (1) الِمْعراقِ و األَْعلى ، (1) الِمْعراقِ  والصَّ

 الشَّدَّيِن ، الشَِّديَد والدُّوَن.

 لَم ِلَحِزيز أَْسوَد في َرأِْسه َطِميَّة.: ع َعْرقُوةو

 : من ِمياِه بَنِي العَْجالن. ُعَرْيِقيَةو

 لَْيلٍة في السَّنَِة : أَْكثَُرها لَبَناً. أَْعَرقُ و

ً  واتَّخْذُت ثْوبِي هذا فُ  ِمْعَرقا ينَِة. العََرق ، أَي : ِشعاراً يُنَّشِ  ِلئاَلَّ يناَل ثِياب الّصِ

 َخْير ، أَي : نَِديُت.ب (2)عليه  َعِرْقتُ و

 : التَّراِقي بلُغِة اليََمن ، كما في اللِّساِن. العَراقِيو

اقةو  السَّْرجِ والبَْرَذَعِة. (3)، مشدََّدةً : ما يُوَضع تَْحَت ِكلَِّة  العَرَّ

كةً : ما يُْلبَس تَْحَت الِعمامِة والقَلَْنُسوة ، مولدة. العََرقِيَّةو  ، ُمَحرَّ

د اإِلْسَكْندرانِيُّ ، ذكره السَّلَِفيُّ في تعاِليقِه ، وَضبََطه. العَِريق وابنُ   ، كما َمرَّ هو َجْعفَر بُن ُمحمَّ

ة َعَزقَ  : [عزق] ً  وال يُقال ذلك لغَْير األَرِض  هكذا قَيَّده أَبو ُعبَْيٍد ، قال : األَْرَض َخاصَّ  وَكَربها. َشقَّها : يَْعِزقُها َعْزقا

ي : كِمْنبَر ، وِمْكنََسة : آلةٌ كالقَُدوم ، أَو أَْكبَُر منها ِلعَْزِق األَْرِض. ، قَةُ الِمْعزَ و ، الِمْعَزقو به األَْرُض ، فَأْساً  تُْعَزقُ  : ما الِمْعَزقَةُ  قال ابُن بَّرِ

، وهي فَأٌْس لَرأِْسها َطَرفان.  ِمْعَزقَةٌ  واِحُدها هي الفُُؤوس ، الَمعاِزقُ  وهي البيلة الُمعَقَّفَةُ. وقال بَعُضهم : كانت أَو ِمْسحاةً أَو ِشكَّةً ، قال :

ُل :  وأَْنَشَد الُمفَضَّ

 املِعحَزَقهح اي َكف  ُذوِقي نـََزواَن 
ة : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

ُم  الِب وأَنـــــــــــــتـــــــــــــُ َض الـــــــــــــكـــــــــــــُ قـــــــــــــح رُي هبـــــــــــــا نــــــــــــــَ ثـــــــــــــِ  نـــــــــــــُ

َر       يـــــــــــــعـــــــــــــاَن الـــــــــــــقـــــــــــــُ ريُوَن قـــــــــــــِ ثـــــــــــــِ عـــــــــــــازِ ِ تـــــــــــــُ
َ

 ابملـــــــــــــ

  
 .(4)وأَنشَدهُ ابُن ُدَرْيد ولم يَْعُزهُ 

 ، وأَْنَشد اللَّيُث : يُْذَرى بها الطَّعَامُ  التي الِمْذَراةُ  : الِمْعَزقَةُ  قال ابُن األَعراِبّي :و

اًل  الحــــــــــــــــًا كــــــــــــــــامــــــــــــــــِ ُت َأيب ســــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإيّنِ َورِثــــــــــــــــح

ُت و      ــــــــــــــــح ةً َورِث َزقــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح الحِ  مــــــــــــــــِ رحَد ســــــــــــــــــــــــــــــِ  وجــــــــــــــــَ

  
و الِحْنَطِة. العُُزقُ و تَْيِن : ُمَذرُّ  ، بَضمَّ

يِّئُو األَْخالق أَيضاً : العُُزقو  ، َكَكِتٍف. َعِزقٌ  واِحُدهم السَّ

 مثل َعِسَق به. به ، كفَِرَح : لَِصق َعِزقَ و

ً  كنََصر َعَزقو  أَسَرع في العَْدو. : َعْزقا
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ً  الَخبَر َعنّي َعَزقَ و  َعنّي. َحبََسه .َعْزقا

 َضْرباً : أَثَخْنتُه. َعَزْقتُهو

 لغةٌ يمانية. كأَِمير : الُمْطَمئنُّ من األَْرِض  العَِزيق قال ابُن ُدَرْيٍد :و

اقةو  عن ابن ُدَرْيٍد. ، كَجبَّانة : االْستُ  العَزَّ

 ، قاله اللَّيُث ، وأَنشَد : ِدباغٌ  َحْمُل الفُْستُِق في السَّنَِة التي ال يَْنعَِقُد لُبُّه ، وهو وَصبُور : ، كَجْرَولٍ  العَْزَوقو

ــــــــــــِذي  ُز ب ــــــــــــح نـ ــــــــــــعــــــــــــَ ُض ال ــــــــــــَ ن زحَو ٍ مــــــــــــا َتصــــــــــــــــــــــــــح  عــــــــــــَ

ِدهــــــــــــا      ــــــــــــح ل هــــــــــــا يف جــــــــــــِ ــــــــــــُ ــــــــــــب ي ــــــــــــِ ث ــــــــــــُ زحَو ُ ي ــــــــــــعــــــــــــَ (5)ال
 

  
 .بالعَْزَوق وذِلك أَنَّه يُدبَغ ِجلُدها

ي الفُْستُق الفاِرغُ  .(6)الطَّْعم ، نَقَله ابُن ُدَريد  أَو َحْمل َشَجٍر فيه بَشاَعةُ  الفُْستُق : العَْزَوقُ  وقال ابُن األَعراِبّي : ً  قال : وُربَّما ُسّمِ ،  َعْزوقا

 هكذا يَقولُه الَخِليل.

__________________ 
 .«العرا »( عن األساس وابألصر : 1)
 .«إليه»( عن األساس وابألصر 2)
 .«تكلة»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 .480وديوان ذي الرمة ص  6/  3( اجلمهرة 4)
 ( عجزه يف اللسان :5)

 يثيبه العزو  يف جلدها
 واألصر كالتهذيب والتكملة.

 .365/  3( انظر اجلمهرة 6)
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ق َكَكتٍِف : العَِسُر الُخلُق العَِزقُ و قٌ و َعِزقٌ  يُقال : رُجلٌ  .كالُمتَعَّزِ َزنٌِق  َعِزق يُث. ويُقال : هو. فيه ِشدَّةٌ وبُْخل وَعَسٌر في ُخلُِقه ، قاله اللَّ ُمتَعَّزِ

 َزِعٌق نَِزٌق.

اي والقَاُف لَْيَس فيِه َكالم أَْصٌل ، وذكرَ  ق ، وبَْيتاً أَنشَده ابُن ُدَرْيٍد ، ثم قال : وُكلُّ هذا في  العَِزقَ  وقال ابُن فاِرس : العَْين والزَّ ، والُمتَعَّزِ

ْعِف قَِريٌب بَعُضه من بَْعض. قاَل : منه اللُّغَةُ اليَمانِيَّةُ التي يَُدلُِّسها أَبو بكٍر الدَُّرْيِدّي ، قال : وال نَقُول تََمنّياً إِالَّ َجِميالً ،  وأَعَجبُ  الضَّ

 أَجمعين. عنهمهللارضي

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ٌر. َعْزَوقٌ  رجلٌ   ، كَجْروٍل : بَِخيل ُمتَعَّسِ

 : التَّقَبُّض. العَْزَوقَةو

راعة. َمْعُزوقَةٌ  وأَرضٌ   : ُشقَّْت ِللّزِ

ً  وَعَزقَها  : َحفَرها حتَّى َخَرج الَماُء منها. َعْزقا

 أَي : ال تَْقَطعُوا. «تَْعِزقُوا ال»في الَحِديث : و .بالِمْعَزقة : َعِمل أَْعَزقَ و

قتُ و ً  القَومَ  عزَّ  : إِذا َهَزْمتَهم وقَتَْلتَهم. تَْعزيقا

 : كنايةٌ عن األَكل ، مولدة. العَْزقو

ُجلِ  (1) [طوله]الطَّْعِم. وقاَل غيُره :  َشَجٌر ُمرُّ  أَهمله الَجْوَهري. وقال ابُن ُدَريٍد : ، كِزْبِرج الِعْسِبقُ   :[عسبق] تُداَوى به  ِمثُل قِْعَدةِ الرَّ

ي الِجَراَحاتُ   نََوِرّي أَيضاً.ولم يَْذُكره الّدِ

ً  به ، َكفِرح َعِسق : [عسق]  به ولَِزَمه. لَِصق : َعَسقا

حاح. أُوِلع به يقال :و  ، كما في الّصِ

. بِهِ  كتَعسَّقَ  به ، وفي اللِّساِن : فيما يُطاِلبُه أَلَحَّ عليه فِيَما يَْطلُبه ُجعَُل فاُلٍن : إِذا (2)عليه  َعِسقَ  يُقال :و  في الُكّلِ

 قال ُرْؤبةُ :

 َتعس َقاِإلحفاً وُحّباً طَاَلما 
 ، وكذِلَك الِحماُر باألَتان. قاَل ُرْؤبَةُ : أََربَّْت عليه إِذا« : بالفَْحل»ونصُّ الخليِل فيما نقلَه الجوهريُّ  النَّاقةُ على الفَْحلِ  َعِسقتو

رارِها بـَعحَد   الَعَس ح فَعف  عن َأسح
 ا ِفرحٍ  وَعَش ح مل ُيِضعحها بو 

 : أَي اْلتِواٌء ، هذا إِذا ُوِصف بُسوِء الُخلُق وِضيِق الُمعاَملَة. َعَسقٌ  في ُخلُِقهِ  يُقاُل : االْلتِواُء وُعْسر الُخلُق وِضيقُه. محركة : العََسقو

 عن ثَْعلٍب ، وأَْنَشَد : الغََسق : الظُّْلَمة مثل العََسقُ و

قــــــــــــــ نــــــــــــــَ ُدوِّ حــــــــــــــَ مــــــــــــــو لــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــَ َنســــــــــــــــــــــــــــح  اً ِإان لــــــــــــــَ

ري      ثــــــــــــِ داســــــــــــــــــــــــــًا تــــــــــــُ اابخلــــــــــــيــــــــــــر َأكــــــــــــح قــــــــــــَ  َعســــــــــــــــــــــــــَ

  
 عن ُظْلمِة الغُباِر. بالعََسق َكنَى

ِدي : العََسقو  قالَه اللَّيُث ، وهي لُغةُ بَنِي أََسد. ءالعُرُجون الرَّ

تَْين العُُسق قاَل ابُن األَعرابّيِ :و  : َعراِجيُن النَّّخِل. بَضمَّ

ُدون على ُغَرَمائِهم : العُُسقو قاَل :  في التَّقَاِضي. الُمتََشّدِ
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 اللَّقَّاُحوَن. : العُُسقو قال :

 ٌء َكثِيُر الَماِء.كَسِفينة : َشراٌب َرِدي ،(3) العَِسيقَة قاَل أَبو َحنِيفةو

ا قَوُل ُسَحْيم :  وفي الُمْحَكم : فأَمَّ

ُه  ــــــــــُ ن وح ــــــــــَ ــــــــــُت َورحدًا ل ن ــــــــــو كــــــــــُ ــــــــــل يِن ف ــــــــــَ ن قــــــــــح ــــــــــَعســــــــــــــــــــــــِ  ل

واِداَي لــــــــــــــكــــــــــــــن  َريبِّ و      يِن بســــــــــــــــــــــــــــَ (4) شــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــَ
 

  
يِن ، ولَْيس ذِلك بلُغَة ، إِنَّما هو كاللَّثغ.فليَس بَشيْ   ٍء ، إِنَّما قَلَب الشيَن ِسيناً لَسواِده ، وضْعِف عباَرتِه عن الّشِ

ين ، وعن شانَنِي في البَْيِت نَْفِسه ، أَو يَْجعَْلها قال صاِحُب اللّساِن : هذا قَوُل ابن ِسيَده ، والعََجب منه َكونُه لم يَْعتَِذر عن سائِر  َكِلماتِه بالّشِ

يِن عن لَْفَظِة شانَنِي في البَْيِت ؛ ألَنَّها ال ـ  هللارحمهـ  ومن الُمْمِكن أَن يَُكونَ  به ، أَي : لَِزَمه. قاَل : َعِسقَ  من تَرَك االْعتِذاَر عن َكِلماتِه بالّشِ

 عن لَْفَظة َعِسْقتَنِي إِلْلماِمها بَِمْعنى لَِزق ولَِزم. َمْعنى لها ، واعتََذرَ 

ين ، وهللا أَْعلَم.فأَراَد أَن يُْعِلَم أَنه لم يَْقِصْد هذا الَمْعنَى ، وإِنَّما هو قََصَد الِعْشَق ال َغْير ، وإِنما ُعْجَمتُه وَسواُده أَْنطَ  ين في َمْوِضعِ الّشِ  قَاه بالّسِ

__________________ 
 ( زايدة عن التكملة.1)
 .«يب»( يف التهذيب واللسان 2)
 ( يف اللسان : الَعَسُ .3)
 واملثبت كرواية اللسان.« لعشقنين»برواية  26( ديوانه ص 4)
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ْبِط األَ  ، كَجْعفٍَر ، وِزْبِرجٍ ، وُعاَلِبط ، وَعَملَّس العَْسلَق : [عسلق] . وقاَل أَبو َعْمرٍو بالضَّ ل ، هو :أَْهَملُه الَجْوَهِريُّ ين  السَّرابُ  وَّ بالّسِ

 الُمْهَملَة.

ل والثَّاني ، هو :و ْبِط األَوَّ ّي : بالضَّ ئْب قال ابُن ُدَرْيٍد ، وابُن بَّرِ ْبط األَِخيِر قيَل :و األََسُد ، قِيَل :و ،( 1) الذِّ وبه فَسَّر ثَْعلٌب  الظَِّليُم. هو بالضَّ

 قَوَل األَْعَشى :

َوارٍَة و  وِّ عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــا ابجلـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــُ  أَرحـــــــــــــــــُ

َداِت      ي اآبـــــــــــِ القـــــــــــِ ُث يـــــــــــُ يـــــــــــح لـــــــــــ  ُ حبـــــــــــَ (2)الـــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ئب ، وقِيَل : األَسُد.  وقِيَل : هو ُهنَا الذِّ

ْيدُكلُّ َسبُعٍ َجِري قال اللَّيُث :و ل واألَِخير. َعَسلَّق يقال له : ٍء على الصَّ ْبط األَوَّ  بالضَّ

ْبِط األَخيرو هُ الَخْلِق. قال ابُن َعبّاٍد : هو بالضَّ  الُمَشوَّ

ْبِط الثَّاِلث واألَِخير : هوو ّي. الطَِّويُل العُنُق قيَل :و الَخِفيف ، بالّضِ ْبِط الثَّانِي أَيضاً ، نَقَله ابُن بَّرِ  ، ويُْرَوى بالضَّ

ْبِط األَِخير هوو  قال أَْوٌس يَِصف النَّعاَمة : الثَّْعلَب ، أُْنثَى الُكّلِ بَهاٍء. بالضَّ

و  َعَسل َقةٌ   (3) َعَسل  ُ َربحداٌء وهح
 .َعساِلقُ  ج :

 وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : التَّامُّ الُحْسنِ  أَهملَه الجوِهري ، وصاِحُب اللّسان ، وقال األَْصَمِعيُّ : هو ، كقُْنفُذٍ  العُْسنُق : [عسنق]

بـــــــاِب  ي والشـــــــــــــــــ  مـــِ ِن جســـــــــــــــــح نـــُ ِ مـــن ُحســـــــــــــــــح  الـــُعســـــــــــــــــح

ر  ِ      َداُء مل متـــــــــــــــــــــََ وح جِي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــ   ِإذح لـــــــــــــــــــــِ

  
 كما في العُباِب.

يَْنفَِرُش على َوْجه األَرض ، َعِريُض  (4) من األَْغالثِ  الِعْشرق وقال أَبو َحنِيفَةَ : نَْبت. : َشَجر ، وقيل : ، كِزْبِرج الِعْشِرق  :[عشرق]

 ٌء إِالَّ أَن يُِصيَب الِمْعَزى منه َشْيئاً قليالً. قال األَْعَشى :الَوَرق ، وليس له َشْوٌك ، وال يَكاُد يَأُْكلُه َشيْ 

ت  َرفـــــــَ واســـــــــــــــــــــًا ِإذا انحصـــــــــــــــــَ ي َوســـــــــــــــــح لـــح ُض لـــلـــحـــَ مـــَ  َتســـــــــــــــــح

ـــــــٍح      ـــــــرِي اَن ب عـــــــَ ـــــــَ تـ رِ ٌ كـــــــمـــــــا اســـــــــــــــــــــح ُر  ِعشـــــــــــــــــــــح (5)َزجـــــــِ
 

  
تَْرتَِفُع على َساق قَِصيرة ، ثم تَْنتَِشُر ُشعَباً َكثِيرة ، وتُثِْمر ثََمراً َكثِيراً ، وثمره ِسْنفَةٌ  الِعْشِرقَة قاَل أَبُو ِزياٍد : وأَْخبَرني أَعرابِيٌّ من َربِيعَةَ أَنَّ 

بِيِب َسواء. فيُْؤَكُل ما َدام َرْطباً ، وإِذا ك َهبَّت الريُح فَلَقَت تل ، وهي خرائُِط طواٌل ِعراٌض ، في كل ِسْفنٍَة َسْطران من َحّبٍ ِمثْل َعْجِم الزَّ

ْنفَةَ ، وهي ُمعَلَّقة بالشََّجر بعاَلئِق ِدقاق ، فَتَخْشَخَشت ، فَسِمْعَت للواِدي الذي يكوُن به َزَجال ولَّجة تُْفِزُع  اإِلبل ، قال : وال تَأِْوي الَحيَّاُت الّسِ

ورقُه ِمثُل َوَرق الِعْظِلم و وتَْوِليد اللَّبَن ، ، زاد َغيُره : لبَواِسيرناِفٌع ل أَبيُض َطيٌِّب َهشٌّ َدِسٌم حارٌّ  وَحبُّه ، تَْهَرُب من َزَجِله. الِعْشِرق بَواِدي

ُد الشَّعَر َشِديُد الُخْضرةِ   ويُنبِتُه إِذا اْمتُِشَط به. ومثله قَوُل أَبِي َعْمرو. يَُسّوِ

منه وأَْكبَر ، وله َحْمٌل كَحْمِل الغاِر ، إِال أَنَّه أَعَظُم منه ،  (6)ْعَظُم من الَحِشيِش ورقُه َشبِيهٌ بَوَرِق الغَاِر ، إِالَّ أَنَّه أَ  الِعْشرقُ  وقال األَزهريُّ :

 نَباٌت أَْحَمر َطيِّب الّرائِحة ، يَْستَْعِمله العَرائُِس. : الِعْشِرقُ  وحَكى عن ابن األَعرابي :

ّي عن األَْصَمِعّي ، يحِ. قال أَبو ِزياٍد : وَزَعم بَعُض : َشَجرة قَْدَر ِذراعٍ لها َحبٌّ  الِعْشِرقُ  وَحَكى ابُن بَّرِ تَت بَمّرِ الّرِ  ِصغار ، إِذا َجّف َصوَّ

واةِ أَنَّ َمنابِتَ   الِغلَظ. الِعْشِرق الرُّ

 واِحَدتُه بِهاٍء. قال أَبو َحنِيفة :و

اِجز :  وأَما قَْوِل الرَّ

  ِ نــــــــــــاطــــــــــــِ
ُ

هــــــــــــا املــــــــــــ يــــــــــــِ لــــــــــــح  كــــــــــــَبن  صــــــــــــــــــــــــــوَت حــــــــــــَ

ز ُج الـــــــــــــــــــــــــــّرايِح       ابلـــــــــــــــــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ ِ هتـــــــــــــــــــــــــــََ
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ا أَْن يكوَن َجْمعَ   وهذا ال يَطَِّرُد. الِعْشِرق ، وإِّما أَن يكوَن َجْمع الِجْنِس الذي هو ِعْشِرقَةٍ  إِمَّ

ا. أَي : النَّْبُت واألَرضُ  َعْشَرقَ  قال ابُن َعبَّاد :و  اْخَضرَّ

ّمِ : ُعشاِرقُ و  .(7)، األَِخيُر عن ابِن ُدَرْيٍد  اسٌم ، أَو : ع بالضَّ

__________________ 
 الَعَسلحُ  اسم من ألاء الذئب. 343/  3( الذي يف اجلمهرة 1)
 وانظر ختر ه فيه.« وأرحلها ابجلو»برواية :  180( البيت للراعي وهو يف ديوانه ط بريوت ص 2)
 وفيه العجز فقرت دون ذكر صدره. 78( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«اأَلغحالثِ »وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « األغحالسِ »( كذا ابألصر ا ويف القاموس : 4)
 وهبامشه : العشر  : شجرية. 144( ديوانه ط بريوت ص 5)
 واألصر كرواية اللسان عنه.« أعرض»( يف التهذيب : 6)
 ويف التكملة عن ابن دريد كرواية اجلمهرة. .«وفيها وُعشار  اسم» 396/  3( اجلمهرة 7)
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 بالكْسر ، وإِنَّما أَهمله لُشْهَرتِه. الِعْشقُ  : [عشق]

 ، قال األَْعَشى : ، كَمْقعَد الَمْعَشقو

 (1) َمعحَش ُ ما يبَ ِمنح ُسقحٍم وما يبَ و 
 فقاَل : الُحبُّ ؛ ألَنَّ  ؟ما أَْحَمدُ : أَيُّه الِعْشقِ و وُسئَل أَبُو العَبَّاس أَحمُد بُن يَْحيى عن الُحبِّ  ُعْجُب الُمِحّبِ بَمْحبُوبِه. أَو هو : إِفراُط الُحّبِ.

َعَمى الِحّسِ عن إِْدَراِك ُعيُوبِه ، أَو َمَرٌض َوْسواِسيُّ يَْحلُبُه إِلى  هو وفي َدَعاَرةٍ ، أَو الُحبّ  في َعفاف الِعْشق ويَُكونُ  فيه إِفراٌط ، الِعْشق

َوِر.  نَْفِسه بتَْسِليِط فِْكِره على استِْحساِن بَْعِض الصُّ

ئيُس ابُن ِسينَا فيقال  ِرسالةً ، وبََسط فِيها َمْعناه ، وقال : إِنه ال يَْختَصُّ بنَْوعِ اإِلْنساِن ، بل ُهَو  الِعْشقِ  َشيُخنا َرِحمهُ هللا تَعالى : وقد أَلََّف الرَّ

يّات والَحيَوانات ، وأَنّه ال يُدَرك َمْعناه وال يُطَّلَع َعلَيه ، ساٍر في َجِميع الَمْوُجوداِت : من الفَلَِكيَّاِت ، والعُْنُصِريّات ، والنَّباتات ، والَمْعِدنِ 

عِر ، وَغيِر ذلِ  ك ِمّما يُحاُل فيه على األَْذواِق والتَّْعبِير عنه يَِزيُده َخفاًء ، وهو كالُحْسِن ال يُدَرُك ، وال يُمِكن التَّْعبِير عنه ، وكالَوْزن في الّشِ

باع الُمسْ   تَِقيمة.السَِّليمة ، والّطِ

حاح والعُباب واللِّسان. وفي الِمْصباح أَنّه كَضَرب ، وهو َغْير َمْعروٍف ، فال يُعتَدُّ به ، ، كعَِلمه َعِشقه  هذا هو الصَّواب ، وِمثلُه في الّصِ

ً  أَشاَر له َشيُخنا ً و ، بالَكْسِر ، ِعْشقا ً  َعَشقا اِء. قال ُرْؤبَة يَْذُكر بالتَّْحِريكِ  أَيضا  الِحماَر واألُتَُن : عن الفَرَّ

 عَش ح مل ُيِضعحَها َباح ِفرحٍ  وَ و 
ْكه بالَكْسر إِ  كه َضُروَرةً ولم يَُحّرِ تباعاً للعَْين ، كأَنَّه َكِره الَجْمَع بين قاَل الَجْوَهِرّي : وقاَل ابُن السَّّراجِ النََّمِرّي في ِكتاب الُحلَى : إِنَّما َحرَّ

  في األَْسماِء.َكْسَرتَين ؛ ألَنَّ هذا َعِزيزٌ 

 وقال ُزَهْير بُن أَبِي ُسْلَمى :

ين  زُنــــــــــَ حــــــــــح ِذي خــــــــــاٍ  لــــــــــتــــــــــَ بــــــــــد   بــــــــــِ تح تــــــــــَ  قــــــــــامــــــــــَ

نح و      ـــــــــاَ  مـــــــــَ ت ة َأن َيشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ال قـــــــــاال  ـــــــــَ (2)َعشـــــــــــــــــــــــِ
 

  
اُء : يَقُولُوَن : اْمرأَةٌ ُمِحبٌّ لَزْوِجها َعاِشقٌ  وهي ، ُعشَّاق من قومٍ  عاِشقٌ  فهو لَزْوِجها. وقال ابُن فَاِرِس : َحَملُوه على  عاِشقٌ و أَيضاً. قال الفَرَّ

 قَْوِلهم : رجل بَاِدٌن ، وامرأَة باِدٌن.

يَ  عاِشقَةٌ  قد يقاُل :و ً  كَطاِلقة ، وُسّمِ  ألَنه يَْذبُل من ِشدَّةِ الَهَوى. العاِشُق عاِشقا

. : تََكلَّفَه شَّقَهتَعَ و  ، نَقَله الَجْوَهِريُّ

يقٌ  َرُجلٌ و يت : َكثِيُره ِعّشِ يت. كِسّكِ ّكِ  أَي : الِعْشق ، نَقَله الجوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

 ، للُزوِمه َهواه. َعاِشق ، ولذلك قِيل للَكِلف : لَِصق بالشين والّسين : به كفَِرح َعِشقو

كة : َشَجرة تَْخَضرُّ ، ثم تَِدقُّ وتَْصفَرُّ  العََشقَةو ّجاج ، وَزَعم أَّن اْشتِقاقَ  ، ُمَحرَّ وقال ُكراٌع. هي ِعْند  .َعَشقٌ  ج : منه العَاِشقِ  عن الزَّ

ِلذُبُوله وهو َكالم ضعيف. وفي األَساِس :  عاِشقال اللَّبالبةُ ، قالوا : ومنه اْشتُقَّ اسمُ  العََشقَةَ  الُمَولَّديَن اللَّبالب. وقال ابُن ُدَرْيد : َزَعم ناٌس أَنّ 

 وهو اللَّْبالب ؛ ألَنه يَْلتَِوي على الشََّجر ويَْلَزُمه. العََشق من الِعْشق واْشتِقاق

 : ُكلُّ َمْحبُوب. الَمْعُشوقُ و

 بالجانِِب الغَْربِّيِ منه ، بناه الُمْعتَِمُد على هللا. قَْصٍر بُسرَّ َمْن َرأى واسمُ 

َحى أَثُره اآلَن. ع بِمْقيَاس ِمْصر ضاً :أَيْ و  له ِذْكر في ِديوان ابِن الفَاِرِض ، وقد امَّ

وها. العُُشق قاَل ابُن األَعراِبّيِ :و ياِحيِن وُمَسوُّ تَْيِن : الُمْصِلُحوَن ُغروَس الرَّ  ، بَضمَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .َعِشقَه بَِمْعنى تَعَشَّقَه

 ةً : األََراُك.، محرك العََشقُ و
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 .َعِشقَتو وقال أَبو َعْمرٍو : يُقال للنَّاقِة إِذا اشتَدَّت َضبَعَتُها : قد َهِدَمت ، وَهِوَست ، وبَلََمت ، وتََهالََكت ،

تَْين ِمَن اإِلبِل : الذي يَْلَزُم َطْروقَتَه ، وال يَِحّن إِلى َغْيرها. العُُشق وقال ابُن األَعرابّيِ :  ، بَضمَّ

 ، كأَِميٍر : يكوُن بَمْعنَى الفاِعِل ويكون بَمْعنى الَمْفعوِل. ِشيقُ العَ و

__________________ 
 وصدره فيه : 116( ديوانه ط بريوت ص 1)

 أرقُت وما هذا السهاُد املؤّرِ ُ 
 وصدره فيه : 39( ديوانه ط بريوت ص 2)

 قامت تراء  بذي ضاٍ  لتحزنين
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 بُرغوث : قَْريتان بمصر. َمْعُشوقَةُ و

على أَنَّ النُّوَن َزائِدة ، ومثُل « عشق»كتبه بالُحْمَرة على أَنَّه أَهَملَه الجوَهِرّي ، وليَس َكذِلك ، بل َذَكره في  ، كعََملٍَّس  العََشنَّقُ  : [عشنق]

ليَس بَضْخٍم وال  زاد الجوَهِريُّ عن األَْصَمِعّي : الذي الطَِّويُل. هو : ُعالِبطٍ  ، مثل العَُشانِقُ و هذا ال يكوُن ُمْستَْدَركاً عليه. زاَد في العُباب :

 وأَنشَد للّراِجز : .َعشانِقَةٌ  ُمثْقٍَل ، وهي بَهاِء ، ج :

ِ  و  َرنــــــــــــــــــــِّ ٍ  مــــــــــــــــــــُ رِّ خــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــِ  حتــــــــــــــــــــَت كــــــــــــــــــــُ

ىًت مــــــــــــــــن طــــــــــــــــَ ِّ      ر  فــــــــــــــــَ نــــــــــــــــ  ِ ٍء كــــــــــــــــُ  َعشــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
: هو الطَِّويُل الممتَدُّ  العََشنَّقُ  قالوا :« ، إِن أَْنِطْق أَُطلَّْق ، وِإن أَْسُكْت أَُعلَّقْ  العََشنَّقْ  َزْوِجي» وفي َحِديث أُّمِ َزْرع أَنَّ إِحَدى النِّساِء قالت :

اَل األَزَهِريُّ : تقوُل : لَْيس ِعْنَده ُء الُخلُِق. قالقاَمِة. أَرادْت أَنَّ له َمْنَظراً بال َمْخبٍَر ، ألَنَّ الطُّوَل في الغَاِلِب َدِليُل السَّفَِه. وقِيَل : هو السَّيِّى

 ْعل.أَكثُر من ُطوِله بِال نَْفع ، فإِن َذكرُت ما فِيه من العُيوِب َطلَّقَني وإِن َسَكتُّ تََرَكني ُمعَلَّقة ال أَيِّماً وال ذات بَ 

ٌ  العََشنَّقُ و : الطُّوُل. العَْشنَقَةُ  وفي اللِّسان :  العَشانِق كذِلك. والجمُع : َعَشنَّقةٌ  : َطِويلَةُ العُنُق ، ونَعاَمة َعَشنَّقَةٌ  : الّطِويل الِجْسِم. وامرأَة

 .العََشنَّقُونَ و العَشانِيقو

 من األَْضداِد.: أَنَّه الطَِّويُل الَمْذموُم الطُّوِل ، وقيل : هو القَِصيُر أَيضاً ، وأَنَّه ـ  عن أَهِل الغَِريبـ  ونقَل َشيُخنا

 ُء الشَِّرُس.وقيَل : الِمْقداُم الَجِري

 وقيَل : الطَِّويُل النَِّحيُف.

ل ، وهللا أَعلم.وقيَل : النَِّجيُب الذي يَْمِلك أَمَر نَْفِسه ، قاله في التَّْوِشيحِ ، وال يَْخفَى ما في ِسياق الُمَصنِّف من القُصوِر عند التَّ   أَمُّ

بين القَْوِم ، كما  الَجلَبَة واللَّغَطُ  أَْهَملَه الجوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. وقال الخاْرَزْنِجيُّ في تَْكِملَة العَْيِن هو : العََصاقِيَاءُ و ، العَصاِقيَة : [عصق]

 .(1)في العُباِب 

 َرُجل ، وَضبَطه بَعٌض كعََملَّس. اسمُ  ُن َعبَّاد : هوأَهَملَه الَجْوَهِري وصاِحُب اللِّساِن. وقاَل اب ، كَجْعفَرٍ  العَْطَرقُ  : [عطرق]

ً  : [عفق] . وفي اللِّساِن : َرِكَب رأََسه فَمَضى. َغابَ  : َعفَق يَْعِفُق َعْفقا  نَقَلهُ الَجْوَهِريُّ

ً و حاحِ. َعفَق ويُقال : َضِرَط. : َعفََق يَْعِفُق َعْفقا  بها ، وَخبََج بها : إِذا َحبََق كما في الّصِ

ً  بالسَّْوطِ  َعفَقَهو  َكثِيراً. به َضَربَه : َعْفقا

ً  فاُلنٌ  َعفَقَ و  ثم ناَم. نَاَم قَِليالً ثم استْيقَظ : َعْفقا

ً  العََملَ  َعفَقَ و . لم يُْحِكْمه : َعْفقا  ، نَقَله الصاغانِيُّ

ةٍ ، وكذلك بَاَكها بَْوكاً. أَْكثَر ِضرابَهاو َدهااألَتاَن : َسفَ  الِحمارُ  َعفَقَ و ةً بعَد َمرَّ  وأَتاها َمرَّ

ً  اإِلبِلُ  َعفَقَتو  تَردََّدْت ِإلى الماِء َكثِيراً. : تَْعِفُق َعْفقا

حاح : إِذا كانت تَرِجُع إِلى الماِء ُكلَّ يوٍم   .(2)وفي الّصِ

ً  ءَ الشَّي َعفَقو  َجَمعَه. : يَعِفقُه َعْفقا

ً  عن األَْمر فَقَهعَ و . وَمنَعَه عنه َحبََسه : َعْفقا  ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ

يُح الشَّي َعفَقَتو قَتْه ءَ الّرِ  قال ُسَوْيٌد : َضَربَتْه.و : فَرَّ

قـــــــــــــً  و  ـــــــــــــَ ت لـــــــــــــح ُك انٌر فـــــــــــــهـــــــــــــي انٌر مبـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  ِإن ت

ــــــــهــــــــا و      رِي ــــــــِح متــــــــَح ــــــــري هــــــــامــــــــن ال قــــــــُ فــــــــِ عــــــــح ــــــــَ قــــــــا تـ فــــــــح  عــــــــَ

  
ً  اإِلبِلُ  َعفَقَتو ً و تَعِفُق َعْفقا ت على ُوُجوِهها. ُعفوقا  أُرِسلَت في الَمْرعى ، فَمرَّ
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 عن الَمْرعى إِلى الماِء : َرَجعت. َعفَقَتوَ 

 .عافِقٌ  فهو َكثِيِر التََّردُّدِ  كما في الّصحاح ، زاد َغيُره : ُكلُّ َراِجع مختِلفٍ و

 ِرد َصاِدٍر راِجعٍ ُمْختَِلٍف : َكذلك.، وُكلُّ َوا عافِقٌ  وفي اللِّسان : وُكلُّ ذاِهٍب راِجعٍ 

يارة ، أَي : ِمْعفَاقُ  َكثِيُر الزيارة َحْشٌو. والذي في الّصحاح والعُباب : رجلٌ  ال يَْخفَى أَن قَْولَه : الِزيارة : َكثِيُر الِزيارة. ِمْعفَاقُ  رُجلٌ و ال  الّزِ

ل. ومنه قَوُل الشَّ  ُء ويَْذَهبُ يَزاُل يَِجي  اِعِر :َزائِراً ، فلو اْقتََصر عليه كان أَْحَسَن. أَو كان يَقُول : َكثِيُرها ؛ ِليَْسلَم من التَّكراِر ، فَتأَمَّ

__________________ 
 ( يف التكملة : با القوم ُعصاقة وُعصاقياء أي جلبة وضبطت فيها اللفظتان ابلقلم بضم أوهلما.1)
 لتهذيب : أو كّر يوما.( زيد يف ا2)
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ُك و  فــــــــــــا َ ال تــــــــــــَ عــــــــــــح بح  مــــــــــــِ نــــــــــــِ  الــــــــــــزايرِة واجــــــــــــتــــــــــــَ

بـــــــــا      قـــــــــ  عـــــــــَ ُ
الِم املـــــــــ ـــــــــكـــــــــَ َت ِإكـــــــــثـــــــــاَر ال (1)ِإذا جـــــــــئـــــــــح

 

  
حاح : حاح. يَِغيُب الغَْيبَة إِذا كان .يَْعِفُق العَْفقَة هو يُقال :و .«الَكالم الُمعَيَّبا» وفي الّصِ  ، نقله الجوَهِريُّ في الّصِ

ُجوَع. ، أَي : لتَْعِفقُ  إِنَّكِ  يُقال :و  قال الراِجُز : تُْكثِر الرُّ

  ِ قـــــــــ  يَبح ُمشـــــــــــــــــــــــَ رحعـــــــــَ  الـــــــــَغضـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــن جـــــــــانـــــــــِ  تــــــــــَ

وَض      مـــــــــــُ رحَع ا ـــــــــــُ ًا ا ومـــــــــــن يــــــــــــَ بـــــــــــّ فـــــــــــِ ِ غـــــــــــِ عـــــــــــح  يــــــــــــَ

  
 .العَْفقِ  أَي : َمْن يرَع الَحْمَض تَْعَطش ماِشيَتُه َسِريعاً ، فال يَِجُد بُّداً من

 بالغَْين الُمْعَجمة.« يَْغِفقُ »ويُْرَوى : 

 الِخَرق الطََّهِوّي يُخاِطُب الذّئَب : (2)قال ذو  َكثْرةُ َحْلِب النَّاقَة. َكِكتاب : الِعفاقُ و ، العَْفقُ و

يـــــــــــٍم  يِن متــــــــــــَِ اَء شـــــــــــــــــــــــــاَء بــــــــــــَ يــــــــــــَك الشـــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

ك ذو      هـــــــــــــا ا فـــــــــــــِإنـــــــــــــ  قـــــــــــــح فـــــــــــــا ِ فـــــــــــــعـــــــــــــافـــــــــــــِ  عـــــــــــــِ

  
، َصفَّاق أَفَّاق ، يُعِمُل البَْكرة  الِعفاق ُخِذي ِمنّي أَِخي َذا»قَوُل لُْقماَن بِن عاد في َحِديث فيه :  ومنه .الّسرَعة في الذَّهابِ  : الِعفاقو العَْفقُ و

ً  يَِصفُه بالسَّْيِر في آفاِق األَرِض راِكباً وماِشياً على ساقِه ، وقد .«والسَّاق ً و َعفَق َعْفقا  : إِذا َذَهب َذهاباً َسِريعاً. ِعفاقا

، هَكذا ذكره ابُن  وَشَواهُ وأََكلَه أَصابَهم الباِهِلّي في قَْحطٍ  بِن جابِر أَخَذه األَْحَدُب بُن َعْمٍرو بن َسلََمةَ بِن قَُشْيرٍ  ، َكِكتاب : ابُن ُمَرّيِ  ِعفَاقو

 الَكْلبِّيِ في نََسِب باِهلَةَ.

ه :  م في نََسب باِهلَةَ ما نَصُّ الذي قَتَل  (3)فَِمن َولَِد قُتَْيبةَ بِن َمْعٍن ُعمارةُ بُن َعبِد العزيز »وقَرأُْت في ِكتاِب األَْنساِب ألَبِي ُعبَْيد القَاِسِم بِن َسالَّ

انتهى. وفيه يَقوُل « خَذ ابَن ُمَرّي بن َسلمة بن قَُشْير ، فََشواه وأََكلَهعبَد الّداِر بَن قَُصّي. من ولده حاتُِم بُن النُّعماِن بِن َعْمرو بِن َجابِر الذي أَ 

 الشَّاِعر :

ئـــــــــــاً  يـــــــــــح رد  شـــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــاُء يـــــــــــَ  فـــــــــــلـــــــــــو كـــــــــــاَن الـــــــــــبـــــــــــُ

زِيـــــــــــــٍد َأو      كـــــــــــــيـــــــــــــُت عـــــــــــــلـــــــــــــ  يـــــــــــــَ ا ِ بـــــــــــــَ فـــــــــــــَ  عـــــــــــــِ

  

يــــــــــــــــعــــــــــــــــاً  بــــــــــــــــا مجــــــــــــــــَِ رحآِن ِإذح َذهــــــــــــــــَ َ
ا املــــــــــــــــ   ــــــــــــــــُ

  
رتا ِ    زحٍن واحـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــــــــُ  ِلشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحهنـــــــــــــــــــــــِِ

  
ِم بِن نَُوْيرةَ. وصوابُه : قال ابُن  ّي : البَْيتاِن لُمتَّمِ . ويُقال : ِغفاق بالُمْعَجَمة ، وهو ابُن ُملَْيك ، ويُقاُل : ِعفاقٍ  وهو أَُخو «بكيُت على بَُجْير»بَّرِ

ً  ي يَْربُوع فقَتَلابُن أَبِي ُملَْيك ، وهو َعْبُد هللا بُن الحاِرِث بِن َعاِصٍم. وكاَن بِسطاُم بُن قَْيس أَغاَر على بَنِ   ، وقَتَل بَُجْيراً أَخاه بعَد قَتْله ِعفاقا

 ً ّي : ويُقَ  ِعفاقا ي قَوَل َمْن قاَل : إِنَّ باهلَةَ أَكلَتْه في العاِم األَّوِل ، وأََسَر أَباُهما أَبَا ُملَْيٍك ، ثم أَْعتَقَه ، وَشَرط عليه أاَّل يُِغيَر عليه قال ابُن بَّرِ ّوِ

اجز  : قَوُل الرَّ

فـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــاً ِإّن  هح  عـــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ ُه ابهـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــح  َأكـــــــــــــــــلـــــــــــــــــَ

هح      لـــــــــــــــَ ه وكـــــــــــــــاهـــــــــــــــِ ظـــــــــــــــامـــــــــــــــَ وا عـــــــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــــــُ  مَتشــــــــــــــــــــــ 

  

 َ ِكَلهح  ِعفا ٍ َترُكوا أُم  و 

ٍء بِن ُعنَْين من َطيِّى (4)وناٌس من بني قَِرير »قُلُت : وهذا ُهَو الصَّواُب ، وهو قَوُل ابِن الَكْلبِّي ، وذكر أَيضاً في ِكتاب النََّسِب ما نَصُّه : 

 هم ، قاَل : وأََكل بَنُوا ُعْذَرةَ أََمةً لهم.جاَوَرتُْهم امرأَةٌ من بَنِي تَِميٍم ، فأَصابَتُْهْم سنَةٌ فأََكلُوها. وقَوٌم من ُهَذْيٍل أَكلُوا جاراً ل

 َء : إِذا َجَمعَه.الشَّي َعفقَ  ، َمأُْخوذٌ من . لُْعبَة لهم يُْجَمُع فيها التُّرابُ العَْفقَةو

 نَْبت كالعَْرفَجِ. بفَتْح الفَاِء : العَْيفَقَانو

جُل : أَْعفَقَ  قال ابُن األَعراِبّي :و  َء في َغْيِر َحاَجٍة.الذَّهاَب والَمِجيأَكثَر  الرَّ

ئاب العُفُقو قاَل : تَْين : الذِّ  التي ال تَناُم وال تُنِيُم من الفَساد. ، بَضمَّ
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كة ، وهو الفَْرعو اي الُمَحرَّ اِء السَّاكنة ، والصَّواُب بالزَّ ى عِن اْبِن ُعَمر ، وعنه َروَ  َكُزبَْير : تابِِعي الَماِزنِيّ  ُعفَْيق ابنُ  هكذا في النَُّسخ بالرَّ

 .«فزع»يُونُس بُن عبيد ، وقد تقدَّم ذكره في 

__________________ 
 ويف اللسان : املعيبا.« املعي بِ »( يف الصحاح والتهذيب : 1)
 .«أبو اخلر »( عن اللسان وابألصر 2)
 عبد الُعز  . 245( يف مجهرة ابن حزم ص 3)
 لفاء.اب« فرير»( يف املطبوعة الكويتية 4)
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ً  الغَنََم بَْعَضها على بَْعض َعفَّقَ  عن ابِن األَْعرابّيِ :و حاح : عن َوْجِهها. َردََّها عن ُوُجوِهها. : إِذا تَْعِفيقا  وفي الّصِ

اِء وفَتِْحهما. قال الُمْنعََطَف ، أَو الُمْنَصِرف عن الَماءِ  بفتح الفَاِء وَكْسِرها : الُمنعَفَقُ و  ُرْؤبةُ : بكسر الطَّاِء والرَّ

فــــــَ ح  نحصــــــــــــــــــــَ ُه لــــــلــــــمــــــُ قـــــــُ فــــــح الهـــــــا صــــــــــــــــــــَ تــــــَ  فــــــمـــــــا اشــــــــــــــــــــح

َرد   أَربـــــــــــــــٌض يف      فـــــــــــــــَ ح حـــــــــــــــىت تــــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــــ

  
يَّاُد في يَّاُد ، فَصفَقَها العَْيُر ِليَْنُجَو بها ، فََرماها الصَّ  العَْيِر إِيَّاها. َعْفقِ  ، أَي : مكانِ  ُمْنعَفَِقها يِْعنِي َعْيراً أَورد أُتُنَه الَماَء ، فََرماها الصَّ

. َمَضْوا فِيها ، وأَْسَرُعوا أَي : في حاَجِتهم اْنعَفَقُواو  ، نقله الجوَهِريُّ

ً و ، عافَقَه ُمعافَقَةو  ، وبه فَسََّر ابُن ِسيَده قَوَل ِذي الِخَرِق الّسابَق. َعالََجه وَخاَدَعه : ِعفاقا

ئُب الغَنَمَ  عافَقَ و ً و ، ُمعافَقَة الذِّ  اَث فِيها ذاِهباً وجائِياً.عَ  : ِعفاقا

 الََوْحِشيُّ باألََكَمة : إذا اَلَذ بها من َخْوِف َكْلٍب أَو َطائٍِر. قاَل َعْلقَمةُ بُن َعبََدةَ : تَعَفَّقَ  به. ومنه اَلذَ  إِذا بِفاَُلن فالنٌ  تَعَفَّقَ  يُقاُل :و

عــــــــــــــــــفــــــــــــــــــ  ُ  ا  تــــــــــــــــــَ ا وأَراَدهــــــــــــــــــَ  ابأَلرحطــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــــََ

لــــــــــَ      بـــــــــــح ذ ت نـــــــــــَ يــــــــــُب رِجــــــــــاٌ  فــــــــــبــــــــــَ لــــــــــِ (1)هــــــــــم وكــــــــــَ
 

  
ذُ باألَْرَطى من الَمَطر والبَْرد.  أَي : تَعوَّ

 فاْفتََرسها ، قال : األََسُد فَِريَستَه : َعَطف َعليها اْعتَفَقو

رِي و  ٌد مــــــــــــــن ُأســــــــــــــــــــــــــــوِد الــــــــــــــعــــــــــــــَ  مــــــــــــــا َأســــــــــــــــــــــــــــَ

فـــــــــِ ُ ن      ـــــــــَ ت عـــــــــح ـــــــــَ َا  يـ لـــــــــِ ـــــــــِ اب ا (2)الســـــــــــــــــــــــ  فـــــــــاقـــــــــَ ـــــــــِ ت  اعـــــــــح

  
 َرُجل. كِمْنبٍَر : اسم .ِمْعفَقو اْجتَلَُدوا أَي : القَوُم بالسُّيُوف اْعتَفَقو

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

. العَْفقُ   : ُسرَعةُ اإِليراِد ، وَكثَْرتُه ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ِء بعد اتِِلئْبابِه.: اْنثِناُء الشَّي االْعتِفاقو

 اُل واإِلدباُر.: اإِلْقب العَْفقو : العَْطُف. العَْفقُ و

 : ِشْبه الُخنُوِس واالْرتَِداد. الِعفاقُ و ، العُفوقو

 : َضَربه َضَربات. َعفَقه َعفَقاتٍ و

اُطون في الَمجاِلس. العُفُقو تَْين : الضَّرَّ  ، بَضمَّ

 ، َكَكتّان : الفَْرج ؛ لَكثْرة لَْحمه. العَفَّاقو

 بُن العاَّلِق بن قَْيٍس في الجاِهِليّة. َعفَّاق واسٌم ، وهو

يد : ْيَد ، أَي : اثْنِها  اعِفقْ  . يُقاُل :عافِقٌ  نَاِجٌش ، وِللَّذي يَثْنِي َوْجَهه ويَُردُّه : وقال األَزَهِريُّ : َسِمعُت العََرب تَقول ِللَذّي يُثِير الصَّ عليَّ الصَّ

 واْعِطْفها.

ُجُل جاريَتَه : إِذا َعفَقَ و  جاَمعَها. الرَّ

 : إِذا َحبََق. َعفَّاقَتُه وَكَذبَتْ 

 : ُسرَعة َرْجعِ أَيِدي اإِلبِِل وأَرُجِلها ، وأَْنشد : العَْفق وقال ابُن فاِرس :

قاً يف اأَلرحجر  يـَعحِفقحنَ   ُصلحباً  َعفح
 .عنههللارضي بُن ُشَرْحبِيل بن أَبي ُرْهٍم التَّْيمّي ، له ِذْكٌر في ُحُروِب ِعلّيٍ  ِعفاقُ  وَكِكتاب :
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 ، نقله ابُن ِسيده ، وأَنشد : ، كَجْعفَر وَعَملَّس : الفَْرج الَواِسع الّرْخو العَْفلَق : [عفلق]

ا  قـــــــــــَ طـــــــــــَ ـــــــــــح ن د  املـــــــــــِ  كـــــــــــّر ِمشـــــــــــــــــــــــــاٍن مـــــــــــا َتشـــــــــــــــــــــــــُ

رُِج و      زاُ  ختــــــــــــــــــُح ــــــــــــــــــَ اال ت قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  ل فــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ  ال

  
 الِمَشاُن : السَِّليَطة.

ى الفَرُج الواِسُع بذلك. وقاَل آَخُر في العَْفلَق وقاَل الَجْوَهِريُّ : ْخُم الُمْستَرِخي ، وُربَّما يَُسمَّ  : العَْفلَقِ  بتَْسِكين الفاِء الضَّ

 َعَفل  ِ اي ابَن َرطُوٍم ذاِت فـَرحٍج و 
 بالغَْين معجمة. (3)« َغفَلَّق»وقد رواه قَوم : 

ٌ  .كالعَفَلَّقَةِ  والعََمِل ، والَّالُم زائدةٌ  ْنِطقالَمْرأَة الَخْرقَاء السَّيِئَة المَ  كذلكو قال الَجوهِرّي : َكِب. َعفَلّقة يُقاُل : اْمَرأَة  ، وَعَضنَّكةٌ : َضْخمةُ الرَّ

__________________ 
 .119املفضلية رقم  393( من قصيدة مفضلية ص 1)
 ( يف التهذيب : السائلا.2)
 بتقدمي الالم.« غلف »( يف اللسان 3)
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 وِمثْلُه البِن ِسيده. ، كُزْنبُور : األَْحَمقُ  العُْفلُوقُ  : (1)ْيٍد : قاَل ابُن ُدرَ و

ُن ليكون َمْرجاناً ، فيمنَعُه اليُْبُس  يَُكوُن باليََمنِ  تُتَّخذُ منه الفُصوُص ، (2) ، كأَِمير : َخَرٌز أَْحَمر العَِقيقُ   :[عقق] ْحر. يتَكوَّ بالقُْرِب من الّشِ

 سائِر البالِد.والبَْرُد. قال التِّيفاِشّي : يُْؤتَى به من اليََمن من َمعاِدن له بَصْنعاَء ، ثم يُْؤتَى به إِلى َعَدن ، ومنها يُْجلَُب إِلى 

وبَسواِحل بَْحِر ُروِميَّة منه جْنٌس َكِدٌر ،  في َمْوِضعٍ قُرب َصْنعاَء يُقاُل له : ُمْقرأ. العَقيقِ  ْعِدنَ أَن مَ « ق ر أ»قلُت : وقد تَقدَّم للُمصنِِّف في 

. وأَجوُد أَنواِعه األَ  كماٍء يَْجِري من اللَّْحِم الُمَملَّح ، وفيه ُخطوٌط بِيٌض َخِفيَّةٌ. َطبّي ، قالَهُ التِّيفاِشيُّ ْحمر ، فاألَْصفَر قلُت : وهو الَمْعُروف بالرُّ

. َحقَّقه َداوُد في التَّْذِكرة. (3)ء. وقِيَل : الُمَشطَُّب منه أَْجوُد ، وهي أَْصِليَّةٌ ال ُمْنقَِلبَة ، فاألَبيُض ، وَغْيرها َرِدي  بالطَّْبخ ، كما ُظنَّ

 واْنقََطع عنه الدَّم من أَي َمْوِضعٍ كان وزاَل عنه الَهمُّ والَخفَقان ، َمْن تََختَّم به َسَكنَت َرْوَعتُه عند الِخصام : [أَنَّ ]ومن َخواّصِ األَحمر منه 

حال ويَْفتَُح السَُّدد. ونُحاتَةُ َجِميع أَصنافِه تُذِهب َحفَر األَْسنان. وَمْحُروقُهُ يُثَبِّت  وال ِسيَّما النِّساء اللَّواتي يَُدوم َطْمثُهن ، وُشربُه يُْذِهب الّطِ

َكها ثَةَ ويَشُ  ُمتََحّرِ  .«فإِنه بََركة بالعَِقيقِ  تََختَّموا»قد َوَرد في بَْعِض األَخبار : و دُّ اللِّ

 وقال صاِحُب اللِّسان : وَرأَْيُت في حاِشيَِة بَْعِض نَُسخ التَّْهِذيِب الَمْوثُوِق بها.

أَي : ال  «بالعَِقيق ال تَُخيُِّموا»فقاَل : هذا تَْصِحيٌف ، إِنما هو  ؟«ِقيقبالعَ  ال تََختَّموا»قاَل أَبو القَاِسم : ُسئل إِْبراهيُم الَحْربِيُّ عن الَحِديِث : 

 ً  .َعقائِقُ  الواِحَدةٌ بَهاٍء ، ج : تُِقيموا به ؛ ألَنّه كاَن َخرابا

 .َعقَاِئقُ و أَِعقَّة الَواِدي ، ج : : العَِقيقُ و

 فأَْنَهَره َوَوسَّعه ، والَجْمع كالَجْمع. ُكلُّ َمِسيٍل َشقَّه ماُء السَّْيل : العَِقيقُ و

 كأَنه «أَنه َواٍد ُمباركٌ »َوَرَد ِذْكُره في الَحِديث :  على ساِكنها أَْفَضُل الصَّالةِ والّسالم ، فيه ُعيوٌن ونَِخيٌل ، وهو الذي ع بالَمِدينة : العَِقيقُ و

فةُ عليه َغلَبةَ االْسمِ  ُعقَّ  ء بعَْينه ، على ما َذَهب إِليه الَخِليُل في أَْسماِء ، ولَِزَمتْه األَِلف والَّالم ، ألَنه ُجِعَل الشَّي ، أَي : ُشقَّ ، َغلَبت الّصِ

فة كالحاِرِث والعَبَّاس.  األَعالِم التي أَصلُها الّصِ

ا يَِلي العََرمة ، تتَدفَّق فيه ِشعاُب العارِ  باليََماَمة أَيضاً : َمْوِضعو  ض ، وفيه ُعيون َعْذبة الماِء.وهو َواٍد َواسٌع ِممَّ

الذي بالقُْرب من َذاِت ِعْرق قبلَها بَمْرَحلة أَو َمْرَحلَتَْين. وهو الذي َذَكَره  العَِقيقَ  قاَل األَْزهِريُّ : أَرادَ  العَِقيق الِعراِق بَْطنَ  *. [بالطائف]و

 كان أَحبَّ إِلّي. العَِقيق ولو أََهلُّوا من»في الَمناِسِك ، وهو قَولُه :  هللارحمهالشافِِعيُّ 

 القَنَان ، تجري إِليه ِمياهُ قُلَل نَْجٍد وجباِله. َعِقيقُ  يُقال له : بنَْجد أَيضاً : َمْوِضعو

ِة اليمن ، فإِذا َرأَيَت هذه : بَلََدان في بالِد بني عاِمر من ناحي العَِقيقَان وهي أَوِديَة َشقَّتْها السَّْيُل عاِديَّةٌ ، منها ِستَّة َمواِضع أَُخرَ  : العَِقيقو

الذي هو واٍد بالحجاز ، وأَن يُْعنَى بها أَحُد هِذين  العَِقيق اللفَظة ُمثَنَّاةً فإِنما يُْعنَى بها ذانَِك البَلَدان ، وإِذا رأَيتَها مفردةً فقد يجوُز أَن يُْعنَى بها

 البَلَدين ؛ ألَّن ِمثْل هذا قد يُْفرد ، كأَبانَْيِن.

 كَسِفينٍة. العَِقيقَةِ و بالكسر ، كالِعقَّةِ  البََهائِم ، كذلك منو قال أَبو ُعبَْيٍد : من النَّاس. يَخرُج على رأِْسه في بَْطن أُّمهِ  َشعَر ُكّلِ َمْولُود : قُ العَِقيو

اخ :  وأَنشد األَزهريُّ للشَّمَّ

هَأطـــــــــــــــار  يـــــــــــــــقـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ ااًل  عـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــنـــــــــــــــه ُنســـــــــــــــــــــــــــــَ

ِديــــــــــــِض و      ٍن بــــــــــــَ طــــــــــــَ ج ِذي شـــــــــــــــــــــــــَ َج َدمــــــــــــح (4)أُدحمــــــــــــِ
 

  
قاعِ يصف العَْير :  أَراَد َشْعره الذي يُولَد عليه أَنَّه أَْنَسله عنه. وأَْنَشد أَبو ُعبَيد البن الّرِ

َرتح  ةٌ حَتســـــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــ  هـــــــــــا  عـــــــــــِ لـــــــــــَ ـــــــــــه فـــــــــــبَنحســـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــن

ال     قــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــح ِديــــــــدًا بــــــــعــــــــدمــــــــا ابـ ر  جــــــــَ تــــــــاَب ُأخــــــــح  واجــــــــح

  
بِيع أَْنَسَل الّشعَر المولوَد معه ، وأَْنبَت اآلخر ، فاْجتابَه ، أَي : اْكتََساه.يقُول : لّما تَربَّع   وأََكَل بُقوَل الرَّ

 العَِقيقةُ  أَي : «بعَِقيقَتِه ُكلُّ َمْولُوٍد ُمْرتََهنٌ »في الَحِديث : و

__________________ 
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ُم منه.  الزِمٌة له ا ال بُد له منها. قا  الليُث : وِإذا َسَقرَت عنه الش َعر َمر ًة َذَهَب ذلك االسح
 قال اْمُرُؤ القَْيس :

ًة  وهـــــــــــــــَ ي بـــــــــــــــُ حـــــــــــــــِ كـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح نـــــــــــــــُد ال تــــــــــــــــَ  اي هـــــــــــــــِ

هعــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــِه      تــــــــــــُ يــــــــــــقــــــــــــَ قــــــــــــِ ا  عــــــــــــَ بــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــَ (1)َأحح
 

  
 في ِصغَرِه َحتّى شاَخ. َعِقيقَتَه يَِصفُه باللُّْؤم والشُّّحِ ، أَي : لم يَْحِلق« ر س ع»وقد َمرَّ تَماُم األَْبياِت في 

 وقال ُزَهيٌر :

بحٌب  ِن جــــــــــــــــَ طــــــــــــــــح ب  الــــــــــــــــبــــــــــــــــَ ك أَمح أَقــــــــــــــــَ  أَذلــــــــــــــــِ

قـــــــــــِ عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه مـــــــــــن      هعـــــــــــَ تـــــــــــِ فـــــــــــاُء  يـــــــــــقـــــــــــَ (2)عـــــــــــِ
 

  
 تَْشِبيهاً بَِشعَر المولود. َعِقيقةً  أَي شعره ، ُسّمي «فََرق َعِقيقَتُه إِن انفََرقَتْ »في الحديث : و

ة بالَكْسر الِعقَّة أَو  قال َعِديُّ بُن َزْيٍد الِعباِدّي يَِصف ِحماراً : .(3)ولم تُقَْل في َغْيرهما ، قاله أَبو ُعبَْيٍد  في الُحُمِر والنَّاِس َخاصَّ

حـــــــــــَ   ري َرز اُم الضـــــــــــــــــــــــــ  عحشـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــ  ُت الـــــــــــتـ يـــــــــــِّ  صـــــــــــــــــــــــــَ

دح      ســـــــــــــــــــــــــــــَ
َ
ه مـــــــــــــــثـــــــــــــــُر امل تـــــــــــــــُ قـــــــــــــــ  ٌر عـــــــــــــــِ  انســـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 قال ُرْؤبةُ : َكِعنب. ِعقَق : ج

ـــــــــــــرَبَ ح  ِر ال ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ اَب عـــــــــــــن ل َرِوّي اجنـــــــــــــح  كـــــــــــــاهلـــــــــــــَ

وحِد       ُر حــــــــــَ ري  عــــــــــنــــــــــهــــــــــا الــــــــــن ســــــــــــــــــــــــح قــــــــــَ ح طــــــــــَ  الــــــــــعــــــــــِ

  
َمن.  النَّْسر : الّسِ

 كما أَنَّ الَجنِيبة : ُصوف الثَّنِّي. أَيضاً : ُصوُف الَجَذع العَِقيقةُ و

يَتو فأََهِريقُوا عنه دماً ، »جاَء في الَحِديِث :  ؛ ألَنَّه يُْحلََق عنه ذِلك عنَد الذَّْبح ، ولذا َعِقيقة الشَّاةُ التي تُذبَُح عنَد َحْلِق َشعَر الَمْولُودِ  ُسّمِ

يْت باْسٍم َغْيِرها إِذا كانت َمعَها ، أَو من يعنِي باألََذى ذِلك الشَّعََر الذي يُْحلَُق عنه ، وهذا من األَشياِء التي ُربَّ  «وأَِميُطوا عنه األََذى ما ُسّمِ

 َسبَبها.

، وال إِْسقاٌط لها ، وإِنما َكِره االسَم ، وأََحبَّ أَن  العَِقيقةِ  ليَس فيه تَْوِهيٌن ألَمر «العُقُوقَ  فقاَل : ال أُِحب العَِقيقَةِ  أَنه ُسئَل عن»في الَحِديث : و

ى بأَْحَسَن منه ، كالنَّ  َمْخَشِريُّ الَشعَر أَْصالً ، والشَّاتَُسمَّ ة الَمْذبُوحةَ ِسيَكِة ، والذَّبِيَحة ، َجْرياً على عاَدتِه في تَْغيِيِر االْسم القَبِيح. وَجعَل الزَّ

 ُمْشتَقَّة منه.

ب في السَّحاب منه. أَي : اْنعَقَّ  البَْرق : ما َعِقيقةُ  ، قاله اللَّيُث. وقال َغيُره : من البَْرِق : ما يَْبقَى في السََّحاِب من ُشعاِعه العَِقيقَةُ و  تَسرَّ

 ، َكُصَرد. كالعُقَقِ 

ى : البَْرق إِذا رأَيتَه وسط الّسحاب كأَنَّه سْيف َمْسلول قال اللَّيث : العُقَقو العَِقيقة وقيل :  قال َعْنتََرةُ. .َعقَائِقَ  وبه تَُشبَّه السُّيوُف فتَُسمَّ

ي  و  فــــــــِ يــــــــح يــــــــســــــــــــــــــــــَ قــــــــِ ــــــــعــــــــَ ةِ كــــــــال ي  قــــــــَ عــــــــِ مــــــــح  فــــــــهــــــــو كــــــــِ

طـــــــــــــــــارَا     ر  وال فـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ي ال أَف الحـــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 وأَنشَد اللَّيُث لعَْمِرو بِن ُكْلثُوٍم :

ٍن  دح يِّ لـــــــــــــُ طـــــــــــــِّ ا اخلـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ٍر مـــــــــــــن قــــــــــــــَ مـــــــــــــح  بســـــــــــــــــــــــــــُ

يـــــــــــٍ   و      قـــــــــــائـــــــــــِ ِ بـــــــــــِ ا  كـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــَ يـــــــــــنـــــــــــَ لـــــــــــِ تـــــــــــَ (4) ـــــــــــَح
 

  
؛ أَي : َسلَلَت َسْيفاً أَم نََظرُت إِلى بَْرٍق. وهي البَْرقَةُ التي تَْستَِطيل في ُعْرِض السَّحاِب  َعقيقة أَم ِشمتُ  َعِقيقَة وفي األَساِس : ما أَْدِري ِشْمتَ 

 .َعقائَِق كالعَقائِق ، وقد أَكثَُروا استِعاَرتَها للسَّْيِف ، حتى َجعَلوها من أَْسمائِه ، فقالوا : َسلُّوا

 الَمَزاَدة. : العَِقيقَة قال ابُن األَعرابّي :و

 النَّْهر. : العَِقيقَةُ و
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 الِعصابةُ ساعة تَُشقُّ من الثَّْوب. : العَِقيقةُ و

بيّ  : العَِقيقَة قاَل أَبو ُعبَْيدة ، وابُن األَعرابّي أَيضاً :و  إِذا ُختَِن. ُغْرلَة الصَّ

ً  األَصُل في ُكّلِ ذلكو ، ألَنَّه إِن كان على َرأِْس اإِلنِسّي  َعِقيقَةً  . ومنه تَْسِميَةُ َشعَر الَمْولُودِ َعِقيقٌ و َمْعقُوقٌ  وقََطع ، فهو َشقَّ  : إِذا َعقَّ يَعُقُّ َعقّا

ى (5)ُحِلَق وقُِطع  يَْت ألَنَّها تُْذبَح ، فيَُشّق ُحْلقوُمها وَمِريئُ  َعِقيقةً  ، وإِن كان على البَِهيمِة فإِنَّها تُْنِسلُه. والذَّبِيَحة تُسمَّ ها وَوَدجاها قَْطعاً ، كما ُسّمِ

.  َذبِيحةً بالذَّْبح ، وهو الشَّقُّ

 َذبَح ، أَو َعِقيقَتَه : َحلَق يَعُقُّ و يَِعقُّ  عن الَمْولُودِ  َعقَّ و

__________________ 
 ... أاي هندُ  برواية : 74( ديوانه ط بريوت ص 1)
 الوجهذلك أم شتيم أ برواية : 9( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف اللسان : أبو عبيدة.3)
 ( من معلقته.4)
 ( يف التهذيب : حلقت عنه فقطعت.5)
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ا  شاًة. ويف الت هِذيب والّصحاح : يوَم ُأسُبوِعه ا فَقي ده ابلّسابض. قا  الل يحُث : تُفَصر َأعضاُ ها ا وُتطحَبُخ مباٍء وِملحح َعنحه
ساِكا.

َ
ِ  َع    وسلمعليههللاصلىَأن  النيب »يف اَ ِديث : و  فَيطحَعُمها امل  .«عنهماهللارضيعن اَ َسن واُ َساح

ى َرَمى به نَْحَو السَّماِء ، وذِلك السَّهمُ  : إِذا بالسَّْهم َعقَّ و وهو سهم االْعتِذار ، وكانوا يَْفعَلونه في الجاِهِليّة ، فإِن َرَجع السَّهُم  َعِقيقةً  يَُسمَّ

ل ُملَطَّخاً بالدَّم يَة. وكان َمْسُح اللَِّحى عالمةً للصُّ  ح ، كما في العُباب.لم يَْرضْوا إِالَّ بالقََود ، وإِن رجع نَِقيّاً َمَسحوا ِلحاُهم ، وَصالَُحوا على الّدِ

َؤس اِء إِلى أَولياِء القَتِيِل ، ويَْعِرُضون عليهم وفي اللِّسان : أَصلُه أَن يُقتَل رجٌل من القَبِيلة ، فيُطالَب القاتُِل بَدِمه ، فتَْجتَمُع َجماعةٌ من الرُّ

يِة ، وإِن كاَن َضِعيفاً شَ  يَة ، ويَْسأَلُوَن العَْفَو عن الدَّم ، فإِْن كان َوِليُّه قويّاً َحِميّاً أَبَى أَْخَذ الّدِ اَوَر أَهَل قَبِيلَتِه ، فيَقُوُل للّطاِلبيَن : إِنَّ بَْينَنا الّدِ

 ؟لألَْمِر والنَّْهيِ ، فيقوُل لهم اآلَخُرون : ما َعالَمتُكم وبين َخاِلقنا عالمةً 

بُهُ على قَْوس ، ثم نَْرِمي به نحَو السماِء ، فإِن َرَجع إِلينا ُملَطَّخاً بالدَِّم فقد نُه ية ، ولم يَْرضْوا إِالَّ فيَقُولون : نأْخذُ َسْهماً فنُرّكِ ينَا عن أَْخِذ الّدِ

ية ، وَصالَُحوا ، فما َرَجَع هذا السَّهُم قَطُّ إِالَّ نَِقيّاً ، ولكن لهم بِهذا ُعْذر عن (1)ِقياً بالقََوِد ، وإِن َرَجَع نَ  الهم. كما َصعَد فقد أُِمْرنَا بأَخِذ الّدِ د ُجهَّ

ّي : هو لألَْشعَر ـ  وقال شاِعٌر من أَْهل القَتِيل وقِيَل : من ُهَذْيل. وقاَل ابُن بَّرِ
ْلح :ـ  الُجْعِفّيِ  (2)  وكان غائِباً عن هذا الصُّ

وا قـــــــــ  وا  عـــــــــَ ا ـــــــــُِ ٍم مُثّ قـــــــــالـــــــــوا صـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــح   (3)بســـــــــــــــــــــــَ
حــــــــَ      وا الــــــــلــــــــِّ حــــــــُ وحم ِإذح َمســــــــــــــــــــــَ يِن يف الــــــــقــــــــَ  اي لــــــــيــــــــتــــــــَ

  
ل الُهَذِلي :قال األَزَهريُّ : وأَنَشد الشافِِعي   للُمتَنَّخِ

وا قــــــــــ  رح بــــــــــه َأحــــــــــٌد  عــــــــــَ عــــــــــُ ٍم ومل َيشــــــــــــــــــــــــح هــــــــــح  بســــــــــــــــــــــــَ

ُح      ـــــــَوضـــــــــــــــــــــَ َذا ال ـــــــوا حـــــــبـــــــ  ـــــــفـــــــاُءوا وقـــــــال (4)مث اســـــــــــــــــــــت
 

  
ية وأَلبانَها على َدِم قاتِِل صاِحبِهم. والَوَضح هاهنا : اللَّبَُن. ويُْرَوى . بفتح القَاِف ، وهو من َعقَّْوا أَْخبََر أَنَّهم آثَُروا إِبَِل الّدِ  بَاِب الُمْعتَّلِ

ً  واِلَده َعقَّ و ً و ، يَعُّق َعقّا مِّ  ُعقُوقا ه : َشقَّ َعصا طاَعتِه ، وهو َمعَقَّةً و بالضَّ ِحم. العُقُوق وقد يُعَمُّ بلَْفظ ِضدُّ بَرَّ أَْكبَُر »في الَحِديث : و َجِميُع الرَّ

 وأَنشد لَسلَمةَ الَمْخُزومّيِ : .«ْفس ، واليَِميُن الغَُموسُ الواِلَدين ، وقَتُْل النَّ  ُعقوقو الَكبائِِر اإِلْشراُك باهلِل ،

ه  راُرهـــــــــــــــم أَمـــــــــــــــثـــــــــــــــالـــــــــــــــُ َا شــــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــِ  ِإن  الـــــــــــــــبـــــــــــــــ 

نح      ّر األَبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَدا عـــــــــــــــــَ   مـــــــــــــــــَ  والـــــــــــــــــَده وبــــــــــــــــــَ

  
 وقال ُزَهْيٌر :

ٍن  وحطـــــــِ ريحِ مـــــــَ يـــــــهـــــــا عـــــــلـــــــ  خـــــــَ مـــــــا فـــــــِ تـــــــُ حـــــــح بـــــــَ  فـــــــَبصــــــــــــــــــــح

ِن فـــــــــيـــــــــهـــــــــا مـــــــــن      يـــــــــَديـــــــــح عـــــــــِ قـــــــــو بـــــــــَ بحمثَِ  عـــــــــُ (5)ومـــــــــَ
 

  
 : [الذبياني]وقال آخر ، وهو النَّابِغَةُ 

َرٌة  هــــــــــــــــ  طــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــــاٌم مــــــــــــــــُ الُم عــــــــــــــــاٍد وَأجح  َأحــــــــــــــــح

ةِ مـــــــــــــــــن      قـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــَ
َ

(6)واآفـــــــــــــــــاِت واأَلمثَِ  املـــــــــــــــــ
 

  
فَياِن واسُمه َعطاُء بُن أَُسْيد : .َعقٌّ و َعاقٌّ  فهو  ومنه قوُل الزَّ

رحقــــــــــــــــاِ   و املــــــــــــــــِ اً َأان أَبــــــــــــــــُ قــــــــــــــــ  اً  عــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــّ  فــــــــــــــــَ

ن أُعـــــــــــــاِدي      مـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ظـــــــــــــَ ل نـــــــــــــح ـــــــــــــَ رًا َدل ســـــــــــــــــــــــــــَ دح  مـــــــــــــِ

  
 هكذا أَْنَشده الّصاغانيُّ ، وروايةُ ابن األَعرابّيِ هكذا :

دام  قــــــــــــــــح و املــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ اَأان أَب قــــــــــــــــن ا  عــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ  ف

ا     ظــــــــــــــ  لــــــــــــــَ َطســــــــــــــــــــــــــــًا مــــــــــــــِ لــــــــــــــح  مبــــــــــــــن أُعــــــــــــــاِدي مــــــــــــــِ

  

ا  ظــــــــــــــــــــ  وَت كــــــــــــــــــــَ ه حــــــــــــــــــــىت  ميــــــــــــــــــــَُ ظــــــــــــــــــــ   َأكــــــــــــــــــــُ

  
ا    َو ـــــــــــــ  لـــــــــــــح ه املـــــــــــــِ ي رَأســـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــِ َت أُعـــــــــــــح (7)مثـــــــــــــُ 

 

  

 صاِعَقًة من هَلٍَب تـََلظ  

 ، وقِيَل : الُمرُّ من الماءِ  العَاقّ  ُهنا بالعَقّ  قِيَل : أَرادَ 
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__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وإن رجض إلينا كما صعد.1)
 ابلسا املهملة كما يف التهذيب واله مرثد بن أيب محران اجلعفي ا لي األسعر لقوله :« األسعر»( كذا ابألصر وصوابه 2)

 فــــــــــــال يــــــــــــدعــــــــــــين قــــــــــــومــــــــــــي لســـــــــــــــــــــــــعــــــــــــد بــــــــــــن مــــــــــــالــــــــــــك 

 لـــــــــــــئـــــــــــــن أان مل أســــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــر عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــم وأَثـــــــــــــقـــــــــــــب    

  

 ( يف التهذيب : ساملوا.3)
 .31/  2( ديوان اهلذليا 4)
األوىل. « فيها»بد  « منها»عن الديوان وفيه : « فبصــــــــــــبحتما»ملثبت وا« فما جنحا»من معلقته ا وابألصــــــــــــر  79( ديوانه ط بريوت ص 5)

 يعود عل  السلم يف بيت قبله :« منها»والضمري يف 
 قــــــــــد قــــــــــلــــــــــتــــــــــمــــــــــا : إن نــــــــــدر  الســـــــــــــــــــــــلــــــــــم واســـــــــــــــــــــــعــــــــــاً و 

ـــــــــــــــمِ      ـــــــــــــــقـــــــــــــــو  نســــــــــــــــــــــــــــل  مبـــــــــــــــاٍ  ومـــــــــــــــعـــــــــــــــروٍف مـــــــــــــــن ال

  

 والزايدة لإِليضاح. 107( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ضرورة ا وهو سوط أو عصا يلزمها رأسه.( الصواب امللو  وإلا شدد 7)
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َيبحيت ا خ ا والصــــــــواُب : ا ُ َر َكة َعَق ٌ و  يُقا  ا كما ســــــــَ ائِر الن ســــــــَ  َعا ّ  ا كَعاِمٍر وُعَمر ا َمعحُدوٌ  من ُعَق  هكذا يف ســــــــَ
َزة للُمبالغة ا كُغَدٍر من َغاِدٍر ا وُفَس  من فاِس . ومنه ياَن يوَم ُأُحد َ مح ِحَا َرآه َمقحتواًل ـ  عنههللارضيـ  َقوُ  َأيب ُسفح

 ا كما يف الّصحاح. َعا    َأي : ُذ  َجزاَء ِفعِلَك اي «ُعَق ُ  ُذ ح » :
تَْينِ  ُعقُق يُروى أَيضاً : َرُجلٌ و كةً  َعقَقَةٌ  َجْمع األُولَى : ، كما في اللِّسانِ  َعاقٌّ  أَي : بَضمَّ َكَكافر وَكفَرةٍ ، كما في الّصحاح ، زاد  ، ُمَحرَّ

 ، مثال ُسكٍَّر. وأَنشد ِلُرْؤبةَ : ُعقَّقو الصاغانيُّ :

 من الِعَدا واألَقرِبَا الُعق َقا
ّي أَيضاً ، وأَنشد لعَْمرةَ بِنِت ُدَرْيٍد تَْرثِيه :كما في العُباب. ونَقَلَه ا العُقُوقِ  من ، كقََطاِم : اسم َعقاقِ و  بن بَّرِ

ٍد  يـــــــــــُت عـــــــــــلـــــــــــ  ُدَريـــــــــــح ُر  مـــــــــــا َخشـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــمـــــــــــح  لـــــــــــَ

نــــــــــــــا ِ      َش الــــــــــــــعــــــــــــــَ يــــــــــــــح ٍة جــــــــــــــَ ريح ِن لــــــــــــــَُ طــــــــــــــح  بــــــــــــــبــــــــــــــَ

  

ٍم  ـــــــــــــح ي لـــــــــــــَ يِن ســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــُه ب ا اإِلل ـــــــــــــّ ن َز  عـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

  
مو    هـــــــــــــُ ـــــــــــــح تـ قـــــــــــــ  وا  عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ل عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ا ِ مبـــــــــــــا فـ قـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
ِهما ُعقاقٌ و ُعقٌّ  ماءٌ و  َشِديُد الَمرارة ، أَو ُمرٌّ َغِليظ ، الواِحُد والَجْمُع َسواٌء مثل قُّع وقُعاع. ُمرٌ  أَي : ، بَضّمِ

 ِضدٌّ. * ، وذلك إِذا انفَتَق بَطنُها واتََّسع للَولَد، َكَصبُوٍر : َحائٌِل ، أَو َحاِملٌ  َعقُوق فََرسٌ و

أَتاهُ »في الَحِديث : و .َعقُوقٌ  ، ويقاُل أَيضاً للَحائِِل : َعقُوقٌ  وِخنا أَنَّ الفَرَس الحاِمَل يُقال لَها :قال أَبو َحاتِم في األَْضداد : َزَعم بعَُض ُشي

قال  كما َظنَّه أَبُو حاتم قال : كأَنَّهم أَراُدوا أَنَّها ستَْحِمُل إِن شاَء هللا تعالى. أَو هو على التَّفَاُؤل حائِل ، أَي :«َعقُوقٌ  َرُجٌل معه فَرسٌ 

تَْين ُعقُقٌ  ج : األَزَهِريُّ : وهذا يُْرَوى عن أَبِي َزْيد كقَلُوٍص وقُلٍُص ، كما في العُباِب. ونَّظره الَجْوَهِريُّ بَرُسوٍل وُرُسل. قال ُرْؤبةُ  ، بَضمَّ

 يَِصف صائِداً :

لـــــــــَ ح  ِلصـــــــــــــــــــــــًا رب  الـــــــــفـــــــــَ و خمـــــــــُح عـــــــــُ دح  وســـــــــــــــــــــــوَس يـــــــــَ

ـــــــــــــــَن      ـــــــــــــــد َأو ن  حِوي رنا وق قـــــــــــــــُ ح ســـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــعـــــــــــــــُ  ال

  
ن على وزن فَعَّل ، يُِريد الواِحَد من الَحِمير ، واألَْوُن : الِعْدُل  نَّ على  (1)يُْرَوى أَوَّ ، أَي : َشِرَب حتى صاَر كأَنَّه فََرٌس حاِمل ، ويُْرَوى : أَوَّ

أَي َجْمع  جج حامل ، فَشبَّه بُطونَها باألَْعداِل. ، أَي : َعقُوقٌ  حتى كأَنَّ ُكلَّ واحَدةٍ منهنَّ َوْزن فَعَّْلَن يُِريد بذِلك الجماعةَ منهم ، أَي : َشِرْبن 

 مثل قُلٍُص وقِالٍص. َكِكتابٍ  ِعقاقٌ  الَجْمعِ :

 أَي : َحَملَت (3) [َعقّتْ ] «أَجِر كذاك (2) [له]من أَْطَرَق ُمسِلماً ، فعَقَّت له فَرُسه ، كان »الَحِديُث :  من َحّد َضَرَب ، ومنه َعقَّت تَِعقُّ  قدو

 ً ً و كَسحاب َعقَاقا كة َعقَقا قال أَبو َعْمٍرو :  ، َكَسحاٍب وِكتاٍب : الَحْمُل بعَْينِه. العَقَاق أَو ، وسيأْتِي قَريباً في َكالِم الُمَصنِّف أََعقَّتو ُمَحرَّ

ً  أَْظَهرت األتانُ   . قال :َعقاقٌ  ها. ويُقاُل للَجنِيِن :، بفتح العيِن : إِذا تَبَيََّن َحملُ  َعقاقا

بــــــــــــــــا  زحَع الــــــــــــــــظــــــــــــــــِ َن مــــــــــــــــَ َزعــــــــــــــــح ُح ميــــــــــــــــَح وانــــــــــــــــِ  جــــــــــــــــَ

ٍن      طـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــِ َن ل ـــــــــــــــرت ِكـــــــــــــــح اِء مل ي قـــــــــــــــاقـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

  
ْرِف. وأَما األَْصَمِعيُّ فإِنّه يَقوُل : العَقاقُ  أَي : َجنِيناً. هكذا قاَل الّشافِِعيُّ :  .العَقُوقِ  َمْصدر العَقاق بهذا الَمْعنَى في آِخر ِكتاِب الصَّ

َكةً : االْنِشقَاقُ  العَقَقُ و قوله : كةً ، أَي : بمعنَى الَحْمِل ، كما في اللِّساِن والّصِ  ، ُمَحرَّ واُب : كالعَقَق ُمحرَّ حاح هكذا في سائِر النَُّسخِ ، والصَّ

ً  والعُباب. يُقال : أَْظَهرت األَتانُ   ، أَي : حْمال. وأَنَشُدوا لعَِدّي بِن َزْيٍد الِعبادّي : َعقَقا

رُه وَ  مـــــــــــــــــَ  حنـــــــــــــــــَح دح ريح يـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ُت ال رَكـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  تـ

قـــــــــــَ ح و      ـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــَ جـــــــــــًا فـــــــــــي حـــــــــــَ وصـــــــــــــــــــــــــًا لـــــــــــَح  حنـــــــــــُ

  
 ذلك ، وهللا أَعلم.، محركةً ، بَمْعنى االْنِشقاق فَخَطأٌ يَْنبَِغي التَّنَبُّه ل العَقَق وأَّما

 : (4)أَعّز من األَْبلَق العَقُوق  في المثل :و
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لــــــــــَ َ ] ــــــــــح ب األَبـ لــــــــــَ و َ  طــــــــــَ قــــــــــُ ا  (5) [الــــــــــعــــــــــَ  فــــــــــلــــــــــمــــــــــّ

و ِ      ـــــــــــــــــُ َ  األَن ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــَ ه أَراَد بـ لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــــَ  مل يـ

  
__________________ 

 .«حائر»تقدمي عل  : « حامر»يف القاموس :  (*)
واألون : العد  ا هكذا يف النســـخ ا وعبارة املصـــنف يف مادة أون : أون  وينا : أكر وشـــرب حىت امتأل قوله : »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)

 .«ـبطنه كالعد  كتبون ا ه
 ( زايدة عن النهاية.2)
 ( زايدة عن اللسان والنهاية.3)
 والعبارة ليست يف القاموس.« األبل  العقو »( وضعت ابألصر با قوسا 4)
 ـ  سقرت من األصر واستدر  عن القاموس. والبيت يف( ما با معقوفتا5)
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ُجِل يَسأَُل َما ال يَُكون ، وما ال يُْقَدُر عليه :  وقيل :  .«َكلَّْفتَني بَْيَض األَنُوقِ »وِمثلُه :  .«َكلَّفتَنِي األَْبلََق العَقُوقَ »ومن أَمثاِلهم أَيضاً في الرَّ

بح ؛ ألَنه يَنْ  العَقُوق األَْبلَقُ   فراجْعه.« وأ ن ق» في : ب ل ق َشّق. وقد َمرَّ ما يتعَلَّق به: الصُّ

إِْلطافاً لها  العَقُوق تأُْكله العَجوُز أَو تَلوُكه ، تُْعلَفُه النَّاقةُ  لَيُِّن الَمْمَضغَةِ  ِرْخو أَي : نًَوى َهشٌّ  وهو العَقُوق نََوى يُقال : أَهشُّ منو
، فِلذلك  (1)

 أُِضيف إِليها. قال اللَّيُث : وهو من َكالم أَْهل البَْصرِة ، وال تعِرفُه األَعراُب في باِديَتِها.

 ابِن ِهْنِب بِن أَْفَصى بن ُدْعِمّيِ بن َجِديلَةَ قال األَخَطُل : : بَْطٌن من النَِّمر بِن قَاِسط َعقَّةُ و

ه و  مــــــــــــــِ طــــــــــــــح فــــــــــــــار خبــــــــــــــَ ُر الســــــــــــــــــــــــــــِّ ض أَثـــــــــــــــَ َوقــــــــــــــ   مــــــــــــــُ

وِد مـــــــــــ     ةَ  (2)ن ســـــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــ  و ا ِ  عـــــــــــَ يِن اجلـــــــــــَ  َأو بـــــــــــَ

  
بُن البِْشِر بِن ِهالِل بِن  َعقَّةُ  ِهالل الُموقَّع : الذي أَثَّر القَتَُب في َظْهِره. وبنو الَجّوال في بَنِي تَْغِلب. وقال ابُن الَكلبِّي في الَجْمَهرةِ : فِمْن بَنِي

يِد ، بن ُجَشَم بِن ِهالل بِن َربِيعةَ بِن َزيد َمناةَ الذي كان على بَنِي النَِّمر يوَم َعْيِن التَّمر ، لَِقيَُهم خاِلُد بُن الَول َعقَّةَ  البِْشِر بِن قَْيِس بِن ُزَهْيِر بنِ 

 فقَتَله خالُد بُن الَوِليد رضي هللا تعالى عنه ، وَصلَبه.

م ما نَ ه : وكانْت أَوُس َمناة من النَِّمر بن قَاِسط أُبِيُدوا يَوم لَِقيََهم خالُد بُن الَوِليد في َزَمِن قُلُت : والذي في أَْنساِب أَبِي ُعبَيٍد القَاِسِم بِن َسالَّ صُّ

ْحيان عنهماهللارضيأَبِي بَْكر   ، ، وَرئِيُسهم يومئذ لَبِيُد بُن ُعتْبة ، يقال : هو َرئِيُس أَْوس خاّصة ، ثم قاَل : ومن بَنِي تَْيم هللا من النَِّمر الضَّ

بُن قَْيِس بِن بِْشٍر : كاَن على بَنِي النَِّمر يوم لَِقيَهم خالُد  َعقَّةُ  واسُمه عامُر بن َسْعد بِن الَخْزرج بِن تَْيم هللا ، وأَخوه َعوُف بُن َسْعد ، من َولَده

 بُن الَوِليِد بعَْيِن التَّمر ، فقَتَلَه وَصلَبَه.

  :العَقَّةو كأَنّه َسْيٌف َمْسلول. وفي األَساس : في ُعْرِض الّسحاِب. َزاَد غيُره : .(3) ةُ الُمْستَِطيلة في السَّماءِ البَْرقَ   :العَقَّةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

َي  ، بالَكْسِر. َعقَّات كالِعقِّ  والجمعُ  ُحْفرةٌ َعِميقَةٌ في األَْرِض  هكذا في النَُّسخ ، والصواُب بالفَتْح ، وهو َحْفر في األَرِض ُمْستَِطيٌل ، ُسّمِ

 بالَمْصدر ، كما في اللّسان.

حاح :و حاح والعُباب : من أُصوِلها. بالكسر : ما يَْخُرج من أُُصوِلِهما. ،( 4) النَِّخيل والُكُرومِ  ِعقَّانُ  في الّصِ  وفي الّصِ

 فسَدت األُصوُل. الِعقَّانُ  تُْقَطعوإِذا لم 

ً  قدو  : أَخَرَجتا ِعقَّانَهما. أَعقَّتَا إِعقاقا

 كما في العُباب. النَّْخِل : َرواِدفُه ، وهي فُْساَلٌن تَْنبُت معه َعواقُّ و

ْوع من الِغْربان ، والعََرُب تَتَشاَءُم به ، كما في أَْذنَب ، وهو نَ  أَْبلَُق بَِسواِد وبَياٍض  َمْعروف في َحْجِم الَحمامِ  طائِرٌ  كَجْعفَر : العَْقعَقُ و

ي ، وقد يُْشبِه َصوتُه العَْيَن والقَافَ  : َعْقعَقَةً  بَصْوتِه يُعَْقِعق الِمْصباحِ ، الطائُِر ِبصْوتِه : إِذا جاَء وَذَهب ، قال  َعْقعَق إِذا صات ، وبه ُسّمِ

 ُرؤبةُ :

قـــــــــــا و  عـــــــــــمـــــــــــ  ـــــــــــَ ـــــــــــِن َأو ت ـــــــــــدِّي غـــــــــــَ  يف ال ـــــــــــَ نح بـ  مـــــــــــَ

ـــــــــــــــكـــــــــــــــان و      ُذواًل ف ر  خمـــــــــــــــَح ـــــــــــــــَ افـ قـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح  عـــــــــــــــَ

  
ّي : وَرَوى ثَْعلٌب عن ِإسحاَق الَمْوصلّيِ أَن  .«العَْقعَقَ  يَقتُُل الُمحِرمُ »في َحِديث النََّخِعّي : و يُقاُل له الشََّجَجى. العَْقعَقَ  قال ابُن بَّرِ

 ِغْرباِن.قَتْلَه ألَنّه نَوٌع من ال (5)قال ابُن األَثِير : وإِنما أَجاَز 

ه هللا ، أَي : أَعقَّه هذا ماءٌ و  وكذلك : أَقعَّه هللا. أََمرَّ

تْه. وقال الَجعِديُّ : أَعقَّتو  األَرُض الماَء : أَمرَّ

وِد مــــــــــــــــــا  ُر اجلــــــــــــــــــُ ُر  حبــــــــــــــــــَ هُ حبــــــــــــــــــَ  َأعــــــــــــــــــقــــــــــــــــــ 

هح      قـــــــــــــَ نح مل ُيســـــــــــــــــــــــــــح روُم مـــــــــــــَ حـــــــــــــح
َ

َك واملـــــــــــــ (6)ربـــــــــــــ 
 

  
ه.  أَي : ما أَمرَّ

 واْنفَتَق بَطنُها. َحَملَت واألَتاُن : إِذا الفََرسُ  أَعقَّتو
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__________________ 
 .552/  3التهذيب واللسان وقد ذكر ابألصر نثرا. والبيت قاله معاوية متمثاًل ا انظر خربه يف اللسان وا يوان 

 .«هبا»( يف التهذيب : 1)
 .«من سوء»والتهذيب واللسان. وابألصر  161( عن الديوان ص 2)
 وفيها : الربقة تستطير يف عرض السحاب. 112/  1اجلمهرة ( 3)
 ( يف القاموس : والكرِم.4)
 واملثبت عن النهاية.« جاز»( ابألصر 5)
 نسب الرجز لعويف القوايف. 112/  1ويف اجلمهرة « .. . وسيبك وامروم.. حبر  عذب املاء»( التهذيب برواية 6)
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 َد اإِلْقصاِص.في الَخْيِل والُحُمِر بع اإِلْعقاقُ و

،  ُمِعقٌّ  يُقال : الو على َغْيِر الِقياس ، َعقوقٌ  وهي في بَْطنِها على الَولَد الذي َحَملَتْه. العَِقيقةُ  إِذا نَبتَت أَعقَّتو : إِذا َحَملت ، َعقَّت وقيَل :

 ومنه قَوُل ُرؤبةَ : في لُغَيَِّة َرِديئَةِ  ذِلك وهذا نَاِدر ، أَو يُقالُ 

تـــــــــــــــــَ  األَ  دَُع بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد رِ ِّ قـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــح

عــــــــــــــــــــــــِ ِّ      ة مــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــارٍح َأو َزوح

  
 .َعقُوق فهي أَعقَّت . واللُّغَة الفَِصيحةُ ُمِعقّ  فِهيَ  أََعقَّتْ و ، َعقُوق ، فهي َعقَّت وكان أَبو َعْمرو يقوُل :

م  اْستَلَّه. من ِغمِده ، واْهتَلَبه ، واْمتَرقَه ، واْختَلَطه : إِذا السَّْيفَ  اعتَقَّ  في نواِدِر األَعراب :و قال الُجْرجانِيُّ : األَصُل اختََرطه ، وكأَنَّ الالَّ

 ُمْبَدلة منه ، وفِيِه نََظر.

 وانَدفَع َماُؤه. قال أَبو َوْجَزة : السَّحاُب : اْنَشقَّ  اعتَقَّ و

َزمــــــــــــــــتح  ه اهنــــــــــــــــحَ َدتح َأوراقــــــــــــــــُ   حــــــــــــــــىت ِإذا َأجنــــــــــــــــحَ
ورُ  اعـــــــــــتـــــــــــَ   و      قـــــــــــُ بــــــــــــح ِر مـــــــــــَ ٌج ابلـــــــــــَوبـــــــــــح بـــــــــــعـــــــــــِ نـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
 عن ابِن فاِرٍس ، قال ُرْؤبةُ : وَسَطع : انَشقّ  الغُبارُ  انعَقَّ و

َتطاُر انـحَعق ا ُسح
 ِإذا الَعَجاُج امل

 واستَْحَكَمْت. العُْقَدة : اْنَشدَّت انعقَّتو

 وانَشقَّت. السََّحابَةُ : تَبَعََّجْت بالَماءِ  انعَقَّتو

 انَشقَّ ، عن ثَْعلب. الثّوُب ، أَي : انعَقَّ  يُقال : .اْنِعقاقٌ  فهو ُكلُّ اْنِشقَاقٍ و

 البَْرُق : تَشقَّق. انعَقَّ و

 والتَّرِكيُب يدلُّ على الشَّّقِ ، وإِليه تَرجع فُروُع الباِب بلُْطِف نََظر.

 يُْستَْدَرُك عليه :* ومما 

 ، كأَمير : البَْرُق ، وبه فَسَّر بَعضُهم قوَل الفَرْزَدِق : العَِقيقُ 

ين  د فــــــــــــِإنــــــــــــ  يــــــــــــح ــــــــــــَ نـ يــــــــــــنــــــــــــا اي هــــــــــــُ ي َودِّعــــــــــــِ فــــــــــــِ  قــــــــــــِ

وا      ي  قـــــــد شـــــــــــــــــــــامــــُ يــــ َ أََر  ا ــــَ قــــِ ا  الــــعــــَ يـــــــَ مـــــــانــــِ (1)الــــيــــَ
 

  
. َعقَّ و أَي : َشاُموا البَْرَق من ناِحيَِة اليََمن.  البرُق : انشقَّ

ُج : تََكشُّفه ، االْنِعقاقُ  قال :ويُ   ُشعاُعه. : َعِقيقَتُهو : تََشقُّقه. والتَّبَوُّ

 الَواِدي : َعُمق. انعَقَّ و

  :، حكاه أَبو َحنِيفَةَ. وأَْنَشَد لُكثَيِّر بِن َعبِد الّرحمِن الُخزاِعي يصُف امرأَةً  الُمْنعَقَّة : النِّهاُء والغُْدراُن في األَخاِديدِ  العَقائِقُ و

هـــــــــا  نـــــــــَ ـــــــــح يـ هـــــــــا راَ  عـــــــــَ تـــــــــِ يـــــــــح ـــــــــَ ت مـــــــــن بـ َرجـــــــــَ  ِإذا خـــــــــَ

قـــــــــــــائـــــــــــــِ ُ      هـــــــــــــا الـــــــــــــعـــــــــــــَ تـــــــــــــح بــــــــــــــَ جـــــــــــــَ عـــــــــــــو ُذه وَأعـــــــــــــح  مـــــــــــــُ

  
َذ النَّبت َحْول بَْيتِها.  أَراد ُمعوَّ

مال الُحْمر. العَقَائِق وقِيَل :  : الّرِ

ً  الريُح الُمْزنَ  َعقَّتو تْه كأَنَّها تَُشقُّه َشقّاً. قال الُهَذِليُّ يِصف َغْيثاً : تَعُقُّه َعقّا  : إِذا استَدرَّ

ُه الــــــــــــــرِّيــــــــــــــُح وانح  زحنــــــــــــــَ تح مــــــــــــــُ قــــــــــــــ  اَر وعــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

ِر      مـــــــــــــَ رحُض ومل ُيشـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــعـــــــــــــَ ِه ال ـــــــــــــِ ـــــــــــــاَر ب (2)ق
 

  
ته ِريُح الَجنوب ، ولم تَُهّب به الّشماُل فتَْقَشعَه. واْنقَاَر   به العَْرُض ، أَي َعْرض السَّحاِب وقَعَت منه قِْطعة.حار : تَحيَّر وتردَّد ، واستَدرَّ
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 .(3) ُعقَّت فاْنعَقَّت : إِذا َمْعقُوقَة وَسَحابة

 : إِذا َدفَعت ماَءها وقد َعقَّت. قال عبُد بَنِي الَحْسحاس يَِصف َغْيثاً : َعقَّاقة وسحابة

ـــــــــــه  زُن ج  مـــــــــــُ ـــــــــــَ ث ـــــــــــح ـــــــــــانـ اِء ف ـــــــــــ  اأَلهنـــــــــــح ـــــــــــمـــــــــــر  عـــــــــــل  ف

ِويــــــــاًل يســــــــــــــــــــــكــــــــُ      افــــــــعــــــــَ   طــــــــَ يــــــــَ  ُب املــــــــاَء ســــــــــــــــــــــاجــــــــِ

  
 ، كأَنّها ُحَوالُء ناقة ، ذات َهْيدب داٍن ، وَسْيٍر واٍن. َعقَّاقَة أََرى َسحابةً َسحماءَ »ومنه قوُل ابنِة الُمعَقِّر الباِرقِيَّة : 

 رواه َشِمر.

 لواِلِده. أَعقَّه وما

يتـ  جاَء بالُحوِب. ومنه قوُل األَْعَشى. كما يُقال : أَْجَوب : إِذا بالعُقُوقِ  فالٌن : إِذا جاءَ  أَعقَّ و ّكِ  :ـ  أَنَشده ابُن الّسِ

__________________ 
 .360/  2( ديوانه ط بريوت 1)
 .8/  2( ديوان اهلذليا يف شعر املتنخر اهلذد 2)
 ( يعين أهنا تبعجت ابملاء ا كما يف اللسان.3)
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كـــــــــــمح  لـــــــــــِ هـــــــــــح َ وين ِبـــــــــــِ مـــــــــــُ فـــــــــــتـــــــــــُ لـــــــــــ   فـــــــــــِإيّن ومـــــــــــا كـــــــــــَ

نح و      ُم َريبِّ مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ َواب  َأعــــــــــــــ   يـ (1)وَأحــــــــــــــح
 

  
 : أَنَّها تأُْكُل أَوالَدها. ُعقُوقُهاو قال ابُن األَعرابِّي : إِنما يُِريُد به األُْنثَى. .«من َضبٍّ  أَعقُّ »وفي الَمثِل : 

تَين : البُعََداُء من األَْعداِء. وأَيضاً : قاِطعُو األَْرحام. ويُقال : العُقُقو ً  عاقَْقتُ  ، بَضمَّ ً  فاُلنا  : إِذا خالَْفتَه. أَُعاقُّه ِعقاقا

أِْس تُؤِذي صاِحبَها وال يَْستَِطيع أَن»في الَحِديِث : و  .«الَِّذي هو َخْير لهاإِالَّ ب يَعُقَّها َمثَلكم وَمثَُل عائَِشة َمثَُل العَْين في الرَّ

 هو ُمْستَعار من ُعقُوق الواِلَدْين.

بِّيِ إِذا نَشأَ مع َحّيٍ حتى َشبَّ وقَِوَي فيهم :  تَِميُمه في بِنِي فاُلن. ومنه قَوُل الّشاعر : َعقَّت ويُقال للصَّ

ــــــــــالٌد هبــــــــــا  جِي  (2) عــــــــــَ   ب ــــــــــمــــــــــَ ي ــــــــــاُب متــــــــــَِ ب  الشــــــــــــــــــــــــّ

لــــــــــــــــِدي و      اَأّوُ  أَرٍض مــــــــــــــــَ   جــــــــــــــــِ راهبــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــُ

  
ذُه من العَْيِن ، فإِذا َكِبر قُِطعَت عنه. ه عليه التَّمائم تُعَّوِ  واألَصُل في ذِلك أَّن الصبيَّ ما دام ِطْفالً تُعَلِّق أَمُّ

ل للسَّعد :  قلُت : ووقَع في ُخْطبِة الُمَطوَّ

 ِبالٌد هبا نِيَطتح علي  مَتاِئِمي
.  وما َذَكرنا هو األَصحُّ

 .َعقٌّ  وَخْرٍق في الّرمل وَغْيره فهووُكلُّ َشّقٍ 

يِت : العَقُوقو ّكِ ر قَوُل الشَّاعر ، أَنشَده ابُن الّسِ  ، َكَصبور : َمْوِضع ، وبه فُّسِ

هـــــــــــم و  ـــــــــــُ ـــــــــــت ـــــــــــي وِ  أَت قـــــــــــُ ـــــــــــعـــــــــــَ وين ابل ـــــــــــُ ـــــــــــب ل ـــــــــــو طـــــــــــَ  ل

ا      رعــــــــــــــَ (3)أبَلــــــــــــــٍف أُ دِّيــــــــــــــِه ِإىل الــــــــــــــقــــــــــــــوِم أَقــــــــــــــح
 

  
.ويُقال : الُمراُد به األَبُلَُق ،   والَوْجهان َذَكَرهما الجوَهِريُّ

ً  ويُقال للُمْعتَِذر إِذا أَفرَط في اْعتِذاره : قد  .اْعتَقَّ اْعتِقاقا

ً  ويُقال للدَّلو إِذا َطلَعت من البِئْر َمآلى : قد لَبُوا . وأَصلُها َعقَّقَت فلما اجتََمعَت ثالُث قَافات قَ َعقَّت تَْعِقيَة . ومن العَرِب َمن يقول :َعقَّت َعقّا

 إِْحداها ياًء ، كما قالُوا : تََظنَّْيت من الظَّّنِ ، وأَنشد ابُن األَعرابي :

 َدُلوُف الِعقحبان َعق تح عق تح كما 
يِد.  َشبَّه الدَّْلَو وهي تَُشقُّ َهواَء البِئِر طاِلعةً بُسْرَعٍة بالعُقاِب تَْدِلُف في َطيَرانِها نحَو الصَّ

 .كالقَْعقَعَة لِقْرطاِس والثَّوِب الَجديد ،: َحركةُ ا العَْقعَقَةو

 : جماعةٌ من األَْشراِف. منهم أَبو محمٍد الَحَسن بُن محمِد بِن يَْحيى العََدِوّي ، صاحب كتاب النََّسب. روى عن َجّدِه يَْحيى بنِ  العَِقيِقيُّونو

 الَحَسن.

َمْشِقيِّين في أَثناِء المائِة الرابعِة ، وهو صاحب  العَِقيقيُّ  مِد بِن َجْعفَرٍ وأَبو القاسم أَحمُد بُن الُحَسْين بِن أَحمَد بِن علّي بِن مح ، من كبار الّدِ

 .378الّدار التي صارت المدرسةَ الظاِهِريَّةَ بدمشَق ، مات سنة 

 : قرية بمصر. َعِقيق وُمنية

 : رمل. وبه فَسَّر الّسكريُّ قوَل أَبِي ِخراٍش : األَِعقَّةو

 (4)والر مُر  اأَلِعق ةمن ُدوهِنم أَرُض و 
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ة العَلَق : [علق] كة : الدَُّم َعامَّ ْنساَن َخَلَق اإْلِ )قبَل أَن يَْيبَس ، قال هللا تعالى :  الشَِّديُد الُحْمرةِ ، أَو الغَِليُظ ، أَو الَجاِمدُ  ُهوَ  أَو ما كان ، ُمَحرَّ
 أَي : بِقَطع الّدِم. «بالعَلَق فإِذا الطَّيُر تَْرِميهم»في َحِديث َسِريَِّة بَنِي ُسلَْيٍم : و (5) (ِمْن َعَلق  

 وقال ُرْؤبَة :

ـــــــــــَوَر ح  رحشـــــــــــــــــــــــــاِش ال رِّ مـــــــــــِ َر  هبـــــــــــا مـــــــــــن كـــــــــــُ ـــــــــــَ  تـ

ِت      فـــــــــح اِض مـــــــــن هـــــــــَ مـــــــــ  ر ا ـــــــــُ ـــــــــامـــــــــِ ـــــــــَ ح كـــــــــث ل ـــــــــعـــــــــَ  ال

  
 «، ثم مضى في َصالتِه َعلَقةً  أَنه بََزق»في َحِديِث ابِن أَبي أَْوفَى : و (6) (ُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقةً )وفي التَّْنِزيل :  بَِهاٍء. العَلَقة الِقْطعَة منه

 أَي قِْطعَة دٍم ُمْنعَِقٍد.

 ُعلِّقَ  ُكلُّ ما : العَلَقُ و

__________________ 
 وروايته فيه : 9( ديوانه ط بريوت ص 1)

 كــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــوين وربــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــم إين ومــــــــــــــــــــا  

 لــــــــــــــــيــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــم مــــــــــــــــن أمســـــــــــــــــــــــــــــ  أعــــــــــــــــّ  وأحــــــــــــــــراب    

  

 واملثبت عن اللسان ا وعل  رواية األصر فال شاهد فيها.« حب الشباب»( ابألصر 2)
 ( اللسان وروايته :3)

 . .. فــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين

ـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــا  أقـــــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــٍف أ دي  أبل

  

 وصدره فيه : 165/  2( ديوان اهلذليا 4)
 اسُتحر حراُمهدعا قوله ملا 

 .«والرمر»بد  « فالرمر»وفيه 

 .2( سورة العل  اآية 5)
 .14( سورة املؤمنون اآية 6)
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 ابلَيِد. يـَعحَل ُ  الطُِّا الذي أَيضاً :و 
ِزَمتان أَيضاً :و ً  به َعِلقَ  ، وقد الُخُصوَمةُ والَمَحبَّةُ الالَّ ً  به َعِلقَ و : إِذا خاَصَمه ، َعلَقا  يه ، وَسيَأْتِي.: إِذا َهوِ  َعلَقا

 عن أَبي ُعبَْيدة كما في الّصحاح. َجبَلٍ  : اسم َعلَق ذُوو

 َربِيعَةَ بِن َماِلك. بَنِي على َمْعروف لَُهم فِيه يَْوم م ويُقال : هو َوَراَء َعَرفة ، وقيل : َجبَل نَْجِديّ  ِلبَنِي أََسد قال َغيُره.

 وأَنَشد أَبو ُعبَيٍد لعَْمرو بِن أَْحمر :

جــــــــــاِء ذي  ٍر عــــــــــلــــــــــ  َدعــــــــــح فــــــــــح لــــــــــَ ٍ مــــــــــا أَم  غــــــــــُ  عــــــــــَ

رُ      ُم الـــــــَوقـــــــِ يـــــــَد عـــــــنـــــــهـــــــا اأَلعصــــــــــــــــــــَ رامـــــــِ ي الـــــــقـــــــَ فـــــــِ نـــــــح  يــــــــَ

  
دََّم ، وهي من أَْدِويَِة الَحْلِق واألَوراِم الّدمِويّة ؛ الْمتِصاصها ال تَُمصُّ الدَّمَ و بالبََدن تَْعلَقُ  في الَماءِ  ، وهي ُدَوْيَدةٌ َحْمراُء تكونُ  ُدَوْيبَة : العَلَقو

 .«والِحجاَمةُ  العَلَق َخيُر الدَّواءِ »في َحِديث عامر : و الغالَب على اإِلنسان.

حاح ، قال : ما تَتَبَلَُّغ به الَماِشيَةُ من الشََّجر : العَلَقو  كما في الّصِ

 ابلَعَل ِ َأكَتِفي من َكفاِف الز اد و 
ّم ، كالعُْلقَة ً  وأَكثُر ما يُستعمُل في الَجْحِد ، يُقال : ما ذُْقت َسَحابَة.كَسَحاب و العَالقةو العاَلقُ  كذلكو بالضَّ  .َعالقا

 وما في األَرِض َعالق وال لَماق ، أَي : ما فيها ما يُتَبَلَُّغ به من َعْيٍش. ويقال : ما فيها َمْرتٌَع. قال األَْعَشى :

رحٍس و  ُر تـــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــح ا  ــــــــــــــــــــَ اَلٍة كــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــــَ

الُ       يـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــَ يـــــــــــَض فـــــــــــِ (1)لـــــــــــيـــــــــــَ  ِإاّل الـــــــــــر جـــــــــــِ
 

  
تِها. ده من ِجرَّ  يَقُول : ال تَِجد اإِلبُِل فيها َعالقاً إِال ما تَُرّدِ

 ُمْعَظُم الطَِّريِق. : العَلَقُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 ، أَي : أَداةَ بََكرتِك ، قال َرْؤبَةُ : َعلَقَكَ  من القَاَمِة. يُقال : أَِعْرنِي به البََكَرة تُعَلَّقُ  الَِّذي : العَلَقُ و

َوِر ُخط اَف   الَعَل ح قـَعحَقَعَة املِحح
 ، قال : أَعالق والَجْمع البََكرةُ نَْفُسها قِيَل :و

 اأَلعال ح ُعيوهُنا ُخزحٌر لَصوحِت 
شاُء ، والغَْرُب ، والِمْحوَ  : العَلَق أَو ً  والبََكرة رُ الّرِ  فيُعاُروَن ذلك ُكلّه. وقال األَصَمعّي : العَلَقَ  ، نقله اللِّْحياني. قاَل : يُقال : أَِعيُرونا َجِميعا

ين َطَرفَْيِهما العاِليَْين بحبٍل : اسٌم جامع لَجِميع آالِت االْستِقاِء بالبََكرة ، ويَْدخُل فيها الَخَشبتاِن اللَّتان تُْنَصبان على َرأِْس البِئِْر وياُلقَى ب العَلَقُ 

في أَعلى ـ  وهي البََكرةـ  القاَمةُ  تُعَلَّقُ و ا في األَرض ،، ثم يُوتَداِن على األَرِض بَحْبٍل آخر يَُمدُّ َطرفاهُ لألَْرض ، ويَُمدَّان في َوتَِدْين أُثْبِتَ 

إِال  العَلَقُ  ، ويُْستَقى عليها بََدْلَويِن ، يَْنِزُع بهما ساقِياِن ، وال يكونُ  (2)الَخَشبَتَيِن 
الُخّطاف ، والِمْحور ،  السَّانِيةَ وُجْملَة األَداةِ من : (3)

 لها ، كذلك َحِفْظتُه عن العرب.والبََكرة ، والنَّعاَمتَين ، وِحبا

 ، وأَنشد ابُن األَعرابي : بالبََكَرةِ  الُمعَلَّق الَحْبل هو أَو

ي   فـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــح ين مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  ت أَن مـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــال َزعـــــــــــــــــَ

ي و      وحَ  رَأحســـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ٌ فـ ل ِوي   عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ل  مـــــــــــــــــَ

  
 وقِيَل : هو الَحْبُل الذي في أَْعلَى البََكرة ، وأَنَشَد ابُن األَعرابي أَيضاً :

قــــــــــ ــــــــــح  مــــــــــَ ئ ــــــــــِ رَامــــــــــهح ب ــــــــــكــــــــــَ ــــــــــِخ ابل ي   (4)اُم الشــــــــــــــــــــــــ 
هح      امــــــــــــــــــــــــــَ ر اَرٌة وقــــــــــــــــــــــــــَ ٌة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ الــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــــــــــــَ
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 يـَزحُقو زُقَاَء اهلَاَمهح  َعَل ٌ و 

ا كانَت القَاَمةُ  قاُء للبََكرة. ُمعَلَّقةً  قال : لَمَّ قاَء له ، وإِنَّما الزُّ  في الَحْبِل َجعََل الزُّ

ُجِل في المرأَة. وإِنَّه لَذُو العَلَق الَّالِزم للقَْلب. وقال اللِّحيانيُّ : الَهَوى والُحبُّ  : العَلَقو في فاُلنة ، كذا َعدَّاه بفي.  َعلَق : الَهَوى يكوُن للرَّ

 : (5)يضرب في نَْظرةِ الُمِحّبِ. قاَل ابُن الدَُّمْينَة « َعلَق نَْظرة من ِذي» وقالوا في الَمثَل :

يِن و  ربحَ عـــــــــــنـــــــــــِك فـــــــــــعـــــــــــاقـــــــــــَ  لـــــــــــقـــــــــــد أَردُت الصـــــــــــــــــــــــــ 

لــــــــــــــَ ٌ      ِدميُ  عــــــــــــــَ واِ  قــــــــــــــَ يب مــــــــــــــن هــــــــــــــَ لــــــــــــــح  بــــــــــــــقــــــــــــــَ

  
 وفي الّصحاح ، بِِه. َعِلقَ و ، كفَِرح ، َعِلقَه قدو

__________________ 
 وهبامشه : العال  : ما تتبلغ به الناقة. 127( ديوان ا ط بريوت ص 1)
 من شعبجي طريف اخلشبتا.ـ  وهي البكرةـ  ( يف التهذيب :2)
 ( كذا ابألصر واللسان ويف التهذيب : وال يكون العل  للسانية.3)
 ا بر املعّل  ابلبكرة. اهداً عل  قوله : العل  :وذكر الرجز ش« ذي الكرامة»( يف التهذيب 4)
 والبيت يف اللسان ونسبه لكثري.« ابن الدثئية»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 5)
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ر ا ِعلحقاً و  ابلضــم ُعلوقاً  ُحب ها بَقلحبه َعِل و  ا وهِبا ا َعِلَقها والُعباب : رِيِك ا َعَلقاً و  ا ابلَكســح  ابلَفتحِح ا َأي : َعالَقةو  ابلت حح
َر اُر اأَلسِدي  :

 َهِوَيها. قا  امل
ِد بـــــــــــــــعـــــــــــــــَد مـــــــــــــــا أَ  يـــــــــــــــِّ القـــــــــــــــًة أُم  الـــــــــــــــُولـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

ــــــــــِ ِ      ل خــــــــــح
ُ
غــــــــــاِم املــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــث ِك كــــــــــال ــــــــــاُن رأحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــن  أَف

  
 : عنههللارضيوقال َكْعُب بُن ُزَهْير 

رين  بِّ ذَكـــــــــــــــ  ر ا ـــــــــــــــُ عـــــــــــــــُت بـــــــــــــــذِكـــــــــــــــح  ِإذا لـــــــــــــــَِ

دًا فــــــقـــــــد      نـــــــح لــــــِ َ هــــــِ شـــــــــــــــــــــاَء مـــــــا  (1) عــــــَ قـــــــااأَلحح لــــــِ  عــــــَ

  
ة : مَّ  وقال ذُو الرُّ

تح لـــــــــــقـــــــــــد  قـــــــــــَ لـــــــــــِ القـــــــــــًة  عـــــــــــَ يب عـــــــــــَ لـــــــــــح ييف بـــــــــــقـــــــــــَ  مـــــــــــَ

ا     الهلــــــــــُ يــــــــــاد احنــــــــــِح رِّ الــــــــــلــــــــــّ يــــــــــئــــــــــًا عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــَ طــــــــــِ  بــــــــــَ

  
ُحّب ، وال ِعالقة  ِعْلق ُحّبٍ ، قال : ولم يَعِرف األَصَمِعيُّ : ِعالقةو ُحّبٍ ، َعالقَةُ و ُحّب ، ِعْلقُ  وقال اللِّحياني ، عن الِكسائي : لها في قَْلبِي

 ُحّبٍ ، بالتَّْحِريك. َعلَقو ُحّبٍ ، بالفَتْح ، َعاَلقَةَ  ُحّب ، إِنما َعَرف

الِقْربِة : الذي تَُشدُّ به  َعلَقُ  ْدَهُن به. وقِيَل :: ما بَِقي فيها من الدُّْهِن الذي تُ  َعلَقُها به ، وقيل : تُعَلَّقُ  ، وهو َسْير من الِقْربَِة ، كعََرقِها العَلَقو

 . وَعَرقُها أَن تَْعَرَق من جهدها ، وقد تقدم.تُعَلَّق ثم

 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للراِجِز : َطِفقَ  مثل يَْفعَُل كذا َعِلقو

لــــــــــــــِ َ  ب   عــــــــــــــَ كــــــــــــــِ ٌر مــــــــــــــُ غــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ي نـ وحضــــــــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــَ

ب  و      ن  غــــــــــــــــــــــــــــِ رحهبــــــــــــــــــــــــــــُ راٌت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  محــــــــــــــــــــــــــــُ 

  
ً  فَعَِلقُوا» في الَحِديِث :و َطِفق يَِرُدهُ ، ويقال : أََحبَّهُ واْعتاَده.أَي :   أَي : َطِفقوا ، وَجعَلوا يَْضِربُونه. «َوْجَهه َضْربا

 قَْولُهم فِي الَمثَل :و َعِلَمه. أَي : أَمَره َعِلقو

 َصر  اجلُنحَدبُ و  َمعالَِقها َعِلَقتح 
اِء. حرفِ  في تَقَدَّم  الرَّ

حاح : أَصلُه أَّن رجالً اْنتَهى إِلى بئٍْر ،« ص ر ر»في لم أَجده  ِرشاَءه بِرشائِها  فأَْعلَق وَكْم من إِحاالٍت للُمَصنِِّف غيِر َصِحيحة. وفي الّصِ

اِحُب البئِر ، وأََمره أَن يَْرتَِحَل ِرشاِئي بِرشائِك ، فأَبَى ص َعلَّْقتُ  قال : ؟ثم ساَر إِلى صاِحِب البِئِْر ، فادََّعى ِجواَره ، فقاَل له : وما َسبَُب ذلك

ِحيُل. زاد الصاغانِيُّ : يُْضرُب في اْستِْحكام األَْمِر واْنبِرا يُقال ذِلك  ِمه. وقال َغيُره :، فقاَل هذا الكالم ، أَي : جاَء الَحرُّ وال يُْمِكنُنِي الرَّ

. وقال ابُن ِسيَده : يُضرُب للشَّيلألَمِر إِذا َوقَع وثبََت ، كما يُقال : َجفَّ القَلُم فال تَتَعَ  مخشريُّ : نَّ ِء تَأُْخذُه فال تُِريُد أَْن يُْفِلتَك. وقال الزَّ

ِميُر للدَّلِو ،  يأْتِي ِذكُرها. الَمعاِلقُ و الضَّ

ُ  َعِلقَتو ً  الَمْرأَة . َحبِلَتْ  ، أَي : َعلَقا  ، نَقَلَهُ الَجْوهريُّ

ً  اإِلبُِل الِعضاهَ ، كنََصر وَسِمعَ  َعِلقَتو حاح ، واْقتََصر على الباِب األَوِل.  َرَعتْها ِمْن أَْعاَلَها : إِذا تََسنََّمتْها ، أَي : تَْعلُُق َعْلقا كما في الّصِ

بَْيِريِّين : ع. وقال اللِّحيانِيُّ : (2) تعلَّق ونقل الفَّراُء عن الدُّ ً  ائِم وَرَق الّشجِر ،: أَْكُل البه العَْلق كتََسمَّ  تَْعلُق . وقاَل غيُره : البَْهمَعلَقَت تَْعلُق َعْلقا

 «من ثِماِر الَجنَّة تَْعلُقُ  أَرواُح الشُّهداِء في َحواِصِل َطْير ُخْضرٍ »الَحِديُث :  تُِصيُب ، وكذلك الطَّْيُر من الثََّمِر. ومنه من الَوَرق ، أَي :

اِء. قُلُت : ويُروى يَُروى بَضّمِ الاّلِم وفَتِْحه وقد َرواه ُعبَيُد بُن ُعَمْير اللَّْيثِّي. وأَورده أَبو ُعبَْيد له في أَحاِديِث « تَْسرح»ا ، األَِخيُر عن الفرَّ

ً  ، أَي : تَتَناول بأَْفواِهها. يُقال : تَْعلُق التّابِِعين. قاَل األَْصَمِعيُّ :  ِصُف ناقَتَه.، وأَنشَد للُكَمْيِت يَ  َعلَقت تَعلُق ُعلوقا

ه  يـــــــــــــ  لـــــــــــــِ ِة اَ شـــــــــــــــــــــــــــَ  َرمـــــــــــــح وحَ  طـــــــــــــاِويـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  َأو فـ

ِن اأَلاَلَءِة      نـــــــــــــَ ُن مـــــــــــــن فــــــــــــــَ دح لـــــــــــــُ ِ ِإنح تـــــــــــــَ عـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

  
 الطيِر. يقول : كأَنَّ قُتُوِدي فوق بَقَرة َوْحِشيَّة. قال ابُن األَثِيِر : هو في األَصِل لإِلبِِل إِذا أَكلَت الِعضاهَ ، فنُِقَل إِلى

حاح العَلَقَةُ  بها فعَِلقَتْ  الدَّابَّة ، كفَِرح : َشِربَت الَماءَ  َعِلقتو  بها. تَعَلَّقَتْ  : لَِزَمتْها وِقيَل : أَي كما في الّصِ
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ّم : ُكلُّ ما يُتَبَلَُّغ به من العَْيِش. العُْلقَةُ و تَّوراةِ ، ال عن وسلمعليههللاصلىيَِصُف النبيَّ ـ  وكاَن من ُعلَماِء اليَُهودِ ـ  َحِديُث أَبِي َماِلكٍ  ومنه ، بالضَّ

. ُعْلقَةً  يُقال : ما يأْكُل فاُلٌن إِال .«، معه قَوٌم ُصُدوُرهم أَناِجيلُهم ، قُربانُُهم ِدماُؤهم بالعُْلقَةِ  ءُ من ِصفَتِه أَنَّه يَْلبَُس الشَّْملَةَ ، ويَْجتَزى»فقال : 

اً. من العُْلقَةُ  وقاَل األَزَهِريُّ :  الطَّعاِم والَمْرَكِب : ما يُتَبَلَُّغ به وإِْن لم يَُكن تَامَّ

__________________ 
 .«قل »( عن شرح ديوانه وابألصر 1)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان ط دار املعارف بتخفيف الالم املفتوحة.2)
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تاءِ  : العُْلقَةُ  قاَل أَبو َحنِيفَةَ :و بِيَع. تَعَلَّقُ  َشَجٌر يَْبقَى في الّشِ :  العُْلقَةُ  ونَصُّ ِكتاِب النَّبات : تَتَبلَُّغ به اإِلبُل. وقاَل َغيُره : به اإِلبُِل َحتَّى تُْدِرَك الرَّ

ً  اإِلبِلُ  َعلَقَت نَباٌت ال يَْلبَُث. وقد  الشََّجِر. ُعْلقَةِ  : أََكلَْت من تَعَلَّقَتو تَْعلُق َعْلقا

 وقد تقدَّم االستِْشهاُد له. كالعاََلِق ، كَسَحابٍ  وهو ما فِيه بُْلغَةٌ من الطَّعاِم إِلى َوْقِت الغَداءِ  اللُّْمَجة : العُْلقَةُ و

 ويُقال : أَي بَِقيَّةٌ. ٌء.َشيْ  أَي : ُعْلقَةٌ  لم يَْبَق عنَده يُقاُل :و

َكةً : اْبُن َعْبقَِر بِن أَْنمار َعلَقَةُ و  العَلَِقيُّ  بِن ُسْفياَن البََجِليّ  من بَِجيلَةَ ومن َولَِده ُجْنَدُب بُن َعْبِد هللا الغَْوِث : بَْطنٌ بن إِراش بِن َعْمٍرو بِن  ُمَحرَّ

َحابِيُّ   ، نَزَل الُكوفةَ والبَْصرةَ. عنههللارضيالَجِليُل  الصَّ

 في األَْزِد. أَبو قَبِيلة بُن ُعبَْيد َعلَقَةُ و

 آخر. بُن قَْيس : أَبو بَْطن َعلَقَةُ و

ُد بنُ و ، َحَكى عنه ابُن األَعرابِّي في نَواِدره ، وَسِمَع منه األَصَمعيَّ ، فَْرٌد ، َضبََطه هكذا أَبو  فبالَكْسرِ  الشاِعرُ  التَْيِميُّ األَِديبُ  ِعْلقَةَ  أَما ُمَحمَّ

مين. ، وقاَل : ِعْلقَة أَحمَد العَْسَكِريُّ في ِكتاب التَّْصِحيِف وَذَكر الَمْرُزبانِيُّ أَباه اِز الُمتَقّدِ جَّ  كان أََحَد الرُّ

ة النََّسب والحافظ. قَْيس بِنِي ذُْبياَن من بُن الَحاِرِث في ُعلَّقَةُ  َكقُبَّرةٍ :و  ، صوابه بالفاِء كما َضبَطه أَئِمَّ

ّي : ُعلَّقَة بنُ  (1) ُعقَْيلُ و ً  ولعُقَْيلٍ . عنههللارضيله أَخباُر ، َروى عن أَبِيِه ، وأَبُوه أَْدرَك ُعَمر  شاِعرٌ  الُمّرِ ه كاْسمِ  اسمه شاعرٌ  ابنٌ  أَيضا  ، َجّدِ

ةُ  َضبَطه كما ، بالفَاءِ  منهما ُكلٍّ  في والصَّوابُ   .والحافِظُ  النَّسبِ  أَئِمَّ

، والصَّواُب فيه أَيضاً بالفاِء ، وقد أَخَطأَ الُمَصنِّف في إِيراِد هِذه األَسماء في القَاِف ، مع أَنَّه  ةقاتُِل ُرْستََم بالقاِدِسيَّ  التَْيمّي : ُعلَّقَةَ  ِهالُل بنُ و

فَْت عليِه هنا ، فْليُتَنَبّه لذلك. من  َمْعلُوقٌ  فهو عنَد الشَّرابِ  في َحْلِقه العَلَقُ  ، َكعُنِي : نَِشبَ  ُعِلقَ و َذَكرها في الفَاِء على الصَّواِب ، فقد تَصحَّ

 النّاس والّدواّبِ.

 به. تَعَلَّقْ  أَمٌر ، أَي : أَخَرُجوه ُمْخَرج نَزاِل وما أَْشبََهه ، وهو كقََطامِ  (2)قاَل ابُن ُدَرْيٍد : يُقال : َعالِق يا هذا و

، حكاه أَبو ُعبَْيَد عن الِكسائّيِ ولو قاَل : ال يُْجَرياِن َكعَُمر ،  فُلََق ، َكُصَرد َغيَر َمْصُروفَين ، أَي : بالدَّاِهيَة بِعُلَقَ  جاءَ  قاَل َغيُره : يُقال :و

 كان أَْحَسن.

 وبه فَسََّر بعٌض قولَهم هذا. أَيضاً : الَجْمُع الَكثِير العُلَقُ و

 قال : بُِكل ما أَصابَه. يَتَعَلَّق : إِذا كان ُمغيراً  لة، كَمْرحَ  َمْعلَقَة وَرُجٌل ذو قال ابُن ُدَرْيِد :

هـــــــــــاَأخـــــــــــاُف َأنح  قـــــــــــَ ـــــــــــَ ل عـــــــــــح ـــــــــــَ هح ُذو  يـ قـــــــــــَ ـــــــــــَ ل عـــــــــــح  مـــــــــــَ

هح      ِوقــــــــــــــــــَ رحَب َذواِت األَفــــــــــــــــــح وِّدًا شــــــــــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

  
 عن ابِن ُدَرْيد. الدَّْلو وِشْبِهها *ِمْعاَلقُ  : الِمْعاَلقَانِ و

 ويستدِرُكها ، ولهذا قِيَل في الَخِصيم الَجِدل. بالُحَججِ  يَتَعَلَّقُ  يد الُخصوَمةَشدِ  َخِصمٌ  أَي : ِمْعالقٍ  ، وذُو ِمْعاَلقٌ  َرُجلٌ و

 ال يـُرحِسُر الس اَ  ِإال  مُمحِسكاً ساقاً 
ةً إِال وقد أَعدَّ أُْخَرى  بها. يتَعَلَّقُ  أَي : ال يََدُع ُحجَّ

 البَِليغ. قال ُمَهْلِهٌل : : اللِّسانُ  الِمْعاَلقُ و

يـــــــــــنـــــــــــًا  زمـــــــــــًا ولـــــــــــِ جـــــــــــاِر حـــــــــــَ َت اأَلحـــــــــــح   (3)ِإن  حتـــــــــــَح
ال ِ و      عــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــمــــــــــــــــــًا أَلــــــــــــــــــد  ذا مــــــــــــــــــِ  َخصــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
وهو لعَِدّيٍ بِن َربِيعة يرثِي أَخاه ُمَهْلِهالً. قاَل  .(4)أَي : الذي تُْغلَق على يَِده قِداُح الَمْيِسِر ، كذا أَنشَدهُ ابُن ُدَرْيٍد « ذا ِمْغالقِ »ويُْروى : 

َمْخَشِريُّ ، عن الُمبَّرِد قاَل : َمْن َرواهُ بالعَْيِن الُمْهَملِة فَمْعناه : إِذا ةَ  َعِلق الزَّ خْصماً لم يَتَخلَّْص منه ، وبالغَْيِن الُمْعَجمة فتأِْويلُه يُغِلُق الُحجَّ

 .(5)على الَخْصم 
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__________________ 
بفتح فكســر ا وفيها ُعل فة ابلفاء ا وابنه أيضــاً اله ُعل فة بن َعقير ابلفاء ا فيها. وعقير القائر  253( ضــبطت ابلقلم يف مجهرة ابن حزم ص 1)
: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــدِم إن ب  يّن فـــــــــــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــــــــــوين ابل

كـــــــــــــــلـــــــــــــــمِ       مـــــــــــــــن يـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ابـــــــــــــــطـــــــــــــــا  الـــــــــــــــرجـــــــــــــــا  لـــــــــــــــِ

  

 وفيها عالِ  اي هذا عالِ . 131/  3( اجلمهرة 2)
 .«معال »بد  : « معالقا»يف القاموس :  (*)
 .«حزماً وجوداً »ويف اللسان : « حزماً وعزما»( يف التهذيب : 3)
 .130/  3( انظر اجلمهرة 4)
 وفيه البيت الشاهد وشرحه. 56/  1الكامر للمربد ( األساس نقاًل عن املربد ا و 5)
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مِّ  ِمْعالقُه كالُمْعلُوق فهو ءٌ به َشيْ  ُعلِّق ُكلُّ ماو أَي : بَضّم الِميم ال نَِظيَر له إِال ُمْغروٌد ، وُمغفور وُمْغثُور ، وُمْغبور ، وُمْزُمور ،  ، بالضَّ

ّمةَ والَمدَّة كأَنّهم أَراُدوا َحدَّ الُمْنُخل والُمْدُهن ، ثم أَْدَخلُوا عليه الَمدَّة. قُلُت : وَسيَأْتِ  الُمْعلُوق عن كراع. قال اللَّْيُث : أَْدَخلُوا على ي الضَّ

 .«غ ل ق»الُمْغلُوق في 

 عن ابِن ُدَريد. قال أَُخو َمْعَمِر بِن َدلَجة : (1) : َضْرٌب من النَّْخل َمعَاِليقُ و

تح  وحُت وجنـــــــــــــــََ ـــــــــــــــنح جنـــــــــــــــََ ئ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ ح ل ي ـــــــــــــــِ عـــــــــــــــال  مـــــــــــــــَ

رحُزو ح      َ
 مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــد َب ِإيّنِ ِإذن ملــــــــــــــــــــــــ

  
ً يَُكوُن  قال ِسيبَوْيهٌ : ، كَسْكرى : نَْبٌت. العَْلقَىو اج يَِصف ثَْوراً : َواِحداً وَجْمعا ن. قال العَجَّ  وأَلفه للتَّأْنيِث ، فال يُنوَّ

رت  يف  قـــــــــــــَ فـــــــــــــحـــــــــــــَ لـــــــــــــح وِر  عـــــــــــــَ كـــــــــــــُ   (2)ويف مـــــــــــــُ
ُرورِ      ِ  والـــــــــــــــــذ  مـــــــــــــــــح وارِي الشـــــــــــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــَا تـــــــــــــــــَ

  
ن ، الواِحَدةُ  ء هاء لَْيَست للتَّأْنيث ؛ لَمِجي َعْلقاة ي : األَِلف في، كما في الّصحاح. وقاَل ابُن ِجنِّ  َعْلقاة وقال غيُره : أَِلفهُ لإِللحاِق ، ويُنَوَّ

نَْت  َعْلقَى قالُوا َعْلقَاة التَّأْنِيث بَعَدها ، وإِنَّما ِهي لإِلْلحاق ببِناِء َجْعفر وَسْلَهب ، فإِذا َحَذفُوا الهاَء من ن ؛ ألَنَّها لو كانت لإِللحاِق لنُّوِ َغيَر ُمنوَّ

 كما تُنَّون أَرطًى.

ُث اعتَقَد فيها أَنَّ األَلف لإِللحاِق ولغَير التّأْنيث ، فإِذا نََزع الهاَء صاَر إِلى لُغَة من اْعتَقَد أَنَّ األَلف للتَّأْنِي َعْلقاةٍ  تَرى أَّن َمْن أَلحَق الهاَء في أاَل

ْنها ، ووافَقَهم بعد نزِعِه الَهاَء من نُها ، كما لم يُنَّوِ  أْنِيِث.للتَّ  َعْلقَى على ما يَْذَهبُون إِليه من أَنَّ أَلف َعْلقاة فال يُنّوِ

ْمُل والسُّهوُل. قال ِجران العَْوِد : العَْلقَى : َشَجرة تَُدوُم ُخْضرتُها في القَْيِظ ، ومنابِت العَْلقَى وقال أَبو نصر :  الرَّ

ي  قــــــِ تــــــَ لــــــح ِر يـــــــَ الســـــــــــــــــــــِ اَء مــــــن ذاِت الســــــــــــــــــــ  َوعحســـــــــــــــــــــَ  بــــــِ

هـــــــــا مـــــــــن      يـــــــــح لـــــــــَ قـــــــــَ عـــــــــَ لـــــــــح فُ  الـــــــــعـــــــــَ َؤنـــــــــ  بـــــــــاٌت مـــــــــُ  نـــــــــَ

  
 وأَنشَد أَبو َحنِيفَة :

ِو ح َأوح  اف شــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــّ ر  نـــــــــــــَ لــــــــــــ  كــــــــــــُ يــــــــــــح  َد  بــــــــــــلــــــــــــَ

قــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــُب      لــــــــــح رح  عــــــــــَ بــــــــــَ اٍض وعــــــــــَ  وُمضــــــــــــــــــــــــَ

  
مِل. قاَل : وأَرانِي بَْعُض األَعراِب نَْبتاً َزَعم أَنّه ها العَْلقَى قال : وهذه ُكلُّها من َشَجِر الرَّ ى  قُْضبَانُه ِدقاٌق َعِسٌر َرضُّ َوَورقُه ِلطاٌف يَُسمَّ

ََّخذُ  بالفاِرسيّة خلوام ،  يُْشَرُب َطبِيُخه لالْستِْسقَاِء. َزَعم بعُض األَطبّاِء أَنهو منه الَمكانُِس ، *تُت

مِل َخْضراُء ذات َوَرق ، وال َخْير فيها.  وقاَل بَعُض العََرب األَوائِل : العَْلقاةُ : َشَجرةٌ تَُكوُن في الرَّ

 .العَْلقَى أَي : بَِعيٌر يَْرعاهُ  العَاِلقُ و

يَ  يَْعلُقُ  هو أَيضاً بَِعيرٌ و ً  الِعضاهَ أَي : يَْنتُِف منها ، وإِنما ُسّمِ  ِلُطوله ، كما في الّصحاح والعُباب. بالِعضاهِ  يَتَعَلَّقُ  ألَنّه عاِلقا

، كما قال الَجْوَهِرّي. وقال أَبو َحنِيفة  (3)يقاُل له بالفارسية : َسَرْند  بالشََّجر يَتَعَلَّق قُبَّْيَطى : نَْبتٌ  مثل العُلَّْيقَى ُربما قالُواو ، كقُبَّْيط ، العُلَّْيقو

ى بالفارسية دركة. قاَل : وِك ، ال يَعُظم ، وإِذا نَِشب فيه الشي : يَُسمَّ وُكه ، ْحَجز ُء لم يََكْد يتَخلَُّص. ومن َكثْرةِ َشْوكه ، وشَ وهو من َشَجر الّشِ
 منابِتِها الِغياض واألََشُب. (5) [وأَكثرُ ]ِشداٌد ، وله ثََمر َشبِيه الِفْرصاِد ،  (4)

ثَةَ ويُْبِرى وقاَل غيُره : ُِّت الَحَصى في اُء القاُلَع ، وِضَماُده يُْبِرىَمْضغُهُ يَُشدُّ اللِّ ها والبََواِسيَر ، وأَصلُه يُفَت  لُكْليَة.ُء بَياَض العَْين ونُتُوَّ

 الَكْلِب : نَْبتان. ُعلَّْيقو الَجبَل ، ُعلَّْيقو

 ، َكجْوَهر : الغُوُل. العَْولَقو

ً و  كما في الّصحاح. الَكْلبَةُ الَحِريَصة أَيضا

  به َحِديثاً وال غيَره.، أَي : الذَّنَب لم يَُخصَّ  العَْولَقِ  وقال ُكراع : إِنه لَطِويلُ  الذَّنَب. أَي العَْولق قَولُهم : هذا َحِديٌث َطِويلو

ئبُ  : العَْولَقو  ، وبينَه وبَْيَن الذَّنَب ُمجانَسة. الذِّ
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 بالتَّْحِريِك ، كما في العُباب. الَحنَك لهم يُقال له : : قَوٌم باليَمِن بِوادٍ  العَواِلقُ و الُجوعِ  عن بالعَْولَقِ  يُْكنَىو

__________________ 
 .130/  3واملثبت كالقاموس والتهذيب واجلمهرة « النمر»نسخة أخر  : ( عل  هامش القاموس عن 1)
 ( يف امكم برواية : يسّو يف علق .2)
 .«تـُت َخذُ »بد  : « يـُت َخذُ »يف القاموس :  (*)
 ( ضبطت عن الصحاح. ويف اللسان َسرَبنحد.3)
ن شداد»( األصر واللسان ويف امكم : 4)  ا واألحجن املعوج املتعقف.وحجن مجض أحجن وحجناء « ُحجح
 ( زايدة عن اللسان.5)
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ِزُم للقَْلب العاَلقَةو  ، وقد تقّدم أَّن األَصمعيَّ أَنكر فيه الَكْسر ، وتَقَدَّم االْستِْشهاد به. ، ويُْكَسر : الُحبُّ الالَّ

 أَنَشَدنِي أَْعرابِيٌّ :« : كتاب ليس»وقال ابن خالََوْيِه في : إِذا أََحبَّها.  َعِلقَها َعالقَة ، وقد باْلفَتْح في الَمَحبَّة ونَْحِوها هو أَو

ب   ــــــــــــــحــــــــــــــُ ــــــــــــــاٍب ف ب ــــــــــــــُة َأحــــــــــــــح الث ــــــــــــــَ ةث ــــــــــــــَ الق  عــــــــــــــَ

رُ و      تــــــــــــــح بيف هــــــــــــــو الــــــــــــــقــــــــــــــَ اّلٍ  وحــــــــــــــُ ب  متــــــــــــــِِ  حــــــــــــــُ

  
 فقلُت له : ِزْدني ، فقال : البَْيُت يَتِيم ، أَي : فَْرد.

 السَّوِط : ما في َمْقبِِضه من السَّْيِر. ِعالقةُ و والُمْصَحف والقَْوِس ، وما أَشبه ذلك. كالسَّْيِف والقََدح بالكسِر ، في السَّْوط ونَْحِوه ، الِعالقةو

 كما في العُباِب. ، كثََمانِية : إِذا َعِلَق َشْيئاً لم يُْقِلْع عنه َعاَلقِية رُجلُ و

 : لَِهَجْت به ، وقاَل : ِعلَْقنَةٌ و ، َعالقِيَةٌ و ، َعِلقةٌ  َء ، فهينَفُسه الشي َعِلقتْ  وفي اللِّساِن :

ينِّ  فــــــــــُ  مــــــــــِ ا والــــــــــنــــــــــ  قــــــــــلــــــــــُت هلــــــــــَ ةٌ فــــــــــَ نــــــــــَ قــــــــــح لــــــــــَ  عــــــــــِ

ةٌ      يـــــــــــــَ رُ  عـــــــــــــالقـــــــــــــِ لـــــــــــــ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
واهـــــــــــــا امل َو  هـــــــــــــَ  هتـــــــــــــَح

  
ُرِوَي  بثَْوبِه فتَْخِرقَه. وبالَوْجَهين فتَْعلَقَ  وذِلك أَن يَمرَّ بَشَجَرةٍ أَو َشْوكةٍ  ٍء َعِلقهَخْرٌق من َشيْ  أَي : ، بالفَتْح وبالتَّْحريك َعلَقٌ  أَصاَب ثَوبَهو

 .«، وقد َخيََّطه باألُْسُطبَّة َعلَقْ  أَنَّه ُرئِي وعليه إِزاٌر فيه» : عنههللارضيَحِديث أَبِي ُهَرْيَرة 

 األُْسُطبَّة : ُمشاقَة الَكتَّاِن.

 بالَجِزيرة. ، بالفَتْح : ع العَْلقو

باغِ. : العَْلقُ و  َشَجٌر للّدِ

: إِذا تَناولَه ، وهو َمْعنَى قَوِل  َعلَقهو عن اللِّْحيانِّي. وقال َغيُره : َسلَقَه بِلسانِه ، َسلَقَه : إِذا لََحاه مثل بِلسانِه َعلَقَه قدو الشَّتْم ، : العَْلقُ و

 األَْعَشى :

يِن  ــــــــــبــــــــــُ رِي ِ  يــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ يــــــــــَر بــــــــــِن قـ راحــــــــــِ اُر شــــــــــــــــــــــــَ   هنــــــــــَ
يســــــــــــــــــــــــــَ  أَمــــــــــــر  و و      يــــــــــــُر َأيب عــــــــــــِ لــــــــــــَ ُ لــــــــــــَ (1)َأعــــــــــــح

 

  
 وغيِره إِذا َمرَّ بَشَجرةٍ أَو بَشْوكة. الَجْذبة تَُكون في الثَّْوبِ  بالفَتحِ : العَْلقَةُ و

ّم ، ُعْلقَة ِلي في هَذا الَمال يقال :و واحد  بَمْعنىً  أَي بفتح الالم ، كله ، بالفَتْح ُمتَعَلَّقو كَسحابةٍ  َعالقَةٌ و كقُعُود ُعلوقٌ و بالَكْسر ، ِعْلقو ، بالضَّ

 ، أَي : بلُغَة.

 على الّدابَِّة. يُعَلَّقُ  كأَِمير : القَِضيمُ  العَِليقُ و

 قديم. َطائِيٌّ  : شاِعرٌ  ، َكُزبَْير ُعلْيق ِحبَّاُن بنُ و

ِل :، واقتصر الجوَهِريُّ ع كَسِفينٍة وَسَحابَةٍ  ، العاََلقةو ، العَِليقةو ُهه مع قَْومٍ  لى األَوَّ ليَْمتَاُروا  َعِليقَةً و يَْمتَاُرون ، فتُْعِطيهم َدراِهمَ  البَِعير تَُوّجِ

 ، وأَنشد الَجْوَهِريُّ : لَك عليه

َ   و  ـــــــــــــــركـــــــــــــــَ ـــــــــــــــٍة ال ت ل ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــائ ةً ق ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ل  عـــــــــــــــَ

يـــــــــــا رُكـــــــــــوُب و      نـــــــــــح ِة الـــــــــــد  ذ  الئـــــــــــِ ِ مـــــــــــن لـــــــــــَ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
 . قال الّراِجُز :َعِليقَةً  أَْرسلُت معه، و َعِليقَةً  مع فاُلنٍ  َعلَّقتُ  يُقال :

هـــــــــــــا  لـــــــــــــَ ةً أَرحســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــقـــــــــــــَ لـــــــــــــِ مح  عـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  وقـــــــــــــد عـــــــــــــَ

يــــــــــــــقــــــــــــــاتِ َأن       لــــــــــــــِ مح  الــــــــــــــعــــــــــــــَ َا الــــــــــــــر قــــــــــــــِ القــــــــــــــِ  يــــــــــــــُ

  
 ويَْرَكبُونَها ، ويَُخفِّفُوَن من َحْمِل بعِضها عليها ، كما في الصحاح. وقال الراجُز : (2)ألَنّهم يُوِدُعون ِرَكابَهم 

  ِ الئـــــــــــــــــــِ َب الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــَ ان عـــــــــــــــــــُ دح  ِإان  َوجـــــــــــــــــــَ

ارِ ِ      عـــــــــــاِس الـــــــــــطـــــــــــ  فـــــــــــاٌء لـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــ  يـــــــــــهـــــــــــا شــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــِ

  
ً  العاَلئِقُ و ً  لعَِليقة يَْصلُح أَن يكوَن َجْمعا  ، َكَسِفينٍَة وَسفائِن ، وَسَحابة وَسحائِب. لعاَلقَةٍ  ، وَجْمعا
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جُل إِلى القَْوم يَْمتاُرون له َمعَهم. (3)ـ  أَو البَِعيرانـ  البَِعيرُ  العاَلقَةُ و العَِليقَة وقال ابُن األَعرابّي : هُ الرَّ  يَُضمُّ

َداقَة العاَلقَةو  والُحبُّ ، وقد تَقدَّم شاِهُده. كَسَحابة : الصَّ

ً و ً  به َعلَق ، وقد ُصوَمةالخُ  أَيضا  ، أَي : َعالقَةٌ  : إِذا خاَصَمه أَو صاَدقَه. ويُقال : ِلفاُلن في أَْرِض فاُلن َعْلقا

__________________ 
 وهبامشه : أعل  : أشد مرارة. .«.. لير أيب ليل و  ... شراحير بن طود. ..»برواية :  119( ديوانه ط بريوت ص 1)
 وضبطت يف التهذيب يَودِّ عون بفتح الواو وتشديد الدا  املكسورة ا وفيهما ضبرت حركات.( ضبطت عن اللسان ا 2)
 مل ترد يف اللسان وفيه عن غريه : البعري أو الناقة.« البعريان»( لفظة 3)
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ديف  ُخصـــوَمة ا وهو . وأَنشـــد للم   ا ابلفتِح : الَعالَقةُ و  ويف الصـــحاح : ضـــِ ومة ا وَعالقة اُ بِّ راِر اأَلســـِديِّ ما َعالقة اخُلصـــُ
ّديّة ا فتَبمر. نا ِذكَره ا وال َيظحهُر من َكالِمه َوجُه الضِّ  َأسَلفح

ُجُل من ِصناعٍة وَغْيِرها. : العاَلقَةو  ما تَعَلََّق به الرَّ

ّمِ ، وقد تقدَّم. كالعُْلقَة ما يُتَبَلَُّغ به من َعْيٍش  : العاَلقَةُ و  ، بالضَّ

جِ من الَمْهِر : م العاَلقَةُ و  ؟، قالُوا : وما العاَلِئُق يا َرسوَل هللا العاَلئِقَ  أَدُّوا»الَحِديث :  ومنه َعالِئقُ  ج : قالَه َشِمر ا يَتَعَلَّقُوَن به على الُمتََزّوِ

 .«ما تَراَضى عليه أَْهلُوهم»قال : 

 ِء يَتَّصُل به.ُء بالشيالشَّي يُعَلَّق ُكلَّ واحٍد بصاِحبه ، كما تُعَلِّقُ  وَمْعناها التي

بن َمالك ، يَرِوي عن أُسامةَ بِن َشِريك وَجِرير بِن  َعالقة ، وهو ِزياد بنُ  التَّابِعيّ  الثَّْعلَبِّي الُكوفِّي الغََطفاِني ِزيادِ  أَبِي مالك َواِلد : َعالقَةُ و

َوى عنه الثَّوريُّ وُشْعبَةُ وناٌس ، ذكَره ابُن ِحبّان في الثَّقاِت. وقَِضيَّة ِسياِق الُمَصنّف َعبِد هللا والُمِغيرة بِن ُشْعبَة ، وَعّمه قُْطبة بن ماِلٍك ، رَ 

ح به الَحافُِظ وَغْيره.  في واِلِده أَنه بالفَتْح ، وهو َخَطأُ ، َصوابُه بالَكْسر ، كما صرَّ

 قَِريباً ، والشَّاِهد عليه. لوقِ العَ  وسيأْتِي ِذْكرُ  ، َكَصبُور كالعَلُوق الَمنِيَّة ، : العاَلقَةُ و

قَةٌ  التي َذكَرها فإِنَّه َخَطأٌ ، والصَّواب العاَلقَةُ  وأَما ِة  َعالَّ  ، وبه فَسَُّروا قوَل الشاعر : (1)، بالتشديد كما َضبَطه َغيُر واحد من األَئِمَّ

كــــــــــــِّ   اح بــــــــــــَ َؤيِّ  (2)عــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــــامــــــــــــَة بــــــــــــَن لــــــــــــُ

تح      قـــــــــــــَ لـــــــــــــِ قـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ ال  رح ُأســـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــَة الـــــــــــــعـــــــــــــَ  هح مـــــــــــــِ
  

تُه في  َعِلقت ؛ ألَنَّها لتَعَلُّقها أَي : الَمنِيّة. وقِيل : َعنَى بها الَحيَّة ، ْل ذلك ، وسيَأْتِي قِصَّ  قريباً.« فوق»ِزماَم ناقَتِه ، فلَدَغتْه ، فتَأَمَّ

َي به ءٍ ، بالَكْسِر : النَِّفيس من ُكّلِ َشيْ  الِعْلقُ و ّم. ومنه ُعلوقٌ و ، أَْعالقٌ  ج : القَْلب به لتَعَلُّقِ  ، ُسّمِ فما بَاُل هُؤالِء الذين »حديث ُحَذْيفَة :  بالّضِ

 أَي : نفائَس أَمواِلنا. وقاَل تأَبََّط َشّراً. «أَْعالقَنا يَْسِرقُون

َت بـــــــــه  عـــــــــح نـــــــــِ ـــــــــو قـــــــــَ َت مـــــــــااًل ل كـــــــــح لـــــــــَ قـــــــــوُ  َأهـــــــــح  يـــــــــَ

الِ       زٍّ وَأعـــــــــح ٍ  ومـــــــــن بــــــــــَ دح وحِب صـــــــــــــــــــــــِ (3)مـــــــــن ثــــــــــَ
 

  
 أَي : في النَِّفيِس والِجراب. ويُْفتَح فيهما قاَل : الِجرابُ  : الِعْلق قاَل ابُن َعبَّاد :و

 أَي : القَِديمة منها ، قال الشاِعُر : أَو َعتِيقُها ِلنَفَاَستِها الَخْمر : الِعْلقُ و

لـــــــــت :  اهـــــــــا قـــــــــُ ت فـــــــــَ لـــــــــح ٌ ِإذا ُذقـــــــــح ٌ   عـــــــــِ َدمـــــــــ   مـــــــــُ

ــــــــــغــــــــــودَر يف ســــــــــــــــــــــــاِب      ٌر ف ــــــــــح ي ــــــــــَ ــــــــــه قـ ــــــــــَد ب (4)أَرِي
 

  
وحانِيّين.عن اللِّْحياني. قال : وكذا الّشي الثَّوُب الَكِريم ، أَو التُّْرُس ، أَو السَّْيفُ  : الِعْلقُ و  ُء الواِحد الَكِريم من غيِر الرُّ

 ويَتْبَعُه. ْطلُبهويَ  أَي : يُِحبّه ، وِطْلُب ِعْلٍم ، وتِْبع ِعْلم ِعْلمٍ  ِعْلقُ  يُقال : فالنو

 والَجْمع أَعالٌق. َشّرٍ َكذِلك ِعْلقُ  َخير ، وقد قالُوا : ِعْلق : الماُل الَكِريُم ، يُقال : الِعْلقُ و

بِّيِ  : ثَوٌب َصِغير وهي بَِهاءٍ  الِعْلقَةو . أَوُل ثَْوٍب يُتََّخذُ للصَّ  نَقَلَه الّصاغانِيُّ

يِن ، أَو  ْدَرةِ تَْبتَِذُل به  وال يُخاُط َجانِباه تَْلبََسه الَجاِريَة أَي : يُْقَطعُ  ثَْوب يُجابُ أَو قَِميٌص بِاَل ُكمَّ قال الطَّّماُح بُن  وهو إِلى الُحْجَزة (5)مثُل الصُّ

عرابّي في نَواِدره ، لُمزاِحم العُقَْيِلّي ، وليس له عاِمر بِن األَْعلم بن ُخَوْيِلٍد العُقَْيِليُّ وأَنشَده ِسيبََويهُ لُحَميد بِن ثَْور ، وليس لَه ، وأَنشَده ابُن األَ 

: 

َي ِإال  يف ِإزاٍر و و  ةٍ مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــِ

ا     مـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــح ثـ يِّ خـــــــــَ اٍم عـــــــــلـــــــــ  حـــــــــَ غـــــــــاَر ابـــــــــِن  ـــــــــَ   مـــــــــَ

  
جٍ :»ويُْرَوى  ّي :وقاَل ابُن «. في إِزار وَشْوَذرِ :»وفي ِكتاِب الِجيِم ألَبِي َعْمرو «. إِاّل ذاُت إِتٍْب ُمفرَّ  : الشَّْوَذُر ، وأَْنَشَد البَْيَت. الِعْلقَةُ  بَّرِ
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__________________ 
 ( يف اللسان ضبطت ابلقلم ابلتشديد.1)
عا بك  أســامة اخل كذا يف النســخ والذي ســيبيت يف مادة فو  : لســامة بن لؤي. علقت بســا  ســامة ا »( هبامش املطبوعة املصــرية : قوله : 2)

 لسان : لسامة بن لؤي.ويف ال« ـفانظره ا ه
 وفسر األعال  بكرائم األموا . 30( من قصيدة مفضلية ص 3)
 ( أراد : سبابً فخفف وأبد  ا وهو الز  أو الدن.4)
 .«تتبذ  به»إىل الصدرة. ويف التهذيب : « هبا»وكبنه رجض ابلضمري إىل معىن الثوب ا وإاّل فالصواب « به»( كذا ابألصر 5)
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جِل. الثَّْوب النَِّفيسُ  : ْلقَةالعِ و ، الِعْلقُ  أَو  يكوُن للرَّ

 : إِذا لم يَُكْن عليه ثِياٌب لها قِيَمة. ِعْلقَةٌ  ويُقاُل : ما َعلَْيه

 َشَجَرةٌ يُْدبَُغ بها. : الِعْلقَةُ و

 والِد ُمحّمٍد الَمذكوِر قَريباً ، راجز ، وقد َسبَقَت اإِلشارةُ إِليه. بال الم : اسمُ  ِعْلقَةو

اِء. قاَل ابُن عبّاٍد : اي : أَصلَهم. وقِيَل : هي َجْمع ، لُغَةٌ في َعَرقَاتِهم َعلَقَاتِهم هللا اْستَأَْصلَ  قولُهم :و  للنِّفيس ، وَكْسُر التّاِء لغة. ِعْلقٍ  بالرَّ

قو  عن ابِن َعبّاٍد. ، كُزنَّار : نَْبتٌ  العاُلَّ

ضَّل النُّْكِرّي قال ابُن ِسيَده : ِصفَةٌ غاِلبَةٌ. قال الُمفَ  َكَصبُور : الغُوُل ، والدَّاِهيَة ، والَمنِيَّةُ. العَلُوقُ و
(1) : 

ريحِ و  لــــــــــــبــــــــــــَة بــــــــــــِن ســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح ٍة بــــــــــــثـــــــــــــَ لــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــائــــــــــــِ

قـــــــــــتح قـــــــــــد و      لـــــــــــِ َة  عـــــــــــَ بـــــــــــَ لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ و ُ بـــــــــــثـ لـــــــــــُ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
 .«س ي ر»وقد تقدم في 

 ، وأَنشَد الَجْوَهِري لألَْعَشى : تَْرعاه اإِلبِلُ  ، أَي : تَْعلُقه ما : العَلُوقو

فـــــــــــــا  صـــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــَ
ُ
ائـــــــــــــَة امل ُب املـــــــــــــِ  هـــــــــــــو الـــــــــــــواهـــــــــــــِ

لـــــــــــــــــــو ُ َة الَط      راراهبـــــــــــــــــــن   الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ   امحـــــــــــــــــــِح

  
ّي والصاغانِّي : الذي في ِشْعر األَْعشى : العَلُوقَ  يقوُل : َرَعْينَ  َمِن والِخْصِب. قال ابُن بَّرِ  حتى اَلَط بِهنَّ االْحِمرار من الّسِ

ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــرِّك َوَد مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــه أبُدحِم ال  أَبجـــــــــــــــــــــــح

و َ ِب الَط      لــــــــــــــــــُ رَارَا الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ ن  امحــــــــــــــــــِح  هبــــــــــــــــــِ

  

فـــــــــــــا  طـــــــــــــَ صـــــــــــــــــــــــــــح
ُ
ائـــــــــــــَة امل ُب املـــــــــــــِ  هـــــــــــــو الـــــــــــــواهـــــــــــــِ

  
ارَا    ا ِعشــــــــــــــــــــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــــــًا وِإمــــــــــــــّ ا خمــــــــــــــَ (2)َة ِإمــــــــــــــّ

 

  
 قال الصاغانِيُّ : ويُرَوى : اإِلبُِل الِعشاُر. تَْحَمرُّ منه َشَجر تَأُْكلُه : العَلُوقُ و

يو  وِم َذاِت الــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــِ ائــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــُ   ـابملــــــــــــــــــِ
 ............................. سِ     

  
 الولَد في بَطنِها ، وأَراَد باألَْحَمر ُحْسن لَونِها عند اللَّْقحِ. بالعَلُوقِ  قال الَجْوَهِرّي : ويُقال : أَرادَ 

 نَقَلَه الجوهرّي. ما يَْعلَق باإِلْنسانِ  ؛ العَلُوقو

ه بأَنِفها ، وتَْمنَُع لَبَنَها : العَلُوقُ و قال : هي التي تَْرأَم بأَنِفها ،  ، ونَصُّ اللِّحياني : النَّاقةُ التي تَْعِطف على َغْيِر َولَِدها ، فال ترأَُمهُ ، وإِنما تََشمُّ

يت للنّابِغَِة الَجْعِدّيِ  ّكِ تَها. وأَنشَد ابُن الّسِ  :ـ  عنههللارضيـ  وتَْمنَُع ِدرَّ

و و  لــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــاَح ال يِن كــــــــــــــــــمــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــاحنــــــــــــــــــََ

ِرِب      نح غـــــــــــــــر ٍة َتضـــــــــــــــــــــــــــــح َر مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ (3)ِ  مـــــــــــــــاتـ
 

  
 تُِحبُّ َغْيَر َزْوِجها. التي ال المرأَةُ  من النِّساِء : العَلُوقُ  قاَل الليُث :و

ً  َعلُوق فهي الَمرأَةُ تُرِضع ولد َغْيِرها إِذا كانتو وِكالُهما على الفَأْل. قال : ناقَةٌ ال تَأْلَُف الفَْحَل ، وال تَْرأَم الَولَدَ  من النُّوق :و  قَولُهم :و أَيضا

 لَمْن تََكلَّم بَكالٍم ال فِْعَل َمعَه. ذلك ، يقالُ  العَلُوقِ  ُمعاَملَة (4) َعاَملَنا

تَْيِن ، فإِنَّها َجْمعُ  ، َكُصَرٍد : الَمنَايَا العُلَقو  ، فَتَأَّمل. َعلُوق والدََّواهي ، هكذا في النَُّسخِ ، والصَّواب فيها ، وفيما بَْعدها أَن يكوَن بَضمَّ

 األَْشغاُل. أَيضاً : العُلَقُ و

 ، وهذا قد تَقدَّم. يرُ الَجْمُع الَكثِ  أَيضاً :و
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قِيُّ و ة ، كَربَّانِّي : ِحْصنُ  العاَلَّ  ، به معِدُن التْبر ، نقله ابُن عبّاٍد. ِمْصر أَرِض  َجنُوبِيَّ  في بالِد البَجَّ

كما في  على النَّاِس  تُعَلَّق ، كِكتَابة ؛ ألَنها ِعالقة ، واِحَدتُها العاَلئِقُ  وهي أَيضاً : َكثَمانِيَة ، َعاَلقِيَةٌ  َكَسَكارى : األَْلقاُب ، واِحَدتُها العاَلقىَ و

 اللِّساِن.

ْيِد : ما العاَلئِقو  .َعالقة َجْمعُ  الَحْبُل بِرْجِلها َعِلق من الصَّ

__________________ 
 حتريف. وهو من بين نكرة بن لكيز.« البكري»( عن التهذيب وابألصر 1)
 ولرّت أي ألص . والرواية األوىل يف اللسان والصحاح والتكملة.« الط العلو »بد  « لرّت العلو »وفيه :  84ديوانه ط بريوت ص ( البيتان يف 2)
 ( يف الصحاح : ما تريب غزّة تضرُب ا برفض الباء ا قا  ابن بري وصوابه ابخلف  ألنه جواب الشرط وقبله :3)
 كـــــــــــــــــــــــــــــان اخلـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــر إذا رابـــــــــــــــــــــــــــــين و 

ــــــــــــــــــــــه مث مل      ــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــبِ ف عــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــُ  ي

  

 ومثله يف األساس. واملثبت يواف  اللسان ا وهو مثٌر.« عاملتنا»( عن القاموس وابألصر 4)
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جُل : أَْعلَقو َم. ِلتَُمصَّ  على الَمْوضع العَلَق أَرَسلَ  الرَّ  الدَّ

 .«األَْعالقِ  اللَُّدوُد أََحبُّ إِليَّ من»الَحِديث :  ومنه

ً  صاَدفَ  : أَْعلَقو  أَي : نَِفيساً ، نَقَلَه ابُن َعبَّاد. من الَمالِ  ِعْلقا

 جاَء بالدَّاِهيَة. وأَْخلَق : أَْعلَقو

 نَقَله ابُن فارس. قََرنُهما بَطَرف ِرشائِه : إِذا بالغَْرِب بَِعيَرْينِ  أَْعلَقَ و

 على الَوتِِد ، وكذلك السَّوَط والُمْصَحَف والقََدَح. َعلَّقَهاو ، ِعالقَةً  القَْوَس : َجعَل لها أَْعلَقو

ائُِد : أَعلَقو يُد في ِحبالَتِه. َعِلقَ  الصَّ ْيد في الَحْبِل. يُقاُل : نََصب له اإِلْعالق فأَْدِرْك. وقال اللِّْحيانّي : أَْعلَْقتَ  ويُقاُل له : الصَّ  : وقُوُع الصَّ

 .فأَْعلَقَه

ً تَعْ  على الَوتِدِ  َعلَّقهو ً  َجعَلَه : إِذا ِليقا حل تُعَلَّق َء َخْلفَه كماالشي َعلَّق وكذا ُمعَلَّقا قَوُل ُعبَْيِد هللا بِن  ومنه .َكتَعَلَّقه الَحِقيبةُ وَغيُرها من َوراِء الرَّ

 .«َمعاَذةً ِلئاَّل تُِصيبَك َعْينٌ  تَعَلَّْقتَ  لو» ِزياٍد ألَبِي األَْسَوِد الدَُّؤِلّيِ :

على نفِسه َشْيئاً من التَّعاِويِذ والتَّمائم وأَْشباِهها ُمْعتَِقداً أَنَّها تَْجِلُب إِليه نَْفعاً ، أَو  َعلَّقَ  أَي : من «شيئاً ُوِكِل إِليه تَعَلَّقَ  َمنْ »يث : في الَحدِ و

 تَْدفَع عنه ُضراً. وقال الشاِعُر :

لـــــــــــ  َ  عـــــــــــَ ـــــــــــَ بـــــــــــًة  تـ عـــــــــــح َر جـــــــــــَ هـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــًا ا وَأ ـــــــــــح رِي  ِإبـــــــــــح

َك حــــــــــــَ      ــــــــــــِ هــــــــــــل ــــــــــــُ ــــــــــــي رِ ل ًا ذا ُزهــــــــــــاٍء وجــــــــــــامــــــــــــِ ــــــــــــّ  ي

  
ً  البابَ  َعلَّقو  الباَب وأَزلَجه بمْعنًى. َعلَّق يقال : أَْرتََجه. : تَْعِليقا

ّم : امرأَةً  ُعلِّقو  وهو من عالقَِة الُحّبِ. قاَل األَعَشى : أََحبَّها أَي : فاُلٌن بالضَّ

هــــــــــا تــــــــــُ قــــــــــح لــــــــــِّ َرضــــــــــــــــــــــــًا و  عــــــــــُ تح عــــــــــَ قــــــــــَ لــــــــــِّ اًل  عــــــــــُ  َرجــــــــــُ

ريحِي ا و      ــــــــــِّ َ غــــــــــَ ل رُ  عــــــــــُ ــــــــــر جــــــــــُ ــــــــــا ال َه ريح َر  غــــــــــَ  ُأخــــــــــح

  

هو  ـــــــــــــــح ت قـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِّ ا  عـــــــــــــــُ اِوهلـــــــــــــــُ ـــــــــــــــاٌة مـــــــــــــــا حيـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــت

  
رُ    ِذي هبــــــــــا َوهــــــــــِ هــــــــــح ٌت يـــــــــــَ يــــــــــِّ هــــــــــا مــــــــــَ لــــــــــِ  مــــــــــن َأهــــــــــح

  

يِن و  مـــــــــــــُ الئـــــــــــــِ َر  مـــــــــــــا تـــــــــــــُ يِنَ ُأخـــــــــــــح تـــــــــــــح قـــــــــــــَ لـــــــــــــِّ  عـــــــــــــُ

  
ُر و    ه خــــــــــــبــــــــــــَ لــــــــــــ  ًا كــــــــــــُ بــــــــــــّ ب  حــــــــــــُ َض ا ــــــــــــُ (1)َأمجــــــــــــحَ

 

  
 وقال َعْنتَرةُ :

هــــــــــا تــــــــــُ قــــــــــح لــــــــــِّ هــــــــــا  عــــــــــُ ومــــــــــَ ُر قــــــــــَ َرضــــــــــــــــــــــــًا وأَقــــــــــتــــــــــُ  عــــــــــَ

مِ      زحعـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَك مبـــــــــــــــَ ُر أَبـــــــــــــــِ مـــــــــــــــح مـــــــــــــــًا لـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  َزعـــــــــــــــح

  
ً  بها َعِلقَ و  واحد. وقال أَبو ذَُؤْيب : بَِمْعنًى بها َعلَقو ، بَِها تَعَلَّقو ، تَعَلَّقَهاو ، ُعلوقا

هُ  قـــــــــــــَ لـــــــــــــ  عـــــــــــــَ ٌة  تــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ل قـــــــــــــح  مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا َدالٌ  ومـــــــــــــُ

ِديــــــــُرهــــــــا      قــــــــاِء تــــــــُ حــــــــاِب الشــــــــــــــــــــــ  ر  أَلصــــــــــــــــــــــح (2)تــــــــظــــــــَ
 

  
ً  به كاْعتَلَق منها َدالالً وُمْقلةً ، فقَلَب تَعلَّق أَراد  .اْعتِالقا

يَأُْكُل ما  في الَمَطاِعمِ  باليَِسيِر كَمْن يَتَأَنَّق كذا في النَُّسخ ، والصَّواُب : ليس َمن يَتَبلَّغُ  كالُمتَأَنِِّق ، أَي : لَْيَس من يَْقتَنِع الُمتَعَلِّقُ  لَْيسَ  قولُهم :و

حاح والعُباِب. يََشاءُ   كما في الّصِ

مْخشِريُّ : ومنها قولُهم :  .العُْلقَةُ و ، التَّعلُّقُ  أَْعُطوه ما يُْمِسُك َرمقَه. ويُقاُل : ما َطعاُمه إِالَّ  ٍء ؛ أَي :َرَمقَه بَشيْ  َعلِّقوا قاَل الزَّ

قٌ و ق كَشدَّاد : ابُن أَبِي ُمْسِلم ، وُعثْمان بُن ُحَسْين بِن ُعبَْيَدةَ بنِ  َعالَّ ثان. َعالَّ  : ُمحّدِ

قو . بُن ِشهاب بِن َسْعد بِن َزْيِد َمناةَ  َعالَّ  : َجاِهِليٌّ

ق وفاتَه :  ابُن ِجنِّي في الَمْنهج.بُن َمْرواَن بِن الَحَكم بِن ِزْنباع ، هكَذا َضبَطه الَمْرُزباني بالُمْهَملة ، وكذا  َعالَّ
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 ِء العاِلي ، ثم يتَِّسع الكالُم فيه.ِء بالشَّيوالتَّرِكيب يَُدّل على نَْوط الشَّي

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  ءِ بالشَّي َعِلقَ   : نَِشب فيه. قال َجِرير : َعِلقَهو َعلَقا

تح ِإذا  قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ل قــــــــــــــــرحٍن  عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ه ب ــــــــــــــــُ ب ــــــــــــــــِ ال  خمــــــــــــــــَ

تـــــــــــَ      جـــــــــــاابَ َأصــــــــــــــــــــــــاَب الـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــَب َأو هـــــــــــَ  َك ا ـــــــــــِ

  
 أَي : نَِشبوا. «األَعراُب به فعَِلقَت»في الَحديِث : و

 . وقِيَل : َطِفقُوا. وقال أَبو ُزبَْيٍد :تَعَلَّقواو

تِإذا  قــــــــــَ لــــــــــِ ه  عــــــــــَ فــــــــــِّ يــــــــــُف كــــــــــَ طــــــــــاطــــــــــِ راًن خــــــــــَ  قــــــــــِ

را      ِ َأســــــــــــــــــــــــوَد َأمحــــــــــحَ اح ــــــــــعــــــــــَ (3)رَأ  املــــــــــوَت رَأحَي ال
 

  
 : العَلَقُ  به ، أَي : نَِشٌب فيه. وقال اللِّحياني : عاِلقٌ  وهو

__________________ 
 واألخري برواية : 145( األبيات يف ديوانه ط بريوت ص 1)
ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــين و  ـــــــــــــــــالئ ـــــــــــــــــين أخـــــــــــــــــري  مـــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــن  عـــــــــــــــــل

رُ      بــــــــــــــِ ًا كــــــــــــــلــــــــــــــه تــــــــــــــَ بــــــــــــــّ  فــــــــــــــاجــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــض ا ــــــــــــــب حــــــــــــــُ

  

 .156/  1( ديوان اهلذليا 2)
  ه فيه.وانظر ختر  619( شعراء إسالميون. شعره ص 3)
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بَـَههما.الن شوُب يف الش يح   ِء َيكوُن يف َجَبٍر َأو أَرحٍض ا َأو ما َأشح
 به : لَِهَجةٌ ، وقَْد ذُِكَر شاِهُده. وفي الَمثَل : ِعلَْقنَةٌ  ونَْفسٌ 

راِم  َعِلقت  (1)َمرَاِسيها بِذي َرمح
ت َعْينُه بعَْيِشه. ويُقاُل للشَّيخِ : قديُقاُل ذِلَك حين تَْطَمئنُّ اإِلبُِل وتَقَرُّ ُعيونُها   ، جمع َمعاِلقَه الِكبَرُ  َعِلق بالَمْرتَعِ ، يُضَرب لمن اْطمأَنَّ وقَرَّ

 .َعِلق َمعاِلقَه ٍء َوقَع َمْوقِعَه فقدأَي : أَحبَّها وُشِغف بها. وُكلُّ َشيْ  «َمْعلَق منه ُكلَّ  فعَِلقَتْ »في الحديث : و .َمْعلَقٍ 

 ِء : أَْنَشبها.أَْظفاَره في الشَّيْ  أَعلَقو

ً  ِء ومنه ، وعليهَء بالشَّيالشي َعلَّقو  : ناَطه. تَْعِليقا

 َء : لَِزَمه.الشي تَعلَّقو

 ٌء.، أَي : َشيْ  ُعْلقَةٌ  ويِقال : لم تَْبَق لي عنده

جل يُؤمرُ « بالتَّْعِليقِ  اْرَض من الَمْرَكبِ »ويقال :  اِكبيُضَرُب مثالً للرَّ من اإِلبل ساعةً  َعِليقَةً   بأَن يَْقنََع ببَْعض حاَجتِه دوَن تَماِمها ، كالرَّ

 بَْعد ساَعة.

 ، أَي : بُْلغَةٌ. ُعلقةٌ  لنا فيه (2)ويُقال : هذا الَكالُم 

 من متاعهم ، أَي : بَِقيّة. ُعْلقَة وعندهم

ً و ً و َعلَق َعاَلقا  : أََكل. َعلُوقا

 ٌء من اللَّبَن.كَصبُور ، أَي : َشيْ ،  َعلُوق وما بالنَّاقة

ً  وما ترَك الحاِلُب بالنّاقةِ   : إِذا لم يََدْع في َضْرِعها َشْيئاً. َعالقا

بيُّ   : يَُمصُّ أَصابِعَه. يَْعلُق والصَّ

ْت فكانَْت أَْنفََس لها في نَْفِس وَعقََدْت على الماِء انقلَبَ  َعِلقَتْ  : ماُء الفَْحِل ؛ ألَّن اإِلبَل إِذا العَلُوقُ  وقال أَبو الَهْيثَم : ْت أَلوانُها ، واْحَمرَّ

َر قَوُل األَعَشى السابق   .(3)صاِحبِها. وبه فُّسِ

مع  قَةِ العَِلي . إِرسالُ التَّْعِليقُ و .العَِليقة من الّدواّب : هي العَلوقو ، وقد ذُِكر ، نَقله الَجْوَهِرّي. َعالق : َجْمع َعوالق ، وِمْعزى َعواِلقُ  وإِبلٌ 

 القوم.

ر قَوُل امِرى العَاَلقة وقال َشِمر :  ِء القَْيِس :، بالفتح : النَّْيُل. وقال أَبو نَْصر : هو التَّباعُد. وبِِهما فُّسِ

ـــــــــــــــــــــاأَبّي  ن ـــــــــــــــــــــِ ت القـــــــــــــــــــــَ و  عـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــُ ب رغـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  ت

دِ  (4)َن عــــــــــــــن      رحثــــــــــــــَ رٍو عــــــــــــــلــــــــــــــ  مــــــــــــــَ مــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

  
 وعلى األَِخير البَاُء ُمْقَحَمة.

 به اإِلناُء. يُعَلَّقُ  ، بالكسِر : الِمْعالُق الَِّذي الِعاَلقَةُ و

 ، بالفَتْح ، أَي : بَِقيَّةُ نَِصيب. َعالقَةٌ  ويُقاُل : ِلفاُلٍن في هذِه الّدار

ْحيانِي. العَلُوقُ  من الدَّواّبِ هيـ  بغَْير ياءٍ ـ  الَمعاِلقُ و  عن اللِّ

 ْعالٍق.التَّْمِر والِعنَِب جمُع مِ  َمعاِليقُ  وفي بَْيتِه

 الِعْقِد : الشُّنُوُف يُجعَُل فيها من ُكّلِ ما يَْحُسُن فيه. َمعاِليقو العُقُوِد والشُّنُوِف : ما يُجعَُل فِيها من ُكّلِ ما يَْحُسُن ، وفي الُمْحَكم : َمعاِليقُ و

 .لألَعاِليقِ  ، وال واحدَ  ُعلِّقَ  ، ِكالُهما ما األَعاِليُق كالَمعاِليقِ و
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وال ِمْغالٌق ،  ِمْعالقٌ  وفي األَساِس : ما ِلبابِه .(5)به ، ثم يُْدفَع الِمْعالُق فيَْنفَتُِح ، وهو غيُر الِمْغالق بالُمْعَجمة  يُعَلَّقُ  ءٌ اِب : َشيْ البَ  ِمْعالقُ و

 .َعلَّقه الباَب مثل أَْعلَق أَي : ما يُفتَح بِمْفتاح أَو بغَْيره ، وَسيَأْتي. وقد

 البَاِب أَيضاً : نَْصبُه وتَْرِكيبُه. تَْعِليقو

 قال : أَْعلَقَهاو يَده َعلَّقو

ــــــــــُت ِإذا جــــــــــاَورحُت و  ن تُ كــــــــــُ قــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــذ َر   َأعــــــــــح  يف ال

يب  َمصــــــــــــــــــــــــــرَعُ      نــــــــــــح دح جلــــــــــــَ َدي  فــــــــــــلــــــــــــم يــــــــــــوجــــــــــــَ  يــــــــــــَ

  
اِعي ، عن اللِّْحياني. الِمْعلَقةو  : بعُض أَداةِ الرَّ

تَين : الدَّواهي. العُلُقو  ، بَضمَّ

 . قال الفََرْزَدق :َعالِئقُ  به أَحُدهما على اآلخر ، والَجمعُ  يَتَعَلَّق ءٌ ، بالفَتْح ، أَي َشيْ  َعالقة وما بَْينَهما

__________________ 
 ( ويرو  بذي : الرمرام.1)
 ( كذا ابألصر والذي يف التهذيب : الكأل ا ونراه الصواب.2)
 ... له : هو الواهب املائة( يعين قو 3)
 وهي رواية الديوان.« أعنح دم»( ويرو  : 4)
 ( املعال  ينفتح بدون مفتاح عند ما تدفعه أما املغال  فيفتح ابملفتاح أفاده يف التهذيب.5)
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جِي  يــــــــــَر حــــــــــاجــــــــــَ ثــــــــــاقــــــــــِ رحٍم مــــــــــَ لــــــــــُت مــــــــــن جــــــــــَ  محــــــــــَ 

قـــــــــــًا      نـــــــــــِ ا ُمشـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــ  حـــــــــــَ
ُ

ِرمَي املـــــــــــ الئـــــــــــ ِ كـــــــــــَ  ابلـــــــــــعـــــــــــَ

  
ياِت. يُعَلَّق ُمْستَِقالًّ بماأَي :   من الّدِ

 ، أَي : ُمْفتََرض. ُمتَعَلَّقو ، َعلُوقٌ  ولي فِي األَْمرِ 

 كَجبّانَة : الَحيَّة. العاَّلقَةُ و

ولم يُخّلِ  (2)التي ال يُْنِصفُها َزْوُجها  وقاَل األَزهريُّ : هي (1) (فَ َتَذُروها َكاْلُمَعلََّقةِ ) من النِّساِء : التي فُِقَد َزوُجها ، قاَل تَعالَى : الُمعَلَّقَةُ و

، ال ُمْمَسَكةً وال  كالُمعَلَّقةِ  أَي : يَتُْركني« أَُعلَّقْ  إِن أَْنِطْق أَُطلَّْق ، وِإن أَسُكتْ »َسبِيلَها ، فهي ال أَيٌِّم وال ذاُت بَْعٍل. وفي َحِديث أُّمِ َزْرع : 

 ُمَطلَّقةً.

 ها.علي َعلَّق الدَّابّةَ : َعلَّقو

 : الشَّراُب ، على الَمثَِل. وأَنشَد األَزهِريُّ لبَْعِض الشُّعراِء ، وأَُظنُّ أَنّه لَبِيٌد ، وإِْنشاُده َمْصنُوع : العَِليقُ و

ِ  هـــــــــــــــــــَذا وَذا وَذاَ  وَ   عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــِّ ح اســـــــــــــــــــــــــــــــــح

راَب ِإال       مِّ الشـــــــــــــــــــــــــــ  اال ُتســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــقـــــــــــــَ لـــــــــــــِ (3)عـــــــــــــَ
 

  
 فالٌن راِحلَتَه : إِذا فََسَخ ِخطاَمها عن َخْطِمها ، وأَْلقاهُ عن َغاِربِها ليَْهنِئَها. َعلَّقَ  ويُقال :

 َمِضنَّة ، وقد ذُِكر في َمْوِضِعه. ِعْرق َمِضنَّة ، أَي : يَُضنُّ به ، وكذا ِعْلق ءُ ويُقال : هذا الشَّيْ 

 الشََّجر. ُعْلقَةِ  اإِلبُِل : أََكلَْت من تَعَلَّقَتو

 : البَضائِع. العاَلئِق اللِّحيانيُّ :وقاَل 

ه بإِْصبَِعها هي أَو َغيُرها. اإِلْعالقو بِّيِ ، وهو َوَجٌع في َحْلِقه ، َوَوَرم تَْدفَعُه أُمُّ ه :  أَْعلَقَت يُقاُل : : َرْفع اللهاةِ وُمعالََجة ُعْذَرةِ الصَّ عليه أُمُّ

بِّيِ الَمْعذُور ، وكذلك َدَغر. وَحِقيقةُ  أَْعلَقَ  ْصبَِعها وَدفَعَتْه. وقال أَبو العَبَّاس :إِذا فَعَلت ذِلك ، وَغَمَزْت ذِلك الَمْوِضَع بإِ   : إِذا َغَمَز َحْلَق الصَّ

 .«َعلَْيه أَْعلَْقتُ  وقد باْبنٍ  وسلمعليههللاصلىَدَخْلُت على النَّبي »َحِديُث أُّمِ قَْيٍس :  ، وهي الدَّاِهيَة. ومنه العَلُوق عنه : أََزْلت عنه أَعلَْقتُ 

ثُون ، وإِنَّما هو قال الَخطَّابِّي : ، أَي : ما  العَلُوق َعلَيه : أَْوَرَدت عليه أَْعلَقَت عنه ، أَي : َدفَعَْت عنه. ومعنى أَْعلقَتْ  هكذا يَْرِويه الُمَحّدِ

وفي « العُلُق َعالَم تَْدَغْرَن أَوالَدُكنَّ بهذه»في الَحِديث : و يَِدي فِي َحْلِقي أَتَقَيَّأُ. علَيَّ : إِذا أَْدَخْلتُ  أَْعلَْقتُ  َعذَّبَتْه به من َدْغِرها. ومنه قَْولُهم :

 .َعلُوقٍ  فجمعُ  العُلُقُ  على أَنَّه اسٌم. وأَما «الِعالق» ويُرَوى :« بهذا اإِلْعالق»ِرواية : 

 : الدَّْغُر. اإِلْعالقو

 يُعَلِّقُه أَْجَوُدهنَّ ، وهو قََدحٌ  الِمْعلَقُ و : العُْلبةُ إِذا كانت َصِغيرة ، ثم الَجْنبَةُ أَكبُر منها ، تُْعَمل من َجْنِب النّاقَِة ، ثم الَحْوأَبَةُ أَكبَرُهنَّ ، الِمْعلَقُ و

 . قال الفَرْزَدُق :َمعاِلقُ  الّراِكُب معه ، وَجْمعُه

ي و  ضـــــــــــــــــــــــــِ مح ـــــــــــنـــــــــــُ فِّ رِ  (4)ِإاّن ل نـــــــــــا ابأَلكـــــــــــُ  مـــــــــــاحـــــــــــَ

ِديــــــــــــــكــــــــــــــُم      ت أَيــــــــــــــح عــــــــــــــالــــــــــــــِ ِ ِإذا أُرحِعشــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

 ابملــــــــــــــ

  
ِة. العَلَقاتو مَّ  : بَْطٌن من العََرب ، وهم َرْهُط الّصِ

 وذُو َعالٍق ، كَسحاٍب : َجبَل.

 : اتََّصَل به ولَِحقَهُ. َعِلقَةُ و

 : تعَلََّمه وأََخَذه. َعِلقَهو

 : من َمخاِليف اليََمن. (5)أَْنعُم  أَْعالقو

 ، أَي : آِصَرة. ُعْلقَة وقاَل ابُن عبَّاٍد : إِبٌِل لَْيَس بها
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 : التُّْرس. الِعْلقَةُ و قاَل :

 ، َكَصبور : الثَُّؤباُء. الَعلُوقو قاَل :

َمْخَشِرّي : يُقال : فاُلٌن أَمره  أَْفعاِل القُلُوب. تَْعِليقُ  : إِذا لَْم يَْصِرْمه ولم يَتُْرْكه ، ومنه ُمعَلَّق وقاَل الزَّ

 فاُلٌن َدَم فاُلٍن : إِذا كاَن قاتِلَه. َعِلقَ و

ً  ، أَي : ُكنُت أَحسنَ  فَعَلَقتُه فاُلناً : فاَخْرتُه باألَْعالق عالَقتُ و  منه. ِعْلقا

ق وخاِلُد بنُ   ، قيل بالُمْهَملة ، وقيل بالُمْعَجمِة.، كَشدَّاد : َشْيخ للَحِريرّي  َعالَّ

ّي ، مات سنة   .601وبَقاُء بن أَبي َشاِكٍر الَحِريمّي ُعِرَف بالعُلَّْيِق ، كقُبَّيٍط ، َسِمع ابَن البَّطِ

__________________ 
 .129( سورة النساء اآية 1)
 ( زيد يف التهذيب : وال حيسن معاشرهتا.2)
 والتهذيب واللسان. ( ديوانه فيما نسب إليه ا3)
 ..«.. وإان لنروي»( يف الديوان : 4)
 .«الفم»( عن معجم البلدان وابألصر 5)



12759 

 

ال بن أَبي نَْصِر بنِ   ، واْبناه األَعزُّ وَحَسن ، َسِمعا من ِشْهَدة. العُلَّْيقِ  وفَضَّ

ثِيَن. َعلَقَةو  ، محركةً : قَْريةٌ على باِب نَْيسابُور ، نُِسَب إِليها َجماعةٌ من الُمَحّدِ

 .220وأَبو َعِلّيٍ الُحَسيُن بُن ِزياٍد الِعالقِّي ، بَكْسِر العَْين ُمَخفَّفة ، الَمْرَوِزيُّ عن الفَُضْيِل بِن ِعياض ، مات 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

. وقاَل ابُن ِسيده : هو الثَِّقيل الوِخم ، كما في اللِّساِن. العُْلفُوق : [علفق] ّمِ ، أَهملَه الَجوَهِريُّ  ، بالضَّ

تَْين : قَْعُر البِئرِ  العَْمقُ  : [عمق] ّم ، وبَضمَّ  َكَكُرم ِكّي ،الرِّ  َعُمقَ  ، وقِيَل : هو البُْعُد إِلى أَْسفَل وقد ونَْحِوها والفَّج والَواِدي ، بالفَتْح ، وبالضَّ

تَْين ، ُعُمق وبئار ، وَمِعيقَة ، على القَْلب ، أَي : بعيدة القَْعر. َعِميقَةٌ  وبِئر ، وَمعَُق ، َعماقَةً   بالَكْسر. ِعماقٌ و ، َعماِئقُ و َكِعنٍَب ، ِعَمقٌ و بَضمَّ

منها.  أَعَمقَ  عرابّي عن بَعِض فَُصحاِء العََرِب : رأَيُت َخِليقةً فما َرأَْيتُ وما أَمعَقَها. وذكر ابُن األَ  أَْعَمقَها ما أَْبعََد َعماقَتَها ، وما يقاُل :و

. وبَنُو َعميق قاَل الفَّراُء : لُغةُ أَهِل الِحجازِ  (1) َعِميقٍ  فَّجٍ  (َوَعلى ُكلِّ ضاِمر  َيَِْتنَي ِمْن ُكلِّ )قَولُه تَعالَى : و الَخِليقَةُ : البِئُْر الَحِديثَةُ الَحْفِر.

، وهذا إِذا لم يُِرْد  أَو َطِويل أَكثُر من الَمِعيق في الطَِّريق ، العَِميقُ  ، وقاَل اللَّيُث : بَِعيد َمِعيق. قاَل ُمجاِهٌد : أَي من ُكّلِ َطِريق ِميم يَقُولوَن :تَ 

 بالفَّجِ الطَِّريَق ، كما يُفَهم من ِسياق ابن األَْعرابِّيِ اآلتِي ِذْكُره في آخِر التَّركيِب.

ً و َعماقَة َكَكُرم وَسِمع َعُمقَ  قدو  فيه لَفٌّ ونَْشٌر َغيُر ُمرتَّب. بالضمِّ  ُعْمقا

 : النَّواحي واألَْطراُف ، ولم يُقَيَّد. ومنه قَوُل ُرؤبَةَ : األَعماقُ  ويُقال : أَْعماقٌ  ويَُضّم ، ج : ةِ البَِعيدَ  : ما بَعَُد من أَْطراِق الَمفاَزةِ  العَْمقُ و

رَتَ ح  اأَلعــــــــــــــــمــــــــــــــــا ِ قــــــــــــــــامتِِ و  خــــــــــــــــح
ُ

اِوي املــــــــــــــــ  خــــــــــــــــَ

فـــــــــــــَ ح      اِع اخلـــــــــــــَ مـــــــــــــ  الِم لـــــــــــــَ ِه اأَلعـــــــــــــح بـــــــــــــِ تـــــــــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــح

  
 وقاَل أَيضاً :

الِ   رِِد اأَلخـــــــــــح جـــــــــــَ نـــــــــــح ٍب مـــــــــــُ بحســـــــــــــــــــــــــَ   (2)يف ســـــــــــــــــــــــــَ
جــــــــــــــاِج      مــــــــــــــِ ِ غــــــــــــــريحُ الــــــــــــــفــــــــــــــِ مــــــــــــــا ِ  عــــــــــــــَ  اأَلعــــــــــــــح

  
 ويَْنَضَج ، عن أَبي َحنِيفة ، قاَل : وأَنا فيه َشاّك. البُْسُر الَمْوُضوع في الشَّْمِس ِليَِجفَّ  : العَْمقُ و

ا وسلمعليههللاصلى، نََزله َرُسوُل هللا  واٍد بالطَّائِفِ  : العَْمقُ و  .منها ِرشاءً  أَْطَولُ  بالطَّائِف ليس بئْر وفِيه ، حاَصَرها لمَّ

قَيَّاِت :ع أَو ماٌء بِبِالِد ُمَزْينَةَ  : العَْمقُ و  * قُرَب الَمِدينَِة على َساِكنِها أَْفَضُل الصالةِ والسالِم ، قال ُعبَْيُد هللا بن قَْيِس الرُّ

وا عـــــــــــــلـــــــــــــ  مـــــــــــــاء يـــــــــــــ رتحكـــــــــــــُ مـــــــــــــح ٍ وم مل يـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

لــــــــــــــــوابَ      َا قــــــــــــــــُ عــــــــــــــــِ يــــــــــــــــِّ شــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ــــــــــــــــلــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــاِ  امل  ل

  
 ومنه قَوُل ساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّةَ الُهَذِلّي :

ا رََأ   قــــــــــــــاً ملــــــــــــــّ مــــــــــــــح ه  عــــــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــــــُ ض عــــــــــــــُ  ورجــــــــــــــ 

ُب      ُصــــــــــــــــــــــعــــــــَ
يــــــــُ  امل نــــــــِ َدَر الــــــــفــــــــَ رًا كــــــــمــــــــا هــــــــَ دح (3)هــــــــَ

 

  
 ، كما َسيَأْتِي قَِريباً. أَعماقٌ  وقد يُجَمع فيُقالُ  ُكوَرةٌ بِنَواِحي َحلَب : العَْمقُ و

لقَبِيلة من َولَِد الَحَسِن  َعْيٌن بَِواِدي الفُْرعِ   :العَْمقُ و
ٌ  تَقُول ذلك وفي ، عنهماهللارضيبن علّي  (4)  ُمَضرَ  ِديارِ  إِلى بَلَدها من َجلَت منهم امرأَة

(5) : 

َدا  َراّي وقــــــــــــــد بــــــــــــــَ ــــــــــــــ  وِ  الــــــــــــــثـ يــــــــــــــ   أَقــــــــــــــو  لــــــــــــــعــــــــــــــَ

رحِ  :     ِب الشــــــــــــــــــــ  اِم مــــــن جـــــــانـــــــِ َوًة ابلشـــــــــــــــــــــ  دح  لــــــنـــــــا بـــــــَ

  

ِذي  َا أَمح لســـــــــــــــــــــــَت ابلـــــــــ  الـــــــــِ َت مـــــــــض اجلـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ  جـــــــــَ

  
ِ مـــــــن    اح اشـــــــــــــــــــــَ نـــــــا بـــــــَا اخَلشـــــــــــــــــــــَ بـــــــد   لـــــــَ مـــــــح ِ تـــــــَ  عـــــــَ

  
 من َزَمان. َخِرب ، وقد ِحْصن على الفَُرات : العَْمقُ و
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 يُل بُن إِْبراِهيم.منه الُمَؤيَُّد َخلِ 

تَْين َمْنِزل العَُمقو  لحاّجِ الُكوفَة على َكُصَرد ، وبَِضمَّ

__________________ 
 .27( سورة ا ج اآية 1)
 بعدها يف القاموس : وحُيَر   ا مل ترد ابملصرية وال ابلكويتية. (*)
 ( رواية الشطر يف األصر :2)

 يف سبب منجرد األعال 
 .116ديوانه ص واملثبت عن 

 قا  : رأ  عمقاً أي صار بعم  وهو موضض أو بلد. ويف اللسان : أراد الُعَمَ  فغرّي.« رعداً كما هدر»برواية :  173/  1( ديوان اهلذليا 3)
 .«ا سا»( يف معجم البلدان : 4)
 .«مصر»وابألصر « عم »( عن معجم البلدان 5)
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َرة ا وهوو  َذاِت ِعرح  جاد ة َطرِي  مكة َباح  م َتاح َخطَبُ  َباح النـ قح َليحم ا َأو ِبضــــــــــَ بُه اجلَوَهرِي واأَلزهرّي  َمعحِدن َبيِن ســــــــــُ وَنســــــــــَ
ه َعىَن ســـاِعَدُة بُن ُجَؤي َة يف  الُعُم  للعام ة ا ويف الُعَباِب : قاَ  الَفر اُء : العام ة تقو  : ِ ا وهو َخطَبُ. ويُقاُ  : ِإاي  م َتاح بضـــَ

 الساِب .قـَوحلِه 
ينَوِريُّ : لم أَِجْد من يَُحلِّيها. وقال الَجْوَهِريُّ : هو من َشَجِر الِحجاِز  الِعْمقَى وقاَل أَبو نَْصٍر : َكِذْكَرى : نَْبٌت. الِعْمقَىو ُمؤنَّثَةٌ. وقاَل الّدِ

ّي :  أََمرُّ من الَحْنَظِل ، وأَنَشَد : الِعْمقَى يُقاُل : وتِهاَمة. وقال ابُن بَّرِ

تح و  ٌو ِإذا َدنـــــــــــَ لـــــــــــح َش حـــــــــــُ يـــــــــــح ُم َأن  الـــــــــــعـــــــــــَ  أُقحســـــــــــــــــــــــــِ

ر  مــــــــــن و      ينِّ أَمــــــــــَ َو ِإنح أَنَتح عــــــــــَ قــــــــــَ هــــــــــُ مــــــــــح  الــــــــــعــــــــــِ

  
 قاَل ساِعَدةُ بُن العَْجالن : ، َكثَمانِية. العََماقِية أَي : ِلتِْلَك الشََّجرة : يُقاُل لهاو

ا  دن وحَت شــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــن رت ف واحــــــــــــِ داَة شــــــــــــــــــــــــــُ  غــــــــــــَ

رِيــــــــــــــُد و      ٍة هــــــــــــــَ يــــــــــــــَ اقــــــــــــــِ مــــــــــــــَ َك يف عــــــــــــــَ وبــــــــــــــُ (1)ثــــــــــــــَ
 

  
 وهي َشَجرةٌ َذاُت َشْوٍك ، وقد ذُِكر في موِضِعه.« في َعبَاقِيَةٍ »ويُْرَوى : 

 كذلك. َعاِمقَة نَقَله الَجْوَهِرّي ، وإِبلٌ  : يَْرعاَها عاِمقٌ  بَِعيرو

 الُهَذِلّي الذي َرثَاه بقَْوله : صاِحُب أَبِي ذَُؤْيبأَرٌض قُتَِل بها  : الِعْمقَىو

ا  ا ذَكـــــــــــــرُت َأخـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ملـــــــــــــّ مـــــــــــــح يِن  الـــــــــــــعـــــــــــــِ   َو بـــــــــــــَ

يـــــــــُح      ُب الشـــــــــــــــــــــــِّ رِي اأَلغـــــــــلـــــــــَ هـــــــــح رَد  ـــــــــَ ميف وأَفـــــــــح (2)هـــــــــَ
 

  
ّمِ ، وبالنُّوِن بَدل الِميِم.  قاَل الصاغانِيُّ : فيه ثاَلُث ِروايات : بالَكْسِر ، وبالضَّ

 الَكْسُر فهي ِروايةُ البَاِهلّيِ. ورواهُ األَخفَُش بفَتْحِ العَْين ، وقال : هو اسُم واٍد ، فتكون الّرواياُت أَْربعَةً.قُلُت : أَما 

ّم ، وهو وادٍ   واألَوُل قَوُل األَصَمِعّي. أَو الِرواية في البَْيِت بالضَّ

ّمِ : أُعاِمقُ و .(3)عن ابِن ُدَريٍد  َكِكتاب : ع ِعماقٌ و  قال األَْخَطل : َواٍد. بالضَّ

ذ ه و  لــــــــــِ تــــــــــَ زاًِل َنســــــــــــــــــــــــح نــــــــــح  قــــــــــد كــــــــــاَن مــــــــــنــــــــــهــــــــــا مــــــــــَ

هح  أُعــــــــــــــامــــــــــــــِ ُ      ُه فــــــــــــــَبجــــــــــــــاِولــــــــــــــُ اواتــــــــــــــُ رحقــــــــــــــَ (4)بـــــــــــــــَ
 

  
قاعِ :  وقال َعِديُّ بُن الّرِ

تح رايَض  قــــــــــــــَ ىت  ِإذا  أُعــــــــــــــامــــــــــــــ ٍ َعشــــــــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــَ

يــــــــــــرُ      هــــــــــــاِر ِشــــــــــــَِ ِر الــــــــــــنــــــــــــ  َ  مــــــــــــن ِشــــــــــــَح بــــــــــــح  مل يـــــــــــــَ

  

هـــــــــا هبـــــــــا فـــــــــ َواِديـــــــــَ تح هـــــــــَ طـــــــــَ تح َبســـــــــــــــــــــــَ ثـــــــــَ  تـــــــــمـــــــــكـــــــــ 

  
ــــــــــــرُ و    ي ــــــــــــِ ل ن  صــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــاهنــــــــــــِِ ــــــــــــن ــــــــــــ  كــــــــــــي ــــــــــــه عــــــــــــل  ل

  
َمَصّب  أَو بِدابِق ، وهو باألَْعماقِ  قَْرَب دابق ، وقد جاَء ِذكُره في فَتْح القسطنطينية قال : فتْنِزل الروم : د ، بَْين َحلَب وأَْنَطاِكيَةَ  األَْعماقُ و

 كما َجَمعوا ُخناِصراٍت وغيرها. ُجِمع بأَْجزائِه بعَْينِه الذي َمرَّ ِذكُره ، وكأَنه العَْمقُ  ِمياٍه َكثِيَرة ال تَِجفُّ إِالَّ َصْيفاً ، وهو

كةً. َوَضُر السَّْمِن في النِّْحيِ  العََمقَةو وال َعْيقَةٌ ، أَي : لَْطٌخ وال َوَضر ، وال لَعُوٌق من ُرّبٍ  َعَمقَةٌ  عن اللِّْحيانِّيِ. يُقال : ما فِي النِّحيِ  ، ُمَحرَّ

 وال َسْمن.

كةً  َعَمق له فيهو  عن ابِن ُشَمْيٍل. َحقٌّ  أَي : ، ُمَحرَّ

ً و ، وأَْمعَقَها ، البِئْرَ  أَعَمقَ و قَها تَْعِميقا لَْيِن : اْعتََمقَهاو ، َعمَّ  أَي : بَِعيدة القَْعر. َعِميقَة َجعَلَها واقتصَر الجوهِري على األَوَّ

قو ً  النََّظر في األُُمورِ  َعمَّ  فيها. بَالَغ : تَْعِميقا

قَ و . قال ُرْؤبَة : تَنَطَّع أَي : في َكالِمه تَعمَّ  ، نقله الجوهِريُّ
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 تـََعم َقامن بـََغ  يف الدِّيِن َأو و 
 : إِذا كان ِصفَةً للطَِّريِق فهو البُْعد ، وإِْن كان ِصفةً للبِئْر فهو ُطوُل ِجرابِها. العُْمق ُدلُّ على أَْصٍل َذَكره ابُن األَعرابّي قاَل :والتَّرِكيُب يَ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 بالفَتْح : واد يَِسيُل في َواِدي الفُْرع. َعْمق ، تَثْنِية َعْمقَْين

__________________ 
 ( تقدم يف عب .1)
 ويرو  : وأبرز بد  وأفرد.« ّ ي»برواية :  105/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ونص ايقوت عل  فتح أوله وآخره قاف. 131/  3( اجلمهرة 3)
 دته يف بيت قبله.قا  الصاغاين واهلاء يف منها عائدة عل  أرو  امرأة شبب هبا األخطر ا ورد ذكرها يف قصي 58( ديوانه ص 4)
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 األَرِض : نواِحيها. أَعماقُ و

ّمِ ، أَي : ِلَكالِمه َغْوٌر. ُعْمِقيُّ  ورجل  الَكالِم ، بالضَّ

قَ و َق فيه. تَعمَّ  في األَمر : تَنَوَّ

قُ و ُد فيه ، الذي يَطلُُب أَقْصى غايَتِه. الُمتَعَّمِ  : الُمباِلُغ في األَمِر ، الُمتََشّدِ

 .(1) العَْمقَة واد في ِديار بَنِي نَُمير ، لهم به ماَءة يُقال لها :، محركةً :  العََمقو

 ، بالفَتْح : موضٌع بالَجِزيرة. العَْمقُ و

 وَمْوضع بنَواِحي اليَمامة لباِهلَة.

 وناِحيَةٌ بَمْرَعَش.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .«ع م ش»ك بَعُضه ، أَهَملَه الَجماعة ، ونَقَله األَزهِريُّ في ، بالضم : العُْنقوُد يُؤَكُل ما عليه ويُتْرَ  العُْمُشوق : [عمشق]

قُوا في البالدِ  من عاد : قَومٌ  العََماِلقَةو العَماِليقُ  : [عملق]  قِْرَطاس مثل ِعْمالق ، كِقْنِديٍل ، أَو ِعْمِليق من َولَدِ  واْنقََرَض أَكثرُهم ، وهم تَفَرَّ

مة وفي. الّصحاح في كما ، السالمعليهبِن نوحٍ  ابن اَلَوَذ بِن إِرَم بِن َسام األَِخيُر عن اللَّْيثِ   بني وأَرفَْخشد إَِرم أَُخو الَوذَ  أَنَّ :  الفاِضِلية الُمقَّدِ

 كانوا الذين الَجبابِرة هم:  األثيرِ  ابنُ  وقال ، السالمعليهى وقال اللَّْيُث : وهم الَجبابَِرةُ الذين كانُوا بالشَّاِم على َعْهِد ُموسَ  .. السالمعليه نُوحٍ 

 .عاد قَْوم بَِقيَّة من بالشَّام

 والفَراِعنَة والَجبابِرةِ بِمْصر والشَّام ، وكانُوا فبانُوا ُمْنقَِرِضيَن. العَماِلقة : أَبُو ِعْمِليق وقال ابُن الَجّوانِّي :

 السالمعليه، وهو صاِحُب موسى  ِعْمِليق ُملوُك مصر الفَراِعنةُ ، منهم الَوِليُد بُن ُمْصعَب بن اشمير بن لهو بن العَماِليقِ  وقاَل السَُّهْيِليُّ : من

يّانُ  ،  .السالمعليه يوُسفَ  صاحبُ  الَوِليد بنُ  والرَّ

مُي بِِهما العَْملَقَةُ و أَنّه َرأَى ابنَه »َحِديث َخبّاب :  ومنه التَّْعِميُق في الَكالِم. : العَْملَقَة قاَل ابُن األَثِيِر :و عن ابِن َعبّادٍ  : البَْوُل والسَّْلح أَو الرَّ

اَص بهم ، ِلَما في بَْعِضهم ، من الِكبَر واالستِطالة على  «ٌن قد َطلَعهذا قَرْ  ؟العَمالقة مع قَاّص ، فأَخَذ السَّوَط ، وقال : أََمعَ  ، فَشبَّه القُصَّ

 النّاس.

 ، ونَصُّ الُمِحيط : َمن يَْخَدع الناَس بَظْرفه. كِقرَطاس : من يَْخَدُعَك بَظْرفِه الِعْمالقو

اَص بالِّذين يَْخَدُعونه بَكالِمهم ، وهذا أَْشبَه. ِعْمالقٌ  ويَْخلُبُهم :وفي النِّهاية : يُقال ِلَمْن يَْخَدُع النَّاَس   ، وقد َشبَّه القُصَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الَجْور والظُّلم. العَْملق

ّي عن ابِن خالََوْيِه : العَْملَقَةو  : االْختِالط والُخثُورة ، ولم يُقَيِّْدهُ بماٍء وال َغْيِره. قُ العَْملَ  : اْختِالُط الَماِء في الَحْوض وُخثُوَرتُه. وَحَكى ابُن بَّرِ

. َعْملَقَ و  ماُؤهم : ِإذا قَلَّ

 ، بغَْير ياٍء ، األَِخيرةُ ناِدرةٌ. َعماِلقُ و ، َعماِلقَةو َعماِليق : الطَِّويُل ، والَجْمع الِعْمالقُ و

ْوا ً  وقد َسمُّ  كَجْعفٍر ، وِزْبِرج ، وقِْرَطاس. َعْملَقا

ة ، كأَنَّها ثُْغَرةُ النَّْحرِ  ، أَهملَه الَجماعةُ. وقاَل ابُن َعبّاد : َمْوِضٌع في ، كبُْنُدقَة العُْنُدقَة  :[عندق]  .(2)كما في العُباِب  أَْسفَل البَْطِن ِعْند السُّرَّ

ةِ.  وقاَل َغيُره : هي ثُغرة السُّرَّ

  األَراك والبُْطِم ، ونَحِوه ، كما في اللِّسان.ويُقاُل ذلك في العُْنقُوِد من الِعنَِب ، وفي َحْملِ 
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 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

يِن. العُْنبُقَةُ  : [عنبق]  ، بالضّمِ : ُمْجتَمُع الماِء والّطِ

 ُء الُخلُِق ، كما في اللِّساِن.، كقُْنفٍُذ : َسيِّى ُعْنبُق وَرُجلٌ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 أَي َضيَّق عليه ، كما في اللسان. َعْنَزقَةً  عليه َعْنَزقَ  ُء الُخلُق. يقال :، كَجْعفر : السَّيّى العَْنَزقُ  : [عنزق]

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

قَةُ. قاَل :ـ  ِمثال َعْنَسلـ  العَْنَسقُ  واِدِر :. قاَل في النّ َعْنَسقَ  : [عنسق]  من النِّساِء : الطَِّويلَةُ الُمعَرَّ

__________________ 
 ( ضبطت بفتح فسكون عن معجم البلدان.1)
 ( ومثله يف التكملة واللسان.2)
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زاٍ   ـــــــــــــــــُت مبـــــــــــــــــَِ ي ىت  ُرمـــــــــــــــــِ نحســـــــــــــــــــــــــــــــَ ِ حـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــَ

ّد ملَح     
ُ

ُر ِنصــــــــــــــــــــــــــــــَف املــــــــــــــــ بــــــــــــــــ  ِ َ حكــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ  يـ

  
ق   جلُدها من ُسْرَعتِها ، كما في العُباب. (1) [عنها]الِمزاُق : التي يَكاُد يَتَمزَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَجْعفٍَر : اسم ، كما في اللِّسان. َعْنَشق : [عنشق]

ِلُشعَْيرات بَْيَن  قال اللّيُث : اسمٌ  .العَْنفَقَة اْشتِقاق ومنه وقِلَّتُه ، ءِ ِخفَّة الشَّيْ  كَجْعفٍَر ، أَهمله الَجْوَهِري. وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو العَْنفَقُ  : [عنفق]

 الشَّفَة السُّْفلَى والذَّقَِن.

 ِرها ، وقيَل : هي ما بَْين الذَّقَِن وَطَرِف الشَّفَِة السُّْفلَى ، كان عليها َشْعٌر أَو لم يَُكْن.وقاَل غيُره. هي ما بَْيَن الشَّفَِة السُّْفلَى والذَّقَن ، ِلِخفَِّة َشعْ 

 وقيل : هي ما نَبََت على الشَّفَِة السُّْفلَى من الشَّعَر.

مِة الشَّفَِة السُّْفلى.  وقال األَْزَهِريُّ : هي َشعَراٌت من ُمقّدِ

 ، قال : َعناِفقُ  والَجْمعُ  «َشعَراٌت بِيض َعْنفَقَتِه أَنَّه كاَن في»في الَحِديِث : و ا َعِري َمْوِضعُها من الشَّعَر.: إِذ العَْنفَقَة ورُجٌل باِدي

واتــــــــــــــِ   ُدَ  الــــــــــــــعــــــــــــــَ كــــــــــــــم جــــــــــــــُ نــــــــــــــح ِرُف مــــــــــــــِ  َأعــــــــــــــح

فــــــــــــــــاِء و و      ر األَقــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ نــــــــــــــــافــــــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

  
ّمِ ، العُْنقُ  : [عنق] تَْين. العُنُقِ  ُمَخفٌَّف منقاَل ِسيبََوْيهٌ : هو و ، بالضَّ  بَضمَّ

ة اللُّغَِة فيما َرأَيُت ، غير أَنِّي َوَجْدُت في العُباِب قال كأَِمير وُصَردٍ  قولُه :و ،  العَنَق : العَنيقُ و :ـ  في أَثناِء التركيبِ ـ  لم يَذُكرهما أَحٌد من أَئِمَّ

تَين ، وليس كذِلَك ، العُنُق فَظنَّ الُمصنُّف أَنه ، محركةً ، بمعنى السَّْيِر ، ولكّن الُمَصنَِّف ثِقَةٌ فيما يَنقلُه ، فيَْنبَِغي أَن يكوَن  العَنَق بل هو بَضمَّ

ّي بما هو َمْذُكور في َشْرح الّشفاِء للَخفاجِ  العُنُقو ، وهو ُوْصلَةُ ما بيَن الرأِْس والَجَسِد ، وقد فَّرَق بيَن الِجيدِ  الِجيدُ  ما يأْتِي به َمْقبوالً :

ّي : ولكن قولهم : ويَُؤنَُّث. فراجعُه ، يَُذكَّرُ   .العُنُق َسْطعاُء يشهُد بتَأْنِيث ُعنُقٌ و َهْنعاُء ، ُعنُقٌ  قال ابُن بَّرِ

لم يُجاِوُزوا هذا  أَْعناق أَي : َجْمعُها ج والتَّذِكيُر أَْغلَُب ، قاله الفَّراُء وغيُره. وقاَل بَعُضهم : من َخفََّف َذكَّر ومن ثَقَّل أَنَّث. وقاَل ِسيبََوْيهٌ :

 البناَء.

َمةُ  الَجَماعة : العُنُق من الَمَجاز :و َؤساءُ  قيل : همو ُمَذكَّر. من النَّاس الَكثِيرة ، أَو الُمتَقَّدِ ر قولُه  الرُّ ِمْنُهم والُكبَراُء واألَْشراُف. وبهما فُّسِ

أي : فتََظلُّ أَْشرافُهم أَو َجماعاتُهم. والَجزاُء يَقَع فيه الماِضي في َمْعنَى الُمْستَْقبَِل ، كما في  (2) (َفظَلَّْت َأْعناقُ ُهْم هَلا خاِضِعنيَ )تعالَى : 

قاَب ، كقولك : َذلَّْت له ِرقاُب القَْومِ ُهنا : ال باألَْعناقِ  العُباِب ، وقيل : أَرادَ   .أَعناقُهمو ّرِ

ً  ويُقاُل : جاَء القومُ  ، وقِيَل : َرَسالً َرَسالً ، وقَِطيعاً قَِطيعاً.  ُعنُقٌ  ، أَي : َطوائَِف. وقال األَزهِريُّ : أَي فَِرقاً ، ُكلُّ جماعٍة منهم ُعنُقاً ُعنُقا

 وقال األَْخَطُل :

وَن تـــــــــــــَ و  ئـــــــــــــُ لـــــــــــــتح ِإذا املـــــــــــــِ هـــــــــــــاواكـــــــــــــَ نـــــــــــــاقـــــــــــــُ  َأعـــــــــــــح

ا ِ      ىًت محـــــــــــــَ  لـــــــــــــ  فـــــــــــــَ ـــــــــــــاَ  عـــــــــــــَ ن رح هـــــــــــــُ  فـــــــــــــامحـــــــــــــِح

  
ْنيا أَعناقُهم ال يَزاُل النَّاُس ُمْختَِلفةً »في الَحِديث : و َساداتُها. : َجماعاتُها. وقال َغيُره : أَعناقُها قاَل ابُن األَعرابّي : أَي :  «في َطلَِب الدُّ

ؤساَء والُكبَراَء ، كما تقّدم.َجماعات ِمْنهم ، وقِيَل : أَراَد بهم ا  لرُّ

 ٌء واحد.قال أَبو َحاتِم : هو والِقبَةُ َشي من الَكِرِش : أَْسفَلُها. العُنُقو

واُب  من الُخْبِز الِقْطعَةُ منه العُنُقو من الَخْير ، أَي  ُعنُقٌ  يُقال : لفاُلنٍ  كما هو نَصُّ ابِن األَْعرابِّيِ. قاَل :« من الَخْيرِ »كذا في النُّسخِ ، والصَّ

نُون أَْطوُل النَّاِس  الَحِديُث : وِمْنه : قِْطعةٌ قال : ً  الُمَؤذِّ هو  العُنُق قَوُل َمْن قَاَل : إِنَّ  ويَْشَهُد لذلك أَي : أَْكثَُرُهم أَْعماالً. يوم القيامةِ  أَْعناقا

َؤساء عند العََربِ  ألَنَّهم يَْوَمئِذٍ  ُرَؤساءَ  أَراَد أَنَُّهم يَُكونُون أَو َخْيراً كاَن أَو َشّراً. (3)الِقْطعَة من العََمل  ، قالَهُ  العُنُقِ  يُوَصفُون بُِطولِ  أَي : الرُّ

  ن أَْحَسَن. قال الشََّمْرَدُل بن َشِريك اليَْربُوِعّي :كا األَْعناقِ  ابُن األَثِير. ولو قاَل بُطولِ 
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هـــــــــم  تـــــــــِ رامـــــــــَ يـــــــــوفـــــــــًا يف صـــــــــــــــــــــــَ ون ســـــــــــــــــــــــُ هـــــــــُ بــــــــــ   ُيشـــــــــــــــــــــــَ

ِة و      يــــــــــَ وِ  أَنحضــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــا ِ  (4)طــــــــــُ مِ  اأَلعــــــــــح مــــــــــَ  والــــــــــلــــــــــِّ

  
__________________ 

 ( زايدة عن التكملة ا والنص فيها.1)
 .4( سورة الشعراء اآية 2)
 والتكملة : والُعُن  : القطعة من املا  ا والُعُن  أيضاً القطعة من العمر خرياً كان أو شراً.( يف التهذيب واللسان 3)
 وصدره يف الكامر :« أنقية»وابألصر  79/  1( عن الكامر للمربد 4)
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ً  ُرِويو ً  ال يَزال الُمْؤِمن»في الحديث : و وأَعجلهم إِليها. إِْسراعاً إِلى الَجنَّةِ  أَْكثر بَكْسِر الَهْمَزة ، أَي إِعناقا صاِلحاً ما لم يُِصب َدماً  ُمْعنِقا

 ً  أَي : ُمْسِرعاً في طاَعتِه ُمْنبَِسطاً في َعَمله. «َحراما

 في الَخْير ، أَي : سابقَةٌ ، قاله ثَْعلب. ُعنُق أَحُدها : أَنَّهم ُسبّاٌق إِلى الَجنَّة من قَْوِلهم : له : فيه أَقواٌل أَُخُر ِستَّةٌ و

 : يُْغفَُر لَهم َمّد َصْوتهم.الثاني 

 الثالُث : يُزاُدون على النَّاِس.

ْوح والنَّشاط ُمتََطلِّعُون ؛ ألَن يُؤَذَن لهم بُدُخوِل الَجنَّة.  الرابُع : أَنَّ الناَس يوَمئٍذ في الَكْرِب وهم في الرَّ

 وَغْير ذلك ، كما في الفائِق والنِّهاية وُشروحِ البُخاري.

 وقَِديِم اإِلسالم. الدَّْهر ، أَي : قَِديم الدَّْهرِ  ُعنُقِ و اإِلسالم ، ُعنُقِ  َكاَن ذِلك على من الَمجاِز :و

قول الشاِعِر يُخاِطُب أَميَر الُمْؤِمنين عليَّ بَن أَبِي طاِلٍب  قال الَجْوَهِريُّ : ومنه إِلَْيك ، أَي : مائِلُوَن إِلَْيك وُمْنتَِظُروك. ُعنُقٌ  هم قَْولُهم :و

 : عنههللايرض

ين  ؤحمـــــــــــــــــــــــــــــِ ُ
رَي املـــــــــــــــــــــــــــــ غح أَمـــــــــــــــــــــــــــــِ  أَبـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــِ

ا      ــــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــــَ راِ  ِإذا أَتـ ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ ا ال  ن َأخــــــــــــــــــَ

  

ه  لـــــــــــــــــــــــــــــــــَ رَاَ  وَأهـــــــــــــــــــــــــــــــــح  َأن  الـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
نــــــــــــــُ ٌ    ا عــــــــــــــُ تــــــــــــــَ يـــــــــــــــح َت هــــــــــــــَ يــــــــــــــح  ِإلــــــــــــــيــــــــــــــَك فــــــــــــــهــــــــــــــَ

  
 إِليَك بَجماعتهم. (1)وقاَل األَْزَهِريُّ : أَراَد أَنَُّهم أَقبَلُوا 

ً  يُقال : جاَء القومُ   .ُعنُقاً ُعنُقا

 . أَورَده ابُن الَكْلبِّي في أَْنساِب الَخْيل.عنههللارضيالِكْنِدّي  : فَرُس الِمْقداِد بن األَْسَود العُنُق ذُوو

ح  :العُنُق ذُوو  ث اللَّْيثي.بُن َعْوف بن َكْعب بِن عاِمر بِن لَيْ  (2)بن يَْعُمر ، وهذا الّشّداخ  لَقَب يَِزيَد بِن َعاِمر بِن الُملَوَّ

. : العُنُق ذوو  شاِعٌر ُجَذاِميُّ

 اربِن عاِمِر بِن عائِِذ بِن َكْلب بِن َعْمرِو بِن لَُؤّيِ بن ُرْهِم بِن ُمعاِويَةَ بن أَْسلَم بن أَْخَمس بِن الغَْوِث بِن أَْنم لَقَب ُخَوْيِلد بن ِهاللِ  : العُنُق ذُوو

اج بُن ِذيِلِغلَِظ  الَكْلبّي ؛ البََجِلّيِ   قاَل ِضراُر بُن الَخطَّاب الِفهِريُّ : قَْد َرأََس. كانَ و جاِهِليٌّ ، العُنُق َرقَبَته ، وابنُه الَحجَّ

م  ِدي فــــــــــــوارِســــــــــــــــــــــــــكــــــــــــُ نحشــــــــــــــــــــــــــِ م مــــــــــــُ نــــــــــــتــــــــــــُ  ِإن كــــــــــــُ

ِ وابــــــــــَن ِذي      اح نــــــــــَ ــــــــــح يـ وا اُ صــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــُ فــــــــــبحتــــــــــُ ــــــــــعــــــــــُ  ال

  
يحِ : ما َسَطَع من َعجاِجها. أَْعناقُ  من الَمجاِز :و  الّرِ

حاح والتَّْهِذيب ، وَخصََّصه ابُن ِسيَده فقال : تُوَضع في ، كِمْكنَسة : الِقالَدةُ  الِمْعنَقَةُ و  الَكْلِب. ُعنُق كما في الّصِ

ْمل : الِمْعنَقَة قال ابُن ُشَمْيٍل :و ِغير بَْين أَْيِدي الرَّ ، كذا  الّرمال َمعَانِيقُ  ، ِلقَْوِلهم في الَجْمع : ِمْعنَاقَة لِقياسُ وا قال الصاغانيُّ : الَحْبُل الصَّ

مل. َمعانِقُ  ُرِوي عن ابن ُشَمْيل. قال الصاغانِّي : أَو  الرَّ

 : ماَءةٌ قُرَب حاِجٍر. العُنَْيق ، َكُزبَْير : ع وذاتُ  العُنَْيق ذوو

. وِر.، كَمْرَحلَة : ما اْنعََطَف من قَِطع الصُّخُ  الَمْعنَقَةو  نقله الّصاغانِيُّ

 ، هكذا َذَكره والذي في النَّواِدر يُخاِلفه ، كما سيأْتي. ال ُمقاَم به ِلُجُدوبَتِه أَي : َمْعنَقَةٌ  بَلَدٌ  يُقال :و قال :

 َمْعروف من أَيَّام العََرب. : م َعانِقٍ  يومُ و

ً  الغَِليُظه ، وقد العُنُق : الطَِّويل األَْعنَقو ً  ، ولقد أَْعنَقَ  . وحكى اللِّحيانيُّ : ما كانالعَنَقِ  بَيِّنةُ  َعْنقاءُ  ، وهي َعنَِق َعنَقا ، يَْذَهُب إِلى  َعنِق َعنَقا

 النُّْقلَِة.
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 ، كما َسيأْتِي قَِريباً.فإِنَُّهنَّ يُْنَسْبَن إِليه  أَْعنَق يعني بَناتِ  يُْنَسب إِليه َمْعروف فَْحٌل من َخْيِلهم : األَعنَقُ و

__________________ 
 يشبهون ملوكاً يف  لتهم

. .. هذه رواية مرذولة ا والرجا  ال يوصفون بطو  الشعور ا وهذا من صفات النساء واألحداث من الرجا »قا  علي بن محزة يف التنبيهات : 
 والرواية :

 طو  أنضية األعنا  واألممو 
 .«مجض أُم ة وهي القامة

 والنص ابألصر كالرواية يف اللسان.« أراد أهنم مالوا إليك مجيعاً »( العبارة يف التهذيب : 1)
 .«قوله : وهذا الشّداخ ا َأي : يعمر ا كما ذكره املصنف يف مادة شدخ»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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 كما في العُباِب والُمْفرداِت. في ُعنُِقه بَياضٌ  : َمنْ  األَْعنَق الَكْلبُ و

 كما في العُباِب. : ُمَحّدث أَْعنَق إِبراِهيُم بنُ و

لٍ  أَْعنَقَ  بَناتُ و من الدََّهاقِنَة. قال األَصمِعّي : ُهنَّ ِنساٌء ُكنَّ في الدَّْهِر األَول ، يُوَصْفن بالُحْسِن ، أَْسَرْجَن َدوابَّهنَّ ،  : بَنات ِدْهقان ُمتََمّوِ

ة من ُحْسنِها. وقاَل أَبو العَبّاِس : بَناتُ ليَْنظُ   : نِْسوة ُكنَّ باألَْهواِز ، وقد َذَكرُهنَّ َجِريٌر للفََرْزَدِق يَْهجوه. أَْعنَق رن إِلى هِذه الدُّرَّ

وِر و  اخــــــــــــــُ نــــــــــــــَ َ يف مــــــــــــــَ زحين  (1) َأعــــــــــــــح ــــــــــــــَ ت  تـ  بــــــــــــــِ

ؤا ِ و      َت مــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــ  َدحــــــــــــح ُر مــــــــــــا كــــــــــــَ هــــــــــــَ  متــــــــــــَح

  
ً و  الذي تقدم ذكره. أَْعنَقَ  وبَة إِلىالَخْيُل الَمْنسُ  أَيضا

ر قَولُ و  الباهِلّيِ الذي أَنشَده ابُن األَعرابّيِ : بن أَْحَمر َعْمِرو بالَوْجَهْين فُّسِ

نـــــــــــــاُت  ر  بـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ نـــــــــــــَ َ تـــــــــــــَ اٍت  َأعـــــــــــــح َرجـــــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح

ا     ِديـــــــــــــــنـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ غـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ َن ويـ ُرحـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ه يـ تـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــُر ح

  
 بَكْسِر الّراِء ، ومن َجعَله فَرساً رواه بفَتِْحها.« ُمْسِرجات»َرُجالً رواه  أَعنَق قال أَبو العبّاس : َمْن َجعَل

 قال : الدَّاِهيَة أَي : العَْنقاءُ  طاَرت بهو

لــــــــــــــن  مــــــــــــــِ اءَ حيــــــــــــــَح قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ريَا  عــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح  وعــــــــــــــَ

ريَاو      فــــــــــــــــــــــــِ نحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اٍف وخــــــــــــــــــــــــَ  أُم  َخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

يـحَلم والز ِفيريَ و  لحَو والد   الد 

م. وهما باقِياِن على تَْعِريِفهما.وُكلُُّهنَّ َدواةً ،  ِم ، وقد تُحَذُف منهما الالَّ  ونَكَّر َعْنقَاَء وَعْنقَِفيرا ، وإِنَّما هما بالالَّ

 َمْعُروف االْسم ، َمْجُهول الجْسم. َعِظيم طائِر العَْنقاءِ  قاَل الَجوَهِريُّ : أَْصلُ و

 الُمْغِربة فالدَّاِهيَةُ ، وليَسْت من الطَّْيِر َعِلْمناها. العَْنقاءُ  وقاَل أَبو َحاتٍِم في ِكتاب الطَّْير : وأَما

 ُمْغِرب : َكِلمة ال أَْصَل لها. َعْنقاءُ  : (2)وقال ابن ُدَرْيٍد 

ْوا الّداِهيَةَ   باً وُمْغِربة ، قال :ُمْغرِ  َعْنقاءَ  يُقال : إِنَّها َطائٌِر َعِظيٌم ال يَُرى إِالَّ في الدُُّهوِر ، ثم َكثُر ذِلك حتَّى َسمَّ

تح و  قـــــــــَ لـــــــــ  ُة حـــــــــَ يـــــــــفـــــــــَ لـــــــــِ مـــــــــاُن اخلـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ  لـــــــــوال ســـــــــــــــــــــــُ

اِج      جــــــــ  ِد ا ــــــــَ قــــــــاءُ بــــــــه مــــــــن يــــــــَ نــــــــح ِرُب  عــــــــَ غــــــــح (3)مــــــــُ
 

  
يت  ألَنَّه كان في ُعنُِقها بَياٌض كالطَّْوق. َعْنقاء وقِيَل : ُسّمِ

 فيما يَْزعُمون : طائٌِر يكون عند َمْغِرِب الشَّمس. العَْنقاءُ  وقال ُكراع :

اج : هو َطائِر لم يََره أَحٌد. جَّ  وقال الزَّ

 ُمْغِربة ، وقِيَل : هو العُقاُب. َعْنقاءُ  : هي (4) (َطْْيًا َأاببِيلَ )وقيَل في قَوِله تَعالَى : 

 ٌء من ذِلك فراِجْعه.َشيْ  «غ ر ب»في :  قد ذُِكرَ و

ِء القَْيِس بن ماِزن. وقاَل وَعْمٌرو هو ُمَزْيِقياُء بُن عاِمِر بِن حارثَةَ بِن ثَْعلَبَة بِن اْمِرى ثَْعلَبَة بُن َعْمرو َرُجٍل من العََرب ، وهو لقب : العَْنقاءُ و

 وقاَل الشاِعُر : .ُعنُِقه ِلُطولِ  ابن الَكْلبِّيِ : قيَل له ذلك

اءُ َأو  قـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــعـــــــــــَ رٍو  ال مـــــــــــح ـــــــــــُن عـــــــــــَ ـــــــــــُة ب ب لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ  ثـ

فـــــــــــــاءُ      َّب شـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــح وحم لـــــــــــــلـــــــــــــكـــــــــــــَ  ِدمـــــــــــــاُء الـــــــــــــقـــــــــــــَ

  
 هذا. العَْنقاءِ  قلُت : وإِلى ثَْعلبةَ يرِجُع نََسب األَْنصاِر ، وهم بَنُو األَْوس والَخْزرج ابنَْي ثَْعلبةَ 
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 وأما قوُل ابِن أَْحمر : .«غ ر ب»، قاله أَبو َماِلٍك ، وقد تَقدَّم ذلك للمصنِّف في  أََكَمة فَْوَق َجبَل ُمْشِرفٍ  : العَْنقاءُ و

قـــــــــاَء مـــــــــن  لـــــــــح قـــــــــاءَ يف رَأحِس خـــــــــَ نـــــــــح ٍة  عـــــــــَ رفـــــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــــح

رُ      بــــــــــَ ٌر وال جــــــــــَ هــــــــــح ا ســــــــــــــــــــــــَ غــــــــــَ  ُدوهنــــــــــَ تـــــــــــَ بـــــــــــح  ال يـــــــــــُ

  
 ْحَصن منها.فإِنّه يَِصُف َجباَلً ، يقوُل : ال يَْنبَِغي أَن يَكوَن فَْوقَها َسْهٌل وال َجبٌَل أَ 

 .العَْنقاءِ  ، والتَّأْنِيُث عنَد اللَّْيِث ِللَْفظِ  َمِلٌك من قُضاَعةَ  : َعْنقاءُ و

 كما في العُباب. : َشاِعر َعْنقاءَ  ابنُ و

 .(5)« ع م ق»وبه ُرِوي قَوُل أَبِي ذَُؤْيب الُهَذِلي الَمْذُكور في  ، كبُْشَرى : أَْرٌض ، أَو َوادٍ  ُعْنقَىو

__________________ 
 فال شاهد فيها.« ويف ماخور أعا»( الديوان برواية : 1)
 .123/  3( اجلمهرة 2)
 ( البيت للفرزد  ا ديوانه من قصيدة جمرورة القافية وعجزه يف الديوان :3)

 هبم من يد ا جاج أ فار ُمغربِ 
 .4( سورة الفير اآية 4)
 ... ملا ذكرت أخا العمق  ( يعين قوله :5)
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 قاَل الشاِعُر : .الُمعانِقُ  كأَِمير : العَنِيقُ و

َك ِد و  فــــــــــــِ يــــــــــــح يــــــــــــاُ  طــــــــــــَ نــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــاً ابَت خــــــــــــَ  عــــــــــــَ

ا     الحــــــــــــَ ــــــــــــفــــــــــــَ ي ال اعــــــــــــِ ــــــــــــد  َر ال عــــــــــــَ ــــــــــــح يـ  ِإىل َأنح حــــــــــــَ

  
 كما في الصحاح ، وأَنَشَد أَبو حنيفةَ :

يِن ِإال  ُزهـــــــــــــــاُء و  يمـــــــــــــــا راعـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ عـــــــــــــــانـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــُ

يــــــــــــــ ٍ فــــــــــــــَبي       نــــــــــــــِ ا عــــــــــــــَ يــــــــــــــَ  ابَت د ال َأاب لــــــــــــــِ

  
كةً  العَنَقو فإِذا َوَجَد فَْجَوةً  العَنَقَ  أَنّه كان يَِسيرُ »الَحِديث :  ومنه ِلإِلبِِل والدَّابَِّة. ُمْنبَِسط َسْير ُمْسبَِطرٌّ  : َضْرٌب من السَّْيِر ، وهو ، ُمَحرَّ

 .«نَصَّ 

 وقال أَبو النَّْجم :

رِيي  قــــــــــــاً اي انُ  ســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ن ــــــــــــحــــــــــــا  عــــــــــــَ ي  َفســــــــــــــــــــــــــِ

لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاَن      اِإىل ســـــــــــــــــــــــــــــــُ رَتِحيـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَنســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
 ، كفَِرَح. َعِنقَ  ، وقد ُطوُل العُنُق : العَنَقو

، زاَد األَزهريُّ : إِذا أَتَْت عليها سنةٌ. وقاَل ابُن األَثِير : ما لم يَتِمَّ له َسنَة. وأَنشَد ابُن األَعرابي  كَسحاٍب : األُنثَى من أَوالِد الَمعزِ  العَناقُ و

 يَِصف الذّئَب : (1)لقَُرْيٍظ 

جي  لــــــــــــَ غــــــــــــاَم راحــــــــــــِ بــــــــــــَت بــــــــــــُ نــــــــــــاقــــــــــــاً َحســــــــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــَ

ريحَِ  و      َب غــــــــــــــَ ــــــــــــــح ــــــــــــــا ِ مــــــــــــــا هــــــــــــــي َوي ن ــــــــــــــعــــــــــــــَ  ابل

  

ــــــــــــــٍب  رِي ك مــــــــــــــن قــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ــــــــــــــت  فــــــــــــــلــــــــــــــو َأيّنِ َرمــــــــــــــي

  
ــــــــــــِب عــــــــــــا ِ    ــــــــــــذِّئ َك عــــــــــــن ُدعــــــــــــاِء ال ــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــاق  ل

  
 . قال الفََرْزَدُق :أَْعنُقٍ  وأَْربَعُ  أَْعنُق في أَقّل العََدد ثاَلثُ  ج

دِعح  كَ َدعــــــــــــــح قــــــــــــــِ ــــــــــــــُ يِن  أَبعــــــــــــــن ــــــــــــــ  َم ِإن ــــــــــــــِ وائ ــــــــــــــقــــــــــــــَ  ال

ِة عـــــــــــــــــــــا ٍ      راغـــــــــــــــــــــَ
َ

 يف ابِذٍخ ايبـــــــــــــــــــــَن املـــــــــــــــــــــ

  
 قال األَزهرّي : هو ناِدٌر. قال أَوُس بُن َحَجر : .ُعنوقٌ  الَجْمُع الَكثِيرو

وُع  هــــــــــــــاَيصـــــــــــــــــــــــــــُ وقــــــــــــــَ نــــــــــــــُ يــــــــــــــٌم  عــــــــــــــُ َو  َزنــــــــــــــِ  َأحــــــــــــــح

ِرمُي      ــــــــــغــــــــــَ َب ال خــــــــــِ َبٌب كــــــــــمــــــــــا صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــه  ــــــــــَ (2)ل
 

  
يت : ّكِ  وأَنَشد ابُن الّسِ

وَف  ــــــــــــُ ِوي أَن كــــــــــــح ِذي يــــــــــــَ ــــــــــــوَ  الــــــــــــ  هأَب وقــــــــــــِ نــــــــــــُ  عــــــــــــُ

ا     قــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــارِه حــــــــــــــــــىت  أَنــــــــــــــــــَ   وَأ ــــــــــــــــــحَ  أَب ــــــــــــــــــح

  
ى فُعُول ، فِلتَْكِسيرهم إِيّاه على أَْفعُل وقال ِسيبََوْيهٌ : أَما تَْكِسيُرهم إِْياه على أَْفعَُل فهو الغَاِلب على هذا البِناِء من الُمَؤنَِّث. وأَما تَْكِسيُرهم له عل

 ذا كانا يَْعتَِقبان على باب فَْعل.؛ إِ 

يِق بَْعَد السَّعَِة.« بَْعد النُّوقِ  العُنُوقُ »في الَمثَل : و قال ابُن ِسيَده :  «ولم نَْبلُغ النُّوق العُنُوقِ  نَْحُن في»في َحِديث الشَّْعبِّي : و يُْضَرب في الّضِ

بعَد النُّوِق ، يُضَرُب للذي يكوُن على حالٍَة َحَسنٍَة ، ثم يركُب القَبِيَح من األَمر ،  العُنُوقُ  يقول : َمالُكَ « بعد النُّوق العُنُوقُ  هذه»وفي الَمثَل : 

ْفعَةِ   العُنوقَ  لَمْعنَى أَنه صار يَْرَعى. واويََدُع حالَه األُولى ، وينَحطُّ من ُعْلٍو إِلى ُسْفٍل. قال األَْزَهِرّي : يُضَرب للذي يَُحطُّ عن َمْرتَبَتِه بعد الّرِ

 .(3)بعد َما كاَن يَْرَعى اإِلبَِل ، وراِعي الشَّاِء عنَد العرِب َمِهيٌن َذِليٌل ، وَراِعي اإِلبِل َعِزيز َشِريف 

الَكْلِب  (4)يِل الظَّْهِر. وقاَل األَزهريُّ : فَوَق َصيَّاَدة ، يُقاُل لها : التُّفَّةُ ، والغُْنُجل ، وهي أَْصغَُر من الفَْهِد الطَّوِ  األَرِض : َدابَّة َعناقُ و

باعِ ، يُقال : إِنه لَْيَس شي ينِّي ، يَِصيُد كما يَِصيد الفَْهُد ، ويأْكُل اللَّْحَم ، وهو من الّسِ ٌء من الدَّواّب يَُؤبِّر ، أَي : يُعَفِّي أَثَره إِذا َعَدا غيَره الّصِ

ً  ُعنُوقٌ  وغيَر األَْرنَب ، وجمعُه أِْس ، أَبيُض سائِره. (5) َعَجِميَّتُه ِسياْه ُكوشْ  أَيضا  قال : وقد رأَيتُه بالبَاِديَِة ، وهو أَسوُد الرَّ
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 ، أَي : َداِهيَة. َعناق األَرض ، وأُذُنَيْ  َعناقَ  يقال : لَِقَي فاُلن أَيضاً : الدَّاِهيَة. العَنَاقُ و

 قال : األَمُر الشَِّديد. قِيَل :و

طــــــــــــــــ   ي ِإذا متــــــــــــــــَ يــــــــــــــــاقــــــــــــــــِ ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ َ عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ال  اح

َ مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــه أُُذيَنح      اح نـــــــــــــــــــــــا ِ القـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي : من الحاِدي ، أَو من الَجَمل.

 ، قال : الَخْيبة َمْوِضعَ  العَناقُ  : إِذا َرَجع خائِباً ، يُوَضعُ  بالعَناقِ  يُقال : َرَجع فاُلنٌ و

__________________ 
واللســـان « خر »أو ابن قرط الطهوي ا وهو امللقب بذي اخلر  انظر القاموس « قرط»والصـــواب ( كذا ابألصـــر قُريرت ابلتصـــغري ا وهو خطب 1)
 .«خر »
 فيما نسب إليه والذي ابألصر ملف  من عجزي بيتا وردا يف الديوان ا وفيه : 140( ديوانه ط بريوت ص 2)
ـــــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــااي و   جـــــــــــــــــــاءت خـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــة دب

ــــــــــــــــــمُ      ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــو  زن ــــــــــــــــــوق  يصـــــــــــــــــــــــــــــــور عــــــــــــــــــن

  

ـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌع رابٌع  ـــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــر  ب  ي

  
 لــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــبٌب كــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــبب الــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــرميُ   

  

 ( يف التهذيب : وراعي اإِلبر قوّي ممتنض.3)
 ( يف التهذيب : فوي .4)
(5.  ( يف التهذيب : سياه ُقوشح
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م أَ  تـــــــــــــــُ رَكـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ٍة تـ ـــــــــــــــَ رحجـــــــــــــــيـــــــــــــــض قـــــــــــــــارِي ـــــــــــــــَ ن تـ  مـــــــــــــــِ

م      ــــــــــــــــتــــــــــــــــُ م وأُب ااَيكــــــــــــــــُ بــــــــــــــــَ نــــــــــــــــا ِ ســــــــــــــــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

  
 َطْير أَخَضُر يُنِذُر بالَمَطِر.وَصفَُهم بالُجْبن. وقاِرية : 

ا َسِمْعتُم تَْرِجيَع هذا الّطائِر فترْكتُم سبَايَاكم ، وأُبتُم بالَخْيبة.  .كالعَنَاقَة يَقُوُل : فَِزْعتُم لمَّ

 تَْفِصيال ، وأََشْرنا له ُهناك. «ق ود» ذُِكر في : قدو الُكبَر الُوْسَطى من بَناِت نَْعش : العَناقُ و

ِحيَن حاَرب أَْهَل الردَّة  عنههللارضيِلعَُمَر بِن الَخطَّاب  عنههللارضيقَوُل أَبِي بَْكٍر  َزكاةُ عاَمْين ، قِيَل : ومنه : العَناقُ و َشْرح الُخْطبة :وفي 

ً  لو َمنَعُونِي» :  .«وسلمعليههللاصلىمما كانوا يَُؤدُّونَه إِلى َرُسوِل هللا  «َعناقا

خاِل ، وأَّن واحدةً منها تُجِزى  ، وهو َزَكاةُ َعام.يُرَوى : ِعقاالً و دقِة في الّسِ واية األُولَى َدِليٌل على ُوُجوب الصَّ ُء وقال ابن األَثِير : في الّرِ

َء في . وقال أَبو َحنِيفَةَ : ال شيعن الواِجِب في األَْربَِعيَن منها إِذا كانت ُكلُّها ِسخاالً ، وال يُكلَُّف صاِحبُها ُمِسنَّة. قال : وهو مذهب الّشاِفعيّ 

هات ، ولو كان يُْستَأْنف لها الَحْول لم يُوَجْد السَّبيُل إِل خاِل ، وفيه َدِليٌل على أَنَّ َحْول النِّتاج َحْوُل األُمَّ  .العَناقِ  ى أَْخذِ الّسِ

 ُخَزِز بن الَوثِيِمّيِ بِن أَْعَوَج.من نَْسِل الَحُروِن بِن ال فَرُس ُمْسِلم بِن َعْمرٍو الباِهِلّيِ  : العَناقُ و

ّمة : ع : العَناقو  ، قال ذُو الرُّ

نـــــــــــــا َ  ه  عـــــــــــــَ ِ كـــــــــــــبَنـــــــــــــّ اح فـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  واحـــــــــــــِ  فـــــــــــــَبعـــــــــــــح

حُ      ٌم ُمصـــــــــــــــــــــالــــــِ لــــــح بـــــــاِح ســــــــــــــــــــِ ِي لــــــأَلشــــــــــــــــــــح غــــــح  مــــــن الــــــبـــــــَ

  
ةِ  : العَناقُ  قيل :و مَّ ر البَْيُت الذي تَقَدََّم له. وقال أَْيضاً يَِصُف ناقَتَه. َمناَرةٌ عاِديَّة بالدَّْهناِء ، َذَكَرها ذُو الرُّ  في ِشْعِره ، وبه فُّسِ

َ شــــــــــــــــــــــــــارٍِع  اح ك اآجــــــــــــاَ  مــــــــــــا بــــــــــــَ راعــــــــــــاتــــــــــــُ  مــــــــــــَ

ا ِ ِإىل حــــــــــيــــــــــُث حــــــــــاَدتح مــــــــــن      نــــــــــَ  اأَلواعــــــــــِ ُ  عــــــــــَ

  
ونَها (1)قال األَزهريُّ : رأَيُت بالدَّْهناِء شبه َمنَارةٍ عاِديٍَّة َمْبنِيٍَّة بالِحجاَرةِ ، وكان  ة ، ِلِذكِره إِيَّاها في  َعناقَ  القَْوُم الذين أَنَا َمعَهم يَُسمُّ مَّ ِذي الرُّ

اِعي : ءواٍد بأَرِض َطيِّى : العَناقُ و ِشْعره.  بالِحَمى ، عن األَصَمِعّيِ ، كما في العُباِب. وأَنَشد للرَّ

ٍن  عـــــــائـــــــِ َر  مـــــــن  ـــــــَ ـــــــَ يـــــــلـــــــي هـــــــر تـ لـــــــِ رح خـــــــَ َبصـــــــــــــــــــــ  ـــــــَ  تـ

َن مــــــــن َوا     ــــــــح ل مــــــــ  ــــــــا ِ ِدي حتــــــــَ ن ــــــــعــــــــَ ِد  ال مــــــــَ هــــــــح ــــــــَ ــــــــثـ (2)ف
 

  
بالِحَمى في أَْرض َغنِّي.  العَناقِ  بالِحَمى ، وهو ِلغَنِّيٍ ، وقيل : واِدي العَناقُ  وفي اللِّسان : قال األَصَمِعيُّ :« من َجْنبَي فِتاق» ويُرَوى :

اعي.  وأَنشَد قَْوَل الرَّ

اغانِيَّ ، والصواُب بأَْرِض َغنِّي ، ويَُدلُّك على أَنَّه خطأٌ أَنَّه بأَْرِض َطيِّىقلُت : فهذا ُهَو الصَّواب. وقوُل الُمَصنِّف :  ٍء تَْصِحيف تَبِع فيه الصَّ

 ٍء بالِحَمى أَرٌض ، فَتأَْمل ذِلك.لَْيس ِلَطيِّى

 قاَل ُكثيٌِّر يَِصف الظُّْعَن : : ع. العَنَاقَانو

َوًة  دح َض غــــــــــُ بــــــــــُ نـــــــــــح ِن يـــــــــــَ طــــــــــح يَنح بــــــــــَ  قــــــــــواِرُض ِحضــــــــــــــــــــــــح

ريُهـــــــــا     ِ عـــــــــِ اح اقـــــــــَ نـــــــــَ يِّ الـــــــــعـــــــــَ رحقـــــــــِ ُد شـــــــــــــــــــــــَ َواصـــــــــــــــــــــــِ  قــــــــــَ

  
ُق عليه أَُرْيكة ، ثم  كَسَحابة : ماَءةٌ لغَنِّي. : العَناقَةُ و ل َمْنزل يَْنزله ويَُصّدِ قال أَبُو ِزياد : إِذا َخَرج عاِمُل بَنِي ِكالب ُمصّدقاً من الَمِدينة فأَوَّ

 العَناقَة. قاَل ابُن َهْرَمةَ :

ك اَل ٍ  ر فـــــــــــــــِإنـــــــــــــــ  ِة فـــــــــــــــارححتـــــــــــــــَِ نـــــــــــــــاقـــــــــــــــَ   ابلـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

ِر      َخصـــــــــــــــــــــــــ 
ُ

رحواَن َأو ابملـــــــــــ ٍد أيب مـــــــــــَ عـــــــــــح (3)ِبســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
يَكوُن لألَْرنَِب َكذِلك.  . وقال َغيُره :ُعنُِقه يَملُؤها تُراباً ، فإِذا خاف انَدسَّ فيه إِلى من ِجَحَرةِ اليَْربُوع : ُجْحر العانِقَاءُ  قال ابُن األَعرابّي :و

اُء. (4) [والقاِصعاء] العانِقَاءُ و الُمفضَّل : يقال لِجَحرةِ اليَْربُوع : النّاِعقَاُء ،وقال  اِهَطاُء ، والدَّامَّ  بها : إِذا تَعَنَّقَ و ها ، وتَعَنَّق والنَّافِقاُء ، والرَّ

 ، واألَْرنُب تَُذكَّر وتَُؤنَُّث. تَعنَّقَ  في ُجْحِره ُعنُقَهِ و َدسَّ َرأَْسه إِذا األَرنَبُ  كذلكو َدَخلَها ،

 قال ُزَهْيُر بُن أَبِي ُسْلَمى : : ع. التَّعانِيقُ و
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ُلو  دح كــــاَن اَل يســــــــــــــح لحَم  وقــــَ ا الَقلــــُب عن ســــــــــــــَ حــــَ  صــــــــــــــَ

مــــَ  و      ــــح ل فــــَر مــــن ســــــــــــــــــَ ــــح ــــ ُ أَق ي ــــِ عـــــــان ــــ  ــــت ُر  ال جـــــــح ــــ  ــــث (5)فـــــــال
 

  
__________________ 

 يعين قوله املتقدم. .«ربوع يقو  : هذه عنا  ذي الرمة ألنه ذكرها يف شعرهورأيت غالماً من بين كليب بن ي»( نص التهذيب : 1)
 وانظر ختر ه فيه.« وثهمد»برواية :  81( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«ابمضر»( عن معجم البلدان وابألصر 3)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
 .وهبامشه : التعاني  والثقر : موضعان 58( ديوانه ط بريوت ص 5)
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ّم للسَّْهل ِمَن األَْرِض  تُْعنُوق َجْمع أَيضاً : التَّعَانِيقُ و ى الموضع. ، بالّضِ  ، وكأَنّه من ذلك يَُسمَّ

ً  أَي : السَّير ، وقد العَنَق : الفََرُس الَجيّدُ  الِمْعناقُ و  .َمعاِنيق ج : أَْعنََق إِعناقا

. قِالَدةً  ُعنُقه الَكْلَب ، َجعََل في أَْعنَقو  ، نقلَه الجوهريُّ

رُع : َطاَل ، وَطلَع ُسْنبُله أَعنَقَ و  .ُعنُق ، كأَنّه صاَر ذا الزَّ

 قال : َغابَت أَي : الثَُّريَّا أَْعنَقَتِ  من الَمجاِز :و

تِ كـــــــــــــــــَبيّن حـــــــــــــــــَا  قـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ َراّي  َأعـــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــثــــــــــــــــــ 

ا     ُدوفــــــــــــــَ ا مــــــــــــــَ يــــــــــــــُت الــــــــــــــر اَح َأو لــــــــــــــَن قــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــُ

  
 ذا تقَدََّمْت للَمِغيِب.النُّجوُم : إِ  أَْعنَقَتِ  وقيَل :

يحُ  أَْعنَقَتِ و  وهو َمجاز. أَْذَرِت التُّرابَ  أَي : الّرِ

. تَوهَُّموا فيه ِمْفعاالً َمعَانِيقُ  ، وهو ُمْنقاٌد نحو ميل وأَقَّل من ذِلك ، والجمع ، كُمْحِسٍن : ما َصلَُب واْرتَفَع من األَْرض وَحوالَْيه َسْهلٌ  الُمْعنِقُ و

 لَكثْرةِ ما يَأْتِياِن معاً ، نحو : ُمتْئِم وِمتْئام وُمْذِكر وِمْذكار.

 َطِويلَةُ. قال أَبو َكبِيٍر الُهَذِلّي يِصفُها : : ُمرتَِفعة ُمْعنِقَةٌ  َمْربَأَةٌ و

قــــــــــاءَ  نــــــــــح ةٍ  عــــــــــَ قــــــــــَ نــــــــــِ عــــــــــح هــــــــــا  مــــــــــُ يســــــــــــــــــــــــُ  يــــــــــكــــــــــوُن أَنــــــــــِ

ِر      ؤحكـــــــــــَ هـــــــــــا مل يــــــــــــُ يـــــــــــعـــــــــــُ مـــــــــــاِم مجـــــــــــَِ (1)ُورحَ  ا ـــــــــــَ
 

  
 عليه تَْعنِيقاً : َمَشى وأَْشَرَف. َعنَّقَ و

 ولم تفلق. َطالَت جمع َكافُور : كوافِيُر النِّْخلِ  َعنَّقَتو

 استُه : َخَرَجت. َعنَّقَتو

 بَلََغ التَّْرِطيُب قَِريباً من قَِمِعها. : بَِقَي منها َحْوَل الِقَمعِ ِمثُْل الخاتَِم ، وذِلَك إِذا البُْسَرةُ  َعنَّقتِ و

ً  نَّقعَ و  بَمْعنَى الَخْيبَِة. العَناقِ  ، من َخيَّبَه أَي : فاُلنا

ثة : ُدَوْيبَةٌ  الُمعَنِّقَةُ و واُب بَكْسِر الميِم ، والَجْمع ، كُمَحّدِ ضاُت األَساقِي ،  الَمعانِقُ  ، قال أَبو َحاتِم : َمعانِقُ  هكذا في النَُّسخ ، والصَّ : هي ُمقَّرِ

 ببياِض. أَْعناقِها لها أَْطواٌق في

ثات : الُمعَنِّقاتُ و وال من الِجبَالِ  كُمَحّدِ  بالَحاِء الُمْهَملة.« الِحبال»هكذا في النَُّسخِ ، وصوابُه  الّطِ

ا ، فأَخَذت قُْرصاً من تحت َدّنٍ لها ، فقاَمْت إِليها فأََخَذتْها من بَْيِن حيَن َدَخلَت شاةٌ لجاٍر له عنهاهللارضيألُّمِ َسلََمة  وسلمعليههللاصلىقولُه و

 َعنَّقَه تَُخيِّبيها ، ِمن َمْعناه : وتَْعِصِريها ، أَو بِعُنُِقها أَي : تَأُْخِذي «إِنه ال قَِليل من أََذى الَجارِ  تُعَنِِّقيها ما كان يَْنبَِغي لَِك أَنْ »لَْحيْيها ، فقاَل : 

ً  َخيَّبه اإِذ من  ولو ُرِوَي تُعَنِِّفيها بالفَاءِ  بالكاِف ، والتَّْعنِيُك : الَمَشقَّة والتَّْعنِيف ، كما َسيأِْتي. قال الصاغانِيُّ : وُرِوي : تُعَنِِّكيها كما ذُِكر قريبا

ً  العُْنف واية. لكان َوْجها  قريباً إِذا وافَقَت الّرِ

 ِحد.بَِمْعنًَى وا اْعتَنَقاو تَعانَقَاو

ً و ُمعانَقَة في الَمَحبَّة عانَقَا قيل :و : إِذا  عانَقَه ، وقد الُمعانَقَةُ  : الِعناقُ  . وقال الَجْوَهِريُّ :ُعنُِقه من ُعنُقَه إِذا اْلتََزمه فأَْدنَى عانَقَه ، وقد ِعناقا

ه إِلى نَْفِسه. ُعنُِقه َجعََل يََدْيِه على وقد يَُجوز االْفتِعال في َمْوضع الُمفَاَعلَة ، فإِذا َخَصْصَت بالِفْعِل واحداً  في الَحْرب ونَْحِوها اْعتَنَقاو وَضمَّ

 في الَحالَين. عانَقَه ُدوَن اآلخر لم تَقُل إِالَّ 

 .(2)، وُكلُّ في ُكّلٍ جائز  كالتَّعانُق في المَودَّة االْعتِناق قال األَزهريُّ : وقد يَجوزُ 

قال ُرْؤبَة يَِصُف اآلَل  ِمَن السَّرابِ  المهملة (3)بالحاِء « الِحبال»صوابُه  الِجبالِ  أَْعناقِ  َمْخَرجُ  على ِصيغَة اسم الَمْفعُول : الُمْعتَنَقو

 والسَّراَب :
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َر ح  َد الــــــــــــغــــــــــــَ عــــــــــــح ه بـــــــــــــَ بــــــــــــُدو لــــــــــــنــــــــــــا َأعــــــــــــالمــــــــــــُ  تــــــــــــَ

قـــــــــــــــَ ح      واِت الـــــــــــــــد  بـــــــــــــــح ِض اآِ  وهـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ  يف قـــــــــــــــِ

  

هــــــــــــاخــــــــــــارجــــــــــــًة  نــــــــــــَ ح مــــــــــــن  َأعــــــــــــنــــــــــــاقــــــــــــُ تـــــــــــــَ عــــــــــــح  مــــــــــــُ

  
الِة الـــــــــــــوهـــــــــــــَ ح    غـــــــــــــح ر  مـــــــــــــِ ه كـــــــــــــُ تـــــــــــــح طـــــــــــــَ َنشـــــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــَ

  
 .أَْعناقَها فأَخرَجت اْعتَنَقَت أَي :

ا في اْنِسياحٍ.والتَّرِكيُب يُدلُّ على اْمتِداٍد في َشيْ   ٍء إِّما في اْرتِفاع ، وإِمَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

__________________ 
 واملعنقة : الطويلة.« العيطاء الطويلة العن »وفيه : « عيطاء معنقة»برواية :  97/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( قير املعانقة يف املودة ا واالعتنا  يف ا رب ا أو أكثر ما يستعمر يف ا رب وشاهده قو  زهري :2)

ــــــــــــوا  عــــــــــــن ــــــــــــهــــــــــــم مــــــــــــا ارمتــــــــــــوا حــــــــــــىت إذا اطــــــــــــّ ــــــــــــطــــــــــــعــــــــــــن  ي

 ضـــــــــــــــــــــــــارب حــــــــــــىت إذا مــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــاربــــــــــــوا اعــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــا    

  

 التهذيب : أعنا  اجلبا  ابجليم. ويف اللسان : وعن  اجلبر : ما أشرف منه.( والذي يف 3)
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ٌ  ُمْعنِقٌ  َرُجلٌ   .العُنُقِ  : َطِويال ُمْعنِقَةٌ  ، وامرأَة

 : ُمْرتَِفعةٌ طويلةٌ. َعْنقاءُ  و[ َهْضبة]

 .بالعُنُق والتَّعَنُّق : العَْصر

 .ُعنُقَها َجتالّدابّةُ : َوقَعت في الَوْحِل ، فأَْخرَ  اْعتَنَقَتو

لُُهما وُمقَدََّمتُهما على الَمثَل ، وكذِلكَ  ُعنُقُ و تاِء : أَوَّ ْيِف والّشِ . قال ابُن األَعرابِّيِ ، قُلت ألَعرابِّيٍ : كم أَتَى َعلَيك ُعنُق الصَّ ّنِ  قال : أََخْذت ؟الّسِ

لها ، والَجْمع بعُنُقِ  تِّين ، أَي : أَوَّ  .أَعناقٌ  الّسِ

ِحمِ  ُعنُقو   : ما اْستََدقَّ منها ِمّما يَِلي الفَْرَج.الرَّ

 أَي : تَْخُرُج ِقْطعَةٌ من النار. «من النّارِ  ُعنُقٌ  يَخُرج»في الَحِديِث : و

 .ُعنُقٌ  وقال ابُن ُشَمْيل : إِذا َخَرَج من النَّهِر ماٌء فَجَرى فقد َخَرج

 : الِقْطعَة من الماِل. العُنُقو عليه ، كقَْولهم : ُهْم إِْلٌب عليه ، ُعنُقٌ  وُهم

ً  ، وُهما اْسمان من َعنَقٍ  ، كأَِمير : مثل َعنِيقٌ  وَسْيرٌ   .أَْعنق إِعناقا

ُرهم َمعانِيق فانَطلَْقنا» في الحديث :و .ِمْعناق : مثل َعِنيقو ، ُمعنِقٌ  ودابَّةٌ   : أَي ُمْسِرعين.قال َشِمر  «إِلى النّاس نُبَّشِ

 : إِذا َساَرع وأَْسرع ، ويُْرَوى : أَعنقَ  ، مثيل َعانَق أَي ُمْسِرعين ، من «ُمعانِِقين فاْنفََرَجِت الصَّخرةُ فاْنَطلَقُوا»في َحِديث أَصحاب الغاِر : و

 .َمعانِيق

ة :َمعانِيقو ُمعنِقُون ، وقوم ُمْعِنق وَرُجلٌ  مَّ  . وقال ذُو الرُّ

َك أَ  تــــــــــح ــــــــــَ ِر َأشــــــــــــــــــــــــاقـ وِم الــــــــــد واثــــــــــِ  خــــــــــالُ  الــــــــــر ســــــــــــــــــــــــُ

وحضـــــــــــــــــــــــَ       قـــــــــاتأبَدحعـــــــــاِص حـــــــــَ ـــــــــِ ن عـــــــــح ُ
واِدرِ  املـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــن  ال

  
مات منها  الُمْعنِقاتُ  : الُمتَقّّدِ

(1). 

 ، وأَْعلَقَْت. أَعنَقَتْ  وُمْعِلقة : بَِعيَدةٌ ، وقد ُمْعنِقةٌ  وفي نَواِدِر األَْعراب : بالدٌ 

 السَّحابةُ : إِذا َخَرَجت من ُمْعَظِم الغَْيِم تَراَها بَْيضاَء إِلْشراِق الشَّْمس عليها. قال : َعنَقَت ويقال :

َدرح  بـــــــــــاٌت فـــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــ  غـــــــــــَ رحُب ِإال  نــــــــــــَ  مـــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــ 

ٍم      ــــــــــح ي ــــــــــوِم غــــــــــَ تيف ي قــــــــــَ ــــــــــَ نـ رُبح  عــــــــــَ ــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــي  ف

  
ّي : ناقَةٌ   . قال األَْعَشى :العَنَق : تَِسير ِمْعناقٌ  وقال ابن بَّرِ

ُروٌح قــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــ جِي مــــــــــــــــــــــَ ا وحتــــــــــــــــــــــَح  اَوزحهتــــــــــــــــــــــُ

ابــــــــــــــٌة      عــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ــــــــــــــٌ  نـ رَتِي نــــــــــــــح نــــــــــــــا ُ عــــــــــــــَ عــــــــــــــح  (2) مــــــــــــــِ
  

 أَي : أَنَّ الَمنِيَّةَ أَْسَرَعت به ، وساقَتْه إِلى َمْصَرِعه. «ِليَُموت أَعنَقَ »في الَحِديث : و

ةُ. العَناقُ و  ، َكَسحاٍب : الَحرَّ

 للسَّْخلَِة. وأَنشَد ابُن األَعرابِّي : َعنَاق ، بضمتين : جمع العُنُقو

وَب وال  بــــــــــــــــُ ازَِي الشــــــــــــــــــــــــــــــ   ال أَذحبــــــــــــــــح الــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

ِة      قــــــــــــامــــــــــــَ
ُ

ــــــــــــوم املــــــــــــ ُخ ي ــــــــــــُ اَأســــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــَ ــــــــــــُ نـ ــــــــــــعــــــــــــُ  ال

  

تــــــــــــــاِء وال  ث  يف الشــــــــــــــــــــــــــــِّ ُر الــــــــــــــغــــــــــــــَ  ال آكــــــــــــــُ

  
ا   ـــــــــــــــــَ َرق َو اَنـــــــــــــــــحَ وحيب ِإذا هـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ُح ثـ  أَنصـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، قال : العُنُوقَ  : تَِلدُ  ِمْعناق وشاةٌ 
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اِ   بــــــــــــ  اِة َأيب الســــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــي عــــــــــــلــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــَح

تــــــــــــــــا ِ      ٍم عــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ يــــــــــــــــقــــــــــــــــٍة مــــــــــــــــن غــــــــــــــــَ تــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــَ

  

 ِمعحنا ِ َمرحُغوَسٍة َمبحُمورٍَة 

ر قَوُل الشَّاِعر الّساِبق : العَناقُ  وقال عِليُّ بُن َحْمزةَ :  أَي : بالُمْنَكَر. (3)«بالعَناقِ وأُْبتُم » : الُمْنَكر ، وبه فُّسِ

 أَي بالَكِذب الفاِحش. َعناقِ  وجاَء بأُذُنَي

 وقَوُل أَبِي الُمثَلَّم يَْرثِي َصْخَر الغَّي :

ضح  ة مــــــــِ ــــــــقــــــــَ ــــــــَوِدي اُ  ال ة َنســــــــــــــــــــــ  ــــــــقــــــــَ ي قــــــــِ ي ا ــــــــَ امــــــــِ  حــــــــَ

يـــــــــاِن      نـــــــــح رُي ثــــــــــُ ٌد غـــــــــَ لـــــــــح ِة جـــــــــَ يـــــــــقـــــــــَ (4)انُ  الـــــــــَوســـــــــــــــــــــــِ
 

  
 بالتّاِء ، وقد ذُِكر في َمَحلِّه.« ِمْعتاق»في أَثر َطريَدتِه. ويُْروى :  يُْعنِقُ  أَي :

 بَْعٍض ، وهو مجاٌز. بعُنُقِ و بَْعٍض ، بأَْعناق ويُقال : الَكالُم يأْخذُ بعُضه

__________________ 
 .«فيها»( يف التهذيب : 1)
 .127( ديوانه ط بريوت ص 2)
 املادة شاهداً عل  العنا  : اخليبة.( يعين قوله ا وقد تقدم يف 3)

 أمـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــض قـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــٍة تـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــــــا      ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــم ابل ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــاايكــــــــــــــــــــم وأُب  ؟ســـــــــــــــــــــــــــــــــب
  

 ابلتاء.« معتا »برواية  239/  2( ديوان اهلذليا 4)
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 ، وهو السَّْير الفَِسيُح. العَنَق الّريُح بالتّراِب ، من اعتَنَقَتو األَمَر : لَِزَمه. اعتَنَقو

 ، يأْتي في الَحْرِف الذي بَْعَده. ُعنُق وُعوُج بنُ 

ّقِ ، مولّدة. الُمعَنِّقةو ى الّدِ ثِة : ُحمَّ  ، كُمَحّدِ

 ِمْعنَقى ، بكسر الميم. : ُخيوٌل َمْنُسوبةٌ للعََرِب. يَقولُوَن في الواِحِد : الَمعانِقُ و

ْرُف. العَْوقُ  : [عوق] َعوعَق ، ثم نُِقَل من فَعَل إِلى فَعُل ، ثم  َعاقَ  : إِذا َحبَسه وَصَرفه وأَْصلُ  يَعُوقُه من كذا عاقَه يُقال : : الَحْبس والصَّ

ْعل ، فُحِذفَت العَْين ؛ اللتِقائِهما ، فصار قُِلبت الَواُو في فَعُْلت أَلفاً ، فصاَرت عاْقُت ، فالتَقَى ساِكنَان : العَْين الُمْعتَلَّة الَمْقلُوبة أَِلفاً ، والم الفِ 

ّمة إِلى الفَاِء ؛ ألَنَّ أَصلَه قَْبل القَْلب فَعُْلُت فصار ، فهذه مراَجعَةُ أَْصل إِاّل أَنَّ ذِلك األَصَل األَْقرُب ال  ُعْقتُ  التَّْقِديُر َعْقُت ، ثم نُِقلت الضَّ

َل أَْحوالِ  ة ، وهذا ُكلُّه تَْعِليل ابُن ِجنّي. األَْبعُد ، أاَل تََرى أَنَّ أَوَّ مَّ  هِذه العَْيِن في ِصيغٍَة إِنما هو فَتَْحة العَْين التي أَبدلت منها الضَّ

قهو وَعقَّاه َعائِقٌ  عن الَوْجه الذي أَراَده عاقَه يقال : االْعتِياقِ و كالتَّْعِويق التَّثْبِيط أَيضاً : العَْوقو َقْد )وفي التَّْنِزيل :  كله بَِمْعنى ، اْعتاقَهو َعوَّ
 وقالـ  وسلمعليههللاصلى نُْصَرته عن وسلمعليههللاصلىوهم قَوٌم من الُمنافِِقين كانوا يُثَبِّطون أَنصاَر النَّبّيِ  (1) (يَ ْعَلُم هللاُ اْلُمَعوِِّقنَي ِمْنُكمْ 

 : ُرْؤبَة

ا  قـــــــــــــَ فـــــــــــــ  لـــــــــــــوَب اخلـــــــــــــُ َن ُ  الـــــــــــــقـــــــــــــُ كـــــــــــــ   فســـــــــــــــــــــــــــَ

تــــــــــــا َ و      لــــــــــــَا  اعــــــــــــح اهــــــــــــِ ه اجلــــــــــــَ نــــــــــــح و قــــــــــــاعــــــــــــَ  الــــــــــــعــــــــــــُ

  

 من الِعَدا واألَقحربَا الُعق َقا

جُل الذي ال َخْير عنده. : العَْوقو  قال ُرْؤبة : الرَّ

َلدِ  َعوح ٍ َفداَ  منهم ُكر    َأصح
 .أَعواقٌ  ج : نَقَله الّصاغانِيُّ  يَُضمو

قُ  َمن أَيضاً : العَْوقُ و  بالهاِء. كالعَْوقَةِ  الناَس عن الَخْيِر ، يُعَّوِ

 آِخَر َدْهر. أَي : َعْوق ال يَُكون ذِلك آِخرَ و

ّم ، وَكَكتٍِف بَِمْعنىً  َعْوقوَ  .َعقَانِي عائِقٌ و َعائِقٌ  عن األَْمر الذي أَردت عاقَنِي يُقال :و  صاِرٌف وُمثَبٌِّط وَشاِغٌل. َواِحد ، أَي : ، بالفَتْح ، والضَّ

ّجاجِ ، وقِيَل : كانَ  : َصنَم يَعُوقو حاحِ  السالمعليه ِلقَْوم نُوحٍ  كاَن ِلِكنانةَ عن الزَّ َزمانِه ، فلّما  أَهلِ  أَو كاَن َرُجالً من صاِلِحي ، كما في الّصِ

عَلوا ذلك به ، وبَِسْبعٍَة ا عليه ، فأَتاُهم الشَّْيطاُن في ُصورةِ إِْنسان ، فقاَل : أَُمثِّلُه لُكم في ِمْحرابِكم ، حتى تََرْوه ُكلّما َصلَّْيتُم ، ففَ ماَت َجِزُعو

اً َكبيراً. ُدونَهامن بَْعِده من َصاِلِحيهم ، ثم تَماَدى بهُم األَمُر إِلى أَن اتََّخذُوا تِْلك األْمثلَةَ أَصنَاماً يَْعبُ   من ُدوِن هللا ، تَعالَى هللا ُعلُوَّ

وبَِسْبعٍَة من  كذا بَلَغَنا ، ونَقَلَه األَْزهِريُّ أَيضاً ، ولَْيس في نَّصِ اللَّْيِث : قاَل اللَّيُث : (2) (َوال يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسراً )ومنه قَولُه تَعالَى : 

 بَْعِدِه.

 على غيِر القياس. قال أَبو ذَُؤيب الُهَذِلّي : َعْوق ، أَو َعائِقَةٍ  يكون جمع شَّواِغُل من أَْحداِثهالدَّْهِر : ال َعوائِقُ و

ٌر  رســــــــــــــــــــــــــَ رث مــــــــــــُ َويــــــــــــح  َأال هــــــــــــر أَتــــــــــــَ  أُم  ا ــــــــــــُ

ه      قــــــــــح عــــــــــُ ــــــــــَ ٌد ِإن مل تـ مح خــــــــــالــــــــــِ عــــــــــَ ــــــــــَ وائــــــــــِ ُ نـ (3)الــــــــــعــــــــــَ
 

  
 وقال أَُميَّةُ بُن أَبِي الصَّلت :

ًا ِإذا  قــــــــــــّ وَب حــــــــــــَ لــــــــــــُ ِرُف هــــــــــــِذي الــــــــــــقــــــــــــُ عــــــــــــح  تـــــــــــــَ

ريحٍ      تح خبـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــا عـــــــــــــــاقـــــــــــــــَ قـــــــــــــــُ وائـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــَ

  
 .(4)وقاَل أَبو َعْمرٍو : هو لَمْولًى ِلُخزاعةَ يُقال له : ابُن الواِرِش. وقيَل : ِلسابٍق البَْربَِرّيِ 
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 ، وليس بإِتْباعٍ ، كما يَأْتِي للُمَصنِّف قريباً. تَْعِويقٍ  بَمْعنَى ِذي َعيِّقٌ  وِقيَل : : إِتْباع َعيِّقٌ  َضيٌِّق لَيِّقٌ  قَولُهم :و

، واْقتَصر الَجْوَهِريُّ على األُولى واألَِخيرة. والثّانيةُ عن ابِن األَْعرابِّيِ ، وَضبََطه بعٌض َكَكتِف  ، َكُصَرٍد ، وِعنٍَب ، وُهمَزة ُعَوق رُجلٌ و
ألَْصحابِه ، ألَنَّ ِعلََل األُموِر تَْحبِسه عن  وتَْريِيثٍ  للناِس عن الَخْير تَْعِويقٍ  ذُو بفَتْح اليَاِء الُمَشدََّدة : أَي : بالفَتْح َعيَّقو ، َككيِّس َعيِّقٌ و (5)

ي لألَْخَطل :  حاَجتِه ، وأَْنَشَد ابن بَّرِ

__________________ 
 .18( سورة األحزاب اآية 1)
 .23( سورة نوح اآية 2)
 .151/  1( ديوان اهلذليا 3)
 .«الدبريي»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 4)
 ( هذه رواية اللسان ونبه مصححه هبامشه إىل ضبرت القاموس. وضبطت يف التهذيب ابلقلم بفتح فسكون.5)
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ه  لـــــــــــــُ ود ِشـــــــــــــائـــــــــــــِ مـــــــــــــُ ِت  ـــــــــــــَح يـــــــــــــح ب الـــــــــــــبــــــــــــــَ وطـــــــــــــ   مـــــــــــــُ

زيف وال      ِة ال كـــــــــــــَ مـــــــــــــالـــــــــــــَ َد ا ـــــــــــــَ نـــــــــــــح َو ُ عـــــــــــــِ  عـــــــــــــُ

  
ق َرُجلٌ قاَل ابن ُدَرْيٍد : و  َشدَّد الواَو األَْرزنِيُّ ، وأَبو َسْهٍل الَهَرِوّي في الَجْمَهرة. يُثَبُِّط النَّاَس عن أُُموِرهم : إِذا كان كقُبَّر ُعوَّ

قٌ  َرُجلٌ  أَو ة ، نقلَه ابُن ُدَرْيد أَيضاً. وقيل : رجل َجبَانٌ  : ُعوَّ ق بلُغِة ُهَذْيل خاصَّ  َجتِه. قال الُهَذِلّي :: تَْعتاقُه األُمور عن حا ُعوَّ

م  ي فــــــــــــــِإهنــــــــــــــ  يــــــــــــــاَن أُمــــــــــــــِّ يِن  ــــــــــــــِح بــــــــــــــَ ًد  لــــــــــــــِ  فــــــــــــــِ

ـــــــــهـــــــــم غـــــــــرَي      يســـــــــــــــــــــــًا مـــــــــن ـــــــــِ وا َرئ و  ِ َأطـــــــــاعـــــــــُ  (1) عـــــــــُ
  

قُ و  قال ُرْؤبةُ : .َعاِئق َجْمع أَيضاً : العُوَّ

 عنُه اجلاِهِلَا الُعو قَا اعحَتا َ و 
 مثل : ُغَدر بمعنى غاِدٍر. العَائِق فإِنه بَِمْعنَى كُصَردٍ  العَُوقُ  أَّماو قاَل :

 ، هكذا َضبَطه غيُر ابِن ُدَريٍد. الَجبَانُ  أَيضاً : العَُوقُ و

قه َمن ال يَزالُ  : العَُوقُ  قال ابُن َعبَّاد :و قُه ، ونَصُّ الُمِحيط : أَمرٌ  يُعَّوِ ، قال : وكأَنَّه من  عَلَهِء فَ عن حاَجتِه ، وَمْن إِذا َهمَّ بالشَّيْ  أُمورٌ  تُعَّوِ

 في األَِخيِر عن ابِن َعبَّاٍد ، وفي الَجباِن فقد تَقدََّم أَنّها لُغةٌ ُهَذليَّةٌ ، فإِعاَدتُه تَْكرار. ويَُشدَُّد فِيِهما األَْضداد وأَغفلَه الُمَصنِّف.

 ، بالفَتْح : ُمْنعََرج الَواِدي. العَْوقُ و

 وقال ابُن ِسيَده : َمْوِضٌع لم يُعَيَّن. وقال غيُره : قيل : هو أَرٌض من ِدياِر َغَطفاَن بين َخْيبَر ونَْجٍد. قال َطَرفَةُ بنُ  ع ، بالِحجاز بال الم :و

 العَْبد :

هح  ّب  الســـــــــــــــــــــــــــــــــ  ا مـــــــــــــــــــن آِ  حـــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــَ

رُ      مــــــــــــــــــــــح  ُب فــــــــــــــــــــــاأَلمــــــــــــــــــــــالُح فــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــَ

  

وح ٌ  ُرمــــــــــــــــــــــــــــاٌح فــــــــــــــــــــــــــــا ح  فــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــَ  فـ

  
ُر    فـــــــــــــــــــح ه قــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــِ َو  مـــــــــــــــــــن َأهـــــــــــــــــــح (2)لـــــــــــــــــــِ

 

  
ه. ّم ، أَو َغِلَط َمْن َضمَّ ّمِ : َموِضٌع من أَرِض الشَّاِم. أَو بالضَّ  هكذا جاَء في ِشْعر ُرْؤبة. َكُصَرد فَقَط هو أَو وقيَل : بالّضِ

 َعِدّي بِن َحنِيفة.يَْسُكنُها بنو  ة باليَماَمة ، كما ُهو في العُباب : (3)، بالفَتْح  َعْوقة هكذا في النَُّسخِ ، والصَّوابُ  َكُهمَزة ُعَوقَةو

بِن لديد بِن َعْمرو بِن َوِديعة بن لَُكْيز بن أَْفَصى بن َعْبد القَْيِس ، ووقع في  َعَوق قلُت : وهم بَنُو بالتَّْحريك : بَْطن من َعْبِد القَْيس. العََوقَةو

 : (4) بُن َجْبناَء بعِض ُكتُِب الحديِث أَنَّهم حيٌّ من األَْزِد ، واألُولَى الصَّواب. وقال الُمِغيرةُ 

هـــــــــــــا  تـــــــــــــِ ييف يف أُُرومـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ظـــــــــــــَ نـــــــــــــح ُرٌ  حـــــــــــــَ  ِإيّن امـــــــــــــح

واِدَ      ـــــــــــٍك وال َأخـــــــــــح ي ـــــــــــِ ت نح عـــــــــــَ هح ال مـــــــــــِ ـــــــــــَ َوق ـــــــــــعـــــــــــَ  ال

  
، وكان من  عنهماهللارضيوأَبِي َسِعيد  (6)العَْبِدّي ، من أَهِل البَْصرةِ ، َرَوى عن ابِن ُعَمر  (5)بِن قََطنة  الُمْنِذُر بُن َماِلك : أَبو نَْضَرةَ  منهم

يُصلَِّي عليه الَحَسُن ،  فَُصحاِء النّاس ، فُِلَج في آخر عمره ، َرَوى عنه قَتادةُ وَسْلمان التَّيِمّي ، ومات سنةَ ثمان أَو تِْسع وِمائة ، وأَْوَصى أَن

ُد بُن ِسنان ليه ،فصلّى ع ومنهم َمن  ، فنُِسَب إِليهم. وقال ابُن قُْرقُول : العََوقة إِن األَخيَر نزلَ  وقال الغَّسانِّي : .العََوقِيَّان َشْيُخ البُخاِري وُمحمَّ

ُن الواَو ، وُهما َصِحيحان.  يَُسّكِ

ُد بْن محّمِد بِن َحِكيمٍ  .البَْصري ، عن اب العََوقِيُّ  وفاتَه : محمَّ  ن َخِليفة ، َذَكره الَماِلينِيُّ

َكةً : الُجوُع. العََوقو  وَعْولَق. َعَوق يُقال : ، ُمَحرَّ

 .َعيِّق فيهما ، مثل َضيِّق لَِوق ، كَخِجلٍ  َعِوق َرُجلٌ  قال ابُن األَْعراِبّي :و

 ونُغاقُه ، بمعنًى واحد. نُعاقُه ، قال : وهو رابِ ِحكاية َصْوِت الغُ  وَغاْق َغاْق : َعاْق َعاقْ  قال اللِّْحيانّي : يُقال : َسِمعُت :و

َ  الَمْشُهور ، قاله األَْزَهِري. والُد ُعوجٍ الطَِّويلِ  : اسٌم ، وهو َكنُوح ُعوقٌ و  ، هذا وَمْن قاَل : ُعوُج بُن ُعنٍُق فقد أَْخَطأ
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__________________ 
 اخلناعي.يف شعر مالك بن خالد  8/  3( البيت يف ديوان اهلذليا 1)
 األمالح.ـ  ( مل يردا يف ديوانه يف ط بريوت ا والبيتان يف التكملة ومعجم البلدان وضبرت ايقوت عو  بضم أوله. عو 2)
 ( قيدها ايقوت بفتح أوله وسكون  نيه.3)
 .«حيفاء»( عن التكملة وابألصر 4)
 ُقطحعة. 355/  7( يف التاريخ الكبري للبخاري 5)
رو»املطبوعة الكويتية ( يف 6)  تصحيف.« ابن َعمح
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يُخنا : وَزَعم َقوٌم من ُحف اِ  الّتوارِيخ َأن  ُعُن  هي أُّم ُعوج ا َنِة. قا  شـــَ هور عل  األَلحســـِ َشـــح
أَبوه  ُعو و  الذي َخطََبه هو امل

قّي املذُكور يف َبداِئِض الَبد توىّف سنة ا فال َخطََب وال َغَلرت. ويف ِشعحر َعرحقـََلَة الدَِّمشح
ُ
 : 567ائِه امل

ي  اُ  مَيحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــّ وُر ال  َأعــــــــــــــــــــــــــــح

ــــــــــــــــــــا      ــــــــــــــــــــِن عــــــــــــــــــــن وِج ب َف عــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــح  خــــــــــــــــــــَ

  
 وهو ثِقَةٌ عارف.

 ٍء ، قال :كالُوعاِق ، وقِيَل : هو الصَّوُت من ُكّلِ َشيْ  كغُراٍب َصْوٌت يَخُرُج من بَْطِن الدَّابَّة إِذا َمَشى العُواقُ و

و  ر  بـــــــــــــــداِر قـــــــــــــــَ ُب حـــــــــــــــَ  ٍم ِإَذا مـــــــــــــــا الـــــــــــــــر كـــــــــــــــح

َدَرتح      عــــــــــــــــَت هلــــــــــــــــا ِإذا هــــــــــــــــَ الــــــــــــــــَِ واقــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــُ

  
حاح. زاَد ابُن القَّطاع. وما َحبََستْه عن فِراقِها ، أَو نِكاحِ َغْيِرها  لم تَْلَصْق بقَْلبِه أَي : وال اَلقَت ِعْند َزْوِجها الَمْرأَةُ  عاقت ماو كما في الّصِ

 وقاَل َغيُره : أَي ما َحِظيَْت عنَده.

 إِتباٌع لالقَت ، ألَنَّه يُقاُل القَِت الدَّواةُ : إِذا لَِصقَْت. عاقَتْ  وقيَل :

 ن لم نَعِرف أَصلَه ؛ ألَنَّ اْنِقالَب األَِلف عن الواو َعْيناً أَكثَُر من انِقالبِها عن الياِء.قال ابُن ِسيَده : وإِنما َحَمْلناهُ على الَواِو وإِ 

ة األَْيَمِن ، يَتْلُو الثَُّريَّا ، ال يتَقَدَُّمهانَْجٌم أَحَمُر ُمِضي َكتنُّور : العَيُّوقو َي بذلك ألَنّ  ٌء في َطَرف الَمَجرَّ  يَعوقُ  هويَطلُع قبل الَجْوزاِء ، ُسّمِ

 الدَّبَران عن ِلقاِء الثُّريّا. قال أَبو ذَُؤْيب الُهَذِلّي يصُف الُحُمَر :

و ُ فـــــــــــوَردحن و  يـــــــــــ  َد رَاِب  الـــــــــــعـــــــــــَ عـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــ   مـــــــــــَ  ِء ال

ُض      لـــــــــــ  ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ م ال يـ جـــــــــــح َف الـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــح (1)رحابِء خـــــــــــَ
 

  
 وأَنشَد اللّيُث :

هــــــــــــــــــا  وقــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  ي َراي  وعــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــثـ ي ال راعــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــُ  ت

او      رحَزمـــــــــــــــــــــــــَ ِا واملـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــذِّراعـــــــــــــــــــــــــَ َم ال  جنـــــــــــــــــــــــــَح

  
ة ُكلُّ واحد منهاقال ِسيبََوْيهٌ : لَِزَمتْهُ الَّالم ، ألَنّه عْنَدهم الشَّيْ   َهْل هذا البِناُء لُكّلِ ما . قاَل : فإِْن قلَت :َعيُّوق ُء بعَْينِه ، وَكأَنَّه ُجِعَل من أُمَّ

ً شَ  عاق ماك. وقاَل ابن األَعرابّيِ : هذا ؟ْيئا َطاِلعاً ، فَحَذف األَِلَف والَّالَم وهو يَْنِويِهما  َعيُّوق قيَل : هذا بناٌء ُخصَّ به هذا النَّْجُم كالدَّبََراِن والّسِ

 ، فِلذِلك يَْبقَى على تَْعِريِفه الذي كاَن عليه.

 ؛ ألَنَّ الواَو والياَء في ذِلك َسواٌء ، وأَْنَشَد : َعْيق ومن َعْوق مُل أَْن يَُكوَن بِناُؤه منفَْيعُول ، يُْحتَ  َعيُّوق وقال األَْزَهِريُّ :

ٍء و  دح راي  بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَد هـــــــــــــــــَ َدِت الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــانـــــــــــــــــَ

َدًة هلــــــــــــــا      عــــــــــــــانــــــــــــــَ و ُ مــــــــــــــُ يــــــــــــــ  ارَا  الــــــــــــــعــــــــــــــَ (2)جــــــــــــــَ
 

  
 واألُولَى ساِكنَةٌ َصارتَا ياًء ُمَشدََّدة.قاَل الَجوهِريُّ : أَصلُه فَْيعُول ، فلما اْلتَقَى اليَاُء والواُو ، 

ادُ  أَْعَوقَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد : يُقاُل :و  .(3) قََطع أَي : بي الدَّابَّةُ أَو الزَّ

 الَجائُِع. أَيضاً : الُمعَِوقُ و ؛ كُمْحِسٍن : الُمْخِفق الُمْعِوقُ و قال :

ق في الّصحاح :و  : تَثَبَّط. تَعَوَّ

 ه :ومما يُْستَدرك علي

قَه َ  تَعوَّ ّبِ. قاَل األَْزَهِريُّ : كأ نَّه َذَهب به إِلى قَوِله : إِذا َحبَسه وَصرفَه ، عن ابِن ِجنِّي. وروى َشِمر عن األَُمِوّي : ما في ِسقائِه َعْيقَةٌ من الرُّ

 .عاقَتْ  ما القَْت وال

ونقلنا « ع ب ق»، وهو َغِريب ، فإِنه قد تَقدََّم ذلك بعَْينه في  (4)وقاَل َغيُره : ما في نِْحيِه َعْيقةٌ وال َعَمقَةٌ ، هكذا َذَكره صاِحُب اللّساِن 

ل ذلَك.  هناك عن ابِن ِسيَده أن بَاُء َعبَقَه ُمْنقَِلبة عن ِميِم َعَمقه ، فتأَمَّ
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 قُْنِب الفََرس.: صوُت  العَِويقو والَوِعيقُ 

فَيان : : الطَِّويُل ، للُمَذكَّر والُمَؤنَّث. العَْوَهق : [عهق]  وأَنشَد الَجوهريُّ للزَّ

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان.« فو  النظم يتتلض»برواية :  6/  1( ديوان اهلذليا 1)
لبشــر بن أيب  16. البيت رقم 98اب الرفض فالبيت من قصــيدة مفضــلية الرقم واملثبت كرواية اللســان ابلنصــب والصــو « جار»( يف التهذيب : 2)

 خازم والقصيدة مرفوعة الروي. وقبله :
ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــٍش  ـــــــــــــــــت ن ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــب يف الســــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــاء ب  أراق

طــــــــــــــــــَف الصـــــــــــــــــــــــــــــــوارُ و      ــــــــــــــــــد دارت كــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــُ  ق

  

 أقدر عليه.( العبارة يف التكملة ا ومل يعزها ا وأعو  يب الزاد أو الدابة ا وأعو  عين وأعوصين ا فلم 3)
 ( والذي يف التهذيب : َعبَـَقه ابلباء ا  ركة.4)
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ُ  و  بـــــــــــــــاٍب َدمحشـــــــــــــــــــــــــــــَ يب ذاُت هـــــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــِ

راِة      ــــــــــــاُء َورحقــــــــــــاُء الســــــــــــــــــــــــــ  ب طــــــــــــح وحهــــــــــــَ ُ خــــــــــــَ  (1) عــــــــــــَ
  

 وقال آخُر يِصف قَْوساً :

َرِ   ـــــــــــــــح نـــــــــــــــا ابألَبـ تـــــــــــــــَ دح َك لـــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــَ  ِإنـــــــــــــــ 

فـــــــــــــَ ِ      ح ٍب خمـــــــــــــِ ر  َعضــــــــــــــــــــــــــح  يـــــــــــــوم ُنصــــــــــــــــــــــــــايف كـــــــــــــُ

  

راَء َطُروٍح و   َعوحَه ِ كر  َصفح

َمِن األَول فَْحل : اسم العَْوَهقَ  َزَعم الَخِليُل أَنَّ و  وأَنَشَد لُرْؤبَة في َوْصِف ناقَة : تُْنَسُب إِليه كرائُِم النَّجائِِب. كاَن في الزَّ

  ِ ٍ  َدمحشـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــح ُت َأعـــــــــــــاله بـــــــــــــعـــــــــــــَ  جـــــــــــــاَذبـــــــــــــح

نــــــــــــَ ِ      حــــــــــــح
ُ

يــــــــــــِ  املــــــــــــ نــــــــــــِ ارٍة مــــــــــــثــــــــــــر الــــــــــــفــــــــــــَ طــــــــــــ   خــــــــــــَ

  

ـــــــــــاِت  ن ـــــــــــَ ـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــن ب رحواَء فـــــــــــي ـــــــــــَ وحهـــــــــــَ قـ ـــــــــــعـــــــــــَ  ال

  
    ِ ـــــــَ ن ـــــــر وح ِح ال فـــــــح ـــــــٌح كصـــــــــــــــــــــَ ي فـــــــِ رحٌب وتصـــــــــــــــــــــح (2)ضـــــــــــــــــــــَ

 

  
حمن األَسِدّي : لَونُه إِلى السَّواد الذي الثَّورُ  : العَْوَهقو  ما يكون ، وبه فُّسر قَوُل َمْعروف بن عبِد الرَّ

وحِن  رحقــــــــــاَء كــــــــــلــــــــــَ َن خــــــــــَ عــــــــــح بـــــــــــَ تـــــــــــح وحهــــــــــَ ِ يـــــــــــَ (3)الــــــــــعــــــــــَ
 

نيف      ن  جــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــَ ِ هبــــــــــــــــــــــِ ل ا كــــــــــــــــــــــاأَلوح  وهبــــــــــــــــــــــِ

  

َرحِف 
ِر َعُتود امل  الِحَقَة الر حح

 األَسوِد. الَخطَّاُف الَجبَِليّ  في قوِله هذا هو العَْوَهق قِيَل :و «.بَيُون الَمْرِفقِ » قلت : ويُْنَسُب أَيضاً إِلى َساِلِم بن قَْحفاَن ، وأَْنَشَده َشِمٌر ، فقال :

 ؛ وهي الَخطاِطيُف الَجبَِليّة. العَواِهقِ  الغَفَقَةُ :وقال ابُن األَعرابّي : 

 الغُراُب األَْسَوُد. يقال : هوو

ْزَوْرد يُقال : هوو  وابُن َخالََوْيِه. (4)قاله ابُن ُدَريد  أَو ِصْبٌغ يُْشبُِهه الذي يُْصبَُغ به الالَّ

 البَِعيُر األَْسَوُد. ال : هويقو قاله اللَّيث. لَوٌن كلَْون السَّماِء ُمَشرٌب َسواداً  يُقال :و

 الَجِسيُم.و

 فقاَل. ؟العَْوَهقُ  وقيَل ألَعرابِّي من بَنِي سليم : ما

ْبذِ   ، وأَْنَشَد : الّطِويُل من الرُّ

ال  قـــــــــــح ُت هـــــــــــِ نـــــــــــح مـــــــــــ  يِن ضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــ  اكـــــــــــبَن قـــــــــــَ وحهـــــــــــَ  عـــــــــــَ

قـــــــــــــا     نـــــــــــــِ ُدرنا  ـــــــــــــُ ي ا َأو كـــــــــــــُ لـــــــــــــِ تـــــــــــــاَد َرحـــــــــــــح  أَقـــــــــــــح

  
 الَجْوَهِريُّ ، ما َعَدا الذي نَقَلناه عن ابِن ُدَريٍد واللَّْيِث.وهذه األَقواُل ُكلُّها نَقَلها 

ُم : ِخياُر النَّْبع : العَْوَهقو َر قَوُل الراجِز الُمتَقّدِ  ولُبابُه. وبه فُّسِ

راَء وَطروٍح و   َعوحَه ِ ُكر  َصفح
 قال : وكذا فَسََّره يَْعقُوُب.

 نَشَد الْبِن َهْرمةَ :، وأَ  اسم َرْوَضة : َعْوَهق قاَل ابُن فارٍس :و

َراي  َروحضـــــــــــــــــــــــــــــٍة  تح بـــــــــــــــِ رِقـــــــــــــــَ ا طـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــكـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ 

ِض      وحهــــــــــــ َ مــــــــــــن َروح عحشــــــــــــــــــــــــــابِ  عــــــــــــَ ٍة مــــــــــــِ لــــــــــــ   طــــــــــــَ

  
ا يَِلي القُْطبَ  (5) : َكْوَكبَان إِلى َجْنِب الفَْرقََدْين على نََسٍق ، َطِريقَا ُهما العَْوَهقَان قال اللَّيث :و  ، وأَنشد : ِممَّ
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دان  رحقــــــــــــَ ُث ابَر  الــــــــــــفــــــــــــَ يــــــــــــح قــــــــــــاحبــــــــــــَ وحهــــــــــــَ  الــــــــــــعــــــــــــَ

ا     وحســــــــــــــــقـــــــَ تـــَ ب حــيـــــــث اســــــــــــــــح طـــــــح كِّ الــقــُ  عــنـــــــد َمســـــــــــــــــــــَ

  
 وقيل : هما َكْوَكبان يَتقَدَّمان بَناِت نَْعش.

 واالْستِنَان ، وأَنَشد : النََّشاط َعْيَهقَة : العَْيَهقُ و قال :

َهَقاِإن ِلَريحعاِن الش باِب   َعيـح
 ، بالغَْين الُمْعَجمة ، بَمْعنى النَّشاِط ، وأَْنَشَد : (6)قال األَْزَهِريُّ : الذي َسِمعناه من الثّقاِت الغَْيَهق 

  ُ لـــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــَبن  مـــــــــــــــــــا يب مـــــــــــــــــــن ِإراين َأوح

بـــــــــــــاو      ُ  لـــــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــَ يــــــــــــــح ر ٌة وغـــــــــــــَ (7)ِب شـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ِحيح. وأَما العَْيُن الُمْهَملةُ   قاَل : هذا هو الَمْحفُوُظ الصَّ

__________________ 
 ولي  الرجز له. ( فيما ينسب له جمموع أشعار العرب. قا  الصاغاين يف التكملة :1)
 والتهذيب.( من فائت ديوانه ا وانظر الصحاح واللسان والتكملة 2)
 ويف رواية : يتبعن سوداء.« يتبعن ورقاء»( يف اللسان 3)
 .135/  3( انظر اجلمهرة 4)
 .«طريقتهما»ويف التهذيب : « طريقهما»( يف اللسان والتكملة : 5)
 وعن أيب عبيدة الغيه .« الغيهقة»( يف التهذيب : 6)
 ( اإلران ابلكسر : النشاط.7)



12787 

 

َفظُها لَغريحِ الل يحِث ا وال أَدحرِي َأِهَي َ حُفو ٌة عن الَعَرِب ا َأو َتصحِحيف.فِإيّنِ ال   َأحح
 عن اللَّيث ، وليس بثَبَت. بَهاٍء : َطائِرٌ  العَْيَهقَةو

 الَّضاَلُل. على الصَّواب : «بهـ  ع»، وقد َمرَّ في  (1)ظاِهُره أَنه بِفَتْحِ العَْين ، والصَّواُب بَكْسِرها  العَْيَهاق قال أَبو َعْمرٍو :و

 أَي : في الضَّالل. العَْيهاقِ  َرَمى بِك في أَي : ما الَِّذي َعْوَهقَك ماَذا ال أَْدِريو

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ٍء.: األَْسوُد من ُكّلِ َشيْ  العَْيَهقُ 

ى األَْخيََل ، ولَونُه أَخَضُر أَْورَ  العَْوَهقو  ُق. وقال َشِمٌر : هو الشَِّقّراُق.: الطَّائُر الذي يَُسمَّ

ماد. العَْوهقو  : لَْون الرَّ

ْزَوْرِد. العَْوَهق : شجٌر. وقوسُ  العَْوَهقُ و  : قَْوُس قَُزح ؛ ألَّن لَونَها كلَْوِن الالَّ

 : َطِويلة العُنُق. َعْوَهق وناقة

 من النَّعام : الّطويل. العَْوَهقو

 : َضلَّله ، عن أَبي َعْمرٍو ، مثل َعْوَهبه. َعْوَهقَهُ و

 : ِإحدى بِراِق العََرِب ، وقد تقدَّم ِذكرها. َعْوَهق وبُْرقَةُ 

 . قال ساِعدةُ بُن ُجَؤيَّةَ :َعْيقات ، َذَكره أَبو ُعبَْيٍد في الُمصنَِّف ، والجمع : ساِحُل البَْحر ، وناِحيَتُه العَْيقَةُ  : [عيق]

يــــــــــــاً  انــــــــــــِ يــــــــــــِض مثــــــــــــَ ر َم يف الــــــــــــَبضــــــــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــاٍد  ــــــــــــََ

ِوي      لـــــــــح ـــــــــُ قـــــــــاتِ يـ ـــــــــح ي ـــــــــعـــــــــَ ُب  ب ـــــــــَ ن حـــــــــاِر و ـــــــــُح ـــــــــِ ـــــــــب (2)ال
 

  
 ؛ وهو الصَّرف والَحْبس. : العَْوقِ  العَْيقُ و

 كما في اللِّسان. النَِّصيُب من الَماءِ  : العَْيقُ و

 ، بالَكْسِر : َزْجر. ِعيق قاَل ابُن َعبّاٍد :و

ً َعيَّق و ت تَْعيِيقا  في َصْوتِه. يُعَيِّقُ  يُقال : هو : َصوَّ

 .«ع وق»وقد تقّدم تَْعِليله في  يائِيٌّ َواِويٌّ  العَيُّوقُ  قاَل اللّيُث :و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، أَي : َوَضٌر من َسْمٍن ، قالَه َشِمٌر. َعْيقَة قولُهم : ما في ِسقائِهِ 

َدةِ ، وقد تَقَدَّم ذلك.وقاَل َغيُره : إِنَّما هو عَ   ْبقة ، بالباِء الُموحَّ

 : الِفناُء من األَْرِض. وقِيَل : السَّاَحةُ. العَْيقَةو

 : َمْوِضع ، وسيَأْتي في الغَْين الُمْعَجمة. العَْيقَةو

د األَسود : إِذا أَتاك   أَتاَك في ِشْعِر ُكثَيٍِّر فهو بالغَْيِن الُمْعَجمِة. في ِشْعر ُهَذيٍل فهو بالعَْين الُمْهَملة ، وإِذا« َعْيقَة»قال أَبو ُمَحمَّ

 فصل الغني
 املعجمة مع القاف

ٌ  : [غبرق] م ُغْبُرقَة اْمَرأَة  أَهمله الجوَهِري. العَْينَْين ، بالضَّ
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. واِسعَتُُهما َشِديدةُ َسواِد َسواِدِهما وقاَل أَبو لَْيلى األَعرابِي : أَي  نَقَله الّصاغانِيُّ واألَزهريُّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كعاُلبٍِط : الذي َذَهب به الَجماُل ُكلَّ َمْذهٍب. الغُباِرقُ 

 قال :

 ُغبارِ يـُبحِغُ  ُكر  َغزٍِ  
بُوح ، وَخصَّ بَعُضهم بِه اللَّبَن الَمْشروَب في ذِلك الَوْقت : وقيل : هو ما أَْمَسى  ، َكَصبُوٍر : ما يُْشَرب بالعَِشّيِ  الغَبُوق : [غبق] ِخالُف الصَّ

 عنَد القَْوم من َشرابِهم فَشِربوه ، وأَنشَد اللَّيث :

رح  يـــــــــــح هـــــــــــار والـــــــــــلـــــــــــ  هـــــــــــًا ابلـــــــــــنـــــــــــ  ن َرفـــــــــــح ربـــــــــــح  َيشـــــــــــــــــــــــــح

وح و      بــــــــــــُ و مــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــُ رح  الــــــــــــغــــــــــــَ يــــــــــــح  والــــــــــــقــــــــــــَ

  
 قاَل الراجُز : َسقَاه ذِلك. وعليه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ والنََّووّي والفَيُّومّي :من حّدِ نََصر ،  َغبَقَهو

و ح  زحعـــــــــــــــــــــــــــُ ٍر مـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــــــــح  اي ُرب  مـــــــــــــــــــــــــــُ

ر َأو      ـــــــــــــــــــــــــ  ي قـــــــــــــــــــــــــَ و ح مـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــُ ب غـــــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( وضبطت ابلقلم يف التهذيب والتكملة واللسان ابلكسر.1)
 .172/  1( ديوان اهلذليا 2)
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ً  العََرب لصاِحبِه : إِن ُكْنَت كاِذباً فَشِربتَ وقال بعُض  ً  باِرداً ، أَي : ال كاَن لَك لبٌن َحتّى تَْشَرَب الماَء القَراح ، فَسّماه َغبوقا على الَمثَل  َغبُوقا

 .الغَبُوق ، أَو أَراَد قام لك ذلَك َمقام

 قاَل أَبو َسْهم الُهَذِليُّ :

رح و  نــــــــــــكــــــــــــُ ه ويــــــــــــَ تــــــــــــُ وبـــــــــــــَ لــــــــــــُ رح حــــــــــــَ لــــــــــــِ قــــــــــــح نح تـــــــــــــَ  مــــــــــــَ

داِء      هعـــــــــــــن اأَلعـــــــــــــح قـــــــــــــُ ـــــــــــــُ غـــــــــــــبـ راُح  يـــــــــــــَ (1)الـــــــــــــقـــــــــــــَ
 

  
 ً  وأَْنَشد اللَّيُث : «تَْغتَبِقُوا ما لم تَْصَطِحبُوا أَو»الَحِديُث :  ، ومنه َشِربَهُ  : فاْغتَبَق اْغتِباقا

وحُت ِإاّل  َ
فـــــــــــــــَك املـــــــــــــــ لـــــــــــــــح رحُء خـــــــــــــــَ َ

هـــــــــــــــا املـــــــــــــــ  أَيـــــــــــــــ 

ًة      بـــــــــاحـــــــــَ طـــــــــِ نـــــــــَك اصـــــــــــــــــــــــح ُك مـــــــــِ هيـــــــــَ بـــــــــاقـــــــــَ تـــــــــِ  فـــــــــاغـــــــــح

  
 قال ُرؤبة : : يَُكون َمْوِضعاً وَمْصَدراً  الُمْغتَبَقو

ِبيح اَنِئي  ُغحتَـَب ح انٍء من الت صح
 (2) امل

ٌ  َغْبقانُ  رُجلٌ و  ، ِكالُهما بُنِيَا على غيِر الِفْعِل ؛ ألَنَّ اْفتَعََل وتَفعََّل ال يُْبنَى منهما فَْعالُن. الغَبُوق : َشِربَا َغْبقَى ، وامرأَة

كةً. َخْيٌط يَُشدُّ في الَخَشبَِة الُمْعتَِرضة على َسنامِ  الغَبَقَةُ  : (3)ُدَريٍد قاَل ابُن و الثَّْوِر إِذا َكَرب أَو َسنَا ؛  البَِعير. وفي التَّْهِذيِب : على سنَامِ  ، ُمَحرَّ

 على سنَاِمه. ِلتَثْبَُت الَخَشبَةُ 

 بهذا الَمْعنَى لغَْير ابِن ُدَرْيٍد. الغَبَقَةَ  قاَل األَْزَهِريُّ : ولم أَسَمع

 عن اللِّحيانِّيِ. : َحلَب بالعَِشّيِ  تَغَبَّقَ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الّشرب بالعَِشّيِ. التَّغبُّق

ً  من حّد َضَرب َغبَقه يَغبِقهو  .َغْبقا

ً و ً  : سقاه َغبَّقه تَْغبِيقا  و َحلَبَها بالعَِشّي.اإِلبَل والغَنَم : َسقاها ، أَ  َغبَقو .َغبُوقا

، على َغْير ِقياٍس ، وكذلك َصبُوِحي وَصبُوَحتِي. ويُقال : هي  الغَبائِق لَبَنها ، وَجْمعُها أَغتَبِقُ  ، أَي : َغبُوقَتيو ، َغبُوقِي ويُقاُل : هذه النّاقَةُ 

 قَْيلَتْه ، وهي النّاقةُ التي يَْحتَِلبُها عند َمِقيِله ، قال :

يت مــــــــــــــا ِدَ ال ُأســــــــــــــــــــــــــــح  ال   قــــــــــــــَ  عــــــــــــــلــــــــــــــ  عــــــــــــــِ

ي      حـــــــــــِ بـــــــــــائـــــــــــِ يصـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــِ بـــــــــــائـــــــــــِ اليت  غـــــــــــَ يـــــــــــح (4)قــــــــــــَ
 

  
في َحِديِث أَصحاِب الغاِر : و : َحلَبَها في ذلك الَوْقت ، اْغتبَقَهاو : النّاقَةُ التي تُْحلَُب بعد الَمْغِرِب ، قاَل : الغَبُوقةُ و الغَبُوقُ  وقاَل اللِّْحيانِّي :

م عليهما أَحداً في  «قَْبلَهما أَهالً وال َماالً  أَْغبِقُ  ال» َحه ، أَي : ما كنُت أُقَّدِ هكذا َضبََطه اليُونِينِيُّ في فرعه بَكسِر الباِء من حّد َضَرب ، وصحَّ

مُ » في َحديث الُمِغيرة :و ُشرِب نَِصيبهما من اللَّبَِن الذي يَْشربانِه. ة منهكذا جاَء في ِرواي «الغَْبقَة ال تَُحرَّ ، ويُْروى  الغَبُوق ة. وهي الَمرَّ

 بالعَْين الُمْهَملة والياِء والفاِء ، وقد تَقَدَّم.

َكة : الَماُء الَكثِير الغََدقُ  : [غدق] ، وذا َصبُوٍح ، أَي : بالغَداةِ والعَِشّيِ ، ال يُستَعمالن إِاّل َظْرفاً ، َغبُوقٍ  ويُقاُل : لَِقيتُه َذا وإِن لم يَُك  ُمَحرَّ

 َمَطراً.

قال ثَْعلٌَب :  (5) (َوَأْن َلِو اْسَتقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة َْلَْسَقْيناُهْم ماًء َغَدقاً لِنَ ْفِتنَ ُهْم ِفيهِ )وقِيَل : هو الَمَطر الكثيُر العامُّ. وقوله تعالى : 

وقاَل الفَّراُء : أَي  (6) (َمْن َيْكُفُر اِبلرَّْْحِن لِبُ ُيوهِتِْم ُسُقفاً ِمْن ِفضَّة  جَلََعْلنا لِ )أَي َطِريقَة الُكْفر لفَتَْحنا عليهم باب اْغتِرار ، كقوله تَعالى : 

َوَلْو َأنَّ َأْهَل )هذا قولُه تعالى :  لِزْدنا في أَْمواِلهم فِتْنةً عليهم وبَِليَّةً. وقاَل َغيُرهما : أَي َعلَى َطِريقَة الُهَدى ألَسقَْيناهم ماًء كثيراً. ودِليلُ 
 .(7) (ُقرى آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بَ رَكات  ِمَن السَّماءِ الْ 
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ٌث ، وهو َغَدق الَحَسُن بُن بِْشِر بِن إِْسماِعيَل بنو  الِمْصِري الحاِفظ. َشْيٌخ لعَْبد الغَنِّيِ  : ُمحّدِ

 .َغِدقة وَعذُبَت ، فهي العَيُن ، كفَِرح : َغُزَرتْ  َغِدقتو

كةً ُمضافةً  َغَدقٍ  بئْرُ و  ، على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسالِم ، وعندها أُُطُم البَلَِويِّين الذي يُقاُل له القَاُع. بالَمِدينةِ  َمْعُروفةٌ  ، ُمحرَّ

 َرْخٌص. وأَنشد اللَّْيُث : ناِعمٌ  أَي : َغْيَداقٌ و ، َغْيَدقَانُ و ، َغْيَدقٌ  َشبَابٌ  كذاو ، َغْيَدقٌ  َشابٌّ و

__________________ 
يف شــعر مالك بن ا ارث أخو بين كاهر بن ا ارث ويف شــرحه قا  الســكري : يقو  : من ال يعز ال يكون له ل   82/  3( ديوان اهلذليا 1)

 ا ويكون غبوقه املاء القراح.
 .104واملثبت عن الديوان ص « . أني املغتب .. أن »( ابألصر 2)
 .318/  1( اجلمهرة 3)
أراد وغبائقي وقباليت فحذف حرف العطف ا وحذفه ضــعيف يف القياس معدوم يف االســتعما  ا ووجه ضــعفه أن حرف العطف فيه ضــرب  (4)

 من االختصار وذلك أنه قد أقيم مقام العامر.
 .16( سورة اجلن اآية 5)
 .33( سورة الزخرف اآية 6)
 .96( سورة األعراف اآية 7)
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 الَغيحَد ِ  بعَد الت صايب والّشبابِ 
 وأَنشد أَيضاً :

 (1)َرِفرح  َغيحدا ٍ ُرب  خليٍر ِدَ 
 وأَنشَد أَيضاً :

 َأغحيَدا َغيحَدقَاانً َجعحَد الَعناِصي 
 من الِغْلماِن : الذي لم يَْبلُغ. الغَْيداقُ  وقِيَل :

جلُ  الغَْيَداقُ و ي أَحد ُعموَمتِه  الَكِريمُ  : الرَّ ً  وسلمعليههللاصلىنَقَله الَجْوَهِريُّ ، الجواُد الواسع الُخلُِق الكثِير العَِطيّة ، وبه ُسّمِ ؛ لَكثْرة  َغْيداقا

 .(2)َعطائِه 

ّبِ. : الغَْيداقُ و ولم يذكر الُخَضِرَم بعد  اً. قال الجوهِريُّ :، ثم ُمَطبِّخ ، ثم يكوُن َضبّاً ُمدِرك َغْيداق قال أَبو َزْيد : أَوله ِحْسل ، ثم َولُد الضَّ

بَّْيِن ، وقِيَل : هو الضَّبُّ الُمِسنُّ العَِظيم.  الُمَطبِّخ ، وذكره َخلٌَف األَْحَمر. وقال غيُره : هو الضَّبُّ بين الّضِ

يرافّيِ. الطَِّويُل من الَخْيلِ  : الغَْيداقُ و  َذَكره صاحُب األَْبنِية ، وهو قَول الّسِ

 ٍء.الَكثِير العَِطيَِّة. وقِيَل : الَكثِيُر الواسُع من ُكل شي الُخلُقِ  الواِسعُ  الَكِريم هو ، وهذا قد تَقَدََّم فِفيه تَكرار. وقِيَل : : النَّاِعم الغَْيَدقانُ و

 كما في اللِّسان والعُباب. : الَحيَّاُت. الغَيَاِديقُ و

ً  الَمَطرُ  أَغَدقَ و  .ُمغِدقٌ  ، فهو ِإغداقا

ً  اللُهّم اْسِقنَا»الَحِديُث :  َكثِيٌر. ومنه : ُمْغَدوِدقٌ  ، وماءٌ  ُمْغَدوِدقٌ  ومطر : َكثُر قَْطُره. اْغَدْوَدقو  ، أَكََّده به. «َغَدقاً ُمغِدقا

ُجُل : َغْيَدقَ و  كذا نَصُّ الُمِحيِط. وفي اللِّساِن : لُعابُه ، وهو َمجاٌز. َكثُر بُزاقُه الرَّ

 يُْستَْدَرُك عليه : * ومما

 اسُم الفاعِل. الغَِدقُ و الَمْصدر ، الغََدقُ  الَمَطُر : َكثُر ، عن أَبي العََمْيثَل األَعرابّي. وقال الّزّجاُج : َغْيَدقَ 

ً  يُقال : ً َغدِ  : إِذا َكثُر النََّدى في الَمكاِن أَو الماُء. قال : ويُقَرأُ ماءً  َغِدقٌ  ، فهو َغِدَق يَغَدُق َغَدقا قلُت : وُرِويَت عن عاِصِم بِن أَبِي  (3) قا

 النَُّجوِد.

يا  َغِدقَةٌ  وأَرضٌ  ّيِ ، وهي النِّديَّةُ الُمْبتَلَّة الرَّ  الَكثِيرةُ الماِء. (4): في غايِة الّرِ

 : َريّاُن ُمْبتَلٌّ رواه أَبو َحنِيفة ، وَعَزاه إِلى النَّْضر. الغََدق بَيِّنُ  َغِدقٌ  وُعْشب

ً  األَرضُ  َغِدقَتو  : أَْخَصبَْت. أَْغَدقَتو َغَدقا

 : َغِزيٌر. َغْيداقٌ  وماءٌ 

 : ُمخِصب ، وكذلَك الّسنَة بغَْير هاٍء. َغْيداقٌ  وعام

 : َكثِيُر الماِء. َغْيداقٌ  وقال أَبو َعْمرٍو : َغْيثٌ 

إِذا نََشأَت السَّحابَةُ من قِبَِل العَيِن »في الَحِديث : و .َغْيداقٍ و من العَْيِش ، َغَدقٍ  : واسع ُمخِصٌب ، وهم في َغْيَداقٌ و َغْيَدقٌ  َوعْيشٌ 
فتِْلَك  (5)

 أَي : َكثِيرةُ الماِء ، هكذا جاَءت ُمصغََّرةً ، وهي من تَْصِغيِر التَّْعِظيِم. «عيٌن ُعَذْيقَة

ا :الَجْريِ والعَْدو : واِسعُهما. قاَل تأَبََّط شَ  لغَْيداقُ  وإِنَّه  رًّ
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يب  لــــــــــــَ وا ســــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــزِعــــــــــــُ ا يــــــــــــَ وحُت وملــــــــــــّ ىت  جنــــــــــــََ  حــــــــــــَ

دِّ      ـــــــــِص الشـــــــــــــــــــــــ  ي ـــــــــِ ن ـــــــــٍه مـــــــــن قـــــــــَ وال ـــــــــِ دا ِ ب ـــــــــح ي  (6) غـــــــــَ
  

 ، وهو الُحْضُر الشَّديُد. َغْيداقٌ  وَشدٌ 

 وَشباٌب ُغدافِيٌّ : ناِعم.

ً  كفَرح في الماءِ  َغِرقَ  : [غرق] الَمْطعُوُن ،  الشَُّهداُء َخْمسة :»الحديُث :  ومنه َغِريقٌ و ، غاِرقٌ و ، َغِرقٌ  فَُهوَ  : َرَسَب فيه ، َغَرقا

 وقال أَبُو النَّجم. .«، وصاِحب الَهْدم ، والشَِّهيُد في َسبِيِل هللا الغَِرقُ و والَمْبُطون ،

نــــــــــــــاِدِ   وا يف املــــــــــــــاِء واخلــــــــــــــَ حــــــــــــــُ بــــــــــــــَ  فــــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــــح

تـــــــــــــوٍ  وطـــــــــــــاٍف و      قـــــــــــــح ِ مـــــــــــــَ اح  غـــــــــــــارِ ِ مـــــــــــــن بـــــــــــــَ

  
يِ في األَصِل  الغََرقُ  ويُقال :  : ُدخوُل الماِء في َسمَّ

__________________ 
 للجميح ابن أخي الشماخ عل  الروي والقافية ولي  فيها هذا الشطر ويف أرجوزته : 133( يف جمموعة أراجيز العرب ص 1)

 يف الشو  وشواش ويف ا ي رفر
 .131/  1شام ( هو حجر بن عبد املطلب لقب ابلغيدا  لكثرة خريه وسعة ماله انظر سرية ابن ه2)
 .«َغَدقاً » والقراءة 16( سورة اجلن اآية 3)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : الر ب.4)
 واألصر كاللسان.« من العا»( يف التهذيب : 5)
 بوالٍه من قبي . برواية : 28( من قصيدته املفضلية ص 6)



12793 

 

ِلَك. األَنحِف حىت  مَتحَتِل  َرُ  يف الَفِم َحىّت يـَُغص  به لَكثرَء مناِفذُه ا فيَـهح ا َفِعير مبَعحىن  َغرِي ٍ  وهو مجضُ  َغرحَق  قـَوحمٍ  من والشـــــــــ 
َعر ؛ كران ومَجحُعه  َغرِي  فهو ِإغراقاً    َأغحَرَقه ُمفح ه   فهو َمرِيٌ  من قوٍم َمرحضـــَ . والنزِيُف : الســـ  َرضـــَ ا وكذِلك َمرِيٌ  أَمح

ُعوٌ  ِإىل َفعِ نـَزحىَف. والن زِيُف فَ  تحه ا مث يـَُرد  ُمفَعٌر َأو َمفح ُر ا وأَنـحَزفـَ تحه اخَلمح يٍر ا ِعير مبعىن َمفحعوٍ  َأو ُمفَعر ؛ أَلنه ُيقاُ  : نـََزفـَ
 فُيجَمض فـَعحل .

 : الَميُِّت فيه. الغَِريقو : الراِسُب في الماِء. الغَِرقُ  وقيل :

 : (1). قاَل الشاِعُر الغَِريقُ  فهو َغِرقَ  ، فإِذا يَغَرقْ  بَه الَماُء ولَّما: الذي قد َغلَ  الغَِرقُ  وقال أَبو َعْدنان :

ا  لـــــــــــًة ِإنســـــــــــــــــــــــــاهنـــــــــــُ قـــــــــــح هـــــــــــم مـــــــــــُ تـــــــــــُ عـــــــــــح ر ٌ أَتـــــــــــبــــــــــــَ  غـــــــــــَ

ِ ِإنســـــــــــــــــــــــــاانَ      عـــــــــــاح  ؟!هـــــــــــرح مـــــــــــا أََر  لرٌِ  لـــــــــــلـــــــــــَ

  
فيه أَيضاً : و «والَحَرق الغََرقِ  اللُهمَّ إِني أَعوذُ بك من»الَحِديِث : في و يَقُول : هذا الِذي أََرى من البَْين والبُكاِء غيُر ُمْبٍق للعيِن إِنسانَها.

يَأْتِي َعلَى النّاِس َزمان ال يَْنُجو فيه »
ألَنَّ من أَْشفَى على الَهالِك أَْخلََص في « كأَنَّه أَراَد إِاّل َمْن أَخلََص الدُّعاءَ  الغَِرقِ  إِاّل َمْن َدعا ُدَعاءَ  (2)

 النَّجاةِ. ُدعائِه َطلَبَ 

ً  أَنّه ماتَ »في َحِديث َوْحِشّي : و . وقال اْمُرُؤ القَْيِس يَِصُف الغََرق ُمتناِهياً في ُشْربها واإِلكثاِر منه ، ُمْستَعاٌر من ، أَي : «في الَخْمرِ  َغِرقا

  َسْيالً :

بــــــــــاَع فــــــــــيــــــــــه  رحقــــــــــَ كــــــــــَبن  الســــــــــــــــــــــــِّ ًة  غــــــــــَ يــــــــــ   َعشــــــــــــــــــــــــِ

نح      يــــــــُش عــــــــُ َو  َأانبــــــــِ ه الــــــــُقصــــــــــــــــــــــح ِر أبَرحجــــــــائــــــــِ (3)صــــــــــــــــــــــُ
 

  
ّيِ  الغَِرقَة قاَل ابُن فارس :و ّي. ، كفَِرَحة : أَرٌض تَكوُن في غايَِة الّرِ  وفي األَساس : بَلَغت الغَايَةُ في الّرِ

، وفيه : َهلَك يَغوُث ويَعوُق. ومنه  كان ِمْنه. وفي َزاِويٍَة له فاَر التَّنُّورُ  السالمعليهفي زمان نُوح  الغََرق : َمْسِجُد الُكوفَِة ؛ ألَنَّ  الغَاُروقُ و

ُر الُمؤِمنين : َعْين و سير َجبَل األَْهواز ، ووسطه على َرْوضة من رياض الَجنَِّة. َجس ، وتُطّهِ ْغِث ، تُذِهب الّرِ فيه ثاَلُث أَعيُن أُْنبِتَْت بالّضِ

 .عنههللارضين ، وَعْين من ماٍء ، ولو يَْعلَم النّاُس ما فيه ألَتَْوه َحْبوا ، كذا في َحِديث علّي من لَبَن ، وَعْيٌن من ُدهْ 

ّمِ ِمثُل الشَّْربَة من اللَّبَن ونَْحِوه الغُْرقَة قال أَبو ُعبَْيد :و  .«وغيره من األَشربة» (4)ونَصُّ الُمَصنَِّف له :  ، بالضَّ

 لشَّّماخ :وأَْنَشد ل َكُصَرد ُغَرق : ج

ا  ر اهتـــــــُ تح ضــــــــــــــــــــَ نـــــــَ مــــــِ حح وقـــــــد ضــــــــــــــــــــَ بــــــِ َرقـــــــاً ُتصــــــــــــــــــــح  غــــــُ

وِد      هــــــــُ ٍو غــــــــرِي جمــــــــَح لــــــــح ِم حــــــــُ عــــــــح ب الــــــــطــــــــ  يــــــــِّ (5)مــــــــن طــــــــَ
 

  
اغاني وابُن القَطَّاع. ويروى َعَرقاً  ْلقِ »الَحِديُث :  وقد تَقدَّم. ومنه« بالعَْين الُمْهَملَةِ »هكذا َرواهُ الصَّ ْخَرى وفي أُ  .«ُغْرقَة فَتَُكون أُُصوُل الّسِ

 بالعين المهملة. وَرواه بعُضهم بالفاِء ، أَي : ِمّما يُْغَرف.

 أَي : تِْلك الشَّْربة ، عن ابِن األَعرابّي. ، كفَِرح : َشِربَها َغِرقو

 عنه أَيضاً. َزْيٌد : استَْغنَى َغِرقو

اغانِّي. َكُزفَر : د ، باليََمن لَهْمَدانَ  ُغَرقو  نَقَله الصَّ

اُء : ذُِكَر أَنَّها الَمالئِكةُ. والنَّْزع : نَْزُع األَنفُس من ُصدوِر الُكفَّاِر ، وهو كقَولك : والنّاِزعاتِ  (6) (َوالّنازِعاِت َغْرقاً )قَولُه تعالى : و  قاَل الفَرَّ

 ً  الناِزُع في القَْوِس. يُغِرق ، كما إِْغراقا

ً ُمقاَم الَمْصَدِر الَحِقيِقّيِ ، أَي :  الغَْرقُ  مأُقِي قاَل األَزهِريُّ   وسيَأْتي. فأَْغرق قاَل ابُن ُشَميٍل : نََزع في قَْوِسه .إِْغراقا
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َكةً. بالفَتْح : َغْرقُ و اي ُمَحرَّ الَكالُم عليه في  نَبَّه على ذلك ابُن السَّْمعاني ، وتَبِعَه الصاغاني وسيَأْتي ة ، بَمْرَو ولَْيَس تَْصِحيَف َغَزَق ، بالزَّ

ثُ  الغَْرقيّ  (7)وفي التَّْبِصير : ُعبَيد هللا  منها ُجرُموُز بُن َعْبِد هللا. «غ ز ق»  .(8)َرَوى عن أَبي ثَُمْيلَةَ  الُمَحّدِ

 كزْبِرج : قِْشُر البَْيِض الذي تَْحَت القَْيِض. ءُ الِغْرقِىو

__________________ 
 .«زقا  الراج»( عن اللسان وابألصر 1)
 واألصر كاللسان.« منه»( يف التهذيب 2)
 ( من معلقته.3)
 الغرقة مثر الشربة من الل  وغريه من األشربة اـ  كما يف اللسانـ   قوله : املصنف له ا أي أليب عبيد ونص عبارته»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 هـ.
ا  حلو غري جمهود قا  : ورواه ابن القطاع :« انصــــــح اللون حلو الطعم جمهود. من .. تضــــــح»ويف اللســــــان :  523( هذه رواية الديوان ص 5)

 .تصبح وقد ضمنت . والرواية الصحيحة :.. والروايتان تصحان
 ( اآية األوىل من سورة النازعات.6)
 .«الغزقي»( ومثله يف اللباب 7)
 .«ابن ليله»( عن اللباب وابألصر 8)
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، ووافَقَه الّزّجاج ،  الغََرقِ  ألَنَّه من َهمزتُه زائَِدةٌ  ٍء. وقاَل الفَراُء :تَْحَت ِكْرفِي ءٌ ِغْرقِي  إِلى قِْرطاٍس َرقِيق فقاَل :ونََظر أَبو الغَْوِث األَعرابِيّ 

. واختاَره األَْزَهِريُّ ،  وهذا َمْوِضعُه. وَوِهم الَجْوَهِريُّ

ةِ الَهْمزةِ ، على أَنَّ الُمصنِّف قد َذَكره هناك ، وتابََع الَجوهريَّ بال تَْنبِيه عليه ، فأَوَهم قال شيُخنا : ال َوَهم فيه ؛ ألَنّه نبَّه هناك على ِزيادَ 

 أَصالَتَه ، وأَعاده ُهنا لالْعتِراض الَمْحِض.

ولَسُت أََرى للقَضاِء   ، وال َغيِره ، قاَل :زائَِدةٌ ، ولم يُعَلِّل ذلك باْشتِقاقٍ  ءِ الِغْرقى قلُت : وقال ابُن ِجنِّي : َذَهب أَبو إِسحاَق إِلى أَنَّ همزةَ 

 ، اللُهّم إِاّل أَن يَقُوَل : إِن الغََرق ىبِزيادةِ هذه الَهمزة َوْجهاً من َطِريِق الِقياِس ؛ وذلك أَنَّها ليَسْت بأُولَى فَيُْقَضى بِزياَدتِها ، وال نَِجُد فيها َمْعنَ 

. قاَل : وهذا ِعنِدي فيه بُْعٌد ، ولو جاَز اْعتِقاد ِمثِله على َضْعِفه لَجاَز لَك أَن تَعتَِقد يْغتَِرقُهو يحتَِوي على َجِميعِ ما يُخِفيه من البَْيَضة ءَ الِغرقِى

ـ  كما تَراهـ  ه لَشّمِ البَْوِل ، وذِلك ألَنَّ الّسحاب أَبداً في َهْمَزةِ ِكْرفِئٍَة أَنها زائِدة ، وتَذَهَب إِلى أَنَّها في َمْعنَى َكَرَف الِحماُر : إِذا َرفَع رأْسَ 

 ُمْرتَِفٌع ، وهذا َمْذَهٌب َضِعيٌف.

 باَضتْها ، وليَس لها قِْشٌر يَابٌِس. : إِذا الدَّجاَجةُ بَْيَضتَها َغْرقَأَتِ و

 اٍد ِلبَنِي ُسلَْيم.َكُزبَْيٍر : و ، الغَُرْيقُ و البَْيَضةُ : َخرَجت وعليها قِْشرةٌ رقِيقة غرقَأَتو

 أََخْذُت منه ُكثْبَةً. ، أَي : َغْرقةً  من اللَّبَنِ  َغَرْقتُ  قال ابُن َعبَّاد :و

 ُمْنقَِطعُه َمْذُعور. أَي : وإِنَّه لغَِرُق الصَّْوت َكَكتِف قاَل :

 .(1)َزَعموا ، وليس بثَبت  ، كِجيْْر : طائِرٌ  الِغْرياقُ  قاَل ابن ُدَرْيٍد :و

ً  في الماءِ  هأَغَرقَ و ً  مثل إِْغراقا قَه تَْغِريقا َوِإْن َنَشْأ )وقاَل تَعالَى :  (2) (ُثَّ َأْغَرْقنا بَ ْعُد اْلباِقنيَ ). قاَل تَعاِلي : َغِريقٌ و ُمْغَرق ، فهو َغرَّ
 وهو مجاز. َمأَلَها إِذا الكأْسَ  أَغرقو .(4) (َفكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنيَ )وقال تعَالى :  (3) (نُ ْغرِقْ ُهمْ 

: الطَّرُح ، وهو أَن تُباِعَد السَّهَم من ِشدَّة النَّْزعِ. يُقال :  اإِلْغراقُ  وهو َمجاٌز. قاَل ابن ُشَمْيٍل : استَْوفَى َمدَّها. أَي : الناِزُع في القَْوِس  أَغَرقَ و

اِمي. في النَّْزع : أَْن يَ  اإِلْغراق إِنّه لَطُروٌح. وقال أسيد الغَنَِوّي : صاف ، ويَْنتَِهي إِلى َكبِِد القَْوِس ، وُربَّما قََطع يََد الرَّ ْنِزَع حتّى يُْشِرَب بالّرِ

صاف ُكلِّه إِلى الَحِديَدةِ ، يُضَرُب َمثالً للغُلُّوِ واإِلْفر صاَف : أَْن يَأْتَِي النَّْزُع على الرَّ  اِط.وُشْرُب القَْوِس الّرِ

ق ً  كغَرَّ قَ  يُقال : .تَْغِريقا  النَّْبَل : إِذا بَلََغ به غايةَ الَمّدِ في القَْوِس. َغرَّ

قٌ  ِلجامٌ و ِة ، كُمعَظٍَّم وُمْكَرمٍ  ُمغرَّ  بَِها. ُمَحلَّى أَي : بالِفضَّ

تْه الِحْلية ، وقد ق وقِيَل : إِذا َعمَّ ق . وتَقُول : فالٌن َجْفُن َسْيِفهَغرَّ ق ، وهو مجاز.، وَجْفُن َضيْ  ُمغَرَّ  ِفه ُمؤرَّ

قَت . يُقال :الغََرقِ  من وأَصلُه وهو َمجاز ، : القَتْل التَّْغِريقُ و القابلَةُ الَولََد ؛ وذلك إِذا لم تَْرفُق به َحتَّى تَدخَل السابِياُء أَنفَه ، فتَْقتُله. قال  غرَّ

 ، يعني قَيَس بَن َمْسعُود الشَّْيبانِّي : (5)األَْعَشى 

ــــــــــــــًة أَ  ل زاًة ورِحــــــــــــــح ِن يف عــــــــــــــاٍم : غــــــــــــــَ ــــــــــــــح وحَري  طــــــــــــــَ

يحســــــــــــــــــــــــًا      ــــــــــَ ت قـ ــــــــــح ي ــــــــــَ هَأال ل ــــــــــح ت ــــــــــَ رُ  غــــــــــر قـ ــــــــــِ واب ــــــــــقــــــــــَ  ال

  
ق ابِلَةَ كانَتْ إِنَّ القَ  ويُقال : ً  ثم ُجِعَل ُكلُّ قَتْلٍ  ذَكراً كاَن أَو أُْنثَى ، (6) الَمْولوَد في ماِء السَّلَى عاَم القَْحِط ، فَيَُموت تُغَّرِ ومنه قَوُل ِذي  .تَْغِريقا

ِة : مَّ  الرَّ

ر قـــــــــــــتِإذا  َرٍة  غـــــــــــــَ كـــــــــــــح ينحَ بـــــــــــــَ هـــــــــــــا ثـــــــــــــِ  أَُرابضـــــــــــــــــــــــــــُ

ا     وهبـــــــــُ لـــــــــُ ح َرُ ومـــــــــًا ســـــــــــــــــــــــَ بـــــــــِ هـــــــــاَء مل ُتصـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح ـــــــــَ  بـــــــــتـ

  
 قَها من التَّعَِب.األَْرباُض : الِحباُل. والبَْكرةُ : الناقَة الفَتِيَّة. وثِْنيُها : بَْطنُها الثّاني. وإِنما لم تَعِطف على َولَِدها ِلَما لَحِ 

قَت وفي األَساِس : ْطه عند ِوالَدتِه ، فوقَع الُمخاط في َخياِشيِمه ، فقَتَله ، وهو مجاز. َغرَّ  القابِلَةُ الَمْولُوَد : لم تَُمّخِ

ْحُل بالِحباِل ُربَّما قَ  وفي التَّْهِذيب : العَُشراُء من النُّوِق إِذا ُشدَّ عليها الرَّ  الَجنِيُن في ماِء الّسابِياِء ، فتُْسِقُطه. ُغّرِ
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ّمة السابَِق.وأَْنَشَد قو  َل ِذي الرُّ

__________________ 
 .395/  2( اجلمهرة 1)
 .120( سورة الشعراء اآية 2)
 .43( سورة ي  اآية 3)
 .43( سورة هود اآية 4)
 .136كما يف امكم وما يستفاد عن الديوان ط بريوت ص « يهجو»( كذا ابألصر والصواب 5)
 ( يف القاموس : ليموَت.6)
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 الِجْنِس ، وهو َمجاٌز. الْستِْغراقِ  ومنه قول النَّْحِويِّين : ال : : استَْوَعب استَْغَرقَ و

ِحكِ  استَْغَرقَ و  وهو مجاز. استَْغَربَ  مثل في الضَّ

َحْلبَة الَخْيِل  اْغتََرقَ   إِذا َسبَق الَخيَل : قدقاله اللَّْيُث. وقال أَبو ُعبيدةَ : يُقال للفََرِس  خالََطها ثم َسبَقَها إِذا الفَرُس الَخْيلَ  اْغتََرقَ  من المجاِز :و

مة.  ويُْرَوى أَيضاً بالعَْيِن الُمهَملة ، وقد تَقدَّم. «حتى آُخَذ بِخطاِم الَجَملِ  فَأَْغتَِرقُها وأَنَا على ِرْجِلي»في َحِديِث ابِن األَْكوع : و الُمتقّدِ

فِيرِ  اغتََرقَتو كةً : اْغتََرق هكذا في النَُّسخِ ، وهو َخَطأٌ ، والصواُب : النَّْفُس : استَْوَعبَت في الزَّ فِيِر. وإِنَّما قُْلنا  النَّفََس ، ُمَحرَّ اْستَْوَعَب في الزَّ

ْل.  : إِنَّه أَراَد النَّْفَس بالتَّْسِكيِن ألَنَّه أَنَّث الضِميَر ، فلو أَراَد التّحِريَك لَذكَّره ، فتأَمَّ

، نقله  كاْستَْغَرقَه َضُخم بَْطنُه فاستَْوَعَب الِحزاَم حتّى َضاَق عنه ،و أَو البِطاَن : إِذا أَْجفََر َجْنباه البَِعيُر التَّْصِديرَ  اْغتََرقَ  من الَمجاِز :و

. وفي اللِّساِن : حتى ضاَق َعْنُهما  َمْخَشِريُّ  ، أَي : عن الَجْنبَين. (1)الصاغانِيُّ والزَّ

 ومنه قول قَْيِس بِن الَخِطيِم : نََظَرُهم ، أَي : تَْشغَلُهم بالنََّظِر إِليها عن النََّظِر إِلى َغْيِرها ؛ ِلُحْسنِها. تَْغتَِرقُ  فاُلنَةُ  من الَمجاِز :و

رَتِ ُ  غــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ٌة  تـ يــــــــــــــــَ ي الهــــــــــــــــِ رحَف وهــــــــــــــــح ــــــــــــــــطــــــــــــــــ   ال

زحفُ      ـــــــــــــــُ ا نـ هـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ ف  َوجـــــــــــــــح ا شـــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ 

  
ك إِلى التَّْصِحيف ، فقاَل فيه ورواه ابن ُدَريد بالعَْين المهملة ذاِهباً إِلى أَنَّها تَْسبُِق العَْين ، فال يُْقَدر على استِيفاِء َمحاِسنِها ، ونُِسب في ذل

ع البَْصِري :  الُمفجَّ

ت أَلَ  لــــــــــح عــــــــــَ مــــــــــا جــــــــــَ دح َت قــــــــــِ رَتُِ  ا  »ســــــــــــــــــــــــح  تــــــــــعــــــــــح

رحفَ      ٍر مــــــــــــــكــــــــــــــاَن « طــــــــــــــ  هــــــــــــــح رَتِ ُ »ِبــــــــــــــَ  «تــــــــــــــغــــــــــــــح
  

لـــــــــــــَت : و  بـــــــــــــاُء مـــــــــــــن أََدمٍ »قـــــــــــــُ  «  كـــــــــــــان اخلـــــــــــــِ

  
َد ُ و    طــــــــــــــَ َد  وُيصــــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــح بــــــــــــــاٌء يـــــــــــــــُ َو خــــــــــــــِ  هــــــــــــــح

  
إِليها بُحْسنِها ، وهي َغْيُر ُمحتَِفلٍَة  (2)يُل نََظر النُّظَّاِر والطَّْرُف : هنا النَّظُر ال العَْيُن. يُقال : َطَرف يَطِرف َطْرفاً : إِذا نََظر. أَراَد أَنها تَْستَمِ 

يقَةُ الَمحاِسن ، وكأَنَّ َدَمها وَدم وال عاِمَدة لذِلك ، ولِكنَّها الهيةٌ ، وإِنما يَْفعُل ذِلك حسنُها. وقولُه : كأَنّما َشفَّ َوْجَهها نُْزٌف ، أَي : أَنّها َرقِ 

 ةُ أَْحَسُن ما تكون ِغبَّ نِفاِسها ؛ ألَنَّه َذَهب تَهيُُّج الدَِّم.َوْجِهها نُِزَف ، والَمرأَ 

يت. وقاَل غيُره : عْيناه اْغَرْوَرقَتو ّكِ ، وهو  في دْمِعها َغِرقت َدَمعَتا كأَنَّها بالدُُّموع : امتأَلَتا ولم تَِفيَضا ، نَقَلَه األَْزهِريُّ عن اْبِن الّسِ

 .الغََرق افعْوعلَت من

َسِة ، تِْرياٌق ِلِلسُُّموِم ُمفَتٌِّح ُمْسِهٌل للِخْلِط أَصُل نَباٍت ، أَو َشيْ  ، باألَلف : لفظةٌ يونانيةٌ  أَغاِريقُون أَو َغاِريقُونو ُن في األَْشجاِر الُمسوَّ ٌء يتَكوَّ

حٌ  ُكلّها ، الَكِدر ه أَنّ و صاِلٌح للنَّسا والمفاِصِل. للقَْلب ُمفَّرِ  َق عليه ال يَْلَسعُه عْقرٌب.من ُعلِّ  من َخواّصِ

 من اللّبن. الغُْرقَةُ  ٍء يَبلُُغ أَْقصاه. وقد َشذَّ عن هذا التركيبِ والتَّْرِكيُب يدلُّ على اْنتِهاِء شي

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

سوُب في الماِء ، وقد الغََرقُ   كفَِرح. َغِرق : الرُّ

قَوٌم ، فَطَرُدوه ، وهو هاِرٌب  أَْغرقَه : الذي قد الُمغَرقُ و : َرِكبهُ الدَّْيُن ، وَغمرتْه الباليا ، وهو َمجاٌز ، َغِريقٌ و ، كَكتِف ، َغِرقٌ  ورجلٌ 

 َعْجالن ، وهو مجاز.

باُع كذِلك ، عن ابِن األَعرابي. أَْغرقَتْهو النَّاُس : َكثُروا عليه فَغَلَبُوه ، أَْغرقَهو  الّسِ

 الّسْهِم. إِْغراقِ  ره : جاوز الحدَّ ، وبالغ ، وأَْطنَب ، وهو مجاٌز ، وأَْصلُه منفي القَوِل ، وغي أَغرقَ و

 ـ  : عنههللارضيـ  وقَوُل لَبِيد

رِ ُ  غـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ه  يـ ر تـــــــــــــــِ َب يف شـــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــ   الـــــــــــــــثـ

رح      ريحِ َفشـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــِة يف غـــــــــــَ ذح ُب اجلـــــــــــِ (3)صـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــِ
 

  
تِه ، أَي : نَشاِطه ، فيَُخلِّفُه وذِلكفيه قَوالن : أَحُدهما : أَنّه يْعنِي الفَرس يسبُِق   .إِغراقُه الثَّْعلَب بُحْضِره في ِشرَّ
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ْمحِ ، فأَراد أَنَّه يَْطعُُن به حتّى يُغيِّبَه في الَمْطعون ؛ ِلِشدَّة ُحْضِره.  والثانِي : أَّن الثَّعلَب ُهنا ثَْعلُب الرُّ

__________________ 
 .«ضا  عنها»( يف التهذيب واللسان : 1)
 ( يف التهذيب : النا رين.2)
 .ميكن الثعلب إن  ثورته ويرو  :« اخلدبة»وابألصر « اجلذمة»وعنه  144( ديوانه ط بريوت ص 3)
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 من اإِلِبل : التي تُلِقي ولََدها ِلتَماٍم أَو لغَْيِره ، فال تُْظأَُر ، وال تُْحلَُب وليست َمِريَّةً وال َخِلفةً. الُمْغِرقُ و

 أَعمالَه : أَضاعها باْرتِكاِب المعاِصي. أَغرقَ و

َ و  .ِغرقِئَها البْيَضةَ : أَزالَ  َغْرقَأ

 جاٌز.أَياِديك ، أَي : نِعَِمك ، وهو م َغِريقُ  ويقال : أَنا

 حْلقَتهُ أَي : َخَصْمتُه. فاْغتَرْقتُ  ويقال : خاصَمنِي

 كذا : دانَى وَشاَرف. غارقَنِيو

 الَوْقفَة. غارقَتِ و الَمنِيَّة ، غاَرقَتْهو

 ، وُكلُّ ذِلَك َمجاٌز ، كما في األَساِس. ُمغاِرقٌ  وِجئُْت وَرَمضان

 ِعْجالن : قريةٌ بالفَيّوم. َغَرقو

 : أُْخرى بالغربيَّة ، بالقرب من ُجوَجر القديمة ، وقد َدَخْلتُها ِمراراً. الغَُرقَة وُمْنية

 : أُْخَرى بها. الغُراقَةو

 ، كغُراب : موِضٌع باليََمن. الغُراقو

 واسُم َمِدينٍَة ببِالد التُّْرِك.

 ، كأَِمير. الغَِريقِ  عَبَّاسّي الُمْسند الَمْشهوِر ، يُعَرف باْبنِ وأَبو الُحَسيِن بُن الُمْهتَِدي باهلل ال

 ، وأَنشَد : إِلباُس الغُباِر النَّاِس  أَْهَملَه الَجوهرّي. وقال أَبو َعْمرو : هو الغَْرَدقَة : [غردق]

َطُر يوٍم   َغرحَدقَاِإان  ِإذا َقسح
 ة.من الُمجانَسَ « وإِْلباس« »النّاس»وال يَخفَى ما فِي 

 ٍء.إِلباُس اللَّْيِل يُلبُِس ُكلَّ َشيْ  : هو أَو

تِْر ونَْحِوه. هو : أَيضاً :و  الَمْرأَةُ ِستَْرها ، نَقَله األَْزهريُّ عن اللَّْيِث. َغرَدقَتِ  يُقاُل : إِرساُل الّسِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

. الغَْرَدقَةُ   : َضْرٌب من الشََّجِر ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

ح الشيُخ أَبو َحيَّان بأَنّها زائدةٌ  وَوِهم الَجْوَهِريُّ « ق ر غ»ال يُْذَكر في  الغُْرنُوق : [غرنق] ، وهذا بناًء على القَْوِل بأَصالَِة النُّوِن. وقد َصرَّ

 يُخنا.في َجِميعِ لُغاتِها ، والَمْسأَلةُ ِخالفِيَّةٌ ، فال يَِصح الَجْزُم فيها بالتَّْغِليِط ، أَشاَر له شَ 

في بَناِت األَربعَة ، وَذَهَب إِلى أَّن النوَن فيه أَْصٌل ال زائَِدة ، فسأَلُت أَبَا عِلّيٍ عن ذلك ، فَقلُت  الغُرنَْيق قلُت : وقاَل ابُن ِجنِّي وَذَكَر ِسيبََويه :

يَِزْد في الَجواِب على أَْن قاَل : قد أُْلِحَق به العُلَّْيق ، واإِللحاُق ال  فلم ؟له : ِمْن أَيَن له ذِلَك ، وال نَِظيَر له من أُُصوِل بناِت األَربعَة يُقابِلُها

ْضِعيُف العَْين ال يُوَجُد لإِلْلحاق ، أاََل يُوَجُد إِاّل باألُُصول ، وهذه َدْعَوى عاِريَةٌ من الدَّليِل ؛ وذلك أَنَّ العُلَّْيق وزنُه فُعَّْيل ، وَعينُه ُمضعَّفَة ، وتَ 

ب ، ليَس شيتََرى إِ  ين ، وُكالَّ عة ، وِسّكِ ٌء من ذلك بُمْلَحٍق ؛ ألَنَّ اإِلْلحاَق ال يكوُن من لَْفِظ العَْيِن ، والِعلَّةُ في ذلَك أَنَّ أَْصَل لى قِلٍَّف ، وإِمَّ

ير تَْضِعيِف العَْيِن إِنَّما هو للِفْعِل ، نحو : قَطَّع وَكسَّر ، فهو في الِفْعِل ُمِفيٌد للَمْعنَى ،  يٍر ، وِخّمِ وَكذلك هو في َكثيٍر من األَسماِء ، نحو : ِسّكِ

اب ، وقَطَّاع ، أَي : يَْكثُر ذلك منه. وفيه : فلّما كان أَصُل تَْضِعيِف العَْيِن إِنَّما هو للِفعِل على التَّْكثِيِر  لم يُْمِكن أَن يُجعََل لإِلْلحاِق ؛ ، وَشرَّ

يَُكوَن العُلَّْيق ْعنَى عنَد العََرب أَقَوى من الِعناية بالُمْلحق ؛ ألَنَّ ِصناَعة اإِلْلحآِق لفِظيَّةٌ ال َمْعنَِويّةٌ ، فهذا يَمنَُع من أَْن وذِلك أَنَّ الِعناية بُمِفيِد المَ 

 ً  ، وإِذا بََطل ذِلَك اْحتاَج َكوُن النُّوِن أَْصالً إِلى َدِليٍل ، وإاِلَّ كانت زائدةً. بغُْرنَْيقٍ  ُمْلحقا

فَت ثَباَت بَِقيَِّة أُصوِل الَكِلَمِة ، قال  وثَبَتَْت أَيضاً في التَّْكِسير ، ولذا ُحِكم : والقوُل فيه ِعنِدي أَنَّ هذه النُّوَن قد ثَبَتَْت في هذه اللَّْفَظة أَنَّى تََصرَّ

ْل ذلك  أَسوُد. وائِم والعُنُق ،، َطويُل القَ  كُزْنبُور وفِْرَدْوس : طائٌِر مائِيٌّ  بَكْونِها أَْصالً ، فَتَأَمَّ
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هُ ابُن األَنبارّيِ بالذُّكوِر منها قِيَل : أَْبيَضُ و مع فَتْح النوِن. وأَنشَد الَجْوَهِريُّ ألَِبي ذَُؤْيب الُهَذِلّيِ  ، بالضمِّ  كالغُْرنَْيقِ  عن أَبي َعْمرٍو. وَخصَّ

 يَِصُف َغّواصاً :

ٍة  ًة بـــــــــــــــعـــــــــــــــَد جلـــــــــــــــُ   َأجـــــــــــــــاَز ِإلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا جلـــــــــــــــُ 

يــــــــــح ِ أََز         رحنـــــــــــَ وُج  كــــــــــغــــــــــُ مــــــــــُ وِ  عــــــــــَ حــــــــــُ (1)الضــــــــــــــــــــــــ 
 

  
يِت. والجمعُ  أَو َطائٌِر يُْشبُِهه قالَه األَْصَمِعيُّ : : الُكْرِكيّ  الغُْرنَْيقو الغُْرنُوق أَو ّكِ  ، وأَْنَشد : الغَرانِيق قالَهُ ابُن الّسِ

َدٍب  وحِف ِذي حــــــــــَ ٍة يف جــــــــــَ م غــــــــــاِديــــــــــَ عــــــــــح  َأو طــــــــــَ

رِي يف      زحِن  ـــــــــَح ُ
ِب املـــــــــ يـــــــــ ِ مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــاكـــــــــِ رانـــــــــِ  الـــــــــغـــــــــَ

  
__________________ 

واملثبت عن الديوان. ويف شـــــرحه : غرنو  طائر من طري املاء شـــــبه الكركي. ويف الديوان كغرنو  « أجار»وابألصـــــر  56/  1( ديوان اهلذليا 1)
 .بد  كغرني  و ا مبعىن
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، وهي في األَْصِل  هي األَْصنامُ « العاَُل  الغَرانِيقُ  تِلكَ »في الَحِديث : و .الغَرانِيق ، أَي : مع الغَرانِيق أَراَد بذي َحَدب سيالً له ِعْرق ، وفي

 : الذُُّكور من َطْيِر الماِء.

ي به ِلبَياِضه. وقِيَل : هو الُكْرِكيُّ ، ِغْرنَْيقٌ و وقٌ ِغْرنَ  : الذُُّكور من الطَّيِر ، واحُدها الغَرانِيقُ  وقال ابُن األَنبارّيِ : . قاَل أَبو َخْيَرةَ : ُسّمِ

 ُشبِّهت األَْصناُم بالطُّيوِر التي تَْعلُو وتَْرتَِفُع في الّسماِء على َحَسِب َزْعِمهم.

مِ  الغُْرنَْيقو  فهي َسْبُع لُغاٍت. ْوس ، وِقْرَطاس ، وُعالبِطوَكُزْنبُور ، وقِْنِديٍل ، وَسَمْوأَل ، وِفْردَ  وفتحِ النون ، بالضَّ

  ابُن َجنِي ، وفاتَهُ اقتصر الجوهِريُّ منها على الثانِيَِة والخاِمَسة ، وَذَكَر صاِحُب اللِّسان الثالثةَ والرابعةَ والسادسةَ والسابعةَ ، َذَكَرُهنَّ 

 أَْنَشَد َشِمر : الَجِميُل. الناِعُم الَحَسُن الشَّْعرِ  الشَّابُّ األَْبيَضُ  وابُن ِجنِّي :أَورده الَجْوَهِرّي  .«بكسر الغَْيِن وفتح النّون» الِغْرنَْيق

 الِغرحان ِ الَفتاِة َمفارَِ   (1)ِقل  
 وقال آخر :

ران ُ ِإذح أَنــــــــــــــَت  ا ح  غــــــــــــــِ يــــــــــــــّ بــــــــــــــاِب مــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــــ 

راب ح      حــــــــــــــاِن الســــــــــــــــــــــــــــِّ فــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــَ ِ يـ اح تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ُذو َدأحيـ

  
ُط في َدِمه ُغْرنُوقٍ  فكأَنّي أَْنُظر إِلى»:  عنههللارضيفي َحِديث علّيٍ و . «من قَُرْيٍش يَتََشحَّ  أَي : شاّبٍ ناِعٍم. وقال أَعرابيٌّ

 ِإذا صاَ  َحَكمح  ُغرحنُو ٍ ُكر  و 
 أَنشد أَعرابِيٌّ : الغَرانِيقُ  ج :

يــــــــِ   ي عــــــــلــــــــ  الــــــــبــــــــِ فــــــــِ يــــــــ ِ هلــــــــَ رانــــــــِ مح  الــــــــغــــــــَ مــــــــَ  الــــــــلــــــــِّ

واِرس      مح فــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ ِر وأَرحابِب الــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــح  اخلــــــــــــــــــَ

  
 قال األَْعَشى : .الغََرانِقَةُ و

حـــــــــا و  كـــــــــِ ـــــــــح ن ِة مـــــــــُ مـــــــــامـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــي ـــــــــَا ال ي ب َدمـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَ  ملح تـ

واِ  و      ز اَن الــــــــــطــــــــــ  تــــــــــيــــــــــاِن هــــــــــِ هح فــــــــــِ قــــــــــَ رانــــــــــِ  (2) الــــــــــغــــــــــَ
  

.  الغُرانقِ  قاَل ابُن األَنبارّيِ : يجوُز أَْن يكوَن جمعَ  الغَرانِقُ و بالضّمِ ، وقد جاَءت ُحروٌف ال يُْفَرُق بين واِحِدها وَجْمِعها إِال بالفَتْح والَضّمِ

 ناَدةُ بُن عاِمٍر :فمنها : ُعذافٌِر وَعذافُِر ، وَعراِعٌر ، وقُناقٌِن وقَناقُِن ، وُعجاِهٌن وَعجاِهُن ، وقُباقٌِب وقَباِقُب ، وقال جُ 

َر فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــِه  اُ  األُثــــــــــــــــــح ٍد ختـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــِذي رُبـــــــــــــــــَ

َدب       رانـــــــــــــِ ٍ مـــــــــــــَ ا غـــــــــــــَ قـــــــــــــاعـــــــــــــَ تح نـــــــــــــِ  خـــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ، فَحَذف. غرانِيق وقِيَل : أَرادَ 

َّلَةُ  الغُْرنُوقُ  قال ابُن ُشَمْيل :و ، وهي ناِصيَتُه.  ُغرنُوقَه ّي : َجَذبَ ومثلُه قَوُل اللَّيِث. وقاَل ابُن األَْعرابِ  َكُزْنبُوٍر : الُخْصلَةُ من الشَّعَِر الُمفَت

 وجذب نُْغروقه وهي َشعر قَفاه.

ِهما : الغُرانِقُ و الغُرنُوقُ  أَو كذا قال .الغََرانِقُ  َشَجر ، ج : .الغُْرنُوق قال أَبو ِزياٍد :و  الذي يَُكوُن في أَْصِل العَْوَسجِ اللَّيِّن النَّباِت ج : بَضّمِ

  َميّاَدةَ.قاله أَبو َعْمرٍو ، ُشبِّهَ لَطراَوتِه ونَضاَرتِه بالّشاّبِ النّاِعم. ونَصُّ أَبِي َحنِيفَةَ : وهو لَيِّن النَّباِت. قاَل ابنُ  الغَرانِيق

َدٍر  حــــــــح ُدوِر اي أُم  جــــــــَ مــــــــح َ
َب املــــــــ عــــــــَ قــــــــَ  شــــــــــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــَ

رُه و و      دح قــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــِ هال زاَ  ُيســــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــُ ــــــــــــِ ران  غــــــــــــُ

  
ةٌ  قاَل َشِمر :و هما ، أَي : ُغرانِِقيَّةو ُغرانِقَة ِلمَّ  ناِعَمة تُفَيِّئُها الريُح. بَضّمِ

 : َغَزٌل بالعَْينَْين. الغَْرنَقَة قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 .(3)َموضع بالِحجاِز  كُجْنَدب الغُْرنَق قاَل غيُره :و

 الَمْعُروف بالنَّْقرة. (4)ْعِدِن بَنِي ُسلَْيٍم بين السَّواِرِقيَّة ومَ  واٍد ِلبَنِي ُسلَْيم وقِيَل : ماٌء بأُْبلَى ، وقيل :
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 حكاه أَبو َحنِيفة. من النَّباتِ  «الُمْنتَِشر»، وفي نسخٍة  : النَّاِعِم الُمْستَتِر الغُرنُوق أَو

 . قال الشاِعر :ُغرانِق وكذا شبابٌ  كعاَُلبٍِط : تامٌّ  ُغراِنقٌ  َشابٌّ و

ٌة  لـــــــــ  بـــــــــا مـــــــــنـــــــــك ضـــــــــــــــــــــــِ الَب الصـــــــــــــــــــــــِّ طـــــــــح  َأاَل ِإن  تـــــــــَ

بــــــــاِب و      عــــــــاُن الشــــــــــــــــــــــ  رانــــــــِ ُ قــــــــد فــــــــاَت َريــــــــح ــــــــغــــــــُ  (5) ال
  

__________________ 
 واألصر كاللسان.« فـَلحيَ »( يف التكملة : 1)
 وصدره فيه : 122( ديوانه ط بريوت ص 2)

 فقد كان يف شّبان قومك منكحٌ 
 الشاب األبي  اجلمير.وهبامشه : الغرانقه الواحد غرنو  : 

 ( ضبطه ايقوت ابلقلم بكسر فسكون فكسر : ِغرِن  ا عن نصر.3)
 ( ضبطه ايقوت ابلقلم بضمة فسكون فضمة : ُغرحنُ .4)
 ( صدره يف التهذيب :5)

 أال إن تطاليب ملثلك َزل ةٌ 
 واألصر كرواية اللسان ا وقد ذكر اللسان أيضاً رواية األزهري.
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 أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : : َشابَّةٌ ُمْمتَِلئَة. ُغرانِقَةٌ و ، ُغرانِقٌ  اْمرأَةٌ و

َو ابأَلزارِِ   ٍد َوهــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــح  قــــــــــــــــــلــــــــــــــــــُت لســــــــــــــــــــــــــــــــَ

شـــــــــــــــــــــــــــــــارِ ِ     
َ
ِ  وابمل حـــــــــــــــــح

َ
َك ابملـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــَ

  

ِو عند ابِدٍن و   ُغراِن ِ اللهح
كةً  َغَزقُ  : [غزق] الَّتِي َسبَق  ولَْيَس تَْصِحيف َغْرق بالفَتْح قاَل الّصاغانِيُّ : ة بَمْرو أَهَملَه الَجْوَهِري وصاِحُب اللّسان ، وهي : ، ُمَحرَّ

ثم َذَكَر أَنَّ الذي بفَتْح الزايِ ،  ِذْكُرها. قلُت : هكذا َضبََطها ابُن ماُكوال بفَتْح الّزاي ، وتعقَّبه ابُن السَّْمعانِّي بأَنَّه َوَهم ، وإِنَّما هي بإِْسكانِ 

اي قريةٌ من أَْعمال فَْرَغانَةَ ، منها القَاضي أَبو نَْصٍر َمْنُصوُر بُن أَحمَد بِن إِسماعيل الغََزقِيُّ ، كان فَِقيهاً  فاِضالً ، نزَل َسَمْرقَْنَد ، وَحدَّث الزَّ

: قريةٌ ـ  في ُكّلٍ منهماـ  بُن َحجر : وقد َذَكر الَماِلينِي هاتَْين النِّْسبَتَيِن ، وقالَ عنه أَوالُده ، ماَت سنة َخمٍس وِستِّيَن وأَربعمائة. قال الحافُِظ 

 الَحَسِن بِن ُعْلَواَن. من قَُرى َمْرَو ، فلعلَّ إِْحداهما وافَقَت التي من فَْرغانَةَ ، وَذَكر ِمن التي بمرَو َسْهَل بَن منصوٍر الغَْزقَّيِ ، يروي عن

ِل اللَّْيِل. الغََسق  :[غسق] َكةً : ُظْلَمةُ أَوَّ اُء : هو أَوُل ُظْلمتِه  (1) (ِإىل َغَسِق اللَّْيلِ )وقَولُه تَعالَى :  ، ُمَحرَّ وقال ابُن ُشَمْيٍل ،  .(2)قال الفَرَّ

ِله ، وقيَل : ِحين يَُطْخِطُخ بين الِعشاَءْيِن ، وذلك حيَن يَْعتَِكُر ويَُسدُّ الَمناِظر.  دُخوُل أَوَّ

 اللَّيِل : ُظْلَمتُه. وقاَل َغيُره : إِذا غاَب الشَّفَق. َغَسقُ  وقاَل األَْخفَُش :

َؤاِن ونَْحوه.ٌء من قُماِش الطَّعاِم ، َشيْ  : الغََسقُ و  كالزُّ

اُء : يُقاُل في الطَّعام : َزَواٌن وُزَواٌن وُزَؤاٌن ، بالَهْمِز ، وفيه وَغفاً ، مقصور ، وَكعابِيُر وُمَرْيراُء وقََصٌل ، كلُّه من قُماِش  َغَسقٌ  قال الفَرَّ

 الطَّعام.

ً  َعينُه ، كَضَرَب وَسِمعَ  َغَسقَتو ً ُغُسوقو ، بالفتح ، تَْغِسُق َغْسقا ً و َكقُعُودٍ  ا كةً : أَْظلََمت ، أَو َدَمعَت َغَسقَانا  أَو انَصبَّْت ، وهو َمجاٌز. ، ُمَحرَّ

ً  الُجْرحُ  َغَسقَ و ً و َغْسقا  : َساَل منه ماٌء أَْصفَر. َغَسقَانا

 بمعنَى الّساِئِل : الغاِسقِ  وأَْنَشد َشِمٌر في

ر ٍة  ٍ ثـــــــــــــــَ اح ُم بــــــــــــــعــــــــــــــَ ِدهــــــــــــــِ قــــــــــــــح ي لــــــــــــــفــــــــــــــَ كــــــــــــــِ  أَبــــــــــــــح

رِي َمســـــــــــــــــــــــــــارِ      ٍ  ـــــــــــــَ اح ـــــــــــــعـــــــــــــَ ا ب  غـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــِ ِ هبـــــــــــــُ

  
 

 ٍء.أَي : سائٍل : وليس من الظُّْلَمة في َشيْ 

ً  العَْينُ  َغَسقَتِ  وقاَل أَبو َزْيٍد :  ، وهو َهْمالن العَْين بالعََمِش والماِء. تَْغِسق َغْسقا

ً  من َحّدِ َضَرب تَْغِسق السَّماءُ  َغَسقَتو ً و بالفَتْح َغْسقا  أََرشَّت.و ُمَحركةً : انَصبِّتْ  َغَسقَانا

ً  اللَّبَنُ  َغَسقو ْرعِ. : َغْسقا  اْنَصبَّ من الضَّ

ً  من َحّد َضَرب اللَّيلُ  َغَسقو ك ، بالفَتْح ، َغْسقا ً و ويَُحرَّ َمْخَشِريُّ : أَْغَسقَ و بالتَّْحِريِك ، َغُسقانا هي لغةُ بني تَِميم ، ومثلُه  عن ثَْعلٍَب ، قاَل الزَّ

قَيّات : اشتَدَّْت ُظْلَمتُهو اْنَصبَّ  للَّيُل ، وأَْدَجى ، أَي :: َدَجا ا  ومنه قوُل اْبِن قَْيِس الرُّ

َر قـــــــــــــــد  يـــــــــــــــح قـــــــــــــــاِإن  هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــلـــــــــــــــ   َغســـــــــــــــــــــــــــــَ

او      ُت اهلــــــــــــــــــــم  واأَلَرقــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح ي كــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ ت  اشــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
رابِ  َغَسق حينَ »: ـ  عنههللارضيـ  في َحِديِث ُعَمرو غاِر ، وَغشَّى عليها بُظْلَمتِه. «اللَّيُل على الّظِ  أَي : اْنَصبَّ على الِجباِل الّصِ

َكةً : االْنِصبَابُ  الغََسقَانُ و  عن ثَْعلٍَب. ، ُمَحرَّ

يَ  : القََمر الغَاِسقُ و رِت اآلية ، كما سيَأْتِي. وقاَل ابُن قُتَْيبَةَ : ُسّمِ ً   القَمرُ ِإذا ُكِسَف فاْسَودَّ ، وبه فُّسِ ، أَي : يَْذَهُب  فيَْغِسقُ  ألَنه يُْكَسفُ  غاِسقا

ً و َغَسق َضْوُؤه ويَْسَودُّ ويُْظِلم ،  غاِسقٍ  ِمْن َشرِّ و اْختُِلف في قوله تَعالَى :و إِذا غاَب الشَّفَُق. الُمْظِلم ، وذلك أَو اللَّْيلُ  : إِذا أَْظلََم. يَْغِسُق ُغُسوقا
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. زاد َغيُره : في ُكّلِ َشيْ  أَي اللَّيِل إِذا َدَخلَ  َسن :فقاَل الحَ  (3) إِذا َوقَبَ  ُل اللَّْيِل.  الغاِسقَ  ٍء. وُرِوَي عن الَحَسن أَيضاً أَنَّ ، نَقَله الَجْوَهِريُّ أَوَّ

ّجاج : يَْعنِي بالغاِسِق اللَّْيِل. وقِيَل له ذلك ألَنَّه أَْبَرُد من النَّهاِر.  ُد.: البارِ  الغاِسقُ و وقاَل الزَّ

. ويُقال : إِنّه القََمَر. قال ثَْعلٌَب : ا بِيَِدي وسلمعليههللاصلى هللا َرُسولُ  أََخذَ :  قالَت عنهاهللارضيأَنَّ عائِشة »فِي الَحِديِث : و وقال الَجْوَهِريُّ  لَمَّ

ِذي ، هذا:  فقالَ  إِليه ونََظر القَمرُ  َطلَع ه من باهلل (4) فتعَوَّ  إِذاأَي :  «َشّرِ

__________________ 
 .78( سورة اإلسراء اآية 1)
 ( نص عبارته يف معاين القرآن : أو   لمته للمغرب والعشاء.2)
 .3( سورة الفل  اآية 3)
 ويف رواية أخر  فيه كاألصر.« فتعؤذحنَ »( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 4)
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قاِم ا  ا َمرحُفوعاً  عنههللارضيِوَي ذِلَك ا عن َأيب ُهَريـحَرَة ا رُ  الثـ َراي  ِإذا َسَقَطتح  َمعحناه َأو ُكِسَف. ِلَكثحرِة الط واِعِا واأَلسح
ُقوِطها َهيحِلي  ا «. ِإذا طََلَض الّنجُم ارتَفَعت العاهاتُ » َوَرد يف اَ ِديث : وارحتِفاِعها عند طُُلوِعها ا ِلَما عند ســــــــــُ قا  الســــــــــ 

ريَن : َأي ومَجاعةٌ  عنهماهللارضللي ابن َعب اس اإِلمام تُرمُجان الُقرآن اَ ربحُ وابُن الَعَريبِّ ا وقا   َفســـِّ
ُ
رِّ الذ َكِر  من امل من شـــَ

ّي ا « و  ب»وهو َغرِيٌب ا وتـََقد م للمصـــــــــــنف يف  ِإذا قامَ  نـََقله عن اإِلمام َأيب حاِمٍد الَغزّاِدّ ا وغريه كاإِلمام التِّيفاشـــــــــــِ
 اس.ومَجاعة عن ابِن َعبّ 

ريُه مبعىن الَقَمر أَيضـــــاً  َثالثٌة : الغاســـــِ  وجَمحموُع ما ذُِكر هنا من األَقحوا  يف ســـــِ َب  له َأّواًل تـَفح الل يُر ا والثـ َراّي ا والذ َكر. وســـــَ
ّيدِة عاِئشــَة  ُهوم من حديث الســ  َفح

رحان ِإليه ا وهو امل م ُ :  وِقيرَ . عنهاهللارضيكما َأشــَ  ِإذا الن هار َأو ا َغَربتح  ِإذا الشــ 
َودُ  َأو ا الل يحرِ  يف َدَخر رحبُه:  وَوقـحُبه. ا َي اتِ  من اأَلســــح ُتهُ :  وَوقـحُبهُ  ا ِإبحِلي  َأو ا انحِقالبُه َأو ا ضــــَ َوســــَ بُن ُجَزّي ا نـََقله ا َوســــح

ردحانها يف  َهيحِلّي ا فصـــار اجَلِميُض مثانيَة أَقوا  ا وقد ســـَ نَِّف قد ذََكَر بعَ  األَقحوا  « و  ب»عن الســـ  ُصـــَ
فراِجعحه ا فِإن  امل

ِكيِّ عن ابِن َعبّ  َحح
رارِِه يف الَقوحِ  الَغرِيِب امل ها وَأعحَرَض عن بـَعحٍ  مض َتكح اٍس ا ُهنا وَأعحرَض عن بـَعح  ا وذََكر ُهنا  بعضــــــَ

 فتَبم ر.
ً  الليلُ  َغَسقَ  ، وقد : اإِلْظالمُ  اإِلْغساقُ و بالضم الغُُسوقُ و  اللّيل َغَسق ، وهذا فيه تكرار ، غير أَنَّه لم يَْذُكر في مصادرِ  أَغَسقَ و ، ُغُسوقا

 ، وقد َذَكَره الّزمخشريُّ وَغيُره. الغُُسوق

 فقد تَقّدم عن ثَْعلب ، وأَنه لُغة بَنِي تَِميٍم. اإِلْغساقُ  وأَما

ِديد والقَْيح ، أَي : يَِسيل ويَْقُطر. وقيل : من ُغسالَتِهم. وقِيَل : من من ُجلُوِد أَ  يَْغِسقُ  : ما ، َكَسحاٍب ، وَشدَّاد الغََساقُ و ْهِل الناِر من الصَّ

يم  َوَغّساق  )ُدُموِعهم. وفي التَّْنِزيل :  ،  قََرأَه أَبو َعْمرو بالتَّْخِفيف وقرأَه الِكسائيُّ بالتَّْشديِد. ثَقَّلها يَْحيى بن َوثّاب .(1) (هذا فَ ْلَيُذوُقوُه ْحَِ

ة أَصحاب عبد هللا ، وَخفَّفَها النّاُس بعد. واْختار أَبو حاتٍم التَّخِفيَف.  وعامَّ

ً و»وقرأَ الباقَُون :  .(2) (َعمَّ يَ َتساَءُلونَ )بالتشديد ، وِمثْلُه في :  «َوَغّساقٌ » وقرأَ َحْفٌص وَحْمَزة والِكسائِي. َخِفيفاً في السُّوَرتَْيِن « َغَساقا

ْمَهِريِر. .(3)  وُرِوي عن ابِن َعبّاٍس وابِن َمْسعوٍد أَنَُّهما قَرآ بالتَّْشِديِد ، وفَسَّراه بالزَّ

ِديِد ، وإِذا َخفَّْفَت فهو يَن فالُمراد به ما يْقُطُر من الصَّ  الشَِّديُد البَْرِد الَِّذي يُحِرُق من بَْرِده كإِحراق الَحِميم. الباِردُ  وقِيل : إِذا َشدَّدَت الّسِ

 ، وَدلَّ على ذلك الُمْنتِنُ  : الغََساقُ  قاَل اللَّْيُث :و

ْنيا ألَْنتََن أَْهُل الدُّنيا َغَساقٍ  من َدْلواً  أَنَّ  لو»:  وسلمعليههللاصلىقَوُل النّبِّي   .«يَُهراق في الدُّ

ِل الظُّْلمة. الغََسق َخَل فيدَ  : إِذا أَْغَسقَ و  أَي : في أَوَّ

ُح بالغَنَم عليهما»َحِديُث عامِر بِن فَُهْيَرةَ :  ومنه ً  فكان يُرّوِ  أَي : في الغَاِر. «ُمْغِسقا

نُ  أَْغَسقو ر الَمْغِرَب ِإلى : إِذا الُمَؤذِّ بِيع بِن ُخثَيم و كأَْبرَد بالظُّهر. اللَّْيلِ  َغَسقِ  أَخَّ نِه يوم »في َحِديث الرَّ أَغِسْق  الغَْيم : (4)أَنه قال لمَؤذِّ

ر الَمْغِرب حتّى «أَغِسقْ   اللَّيُل ، وهو أَْظالمه. وقال ابُن األَثِير : لم نَْسمْع ذِلك في َغْير هذا الحديث. يَْغِسق أَي : أَّخِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الباِرُد. الغاِسقُ 

 ألَْسود من الَحيّات.وا
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 وإِْبليس.

 ، وِكالُهما ِصفَة غالبه. الغَسَّاق كالغاِسقو

 : الشَِّديداُت الُحْمرة ، وبه فَسَّر السُّكَّريُّ قوَل أَبي َصْخر الُهَذِلي : الغَِسيقاتو

ُه  ــــــــُ يــــــــن اٌم َيشــــــــــــــــــــــِ ــــــــكــــــــوحِن شــــــــــــــــــــــَ اٌن فــــــــال يف ال جــــــــَ  هــــــــِ

غحشـــــــــــــــــــَ  و      ـــــَ ٌ  يـ هـــــَ ـــــقـــــــاتِ ال مـــــَ ي غـــــَرُب  الـــــَغســـــــــــــــــــِ (5)مـــــُ
 

  
 عبارة عن النائِبَِة باللَّيِل كالّطاِرق. (َوِمْن َشرِّ غاِسق  ِإذا َوَقبَ )وقال صاحُب الُمْفرداِت في تَْفِسير قوِله تعالى : 

 ويُزاد هذا على ما ذُِكر ، فتَِصيُر الُوجوهُ تِْسعة.

__________________ 
اُ  فليذوقوهقا  الفراء يف معاين القرآن : رفعت  57( ســــــورة ص اآية 1) ا  هبذا ا مقدماً ومؤخراً ا واملعىن : هذا محيٌم وغســــــّ . .. ا ميم والغســــــّ

 وإن شئت جعلته مستبنفاً وجعلت الكالم قبله مكتفياً ا كبنك قلت : هذا فليذوقوه ا مث قلت : منه محيم ومنه غسا .
 ( سورة النبب اآية األوىل.2)
يماً َوَغّساقاً  ِإاّل )من سورة النبب :  25( يعين اآية 3)  .(ْحَِ
 ( يف التهذيب : يف اليوم املغيم.4)
 .«اللون»وامكم  937/  2يف شرح أشعار اهلذليا « الكون»( قوله : 5)
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ْرُب َعلَى ما كان لَيِّناً كاللَّْحم أَهمله الجوهِرّي ، وصاحب اللِّسان ، واللّيث. وقال الخاْرَزْنِجيُّ : هو الغَْشقُ  : [غشق] ً  قال :يُ  الضَّ  َغَشقه َغْشقا

 : إِذا َضَربه ، كما في العُباِب.

 أَهَمله الجوهريُّ وصاحُب اللِّسان. الغَْصلَقَة : [غصلق]

 كما في العُباب. في اللَّْحِم : إِذا لم يَُملَّح ، ولم يُْنَضْج ، ولم يَِطيَّبْ  وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو

ً  : [غفق]  عن أَبي َعْمرٍو. قال : والعَْيُن الُمْهَملَةُ لغةٌ فيه ، وقد تقّدم. َخَرَجت منه ِريحٌ  : َغفَق يِْغِفق َغْفقا

ً  فاُلناً بالسَّْوطِ  َغفَق قال األَصَمِعّي :و ة. (1)قال : وهو أَشدُّ من العَْفِق بالعَْين المهملة  بَه َكثِيراً َضرَ   :َغْفقا رَّ  ، وكذلك بالعََصا والّدِ

ً  اإِلبِلُ  َغفَقتو  نقله الَجْوَهِريُّ عن ابن األَْعرابّيِ ، وأَنشَد للّراجِز : وَرَدْت ُكلَّ ساَعة : َغْفقا

  ِ فـــــــــِّ يَبح ُمشـــــــــــــــــــــــَ رحعـــــــــَ  الـــــــــَغضـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــن جـــــــــانـــــــــِ  تــــــــــَ

رح      ـــــــــــَ ًا ومـــــــــــن يـ بـــــــــــّ مـــــــــــوَض غـــــــــــِ فـــــــــــِ ِ َع ا ـــــــــــُ غـــــــــــح ـــــــــــَ (2)يـ
 

  
اُء : َشِربت اإِلبلُ  ً  وقال الفَرَّ ةً بعَد أُْخَرى ، وهو الشُّرُب الواِسُع. تَغِفقُ  ، وهي َغْفقا  : إِذا َشِربَْت َمرَّ

ةٍ  َغفَقو ة بَْعَد َمرَّ  مثل َعفَقها بالعَْيِن الُمْهَملة. الِحماُر األَتاَن : أَتاَها َمرَّ

 نَاُموا نَْومةً. من اللّيِل ، أَي : َغْفقَةً  القَومُ  َغفَقو

 الَمَطُر لَْيس بالشَِّديِد. بالفتحِ : الغَفَقُ و

 ِء.الُهجوُم على الشَّي أَيضاً :و

ً و  ق ، بالعيِن الُمهملة.قال الّصاغانِّي : وكأَنّه نَِقيض العَفْ  اإِلياُب من الغَْيبَِة فَْجأَة. أَيضا

 : النَّوُم وأَنَت تَْسمُع َحِديَث القَْوم. التَّْغِفيقُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و

َده. : التَّْغِفيقُ و  قاَل ُملَيٌح الُهَذِلّي : أَْن تُعاِلَج السَِّليم وتَُسّهِ

هــــــــــا  بــــــــــاعــــــــــُ ي ســــــــــــــــــــــــِ لحســــــــــــــــــــــــاَء مُتحســــــــــــــــــــــــِ ٍة مــــــــــَ  وداِويــــــــــ 

يــــــــــِم      لــــــــــِ ّواِد الســــــــــــــــــــــــ  فــــــــــ  هبــــــــــا مــــــــــثــــــــــَر عــــــــــُ غــــــــــَ ُ
 (3) ِ املــــــــــ

  
 نَْوٌم في أََرق. : التَّْغِفيق جملَة أَو

 قال ُرْؤبةُ : ، كَمْنِزل : الَمْرِجع. الَمْغِفقُ و

َغحِف ِ من بـُعحِد َمغحزاَي وبـُعحِد 
 امل

حاحِ.  كما في الّصِ

بُوح ،  يتغَفَّقُ  رأَْيتُه نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابِن األَعراِبّيِ ، وقِيَل : َشِربَه ساعةً بَْعَد أُْخرى. وتَقوُل : َشِربَهُ يوَمهُ أَْجَمع : إِذا الشَّرابَ  تَغَفَّقَ و الصَّ

َزه ، وساعةً بعَد ساَعٍة ف ق الفَِصيُل اللَّقوح. وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : إِذا تَحسَّى ما فِي إِنائِه فقد تََمزَّ قه ، فإِذا أَْكثَر الشُّرَب فقدقد تَفَ كما يتفَوَّ  وَّ

 .تَغَفَّقَ 

َجِز.و  نص الجوهِرّي في الّصحاح : قال ابُن األَعرابّي : الُمْنعَفَُق : للُمْنَصَرِف ، بالعَْين الُمْهَملَِة. وَغِلط الَجْوَهِري في اللُّغَة وفي الرَّ

 ، وأَنشَد لُرْؤبَة : : الُمْنَصَرف. وقاَل األَْصَمِعيُّ : الُمنعََطفُ  الُمْنغَفَقو

ىت  تـــــــــــــــرد   أَربـــــــــــــــٌض يف  فـــــــــــــــَ ح حـــــــــــــــَ غـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــــ

فـــــــــــــاَس الـــــــــــــر مـــــــــــــَ ح      َن أَنـــــــــــــح زِعـــــــــــــح نـــــــــــــح ـــــــــــــَ ٍض يـ (4)أبَرحبـــــــــــــَ
 

  
لُّغة عليه. مثل هذا ، فأَوَرَده أَوالً هناك ُمستَوفًى ، وأَنَشَد الرَجَز ُهناك. ولم يَْنقُل عن أََحٍد التِّفاق أَئِمة ال« ع ف ق»اْنتََهى. وقد َمرَّ أَيضاً في 

اقاً ، فال َغلَط وال َوهم ، وإِنّما هو ثم أَعاَده ُهنا نَْقالً عن ابِن األَْعرابِّي واألَْصَمِعّي وُهَما ُهَما ، وأَْنَشَد الرجَز ، وِزياَدةُ الثِّقِة مقبولَةٌ اتِف

ْل ذلك.  بَمْنِزلِة لَْفظٍة فيها لُغتاِن ، فتأَمَّ
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هاُب الَمقَِّريُّ : إِنَّ بينه وبين قُْرُطبَةَ مرحلتَْين ، ومّر في  ْنَدلُس، كَصاِحٍب : ِحْصن باألَ  غافِقٌ و س ق »من أَْعمال فَْحِص البَلُّوط ، قال الّشِ

 أَنه قََصبةٌ من ُرْستاِق أُْسقُفَّةَ باألَْنَدلُس.« ف

 به. اْغتَفَقَ  ٍء فقدٍء أَحاَط بَشيْ وُكلُّ َشيْ  به : أَحاَط. اْغتَفَقو

 تَْدَرُك عليه :* ومما يُسْ 

__________________ 
 ( نص عبارة األصمعي ا نقلها عنه أبو عبيد ا كما يف التهذيب : غفقته ابلسوط ا أغفقه ومتنته ا ابلسوط أمتنه ا وهو أشد من الغف .1)
 ( تقدم يف غف .2)
 ( يف التهذيب برواية : متسي سهامها.3)
 ابلعا املهملة.« املنغف » 108( يف الديوان ص 4)
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 : اإِلْهراُق ، عن أَبي َعْمرٍو. وكذِلَك الدَّْغَرقَة. الغَْيفَقَة

طَّةٌ بِمْصَر أَيضاً. ويُقال : : قَبِيلة من األَْزِد. وهو ابن الّشاِهِد بِن َعّكِ بِن ُعْدثاَن بِن عبِد هللا بِن األَْزِد. وإِليِهم نُِسَب الِحْصُن ، ولهم خِ  َغافِقو

 بُن الحاِرِث بِن َعّكٍ بِن الحارث بِن ُعْدثان. فِقُ غا بل هو

 أَيضاً : قصٌر قُرَب َطرابُلُس الغَْرِب ، َذَكره البَّجانِيُّ في ِرْحلَتِه. غافِقو

َكِب. وقال ثَعل الغَفَلَّقَة : [غفلق] بالعَْين الُمْهَملة.  العَفَلَّقَةُ  ٌب : إِنَّما هيكعََملَّسة أَهمله الجوَهِرّي. وقال ابُن األَعرابِّيِ : هي الَمْرأَةُ العَِظيَمة الرَّ

 وقد تَقدَّم. وبالُمْهَملَة أَْفَصحُ  قال الصاغانِيُّ :

ً  وما أَْشبََهه القارُ  َغقَّ   :[غقق] ً و يَِغقُّ َغقّا . وقاَل ابُن ُدَرْيد  َغِقيقا ر ، وَخّق َخقّاً ، وكذِلك الِقدْ  َغلَى فُسِمَع َصْوتُه : إِذا (1)أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 وَخِقيقاً ِمثلُه ، وقد تَقَدَّم.

ْقرُ  َغقَّ و ً  الصَّ َت. : َغقّا ْقرُ  َصوَّ  ، وهذا عن َغْيِر اللَّْيِث. َكغَْقغَق َغْقغَقَةً  في َضْرٍب من أَْصواتِه يَِغقُّ  وقاَل اللَّْيُث : الصَّ

ْوِت. الغَْقغَقَةُ و الغَقُّ  وقِيَل :  : تَْرقِيق الصَّ

كما هو نَصُّ الَجْمَهرةِ والعُباِب واللِّسان.  َصبُور ، مثل : َغقُوقو ، كَجبَّانٍَة. (2) َغقّاقَةً  هكذا في النَُّسخِ ، والصَّوابُ  ، كَشدَّادٍ  َغقّاقٌ  اْمَرأَةٌ و

خ ق »، وذلك ِلِسعَة َمتاِعها أَو من الُهزال واالْستِْرخاِء ، وقد َمرَّ ذلك في  اعِ يُْسَمُع لفَْرِجها َصْوٌت عنَد الِجم وكذلك َخقَّاقَةٌ وَخقُوق : إِذا كانَ 

 .«ق

 أَو من ِضيق إِلى َسعَة ، نَقَله األَزهِرّي. : َصوتُه إِذا صاَر من َسعَة إِلى ِضيقٍ  َغِقيقُهو الَماءِ  َغقُّ و

 َصوتُه. (3)وفي التَّهِذيب : إِذا بُحَّ  لَُظ.: ِحكايَة َصْوِت الغُراِب إِذا غَ  الغَقُّ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

كةً  الغَقَقَةُ  قاَل ابُن األَعرابّيِ :و إِنَّ »َرفَعه :  عنههللارضيالمرِوّي عن َسْلمان  الَخَطاِطيف الَجبَِليَّة. وفي الَحِديث : العَواِهُق ، وهي ، ُمَحرَّ

، بالَكْسر ، وهي ِحَكايَةُ َصْوِت  ِغقْ ِغقْ  يَْوَم الِقياَمِة حتّى إِنَّ بُُطونَهم تَقوُل : (4)َخالئِق وفي ِرواية : ال النَّاِس. رُؤوس الشَّْمس لَتَْقُرب من

ً  َحتَّى إِنَّ بُطونَهم»، قالَهُ إِبراهيُم الَحْربيُّ ، وفي ِروايٍة :  «الغَلَيانِ  ً  بَْطنُه َغقَّ  ، وقد «تَِغقُّ َغقّا ً و يِغقُّ َغقّا َت. َغِقيقا  : إِذا َصوَّ

 .ِغقْ  ِء يَْغِلي ، يُقال :ٍء ، إِنّما يُْحَكى به َصْوُت الّشيوقال ابُن فاِرٍس : الغَْيُن والقاُف ليس بَشيْ 

 في الماِء َوَرقُه ِعراٌض. ، أَو هو نَْبٌت يَْنبُت الطُّْحلُب : الُخْضرةُ على َرأِْس الماِء وهو ، كَجْعفَر الغَْلفَقُ  : [غلفق]

فَياُن : قالَ   الزَّ

ــــــــــــِه و  ــــــــــــي ٍر طــــــــــــاٍم عــــــــــــل هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ فــــــــــــَ ُ مــــــــــــَ ــــــــــــح ل ــــــــــــغــــــــــــَ  ال

      ُ َدرحنـــــــــــــَ ِدي بـــــــــــــه اخلـــــــــــــَ رُي َأو ُيســـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــِ (5)يـــــــــــــُ
 

  
. الغَْلفَقُ و ِخيُّ  من العَْيِش : الرَّ

ْخَوةُ  الغَْلفَقُ و  اللَّيِّنةُ جّداً ، وال َخْيَرا فيها. من الِقِسّيِ : الّرِ

 قال الراِجُز :

  ِ حـــــــــــــَ وححـــــــــــــرٍت مل متـــــــــــــُح رحَع شـــــــــــــــــــــــــــَ ُر فــــــــــــــَ مـــــــــــــِ  حتـــــــــــــَح

وِد وال      ز ِة الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ فــــــــــــــــَ ِ ال كــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح غــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــِ

  
 اللِّيُف. : الُخلَّبُ و : الُخلَّب ، الغَْلفَقُ  قاَل اللَّْيُث :و

 َوَرُق الَكْرِم ما َداَم على َشَجَرِه. : الغَْلفَقُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :و

يِّئَةُ الَمْنِطق والعَمِل. : الَمْرأَة الغَْلفَقُ  قاَل ابُن َعبّاِد :و  الَخْرقَاُء السَّ

ُ  قاَل :  َسِريعَتُه. أَي : الَمْشيِ ، بالَكْسر ِغْلفاقُ  واْمَرأَة



12810 

 

ُ  الِغْلفاقُ  قاَل ابُن األَْعراِبّي :و  العَِظيمة الِجسم. الطَِّويلَةُ  بالَكْسِر : الَمرأَة

ّم : ة  (6) ُغالفِقَةُ و  األَْهواُز ، وقد َضعُفَت حالُُهما اآلن.ـ  ، وهي فُْرَضةُ َزبِيَد ِمّما يَِلي جدَّةَ وفُْرَضتُها مّما يَِلي َعَدنَ  بساِحل َزبيدبالضَّ

 : أَْعَسر. َغْلفَقَ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و

 الَكالَم : أَساَءه. َغْلفَقَ و قاَل :

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

__________________ 
 .115/  1جلمهرة ( ا1)
 ( ضبطت ابلقلم يف التهذيب بتخفيف القاف األوىل.2)
 ( ضبطت يف اللسان ابلبناء للمعلوم ا والضبرت املثبت أصح.3)
 ( ويف التهذيب : اخلل .4)
 ( قا  يف التكملة : ولي  الرجز للزفيان.5)
 ( نص ايقوت عل  غالفقة ابلفتح.6)
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ْطبَةُ  الغَْلفَق  الَهِن.من النِّساِء : الرَّ

. الغَْلفَِقيقُ و يرافِيُّ  : الدَّاِهيَةُ : وقِيَل : السَِّريُع ، َمثَّل بِه ِسيبََوْيهٌ ، وفَسَّره الّسِ

 : َكبِيرةٌ. َغْلفَقٌ  وَدْلوٌ 

 كذا َسِمعَهُ عن أَعرابّيٍ من ربيعةَ. ويُْكَسرُ  (1)بالفَتْح ، وهو األَْكثَُر ، كذا َسِمعَهُ أَبو َحنِيفَةَ ، عن البَْكِرّي  الغَْلقَةُ   :[غلق]

ةٌ  تُْشبِهُ الِعْظِلم (2) ُشَجْيرة عْن غيِر أَبي َحنِيفةَ : كَسْكَرى َغْلقَى يُقال :و ٌء ، تَُجفَّف ، ثم تَُدقُّ ، وتُْضَرُب بالماِء ، جّداً ، ال يأَُكلُها َشيْ  ُمرَّ

باغِ ، بَقَِريَّةً كانَْت أَو َغنَِميَّةً ، وتُْنقُع فيها الُجلُوُد ، فال يَْبقَى عليها َشْعَرة  أَو وال َوبََرةٌ ِإالَّ أَْنقَتْها ِمنها ، وذلك إِذا أَراُدوا َطْرح الُجلوِد في الّدِ

يِت : يُْعِطن بِه بالِحجاِز وتِهاَمةَ. غيَر ذِلَك ، وهي تَُدقُّ وتُْحَمُل في البِالِد لهذا الشَّأْن ، تَكونُ  ّكِ  ا أَْهُل الّطائِف. وقال أَبو َحنِيفَةَ :وقاَل ابُن الّسِ

باغِ. جانِيها على َعْينَْيه من بُخاِرها أَو مائِها (3)وهي شَجَرةٌ ال تُطاُق ِحدَّةً ، يَتََوقَُّع  ئاِب  غايَةٌ للّدِ وقاَل اللَّْيُث : وهي ُسمُّ يُْغلَُث بَوَرقِها للذِّ

ار :والِكالِب فيَْقتُلها ، ويُْدبَُغ بها أَيضاً. قا ٌد : هَكذا نَسبَه األَزهِرّي له ، وقيل للَمرَّ  ل ُمزّرِ

بحَن ِإال  نــــــــــــَ هــــــــــــح ــــــــــــُ َن فــــــــــــال يـ رِبــــــــــــح ةٍ جــــــــــــَ قــــــــــــَ لــــــــــــح غــــــــــــَ  بــــــــــــِ

ِد      واعــــــــــِ ٍا وأَبــــــــــواِ  الــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــاِء الــــــــــقــــــــــَ طــــــــــِ (4)عــــــــــَ
 

  
الحَ  قال أَبو َحنِيفَةَ : الح ، والَحبََشة تَُسمُّ بها الّسِ  فيَْقتُل َمن أَصابَه. ، وذِلك أَنَُّهم يَطبُُخونَها ثم يَْطلُون بمائِها الّسِ

يِت : إِذا َجعَْلَت فيه ُدبَِغ به. َمْغلُوقٌ  إِهابٌ و ّكِ  حين يُْعَطُن ، كما في الصحاح. الغَْلقة وقال ابُن الّسِ

ً  من َحّدِ َضَرب يَْغِلقُه البَابَ  َغلَقَ و ، أَو ناِدَرة  ُمْغلَقٌ  فهو أَْغلَقَه في َمتْروكة لُثْغَةٌ أَو لُغَيَّة َرِديئَةٌ   ُدَريد ، وَعزاها إِلى أَبي َزْيٍد :، نَقلَها ابنُ  َغْلقا

 ، وقد جاَء ذلك في قَْوِل الّشاِعِر :

ُه  امـــــــــــُ ي محـــــــــــَ رحٌض مـــــــــــن اأَلعـــــــــــراِض مُتحســـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــِ  لـــــــــــَ

فُ و      تــــــــِ يــــــــِد هتــــــــَح ه الــــــــغــــــــِ نــــــــانــــــــِ حــــــــِ  عــــــــلــــــــ  أَفــــــــح  ُتضــــــــــــــــــــــح

  

ًة  لـــــــــــــيب مـــــــــــــن الـــــــــــــدِّيـــــــــــــِك َرنـــــــــــــّ ب  ِإىل قـــــــــــــَ  َأحـــــــــــــَ

  
اَ  و    لـــــــــــح ِ ابٍب ِإذا مـــــــــــا مـــــــــــَ  َيصـــــــــــــــــــــــــِرفُ  لـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــَ

  
. قال أَبو األَْسَوِد الدَُّؤليُّ :  وهي لُغَة َمتُْروَكة ، كما قالَه الَجْوَهِريُّ

تح و  يـــــــــــَ لـــــــــــِ وحِم قـــــــــــد غـــــــــــَ ِر الـــــــــــقـــــــــــَ قـــــــــــدح  ال أَقـــــــــــوُ  لـــــــــــِ

ــــــــــــــّداِر و      ــــــــــــــاِب ال ــــــــــــــب وُ  ل ــــــــــــــُ و ُ ال أَق لــــــــــــــُ غــــــــــــــح  مــــــــــــــَ

  

بــــــــــايب  لــــــــــَ ٌ لــــــــــكــــــــــن أَقــــــــــوُ  لــــــــــِ غــــــــــح ت  مــــــــــُ لــــــــــَ  ا وغــــــــــَ

  
رِيـــــــــــــــــ ُ    هـــــــــــــــــا َدنيف وِإبـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ رِي وقـــــــــــــــــابــــــــــــــــــَ دح  قـــــــــــــــــِ

  
األَبواَب ، يُراد بها التَّْكثِير ، نقله ِسيبََويهٌ ، قاَل : وهو َعَربِيٌّ َجيٌّد. وأَنَشَد  أَْغلَْقتُ  الباَب فهي لُغَة فَِصيحة. وُربَّما قالُوا : (5) َغلَّقَ  وأَما

 الَجْوَهِريُّ للفَرْزَدِق :

وااًب و  ــــــــــــح ُح أَب ــــــــــــَ ــــــــــــت ــــــــــــُت أَف هــــــــــــامــــــــــــا زل قــــــــــــُ ــــــــــــِ ل ــــــــــــح  أُغ

ارِ      مــــــــــــ  رِو بــــــــــــَن عــــــــــــَ مــــــــــــح ُت َأاَب عــــــــــــَ يــــــــــــح ىّت أَتـــــــــــــَ  حــــــــــــَ

  
ِجْستاني : يُِريُد أَبَا عَ   ْمرِو بَن العاَلِء.قال أَبو حاتٍِم الّسِ

ً  في األَْرِض  َغلَقو  فيها ، عن ابِن َعبَّاٍد ، وهو مجاز. أَْمعَنَ  ، مثل : فَلَق يَفِلق فَْلقاً : يَغِلق َغْلقا

 .َغْلق ِدر : شيخٌ : إِذا ُهِزَل وكبر. ونَصُّ النَّوا َغْلقة ، وكذلك َجَمل َكبِيٌر أَعَجفُ  فيِهما ، أَي : ، بالفَتْح َغْلق أَو َجَمل َغْلق َرُجلو

 ، نَقَلَه ابُن َعبّاد. َغْلق ، وأََدمٌ  َغْلق ، وكذلك ِسقاءٌ  أَْحَمرُ  ، أَي : َغْلق رجل أَو

تَْينِ  ُغلُق بابٌ  يُقال :و  ، وهو فُعٌُل بمعنَى َمْفعُوٍل ، مثل : قاُرورةٌ فُتٌُح ، وباٌب فُتٌُح : واِسع َضْخم ، وِجْذع قُُطل. ُمْغلَق أَي : ، بَضمَّ
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 يُقال : باإِلغالقِ  وهو الِمْرتاج أَيضاً : قال الراِغُب : وقِيَل : ما يُْفتَح بِه ، لكن إِذا ُعبِّرَ  بِه البَابُ  يُْغلَقُ  ، وهو ما الِمْغالقُ  بالتَّْحِريِك : الغَلَقُ و

بالضم. نَقَله الجوهريُّ وَضبََطه ، وأَْهَمل الُمَصنُِّف َضْبَطه ، فاْقتََضى  كالُمْغلُوقِ  ، وإِذا ُعبِّر بالفتحِ ، يُقال : ِمْفتٌَح وِمْفتاح. ِمْغالقو ، ِمْغلَق

 ، كما ال يَْخفَى. فكان واجَب الضَّبطِ « ع ل ق»اْصِطالُحه فَتَْح الميم ، مع أَنَّ هذِه من ُجْملَِة النّواِدر التي تَقدَّم ِذْكُرها في 

 السَّْهم هو كِمْنبَر : َسْهٌم في الَمْيِسِر ، أَو ، الِمْغلَقُ و

__________________ 
 ( يف اللسان عن ابن السكيت : عن البكري وغريه.1)
 ( يف اللسان : شجرة.2)
 يتوّق . 402( كذا ابألصر وهو خطب ويف البنات أليب حنيفة رقم 3)
 للمرار ا واللسان نسبه للمرار ويف التهذيب نسبه ملزرد.( البنات ونسبه 4)
 ( ضبطت عن الصحاح ابلتشديد ا قا  سيبويه شدد للكثرة.5)
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رِ  َيحســـِ
ع ِف امل ابض يف ُمضـــَ ِتغحالِقه الســـ  ُفحرداِت. الســـح

ر ا قاله الل يحُث وصـــاحب امل َيحســـِ
د  َمغالِي ُ  ج ما يَبَق  من آخِر امل ا وأَنحشـــَ

 يٍد :الل يحُث لَِلبِ 
هــــــــــــــا و  فــــــــــــــِ تــــــــــــــح وحُت  ــــــــــــــَ ُزوِر أَيســــــــــــــــــــــــــــاٍر دعــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

ــــــــــــِ ٍ      غــــــــــــال هــــــــــــا  مبــــــــــــَ ٍه َأجــــــــــــرامــــــــــــُ ــــــــــــِ َتشــــــــــــــــــــــــــاب (1)مــــــــــــُ
 

  
 .بَمغاِلق َغِلط اللَّْيُث في تَْفِسيِر قَْوِله : أَو

 يَْغلَقُ  الَخَطر ، فتُوِجبُه للقاِمِر الفائِِز ، كما تُْغِلقُ  ، وهي التي من أَْسمائِها المغَاِلقُ  : ِمن نُعُوِت الِقداحِ التي يَكوُن لها الفَْوُز ، ولَْيَست الَمغاِلقُ و

هُن لُمْستَِحقِّه. ومنه قَْوُل َعْمرِو بِن قَِميئَةَ.  الرَّ

رومـــــــــــــــٌة و  قـــــــــــــــح ـــــــــــــــهـــــــــــــــُم مـــــــــــــــَ ِدي ـــــــــــــــح ـــــــــــــــِ ٌ أبَي غـــــــــــــــال  مـــــــــــــــَ

عــــــــــُ      هــــــــــا يـــــــــــَ يــــــــــحــــــــــُ نــــــــــِ يــــــــــاِ  مــــــــــَ (2)وُد أبَرحزاِ  الــــــــــعــــــــــِ
 

  
 كذا في التَّْهِذيب ، وهو َمجاٌز.

ْهُن ، كفَِرح َغِلقَ  من الَمجاِز :و ً  الرَّ ْهنُ  يَْغلَق ال»في الَحِديِث : و اْستََحقَّه الُمْرتَِهن ، وذِلك إِذا لم يُْفتََكْك في الَوْقت الَمْشُروِط. : َغلَقا هذا  «الرَّ

ْهُن في يَِد الُمْرتَِهن َغِلقو الجوهرّي. وقال ِسيبََوْيهٌ :نصُّ  ً  الرَّ ً و َغلَقا : اْستََحقَّه الُمْرتَِهُن ؛ وذِلَك إِذا لم يُفتَكَّ في الَوْقت  َغِلقٌ  ، فهو ُغلوقا

ْهُن بما فيه يَْغلَق ال»في الَحِديِث : و الَمْشُروِط. وقال أَبو ُعبَيٍد في تَْفِسيِر هذا الَحِديث أَي : ال يَْستَِحقُّه الُمْرتَِهُن إِذا لم يَُرّد الّراِهُن ما  .«الرَّ

ْهنُ  يَْغلَق ال»بقوِله :  وسلمعليههللاصلىفأَْبَطلَه النبيُّ  (3)َرَهنَه فيه ، وكاَن هذا ِمْن فِْعِل الجاِهِليَِّة   .«الرَّ

ْهِن وبَْيِعه إِيّاه بنَْفِسه ، أَو أَْخِذه وإِعطاِء ما ُرِهَن به وإِن أَبَى أَْلَزَمه القاِضي بذ قال َشيُُخنا : أَي : ال في العُباِب : و ِلك.بُدَّ من نََظِر ماِلِك الرَّ

ْهُن بما ِفيه ، لك ُغْنُمه ، وعليك ُغْرُمه يَْغلَقُ  ال»في الَحِديِث :  ْهِن ، فقاَل : ال يَْستَِحقُّه الُمْرتَِهُن إِذا  لَقِ غَ  ُسئَل إِبراِهيُم النَّخعّي عنو .«الرَّ الرَّ

 قاَل ُزَهيٌر يذُكُر اْمرأَةً : لَكلم ُؤّدِ الّراِهُن ما عليِه في الَوْقِت الُمعَيَِّن ، ونَماُؤه وفَضُل قِيَمتِِه للّراِهِن ، وعلَى الُمْرتَِهِن َضمانُه إِن هَ 

كـــــــــــــاَ  لـــــــــــــُه و  رحهـــــــــــــٍن ال فـــــــــــــَ َك بــــــــــــــَ تـــــــــــــح اَرقــــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

ُن قـــــــد      ايـــــــوَم الـــــــَوَداِع فـــــــَبمحســـــــــــــــــــــَ  الـــــــر هـــــــح قـــــــَ لـــــــِ (4)غـــــــَ
 

  
 يعني أَنَّها اْرتََهنَت قلبَه ، وُرِهنَت به. وأَنَشَد َشِمر :

ِت بــــــــــــهِ  لــــــــــــح وٍد خبــــــــــــَِ وحعــــــــــــُ َ
اٍز ملــــــــــــ نح جنــــــــــــَ رح مــــــــــــِ   ؟هــــــــــــَ

ِذي      ِا الـــــــ  تَأو لــــــلــــــر هــــــِ قـــــــح لــــــَ غــــــح ــــــَ تـ  مــــــن فـــــــاِدي اســــــــــــــــــــح

  
بِّيُّ : (5)وقاَل ُعمارةُ بُن َصْفواَن   الضَّ

ر ِ   ضح يـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــَ مـــــــــــــِ تـــــــــــــَ نح  ـــــــــــــَح نـــــــــــــا مـــــــــــــَ  َأجـــــــــــــاَرتـــــــــــــَ

وادث و      نـــــــــــًا لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــَ ُك َرهـــــــــــح نح يـــــــــــَ لـــــــــــَ ِ مـــــــــــَ غـــــــــــح  يــــــــــــَ

  
ْهن َغِلقَ  وقال ابُن األَعرابّي : ً  الرَّ إِذا لم يُوَجْد له تََخلٌُّص ، وبَِقَي في يد الُمرتَِهن ال يَْقِدُر راِهنُه على تَْخِليِصه. ومعنى الَحِديث :  يَْغلَق ُغلوقا

ِن َملَك المرتَِهُن في الَوْقِت الُمعَيَّ أَنه ال يستَِحقُّه المرتَِهن إِذا لم يستِفّكه صاحبُه. وكان هذا من فِْعل الجاِهليَّة أَنَّ الّراِهَن إِذا لم يَُؤّدِ ما عليِه 

ْهَن ، فأَبَطلَه اإِلسالُم.  الرَّ

ً  النَّْخلَةُ  َغِلقَت من الَمجاِز :و َدْت أُُصوُل َسعَِفها ، فاْنقََطَع َحْملُها. : إِذا َغِلقَةٌ  فهي َغلَقا  عن اإِلثْماِر. أَغلَقَتو َدوَّ

ً  َظْهُر البَِعيرِ  َغِلقَ  من الَمجاِز :و ، وهو أَن تََرى َظهَرهُ أَجَمَع ُجْلبَتَْيِن آثار َدبٍَر قد بََرأَْت فأَْنَت تنظُر  َدبَِر َدبَراً ال يَْبَرأُ  ا: إِذ َغِلقٌ  ، فهو َغلَقا

إِلى صفَحتَْيه 
 تَبُرقان. (6)

يكوَن مرتَِفعاً ، وقد عاَدْيت عنه األَداةَ ، : َشّر َدبَر البَِعيِر ، ال يقِدُر أَن تُعاَدى األََداةُ عنه ، أَي : تُرفَُع عنه حتى  الغَلَق وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

لم يَْجعَل ِلي ِخياراً في  إِذا« في بَْيعي»نَصُّ ابِن ُشَميل  في بَْيعَتِه فالنٌ  استَْغلَقَنِي قال ابُن ُشَميل : يقالو وهو أَن تَُجوب عنه القَتََب والِحْلَس ،

 َرّده.

 ، وهو مجاز. كَعليَّ بَْيعتُه : صاَر كذلِ  استغَلَقَتْ و قاَل :



12814 

 

 َعلَيه فال يَتََكلَُّم وفي األَساِس : إِذا ُضيَِّق عليه وأُْكِره. (7) أُْرتِجَ  ِإذا َعلَْيه الَكالم استَْغلَقَ  من المجاِز :و

 وهو َمجاٌز. ُمْشِكلٌ  أَي : ، َكَكِتف َغِلق كالمٌ و

__________________ 
 وذكر مصححه هبامشه خمتلف رواايته.« متشابه أجسامها»برواية :  178( من معلقته ا ديوانه ص 1)
 البن هرمة خطب. 75ونسبه يف ص  59وامليسر والقداح ص  34( ديوانه ص 2)
 ( التهذيب : من فعر أهر اجلاهلية.3)
 والتهذيب واللسان. 39( ديوانه ط بريوت ص 4)
 آخر.ابلنون. والبيت فيه مض بيت « صنوان»( عن املرزابين وابألصر 5)
 .«صفيحتيه»( عن التهذيب واللسان وابألصر 6)
 واملثبت كرواية التهذيب واللسان.« أُرحتُِتج»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 7)
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قٌ و . تَِميم بَنِي كَشدَّاٍد : َرُجٌل من َغالَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 :َحّيٍ ، وأَنَشَد ابُن األَعرابّي  (1)وقال غيُره : هو أَبو 

يـــــــــــــَت  لـــــــــــــ  قـــــــــــــاً ِإذا  ـــــــــــــََ ال  هـــــــــــــا  غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ عـــــــــــــرِف ـــــــــــــتـــــــــــــَ  ل

بُ      تــــــــُ هــــــــا الــــــــكــــــــُ نــــــــاقــــــــِ ؤحِم يف َأعــــــــح تح مــــــــن الــــــــلــــــــ   الحــــــــَ

  

يِن  ــــــــــــــــَ رِي قــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــيـ ٍ  ل ال  ِن غــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  ِإيّن وَأيتحَ اب

  
ِب    نـــــــَ رَ  يف الـــــــذ  ـــطـــِّ و ال رحجـــُ ـــَ ب يـ لـــــــح ـــكـــَ رِت ال ـــِ (2)كـــغـــــــاب

 

  
قُ  ، وهو َشاِعر أَيضاً :و  بُن َمْرواَن بِن الَحَكِم بِن ِزْنباعٍ ، له أَشعاٌر َجيِّدة ، أَوَرَده الَمرُزبانّي ، ولكنه َضبَطه بالعَْين الُمْهَملة. َغالَّ

ق خاِلُد بنُ و ثٌ  َغالَّ  ، وقد أََشْرنا إِليه ، وَذَكره الحافُظ بالوجهيِن. أَو ُهَو بالُمْهَملَة وهو شيٌخ للُجَرْيِريّ  : ُمَحّدِ

 نَقَله الّصاغانِّي. ، كقََطاِم : ع اَلقِ غَ  َعْينُ و

 نَقَلَه الصاغانِي. : ة بَمْروَ  َغْولَقَانو

 ال َطالَق وال ِعتَاَق في» في الَحِديث :و ٍء يَْفعَله : إِذا أَْكَرَهه عليه.زيٌد َعْمراً َعلى َشيْ  أَْغلَقَ  قال ابن األَعرابِّي : : اإِلْكراهُ  اإِلْغالقُ و

فه ، كأَنّه الُمْغلَق ي إِْكراٍه ، ألَنَّ أَي : ف «إِْغالق عليه الباُب ، ويُحبَس ، ويُضيَّق عليه  يُْغلَق ُمكَرهٌ عليه في أَْمِره وُمَضيٌَّق عليه في تَصرُّ

 حتى يَُطلَِّق.

 بالفَتْحِ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وتقدَّم شاِهُده. الغَْلقُ  واالسمُ  ، وقد تَقَدَّم شاِهُده أَْغلَقَهو يُقاُل : فَتََح بابَه ِضدُّ الفَتْح. : اإِلغالقُ و

 ، نفَسه أَْوثَقَ  ِلَمنْ  وسلمعليههللاصلىَشفاعةُ رسوِل هللا »:  عنههللارضيحديُث جابٍِر  ومنه إِدباُر َظْهِر البَِعيِر باألَْحماِل الُمثْقَلَة. : اإِلغالقُ و

 ثْقَلَْت َظهَر اإِلنساِن بثِقَِل ِحْمِل البعيِر.َشبَّه الذُّنُوَب التي أَ  .«َظْهَره أَغلَقَ و

بَِعيراً ؛ بأَن يَْنِزُعوا سنَاِسن فِقَِره ، ويَْعِقروا سنَاَمه ؛ لئال يُْرَكب ،  أَْغلَقُوا : عمُل الجاِهِليَِّة ، كانُوا إِذا بَلَغَْت إِبُل أَحِدهم ِمائةً  اإِلْغالقُ  وقيل :

 .«عنى»ى ذلك البَِعير الُمعَنَّى ، كما سيأْتي في وال يُنتفََع بَظْهِره ، ويُسمَّ 

ً »الَحِديُث :  ، وأَصلُها في الَمْيِسِر. ومنه : الُمراَهنَة الُمغالَقَةو  .«عليها ليُغاِلقَ  وَرُجٌل اْرتَبََط فََرسا

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

د للتَّكثيِر. قال األَ  َغلَّْقتُ  باباً ِمراراً ، أَو أَْحَكْمَت إِغالَق  أَْغلقت أَبواباً كثيرة ، أَو أَْغلَْقت : وذلك إِذا (3)ْصبهانيُّ األَبواَب. قاَل ِسيبََوْيهٌ : ُشّدِ

 الباَب. َغلَّقَ و (4) (َوَغلََّقِت اْْلَْبوابَ )باب ، وعلى هذا 

 : َعُسَر فَتُحه. استَْغلَقو ، اْنغَلَقو

 ِسيبََوْيهٌ : لم يُجاِوُزوا بِه هذا البِناَء ، واْستَعاَره الفرزَدُق ، فقال :. قاَل األَْغالقُ  ، ُمَحركةً : الغَلَق وجمع

يَب  ُمصــــــــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــاٍت  َ ِبــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــِ وح  فــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــِ

تـــــــــــــــــــــامِ و      الَ  اخلـــــــــــــــــــــِ ت  أَفـــــــــــــــــــــُ   َأغـــــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــــِ

  
 قال الفاِرسيُّ : أَراَد ِختاَم األَْغالِق ، فقَلَب.

 .«على َودٍّ  األَغاِليقَ  ثُمَّ َعلَّقَ »في َحِديِث أَبي َرافِعٍ : و

 .إِْغِليقٌ  هي الَمفاتِيُح ، واِحُدها

 .الِمْغالقُ  ، كَسحاٍب : الغاََلقُ و

 فالٌن بَجِريَرتِه ، وقال الفََرْزَدُق : أُْغِلقَ  القَاتِل : ِإْسالُمه إِلى َوِلّيِ الَمقتُوِل ، فيَْحُكم في َدِمه ما شاَء. يُقاُل : إِْغالقُ و

 (5)بِدماِئها  أُغحِلَقتح َأساَر  َحِديٍد 
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 ، قاَل َعِديُّ بن َزْيد : الغاَلقُ  واالسُم منه

ِدييف و  داُة : َأوَد  عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــوُ  ال ـــــــــــــــــَ  ت

ال ِ و      نــــــــــــــــوا ابلــــــــــــــــغــــــــــــــــَ وه قــــــــــــــــد أَيــــــــــــــــقــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ  بـــــــــــــــــَ

  
 لَسْهِم الِقداحِ. الِمْغلَقِ  : لُغَةٌ في الِمْغالقو

ضا. وقد ُء الُخلُق. وقال أَبو بكر :، كَكِتٍف : َسيِّى َغِلقٌ  وَرُجل يُِّق الُخلُِق ، العَِسر الّرِ  فاُلٌن : ِإذا أُْغِضَب ، أُْغِلقَ  َكثِيُر الغََضب. وقيل : الضَّ

 : َغِضب واحتَدَّ. فغَِلق

 نَِشَب ، وهو مجاز. في ِحدَّتِه ، أَي : فغَِلق وقاَل الليُث : يُقال : اْحتَدَّ فالن

 قَلبُه في يِد فاُلنَةَ كذِلك. َغِلقَ و

 .ِغْلق َحالٌل ِطْلق ، وَحرام ويُقال :

__________________ 
 ( يف اللسان : وغال  : قبيلة أو حّي.1)
 ( يف البيت إقواء. ويرو  : يبغ  الطر  ا ويرو  : يبغ  النقي.2)
 ( انظر املفردات للراغب غل .3)
 .23( سورة يوسف اآية 4)
 ( البيت يف ديوانه وصدره :5)

 كبهناإلينا فباتت ال تنام  
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 .َمغاِليق للشَّّرِ ، والجمع ِمْغالق وفالٌن ِمْفتاٌح للخير ،

 وأَنَشَد ابُن األَعرابي ألَْوس بِن َحَجر :

ه  ؤادًا كـــــــــبَنـــــــــ  طـــــــــاَدت فـــــــــُ ر واصــــــــــــــــــــــح مـــــــــح  عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــعـــــــــُ

لـــــــــــِ ٍ أَبـــــــــــو      ُر  غـــــــــــَ َؤجـــــــــــ  ِ مـــــــــــُ اح تـــــــــــَ لـــــــــــَ يــــــــــــح (1)يف لـــــــــــَ
 

  
. َغِلقَ  ، أَي : صاِحُب َرْهنٍ  َغِلقٍ  وفَسَّره فقاَل : أَبو  أََجلُه ليلتاِن أَن يُفَكَّ

هن على أَيِديهم. يَغلَقُ  : مغَاِليقُ  وقومٌ   الرَّ

ً و  : َذَهب. َغِلَق َغلَقا

 الّرهَن : أَوجبَه ، عن ابِن األَعرابِّي. أَْغلَقَ و

َجر. الغَلَقُ  وقال أَبو َعْمرٍو :  : الضَّ

 .الغَلَقَ و ، أَي : َضيٌِّق ، يقال : إِيّاك َغِلقٌ  ومكانٌ 

 أَيضاً : الَهالك. الغَلَقو

ُد : ْبِر. الغَلَقُ  وقال الُمبَّرِ دِر ، وقِلَّةُ الصَّ  : ِضيُق الصَّ

 عليه األَمُر : إِذا لم يَْنفَِسح له. أَْغلَقو

 : إِذا لم يُْفَد. قال أَبو َدْهبٍَل : َغِلقٌ  األَِسيُر والجانِي ، فهو َغِلقَ و

وب ا وِإطح  ــــــــــُ ن ــــــــــذ  ــــــــــل ِر ل فــــــــــح ــــــــــغــــــــــَ َت يف ال ــــــــــح  مــــــــــا زِل

ه      رحمــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــاٍن ِبــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــِ ِ الٍ  لــــــــــــــــــــِ  غــــــــــــــــــــَ

  
 في الباِطِل ، وأَْنَشَد َشِمر للفََرْزدِق : َغِلقَ  ٍء فلَِزمه : قدٍء نَِشب في َشيْ وقال َشِمر : يُقاُل لكّلِ َشيْ 

ـــــــــــَكســـــــــــــــــــــــــح و  ـــــــــــِه ال ي ـــــــــــِ ن ـــــــــــَ ر َد عـــــــــــن ب ـــــــــــه عـــــــــــَ  َب مـــــــــــن

وا أُوِد و      لــــــــــــَ ٍ لــــــــــــو كــــــــــــانــــــــــــُ غــــــــــــااَب  غــــــــــــَ (2)ســــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 في الفَْقِر والُجوعِ. َغِلقُوا ، أَي : قد َغلَقٍ  أُوِلي

قاُء النَِّغُل. الغَْلقُ  وقال أَبُو عمرٍو :  ، بالفتح : الّسِ

كةً ، ُركوُب النََّدى األَْرضَ  الغََمق : [غمق]  ، كفَِرَحٍة. َغِمقَةٌ  ُمثَلَّثَةً ، فهي من حّدِ : نََصر ، وعِلم ، وَكُرم األَْرضُ  َغَمقَت ، وقد ، ُمَحرَّ

أَو قَِريبَةٌ  رةُ األَْنداء َوبِئَةٌ.: زاَد َغيُرهما : َوَوخاَمة. وفي األَساِس : َكثيِ  َذاُت نَدًى وثِقَلٍ  واقتصر الَجوهري والّصاغانيُّ على َحّد فَرح ، أَي :

يحِ وُخُموُمها من َكثْرةِ األَْنداء ، فيَْحُصل منها  الغََمقُ و والُخَضِر والنُُّزوز ، فإِذا كانت كذِلك قاَربَت األَوبِئَةَ ، من الِمياهِ  في ذلك فَساُد الّرِ

إِنَّ األُرُدنَّ » : الّطاعونُ  بها وقع حين بالشَّام وهو عنهماهللارضيأَبِي ُعبَْيدةَ أَنه َكتَب ُعمُر بُن الَخطَّاب إِلى »الحديث :  الَوباُء ، ومنه

 .«َغِمقَةٌ  أَرضٌ 

 ال تَِجفُّ بواِحَدةٍ ، وال يُْخِلفُها الَمَطُر. َغِمقَةٌ  أَي قَِريبةٌ من الِمياِه ، وقال ابُن ُشَميل : أَرض

: قد ُرِوَي حتى ال يَُسوُغ فيه الماُء. وقاَل أَيضاً : إِذا زاَد النََّدى في األَرِض َحتَّى ال يَِجد  ِميقٌ غَ  وقال أَبو َحنِيفة : قاَل أَبو ِزياد : مكانٌ 

 . قاَل وليَس ذِلَك بُمْفِسِدها ما لم تَِقئْهُ.َغِمقَةٌ  َمساغاً فهي

ةٌ وفَساٌد ؛ لَكثْرة النََّدى : إِذا كان ، َككتِف َغِمقٌ  نَباتٌ و ه : من َكثْرة األَْنداِء عليه ، وقدعن  ِلِريحِه َخمَّ ً  ابِن ُشَمْيٍل. ونَصُّ  .َغِمق َغَمقا

ْرعُ  غِمقَ  وقال أَبو َزْيٍد : ً  الزَّ . قال ابُن َعبّاٍد : َغَمقا وقال  َمْغُموقٌ  وإِذا ُغمَّ البُْسُر ليُْدِرك ويَْنَضَج فهو ِإذا أَصابَه نَدًى فلم يََكْد يَِجفُّ

 في الشَّمِس حتى يَِليَن. (3)، وهو الذي ُمسَّ بَخّلٍ أَو ِمْلح ، ثم تُِرَك  َمْغُموقٌ  الزمخشِرّي : بُسرٌ 

ْلب الغََمقَةو قال ابُن عبّاد : َكةً : داٌء يأُْخذُ في الصُّ  .مْغموقٌ  بِعيرٌ  البَِعيُر ، كعُنِي فهو ُغِمقَ  قدو مستَتِراً  ، ُمحرَّ
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  عليه :* ومما يُْستَْدَركُ 

فَِريَّة ، نَقَله األَزهِرّي. يُقال : أَصابَنَا َغَمقُ  كة : هو مدُّه في الصَّ  البَْحِر ، فَمِرْضنا. َغَمقُ  البَْحر ، ُمحرَّ

 ، كَكِتف : كثِيُر الِمياِه ، رْطُب الهواِء. َغِمق وبلَدٌ 

 : النَّدى. الغََمقُ  وقاَل األَْصمِعيُّ :

 : َكِثيُر الماِء ال يُقِلُع عنه المَطُر. َغِمق يْوُمنا ، وُعْشبٌ  َغِمقَ  ه الجوهرّي ، وقدلَثِقة ، نقل َغِمقة وليلَةٌ 

 وأَما الغاِمُق ، والغَِميقة ، بمعنى الثّقل في األَْلواِن ، فعاِميّة.

__________________ 
 .94( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف الديوان برواية :2)
 الــــــــــــــــــــــــــــــكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــم  .... 

ــــــــــــــــــو  و      ــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــاابل ــــــــــــــــــوا ذوي غــــــــــــــــــل  كــــــــــــــــــان

  

 ( يف األساس : يف جرّة يف الشم .3)
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َطَب إِلى ق ومن سجعات األَساس : ال يَتُْرك الرُّ ق. الُمغَمَّ  ، إِالَّ ُكلُّ ُمحمَّ

بالعَْين الُمْهَملِة. هذا  َغْيَهقٌ  وَغيِرها. ويُقال : الطَِّويُل من اإِلبِلِ  وقال ابُن ُدريٍد : هو أَهملَه الجوهِريُّ : ، كَكتِف ، وصْيقَلٍ  الغَِهق : [غهق]

َف ِعبارةَ ابِن ُدَرْيٍد ، فانُظر  (1)، كَكتِف  الغَِهقُ  نَصُّ ابِن ُدَريد ، وليَس فيه ، وال في العُباِب واللِّسان. وأَنا أَخَشى أَْن يكوَن الُمصنُِّف َصحَّ

 ذلك.

 ، وأَنشد : كَصْيقٍَل : النَّشاطُ  الغَْيَهقُ  ةَ :قال أَبو ُعبَْيدَ و

  ُ لـــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــَبن  مـــــــــــــــــــا يب مـــــــــــــــــــن ِإراين َأوح

ر ٌة و و      بــــــــــــــاِب شـــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــَ ُ لــــــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــح  (2) غــــــــــــــَ
  

ِر ، بالغَْيِن بمعنى النَّشاِط َمْحفوٌظ صحيح. وأَما العَْيَهقَة بالعَْيِن فال أَحفَُظها لغَيْ  فالغَْيَهقُ  األَراُن : النَّشاُط. واألَْولَُق : الُجنُون. قال األَْزَهريُّ :

 هي لُغَةٌ َمْحفُوظةٌ عنَد العََرِب ، أَو تَْصِحيٌف.اللَّْيِث ، وال أَْدِري : أَ 

ً  الُجنونُ  : الغَْيَهق قاَل ابُن َعبّاٍد :و  وبه ُرِوَي قَول الراجِز الّساِبُق. .غَْوَهقِ كال ، وُرِوي ذلك عن أَبي ُعبَْيدة أَيضا

. الِعَظم والتَّراَرة أَي : بالغَْيَهقِ  ويُوَصف به قال أَبو ُعبَْيَدة : ياشيُّ  نَقَله عنه الّرِ

 ه الصاغانِيُّ عنه ، ونَصُّه في الجْمَهَرةِ :هكذا نَقَلَ  َضعُفَت أَي : أَْضعَف بََصَره ، فغَْيَهقَت َعْينُه : إِذا الظَّالُم َعْينَه َغْيَهقَ  قاَل ابُن ُدَريٍد :و

ل ذِلَك. (3)َعْينُه : َضعُف بََصُرها  َغْيَهقَتْ و الّظالُم : اْشتَدَّ. َغْيَهقَ   ، فتأَمَّ

حمن األََسِدّي : : الغُرابُ  الغَْوَهقو  فيما َرواهُ أَبو تُراٍب عن النَّْضِر. وأَنَشَد لَمْعُروِف بِن َعْبِد الرَّ

نَ  عــــــــــــح بـــــــــــــَ تـــــــــــــح لــــــــــــوحِن يـــــــــــــَ وحهــــــــــــَ ِ  َورحقــــــــــــاَء كــــــــــــَ  الــــــــــــغــــــــــــَ

لــــــــــــــــــــــَ ِ      ا كــــــــــــــــــــــاأَلوح نيف وهبــــــــــــــــــــــِ ن  جــــــــــــــــــــــِ  هبــــــــــــــــــــــِ

  
كوَن الغَْيُن لُغةً ، وال الُمْهَملة. قال األَْزَهِرّي : الثابُِت عنَدنا البِن األَعرابي وَغْيره : العَْوَهُق : الغُراب بالعَْيِن ، وال أُْنِكُر أَْن تَ  لُغَةٌ في العَْين

 قُّه.أَحُ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجلُ  َغْيهق ّي  َغْيَهقَةً  الرَّ  عن ابِن َخالََوْيِه.: إِذا تَبَْختَر ، رواهُ ابُن بَّرِ

 ، نقله اللَّيُث. كالغاقَة : طائٌِر مائِيٌّ  الغَاقُ  : [غوق]

ي الغُراُب به لَصْوتِه. قال : قال ابُن ِسيَده : الغُراُب. ، وهو الغَاقِ  يُقال : َصْوتُ و  وُربّما ُسّمِ

اِ  و  جِي مـــــــــــــــن طـــــــــــــــَ بـــــــــــــــ  َر  ِإذح جـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــو تـ

نــــــــــــــــــاِح و      ُر جــــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــــح جِي مــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــ  ا ِ لــــــــــــــــــِ  غــــــــــــــــــَ

  
 أَي ِمثْل َجناح ُغراب.

َن. غاقِ و َر نُّوِ  بالَكْسر : ِحكايَةُ َصْوتِه ، فإِن نُّكِ

، فكأَنََّك قلت :  غاِق غاقِ  ، فكأَنَّك قلَت : بُْعداً بُْعداً ، وفِراقاً فِراقاً ، وإِذا قُلَت : غاٍق غاقٍ  قال ابُن ِجنّي : إِذا قُلَت ِحكاية صوِت الغُراب

 البُْعَد البُْعَد ، فصار التَّنويُن َعلَم التَّْنِكير ، وتَْرُكه َعلََم التَّْعِريف. وأَنشَد الليث للقاُلخ بِن َحْزن :

الِ   وِع واإِلمـــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــــاِوٌد لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــــــُ

غحضــــــــــــــــــــــــــَ      ــــــــــــَ راُب : يـ ا ِ ُب ِإنح قــــــــــــاَ  الــــــــــــغــــــــــــُ  غــــــــــــَ

  

 (4)أَبحعدَُكن    من نِياِ  

 وأَنَشَد َشِمر :

وح  الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــراب  ه وال قــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح ا ِ عـــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــَ

حاي ِ و      ـــــــــــــــــــرتِّ يـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاِن َذَوا ال بـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــ   ال ال
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ُل :و ً  مالَه َغيَّقَ  قال الُمفَضَّ  أَْفَسَده. : إِذا تَْغيِيقا

 قال العَّجاُج : َحيََّره. : إِذا بََصَره ءُ الشَّي َغيَّقو قالَ 

 الن َظرح  يُغيِّقحنَ آِذّي َأوحرَاٍد 
 فهو يَُموُج. قال ُرْؤبةُ : ءٍ فلم يَثْبُت على َشيْ  فيه اْختَلَط : إِذا في َرأْيه َغيَّق قال ابُن فارٍس :و

نَ  قـــــــــــــح يــــــــــــــ  ي  غـــــــــــــَ واجـــــــــــــِ ِة الســـــــــــــــــــــــــــ  ولـــــــــــــَ حـــــــــــــُ كـــــــــــــح
َ

 ابملـــــــــــــ

رتحٍَف      رِّ مـــــــــــــــُ طـــــــــــــــاَن كـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح د اجِ شـــــــــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
_________________ 

 .«غيه »واقتصر عل   149/  3( انظر اجلمهرة 1)
 ( تقدم يف عه  ابلعا املهملة.2)
« وغيهقت عينه»كرواية القاموس وفيها   149/  3( كذا ابألصــــــــر نقاًل عن اجلمهرة ا والعبارة يف اللســــــــان بدون عزٍو ألحد ا ونص اجلمهرة 3)

 .«فغيهقت»بداًل من 
   ابن بري : صواِب ِإنشاده : معاوداً للجوع ا ألن قبله :( قا4)

 انــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــدا    مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــا و      ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــامـــــــــــــــــر ل  صــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــدة ال

  

 أقبر من يثرب يف الرفا 
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ْجَن ، والَمْعنى َضلَّلَْن. َغيَّْقن قال األَصمعي :  : أَي َموَّ

تْ  َعْينُه تَغَيَّقَت قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  .(1) أَْظلََمتو : إِذا اْسَمَدرَّ

 هكذا في سائر النسخِ ، وفيه تَْصِحيف وتَْحريف. : ة ، قُرَب تِنِّيس َغْيقَةُ و

 ، فإِن الصواَب فيها َغْيفة ، بالفاِء ، وقد َذَكرها الُمصنُِّف في الفاِء على الّصواِب. َغْيقَة أَّما التّصحيُف ففي

َصوابُه  ُعَمرُ  أَخوهو منها : الُحَسْينُ  ، وقد َمرَّ له ذِلك أَيضاً في الفاء على الّصواِب. (2)وأما التَّْحِريُف ففي تنيس ، فإِن الصواَب فيه بُْلبَْيس 

بن َعْبِد الَكِريِم ، روى الُحَسْيُن عن َسلَمة بِن َشبِيب ، وأَخوه عمٌرو مات بَْعد الِعْشِرين والثّلثَمائَة  ابنَا إِْدِريس بو الطيِّبَعْمرو ، وكْنيتُه أَ 

 بسنة.

ثُون. صوابه الغَْيِفيُّون الغَْيِقيُّون بن إِدريس المذكور َراِوي الَحِديث َعْبُد الكريم بُن الُحَسْينو  الُمَحّدِ

 بِن ذُْبيَان ، قال ُكثَيّر : ع ، بَظْهر َحّرةِ النَّاِر ، ِلبَنِي ثَْعلَبَة ْبِن َسْعد ، وهو : َغْيقَة الَحِديث ذكر فيو

ٍة  قــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَتضــــــــــــــــــــــَ  ُدوَن غــــــــَ ن
ُ
ُت املــــــــ ــــــــغــــــــح ل ــــــــَ ا ب ــــــــمــــــــّ ــــــــل  ف

ُدوُرهـــــــــا و      تح صـــــــــــــــــــــــُ َزأَلـــــــــ  تح واحـــــــــح َر مـــــــــالـــــــــَ يـــــــــَ لـــــــــح (3)يــــــــــَ
 

  
 نَانَةَ ، وقِيَل : من بِالد ِغفار. وقال ُكثَيٌِّر أَيضاً.وقِيَل : بَلٌَد بتهاَمة لبَنِي َضْمَرةَ بِن كِ 

ا  وهبـــــــــُ نـــــــــُ هـــــــــا فـــــــــجـــــــــَ لـــــــــِ يـــــــــقـــــــــٌة مـــــــــن َأهـــــــــح ت غـــــــــَ فـــــــــَ  عـــــــــَ

هـــــــا     يـــــــبـــــــُ ثـــــــِ هـــــــا فـــــــكـــــــَ مـــــــَ  قـــــــاعـــــــُ ُة ِحســـــــــــــــــــــح  فـــــــروضـــــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل قَيُس بُن َذِريحٍ :

ٍة  يـــــــــَ بــــــــــح ـــــــــاُف  ـــــــــَ ـــــــــاُف َأخـــــــــي ـــــــــاأَلخـــــــــي ُة ف قـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــغـــــــــَ  ف

ضُ      رابــــــــــــــِ رٌف ومــــــــــــــَ ىَن خمــــــــــــــَح يــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ  هبــــــــــــــا مــــــــــــــن لــــــــــــــُ

  
ٍد األَسوُد : إِذا أَتَاكوقاَل   في ِشْعِر ُهَذْيٍل فهو بالعَْيِن الُمْهَملة ، وإِذا أَتاك في ِشْعر ُكثَيِّر فهو بالغَْين ، وقد تقدَّم ذلك. َغْيقَة أَبو محمَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْوُت من ُكّلِ َشيْ  الغَِويقُ   ٍء ، والعَْين أَعلَى.: الصَّ

  بََصِري : فَتَحه ، فجاَء به وَذَهب ، ولم يََدْعه فيَثْبُت.ذلك األَْمرُ  َغيَّقَ و

 بََصَره : َعَطفَه. َغيَّقَ و

 الطائُِر : َرْفَرف َعلى رأِْسه فلم يَْبرح. َغيَّقَ و

 مع القاف فصل الفاءِ 
. ، َكغُراب الفَُؤاق : [فأ ق]  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والّصاغاِنيُّ

يح التي تَْخُرُج من الَمِعَدة ، وقد : اسم لُغَةٌ في الفُواِق بالَواوِ   :وفي اللِّساِن : هي بالَهْمزِ  ً  ، كَمنَع فَأَق للّرِ  بالَهْمِز : الَوَجعُ  الفُؤاقُ  ، أَو فُؤاقا

 : الَوَجع ، َمْضموٌم مهموٌز ال غيُر. والفُواُق بيَن الَحْلبتَين ، وهو السُُّكون ، غيُر مهموٍز. الفُؤاقُ  قاَل األَْزَهِريُّ :

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  (4) فَئِق : َعْظٌم في العُنُق. وقد الفائِقُ   .فائِقَه : اشتََكى فَئٌِق ُمْفئِقٌ  ، فهو فَأَقا

 ، وأَْنَشَد : الفائِقُ  اإِلْنساَن في َعْظِم ُعنُِقه الَمْوُصول بِِدماِغه. واسُم ذلك العَْظِم : : داٌء يأُْخذُ  الفَأَق وقاَل اللَّْيُث :

َتٍك   الَفَب ح من  فائَِقهُ  (5)َأو ُمشح
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أِْس ، يُْغَمُز من داِخِل الَحْلِق إِذا َسقَط. فائِقَهُ  ويُقاُل : فالٌن يَْشتَِكي َعْظمَ   ، يعني العَْظم الذي في ُمؤّخر الرَّ

 ُء : تفّرج. قاَل ُرْؤبَةُ :الشي تفأَقَّ و

 تـََفب َقاَأوَفك  ِحنحويح قـََتٍب 
ج. ُمفأَّقٌ  وإِكافٌ   : ُمفرَّ

 .«ق ف و»ذلك للُمَصنّف في  ، وسيَأْتِي (6): هو الدُّْرداقِس  الفائِقُ  وقاَل ابُن األَعراِبّيِ :

__________________ 
 .149/  3( اجلمهرة 1)
 . ضيعة تقارب بلبي ... ( وقيدها ايقوت غيفة بفتح أوله وسكون  نيه وفاء مث هاء2)
 ( صدره يف معجم البلدان :3)

 فلما بلغن املنتض  با غيقة
 .«فب »( عن اللسان وابألصر 4)
 والتصويب عن الديوان واللسان ط دار املعارف والتهذيب.« أو مشتكي»وابألصر  106( الرجز لر بة ديوانه ص 5)
 ( قا  أبو عبيدة واألصمعي : كبنه لفة رومي ملا يسم  ابلعربية ابلفائ .6)
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ً  ، من َحدَّْي نََصر وَضَرب يفتِقهو فَتَقه يَْفتُقه : [فتق]  ْصُل بين الُمتَِّصلين.وهو خالف َرتَقَه َرتْقاً ، وهو الفَ  َشقَّه : فَتْقا

ّجاُج : كانَِت الّسماُء مع  (2)الّسماُء بالَمَطِر  فُتِقَت قال الفَّراُء : (1) (كانَتا رَْتقاً فَ َفتَ ْقنامُها)قال هللا تعالى :  ، واألَْرُض بالنَّباِت. وقال الزَّ

 هللا بالَهواِء الذي َجعَلَه بينَها قاَل : ففَتَقَُهما األَرض َجِميعاً ،

ِم  ُتوقاً تـََر  َجوانَِبها ابلش حح  َمفح
 فأَوقع الواحَد موِقَع الجماعة.« َمْفتُوقَةً »أَراَد 

َّقَه تَْفتِيقاً فتَفَتَّق  : انشّق ، قال ُرؤبةُ : اْنفَتَقو أَْي تََشقَّق. كفَت

قــــــــــــا  قــــــــــــَ  يف الــــــــــــلــــــــــــ  يــــــــــــَج وأَلــــــــــــح اجــــــــــــِ رحدًا لــــــــــــَ  جــــــــــــُ

ا     قـــــــــــَ ـــــــــــ  تـ فـــــــــــَ ـــــــــــَ يصـــــــــــــــــــــــــًا طـــــــــــاَر َأو تـ مـــــــــــِ ـــــــــــه قـــــــــــَ  عـــــــــــن

  
 قاَل األَْعَشى : القَِميص : َمَشقُّه. َمْفتَقُ و

َدان و  نــــــــــــح فــــــــــــراَء عــــــــــــِ يــــــــــــِب صــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــطــــــــــــِّ ٍة ابل  راِدعــــــــــــَ

ــــــــــدِّرِع      ِد ال دامــــــــــَ  يف يــــــــــَ ــــــــــنــــــــــ  فــــــــــتــــــــــَ ُ جلــــــــــَِ ِّ ال  مــــــــــَ

  
وفي  «فَتْق لمسأَلةُ إِالَّ في حاَجٍة أَوال تَِحلُّ ا»الَحِديُث :  وتَصدُُّع الَكِلمِة. ومنه أَيضاً : َشقُّ َعَصا الَجماَعِة ، وُوقُوع الَحْرب بَْينَهم الفَتْقُ و

 : َشقُّ َعَصا الُمْسِلمين بعَد اْجتِماعِ الَكِلمِة من قِبَِل َحْرٍب في ثَْغٍر ، أَو َغْيِر ذلك ، وأَنشد : الفَتْق التَّْهِذيِب :

َقُهمال أَر  و   يف الدِّين يـَرحتَِت ُ  فـَتـح
ُجُل في »في الَحِديث : و ماُء. أَي : «الفَتْق الجائَِحة أَويَْسأَُل الرَّ  الَحْرِب تَُكوُن بيَن القَْوِم ، ويَقَُع فيها الِجراحاُت والّدِ

 وأَصلُه الشَّقُّ والفَتْح.

 : نَْقُض العَْهِد ، وُكلُّ ذِلك َمجاٌز. بالفَتْقِ  وقد يُرادُ 

ْبحُ  : الفَتْقُ  من المجاز :و ة : الصُّ مَّ  قال ذُو الرُّ

ارِ و  َر  قــــــــد الَح لــــــــلســــــــــــــــــــــ  َر الســــــــــــــــــــــ  مــــــــ   ي الــــــــذي كــــــــَ

ـــــــــِر      ي ـــــــــ  ـــــــــل رايِت ال ـــــــــ  ُأخـــــــــح ـــــــــح ٌ عـــــــــل ت ـــــــــَ رُ  فـ هـــــــــ   ُمشـــــــــــــــــــــــَ

  
ك.و ر قَوُل ِذي الّرمة. فَتْقِ  ويُقال : انظر إِلى يَُحرَّ  الفَْجر ، أَي : ُطلوعِه واْنِشقاقِه واْنِفالقه كما في األَساس. وبه فُّسِ

 الَمْوِضُع لم يُْمَطْر ، وقد ُمِطَر ما َحْولَه. : الفَتْق من المجاز :و

ُجل : إِذا أَْفتَقَ  منه قولُهم :و  .فُتوقٌ  والجمعُ  صاَدفَه. الرَّ

 ُمَحّمِد الَحْذلَِمي :وبه فُّسر قوُل أَبِي 

 (3) الُفُتو ِ ِإن  هَلا يف العام ِذي 
فاقِ  : الفَتْقُ و بأَْن يَْنَحلَّ الِغشاُء ، ويَقََع فيه َشقٌّ يَْنفُذُه ِجْسم َغِريب كان َمْحُصوراً فيه قَْبَل الشَّّقِ فال بُْرَء  ، ونُتُوٌّ في َمراّقِ البَْطنِ  ِعلَّة في الّصِ

ْبياِن ناِدراً.له ، إِالَّ ما يَحْ   ُدُث للّصِ

 هَكذا أَقرأَنِيه األَْزَهِريُّ بالتَّْحِريك ، وهو أَن يَْنقَِطَع الشحم الُمْشتَِمُل على األُْنثَيَْيِن. ، بالتَّْحِريك. وقاَل الَهَرِويُّ : الفَتَق وقال األَزهريُّ : هو

 وأَْسفَِل البطِن ، فتَقُع األَمعاُء في الُخْصيَِة.وقال غيُره : هو أَن تَْنَشقَّ الِجلدةُ التي بيَن الُخْصيَِة 

يَة الفَتْق في»:  عنههللارضيقَْوُل َزيِد بن ثابٍِت  الَمثانَة ، ومنه اْنِفتاقُ  : الفَتْق وقال إِبراهيُم الحربّي :  الفَتْق قاَل : فإِْن كاَن أَراَد به ِديَةَ  «الّدِ

يَِة. وقاَل ماِلٌك وُسفياُن : ف فََحَسٌن ، وِإن كان أَراَد ِمثَْل ِديَةِ  يه االْجتِهاُد النَّْفِس فَقَْد خالفَه أَبو ِمْجلٍَز ، وُشَرْيٌح ، والشَّْعبِيُّ ، فَجعَلُوا فيه ثُلَُث الّدِ

 من الحاكم. وقال الّشافِِعيُّ : فيه الُحكومةُ.
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تْقاِء. وقال أَبو الَهْيثَم : الفَْرج للُمْنفَتِقَة ، الفَتْقاء االْمرأَة بالتَّْحِريك : َمْصَدر الفَتَقُ و التي صار َمْسلكاها واحداً  من النّساِء : الفَتْقاءُ  ، ِخالف الرَّ

 وهي األَتُوُم.

 سمي به الْنِشقاق األَرِض بالنّبات. قال ُرْؤبةُ يَِصُف صاِئداً : الِخْصب : الفَتْق من المجاز :و

لـــــــــــَ ح  وحِب اخلـــــــــــَ فـــــــــــاَء كـــــــــــالـــــــــــثــــــــــــ  عـــــــــــح  أَيحِوي ِإىل ســــــــــــــــــــــــَ

اًل بــــــــــــعــــــــــــَد َأاّيِم      رحُج رِســــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــَ ح مل تـــــــــــــَ (4)الــــــــــــفــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .30( سورة األنبياء اآية 1)
 ( يف التهذيب واللسان : ابلقطر.2)
 وبعده :( التهذيب 3)

 زلر النية والتصفي و 
 ( يف التهذيب واللسان : بعد أعوام الفت .4)
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 فيها اإِلبل ِسَمناً. تَفتَّقت أَي : لم تََزْل في َجْدب ، ولم تَذُق لَبنَا بعَد هذه األَْعوام التي

 .الفَتَقِ  وقد أَْسنَتُوا بعدَ  العَاُم ، كفَِرح فَتِق قدو

ةً  منه فاْجعَلُوا ، وسلمعليههللاصلى النَّبيّ  قَبرَ  اْنُظروا:  فقالت ، عنهاهللارضي الناُس ، فشَكْوا إِلى عائِشةَ قَِحطَ »قاَل أَبو الَجْوزاِء : و  إِلى ُكوَّ

 .«الفَتَق ، فُسّمي عام تَفَتَّقَت حتى اإِلبلُ  وَسِمنت ، العُْشبُ  نَبَتَ  حتى فُمِطروا ، ففعلوا ، السَّماءِ 

ُ  الفُتُق من الَمجاز :و تَْين : الَمْرأَة يت :فُتُقٌ  بِه ، وهي تَفَتَّقَت وقد بالكالِم. الُمْنفَتِقَة بَضمَّ ّكِ في األُمور ، قال  تَفتِق للتي فُتُق امرأَة . وقال ابُن الّسِ

 ابُن أَحمر :

ِديــــــــــــث وال  وحشــــــــــــــــــــــــــاِة ا ــــــــــــَ ت بشــــــــــــــــــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــَ

تـــــــــــــــُ ٍ      ـــــــــــــــُ رِ  فـ الـــــــــــــــبـــــــــــــــٍة عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  اأَلمـــــــــــــــح غـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  
 لّما عنههللارضينقله الصاغانِيُّ ، أو هو ِمْخالٌف بَمّكة. وقيل : بتِهامةَ بَْيَن المدينة وتَبالَةَ ، َسلََكهُ قُْطبةُ بُن عامٍر  (1) بالطَّاِئفة   :فُتُقو

هه  ثْعَم سنةَ تِْسعٍ.خَ  على ليُِغيرَ  ، تَبالَةَ  إِلى وسلمعليههللاصلى هللا رسولُ  َوجَّ

ً  (2) يَْنفَتِق كأَِميٍر من الِجماِل : ما الفَتِيقُ  من الَمجاِز :و  : َسِمينة. فَتِيقَةٌ  ، نَقَله الَجْوهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ. وناقة ِسَمنا

. َحِديُده أَي : فَِصيُحه اللِّسان فَتِيقُ  رُجلٌ و  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 وقاَل َغْيُره : هو الُحذاقِيُّ الفَِصيُح.

 من األُخرى ، وأنشد : فُتِقت فكأَنَّ إِحداهما ُشْعبَتان إِذا ُجِعلت له الشَّْفَرتَْين فَتِيق نَْصل قال الليث :و

راً َسِنيَنا  فَِتي َ   (3)الِغراَريحِن َحشح
ْبحُ  قال األَصمعيُّ :و  ، نقله الجوَهِرّي ، وهو مجاز. الُمْشِرق هو الفَتِيق الصُّ

 ، ومنه قَول األَْعَشى : الفَتْق وهو فَْيعل من ، كَصْيقَل : النَّّجارُ  الفَْيتَقو قال :

هـــــــــــا و  رُي ســـــــــــــــــــــــــبـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــَ د  مـــــــــــن جـــــــــــاٍر  ـــــــــــُِ  ال بـــــــــــُ

ي  يف الـــبـــــــاِب      كـــِّ َك الســـــــــــــــــ  لـــــــَ تـــَ ُ كـــمـــــــا ســـــــــــــــــَ ـــح يـ ـــَ  (4) فـ
  

ّي : الِمْسمار ، كما في الّصحاح.  والسَّّكِ

 الَحدَّاد. في البَْيت الفَْيتَقُ  قال أَبو َزْيٍد :و

 أَيضاً ، وأَنشد : فَْيتَقٌ  يقاُل له : والَمِلكُ  قال :

ىًن  غــــــــــــــاِدرحَن ذا غــــــــــــــِ نــــــــــــــااَي ال يــــــــــــــُ
َ

ــــــــــــــُت املــــــــــــــ  رَأَي

وحِت      َ
و مـــــــــــن املـــــــــــ جـــــــــــُ نـــــــــــح تـــــــــــَ ُ ملـــــــــــاٍ  وال يــــــــــــَ ـــــــــــح يـ  فــــــــــــَ

  
اُب. في قَْول األَْعشى الفَْيتَق قاَل َغيره :و  البَوَّ

 قال الحاِرُث بُن ِحلِّزةَ اليَْشُكِريَّ : ، َكِكتاب : ع. فِتاقٍ  ذُوو

لــــــــــــَ   ــــــــــــَبعــــــــــــح فــــــــــــاُح ف ــــــــــــالصــــــــــــــــــــــــــِّ اُة ف ــــــــــــ  ي حــــــــــــَ
ُ

ــــــــــــاملــــــــــــ  ف

تــــــــــــــــا ٍ ذي      اءُ  فــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــعــــــــــــــــاِذٌب فــــــــــــــــالــــــــــــــــَوفــــــــــــــــَ

  

رح  ُة الشـــــــــــــــــــــــــــــ  ِديـــــــــــــــَ ا فـــــــــــــــَبوح طـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــرايُض الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

  
الُء    ـــــــــــــح تـــــــــــــان فـــــــــــــاألَب بـــــــــــــَ عـــــــــــــح ِب فـــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــ  (5)بـــــــــــــُ

 

  
 وأَْعناقُه : َشماِرُخه وما استََطال منه ، وبه يُرَوى قَوُل الحاِرث : أَيضاً : َجبَلٌ  الِفتاقُ و

نـــــــــــــا  فـــــــــــــاُح فـــــــــــــَبعـــــــــــــح اُة فـــــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــــِّ حـــــــــــــيـــــــــــــ   فـــــــــــــمـــــــــــــُ

تــــــــــــــــــــا ٍ ُ        فــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاِذٌب فــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــِ
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ْخمة الَخِميَرةُ  : َخِميُر العَِجين ، قاله ابُن سيده ، وهي الِفتاقُ  من الَمجاز :و (6)وهي روايةُ الَحَسِن بِن َكْيساَن  ُل إِدراَك  التي الَكبِيرةَ  الضَّ تُعَّجِ

 إِذا ُجِعلَت فيه. العِجين

 نقله اللَّْيُث. العِجيَن : َجعَلَه فيه فَتَقَ و

ر قوُل الشاعر :الذي لم يْظهر بعُد ، يَُشبَّه الوجهُ به ؛ لنَقائِ  أَصُل اللِّيِف األَبيضُ  : الِفتاقُ و  ه وَصفائِه ، وبه فُّسِ

ِة اجلـــــــــــــــِ ح و  مـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــتـــــــــــــــاٍة بـــــــــــــــيحضـــــــــــــــــــــــــــــاَء انعـــــــــــــــِ

هــــــــــــــا       هــــــــــــــُ وٍب َوَوجــــــــــــــح عــــــــــــــُ تــــــــــــــا ِ ِم لــــــــــــــَ  كــــــــــــــالــــــــــــــفــــــــــــــِ

  
__________________ 

 ( قا  ايقوت : وقرأت خبرت بع  الفضالء الَفتح  من خماليف الطائف ا بفتح الفاء وسكون التاء.1)
 يـَتَـَفت ُ .( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ( يف التكملة ونسبه لكعب بن زهري وصدره فيها :3)

 معّداً عل  عجسها مرهفاً 
 برواية : كما جّوز السّكي ا وفسر أبو عبيدة الفيت  ابلبواب ا واتسكي ابلدنيار. 120( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( البيتان من معلقته.5)
 وفتا  : موضض يف التكملة : ذو فتا . الرواية فيهما شاهداً عل  قوله :( وهي رواية اللسان والتكملة وجاءت 6)
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 ٌء.حين يطبق عليها ثم يْبُدو منها شي قَْرُن الشَّْمِس وَعْينُها : الِفتاقُ  قِيل :و ُعرُجوُن الِكباَسِة ، : الِفتاقُ  قاَل ابن األَعرابّيِ :و

 واْنِكشافُه عنها. الغَْيِم عن الشَّْمِس  ِفتاقُ انْ  : الِفتاقُ  قِيَل في تَفِسير البَْيت السابق :و

ْنبَق  ، أَي : تُْفتَق َمْخلُوَطة َمْدقُوقَة أَخالٌط من أَْدِوية  :الِفتاقو  ونَْحِوه ، لكي تَفوَح ِريُحه. (1)تُخلَط بُدْهِن الزَّ

 الِمْسُك بالعَْنبَِر ، قال الشاِعر : يُفتَقَ  هو أَنْ  الِفتاقُ  وقِيَل :

مح و  وَر مــــــــــــــــــض اخلــــــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
 كــــــــــــــــــَبن  اأَلرحَي امل

وُب ذا       يــــــــــــــهــــــــــــــا َيشــــــــــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــِ تــــــــــــــا ُ ِر بــــــــــــــِ  فــــــــــــــِ

  
 وقاَل غيُره :

وحرا  َك طـــــــــــــَ ي  واملِســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــذ كـــــــــــــِ ُه ال ـــــــــــــح ت ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــ  ل  عـــــــــــــَ

وُن و      كـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــاِن مـــــــــــــا ي ب ـــــــــــــح ن ال امـــــــــــــِ ـــــــــــــاقـــــــــــــَ ت  فـــــــــــــِ

  
 .(2)َسخ ، وفيه نََظٌر ، فإِنّه َكْيَف يكوُن َمْعروفاً وهو مْجُهول يحتاج إِلى التَّْبيِيِن واإِليضاح أَي : معروف ، هكذا في سائِِر النُّ  َماٌء م  :فِتاقو

ةُ الّشأِْن أَّن َعوانةَ  ً و والذي َذَكره أَئِمَّ  ماَءان بالعََرَمِة ، وإِيّاُهما َعنَى األَعَشى بقوله : فِتاقا

فِّ  َرِة اخلـــــــــــــُ مـــــــــــــَ ّرفـــــــــــــاَء جمـــــــــــــُح ٍت عـــــــــــــَ يـــــــــــــح مـــــــــــــَ  بـــــــــــــكـــــــــــــُ

ٌة و      وانــــــــــــــــــــَ ا عــــــــــــــــــــَ َذهتــــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــــا ُ عــــــــــــــــــــَ  (3) فــــــــــــــــــــِ
  

 من الِخْصِب ، عن أَبي عمرٍو. فتفتَّقَتْ  َسِمنَت َدوابُّة الرجُل : أَفتَقَ و

 .(4)، وهو العُرجون  بالِفتاقِ  ونصُّ ابن األَعرابِّي : استَاكَ  اْستَاَك بالعَراِجين.  :أَْفتَقَ و

ر قولُهم : عنهم الغَْيم اْنفَتَقَ  القَومُ  أَفتَقو إِذا لم تُمَطر بِالُدنا وُمِطر  أَفتَْقنا حتى َورْدنا اليَماَمة ، أَو هو من قولهم : أَفتَْقنا َخرْجنا فما ، وبه فُّسِ

يت.و غيرها. ّكِ ً فَ  أَصابَ  : إَِذا قَْرُن الشَّْمس أَفتَقَ  قال ابُن الّسِ ّمة : فبَدا منه ، *في السَّحابِ  تْقا  ، نقله الَجْوَهِريُّ ، قال ذو الرُّ

هـــــــــــــاً  هـــــــــــــا َوَوجـــــــــــــح تـــــــــــــِ بـــــــــــــ  ـــــــــــــك بـــــــــــــيـــــــــــــاَض لـــــــــــــَ رِي  تـــــــــــــُ

مـــــــــــــــِ       رحِن الشـــــــــــــــــــــــــــــّ  مُث  زَاال أَفـــــــــــــــتـــــــــــــــَ َ كـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

  
ت عليه الرجُل : إِذا أَفتَقَ  من الَمجاز :و  والُجوع. لآلفاِت : كالدَّْين ، والفَْقِر ، والَمَرِض  ، وهي : اسم الفُتُوقُ  أَلَحَّ

 بَْدر إِلى وسلمعليههللاصلىالَحِديُث في َمِسيِره  ، ومثله أَْصَحر وأَْفَضى ، ومنه وهو ما اْنفََرَج واتََّسع فَتْقٍ  إِذا خرج إِلى ، أَفتَقَ  من المجاِز :و

بَيَن  أَْفتَقَ  حتى ، َدْقرانٍ  في َصبّ  ثُمّ »: 
ْدَمتَْينِ  (5)  أَي : َخَرج من َمِضيِق الوادي إِلى الُمتََّسع. «الصَّ

ً  النَّاقةُ  اْنفَتَقت قاَل أَبو َزْيٍد :و ى أََخَذها داءٌ  : اْنِفتاقا تِها ، محركةً ، يَأُْخذُها الفَتَق يُسمَّ َمِن ،  فتَْنفَتِقُ  فيما بَْين َضْرِعها وُسرَّ فُربَّما ، وذِلَك من الّسِ

 وُربَّما تَُموت به. أَْفَرقَت

 ُمعَّرب بُوثَه. ، كفُوفَل : ة بَمْرو فُوتَقُ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .فُتوقٌ  ، محّركةً : الَخلَّةُ من الغَْيم ، والجمع الفَتَقُ 

 .(6): قَِليُل الَمَطر  فُتُوقٍ  وعاٌم ذو

كةً : األَرُض التي يُِصيبُ  الفَتَقَةُ و  . َحِديٌد. ومنه قولُه :فَتِيقٌ   ما َحْولَها الَمَطُر وال يُِصيبُها. وَسْيفٌ ، ُمحرَّ

ِر الزّاِعيبّ   [وَنصحر]  فَِتي ِ  (7)كنصح
 ما أَصابه ، فَِعيٌل بمعنى فاِعٍل ، كما في األَساس. يَفتِق الِغراَريْن إِذا كان ماضياً كأَنه فَتِيق ويقال أَيضاً : سيف
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مه ونَقَّحه. وقاَل الزمخشري : هو تَْلِخيُصه وبَيان معناه. وتَقُول للشاعر : فَتَقو ه : إِذا قَوَّ  وال تُشقِّْق ، وهو مجاز. فَتِّقْ  فاُلٌن الَكالم ، وبَجَّ

جاِل ، َمْذُموٌم في النِّساِء. أَي : «اْنِفتاق هخاِصَرتَيْ  فِي كانَ »:  وسلمعليههللاصلىفي ِصفَته و  اتِّساع ، وهو َمْحموٌد في الّرِ

__________________ 
 .«أخالط من أدوية»بد  « أدوية»ويف التهذيب : « الزئب »( عن التهذيب وابألصر 1)
 موضض يف شعر ا ارث بن حلزة ويف قو  األعش  :« فتا »( الذي يف معجم البلدان 2)

 وغــــــــــــــــــور ا ــــــــــــــــــوش بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــين وبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه  ألين

 كـــــــــــــرانـــــــــــــ  مـــــــــــــن جـــــــــــــنـــــــــــــيب فـــــــــــــتـــــــــــــا  فـــــــــــــببـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــا    

  

 وهبامشه : عوانة وفتا  : ماءان. 127( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ويف التهذيب : عرجون الكباث.« وهو عرجون الكباسة»( يف اللسان : 4)
 .«الس حابِ »بد  : « الس ماءِ »يف القاموس :  (*)
 .«من»( عن اللسان وابألصر 5)
 ( ورد يف اللسان شرحاً لقو  أيب  مد ا ذملي :6)

 إن هلا يف العام ذي الفتو ِ 
 ( عن التهذيب ا والزابدة يف الرجز عن اللسان.7)
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ْعيِ.َخواِصُر الغَنَِم من البَْقِل : إِذا اتََّسعَْت م تَفَتَّقَتو  ن َكثْرِة الرَّ

 ، أَي : انتَفََخت خواِصُرها ِسَمناً ، فتَموت لذِلَك ، وُربَّما َسِلمت. تَفَتَّقت الماشيةُ : مثل اْنفَتَقَتو

 إِذا بََرَز بيَن َسحابَتَْيِن َسْوَداَوْيِن. القمُر : أَفتَقَ  وقاَل ابُن األَعراِبّيِ :

يبَ  فَتَقو ً  الّطِ  به وَخلَطه بِعوٍد وغيِره ، وكذلك الدُّْهن.: َطيَّ  يَفتُقه فَتْقا

اعي :  قال الرَّ

ة  ــــــــــــــــ  ي ر  َعشــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــراُء كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــبحرٌة َذف ا ف  هلــــــــــــــــَ

تـــــــَ َ كـــــــمـــــــا      ِك  فــــــــَ هح الـــــــكـــــــافـــــــوَر ابملِســـــــــــــــــــــح قـــــــُ  (1) فـــــــاتـــــــِ
  

 ذكر إِبِالً َرَعت العُشَب وَزْهَرته ، وأَنّها نَِديت ُجلوُدها ، ففاَحْت رائَِحةُ الِمسِك.

 عليه. (2)ٍء تُْدِخلُه الِمسِك بغَْيِره : إِخراُج رائحته بشي فَتْقُ و

 . قال َعمُرو بن األَْهتَم :الفتق : الفَتِيقُ و

ر ة  ــــــــــــَ الَء ثـ جــــــــــــح ِة ســــــــــــــــــــــــــاٍ  َأو بــــــــــــنــــــــــــَ رحبــــــــــــَ  بضــــــــــــــــــــــــــَ

     ِ اح بــــــــــــَ كــــــــــــِ نــــــــــــح
َ

ــــــــــــاِم املــــــــــــ نح أَم ا مــــــــــــِ ــــــــــــ ُ هلــــــــــــََ ي تــــــــــــِ  فــــــــــــَ

  
ْبُح ، نقله األَصبهانِّي والُمصنِّف في  الفَتِيقو  البَصائِر.أَيضاً : الصُّ

 باَعَد. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن َعبّاٍد : أَي بين ِرْجلَيه فَْيَحقَ  : [فحق]

 واِسعَة. وكذِلك فَْيَهٌق ، أَي : ، كَصْيقَلٍ  فَْيَحقٌ  أَرض قال ابُن األَْعرابّيِ :و

 بالهاِء ، لُغَةٌ فيه. الُمتَفَْيِهق هو الذي يُباِعُد بيَن ِرْجلَْيِه في الَمْشيِ كَهْيئَِة َمْشيِ الَمْختُون ، مثل الُمتَفَْيِحقُ  قاَل ابن َعبّاٍد :و

 أَبو َعْمرٍو مثله. (3)أَي : تَوسََّع ، ونَقََل  اْنفََهقَ  بالَكالَم : مثل اْنفََحقو قال :

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، بلُغَِة أَْهل اليََمن ، عن ابن ِسيَده. (4): راَحةُ الَكْلِب  الفَْحقَةُ 

 َء : َمألَه ، وقِيَل : حاُؤه بََدٌل من هاِء أَْفَهق.الشي أَْفَحقَ و

 في َكالمه ، ويَتفَْيهق : إِذا تَوسَّع فيه. يَتَفَْيَحقُ  األَْزَهِريُّ عن الفَّراِء قاَل : العَرُب تَقُوُل : فالنٌ  (5)ونقل 

 : واِسع ، وأَْنَشَد : ُمنفَِحقٌ  ِريقُ طَ 

ِد و  بـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ ٍب مـــــــــــــــُ يـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــوَ  الحـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ

ا      ربحِ اَ صـــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــِ ِ غــــــــــــــُ فــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ر دِ  مــــــــــــــُ جــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

  
ِغيفُ  الفََرْزَدق : [فرزدق]  .فََرْزَدقةٌ  ّلِ قِْطعٍَة منهنَقَلَه اللَّْيُث. وقاَل الفَّراُء : اسُم كُ  يَْسقُُط في التَّنُّوِر ، الواِحَدةُ بَهاءٍ  الذي ، كَسفَْرَجٍل : الرَّ

 فُتات الُخْبِز. قاَل بعُضهم : هوو قاَل :

اِم بِن َغاِلِب بِن َصْعَصعَةَ  أَبِي فِراس لَقَبُ  : الفََرْزَذقو بن ناِجيَةَ بِن ِعقاِل بِن محمد بن ُسْفيان ابِن ُمجاِشع بن داِرم بِن ماِلك بن َحْنَظلَة بِن  َهمَّ

 .«ف ر س»َماِلك بن َزْيد َمناةَ بِن تَِميم ، الشاِعر الَمْشهور ، وقد َذَكره الُمصنُِّف أَيضاً في 

ى منه الرَّ  : الِقْطعَةُ من العَِجينِ  الفََرْزَدقَةُ  أَو ُجُل.الذي يَُسوَّ ي الرَّ  ِغيُف ، وبه ُسّمِ
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َدقَّ ؛ ألَنّه َدقِيٌق  منو فََرزَ  كلمتين من أَو عربيٌّ َمْنُحوٌت من ،(6) فاِرِسيَّتُه بَراْزَده ، فََرْزَدق وقاَل الفَّراُء : يُقاُل للَجْرَدِق العَِظيم الُحروف :

 يِق. هذا قوُل ابِن فارٍس.فهي من اإِلفراِز والدَّق ثُّم ُعِجن ثُّم أُفِرزْت منه قِْطعَة

وإِنّما ُحِذفَت  ، ألَنَّ االْسَم إِذا كاَن على َخْمسِة أَحُرٍف ُكلُّها أُصوٌل َحَذْفَت آِخَر َحْرٍف منه في الَجْمع ، وكذِلك في التَّْصِغيِر ، فَراِزقُ  ج :

يادة ، فكانت بالَحْذِف أَولَى ، ، وكذلك التَّْصغيُر فَُرْيَزق  ُس فَراِزدُ والِقيا الّداُل من هذا االْسِم ألَنَّها من َمْخرِج التاِء ، والتاُء من حروِف الّزِ
 ، وفَُرْيِزد ، (7)

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه. 190( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«يدخله»( عن اللسان وابألصر 2)
 .«ونقله»( ابألصر 3)
 ونراها الصواب.« راحة الكف»( يف امكم : 4)
 .«وقا »( ابألصر 5)
 بَرأحَزدحه.( يف اللسان 6)
 .«فريزة»( عن اللسان وابألصر 7)
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ُرف َحرحٌف واحٌد زاِئٌد ا كانَ  ِم الذي هو عل  مَخحســـِة َأحح ِغري. فِإنح كاَن يف االســـح ِض ويف الت صـــح ئحَت َعو ضـــَت يف اجَلمح  وِإن شـــِ
ٌِج وُجَحيحِفٌر ا واجلمُض  رِج وَجَحنحفر فقلَت : ُدَحريح ئحَت َعو ضـــــــَت ابَ ذحف َأوىَل ا مثر : ُمَدحح َدحارُِج وَجحاِفُر ا وِإن شـــــــِ

َمِعيِّ نـََقله الصاغاين  وصاحُب اللِّساِن. ِض والت صغري ا ُكر  ذلك َقوُ  اأَلصح  يف اجَلمح
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الفَتُوت الذي يُفَتُّ من الخبِز تَْشَربُه النساُء ، نقله األَصمعي. الفََرْزدقُ 

 .(1). .. : قرية بِمْصر بالقرب الفََرْزَدقُ و

 بالكاِف بمعنى الَخْوخ. الِفْرِسك بالكسِر ، أَهمله الَجْوَهريُّ وصاحُب اللِّسان. وقال الّصاغانيُّ : لُغَة في الِفْرِسق : [فرسق]

ْبط.قال َشيُخنا : وكأَنَُّهْم أَبَدلُوا الكاَف قافاً ، ولعلَّه اعتََمَد على َضْبِطه في الكاِف ولذا أَهْ   َملَه عن الضَّ

 قُلُت : وَسيَأْتي للَجْوَهِرّي في الكاِف. وأَّما صاِحُب اللِّسان فإِنّه َذَكره بالقاف استِْطراداً في الكاف ، فتَنَبَّه لذلك.

حاح ، َرُجلين كانا أَو َكالَمين ، وقِيَل : بل مطاوع األَو بْينَُهما فََرق : [فرق] ق لأَي : الّشْيئَين ، كما في الّصِ  ، وُمطاوع الثاني التَّفَرُّ

ً  ، كما سيأْتي االْفتِراق ً و يَْفُرق فَْرقا ّمِ : فََصل. فُْرقَانا  ، بالضَّ

بيَن الشيئين  (2) الفَْرقُ  يُقال باْعتِبار االْنِفصال ، ثم الفَْرقو يُقاِرُب الفَْلَق ، لكن الفَْلُق يُقاُل باْعتِباِر االْنِشقاق ، الفَْرقُ  وقال األَصبهانّي :

 َسواٌء كاَن بما يُْدِرُكه البََصر ، أَو بما تُْدِرُكه البَِصيرة ، وِلُكّلٍ منهما أَمثِلة يَأْتِي ِذكُرها.

ِة والشُّْبهة ، كما َسيَأْتِي بيانُها. الفَْرق ؛ ألَنه يُْستَْعَمُل في الفَْرقِ  أَبلَُغ من الفُْرقانُ و قال :  بيَن الَحّقِ والباطِل ، والُحجَّ

 َء :ىكَضَرب ، وقال : وبه قُرِ  فََرق وظاهُر الُمَصنِِّف كالجوهِري والصاغانِّي االْقتِصار فيه على أَنَّه من َحّدِ نََصر. ونقَل صاحُب الِمصباح

 بكسِر الّراِء.« بَْينَنا فاْفِرق»قُلُت : وهذه قد َذَكَرها اللِّْحياني نَْقال عن ُعبَيِد بِن ُعَمْيٍر اللَّْيثِّي أَنَّه قرأَ  (3)بَْينَنَا وبَْين القَْوِم الفاِسقين  فاْفِرقْ 

 أَي : يُْقَضى وقِيَل : أَي يُفَصُل ، ونَقَلَه اللَّْيُث. قاَل قَتادةُ  .(4) (ِفيها يُ ْفَرُق ُكلُّ َأْمر  َحِكيم  )وقَولُه تَعَالى : 

ً  قَولُه تَعالَى :و ْلناه وأَْحَكْمناه أَي : (5) فََرْقناهُ  َوقُْرآنا  وبَينَّا فيه األَحكاَم ، هذا على قِراَءةِ من َخفََّف. فَصَّ

ً  ومن َشدَّد قاَل : معناهُ أَْنَزْلنَاه قا  عن ابِن َعبّاٍس بالَوْجهين.في أَيَّاٍم ، وُرِوَي  ُمفرَّ

 فَلَْقناه. أَي : (6) بُِكُم اْلبَْحرَ  فََرْقنا َوإِذْ  قَولُه تعالى :و

 .الفَْرقو بين الفَْلق الفَْرق وقد تقدَّم

ً  وقوله تعالى : وقاَل ثَْعلٌب : تَُزيُِّل بين الَحالِل والَحراِم. وفي  بيَن الَحّقِ والباِطلِ  بالفَْرقِ  الَمالئَِكةُ تَْنِزلُ  قاَل الفّراُء : هم (7) فَاْلفاِرقاِت فَْرقا

 الُمْفرداِت : الَِّذيَن يَْفِصلون بَْيَن األَشياِء َحَسب ما أََمَرُهم هللا تَعالى.

أْس. الفَْرقُ و  وسلمعليههللاصلىَرسوَل هللا  أَْفُرقَ  ا أََرْدُت أَنْ ُكنُت إِذ»:  عنهاهللارضيعن عائِشةَ  ومنه الَحِديثُ  : الطَِّريُق في َشعَِر الرَّ

ً ـ  من َحدَّْي نََصر وَضَربـ  يَْفِرقُهُ  الشَّعَر بالُمْشطِ  فََرق وقد .«على يافُوِخه ، وأَْرَسْلُت ناِصيَتَه بين َعْينَيه الفَْرق َصَدْمتُ  حه.  فَْرقا : َسرَّ

أْس : ما بيَن الجَ  الفَْرقُ  ويُقاُل :  بِيِن إِلى الدَّائرةِ. قال أَبو ذَُؤْيب :من الرَّ

ــــــــــِر و  ٍف مــــــــــث ــــــــــَ ل ــــــــــح تـ رح ِ مــــــــــَ ــــــــــَ ه  فـ جــــــــــُ ــــــــــِ ل ــــــــــر أحِس ختــــــــــَح  ال

يـــــــــــــُح      ا فـــــــــــــِ ٌب أَمـــــــــــــيـــــــــــــاهلـــــــــــــُ طـــــــــــــاِرٌب َزقـــــــــــــَ (8)مـــــــــــــَ
 

  
 َوْسط َرأْسه. كذلك : َمْفِرقُهو .َمْفَرقهو الرأِْس في ِضيِقه بفَْرقِ  َشبَّهه
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 ولم يذُكره أَبو حاتِم في ِكتاِب الطَّير. طائِرٌ  : الفَْرقو

 ومنه قَوُل الشاِعِر : الَكتَّان. : الفَْرقو

__________________ 
 .«بياض ابألصر»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .. ( العبارة يف املفردات : وفرقت با الشيئا فصلت بينهما سواء كان ذلك بفضٍر يدركه البصر2)
 .(َفافْ ُرقْ )والقراءة :  125اآية ( سورة املائدة 3)
 وأصحاب عبد   قرأوها خمففاً.« يُفر  »والقراءة :  4( سورة الدخان اآية 4)
 .106( سورة اإلسراء اآية 5)
 .50( سورة البقرة اآية 6)
 .4( سورة املرسالت اآية 7)
 أراد أنه ضي  شديد الضي  ا يبدو مرة ولف  أخر .ويف شرحه : وقوله : مثر فر  الرأس  110/  1( ديوان اهلذليا 8)
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قــــــــــــــــاٌت و  ــــــــــــــــ  ل عــــــــــــــــَ جــــــــــــــــوِم مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــن  َأعــــــــــــــــالُط ال

ر      بــــــــح رح ِ كــــــــحــــــــَ (1)لــــــــيــــــــَ  لــــــــه انــــــــِتصــــــــــــــــــــــاُب  الــــــــفــــــــَ
 

  
 كنتُ »:  عنهاهللارضيفي َحِديِث عائشةَ و ثاَلثَة آُصعٍ. ِستَّة َعَشَر ُمّداً ، وذِلك يََسعُ  ، اختُِلف فيه. فقيل : بالَمِدينة َضْخمٌ  ِمْكيالٌ  : الفَْرقُ و

ثون بالتَّسكينِ  .«الفَْرق له يقال إِناءٍ  من أَْغتَِسلُ  ك قال األَزهرّي : يقولُه المحّدِ قال ذلك أَحمُد بُن  أَو ُهَو أَْفَصُح. ، وهو َكالم العََرب ، ويَُحرَّ

 وهي اثْنا َعَشَر ُمّداً وثالثة آُصعٍ عنَد أَهِل الِحجاِز ، نَقَلَهُ ابُن األَثير ، وهو قَوُل أَبي الَهْيثم. أَو يََسع ِستَّةَ َعَشر ِرْطالً  يحيى ، وخاِلُد بُن يَِزيدَ 

بالسُُّكون فِمائَة  الفَْرق نِصُف صاع فأَما : خْمسةُ أَْقساط ، والِقْسُط : الفََرق وهو قَوُل أَبي حاتٍِم. قال ابُن األَثِير : وقِيَل : أَْربَعة أَْرباعٍ  هو أَو

 وقاَل ِخَداُش بُن ُزَهْير : .«فالَحْسَوةُ منه َحرامٌ  الفَْرقُ  ما أَْسَكَر منه»الَحِديُث :  وِعْشرون. ُرْطالً. ومنه

م  َوهتــــــــــــــــــــــــــِ ُذوَن اأَلرحَش يف ِإخــــــــــــــــــــــــــح  أيحخــــــــــــــــــــــــــُ

َر َ      ــــــــــَ مح  فـ ــــــــــَ ن ــــــــــغــــــــــَ اًة يف ال ِن وشــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــح (2)الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
ً  فُْرقَانٌ  ج : ك َجِميعا  وبَْطن ، وُحْمالن وَحَمل. وأَنَشَد أَبو َزْيٍد : كبُْطنَانٍ  ، وهو قَْد يكوُن للسَّاكِن ، والُمتََحّرِ

 فـُرحقانَترِفُد بعَد الص فِّ يف 
ّفِ في موِضِعه.كما في الصحاح. وِسياُق المصنف يَْقتَِضي أَنه َجْمع للسَّاكِن فقط ، وفيه قُصور ، وقد تقَدََّم َمْعنى ا  لصَّ

 بين الشَّيئَْين. فََرق : ما الفَاُروقُ و

قُ  : فاُروقٌ  ورجلٌ   بيَن الَحّقِ والباِطِل. يُفّرِ

اَل إِبراهيُم وق بَْين الَحّق والبَاِطل. فََرقَ  ُعَمر بن الَخطَّاِب َرِضي هللا تَعالى عنه ؛ ألَنَّه : اسُم َسيِِّدنا أَميِر المؤمنين ثانِي الُخلَفاءِ  الفَاُروقُ و

 به بيَن الحّقِ والباِطِل. وأَْنَشد لعُوْيِف القَوافِي : فََرقَ  الَحْربيُّ : ألَنه

ه  قــــــــــــــَ ــــــــــــــح قــــــــــــــ   َوفـ ــــــــــــــَ ل
ُ

ريحِ املــــــــــــــ َر اخلــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  اي عــــــــــــــُ

يــــــــــــــت      اُرو لــــــــــــــُِّ ــــــــــــــفــــــــــــــَ ه فــــــــــــــافــــــــــــــُر  ابل رحقــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  فـ

  
ُن دريٍد. وقاَل اللَّْيُث : ألَنه َضَرَب بالحق على لسانِه في َحِديٍث َطِويل َذَكره ، قاله اب بَْين اإِليماِن والُكْفر ففََرق أَْظَهر اإِلسالَم بَمكَّةَ ، ألَنَّه أَو

ُحوه ، وسلمعليههللاصلىُء إِليه كالُم الَكّشاِف ، أَو النبيُّ ، وهذا يُومى السالمعليه، وقيل : ِجْبِريُل  الفاُروقَ  فيه أَن هللا تعالَى سّماه  أَو ، وَصحَّ

 . قاَل َشْيُخنا : وقد يُقاُل ال ُمنافاةَ. وقاَل الفََرْزَدُق يمَدُح ُعَمر بَن عبِد العَِزيِز :الِكتاب أَهلُ 

ر  مــــــــَ ن عــــــــُ َت مــــــــِ هــــــــح ــــــــَ بـ ارو ِ َأشــــــــــــــــــــــح ه  الــــــــفــــــــَ ريَتــــــــَ  ســــــــــــــــــــــِ

ُم      تح بـــــــــــه األُمـــــــــــَ مـــــــــــ  تـــــــــــَ َة وائــــــــــــح (3)فـــــــــــاَ  الـــــــــــرَبيـــــــــــ 
 

  
اس يمَدُحه أَيضاً :  وقال ُعتبَةُ بُن َشمَّ

 ِإن  َأوحىَل اب ـــــــــــــــــــــَ ِّ يف كـــــــــــــــــــــرِّ حـــــــــــــــــــــَ ٍّ 

ا     يـــــــــــــــقـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ كـــــــــــــــون حـــــــــــــــَ َر  أَبن يـــــــــــــــَ  مُثّ َأحـــــــــــــــح

  

رحوا  زِيــــــــــــز بــــــــــــُن مــــــــــــَ نح أَبــــــــــــوه عــــــــــــبــــــــــــُد الــــــــــــعــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
د ه    نح كـــــــــــــــان جـــــــــــــــَ اَن ا ومـــــــــــــــَ اُروقـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ

  
ة يَْفِرقُ  الُمَرّكباِت ألَنَّهأَحَمُد التَّرايِيق وأََجلُّ  : فاُروق وفي العُبَاب : تِْرياقُ  .الفَاُروقُ  التِّْرياقُ و ت »وقد َمرَّ تركيبُه في  بين الَمَرض والِصحَّ

 .فاُروِقيّ  والعامة تقول : تِْريَاقٌ « ر ق

ً  قاَل حين مثَّل نَْصَب قوِلهم : أَو« ِمنْ »، على َحْذِف  فَِرقَه : َجِزع ، وَحَكى ِسيبَويهُ. كفَِرح الرجُل منه فَِرقو   ، أَي : أَوَخْيراً من ُحبٍّ  فََرقا

 ً  .أَفَرقَك فََرقا

 وأَشفََق ، هذه عن اللِّْحيانِّيِ. فَزع عليه : فَِرقو

مٍة ونَسَّابٍة وبَِصيرة ، وما أَْشبَهَ ذلك ،  فَُروقة : رجلٌ  (4)قال ابُن ُدَريٍد  .فُروقةٌ و فاروقةٌ  رُجٌل وامرأَةٌ و ، وكذلك الَمْرأَةُ أُْخِرَج مخَرَج َعالَّ

 وأَْنَشَد :

تُ لــــــــقــــــــو  لــــــــح لــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــ  د حــــــــَ د  ـ نــــــــُت جــــــــِ ةوكــــــــُ ُروقــــــــَ ــــــــَ  فـ

زَُع      فــــــــــح ــــــــــَ جــــــــــاُع فــــــــــيـ ر  بــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــ  دًا ميــــــــــَُ لــــــــــَ ــــــــــَ (5)بـ
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 (6)« يُْدَعى لَْيثا ، وُربَّ َعَجلٍَة تََهُب َرْيثَا ، وُربَّ َغْيٍث لم يكن َغْيثا فَُروقةٍ  ُربَّ »قال : وال جمَع للفَُروقَِة. وفي الَمثَل : 

__________________ 
 ( نسب حبواشي املطبوعة الكويتية إىل أمية بن أيب الصلت.1)
 ( قا  الصاغاين : والرواية :2)

 أخذوا األرش عل  إخوهتم
 ( لي  يف ديوانه.3)
 .400/  2( اجلمهرة 4)
 قوله مويلك املرموم كذا ابألصر.»( اللسان ونسبه ملويلك املرموم. وهبامشه : 5)
 مالك بن عوف بن أيب عمرو بن عوف بن  كم. وفيها : 1555وجممض األمثا  برقم  340الفاخر للمفضر برقم ( انظر 6)
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رِو بن ُ َلِّم ا حَا شـــــاَم ليٌث َأخوه الَغيَث  ِحيرت ا قاَلُه مالُك بُن َعمح
ُ
َعرح ا  فَهّم ابنحِتجاِعه ا فقاَ  مالك : (1)يف امل ال تـَفح

شـــَ  عليَك بعَ  مَ  ُله.فِإيّن َأخح رياً حىت جاَء وقد ُأِخَذ َأهح ِله ا فلم يـَلحَبثح َيســـِ د د قاِنِب الَعَرب ا فَعصـــاه ا وســـار أَبهح  وُيشـــَ
 َأي : اأَلِخرية ا وهذه عن ابِن َعب اد ا ونـََقله صاحُب اللِّساِن أَيضاً.

وج ، فَِرقٌ  أَو َرُجلٌ  ، الهاُء في كّلِ ذِلك ليست لتأْنِيِث  َشِديُد الفََزع : فَِزعٌ  فَاُروقَةو ، وقفَارُ و ، َكَكتِف ، ونَُدٍس ، وَصبُوٍر ، وَملُولَة ، وفَرُّ

 الَمْوصوِف بما هي فيه ، إِنَّما هي إِْشعاٌر بما أُِريَد من تأْنِيِث الغَايَِة والُمبَالَغَة.

 وَطْبعاً. ِجبِلَّةً  منه الفََرقُ  ، َكنَُدس : إِذا َكانَ  فَُرقٌ  َرُجلٌ  أَو

ّي : شاِهُد َرُجلٍ  ِء.َكَكِتف : إِذا فَِزَع من الشَّيْ  ، فَِرقٌ  َرُجلٌ و  للَكثِير الفَزع قوُل الشاِعر : فَُروقةٍ  وقاَل ابُن بَّرِ

ٍش  َريـــــــــــح المـــــــــــًا مـــــــــــن قــــــــــــُ َت غـــــــــــُ ثـــــــــــح عـــــــــــَ ُروقـــــــــــةً بــــــــــــَ  فــــــــــــَ

ـــــــــــاو      ب ـــــــــــ  ل هـــــــــــَ
ُ

ـــــــــــِر املـــــــــــ ي ـــــــــــرَأِي اأَلصـــــــــــــــــــــــــِ رتُ  َذا ال ـــــــــــَ  ت

  
 ِن ثَْور :قوُل ُحَمْيِد ب فَُروق قاَل وشاهُد امرأَة

ًة  ـــــــــــــَ اف د تح خمـــــــــــــَ ـــــــــــــهـــــــــــــا فصـــــــــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــِّ ل يِن جمـــــــــــــَُ ـــــــــــــح  رأَت

ؤاِد و      ُرو ُ يف اخلــــــــــــــيــــــــــــــِر َروعــــــــــــــاُء الــــــــــــــفــــــــــــــُ ــــــــــــــَ (2)فـ
 

  
أِْس ، وهو الذي الَمْفِرقُ و  .َمفاِرقِهم . ورأَيُت َوبِيَص الِمْسِك فيفَْرقهو َمفَرقهِ  يُقال : الشَّْيُب في فيه الشَّعَر. يُْفَرقُ  كَمْقعَد وَمْجِلس : َوَسُط الرَّ

للَمْفِرق  وقَولُُهم .َمفاِرقُ  ج : يُْرَوى أَيضاً بالَوْجَهين بفَتْحِ الّراِء وبَكْسِرها من الطَِّريِق : الَمْوِضُع الذي يَتََشعَُّب منه َطِريٌق آخرَ  الَمْفَرقُ و

ً  كأَنَّهم َجعَلُوا ُكلَّ َمْوِضعٍ منه َمفاِرق يِب في»:  عنهاهللارضيَحِديُث عائَِشةَ  فَجَمعُوه على ذلك. وِمْن ذِلك َمْفِرقا  كأَنِّي أَْنُظر إِلى َوبِيِص الّطِ

 :ـ  عنههللارضيـ  وقال كعُب بُن ُزَهيرٍ  .«ُمحِرمٌ  وهو وسلمعليههللاصلىَرُسوِل هللا  َمفاِرقِ 

هح  قــــــــُ والــــــــِ ِدمَي خــــــــَ َر الــــــــرّأحِس الــــــــقــــــــَ عــــــــَ قــــــــَ  شــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ   (3)يـ
واِد الو      ٍب يف الســــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــح هح ح شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ فــــــــــــارِق  مــــــــــــَ

  
 الواضحة. ُوُجوِهه أَي على الَحِديثِ  َمفاِرقِ  َوقَّْفتُه على من الَمجاِز قولهم :و

ً  له الطَِّريقُ  فََرقو ّمِ ، أَي : فُروقا حديُث ابِن  ومنه أَْمر فَعََرَف َوْجَهه. اتََّجه له أَو كذا في العُباِب والّصحاح واللّسان ، اتََّجه له َطِريقان بالضَّ

 أَي بََدا وَظَهر. «لي َرأْيٌ  فََرقَ »عبّاٍس : 

ً  النَّاقَةُ ، أَو األَتانُ  فََرقتو  فاِرقَةٌ و كما في الّصحاحِ ، فاِرقٌ  في األَْرِض ، فَِهي أَي َذَهبَت نادَّةً  أَخَذها الَمخاُض ، فنَدَّتْ  بالضّمِ : تَفُرق فُروقا

 كما في الُمْفردات.أَيضاً 

يَاشيُّ له ،  تُفاِرق من اإِلبل : التي الفاِرقُ  وقِيَل : حاح. وكذا أَنشَده الّرِ إِْلفَها فتنتج َوْحَدها. وأَنشَد األَْصَمِعيُّ لعُمارةَ بِن طاِرٍق ، كما في الّصِ

ياِديُّ هو ُعمارةُ بُن أَْرطاةَ :  وقال الّزِ

رحِب طــــــــــــارِِ   رحٍب مــــــــــــثــــــــــــر غــــــــــــَ رح بــــــــــــغــــــــــــَ جــــــــــــَ  اعــــــــــــح

وٍن كــــــــــــــــــاأَللِن و      نــــــــــــــــــُ جــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــارِ ِ مــــــــــــــــــَ

  

ضاِي ِ من أَثحِر ذاِت العَ 
َ
 رحِض وامل

 من اإِلبِِل : التي تَْشتَدُّ ثم تُْلِقي َولََدها من ِشدَّةِ ما يَمرُّ بها من الَوَجعِ. الفاِرقُ  وقال ابُن األَعرابّيِ :

قو ، فوارقُ  ج : بهذه النّاقة ،  السَّحابَة الُمْنفَِرَدة عن السََّحابِ  ونَّص الَجْوَهري : وُربَّما َشبَّهوا ُكتُب ، وتَُشبَّه بهِذه ، ِمثْل : فُُرقو َكُركَّع ، فُرَّ

ِة يَِصُف َغزاالً :فاِرقٌ  فيقال : مَّ  . وأَنَشَد الّصاغانِيُّ ِلِذي الرُّ

ـــــــــــــــٌة  زحن ا  فـــــــــــــــارِ ٌ َأو مـــــــــــــــُ و غـــــــــــــــوارهبـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ   ـــــــــــــــَح

ومُ      لــــــــــــجــــــــــــُ و ُج الــــــــــــرَبحِ  والــــــــــــظــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــاُء عــــــــــــُ بـــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

  
:  فاِرقٌ  : هي السَّحابةُ الُمْنفَردة ال تُْخِلُف وربّما كان قَْبلها َرْعٌد وبَْرٌق. وقال ابُن ِسيَده : سحابَةٌ  الفاِرقُ  كالَجْمعِ. وقاَل غيُره :والَجْمع 

 من اإِلبِل. قال عبُد بَنِي الَحْسحاس يَِصف َسحاباً : بالفاِرقِ  منقطعة من ُمعَظِم السَّحاب ، تُشبَّهُ 
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ــــــــــــه  ر  ٌ ل ــــــــــــُ ه  فـ ــــــــــــَ ل وح َن حــــــــــــَ جــــــــــــح ــــــــــــ  ت ــــــــــــَ نـ ــــــــــــُ ــــــــــــه يـ  مــــــــــــن

ا      يــــــــَ وابــــــــِ يــــــــِث الــــــــِدمــــــــاِث الســــــــــــــــــــــ  َن ابملــــــــِ ئــــــــح قــــــــِّ فــــــــَ (4)يـــــــــُ
 

  
 قال الَجْوَهِرّي : فَجعَل له َسوابَِي كَسَوابِي اإِلبِِل اتِّساعاً في الَكالم.

__________________ 
 .«املغيث»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 1)
 الرواية.ابختالف  35( ديوانه ص 2)
 ( يف الديوان : نف  شعر الرأس القدمي حوالقه.3)
 برواية : له فـُر ٌ  جوٌن ينتجن. 33( ديوانه ص 4)
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ْبُح نَْفُسه ، أَو فَلَقُه. الفََرقو كةً : الصُّ ِة : ، ُمَحرَّ مَّ  قاَل الشاعُر ذُو الرُّ

ه  ىّت ِإذا انحشـــــــــــــــــــــــــَ   عـــــــــــن ِإنســـــــــــــــــــــــــانـــــــــــِ َر ٌ حـــــــــــَ ـــــــــــَ  فـ

ـــــــــه يف      بُ هـــــــــاِدي َتصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح نـ ِر مـــــــــُ ـــــــــح ي ـــــــــ  ـــــــــل َرايِت ال  ُأخـــــــــح

  
ْبح ، ألَنّه : الفََرقُ  وقِيَل : .«َعْن أَْنسائِه»ويُْرَوى : « : فَلَق»ويُْرَوى  ، وعلى هذا  اْنفََرقَ  َسواَد اللّيل. وقد فارقَ  هو ما اْنفَلََق من َعُموِد الصُّ

ْبحِ ، لُغَةٌ في فَ  فََرقِ  أَضافُوا فقالوا : أَْبيَُن ِمنْ  ْبحِ.الصُّ  لَِق الصُّ

 .«لَْيس»: إِذا كاَن في ثَنِيَّتِه اْنِفراٌج ، نقله ابُن خالََوْيِه في كتاب  أَفَرقُ  يُقاُل : رجلٌ  تَباُعُد ما بَْيَن الثَّنِيَّتَْينِ  : الفََرقو

 ِسَمْيِن ، عن يَْعقُوَب.بَِعيُد ما بيَن الَمنْ  : أَفَرقُ  يُقال : بَِعيرٌ  ما بَْيَن الَمْنِسَمْيِن. : تَباُعدُ  الفََرقو

 هو نَْقُص إِحَدى الَوِرَكْيِن ، وهو وقِيَل : نَْقُص إِْحَدى فَِخَذْيِه عن األُْخرى. وقِيَل : في الَخْيِل : إِْشراُف إِْحَدى الَوِرَكْيِن على األُْخَرى. الفََرقو

 من الدَّواّبِ : الذي إِحدى ُحْرقُفَتَْيِه شاِخَصةٌ ، واألُْخَرى ُمْطَمئنَّة. األَفَرقُ  وفي التَّْهِذيب : .أَْفُرقُ  فََرسٌ  يُقاُل من ذلك : َمْكُروهٌ.

 قُْنُزَعتُه. فَرقَتان : أَْفَرقُ  ، وذلك الْنِفراجِ ما بَْينَُهما. وقاَل ابُن َخالََوْيِه : ديكٌ  َمْفروقٌ  ُعرفُه : ذُو ُعْرفَْيِن ِللَِّذي الفََرقِ  بَيِّنُ  أَفَرقُ  ِديكٌ و

 ، نَقَلَه ابُن ِسيَده. الفََرق بَيِّنُ  َمْفُروقَةٌ  كأَنَّها : كأَنَّ ناِصيتَه أَو ِلْحيَتَه أَْفَرقُ  َرُجلٌ و

ق النَّْبتُ  إِذا كانَ  بالتَّْحِريك على النََّسِب ، ألَنَّه ال فِْعل له فََرقٌ  ، كفَِرحٍة : في نَْبتِها فَِرقَة أَْرضٌ و ً ُمتَفَّرِ  (1)ونَصُّ اللِّساِن : إِذا لم تَُكْن واصيةً  .ا

 ُمتَِّصلَة النَّباِت.

 عن أَبي َحنِيفةَ. ، كَكتِف : َصِغيٌر لم يُغَّط األَْرضَ  فَِرق أَو نَْبتٌ 

يُك األَبيضُ  األَفَرقُ و  عن اللَّْيِث. : الّدِ

أَيضاً.  فُْرقٌ  والجمعُ  من الَخْيِل : ذُو ُخْصيٍَة واِحَدةٍ  األَْفَرقُ و بالضم. فُْرقٌ  ج : عن اللِّْيثِ  الشَّاِء : البَِعيُد ما بَْين ُخْصيَْيه ذُُكور من األَْفرقُ و

 ومنه قوُل الشاعِر :

 (2)الِبطاِء َدوحَسُر  الُفرح ِ لَيحَستح من 
 ِخْلقةً. األَْفرقُ و وقال اللّيُث : ِشْبه األَْفلج ، إِالَّ أَن األَْفلَج َزَعُموا ما يُفَلَُّج ، األَْفلَج. : األَْفرقُ و

 ، عن اللَّْيِث. : الشَّاةُ البَِعيَدةُ ما بَْين الطُّْبيَْين الفَْرقَاءُ و

يت بَميّا بنت أُّدٍ ؛ ألَنَّها بَنَتْ  فاِرقِينُ و  ها ، قال ُكثَيٌِّر :: أَشهر بَْلدة بِديَاِر بَْكر ، ُسّمِ

يــــــــــمــــــــــًة  قــــــــــِ اِم َدارِي مــــــــــُ ن ابلشــــــــــــــــــــــــّ كــــــــــُ  فــــــــــِإن اّل تــــــــــَ

ِن      كــــــــــــِ ينِّ وَمســــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــاِديــــــــــــَن مــــــــــــِ (3)فــــــــــــِإن  أَبجــــــــــــح
 

  

هـــــــــا  ِدميـــــــــَ ي قـــــــــَ نـــــــــائـــــــــِ ُف الـــــــــتـــــــــّ عـــــــــح ـــــــــَ َد مل يـ  َمشـــــــــــــــــــــــاهـــــــــِ

  
وحَزنِ و    َا فــــــــــــــــمــــــــــــــــَ ا فــــــــــــــــارِقــــــــــــــــِ يــــــــــــــــ  َر  مبــــــــــــــــَ  ُأخــــــــــــــــح

  
 : اسُم َمِدينٍة. فاِرقينَ  وقاَل ابُن َعبّاد :

 .«م ى ى»في  ، وَدَخْلُت فاِرقِيَن على َهجائَِن. وَسيُْذَكرُ  فاِرقُون : اسُم َمِدينٍة. ويُقاُل : هذه فاِرقينَ  َعبّاد :وقاَل ابُن 

 على ساِكنها أَفضُل الصالة والسالم. قال ياقوت : وَضبَطه بَعُضهم بَكْسِر الَهْمزة. : ع ِمن أَْمواِل الَمِدينة األَْفراقُ و

. ، َكُجَهْينات : ع بعَِقيِقها فَُرْيقاتو  نَقَله الصاغانِيُّ

 ، أَو جبل. بِتِهامة : موضع َكُزبَْير ، فَُرْيقو قال :

 فَالةٌ قُْرَب البَْحَرْيِن. أَي بالتَّْصِغير مشّدداً : َكُصغَيِّر فَُريِّقو قال غيُره :

مِ  فُُروقٌ و  قال : أَْنَشَدني َرُجٌل منهم ، وهو أَبو َصْبَرةَ السَّْعِدّي : َسْعد. بَنِي ع بِِديار : الفُروق وفي التَّهذيب : ، بالّضِ



12838 

 

لــــــــــــــــــــــَ   ُرو ِ ال ابَرَ  ُ  عــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــُ

قـــــــــــــــاهـــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــُب الـــــــــــــــرُبو و       ال ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 وهي واصية. اللسان : وص .. اتصر نباهتا بعضه ببع  ا .. ابلباء خطب. يقا  : وصت األرض وصياً « واصبة»( عن التهذيب وابألصر 1)
 ومتامه فيها :« قر »( البيت لدكا السعدي كما يف اللسان 2)

 لـــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــن الـــــــــــــقـــــــــــــر  الـــــــــــــبـــــــــــــطـــــــــــــاء دوســــــــــــــــــــــــــر 

 قـــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــقـــــــــــــت قـــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــًا وأنـــــــــــــت تـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــر    

  

 وهي رواية يعقوب ابلقاف ا قا  ابن سيده : وال أدري كيف هذه الرواية. وأنشده كراع ابلفاء كما يف األصر.

 .«ومسكين»الديوان وابألصر ( عن 3)
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 ، قال ُرؤبةُ : َجبَلٍ  : اسم َمْفُروقٌ و

ُرو ٍ َرعحُن و   َتساَم  أَُرُمهح  َمفح
 لَقَُب النُّعماِن بِن َعْمرٍو ، وهو أَيضاً اسٌم. : َمْفُروقٌ  وفي اللِّساِن : أَبو َعْبد المِسيحِ  : َمْفروقٌ و

 ْجد ، بين َهَجَر وَمهّبِ الشَّمال.ِإلى نَ  َكَصبُور : َعقَبَةٌ ُدوَن َهَجر فَُروقو

وِم. لَقَُب قُْسَطْنِطينِيَّة : فَُروقُ و  داِر َمِلك الرُّ

 في قَْول َعْنتَرة : ع آَخرُ  : الفَُروقُ و

نـــــــــــا و  عـــــــــــح نــــــــــــَ ُرو ِ حنـــــــــــن مـــــــــــَ  نســـــــــــــــــــــــــاءَكـــــــــــم  ابلـــــــــــفـــــــــــَ

ا     يـــــــــَ واشـــــــــــــــــــــــِ الٍت غـــــــــَ بحســـــــــــــــــــــــِ رُِّف عـــــــــنـــــــــهـــــــــا مـــــــــُ طـــــــــَ  نـــــــــُ

  
ِة أَيضاً : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

َدرِي   ا َأخــــــــــــــــــح ُرو ِ كــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــه  ابلــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ

رِيــــــــــــــدُ      غــــــــــــــح واِذَب كــــــــــــــاأَلدحراِ  تـــــــــــــــَ  عــــــــــــــلــــــــــــــ  جــــــــــــــَ

  
 ، وأَْنَشَد : بِهاٍء : الُحْرَمةُ  الفَُروقَةَ  قاَل شمر : بَلَغَِني أَنَّ و

هح  ــــــــــــــــُ وق ه ومــــــــــــــــُ قــــــــــــــــُ ــــــــــــــــه محــــــــــــــــُح  مــــــــــــــــا زاَ  عــــــــــــــــن

ت و      كـــــــــــــَ هـــــــــــــِ ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح ىّت انـ ؤحُم حـــــــــــــَ ـــــــــــــلـــــــــــــ  هح ال ُروقـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  فـ

  
 وأَْنَشَد : َشْحم الُكْليَتَْين : الفَُروقَةُ  األموي :قاَل أَبو ُعبَْيد عن و

ز ٍة  مح ذاَت هـــــــــــــِ ُرهـــــــــــــُ دح تح قـــــــــــــِ نـــــــــــــا وابتـــــــــــــَ  فـــــــــــــبـــــــــــــتـــــــــــــح

ي     ُم ُيضـــــــــــــــــــِ حـــــح ةِ ُء لـــــنـــــــا شـــــــــــــــــــَ روقـــــــَ لـــــَ   الـــــفـــــَ (1)والـــــكـــــُ
 

  
 بهذا الَمْعنَى ولم يعِرْفه. الفَُروقَةَ  وأَْنَكَر َشِمر

 : من أَيَّاِمِهم. الفَُروقَْينِ  يَومُ و

حاحِ. ومنه ، بالَكْسِر : القَِطيُع من الغَنَِم العَِظيمُ  الِفْرقُ و لنا  فِْرقٌ »وقد ُسئَل عن ماِله ، فقاَل :  عنههللارضيَحِديُث أَبي َذّرٍ  كما في الّصِ

 .«وَذْود

باِء ، أَو ِمَن الغَنَِم فقط ، أَو ِمنَ  ِمنَ  مَن البَقَر ، أَو قِيَل :و الَّة ، الّظِ من الغَنَم.  أَو َما ُدوَن الِمائَة ، كَسِفينَةٍ  الفَِريقَةو كأَِميٍر ، كالفَِريق الغَنَِم الضَّ

 ، وكان َعيَّره بإِبِِله ، فَهجاه ، وَعيَّره بأَنّه صاِحُب َغنَم : (2)وأَنشَد الجوهريُّ للّراِعي يَْهُجو َرُجالً من بَنِي نَُميٍر يُلَقَُّب بالَحالل 

الُ  ومل يـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن و  َر ا ـــــــــــــــــَ ين اإِلبـــــــــــــــــح ري   عـــــــــــــــــَ

هح      قـــــــــُ ـــــــــِ ِة خـــــــــال ـــــــــَ ـــــــــث ي ـــــــــِ ب ِن اخلـــــــــَ ـــــــــح هـــــــــا الب ـــــــــَ ل عـــــــــَ جـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــي  ل

  

د ه و  َض جــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح َد  وأَم مــــــــــــــا َأجــــــــــــــح ــــــــــــــ  ن ــــــــــــــكــــــــــــــِ  ل

  
رح ٍ    ــــــــــفــــــــــِ هح  ب قــــــــــُ َج انعــــــــــِ هــــــــــَ جــــــــــح ــــــــــِه هبــــــــــَِ ي (3)ُلَشــــــــــــــــــــــــِّ

 

  
ْقنا ابُن ِجنِّي : وقِراَءة من قََرأَ :. قاَل أَْفراقٌ  ، والَجْمعُ  اْنفََرقَ  إِذا ءٍ الِقْسُم من ُكّلِ َشيْ   :الِفْرقُ و اِء َشاذَّة من ذِلك ،  (4)بُِكُم البَْحَر  فرَّ بتَْشِديِد الرَّ

ً  أَي : َجعَْلناه  وأَْقساماً. فَِرقا

ْبياِن. : الِفْرقُ و  ُسوٍء. فِْرقُ  قال أَعرابيٌّ لِصبياٍن رآُهم : هُؤالءِ  الطَّائِفَةُ من الّصِ

 النََّوى يُْعلَُف بها البَِعيُر.ِقْطعَةٌ من  : الِفْرقُ و

 هكذا في النَُّسخ. َملََكه. الرجُل : إِذا فََرق يُقال :و

 من الغَنَِم ، وهو الصَّواُب. الِفْرقَ  : إِذا َملَكَ  فََرقَ و والَِّذي في العُباب.
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حاحِ : الِفْلُق من ُكّلِ َشيْ  ِء : الُمْنفَِلق.الِفْلُق من الشَّيْ  : الِفْرقُ و َفكاَن ُكلُّ ِفْرق  َكالطَّْوِد )ٍء : إِذا اْنفَلََق ، ومنه قولُه تَعالَى : ونَصُّ الّصِ
 من الماِء. الِفْرق يريدُ  (5) (اْلَعِظيمِ 

ً و الَجبَل. الِفْرقُ  قال ابُن األَْعراِبّيِ :و  الَمْوَجة. أَْيضاً :و الَهْضبَة. أَيضا

جلُ  ِرقَ فَ  يُقاُل :و  وَغاَص. (6) َدَخَل فِيها : إِذا كفَِرح الرَّ

كةً وهو الِمْكيَاُل. وسياُق الّصاغاني يَْقتِضي أَنَّه َكنََصَر. بالفََرق َشِربِ  : فَِرقَ و  ُمَحرَّ

 َكنََصَر : َذَرَق. فََرقَ و قاَل :

ً و  أَْذَرقَه. أَْفَرقَه إِْفراقا

__________________ 
 برواية : 5ونسبه للراعي ا وهو بديوانه ط بريوت ص ( يف اللسان 1)

 فـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا وابتـــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــدران ذات هـــــــــــــــــــزة 

ــــــــــ      ــــــــــهــــــــــا شـــــــــــــــــــــــواء ومصـــــــــــــــــــــــطــــــــــل ــــــــــر مــــــــــا فــــــــــي ــــــــــا قــــــــــب ــــــــــن  ل

  

 ( هو قي  بن عاصم النمريي كما يف اللسان.2)
 وانظر ختر هما فيه. 187( البيتان يف ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«فـََرقحنا»والقراءة :  50( سورة البقرة اآية 4)
 .63( سورة الشعراء اآية 5)
 يعود عل  املوجة ا مؤنثة.« فيها»والضمري يف « فيه»( يف التكملة : 6)
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 ، ومنه قَْوُل َعبِيِد بن األَْبَرِص : ، ويُْفتََحان : َهْضبَة بِبِالد تَِميم ، بيَن البَْصَرةِ والُكوفَةِ  فِْرقٍ  ، أَو َذاتُ  فِْرقَْين َذاتُ و

اٌت  ـــــــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــــــــح ي عـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــثـ ٌ  ف ـــــــــــــــــــــراكـــــــــــــــــــــِ  ف

ِ فــــــــــــــــــذاُت      اح رحقــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــبُ  فــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ

  
قاُء الُمْمتَِلى الِفْرقَةُ و  ، أَي : يُْذَرَق. يُْفَرقَ  يُْمَخَض حتَّى أَن ال يُْستََطاعُ  الذي ءُ ، بالَكْسِر : الّسِ

حاح الطَّائِفَة من النَّاِس  : الِفْرقةو ْعِر على بَكْسر ففتْح : فَِرقٌ  ج : كما في الّصِ  بَحْذِف الياِء ، قاَل : أَفَاِرق وُجِمَع في الّشِ

رحِوي  ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــهـــــــــــــــم انزٌِع يـ ي ـــــــــــــــِ هُ مـــــــــــــــا ف ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــارِق  أَف

فُ      َوه جلـــــــــــــــََ وارِي َدلـــــــــــــــح  بـــــــــــــــِذي رِشـــــــــــــــــــــــــــــاٍء يـــــــــــــــُ

  
في و : فِيقَه وفِيَق ، وأَْفواق وأفاِويق. ومثلُه أَفاِريق ثم جمع جمع الجمع ججج فِْرقَة كِعنَب وأَْعناٍب. وقِيَل : هو َجْمع أَفراقٌ  َجْمع الَجْمع جج

ويجوُز أَن تكوَن من باِب األَباِطيِل ،  «العََرِب في ِذي اليََمن أَفاريقَ  كيَف تَرْكتَ : » (1)، قاَل ِلَخْيفاَن بِن َعرانَةَ  عنههللارضيَحِديِث ُعثماَن 

 أَي : َجْمعاً على غيِر واِحِده.

. فُروقٌ و ، أَْفِرقَةو ، أَْفِرقاءُ  ج : «منه»وفي الصحاح : ِمْنُهم ، وفي الُمْحَكِم  ُر ِمْنها، كأَِميٍر : أَكثَ  الفَِريقُ و  بالضّمِ

القَِليِل والَكثِيِر. أَنه اسُم َجْمع وال واِحَد له ، يُْطلَق على ـ  أَثناَء البَقَرةـ  قال َشيُخنا : كالُم المصنِّف يَُدل على أَنه يُْجَمع. وفي نَْهِر أَبي َحيّان

ُجِل الواحد ، انتهى. وفي اللِّساِن.يَِجي الفَِريق وفي َحواِشي َعبِد الَحِكيِم : أَنَّ  :  الفَِريقُ و ، الِفْرقُ و ، الِفْرقَة ُء بمعنى الطائِفَِة ، وبمعنَى الرَّ

ق ءِ الّطائِفَةُ من الشي  .الُمتَفّرِ

 منه. فِْرقَةٌ  وَغيِرهم :من الناِس  الفَِريقُ  وقاَل ابُن بَّري :

 قاَل َجِرير : الُمفاِرق : الفَِريقُ و

را  أَ  ـــــــــــــــعـــــــــــــــِ واًل ابل ـــــــــــــــَ ُض ق مـــــــــــــــَ ه ـــــــــــــــَح ـــــــــــــــقـــــــــــــــُ رِي ـــــــــــــــَ  ف

 فـــــــــــــــــــــرِيـــــــــــــــــــــ ُ مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــه أَبطـــــــــــــــــــــالِ  اأَلراِ  و     

  
ُهْم َلَفرِيقاً يَ ْلُووَن أَْلِسنَ تَ ُهْم اِبْلِكتابِ )عن آَخِريَن. قاَل هللا َعزَّ وَجلَّ :  (2): الَجماعة الُمْنفَرَدةُ  الفَِريقُ  وقاَل اأْلَْصبهانّي :  (3) (َوِإنَّ ِمن ْ

بْ ُتْم َوَفرِيقاً تَ ْقتُ ُلونَ ) فََأيُّ ) (6) (وُلونَ ِإنَُّه كاَن َفرِيق  ِمْن ِعباِدي يَ قُ ) .(5) (َفرِيق  يف اجْلَنَِّة َوَفرِيق  يف السَِّعْيِ ) (4) (فَ َفرِيقاً َكذَّ
ُهْم لََيْكُتُموَن احْلَقَّ )،  (8) (َوخُتْرُِجوَن َفرِيقاً ِمْنُكْم ِمْن ِدايرِِهمْ )،  (7) (اْلَفرِيَقنْيِ َأَحقُّ اِبْْلَْمنِ   .(9) (َوِإنَّ َفرِيقاً ِمن ْ

م كالفُْرقِ  الَحرامِ بيَن الَحّقِ والباِطِل ، والَحالِل و لفَْرقِه ، ، بالضّمِ : القُْرآن الفُْرقَانُ و  كالُخْسِر ، والُخْسراِن. بالضَّ

 قال الراِجُز :

 ابلُفرح ِ ُمشرِكيٍّ كاِفٍر و 
 .(10) (َوَلَقْد آتَ ْينا ُموسى َوهاُروَن اْلُفْرقانَ )، ولهذا قاَل هللا تعالَى :  فُرقانٌ  فهو به بَْيَن الَحّقِ والبَاِطلِ  فُِرقَ  كلُّ ماو

ر  النَّْصرُ  : الفُْرقَانُ و  .(يَ ْوَم اْلُفْرقانِ )عن ابِن ُدَرْيٍد ، وبه فُّسِ

ة. البُْرهانُ  : الفُْرقَانُ و  والُحجَّ

ْبح ، أَو السََّحر : الفُْرقَانُ و  وقال صاِلٌح : الفُرقانِ  ، وهذا أَبيُض من الفُْرقانُ  عن أَبِي َعْمرٍو. ومنه قولُهم : قد َسَطح الصُّ

را جــــــــــــــــَ  ا ووَكــــــــــــــــح نــــــــــــــــازهلــــــــــــــــُ  وحزٍ  فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا مــــــــــــــــَ

يــــــــــــُح      نــــــــــــاِء َيصــــــــــــــــــــــــــِ ِر الــــــــــــغــــــــــــِ انِ َزجــــــــــــِ رحقــــــــــــَ  ابلــــــــــــفــــــــــــُ

  
 هؤالِء يَِعيُشون ويَْشَهُدوَن. ويَقُولوَن : الِصْبيان ، أَي : الفُْرقَانَ  كاَن القَُدماُء يُْشِهُدونَ و
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 قال اأْلَْزَهِريُّ : يجوُز أَن يكونَ  .(11) (َواْلُفْرقاَن َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ َوِإْذ آتَ ْينا ُموَسى اْلِكتاَب )ومنه قولُه تعالى :  التَّْوَراة  :الفُْرقانو

بين الَحّقِ والباطِل. وذكَره هللاُ تَعالى لُموسى  يَْفِرقُ  الِكتاَب بعَْينِه ، وهو التَّوراةُ ، إِالَّ أَنّه أُِعيَد ِذكُره باسٍم غيِر األَول ، وَعنَى به أَنَّه الفُرقان

 اْلُفْرقانَ  َوهاُرونَ  ُموسى آتَ ْينا َوَلَقدْ ):  تَعالى فقال ، الَمْوضع هذا غيرِ  في السالمعليه

__________________ 
 .«عرادة»( عن التكملة وابألصر 1)
 ( يف املفردات : املتفّرقة.2)
 .78( سورة آ  عمران اآية 3)
 .87( سورة البقرة اآية 4)
 .7( سورة الشور  اآية 5)
 .109سورة املؤمنون اآية ( 6)
 .81( سورة األنعام اآية 7)
 .85( سورة البقرة اآية 8)
 .146( سورة البقرة اآية 9)
 .48( سورة األنبياء اآية 10)
 .53( سورة البقرة اآية 11)
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ياءً  ُنَـز َ  عل  ُ َم ٍد  (َوض   ِ
م   َجر  ثَناُ ه الِكتاَب امل ُنَـز    فـُرحقاانً  وسلللمعليههللاصلللىأَراَد الت وراة ا فســـَ

ا وَل   الكتاَب امل
َعحىَن أَنه َتعاىَل فُرقاانً  وسلمعليههللاصلىعل  ُموس  

َ اَ  ِّ والباِطِر. فـََر  . وامل  بُكرِّ واِحٍد منهما َباح
اْلُفْرقاِن يَ ْوَم اْلتَ َقى ) يَْومَ  قَولُه تعالى :و اْلفُْرقانَ وَ  ُموَسى اْلِكتابَ آتَْينا  (َوِإذْ ) قولُه تعالى : ومنه قِيَل : البَْحرِ  *اْنِفالقُ  : الفُْرقانُ  قيَل :و

ل يوم يوم بَْدرٍ  قيَل : إِنَّه أُِريَد به (1) (اجْلَْمعانِ  . (3). .. الفُرقان بيَن الحّقِ والباِطِل. وقيل : (2) [فيه] فُِرق فإِنه أَوَّ  نَقَلَه األَْصبَهانِيُّ

 وأَنشَد الجوهريُّ ألَبي َكبِير الُهَذِلّيِ : َكَكنِيَسة : تَْمٌر يُْطبَخ بُحْلبٍة للنُّفَساِء. الفَِريقَةو

ِه و  امــــــــــــــِ دح َوَردحُت املــــــــــــــاَء ا لــــــــــــــوُن مجــــــــــــــِ قــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

وُن      ةلــــــــَ رِيــــــــقــــــــَ ِف  الــــــــفــــــــَ دنــــــــَ تح لــــــــلــــــــمــــــــُ يــــــــَ فــــــــِّ (4)صــــــــــــــــــــــُ
 

  
 لََها. كالَمْحلَِب والبُّرِ وغيِرهما ، وهو َطعاٌم يُعَملُ  أَو ُحْلبَةٌ تُْطبَُخ مع الُحبوِب.

 : َحساٌء يُعَمُل للعَِليِل الُمْدنَِف. الفَِريقة وقال ابُن خالََوْيِه :

ً و ً  أَْطعََمها ذِلك ، : فََرقَها فَْرقا  .كأَفَرقَها إِفراقا

قُ  شاةٌ أَو شاتان ، أَو ثالُث ِشياهٍ  قِْطعَةٌ من الغَنَم الِريقةُ :و ٍء يَُسدُّ بينَها وبيَن الغَنَِم بَجبَل أَو عن سائِِرها بشي« : كتاب ليس»وفي  َعْنها. تَتَفَرَّ

قَةُ فَِريقة ، فتلكَ  تَْحَت اللَّْيِل عن َجماَعتِها وفي كتاب ليس : فَتَِضلّ  فتَْذَهُب. َرْمٍل أَو غير ذلك ى الُمتَفّرِ ْنَشَد َحتَّى تَِضلَّ ، وأَ  فَِريقةً  ، وال تَُسمَّ

 الَجْوَهريُّ لُكثَيٍِّر :

يــــــــــــِف  لــــــــــــِ ِر ِذيــــــــــــِخ اخلــــــــــــَ َر  كــــــــــــكــــــــــــاهــــــــــــِ  بــــــــــــِذفـــــــــــــح

ةَ َأصـــــــــــــــــــــــــــــاَب      رِيـــــــــــــــقـــــــــــــــَ عـــــــــــــــا َ  فـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــيـــــــــــــــٍر فـــــــــــــــَ

  
 َغنَم أَضاَعها َربُّها بأَفسَد فِيها من ُحّبِ الَمْرِء السََّرَف ِلِدينِه. فَِريقَةَ  ما ِذئْباِن عاِديَاِن أََصابا»في الَحِديِث : و

 ، وأَكثُر ما تكوُن باألَبداِن. الفُْرقَة كَسحاٍب وِكتاٍب : الفَراقو

 بالفَتْح. (5) بَْينِي وبَْينِك فَراقُ  هَذا قوله تعالى : ءَ قُِرىو

 قَرأَ بها ُمْسلُم بن بَّشاٍر.

ْنيا بالموِت. ُمفاَرقَة أَي : َغلَب على قَْلبِه أَنّه ِحينَ  (6) (َوَظنَّ أَنَُّه اْلِفراقُ )وقولُه تعالى :   الدُّ

ْبِط لُشْهَرتِه : إِفِريِقيَّةُ و ِحيُح أَنه قُبالَة جزيرة األَْنَدلُس َجِزيرةِ  بالٌد واِسعَةٌ قُبالَةَ  بالَكْسِر ، وإِنَّما أَهملَه عن الضَّ ِصِقلِّيّة  كذا في العباب. والصَّ

 وُمنتَهى آخِرها إِلى قُبالَِة جزيرةِ األَنَدلُس.

يت بن أَْبَرَهةَ الّرائِش.  بإِفريِِقش والَجِزيرتان في َشماِليّها ، فِصِقلِّيّة منحرفةٌ إِلى الشَّْرِق ، واألَندلُس ُمنحِرفةٌ عنها إِلى جهِة الغَْرب. وُسّمِ

يَتْ وقِيَل : بإِْفِريِقش بِن قَْيس بن َصْيفِ  بين ِمْصر والَمْغِرِب ،  فَرقَت بن بيصر بن حام. وقِيَل : ألَنَّها بفاِرق ّي بن َسبَأ. وقال القُضاِعيُّ : ُسّمِ

 وَحدُّها من َطرابُلُس الغرِب من جهة بَْرقَة اإِلسكندرية وإِلى بِجايَةَ.

رقاً إِلى َطْنَجةَ وقِيَل : إِلى ِمْليانةَ ، فتكوُن مسافةُ طوِلها نحو َشْهريِن ونصف. وقال أَبو عبيد البَكرّي األَندلسيُّ : حدُّ طوِلها من برقة ش

مال الَّتِي فِيها أَوُل بالِد السُّوداِن وهي ُمَخفَّفَةُ الياِء الخضراِء غرباً   .(7)، وعرُضها من البحِر إِلى الّرِ

 ، فقاَل : أَفاِريقَ  وقد َجَمعَها األَحوُص على

ُم  هـــــــــــُ رٌت ال َأُحســـــــــــــــــــــــــ  رحٍب وَرهـــــــــــح  أَيـــــــــــَن ابـــــــــــُن حـــــــــــَ

مِ      كــــــــَ يِن ا ــــــــَ ِديــــــــثــــــــًا مــــــــن بــــــــَ نــــــــا حــــــــَ يــــــــح لــــــــَ وا عــــــــَ  كــــــــانــــــــُ

  

م  هـــــــــُ بــــــــــُ قـــــــــانـــــــــِ ِويـــــــــِه مـــــــــَ ُا حتـــــــــَ ون مـــــــــا الصـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــُ   ـــــــــَح

  
ــــــــــ ِ ِإىل    ــــــــــارِي مِ  األَف جــــــــــَ ٍح ومــــــــــن عــــــــــَ  مــــــــــن ُفصــــــــــــــــــــــــح
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ثِين ، منهم أَبو خالد َعبُد الرحمِن بُن ِزياِد بن أَْنعُْم  قاِضيها ، وهو أَوُل مولوٍد ُوِلَد في  اإِلْفِريقيّ  (8)وقد نُِسَب إِليها جملةٌ من العُلماِء والُمَحّدِ

َف. اإِلسالمِ   بإِفِريِقيَّةَ َرَوى عنه ُسفياُن الثَّوِرّي ، وابن لَِهيعةَ ، وقد ُضعِّ

__________________ 
 .«انفال »بد  : « انحِفرا »*( يف القاموس : )
 .41( سورة األنفا  اآية 1)
 ( زايدة عن املفردات للراغب.2)
للراغب : والفرقان : كالم   تعاىل ا لفرقه با ا   والباطر يف االعتقاد ويف املفردات « كذا بياض ابألصـــــــــر»( هبامش املطبوعة املصـــــــــرية : 3)

 والصد  والكذب يف املقا .
 قا  ابن بري صوابه : ولقد وردت املاَء ا بفتح التاء ألنه لاطب املّرّي. .«فو  مجامه مثر الفريقة»برواية :  160/  2( ديوان اهلذليا 4)
 .78( سورة الكهف اآية 5)
 .28( سورة القيامة اآية 6)
 ( ضبطها ايقوت ابلقلم بتشديد الياء.7)
 حتريف.« الغمر»( عن معجم البلدان وابألصر 8)
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 ، وتُوفَِّي سنة إِْحَدى وأَربعين ومائتين. إِْفِريِقيَّةَ  : من أَْصحاِب ماِلٍك ، وهو الَِّذي قَِدَم بمْذَهبِه إِلى اإِلْفِريِقيّ  وُسْحنُون بن سعيد

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن األَصمعّيِ. أَْقبَلَ  والَمْحموُم من ُحّماه ، أَي : من َمَرِضه المريضُ  أَْفَرقَ و

بُسرعٍة. قاَل في  نقله اللّيُث ، زاَد ابُن خالََوْيِه : َرقَ أَفْ  قيَل : ءَ بَِرى الَمْطعُون إِذا أَو ، أَْفَرقَ  من ِعلَّتِه فقد أَفاقَ  قال األَزهريُّ : وُكلُّ َعِليلٍ و

إِاّل فِيَما  اإِلْفراقُ  أَو ال يَُكونُ  ، فسأَْلناه عن ذِلك ، فقاَل : َعرَف َضْعِفي فَرفََق بي. أَْفَرقَ  ِكتاب ليس : اعتَلَّ أَبو ُعَمَر الزاهُد ليلةً واِحَدةً ، ثم

ةغير مَ  من األَْمراِض  ال يُِصيبُك ْحيانِيَّ : كل َمِفيٍق من َمَرِضه كالُجَدِرّيِ  واحدةٍ  رَّ  ، فعَمَّ بذلك. ُمفِرقٌ  والَحْصبِة ، وما أَْشبَههما. وقال اللِّ

َحَضاُء. يَقوُل : ما َعالمة بُْرِء الَمْحموم فقاَل : ؟الَمْوُرو إِفراقِ  قال أَْعرابيٌّ آلَخَر : ما أَمارُ   فقاَل : العََرق. ؟الرُّ

 .ُمفِرقٌ  فهي النَّاقَةُ : َرَجع إِليها بَعُض لَبَنِها قَتِ أَفرو

 لم يُْنتُِجوها ولم يُْلِقُحوها. والكإلِ  َخلَّْوها في الَمْرَعى : إِذا القوُم إِبلَهم أَْفَرقَ  قال ابُن األَعرابّي :و

 تَْمُكث سنَتَْيِن أَو ثالثاً ال تَْلقَُح. ، كُمْحِسن ُمْفِرق وناقة وقاَل غيُره :

 َولَُدها. فَاَرقَها وقِيَل : هي الَّتِي

. بَمْوت فارقَها وقِيَل :  ، نقلَه الجوهريُّ

 .َمفاِريق والجمُع :

ً و قَه تَْفِريقا حاح : تَْفرقَةً و فَرَّ يُر. قاَل : ويُقال ذلك في تَْشتِيِت الشَّْمِل والَكِلمة ، نحو : أَصلُه التَّْكثِ  التّفريقُ  وقال األَْصبَهانِيُّ : بَدََّده. كما في الّصِ

ال نُ َفرُِّق )وقَولُه َعزَّ وَجلَّ :  .(2) (فَ رَّْقَت َبنْيَ َبِ  ِإْسرائِيَل َوََلْ تَ ْرُقْب قَ ْوِل )وقاَل عزَّ وَجلَّ :  (1) (يُ َفّرُِقوَن ِبِه َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ ): 
ُهمْ َبنْيَ َأَحد  مِ   ويُقال : الفَْرق بينَ  (4) [في النفي]يُِفيد الَجْمع « أَحد»َمْنسوباً إِلى أََحٍد من حيُث إِّن لفَظ  التَّْفِريق وإِنَّما جاَز أَْن يَْجعَلَ  (3) (ن ْ

 لإِلْفساد. التَّْفريقو لإِلْصالح ، الفَْرق ، أَنَّ  التَّْفِريقو الفَْرقِ 

قوه وَعَضْوه أَعضاًء ، فخالَفُوا بيَن بعٍض وبعٍض.  (5) (الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهمْ )وقال ابُن ِجنِّى في كتاِب الشَّواذِّ في قوله تَعالَى :  أَي : فَرَّ

يَْحيى ، وتَأِْويلُه أَنَُّهم ماُزوهُ عن غيِرِه ٍء ، وتروى أَيضاً عن األَعَمش وَء بالتّخِفيف وهي قراَءة النََّخِعّي وابِن صاِلح مولَى أَبي هانِىوقُِرى

 من سائِِر األَْدياِن.

قيِل. وَوجهُ هذا أَّن الِفعَل عندنا قاَل : وقد يُحتَمل أَن يكوَن َمْعناه معنى القَراَءةِ بالتَّثِْقيل ؛ وذِلك أَنَّ فَعََل بالتّخِفيِف قد يكوُن فيها َمعنَى التّثْ 

 كاَن منه الِقياُم ، وقعََد : كان منه القُعوُد.« : قاَم َزيدٌ »أاَل تََرى أَنَّ َمْعنَى ]ِجْنِسه َمْوُضوٌع على اْغِتراِق 

، يُدلُّ على ذلك َعملُه عنَدنا في َجِميع أَجزاِء ذِلك الِجْنِس من  (6) [والقعوُد ِجنساِن ، فالفعُل إِذْن على اغتِراِق ِجْنِسهـ  كما نعلمـ  والقيامُ 

وهذا واضح ُمتناٍه في البَياِن. وإِذا كاَن كذلك » نّاه ومجموِعه ونَِكرته وَمعِرفته ، وما كان في َمْعناه ، ثم َذَكر كالماً َطِويالً وقاَل :ُمْفرِده وُمثَ 

دالٌّ ـ  على ما َمَضىـ  ةً ، وقمتُ مجاز ال حقيقة ، أاََل تراك تَقُوُل : قُمُت قوم (7)ُعِلم منه وبه أَنَّ َجِميَع األَفعاِل ماِضيها وحاِضرها وُمتَلَقّاها 

ُمْستَْقبَل من أَْذهِب  (8)على الجْنس فَوْضعُك القَْوَمةَ الواِحَدةَ موضع ِجْنِس القياِم ، وهو فيما َمَضى ، وفيما هو حاِضٌر ، وفيما هو ُمتَلَقًّى 

َعني ، فيُكبُِرونه ويُْكثُِروَن العََجب به  (9)، ويَتَناقَلُونه دائِماً وهذا موِضٌع يسَمعُه الناس ِمنّي »ثم قال بعَد كالٍم : « ٍء في كونه َمجازاً شي

 .«، فإِذا أَوضحتُه لَمْن يَسأَُل عنه استََحى ، وكان يَْستَغِفُر هللاَ الْستِيحاِشه كاَن ِمنّي (10)

حاح ، أَي : بالتَّفاِريقِ  منه أَخَذ َحقَّه يُقال :و قة مّرات كما في الّصِ  .ُمتَفَّرِ

 : وُل َغنِيَّةَ األَْعرابِيَّة الْبنِهاقَ و

 الَعَصا َتفارِي ِ  ِإن ك َخريحٌ ِمنح 
__________________ 
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 .102( سورة البقرة اآية 1)
 .94( سورة طه اآية 2)
 .136( سورة البقرة اآية 3)
 ( زايدة عن املفردات.4)
 .159( سورة األنعام اآية 5)
 الكويتية ا انظر حاشيتها.( زايدة عن املطبوعة 6)
 .«ملتقاها»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 7)
 .«ملتق »( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 8)
 .«وأينما»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 9)
 .«العجب له»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 10)
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فواثََب يَوماً فتًى ، فقََطع الفَتَى  وِدقَِّة َعْظِمه مع َضْعِف بََدنِه إِلى النَّاِس   عاِرماً ، َكثِيَر اإِلساَءةِ ألَنَّه كانَ  يُضَرُب به الَمثَُل ، وإِنَّما قالَْت ذِلكَ 

ه ِديَتَه آخَر فقََطع َشفَتَه ، فأََخَذت ِديَتَهما ،  بَ َواثَ  فَحُسنَت َحالُها بعَد فَْقِر ُمْدقِعٍ ، ثُّم واثََب آخَر فقََطع أُذُنَه ، ثُمَّ  أَي : ِديَةَ أَْنِفه أَنفَه ، فأََخَذْت أُمُّ

ا َرأَْت ُحْسَن َحاِلها  وَذَكَرتْهُ في أُرجوَزتِها ، فقالَْت : َمَدَحتْهو وما صاَر ِعْنَدها من إِبٍِل وَغنٍَم وَمتاعٍ ، َحُسَن رأْيُها فيه ، فلَمَّ

ا  فــــــــــــــَ ًا والصــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــّ رحوِة حــــــــــــــَ َ
ُف ابملــــــــــــــ  َأحــــــــــــــلــــــــــــــِ

رٌي مــــــــــــن      ك خــــــــــــَ فــــــــــــارِ ِإنــــــــــــ  ا يــــــــــــ ِ تــــــــــــَ ــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــَ  ال

  
تُْقَطع َعصا الّساُجوِر  ثم والسَّواِجيُر تَُكوُن للِكالِب واألَْسَرى من النّاِس ، العََصا تُْقَطُع ساُجوراً  ، قاَل : ؟العََصا تفاِريقُ  قِيَل األَْعرابِّيٍ : ماو

قُ و ، أَْوتاداً  فتَِصيرُ  ظاِظ ، كالفَْلكة ، صاَر ِعراناً للبَخاتِّيِ  تَِصيُر ُكلُّ قِْطعَة ثم الَوتُِد ، يُفَرَّ وِمهاراً ، وهو العُوُد  ِشظاظاً : فإِذا ُجِعل ِلَرأِْس الّشِ

قَ  إِذا ثم الذي يُْدَخُل في أَْنِف البُْختِّيِ ، فإِذا كانََت  ذا إِذا كانَْت َعصا.، ه تَُصرُّ بها األَْخالفُ  وهي الَخَشبةُ التي يُْؤَخذُ منها تَواِدي الِمهارُ  فُّرِ

قَت قَْوُس بُْنُدٍق ، فإِن منها العََصا قَنًى فُكلُّ ِشقٍّ  قَّة صاَرت ِسهاماً ، ثم فُّرِ قَت إِذا الّشِ هام صاَرتْ  فُّرِ َمغاِزَل ، ثم  صاَرت ِحظاًء ، ثم الّسِ

وأَْليَق بها ، يُضَرُب فيمن نَْفعُه أََعمُّ من نَْفعِ  على أَنَّه ال يَِجُد لها أَْصلَح منها قَة ،الَمْصُدوعة ، وقِصاَعه الَمْشقُو يَْشعَُب بها الشَّعَّاُب أَْقداَحه

 غيره.

ْقنِي باهللأَ » : عنههللارضيقَوُل أَبِي بَْكٍر  ومنه : التَّْخِويف. التَّْفِريقُ و فني. «؟تُفَّرِ  ، أَي : تَُخّوِ

قُ و قَت بينَها وهي ُمجتِمعَة نَّه إِذا فََساالظَِّربَاُن ؛ ألَ  هو النَّعَمِ  ُمفَّرِ  الماُل. تَفَرَّ

 ِضدٌّ. ، وهو قَِليُل اللَّْحِم ، أَو َسِمينٌ  ، أَي : (1)وِسياُق الصاغانّيِ يَقتَِضي أَنه كُمعَظَّم  الِجْسم ، كُمْحِسن. ُمْفِرق هو يُقال :و

قو ً  القومُ  تَفرَّ قا ً و ، تَفَرُّ اقا ً  بكسرتين. ونَصُّ اللِّْحيانِّيِ في النّوادرِ  تِِفرَّ َع ، : تَْفِريقا قتُه  ، وُكلٌّ من الثَّالثِة ُمطاوع اْنفََرقو ، كاْفتََرق ِضّد تََجمَّ فَرَّ

 ً  .تَفِريقا

ق ومنهم من يَْجعَلُ   في الَكالِم. االْفتِراقو لألَْبداِن ، التَّفرُّ

قتُ  يُقال : ْقتو .رقافاْفتَ  بين الَكاَلَمين ، فَرَّ ُجلَْين فَرَّ قا بين الرَّ كاة : و .فتَفَرَّ ق ال»في َحِديِث الزَّ قٍ  بين ُمْجتَِمع ، وال يُجَمع بين يُفَرَّ  (2) «ُمتَفَّرِ

قا البَيِّعان بالخيار ما لم»في حديٍث آخر : و أَبو َحنِيفةَ ومالٌك  ، واختُِلَف فيه فقيل : باألَْبداِن ، وبه قاَل الشافعيُّ وأَحمُد. وقالَ  (3) «يَتَفرَّ

ل.يَْفتَِرقا وَغيُرهما : إِذا تَعاقَدا َصحَّ البَْيُع وإِن لم  . وظاهُر الَحِديِث يَْشَهُد للقَْول األَوَّ

قَت ويُقاُل : م بُن نََوْيرةَ  تفرَّ  أَخاه ماِلكاً :ثِي يَرْ  عنههللارضيبهم الطُُّرُق ، أَي : َذَهَب ُكلٌّ منهم إِلى َمْذَهٍب. وقاَل ُمتَّمِ

ا  ــــــــــــمــــــــــــّ ــــــــــــل ــــــــــــاف ن ــــــــــــح ر ق فــــــــــــَ ــــــــــــَ كــــــــــــاً   تـ ــــــــــــِ  كــــــــــــَبيّنِ ومــــــــــــال

ا     عـــــــــَ تح لـــــــــيـــــــــلـــــــــًة مـــــــــَ بـــــــــِ مـــــــــاٍع مل نـــــــــَ تـــــــــِ وِ  اجـــــــــح  لـــــــــطـــــــــُ

  
 .(4) (فَانْ َفَلَق َفكاَن ُكلُّ ِفْرق  َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ )، ومنه قولُه تَعالَى :  اْنفََصل  :اْنفََرقو

 قاَل ُرْؤبَةُ يَِصُف الُحُمَر : َمْصَدراً. يكونُ و يَُكوُن َمْوِضعاً ، الُمْنفََرقُ و

َفَر ح تـَرحِمي أبَيِديها ثـََنااَي  ُنـح
 امل

 .«الُمْنفََهقْ »الطَِّريُق ، ويُْروى :  يَْنفَِرقُ  أَي : حيث

:  الفُُروقو للشَّْحم ، الفَروقَةُ و للنُّفَساِء ، الفَِريقةو للِمْكيال ، الفََرقُ  والتَّركيُب يُدلُّ على تَميٍُّز وتََزيٍُّل بين َشْيئَيِن ، وقد َشذَّ عن هذا التركيب

 موضٌع.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ّمِ : َمْصَدرُ  الفُْرقَة  .االْفتِراقِ  . وهو اسٌم يُوَضُع موِضَع الَمْصَدِر الَحِقيقي مناالْفتِراقِ  بالضَّ

 .الفُْرقة : بايَنَهُ ، واالسُم : ُمفاَرقةً  ءَ الشي فاَرقَ و

 بَعُضهم بعضاً. فاَرقَ  القَْوُم : تَفاَرقَ و



12848 

 

ً و ، ُمفاَرقَةً  فالٌن امرأَتَه ، فاَرقَ و  : بايَنَها. فِراقا

 .فاَرقَها الَخْيِل لسابِِقها ، فَِعيٌل بمعنى ُمفاِعل ؛ ألَنَّهُ إِذا َسبَقَها فَِريقِ  وهو أَْسَرُع من

قَةٌ  : فَِريقٌ  ونِيَّةٌ   ، قال : ُمفّرِ

__________________ 
 ( ضبطت يف التكملة ابلقلم بضمة فسكون فكسر ا أي كمحسن.1)
 .«مفرت »( عن النهاية واللسان وابألصر 2)
 .«يفرتقا»( كذا ابألصر والنهاية ويف اللسان : 3)
 .«فانغر »والذي ابألصر  63( سورة الشعراء اآية 4)
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وا  ـــــــــــــ  ل ـــــــــــــقـــــــــــــَ ت ـــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــح ن ـــــــــــــَ ريَت ًا َأن  جـــــــــــــِ  َأحـــــــــــــقـــــــــــــّ

م      تـــــــــــــهـــــــــــــُ يـــــــــــــ  نـــــــــــــا ونـــــــــــــِ تـــــــــــــُ ـــــــــــــ  يـ رِيـــــــــــــ ُ فـــــــــــــنـــــــــــــِ  ؟(1) فـــــــــــــَ
  

 ، كما يقاُل للجَماعِة : َصِديق. فَِريقٌ  قاَل ِسيبََوْيهٌ : قاَل :

قو ً  َرأَْسه بالُمْشطِ  فَرَّ َحه. تَْفِريقا ، وإِالَّ فال يبلُُغ َشْعُره َشحمةَ أُذُنِه إِذا هو  فََرق َعِقيقَتُهُ  انفََرقَتْ  إِن» : وسلمعليههللاصلىفي ِصفَته و : َسرَّ

قُ  أَراد أَنَّه كاَن ال «َوفَّره  .فََرقَ  هو ، وهكذا كاَن في أَوِل األَمِر ثُم يَْنفَِرقَ  شعَره إِاّل أَن يُفَّرِ

ً  ويُقاُل للماِشَطِة تَمُشط كذا وكذا  ، أَي : كذا وكذا َضْرباً. فَْرقا

 ِء : بَيَّنه له ، عن ابن ِجنِّي.له عن الشَّيْ  قَ فَرَ و

كة : الفََرق وَجْمع  . قاَل الّراجُز :أَْفراقٌ  من اللِّْحية ، ُمحرَّ

نـــــــــــــواًن كـــــــــــــثـــــــــــــرَي  ثـــــــــــــح نـــــــــــــفـــــــــــــُ  عـــــــــــــُ را ح يـــــــــــــَ  األَفـــــــــــــح

ـــــــــــــــــدِّرحاي ح      ِر ال ثـــــــــــــــــح راُه مبـــــــــــــــــِ ُح ِذفـــــــــــــــــح تـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  تـ

  
 : البَِعيُد ما بيَن األَْليَتَْين. األَْفَرقُ و

 : بَِعيُد ما بين قَرنَْيه ، وهذه عن ابِن خالََوْيِه. أَفرقُ  وتَْيسٌ 

ٌك وَحْرٌف ساكن ، ويَتْلُوه حر الَمْفُروقانو ك نحمن األَْسباِب : هما اللَّذاِن يَقوم ُكلُّ واحٍد منُهما بنَْفِسه ، أَي : يَُكوُن َحْرٌف ُمتَحّرِ و ٌف متحّرِ

 من َمفاِعيلن.« ِعيلُن»و من ُمْستَْفِعلن ، « ُمْستَفْ »

 الفَْجُر : انفَلََق. اْنفََرقَ و

اقُ و ان : جمعُ  الفُرَّ  ، للنّاقَِة تَْشتَدُّ ، ثم تُْلِقي َولََدها من ِشدَّةِ ما يَُمّر بها من الَوَجعِ. قاَل األَعَشى : فاِرقٍ  ، كُرمَّ

ُة  لـــــــــــَ بـــــــــــِ اُء ُمســـــــــــــــــــــــــح بـــــــــــَ هـــــــــــح ه قــــــــــــَ تـــــــــــح َرجـــــــــــَ  الـــــــــــَودح َأخـــــــــــح

هــــــــــــــــــــا      امــــــــــــــــــــُ د  وٌس قــــــــــــــــــــُ ر ا ُ ِ  َرجــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــُ (2)فـ
 

  
 فالٌن َغنََمه : أََضلَّها وأَضاَعها. أَفرقَ و

 زيٌد : ضاَعْت قِْطعةٌ من َغنَمه. أَْفَرقَ  وقاَل ابُن َخالََوْيِه :

ْقتُ  الصبيَّ : إِذا ُرْعتَه وأَْفَزْعتَه ، قاَل ابُن ِسيَده : وأُراها فََرْقتُ  وَحَكى اللِّْحيانِيُّ : بتشديِد الراِء ؛ ألَنَّ مثل هذا يَأْتِي على فَعَّْلُت ُكثِيراً ،  فَرَّ

ْفُت. عُت ، وَخوَّ ْعت ، وَروَّ ً  : ُكنُت أَشدَّ  ففََرْقتُه أَْفُرقه ، فاَرقَنِيو كقوِلك فَزَّ  ْحياني ، حكاهُ عن الِكسائِّي.منه ، هذه عن اللِّ  فََرقا

ُجُل ، والطائُِر ، والسَّبُُع ، والثَّعلُب : َسلََح ، أَْنَشَد اللِّْحيانيُّ : أَْفَرقَ و  الرَّ

تح  والــــــــــــَ عــــــــــــالــــــــــــُب قــــــــــــد تــــــــــــَ َك الــــــــــــثــــــــــــ  لــــــــــــح  َأال تــــــــــــِ

ا     اعـــــــــــَ بـــــــــــَ رحجـــــــــــًا ضـــــــــــــــــــــــــِ تح عـــــــــــُ فـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــي  وحـــــــــــالـــــــــــَ

  

ي  مـــــــــــــــِ ن   ـــــــــــــــَح ر  هلـــــــــــــــُ يِن فـــــــــــــــمـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ بحكـــــــــــــــُ  لـــــــــــــــتـــــــــــــــَ

  
َر َ    ا فــــــــــــــــــبَفـــــــــــــــــــح ذارِي َأو َألعــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــِ

  
 .«فأَْذَرق»قال : ويُروى 

. قاَل ُرْؤبَةُ : فاَرق ، كُمْحِسٍن : الغاوي ، على التَّْشبِيه بذلك ، أَو ألَنَّه الُمْفِرقُ و ْشَد ، واألَوُل أَصحُّ  الرُّ

رِ َحىّت انـحتَـَه  َشيطاُن ُكرِّ    ِ ُمفح
 ، كَجبٍَل وأَْجبٍُل. (3) أَفُرقٍ  للِمْكياِل على الفََرق ويُجَمع

 ومنه

ّمِ : إِناٌء يُْكتاُل به. الفُْرقُ و .«فََرقٌ  َعَسلٍ  أَفُرقِ  في ُكّلِ َعْشَرةِ »الَحِديُث :   ، بالضَّ

 .ُمْفتَِرقان : قََدحان الفُْرقانو
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 من َطْيٍر صوافَّ ، أَي : قَْطعَتان. فُْرقانو

 َكَذا وَكَذا. فالناً من ِحسابِي َعلَى كذا وكذا : إِذا قَطْعَت األَمَر بينََك وبينَه على أَمر َوقَع عليه اتَّفاقُُكما. وكذِلَك صاَدْرتُه على فَاَرْقتُ و

 ، عن الّصاغانِّي. أَْفرقُ  : فَُروقٌ  وفَرسٌ 

 يكوُن فيها أُْخَرى ، عن أَبِي َحنِيفَة وأَبِي َعْمرٍو.: النَّْخلَةُ  الفَِريقُ و

 يفُرُق بيَن الَحّقِ والباِطِل. ، أَي : «ليطا فاِرقْ » الساِلفة الُكتُبِ  في وسلمعليههللاصلىمن أَسمائِه و

ه في إِْنِجيِل يُوَحنّا  ّدِ على اليَهوِد والنَّصاَرى ما نصُّ هاُب أَحمُد بن إِدريس القَرافِيُّ في كتاٍب له في الرَّ قال يَُسوُع الَمِسيُح »: ونقَل الّشِ

اد عنَدُهم والفاِرْقِليط ، ءٍ شي ُكلُّ  يُعَلِّمكم الَّذي هو:  أَي «يُْرِسلُه الَِّذي الَحقِّ  ُروحُ  الفاِرْقِليط إِن»:  َعَشر الخاِمس الفَْصلِ  في السالمعليه  الَحمَّ

 .الحاِمد:  وقيل ،

 .وسلمعليههللاصلىوُجمهوُرهم أَنَّه الُمَخلُِّص 

__________________ 
 ( نسبه حبواشي املطبوعة الكويتية للمفضر النكري.1)
 .128( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«فـََر »( أفُر  مجض قلة   3)
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ُجُل : صاَرت َغنَُمه أَفرقَ و  ، نَقَلَه ابُن خالََوْيِه. فِريقَةً  الرَّ

 : ذُو َسناَمْيِن. أَْفَرقُ  وَجَملٌ 

 .فَواِرق ، أَي : َمفاِريقُ  ونُوقٌ 

 : بَيٌِّن. أَْفَرقُ  وَطِريقٌ 

قَ  َمتاعه ، أَي : ما تفاِريقَ  وَضمَّ   .تَفرَّ

 .الفََرق ، كأَنه أَفرقُ  ويُقاُل : َسبِيلٌ 

 من الشَّْيِب ، أَي : أَوضاٌح منه. فُروقٌ  وبانَْت في قَذاِله

 : لَقَُب َجبَلَةَ بِن أَساف بن َكْلٍب ، كذا في األَْنساِب ألَبِي ُعبَيٍد. الفَاُروقو

 .«م ي ي»وَميَّافاِرقِين. سيأْتي في 

لها على أَنَّ النوَن زائِدةٌ ، وخالَفَه الُجمهوُر ، فأَفرُدوه في ترجمة ُمستَِقلَّة ، فقاَل قَوٌم أَورَدهُ الَجْوَهِريُّ في التي قَبْ  ، َكعاُلبِط الفُرانِق : [فرنق]

ب بَْروانَكْ  فارسيٌّ  الذي يُْنِذُر قُدَّاَمه قِيَل : هو البَِريدُ و األََسُد ، : هو ه ، وأَْنَشَد الْمرى (1) ُمعَرَّ  ِء القَْيِس :كما في العُباب ، وهذا نَصُّ

كــــــــــــــــاً إِ و  لــــــــــــــــ  ُت ممــــــــــــــــُ عــــــــــــــــح  يّنِ أَِذيــــــــــــــــٌن ِإنح َرجــــــــــــــــَ

َر  مـــــــــــنـــــــــــه      ريحٍ تــــــــــــَ رانـــــــــــِ َ بســـــــــــــــــــــــــَ (2)أَزحَورا  الـــــــــــفـــــــــــُ
 

  
ْوا َدِليَل الجيِش  الذي يَُدلُّ صاِحَب البَِريد على الطَِّريقِ  : الفُرانِقُ  قِيَل :و ً  ، وُربَّما َسمَّ  .فُرانِقا

 فُرانِك َغلٌَط.ونقَل َشيُخنا عن ابن الَجواِليقي أَّن قولَهم : 

ِب ، قاَل ابُن ُدَريد َرِحمه هللا تعالَى : ب ، وهو َسبٌُع يَِصيُح  فُرانِقُ  قلُت : ونَّص ابُن الَجواِليقّيِ في الُمعَرَّ البَِريد : فَْروانه ، وهو فارسيٌّ معرَّ

 فُرانِقُ  األََسد. قال أَبو حاتٍم : يُقال : إِنه الَوْعَوُع ، ومنه فُرانِقُ  اُل له :بين يََدي األََسد ، كأَنه يُنِذُر الناَس به ويُقاُل : إِنه َشبِيهٌ بابِن آَوى ، يق

 البَِريِد.

ِدي الفُْرنُق قال ابُن عبّاٍد :و  .فُرنُق يُقال : إِنَّ عريفَنا ُء.، َكقُْنفُذ : الرَّ

 ، أَي : فََسدت. تَفْرنَقَت قد، وَكذا شاةٌ  لُمتَفَْرنِق وإِنه فََسد. البَِعيُر ، أَي : تَفَْرنَقو قاَل :

 ُكلُّ ذلك في الُمِحيِط. َشَخَصت أَي : أُذُنُه تَفَْرنَقَتو

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْرفَقة ، نقلَه صاحُب اللِّسان ، وأَهملَه الَجماعةُ. الفَْزَرقةُ  : [فزرق]  ، بتقديم الزاي : السُّْرعة ، كالزَّ

 على الَمْشُهور. كقُْنفُذ ِريُّ ، وهوأَهمله الجوهَ  الفُْستُق : [فستق]

وايةُ هكذا بفَتْح التاِء ، قال الصاغانيُّ : و ُجْنَدب ، م. مثلو ينََوِريُّ في قوِل أَبي نَُخْيلةَ اآلتِي ِذْكُره. وقاَل : الّرِ ؛  (3)هو أَْوفَق وهكذا َرواه الّدِ

ب بِْستَه ألَنه  بَكْسر الباِء الفارِسيّة وفَتْح التّاِء. (4) ُمعَرَّ

بةٌ : وهي ثََمرةُ َشَجرة َمْعروفة. قاَل أَبو َحنِيفةَ : لم يَبلُْغنِي أَنه يَْنبُت بأَْرِض العََرِب ، وقد ذَ  الفُْستُقَة وقال األَْزَهِريُّ : َكَره أَبو فاِرسيَّةٌ ُمعَرَّ

 ةً :نَُخْيلَةَ السَّْعِديُّ ، فقاَل ووَصَف امرأَ 

ا  قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  رقـ
ُ

ة مل َ حكـــــــــــــــــِر املـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــِ  َدســـــــــــــــــــــــــــــــح

قـــــــــــو  و      ـــــــــــبـــــــــــُ ُذ  مـــــــــــن ال امل تـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــُ ـــــــــــُفســـــــــــــــــــــــــتـ  ال
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َل بَعُضهم ، فقال : إِنَّما هو من النُّقُول  وايةُ بالباِء ال غيُر ،  (5)َسِمع به فَظَّنه من البُقُول. قُلُت : وتَمحَّ بالنُّون ، قال الصاغانِيُّ : ولكْن الّرِ

 نَافِع للَكبِِد وفَِم الَمِعَدة والَمغَص والنَّْكَهِة. وهو

ّم : ة بَمْرو. فُْستُقَانُ و  ، بالضَّ

ٍث. تُقَةفُسْ و  : لَقَب ُمحّدِ

 سبحانهُ ، قالَه اللَّْيُث. ، بالَكْسر : التَّْرُك ألَْمِر هللا َعزَّ وَجلَّ والِعْصياُن والُخروُج عن َطِريق الَحقِّ  الِفْسق : [فسق]

. وقِيَل : هو الَمْيُل إِلى الَمْعِصيِة. كالفُُسوقِ  الفُُجوُر ، هو أَو ّمِ  بالضَّ

 يَقَْع بالقَِليِل من الذُّنُوِب وبالَكثِيِر ، ولِكن تُعوِرَف فِيما كاَن بَكثِيره. الِفْسقُ و أَعمُّ من الُكفر ، الِفْسق قال األَْصبهانيُّ :

 رِلَمْن اْلتََزم ُحكَم الشَّرع وأَقَرَّ بِِه ثُم أَخلَّ بَجِميعِ أَحكاِمه ، أَو ببَْعِضها. وإِذا قِيَل للَكافِ  الفَاِسقُ  وأَكثُر ما يُقالُ 

__________________ 
 وانظر ما سينقله الشارح عن ابن اجلواليقي.« بـَرحدوانَهح »( يف اللسان : 1)
 ( ديوانه والصحاح واللسان.2)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة بفتح الفاء أيضاً.3)
َتًة. 392/  9( كذا ابألصر واللسان والتكملة ويف التهذيب 4)  ُمشح
 .. وهو ما ينتقر به عل  الشراب والفست  من ذلك ومثله اجلوز واللوز( النقو  ابلنون مجض نقر ا 5)
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تحه الِفطحَرُة. ومنه َقولُه َتعاىَل :  فَاســــِ ٌ  (1)اأَلصــــلّي  َفَمْن كاَن ُمْؤِمناً َكَمْن كاَن أَ )ا فألَن ه َأَخر  حُبكِم ما أَلزَمه الَعقر ا واقَتضــــَ
 .الفاِس  َأعم  من الكاِفر ا والظاملُ َأعم  من فالفاِس ُ  ميان افقاَبَر به اإلِ  (2) (فاِسقاً ال َيْستَ ُوونَ 

، الثانِيَةُ عن األَخفَِش ، نقلَه الجوهريُّ ، والثالثةُ عن اللِّْحيانّي َرواهُ عنه األَحَمر ، ولم يَعِرف الكسائيُّ  ، َكنََصر ، وَضَرب ، وَكُرم فََسق

مَّ  ً  الضَّ ً و فِْسقا حاح. فُُسوقا لين ، أَي : فََجر فُُجوراً ، كما في الّصِ  َمْصدران للبابَْين األَوَّ

 ِشْركاً ، ويكون إِثْماً. الفُُسوقُ  وقاَل أَبو الَهْيثم : وقد يكونُ  ُخُروٌج عن الَحقِّ  أَي : (3) لَِفْسقٌ  إِنَّهُ  (وَ )قوله تعالى : و

 ُروَي عن مالك أَنَّه الذَّْبح. (4) (ُأِهلَّ ِلَغْْيِ هللِا ِبهِ َأْو ِفْسقاً )في قوله تعالى :  الِفْسقو

ميانِ )وقولُه تعالى :  أَي : بِئَْس االسُم أَن يقول له : يا يهوِديُّ ويا نَْصرانّي ، بعد أَْن آمن ، ويُحتَمل  (5) (بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإْلِ

 قاله الّزّجاج. أَن يكون ُكلُّ لَقٍَب يَكرُهه اإِلنسان ،

 الّركاب عن قصد السبيل أَي جارت. فََسقت وَماَل عن طاَعِة هللا َعزَّ وَجلَّ ، ومنه : َجارَ  فََسقو

ه أَمَر َربِّه نحو أَي عن َردِّ  ، زاَد الفَّراُء عن طاعِة َربِّه. وَرَوى ثَْعلٌب عن األَْخفَش قاَل : َخَرجَ  أَي : (6) َعْن أَْمِر َربِّهِ  فَفََسقَ  قَولُه تَعالَى :و

معناه  الفُُسوقَ  وال حاجةَ به إِلى هذا ؛ ألَنَّ  . قاَل أَبو العَبّاس :فََسق قول العََرِب : اتََّخَم عن الطَّعاِم ، أَي : َعْن أَْكِله ، فلّما َردَّ هذا األَمر

 ، أَي : َخرَج. (فَ َفَسَق َعْن َأْمِر رَبِّهِ )الُخُروج. 

َطبَة عن قِْشِرها فََسقتو  الْنِسالِخه عن الَخْير. ، أَي : الفاِسق الْنِفساقِه اْشتِقاق قِيَل : ومنه وهذه عن ابن ُدَريد. كاْنفََسقَت َخَرَجت ، أَي : الرُّ

 ه ، وأَنشد :عن طاَعتِ  (7)، أَي : جاَر  (فَ َفَسَق َعْن َأْمِر رَبِّهِ )ونَصُّ الَجْمهرةِ : من الَخْير وقاَل أَبو ُعبَْيدةَ : 

راً  ـــــــــــــــِ د َوغـــــــــــــــورًا غـــــــــــــــائ ـــــــــــــــن يف جنـــــــــــــــَح ِوي هـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  يـ

قــــــــــاً      ِدهــــــــــا  فــــــــــواســــــــــــــــــــــــِ رَا (8)عــــــــــن َقصــــــــــــــــــــــــح وائــــــــــِ  جــــــــــَ

  
يقٌ و َكُصَردٍ  فَُسقٌ  رُجلٌ و يٍت : َدائِمُ  مثل فِّسِ  ، وأَْنَشَد اللَّْيُث لُسلَيماَن : الِفْسقِ  ِسّكِ

ُم  ــــــــــِ وارِه ــــــــــًا يف جــــــــــِ ــــــــــن ي ــــــــــك حــــــــــِ ــــــــــذل وا ب  عــــــــــاشــــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــًا      ن ـــــــــهـــــــــم آمـــــــــِ وحَر فـــــــــي ُر اجلـــــــــَ هـــــــــِ ظـــــــــح ـــــــــُ  ُفســـــــــــــــــــــــَ ُ ال ي

  
ً  ومن َسَجعات األَساِس : كان يَِزيدُ  يقا يراً ، ولم يَُكْن للُمْؤِمنيَن أَِميراً. فِّسِ  ِخّمِ

يَتْ  : الفَأْرة الفَُوْيِسقَةُ  قاَل اللَّْيُث :و زاَد غيُره : وإِفساِدها. وهي  بُيوِت :وفي األَساِس : لعَْيثِها في ال لُخُروِجها من ُجْحرها على النَّاِس. ، ُسّمِ

قاَء ، وتُْضِرُم البيَت على أَْهِله الفَُوْيِسقَة اْقتُلوا» الَحِديث : . ومنهفاِسقَة تَْصِغيرُ  ـ  عنهاهللارضيفي حديِث عائَِشةَ و .«، فإِنَّها تُوِهي الّسِ

 ُخْمسٌ » في الَحديِث :و ، بتفسيقها قال الَخّطابيُّ : أَراَد تَْحِريم أَكِلها .«؟فاِسق ِله :وَمْن يَأْكلُه بَْعَد قَوْ »قالَْت : ـ  وُسئلت عن أَْكِل الغُرابِ 

َي العاِصي الِفْسق قاَل : أَْصلُ  .«يُْقتَْلَن في الِحّلِ والَحَرمِ  فواِسقُ  ً  : الُخروُج عن االستِقامة ، والَجْوُر ، وبه ُسّمِ يت هذه فاِسقا . وإِنما ُسّمِ

 على االْستِعارة ؛ لُخْبثِِهنَّ ، وقِيَل : لُخروِجِهنَّ عن الُحْرَمِة في الِحّلِ والَحَرِم ، أَي : ال ُحْرَمة لهنَّ بحاٍل. واِسقَ فَ  الحيواناتُ 

ُجِل :و ، فاِسقَةُ  يا أَي : ، َكقطامِ  فَساقِ  يا تَقوُل للمرأَة :و ويا أَيّها الَخبِيث.  الفَاِسق يا أَيُّها ، ويا ُخبَُث كذلك أَي : ، َكُزفَر فَُسق يا تَقول للرَّ

 ولَْيَس في َكاَلٍم جاِهِلّيٍ وال ِشْعِرِهم الَخبِيُث ، فيَْنعَتُونَه باألَلِف والاّلِم. فَُسقُ  قاَل الَجوهِريُّ : وهو َمعِرفة ، يُدلُّ على ذلك أَنهم يَقُولوَن : يا

.، على أَنَّه َعَربِ  فَاِسقٌ  هذا كالُم ابِن األعرابّي ، ونَّصه على ما نقله الَجْوَهِرّي ، والصاغانيُّ : لم يسمْع قَطُّ في كالِم الجاهليَِّة ، وال في  يٌّ

 . قاَل : وهذا َعَجٌب ، وهو َكالم َعربيٌّ لم يَأِْت في ِشْعٍر جاِهلّيٍ. ونقَل األَصبهانيُّ فاِسقٌ  ِشْعِرهم

__________________ 
 .«األصر»( عن املفردات وابألصر 1)
 .18( سورة السجدة اآية 2)
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 من سورة األنعام. 121( اآية 3)
 .145( سورة األنعام اآية 4)
 .11( سورة ا جرات اآية 5)
 .50( سورة الكهف اآية 6)
 ( يف التهذيب واللسان : جار وما  عن طاعته.7)
 .«أمره»ويف اللسان :  «قصده»( يف التهذيب : 8)
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رِها. َفَسَقت يف َوصحِف اإِلنساِن يف َكالِم الَعَرِب. وِإّلا قاُلوا : الفاِس ُ  عن ابِن اأَلعحرايبِّ : مل ُيسحمض  الر طََبُة عن ِقشح
قُها على هذا الَمْعنَى قبَل اإِلسالِم ، وإِن كاَن أَصُل من األَْلفاِظ اإِلسالميَِّة ، ال يُعَرُف ِإطال الِفْسقَ  ونقل َشيُخنا عن بعِض فُقَهاِء اللُّغَِة أَنَّ 

 فاِجّي في الِعنَايَة.َمْعناها الُخروَج ، فهي من الَحقائِق الشَّْرِعيَِّة التي صاَرْت في َمْعناها َحِقيقةً ُعْرفِيّةً في الشَّْرعِ ، وقد بََسطه الخَ 

 ، كما في العُباب. بِفْسِقه َحَكم الحاِكُم ، أَي : فَسَّقَه يُقال : : ِضدُّ التَّْعِديِل. التَّْفِسيقُ و

َم فالنٌ و ةِ  وهو الفَاِسِقيَّة يُقال : تَعَمَّ َمخشريُّ والصاغانِّي. َضْرٌب من الِعمَّ  نقله الزَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْنيا فَسقَ  ً  في الدُّ ن على نفِسه ، واتََّسَع برُكو فِْسقا  بِه لها ، ولم يُضيِّْقها عليه ، حكاه َشِمٌر عن قُْطرب.: إِذا اتََّسَع فيها وَهوَّ

 فالٌن مالَه : إِذا أَهلَكه وأَنفَقه. فََسقَ و

ً و  .الِفْسق : نََسبه إِلى فَسَّقَه تَْفِسيقا

 من النِّساِء : الفَواِجُر. الفَواِسقُ و

 ، كِجْذعٍ وُجذوع. فُُسوقٍ  على فِْسقٌ  وقد يُجَمعُ 

أْ والَجمُع : ، بالفتحِ  الفَْسِقيَّةُ و  ، مولدة. الفَساقِيُّ  : الُمتَوضَّ

 عن ابِن ُدَرْيٍد ، وهو من َحّدِ َضَرب. : الَكْسرُ  الفَْشق : [فشق]

 َضْرٌب من األَْكِل في ِشدَّة. قاَل اللَّْيُث : هوو

ْنيا فََشقُوا قال ابُن فَاِرس :و  َكثُرت َعلَيهم ، فلَِعبُوا بها. : إِذا الدُّ

انتشاُر النَّْفس من الِحْرص ،  وقيل : الِحْرُص واْنتِشاُر النَّْفِس  قال أَبو َعْمٍرو : هوو نقله الجوهريّ  بالتَّْحِريك : النَّشاطُ  ، لفََشقُ ا قال غيُره :و

 قال ُرؤبَة يَْذُكر القانَِص :

 (1) الَفَش ح فباَت واِ رحُص من النـ فح  
 َشرحايً ما َبص ح  (2)يف الز رحِب لو مَيحَضُغ 

ً  بالكسرِ  فَِشقَ  وقد .«الفََشقْ  والنَّفُس من الِحْرص»ويروى :   ، وقِيَل : هو ِشدَّةُ الِحْرِص. فََشقا

 العَْدُو. والَهَرُب. أَيضاً : الفََشقو

 تَباُعُد ما بَْيَن القَْرنَْين. : الفََشقُ  قال أَبو َعْمرو :و

وفي العُباب : هما ِخْلفا َضْرع الناقة. وقاَل أَبو حاتٍِم في ِكتاب البَقَر : من  تَباُعُد ما بَْيَن التَّوأَبَانِيَّْيِن ، وهما قاِدَمةُ الِخْلِف وآِخَرتُه. أَيضاً :و

 : بَِعيُد ما بيَن القَْرنَين ، وأَنشد أَبو َعْمٍرو : أَفَشقُ  الُمتباِعُد ما بيَن القَْرنَين. وقاَل غيُره : َظْبيٌ  ، أَي : (3) األَْفَشقُ  قُُرون البَقَرِ 

 (4)هلا تـَوحَأابنِي اِن مل يتَـَفلحَفال 
. تَوشََّح بثَْوبٍ  الرجُل : تَفَشَّقَ و  نَقَلَه الصاغانيُّ

 : ة ببَُخاَرى. فَاُشوقُ و

ِل التّركيِب. : َكَسَره فََشقَه يَفِشقُهو  عن ابِن ُدَريٍد ، وهذا قد تَقدَّم ِذكُر مصدِره في أَوَّ

يّاُد. باَغتَه : فَاَشقَه ُمفاَشقَةً و َر أَيضاً قَوُل ُرْؤبةَ السابُِق. قاَل اللَّْيُث : معناهُ أَنَّه يُباِغُت الِورَد ِلئاَّل يَْفُطَن له الصَّ  ، وبه فُّسِ

 .فاَشقَ و ، فََشق يُن والقاُف ليَس هو ِعْنِدي أَصالً ، وَذَكروقال ابُن فاِرس : الفاُء والشِّ 
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 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَكتٍِف : الَحِريُص ، والذي يَتُرُك هذا ، ويَأُْخذُ هذا َرْغبةً ، فربَّما فَاتَاه جميعاً. الفَِشقُ 

باِء : الُمْنتَِشرةُ القَْرنَيِن. الفَْشقاءُ و  من الغَنَِم والّظِ

 إِذا كاَن كثيَر الَكالِم قَليَل الغَناِء. ، َكسحابٍ  فَقَاقٌ  َورُجلٌ  قاَل : .(5)عن ابِن ُدَرْيٍد  فَتَْحتُه  :فَقَْقتُه فَقًّا  :[ققف]

 فَْقفَاقٌ  كذِلكو َسَحابٍَة ، ، مثل فَقَاقَة قاَل غيُره : َرُجلٌ و

__________________ 
 : 107( يف الديوان ص 1)

 ا رص الفش فبات والنف  من 
 وسينبه إىل هذه الرواية ا وهي رواية التهذيب أيضاً.

 .«ميصض شرابً »( عن الديوان وابألصر 2)
 ( يف التهذيب : َفِشٌ .3)
 منسوابً البن مقبر وصدره فيه :« فلر»( البيت يف اللسان 4)

 فمّرت عل  أ راب هّر عشية
 والتوأابنيان : قادمتا الضرع.

 .116/  1( اجلمهرة 5)
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َفاَقةُ و  عن الفرّاءِ  ا  َأمَحُ  ُهَذَرةٌ  َأي : فـَقح وِف مبا هَي فيه ا وِإل  َوحصــــــُ
ت اهلاُء ِفيها لَتبحنِيِث امل خُملِّرٌت ا واألُنـحَث  كذلك ا ولَيحســــــَ

باَلغة.
ُ
 هي أَمارٌة ِلَما أُرِيَد من َ حنِيِث الغايَِة وامل

ً  الرجُل : فَْقفَقَ و  أَي : ُملِصقاً بالتّراب. اْفتَقَر فَْقراً ُمْدقِعا

ً  فَْقفَقَ و  : ِحكايَةُ ُعواَءاِت الِكالِب. الفَْقفَقَة ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. وفي التَّْهِذيِب : الَكْلُب : نَبَح فََرقَا

 وهو ِمثُْل الفَْيَهقَِة فيِه. تَقَعَّرَ  : إِذا في َكالِمه فَْقفَقو

 وقيَل : إِذا َخلََّط في َكالِمِه.

 عن ابِن َعبّاٍد. : السَّقَُط من الَكالمِ  الفَْقفَاقُ و

ّمِ : الفُْقفُوقو قال : ْهُن. بالضَّ  العَْقل ، والذِّ

ْجليِن والعُنُِق ، وهي أَْصغَُر من الفقار َكَسحابَة : طائِرٌ  الفَقَاقَةُ  قال أَبو حاتٍِم :و ِل ، قصيرةُ الّرِ  ج : (1) من العَصافِيِر بَْقعاُء ، وليست من الدُّخَّ

 ، بالتَّْشِديِد. الفُقَيِّقَةُ  بحذِف الهاِء ، وتصِغيُره : فَقاقٌ 

كة : الَحْمقَى الفَقَقَةو  عن ابِن األَعرابّيِ. ، ُمَحرَّ

ً  ءُ الشي انفَقَّ و  عن ابن دريد. أَي : اْنفََرج اْنِفقاقا

ةُ الَكْلب ، أَي : انفََرَجت. انفقَّتْ  ِحكايَةُ ذِلك ويُقال : ةالفَْقفَقَ و : اْنِفراُج ُعواِء الَكْلِب ، االْنِفقاقُ  وفي الُمْحَكِم :  َعوَّ

 عن ابِن ُدَريٍد. َسِمْعَت َصْوت تََداُرِك قَْطِره أَو َسياَلنِه : إِذا الَماءِ  فَْقفَقَة : ِحكايَةُ َصْوِت الَماِء. يُقال : سمعتُ  الفَْقفَقَةو

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  النَّْخلَةَ  فَقَّ  ج َسعَفَها ، ِليَِصَل إِلى َطْلِعها ، فَيُْلِقُحَها : عن ابِن ُدَرْيٍد. يَفُقّها فَقّا  : فَرَّ

ً  ءُ الشي فَقَّ و  : اْنفََرَج. فقّا

 .فَْقفَقَ  في كالِمه ، مثل تَفَْقفَقو

 ، وأَْهلُها َضبَّةُ والعَْنبر. (4)، محركةً : قَْرية باليَمامة بها منبر  (3) الفَقَقُ . و(2)، كَسحابة ، أَي : أَْحمر  فَقَاقَة وقال َشِمٌر : رجلٌ 

ً  : [فلق]  .تَفَلَّقو كفَلَّقه فاْنفَلَق َشقَّه ، : فَلَقَه يَْفِلقهُ فَْلقا

 وهما ُمطاِوعان للِفْعلَْين.

حاح ، قالَه األَصَمِعيُّ ، واحُدها أَي : ُشقُوقٌ  فُلوقٌ  في ِرْجِلهو بالتَّْسِكيِن ، قاَل : وهو  ، بالتحريِك ، وقال أَبو الَهْيثَم : فَلَق كما في الّصِ

 أَْصَوب.

كان و «الَحّبِ والنََّوى فَاِلقَ  يا»في الَحِديِث : و ِمْنه األَْخَضرِ  خاِلقُه ، أَو َشاقُّه بإِْخراِج الَوَرقِ  أَي : (5) (َوالنَّوى) اْلَحبِّ  فاِلقُ  قولُه تعالى :و

 .«الَحبَّة ، وبََرأَ النَّْسَمة فَلَقَ  والَّذي»َكثِيراً ما يُْقِسُم بقوله :  عنههللارضيَعِليٌّ 

ْصباحِ )وقولُه تعالى :  «كبِِدي فاِلقٌ  البُكاءَ  إِنَّ »:  عنهاهللارضيقوُل عائَِشةَ  : الّشاِقُق. ومنه الفاِلقُ و ْبحِ ، و أَي : (6) (فاِلُق اإْلِ هو شاقٌّ الصُّ

ّجاج.  راجٌع إِلى َمْعنَى َخاِلٍق ، قالَه الزَّ

يُقاُل لها :  به ُمَوْيَهة ، قالَه األَصَمِعيُّ ، وهو مكان ُمطَمئنٌّ بيَن َحْزَمينِ  ِكالٍب بنَْجد أَبِي بَْكر بن : ع ، ِلبَنِي الفَاِلقُ  ، وفي الُمْحكم : فاِلقٌ و

 . قاَل ُعماَرةُ بن طاِرق :الفَاِلق ماءُ 
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 ابلَفاِل ِ َحيحُث حَتَج   ُمطرٌِ  
 ، بالضم. فُلُق ، والجمعُ  فَلَقت والَكافُور ، وقد النَّْخلَةُ الُمْنَشقَّة عن الطَّْلع : الفَاِلقُ و

 َمْفلُوق هو يُقاُل :و  البَِعير.تَْحت أُذُنِ  ></( ، تكونُ /)َحْلقة في َوَسطها َعمود يَْفِلقُها ، هكذا ،  َهِذه السََّمة ، وهي الفَْلقَةُ  من ِسماِت اإِلبِلِ و

 .الفَْلقة وعليه

 أَنَّ الَمْرق : هو نَتُْف الصُّوِف والشَّعَر.« م ر ق»وسيأِْتي في  : نَْزع ُصوِف الِجْلِد إِذا أَِصَل ، كالَمْرق الفَْلقو

 ، والفَتُْح أَعرُف. ِمْن ِشقِّه أَي ويُفتَح فيه ِفْلقِ  منوكذا : َسِمْعتُه  فِيِه ، بالَكْسرِ  فِْلقِ  َكلََّمنِي من قال اللِّحيانيُّ : يُقاُل :و

__________________ 
 ولعله حتريف : النفار :« قوله من الفقار كذا ابألصـــــر ا ولعله من النغران ا راجض كتاب الطري أليب حامت وحرره»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 1)

 من صغار العصافري كبنه مشت  من النقر. وهو الوثب.عصفور لي بذلك لنفوره ا أو لعله : النقاز طائر 
 كما يف التهذيب.« أمح »( كذا ابألصر واللسان وهو حتريف والصواب 2)
 ُء ابلفتح وسكون القاف وآخره  زة.( قيدها ايقوت الَف ح 3)
 .«نرب»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
 .95( سورة األنعام اآية 5)
 .96اآية ( سورة األنعام 6)
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ه : بالِفْلق يُقاُل : جاءَ  ، بالَكْسر : الدَّاِهيَة. الِفْلقُ و ْحيانِّيِ ، وقال ُسَوْيُد بن ُكراع العُْكِليُّ ، وُكراُع أُمُّ  عن اللِّ

ٌة  تح داِويــــــــــــــ  َرضــــــــــــــــــــــــــــَ ٌة  (1)ِإذا عــــــــــــــَ مــــــــــــــ  هلــــــــــــــَِ دح  مــــــــــــــُ

َن بـــــــــنـــــــــا و      لـــــــــح عـــــــــَ ا فــــــــــَ و َت حـــــــــاِديـــــــــنـــــــــَ اصـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــَ لـــــــــح  فـــــــــِ

  
يِت ، فقال :هكذا رواه  ّكِ  الصاغانِيُّ ، وأَْنَشَده ابُن الّسِ

ة  ت داِويــــــــــــــ  َرضــــــــــــــــــــــــــــَ ة  (1)ِإذا عــــــــــــــَ مــــــــــــــ  هلــــــــــــــَِ دح  مــــــــــــــُ

َن هبــــــــــــا و      َريــــــــــــح اِديــــــــــــهــــــــــــا فـــــــــــــَ ر َد حــــــــــــَ اغــــــــــــَ قــــــــــــَ لــــــــــــح  فــــــــــــِ

  
العََمُل الَجيُِّد الّصحيُح.  ِشدَّة َسْيِرها. والفَْري :العََجُب ، أَي : َعِملن بها داِهيَةً من  : الِفْلقُ و قال ابُن األَْنبارّيِ : أَراد عملن بها َسْيراً َعَجباً.

د  َب في ُحدائِه ، وَعرَّ َد : َطرَّ د بغين معجمٍة ، ورواية ابن  (2)واإِلْفراُء : اإِلْفساُد. وَغرَّ : َجبُن عن السيِر. قاَل القَاِلي : ِروايةُ ابِن ُدَرْيد َغرَّ

َد بعَْين مهملة ، وأَنك  بزيادةِ الهاِء. كالِفْلقَةِ  َر ابُن ُدَريٍد هذه الروايةَ األَْعرابي : َعرَّ

، وَضبَطه بَعٌض بالتَّْحِريك ، وبهما يُْروى قَوُل أَبِي َحيَّةَ  كَسْكرىَ  الفَْلقَىو كَمْحَمَدة عن ابِن ُدَرْيٍد ، الَمْفلَقَةو كأَِمير وَسِفينَة الفَِليقَةو ، الفَِليقو

 النَُّمْيِرّيِ :

تح ِإهنـــــــــــــ  و  قـــــــــــــَ ا قـــــــــــــالـــــــــــــَ لـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ح  الـــــــــــــفـــــــــــــَ  فـــــــــــــَبطـــــــــــــح

رارَا     ك الصــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــَ ذي مــــــــــَ ــــــــــّ ِد ال قــــــــــَ ــــــــــ  ــــــــــنـ  عــــــــــلــــــــــ  ال

  
 ، يَْعنُوَن الدَّاِهيَةَ. لَْلفَِليقة ويَقُولون : يا

َر أَيضاً قَوُل ُسَوْيد السابُق. األَْمُر العََجُب. : الِفْلقو ة باليَماَمةِ  : الِفْلقو  وبه فُّسِ

 .فِْلق مع أُْخرى ، فُكلُّ واحدةٍ من القَْوَسين فِْلقة ، وذلك أَن تَُشقَّ من العُودِ  قوس تُتََّخذ من نِْصِف ُعود : الِفْلقو

ْحيانِّيِ. فِْلقٌ  وقَْوس  ، ُوِصف بذلك ، عن اللِّ

حاح :و ، وهي التي ُشقَّت َخَشبَتُها  الِفْلقُ  وقاَل أَبو َحنِيفَة : من الِقسّيِ  .فِْلقٌ  فُكلُّ ِشقٍّ  فيُعَمُل منه قَْوسان. القَِضيُب يَُشقُّ باثْنَْين : الِفْلق في الّصِ

 ِشقَّتَْيِن ، أَو ثالثاً ، ثم ُعِملَْت.

 ، وقِيَل : أَحُد ِشقَّْيها إِذا الَجْفنةِ  فِْلقَةَ  يُقال : أَْعِطني من الَجْفنَة : نِْصفُها. الِفْلقَةُ  يُقاُل :و من الَجْفنة ، أَو من الُخْبِز. بهاٍء : الِكْسَرةُ  الِفْلقَةُ و

 .اْنفَلَقَت

ْبحُ  الفَلَقُ و كةً : الصُّ ة يَِصُف الثَّوَر الَوْحِشيَّ : ، ُمَحرَّ مَّ  بعَْينِه. وأَنشَد الجوهريُّ ِلِذي الرُّ

هــــــــــه  لــــــــــَ  عــــــــــن َوجــــــــــح ىت  ِإذا مــــــــــا اجنــــــــــحَ لــــــــــَ ٌ حــــــــــَ  فـــــــــــَ

بُ      َتصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح نـ ِر مـــــــــُ ـــــــــح ي ـــــــــ  ـــــــــل َرايِت ال ـــــــــه يف ُأخـــــــــح اِدي  هـــــــــَ

  
وايةُ الصِحيحةُ :قال  ّي : والّرِ  ابُن بَّرِ

هه َشَف ٌ   َحىت  ِإذا ما َجاَل عن َوجح
ر أَيضاً قولُه تعالى :  اُء : (3) (ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلقِ )وبه فُّسِ ْبحِ ومن  فَلَقِ  يُقال : هو أَْبيَُن من من َعُموِده اْنفَلَقَ  ما هو أَو قاَل الفَرَّ الصُّ

ياُء الُممتَدُّ كالعَُموِد. وقاَل الزّجاُج : ْبحِ ، الفَلَقُ  فََرقِه ، وهو الّضِ ْؤيا فتَأْتِي مثلَ »في الَحديِث : و : بياُن الصُّ بحِ  فَلَقِ  أَنَّه كاَن يََرى الرُّ  «الصُّ

بحِ. وقاَل ُرؤبوهو َضوُؤه وإِناَرتُه ، أَي : ُمبِينَةً مثل َمِجي  ةُ يَِصُف صائِداً :ِء الصُّ

ِلصـــــــــــــــــــــــًا َرب   ُو خمـــــــــُ َدعـــــــــح َوَس يـــــــــَ لـــــــــَ ح َوســـــــــــــــــــــــح  الـــــــــفـــــــــَ

قـــــــــــــــُ ح      ـــــــــــــــعـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَن ال ـــــــــــــــد َأو َن َ ِوي رًّا وق  ســـــــــــــــــــــــــــــِ

  
. الفَْجر : الفَلَق أَو  وُكلُّه راِجٌع إِلى َمْعنَى الشَّّقِ

جاُج. الَخْلق ُكلُّه : الفَلَقُ  يُقاُل :و  نَقَله الزَّ

يُّ ، نعوذُ باهلل منها. هاَجَهنَُّم ، أَو ُجبٌّ فِي : الفَلَقو  ، قالَه السُّّدِ
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 وأَْنَشَد ألَْوس بِن َحَجٍر : (4) الُمْطَمئِنُّ من األَْرِض بيَن َرْبَوتَْينِ   :الفَلَق قاَل األَصمعيُّ :و

هــــــــــــــــا الــــــــــــــــّرِحــــــــــــــــا و  يــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ َد  عــــــــــــــــَ  ابألُدحِم حتــــــــــــــــُح

وحِ  يف      لـــــــــَ ِ ُ  وابلشـــــــــــــــــــــــ  ِب  الـــــــــفـــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــِ (5)الـــــــــعـــــــــَ
 

  
مِّ  فُلقانٌ  ج :  من فَلَقٍ  على (6)فأَشَرَف » حديث الدَّّجال : ، ومنه أَْفالقٍ  مثل : َخلَق وُخْلقان ، وَحَمل وُحْمالن ، ويُجمع أَيضاً على ، بالضَّ

ة أَْفالقِ   .الفَاِلقَةِ و كالفاِلقِ  «الَحرَّ

 لهاِء ، تكون َوْسَط الِجبال تُنبُِت الشََّجر ، وتُْنَزُل ،با الفاِلقَةُ  وقال أَبو َحنِيفةَ : قال أَبو َخْيَرةَ ، أَو َغيُره من األَعراِب :

__________________ 
 والرواية الثانية موجودة فيهما.« دواية»( عن التهذيب واللسان وابألصر 1)
 ( عن اللسان وابألصر وغرد.2)
 ( اآية األوىل من سورة الفل .3)
 املرتفعا.( األصر واللسان ويف التهذيب : با 4)
 ومل ينسبه يف التهذيب واللسان. 12( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( األصر والنهاية ويف اللسان : فبشر .6)
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َاُ  يف الل يحلِة الَقر ة ا فجعر
ِ مُمحِكٌن. الفاِل َ  ويَِبيُت هبا امل  من َجَلِد اأَلرحض ا وِكاَل الَقوحَلاح

 ، بالضّمِ ، َكحاِجٍر وُحْجراٍن. فُْلقانٌ  والجمُع : َشِقيقَتَْين من َرْملٍ الفَضاُء بَْيَن  : الفاِلقُ  أَو

ان ؛ وهي َخَشبَةٌ فِيَها ُخروٌق على قَْدِر َسعَِة السَّاِق ، يُْحبَُس فيها النَّاس أَيضاً : الفَلَقو  على قِطاٍر. أَي : اللُُّصوص والدُّّعار َمْقَطَرة السَّجَّ

َمْخَشرِ   ، أَي : في الَخْوِف والَمْقَطرة. الفَلَقِ  ، من الشَّفَِق إِلى الفَلَقو ّيِ : باَت فالٌن في الشَّفَقِ ومنهُ قوُل الزَّ

 يَْنِسبُونه إِلى اللُّْؤِم. الفَلَق يا اْبَن َشاِرب في السَّّبِ : ما يَْبقَى من اللَّبَِن في أَْسفَِل القََدحِ ، وِمْنهُ يُقالُ  : الفَلَقو

ْعب ، األُولَى  قُّ في الَجبَلِ الشَّ   :الفَلَقو  عن اللِّْحيانِّيِ. كالفَاِلقِ  (1)والّشِ

 .كالُمتَفَلِّق ُحموَضةً ، (2) من اللَّبَِن : الُمْنقَِطع الفَلَقُ و

 الرائُب : إِذا تَقَطََّع وتَشقَّق من ِشدَّة الُحُموضِة. تَفَلَّقَ  وقد

واْمَزقَرَّ ، وهو أَْن يَِصيَر اللَّبُن ناِحية ،  تَفَلَّق : إِذا ُحِقَن فأَصابَه َحرُّ الشَّمِس ، فتَقَطَّع قد (3)قال األَزهريُّ : وَسِمْعُت بعَض العََرِب يقوُل 

 .قالُمتفلَّ  وهم يَعافُوَن ُشرَب اللَّبَن

. بِعَثَّرَ  من نَواِحيه ة باليََمن : الفَلَقو  نقله الصاغانِيُّ

، أَي : األَمِر  بالفَلَقِ  في ِشْعِره. وقد جاءَ  أَتَى بالعَِجيبِ  : إِذا ُمْفِلقٌ  وهو الشَّاِعرُ  أَْفلَق : إِذا جاَء بعََجٍب ، ومنه يُفِلق فاُلٌن اليوم ، وهو أَفلَقَ و

. كاْفتَلَق ، وأَكثَُرهم ُمْقِلق ُمفِلق الشُّعَراءِ  العَِجيِب. وتقوُل أَقَلُّ   نَقَلَهُ الجوهريُّ

نَان أَي : على التَّركيِب ، كَخْمَسةَ َعَشر ، َكُزفَر فُلَقَ  جاَء بعُلَقَ و ، هذا على القَْوِل األَول ، أَو بعََجٍب  أَي : الدَّاِهيَة أَيضاً عن ابِن َعبّادٍ  ويُنَوَّ

 ، عن اللِّْحيانّيِ. اْفتَلَق وكذلك« ع ل ق»وقد تَقدَّم له ذلك في  أَْفلَقَ و تَقوُل منه : أَْعلَقَ  الثاني.َعِجيٍب على القَْوِل 

 بل ِمْخالٌف من َمخاِليِفه. ة بالطَّائِفِ  أَيضاً :و كأَِمير : األَمُر العََجب. الفَِليقُ و

 يَْجِري َعلَى العَْظم إِلى نُْغِض الكتِف ، وهو ِعْرُق الواِهنَِة ، ويُقال له : الَجائُِف. العَُضدِ في العُنُِق ، وِعْرٌق في  (4) ِعْرق يَْنَشأْ   :الفَِليقُ و

حاحِ. وفي العَْيِن : هو ما الَمْوِضع الُمْطَمئنُّ في ِجراِن البَِعيِر عند َمْجَرى الُحْلقُومِ  هو أَو من باِطِن ُعنَق البَِعير. وأَنشَد  اْنفَلَقَ  كما في الّصِ

ٍد الفَْقعَِسّيِ :  األَصَمعيُّ ألَبِي ُمَحمَّ

ه يـــــــــــقـــــــــــُ لـــــــــــِ ضح  فـــــــــــَ لـــــــــــِ ح الضـــــــــــــــــــــــــ  َرُد كـــــــــــالـــــــــــر مـــــــــــح  َأجـــــــــــح

رِعح      ِرمي الضــــــــــــــــــــــــــــــ  د  ِ هلــــــــــــــــاٍب كــــــــــــــــَتضــــــــــــــــــــــــــــــح  جــــــــــــــــَ

  
اخ :  وقال الشَّمَّ

ه و  ااي كـــــــــــــــبَنـــــــــــــــ  نـــــــــــــــَ َث َور اِد الـــــــــــــــثــــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــح

الِة      ـــــــــــفـــــــــــَ وحِف ال تـــــــــــاَز يف جـــــــــــَ ـــــــــــ ُ ِإذا اجـــــــــــح ي لـــــــــــِ  فـــــــــــَ

  
 بيَن الِعْلبَاَوْين ، وال يُقال في اإِلْنساِن. (5)الَوبَر  ينفَِلقَ  : ما بَْيَن الِعْلباَوْيِن ، وهو أَن الفَِليقُ  وقِيَل :

. عن نَواه يَتَفَلَّقُ  كالقُبَّْيِط : َخْوخٌ  الفُلَّْيقو  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 منه ، َكُمعَظٍَّم : الُمَجفَُّف. الُمفَلَّقُ و قاَل :

فَياُن : ، كَصْيقٍَل : الَجْيُش. الفَْيلَقُ و قاَل :  قال الزَّ

م َذاُت رٍِز  هــــــــــــــُ تـــــــــــــــح حــــــــــــــَ بــــــــــــــ  لــــــــــــــَ ُ َفصــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  فـــــــــــــــَ

يــــــــــــهــــــــــــا األَبــــــــــــلــــــــــــَ ُ      ر  فــــــــــــِ ٌة َيضــــــــــــــــــــــــــِ ومــــــــــــَ مــــــــــــُ لــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
 .فَياِلقُ  ج
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ى بُن قََطٍن الُخزاعّيِ  فَْيلَقٌ  رأَيُت الدَّجاَل فإِذا َرُجلٌ »في َحِديٍث : و  .«أَعوُر ، كأَنَّ َشعَره أَْغصاُن الشَّجِر ، أَشبَهُ َمْن رأَيُت به َعبُد العُزَّ

ُجُل العَِظيمُ  : الفَْيلَقُ  ِإالَّ الَكتِيبَةَ  فَْيلقَ ال ، وأَصلُه الَكتِيبةُ العَِظيمةُ ، والياُء زائدة ، هَكذا رواه القُتَْيبِيُّ في ِكتابِه بالقاِف. وقاَل : ال أَْعِرفُ  الرَّ

 العَِظيَمةَ.

ً  قال : فإَِن كان جعَله َح األَزهريُّ  فَْيلَقا جاِل. وَصحَّ  الفَْيلَق ِلِعَظِمه ، فهو َوْجهٌ إِن كاَن َمحفُوظاً ، وإِال فَُهو الفَْيلم بالميم ، يعني العَِظيَم من الّرِ

جاِل.  والفَْيلَم وقاَل : ُهَما العَِظيُم من الّرِ

__________________ 
عب األوىل عن اللحياين ا واملثبت عن اللسان.« األو »( ابألصر 1)  ويف اللسان : الفل  والفال  : الش  يف اجلبر والشِّ
تَـَقطُِّض.2)

ُ
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : امل

 .. لل  متقل  وممذقر ( نص عبارة األزهري : الل  كان  قوانً يف السقاء فضربه حر الشم  فتقطض : إنه3)
َتبح »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)  ابلتاء بد  الشا.« يـَنـح
 ابلتاء املثناة كما يف التهذيب.« الوتر»( كذا ابألصر واللسان والصواب 5)
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 ، كذا في النَّواِدِر. َضُخم وَسِمنَ  : إِذا (1)الغاُلُم ، وتَفَْيلَم ، وَحثِر  تَفَْيلَقَ  منهو

جُل : إِذا تَفَْيلَقَ و إِذا أَتَى بالعََجب من ِشدَّته  يَْفتَِلقو في َعْدِوه يتفَلَّقُ  يُقاُل : َمرَّ  .اْفتَلَقو ، كتَفَلَّقَ  اْجتََهَد في العَْدِو ، حتّى أُعِجَب من ِشدَّتِه ، الرَّ

 ، كما في العُباب واللِّساِن.

قَْوُل الشَّْعبِّيِ ، وُسئل عن َمْسأَلٍة :  ، وهم الَمفاِليُس. ومنه َمفاِليقُ  عن اللَّْيِث. والَجْمع ءِ ٌء َرْذٌل قَِليُل الشَّيْ َدنِي ر ، أَي :بالَكسْ  ِمْفالقٌ  َرُجلٌ و

 م بالمفاِليس من المال.وُهم الَِّذين ال ماَل لهم ، َشبَّه إِفالَسهم من الِعْلِم وَعَدمه ِعْنده «؟الَمفاِليقُ  ما يَقوُل فِيها هُؤالءِ »

 َكِعنٍَب : ة بنَْيسابُور. فِلَقو

 كما في العُباِب. ُمتََجبِّنٌ  أَي : َصبُور ، مثل فَلُوقو ، كغُراٍب ، فاُلقٌ  لَبَنٌ و

 أَنشَد :أَي : يَتََشقََّق ، عن ابِن األَْعرابِّيِ ، و يَتَفَلَّق اللَّبَِن ، بالَكْسِر : أَن يَْخثَُر ويَْحُمَض ، حتى فِالقُ و

ال ٍ ِإنح َألهـــــــــــــــــــــا ُذو و  نح  فـــــــــــــــــــــِ  وَحشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

نح      ُب َرشـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــح َب ِإذا الـــــــــكـــــــــَ لـــــــــح عـــــــــاِرُض الـــــــــكـــــــــَ  تـــــــــُ

  
 .فُلوقٌ  وجمعُه

 منها. تَفَلَّقَ  البَْيَضِة : ما فِالقُ و

ً  َصاَر البَْيضُ و ّم ، فِالقا ً و ، بالَكْسِر ، والضَّ ً ، أَي :  أَفالقا  ُمتََشقِّقاً. ُمتَفَلِّقا

 .فاُلقٌ  ج : عن اللِّْحياني قِْطعَةٌ منه أَي : آُجّرٍ ، َكثُماَمةٍ  فاُلقَةُ  فاُلٌن كأَنَّهيُقال : و

ةِ  فَْلقاءُ  شاةٌ و رَّ  عن ابِن َعبّاٍد. واِسعَتُها أَي : الضَّ

. َكَسِفينٍَة : القَِليلَةُ من الشَّعَرِ  الفَِليقَةُ و قاَل :  ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ

ْبَوتَْينِ  ،( 2) َكَذا ِلقِ بفا كاَن ذِلك يُقاُل :و . يُِريُدوَن الَمكاَن الُمْنَحِدَر بيَن الرَّ  نَقَله الَجْوَهريُّ

 ، وجاَء فالٌن بالسُّماِق مثله. الَكِذب الصُّراحِ  أَي : كعُثْمانَ  ، بالفُْلقَانِ  قال ابُن األَعرابّيِ : يُقاُل : جاءَ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

. والجمعُ  الفَْلقُ  ةٌ ذاتُ الفُلُوق : الشَّقُّ  .فُلُوقٍ  . يُقال : َحرَّ

هاُب ف الفَْلقُ و ْرَكشيُّ في التَّْنِقيح ، والّشِ مخَشِريُّ في الُمْستَْقَصى ، والزَّ ك ، نقلَه الزَّ ْبح ، لُغةٌ في الُمحرَّ  ي الِعنايَِة.أَيضاً : الصُّ

الُخْبِز ، وهي ِكَسُره ، وقِيَل : هي الفَريقَةُ ال غيُر ، عن أَبي َعْمرٍو ، أَْوَرَده إِْبراهيُم  فِلَقُ  ثَْرُد فيها، كَسِفينٍَة : قِْدٌر تُطبَخ ، ويُ  الفَِليقَةُ و

 في َغِريِب الَحِديِث. (3) [الحربيّ ]

 : كأَِميٍر : القَوُس ُشقَّْت َخَشبَتُها َشقّتَْيِن ، عن أَبِي َحنِيفةَ ، وأَْنَشَد ِللُكَمْيتِ  الفَِليقُ و

ـــــــــقـــــــــاً و  ـــــــــي ـــــــــل رح  ف مـــــــــاِ  مـــــــــن الشـــــــــــــــــــــــوح مـــــــــِ  َء الشـــــــــــــــــــــــِّ

ريَا     وتــــــــــــــِ ــــــــــــــتــــــــــــــ  ُض ال نــــــــــــــَ ي ومتــــــــــــــَ طــــــــــــــِ عــــــــــــــح ــــــــــــــُ رِت تـ  حــــــــــــــَ

  
 القَْوس ، بالَكْسر : ِقْطعَتُها. فِْلقَةو

 هللا الفَْجَر : أَْبداهُ وأَْوَضَحه. فَلَقَ و

كةً : بَياُن الَحّقِ بعَد إِْشكال. الفَلَقُ و  ، ُمَحرَّ

 َرأِْسه ، بالفَتْحِ أَي : َمْفِرقِه وَوَسِطه. فَْلقِ  وَضَربه على

 ، محركةً ، وبالفَتْحِ : الَخَشبَة ، عن اللِّْحيانِّي. الفَلَقَةو
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 ، كَصْيقَل : الّداِهيَةُ ، واألَمُر العََجُب. الفَْيلَقُ و

 باَء ، أَي : َكتِيبٍَة ُمْنَكرةٍ.َشهْ  بفَْيلَقٍ  وَرماُهم

ابِة  فَْيلَقٍ  وبُِلي فاُلٌن باْمَرأَةٍ   .(4)، أَي : داِهيَة مْنَكرةٍ َصخَّ

 قال الراِجُز :

لــــــــــــ  ح  عــــــــــــَ ــــــــــــَ ُت تـ لــــــــــــح ــــــــــــُ قــــــــــــاً قـ لــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ال   فـ وحجــــــــــــَ  هــــــــــــَ

اجــــــــــــــــــــــًة َ َال       جــــــــــــــــــــــ  اجــــــــــــــــــــــًة هــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــــــَ

  
 في األَْمِر : إِذا كاَن حاِذقاً به. أَفلَقو

 قِتْلٍة ، أَي : أَشدَّ قِتْلَة. أَْفلَقَ  وقُتَِل فالنٌ 

 من هذا ، أَي : أَْبعَد ، ِكالُهما عن اللِّْحيانِّي. أَْفلَقَ  وما رأَيُت َسْيراً 

 الغاُلُم : َضُخَم وَسِمَن ، كذا في النَّواِدِر. تَفَلَّقو

__________________ 
 يف التهذيب : وخنزر بد  وحثر.( 1)
 ( يف التهذيب : بفال  كذا وكذا.2)
 ( زايدة لإليضاح.3)
 ويف اللسان : داهية صخابة. ( خلرت الشارح عباريت اللسان واألساس ا ففي األساس : منكرة صخابة.4)
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ْملة. وفي التهذيب : بفاِلقَةِ  وَخلَّْيتُه  َوْركاء.ال بفاِلقِ  َخلَّْيتُه الَوِركة ، وهي الرَّ

 الّصبح : تَشقَّق. تَفلَّقَ و

 بالُمْنكراِت. ِمْفالقٌ  وَرُجلٌ 

 ، وهي العُروق الُمتَفَلِّقةُ في اإِلْنساِن. الفَواِلق ، وَجْمعه الفَاِلقو

 : العَِجيبَةُ ، َوْزناً وَمْعنًى ، وفي الَمثَل : الفَِليقَةو

جـــــــــــــــيب لـــــــــــــــغـــــــــــــــد يت  هح اي عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــقـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ

ةهــــــــــــــر      واَبُء الــــــــــــــرِّيــــــــــــــقــــــــــــــَ َ   الــــــــــــــقــــــــــــــُ غــــــــــــــلــــــــــــــِ  تــــــــــــــَ

  
يقة تُْذِهُب القُوبَاء على العاَدةِ فَتَفََل عل َب مما تَعَهَّده ، قال أَبو َعْمرٍو : َمْعناه أَنَّه يَْعَجُب من تَغَيُّر العاداِت ؛ ألَنَّ الّرِ ى قَُوبائِه فما بََرأَْت ، فتعَجَّ

يقَ   ة على الَمْفعُولَِة.وَجعَل القَُوباَء على الفَاِعلَة ، والّرِ

ياِر الِمْصِريَِّة. إِفالقَةُ و  ، بالَكْسِر : ُكورة صغيرةٌ من أَعماِل البَُحيرة ، بالّدِ

 لغةٌ في الفُْنُدِق بالّداِل ، وأَنَكَرهُ الَخفاِجيُّ في ِشفاٍء الغَِليِل. َخاُن السَّبِيلِ  هو أَهَملَه الَجْوَهِري وقال ابُن َعبّاٍد : ، َكقُْنفُذِ  الفُْنتُق : [فنتق]

اُء : َسِمعُت أَعرابِيّاً من قُضاَعة يَقُول :  للفُنُدق ، وهو الخاُن. فُنتُق قلُت : وهو غيُر ُمتَِّجٍه ، فقَْد قال الفرَّ

 يُْقَشُر عن َحّبٍ كالفُْستُِق. وهو البُْنُدقُ  ُمَدْحَرٌج ، َحْمُل َشَجَرةٍ  يُث :أَهملَهُ الَجْوَهِريُّ وقاَل اللَّ  ، كقُنفُذ الفُْنُدق : [فندق]

 ِذْكره. تَقدَّم قدو

ا يكوُن في الطُُّرِق والَمدائِِن ، وهو فاِرِسيٌّ  الخاُن السَّبِيلُ  بِلُغَة أَْهِل الشاِم : الفُْنُدقو قال : ، حكاهُ  من هذه الَخانَاِت التي يَْنِزلُها الناُس ِممَّ

 .الفَناِدقُ  ِسيبََوْيهٌ ، والجمعُ 

 وفي األَبياِت الَمْشُهورة في القربة وِعَظِمها :

 الَفناِد اي صاِح سكن 
يَصِة. : فُنُدقو  ع قُرَب الَمّصِ

ث. : فُنُدقو  لَقَب ُمحّدِ

 الُحَسين : ع. فُنُدقو

 ع بَحلَب. بالتَّْصِغير : الفُنَْيِدقُ و

ّم : َصِحيفَةُ الِحساِب. الفُْنداق قال اللَّيُث :و  ، بالضَّ

باً.  وقاَل األَصَمِعيُّ : أَْحَسبهُ ُمعرَّ

 قلت : والَمْشُهوُر بالقاف ، وسيأْتِي.

 على ساِكنها أَفضُل الصالةِ والسالم. ، كأَميٍر : ع قُرَب الَمِدينَة الفَنِيقُ  : [فنق]

 قال َعنترةُ بُن َشّداد : ِلَكراَمتِه على أَْهِله ، وال يُْرَكب.ال يُؤَذى ،  الذي الفَْحُل الُمْكَرم : الفَنِيقو

َرٍة  وٍب َجســــــــــــــــــــــــح َر  َغضــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح ــــــــــاُع مــــــــــن ِذفـ ــــــــــب ــــــــــن  ي

ٍة مـــــــــــــثـــــــــــــر      يـــــــــــــ ِ َزاّيفـــــــــــــَ نـــــــــــــِ َرِم  الـــــــــــــفـــــــــــــَ كـــــــــــــح
ُ

(1)املـــــــــــــ
 

  
 وقال َعمرُو بُن األَْهتم :

ا  تــــــــــــــــاِج كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ  رحابِع الــــــــــــــــنــــــــــــــــِّ اَء مــــــــــــــــِ  أبَدحمــــــــــــــــَ

تح ُدوَن الــــــــــِعشــــــــــــــــــــــــاِء      َرضــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــ ُ ِإذا َأعــــــــــح نــــــــــِ (2)فــــــــــَ
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 : ُموَدع للِفْحلة. قاَل أَبو َزْيد : هو اسٌم من أَسمائِه ، وَذَكره في ِكتاِب اإِلبِل. فَنِيقٌ  وقِيل : َجَملٌ 

 بن ُدَرْيِد ، كما في الصحاح. وقال األَْعَشى :كُطنٍُب وأَْطناٍب ، األَول عن أَبِي َزْيد ، والثانِي عن ا أَْفناق َجْمع الجمع : َكُكتُب ، جج فُنُق : ج

يــــــــــــــُ  الــــــــــــــُوجــــــــــــــوِه كــــــــــــــَبن  ا  و  َدامــــــــــــــَ  بــــــــــــــِ  نــــــــــــــَ

ٌب      ــــــــــهــــــــــم َمصــــــــــــــــــــــــاعــــــــــِ رحَب مــــــــــن ــــــــــا ُ شــــــــــــــــــــــــ  ن ــــــــــح (3)أَف
 

  
ِغيَرةُ. وقاَل غيُره : : الِغراَرةُ  الفَنِيقَةُ  قاَل أَبو َعْمرٍو :و  ، وأَْنَشَد أَبو َعْمرٍو : فَنائِقُ  ج : ِوعاٌء أَْصغَُر من الِغرارةِ ، الصَّ

ِو و  لــــــــــــــح َت الــــــــــــــعــــــــــــــُ نــــــــــــــائــــــــــــــِ ِ كــــــــــــــَبن  حتــــــــــــــَح  الــــــــــــــفــــــــــــــَ

واهــــــــــــِ ِ      ــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــَ ًا عــــــــــــل ِه َرمجــــــــــــح ــــــــــــِ ول  مــــــــــــن طــــــــــــُ

  
تَْيِن ، فُنُقٌ  جاِريَةٌ و ل : َجِسيَمةٌ َحَسنةٌ فَتِيَّةٌ  ِمْفناقٌ و ، بَضمَّ  ُمنَعََّمةٌ. بالَكْسِر ، واقتََصَر الَجْوَهِريُّ على األَوَّ

 ٌ  الُمنَعَّمةُ ، وأَنَشَد قوَل األَْعَشى : الفُنُقَ  ال أَعِرفُه ، ولِكنَّ  : قِليلةُ اللَّْحِم. وقاَل َشِمٌر : فُنُقٌ  وقاَل األَصمعيُّ : امرأَة

__________________ 
 .«املكرم»بد  « املكدم»( ديوانه برواية 1)
 وعجزه فيها : 13بيت رقم  23( من قصيدة مفضلية رقم 2)

 إذا عرضت دون العشار فني 
 والعشار مجض عشراء وهي الناقة مض  عليها من لقحها عشرة أشهر.

 املكرم.وهبامشه : أفنا  : الواحد فني  الفحر  129( ديوانه ط بريوت ص 3)
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ٌة  لــــــــــــــَ وح رحكــــــــــــــَ نــــــــــــــُ ٌ هــــــــــــــِ هــــــــــــــا  فـــــــــــــــُ قــــــــــــــُ رافــــــــــــــِ  ُدرحٌم مــــــــــــــَ

ُر      عـــــــــِ تـــــــــَ ـــــــــح نـ وِ  مـــــــــُ هـــــــــا ابلشـــــــــــــــــــــــ  (1)كـــــــــَبن  َأمخحَصـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، أَي : َجَمل فَْحٌل. وقال األَْعَشى : فَنِيقٌ  كأَنها فُنُقٌ  قاَل : ال تكوُن ُدْرٌم َمرافِقُها وهي قَِليلةٌ اللَّْحِم. وقاَل ابُن األَعرابِّي :

َروِّي و  بـــــــــــــــاِت تــــــــــــــــُ ِر الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  ثـــــــــــــــح يـــــــــــــــٍت جـــــــــــــــَ  أَثـــــــــــــــِ

ـــــــــــــــرٌة      رِي وٌب غـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــا ُ ِه ل ن فـــــــــــــــح  (2) مـــــــــــــــِ
  

 لَِحيمةٌ َضْخمةٌ. قال ُرْؤبةُ : : فَتِيَّةٌ َسِمينةٌ  فُنُق ناقَةٌ و

غـــــــــــــالِة الـــــــــــــَوهـــــــــــــَ ح  ر  مـــــــــــــِ ه كـــــــــــــُ تـــــــــــــح طـــــــــــــَ َنشـــــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــَ

رجــــــــــــــاٍب      ــــــــــــــرواَء هــــــــــــــِ ــــــــــــــورٍة ق ب ــــــــــــــُ ح َمضــــــــــــــــــــــــــــح ن ــــــــــــــُ  فـ

  

َعِا ِمصحالِب الُعُن ح   (3)مائِرِة الض بـح

جُل : إِذا أَفنَقو  تَنَعََّم بعد بُْؤٍس. الرَّ

 ُمنَعَّم. قال ُرؤبَةُ : َمْفنوقٌ  ، وهو : التَّْنِعيم التَّْفنِيقُ 

رِحـــــــــــــــــًا و  راين مـــــــــــــــــَ اقـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــنــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــُ

ا     قــــــــــــــــــَ َومــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ نح تـ ــــــــــــــــــرًا أُمــــــــــــــــــاين ُود  مــــــــــــــــــَ  زِي

  
 وقاَل غيُره :

َرًأ  َت امـــــــــــــح نـــــــــــــح َب د كـــــــــــــُ اال َذنـــــــــــــح قـــــــــــــَ فـــــــــــــنــــــــــــــ   مـــــــــــــُ

ـــــــــــيـــــــــــَ       ا (4)أَب قـــــــــــَ ـــــــــــَ نـ َروح حـــــــــــَ  غـــــــــــَ و اٌم الضـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ  نـ

  
جُل : إِذا تَفَنَّقَ و بِيَّ المترَف أَْهلُه. يُفَنِّقُ  كما تنعَّمَ  الرَّ  الصَّ

 قاَل َعِديُّ بُن َزْيٍد الِعباِديُّ يَِصف الَجواِرَي بالنَّْعَمِة : : ناِعم. ُمفاِنقٌ  َعْيشٌ و

 ح 
ن ابملـــــــــــِ حـــــــــــح نحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ وُف يـ فـــــــــــُ ن  الشـــــــــــــــــــــــــ   زاهنـــــــــــَ

ـــــــــــــــــش      ـــــــــــــــــِ ٌ   وعـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــرُ  مـــــــــــــــــُ رِي  وحـــــــــــــــــَ

  
 هكذا أَْنَشده الَجْوَهِريُّ بَكْسِر النُّوِن وفَتْحها.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً و ، كغُراب : النَّْعمةُ في العَْيِش. الفُناقو ، محركةً ، الفَنَقُ   : نَعَّمه ، نقله الجوهرّي. فَانَقه فِناقا

 في أَْمِر كذا ، أَي : تأَنَّْفَت ، وتَنَطَّْعَت. تَفنَّقتَ و

 .فَنِيق ، مثل : فُنُق وَجَملٌ 

، بالفتحِ َعلَى َحْذِف  ؟تَناُم أَم أَسفَلَ  فَْوقَ وَحَكى الِكسائِيُّ : أَ  : نَِقيض تَْحت ، يَُكون اسماً وَظْرفاً ، مبنِيٌّ ، فإِذا أُِضيَف أُْعِرَب. فَْوقُ  : [فوق]

َزْيٍد ؛ ألَنّه صفة ، فإِن َصيَّرتَه اسماً  فوقَ  َعبُد هللا الُمضاِف ، وتَْرك البِناِء. وقاَل اللَّْيُث : َمْن َجعَلَه ِصفةً كاَن َسبِيلُه النَّْصَب ، كقولك :

أِْس ، والّرأْسُ  الفَْوقُ  رأُْسه ، صار َرْفعاً ههنا ، ألَنّه هو الرأُْس نفُسه ، ورفعَت ُكلَّ واحٍد منهما بصاحبِه ، فَْوقُه رفعتَه ، فقلَت : . بالفَْوقِ  بالرَّ

ال تَكاُد  (7) (َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّْقُف ِمْن فَ ْوِقِهمْ )القَلَْنُسوةِ ، وقوله تعالى :  (6)؛ ألَنَّهُ ِصفَةُ َعْيِن  ، نَصْبت الفَْوقَ  (5)قَلَْنُسوتُه  فوقَه وتَقولُ 

ُهنا ُمفيداً ، وذِلك  (ْن فَ ْوِقِهمْ مِ ):  [تعالى]قَْد تَنُوُب َعْنها. قاَل ابُن ِجنِّي : قد يَُكوُن قولُه  «َعلَْيِهمُ » ألَنَّ  «ِمْن فَْوقِِهمْ » تَْظَهر الفائِدةُ في قَْوله

تقوُل : قد ِسْرنا َعْشراً ، وبَِقيَْت علينا لَْيلَتاِن ، وقد َحِفْظُت القُرآَن وبَِقيَْت عليَّ منه « َعلَى»أَنَّه قد تُْستَْعَمُل في األَْفعاِل الّشاقَّة الُمْستَثْقَلة 

ْبحِ أَفعاِلِه : قد أَْخَرَب عليَّ َضْيعَتِي وأَْعَطب علي َعواِملي ، فعَلَى هذا لو قيَل : ُسوَرتان ، وكذا يُقاُل في االْعتِداِد على اإِلنساِن بذُنُوبه ، وقُ 

لَجاَز أَن يَُظنَّ بِه أَنَّه كقولك : قد َخِربَْت عليهم َداُرهم ، وقد َهلََكْت عليِهم َمواِشيهم  «ِمْن فَْوقِِهمْ » ، ولم يَقُل : (َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّْقفُ )

زاَل ذِلك المعنى الُمْحتََمل ، وصاَر َمْعناه أَنَّه َسقََط َوُهْم من تَْحتِه ، فهذا مْعنًى غيُر األَول ، إِلى آخِر ما  «ِمْن فَْوقِِهمْ » هم ، فإِذا قاَل :وِغاللُ 

 قاَل ، وهو تَْحِقيٌق نَِفيٌس جّداً.
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أَراد تَعالى : ألَكلُوا من قَْطِر السماِء ومن نَباِت األَرض ، وقيل : قد يكوُن  (8) (ِهمْ َْلََكُلوا ِمْن فَ ْوِقِهْم َوِمْن َِتِْت َأْرُجلِ )وقولُه تعالى : 

 (9) (ِإْذ جاؤُُكْم ِمْن فَ ْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكمْ )هذا مْن جهة التَّْوِسعَِة. كما تقول : فالٌن في َخْير من فَْرقه إِلى قََدِمه ، وقولُه تعالى : 

 اَب ،َعنَى األَْحزَ 

__________________ 
 .145( ديوانه ص 1)
 وهبامشه : املفنا  : املرتفة. 126( ديوانه ص 2)
 واألو  يف الصحاح برواية : 104( ديوانه ص 3)

 تنشطته كر هرجاب فن 
 وصّوب ابن بري إنشاده كرواية األصر.

 ( يف اللسان : أغيد.4)
 ( يف التهذيب : قلنسوة.5)
 : غري. ( يف التهذيب واللسان6)
 .26( سورة النحر اآية 7)
 .66( سورة املائدة اآية 8)
 .10( سورة األحزاب اآية 9)
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ُم من ة  فـَوحِقهم وهم قـَُريٌش ا وَغَطفاُن ا وبـَُنو قـَُريَظَة. وكانت قـَُريحظُة قد جاَءهتح ا وجاَءتح قـَُريحٌش وَغَطفاُن من انِحَيِة َمك 
َفر منهم.  من َأسح

غَر قال أَبو ُعبَْيدةٌ  .(1) فَْوقَها بَعُوَضةً فَما (ِإنَّ هللَا ال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل ما)قَولُه تَعالَى : و فما ُدونَها ، كما  أَي : أَي : في الّصِ

أَعَظم منها يَْعنِي الذُّباَب والعَْنَكبُوَت ،  أَي : وقِيَل في الِكبَر ذِلك ، أَي : أَْصغَُر من ذلك ، فَْوقَ و ٌن َصِغيٌر ، تقول :تَقُوُل : إِذا قِيَل لك فاُل

حاح.  وهو قَْوُل الفَّراِء ، كما في الّصِ

ً  أَصحابَه فَاقَ و ً و ، يَفوقُهم فَْوقا  يَفُوقَنِي ُحبَِّب إِلّي الَجماُل ، حتَّى ما أُِحبُّ أَنْ »في الَحِديِث : و م ،وَغلَبَهم وفََضله َعالُهم بالشََّرفِ  أَي : فَواقا

 فاُلناً ، أَي : ِصْرُت َخْيراً منه وأَْعلَى وأَْشَرف ، كأَنَّك ِصرَت فوقَهُ في الَمْرتَبِة ، ومنهُ َحِديُث ُحنَْين : فُْقتُ  يُقال : «أََحٌد بِشراِك نَْعلٍ 

  ٌ ٌن وال حـــــــــــــــابـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــمـــــــــــــــا كـــــــــــــــاَن ِحصـــــــــــــــــــــــــــــح

وقــــــــــــــــانِ      فــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ِض  يـ مــــــــــــــــَ رحداَس يف جمــــــــــــــــَح (2)مــــــــــــــــِ
 

  
ً  الرجلُ  فَاقَ و يُح من َصْدِره. : إِذا ، بالضمِّ  يَفُوق فُواقا  َشَخَصت الّرِ

ً  بِنَْفِسه فَاقَ و ً و ، يَفُوق فُُؤوقا ِهما : فَُواقا  ه.مثُل : يَِريُق بنفسِ  على الُخُروجِ  نَفُسه إِذا كانَتْ  بَضّمِ

 َماَت. بنَْفِسه : فاقَ  أَو

 َجاَد بَِها. بِنَْفِسه : فاقَ  أَو

 : نَْفُس الَمْوت. الفَْوق وقاَل ابُن األَعرابّي :

ً  النَّاقَةُ  فاقَتِ و  في َضْرِعها. الِفيقَةُ  اْجتََمعَت : تَفُوُق فَواقا

تُها ، كما سيأْتي. فِيقَتُهاو  ، بالَكْسِر : ِدرَّ

 والَجيُِّد الخاِلُص في نَْوعه. ءٍ : الِخياُر من ُكّلِ َشيْ  الفائِقُ و

أِْس. : الفائِقُ و أِْس ، فإِذا طالَ  َمْوِصُل العُنُِق والرَّ  طاَل العُنُُق ، وِمثلُه في اللّسان. الفائِقُ  وفي العُباِب : في الرَّ

كةً : األَُدباُء الُخَطباُء. الفََوقَة  :قاَل ابُن األَعرابّيِ و ً  الفاقُ  قال اللَّيُث :و ُمَحرَّ  ، وأَْنَشَد : : الَجْفنَةُ الَمْملُوَءةُ َطعاما

َتِجُعون  ياَف يـَنـح  فاِقيتـََر  اأَلضح
 كذا في التَّْهِذيِب.

يُت الَمْطبوُخ. : الفَاقُ و اُخ يِصف َشعََر اْمرأَة : الزَّ  قاَل الّشمَّ

ِداًل  نحســــــــــــــــــــــَ ِت مــــــــُ بــــــــح ــــــــ  يــــــــَث الــــــــنـ رِيــــــــَك أَثــــــــِ تح تــــــــُ  قــــــــامــــــــَ

َن      حـــــــــح دح ُمســـــــــــــــــــــــِّ ـــــــــَر اأَلســـــــــــــــــــــــاِوِد قـــــــــَ ث ا ِ مـــــــــِ ـــــــــفـــــــــَ  ابل

  
يت  وقِيَل : أَراَد األَنفاق ، وهو الغَضُّ من الزَّ
(3). 

ْخن»رواه أَبو َعْمرٍو : و ْحراُء. هو الفاقُ  وقاَل : .«بالفاقِ  قد ُشّدِ  واِسعَة. أَْرضٌ  قاَل َمّرة : هيو الصَّ

ِهما. الفُوقَةو كالفُوقِ  الطَِّويُل الُمْضَطرُب الَخْلِق ، : الفاقُ  قولُه :و ِهما الفُياقِ و الفُواقِ و بالَكْسر. الِفيقِ و بَضّمِ إِلى ُهنا الّصواب فيه  ، بَضّمِ

ة اللُّغَِة هذه األَلفاَظ بهذا الَمْعنَى.بقافَْين ، كما سيأِْتي له أَيضاً ُهناك ، ولم يَذُكر  فإِنه  طائٌِر َمائِيٌّ َطِويُل العُنُق : الفاقُ  كذا قَْولُه :و أَحٌد من أَئِمَّ

َف على الُمصنِِّف في هذه األَْلفاِظ فْليُتَنَبَّه لذِلَك. ِحيح ، كما سيَأْتِي له أَيضاً ، وقد تَصحَّ  أَيضاً بقافَْين على الصَّ

 وال فِْعَل لها. الفَْقُر والَحاَجةُ  : الفاقَةُ و

ّجاِجيُّ في أَماِليه بَسنَِده عن أَبي ُعبَْيدة قال :  َخَرَج سامةُ بُن لُؤّيِ بِن غاِلٍب من َمكَّة ، حتى نََزَل بعُماَن وأَنشأَ يَقُوُل : وَروى الزَّ
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واًل :  بــــــــــــًا َرســــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــح رًا وكــــــــــــَ غــــــــــــا عــــــــــــامــــــــــــِ لــــــــــــِّ ــــــــــــَ  بـ

مــــــــــــا ُمشــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــاقــــــــــــَ      ي ِإلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــِ فح  هح ِإن  نـــــــــــــَ
  

مــــــــــــــــاَن دارِي فــــــــــــــــِإيّنِ  نح يف عــــــــــــــــُ كــــــــــــــــُ  ِإن تــــــــــــــــَ

  
هح    ـــــــــــــَ اق ـــــــــــــَ ريحِ ف ُت مـــــــــــــن غـــــــــــــَ يبيف خـــــــــــــَرجـــــــــــــح ـــــــــــــِ  غـــــــــــــال

  
 ويُْرَوى :

ُت من غري   فاَقهح ماِجٌد ما َخَرجح
إِليه َزْوَجةُ األَْزِدّي ، فأَعَجبَها ، فلّما ثُمَّ َخَرج يَِسيُر حتَّى نََزل على َرُجل من األَْزِد ، فَقَراهُ وباَت عنَده ، فلما أَْصبَح قَعََد يَْستَنُّ ، فنَظَرت 

تْها ، فنََظر إِليها َزوُجها فَحلََب ناقَةً ، وَجعل في ِحالبها ُسّماً ، وقَدَّمه  َرَمى ِسواَكه أََخَذتْها فَمصَّ

__________________ 
 .26( سورة البقرة اآية 1)
 .137ـ  136/  4( البيت للعباس بن مرداس ا انظر سرية ابن هشام 2)
 ( ونقر األزهري عن أيب عبيدة قوله : الفا  : البان يف قوله الشماخ.3)
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ض يُقا  له : جوُف اخَلِميلَ  رُي ا فبَـيحنا هو يف َموحضــِ رّأَُة : فَهراَ  الل َ َ ا وَخرََج َيســِ
َ
ِة ا َهَوتح انقـَُته ِإىل ِإىل ســاَمَة ا فـََغَمَزتحه امل

َلتحها ا  تحها ا فماَت ا فبَـَلغ اأَلزِدي َة ا َعرحَفَجة ا فانَتشـــــــــَ وِفيها أَفـحَع  ا فـَنَـَفَحتحها ا فـََرَمتح هِبا عل  ســـــــــاِ  ســـــــــاَمة ا فنَـَهشـــــــــَ
 فقاَلت تـَرحثِيه :

َؤيٍّ  َة بــــــــــــــِن لــــــــــــــُ ي لســــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــَ كــــــــــــــِّ  عــــــــــــــُا بــــــــــــــَ

هح      قـــــــــــَ ال  تح ســـــــــــــــــــــــــاَ  ســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــَة الـــــــــــعـــــــــــَ قـــــــــــَ لـــــــــــِ  عـــــــــــَ

  

َؤيٍّ   ال أََر  مــــــــــــــثــــــــــــــَر ســــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــَة بــــــــــــــن لــــــــــــــُ

  
تح    لــــــــــــــَ هح محــــــــــــــََ اقــــــــــــــَ ه ِإلــــــــــــــيــــــــــــــه الــــــــــــــنــــــــــــــ  فــــــــــــــَ تـــــــــــــــح  حــــــــــــــَ

  

َؤيٍّ  هـــــــــــــــا ابـــــــــــــــَن لـــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح َرقـ بحٍس هـــــــــــــــَ  ُرب  كـــــــــــــــَ

  
هح    هـــــــــــــــرَاقـــــــــــــــَ نح مـــــــــــــــُ كـــــــــــــــُ وحِت مل تـــــــــــــــَ َ

َذَر املـــــــــــــــ  حـــــــــــــــَ

  

َت َرِديـــــــــــــــئـــــــــــــــاً و  رَكـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ َر  تـ ُدوَس الســـــــــــــــــــــــــــــ   حـــــــــــــــُ

  
هح    رحأٍَة وَرشــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــَ دٍّ وجــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَد جــــــــــــــــــِ

  

َرقــــــــــــــــًا حُبســــــــــــــــــــــــــــــاٍم و  فــــــــــــــــح َت مــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  تــــــــــــــــعــــــــــــــــاطــــــــــــــــَ

  
هح و    و اقـــــــــــــــــــَ َة الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ ت قـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــَ

  
 كفُوقَيِ السَّْهِم. فُوقانِ  لُكّلِ ِسّنٍ ِمْنها : إِذا كانَ  فَْوقاءُ  َمحالةٌ و

 كالَحْوقاِء. : الَكَمَرة الُمَحدََّدةُ الطََّرفِ  الفَْوقاءُ و

ِم : أَْعاَلهُ  فُوقُ  قاَل النَّْضُر :و  ، وأَنشد : فُوق يُقال : َكَمرةٌ ذاتُ  الذََّكر ، بالضَّ

وِ  
ُ

ويــــــــــــُر املــــــــــــ ــــــــــــطــــــــــــ  يــــــــــــُخ ال هــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ   اي أَي

رِيــــــــــــــــ ِ      َح الــــــــــــــــطــــــــــــــــ  ن  َوضــــــــــــــــــــــــــــــَ زح هبــــــــــــــــِ مــــــــــــــــِ  اغــــــــــــــــح

  

قـــــــــــــــــاِء ذاِت  وح مـــــــــــــــــَزَ  اب ـــــــــــــــــَ و ِ غـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــُ  ال

  
و ِ    لـــــــــــــــــُ ٍب  ـــــــــــــــــَح يح رَكـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــاطـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــَا مـــــــــــــــــَ

  
ل الفُوقُ  قاَل أَبو َعْمرٍو :و  وهو َمجاٌز. : الطَِّريُق األَوَّ

ً  َرَمْينا يُقال :و ً  واحداً ، أَي : (1) فُوقا  واحداً ، وهو مجاز. ِرْشقا

ُجل إِذا َولَّى :و  َمَضى ولم يَْرِجْع. أَي : فُوقِه ما ارتَدَّ على يُقاُل للرَّ

َف على الُمَصنِِّف. طاِئرٌ  : الفُوقُ و  كُصَرد. قال ُرْؤبةُ : فَُوق جمعه الفَنُّ من الَكالم : الفُوقُ و مائِيٌّ ، صوابُه بقافَْين ، كما سيَأْتِي ، وقد تََصحَّ

ه تــــــــــقــــــــــومُي  يــــــــــح ــــــــــَ نـ ــــــــــح يـ ر مــــــــــن عــــــــــَ َو ح َكســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــفــــــــــُ  ال

خــــــــــــَ ح و      واِويــــــــــــُر الــــــــــــبــــــــــــَ ه عــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ نـ ــــــــــــح يـ  مــــــــــــا بــــــــــــعــــــــــــَ

  
 أَحَسَن منه ، وهو مجاز. فُوقٍ  في فَّنٍ من الَكالِم : ُخْذ في وفي األَساِس : يُقال : للرجِل إِذا أََخذَ 

 هو بالقاف وسيَأْتِي. وقاَل األَصمعّي : فَْرج الَمْرأَة. : الفُوق قاَل ابُن عبّاٍد :و

 كما هو نَّص الُمِحيط. الفَِم وَجْوبَتُه (2)كذا في النّسخ ، والّصواب : َمفرُج  َمْخَرج هو َطَرُف اللسان. أَو قيل : هوو

 َزنََمتاه. وقاَل اللَّْيُث : هو َمَشقُّ َرأِْس السَّْهِم حيث يَقَُع الَوتَر. وَحْرفاه : .كالفُوقَةِ  َمْوِضُع الَوتَِر من السَّْهِم ، : الفُوقُ و

نََمتَانِ  الفُوقَان أَو  الُجمِحّي وأَبو َعْمٍرو وأَبو َعْبد هللا. في لُغة ُهَذْيل. قال َعمُرو بن الّداِخل الُهَذلّي : قالَهُ  : الزَّ

 بن ُمعاِوية : (3)وقال األَْصَمِعّي : هو الّداِخُل بُن َحرام أََحُد بني َسْهِم 

ـــــــــــــــَش و  ـــــــــــــــرِّي اح كـــــــــــــــَبن  ال وقـــــــــــــــَ ـــــــــــــــفـــــــــــــــُ ـــــــــــــــه  ال  مـــــــــــــــن

يـــــــُج      يـــــــرَت بـــــــه َمشـــــــــــــــــــــِ ِر ســـــــــــــــــــــِ الَ  الـــــــن صـــــــــــــــــــــح (4)خـــــــِ
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ً  منه ، أَي : من السَّْهم. وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : أَرادَ   واِحداً ، فَثَنّاه. فُوقا

 ، ومنه قوُل ُرْؤبَةَ : كُصَرد وأَْصحاب أَْفواقو ، فَُوق : ج

ِومُي  نَـيحه تـَقح  الُفَو ح َكس ر من َعيـح
 وقال َغيُره :

رح عــــــــــلــــــــــ   بــــــــــِ ا  أَفــــــــــوا فــــــــــبَقــــــــــح ك ِإلــــــــــّ مــــــــــِ هــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــَ

بُ      و ذاهـــــــــِ يـــــــــاِء مـــــــــا هـــــــــُ رح َأشــــــــــــــــــــــح فـــــــــَت مـــــــــِ كـــــــــلـــــــــ   تـــــــــَ

  
ً  وَذَهب بعضهم إِلى أَن  .فُوقَة جمع (5) فُوقا

__________________ 
 ( يف األساس : ُفواقاً.1)
 ( الذي يف التكملة : خمرج.2)
 .98/  3واملثبت عن هامش ديوان اهلذليا « يسهم»( ابألصر 3)
ملة ا والقافية جيمية. اب اء امله« مشــــيح»يف شــــعر عمرو بن الداخر ا ومشــــيج عن الديوان وابألصــــر  104/  3( البيت يف ديوان اهلذليا 4)

 .«سيرت»بد  « شيرت»ويف التهذيب 
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« وذهب بعضهم أن فو »( ابألصر 5)
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ّكيت. يقال :  .فُوقَة ، وأَنشَد بيت ُرْؤبَة أَيضاً ، وقال : هذا جمعُ  أَفواقٌ و فَُوقٌ و فَُوقَةٌ  وقال ابُن الّسِ

انِّي  وبةفُقاً ، َمْقلُ و يُقال : فُْقَوةٌ ،و مَّ  : (1)قال الِفْند الّزِ

ا َ  و  قـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــَ ي وفـــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــَ  نـ

رِ      حـــــــــــــــــــــح طـــــــــــــــــــــًا طـــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــِب قـــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــــراقـــــــــــــــــــــِ

  
ْرنا ُعثْماَن ولم نَأُْل عن َخْيِرنا ذا»:  عنههللارضيفي َحِديِث ابِن َمْسعوٍد و يقول : إِنه َخْيُرنا َسْهماً تاّماً في اإِلسالِم والفَْضِل  «فَُوقٍ  فأَمَّ

 والّسابِقَِة.

، َسيِف أَبينَا َمْفروق ، بالِوتْر غير َمْسبوق ،  الفُوق قَال عبُد الَمِسيح بُن َمْفروق : أَْضِربُهم بذي : َسْيُف َمْفروٍق أَبِي َعْبِد الَمِسيح. الفُوقِ  ذُوو

 أَْخلُص البِن َمْطُروق.

وم ، نُِسب إِليه الدَّنانِيرُ  فُوقٌ و به هو الّصواب ، وسيَأْتي ذكُره في موضعه ،  ، أَو الصَّواب بالقافَْين الفُوقِيَّة : َمِلك للرُّ قلُت : والذي َصوَّ

واية الثانيةُ هي بالقَاِف والفَاُء من القَْوِف : اإِلتْباع. وأَّما بالفاِء والقاِف الذي أَورَده الُمصنّف ُهن ا فإِنه َغلٌَط َمْحٌض ، وتَْصِحيٌف ، فَليُتَنبَّه والّرِ

 لذِلَك.

 ، وهو مجاز. فُوق ، والجمعُ  الفُوق َمْكسور أَفَوقُ  ، فهو َسْهم فُوقَه َكَسْرتُ  : أَفُوقه السَّهمَ  فُْقتُ و

هاُم الساقِطاُت النُّصول. الفُوقُ  قاَل ابُن األَعرابّي :  : الّسِ

بَْيس :: َكسَ  يَفُوقُه ءَ الشي فاقَ و  ره. قال أَبو الرُّ

و ُ يـــــــــــكـــــــــــاُد  فـــــــــــُ ـــــــــــَ ُرد هـــــــــــا  يـ ـــــــــــَ َ  مـــــــــــا مل يـ يـــــــــــح َ
 املـــــــــــ

َن حــــــــــاِدرِ      ِض أميــــــــــَ نــــــــــح َو  مــــــــــن صــــــــــــــــــــــــُ  أَمــــــــــُا الــــــــــقــــــــــُ

  
مام. وأَيَمُن : اسم رُجل. وحاِدر :  َغِليظ. أَميُن القَُوى : الّزِ

كة : َميَل واْنِكسار في الفََوقُ و  .الفُوق أََحِد َزنََمتَي ، ُمَحرَّ

ً  السَّهمُ  فَاقَ  فِْعلُهأَو  ً و يَفاُق فَاقا ك الواُو ، وأُخِرَج ُمْخَرج الَحَذر ؛ ألَنَّ هذا الِفْعَل على فَِعل يفعَلُ  مثل خاف يَخاف َخْوفاً ، بالفَتْح فَْوقا  ثم ُحّرِ

 بَكْسِر العيِن في الماِضي ، وفَتِْحها في المضارع.

 َضَر عند النَّْزع.، َكغُراب : الِذي يَأُْخذُ الُمْحتَ  الفُواقُ و

حاح : اإِلْنساُن بََدَل الُمْحتََضر. ْدِر. الفُواقُ  من الَمجاِز :و وفي الّصِ يُح التي تَْشَخُص من الصَّ  الّرِ

ِدّر ، ثم تُحلَب. يقال : ما أَقاَم ، ألَنَّها تُْحلَب ، ثم تُتَرك ُسَوْيعة يرَضعُها الفَِصيُل ِلتَ  ما بَْين الَحْلبَتَْين من الَوْقت أَيضاً : الفُواقُ  من الَمجاِز :و

ً  عنده إِالَّ  بالّضم ، والباقُون بالفَتْح. قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : َمْن قرأَ بالفَتْحِ ، أَراَد ما  (2) فُواق وقرأَ الُكوفِيُّون غيَر عاِصٍم : ما لَها من ويفتح. فُواقا

ها َجعَلَها من إِفاقَةِ  وال َراَحٍة ، َذَهب بها إِلى إِفاقَةٍ  لَها من الناقَة ، يُِريد مالَها من اْنتِظاٍر. وقاَل قَتادةُ : أَي ما لَها  فُواقِ  الَمِريِض ، ومن َضمَّ

 مْن َمْرجوعٍ وال َمثْنَِويٍة ، وال اْرتِداٍد. وقال ثَْعلٌب : أَي ما لَها من فَتْرةٍ.

ناقه ، َجعلُوه َظْرفاً على السَّعِة  فُواقَ  ناقَة ، وأَقام فُواقَ  بعد َحْلبِها. يُقال : ال تَْنتَِظْره : رُجوُع اللَّبَِن في َضْرِعها فَواقُهاو النّاقة فُواق ويقال :

رني قَدَر ما بين الَحْلبَتَْيِن. «ناقَةٍ  فُواقَ  أَنِظْرني:  (3) األَِسيرُ  له قال»:  عنههللارضيفي َحِديِث علّيٍ و ، وهو مجاٌز. الَحِديِث في و أَي أَّخِ

نَاقٍَة من الّراَحِة ، وقِيَل : أَراَد التَّْفِضيَل في الِقْسمِة  فُواقِ  يَُضمُّ ويُْفتَح ، أَي : قََسمها في قَْدرِ  «فُواق أَنّه قََسَم الغَنائِم يَوَم بَْدٍر عن»الَمْرفُوعِ : 

 هم.من بَْعِض على قَْدِر َغنائِِمهم وباَلئِ  أَْفوقَ  ، كأَنَّه جعََل بعَضهم

 القَوُل األَوُل ماَل إِليه األَْزَهرّي ، والثانِي ماَل إِليه ابُن ِسيَده.

ْرعِ  النّاقَِة : فُواقُ  أَو ْرعِ ، ثم أَْرَسلَه عنَد الَحْلِب. ما بَْين فَتْحِ يَِدك وقَْبِضها على الضَّ  أَو إِذا قَبَض الحاِلُب على الضَّ
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. وقال الفَّراء : يُجمعَ  وآفِقَةٌ  وأَْغِربة ،كَجواٍب وأَْجِوبة ، وُغراب  أَْفِوقَة ج : ، فنُِقلت َكْسرة الواو  أَْفِوقة . واألَصلالفُواُق أَْفيِقَة نَقَلَه الصاَغانِيُّ

 ومثله ُمِصيبَةٌ. ويُجمعُ األَصُل أَْقِوُموا ، قاَل : وهذا ِميزاٌن واحد  .(َأِقيُموا الصَّالةَ )ِلَما قَْبلَها ، فقُِلبت ياًء النِكسار ما قَْبلَها ، ومثله : 

اجز : أَْفِوقات على األَْفِوقة  ، ومنه قَوُل الرَّ

ا  داهتـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــِ ب  مـــــــــــــــــن ل الٌم شـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأال غـــــــــــــــــُ

رحِب      عــــــــــــــــــــاوٌد لشــــــــــــــــــــــــــــــــــُ امــــــــــــــــــــُ ِوقــــــــــــــــــــاهتــــــــــــــــــــِ  أَفــــــــــــــــــــح

  
ْرعِ بَْيَن الَحْلبَتَْين الِفيقَةو ، واألَْصُل ، فِوقَة ، صارت الواُو ياًء لكسرةِ ما قبلها. قاَل األَعَشى يَِصُف  ، بالَكْسر : اسُم اللَّبَن يَْجتَِمُع في الضَّ

 بَقَرة :

__________________ 
 ء القي  بن عاب  الكندي.رو  أيضاً المر ( يف التهذيب : وقا  شهر بن شيبان وهو الفند الزماين. وذكر البيت وهبامشه : وي1)
 .15( سورة ص اآية 2)
 ( األصر واللسان يف والنهاية : واألشرت.3)
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ىت  ِإذا  ةٌ حــــــــَ يــــــــقــــــــَ ت  فــــــــِ عــــــــَ مــــــــَ تــــــــَ هــــــــا اجــــــــح رحعــــــــِ  يف ضـــــــــــــــــــــَ

ا      عـــــــَ ِ  لــو َرضــــــــــــــــَ فــح َض شــــــــــــــــِ   الــنـــ  (1)جـــــــاَءتح لــرُتضــــــــــــــــِ
 

  
 .«اليَْعرة فِيقَةُ  وتُشبِعُه ِذراُع الُجْفرة وترويه»وفي بعِض ِروايات َحِديث أُّمِ َزرع : 

ً و ، ِفيقاتٌ و كِعنَب ، فِيَقٌ و بالَكْسر ، فِيقٌ  ج :  .أَفاِويقُ  جمع الَجْمعِ  جج كِشْبٍر وأَْشباٍر ، ثم أَْفواق يُجَمع أَيضا

ام السَّلولّي :  قال عبُد هللا بُن َهمَّ

ا  وهنــــــــــــَ عــــــــــــُ رحضــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــاان وهــــــــــــم يـــــــــــــَ ون ُدنــــــــــــح ُذمــــــــــــ   يــــــــــــَ

ـــــــــــاِويـــــــــــ َ      ُر  أَف عـــــــــــح ـــــــــــَ ِدر  هلـــــــــــا ثـ (2)حـــــــــــىت مـــــــــــا يـــــــــــَ
 

  
ي : قد يَُجوُز أَن يجمعَ   ، فيكون مثل ِشيعٍَة ، وِشيَع ، وأَْشياع. أَْفواقٍ  على فِيقَ  ، ثم يُْجَمع فِيق على فِيَقةَ  وقال ابِن بَّرِ

 قوُل الّشاعر : أَْفواقٍ  وشاِهدُ 

تــــــــــــــاُده عــــــــــــــح ُرهــــــــــــــا  تـــــــــــــــَ ذكــــــــــــــُ راٌت حــــــــــــــا يــــــــــــــَ  َزفــــــــــــــَ

وحِت      َ
ُؤوس املـــــــــــ ه بـــــــــــكـــــــــــُ يـــــــــــنـــــــــــَ قـــــــــــِ اَيســـــــــــــــــــــــــح واقـــــــــــَ  أَفـــــــــــح

  
 قال الُكَمْيُت يَِصُف ثَْوراً َوْحِشيّاً : : ما اْجتََمَع في السَّحاب من َماٍء ، فهو يُْمِطُر َساَعةً بَْعد ساعٍة. األَفاِويقُ  من الَمجاِز :و

ج   ثـــــــــــــــــِ تح تـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــافـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــَ  أَفـــــــــــــــــاِويـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ

طــــــــــــ     ــــــــــــنــــــــــــِّ جــــــــــــا  ال زَارَاســــــــــــــــــــــــــِ  اِف عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه غــــــــــــِ

  
ً  قال ابُن ِسيَده : أَراهم َكسَّروا ً  ، ثم َكسُّروا أَْفواق على فُوقا  .أَفاِويق على أَْفواقا

ةُ اللَّْيِل ، قاله اللِّحيانّي. وقِيَل : هو  أَفاويقَ  َخرْجنا بعدَ  يُقال : من اللَّيِل : أَكثََرهُ. األَفاِويقُ  من الَمجاِز :و من اللَّيل ، أَي : بعَد ما َمَضى عامَّ

 كقَْولك بعد أَْقطاع من اللَّيل ، َرواه ثَْعلَب.

 ، وأَغفَله ياقُوت والصاغانِّي.« أ ف ق»من نَواِحي ِذَمار ، وقد َذَكرها الُمَصنُِّف أَيضاً في  ، كأَِمير : ة باليََمن أَفِيقُ و

 من أَْعمال َحْوران. د بين ِدَمْشَق وَطبَِريَّة : أَفِيقُ و

، وهي َعقَبةٌ طويلةٌ نحو ِميلَين ، والبلد الَمْذُكور في أَول العَقَبِة يُْنَحَدُر منها إِلى َغْور األُرُدّنِ ، ومنها  ِلعَقَبتِِه ِذْكٌر في أَْخباِر الَمالِحمو

ةكا فِيق وال تَقُل يُْشَرف على َطبِريّة  (3)ومعنى قَوِل َحسَّان بِن ثَابِت « أَ ف ق»نَبَّه عليه الصاغانّي وياقُوُت ، وقد ذكره الُمصنِف في  لعَامَّ

 ُهناك. عنههللارضي

هُ : وفي ِكتاِب الّشام عن َسِعيد بِن هاشم بن َمْرثَد  ل الَمْشجعيّ  (4) [عن أَبيه]وفي الُمْعَجِم ما نَصُّ  قال : رأَيُت في قال : أَْخبَرونا عن ُمْنخَّ

نُ  ، فلّما أَذّن الُمؤذّن قُمُت إِليه فَسأَْلتُه عما  أَفِيق ، قال : فِسْرُت إِلى أَفِيق المنام قائِالً يقوُل لي : إِن أَردَت أَن تدُخَل الجنةَ فقُْل كما يقوُل ُمؤذِّ

وهو َحيٌّ ال يَُموت ، بِيَِده الَخْيُر  (َُيِْيي َومُيِيتُ )،  (َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمدُ )،  (ال َشرِيَك َلهُ )وحَده  (ال ِإلَه ِإالَّ هللاُ )يَقُول ، فقال : 

سوَل كما أُر (ء  َقِدير  َوُهَو َعلى ُكلِّ َشيْ ) ين ، وأَشَهُد أَنَّ الرَّ ل سِ ، أَشَهُد بِها مع الشَّاِهِدين ، وأَحِملُها مع الُمجاِهِدين ، وأَعدُّها إِلى يَوِم الّدِ

َعُث َمْن يف اْلُقُبورِ )، والِكتاَب كما أُْنِزل ، وأَنَّ القَضاَء كما قَدَّر ،  ، عليها أَحيَا وعليها  (َوَأنَّ الّساَعَة آتَِية  ال رَْيَب ِفيها ، َوَأنَّ هللَا يَ ب ْ

 أَُموت وعليها أُْبعَث إِْن شاَء هللا تَعالَى.

لَها. اْرتِفاُعها. لَكْسِر. قال ابُن َعبَّاٍد :با الضَُّحى فِيقَة من الَمجاِز : أَتيتُهو َمخشرّي : َمْيعَتُها ، أَي : أَوَّ  وقال الزَّ

حاح ، وكذا أَوفَْقت بِه ، كالُهما على القَْلب. كأَْوفَْقته ألَرِمَي به في الَوتَر فُوقَه َوَضْعتُ  أَي : السَّْهمَ  أَفَْقتُ و  كما في الّصِ

 .أَْفَوْقتُهو السَّْهَم ، فُْقتُ  ْعتَه في الَوتَِر لتَْرِمَي به قُلَت :في التَّْهِذيِب : فإِْن َوضو

 فنَاِدر. أَْفَوْقتُه أَماو السَّهَم. فُقتُ  وقِيل : يُقال :
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الناقةُ فاحلُْبها. وقاَل  أَفاقَت : َدرَّ لبَنُها. وقاَل األَصمعيُّ : ُمِفيقَةٌ و ، ُمِفيقٌ  في َضْرِعها ، فِهي الِفيقَةُ  اْجتََمعَت ، أَي : تُِفيُق إِفاقَة النَّاقَة أَفاقَتِ و

ً و تُِفيُق إِفاقةً  الناقةُ  أَفاقَت ابُن األَْعرابِّي :  : إِذا جاَء ِحيُن َحْلبِها. فُواقا

ْعيِ وتُتْرَك ساعةً ، حتى تَْستَِري اإِلفاقَةُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :  .تُِفيقَ و حَ للناقِة : أَن تَِرَد من الرَّ

__________________ 
 .107( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان برواية : وذموا لنا الدنيا.2)
 ( ذكره ايقوت يف معجم البلدان أفي  ا ذكر له بيتا ا أما البيت الشاهد فيه :3)

لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد   فـــــــــــــــــقـــــــــــــــــفـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــدار خـــــــــــــــــُ

 فـــــــــــــــــــــــبفـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــيب تـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــالن    

  

 ( زايدة عن معجم البلدان.4)
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ة : ُرجوُعها. وِغراُرها : إِفاقةُ  وقال َزيُد بُن ُكثَوة :  َذهابُها. الدَّرَّ

 . أَيضاً ، عن األَخفَش.َمفاِوقو ، نَقَله الجوهريُّ  َمفاِويقُ  ج :

ً و يُِفيق إِفاقةً  ومن َغْشيَته من َمَرضه أَفاقَ و ة إِليِه ، أَو َرَجع إِلى  ، أَي : فُواقا حَّ ةَرَجعَت الّصِ حَّ  (1) (فَ َلّما َأفاقَ ) ، ومنه قَولُه تَعالَى : الّصِ

. قال الفُواقُ  : إِذا نَِقه. واالسمُ  استَفاقو العَِليُل ، أَفاقَ  وقِيَل : أَفاق كاْستَفاقَ  وُكلُّ َمْغِشّيٍ عليه أَو َسْكراَن َمْعتُوٍه ِإذا اْنَجلَى ذِلَك عنه قِيَل : قد

 َعِديُّ بُن َزْيد :

َر الـــــــــــعـــــــــــا كـــــــــــَ بح بـــــــــــَ ِح الصــــــــــــــــــــــــ  وَن يف َوضــــــــــــــــــــــــَ  ِذلـــــــــــُ

وَن ِد : َأاَل      قــــــــــــولــــــــــــُ يــــــــــــ ُ ِح يــــــــــــَ فــــــــــــِ تــــــــــــَ  ؟!َتســــــــــــــــــــــــــح

  
 وقالت الَخنساُء :

ِك و  وعـــــــــِ نح ُدمـــــــــُ ي مـــــــــِ ـــــــــقـــــــــِ رِي ـــــــــقـــــــــيهـــــــــَ ي فـــــــــِ ـــــــــَ  اســـــــــــــــــــــــت

ي و      يـــــــــقـــــــــِ طـــــــــِ ِت ا ولـــــــــن تـــــــــُ قـــــــــح ًا ِإن َأطـــــــــَ ربح (2)صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
مانُ  أَفاقَ  من الَمجاِز :و  أَْخَصب بَْعد َجْدب. أَي : الزَّ

 قاَل األَْعَشى :

وح  م يف الــــــــــز مــــــــــاِن الســــــــــــــــــــــــ  َا مــــــــــا هلــــــــــَ يــــــــــنــــــــــِ هــــــــــِ
ُ
 املــــــــــ

ـــــــــــــــــــا َ ِء حـــــــــــــــــــىّت ِإذا      وا أَف ـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــاق  (3) أَف
  

مان بالِخْصبِ  أَفاقَ  يَقُوُل : إِذا  من نَْحِر إِبِلهْم. أَفاقُوا الزَّ

 له ِسهاَمُهم بنَْحِر ِإبِلهْم. أَفاقُوا َسْهَمه ليَْرِميَُهم بالقَْحطِ  (4) [الزمانُ ] أَفاقَ  وقال نَُصْير : يُِريد : إِذا

اَحةُ  اإِلفاقَةُ  قال بَعُضهم :و  .الفُواق من : الرَّ

اَحةُ بَْين الَحْلبَتَْين. هوو ِحيُح أَنّه من َمْعنَى اإِلفاقَة وِسياُق الُمَصنِّف يَقتَِضي أَنّ  الرَّ  .اإِلفاقَةُ  ، ومنه الفُواقِ  هي الّراحة بين الَحْلبَتَْين ، والصَّ

قو ً  السَّهمَ  فَوَّ ً  َجعََل له : تَْفِويقا ْميِ. ومنه قَولُهم :  فُوقهِ  كما في العُباِب ، وهو قَْوُل األَصَمِعّيِ. وفي األَساِس : أَي َجعَل الَوتَر في فُوقا عنَد الرَّ

ً  ِزْلَت للَخْيِر ُموفَّقاً ، وَسهُمك في الَكَرمِ ال  قا  .ُمفوَّ

قو اِعي فَوَّ ً  الفَِصيلَ  الرَّ ً  إِذا َسقاهُ اللَّبنَ  : تَْفويقا  .فُواقاً فُواقا

ق قاَل ابُن األَعراِبّي :و  وهو َمجاٌز. كُمعَظَّم : ما يُْؤَخذ قَِليالً قَِليالً من َمأْكول وَمْشُروب الُمفَوَّ

قو  عليهم. تََرفَّع على قَْومه : تَفوَّ

قو ً  الفَِصيُل : َشِرب اللَّبنَ  تَفوَّ حاحِ. فُواقاً فُواقا  كما في الّصِ

ً  أَي : َزْيٌد ناقَتَه : َحلَبَها كذِلك تَفّوقو  .فُواق بعدَ  فُواقا

قُهُ تَفّوقَ  أَّما أَنَا َءةَ القُْرآِن ، فقاَل أَبو ُموَسى :قِراـ  عنهماهللارضيـ  أَنه تَذاَكَر هو وُمعاذٌ »حِديُث أَبِي ُموَسى :  قال الجوهرّي : ومنه  فأَتَفوَّ

ةٍ ، ولكن أَقَرأُ منه َشْيئاً بعد َشيْ  «اللَّقوح  قال الّشاِعر : ٍء في لَْيِلي ونَهاِري ، وهو َمجاٌز :أَي : ال أَقرأْ ُجْزئِي بَمرَّ

تُ  و قـــــــــــح فـــــــــــَ رِيـــــــــــٍف وَللـــــــــــٍد  (5) تــــــــــــَ  مـــــــــــاِد مـــــــــــن طـــــــــــَ

يَ      ــــــــِ فــــــــو ق ــــــــَ رحمِ  ت ــــــــكــــــــَ ِب ال ــــــــَ ل ــــــــاَء مــــــــن حــــــــَ هــــــــب  الصــــــــــــــــــــــ 

  
قهُ فيما ليَس ُمعالََجةً للشَّي ُعه ويتفَوَّ إِن »:  عنههللارضيفي َحِديث علّيٍ و ِء بمرةٍ ، ولكنه َعَمٌل بعَد َعَمٍل في ُمْهلٍَة.وقد َذَكر ِسيبََوْيهٌ : يتَجرَّ

قُونَنِي بَنِي أُميَّة دٍ  لَيُفَّوِ ً  تُراَث ُمَحمَّ تُها. كاْستَفاقَها أَي يُْعُطونَنِي من الماِل قَِليالً قَِليالً  «تَْفِويقا  إِذا نَفََّس حلبها َحتّى تَْجتَِمَع ِدرَّ

 ال تَْحلُْبها قَْبَل الَوْقِت. أَي : النَّاقَةَ  استَِفق يُقاُل :و

 عن ابِن األَعرابّي ، وهو َغِريب. : َكثِير النَّْوم قٌ ُمْستَِفي َرُجلو
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عنه ، أَو ال يَشَربُه في الَوْقت ، وقِيَل : ال يَجعل لُشْربِه وقتاً ، وإِنما يَشَربُه دائِماً ، ومنه قوُل  ما يُكفُّ  أَي من الشَّرابِ  يَْستَِفيقُ  ما فالنٌ و

 الَحِريرّي :

َتِفي ال   َغراماً هلا وفـَرحَط َصبابَهح  َيسح
ً  الَجَملُ  اْنفاقَ و  إِذا َكَسره. َء :الشي فاقَ  ، اْنِفعال من ُهِزل : اْنِفياقا

__________________ 
 .143( سورة األعراف اآية 1)
 .من دموعك أو أفيقي برواية : 103( ديواهنا ط بريوت ص 2)
 أفا  : رجض إىل اخلصب. وأفاقوا : رجعوا إىل العطية. وهبامشه : «ن السوءما هلم لزما» برواية : 128( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( زايدة عن التهذيب واللسان.4)
 وتفوقت ماد : أنفقته عل  مهر. وذكره الزخمشري شاهداً عل  قوله :« تفو »( عن األساس وابألصر : 5)



12879 

 

 أَو اْنَشّق. فُوقُه تََكسَّر : إِذا السَّهمُ  انفاقَ  من ذلكو َهلَك ، قيل :و

. للفاقَةِ  فإِنَّه ال فِْعلَ  فاقَ  ، وال يُقاُل : الفَاقَه اْفتِعال من اْفتَقَر الرجُل : إِذا اْفتاقَ و  ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ

. الفُواقِ  َماَت بَكثْرةِ  : إِذا اْفتاق أَو  نقله الّصاغانِيُّ

 بالياِء والالم بَِمْعنًى واحٍد ، رواه السُّلَِميُّ ، وهو أَبو تُراب. ُمْفِلقو ُمِفيقٌ  َشاِعرو

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 في الَجمال. فاقَتْ  : فَائِقَةٌ  جاريةٌ 

 ، بالضم ، أَي : مات ، عن أَبِي َعْمرو ، وأَنَشَد : فُوقِه وَرَجَع فاُلٌن إِلى

هــــــــــا  ريــــــــــقــــــــــِ ت بــــــــــِ رِقــــــــــَ ي شــــــــــــــــــــــــَ رحســــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــا ابُ  عــــــــــِ

ضح هلـــــــــــــا يف مثـــــــــــــُ       رجـــــــــــــِ ـــــــــــــَ هـــــــــــــاَت ال ي ـــــــــــــِ وق ـــــــــــــُ (1)ف
 

  
 أَي : ال يَْرجُع ِريقُها إِلى َمْجراهُ.

ً و ً و فاق فُُؤوقا  : أَخذه البُْهُر. فُواقا

 : تَرِديد الشَّْهقَِة العاِليَِة. الفُواقُ و

 النّاقَِة ، بالفَتْح. قاَل ابُن ِسيَده : وال أَْدِري َكْيَف ذلك. فَْيقة وَحَكى ُكراع :

قَ و ً  الناقةَ أَْهلُها فَوَّ ّرة. تَْفويقا  : نَفَُّسوا َحلبَها ؛ لتَْجتَمع إِليها الّدِ

 ِسيّاً :وَحَكى أَبو َعْمرٍو في الُجْزِء الثالث من نَواِدره بعد أَن أَْنَشد ألَبِي الَهْيثَم التَّْغِلبِّي يَِصف قِ 

هــــــــــــا  نــــــــــــا َمســــــــــــــــــــــــــائــــــــــــُح ُزوٌر يف مــــــــــــراِكضــــــــــــــــــــــــــِ  لــــــــــــَ

ٌي وال َرقـــــــــــــــَ ُ      َ  هبـــــــــــــــا َوهـــــــــــــــح يـــــــــــــــح ٌا ولـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــِ

  

ئـــــــــــرت  بـــــــــــِه  هـــــــــــايبٍّ تـــــــــــَ رِّ صـــــــــــــــــــــــــُ د تح بـــــــــــكـــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــُ

  
اُرد ت    ئـــــــــــــرت  ِإذا مـــــــــــــَ يـــــــــــــُ ُ كـــــــــــــمـــــــــــــا تـــــــــــــَ  الـــــــــــــفـــــــــــــُ

  
 ، وهي التي يَرِجع إِليها لَبنُها بعد الَحْلب. ُمِفيق : جمع الفُيُق قال :

ِة على الواو ،  فَُووق ، وأَصلُه (2) فَيُوق ، قِياُسه جمع ناقة ُمِفيق جمع الفُيُق قال ابن بَّري : قوله : مَّ ، فأَبدَل من الواِو ياء ، استِثْقاالً للضَّ

 وهو أَقيُس. (3) الِفيقُ  ويُْرَوى

 ، َكَسحاٍب : ثائُِب اللَّبن بعد َرضاعٍ أَو ِحالٍب. الفَواقو

قَ و  ٍء ، وهو مجاز.َشرابَه : َشِربه َشْيئاً بعد َشي تَفوَّ

ً  وأَعالُهم يِن ، وهو ُمْستَعاٌر من فُوقا  السَّْهِم. فُوقِ  ، بالضم ، أَي : أَكثَُرهم َحّظاً ونَِصيباً من الّدِ

 إِذا أَْخَسْسَت َحظَّه.:  «ناِصلٍ  بأَفوقَ  َرددتُه»وفي الَمثَِل 

 ناِصل : إِذا َخسَّ حظُّه ، أَو خاَب. بأَفوقَ  ورجع فاُلنٌ 

 ال نَْصَل له. الفُوقِ  أَي : بَسْهٍم ُمْنَكِسر« نَاِصل بأَْفوق َرَجع»ومثٌَل للعََرب يُْضَرُب للطَّالب ال يَِجُد ما َطلََب : 

  كامٍل.، أَي : َحظٍّ  فُواقٍ  ويُقاُل : له من كذا َسْهم ذُو

ً و قَه تْفِويقا لَه. ويُقاُل : فَوَّ قَنِي : فَضَّ ً  األَمانيَّ  فَوَّ  .تَْفويقا

 نَْبِلك ، أَي على َشأْنِك وما يَْعنِيك. فُوقِ  بِّره ، وهو َمجاٌز. ويَقُولون : أَقبِل على أَفاِويقَ  وأَْرَضعَنِي
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ِحِم : َمَشقُّه ، على التَّْشبِيه. فُوقُ و  الرَّ

 باُن. وأَيضاً الُمْشط ، عن ثَْعلب. وبَيُت الشَّماخ الذي تقدم ِذكُره ُمحتَِمل لهما.: ال الفاقُ و

مخَشِري ، وهو َمجاٌز. (4)، أَي : ِلَما  فُوقي ويقال : ارِجْع إِن ِشئَْت في  ُكنَّا عليه من الُمؤاخاةِ والتَّواُصِل ، عن ابِن عبّاٍد والزَّ

ل ل َمْرِمّيٍ وهاِلٍك ، وهو َمَجاٌز. فُوقٍ  وكان فاُلٌن ألَوَّ  ، أَي : أَوَّ

ث ، َرَوى عن عبد هللِا بِن محمد بِن يَْعقُوب الّسامانِّي. فائِقُ و  الّسامانِّي : ُمحّدِ

 ِشعاره ، مكيَّة مولَّدة. فَْوقَ  : ما يْلبَسهُ اإِلنسانُ  يُّ الفَْوقانِ و

ً  اإِلناُء ، كفَِرح فَِهقَ  : [فهق]  بالفَتْحِ على َغْيِر قِياس فَْهقا

__________________ 
 ونسب الرجز للعليكم الكندي.« من فوقها»( التكملة وفيها : 1)
 ( يف اللسان : فيو  أو فائ .2)
ــــقوله : ويرو  : الِفَي  أي كعنب مجض ِفيَقة مبعىن الدرّة ا ه»املطبوعة املصرية : ( هبامش 3) قا  أبو ا سن : أما الُفُي  فليست ِبمض ُمِفي  ألن « ـ

 ذلك إلا  مض عل  َمَفاِو  وَمَفاِوي .
 وذكر شاهداً عليه قوله :« كما كنا»( يف األساس : 4)

 هـــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــــِت قـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــريًا ولركـــــــــــــــــــٌة 

 ًا وراجــــــــــــــعــــــــــــــٌة ِإن شــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــِت يف فــــــــــــــوقــــــــــــــيشــــــــــــــــــــــــــــرّ     
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َتألَ  عل  الِقياس ا وقد ذََكَرُ ا اجلَوَهرِّي : حُيَر  و   حىت يَتصب َب ا وكذلك الَغديُر. وأَنشَد اجلوهري  لأَلعحَش  : امح
ٌة  نــــــــــــَ فــــــــــــح ِ  جــــــــــــَ حــــــــــــلــــــــــــ 

ُ
ُروُح عــــــــــــلــــــــــــ  آِ  املــــــــــــ ــــــــــــَ  تـ

يِّ      راقــــــــِ ــــــــعــــــــِ ِخ ال ــــــــح ي ِة الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــَ ي ــــــــِ هــــــــَ ُ كــــــــجــــــــاب فــــــــح ــــــــَ (1)تـ
 

  
 أَراد أَنه يَْجَمع في جابِيَته الماَء ألَنّه يَْضعُُف عن االْستِقاِء.« الشَّيخ»يُِريُد ِدْجلَة. قال الّصاغانِيُّ : ومن َرَوى « السَّْيح»ويُْروى 

ُل الفَقارِ  الفَْهقَةو حاح. زاَد َغيُره : يَِلي الّرأَْس. : َعْظٌم ِعْند ُمَركَّب العُنُق ، وهو أَوَّ أْس ، ُمْشِرٌف على  كما في الّصِ أَو َعْظٌم عنَد فَائِِق الرَّ

 قالَه اللَّْيُث ، وأنَشَد : اللهاةِ 

َرُب و  َقةُ ُتضح  َحىّت تـَنحدِل ح  الَفهح
 قُلُت : وهو قَْوُل القاَُلخ.

ً  ، كمنعَه َهقَهفَ و  نقله الجوهرّي. فَْهقَتَه أَصابَ  : فَْهقا

 بالدَِّم أَي : تَتََصبَُّب. تَْفَهقُ  : الطَّْعنَةُ التي الفَاِهقَةو

 ٍء يْنبُع منه ماٌء أَو َدٌم.: اتِّساع ُكّلِ شي الفَْهق عن ابِن عبّاٍد. وقاَل الليُث : الفَْهقَةِ  َكيَّة على : الفَاِهقَة أَو

 .فَْيَهق حتّى يُقال مفاَزة ءٍ الواِسُع من ُكّلِ َشيْ  كَصْيقٍَل : الفَْيَهقُ و قال :

ِفيُّ من النُّوق. ، وهي : فَْيَهق ناقةو  الصَّ

 : عنههللارضيقال َحسَّان  َكثِيرةُ الَماِء. أَي : ِمْفهاقٌ  بِئْر يُقال :و

رِّ  هـــــــــا ٍ عـــــــــلـــــــــَ  كـــــــــُ فـــــــــح ا  مـــــــــِ روهبـــــــــُ يـــــــــٍف غـــــــــُ  َخســـــــــــــــــــــــِ

اَل      جـــــــــُ ٍض مـــــــــن املـــــــــاِء َأســـــــــــــــــــــــح فـــــــــرِّي يف حـــــــــوح (2)تـــــــــُ
 

  
 الغُروُب هنا : ماُؤها.

قاء : أَْفَهقَهو  .«أَْفهقَنا فَنََزْعنا في الحْوِض َحتَّى»:  عنههللارضيفي حِديِث جابٍِر و كأَْفحقَه على البدل. َمألَه أَي : الّسِ

 عن ابِن األَعرابّي. كتَفَهَّقَ  البَْرُق وَغْيُره : اتََّسَع ، أَْفَهقَ و .، نَقله الّصاغانيُّ  الفَاِهقَةَ  البَِعيَر : َكواهُ  أَْفَهقَ و

يت ألَْعرابِّيٍ  «ُمْنفَِهقٍ  في َهواٍء ُمْنفَتِق ، وَجوٍّ »:  عنههللارضيفي َحِديِث علّيِ و .اْنفََهقَ و ّكِ اختَلَعَت منه امرأَتُه ، واختارت وأَْنَشَد ابُن الّسِ

ها ، وَضيَّق عليها في الَمِعيشة ، فبَلَغه ذلك ، فقال يَْهُجوها ، ويَِعيبها بما صاَرْت إِليه من الشَّقاِء :َزْوجاً غيَره ، فأَضَ   رَّ

لــــــِ ح  صـــــــــــــــــــــَ هح ِرمِي الصـــــــــــــــــــــ  عحســـــــــــــــــــــًا لـــــــلشـــــــــــــــــــــ  مـــــــًا وتــــــــَ  َرغـــــــح

ــــــــــــُت َذا أََر ح      ي ــــــــــــِ ب ــــــــــــَ ــــــــــــا ال ت ن ــــــــــــح َدي ــــــــــــَ تح ل ــــــــــــَ  كــــــــــــان

  

َز ح و  ــــــــــــــَ رتـ
ُ

كــــــــــــــ   مَخَصــــــــــــــــــــــــــــًا يف املــــــــــــــ  ال َتشــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ــــــــــَ ح    ن ــــــــــَ ــــــــــٍم وفـ عــــــــــي ــــــــــَ ي يف ن ي ومُتحســــــــــــــــــــــــِ  ُتضــــــــــــــــــــــــحــــــــــِ

  

نــــــــــَ ح  رت  مــــــــــا ِإال  الســــــــــــــــــــــــ  َش عــــــــــنــــــــــِدي قــــــــــَ  مل ختــــــــــَ

  
ُر دريف ا واإِلانُء    هـــــــــــــِ ح فـــــــــــــالـــــــــــــّرِســـــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ  مـــــــــــــُ

  
وهو ِشْبهُ البََشِم يَعتِري من َكثْرةِ ُشْرِب اللَّبَِن ، وإِنما َعيَّرها بما  الشَِّريُم : الُمْفَضاة ، وما ُهنا زائَِدةٌ. أَراَد لم تَْخَش ِعْنِدي قَطُّ إِال السَّنَق ،

 أَي : اتَّسعَت. وقاَل ُرْؤبةُ : «له الَجنَّة اْنفََهقَتْ  فإِذا َدنَا منها» في الَحِديِث :و صاَرْت إِليه بعَده.

َصحاُن و  َفَه ح انحَش   َعنحها َصحح ُنـح
 امل

اُء. تَنَطَّع وتََوسَّع ذا: إِ  في َكالِمه تَفَْيَهقو  فيه ، قاله الفَرَّ

، قِيَل : يا  الُمتَفَْيِهقُونَ  وأَْبعَُدُكم ِمنّي َمجاِلَس يوَم الِقيامِة الثَّرثَاُرونَ : » (3)في الَحِديث و كأَنَّه َمألَ به فََمه. ، وهو االْمتِالءُ  الفَْهق وأَصلُه

 وقاَل الفَرزَدُق : .«الُمتَكبِّرونَ  قال : ؟الُمتَفَْيِهقُون رسوَل هللا وما



12882 

 

هــــــــــــــَ َ  ــــــــــــــح يـ فــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ىن   تـ ــــــــــــــَ ث
ُ

ــــــــــــــو املــــــــــــــ راِ  أَب ــــــــــــــعــــــــــــــِ  ابل

يـــــــــــــِص و      بـــــــــــــِ ومـــــــــــــه َأكـــــــــــــَر اخلـــــــــــــَ م قـــــــــــــَ لـــــــــــــ  (4)عـــــــــــــَ
 

  
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 آلخر َخَرزة في العُنُق ، عن ابِن األَْعرابّي. الفَْهقَة ، بالَكْسر : َجمعُ  الِفهاقُ 

بِيُّ َكعُِنَي : َسقَطت فُِهقَ و  وفَْيَحق وهي الواِسعَة. وأَنشد لُرْؤبَة : فَْيَهق عن لَهاتِه. وقال ابُن األَعرابّي : أَرض فَْهقَتُه الصَّ

َهَقاِإنح َعَلوحا من فـَيحِف َخرحٍ  و   فـَيـح
__________________ 

 واملثبت كالصحاح واللسان. .«.. نف  الذم عن آ  امل »برواية :  121بريوت ص  ( ديوانه ط1)
ر ا ويرو  : من الصخر أجنال ا واألجنر : الواسض وهي رواية الديوان 2)  .«أجنال»( قا  يف التكملة اسجال مجض َسجح
 .«.. ( نصه يف التهذيب واللسان : إن أبغضكم إّد الثر رون املتفيهقون3)
 التهذيب واللسان ويف الديوان برواية ال شاهد فيها.( 4)
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 أَلحَق  به اآُ  َغِديراً َديحَسَقا
 ِمياهاً ِعَذاباً. (1) تَْنفَِهقُ  وقاَل األَزهريُّ : هي أَرضٌ 

 علينا بماِل َغيِره. يَتَفَْيَهقُ  ويُقاُل : هو

 في ِمْشيَتِه : تَبَْختَر. تَفَْيَهقو

ةُ بُن خاِلد : سُ  ُم الُمتَفَتُِّح الُمتَبَْختُِر. الُمتَفَْيهق عن (2)ئَل َعْبُد هللا بن َغنّيٍ وقال قُرَّ  ، فقاَل : هو الُمتَفَّخِ

 وهو تَْصِحيٌف ، وصوابُه القَْيق بقافَْيِن عن ابِن األَعرابّيِ ، كما في العُباِب ، وسيأْتي. َصْوُت الدَّجاج أَهَملَه الَجوهرّي ، وهو الفَْيقُ  : [فيق]

ْنيا الِفيقُ و  ، وهذا أَيضاً تَْصِحيف ، والَمْنقوُل عن ابن األَعرابّي بقافَْين ، كما في العُباِب ، وسيأْتي. بالَكْسِر : الَجبَُل الُمِحيُط بالدُّ

 ن ، كما سيأْتِي أَيضاً.، وهذا أَيضاً تَْصِحيف ، والَمْنقوُل عن ابن األَعرابّي بقافَيْ  بالَكْسِر : الَجبَُل الُمِحيُط بالدُّنْيا الِفيقُ و

ُجُل الطَِّويل : الِفيقُ و ِمثُل ذِلك بعَْينه ، وهو َغلٌَط ، كما « ف وق»، وهذا أَيضاً تَْصِحيٌف ، والصَّواُب بقافَْين مع أَنّه قد تَقَدَّم له أَيضاً في  الرَّ

 سيأْتِي أَيضاً.

ِة ، فإِن كاَن ُهَو « ف وق»، وهو البَلَُد الذي بَْيَن ِدَمْشق وَطبَِريّة الذي نُِسَب إِليه العَقَبة وقد َسبََق له في  بِال اَلم : ع فِيقو أَنَّه من َكالِم العامَّ

. وإِن أَراَد به َمْوِضعاً آَخَر فهو تَْصِحيٌف ، أَو كيَف ينكُره أَّوالً ثم يُثبِتُه ثانِياً ، فتَأَّمل فإِنَّه َعَجبٌ  ؟يقوُل للبَلَِد إِنَّهُ َمْوِضع (3)هو فَكيَف 

 والصواُب فيه بقافَْين ، كما سيأْتي.

ُجل فَاقَ  قاَل ابُن األَعرابّي :و  لُغَةٌ في يَفُوُق. : جاَد بنَْفِسه يَِفيقُ  الرَّ

َح به الصاغاني.أَ « ف وق»عن أَبي تُراٍب السُّلَِمّيِ ، وقد َمرَّ ِذكُره في  الّشاِعُر : أَْفلَق أَْفيَقَ و  يضاً ، وقِيَل : هو إِتْباٌع له ، كما َصرَّ

ْرعِ بَيَن الَحْلبتَْيِن يائِّي واِوّي. الِفيقَةُ  أَي : له َمْدَخٌل في التَّرِكيبَْيِن ، وكذلك ، كأَِمير ، يَائيٌّ واِويٌّ  أَفِيقٍ  َعقَبةٌ و  للّذي يَْجتَِمُع في الضَّ

 مع نفسها فصل القاف
 ْدَرُك عليِه :* ومما يُْستَ 

ن في تُخُ  القَبَقُ  : [قبق] َكةٌ ، ويُْرَوى بالياِء أَيضاً ، وسيأْتي : َجبٌَل ُمتَِّصٌل بباِب األَبواب وبالِد الالَّ وم أَْذَربِيَجان. ، بقافين بينهما موحدة ُمحرَّ

 ، فيها ُحصوٌن كثيرةٌ ، كما في الُمْعَجم. القَبَق في َجبَلِ وقاَل أَبو بَْكر أَحمُد بُن محمد الهمدانِّي : وباُب األَْبواِب : أَْفواهُ ِشعاِب 

 ، كفَِرحة : التي صوفُها ِلْبد. القَبِقة ونقل الصاغانِّي عن أَبي َعْمرو :

ب  وكذِلك الُكْربَج ، والُكْربَق ، فارسيٌّ  ُدكَّاُن البَقَّال ُكتِب في بعض النسخِ بالُحْمرة ، والصواُب كما ُهنا : ، كُجْنَدب القُْربَق : [قربق] ُمعرَّ

. (4): الحانُوت ، فارسيٌّ معرب َكْلبَهُ  القُْربَق هكذا في سائِِر النُّسخِ. وقال ابُن ُشَميل : ُكْربَه  ، كما نقله الجوهريُّ والصاغانيُّ

ة. وأَما الدُّّكاُن فهي َكْلبَهُ ال قُلُت : وهذا هو الصَّواُب. وأَما ُكْربَه الذي َذَكره الُمَصنُِّف وَضبَطَ  ه بالكاِف الفاِرِسيّة ، فإن َمْعناها عنَدُهم الِهرَّ

 غير.

او ّي : العَْنبَرّيِ  عبِد هللا بِن قُْحفانَ  في قَْوِل أَبي قُْحفانَ  القُربَقُ  أَمَّ بَه ابُن بَّرِ  ، وأَْنَشَده األَْصَمِعيُّ لساِلِم بِن قُْحفاَن ، وَصوَّ

نَ  عــــــــــــح بـــــــــــــَ تـــــــــــــح ِ   يـــــــــــــَ وحهــــــــــــَ وحِن الــــــــــــعــــــــــــَ لــــــــــــَ  َورحقــــــــــــاَء كــــــــــــَ

      ِ رحفـــــــــــــَ وَد املـــــــــــــِ نـــــــــــــُ َة الـــــــــــــّرِجـــــــــــــِر عـــــــــــــَ قـــــــــــــَ (5)الحـــــــــــــِ
 

  

  ِ بــــــــــــَ غــــــــــــح ا مــــــــــــن مــــــــــــَ رح هلــــــــــــََ ٍض هــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ  ايبــــــــــــن رُقـ

  
يــــــــــب   لــــــــــِ َد قــــــــــَ عــــــــــح ت بـــــــــــَ رِبــــــــــَ رحبــــــــــَ ِ  مــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــقــــــــــُ

  
 .القُْربَقِ  ويُْرَوى َطِوّيِ 
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 منح َقطحَرٍة غرِي الن جاِء اأَلدحَف ِ 
 ويروى : بقَطرة.

ْقِر بنِ  .«يا ابن ُرقَيعٍ »أَبو ُعبَيد : وقال   وما بَْعَده للصَّ

__________________ 
 ( األصر واللسان عنه ا ويف التهذيب : تـَتَـَفه ُ .1)
 واألصر كاللسان.« عشي»( يف التهذيب : 2)
 .«كيف»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 3)
 ُكلحَبهح.( ضبطت عن الصحاح ا ضبرت حركات. ويف اللسان :  4)
 ( قا  الصاغاين يف التكملة : واألو  والثاين ملعروف بن عبد الرمحن األسدي.5)
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 َحِكيم بن ُمَعي ة الر بَِعّي. قا  ابُن بـَّرِّي : والذي يُرَو  للص قحر بِن َحِكيم :
رِِ   يـــــــــــًا مـــــــــــن َمشـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــتح طـــــــــــوامـــــــــــِ بـــــــــــَ ـــــــــــح  قـــــــــــد أَقـ

حــــــــــــاٍن َأخــــــــــــَو ِ      صــــــــــــــــــــــــــَ حح ر  صــــــــــــــــــــــــــَ ُب كــــــــــــُ  تــــــــــــركــــــــــــَ

  
 قَوِله : يا بَن ُرقَيعٍ :وبعَد 

َتِقي ُسح
 َهرح أََنت ساِقيها َسقاَ  امل

بَكْسر النون. وقال : هو َجْمع نَْجوة ، وهي السَّحابَةُ. والمعنى : ما َشِربت َغْيَر ماِء النِّجاِء ، فَحَذَف الُمضاَف « النِّجاء»وروى أَبو َعِلّي : 

 .الذي هو الماُء ؛ ألَنَّ السَّحاَب ال يُْشَربُ 

اَق الماَء ، وهذا ال يَِصحُّ أَْن قال : والظاِهُر من البَْيِت ِعْنِدي أَنّه يُِريُد بالنَّجاء األَدفق الّسيَر الشَّديَد ؛ ألَنَّ النَّجْو هو السَّحاُب الذي َهر

وهذا ِمّما يُْستَثْنَى من َغْيِره ،  اً بالَكاِف. قال الصاغاِنّي :ورواهُ أَيض .(1)، قاله أَبو ُعبَْيدة  فالُمراُد البَْصرة بعَْينِها يُوَصَف بالغُْزر والدَّْفِق.

قَْيِعّي   بقَِليل. بقطرة ، أَي : (2)يقول : إِنّها لم تَْشَرب ماًء منذُ َخرَجت من البَْصَرةِ حتى َوَرَدت الرُّ

. وقال ابُن األَثِير : هو القَ  ، َكُجْنَدب القُْرَطقُ  : [قرطق] ب ُكْرتَه َمْعروفٌ  ِلْبٌس م باُء ، وهوأَهملَه الجوَهِريُّ وإِْبداُل القاِف من  قاَل : ُمعَرَّ

بة كثيٌر.  .«أَبيضُ  قُْرَطقٌ  جاَء الغاُلُم وعليه»في الَحِديث : و الهاِء في األَسماِء الُمعرَّ

. أَْلبَْستُه إِيَّاه ، فلَبَِسه أَي : فَتَقَْرَطقَ  ، قَْرَطْقتُه يُقال :و  نقلَه الصاغانيُّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 كقُْنفٍُذ ، لغةٌ عن ابِن األَثِيِر. قُْرُطقو ، وقد جاَء في الحديِث. قُْرَطق : تَْصِغيرُ  قَُرْيِطق

 .(3)، كَجْعفر ، نقَلَه َشْيُخنا عن صاِحب الِمْصباح  قَْرَطق وأَغرُب من ذلك

: َطيِّب أَملُس ال ِحجاَرةَ  قِْرقٌ و قَِرقٌ  الَمكاُن الُمْستَِوي. وقَاعٌ  واقتََصر الَجْوَهِريُّ والصاغانيُّ على األَوِل : ، كَكتِف ، وَجبَل. القَِرق : [قرق]

  بالسرعِة :فيه. وأَنَشَد الَجْوَهريُّ لُرْؤبَة يَِصُف إِبالً 

ّن ابلـــــــــــــــقـــــــــــــــاع  رِ ح كـــــــــــــــَبن  أَيـــــــــــــــِديـــــــــــــــهـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ

اح الــــــــــــــــَورِ ح       أَيــــــــــــــــِدي جــــــــــــــــواٍر يــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــاطــــــــــــــــَ

  
 لُرْؤبَةَ هَكذا : (4)وأَنَشد الّصاغانِي 

يـــــــــَ ح  ا عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــقـــــــــِ فـــــــــَ راُف الســـــــــــــــــــــــ   واســـــــــــــــــــــــَو  َأعـــــــــح

نـــــــــاُن و      طـــــــــح تح يف الـــــــــرِّيـــــــــح بـــــــــُ جـــــــــَ رِ ح انـــــــــَتســـــــــــــــــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ

  
يُح تَْذَهب به.استَنَّ ، أَي : َمَضى َسنَاً على   َوْجِهه ، أَي : الّرِ

 ، وقَْرقٌَر ، وقََرقُوس : أَْملَُس. قَِرقٌ  وفي التَّْهِذيِب : وادِ 

 : الَمْصَدُر ، وأَنشَد : القََرقُ و

ا  قـــــــــــَ ـــــــــــَ َّب أَنـ ِب َرهـــــــــــح لـــــــــــح تح مـــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــَ ـــــــــــ  ربـ  تـــــــــــَ

ا     َدقــــــــــــــــــــَ رًّا غــــــــــــــــــــَ رًّا ومــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــرًا مــــــــــــــــــــَ

  

ا و  يـــــــــــــقـــــــــــــَ اح قـــــــــــــِ و تـــــــــــــَ ي الصـــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــاقـــــــــــــِ  مـــــــــــــن قـــــــــــــَ

  
ي    نــــــــــاصــــــــــــــــــــــــِ رحاباًن تــــــــــُ بــــــــــًا وقـــــــــــُ هــــــــــح َرقــــــــــاً صــــــــــــــــــــــــُ  (5) قـــــــــــَ

  
 .قََرقو قَِرق : َشبِيهٌ بالَمْصدر. ويُْرَوى على الَوْجهين : القََرق قال أَبو نَْصر :

ً  ، كفَِرح قَِرقَ و  كما في العباب. ساَر فِيه ، أَو في الَمهاِمه : قََرقا

 كما في العُباب ، زاَد غيُره : إِذا َحَضنَت ، وضبطه بالَكْسِر ، كما في التَّْهذيب. ، بالفَتْح : َصوُت الدَّجاَجةِ  القَْرقُ و
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ِدي ، أَي : األَصل ، وزاد ابُن األَعرابّي : الِقْرق عن يَْعقوب. وقال : يُقال : هو لَئيم بالكسر : األَْصلُ  الِقْرقُ و ِدّي يَِصف قال ُدَكْين السَّعْ  ءالرَّ

 فََرساً :

تح مـــــــــن  يحســـــــــــــــــــــــَ رح لـــــــــَ ُر  الـــــــــقـــــــــِ طـــــــــاِء َدوحســـــــــــــــــــــــَ  الـــــــــبـــــــــِ

رُ      ظـــــــــُ نـــــــــح ـــــــــَ َت تـ ـــــــــح يحســـــــــــــــــــــــًا َوأَن ـــــــــَ ت قـ قـــــــــَ ـــــــــَ دح ســـــــــــــــــــــــبـ  قـــــــــَ

  
 وقد تَقدَّم. (6)بَضّم الفاِء َجْمع أَْفَرق « الفُْرق»هَكذا أَْنَشَده يَْعقوُب ، وَرواه ُكراع من 

__________________ 
 ( يف اللسان : أبو عبيد.1)
قا  ايقوت : الر قيعّي : ماء با « قوله : حىت وردت الرقيع  ا هكذا ابألصر الذي أبيدينا وراجض العباب وحرره»هبامش املطبوعة املصرية : ( 2)

 مكة والبصرة لرجر من متيم يعرف اببن الرقيض.
 ( يف املصباح ملبوس يشبه القباء وهو من مالب  العجم.3)
  بة ا والرجز الذي لر بة شاهداً عل  الِقَر  قوله :( يف التكملة : ولي  الرجز لر 4)
فعير ا وهو جمر   ( ذكر  ق  اللســـــــــان دار املعارف : قوله : قرابانً ابلباء املوحدة حتريف صـــــــــوابه قـََرايانً ابلياء املثناة التحتية ا مجض الَقرِّي عل 5)

 املاء يف الروض. ومسيله من التالع.
 وركا.( وهو الفرس الناقص إحد  ال6)
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 للنَّاس. العَاَدةُ  : الِقْرقُ  قال ابُن َعبَّاد :و

 من النِّساِء. ِقْرقو من الناِس ، قِْرقٌ  . يقال : جاءَ أَْقراقٌ  : الجماعةُ ، وَجْمعه الِقْرق وقاَل ابُن خالََوْيِه : ِصغاُر النَّاس أَيضاً : الِقْرقو قاَل :

ً  كفَِرح : إِذا لَِعب به ، وهو ِلصْبياِن األَْعراب بالِحجاز ، كانوا قَِرق كُسكَّر. وقد لَِعُب السُّدَّرِ  : الِقْرقو ، وهو  يَُخطُّون أَربَعاً وِعْشِرين َخّطا

وبين كل زاِويَتَين َخطٌّ ،  َخّط مّربع ، في َوَسطه َخطٌّ ُمَربَّع ، في وسَطه َخّط مربّع ، ثُمَّ يَُخّط من ُكّلِ زاوية من الَخّط األَول إلى الَخّط الثّالث

 ً في الَحِديث عن أَبِي ُهَرْيرة  وقد جاَء ِذكُرها فيَُصفُّون فيه ُحَصيَّات. ، (1)كما تراها  وُصورتُه َهذا فيصير أَربعةٌ وِعْشِرين َخّطا

 أُميَّةُ  وقال. تعالى هللارحمهيِث إِلْبراِهيم الَحْربِّي ، كذا في َغِريِب الَحدِ  «، فال يَْنهاهم بالِقْرقِ  يَْلعَبُون يَراهم ُربّما كان أَنه»:  عنههللارضي

 : الصَّلت أَبِي بنُ 

الٌت و  رحســــــــــــــــــــــــــــــَ ِب مــــــــــــــــُ واكــــــــــــــــِ الُ  الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ  َأعــــــــــــــــح

ر      يــــــــح رح ِ كــــــــخــــــــَ هــــــــا الــــــــنِّصــــــــــــــــــــــاُب  الــــــــقــــــــِ تــــــــُ ــــــــَ (2)غــــــــايـ
 

  
فَقُوُموا بنا ، أَي : استََوْينا  الِقْرقُ  تَغُرب فيه. ويقال : اْستَوىَشبّه النجوَم بهذه الَحَصيات التي تَُصفُّ ، وغايَتُها النِّصاُب ، أَي الَمْغِرُب الذي 

 في اللَِّعب فلم يَْقُمر واحٌد منا صاحبَه.

ان وَهَجر. القَُروقُ و مَّ  ، َكَصبُور : واٍد بَْيَن الصَّ

فإِنها َعقَبَةٌ دوَن  القَُروقُ  فِيهما بالفَاِء وقد تَقدَّم ِذْكُرهما هناك. أَماهكذا َذَكره الّصاغانِيُّ وقَلَّده الُمَصنُِّف ، والصَّواب  َكُزبَْير : ع بَجْنبه قَُرْيقو

ماِل.  َهَجر إِلى نَْجد بيَن َهَجَر وَمَهّبِ الّشِ

ة ، وال َشكَّ أَنَّ الذي َضبَطه الُمَصنُِّف خ قَُرْيق وأَما  طأٌ.فإِنه َجبٌَل ، أَو واد بتِهامة ، كما َضبََطه غيُر واحٍد من األَئِمَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ار : القَِرق ، بالكسِر : لُغَة في الِقْرق ّي ، وأَنَشَد للَمرَّ  كَكِتف ، عن ابِن بَّرِ

ُم و  يـــــــــــــــهـــــــــــــــِ نـــــــــــــــِ وَت بـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُ ر  أَقـــــــــــــــواٌم بــــــــــــــــُ  َأحـــــــــــــــَ

رحقـــــــــــــــاً      عـــــــــــــــاُد اأَلرحُ سِ  قـــــــــــــــِ هـــــــــــــــا بـــــــــــــــُ عـــــــــــــــُ دافـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــَ

  
تَْيِن. الِقْرقانو  ، بالكسر : أََخوان من َضرَّ

 : الَهْضبَةُ. القَْرقاءُ و ، من َحّدِ َضَرَب : َهَذى ، عن أَبِي َعْمٍرو. قال : قََرقَ و

 ، بالَكْسِر. َسنَُن الطَِّريِق. الِقْرق وقال ابُن عبّاد :

كة القَقَقَة : [ققق] . وقاَل ابُن األَعرابّيِ : ه ، ُمَحرَّ عنه أَنَّ الغَقَقَة : الخطاِطيُف « غ ق ق»وقد سبق  الِغْرباُن األَْهِليَّة يأَهمله الجوَهِريُّ

 الَجبَِليّة.

بِّيِ. : القَقَقَةُ و ْعِف بحيث تَراه. وقال األَزهريُّ : لم يَِجى َحَدُث الصَّ ْء قاَل ابُن ِسيَده : حكاها الَهَرِويُّ في الغِريبَْين ، وهو من الشُّذُوذ والضَّ

، وَصَصِصه ، أَي : َحَدثه. قلُت : وَسبََق  قَقَِقه ف من ِجْنس واحٍد فاُؤها وَعينُها والُمها حرٌف واحٌد إِالَّ قَولهم : قَعَد الصبيُّ علىثالثةُ أَحر

ه : ، ُمَشدََّدة. كالقَقَّةِ  البَْحُث فيه حرف الصاد َدْعهُ. فرفََع  قَقَّة َدْعه قَقَّةٌ  َدْعه قَّةٌ قَ  رواه َشِمٌر عن الَهواِزنّي. قال : وإِذا َسلََح الصبيُّ قالَْت أُمُّ

ن ، ْجف قاَل له : ما يُبِطى»:  عنهماهللارضيفي َحِديث ابِن ُعَمر و القَاُف أَيضاً على قَْول بعٍض. وتُْكَسرُ  ونَوَّ ُء بَك عن أَّن الَحْنتََف بَن الّسِ

بَيرِ  بِّيِ  قَقَّةُ  تَْعِرف ما. أَ بِقَقَّة إِالَّ  بَْيعَتَهم َشبَّهتُ  ما وهللا:  فقالَ  ـ؟ عنهماهللارضيـ  اْبِن الزُّ ه : ؟الصَّ  يُْحِدُث فيََضُع يََده في َحَدثِه ، فتقول أُمُّ

 .«قَقَّةٌ 

بِّيِ : أَي : قَقَّةٍ  في فالنٌ  َوقَع قاَل َشِمٌر : يُقاُل :و  دَّم له قَِريباً ، فِذكُره ثاِنياً تكراٌر.، وهذا قد تَقَ  ، كبَقَّة قَقَّةٌ  في َرأْيِ سوٍء. أَو َحَدُث الصَّ

__________________ 
 ( ذكرت الصورة عل  هامش القاموس وهبامش املطبوعة املصرية ا ورلها هكذا :1)
 لليث :قوله : وأعال  الكواكب ا يرو  : وأعالط النجوم ا وقوله : كخير القر  ا هذا هو الصـــــواب ا ورواه ا»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 2)

 .«كحبر الفر  ا وهو خطب كما أوضحه يف التكملة يف مادة علرت ونقر الشارح عبارته هنا  بتمامها ا فتنبه
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 َرواها هكذا عبُد هللا بن نَصر ، فلو قال كالقَقَِّة ُمَشدَّدة ويُْكَسُر ويَُخفَّف َكثِقة كان أَْحَسَن. ، كثِقَةٍ  قِقَةٌ  أَو

تُ  .القَقَّة وقِيَل : بِيُّ أَو يَُصوَّ ُت به الصَّ عَ  ٍء َمْكُروه ، أَوفَِزع من َشيْ  به إَِذا له َصْوٌت يَُصّوِ َمْخَشِريُّ  فُّزِ إِذا َوقَع في قََذٍر ، قالَه الّزِ
(1). 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

بِّيِ حيَن يُولَُد ، قَالَهُ الجاِحُظ. الِققَّة  ، بالَكْسِر مع التَّْشِديِد ، هي الِعْقُي الذي يَْخُرج من بَْطِن الصَّ

ْفُل عن : َشي قَقَّة وقال الَخّطابِيُّ : دهُ الّطِ ب بالَكالِم.ٌء يُرّدِ  ِلسانِه قبَل أَن يَتََدرَّ

ً  الصبيُّ  قَقَّ و ً ]و يَقَقُّ قَقّا  : أَْحَدَث. [قَقَقا

َكة : االْنِزعاجُ  القَلَق : [قلق]  في الَحِديث :و ، ، ُمَحرَّ

ُدو  عـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــيـــــــــــَك تـ قـــــــــــاً ِإل لـــــــــــِ هـــــــــــا  قـــــــــــَ يـــــــــــنـــــــــــُ  َوضـــــــــــــــــــــــــِ

هــــــــــــا     ــــــــــــُ ــــــــــــن ــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــاَر  ِدي ــــــــــــَن ال فــــــــــــًا دي ــــــــــــِ ال  خمــــــــــــُ

  
 أَفاضَ  وسلمعليههللاصلى بِن ُعَمر ، وأَْخَرجه الطَّبَرانِيُّ في الُمْعَجم عن ساِلم بِن عبِد هللا عن أَبيه ، أَن النَّبيَّ أَْخَرجه الَهرِويُّ عن عبِد هللا

 .ذلك يَقُولُ  وهو َعَرفاتٍ  من

ً  ءُ الشي قَِلقَ  والَحِديُث َمْشُهوٌر بابن ُعَمر ، من قَْوِله :  ، وهو أَْن ال يستَِقرَّ في مكان واحد. قَلَقا

كة : القَلَِقيُّ و  ، ومنه قَوُل َعْلقََمةَ بِن َعبَدةَ : َضْرٌب من القاَلئِدِ  ُمَحرَّ

ٌؤ  لــــــــــــــــــُ ؤح ــــــــــــــــــُ راِد ول واِز اجلــــــــــــــــــَ اٌ  كــــــــــــــــــَبجــــــــــــــــــح   ــــــــــــــــــَ

يِّ مـــــــــــن      قـــــــــــِ لـــــــــــَ و بِ  الـــــــــــقـــــــــــَ لـــــــــــَ ُ
يـــــــــــِ  املـــــــــــ بـــــــــــِ  والـــــــــــكـــــــــــَ

  
ٍء نُِسب ، إِالَّ أَْن يكوَن َمْنسوباً . وقاَل ابُن ِسيَده : وال أَْدِري إِلى أَّيِ َشيْ قَلَِقيٌّ  القاَلئِِد الَمْنُظومة باللُّؤلؤ :وفي التَّهِذيِب : ويُقاُل لَضْرٍب من 

 .قَلَقٍ  الَِّذي هو االْضِطراب ، كأَنّه يَْضَطِرُب في ِسْلِكه وال يَثْبُُت ، فهو ذُو القَلَق إِلى

 .ِمْقالقٌ و قَِلقٌ  رُجلٌ و

ة : قَِلقٌ  أَي : الوشاحِ  قَِلق امرأَةٌ و مَّ  ِوشاُحها ، قال ذُو الرُّ

ٌة  انـــــــــــــَ ورٌة مُخحصـــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــُ زاُء ممـــــــــــــَح جـــــــــــــح لـــــــــــــِ ٌ عـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

بُ      م والـــــــَقصـــــــــــــــــــــَ  عـــــــنـــــــهـــــــا الـــــــِوشـــــــــــــــــــــاُح ومَت  اجِلســـــــــــــــــــــح

  
ٌ  ، ِمْقالق رُجلٌ و  ، قال األَعَشى : (2)الِوشاحِ : ال يَثبُت على َخْصرها من ِرقَّتِها  ِمْقالقُ  وامرأَة

رح  َ
ُة املــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــداُء دانــــــــــــــــــِ ُه جــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح  َرو حــــــــــــــــــَ

الُ       قـــــــــــــــــح ٌة وال مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــ  ب ِض ال خـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ (3)ت
 

  
 قَتَبُها وآلَتُها. ما َعلَْيها ، وهو َجهاُزها ، أَي قَِلق أَي : النَّاقَة أَْقلَقَت قاَل الّزّجاُج :و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  َء : َجعَْلتُهالشي أَْقلَْقتُ   الُحزُن والفَرُح. أَْقلقَهو ، قَِلقا

 إِليك ُوُضَن الّركائب. أَْقلَْقتُ و الَوِضين. ِمْقالقُ  وناقة

ُكوها في أَغماِدها قبَل أَن تَْحتاُجوا إِلى َسلِّها ؛ ليَْسُهل عند الحاجة  «السُّيوَف في الغُُمدِ  أَْقِلقُوا»:  عنههللارضيفي َحِديث َعلي و أَي : َحّرِ

 إِليها.

َكه. قَلَقَهو  من َمكانِه : َحرَّ

 : من َطْيِر الماِء. التِِّقلِّقُ و ، بَكْسَرتَْين ُمَشدَّدةً ، الِقلِّقُ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :
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قَ  : [قمق]  فالٌن : إِذا اْشتََكى ، هكذا في العُباِب ، وقد أَهملَه الَجماعةُ. تَقَمَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : َصِحيفةُ الِحساِب ، كما في اللِّساِن. القُْنداق : [قندق]

 وُهنا موضعه.« ف ن د ق»وأَورَده الُمَصنُِّف تَبَعاً للصاغانِّيِ في 

مِّ  القُوقُ  : [قوق] جاِل : الفاِحُش الطُّولِ  الِقيقُ و ، القَاقُ و  ،، بالضَّ ذكر الثَّالثةَ أَبُو الَهْيثَِم ، واقتَصر الَجوَهِريُّ على األَولين ، قال  من الّرِ

اج :  العَجَّ

 وال َعِيي   قَا ٌ ال طاِئٌش 
 وقال أَبو النَّْجِم :

__________________ 
ووردت العبارة يف اللســــــان والنهاية نقاًل عن « ء مكروه َقِذر أو فـُرِّيَ إذا َفزَِع من شــــــي»التكملة ونصــــــها : ( كذا ومل يرد يف األســــــاس ا ونقله يف 1)

 .370/  2الزخمشري وانظر الفائ  
 ( يف اللسان : من رقته.2)
تمل  ا وعل  هذه الرواية فال شــــاهد وهبامشــــه : املمال  : الكثرية ال «. وال ممال .. ذاهبة املر تض. ..»برواية :  127( ديوانه ط بريوت ص 3)

 فيه ا واملثبت كرواية اللسان.
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َزُم ال   (1)وال َحَزنـحَبُر  ُقو ٌ َأحح
ّمِ طائٌِر مائٌِي طِويُل العُنُق القُوقُ و  قليُل نَْحِض الِجْسِم ، عن اللَّْيِث ، وأَنشَد : ، بالضَّ

 ُقو ُ كبَن َك من بَناِت املاِء 
 َصْدُع فَْرِجها. قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ الُهَذِليُّ : عن األَْصَمِعّيِ. وفي التَّْهِذيِب : ةِ فَْرُج الَمْرأَ  : القُوقُ و

هــــــــــــا  اَء َأهــــــــــــلــــــــــــُ َن مــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــَ ٌة َأاي  يــــــــــــ  فــــــــــــاثــــــــــــِ  نــــــــــــُ

هــــــــــارََأوحا      وقــــــــــَ ِب  قــــــــــُ يــــــــــ  غــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــَ صِّ مل يـ (2)يف اخلــــــــــُ
 

  
 بالفاِء عن ابِن َعبَّاد ، وقد تَقَدَّم.« فوقها»ويُرَوى 

لَعَة القُوقَةو ّي لراجٍز : بهاٍء : الصَّ  عن ابن األَْعرابِّي. وأَنشَد ابُن بَّرِ

ِذي قـــــــــــــــــــــد  هـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــَ   الـــــــــــــــــــــ   أَيـــــــــــــــــــــ 

      َ لـــــــــــــــــــَ ةَ حـــــــــــــــــــَ وقـــــــــــــــــــَ هح  الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــــَ

  

هــــــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــــــح َت الـــــــــــــــــــــد ّف مـــــــــــــــــــــِ و رَأَيـــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــــــَ

  
هح    قـــــــــــــــــــَ َت الـــــــــــــــــــد ف  َنســـــــــــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــــح َنســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــَ

  
قو  ، كُمعَظٍَّم : العَِظيُمها. الُمقَوَّ

وم : ِمْن َضْرِب قَْيَصر القُوقِيَّةُ  الدَّنانِيرُ و ى َمِلك الرُّ ً  ألَنَّه كان يَُسمَّ حمن بن أَبِي بكر : ومنه .قُوقا  «؟قُوقِيَّةً  ِجئْتُْم بها ِهَرْقِليَّةً أَ » َحِديُث عبِد الرَّ

ا أَراَد ُمعاِويةُ أَن يُبايَع أَهُل الَمِدينِة البنِه يَِزيَد بِوالية العَْهِد. ويُ يُِريُد البَْيعةَ ألَْوالِد الُملُوِك  وِم والعََجِم. قال ذلك لَمَّ ْرَوى بالقَاِف والفاِء ُسنَّةَ الرُّ

 من القَْوِف : اإِلتْباع ، كأَنَّ بَعَضهم يَتْبَُع بعضاً.

اج الذي تَقدََّم قَِريباً.، وشاِهُده قَوُل ا : األَْحَمُق الطَّائِشُ  القَاقُ و  لعَجَّ

ً  الدََّجاَجةُ  قاقَتِ و تَت : قَْوقا فادَ  َصوَّ ْنِديِّة ، وهي الِغْرِغرة ، وذلك إِذا أَراَدِت الّسِ ُء قَْيقاًء وقِْوقاًء ، تُقَْوقِى َكقَْوقَأَت ، وَخصَّ بَعُضهم إِيَّاها بالّسِ

 على َوْزِن فَْعلَل فِعالالً وفَْعلَلَة.

 ْستَْدَرُك عليه :* ومما يُ 

 : طائٌر مائِيٌّ ، طِويُل العُنُق. القَاقُ و ، كغُراٍب : الطَِّويُل. وقِيَل : هو القَبيُح الطُّوِل. القُواقُ 

 ، كُزبَْير. قَُوْيق : بالضّمِ : طائٌر يَأْلُف الَخِربةَ من األَماِكن ، ويُقال لها أَيضاً : القُوقَةو

 في ِشْعِره. (3)هٍر على باِب َحلَب ، ذكره الِمْصري ، كُزبَْيٍر : اسُم نَ  قَُوْيقو

 : الّسفينةُ الطِويلَة ، إِن كانت عربيَّةً فالمادةُ ال تَأْباها. القائِقُ و

 .قَاقَةٌ و ، قَاقٌ  للطَِّويِل القوائِم ، وإِن شئَت قلَت : قُوقَة ، واألُْنثَى قُوقٌ  وقال أَبو ُعبَْيدة : فرس

 ْصلَُع عن ُكراعٍ ، وأَنشَد :، بالضم : األَ  القُوقَةو

ٌة  يــــــــــــــ  ُبصــــــــــــــــــــــــــــات ُقضــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــِ ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــقــــــــــــــُ  مــــــــــــــن ال

وقـــــــــــــــــــــــةٌ هلـــــــــــــــــــــــا َولـــــــــــــــــــــــٌد      َدبُ  قـــــــــــــــــــــــُ  َأحـــــــــــــــــــــــح

  
يِت في باِب الدَّمامة والِقَصر ، ونسبه لبعض الُهَذِليّين. قال : وقال ابُن  ّكِ ّي : هذا البيُت أَنشَده ابُن الّسِ ّكيت :قال ابُن بَّرِ : األَْصلَُع.  القُوقَةُ  الّسِ

 وهذه ِروايةُ األَْلفاِظ له. وأَما الَِّذي في ِشْعِره فهو :

ر هـــــــــــــــا  وحٍء َفشـــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــِ ِة ســـــــــــــــــــــــــــــَ َزوحجـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ  ل

ِربُ      ي َتضـــــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــِ هـــــــــــــــارًا فـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــي  جـــــــــــــــِ

  

ٍة  يــــــــــــــــ   عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  غــــــــــــــــرِي َذنــــــــــــــــٍب ُقضــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــِ

  
ةٌ هلــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــٌد    وقــــــــــــــــــــَ (4)َأحــــــــــــــــــــَدُب  قــــــــــــــــــــُ
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 ُغالٌم من ُهَذيل َشَكا في الّشعر ُعقوَق أَبِيه ، وأَنَّه نَفاه ألَْجِل اْمرأَةٍ كانت له. يُِريُد نَفانِي َخفََض قُضاِعيّة على البََدِل من َزْوَجة. والشاِعرُ 

 لَزْوجِة َسوٍء.

َت. قال النّابِغَة : قَاقَ و  النَّعاُم : َصوَّ

لـــــــــــــ    وب ســـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــُ  كـــــــــــــَبن  غـــــــــــــِديـــــــــــــَرهـــــــــــــم ِبـــــــــــــَ

عـــــــــــــــــاٌم      قـــــــــــــــــارِ  قـــــــــــــــــا َ نـــــــــــــــــَ ٍد فـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ  يف بــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( التهذيب واللسان والضبرت عنهما ا وضبرت الرجز يف املطبوعة الكويتية ِبر حزنبر وهبامشها : األرجوزة مكسورة الروي.1)
 ابلفاء وفسرها ابلفرج.« رأوا فوقها»برواية :  221/  1( ديوان اهلذليا 2)
 مد بن صغري يف وصفه يف قوله : ثالثة أبيات منها :وقد أحسن القيسراين  « : قـَُوي »( ورد يف معجم البلدان 3)
َويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت      فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءين مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأي

  

بد  « فشاشر ها»يف حديث رجر عن ُهذير ا برواية :  893/  2( مل يرد البيتان يف ديوان اهلذليا ا و ا من أبيات يف شرح أشعار اهلذليا 4)
 .«هلا ولد فوقه»بد  « وهلا والد فوقه« »فشاسّرها»
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ْذعورةً. وهذا البَْيُت نَسبَه ابن أَراد غِديَر نَعام ، فحَذف الُمضاف وأَقام الُمضاف إِليه ُمقاَمه. ومعناهُ كأَنَّ َحالَهم في الَهِزيَمِة حاُل نَعاٍم تَْغُدو مَ 

 بّرّي لَشِقيِق بِن َجْزِء بِن رباح الباِهِلّيِ.

 هوٌر عنَد األَِطبّاِء.، بالضم : تركيٌب َمشْ  قُوقَايَاو

َمْشِقّي ، روى عن أَبِي المعالي محَمِد بن علّيٍ القَُرِشّي ، نقله الحافِظ. قُوقَاو  ، بالضّمِ : لَقَب ُمحمِد بِن علّي بن جعفر الّدِ

 : عنههللارضيان بِن ثَابِت في قول َحسَّ  ة أَهَملَه الجوهريُّ ، وصاِحُب اللّساِن. وقال الّصاغانيُّ : هي ، كَصْحراء قَْهقَاء : [قهق]

ـــــــــــا  رِه ـــــــــــح ـــــــــــذِك وا ل ـــــــــــ  ن قـــــــــــاُء حـــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــَ َرت قـ ـــــــــــِ  ِإذا ذُك

رتِ و      ــــــــــر قــــــــــح ِك ال مــــــــــَ ُروِن والســــــــــــــــــــــــ  قــــــــــح َ
ِث املــــــــــ ــــــــــلــــــــــر مــــــــــَ  ل

  
 من أَعماِل البَُحيرة. ُكوَرةٌ بِمْصر كتَْرقُوة : قَْهقَُوةو قاَل :

 ، وقد نُِسب إِليها بَعُض ُشيُوخِ َمشايِِخنا. القَْهَوقية وهي

فادِ  (1)الَحبَِشيَّة  : َصْوُت الدََّجاَجةِ  القَْيق  :[قيق] يَك للّسِ ً  ، وقد إِذا َدَعت الّدِ  ، لغة في قَْوقا ، وكذِلك القَْقو. قاقَْت قَْيقا

 لغة في القاِق. بالَكْسر : األَحَمُق الطَّاِئشُ  الِقيقُ و

ْنياالجَ  : الِقيقُ و عن ابن األَْعرابِّيِ ، هكذا نقله عنه الّصاغانِيُّ ، وَضبَطه. وقد َمرَّ أَنَّ بعَض أَئمِة النّسِب َضبَطه بالياِء محركةً  بَُل الُمِحيط بالدُّ

ة لُ  غَة ال يَعِرفُها ُمجاِوُرهم ، هذا هو الذي لغة في الُموّحدة ، وهو الَجبَُل الُمتِّصل بباِب األَْبواب ، وفي أَْعاله نَيٌّف وَسْبعُون أُمة ، لُكّل أُمَّ

 صرح به ياقُوت وغيُره.

ْنيا فهو َجبَل   فاْنُظر ذلك.« ق»وأَما الُمِحيط بالدُّ

 .«ف وق»، هذا هو الّصواُب ، وقد َغِلَط المصنُِّف حيُث ذكره في  ، كِكتاب وُغراب : الطَِّويلُ  الِقياقو

قِيقَة من تَْحِت القَْيض : الِقيقيَةُ  الّصوابهكذا في النسخ ، و ، بالَكْسرِ  الِقيقَةو  من البيض ، قاله الفَّراُء. الِقْشَرةُ الرَّ

 الِقيقان هكذا في النّسخ ، والصواب ، َكِجيراٍن : َمْوِضعانِ  الِقيقانِ و والُمحُّ ُصْفرتها. ، كِزْبِرج : بَياُض البَْيِض  ءُ الِقئِْقى قال اللِّْحيانيُّ :و

ا َرأَى الُمَصنُِّف فيه النُّون ظن أَنه ُمثَنّى (2)من أَوِديَِة نَْجد ، كما في الُمْعَجم بالَكْسر : واد   ، وليس كذلك. قِيق ، ولَمَّ

حاح ، وقِيل : الُمنقادةُ. وقال ابن ُشَمْيل : األَرُض الغَِليَظةُ  بالقَْصِر والمّد : الِقيقَاَءةو ، الِقيقَاةو مكاٌن ظاهٌر َغِليٌظ َكثِيُر  : الِقيقاةُ  كما في الّصِ

ة ، وهي مستوية باألَرض ، وفيها نُشوٌز وارتفاع ، نُثَِرْت فيها الِحجاَرةُ نَثْراً ، ال تكاُد تس تطيُع أَن تمِشَي فِيها ، الِحجارة ، وِحجارتُها األَِظرَّ

بعُضها ببعض ال تقِدُر أَن تَْحِفَرها ، وِحجاَرتُها ُحْمر ، تُنبِت الشجر والبَْقل. قال الَجْوَهِريُّ :  (3)الِحجارة الَمْنثُورة ِحجارة عاضٌّ وما تحت 

يزاَءةُ وهو فِعْ  القَواقِي ج : والَهْمزةُ ُمبَدلة من الياِء ، واليَاُء األُولَى ُمبدلَة من الَواِو ، والدَِّليل عليه قولهم في الء ُمْلَحٌق بِسْرداحٍ ، وكذلك الّزِ

 ألنه ال يكون في الَكالِم مثل الِقْلقال إِاّل َمْصدراً.

 قال الراِجُز : .قَياقٍ  قد يُجَمع على اللَّْفِظ ، فيقال :و

َ عــــــــــــــــلــــــــــــــــ   اح طــــــــــــــــ  يِإذا متــــــــــــــــَ يــــــــــــــــاقــــــــــــــــِ ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  ال

نـــــــــــــــــــــــا ِ      َ مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــه أُُذيَنح عـــــــــــــــــــــــَ اح  القـــــــــــــــــــــــَ

  
 ، ومنه قوُل ُرْؤبةَ : ، كِعنَبٍ  قِيَق قد يُجَمُع علىو

ــــــــــــواُء و  ف  أَن َز ح  (4)خــــــــــــَ ــــــــــــَ رتـ
ُ

حــــــــــــاِب املــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــــ 

ا عـــــــــلـــــــــ  و      فـــــــــَ َو  َأعـــــــــراُف الســـــــــــــــــــــــ  يـــــــــَ ح اســـــــــــــــــــــــح  الـــــــــقـــــــــِ

  
 .قِيقَة ، كأَنّه أَخرَجه على َجْمع قِيقاَءة قال الجوهرّي : يُِريد َجْمع

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : وعاُء الطَّلع. الِقيقايَةُ و ، الِقيقَاة
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 : البَْيضة. قال الشاعُر : القَُوْيِقيَةو

 الُقَويحِقَيهح ُء اجلِلُد ِمنحها ِغرحِق و 
__________________ 

 ( يف التهذيب السندية.1)
بالد قرب طربســـــتان. وقَيقان  .... قيقان ابلكســـــر». وهو مجض قيقاءة وهو واٍد بنجد ا عن نصـــــر. ويف املعجم .. ( يف معجم البلدان : القيقاء2)

 حصن ابليمن. أفرد لكر منهما ترمجة.
 حتريف والتصويب عن التهذيب.« غاصٌ »( ابألصر 3)
(4.  ( يف التهذيب : وخب 
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 مع القاف فصل الكاف
ف. وقاَل أَبو َعْبد الّرحمن : تأِْليُف أُْهِملَت الكاُف والقاُف ووُجوههما مع سائر الُحرو ّي والّصاغانِّي. قاَل اللّيُث :أَهملَه المصنّف ، كالجوهر

بَةً.القَاف والَكاف َمْعقوم في بِناِء العََربِية ؛ لقُْرِب مخرَجْيِهما ، إِالَّ أَن تَِجي  َء َكِلمةٌ من كالِم العََجم ُمعَرَّ

 قُلُت : وقد جاَءت أَحرٌف في ذِلك نذُكرها ، فِمْنها :

اِرين الذي يَُدقُّ عليه الثَّْوُب ، وأَنشَد : الُكَذْينِقُ  : [كذنق] ّي : هو ُمُدقُّ القَصَّ . قاَل ابُن بَّرِ  ، بالضّمِ

فيف  ئــــــــــيــــــــــر وكــــــــــَ ِر الضــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــُ ة الــــــــــُقصــــــــــــــــــــــــح  قــــــــــامــــــــــَ

راهــــــــــــــا       نحصــــــــــــــــــــــــــــَ اخــــــــــــــِ قــــــــــــــَ نــــــــــــــِ َذيــــــــــــــح ارِ  كــــــــــــــُ  َقصــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 كذا في اللِّساِن.

ب. وهكذا روى أَبو ُعبَيد قوَل الشَّاِعِر الذي أَنشده الجوَهِرّي في القُْربَق. وَذَكره  ُكْربَق : وِمنها [كربق] ، كُجْنَدب : الحانُوت فارسيٌّ ُمعرَّ

 الَجوهِرّي ُهناك استِْطراداً.

 ويُقال أَيضاً : ُكْربَج وقُْربَق ، وقد تقدم ِذكُرهما في َمْوِضِعهما.

بات ، مثل اليَْرَمق ، ، كَجوْ  الَكْوَسق : ومنها : [كوسق] ب كما في اللسان ، وإِبداُل الهاِء قَافاً َكثِيٌر في الُمعرَّ هر ، وهو الَكْوَسُج ُمعرَّ

 والُمْستُِق ، وَغيِرهما.

 مع القاف فصل الالم
 ، كَكتِف ، وأَِميٍر : حاِذٌق َرفِيٌق بما َعِمل. لَبِقٌ  : َرجلٌ  [لبق]

ً  ، كفَِرح ، وَكُرم ، لَبِق وقد  قالَه ابُن ُدَرْيٍد ، وأَنشد : َحَذَق. : إِذا لَباقَةً و لَبَقا

 لَِبيَقاكاَن بَتصحرِيف الَقناِة و 
 ألَنه ِعْلٌم ونَفاذٌ ، تُُوِهم أَنّهم جاُءوا به على فَِهم فَهاَمةً فهو فَِهم. لَبِق وقاَل ِسيبََويهٌ : بنَْوه على

 ُن األَْخالِق. قاَل : وهذا قَوُل ابِن األَعرابّيِ.: الُحْلو اللّيِّ  اللَّبِقُ  وقال أبو بَْكر :

 لَبِقٌ  فهو بَك ، أَي : ال يُوافِقَُك ، وال يَْزُكو بك يَْلبَقُ  به. وفي التَّْهِذيب : العََرُب تقوُل : هذا األَْمُر ال يَِليُق بَك ، وال اَلقَ  أَي : بِِه الثَّوبُ  لَبِقَ و

  فِيِهما.، كَكتٍِف وأَِمير ، واألُنثَى بِهاءٍ 

ْبَسة هي االْمرأَة اللَّبِقَةُ و اللَّبِيقَةُ  أَو نَاع. الَحَسنة الدَّّل واللِّ  اللَّبِيبة الصَّ

 التي يُشاِكلُها كلُّ ِلباٍس وِطيٍب. اللَّبِقَة وقال الفَّراُء :

 ٌ كة : اللَّبَقُ  أَو بها كلُّ ثوب. (1): َظِريفَةٌ َرفِيقَة ، ويَِليق  لَبِيقَةٌ  وقال اللَّْيُث : امرأَة  ، والِفْعل كالِفْعل. الظَّْرفُ  ُمحرَّ

ً و ً  ليَّنهُ ، : لَبَقه لَْبقا  ُملَيٌَّن بالدََّسِم. كُمعَظٍَّم ، أَي : ُملَبَّقٌ  ثَِريدٌ  منه :و .كلَبَّقَه تَْلبِيقا

 ِة.الثَِّريِد : إِذا أَْكثَر أُْدَمه. وقِيَل : َخلَطه َشِديداً ، وقِيَل : َجَمعَهُ بالِمْغَرفَة. وقال أَبو ُعبَيٍد : بالِمْقَدحَ  تَْلبِيقُ  وقيَل :

 وأَنشَد ابُن األعرابّي :

َدهـــــــــــا  ِة وحـــــــــــح الصـــــــــــــــــــــــــَ رَي يف َأكـــــــــــِر اخلـــــــــــُ  ال خـــــــــــَ

رِ      ِة ذا متـــــــــــــَح الصـــــــــــــــــــــــــــَ نح َرب  اخلـــــــــــــُ كـــــــــــــُ  ِإذا مل يـــــــــــــَ

  

ي و  ٌن ِإذا هـــــــــــــِ هـــــــــــــا َزيـــــــــــــح تح لـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــّ قـــــــــــــَ بـــــــــــــِّ  لـــــــــــــُ

  
ر   دح ِر الــــــــقــــــــِ واَء يف َوضــــــــــــــــــــــَ لــــــــح ٍ  عــــــــلــــــــ  حــــــــَ حــــــــح (2)مبــــــــَ

 

  
 : عنههللارضيقاله ابُن ُدَرْيٍد. قال كعُب بُن ُزَهْيٍر  يَوُمنا ، كفَِرح : َرَكَدْت ِريُحه ، وَكثُر نَداهُ  لَثِقَ  : [لثق] 
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هـــــــــــا  بـــــــــــُ ميف هـــــــــــواضـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــلـــــــــــٌة جـــــــــــَ تح لـــــــــــه لـــــــــــَ  ابتـــــــــــَ

ر  و و      ُ  عــــــــــنــــــــــه الــــــــــطــــــــــ  فــــــــــُ نـــــــــــح اابَت يـــــــــــَ قــــــــــَ ثـــــــــــَ  الــــــــــلــــــــــ 

  
 وقاَل األَعَشى يَِصف ثَْوراً :

وُذ هبــــــــــــــا  لــــــــــــــُ  قــــــــــــــد ابَت يف دف أَرطــــــــــــــاة يـــــــــــــــَ

ه      نــــــــِ تــــــــح ي مــــــــَ يــــــــِض وضــــــــــــــــــــــاحــــــــِ قــــــــِ ثــــــــِ ُ مــــــــن الصــــــــــــــــــــــ   لــــــــَ

  
 قال َسلَمةُ بُن الُخْرُشِب األَْنماِريُّ : : بَلَّله ونَدَّاه. أَْلثَقَهو

خــــــــــــاَء  تــــــــــــح ــــــــــــَ ٍة فـ ــــــــــــ  دارِي ــــــــــــثــــــــــــَ َ خــــــــــــُ هــــــــــــا  أَل  رِيشــــــــــــــــــــــــــَ

رِ      يـــــــــَب مـــــــــاطـــــــــِ حـــــــــابـــــــــُة يـــــــــوِم ِذي َأهـــــــــاضــــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( التهذيب واللسان : ويلب  ا ابلباء املوحدة.1)
 واملثبت عن اللسان ط دار املعارف.« يف مضر القدر»( ابألصر 2)
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 به. قفاْلتَثَ 

 َجناحاه بالماِء. ُمْبتَلٌّ  أَي : ، كَكِتف لَِثق طائِرٌ و

ً و َّقَه تَْلثِيقا  : أَْفسَده. لَث

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

َكة : النََّدى. وقِيَل : البَلَُل. ومنه اللَّثَقُ  ويُقاُل للَماِء  «الثَّياِب على الناِس َضِحَك َحتَّى بََدت نَواِجذُه لَثَقَ  فلّما َرأَى»َحِديُث االْستِْسقاِء :  ، ُمحرَّ

لَق ، ومر للمصنف في  لَثَقٌ  والّطين يختَِلطان : ين ، وهو الزَّ الُمسافُِر ، أَي : َوِحَل ،  لَثِقَ  حتى« ب ش ق»أَيضاً ، وأَيضاً اللََّزُج من الّطِ

 كذا َضبََطهُ الَخطَّابيُّ ، وأَغفَلَه هنا.

 : ُحْلٌو ، يمانِية. حكاه الَهَرِويُّ في الغَِريبَْين. لَثِقٌ  ءٌ شيو

 قاَل : ورواه األَْزَهِريُّ عن َعِلّيِ بِن َحْرب ، وأَنَشَد :

ه  تـــــــــــُ ـــــــــــَ ذاقـ ريف مـــــــــــَ َدان مـــــــــــُ ـــــــــــح ن مح عـــــــــــِ كـــــــــــُ غضـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــُ ـــــــــــب  ف

نــــــــــا و      نــــــــــا عــــــــــنــــــــــدكــــــــــم اي قــــــــــومــــــــــَ غضــــــــــــــــــــــــُ ثــــــــــِ ُ بــــــــــُ  لــــــــــَ

  
ً و به كَسِمع لَِحقَ  : [لحق] ً و لَِحقه لَْحقا  تِْحِهما.بفَ  لَحاقا

ً  أَسرُعُكنَّ »الَحديُث :  ومنه أَْدَركه. ً  بالضمِّ  اللُّحوقُ  وكذلك «بي أَْطَولُكنَّ يداً  لَحاقا . كأَْلَحقَه ِإلحاقا  وهذا الِزٌم ُمتَعَّدٍ

ي : أَلَحقَهو به َغيُره ، أَلحقَه يُقال :  شاِهُد الاّلزم قَوُل أَبي ُدواد : : أَْدَرَكه. قال ابن بَّرِ

ه قـــــــــــــــــــَ اٍط هبـــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــَب ـــــــــــــــــــَ َو ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َوهـــــــــــــــــــح

حـــــــــِ ُ كـــــــــمـــــــــا      لـــــــــح َربح  تــــــــــُ َم الـــــــــغـــــــــَ هـــــــــح وُس ســــــــــــــــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ

  
 (2)كما قاله الجوهِرّي  الصَّواب هو أَي : الِحٌق ، والفَتُْح أَحَسُن ، أَو بَكْسر الحاءِ  ُمْلِحق إِّن َعذابََك بالُكفَّار : (1)فى ُدعاِء القُنوِت و

 والصاغانّي.

بالَكْسِر أَحبُّ إِلينا ، قال : ويُقال : إِنَّها من القُرآن لم يَجُدوا عليها إِاّل شاِهداً واحداً  َجِميعاً. وقال الليُث : ُملِحقو ُملَحق وقاَل ابُن ُدَرْيد :

وقاَل ابُن األَثير : الِروايةُ بَكْسِر  .(3) (ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى ِبَعْبِدهِ )فوِضعَْت في القُنُوِت. قاَل : وهذه اللُّغَة موافقةٌ لقوِل هللا تَعالَى : 

بمعنى ، كتَبِْعتُه وأَتْبَْعته ،  أَلَحقَتْهو لَِحْقته ، يُقال : لَِحقٍ  بالُكفَّار ، وقِيَل : هو بمعنَى الِحق ، لغةٌ في أَلَحقَه الحاِء ، أَي : َمْن نََزل به َعذابُك

 بالُكفَّاِر ويُصابُون به. ُمْلَحقٌ  ذابَكَ ويُْروى بفَتْحِ الحاِء على الَمْفعُول أَي : إِنَّ عَ 

ً  ، كَسِمعَ  لَِحقَ و ّمِ ، أَي : لُحوقا . زاَد الزمخشريُّ : ولَِصَق بَطنُه وهو َمجاٌز. َضُمر بالضَّ  ، نقله الجوهريُّ

َرْت. وفي قَِصيد لُْحقِ  وقال األَزهِريُّ : فرٌس ال ِحُق األَْيَطِل ، من َخْيلٍ   : عنههللارضية َكْعٍب األَياِطل : إِذا ُضّمِ

ٌة  قـــــــــــَ راٍت وهـــــــــــي الحـــــــــــِ ِدي عـــــــــــلـــــــــــ  َيســـــــــــــــــــــــــَ  ختـــــــــــَ

يـــــــــــــــرُ      ن  اأَلرَض حتـــــــــــــــلـــــــــــــــِ هـــــــــــــــُ ٌر وقـــــــــــــــعـــــــــــــــُ  ذوابـــــــــــــــِ

  
 وأَنشد الصاغانيُّ لُرْؤبة :

ََق ح  لواِح ُ 
 األَقحراِب فيها كامل

 كما في الصحاح. عنههللارضي لُمعاِوية بِن أَبِي ُسْفيان كانت أَْفراس : اسم الِحقو

 قالت أُْختُه تَرثِيه : للحاُزوِق الخاِرِجّي. : فَرس الِحقو لغَِنّي بِن أَْعُصر. األَْكبر الِحقو

نـــــــــِم الـــــــــعـــــــــاَم الـــــــــوشـــــــــــــــــــــــيـــــــــَر و و  غـــــــــح قـــــــــاً مـــــــــن يــــــــــَ  الحـــــــــِ

ِر و      ز  عـــــــــــاَد الـــــــــــذِّكـــــــــــح زا  مل يـــــــــــَ ر حـــــــــــِ تـــــــــــح (4)قــــــــــــَ
 

  
 بِن ِشهاب. بِن الَحاِرث (5) ِلعُيَْينة : فرس الِحقو
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 قال النّابِغَة الذُّبيانّي : الِحٌق األَصغَُر ِلبَنِي أََسد. أَبو النّدى :قال و

ِديِّ و  جـــــــــــَ  الحـــــــــــِ ٍ فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم بـــــــــــنـــــــــــاُت الـــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــح

هــــــــــــا مــــــــــــن املِضــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــاِر      لــــــــــــُ (6)ُورحقــــــــــــًا مــــــــــــراكــــــــــــِ
 

  
حق ما نَّصه : والِحق األَْصغَُر : من بَناتِ ـ  في أَنساب الخيلـ  وقال ابُن الَكلبِيّ   األَْكبَِر ، ولها يَقُوُل الُكَمْيت : الالَّ

يــــــــــــــه و  ُب مــــــــــــــن آِ  الــــــــــــــَوجــــــــــــــِ  الحــــــــــــــ ٍ جنــــــــــــــائــــــــــــــِ

رُ      هــــــــــــــَ قــــــــــــــاَدان حــــــــــــــا َتصــــــــــــــــــــــــــــح ران َأحــــــــــــــح ذَكــــــــــــــِّ  تــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( يف التهذيب : يف دعاء الِوتر.1)
 ( الذي يف الصحاح : والفتح أيضاً صواب.2)
 .1( سورة اإلسراء اآية 3)
 من أبيات قالتها أخت ا ازو  ا نفي اخلارجي ا قير البنته. مطلعها : 89 ( البيت يف شعر اخلوارج ص4)

ــــــــــــــ  الصـــــــــــــــــــــــــــدر  ــــــــــــــدمــــــــــــــوع عــــــــــــــل ــــــــــــــيّن جــــــــــــــودا ابل  أعــــــــــــــي

ـــــــــــوعـــــــــــر     ـــــــــــر ال ـــــــــــو  يف اجلـــــــــــب ـــــــــــفـــــــــــارس املـــــــــــقـــــــــــت ـــــــــــ  ال  عـــــــــــل

  

 .من يعتم العام الوشيك والحقاً و ويف الديوان برواية :

َبة.5)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ولُعتَـيـح
 وهبامشه : العسجدي والح  : فرسان كاان يف اجلاهلية. 62ديوانه ط بريوت ص ( 6)
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. البَاِزي : ُكْنيته الِحق أَبوو  ، نقله الصاغانيُّ

 اليَعاقِيَب.و الَوْبر يَِصيدُ  أَْغبَر : َطاِئر اللَُّوْيِحقُ  قال أَبو حاتٍم :و

ْيِر. قال ُرْؤبَةُ : ُل تَفوقُها: النَّاقَة ال تَكاُد اإِلبِ  الِمْلحاقُ  قاَل اللَّْيُث :و  في الّسِ

  ِ  الل َح  ِملححا ُ فهي َضُروُح الر كح
 في ُكتُب التَّْصِريف. اإِلْلحاق كما في الصحاح ، وهو مجاز. ومنه باب : الدَِّعيُّ الُمْلَصقُ  الُمْلَحقُ و

 ِر ، فاْحتََمل أَن يكوَن بالفَتْحِ أَيضاً.كما في العُباب ، ولم يَْضبُطه بالَكسْ  َكِكتاب : ِغالُف القَْوس اللِّحاقو

كة لََحقٌ  الواِحدُ  األَلحاقَ  يُقال : قد َزَرعوا : َمواِضُع من الَواِدي يَنُضُب عنها الَماُء ، فيُْلقَى فيها البَْذر األَْلحاقُ و . وقال  ، ُمَحرَّ قاله الِكسائِيُّ

 ي جانِب الواِدي.: أَن يَْزَرَع القَوُم ف اللََّحقُ  ابُن األَعرابّي :

 .األَْلحاق ، أَي : َزَرَعها الرجُل ، أَي : استَْلَحق يُقال :و

بعَد أَبيه الذي  ُمْستَْلَحٍق استُلِحق ُكلَّ  أَنَّ  قََضى وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبيَّ »في َحِديِث َعْمرِو بِن ُشعَْيب : و فاُلناً : ادَّعاه. فاُلنٌ  استَْلَحقَ و

ل َزماِن الشَِّريعِة ؛ وذلك أَنَّه كاَن ألَْهِل الجاهليَِّة  قال ابن األَثير : «استَْلَحقَه بَمن لَِحق يُْدَعى له فقد قال الَخّطابيُّ : هذه أَحكاٌم َوقَعت في أَوَّ

ون بِهنَّ ، فإِذا جاَءت إِحداُهّن بولَ  يِّدِ  وسلمعليههللاصلىالنبيُّ  فأَْلَحقَه د ُربّما ادَّعاه السيِّد والزانِي ،إِماٌء بغايَا ، وكان ساَدتُهنَّ يُِلمُّ  ألَن ؛ بالسَّ

ة فِراشٌ  األَمةَ  يِّدُ  ماتَ  فإِن ، كالُحرَّ  بأَبيِه ، وفي ِميراثِه ِخالٌف. لَِحقَ  ورثَتُه بعَده ، استَْلَحقَه ، ثم يَْستَْلِحْقه ولم السَّ

َكةً : شَ  اللََّحقُ و ل يُلَحق ءٌ يْ ُمَحرَّ  كما في الصحاح. باألَوَّ

حاحِ : .يُْلَحقُ  الّذي ( :1) من التَّْمر اللََّحقو ل يَأْتِي وفي الّصِ  ، والجمعُ  لََحقٌ  ُء بعَد ثََمرةٍ فهي، زاَد أَبو َحنِيفَةَ : وُكلُّ ثََمرة تَِجي بَْعَد األَوَّ

 .أَْلحاقٌ 

قَ  َشْيئاً أَو لَِحق ءٍ : ُكلُّ شي اللََّحقُ  وقال اللّيُث :  به من الَحيَوان والنَّبات وَحْمِل النخِل. (2) لُّحِ

َر ، ثم يَخُرج في بَْطنِه  اللََّحق وقيل : ٌء يَُكون أَْخَضَر ، قَلَّما يُْرِطُب حتى يُْدِرَكه الّشتاُء فيُسقَطه الَمَطُر ، شي (3)في النَّْخِل أَن يُرِطَب ويُتَّمِ

ىوقد يك ً  وُن نَْحو ذلك في الَكْرم يَُسمَّ ِرّماُح في مثل ذلك يَِصُف نَْخلةً أَْطلَعَْت بعَد يَْنعِ ما كاَن خرَج منها في َوْقتِه ، فقال :لََحقا  . وقد قاَل الّطِ

تح  قــــــــــــَ ِذي  َأ ــــــــــــَ ت ابلــــــــــــ  بــــــــــــَ عــــــــــــَ لــــــــــــح  مــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــَ

رامح      ُا الصــــــــــــــــــــــــــــــِّ  قــــــــــــــــد َأَ. ِإذح حــــــــــــــــاَن حــــــــــــــــِ

  
ْيف ما  ضاً كأَنَّها لَِعبت به إِْذ أَْطلَعَتْه في َغْيِر ِحينِه ، وذلك أَّن النَّْخلَة إِنّما تُطِلُع في الربيع ، فإِذا أَْخَرَجت فيَطْلعاً َغِري أَْلَحقت أَيْ  آخِر الصَّ

 ال يكون له يَْنٌع ، فكأَنَّها َغيُر جادَّةٍ فيما أَْطلَعَت.

كابُ  تاَلَحقَتو ً  لَِحقَ  أَي : والَمَطايَا الّرِ  ، قال الشاعُر : بَْعُضها بَْعضا

طــــــــــــــــااَي 
َ

ِت املــــــــــــــــ قــــــــــــــــَ وُ  وقــــــــــــــــد تــــــــــــــــالحــــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــُ

ا     ـــــــــــَ ن ـــــــــــح يـ ـــــــــــَك عـــــــــــَ ـــــــــــي وحُ  ِإن  عـــــــــــل ـــــــــــقـــــــــــَ فـــــــــــاَ  ال  كـــــــــــَ

  
 أَي : ارفُق وأَْمِسْك عن القَْوِل.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، بالّضم : اللُُّزوم واللُّصوق. اللُُّحوق

ً  أَلَحقَ و  .ُملحقَه : كالهما جعله أَلحقَهو فاُلٌن فالنا

 القَوُم : أَدرَك بَعُضهم بعضاً. تاَلحقَ و

َكة : ما اللََّحقو ً  به ما َسقََط عنه ، ويُجمعُ  فيُْلَحق بالِكتاِب بعد الفَراغِ منه ، يُْلَحقُ  ، ُمحرَّ كاَن جائِزاً ، نقله  لَْحقٌ  ، وإِن ُخفَِّف فقيل : أَْلحاقا

.  األَزهريُّ
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ون ما حاقٌ لِ  قلُت : وقَولُهم :  .ُمْلَحقه به لحق لذلك بالكسِر َغلَط ، ويُسَّمُّ

 ُء الزائُد. قال ابُن ُعيَْينة :أَيضاً : الشي اللََّحقُ و

طٍُر  َ َأسح   ََ ُ كبَن ه َباح
 بقَْوٍم بعَد ُمِضيِّهم ، قاَل الراِجُز : يَْلَحقُون من النّاِس : قَْوم اللَّحقو

 (4)من َأعحراهِبا  يـَلحَح   ََ ٍ و 
__________________ 

 ( كذا ابألصر والقاموس والصحاح ا ويف اللسان : الثمر.1)
 ( يف التهذيب : أو أ قته به.2)
 ( كذا ابألصر واللسان ويف التهذيب : يف بعضه.3)
 ( قبله يف التهذيب :4)
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ً  ِللَِحقَ  زهريُّ : يَجوُز أَن يكوَن مصدراً قال األَ   ، كما يُقال : خاِدٌم ، وَخَدٌم وعاسٌّ وَعَسٌس. ِلاَلِحق ، ويَجوُز أَن يكوَن َجْمعا

 بها. تْلَحق الغَنَِم : أَوالُدها التي كاَدت لََحقُ و

رُع الِعْذي ، وهو ما َسقَتْه السَّماُء ، والجمعُ  اللََّحقو  .أَْلحاقٌ  : الزَّ

تَْينـ  لُُحقٌ  قَوسٌ و  .لَِحقَته : َسِريعة السَّهِم ، ال تُِريُد َشيئاً إِال ِمْلحاقـ و بَضمَّ

 ، عن أَبي َحنِيفة. اللََّحق الشََّجُر : َطلَع له أَلَحقَ و

 .(1)أَيضاً عن األَزهرّيِ  الُمْلَحق : رأُْس الَجبَل. والدَِّعيُّ الُملصَق بغيِر أَبِيه عن اللَّْيث ، وهو اللََّحقُ و

 : إِذا تَقدَّْمتَُهم ، قال ابُن ُدَريٍد : وليس بثَبَت. أَْلَحْقتُُهمو

َن من ُكتُب اللُّغة ، فليُْجتَنَب ذلك ، وكذلكلم أَِجْدهُ فيما دُ  به ، أَي : لَِحق ُمولَّدة. قال الّصاغانيُّ : التحقَ  وقولُهم : ،  اللِّحاقو ، الَمالحق ّوِ

 كِكتاٍب.

 لِشْبه القَاُرورة.ـ  بالضمِّ ـ  اللُُّحوقِيّ  وقولُهم :

 األَْخباُر : تَتابَعَت ، وكذا أَْحواُل القَْوم ، وهو َمجاٌز. تاَلَحقَتو

ِحقَةُ و  .لَواِحق الجمع: الثَّمُر بعَد الثَّمر األَول ، و الالَّ

.  وأَبُو ِمْجلَز ، ال ِحُق بُن ُحَمْيد السَِّدوِسّي : تابِعيٌّ

. َشقٌّ في األَرِض كالِوجارِ  اللُّْخقُوقُ  : [لخق] ّمِ الَحِديث :  كما في الّصحاح ، كاألُْخفُوِق ، وأَبَى هذه األَصمعّي وابُن األَعرابّيِ ، وَرَويا بالضَّ

م. وقال بَْعُضهم : «َوقََصت به ناقَتُه في لَخافِيِق ُجْرذان»  أَصلُه ، كما َسبَق. لَخاقِيق بالالَّ

 .أَْلخاقٌ و خوقٌ لُ  : الشَّقُّ في األَرض ، وَجْمعُه : اللَّْخقُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

 : الواِدي. اللُّْخقُوقُ  وقال َغيُره :

 :: َمِسيُل الماِء ، له أَْجراٌف وُحفٌَر ، والماُء يَجِري فيَحِفُر األَرَض كَهْيئة النَّْهِر َحتّى تََرى له أَجرافاً ، وَجمعُه  اللُّْخقُوق وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

 أَيضاً. لَخاقِيقُ  ، وقِيَل : ِشقاُب الَجبَل لَخاقِيقُ 

 : الفَْرج : ما اْنَزَوى من قَْعِره. قاَل اللَِّعيُن الِمْنقَِريُّ  لَخاقِيقُ و

تح  عـــــــــــَ ـــــــــــَ ذم ِإذا َوقـ تـــــــــــح رحقـــــــــــاء مـــــــــــِ بحســـــــــــــــــــــــــاء خـــــــــــَ  كـــــــــــَ

تح داَء      ـــــــــــَ ٍر أَدحرَك ـــــــــــِ ب هـــــــــــح يـــــــــــ ِ يف مـــــــــــَ ـــــــــــِ خـــــــــــاق ـــــــــــ  ـــــــــــل  ال

  
ِذقِيَّةُ  : [لذق] َمشهوٌر من الّشاِم ،  د بالذّاِل الُمْعَجمة ، والَمْشهوُر على األَْلِسنة بإِْهمال الّدال ، وقد أَْهَملَه الَجماعةُ. وقاَل الصاغانِيُّ : الالَّ

بِيُع بُن محمد َمل َحلََب اآلنَ من عَ  وهي  ، عن َسِعيد أَبي شبيب. الاّلِذِقيُّ  ومنه الرَّ

مِّ  لُْرقَةُ   :[لرق]  .(2) ِحْصٌن بالَمْغِرب أَهملَه الجماعةُ. وقاَل الّصاغانّي : ، بالضَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : أَحُد األَبواِب في َجبَل القَبَِق. الرقة باب

ً  به ، كَسِمع لَِزقَ  : [لزق] ً  به اْلتََزق كذاو ، لُزوقا واْلتََصق ، والِسيُن لغةٌ فيه ، وَذَكَر لَِصَق هنا وأَهملَه في َموِضِعه ،  لَِصق مثل : اْلتِزاقا

 وهو قُصوٌر.

 ِغراِء وما أَشبَه ذلك.أَي : يُلَصق ، كال بِهِ  يُلَزق َكِكتاٍب : ما اللِّزاقُ و

 عن ابِن األَعرابي ، وأَْنشد : الِجماعُ  : اللِّزاق من الِكناية :و
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اِ   نــــــــــــــــَ ا لــــــــــــــــك مــــــــــــــــن عــــــــــــــــَ َرهتــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ و فـ  َدلــــــــــــــــح

ي     اقـــــــــــــــِ َ  الســـــــــــــــــــــــــــــّ ئـــــــــــــــح ك بـــــــــــــــِ ـــــــــــــــ  ا رَأت أَن  ملـــــــــــــــّ

  

ُموِد يف و  َحح
َت ابمل  اللِّزا ِ َلسح

 

 وفي التَّْهِذيِب :

 اللِّزا ِ َجر بحت َضعحَفك يف و 
 .(3)أَي : في ُمجاَمعَتِه إِيّاها 

__________________ 
 يــــــــــــــغــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــك عــــــــــــــن ُبصـــــــــــــــــــــــــــر  وعــــــــــــــن أبــــــــــــــواهبــــــــــــــا 

 عــــــــــــــــــــــــن حصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــــروم واغــــــــــــــــــــــــرتاهبــــــــــــــــــــــــاو     

  

 وبعده :

 حتت لواء املوت أو ُعقاهبا
 ( والزخمشري يف األساس أيضاً.1)
 ( قيده ايقوت حصن يف شرقي األندل .2)
 فاً ا خرزت لك دلواً صغرية من جلد عنا .( بعدها يف التهذيب : يقو  : ملا رأتك ضعي3)
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 .(1)وهو الَمْعُروف بقَناَوَشْق  األُشَّقُ  ِعْنَد األَِطبّاِء : الذََّهب ِلزاقُ و

اث. قِيَل : هوو  َدواٌء يُْجلَُب من أَْرِمينِيَة بلَْوِن الُكرَّ

ٌء ، ثم يُْعقَُد ْبياِن في هاُووِن نُحاٍس يُْسَحُق فيَْنَحلُّ من النُّحاِس وِزْنجاِره َشيْ َدواٍء آَخر يُتََّخذُ من بَْوِل الّصِ  يقَُع هذا االسُم ِعْندهم أَيضاً علىو

 نافٌع للِجراَحاِت الَخبِيثَِة ِجّداً. نقله الصاغاني في الّشْمس

. ِلزاقُ  الَحَجر ، أَو ِلزاقُ و خاِم : َدواٌء يُتََّخذُ من َحَجٍر َخاّصٍ  الرُّ

 بإِْذِن هللا تعالى ، قالَه اللّْيُث ، واْقتََصر الَجْوَهِريُّ على األَِخيرةِ. َكَصبُوٍر ، وقَاُموس : َدواٌء للُجْرحِ يَلَزُمه حتَّى يَْبرأَ  ، اللَُّزوقو

حاحِ. وقاَل غيره أَي : لِصيقي. بَِجْنبِي كأَِمير ، أَي : لَِزيقيو بَكْسِرهما ، بِِلْزقيو ، ِلْزقِي هو يُقاُل :و  كما في الّصِ

ْيقَى في َكالِمه قاَل ابُن َعبَّاٍد : يُقالو  ُرطوبَةٌ. أَي : ، كُخلَّْيَطى لُزَّ

كةً : اللََّوى اللَّزقَ  قاَل اللَّيُث :و لُصوُق الرئة بالَجْنِب من العََطِش ، يُِصيب ذلك اإِلبَل  : اللََّزقُ  الّرئةَ بالَجْنِب. وقال ابُن ُدَريد : يُلِزقُ  ، ُمَحرَّ

 والَخْيَل ، وأَنشد َغيُره لرؤبةَ :

اِء َأعضاَد و 
َ
 الل َز ح َبر  برُد امل

ا َشِربَن ابتلَّت نَواِحي ما فالتزقَت يَقُول : َعِطْشنَ   من العََطِش. اْلتََزق ِرئاتُهنَّ ، فلمَّ

ْيقَى هكذا َضبَطه ، وفي اللِّساِن : ، كالقَُطْيعاءِ  اللَُّزْيقاءُ و يِن الَِّذي يلتَِزق بلَْيلَتَْين ما يَْنبُُت َصبِيَحةَ الَمَطر ، مثال الُخلَّْيَطى : اللُّزَّ في أُصوِل  بالّطِ

 وهي َخْضراُء كالِعْرِمِض. الِحجاَرةِ 

قُ و  كُمعَظَّم : الغَْيُر الُمْحَكم. الُملَزَّ

اي والقاُف لَْيس بأَْصٍل ، وإِنَّما هو من باب اإِلبداِل.  وقال ابُن فارس : الاّلُم والزَّ

ً  * ومما يُْستَْدَرُك عليه :  ، كأَْلَصقَه. أَلزقَه إِلزاقا

 ُمالِصِقي. ُمالِزقي كالَصقَه. وتَقُول : هو َجاِري الَزقَهو

 : لَِصيقة. لَِزيقَةو ، (2)ْسر ، بالكَ  ِلْزقَة وهي

اُد أَعلَى وأَْفَصح.َء بالّشي: إِلزاُمك الشي اللَّْزقُ  وقاَل ابُن ُدَرْيد : اد ، والصَّ اي والصَّ  ِء ، بالزَّ

أِْس. التََزق : لَْزقاءُ  وأُذُنٌ   َطَرفُها بالرَّ

 من النَّاس ، بَضٍم ففَتْح ، أَي : أَْخالط. لَُزقٌ  وأَتَتْنا

قَ و  .ه تَلِزيقاً كأَلَزقَهلَزَّ

. الُمْلَزقو  ، كُمْكَرٍم : الدَِّعيُّ

 : الِجماع ، وهو ِكناية. الُمالَزقَةُ و

 : األَْضراُس. اللَّواِزقو

 : الفَْرج ، ُمولّدتان. الَّالُزوقو

 .اللَُّزوقُ  ، بالفَتْحِ : هو اللَّْزقَةو

ة :  بِغراء : فيما ال يُْمِكُن الَخالُص منه. لَْزقَة ومن أَمثاِل العامَّ

ً  به كعَِلم لَِسقَ  : [لسق]  به مثل لَِصق ، وهي لغةُ قَْيس. أَْلَسْقتُهو به ، اْلتََسقَ و ، لُُسوقا
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اِد عن ابِن ِسيده. بَجْنبِي أَي : لَِسيقيو بَكْسِرهما بِِلْسِقيو ِلْسِقي هوو  لُغَةٌ في الصَّ

كة : لُص اللََّسقو ً ، ُمَحرَّ ئة بالَجْنِب َعَطشا  .(3)لغةٌ في الصاِد ، ويُْرَوى قَوُل رؤبةَ السابق بالوْجَهين  وُق الّرِ

يَ  اللََّسقُ  وقال األَزهريُّ : ً  عند العََرِب هو الظَّمأُ ، ُسّمِ ئِة بالَجْنب ، وأَصلُه اللََّزق. لََسقا  ِللُزوِق الّرِ

اد لُغَة في الُكلِّ  ِرئَتُه بالَجْنبِ  اْلتَسقَت : البَِعيُر ، كفَِرح لَِسقَ و اُي والصَّ  إِالَّ أَنَّ الصاَد لُغةُ تَِميم ، والّزاي لُغَةُ َربِيعَةَ. والزَّ

 وهو مجاز ، والّصاد لُغَة فيه ، كما في الصحاح. ، كُمعَظَّم : الدَِّعيُ  الُملَسَّقُ و

__________________ 
 456مصـــــــــر يســـــــــمونه الكلخ وابليواننية أمونيا فون ا انظر خمتلف األقوا  فيه ا املعتمد يف األدوية ص ( هبذا االســـــــــم يعرفه أهر الشـــــــــام ويف 1)

 .106/  4واجلامض البن البيطار 
 ( ضبطت يف اللسان ابلقلم َلزِقة بفتح فكسر.2)
 ( يعين قوله :3)

 بّر برد املاِء أعضاد الل سح و 
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يِّقة الُمتاَلِحَمة.، كُمْكَرمة : الَمْرأَ  الُمْلَصقَة : [لصق]  ة الضَّ

ٍء. وقِيَل لبعِض بشي أَْلَصقَ  يقال : نَزلُت بفالن فما َعقَره أَي : ساِق بَِعيره : إِذا بساقِه أَْلَصق بعُْرقُوب بَِعيره ، أَو فالنٌ  أَْلَصق من المجاز :و

َرعِ ، قال الّراِعي :وهللا بالنّاِب الفانِيَِة  أُْلِصقُ  فقال : ؟العَرب : كيَف أَنَت عند الِقَرى  والبَْكِر والضَّ

قـــــــــلـــــــــُت لـــــــــه  هـــــــــا  أَلحصـــــــــــــــــــــــِ ح فـــــــــَ ِ  ســـــــــــــــــــــــاقـــــــــِ بـــــــــَ  أبَيــــــــــح

ــــــــن ســــــــــــــــــــــا      ُب ال رحقــــــــَ ــــــــَ رقــــــــوُب ال يـ ــــــــعــــــــُ رُبِ ال (1)فــــــــِإن  ــــــــَح
 

  
 السَّيَف بساقِها وأَعِقْرها ، وهكذا ذكره ابُن األَثِير في النّهايِة عن قَْيِس بِن عاصم. أَلِصقِ  أَرادَ 

 إِلخ. ... أُلِصق : فقال ؟الِقَرى عند أَنتَ  فَكْيفَ :  وسلمعليههللاصلىقاَل له َرُسوُل هللا 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  به لَِصقَ  ين. وربِيعةُ تقوُل : لَِزَق بالّزاي ، وهي أَقبَُحها إِاّل في أَشياَء. ، وهي لُغَة تَِميم. وقَْيُس تقول : يَْلَصق لُُصوقا  لَِسَق بالّسِ

تَين الَمذُكوَرتين على اللُّغَ  والعََجب من الُمصنِّف قد أَورَده اْستِْطراداً في لَِسَق ، وأَغفله هنا ، وهذا َمحلُّه ، وكأَنه قَلََّد الصاغانيَّ في اْقتِصاره

فهو لُغَة في هذا « ل ز ق»بعُْرقُوب بَِعيره. غير أَنّه تَخلَّص بقَْوِله في أَّول التَّركيِب ما َذَكرناه في تَْرِكيب  أَلَصقو ، الُمْلَصقَة ، وهما :

 التَّركيب فتأَمل.

 .عنههللارضيبالُجرحِ ، هكذا ذكره الشافِعيُّ  يَلَصقُ  : دواءٌ  اللَُّصوقُ و

. الُمْلَصقُ و ً  إِنِّي كنُت امرأً »في قَْول حاِطب : و : الدَِّعيُّ  .«في قَُرْيش ُمْلَصقا

 قِيَل هو الُمِقيُم في الَحّيِ ، وليَس منهم بنَسٍب.

 ً  بالماِعز أَي : اجعَل اْعتِماَدك عليها. قال ابُن ُمقبٍِل : أَلِصقْ و ويُقاُل : اْشتَِر لي لَْحما

لحصـــــــــــــــــــــــِ ُ و  تح  تـــــــــــُ الِد ا وقــــــــــد َرغـــــــــَ وِم اجلــــــــــِ  ابلــــــــــكــــــــــُ

اَل      حح هلـــــــــــــا محـــــــــــــَح َنضـــــــــــــــــــــــــــِّ هـــــــــــــا ومل تــــــــــــــُ تـــــــــــــُ نــــــــــــــ   َأجـــــــــــــِ

  
اها النّحِويُّون بذلك ألَنَّها اإِلْلصاقِ  وَحْرفُ  ْرُت بزيٍد. قال ابُن ِجنِّي : إِذا قُلَت أَمسْكُت ما قبلَها بما بعَدها ، كقولك : َمرَ  تُْلِصقُ  : الباُء ، َسمَّ

ف من غيِر ُمباشرةٍ له ، فإِذا قُْلَت : أَْمسكتُ  (2)زيداً ، فقد  بَِزيٍد ، فقد  أَعلمت أَنَّك باَشْرتَه نَْفسه ، وقد يُْمِكُن أَن يكوَن َمنَْعتَه من التَّصرُّ

 .اإِلْلصاقِ  ك ، أَو ما اتَّصَل بَمحّلِ قَْدِرَك به ، فقد َصحَّ إِذن َمْعنَىمحلَّ قَْدرِ  أَلصقتَ و أَْعلَْمَت أَنََّك باَشْرتَه

 وُرِوَي عن أَبِي َزْيٍد تَْشِديُد الّصاد.« ل ز ق»، مخففة الّصاد : ُعْشبَةٌ ، عن ُكراع ، لم يَُحلِّها. قُْلُت : وقد َسبَق بَيانُها في  اللَُّصْيقَىو

 ، وهو مجاٌز. ، كأَِمير : َدِعيٌّ  لَِصيق ورجلٌ 

ً  ، كَسِمعَه لَِعقَه : [لعق]  ويَُضِم : لَِحَسه. لَْعقَةً و ، لَْعقا

ْحفَة ، أَي : لَْطع ما عليها من أَثَِر الطَّعام. بلَْعقِ  وأََمرَ  «لَِعقَها كاَن يأُْكُل بثاَلِث أَصابِع ، فإِذا فََرغ»في الَحِديث : و  األَصابعِ والصَّ

حاح. وفي األَساِس : أَصابِعَه  َماتَ  أَي : أَْصبَعَه لَِعقَ  من الَمجاز :و  .(3)كما في الّصِ

ةُ الواِحَدة. اللَّْعقَةُ و  واِحَدةً ، كالغَْرفة والغُْرفة. لَِعْقُت لَْعقَةً  تقوُل : : الَمرَّ

ْطب أَي : من َربِيع لَْعقَةٌ  في األَْرض من الَمجاز :و ْطب قَِليٌل من الرُّ ً  المالُ  يلعَقها ، ونَصُّ الجوهرّي : ليس إِاّل في الرُّ  .لَْعقا

مِّ  اللُّْعقَةو حاحِ : لُِعقَ  : ما بالضَّ  هكذا في َسائِر األُصوِل. .الِمْلعَقَةُ  ما تَأُْخذُهُ  ، يَطَِّرُد على هذا باب. وفي الّصِ

 .الِمْلعَقةُ  ُء القَِليُل بقَْدِر ما تَأُْخذُهالشي وفي العُباِب : .(4)« الِمْلعَقةِ  في»وفي بَْعِض النَُّسخِ. 

ً »الَحِديِث : في و .بالِمْلعَقةِ  هو اسٌم ِلما يُْؤَكلُ  من َدواٍء أَو عَسل. وقِيل : يُْلعَقُ  كَصبُوٍر : ما اللَّعُوقو ً و إِّن للشَّْيطاِن نَُشوقا ً  لَعُوقا أَي  «وِدساما

 يُسدُّهما ، يعني أَن وساِوَسه مهما َوَجدت َمْنفَذاً دَخلْت فيه. : ما يْدُسم به أُذُنَْيه ، أَي :
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__________________ 
 وانظر ختر ه فيه. 4( ديوانه ط بريوت ص 1)
 رَته نـَفحَسه.( يف اللسان : فقد ميكن أن تكون ابشح 2)
 ( كذا ابألصر وقد وردت العبارة يف األساس ومل يفسرها ا ويف موضض آخر ورد فيها : ولع  إصبعه : مات ا كاألصر والصحاح.3)
 ( وهي عبارة القاموس املطبوع. ويف األساس : ما  خذه ابمللعقة.4)
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 الَمْسلُوسه. القَِليل العَْقلِ  * وهوكجْدَول ، لَْعَوق رجلو

 .لِعْقتَهُ  كغُراِب : ما بقَي في فِيَك من طعامٍ  عاقُ اللُّ و

 من َطعاِمك ، ومن فَْضِلك. لُعاقٌ  من َطعاِمك. وقال اللّيُث : هو ما بَِقَي في فِيِه من بَِقيّة ما ابتلََع. تقُوُل : ما فِي فيّ  لُعاقٌ  يُقال : ما فِي فيَّ 

 .(1)يما أُِخذ فيه من عَمٍل ، عن ابِن ُدَرْيٍد ونََزقُه ف : ُسْرعة العََمل وِخفَّتُه اللَّْعَوقةو

حاح. ، ككتٍِف : َحِريص لَِعقٌ  رجٌل وِعقٌ و  وهو إِتْباع له ، كما في الّصِ

كة لَعَقَهُ  قاَل اللَّْيُث :و  أَحالٌف من قَُرْيش. الدَِّم ، ُمَحرَّ

وا بَِذِلك ُجَمح بنوو َسْهم ، بنوو عِدّي ، بنوو َمْخُزوم ، بنوو َعْبد الّداِر ، وقاَل غيُره : هم بنُو  فَلَِعقُوا ألَنَّهم تحالَفُوا فنََحروا َجزوراً ، ؛ ُسمُّ

 وهذا عن اللَّْيِث. َغَمُسوا أَيِديَهم فِيهِ  ألَنَُّهم َدمها ، أَو من

. تَغيَّر : إِذا لونُه ، َمْبنِيّاً للَمْفعولِ  اْلتُِعقَ و  نقله الصاغانيُّ

 َرُك عليه :* ومما يُْستَدْ 

ً و إِيَّاه ، أَْلعَقَه يرافِّي. لَعَّقَه تَْلِعيقا  ، عن الّسِ

 ، أَي : نِكٌد لئيُم الُخلُق ، وهو إِتباٌع له. لَْعقةٌ  ورجل َوْعقةٌ 

 .الَمالِعقِ  به ، واِحَدةُ  لُِعقَ  ، بالكسِر : ما الِمْلعَقَةو

 لماِلك بِن أَْسماَء بن خاِرجةَ : وأَنشد الليثُ « الَماءِ  الِعقِ  أَحَمُق من»وفي الَمثَل : 

ن و  ُ  ممـــــــــــــِ  عـــــــــــــ ُ َأمحـــــــــــــحَ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــَ ـــــــــــــاَ  د  يـ  املـــــــــــــاَء ق

ِر      َعســـــــــــــــــــــ  راٍب مـــُ َربح مـــن شـــــــــــــــــَ َر واشـــــــــــــــــح مـــح (2)دَِع اخلـــَ
 

  
 ٌء يَِسيٌر ، وهو مجاز.، أَي : َشي لَعُوقٌ  : أَقلُّ الّزاِد. يُقال : ما معنا إِالّ  اللَّعُوقُ  وقال ابُن فاِرس :

 النَّسَّاُج الثوَب : إِذا َخفَّف َغزلَه ، كما في األَساِس. أَلعَقَ  ومن الَمجاِز أَيضاً :

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَجْعفر : الماِضي الَجْلُد ، َذَكره صاحُب اللِّسان ، وأَهملَه الَجماعِة. اللَّْعَمق : [لعمق]

ً  الثَّوبَ  فَقَ لَ  : [لفق]  كما في الصحاح. َضمَّ ُشقَّةً إِلى أُْخَرى فَخاَطهما : يَْلِفقُه لَْفقا

ً  األَمرَ  فاُلنٌ  لَفَقَ و ْقرُ  يَفعَل ذلكو َطلَبَه فلم يُْدِرْكه ، : لَْفقا  على الطَّْيِر َضَرَب بجناَحْيه فسبَقَه الّطيرُ  أُْرِسلَ  إِذا َكاَن على يََدي َرُجٍل ، فإِذا الصَّ

 .لَفَق قيل له : قد فلم يَْصَطدْ 

رَ  م ، قاله َشِمر ، وقد ذُِكر في  «لَفَّاق ُخِذي ِمنِّي أَِخي ذا الِعفاق ، َصفّاقٌ »َحِديُث لُْقماَن بِن عاد :  وبه فُّسِ  .«أ ف ق»فيَمْن َرَواه بالالَّ

 ، وال يَْلزُمه اسمُ  ِلْفقُُهما قيَل : انفَتَق التَّْلِفيقِ  ، فإِذا تَبايَنا بعدَ  (3)ما داَمتا َمْضُموَمتَين  ِلْفقان ، وِكلتَاُهما الُمالَءةِ  ِلْفقَي ، بالَكْسِر : أََحدُ  اللِّْفقُ و

 .(4)فإِذا فُتِقَت الِخياطةُ َذَهب االْسُم  قَْبل الِخياَطِة. وفي األَساِس : اللِّْفقِ 

 . وقاَل األَْعَشى :التِّلفاقُ  : َمْلفُوقَتَينِ  وقاَل ابُن عبّاٍد : يُقاُل للشُّقَّتَْين ما داَمتا .(5) أَحُدهما باآلخرِ  يُْلفَقُ  ِهما : ثَْوبان، بَكْسرِ  اللِّفاقُ  ، أَو التِّْلفاقُ و

ُم  ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــُ ٍة مـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــــا ُرب  انعـــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــــي

د       فـــــــــــــا َ َتشــــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــا ِإزَارَا  الـــــــــــــلـــــــــــــِّ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ (6)عـــــــــــــَ
 

  
 االئْتِزاِر ، أَو عن لبس ثِيابِها فائْتََزَرْت به. وقاَل أَبو ُعبَْيدة أَي من ِعَظم َعِجيَزتِها تْحتاج إِلى ثَْوبَيِن.يَقول : أُعِجلْت عن 
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 .«اللِّفاقَ  تَُشقُّ »ويُرَوى : 

 لَِحقَه. أَي : به تَلفَّقو في نَواِدر األَعراِب : تأَفََّق بَكذا ،و

 وأَحوالُهم. َمت أُموُرهمتاََلءَ  : إِذا تاَلفَقُوا من الَمجاز :و

 بَِمعنى. َطِفق مثل : بالَكْسرِ  يَْعَمُل كذا ، لَِفقَ و

 ، نَقَلَهُ الّصاغانِيُّ إِن لم يكن تَْصِحيفاً من لَِقفَه ، بتَقِديم القاف. َء : أَصابَه وأََخَذهالشَّيْ  لَِفقو

__________________ 
 .«جدو »بد  : « كجدو »*( يف القاموس : )
 .318/  3مهرة ( اجل1)
 .«من نقاخ مربّدِ »( يف األساس : 2)
 .«متضّما»ويف التهذيب : « متضاّما»( يف األساس : 3)
 ( يف األساس : ذهب اسم اللِّفح .4)
 .388/  3( انظر اجلمهرة 5)
 .82( ديوانه ط بريوت ص 6)
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. (1)أَكاِذيب  ُمزْخَرفةٌ  أَي : كُمعَظَّمة ُملَفَّقَةٌ  أَحاِديثُ  من المجاز :و  نَقَلَهُ الَجْوهريُّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

. قلُت : ومنه اللَّْفقِ  ُمبالَغَةٌ في في الثِّياِب : التَّْلِفيقُ  . وفي العُباِب :اللَّْفقِ  : ضمُّ إِْحَدى الشُّقَّتيِن إِلى األُْخَرى ، فتِخيُطهما ، وهو أَعمُّ من التّْلِفيقُ 

 في المسائِل. تَّْلِفيقُ ال أُخذَ 

 .اللِّْفق ، بالكسر : جماَعةُ  اللِّفاقُ و

ُجلَين ال يَْفتَِرقان : هما ُج : يُقال للرَّ  ، وهو َمجاٌز. ِلْفقان وقاَل الُمؤّرِ

 ما بَْينَُهما. تَلفَّق ، وقد ِلفاقو ويقاُل : ما هذا بِطباٍق ِلذا

 ، كَكتَّاٍن : الَِّذي ال يُْدِرك ما يُطاِلُب ، عن َشِمر. اللَّفَّاقو

ً  وقد  .لَفَّق تَْلِفيقا

 ، كُمعَظٍَّم : الَجيِّد ، ُمولَّدة. الُملفَّقُ و

ْدُع في األَْرض اللَّقُّ  : [لقق]  ، عن ابن األَعرابّيِ. : الصَّ

روقاَل غيُره : هو الغاِمُض من االْرض. وقِيَل : األَرُض الُمْرتَِفع يِّقَةُ الُمْستَِطيلةُ. وبُكّلِ ذلك فُّسِ اج :  ةُ. وقِيَل : الضَّ ِكتاُب عبِد المِلِك إِلى الحجَّ

ً  أَّما بعُد فال تَدْع َخقّاً من األَرِض وال»  .«إِالَّ َزَرْعته لقّا

حاح َضَربَها بِيَِده  :يَلُقُّها لَقًّا َعْينَه لقَّ و ةً ، كما في اللِّسان. (2) أَو بِراَحتِه كما في الّصِ  خاصَّ

ويُْروى : فقد ُوقَِي الشَّر ُكلَّه ، ُرِوي ذلك عن ُعمر  .«وقَْبقَبِه وذْبَذبِه فقد َدخَل الجنَّة لَْقلِقه من ُوقِي شرَّ »الَحِديُث :  ومنه : اللِّسانُ  اللَّْقلَقُ و

 .عنههللارضي

ب لْكلَكأَعجِميٌّ ، طَ  طائِرٌ  : اللَّْقلَقو  .لَقاِلقُ  ج : ، وبه صّدر الجوهريُّ  اللَّْقالقُ  أَّو األَفَصحُ  ِويُل العُنُق ، يأُْكُل الحيَّات ، معرَّ

ر ِشدَّة الصَّْوت : اللَّْقلَقَة أَو كما في الّصحاح. اضِطرابو َحَركة ُكلُّ َصْوت في كذلكو : صوتُه ، اللَّْقلقةو ُعَمَر  قولُ  عن أَبِي ُعبَيٍد : وبه فُّسِ

: الَجلَبَةُ كأَنَّها ِحكايةُ األَْصواِت إِذا  اللَّْقلَقَة يَْعنِي بالنَّْقع : أَصواَت الُخُدوِد إِذا ُضِربت. وقِيَل : «لْقلَقة ما لم يَُكن نَْقع وال»:  عنههللارضي

ياح والَجلَبَة عند المْوِت. وقِيَل : هو تَْقِطيُع الصَّوِت والَوْلَولَة عن ابِن األَعرابِّيِ ،  وأَنشَد : َكثُرْت ، فكأَنَّه أَراَد الّصِ

قــــــــــــَ   يــــــــــــاَء مــــــــــــن الــــــــــــتـــــــــــــ  رحَن ا ــــــــــــَ ن  ذُكــــــــــــِّ  ِإذا هــــــــــــُ

ن       ٍت هلــــــــــــــــــــُ ران  َ مــــــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــِ ُ  َوثــــــــــــــــــــَ ح

  
 ، وأَنشَد َشِمٌر : إَِداَمةُ الَحيَِّة تَحِريَك لَْحيَيها ، وإِْخراَج لسانِها : اللَّْقلَقةو

  ُ شـــــــــــــــــــــــــ 
ُ
يـــــــــــاُط امل تح فـــــــــــيـــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــِّ  ِإذا َمشـــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــَر      ــــــــــفــــــــــًة  (3)مــــــــــث ي ي خــــــــــِ ــــــــــاعــــــــــِ ــــــــــِ ُ األَف ل ــــــــــقــــــــــح ل ــــــــــُ  ت

  
َكهُ ، لَْقلَقَهُ  يُقال : التَّْحِريُك. : اللَّْقلَقةو  .فتَلَْقلَق : إِذا َحرَّ

ك ، مثل التَّلَْقلُقُ و  َء ، وقَْلقَلَتُه بمعنًى واِحٍد.الشي لَْقلَْقتُ  ، وهو َمْقلُوٌب منه. وقاَل أَبو ُعبَيٍد : التَّقَْلقُل : التَّحرُّ

 ، قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : َحِديٌد ال يَِقرُّ َمكانَه أَي : بفَتْح الالم : ، بالفَتْح ُملْقلقٌ  َطْرفٌ و

ها بَطرحٍف .. َل ِ . وَجال   (4) ُمَلقح
 : إِذا كاَن حاّداً ال يقَرُّ بمكاٍن. ُملَْقلَق أَي : َسِريع ال يَفتُر َذكاًء ، وكذلك َرْجلٌ 

كة : الُحفَر الُمَضيَّقَة الرؤوس (5) اللَّقَقَة قاَل ابُن األَعراِبّي :و  الّضاِربُون ُعيوَن النَّاِس بَِراَحاتِهم. أَيضاً : اللَّقَقَةُ و قاَل : ُمَحرَّ
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 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

اِجِز. اللَّْقالقُ  ْوُت والَجلَبة ، قالَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للرَّ  : الصَّ

داُ   َب اأَلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ِإيّن ِإذا مــــــــــــــــــــــا َزبــــــــــــــــــــــ 

الُج و و      جـــــــــــــــــح ر الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  ثـــــــــــــــــُ ال ُ كـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ 

  

 ِمرحَجٌم َود ا ُ ثـَبحُت اجلَناِن 

__________________ 
 ( كذا وردت عبارة الشارح ا وسياقها يف الصحاح : أحاديث ملّفقة أي أكاذيب مزخرفة.1)
 ( يف اللسان : بكّفه.2)
 .«شبه األفاعي»( يف التهذيب واللسان : 3)
 136( متامه يف ديوانه ص 4)

ـــــــــــــــهـــــــــــــــوي أمـــــــــــــــامـــــــــــــــه  ـــــــــــــــقـــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــان ـــــــــــــــًا ف ـــــــــــــــب  رأ  أرن

 إلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا وجـــــــــــــــاّلهـــــــــــــــا بـــــــــــــــطـــــــــــــــرف مـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــ ُ     

  

 الضمري يف رأ  يعود عل  البازي يف البيت الذي قبله.

 ويف التهذيب : اللققة.« هكذا ابألصر ا وهبامشه بد  اللقلقة : اللققة ا وكذا يف القاموس»وهبامشه : « اللقلقلة»( يف اللسان : 5)



12910 

 

 : إِعجاُل اإِلْنسان ِلسانَه َحتَّى ال يَْنَطبَِق على أَْوفاٍز وال يَثْبُت ، وكذلك النََّظر إِذا كاَن َسِريعاً َدائِباً. لَقَةُ اللَّقْ  وقاَل َشِمٌر :

 : الِمْسُك ، حكاها الفاِرسيُّ عن أَبي َزْيٍد. اللَّقُّ و

ُجُل الَكثِيُر الَكالِم ، اللَّقُّ و  ُمْسِهٌب كثيُر الَكالِم. بَقَّاق ، ُكلُّ ذِلَك بمعنًى ، أَي : لَقَّاقو بَْقباق ، لَْقالقٌ و بَقٌّ ، لَقٌّ  . يُقاُل : َرُجلٌ كاللَّْقالقِ  : الرَّ

 في لُغَِة بَنِي ُعقَيل. : الِكتابَة اللَّْمقُ  : [لمق]

قاً  نَقَلَه أَبو َزْيٍد ، وعلَى األَِخير اقتصَر الَجْوَهِريُّ ، ونقَل عن يُونَُس ، قال : الَمْحو : اللَّْمق سائر قَْيس يَقُولُون :و َسمعُت أَْعرابِيّاً يذُكُر ُمَصّدِ

ً  بعَد ما نََمقه ، أَي : محاه بعَد ما َكتَبه. وقال َشِمر : هو ِضدٌّ ، يُقال : لََمقَه لهم ، فقاَل ،  : إِذا َمحاه. َمقَهلَ و : إِذا َكتَبه ، لََمقه لَْمقا

ةً  متوسطةً  َضْرُب العَْيِن بالَكفِّ  : اللَّْمقُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و كاللَّّقِ ، وأَبو َزْيٍد مثلُه كما في الصحاح. وَعمَّ به بْعُضهم العيَن وغيَرها.  خاصَّ

ً  يُقاُل :  : إِذا لََطَمهُ. لَمقَه لَْمقا

 ببََصِري ، مثل : َرَمْقته ، نقله الجوهري. هلََمْقتُ  يُقال : النََّظُر. : اللَّْمقُ و

كةً  لََمقُ و  َمْقلوب ، قاَل ُرْؤبَةُ : لَقَمه َمتْنُه ، لغةُ في : نْهُجه َوَوَسُطه. وقاَل اللَّْيُث : الطَِّريق ، ُمَحرَّ

ِديـــــــهـــــــا  ِد  (1)ســـــــــــــــــــــاَو  أبَيـــــــح نح َقصـــــــــــــــــــــح مـــــــَ ح ومـــــــِ  الـــــــلـــــــ 

ِر      يــــــــح نح ســــــــــــــــــــــَ مــــــــاُء مــــــــِ لــــــــح ٌة ثـــــــــَ َرعــــــــَ د ح َمشــــــــــــــــــــــح  الشــــــــــــــــــــــ 

  
 الطَِّريق ولَقَِمه. لََمقِ  وقاَل اللِّْحيانِّي : يُقال : َخّلِ عن

تَْين اللُُّمق قال ابُن األَعرابّي :و ه ، يُقال : ء بَصْفق الَحَدقَة في ِضرابِهللُمْبتَِدى الِمق : َجْمع (2) بَضمَّ َرها. لََمق وَشّرِ  عينَه : إِذا َعوَّ

ً  ما َذاقَ  يُقاُل :و ً  أَي : ، كَسحابٍ  لَماقا ّيٍ : َشْيئا  قاَل الَجْوَهِريُّ : هذا يَصلُُح في األَْكِل وفي الشُّْرِب. قاَل نَْهَشُل بن َحّرِ

ٍ و  اح ــــــــــــَ ِد ق هــــــــــــح ــــــــــــاِت كــــــــــــعــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ان ــــــــــــغــــــــــــَ هــــــــــــُد ال  عــــــــــــَ

ذا ِ      ُر ُمســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــَ عـــــــــــــائـــــــــــــِ تح عـــــــــــــنـــــــــــــه اجلـــــــــــــَ  َونـــــــــــــَ

  

نح رآه  ُب مـــــــــــَ جـــــــــــِ عـــــــــــح وحِء يــــــــــــُ ب الســـــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــح

  
َم مـــــــــــن و    وائـــــــــــِ ي ا ـــــــــــَ فـــــــــــِ مـــــــــــاال َيشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ  (3)  ِ ل

  
ً  ، وما ذُقتُ  لَماقٌ  وَخصَّ بعُضهم به الَجْحَد ، يقولوَن : ما ِعْنده  ، وال لَماجاً ، أَّي : شيئاً. لَماقا

قَ  ما قاَل أَبو العَمْيثلو ج ، أَي : ءٍ بَِشيْ  تَلَمَّ . ما تَلَمَّ  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  َعينَه لََمقَ   : َرماَها فأَصابَها. لَْمقا

 : القَباُء الَمْحُشوُّ ، وَسيَأْتِي ِذكُره في الياِء مع القاف. اليَْلَمقُ و

 ، أَي : َمْرتٌَع. لََماقٌ  وما باألَْرِض 

ً   :[لوق] ً  َعينَه لُْقتُ و (4)وَمَرْستُه ، عن ابن ُدَريَد  لَيَّْنتُه  :لَْقتُه أَلُوقُه لَْوقا  بالَكّفِ مثل اللَّّق. َضَرْبتُها لَْوقا

ً  الدَّواةَ  لُقتُ و ي : َحكاها الزّجاجي. َملُوقَةٌ  فهي أَْصلَحُت ِمداَدها : لَْوقا  : قال ابُن بَّرِ

 ، أَي : ساعةً ، عن ابِن َعبّاد. لَْوقَة يقال : َذَهب فالنٌ  : السَّاعة اللَّْوقَةو

ْبَدةُ  اللُّوقَةو ّم : الزُّ  عن الكسائّيِ والفّراِء ، قاله أَبو ُعبَيد. بالضَّ

ْبَدةُ  أَو َطب الزُّ  ، قاله ابُن الَكْلبي ، حكاه عنه أَبو ُعبَْيٍد. بالرُّ

َطِب ، كاألَلُوقِة ، َكَملُولَة أَِلفَه أَْصِليَّة ، وأَنَشَد اللَّْيُث  لُغَتان َحكاُهما أَبو ُعبَيد عن ابن الَكْلبُِي ، وتَْنِظيُره بَملُولة يَُدلُّ على أَنَّ  أَو السَّْمُن بالرُّ

 لرُجل من بَني ُعْذرة :
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وقــــــــــــــــٌة و  ــــــــــــــــُ ُم ألَل نح ســــــــــــــــــــــــــــــاملــــــــــــــــتــــــــــــــــُ مــــــــــــــــَ  ِإيّنِ لــــــــــــــــِ

ودِ و      م  َأســــــــــــــــــــــــــح ُم ســــــــــــــــــــــــــُ تــــــــــــُ ــــــــــــح نح عــــــــــــاَديـ مــــــــــــَ  ِإيّنِ لــــــــــــِ

  
__________________ 

 واللسان : أبيديهن. 107( يف الديوان ص 1)
 اللسان أيضاً ابلقلم ابلضم فسكون.( ضبطت يف التكملة ابلقلم ابلتحريك. ويف 2)
 ويف األساس :« وال يشفي»بد  « وال يغين» 163/  3ويف اجلمهرة  .«.. كرب  الح يعجب»( يف الصحاح واللسان والتكملة : 3)
 . .. كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربٍ  ابت»

 .«.. ال يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىنو     

  

 .164/  3( اجلمهرة 4)
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 وقاَل اآلخر :

ةٍ  وقـــــــــَ ـــــــــُ َدان مـــــــــن أَل ـــــــــح ن هـــــــــَ  عـــــــــِ ك َأشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــُ ـــــــــث ِدي   حـــــــــَ
ِم      عـــــــح ـــــــلـــــــطـــــــ  واُن ل هـــــــح مـــــــذُن شـــــــــــــــــــــَ هـــــــا  ـــــــَ لـــــــَ عـــــــجـــــــ  ـــــــَ (1)ت

 

  
 هِذه األقواُل.« آلق»وقد تَقدَّم في 

يَتْ  ي ُهناك. لتأَلُِّقها وقاَل ابُن ِسيَده : ُسّمِ  ، أَي : بَِريِقها ، فَراِجْع كالَم ابَن بَّرِ

اِمِت  ومْنه الطَّعاِم : ِإْصالُحه بَِها. تَْلِويقُ و قَ  وال آُكُل إاِلَّ َما»:  عنههللارضيَحِديُث ُعباَدةَ بِن الصَّ في  كاللُّوقَة أَي لُيِّن حتى يَِصيرَ  «لي لُّوِ

. َمْخَشريُّ  اللِّين ، قاله الزَّ

ً  ما َذاقَ  يُقاُل :و  َشْيئاً. أَي لَواقا

. عنَدك ، أَي : يَلُوق ال يُقال : هوو  عليك أَي ال يَِقّران ِعنَدك. يَلُوقانِ  ال ونص الُمِحيط : هما ال يَِقرُّ

َكةً : الُحْمُق ، وهو اللََّوقُ و  أَي : أَحمُق في الَكالِم. وكذلك أَْولُق ، وقد تَقَدََّم. أَْلَوقُ  ، ُمَحرَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كلُّ ذِلك على اإِلتْباعِ. لَيِّق ق، كَكتِِف : إِتباع. وقد مرَّ للمصنِّف ، وكذِلك : َضيِّق َعيِّ  لَِوقٌ  رجل َعِوقٌ 

ّمِ : ُكلُّ شي اللُّوقُ و  ٍء لَيِّن من َطعَام وَغْيره.، بالضَّ

اقٌ  اقٌ  وَذوَّ  ، إِتباع. لَوَّ

 ، كغُراٍب : أَرٌض معروفةٌ. قال أَبو ُدواد : (2) لَُواقو

تــــــــــــــاِب  نــــــــــــــواِن الــــــــــــــكــــــــــــــِ ٌر كــــــــــــــعــــــــــــــُ لــــــــــــــَ نح طــــــــــــــَ َ
 ملــــــــــــــ

ِن      طـــــــــــــح وا َ بـــــــــــــبـــــــــــــَ هـــــــــــــابِ  لـــــــــــــُ ِن الـــــــــــــذ  طـــــــــــــح  َأو بـــــــــــــَ

  
ّمِ : أَحُد أَْبواِب ِمْصر ، َحَرَسها هللا تَعالَى. اللُّوقِ  وباب  ، بالضَّ

ّمِ : َعلَم. لُوقَانو  ، بالضَّ

 ، وتُْعَرُف بَشْبَرا النَّْخلَِة : قَْرية بِمْصر من أَعماِل الشَّْرقِية. اللُّوق وَشْبَرا

 قاَل القُطاِميُّ يَِصُف إِبالً : .ِلهاقٌ و لََهقَاتٌ  يك : البَِعيُر األَْعيَُس ، وهي بَِهاء ، ج :، كَكتِف ، وبالتَّْحرِ  اللِهق : [لهق]

ه و  نـــــــــــــَ رِيـــــــــــــ  رَأَيــــــــــــــح ن  ِإىل الـــــــــــــطـــــــــــــ  فـــــــــــــَ  ِإذا شـــــــــــــــــــــــــــَ

قـــــــــــاً      لـــــــــــَ ِ   هلـــــــــــَِ ـــــــــــح ِة اِ صـــــــــــــــــــــــــان األَبـ لـــــــــــَ  َكشـــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــِ

  
 كَسحاب. قال أَميَّةُ بن أَبي عائٍِذ الُهَذِلّي : فِيِهما كاللهاق الثَّوُر األَبيُض. وُكلُّ أَْبيَض : اللِهقُ و

َو   ِر الشــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــح اح عــــــــــــَ نــــــــــــاتــــــــــــَ ديــــــــــــِد الــــــــــــقــــــــــــَ  حــــــــــــَ

ال ح  هلــــــــــــــــــــــا ٍ      أَلحلــــــــــــــــــــــُؤُه كــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــــِ (3)تــــــــــــــــــــــَ
 

  
 مثل يَقَق ويِقق. ، كَجبَل ، وَكتِف ، وَسَحاب ، وِكتاب أَي : َشِديُد البَياِض  لََهق أَبيَضُ و

 ، كفَِرحة ، وِكتاب. لهقَة هيو

كة : قُ اللهَ  أَو َوْصٌف في الثَّْور والثَّْوب  إِنَّما هو نَْعٌت في الثَّْوِب والشَّْيِب ، قاله اللّيُث. وقال َغيُره : هو األَبيَُض لَْيس بِذي بَِريقٍ  ُمَحرَّ

 قال األَْعَشى : والشَّْيب

هـــــــــــــا  قـــــــــــــُ اًل مـــــــــــــرافـــــــــــــِ تـــــــــــــح ًة فــــــــــــــُ رب   حـــــــــــــرفـــــــــــــًا ُمضـــــــــــــــــــــــــــَ

رة      مـــــــــــــــح رٌت يف غـــــــــــــــَ ا انشـــــــــــــــــــــــــــــِ  هلـــــــــــــــَِ ُ كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــّ

  
 وقال أُسامةُ الُهَذِليُّ :
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ه و  انــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــــاَم وحــــــــــــــــــــــــَ  ِإال  الــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــ 

يــــــــــا مــــــــــض و      غــــــــــح رِت  الــــــــــلــــــــــهــــــــــِ ِ طــــــــــَ (4)الــــــــــنــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل آخر في َوْصِف الشَّْيب :

ُح  بــــــــــاُب والَح الــــــــــَواضـــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــلــــــــــهــــــــــَ ُ ابَن الشـــــــــــــــــــــــ 

فــــــــــــــِ ُ و      تــــــــــــــ  يــــــــــــــَب يـــــــــــــــَ  ال أَر  ابطــــــــــــــال والشــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ً  كفَِرح ءُ الشي لَِهقَ و  .لََهقا

ً  َمنَع مثل لََهقَ و  : عنههللارضي. وقاَل َكْعٌب اللِّهاقِ  مقصوٌر من اللَهقُ  ويُقاُل : ابيَضَّ َشِديداً. : لَِهقٌ  ، فهو لَْهقا

َرٍد   (5) هَلَ ٍ تـَرحِمي الغُُيوَب بَعيحيَنح ُمفح
__________________ 

 والطّيان اجلائض من الطو . ... «تعّجلها طّيان» ( ويرو  :1)
 ايقوت : لوان ابلفتح وآخره نون ا موضض يف قو  أيب داود وذكر عجز البيت :( قيدها 2)

 ببطن لوان أو قرن الذهاب
 .176/  2( ديوان اهلذليا 3)
« من الله »ويف الديوان :  .«أبو»فحذفنا لفظة « وقا  أبو أسامة»يف شعر أسامة بن ا ارث ا والذي ابألصر  196/  2( ديوان اهلذليا 4)

 .«مض الله »بد  
 ( عجزه يف شرح ديوانه :5)

 إذا توقدت ا ز اُن وامليرُ 
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 األَبيُض. ، بفَتْح الهاِء وَكْسِرها : لََهقٌ و الُمْفَرُد : الثّوُر الَوْحشّي.

 قاَل ُرْؤبةُ : .كتَلهَّق

ـــــــــــــقـــــــــــــا و  ن ـــــــــــــه َروح ـــــــــــــي ت الشـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــُ  عـــــــــــــل  جمـــــــــــــ 

َرُه      ا  ـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــاِإذا َكســـــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــهـــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــَ

  
 ُمتَكبِّر ، يُْبِدي غيَر ما فِي َطبِيعَتِه ، ويتََزيَُّن بما ليس فيه من ُخلُق وُمروَءة وَكَرم. فَيَّاشٌ  َملَق كَجْرَوٍل : ُمَطْرِمذٌ  لَْهَوقٌ  َرُجلٌ و

ِء ، وأَن تُظِهَر َشْيئاً باِطنُك على ِخالفِه ، : أَن تتَحسَّن بالشَّي اللْهَوقة غَْوِث :ونَقَل الجوهريُّ عن أَبي ال بما لَْيس فِيك *تَتََحسَّنَ  : أَن اللْهَوقَةُ و

جُل من السَّخاِء ما لَْيس عليه َسِجيَّتُه. قال الُكَمْيُت يمَدُح َمْخلَد بَن يَِزيَد ْبِن الُمهلَِّب :  نحو أَن يُْظِهَر الرَّ

زاُ هـــــــــــــــا  ٍد وجـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَد خمـــــــــــــــَح ُم ي ـــــــــــــــهـــــــــــــــِ زِي  َأجـــــــــــــــح

ٍف وال      لــــــــــَ ِدي بــــــــــال صــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــح ُو ِ عــــــــــِ هــــــــــح لــــــــــَ  بــــــــــتـــــــــــَ

  
اِء. وقال غيره : فيه تَلَْهَوْقتَ و ، لَْهَوْقتَه ُكلُّ ما لم تُباِلْغ فيه من َعَمٍل وَكالٍم فقدو : الُمباِلُغ فيما أََخَذ فيه  الُمتَلَْهِوق ، نقله الجوهِريُّ عن الفَرَّ

ً  َسِجيَّةً ولم يكن كان ُخلُقُه»في الَحِديِث : و من َعَمٍل أَو لُْبٍس.  أَي : لَم يَُكْن تََصنُّعاً وتكلُّفاً. «تَْلُهوقا

اٍم : التَّلَْهُوقَ  وقال اآلِمديُّ في ِكتاب الُمواَزنَِة : إِنَّ   لُْطُف الُمداراةِ والِحيلَِة بالقَْوِل وَغْيِره ، َحتى تَبلَغ الحاَجةَ ، ومْنه قَوُل أَبي تَمَّ

رٌب  قــــــــــَ ه  (1)مــــــــــا مــــــــــُ طــــــــــانــــــــــِ تــــــــــاُ  يف َأشــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــَح

ٍف بــــــــــــه و      لــــــــــــَ ُو ِ مــــــــــــ ُن مــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــح لــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

  
 قاَل : ومنه قَْوُل األَْغلَِب الِعْجِلّيِ يِصُف ُمداراةَ َرُجل له امرأَةٌ حتَّى ناَل منها :

يِّ  جــــــــــــــــِ ِف الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  لــــــــــــــــِ َز ح اب ــــــــــــــــَ لــــــــــــــــمح يـــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

ُو ِ هلــــــــــــــــــــا و      هــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــتـ يِّ  ابل فــــــــــــــــــــِ  اخلــــــــــــــــــــَ

  

يِّ  فـــــــــــــــِ وحان بـــــــــــــــَفضـــــــــــــــــــــــــــــًا نـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ   َأنح قـــــــــــــــد خـــــــــــــــَ
  

يِّ و    ٍ  خَمحشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــاَب كـــــــــــــــــــر  نــــــــــــــــــــَ

  
والُمَصنُِّف أَْغفَل بيانَه  : مثُل التَّملُّق ، نَقَله َشْيُخنا هكذا ، قال : التَّلَْهُوقِ  ألَبي ُعبَيد في أَوِل نَواِدِر األَسماء :« الغَِريِب الُمَصنِّف»وفي 

َض له تَْقِصيراً.  والتَّعرُّ

ُف الُمَداَراة ، أَبي ُعبَْيٍد ، وكذا كالم اآلِمِدّيِ فإِنه يُْفَهم من قَْول الُمَصنِّف : أَْن تتَحسََّن بما لَْيَس فِيَك ، والتََّملُّق ولُطْ قلُت : هذا الذي نَقَلَه عن 

ْل ذلك.  كالُهَما من التَّصنُّع والتَّحسُّن بما لَْيَس في اإِلنساِن َسِجيَّة ، فتَأَمَّ

 واِضُحه. أَبيَُضه وفي العُباِب : بُسُكوِن الالِم ، أَي : ُمعَظَّمٍ اللَّْون ، ك ُملَهَّقُ  رجلٌ و

ً و ، يَِليقُها لَْيقَة الدَّواةَ  القَ  : [ليق] الدََّواةُ : لَِصَق الِمداُد  فالقَتِ  ، أَو أَْصلََح ِمداَدها ، ِليَقَةً  َجعََل لها ، وهي أَْغرُب : أاَلقَها إِالقَةً و ، لَْيقا

 ، لُغَةٌ قَِليلةٌ ، وكذِلَك لُْقتُها لَْوقاً ، فهي َملُوقَة ، وقد تَقدََّم. الئِقٌ و ، ُمِليقَةٌ  فهي بُِصوفِها

يقَةُ و  وهي ذاُت َوْجَهيِن. ، بالكْسِر : االْسُم منه اللِّ

 تِها من َسواِدها بِمائِها.الدَّواةِ : ما اْجتََمَع في َوْقبَ  ِليقةُ  قاَل األَزهريُّ :

 في لُوقَت : إِذا أَْصلَْحَت ِمداَدها ، وهذا ال يُْلِحقُها بالواو ؛ ألَنَّه إِنَّما هو َعلَى قَوِل بَعِضهم : َمِليقَةٌ  وَحَكى ابُن األَعرابّيِ : َدَواةٌ َملُوقَة ، أَي :

 ولوَن على هذا : َمبُوعةٌ في َمبِيعَة.بُوَعْت ، في بِيعَت ، ثم يَقُ  ، كما يَقُوُل بَعُضهم : ِليقَت

ي. جاِجّيِ تَْصِحيُح هذا القَْول ، كما َحكاه َعْنه ابُن بّرِ  قلُت : وقَد تَقَدََّم عن الزَّ

يقَةُ  قال أَبو َزْيٍد :و ينَة اللَِّزَجةُ  اللِّ  به. يُْرَمى بها الحائُِط فتَْلَزقُ  تليُن باليِد ، ثم الّطِ

 بِه. الذَ  فالٌن : به اَلقَ و

 به. لَبِقَ  أَي : بِِه الثَّْوبُ  القَ و

 وال يَْلبَق. ال يَْعلَقُ  أَي : بك يَِليقُ  ال يُقال : هذا األَْمرُ و
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دة أَي : ال يْزُكو. قاَل األَْزَهِريُّ : والعََرب تقوُل : هذا األَمُر ال بَك ، معناه ال يَْحُسَن بَك َحتى يَْلَصَق بك ، وقِيَل : ليس  يَِليقُ  بَِك ، بالُمَوحَّ

 لك. (2)يَُوفَُّق 

__________________ 
 .«أن تتحسن»بد  : « الت َحس نُ »يف القاموس :  (*)
 .«ما معرب»( عن الديوان وابألصر 1)
 قا  : ال يلي  بك فمعناه ال حيســــــــن بك حىت يلصــــــــ  بك.( نص عبارة األزهري يف التهذيب : والعرب تقو  : هذا األمر ال يلي  بك. فمن 2)

 ومن قا  : ال يلي  بك فمعناه أنه لي  بوف  لك.
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َمْخشريُّ : وهو بعُض أَْخالِطه. ٌء أَسَود يُْجعَُل في الُكْحِل.، بالَكْسر : َشيْ  اللِّيقو  قاَل الزَّ

َمْخَشِريُّ : الواِحَدةُ عن ابِن َعبَّاٍد. وقال  كِعنٍَب : قََزُع السَّحابِ  اللِّيَقُ و  .ِليقَةً  ، يقاُل : رأَيُت في السَّماءِ  ِليقَة الزَّ

حاح : أَْلَزقَه. أَي : بنَْفِسه أاَلقَهو  بأَْنفُِسهم ، أَي : أَلَزقُوه. قاَل ُزَميُل بُن أُبَْير : أاَلقُوه ونَصُّ الّصِ

ًا و  يـــــــــــــّ كـــــــــــــِ تـــــــــــــَ وح َت ِإال  حـــــــــــــَ نـــــــــــــح رح كـــــــــــــُ هُ هـــــــــــــَ  َأالقـــــــــــــَ

ا     رب  غــــــــــــــَ  و ــــــــــــــََ ىت بـــــــــــــــَ ه حــــــــــــــَ مــــــــــــــِّ و عــــــــــــــَ نــــــــــــــُ  ؟بـــــــــــــــَ
  

حاحِ. ِدْرَهماً ِمْن ُجوِده يَِليقُ  ما فاُلنٌ و  كما في الّصِ

بكفِّه ِدْرهم  تَِليقُ  َكفُّه ِدْرَهماً وال تَِليقُ  وفي األَساِس : ال
 وال يَْلَصق به ، أَو ما يَْحتَبُِس ، قال الشاعُر : ما يُْمسُكه ، أَي : (1)

قـــــو ُ  ةـــــــــــــــــــــــــــــ  تـــــَ ـــــلـــــــذ  ُت مـــــــااًل ل كـــــــح لـــــَ هـــــح ـــــَ  ـ  ِإذا اســـــــــــــــــــتـ

يح      ُة : هـــــــرح شـــــــــــــــــــــَ هـــــــَ يــــــــح كـــــــَ َك فـــــــُ يـــــــح كـــــــفـــــــ   ؟!الئـــــــِ ُ ٌء بـــــــِ

  
 وقال آخُر :

فيف ال  ا  كـــــــــــــــَ فـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ُ كـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــُ ا  ت  ِدرح ـــــــــــــــَ

ا     مــــــــــَ يــــــــــِف الــــــــــد  رِت ابلســــــــــــــــــــــــ  عــــــــــح َر  تـــــــــــُ ودًا وُأخــــــــــح  جــــــــــُ

  
 َصافَاه حتَّى كأَنَّه لَِزق به. : إِذا به اْلتاقَ و

 لَه : لَِزَمه. التاقَ و

 ِء.ِء للشَّيْ : لُزوُم الشَّي االْلتِيَاقُ  وقاَل اللَّْيُث :

 بَِكذا ، قال ابُن َميّادةَ : ُمْلتاقٌ  تَقوُل : أَنا اْستَْغنى. أَي : فاُلنٌ  اْلتاقَ  قال ابُن َعبّاد :و

يـــــــــحـــــــــًة ال َأنح تـــــــــكـــــــــوَن الـــــــــنــــــــــ  و  ُ  عـــــــــنـــــــــهـــــــــا جنـــــــــِ  فـــــــــح

تــــــــــــــاقــــــــــــــةً ٍء وال لشــــــــــــــــــــــــــــيح      لــــــــــــــح ِديـــــــــــــــر مــــــــــــــُ  بــــــــــــــبــــــــــــــَ

  
 ، عن ابِن عبّاد. ُشْعلَة النَّار بالَكْسِر : اللِّياقُ و

 .لَياقٌ  يُقاُل ليس ِلفاُلنٍ  بالفَتْح : الثَّباُت في األَْمر. اللَّيَاقُ و

 ، أَي : َمْرتَع يُْؤكُل. لَياقٌ  يُقاُل : ما باألَْرِض َعالٌق وال الَمْرتَع. أَيضاً : اللَّياقُ و

 ، أَي : ما لَِصقَْت بقَْلبِه. القَت * ومما يُْستَْدَرُك عليه : يُقال : للَمْرأَة إِذا لم تَْحَظ عند َزْوِجها : ما عاقَت وال

 : اللُُّزوق. اللَّيَقَانُ و ، اللَّياقُ و

 ذلك بَصفَِري ، أَي : ما يَثْبُُت في َجْوفِي. يليِقُ  يُوافِْقني. وقاَل ثَْعلٌب : ما ذلك بَصفَِري : لم القَ  وما

 هذا األَمُر بفاُلن ، أَي : لَْيَس أَْهالً أَن يُْنَسَب إِليه ، وُهَو ِمْن ذِلك. يَِليقُ  وما

 قَْلبِي بفاُلٍن ، أَي : لَِصَق به وأَحبَّه. اْلتاقو

 به. ُمْلتاقٌ  به ُكلُّ َمْن رآه ، ويأْلَفُهُ ، وأَصلُه يَْلتاقُ   نِضيرٌ ، أَي : َحَسنٌ  ُمْلتاقٌ  ووْجه

 الطَّعاَم : لَيَّنه. ليَّقَ و

 الثَّريد بالسَّْمِن : إِذا أَكثَر أُدَمه. لَيَّقو

 وقَوُل أَبِي الِعيال :

ميف ملَح  لـــــــــــــــــــِ ح ِخضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ئـــــــــــــــــــاً  يـــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــُب      ـــــــــــــــــل ه ال (2)كـــــــــــــــــَبن  ُحســـــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــَ
 

  
 ، أَي : َحبََس. أاَلقَ  يُْمِسك شيئاً إِالَّ قََطعه ُحساُمه ، يُقال :أَي : لم 
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 به : مثل أاَلقَه به. اْستاَلقَهو

ِشيِد : ما يُِليقُه ببَلٍَد ، أَي : ما يَْمتَِسُك ، وما يَِليقُ  وما أَْرٌض حتى أَتيتُك يا أَميَر الُمْؤِمنيَن.  أاَلقَتْنِي بَلٌَد ، أَي : ما يُْمِسُكه. وقال األَْصَمِعيُّ للرَّ

 قاَل األَْزَهِريُّ أَي : ما ثَبَتُّ فيها.

 : إِتباٌع. لَيِّقٌ  ، وَضيِّقٌ  لَْيقٌ  وقاَل أَبو َزْيٍد : هو َضْيقٌ 

 مع القاف فصل امليم
 َمْهموزان ، عن أَبي الَهْيثَِم. ُمْؤقُهاو العَْيِن ، َمأْقُ  : [مأق]

 بَكْسر القاِف وُسكوِن التَّْحتِيّة ، قاَل ُمعَقٌِّر الباِرقيُّ : َماقِيهاو ناقِص اآلخر ُمْؤقِيها يُقاُل أَيضاً :و

 َعيحِنها َحِذٌ  َنطُوفُ  َماِقيو 
__________________ 

 لسخائه. كفه درهم ا وال تلي  كفه در اً :( نص األساس : وفالن ال يلي  ب1)
 واملثبت عن الديوان.« هلب»وابألصر  248/  2( ديوان اهلذليا 2)
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 وقال ُمزاِحٌم العُقْيليُّ في تَثْنِيَته :

هــــــــــــا ُتصــــــــــــــــــــــــــوِّب أَ  بــــــــــــُ هــــــــــــاحَتحســــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــح يـــــــــــــَ بحقــــــــــــِ  مــــــــــــَ

ـــــــــــاهـــــــــــا     ن ـــــــــــَ مـــــــــــاِء ومـــــــــــا ب َك والســـــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــُ ت ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ ل  غـــــــــــَ

  
 ويُْروى :

 ماِقَياَهاتـَزحُعُمها ُيصو ُب أَ 
 وقال الشاِعُر : .«الَمأْقِيْين كان يَْمَسح»في الحِديث : و

فـــــــــاَ   طـــــــــِ اح كـــــــــَبّن اصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ي ـــــــــِ بحق
َ
هـــــــــا  املـــــــــ ـــــــــِ رحف ـــــــــطـــــــــَ  ب

ه     مــــــــــُ لــــــــــَك ان ــــــــــِ َب الســــــــــــــــــــــــِّ طــــــــــَ اٍن َأخــــــــــح رُي مجــــــــــُ ثــــــــــِ  نــــــــــَ

  
 لَخْنساُء :بتَْرِك الَهْمزةِ في اللُّغَِة األُولى ، عن أَبِي الَهْيثَِم ، قالت ا َماقُهاو

ة   (1) ماِقيما ِإنح َ ف  هلا من َعربح
وليَس لهذا نَِظيٌر في َكالِم العرِب ، فيما قاَل نَُصْيٌر النَّْحوي ؛ ألَنَّ  َمأْقِيها يُهَمز في اللّغِة الرابعة ، فيقاُل : هذاو ، ُموقِئُها يُقال أَيضاً :و قاَل :

بتَْرك الَهْمِز في اللُّغَِة الثانية  ُموقُهاو خاّصة. المأْقي أَلَف كّلِ فاعٍل من بَناِت األَربعِة ِمثُل داعٍ وقاٍض َوراٍم وعال ال يُهَمز. وُحِكَي الَهْمز في

ِهما ُمْقيَتُهاو هاأُمقُ و عن أَبي الَهْيثم ْحيانِيُّ : القلب في أَْمقٌ  أَي : بَضّمِ هذين األَِخيَرين. أَّما ، بَضّمِ  أَْمقُ  : ُمْؤقٌ و ، َمأْق فيَمْن لُغَته َمأْق فقال اللِّ

 .«أ م ق»العيِن ؛ ألَنَّهم َوَجُدوه في الَجْمعِ كذِلك ، وقد تَقَدَّم ِذْكُره للمصنف في 

ابعَةُ  ِذكِره الُمْعتَّل ، على ما سيَأْتي بيانُه إِن شاَء هللا تعالَى. فهذه َعْشر لُغات : َخْمسة منها َذَكرها أَبو الَهْيثم ، والسفموضعُ  الُمقيَة وأَما

يِت ونَُصْير ، والسادسةُ والثاِمنَة والتاِسعَة اللِّْحيانّي. ثم َشَرَع المصنُف في َضْبِط هِذه اللُّغ ّكِ اُء وابُن الّسِ بالفَتْح  كَمْعق ، وُمْعقٍ  اِت بقَْوِله :الفرَّ

 ءٌ ُموقِىو كضاِربٍ  ءٌ َماقِى وفاتَهُ : وُسوٍق. بكْسر الواوِ  وَمأِْوي اإِلبِل على ِصيغَِة اسِم الفاعل وُمْعط ، وقَاٍض ، ومال ، وُموقِعٍ  والّضم

 ِة السادسِة ، فصاَرت اللُّغاُت اثنتْي َعْشرة.كُمْعِسر َذَكَرُهما اللِّحيانيُّ وابُن بَّرّيٍ األُولى بالهْمِز في اللُّغ

 وأَنشد أَبو زْيٍد في تَثْنِية اللُّغَِة األُولى :

ٍ مل َتُذ  تـَغحِميضا  اي َمنح لَعاح
 ماِقَئاح اكَتحال َمِضيضاو 

. « م ق أ»وقد َذكر الُمصنُِّف هاتَْين اللُّغَتَْيِن في تَْركيب  من باب الَهْمز ، وقال ُهناك : هذا موِضُع ِذْكِرِهما ال القاُف ، كما وِهَم الَجْوَهِريُّ

 الُمْؤق َذَكر وِإنما ، هنا اللُّغَتَْينِ  هاتَْينِ  يْذُكر لم تعالى هللارحمهوذَكْرنا هناك أَن ابَن القَطَّاعِ صّرح بزيادةِ َهْمزتِها أَو الياء ، مع أَنَّ الَجْوهِريَّ 

ْل ذلك. الَمأْقىو الَمأْقو  فتأَمَّ

َرِت الَهمَزةُ وقِلبت ياًء ، والدَّليُل َعلَى فاألَصُل ماقِى ماقٍ  وقال أَبو علّي : من قال ٌء ، وَوْزنُه فاِلع ، وكذلك َجْمعه َمواق ، ووزنه فَواِلع ، فأُّخِ

العَيِن ، وهي فَْعِلي  ُمْؤقِ  العَْيِن لُغَةٌ في َمأْقِي ُء العَْيِن ، قاَل الَجْوهريُّ :ُحِكي عن أَبي َزْيد أَنَّ قوماً يُحقِّقوَن الهمزةَ ، فيَقُولوَن : ماقِي ذلك ما

فلم يَِجُدوا له نَظيراً يُْلِحقُونَه به ، ألَنَّ فَْعِلي ، بكسر الاّلم  ، وليس بَمْفِعل ؛ ألَنَّ الِميَم من نْفِس الَكِلمة ، وإِنَّما زيَد في آِخره الياُء لإلْلحاِق ،

على التََّوهُِّم ، كما َجَمعُوا مِسيَل الماِء أَْمِسلةً وُمْسالناً ، وَجَمعُوا الَمِصير  (2) َمآقٍ  ناِدٌر ، ال أُْخَت لها ، فأُْلِحَق بَمْفِعل ، فلهذا َجَمعوه على

 هما بفَِعيل على التّوهُّم.ُمْصراناً تَْشبِيهاً ل

يِت : ليَس في َذواِت األَْربعة َمْفِعل ، بَكْسِر العيِن ، إِالَّ َحْرفان : ّكِ اُء : َسِمْعتُهماـ  العَْيِن ، ومأِْوي اإِلبِلِ  َمأْقِي وقال ابُن الّسِ والَكالُم ـ  قال الفَرَّ

ْل على ما َذكرناهـ  ه َمْدعًى ، وغزوتُه َمْغًزى ، وظاِهُر هذا القَْولُكلّه َمْفعَل ، بالفَتِْح نحو : رميتُه َمْرمًي ، وَدَعْوتُ  غلط ، اْنتَهى ـ  إِْن لم يُتَأَوَّ

 نَصُّ الجوهرّيِ.

اء في باب َمْفعَل ما نّصه : ما كاَن من َذواِت اليَاِء والواو من َدَعْوُت وقضيُت فالَمْفعَُل فيه َمْفتوٌح ا و َمْصدراً ، سماً كان أَ قلُت : ونّص الفَرَّ

ان ال يُقاُس من العَْيِن ، فإِنَّ العََرب َكَسرت هذا الَحْرَف قاَل : وُرِوي عن بعِضهم أَنّه قاَل : في مأَْوى اإِلبِِل َمأِْوي. فهذان ناِدر الَمأْقِي إِالَّ 

 عليهما.
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يّ  العَْيِن زائدةٌ لغير إِْلحاق ، كِزيادة الواِو في َعْرقَُوة وتَْرقَُوة  َمأْقِي الياُء في ـ عنَد قَوِله : وإِنّما ِزيَد في آِخره الياُء لإِللحاِق قالـ  قاَل ابُن بَّرِ

على التََّوهُّم  مآقٍ  العَْيِن بمْفِعل في جمِعه ، كما َذَكر في قوله فلهذا َجَمعُوه على َمأْقِي َكعَراق وتَراٍق ، وال حاجةَ إِلى تَْشبِيه مآقٍ  ، وجمعُها

 ِلَما قدَّْمتُ 

__________________ 
 ( ديواهنا وصدره فيه :1)

 تبكي لفرقته عٌا مفّجعةٌ 
 .«مذقي»( عن الصحاح وابألصر 2)
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ا  كذلك الياُء يف َمبح ٍ  ِذكره ا فيكون ت لَيح  َمبحِقي مبنزلة َعرحٍ  مَجحض َعرحقـَُوٍة ا وكما َأن  الياَء يف َعرحِقي ليســـــــــــــــت لإِل ح ســـــــــــــــَ
اِ .  لإِل ح

فِها واْنِضمام ما قَْبلها. َمأْقِي وقد يُمِكُن أَن تَكوَن الياُء في  بََدالً من واو بمنزلة َعْرٍق ، واألَْصُل َعْرقُوهٌ ، فانقَلَبَْت الواُو ياًء ؛ لتطرُّ

 وقاَل أَبو َعِلي : قُِلبَت ياًء لّما بُنِيت الَكِلمةُ على التَّذكيِر.

ي  ً وقال ابُن بَّرِ يت : إِنَّه ليَس في َذواِت األَْربَعة إِلى آِخِرهـ  أَيضا ّكِ يِت ؛  قاَل :ـ  بعد ما َحكاهُ الَجوهريُّ عن ابِن الّسِ ّكِ وهذا َوَهٌم من ابِن الّسِ

 ، فيَُكوُن وزنُها فَْعِلي ، على ما تقدم. ُمْؤق ألَنَّه قد ثَبَت كوُن الِميِم أَصالً في قَْوِلهم :

ّي : يقال في مأْقِي ونَِظيرُ  ، وتَثبُت الياُء فيهما مع  َمأْقو ُمْؤقٍ  : الُمْؤقِ  َمْعِدي فيمْن جعلَه من َمعَد ، أَي : أَبعََد ، ووزنُه فَْعِلي. وقال ابُن بّرِ

 اإِلضافة واألَلف والالم.

 اِو لإِلْلحاِق ، كعُْنُصَوةٍ ، إِالَّ أَنّها قُِلبت كما قُِلبت في أَْدٍل. وأَمافالياُء فيه لإِللحاق بِبُْرثُن وأَصله ُمْؤقٌُر بزياَدة الو ُمؤقِي قال أَبو َعِلّي : وأَما

ُمْنقَِلبةً عن الواِو ، فتَُكون العَْين ، فوزنه فَْعِلي ِزيَدت الياُء فيه لغَْير إِلحاق ، كما ِزيَدت الَواُو في تَْرقَُوة وقد يُْحتَمل أَن تَكوَن الياُء فيه  َمأْقِي

 كالم أَبِي علّي. (1)تََهى الَواِو ، فيكوُن وزنُه في األَصل فَْعلٌُو َكتَْرقٍُو ، إِالَّ أَنَّ الواَو قُِلبت ياًء لّما بُنِيت الكلمةُ على التَّْذكير. انْ لإِلْلحاق ب

ا يَِلي األَنَف ، وهو َمْجَرى الدَّْمعِ ِمن العَْينِ  ا يَِلي األُ  َطَرفُها ِممَّ حاحِ واللِّحاُظ َطرفُها ِممَّ ُرها ذَُن ، كما في الّصِ هذه إِشارة  أَو ُمقَدَُّمها أَو َمَؤخَّ

مها ، رواه عن أَبي الدُّقَْيِش ، قاَل : (2) َمأْقُهاو العَْين : ُمْؤِخُرها ُمؤق إِلى قَْوِل اللَّْيِث ، فإِنّه قال : ُرِوَي عن رسول هللا و : ُمقّدِ

ة ، ومن قِبَل ُمْؤقِه قِبَلِ  ِمنْ  يكتَِحلُ  كانَ  أَنّه»:  وسلمعليههللاصلى  يَْعنِي ُمقدَّم العَْيِن وُمْؤِخَرها. «مرة َمأْقِه َمرَّ

ْدَغ يُقاُل له : اللِّحاُظ.  الَمأْقو الُمْؤق قال األَزهِريُّ : وأَهُل اللُّغَِة ُمجِمعُوَن على أَن : َحْرُف العَْيِن الذي يَِلي األَنَف ، وأَّن الَِّذي يلي الصُّ

، واألَِخيران. قد  الَماقُ و الُموقُ و .الَمأْقو مثل آبار وأَبآر ، وُهما َجْمعان للُمْؤق أَمآقٌ و ، آماقٌ  ج : والَحِديُث الذي استَْشَهد به غيُر َمْعروف.

 ً ل قوَل الَخْنساِء :آماق على أَْمواق إِالَّ في لُغَِة من قَلَب ، فقال : يُجَمعَان أَيضا ي شاِهداً على األَوَّ  . وأَنشَد ابُن بَّرِ

َمُض  آماُقها. تـَُر  .. َر َتدح  (3)الد هح
 وشاهُد الثَّاني قَوُل الشاِعِر :

ًة  ــــــــــــــــــــ  ل ــــــــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــي ُت ل ــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــارق  ف

هـــــــــــــــــــا     راقـــــــــــــــــــِ ُت عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــِ ِدمـــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــَ

  

هــــــــــــــــــــا  رِي َدمــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ ذح ُا تــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ

  
ــــــــــــــــــــــــد رِّ مــــــــــــــــــــــــن    هــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــذقــــــــــــــــــــــــِ  أَم

  
 . قاَل الّشاعُر :َمواقيو َمواقٍ  قال في َجْمعه : َماقِي من قاَل :و

ه  ـــــــــ  يـــــــــنـــــــــًا كـــــــــبَن كـــــــــِ تـــــــــَ يـــــــــلـــــــــي ُمســـــــــــــــــــــــح لـــــــــِ ر  خـــــــــَ  فـــــــــظـــــــــَ

ًذ  يف      يقــــــــــَ واقــــــــــِ رُ  مــــــــــَ قــــــــــِ لــــــــــح قــــــــــَ ِه يـــــــــــُ يــــــــــح تـــــــــــَ لــــــــــَ قــــــــــح  مــــــــــُ

  
 ، قالَه اللِّحيانيُّ ، وقد أَغفَلَه الُمصنِّف. َمواقِي ، كَمْوِقع ، قال في َجْمعه : َمْوقِي ومن قاَل :

 : عنههللارضيقال َحسَّان  .مآق كَمأِْوي ، وبالَهْمز أَيضاً ، قال في َجْمعه : َمأْقيو ، كُمْعط ، ُمؤقٍ  من قال :و

ا  نـــــــــــــاُم كـــــــــــــَبلـــــــــــــ   مـــــــــــــا ابُ  عـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــِك ال تـــــــــــــَ

تح      لـــــــــَ حـــــــــِ يـــــــــهـــــــــاكـــــــــُ ِد  مـــــــــذقـــــــــِ ِر اإِلمثـــــــــِح حـــــــــح (4)بـــــــــكـــــــــُ
 

  

 مذِقيهااخلَيحُر َتطحَعُن َشزحراً يف و 

 وقال ُحَمْيٌد األَرقَط :

رح  جــــــــــــــَ يَبح حــــــــــــــَ اُه يف َوقــــــــــــــح نــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ا عــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبلــــــــــــــ 

رح  مــــــــــــــــــــــذ ٍ بــــــــــــــــــــــا      ــــــــــــــــــــــَ ر  ح ابإِلبـ  مل ختــــــــــــــــــــــُ

  
َكةً : ِشْبهُ الفُواقِ  الَمأَقةو ْدِر عند البَُكاِء والنَِّشيجِ. يأُْخذ اإِلنسان ، ُمَحرَّ  كأَنّه نَفَس يَْنقَِلُع من الصَّ
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__________________ 
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« انقعر»( ابألصر 1)
 اف  عبارة اللسان.( وردت اللفظتان هنا ويف ا ديث ا يف التهذيب بدون  ز ا واملثبت وابهلمز يو 2)
 .163( شرح ديواهنا ومتامه فيه : ص 3)

 فــــــــــــبــــــــــــكــــــــــــ  بــــــــــــعــــــــــــا مــــــــــــا  ــــــــــــف ســــــــــــــــــــــــــجــــــــــــومــــــــــــهــــــــــــا 

ـــــــــــــــدمـــــــــــــــض     ـــــــــــــــدهـــــــــــــــر ت ـــــــــــــــهـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــر  آمـــــــــــــــاق   ـــــــــــــــوٍ  ت

  

 ومل أجده يف ديواهنا ط بريوت ا وعجزه يف اللسان.

 وفيه : 73ومثة شاهد آخر هو قو  حسان أيضاً ديوانه ص « بكحر األرمد»برواية :  57( ديوانه ط بريوت ص 4)
 فــــــــــــــــنــــــــــــــــاِي لــــــــــــــــد  األبــــــــــــــــواب حــــــــــــــــورًا نــــــــــــــــواعــــــــــــــــمــــــــــــــــاً 

رح مـــــــــــــــــــذقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــَك ا ســــــــــــــــــــــــــــــــاَن  مثـــــــــــــــــــدِ و      حـــــــــــــــــــّ  كـــــــــــــــــــَ
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بيُّ ، َمئِق وقد ً  ، يَْمأَقُ  كفَِرح الصَّ  .َمئِقٌ  ، فهو مأَقا

حاحِ. قالَْت أُمُّ تأَبط َشّراً : امتَأَقَ و ً  وال أَبَتُّه» ِمثلُه ، كما في الّصِ يُضَرُب لغيِر « ؟!، فكيَف نَتَِّفق َمئِق أَنَت تئِق ، وأَنا»وفي الَمثَل : « َمئِقا

 قال ُرؤبَةُ :« ت أ ق»الُمتوافِقَْيِن. وقد ذُِكَر في 

بح ح  هــــــــــــــا بــــــــــــــعــــــــــــــَد الــــــــــــــتــــــــــــــ  تــــــــــــــُ لــــــــــــــَ وح ا عــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبلــــــــــــــ 

ُة ثـــــــــــَ      ولـــــــــــَ تح بـــــــــــعـــــــــــَد عـــــــــــَ َولـــــــــــَ لـــــــــــَ  َولـــــــــــح َب ح كـــــــــــح َ
 املـــــــــــ

  
ُ  َمئِقَت وقاَل اللِّحيانيُّ :  : إِذا أََخَذها ِشْبهُ الفُواق عنَد البُكاِء قبَل أَْن تَْبِكَي. َمأْقَةً  الَمْرأَة

 أَو بََكى وقِيَل : بََكى واْحتَدَّ. (1)الرجل : كاَد أَْن يَْبكَي  َمئِقَ و

يت : ّكِ  : ِشدَّة البُكاِء. الَمأْق وقاَل ابُن الّسِ

مّ  الُمؤقُ و  قالَه اللَّيُث ، وأَنشد : أَْمآق ج : من أَطراِفها ويُتْرك َهْمُزه ، من األََرِضين : نَواِحيها الغاِمَضةُ  عن اللَّْيثِ  ، بالضَّ

 (2) اأَلمذ ِ نُفِضي ِإىل انزَِحِة 
 ، أَي : بعيدةُ النَّواحي ، وهو َمجاٌز. األَمآق ويُقال : أَرٌض بَِعيدةُ 

ً  َغَضبُه اْمتَأَقَ  قاَل األَصمعيُّ :و  اْشتَدَّ. : اْمتِئاقا

 إِلىـ  وسلمعليههللاصلىَكتَب النبيُّ  يثُ ومنه الَحدِ  كما تَقُول : أَْكأََب : دخَل في الَكأْبَة : الَمأْقَةِ  َدَخل في الرجُل َعلَى أَْفعَل : أَْمأَقَ  قاَل الليُث :و

ماق اإِلْمآق ما لم تُْضِمُروا»:  اليَمانِيِّين من الُوفودِ  بَْعِض   .«وتَأُْكلُوا الّرِ

َدقَِة. ا يَْلَزُمكم من الصَّ حاحِ. قال الّصاغانيُّ : ويُْرَوى أَي : الغَْيظ والبُكاَء ِممَّ ، على نَْقِل  اآلماق ويُقاُل : أَراَد به الغَْدَر والنَّْكَث ، كما في الّصِ

ماق. يقوُل لَكم الَوفاُء بما كتَْبُت لكم ما لم تَأْتُوا اإِلْمآق الهمزةِ وتَْليِينِها. زاَد صاحُب اللِّسان : تََرَك الهمَز من ، فتَْغِدُروا  قَةِ بالمأْ  ليُواِزن به الّرِ

 ، وتَْنُكثوا ، وتَْقَطعُوا ِرباَق العَْهِد الذي في أَْعناقِكم.

َمْخشريُّ : وأَْوَجهُ من هذا أَن يَُكونَ  بَمْعنَى الُحْمِق. والُمراُد إِْضماُر الُكْفِر ، والعََمل  الُموقِ  وهو أَْفعل من« أَماق»َمصدر  اإِلماقُ  قاَل الزَّ

 على تَْرِك االستِْبصار في ديِن هللا تعالى :

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، بالفَتْح : األَنَفَة والَحِميَّةُ ، وقد لَمأْقَةُ ا ، بالتَّْحِريك : ِشدَّةُ الغَْيِظ والغََضب. وقاَل غيُره : الَمأَقَةُ  ، بالفتح : الِحْقُد. وَرَوى ابُن القَطَّاع : الَمأْقَةُ 

 : َدَخَل فِيها. قال النّابِغَةُ الَجْعِديُّ : أَْمأَق

راٍر َذَويح و  يح ضــــــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ بحقــــــــــــــــةٍ َخصــــــــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــَ

بِ      عــــــــــــَ هــــــــــــمــــــــــــا ُيشــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــُ ُن رِســــــــــــــــــــــــــح دح ىَت يــــــــــــَ  مــــــــــــَ

  
 ، مثل : َرْحَمة وَرَحَمة. وقاَل أَبو َوْجَزة : َمأَقةٌ و على هذا ، فَمأْقةٌ 

ه  وِ  كـــــــــــبَنـــــــــــ  مـــــــــــي  مـــــــــــض الـــــــــــر ســــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــاَن الـــــــــــكـــــــــــَ

ُم      حـــــــــــــِ لـــــــــــــح ِد يف مـــــــــــــُ ه مـــــــــــــُ تـــــــــــــِ بحقـــــــــــــَ ٌد مبـــــــــــــَ (3)َأســـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 إِليه ، وهو ِشْبهُ التَّباكي إِليه ؛ ِلُطول الغَْيبِة. فاْمتَأَْقنا إِليه بالبُكاِء : أَْجَهش إِليه به. ويُقال : قَِدَم علينا فاُلنٌ  اْمتَأَقَ و

 .«م وق»الطَّعاُم : إِذا َرُخص ، وسيأْتي في  َمأَقَ  وقال أَبو َزْيد :

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 من نْفِس الكلمة أَْصِلية ؛ لقولهم في الَجْمع : ، قال ِسيبَوْيهُ : هي فَْنعَِليل ، الِميمُ  (4) الَمْنَجنُوقو «بكسر الميم ، وفتحها» الِمْنَجنِيق  :[مجنق]

ل االسم ، وهذا ال يَُكوُن في األَْسماِء ، وال  ُمَجْينِيق . وفي التَّْصِغير :َمجانِيق ، وألَنَّها لو َكانَت زائَِدةً والنُّون زائدة الْجتََمعت زائَِدتان في أَوَّ

فاِت التي ليَست على األَْفعال الَمِزيدة.  الّصِ
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َء الجاِريَة على أَْفعاِلها ، نحو و ُجِعلَت النُّوُن من نَْفِس الَحْرِف صار االسم ُرباِعيّاً ، والّزياداُت ال تْلَحق بِبَنَاِت األَْربَعة أَوالً ، إِال األَسماول

ْل ذِلك.فكاَن واِجباً عليه التَّْنبِيه على ذِلك ألَْجلِ  .«ج ل ق»ُمَدْحَرج. وقد َسبََق للمصنِّف ِذكُرها في  ِة في َوْزنِها ، فتأَمَّ   االْختِالف بين األَئمَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

__________________ 
 ( يف اللسان : كاد يبكي من شدة الغية.1)
 ( التهذيب ونسبه لر بة.2)
 واملثبت عن املطبوعة الكويتية.« مببقة مسد  مستلحم»( ابألصر 3)
 القّذاف ا دخير أعجمي مغرب ا وأصلها ابلفارسية : َمنح ِجي نِيكح ا َأي ما أجودين ا وهي مؤنثة.( يف اللسان : 4)



12924 

 

م ، نقله األَْزَهِري في ُرباِعي التَّْهِذيب ، عن أَبي تُراٍب ، لغة في الَمْنَجنِيق. الِمْنَجِليق : [منجلق]  ، بالالَّ

ً  ، كَمنَعَه َمَحقَه : [محق] ُء ُكلُّه حتَّى ال : أَْن يَْذَهَب الشَّي الَمْحقُ  ٌء. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :َحتَّى لم يَْبَق منه َشيْ  ْبَطله وَمحاهُ أَ  : يْمَحقُه َمْحقا

 أَي : يَْستَأِْصلهم ويُْحبِط أَعمالَهم. (1) (َومَيَْحَق اْلكاِفرِينَ )  تعالَى :ٌء. قاَل هللايَُرى منه َشيْ 

 ً قَه تَْمِحيقا بَْيِر ، للمُ  َكمحَّ قُ  .عنهماهللارضيبالَغَِة. ومنه قِراَءةُ عبِد هللا بِن الزُّ َدقَاِت  يَُمّحِ بَا ويَُربِّي الصَّ ق والتَّربِيَةِ  التَّْمِحيقِ  من (2)هللا الّرِ  فَتَمحَّ

َحقو ، اْمتََحقو ،  أَي : انتَقََص وبََطَل. ، كاْفتَعَل امَّ

ً  ءَ هللا تَعالى الشَّي َمَحق قال أَبو َزْيٍد :و  .َمَحقَه َرِديئة ، وأَبَى األَصَمِعيُّ إِالَّ  في لُغَيَّةٍ  كأَْمَحقَه وَخْيِره وَرْيِعه ، َذَهَب بِبَرَكتِه : َمْحقا

 : النَّْخُل الُمقاَرُب بَْينه في الغَْرس. الَمْحقُ  الَخِفّيِ النَّْخُل الُمتَقاِرُب قال ابُن ِسيَده : الَمْحقِ  ومن

ً  ءَ الَحرُّ الشَّيْ  َمَحقَ و  .(3) فاْمتََحقَ  وأَْهلََكه أَْحَرقَه  :َمْحقا

ّمِ والَكْسِر ، كاألَْزَهِرّي وابِن ِسيَده : ، ُمثَلَّثَة الَمحاقُ و َحقَ  إِذا آِخُر الشَّْهرِ  ، واقتََصَر الصاغاِنيُّ على الضَّ الِهاَلُل فلم يُر ، عن ابِن ِسيَده ،  امَّ

 وأَْنَشَد :

َر  بــــــــــــح وحين هبــــــــــــا قـــــــــــــَ حــــــــــــا أَتـــــــــــــَ
ُ

ٍة  املــــــــــــ لــــــــــــَ يـــــــــــــح  بــــــــــــلــــــــــــَ

اقـــــــــــاً فـــــــــــكـــــــــــاَن      هـــــــــــرُ    ـــــــــــُ ه ذلـــــــــــك الشـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــ   كـــــــــــُ

  
 وأَْنَشد األَزَهِريُّ :

ه  بـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ىت  ِإذا مـــــــــــــــا مَت  َأعـــــــــــــــح زحداُد حـــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ

ِن مــــــــــــــنــــــــــــــه مُثّ      ِديــــــــــــــَديــــــــــــــح ر  اجلــــــــــــــَ حــــــــــــــِ ُ كــــــــــــــَ  ميــــــــــــــَ 

  
َمْخَشِرّي والصاغانّي. أَو ثاَلُث لَياٍل من آِخِره راُر : وهو قوُل أَبي ُعبَْيٍد وابِن األَْعرابِّيِ ، وإِليه ماَل الزَّ  وفِيها الّسِ

  ابِن األَعرابّي.، وهو قولُ  فال يَُرى ُغْدَوةً وال َعِشيَّة لَْيلَتَْين أَو أَن يَْستَِسرَّ القََمرُ 

، وهذا قوُل األَصَمِعّيِ وابِن ُشَميل ، وإِليه َذَهَب أَبو  (4)ليلة َخْمس وِسّتٍ وَسْبعٍ وعشرين ؛ ألَنَّ القََمر يطلع  الُمحاق ومنهم من َجعََل لياليَ 

. قاَل األَزهريُّ : وهو أَصحُّ القَْولَْيِن ِعْندي. ياشيُّ ُد والّرِ  الَهْيثَم والُمبَّرِ

ي قال ابُن األَعرابي :و  فلم يََره أَحد. فَمَحقَتْه ألَنَّه َطلَع مع الشَّْمس به ُسّمِ

: إِذا ُدِلَك فَذَهب َحدُّه وَملُس قاَل  َمِحيقٌ  لفَْرط ِرقَّتِه ولُْطِفه. وكذلك قَْرنٌ  ُمِحقَ  ، كأَنَّه ُمَرقٌَّق ُمَحدَّدٌ  : أَي ، كأَِميرٍ  َمِحيقٌ  نَْصلٌ  من المجاز :و

ُل النُّْكِريُّ :المُ   فَضَّ

رحداَء فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا  دًة جـــــــــــــَ عـــــــــــــح ب صـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــلـــــــــــــِّ  يـــــــــــــُ

رحٌن      ـــــــــــــــَ ّم َأو قـ يـــــــــــــــُض الســـــــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــِ يـــــــــــــــ ُ نـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــَِ

  
حاحِ. (5). وأَما قوُل ابِن ُدَريد إِنه َمْفعوٌل فبَِعيٌد َمَحقَه قاَل الجوهريُّ : فَِعيٌل من  ، كما في الّصِ

 ٍء ويُْحِرقهُ.كلَّ شي يَْمَحقُ  ألَنَّه َشِديُده : أَي الَحرّ  ماِحقُ  يومٌ و

ْيفِ  ماِحقِ  قاَل األَْصَمِعيُّ : يُقاُل : جاَء فيو ِه. في أَي : الصَّ  قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة الُهَذِلي يَِصف الُحُمر : ِشدَّة َحّرِ

ًة  َن ابأَلرحزاِن صــــــــــــــــــــــــاِديــــــــــَ وافــــــــــِ تح صــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــ    (6) ــــــــــَ
ِدِم  مــــــــاحــــــــِ ٍ يف      تــــــــَ ِف  ــــــــُح يــــــــح اِر الصــــــــــــــــــــــ  (7)مــــــــن هنــــــــَ

 

  
الِهالِل. ومنه قوُل َسْبرةَ بِن  كُمحاقِ  ُء ،: أَْن يَْهِلَك الماُل أَو الشي اإِلْمحاقُ  ، وهو قَوُل أَبِي َعْمرٍو ، قال : الِهالل َكِمحاقِ  : َهلَك أَْمَحقَ و

 َعْمرٍو األََسِدّي يهُجو خالَد بَن قَْيٍس :
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ِه  نــــــــــــوقــــــــــــِ ــــــــــــوَف عــــــــــــُ كــــــــــــِوي أُن ِذي يــــــــــــَ وَ  الــــــــــــّ ــــــــــــُ  أَب

اأَب ــــــــــــــــفــــــــــــــــارِه حــــــــــــــــىت أَنــــــــــــــــَ   و      قــــــــــــــــَ  (8) َأ ــــــــــــــــَ
  

قو ً  فاُلٌن بفاُلن َمحَّ  وذِلك أَنَّهم في الجاِهليَّة إِذا تَْمِحيقا

__________________ 
 .141( سورة آ  عمران اآية 1)
 .«.. (. َويُ ْرِب ..) (مَيَْحقُ )»والقراءة  276( سورة البقرة اآية 2)
َتَح َ »( يف القاموس : 3)  .«كامح
 ء.( بعدها يف التهذيب : يف أخريها مث أييت الصبح فيمح  ضوء القمر والثالث الجي بعدها هي الدآدي4)
 .182/  2( اجلمهرة 5)
صاوية  حبيب :قوله : صادية ا هكذا وقض يف النسخ صادية ابلدا  ا والرواية : صاوية ابلواو ال غري ا وقا  ابن »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

ــ  عطاشاً ا ولعر هذا التفسري أوهم اجلوهري أهنا صادية ابلدا  ا الصادي الذابر ا قا  : ومن  ويف ديوان اهلذليا : صادية ويف شرحه :« تكملةهـ
 قا  طاوية فإنه يريد مخاصاً.

 .197/  1( ديوان اهلذليا 7)
 ( قا  الصاغاين يف التكملة : والرواية : أاب .8)
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رِ  املِحا  وحمُ كان يَـ  هح ِقي به ماَله من الشــــ  اِء  َبَدر الر ُجُر ِإىل َماِء الر ُجر ِإذا َغاَب َعنحه ا فيَـنحزِ  َعليه وَيســــح
َ
ا فال يَزاُ  قـَيَِّم امل

َر حىّت يـَنحَسِلخَ  َع  ذلَك الش هح ِحي َ  عندهم فِإذا انحَسَلخ كاَن َرب ه اأَلو ُ  َأَح   به ا فذِلك يُدح
َ
 كَبِمرٍي.ا   امل

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 . قال ُرؤبةُ :الَمْحقِ  : جمعُ  األَْمحاق

الِ   ِم اأَلطــــــــــــــــــــح َن اأَلجنــــــــــــــــــــحُ  بــــــــــــــــــــالُ  اي بــــــــــــــــــــح

ســـــــــــــــــــــــــــــــاٍت وال      حح نـــــــــــــــــَ َن بـــــــــــــــــِ ا ِ َلســـــــــــــــــــــــــــــــح  َأ ـــــــــــــــــح

  
 .َمْمحوقٌ  : َمِحيقٌ  ءٌ وَشيْ 

 ِمَظنَّةٌ له وَمْحراةٌ به. ، أَي : الَمْحقِ  للبرَكة ، َمْفعلةٌ من َمْمحقَةٌ  ءُ وهذا الشَّيْ 

 القمِر : اْحتِراقُه ، وهو أَْن يْطلُع قبل ُطلُوعِ الشَّمِس ، فال يَُرى ، يَْفعَُل ذِلك لْيلَتَْين من آخِر الشهِر. اْمتِحاقُ و

ُجُل ، كعُنَِي ، ُمِحقوَ  َحقو الرَّ  ، كاْفتَعَل : قارب الَمْوت. امَّ

 وأَما قَْوُل ُرْؤبة :

ـــــــــــــــــَ  الٍ  ب ُ  هـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ ح َوف ر وأُف ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــَ َ ل  اح

ه يـــــــــوَم      طـــــــــ  فـــــــــَ  َأو خـــــــــَ حـــــــــَ ح أَمحســـــــــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــَ َ
 املـــــــــ

  
 في آخِر الشَّْهِر حيَن دقَّ وَصغَُر. الِمحاقَ  فإِنَّه يُِريدُ 

. اْمتحقَ و ةِ الَحّرِ  النَّباُت : يبَِس واْحتََرَق بِشدَّ

 : االْنِمجاُء واالْنِسحاق. االْنِمحاقُ و

 .الِمحاق القمُر : دخل في أَْمحقو

كةً  الَمَحقَةُ و  : الَهلَكة. (1)، ُمَحرَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 عينُه ، كعِلم : بَِخقت ، ذكره صاحُب اللِّسان ، وأَهمله الجماعةُ. َمِخقَتْ  : [مخق]

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .َمْخرقَ  : إِْظهاُر الُخْرِق تَوصُّالً إِلى ِحيلٍَة ، وقد الَمْخَرقَةُ  : [مخرق]

هُ ، وهو ُمْستعاٌر من الُمَمْخرقُ و بياِن. هنا أَوَرَده صاحُب اللِّسان وهو على َشْرط الُمصنِّف فإِنّه َذَكر فيما بَْعُد  مخاِريقِ  : الُمموَّ َمْذَرَق »الّصِ

 هنا. الَمْخرقَة ْذَكرفباألَْحرى أَن تُ « ذ ر ق»، وهي لُغَة في « به

 وحكم على أَنَّها ُمولَّدة ، والميُم عنده زائدةٌ.« خ ر ق»وأَما الَجوهريُّ فإِنه أَورده في 

ْخرةَ  َمَدقَ  : [مدق] ً  الصَّ . يمُدقُها َمْدقا  ، أَهمله الَجْوَهِريُّ

 أَوردهُ صاحب اللِّساِن أَيضاً.، نَقلُه الّصاغانيُّ ، و كَسرها أَي :ـ  في تكملة العينـ  وقال الخاْرَزْنِجيُّ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَصْيقل : اسم. َمْيدق

ً  ، وقد ، كأَِمير : اللَّبَُن الَمْمزوُج بالماءِ  الَمِذيقُ  : [مذق] َذقَ و ، فاْمتََذقَ  : َخلَطه َمَذقَه يَمذُقه مْذقا  على اْفتَعَل. امَّ
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ذقَ  :قال ابن بُُزْرج : قالت امرأَةٌ من العرب  : وهللِا إِنِّي ألُِحبُّ أَن ـ  يَْعنِي َرُجالً ـ  فقاَل اآلخر ؟اْمتَذقَ  ، فقالَْت لها األُْخرى : لم ال تَقُولين امَّ

حاح. َمِذيقٌ و َمْمذُوقٌ  فهو فِصيحةَ اللِّسانِ  اللِّساِن ، أَي : َذَملَِّقيَّةَ  تكونَ   كما في الّصِ

ً  الُودَّ  َمَذقَ  من المجاز :و . َمْمذُوقُ و كَكتَّاٍن ، َمذَّاقٌ  لم يُْخِلْصه ، فَُهو : إِذا يَْمذُقه َمْذقا  الُوّدِ

 .ُمماَذقَةً  في الُودِّ  ماَذقَهو

حاح ، وقيل : َملُول. َغْير ُمْخِلٍص  أَي : ُمماِذقٌ  هوو  كما في الّصِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَكتٍِف على النََّسب : َمْخلوٌط بالماِء. َمِذقٌ  لَبَنٌ 

 الشَّراَب : َمَزَجه فأَْكثََر ماَءه. َمَذقَ و

 : َكذَّاٌب. َمذَّاقٌ  ورجل

 ، كَكتِف : َملُوٌل. َمِذقٌ و

 . قاَل ُرْؤبة :الُمماَذقة ، بالَكْسر : الِمذاقُ و

ك ابلـــــــــــــــــّرِمـــــــــــــــــاِ   عـــــــــــــــــُروفـــــــــــــــــِ ُز مـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــح

ك و      ـــــــــــــــــــــــــــــُ ات ؤاخـــــــــــــــــــــــــــــَ ذا ِ ال مـــــــــــــــــــــــــــــُ  ابملـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 : الطائِفَةُ من اللَّبَِن. الَمْذقَةُ و

 : الَمْذقَة له : َسقاه َمَذقو

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف األساس ابلفتح فسكون.1)
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رَ مَمحذو ٌ  : َمِذ ٌ  وَلَ ٌ  ِقها ابَرَ  لكم يف»اَ ِديث :  . وبه ُفسِّ  .«وَ حِضها َمذح
ئُب ، ألَنَّ لونَه يُشبِه لْون َمْذقَةَ  وأَبو  ، ولذلك قال : الَمْذقَةِ  : الذِّ

 جاُءوا بَضيحٍح َهرح رَأيحَت الذِّئحَب َقرتّ 
ئِب. ْيحِ ، وهو اللَّبُن الَمْخلُوط ، بلَْوِن الذِّ  َشبَّه لون الضَّ

، وكذِلك َذَرَق به ، والَكالُم على الِميِم هنا  َرَمى به ، أَهملَه الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللِّسان. وقاَل ابُن عبّاٍد : أَي َمْذَرقَةً  بهِ  َمْذَرقَ  : [مذرق]

ْل. [هو]  بعَْينِه ما َمرَّ في الَمْخَرقَِة ، فتأَمَّ

 عن ابِن األَْعرابّيِ. : الطَّْعُن بالعََجلَةِ  الَمْرقُ  : [مرق]

ً و َمَرْقتُها أَمُرقُها يُقال : .كاإِلْمراقِ  الِقْدِر ، َمَرقَةِ  رُ إِْكثَا : الَمْرقُ و  .َمَرقَها ، أَي : أَكثرتُ  أَْمَرْقتُهاو ، أَْمِرقُها َمْرقا

 إِذا ُدفِِن ليَْستَْرِخَي. الَمْعُطون وَخصَّ بَْعُضهم به عن الِجْلِد. والشَّعَر نَتُْف الصُّوفِ  : الَمْرقُ و

ْكباِن. ماِء والسَِّفلَةِغناُء اإلِ  : الَمْرقُ و  وهو اسٌم ، كالنَّْصِب ِلغناِء الرُّ

َرَط َعْنهُ ُصوفُه. قاَل الحاِرُث بن خاِلٍد : اإِلهاُب الُمْنتِنُ  : الَمْرقُ و باغ وتُِرَك حتى أَْنتََن ، وامَّ  ، وهو الَّذي ُعِطَن في الّدِ

ر  ـــــــقـــــــَ هـــــــَ  ِإىل ال يـــــــِ  َأشـــــــــــــــــــــح قـــــــِ ـــــــعـــــــَ نـــــــاُت ال  ســـــــــــــــــــــاكـــــــِ

نـــــــــــــاِت ُدوَر ِدَمشـــــــــــــــــــــــــــح ِ ِب مـــــــــــــن      اكـــــــــــــِ  الســـــــــــــــــــــــــــّ

  

 ح 
َن ابملـــــــــــِ خـــــــــــح مـــــــــــ  ـــــــــــو َتضـــــــــــــــــــــــــَ َن ل و عـــــــــــح ـــــــــــتضـــــــــــــــــــــــــَ  ي

  
ه رِيــــــــــــُح    مــــــــــــاخــــــــــــًا كــــــــــــبَنــــــــــــ  رح ِ ِ  ضــــــــــــــــــــــــــِ  (1) مــــــــــــَ

  
ئاُب الُمَمعََّطةُ  الُمْرقُ و ّمِ : الذِّ  عن ابِن األَعرابِّيِ. بالضَّ

 ، هكذا في النَُّسخِ ، وَصوابُه الُمنَفَُّش ، كما هو نصُّ ابِن األَعرابّيِ. بالَكْسِر : الصُّوُف الُمْنتِنُ  الِمْرقُ و

 على َمْرَحلَتْين منها للقاِصِد مصر. بالتَّْحريك : ة بالَمْوِصل َمَرقُ و

. آفة تُِصيُب الّزْرعَ  : الَمَرقو منه ،  أَخصُّ  الَمَرقَةو ، مَرقةٌ  ، واحَدتُهمْعروف ، وهو الذي يُْؤتََدُم به  من الطَّعام : م الَمَرقُ و نقله الَجْوهِريُّ

. َمَرقَةَ  وقال ابُن َعبّاٍد : يُقاُل : أَطعََمنَا فالنٌ  .«فأَكثِْر ماَءها ، وتَعاَهْد ِجيرانَكَ  َمَرقَةً  يا أَبا َذّرٍ إِذا َطبَْخت»في الَحِديِث : و قالَه الجوهريُّ

 بلُحوم َكثِيرة. (3)، وهي التي تُطبَخ  (2) َمرقِْينِ 

ِميَّة َمَرقَ و ً  السَّْهُم من الرَّ ً و َمْرقا يتو وسائُِره في َجْوفها. من الَجانِِب اآلَخرِ  طرفه َخَرج بالضم : ُمُروقا ِلُخُروِجهم  ماِرقَةٌ  الَخواِرجِ  به ُسّمِ

ينِ  ين كما يَْمُرقُونَ »واِرَج : الخَ  وَذَكرـ  عنههللارضيـ  في َحِديِث أَبي َسِعيٍد الُخْدِريّ و وهو َمجاٌز. عن الّدِ ِميَّة يَْمُرقُ  من الّدِ  «السَّهُم من الرَّ

 «الماِرقِينَ  بِقتالِ  أُِمْرتُ »:  عنههللارضيفي حديث علّيٍ و أَي : يَُجوُزونَه ويَْخِرقُونَه ويَتَعَدَّونه كما يَخُرُق السَّْهُم الَمْرِميَّ به ويَخُرُج منه.

 الرجُل من ِدينِه ، ومن بَْيتِه. َمَرق ِء.: ُسْرعةُ الُخُروج من الشَّي الُمروقُ  اَل ابُن َرِشيٍق في العُمدة :يَْعنِي الَخواِرَج. وق

ُل : هي َرقاِش الِكنانِيَّة كانُوا يتَيَّمنُون بَرأْيِها ، وكانْت كاِهنةً لها حَ  كانَت اْمَرأَةٌ تَْغُزو يُقال :و ي : قال الُمفَضَّ ْزٌم وَرأٌَي ، ، قاَل ابُن بَّرِ

، وكاَن فِيَمْن أَصابَت من  (5) [وَسبَتْ ]جابٍِر ، فَظِفَرْت بهم وَغنَِمت  (4)على إِياِد بِن نِزاِر بِن َمعَّدٍ يوَم َرَحى ـ  وِهي عليهمـ  ءٌ فأَغاَرت َطيِّى

فقالُوا : هذا زماُن الغَْزِو فاغِزي  فَحبِلَْت ، فذُِكر لَها الغَْزوُ  إِياد شابٌّ َجِميٌل ، فاتََّخَذتْه خاِدماً ، فرأَْت َعْوَرتَه ، فأَْعَجبتْها ، فَدَعتْه إِلى نفِسها

، ثم جاُءوا ِلعاَدتهم ، فوَجُدوها  أَي : أَْمِهِل الغَْزَو َحتّى يَْخُرَج الَولَدُ  ، فأَرَسْلتها َمثاَلً  ْنَمِرقْ يَ  فقالَت : ُرَوْيَد الغَْزوَ  إِن ُكنِت تُِريِديَن الغَْزوَ 

 نُفَساَء ُمرِضعاً قد َولَدت ُغالماً ، فقاَل شاِعُرهم :

__________________ 
 ( التهذيب برواية : النف  بد  القلب ا وصماحاً بد  ضماخاً.1)
 عند قوله :« عال» اللسان بصيغة التثنية واملثبت ضبطه عن التهذيب وانظر اللسان ( ضبطت يف2)
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 قد رويت ِإاّل ُدهيدهينا
وانظر ا اشـــــــية « وهي ماء القدر يعاد عليهم اللحم مرتا فصـــــــاعداً  قوله : وهي الجي تطبخ ا عبارة األســـــــاس :»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 3)

 السابقة.
 .1528وانظر جممض األمثا  مثر رقم « رم  جابر»البلدان وابألصر ( عن معجم 4)
 ( عن جممض األمثا .5)
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هـــــــــــا  اســـــــــــــــــــــــــِ ُت َأن  َرقـــــــــــاِش بـــــــــــعـــــــــــَد ِشـــــــــــِ ئـــــــــــح بـــــــــــِّ ـــــــــــُ  نـ

اَل      حـــــــــَ المـــــــــًا َأكـــــــــح َدتح غـــــــــُ ـــــــــَ د َول تح ا وقـــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــِ ب  حـــــــــَ

  

هــــــــــا  عــــــــــَ ُض ُبضــــــــــــــــــــــــح رحفــــــــــَ ــــــــــَ يــــــــــهــــــــــا ويـ ظــــــــــِ   (1)فــــــــــاهلل حيــــــــــُ
  

هــــــــــا و   قــــــــــُ حــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــُ اَل   (1)  يـ بــــــــــِ قــــــــــح  ِكشــــــــــــــــــــــــافــــــــــًا مــــــــــُ

  

ال  فــــــــَ يحشــــــــــــــــــــــًا جــــــــحــــــــح ود جــــــــَ قــــــــُ تح َرقــــــــاِش تـــــــــَ  كــــــــانــــــــَ

  
ال   بـــــــــَ ا َأن حيـــــــــَح بـــــــــَ نح صـــــــــــــــــــــــَ تح وَأحـــــــــِر مبـــــــــَ بـــــــــَ  فصـــــــــــــــــــــــَ

  
 كما في العُباِب. وفي اللِّساِن : َسقَط َحملُها بعد ما َكبَِر. النَّْخلَةُ ، كفَِرح : نَفََضت َحْملَها بعَد الَكثَْرة َمِرقَتو

ً  البَْيَضةُ  َمِرقَتو ً  يَُكونُ  ما البْيِض  من إِنَّ »:  عنههللارضيفي َحِديِث َعِلّيٍ و فََسَدت فَصاَرْت َماًء. ، وَمِذَرْت َمذراً : َمَرقا  أَي : فاِسداً. «ماِرقا

ْيقُ و يل« َدَرأَ »في سائر النَُّسخِ ، وهو َغلَط ، ألَنه قد َسبََق له في  ، هكذا ، كقُبَّْيطٍ  الُمرَّ إِاّل ـ  بَضّمٍ فَكْسر مع تَْشِديدـ  أَنه ليَس في الَكالِم فُعِّ

ى يقو ءُدّرِ واُب إِذن هذا ، ففيه ُمخالَفة ظاِهرةٌ. وأَما الصاغانِيُّ فإِنّه َضبََطه بَضّم فَكْسر ، وزاَد فقاَل : وبَعُضهم يَْكِسر  ُمّرِ الِميَم ، فالصَّ

وقِيَل : َحبُّ العُْصفُِر. وفي التَّهذيِب : َشْحُم العُْصفُر. واختَلَفوا فِيها ، فِقيل : إِنَّها َعَربِيَّةٌ َمْحَضة ، وبعٌض  العُْصفُرُ  َضْبُطه بَضّمٍ فَكْسٍر :

ٌب ، (2)يقوُل : ليست بعَربِيَّة. وابُن ُدَريد  حكاه أَبُو الَخطَّاب عن  وهكذا قالَه أَبُو العَبَّاِس. قال ابُن ِسيَده : وقاَل ِسيبََوْيهٌ : يقوُل : أَعجِميٌّ معرَّ

 العََرِب ، فكيَف يكوُن أَعَجِميّاً ، وقد حكاه عن العََرب.

قُ و ْعفَران بفَتْحِ الّراِء : الثَّْوبُ  الُمتََمرَّ  ، وهكذا فَسَّر المازنيُّ ما أَْنَشده الباِهليُّ : الَمْصبُوُغ بِه أَو بالزَّ

َزٌر  ـــــــــــــح ئـ ـــــــــــــِك مـــــــــــــِ يِن ل ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ ر  ٌ اي ل مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ت  مـــــــــــــُ

ا     ه َأاّيمــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِ ت ِبســــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ راِن ل فــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــح  ابل

  
ق وفي اللِّساِن : قولُه عفَراِن َضُرورةً  ُمتََمرَّ  ، وكان َحقُّه أَْن يقوَل بالعُْصفُِر. ، أَي : َمْصبُوٌغ بالعُْصفُِر. وقاَل بالزَّ

قُ و مِن من الَخْيلِ  الُمتََمّرِ اِء : الِّذي أََخَذ في الّسِ والشَّعَِر ، وَخصَّ  َكثُمامة : ما انتَتَْفتَهُ من الصُّوفِ  الُمراقَةو وَغيِرها نحو الُمتملِّح. بَكْسِر الرَّ

 بَعضُهم به ما يُْنتَُف من الِجْلِد الَمْعُطون.

ِعيُف القَِليُل. وقاَل غيُره : ما يُْشبُع الماَل.  من الَكإِل القَِليل ِلبَِعيرك ما اْنتَتَْفتَه أَو ُربّما قِيَل له ذِلك ، كالُمراَطة وقال أَبو َحنِيفَة : هو الكألُ الضَّ

 ُء.منه الشَّي ُء يْفنى منه فيَْبقَىِء ، والشَّيُء يَسقُُط من الشَّيقال اللِّْحيانِيُّ : وكذِلَك الشي

. أَْبدى َعْوَرتَه الرجُل : إِذا أَْمَرق من الَمجاز :و َمْخَشِريُّ  ، نقله ابُن عبّاٍد والزَّ

 وذلك إِذا َعِطَن. الِجْلُد : َحاَن له أَْن يُْنتَفَ  أَْمَرقَ و

 من البَْيِت : إِذا أَْسَرَع الُخروَج ، وهو َمجاٌز. اْمتََرقَ  الَحمامةُ من الَوْكِر ، وكذا اْمتََرقت ، وقد الُمُروق : ُسْرَعة االْمتِراقُ و

 بالتَّْسِكين. َمْرقٍ  بِئْرُ و

ُك ، بالَمِدينَة قدو ثِ  يَُحرَّ ِل الِهْجرة ، والتَّْحِريُك هو الَمْشُهوُر عند الُمحّدِ ين ، كما على ساِكنِها أَفَضُل الصَّالةِ والسالِم ، لها ِذْكٌر في َحِديِث أَوَّ

 في النِّهاية والُمْعجم.

قو ْبد الُمَمّرِ ث : الذي يَِصير فَْوَق اللَّبَن من الزُّ . ها ُعيوُن الَجرادِ تَباِريَق ، كأَنَّ  الذي يَِصير ، كُمَحّدِ  نَقَلَه الصاغانيُّ

 عن ابن عبّاد. : َسفا السُّْنبُلِ  الُمُروقُ و ، األَْمراقُ و

 ، بالضّمِ ، هكذا َرواه عن األَْعراِب ، وَضبََطه غيُره بالفَتْحِ أَيضاً. الُمْرقُ  واقتصَر أَبو َحنِيفَة على األَّوِل ، وقال : ُمْفَرُده

كةً : ِحْصٌن بالّشامِ  َمَرقِيَّةُ و  في َسواحِل ِحْمص ، كما في العُباِب. ، ُمَحرَّ

اك ، وفي ُجْرِمكَ  بالفَتْح ، َمْرقِك أَصابَه ذِلك في يُقال :و . أَي : من َجرَّ اغانِيُّ  نَقَلَه الصَّ

 ما يُْستَْدَرُك عليه :* وم

قَ  رقَ و الشَّعُر ، تَمرَّ  : انتَثَر وتَساقَط من َمرٍض أَو غيرِه. امَّ
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. َمْرقات ذا ُدبِغ ، والجمع، بالفتحِ : الصُّوفة أَوَل ما تُْنتَُف ، وقِيَل : هو ما يَْبقَى في الِجْلِد من اللَّْحم إِذا ُسِلَخ ، وقِيَل : هو الِجْلُد إِ  الَمْرقَةو

 الغَنَم. َمْرقاتِ  قال : هو أَنتَُن منيُ 

 : ُصوُف الِعجاِف والَمْرضى. الَمْرق وقاَل ابُن األَعرابّيِ :

__________________ 
 .«يرفض صنعها و  يلحقها»( عن جممض األمثا  وابألصر 1)
 .407/  2( انظر اجلمهرة 2)
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 الشَّعَُر : حاَن له أَن يُْنتََف. أَْمَرقَ و

 َشعَِرك. ُمراقَةَ  ، بالضّمِ : ما َسقََط من الشعَر بعد االْمشاط ، ومنه قولُهم : ادفن الُمراقَةُ و

 : َسقَط َحَملُها بعد ما َكبِر. ُمْمِرقٌ  النَّْخلَةُ ، وهي أَْمرقَتِ و

 بالفتح. المْرق واالسمُ 

ً  السَّْهم أَْمَرقَ و  ْنفََذه.: أَ  إِْمراقا

 . قال ُحَميٌد األَْرقَُط :ُمّراقو ، الماِرق ماِرقُون وجمعُ 

تح  ئــــــــــــَ ر ا ُ مــــــــــــا فــــــــــــتــــــــــــِ ن  مــــــــــــُ َريــــــــــــح ِر املِصــــــــــــــــــــــــــح  َأهــــــــــــح

     ِ اح فــــــــــــ  وُص اجلــــــــــــُ مــــــــــــاَن وُلصــــــــــــــــــــــــــُ رَت عــــــــــــُ قــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــَ

  
 .اْمتََرق الَولَُد من بَْطِن أُّمه : أَْمَرقَ و

ً  في األَْرِض  َمرقَ و  : َذَهب. ُمروقا

ً  الطاِئرُ  َمَرقَ و  : َذرق ، والزاُي لغةٌ فيه. َمْرقا

 : الِغناُء. وقيَل : هو َرْفع الصَّْوت به. قال الشاِعُر : التَّْمِريقُ و

ٌر  ــــــــــــــعــــــــــــــالِء وهَنحشــــــــــــــــــــــــــــَ ديف ابل عــــــــــــــَ ت مــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  ذهــــــــــــــَ

رِه و      عـــــــــــــــــح ّرِ ِ مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــِا لِد شـــــــــــــــــــــــــــــــِ  ممـــــــــــــــــَُ

  
قو قَ  ، كُمعَظَّم ، من الِغناِء : الذي تُغَنِّيه السَِّفلَةُ واإِلماُء. وحكى ابُن األَعرابي الُمَمرَّ  بالِغناِء ، وأَنشد : َمرَّ

يـــــــــــَدة  هـــــــــــِدي َقصـــــــــــــــــــــــــِ رِّ عـــــــــــاٍم أَنـــــــــــَت مـــــــــــُ  َأيف كـــــــــــُ

ّرِ ُ      رُ  ميــــــــــــــُ هــــــــــــــابــــــــــــــِ وٌر هبــــــــــــــا فــــــــــــــالــــــــــــــنــــــــــــــ  عــــــــــــــُ ذح  مــــــــــــــَ

  

  ٍ َن َديحســــــــــــــــــــــَ اَل ايبــــــــح َك الــــــــعــــــــُ تــــــــح ــــــــَ نــــــــَت فــــــــاتـ  فــــــــِإنح كــــــــُ

  
هــــــــا    رُ فــــــــَدعــــــــح َك اأَلســــــــــــــــــــــافــــــــِ تــــــــح فــــــــُ ــــــــَ ــــــــكــــــــن ال تـ  ا ول

  
ّي : قاَل ابُن خالََوْيِه : ليس أَحٌد فسَّر  إِال أَبو ُعَمر الّزاِهُد قاَل : هو ِغناُء السَِّفلَة والّساَسِة. التَّْمِريقَ  قال ابُن بَّرِ

ْكباِن. وفي الَحِديث َذَكر  قَ »والنَّْصُب : ِغناُء الرُّ  الُمغَنِّي.، وهو « الُمَمّرِ

َمْخَشريُّ : وِغناءٌ  ق قلُت : وقاَل الزَّ ج من ُجْملَِة أَْلحاِن الُمغَنِّيَن. ُمَمرَّ  ، كُمعَظَّم ، كأَنّه الُمَخرَّ

َرقَ و  الَرُجُل ، على اْفتَعَل : بََدْت َعورتُه. امَّ

 الّسيَف من ِغْمِده : استَلَّه ، كذا في النَّوادر. اْمتَرقَ و

 ال.ِسٍن : اللَّْحُم الذي فيه ِسَمٌن قَِليٌل ، عن أَبي حنيفةَ. وقال أَبو عمرو : ُهو اللّحم الذي يَُشكُّ فيه ، هل فيه َدَسٌم أَم ، كُمحْ  الُمْمرقُ و

قٌ  وقاَل غيُره : لحم ث : َدِسٌم جّداً ، زاَد الزمخشري : يُكثِرُ  ُممّرِ  .(1) الَمَرق ، كُمحّدِ

ً  َحبُّ الِعنَب َمَرقَ و  : انتَثََر من ِريح أَو غيِره ، عن أَبي َحنِيفَةَ. يَْمُرق ُمروقا

ق وثَْوبٌ  يقِ  ، كُمعَظٍَّم : َمْصبُوغٌ  ُمَمرَّ  .بالُمّرِ

بَغ من العُْصفُر : أَخرجتُه ، وهو مجاز. َمرْقتُ و  الّصِ

اي ، وهو َغلَط ِمْمراقٌ  ورجل اٌل في األُموِر ، وَضبََطه الّصاغانيُّ بالزَّ  .: َدخَّ

ج فيه.الِعْلم : النافِذُ في ُكّلِ شي الماِرقُ و  ٍء ال يتَعَوَّ
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ً و َمَرقَةً  ومن الَمجاِز : يُقال : ما أَنَت بأَْنجاُهم ً  ، وما أَنت بأَْحَرِزهم َمَرقا ، أَي : ما أَنَت بأَْسلَِمهم نفساً. وأَصلُه أَنَّ َرُجالً أَفلَت من بَْين  َمَرقا

 لك.قَوم أُِخذُوا ، فقيَل له ذ

َرقو  : الَمْخرَج. قال ُرْؤبَةُ يَِصُف صائِداً بَنَى ناُموساً : الُممَّ

َزبــــــــــــَ ح و  ــــــــــــح نـ
ُ

ي  املــــــــــــ فــــــــــــِ تــــــــــــًا خــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ ىَن بـ  قــــــــــــد بــــــــــــَ

فــــــــَ ح      ــــــــ  ــــــــنـ ُدوَد ال وِس َمســــــــــــــــــــــح ــــــــنــــــــامــــــــُ  َرمحســــــــــــــــــــــًا مــــــــن ال

  

َتِدَر النـ قحِب َخِفي   ُم َر ح ُمقح
 امل

ة الَمْمَرق وكذلك يُح. تَْمُرقُ  ، كَمْخَرجٍ َوْزنَاً وَمْعنًى ، وهو ِشْبه ُكوَّ  منه الّرِ

كة : َحْرفاه. قاَل ثَْعلٌَب : هكذا َضبََطه ابُن األَْعرابّي ، والصَّواُب : َمَرقاو  .«ر ق ق»األَنِف بالتَّْشِديِد ، وقد ذكر في  َمرقَّا األَنِف ، ُمَحرَّ

 ر من أَعمال الَمْنصوَره.وُمْنيَةُ أُمارقة : قَْرية بِمصْ 

 : أُْخَرى بالبَُحيرة. مرقة وَمحلَّةُ 

ً  : [مزق]  قال العَّجاُج : : َخَرقَة. َمْزقَةً و َمَزقَه يَْمِزقه َمْزقا

رح  هـــــــــــــــَ قـــــــــــــــ   الـــــــــــــــبــــــــــــــــُ بـــــــــــــــاٍت يـــــــــــــــتـــــــــــــــثــــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ  حبـــــــــــــــَ

ا      نَ كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ  ـــــــــــــــح زِق َورح  ميـــــــــــــــَ حـــــــــــــــِم ا ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــلـــــــــــــــ   ابل

  
 األَْوساط.والَحَوُر : ُجلوٌد ُحْمر. والبَُهُر : 

__________________ 
 ( وهو املاء الذي مير  من اللحم ا عن األساس.1)
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قَه ً  كَمزَّ قه وقَطَّعه تَْمِزيقا ق للُمبالَغة ، أَي : َخرَّ ق وتقَطَّع. : فَتَمزَّ  تخرَّ

ً و يَمُزق بَسْلِحه الّطائرُ  َمَزقو  َرَمى بَذْرِقه. : يَْمِزق َمْزقا

 .«عليه َمَزقَ  أَنَّ طائِراً »َحِديث ابِن ُعَمَر :  ومنه

ً  ِعْرَض أَِخيه َمَزقَ  من الَمجاِز :و  فَْروةَ أَِخيه. َمَزق كَهَرَده ، وهو من حّدِ َضَرب ، ومثله : َطعََن فيه : إِذا َمْزقا

قو ث (1)هكذا َضبَطه الفَّراُء  ، كُمعَظَّم الُمَمزَّ بن ُحيَّى بن َعْوف  (2)بِن أَْسوَد بن َحِريٍد  لَقَب َشأِْس بن نَهار ، وبه َصدََّر الجوهريُّ : أَو ُمَحّدِ

ْمِرو ِلعَْمِرو بِن الُمْنِذر بن عَ  لقَْوِله بن أَْفَصى بن َعبِد القَْيِس العَْبِدّيِ الشاعر ، لُقِّب بذلك (3) [ابن لَُكْيز]بن ُسود بن ُعْذَرةَ بن ُمنَبِّه بن نُْكَرة 

 بن النُّعمان :

ٍر  ريحَ آكــــــــــِ نح خــــــــــَ واًل فــــــــــكــــــــــُ بحكــــــــــُ نــــــــــُت مــــــــــَ  فــــــــــِإن كــــــــــُ

ا و      مــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــَ ين ول ز  ِ ِإال  فــــــــــــــــــــَبدحرِكــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ (4)أُم
 

  
بِّيُّ وَحَكى الُمفّضلُ  ّي :وكاَن َعْمٌرو قد َهمَّ بغَْزو عبِد القَْيس فلما بلغَتْه القَِصيدةُ التي منها هذا البَْيُت اْنصرَف عن َغْزِوهم. قاَل ابُن بَرّ   الضَّ

ق عن أَحمَد اللُّغَِوي ، أَن ي بذلك لقوله : الُممزَّ  العَْبدي ُسّمِ

ِه  عـــــــــمـــــــــاَن َأن  ابـــــــــَن ُأخـــــــــتـــــــــِ ُغ الـــــــــنـــــــــ  لـــــــــِ بـــــــــح نح مـــــــــُ  فـــــــــمـــــــــَ

ا و      فــــــــَ تــــــــاُد الصــــــــــــــــــــــ  عــــــــح ِ يـــــــــَ اح ّزِ ُ عــــــــلــــــــ  الــــــــعــــــــَ  (5) ميــــــــُ
  

ق ومعنى اي في يُمّزِ ي قوَل الَجْوهِرّيِ في َكْسِر الزَّ قّ  يُغَنِّي. قال : وهذا يُقَّوِ ُق بالّراِء. والتَّْمِريق الُممّزِ . إِالَّ أَنَّ الَمْعُروَف في هذا البيت يُمّرِ

ةَ فيه على هَذا ؛ ألَنَّ الّزاي فيه تَْصِحيف. اء : الِغناء ، فال ُحجَّ  بالرَّ

ق نة :قاَل اآلِمِديُّ في الُموازَ و َي لقوله : « بالفَتْح» الُمَمزَّ  البيت. .«.. فإن ُكنُت َمأُْكوالً »هو شأُْس بن نَهار العَبِديُّ ، ُسّمِ

قُ  وأَما ث الُمَمّزِ ق  شاِعٌر َحْضرِميٌّ  فهو كُمَحّدِ ٌر ، وكان َولَُده يُقاُل له : الُمخّزِ  لقوله : (6)متأَّخِ

خـــــــــــّرُِ  
ُ

ئـــــــــــاِم كـــــــــــ (7)َأان املـــــــــــ  مـــــــــــا َأعـــــــــــراَض الـــــــــــلـــــــــــِّ

ّزِ ُ كــــــــــــــان      مــــــــــــــَ
ُ

ئــــــــــــــاِم َأيب  املــــــــــــــ  َأعــــــــــــــراَض الــــــــــــــلــــــــــــــِّ

  
قَ  وَهجا  أَبُو الشََّمْقَمِق ، فقال : الُمَمّزِ

ّزِ َ كــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــَت  مــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

ر ًة  املــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــَ

رحَت      ز  ح فــــــــــــــــالــــــــــــــــيــــــــــــــــوَم قــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــــ

  

ال  َت مــــــــــــــــــــــض الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َريــــــــــــــــــــــح ا جــــــــــــــــــــــَ  ملــــــــــــــــــــــّ

  
مـــــــــــــَ ح    قـــــــــــــح مـــــــــــــَ ِر الشـــــــــــــــــــــــــــ  َت يف حبـــــــــــــَح ـــــــــــــح رِق  ِ  غـــــــــــــَ

  
د ، إِالَّ أَنّه قالَ وأَْنَشده األَخفُش عن  قُ  الُمبَّرِ ق. الُمَمّزِ  بن الُمَخّرِ

قو قوا. وقولُه تَعالَى :  (8) (َوَمزَّْقناُهْم ُكلَّ مُمَزَّق  ) ومنه قَولُه تَعالَى : .كالتَّْمِزيق كُمعَظَّم : َمْصَدرٌ  الُمَمزَّ ْقناهم فتَفَرَّ ِإذا ُمّزِقْ ُتْم ُكلَّ )أَي : فَرَّ
قَْت أَْجساُمكم في القُبُوِر.أَي  (9) (مُمَزَّق   ا»في َحِديِث ِكتابه إِلى ِكْسَرى و : إِذا فُّرِ قه لَمَّ قوا َدَعا عليهم أَن َمزَّ قٍ  كلَّ  يَُمزَّ ، أَراَد َزواَل  «ُمَمزَّ

 ُمْلِكهم ، وقَْطَع داِبِرهم ، وهو َمجاٌز.

. يُقال : صاَر الثَّْوبُ نَقَلَهُ  الَمْمُزوقِ  من الثَّْوبِ  ، كِعنٍَب : الِقَطعُ  الِمَزقُ و ً  الَجْوَهريُّ  ، وكذِلك الِمْزقَة . قاَل الليُث : وال يَكاُدون يُْفِرُدونِمَزقا

 من السَّحاب. الِمَزق

 ، على التَّشبِيِه ، كما قالُوا : ِكَسٌف. قال ُرْؤبة : ِمَزقٌ  يُقال : َسحابَةٌ 

ي  قــــــــِ ــــــــح ل ــــــــُ ٍة تـ ــــــــَ ا  (10)يف عــــــــان قــــــــَ قــــــــَ ــــــــَر عــــــــِ ي ــــــــن ســــــــــــــــــــــِ  ال

راِي     
َ

اقـــــــــــــد طـــــــــــــار عـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا يف املـــــــــــــ َزقـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ
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يِت ، زاَد غيُره : يكادُ  ، َكِكتاب : َسِريعةٌ ِجّداً  ِمزاقٌ  ناقَةٌ و قُ  نَقَلَه الَجْوهريُّ ، وهو قَوُل ابِن الّسّكِ عنها ِجلُدها من نَجائِها ، وزاَد في  يتَمزَّ

يت ِمزاقٌ  التهِذيِب : ناقةٌ َشْوشاة ً  : َسِريعَة. قاَل اللَّيُث : ُسّمِ قُ  ألَنَّ ِجلَدها يكادُ  ِمزاقا  عنههللارضيعنها من ُسْرَعتِها. قال ُحَمْيد بُن ثَْوٍر  يتَمزَّ

: 

وحشـــــــــــــــــــــــــاٍة  زا ٍ فـــــــــــجـــــــــــاُءوا بشـــــــــــــــــــــــــَ َر  هبـــــــــــا  مـــــــــــِ ـــــــــــَ  تـ

ُدواًب مــــــــــــــن ا     انــــــــــــــُ وحأَمــــــــــــــَ ّذًا وتـــــــــــــــَ  ألَنحســــــــــــــــــــــــــــاِع فــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .185املؤتَلف ص « ابلفتح»( ونص اآمدي عل  ضبرت 1)
 .«خريك»( عن املطبوعة الكويتية وابألصر 2)
 واملثبت نكرة عن ابن حزم.« بكرة»ا وابألصر  299( زايدة عن مجهرة ابن حزم ص 3)
 .185( املؤتلف ل مدي ص 4)
 وفيها : ومير  ابلراء. 3بيت رقم  81قصيدة مفضلية رقم ( من 5)
 واله عباد.« املخر » 186( يف املؤتلف ل مدي ص 6)
 واله عباد.« املخر » 186( يف املؤتلف ل مدي ص 7)
 .19( سورة سبب اآية 8)
 .7( سورة سبب اآية 9)
 .«يلق »وابألصر  110( عن الديوان ص 10)



12936 

 

ِء القَْيس البِْطِريِق. بن ثَْعلَبة البُْهلول بن ماِزن الّسبراح بِن حارثَةَ الِغْطريف بن اْمرى (1)ماِء السَّماِء بِن  : لَقَب َعْمرِو بن َعاِمر ُمَزْيِقياءُ و

 َغْيُره. أَحدٌ  بالعَِشّيِ يَْكَره العَْوَد فِيهما ، ويأْنُف أَْن يَْلبَُسهما قُُهمايَُمزِّ و كاَن يَْلبَُس ُكلَّ يَْوم ُحلَّتَْين ، وهو َجدُّ األَنصاِر ؛ ألَنَّه َمِلك اليََمن األَْزد

قُ  وقِيَل : إِنَّه كان قَه كلَّ يوم ُحلَّةً ، فيَْخلَعُها على أَصحابِه ، وقيَل : ألَنَّه كان يَْلبَُس كلَّ يوم ثَْوباً ، فإِذا أَْمَسى يَُمّزِ َوَوَهبه. واألَْقواُل  َمزَّ

 قاِربَةٌ. قاَل الفََرْزَدُق :ُمتَ 

لـــــــــــَ  ابـــــــــــِن و  ُم عـــــــــــَ يـــــــــــاءَ هـــــــــــُ قـــــــــــِ َزيـــــــــــح وا  مـــــــــــُ نـــــــــــاَزلـــــــــــُ  تـــــــــــَ

رُ و      طــــــــَ ــــــــَقســــــــــــــــــــــح هــــــــا ال ــــــــح ي ــــــــَ تـ جــــــــاجــــــــَ ــــــــَا عــــــــَ ــــــــُر ب ي  اخلــــــــَ

  
 هو الحاِرُث بُن َعْمرو بِن عامر.

 : (2)وقال آخر 

ـــــــــــــُن  ـــــــــــــاَأان اب ي قـــــــــــــِ ـــــــــــــح َزي رٍو وجـــــــــــــدِّي  مـــــــــــــُ مـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

مــــــــــــــــــاءِ      ٌر مــــــــــــــــــاُء الســــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــوه عــــــــــــــــــامــــــــــــــــــِ  أَب

  
م : َطائٌِر َصِغيرٌ  الُمْزقَةَ  ُدَريٍد :قاَل ابن و  .(3)وليس بثَبٍت  ، بالضَّ

 . وقد تَقَدََّم ما فيِه عن اللَّيِث قريباً.ِمَزقٌ  كالسَّحاِب ، والجمعُ  بالَكْسر : قِْطعَةٌ من الثَّْوِب وَغْيِره الِمْزقَةو

 ابَقَهُ في العَْدِو.سَ  ، ونَازقَه ُمناَزقَة : إِذا ماَزقَه ُمَماَزقة في النَّواِدِر :و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

َق. اْنَمَزق  الثَّوُب : تَخرَّ

 .أَْمَزاقٌ  ، األَخيرةُ على النََّسِب. وَحَكى اللِّحيانِيُّ : ثَْوبٌ  َمِزقٌ و َمِزيقٌ  وثَْوبٌ 

ة : ِمزاقٌ  وفَرسٌ  مَّ  ، بالكسر : سِريعةٌ َخِفيفة ، وهو َمجاٌز. قال ذو الرُّ

ٍة  ــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــاُءوا كــــــــــــــــــــر  شــــــــــــــــــــــــــــــــــاِذب زا ٍ أَف  مــــــــــــــــــــِ

ِورارَا      ِت اقــــــــــــح وحُد واكــــــــــــَتســــــــــــــــــــــــــَ رَاهــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــَ (4)بـــــــــــــَ
 

  
قو ٍد : لَقَُب عبِد هللا بِن ُحَذافَةَ السَّْهِمّيِ ،  الُمَمزَّ ، َذَكره محمُد بُن َساّلم الُجَمِحيُّ في الُجزِء األَوِل من الطَّبقات في  عنههللارضي، كُمَحمَّ

 ُشعَراِء َمكَّةَ.

قَ و قوا ، وهو َمجاٌز. تمزَّ  القوُم : تفرَّ

ق ويكاُد إِهابُه  ، للُمْسرع ، وهو َمجاٌز. يتَمزَّ

. الُمْستُق : [مستق] يِن قاله ابُن األَعرابِّيِ ، وكذِلَك قاله األَصَمِعيُّ  بَضّم التَّاِء ، وفَتِْحها ، والِميُم َمْضمومة : فَرٌو طِويُل الُكمَّ

ٌب.  وقال ابُن ُشَمْيل : هي الُجبَّةُ الواِسعَة ، فارسيُّ ُمعَرَّ

. قال أَبو ُعبَْيد : وهي فِراٌء الَمساتِقُ  والَجمعُ  .«ُمْستُقَة أَنَّه َصلَّى بالناِس ويَداهُ » : عنههللاضيرقد ُرِوي عن ُعَمر و وأَصلُه بالفارسية ُمْشتَه ،

 وأَنشَد َشِمر : «، ويُصلِّي فيها الَمساتِقو كان يَْلبَُس البَرانِسَ »في الَحِديث : و .ُمْستُقَةٌ  ِطواُل األَكماِم ، واِحُدها

تح  ِبســــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــاِإذا لــــــــــــــَ قــــــــــــــَ اتــــــــــــــِ يِنيف  مســــــــــــــــــــــــــــَ  غــــــــــــــَ

َح      ســـــــــــــــــــــــــاتــــــــــــِ ِ فــــــــــــيــــــــــــا َويــــــــــــح
َ
ا امل يــــــــــــنــــــــــــَ قــــــــــــِ  مــــــــــــا لــــــــــــَ

  
، والصواُب « ستق»وهو َغِريٌب ، فإِنّها كلمةٌ َعَجِمية وُحروفُها كلّها أَصِليَّة ، فَكْيف يذُكُرها ، في « في س ت ق»وقد َذَكره الُمَصنِّف 

 ِذكُرها هنا.

 ، وهو : موِضٌع من ِدياِر َكْلِب بِن َوبََرةَ. الَمساتِقِ  وأُْغِفَل عن ذكرِ 

ً  يُقال : : ُسْرَعةٌ في الطَّْعِن والضَّْرب الَمْشق : [مشق] ِة يَِصف ثَْوراً وْحِشيّاً : َمَشقَة َمْشقا مَّ  : إِذا َطعَنه. قال ذُو الرَّ
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ر   هـــــــــا  مَيحشـــــــــــــــــــــــُ ُ فـــــــــكـــــــــَ نـــــــــِ واشـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــًا يف جـــــــــَ عـــــــــح  طـــــــــَ

َر يف اإِلقــــــــــــبــــــــــــاِ  حيــــــــــــَح      ه اأَلجــــــــــــح بُ كــــــــــــبَنــــــــــــ   َتســـــــــــــــــــــــــِ

  
ً و ةً. بالسَّْوطِ  هو الضَّْربُ  أَو : َضَربه ، َمَشقهُ َمْشقا  خاصَّ

 ِعْشِريَن َسْوطاً عن ابن األَعرابّيِ. وقاَل ُرؤبةُ : َمَشقَه يقاُل :

ش  ُ ِإذا َمَضتح فيِه الِسياُط 
ُ
 امل

 وقال أَيضاً :

ا و  رحقـــــــــــــَ رحٍ  خـــــــــــــَ رِي بـــــــــــــعـــــــــــــَد خـــــــــــــَ يـــــــــــــُر  ـــــــــــــَح  اخلـــــــــــــَ

قــــــــــــَ       لــــــــــــح ــــــــــــَ ّن يـ و وأَدحانهــــــــــــُ نــــــــــــجــــــــــــُ اتــــــــــــَ قــــــــــــَ  َمشــــــــــــــــــــــــــح

  
 وهو من حّدِ نََصر ، ويُقاُل : إِنَّما هو َمَشنَهُ.

__________________ 
 .«أي حارثة»وابألصر  331( عن مجهرة ابن حزم ص 1)
 ( يف التهذيب : وهو القائر ا يعين عمرو مزيقيا.2)
 .14/  3( اجلمهرة 3)
 وروايته فيه : 158( ديوانه ص 4)

 أجــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازبــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــزا  

 طـــــــــــــــــــواهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــود واكـــــــــــــــــــتســــــــــــــــــــــــــــــــت اقـــــــــــــــــــورارا    
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 ، وَرَشقَه بلسانِه َرَشقَاٍت. َمَشقاتٍ  بَسْوِطه َمَشقَه ومن َسَجعَاِت األَساِس :

ً  بِِفيه فيَْمُشقُها وِشدَّةٌ فيه ، يأُْخذُ النَّْحَضةَ  األَْكلِ  أَيضاً : ُسْرعةٌ في الَمْشقُ و  َجْذباً. َمْشقا

 ، من َحّدِ َضَرب فيهما. َمَشق يَْمِشقُ  ، في الِكتابَِة : َمدُّ ُحُروفِها الَمْشقُ و

ً  ، وقد َضْرٌب من النِّكاحِ  : الَمْشقُ و  : إِذا نََكَحها ، وهو َمجاٌز. َمَشقَها َمْشقا

ً  ، نَقَلهُ الَجْوَهِريُّ ، وقد الَمْشطُ  : الَمْشقُ و  .َمَشقه َمْشقا

 حتى يَِليَن. يُمَشق ويَُطول ، والسَّْير ِء ليَْمتَدَّ الشَّيَجْذُب  : الَمْشقُ و

ً  وقد َمْزُق الثَّْوب : الَمْشقُ و  .َمَشقه َمْشقا

ِعيف. : الَمْشقُ  يُقاُل :و ً  من الطَّعام َمَشقَ  يُقال : األَْكُل الضَّ ً  من الطَّعامِ  َمَشْقتُ  : إِذا تَناوَل منه َشْيئاً قليالً ، وفي العُباِب : َمْشقا ، وذلك  َمْشقا

 وكأَنَّه ِضدٌّ. أَْن تُبِقَي أَكثَر مّما تَأُْكلُ 

 قِلَّةُ الَحلَب. : الَمْشقُ و

َف ، كما َمدُّ الَوتَِر ِليَِلينَ  : الَمْشقُ و  الَخيّاُط َخْيَطه بُخَرْيقة. يَْمُشقُ  ويَُجوَّ

قَّةِ  : الَمْشقُ و  : قَلَّ لَْحُمها ، وَرقَّْت أَْعَضاُؤها. الَجاِريَة ، كعُنِيَ  ُمِشقَتِ  وقد وقِلَِّة اللَّْحِم. الطُّوُل مع الّرِ

ٌج في قَوائِِم َذواِت الَحَوافِر  :الَمْشقَةُ و الَحْبِل بِرْجِل الدَّابَّةِ  ، وهو أَثَر بِهاءٍ  َمْشقَةٌ  في قَوائِمهو جٌ  (1) تَفَحُّ  كما في الُمْحكم. وتََشحُّ

أَي :  ِعْند الَمْشط والقُْطن والَكتَّان اإِلْبَرْيَسم ، َكثُمامة : ما َسقََط من الشَّعَِر ، أَو الُمشاقَة «ُمشاقَةو ُمْشطٍ أَنه ُسِحَر في »في الَحِديِث : و

 أَو ما اْنقََطَع. أَو ما َخلَصَ  ، الَمْشقِ  وَسقََط عن أَو َما َطارَ  تَْخِليِصه وتَْسِريِحه ، وهي الُمشاَطةُ أَيضاً :

ته ، وامتََشنَه ، عن اب اْختَلََسه ِده :من يَ  اْمتََشقَهو ِن واختََطفَه ، ولم يََدْع َشْيئاً ، كاْمتََشغَه ، وكذِلك : اختََدفَه ، واْختَواه ، واْختَاتَه ، وتََخوَّ

 َء : اْقتََطعه.الشي اْمتََشقَ و األَعرابّيِ.

ْرعِ  اْمتََشقَ و ً  أَي : ما فِي الضَّ  ه َشْيئاً ، وكذلك امتََشغَه ، بالغيِن المعجمة ، كما تَقَدََّم.ولم يََدْع في استَْوفاه َحْلبا

 ِخْلقَةً ، أَو ِمْن ُهزاٍل. األُولَى عن اللِّْحيانِّيِ ، وأَْنشد : َخِفيُف اللَّْحمِ  أَي : َمْمُشوقٌ و كأَِميرٍ  َمِشيقٌ و ، بالَكْسر ، ِمْشقٌ  َرُجلٌ و

َو   ِرِس الــــــــــقــــــــــُ ذ ٍب مــــــــــَ ر  ُمشــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــاَد كــــــــــُ  فــــــــــانــــــــــح

ر       ن  ا وكـــــــــــُ يـــــــــــاهلـــــــــــِِ مِ  ِمشـــــــــــــــــــــــــح ٍ خلـــــــــــَِ ظـــــــــــَ يـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
 وشاِهُد الثانِيَة قوُل أَبِي ذَُؤيب الُهَذِلّي :

وحٍ  و  ــــــــــــــَ ه َفضــــــــــــــــــــــــــــالُت ثـ ــــــــــــــَ َث مــــــــــــــال عــــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــــــح

و ِ      ة َزهـــــــــــــــُ كـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ هـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ  أَركـــــــــــــــاِن مـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

  

ااَي  ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ ه ِإاّل ب ـــــــــــــــــــٍر  ـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــي  قـــــــــــــــــــَ

  
حـــــــــوٍض    ـــــــــح ن ِم مـــــــــَ ِف  ـــــــــَ فـــــــــاطـــــــــِ ـــــــــ ِ طـــــــــَ ي  (2) َمشـــــــــــــــــــــــِ

  
ْعيِ وهي تَِسيُر وَعلَْيها  َكنََصر : أََكلَْت أَطايِبَه. ، وفي اللِّساِن : في الَكإَلِ  اإِلبُِل الَكألَ  َمَشقَتو زاد الصاغانيُّ : ويُقاُل لها إِذا تَناَولَت من الّرِ

 َشْيئاً قليالً. َمَشقَتْ  أَحمالُها :

.  وتَقوُل امُشقُوا إِبِلَكم ، أَي : َدُعوها تُِصْب من الَكإَلِ

ا أََكلَ  : إِذا الطَّعامَ  َمَشقَ و  وهو أَن يَتَناوَل منه َشْيئاً قِليالً ، وقد تَقَدََّم. أَْبقَى منه أَْكثََر ِممَّ

ً  الثَّوُب الَجِديُد السَّاقَ  َمَشقَ و الثَّوب ، إِذا كاَن َخِشناً عن ابِن  أَي : منه أَي : الساَق باِطنَها وظاِهَرها وهو اْحِتراٌق يُِصيبُها : أَْحَرقَها ، َمْشقا

. الُمْشقَةُ  واالسمُ  األَعرابّيِ  ّمِ  ، بالضَّ

م ُمْشقٌ  : الِجْلُد الُمتََشقُِّق ، ج : األَمَشقُ و  كأَْحَمَر وُحْمٍر. ، بالضَّ
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ً  َكفَِرحَ  الّرجلُ  َمِشقَ و . لَتَْيِه األُْخَرىأَصابَت إِْحَدى َربَ  : َمَشقا  ، وهذا قوُل أَبي َزْيٍد ، كما نقلَه الجوَهِريُّ

ً  الرجلُ  َمِشقَ  وقاَل غيُره : : إِذا اْصَطكَّت أَْليَتاه َحتَّى تََشَجَجا  َمِشقٌ  فهو يَْمَشق َمَشقا
 ، وكذلك باِطنَا الفَِخَذْيِن. (3)

__________________ 
 يف اللسان. ومثله« ذوات ا افر»( يف القاموس : 1)
 ضامر. ويف شرحه : مشي  :« ممحوص مشي »برواية :  87/  1( ديوان اهلذليا 2)
 .«تسّحجتا»ويف اللسان : « تنسحجا»( يف التهذيب : 3)
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ّم. ُمْشقٌ  ، ج : أَمَشق فهو ، وهذا قد حكاهُ أَبو ُعبَيٍد عن أَبِي َزْيد ، الَمَشقُ  وقال اللَّْيُث : إِذا كانَت إِْحَدى ُرْكبَتَيه تُِصيُب األُْخرى ، فهو  بالضَّ

 .الَمَشقِ  بَيِّنَا َمْشقاءُ  وهي

مّ  الُمْشقَةُ  االْسمو  نقله اللَّيُث. بالضَّ

، وهو ِصْبغ أَحَمُر. وقال اللَّْيُث : هو ِطيٌن أَْحَمر  الَمْغَرةُ  فيه أيضاً : الفَتْح َرَوى َغيُرهو ، وَعلَيه اْقتََصر الَجْوَهِريُّ ، ، بالَكْسرِ  الِمْشقُ و

 يُْصبَُغ به الثَّوب.

 .«في اإِلحرامِ  الُمَمشَّقَ  نَْلبَسُ  كنا»:  عنههللارضيَحِديُث جابٍِر  ومنه كُمعَظَّم : الَمْصبوُغ به. ، الُمَمشَّقُ و

 نقله الجوهرّي. كأَِمير ، من الثِياِب اللَّبِيسُ  ، الَمِشيقُ و

 .كالَمْمُشوقِ  من الَخْيل : الضاِمر الَمِشيقُ و قال :

ـ  عنههللارضيـ  : فيه ُطوٌل وقِلَّةُ لَْحم ، وليَس من َرَهِق الُهزاِل ، وقد يَُكوُن من الُهزال. قاَل ُحَمْيد بُن ثَْور َمْمُشوقٌ و ، َمِشيقٌ  وقِيَل : فََرسٌ 

 : الَحِجيجِ  مطيَّ  يِصف

نَ  رِمــــــــــح تح  حــــــــــُ لــــــــــَ لــــــــــ  عــــــــــَ يــــــــــعــــــــــًا تـــــــــــَ َر  ِإال  َرجــــــــــِ  الــــــــــقــــــــــِ

ن       هـــــــــــُ مـــــــــــُ ِرصـــــــــــــــــــــــــاٌت  ـــــــــــَ يـــــــــــ ُ بـــــــــــه عـــــــــــَ (1)َمشـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ةُ. ِجيُع : الِجرَّ  الرَّ

 نَقَله الَجْوَهِريُّ ، زاد األَْزَهريُّ : قَِليلةُ اللَّْحِم. : َحَسنَة القََوام َمْمُشوقَةٌ  جاِريَةٌ و

 : َطِويٌل َدقِيٌق. َمْمُشوقٌ  قَِضيبٌ و

 َولَّى. : إِذا اللَّيلُ  تََمشَّق من المجاز :و

ْبحِ. وفي العُباب : َظَهرت َظَهَر. وفي األَساِس : ثَوُب اللَّْيِل : إِذا ِجلباُب اللَّيل. تََمشَّقَ  من الَمجاز أَيضاً :و قاَل الراجُز ؛ وهو  تَباِشيُر الصُّ

 من نَواِدر أَبي َعْمرٍو :

ا و  قــــــــــَ نـــــــــــ  يــــــــــاِت الســــــــــــــــــــــــ  اجــــــــــِ يــــــــــُم الــــــــــنــــــــــّ   (2)قــــــــــد أُقــــــــــِ
ِر قـــــــــد      يـــــــــح ُف الـــــــــلـــــــــ  جـــــــــح اًل وســـــــــــــــــــــــِ يـــــــــح الـــــــــَ قـــــــــَ  مَتَشـــــــــــــــــــــــ 

  
 قاَل ُرْؤبَةُ : تقشَّر وتََحسَّر. إِذا الغُصنُ  تَمشَّق يقال :و

ا  قــــــــــَ قــــــــــَ ًا شــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــّ نح ذاِت َأســــــــــــــــــــــــالٍم ِعصــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــِ

بـــــــــــاٍن َأوقــــــــــــَ      يحســـــــــــــــــــــــــَ ًا مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ انـــــــــــَ قـــــــــــَ  مَتَشـــــــــــــــــــــــــ 

  
َق. أَي : ثَوبُه َعْن فالنٍ  تَمشَّقو اِعي : تََجاَذبُوه : أَي اللَّْحمَ  تَماَشقُوا يقاُل :و تََمزَّ  فأََكلُوه. قاَل الرَّ

ٍة  زِلـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح رِّ مـــــــــــــــَ م يف كـــــــــــــــُ زاُ  هلـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــال يـــــــــــــــَ

ٌم      هُ  ـــــــــــَح قـــــــــــُ يـــــــــــُر  متـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــَ ِدي َرعـــــــــــابـــــــــــِ ـــــــــــح (3)األَي
 

  
 ُمَطير :وقوُل الُحَسْيِن بِن 

ــــــً  عــــــنـــــــه  ل بـــــــاُع ســــــــــــــــــــَ رِي الســــــــــــــــــــِّ فــــــح ــــــَ هتـ قـــــــُ اشــــــــــــــــــــِ  متـــــــُ

رِيـــــــــــجُ      ٍب فـــــــــــيـــــــــــه َتضـــــــــــــــــــــــــح رحُد َعصـــــــــــــــــــــــــح ه بــــــــــــُ  كـــــــــــبَنـــــــــــ 

  
قُه. تُماِشقُه فسَّره ابُن األَعرابّيِ فقاَل :  : تُمّزِ

 ، وأَنشَد األَْصَمِعيُّ :  : الُمجاَذبَةُ  الُمماَشقَةو

وارَا  بــــــــــــــــــــاَن أَر  نــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــــح وال لســــــــــــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــُ

مــــــــــــــارَا     هــــــــــــــا اخلــــــــــــــِ عــــــــــــــًة عــــــــــــــن رأحســــــــــــــــــــــــــــِ  جــــــــــــــالــــــــــــــِ

  

هــــــــــــــــــا وَلرَا  ٍر أُمــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــح و بــــــــــــــــــثــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــُ دح  تــــــــــــــــــَ

  
اشـــــــــــــــــــــــــــــــِ ُ    ارَا متـــــــــــــــــُ  الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاِديـــــــــــــــــَن واُ ضـــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وارَا  مل تـَعحِرف الَوقحَف وال السِّ

 والُمباَذاة. الُمسابَّة والُمصاَخبَةُ  هنا الُمماَشقَةُ  قِيَل :و

 النَّاَس بِلسانِه ، أَي : يُباِذيِهم ، وهو َمجاٌز. يُماِشقُ  يُقاُل : هو

 .الَمْشقِ  ِلَما طاَر من الَكتّاِن عن الُمشاقَةُ  هي : ، بالَكْسر الِمْشقَةُ و

 كِعنٍَب. ِمَشقٌ  الثَّوُب الَخلَق ، أَو الِقْطعَةُ من القُْطن ، ج : الِمْشقَةُ و

ّجاُج :و ً  قاَل الزَّ  .َمَشقه مثل َضَربه بالسَّْوطِ  أَْمَشقَهُ إِْمشاقا

. الِمْشقُ  والتَّركيُب يدلُّ على ُسْرعة وِخفٍَّة ، وقد َشذَّ عن هذا التَّْرِكيب  : الَمْغرةُ ، قالَه الصاغانِيُّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ث : ُمْمتَدٌّ. ُمَمشَّقٌ  فرس  ، كُمعَظَّم ، وُمَحّدِ

 ما اْنقََشر من لَْحِمه وَعَصبه.: امتَدَّ ، وَذَهَب  امتََشقَ  وقد

 .(4)الَوتَِر : أَْن يُْقشَر َحتّى يَْسقَُط ُكلُّ َسقٍَط منه  َمْشقُ  وقال ابُن ُشَميٍل :

__________________ 
 والتصويب عن الديوان.« . به غرصات.. صرمن»( ابألصر : 1)
 وشرب.والس ن  : املتخم من كثرة ما أكر « الشنقا»( يف التهذيب : 2)
 وانظر ختر ه فيه.« وال يزا »برواية :  195( ديوانه ط بريوت ص 3)
 واملش  : أن يلحم ويقشر حىت يسقرت كر  سقرت منه. ( نص عبارة ابن ِشير يف اللسان : الشرعة أقر األولر وأشدها مشقاً.4)
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.، كِمْكنَسة : ِطينَةٌ ُغِرَزت فِيها َخَشباٌت كاألَْسنان يُمَ  الِمْمَشقةُ و مخشِريُّ  رُّ َعلَيها بالَكتَّاِن ، نقله الزَّ

 ، كَكتّان : َسِريُع الَجْريِ في الِقْرطاِس. َمشَّاق وقلم

 : الطَّعُن الَخِفيُف. الَمْشقُ و

ً  اإِلبُِل وغيُرها ، َمَشقَتو امُشْق  : أَْسَرَعت. وقاَل األَزهريُّ : َسِمعُت غيَر واِحٍد من العََرِب وهو يُماِرُس َعَمالً فيَْحتَثُّه ، ويَقوُل : تَمُشق َمْشقا

 ، أَي : أَْسرع وباِدْر مثَل َحْلِب اإِلبِِل وما أَشبََهه. امُشقْ 

 الَكتّاَن ، مثُل َمَشقه. امتََشقَ و

 ِخيرةُ عن اللِّْحيانِّيِ.: ُمَمشٌَّق ، األَ  أَْمشاقو َمْشق وثَْوبٌ 

َمْخَشرّي. امتََشقَ و  السَّْيَف : استَلَّه ، عن الزَّ

 ، وهو َمجاٌز. (1)، أَي : قَِليٌل  ُمَشاقَةٌ و من َكإَلِ ، ُمشاقٌ  وفي األُُصوِل :

 : َمْصبوٌغ بالَمْشِق. َمْمُشوقٌ  وثَوبٌ 

 ما في يَِده : أَخَذه ُكلَّه. امتََشقَ و

 : التَّناُزُع. التَّماُشقو

 َرِحيلَُهْم : َعِجلُوا به. َمَشقُواو

 من الَمْرتَعِ ، ثم َمَضت ، وهو َمجاٌز. َمْشقَةً  اإِلبلُ  َمَشقَتو

د بُن الُمبارِك بن ُمحّمد البَيِّع ، يُعَرُف بابنِ  ق وأَبو بَكر ُمحمَّ ، نقله  (2)لشيِن الَمْكسورةِ ، َرَوى عن أَحمَد بِن األَْشقَِر ، بالفتحِ وتَْشِديِد ا َمّشِ

 الحافُِظ.

كةً : َداٌء يُِصيُب النَّْخلَ  الَمَطقُ  : [مطق]  فال تَحِمُل عن أَبي َزْيد ، وهي لُغَةٌ أَْزِديَّةٌ. ، ُمَحرَّ

. يَتََمطَّقُ  َحالوةٌ ، أَي :  َمْطقَةٌ  يُقال : تَْمُرُهم له ، بالفَتْحِ : الَحالَوةُ. الَمْطقَةُ و  فِيها ذائِقُها ، نقله الّزمخَشِريُّ

ُظ : التََّمطَّقُ و ُق. والتَّلَمُّ  التََّذوُّ

ظ : إِنه تَْحِريُك ، وذلك عنَد اْستِطابَِة الشَّيْ  التَّْصِويُت باللِّسان والغَاِر األَْعلَى هو التََّمطُّقُ  قاَل اللَّْيُث :و اللِّساِن في الفَِم ِء ، وقد يُقاُل في التَّلمُّ

 بالشَّفَتَين : أَْن يَُضمَّ إِْحداُهما باألُْخَرى مع َصْوٍت يكوُن ِمْنهما. قال األَعشى : التَّمطُّقُ و بعَد األَْكِل ، كأَنّه يتَتَبَّع بَِقيَّةً من الطَّعاِم بيَن أَْسنانِه.

ه  َي ُدونــــــــــَ ا وهــــــــــح َذ  مــــــــــن ُدوهنــــــــــِ رِيــــــــــَك الــــــــــقــــــــــَ  يــــــــــُ

هـــــــــــا      نح َذاقـــــــــــَ هـــــــــــا مـــــــــــَ مـــــــــــطـــــــــــ  ُ ِإذا َذاقـــــــــــَ  (3) يـــــــــــتـــــــــــَ
  

 وأَْنَشَد اللَّْيُث لُحَرْيث بِن َعتّاب يَْهُجو بني ثُعَل :

هـــــــــــم  يـــــــــــبـــــــــــَ طـــــــــــِ ٌف كـــــــــــَبن  خـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــُ ة قـ يـــــــــــ  يـــــــــــافـــــــــــِ  فـــــــــــِ

ه      حـــــــِ لـــــــح حـــــــَ  يف ســـــــــــــــــــــَ رَاَة الضـــــــــــــــــــــ  طـــــــ  ُ ســـــــــــــــــــــَ مـــــــَ تـــــــَ ـــــــَ  يـ

  
 أَي : بَسْلِحه.

ّي لُرْؤبةَ :  وأَنشَد ابن بَّرِ

ا  قــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــ  ًة تــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا أََردحان ُدلــــــــــــــــــــــــح

وحِت ِإذح      َ
ابـــــــــــــــنـــــــــــــــاِجشـــــــــــــــــــــــــــــاِت املـــــــــــــــ قـــــــــــــــَ طـــــــــــــــ   متـــــــــــــــََ

  
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 القَوُس ، أَي : تَصدََّعت ، عن ابِن األَعرابّيِ. تََمطَّقَت
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 ن اللَّْيِث.وكذِلَك الَمْقُع ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ ع ، كالَمْنع : الشُّْرُب الشَِّديدُ  الَمْعقُ  : [معق]

 األَْرُض ال نَباَت بها. : الَمْعقُ و

حاحِ ، يُِريُد بُْعَد أَجواِف األَْرِض على وجه األَْرض يقود البُْعدُ  : الَمْعقُ و  األَيام. الَمْعق وهو قَْلُب العَْمق ، كما في الّصِ

ً  يُقاُل : علَْونا ً  ُمعُوقا ً  من األَْرِض ُمْنَكرة ، وعلَْونا أَْرضا  ، وأَْنَشد الَجْوَهِريُّ لُرؤبةَ : َمْعقا

رحَن و  عــــــــــــح بــــــــــــعــــــــــــد  (4)ِإن  ــــــــــــََ ا مــــــــــــَ قــــــــــــَ عــــــــــــح  مــــــــــــَ

قـــــــــــا     تـــــــــــح رِيـــــــــــر عـــــــــــِ رحِب ا ـــــــــــَ  عـــــــــــرفـــــــــــَت مـــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي : بَْعَد بُْعٍد بُْعداً ، والَهْمُر : الغَْرُف من َغْيِر حساٍب.

 العَْدِو. وَضْرُب الَحِرير : نَْسلُه ، والَحِرير : َجدُّ هذا الفَرِس.وقِيَل : ِشدَّةُ 

__________________ 
 ء منه.( يف األساس : شي1)
 .«األسفر»وابألصر  1292/  4( عن تبصري املنتبه 2)
 وهبامشه يتمط  : يتلمة. 118( ديوانه ط بريوت ص 3)
واألصـــــــــــر كرواية  «وإن  ي من بعد مع  معقا» ا كذا يف التكملة ا والذي يف الصـــــــــــحاح : قوله : وإن  رن»( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : 4)

 الديوان.
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 هكذا في سائِر النَُّسخ ، وِمثْلُه في الُمْحَكم. يَُضمُّ و

ك ، مثل : نَْهر ونََهر ، وِمثلُه في العُباب ، وأَْنَشَد لُرْؤبةَ : حاح ويَُحرَّ  والَِّذي في الّصِ

َ الَقرِيِب و  ََع ح َأس َسه َباح
 امل

 فهو ُمْستَدرٌك على الُمَصنِّف.

 ، أَي : فاِسُد الَمِعدة. َمْمعُوقٌ  فَساُد الَمِعَدة ، وهو : الَمْعقُ و

 َجْرُف السَّْيِل. : الَمْعقُ و

 ُسوُء الُخلُق. أَيضاً :و

ً  ، كَكُرمَ  َمعُقَت َعِميقة ، وقد أَي : َمِعيقَة َعِميق. وبِئْر أَي : َمِعيق نَْهرٌ  يُقاُل :و ، وقلَّما  َمِعيقٌ  ، وفَجٌّ  الُمْعقو العُْمق . وإِنَّها لبَِعيَدةُ َمعاقَةً و َمْعقا

اِء قاَل : لُغَةُ أَهِل الحجاِز َعِميق ، وبنُو تميم يقولون : فجٌّ  .(1)يَقُولُونه ، إِنَّما المعروُف َعِميٌق   ، قال ُرْؤبَةُ : َمِعيقٌ  وَحَكى األَْزَهِريُّ عن الفَرَّ

اَد  يف الــــــــــــــــر فــــــــــــــــَ ح  َي هتــــــــــــــــَ ا َوهــــــــــــــــح  كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ 

دٍّ ِذي      اُ  شــــــــــــــــــــــَ ربح ا شــــــــــــــــــــــِ هبــــــــِ ذح نح جــــــــَ عــــــــَ ح مــــــــِ  (2) مــــــــَ
  

 أَي : ذي بُْعد فِي األَْرِض.

واية : قال الّصاغانِيُّ   .«َعَمق»ويروى « من َذْرِوها» : هَكذا أَْنَشَده اللَّْيُث ، والّرِ

ً  الَمْعقَ  وقاَل اللَّْيُث : يَْختاُرونَ  عاِب البَِعيَدةِ في األَْرِض ، ويَْختاُروَن أَْحيانا في البِئِْر ونَْحِوها : إِذا  العَْمقَ  أَْحياناً في أَْشياَء مثِل األَْوِدية ، والّشِ

  ذاِهبَةً في األَْرِض.كانَتْ 

 والَمْعنى في ُكلِّه واِحٌد ، يَْرِجع إِلى البُْعِد والقَْعِر الذّاِهِب إِلى األَْرِض.

 أَن تَْحِفَر ُسْفالً. : اإِلْمعاقُ و كأَْعَمْقتُها. وقال أَبو َعْمرٍو : اإِلْعماقُ  أَْمعَْقتُهاو

ُجُل ، مثْل تََمعَّقَ و ق. الرَّ  ةُ :وقاَل ُرْؤبَ  تَعَمَّ

ا و  قــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــ  َده متــــــــــــــــــــََ هــــــــــــــــــــح ُدويف جــــــــــــــــــــَ  ِإنح عــــــــــــــــــــَ

ا     قـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ىت  َيصـــــــــــــــــــــــــــح ُروِه حـــــــــــــَ كـــــــــــــح
َ

رحانُه ابملـــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــــــُ

  
 جمع الَجْمع جج ، وَعْمق َمْعقٍ  : أَْطراُق الَمفاِوِز البَِعيَدةُ ، جمع واألَْعماقُ  األَْمعاقُ و .(3) ساَء ُخلُقُه علينا فاُلٌن : إِذا تََمعَّقَ  قاَل ابن ُدَرْيٍد :و

 وأَعاِمُق وأَعاِميُق. أَماِعيقُ و ، أَماِعقُ 

 َجبَل. : اسمُ  كتَْنُصر تَْمعُق قال ابُن َعبّاد :و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : َشِديُد الدُُّخوِل في األَْرِض. َمِعيقٌ  غائِطٌ 

ِحيُح أَنَّه من تَْرِكيِب  : الَمِعيقَةُ و ِغيَرةُ الفَْرج. وأَيضاً الدَّقِيقَةُ الَوِرَكيِن ، كذا في اللِّساِن ، والصَّ  .«ع وق»الصَّ

ً  الطَّْلعَةَ  َمقَّ  : [مقق]  عن أَبي ُعبَْيدة. َشقَّها لإِلبارِ  : يَُمقُّها َمقّا

ِت.و ّكِ بِيُّ إِذا مصَّ َجِميَع ما فِي ثَْديِ أُّمِه ، وَزَعَم أَنَّ قافَها بََدٌل من  َشِربَهُ ُكلِّه ْمتَكَّه :وا الفَِصيُل َما في الضَّْرع امتَقَّ  قاَل ابُن الّسِ وكذِلَك الصَّ

.  كاِف امتَكَّ

َزه : تََمقَّقَهو  ٍء.َشْيئاً بَْعد َشيْ  قليالً قليالً  َشِربَه أَي : الشَّراَب ، وتَمزَّ

ه أَي : تََمقَّقَه أَصابَه ُجْرٌح فما يُقاُل :و يِت. لم يَُضرَّ ّكِ  ولم يُباِله ، عن ابِن الّسِ

كةً ، أَي : الَمقَق ، بَيِّنُ  أَمقُّ  فََرسٌ و حاحِ. وقيَل : هو الفاِحُش الطُّوِل في ِدقٍَّة عن اللَّْيِث. َطِويلٌ  ُمحرَّ  كما ِفي الّصِ
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 قال ُرؤبَة يَِصف الَحِمير :

ٌب يف قــــــــــح داِء حــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــ  َن الــــــــــتـ ب  مــــــــــِ َو ح قــــــــــُ   ســــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــهـــــــــــــا       راِب فـــــــــــــِ ـــــــــــــح ُ  األَق واحـــــــــــــِ قـــــــــــــَ ح لـــــــــــــَ
َ

 كـــــــــــــاملـــــــــــــ

  
 زائَِدةٌ. كالَمقَق ، والكاُف في قَْوِل ُرْؤبة : َمقّاءُ  ، وهي َشقّاءُ  أََمقُّ  ويُقال : فَرٌس أََشقُّ 

ُم بأَْقَصى َحْلِقه الُمقاِمقُ و حاحِ.وتَْقِديره فُعافِل ، بتَْكِريِر الفاِء ، وال يُقال : ُمقا : الُمتََكلِّ  نٌِق ، كما في الّصِ

 َطِويلَةٌ. عاِريَةٌ عن اللَّْحمِ  : َمْعُروقةٌ  َمقَّاءُ  فَِخذٌ  قال النَّْضُر :و

 .َمقَقٌ  بَِعيدةُ ما بَْين الطََّرفَيِن. وُكلُّ تَباُعد بين َشْيئَيِن : وقِيَل : .(4)األَْرجاِء  : بَِعيَدة َمقَّاءُ  أَرضٌ  من الَمجاِز :و

__________________ 
 .27سورة ا ج اآية  (َيَِْتنَي ِمْن ُكلِّ َفجّ  َعِميق  ) ( يريد قوله تعاىل :1)
 ابختالف الرواية. 108( ديوانه ص 2)
 .171/  3( اجلمهرة 3)
 .119/  1( انظر اجلمهرة 4)
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ُع. الَمقَقَةُ  قاَل ابُن األَعرابّيِ :و ضَّ كةً : الِجداُء الرُّ  ، ُمحرَّ

اُل. ضاً :أَيْ و  الُجهَّ

جلُ  َمقَّقَ و قاَل : ً  َعلَى ِعياِله الرَّ ق. َضيَّقَ  : إِذا تَْمِقيقا َق ، وفَوَّ  عليهم فَْقراً ، أَو بُْخالً ، وكذِلك أَوَّ

هو َمقَّقهو الطَّائُِر فَْرَخه َزقَّ و قال : ه ، ُكلُّه بمعنًى. َغرَّ  وَمجَّ

 : اَلَن وَسِلس. َمْقَمقَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

َ الشَّيْ  َمْقَمقَ و قاَل :  ، وفي بعض النَُّسخ : َحبَسه. َء : َخيََّسه وَذلَّلَّ

ه : َمصَّ َضْرَعها الُحوارُ  َمْقَمقَ  قاَل ابُن ُدَريٍد :و ً  (1)ونَصُّ الَجْمَهَرةِ  أُمَّ ه َمّصا ه : َمصَّ  َشِديداً. : ِخْلَف أُّمِ

َ  َمْوقَقُ و  ِلبَنِي َجْرم. وقيل : ماٌء ِلبَنِي َعْمرو بِن الغَْوث. ، كَمْوَهب : ة بأََجأ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .َمقَّاءُ  : َطِويٌل ، وهي أََمقٌّ  رجلٌ 

ْفغَيِن. وقِيَل : هي الَمقَّاءُ  وقِيَل : ْخوتُُهما ، الطَِّويلة اإِلْسَكتَْيِن ، القَِليلةُ لَْحِم الرُّ ْفغَيِن الّرِ ْفغَين. وَغزا  : الطَّويلةُ الرُّ قِيقةُ الفَْخَذْيِن ، الَمِعيقَةُ الرُّ الرَّ

كاَن »ِفي لي فََرَس أَبِيِك ، فقالت : أَعرابيٌّ بني بَْكِر بِن َوائِل فَفُلُّوا ، فجاَء ثاَلُث َجوار إِلى ُمَهْلِهٍل ، فسأَْلنَه عن آبائِِهنَّ ، فقاَل لألُولَى : ِص 

أُْنثَيَاها : َربَلَتا  قاَل : نََجا أَبُوِك. قاَل ابُن األَعرابّي :« لِة األَْنقاِء ، تََمطَُّق أُْنثَياها بالعََرق ، تَمطَُّق الشَّيخِ بالَمَرقَطِوي َمقَّاءَ  أَبِي على َشقَّاءَ 

اعي يَِصُف ناقةً : الَمقَّاءُ و فَِخَذْيها :  : الواِسعَةُ األَْرفاغِ وأَنشد غيُره للرَّ

اءُ  قــــــــــــّ ــــــــــــح  مــــــــــــَ ُ  اإِلب ــــــــــــِ ت فــــــــــــَ ــــــــــــح نـ َرٌة مــــــــــــُ ِ مــــــــــــاهــــــــــــِ اح  طــــــــــــَ

ُد      نـــــــــَ هـــــــــا حـــــــــارٌِ  ســـــــــــــــــــــــَ َديـــــــــح وحِم انَط يـــــــــَ (2)ابلســـــــــــــــــــــــ 
 

  
 : َطِويٌل ، كَوْجِه الَجرادة. أََمقُّ  ووجهٌ 

وال ، جمعُ  الُمقُّ و  .«من النِّساءِ  بالُمقِّ  َمْن أَراَد الُمفاَخَرةَ باألَْوالِد ، فَعَلَْيهِ »:  عنههللارضيقَوُل َسيِِّدنا َعِلّيٍ  . ومنهالَمقَّاءِ  من النِّساِء : الّطِ

 : واِسٌع ، قال : أََمقُّ  وِحْصنٌ 

ارٌة وَ  عــــــــــــــــــــــــــــاِن وَزمــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــِ  ِد ُمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ٌن و      ِديــــــــــــــــٌد وِحصــــــــــــــــــــــــــــــح ريف مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ    ــــــــــــــــِ  (3) أَم
  

كةً : ُشّراُب النَّبِيِذ قَِليالً  الَمقَقَةُ  وقاَل أَبُو َعْمرٍو :   قَِليالً.، ُمَحرَّ

ً  ءَ الشي َمقَْقتُ و  : فتَْحتُه. أَُمقُّه َمقّا

 ِحكايَةُ َصْوت أَو كالم. : الَمْقَمقَةو ولُقَّاعاٌت ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي. َمْقَمقةٌ  ويُقاُل : فيه

 : تَباَعد وطال. قال ُرْؤبة : تََمقَّقو

ا  قـــــــــــَ مـــــــــــَ عـــــــــــارِي َأعـــــــــــح
َ

رايِن املـــــــــــ هـــــــــــِر عـــــــــــُ  عـــــــــــن  ـــــــــــَ

ا أَمــــــــــــــــــــَ        قــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــ  ِب ِإذا متــــــــــــــــــــََ  ابلــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــح

  
 .(4) [كلّه]ما في العَْظِم : اْستَْخرجه  تَمقَّقَ و

. َمقَّ و مْخَشِريُّ  هللا عينَه : قَلَعَها ، نقله الزَّ

ً  : [ملق] .َكلََمقَه ، نَقَلَهُ الَجْوَهرِ  َمَحاهُ  : َملَقَه يَْملُقه َمْلقا  يُّ

ه إِذا َرَضعَها. يَْملُقُ  كما َجاَمعَها وَملََجها ، أَي : جاِريتَه َملَقَ و  الَجْدُي أُمَّ

ً  واإِلناءَ  الثَّْوبَ  َملَقَ و  َغَسلَه. : يَملُقه َمْلقا
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ْضُع. يُقاُل : الَمْلقُ و ه الَجْديُ  َملَق : الرَّ ً  أُمَّ بِيُّ ، عن ابِن األَعرابّيِ. َرَضعَها : يَْملُقها َمْلقا  وكذلك الفَِصيُل والصَّ

هُ  َملَقَ  َء على الُمْنِذِري :وقُِرى ه َملَقَ  وأَحَسبُ  ، قال : يَْمِلقُها الَجْدُي أَمَّ  : إِذا رَضعها لُغَة. يَْملُقها الَجْدُي أُمَّ

ً  العََصاو السَّْوطِ  ب َملَقَهو  إِذا َضَربه. قاتٍ َملَقه َملَ  ويُقاُل : َضَربَه. : َمْلقا

 ، وَكذِلَك َملَخ. ساَر َشِديداً  : إِذا فاُلنٌ  َملَق قاَل األَْصمِعيُّ :و

ً  له تَملَّقو .تََملَّقهو ً و ، تََملُّقا قا م : تِِمالَّ  قاَل الشاعُر : تَودََّد إِليه ، وتَلَطََّف له. بَكْسرتَْين مع تَْشِديِد الالَّ

ٍة  ــــــــــــــَ الق ب  عــــــــــــــَ ــــــــــــــحــــــــــــــُ ــــــــــــــاٍب ف ب ــــــــــــــُة َأحــــــــــــــح الث ــــــــــــــَ  ث

رُ و      تــــــــــــح ب  هــــــــــــو الــــــــــــقــــــــــــَ ٍ  ا وحــــــــــــُ ال  ب  متــــــــــــِِ  حــــــــــــُ

  
__________________ 

 .163/  1( اجلمهرة 1)
 وانظر ختر ه فيه..« .. مقاء مفتوقة»برواية :  61( ديوانه ط بريوت ص 2)
 رجر كان قد حب  يف سجن شيد بنا ه وهو مقيد مغلو  فيه.( أراد ابملسمعا القيدين قيد هبما ا وابلزمارة : الغّر ا وهو 3)
 ( زايدة عن األساِس.4)
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 .«علق»وقد ذُِكر البَْيت في 

َكةً : الُودُّ واللُّْطفُ  الَملَقو  َمْعنَيان ُمتَقَاِربان.الشَِّديُد ، وأَْصلُه التَّْليِيُن. وقِيَل : هو ِشدَّة لُْطِف الُوّدِ ، وِقيَل : التّرفُُّق والُمداراةُ ، وال ، ُمَحرَّ

 أَن تُْعِطَي باللِّساِن ما لَْيَس في القَْلِب. أَيضاً : الَملَقُ و

ِل :َمِلقٌ  وهو كفَِرح َمِلق والِفْعل .«الَملَقُ  لَْيَس من ُخلُق الُمْؤِمنِ »الَحِديُث :  ومنه  . ومنه قوُل الُمتَنَّخِ

مـــــــــــــَ  وال  لـــــــــــــح د ســـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــح ـــــــــــــعـــــــــــــَ نِّ ال  أَرحَو  ِبـــــــــــــِ

ك عــــــــــــَ      بــــــــــــح نصــــــــــــــــــــــــــِ ُد يــــــــــــُ لــــــــــــِ ِ هــــــــــــح
َ

و ِ   املــــــــــــ (1)ا ــــــــــــُ
 

  
 : الذي يَِعُدك ويُْخِلفُك ، فال يَِفي ويتَزيَُّن بما لَْيس عنَده. الَمِلقُ  وقِيَل :

 قاَل ُرْؤبةُ يَِصُف الِحمار : ما اْستَوى من األَْرِض. أَيضاً : الَملَقُ و

ُخ  ال  يــــــــــــِح مــــــــــــَ لــــــــــــِ جــــــــــــح زُِم الــــــــــــتــــــــــــ  عــــــــــــتــــــــــــَ  املــــــــــــلــــــــــــَ ح مــــــــــــُ

ي      رحمـــــــــــــِ َد ح يــــــــــــــَ وٍد مـــــــــــــِ مـــــــــــــُ لـــــــــــــح يـــــــــــــَد ِبـــــــــــــُ المـــــــــــــِ  اجلـــــــــــــَ

  
 .َملَقَة الواحدة

، وأَنشد للنّابِغَِة الَجْعِدّيِ  ، كَكتِف ، وِهي بهاءٍ  مِلق فَرسٌ  منهو قاَل : .(2)عن أَبي ُعبَْيَدةَ  أَلَطُف الُحْضِر وأَْسَرُعه أَيضاً : الَملَقو

 : عنههللارضي

ـــــــــــــِ ٌ ال و  ل ِدُر  مـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــُ زُو ويـ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ ه  (3)يـ ـــــــــــــَ  روث

اَل      لحصــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــاِم َتصــــــــــــــــــــــــَ بحُس الــــــــــلــــــــــِّ  ُأحــــــــــاَد ِإذا فــــــــــَ

  
 أَي : قَِلق. الَخاتَُم ، كفَِرح : َجِرجَ  َمِلقَ و

ِعيُف. الَمِلق قاَل األَصَمعَيُّ :و  ، َكَكتٍِف : الضَّ

ي ال يَْصُدُق في َمَودَّتِه. وأَنشد قوَل النّابِغَِة اإِلنساِن الذ َملَقِ  ، أَخَذه من فَرٌس ال يُوثَُق بَجْريِه من الَخْيل : الَمِلقُ  قاَل خاِلُد بُن ُكْلثُوم :و

 السَّابِق.

َمْخَشِريُّ : فََرسٌ   : يَْقِفُز ويَْضِرُب األَرَض بحَوافِِره وال َجْرَي عنَده ، وهو مجاٌز. َمِلقٌ  وقال الزَّ

اَل النَّضُر : هي الَخَشبَةُ العَِريضةُ التي تَُشدُّ بالِحباِل إِلى الثَّْوَرين ، قاله اللَّيُث. وق ، كَهاَجر : ما يَُملُِّس به الحاِرُث األَْرَض الُمثاَرةَ  الَمالَقو

ّن. ها الثَّوران ، فيُعَفِّي آثاَر اللَُّؤَمِة والّسِ جُل ، ويُجرُّ  فيَقُوم عليها الرَّ

 كِمْنبٍر. مالَق كالِمْملَقِ  يُقال له : َمالَُج الطَّيّانِ و قال أَبو َسِعيد :و

ها الثَّيران. الِمْملَقَةُ  أَبو حنِيفةَ :وقال   : َخَشبَة َعِريَضةٌ يَُجرُّ

ً  األَرَض والِجدارَ  َملَّقَ  قدو  .بالمالَق أَي : ملَّسها تَْمِليقا

 عربِيّاً. الَمالَق وَملَّسوا واحد ، فكأَنَّه جعلَ  َملَّقُوا وقال األَزهريُّ :

ة تَْكِسُرها ، قال الصاغانِيُّ : (4) مالَقَةو وَسِمْعنا من  وهو َغلَط ، وأَكثَُر األَْنَدلُِسيِّين يْضبُِطونه بفَتِْحها. قاَل َشيُخنا : بفتْحِ الاّلِم ، والعَامَّ

يتوُن وال د ، باألَْنَدلُس الشُّيُوخِ أَنّه بالَوْجَهيِن : تِّيُن ، واألَمثاُل تُضَرُب بِتِينِه ، ومنه يُْحَمُل إِلى اآلفاق ، َكثِيُر الفَواِكِه والثَّماِر ، وال ِسيَّما الزَّ

اج ، يُوُسُف بُن الشيخِ البَلَِويُّ  ، حسبما أَنشَده َغيُر واحٍد ، وهو في نَْفح الطيِب  المالَِقيُّ  وقِيَل : إِنَّه ليَس في الدُّنيا مثلُه. وفيه يَقوُل أَبو الَحجَّ

 لس :وَغْيره من تَواِريخِ األَند

ةٌ  قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ا  مــــــــــــــال هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــنـ ي ــــــــــــــِ ــــــــــــــَت اي ت ي ــــــــــــــِّ ي  حــــــــــــــُ

هـــــــــــــا     يـــــــــــــنـــــــــــــَ ك أَيحتـــــــــــــِ لـــــــــــــُك مـــــــــــــن َأجـــــــــــــلـــــــــــــِ  الـــــــــــــفـــــــــــــُ

  

جِي  لـــــــــــــــ  يـــــــــــــــيب عـــــــــــــــنـــــــــــــــه يف عـــــــــــــــِ بـــــــــــــــِ  هنـــــــــــــــََ  طـــــــــــــــَ

  
يـــــــــــايت هنـــــــــــََ     يـــــــــــيب عـــــــــــن حـــــــــــَ بـــــــــــِ طـــــــــــَ (5)مـــــــــــا لـــــــــــِ
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 وقد َذيَّل عليه الَخِطيُب أَبو عبِد الوّهاِب الُمْنِشي بقَْوِله :

هــــــــــــــا و  يــــــــــــــنــــــــــــــَ َ  هلــــــــــــــا تــــــــــــــِ نــــــــــــــح ُص ال تـــــــــــــــَ ح  محــــــــــــــِ

رح مــــــــــــــضو      هــــــــــــــا  اذكــــــــــــــُ يــــــــــــــنــــــــــــــَ ِا َزايتــــــــــــــِ (6)الــــــــــــــتــــــــــــــِّ
 

  
فَياُن : ، كَحْيَدر : السَِّريعُ  الَمْيلَقو  ، والياُء زائَِدةٌ ، قاَل الزَّ

بــــــــــــــــاِر  حيف يف اخلــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ ُ انٍج مــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــح  مــــــــــــــــَ

نــــــــــــــــِ ُ      قــــــــــــــــح ٌ  َأو نــــــــــــــــِ وَذانــــــــــــــــِ ه ســــــــــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــبَنــــــــــــــــ 

  
__________________ 

 .10/  2( ديوان اهلذليا 1)
 اللسان : أيب عبيد.( يف األصر والتهذيب ا ويف 2)
 وأندره : أخرجه وأسقطه.« وينبذ»( عن التهذيب واللسان وابألصر 3)
 ( اقتصر ايقوت عل  تقييدها ابلنص : بفتح الالم والقاف.4)
 .151/  1( نفح الطيب ط بريوت 5)
 ( نفح الطيب وبعده : ويف بع  النسخ :6)

 ال تن  إلشبيلية تينها
 األولا أليب  مد عبد الوهاب املالقي والتذيير لقاضي اجلماعة أيب عبد   بن عبد امللك.ونسب ابن جزّي البيتا 



12950 

 

 فراِجْعه.« أ ل ق»الَمْشهِور ، وقد َذَكرناه وآل بَْيتِه في  الَمْيلَقِ  ، ومنُهم ابنُ  اسم : الَمْيلَقو

لَس ُء :الشي اْنَملَقَ و  أَي : صاَر أَْملََس. قاَل الراِجُز : امَّ

ٍر و  قـــــــــــــَ وح لـــــــــــــَ ح ســـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــُده قـــــــــــــد  (1)حـــــــــــــَ  الـــــــــــــحَ

لـــــــــــَ ح      ًا ِإن ســـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــمـــــــــــّ بـــــــــــًا ونـــــــــــِ طـــــــــــح  يـــــــــــقـــــــــــوُ  قـــــــــــَ

  
لَق أَي : اْنَسَحَج من َحْمِل األَثْقَالِ   على اْفتَعَل. كامَّ

 أُْفِلت. واْنَملَس ، أَي : ِمنِّي اْنَملَقو

فاةُ الَمْلساءُ  الَملَقَةو َكة : الصَّ  . قال َصْخُر الغّيِ :َملَقاتٌ  اللَّيِّنةُ ، والْجَمع ، ُمَحرَّ

يـــــــــــــٍف  ِدُر ذو َحشـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــح ا أُقــــــــــــــَ يـــــــــــــَح هلـــــــــــــَ  أُتـــــــــــــِ

لــــــــَ       تح عــــــــَ قــــــــاتِ ِإذا ســــــــــــــــــــــامــــــــَ لــــــــَ َ
ا  املــــــــ امــــــــَ (2)ســــــــــــــــــــــَ

 

  
 .«ذو قطاع»، ويُْرَوى. « أَُغيبِر»ويروى : 

 : مكاٌن أَملَُس يُْزلَُق منه. الَملَقَةُ  هي اآلكاُم الُمْفتَِرَشة ، وقِيَل : : ُصفُوح لَيِّنةٌ ُمْلتَِزقَةٌ من الَجبَِل ، وقِيَل : الَملَقاتُ  وقِيَل :

 َكغُراب : نَْهر. ُمالقو

 ألَْرحاِء ؛ ألَّن من َجبَِلها تُْقَطُع أَْرحاؤها.وَمْعناها بلُغَتِهم : َمْقَطع ا قُرَب قُونِيَة بالروم َملَقُونِيَةُ ، ُمَخفَّفة ، كَحلَُزونِيَة : دو

 َحِديُث العَْهِد بالنِّزاِء. أَي : الذََّكر َمْملُوقُ  فَرسٌ  قاَل ابُن عبّاٍد :و

قال الصاغانيُّ وهو جاٍر َمْجرى الِكناية ؛ ألَنَّه إِذا أَْخَرَج مالَه من يَِده َرَدفَه الفَْقر ،  اْفتَقَر. َزيٌد : أَْنفََق مالَه حتى أَْملَقَ  من المجاِز :و

 فاستُعِمَل لَْفُظ الّسبَِب في َمْوِضع الُمَسبّب.

 .(3) (َوال تَ ْقتُ ُلوا َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالق  )قاَل هللا تَعالَى : 

ً  كأَِميٍر. وفي اللِّسان : يقال : َولَدت النّاقةُ فَخَرج الَجنِينُ  َمِليقٌ  أَْزلَقَْت ، والَولَدُ  ثل :م الفَرسُ  أَملَقَت قاَل ابُن َعبّاٍد :و من بَْطنِها ، أَي : ال  َمِليقا

 َشْعَر عليه.

 .َملَقَ  لغةٌ في الثَّوَب : َغَسلَه أَملَقو : الُملوَسةُ ، وقال األَْصَمِعيُّ : الَجنِيُن َمِليٌط بهذا المعنى. الَملَقو

 أَْخَرَجه. أَي : الفََرُس قَِضيبَه من الَحياِء ، أَي : اْمتَلَقَه قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ق َرُجلٌ   .َمِلقٍ  ، كَكتّان : مثل َمالَّ

ع ، ومنه قَوُل العَّجاج : الَملَقُ و  : الدُّعاُء ، والتََّضرُّ

ر   شـــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ِت وامل يـــــــــــــــــح م  َرب  الـــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ  ِ  ال هـــــــــــــــــُ

رح      بــــــــــــــــ  قــــــــــــــــَ و فــــــــــــــــتـــــــــــــــــَ يِإاّيَ  أَدحعــــــــــــــــُ قــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

  
عي.  يَْعنِي ُدعائِي وتََضرُّ

ً  ءَ الشي َملَّقَ و  : َملََّسه. تَْمِليقا

 ، أَي : ُمفِسد. لُمْمِلقٌ  : اإِلْفساُد. وإِنه اإِلْمالق وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

 َء له.: الذي ال َشيْ  الُمْمِلقُ  وقاَل غيُره :

ي فيُقاُل : أَملَق وقال َشِمر : ِزُم فقد َذَكره الُمصنِّف. وأَما الُمتَعَّدِ . أَّما الالَّ  الّدهُر ما بِيَِده. ومنه قَوُل أَْوس : أَملَق الزٌم متَعّدٍ
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ي  لــــــــــــــِ َد انئــــــــــــــِ يــــــــــــــ  ــــــــــــــَ َم قـ دح ــــــــــــــعــــــــــــــُ ُت ال ــــــــــــــح ا رَأَي  ملــــــــــــــّ

لـــــــــَ َ و      ـــــــــح ُر  أَم بـــــــــ  ـــــــــَ نـ ـــــــــَ طـــــــــوٌب تـ ِدي خـــــــــُ نـــــــــح (4)مـــــــــا عـــــــــِ
 

  
 الُخطوُب : أَفقَرتْه. أَْملَقَتْهو

 ماِلي ُخطوُب : الدَّهِر : أَْذَهبَتْه. أَملَقَ و

ً  ما َمعَه أَملَق ويُقال : ً و ، إِْمالقا  : إِذا أَْخَرَجه ولم يَْحبِْسه. َملَقَه َمْلقا

 من الماِل ، أَي : فَِقيٌر منه. أَْملَقُ  وَرُجلٌ 

ً  األَِديمَ  َملَقَ و  : إِذا َدلََكه َحتّى يَِليَن. يَْملُقه َمْلقا

 ِجلَده : إِذا َدلَْكتَه َحتّى يَْمالسَّ ، قاَل : َملَْقتُ  ويُقاُل :

لـــــــــــــــــُده مل  المـــــــــــــــــًا جـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ ِ رََأتح غـــــــــــــــــُ  ميـــــــــــــــــُح

لــــــــــــــــــــــــــــ  ِ      اٍم ومل لــــــــــــــــــــــــــــَُ  مبــــــــــــــــــــــــــــاِء محــــــــــــــــــــــــــــَّ

  
 ، الَمْلقِ  : يُْكنَى به عن الِجماعِ استِْفعاٌل من االْستِْمالقُ و

__________________ 
 واملثبت عن التهذيب واللسان.« وساعد حوقله»( ابألصر 1)
 .63/  2( ديوان اهلذليا 2)
 .151( سورة األنعام اآية 3)
 ..«.. وملا رأيت: » 94( كذا ورد البيت ابخلرم ابألصر ويف الديوان ط بريوت ص 4)
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ِي.و   هو الر ضحض ؛ أَلن  املرأََة ترَضُض ماَء الر ُجِر ِإذا خاَلَطها ا كما يـَرحَضُض الر ِضيُض ِإذا َلِقَم َحَلَمَة الث دح
ً  عينَه َملَقَ و  : َضَربَها. يَْملُقُها َمْلقا

 : َضْرُب الِحمار بَحواِفره األَْرَض. قاَل ُرؤبَةُ يَِصُف ِحماراً : الَمْلقُ و

ِليح َماّلُخ ُمعَتزُِم  ََل ح الت جح
 امل

 فثَقَّلَه. يَقُول : لَْيَس حافُِر هذا الِحماِر بثَِقيِل الَوْقعِ على األَْرِض. وفيه قَوٌل آخر َسبَق آنِفاً. الَمْلق أَرادَ 

 األَِديم : َغْسلُه. َمْلقُ و

ً  األَرضَ  يَْملُقُ  : الَمرُّ الَخِفيُف. يُقاُل : َمرَّ  الَمْلقُ و  .َمْلقا

 الِخضاُب : اْمالسَّ وَذَهب. اْنَملَقو

 : قريةٌ بالغَْربِية من أَعماِل ِمْصر. الَملَق وأَبشيه

 : أُخرى بها. َملَق وَشْبرا

 .(1)والنِّساُء يتَملَّْقَن الِعْلَك بأَْفواِهِهنَّ ، أَي : يَمُضْغَن ويَْستَْخِرْجَن 

ثين. : من َمحاّلِ أَْصِفهاَن ، يُْنَسُب إِليها َجماعةٌ  ُمْلقاباذو  من الُمَحّدِ

م : النَّْمُل له أَجنَِحةٌ  الُموقُ  : [موق]  ، ونَصُّ الُمِحيِط : الَِّذي له َجناحاِن. ، بالضَّ

 كما في اللِّسان. الغُبارُ  : الُموقُ و

 عند القَْلِب. آماقٌ و ، أَمواقٌ  وَجْمعُُهما َجِميعاً : العَْيِن. ماقُ  ، وهو الُمْؤقِ  : لغةٌ في الُموقُ و

ٌب قال الّصاغانِيُّ : وهو تَْعِريب ُموكه ، هكذا قاَل ، والَمْشُهور ُموزه. ُخفٌّ َغِليٌظ يُلبَُس فَوَق الُخفِّ  : وقُ المُ و في الَحِديِث : و ، فارسيٌّ ُمعَرَّ

أَ وَمَسَح على» في َحِديِث آخر :و ، «، فَسقَته ، فغُِفَر لَها بُموقِها أَنَّ اْمرأَةً رأَْت َكْلباً في يوم َحاٍر ، فنََزعت له» ُرِوي و .«ُموقَيهِ  أَنَّه توضَّ

ا عنههللارضيأَنَّ عمَر   ، وخاَض الَماَء. ُموقَْيه عن بَِعيره ، ونََزعَ  (2)َمخاَضة ، فنََزل  له َعَرَضتْ  الّشامَ  قَِدم لَمَّ

 ، وهو َعربِيٌّ َصِحيح ، قال النَِّمُر بُن تَْولَب : أَمواقٌ  ج : ن الِخفافِ : َضْرٌب م الُموقُ  وقاَل ابُن ِسيَده :

ًة  فـــــــــــَ لـــــــــــح عـــــــــــاَج هبـــــــــــا مَتَشـــــــــــــــــــــــــ   خـــــــــــِ رَت  الـــــــــــنـــــــــــِّ  فـــــــــــَ

ا يف      ـــــــــــــِّ ـــــــــــــاِدي ب ـــــــــــــعـــــــــــــِ ي ال وا ِ َمشـــــــــــــــــــــــــــح  (3) اأَلمـــــــــــــح
  

ٌء قاَل ِسيبََوْيهٌ : مثال َحْمقَى ونَْوكى ، يَْذَهب إِلى أَنَّه َشيْ  ، كَسْكَرى. َمْوقَى ج مائِقَةٌ  وهيَ  ماِئقٌ  الُحْمُق في َغباَوة. يُقاُل : أَحَمقُ  : الُموقُ و

 أُِصيبُوا به في ُعقُولهم ، فأُْجِرَي ُمْجَرى َهْلَكى.

ً و ، وداَق َدواقَةً  َماَق مواقَةً  ودائٌِق ، وقد مائِقٌ  قاَل الِكسائيُّ : هو و. ً و وُدُؤوقاً ، زاَد غيُره ُمُؤوقا ِهما،  ُموقا ً  ، وَضبَطه بعٌض : بَِضّمِ ،  َمْوقا

 َحُمَق. بالفتح ، أَي :

ً  البَْيعُ  ماقَ  من الَمجاِز :و  مثُل َحُمَق البيع. َرُخص أَي : ، بالفَتْح َمْوقا

ً  فاُلنٌ  ماقَ  يُقال :و ً و بالفتح يَُموق َمْوقا ً و ُموقا ِهما ، ُمُؤوقا ْل ذلَك. َهلَك أَي : َمواقَةً و بَضّمِ  ُحْمقاً وَغباَوةً ، وهو بعَْينه ِمثُْل األَول ، فتأَمَّ

 .كاْنماقَ 

ّمِ : ُكوَرة بإِِرِمينِيَة ُموقانُ و  من بالِد فاِرس ، قاَل الشَّّماُخ : ، بالضَّ

ٍر  ــــــــح ي ــــــــقــــــــد غــــــــاَب عــــــــن خــــــــَ ــــــــانَ ل وق رت  مبــــــــُ حــــــــِ  ُأجــــــــح

الِ       ّداِخ فـــــــــــاِرُس َأطـــــــــــح يِن الشـــــــــــــــــــــــــّ ريحُ بـــــــــــَ كـــــــــــَ (4)بـــــــــــُ
 

  
 ، وقيل : َهلَك ُحْمقاً. استَْحمقَ  : اْستَماقَ و
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 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ُء الُخلُق.والَمئُِق : السَّيِّى الَمائِقُ 

 والسَّريُع البُكاِء ، القَِليُل الَحْزم والثَّباِت. نَقَلَُهما صاِحُب اللِّساِن عن أَبي بكٍر.

. تَماَوقو َمخَشريُّ  : أَظهَر الُحْمق ، نقله الزَّ

 لثوَب : َغَسلَه.ا ماقَ و

ه : َرَضعَها ، كاْمتاقَها ، الثَّالثةُ عن الصاغانِّي. ماقو  الفَِصيُل أَمَّ

__________________ 
 ( يف األساس : وقا  أعرايب : قاتر   النساء كيف ميتلقن العلر لكبهنا خترج من حتت أقدامهن أي يستخرجنها.1)
 .«نز »( عن اللسان وابألصر 2)
 وانظر ختر ه فيه. 363شعراء إسالميون ا يف شعر النمر بن تولب ا ص ( 3)
 « :موقان»( صدره يف معجم البلدان 4)

 غيب عن خير مبوقان أسلمتو 
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 الرجُل : احتََمَق. امتَاقَ و

ً  الطَّعامُ  ماقَ  ويقال : : إِذا َكَسَد ، عن ثَْعلَب ، ونقله الزمخشريُّ  َمْوقا
(1). 

ث َمْغِربّي. الَمّواق وابن  : ُمحّدِ

ً و ، أَماَق إِماقةً و  .«م أ ق»: أَضَمَر الِحْقَد والُكْفر ، وبه ُرِوي الَحِديُث الذي َسبَق في  إِماقا

وائِيُّ : قريةٌ بنَْيسابور ، منها عبُد الوّهاب بُن عبد الرحمن األُْستُ  مائِقو
 ، أََحُد الّصوفِيَِّة الِكباِر ، نقله الحافظ. المائِِقيُّ  (2)

 : قَريَةٌ بمصر. ُمَوْيق وَشْبَرا

كةً : ُخْضَرةُ الَماءِ  الَمَهق : [مهق]  ، وبه فَسَّر الَجْوَهريُّ قوَل ُرْؤبة : ، ُمَحرَّ

وحِم  َن يف ا ـــــــــــــَ َرعـــــــــــــح ىت  ِإذا كـــــــــــــَ هـــــــــــــَ ح حـــــــــــــَ
َ

(3)املـــــــــــــ
 

ر  و      َز ح بــــــــــــَ ُج املــــــــــــاِء َأعحضــــــــــــــــــــــــــاَد الــــــــــــلــــــــــــ   َنضــــــــــــــــــــــــــح

  
 وقاَل َغيُره : هو البَياُض.

 .«األَمَهقِ  باألَبيَِض  يَُكن ولم ، أَْزَهرَ  كان»:  وسلمعليههللاصلىفي ِصفَتِه و

أَو نَحِوِه. يَقُوُل :  ُحْمَرة ، ولَْيَس بنَيٍِّر لِكنّه كالِجّصِ  ٌء منأَي : بياَضه َشيْ  ال يُخاِلُطه الشَِّديُد البَياِض الَِّذي : األَبيَضُ  األَْمَهقُ  قاَل أَبو ُعبَيٍد :

 .وسلمعليههللاصلىفليَس هو َكذِلك ، بل إِنَّه كاَن نَيَِّر البَياِض ، 

 كأَِمير : األَثَُر الَمْلحوُب. ، الَمِهيقُ و

 ِصُف فرساً :قاَل أَبو ُدواٍد يَ  األَرُض البَِعيَدةُ. أَيضاً :و

ه  ــــــــــــــــ  ٌب كــــــــــــــــبَن ــــــــــــــــٌر يف اأَلرض  ــــــــــــــــَح ــــــــــــــــه أَث  ل

اِء      نح  ـــــــــــِ ـــــــــــُث َمســـــــــــــــــــــــــاٍح مـــــــــــِ ي ـــــــــــِ ب ـــــــــــَ ـــــــــــ ِ ن ي هـــــــــــِ  مـــــــــــَ

  
 قالوا : أَراَد باللِّحاِء : ما قُِشَر من َوْجِه األَرِض.

حاح. وقاَل األَْصَمِعيُّ : هو يتَمهَّقُ  ظلَّ  ومنه قَْولُهم : الشَّراَب : َشِربَه ساَعةً بعَد َساَعة. تََمهَّقَ و ً  الشَّرابَ  يتَمهَّقُ  َشْكَوتَه ، كذا في الّصِ قا :  تََمهُّ

 ِت :إِذا َشِربَه النَّهاَر أَجمع ، زاد أَبو َعْمرو : ساعةً بعَد َساَعة. قاَل : ويُقاُل ذلك في ُشْرِب اللَّبِن ، وأَنَشَد للُكَميْ 

هـــــــــــ  ٌ  هـــــــــــم  متـــــــــــَ يـــــــــــنـــــــــــَ ِة بـــــــــــَ يشـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــِ
َ

 َأخـــــــــــالَف املـــــــــــ

رُ      فــــــــــــ  ِة حــــــــــــُ يشــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــِ
َ

الُف املــــــــــــ اٌع وَأخــــــــــــح  ِرضــــــــــــــــــــــــــَ

  
ضاُع الُمَخْرفَجُ  التَّْمِهيقُ و  عن ابن َعبّاد. : الرَّ

 ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ عن ابِن فاِرس. تَْعُدو أَي : ، كتَْمنَع تَْمَهقُ  الَخْيلُ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ٌ  الَمَهقُ  بياَض ِجْلِدها ، عن ابِن األَْعرابّيِ. وقِيَل : هو إِذا كانت َكِريَهةَ البَياِض  (4)ِقي َعْيناها الُكْحَل ، وال تَْنِقي : تَنْ  َمْهقاءُ  ، كالَمَرِه ، واْمَرأَة

: ينبَِغي في الِقياس أَن تَُكوَن الشَِّديَدةَ البَياض ، إِاّل أَنَّهم يَقُولوَن : هي  َمْهقاءُ  ، َغْيَر َكْحالِء العَْينَْيِن. وقاَل ابُن فاِرس في قَْولهم : َعْينٌ 

ة الَمأْقى.  الُمْحَمرَّ

جاِل. األَْمَهقِ  : لَْونُه لَْونُ  أَْمَهقُ  وَشرابٌ   من الّرِ

 فَِصيلَه : أَرواهُ ، عن ابِن َعبَّاٍد. َمَهقَ و

 مع القاف فصل النون
 يه :* ومما يُْستَْدَرُك عل
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يِت. وأَْنَشَد للشاِعر ، وقد استَعارَ  نأَق يَْنئِقُ  : [نأق] ّكِ  ه في األَرانِِب.، من حد َضَرب ، مثل نَعَق يَْنِعُق ، الَهْمَزةُ بَدٌل من العَْيِن ، نَقَله ابُن الّسِ

ه و  قــــــــــــِ ــــــــــــح ل ُ  يف حــــــــــــَ ــــــــــــَ ل ض اأَلطــــــــــــح عحســــــــــــــــــــــــــُ  الســــــــــــــــــــــــــ 

ٌة      رِشــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــح ئــــــــــــــِ ُ عــــــــــــــِ زِمِ  تــــــــــــــنــــــــــــــح هــــــــــــــح  يف الــــــــــــــلــــــــــــــِّ

  
 تَنِعُق ، وقد أَهمله الَجماعة.أَراد 

قه إِذا َسطَّره. نَبَّقو مثل النَّْمق. (5) : الِكتابَةُ  النَّْبقُ   :[نبق]  الِكتاَب ونَمَّ

ْدِر ، : النَّْبقو  النَّبِقو ، بالَكْسِر. كالنِّْبقِ  َحْمُل الّسِ

__________________ 
 ( وهو جماز.1)
 ويف اللباب ماي  ابلياء بد  اهلمز.« الدستوائي»وابألصر « املايقي»( عن اللباب 2)
 برواية : 108( ديوانه ص 3)

 حىت إذا ما كّن يف ا وم امله 
 ( يف اللسان : وال ينَق  بياُض.4)
 كاألصر واللسان.« الِكتابة»وهبامشه عن نسخة أخر  : « الَكبابة»( يف القاموس : 5)
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 .«مثُر ِقال  َهَجر نَِبُقها فِإذا»يف اَ ِديث : و  اأُلوىل خُمف فة عن اأَلِخرية ا َكَكِتف
 في الَجِميع. واِحَدتُه بهاءٍ  ، كِعنٍَب ، ذكرها صاحُب اللِّساِن ، النِّبَق وفيه لُغَةٌ رابِعَةٌ. وهي

 ِلم وَكِلمات. وأَنشَد ابُن ُدَرْيٍد :مثال َكِلمة وكَ  نَبِقاتو نَبِقٌ و ، نَبِقَةٌ  وقال الَجْوَهريُّ : الواِحَدةُ 

 (1)اجَليِنِّ  كالن ِب ِ يف قـَعحرِِه  
ْبِس  النَّْبقُ  قاَل أَبو َعْمرٍو :و ى بالّدِ فيكوُن نِهايةً في الَجْوَدةِ. ويُقاُل ِلنَبِيِذه :  ثم يُجعَُل نَبِيذاً  ،(2) َدقِيٌق يَخُرُج من لُّبِ ِجْذع النَّْخلة ُحْلٌو ، يُقَوَّ

.  الضَِّريُّ

اِعي : ع. كَكتِف ، أَو َكَجبٍَل : نَبِقٍ  ذوو  قاَل الرَّ

ن  عــــــــائــــــــِ َر  مــــــــن  ــــــــَ يــــــــلــــــــي هــــــــر تـــــــــَ لــــــــِ ح خــــــــَ بــــــــا   تــــــــَ

بـــــــــــــَ ٍ بـــــــــــــِذي      ُر  نــــــــــــــَ ن  اأَلابعـــــــــــــِ تح هبـــــــــــــِ  ؟(3)زالـــــــــــــَ
  

ً  بها نَبَّقَ و ً  َحبَقَ  : إِذا أَْنبَقَ و ، تَْنبِيقا  عن أَبِي َزْيٍد. َغْير َشِديدٍ  َحْبقا

 : إِذا َحبََق بَصْوٍت ، وَطْحَرب بغَْير َصْوٍت ، وإِذا َعُظم الصَّوُت قِيل : َرَدم. أَنبَقَ  وقاَل َغيُره : يُقاُل :

ث : الُمْستَِوي الُمَهذَّب الُمْصَطفُّ على َسْطٍر من النَّْخِل وَغيِرها الُمنَبَّقُ و من سائِِر األَْشياِء ، وأَنَشَد ابُن ُدَرْيد ، وقاَل ابُن بَّري  كُمعَظَّم وُمَحّدِ

ِس :  : هو للُمتَلَّمِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُر وابرُِ  أَ  ِدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــَك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ل

ـــــــــــــــــــــــــــــَ ح و      َورحن ـــــــــــــــــــــــــــــك اخلـــــــــــــــــــــــــــــَ ٌ  ول ـــــــــــــــــــــــــــــِ  أابي

  

رُفـــــــــــــــــاِت مـــــــــــــــــن و  ُت ُذو الشـــــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــبـ

  
خــــــــــــــــُر    داَد والــــــــــــــــنــــــــــــــــ  نــــــــــــــــح بــــــــــــــــ  ح ســـــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــَ

ُ
(4)املــــــــــــــــ

 

  
 وقال امرُؤ القَْيس :

م و  وهلـــــــــــــُُ ٍر محـــــــــــــُ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ـــــــــــــل ت ب ـــــــــــــَ دِّثح أَبنح زال  حـــــــــــــَ

رِي      ٍر مـــــــــــن اأَلعـــــــــــراِض غـــــــــــَ خـــــــــــح ـــــــــــ  ِ كـــــــــــنـــــــــــَ ب ـــــــــــَ نـ  مـــــــــــُ

  
. كَسِفينة : َزَمعَةُ الَكْرِم إِذا َعُظَمتْ  النَّبِيقَةو يُرَوى بالَوْجَهين.  ، نقَلَه الصاغانيُّ

 بِن عبِد َمناف ، ثم من بَنِي الحاِرِث منهم. ، َكَحْمزة : َجدُّ َجماعة من بَنِي الُمطَِّلب نَْبقَة أَبوو

ً  الَكالمَ  اْنتَبَقو  عن أَبي َزائَِدةَ ، وأَبِي تُراٍب. استَْخرَجه ، وانتَبَطه انتِباطاً : اْنتِباقا

في ِذْكِره هنا. وقد نَبَّه على ذلك  وَوِهم الَجْوَهري كما تَقدَّم ، «ب وق»أَجَوُف ، وَموِضعُه :  عليهم بالَكالِم ، أَي : اْنبَعَث مثل اْنباع اْنباقَ و

ّي في َحواِشيه.  ابُن بَّرِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  الِكتَابَ  نَبَّقَ  مخَشِريُّ : ومنه َشَجرٌ  تَْنبِيقا . قاَل الزَّ قَه تَْنِميقاً : َسطَّره ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  ُمَسطٌَّر. ، أَي : ُمنَبَّقٌ  ، ونَمَّ

ً  النَّْخلُ  نَبَّقو ُل ف نَبَّقَ  ، وقِيل : النَّبِقِ  : فََسَد وصاَر تَْمُره َصِغيراً مثلَ  تَْنبِيقا ،  ُمنَبِّق ِء القَْيِس السابِق : غيري قوِل اْمِرى: أَْزَهى. وقاَل الُمفَضَّ

 أَي : غير باِلغٍ.

 : التَّرتِيُب. التَّْنبِيقُ و

ِعيُف. النُّباقِ  مأُْخوذٌ من النُّباقِيُّ  وقاَل الفَّراُء :  ، وهو الُحصاُص الضَّ

 ُحد ، نَقَلَه الحافُظ.بالتَّصِغيِر : ابُن حاِطب الُجَمِحيُّ : صحابِيٌّ استُْشِهَد يوم أُ  ُمنَْيبِقٌ و

 القَِميِص : نَْيفَقُه ، وسيَأْتِي. نَْيبَقُ و
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ث. نَْبقَة وعبُد هللا بُن العَالِء بن أَبِي  : ُمَحّدِ

ً  ، يَْنتُقُهو ، نَتَقَه يَْنتِقُه  :[نتق] ه ، ومنه قَْولُه تَعالَى :  َزْعَزَعه  :نَتْقا أَي َزْعَزْعناهُ  قال أَبُو َعبْيٍد : (5) (فَ ْوقَ ُهمْ َوِإْذ نَ تَ ْقَنا اجْلََبَل )وَهزَّ

 جاَء في الَخبَِر أَنّه اْقتُِلَع من َمكانِه.و فاستَْخَرْجناه من َمكانِه.

نا الّسالُم : إِّما أَْن تَْقبَلُوا يِّ قاَل الفَّراُء : أَي َرفَْعناه على َعْسَكِرهم فَْرسخاً في فَْرَسخ ، وأََظلَّ عليهم ، فقاَل لهم َسيُِّدنا ُموَسى عليه وعلى نَبِ و

 التَّوراةَ وإِّما أَن يَْسقَُط عليكم.

قاَء والِجراَب ، وَغْيَرهما من األَْوِعيَة نَتَقَ و ً  الّسِ  : إِذا نتْقا

__________________ 
 .322/  1( اجلمهرة 1)
 ( يف التهذيب واللسان والتكملة : ابلص قحر.2)
 وضبرت نب  ككتف ا وانظر ختر ه فيه.« تـََبص رح خليلي»برواية :  111( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .323و  322/  1( انظر اجلمهرة 4)
 .171( سورة األعراف اآية 5)
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رِج ما ِفيه ا وأَنَشَد الّرايِشي  : نـََفَضه َتخح َتِلض منه زُبحَدَتُه ا وِقيَر : َحىت  َيسح  ليَـقح
َقاأَقحتاَد الش ِليِر  يـَنحِتقحنَ   نـَتـح

ً  الغَْرَب من البِئْر نَتَقو ةٍ. َجَذبَه : إِذا نَتْقا  بَمرَّ

ُ  نَتَقَت من الَمجاِز :و ً  والنَّاقَةُ  الَمرأَة الَحِديُث  منه، وإِنَّما قِيَل لها ذِلَك ألَنَّها تَْرِمي باألَْوالِد رْمياً ، و ِمْنتاقٌ و ناتِقٌ  َكثُر َولَُدها ، فهي : تَْنتُق نتُوقا

قاِء ، وهو نَْفُضه. قال  نَتْقِ  أَي : أَكثر أَْوالداً ، أُِخَذ من «أَْرحاماً ، وأَْرَضى باليَِسيرِ  أَْنتَقُ و َعلَيُكم باألَْبكاِر ، فإِنَّهنَّ أَْعَذُب أَْفواهاً ،: » الّسِ

 الشاِعُر :

 (1)كاَنتح َكِثرياً ِعياهُلا   انِت ٍ بـَُنو 
 الذُّْبيانِيُّ :وقال النَّابِغَةُ 

هـــــــــــــم  داِء وأُمـــــــــــــ  َن الـــــــــــــغـــــــــــــِ وا ُحســـــــــــــــــــــــــــح َرمـــــــــــــُ  مل حيـــــــــــــُح

ــــــــــَك وَ      ــــــــــي ت عــــــــــل فــــــــــَ ــــــــــِ ٍ خــــــــــَ ــــــــــات ن ــــــــــِ ذحكــــــــــاِر  ب (2)مــــــــــِ
 

  
ِحَم ، وَذكَّر على َمْعنَى الفَْرجِ ، أَو العُْضو. بالنَّاتِق َعنَى  الرَّ

ً  َزيدٌ  نَتَق قال أَبو َزْيٍد :و  ِجْلُده َشْحماً ولحماً. َسِمَن حتى امتأََلَ  : إِذا نُتوقا

 ال يَْنِطُق. أَي : يَْنتِق ال قاَل ابن ُدَرْيد : فالنو

لَجْمَهرة كَصْرف قال الصاغانِيُّ : وفي ُكتُِب الَمصاِدِر ، والفارابِّي : َصَرَف هذا التَّركيَب كَصْرِف نََصر ، وفي النَُّسخ الُمْعتَبَرةِ من ا

 .«َصَرفَ »

 كَمْقعَد : َمَصكُّ ثَِفنَِة الفََرس من بَْطنِه. الَمْنتَق  ابُن عبّاٍد :قالَ و

رت اآليةُ ، وقد نَتَقه الرافعُ  : النّاتِقُ و ، قاَل : : الفاتِقُ  الناتِقُ  قال ابُن األَعرابّيِ :و ً  ، وبه فُّسِ  : إِذا َرفَعه من َمكانِه ليَْرِمَي به. نَتْقا

ناد الَواِري. النّاتِقُ  من الَمجاِز :و لَْوطَك في الغََزالَِة ليَِجفَّ ، أَي : اْبُسْطه. اْنتُق ، يقال : طُ البَاسِ  : النَّاتِقُ و قال :  من الّزِ

 الَحْمَل. اللِّقاح ، أَي : من النُّوق : التي تُْسرعُ  النّاتِقُ  من الَمجاز :و

ً و يَْنتِق به نَتَقَ و نَتَقَه ويُتِعبه حتى يأْخذه لذلك َرْبو ، وقد من الَخْيل : الذي يَنفُض راِكبَه الناتِقُ و ً و يَْنتُق نَتْقا  .نُتوقا

اج :  قال العَجَّ

نَ  قـــــــــــــح ـــــــــــــُ تـ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ ِر  يـ زعـــــــــــــ  ـــــــــــــتـــــــــــــ  ـــــــــــــقـــــــــــــوِم مـــــــــــــن ال  ابل

رِ      حـــــــــــــِ مـــــــــــــاَن ورِحـــــــــــــاَ  اإِلســـــــــــــــــــــــــــح َ  عـــــــــــــُ يـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

  
 الَمْغِربّي ، وأَْنَشَد ابُن ِسيَده في الُمْحكم : [ابن]أَْسماِء الجاِهِليَِّة ، نَقَله الَوِزيُر من  َشْهر َرَمَضان : اسم بال الم نَاتِقو

ِة الــــــــــَوغــــــــــَ   انتــــــــــِ ٍ يف و  وحمــــــــــَ َد  حــــــــــَ تح لــــــــــَ لــــــــــَ  َأجــــــــــح

او      مـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــح ثـ رحســـــــــــــــــــــــاُن خـــــــــَ ـــــــــُ ت عـــــــــلـــــــــ  اأَلدحابِر فـ  َولـــــــــ 

  
ً  الرجلُ  أَنتَق قاَل ابن األَعراِبّي :و  َحَجَر األَِشدَّاِء.َشاَل  : إِْنتاقا

الَكْعبة من  نِتاقُ  البَْيُت الَمْعُمور»:  عنههللارضيَحِديُث َعِلي  ُمِطلَّة عليها ، ومنه َداِر َغْيره ، َكِكتاب ، أَي : بِحياِله نِتاقَ  بَنَى َداَره أَيضاً :و

 عليها في السماِء. (3)أَي : هو ُمِطلٌّ  «فَْوقِها

ً  امرأَة جَ تََزوَّ  : أَْنتَقَ و قاَل :  ، وهي الَكثِيرة األَْوالد. ِمْنتَاقا

 ، كما هو نَصُّ ابِن األَعرابّيِ. ِمَظلَّة من الشَّْمِس  َعِمل ، هكذا في النَُّسخ ، والصواب : َحَمل : أَْنتَقو وقاَل :

 نَفََض جرابَه ليُْصِلَحه من السُّوِس. : أَْنتَقو قاَل :
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س.وقالَْت أَعرابِيَّة ألُْخَرى : انْ   تُِقي ِجرابَِك فإِنَّه قد َسوَّ

ً  َصامَ  : أَْنتَقو قال :  ، وهو َشْهُر َرْمضاَن. ناتِقا

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الَهزُّ واالْقتِالُع واإِلتْعاب. النَّتْق

 الِجراُب : انتَفَض. اْنتَتَقو

ْنيا َمَدراً  نَتائِقِ  والَكْعبة أَقَلّ » في الَحِديِث في ِصفَِة َمكَّة :و ُء : اْنَجَذب.الشي اْنتَتَقَ و ، وهو  النَّتْقِ  ، فِعيلةٌ بمعنَى َمْفعولٍَة ، من نَتِيقَةٍ  َجْمع «الدُّ

 َء فيَْرفَعَه من َمكانِهِ أَْن يَْقلََع الشَّي

__________________ 
 ( صدره يف األساس :1)

 أب هلم أن يعرفوا الضيَم أهنم
 الجي أخرجت ما عندها من الولد. وهبامشه : النات  :« طفحت عليك»ية بروا 61( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف اللسان : مظر  ابلظاء املعجمة.3)
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َرهِتا يف َموحِضِعها.  ِلرَيِمَي به ا هذا هو اأَلصحُر. وأَراَد هبا ُهَنا الِبالَد ؛ لَرفحض بناِئها ا وُشهح
حاح : والبِعيُر إِذا تََزْعَزع   ُعَرا ِحباِله ، وذِلَك َجْذبُه إِيّاها ، فتَْستَْرِخي ُعقَُدها وُعراَها ، نَتَقَ ـ  وفي التهذيب : بِحْملهـ  ِحملُهوفي الّصِ

 . وأَنشَد األَْزَهِريُّ لُرْؤبة :فانتَتَقَت

تـُقحن  أَقتاَد الن سوِع اأُلط رتِ  يـَنـح
 : َسِمنَْت عن البَْقل ، َحكاه أَبو َحنِيفةَ. تَْنتُقُ  الماِشيةُ  نَتَقَتو

 ، من الَماِشية : البَِطيُن ، الذََّكُر واألُْنثَى في ذِلك َسواء ، كما في اللِّساِن. النّاتِقُ و

حاح. نَتَْقتُ و  الِجلَد ، أَي : َسلَْختُه ، كما في العُباب والّصِ

َدة بعد األَلف ، وقد أَْهَملَه الجوهريُّ وصاِحُب اللِّساِن. وقال ابُن َعبَّاٍد :  :هكذا في النَُّسخِ ، والصواُب  النَّخانِيقُ  : [نخنق] النَّخابِيق بالُموحَّ

م ، صوابُه نُْخبُوق. نُْخنُوق الواِحدُ  اً ،ِصغار تَكونُ  ِشْبه الُجوِل في البِئْر ، إِال أَنَّها هي  بالضَّ

ِت بن ُرفَيَدةَ  قَوٌم من بَنِي عاِمِر بِن َعْوف :صوابُه النَّخابِقَة  النَّخانِقَة قاَل غيُره :و بِن َوبَرةَ ، وهي لَقٌَب ،  َكْلب بَنِي من بن ُعْذَرةَ بِن َزْيِد الالَّ

 .(1)كما في العُباِب 

بن  ِمْنها الَحَسُن بُن َعِلّيٍ بِن ِسباع الثِة فَراِسَخ.على ثَ  ة بَسَمْرقَْندَ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاغانِيُّ ، وهي : ، بالفَتْح وإِْهماِل الدَّال أَْنداقُ  : [ندق]

 الَمْعُروُف باْبِن أَبي الَحَسِن. ، األَْنداقِيُّ  نَْصٍر البَْكِريُّ السََّمْرقَْنِديُّ 

 بَْينَُهما فَْرسخان. ة بَمْروَ  أَيضاً : أَْنداقُ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ٌء ، كما في اللِّساِن.بَْطنُه : انَشقَّ فتََدلَّى منه َشي اْنتََدقَ 

 ، كأَْحَمَد : قَْرية على َعشرة فَراِسَخ من بُخارى. أَْنَدقُ و

 وأَربعمائة.، كان فَِقيهاً فاِضالً ، ماَت سنة إِحَدى وثَمانِيَن  األَْنَدقِيُّ  بِن العَبَّاس (2)منها أَبُو الُمَظفَِّر عبُد الَكِريِم بُن َحنِيفةَ 

. وقاَل اللَّْيُث : النَّْرَمقُ   :[نرمق] ب : نَْرَمهْ  فاِرسيٌّ  اللَّيُِّن النَّاِعم هو بالفَتْحِ أَهمله الَجْوَهِريُّ  وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ يَِصُف َشبابَه : .(3) ُمعَرَّ

اًل و  طـــــــــــــــِ زًّا خـــــــــــــــَ ر  خـــــــــــــــَ اَأجـــــــــــــــُ قـــــــــــــــَ رحمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  (4) نـ
بــــــــــــاب      عــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــــــ  اِإن  لــــــــــــَريــــــــــــح قــــــــــــَ هــــــــــــَ يـــــــــــــح  غــــــــــــَ

  
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، بالفَتْحِ : اسٌم. نَْرمق

ُل بُن َعبِد الَجبّاِر بِن ثَْوِر بن ث. : نَْرَمق النَّْرَمِقيُّ  والُمفضَّ  ُمحّدِ

ويه. النَّْرَمِقي وأَبو يَْحيَى  َحدَّث عنه إِْسحاُق بن يَِزيد ، َحمُّ

ً  اْقتََصر الجوهريُّ على الثانية الفَرُس ، كَسِمع ، ونََصر ، وَضَرب نَِزقَ  : [نزق] ً و ، نَْزقا  ، وكذلك الرجُل. نَزا َكقُعُوٍد : نُزوقا

 ، قال ُزَهْير : نَِزقَةٌ  ، وهي نَِزقٌ  ، فهو أَو تَقدَّم ِخفَّةً وَوثَب

ُر اجلــــــــَ  طــــــــاِء فــــــــال َفضــــــــــــــــــــــح ِر الــــــــبــــــــِ يــــــــح لــــــــَ  اخلــــــــَ  واِد عــــــــَ

واًن وال      نـــــــــــُ ي بـــــــــــذلـــــــــــك ممـــــــــــَح عـــــــــــطـــــــــــِ ايـــــــــــُ زِقـــــــــــَ  (5) نـــــــــــَ
  

قَهو ، أَنزقَهو ً  َغيُره نَزَّ ً و ، إِْنزاقا  . وفي التّهذيِب : حتى يَثَِب نَْهزاً.يَْنَزقو : َضَربه حتى يَْنزوَ  تَْنِزيقا
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ً  َكفَِرح ، وَضَرب نَِزقَ و ً و نََزقا : ِخفَّةٌ في كّلِ أَمر وَعَجلة في َجْهل وُحْمٍق. قال ُرْؤبَةُ يَِصف  النََّزق ، وقِيَل : وَخفَّ ِعْند الغََضبطاَش  : نَْزقا

 ِحماراً :

 النـ َز ح مُماِتٌن غايـََتها بعد 
 اإِلناُء والغَِديُر : امتأَلَ إِلى َرأِْسه. نَِزقَ و

 َكِكتاب : َسِريعة. مثل ِمزاق نِزاقٌ  ناقَةٌ و

ً  (6) نَاَزقَاو  ، كما في تَشاتَما : إِذا تَناَزقاو ، ُمناَزقَةو نِزاقا

__________________ 
 .479( ومثله يف التكملة. وانظر يف عامود نسب بين عامر بن عوف مجهرة ابن حزم ص 1)
 ( يف معجم البلدان : ابن أيب حنيفة.2)
 : نـَرحم. 417/  9( يف التهذيب 3)
 اللسان والتهذيب :( روايته يف 4)

 أعّد أخطااًل له ونرمقا
 واملثبت كرواية الديوان.

 برواية : فضر اجلياد. 42( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : واَنَزَقه.6)
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 ريلن عل  َغريحِ الِفعحر.ا اأَلخِ  (1)َتشامَتا  : ُمناَزَقةً و  نِزاقاً و  تـََنازُقاً  الر ُجالن تَناَز  الُعباب. ويف اللِّسان :
كة نََزقٌ  مكانٌ و . قَِريبٌ  أَي ، ُمَحرَّ  ، نَقَلَه الّصاغانِيُّ

 : قاَربَه. ناَزقَهو

 وأَْكثَر ، وكذلك أَْهزَق. أَْفَرط في َضِحِكهِ  الرجُل : إِذا أَنَزقَ  قاَل أَبو َزْيٍد :و

ُجُل : إِذا أَْنَزقَ  قاَل ابُن األَْعراِبّي :و  َسِفهَ بعَد ِحْلٍم. الرَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الَكثِيُر الَكالم. الُمناِزقُ 

 : لُغَة في النَّْيَزك ، قاَل الشاِعُر : النَّْيَزقو النََّزقُ و

َر  و  دح تـــــــــــــُ كــــــــــــَ ا مل تــــــــــــَ ايِن لــــــــــــوال مــــــــــــا  ــــــــــــُ دح  ثــــــــــــَ

ِر      ــــــــح ث تح كــــــــمــــــــِ ــــــــازِ ِ عــــــــلــــــــ  اأَلرحِض ِإن قــــــــامــــــــَ ي ــــــــ  ــــــــن  ال

  

حــــــــــــا  بــــــــــــَ ٍ  اصـــــــــــــــــــــــــح والــــــــــــِ ال جــــــــــــُ دح مــــــــــــا عــــــــــــِ  كــــــــــــَبهنــــــــــــ ُ

  
ِر انهـــــــــــِ ِ و    هـــــــــــح ٌ عـــــــــــلـــــــــــ   ـــــــــــَ ا تـــــــــــِ ح ُو ـــــــــــُ  َحشـــــــــــــــــــــــــح

  
ً و  : سابَقَه في العَْدِو ، وكذا في النّوادر. ناَزقَه نِزاقَا

مِّ  النُّْستُق : [نستق] . وقال ابُن األَعرابّي : هو ، بالضَّ  ُروِميَّة نََطقُوا بِها هي َكِلَمةٌ  أَو لهم ،، وقيل : الَخَدم ال واِحَد  الخاِدمُ  أَهمله الَجْوَهِريُّ

. وأَنشَد ابُن األَعرابّيِ لعَِدّيِ بِن َزْيد :  قاله األَزهريُّ

هــــــــا  فــــــــُ نحصــــــــــــــــــــــُ ــــــــَ ــــــــُ ٌ يـ ت هــــــــم  ُنســــــــــــــــــــــح ــــــــُ كــــــــرِم ــــــــُ ــــــــكــــــــاُد ت  ت

مِ      لـــــــــَ زحالِن يف الســـــــــــــــــــــــ   عـــــــــن الـــــــــن صـــــــــــــــــــــــافـــــــــة كـــــــــالـــــــــغـــــــــِ

  
دةِ ، وقد تَقدََّم تحِقيُق ذِلك في أَوِل الَحرف ، فراِجْعه. (2)وقاَل غيُر ابِن األَعرابِّيِ : هو بُْستُق   ، بالُمَوحَّ

ً  الكالمَ  نََسق : [نسق] . وقاَل ابُن ُدَرْيد : بَعَضه على بَْعض : َعَطف نَْسقا إِثِْر بَْعٍض. وقاَل  ِء بَعُضه فيالشَّي نَْسقُ  : النَّْسقُ  ، نقَلَه الَجْوَهِريُّ

ِل. النَّْسق اللَّْيُث :  ، كالعَْطِف على األَوَّ

ون ُحروَف العَْطف ُحروفَ  قاَل و َء إِذا َعَطْفَت عليه َشْيئاً بعَده َجَرى َمْجَرًى واحداً.؛ ألَنَّ الشَّيْ  النََّسقِ  وقاَل ابُن ِسيَده : والنَّْحِويُّون يَُسمُّ

َكةً : ما َجاَء من الَكالِم على نِظاٍم واِحد. النََّسقُ  الَجْوَهِريُّ :  ، ُمَحرَّ

 : انتِظاُمها في النِّْبتَة ، وُحْسُن تَْرِكيبها. نََسقُهاو ، نََسقٌ  يُقاُل : ثَْغر من الثُّغُوِر : الُمْستَِويَة النََّسقُ و قاَل :

 ، وأَنشَد ألَبِي ُزبَْيد الّطائِّي : من الَخَرز : الُمنَظَّمُ  النََّسقو قال :

ه  يـــــــــــــــٍد زانـــــــــــــــَ ِه ِرمٍي وجـــــــــــــــِ  َنســـــــــــــــــــــــــــــَ ٌ يف َوجـــــــــــــــح

ااَب      ه الـــــــــــيـــــــــــاقـــــــــــوُت ِإهلـــــــــــح بـــــــــــُ هـــــــــــِ لـــــــــــح ـــــــــــُ (3)يـــــــــــكـــــــــــاُد يـ
 

  
تَْين عن ابِن َعبّاٍد. كواِكُب الَجْوزاءِ  : النََّسقُ و ، وهي كواِكُب الفُروُد بالفاِء  عن ابِن األَعرابّي ، قال : وهي التي يُقاُل لها : أَو ِهَي بَضمَّ

 ُمْصطفَّة َخْلَف الثَُّريّا.

ً  في األَْشياِء ُكلِّها. قال ابُن ُدَرْيد : يقال : قام القَومُ  َعامٌّ  واحداً ، نِظامٍ  (4) ٍء : ما كاَن على َطِريقةمن ُكّلِ َشيْ  النََّسق قال اللَّيُث :و . نََسقا

ً  وَغرسُت النَّخلَ   له. نََسقٌ  ه بَْعضاً فهوٍء أُتبَِع بَعضُ . وُكلُّ شينََسقا

 ، عن ابِن َعبّاِد. : َكْوكباِن يَْبتَِدئاِن من قُْرِب الفَكَّة ، أَحُدهما يماٍن ، واآلَخر شآمٍ  النََّسقَانو

ً  الرجُل : ِإذا أَنَسقَ و عاً قيَل له : تََكلَّم َسْجعا  َحَسٌن. نََسقٌ  عن ابِن األَعرابّي. وقال َغيُره : الَكالُم إِذا كان ُمسجَّ

ً  يُقال : : التَّْنِظيم. التَّْنِسيقُ و ً و ، نََسقَه نَْسقا  ، أَي : نَظََّمه على السَّواِء. نَسَّقَه تَْنِسيقا
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 أَي : تابِعُوا َوواتِروا ، قاله َشِمر. «بَْيَن الَحّجِ والعُْمرةِ  ناِسقُوا» : هعنهللارضيَحِديُث ُعَمر  ، ومنه بَْينَهما : تَابَع نَاَسقَ و

ً  واحد ، وكلٌّ من الثَّالثِة أَْفعاٌل ُمطاِوعةٌ  بَعُضها إِلى بَْعض ، بَمْعنىً  تَنَسَّقَتو ، اْنتََسقَتو األَشياُء ، تَناَسقَتِ  يقال :و  .لنَسَّقَه تَْنِسيقا

 ليه :* ومما يُْستَْدَرُك ع

 ، وهذا َكالم ُمنَسَّقٌ  ، أَي : نََسقٌ و ، َمْنُسوقٌ و ، نَِسيقٌ  ُدرٌّ 

__________________ 
 .15/  3( انظر اجلمهرة 1)
 ( يف التكملة : بست  ابلباء مفتوحة ا مثا  جعفر.2)
 وصدره فيه : 588( شعراء إسالميون ا يف شعر أيب زبيد ص 3)

 ِبيد رمٍي كرمٍي زانه نس ٌ 
 هذه اللفظة مضروب عليها بنسخة املؤلف عن هامش القاموس عن نسخة أخر .( 4)
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َتِوايً : ُخذح َعَل  هذا (1). ويَقولوُن ِلَطواِر ا َبحِر ُمَتناِس ٌ   ا َأي : عل  هذا الط واِر. الن َس ِ  ِإذا امَتد  ُمسح
ا له حَ  يُْنَشقُ  ، َكَصبُوٍر : ُكلُّ َدَواءٍ  النَُّشوق : [نشق] ه اإِلْنسانُ  راَرةٌ ، أَو يُْدنَى من األَْنِف ِليَِجدَ ِممَّ  قالَهُ اللَّْيُث. ريَحهُ وَحرَّ

ً  إِنَّ للشَّيطانِ »الَحِديُث :  : َسعُوٌط يُْجعَُل في الَمْنَخَرْيِن ، ومنه النَُّشوقُ  وقاَل يَْعقُوُب : ً  نَُشوقا أَي : إِنَّ له َوساِوَس مهما  «ولَعُوقاً وِدساما

ّي لألَْغلَب. َوَجَدتْ   َمْنفَذاً َدَخلَْت فيه ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 (2)ماِ َا  َنُشوقاً افحرَت  صاابً و و 
ه منه ِريحاً َطيِّبة ، أَي : نَِشقَ  وكذا ، كفَِرح نَِشقَهو  وكذا نَِشَي منه نَشَوةً ، عن أَبي َزْيد. َشمَّ

ً  الظَّبُي في الِحبالَة نَِشقو ، وَعِلق ، واْرتَبَق ،  نَِشقو فيها ، وكذلك فَراَشةُ القُْفِل. وقاَل اللِّحيانيُّ : يُقَال : نَِشَب في َحْبله ، َعِلقو : نَِشب نََشقا

 .«بشق»أَي : نَِشَب فلم يُِطق البَراَح ، وقد ذُِكر في  «الُمساِفرُ  نَِشقَ و»َحِديُث االْستِْسقاِء :  كلُّ ذلك بَمْعنًَى واِحٍد. ومنه

 الدَّواَء في أَنِفه ، أَي : َصبَْبتُه. أَنشْقتُ  ، وفي الظَّْبي. يُقاُل : النَُّشوقِ  أَي : في فِيِهما ْقتُهأَنشَ  قدو

 القُْطنَةَ الَمْحروقَةَ إِذا أَْدناها إِلى أَنفه ِليَْدُخَل ِريُحها َخياِشيَمه. أَنَشقَهو

 محمد الفَْقعَِسّي : قاَل أَبو (3)الصيَد في الَحْبِل : إِذا أَنَشبَه  أَْنَشقَ و

  َ َتِبرح  أَنحَشَقُهن  الَقطَا  (4)رَكح ُحح
 امل

ً ]وقال آخر   : (5) [يهجو قوما

هـــــــــــــــم  فــــــــــــــــ  راٌم كــــــــــــــــَبن  َأكــــــــــــــــُ ُا أَبــــــــــــــــح نــــــــــــــــاتــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــَ

بـــــــــاٍب      ف  ضـــــــــــــــــــــــِ تح َأكـــــــــُ قـــــــــَ بـــــــــائـــــــــرِ  أُنحشـــــــــــــــــــــــِ  يف ا ـــــــــَ

  
 ، عن اللَّيِث. َكمْقعٍَد : األَنفُ  الَمْنَشقو

ْبقَةُ  النُّْشقَةو ّمِ : الّرِ  .نَُشقٌ  ، والجمع تُْجعَل في أَْعناِق البَْهمِ  التي ، بالضَّ

ْبقَةُ في النََّشاقَىو ْيِد : ما َوقَعَت الّرِ ْجِل عن ابِن األَعرابّي. .(6)ُحلوقِها وهي الشُّربّةُ  ، كَسكاَرى ، من الصَّ  والعاَلقَى : ما تَعَلَّق بالّرِ

ائِد لو قال : أَي  «في ُوُضوئِه ثاَلثاً ، وفي ُكّلِ مرة يَْستَْنثِرُ  يَْستَْنِشقُ  أَنّه كان»في الَحِديث : و ، ولََك العَالقَى. النَّشاقَى َشِريكه : ِليَ يَقُوُل الصَّ

 : يُْبِلُغ الماَء َخياِشيَمه.

ا تُْدِخلُه أَنفََك قلَت :وَصبَّه. وقال أَبو َحنِيفة : إِن  أَدَخلَه في أَْنِفه وغيَره : الماءَ  استَْنَشقَ  يُقال :  .استَْنَشْقتُهو ، تنشَّْقتُه كاَن الَمْشموم ِممَّ

. كغُراب : ع بِدياِر ُخزاَعة نُشاقو  نقله يَاقُوت والصاغانِيُّ

 ال يكاُد يَتََخلَُّص منه ، نَقَله الجوَهِريُّ ، وهو َمجاٌز. كَكِتف : َمْن إِذا َدَخل في أَْمٍر نَِشَب فيه النَِّشقُ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ةٍ ، اْستَْنَشقَ  ها مع قُوَّ ه. اْنتََشقهو ، استَْنَشَق النَُّشوقَ و الّريَح : َشمَّ  : َشمَّ

 .اْستَْنَشقَه الَماَء في أَْنفه : اْنتََشقَ و

 ، أَي : الشَّّم. قال ُرؤبةُ يَِصُف ِحماراً : النَّْشقِ  : الشَّمُّ يقال : رائِحةٌ مكروُهة ، بالفَتْحِ ، والتَّحريك النَّْشقو

ه  نحشــــــــــــــــــــــــــِ ٌ كــــــــــــبَنــــــــــــّ تـــــــــــــَ َر ح  ُمســــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــ 

روَه      كــــــــــــح رحَدِ  مــــــــــــَ رًّا مــــــــــــن اخلــــــــــــَ  الــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــَ ح حــــــــــــُ

  
مخَشِريُّ عن أَبي َزْيٍد. نَِشقَ و  فاُلٌن ، كفَِرح : َعِطب ، نَقَلَهُ الزَّ

 بعُنُِق الغزاِل في الَكِصيَصة. النُّْشقَة الصائُِد : إِذا َعِلقَت أنَشقَ  ابُن األَعراِبّيِ :وقال 
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 .النَُّشوق ، بالفتح : ما يُجعَُل فيه الَمْنَشقَةُ و

__________________ 
 ابجليم.« لطوار اجلبر»( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : 1)
 وقبله فيه : 154األغلب العجلي ص ( شعراء أمويون ا شعر 2)

 ختاله من كرفهن كا ا
 ( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : وقد أنشقته يف اجلبر وأنشبته.3)
 ( يف التهذيب واللسان : نزو القطا.4)
 ( ما با معقوفتا زايدة عن التهذيب.5)
 وفيهما ضبرت حركات.( ضبطت ابلضم وتشديد الباء عن التهذيب واللسان دار املعارف ا 6)
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 : قَريةٌ بِمْصَر من أَعماِل الدَّقَْهِليَّة ، وقد رأَيتُها ، والعاّمةُ تَقولُه بالِميم بدل النُّون ، وهو غلط. أَْنشاق ومحلَّةُ 

ً  : [نطق] ً و بالضمِّ  نََطق يَْنِطق نُْطقا ً  زاد ابُن َعبَّاد :و كَمْوِعد. َمْنِطقا ً و ، بالفَتْح نَْطقا  تَكلَّم بَصْوت. عوٍد :كقُ  نُطوقا

إِنَّما يكوُن لَمن َعبََّر  النُّْطقُ و إِنَّما يُقاُل لغَْيِر الُمخاَطبِيَن من الَحيوان : َصْوٌت ، قاَل ابُن َعَرفَةَ : (1) (ُعلِّْمنا َمْنِطَق الطَّْْيِ )وقَولُه تَعالَى : 

َم هللاُ تعالَى سيَدنا ُسليمانَ  اهـ  عليه وعلى نَبيِّنا الّسالمُ ـ  عن َمْعنًى ، فلما فَهَّ ً  أَصواَت الطَّيِر َسمَّ  ؛ ألَنّه َعبَّر به عن َمْعنًى فَِهمه. َمْنِطقا

 قاَل : فأَما قَوُل َجِرير :

 (2)اليوَم ا ماُم لُيطحراَِب  َنَط َ َلَقدح 
ٍت : ناِطق له وإِنَّما هو َصْوت. وكلُّ  نُْطقَ  فإِنَّ الَحماَم ال  َحتَّى يكوَن ُهناَك َصْوت. نُْطقٌ  ، وال يُقاُل للصَّوت : ناِطقٌ  ُمَصّوِ

 ، هذا ُكلُّه قوُل ابِن َعَرفة. ُحروٌف تُعَرف بها الَمعانيو

 ال َغْير.« لقد َهتَف»قال الصاغانيُّ : والّروايةُ في قَْول َجِريٍر : 

في َغْيِر اإِلنساِن ،  الَمْنِطقُ  قال ابُن ِسيَده : وقد يُْستَْعمل .(ُعلِّْمنا َمْنِطَق الطَّْْيِ ). ومنه قولُه تعالى : َمْنِطقُه ٍء :وفي اللِّسان : وَكالم كل َشيْ 

 وأَْنَشَد ِسيبََوْيهٌ : (ُعلِّْمنا َمْنِطَق الطَّْْيِ )كقوله تَعالى : 

ضِ  نــــــــَ رَي َأنح  مل ميــــــــَح رحَب مــــــــنــــــــهــــــــا غــــــــَ تح الشــــــــــــــــــــــ  قــــــــَ طــــــــَ  نــــــــَ

قـــــــــــــــــا ِ      وٍن ذاِت َأوح امـــــــــــــــــٌة يف ُغضـــــــــــــــــــــــــــــــُ  محـــــــــــــــــَ

  
ر ، فأَشاَر بإِْبهامه نَْحو اْستِه ، وقاَل : إِنّها َخْلفٌ  ْرَط. بالنُّْطقِ  َخْلفاً يَْعنِي نََطقَت وَحَكى يَْعقوُب أَنَّ أَعرابيّاً َضِرط فتَشوَّ  الضَّ

اغُب : إِالَّ ُمقيَّداً ، أَو  ناِطقٌ  في التَّعاُرف : األَْصواُت الُمقَطَّعَةُ التي يُظِهرها اللِّسان ، وتَِعيها اآلذاُن ، وال يُقاُل للَحيواناِت : النُّطقُ  وقاَل الرَّ

 َعلَى التَّْشبِيه ، كقَْول الّشاعر :

نــــــــــــاُ هــــــــــــا  وُن غــــــــــــِ كــــــــــــُ ُت هلــــــــــــا َأ.  يــــــــــــَ بــــــــــــح جــــــــــــِ  عــــــــــــَ

طــــــــِ      ــــــــح ن رح مبــــــــَ غــــــــَ فــــــــح ــــــــَ ــــــــحــــــــًا ومل تـ ي اَفصــــــــــــــــــــــِ مــــــــَ ــــــــَ هــــــــا ف  قــــــــِ

  
 .النُّْطق : َطلَب منه استَْنَطقَهو هللا تَعالى ، أَنَطقَهو

ما ِسواه ، وقيَل :  : الَحيواُن ، والصاِمُت : فالنّاطقُ  ، ، أَي : َحيواٌن وال َغْيُره من الَمالِ « وال صاِمتٌ  ناِطقٌ  ما لَه»من الَمجاِز قَولُهم : و

ة.  الّصاِمُت : الذَّهُب والِفضَّ

ي الناِطقُ  وقال الَجْوَهِريُّ : قِيِق وَغْيِره ؛ ُسّمِ ً  : الَحيواُن من الرَّ  .نُْطقُهو َمْنِطقُه ٍء ،لَصْوته. وَصْوُت ُكّل شي ناِطقا

. : الخاِصَرةُ  الناِطقَةُ و  نَقَله الَجْوهِريُّ

أَّوُل ما »:  السالمعليهفي َحِديث أُّم إِسماعيَل و : كلُّ ما ُشدَّ به الَوَسط. كِمْنبر وِكتابٍ  النِّطاقُ و الِمْنَطقُ و به. يُْنتََطقُ  كِمْكنَسة : ما الِمْنَطقَةو

ً  من قِبَِل أُّمِ إِسماعيَل ، اتََّخَذتْ  الِمْنَطقَ  اتَّخَذ النِّساءُ  ُشّد َوَسَطها ؛ وهو أَن تَْلبََس الَمرأَةُ ثَْوبَها ، ثم تَ  َمناِطقُ  ، والَجْمُع : النِّطاقُ  وهو «ِمْنَطقا

ْببهُ إِزاٍر فيه تِكَّةٌ ، كانت ، وتَْرفَع َوَسط ثَْوبِها ، وتُْرِسله على األَْسفَِل عند ُمعاناةِ االْشغال ؛ لئاَلَّ تَْعثَُر في َذْيِلها ، وفي العَْيِن : شِ  (3)ٍء بَشيْ 

 به. تَْنتَِطق المرأَة

ْكبَة  فتُْرِسُل األَْعلَى على األَْسفَِل إِلى األَْرِض  بَحْبٍل ، بَُسها الَمْرأَة وتَُشدُّ َوَسَطهاتَلْ  أَو ثَْوب ُشقَّةٌ  : النِّطاقُ  وفي الُمْحَكم : نَصُّ الُمحكم : إِلى الرُّ

اٍف ، وِمئَْزر وإِزار كِمْلَحف وِلح لَْيس لَها ُحْجزةٌ ، وال نَْيفٌَق ، وال َساقَانِ و ، األَسفَُل يَْنَجرُّ على األَرِض و ، وِمثلُه في الصحاح والعُباب :
تَين. نُُطقٌ  ، والجمع (4)  بَضمَّ

 على َوَسطها. : لَبَِستْها انتََطقَت قدو

جُل : شدَّ َوَسَطه اْنتََطقَ و  ، وكذلَك الَمْرأَة. كتَنَطَّق ، وهو : كلُّ ما َشَدْدَت به َوَسَطك ، بِمْنَطقَة الرَّ
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حاِح ، وفي بَْعض األُُصوِل : أَْيُر أَبيهِ  يَُطْل َهُن أَبِيهَمْن  : قَوُل َعِلّيٍ َرِضي هللا تَعالَى عنهو أَي : َمن َكثُر بَنُو أَبِيه  ، به يَْنتَِطقْ  هكذا في الّصِ

ى بِِهْم. ي واالْعتِضاد. االْنتِطاقو قاَل الصاغانيُّ : َضَرب ُطولَه َمثاَلً لَكثْرةِ الَولَِد ، يَتَقَوَّ  مثالً للتَّقَّوِ

__________________ 
 .16( سورة النمر اآية 1)
 ( ديوانه برواية :2)

 لـــــــــــــقـــــــــــــد هـــــــــــــتـــــــــــــف الـــــــــــــيـــــــــــــوم ا ـــــــــــــمـــــــــــــام لـــــــــــــيـــــــــــــطـــــــــــــراب 

بـــــــــــــــاو       عـــــــــــــــىّن طـــــــــــــــالب الـــــــــــــــغـــــــــــــــانـــــــــــــــيـــــــــــــــات وشـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــّ

  

 فال شاهد يف هذه الرواية.

 ( يف التهذيب : تشد وسطها حببر ا مث ترسر األعل  عل  األسفر.3)
 .«ـومئزر وإزار ا األوىل تقدميه عند قو  املصنف كمنرب وكتاب ا هقوله : كملحف و اف »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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 والَمْعنَى : من َكثَُر إِْخَوتُه كاَن منُهم في ِعّزٍ وَمنَعَِة. قاَل ابُن بَّري : ومنه قَْوُل الّشاعر :

ُم  يـــــــــــكـــــــــــُ اَء َريبِّ كـــــــــــاَن أَيـــــــــــُر أَبـــــــــــِ  فـــــــــــلـــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــَ

ُدوسِ      اِرث بــــــــــــِن ســـــــــــــــــــــــــَ ِر ا ــــــــــــَ ِويــــــــــــاًل كــــــــــــبَيــــــــــــح  طــــــــــــَ

  
يق  أَسماُء بِْنُت أَبِي بَْكر هي النِّطاقَْينِ  َذاتُ و ّدِ ً  ؛ ألَنَّها كانَْت تَُطاِرقُ  عنهماهللارضيالّصِ تَْلبَس  نِطاقَان ، وقِيَل : إِنَّه كاَن لها نِطاق على نِطاقا

اَد إِلى سيِِّدنا رسوِل هللا   ، القَْولَين أَصحُّ  وهذا ، الغَارِ  في وُهَما ، عنههللارضير بَكْ  وأَبِي وسلمعليههللاصلىأَحَدهما ، وتَْحِمل في اآلَخِر الزَّ

 ، وسلمعليههللاصلى هللا رسول ِلُسْفرةِ  واحدةً  فَجعَلَتْ  ، الغَارِ  إِلى وسلمعليههللاصلىليلةَ ُخُروجِ َرُسوِل هللا  نِطاقَها ألَنَّها َشقَّتْ  : وقِيلَ 

ً  واألُخَرى  لِقْربتِه. (1) ِعصاما

ا وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبيَّ  عنهاهللارضيُرِوَي عن عائشةَ و  أَسماءُ  فقََطعَت ، ِجرابٍ  في ُسْفرةً  لهما َصنَْعنا ُمهاِجَرْينِ  بَْكر أَبِي مع َخَرجَ  لَمَّ

ى ذاتَ  نِطاقها من  .النِّطاقَْينِ  ، وأَْوَكت به الِجراَب ، فِلذلك كانَْت تَُسمَّ

 وأَْعالها َسواد. قال ابُن ُمْقبٍِل : بِبَياٍض  ُمنَطَّقَةٌ  ، وهي ِلبَنِي ِكالب معروفة : أََكَمةٌ م النِّطاق َذاتُ و

ا َذاِت  فـــــــَ ـــــــَ يـــــــاًل قـ لـــــــِ وا قـــــــَ حـــــــ  طـــــــا ضـــــــــــــــــــــَ  فـــــــلـــــــم  الـــــــنـــــــِّ

ي و      ُم  ـــــــــَِّ ض ضـــــــــــــــــــــــحـــــــــاَءهـــــــــُ مـــــــــَ يِن  ـــــــــَح جـــــــــَ  ال شـــــــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل أَيضاً :

هـــــــــــا  لـــــــــــ  نح حـــــــــــَ دح هبـــــــــــا مـــــــــــَ لـــــــــــُ َدت ومل لـــــــــــح لـــــــــــَ  خـــــــــــَ

طــــــــــــــــا ِ ذاُت      هــــــــــــــــارِ  الــــــــــــــــنــــــــــــــــِّ ُة اأَلمــــــــــــــــح  فــــــــــــــــرَبحقــــــــــــــــَ

  
 : أَْسَكتا الَمْرأَةِ. النِطاقَانِ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 ، أَنشَد ثَْعلٌَب : البَِليغُ  بالكسِر : الِمْنِطيقُ و

ا و  ا مــــــــــــن َرهبــــــــــــّ زع الــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــَ وُم يــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــَ  الــــــــــــنــــــــــــ 

ه و      ينحَ ِلســـــــــــــــــــــــــانـــــــــــِ وُ  ثـــــــــــِ لـــــــــــُ ـــــــــــَ يـــــــــــ ُ يـ طـــــــــــِ نـــــــــــح  (2) املـــــــــــِ
  

 في قَْوِل َجِريٍر : الِمْنطيقُ  قاَل َشِمٌر :و

ُم و  هــــــــُ لــــــــُ حــــــــح حــــــــُر فــــــــَ َ  الــــــــفــــــــَ ئــــــــح ون بــــــــِ يــــــــ  بــــــــِ لــــــــَ غــــــــح ــــــــ   الــــــــتـ

ُم َزاّلُء      هـــــــــــــُ مـــــــــــــًا ا وأُمـــــــــــــ  دح يـــــــــــــ ُ قـــــــــــــِ طـــــــــــــِ نـــــــــــــح (3)مـــــــــــــِ
 

  
رَ  قاَل : هي ُم بها َعِجيَزتَها.الَمرأَة : الُمتَأَّزِ  ةُ بَحِشيٍَّة تُعَّظِ

ً  يُقاُل :و  .اْنتََطقو الِمْنَطقَة فتَنَطَّق أَْلبََسه إِذا نَطَّقَه تَْنِطيقا

 وأَْنَشَد ابُن األَعرابّيِ :

هح  ذالـــــــــــــَ
ُ

بـــــــــــــِة املـــــــــــــ قـــــــــــــح رحَض الـــــــــــــنــــــــــــــ  تـــــــــــــاُ  عـــــــــــــُ غـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

هـــــــــــــامل و      قـــــــــــــح طـــــــــــــ  نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ هح  تـ اَللـــــــــــــَ (4)عـــــــــــــلـــــــــــــ  غـــــــــــــِ
 

  
الُمقَدَّم ِذْكُره ، نَقَلَه  بالنِّطاق ، على التََّشبُّهِ  النِّطاقُ  ، واسُم ذلك الماءِ  بَلَغ نِْصفَها كالشََّجرةِ : الَماُء األََكَمةَ وَغْيَرها نَطَّقَ  من الَمجاز :و

.  األَْزَهريُّ

تَْين في قَْوِل العَبَّاس النُُّطقو  : وسلمعليههللاىصل هللا رسولَ  يمدحُ  عنههللارضيبِن عبِد الُمطَّلِب  ، بَضمَّ

نح  ُن مــــــــــِ مــــــــــِ يــــــــــح هــــــــــَ ُ
ك املــــــــــ َوَ  بــــــــــيــــــــــتــــــــــُ تـــــــــــَ ىّت احــــــــــح  حــــــــــَ

هـــــــــــا      تـــــــــــَ يـــــــــــاَء حتـــــــــــَح لـــــــــــح ِدَف عـــــــــــَ نـــــــــــح طــــــــــــُ ُ خـــــــــــِ  الـــــــــــنـــــــــــ 

  
َضَربَه َمثاَلً له في اْرتِفاِعه وتََوسُِّطه  التي تَُشدُّ بها األَوساطُ  بالنُُّطق ُشبَِّهتْ  ، نِطاقٌ  واِحُدها أَْعراٌض ونَواحٍ من ِجباٍل بَعُضها فَْوَق بَْعض هي

حتى احتَوى َشَرفُك الشاهُد على فَْضِلك أَْعلَى  في َعِشيَرتِه ، وَجعَلَهم تَْحتَه بَمْنِزلة أَْوساط الِجبال. وأَراَد بِبَْيته َشَرفَه ، والُمَهْيِمُن نعتُه ، أَي :

 َمكاٍن من نََسب ِخْنِدف.

. عنههللارضيَمأُْخوذٌ من قَْوِل علّيٍ  : العَِزيزُ  ِطقُ الُمْنتَ  من الَمجاِز :و َمْخَشريُّ  السابق ، نَقَلَه ابُن عبّاٍد والزَّ
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. وفي اللِّسان : النِّطاق كُمعَظَّمٍة من الغَنَِم : ما ُعلِّم عليها بُحْمرةٍ في َمْوِضع الُمنَطَّقَةو  اء َمْوِضعَ من الَمعِز : البَْيض الُمنَطَّقة ، نقله الصاغانِيُّ

 .النِّطاق

حاح. ألَنَّ السَّحاَب ال يَْبلُغ َرأَْسه ؛ نَطَّقه الِمْنطقَة فتَنَطَّق مأْخوذٌ من ، كُمعَظَّم ُمنَطَّق قَولُهم : َجبٌَل أََشمُّ و  أَي : أَعالهُ ، كما هو في الّصِ

ً  جاءَ  من الَمجاز :و  فرَسه : إِذا َجنَبَه ولم يَْرَكْبه. ُمْنتَِطقا

ً  ْسخٍة :وفي نُ  قا  ، وُهما َصِحيحان. وأَنَشَد الجوهريُّ لِخداِش بِن ُزَهْير : ُمتَنَّطِ

ي و  ومــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــَ رُح مــــــــــــــــــــــا أَداَم   ق ــــــــــــــــــــــح  أَب

داِء      قـــــــــــاً عـــــــــــلـــــــــــ  اأَلعـــــــــــح طـــــــــــِ نـــــــــــتـــــــــــَ يـــــــــــَدا  مـــــــــــُ (5)جمـــــــــــُِ
 

  
__________________ 

 ( يف اللسان : شداداً لزاد ا.1)
 .113( البيت  ميد بن ثور ا ديوانه ص 2)
 .«انظر شرح ابن عقير ابب بئ  ونعم»والبيت من شواهد النحويا « فحلهم فحالً »برواية :  395البيت يف الديوان ص ( 3)
 ( اللسان ا وزاد يف مادة غّر شطراً  لثاً :4)

 إاّل  سن اخلل  والنبالة
 .حبمد   منتطقاً جميداً  ( عجزه يف التهذيب :5)
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حاحِ ، وأَراد ال أَبرُح فَحَذف يقول : ال أَزاُل أَجنُب فرِسي جَ   .«ال»واداً. ويُقال : إِنه أَراد قَْوالً يُستَجاد في الثَّناِء على قَْوِمي ، كما في الّصِ

ِحيُح لقَْوِله : « قَْوِمي»بدَل « َرْهِطي»والرواية  ً »وهو الصَّ عُباب قَوَل ، وأَنشَد الّصاغانِيُّ في ال (1)باإِلفراِد ، كما في اللِّساِن « ُمْنتَِطقا

 ِخداٍش هَكذا :

ي و  طــــــــــــــــِ هــــــــــــــــِر َرهــــــــــــــــح واَ  الــــــــــــــــد  َحح طــــــــــــــــِ ربح  مل يــــــــــــــــَ

د        مـــــــــــــــح اَ حبـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ طـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــح نـ ودا مـــــــــــــــُ  جـــــــــــــــُ

  
 يُريد ُمْؤتَِزِريَن بالُجوِد ، ُمنتَِطِقيَن به ، وُمْرفَِديَن به.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : كالََمه. ناطقَه ُمناَطقَةً 

ِيقٌ  وهو يٍت : بَِليغ. نِّطِ  كِسّكِ

 ، وهو مجاز. اْنتََطقَتو أَْرُضهم بالِجباِل ، تَنَطَّقَت ويُقال :

 ، قاَل لَبِيد : يَْنِطقُ  ، أَي : بَيٌِّن على الَمثَِل ، كأَنَّه نَاِطقٌ  وكتاب

ه  َدٌد عــــــــــــــلــــــــــــــ  أَلــــــــــــــواحــــــــــــــِ ٌب جــــــــــــــُ هــــــــــــــَ ذح  َأو مــــــــــــــُ

اطــــــــــــــــِ      ــــــــــــــــنــــــــــــــــّ تــــــــــــــــوُم  ال خــــــــــــــــح
َ

ربُوُز واملــــــــــــــــ
َ

(2)املــــــــــــــــ
 

  
 ُكلُّ واحٍد منهما صاِحبَهُ. ناَطقَ و جالِن : تَقاَوالالرَّ  تَناَطقَ و

 :ـ  أَنشَدهُ ابُن األَعرابّيِ ـ  وقَولُه

هــــــــــــا  يــــــــــــِ لــــــــــــح وَت حــــــــــــَ نــــــــــــاطــــــــــــِ ِ كــــــــــــَبن  صــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــ

ز ُج الـــــــــــــــــــــــــــّرايِح ابلـــــــــــــــــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ِ       هتـــــــــــــــــــــــــــََ

  
ك َحْليها ، كأَنَّه  بَعُضه بَْعضاً بَصْوته. يُناِطقُ  أَراد تَحرُّ

 ، عن اللِّحيانِّي. تَنَطَّق ، مثل بالِمْنَطقةتََمْنَطَق و

 اإِلْسالِم. نِطاقُ  على التَّْشبيه ومثلُه اتََّسعَ  النِّطاق ويُقال : هو واِسعُ 

تَْين : َطرائقُه ، أَراهُ على التَّشبِيه ، قال ُزَهيٌر : نُُطقُ و قاَل ابُن ِسيَده :  الماِء ، بَضمَّ

ه  فـــــــــــاِدعـــــــــــُ و ضـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــُ َوٍ  حتـــــــــــَح دح يـــــــــــُر يف جـــــــــــَ  حيـــــــــــُِ

ه      َر  يف مـــــــــائـــــــــِ ـــــــــَ وارِي تـ َو اجلـــــــــَ ـــــــــح بـ احـــــــــَ قـــــــــَ طـــــــــُ  (3) نـــــــــُ
  

 وفي األَساِس :

ناِط ِ حَبوحراَن أَنحباٌط ِعراُض 
َ
 (4) امل

 نَانيُرهم ، وهو مجاز.: زَ  َمناِطقُهمو أَي : يَُهود ونَصارى.

ْقعَةُ الصَّغيرةُ ، ألَنّها  .«بطق»بما هو َمْرقُوٌم فِيها ، وهو َغِريٌب ، وقد َمرَّ ِذكُره في  تَْنِطقُ  والنِّطاقة ، بالكسر : الرُّ

جُل ، َكَكُرم : صارَ  نَُطقَ و ً  الرَّ  عن ابِن القّطاعِ. ِمْنِطيقا

 ية.: قرية بِمْصر من أَعمال الغرب النِّطاقُ و

اعي نَعَقَ  : [نعق] ً  ، واقتَصر الَجوهِرّي والصاغانِيُّ على األَخيرة بغَنَمه ، كَمنَع وَضَرب الرَّ ً و بالفَتْح ، نَْعقا ً و كأَِميرٍ  نَِعيقا مِّ  نُعاقا  بالضَّ

ً و  قاَل األَْخَطُل : صاَح بِها وَزَجَرها. : (5)بالفَتْح  نَعَقَانا

عـــــــــــِ ح  ا  فـــــــــــانـــــــــــح ـــــــــــر فـــــــــــِإلـــــــــــ  رِي َك اي جـــــــــــَ بحنـــــــــــِ  بضـــــــــــــــــــــــــَ

الال     الِء ضــــــــــــــــــــــــَ َك يف اخلــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــُ فح ــــــــــَ ك نـ ــــــــــح ت ــــــــــ  نـ  مــــــــــَ
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أْن والَمِعز.  أَي اْدُعها ، يكوُن ذلك في الضَّ

 باإِلبِل أَيضاً ، فْليُْنَظْر ذلك ، فإِنّه ثِقَة فيما يَْنقُل. نَعَق ونقَل شيُخنا عن بَْعٍض :

ياَح والنَّْوَح ، وأَضافَه إِلى الشَّْيطاِن ألَنَّه الحاِمُل عليه. «الشَّيطانِ  نَِعيقَ و وإِيّاُكنَّ »في الَحِديِث : و  يعني الّصِ

قاَل الفَّراُء : أَضاف الَمثَل إِلى الَِّذيَن َكفَُروا  (6) (ْنِعُق ِبا ال َيْسَمُع ِإاّل ُدعاًء َوِنداءً َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي ي َ )وقولُه تَعالَى : 

 ، ثم َشبََّههم بالّراِعي ولم يَقُل كالغَنَِم.

__________________ 
 ورواية األصر كاللسان والصحاح ا والبيت من شواهد النحويا كان وأخواهتا.

 درعي. األزهري يف التهذيب بعد ذكره البيت قا  : يف قوله : منتطقاً قوالن : أحد ا جمتنباً ِإّد فرساً ؛ واآخر : شاّداً إّد إزاري إىل( عّقب 1)
 «عل  ألواحهن  ». .. برواية : 151( ديوانه ط بريوت ص 2)
هها ِبمض النطا  ألهنا درجات يعلو بعضها بعضاً وإلا يكون ذلك وهبامشه : النط  : الطرائ  الجي تعلو املاء ا شب 41( ديوانه ط بريوت ص 3)

 مض كثرة املاء وهبوب الريح عليه.
 ( األساس ومعه بيت آخر ونسبها لذي الرمة ومتامها :4)

 إذا قــــــــــــيــــــــــــر مــــــــــــن أنــــــــــــتــــــــــــم يــــــــــــقــــــــــــو  خــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــهــــــــــــم 

ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــ  بصــــــــــــــــــــــــــــــاد ِ       هـــــــــــــــــوازن أو ســــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــد ول

  

 لـــــــــــــكـــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــقـــــــــــــوم قـــــــــــــد تـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــونــــــــــــه و 

  
ــــــــــــــــــــاط عــــــــــــــــــــراض    ــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــ ِ حبــــــــــــــــــــوران أن  املــــــــــــــــــــن

  

 وقد نبه إىل روايتهما يف األساس هبامش املطبوعة املصرية.

 ( كذا ابألصر ا وضبطت اللفظة ابلتحريك عن القاموس ومثله يف اللسان والصحاح.5)
 .171( سورة البقرة اآية 6)
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ْوِت فأَضاَف التَّْشبِيه إِلى الّراِعي ، والَمْعنَى في : مثُل الِّذين َكفَُروا كالبَهائِم التي ال تَْفقَهُ ما يَقُ ـ  وهللا أَعلمـ  والَمْعنَى وُل الّراِعي أَْكثََر من الصَّ

 فالٌن يَخافُك كَخْوِف األََسِد ، الَمْعنَى كخْوِف األَسد ؛ ألَنَّ األََسَد َمْعروٌف أَنّه الَمُخوُف. الَمْرِعّيِ قاَل : وِمثْلُه في الَكالم :

َمْخَشِريُّ : والغَْين أَعلَى ، أَي : الغُرابُ  نَعَقَ  َحَكى ابُن َكْيساَن :و الَجْوَهِريُّ :قاَل   وقاَل األَْزَهِريُّ : َصاَح. بالعَْيِن غير ُمْعَجمة ، قاَل الزَّ

ة يَقُولوَن : َكالُم العََرِب : نَغََق الغُراُب ، ، ونَِغيقُه ، ونُغاقُه ، مثل نَِهيِق الِحماِر ونُهاقِه ، ولَكنَّ الثِّق نُعاقُهو الغُراِب ، نَِعيقُ  ات ِمن األَئِمَّ

اِعي بالشاِء ، بالعَْيِن الُمْهَملة ، وال يُقاُل في الغُرابِ  نَعَقَ و بالغَْيِن المعجمة ،  ، ويجوز نَعَب ، قال : وهذا هو الصحيح. نَعَق الرَّ

حاح ، وهما أَْضَوأُ كوَكبَْيِن فيها ، يقاُل : أََحُدهما ِرْجلُها اليُْسَرى ، واآلخر َمْنِكبُها  كما في الَجْوزاءِ  َكواِكب : َكْوَكباِن من الناِعقانو الّصِ

ى الَهْنعَةَ.  األَْيمن وهو الذي يَُسمَّ

 قال ُدَكْين بُن َرجاء الفُقَْيِمي : ِلبَنِي فُقَْيم. كان : فََرسٌ  ناِعقو

 انِع ِ َباح آ  ساِطض و و 
 العُباب.كما في 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : ُحْجُر اليَْربُوع يَِقُف عليه يَْسَمع األَصوات ، والَمْعُروف عن كراع : العانِقاُء ، وقد تقدم. الناِعقاء

ِن ، أَي : صوتَه باألَذان.  وسمعُت نَْعقَةَ الُمَؤذِّ

ً  في الِفتْنَةِ  نَعَقَ  وقال ابُن القَطَّاع : ً و نَِعيقا  : َجلََّب. نَعَقانا

 بَنِي فاُلٍن ، والَجْمع نَواِعُق. ناِعقَةُ  ويقال : هو

 .النَِّعيقِ  ، َكَكتَّان : َكثِيرُ  نَعَّاق وهو

. وقال ابُن عبّاد : هو ، كقُْنفُذ النُّْغبُق : [نغبق]  األَحَمُق. أَهمله الجوهريُّ

 كعُْصفُور : طائِر. النُّْغبُوقو قال :

 يُْسَمُع من بَْطِن الدَّابَّة. الذي الصَّْوت والُوعاُق والَوِعيُق : النَّْغبَقَة قال ابُن األَعرابّي.و .(1) ع  :النُّْغبُوقُ  ُدَرْيٍد :قال ابُن و

 َشَد :، وهذه عن أَبِي َعْمرٍو ، وأَنْ  كالنُّْغبُوقَةِ  عن األَصمعّي وأَبي عمروٍ  َصوُت ُجْردانِه إِذا تَقَْلقَل قي قُْنبِه هو أَو

َرزًا ومــــــــــــــــــــاًء ابرِداً  ه غــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ ت فــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــَ

هح      وقــــــــــَ بــــــــــُ ُت غــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــَ بـ ــــــــــَ تـ يــــــــــٍض واغــــــــــح َريح َربــــــــــِ هــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــَ

  

ه  تـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ يـــــــــــــــاُد َدفـ ض اجلـــــــــــــــِ ىّت ِإذا ُدفـــــــــــــــِ  حـــــــــــــــَ

  
ِه    تـــــــــــِ يـــــــــــاِد والســـــــــــــــــــــــــح رَت اجلـــــــــــِ هح َوســـــــــــــــــــــــــح وقـــــــــــَ بـــــــــــُ غـــــــــــح  نــــــــــــُ

  
 كذا في ُرباعّي التهذيب.

كةً للُهزال. تُنَْغبِقُ  وقال ابُن َعبّاد : الّدابَّةُ   استَها ، أَي : تدخل وتخرج ُمتَحّرِ

مّ  النُّْغُرقَة : [نغرق]  قَِصيبَةُ الشَّعَر. أَهَملَه الَجوهريُّ وصاِحُب اللِّسان. وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو ، بالضَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 أَي : َشعََر قَفاه ، كذا في نَواِدره. نُْغُروقَه َذبقال ابُن األَعرابي : يقال : َجَذب ُغرنوقَه ، أَي : ناِصيَتَه ، وجَ 

ً  من حّدِ َضَرب وَمنَع يَْنغَقُ و يَْنِغقُ  الغُرابُ  نَغَقَ  : [نغق] ً و نَِغيقا  ِغيْق ِغيْق. صاحَ  بالّضّم ، وهذه عن اللِّحيانِّيِ : نُغاقا

 :قالَه الليُث ، وأَنشَد  (2) في الَخْير ، ونَعَب في الشَّر نَغَقَ  أَو
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مح و  كـــــــــــــــُ ر  بـــــــــــــــِ ريحَ فـــــــــــــــِإنح مـــــــــــــــَ ُروا الـــــــــــــــطـــــــــــــــ   ازجـــــــــــــــُ

ا انغـــــــــــــِ ٌ      حـــــــــــــَ نـــــــــــــَ وا ســـــــــــــــــــــــــــَ ِوي فـــــــــــــقـــــــــــــولـــــــــــــُ هـــــــــــــح  يــــــــــــــَ

  
 بِبَْيٍن ، وأَنشَد لُزَهير : نَغَقَ  قال : ويُقال أَيضاً :

ِ قد نـََغَقا   (3)أَمحَس  ِبذاَ  ُغراُب الَباح
 .عنههللارضيهكذا قال. وقال الّصاغانِيُّ : لم أَِجْد هذا البيَت في ِديوانِه وال ِديواِن اْبنِه َكْعب 

 : كأَِميٍر ، وهي التي تَْبِغم. بُعَْيداِت بَْين ، أَي نَِغيقٌ  ناقةٌ و

__________________ 
 .313/  3( اجلمهرة 1)
 ( يف التهذيب : نغٍ  خبرٍي ونعب ببٍا.2)
 وصدره فيه : 41ي  يف ديوانه ط بريوت ا ويف شرح الديوان صنعة ثعلب ص ( ل3)

 فعّد عما تر  إذ فات مطلبه
 .«نغقا»بد  « نعقا»وفيه 
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ة ةً بَْعَد َمرَّ حاح. وقال َغيُره : ناقة َمرَّ ً  ، وقد نَِغيقَة كما في الّصِ  . قال ُحَميد :نَغُوق : إِذا بَغََمت ، وكذلك نَغَقَت نَِغيقا

وَذقــــــــــايّن انزعــــــــــت و  ب الســــــــــــــــــــــــ  لــــــــــح مــــــــــَ  كــــــــــقــــــــــَ  َأ ــــــــــح

الُء الــــــــــــــذِّراع      تــــــــــــــح ّي فـــــــــــــــَ و ُ بــــــــــــــكــــــــــــــفــــــــــــــ  غــــــــــــــُ (1)نـــــــــــــــَ
 

  
ماَم األَسوَد ، وإِبٌل ُظْمٌي.  أَي : بَغُوم. أَراَد باألَْظَمى الّزِ

 أَي : ُسوٌد ، كما في اللِّساِن ، فهو ُمْستَْدَرٌك على المصنِّف.

 ، نقله الّزمخَشِرّي. نَغَّاق وكذلك قَولُهم : ُغرابٌ 

ً  البَيعُ  نَفَق : [نفق] ْلعَةُ  ، كَسحاب : َراجَ  يَْنفُُق نَفاقا ْرَهمُ  نَفَقو : إِذا َغلَت وُرِغَب فيها ، تَْنفُق ، كذلك الّسِ ً  الّدِ كذلك ، وهذه عن اللِّحيانِّي ،  نَفاقا

 كأَنّه قَلَّ فُرِغَب فيه.

 وراَجْت. قامت أَي : السُّوقُ  نَفَقت من المجاز :و

جُل ، نَفَقَ  من الَمجاِز :و ً  كالفََرِس والبَْغِل ، وسائِر البَهائم ، الدَّابَّةُ  كذاو الرَّ  ، قال ابُن بَّري وأَنَشَد ثَْعلَب : َماتَا بالضم : يَنفُُق نُفوقا

رِيـــــــــــــهـــــــــــــا مبـــــــــــــاٍ   يـــــــــــــاُء َنشـــــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــمـــــــــــــا َأشـــــــــــــــــــــــــــح

تح فـــــــــــِإنح      قـــــــــــَ فـــــــــــَ ونُ  نــــــــــــَ كـــــــــــُ  فـــــــــــَبكســـــــــــــــــــــــــُد مـــــــــــا تـــــــــــَ

  
 أَي : َميِّتَة. «نافِقَةٌ  والَجُزورُ »ابِن َعبَّاس : في َحِديِث و

 وقال الشاِعُر :

فـــــــــــــــَ َ  ـــــــــــــــَ ه  نـ رحجـــــــــــــــُ غـــــــــــــــُر وَأوحَد  ســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــب  ال

رح      غـــــــــــَ ي وبــــــــــــَ رحجـــــــــــِ يـــــــــــِر   ســــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــِ (2)يف ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
ة أَنه من َحّدِ َكتَب ال غير.وروايةُ ابِن بَّري : سْرِجي والبَغَل. ثم إِّن ظاهَر ِسياق الُمَصنِّف كالَجْوَهِرّي وغيِره من   األَئِمَّ

ْل ذلك. نَِفقَت قال َشيُخنا : وزاد ابُن القَطَّاع أَنه يقال :  الّدابةُ ، كفَِرح ، ووافَقَهُ ابُن السيِّد في الفَْرِق ، فَتَأَمَّ

ً  الُجرحُ  نَفَقو  وهو مجاز. تَقَشَّر : نُفوقا

ً  َكفَِرح ونََصر مالُه وِدْرَهُمه وَطعاُمه نَِفقَ و ً و نَْفقا  فُرِغَب فيه وراَج ، وهذا عن اللِّحياني. أَو قَلَّ  وَذَهَب ، أَو نَقَص نَِفد وفَنِيَ  : نَفاقا

ً و نافَقَةً نافََق مُ  وهو الدُُّخول في اإِلسالِم من َوْجٍه ، والُخروُج عنه من آخر ، وقد الُمنافِق َكِكتاب : ِفْعلُ  النِّفاقو ر في الَحِديثِ  نِفاقا  ، وقد تََكرَّ

َف منه اْسماً وفِْعالً ، وهو اسٌم إِْسالميٌّ لم تَْعِرْفه العَرُب بالَمْعنَى الَمْخُصوِص به. وُهَو الَِّذي يْستُر كُ  النِّفاق فَره ، ويُْظِهُر إِيمانَهَ ، وما تَصرَّ

هاُب في وإِن كاَن أَصلُه في اللُّغَة َمْعروفاً ، َصرَّ  ح بذلك ابُن فاِرس وابُن األَثِيِر ، وَعقَد له السُّيوطيُّ في الُمْزِهر نَْوعاً خاّصاً ، وبََسطه الّشِ

فاِء.  العنايَة ، وفي مواِضَع من َشْرح الّشِ

ً  في االعتالل ِلتَْسِميةـ  ونقَل الّصاغانيُّ عن ابِن األَنباريّ  َي به ألَنه يَْستُر ُكفَره ويُغَيِّبه ، فُشبِّه أَ  ثاَلثَة أَْقوال :ـ  الُمنافق ُمنافِقا حُدها : أَنّه ُسّمِ

 ، وهو السََّرُب ، يَْستَتُِر فيه. النَّفَق بالَِّذي يَْدُخل

 كاليَْربُوع ، فُشبِّه به ؛ ألَنه يَْخُرج من اإِليمان من غيِر الَوْجه الذي َدَخل فيه. نافَقَ  والثاني : أَنه

 ظاِهُره إِيماٌن وباِطنُه ُكْفر. الُمنافِقُ  َي به إِلظهاِره غيَر ما يُْضِمر ، تَْشِبيهاً باليَْربُوعِ ، فكذلكوالثاِلُث : أَنّه ُسمِّ 

اُؤها ُمنافِِقي أَْكثرُ »َحِديُث :  قِلُت : وعلى هذا يُحَملُ  ياَء ؛ ألَنَّ ِكالُهما إِظهاُر غيِر ما في ا بالنِّفاق أَراد «هذه األُمة قُرَّ  لباطِن.ُهنا الّرِ

كة ، كثََمرة وثِماٍر. نَفَقَةٍ  َجْمع أَيضاً : النِّفاقُ و  ُمَحرَّ

 ونَِفَدْت. نَفَقاتُهم فَنِيَتْ  َكفَِرح ، أَي : نَِفقَت نِفَاقُُهم * َحَكى اللِّحيانيُّ :و

 ِلَما يَْصِرفُه من الدَّراِهِم وغيِرها. النَّفَقَةِ  َكثِيرُ  بالَكْسر : ِمْنفاقٌ  رُجلٌ و

 نقله الجوَهِريُّ ، وأنشد ِلعَْلقََمةَ بِن َعبََدة يِصف َظِليماً : َسِريَع اْنِقطاِعه : إِذا كانَ  الَجْريِ ، َكَكتِفٍ  نَِفقُ  فَرسٌ  من الَمجاِز :و
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ه  يـــــــــــــــِ ُدُه يف َمشـــــــــــــــــــــــــــــح زيـــــــــــــــ  فـــــــــــــــِ ٌ فـــــــــــــــال تـــــــــــــــَ  نـــــــــــــــَ

دِّ و      َن الشــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــُف ُدَويــــــــــح ُؤوُم ال الــــــــــز فــــــــــِ (3)َمســــــــــــــــــــــــح
 

  
 أَي : َعْدو َغْير ُمْنقَِطع.

 ع. َكُزبَْير : النُّفَْيقو

__________________ 
 .41( ديوان محيد بن ثور ص 1)
 ( أي وبغلي ا ابلتحريك.2)
 *( مل يشر اليها ابألصر والكويتية أهنا من القاموس.)
 الذهاب.وهبامشه : النِف  : السريض  400( من قصيدة مفضلية ص 3)
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 : ة بَمْرَو. نَافِقانُ و

كةً : َسَرٌب في األَْرِض  النَّفَقو  آخر. له َمْخلٌَص إِلى َمكان ُمشتَقٌّ إِلى موضعٍ آخر. وفي الّصحاح والتَّهِذيب : ، ُمَحرَّ

َتِغَي نَ َفقاً يف اْْلَْرِض َأْو ُسلَّماً يف )ومنه قَولُه تعالى :   .(1) (السَّماءِ فَِإِن اْسَتَطْعَت َأْن تَ ب ْ

ة لَخْصمه ،  نَفَقَه َضلَّ ُدَرْيضٌ  في الَمثَل :و َدَخله. الرجُل : اْنتَفَقو حاح. يُضَرُب لَمْن يَْعيا بأَْمِره ، ويَعُدُّ ُحجَّ أَي : ُجْحَره ، كما في الّصِ

 .«د ر ص» في فيَْنَسى عند الحاجِة ، وقد ذُِكر

 على نَْفِسَك وعلى الِعياِل. راهم ونَحِوهامن الدَّ  تُْنِفقُه بهاٍء : ما النَّفَقَةو

 : نافَِجةُ الِمْسِك. النافِقَةُ و

 َجبٌَل.و

 القَاِصعَاء َضَربَ  *فإِذا أُتِي من قِبَلِ  وهو موضُع يُرقِّقُه ، ، كُهَمزة : إِحَدى ِجَحرةِ اليَْربُوع ، يكتُُمها ويُظِهر َغْيَرها النُّفَقَةو ، النافِقاءُ و

حاح. وقال أَبو ُعبَيٍد : وله ُجْحر آخُر يقال له : القاِصعَاُء ، فهو يَدُخُل  النَّوافِقُ  أَي : َخَرج ، والجمعُ  فاْنتَفَق أِْسه ،برَ  النّافِقاءَ  ، كما في الّصِ

 : قَُصعَةُ اليَْربوع : أَن يَْحِفَر ُحفَْيرةً ، . وقال ابُن األَعرابّيِ النّافِقاءِ  ، ويَْخرُج من القَاِصعاء ، أَو يَْدُخُل في القَاِصعاِء ويَخُرج من النّافِقاءِ  في

اءـ  ثم يَُسدَّ بابَها بتُرابِها ى ذِلك التّراب الدَّامَّ ، فال يُْنِفذُها ، ولكنه يَحفُرها  النَّفَقو ، النُّفَقَةو ، النّافِقاء ثم يُحفَُر َحْفراً آخر يُقال له :ـ  ويَُسمَّ

 ، فَضَربَها برأْسه وَمَرَق منها. النَّافِقاءِ  حتى تَِرقَّ ، فإِذا أُِخذ عليه بقاِصعائِه َعَدا إِلى

 يُقال له : الّراِهَطاء. النُّفَقَة وتُرابُ 

 .(2)والّداّماُء ، والّراِهَطاُء ، والعَانِقاُء ، والحاثِياُء ، واللُّغَّْيَزى ،  النَّافِقَاءُ و وقاَل ابُن بَّري : ِجَحَرةُ اليَْربوعِ َسْبعَة : القاِصعاُء ،

اِهطاُء  النُّفَقَةو ، النُّفَقاءُ و ، النّافِقاءُ  وقال أَبو َزْيد : َهَطة ، والقَُصعَاِء والقَُصعَة. (3)، والرَّ نَفََّق و َكنََصر ، وَسِمع ، اليَْربُوعُ  نَفَقَ و ، والرُّ

 ً  .نافِقائِه : َخَرج من اْنتَفَقَ و ، تَْنِفيقا

ةُ تقول : السَّراِويِل ، بالفَتْح : الَموِضُع الُمتَِّسُع منه. نَْيفَقُ و  ، بَكْسر النُّون. وقاَل َغيُره. نِيفَق قال الجوهريُّ : والعامَّ

ب. نَْيفَقُ  وكذلك  القَِميص ، وهو فارسيٌّ ُمعرَّ

 َر في تَْرِكيب ُمستَِقل.قُلُت : فإَِذْن يَْنبَِغي أَن يُْذكَ 

 وَذَهب ماله. اْفتَقَر : إِذا أَنفقَ  الزم ُمتَعَّد ، يُقال : أَْنفَقَ و

ْنفاقِ )وأَْفناه ، وقَولُه تعالَى :  َمالَه : أَْنفََدهُ  أَنفَقَ و ،  إِنفاقِه أَي : َخْشية الفَناِء والنَّفاد وقال قَتاَدةُ : أَي َخْشيةَ  (4) (ِإذًا َْلَْمَسْكُتْم َخْشَيَة اإْلِ

 والَكالُم عليه كالَكالِم على أَْملَق ، وقد تَقدَّم.

َمْخَشِرّي  «فاْستَْنِفْقها فإِن جاَء أَحٌد يُْخبُِرَك بها وإِالَّ »:  عنههللارضيحِديُث خاِلد بِن َزْيٍد الُجَهنّي  وأَْذَهبه. ومنه أَْنفَقَه أَي كاْستَْنفَقَه نَقَلَه الزَّ

 والّصاغانِّي.

 أَي : راَجْت. ُسوقُهم نَفَقَت القَوُم : أَْنفَقو

ً  وفي النَّوادر : انتَثَرت بالثّاءِ  اْنتََشَرت. : إِذا اإِلبِلُ  أَنفَقَت من الَمجاِز :و  أَي : عن ِسَمن. أَوباُرها ِسَمنا

لعةَ  نَفَّقو ً  الّسِ َجها تَْنِفيقا ً  يُنفِّقْ  ال»:  عنهماهللارضيَحِديُث ابِن َعبَّاس  وَرغَّب فيها. ومنه : َروَّ ال يَْقِصد أَن يَُرّوج  أَي : «بَعُضكم بَْعضا

ُب الساِمَع ، فيكون قَولُه سبَبَاً  ً و الْبتِياِعها ،ِسْلعَتَه على ِجهة النَّْجش ، فإِنه بِزياَدتِه فيها يُرّغِ ِسْلعَتَه  الُمنفِّقُ »الَحِديث :  لها ، وكذا ُمنفِّقا

ً  «بالَحِلِف الكاذبِ   .كأَْنفَقَها يُنِفقُها إِنفاقا

 بُن عاِمر بن ُعقَيل بن َكْعِب بِن َربِيعةَ بن َعاِمِر بن َصْعَصعَةَ. الُمْنتَِفقُ  ، وهو : أَبو قَبِيلة الُمْنتَِفقُ و

بِّيُّ : أَحُد بَنِي ُصبَاحِ بِن َطِريف ، تَِفقالُمنْ  ماِلُك بنُ و  بِن َمْسعود الشَّْيبانِّي. قاتُِل بِْسطاِم بِن قَْيِس  الضَّ
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ْيد بن خليفة بن َمْعِقل بن ُصباح بن َطِريف بِن زَ  (5)قُلُت : والّذي في أَْنساِب أَبِي ُعبَيٍد القاِسِم بِن َساّلم أَنَّ قاتَِل بْسطام بن قَْيٍس هو عاِصُم 

 بِن َعْمرو بِن عاِمر بنِ 

__________________ 
 .35( سورة األنعام اآية 1)
 .«ِمنح ِقَبرِ »بد  : « ِمنح ِجَهةِ »يف القاموس :  (*)
 ( يف اللسان : والل َغُز ا وهي اللغيزي أيضاً.2)
 ( يف اللسان : والر َهطاء.3)
 .100( سورة اإِلسراء اآية 4)
 وعبارة القاموس كاللسان والصحاح. 206ص  ( انظر مجهرة ابن حزم5)
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 َربِيعة بِن َكعحب بن َربِيعة بِن ثـَعحَلبة بن َسعحِد بِن َضب ة ا فانظر ذلك.
ين نافَق من المجاز :و :  اليَْربُوع نافَقَ  قَْوِلِهم :هو مأْخوذ من و ، وقد تقّدم ما فيه ، النِّفاق ، وَمْصدُره َستَر ُكفَره ، وأَْظَهر إِيمانَه : إِذا في الّدِ

 ، وذلك إِذا أَتى في قاِصعَائِه. كاْنتفَق به نفق ، وكذلك نافِقَائِه أََخَذ في إِذا

 بالَحْرِش ، واْستَعاَره بعُضهم للشَّْيطاِن ، أَنشَد ابُن األَعرابّي : نافِقائِه من : استَْخرْجتُه تَنَفَّْقتُهو

ِن وِإن أَدَ و  تح مــــــــــــــــــا أُم  الــــــــــــــــــر َديــــــــــــــــــح   (1)لــــــــــــــــــ 
رامِ      ــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــِ الِ  ال املــــــــــــــــــــــٍة أَبخــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــِ  ب

  

ا  فــــــــــــاهــــــــــــَ ض يف قــــــــــــَ طــــــــــــاُن َقصــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــح  ِإذا الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
نــــــــــــــاه   قــــــــــــــح نــــــــــــــفــــــــــــــ  ِر  تــــــــــــــَ بــــــــــــــح ؤامِ  (2)اب ــــــــــــــَ  الــــــــــــــتــــــــــــــ 

  
ّبِ من  .نافِقَائِه أَي : استَْخرْجناه اْستِْخراَج الضَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْلعة ، َمْمَحقَةٌ للبََركةِ  َمْنفَقَةٌ  اليَِميُن الكاِذبَةُ »في الَحديث :   وَمْوِضع له. لنَفَاقِها أَي : هي َمِظنَّة «للّسِ

 أَموالُهم. نَفَقَت : أَْنفَقُواو

 بمعنى السََّرب. النَّفَق . وكذلك َجْمعالنَّفَقة أَْنفاق وجمع

 واستَعاره امرُؤ القَْيِس لِجَحَرةِ الِفئَرِة ، فقال يَِصف فرساً :

ن   فـــــــــــــاهـــــــــــــُ ن   مـــــــــــــن خـــــــــــــَ هـــــــــــــِ فـــــــــــــاقـــــــــــــِ ا   أَنـــــــــــــح  كـــــــــــــَبلـــــــــــــّ

بِ      لــــــــــــِّ يٍّ جمــــــــــــَُ ّن ودحٌ  مــــــــــــن َعشــــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــاهــــــــــــُ  خــــــــــــَ

  
عرُ  نَفَقو ً  الّسِ  : َكثُر ُمْشتَروه ، عن اللَّْيث. نُفوقا

جُل : وجد أَنفَقو ً  الرَّ ً  دُ أَي : من شاتََم النَّاَس ُشتِم. ومعناه أَنه يجِ « أَْنفَقَ  َمْن باَع ِعرَضه»لمتاعه. وفي الَمثَل :  نَفاقا بِعْرِضه يَناُل منه.  نَفاقا

 : عنههللارضيومنه قَوُل َكْعِب بِن ُزَهْيٍر 

ضح  بـــــــــِ ِديـــــــــَ  ومـــــــــن يـــــــــَ و الصــــــــــــــــــــــ  جـــــــــُ يـــــــــُت وال َأهـــــــــح  أَبـــــــــَ

ِر      عـــــــــاشـــــــــــــــــــــــِ
َ
يـــــــــه يف املـــــــــ ـــــــــِ رحِض أَب نـــــــــفـــــــــِ ِ بـــــــــعـــــــــِ  (3) يـــــــــُ

  
 .«بِعْرِض أَبيه»أَي : يَِجُد نَفاقاً ، والباُء ُمْقَحَمة في قَْوله : 

ً  األَيّم نَفَقَتو أَي : من َسعاَدتِه أَن تُْخَطب نِساُؤه من بَناتِه  «أَيِّمهِ  نَفاقُ  ِمْن َحّظِ المْرءِ »في حديث ُعَمر : و : إِذا َكثُر ُخطَّابُها. تَْنِفق نَفاقا

لَعِ التي ال  .تَْنفُق وأََخواتِه ، وال يَْكَسْدَن َكساَد الّسِ

 .نافِقَائِه ه منالحاِرُش اليَْربوَع : استَْخرج اْنتَفَقو

 ويَْذَهَب. يَْنتَِفقَ  الضَّبَّ ، واليَْربُوَع : إِذا لم يَْرفُْق به حتى أَْنفَقَ و

 وقَوُل أَبِي َوْجزة :

ه  ـــــــــَ ن فـــــــــح ـــــــــُ كـــــــــنـ ـــــــــَ عـــــــــًا ي َص ُخضـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــِ الئ ـــــــــَ هـــــــــِدي ق ـــــــــَ  ي

ُدوِد      َر اخلــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــح وافــــــــــــــــــِ َ صــــــــــــــــــــــــــــــــُ  اأَلوحابرِ  نــــــــــــــــــَ

  
َمِن.  أَي : نََسلَت أَوباُرها من الّسِ

. قال الراجز ::  أَنفاق وَزْيت  َغضٌّ

ا ح  قحشـــــــــــــــــــــــَ ٍر شـــــــــــــــــــــــَ حـــــــــح وحَت فـــــــــَ ن صـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح  ِإذا لـــــــــَِ

ِت      رًّا كـــــــــــَزيـــــــــــح فـــــــــــَ َن ُمصـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــح طـــــــــــَ فـــــــــــا قـــــــــــَ  األَنـــــــــــح

  
 .«ف وق»وقد ذكر في 
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ٍر : أَْطِر ِحماِري ولََك عليَّ ُجْعٌل ، فلما َدَخَل به  (4)« الِحمار يَْنفُقُ و ُدوَن ذا»وفي الَمثَل :  وأَصلُه أَنَّ إِنساناً أَراَد بَْيَع ِحماٍر له ، فقال لُمَشّوِ

ر : هذا ِحماُرك الذي ُكنَت تَِصيُد عليه الَوْحَش ، فقال الرُجل :  ُدوَن الذي  أَي : الَزْم قوالً « الِحمار يَْنفُقو ُدوَن ذا»السُّوَق قاَل له الُمَشّوِ

 .(5)اآلَن ُدوَن هذا ، والَواو ِلْلحال  يَْنفقُ  تَقوُل ، أَي : أَقلَّ منه والِحمار

عنَْيفَقُها السَّراِويِل ، كُمعَظٍَّم : ُمنفَّقُ و قَها ، وأَْحِكم ُمنَطَّقَها ، كما في األَساِس. ُمنَفَّقَها . يُقال : َوّسِ ْل ُمَسوَّ  ، وَخّدِ

__________________ 
 .«وإن أدّلت»بد  « وإن أكّلت»ويف التهذيب : « فما أم الردين» 277/  5( يف ا يوان 1)
 .«اب ير»( يف ا يوان : 2)
وقد ســــــــقطت القصــــــــيدة من ديوانه ط بريوت. وقد ثعلب « فال أهجو»برواية :  250( البيت لزهري وهو يف شــــــــرح ديوانه صــــــــنعة ثعلب ص 3)

 باً اشرتكا فيها عن أيب عمرو ا ومطلض القصيدة :للقصيدة قا  : ويقا  إن زهرياً وكع
ــــــــــــــين و   يــــــــــــــوم تــــــــــــــالفــــــــــــــيــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــا أن يــــــــــــــفــــــــــــــوت

 بــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــروج ذي  ــــــــــــــــــاٍ  مــــــــــــــــــوثــــــــــــــــــ  ٍ     

  

 .1391( انظر جممض األمثا  رقم 4)
 املدح إذا كان ( بعدها يف جممض األمثا  : ويرو  : دون ذا ينف  ا مار من غري واو ا أي ينف  من غري هذا القو . يضــــــــــــــرب عند املبالغة يف5)

 بدون اكتفاء.
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 ، كَكِتف : نَِقيُض نَِزٍل ، وهو الَِّذي ال َرْيع له. نَِفقٌ  وَطعام

 ُروُحه : َخَرج ، وهو مجاز. نَفَقو

 ٌ تَْيِن : إِذا كانت نُفُقٌ  وكذا امرأَة  عند األَْزواج ، وتَحَظى عندهم. تَْنفُق ، بَضمَّ

ْفِدعُ  نَقَّ  : [نقق] ً  الّضِ ت. وفي العُباب : صاَحْت. ومن ُخرافَاِت ُمَسْيِلَمة الَكذَّاب :  وفي الّصحاح : : َصاَح. يَنِقُّ نَِقيقا  نِقِّي يا ِضْفَدع ،»َصوَّ

ِرين تُنقِّين كم  وقال العُلَْيِكُم الِكْنِدّي يَِصف امرأَة : .«، ال الشَّراَب تَْمنَِعين ، وال الَماَء تَُكّدِ

دِ  فح  نَِقيِقهاَع يف ُتساِمر الضِّ
َخَمة ، والظَِّليُم. قال َجِريٌر : كذا العَْقرُب ، والدَّجاَجةُ ، والِهرُّ و  ، والَحَجلَة ، والرَّ

يــــــــــــــ َ كــــــــــــــَبن   قــــــــــــــِ ه  نــــــــــــــَ اِوايئــــــــــــــِ بِّ يف حــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــَ

ي َأو      يــــــــُح األَفــــــــاعــــــــِ حــــــــِ يــــــــ ُ فــــــــَ قــــــــِ قــــــــارِب  نــــــــَ (1)الــــــــعــــــــَ
 

  
 وأَنشَد أَبو َعْمرٍو.

رَيِّ  هـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ي  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــيـ ُت راعـــــــــــــــِ مـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ   َأطـــــــــــــــح
رِّ      يـــــــــــــجـــــــــــــًا اهلـــــــــــــِ جـــــــــــــِ ي حـــــــــــــَ بـــــــــــــكـــــــــــــِ ّر يـــــــــــــَ  فـــــــــــــظـــــــــــــَ

  

ِته مثُر   اهِلرِّ  نَِقي ِ َخلحَف اسح

ْفِدَعة النَّقَّاقَةو ْفِدُع ، ِصفَة غاِلبَةٌ ، تقول العرب :  النَّقَّاقو : الّضِ  .«النَّقَّاق أَْرَوى من»: الّضِ

حاحِ ، أَي : : َصوتُها إِذا ُضوِعفَ  النَّْقنَقَةو ع  تَنِقُّ  للبَْيض ، وال تُنَْقنِقُ  إِذا فََصَل بينَه بَمّدٍ وتَْرِجيعٍ. ويُقاَل : الّدجاجةُ  كما في الّصِ ، ألَنها تُرّجِ

 في َصْوتِها.

ة يَِصف الظَِّليَم. ، كِزْبرج : الظَِّليم ، أَو النافُِر ، أَو الَخِفيُف. النِّْقنِقو مَّ  قاَل ذو الرُّ

رُ  يـــــــــــــِّ ه  لـــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــــِ فح ن  بـــــــــــــنــــــــــــــَ رحعـــــــــــــَ  هلـــــــــــــَُ َ
 يف املـــــــــــــ

ِة الـــــــــر أحِس      لـــــــــ  لـــــــــ  قــــــــــُ ُك َأعـــــــــح لـــــــــَ عـــــــــح نـــــــــِ ُ ُمصـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــح  نـــــــــِ

  
 وقال امرُؤ القَْيس :

ي  رُقــــــــــــــِ ي والــــــــــــــقــــــــــــــنــــــــــــــاَن ولــــــــــــــُ لــــــــــــــِ  كــــــــــــــَبيّنِ وَرحــــــــــــــح

ئــــــــــــيٍّ ِذي َزوائــــــــــــَد      رحفــــــــــــَ نــــــــــــِ ِ عــــــــــــلــــــــــــ  يـــــــــــــَ قــــــــــــح (2)نــــــــــــِ
 

  
 هي بِهاٍء.و في َصْوته نَْقنَق قاَل أَبو عمرو :و

 وأَنشد لَحبِيٍب العَْنبِرّيِ : غاَرت أَي : َعْينُه نَْقنَقَت يقال :و قال :

وٍص َذواِت َأعــــــــــــــــــــُاٍ  ــــــــــــــــــــِ ِ خــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــان  ن

ــــــــــــِ ِ      مــــــــــــال ة الســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ ول هــــــــــــُ ُت هبــــــــــــا جمــــــــــــَح ــــــــــــح ب  جــــــــــــُ

  
 .«ت ق ت ق»وهكذا أَنَشده اللَّيُث في العَْيِن ، ويَْعقُوُب في األَْلفاِظ ، وَمرَّ له ذلك بعَْينه في 

 يُْستَْدَرُك عليه :* ومما 

 ، كعُنُق. قال ُرْؤبَة : نُقُقٌ  ، والجمعُ  نَقُوقٌ  ِضْفِدعٌ 

 النـ ُق ح ِإذا َداَن ِمنحهن  أَنقاُض 
 ، أَنشد ثَْعلب : نُقٍّ  على من قال : ُجَدٌد في ُجُدٍد ، ويُْجمع أَيضاً على« بَضّم ففَتْح» النُّقَق ويُرَوى أَيضاً :

 ُن ِّ عل  َهِنا وَهَناٍت 
 ، أَي : َطويلَة. النَّقانِق وكأَنَّ أَعناقَهم أَعناقُ 
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 ، بالكسِر : الَخَشبةُ التي يُكوُن عليها الَمْصلُوُب. النِّْقنِيقُ و

ثيَن في َحِديِث أُّمِ َزْرعٍ. النَِّقيقِ  ، أَو َدَخل في نَِقيق : إِذا صاَر ذا أَنقَّ و بَكْسِر النّون. قال أَبو ُعبَيٍد « ُمنِقّ و ودايٍِس ». ومنه ِروايةُ بَْعِض الُمَحّدِ

وايةُ فيكوُن من . وقاَل غيُره :الُمِنقَّ  : وال أَعِرفُ  ت الّرِ  الصَّوت ، يُِريد أَصواَت الَمواِشي واألَْنعام ، تَِصفُه بَكثْرة أَمواله. النَِّقيق ِإن َصحَّ

يَّة مولَّدة. النَّْقنَقَةُ و  : األَكُل قَِليالً ، عاّمِ

 يُْستَْدَرُك عليه : * ومما

عينُه : غارت ، وأَنكره ابُن األَعرابّي. وفي  نَْقتَقَتْ  ، أَي : َهبَط ، هكذا َضبََطه ابُن األَعرابّيِ بالنُوِن ، وبيَن القافين تاء. وقاَل غيُره : نَْقتَق

 الُمَصنَِّف ألَبي ُعبَيٍد : تَْقتَقَت ، بتاَءْين.

 فراِجْعه.« تَْقتقَ »، وقد َمرَّ البَْحُث فيه في قاَل ابُن ِسيَده : هو تَْصِحيٌف 

حاح والعُباِب. وقاَل  ، ُمثَلَّثة النُّْمُرقَةو النُّْمُرق : [نمرق] أَي : بتَثِْليث النّون ، الضمُّ هو الَمْشهور ، والَكْسُر لُغَة َحَكاها يَْعقُوب ، كما في الّصِ

 ي اللِّسان. وأَما الفَتُْح فلم أََره فيما تَيَسَّر عنِدي من الَمواّد ، إِاّل أَْن تَُكون اللُّغَةُ الثالثةُ فَتَْح الّراِء معالفَّراُء : وَسِمْعتُها من بَْعض َكْلٍب ، كما ف

 َضّم الِميم ،

__________________ 
 .«نقي  األفاعي»( ديوانه برواية 1)
 الريفئي والنقن  : الظلم النافر. برواية : والقرب ولرقي. وهبامشه : 134( ديوانه ط بريوت ص 2)
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؛ وهي : ما افحرتَشتح اسُت الر اكب عل   املِيثـََرة هي الص ِغرية ا َأو قاله الفرّاُء ا َأو الِوساَدةُ  ولكن حَيحتاُج ِإىل دلير َقويٍّ :
ِر ا قاله  د   ِخرة الر حح يوٍر ُتشــــــــــَ ِر ا كاملِرحفـََقة ا غرَي َأن  ُمَؤخ َرها َأعظُم من ُمقد ُمها ا وهلا أَربعُة ســــــــــُ  هي َأو أَبُو ُعَبيٍد.الر حح

ر ُلُر  فـَوح َ  الجي الطِّنحِفَسة  ا قاله أَبو ُعَبيٍد أَيضاً. الر حح
 قال محمد بُن عبد هللِا بن نَُمْيٍر الثَّقَِفيُّ : (1) (َوََّناِرُق َمْصُفوَفة  )قال هللا تعالى :  النَّماِرقُ  والَجْمعُ 

رِّبـــــــــــتح  د  وقــــــــــــُ ِو مـــــــــــُ  ِإذا مـــــــــــا ِبســــــــــــــــــــــــاُط الـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــح

ُه و      ه أَلـــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــُ اتـــــــــــــــــــــِ ذ  لـــــــــــــــــــــَ هح لـــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــــــارِقـــــــــــــــــــــُ

  
 وقاَل آخر :

هـــــــــــا  تـــــــــــاهـــــــــــِ ج  مـــــــــــن َأســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــارِ ُ َتضـــــــــــــــــــــــــِ  الـــــــــــنـــــــــــ 

 لــــــــــــــــــــــــّرِحــــــــــــــــــــــــا  واأَلاينــــــــــــــــــــــــِ ُ مــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــارُش ا    

  
 وفي َحديِث ِهْند :

نـــــــــــــــــــــــــــــــــاُت طـــــــــــــــــــــــــــــــــارِ   ُن بـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  حنـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ي عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــ       مــــــــــــــــــــــارِ َلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــ 

  
ِء القَْيِس بن َعْمرو الَمْقصور بن ُحْجٍر آكِل الُمرار بن َعْمرٍو بن بن ُشَرْحبِيل بِن يَِزيَد بِن امرى النُّْعماُن بُن يَِزيد هو الِكْنِديُّ  النُّْمُرق ذُوو

 ُمعاوية.

. فُتُوقٌ  ُخلوٌص ، أَي : من السَّحاب : ما كاَن بَْينَهـ  بالَكْسرِ ـ  النِّْمِرقَةُ  .نِْمِرقه يُقال : ما َعلَى السَّحابو  نَقَله الصاغانِيُّ

 عن ابِن َعبّاد. لََطَمها : يَْنُمقُها عينَه نََمقَ  : [نمق]

ً  الِكتابَ  نََمقَ و  ، وكذلك نَبَقه وقد ذكر. َكتَبَه : يَْنُمقه نَْمقا

ً و قَه تَْنِميقا َده. قاَل النابِغَةُ الذُّْبيانِيُّ : : َحسَّنَه وَزيَّنَه بالِكتابة نَمَّ  وَجوَّ

ا  وهلــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــرّاِمســــــــــــــــــــــــــــــاِت ُذي ر  ال  كــــــــــــــــَبن  جمــــــــــــــــََ

يـــــــــٌم      هعـــــــــلـــــــــيـــــــــه َقضـــــــــــــــــــــــِ تـــــــــح قـــــــــَ ُض  لـــــــــَّ وانـــــــــِ (2)الصـــــــــــــــــــــــ 
 

  
قَته َحِصير»ويُُروى :   .«نَمَّ

َكةً  نََمقَةٌ  فيه أَي : الُمْنتِِن : ِء الُمْرِوحيُقاُل للشَّيو  نََمقةٌ  أَي : ُزُهومة ، وكذلك نََمَسةٌ ، وَزْهَمقةٌ ، عن األَْصَمِعّيِ. وقال أَبو َحنِيفةَ : فيه ، ُمَحرَّ

 ، أَي : ِريٌح ُمنتِنَة ، كأَنَّه مقلوٌب من قَنَمة.

 عن ابِن َعبّاٍد. لَقَُمه ولََمقُه : الطَِّريقِ  نََمقُ و

 لم يكن لُرَطبِها نَواةٌ. النَّْخلَةُ  أَْنَمقَت دقو ، كُمْحِسٍن : مالَه نَوىً  ُمْنِمقٌ  وُرَطبٌ  قاَل :

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

قَ  ً  الِجلدَ  نَمَّ  : نَقََشه. تَْنِميقا

قو نَِميق وثوب  : َمْنقوش. ُمنَمَّ

قٌ  ومن الَمجاِز : َوْعدٌ  قٌ  ، وقَول ُمنَمَّ  .ُمنَمَّ

 : قَريةٌ بُخراسان من أَْعماِل جام. نامقو

ى بذلك إِذا أَْجَذَعتْ  : م النّاقَةُ  : [نوق]  بحذِف الهاِء. نَاقٌ  ج : معروفةٌ ، وهي األُْنثَى من اإِلبِِل ، وقِيَل : إِنّما تَُسمَّ

 جَمع على ذلك.كبََدنَة ، وبُْدن وَخَشبة وُخْشب ، وفَْعلة بالتّسِكين ال تُ  نُوق قال الجوهريُّ : تَقِديُرها فَعَلة بالتَّْحِريِك ؛ ألَنّها ُجِمعَت علىو
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ِة. ، بالهمزِ  أَْنُؤق يُقال :و ، أَْنُوق قد ُجِمعَت في الِقلَِّة علىو قال : مَّ قال الَجْوَهِريُّ : و ، وهذه عن اللِّْحيانِّيِ. قال ابُن ِسيَده : َهَمُزوا الواو للضَّ

ةَ على الواِو فقَدَُّموها ، فقالوا مَّ ضوا من الواِو ياًء.، َحكاَها يَ  أَْونُق ثم استَثْقَلوا الضَّ  ْعقُوُب عن بَْعِض الّطائِيِّيَن ثم َعوَّ

الً من الَواِو ، فالبََدُل أَعمُّ زاَد ابُن ِسيَده : فِيَمن جعلها أَْيفاُل ، ومن َجعَلَها أَْعفال فقَدَّم العَين ُمغَيَّرة عن الَواِو إِلى اليَاِء َجعلَها بَدَ  أَْينُق. قالوا :و

فاً من العِ   َوِض إِذ ُكّل ِعَوٍض بََدٌل ، وليس ُكلُّ بََدل ِعَوضاً.تََصرُّ

أََحُدهما : أَْن يكوَن َعْيُن أَْينٍُق قُِلبَْت إِلى ما قَْبَل الفاِء ، فصاَرت في التَّْقِدير  وقاَل ابُن ِجنِّي مرةً : َذَهب ِسيبََوْيهٌ في قولهم : أَينٌُق َمْذَهبَْيِن :

 ياًء ؛ ألَنَّها كما أُِعلَّت بالقَْلِب كذلك أُِعلَّت أَيضاً باإِلْبدال.أَْونُق ، ثم أُْبِدلَت الواو 

َضت الياُء منها قبَل الفاِء ، فِمثالُها على هذا القَْول أَْيفُل ، وعلى القَوْ   ل األَول أَْعفُل.واآلخر : أَن تَُكوَن العَْيُن ُحِذفَت ، ثم ُعّوِ

__________________ 
 .15 ( سورة الغاشية اآية1)
 برواية : عليه حصري. 79( ديوانه ط بريوت ص 2)
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 مثل : ثََمرةٍ وثَِمار ، إِاّل أَنَّ الَواو صاَرت ياًء لَكْسرةِ ما قَْبلَها. قال القاُلُخ بُن َحْزن : نِيَاق على النّاقةُ  قد تُْجَمعُ و

ن  ُ  مــــــــــــــــــــن  دَكــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــا ِ أَبـــــــــــــــــــــح  نــــــــــــــــــــِ

َا مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــَو ِ       جـــــــــــــــــِّ نـــــــــــــــــَ (1)ِإن مل تــــــــــــــــــُ
 

  
 هكذا أَنَشَده أَبو زيد.

 كبَاقَة وبَاقَات. ناقَاتٌ و ناقة يقال :و

 كنَفَقة وأَْنفاق ، عن يَْعقوب. أَْنواق يُجَمع أَْيضاً علىو

 . قال ُعَماَرةُ بُن طاِرق :أَْينُق هو َجْمع أَيانِق َجْمع الَجْمع جج

ر  مـــــــــــــــــــــــــن و  ِد أُمـــــــــــــــــــــــــِ  َأاينـــــــــــــــــــــــــِ ِ َمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــِ ِ      قـــــــــــــــــائ ـــــــــــــــــاٍب وال حـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــي َن أبَن  َلســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
 بالَكْسر ، أَنشَد ابُن األَعرابِّيِ : نِياقاتو

ان  دح وِز  انقــــــــــــــــــــــةَ ِإاّن وجــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــَ

ريحَ      يـــــــــــــاقــــــــــــاتِ خــــــــــــَ يـــــــــــــزِ  الـــــــــــــنــــــــــــِّ  عــــــــــــلـــــــــــــ  الـــــــــــــرت حمــــــــــــِ

  

 حا ُتكاُ  النِّيُب يف الَقِفيزِ 

 كقَْوِلك في أَْكلُب : أََكْيِلب. أُيَْينِق والِقياسُ  عن يَْعقُوب ، أَْينٍُق أُيَْينِقاتٌ  تَْصِغيرُ و

م : ة ببَْلخ. نُوقُ و  ، بالضَّ

، واألُْخَرى طابَران ، وَضبََطه الحافُِظ بفَتْح النُّوِن وقاَل : هي قََصبة ُطوس ، منها القاِسم أَبو ُشجاعٍ ناِصُر  : إِْحَدى َمِدينَتَْي ُطوس نُوقانُ و

 ِن بِن أَحمَد السََّمْرقَْنِدّي ، وعنه ابُن السَّْمعانِّي.، َرَوى عن الَحسَ  النُّوقانِيُّ  بُن ُمحّمدٍ 

، َحدََّث عن الدَّاَرقُْطِنّي بالسُّنَِن ، َرواه عنه الفَْضُل بن محمد األَبِيَوْرِديُّ ، مات سنة ثمانية  النُّوقانِيُّ  وأَبو َمْنصور ُمحمُد بُن محمِد بِن أَحمدَ 

 وأَربعين وأَربعمائة.

مّ  نُوقاتو محمُد بُن أَحمد بن محمد بن ُعَمر بِن ُسلَْيماَن بن أَيّوب  (2)، وقيل : قَْرية بها ، منها الحافُِظ أَبو َعْمرو  َمَحلَّه بِِسِجْستانَ  : بالضَّ

. ْجِزيُّ . : َكواِكب ُمْصَطفَّة بَِهْيئة نَاقَة الناقَةُ و الّسِ  ، نقله الّصاغانيُّ

قُ و مٍ  الُمنوَّ ض ، كُمعَّظِ . زاَد غيُره : قد أُْحِسنَت ِرياَضتُه. وقيل : هو الذي ذُلِّل حتى ُصيِّر  ُمَذلَّل من الِجمالِ ال : الُمَروَّ ، نَقَله الجوهريُّ

قةو كالناقِة.  : ُعلَِّمت الَمْشي. ناقة ُمنَوَّ

قَه أَّن َرُجالً سار َمعَه على َجَمل قد»في الحديث : و َضِة الُمْنقاَدة.أَي : كأَنَّه أَْذَهَب ِشدَّةَ  «وَخيََّسه نَوَّ في و  ذُُكوَرتِه ، وَجعَله كالنَّاقِة الُمَروَّ

قَةٌ  وهي»:  عنههللارضيَحِديِث ِعْمراَن بِن ُحَصْيٍن  ق وَروى الفّراُء عن الدُّبَْيِريَّة أَنَّها قالت : تَقوُل للَجَمِل الُملَيَِّن : «نَاقةٌ ُمنَوَّ  .الُمنَوَّ

قُ  قال األَصمِعيُّ :و  من النَّْخِل : الُملَقَّح. الُمنوَّ

قُ و ُق والُمَسكَّك هوو من َغْيِرها : المَصفَّفُ  الُمنَوَّ  ونص األَصمعّي : ومن العُذُوِق : الُمنَقَّى. .(3) الُمَطرَّ

 ٍء ، حتى الفَاِكَهة إِذا قَُرَب قُطوفُها ألَكِلَها.: التَّْذِليُل في ُكّلِ شي التَّْنِويقُ و

قة يُقال : .هي بِهاءٍ و قة ، ونَْخلةٌ  ناقةٌ ُمنَوَّ قَةٌ  ، وِعْذقَةٌ  ُمنَوَّ  ، وقد تَقَدَّم قريباً. ُمنَوَّ

جال : النَّّواقو . َرائُِض األُمور ، وُمْصِلُحها من الّرِ  ، نقله الجوهريُّ

 عن ابِن األَعرابّيِ. ءٍ الَحذاقَةُ في ُكّلِ َشيْ  بالفَتْح : النَّْوقَةو

ء ، وأَنشَد ابُن ، َمْقلوب ناقِى نائِق قال األَْزَهِريُّ : جمع بالتَّْحِريِك : الذين يُنَقُّْوَن الشَّْحَم من اللَّْحِم ِلْليَُهوِد ، وهم أَُمناُؤهم. النََّوقَةو قال :

 األَعرابّيِ :
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ُة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍ  أَبايِدي انقــــــــــــــــــــــــــِ   ٍء خمــــــــــــــــــــــــــُ 

اِوي عـــــــــــــن اإِلحـــــــــــــرا ِ      هـــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــَ جـــــــــــــَ  َأعـــــــــــــح

  
 * أَي : بتَْميِيز الشَّْحم من اللَّْحم.أَمٌر بذِلك بالضمِّ  نُقْ نُقْ و قال : .«ءٍ َكفَّْي ناقىبيَن » ويروى :

ة اإِلْبهاِم وأَْصل أَْليَِة الِخْنَصر ، ُمْستَْقبٌِل بَْطَن السَّاِعدِ  قال الليُث : هو .النَّاقِ  يُقال : هو أَضيق منو  ِشْبه َمَشّقٍ بَْين َضرَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب والرواية :1)

 خي بكن   من نيا 
 وبعده :« أبعدهن»ويف التكملة : 

 ال نواها   يف الرفا و 
 ورواية األصر كاللسان.

 .«أبو عمر»( يف معجم البلدان : 2)
ومثلهما يف « لة واللســــان ا فليتنبهقوله : واملســــكك ا هكذا النســــخة الجي كتب عليها الشــــارح ا ومثله يف التكم»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 3)

 التهذيب.
 .«بذلك»بد  : « بذا »يف القاموس :  (*)
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ُعصِ   كذلكو  ا قا  : بِِلزحِ  الر اَحةِ  ِر الُعصــــــح ٍض مثـحُله يف َبطحِن املِرحَف  ويف َأصــــــح رِي  أَيضــــــاً هكذا ا  ُكر  َموحضــــــِ ا ونقله الزخمشــــــَ
 .نُيو ٌ  واجلمض

 .ناقَةٌ  يَخُرج باليَِد ، الواِحَدةُ  أَو ِشْبُهه بَثْرٌ  : النَّاقُ  قال َغيُره :و

كةً : بَياٌض فيه ُحْمَرةٌ يَِسيَرة النََّوق قال ابُن ُدَريد :و َشبِيَهة بالنَّعَج  ، ُمَحرَّ
(1). 

َد وبَالَغ وأُموِره ، أَي : بَِسهفي َمْطعَِمه وَملْ  تَنَيَّقَ و ق وتأَنَّق فيه تَجوَّ قال الّصاغانيُّ والَجوهرّي : وبعُضهم  ، بالَكْسر. النِّيقَة . واالْسمُ كتَنَوَّ

ق يُنِكرُ   .تَنَوَّ

قَ  قال ابُن فاِرس : ِعْنَدنا أَنَّ  قَ  نُونه ، فكأَنَء بما يَْستَْحسِ من قِياِس التَّرِكيِب ، وهم يَُشبِّهون الشَّيْ  تَنَوَّ ، وهي ِعْنَدهم  النّاقَةِ  َمِقيٌس على اسمِ  تَنَوَّ

ق ومن قاَل : إِن من أَْحسِن أَمواِلهم ، قاَل : ّي : وشاِهدُ  تَنَوَّ  قوُل الّراِجِز : النِّيقَة َخَطأٌ ، فقد َغِلَط. قاَل ابُن بَّرِ

ا مـــــــــــــــــن  ةٍ كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ  وشـــــــــــــــــــــــــــــــارَهح  نـــــــــــــــــِ

ي بــــــــــــــــَا و      لــــــــــــــــح جــــــــــــــــارَهح ا ــــــــــــــــَ ِ وا ــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــتــــــــــــــــِّ ح

  

رارَهح  ثـــــــــــــــــــــاَء ِإىل قـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــح ض مـــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــَ دح  مـــــــــــــــــــــَ

  
ي اي جــــــــــــــــارَهح    عــــــــــــــــِ الُم والــــــــــــــــحَ  لــــــــــــــــِك الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ

  
قَ  وأَنشَد ابُن ِسيَده شاِهداً على ة : تَنوَّ مَّ  قَوَل ِذي الرُّ

فــــــــٍ   َ  لــــــــِ حــــــــح تح كــــــــَبن  عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا ســــــــــــــــــــــَ نــــــــو قــــــــَ  تــــــــَ

كِ      ــــــــــــِ وائ فِّ ا ــــــــــــَ اُت اأَلكــــــــــــُ ــــــــــــ  ي َرمــــــــــــِ ــــــــــــه َحضــــــــــــــــــــــــــح  ب

  
 .النِّيقَةِ  بالباِء ، ألَنَّه في َمْعنَى تَرفَّقَْت به ، قاَل : وهي َمأُْخوذة منعّداه 

 وقاَل َغيُره :

فـــــــــٍر  عـــــــــح نح أُّم جـــــــــَ ُن َرّم الـــــــــَوصـــــــــــــــــــــــِر مـــــــــِ ســـــــــــــــــــــــِ  أَلُحح

وايف و      ــــــــــــــقــــــــــــــَ دِّ ال ةِ حبــــــــــــــَ ــــــــــــــَ و ق ــــــــــــــَ نـ
ُ

رحِد  املــــــــــــــ (2)اجلــــــــــــــُ
 

  
 : النِّيقَة وقال َجِميٌل في

رحُ  زِ  ــــــــــــَ ــــــــــــا تـ زحرِه ــــــــــــُ تح مل يـ ــــــــــــَ ِذل ــــــــــــُ ت ــــــــــــح ٍة ِإذا ابـ ــــــــــــَ ــــــــــــن  ي

ِذي و      ــــــــِ ت ل ــــــــَ ــــــــهــــــــا ِإذا ازحَدان ي ةٍ فــــــــِ ــــــــقــــــــَ ي ــــــــِ بُ  ن  َحســــــــــــــــــــــح

  
ْقت ِء : إِذا أَْحَكْمتَه ، وإِنما يقال :وقاَل عليُّ بن َحْمَزة : تأَنََّق من األَنَق ، وال يُقال : تأَنَّْقُت في الشي  .تَنَوَّ

اِء. أَنِيقة : ذو ، َكَكيِّس نَيِّق رجلو  ، نقله الصاغاني عن الفَرَّ

 عن أَبي ُعبَْيٍد ، كما في الّصحاح ، وهو َمْقلوٌب ، قال : اْنتَقَى مثل اْنتَاقَ و

نَـقِّي انحتاَقهامثُر الِقياِس 
ُ
 امل

 .النِّيقَة يعني الِقِسّي ، وكان الِكسائّي يقوُل : هو من

الطَِّويل من الِجباِل ،  : النِّيق وقِيَل : .نُيوقٌ و أَْنياقٌ و بالَكْسر وعليه اقتََصر الجوهريُّ  نِياقٌ  .، بالَكْسر : أَرفَُع َمْوضعٍ في الَجبَل ، ج النِّيقُ و

 وقِيل : َحْرٌف من ُحروِف الَجبَل ، وأَنشَد الَجوهريُّ :

يِ  و   النِّي ِ َشغحواُء ُتوِطُن َباح الشِّ
 وأَنشَد الّصاغانيُّ ألَبِي ذَُؤْيب :

بـــــــــــــــــًة  َم َوقـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــ ٍ يف رََأِس فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــــِ

يـــــــــــِ       ـــــــــــِ ىًن أَن ِ  ذاَت جـــــــــــَ مـــــــــــح َن الشـــــــــــــــــــــــــ  (3)ُدَويـــــــــــح
 

  
 الَمِلك ، في َوْصف َجَمل : أَنشد الُمَسيَُّب بِن َعلٍَس بَْيَن يََدْي َعْمرِو بِن ِهْند يُقال : إِنهو



12987 

 

ِتضارهو   قد أَتالىَف اهلَم  ِعند احح
 وَرواه ابُن بَّري :

ِتضارهِإين ألُمِضي اهلَم  عند و   احح
 وفي العُباب :

ه  ِويــــــــــَر ادِّراكــــــــــُ َر الــــــــــطــــــــــ  يــــــــــح ُض الــــــــــلــــــــــ  طــــــــــَ  فــــــــــقــــــــــد أَقــــــــــح

َدمِ      كـــــــــح ُة مـــــــــِ ـــــــــ  رِي عـــــــــَ ـــــــــح يـ ه الصـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــح لـــــــــَ نـــــــــاٍج عـــــــــَ  (4) بـــــــــِ
  

ْيعَِريَّةَ من ِسماتِ  استَْنَوقَ  طرفَةُ بُن العَْبِد حاِضٌر ، وهو ُغالٌم فقال :و :  غَِضَب الُمَسيَُّب وقالَ ُدوَن الفُحوِل ف النُّوقِ  الَجَمُل ، وذِلك ألَنَّ الصَّ

َس فيه َطَرفةُ بُن العَْبد ، فقال : ؟ فقالُوا :َمْن هذا الغاُلم اُء : .(5) لَيَْقتُلَنَّه ِلسانُهُ ، فكاَن كما تَفَرَّ  قال ابُن بَّري : وأَنشَد الفَرَّ

__________________ 
 والنعج : االبيضاض اخلالص. 167/  3( اجلمهرة 1)
 لسان البن هرم الكاليب.( نسبه يف ال2)
 برواية : وكانت وقبًة. 88/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ( ويرو  البيت للمتلم  ا انظر مقدمة ديوان طرفة ط بريوت.4)
 ( انظر يف مقتله مقدمة ديوانه ط بريوت.5)
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ز ًة  هـــــــــــــَ ُم لـــــــــــــو َأن  فـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــم مـــــــــــــَ كـــــــــــــُ  هـــــــــــــَززتـــــــــــــُ

يـــــــِث و      بحنـــــــِ رحُت َذا الـــــــتـــــــ  َو َ ذكـــــــ  ـــــــح نـ ـــــــَ رح  فـــــــاســـــــــــــــــــــتـ مـــــــَ  اجلـــــــَ

  
ُل ، في ذُلِّها ، أُْخِرَج على األَصِل. وقاَل ابُن ِسيَده : ال يُستَْعمل إِالَّ َمِزيداً. قال ثَْعلب : وال يُقاُل : استَناَق الَجمَ  ناقةً  والَمْعنَى صاَر الَجملُ 

إِنما تَْعتَلُّ باْعتِالل أَفعاِلها الثُّالثِيّة البَِسيطة التي ال زيادةَ فيها ، كاْستَقام ، إِنما ـ  أَعنِي اْفتَعل واستْفعَل ـ إِنَّما ذِلك ألَنَّ هذه األَْفعال الَمِزيدة

جِل يَُكوُن  هذا الَمثَلُ  يُْضَرب ساِكنة.ِل اعتلَّ الْعتِالل قاَم ، واستَقال إِنَّما اعتَلَّ الْعتِالِل قاَل ، وإِالَّ فَقَد كاَن ُحْكُمه أَن يَِصحَّ ؛ ألَنَّ فاَء الِفعْ  للرَّ

حاح. ثم يَْخِلُطه بغَْيره ويَْنتَِقُل إِلَْيه ٍء ،أَو ِصفَة َشيْ  في َحِديثِ   كما في الّصِ

وم ، عّمرها هللا : بَْلَدة من أَْعماِل اْصَطْنبول أَنِيِقياءُ  ، أَو أَنِيِقيةُ  ، بالَكْسر ، أَو نِيِقيَةُ و مان ، الَمِلك داِر ُمْلِك الرُّ  تعالَى بُسْلطانِها ُمِلك الزَّ

 اللِّئاِم ، إِلى يَْوِم القيام.الُمعَظَِّم أَبي الفَتْح ُمْصطفَى بِن أَْحَمد خان ، َخلَّد هللا ملَكه ، وأَيَّد َسْلَطنَته ، وأَعانَهُ على ِجهاِد الَكفََرةِ 

 ي ِكالب.أَحَمر َمْنيع ِلبنِ  َجبَل ضخم َكَصبُور : (1) نَيُوقو

ف يَنُوف قال الّصاغانِيُّ :  بالفاِء الذي تقّدم ذكره ، وفي بَْعض النَُّسخ : يَنُوق بالقَاِف ، وهو َغلَط. (2) ولَْيس ُمَصحَّ

ْنساِب هَكذا في النَُّسخ ، وكأَنَّه نَِسَي قاعدتَه ، حيُث لم يَذُكر اإِلشارةَ إِلى الموضعِ بالعَْيِن ، ثم إِنَّ الذي في َمعاِجم األَ  : َمْوِضع بعُمانَ  تَنُوقو

 وقد َسبََق ِذْكُره في َموِضعه.« بالفاءِ »أَن الَموِضع الذي بِعُمان تَنُوف 

ً و ً و ، آنَقَنِي أَيناقا ت للُمصنِِّف هذه الِعبارة بعَْينِها « أ ن ق»، هكذا في ساِئر النّسخ ، وَصوابُه أَن يُْذَكَر في  ِنيبالَكْسِر : أَْعَجبَ  نِيقا وقد َمرَّ

ل ذلك.  ُهناَك ، فتأَمَّ

 الشَِّريفَْين. العُقاِب ، بالَكْسر : ع ، بيَن الَحَرَمْين نِيقُ و

 ، بالَكْسر أَيضاً : ع آخر. النِّيِقُ و

ُجُل ، اْنتاقَ  * ومما يُْستَْدَرُك عليه : قَ  الرَّ  عن ابِن ِسيَده. كتَنَوَّ

قو  من العُذُوِق : الُمنَقَّى ، عن األَْصَمِعّيِ. الُمنَوَّ

َمْخَشريُّ  نُيوقٌ  : الَحزُّ الذي في ُمؤّخر حافر الفََرِس ، والجمع النّاقُ و  .(3)، نقله الزَّ

 يُضَرب للجاِهِل باألَْمِر ، وهو مع َجْهِله يَدَِّعي الَمْعِرفَة ، ويتَأَنَُّق في اإِلراَدةِ ، قالَهُ أَبو ُعبَيٍد.« نِيقَة َخْرقاُء َذاتُ »الَمثَِل : وفي 

وا  .ناقَة وقد َسمَّ

 : بَُطْيٌن في َطرابُلُِس الغَْرِب. النّاقَة وبَنُو

 .«أ ن ف»ِن قَُرْيعٍ التَِّميمّي وقد ذُِكر في : لَقَُب َجْعفَر ب النَّاقةِ  وأَْنفُ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .«ن ف ق»القَِميص : الَمْوضع الُمتَِّسع منه ، كنْيبَِقه وقد ذُِكر في  نَْيفَق : [نيفق]

ِة أَنّها فارسيَّة ، فإِذن ُحُروفُها أَصِليّة من نفس  ح غيُر واحٍد من األَئِمَّ واُب أَن يُْذَكر هنا ، وهَكذا فَعَلَه صاحُب اللِّسان وصرَّ الَكِلمة ، فالصَّ

 أَيضاً.

قَبِة ، أَْغبَُر ، وهي طائِر بالفَتْح : النَّْهقُ  : [نهق] جلَْيِن والِمْنقار والرَّ  .النَّْهقَةُ  َطِويُل الّرِ

قال األَزهريُّ : هكذا َسماِعي من العَرِب ، وقد رأَيتُه في  الِجْرِجيُر البَّرّي. هو أَو بالتَّْحِريكِ  قاَل الجوهريُّ : نَباٌت كالِجْرِجيِر. : النَّْهقُ و

ى األَْيُهقان ، وأَكثر ما يَْنبُت في قِر ّمان ، وكنا نَأْكلُه مع التَّْمِر ، وفي َمذاقِه َحْمَزةٌ وَحرارة ، ويَُسمَّ  باِن الّرياض.رياض الصَّ

،  نََهقَ  ، أَي : بالَكْسِر ، قال : ولَسُت منه على ثِقَة ، وفاتَه ، نَِهقَ  وقاَل ابُن سيَده : وأََرى ثَْعلباً قد َحَكى الِحماُر ، كَضَرب ، وَسِمعَ  نََهقَ و

القَّطاع ، وفيه  ْمع ، وابنُ كنََصر ، فقد نَقَلَه ابُن ِسيَده عن اللِّْحيانّيِ ، والّصاغانيُّ عن الفَارابِّي ، وأَبو َحيّان في البَْحر ، والَجالُل في الهَ 

 قُصوٌر من الُمَصنِِّف َغِريبٌ 
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__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ويَنوُ .1)
 ابلقاف ا وعل  هامشه عن نسخة أخر  : تنو .« ينو »( كذا ابألصر ويف القاموس : 2)
صــها : وأضــي  من النا  وهو ا ز با صــرة االهبام وألية اخلنصــر وحنوه ا أما عبارة األســاس فن« ني »( كذا ابألصــر والعبارة بعينها يف اللســان 3)

 يف ابطن املرف  وأصر العصعص ويف مؤخر حافر الفرس.
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 .الن ها ُ  ا فِإذا َكر ره واشَتد  يُقا  : َأخَذه الن ِهي ُ  وقا  الّليُث : هو َصو َت. ابلّضمِّ : هُناقاً و  كَبِمري  هَنِيقاً 
قال النابِغَةُ  أَيضاً. النَّواِهقُ  ويُقال لَُهما : قال يَْعقوب : : َعْظماِن شاِخَصاِن من ِذي الَحافِِر في َمْجَرى الدَّْمع. النّاِهقان قاَل األَصَمِعيُّ :و

 : عنههللارضيالَجْعِديُّ 

عـــــــــــــارِي  واهـــــــــــــِ بـــــــــــــِ يب صـــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــنـــــــــــــ  ِت اجلـــــــــــــَ  لـــــــــــــح

بِ      لـــــــــــــ  يـــــــــــــِ  ذي ا ـــــــــــــُ َو  كـــــــــــــالـــــــــــــتـــــــــــــ   ِن َيســـــــــــــــــــــــــــح

  
حاح. من َحْلِقه. النُّهاق : َمْخَرج النّاِهق أَو  كما في الّصِ

 من َحْلِقه. وأَْنَشَد للنَِّمر بِن تَْولَب : النُّهاقُ  من الَخْيِل والُحُمر : َحيُث يَخُرجُ  النَّواِهق قال في التَّْهِذيِب : .النَّواِهق ج :و

ــــــــــــــــه َأهــــــــــــــــَزعــــــــــــــــا و  مــــــــــــــــًا ل هــــــــــــــــح رَج ســــــــــــــــــــــــــــــَ  َأخــــــــــــــــح

ك       هفشــــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ ا  نــــــــــــــــواهــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ (1)والــــــــــــــــفــــــــــــــــَ
 

  
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 َصوُت الِحمار. قال َحْنَظلَةُ بن الشَّْرقي :« : بفَتِْحهما» التَّْنهاقو ، النَّْهق

رِّ  قــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــر اهلــــــــــاَم عــــــــــن ُمســــــــــــــــــــــــح زِي رحٍب يــــــــــُ  ه بضــــــــــــــــــــــــَ

م  و      فـــــــا هــــــَ حـــــــاِج الــــــعــــــَ ٍن كــــــَتشــــــــــــــــــــح عــــــح هــــــح ِ طــــــَ ــــــ   (2) ابلــــــنـ
  

 من الَخْيِل : الِعظاُم الناتِئَةُ في ُخدوِدها. النَّواِهقُ و

 الّدابَِّة : ُعروٌق اكتَنَفَت َخياِشيَمها. نَواِهقُ  وقاَل أَبو ُعبَيدةَ في ِكتاب الخيِل :

 قوُل ُرْؤبَةَ :، محركةً : أَْرٌض معروفةٌ ، ومنه  النََّهقِ  وذاتُ 

ن  مــــــــــــن ذاِت  ذ َب أُوالهــــــــــــُ هــــــــــــَ ح شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــ  (3)الــــــــــــنـ
 

ـــــــــَ ح      ل ـــــــــقـــــــــَ وِ  ال ِج مـــــــــن طـــــــــُ ـــــــــَ ل حـــــــــح ُب كـــــــــاملـــــــــِ قـــــــــَ  َأحـــــــــح

  
 ، كُزبَْير : َمْوِضع ، قال : نَُهْيق وذو

ٍش  يـــــــــــــح ي بـــــــــــــعـــــــــــــَد عـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــــَ ف نـ  َأال ايهلـــــــــــــَح

ِذي      وِب َدّر فــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ يــــــــــــــــح ِ لــــــــــــــــنــــــــــــــــا ِبــــــــــــــــَ  هنــــــــــــــــَُ

  
 وأَغفلَه هنا.« ع ر ق»: َمْوِضع بالبَْصرة ، وقد َذَكَره الُمصنِف في  ناِهق وِعْرقُ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 مع القاف فصل الواو
ياِسّي : من َطْير الماِء ، وهكذا أَورَده صاحُب اللساِن ، وَحكاه بَعُضهم في التَّْخِفيف. قال ابُن ِسيده : فال أَدِري أَهو تَْخِفيف قِ  الَوأَقة : [وأق]

لين فهو من هذا الباب ، وعلى األَخير ال.  ، أَو بََدلّي ، أَو لُغَة ، وعلى األَوَّ

ً  ثالث لغات ، ذكرُهنَّ الَجْوَهِري ، ، َكَوعد ، وَوِجل ، وَوِرث َوبَق : [وبق] ً و كَوعٍد ، َوْبقا ّم ، ُوبوقا ً و بالضَّ ً و كَوَجلٍ  َوبقا  كَمْوِعٍد : َمْوبِقا

 ، نقلَه ابُن سيده. كاْستَْوبَق َهلَك

نَ ُهْم َمْوِبقاً )وبه فَسَّر الفَّراُء قولَه تَعالى :  كَمْجِلس : الَمْهِلك الَمْوبِقو أَي : َجعَْلنا تَواُصلَهم في الدُّنيا َمْهلكاً لُهم في اآلِخَرةِ.  (4) (َوَجَعْلنا بَ ي ْ

يرافّيِ مثَل ذِلك ، فبَيْ  ي عن الّسِ  نَهم على هذا َمْفعوٌل أَوُل لَجعَْلنا ، ال َظْرٌف.وَحَكى ابُن بَّرِ

 ، وبه فَسَّر اآلية ، واحتَجَّ بقَْوِل الّشاِعر : الَمْوِعد : الَمْوبِقُ  قال أَبو ُعبَيٍد :و

دَع  (5)جـــــــــاَد و  تـــــــــاَر فـــــــــلـــــــــم يـــــــــَ َروحَر  والســـــــــــــــــــــــِّ  شـــــــــــــــــــــــَ

اح      عــــــــــــــــــارًا لــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــواِديــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــِ ِ تــــــــــــــــــَ وح  مبــــــــــــــــــَ

  
 الَمْحبِس. : الَمْوبِقُ  قال ابُن َعَرفَةَ :و فبَْينَهم على هذا َظْرف :أَي : بَمْوعد ، 
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ً  وقاَل ابُن األَعرابّيِ :  أَي : حاِجزاً. َمْوبِقا

. َواد في َجَهنَّم : الَمْوبِقُ  قِيَل :و َمْخَشِريُّ والصاغانِيُّ  ، نقله الزَّ

 .َمْوبِقٌ  فهو بَْين َشْيئَْين ، ونَصُّ ابِن األَعرابي : كلُّ حاِجز ٍء َحالَ ُكلُّ َشيْ  قاَل ابُن األَعراِبّيِ :و

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه.« فبرسر»برواية  381( شعراء إسالميون ا يف شعره ص 1)
 مض : أعفاء وعفاء وعفوة.والعفا : ا جش ا وقير : ولد ا مار ا واجل« عفا»والتصويب عن اللسان « كتشحاج العياهم ابلنه »( ابألصر 2)
 .105واألصر الديوان ص « .. يشذب أخراهن»( يف التكملة : 3)
 .52( سورة الكهف اآية 4)
وشرور   وابألصر وحاد اب اء املهملة حتريف والتصويب عن األصمعيات والتهذيب. 15( البيت خلفاف بن ندبة ا من قصيدة أصمعية ص 5)

 وهو جبر لبين سليم ا وتعار : جبر من أعما  املدينة.« يعار»والستار وتعار : مواضض ا ويرو  
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 أَي : يَْحبُِس السُّفَُن وُرْكبانَها فال تَْجِري بهم ، ُعقوبَةً لهم. (1) (َأْو يُوِبْقُهنَّ ِبا َكَسُبوا)، ومنهُ قَولُه تَعالى :  : َحبََسه أَْوبَقَهو

ً  فاُلناً ذُنُوبُه ، أَي : أَْهلََكتْه ، أَوبقَتْ  قال الفَّراُء : يُقاُل : أَْهلََكه : أَوبَقَه أَو راط :و .فَوبَِق يَْوبَق َوبَقا  «بذُنُوبِه الُموبَقُ  ومنهم» في َحِديث الّصِ

 أَي : الذُّنوَب الُمْهِلكاِت. «الُموبِقات ولو فَعَلَ »في الَحِديِث : و أَي : الُمْهلَُك.

 يُْستَْدَرُك عليه :* ومما 

. وفي نَواِدِر األَعراِب : أَْوبَقه َ ين : إِذا ُوِحلَْت فنَِشبَت فيه. َوبِقَت : إِذا َذلَّلَّ  اإِلبُل في الّطِ

 : إِذا نَِشب فيه. (2)في َدْينِه  َوبِقَ و

 أَي : الهاِلُك. «الَوبِق فِمْنهم الغَِريقُ » عنههللارضيفي َحِديث علّيٍ و

ً و ِثقَةً  كَوِرَث يَِرثُ  يَثِقُ  به َوثِق : [وثق] ، كِوراثٍَة ، وزاَد الّزمخَشِريُّ بعد  ِوثاقَه ، وَعلَى األَوِل اْقتَصَر الجوَهِريُّ ، زاَد ابُن ِسيَده : َمْوثِقا

ً  «ثِقَة»  .ثِقَتِي يُقاُل : به ائْتََمنَه. ، بالّضّمِ : ُوثُوقا

 بالَكْسِر. ِوثاقٌ  الُمْحَكم ، ج : ءُ : الشَّيْ  الَوثِيقُ و

ً  َصارَ  َكراَمةً : َكَكُرم َوثاقَةً  ءُ الشَّي َوثُقَ وَ   ُمْحكماً. أَي : َوثِيقا

جُل : َوثُقَ  أَو  في أَْمِره ، نَقَلَه ابُن ِسيَده. َكتََوثَّقَ  ، نقله الَجوهريُّ  بالثِّقَةِ  في أَْمِره ، أَي : بالَوثِيقَةِ  أََخذَ  الرَّ

 ، وهي ُدونَها. (3)بها ، وهي ِمثُْل الَوثِيَجة  َمْوثُوقٌ  َكثِيرةُ العُْشبِ  أَي : َوثِيقَةٌ  أَرضٌ  ِمٌر :قاَل شَ و

أَي : أََخَذ  (4) (النَِّبيِّنيَ َوِإْذ َأَخَذ هللاُ ِميثاَق )صارت الَواُو ياًء الْنِكساِر ما قَْبلَها. قاَل هللا تَعالَى :  ، كَمْجِلس : العَْهدُ  الَمْوِثقُ و ، الِميثاقُ و

ٍد   : أَي (5) (هللاِ  ِمنَ  َمْوثِقاً  تُ ْؤُتونِ  َحّّت ):  تَعالى وقَولُه. االستِْحالفِ  بَمْعنَى العَْهدِ  وأَْخذُ  ، وسلمعليههللاصلىالعَْهَد عليهم بأَْن يُؤِمنوا بُمحمَّ

 ً عر. مياثِقُ و على اللَّْفظِ  َمياثِيقُ و على األَصل َمواثِيقُ  ج : ِميثاقا  في َضُروَرة الّشِ

ةَ الّطاِئّي :  وأَْنَشَد الفَّراُء لِعياِض بِن ُدرَّ

ا  ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــِ َر ِإال  ِ ذحن هــــــــــــــح ــــــــــــــد  ر  ال ً  ال حيــــــــــــــَُ  محــــــــــــــِ

َد و      قـــــــــــــح َبُ  األَقـــــــــــــواَم عـــــــــــــَ يـــــــــــــاثـــــــــــــِ ِ ال َنســــــــــــــــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــ

  
 ، كما لَِزم في ِعيد وأَْعياٍد. َميَاثِق ، ُمعاقَبَة. وأَّما ابُن ِجنِّي فقال : لَِزَم البََدُل في َميَاثِقو ، الَمواِثق وفي الُمْحَكم : والَجْمع

دٌر قال َشيُخنا : وهو ظاِهٌر في أَنّه اسٌم ال َمصْ  (6) (َفُشدُّوا اْلَواثقَ )كالَحْبِل وَغْيره. ومنه قَولُه تَعالَى :  ويُْكَسُر : ما يَُشدُّ به بالفَتْح الَوثاقُ و

ا  يُوثَقُ  ، وفي الغَايِة : الظاِهُر أَنَّ ما كاب والِحزاِم وهو اسُم آلٍة على ِخالِف الِقياس ، ناِدٌر. وأَمَّ به بالَكْسر ؛ ألَنه َمْعروف في اآلالِت كالّرِ

 بالفَتْحِ فَمْصدٌر ، كالَخالِص. قال َشيُخنا : هذه التَّْفرقة تَْحتاُج إِلى نََظٍر ، فتأَمْل.

ِحيح أَن قُلتُ  ً  ، تقوُل : اإِليثاق اسمُ  الَوثاق : الصَّ ً و أَْوثَْقتُه إِيثاقا ، كِرباٍط  الُوثُق ، والَجْمع ِوثاق به يُوثَقُ  ُء الذي، والَحْبُل أَو الّشي َوثاقا

 وُربٍُط.

ً وَ  َشدَّه ، أَي : فيه أَْوثَقَهو  الَخْلِق ، أَي : ُمْحَكُمه. لُموثَّق وإِنه أَْحَكَمه : ُمَوثَّقٌ  فهو َوثَّقَه تَْوثِيقا

 أَي : ُمؤتََمٌن. ثِقَةٌ  فالناً : قال فيِه إِنَّه َوثَّقو

حاح. وقال َغيُره : أََخذ فيه الَوثِيقَة منه منه : أََخذَ  اْستَْوثَقَ و  . قال الُكَمْيُت يَْمَدُح َمْخلَد بَن يَِزيد بِن الُمَهلَّب :بالَوثاقَةِ  كما في الّصِ

الئــــــــــــــــــِ و  ة خــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــلــــــــــــــــــَ ه ِإد  مجــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح    مــــــــــــــــــِ

م      عـــــــــح يب ا ونـــــــــِ ةُ َحســـــــــــــــــــــــح يـــــــــقـــــــــَ ثـــــــــِ ِ  َوثـــــــــِ وح تــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح
ُ
 امل

  
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :
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 ، يَْستَِوي فيِه الُمَذكَّر والُمَؤنَّث. ِثقاتٍ  ، وكذلك االثْنان ، والَجِميُع ، ويُْجَمُع على ثِقَة َرُجلٌ 

 بهم. فأَما قَولُه : َمْوثُوقٌ  بِها ، وهم َمْوثُوقٌ  به ، وهي َمْوثُوقٌ  وهو به : واثِقٌ  وأَنا

__________________ 
 .34( سورة الشور  اآية 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ذنبه.2)
 ( يف التهذيب : الوثيخة ا وكال ا صحيح.3)
 .81( سورة آ  عمران اآية 4)
 .66( سورة يوسف اآية 5)
 .4اآية ( سورة  مد 6)
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 من اأَلرِض تذَهبُ  َموحثُو ٍ ِإىل َغريحِ 
ِميُر ، فاستَتَر في اْسِم الَمْفعول. َموثُوق فإِنّه أَراَد إِلى َغْير  بِه ، فَحَذف َحْرَف الجّر ، فارتَفَع الضَّ

 طُل :كذلك ، قال األَخْ  ُموثِقٌ  به أَن يكِفَي أَهلَه عاَمهم ، وماءٌ  َمْوثُوق : َكثِير ُموثِق َكألٌ وَ 

ه  عــــــــــــُ ت مــــــــــــراتــــــــــــِ رَا هــــــــــــاجــــــــــــَ  َأو قــــــــــــاِرٌب ابلــــــــــــعــــــــــــَ

ه و      وثـــــــــــــِ ُ خـــــــــــــانـــــــــــــَ رُ  مـــــــــــــُ مـــــــــــــَ راِن والـــــــــــــثـــــــــــــ  دح  الـــــــــــــغـــــــــــــُ

  
 .َوثِيقَة ، أَو َوثاق جمع «أَْفئَِدتِهم وثائِقَ  واخلَع»في َحِديث الدُّعاِء : و .الَوثائِقُ  ، والجمعُ  بالثِّقَة في األَمِر : إِحكاُمه واألَْخذُ  الَوثِيقَةو

 : العَْهُد الُمْحَكم ، قال : الَوثِيقُ و

ا  ب  كـــــــــــَبلـــــــــــ  غـــــــــــِ ـــــــــــُ قـــــــــــًا ال ي فـــــــــــح طـــــــــــاًء وصـــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــَ

الِد      الِف الــــــــــــــتــــــــــــــِّ يــــــــــــــ ُ عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــَك ِ تــــــــــــــح  َوثــــــــــــــِ

  
 .(1) (َوِميثاَقُه الَِّذي واثَ َقُكْم ِبهِ ): الُمعَاَهَدةُ ، ومنه قَْولُه تَعالى :  الُمواثَقَةو

 عليه ، أَي : تَحالَفُوا وتَعاَهُدوا. تواثَقُواو

 .الَوثاقِ  : َمْشُدوٌد في ُمَوثَّق ورجل

 .َواثَقهوَ  باهلل ليَْفعَلَنَّ كذا ، أَوثَقَهو

 .بالَوثاقَة من األَمِر : أَخذ فيه تََوثَّقَ و

 ، أَي : األََشّد األَْحَكم. باألَْوثَق وأََخَذ األَمرَ 

ُل الناُس عليه إِذا اْنقََطَع الَكأَلُ والشََّجُر. الُموثِقو  من الشََّجِر : الذي يُعَّوِ

 .َوثِيقٌ  ، وجملٌ  َوثِيقَةٌ  وناقةٌ 

 باهلل : من الُخلفاِء ، َمْعروٌف. الواثِقُ و

َفرَتَى )كله َشِديُده وَهيّنه. ومنه قولُه تَعالى :  الَمَطر:  الَوْدق  :[ودق] (2) (اِبْلُعْرَوِة اْلُوْثقى): قال هللا تعالى :  األَْوثِق : تَأْنِيثُ  الُوثْقَىو
 قال َزْيُد الَخْيِل : (3) (اْلَوْدَق َُيُْرُج ِمْن ِخالِلهِ 

ن مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا  َرجـــــــــــح رٍة فـــــــــــخـــــــــــَ مـــــــــــح َن بـــــــــــغـــــــــــَ َربـــــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــــَ

روَج      ـــــــــَودح ِ خـــــــــُ حـــــــــاِب  ال ِر الســـــــــــــــــــــــ  لـــــــــَ (4)مـــــــــن خـــــــــَ
 

  
ً  وقد  ، قاَل َعاِمُر بُن ُجَوْيٍن الّطائِيُّ : قََطر يَِعد َوْعدا : َكَوَعد َوَدق يَِدق َوْدقا

ٌة  زنــــــــــــــــــــَ تح فــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــا َوَدقــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــَ  َودح

او      َر ِإبـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــَ  ال أَرحَض أَبــــــــــــــــــــــــح

  
 هكذا أَْنَشَده ِسيبََويهٌ. قال ِسيبََويهٌ : وفي ِشْعره : وال َرْوَض ، فال يُْحتاُج فيه إِلى تَأِْويل.

ً  إِليه َوَدقو ً و بالّضمِّ  ُوُدوقا  َدنَا. بالفَتْحِ ، أَي : َوْدقا

يُد : إِذا َدنَا َوَدقَ  ويُقال  ِمْنه وأَمَكنَه. الصَّ

ً  به َوَدقو  به. استَأَنَس : َوْدقا

َمِن. اتََّسعَ  : إِذا بَطنُه َوَدقَ و  َودنَا من الّسِ

 استَْطلَق. بَطنُه : إِذا َوَدق * قِيَل :و
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 .(5)، وهذه عن ابِن ُدَرْيد  بَِوْدقٍ  : جاَءت كأَْوَدقَت السَّماُء : أَْمَطَرت وَدقَتو

ً  السَّيفُ  َوَدقَ و  . قال أَبو قَْيِس بِن األَسلَِت :واِدقٌ  ، فهو َحدَّ  : َوْدقا

  ٍ نـــــــــــــــــــَ ِذي َروح ُزهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــِ  َأحـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــِ

اعِ      طـــــــــــــــــــ  ِح قـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح ٍد كـــــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــُ

  

ٍ  ُحســــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍم  دح د ه  واد ٍ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــــــَ

  
ر اِع و    ر قـــــــــــــــــــــــــــــَ ِإ َألــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــــــــَ (6)جمــــــــــــــــــــــــــــُح

 

  
ماح. وقد َغِلَط ، ِإنّما هو َسْيفٌ  َواِدق وقيل : َسْيف ِريبة. قال ابُن ِسيَده : وحكاه أَبو ُعبَيد في باب الّرِ  .واِدقٌ  ، أَي : ماِضي الضَّ

تُه َوَدقَتْ و ً  ُسرَّ البُُطون  َواِدقَةُ  ويُقال : إِبلٌ  قال ابُن ُدَريٍد : .(7) كأَنَّه أَْبَجر حتى يَِصير أَو َخَرَجت وَشَخَصت ، َسالَت واستَْرَخت  :تَِدق َوْدقا

 والسَُّرر : إِذا انَدلَقَت لَكثْرةِ َشْحِمها ، وَدنَت من األَْرِض. قاَل :

__________________ 
 .7( سورة املائدة االية 1)
 .256( سورة البقرة اآية 2)
 .43( سورة النور اآية 3)
 .156( شعراء إسالميون ا شعره ص 4)
 .«و»بد  : « أو»يف القاموس :  (*)
 وفيها : ودقت السماء وأودقت. 295/  2( اجلمهرة 5)
 .284( البيتان من قصيدة مفضلية ص 6)
 حىت يصري كاألِبر. 295/  2( يف اجلمهرة 7)
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 ُسر اهُتا واِدَقةُكوم الذ َر  
ً  ، كوَعدَ  َوَدقَت تَِدق ، واقتََصر الَجماعة على َذاُت الَحافِر ، ُمثَلَّثَةَ الدَّال َوَدقَتو ً وَ  كَسحاب َوداقا ً وَ  ، َوَدقانا َكتَْين. َوَدقا ً  وفَاته ، محرَّ بالفَتْح  َوْدقا

ً وَ  ، م ، ُوُدوقا ً وَ  بالضَّ  ِكالُهما عن الجوَهرّي. اْستَْوَدقَتْ و ، كأَوَدقَت واشتََهتْه أَراَدِت الفَْحلَ  بالَكْسر : ِوَداقا

 قال الفََرْزَدُق : ، كِكتاٍب. ِوَداق ، وبها َوِديقٌ و َوُدوقٌ  وفَرسٌ  ، َوِديقٌ و َوُدوقٌ  أَتانٌ و

ٍر  قــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ة مــــــــــــِ ايــــــــــــَ يــــــــــــعــــــــــــًا مــــــــــــن محــــــــــــِ  كــــــــــــَبّن َربــــــــــــِ

اُرهــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــِودا ِ َألٌن دعــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــا       محــــــــــــــــــِ

  
 له فتَمثَّل ، ِحَصان َذنُوب فََرٍس  على كانَ  فِْرَعْونَ  وإِنَّ »:  السالمعليهفي إِْلقاِء َعَصا ُموَسى ـ  عنهماهللارضي ـ في َحِديِث ابِن َعبّاسو

َم َخْلفَها َوِديقٍ  فََرس على السالمعليه ِجْبريلُ   وهي التي تَْشتَِهي الفَْحَل. «، فتقَحَّ

ي : وقد  ؟ِمثلُه في األَتاِن ، حكاه ُكراع في ِعباَرة ، قال : فال أَْدِري : أَهو أَصٌل أَم استَْعَمله الِوداقُ  قال ابُن ِسيَده : وقد يَُكونُ  قاَل ابُن بَّرِ

 .ُمْستَْوِدق ، وال ُموِدق ، وال يُقاُل : َواِدق فهي أَوَدقَت َذَكَر ابُن َخالََوْيِه :

. ٍء ِحْرصاً عليهيُضَرُب ِلَمن َخَضَع ِلَشيْ  ي : َدنَا منه.أَ  العَْيُر إِلى الماءِ  َوَدقَ  في الَمثَل :و  ، نقله الجوَهِريُّ والصاغانِيُّ

 العَْيِر. َوْدق أَي : َمْوِضع َمْوِضعُه كَمْجِلٍس : الَمْوِدقُ و

 قاَل امُرُؤ القيِس :

هــــــــا  ظــــــــامــــــــُ مٍّ عــــــــِ يحضــــــــــــــــــــــاَء جــــــــُ ــــــــَ ُت عــــــــلــــــــ  بـ لــــــــح  دخــــــــَ

ئـــــــُت      رحِط ِإذا جـــــــِ ي بـــــــذيـــــــر املـــــــِ فـــــــِّ عـــــــَ ِدقـــــــيتــــــــُ وح  (1) مـــــــَ
  

اِء ، وقد تَقَدَّم ذِلَك للمَصنِّف (2) الدَّاِهيَة : من أَْسماءِ  َوْدقَْين َذاتُ  من الَمجاِز :و وفي  كأَنَّها ذاُت َوْجَهْين. ، ويُقاُل أَيضاً : ذاُت َرْوقَْيِن ، بالرَّ

حاح : أَي َذاُت َوْجَهْيِن : كأَنَّ   ها جاَءت من َوْجَهْيِن ، وأَنَشَد الَجوَهِريُّ للُكَمْيِت :الّصِ

مح مـــــــــن َذاِت و  نح وكـــــــــَ اكـــــــــائـــــــــِ قـــــــــَ ٍر  َودح بـــــــــِ ئـــــــــح  ضـــــــــــــــــــــــِ

ا     مـــــــــــَا ُعضـــــــــــــــــــــــــاهلـــــــــــَ ـــــــــــِ ل ســـــــــــــــــــــــــح
ُ
َت امل ـــــــــــح ي فـــــــــــَ  آنٍد كـــــــــــَ

  
، أَي : ذاُت َمْطَرتَْيِن َشِديَدتَْيِن ، ُشبِّهْت بها  َوْدقَْينِ  : من ِصفَة الطَّْعنَِة ، وقِيَل : من ِصفَة السَّحابة. يُقال : سَحابَةٌ ذاتُ  َوْدقَْين ويُقال : ذات

: الِحْرُص على َطلَِب الفَْحِل ؛ ألَنَّ الحرَب تُوَصف باللّقاح. َوقيل : هو  الِوداق . وقِيَل : هو منَوْدقَْينِ  الَحْرُب الشديد ، فقيل : َحْرٌب ذاتُ 

 من ِصفاِت الَحيّاِت.

 ، وذات َرْوقَْيِن : إِذا كانت َعِظيمةً ، وُكلُّ ذِلك أَْغفَلَه الُمَصنُِّف. َوْدقَْينِ  وداِهيَةٌ ذاتُ 

 فِيما ُرِوَي عنه : َعِلّيِ بِن أَبِي َطاِلٍب َرِضي هللا تعالى عنه أَميِر الُمْؤِمنينَ  منه قَولُ و

ين  لـــــــــــَ ـــــــــــُ تـ قـــــــــــح ـــــــــــَ تـ اين لـــــــــــِ نـــــــــــ  ٌش متـــــــــــََ َريـــــــــــح ـــــــــــُ م قـ كـــــــــــُ لـــــــــــح  تـــــــــــِ

ُروا     فـــــــــــــِ ر وا ومـــــــــــــا  ـــــــــــــَ َك مـــــــــــــا بــــــــــــــَ  فـــــــــــــال وَربـــــــــــــِّ

  

ُم  جِي هلـــــــــــــَُ ٌن ِذمـــــــــــــ  َرهـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُت فـ كـــــــــــــح ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــِإنح هـــــــــــــَ  ف

  
ــــــــــــذاِت    ِ ب اح ــــــــــــَ ق رُ  َودح ــــــــــــَ و هلــــــــــــا أَثـ فــــــــــــُ عــــــــــــح ــــــــــــَ (3)ال يـ

 

  
، وهكذا نقله الَمْرُزبَاني في  ٍء من الَشْعر َغيَر َهذين البَْيتَْينلَّم بَشيْ تَكَ  عنههللارضي أَنَّه عندنا لم يَِصحّ  النَّْحِوّي : الماِزنيُّ  أَبُو عثمان قال

وَسبََق  .«ُكلّ »لُمْغنِي فِي َمْبَحث تاريخ النُّحاة عن يُونُس : ما َصحَّ عندنا ، وال بَلَغَنا أَنَّهُ قاَل ِشْعراً إِاّل هذين البَْيتَْين ، كذا في َشْرح َشواِهد ا

َمْخَشِري َرِحَمه هللا تعالى. ،« روق»ثُل ذلك عن المازنِّي في تَْركيب للّصاغانِّيِ م به الزَّ  وَصوَّ

 قاَل شيُخنا : ولعلَّ َسنََد ذِلَك قَِويٌّ لديِهم ، وإِالَّ 

 فقَْد َوَرَد عنه :

 َأان ال ِذي َل تحيِن أُمي َحيحَدرَهح 
 ه :تَواتَر عنو ِشْعراً « خيس»األَبيات. ونقل عنه المصنف في 
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رِي  ُ َم ٌد الن يب  َأخي وِصهح
: كاَن أَبو  . وغير ذلك مما َكثُر وشاع ، بحيث إِنَّ النفوَس ال تطَمئنُّ إِلى أَنّه لم يَقُْل غيَر هذين البيتين ال سيّما وقد قال الشَّْعبِي.. األَبيات

 عليٌّ أَشعَر الثالثة. ونقلهبكر شاِعراً ، وكان ُعَمُر شاعراً ، وكان ُعثماُن شاعراً ، وكان 

__________________ 
 وهبامشه : مودقي : املكان الذي وقفت فيه. ويف الديوان : بذير الدرع. 135( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( شاهده ا يف التهذيب واللسان ا قو  الكميت :2)

 إذا ذات ودقــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــــا 

 ة أن ميســــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــا وأن يـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوا    

  

 البيتان يف رو  برواية بذات روقا. و ا يف اللسان.( تقدم 3)
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ِتيعاِب يف تـَرحمجة  رو بُن عبد الرَبّ يف االسح َطِح بِن َأ ثةَ »ا افُة أَبو َعمح عاِر « ِمسح ا وذََكر مثَله مجاعٌة ا وُنِسب ِإليه من َأشح
 ٌء َكِثري ا و  َأعلُم ا انته .اِ َكم وغريِها شي

 : (1) َخْيبر يومَ  قالَ  أَنّهـ  عنههللارضيـ  ضاً عنهيُْرَوى أَيو قلت :

ا  ًة ِدهــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــَ رتح هــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــُ كــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  ُدون

ا      ت ُزعــــــــــــــاقــــــــــــــَ زِجــــــــــــــَ  كــــــــــــــبحســــــــــــــــــــــــــــًا ُزعــــــــــــــافــــــــــــــًا مــــــــــــــُ

  
 .«ز ع ق»وقد ذُِكر في 

ه : وأَْخَرَج يَْعقُوُب بُن َشبَّةَ بِن َخلَف بِن سالٍم ، َحدَّثنا َوْهُب بُن جَ و رير ، عن ابِن الَخطَّابِي ُمحمِد قرأُْت في تاريخ َحلَب البِن العَِديم ما نَصُّ

 : (2)بِن َسواء ، عن أَبي َجْعفٍَر محمِد بن َمْرواَن أَنَّ َعِليّاً قال 

وحداُء  نح رايــــــــــٌة ســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ هــــــــــا  (3)لــــــــــِ لــــــــــ  ُ   ــــــــــِ فــــــــــِ  لــــــــــَح

مـــــــــــا     قـــــــــــد  ُ تـــــــــــَ اح هـــــــــــا ُحضـــــــــــــــــــــــــَ دِّمـــــــــــح يـــــــــــَر قـــــــــــَ  ِإذا قـــــــــــِ

  

هــــــــا  يــــــــلــــــــَ قــــــــِ ىت  يــــــــَ فِّ حــــــــَ ورُدهــــــــا يف الصــــــــــــــــــــــ  يــــــــُ ــــــــَ   (4)فـ
  

ا   مــــــــــَ ُر املــــــــــوَت والــــــــــد  طــــــــــُ قــــــــــح ااي تـــــــــــَ نــــــــــَ َ
يــــــــــاَض املــــــــــ  حــــــــــِ

  

وا  لـــــــــُ َز  ُ  قـــــــــومـــــــــًا قـــــــــاتــــــــــَ هـــــــــم  (5)جـــــــــَ قـــــــــائـــــــــِ  يف لـــــــــِ

  
وحت    َ

َد  املـــــــــ مـــــــــ (6)لـــــــــَ دح اقـــــــــِ  ًا مـــــــــا َأعـــــــــز  وَأكـــــــــَرمـــــــــَ

  

َدة  م َأهـــــــــــــــُر جنـــــــــــــــَح َة َأعـــــــــــــــيِن ِإهنـــــــــــــــ  ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ  َرب

  
َرمــــــــــــــاو   َرمــــــــــــــح يســــــــــــــــــــــــــــًا عــــــــــــــَ واح مخــــــــــــــَِ  أبحٍس ِإذا القــــــــــــــَ

  
ا يُرَوى لعِلّيِ بِن أَبِي  أَخرج أَيضاً بَسنَِده إِلى أَبي َعبِد هللا إِبراهيَم بِن محّمِد بِن نِْفَطَوْيه ، والَحَسن بن محّمد بن سعيد العَْسَكِري. قالَ و : وِممَّ

 األَبيات. ... ِلَمْن رايةٌ َسْوداءُ  : عنههللارضيطالٍب 

ْل ذِلَك. ْمراَء بِصفِّينقال : وقال السُّدي : : كانَْت رايتُه حَ  يَْت ألَنها في نِْصِف النّهار. قاَل َشِمٌر : : ِشدَّةُ الَحرِّ  الَوِديقَةو ، فتأَمَّ إِلى  َوَدقت ُسّمِ

 ٍء ، أَي : َوَصلت إِليه. قاَل أَبو الُمثَلَّم الُهَذِلّي يَْرثِي َصْخَر الغَّي :كّلِ شي

اُ   ِة َنســــــــــــــــــــــّ ــــــــقــــــــَ ي قــــــــِ ي ا ــــــــَ ةِ حــــــــامــــــــِ ــــــــقــــــــَ ــــــــَوِدي ضح  ال  مــــــــِ

يـــــــــاِن      نـــــــــح ٌد غـــــــــرُي ثــــــــــُ لـــــــــح يـــــــــقـــــــــِة جـــــــــَ (7)انُ  الـــــــــَوســـــــــــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل ربيعةُ بُن َمْقروٍم :

ه  فـــــــــــَ لـــــــــــ  كـــــــــــَ ًا تـــــــــــَ هـــــــــــا فـــــــــــَرَأتح حـــــــــــقـــــــــــّ تـــــــــــُ فـــــــــــح لـــــــــــ   كـــــــــــَ

ةً      وَدا   َوِديـــــــــقـــــــــَ خـــــــــُ يـــــــــح اِر صـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــِج الـــــــــنـــــــــّ (8)كـــــــــَبجـــــــــِ
 

  
، فلهو أَحبُّ إِليَّ  ؟أَكذاك هو لَحِديٌث ِمْن عاقل أَحبُّ إِليَّ من الشُّْهِد بماِء َرَصفٍَة ، فقال :» : عنههللارضيفي حديِث ِزياٍد بَلَغَه قَوُل الُمِغيرةِ و

 .«تَْرَمُض فيه اآلجالُ  َوِديقَة من ماِء ثَْغب في يوٍم ِذي (9)من َرثِيئَةَ فُثِئَْت بُساَللٍَة 

 ُمنَكرةٍ. َوِديقَة ويُقاُل : َحلُّوا في الَمْوِضع فيه بَْقل أَو ُعشب. : الَوِديقة قاَل أَبو صاعد :و

ك بالفَتْح الَوْدقُ و من َدٍم تَْشَرق به أَو  كما في العُباِب ، َزاَد ُكراع : نُقٌَط ُحْمٌر تَْخُرُج في العَْينِ  عن ُكراع ، وعليه اْقتََصَر الّصاغانِيُّ : ويَُحرَّ

َمد لَْحَمة تَعُظم فيها ، أَو َمَرض فيها  َوَدقَةٌ  قاَل األَصَمِعيُّ : يقاُل : في َعْينِهو الواِحَدة بِهاٍء. وتَْشتَدُّ منه ُحمرةُ العَْيِن ، تَِرُم منه األُذُنُ  ليس بالرَّ

 َخِفيفة إِذا كانَْت فيها بَثْرةٌ أَو نُْقطةٌ َشِرقةٌ بالدَّم.

 عن األَصمعّيِ ، قاَل ُرؤبَةُ : كفَِرَحةٍ  َوِدقَةٌ  َعينُه ، كَوِجَل ، تِيَدُق ، بَكْسِر التَّاِء ، فهي َوِدقت قدو

وِ  األَ  ِد مــــــــــــن طــــــــــــُ يــــــــــــَ ِة اأَلصـــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــ   َر ح كــــــــــــا ــــــــــــَ

ِه      يـــــــح غـــــَ دح ي صـــــــــــــــــــــُ كـــــِ تـــــَ  الـــــَوَد ح مـــــن داِء  (10)ال َيشـــــــــــــــــــح

  
،  واِدقٌ  يُِشيُر إِلى ما َذَهب أَبو ُعبَيد أَنّه يُقاُل : ُرْمحٌ  وَغْيِره. وقد تَقَدَّم شاهُده من قول أَبي قَْيِس بِن األَْسلت : الَحِديُد من السَّْيفِ  الَواِدقو

 ، وقد تَقدََّم أَنَّ ابَن ِسيَده َغلََّطه ، قاَل : وقد ُرِوَي البَْيُت األَول :وأَنَشَد قوَل أَبي قَْيس السابَق 
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__________________ 
 يوم ُحنا.« : يزع »( يف األساس 1)
 بزايدة أبيات. 28/  3وفتوح ابن األعثم  374/  2وابن األثري  21ـ  20/  6والطربي  289( األبيات يف وقعة صفا ص 2)
 وقعة صفا : محراء.( يف 3)
 ( يف الطربي : يقدمها يف املوت حىت يزيرها ويف وقعة صفا :4)

 يدنو هبا يف الصف حىت يديرهاو 
 ( يف املصادر : صابروا.5)
 ( يف وقعة صفا :6)

 لد  الببس حراً ما أعف وأكرما
 وانظر تعليقنا عليه هنا . وانظر اللسان.« عت »( تقدم يف 7)
 .6بيت رقم  43مفضلية رقم ( من قصيدة 8)
والتصــــويب .« .. كذا  هو ا فلهو أحب إّد من رثيئة فســــئت بثاللة  . مباء أرصــــفه ا فقا  :..  ديث ابن عاقر»( ورد ا ديث ابألصــــر : 9)

 عن النهاية.
 .ال يشتكي عينيه ويف التهذيب : 107( ديوانه ص 10)
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نــــــــــــــــــــَ   يّن بــــــــــــــــــــِذي َروح ه عــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــُ  َأكــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــِ

ــــــــــــــــرِ      َ  مــــــــــــــــث ــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــح اعِ  أَبـ طــــــــــــــــ  ِح قــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح  املــــــــــــــــِ

  
ْمحِ. ْرُع إِنما تُْكفَُت بالسَّيِف ال بالرُّ  قاَل : والّدِ

 نَقَلَه ابُن ُدَرْيد. : ع َوْدقانوَ 

 بُن َعْمرِو بِن َسِعيد في ِكنانَة. َوْدقَةُ  ، منهم : : اسم َوْدقَةوَ 

 ، وقد تَقَدَّم. (1)بن إِياِس الَخْزرِجيُّ بَْدِريٌّ ، ويُْرَوى َوْرقة ، ويُقاُل : َوْدفَة  َوْدقَةُ وَ 

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

بُوا لنا َشْيئاً من مأُْكوٍل أَو َمْشروبٍ لنا بَشيْ  وَدقُوا يُقال : ماَرْسنا بَنِي فاُلٍن فما ً  ٍء ، أَي : ما بََذلوا ، وَمْعناه : ما قَرَّ  .يَِدقون َوْدقا

ِر القَِوّيِ ، أَي : يَْنُسُل نََسالناً في وقِت الَحّرِ نِْصَف النَّهاِر ، وقيَل  الَوِديقَة وقاَل ابُن األَْعراِبّيِ : يُقال : فاُلٌن يَحِمي الَحِقيقَة ، ويَنُسل ، للُمَشّمِ

ها : هو َدَوماُن الشَّْمِس في السَّماِء ، أَي :  .َدوَرانُها وُدنُوُّ

. الَمْوِدقو  ، كَمْجِلٍس : ُمْعتََرُك الشَّّرِ

 والحائُِل بيَن الشَّْيئَيِن.

مخشريُّ : أَي قَِريُب النُّعَاِس نَُوَمةٌ. لَواِدقُ  ويُقاُل : إِنه نَِة ، أَي : َكثِيُر النَّْوِم في ُكّلِ َمكان ، عن اللِّحيانّيِ. وقاَل الزَّ  الّسِ

اُء منها َكتِف ، وَجبَلُمثَلَّثة ، وكَ  الَوْرقُ  : [ورق] ً  َخْمس لُغاٍت ، َحَكى الفَرَّ ً وَ  بالفتحِ ، َوْرقا ً و كَكِتف ، َوِرقا بالكسر ، مثل : َكبِد وِكْبد ؛  ِوْرقا

اِء إِلى الواو بعد التَّْخِفيف ، ومنهم َمْن يَتُْركها على حاِلها ، كما في الّصحاح. وقرأَ  بو َعُمرو ، وأَبو بَْكر ، أَ ألَنَّ فيهم من يَْنقُل َكْسرةَ الرَّ

بَكْسر الَواِو. وقرأَ أَبو عبيَدةَ بالتَّحِريك ، وقرأَ « بِِوْرقِكم»بالفَتْح. وعن أَبي َعْمرٍو أَيضاً ، وابن ُمَحْيِصن  (2)« بَوْرقكم» وَحمزةُ ، وَخلَف :

م :« بُوْرقِكم»أَبو بكر  حاح. وقال أَبو عبيََدة : الدَّراِهم الَمْضُروبَةُ  بالضَّ ةُ كانت َمْضروبة كَدراِهم أَْوال ، وبه  الَوَرق كما في الّصِ : الِفضَّ

ا قُِطع أَْنفُه اتََّخذ أَْنفاً من ر َحِديُث َعرفََجةَ : أَنَّه لَمَّ  ، فأَْنتَن عليه ، فاتََّخذ أَْنفاً من َذَهب. َوِرق فُّسِ

ةَ ال تُْنتُِن.« بفَتْح الّراءِ » َوَرق اتَّخذ أَْنفاً منوَحَكى عن األَْصَمِعّي أَنَّهُ إِنما  قَّ الذي يُْكتَُب فيه ، ألَنَّ الِفضَّ  ، أَراَد الرَّ

يه الثََّرى ، نَّ الذََّهَب ال يُبلِ قاَل ابُن سيَده : وُكنُت أَحِسب أَنَّ قوَل األَصمعّي إِنَّ الِفضَّة ال تُْنتِن َصِحيحاً ، حتى أَخبَِرني بعُض أَهِل الِخْبرة أَ 

ةُ فإِنَّها تَْبلَى ، وتَْصَدأُ ، ويَعلُوها يُْحتَمل أَن  أَوراقٌ  ج : الّسواُد ، وتُْنتِنُ  وال يُْصِدئه النََّدى ، وال تَنقُُصه األَرُض ، وال تأُْكله النّاُر. فأَّما الِفضَّ

م وبالتَّحريك. ِوْرق كَكتِف ، وجمع َوِرق يكوَن جمع  ، بالَكْسِر وبالضَّ

قَةِ  بالَكْسِر نقله الّصاغانيُّ  ِوراقو قَة في»الَحِديث :  * كِعَدة ، والهاُء ِعَوٌض عن الواو. ومنهكالّرِ في َحِديٍث آخر : و .«ُربُع العُْشرِ  الّرِ

قِيق ، فهاتُوا َصَدقَةَ » قَةِ  َعفْوُت لكم عن َصَدقَِة الَخْيِل والرَّ ةَ والدَّراِهم الَمْضر «الّرِ  وبةَ منها.يُِريد الِفضَّ

ّي قوَل خالِد بِن الَوِليدِ   : ُمَسْيِلمةَ  يومِ  فيـ  عنههللارضيـ  وأَنَشَد ابُن بَّرِ

هح  و قـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــاَم ابلـــــــــــــــــر َد  مـــــــــــــــــُ  ِإن  الســـــــــــــــــــــــــــــــِّ

هو      قــــــــــــَ لــــــــــــَ طــــــــــــح قــــــــــــا  مــــــــــــُ رحَب َورحهــــــــــــاُء الــــــــــــعــــــــــــِ  ا ــــــــــــَ

  

هح و  قـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ث ه عـــــــــــــل ـــــــــــــِ ـــــــــــــن ٌد مـــــــــــــن ِدي ـــــــــــــِ  خـــــــــــــال

  
ُم وال    ـــــــــــــــكـــــــــــــــُ ي جـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ن ـــــــــــــــُ ٌب يـ هح ال َذهـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  رِق

  
ة يت الِفضَّ ً  قال ابُن ِسيَده : وربّما ُسّمِ  ٌء من الماِل َغيرها.ال يُخاِلُطها َشيْ  ِرقَةً  ، يقال : أَعطاه أَلَف ِدْرهم َوَرقا

قَةو الَوِرق وقال أَبو الَهْيثم :  : الّدراهم خاّصة. الّرِ

قَةُ  وقال َشِمر : قَةُ  قال : هي من الِفضَّة خاّصةً. ويقال :: العَْين. ويُ  الّرِ ةُ والَماُل ، عن ابِن األَْعرابِّيِ ، وأَنشَد : الّرِ  : الِفضَّ

يِن  يــــــــــــا ِإد  فــــــــــــِإنــــــــــــ  نــــــــــــح يــــــــــــا الــــــــــــد  حــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ  فــــــــــــال تـ

ا  َورِ َ أََر       خــــــــائــــــــمــــــــَ ر  الســــــــــــــــــــــّ يــــــــا َتســــــــــــــــــــــُ نــــــــح (3)الــــــــد 
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ر  ِكســــــــــــــــــــــــــــــاَءه و  ــــــــــــــــاٍث  ــــــــــــــــَُ ت ــــــــــــــــح ل  اي ُرب  مــــــــــــــــُ

  
ــــــــه ِوجــــــــداُن    فــــــــَ  عــــــــن ــــــــَ ــــــــاَ نـ ــــــــّرِق مــــــــا  ال ــــــــِ زائ ــــــــعــــــــَ (4)ال

 

  
 يَقُول : يَنِفي عنه َكثرةُ المال َعزائَم النّاس فيه أَنَّه أَحَمقُ 

__________________ 
 .«ودف»والصواب ما أثبت عن مادة « وزفة»( ابألصر 1)
 .(ِبَورِِقُكمْ َفابْ َعُثوا َأَحدَُكْم )من سورة الكهف وهو قوله تعاىل :  19( من اآية 2)
 .«رَِقونـ  ج»بعدها يف القاموس :  (*)
 ( يف التهذيب : يسّر.3)
 وهبامشه لعله : القرائما مجض قُرامة : العيب.« العرائما»منسوابً لثمامة بن املخرب السدوسي برواية « لوث»( الثاين يف اللسان 4)
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ُ
عحر لُثماَمة الس ُدوِسّي. لحتاث :جَمحنون. قا  اأَلزَهرِّي : ال تـَلحَحيا : ال َتُذّما. وامل  اأَلمَح . قا  ابُن بـَّرِّي : والشِّ

اقُ و  كما في الصَّحاح. : الِكثيُر الدَّراهم الَورَّ

 الّراِجُز :. قاَل َوَرقِكم أَي بَصاِحب (1)« فاْبعَثُوا بَوّراقُِكم»:  عنههللارضيقََرأَ عليٌّ و .َوَرق : صاِحبُ  َوّراقٌ  وقال َغيُره : َرُجل

راِ   ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِ يحضـــــــــــــــــــــــــــــــاَء مـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــَ  اي ُرّب بـ

ص الـــــــــــــــــّرِقـــــــــــــــــا ِ      مـــــــــــــــــُ ا يف الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ 

  

يح انِ   فــــــــــــــــــ  ُة ســــــــــــــــــــــــــــــــاٍ  بــــــــــــــــــَا كــــــــــــــــــَ  خمــــــــــــــــــُ 

  
رتاِ     ي عـــــــــــن احـــــــــــح ـــــــــــِ اق ـــــــــــّ ـــــــــــن هـــــــــــا ال ـــــــــــَ ل جـــــــــــَ (2)َأعـــــــــــح

 

  

 َور ا ِ ٍء  حُكُر من ِكيِ  امحرِ 

 والَماِل. الَوَرقِ  وقال ابُن األَعرابّي : أَي َكثِيرُ 

اقُ و قُ  أَيضاً : الَورَّ حاح : رجل الُكتُب ُمَوّرِ اق كما في العُباِب. وفي الّصِ قُ  ، وهو الَِّذي َورَّ  بالَكْسر. الِوراقَةُ  وِحْرفَتُه ويَْكتُب ، يَُوّرِ

وقال أَبو َحنِيفةَ :  ٍء.في َشيْ  ِق األَرضأَي : من َورَ  الَوَرق ولَْيس من قاَل ابُن األَعرابّيِ : األَْرِض من الَحِشيِش. : ُخْضَرةٌ  َكسَحاب الَوَراقو

 ألَْوِس بِن ُزَهْير : هو أَن تَطَِّرَد الُخْضرةُ لعَْينَِك ، قال أَوُس بُن َحَجٍر يَِصف َجْيشاً بالَكثْرةِ كما في الّصحاح ، ونََسبَه األَْزَهِريُّ 

ِن ُزمٍّ  ن  بـــــــــــــــــــَرعـــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــاَدهـــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــَبّن جـــــــــــــــــــِ

راٌد قــــــــــــــــد َأطــــــــــــــــاع لــــــــــــــــه       (3) الــــــــــــــــَورا ُ جــــــــــــــــَ
  

. قاَل ابُن ِسيَده : وِعْنِدي أَن  .الَوَرق من الَوَراق ويُْرَوى : بَرْعن قُّفٍ

 وأَنشَد األَْزَهِريُّ :

ٍر  فــــــــــَ عــــــــــح بح انَر جــــــــــَ لــــــــــِ تــــــــــَ ٍب حيــــــــــَح يــــــــــح ُنصــــــــــــــــــــــــَ رح لــــــــــِ  قــــــــــُ

َرتح عـــــــــنـــــــــد      كـــــــــِ هـــــــــا  الـــــــــَورا ِ ِإذا شـــــــــــــــــــــــَ المـــــــــُ (4)جـــــــــِ
 

  
د بُن َعْبِد هللا و ث َوْرق الَحَكم بن بِن َحْمَدَوْيِه بنُمَحمَّ ، روى عن أَبِي َحِكيم الّراِزّي ، وَطبَقَتِه ، مات سنَة تِْسع  ، كَوْعد الّسماحيُّ : ُمَحّدِ

 َعْشرة وثَلثِمائة.

كةـ  الَوَرقو ُمْصَحٍف ، وهو  َوَرقةُ  . ومنه كأَنَّ َوجَههالِكتاب فأُُدٌم ِرقاقٌ  َوَرق أَما واِحَدتُه بِهاٍء. معروف ، من الِكتاب والشََّجر : مـ  ُمَحرَّ

 الشََّجِر فقاَل أَبو َحنِيفَةَ : هو ُكلُّ ما تَبَسََّط تَبَسُّطاً وكان له َعْير في َوَسطه تَْنتَِشُر عنه حاِشيَتاه. َوَرق َمجاٌز. وأَما

ْرَهم من الدَّم ،وقاَل ابُن األَ  ما اْستَداَر من الدَِّم على األَْرِض. : الَوَرق من المجاِز :و َعلَقاً  أَو هو ما َسقَط من الِجراَحة عرابّيِ : ِمْقداِر الّدِ

له مح  َوَرق قَِطعاً. قال أَبو ُعبَيََدة : أَوَّ ّش ، والبَِصيرة : مثل فِْرِسن البَِعير ، والَجِديَّةُ أَعَظم من ذلك ، واإِلْسباَءةُ في ُطوِل الرُّ ، وهو ِمثْل الرَّ

حاح.  ، والجمع األََسابّي. كذا في الّصِ

 في ناقَته ، وكان قَِدَم الَمِدينةَ : (5)قال َعْمرٌو و

واُء عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه  ِديـــــــــــنـــــــــــِة ال  (6)طـــــــــــاَ  الـــــــــــثـــــــــــ 
َ

 ابملـــــــــــ

يحضــــــــــــــــــــــــاُء و تـــــــــــَ      يــــــــــَض لــــــــــه الــــــــــبـــــــــــَ  الــــــــــَوَر ُ رحعــــــــــَ  وبــــــــــِ

  
 اْشتُِري. وبِيع : الَخبَط.  :بالَوَرقو ، (7)أَراَد بالبَْيضاِء الَحِليَّ 

، ويَْيبَس  الَوَرق ، ألَنهم يَقُولون : يَُموُت كما يَُموتُ  َوَرق ، أَي : َحيّاً ، وُكلُّ َحّيٍ  َوَرقا قال أَبو َسِعيد : رأَيتُه الَحيُّ من ُكّل َحيَوان : الَوَرقو

 ، قال الّطائِيُّ : الَوَرق كما يَْيبَس

بــــــــــــًا وقــــــــــــالــــــــــــت : و  جــــــــــــَ هــــــــــــا عــــــــــــَ ز ت رأحســـــــــــــــــــــــــَ  هــــــــــــَ

ربحِي أَ      رِيــــــــــــــــــــــــــدُ َأان الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــُ  ؟ِإاّيان تــــــــــــــــــــــــــُ
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يب و  لـــــــــــــــح رِي الـــــــــــــــَوُدوُد لـــــــــــــــعـــــــــــــــر  قــــــــــــــــَ دح  مـــــــــــــــا يـــــــــــــــَ

  
ه و    تــــــــــــــــــَ ربِّ يـــــــــــــــــــدُ  َوَرقــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــِ  جــــــــــــــــــَ

  
 ولو ُخبّرته َحيّاً فإِنه َجِليد.أَي : 

__________________ 
 .(َفابْ َعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكمْ )( كذا ابألصر واآية : 1)
 ( الثالث والرابض تقدماً يف فو  ابختالف الرواية : واألشطار يف التكملة منسوبة جلرير وزيد فيها :2)

 قـــــــــــــــــــد وثـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــت إن مـــــــــــــــــــات ابلـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــا  

 را فـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــ    

  

 قا  : ويرو  بعد العرا  :

 نـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــص الـــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــا  

 أبــــــــــــــغــــــــــــــ  ثــــــــــــــوبــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا إلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا الــــــــــــــبــــــــــــــاقــــــــــــــي    

  

 برواية : 79( ديوانه ط بريوت ص 3)
 كان جيادان يف رعن ُزمٍّ 

 ( شكرت أي امتألت ضروعها لبناً.4)
 ( هو عمرو بن األهتم ا كما يف التهذيب.5)
 ( يف التهذيب : عليها.6)
 .«ا ي»التهذيب وابألصر ( عن 7)



13004 

 

اج : الَماُل من إِبٍل وَدراِهم وَغْيِرها : الَوَرق من المجاز :و  ، قال العَجَّ

ي  قــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ رح مــــــــــــــــَ بــــــــــــــــ  قــــــــــــــــَ و فــــــــــــــــتـــــــــــــــــَ َ  أَدعــــــــــــــــُ  ِإاي 

رح و      ااَيي ومثــــــــــــــــــَِّ طــــــــــــــــــَ ر خــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــِ ياغــــــــــــــــــح  َوَرقــــــــــــــــــِ

  
.  أََي : ماِلي ، نَقَله الجوَهِريُّ

 : الَماُل الناِطُق كله. الَوَرق وقال ابُن األَعرابي :

ر هللا  ، أَي : ماِشيَتَه. وَرقَه وقال الّزمْخَشِرّي : ثَمَّ

يت ، وهو َمجاٌز ، وأَنَشَد لُهْدبَة بِن الَخْشَرِم يَِصُف قوماً قََطعُوا َمفاَزةً. من القوم : أَْحداثُهم الَوَرقو ّكِ  عن ابِن الّسِ

م  َوَر ُ ِإذا  يـــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــــــاُروا كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ ُ تـــــــــــــح  الـــــــــــــفـــــــــــــِ

ُف      زاٌت وزائـــــــــــــِ ُم مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا جـــــــــــــائـــــــــــــِ (1)َدراهـــــــــــــِ
 

  
عاف من الِفتْيانِ   عن اللَّْيِث. أَو الّضِ

 ، وهو َمجاٌز. (2)الِفتْياِن : َجمالُهم وُحْسنُهم  َوَرقُ  ونَصُّه في الَجْمهرة : ُحْسن القَْوم وَجمالُهم  :الَوَرقُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

ْنيا وبَْهَجتُها. : الَوَرقُ  قال اللَّْيُث :و  الدُّنيا : نَِعيُمها وبَْهَجتُها ، وأَْنَشَد : َوَرق ونَصُّ العَْين : َجماُل الدُّ

ِلها َوَر ُ فما   الّدنيا بِباٍ  أَلهح
 من الّرجال. بهاٍء : الَخِسيسُ  الَوَرقة من الَمجاز :و

جال عن ابِن األَعرابّيِ  الَكِريمُ  : الَوَرقةو  ِضدٌّ. من الّرِ

 : َخِسيسان. (3) َوَرقَةٌ  ، وامرأَة َوَرقَة رُجلٌ و

: إِذا كانا َضِعيفَين َحِديثَْين  َوَرقَة وفي األََساس : يقال : إِنّه وإِنَّها
(4). 

 من نَواِحي َذَمار. : د ، باليََمن َوَرقَةوَ 

ى بِن* بُن نَْوفل َوَرقةو ى ،  َخِديَجة أُّمِ المؤمنين ، وجدَّةِ أَهل البَْيتِ  وهو ابُن َعمِّ  بِن قَُصيّ  أََسِد بِن َعْبد العُزَّ بنِت ُخَوْيِلد بن أَسِد بِن َعبِد العُزَّ

سالة ، وبَْعد النُّ  اختُِلف في إِْسالِمه ابُن َمْنَده : وقال. عنهاهللارضي ة.، واألَْظَهُر أَنّه مات قَْبل الّرِ  بُوَّ

 ، وَرُجالِن من الصَّحابة يُعَرفان قَْيٍس  بنِ  األْحنَفِ  مع قَِدم ، الَحاِكم قاله ، نَْيسابُور قَِدم ، عنههللارضي بُن َحابِس التَِّميِمّي : َصحابِيُّ  َوَرقَةُ و

ى ، وقد َرَوى عن ابِن َعبّاس ، و بَوَرقَةَ   الثّانِي : له ِذْكٌر في َحِديٍث َذَكره أَبو ُموسى.، أَحُدهما : من بَنِي أََسِد بِن َعبِد العُزَّ

ً و كَوَعد يَِعد ، يَِرقُ  الشََّجرُ  َوَرق ، وقد الَوَرق َكثِيَرةُ  األَِخيرةُ على النََّسب ؛ ألَنه ال فِْعَل له : َوِرقَةوَ  َوِريقَةو َواِرقة َشَجَرةٌ و  أَْوَرق إِيراقا

ً وَ  ق تَْوِريقا  تَاّماً. َوَرقُه . وقاَل أَبو َحنِيفَة : إِذا َظَهروَرقُه باألَِلف : أَْكثَر ، أَي : َخَرج أَْوَرقَ و قاَل األَصمعيُّ : .ورَّ

 فيه الشجر. يُوِرقُ  أَي : الَوْقُت الذي َكِكتاٍب : َوْقُت ُخروِجه الِوراقُ و

 .ْوراقاألَ  الَكثِيَرةُ  ، وقيل : الَحَسنَتُه الَوَرق : الشََّجرةُ الَخْضراءُ  *الَوَرقَةو

قةُ و لِّيان الّرِ  الطَِّريفة. ِرقَة والطَِّريفة َرْطباً. يُقال : َرَعْينا كِعَدة : أَوُل نَبات النَِّصّيِ والّصِ

لِّيان إِذا نَبَتا : ً  ِرقةٌ  وقال ابُن األَعرابّيِ : يُقال للنَِّصّي والّصِ  .قَورَ  الَكإِل : إِذا َخَرج له ِرقَةُ  ما داما َرْطبَْيِن ، وأَيضا

قة قال ابُن َسْمعان :و فَِريّة أَو في القَْيِظ ، فَتَْنبُُت ، فتكون َخْضراءَ  : الّرِ  َخْضراء. ِرقةٌ  هي ، فيُقال : األَرُض التي يُِصيبُها الَمَطر في الصَّ

 قال َجِميٌل : : ع. (5) َوْرقانوَ 
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ت  َة ابنـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ثــــــــــــــــح ي  ِإن  بــــــــــــــــَ يـــــــــــــــلـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ  اي خـــــــــــــــَ

ــــــــــــــــوم      ــــــــــــــــانَ ي ا َورحق ــــــــــــــــّ ي ــــــــــــــــِ ب ؤاد ســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــفــــــــــــــــُ  ابل

  
اِء : َجبَل أَْسود َوِرقانو َوْيثَة من أَعَظم الِجبال بَكْسر الرَّ  ، وهو أَول َجبَل (6)يدفَُع َسيلَه في ِرئْم  بَْين العَْرجِ والرُّ

__________________ 
 كذا ابألصر وليست من القاموس.  (*)
 ألن القصيدة مؤسسة وأوهلا :« وزائفُ »وهو خطب. وصّوب ابن بري  ورواه يعقوب وزائف :( يف التهذيب واللسان : وزُيُِّف. ويف اللسان : 1)

 أتنكر رسم الدار أم أنت عارف
 ونصها : يقا  فالن ور  من الفتيان : إذا كان مجياًل حسن اهليئة. 484/  3( اجلمهرة 2)
 ( يف القاموس : ورجٌر َوَرٌ  وامرأة َوَرقٌة.3)
 .«. حدثا.. وإهنا لورقة ....»( يف األساس : 4)
 .«الوارِقة»كذا ابألصر وابلقاموس :   (*)
 . ويرو  بسكون الراء... ( قيده ايقوت نصاً ابلفتح مث الكسر5)
 .«زمي»( عن معجم البلدان وابألصر 6)
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ِدينة ِإىل َمك َة َحَرسهما   َتعاىَل 
َ
ِعِد من امل ُصح

وِص : بَِيِمِا امل ُتَـَعش   ا وأَنحَشَد أَبو ُعبَـيحد لأَلحح
 ُمنحقاد من َسَياَلَة ِإىَل امل

ت و  حـــــــَ ــــَ ــــهـــــــا وَأصــــــــــــــــــب َر مــــن ــــَوصـــــــــــــــــــــح ي ال َرجــــِّ ــــُ ــــَف تـ ي  كــــَ

ـــــــــــــــــــــــــانُذرَا      ريُ  َورِق فـــــــــــــــــــــــــِ ا وحـــــــــــــــــــــــــَ  ُدوهنـــــــــــــــــــــــــَ

  
ْوض : هكذا قَيََّده أَبو ُعبَيد البَْكِريُّ وَجماعةٌ. ويُقال : إِنَّ الذي َذَكره َجِميٌل هو هذا  اِء. قال السَُّهيُليُّ في الرَّ الَجبَل ، وإِنما َخفَّفه بُسُكون الرَّ

 .«بفَتْح الّراءِ »وَوقَع في نُْسخِة أَبي بَْحٍر ُسْفياَن بِن العَاِصي األََسِدّي 

وم. : اسمُ  ، كَمْقعَد َمْوَرقُ و  قاَل األَْعَشى : َمِلك الرُّ

ُت قــــــد َود عــــــُت مــــــا كــــــاَن قــــــد َمضــــــــــــــَ  َبحــــــح   فــــــَبصــــــــــــــح
ان و      اســـــــــــــــــــــَ َي مـــــــا مـــــــاَت ابـــــُن ســـــــــــــــــــــَ لـــــِ بـــــح وحَر قــــــَ  (1) مـــــَ

  
 أَراد ِكْسَرى بَن ساسان.

 ، هَكذا في العُباب. َواِلُد َطِريٍف الَمَدنيّ  : َمْوَرقو

ث وفي التَّْبِصير : الَمِدينِيّ  بيُر بُن بَكَّار عن يَْحيى بِن ُمحمد عنه. الُمَحّدِ  عن إِْسحاق بِن يَْحيى بِن َطْلحة وَغْيره ، َرَوى الزُّ

وال نَِظيَر لها ِسَوى َمْوَكل وَمْوَزن  شاذٌّ في الِقياس ألَنَّ ما كاَن فَاُؤه َحرَف ِعلّة فإِنَّ الَمْفعََل منه َمْكُسور العَْين ، مثُل َمْوِعد وَمْوِرد. َمْوَرقٌ و

 كما في العُباب. وَمْوَهب وَمْوَظب وَمْوَحد

فإِذا َزاَدْت فهي األُْبنَة ،  وهو َمْخَرج الغُْصِن إِذا كان َخِفيّاً. قاَل ابُن األَعرابّيِ : َعْيب هكذا َضبَطه ُكراع ، أَي : ، بالفَتْح َوْرقَةٌ  في القَْوسو

 .(2)فإِذا َزاَدت فهي السَّْحتَنَة 

 من اإِلبل : ما في لَْونه بَياٌض إِلى َسواٍد. األَْوَرقُ  قال األَصَمِعيُّ :و

ْمِث يكوُن ذلك في أَْنواعِ البَهائِم ، وأَكثُر ذِلك في اإِلبِِل. قال أَبو ُعبَيٍد :: َسواٌد في ُغْبرة ، وقيل : َسوادٌ  الُوْرقَةُ و وهو   وبَياض كُدَخان الّرِ

 ً  أَي : لَْيس بمحموٍد عنَدهم في َعَمله وَسْيره. ال َسْيراً وَعَمالً  (3) من أَْطيَب اإِلبِِل لَْحما

ْمِث فتِلكوقال األَصَمعيُّ : إِذا كان البَِعيُر أَْسوَد يُ  حتى يَْذَهب البَياض الذي هو  ُوْرقَتُه ، فإِذا اْشتَدَّتْ  الُوْرقَة خاِلط سواَده بَياٌض كُدخان الّرِ

 َخرجُت أَنا وَرُجلٌ »في َحِديث ابِن األَْكوعِ : و «.أَْوَرق على َجَمل»في َحِديث قَْيس : و .َوْرقاءُ  ، وناقةٌ  أَوَرقُ  فيه فهو أَْدَهم. ويقال : َجَملٌ 

ر بَحْمراَء ، وأَْسرِ  «َوْرقاءَ  من قَْومي وهو على نَاقَة ، وَصبِّح القوَم على َصْهباء  بَوْرقاءَ  وقال ابُن األَعرابّي : قال أَبو نَْصر النُّعاِمّي : َهّجِ

ْهباء : أَشَهُر وأَحَسُن حين يُْنَظُر أَصبَُر على ُطول السُّ  الَوْرقاءَ و قال : ألَنَّ الَحمراَء أَصبُر على الَهواِجر ، ؟وِلَم ذِلك قِيَل له : َرى ، والصَّ

 إِليها.

مادُ  من ذِلك قِيَل :و  .أَْوَرقُ  الرَّ

 قال َجْنَدٌل : ال َمَطَر فيه. ، أَي : أَوَرقُ  َعامٌ  من الَمجاز :و

َدِ   صــــــــــــــــــــــــــــح
َ
ِرمَي امل ي لــــــــــــــكــــــــــــــَ مــــــــــــــِّ  ِإن كــــــــــــــاَن عــــــــــــــَ

ومــــــــــــــًا يف الــــــــــــــز مــــــــــــــاِن      ًا َهضـــــــــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــّ  اأَلوحَر ِ عــــــــــــــَ

  
 قال : ثُلُثاه َماٌء ، وثُلُثه لَبٌَن. الذي اللَّبَنُ  : األَْوَرقُ و

ه  يـــــــــــالـــــــــــَ ي عـــــــــــِ قـــــــــــِ ربـــــــــــُه َ حضـــــــــــــــــــــــــًا وَيســـــــــــــــــــــــــح  َيشـــــــــــــــــــــــــح

ِب      عــــــــــالــــــــــِ راِب الــــــــــثــــــــــ  اجــــــــــًا كــــــــــبَقــــــــــح جــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــَ  َأوحَرقــــــــــَ

  
 بالّضم. ُوْرقٌ  الُكلِّ  ج

ئْبَة الَوْرقاءو ْمِث ؛ ألَن الذّئبَ  ُوْرقِ  . ويُقال : هو منأَوَرقُ  ، والذََّكر : الذِّ  . قال ُرْؤبةُ :أَْوَرقُ  الذّئاب ، وقد َشبَُّهوا لَوَن الذّئِب بلون ُدخان الّرِ

مِّ  َة اأَلشــــــــــــــــــــــــــــــــَ وين ايبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــال تــــــــــــــــــَ

ي َورحقـــــــــــــــــاءَ      َدمـــــــــــــــــِّ
ُ

هـــــــــــــــــا املـــــــــــــــــ بـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح  َدمـــــــــــــــــ   ِذئـ
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ئاب إِذا َرأَْت ِذئْباً قد ُعِقَر وَظَهَر َدُمه أََكبَّْت عليه فقَطَّعَتْه ، وأُنُثْاه َمعَها.  يَْضِرُب لونُه إِلى الُخْضرةِ ، قاَل :وقاَل أَبو َزْيٍد : هو الَّذي  والذِّ

جل المرأَتِه : ال تَُكونِي إِذا َرأَْيِت الن َي أََكلَتْه أُْنثاهُ ، فيَقُوُل هَذا الرَّ ئُْب إِذا ُدّمِ  اَس قد َظلَُموني َمعَهم َعلَيَّ ، فتَُكونِي كِذئْبَة السَّْوِء.وقِيَل : الذِّ

 قال ُعبَْيد بُن أَيُّوٍب العَْنبَِريُّ : الَحَماَمةُ. : الَوْرقاءُ و

__________________ 
 وروايته : 116( كذا ابألصر والبيت يف ديوانه ط بريوت ص 1)

 فــــــــــــــمــــــــــــــا أنــــــــــــــت إن دامــــــــــــــت عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــك خبــــــــــــــالــــــــــــــٍد 

د قــــــــــــبــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــور ُ كــــــــــــمــــــــــــا مل       لــــــــــــلــــــــــــّ

  

 .«السخية»( عن التهذيب وابألصر 2)
 ( يف اللسان : أطيب االبر  ماً وأقلها شدة عل  العمر والسري.3)
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ر َدت أَ  حــــــــــــَ   َورحقــــــــــــاءُ ِإن غــــــــــــَ ِ  الضــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــَ  يف َروح

َربُ      طــــــــــــــح ن  وتــــــــــــــَ ٍد حتــــــــــــــَِ ٍن رِئــــــــــــــح نــــــــــــــَ  عــــــــــــــلــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ

  
ماِد فيه َسواٌد.  األَْوَرق[ إِليه]قاَل الَحَسُن بُن عبِد هللا بِن ُمحّمِد بِن يَْحيى الكاتِب األَصبِهاني في ِكتاب الَحمام الَمْنُسوب  : الَِّذي لونُه لَْوُن الرَّ

 ، قال : الُوْرقُ  ، والَجْمع َوْرقاءوَ  أَوَرق يُقاُل :

امـــــــــــٍة و  رُي محـــــــــــَ وَ  غـــــــــــَ اَج هـــــــــــَذا الشـــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــا هـــــــــــَ

ــــــــــــــُورح ِ مــــــــــــــن      ورِ  ال كــــــــــــــُ نــــــــــــــاح بــــــــــــــَ اِء اجلــــــــــــــَ  محــــــــــــــَ 

  

ت  رلـــــــــــــ  رحُ  مث تـــــــــــــَ َدتح حـــــــــــــَا َذر  الشـــــــــــــــــــــــــــ   غـــــــــــــَ

  
ريِ    فـــــــــــــِ ٍر جـــــــــــــاٍف وال بصـــــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــَ  بـــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ةَ : مَّ  وقال ذُو الرُّ

ه و  يــــــــــُث عــــــــــنــــــــــه فــــــــــمــــــــــا بــــــــــِ اىَف الــــــــــغــــــــــَ  مــــــــــاء  ــــــــــَ

ف      َد  واخلضـــــــــــــــــّ واَء الصـــــــــــــــــــــ  رُ  الـــُورح ســـــــــــــــــَ  حـــــــاضـــــــــــــــــِ

  

ا  راي  كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــث  وردُت اعــــــــــــــِتســــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــًا وال

  
رُ    عـــــــــــافـــــــــــِ ا والـــــــــــيـــــــــــَ هـــــــــــَ

َ
ِ املـــــــــــ اح مـــــــــــاكـــــــــــَ  وراَء الســـــــــــــــــــــــــِّ

  
 كما في الّصحاح. َوْرقاِويّ  ، كَصحاَرى وِصحار ، والنِّْسبَةُ  ِوراقوَ  ، َوراقَى ج :

بَْيِق علىبأُّمِ  (1) جاَءنا من أَمثاِلهم :و وهذا َموِضع ِذْكره كما فَعَله الجوَهِريُّ  .«أَرق»: إِذا جاَء بالدَّاِهيَِة الُمْنَكرة ، تَقّدم ِذْكُره في :  أَُرْيق الرُّ

 .(2) ُوَرْيق في األَْصل أَُرْيقو على التَّرِخيم ، كما َصغَُّروا أَْسوَد على ُسَويد ، أَْوَرق واألَْزَهِريُّ ، فإِنَّ أُرْيقاً ُمَصغَّرُ 

ى بن َربِيعةَ الُخزاِعّي : َوْرقاءَ  بَُدْيُل بنُ و  هللا َعبدُ  اْبنُه وكانَ  ، ِحزام بنُ  َوحِكيمُ  هللا َعبدُ  واْبنُه هو أَْسلَم ، عنههللارضي َصحابِيُّ  بِن َعبِد العُزَّ

 .عنهمهللارضي ، بِصفِّين أَِخيه مع قُتِل ، ُخزاعةَ  َسيِّدَ 

 وَدراِهُمه. يَْعنِي به الماِشيَةَ  َكثُر َمالُه الرجُل : أَْوَرقَ و

ً  الَحابِلُ  أَْوَرقَ  وفي الُمْحَكم : أَْخَطأَ وَخاَب. ويُقال : لم يَِصد. أَي : الصائِدُ  أَوَرقَ  من الَمجاِز :و : إِذا لم يَقَع في ِحبالَتِه  ُموِرقٌ  ، فهو إِيراقا

 وأَخفََق بَمعناه. لم يَنَلْ  للحاَجِة : إِذا الطَّاِلبُ  أَْوَرق كذاو َصْيٌد.

 ، وُمْخِفٌق ، وهو مجاز. ُموِرقٌ  فهو لم يَْغنَم : إِذا الغَاِزي أَْوَرقَ و

اِء ، ُمَخفَّفةً : ع بفاِرس ُموَرقو ّمِ وفَتْحِ الرَّ  ولو قاَل : كُمْكَرٍم كان أَْخَصر. ، بالضَّ

قو ث ابن ُمَهلِّبٍ  ُموّرِ يق  يَرِوي عن كُمَحّدِ ّدِ  .غالبٍ  بنُ  بِْشرُ  وعنه ، عنههللارضيأَبي بَْكر الّصِ

ق أَبو الُمْعتَِمرو ، وعنهُ أَهُل الِعراِق ، وكاَن من العُبّاِد  عنههللارضيالِعْجِلّي من أَْهِل البَْصرةِ ، يَْرِوي عن أَبي َذّرٍ ،  (3) بن ُمَشْمِرخِ  ُموّرِ

يوان ،  تَابِِعيّانِ  الُخْشن ، ماَت في واليِة ابن ُهبَْيرة سنة َخْمٍس ومائة : ذكَر األَخيَر ابُن ِحبّان في الثّقاِت. أَّما األَول فأَْوَرَده الذَّهبِيُّ في َذْيل الّدِ

 وقاَل فيه : إِنَّه َمْجُهول.

قو ث َضِعيفٌ  ُموّرِ َد بَحِديٍث ، وفيه َجهالَة ، كذا َذَكره الذّهبِيُّ في الّديوان. بن ُسَخْيت : ُمحّدِ  ، َرَوى عن أَبي ِهالل ، تَفرَّ

ن فهو : إِذا يَْوَراقُّ  الِعنَبُ  ايراقَّ  قال النَّْضر :و ً يْوراّق ايرِ  الِعنَبُ  اوراقَّ  ، كذا نَّص العُباب. وفي اللسان : ُموراقّ  لَوَّ َن ، قاله  يقَاقا : إِذا لَوَّ

 النَّْضُر.

 قاَل ابُن ُدَريٍد : َزَعُموا. والَِّذي في الَجْمَهرة َكَسِفينٍة. كُجَهْينة : ع. الُوَرْيقةو

قَتو قةَ  ويُقال : إِذا َرَعت .الَوَرقَ  أََكلت : إِذا النَّاقةُ  تََورَّ  .الّرِ

ً  ولَك ما ِزلُت ِمنك يُقال :و ً قَ  : أَي : ُمواِرقا ً  لك ِريبا  منك. ُمدانِيا

 وَمِظنّة للنّمّوِ والبََركة. ُمَكثِّرة أَي : للَماِل ، كَمْجلَبَة َمْوَرقَةٌ  التِّجارة يُقال : اتَِّجْر فإِنَّ و
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 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  الشََّجُرة َوَرقَت قاَل اللِّْحيانِّي :  .َوَرقَها : أَْلقَتْ  َوْرقا

__________________ 
 ..«.. جاء فالن ابلر بَي »( يف التهذيب واللسان : 1)
 ( قلبت الواو ألفاً للضمة ا كما يف التهذيب.2)
رَجِ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)  .«ُمَشمح
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ً  هذه الّشجرة ِرقْ  ويُقال : ً  ، وقد َوَرقَها ، أَي : ُخذْ  َوْرقا  .َمْوُروقَة فهي ، َورقتُها أَِرقُها َوْرقا

ً  «الَوَرقِ  أَنَت َطيِّبُ »في الَحِديث أَنّه قال لعَّمار : و  الشَّجر ؛ لُخُروِجها منها. بَوَرقِ  أَراَد به نَْسلَه تَْشبِيها

 .بالَوَرقِ  ، أَي ِلْبَسته وشاَرتَه ، على التَّْشبِيه أَوراقَهو َوَراقَه وما أَْحَسنَ 

ً  واْختَبََط منه  منه َخْيراً.: أَصاَب  َوَرقا

 ، عن أَبي َعْمرٍو. الَوَرقِ  : الشَّجرةُ الَحَسنةُ  الَوِريقَةُ و

 يَِصف َسْرَحةً : عنههللارضي: َكثِير الَوَرق. قاَل ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر  َوِريقٌ  وفَْرعٌ 

حــــــَ   ِف ابلضــــــــــــــــــــ  يـــــــح ُر الصــــــــــــــــــــ  و َط فـــــــيـــــــهـــــــا ُدخـــــــ  نــــــــَ  تــــــــَ

ن   (1)ُذَر       هــــــــــــــــُ رحعــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ َدابٍت فـ ــــــــــــــــ ُ هــــــــــــــــَ  َورِي

  
ْنيا. الَوَرقو  : الدُّ

 الشَّباِب : نُْضَرتُه وَحَداثَتُه ، عن ابِن األَعرابّيِ. َوَرق

قة وُحِكَي في َجْمع  .ِرقاتٌ  : الّرِ

 . قاَل أَبو النَّْجم :الَوِرق : الذي يَْطلب الُمْستَوِرقُ و

َتِجض  ُنـح
َتورِ أَقبلحت كامل ُسح

 امل
 وأَنشد ثَْعلب :

يــــــــــــــواًن غــــــــــــــرَي  َن عــــــــــــــُ لــــــــــــــح حــــــــــــــَ ةٍ ِإذا كــــــــــــــَ ورِقــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

َدا     يـــــــُ بـــــــا صـــــــــــــــــُ حـــــــاب الصـــــــــــــــــِّ اًل أَلصـــــــــــــــــح ـــح ب ـــَ ن نـ  َري شـــــــــــــــــح

  
 قال : يَْعنِي غيَر خائِبة.

 ، قال : (2)الغَاِزي : إِذا َغنَِم ، وهو من األَْضداد  أَْوَرقَ و

هـــــــــــــا  وُِج َأهـــــــــــــلـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــُ رحَب تـ َر َأن  ا ـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  أمل تـ

ر      يـــــــــــــــــُد و مـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــااًن تـــــــــــــــــُ ورِ ُ ارًا وَأحـــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــُ

  
ً  أَْوَرقَ  إِن جاَءْت به» َحِديُث الُمالَعنَة : : األَسَمُر من النّاِس. ومنه األَْوَرقُ و  إِنَّه ألَْشأَُم من»قاَل أَبو ُعبَْيد : وِمْن أَمثاِلهم :  «َجْعداً ُجماِليّا

 وهي َمْشؤومة يعني النّاقَة. .«َوْرقاءَ 

اج : أَْوَرقُ  وُربَّما نَفََرْت فَذَهبت في األَْرِض. وقال أَبو َحنِيفَةَ : نَْصلٌ  ح بعَد ذلك َعلَى الَجْمر َحتَّى اخَضرَّ ، قال العَجَّ  : بُِرَد أَو ُجِلَي ، ثم لُّوِ

 الِقراِن الن ص رِ  ُورحقانعليه 
ه ، عن ابن األَعرابِّيِ.الَوتَِر : ُجلَْيدة  َوَرقةوَ   تُوَضع على َحّزِ

ر واسٌع دقيٌق ناِعٌم تأُْكلُه الماِشيَةُ كلُّها ، وهي َغْبراُء الّساِق ، َخْضراءُ  َورقٌ  : ُشَجْيَرة تَسُمو فوَق القامِة ، لها الَوْرقاءُ و ، لها  الَوَرقِ  ُمدوَّ

 ، وفي َجنَباتَها ، وفي الِقيعاِن ، وهي َمْرعًى. (3)عاه الطَّيُر ، وهو ُسْهِلّي يَْنبُت في األَوِديَِة َزَمٌع ُشْعٍر فيه َحبٌّ أَغبَُر مثُل الشَّْهدانَج ، تَرْ 

ْبِرقان : الِوراقُ و  ، بالَكْسِر : موضع. قال الّزِ

ٍ  َألين و  ــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــٍد مــــــــــــــــــن َذِوي قـ ب  عــــــــــــــــــَ

ِم و      هـــــــــــــــــائـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــ  ي ابل ـــــــــــــــــِورا ِ َأهـــــــــــــــــلـــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــال

  
 وثَنّاهُ ابُن ُمقبِل فقاَل :
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ا  الهلـــــــــــــــَ ف خـــــــــــــــَ ؤاِدي أُم  ِخشـــــــــــــــــــــــــــــح  رآهـــــــــــــــا فـــــــــــــــُ

وِر      ِ بــــــــــــقــــــــــــُ اح فُ  الــــــــــــِوراقــــــــــــَ نــــــــــــِّ صــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
رَاُء امل  الســــــــــــــــــــــــــ 

  
 ، أَبَدلُوا من َهْمزةِ التّأْنِيِث واواً. َوْرقاِويّ  :ـ  اسم َرُجلـ  َوْرقاءَ  قاَل الَجْوَهريُّ : النِّْسبةُ إِلى

اقو  ِء النيِل.، كَكتّان : قَريَتان بالقُرب من ِمْصر على شاطى الَورَّ

كة : قَْرية من أَْعمال الغربِيَّة. الَوَرقو  ، ُمَحرَّ

ً :  [وسق] ً وَ  َوَسقَه يَِسقُه َوْسقا ه ُوُسوقا أَي : وما َجَمَع وَضمَّ ، قاله الفَّراُء.  (4) َوَسقَ  َواللَّْيِل َوما قَولُه تَعالَى : َجَمعَه وَحَمله. ومنهو : َضمَّ

َر والبِحاَر َجَمع من الِجباِل والبِحاِر واألَْشجار ، كأَنَّه َجَمعَها بأَْن َطلََع عليها ُكلّها ، فإِذا َجلَّل اللَّيُل الِجباَل واألَشجا وقاَل أَبو ُعبَْيدة : أَي وما

 .َوَسقَها واألَرَض فاجتََمعَت له فقد

 ِء بِن الحاِرِث البُْرُجِمّيِ :وأَنشد الَجوهريُّ لَضابِى

ُم  قـــــــــــــــًا ِإلـــــــــــــــيـــــــــــــــكـــــــــــــــُ وح م وشـــــــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــِإيّنِ وِإاّيكـــــــــــــــُ

ِ  مــــــــــــاٍء مل      هُ كــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــِ قــــــــــــح هح  َتســــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــُ  َأانمــــــــــــِ

  
__________________ 

 .39والتصويب عن ديوانه ص  .«.. . ذوي.. يورط منها» ( ابألصر1)
 .«ِإذا مل يغنم»( تقدم وأور  الغازي : 2)
 .«االدوية»( عن اللسان وابألصر 3)
 .17االنشقا  اآية ( سورة 4)
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 ٌء.ٌء من ذِلك ، كما أَنّه ليس في يَِد القَابِِض على الماِء َشيْ أَي : لم تَْحِمْله. يقوُل : ليس في يَِدي َشيْ 

ً و يَت َطَرده. ومنه : َوَسقه يَِسقه َوْسقا ْفقَِة من النَّاِس  والَحِميرِ  وهي ِمَن اإِلبِلِ  الَوِسيقَة ُسّمِ ً َوَسقَه ، وقد كالرُّ  فإِذا ُسِرقَت ُطِرَدت َمعاً. ا َوْسقا

 قال األَسوُد بُن يَْعفُر :

يِن  وفــــــــــــُ قــــــــــــُ ُت عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــَك ال تــــــــــــزا  تـــــــــــــَ َذبــــــــــــح  كــــــــــــَ

ــــــــــاَف آ َر      ــــــــــقــــــــــةِ كــــــــــمــــــــــا ق ي ــــــــــَوســــــــــــــــــــــــِ فُ  ال ــــــــــِ ــــــــــائ  ق

  
 هو إِغراٌء ، أَي : َعلَيك بي.

يت الَوِسيقَة وقاَل األَزهري : ل ، وُسّمِ ؛ ألَنَّ طاِرَدها يَْجَمعُها وال يََدُعها تَْنتَِشر عليه ، فيلَحقُها  َوِسيقَة : القَِطيُع من اإِلبل يَطُردها الشَّالَّ

؛ لئال يتعذََّر عليه َسوقُها ،  (1)الطَّلَُب فيرّدها. وهذا َكما قِيل للّسائق : قابٌِض ؛ ألَنَّ السائَِق إِذا ساَق قَِطيعاً من اإِلبل قَبََضها أَي : َجَمعَها 

 وألَنّها إِذا انتََشرت عليه لم تتتابع ، ولم تَطَِّرد على َصْوٍب واحٍد.

 قريباً.« َوَدق»في  (2)ويَْنُسل الَوِديقة ، ويَْحمي الَحِقيقةَ. وقد مرَّ شاِهُده من قَْوِل الُهَذِلّيِ  يَُسوُق الَوِسيقَة والعََرُب تَقُول : فالنٌ 

ً  وَغيُرها النَّاقَةُ  قَتِ َوسَ و ً و َوْسقا بالَكْسر ، مثل نَائِم ونِيام ،  ِوساقٍ  نُوق من َواِسقٌ  ناقَةٌ  َحَملَْت وأَْغلَقَْت على الَماِء َرِحَمها ، فِهيَ  ( :3) ُوسوقا

 وَصاِحب وِصحاب. قال بِْشُر بُن أَبي خاِزم :

ىت   ن  حــــــــــــــــــــــَ ُدوهــــــــــــــــــــــُ ن  حيــــــــــــــــــــــَح ــــــــــــــــــــــة  هبــــــــــــــــــــــَِ  أَل

ِت ا ــــــــــــِ      نــــــــــــَ بــــــــــــيـــــــــــــ  ا ِ يــــــــــــاُ  مــــــــــــن تــــــــــــَ  الــــــــــــِوســــــــــــــــــــــــــَ

  
حاحِ. قال ابُن ِسيَده : وِعنِدي أَنَّهما َجمعُ  َمَواِسيقُ و َمواِسقُ  يُقال أَيضاً : نُوقٌ و من و .َمْوِسقو ِميَساق َجْمع على َغْير قِياٍس ، كما في الّصِ

 َحَملَتْه. أَي : ما العَْيُن الَماءَ  وَسقَت الَمجاِز قَولُهم : ال آتِيَك ما

 ومنه قَوُل الشَّاِعر : السَّْوُق. كأَِميٍر : الَوِسيقُ  في الُمِحيِط واللِّساِن :و

ر ُب  قـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــُ دح تـ كـــــــــــــــــــــَ ا ومل تـــــــــــــــــــــَ ر هبـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  قـ

ــــــــــــان      ي ــــــــــــ ٌ مــــــــــــن آ  َنســــــــــــــــــــــــــح ي َدبُ  َوســــــــــــــــــــــــــِ  َأجــــــــــــح

  
 ألَّن السَّحاب يَِسقُهُ أَي يَطُرده. الَمَطر : الَوِسيق في الُمِحيط :و

والفَيُّوميُّ  كما َضبَطه غيُر واحٍد ، وهو الَمْشُهور ، وفيه لُغَةٌ أُْخرى بَكْسِر الواِو. نَقَلَهُ ابُن األَثِير ، وِعياٌض وابُن قُْرقُول ،بالفَتْح ،  الَوْسقُ و

ً  ، وهو ِمْكيلَةٌ َمْعلومة ، وهو َعلَى هذا الِحساب مائَةٌ  فالَوْسقُ  .وثُلُث أَْرطال َخْمسةُ  وهو ، وسلمعليههللاصلىبَصاعِ النبّيِ  ِستُّون َصاعا

ّجاُج : ُكلُّ  م ، وذِلك ثالثَةُ أَْقِفزة. وفي  َوْسق وِستُّون َمنّاً. وقاَل الزَّ م ثاَلثةُ أَقِفزة. قال : وِستُّون صاعاً : أَربعةٌ وِعْشرون َمكُّوكاً بالُملَجَّ بالُملَجَّ

و ثَلثمائة وِعْشُرون ِرْطالً عند أَهِل الِحجاز ، وأَْربَعمائة وثمانُون ِرْطالً عند أَْهِل الِعراِق على بالفَتْح : ِستُّون َصاعاً وه الَوْسقُ  التَّْهِذيب :

.  اْختِالفهم في ِمقدار الّصاعِ والُمّدِ

 . قال أَبو ذَُؤْيٍب :ُوُسوقو ، أَْوُسقٌ  والَجمع

يــــــــــــــارِه  خــــــــــــــجِي  عــــــــــــــاَم غــــــــــــــِ ــــــــــــــبــــــــــــــُ َر ال  مــــــــــــــا محــــــــــــــُِّ

و ُ عــــــــلــــــــيــــــــه      ا  الــــــــُوســــــــــــــــــــــُ ريُهــــــــَ عــــــــِ ر هــــــــا وشــــــــــــــــــــــَ (4)بـــــــــُ
 

  
هي ثَلثمائة صاعٍ وكذِلَك قاَل الَحَسُن وابُن  أَْوُسق قال َعطاء : َخْمَسةُ  .«من التَّمِر َصَدقَةٌ  أَْوُسقٍ  لَْيس فيما ُدوَن َخْمسةِ »في الَحِديِث : و

 الُمَسيّب.

 * ، والِوْقُر : ِحْمُل البَْغل أَو الِحمار ، هذا قَوُل الَخِليل.ْمُل البَِعيرحِ  : الَوْسق أَو

ةً. : الِعْدل ، وقِيَل : الِعْدالِن ، وقيل : الَوْسقَ  وقال غيره :  الِحْمُل عامَّ

مخَشِري بَْين القَْولين فقال :  يُره :: ِستُّون صاعاً ، وهو ِحْمُل بَِعيٍر ، وأَنشد غ الَوْسقُ  وجمع الزَّ

ظا اِن وأَيحَن املِرحبـََعهح   (5)أَيَن الشِّ
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__________________ 
وهذا كما يقا  للسائ  قاب  ؛ ألن السال  وردت ابلسا املهملة ا هنا وفيما قبله إذا سا  قطيعاً من اإلبر قبضها »( العبارة يف التهذيب : 1)

 ..«.. مث طردها جمتمعة لئال يتعذر
 .«ود »و « عت »( يشري إىل قو  أيب املثلم اهلذد يرثي صخر الغي ا انظر 2)
 .«وسقاً ووسقاً »( عن اللسان وابألصر 3)
ر. 154/  1( ديوان اهلذليا 4)  وفسر الوس  ابِ مح
 .«محر البعري»بد  : « مِححُر بعري»يف القاموس :  (*)
 ( كذا ابألصر ا وال شاهد فيه.5)
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ً  الِحْنَطة وسَّقو ً  ، وفي بعض نَُسخ الصحاح : َحَملَها : َجعَلَها تَْوِسيقا  .َوْسقاً َوْسقا

لَه ِحْملَه. : أَْوقََره ، وفي الصحاح : البَِعيرَ  أَوَسقَ و  َحمَّ

ً  ، أَي : َحَملت أَْوَسقَت فقد َكثُر َحْملُها : إِذا َحَملت ، فإِذا النَّْخلَةُ  َوسَّقَت يُقال :و  لَبِيد : . قالَوْسقا

ميف  ُر عـــــــــــــــــُ فضـــــــــــــــــــــــــــــــِّ  يـــــــــــــــــوَم أَرحزاُ  مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــُ

كــــــــــــــاُر      ٌر أَبــــــــــــــح فــــــــــــــ  قــــــــــــــاٌت وحــــــــــــــُ وســــــــــــــــــــــــــــَ (1)مــــــــــــــُ
 

  
اج : اْجتََمعَت. أَي اإِلبِل استَْوَسقَتو  وأَنشَد الجوهرّي للعَجَّ

ا  قـــــــــــــــَ قـــــــــــــــائـــــــــــــــِ ـــــــــــــــنـــــــــــــــا قـــــــــــــــالِئصـــــــــــــــــــــــــــــًا حـــــــــــــــَ  ِإن  ل

قـــــــــاتٍ      وســـــــــــــــــــــــِ تـــــــــَ ا ُمســـــــــــــــــــــــح قـــــــــَ َن ســـــــــــــــــــــــائـــــــــِ دح ـــــــــو  ـــــــــَِ  ل

  
 اْنتََظم. أَمُره ، أَي : اتََّسقَ  من الَمجاز :و

ً و ، واَسقَه ُمواَسقَةً  من الَمجاز :و  قال َجْنَدٌل. عاَرَضه فكاَن ِمثْلَه ولم يَُكْن ُدونَه. : ِوساقا

يِن  ـــــــــــَ ت ـــــــــــح َت ِإنح جـــــــــــاريـ يفـــــــــــلســـــــــــــــــــــــــح قـــــــــــِ واســـــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــُ

يو      قــــــــــــِ ــــــــــــِ يّن ســــــــــــــــــــــــــاب َررحَت مــــــــــــِ ــــــــــــَ  لســــــــــــــــــــــــــَت ِإن فـ

  
ً و ، ُمواَسقَةً  ناَهَده أَيضاً : إِذا واَسقَهو  . قال َعِديُّ بُن َزْيٍد الِعباِديُّ :ِوساقا

وَن مبــــــــــــــــا ان و  لــــــــــــــــُ خــــــــــــــــَ َدامــــــــــــــــَ  ال يــــــــــــــــبــــــــــــــــح  نــــــــــــــــَ

ُروَن عـــــــــــنـــــــــــَد      عحســـــــــــــــــــــــــِ وا وال يــــــــــــُ  الـــــــــــِوســـــــــــــــــــــــــا ِ لـــــــــــُ

  
. َمياِسيقُ  يُصفُِّق بَجناَحْيه إِذا طار ، ج : الذي : الّطاِئر الِميساقُ  قاَل أَبو ُعبَْيد :و  ، هكذا نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 قاَل : هكذا َسِمْعتُه بالَهْمِز. .مآِسيقُ  قاَل األَْزَهِريُّ :و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ّي عن أَبي ُعبَْيٍد ، َذَكره في باب َطْلع النَّْخل. يُقاُل : َحَملَتْ  الَوْسق ً  ، بالفَتح ال غيُر : ِوْقُر النَّْخلَِة ، نقلَه ابُن بَّرِ ، أَي : ِوْقراً ، زاد َشِمٌر  َوْسقا

 .الُوُسوقُ و األَْوساقُ  : وهي لُغةُ العََرب ، والَجْمع

ً  وقد : من الَحَماِم : الواِفُر الَجناح ، وقِيَل  الِميساقُ و َحَملَت ولداً في بَْطنِها ، وكذِلَك الشَّاةُ. األَتاُن : َوَسقَتو ، أَي : َحَملَت ِوْقراً. َوَسقَْت َوْسقا

 بالَهْمز. مآِسيقُ  ، جمعُه : كالَوْسق هو على التَّْشبيِه ، َجعَلوا َجناَحْيِه له

 وقد ذُِكر في الَهْمِز.

 .اتََّسقَ  وكلُّ ما انَضمَّ فقد

. يَتَِّسقُ و ، يأْتَِسقُ  والطَِّريق  ، أَي : يَْنَضمُّ ، حكاه الِكسائِيُّ

القََمِر : امتالُؤه واْجتِماُعه واستِواُؤه ليلَة ثاَلَث َعْشرةَ وأَربَع َعْشَرةَ. وقاَل  اتِّساقُ و أَي : اْستَوى. (2) (اتََّسقَ َواْلَقَمِر ِإَذا )وقولُه تعالى : 

اُء : إِلى َستَّ َعْشَرةَ فِيِهنَّ امتالُؤه  .اتِّساقهو الفَرَّ

ار. الُمتَِّسقو وقال أَبو َعْمٍرو : ِمن أَْسماِء القََمر : الَوبَّاُض ، والطَّْوس ، نِّمِ ْبِرقاُن ، والّسِ  ، والَجلَُم ، والّزِ

 ِء.ِء إِلى الشَّيْ : َضمُّ الشَّيْ  الَوْسقُ و

وا. استَْوَسقُواو  فيه. أَي : اْجتَمعوا على طاَعتِه واستَقَرَّ الُمْلكُ  «عليه أَْمُر الَحبََشةِ  اْستَْوَسقَ و»في َحِديث النَّجاِشي : و : استَْجَمعُوا واْنَضمُّ

 ، أَي : َطَرَدها فأَطاعت ، عن ابِن األَعرابّي. فاْستَْوَسقَت اإِلبَل ، َوسَّقَ و

 لك األَْمُر : أَمكنَك. استَْوَسقَ و

 اإِلبُِل : اْجتََمعَْت. اتََّسقَتو
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 : حامل. َوِسيقَةٌ  وناقَةٌ 

 أَْمُره : اْنتََظَم ، وهو مجاز. اْستَْوَسقو

 ، أَي : عانَتَه ، وهو َمجاٌز. َوِسيقَتَه وَطَرَد الِحمارُ 

 فاُلناً ، أَي : ال يُعاِدلُه ، وهو َمجاٌز. يُواِسقُ  وُهو ال

ُوِكلُت بَجْمع الُهموِم  : إِذا َجَمع ، أَي : َوَسق ْولك :من ق« باالً ، بالّرفع والَجْزم أَِسْقهُ  بالَه ، وال أَِسقُ  وتَقوُل العَرُب : إِنَّ اللَّيَل لََطِويٌل وال

 فيه. وقال اللِّحياني : َمْعناه ال يَْجتَِمُع له أَْمُره ، قال : وهو ُدعاٌء.

 وال يَُطْل إِالَّ بَخْيٍر ، أَي : ال َطاَل إِاّل بَخْير. (3)قاَل األَزهريُّ : ومثلُه : إِنَّ الليَل َطِويٌل 

 ، وهو الذي إِذا ُطِرد عليه َطِريدةٌ أَْنجاها ، وَسبََق بها ، وأَنَشد : الَوِسيقة ِعّي : فرٌس ِمْعتاقُ وقال األَْصمَ 

__________________ 
 وهبامشه : موسقات : مثقالت ابلثمر. 76( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .18( سورة االنشقا  اآية 2)
 ( يف التهذيب : إن اللير لطوير.3)

  



13016 

 

فح أَ  لـــــــــــِ ي مل َأ ـــــــــــح رحضـــــــــــــــــــــــــِ راِء عـــــــــــِ عـــــــــــَ  عـــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــ 

َف      ـــــــــِ ل ةُ كـــــــــمـــــــــا  ـــــــــُ ـــــــــقـــــــــَ ي ـــــــــَوســـــــــــــــــــــــِ راِع  ال ـــــــــكـــــــــُ (1)ابل
 

  
تُه ، قاله اللّيث ، يَْبسَ  يَِقبَّ ، أَي : : لَْحٌم يُقَدَُّد حتّى الَوِشيقَةُ و ، الَوِشيقُ   :[وشق] ، ويُْرفَُع ، وقيل :  (2)في ماٍء وملح  أَو يُْغلَى وتَْذَهَب نُُدوَّ

أ ، قالَه أَبو ُعبَيٍد. قاَل : وَزَعم بعُضهم أَنّه بَمْنِزلَة  ثم يُقَدَُّد ويُحمُل في األَسفارِ  ثم يُْرفَع ، وزاَد بَعُضهم : إِغالَءةً  هو أَْن يُْغلَى وال يَنَضُج فيَتََهرَّ

رـ  ْحم يُْطبَُخ في ماٍء وِمْلحِ ، ثم يُْخَرُج ، فيَِصير في الُجْبُجبَةالقَِديِد ال تََمسُّه النّاُر. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو لَ  ثم يُجعَُل ـ  وهو ِجْلُد البَِعير يُقَوَّ

 ِديَْت لهأُهْ »:  عنهاهللارضيَحِديُث عائَِشةَ  ، ومنه الَوشاِئق يَكوُن ، والجمعُ  وهو أَْبقَى قَِديدٍ  ذلك اللَّْحم فيه ، فيكوُن زاداً لهم في أَْسفاِرهم ،

ُد من»في َحِديِث أَبي َسِعيٍد : و .«قَِديِد َظْبيٍ فََردَّها َوِشيقَةُ   .«الَحّجِ  َوِشيقِ  ُكنا نَتََزوَّ

ْدنا من لَْحِمه»في َحِديِث َجْيِش الَخبَط : و  وقاَل َجْزُء بُن َربَاحٍ الباِهليُّ : .«َوشائِقَ  وتََزوَّ

ذاراً  َد  عـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ َ ال تـ اح  تـــــــــــــــــُرد  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

هــــــــا و      َد ســــــــــــــــــــــاِئســــــــــــــــــــــِ نــــــــح ر عــــــــِ كــــــــثــــــــُ يــــــــ ُ يــــــــَ  الــــــــَوشــــــــــــــــــــــِ

  
ً وَ  ً  . ويقال :َوشائِقَ  جعله كاتََّشقَه قَدََّده ، على البََدل : أََشقَهو ، َوَشقَه يَِشقُه َوْشقا  : اتََّخَذها. قاَل ُحمام بُن َزْيِد َمناةَ : اتََّشَق َوِشيقَةً اتِّشاقا

ٌة  ــــــــــَ ــــــــــن ي هــــــــــاٌة لــــــــــَِ ــــــــــهــــــــــا كــــــــــَ تح مــــــــــن َرضــــــــــــــــــــــــَ  ِإذا عــــــــــَ

ِد مــــــــــنــــــــــهــــــــــا و      ال هتــــــــــُ بِ  ات شــــــــــــــــــــــــِ ح فــــــــــَ جــــــــــَ بــــــــــح  و ــــــــــََ

  
ً  َوَشقو ً  فاُلنا  َطعَنَه. : وشقا

 ، أَي : يُسِرع. يَِشق يقال : َمرَّ  أَْسرَع. إِذا َزْيدٌ  َوَشقو

 ، َكَصاِحب : القَِليل من اللَّبَن. الَواِشقو

 َكَكتَّان ، نقله الصاغانّي. كالَوشَّاقِ  ُء ،الذّاِهُب الُمِضي أَيضاً :و

 لهذا الّطائر. لُغَة في البَاِشق : الَواِشقو قال :

 قال النابِغَةُ الذُّبيانِّي : َكْلب. : اسم بِاَل اَلم َواِشقو

ا رََأ   بـــــــــــه  واشـــــــــــــــــــــــــِ ٌ ملـــــــــــّ عـــــــــــاَص صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ  ِإقـــــــــــح

َوِد و      ٍر وال قـــــــــــــَ قــــــــــــح يــــــــــــَر ِإىل عــــــــــــَ بــــــــــــِ (3)ال ســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ةَ ، قِيَل ُرؤاِسيّةٌ ، وقيل : عنهاهللارضي بَْرَوع الصَّحابِيَّةَواِلُد  : اسُم رجٍل ، وهو واِشقٌ و أَْشَجِعيَّةٌ ، َرَوى عنها  ، وهي َزْوجة ِهالِل بن ُمرَّ

 .«ب ر ع»َسِعيُد بُن الُمَسيَّب ، وقد ذُِكَرت في 

 : التَّْقِطيُع والتَّْفِريُق. التَّوِشيقُ و

َد ، وقد جاَء في َحِديِث ُحذَْيفَةَ بِن اليَماِن  وشائِقَ  َجعَلُوه بأَُسيافِهم : القَومُ  تَواَشقَهو ً  عنههللارضي (4)كما يُْقَطع اللَّْحُم إِذا قُّدِ  .كاتََّشقُوه اتِّشاقا

 القُْفل إِذا نَِشَب فيه الِمْفتاح. يُوَشقُ  كما ءٍ نَِشَب في َشيْ  ُء :الشَّيْ  أَْوَشقَ و

يْت لذلك. تاحِ : أَْسناُن الِمفْ  الَمواِشيقُ و  ُسّمِ

قُ  الَوْشقُ و ْعُي الُمتَفَّرِ  .َوْشق يقاُل : ليَس في أَْرِضنا َغْيرُ  ، بالفَتْح : الّرِ

 ، كَحْمَزة : د ، باألَْنَدلُس. َوْشقَةوَ 

 لهذا الدَّواِء. األُشَّقِ  َكُركَّعٍ : لُغَةٌ في الُوشَّقُ و

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  : العَضُّ ، وقد الَوْشقُ   : َخَدَشه. َوَشقَه َوْشقا

 : َخِفيٌف َسِريٌع. َوِشيقٌ  وَسْيرٌ 
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ً  الِمْفتاُح في القُْفلِ  َوَشقَ وَ   : إِذا نَِشَب. َوْشقا

 ، كَمْجِلٍس : قِراُب القَْوِس. الَمْوِشقو

كةً : دابَّة تُتََّخذُ منها الِفراُء الَجيَِّدةُ ، اْستَْدَركَ  الَوَشقو ْحنَِة في هاِمش قَاُموِسه.، ُمَحرَّ  ه الُمِحبُّ ابُن الّشِ

 وِشقُّه اآلخُر لُهَذْيل. َجبَل أَْدناه لِكنانَةَ  أَْهَملَه الجوهريُّ وصاِحُب اللِّساِن. وقال الصاغانِيُّ : هو ، كأَِميرٍ  الَوِصيقُ  : [وصق]

 كأَِمير ، وُغراب : َصْوت يُْسَمعُ  الُوعاقُ و الَوِعيقُ  : [وعق]

__________________ 
 بدون نسبة.« وس »ويف «  لف»( البيت لعوف بن األحوص كما يف اللسان 1)
 ( اللسان : يف ماٍء ملٍح.2)
 .33( ديوانه ط بريوت ص 3)
يب أيب ا فلم يفهموه حىت انته  إليهم ا وقد أن املســـــــلما أخطبوا أببيه فجعلوا يضـــــــربونه بســـــــيوفهم ا وهو يقو  : أ»( ونصـــــــه يف اللســـــــان : 4)

 .«تواشقوه أبسيافهم
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تح  اب ِة ِإذا َمشـــــــــــــــَ ُقحِرب  (1)مبَنحزَِلِة اخلَِقيِ   من َبطحِن الد 
ا  (2)من قـُنحِب الذ َكِر ا قاله الل يحُث. وقيَر : هو من َبطحِن الَفَرِس امل

يُض  وكذلك الَوِغيُ  ا والُوغاُ . وقا  ابُن اأَلعرايبِّ  و به اأَلزحَهري  ا قاَ  : ومجَِ وحت ُجرحدانِه ِإذا تـََقلحَقر يف قـُنحِبه ا وصــَ : هو صــَ
 واخلَِقيِ  فهو َخطَبٌ. الَوِعي  ما قاَله الل يحُث يف

ً  يُقال. فِْعلُه كَوَعد ً و َوَعَق يَِعُق َوِعيقا  ، قالَه اللَّْيُث. ُوعاقا

 وقال اللِّْحيانِيُّ : لَْيس له فِْعٌل.

 عن ابن األَعرابّيِ. وأَنشَد قوَل األَْخَطِل : ُء الُخلُقِ َسيِّى َضيِّقٌ  ، كعَْدٍل ، وَصْخَرة ، وَكتٍِف : َشِرسٌ  َوْعق َرُجلٌ و

ه  لـــــــــــــُ ائـــــــــــــِ مـــــــــــــوٌد ِشـــــــــــــَ ِت  ـــــــــــــَح يـــــــــــــح بح الـــــــــــــبــــــــــــــَ وطـــــــــــــ   مـــــــــــــُ

زيف وال      ِة ال كــــــــــــــَ مــــــــــــــالــــــــــــــَ  َوعــــــــــــــِ ُ عــــــــــــــنــــــــــــــَد ا ــــــــــــــَ

  
 ويُْرَوى : وال َعِوق ، وقد تقدَّم.

ٌم. : َوْعقَةٌ  الفَّراُء : رجلٌ وقال  بَْير ـ  َحِديث عمر ومنه َضجر ُمتَبَّرِ  .«لَِقسٌ  َوْعقَةٌ »: ـ  فقال ، عنهماهللارضيوذُِكر له الزُّ

 وِشدَّةُ ُخلٍُق ، نَقَله الَجوَهِرّي. َشراَسةٌ  أَي : َوْعقَةٌ  بهو

. َعِجْلت أَي : َعلَيَّ يا َرُجُل ، َكَوِرثْتَ  َوِعْقتَ  : العََجلَة والسُّْرَعةُ. يُقاُل : الَوْعقِ  وأَصلُ   عليَّ

 ، أَي : نَِزٌق. وعقٌ  وأَنتَ 

 عن ابِن َعبّاد. ما أَْعَجلَك أَي : أَوَعقَك ماو

 .(3)عن ابِن ُدَرْيد  : ع َواِعقَةوَ 

 على القَْلب. : التَّْعويقُ  التَّْوِعيقُ و

 وأَنشَد لُرْؤبَةَ : والعَْيُث. والفَسادُ  الِخالفُ  : التَّوِعيقُ  قاَل َشِمٌر :و

ا  قـــــــــــــَ رَت وا يف الـــــــــــــبـــــــــــــالِد أُبــــــــــــــ  فـــــــــــــَ ىّت اشـــــــــــــــــــــــــــح  حـــــــــــــَ

اًل و      تـــــــــــح يـــــــــــقـــــــــــاً قــــــــــــَ وحعـــــــــــِ نح  تــــــــــــَ اعـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــَ قـــــــــــَ  َوعـــــــــــ 

  
 ، ومنه قَْوُل ُرْؤبَة : النِّْسبةُ إِلى الشَّراَسةِ  : التَّوِعيقُ  قِيَل :و

َة   وَأن  افــــــــــــــــــــــــَ اخمــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــــَ وعــــــــــــــــــــــــ   يــــــــــــــــــــــــُ

اٍء عــــــــــــلــــــــــــ  امــــــــــــر      قــــــــــــَ ــــــــــــَ بـ َد  وَأوح ر  اهلــــــــــــُ  ضــــــــــــــــــــــــــَ

  
 .لَوِعقٌ  إِنَّكَ  أَي : أَن يُنَسَب إِلى ذِلك. وقال الجوَهِريُّ أَي : يُقال له :

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .استَْوَعقو ، تَوعَّق أَيضاً ، بَكْسر العَْين ، وقد َوِعقَةٌ  لَْعقَة : نَِكٌد لَئيُم الُخلُِق. ويُقال : َوْعقة َرُجلٌ 

 الطََّمُع والَجْهُل. َوعَّقَه فيه ِحْرٌص وُوقوٌع في األَْمِر بالَجْهِل ، وقد لَِعق ، كَكتِف ، أَي : َحِريٌص جاِهٌل. وقيل : َوِعق لورج

ابة. َوْعقَة وقال أبو ُعبَْيدةَ : َرُجلٌ   ، أَي : َصخَّ

 ٍء.: َصْوُت ُكّلِ َشيْ  الُوعاقُ و ، الَوِعيقُ و

 : خالََف. قال ُرؤبةُ : تَوعَّقو

ِر وِإنح   (4) َتوع َقابـُعحداً من الَغدح
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. وقال اللِّْحيانِيُّ : هو ِمثْلَ  الَوِغيقُ  : [وغق] ، وقد تَقَدَّم  َصْوٌت يَخُرج من قُْنِب الذََّكر ُهوَ  أَو بالعَْيِن الُمْهَملة الَوِعيقِ  كأَِمير ، أَهَملَه الجوَهِريُّ

 .«ع ق و»االْختِالُف فيه ، كما في العُباِب. وأَوَرده صاِحُب اللِّسان اْستِطراداً في 

جال الَوفِيقُ  : [وفق] فِيُق. من الّرِ  ، قاله أَبو َزْيد. َوفِيقٌ  يُقاُل : َرفِيقٌ  كأَِمير : الرَّ

 باَل اَلم : َعلٌَم. َوفِيقٌ و

حاح. وقِيَل :  لَبَنُها قَْدر ِكفايَتِهم أَي : ِعياِله َوْفقُ  َحلُوبَتُهُ  الشَّْيئَْين ، كاالْلتِحام. يُقال :بين  الُموافَقَة ، من الَوْفقُ و ال فَْضَل فيه ، كما فِي الّصِ

 قَْدر ما يَقُوتُهم قال الّراعي :

ه  تــــــــــُ وبـــــــــــَ لــــــــــُ ذي كــــــــــانــــــــــت حــــــــــَ رُي الــــــــــ  قــــــــــِ ا الــــــــــفــــــــــَ  أَمــــــــــّ

ُد  َوفــــــــح َ      بــــــــَ َ ح لــــــــه ســــــــــــــــــــــَ رتح يــــــــاِ  فــــــــلــــــــم يــــــــُ (5)الــــــــعــــــــِ
 

  
 ، كله بمعنًى. ِلتَْوفِيِقه بالَكْسِر ، وكذا : تِيفَاقِهو ، تَْيفاقِهو ، تَْوفاِقهو األَمِر ، لَوْفقِ  أَتيتُك يُقال :و

__________________ 
 ( يف التهذيب : اخلقي  هو صوت ا ياء إذا هزلت األنث  ال صوت القنب ا وقد أخطب الليث.1)
 ابلفاء.« املقرف»امكم ( كذا ابألصر واللسان ويف 2)
 .134/  3( اجلمهرة 3)
 وهو من أرجوزة قاهلا يف مدح مروان بن  مد وفيها : 114( ديوانه ص 4)

 كــــــــــــــــــــبلــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــا 

 أســـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــابـــــــــــــــه ابلـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــم حـــــــــــــــا حـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــا    

  

 وروايته يف التهذيب :

 خمافة   وأن يوع قا
 وانظر ختر ه فيه. 64( ديوانه ط بريوت ص 5)
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عن ـ  التََّوفُّقو التَّوفِيقُ  وهماـ  األُولى واألَخيرة وتََوفُِّقه بالَكْسرِ  ِميفَاقِهو بالفَتْح والَكْسر تِيفاقِهو تَْوفاقِهو الهالل ، لتَْوفِيقِ  : أَتيتُكيقال و

 الِهالُل ، أَي : وقت َطلَع الِهالل. أَي : ِحيَن أََهلَّ  اللِّْحياني ، وما َعداُهما عن األَْحَمر

وُمقابِلَها.  ِحذاَءها أَي : ويُْفتَحُ  بالَكْسر الَكْعبَةِ  تِيفاقَ  فقاَل : هو بَْيٌت في السَّماءِ  البَْيت الَمْعُمور عن وُسئلَ  ، عنههللارضيفي َحِديِث علّيٍ و

 .«ت ف ق»َصنُِّف أَيضاً في وأَصُل الَكِلمة الَواُو ، والياُء زائَِدةٌ ، وقد َذَكره المُ 

 والصَّواُب أَنَّ موضعَه ُهنا.

ً  صاَدْفتَه أَمَرك ، أَي : كَرِشْدتَ  بالَكْسر فيهما تَِفقُ  أَْمَرَك ، َوفِْقتَ وَ  قال شيُخنا : األَْولَى وزنه بَوِرثَْت ؛ ألَنه أَخوه ، وأَّما َرِشد  .ُموافِقا

رع ، كَكتَب ، وُربَّما قِيَل َرِشَد ، بالكسر ، والَحِديُث إِنما ُرِوي كنََصر ، كما َوقَع في ُمناَظَرةِ فاألَْفَصح فيه فَتْح الماِضي وَضمُّ الُمضا

ِل ، وعليه اقتََصر ِسيبََويةٌ في الِكتاِب ، وابُن ِهشاٍم وغيُر واحٍد ، فال ُمشابََهةَ بَْينه وب ْمياِطّيِ وابِن الُمَرحَّ  ْنتََهى.حتى يَِزنَه به ، ا َوفِقَ  ينالّدِ

ْبِط ،  ولو َعلَى َغْيِر األَْفَصحِ ، ويَُدلُّ قُلُت : األَمُر كما ذكره َشيُخنا ، وكأَنَّ الُمَصنَِّف نََظر ِإلى اتِّحاِدِهما في الَمْعنَى ، مع اْشِتراِكهما في الضَّ

ً  ، بالكسر فيهما ، أَي : صاَدْفتَه تَِفقُ  أَْمَرك َوفِْقتَ  لذلك نَصُّ الَجوهري والصاغاني ، قاال : يُقال : ، كما يُقال :  التَّوفيق ، وهو من ُموافِقا

 َرِشْدَت أَْمَرَك.

 َرأَيَك. َوفِْقتَ و قُلُت : وهكذا هو نَّص الِكسائّي. يُقال : َرِشْدَت أَْمَرَك ،

ً  أَمَره : َوَجَده َوفِق وَمْعنَى ل ذلك. ُموافِقا  ، فتأَمَّ

حاح ، واْشتُقَّ هذا الفعل من وال يقال أَْفَوق كأَنّه قَْلُب أَْفوق. َوَضع الفُوَق في الَوتَر ِليَْرِميَ  : إِذا بِهِ  أَْوفَقو السَّْهَم ، أَوفَقَ و  كما في الّصِ

 فهو َمْقلوٌب. أَْوفَق ، ومن قاَل : (1)الَوتَر َمَحزَّ الفُوق. قال األَزهرّي : األَصل أَْفَوق  ُموافَقَة

 ّي :وأَنَشد األَصَمعِ 

فـََقتح و  راُت الر َش ح  َأوح  (2)يف الر محِي َحشح
 ٌء من ذلك.وقد مضى َشيْ 

 عليه. َدنَْوا منه واْجتََمعَت َكِلَمتُهم : إِذا القَوُم ِلفاُلن أَوفَقَ  قاَل ابن بُُزرَج :و

ً  أَي : اإِلبِلُ  أَوفَقَتو قال :  كذا في اللِّسان والعُباب. اصَطفَّْت واْستََوْت َمعا

مِّ  أُوفِقَ  قال :يُ و  وُمصاَدفةً ، نقله الصاغانِّي. كان ِلقاُؤه فَْجأَة أَي : ِلَزْيد لقاُؤنا بالضَّ

ً  وافَْقتُ و نَقَلَه الّصاغانِيُّ : قَصدُت له به أَي : السَّهَم بالسَّْهمِ  وافَْقتُ و عليه  اتَّفَْقنا على َكَذا ، أَي : وافَْقتُه وكذا صاَدْفتُه بَموِضع كذا أَي : فاُلنا

 َمعاً ، كما في األَساِس.

ً و وافَقَه ُموافَقَة يُقاُل : : االتِفاق والتَّظاُهر. التَّوافُقو  .تَوافَقاو معه اتَّفَقو ، ِوفاقا

 بالنَّبل. تَوافَقُوا وقد

 واْجتََمعا على أَْمٍر واحٍد. : تَقاَربا اتَّفَقاو

. َمع الَكالَم وَهيَّأَه: َمْن جَ  الُمتََوفِّقُ و  نَقَله الصاغانِيُّ

 أَي : اإِلْلهاَم للَخير. التَّْوفِيق َسأْْلتُه جلَّ وَعزَّ : هللا استوفَْقتُ و

ة لُمْستَوفَقٌ  إِنّهو  إِذا أَصاَب فِيها. له : ُمِفيقو بفَتْح الفاِء ، له بالُحجَّ

ً  هللا َوفَّقَه يُقال :و  : أَْلَهَمه للَخيِر ، أَو َجعَلَه َرِشيداً. تَْوفِيقا

 ، وهو َمأُْخوذٌ من بتَْوفِيِقه َعْبٌد إِالّ  يتَوفَّقُ  ال يُقال :و

 .«هللا يُوفِّقَه َعْبٌد حتّى يَتَوفَّقُ  ال»الَحِديث : 
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 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

العَذاُب الذَّنَب ، فال َذْنَب  وافَقَ  قال ُمقاتٌِل :و أَْعمالَهم. وافَقَ  أَي : َجزاءً  (3) (فاقاً َجزاًء وِ )، وقولُه تَعالى :  الُموافَقَةُ  : بالَكْسر : الِوفاقُ 

ْرِك.  أَْعَظُم من الّشِ

__________________ 
 .«.. أفوقت» ويف اللسان عنه :« فوقت السهم من الفو »( يف التهذيب : األصر : 1)
 برواية : 107( الرجز لر بة وهو يف ديوانه ص 2)

 يف جفري النبر حشرات الرش و 
 .26( سورة النبب اآية 3)
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 ، وفِيقُه وفُوقه ، وِسيُّه وِعْدلُه واحد. ِوفاقُهو ، َوْفقُه وتقوُل : هذا

ً  ٍء يَُكونُ : ُكلُّ َشيْ  الَوْفقُ  قاَل اللَّْيُث :  ، كقوله : َوْفق فهوـ  واِحد تِيفاقٍ  علىـ  ُمتَِّفقا

ِوين َشىت  و   (1) َوفحقايـََقعحَن يـَهح
 . وقال ُعَوْيُف القَوافِي :الُموافَقَة ومنه

قــــــــــــــ    ــــــــــــــَ ل
ُ

ريحِ املــــــــــــــ مــــــــــــــَر اخلــــــــــــــَ هح اي عــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ــــــــــــــح  َوفـ

هح      رحقــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ُر  فـ ــــــــــــــح اُروِ  فــــــــــــــذفـ يــــــــــــــت ابلــــــــــــــفــــــــــــــَ  لــــــــــــــُِّ

  
ة الَحْرف الَوْفق قُلُت : ومنه  .أَوفاقٌ  أَضالِعه وأَْقطاره ، والَجْمع لتَوافُق عند أَئِمَّ

 َمعَه عليه. اتَّفَقَ  على أَمٍر : وافَقَهو

ً  وجاَء القَومُ   .ُمتَوافِِقينَ  ، أَي : َوْفقا

 َطلَعَِت الشَّمُس أَي : حيَن َطلَعَت ، أَو ساَعةَ َطلَعت ، عن اللِّْحيانِّيِ. َوْفقِ  وُكنُت عندَ 

 .التَّوفِيقُ  : الَوْفقو

 ً  ، أَي : َرِشيٌد. ُمَوفَّقٌ  وإِّن فالنا

 .ِوفاقٍ  وُكنَّا من أَمرنا على

ها بالُمناَسبة. َوفَّقو  بَْين األَشياِء الُمْختَِلفة : إِذا َضمَّ

ً ـ  بالَكْسِر فيهماـ  يَِفق األَمرُ  َوفِقو ً  : كان َصوابا  للُمراد ، كما في األَساس. وقيل : َحُسن ، كما في َشْرح الِميَِّة األَفعاِل الْبِن النّاِظِم. ُموافِقا

 بالَكْسِر : إِذا فَِهمه ، قال : ونَِظيُره َوِرع يَِرع ، وَوثِق يَثِق. قهَوفِ  وقال اللِّحيانِيُّ :

 لََكذا وَكَذا ، أَي : ال يُقَدَُّر له ِلوْقتِه. يَِفقُ  وفي النّواِدِر : فالٌن ال

 ِلك ذِلك.أَي : ِلِحيِن فِعْ  ِميفاقو ، تيفَاقو ، تَْوفاقو تَْفعَُل ذِلك ، لَوْفقِ  وَحَكى اللِّحيانيُّ : أَتَْيتُك

ً  أَمَرك : صاَدْفتَه َوفِْقتَ و  إِلراَدتِك. ُموافِقا

ً  أَْمَرك : أُعِطيَته ُوفِّْقتَ وَ  ً  لُمراِدَك ، كما فِي األَساس. وقد َسّموا ُموافِقا ً و ، ُموفَّقا  ، كُمعَظَّم وِكتاب. ِوفاقا

 ، كُمعَظٍَّم : لَقَُب عبد العزيِز بن عبد الّرحمِن الثَّعاِلبّي ، قَاِضي القُضاةِ بالَمْغرب. الُموفَّقُ و

َردِ  الَوقُّ  : [وقق] . : ِصياُح الصُّ  ، نَقَلَهُ الصاغانِيُّ

. : الَجبَانُ  الَوْقواقُ و  كالَوْكواك ، نقله الَجْوهريُّ

 .َشَجٌر تُتََّخذُ منه الدُِّويُّ  : الَوْقواقُ و قال :

ينِ  بِالدِ  فَْوقَ   :الَوْقواقِ  وبِالدُ  قاَل :  : (2)عنَد الفََرِق. قال الشاِعُر  : نُباُح الِكالبِ  الَوْقَوقَةو ، قاَل : الّصِ

هــــــــــــــم  ُ ا انحبــــــــــــــِ غــــــــــــــَ احــــــــــــــىّت ضــــــــــــــــــــــــــــَ َوقــــــــــــــَ ــــــــــــــح َوقـ ــــــــــــــَ  فـ

او      َرقــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ُح ِإال  فـ ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــَ ُب ال يـ لــــــــــــــح ــــــــــــــكــــــــــــــَ  ال

  
 .(3)وَجلَبَتُها عند السََّحِر ، عن ابِن ُدَريٍد  أَصواُت الطُّيور  :الَوْقَوقَةو

ٌ  ِمْكثارٌ  أَي : َوْقواقَة َرُجلٌ  قاَل اللَّيُث :و  َكذِلك ، قاَل أَبو بَْدٍر السُّلَِمّي : َوْقواقة ، واْمرأَة



13023 

 

ه  ــــــــــــــــــــ  رحَ. أُم ــــــــــــــــــــُ َن تـ هح ِإن  ابــــــــــــــــــــح واقــــــــــــــــــــَ  َوقــــــــــــــــــــح

هح      مــــــــــــــاقــــــــــــــَ و  وا ــــــــــــــَ و  الــــــــــــــبــــــــــــــُ قــــــــــــــُ ــــــــــــــَ (4)َ حيت تـ
 

  
 ْدَرُك عليه :* ومما يُْستَ 

جل : َضعُف. َوْقَوقَ   الرَّ

 : َطائٌِر ، وليس بثَبَت. الَوْقواقُ و

ً  : [ولق]  ، أَي : تُسِرُع. وأَنَشَد للقاُلخِ بِن َحْزن : تَِلق جاَءت اإِلبلُ  عن أَبي عمٍرو. يُقال : أَْسَرع : َولََق يَِلُق َوْلقا

 تَِل ح من الّشاِم  (5)جاَءت به َعنحٌ  
ً  َولَقو ً  َطعَنَه : يَِلقُه فاُلنا  َخِفيفاً. َطْعنا

__________________ 
 .180( الرجز لر بة ا ملحقات ديوانه ص 1)
 .113( كذا ا ويف اللسان : قا  الراجز ا وهو أصح فالرجز لر بة وهو يف ديوانه ص 2)
 وفيها : لعت وقوقة الطري وهو اختالط أصواهتا. 163/  1( اجلمهرة 3)
 األو  يف التهذيب  رفاً :( ورد 4)

 لد  ثرماء أمه وقواقه
 والبو  : الباطر والكذب.

 وقبله يف اللسان :« عي »( عن التكملة واللسان وابألصر 5)
لــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــد زلــــــــــــــــــــــــــ  وزمــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــ    إن ا ــــــــــــــــــــــــــُ

 كـــــــــــــــــذنـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرب شـــــــــــــــــــــــــــــــوا  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ     
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 به َضَربات. َضَربَه أَي : َولَقاتٍ  بالسَّْيف َولَقَه يقال :و

ً  الَكِذبِ  في في السَّْيِر ، أَو َولَقو ، وإِنَّما أَعاَده  َولَْقتو وهللا كذْبتَ :  لرُجلٍ  قالَ  عنههللارضيقَوُل علّي  فيهما. ومنه استََمرَّ  : إِذا يَِلُق َوْلقا

 تَِلقُونَه إِذْ :  َمْعمر وأَبي ، َعِلي بن وَزْيد ، ُعَمير بنِ  وُعبَْيد يَْعَمرَ  بنِ  ويَْحيَى ، عنهاهللارضيتأِْكيداً ، الْختِالف اللَّفظ. ومنه قِراَءةُ َعائَِشةَ 

ي. (1)بأَْلِسنَتُِكم  ي شاِهداً على غيره الُمتَعَّدِ  ونقل الفَّراُء هذه الِقراَءة ، وقال : هذه ِحكاية أَهِل اللُّغة ، جاءوا بالُمتَعَّدِ

اُء : وهو تَِلقُون قاَل ابُن ِسيَده : وعندي أَنَّه أَراَد إِذ ، إِذا استََمرَّ في الّسير  (2)في الَكِذب بَمْنِزلٍة  الَوْلق فِيه ، فَحَذَف وأَوَصل. قال الفَرَّ

َصِحيٌح ، ـ  وتَكلَّم على هذه القراَءةـ  بمعنى َكذب ال يَتَعَّدى َولَق في حاِشيَة القَاِضي من أَنَّ « َسِعدي َجلَبِي»والَكِذب ، وبه تعلم أَن ما َذَكره 

 وقد أَْوَهمه َشيُخنا.

 كأَنّه يَْنُزو ، كذا حكاه أَبو ُعبَيد ، فَجعََل النَّزواَن للعَْدِو ، َمجازاً وتَْقريباً. ، كَجَمَزى : َعْدٌو للنَّاقِة فيه ِشدَّةٌ  الَولَقَىو

 .الَولَقَى تَْعُدو الَولَقَى يُقاُل : النَّاقة السَِّريعَة : الَولَقَىو

ن ابِن ُدَرْيٍد ، قال : وأُراه أَخَذه من ِكتاِب اللَّْيِث ، قال : وال ، َرواهُ األَزَهِريُّ ع تُتََّخذُ من َدقِيِق ولَبٍَن وَسْمنٍ  : نوٌع من الطَّعامِ  الَوِليقَةُ و

 لغَْيِرهما. الَوِليقَةَ  أَعِرفُ 

ذُِكَر بالَهْمزه. الَِّذي هو السُّرَعة ، وقد  الَوْلقِ  ، وهو الِخفّةُ والنَّشاُط. أَجاَز الفاِرسيُّ أَن يَُكون أَْفعََل من الُجنُوُن ، أَو ِشْبُهه كاألَْفَكِل : األَْولَقُ و

 قاَل األَْعَشى يَِصُف ناقَته :

ا و  َر  وكــــــــــَبلــــــــــ  بِّ الســــــــــــــــــــــــ  ُح عــــــــــن غــــــــــِ بــــــــــِ  ُتصــــــــــــــــــــــــح

نِّ      ِف اجلــــــــــــــِ لــــــــــــــَ ُ أمل  هبــــــــــــــا مــــــــــــــن طــــــــــــــائــــــــــــــِ (3)َأوح
 

  
ُجل أُِلقَ  وهو أَْفعَل ؛ ألَنَّهم قالوا  على َمْفعول. كعُنِي ، فهو َمأْلُوقٌ  الرَّ

وأَعاَده « أ ل ق»على مثاِل ُمعَْولَق ، فإِْن َجعَْلتَه من هذا فهو فَْوَعل ، هذا نَصُّ الَجْوَهِرّي ، وقد َسبََق للُمَصنِّف في  ُمَؤْولَقٌ  يُقال أَيضاً :و

ّي : قَوُل الجوهرّيِ : وهو أَْفعل ألَنَّهم قالُوا : جُل ف هنا ، كأَنّه إِشارة ِإلى أَنَّ فيه قَْولَيِن. قال ابُن بَّرِ هو َمأْلُوق ، َسْهو منه ، وَصوابُه أُِلَق الرَّ

 : إِذا أَسرع ، فأَّما إِذا كاَن من أُِلَق : َولَق يَِلق أَْفعَل فِيَمن َجعَلَه من أَْولَق وهو فَْوَعٌل ؛ ألَنَّ َهْمَزتَه أَصِليّةٌ ، بَدِليِل أُِلَق وَمأْلُوق ، وإِنَّما يكونُ 

 إِذا ُجنَّ ، فهو فَْوعٌل ال غيُر.

 ، َرَوى عن ُعَمَر بِن الخّطاب ، وعنه ِعيَسى بن يُونُس. ، كصاِحب : تابِِعيٌّ ُكوفِيٌّ  َواِلق بنُ َجْنَدُل و

 قال ُكثَيٌِّر. لُخَزاَعةَ  كانَ  : فََرسٌ  الواِلِقيُّ و

َب  غـــــــــــاِدرحَن َعســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــُ قـــــــــــيِّ ي ـــــــــــِ ـــــــــــوال ٍح  ال  وانصـــــــــــــــــــــــــِ

ا     ــــــــــــــاهلــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ  عــــــــــــــِ رِي ــــــــــــــطــــــــــــــ  ــــــــــــــه أُم  ال ص  ب  ختــــــــــــــَُ

  
.نقلَهُ ابُن  ّي والّصاغانِيُّ  بَّرِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 ِء ، كعَْدٍو في أَثَر َعْدٍو ، وكالٍم في أَثَِر كالٍم. أَنشَد ابُن األَعرابّيِ :ِء في أَثَر الشَّي: إِْسراُعك بالشَّي الَوْلق

تح  يـــــــــــَ صـــــــــــــــــــــــــِ َا وُأحح عـــــــــــِ ُت اأَلرحبـــــــــــَ غـــــــــــح لـــــــــــَ ـــــــــــَ َا بـ  َأحـــــــــــِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــلــــــــي       ُف َريّب ـ عــــــــح ــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــ ِإذا مل يـ ا ـ وهبــــــــُ  ُذنــــــــُ

  

نـــــــــــا  لـــــــــــوبـــــــــــُ رِ   قـــــــــــُ ىّت تـــــــــــَ نـــــــــــا حـــــــــــَ يـــــــــــنـــــــــــَ بـــــــــــِّ  ُتصـــــــــــــــــــــــــَ

  
ــــــــــــــِ ُ    ا  َأوال ُذوهبــــــــــــــُ داِة كــــــــــــــَ ــــــــــــــغــــــــــــــَ الف ال (4)خمــــــــــــــِح

 

  
 الَكالم. وقاَل غيُره : من أَْلِق الَكالِم ، وهو ُمتابَعَتُه. َوْلق من أَواِلقُ  قال ابُن ِسيَده :

 .بالَولَقَى : السَّيُر السَّهل السَِّريُع ، وقد يُوَصف العُقاب الَوْلقُ و

: الذي هو الطَّْعن ويُْرَوى ِمئْلَق  الَوْلق ، الذي هو السَّْيُر السَّْهُل السَِّريُع. وقِيَل : من الَوْلقِ  ، كَحْيَدر : السَّريع الَخِفيُف قِيَل : من (5) الَمْيلَقو

 الَمْجنون. لوق ، أَي :، كِمْنبَر َمْهموز من الَمأْ 
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 ِإذْ )الَكالم : َدبَّره ، وبه فَسَّر الليُث قولَه تَعالى :  َولَقوَ 

__________________ 
 .(.. ِإْذ تَ َلقَّْونَهُ ) والقراءة : 15( سورة النور اآية 1)
 ( قوله مبنزلٍة أي مبنزلة واحدة.2)
 .118( ديوانه ط بريوت ص 3)
 واللسان وروايته يف التهذيب :( كذا ابألصر 4)

نــــــــــــــــنــــــــــــــــا حــــــــــــــــىت تــــــــــــــــرّف قــــــــــــــــلــــــــــــــــوبــــــــــــــــنــــــــــــــــا  بــــــــــــــــِّ  يصـــــــــــــــــــــــــــــَ

 أوالــــــــــــــــــــــ  خمــــــــــــــــــــــالف الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــدات كــــــــــــــــــــــذوهبــــــــــــــــــــــا    

  

 ـ ( وردت اللفظة يف قوله كما يف اللسان5)
 ِشرذٍ  غري هراٍء ميل ِ 

 والعبارة التالية وردت فيه شرحاً هلا.
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ِطي. وقاَ  اأَلزحَهري  : ال أَدحرِي : ُتَدبِّرونه ا َأو ُتِديُرو  (َتِلُقونَه  نَه.َأي : ُتَدبِّرونَه ا ومثُله يف ِكتاِب األَفحعاِ  للس َرُقسح
 الَحِديَث : أَْفشاهُ واْختََرعه. َولَقَ  وقاَل ابُن األَنباِرّيِ :

 بالسَّْوِط : َضَربه. َولَقَهو

 َعينَه : َضربَها ففَقَأَها. َولَقو

ً  نادر ، كَوِرثه َوِمقَه : [ومق]  . قال َجِميل :َوِمقٌ  ، وال يُقال : َواِمقٌ  أَحبَّه ، فهو كِعَدةٍ ، والهاُء عَوٌض من الواو : ِمقَةً و ، َوْمقا

وا و  ثـــــــــُ وَن َأنح يـــــــــتـــــــــحـــــــــد   مـــــــــاَذا َعســـــــــــــــــــــــَ  الـــــــــَواشـــــــــــــــــــــــُ

ــــــــــِك      يِن ل وا : ِإنــــــــــ  ــــــــــُ ول قــــــــــُ ــــــــــَ َو  َأنح يـ  وامــــــــــِ ُ ســــــــــــــــــــــــِ

  
 ، وبَك ذُو ثِقٍَة. ِمقَةٍ  يُقال : أَنا لََك ذُو

ْدُت بكَ ـ  هللا عليه َوِمقَكَ ـ  أَنّه اطَّلََع من وافِِد قَْوٍم على ِكْذبٍَة ، فقال : لَْوال َسخاٌء فيك»في الَحِديث : و  أَي : أَحبََّك هللا عليه. «لشَّرَّ

قو  قاَل ُرْؤبةُ : : تَودََّد. تََومَّ

دح أَراين و  ا  (1)قــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــ  فــــــــــــــــَ رِحــــــــــــــــًا مــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــَ

ا     قــــــــــــــــــَ َومــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ نح تـ ــــــــــــــــــرًا أُمــــــــــــــــــاين ُود  مــــــــــــــــــَ  زِي

  
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 إِلَّي. َمْوُموقٌ  يُقاُل : هو

ً و واَمْقته ُمواَمقَهو  .ِوماقا

 .نَتواَمقُ  وما ِزْلنا

ً  وقاَل أَبُو ِرياٍش : َق بينَ  َوَمْقتُه ِوماقا  : َمَحبَّةٌ لغَْيِر َريبٍَة. والِعْشُق محبَّةٌ لِريبَة. الِوماقُ  والِعْشِق ، فقاَل : الِوَماقِ  ، وفَرَّ

 ، َحَكاه ابُن ِجنِّي ، وأَنشَد ألَبي ُدواٍد : َوِميقٌ  ورجلٌ 

َو   تح هبـــــــا الــنـــ  لـــــــ  ُث حــَ يـــــــح مــَ  حــَ لــح قــَ  داَر ســــــــــــــــَ  ســــــــــــــــَ

يـــــــــــٍب      بـــــــــــِ زاَء حـــــــــــَ يـــــــــــٍب جـــــــــــَ بـــــــــــِ يـــــــــــ ِ مـــــــــــن حـــــــــــَ  َومـــــــــــِ

  
 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 : من َطْيِر الماِء عند أَْهِل الِعراق ، قاله اللَّيُث ، وأَنشد : الواقَة : [ووق]

 َواَقةٌ أَبوَ  هَنارِييف وأُم َك 
 ، وقد تَقدَّم ، وبَعُضهم يَقوُل ِلهَذا الطَّْيِر : القَاقَةُ. َوأْقة قال : ومنهم من يَْهِمز األَِلف ، فيقول :

كةً  الَوَهقُ  : [وهق] َوِل زاَد ابُن األَثير : تُشدُّ به اإِلبُِل  يَسكَّنُ  قدو عن اللَّْيِث. قاَل الَجوهِريُّ : ، ُمَحرَّ مثل نََهر ونَْهر. قال : وهو َحْبٌل كالّطِ

 ، ومنه أَوهاقٌ  ج ؛ قاَل ابُن ُدَريٍد : الدَّابَّة واإِلْنساُن. (2) يُْرَمى في أْنُشوَطة ، فتُْؤَخذُ به الُمغارُ  الَحْبلُ  هو للَّْيُث :والَخْيُل ؛ لئال تَنِدَّ. وقال ا

 «الَمنِيَّة أَْوهاقُ  الَمْرءَ  وأَْغلَقَت»:  عنههللارضيَحِديُث علّيٍ 

بٌ  فاِرسيٌّ  أَو  قالهُ ابُن فارٍس. ُمعَرَّ

ً  عنه كَوَعَده َوَهقهوَ   . وأَنشد ابُن بَّري ِلعَِدّي بِن َزْيد :َمْوهوق وهو َحبََسه : َوْهقا

بح  ِ  الصـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــَ ون يف فــــــــــــَ َر الـــــــــــعـــــــــــاِذلـــــــــــُ كـــــــــــَ  بـــــــــــَ

يـــــــــــ ُ      فـــــــــــِ تـــــــــــَ ا َتســـــــــــــــــــــــــح ولـــــــــــوَن د : أَمـــــــــــَ قـــــــــــُ  ِح يــــــــــــَ

  

ــــــــــّر و  ِد ال ــــــــــح ب َة عــــــــــَ ــــــــــَ ن ــــــــــح ــــــــــِك اي ابـ ــــــــــي وَن ف ومــــــــــُ ــــــــــُ ل ــــــــــَ  يـ

  
م    ُب عـــــــــــــــنـــــــــــــــدَكـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح و ُ ِه والـــــــــــــــقـــــــــــــــَ وحهـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــَ

  



13027 

 

 ُكلُّه واِحٌد ، قالَهُ أَبو َعْمٍرو ، وهو َمجاٌز. ِشْبه الُمواَغَدةِ ، والُمواَضَخةِ  : أَْن تَِسيَر ِمثَل َسْيِر صاِحبَك ، وهي الُمواَهقَةُ و

 هذه : كأَنَّها تُباِريها في السَّيِر ، وتُماِشيها. تُواِهقُ  والُمواَظبَةُ فيه. وهذه الناقةُ  اإِلبِِل أَْعناقَها في السَّْيِر وُمباراتُها َمدُّ  : الُمواَهقَةُ  قال اللَّْيُث :و

ه : إِذا فالناً في الَكالم فالنٌ  تَوهَّقَ و . إِلى ما يَتََحيَُّر فيه فيه اْضَطرَّ  نَقَله الصاغانِيُّ

ه تََوهَّقَ و  ، ونَصُّ أَبِي َعْمرٍو : ِإذا َحِمَي من الشَّْمِس ، وأَْنَشَد : الَحَصى : اشتَدَّ َحرُّ

ا و  رحَدقـــــــــــَ ىّت غـــــــــــَ يـــــــــــر حـــــــــــَ ُت الـــــــــــلـــــــــــ  َريـــــــــــح دح ســـــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــَ

ي اَ صــــــــــــــــــــــــــَ       امــــــــــــِ ىّت ِإذا حــــــــــــَ احــــــــــــَ قــــــــــــَ وهــــــــــــ  ــــــــــــَ  ت

  
 قاَل ابُن فاِرس : هو من اإِلْبداِل ، ِإنما هو تََوهََّج.

__________________ 
 : وقد تراين. 109( يف الديوان ص 1)
 .«فيه»( يف اللسان : 2)
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 كما في العُباِب. استََوْوا في الِفعال : إِذا تَواَهقُوا من الَمجاِز :و

 .(1)في الِفعال : تَباَرْوا وتَكالَبُوا  تَواَهقُوا وفي األَساِس :

كاُب : تَسايََرت تواَهقَتو  ابُن أَْحَمر :قاَل  .(2) الّرِ

تح و  قــــــــــــــَ قــــــــــــــاً  تــــــــــــــواهــــــــــــــَ بــــــــــــــَ هــــــــــــــا طــــــــــــــَ افــــــــــــــُ فــــــــــــــَ  َأخــــــــــــــح

رِ و      كــــــــــــــــح رح ومل يــــــــــــــــُ فحضــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ ر  مل يـ  الــــــــــــــــظــــــــــــــــِّ

  
حاح.  كما في الّصِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

 .(3)، عن ابن ُدَرْيٍد  الَوَهقِ  الّدابَّةَ من أَْوَهْقتُ 

 السَّاقِياِن : تَباَريا. أَْنَشَد يَْعقُوُب : تواَهقَ و

َزاَنِن  يــــــــــــــــــــــح ٍم لـــــــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وح  َأكـــــــــــــــــــــر  يــــــــــــــــــــــَ

زانِ      هــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح وحض مــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــَ  ِإزاِء ا ــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــَ

  

ِ يـََتواَهقانِ   بَكرحفـََتاح

 مع القاف فصل اهلاء
أي بالفتح والكْسِر ، ولو قاَل : وِزْبِرِجّيٍ كاَن أَْوَضح ، الفَتُْح َعِن األَْصَمِعّيِ ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  : َكَجْعفَِرّيٍ وِهْبِرِزّيٍ  الَهْبَرقِيُّ  : [هبرق]

  :وأَْنَشَد ِكاَلهما َعلَى ما قاَل قَْوَل النَّابِغَِة الذْبيَانِّي يَِصُف ثوراً  الَحدَّاُد والصائغُ  على الَكْسِر وهو قَْوُل ابِن األْعَرابِّيِ 

ُه  ـــــــــَ ت ـــــــــهـــــــــَ ِه وجـــــــــب ـــــــــح ي ـــــــــَ قـ ـــــــــح َروح ـــــــــرِّي ر ال ـــــــــِ ب قـــــــــح ـــــــــَ تـ  ُمســـــــــــــــــــــــح

يِّ      ــــــــِ َق ربح مــــــــا  كــــــــاهلــــــــَ حــــــــَ حــــــــ   يــــــــنــــــــفــــــــُخ الــــــــفــــــــَ نــــــــَ ــــــــَ (4)تـ
 

  
اِئغ أو الحدَّاِد إذا اْنَحَرف ينفُُخ الفَْحم. وقاَل ابُن أَْحَمَر   :يقوُل : أََكبَّ في ِكنَاِسه يَْحِفر أَْصَل الشََّجر كالصَّ

َواح ُدر ِة  ـــــــــــــــــــــــح ا أَل ربحقـــــــــــــــــــــــيّ فـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــــــــِ

ــــــــــوان      ــــــــــكــــــــــن هــــــــــا ال مــــــــــُ ــــــــــِّ ت هــــــــــا خمــــــــــَُ ــــــــــح ن ال عــــــــــَ (5)جــــــــــَ
 

  
 وقِيَل : هو ُكلُّ َمْن عالََج صنعةً بالنَّاِر.

 .(6)الذي يصفِّي الحِديَد وأَْصله أَْبَرقّي فأُْبِدلت الهاُء ِمَن الَهْمَزة  الَهْبَرقيُّ  وقاَل أَبو َسِعْيد :

 لبَِريق لَْونه. الثَّْوُر الَوْحِشيُّ  ْبَرقِيُّ هوواأل الَهْبَرقِيُّ  قِيلَ و

ْخم أَيضاً. ْخُم الُمِسنُّ ِمَن الثِّْيَراِن وقَْد يُْستَعار للَوعِل الُمِسّنِ الضَّ  وقاَل ابُن ِسْيَدة : هو الضَّ

ِة قُْلُت : وَعلَى قَْوِل أَبي َسِعْيٍد الذي َسبََق يَْنبَِغي أَْن يُْذَكَر في بََرَق ألنَّ ها َءهُ ُمبَدلةٌ ِمَن الَهْمَزة ، َغْيَر أَنَّ الَجْوَهِريَّ وَجَماَعةً ِمْن قَُدَماِء األَئِمَّ

 ر ق وَسيَأْتِي البَْحُث في ذِلَك.هـ  ُهنَا َذَكُروه كما َذَكُروا اْهَراقَّ في

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 كَراعٍ. كِفِلّرٍ : َكثَْرة الُجَماعِ َعنْ  الِهِبقُّ  : [هبق]

ته ، كَذا في اللَِّساِن وأَْهَملَه الَجَماَعةُ. الَهبَقُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :  : نَْبٌت. قاَل ابُن ِسْيَده : وال أَْدِري ما صحَّ

 الزرّي الُخلُِق َزَعُموا كما في العُبَاِب. القصيرُ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو َكعََملٍَّس  الَهبَلَّقَ  : [هبلق]

 قُْلُت وكأَن الُمهُ بََدَل ِمْن نُوِن الُهبَنُِق كما َسيَأْتِي بَْعده.
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 األُْولَى َمْقُصورة ِمَن الثانِيَِة واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى الثاِلثَةِ  كَسَمْيَدع وُعالبِطٍ  الَهبَْينَقُ و تَحُ ويُفْ  بالكْسرِ  كقُْنفٍُذ وُزْنبوٍر وقِْنِديلٍ  الُهْبنُقُ  : [هبنق]

 : عنههللارضيأَْنَشَد الَجْوَهِرّي للَبِْيد  الَهبَانِْيقو الُهبَانِق َجْمعُه الَوصيُف من اْلِغْلَمانِ 

يـــــــــــــــــح ُ و  بـــــــــــــــــانـــــــــــــــــِ مح  اهلـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــاٌم مـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــِ

رح      ب   ـــــــــــــََ وٍب ِإذا صـــــــــــــــــــــــــــُ جـــــــــــــُ (7)كـــــــــــــر   ـــــــــــــَح
 

  
__________________ 

 ( يف األساس : تباروا وتكايلوا.1)
 وتواهقت الركاب : مّدت أعناقها يف السري وتبارت فيه. ( كذا ابألصر والقاموس واللسان والصحاح ا والعبارة يف األساس :2)
 يف عنقها حىت تؤخذ.ـ  وهو ا برـ  أي أن تطرح الَوَه « إيهاقاً. إذا فعلت هبا ذلكوفيها : وأوهقت الدابة  169/  3( اجلمهرة 3)
 وعجزه يف الصحاح. مقابر الريح روقيه وكلكله ا والتكملة وصدره فيها :« موّد الريح»واللسان برواية :  104( ديوانه ط بريوت ص 4)
 واللسان. 502/  6( التهذيب 5)
 واللسان قو  الطرماح يصف ثوراً :( وشاهده كما يف التهذيب 6)

 يــــــــــــــــــــــــــــــرببــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــــــــــرة اهلــــــــــــــــــــــــــــــربقــــــــــــــــــــــــــــــّي 

 أبخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اآحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  

 شبه الثور وخواره بصوت الريح خترج من الكري.

 وسيشري الشارح إىل هذه الرواية.« كر ملئوم»ويف التهذيب واللسان والصحاح : « كر  جومٍ »برواية :  148( ديوانه ط بريوت ص 7)
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 ويُْرَوى : كلُّ َمْلثُوٍم.

ّي : وِمثْلُه قَْول ابِن ُمْقبٍِل يَِصُف َخْمراً :  قاَل ابُن بَّرِ

ُه  قــــــــــَ كــــــــــاِب وافـــــــــــَ ُف اإِلســــــــــــــــــــــــح لــــــــــَ ا َأكــــــــــح هــــــــــَ جــــــــــ   ميــــــــــَُ

ِدي      يـــــــــ ِ أَيـــــــــح بـــــــــانـــــــــِ وم  اهلـــــــــَ كـــــــــُ عـــــــــح نـــــــــاِة مـــــــــَ ثـــــــــح َ
(1)ابملـــــــــ

 

  
ّمِة : كعََملٍَّس : األَحمقُ  الَهبَنَّقُ و  قاَل ذُو الرَّ

ه  عــــــــــيشــــــــــــــــــــــــُ ي مــــــــــا تــــــــــُ غــــــــــِ تــــــــــَ ــــــــــح بـ ــــــــــَ ُه تـ تــــــــــح ــــــــــَ  ِإَذا فــــــــــاَرقـ

ـــــــــــُض      ـــــــــــر قـــــــــــي اهـــــــــــا َرَذاايهـــــــــــا ال فـــــــــــَ ـــــــــــ  ُ كـــــــــــَ ن ـــــــــــَ بـ (2)اهلـــــــــــَ
 

  
قِْيعِ   القُْمِرّي ؛ وقِيَل : الَكَرَوان وهو يُوَصُف بالُحْمِق لتَْرِكه بَْيَضه واْحتَِضانه بَْيض َغْيِره. الَهبَنَّق قِيَل : أََراَد بالرَّ

ً  الَهبَنَّقُ و  َعِن ابِن ُدَرْيٍد. القصيرُ  أَْيضا

 .«ودع» وذُِكَر في (3)لُحْمِق ِمْن بَنِي قَْيٍس بِن ثَْعلَبة يُْضرُب به الَمثَل في ا لَقَُب ذي الَوَدعاِت يَزيَد بن ثَْروانَ  َهبَنَّقَهُ و

 قاَل أبو ُمَحّمد يَْحيَى بن الُمبَاَرك اليَِزْيِديُّ :

دٍّ وال  َ شح ِبــــــــــــــــِ وحٌ   (4)عــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  يضــــــــــــــــــــــــــــــر  نـ

ُدودِ      َر  ابجلــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ نح تـ ُش مــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح ا عــــــــــــــــَ  ِإلــــــــــــــــ 

  

نح  دٍّ وكـــــــــــــُ شح ِبـــــــــــــَ قـــــــــــــهعـــــــــــــِ نـــــــــــــ  بــــــــــــــَ يح  هـــــــــــــَ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ

  
يـــــــــدِ    ة بـــــــــن الـــــــــَولـــــــــِ بـــــــــَ ـــــــــح يـ وحكـــــــــًا أو شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ يِّ نـ  ســـــــــــــــــــــــِ

  

ا 
َ

َن املـــــــــــــــــ رٍّ مـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــٍة مـــــــــــــــــُ  ُرب  ِذي ِإرحب

  
دوِد    ٍة جمــــــــــــــــَح يــــــــــــــــ  هــــــــــــــــُ جــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح (5)ِ  وِذي عــــــــــــــــُ

 

  
اغانِيُّ َعِن ابِن َعبَّاٍد وهو تَْصِحْيٌف َصَوابه الُهْنبُوقة  الَهبَانِيق والَجْمع الِمْزمارُ  بالضمِ  الُهْبنوقَةُ و ، وبه فسَر قَْول لَبِْيد السَّابِق كَذا نَقَلَه الصَّ

 يم النوِن َعلَى البَاِء كما َسيَأْتِي.بتَْقدِ 

اغانيَّ فيَما يَقُولُه غاِلباً.  والُمَصنُِّف يُقَلِّد الصَّ

 العُبَاِب.والَهنَبَّقة كما فِي  الَهبَنَّقة يُقاُل : قَعَدَ  (7) وتَُكفَُّهما (6) باألَْرِض  إذا َجلَْستَ  أن تُْلِزَق بُطوَن فَِخَذْيكَ  الَهْبنَقَةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 : َكَسَره أَْهَملَه الَجَماَعة وأَْوَرَده صاِحُب اللَِّساِن وابُن القَطَّاع. َهْدقاً فاْنَهَدقَ  ءُ الشَّيْ  َهَدقَ  : [هدق]

َحاحِ  كِزْبِرجٍ  الِهْدِلقُ   :[هدلق]  فاألَْولَى َكتْبه بالسََّواِد. قاَل اللَّْيُث : هو (8)هكَذا هو ِعْنَدنا في سائِِر النَُّسخِ باألَْحَمر وهو َمْوُجود في نَُسخِ الّصِ

 ، قاَل ُعَماَرةُ يَِصُف اإِلبَِل : َهَداِلق ِمَن الَمَشافِر والَجْمع الُمْستَْرِخي قِيَل : هوو الُمْنُخلُ 

َن  ُفضـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــَ ِر يـ افـــــــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
ـــــــــــــــِ ِ ابمل دال  اهلـــــــــــــــَ

اشــــــــــــــــــــــــ      حــــــــــَ َ
َك ابملــــــــــ فحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ الــــــــــِ  نـ حــــــــــَ َ

(9)ء املــــــــــ
 

  
 قاَل الَجهنِي : َهَداِلق َجْمعه الواِسُع الِشْدقِ  اإِلبِِل الِكراِم. من الِهْدِلقُ و

 (10) َهَداِل قـُُلص َحَدوحهُتا و 
 وأَْنَشَد أَْعَرابيٌّ :

 (11)َدالِقم الشُدوِ   َهَداِلقاً 
ي بَْعد قَْوِل الجهنيوقاَل ابُن   : هي الناقَةُ الطَِّويلةُ الِمْشفَِر. الِهْدِلقُ  بَّرِ

. بهاٍء ، َوبَْرَحنَِك البعيِر من أَْسفَلَ  : الِهْدِلقَةُ و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ
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ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 : َواِسع األَْشَداِق. ِهْدِلْيق بَِعْير

واُل. الَهداِلقُ و : الَخِطيْب المنوه. [الِهْدِلق]و  : الّطِ

 هريقوا هذه هي اللّغَةُ األُْولَى ِمَن الثاَلثَِة. وِمْنه الحِديث : بالكسرِ  ِهَراقَة بفتح الهاِء ، يَُهِريقُه الماءَ  َهَراقَ  : [هرق]

__________________ 
 ( ديوانه واللسان.1)
 لسان والتهذيب منسوابً لذي الرمة ويف التكملة بدون نسبة.والبيت يف ال 670( يف زايدات ديوانه ص 2)
 .1169( انظر جممض األمثا  مثر رقم 3)
 ( يف جممض األمثا  واللسان : ولن يضر .4)
 ( األبيات يف جممض األمثا  واللسان ا وبعده يف اللسان :5)

ـــــــــقـــــــــو   شــــــــــــــــــــــيـــــــــَب اي شــــــــــــــــــــــيـــــــــَب اي ســــــــــــــــــــــخـــــــــيـــــــــف بـــــــــين ال

 قـــــــــــــــاِع مـــــــــــــــا أنـــــــــــــــت اب ـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــم الـــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــدِ     

  

 ( يف القاموس :6)
 بطوَن فخذيَك ابألرِض إذا َجَلسحتَ 

 ( يف التكملة : وتلفهما.7)
 ( مل يرد ذكره يف الصحاح املطبوع.8)
 ( الشطران يف التكملة ا لعمارة بن أرطبة ا واألو  يف اللسان.9)
 ( اللسان.10)
 اجلمر الذي تكسرت أسنانه فهو ميج املاء مثر الدلو .( التهذيب واللسان ا والداللقم مجض دلقم ا وهي من اإلبر الناقة أو 11)
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ارِي  :  َعَلي  ِمنح َسبحِض ِقَرٍب مل حتلر َأوحِكيتهن وقا  سلمة بن اخلرشب اأَللح
 هـــــــــــــرقـــــــــــــَن ِبســـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــوَ  جـــــــــــــفـــــــــــــااًن كـــــــــــــثـــــــــــــريًة 

ازِرِ و       أّديــــــــــــــَن أخــــــــــــــر  مــــــــــــــن حــــــــــــــقــــــــــــــٍا وحــــــــــــــَ

  
ي ألَْوِس بِن حجر :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ُه  تـــــــــــــَ لـــــــــــــح ُت َأن  َدمـــــــــــــًا حـــــــــــــرامـــــــــــــًا نـــــــــــــِ ئـــــــــــــح بـــــــــــــِّ  نــــــــــــــُ

رِيــــــــــــ      رب ِ  فــــــــــــهــــــــــــُ (1)يف ثــــــــــــوٍب عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــك  ــــــــــــََ
 

  
 وأَْنَشَد للنابِغَِة :

 (2)عل  األَنحصاِب من َجَسِد  ُهرِي َ ما و 
كما تُْفتح الدَّاُل ِمْن  يَُهِريقُه ل :وَزاَن َدْحَرجه ، ولهذا تُْفتَح الهاُء ِمَن الُمَضاِرع فيُقا َهراقَهُ هريقه قاَل الفيومي في الِمْصباحِ : وأَْصل

 يَُدْحرجه.

ً  كذا في النَُّسخ وهو َغلٌَط َصَوابه أَْهَرقَهُ يُْهِريقُهو حاِح والعَبَاِب ، ووقََع في نُْسَخِة  يُْهِرقه إِْهراقا على افعَل يَْفعَل كما في سائِِر نَُسخِ الّصِ

في نسخنا وهو َخَطأٌ ظاِهٌر وهذه هي اللُّغَةُ الثانِيَة ِمَن الثالثَِة ، وكأن الهاء في هذه أَْصِلية ، وقَْد َذَكَرها اللَِّساِن نَْقالً َعِن الَجْوَهِرّيِ ِمثْل ما 

اغانِيُّ بقَْوِلِهم ، وفِيه لُغَة أُْخَرى : أَْبَدلُوا ِمَن الَهْمَزة الهاَء ثم أُْلِزَمت  َعلَى أَْفعََل يُْفِعُل ، وقاال : قاَل ِسْيبََوْيهٌ : قَدْ  أَْهَرَق يُْهِرقُ  الَجْوَهِريُّ والصَّ

أَْريَق. قاَل  أَْهَرق العَْيِن ألَنَّ أَْصلَ فَصاَرْت كأنَّها ِمْن نَْفِس الَحْرِف ثم أُْدِخلَت األَِلف بَْعُد َعلَى الهاِء وتُِرَكت الهاُء ِعَوضاً ِمْن َحْذفِهم َحَرَكة 

ّي : هذه اللُّغَة الثانِيَة التي َحَكاها َعْن ِسْيبََوْيه هي الثاِلثَة التي يَْحِكيها فيَما بَْعُد إِالَّ أَنَّهُ غ ، وهي لُغَة  أَْهَرق يُْهِرقُ  لط في التَّْمثِْيل ، فقالَ ابُن بَّرِ

ً  الماءَ  َهَرْقتُ   الَمْشُهورتين ؛ يقُولُون :ثاِلثَة شاذَّةٌ ناِدَرةٌ لَْيَسْت بواِحَدةٍ ِمَن اللّغَتَْينِ  ً و َهْرقا اء عْيناً وال  أَْهَرْقتُه إِْهَراقا ، فيَْجعَلُون الهاَء فاًء والرَّ

ا الثانِيَة التي َحَكاها ِسْيبََوْيهٌ فهي ً  ها ثاِلثَة ، وَجعَل َمْصَدَرها، فغيََّرها الَجْوَهِريُّ وَجعَلَ  أَْهَراق يُْهِريُق ِإْهَراقةً  يَْجعلونَه ُمْعتالً ، وأَمَّ ،  إِْهِرياقا

باألَْلِف ،  أَْهَراق إِْهَراقةً  فهذا يدلُّ أَنّه ِمنْ  ؟قَ أاََل تََرى أَنَّه ُحِكَي َعْن ِسْيبََوْيه في اللغَِة الثانِيَِة أَنَّ الهاَء ِعَوض ِمْن حرَكِة العَْين ألَنَّ األَْصَل أُْريَ 

ِحْيَحة.وكذا َحَكاه ِسْيبََوْيه في   اللغَِة الثانِيَِة الصَّ

ً و ِة اللَّغَات ، هكَذا  َصبَّهُ  بفتِحها وسكونِها أَي ُمْهَراقٌ و ُمَهراقٌ  وذاكَ  بفتحِ الهاءِ  ُمَهِريقٌ  فهو أَْهراقَهُ يُْهِريقُه إِْهِرياقا وهذه هي اللغَِة الثاِلثَِة تتمَّ

اغانيُّ قال : ونِظْيُره أَْسطاَع يُْسِطيع اْسِطياعاً بفتْحِ الَهْمزةِ فِي الَماِضي وضّمِ الياِء في الُمْستقبل ، لغَةٌ في وهذا شاذٌّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

ين ِعَوضاً ِمْن ِذهاِب حرَكِة َعْين الِفْعِل على ما َذَكْرناه َعِن األَْخفَِش في باِب العَْين  ْنِدي ؛ وكذِلَك حْكُم الهاِء عِ أََطاَع يُِطْيع ، فجعلُوا الّسِ

 اْنتََهى.

ي : وقَْد َذَكْرنا أنَّ هذه اللغَةَ هي الثانِيَِة فيَما تَقَدََّم إالَّ أنَّه َغيََّر َمْصَدَرها فقالَ  ً  قاَل ابُن بَّرِ ألَنَّ األَْصل أَراَق يُِريُق  ِإْهَراقَةً  ، وَصَوابه إِْهِرياقا

،  أَْهراَق يُْهِرْيُق إْهَراقةً  التأْنِْيث ِعَوٌض ِمَن العَْين الَمْحذُوفة ، وكذِلَك قاَل ابُن السراج ، وتاءُ  إِْهراقةً  إراقةً ، ثم ِزْيَدت فِْيه الهاء فَصارَ 

ا الذي َذَكَره الَجْوَهِريُّ ِمْن أنَّ َمْصَدرَ  ً  وأَْسَطاع أَْهراقَ  وأَْسطاَع يُْسِطيع ِإْسطاعة ، قاَل : وأَمَّ ه َغْير واْسِطياعاً فغَلٌَط ِمْنه ، ألَنَّ  إِْهرياقا

 : وهذا وإِْسَطاعةً َعلَى ما تَقَدَّم ، وإِنََّما غلََّطه في اْسِطيَاع أَنَّه أَتَى به َعلَى َوْزِن االْسِتطاعِ َمْصدر اْستَطاع ، قالَ  إِْهَراقةً  َمْعُروف ، والِقيَاس

ا ال َغْير ، قاَل : ُمْهَراٌق ُمْهَراق ءِ ه : والشَّيْ َسْهو ِمْنه ألَنَّ أَْسطاَع َهْمَزتَه قَّطع واالسطياع َهْمَزتَهما َوْصل ، وقَْولُ  بالفتحِ ،  ُمَهراقٌ  وأَمَّ

 وقَْد تَقَدَّم شاِهُده أي ِمْن قَْوِل الشاعر : َهَراقَ  فمْفعُولُ 

هـــــــــــــــاُرب  كـــــــــــــــَبٍس  تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح َرقـ َؤيٍّ  هـــــــــــــــَ  ابـــــــــــــــَن لـــــــــــــــُ

نح      َذَر املـــــــــــــوِت مل تـــــــــــــكـــــــــــــُ هح حـــــــــــــَ رَاقـــــــــــــَ هـــــــــــــح  (3) مـــــــــــــُ
  

 ِء القَْيِس.اْمِرىقُْلُت وكَذا قَْول 

ٌة و  رَاقةٌ ِإن  شَفاِئي َعربح  (4) ُمهح
 ما أُْنِشَد في باِب الهَجاِء ِمَن الَحَماسِة لعَُمارة بن ُعقَْيل : الُمْهَراق وَشاِهد

هــــــــــــــا  ائــــــــــــــِ ن ِدمــــــــــــــَ ِه مــــــــــــــِ ُه ويف أَثــــــــــــــوابــــــــــــــِ تــــــــــــــح  دعــــــــــــــَ

ا دٍم      ــــــــــطــــــــــَ ي لــــــــــِ رَاقــــــــــةٍ خــــــــــَ هــــــــــح ِب  مــــــــــُ ريح َذاهــــــــــِ (5)غــــــــــَ
 

  
__________________ 

 واللسان. 47( ديوانه ط بريوت ص 1)
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 وعجزه يف اللسان. فال لعمر الذي مّسحت كعبته ( ديوانه ط بريوت وصدره فيه :2)
 ( اللسان.3)
 وعجزه فيه : 31( ديوانه ط بريوت ص 4)

 فهر عند رسٍم دارٍس من ُمغو  ِ 
 واملثبت كرواية اللسان. .. مهراقة غري ذاهب.. ويرو  : قا  : .«.. خليطا دم من ثوبه» برواية : 8/  4( شرح ديوان ا ماسة للتربيزي 5)
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 وقاَل َجِرير الِعْجِلي ، ويُْرَوى لألَْخَطِل وهي في ِشْعره :

ي  وحمــــــــــِ ُت قـــــــــــَ دح صــــــــــــــــــــــــا ــــــــــَح ُت قــــــــــَ لــــــــــح  ِإذا مــــــــــا قـــــــــــُ

ـــــــــُد      عـــــــــي ـــــــــَ ـــــــــب ـــــــــنســـــــــــــــــــــــُب ال اُن وال غـــــــــَ (1)َأَب اأَلضـــــــــــــــــــــــح
 

  

را ُ و  هــــــــــــــــــــــــح  ٍت الــــــــــــــــــــــــدِّمــــــــــــــــــــــــاِء بــــــــــــــــــــــــَوارَِدا مــــــــــــــــــــــــُ

  
يــــــــــــــــدُ    بــــــــــــــــِ زايُت وال تــــــــــــــــَ خــــــــــــــــح

ُ
يــــــــــــــــُد املــــــــــــــــ بــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــَ

  
 ، وشاِهُده قَْول ُكثَيِّر : أَْهَراَق ُمْهريقٌ  قاَل : والفاِعُل ِمنْ 

ُت   حــــــــح بــــــــَ رِيــــــــ ِ فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح هــــــــح ُ
ِه  كــــــــاملــــــــ َة مــــــــائــــــــِ لــــــــَ  َفضــــــــــــــــــــــح

َرُ       رَتَقـــــــــــح ال يــــــــــَ مــــــــــَ رَاٍب ابلــــــــــَ ي ســـــــــــــــــــــــَ احــــــــــِ (2)لضـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : (3)وقاَل : العَُدْيُل بُن القَْرخ 

ُت   ـــــــــح ـــــــــ ِ كـــــــــن رِي هـــــــــح ِه  كـــــــــمـــــــــُ ـــــــــِ قـــــــــائ ـــــــــذي يف ســـــــــــــــــــــــِ  ال

دِ      لـــــــــــــــح وحَ  رابـــــــــــــــيـــــــــــــــٍة جـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ رَاِ  آٍ  فـ ـــــــــــــــح َرقـ  لـــــــــــــــِ

  
 وقاَل آَخُر :

ُت   لــــــــح لــــــــَ ــــــــ ِ فــــــــظــــــــَ رِي هــــــــح ُ
ِه  كــــــــاملــــــــ قــــــــائــــــــِ َر ســــــــــــــــــــــِ  َفضــــــــــــــــــــــح

راِب      ِض ســـــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــح لــــــــــــَ َرٍة لــــــــــــِ وِّهــــــــــــا جــــــــــــِ (4)يف جــــــــــــَ
 

  
ّمِة : اإِلْهَراقةِ  وشاِهدُ   في الَمْصدر قَْول ِذي الّرِ

تح  ــــــــــَ ا َدن ــــــــــمــــــــــ  ــــــــــل ةُ ف ــــــــــَ رَاق تح  ِإهــــــــــح ــــــــــَ ت  املــــــــــاِء أَنحصــــــــــــــــــــــــَ

يِن      ِ  َأن أُثــــــــــح فــــــــــح هــــــــــا ويف الــــــــــنـــــــــــ  نــــــــــح ٍة عــــــــــَ زِلــــــــــَ  أَلعــــــــــح

  
حاحِ. َهَراقِ  أي أْصلُ  أْصلُهو  الماِء كما هو نَّص الّصِ

أَْصُل أََراَق أَْرَوَق بالَواِو ألَنَّه يُقاُل َراَق الماُء َرْوقَاناً اْنَصبَّ ، وأََراقهُ َغْيره َصبَّه  ي :قاَل ابُن بَرِّ  وأَْصُل أراَق أْريَقَ  قاَل : أَراقَةُ يُريقُه إراقَةً 

 ، قاَل وَحَكى الِكَسائِي َراَق الماُء يَِريُق اْنَصبَّ ، قاَل : فَعَلَى هَذا يَُجْوُز أَْن يكوَن أَْصُل أََراَق اليَاء.

ى قَْولَهم أنَّ أَْصَل أََراَق أَْرَوَق ، قاَل : وإِنَّما قضى َعلَى أَنَّ أَْصلَه أَْرَوَق ألَْمَرين : أََحُدُهمقُْلُت : ولكنَّ ابَن  ا أّن َكْوَن َعْيُن الِفْعل َواواً ِسْيَده قَوَّ

ي َكْوَن العَْيِن ِمْنه َواواً َظَهَر َجْوهَ  هريق أَْكثر ِمْن َكْونِها ياًء فيَما اْعتَلَّْت َعْينه ؛ واآلَخر : أنَّ الماَء إذا ره وَصفَا فراق رائيه يروقه فهَذا يُقَّوِ

 اْنتََهى.

ي : أََرْقُت الماَء َمْنقُول ِمْن َراَق الماَء يُِريق َريقاً إذا تَردََّد َعلَى َوْجه األَ  ْرِض ، فعَلَى هَذا حق أََراَق أْن يُْذَكَر وقَْد َمرَّ في َرَوَق َعِن ابِن بَّرِ

ي قَْوَل الِكَسائِي ، وِمثْل ذِلَك نَّص الِمْصباحِ ، َراَق الماء والدَّم َريقاً ِمْن بابِ في رَ   بَاَع اْنَصبَّ َويَتَعَدَّى بالَهْمزةِ يََق ال َرَوَق ، فقَْولُه هذا يُقَّوِ

وأَْصُل يُْريُِق  َعلَى َوْزِن يُْكِرمُ  أَْصُل يُريُق يُْريِقُ و ، ثم قال : َهَراقَه فيُقَاُل أََراقَه صاِحبُه وهو ُمريٌق وُمَراٌق ، وتُْبَدُل الَهْمزة هاًء ، فيُقالُ 

وقَْد َزاَل َذِلَك بَْعَد  ولم يقولوا أأِريقُه الْستِثْقاِل الهمزتينِ  بضِم الَهْمزةِ وفَتْح الهاِء ، أَُهِريقُه قالوا إِنّماو َعلَى َوْزِن يَُدْحِرُج ثم قال : يُأَْريِقُ 

 اْنتََهى.اإِلْبَداِل 

ألَنَّ األَْصَل ِمْن أََراَق يُِرْيُق يُأَْريُِق ألَنَّ أَْفعَل يُْفِعُل ، في األَْصِد ، كان يُأَْفِعل فقَلَبُوا الَهْمَزة  َهَراق يَُهْريقُ  قُْلُت : وقاَل بَْعُض النَّحويِّين إنما هو

َكت اله يَُهْريقُ  التي في يَُؤْريُق هاًء فِقيلَ  أَْهَراقَه  : وقَْد يُْجَمع بَْين الهاِء والَهْمزةِ فيُقاُل : (5)اء ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. وفي الِمْصبَاحِ ، فِلَذا تََحرَّ

ياَدةِ يَِصْير الفِ  َساِكن الهاِء تَْشبِْيهاً له بأْسَطاع يُْستِطيع كأَنَّ الَهْمَزةَ ِزْيَدت ِعَوضاً َعْن َحَرَكِة الياِء في األَْصِل ، ولهذا ال يُْهِريقه ْعل بهذه الّزِ

 ُخَماِسيّاً.

 فهو َخَطأٌ في الِقيَاِس اْنتََهى. أَْهَرْقتُ  وفي التَّْهِذيِب : َمْن قاَل :

َكةٌ ألَنَّ  ُمَهراق ، والماءُ  تَُهِريقُ  السَّماُء َماَءها َهَراقَتِ  قُْلُت : نَّص األَْزَهِرّي في التَّْهِذيِب : ها لَْيَست بأَْصِليَّة إِنَّما هي ، الهاُء في َذِلَك ُكلِّه ُمتََحّرِ

واألْصل أََرْقُت قَْولُهم  َهَرْقتُ  وِمثْل قَْولهم : فهو خطأٌ في الِقيَاِس ، قاَل : أَْهَرْقت ِمثْل أََرْقُت ، وَمْن قاَل : َهَرْقتُ  بََدٌل ِمْن َهْمَزةِ أََراَق ، قال :

ا لُغَةُ َمْن قالَ : َهَرْحُت الدَّابةَ وأََرْحتُها ، وَهنَْرُت الناَر   الماَء فِهي بَِعْيدةٌ. أَْهَرْقتُ  وأَنَْرتُها ، قال : وأَمَّ
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ا هاِء ال َحْذفَهَزائَِدة كما قالُوا : أَْنَهأُْت اللّْحَم ، واألْصل أَنَأْته بَوْزِن أَنَْعتُه ؛ قاَل َشْيُخنا : وإِنَّما أَْوَجبُوا فَتْح ال (6)قاَل أَبو َزْيٍد : الهاُء ِمْنها 

لذي أََشاَر إليه الَجْوَهِريُّ بقَْوِله أِلْمَرْين : أََحُدهما : أَنَّ ُموِجَب الَحْذِف الذي هو اْجتَِماع َهْمَزتَْين قَْد َزاَل وَذَهَب بإْبَداِلها هاًء ، وهذا هو ا

ا َكثَُر اْستِْعما أهريقه وتَبِعه الُمَصنُِّف ، وإنَّما قالُوا : ل هذا الِفْعل َعلَى هذا الَوْجِه وَشاَع َدَوَرانه كذِلَك تُنُوِسي في الهاِء الخ. الثاني : أَنَّه لمَّ

ياَدةِ ، وَصاَرْت كأَنََّها أَْصٌل ِمْن أُُصوِل الَكِلَمِة ، ولذِلكَ   َمْعنَى الّزِ

__________________ 
 ( ديوانه واللسان.1)
 ( ديوانه واللسان.2)
 ( يف اللسان : الفرخ.3)
 اللسان.( 4)
 .«الري »( انظر املصباح املنري 5)
 .«فيها»( يف التهذيب : 6)
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ِلي ة ُحُروِفِه ا وهلَذا تـُزَاُد األَلف َعَل  ُتـ َفُ  َعَل  َأصــــح
رََج امل َباِح بَدحح رَا  فيـَُقاُ  : َهرَا  َنَظَرها يف املِصــــح يف لَُغٍة كما َمر  ا مث  َأهح
َم َأن   َقد  ض بـَيحنها وَباح اهلاِء ا والقاِعَدة َأن ه ال  قاَ  : فإنح قـُلحَت تـَ ه اجَلمح اهلاَء َبَد  ِمَن األَلِف ا وإذا كاَن كذِلَك فَما َوجح

ِذيِب وقاَ  إن ه خطبٌ يف الِقَياِس ا  اَر إليه يف التـ هح َُعو ض َعنحه ا قـُلحت : هذا هو الذي َأشـــــَ
حيحُث قاَ  ُ حَمض َباح الِعَوِض وامل

َرقحتُ  َمنح قا َ  : َُعو ض ِمنحه ا وَجَوابُه هو َما  َأهح
ض َباح الِعَوِض وامل ه خَتحِطيئه هو ما يـَلحزم ِمَن اجَلمح فهو خطبٌ يف الِقَياِس ا وَوجح

اَرتح كبهّنا َزِة اهلاَء مث أُلحزَِمتح فصـــــــــــَ بَـَويحه وَقدح أَبحَدُلوا ِمَن اهلَمح يـح اَر ِإليه اجلَوحَهرِي  بَقوحلِه : قاَ  ســـــــــــِ ِمنح نـَفحِ  الَكِلَمة ا مث  أشـــــــــــَ
ِفهم َحرََكَة الَعاح فَكُمَر الَغَرُض وانـحتَـَف  ما ِقيرَ  َ  أُدحِخلت األَلف بـَعحُد َعَل  اهلاِء وتُرِكت اهلَاء ِعَوضــاً ِمنح َحذح ِض َباح ِمَن اجَلمح

َباِح : ِإن  الَكِلَمة ال َتصِــ  َُعو ض ِمنحه ا ولذِلَك قاَ  يف املِصــح
طاَع الِعَوِض وامل ي ة ا وَنَظُروا هذا الِفعحر أَبســح ريح بزاَِيَدِة اهلاِء مُخَاســِ

تَـقحبر َمَض أَن ه يف الظاِهِر مُخَاِسييف ا وليحَ  يف الَعَربي   ُسح
اِضي وضم  الياِء يف امل

َ
زِة يف امل ِطيحض بَقطحِض اهلَمح َتدأ ُيسح ة ِفعحر مُخَاِسييف ُمبـح

زِة َقطحض كما أن ه ال يضــــــــم   ا زَاِئَدة ِعَوضــــــــاً ِمنح  هبَمح اَرَعِة إال  ِمَن الر ابِعي وَجَوابُه َأن  الِفعحر ُرابِعّي ا وأن  الســــــــِّ ُضــــــــَ
َحرحُف امل

ِِه  َباِح وَغريح ّياً كما يف املِصــــح َفِش وُمَتاِبِعيِه فال يكوُن الِفعحر هبا مُخَاســــِ َهُب اأَلخح رَ  ا وِمثحلهذهاِب َحرَكِة الَعاح ا وهو َمذح  ا َأهح
 ِعنحد اجلَوحَهرِّي وال  ِلَث هلا.

م في ط وع لِسْيبََوْيه ويُْونُس ِمثْل قَْول األَْخفَِش ، ثم قاَل : وال اْعتَِداد بَما َذَهَب إليه السَهْيِلّي في ْوِض ِمْن أَنَّهم قَْد يَْجَمعُون أَْحيَاناً  قُْلُت وقُّدِ الرَّ

ض وِمثْله بأَْهر بفتح  يَُهِريقُ  وزنَةُ  اقَهُ ألَنَّه ال يدعى إالَّ إذا َوَجَب لُُزومه ، وقَْد أَْمَكن َعَدمه فتَْبقَى القاِعَدة َعلَى أَْصِلهابَْيَن الِعَوِض والُمعَوَّ

اغانيُّ قاال : بالتحريِك ُمَهْفعَلٌ  ُمَهراقٌ  زنةو كيَُدْحِرجُ  الهاِء يَُهْفِعلُ  ا كُمَدْحِرجٍ نَقَلَه الَجْوَهِرّي والصَّ بتسكيِن هائِهما فال  ُمْهراقٌ و ِريقُ يُه وأَمَّ

ا تَقَدَّم أّن َكالَم الَجْوَهِريُّ فيه تَْخِلْيط وتقديم وتأخير ، فإِنَّ  ألَنَّ الهاَء والفاَء جميعاً ساِكنانِ  (1) يُْمِكُن أن يُْنَطَق بهما قال شْيُخنا : وقد ُعِلَم ِممَّ

بإِثْبَاِت أَِلف التَّعَِديِة وَحْذِف األلِف التي هي َعْين الَكِلَمِة الَجائي َعلَى  أَْهَرقَ  ْيه رِحمه هللا تعالَى فيظاِهَره أو َصِرْيحه يَْقتَِضي أنَّ َكالَم ِسْيبَوَ 

إثْبَاِت األِلفَين أَِلِف التَّْعِديَة وَعْين ب أَْهَراقَ  أَْفعََل يُْفِعُل ألنَّه أَتَى بنّصِ ِسْيبََوْيِه عقَب قَْوِله على أَْفعَل يُفَِعُل ولْيَس كذِلَك ، بَْل َكالم ِسْيبََوْيه في

ِة الَكالِم َعلَيه تَْنِظْيره بأَْسَطاع يُْسِطْيع في إنَابِة َحْرٍف َعْن حرَكٍة واْنتِفَاِء َكْوِن الكَ  ِلَمِة ُخَماِسيَّة وإْن َكانَْت في الظاِهِر كَذِلَك الَكِلَمة ، وِمن تَتمَّ

ر قَْوله : قاَل ِسْيبََوْيه إلى قَْوِله : وفِْيه لُغَة ثاِلثَة، وقَْد فَصَل هو بْينَهما حتَّى  ثم يقُْوُل : قاَل  أَْهَراق قاَل فِْيه لُغَة ثاِلثَةٌ ، فكاَن َعلَيه أْن يَُؤّخِ

 ِسْيبََوْيه الخ ؛ يقُْوُل هذا شاذٌّ ونَِظْيره الخ ، وِحْينَئٍذ يحسن َكاَلمه ويَْستَِقيم نَِظامه.

ّي تَْحِقْيق ذِلَك وتَْفِصْيله ، وقَْد نَبَّه َعلَى ذِلَك أَبو َسْهٍل الَهَروّي وأبو َزَكِريَّ قُْلُت :  ا التَّْبِرْيزّي وابُن َمْنُظوٍر والصَّالح وقَْد قَدَّْمنَا َعِن ابِن بَّرِ

َعاؤهُ َغْير تاّمٍ وقاُمْوُسه َغْير ُمِحْيط  وَغْيُرهم ، ثم قاَل َشْيُخنَا : والعََجُب ِمَن الَمْجِد كيف َسَها َعْن هذا التَّْخِلْيط واْحتَاَج إلى التَّْغِلْيط ، وكاَن اّدِ

َواب َعلَى َمنَصَّات السَّقََطات ، وهللاُ الُمَوفِّق ؛ ثم قا جه بإْيَراِد الغلطاِت وَكثْرة إِْظَهاِره الصَّ ا َمرَّ أنَّ هذا الِفْعل فيَمَع ِشدَّة تَبَجُّ ه َل : وقَْد علَم ممَّ

ً  كأََراَق ِإَرقةً ؛ الثانِيَة : َهَراَق ِهَراقةً  األُْولَى هذِه التي َصدَُّروا بها وهي لُغَات : كأَْكَرَم إْكَراماً وكأنَّ الهاَء في هذه أْصِليَّة ؛  أْهَرَق إِْهَراقا

اِء عِ  يُْهِريقُ  بأَلٍف قَْطِعيَّة وهاٍء ساِكنَةٍ  أَْهَراقَ  الثاِلثَة :  َوضاً َعِن األَِلِف الثانِيَِة في الَماِضي.بياٍء بَْعد الرَّ

. اغانِيُّ  قُْلُت وهذه الثَّالثَةُ قَْد َذَكَرهنَّ الَجْوَهِريُّ والصَّ

 كَمنََع بناء َعلَى أَصالة الهاِء. َهَرقَ  الرابعة :

 .(2)قُْلُت وقَْد نَقَلَها الفَيُّوِمي في الِمْصبَاحِ 

 .َهَراقَ  إَراقَةً ، وقَْد قالُوا إنَّ أَْفَصَح هذه اللّغَاتِ  َراقَ أَ  والَخاِمَسة : هي األَْصُل التي هي

 قُْلُت : نَقَلَها اللَّْحيَانيُّ وقاَل : هي لُغَة يََمانِيَّة ثم فََشْت في ِمْصَر ثم أََراَق التي هي األَْصل.

 ْيَده ، أَو يائِيّاً كما نُِقَل َعِن الِكَسائِي واْقتََصَر َعلَيهقُْلُت : وتَقَدََّم االْختاِلف في َكْوِن أَراَق َواويّاً كما َذَهَب إليه ابُن سِ 

__________________ 
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 ( يف املصباح : وتقو  َهَرقـحُته َهرحقاً من ابب نـََفض.2)
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َباِح ا مث رَا  صاِحُب املِصح َر َ  ِ ثحباِت األَِلَفا ا مث َأهح  كَمَنَض.  َهَر َ  أَفـحَعر مثَعَل   َأهح
كأَْكَرم أنَّ في الثاني مخالَفَِة الِقيَاِس والشُّذُود وهو الَجْمُع بَْين البََدِل والُمْبدل كما تَقَدََّم ،  أَْهَرق باألَِلفَين َعلَى أَْهَراق قُْلُت : ولَعَلَّ َوْجه أَْفَصِحيَّة

اِء ؛  ثم قاَل َشْيُخنَا : وقَْد أَْخَطأ الُمَصنُِّف في َواُب أْن يُْذَكَر في فَْصل الرَّ ِذْكره ُهنَا ألَنَّ َمْوِضعه َرَوَق ِعْنَد قَْوٍم أَْو َريََق ِعْند آَخِرين ، فالصَّ

ا الهاء فإنَّما هي بََدل َعْن أَِلِف التَّْعِديِة التي لَِحقَْت َراق فقالُوا : ا َغْيرها كما ف َهَراقَ  ، ثم أَْبَدلُوا فقالُوا : أََراقَ  وأَمَّ ي الِمْصبَاحِ وَغْيِره ، وأمَّ

ة اللغَِة ِمْنهم ثَْعلَب في ِمَن اللّغَاِت التي الهاء فيها بََدل َعْن أَِلف التَّْعِديِة فال َوْجه لِذْكره ُهنَا بَوْجٍه ِمَن الُوُجوِه وقَْد َوقََع الغَ  لَُط فيه ألَْقَواٍم ِمْن أَئِمَّ

اِحه الَجَواَب عنه بأنَّه َصاَر في ُصْورة الثالثّيِ أو َغْير ذِلكَ الفَِصْيح فإِنَّه َذَكَره في با ا ال ِب فِْعل الثالثّيِ بغَْيِر أِلٍف وإِْن تََكلَّف بَْعُض ُشرَّ  ممَّ

اِز في الجاِمعِ واْعتََذر هو َعْن ذِلَك بَكالٍم تَْركه أَْولَى ِمْن ِذْكِره ، وَعلَّ  لَه بأنَّ الهاَء فيه الِزَمة للبََدِل فَكانَْت يَْنَهض ، وَوقََع الغَلَُط فيه للقَزَّ

الثالثّي ، وأّما َغْيُرها ِمَن  َهَرقَ  كاألَْصل ، والُمَصنُِّف تَبَع الَجْوَهِريَّ في ِذْكِره في فَْصِل الهاِء ، ويُْمِكن أن يَُجاَب َعْنه بأنّه قََصَد إلى ِذْكرِ 

 هـ. اللغَاِت فََذَكَرها اْستِطَرداً ا

اَغانيُّ في : لم يَْنفَِرد الَجْوَهِريُّ بإيراد َذِلَك في فَْصِل الهاِء بَْل أَْوَرَده وجَماَعةٌ أَْيضاً في فَْصِل الَهاِء ِمْنهم ابُن القُْلُت  قَطَّاعِ في أَْفعَاِله والصَّ

الثالثّيِ الخ ،  َهَرقَ  في الَجَواِب َعِن الُمَصنِِّف بأنَّه قََصَد إلى ِذْكرِ العُبَاِب والتْكِملَِة وصاِحُب اللَساِن ، وَكفَى للُمَصنِِّف بَهُؤالِء قُْدَوةً ، وقَْوله 

أَْصالً ، بَْل ولم يَْذكر في التَّْرِكيِب ِمْن مادَّةِ الثالثّيِ  َهَرقَ  هذا إنَّما يَْستَِقيم إذا كاَن َذَكَر هذه اللغَِة أَّوالً ثم اْستَْطَرَد بِقيَّة اللغَاِت وهو لم يَْذكر

َكثْرة اْستِْعَماِله َعلَى  بالكسِر للثَّْوِب الَخِلِق والذي تَْطَمئِن إليه النَّْفس في االْعتَِذار َعْن ِذْكِر َهْؤالِء هَذا الَحْرف في هَذا التَّْرِكيب الِهرقِ  َغْير

ياَدةِ وَصاَرْت كأَنَّها أَْصٌل ِمْن أُُصوِل الَكِلَمة ، وهَذا الَجَوابُ هذا الَوْجِه وِشيُوع دَ   قَِريٌب ِمْن َوَرانِه كذِلَك حتَّى تُنُوِسَي في الهاِء َمْعنى الّزِ

ْل. وقَْد َسبََق لنا قَِريباً ِمْن هذا الَكاَلِم فِي از بَْل فيه تَْفِصْيل لَكاَلِمه فتأمَّ ْيِره في َمَواِضع ِمْن هذا الِكتَاِب ثم قاَل َشْيُخنَا ن ر وغَ هـ  َجَواِب القَزَّ

ل : الهاء في تَْنبِْيهان : يَِجُب أْن تكوَن أَْصِلية ألَنَّهم نََظُروه بأَْكَرَم وقالُوا َعلَى أَْكَرَم ،  أَْهَرقَ  بََدل ِمَن األَِلِف إْجَماعٍ كما َمرَّ وفي َهَراقَ  األَوَّ

ف واللّْحيانيُّ تَه أَْصِلية هي فاء الَكِلَمة ، كما ال يَْخفَى ، ألَنَّه ال يَْحتَِمل َغْيره وقَْد َحَكاها أبو ُعبَْيٍد في الغَِريِب الُمَصنَّ ِعْند َمْن أَثْبَ  َهَرقَ  وفي

 في نََواِدره فقاَل : إِنَّها بَْعِد اللغَاِت وهي لبَنِي تَْغِلب.

.قُْلُت : وقَْد َذَكَرها ابُن القَطَّاع في أَْفعالِ   ِه والفَيُّوِمي في ِمْصبَاِحِه كما َمرَّ

اح الِكتَاِب وَغيْ  اُح الفَِصْيح وأَْكثَر شرَّ رُهم : أَنَّه جاَء في األَْفعَال ُكلِّها الثاني : ال يَْختص هذا اإِلْبَدال بأََراَق كما تََوهََّمه جماعةٌ بَْل قاَل ُشرَّ

تبدل ِمَن الَهْمَزةِ هاًء وِمَن الهاِء َهْمزةً للقُْرِب الذي بَْينَهما ِمْن َحْيُث أَنَّهما ِمْن أَْقَصى الَحْلِق فجاَز أَْن  ُمْعتَلها وَغْير َمْعتَلها ، وقالُوا : العََربُ 

 إنَّما يَُصّح في الُمْعتَل ِمَن األَْفعَاِل َدالَ يُْبَدل ُكلٌّ ِمْنهما ِمْن صاِحبِه ، وَذَكُروا ُوُجوهاً ِمَن اإِلْبَدال خاِرَجةً َعْن بَْحثِنا ، والذي ِعْنِدي أنَّ هذا اإِلبْ 

ةً كأََراَق ألَنَُّهم إنَّما َمثَّلُوا بأَْشبَاِهه قالُوا : إنَّه ُسِمَع ِمَن العََرِب قَْولُهم في أََراَح ماِشيَتَه َهرَ  اَح ، وفي أََراَد َهَراَد ، وفي أَقَاَم َهقَاَم ، ولم خاصَّ

ّماً فال ِحيح أَْصالً ، لم يَقُولُوا في أَْعلَم َمثاَلً َهْعلَم ، وال في أَْكَرم َهْكَرم ، فالّطاِهُر اْخِتَصاصه به وإنَّ َكاَلَمهم عاٍء ِمَن الصَّ يَْذكروه في َشيْ 

 يُْعتَدُّ به.

َهنَْرتُه. ونَقََل أَبو َزْيٍد قَْولَهم : أَْنَهأُْت اللْحَم قاَل : واألَْصل قُْلُت : وقَْد َذَكَر األَْزَهِريُّ : َهنَْرُت الناَر وأَنَْزتُها ، وَسبََق للُمَصنِِّف أَنَْرُت الثَّْوَب و

ل في بَْحِث هذا  ِكْيٌم الَمقَاِم وتَْحِقْيقه َعلَى أَْكَمِل الَمراِم وهللا حَ أَنَأْته بَوْزِن أَنَْعتُه فيْنَظر هَذا َمَع َكالِم َشْيِخنا هَذا غايةَ ما تَْنتَهي إليه ِعنَايَة الُمتَأَّمِ

ٌم.  عالَّ

ِحيفَةُ  الُمْهَرقُ و بٌ  َعِن األَْصَمِعيُّ ، وَزاَد اللّْيُث : البَْيَضاُء يُْكتَُب فيها ، قاَل األَْصَمِعيُّ ، هو فارِسيٌّ ، كُمْكَرٍم : الصَّ اغانيُّ :  ُمعَرَّ ، قاَل الصَّ

ْسقَى الصمَغ ويُْصقَُل ثم يُْكتَُب فيه. وفي َشْرحِ معلَّقِة الَحرِث بِن حلََّزة كانُوا : ثَْوٌب َحِريٌر أَْبيَض يُ  لُمْهَراق تَْعِريب مهره ، وقاَل َغْيُره :

يَْكتِبُون فيها قَْبَل القََراِطْيس بالِعَراِق وهو بالفاِرِسيَّة ُمْهره َكْرد 
ي ، وإنَّما قِيَل له ذِلَك ألَنَّ الذي يُْصقَل بها يُقاُل لها بالفاِرِسيَّة : َمْهره ، وف (1)

 : عنههللارضيَشْرحِ الَحَماَسِة تََكلَُّموا بها قَِديماً ، وقَْد يخص بكتاِب العَْهِد قاَل َحسَّاُن 

__________________ 
َره َكرر  »( يف التهذيب : 1) ر َكرحد»ويف اللسان : « ُمهح  .«ُمهح
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َواِ   ٍر وَأحــــــــــح هــــــــــح نح شــــــــــــــــــــــــَ ازِ  مــــــــــِ نــــــــــَ مح لــــــــــلــــــــــمــــــــــَ  كــــــــــَ

ُد      هـــــــــح اَدَم عـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَ َر ِ كـــــــــمـــــــــا تـ هـــــــــح ُ
ـــــــــاِد  املـــــــــ ـــــــــب (1)ال

 

  
 قاَل الَحرُث بُن حلَِّزة : َمهاِرقُ  ج

 (2)ا ََبِش  َكَمهارِ ِ آايهُتَا  
 وقاَل األَْعَشى :

ًة  مــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح ِرمي ال يــــــــــــــــــكــــــــــــــــــدُِّر نــــــــــــــــــِ  َريبِّ كــــــــــــــــــَ

د يف      وشـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــُ ارِ فـــــــــإذا تــــــــــُ هـــــــــَ َ
(3)أَنحشـــــــــــــــــــــــدا  املـــــــــ

 

  
 الصحائُِف. بالَمَهاِرق أََرادَ 

ْحَراُء الَمْلساءُ  : الُمْهَرقُ  ِمَن الَمجاِز :و ِة : َمَهاِرقَ  َجْمعُه الصَّ مَّ َحاِري والفَلَوات تَْشبِْيهاً لها ، بالصحائَِف ، قاَل ذُو الرَّ  وهي الصَّ

َهارِ ِ بيَـعحَمَلة َباح الد َج  و 
َ
 امل

 أََراَد الفَلَواَت ، وشاِهُد الُمْفرد قَْول أَْوس بن ِحْجر :

ه  ـــــــــــــ  اَلِة كـــــــــــــبَن وحِز الـــــــــــــفـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  جـــــــــــــازٍِع جـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

َن اأَلرح      اَل َنشـــــــــــــــــــــــزًا مـــــــــِ ا عـــــــــَ َر ُ ِض إذا مـــــــــَ هـــــــــح  (4) مـــــــــُ
  

َحاحِ أي ُمْهَرْوَرقٌ  َمَطرٌ  َحَكى بَْعُضهم :و  َهَراق ولْيَس ِمْن لفظِ  لدمُع والمطُر َجَريَاً ، قاَل :ا اْهَرْوَرقَ  ، وقاَل ابُن ِسْيَده : َصيِّبٌ  كما في الّصِ

ا َهَراق ألنَّ هاءَ  فإنَّه وإْن لم يتَكلَّم به إالَّ َمِزيداً ُمتََوّهم ِمْن أَْصٍل ثالثّيٍ َصِحْيحٍ ال ِزيَاَدة فيه ، وال يكوُن  اْهَرْوَرقَ  ُمْبَدلة والَكِلَمة ُمْعتَلة ، وأمَّ

 إليه ِسْيبََوْيه في أَْسَطاَع.َزائَِدة ِعَوض ِمْن َحَرَكِة العَْيِن َعلَى ما َذَهَب  أَْهَراقَ  ألَنَّ هاءَ  أَْهَراقَ  ِمْن لفظِ 

قْ  ويُقالُ  قاَل األَْزَهِريُّ :  قاَل ُرْؤبَةُ : على َخْمِرَك أي تَثَبَّتْ  َهّرِ

 اي أَي ها الكاِسُر َعاح اأَلغحَضنِ 
يِن و  قــــــــــــــَ لــــــــــــــح َواَ  مــــــــــــــا مل يـــــــــــــــَ ُر األَقـــــــــــــــح  الــــــــــــــقــــــــــــــائــــــــــــــِ

     ِ ا  بـــــــــــــــَ رِ  أو تــــــــــــــــَ ّزِ ح عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  مخـــــــــــــــَح (5)هـــــــــــــــَ
 

  
ِل والثاِلِث َعْن أبي َعْمرو ؛ كُمْسُحالنٍ  الُمْهُرقَانُ و اغانيُّ : َمْلَكعانٍ  ِمثْال الَمْهَرقان قِيَل : هوو أي بضّمِ األَوَّ وهو األََصح أي بفَتْحِ  قاَل الصَّ

ل والثاِلِث. ُش  البَْحرِ  ِمْن أَْسَماءِ  بضِم الميِم وفتح الراءِ  يُقاُل : هوو األَوَّ  أو والّدأَْماءُ  الُمْهَرقانُ و والنَّْوفَلُ  (6)، قاَل أبو َعْمرو : وهو اليَمُّ والقَلَمَّ

 َعْنه فبَِقي فيه الَوَدع قاَل ابُن ُمْقبٍِل : (7)ثم نََضَب  الَمْوِضُع الذي فاَض فيه الماءُ  هو ساِحُل البَْحِر ، وأو

ا  بــــــــــــاِء كــــــــــــبهنــــــــــــ  ُر الــــــــــــظــــــــــــِّ فــــــــــــح ــــــــــــَ  مَتَشــــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــه نـ

ىَن      رُقـــــــانِ  جــــــَ هــــــح لـــــــهح  مــــــُ احــــــِ (8)فـــــــاَض ابلــــــلــــــيـــــــِر ســـــــــــــــــــــَ
 

  
ي به البَْحر ألَنَّه  ماَءه على السَّاِحل إالَّ أنَّه لْيَس ِمْن ذِلَك اللْفِظ. يُْهِريق قاَل بَْعُضهم : ُسّمِ

ُب ما هي ُرويانْ  فاِرِسيٌّ  بالضِم د بساِحِل بَْحِر البَْصَرةِ  ُمْهُرقانُ و ب ماه. ُروياْن ، الَمْعنَى : ُوُجوههم كوُ  ُمعَرَّ ُجوِه السَّمِك وإْن كاَن ُمعَرَّ

 فيكوُن الَمْعنَى ُوُجوُههم كالقََمِر.

َواب َعْنكم كما هو نَّص العُبَاِب واللَسانِ  عليكم َهريقوا قاَل أبو َزْيٍد : يقاُل :و َل الليلِ  كذا في النَّسخِ والصَّ ، وهي  أي اْنِزلوا وفَْحَمة الليلِ  أوَّ

 فيها السَّْير َعلَى الدََّواِب حتَّى يَْمِضي ذِلَك الَوْقت وُهَما بَْيَن العََشائِين. ساَعةٌ يَُشقُّ 

د بُن َحْمَدَوْيه بن ُموَسى ة بَمْروَ  َهْوَرقانُ و قال و َعْن أَْحَمد بِن َحْنبل أَلََّف تاِريخاً للَمَراِوَزةِ ، (9) الَهْوَرقانيُّ  قُْرب سنج منها أبو َرَجاء ُمَحمَّ

 وكذِلَك الدَّْرس والِهْرس والِهْدم والِطْمر. بالكسِر الثَّْوُب الَخلَقُ  الِهْرقُ  ِعيُّ :الَجم

__________________ 
 وعجزه يف الصحاح برواية : 189( ديوانه ط بريوت ص 1)
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 آ  ألاء مثِر املهر  الباِد 
 وصّوب ابن بري والصاغاين يف التكملة روايته كاألصر.

 ( اللسان.2)
 وعجزه برواية : 55ديوانه ط بريوت ص ( 3)

 إذا يُناَشد ابملهار  أنشداو 
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 وهبامشه : املهر  : الصحيفة ا وهي هنا ما استو  وامالّس يف الصخر عل  اجملاز. 77( ديوانه ط بريوت ص 4)
 والتكملة وزيد فيها مشطوراً رابعاً : 160( ديوانه ص 5)

 إذ غرفنا نستين أبّي دلوٍ 
 ( األصر والتهذيب ويف اللسان : القلمش ا ابلشا.6)
 ( يف التكملة : جزر عنه.7)
 واللسان ا ويف التهذيب صدره برواية : 240( ديوانه ص 8)

ي به نور الظباء كبهنا  ميشِّ
 ويف التكملة :

ي به شو  الظباء كبهنا  مُيَشِّ
 واو وفتح الراء ا وضبرت القرية أيضاً بضم اهلاء ضبرت حركات.( ضبطت يف اللبان نصاً بضم اهلاء وسكون ال9)
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ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ً  الماء َكَمنَعَ  َهَرقَ   َصبَّه ، وهي لغَةُ بَنِي تَْغِلب َحَكاها اللّْحيَانيُّ َعْنهم في نَواِدِره وقَْد تَقَدَّم. َهْرقا

 الماَء بَْعُضهم َعلَى بعٍض ، يَْعنِي يَْوم النَّْوُروز. أَْهَرقَ  فيه أي تََهاَرقُوا يَْوم : الَمْهَرجان ، وقَدْ  التََهاُرقِ  ويَْوم

ة السَّابِِق. الَمَهاِرقو مَّ  الطَُّرق في الفَلَواِت وبه فسَر أَيضاً قَْول ِذي الّرِ

جاجِ وقَْد تكوُن ِمْن الَوَدعِ ، وقاَل اللحْ  الُمْهَرقُ و  وأْرضٌ  َمَهاِرقُ  يانيُّ بَلَدٌ كُمْكَرٍم : الِمْصقَلةُ تُْصقَل بها الثَّيَاب والقََراِطْيس قَْد تَكوُن ِمَن الزُّ

ً  كأنّهم َجعَلُوا ُكّل جزٍء ِمْنه َمَهاِرقُ   قاَل : ُمْهَرقا

رحُ  و  ارِ ُ خــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــَ ٍه  مــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــُ  ِذي هلــــــــــــــــــــــُح

ُؤه      مـــــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــــح د  اأَلَواَم بـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــَ (1)َأجـــــــــــــــــــَ
 

  
ا ما َرَواهُ اللّْحيَانيُّ ِمْن قَْوِلهم :الَمَهاِرق قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : إنَّما أََراَد ِمثْل حتَّى نِْصف الليِل فإنَّما هو أَِرْقُت ،  َهِرْقتُ  . قاَل ابُن ِسْيَده : وأمَّ

 الَهْمَزةِ.فأَْبَدل الهاَء ِمَن 

اَغانيُّ في تَْرِكيب َهْزَرَق  بالضم َمْقُصورةً  ُهْرزوقَى  :[هرزق]  قال : اسٌم للَحْبِس. : هو (2)أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَساِن ، وقاَل الصَّ

  تَقَدَّم.نَْبَطيَّة تََكلَّمت بها العََرُب ، وكذِلَك الُمَحْرَزُق بالحاِء وقَدْ  الَمْحبوسُ  الُمَهْرَزقُ و

ْعُد الشَِّديدُ  الَهِزقُ  : [هزق] ً  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وقَدْ  ككتٍِف الرَّ ْعِد قاَل ُكثَيُِّر يَِصُف َسحاباً  الَهَزقُ  وقِيَل : َهِزقٌ  فهو َهِزَق َهْزقا هو ِشدَّة َصْوِت الرَّ

: 

ــــــــــــــُب  ــــــــــــــُح أَرحَزَم جــــــــــــــان ــــــــــــــرِّي ُه ال ــــــــــــــح ت ر كــــــــــــــَ  إذا حــــــــــــــَ

َز ٍ بــــــــــــال      ُب  هــــــــــــَ َ  جــــــــــــانــــــــــــِ مــــــــــــَ (3)مــــــــــــنــــــــــــه وَأوح
 

  
َحاحِ وكذِلكَ  في الضَّحك أْكثََر منه أَْهَزقَ و  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، المرأةُ الكثيرةُ الضَِّحكِ  بالكسرِ  الِمْهزاقُ و وأَْنَزَق وَكْرَكَر. َزْهَزقَ  كما في الّصِ

اَغانيُّ : اْمَرأَةو ّي لألَْعَشى : الَهَزقِ  بَيِّنَة كفِرَحةٍ  كالَهِزقَةِ  أَي لِخفَّتِها التي ال تَْستَِقرُّ في َمْوِضعٍ  ِهي : ِمْهَزاقٌ  قال الصَّ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِر كـــــــــــــــــالـــــــــــــــــد مح  ُة اأَلانمـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــح ر ة طـــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــُ

ابـــــــــــــــــِ  وال      ة ال عـــــــــــــــــَ زَا يـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــح  (4) مـــــــــــــــــِ
  

اَغانيُّ أَْيضاً ، ولكنَّه شاِهٌد للتي ال تَْستَِقر في َمْوِضع ، وهو شاِهٌد للَمْعنَى الذي أَْوَرَده الجَ  .هكَذا أَْنَشَده الصَّ كةً النشاطُ  الَهَزقُ و ْوَهِريُّ  محرَّ

 ؛ قاَل ُرْؤبَةُ : َهِزقَ  وقَدْ 

تح يف الـــــــــرِّيـــــــــِح بـــــــــُ و  جـــــــــَ َتســــــــــــــــــــــَ َر ح انــــــــــح اُن الـــــــــقـــــــــَ نـــــــــَ  طـــــــــح

اُص و      َر اأَلرحِض َرقـــــــــــ  هـــــــــــح ج   ـــــــــــَ َز ح شـــــــــــــــــــــــــَ  (5) اهلـــــــــــَ
  

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِحك َهَزقَ  ً  في الّضِ اٌك َخِفْيف َغْير َرِزْين ، وِحَمارٌ  َهِزقٌ  كفَِرَح فََرحاً أَْكثَر ِمْنه ، وهو َهَزقا  : َكثِْير االْستِنَان. ِمْهَزاقٌ و َهِزقٌ  َضحَّ

 والِخفَّة. (6)النََّزُق  الَهَزقُ و

اِء أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل اللَّْيُث : هو الَهْزَرقَةُ  : [هزرق] اي َعلَى الرَّ  وأَْنَشَد : من أَْسوأ الضَِّحكِ  بتَْقِديم الزَّ

َن يف  ـــــــــــــــــــــح ل ـــــــــــــــــــــَ ل ةٍ  ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ زحرق هِّ  هـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  وق

هِّ      ــــــــــــــَ ام ف ــــــــــــــَ ي نح كــــــــــــــرِّ عــــــــــــــَ َزأحَن مــــــــــــــِ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ (7)يـ
 

  
 بهذا الَمْعنَى لغَْير اللَّْيِث والذي نَْعِرفه في باِب الضَِّحك : َزْهَزَق وَدْهَدَق َزْهَزقةً وَدْهَدقةً. الَهْزَرقة قال األَْزَهِريُّ ولم أَْسَمعِ 

ي و تَقَدََّم أنَّها لغَةٌ نَْبِطيَّة.وقَْد  للَحْبِس لُغَةٌ في ُهرزوقَى ال تَْصِحيفٌ  بالضمِّ  ُهْزروقَىو ج : أَنَّه قاَل : النَّبَُط تُسّمِ َرَوى َشِمٌر : َعِن المَؤّرِ

اَغانيُّ : ِعْنِدي أنَّ  الُمَهْزَرقُ  الَمْحبُوس اِء ، هكَذا نَقَلَه األَْزَهِريُّ وأَْنَكَره. وقاَل الصَّ اي قَْبل الرَّ الن َمعاً كما َوَرد يُقَا الُمَهْرَزقُ و الُمَهْزَرقُ  الزَّ

 في بَْيِت األَْعَشى :
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ه  كـــــــــــــِ لـــــــــــــح ز ُة مـــــــــــــُ اُه عـــــــــــــِ َك مـــــــــــــا َأجنـــــــــــــح نـــــــــــــالـــــــــــــِ  هـــــــــــــُ

اَت وهــــــــــــو      ااَبَط حــــــــــــىت  مــــــــــــَ زحَر ُ بســـــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ (8)مــــــــــــُ
 

  
 وُمَهْرَزق بالَوْجَهين.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ترمجة أخر .يف ترمجة مستقلة ا وهرز  بتقدمي الزاي يف « هرز »( وردت يف التكملة 2)
 ( ديوانه واللسان.3)
 واللسان. 126( ديوانه ط بريوت ص 4)
 والتكملة ا والثاين يف التهذيب واللسان. 105( الديوان ص 5)
 اخلفة والنز . 15/  3( يف اجلمهرة 6)
 ( اللسان والتكملة.7)
 برواية : 117( ديوانه ط بريوت ص 8)

ه   فــــــــــــــــــذا  ومــــــــــــــــــا أجنــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــوت ربــــــــــــــــــّ

ذر ُ و  ......       هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 



13043 

 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِلْيُم إِذا أَْسَرَع فهو َظِلْيم َهْزَرقَ  ُجل والظَّ  كما في اللَساِن ، وَرَواه ابُن القَطَّاع بالفاِء وقَْد ذُِكَر ُهنَاك. ِهْزَراقو ُهَزاِرقو ُهْزُروق الرَّ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْهِلقُ  الِهْزِلقُ  : [هزلق] َراُج َرَواه األَْزَهِريُّ َعِن ابِن األَْعَرابّيِ ، وقاَل َغْيُره : هو الّزِ اِن َوقَْد أَْيضاً الناُر كذا في اللِّسَ  الِهْزِلقُ و بالكسِر الّسِ

 أَْهَملَه الَجَماَعة.

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ي َعلَيه الحائُِك. نَقَلَهُ صاِحُب اللَِّساِن قاَل ُرْؤبَةُ : الَهْشنَقُ  : [هشنق]  َكَجْعفٍَر : ما يَُسّدِ

َنقاأَرحُمُر ُقطحناً َأو ُيَسدِّي   (1) َهشح
 وقد أهمله الجماعة.

كةً  الَهَطقُ  : [هطق] ق ط أنَّ الَهقََط بالفَتْح ُسْرَعةُ الَمْشي َعِن ابِن ُدَرْيٍد ، وهَذا هـ  وقَْد َسبََق له في ُسْرَعةُ الَمْشيِ  أَْهَملَه الجماَعةُ ، وهو محرَّ

ْل َذِلَك.  َمْقلُوبه فيَتَعَيَّن ِحْينَئٍِذ أْن يكوَن بالفَتْح ال بالتَّْحِريك فتأَمَّ

 لَيه :* ومّما يُْستَْدَرُك عَ 

 : كَصْيقٍَل : النَّبَاُت الغَضُّ التَارُّ نَقَلَه صاِحُب اللَساِن وأَْهَملَه الجماَعةُ. الَهْيغَقُ  : [هغق]

ُب َهْفتَه فاِرِسيٌّ  األُْسبُوعُ  كَجْعفٍر أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وهو الَهْفتقُ  : [هفق]  قاَل ُرْؤبَةُ : ُمعَرَّ

َ زَاُروا  اح ابــــــــــــــــِ عــــــــــــــــ  اهــــــــــــــــَ كــــــــــــــــَبن  لــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــح

ا      رحَدقـــــــــــــَ (2)رنـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــم يف جلِّ لـــــــــــــيـــــــــــــٍر ســـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ِمثْل الَحْقَحقَةُ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد لُرْؤبَة : : السَّْيُر الشَّديدُ  الَهْقَهقَةُ  : [هقق] أي أُْسبوعاً : َهْفتَقَا ويُقَاُل : أَقاُموا

ا  قـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ُه ِإنح يـ نـــــــــــــــَ دح مـــــــــــــــَ د وال حيـــــــــــــــَح  جـــــــــــــــَ

قـــــــــــاٌه ِإذا مـــــــــــا      هـــــــــــح ب  قــــــــــــَ اأَقـــــــــــَ قـــــــــــَ هـــــــــــَ قـــــــــــح  (3) هـــــــــــَ
  

 .َهْقَهاق ويُْرَوى : 

َص في القوِم بِشي قاَل األَْصَمِعيُّ : القَْهقََهةُ و  إذا َهقَّهاو يُقَاُل : هكَّ جاِريَتَه قاَل األَْزَهِريُّ :و اَغانيُّ : وفيه نََظٌر.قاَل الصَّ  ٍء من َعطاٍء.أن تَُخّوِ

الُمْنَكِمش في  الَهْقهاقُ و وُهم الكثير والِجماع. بضمتيِن النَّيَّاكونَ  الُهقُقُ  قاَل ابُن األَْعَرابيو الِجماعِ  (4)وفي التَّْهِذيِب : بَكثَْرةِ  َجَهَدها بالِجَماعِ 

 ِمثْل القَْهقَاه وشاِهُده قَْول ُرْؤبَة السَّابِق. أُموِرهِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ُجل : َهَرَب ، واْستَعَاَره َعْمُرو بُن َكْلثُوم في الِكاَلِب فقاَل : َهقَّ   الرَّ

تح قـــــــــــــــد و  قـــــــــــــــ  ا   هـــــــــــــــَ يِّ مـــــــــــــــنـــــــــــــــ  الُب ا ـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــِ

يـــــــــــو      لـــــــــــِ نح يـــــــــــَ اَدَة مـــــــــــَ تـــــــــــَ ـــــــــــَ نـــــــــــا قـ بـــــــــــح ذ  ا شـــــــــــــــــــــــــَ (5)نـــــــــــَ
 

  
 ِمثْل ُمَحْقَحق. ُمَهْقَهقٌ  وقََربٌ 

. وقاَل الَخاْرَزْنجيُّ : َهلََق يَْهِلقُ  : [هلق]  كتََهلَّقَ  السُّْرَعةُ في بَْعِض اللغَاِت ولْيَس بثبتٍ  الَهلَقُ  وفي اللَساِن : أَْسَرَع. أي أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

كةً  (6) الَهلَقَىو . َعْدٌو كالَولَقَى محرَّ اَغانيُّ  ِزنَةً وَمْعنًَى قالَهُ الَخاْرَزْنِجيُّ ونَقَلَه الصَّ

 اللَّيُِّن َعْن أبي َحنِيفَة وأَْنَشَد : كَكتٍِف من الَكإِل الَهشُّ  الَهِمقُ  : [همق]

ِم  ــــــــــح ي ــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــِ َ  ابل مــــــــــح َعشــــــــــــــــــــــــ   ا ــــــــــَ ــــــــــَ تح تـ ــــــــــَ  ابت

ًة مـــــــــــــــن      بـــــــــــــــابـــــــــــــــَ يحشــــــــــــــــــــــــــــوِم   ـــــــــــــــَِ ٍ لـــــــــــــــُ (7)عـــــــــــــــَ
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 واألو  يف اللسان.« زادوا»والتكملة وفيها  110( الديوان ص 2)
 واللسان والثاين يف الصحاح والتكملة ا وقا  الصاغاين : والرواية : هقهاٌ . 111( الديوان ص 3)
 وهبامشه عن إحد  نسخه : بكثرة اجلماع.« بشدة اجلماع»( يف التهذيب : 4)
 واملثبت كرواية اللسان.« وقد هّرت»برواية :  77ة أشعار العرب للقرشي ا معلقته ص ( مجهر 5)
 .«واهلََلَق  َكَجَمَز »( يف القاموس : 6)
 ـ قا « هيشوم»بد  « هيشور»( الثاين يف اللسان والصحاح وفيها برواية : 7)
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 ِمَن الَحْمَص. الَهِمقُ  وقاَل بَْعُضهم :

 وفي كتاِب أَبي َعْمرِو. الَكثيُر من النَّْبِت واليَبيسُ  الَهِمقُ  َعبَّادٍ قاَل ابُن و

 (1)َهيحُشوم   َِ ٍ لُبابَة ِمن 
 : الَكثِير ، والقَِصْيم َمنَابِت الغََضى. الَهِمقُ  وقاَل :

اُء : كِزِمكَّى بكسر الميِم وفتِحها الِهِمقَّى َمَشىو ةً وعلى جانِبٍ  ِرها إذافَتْحها أَْفَصح ِمْن َكسْ  قاَل الفَرَّ ةً  َمَشى على جانٍِب َمرَّ وقاَل  أُْخَرى َمرَّ

 ِمشيَةٌ فيها تمايٌل وأَْنَشَد : الِهِمقَّى كراٌع : هو َسْيٌر سريٌع. وقاَل أبو العَبَّاِس 

َا  َن مَيحشـــــــــــــــــــــــِ حـــــــــح ـــــــــَ ب ـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح قـــــــــ  ف مـــــــــِ ا   اهلـــــــــِ  كـــــــــَبلـــــــــ 

َؤر اب      دًا مـــــــــــــُ اِد هنـــــــــــــَح خـــــــــــــَ ـــــــــــــح َن ابألَف عـــــــــــــح (2)يـــــــــــــدافـــــــــــــِ
 

  
اعٍة  ويَُضمُّ والواِحَدةُ بهاٍء َحبٌّ  بالفتْحِ  الَهْمقاقُ  قاَل اللّْيُث :و ، (3)َزَعُموا  َكَحمِصيص نَْبتٌ  الَهَمقيقُ   ابُن ُدَرْيٍد :قالَ و يُْشبِه َحبَّ القطِن في ُجمَّ

ٍب ، قاَل : وأَْحَسبها َدِخْيلة ِمْن َكاَلِم العََجِم. قاَل اللْيُث أو َكالم ِمثْل الَخْشَخاِش ؛ قاَل ابُن ِسْيَده : وهي ِمثْل الَخْشَخاش إِالَّ أَنَّها صْلبَةٌ ذات ُشعَ 

ةً فإِنَّه  ، فإنَّ أَْكلَهُ يُِزْيد في الِجَماعِ ، ونَْحَو ذِلَك قَْول أبي َحنِْيفَة. ويُؤكُل للباَءةِ  َعلَى النارِ  يكوُن بجباِل بَْلعَّمِ يُْقلَى بَْلعَم خاصَّ

قُ  قال ابُن ُشَمْيٍل :و . كُمعَظٍَّم : السَّويُق الُمَدقَّقُ  الُمَهمَّ . وكِخَدّبٍ األَْحَمُق الُمْضَطِربُ  الِهَمقُّ و نَقَلَه األَْزَهِريُّ اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 وِمثْله في أَْفعَال ابِن القَطَّاع. السَّْرَعةُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَساِن ، وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو الَهْملَقَةُ  : [هملق]

كةً  الَهنَقُ   :[هنق] . وقاَل ابُن القَطَّاع : هو محرَّ َجر يَْعتَري اإِلْنسانَ  (4) ِشْبهُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  وِمثْله في اللَساِن. الضَّ

 ومما يُْستَْدَرُك عليه : *

 : بالضّمِ الِمْزمار ، وهو أَْيضاً َمْجَرى الَوَدجِ. الُهْنبُوقة : [هنبق]

ةَ : َهنَابِق الِمْزَماُر ، والَجْمعُ  الُهْنبُوق وقاَل األَْزَهِريُّ : قاَل أبو ماِلٍك :   قاَل ُكثَيُِّر عزَّ

ٍم  ريح ابغـــــــــــــــِ ِه غـــــــــــــــَ ُزومـــــــــــــــِ يــــــــــــــــح ُض يف حـــــــــــــــَ َرجـــــــــــــــِّ  يــــــــــــــــُ

وفــــــــًا      اِء جــــــــُ شــــــــــــــــــــــَ َن اأَلحح رَاعــــــــًا مــــــــِ هح يـــــــــَ قــــــــُ نــــــــابــــــــِ  (5) هــــــــَ
  

 فَحَذف الياء. َهنَابِيقه أََرادَ 

فَه ابُن َعبَّاٍد فقاَل : هو اَغانيُّ وقَلَّده الُمَصنُِّف ُهنَاك فتَنَبّه لذِلَك. الُهْنبُوقة قُْلُت هذا َمْوِضع ِذْكِره وقَْد َصحَّ َدةِ َعلَى النوِن ونَقَلَه الصَّ  بتَْقِديِم الُمَوحَّ

. الَكثِيُر الَكالمِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَساِن ، وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو كَزْنَجبيلٍ  الَهْنَدليقُ  : [هندلق] اَغانيُّ  هكذا نَقَلَه الصَّ

فاً ِمَن الِهْدِلْيِق قُْلُت : واألَْشبَه أْن تكوَن النُّون َزائَِدةً ، وأَْصلَه ِمْن بَِعْير ِهْدِلٌق إِذا كاَن َعِظْيم الِمْشفَِر ثم اْستُِعير لل َخِطْيب المفوه أو يَُكون ُمَصحَّ

ْل ذِلَك.  بالكسِر فتأَمَّ

يُن  (6)وهي َهْبَطةٌ  األَْوقَةُ  ابُن َعبَّاٍد وصاِحُب اللَساِن : هو ِمثْلأَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل  الَهْوقَةُ   :[هوق] يَْجتَمع فيها الماُء ويُْكثَر فِيها الّطِ

 .ُهْوقٌ  ويَأْلَفُها الطَّْير والَجْمع

َحاحِ والِميُم َزائَِدة وكذِلَك الَهْيقَل ، واليَاء الظَِّليُم كالَهْيقَمِ  الَهْيقُ  : [هيق]  أَْصٌل. الَهْيقِ  فيه َزائَِدة وفي كما في الّصِ

ُجلُ  الَهْيقُ و ي الظَِّلْيم الدَّقيُق الطويلُ  الرَّ ً  وقِيَل المفِرُط الطُّوِل ولذِلَك ُسّمِ  ، وأَْنَشَد أَبو حاتٍِم في ِكتاِب الطَّْيِر : َهْيقَة ، واألُْنثَى َهْيقا

َن و  ي مــــــــــــِ لــــــــــــِ يــــــــــــح قــــــــــــاتِ مــــــــــــا لــــــــــــَ يــــــــــــح  طــــــــــــواًل  اهلــــــــــــَ

َذِف الـــــــــِقصـــــــــــــــــــــــاِر و      ي مـــــــــن ا ـــــــــُ لـــــــــِ يـــــــــح  .(7)مـــــــــا لـــــــــَ
  

 .ُهيُوقو أَْهيَاق والَجْمع

ً  الظَِّلْيم إذا صارَ  أَْهيَقَ  ويُقالُ  : الطويُل العُنُقِ  األَْهيَقُ و  قاَل ُرْؤبَةُ : َهْيقا
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__________________ 
 الصاغاين يف التكملة : والصواب هيشوم ابمليم والرجز ميمي وقبله :ـ 

 أفـــــــــــــــــــــــــــري لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍ  وعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍر كـــــــــــــــــــــــــــوِم 

ـــــــــــــــقصــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــمِ       ابتـــــــــــــــت تـــــــــــــــعشــــــــــــــــــــــــــــ  ا ـــــــــــــــمـــــــــــــــَ  ابل

  

 ويرو  : عيشوم ا أي ايب . والشطران يف التهذيب.

 ( وهي رواية اللسان.1)
 ( التهذيب واللسان.2)
 ونصها : مِحصيص : نبت ا و قي  : نبت ا زعموا. 421/  3( اجلمهرة 3)
 .168/  3كالقاموس واللسان واجلمهرة واألصر  « مشيه»( يف التكملة : 4)
 ( اللسان.5)
 ( يف اللسان : حفرة.6)
 ( اللسان.7)
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يَـَقانَعاٍم  َهيح أََزّ  أو   (1) َأهح
 َمَع القافِ  فصل الياء

ْرعِ  ِكْلتا اللغَتَْين َعِن ابِن األَْعَرابِّيِ واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى التَّْحِريِك وهي لُغَةٌ في األَرقَانِ  ويَُسكَّنُ  بالتَّْحِريكِ  اليََرقانُ  : [يرق] تُِصْيبه  آفةٌ للزَّ

ْرع ثم يُْنَسلَخ فيَِصير فََراشاً.  فيَْصفَّر ِمْنها ، وقِيَل : هو ُدْوٌد يكوُن في الزَّ

ً  اليََرقانُ و نِّ قُْلُت : ويُْعَرف في ِمْصر بالمَ  كذا فِي النَّسخ وَصَوابه  ِرْزقٌ  يقاُل :و ذُِكَر في أرق قَدْ و َمْعُروٌف يَْعتَِري اإِلْنَسانَ  َمَرٌض م أَيضا

 .َمْيُروقٌ و وأَرق ، وكذِلَك َرُجٌل َمأُْروقٌ  يُِرقَ  وقَدْ  َميروقٌ و َمأروقٌ  َزْرعٌ 

ٌب قاَل ُشْبِرمةُ بُن الّطفَْيل : (2) الَدْستَبَْنُد العَريضُ  َضْرٌب ِمَن األَْسِوَرة ، وقاَل الَجْوَهِريُّ هو كهاَجرَ  الياَرقُ و  فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

رٍِز  ــــــــــن  ــــــــــُح د ابِب اب ــــــــــح ن يبحٌ عــــــــــِ ظــــــــــَ ــــــــــَ رِي ل مــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ  ل

ه      ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل ن  عـــــــــــَ ـــــــــــانِ َأغـــــــــــَ ـــــــــــاَرق ـــــــــــي وُف  ال (3)َمشـــــــــــــــــــــــــُ
 

  

اُدهــــــــــا مــــــــــَ ــــــــــوٍت عــــــــــِ ي ــــــــــُ نح ب م مــــــــــِ كــــــــــُ ــــــــــح ــــــــــي ب  ِإل   َأحــــــــــَ
  

ــــــــــــــفُ    ي فــــــــــــــِ ن  حــــــــــــــَ ــــــــــــــوف وأَرحمــــــــــــــاح هلــــــــــــــُ ي  ســــــــــــــــــــــــــــُ

  
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ٌث تُوفي َسنَة ثاََلثة وِستِّين وَخْمُسَمائة. قاَل الحافُِظ : هَكَذا َضبََطه ابُن نُْقطَ  يَْريَقُ   ة.: َكَجْعفٍَر هو ابُن ُسلَْيمان ُمَحّدِ

 * ومما يُْستَْدَرُك عليه :

ْرهم يُْطِعم الدَّْرَمَق ويَْكسُ  اليَْرَمقُ  : [يرمق] رَ  اليَْرَمقَ  وجاَء ِذْكُره في حِديِث خاِلد بن َصْفوان : الّدِ بأنّه  اليَْرَمق ، هكَذا جاَء في ِرَوايٍَة وفُّسِ

ا ِم وأَنَّهُ ، ُمْعرٌب ، وأمَّ ْرهم بالتَّْرِكيَّة ، ويُْروى بالنوِن أَْيضاً. قُْلُت :  اليَْرَمق القَباء بالفاِرِسيَّة ، والَمْعُروف في القَباء أَنَّه التِْلمق بالالَّ فإِنَّه الّدِ

َواِب فإِنَّ النَّْرَمق َمْعنَاه ال َوايةُ أَْقَرب إلى الصَّ  لّين وقَْد تَقَدََّم ذِلَك.وهذه الّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

 : القاَلئُِد ، قال ابُن ِسْيَده واألَْزَهِريُّ لم نَْسَمع لها بواِحٍد وأَْنَشَد اللّْيُث : األَياِسقُ  : [يسق]

لــــــــــَ  و  رحَن يف حــــــــــِ مح  اأَلايســــــــــــــــــــــــِ ِ ُقصــــــــــــــــــــــــِ دهــــــــــُ نــــــــــح  عــــــــــِ

رِيــــــــــرا      هــــــــــن  حــــــــــَ بــــــــــاحــــــــــِ ض نــــــــــُ َن َرجــــــــــح لــــــــــح عــــــــــَ (4)فــــــــــجــــــــــَ
 

  
اغانيُّ وصاِحُب اللَساِن ، والعََجُب ِمَن الُمَصنِِّف كيَف أَْغفَلَه.  أَْوَرَده الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

افاً وهي َكِلَمة تُْرِكيَّة بحْذِف األَِلِف واألَْصل فيه يَُساُغ بالغَْيِن الُمْعَجَمة ، وُربَّما ُخفَِّف فُحِذَف وُربَّما قُِلَب ق يَِسقُ  كَسَحاٍب وُربَّما قِيَل : يساق

أَنَّ جنِكْزَخان القائِم بَدْولَِة التَّتَِر في بِاَلُد  يُعَبَُّر بها َعْن َوْضعِ قانوِن الُمعَاَملَِة كَذا َذَكَره َغْير واِحٍد ، وقََرأُْت في ِكتاِب الُخَطِط للَمْقِريِزي :

َر قََواِعدَ  ا َغلََب َعلَى الملِك قَرَّ ىالَمْشِرِق لمَّ اه يَاَسا ، وهو الذي يَُسمَّ ا تَمَّ َوْضعَه َكتََب ذِلَك نَْقشاً في  يسق  وُعقُوباٍت أَثْبَتَها بِكتاٍب َسمَّ ، ولمَّ

الُح أبو الَهاِشم أَْحَمد بن البرهان  َصفَائَِح الفُواَلِذ وَجعَلَه شِرْيعَةً لقَْوِمه فالتََزُموه بَْعَده قاَل : أَنَّه َرأَى نْسَخةً ِمَن اليَاَسا وأَْخبَرني العَْبُد الصَّ

ْق بَْين الُمْحِصن وَغْير الُمْحِصن وَمْن بِِخَزانَِة الَمْدَرسِة الُمْستَْنِصريَّة بِبْغَداَد قاَل : وِمْن ُجْملَِة َشْرِعه في اليَاَسا أَنَّ َمْن َزنَى قُتَِل ، ولم  يُفَّرِ

َد الَكِذَب أَو َسَحرَ  ماِد  أََحداً أَو َدَخَل بَْيَن اثنيِن وُهَما يتخاَصَماِن وأََعاَن أََحَدهما َعلَى اآلَخِر قُِتل ؛ وَمْن بَاَل في الَماِء أو الرَّ اَلَط قُتَِل وَمْن تَعَمَّ

 إِْذنِهم قُتَِل ؛ وَمْن َوَجَد َعْبداً هاِرباً أَو أَِسْيراً قُتَِل ؛ وَمْن أُْعِطَي بَضاعةً فخِسَر فيها فإِنَّه يُْقتَل بَْعد الثاِلثَِة ؛ وَمْن أَْطعََم أَِسْير قَْوٍم أو َكَساه بغَْيرِ 

إِلى أن يموَت ثم يُْؤَكُل لَْحمهُ ؛ وإِنَّ َمْن َذبََح  قَْد َهَرَب ولم يَُرّده َعلَى َمْن كاَن بيِده قُتَِل ، وإِنَّ الَحيَواَن تُْكتَُف قََوائُِمه ويَُشقُّ بَْطنُه ويُْمرُس قَْلبه

ٍب لِملٍَّة َعلَى أُْخَرى ، وأَْلَزَم أَْن ال َحيَواناً كذَ  يأُْكَل ِمْن أََحٍد حتى يأُْكَل الُمنَاِول بِْيَحِة الُمْسِلِمين ذُبح وَشَرط تَْعِظيم َجِمْيع الِملَل ِمْن َغْيِر تَعَصُّ

الً ولو أَنَّه أَِمْيٌر وَمْن تَنَاَولَه أَِسْير وأن ال يَتََخصَّص أََحد بأَكْ   ٍء وَغْيره يََراه بَْل يَْشِركه َمعَه فيِل َشيْ ِمْنه أَوَّ

__________________ 
 ( ديوانه واللسان.1)
 أي السواد املنبسرت غري املربومة امللوية ا كتبه نصر ا عن هامش القاموس.« الدستبند»( قوله : 2)
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ِله وال  َبِض َعَل  صــــــاِحِبه وال يـََتَخط   َأَحٌد انراً وال ماِئَدًة وال الط َب  الذي يـُؤحَكُر َعَليه ا َأكح وإنح َمر  يـََتَمي ز َأَحد ِمنحهم ابلشــــــَ
ِخر َله أنح يـَنحزِ  وأَيحكَر َمَعهم ِمنح َغريحِ ِإذحهِنم ولَيحَ  أَلَحِد َمنحعه ؛ وَأنح ال ُيدح َأَحٌد ِمنحهم َيَده يف املاِء  بَقوحٍم وُهمح أيحِكُلون فـَ

ِر ثَياهِبم َبرح يـَلحبُسوهَنا حىت  تـَبـحَل . وَمَنض َأنح يُقاَ  لَشيح حىت  يـَتَـَناَو  بَشيح  ٍء أَن ه جَنٌَ  ا وقاَ  ٍء يـَغحرَتِفه به ا ومنَعهم ِمنح َغسح
ِخيم األَلحَفاِ  ووَ  : َياِء طاِهَرة ا وَمنَـَعهم ِمنح تـَفح يحض اأَلشــــــح ه فـََقرتح ؛ مجَِ نِه ابلِح لحطاُن ومن ُدوح ا ُلاَطُب الســــــ  ِض األَلحقاِب وِإل  ضــــــح

اكِر إذا أَرَاَد اخلُُروَج للِقَتاِ  وينظُُر حىت  اإِلبـحَرِة واخلَيحرِت فَمنح َوَجَده قَ  ٍء مم ا دح قصـــــــــر يف شـــــــــيح وأََمَر الَقائِم َمَعه بـَعحرِض الَعســـــــــَ
ِسه حيَتاُج ِإليه ِعنحد َعرحِضه ِإاي   تاَر منهن  لنَـفح لحطَاِن لَيخح ه عاقَبه ا وأَلَزَمهم َعَل  رَأحِس ُكرِّ َسَنٍة بَعرحِض بَناهِتم األَبحكاِر َعَل  الس 

ن َمنح ِعنحده حىت  يعاِقَبه يَـ  ســــَ ِلك أَبحح
َ
رَب األَُمراِء ِإذا أَذحَنَب وبـََعَث ِإليه امل ر َع : َأن  َأكح ه إىل اأَلرحِض رحِمي نـَفح واِلَ اَلِده ؛ وشــــَ ســــَ

ه ؛ وأَمَ  ِلك ِمَن الُعُقوبِة ولو بذهاِب نـَفحســـِ
َ
ي فيَما أََمَر به امل ٌض حىت  ميضـــِ و  له ا وهو َذلِيحر خاضـــِ َرحســـُ

َرهم أنح ال َباح َيَدي امل
ِعه ال ه قُِتَر ا وَمنح تـََغري  َعنح َموحضــــــــــــِ ِلك فَمنح تـََرد د لَغريح

َ
َم له ِمنح َغريحِ ِإذحٍن قُِتَر ؛ وأُلحزَِم ِ قَامِة َيرَتَد د األَُمراُء لَغريح امل ذي ُرســــــــــــِ

رحته ِمنح قـََباِئِحه وخُمحزايتِه قـَب َحه  ُ تعاىَل ا وكان ال َتصــَ َلكِة. هذا آخر ما اخح َمح
يح الرَبِيِد حىت  يـَعحِرَف َخرَب امل ٍء ِمنح  يـََتَدي ُن بشــَ

ِر اأَلرحِض. وِفيحه أن ه َجعَ  َتاي َخان ا فلم ا َماَت التَـَزَمه ِمنح بـَعحِده َأوالُدُه ومتس ُكوا به.أَدحايِن َأهح َم الَياَسا لَوَلِده َجفح  َر ُحكح
 قُْلُت : وَجْفتَاي هذا هو َجدُّ ُملُوِك الِهْنِد اآلن.

 : * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه : [يطق]

ٌب  (1) يََطقُ   : (3)نَى طائِفَة ِمَن الُجْنِد تَْحِمي َخْيَمة الَمِلِك لْيالً في السَّفَر نَقَلَه َشْيُخنَا وأَْنَشَد البِن مطُرْوحٍ اْستَْعَملُوه بَمعْ  (2): وهو لَْفٌظ ُمعَرَّ

 مــــــــــــــــــلــــــــــــــــــك املــــــــــــــــــالح تــــــــــــــــــر  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــو 

طــــــــــــــــــــــَ ح ن عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــه دائــــــــــــــــــــــرة       يــــــــــــــــــــــَ

  

ــــــــــــــــــــــــــو و  ــــــــــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل م ب ــــــــــــــــــــــــــِّ  خمــــــــــــــــــــــــــي

  
بــــــــــــــــَ ح    ــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــفــــــــــــــــؤاد ل (4)ع ويف ال

 

  
هذه األَلفاِظ ألَنَّه ال  َخلَكاٍن قُْلُت وأَْصلُه أَْيضاً يا طاغ بالغَْيِن وهي لَْفَظة ترِكيَّة. قاَل َشْيُخنا والُمَصنُِّف : إِنَّما يرد َعلَيه ِمثْلهَكذا فَسََّره ابُن 

 َحاَطة فاْعِرْف ذِلَك.يَتَقَيَّد بلغَِة العََرِب وال بالفَِصْيح وال بالعََربّيِ وال باالْصِطالِحيَّات وَمَع ذِلَك يَدَِّعي اإلِ 

اُر النَّْخِل الِقْطعَةُ بهاءٍ  اليَقَقُ  : [يقق] كةً ُجمَّ كةً  يَقَقٌ  وأَْبيَضُ  * [القُْطنُ ]وَعْن أَبي َعْمرو  محرَّ ً  يَِققُ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ َعِن الِكَساِئيّ  محرَّ  أَيضا

ْيِت بَيِّن كَكتِفٍ  ّكِ ِصفَة َعلَى َغْيِر قِياٍس قاَل ذُو  اليَقَقِ  وهو َجْمعُ  يَقايقٌ  بيضٌ  يُقاُل في الَجْمعِ و ناِصعُه ؛ َشديُد البَياِض  أي اليُقُوقَة نَقَله ابُن الّسِ

ِة يَِصُف الظعن : مَّ  الّرِ

 طــــــــوالــــــــض مــــــــن صــــــــــــــــــــــلــــــــب الــــــــقــــــــريــــــــنــــــــة بــــــــعــــــــد مــــــــا 

 الـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــايـــــــــــ جـــــــــــر  اآ  أشـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــاه املـــــــــــالء     

  
اَغانيُّ  اْبيَضَّ  بالضِم أي يُقوقَةً  َكَملَّ يََملُّ  قَّ يَيَقُّ يَ و  .(5)نَقَلَه الصَّ

كةً األَْبيَُض من كّلِ شي اليَلَقُ   :[يلق] وقال َعْمرٌو  (6) يَلَقُ  وأَتُْرُك الِقْرَن في الغُباِر وفي ِحْضنَْيِه َزْرقَاُء َمتْنَها نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد : ءٍ محرَّ

 بُن األْهتَم :

َرٍب  لــــــــــــــَ ٍ يف َربـــــــــــــــح هــــــــــــــا  يـــــــــــــــَ عــــــــــــــُ َدافــــــــــــــِ ّم مــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

َة الـــــــــــــــرَبَُد      رحبـــــــــــــــَ يَبح حـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ن  ِبـــــــــــــــَ (7)كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ 
 

  
َحاحِ ، والذي في اللَِّساِن أَنَّ العَْنز البَْيَضاَء هي بهاٍء العَْنُز البَْيضاءُ  : اليَلَقَةُ و البْيُض ِمنَ  اليَلَقُ  وِمْنهم َمْن َخصَّ فقاَل :  كما في العُبَاِب والّصِ

 ولََهٌق ويَقٌَق بَمْعنَى واِحٍد. يَلَقٌ  أَْبيَض كَجْعفَِر فانُظْر ذِلَك. ويُقاُل : اليَْلقَقُ 
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__________________ 
 .262/  6ظر وفيات األعيان ط بريوت ( ضبطت عن ابن خلكان بفتح الياء والطاء املهملة وبعدها قاف. ان1)
 ( وفيات األعيان : لفة تركي.2)
 .254/  6. بن مطروح ترجم   ابن خلكان .. ( هو أبو ا سن حي  بن عيس  بن ابراهيم3)
 ( البيتان يف وفيات األعيان.4)
 زايدة عن القاموس. (*)
 ( ومما يستدر  عليه : اليـ َقُ  : القطن ا عن التكملة.5)
 اللسان والصحاح.( 6)
 ( اللسان.7)
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ُب يَْلَمهْ  اليَْلَمقُ  : [يلمق] ِة يَِصُف الثْوَر الَوْحِشي : القَباُء فاِرسٌي ُمعَرَّ مَّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد لذي الّرِ

  ٍ ٍم هلــــــــــــَِ ثــــــــــــِ َرنــــــــــــح نح جمــــــــــــُح وارُِ  عــــــــــــَ و الــــــــــــبــــــــــــَ لــــــــــــُ   ــــــــــــَح

يبِّ      قــــــــــــَ تـــــــــــــَ ه مــــــــــــُ مــــــــــــَ ٍ كــــــــــــبَنــــــــــــ  لــــــــــــح َزُب  يـــــــــــــَ (1)عــــــــــــَ
 

  
يفعل وقَْد  اليَْلَمقُ  هذه إَحالَةٌ باِطلةٌ فإِنّه لم يَْذكر ُهنَاك َشْيئاً ِمْن هذا ، وإِنَّما اْغتَرَّ بِعبَاَرةِ العُبَاِب ، فإِنَّه فِْيه :« وتَقَدََّم في ل م ق قَْولُه ياَلِمقُ  ج

ٌب ، َذَكْرنَاه في تَْرِكيِب ل م ق فتَنَبَّه لذِلَك ، وقَْد نَبَّه َعلَيه َشْيخُ  ٍل فإنَّ اللْفَظ ُمعَرَّ اَغانّيِ إِيَّاه في ل م ق َمَحّل تأمُّ نَا أَْيضاً ، ثم إنَّ ِذْكَر الصَّ

ْل ذِلَك.  والياُء ِمْن أَْصِل الَكِلَمِة ، فكيَف يَزنُهُ بِيَْفعَل فتأَمَّ

 وقاَل ُعَمارة في الَجْمعِ.

ا مَيحِشاح يف   (2) الَياَلِم كَبل 
اغانيُّ : هو َسحابٍ ك يَناقُ  : [ينق] يِق رضي هللا  أبي بَْكرٍ  بِْطريٌق قُتَِل وأُتَِي بَرأِْسِه إلى أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَساِن ، وقاَل الصَّ الِصّدِ

اَغانيُّ [َصَحابِيُّ ]كَشدَّاٍد  يَنَّاقُ و تعالى عنه ِة الَوَداعِ قالَهُ الذََّهبِيُّ  يَنَّاقٍ  َجدُّ الَحَسِن بِن ُمْسِلٍم بنِ  * ويَُخفَُّف أيضاً كما نَقَلَه الصَّ ّيِ َوفََد يَْوَم حجَّ المّكِ

ا الَحَسُن بُن ُمْسِلم َحِفْيده فإنَّه ِمْن أَتْبَاعِ التَّابِِعين ، قال ابُن حبَّاٍن : ثِقَ  َطاُووس ، َرَوى َعْنه ةً يُْرِوي َعْن ُمَجاِهٍد ووابُن فْهٍد في ُمْعَجِمِهما. وأمَّ

، ولم يَْسَمع ِمْن ابنِه الَحَسن ألنَّ الَحَسَن َماَت  يَنَّاق ابُن أبي نجيحٍ وابُن ُجَرْيج يُقَاُل : إنه َماَت قَْبل َطاُووس ، وقَْد َسِمَع شْعبَة ِمْن ُمْسِلم بنِ 

اجِ.واِلُد ال يَنَّاق قَْبَل أَبِْيه ، وقاَل في تَْرَجَمِة ُمْسِلم هو ابنُ   َحَسِن ِمْن أَْهِل َمكَّة ، يَْرِوي َعْن ابِن ُعَمٍر وَعْنه َشْعبَة بن الَحجَّ

ى ٍء قَِديٍر ، وصلَّى هللاُ َعلَ وَعلَى ُكّلِ َشيْ وُهنَا قَْد نََجَز َحْرُف القاِف ونَْسأَُل هللا َمْوالنا ُحْسِن األَْلطاِف وَجِميل االْسعَاِف إِنَّه بُكّلِ فَْضٍل َجِديٍر ، 

 .َسيِِّدنا وَمْوالنا ُمحمٍد البَِشْير النَِّذير وَعلَى آلِه وَصْحبِه والُمتَّبِِعين لَُهم بإْحَساٍن ما ناَح الَحَمام بالَهِدير

__________________ 
 ( اللسان ا ويف الصحاح : عن جمر لٍز هلٍ .1)
 ( اللسان.2)
 زايدة عن القاموس. (*)
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 اَبُب الكاف
َمعَه النَّفَُس فكاَن وِس وهو ِمَن الُحُروِف الَمْهُموَسِة. قاَل األَْزَهريُّ : والَمْهُموُس َحْرٌف ألََن في َمْخَرِجِه ُدْوَن الَمْجُهوِر وَجَرى ِمْن َشْرحِ القامُ 

ْوِت ، وِعدَّةُ ُحُروفِه عشرةٌ : ت ث ح خ س ش ص ف ك  والقاِف والكاِف بَْين َعَكَدةِ وَمْخَرُج الجيمِ  قاَل : هـ. ُدْون الَمْجُهوِر في َرْفع الصَّ

 اللَساِن وبَْين اللهاِة في أَْقَصى الفم.

اِجز : ِلهم :قاَل َشْيُخنَا : أُْبِدلَت الَكاُف ِمْن َحْرفَْين القاف في قَوْ   َعَربيٌّ كّحٍ أي قّحٍ والتاُء في قَْول الرَّ

 اي بحَن الز َبريح طاَلَما َعِصيحَكا
قُْلُت : وِمْن إِْبَداِل القاِف كافاً قَْولهم للَمْجنُوِن : هو َمأْلُوٌق وَمأْلُوك نَقَلَه ابُن َعبَّاٍد وَسيَأْتِي ويُْبَدل  ِلّيٍ قالَهُ ابُن أُّمِ قاِسم :بو عَ أَي َعِصْيت أَْنَشَده أَ 

ْكُت بألوٍك وعلوٍك وعلوجٍ وكذلك مريرتك ويرتج عن يعقوب.  أَيضاً بالجيم يُقاُل : ما تَلَوَّ

 َمَع الكاف اهلمزةفصل 
اِء وال كأَْحَمَد : ع (1) آبَكُ   :[أبك] َواب ِذْكره في الرَّ اِء فقاَل : الظاِهُر أَنَّ أَِلفَه َزائَِدة فالصَّ ِسيَّما وقَْد  ، َوَوقَع في نَْسَخِة َشْيِخنا ، أَْربََك بالرَّ

حتَاُج التَّْنبِيه َعلَيه ، وإِنَّما الغَلَُط في نْسَختِه ، َوَزنه بأَْحَمَد إلى آِخِر َما قاَل ، وأَْنَت َخبِْيٌر بأَنَّ أَْربََك ال يَُشكُّ فِْيه أََحٌد أنَّه ِمْن ربك فال ي

َواُب ما ِعْنَدنا اغانِيُّ وال يَاقُوت وال نَْصر وأَنا  آبك والصَّ أَْخَشى هَكذا بالمّدِ ، ولو َوَزنه بَِها َجركان أَْحَسن ثم إِنَّ هَذا الَمْوِضع لم يَْذكره الصَّ

اجِز وقَدْ أَْن يكوَن تَْصِحْيفاً ثم بَْعد المُ  َواِب أنَّه األَبّك بتَْشِديِد الكاِف يأتي ِذْكره في بَكَك في قَْوِل الرَّ ِل َوَجْدتُه َعلَى الصَّ فَه َراَجعَة والتأمُّ  َصحَّ

 الُمَصنَُّف.

ّي والَخاْرَزْنِجيُّ أي كفِرحَ  أبِكَ  َكثُر ، قاَل صاِحُب اللَِّساِن : وَرأَْيُت  يَأْبَكُ  ءُ الشَّيْ  أَبِكَ  يّ ونَّص ابن بَرِّ  َكثَُر لَْحُمهُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وقاَل ابُن بَّرِ

َحاحِ ما ُصْوَرته في األَْفعَاِل البِن القَطَّاعِ  ُجل أَبِكَ  في نَْسَخٍة ِمْن َحَواِشي الّصِ ً  الرَّ ً و أَْبكا ويُقاُل لألَْخَرق إِنَّه  َكثَُر لَْحُمه ، قاَل الَخاْرَزْنِجيُّ  أَبَكا

اَغانيُّ هكَذا وَسيَأْتِي في  ِمئْبَكٌ  وِمْعفَكٌ  أَبِكٌ  ِفكٌ لَعَ   .«ع ف ك»نَقَلَه الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

اِعي : (2): َكُزبَْيٍر  أَُدْيك  :[أدك]  َمْوِضع قاَل الرَّ

تـــــــــــه و  َرفــــــــــــح دح عــــــــــــَ هــــــــــــا قــــــــــــَ لــــــــــــِ نح َأهــــــــــــح رَتٍَ  مــــــــــــِ عــــــــــــح  مــــــــــــُ

كٍ بـــــــــــَواِدي      ا أَِديـــــــــــح يـــــــــــَ انـــــــــــِ ت  ـــــــــــََ َرفـــــــــــح دح عـــــــــــَ  (3) قـــــــــــَ
  

 ويُْرَوى : أَِريك كما َسيَأْتِي كَذا في اللَِّساِن.

َمْشُهور بُلَْيَدة َصِغْيرة بكْسِر الَهْمزةِ وسكوِن الدَّاِل وضّمِ الكاِف ، ويُقاُل : أَتْكو بفَتْحٍ فسكوٍن التاُء بََدل الدَّال ، وكْسِر الَهْمزِة هو ال إِْدُكوو

َشْيخِ اإِلْسالِم زَكِريَّا اأْلَْنَصاِريُّ في طِريِق القَْوِم ، أََخَذ َعْن أََحد َمَشايَخِ  األَْدَكاِويُّ  بالقُْرِب ِمْن َرِشْيد ِمْنها الشََّهاب أَْحَمُد بُن علّيٍ بِن ُمْوَسى

 ، وهو عصري الُمَصنِِّف وَصاِحبنا المفوه األَِرْيِب أبو َصاِلح َعْبِد هللِا بنِ  األَْدكاِويّ  بَلَِديِّه البْرَهان إِْبراِهْيم بن ُعَمِر بِن ُمَحمد

__________________ 
 لقاموس عن نسخة أخر  : أَرحَنُك.( عل  هامش ا1)
 ( ضبرت ابلقلم يف اللسان بفتح فكسر ا هنا ويف الشاهد.2)
 وعجزه فيه : 281( ديوانه ط بريوت ص 3)

 بوادي أريٍك حيث كان  انيا
 وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية اللسان.
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اِفِعيّ  َؤذِِّن ُوِلَد يف  اأَلدحَكاِويّ  َعبحِد ِ  بِن َساَلَمة الش 
ُ
َسَبه ابمل ِهريح َن َعَل  ما ُوِجَد خبطِِّه وتويف  1104رجب َسَنة  11الش 

 .1184مجَاَد  الثانَِية ِمنح ُشُهوِر َسَنِة  5يف 
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 ْوَذان نَقَلَه يَاقُوُت.ناِحيَة ِمْن َكْرَماَن ثم ِمْن رْستَاَق الرُّ  (1)بالفتحِ  أذكان  :[أذك]

 كما يُقاُل للِقْطعَِة ِمَن القََصِب األَباَءة. أََراك فيها كَسحاِب الِقْطعَةُ من األَْرِض  األَراكُ  : [أرك]

 وفيه يَقُوُل ُخلَْيد ُمَولَّى العَبَّاس بِن ُمَحمٍد بِن علّيِ بِن َعْبِد هللِا بِن العَبَّاس : األََراكِ  َكثِْير ع بَعََرفَةَ  األََراكِ  نُْعَمانو

رحٍ    أَمــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــراقصــــــــــــــــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــذات عــــــــــــــــــِ

لــــــــــــــّ  بــــــــــــــنــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــان و      (2)اأَلرا ِ مــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
كما جاء في  أََراكو افٍِل قُْرب َمكَّةَ ، ويُقاُل له أَْيضاً :فَْرٌع ِمْن دون ث أََراك ُمتَِّصٌل بغَْيقٍَة ، وقاَل نَْصر : األََراكِ  ويُقاُل له أَْيضاً َواِدي

 أَْشعَاِرهم وقالَِت اْمَرأَة ِمْن غَطفَان :

ِت الشـــــــــــــــــــــــقـــــــــراُء هـــــــــاجـــــــــت د اهلـــــــــو   ـــــــــّ  إذا حـــــــــن

هـــــــــــــا  األرا ذكـــــــــــــرين أهـــــــــــــر و      ـــــــــــــَ ـــــــــــــن ـــــــــــــي (3)حـــــــــــــن
 

  
الحِديُث : كانَْت عائَِشة  وقِيَل : هو ِمْن َمَواِقِف َعَرفَة بَْعُضه ِمْن ِجَهِة الشَّاِم وبَْعُضه ِمْن ِجَهِة اليََمِن ، وِمْنه قُْرَب نَِمَرةَ  وقِيَل : هو َمْوِضعٌ  

لَْت إلى عنهاهللارضي  .األََراكِ  تَْنِزُل في عسة بِنَمَرةٍ ثم تََحوَّ

ِم وَسيَأْتِي ولْيَس أحدهما تَْصِحْيف اآلَخَر. َجبٌَل لُهَذْيلٍ  أََراكو  قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، ولَُهم َجبَل آَخر يُقاُل له : أََرال بالالَّ

 َشَجٌر من الَحْمِض  األََراكَ  الذي َذَكَره األَْزَهِريُّ وَغْيِره : أَنَّ و َعِن ابِن َعبَّاٍد ، بالكسرِ  كاإِلْركِ  نَْفسه َعْن أبي َحنِيّفة الَحْمضُ  : األََراكُ و

وأَْطيَب ما َرَعتْه الَماِشيَة ،  (4)أَي بفُروِعِه ؛ قال أَبو َحنِْيفَة : هو أَْفَضل ما اْستِْيك بفُروِعِه  يُْستَاُك به َمْعُروٌف له َحْمٌل كَحْمِل عناقيِد الِعنَبِ 

 قاَل ورد الَجْعِدّي : أََراَكةٌ  عِ والعُُروِق ، وأَْجَوَدهُ ِعْند الناِس العُروق. الواِحَدةُ رائِحةَ لَبٍَن ؛ وقاَل أبو ِزيَاٍد : تُتََّخذُ هذه الَمساِويك ِمَن الفروُ 

 أَراكـــــــــــــــةٍ ختـــــــــــــــرّي مـــــــــــــــن نـــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــاَن عـــــــــــــــوَد 

ـــــــــــدا     ـــــــــــغـــــــــــه هـــــــــــن ـــــــــــل ـــــــــــب ـــــــــــكـــــــــــن مـــــــــــن ي ـــــــــــٍد ول  هلـــــــــــن

  
 وأَْنَشَدني بَْعُض َمَشايِِخي لغزاً فيه :

 تـــــــــــــــــــــــــــــروُم ِإدراَ  املـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــاد  أرا 

نـــــــــــــه و       فـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــاتـــــــــــــزعـــــــــــــُم أن عـــــــــــــنـــــــــــــدَ  مـــــــــــــِ

  

يح  ا شـــــــــــــــــــــــــــــَ ح فـــــــــــــــمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح م ورِي عـــــــــــــــح  ء لـــــــــــــــه طـــــــــــــــَ

  
يح و    مـــــــــــ  ذاَ  الشـــــــــــــــــــــــــ  رِي ُمســـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح  ء يف شـــــــــــــــــــــــــِ

  
 وأَْنَشَدني بَْعُض العَْصِريِّين فيه وأَْحَسن :

رِه  اأَلرَا ِ هـــــــــــــــنـــــــــــــــيـــــــــــــــت اي عـــــــــــــــود  غـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــثـ

ارِ ِ      فــــــــــــــَ ريح مــــــــــــــُ ت يف اأَلوحطــــــــــــــاِن غــــــــــــــَ  إذ أَنــــــــــــــح

  

ب وابرِقــــــــــــا  َذيــــــــــــح ت فــــــــــــاَرقــــــــــــت الــــــــــــعــــــــــــُ  إنح كــــــــــــنــــــــــــح

  
ذيــــــــــــِب وابرِ ِ    اح الــــــــــــعــــــــــــُ َت مــــــــــــا بــــــــــــَ  هــــــــــــا أنــــــــــــح

  
تَينِ  أُُركٌ  ج ةَ : أََراَكةٍ  قاَل األَْزَهِريُّ : هو َجْمعُ  بَضمَّ  وأَْنَشَد لُكثَيِّر عزَّ

يحشـــــــــــــــــــــــــــٍة  أُُر ٍ ِإىل  ِن بـــــــــــــِ طـــــــــــــح نح بـــــــــــــَ  ابجلـــــــــــــزع مـــــــــــــِ

وائــــــــِح      ام الــــــــنــــــــ  مــــــــَ ي  ا ــــــــَ فــــــــِ يــــــــح (5)عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــن  صــــــــــــــــــــــَ
 

  
ّي :  قاَل ُكلَْيُب الِكاَلبِّي : أَرائِك َعلَى أََراَكة قَْد تُْجَمعو قاَل ابُن بَّرِ

اِت  امـــــــــــــَ كَأاَل اي محـــــــــــــََ ـــــــــــــِ حـــــــــــــَ   اأَلرَائ  ابلضـــــــــــــــــــــــــــ 

رِيــــــــــــُرهــــــــــــا      اَء داٍن بــــــــــــَ فــــــــــــ  َن يــــــــــــنح لــــــــــــَ اَوبــــــــــــح (6) ــــــــــــََ
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كما يُقاُل أرٌض َشِجَرةٌ إِذا كانَْت كثيَرةَ  كثيَرتُهُ  إِذا كانَتْ  كفِرَحةٍ  أِرَكةٌ  أَرضٌ  اُل :يُقو تَْرعاهُ  أراِكيَّةٌ  وإِبِلٌ  وهكَذا نَقَلَه أبو َحنِْيفَة وأَْنَشَد لَهُ.

. أي ُمْؤتَِركٌ و كَكِتفٍ  أَراٌك أَِركٌ و الَشَجِر ،  اْستَْحَكم وَضُخَم قاَل ُرْؤبَةُ : ائْتَرَك األََراكُ  وفي العُبَاِب : كثيٌر ُمْلتَفٌّ

ِو ح  فٍّ شـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــَ لـــــــــــح اُص مـــــــــــُ يـــــــــــَ ه َأعـــــــــــح عـــــــــــيحصـــــــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــِ

اه و      َن الـــــــــــــــِعضـــــــــــــــــــــــــــــَ رِ ح  اأَلرَا ِ مـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ؤح ُ
 (7) املـــــــــــــــ

  
__________________ 

 ( فيدها ايقوت ابلنص ابلفتح مث السكون وكاف وألف ونون.1)
 العميثر.من أبياٍت نسبها أليب « نعمان»( البيت يف معجم البلدان 2)
 ا برواية : هاجت إىل اهلو .« أرا »( معجم البلدان 3)
 ( يف اللسان : بفرعه.4)
 ( اللسان وصدره فيه :5)

 إىل أر  ابجلذع من بطن بئشة
 قا  القاسم بن معن اهلذد بئشة مهموزة.

 .«يف الفاء»( اللسان والتكملة وفيها : 6)
 والتكملة. 118( ديوانه ص 7)
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ِمثْل َطِلَحة وَطاَلَحى  أراَكىو كفِرَحةٍ  أِركةٌ  من أَْكِلِه فهي بُُطونها اْشتََكتْ  اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى األُْولَى اإِلبُِل كفِرَح ونََصَر وَعنِيَ  أِرَكتو

حاحِ ، َزاَد َغْيُره : وقَتَاَدى وقَتَِدة  ً  ِمْن َحدَّي َضَرَب ونََصرَ  كُ تَأْرُ و أَرَكْت تأِركُ و .(1)وَرِمثَة وَرَماثَى كما في الّصِ  َرَعتْهُ أَو بالضمِّ  أُروكا

ّكْيِت َعِن األَْصَمِعّيِ قال : لَِزَمتْهُ  اإِلبُِل بمكاِن كَذا إِذا أِرَكت  أي في أقامْت فيه إذا أََرَكتْ  قاَل َغْيُره : إِنَّما يُقاُل :و فلم تَْبَرْح َحَكاه ابُن الّسِ

َحاحِ ، والَجْمع آِرَكةٌ  فهي لُه أو هو أن تُِصيَب أَيَّ شجٍر كان فَتُِقيُم فيهتَأكُ  وهو الَحْمصَ  األََراكِ   أُُركٌ و وآِرَكاتٌ  أََواِركٌ  بالمّدِ كما في الّصِ

َواةِ  تَْيِن ؛ ونَقََل أبو َحنِْيفَة َعْن بَْعِض الرُّ ً  اإِلبِلُ  أََرَكتِ  بَضمَّ ، وَجْمع فَِعلٍَة َعلَى  األََراكَ  أََكلَتِ  َواِركٍ أَ و أُُركٍ  َمْقُصور ِمْن إِبِلٍ  أِرَكةٌ  فهي أََركا

  وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُكثَيِِّر : األََراكِ  هي التي اْعتَاَدْت أَْكلَ  األََواِركُ  فُعُل وفََواِعل َشاذّ. واإِلبِلُ 

هـــــــــــا و  لـــــــــــُ َن املـــــــــــاِ  َأهـــــــــــح ِوي مـــــــــــِ نـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــذي يـ  إن  ال

واِدي  َأوارِ ُ      فح وعــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــِ ا َ حتــــــــــــــــــــَ (2)ملــــــــــــــــــــ 
 

  
ةَ يَْنوون أْن ال تَْجتَِمع هي وهو ويُكونَان حاحِ. كاألََواِركِ  يقُوُل : إِنَّ أَْهل َعزَّ  ِمَن اإِلبِِل والعََواِدي في تَْرِك االْجتَِماعِ في مكاٍن كما في الّصِ

ْيِت : هي  «وهو بَعََرفَة فَشِرَب ِمْنه األََواِركِ  أُتَِي بلَبَنِ »في الَحِديِث : و قُْلُت : والعََواِدي الُمْقيَماِت في الِعَضاه ال تفَاِرقُها ، ّكِ ، قاَل ابُن الّسِ

 ، وقاَل أَبو ذَُؤْيِب الُهَذلّيِ : األََواِركِ  الُمْقيَمات في الَحْمِض ، ويُقاُل : أَْطيَب األَْلبَاِن أَْلبَانُ 

رّي مــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــِ  اآركــــــــــــــــــــــــــــا   ختــــــــــــــــــــــــــــََ

(3)ابديــــــــــــًة وا ضــــــــــــــــــــــــــرح  ِت يف الصــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــفِ     
 

  
ً  أنا أرْكتُهاو ً  الرُجلُ  أََركو فَعَْلُت بها ذلك ِمْن َحّد نََصرَ  أْركا ً و أََركا ً  (4) في األَْمرِ  أََركو لجَّ  أَُروكا َرو أَُروكا ً  الُجْرحُ  أََرك تأخَّ َسَكَن  أَُروكا

ً و يَأِْركُ  وبََرأَ وَصلََح وقاَل َشِمٌر : َوَرُمه وتَماثَلَ  ً  بالمكانِ  أََركو لغَتَاِن. يَأُْرُك أَُروكا كأَِرَك  به فلم يَْبَرحْ  أقامَ  ِمْن َحّدي نََصَر وَضَربَ  أَُروكا

ً  كفِرحَ  ً  األَْمَر في ُعنُقه أَْلَزَمه إِيَّاه أََركو ، أََركا كما يُقاُل  يَْرَعْونَها باألَراكِ  ناِزلونَ  أي ُمْؤِركونَ  وقَْومٌ  كما في الِلَساِن ، يأُْرُكه أَُروكا

 : (6)قاَل  (5)، كما يُقاُل : ُمِعضُّون إِذا َرَعْت إِبِلُهم العُضَّ  األََراكَ  : َرَعْت إِبِلُهم ُمْؤِرُكون ُمْحِمُضون ِمَن الَحْمِض ، ونَصَّ أبي َحنِْيفَة قَْومٌ 

ي  لــــــــــــــِ وُ  وَأهــــــــــــــح ــــــــــــــُ ونأَق ؤحرِكــــــــــــــُ هــــــــــــــا  مــــــــــــــُ لــــــــــــــُ  وَأهــــــــــــــح

رُي      ون ِإنح ســـــــــــــــــــــاَرتح فــــــكــــــيــــــَف َنســــــــــــــــــــِ ِعضــــــــــــــــــــ   ؟(7)مــــــُ
  

 في َمْوِضِعه. قاَل ابُن ِسْيَده : وهو بَْيٌت َمْعنِيٌّ قَْد َوِهم فيه أَبو َحنِْيفَة وردَّ َعلَيه بَْعُض ُحذَّاِق الَمعَانِي ، وهو َمْذُكور

ى ُمْنفَِرداً  كسفينٍة َسِريٌر في َحَجلَةٍ  األَِريَكةُ و اُج : فَِراٌش في َحَجلٍَة وقِيَل : هو السَِّريُر ُمْطلقاً َسَواء أَِرْيَكةٌ  ِمْن ُدْونِه ِستْر وال يَُسمَّ جَّ . وقاَل الزَّ

ََّكأْ َعليه من َسِريٍر أو فِراٍش  كاَن في َحَجلٍَة أَْو ال ةٍ  (8) أو كلُّ ما يُت دٌ  األريَكةُ   :قِيلَ  وِمنَصَّ ُمَزيٌَّن في قُبٍَّة أَو بيٍت فإِذا لم يكْن فيه  (9) َسريٌر ُمنَجَّ

اَغانيُّ  َسِريٌر فهو َحَجلَةٌ   (11) (َعَلى اْْلَراِئِك ُمتَِّكُؤنَ ) و (10) (َعَلى اْْلَراِئِك يَ ْنُظُرونَ )وِمْنه قَْولُه تعالَى :  أَرائِكُ و أَِريكٌ  ج نَقَلَه الصَّ

ى به التِّخاِذه في األَْصِل ِمنَ وقاَل الرَّ  ً  بالمَكانِ  أََرك أو لَكْونِه َمَحلَّ اإِلقَاَمِة ِمنْ  األََراكِ  اِغُب في الُمْفَرَداِت : ُسّمِ أَقَاَم به ، وأَْصلُه  أَُروكا

َكهاو ، ثم تجوز به َعْن ُكل إِقَاَمةٍ  اأْلََراكِ  (12)اإِلقَاَمة لَرْعى  ً  أي الَمْرأَة أرَّ  قال الشاِعُر : َستََرها ِبها تَأِْريكا

ك مل  ا  َأن  أُمـــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ َؤر  تـ ـــــــــــــــــــــــُ  تـ

ا و      يــــــــــــنــــــــــــَ نــــــــــــِ ؤحمــــــــــــِ ُ
ضح أَمــــــــــــرَي املــــــــــــ رحضــــــــــــــــــــــــــِ (13)مل تـــــــــــــُ

 

  
حاحِ يُقَاُل :و ا الِجْلِد  الُجْرحِ أَي َذَهبْت َغثِيثَتُه وَظَهَر لَْحُمهُ الصحيُح األَْحَمرُ  أَِريَكةُ  َظَهَرتْ  في الّصِ ولم يَْعلُه الِجْلُد ، ولْيَس بَْعَد ذِلَك إِالَّ علوَّ

 والُجفُوِف.

كةً ة أََركُ و  ْخل وَزْيتُون وهي ِمنْ ، وأَْرٌض ذاُت نَ  قُْرَب تَْدُمرَ  وقَاَل يَاقُوت : َمِدْينَة َصِغْيرة في َطَرِف بَرية َحلَب محرَّ

__________________ 
 : وغضااي وَغِضية. 71( وزاد الدينوري يف النبات رقم 1)
 ( الصحاح واللسان.2)
 .41رقم  14والنبات أليب حنيفة ص  146/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : جل  يف األمِر وَ َخ َر.4)
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 .«العضاه» : 52رقم  16ا ويف النبات أليب حنيفة ص ( األصر واللسان 5)
 ( يف النبات : أنشدين الُعَقيلي.6)
 .«فكيف أسري»ا وفيه :  16( اللسان والنبات أليب حنيفة ص 7)
 ( يف القاموس : من سريٍر ومنص ٍة وفراٍش أو سريٌر.8)
 .«ُمت َخذٌ »( عل  هامش القاموس عن نسخٍة أخر  : 9)
 من سورة املطففا. 23اآية ( من 10)
 .. من سورة ي  56( من اآية 11)
 ( يف املفردات : اإلقامة عل  رعي األرا .12)
 ( اللسان.13)
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ِتَيازِه ِمَن الِعرَاِ  إىل الش بِم قاَ  : َوَقدح ضم  ابُن ُدَريحٍد َ حَزَته وأَنحَشدَ   َقطَاِميِّ :يف اللِّساِن لل فـُُتوِح خاِلَد بِن الَولِيحِد يف اجح
ت و  ا َور كـــــــــــــــَ ُت ملـــــــــــــــ  ر جـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ دح تــــــــــــــــَ  أَرَكـــــــــــــــاً قـــــــــــــــَ

ُر      نـــــــــا الـــــــــّرِجـــــــــَ انـــــــــِ نح أميـــــــــح مـــــــــاِ  وعـــــــــَ (1)ذات الشـــــــــــــــــــــــِّ
 

  
ً  أََركُ و ِمْن أَْوِديَِة العالة ، ولَه يَْوٌم َمْعُروٌف واْقتََصَر  كَجبٍَل وُعنٍُق واٍد باليَماَمةِ  أَركٍ  وذو وهو َجبٌَل بَْيَن نَْجٍد والِحجازِ  َطِريٌق قَفا َحَضنٍ  أَْيضا

ْبِط األَِخْير : بَْين باِب َكْركوية وباِب نِيَشك بَنَاها َعْمُرو بُن  بِِسِجْستانَ  فيه أَْبنِيَة َعِظْيمة بَزَرْنج َمِدْينة كعَْدٍل ع أَْركٌ و فيه يَاقُوت َعلَى الضَّ

ى بهذا االسِم.اللَّْيِث ثم َصاَرْت َداَر اإِلمَ   اَرةِ وهي اآلَن تَُسمَّ

ُكون. بالضم  أُْركٌ و في بِالِدهم وَضبََطه يَاقُوت بالفتحِ ، بالضم وادٍ  أُروكٍ  وذو قُْلُت والَمْشُهور فيه كاف الفاِرسيّة ، وِعْنَد النِّسبَِة إليه يَُحّرِ

فَِة قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، قاَل : ولْيَس تَْصِحْيف أَرل ، وقِيَل : َجبَل بَْيَن َجبَل َطيِّى وبضمتيِن ع ، وقِيَل : اسُم َمِدْينِة  (2)ٍء وبَْين الَمِدْينَِة الُمَشرَّ

ة ] كاميٍر وادٍ  أَِرْيكٌ و ءٍ َسْلَمى أََحِد َجبَلَْي َطيِّى  قالَهُ أبو ُعبَْيَدة في َشْرحِ قَْوِل النابِغَِة :و[ ذو ُحسًى في بِاَلِد بَنِي ُمرَّ

وارُِع  نــــــــا فــــــــالــــــــفــــــــَ رحتــــــــَ نح فـــــــــَ ا ذو حســــــــــــــــــــــ  مــــــــِ فــــــــَ  عــــــــَ

ا      طــــــــــ  ُض  أُرِيــــــــــكٍ َفشــــــــــــــــــــــــَ الُع الــــــــــد وافــــــــــِ (3)فــــــــــالــــــــــتــــــــــِّ
 

  
َحاحِ : َعفَا ُحُسٌم فََجْنبَا أَْسَود وأَْحَمر ، وُهَما  أَِريكانِ  ِب النُّْقَرةِ وُهَماإِلى َجنْ  أَِريكٍ  ، وقِيَل : هو اسُم َجبٍَل بالبَاِديَِة ، وقِيَل : أَِريكٍ  وفي الّصِ

اِرد  ِمْن بَنِي ُسلَْيم ، وهو أََحُد الَخيَاالِت المحتفة بالنُّْقَرةِ ؛  (4)َجباَلِن ، وقِيَل : هو بقُْرِب َمْعِدِن النُّْقَرةِ ِشقٌّ منه لُمَحاِرَب ، وِشقٌّ منه لبَنِي الصَّ

ة يَِصُف ناقَةً :وَرَواه بَْعُضهم بالتَّ   ْصِغْير َعِن ابِن األَْعَرابّيِ ، وقاَل بَْعُض بَنِي ُمرَّ

ت قــــــــــــلــــــــــــُت : مشــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــونــــــــــــة  لــــــــــــَ ــــــــــــَ بـ ــــــــــــح  إذا أَقـ

وال     فـــــــــــــُ ـــــــــــــح قـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــًا جـــــــــــــَ اع هلـــــــــــــا الـــــــــــــرِّي  َأطـــــــــــــَ

  

ٍب غــــــــــــــــــدوًة  ــــــــــــــــــذي ُخشــــــــــــــــــــــــــــــــُ ر تح ب  فــــــــــــــــــمــــــــــــــــــَ

  
َويــــــــــــــــُ  و    ــــــــــــــــُ كٍ جــــــــــــــــازت فـ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــال أَُريــــــــــــــــح

  

ه  ـــــــــــــــــــــَ ز ان ـــــــــــــــــــــِر حـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــل رُت ابل ـــــــــــــــــــــِّ ب  ختـــــــــــــــــــــَُ

  
(5)كـــــــــخـــــــــبـــــــــرت الـــــــــقـــــــــوّي الـــــــــعـــــــــزيـــــــــِز الـــــــــذلـــــــــيـــــــــاًل   

 

  
ْعُر لبشامةَ بِن عمرو ، ويَدّل َعلَى أَنَّ  َجبَل قَْوُل جابِِر بِن ُحيَْي  أَِريَِكا قُْلُت الّشِ

 التَّْغِلبّيِ : (6)

ا  رح  كــــــــــــبهنــــــــــــ  اء عــــــــــــِ حــــــــــــَ طــــــــــــح د يف بــــــــــــَ عــــــــــــ   َتصــــــــــــــــــــــــــَ

لـــــــــــــَ       رحقـــــــــــــّ  إىل َأعـــــــــــــح مِ  أَرِيـــــــــــــكٍ تــــــــــــــَ لـــــــــــــ   بســـــــــــــــــــــــــــُ

  
ولَُهَما بِئَاٌر ، وقاَل  ألَبي بكِر بِن كالبٍ  أَْسَوَدان َجباَلنِ  بالفتحِ  أَرْيَكتانِ  ُهَما هكَذا َضبََطه األَْصَمِعيُّ ، وقاَل َغْيُره : ُمَصغََّرةً  أَُرْيَكتانِ و

ا يُْذَكر ِمْن ِميَاِه أبي بَْكِر بن  (7)بالتَّْصِغْير ماَءهُ لبَنِي َكْعِب بِن َعْبِد هللِا بِن أبي بَْكٍر بقُْرِب َعْسقَالِن  أَُرْيَكةٌ  األَْصَمِعيُّ : ؛ وقاَل أبو ِزيَاٍد : وممَّ

فَِة.وهي بغَْربي الحمى ، حمى ضرية ،  أَُرْيَكة ِكاَلبٍ  ق ِمَن الَمِدْينَِة الُمَشرَّ ُل ما يَْنِزُل َعلَيه المصّدِ  وهي أَوَّ

 األَْصلُ  المأُْروكُ  قاَل ابُن َعبَّادٍ و شاعراِن ، األَْشَجِعيُّ  أَراَكةَ  بنِ  بُن َعْمروٍ  ويَزيدُ  (8)الثقفّيِ  بُن عبِد هللاِ  أَُراَكةُ و كسحابٍة من أسمائِِهنَّ  أَراَكةُ و

 ِمْن قَْوله :

َبحُروِ  ِمنح قحاحهاو 
 أَنحَت يف امل

 أَْن يَْفعَلَه. أَْخلَقُهم أي بكذا آَرُكُهمو آَرُضُهم بكَذا هو أبو تَُراٍب َعْن األَْصَمِعّيِ  َرَوىو

 وقاَل األَْزَهِريُّ : ولم يَْبلُْغنِي ذِلَك َعْن َغْيِره.

اَغانيُّ وقاَل ُرْؤبَةُ :نَقَلَ  اْستَْحَكَم وَضُخمَ  ائْتََرَك األََراكُ و  ه الصَّ

ِو ح  فٍّ شـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــتـــــــــــَ اُص مـــــــــــُ يـــــــــــَ ه َأعـــــــــــح عـــــــــــيصـــــــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــِ

اِه و      َن الـــــــــــــــِعضـــــــــــــــــــــــــــــَ رِ ح  اأَلرَا ِ مـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ؤح ُ
 (9) املـــــــــــــــ

  
 َعِن ابِن َعبَّاٍد. بالكسر أي تُِقيُم فيه اإِلبِلُ  إِْركٌ  ُعْشٌب له يُقاُل :و أو اْلتَّف وَكثَُر ، أَْدَركَ  ائْتََركَ  أَو وقَْد تَقَدَّمَ 
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ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 : َكَسَحاٍب َجبٌَل. أََراكٌ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف معجم البلدان : جبر ا وصّدر هبا ا وقير : جبر لغطفان.2)
 .«أريك»واملثبت كرواية ايقوت  .«.. . فجنبا أريك.. عفا ُحُسم»للسان : ويف ا .«.. فجنبا أريك» برواية : 78( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( يف معجم البلدان : لبين الصادر.4)
 .«أريك»( األبيات يف معجم البلدان 5)
 .«ُحيَنّ »( يف معجم البلدان 6)
 َعفحالن.« : أريكة»( يف معجم البلدان 7)
 .53( انظر املؤتلف ل مدي ص 8)
 املادة.( تقدم الرجز يف 9)
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 : نَْخل بَمْوِضعٍ ِمَن اليََماَمِة لبَنِي عجل قاَل ُعماَرة بُن ُمْقبٍِل : األََراَكةِ  وذُو

ةِ بـــــــــــــِذي و   مـــــــــــــنـــــــــــــكـــــــــــــُم قـــــــــــــد غـــــــــــــادروا  اأَلرَاكـــــــــــــَ

اُر      خــــــــــ  فــــــــــًا كــــــــــَبن  ر وســــــــــــــــــــــــهــــــــــا الــــــــــفــــــــــَ يــــــــــَ (1)جــــــــــِ
 

  
 وقاَل َرُجٌل يَْهُجو بَنِي ِعْجل وكاَن نَِزَل بهم فأَساُءوا ِقَراهُ :

ـــــــــــــــِذي  ـــــــــــــــن  ب َزل ـــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــَ ةِ اَل يـ ٌب  اأَلرَاكـــــــــــــــَ  رَاكـــــــــــــــِ

امِ      عـــــــــــــــَ لـــــــــــــــه بـــــــــــــــطـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــىت  يـــــــــــــــقـــــــــــــــّدم قـ

  

ــــــــــــــا  ن ــــــــــــــُ اب ــــــــــــــّرايح رِكــــــــــــــَ ت مبــــــــــــــخــــــــــــــرَتَِ  ال ــــــــــــــ  ل   ــــــــــــــَ

  
و امِ    ريــــــــــــــــن هبــــــــــــــــا وال صــــــــــــــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــِ فــــــــــــــــح  ال مــــــــــــــــُ

  

م  كـــــــــُ ـــــــــ  ُة أَن فـــــــــَ ـــــــــح يـ نـــــــــِ تح حـــــــــَ مـــــــــَ دح َزعـــــــــَ ُر قـــــــــَ جـــــــــح  اي عـــــــــِ

  
ة اآَداِم    ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــَ َر  وق ـــــــــــــقـــــــــــــِ ُم ال ـــــــــــــح ت (2)عـــــــــــــُ

 

  
 قَْريَة بِمْصَر. األََراكِ  وتِال

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ياض وقد َرأَْيت ُجْملَةً ِمْن أَْهِلها. ِإزكى : [أزك]  بالكسِر قَْريَةٌ بعَُمان لألََزاِرقِة َكثِْيرة األَْنَهاِر والّرِ

اَغانيُّ  ويُْكَسرُ  بالفتحِ عن ابِن ِسْيَده األَْسَكتانِ  : [أسك] ِحمِ  وَعلَيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ والصَّ كما في الُمْحَكم ، وقاَل الَخاْرَزنجيُّ : ُشْفرا  ُشْفَر الرَّ

ِخم أَْو جانِباهُ  الَحياءِ  ا أَو كما في الُمْحَكم مما يَِلي ُشْفَرْيهِ  أي الرَّ حاحِ وَطَرفاه الشُّْفراِن ، قاَل َجِرير : قُذَّتَاهُ  جانِبا الفَْرجِ وُهمَّ  كما في الّصِ

وُح  ــــــــــلــــــــــُ َرصــــــــــــــــــــــــًا ي ــــــــــَ َر  بـ ــــــــــَ هــــــــــاتـ ــــــــــح ي ــــــــــَ تـ كــــــــــَ  ِ ســــــــــــــــــــــــح

ااَب كــــــــــ     اح شــــــــــــــــــــــــَ َرزحَدِ  حــــــــــِ ِة الــــــــــفــــــــــَ قــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــح نـ (3)عــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : بالكسرِ  إْسكٌ  ج

مح  ح غـــــــــــــــريَهـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِّ ب ـــــــــــــــَ ُه وال أُقـ ـــــــــــــــَ َح اإِلل ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــَ  قـ

كَ      يِن  ِإســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ كّ اإِلمـــــــــاِء ب ِم  اأَلســـــــــــــــــــــــَ د  كـــــــــَ (4)مـــــــــُ
 

  
ِمثْل قِْربة وقَِرٌب وأَْنَشَد في  كعنَبٍ  إَِسكٌ و ِإْسكةٌ  قَاَل الَخاْرَزنِجيُّ و أَْيضاً ، ، فِْيه الفتح يُْرَوىو باإِلْسكاِن ، إِْسك قاَل ابُن ِسْيَده : كذَا َرَواه

ٍد :  اللَِّسان لُمَزرَّ

ه  مــــــــــــِ عــــــــــــح ر  طــــــــــــَ تــــــــــــا حــــــــــــَ تــــــــــــاه ذاقــــــــــــَ فــــــــــــَ  ِإذا شــــــــــــــــــــــــــَ

رِّ       َزَل لـــــــــلـــــــــحـــــــــَ َرمـــــــــ  كِ تــــــــــَ ِر  كـــــــــاإِلســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــح (5)الشـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 .أَْسَكتَْيها وفي التَّْهِذيِب : فأَصابَْت َشْيئاً ِمنْ  التي أْخَطأَْت خافَِضتُها فأصابْت غيَر َمْوِضعِ الَخْفِض  هي الَمأُْسوَكةُ و

ِله أَْصالً ِمَن الَكِلِم الُمعربِة قَْولهم ف كَهاَجَر ع آَسكُ و ا يَْنبَِغي أْن تَكوَن الَهْمَزةُ في أَوَّ  ي اسِم الَمْوِضع الذيقاَل يَاقُوت : قاَل أبو علّيٍ : وممَّ

جانَ   وهو الذي َذَكَره الشاِعُر في قَْوِله : آَسكُ  قُْرَب أرَّ

م  تــــــــــــُ مــــــــــــح ا َزعـــــــــــــَ ٍم فـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ا ُمســــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــَ  أَأَلـــــــــــــح

هـــــــــــــم و      تـــــــــــــلـــــــــــــُ قـــــــــــــح كِ يــــــــــــــَ وان   ســـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــُ  ؟(6)أَرحبــــــــــــــَ
  

نَِة ، ولو كانَْت َعلَى فاِعل نَْحو َطابَق وتَابَل لم تَْنِصرف  فآَسكُ  أَْيضاً للُمعَجَمِة والتَّْعِريف ، وإِنَّما لم نَْحِمله َعلَى فاِعل ِمثْل آَخر وآَدم في الّزِ

زةُ األُولَى ولو كانَْت أَْصالً وكانَْت ألَنَّ ما جاَء من نَْحو هذه الَكِلم فالَهْمَزة في أََوائِِلها َزائَِدة وهو العَام ، فَحَمْلناه َعلَى ذِلَك وإْن كانَْت الَهمْ 

َجان يَْومان ، وبَْينهافاعالً لكاَن اللْفُظ كذ جان وَرامُهْرُمز ، وبَْينِها وبَْين أَرَّ وبَْين الدَّْوَرق  ِلَك اْنتََهى ، وهو بَلٌَد ِمْن نَواِحي األَْهواز بَْين أَرَّ

ِمْن بِنَاِء قبَاذَ واِلِد أَنُو  (7)ْيوان قبَّةٌ عاليةٌ يَْوَمان ، وهي بَْلدةٌ ذاُت نَْخٍل وِميَاٍه وفيها إِْيواٌن عاٍل في َصْحَراء َعلَى َعْيٍن َغِزْيرةٍ وبإَِزاِء اإلِ 

تهم َشْرَواِن الَمِلِك ، وكاَن بها َوْقعَة للَخَواِرجِ والِشْعر الذي َذَكَره هو ألََحِد بَنِي تِْيم هللِا بِن ثَْعلَبة إِْسُمه عِ  ْيَسى بن فاتِك الخطّي ، وقَْد َساَق قِصَّ

 باََلذِري في تاِريخِه.يَاقُوت وأَْوَسع في ذِلَك ال

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 بالكسِر جاِنُب اإِلْسِت قالَهُ َشِمٌر وبِه فَسََّر ما اإِلْسكُ 
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__________________ 
 وقبله فيه :« األراكة»( معجم البلدان 1)
 غـــــــــــــــداة بـــــــــــــــطـــــــــــــــن بـــــــــــــــالد كـــــــــــــــبن بـــــــــــــــيـــــــــــــــوتـــــــــــــــكـــــــــــــــم و 

 بــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــالد أجنــــــــــــــــــــَد مــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــدون وغــــــــــــــــــــاروا    

  

 فعل  هذه الرواية يف البيت إقواء. ال مفطرون هبا ا وال صّوامُ  وعجز الثاين فيه :« األراكة»معجم البلدان ( األبيات يف 2)
 ( ديوانه واللسان.3)
 ( التهذيب واللسان.4)
 ( اللسان.5)
يهزمهم و  ... نألفا مؤمأ»وبرواية :  68وديوان شــــــــعر اخلوارج من شــــــــعر عيســــــــ  بن فاتك اخلطي من أبيات ص « آســــــــك»( معجم البلدان 6)

 زاد يف األغاين : وقير : لعيس .« لعمران»وانظر ختر ه يف الديوان. ويف األغاين : وديوان املعاين  .«..  سك
 ( يف معجم البلدان : قّبة منيفة ا ينيف لكها عل  مئة ذراع.7)
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ا هوأَنحَشَده ابُن اأَلعحرَايبِّ ا وَقدح ذََكَر : ويُقاُ  لإِلنحساِن إذا ُوِصَف  ا هو َعِطينة. إسحكُ  ابلن َوِ : إل   أََمٍة ا وإل 
 ٌ ً  ؛ والِفْعلُ  أُْسَكتَاها : أُِصْيبَت َمأُْسوَكةٌ  واْمَرأَة  .أََسَكها يَأَْسُكها أَْسكا

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيه :  * وممَّ

 ذا ُخُروجاً لُغَةٌ في َوَشَك َذا وَسيَأْتي في َوَشك. أََشك : [أشك]

ً  وهذه عن ابِن األَْعَرابّيِ  كَضَرَب وَعِلمَ  أَفَكَ   :[أفك]  .(1) (َوذِلَك ِإْفُكُهمْ ) َء بهنَّ قَْولَه تعالَى :وقَْد قُِرى بالكسِر والفتح والتحريك ِإْفكا

ً و ا ُرِميَت به اإِلْفكِ  أَْهلُ  فيها قالَ  ِحْين عنهاهللارضيوِمْنه حِديِث عائَِشة  َكَذبَ  بالضم أُفُوكا ً  ما قالُوا أي الَكِذِب َعلْيها ممَّ قاَل  كأَفََّك تَأفِيكا

 ُرْؤبَةُ :

ُذ  يـــــــــــــــكُ ال أَيحخـــــــــــــــُ بحفـــــــــــــــِ ّزِي  الـــــــــــــــتـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ  والـــــــــــــــتـــــــــــــــ 

َداُذ واأَلزِّ      ــــــــــــــعــــــــــــــِ وحَ  ال ــــــــــــــَ ا وال قـ ــــــــــــــَ ــــــــــــــن ي ــــــــــــــِ (2)ف
 

  
ً  عنه أَفََكهُ و (3) (َوْيل  ِلُكلِّ َأفّاك  َأثِيم  )، ومنه قَْولُه تَعالَى :  َكذَّاب أفُوكٌ و أفيكٌ و أَفَّاكٌ  فهو ،  وقَلَبَه ءِ عن الشَّيْ  َصَرفَه بالفتح فَقَط يَأْفُِكه أَْفكا

َتنا لَِتْأِفَكنا َعْن آهِلَِتناأَ )ومنه قَْولُه تعالَى :  نَى اآليِة تَْخَدعنا فتَْصِرفَنا ، وكذِلَك قَْولَه تعالَى وَمعْ  أو قَلََب رأْيَه باإِلْفكِ  وقِيَل : َصَرفه (4) (ِجئ ْ

أي يُْصَرُف َعِن الَحّقِ َمْن ُصِرَف في سابِِق ِعْلِم هللِا تعالَى. وقاَل ُمَجاِهُد : أي يُْؤفَُن َعْنه َمْن أُفَِن ، وقاَل  (5) (يُ ْؤَفُك َعْنُه َمْن أُِفكَ ): 

 بُن أَُذْينة : (6)ُعْرَوة 

بح  ِن املــــــــــــــروءِة مــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــَ نح َأحح ُك عــــــــــــــَ  إنح تــــــــــــــَ

دح      ـــــــــــن قـــــــــــَ وكـــــــــــًا فـــــــــــفـــــــــــي آخـــــــــــرِي وافـــــــــــُ كـــــــــــُ ـــــــــــِ  (7) أُف
  

َحاحِ. ً  أفكو أي إْن لم يَُوفَّْق لإِلْحَساِن فأَْنَت في قَْوم ُصِرفُوا ِمْن ذِلَك أَْيضاً كما في الّصِ ً  فاُلنا ً و يَْكِذبُ  أي يأْفكُ  َجعَلَهُ  أَْفكا َحَرَمهُ  أَفَكهُ أَْفكا

 وَصَرفَه عنه. هُ مرادَ 

د بِن َكْعٍب القرظّيِ  َمدائِنُ  (اْلُمْؤَتِفكاتِ ) وَ  قالَهُ َخْمَسةٌ وهي : َصْعبَةُ وَصْعَدةُ وعمرةُ ودوما وَسُدوم وهي أَْعَظُمها َذَكَره الطَّبَِريُّ َعْن ُمَحمَّ

يَْت بذِلَك الْنِقالبِها بالَخْسِف. قاَل  الصالةُ والسالمُ  وَعلَى نَبيِّنا ٍط عليهقُِلبَْت على قوِم لو السهيليُّ في األَْعالم في الحاقَِة ونَقَلَه َشْيُخنَا ، ُسّمِ

ُهْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَ يِّناتِ )، وقاَل تعالَى :  (8) (َواْلُمْؤَتِفَكَة َأْهوى) تعالَى : اُج : (9) (َواْلُمْؤَتِفكاِت أَتَ ت ْ جَّ بِِهم األَْرُض أي  ائْتَفََكتْ  ؛ قاَل الزَّ

ال تَْنِزلَنَّ البَْصَرة فإنَّها  !َرَوى النَّْضُر بُن أَنَس َعْن أَبيِه : أي بَنِيَّ و اْنقَلَبَت. يُقاُل : إنَّهم َجْمع ِمْن أَْهلَك كما يُقاُل للهاِلِك قَْد اْنقَلَبت َعلَيه الدُّْنيا.

تَين فَشبَّه َغَرقَها باْنِقالبِها. !بِهم الثاِلثَةِ  ُمْؤتَِفَكة تَْيِن ، وهيبأَْهِلها َمرَّ  ائْتَفََكتْ  قَدْ  الُمْؤتَِفكات إْحَدى  االئْتِفَاكُ و قاَل َشِمٌز : يَْعنِي أَنَّها َغِرقَْت َمرَّ

ة َهاَلِك قَْوم لوٍط قاَل : في َحِديِث سَ و بأَْهِلها أي اْنقَلَبَْت ، ائْتَفََكتْ  ِعْنَد أَْهِل العََربِيَِّة : االْنِقالُب كقريات قَْوم لوٍط التي ِعْيد بِن ُجبَْير وَذَكَر قصَّ

في حِديِث بَِشير بِن الخصَّاصيِة. قاَل له النَّبِيُّ و ، يُِريُد العََذاَب الذي أَْرَسلَه هللا َعلَيهم فقَلَب بها ِدبَاَرهم. «أَْهلََكتْه اأْلَْفَكةُ  فََمْن أََصابَتْه تلكَ »

 أي اْنقَلَبَْت. األَْرُض بَمْن َعلَيها الئْتَفََكتِ  ِمْن َربِْيعَة ، قال : أَْنتُم تَْزَعُموَن لَو اَل َربْيعَة : قالَ  ؟أَْنتَ  نْ ممَّ  ؛ وسلمعليههللاصلى

ً  الُمْؤتَِفكاتُ و ياُح التي تَْقِلب األَْرَض أو : أَْيضا أي َزَكا  َزَكِت األَرضُ  الُمْؤتَِفكاتُ  يقاُل : إذا َكثَُرتِ  ِمْن َذِلكَ و تَْختَِلُف َمهابُّها هي التي الّرِ

 َزْرُعها وقَْوُل ُرْؤبَة :

 (10) ُمؤحَتفكَجوحن َخرحٍ  ابلّرايِح و 
ياُح ِمْن كّلِ َوْجٍه.  أي اْختَلَفَت َعلَيه الّرِ

 َعِن اللَّْيِث وأَْنَشَد : (11) كأَِميٍر العاِجُز القليُل الحزِم والحيلة األَفِيكُ و

 (12) أَِفيَكاما د أَرَاَ  عاِجزاً 
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__________________ 
 من سورة األحقاف. 28( من اآية 1)
 ( اللسان.2)
 .7( سورة اجلاثية اآية 3)
 .32( سورة األحقاف اآية 4)
 .9( سورة الذارايت اآية 5)
 ( األصر والصحاح ا ويف اللسان : عمرو.6)
 .«أحسن الصنيعة»( اللسان والصحاح وفيها 7)
 .53( سورة النجم اآية 8)
 .70( سورة التوبة اآية 9)
 ومثله يف التهذيب ا واألصر كرواية اللسان.« وجوز»برواية  117( ديوانه ص 10)
 ( يف القاموس : القليُر ا يلِة وا زِم.11)
 ب واللسان بدون نسبة.( التهذي12)
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ِم  لأَلَفِيَكة وتَقُوُل العََرُب : يا أَفائِكُ  ج كاإِلْفكِ  بهاٍء الَكِذبُ  اأْلَفِْيَكةُ و كعُنِيَ  أُِفكَ  وقَدْ  كالَمأْفُوكِ  الَمْخُدوع عن َرأِْيهِ  هو األَفِْيكُ  قِيَل :و بكسِر الالَّ

ُجُل اْعجَ  ٌب كأَنَّه قاَل : يا أَيُّها الرَّ م فهي اَلُم اْستِغَاثٍة ، وَمْن َكَسَرها فهي تَعَجُّ  وهي الَكْذبةُ العَِظْيمةُ. األَفِيَكة ْب لهِذهوفَتِْحها فََمْن فَتَح الالَّ

امات وقصور هكذا  د أَْفكانُ و  وسنُْون كفَِرَحٍة السَّنَةُ الُمْجِدبَةُ  األَفَِكةُ  ِمَن الَمَجاِز :و قالُوا نَقَلَه يَاقُوت ،كاَن ليَْعلَى بن ُمَحمد ذا أَرحية وَحمَّ

. أَوافِكٌ  َمْخَشِريُّ  ُمْجِدبات نَقَلَه الزَّ

كةً َمْجَمُع الفَّكِ والَحْطَمْينِ  األَفَكُ و .هكَذا في النَسخ ، والذي في الُمِحيط : َمْجَمُع الَخْطِم وَمْجَمع  ُمحرَّ اَغانيُّ  األَْفكُ و الفَكَّْيِن كَذا نَقَلَه الصَّ

 وقَْد ذُِكَر قَِرْيباً. اْنقَلَبَتْ  بأَْهِلها أي البَْلَدةُ  ائْتَفََكتِ و (1)كَصبُوٍر وُصبٍُر  ِللَكذَّابِ  أفُوكٍ  بالضّمِ َجْمعُ 

أي َمْجُدودة ِمَن الَمَطِر وِمَن النَّْبِت نَقَلَه  َمأْفُوَكة يُقاُل : أَْرضٌ  هاءٍ المكاُن لم يُِصْبهُ َمَطٌر ولَْيَس به نبَاٌت وهي ب الَمأْفوكُ  ِمَن الَمَجاز :و

َمْخَشِريُّ ، ِعيُف العَْقلِ  الَمأْفُون. وهو الَمأْفُوكُ  قاَل أبو َزْيٍد :و الَجْوَهِريُّ والزَّ أْي ؛ وقاَل أبو ُعبَْيَدة َرُجلٌ  الضَّ ال يُِصْيب َخْيراً وال  َمأْفُوكٌ  والرَّ

َحاحِ  ً  كعُنِيَ  أُفِكَ  وفِْعلُُهما يكوُن ِعْند ما يَُظّن به ِمْن َخْيٍر كما في الّصِ هللاُ بَمْعنَى أَْضعََف  أَفَكه إِذا َضعَُف َعْقلُه وَرأْيُه ؛ ولم يُْستَْعمل بالفَتحِ  أَْفكا

 بَمْعنَى َصَرفَه كما في اللِّساِن. أَفََكه َعْقلَه وإِنَّما أَتَى

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه : ً  الناسَ  أَفَكَ  * وممَّ  أُفِكَ  ِمثْل َكَذَب وَكَذْبتُه. وقاَل َشِمٌر : أَفَْكتُهو أَفَكَ  حدَّثَهم بالباِطِل ، قاَل األَْزَهِريُّ : فيكونُ  يَأْفُِكهم أَْفكا

ُجُل َعِن الَخْيِر إذا قُِلَب َعْنه و  ُصِرَف.الرَّ

 تِْلَك األَْرُض أي اْحتََرقَْت ِمَن الَجدِب. ائْتَفََكتْ  وقاَل ابُن اأْلَْعَرابّيِ :

ً و  : َخَدَعه. أَفَكهُ أَْفكا

 أي بالدَّاِهيَِة الُمْعِضلَِة َعِن ابِن َعبَّاٍد. باأْلَفِْيَكةِ  ويُقاُل : َرَماه هللاُ 

َحاحِ : ِمْن َشَدائِِد الدُّنيا. كاألكَّاَكةِ  الشَِّديدةُ من َشدائِِد الدَّْهرِ  األَكَّةُ  : [أكك] ً  األَكَّةُ و هذه عن اللَّْيِث ، وفي الصَّ َمَع  ِشدَّةُ الدَّْهِر وِشدَّةُ الَحرِّ  أَْيضا

يحِ ِمثْل وِضْيُق  سوُء الُخلُقِ  األَكَّةُ و .أَكَّة : الَحرُّ الُمْحتَِدُم الذي ال ِرْيح فيه. ويُقاُل : أََصابَتْنا األَكَّةو األَحبَِّة ، إِالَّ أَنَّ األَحبَّة التَُّوهُّجَ  سكوِن الّرِ

ْدرِ   أَي ِحْقداً. ألَكَّةً  يُقاُل : إنَّ في نَْفِسه َعلَيَّ  الِحْقدُ  األَكَّةُ و الصَّ

 في الموعب :و وفي التَّْكِملَة َعلَى اإِلْنَسانِ  اْقبالُك بالغََضب على أََحدٍ  األَكَّةُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و الَمْوتُ  أي باألَكَّةِ  هللاُ  (2)أبو َزْيٍد : َرَماه قاَل و

ْحَمةُ و الِضْيقُ  األَكَّةُ  اِجُز : الزَّ  قاَل الرَّ

ه  َذتــــــــــــــــــــح رِيــــــــــــــــــــُب َأخــــــــــــــــــــَ هح إذا الشــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َأكــــــــــــــــــــ 

هح      كـــــــــــــــ  ك  بـــــــــــــــَ بـــــــــــــــُ ه حـــــــــــــــىت  يــــــــــــــــَ لـــــــــــــــِّ حـــــــــــــــَ (3)فـــــــــــــــَ
 

  
 أي يَْزَدِحم فيَْسِقي إِبِلَه ِسْقيَةً ، هكَذا أَْنَشَدهقاَل : الشَِّريُب الذي يَْسِقي إِبِلَه َمَع إِبِِلَك ، يَقُوُل : فََخلِّه أْن يُوِرَد إِبِلَه الَحْوَض حتَّى يُبَاكَّ َعلَيه 

اَغانيُّ : وهو لعامان   بِن كعِب بِن عمرٍو بِن سعِد بِن زيد َمناةَ بِن تميٍم. (4)الَجْوَهِريُّ وابُن ُدَرْيٍد وِمثْله في الموعِب قال الصَّ

الَحّرِ َمَع ِلْيٍن وإْحتِبَاِس ِرْيحٍ َحَكاها َمَع أَْشيَاء َشِديُد  أَكَّ  وَعكٌّ وَعِكْيٌك ؛ وَحَكى ثَْعلَب : يَْوٌم َعكٌّ  أَِكيكٌ و أكٌّ  يَْومٌ  يُقاُل : ُسكوُن الريحِ  األَكَّةُ و

 أَكٍّ  ِب : يَْوُم ذُوفاَل أَْدِري أَذََهب به إِلى أَنَّه شِدْيُد الَحّرِ وأنَّه يُْفَصُل مْن َعّكٍ كما َحَكاه أبو ُعبَْيد وَغْيِره. وفي التَّْهِذي إتْبَاِعيَّة قاَل ابُن ِسْيَده :

ً  يَْومنا أَكَّ  وقد ِمثْله. أَِكْيكٌ  وَعِكْيك (5)حارٌّ َضيِّق غام  أكٌّ  وفي الموعب : يَْوٌم عكٌ :  أَكَّةٍ  وذُو  وهو اْفتَعَل منه ، وهو يَْومٌ  ائْتَكَّ و يَُؤكُّ أَّكا

 ، قاَل األَْزَهِريُّ : وكذِلَك العَكُّ في ُوُجوِهِه. ُمْؤتَكٌّ 

ً و هُ  أَكَّةً و أَكَّهُ أَكَّا ً و َردَّ  عِن ابِن َعبَّاٍد. فاُلٌن ضاَق َصْدُرهُ  أَكَّ و َعِن ابِن ُدَرْيدٍ  زاَحَمهُ  أَكَّهُ أّكا

 َمْعنى الوْرد َجَماعةُ اإِلبِِل الَواِرَدة. الِوْرُد اْزَدَحمَ  ائْتَكَّ و

__________________ 
 نبه عليه هبامش القاموس مصححه. .«ابلضم»( كذا ابألصر ا والتنظري يقتضي أن يكون بضمتا بداًل من 1)
 ( يف التهذيب : دعاه.2)
 .128ونوادر أيب زيد ص  18/  1( الصحاح واللسان ومقايي  اللغة 3)
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 .16( ترمجته يف نوادر أيب زيد ص 4)
عل  زنة فاعر من غّم ا ويف الصـــحاح : وغّم »وهبامشـــه : هكذا يف األصـــر. وهبامش اللســـان ط دار املعارف قا   ققه : ( األصـــر واللســـان 5)

 .«. وليلة َغم  .. يومنا ابلفتح فهو يوم غميف إذا كان أيخذ ابلنفِ  من شدة ا ّر. وليلة غم أي غاّمة. وليلة غّمة
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 وأَْنَشَد ابُن فاِرس : ِرْجالهُ اْصَطكَّتا ائْتَكَّتْ و .(1)فاُلٌن مْن أَْمٍر أي أَْرَمَضه  ائْتَكَّ  وقِْيل : ليه وأنَِف منهَعُظَم ع أي األَْمرِ  ذِلكَ  من ائْتَكَّ و

لِه من نعظه ائتكا    (2)يف رِجح
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

. أَكَّةٌ  لَْيلة  شِدْيَدةُ الَحّرِ

 الدَّاِهيَة عن ابن َعبَّاٍد. األَكَّةُ و

 أي ِضْيٍق. أَكَّةٍ  وَوقََع في

ً  (3)بِفْيه  الفََرُس الِلجامَ  أَلَكَ   :[ألك] اللُُّجَم ، والَمْعُروف يَلُوُك أو يَْعلُك أي  يَأْلُكُ  عن ابِن ِسْيَده ؛ وقاَل اللّْيُث قَْولُهم الفََرس َعلََكهُ  ِمثْل يَأْلُُكه أَْلكا

قاَل و قاَل ِسْيبََوْيه : لَْيَس في الَكالِم َمْفعُل ؛ بضم الالمِ  الَمأْلُكُ و األَلوكُ و أَْيضاً. وتُْفتَُح الالمُ  بضِم الالمِ  الَمأْلَُكةُ و األَلُوَكةُ  ِمْنهو  :يَْمَضُغ ، قالَ 

َذَكَره ابُن ِسْيده  اأْلَلُوَكةُ و الَمأْلكُ  وَزاَد الَجْوَهِري : اأْلَلُوكِ و لََكةِ الَمأْ  اْقتََصَر اللّْيُث ِمْنها َعلَى الِرسالة ، كلُّ ذِلَك بَمْعنَى ال َمْفعَُل غيُره كراُع :

َسالة يَِت الّرِ اَغانيُّ ؛ قاَل اللّْيُث : ُسّمِ ً  والصَّ  في الفِم وِمثْله قَْول ابن ِسْيَده وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للَِبيٍد : يُْؤلَكُ  ألَنَّه أَلُوكا

ه و  ُه أُمــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــــــــَ الٍم أَرحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــــــــــــُ

و ٍ      َب ح  أبَلــــــــــــــُ نــــــــــــــا مــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــَ َذلــــــــــــــح بــــــــــــــَ (4)فـــــــــــــــَ
 

  
 قَْول مهر بن َكْعٍب : الَمأْلَُكةِ  وشاِهُده

وَس  نـــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ غح َأاب َدخـــــــــــــــح لـــــــــــــــِ ةً أَبـــــــــــــــح كـــــــــــــــَ بحلـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــَ

ِذِب      قــــــــــــاُ  ابلــــــــــــكــــــــــــَ (5)عــــــــــــِن الــــــــــــذي قــــــــــــد يــــــــــــُ
 

  
ّي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

بــــــــــان  يــــــــــح ــــــــــَد بــــــــــين شــــــــــــــــــــــــَ زِي غح يــــــــــَ لــــــــــِ ــــــــــح ةً أَب كــــــــــَ بحلــــــــــُ  مــــــــــَ

ُر      كــــــــــِ ك  َ حتــــــــــَ فــــــــــَ نـــــــــــح ٍب أَمــــــــــا تـــــــــــَ يــــــــــح بـــــــــــَ  ؟(6)َأاب ثـــــــــــُ
  

فيكوُن هَذا َمْحموالً  األَلُوك ِمنَ  تَأْتَِلكُ  لم نَْسَمع نَْحن في الَكالمِ ، َحَكاه يَْعقُوب في الَمْقلُوب. قاَل ابُن ِسْيَده : و األَلُوكِ  ِمنَ  تَأْتَِلكُ  قاَل : إِنَّما أََرادَ 

ا شاِهدُ   فقَْوُل ُعَدّيِ بِن َزْيٍد العبادّيِ : َمأْلكٍ  َعلَيه َمْقلُوباً منه ، وأَمَّ

ين  اَن عـــــــــــــِ مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــ  ـــــــــــــنـ ِغ ال لـــــــــــــِ ـــــــــــــح كـــــــــــــاً أَب ـــــــــــــُ بحل  مـــــــــــــَ

ظــــــــــارِي      تــــــــــِ ي وانــــــــــح بحســــــــــــــــــــــــِ اَ  حــــــــــَ دح طــــــــــَ ه قــــــــــَ (7)أَنــــــــــ 
 

  
ين أَنَّ   َمْفعاُلً َمْرفُوض في َكالِمِهم إِالَّ قاَل َشْيُخنَا : وقَْوله : ال َمْفعُل َغْيره هَذا الَحْصُر َغْيُر َصِحيحٍ ففي َشْرح التَّْصِريِف للَمْولَى َسْعد الّدِ

ً  َمْكُرماً وَمعُْوناً ؛ وَزاَد َغْيره : سالِة وَمْقبُراً وَمْهلُكاً وَمْيُسراً للّسعَِة ، وقُِرى َمأْلُكا باإِلَضافِة ، قِيَل : ويُْحتََمل أنَّ  (8)َء فَنَْظَرةٌ إلى َمْيُسَرة للّرِ

تَِّة الَمْذُكْوَرة األَْصَل في األَْلفَاِظ الَمْذُكورة َمْفعُلةٌ ثم ُحِذفَِت التاُء ، وذِلَك ظاِهٌر في قَِراَءة ُمْيُسَره. وفي اْرتِشَ  اف الشَّْيخ أبي حيَّان بَْعَد ِذْكِر الّسِ

م َضُرْورَ  ْيرافي : ُمْفَرد أَْصلُه الهاء ، ُرّخِ ْعِر. قاَل ولم يَأِْت َغْيرها ، وقِيَل هو أي َمْفعُل َجْمٌع ِلَما فيه الهاء ؛ وقاَل الّسِ ة إذ لم يَِرْد إالَّ في الّشِ

ا هي فَوَرَدْت في القُْرآِن ثم نَقَل َعْن بحرق في َشْرحِ الاّلِميَّة بَْعَد ما نَقَل َكالَم الُمَصنِِّف مَ َشْيُخنَا : وهو في َغْير مَ  َع أَنَّه أي ْيُسره ظاِهٌر ، أمَّ

ها ، وكاَن ُمَراُده ما اْنفََرد بالضّمِ ُدْوَن ُمَشاَرَكِة َغْيِره لكن يَُردُّ    عليه َمْكُرم وَمْعُون.الُمَصنِِّف َذَكَر البَاقَيات في َمَواّدِ

 ال في كتابِه المجرد والمنضد :قُْلُت : قَْد َسبََق إِْنَكار ِسْيبََوْيه هَذا الَوْزن ؛ وهَذا الذي َذَكَره َشْيُخنَا ِمَن الَحْصر هو نَّص كراعٍ بعَْينِه ، ق

َسالة وال نَِظْير لها أي لم يَِجى الَمأْلُكُ  ْيرافي وبحرق ِمْن ِذْكِر ْء على َمْفعُل إِالَّ ه: الّرِ ي. وما َذَكَره َعْن َشْرح التَّْصِريِف وأبي َحيَّان والّسِ

ا قَْول  ّي فإِنَّه قاَل : وِمثْله َمْكُرم وَمعُون. وأَمَّ لهاء ، أبي َحيَّان ، قِيَل : إِنَّه َجْمٌع ِلَما فِيه اَمْكُرم وَمْعُون فقَْد َسبَقَهم بذِلَك اإِلَمام أبو ُمَحمد بِن بَّرِ

 . قاَل ابنُ َمأْلُكة َجْمعٍ  َمأْلُكٌ  فهو الذي َحَكاه أبو العَبَّاس ُمَحمُد بُن يَِزيد في َشْرحِ قَْوِل ُعَدّيِ السَّابِِق قاَل :

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أقلقه وأذلقه.1)
 .18/  1( مقايي  اللغة 2)
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 ( يف اللسان : يف فيه.3)
 ابلرفض ا واملثبتة ابجلر عن الديوان.« وغالم»والصحاح واللسان وضبطت فيه  140يوانه ط بريوت ص ( د4)
لقية بن زرارة ودخنتوس انتبه ا »قا  ابن بري : أبو دخنتوس هو « ابلكذب»بد  « م الكذب»( اللســــان والصــــحاح بدون نســــبة وفيهما : 5)

 لاها ابسم بنت كسر  وقا  فيها :
ــــــــــــــ ــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــري عــــــــــــــن ــــــــــــــي ــــــــــــــوُس اي ل ــــــــــــــت  ك دخــــــــــــــن

 إذا أل  اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسُ     

  

 واملثبت عن اللسان.« . مالكه.. أبلغ ( ابألصر :6)
 .«وانتظار. ..» ويف اللسان : 133/  1واملثبت عن اللسان واملقايي   «. مالكه.. أبلض» ( ابألصر7)
 من سورة البقرة. 280( من اآية 8)
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يحَده : وَقدح َ ُوُر أنح يكوَن ِمنح ابِب ِإنـحَقَحر يف الِقل ِة ا قاَ  والذي ُرِوي َعنح أيب  ايف أن ه  (1)سـِ ريح الَعب اس أَقـحَي  ا وقـَوح  السـِّ
ُرم قـَوح  الشاِعِر أَنحَشَده ابُن بـَّرِي   عحِر ؛ قـُلحُت وشاِهُد َمكح َم َضُرورًة إذ مل يَرِدح إال  يف الشِّ  : ُرخِّ

ُرم   (2)ليَـوحِم َروحٍع أو فـََعا  َمكح
ّي :  وشاِهُد َمعُون قَْول َجِمْيل أَْنَشَده ابُن بَّرِ

ه  تــــــــــــِ زِمـــــــــــــح َزمـــــــــــــي ال إن  ال إنح لـــــــــــــَ َ الـــــــــــــح اح ثـــــــــــــَ  بــــــــــــــُ

ون      عــــــــــُ َا أّي مــــــــــَ ــــــــــَواشــــــــــــــــــــــــِ رِة ال ــــــــــح ث لــــــــــَ  كــــــــــَ (3)عــــــــــَ
 

  
ا  َما لَضُروَرة ِشْعر ، وأمَّ الِقَراَءة الَمْذُكورة فقَْد نَقَلَها الَجْوَهِريُّ في ي س ر ونُِقَل َعِن األَْخفَش أنَّه قاَل : َغْير فتََحقَّق بذِلَك أنّهما إنَّما ُرّخِ

ا َمْكُرم وَمعُون فإنَُّهما َجْمع َمْكُرمة وَمعُونة ، وبهَذا يْظهَ  َن الَحْصِر وقَلَّده ُر أنَّ ما نَقَلَه كراُع مِ جائٍِز ألنّه لَْيَس في الَكالِم َمْفعُل بغَْيِر الهاِء وأمَّ

َرَد َعلَى َوْزنِه إنّما هو في أَْصِله الهاء الُمَصنُِّف َصِحْيح بالنِّْسبَة وإْن كاَن الَحقُّ َمَع ِسْيبََوْيه في قَْوِله : لْيَس في الَكالِم َمْفعُل فإنَّ َجِمْيع ما وَ 

م ِمْنهما  َمأْلُكةالو الَمأْلُك وما أََدق نََظِر الَجْوَهِرّي َحْيُث قاَل : وكِذلَك ض لقَْوِل كراعٍ إَشاَرة إلى أنَّ أَْصلَه (4)بضِم الالَّ  الَمأْلَُكة ، ولم يَتَعَرَّ

ْل ذِلَك وأَْنِصْف. م منه ولْيَس ببِنَاٍء َعلَى األَْصِل فتأمَّ ثم قُِلبَِت الَهْمَزة إلى َمْوِضع  َمأْلَكٌ  أَْصلُهُ و ُمْشتَقٌّ منه الَماَلئَِكةِ  واِحدُ  الَملَكُ  قيَل :و ُمرخَّ

ِم فِقْيَل َمأَلٌْك وَعلَيه قَْول الشاِعر :  الالَّ

نــــــــــاً  يــــــــــح مــــــــــًا ُحســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــح ون  ــــــــــُ لــــــــــُ ا الــــــــــقــــــــــاتــــــــــِ هــــــــــَ ــــــــــ   أيـ

يــــــــــــــر     كــــــــــــــِ نــــــــــــــح ــــــــــــــ  ذاِب والــــــــــــــتـ ُروا ابلــــــــــــــعــــــــــــــَ  !أَبحشــــــــــــــــــــــــــــِ
  

مح  لـــــــــيـــــــــكـــــــــُ و عـــــــــَ عـــــــــُ دح مـــــــــاِء يـــــــــَ ِر الســـــــــــــــــــــــ   كـــــــــر  َأهـــــــــح

  
و     ٍَ  وَرســـــــــــــــــــــــــــــــــُ ألح يبٍّ ومـــــــــــــــــــَ (5)مـــــــــــــــــــنح نـــــــــــــــــــَ

 

  
فَ  ماً والَحْذُف أَْكثَر ، ونَِظيَر البَْيِت الذي تَقَدَّم أَْيضاً  َملَك ِت الَهْمزةُ بأْن أُْلِقيَت َحَركتُها َعلَى السَّاِكن الذي قَْبلَها فِقْيَل :ثم ُخفِّ ، وقَْد يُْستَْعمل ُمتَمَّ

 قَْوُل الشاِعِر :

أَلٍ  
َ

َت إِلنحســــــــــــــــــــــــــــيٍّ ولــــــــــــــكــــــــــــــن ملــــــــــــــ  فــــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــــح

مـــــــــا     وِّ الســـــــــــــــــــــــ  نح جـــــــــَ ز َ  مـــــــــِ ـــــــــَ نـ ـــــــــَ وب تـ (6)ِء َيصـــــــــــــــــــــــُ
 

  
يَاقِلَة ، وقَْد قالُوا ال َماَلئَِكة والَجْمعُ  َماَلئِك. وقاَل ابُن ، َدَخلَت فيها الهاُء ال لعُْجَمٍة وال لنََسٍب ، ولكَن َعلَى َحّدِ ُدُخوِلها في القََشاِعَمة والصَّ

ْيِت : هي ّكِ في الوحَداِن ، وأَْصلُه مأْلٌَك كما تََرى. وَسيَأْتي  َملَك ْيل :َجْمع َمأْلََكة ثم تََرك الَهْمز فقِ  الَماَلئَِكةُ و والَمأْلَكةُ َعلَى القَْلب. الَمأْلََكة الّسِ

 ُء من ذلك في م ل ك.َشيْ 

سولُ  األَلوكُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد : قَْد يكونُ و  يُقاُل : جاَء فاُلٌن إلى فاُلٍن وقَدْ و وهو الَمْجنُون ، الكاُف بََدٌل َعِن القَافِ  الَمأْلوقُ  الَمأْلوكُ و ، قاَل : الرَّ

 ، ويُقاُل أيضاً اْستأَْلََك كما َسيَأْتي. َحَمل ِرسالَتَه أي اْستَأْلََك َمأْلَُكتَه

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه : ً  * وممَّ  بَْيَن القَْوِم إذا ترسََّل. أَلَكَ و ، َعْن كراعٍ  األَلُوكَ  أَْبلَغَه أَلََكه يَأِْلُكه أَْلكا

أَْلئِْكني  أَِلْكني ، واألَْصل في أَِلْكنَنيو أَِلِكينيو أَِلُكونيو أَِلكاني إلى فالٍن يَُراُد به أَْرِسْلنِي ، ولالثْنَْين أَِلكني وقاَل ابُن األَْنبَاِري : يُقال :

ِم وأُْسِقطَ   ِت الَهْمزةُ وأَْنَشَد :فحولِّْت َكْسرةُ الَهْمَزةِ إلى الالَّ

ين كـــــــــــــــح ـــــــــــــــِ و  أَل ريح الـــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــهـــــــــــــــا خبـــــــــــــــَ  ِإلـــــــــــــــَ

رَبح      ي اخلـــــــــــــَ َواحـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ـــــــــــــنـ مح ب هـــــــــــــُ مـــــــــــــُ لـــــــــــــِ ـــــــــــــح (7)ِ  أُع
 

  
 أَأِْلْكني فُحِذفَِت الَهْمزة الثانيةُ تَْخِفيفاً ، وأَْنَشد : أَِلْكني قاَل : أَْصل األَلُوكِ  وقاَل : وَمْن بَنَى على

ُ ِإلَيحك قـَوحال  أَِلكحين  (8)اي ُعَياح
َرِت الَهْمزة بَْعد  أَِلْكني أي ُكْن َرُسولي إِلَْيه. وقاَل َغْيُره : أَْصل (9) أَِلْكنِي لي ، وقاَل ابُن األَْنبَاِري : أَِلْكنِي أَِلكْ  قاَل األَْزَهِريُّ : أَأِْلْكني أُّخِ

ِم وُخفِّفَت بنَْقِل َحَرَكتها على ما قَْبلها وَحْذفِها يُقاُل :  إليها بِرَسالٍة وكاَن ُمْقتََضى هذا أَِلْكني الالَّ

__________________ 
 وهبامشه : هكذا يف األصر.« ابن عباس»( يف اللسان : 1)
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 ( اللسان.2)
 واللسان. 126 ( ديوانه ط بريوت ص3)
 ( الصحاح : فيهما.4)
 ( اللسان.5)
وقا  ابن بري  .لســت ِبيّن ولكن مألكاو  ويرو  : 26/ رقم  119( اللســان بدون نســبة ا والبيت لعلقمة بن عبدة من قصــيدة مفضــلية رقم 6)
قير هو لعلقمة بن عبدة ا أفاده يف اللســــــــــــــان البيت لرجر من عبد القي  ميدح النعمان ا وقير : هو أليب وجزة ميدح عبد   بن الزبري ا و  :
 .«صوب»
 ( اللسان.7)
 ( كذا ابألصر ا واللسان ا وسيبيت بتمامه يف املادة برواية أخر .8)
 ( يف اللسان : ألكين إليه.9)
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َعحىن ُكنح رَ 
الٍة ا إال  أن ه جاَء عل  الَقلحِب إذ امل لحين إليها برِســَ ِة أنح يكوَن َمعحَناه أَرحســِ الِة فهذا َعَل  اللفح ود إليها هبذِه الّرِســَ ســُ

 َحدِّ قـَوحهِلم :
َوحماُة أَرحَكبها و 

 (1)ال هَتَيـ ُبين امل
لْفُظه يَْقتَِضي أْن يكوَن المخاَطُب ُمْرِسالً والُمتَكلِّم ُمْرَسالً ، وهو في الَمْعنى بعكِس ذِلَك ، وهو أنَّ المخاَطَب  أَِلْكني أي وال أَتََهيَّبُها ، وكذِلكَ 

َم ُمْرِسٌل ، وَعلَى ذِلَك قَْول ابن أبي َربِْيعَة :  ُمْرَسٌل والمتكلِّ

ين كــــــــــــــح ــــــــــــــِ ه  أَل الم فــــــــــــــإنــــــــــــــ  يــــــــــــــهــــــــــــــا ابلســــــــــــــــــــــــــــ   ِإلــــــــــــــَ

امـــــــــــي هبـــــــــــا      مـــــــــــَ ـــــــــــح ُر ِإل كـــــــــــ  نـــــــــــَ ـــــــــــُ ُر يـ هـــــــــــ  (2)وُيشـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 إليها السَّالَم ، قاَل َعْمُرو بُن َشأٍْس : أَِلْكنِي أي بَلِّْغها َسالِمي وُكْن َرُسولي إليها ، وقَْد تُْحَذف هِذه الباُء فيُقاُل :

يِن  كـــــــــــح الَم رِســـــــــــــــــــــــــالـــــــــــًة  أَلـــــــــــِ وحمـــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــ   إىل قــــــــــــَ

زحاًل      افــــــــــًا وال عــــــــــُ عــــــــــَ وا ضــــــــــــــــــــــــِ (3) يــــــــــِة مــــــــــا كــــــــــانــــــــــُ
 

  
 ي َوقََع في ِشْعِر َعْمرو بِن َشأٍْس :فالسَّالُم َمْفعوٌل ثاٍن ، وِرَسالةٌ بََدل ِمْنه ، وإْن ِشئَْت َحَمْلته إذا نََصْبت َعلَى َمْعنَى بَلِّغ عنِّي ِرسالةً ، والذ

ين كـــــــــح ِه  أَلـــــــــِ َة اإِللـــــــــَ اَلم وَرمحـــــــــح وحمـــــــــي الســـــــــــــــــــــــ   إىل قــــــــــَ

زحال      افـــــــــــًا وال عـــــــــــُ عـــــــــــَ وا ضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــُ ا كـــــــــــان (4)فـــــــــــمـــــــــــَ
 

  
 إِليك السَّالَم أي ُكْن َرُسولي إلى نَْفِسك بالسَّالِم ، وَعلَْيه قَْول الشاِعِر : أَِلْكني وقَْد يكوُن الُمْرَسُل هو الُمْرَسل إليه ، وذِلَك كقَْوِلَك :

ين كــــــــــــــح ــــــــــــــِ وحاًل  أل ــــــــــــــَ ــــــــــــــَك قـ ــــــــــــــي ــــــــــــــُ  إل ــــــــــــــي  اي عــــــــــــــت

ينِّ      ِديــــــــــــِه الــــــــــــّرواُة إلــــــــــــيــــــــــــَك عــــــــــــَ هــــــــــــح ــــــــــــُ تـ (5)ســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ه :  وفي َحِديِث َزْيٍد بِن َحاِرثَة وأَبيِه وَعّمِ

يِن  كـــــــــــح ـــــــــــِ ـــــــــــاً  أَل ي ـــــــــــِ ـــــــــــُت انئ وحمـــــــــــي وإن كـــــــــــن ـــــــــــَ  إىل قـ

ِر      اعــــــــِ شــــــــــــــــــــــَ
َ
َد امل نــــــــح ــــــــبــــــــيــــــــِت عــــــــِ ُا ال طــــــــِ (6)فــــــــإين قــــــــَ

 

  
 أي بَلِّغ ِرَسالَتي.

ْكتُ  أَلُوكُ  وتَقَدََّم في تَْرَجَمِة ع ل ج يُقاُل : هذا  وما تَعَلَّْجُت بعَلُوج. بأَلوكٍ  ِصْدٍق وَعلُوُك ِصْدٍق وَعلُوُج ِصْدٍق ِلَما يُْؤَكل ، وما تَلَوَّ

 وأَُشدّ  أي في الواِحِد قالَه األَْزَهِريُّ ، َزاَد الَجْوَهِريّ  وليَس أَْفعٌُل غيَرها قاَل الَجْوَهِريُّ : هو ِمْن أَْبنِيَِة الَجْمع نِ بالَمّدِ وضم النو اآلنُكُ  : [أنك]

ا أَُشدَّ فمْختَلَف فيه ، َهْل ه اَء ؛ قاَل األَْزَهِريُّ : فأمَّ اَغانيُّ وآجر في لُغَِة َمْن َخفََّف الرَّ  و واِحٌد أو َجْمع ، وقِيَل : يُْحتَمُل أْن يكونَ ، َزاَد الصَّ

 فاِعالً ال أَْفعاُلً وهو شاذٌّ. اآلنُك

هُ ) ِعْند قَْوِله تَعالَى :« ش د د»قُْلُت وقَْد َسبََق هذا القَْول في  ُلَغ َأُشدَّ ويُْرَوى أَْيضاً بضِم الَهْمزةِ قاَل السَّْيَرافِيُّ : وهي قَِلْيلة  (7) (َحّّت يَ ب ْ

ِل فَهْل هو َجْمُع َشّدة أو ِشدَّة بالفتحِ أو بالكسِر ، أو جَ ومَ  ْمع ال واِحَد لَهُ ِمْن لَْفِظه ، وَمرَّ رَّ االْختِالُف في َكْونِه َجْمعاً أو ُمْفرداً ، وَعلَى األَوَّ

ْعَملتها العََرُب فال يُنَافِي ُوُرود أْعالم َعلَى بِالد كَكابُل وآُمل وما يُْبِديه ُهنَاك أَْيضاً قَْول َشْيِخنا ، ولَعَلَّ ُمَراَده ِمَن األَْسَماِء الُمْطلَقَِة التي اْستَ 

ْل ذِلَك.  االْستِْقراُء فتأمَّ

َصاُص القَْلِعيُّ قالَهُ القُتَيبِيُّ ؛ قاَل األَْزَهِريُّ : وأَْحَسبُه ُمْعَرباً. األُْسُربُّ  ، وقاَل القاِسُم بُن َمْعٍن :  أو أَْبيَُضهُ أو أْسَوُده أو خاِلُصهُ  وهو الرَّ

ا كابُل  أي خاِلٌص ، وقاَل كراٌع : هو القَْزِديُر ، قاَل : آنكٌ  َسِمْعُت أَْعَرابْياً يقُوُل : هذا َرَصاصٌ  ولَْيَس في الَكالِم َعلَى فاُعِل َغْيره ؛ فأمَّ

 فأَْعَجِمّي.

َعُظَم  أنََك يأنَكُ  قاَل ابُن األَْعرابيُّ :و ، َرَواه ابُن قُتَْيبة ؛ «في أُذُنَْيه يَْوَم الِقيَاَمةِ  اآلنُكَ  َمِن اْستََمَع إلى قَْينَة َصبَّ هللاُ »في الَحِديِث :  وقَد جاءَ 

 وبه فَسَّر قَْوُل ُرْؤبَة : وَغلُظَ 

ُه  مــــــــــَ مــــــــــَ يبّ عــــــــــَ هــــــــــَ لــــــــــح دح  صــــــــــــــــــــــــَ م خــــــــــَ  يف ِجســــــــــــــــــــــــح

ك     ه  أَيحنــــــــــــُ ب مــــــــــــُ فــــــــــــَ ه مــــــــــــُ يــــــــــــمــــــــــــِ ئــــــــــــِ فــــــــــــح نح تـــــــــــــَ (8)عــــــــــــَ
 

  
__________________ 
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 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 برواية : 133/  1واملقايي   122( البيت للنابغة يف ديوانه ط بريوت ص 5)

 . .. ألــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــين اي عــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ســــــــــــــــــــــــــــــــبهــــــــــــــــــديــــــــــــــــــه إلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــك إلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــين    

  

 واملثبت كرواية اللسان وفيه بدون نسبة.

 ( النهاية واللسان.6)
 .34واإلسراء اآية  152األنعام اآية ( سورة 7)
 حتريف.« خد »بد  « جد »والتهذيب والتكملة واللسان وفيه :  154و  153( ديوانه ص 8)
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َع ، قِيَل إذاو طالَ و إذا َعُظمَ  يأنَكُ  البَِعيرُ  أَنَكَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و ، يَأْنَكُ  أي يعظم. وقاَل األَْصَمِعيُّ : ال أْدِري ما  الرُجُل إذا أَنَكَ  قِيَل :و تََوجَّ

 كما في الُمِحْيِط والعُبَاِب والتَّْكِملَة. َطِمَع وأَسفَّ ِلُمالئِِم األْخالقِ 

أي َشٌر كما في العُبَاِب  ْوَكةٌ أ يُقاُل : كانَْت بَْينَهم الغََضُب والشَّرُّ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو األَْوَكةُ  : [أوك]

 والتَّْكِملَة.

حاحِ ، الشََّجُر الُمْلتَفُّ الكثيرُ  األَْيكُ  : [أيك] أو  ونَْحوهما ِمْن ناِعم الشََّجِر قالَهُ اللَّْيُث ، الغَْيَضةُ تُْنبُِت السَّْدَر واألَراكَ  قِيَل :و كما في الّصِ

الَجَماَعة الَكثِْيرة ِمَن األََراِك  األَْيكُ  وَخّص بَْعُضهم به َمْنبَت األَثِْل وُمْجتََمعه ، وقاَل أبو َحنِْيفَة : ْخلِ الَجماَعةُ من ُكّلِ الشََّجِر حتى من النَّ 

ْل ، قاَل أبو ذَُؤْيٍب : أَْيَكةٌ  الواِحَدةُ  تَْجتَِمع في مكاٍن واِحدٍ   وقَْد خالََف ُهنَا اْصِطالَحه فتأَمَّ

رتــــــــــــــــِا َدانَ  حــــــــــــــــٌة ابلــــــــــــــــطــــــــــــــــ  ا مــــــــــــــــوشـــــــــــــــــــــــــــــ    هلــــــــــــــــَ

ةٍ جـــــىن      ـــــكـــــــَ ـــــهـــــــا ِقصـــــــــــــــــــــاُرهـــــــا  أَي و عـــــلـــــي فـــــُ (1)َيضـــــــــــــــــــح
 

  
 وقَْد َجعَلَها األَْخَطُل ِمَن النَِّخيِل فقاَل :

ا  هــــــــــَ كــــــــــِ ــــــــــح رَت أَي ين وســــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــكــــــــــاُد حيــــــــــاُر اجملــــــــــت  ي

هـــــــــا      (2)إذا مـــــــــا تـــــــــنـــــــــاد  ابلـــــــــَعشـــــــــــــــــــــــّي هـــــــــديـــــــــلـــــــــِ
 

  
اَغانيُّ : وهو في القُْرآِن في أَْربَعَة َمَواِضع  الغَْيَضةُ فِهي  (3) (َأْصحاُب اْْلَْيَكةِ ) وَمْن قََرأَ  قاَل الَجْوَهِري : في الحجِر  (4)؛ قاَل الصَّ

ِم قَْبلها ، وقََرأَ  والشعراِء وص قََرأ ُكلّهم في الحجر بكسِر الهاِء ، وكذا في ُسورةِ ق إالَّ ورشاً فإنَّه يَتِْرُك ِمنها الَهْمز ويَردُّ َحَرَكته َعلَى الالَّ

 وَمْن قََرأ لَْيَكة فهي اْسُم القَْريَِة وَمْوِضعُهُ الالمُ  ، (اْْلَْيَكةِ ) ٍر وناِفُع وابُن َكثِْير وابُن عاِمٍر : لَْيَكة في الشعراِء وص والبَاقُوَن :أبو َجْعفَ 

م ، وإنما قاَل بَْعَد قَْوله القَْرية ، ويُقاُل : ِمثْل بَكَّة ومُ  َحاحِ وَمْوِضعه الالَّ كَّة ، وفي التَّْهِذيِب : وجاَء في التَّْفِسير أنَّ اسَم الَمِدينَِة ولْيَس في الّصِ

جاَء في و الشََّجُر الُمْلتَّف ، األَْيكُ  قاَل : (َأْصحاُب اْْلَْيَكةِ )كاَن لَْيَكة ، واْختَاَر أبو ُعبَْيٍد هذه الِقَراَءة وجعََل لَْيَكة ال يَْنَصِرف ، وَمْن قََرأَ 

ِمْن أَثٍْل ، وَرْهٌط ِمْن ُعَشر ، وقَِصْيَمة ِمْن َغضَّى ؛ وقاَل  أَْيَكة قاَل : (5)، وَرَوى َشِمٌر َعْن ابِن األَْعَرابّيِ  التَّْفِسْير أنَّ َشَجَرهم كاَن الّدْوم

اُج : جَّ فأُلِقيَِت الَهْمَزةِ فِقيَل الَْيَكِة ، ثم ُحِذفَِت  األَْيَكةُ  لكسِر َعلَى أنَّ األَْصلَ َكَذَب أَْصحاُب لَْيَكِة ، بِغَْيِر أَِلٍف َعلَى اـ  وهو َحَسن جّداً ـ  يَُجوز الزَّ

ِل ، األَْحَمُر قَْد جاَءنِي ، وتقُوُل إذا أَْلقَِت الَهْمَزة أَلَْحَمُر قَْد َجاَءني بفتحِ الاّلِم وإثْبَات ألِف الَوصْ  فقاَل : لَْيَكةٌ ، والعََرُب تقُوُل : (6)األَِلُف 

م فيها في سائِر القُْرآِن يُدْل َعلَى أنَّ َحْذَف الَهْمزةِ منها التي هي  وتقُوُل أَْيضاً : لَْحَمُر جاَءني ، يُريُدوَن األَْحَمَر ؛ قاَل وإثْبَات األَِلف والالَّ

 أَلُف الَوْصِل بمنِزلَِة قَْولهم : لَْحَمُر.

د بن إْسمعِ  َوقََع فيو ْيَكةِ  َرِضَي هللاُ تَعالَى عنه في باب التَّْفِسير : أَْصَحاب البُخاِرّيِ  يلَصِحْيح اإِلَمام ُمَحمَّ مِ  الالَّ  أَْيَكةٍ  َجْمعُ  هكَذا بتشِديِد الالَّ

ِة ولكنَّه َرِضَي هللاُ تَعالَى عنه ثِقَ  وكأَنَّه َوهمٌ  وهو َغِريبٌ  حه وال تََكلَّم به أََحٌد ِمَن األَئِمَّ ةٌ فيَما يَْنقُل فيَْنبَِغي أْن يُْحَسَن الَظنُّ فإنَّه لَْيَس َوْجه يَصّحِ

ُحوه فليَُراجْع فَتْح البَاِري فإنَّ فيه َمْقنَعاً. اُح وأََجابُوا عنه وَصحَّ َض له الّشرَّ وَخفََّف  أَْيَكةَ  صارَ  اْستَأيَكَ و األَراُك كَسِمعَ  أيِكَ و بِه وقَْد تَعَرَّ

اجُز ياَءه فقال :  الرَّ

جٍ و  لــــــــــــح ــــــــــــَ نح فـ ُن مــــــــــــِ ِب حنــــــــــــَ عــــــــــــح لــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــِ   أَبعــــــــــــح

كِ      ــــــــــــــح ــــــــــــــَقضــــــــــــــــــــــــــــِب  أَي داين ال ــــــــــــــَ ت (7)اأَلراِ  مــــــــــــــُ
 

  
اَغانيُّ   وقِيَل : هو َعلَى الُمبَالَغَِة كما في الُمْحَكِم. ُمثِْمرٌ  ككتٍِف أي أَْيٌك أَيِكٌ و قالَهُ ابُن ِسْيَده والصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه   : (8)* وممَّ

ثُون والِجيُم أَكثَر. األَْيِكيّون مِدينَةٌ بفَاِرس ومنه (9)، ويُقاُل : أيج  أيك  المحّدِ

__________________ 
 ونبه هبامشه إىل رواية األصر.« مولعة ابلطرتا»برواية :  22/  1( ديوان اهلذليا 1)
 .165/  1واملقايي   243( ديوانه ص 2)
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 من سورة الشعراء. 176( من اآية 3)
 من سورة  . 14من سورة ص ا واآية  13من سورة الشعراء ا واآية  176ا جر ا واآية من سورة  78( اآية 4)
 .«يقا »قوله : قا  أيكة كذا خبطه ا وعبارة اللسان : قا  : »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 يب : فقير.ويف التهذ« فقير»قوله : فقا  : كذا خبطه كاللسان ا والظاهر : »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
( كذا ابألصر والتهذيب واللسان وهبامشه كتب مصححه : قوله والعرب تقو  اخل عبارة زاده عل  البيضاوي كما تقو  : مررت ابألمحر عل  7)

فال  وز حتقي  اهلمزة ا مث ختفقها فتقو  بلحمر ا فإن شــــئت كتبته يف اخلرت عل  ما كتبته أواًل وإن شــــئت كتبته اب ذف عل  حكم لفة الالفة 
 .«حينئذ إال اجلر كما ال  وز يف األيكة إال اجلر

 ابلقلم ابلضم.« القضب»( اللسان والتكملة وضبطت فيها 8)
 وضبرت ايج ابلقلم ابلكسر.« أيك»( نص ايقوت عل  كسر اهلمزة يف 9)
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 َمَع الكافِ  فصل الباء
ِميُّ الذي كادَ  أَْهَملَه الَجماَعةُ. وقاَل الحافُِظ : كهاَجرَ  بابَكُ  : [ببك] العَبَاسّيِ  يَْستَْوِلي على الَمماِلِك ُكلِّها ثم قُتَِل في َزَمِن الُمْعتَِصمِ  أنْ  َذاَك الُخرَّ

تُه َمْشُهورة في تواريخِ العََجِم ، َمِد بنُ  وقِصَّ ْربَعمائة ، وفي بعِض النسخِ َعْبُد المِلِك ، وفي أُْخَرى َمْشُهوٌر بَْعد األَ  شاِعٌر ُمْفِلقٌ  بابَكَ  وعبُد الصَّ

َمِد  َواُب أنَّ اْسَمه َعْبُد الصَّ  كما َذَكْرنا. (1)َعْبد هللِا والصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

د بنُ العَطَّاُر أبو الَحَسن القَْزِوينيُّ أََخَذ الِقَراَءةَ بَحْرِف الِكَسائي عَ  بابَكُ  أْحَمُد بنُ  ِمْن  بابَك ِن الُحَسْيِن بِن َعِلّيٍ األَْزَرق َذَكَره الّدانِي ، وُمَحمَّ

د بن الَحَسِن األَْبَهِرّي ثم الَهَمَدانيُّ َذَكَره ابُن نْقَطةَ َعْن ابِن هاللَةَ.  جُدوِد أبي طاِهٍر ُمَحمَّ

 لعَطَّار.قُْلُت : وَرَوى أبو طاِهٍر هَذا َعْن أَبي الَوْقِت وأبي العاََلِء ا

ْل ذلك. بابَك َجَماَعةٌ ِمْنهم أَْرَدِشْيُر بنُ  بابَك وفي ُملُوِك الفُْرس وأَُمَرائَِها  وقَُد َذَكَره الُمَصنِّف في الدَّاِل فتأَمَّ

ً  ِمْن َحدَّي َضَرَب ونََصرَ  يَْبتُُكهُ و بَتََكهُ يَْبتُِكهُ  : [بتك] ََّكهُ تَْبتِ  ِمْن أَْصِله قََطعَه بَتَْكا ً َكبَت د للَكثْرةِ وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز :  يكا تُِّكنَّ آذاَن )ُشّدِ فَ َليُ ب َ
عنَّ ، ؛ قاَل األَْزَهِريُّ : كأنَّه أَراَد ، وهللاُ أَْعلَم ، تَْبِحيَر أَْهِل الجاِهلِ  (2) (اْْلَْنعامِ  يَِّة آَذان أَْنعَاِمهم وَشقّهِم قاَل أبو العَبَّاِس : يقُوُل فليُقَّطِ

 إيَّاها (3)

 ِمْن أَْصِله أي فيَْنقَِطع ويُْنتََف ، فيَْنبَتِكَ  أْن تَْقبَِض َعلَى َشعٍَر أْو ِرْيٍش أو نَْحَو ذِلَك ، ثم تَْجِذبه إليكَ  البَتْك وقاَل اللّْيُث : ويُقالُ  تَبَتَّكَ و فاْنبَتَك

 قاَل زهيٌر : َكِعنَبٍ  بِتَكٍ  بالكسر والفَتْحِ الِقْطعَةُ منه ج البِتَْكةُ و

الِم هلـــــــــــا  ف  الـــــــــــغـــــــــــُ َوتح كـــــــــــَ  حـــــــــــىت  إذا مـــــــــــا هـــــــــــَ

هـــــــــا      نح رِيحشـــــــــــــــــــــــِ ه مـــــــــِ فـــــــــِّ كُ طـــــــــاَرتح ويف كـــــــــَ ـــــــــَ ت ـــــــــِ (4)ب
 

  
ً  البِتََكةَ و  ثم األَْرَحبِّيِ وهو القائُِل فيه : انِّيِ َسْيُف ماِلِك بِن كعٍب الَهْمدَ  الباتِكُ و كأنَّها جْزٌء ِمْنه َجْهَمةٌ من اللَّْيلِ  أَْيضا

 أان أبــــــــــــــــــو ا ــــــــــــــــــرث والــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــالــــــــــــــــــك 

 مــــــــــــــن أرحــــــــــــــب يف الــــــــــــــعــــــــــــــدِد الضـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــار     

  

 أمه  غرابيه لنا ابن فاِتك

اَغانيُّ ولْيَس فيه َمَحل االْستِْشهاد ، ّي : بََواتِك والَجْمع كالبَتوكِ  القاِطعُ  : البَاتِكُ  السَّْيفُ و هكَذا أْوَرَده الصَّ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َرٌة  فـــــــــــــح ِديِّ فـــــــــــــنــــــــــــــَ تح أُوىل الـــــــــــــعـــــــــــــَ عـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  إذا طـــــــــــــَ

رِّ      نح صـــــــــــــــــــــــارِِم الـــــــــغـــــــــَ ٍة مـــــــــِ لـــــــــ  كَ إىل ســـــــــــــــــــــــَ  (5) ابتـــــــــِ
  

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ُد بن أَْحَمد بِن َعِلّيِ بِن أبي بَْكِر بِن َحسَ  بتوكةُ  الظاِهِريُّ الَماِلِكيُّ  البَتُوِكيُّ  نبالضم قَْريَة ِمْن أَْعَماِل البَُحْيرةِ ِمْن ِمْصر وِمْنها الشَّْمس ُمَحمَّ

ِه َسِمَع الحِديَث َعلَى الحافِِظ ابن حجر  ِه ألُّمِ ، هكَذا تَْرَجَمه الحافُِظ الَسَخاِويُّ في تاريخِه  856وَماَت َسنَة وُعِرَف بالنَّْحِريرّيِ نِْسبَةً لَجّدِ

ل. ةُ تكِسُر األَوَّ  وَضبََطه والعامَّ

اَغانيُّ وهي لغَةٌ في البُْخنُكُ  : [بخنك]  بالقاِف وقَْد ذُِكَر في َمْوِضِعه. البُْخنُقِ  بالضِم أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 أَْعنِي فَْصل التاِء َمَع الكاِف فإنَّ ُحُروفَه ُكلّها أَْصِليةٌ. بعده الذي في الفَْصلِ  ْكرهيَأْتي ذِ  تَبُوَذكَ  : [بذك]

كةً النَّماُء والزياَدةُ  البََرَكةُ  : [برك] اُء :و محرَّ  (ْهَل اْلبَ ْيتِ َرْْحَُت هللِا َوبَ رَكاتُُه َعَلْيُكْم أَ )وبه فَسَّر قَْوِله تعالَى :  السَّعاَدةُ  : البََرَكةُ  قاَل الفَرَّ

الدَّائَِمة ، قاَل األَْزَهِريُّ : وكذِلَك الذي  الُمبَاَرَكة السَّعَاَدةَ  نَالَ  فقَدْ  ، وسلمعليههللاصلى، قاَل : ألَنَّ َمْن أَْسعَده هللا تعالَى بّما أَْسعَد بِه النَّبِّي  (6)

ْكتُ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ لإِلْنساِن أو َغْيِره ، يُقالُ  الدُّعاُء بها التَّْبريكُ و .(7)في التََّشّهِد  ً  َعلَيه بَرَّ  تَْبِريكا

__________________ 
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 هـ. 410ته ببغداد سنة كانت وفا  198ـ  196/  3( ترمجته يف وفيات األعيان ط بريوت ص 1)
 من سورة النساء. 119( اآية 2)
 كاألصر.« وشقهم»وهبامشه عن إحد  نسخه : « وقطعهم»( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : 3)
 واألساس. وعجزه يف التهذيب والصحاح. 195/  1واللسان واملقايي  « كف الوليد»برواية :  50( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان.5)
 .73( سورة هود اآية 6)
 ( يعين يف قوله : السالم عليك أيها النيب ورمحة   وبركاته.7)
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ِدر  فيه ُمباَر ٌ  كبن ه  بَريكٌ  َطَعامٌ و   ُ َعَليَك ؛ اَبَر َ  أي قـُلحُت له قاَلُه أبو ماِلٍك وقاَ  الر اِغُب : ومل ا كان اخَلريحُ اإِلهلَِي َيصـــــــــح
ة هو (1)ِمنح َحيحث ال حيب   وســـَ اَهُد منه زاَِيَدة َغريح َ حســـُ ر ِقيَر : لُكرِّ ما ُيشـــَ ٍه ال حُيحصـــَ  وال حُيحصـــَ  وفيه ُمَباَر  وَعَل  َوجح

َدَقٍة ا بـَرََكة ريح مبَا ُرِوَي أن ه ال يـَنحِقص ماٌ  ِمنح صـــــــَ أي  ابرََككَ و   ُ َلَك وفيَك وعليكَ  ابَر َ  يُقاُ  :و  وإىل هذه الّزاَِيدِة ُأشـــــــِ
َض فيك اَلِة َعَل  الن يبِّ ا و  ا الرَبََكة َوضــــــَ أي  َعَل  ُ َمٍد وعل  آِ   مدٍ  ابرِ ح و  ا وسللللمعليههللاصللللىيف َحِديِث الصــــــ 

رِيِف والَكرَاَمةِ و  أَثحِبتح َلهُ  ٍض فَلزَمه ا  بـََر َ  ا قاَ  اأَلزحَهرِي  : وهو ِمنح  أِدمح له ما َأعحطَيحته من الت شــــــــــــح الَبِعريحُ إذا َأاَنَخ يف َموحضــــــــــــِ
لــه تعــاىل :  ارِ )وقـَوح ِن ا والنـ وحر هو (2) (َأْن بُوِرَك َمْن يف الن  ّ اُر نـُوحر الر محح اَر   ُ  ا قــاَ  : النــ  ا)وتعــاىَل  تـَبــَ  (2) (َوَمْن َحْوهل  َ

َالِئَكة ا وُرِوي َعن ابِن َعب اس ِمثحر ذِلَك. وقاَ  الَفر اُء : إن ه يف َحرحِف ُأيبٍَّ َأنح 
َس  وامل الناُر وَمنح َحوهِلا ا قاَ  :  بُورَِكت ُموح

وقاَ  أبو طاِلِب بِن َعبحِد  .(3)ٍء ِ  ُعُلو ه َعَل  ُكرِّ َشيح  بـَرََكة  : وَمعحىَن فيَك ا قاَ  اأَلزحَهرِي   ابَر َ و   ُ  ابرَككَ  والَعَرُب تُقو ُ 
ط ِلِب :

ُ
 امل

ورِ َ  و  بــــــــــــُ رِيــــــــــــُب كــــــــــــمــــــــــــا بــــــــــــُ ُت الــــــــــــغــــــــــــَ يــــــــــــِّ
َ

 املــــــــــــ

تـــــــــــــــون      اِن والـــــــــــــــز يـــــــــــــــح ُح الـــــــــــــــر مـــــــــــــــّ فـــــــــــــــح (4)رِ  نــــــــــــــــَ
 

  
اللُهمَّ »في حِديِث الدُّعاء : و

 أي فيَما يَُؤّدِ بنا إليه الَمْوت وقَْول أبي فِْرَعون : «لنا في الَمْوتِ  باِركْ  (5)

وِن  رحمـــــــــــــــــــــٍ  َزبـــــــــــــــــــــُ  ُرب  عـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــوٍز عـــــــــــــــــــــِ

ِا      كـــــــــــِ رِيـــــــــــعـــــــــــة الـــــــــــر دِّ عـــــــــــلـــــــــــ  املِســـــــــــــــــــــــــح (6)ســـــــــــــــــــــــــَ
 

  

ُب أن   احتســــــــــــــــــــــــــــــَ ورِكــــــــــــــــَ يــــــــــــــــين  بــــــــــــــــُ فــــــــــــــــِ  يــــــــــــــــكــــــــــــــــح

  
يــــــــــــــــــــين   َدوُت ابســــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــًا ميــــــــــــــــــــَِ  إذا غــــــــــــــــــــَ

  
ً  َجعَلَ  َلة  ُمبارََكة  )اْسماً وأَْعَربه. وقَْولَه تعالَى :  بُوِركا هَ  أي هللاُ  تَباَركَ و يَْعنِي لَْيلَة القَْدِر ِلَما فِيها ِمْن فيوِض الَخْيَراِت ؛ (7) (يف لَي ْ  تَقَدََّس وتَنَزَّ

ةٌ باهلِل تعالى وتَعالَى وتعاَظمَ  اُج : (تَباَرَك هللاُ )ال تكوُن لغَْيرِه ؛ وُسئَِل أبو العَبَّاِس َعْن تَْفِسير  ِصفَةٌ خاصَّ جَّ  تَباَركَ  فقاَل : اْرتَفََع ؛ وقاَل الزَّ

كُ  أي (تَباَرَك هللاُ )، كذِلَك يقُوُل أَْهُل اللغَِة ، وقاَل ابُن األَْنبَاِري :  البََرَكةِ  تفاَعَل ِمنَ  تَباَرَك )ْمٍر ؛ وقاَل اللْيُث في تَْفِسير باْسِمه في كّلِ أَ  يُتَبَرَّ
 أي ءِ بالشي تباَركَ و ِمثْل قاتََل وتَقَاتََل إالَّ أنَّ فاَعَل يَتَعَدَّى وتفاَعَل ال يَتَعَدَّى ؛ باَركَ  أي (تَباَرَك هللاُ )تَْمِجْيد وتعِظْيٌم. وقاَل الَجْوَهِريُّ :  (هللاُ 

ً  البَعيرُ  بََركَ و َعِن اللَّْيِث ؛ تَفَاَءَل به ً و بالضمِ  يَْبرُك بُروكا كَ  اْستَنَاخَ  بالفَتحِ  تَْبَراكا  قاَل َجِريٌر : كبَرَّ

ا و  هـــــــــــــَ يــــــــــــــح تــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ُض رُكـــــــــــــح َواقـــــــــــــِ تح مـــــــــــــَ يـــــــــــــَ دح َدمـــــــــــــِ  قـــــــــــــَ

َن      َا ِ مـــــــــــِ ربح اَلِة  الـــــــــــتـــــــــــ  ن الصـــــــــــــــــــــــــ  َ  مـــــــــــِ (8)لـــــــــــيـــــــــــح
 

  
ً و هو وهو قَِلْيٌل واألَْكثَُر أَنَْختُه فاْستَنَاخَ  فَبَرك أنا أْبَرْكتُهو باألَْرِض أي  بَْرَكهُ  البَِعْيُر إذا أَْلقَى بََركَ  وهو َمأُْخوذٌ ِمنْ  ثَبََت وأقامَ  بََرَك بُروكا

ً ما بَلَغَْت وإْن كانَت أُ  (9) إبُِل أهِل الِحواِء ُكلُّها التي تَروُح عليهم باِلغَةً  البَْركُ و َصْدَرهُ ،  قاَل أبو ذَُؤْيٍب : لوفا

اح ُتضــــــــــــــــــــــــــــارٍِع  زِِن بـــــــــــــــَ
ُ

اَ  املـــــــــــــــ قـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــبن  ثـــــــــــــــِ

َة و      ــــــــــَ رح ٌ شــــــــــــــــــــــــاب ــــــــــَ ُج  بـ ــــــــــح ي ــــــــــِ ب ــــــــــَ َذاَم ل نح جــــــــــُ (10)مــــــــــِ
 

  
 وِمْنه قَْول ُمتَمم بُن نَُوْيَرةَ اليَْربُوعيُّ َرِضَي هللاُ تعالَى َعْنه : الَكثِيَرةُ  اإِلبِل أو الباِرَكةُ  َجَماَعةُ اإِلبِلِ  البَْركُ  أو

تح  عـــــــــَ َرجـــــــــ  تح فــــــــــَ اِرٌف مـــــــــنـــــــــهـــــــــن  قـــــــــامـــــــــَ  إذا شـــــــــــــــــــــــَ

ُوهـــــــا      جــــح كــــَ  شــــــــــــــــــَ ــــح ــــنـــــــًا فـــــــبَب ي ــــِ ن ا  الــــرَبح َ حــــَ عـــــــَ (11)َأمجــــحَ
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ِمثْل تَْجٍر  باِركٌ  الواِحدُ  ِمْن َجِمْيعِ الِجماِل والنُّوِق َعلَى الماِء أو الفاَلةِ ِمْن َحّرِ الشَّْمِس أو الشَّبَعِ  بََركَ  يُْطلَق َعلَى َجِمْيع ما البَْركُ  وقِيَل :

ِم هو َجْمع بُُروكٌ  بهاٍء ج باِرَكةٌ  وهي وتاِجرٍ  ْدرُ  : البَْركُ و ، بَْركٍ  بالضَّ وفي  بالَكْسرِ  َكةِ كالبِرْ  أي َصْدر البَِعْيِر هَذا هو األَْصُل فيه الصَّ

َحاحِ إذا أَْدَخْلَت َعلَيه الهاَء َكَسْرَت وقْلتَ   ، قال النَّابِغَةُ الَجْعِديُّ َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : بْركة الّصِ

__________________ 
 ( يف املفردات : ال حُيّ .1)
 من سورة النمر. 8( اآية 2)
 .«حا ٍ »( األصر واللسان ويف التهذيب : 3)
 .«نفح»بد  « نضح»( اللسان وفيه 4)
 .«ابر    لنا يف املوت ا ولعلهما روايتان قوله : اللهم ابر  ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( اللسان.6)
 من سورة الدخان. 3( من اآية 7)
 والتكملة والتهذيب واللسان وصدره فيهما : 86( ديوانه ص 8)

 ركبتيهالقد قرحت نغانغ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ابلغاً.9)
 .«قوله : لبيج ا أي ضارب بنفسه كما يف اللسان»برواية : وشامة ا واللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية :  55/  1( ديوان اهلذليا 10)
 وعجزه يف الصحاح.« ورّجعت»( اللسان برواية : 11)
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ُه  ــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــارٌب ول ِه تــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــَ رحفـــــــــــــــــــَ  يف مــــــــــــــــــِ

ةُ      رحكـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ زحِم  ب ـــــــــــــــــَبِة اخلـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــب (1)َزوحٍر كـــــــــــــــــَ
 

  
 وهو َمَجاٌز قاَل : ٍء ُمِلحٌّ ُمْعتَِمٌد على شي ُمْبتَِركٌ  رُجلٌ و

هح و  مـــــــــــــــُ د  قـــــــــــــــَ ا مـــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ ا َأعـــــــــــــــح نـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــامـــــــــــــــُ

هح      ُ رحضــــــــــــــــــــــــاٌب لــــــــــِ ِح وقــــــــــِ مــــــــــح عــــــــــَ  َأاب الســــــــــــــــــــــــ  دح  يــــــــــُ

  

 (2)لكرِّ َعظحٍم يـَلحُحُمهح  ُمبحرَتِ ٌ 

 وأْنَشَد : ءِ على الشي باِركٌ  كُصَردٍ  بَُركٌ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : رجلو

َر ٌ  ــــــــــــــُ و ٌد  بـ عــــــــــــــَ ِب اإِلانِء مــــــــــــــُ نــــــــــــــح  عــــــــــــــلــــــــــــــ  جــــــــــــــَ

تـــــــــــدارُِ       ُه مـــــــــــُ مـــــــــــُ قـــــــــــح َداِن فـــــــــــلـــــــــــَ (3)َأكـــــــــــَر الـــــــــــبـــــــــــِ
 

  
 قاَل الُكَمْيُت : فيُقيَمها فَيَْحلُبَها باِرَكةٌ  بالكسِر أن يَُدرَّ لَبَُن الناقَِة وهي البِْرَكةُ  قاَل أبو َزْيٍد :و

ُت و  بــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ تــــــــــــــــهــــــــــــــــاحــــــــــــــــَ و  بــــــــــــــــرحكــــــــــــــــَ بـــــــــــــــُ  الــــــــــــــــلــــــــــــــــ 

رح      ريح مـــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــِ وِدَ  غـــــــــــــَ بـــــــــــــوَن جـــــــــــــُ (4)َن لـــــــــــــَ
 

  
ْدِر ، واْشتِقَاقه ِمنْ  ما َوِلَي األَرَض من ِجْلِد َصْدِر البَِعيرِ  البِْرَكةُ  قاَل اللَّْيُث :و  َمْبَركِ  ونَّص العَْين ِمْن ِجْلد بَْطِن البَِعْيِر وما يَِلْيِه ِمَن الصَّ

وأَْنَشَد في ِصفَِة  ببَْرِكه َوَدكّ  : (5)ْحتَه ؛ يُقاُل ء تَ َكْلَكُل البَِعْير وَصْدُره الذي يَُدوك به الشَّيْ  : البَْركُ  وقاَل َغْيُره : بالفتحِ  كالبَْركِ  البَِعْيرِ 

 الَحْرِب وشدَّتِها :

تح  كـــــــــ  مح وحـــــــــَ هـــــــــُ تــــــــــح َعصـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــافـــــــــبَقــــــــــح رحكـــــــــَ ُم  بــــــــــَ  هبـــــــــِِ

اِن و      يـــــــــ  ـــــــــَ اَن بـــــــــن بـ يـــــــــ  َب هـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــ  ِت الـــــــــنـ طـــــــــَ (6)َأعـــــــــح
 

  
َصْدُر البَعْيِر ، وإن  البَْركِ  وفي الُمفَرَداِت أصل بالكسِر لما سواهُ  البِْرَكةُ و لإِلْنسانِ  البَْركُ  كِحْليٍَة وَحْليٍ أو البَْركِ  (7) َجْمعُ  البِْرَكة قِيَل :و

ْدرِ  البْركُ  أو بَْركٌ  اْستُْعِمَل في غيره ، ويقال له بَْعَرى : ظاِهُرهُ  البركةو وقال يعقوب وسط الصَّدرِ  باطن الصَّ  وأَْنَشَد يَْعقُوب البِن الّزِ

تح بــــــــــــــقــــــــــــــُ  كــــــــــــــ  اح حــــــــــــــَ هــــــــــــــابــــــــــــــاٍء حــــــــــــــِ رحكــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  بـ

ّر و      ِد اأَلشــــــــــــــــــــــَ بــــــــح ر يف عــــــــَ تــــــــح ر  الــــــــقــــــــَ حــــــــَ تــــــــَ (8)اســــــــــــــــــــــح
 

  
 قَْول أبي ُدَواٍد : البْرَكة وشاِهدُ 

ه  َرتـــــــــــــــُ فـــــــــــــــح ه جـــــــــــــــُ مـــــــــــــــُ ظـــــــــــــــَ عـــــــــــــــًا َأعـــــــــــــــح رحشـــــــــــــــــــــــــــــُ  جـــــــــــــــُ

ــــــــــــــــِ      ةِ ُء انت ــــــــــــــــربحكــــــــــــــــَ َددح  ال ــــــــــــــــَ ريحِ ب (9)يف غــــــــــــــــَ
 

  
ً  كالبِْركِ  يُْحفَُر في اأْلَْرِض ال يُْجعَُل لَهُ أَْعَضاٌد فَْوق َصِعْيد األَْرِض  (10) الَحْوضُ  ِمثْل البِْرَكةُ و  وهذه َعِن اللَّْيِث وأَْنَشَد : بالكسِر أَْيضا

يِن و  تــــــــــِ فــــــــــح لــــــــــ  ِت الــــــــــجي كــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــاتــــــــــيــــــــــاً  الــــــــــربح َ أَنــــــــــح

وحرِِد و      رِي َأي  مـــــــــــــَ ظـــــــــــــُ ه فـــــــــــــانـــــــــــــح يـــــــــــــح نـــــــــــــِ تـــــــــــــِ (11)َأوحَردح
 

  
يَْت بذِلَك إلقاَمِة الَماِء فيها. كِعنَبٍ  بَِركٌ  ج  يُقاُل : ُسّمِ

ون الصَّهاريَج التي ُسوِّ  البِْرَكةُ  وقاَل ابُن األَْعّرابّيِ  لَُف َوْجه الِمْرآة. قاَل األَْزَهِريُّ : وَرأَْيت العََرَب يَُسمُّ لَِف ، والزَّ يت باآلُجّرِ تَْطفَُح ِمثْل الزَّ

َجْت  ً  ِريِق مكَّة ومناِهِلهابالنُّوَرةِ في ط (12)وُضّرِ ا الِحيَاض  بْرَكةٍ  ، قاَل : وُربَّ  بِْرَكةٌ  ، واِحَدتها بَِركا تكوُن أَْلف ِذَراعٍ وأَقَّل وأَْكثَر ، وأَمَّ

 لماِء السََّماِء وال تُْطَوى باآلُجّرِ فهي األَْصنَاُع ، واِحُدها ِصْنٌع. (13)التي تسّوى 

ونو هذا البَِعْير ، قاَل ابُن ِسْيَده : بِْرَكة ِمثّل الرْكبَة والِجْلَسة ، يُقاُل : ما أَْحَسن للبُروكِ  العُبَاِب : اسمٌ  وفي البُروكِ  نَْوٌع من البِْرَكةُ و  يَُسمُّ

ً  البِْرَكةُ و بالكسِر ، بِْركاتٌ  جو بِْرَكتَانِ  واإِلثْنَتَانِ  ، قاَل َغْيره : بْرَكةً  الشاةُ الَحلُوبَةُ  الَحْلبَةُ من  البِْرَكةُ و َعن ابِن ِسْيَده ، قالَ  ُمْستَْنِقُع الماءِ  أَْيضا

ْيِب : بُْرٌد يََمنِيٌّ  البِْرَكةُ  قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ :و قاَل : وال أَحقها ، َحلَِب الغَداةِ وقد تُْفتَحُ   وأَْنَشَد لماِلِك بِن الرَّ
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ِر  َوامـــــــــــــــــــــــــِ َرَد اهلـــــــــــــــــــــــــَ ان طـــــــــــــــــــــــــَ دح  ِإان  َوجـــــــــــــــــــــــــَ

اح      رِ بــــــــــــــَ اح عــــــــــــــاقــــــــــــــِ ا وبــــــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــِ

  

َي يف و  شـــــــــــــــــــــــــــــــــح
َ
ةِ امل ِر  الـــــــــــــــــــربحكـــــــــــــــــــَ رَاجـــــــــــــــــــِ

َ
 واملـــــــــــــــــــ

  
رِ    ائـــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــــَ

َ
َن الـــــــــــــــتـــــــــــــــبانِن يف امل ًا مـــــــــــــــِ ريح  خـــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 .230/  1املقايي  ابلصاد املهملة ا وعجزه يف « غري ما صر»( اللسان والتهذيب والتكملة وفيهما 4)
 .«قوله : ود  كذا خبطه والذي يف اللسان يقا  : حكه ودكه وداكه بربكه وهي  اهرة»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .228/  1( التهذيب واللسان واألساس واملقايي  6)
 .«أو مجض»( يف القاموس : 7)
 ( اللسان.8)
 ( اللسان.9)
 مقتض  سياقه ا وتصرف الشارح يف اجلملة واملقتض  أن  ّر.( ضبطت عن القاموس ابلضم وهو 10)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.11)
 ( األصر والتهذيب ويف اللسان : وضرجت.12)
 ( يف التهذيب : الجي حتتقر وتسّو .13)
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ِر و  ابــــــــــــــــــــِ ة الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاِم وعــــــــــــــــــــاٍم قــــــــــــــــــــَ د   عــــــــــــــــــــِ

ِر      ِن انٍر حــــــــــــائــــــــــــِ طــــــــــــح ة يف بــــــــــــَ وحــــــــــــَ قــــــــــــُ لــــــــــــح (1)مــــــــــــَ
 

  
اَغانيُّ : لم أَْجِد الَمْشطوَر الثاِلَث الذي هو َمْوِضُع االْستِْشهاِد في   هذِه األُْرُجوَزةِ.هكَذا َرَواه إْبراِهيم الَحربّي َعْنه ، قاَل الصَّ

أَْصحاٍب وُرْغفاٍن  ِمثْل بُْركانٌ و أَْبَراكٌ و يه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، َزاَد َغْيُره :وَعلَ  كُصَردٍ  بَُركٌ  بالضِم طائٌِر مائِيٌّ صغيٌر أَْبيَُض ج : البُرَكةُ و

ً  قاَل ابُن ِسْيَده : وِعْنِدي أنَّ  ويُْكَسرُ  ً و أَْبراكا ْت ِمْن َصْقٍر إلى ماٍء ظاِهرٍ  بُْركانا َعلَى َوْجِه  َجْمُع الَجْمعِ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُزَهْيِر يَِصُف قَطاةً فَرَّ

 األَْرِض :

ُه  اَء لـــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ تح مبـــــــــاٍء ال رِش اثـــــــــَ غـــــــــَ تــــــــــَ  حـــــــــىت  اســـــــــــــــــــــــح

ِه      ــــــــــــــِ ِح يف حــــــــــــــافــــــــــــــات َن اأَلاَبطــــــــــــــِ ــــــــــــــرُبَ ُ مــــــــــــــِ (2)ال
 

  
فاِدعُ   :البَُركُ  فَسََّر بَْعُضهم هذا البَْيَت فقاَل :و اَغانيُّ : الضَّ ى والَحمالَةُ  ، قاَل الصَّ  فيها ِرجالُها الذيَن يَْسعَْونَ  (3)هو  أو ، بُْرَكةً  نَْفُسها تَُسمَّ

لونَها  أي الَحَمالَة قاَل الشَّاِعُر : ويَتََحمَّ

اء  طــــــــــَ لــــــــــَ  عــــــــــَ يـــــــــــح دح كــــــــــاَن يف لــــــــــَ  لــــــــــرُبحكــــــــــةٍ لــــــــــقــــــــــَ

دا      َب والــــــــر فــــــــح رحجــــــــو الــــــــر غــــــــائــــــــِ تح بــــــــكــــــــم تـــــــــَ (4)َأانخــــــــَ
 

  
ةُ أَْيضاً ، الَجَماَعةُ من األَْشرافِ  : البُْرَكةُ  يُقاُل :و اُن على الطَّْحنِ  : البُْرَكةُ و لَسْعيِهم في تََحّمِل الَحَماالت وهم الُجمَّ نَقَلَه  ما يأُخذُه الطَّحَّ

اَغانيُّ ، ً و الصَّ يَّةِ  أَْيضا َرَوى عن  ِمْن أَْهِل الشَّأْمِ  األُْرُدنِيُّ بالضم بَْرَكةُ و ويُثَلَّثُ  وبه فّسَر أَْيضاً قَْول الشاِعِر السَّابِِق ، الَجماَعةُ يَْسألوَن في الّدِ

ُد بُن مهاِجر قالَهُ البَُخاِريُّ وابُن َحبَّاٍن. َمْكحولٍ   وَعْنه ُمَحمَّ

كةً تابِِعيُّ  بُن الَوِلْيِد أبو الَوِليدِ  بََرَكةُ و في  اْبتََركوا ِمَن الَمَجازِ و هُ ابُن َحبّاٍن ،ثِقَةٌ َرَوى َعن ابِن َعبَّاس وَعْنه خاِلُد الَحذَّاء قالَ  الُمجاِشِعيُّ ُمحرَّ

َكِب فاْقتَتَلوا الَحْرِب إذا ً  َجثَْوا للرُّ بالفتحِ والضِم وهو الثَّبَاُت في الَحْرِب َعِن ابِن ُدَرْيٍد ؛ َزاَد َغْيُره :  البََراكاءُ و كَجلُوالءَ  البَروكاءُ  وهي اْبتَِراكا

 ؛ قاَل بِْشُر بُن أبي َحاِزٍم : وكِ البُرُ  وأَْصلُه ِمنَ  والِجّد قاَل :

راِت إال  و  مـــــــــــــــَ َن الـــــــــــــــغـــــــــــــــَ ي مـــــــــــــــِ جـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح  ال يــــــــــــــــُ

رَاكـــــــــــــــاءُ      ـــــــــــــــَ رَار  بـ (5)الـــــــــــــــقـــــــــــــــتـــــــــــــــاِ  أو الـــــــــــــــفـــــــــــــــِ
 

  
اِغبُ  البَراكاءُ و  أْسَرعوا ُمْجتَِهدينَ  أي في العَْدوِ  اْبتََركواو للَمَكاِن الذي يَْلَزُمه األَْبَطاُل. بُُروكاُؤهاو الَحْربِ  بَراكاءُ  : ساَحةُ الِقتَاِل. وقاَل الرَّ

 قاَل ُزَهْيٌر :

هــــــــــا  لــــــــــَ هــــــــــَ فــــــــــاًل إذا مــــــــــا املــــــــــاُء َأســــــــــــــــــــــــح رًّا كــــــــــِ  مــــــــــَ

وِط      ت ابلســـــــــــــــــــــــ  رِبـــــــــَ رَتِ ُ حـــــــــىت  إذا ضـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــح  (6) تــــــــــَ
  

َحاحِ ،  بالضِم قاَل : البُروكُ  واإِلْسمُ  كما في الّصِ

 (7) بـُُروكاً هن  يـَعحُدون بَنا و 
ْيقَُل ماَل على الِمْدَوِس  اْبتََركَ و الفََرِس أن يَْنتَِحي َعلَى أََحِد ِشقَّْيه في َعْدوه ، وهو ِمْن ذِلَك. اْبتَِراكُ و  ِمَن الَمجاِز :و في أََحِد ِشقَّْيه ، الصَّ

كٌ  وَسَحابٌ  اْشتَدَّ اْنِهاللُها إذا السَّحابَةُ  اْبتََركتِ   ألَْرِض قاَل أَْوُس بُن ُحْجٍر يَِصُف َمَطراً :وهو الُمْعتَِمُد الذي يقشُر َوْجه ا ُمبَرَّ

رَتِكـــــــاً  بــــــح نح جـــــــِديـــــــِد اأَلرحِض مــــــُ ي اَ صــــــــــــــــــــَ  عــــــَ فــــــِ نــــــح  يـــــــَ

ي      ٌب َداحــــــــــــِ ٌص أو العــــــــــــِ ه فــــــــــــاحــــــــــــِ ــــــــــــ  (8)كــــــــــــبن
 

  
اَغانيُّ :. قاَل أْبَرَكتْ و َكبََرَكتْ  السماُء داَم َمَطُرها اْبتََرَكتِ و السََّحاُب أَلَحَّ بالَمَطِر ، اْبتََركَ و ُجلُ  اْبتََركَ  ِمَن الَمَجاِز :و أََصّح ، اْبتََركَ و الصَّ  الرَّ

ِه. تَنَقََّصهُ وَشتََمهُ  إذا عليه اْبتََركَ  وكَذا في ِعْرِضهِ  ُج ولَها ابنٌ   :البَُروكُ و واْجتََهَد في َذّمِ َحاحِ. َكبيرٌ  (9) كَصبوٍر اْمَرأَةٌ تََزوَّ  باِلٌغ كما في الّصِ

َعَمُل  البُُروكَ  فأََجابَتْه إنَّ  ؟البُُروكِ  قاَل : وقاَل َرُجٌل ِمَن األَْعَراِب الْمَرأَتِه : َهْل لِك في بالضم الَخبيصُ  : البُُروكُ  األَْعَرابّيِ :قاَل ابُن و

بُوك ، البُُروك كَسِفينٍَة وَعَملَه البَريَكةُ  واإِلسُم منه الُملُوِك ، ُل َمْن َعمِ و ولْيَس هو الرُّ َل الَخبِْيص ُعثَْماَن َرِضَي هللاُ تَعالَى َعْنه ، وأَْهَداها أَوَّ

بِْيَكةُ  وسلمعليههللاصلىإلى أَْزَواجِ النبّيِ  ا الرَّ  ، وأَمَّ

__________________ 
 ( األو  والثالث يف اللسان والتهذيب والتكملة.1)
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 واللسان والصحاح والتهذيب. 50( ديوانه ط بريوت ص 2)
 اللسان : والربكة ا مالة ورجاهلا.( يف 3)
 ( اللسان.4)
 والتهذيب. 229/  1واللسان واملقايي   138/  2( من قصيدة مفضلية 5)
 واللسان والتهذيب وعجزه يف الصحاح برواية : 49( ديوانه ط بريوت ص 6)

 حىت إذا مّسها ابلسوط تبرت 
 .229/  1( اللسان والتهذيب والتكملة واملقايي  7)
 وصدره فيه : 16يوانه ط بريوت ص ( د8)

 ينزع جلد ا ص  أجش مبرت ٌ 
 .«ولدٌ »( يف القاموس : 9)
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رو ا الر َطُب يـُؤحَكُر ابلز بحدِ  كَبِمريٍ   الرَبيكُ  أو فا َيح  ا  أي مَجحُعَها ســــــــــــودٌ  َمناِقريُ  حَبحرِييف له كِكتاٍب َلَكٌ   الربَا ُ و  قاَلُه أبو َعمح
تَـَهدَ  إذا بـََرَ  بُروكاً  يُقاُ  :و  ابلضم الربَاُ  بـُرح ٌ و  الرَبِيكُ   وأَنحَشَد ابُن األعحرَايبِّ : اجح

 (1) بـُُروكاً هن  يـَعحُدون بَنا و 
 وقَْد تَقَدَّم قَِريباً. االْبتَِراكِ  هنا اسٌم ِمنَ  البُُروكُ  وقِيَل :

. اْبُرُكوا كقَطاِم أي بََراِك بََراكِ  يُقاُل : في الَحْربِ و . كغُرابِيٍَّة َضْرٌب من السُّفُنِ  البَُراِكيَّةُ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ بالكسر  الِبْركانُ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ِمْن َسائِر  ما ال يَُطوُل ساقُهُ  الَحْمُض أو ُكلُّ  هو أو رمِلّيِ يَْرعاهُ بَقَُر الَوْحِش كأنَّ َوَرقَه َوَرَق اآلِس وكذِلَك العَْلقَى قالَهُ أبو ُعبَْيَدة ؛ َشَجرٌ 

ْمِل ظاِهراً َعلَى األَْرِض له ُعُروٌق ِدقَاٌق ، َحَسُن النَّبَاِت وهو ِمْن َخْيِر الَحْمض قاَل الشاِعُر : نَْبٌت يَْنبُُت بنَْجدٍ  هو أو األَْشَجاِر ،  في الرَّ

قــــــــَ   تـــــــــَ ث الــــــــح يــــــــح اُذ والــــــــَغضــــــــــــــــــــــَ   الــــــــربحكــــــــانُ حبــــــــَ  وا ــــــــَ

ة وارح      يحشـــــــــــــــــــــَ ــــــِ ب ــــــِ العـــــــًا صـــــــــــــــــــــدوُرهـــــــا ب ــــــِ تح ت (2)َفضـــــــــــــــــــــ 
 

  
اِعي : ِمن ِدّقِ النَّبتِ  هو أو  وهو الَحْمُض أو ِمْن ِدّق الَشَجِر قاَل الرَّ

ه  راِئصـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ ال  ف ِرضـــــــــــــــــــــــــًا طـــــــــــَ دا خـــــــــــَ  حـــــــــــىت  غـــــــــــَ

قــــــــَ  و      لــــــــح نح عــــــــَ ائــــــــَ  مــــــــِ قــــــــَ رعــــــــَ  شــــــــــــــــــــــَ رحكــــــــانِ يــــــــَ (3)بــــــــِ
 

  
اِعي كما  اَغانيُّ ،وَعَزاهُ أبو َحنِْيفَة لألَْخَطِل وهو للرَّ  ِصْردانٍ و كُصَردٍ  بَُركٌ  َجْمٌع وواِحُدهُ  : البْركانُ  بهاٍء ، أو بِركانَةٌ  الواِحَدةُ  َحقَّقَه الصَّ

ويُقاُل  مولَّى ُعثَْمان َرِضَي هللاُ تعالَى َعْنه ، َرَوى َعْن أبي َهَرْيَرة ، وَعْنه أبو َعِقْيل قالَهُ ابُن َحبَّان ؛ كعُثْماَن أبو صاِلح التابِِعيُّ  بُْركانٌ 

كانُ  للِكساِء األَْسودِ  كانِيُّ و البَرَّ اُء ، ُمَشدََّدتَْينِ  البَرَّ  البَْرنَكانِيُّ و كَزْعفَرانٍ  البَْرنَكانُ و يُّ فقال :َزاَد الَجْوَهرِ و وبياِء النِّْسبَِة في األَِخْير نَقَلَهما الفَرَّ

اُء ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد   ج بالمّدِ يُقاُل : ِكَساء بَْرنَكانّي بِزيَاَدةِ النُّوِن ِعْنَد النِّْسبَِة قاَل : ولَْيَس بعَربّيٍ  البرنََكاءُ  : (4)بياِء النِّْسبَِة وأَْنَكَرهما الفَرَّ

واْختَلَفُوا في مكانِِه فِقيَل :  ع والِغماُد بالكسِر والضِم وقَْد َمرَّ ِذْكره في الدَّال (5) الِغَماِد بالَكسِر ويُْفتَحُ  بَْركُ و لََّمْت به العََرُب ،وقَْد تَكَ  بَرانِكُ 

ّي ، باليََمنِ  هو ا يَِلي  أو َوراَء َمكةَ بَخْمِس لَيالٍ  قالَهُ ابُن بَّرِ البَْحر أو بَْين َحْليٍ وَذْهبان ، ويُقاُل : ُهنَاك ُدِفَن َعْبُد هللِا بُن بَْينها وبَْيَن اليََمِن ممَّ

 جدعان التيِمّي وفيه يقُوُل الشاِعُر :

 ســـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــ  األمـــــــــــــــطـــــــــــــــار قـــــــــــــــرب أيب زهـــــــــــــــري 

رح إىل ســـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــٍف إىل      (6)الـــــــــــــغـــــــــــــمـــــــــــــاِد  بـــــــــــــِ
 

  
الذي تَْحبَُس في بِئِرِه أَْرَواُح الكفاِر كما جاء في الحِديِث ، وفي كتاِب لْيَس ويَُؤيُّده قَْول َمْن قاَل إِنَّه َواِدي بََرُهوت  أو أْقَصى َمْعموِر األَْرِض 

 : (7)البِن خالَوْيه أَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد لنَْفِسه 

ال و  َرِت الــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــَ  إذا تـ

عـــــــــــــــــــادِ      َف الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــَ ا كـــــــــــــــــــَ هلـــــــــــــــــــَِ  ُد فـــــــــــــــــــَبوح

  

رح و  ر َ   (8)اجــــــــــــــعــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ك أو مــــــــــــــَ قــــــــــــــامــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

  
يَبح    رح ِ جــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــَ ادِ  بـ مــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــِ  ال

  

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــن أم ال  لســــــــــــــــــــــــــــــــَت اب

  
(9)ال ابـــــــــــــــــــــَن عـــــــــــــــــــــٍم لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــالد و   

 

  

 انــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــر إىل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــجي و 

  
ت عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  ارٍم وعــــــــــــــــــــادِ    عــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــــــَ

  

 هـــــــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــــــؤنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  بـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــة 

  
نح حـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــــــٍر مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم وابدِ     مـــــــــــــــــــِ

  

ريحَ تـــــــــــــــــــــ   ِر غـــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــر  الـــــــــــــــــــــذ خـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــِ

  
اِذ    فـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ اَلِ  إىل نـ (10)َو  ِذي اجلـــــــــــــــــــَ

 

  
 الِغَماد بفتحِ الباِء َعِن األَْكثَِرين ، وقَْد كَسَرها بَِركُ  الِغَماد فقاَل : بْقعَة ِمْن جَهنَّم. وفي كتاِب عياض برك فقُْلنا : َما

__________________ 
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 ( تقدم يف املادة.1)
 وارفضت هراعاً.( اللسان وفيه ببئشة مهموزة. ويرو  : 2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتكملة.« غدا خرصاً »برواية :  262( ديوانه ط بريوت ص 3)
 . ونص عبارهتا : والربنكان أيضاً ا كساء برنكاين لي  بعريب واجلمض برانك تكلمت به العرب.309/  3( اجلمهرة 4)
والضــــم ا عبارة ايقوت : بكســــر الغا املعجمة ا وابن دريد يقو  : ابلضــــم والكســــر  قوله : والغماد ابلكســــر ا»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 5)

 .«والذي يف القاموس يف الدا  : أن الغماد مثلثة الغاهـ  أشهر ا
 .«بر  الغماد»( معجم البلدان : 6)
 ( معجم البلدان واللسان.7)
 .«فاجعر»( معجم البلدان : 8)
 ن :( لي  يف اللسان ويف معجم البلدا9)

 لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــ  ابـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا 

 ال ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن اٍم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدِ و     

  

 ( األو  واألخري ليسا يف معجم البلدان ا والثالث واخلام  لي  يف اللسان.10)
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 بـَعحُضُهم وقاَ  : هو َموحِضٌض يف أقاِصي أَرحِض َهَجَر وأَنحَشَد اَيُقوت للر اِجِز :
ِر أوعــــــــــــــــــكِّ   جــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــٌة مــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ

رح ِ و  (1)بـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاَديح بـــــــــــــــــبـــــــــــــــــة      ـــــــــــــــــَ  بـ

  

 هــــــــــــــــفــــــــــــــــهــــــــــــــــافــــــــــــــــُة االعــــــــــــــــلــــــــــــــــ  رداُح الــــــــــــــــورِ  

  
ــــــــــــــــــرج    ــــــــــــــــــر ِّ  (2)ت  وركــــــــــــــــــًا رحــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــان ال

  

ٍن مـــــــــــــــثـــــــــــــــر مـــــــــــــــداِ  الـــــــــــــــرهـــــــــــــــِك  طـــــــــــــــَ  يف قـــــــــــــــَ

  
  ـــــــــــلـــــــــــو حبـــــــــــمـــــــــــاَويـــــــــــن عـــــــــــنـــــــــــد الضـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــكِ   

  

 أبــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــورٍة وِمســــــــــــــــــــــــــــــــــِك 

  
 كــــــــــــــــــبن  بــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــكــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــفــــــــــــــــــكّ   

  
كُ  في أقاِصي هجر وهو الذي َذَكَره عياٍض  بالفتح ع بَْركٌ  قِيَل :و ذبحت في ُسكّ فارة مسٍك   بالكسِر ع بين َمكَّةَ وَزبِيدَ  الِبرك َواِديو ويَُحرَّ

 ي قَْوِله يَِصُف ناقَتَه :الُجَمِحيُّ ف (3)وهو الذي تقدَّم بَْين َحْليٍ وَذْهبان ، وهو نِْصُف الطَِّريِق بَْين َحْليٍ ومكَّةَ وإيَّاه أَراَد أبو دعبل 

هــــــــــا و  تح حــــــــــىَت ثــــــــــنــــــــــيــــــــــُت زِمــــــــــامــــــــــَ رِبــــــــــَ  مــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ

مــــــــــاو      لــــــــــَ كــــــــــح ّن وتــــــــــُ  خــــــــــفــــــــــُت عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا أن  ــــــــــَُ

  

 غــــــــري ذمــــــــيــــــــمــــــــة  (4)فــــــــقــــــــلــــــــت هلــــــــا : قــــــــد قــــــــعــــــــت 

  
ـــــــــــربح أصـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــح وادي و    ا ال دميـــــــــــّ  غـــــــــــيـــــــــــثـــــــــــًا مـــــــــــُ

  
ً  بركو كما في العُبَاِب ، ماُء لبَني ُعقَْيٍل بنَْجدٍ  قِيَل : الذي َعنَى بِه أبو دعبل في ِشْعِره هوو لبَنِي قَُشْيٍر بأَْرِض اليََماَمِة  واٍد بالَمجازةِ  أَْيضا

ا (6)، ويَْلتَِقي هو والَمَجازةِ في َمْوِضع يُقاُل لَه أجلى  (5)يَُصبُّ في الَمَجازةِ ؛ وقِيَل : هو لفران  فيَْجِري في َمَهّبِ  برك وَحْضَوَضى ، فأَمَّ

ً الَجنُوِب ويُْرَوى با ً  بركو لفتحِ أَْيضا  أَحُدهما بالقُْرِب ِمْن السوارقية َكثِْير النَّبَاِت ِمَن الّسْلم والعُْرفُط وبه ِميَاه ، والثاني َمْوِضعاِن آَخرانِ  أْيضا

ً  بِركُ   قاَل الشاِعُر : البركان ونعاُم ويقال لهما أَْيضا

لــــــــــتــــــــــقــــــــــ   ذا مــــــــــن حــــــــــّب عــــــــــفــــــــــراَء مــــــــــُ  أال حــــــــــبــــــــــّ

ـــــــــــعـــــــــــام و      ـــــــــــر ٍ ن ـــــــــــان  ب ـــــــــــقـــــــــــي ـــــــــــت ـــــــــــل ـــــــــــث ي (7)حـــــــــــي
 

  
 وَطَرفُ  َذَكَرهما نَْصر في كتابِه ، التِّْرياعِ َمْوِضعاِن آَخَرانِ  بِْركُ و النَّْخلِ  بِْركُ و أهلمها َهّزان وَجرم البركان وقاَل نَْصٌر في كتابه : هما

بطريِق مكةَ بين الُمِغيثَِة  زبيدة بنت جعفر أم محمد األَِمْين أُّمِ جعفرٍ  بِرَكةُ  َرةِ فَراِسَخ من مكةَ وبهاءٍ ع قُْرَب َجبَِل َسطاعِ على َعشَ  البِْركِ 

ْملَةِ  بفَلَْسِطينَ  َمْوِضعٌ  الَخْيُزرانِ  بِْرَكةُ و َمْشُهورة والعَُذْيبِ  ِل وُسَوْيقَِة أبي  (8)بَْيَن الَكرخِ والصَراةِ  َزْلَزٍل ببَْغدادَ  بِْرَكةُ و قُْرَب الرَّ وباِب المحوَّ

َوَوقَفَها َعلَى الُمْسِلمين  البِْرَكةَ  الَوْرِد تُْنَسُب إلى زلِزل ُغالَم لعيسى بن جعفر بن المنصور كاَن ِمَن األَْجَواِد يَْضِرُب العُْوَد َجيِّداً َحفََر هذه

 ِويُّ :إليها قاَل نَْفَطَوْيه النَّحَ  (9)ونُِسبَت الَمَحلَّة بأَْسِرها 

 لـــــــــــو أن  ُزهـــــــــــريًا وامـــــــــــرأ الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــِ  أبصـــــــــــــــــــــــــرا 

َة مــــــــــــــا حتــــــــــــــويــــــــــــــه       زلــــــــــــــز ِ  بــــــــــــــركــــــــــــــةُ مــــــــــــــالحــــــــــــــَ

  

ـــــــــُدٍب  ن ـــــــــمـــــــــ  وال أم جـــــــــُ ل  ملـــــــــا وصـــــــــــــــــــــــفـــــــــا ســـــــــــــــــــــــَ

  
ــــــــــحــــــــــومــــــــــِر و    ــــــــــرا ذر  الــــــــــدخــــــــــو  ف (10)ال أكــــــــــث

 

  
للماِء وإنَّما ُشبَِّهْت بِها ، وقَْد تَقَدََّم  ببِرَكة ِحْميَر ولْيَستْ  ِبرَكةو الَمعَافر ببِرَكة خلُف القََرافَِة وقٌف على األَْشَراِف وكانَْت تُْعَرفُ  الَحبَِش  بِْرَكةُ و

 كُزبَْيرٍ  ُرَمْيٍس  بِْرَكةُ و يها قُُصوٌر وَمبَاٍن َعِظْيمة ألَْهِلهااألَْفيلة وهي اليَْوم في َداِخِل الَمِدْينَِة وَعلَ  بْرَكةُ  ويُقالُ  الِفيلِ  بْرَكةُ و ِذْكَرها في ح ب ش

 ٌء َكثِيٌر كما َسيَأْتِي في الُمْستَْدَركاِت.، وقَْد فاتَه ِمْنها َشيْ  ُكلُّها بِمْصرَ  الحاّجِ َعلَى ثاَلث ساعاٍت ِمْن ِمْصرَ  بِْرَكةُ  وهي ُجّبِ ُعَمْيُرةَ  بِْرَكةُ و

ثونَ  (11) َجماعةٌ  بَُرْيكٌ و َكُزبَْيٍر د باليََمامةِ  بَُرْيكٌ و  محّدِ

__________________ 
 نبة.« : بر  الغماد»( يف معجم البلدان 1)
 ترّج ودكاً رجرجان الر ّ  والذي يف ايقوت املطبوع :« قوله : وركا الذي يف ايقوت ردفا»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)



13084 

 

 وذكر البيتا.« أبو ذهبر» « :بر »( يف معجم البلدان 3)
 .«بُعتِ »قوله : قعت ا كذا خبطه والذي يف ايقوت : بٍت والذي يف ايقوت املطبوع : »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف معجم البلدان : هلز ان.5)
لة.6)  ( يف معجم البلدان : إجح
 .«بر »( معجم البلدان : 7)
 راة.الس« : بركة زلز »( يف معجم البلدان 8)
 ( معجم البلدان : إليه.9)
 وفيه :« بركة زلز »( معجم البلدان 10)

 ال أكثر ذكَر الدخو  وحومرِ و 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وكزَُبرٍي مجاعٌة  دثون.11)
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ِة. بـَُريحك فَغَلبَ  بـَُريحكٌ و  ابرِ ٌ  وُ َا قاَ  أبو ُعبَـيحَدة : أَخواِن من فـُرحساهِنم الرُبَيحكانِ و  ِظِه َأو لِسن ِه وأم ا خِلف ة اللفح  ا ِإم ا لَِلفح
بُن  (1)يُْنَسُب إليها َربَاُح  ة بِِمْصرَ  أي بالفتحِ وهكَذا َضبََطه يَاقُوت أَْيضاً وهو ناِدٌر ِلَما َسبَقَ  كَصْعفُوقٍ  بَْرُكوتُ و من أياِمِهم البَُرْيَكْينِ  يومُ و

ْحمن بِن َسلََمة الخوالنيُّ  البَْرُكوتيُّ  قصير اللَخِميُّ  د بِن َعْبِد الرَّ الِمْصِريُّ َرَوى َعْن يُْونس بن َعْبِد  البَْرُكوتيُّ  ، وأبو الَحَسِن عليُّ بُن ُمَحمَّ

ً و نَْهٌر بالبَْصَرةِ  ُمبَاَركُ الو َمْعُروفَةٌ نَقَلَه يَاقُوت. ِسكَّةٌ بالبَْصَرةِ  بركة كأنَّه َجْمع (2) كعنَبٍ  البَِركُ و .329األَْعلَى ماَت في َسنَة  نَْهٌر  أَْيضا

كاْسِمه يُسقَى به َحرث الطَّعاِم وال حق الجبَاِل قالَهُ نَْصٌر وِمْنها  المبارك وَمَزاِرٌع ، قاَل أبو فَِراس عليه قَْريَةٌ  َحفََره خاِلد القَْسِري ، بواِسطَ 

دِ  د بن يُونس َعْن أبي المبارك أبو َداُوَد وُسلَْيَماُن بُن ُمَحمَّ  الُمبَاَرَكةُ و َعْن يَْحيَى بن هاِشِم السَّْمَساِر وآَخُروَن ؛ المبَاَرك شهاب الحنَّاط ، وُمَحمَّ

ا قََصُدوا َمكَّة َحَرَسها هللاُ الِفْيل ف بََركَ  كَمْقعٍَد ع بِتهاَمةَ  الَمْبَركُ و التُّْرِكيُّ َمْولَى بني العَبَّاِس  الُمباَركُ  بناها (3) قَْلعَةٌ  الُمبَاَرِكيَّةُ  ة بُخواَرْزمَ  يه لمَّ

اَغانيُّ ، فَةِ  داٌر بالمدينةِ  الَمْبَركُ و تَعالَى نَقَلَه الصَّ ا وسلمعليههللاصلىبها ناقةُ النبّيِ  بََرَكتْ  الُمَشرَّ ْيَرةِ ، إلَيها قَِدمَ  لمَّ  َمْبَركانِ و نَقَلَها أَْهُل الّسِ

فَِة قاَل ُكثَيِّر : ع بِكسِر النَّونِ   قاَل ابُن َحبِْيب : قُْرَب الَمِدْينِة الُمَشرَّ

 إلـــــيـــــــك ابـــــَن لـــــيـــــلـــــ  متـــــتـــــطـــــي الـــــعـــــيـــــُ  صـــــــــــــــــــحـــــبـــــجي 

نــــــــــا مــــــــــن      اتــــــــــرامــــــــــ  بــــــــــِ ربحَكــــــــــَ (4)املــــــــــنــــــــــاقــــــــــُر  مــــــــــَ
 

  
ْيِت : أََرادَ  ً  وقاَل ابُن السَّّكِ يَِلْيل وفيه َطِريق الَمِدْينَِة ِمْن ُهنَاَك ، وُمنَاخ  (5)بّي وُمنَاخاً ، وُهَما نقبان بنْجٍد أََحَدُهما على ينبع بَْيَن َمصَ  َمْبَركا

 بِحَذاِء تِْعَشاٍر وقِيَل : ماٌء لبَنِي العَْنبَِر قاَل ابُن ُمْقبٍِل : بالكسِر ع تِْبراكٌ و َعلَى قَفا األَْشعَِر ، والمناقل : المنازل

ا عــــــــــــلــــــــــــ  و   مل أََر مــــــــــــثــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــم  تــــــــــــربا َ حــــــــــــيــــــــــــن

(6)أخـــــــــًا قـــــــــطـــــــــعـــــــــت مـــــــــنـــــــــه ا ـــــــــبـــــــــائـــــــــر مـــــــــفـــــــــردا     
 

  
 وقاَل المراُر بُن ُمْنِقٍذ :

رحهتـــــــــــــــا  كـــــــــــــــَ اَر أَمح أَنـــــــــــــــح ت الـــــــــــــــد  َرفـــــــــــــــح  هـــــــــــــــر عـــــــــــــــَ

اح      َا ٍ بـــــــــــــَ ربح رح  تـــــــــــــِ قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ بـ يح عـــــــــــــَ (7)فشــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 وقاَل َجِرير :

ري    (8)إذا جـــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــتح نســـــــــــــــــــــــــــاُء بـــــــــــــين لـــــــــــــُ
ِت الـــــــــــــــــرتااب تـــــــــــــــــربا عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ       ثـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  بـ  خـــــــــــــــــَ

  
قاَل أبو َعْمٍرو و  :تِْبَراك وال يقُْول َعلَى (9)قاَل : َعلَى ماَءةٍ  ؟مَسبَّة لهم ، فإذا قِيَل ألَحِدهم : أَْيَن تَْنِزلُ  تِْبَراك القَْول َصارَ فلَّما قاَل َجِرير هذا 

ةِ  بَُركو :  ِمْن أَْسَماِء الشُهوِر القَِدْيمِة ومنه قَْول الشاِعِر : كُزفََر اسُم ِذي الِحجَّ

ر  عـــــــــــــلـــــــــــــ  اهلـــــــــــــِ  ر ٍة َأعـــــــــــــُ اًل وكـــــــــــــَ هـــــــــــــح ِدّي مـــــــــــــَ  نـــــــــــــح

َد       َر ٍ لـــــــــــــَ ُدوَر الـــــــــــــد وائـــــــــــــُر  بــــــــــــــُ (10)حـــــــــــــىت  تـــــــــــــَ
 

  
 فيهما كالبَاُروكِ  (11)وهو النِّيِدالُن  الكابوسُ  أَْيضاً :و الَجباُن ، ِمَن الَمَجاِز :و بِن قَْيِس بِن ثَْعلَبَة. لَقَُب َعْوٍف بِن مالِك بِن ُضبَْيعَةَ   :البَُركُ و

كَ و َعلَى التجاَرةِ وَغْيِرها أي واَظْبتُ  باَركتُ  َعلَيه. قاَل اللِّْحيَانيُّ : واَظبَ  إذا عليه باَركَ  يُقاُل :و نَ  أي به تَبَرَّ . يُقاُل هو  تَيَمَّ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

كُ و يَُزارُ  اَغانيُّ وأَْنَشَد اب كقَْسَوَرةٍ القُْنفَُذةُ  البَْرَوَكةُ و به يُتَبَرَّ  ُن برزج :نَقَلَه الصَّ

 كبَنه يطلب َشبحَو الربوكه
 .«ب ن ك»وَسيَأْتي في 

اُء :و  الذي يُْجعَُل في الطِحْيِن. بالضم البُوَرقُ  البُوَركُ  قاَل أبو َزْيٍد :و كُمْحِسنٍَة اسُم النارِ  الُمْبِرَكةُ  قاَل الفَرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِب َعلَى نيَِّة الَمْفعُوِل. أَْبَرَكهُ  ما  جاَء فعُل التَّعَجُّ

 به. تباَرْكتَ  بالثَّْعلَب الذي تباَرْكتُ  : الُمْرتَِفُع َعْن ثَْعلَب ؛ وَحَكى بَْعُضهم الُمتَبَاِركُ و
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__________________ 
 .«رايح»ويف ايقوت :  141/  1( األصر واللباب 1)
 حركات.( قيدها ايقوت ابلضم فالفتح ا ضبرت 2)
 .«حصن بناه« : »املباركية»( يف معجم البلدان 3)
 .«مربكان»( يف معجم البلدان 4)
 .«مضي »( يف معجم البلدان : 5)
 .«أخا»بد  « رجا»من ثالثة أبيات. وفيه : « تربا »( معجم البلدان 6)
 ( معجم البلدان واللسان.7)
 .«أخبثا الرتااب .. ويف ايقوت املطبوع : بين عمري« ايقوت : كليبقوله : لري ا الذي يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
 ( يف معجم البلدان : عل  ماء.9)
 ( اللسان.10)
 ( ضبطت عن اللسان هنا ا وضبطها ابلقلم يف التهذيب بفتح النون وضم الدا . وفيه يف مادة ند  : بضم الدا  وفتحها.11)
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َكتِ و ً  اإِلبِل بَرَّ اِعي : أَنَاَخت تَْبِريكا  قاَل الرَّ

تإنح و  ر كـــــــــَ ٌة  بــــــــــَ لـــــــــ  جـــــــــاســـــــــــــــــــــــاُء جـــــــــِ  مـــــــــنـــــــــهـــــــــا عـــــــــَ

لــــــــَ       ٍة َأجــــــــح يــــــــَ نــــــــِ حــــــــح ا  (1)مبــــــــَ رحوعــــــــَ ــــــــَ اَس وبـ فــــــــَ (2)الــــــــعــــــــِ
 

  
ً ال تَْقَرْبهم فإّن » في حِديِث َعْلقََمة :و .َمبَاِرك َجَمٍل والَجْمعُ  َمْبَركُ  النَّعامةُ َجثََمْت على صْدِرها ، ويُقاُل : لْيَس له بََرَكتِ و  على أبوابِِهِم فِتَنا

َحاَح إذا أُنِْيَخت في (3) يبترك ؛ هو الَمْوِضُع الذي اإِلبِلِ  كمبَاِركِ   الَجْربَى َجِربَْت. َمبَاِركِ  فيه أََراَد أنَّها تُْعِدي كما أنَّ االبَِل الّصِ

ً و  الشتَاِء : َصْدره قاَل الُكَمْيُت : كبَرْ  ؛ وِمَن الَمَجاِز : بَْركهِ  : َصَرَعه وَجعَلَه تحتَ  اْبتََرَكهُ اْبتَِراكا

ر  و  ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــرح ُ احــــــــــــــح ه  ب ــــــــــــــَ زِل ــــــــــــــح ن ــــــــــــــاِء مــــــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــــــت

ُب و      ـــــــــِ ل طـــــــــَ ـــــــــاِ  َيصـــــــــــــــــــــــح ي ـــــــــعـــــــــِ ُخ ال ـــــــــح ي (4)ابَت شـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ي العَقَربُ  ماِن وَجْدبه ألنَّ غاِلَب الَجْدِب إنَّما يكوُن في الشتَاَء وِمْن ذِلَك ُسّمِ ً  يَِصُف ِشدَّة الزَّ اَء يَْطلَُع بُطلُوعِه. وقاَل وُجثُوماً ، ألنَّ الشتَ  بُُروكا

اإِلبُِل ِمْن شدَّةِ  تَْبُركُ  ، وذِلَك أنَّ الَجْوَزاَء ال تَْسقُط أَْنواُؤها حتَّى يكوَن فيها يَْوٌم ولَْيلَةُ  البُُروك : في أَْنواِء الَجْوزاِء نٌُؤ يُقاُل لَه (5)ابُن فاِرس 

 بالكْسِر ِمْن بُُروِد اليََمِن. وقاَل اللْحيَانِيُّ : البِْرَكةُ  فِْيه ، وَعِن ابِن األَْعَرابّيِ : ُمبَاَرك في َمْعنَى بَِريكٌ  برِدِه ومطِرِه ، وقاَل أبو ماِلٍك : طعامٌ 

:  بُْركان للقتَاِل كَضَرَب وَعِلَم لغتان. وذُو بََركَ و لجنس من برود اليمن البركة على التجاَرةِ وَغْيِرها أي واَظْبُت ، ونقل الضم في باَرْكتُ 

 بالضِم َمْوِضٌع قال بِْشُر بُن أبي خاِزٍم :

ا  ب  كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ  رَاهــــــــــــــا إذا مــــــــــــــا اآُ  خــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

ــــــــــِذي      ــــــــــد ب رِي ــــــــــَ انِ ف رحكــــــــــَ ــــــــــُ ُض  بـ مــــــــــ  ــــــــــَ ل (6)طــــــــــاٍو ومــــــــــُ
 

  
 .وحاِضنَته عنها وَرِضيَ  وسلمعليههللاصلى: أُمُّ أَْيَمن مولدة َرُسول هللِا  بِركةو

بُن َعْبِد هللِا كُصَرٍد وهو الذي َضَرَب  البَُركُ و لقَُب ِزيَاِد ابِن أَبيه لقَّبَهُ به أَْهُل الُكْوفَِة ، بَْركو بن َوْبَرة أَُخو َكْلِب بِن َوْبَرة جاِهِليٌّ  بَْركو

ً و بُْركان ا َضبََطه الحافُِظ وقَْد سمواُمعَاِوية ففَلََق أَليته لَْيلَة َمْقتَِل َعِلّيٍ َرِضَي هللا تعالَى عنه هكذَ   العربِ  بركةو الحجر بُْركو بََركاتو ُمباركا

 بِركةو الخيم بِركو أَْيضاً قَْريتان بالمنوفية البِْركو عطاف قرى في الغَْربيةِ  بركةو إبراهيم بركةو الّسبعِ  بركةَ و جعفر بُركو خزيمةِ  بَِركو

ل منزلة الحاج ِمْصر إذا أقَاُموا ِمن بركةو الطين ِمْن أَْعماِل نهيا بالجيزةِ  ين بِن الظَِّهْير الطََّرابلسّي في  بركة حسان أَوَّ الجّب َذَكَره َشْمُس الّدِ

ماِل اليَمامِة ثم ِمْن أَْعَماِل الخضرمة َذَكَره نَْصُر وأبو كُزبَْيٍر بَلٌَد ِمْن أَعْ  بَُرْيكٌ و قَْريةٌ بِمْصَر ِمْن أَْعَماِل البحيرةِ ، مبارك َمنَاِسِكه ، وكنية

ُد بُن َعْبِد هللا بنِ  ه ، وكَذا الَحَسُن بُن غاِلب بن علّيٍ بنِ  الُمبَاَرِك الُمبَاَرِكيٌّ  الطَّيَِّب ُمَحمَّ َشْيخ  المبَاَرِك الُمبَاركيّ  َشْيخ الحاِكِم َمْنُسوٌب إلى جّدِ

 طموية ، بركةو الصيد ، بركةو فِياض ِمْن أَْعماِل الَمْنُصورةِ  بِركةو الضبع ِمْن أَْعَماِل شلشلمون بالشَّْرقيةِ  ةبِركو قاضي المارستان ،

 بيديف ، قَُرى بالفَيُّوم األَخيرةُ َوْقف الظاهر برقوق. بركةو

وفَْرتََكه وَكْرنَفَه  بَْرتََكه وقَدْ  التَّْمزيُق والتَّْخريُق والتَّْقِطيُع ِمثُْل النَّْملَِة. وأَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل أبو ُعَمٍر وفي نَواِدِرِه : ه البَْرتََكةُ  : [برتك]

 بَمْعنى وأَْنَشَد :

َو   ُرَبحِتكِ قاَلتح وَكيحَف وهح
 (7) كامل

ِة : لم أْسَمْع بواِحِدهاو قاَل : : ِصغَاُر التِاللِ  البَراتِكُ  قاَل ابُن ِسْيَده :و تَْعنِي : فَْرَجَها كذا في العُبَاِب. مَّ  قال ذُو الرَّ

تح و  عـــــــــــاَف وغـــــــــــر قـــــــــــَ َ  اآُ  الشـــــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــ  دح خـــــــــــَ  قـــــــــــَ

عـــــــــاَن الـــــــــِقضـــــــــــــــــــــــاِف      دح وارِيـــــــــِه جـــــــــُ كِ جـــــــــَ  (8) الـــــــــرَباتـــــــــِ
  

 .(9)ويُْرَوى : التوانك 

اي. ابُن النُّْعماِن من َولَِد ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ  هو أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وقاَل الَحافُِظ : كقُْنفُذٍ  بُْرُزكٌ  : [برزك]  ، هكَذا هو بتْقِديِم الراِء َعلَى الزَّ

__________________ 
 الديوان : أشل .ويف « قوله : أجل  كذا خبطه والذي يف اللسان يف ماديت عج  وعف  : أشل »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 وانظر ختر ه فيه اللسان. 170( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان : ترب  فيه.3)



13088 

 

 .«صلب»و « بر »( التهذيب واللسان يف 4)
 .229/  1( انظر مقايي  اللغة 5)
 ( اللسان.6)
 ( التكملة وبعده :7)

 إين لطو  النشر فيه أشتكي
 ( اللسان.8)
 ( يف اللسان : النوابك.9)
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ِة النََّسِب فيقُلْ   (1). .... ُت وَولَُد َساَمةَ بَن لَُؤّيٍ ِعْنَد أَْكثَِر أَئِمَّ

لَها وأباَن بعَضها من بعٍض  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب الِلَساِن ، وقاَل ابُن َعبَّاٍد : أي الَجزوَر با لمعجمةِ  بَْرَشكَ  : [برشك] كما في  فَصَّ

 .(2)العُبَاِب 

ا   يُْستَْدَرُك َعلَيه :* وممَّ

ْحمِن بِن ُسلَْيَمان بن َعلّيٍ  بِْرَشك ْحمن بِن َعْبِد الرَّ ُث. البَْرَشكيُّ  كِزْبَرَج قَْريةٌ ِمْن أَْعَماِل تُونس فيَما أَُظنُّ ، ِمنها َعْبُد الرَّ  المحّدِ

، ونَّص الُمِحْيِط : َضْرٌب ِمَن السََّمِك ،  َسَمٌك بَْحِريٌّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب الِلَساِن ، وقاَل ابُن َعبَّاٍد : كَسقَْنقورٍ  البََرْشتُوكُ  : [برشتك]

 َسَمُك البَْحِر كما في العُبَاِب ، قاَل َشْيُخنَا : وكأنَّه اْحتَِراز َعْن َسَمِك األَْنهاِر والعُيوِن واآلباِر والسيوِل.

األَْصغَِر وكاَن َخاِلُد يُكنَّى أبا العَْوِن وأَبَا العَبَّاِس ،  بَْرَمكُ  وهو البَْرَمِكّيِ  َجدُّ يَْحيَى بِن خاِلدٍ  كَجْعفٍَر أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وهو بَْرَمكُ  : [برمك]

ْيعَةُ إِلقامِة َدْعوةِ بَنِي العَبَّاس بَْعد النُّقَباُء االثْنَي وقَْد َحدََّث َعْن َعْبِد الَحِميِد الَكاتِِب ، وعنه ابنه يَْحيَى ، وخاِلِد أََحد الِعشْ  ِرين الذين اْختَاَرهم الّشِ

ُد بُن عَ  بَْرَمكُ  حدَّثَنِي َشْيٌخ قَِديٌم قال : كانَ  َعَشَر ، قاَل ابُن العَِديِم في تاِريخِ َحلَب : قاَل ابُن األَْزَرِق : لّيِ بِن واقِفاً بباِب ِهَشام فمرَّ به ُمَحمَّ

بنِِه خاِلد : يا بُنيَّ إنَّ هؤالَء ال فقالَ  ، وسلمعليههللاصلىَعْبِد هللا بِن َعبَّاس فأَْعَجبَه ما َرأَى ِمْن َهْيئَتِه فَسأََل عنه فأُْخبَِر بقََرابتِه ِمَن النبّيِ ، 

 ُدْنيا به تَنَال أَثَرٌ  ذلكَ  في لكَ  يكونَ  أنْ  بُنيّ  يا قَِدْرتَ  فإنْ  إِليهم صائِرٌ  واألَْمرُ  ، بخالفَتِهِ  وأََحقُّ  َوَرثَته وُهمْ  ، وسلمعليههللاصلىأَْهل بيِت النبّيِ 

 ً وَن : همو فحِفَظ خاِلٌد ذلَك َعْنه وَعِمَل َعلَيه ِعْنَد ُخروجِه في الدَّْعوةِ  : قالَ  ، فاْفعَل وِدينا َمُجوسيّاً  بَْرَمك وكاَن َجدُّهم البَراِمَكةُ  أي أَْوالدهُ يَُسمَّ

ا َصافِة ومعه ابنُه َخاِلد ، وكاَن قَْد تَعَلََّم الِعْلم في جبَاِل ُكْشِمْير. وأمَّ األَْكبَر فهو ابُن بَْشتاِسف بن َجاَماس ،  بَْرَمكُ  ، وهو الذي قَِدَم إلى الرَّ

نةٌ في الكتُِب يُْضَرُب بهم الَمثَُل في الُجوِد والَكَرِم.وأَْخبَاُر َجْعفَر والفَْضل ابنَْي يَْحيَى بن َخاِلد َمْشُهو  َرةٌ مَدوَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه : ً  البَْرَمِكيَّةُ  * وممَّ ِة الوَزَراء كالَمَهالب بَْرَمك كأنَّه نِْسبَةٌ إلى آلِ  البََراِمَكةُ  َمَحلَّة ببَْغَداَد ، وقِيَل قَْريَةٌ ِمْن قَُراها ، ويُقاُل لها أَْيضا

كاَن ثِقَةً صاِلحاً ماَت َسنَةَ ثلثمائٍة وتِْسعٍ وثََمانِْين ، وابنُه أبو إْسحق  البَْرَمِكيُّ  والَمَراِزبِة نُِسَب إليها أبو حفٍص ُعَمُر بُن أَْحَمد بن إْبَراهيم

َمارْستَان وماَت َسنَةَ أَْربَعمائة وَخْمٍس وأَْربَِعين ، وأَُخوهُ أبو ال (3)الَحْنبَلّي َرَوى َعْنه الَخِطْيُب وقاِضي  البَْرَمِكيّ  إْبَراِهيم بن ُعَمر بن أَْحمد

ْربَعمائة وَخْمِسين ، وأَُخوُهما أبو الَحَسِن َعِلّيٍ كاَن ثِقَةً َدَرَس فِْقهَ الشاِفِعّي َعلَى أبي حاِمٍد األَْسفََرايني ، َرَوى َعْنه الَخِطْيُب وماَت َسنَةَ أَ 

ٌث  البَْرَمِكيّ  َع ابَن شاِهْين وَعْنه الَخِطْيب كاَن َصُدوقاً ماَت َسنَةَ أَْربَعمائة وأحد وأَْربَِعين ، وأَْحَمُد بن إْبَراِهيم بن ُعَمرالعَبَّاس أَْحمُد َسمِ  محّدِ

ُد بُن َعْبِد البَاقي.  َجِليٌل َرَوى َعْنه القاِضي ُمَحمَّ

وتقدََّم أَنَّه َضْرٌب ِمَن الثِّيَاِب َرَواه ابُن « ب ر ك»في  تَُب بالُحْمَرةِ فإنَّ الَجْوَهِريُّ َذَكَرهُ كَزْعفَراٍن يَْنبَِغي أْن ال يُكْ  البَْرنَكانُ  : [برنك]

 األَْعَرابّيِ وأَْنَشَد :

قـــــــــــــــــــــاً  لـــــــــــــــــــــَ  إيّنِ وإنح كـــــــــــــــــــــاَن إزارِي خـــــــــــــــــــــَ

كـــــــــــــــاينو      ـــــــــــــــَ رحن ـــــــــــــــَ ا بـ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ل دح َأخـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اًل ق  لـــــــــــــــََ

  

 (4)َقدح َجَعر  ُ ِلَساين ُمطحَلَقا 

اُء : هو ِكَساٌء ِمْن ُصوٍف له َعلََماِن.  وقاَل الفَرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ُد بُن أبي الفَْضل بِِرْنك ْين ُمَحمَّ ِل والثاني وُسُكون النُّون بُلَْيَدةٌ بَخَراَسان منها تاُج الّدِ َحنَِفيُّ الُمْفتِي ، كاَن في ُحدوِد َسنَِة ال البِِرْنِكيُّ  بكسِر األَوَّ

 ستمائة وَسْبِعْين اْشتَغَل َمَع أبي العاََلِء الفََرِضّيِ ببُخاَرى قالَهُ الحافُِظ.

َدةِ  بضّمِ الباءِ  بُُزْركُ  : [بزرك] اء والَكاف الفاِرسيّة أَْهَملَه الَجَماَعةُ ، وقاَل الحافِظُ  الزاي ضمِّ و الموحَّ أَْعَجِميَّةٌ وَمْعناها   : هي كلَمةٌ وُسُكوِن الرَّ

نِّ  الَكبيرُ   أو في الّسِ

__________________ 
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 173ويف مجهرة ابن حزم ص « هكذا بياض أبصـــــله ا ووجد ابألصـــــر املطبوع بعد قوله يف : أوالد بناته فحرره»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 1)
ويف موضض آخر : وولد نعمان ال ينتسبون ألحد إال إىل سامة بن لؤي. وانظر تبصري  ... ولد سامة بن نؤي : ا ارث وغالب ا وال عقب لغالب

 .80/  1املنتبه 
 ( ومثله يف التكملة.2)
 ( واله أبو بكر  مد بن عبد الباقي.3)
 ( الرجز يف اللسان بدون نسبة.4)
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َرحتبِة وَقدح  الَعظيمُ 
ُلحكِ  امدُِّث اجلَِليرُ  لُقَِّب هبا الَوزيرُ  يف امل

اَ َسُن بُن عليِّ بن ِإسحح  بن الَعب اس الطوِسي  أبو َعِليٍّ  ِنظاُم امل
 تويف َسَنَة أَرحبَعمائة ومَخح  ومثاِناح َشِهيحداً. (1)وقـَي َده اأَلِمريح : بفتِح َأو لِه  صاِحُب النظَاِمي ة ببَـغحَداَد ا قاَ  ا اِفُة :

ً  قُْلُت : ومنه  لَقَُب َحِكيِم أنوِشْرَواِن ، وأَْخبَاُره في الحكِم والنََّصائحِ َمْشُهوَرةٌ. َمْهربُُزْرك أَْيَضا

 .(2)كما في العُباِب  ُسْرَعةُ السَّْيرِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب الِلَساِن ؛ وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو كَجْمَزى البَْزَكى  :[بزك]

ا يُْستَْدرَ   ُك َعلَيه :* وممَّ

 منية الباسك : قَْريَةٌ بِمْصَر ِمْن أَْعَماِل أطفيح.

ً و َعِن ابِن ِسْيَده ؛ : سوُء العََملِ  البَْشكُ  : [بشك] ِديئَةُ  أَْيضا السَِّرْيعَةُ ، وقِيَل : هي الُمتَبَاِعَدةُ ؛ قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يُقاُل للَخيَّاِط إذا  الِخياُطةُ الرَّ

ً و العََجلَةُ  البَْشك أو وَشْمَرخه ، بَشَكهُ  أََساَء ِخيَاَطةَ الثوبِ  ً  الَكالمَ  بََشكَ  يُقاُل : كاالْبتِشاكِ  الَكِذبُ  أَْيضا صهُ كاِذباً ، : تََخرَّ  اْبتََشَكهو يَْبُشُكه بَْشكا

ً  الَكالمَ  اْبتََشك أو هو َخْلط الَكالِم بالَكِذِب. وقاَل أبو ُعبَْيَدة : الَكاَلَم أي يَْخلُقُه فإذا  يَْبُشك َكَذَب ، وِمثْله قَْول أبي زيٍد : يُقاُل : هو اْبتَِشاكا

 تِه بَْعَد ما أَْنَشَد قَْول أبي الطَّيِِّب الُمتَنِبِّي :َعَرْفَت ذِلَك فاْعلَم أنَّ ما نَقَلَه أبو َمْنُصور الثعَاِلبيُّ في يَتِْيم

ـــــــــــــــٍم و   مـــــــــــــــا أرضـــــــــــــــــــــــــــــ  ملـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــتـــــــــــــــه حبـــــــــــــــل

ه       (3) ابـــــــــــتشـــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــاإذا انـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــت تـــــــــــو ـــــــــــ 
  

الِعْرَق إذا قََطعَه َعِن ابِن  بََشكَ  ، يُقالُ  القَْطعُ  : البَْشكُ و الَكِذُب ولم أْسَمْع فيه ِشْعراً قَِديماً وال ُمْحَدثاً ِسَوى هذا َمَحلَّ تأّمٍل ال يَْخفَى. االْبتِشاكُ 

اُء :و َعبَّاٍد ،  السَّْوُق السَّريعُ  : البَْشكُ و ء وَجيِّد ؛َرِدي ءالَخْلُط في ُكّلِ َشي : البَْشكُ  األَْعَرابّيِ قاَل ابُن و كالبَْكِش ؛ َحلُّ الِعقَالِ  : البَْشكُ  قاَل الفَرَّ

ً  اإِلبِلَ  بََشكَ  يُقاُل : ُك والِفْعُل َكنََصرَ  البَْشكُ  قاَل أبو َزْيٍد :و إذا َساقَها َسوقاً َسريعاً. بَْشكا  يُقاُل : وَضَرَب. السُّْرَعةُ وِخفَّةُ نَْقِل القَوائِِم ويَُحرَّ

ً و بََشك يَْبُشك  بََشَكىو اليََدْينِ  بََشَكى اْمَرأةٌ  يُقاُل :و َحوافَِرهُ ِمن األَرِض وال تَْنبَِسَط يَداهُ  في ُحْضِره أْن يَْرفََع الفََرسُ  : البَْشكُ و يَْبِشك بَْشكا

 َعُمول اليََدْين. َخفيفَةٌ َسِريعةٌ  أي العََمِل كَجَمَزى

بََشَكْت  : َخِفْيفَة الّروحِ والَمْشيِ ، وقَدْ  بََشكى ء الَمْشَي بَْعد االْستِقَامِة ، وقِيَل : ناقَةٌ َسِريعةٌ ؛ وقاَل ابُن األَعَرابّيِ : هي التي تُِسي َكىبَشَ  ناقَةٌ و

 ً  أَْسَرَعْت. تَْبُشك بَْشكا

ثٌ  البُْشكاِنيُّ  محمُد بُن َعِلّيٍ الَهَرِويُّ  أبو َسْعدٍ و ابِن َعبَّاٍد :َعِن  ال يَْعِرُف العََربِيَّةَ  الذي بالضّمِ األَْحَمقُ  البُْشكانِيُّ و َسِمَع منه  القاِضي ُمحّدِ

.  الُحَسْيُن بُن ِخْسُرو البَْلِخيُّ

دة وقالُوا : هي قَْرية ِمْن قَُرى ُهَراة  ة النََّسِب بكسِر الُمَوحَّ ، وهكَذا َذَكَره الحافَِظان الذهبّي وابُن ُحْجٍر ، وفي أَْنَساِب  (4)قُْلُت : َضبََطه أَئِمَّ

ٌث فَِقْيهٌ اتََّصَل بداِر الِخاَل  ُد بُن نَْصِر بِن َمْنُصور الَهَرِويُّ ُمَحّدِ فِة وَساَر َرُسوالً إلى ملوِك األَْطراِف ولي البَْلبِْيِسي ِمْنها القاِضي أبو َسْعٍد ُمَحمَّ

ْل. 518وقُتَِل بجاِمعِ َهَمذان في َشْعبَان َسنَةَ  (5) قََضاَء الَمَماِلكِ  َوقََع  إذا ِعْرَضهُ  اْبتََشكَ و َعِن ابِن ُدَرْيٍد قاَل : اْنقََطعَ  أي ِسْلُكه (6) اْبتََشكَ و فتأمَّ

 فيه.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  ْرتََجلَه.َم : االَكاَل  اْبتََشكو : الَكذَّاُب نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ؛ البَشَّاكُ  * وممَّ

فِْيُق ؛ وقاَل ابُن بُزرجِ : البَْشكُ  وقاَل أبو َزْيٍد : ُل َصِريمة أَْمِره. بََشَكى إنَّه : السَّْيُر الرَّ  الَكاَلِم اْختِاَلفُهُ وقِيَل اْبتَِداعه. اْبتَِشاكُ و األَْمَر أي يُعَّجِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

يْ كَجْعفَرَ  بَْشتَكَ  : [بشتك] د  اسُم أََحِد األَُمَراِء النَّاِصِريَّة بالقاِهَرةِ وإليه نُِسَب الحمام والخانقاه بِمْصَر وإليه نُِسَب الشَّْيخ بَْدر الّدِ ن أبو البَقَاء ُمَحمَّ

د النَّاِصِرّي فوِلَد لَهُ بها َسنَة َسْبعَُمائة وثََمان  بَْشتَكَ  ْير، قاَل الحافُِظ : أَْصلُهُ ِمْن ِدَمْشق وَسَكن أَبُوه بخانقاه األَمِ  البَْشتَِكيّ  ابن إِْبراهيم بن ُمَحمَّ

 وأَْربعين ، وَماَت أَبُوه فنََشأَ بها واْشتََهَر بالنِّْسبَِة إليها ، وَمَهَرفي النَّْظِم ونََسخَ 

__________________ 
 .80/  1تبصري املنتبه ( يف اإلكما  : بفتح الباء وبعدها زاي مضمومة مث راء ساكنة. وانظر 1)
 ( ومثله يف التكملة.2)
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 يف استعما  أيب الطيب الغريب الوحشي. 196/  1( بيتمة الدهر ط بريوت 3)
 قيدها ابلنص ابلكسر.« بشكان»( ويف معجم البلدان 4)
 .157/  1واألصر كاللباب « عدة ممالك»( يف معجم البلدان : 5)
 ( يف التكملة : وانبشك.6)
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ُتِحَن بَسَبِبه ا لَِ  َهِب ابِن َحزحم وامح َذح
اً ا وَخط ه َمرحُغوب ِجّداً ا وكاَن مَيِيحُر مل ِه َكثريح ِسه ولَغريح َثر ما َنَظَمه خَبطِِّه لنَـفح عحُت منه َأكح

ه يف ا َنٍة وزَاَد قَِلياًل َرمِحَه  ُ تعاىَل هذا َنصــّ َبًة يف اَ مام َعنح مَثَاِنا ســَ ري ا َماَت َفجح َخاِوي   (1)لتـ بحصــِ وَقدح تـَرحمَجَه ا اِفُة الســ 
 يف لرِلِه أبَبحَسرَت ِمنح هذا فرَاِجعحه.

اي وهي لُغَةٌ ِمْصِريَّة. البشتيكو اِعي الذي يُعَلِّقُه َعلَى التَّْيِس وهو الكرُز الَمْذُكوُر في الزَّ  : ِخْرُج الرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

َضاَء في بِاَلِدهم : بفتحِ ثانيِة وُسُكوِن النُّون بُلَْيَدةٌ بالعََجِم َضبََطه الحافُِظ هكَذا ونسَب إليها َرُجالً ِمَن الُمعَاِصِرين َوِلي القَ  نّكبَشَ  : [بشنك]

 وَكاتِبه.

قال :  بَضوكٌ و باِضكٌ  يُقاُل : سيفٌ  يوِف القاِطعُ من السُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعرابِّيِ : هو كَصبورٍ  البَضوكُ و الباِضكُ  : [بضك]

 كذا في الُمْحَكِم والعُبَاِب واللَِّساِن والتَّْكِملَِة. ال يَْقَطعُها أي هللا يََدهُ  (2) يِْبِضكُ  *[ال]و

اِعي يَِصُف  البِْطريقُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : هو كِقَمْطٍر وَجْعفَرٍ  الِبَطْركُ  : [بطرك] وهو ُمقَّدم النََّصاَرى وبه فَسَّر قَْول الرَّ

 ثَْوراً َوْحِشيّاً :

ــــــــــه  ــــــــــَف ل ي ــــــــــِ رحدًا ال أَل ــــــــــَ َر فـ واهــــــــــِ ــــــــــظــــــــــ  و ال ــــــــــُ ل عــــــــــح ــــــــــَ  يـ

َي      رح ِ َمشـــــــــــــــــــــــح طـــــــــَ اِن  الـــــــــبـــــــــِ تـــــــــ  رُت كـــــــــَ يـــــــــه َريـــــــــح لـــــــــَ (3)عـــــــــَ
 

  
قاَل األَْزَهِريُّ : وهو َدِخْيٌل لَْيَس  َسيُِّد الَمجوِس  هو أو لنَّطول وهو الذي يتَنَطَُّل في ِمْشيَتِه أي يَتَبَْختَُر ، قالَهُ األَْزَهِريُّ ؛ويُْرَوى : َمْشَي ا

 .«ب ط ر ق» ذُِكَر في قَدْ و بعََربّيٍ 

 القَوِم أي ُمْجتََمُع مناِزِلِهم بُْعكوَكةِ  : ُحِكَي َعْن بَعٍض َخّلِ عن (4)َعِن ابِن ُدَرْيٍد. وقاَل ابُن فَاِرس  الناِس بالضّمِ ُمْجتََمعُُهم بُْعكوَكةُ   :[بعك]

ً  بالسَّْيفِ  بَعََكهُ و كةً الِغلَُظ والَكَزاَزةُ في الِجْسمِ  البَعَكُ  : (5)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و َضَرَب أَْطرافَهُ ؛ بَْعكا  الباِعكُ  قاَل أبو َزْيٍد :و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  ُمحرَّ

و البُْعكوكاءُ و الُمتَهاِلكُ  األَْحَمقُ  ْيِت : الشَّرُّ ّكِ ّي : واالْختِاَلطُ  الَجلَبَةُ  والَمْعُكوَكاء : البَْعُكوَكاء قاَل ابُن الّسِ ياُح. َزاَد ابُن بَّرِ ؛ يُقاُل : َوقَعُوا  والّصِ

آثاُرُهم  أي بُْعكوُكُهمو َحَكاه اللْحيَانِي وهو ناِدرٌ  وقد يُْفتَحُ  بالضمِّ  القَْومِ  بُْعكوَكةُ و أي َجلَبٍة وِصيَاحٍ وقِيَل : أي في َشّرٍ واْخِتاَلطٍ  بَْعُكوَكاءَ  في

تُُهم أو َجماَعتُُهم َعِن ابِن ُدَرْيٍد ، َحْيُث نَزلوا  وأَْنَشَد لجسَّاس : وكَذا من اإِلبِلِ   ثَْعلَُب :؛ قالَ  أو خاصَّ

ر  األمــــــــــــــــــرَاِط و   هــــــــــــــــــن  أمــــــــــــــــــثــــــــــــــــــاُ  الســــــــــــــــــــــــــــــــِّ

وكــــــــــــةلــــــــــــرجــــــــــــَن مــــــــــــن      كــــــــــــُ عــــــــــــح ــــــــــــُ اَلِط  بـ (6)اخلــــــــــــِ
 

  
ً و َعِن اللْحيَانِّيِ  ءُ َوَسُط الشَّيْ   :البُْعُكوكةُ و  : كَذا شرح في أَْبنِيَِة الكتاِب ؛ (7)قاَل الَجْوَهِريُّ  ُغباُرهُ واْزِدحاُمهُ. قِيَل :و َكثَْرةُ المالِ  أَْيضا

ِه وبَْرِدهِ  بُْعكوَكةُ و ْيِف والشتاِء اْجتَِماُع َحّرِ اَغانيُّ : البَاُء في كّلِ ما ذُِكر قِيَاُسَها الضّم ولِكنَّهم فَتَُحوها. الَحرِّ  ِشدَّةُ  (8) البُْعكوكُ و الصَّ  قاَل الصَّ

ِل إِالَّ قُْلُت : الذي َحَكى ا أَْشيَاَء نوادَر وجاَءْت لفَتَْح في هذه الُحُروِف هو اللْحيَاِنيَّ وَجعَلَها نََواِدر ألنَّ الُحْكَم في فَْعلُوٍل أْن يكوَن َمْضموَم األَوَّ

 األَْزَهِريُّ : هذا َحْرٌف جاَء ناِدراً على فَْعلُولة ، قاَل : ُشبَِّهت بالَمَصادِر نَْحو ساَر َسْيُرْورة وحاَد َحْيُدودةً ، وقالَ  بَْعُكوكة بالضم والفتحِ فِمنها

ا البَْصِريون فإنَّهم يأْبَوَن هذا  (9)ء في َكاَلِمهم ِمثْلَه إالَّ َصْعفُوق ، ونَقََل ابُن فاِرس ولم يَِجى الَكاَلَم الذي أَْوَرْدناهُ َعِن اللْحيَانِّيِ ثم قاَل : وأَمَّ

ت.البنَاَء في الَمَصاِدر إالَّ   للُمْعتاَلَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

الصَّحابِيُّ َرِضَي هللاُ تعالَى  : كَجْعفٍَر اسٌم اْشتَّق ِمَن البَعَِك الذي هو الِغلَُظ والَكَزاَزةُ في الجسم قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد َوهو واِلُد أبي السَّنابلِ  [بعكك]

 ى.عنه وَسيَأْتي في الاّلم إْن شاَء هللاُ تعالَ 

 : َمْوِضٌع. بَْعُكوكاءو

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ
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__________________ 
 .154/  1( انظر تبصري املنتبه 1)
 زايدة عن القاموس. (*)
 .«وال يـُبحِضكُ »( يف القاموس : 2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتكملة. 262( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .264/  1( مقايي  اللغة 4)
 ابلقلم بفتح فسكون.« البعك»وضبطت فيها  314/  1( اجلمهرة 5)
 .264/  1( الثاين يف التهذيب واللسان والشطران يف املقايي  6)
 .«قوله : قا  اجلوهري اخل كذا خبطه ولي  فيه ذلك فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
اب ر القتضاء السيا . وقد نبه هبامش املطبوعة املصرية اىل « ا ر»ابلعبارة فضبطت  ( يف القاموس : والُبعُكوكُة : ا ر  ا وقد تصرف الشارح8)

 ما ورد ابلقاموس.
 .264/  1( انظر املقايي  9)
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ْصُب ، وِمثْله َحْضَرَمْوَت وَمْعديكرَب واِحداً فأُْعِطيا إْعَراباً واِحداً وهو النَّ  (1)َمِدينَةٌ بالشَّاِم ؛ قاَل األَْزَهِريُّ : وُهَما اْسَمان ُجِعاَل اسماً  بَْعلَبَكّ 

اَغانيُّ في  يٌّ َعلَى ما ذُِكَر في َعْبد َشْمس أَْوَرَده الَجْوَهِريُّ والصَّ باِعي « ب ك ك»، والنِّْسبَةُ إليها بَْعِليَّ أو بَّكِ ؛ وأَْوَرَده اأْلَْزَهريُّ في الرُّ

 وهو األَْنَسُب.

ً  : [بكك] قَهُ َعن ابِن ُدَرْيٍد ، َرقَهُ أوخَ  بَكَّهُ يَبُكُّه بَّكا ً  فالنٌ  بَكَّ و فََسَخهُ  َء أيالشَّيْ  بَكَّ  قَاَل أبو َعْمرو :و فَرَّ ً  فالنا قَاَل َعاَماُن بُن  زاَحَمهُ  يَبُكُّه بَّكا

 َكْعٍب :

هح  ه َأكــــــــــــــــــــ  َذتــــــــــــــــــــح رِيــــــــــــــــــــُب َأخــــــــــــــــــــَ  إذا الشــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ِه حــــــــــــــــىت       لــــــــــــــــِّ خــــــــــــــــَ ك  فــــــــــــــــَ بــــــــــــــــُ هح  يـــــــــــــــــَ كــــــــــــــــ  (2)بــــــــــــــــَ
 

  
ً  أو َضِجَر الذي يُوِرُد إِبِلَه َمَع إِبِِلَك ِلِشدَّةِ الَحّرِ انتَِظاراً فخلِِّه حتَّى يُزاِحَمك ،يقُوُل : إذا  هكَذا في سائِِر نَُسَخ  ِضدّ  (3) َرِحَمهُ  إذا بَكَّه يَبُكَّه بَّكا

اِء ، وَراَجْعُت ِكتَاَب الَجْمَهَرةِ البِن ُدَرْيٍد فََرأَْيته قاَل فيها ً  فاَُلنٌ  بَكَّ و ، الِكتاِب بالرَّ ُجُل صاِحبَه بَكَّ و َزَحَم. يَبُكُّ بَّكا ً  الرَّ َزاَحَمه أو َزَحَمه  بَّكا

اي ثم قاَل : كأنَّه ِمَن األَْضَداِد ؛ وقاَل ابُن ِسْيَده : يَْذَهُب في ذِلَك إلى أنَّه التَّْفِريُق واالْزِدَحامُ  يَِة لْيَسْت في َزاهكَذا بالزَّ َحَم  فعرَف أنَّ الضّدِ

قَه وَزاَحَمه ، ولو قاَل : ْل ذِلَك. بَكَّه وَزَحَم كما تََوهََّمه الُمَصنُِّف ، وإنَّما هي بَْيَن فَرَّ قَه وَزاَحَمه َوَزَحَمهُ ضّد ألََصاَب فتأَمَّ  َخَرقَه وفََسَخه وفَرَّ

ً و ّي في تَرْ  َردَّ نَْخَوتَهُ َوَوَضعَهُ  بَكَّه يَبُكُّه بَّكا ً و .«ر ك ك»َجَمِة نَقَلَه ابُن بَّرِ  فََسَخهُ. بَكَّه بَّكا

ل فََسَحه بالحاِء الُمْهَملَِة وهذا بالخاِء الُمعْ  ْل.قُْلُت : هذا بعَْينِه قَْول أبي َعْمرٍو الذي تقدََّم إالَّ أْن يكوَن األَوَّ  َجَمِة فتأمَّ

ً  ُعنُقَهُ  بَكَّ و فَها هللاُ تعالَى في قَْوِله تعالَى :  ِلَمكَّةَ  بَكَّةُ  تَْسِميَةُ  وِمنه قِيَل : َدقَّها بَّكا  (4) (ِإنَّ َأوََّل بَ ْيت  ُوِضَع ِللّناِس َللَِّذي بَِبكََّة ُمبارَكاً )َشرَّ

كَّة واْختُِلَف في َوْجِه تَْسِميَتِها أو َمْوِضُع البيِت وَمكَّةُ سائُِر البَلَِد أو بَْطن مَ  أو ِللَمطافِ  َحَكاه يَْعقُوب في البََدلِ  ِلما بيَن َجبَلَْيها هو اسمٌ  أو ؛

َمْخَشِريُّ لم يُنَاَظُروا أي لم يُْنتََظر بهم لَدقِّها أْعناَق الَجبابَرةِ  َعلَى أَْقَواٍل فِقيَل : ِمْن كّلِ  أو اِلْزِدحاِم الناِس بها إذا أَْلَحُدوا فيها بُظلٍم ، َزاَد الزَّ

بَْعُضهم بَْعَضاً في الطواِف أي يَْزَحُم وقاَل َغْيُره : في الُطُرِق أي يَْدفَُع. وقاَل الَحَسُن : يتبَاَكوَن فيها ِمْن  يَبُكّ  َوْجٍه. وقاَل يَْعقُوب : ألَنَّ النَّاسَ 

ِمْن  في َحِديِث ُمَجاِهٍد :و دَّ نَْخَوته ،إذا رَ  بَّكة إذا فََسَخه ، وقِيَل : ِمنْ  بَكَّة كّلِ َوْجٍه. وقاَل ابُن َعبَّاٍس : لبك األَْقَدام بَعُضها بَْعضاً ، وقِيَل : ِمنْ 

 ، والبَاء والِمْيم يتعاقَبَان وهو قَْول القُتَْيبّي. بَكَّةُ  أَْسماِء َمكَّة

ُجُل اْفتَقَرَ  بَكَّ و ً  الَمْرأَةَ  بَكَّ و ِكاَلُهما َعْن أبي َعْمرو. َخُشَن بََدنُه َشَجاَعةً  إذا بَكَّ و الرَّ ً  نََكحها أو بَّكا  تَراكمَ  إذا ءُ الشَّيْ  تبَاكَّ و َجَهَدها ِجماعا

َطْرُح  البَْكبََكةُ و وهذه َعِن ابِن ُدَرْيٍد ، بَْكبََكةً  (5) كبْكبُكوا أي تََزاَحموا «النَّاس َعلَيه فتَبَاكَّ »الحِديث :  وِمْنه القَْوُم اْزَدَحموا تَباكَّ و وتَراَكبَ 

 ُء والذَّهابُ الَمجي البَْكبََكةُ و وهذا قَْد تَقَدََّم َعِن ابِن ُدَرْيٍد قَِريباً فهو تِْكَرار ، اإِلْزِدحامُ  البَْكبََكةُ و البََكْبَكبَةُ  وكذِلكَ  ِء بَْعِضه على بَْعٍض الشَّيْ 

ً و  يَبُكُّ  ألنَّه العاُم الشَّديدُ  األَبَكُّ  قاَل َغْيُره :و ٌء تَْفعَلُه العَْنُز بَولَِدها.شي قاَل اللّْيُث : هوو تَْقليُب الَمتاعِ  قاَل ابُن َعبَّاٍد : هوو ءِ َهزُّ الشَّيْ  أَْيضا

عَفَاء والُمقَلِّين كما في اللِّساِن. العَسيُف يَْسعَي في  بَكُّ األَ و قالَهُ ابُن َعبَّاٍد ؛ (6) بُكّ  وَجْمعُه الُحُمَر والَمواِشَي وَغْيَرها يَبُكُّ  الذي األَبَكُّ و الضُّ

 قالَْت قطية بنت بِْشر الِكاَلبية : ع األبَكُّ و بَنِي فاُلٍن إذا كاَن َعِسْيفاً لَُهم يَْسعَى في أُُموِرهم ؛ أَبَكُّ  يُقاُل : هو أُموِر أَْهِلهِ 

ِر  نح محـــــــــــــــــــــــُُ ة مـــــــــــــــــــــــِ َربـــــــــــــــــــــــ  كِّ جـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ  األَب

ي      ذَكــــــــــــــِّ رٌَع فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا وال مــــــــــــــُ (7)ال ضــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ُهنَا َجَماَعةُ الُحُمِر تَبُكُّ بَْعُضها بَْعضاً ونَِظْيره قَْولهم األمرُّ لَمَصاِرين الفَْرث ، واألََعمُّ للَجَماَعِة  األَبَكَّ  هكذا أَْنَشَده ابُن األَْعَرابِّيِ : وَزَعَم أنَّ 

ِء إلى نَْفِسه وهذا ُمْستَْكَرهٌ ، وقَْد يكون ُهنَا الَمْوِضُع فذِلَك أَصّح لإِلَضافَِة وقَْد َضْرباً ِمْن إَِضافَِة الشَّيْ قاَل ابُن ِسْيَده : ويضعف ذِلَك أنَّ فيه 

ِل َحْرِف الكاِف وَوَزنَه بأَْحَمد وقَْد نَبَّْهنَا ُهنَاِلَك. فَه الُمَصنُِّف بآبَك كَهاَجر فَذَكَره في أَوَّ  َصحَّ

__________________ 
 حتريف.« واحد»( ابألصر 1)
 والصحاح. 186/  1ومقايي  اللغة  19/  1( اللسان واجلمهرة 2)
 .«زمخة»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 .96( سورة آ  عمران اآية 4)
 .431/  3وانظر اجلمهرة « كتبكبكوا»( يف القاموس : 5)
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 ومل يعزها ألحد.« ُبك ان»( يف التكملة 6)
 : 187/  1لسان والصحاح ويف املقايي  ( ال7)

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــر األبــــــــــــــــــــــــــّك 

 ال جـــــــــــــــــــــــــذع فـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا وال مـــــــــــــــــــــــــذ ِّ     

  

 .«األبك»ومعجم البلدان  129/  1وانظر األغاين 
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 قال : ِمْدفَعٌ  أي بَْكبَكٌ  وَذَكرٌ  َعِن ابِن َعبَّادٍ  بُكَّانٌ  ج *األَْجَدمُ  األَبكُّ و

يو  اشــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــَ تح لـــــــــــِ فـــــــــــَ َتشــــــــــــــــــــــــَ ِك اكـــــــــــح مــــــــــَ كـــــــــــح  ٍء َدمـــــــــــَ

كِ      نـــــــــــــــــــ  ارُه َعضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ نح وارٍِم َأكـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــَ

  

ِك  رح نــــــــــــِ صح ســــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــًة ال بــــــــــــَ وُ  َدلــــــــــــّ قــــــــــــُ ــــــــــــَ  تـ

  
يٍّ    غـــــــــــــِ ـــــــــــــَ هـــــــــــــا أبَذحل ـــــــــــــَداســـــــــــــــــــــــــــَ كِ ف ـــــــــــــَ ب كـــــــــــــح ـــــــــــــَ  (1) ب

  
ال يَْدِري َصوابَه  وبائٌِك تائِكٌ  تاكٌّ  باكٌّ  أْحَمقُ  ُعبَيٍد :قاَل أبو و إذا َمَشى تََدْحَرَج ِمْن قَِصِرهِ  وهو الذي : القَصيُر جّداً  البَْكباكُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

تَْيِن األَْحداُث األَِشدَّاءُ  البُُككُ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و وفي الُمِحْيِط : هو الذي يتكلَُّم بَما يَْدِري وبَما ال يَْدِري ؛ (2) من َخَطئِهِ  ً و قالَ  بَضمَّ  أَْيضا

. : اسمُ  باْكباكٌ  قاَل غيُرهُ :و هبص َمِرحٌ  كعاُلبٍِط أَي لبُكائِكٌ  إنَّه َل ابُن َعبَّاٍد : يُقاُل :قاو الُحُمُر النَّشيَطةُ  اَغانيُّ  رُجٍل نَقَلَه الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

وَكْبَكابٍة وَوْكواكٍة وَكْوَكاةٍ وَمْرَماَرةٍ  بَْكباَكةٍ  أي َغِلْيٌظ قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ؛ يُقاُل للَجاِريِة السَِّمْينةِ  بَْكبَاكٌ  أي : َكثِْيٌر ، وَرُجلٌ  بَْكبَاك َجْمع

 وَرْجَراَجٍة.

بَحْمِله  بَكَّهاو حِ أي َجَذْمُت َعِن ابِن َعبَّاٍد قاَل :بالفت تَبُكّ  يا فاُلن بالكسر بََكْكتُ  َجَماَعة الُحُمِر عِن ابِن األَْعَرابّيِ وقَْد تَقَدََّم ؛ ويُقاُل : األَبَكُّ و

هُ ويَْنفُضهُ ؛كلَّ َشيْ  يُبَْكبِكُ  : بَْكبَاكٌ  الدَّابة َجَهَدها في السَّْيِر ؛ قاَل : وَرُجلٌ  بَكَّ  أَثْقَلَها ؛ قاَل : وما  َحنِْيُن الناقَِة وَصْوتها. البَْكبََكةُ و ٍء أي يَهزُّ

 اإِلبُِل اْزَدَحَمْت َعلَى الماِء. تَبَاكَّتِ  لَى فاُلٍن اْزَدَحُموا َعلَيه. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :عَ  تَبَْكبَُكواو

اِحي بَْر بُْشتَر وهو اليَْوم : بتَْشِديِد الَكاِف ِحْصٌن باألَْنَدلُِس ِمْن نَوَ  باكَّةُ و الهدار باليََمامِة ؛ (3)َجباََلِن يُْشِرفَاِن َعلَى َوْجِه  األَبَكِّ  تَثْنِيَة األَبَكَّانو

 بَيَِد اإِلْفَرنج نَقَلَهما يَاقُوُت.

كما في  الَحْوُض اْستََوى باألَرِض  اْبلَْنَدكَ و ؛ قاَل : اتََّسعَ  ُء أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وَصاِحُب الِلَساِن ؛ وقاَل ابُن َعبَّاٍد : أيالشَّيْ  اْبلَْنَدكَ  : [بلدك]

 العُبَاِب والتَّْكِملَِة.

مِ  بفتحِ الباءِ  (4) البَْلَسكاءُ   :[بلسك] وِكاَلُهَما  .(5) بَكْسَرتَْينِ  البِْلِسكاء َزاَد ابُن َعبَّاٍد :و هكَذا َضبََطه أبو َسِعْيٍد. السيِن الُمْهَملَةِ  فتحِ و وسكوِن الالَّ

. وهوبالمّدِ ونُِقَل القْصُر أَْيضاً في اللغَِة األوْ  نَْبٌت يَْنَشُب  لَى َعْن أبي حيان وناِظِر الَجْيش والطَّائِّي في ُشُروحِ التَّْسِهْيل ، وقَْد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ْبت هكَذا بتَِهاَمة فَكتَبَه أَبو َسِمْعُت أَْعَرابِيّاً بحْضَرةِ أبي العََمْيثَِل : نُسمى هذا النَّ  ويتََخلَُّص منها قاَل أبو َسِعْيد : يُفارقُها يكادُ  في الثِياِب فال

 العََمْيثَِل وَجعَلَه بَْيتاً ِمَن الّشْعِر ليَْحفََظه :

َوزِييف  ك َأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ان أبَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ ربِّ  ختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَُ

َت و      ــــــــــح اءُ أَن كــــــــــَ لحســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــبـ وقــــــــــا ال (6)بــــــــــنــــــــــا ُلصــــــــــــــــــــــــُ
 

  
َحاحِ ؛ قاَل ابُن بًَرّي : هذا قَْول ابِن ُدَرْيٍد ولم يَْذُكِر الُمِسنَّة أََحٌد َغْيُره ؛ وقاَل  كَجْعفٍَر الناقَةُ الُمْستَْرِخيَةُ أو الُمِسنَّةُ  البَْلعَكُ  : [بلعك] كما في الّصِ

ْخَمةُ الذَّلولُ  هي أو والدَّْلعَك للناقَِة الثَِّقْيلةِ  البَْلعَكُ  األَْزَهِريُّ : هي ؛ وقال اللْيُث : هو الَجَمُل  (7) الرُجُل البَِليدُ  البَْلعَكُ و قَلَه ابُن ِسْيَده قاَل :نَ  الضَّ

َضْرٌب  البَْلعَكُ و يُْشتم ويَُحقَّر فال يُْنِكُر ذِلَك لَمْوِت نَْفِسه وشدَّةِ َطَمِعه وقِلَّة َحِميتِه. بَْلعَكٌ  َرُجلٌ  وفي النََّواِدِر : اللَّئِيُم الَحقيُر. البَْلعَكُ و البَِلْيُد ؛

. بالسَّْيِف قََطعَهُ  بَْلعََكهُ و لُغَةٌ في البَْلعَقُ  مَن التَّْمرِ  اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ً  : [بلك] تَْيِن  البُلُكُ و لَْبكاً وَسيَأْتي ، قاَل : لَبََكهُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ؛ وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : هو ِمثْل بَلََكهُ بَْلكا َكتْها بَضمَّ أَْصواُت األَْشداِق إذا َحرَّ

الَهَروّي ، أُُظنَّها ِمْن قَُرى  الفَقيهِ  البَالكيّ  أَْحَمد بن َعْبِد الَواِحدِ  كهاَجَر قَْريَةُ أبي َمْعَمرٍ  بالَكُ  قاَل أبو َسْعٍد ابِن السْمعَانّي :و األَصابُِع من الَولَعِ 

 ُهَراة ونََواِحْيها.

__________________ 
َذم»يف القاموس :  (*)  .«االجدم»بد  : « اأَلجح
 .«أبذلعي»( الرجز يف التكملة ا وفيها 1)
 ويف اللسان : ال يدري ما خطؤه وصوابه.« ال يدري ما خطبه من صوابه»( يف التهذيب : 2)
 ( يف معجم البلدان : رحبة.3)
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 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : البَـلحَسُك.4)
كاء ابلكســر لغة يف البَـلحســكاء.« بكســر ا»القاموس : ( يف 5) وضــبطت يف اللســان ابلقلم  يعين بكســر الباء والســا ا والذي يف التكملة : الِبلحســَ

 بفتح الباء والسا وبكسر ا.
 ( اللسان والتكملة.6)
 .«واو»( يف القاموس : الرجر البليد اللئيم بدون لفظة 7)
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 اَغانيُّ بذِلَك.قُْلُت : وقَْد َجَزَم الصَّ 

ٌب يُقاُل : ءِ بالضم أَْصُل الشي البُْنكُ  : [بنك] َحاحِ. وقاَل اللْيُث : األَْرض كما بُْنكِ  هؤالء من وهو ُمعَرَّ تقُوُل العََرُب َكِلَمة كأنَّها َدِخيل  في الّصِ

؛ قاَل ابُن ُدَرْيٍد : َكاَلٌم َعَربِيٌّ َصِحْيٌح  أو خاِلُصهُ  بالفاِرِسيَِّة األَْصل البُْنكُ  الَخبِْيث ؛ تُِريُد بِه أَْصلَه ، قاَل األَْزَهِريُّ : بَْنِكه ، تقُوُل : َردَّه إلى
(1). 

 أي بَمْوِضعِ كَذا به تَبَنَّكَ و (2)اَل اللَّْيُث : هو دخيل َمْعُروٌف َعَربِيٌّ َصِحْيح ؛ وق طيٌب م البُْنكُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و الساَعةُ من الليلِ   :البُْنكُ و

 به وتأهََّل قاَل الفََرْزَدُق يَْهُجو ُعَمر بن ُهبَْيَرة : أقامَ 

كَ  نــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــــَ ىن   تـ ثــــــــــــــــَ
ُ

رَاِ  أبــــــــــــــــو املــــــــــــــــ  ابلــــــــــــــــعــــــــــــــــِ

ِص و      يـــــــــــــح بـــــــــــــِ ر اخلـــــــــــــَ ه َأكـــــــــــــح وحمـــــــــــــَ ـــــــــــــَ م قـ لـــــــــــــ  (3)عـــــــــــــَ
 

  
ه تَبَنَّكَ و وأبو الُمثَنَّى : كْنيَةُ الُمَخنَِّث.  فالٌن في ِعّز َراتِِب. تَبَنَّكَ  يُقاُل : تََمكَّنَ  أي في ِعّزِ

ّيِ نُِسَب إليها بَْعُض أَْهِل  ة ، وقَيََّده يَاقُوُت بَضّمِ النوِن فيكون نَِظْيَر َكابٍُل وآنٍُك وآُشٍد وآجرٍ  (4)هكَذا ُضبَِط في العُبَاِب  كَهاَجرَ  بَانَكُ و بالرَّ

 نَقَلَه الحافُِظ. َشْيُخ القَْعنَبِّيِ  الَمَدنيُّ  َجدُّ سِعيِد بِن ُمْسِلمٍ  بانَكُ و الِعْلِم.

هكَذا  كقُْنفُذٍ  البُْنبُكُ و أَْوَرَده ابُن َحبَّان في ثِقَاِت التَّابِِعْين َرَوى َعِن ابِن ُعَمٍر وعائَِشة ، وَعْنه ابنُه َسِعْيد بن ُمْسلم. بانَك قُْلُت : وُمْسلِم بنُ 

اَغانِيُّ :َضبََطه ا  َجْنَدلٍ  َسَماِعي هذا االْسَم ِمْن َسنَِة تِْسع وِستَّمائة بفَتِْحهما ِمثْلو بُن َعبَّاٍد وَوقََع في نَُسخِ الُمِحْيِط هكَذا بَضْبِط القَلَِم ، قاَل الصَّ

ْلِفيِن أو َسَمكٌ  ِمْن َدَواب الماءِ  دابةٌ  قاَل ابُن َعبَّاٍد : اَغانيُّ : وقَْد َرأَْيُت هذه  (5) فَيَْبلَعُه في الماءِ  َل نِْصفَْينِ يَْقَطُع الرجُ  عظيمٌ  كالدُّ قاَل الصَّ

اص بنِْصفَْيِن واْبتَلَع نِْصفَهُ ، وطفا نِْصفُه اآلَخُر فَْوَق الماِء فاْحتَاَل أَْهُل البَلَِد واْصطَ  (6)السََّمَكِة بَمْقَدُشوه  اُدوه وَوَجُدوا نِْصَف ، وقَْد قََطَع الغَوَّ

اص في بَْطنِه بحاِلِه. اَغانيُّ : هو َدِخيٌل. األُقَُحوانُ  البابونَكُ و ذِلَك الغَوَّ اُء في نَواِدِره :و وهو البَابُونَُج قاَل الصَّ أن تَْخُرَج  التَْبنيكُ  قاَل الفَرَّ

ة ِعبَاَرةِ النََّواِدر ولْيَس  اْقِضيها أي حاَجتَنا فَبنِِّكي اْذَهبِي :ويُقاُل و صاِحبَتَها بأْخباِر أْهِلها واِحَدةٍ  الجاريتاِن كلٌّ من َحيِّها فَتُْخبُِر ُكلُّ  هذه تَتِمَّ

 فيها اْقِضيها.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

بة وأَْنَشَد ابُن بُُزْرَج : البُْنك  : هو البنج ُمعَرَّ

هح و  كـــــــــَ بحفـــــــــَ ه ِذي مـــــــــَ تـــــــــُ بــــــــــح ٍب صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ

ُدو      عــــــــــح ــــــــــَ يــــــــــَك ويـ ي الــــــــــد والــــــــــَ هح مَيحشــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــَ نــــــــــ  ــــــــــُ  الــــــــــبـ

  

 (7)كبن ه َيطحُلُب َشبحَو الرَبحوَكهح 

ُجُل : َصاَر لَهُ أَْصل. وقاَل الَجْوَهِريُّ : تَبَنَّكَ  إذا َحاَك. وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : (8)ثِقَلُه إذا َعَدا ، والدَّوالَيَك : التََحفُّز في ِمْشيَتِه  بالبُنَّكةِ  أََرادَ   الرَّ

ّي : َصَوابُهُ كالتَّنَاَءةِ  التَّبَنُّكُ  َحاحِ ُكلُّها ، قاَل ابُن بَّرِ  الُمِقْيُموَن بالبَلَِد وُهم كأَنَُّهم األُصوُل فيها. والتُّنَّاُء : (9)كالتنَايَِة هكَذا في أُُصوِل الّصِ

قاعِ : نائُِق القَِميِص بَ  البَنَاِدكُ  : [بندك]  قاَل الَجْوَهِريُّ : هَكَذا َذَكَره أبو ُعبَْيٍد وأَْنَشَد لعَُدّيِ بِن الّرِ

تح  قـــــــــــــَ ـــــــــــــِّ ل ِة عـــــــــــــُ ـــــــــــــ  رِي طـــــــــــــُ ـــــــــــــح ب ـــــــــــــقـــــــــــــُ  كـــــــــــــبن  ُزروَر ال

هــــــــــــا     ــــــــــــادِكــــــــــــُ ــــــــــــن ذحٍع مــــــــــــقــــــــــــو ِم  ب ــــــــــــه ِبــــــــــــِ (10)مــــــــــــن
 

  
ُعرا القَِمْيِص. قاَل ابُن  البَنَادكُ  . وقاَل اللْحيَانيُّ :البَنَاِدك بُْنُدَكة رمّي. وواِحدُ هكَذا َعَزاهُ أبو ُعبَْيٍد لَهُ وهو في الَحَماَسِة َمْنُسوٌب إلى ملحة الج

َواب ذكره في ترجَمةِ  ّي : هذه الترجَمةُ َذَكَرها الَجْوَهِريُّ في بََدَك ، والصَّ َدِلْيل  ، ألَنَّ نونَهُ أَْصِليَّة ال يقُومُ  (11)كما َذَكَره الَجْوَهِريُّ  بَْنَدك بَّرِ

 َعلَى ِزياَدتِها فلهَذا جاَء بها بَْعَد بَنََك.

أبو طاِهٍر إماٌم فَاِضٌل عاِرٌف بالتواِريخِ تَفَقَّه َعلَى أبي القاِسِم  منها محمُد ابُن َعبِد العَزيِز الفقيهُ  َعلَى َخْمَسِة فََراِسخَ  بالضم ة بَمْروَ  بُْنُدكانُ و

 الفوَرانّي.
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ً  البعيرُ  باكَ  : [بوك]  إبِلٍ  من بائِكٌ  َسِمَن فهو كقُعُودٍ  بُؤوكا

__________________ 
 .327/  1( اجلمهرة 1)
 .«رخير»( عن اللسان وابألصر 2)
 فعل  هذه الرواية ال شاهد فيه ا واملثبت كرواية اللسان.« تفهي  ابلعرا »برواية :  389/  1( ديوانه ط بريوت 3)
 ( وضبطت ابلقلم يف التكملة بضم النون.4)
 ( يف التكملة : مث يبتلعه.5)
 ( يف معجم البلدان : مقدشو ابلفتح مث السكون وفتح الدا  وشا معجمة.6)
 التهذيب واللسان.( الرجز يف التكملة ا واألو  والثاين يف 7)
 ( يف التهذيب والتكملة : يف مشيه.8)
 ( يف اللسان : كالت ناَءة.9)
 ( اللسان والصحاح.10)
 .«بنك»( يف الصحاح املطبوع ذكرت يف ترمجة مستقلة بعد مادة 11)
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ٍة إال  الُقرحَب ِمَن  كرُك ٍض فيهمــا  بـُيــ كٍ و  بـُو  ٍ  اهــا ابُن اأَلعحرَايبِّ ا وهو ممــ ا َدَخلــَتح فيــه اليــاء عل  الواِو بَغريحِ ِعلــ  َة َحكــَ األِخريح
ِفيحِف كما قاُلوا ُصي م يف ُصو ٍم ونـُي م يف نـُو ٍم وأَنحَشَد :  الطرِف وإيثاَر التخح

اب  رَاهـــــــــــــــا كـــــــــــــــاهِلضـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ كـــــــــــــــاَأاَل تـ ـــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــُ  بـ

َّب      ــــــــــح ن ــــــــــًا جــــــــــَ ي ــــــــــِ ــــــــــال ت كــــــــــا مــــــــــَ ــــــــــ  ي (1) وعــــــــــوذًا ضــــــــــــــــــــــــُ
 

  
يَّك : التي تفاّج ِمْن ِشدَّةِ الَحْفلِ  باَكت  َسِمينَةٌ خيار فتية حسنة ، وقَدْ  بائَِكةٌ  وهي َجْنبَى أََراَد كالَجْنبَى لتثاقُِلها في الَمْشي ِمَن السَمِن ، والضُّ

َماِن قاَل ذُو الخِ  بَوائِكَ  نوقٍ  من قالَهُ الِكَسائي تَبُوكُ   َرِق الطَُّهِوّي :وهي الّسِ

يِن مــــــــــــــــالــــــــــــــــٍك   فــــــــــــــــمــــــــــــــــا كــــــــــــــــاَن ذنــــــــــــــــُب بــــــــــــــــَ

بّ      ب  مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم غـــــــــــــالٌم فســـــــــــــــــــــــــــَ  أَبن ســـــــــــــــــــــــــــُ

  

َواَ  الــــــــــــــــــذ َر   يــــــــــــــــــَب كــــــــــــــــــوٍم طــــــــــــــــــِ راقــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــــَ

  
ر     هــــــــــــــــاختــــــــــــــــَِ كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــوائ بح  ب ــــــــــــــــلــــــــــــــــر كــــــــــــــــَ (2)ل

 

  
الِحماُر  باكَ و اإِلبِل ِكَراُمها وِخيَاُرها. بَوائِكُ  . وقاَل النَّْضُر :البَوائِكُ  : الناقَةُ العَِظْيَمةُ السَّنَاِم والَجْمع (3)والفاِشُج  البائِكُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ :

ً  األتانَ   قاَل ابُن األْعَرابِّي :و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وكذِلَك كاَمها َكْوماً هذا هو األْصُل وقَْد يُْستَْعَمل في اآلَدِمّي كما َسيَأْتي. نَزا عليها يَبُوُكها بَْوكا

ً  البُْنُدقَةَ  باكَ  َرها بين راَحتَْيه يَبُوُكها بَوكا بَْين َراَحتَْيه فتَفُوُح  يَبُوُكها اَن يبلها ثموِمْنه حِديُث ابِن ُعَمر : أنَّه كانَْت له بُْندقة ِمْن مسٍك وك َدوَّ

ً  الَمتاعَ  باكَ و َرَوائُِحها. قاَل : َحَكاه  اشتََراهُ  إذا باَكهُ  أو ٌء أي ال يُبَاعُ به َشيْ  يُبَاكُ  وُحِكَي َعْن أَْعَرابّيٍ أنه قاَل : َمِعي ِدْرَهم بَْهَرج ال باَعهُ  بَْوكا

 ابُن األَْعَرابِّي أَْيضاً.

ً  العَْينَ  باكَ و َر ماَءها بعُوٍد ونحِوه ليَْخُرجَ  يَبُوُكها بَوكا يَتْ  ثَوَّ ً  تَبُوك وبه ُسّمِ ً  المرأةَ  باكَ  ِمَن الَمجاِز :و كما يأتي قَِريبا نَقَلَه ابُن  جاَمعَها بَْوكا

ّي قال : وهو ُمْستَعاٌر ِمنْ   الِحَماِر األَتَاَن وأَْنَشَد أبو عمرو : بَْوكِ  بَّرِ

هـــــــــــــــــا اكـــــــــــــــــَ اِط  فـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَ ُ  الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــِّ َوثـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــُ

       َ وح ِ لـــــــــــيـــــــــــح بــــــــــــَ َواِط  كـــــــــــَ هـــــــــــا الـــــــــــَوطـــــــــــح لـــــــــــِ عـــــــــــح (4)بــــــــــــَ
 

  
اَغانيُّ لَزْينََب بْنِت أَْوِس بِن مغراَء تهجو حيَّ بن هزاِل التميميَّ :وَ   أَْنَشَد الصَّ

ه  اَب َ  وح حـــــــــــــــــــي  أمـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــرسح  بـ

ــــــــــــــ ح      ًة مث جــــــــــــــل عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ هــــــــــــــا أَرحبـ َنشــــــــــــــــــــــــــــَ  َنشــــــــــــــــــــــــــــح

  
ً  تَبُوُكها ُرفَِع إلى ُعَمَر بِن َعْبِد العَِزيِز أنَّ َرُجالً قاَل آلَخَر وَذَكَر اْمَرأَةً أَْجنَبِية : إِنَّكَ في الَحِديِث أنه و  البَْوكِ  ، وأَْصلُ  فَجلََده ُعَمُر وَجعَلَه قَْذفا

َح بال ةً الَحِميِر ، فَرأى ُعَمر ذِلَك قَْذفاً وإْن لم يُكْن َصرَّ نَا.في ِضَراِب البهائم وخاصَّ في حِديِث ُسلَْيمن بن َعْبد الَمِلِك : أنَّ فاُلناً قاَل لَرُجٍل و ّزِ

 فَكتَب إِلى ابِن َحْزم أَِن اْضِرْبه الحدَّ. ؟يَتِْمَك في حجِرك تَبُوك َعالمَ  ِمْن قريش :

ً  أي أْمُر القَوم األَْمرُ  باكَ و ً  القوُم َرأيَُهم باكَ و اْختَلَطَ  بَْوكا ً  له هم فلم يَِجدوااْختَلََط علي بَْوكا قاَل و َعلَْيه أَْمره وهذه عِن ابِن َعبَّاَد. كاْنباكَ  َمْخَرجا

ل َصْوكٍ  لَ  أبو َزْيٍد : لَِقيتُهُ أَوَّ َل مرةٍ  أَي بَْوكٍ  وأَوَّ لُ  أو وهو كقوِلَك : أَّوُل ذات بدءٍ  أَوَّ  بضِم الميمِ  (5) الُمباِوكُ و وهذا نَّص أبي َزْيٍد ، ءٍ شي أوَّ

 عِن ابِن َعبَّاٍد. ُط في الِجواِر والصحابةِ الُمخالِ 

 في واْختُِلفَ  ، وسلمعليههللاصلىوفي العُبَاِب بَْيَن َواِدي الِقَرى والشام وإليها نُِسبَْت َغْزَوة ِمْن َغَزَواتِه  أرٌض بين الشاِم والمدينةِ  تَبوكُ و

، وإن كانَْت للتَّأْنِيِث في  تَبُوك (7)أَْصِليةً فال أَْدِري ِممَّ اْشتِقَاق  تَبُوك في التاء كانَتْ  فإن:  (6) اأْلَْزَهِريُّ  قالَ  ، تَْسِميَتها َوَوْجهِ  َوْزنِها

ْوِض للسهيلّيِ ما نَّصه : غَ و َعلَى تَْفعول ؛ تَبُوك ، ثم قاَل : وقَْد يَكونُ  بَاَكْت تَبُوك الُمَضاِرعِ فهي ِمنْ  يَت بعَْينِ  تَبُوك ْزَوةقََرأُْت في الرَّ  ُسّمِ

ً  َمائِها ِمنْ  يمسُّوا ال أن النَّاسَ  ، وسلمعليههللاصلىوهي العَْين التي أََمَر َرُسول هللا  تَبُوك  ماءٍ  ِمنْ  ءٍ بَشيْ  تَبضُّ  وهي َرُجالن إليها فَسبَقَ  َشيئا

 ؟اليَْوم ُمْنذُ  تَبُوَكانها ِزْلتَُما ماـ  القتيبيُّ  َذَكَره فيَماـ  لهما وقالَ  ، وسلمعليههللاصلى هللاِ  َرُسولُ  فََسبَُّهما َماُؤها ليْكثرَ  َسْهَمْينِ  فيها يُْدخالنِ  فَجعاَل

يَت فبِذِلكَ  قالَ  ْيَرةِ فقاَل من َسبََق إلى هذا فِقيَل له : يا َرُسول هللِا فاُلٌن وفاُلنٌ  تَبُوك العَْين ُسّمِ وفاُلٌن ؛ وقاَل الَواقِديُّ ، فيَما  ، وَوقََع في الّسِ

 َمْعتَُب بُن قَُشْيٍر ، والحرُث بُن يَِزيٍد الطَّائِيُّ ، ووديعةُ بُن ثابٍِت ، وَزْيُد بُن نَِصيب. ذكر لي : َسبَقَه إليها أَْربَعَةٌ ِمَن الُمنَافِِقْين :

__________________ 
 ( اللسان.1)
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 ( اللسان.2)
 .«الفاسج»ويف اللسان : « الفائج»( يف التهذيب : 3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
باِئك.5)

ُ
 ( يف التكملة : وامل

 .154/  10« تبك»( التهذيب 6)
 ( يف التهذيب : فهي فعو  من تبك ا وال أعرفه يف كالم العرب.7)
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حّبِ نَْحو ِمْن عظِم األفَاِعّي يَنَشقُّ َحبُّه َعلَى َشَجِرِه ، وكذِلَك في التَّْهِذيِب ، أَْبيَض قَِلْيُل الَماِء ِعَظام ال ِعنٌَب طائِِفيٌّ  التَّبوِكيُّ  قاَل ابُن َعبَّادٍ و

 اكِويَةُ بو أي اْختِاَلط عِن ابِن َعبَّادٍ  بَْوَكاءو يُقاُل بَْين القَْوِم بَْوغاءُ  : االْختِالطُ  البَْوكاءُ و .تَبُوكِ  أي إلى أرِض  نُِسَب إليها َزاَد ابُن َعبَّاٍد : وكأَنَّه
ا َعْيٌن أُْخَرى تَِسْيُل بنَْفٍط أَْبيَض ِمْن نََواِحي الدربند ِمْن نََواِحي شروان فيه َعْيُن نَْفٍط َعِظْيمة تْبلَُغ ِقبَالتها كلَّ يَْوم أَْلَف ِدْرهٍم وإلى جانِبِه د (1)

ٌث َرَوى َعْنه أبو بَْكٍر بِن َخلَف ، قالَهُ الحافُِظ  الشيراِزيُّ ُصوِفيّ  باْكويَةٍ  نِ ومحمُد بُن عبِد هللِا بِن أحمَد ب قبالتها ِمثْل األُْولَى قالَهُ يَاقُوت ؛ محّدِ

 ، وهو ِمْن شيوخِ أبي القَاِسِم القَُشْيِرّي.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

اِجز :: النَّْخُل وهي الثََّوابُت في َمَكانِها ، قالَهُ ابُن األَْعَرابّي وبه فَسَّ  البََوائِكُ   َر قَْول الرَّ

عــــــــــــــمح  طــــــــــــــَ  الــــــــــــــنــــــــــــــّ  َأعــــــــــــــطــــــــــــــاَ  اي زيــــــــــــــُد َأعــــــــــــــح

َدمح      ٍن وال عــــــــــــــــَ نح غــــــــــــــــرِي مــــــــــــــــا متــــــــــــــــنــــــــــــــــ   مــــــــــــــــِ

  

َتِجضح َمَض الَغَنمح  َبواِئكاً   (2)مل تـَنـح

َماِن ِمَن النُّوِق ، ومنه أَْيضاً تَْسِميةُ  البََوائِكِ  قُْلُت : وكأَنَّها ُمْستَعاَرةٌ ِمنَ  ْخَمِة وهي ولَْو كانَْت عاِميَّةً مولََّدةً َغْيَر  بَوائِك للّسِ البَْيِت ألَْعِمَدتِها الضَّ

 أنَّ لها َوْجهاً في االْشتِقَاِق َصِحْيحاً.

ل البَْوكُ و ل كٍ بائِ  : إْدَخاُل الِقْدح في النَّْصِل. ويُقاُل : لَِقْيتُه أَوَّ ل َشيْ  بائَِكةٍ  وأَوَّ ِء نَقَلَه السهيليُّ في : النَّْقُش والَجفَر في الشَّيْ  البَْوكُ و ٍء.أي أَوَّ

ْوِض. ً و الرَّ  ذُو الَهْيئَة. (3): بالضِم الظَِّريُف الُمْحتَاُل  البُْوَكةُ و : خالََطه وَزاَحَمه َعِن ابِن َعبَّاٍد قاَل : باَكهُ بَْوكا

ل النََّهاِر لغَةٌ يَمانِيةٌ ولها َوْجهٌ في االْشتِقَاِق َصِحْيح. البوكو قُْلُت :  : الَمِسْيُر في أَوَّ

ْين بن َخلََكان َضبََطه َمْنُصوُر بُن ُمْسلم هكَذا وَسيَأْتي في خ ل ك. بائِكو  : جدُّ القَاِضي َشْمس الّدِ

 تاك. بَاكَ  تائِك ِمثْل بائِك وأَْحَمق

 مع الكاف فصل التاء
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :*   وممَّ

ي ألنَّ األَْزَهِريَّ قَْد نَقََل َعْن بَعٍض أََصالة التاِء كما َسبََق فيَْنبَِغي أَْن يُِشْير إليه كما فَعََل في تَْبَرك َمَع  تَبُوك : [تبك] أنَّه َذَكَره في بََرَك ، ويُقَّوِ

ِل وِلَذا ذََكرَ  ِة أَْهِل الشَّام يَْنِطقُون به بضِم األَوَّ ةً ثانيةً.هذا القَْوَل ما َسِمْعت ِمْن عامَّ اَغانيُّ وصاِحُب اللِّساِن ُهنَا َمرَّ  ه الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 : ِشْعٌب ، قاَل ُرْؤبَةُ : (4) تَْنبُوكُ   :[تنبك]

ي  ثــــــــــِ تــــــــــَ غــــــــــح ُ
اِء املــــــــــ ثــــــــــَ لــــــــــَ  يف غــــــــــُ ــــــــــح تـ ــــــــــَ َر  وقـ  َأســــــــــــــــــــــــح

ب      و ٍ بشـــــــــــــــــــــعـــــــح ـــــــُ ب ـــــــح نـ ـــــــَ ِث  تـ بـــــــَ وح ـــــــعـــــــَ ِب ال عـــــــح (5)وشـــــــــــــــــــــِ
 

  
اَغانيُّ : فإْن كاَن وَ   ْزنُه فنعوال فهذا َمَحل ِذْكِره.قاَل الصَّ

ِه َسِمْعتُها ِمْن َعَرِب الِحَجاِز. تَْنبُوكِ  قُْلُت : ويُقَاُل : فاُلٌن في ِه أي َغايَة ما بَلََغ ِمْن عّزِ أَْيضاً قَْريَةٌ بنََواِحي عكبراء ِمَن الِعَراِق  تَْنبُوكو عّزِ

. ْنبُوكيُّ التَّ  وإليها نُِسَب أبو القاِسم نَْصُر بُن َعِلّيٍ   العُْكبريُّ

َدةِ بَْعَد الُمثَنَّاةِ الفَْوقِيِة الَمْفتُوَحِة وَضبََطها َعْبُد القاِدِر بِن ِرْسالن في أَْسَماِء ِرَجاِل البُ  تَبوَذكُ  : [تبذك] َدةِ وفتْحِ بضِم الموحَّ َخاِري بتَْشِديِد الموحَّ

اَغانِيُّ وصاِحُب الِلَساِن ؛ وهوالذاِل الُمْعَجمِة ، وقَْد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ و  وأبو َسلََمةَ موسى بُن اسَمعيَل الِمْنقَِريُّ  هكذا ذكروه ولم يعين ع الصَّ

اد بن َسلََمة ، وأبان العَطَّاِر ، وعَ   ْنه البَُخاِري في صحيحهِ البَْصِريُّ الحافُظ َرَوى َعن إِْبَراِهيم بن َسْعد بن أبي وقَّاص المدنّي ، وشعبة وَحمَّ

ِحْيحِ التنوخّي بََدلَ  223، وأبو حاتٍم وأبو َزْرَعة ماَت َسنَة  قاَل الغَسَّانيُّ : وهو َخَطأٌ  التَّبُوذكيّ  ، قاَل ابُن ِرْسالن : وَوقََع في بعِض نَُسخِ الصَّ

أو  نََزلوا في دارهِ  ذِلَك الَمْوِضع الذي َذَكَره تَبُوَذكَ  قوماً من أَْهلِ ألنَّ  التَّبوَذِكيُّ قيل له :  ، وقاَل الِكْرَمانيُّ : هو َسْهٌو ِمْن قَلَِم النَّاسخِ ، وإِنَّما

 أو ألَنه ، تَبُوَذك نزَل َداَر قَْوِم ِمْن أَْهلِ 
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__________________ 
 ( قيدها ايقوت بضم الكاف وسكون الواو وايء مفتوحة.1)
 ( اللسان.2)
 فيها.« الظريف»ومل ترد لفظة ابخلاء املعجمة ا « املختا »( يف التكملة : 3)
 ( ضبطت عن ايقوت ابلفتح مث السكون وضم املوحدة.4)
 والتكملة. 28( ديوانه ص 5)
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رَتَ  داراً هبا ِمريح بِني ِة الَقرحيَِة ا اشــــــح  والَكِبدِ  من يَِبيُض ما يف بُطوِن الد جاِج ِمن الَقلحبِ  الت بوذَِكي   أو قاَلُه أبو حامٍت وأَن َث الضــــــ 
. (1)قاَلُه أبو  والَقاِنَصةِ   انِصر ونـََقَله عنه ابُن األَِثريح

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

دُ  تبادكان : [تبدك] ُد بُن ُمَحمَّ ْيِن ُمَحمَّ نَاِزل الشَّافِِعيُّ شاِرُح مَ  التبادكانيُّ  : قَْريَةٌ ِمْن أَْعَماِل َمْشَهد َخَراَسان والدَّال ُمْهَملَة منها َشْمُس الّدِ

ْين الخانّيِ والنظام َعْبد الَحقِّ   ، وعنه العاََلُء بُن العَِفْيِف اإِليجيُّ َماَت بَْعَد َسنَة َخْمس وَسْبِعين وثَمانمائة. التبادكانيُّ  السَّائِرين أََخَذ َعِن الزَّ

ة وَمرَّ الشَّاِهُد َعلَى هذا الَحْرُف وقَْد تَقَدََّم  كِقْرطاٍس ع تِْبراكو بالمكاِن أقامَ  تَْبَركَ  : [تبرك] في ب ر ك وهناك َذَكَره الَجْوَهِريُّ واألَئِمَّ

يفاِق الَكْعبَِة وَغْيِرها ، وإنَّه ُمْشتٌَق منه ، وكأنَّه أََعاَده ثانياً َعلَى قَْوِل َمْن قاَل : إنَّ التاَء َغْير زائَدةٍ ونَِظْيره ما َمرَّ لَهُ في ت (2)الَمْوِضع 

َواب أنَّ   التاَء زائَِدةٌ كما تقدََّم. والصَّ

ً  : [ترك] ً و تََرَكهُ يترُكهُ تَْركا اء ، بالكسر تِْركانا حاحِ قاَل فيه : فَما كاْفتَعَلَهُ  اتََّرَكهُ و وهذه عن الفَرَّ  شيئاً وهو اْفتَعَل تََركَ  أي ما اتََّركَ  وفي الّصِ

 قاَل َشْيُخنَا : وفيه اْستِْعمال الذي أََماتُوه. َوَدَعهُ 

هُ ، وكذِلَك في األََساِس والعُبَاِب ؛ قاَل َشْيُخنَا : وفَسََّره أَْهُل األَْفعَاِل ب ه.قُْلُت : وفَسََّره الَجْوَهريُّ بَخالَّ  َطَرَحه وَخالَّ

ً  ءَ َوْدُعَك الشي : التَّْركُ  قُْلُت : ولْفُظ الَوَدعِ َوقََع في الُمْحَكِم ، فإِنَّه قاَل : ناً  التَّْرك . قاَل َشْيُخنَا : وقَْد يُعَلَّقُ تََرَكه يَتُْرُكه تَْركا باثْنَْين فيَكوُن ُمَضمَّ

ْمَخشِريُّ والبَْيَضاويُّ ؛ قاَل الَماَل عَ  الَحِكْيم في َحَواِشيِه فَما في  ْبدُ َمْعنَى صير فيَْجِري َعلَى نمِط أَْفعَاِل القلوِب كتركهم في ُظلَُماٍت قالَهُ الزَّ

بَْيُل بَْحِث الَمْبنَى َغْير متجٍه التَّْسهيِل ِمْن أنَّه كصير ، وفي القاموِس ؛ أنَّه بَمْعنَى َجعََل بيان لالْستِْعماِل فاْعتَِراض بْعضهم َعلَى َعْبد الغفوِر قُ 

ْل اْنتََهى.  فتأمَّ

اِغبُ  ِل قَْوله : ِء َرْفُضه قَ الشي تَْركُ  وقاَل الرَّ  (3) (َوتَ رَْكنا بَ ْعَضُهْم يَ ْوَمِئذ  مَيُوُج يف بَ ْعض  )ْصداً واْختِيَاراً أو قَْهراً أو اْضِطَراراً ، فِمَن األَوَّ

ِلَما يَُخلِّفهُ بَْعَد َمْوتِه ، وقَْد يُقاُل  فاُلٍن : تَِرَكةُ  ومنه : (5) (َكْم تَ رَُكوا ِمْن َجّنات  َوُعُيون  )وِمَن الثاني :  (4) (َواتْ ُرِك اْلَبْحَر َرْهواً )وقَْوله : 

 .التَّْركِ  تَفَاعٌل ِمنَ  األَْمَر بينهم تَتاَركواو إلى حالٍة َما : بََرْكته كذا ، (6)في كّلِ فِْعل يَْنتَِهي 

 ، وكذِلَك الَطِلبَةُ للَمْطلُوِب. الَمتُْروك ءَمْعنَى الَمْفعُول أي الَشيْ وهو الذي يخلفه بَْعَد الَمْوِت ، وهو فَِعلَةٌ ب كفرَحٍة ِميراثُه الميتِ  الرُجلِ  تَِرَكةُ و

جُ  تُتَْركُ  كسفينٍة امرأةٌ  : التَِّرْيَكةُ و َحاحِ وأَْنَشَد للُكَمْيِت : ال تَُزوَّ جها أََحٌد كما هو نَّص الّصِ  أي ال يتزوَّ

َا  بــــــــــــــــــــــــــــِ   إىل الــــــــــــــــــــــــــــرت   إذ ال تــــــــــــــــــــــــــــَ

ِك كـــــــــــــــف  جـــــــــــــــ     رَائـــــــــــــــِ ِك والضـــــــــــــــــــــــــــــ  (7)ازِرح ئـــــــــــــــِ
 

  
ا في جبٍل  َرْوَضةٌ يُْغفَُل عن رْعيِها التِّرْيَكةُ و قاَل اللْحيَانيُّ : وال يُقاُل ذِلَك للذَكِر. ا في فالٍة وإمَّ وقِيَل : هو الَمْرتَُع الذي كان الناُس َرُعوهُ ، إمَّ

ذ  ّي : .(8)، فأَكلهُ الَمال حتَّى أَْبقَى منه بقَايَا ِمْن ُعوَّ  فقاَل : السَّْيُل من الماءِ  تََرَكهُ  ما قَْد اْستَْعَملَه الفََرْزَذُق فيو قاَل ابُن بَّرِ

رِيــــــــــــــــكــــــــــــــــةً كــــــــــــــــبن   نح مــــــــــــــــ تــــــــــــــــَ زحٍن مــــــــــــــــِ  اِء مــــــــــــــــُ

َداِم و     
ُ

َن املــــــــــــــــــــ (9)َداري  الــــــــــــــــــــذ كــــــــــــــــــــيِّ مــــــــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل أَْيضاً :

هـــــــــا  ـــــــــح ت طـــــــــَ ـــــــــَ ٍن خـــــــــال فـــــــــح ة جـــــــــَ اَلفـــــــــَ كـــــــــةٌ ســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــح رِي ـــــــــَ  ت

و ُف      شـــــــــــــــــــــَ
ُ
هـــــــا والـــــــذ كـــــــي  امل يـــــــح ـــــــَ تـ فـــــــَ لـــــــَ  شـــــــــــــــــــــَ (10)عـــــــَ

 

  
ا فيها ، وقِيَل : هي : بَْيُض النَّعَاِم  تَتْرُكها أو يَُخصُّ بالنَّعامِ  قاَل ابُن ِسْيَده : البَْيَضةُ بعَد أَن يَْخُرَج منها الفَْرخُ  التَِّريَكةُ و ها ممَّ بالفاَلةِ وبَْعَد ُخلُّوِ

ّي للُمَخبَِّل :  الُمْفَرَدة وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ةِ  كـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح ا  كـــــــــــــــــــــرَتِي َبهـــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــَ يِّ أَدح  األُدححـــــــــــــــــــــِ

ُم      دح ه هـــــــــــــــــِ احـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ رٌِد كـــــــــــــــــَبن  جـــــــــــــــــَ (11)قـــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 
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 ( يف اللباب : ابن انصر.1)
. ( يعين قو  املرار بن منفذ :2)  با تربا  َفَشيب ح ُعبُقرح
 .69( سورة الكهف اآية 3)
 .24( سورة الدخان اآية 4)
 .25( سورة الدخان اآية 5)
 حاله.( يف املفردات : ينتهي به إىل 6)
 ( اللسان والصحاح والتكملة.7)
 .«عود»( عن اللسان وابألصر 8)
 ( اللسان.9)
 واملثبت كاللسان.« املسو ف»برواية :  25/  2( ديوانه 10)
 ( اللسان.11)
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أَِس ، قاَل ابُن ِسْيَده : وأَُراها َعلَى التَّْشبِْيهِ  بيضةُ الحديدِ  التَِّريَكةُ و  ج أي في بيضِة النعاِم والَحديد فيهما كالتَّْرَكةِ  ي البَْيَضةُ التي ه بالتَِّرْيَكةِ  للرَّ

 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لألَْعَشى : تَْركٌ و تَِريكٌ و تَرائِكُ 

هـــــــــا  طـــــــــَ ُ وســـــــــــــــــــــــح اح رج الـــــــــعـــــــــَ ٍر ختـــــــــَح فـــــــــح ـــــــــَ مـــــــــا قـ هـــــــــح ـــــــــَ  ويـ

عــــــــاِم و      َ  الــــــــنــــــــ  يــــــــح قــــــــَ  هبــــــــا بـــــــــَ لــــــــح اتـــــــــَ كــــــــَ رَائــــــــِ  (1) تـــــــــَ
  

 الحديِد : ترك شاِهداً َعلَىوأَْنَشَد أَْيضاً للَبِْيد 

َرا  رحتــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــعــــــــــــــــُ راء تـــــــــــــــــُ ة َذفــــــــــــــــح مــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح  فــــــــــــــــَ

ًا و      يـــــــــــّ رحُد مـــــــــــانـــــــــــِ رحكـــــــــــاً قــــــــــــُ ر   تــــــــــــَ (2)كـــــــــــالـــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أن يُْنفََض ما عليهاالِكباسةُ بعَد  : التَِّريَكةُ  قاَل أبو َحنِْيفَةو واِحَدة وهي البََصلَةُ. (3)َجَماَعةُ البَْيِض ، وإنَّما هي َشِقيقة  التَّْركُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :

ال  قَْولُهمو ٌء.فلم يَْبَق فيه شي الِعْذُق إذا نُِفضَ  : التَِّرْيكُ  قاَل َمّرة :و أُِكَل ما عليه إذا كأميِر العُْنقُودُ  : التَِّرْيكُ و ، قاَل : التََّرائِكُ  والَجْمع تُتَْركُ و

الَحْبَل  تََرْكتُ  ، يُقاُل : (4)في بعِض الَكالِم  الَجْعلُ  التَّْركُ  والَمْعنَى واِحٌد. وقاَل اللْيُث : اتْباعٌ  : كلُّ ذلك وال داَركَ  تاَركَ  بَاَرَك هللاُ فيه وال

ي الُمْفَرَدات : وال يَْعجبُنِي. وقاَل األَْصبََهانيُّ ف َشِديداً أي َجعَْلتُهُ شِديداً ، قاَل ابُن فاِرس : ما أَْحَسُب هذا ِمْن َكالِم الَخِلْيِل. وقاَل ابُن ِسْيَده :

اَغانيُّ الحِدْيَث شاِهداً لَهُ ، وهو تََرْكتُ  ويَْجِري َمْجَرى َجعَْلته كَذا نَْحو حِديُث يَْوم حنين قاَل : فَرِجَع الناُس بَْعَد ما تََولُّوا  فاُلناً ، ونَقََل الصَّ

أي  يَْشتَِجُرها بِِلَجاِمها عنههللارضيفي حرجة سلم وهو َعلَى بَْغلَتِه والعَبَّاس  هتََرُكو حتَّى ، وسلمعليههللاصلىحتَّى تَأشَّبُوا َحْوَل َرُسوِل هلل ، 

ِء َرْغبَةً َعْنه ، وقَْولُه الشيْ  تَْركُ و َعلَى َضْربَْين : ُمفَاَرقَةُ ما يَُكوُن لإلْنَساِن فيه َرْغبَة ، التَّْركُ  وقاَل ابُن َعَرفَة : كأنَّه ِضدٌّ و حتَّى جعَلُوه

 له ِذْكراً َحَسناً. أي أَْبقَْينا (5) َعلَْيِه فِي اآْلِخِرينَ  تََرْكناوَ  عالَى :تَ 

 السالمعليهيُقاُل : إنَّهم بَنُو قنُطوَراء وهي أََمة الَخِلْيِل  أتْراكٌ  ج كُروم وُرْوِمّي وزْنج وُزنُِجّي ، تُْركيّ  الواِحدُ  بالضم ِجيٌل من الناِس  التُّركُ و

ْيلَُم ، ومنهم التتار ، وقِيَل : نَْسُل تُبَّع قالَهُ الجالل في التَّْوِشيْ ، والَمْشُهور أنَّ  اتركوا »في الحِديِث : و حِ ،هم أَْواَلُد يافَِث بَن نُوحٍ وقِيَل إنَّهم الدَّ

 .«تََرُكوكم ما الترك

مة ،قُْلُت : وقَْد اْعتََمَد النمريُّ النَّسَّابةُ َعلَى أَنَّهم ِمْن  ُجلُ  تَِركَ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و أَْواَلِد يافِث كما َذَكَره ابُن الجواني في الُمقَّدِ  إذا كَسِمعَ  الرَّ

جَ  ْبعَةُ  بالفتحِ  التَّْرَكةُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و ِمَن النَِّساِء وهي العَانُِس في بَْيِت أَبََوْيها. تَِريَكةً  تََزوَّ الذي َرَواه  وفي الحديثِ  تركات والَجْمع المرأةُ الرَّ

ة إِْسمِعيل وما كاَن ِمْن إْبَراهيم َصلََواُت هللِا َعلَْيهما في َشأْنِه ِحْين ا َشبَّ  تََرَكه َسِعْيُد بُن ُجبِْيٍر وَذَكَر قصَّ ُجوه لمَّ ِه وأنَّ جرهم َزوَّ بَمكَّةَ َمَع أُّمِ

وهي في األْصِل بَْيَضة النّعَاِم  أي هاَجَر وَولََدها إْسمِعيلَ  تَْرَكتَهُ  إلى َمكةَ يُطاِلعُ  وسلمعليههللاصلى جاء الَخليلُ  وتعلَّم العََربية. ثم إنَّه

َمْخَشِريُّ في الفائِِق : هكذا ا تَتْرُكها فاْستَعَاَرها ألنَّ النَّعَاَمة ال تَبْيُض في السَّنَِة إالَّ واِحَدة في كّلِ َسنٍَة ثم َوايَة بسكوِن وتَْذَهُب ، قاَل الزَّ لّرِ

ً  الراءِ  اَغانيُّ في العُبَاِب ، وابُن األثِْيِر في النهاية. الَمتُْروكِ  ءِ بَمْعنَى الشي التَِّرَكةِ  ِمنَ  ولَْو ُرِوَي بكسر الراِء كاَن َوْجها  هَكذا نَقَلَه َعْنه الصَّ

بالضم أهُل بَْيٍت من  تُْركانَ  وبَنو : ُمْجتَمع ِميَاٍه وَمغَايُض بأَْسفَل اليََمنِ  تريك ْصر :ِمْن أََسافل البِاَلِد وقاَل نَ  باليََمنِ  كأِمْيرٍ  التَّريكِ  َرْوَضةُ و

 َذَكَرهم ابُن السْمعَانّي في األَْنَساِب. واِسطَ 

ُد بُن الُحَسْيِن بِن موَسى بن إِْسحق التَُّرْيكِ  أبوو غَسَّانّي وهو ِمْن أَْطَرابُلُس الشَّام وقَْد حدَّث َعْن َشْيخ البِن جميع ال كُزبَْيرٍ  (6) األَْطرابُلُِسيُّ  ُمَحمَّ

 أبي عتبةَ كَذا َرأَْيُت في ُمْعَجِم شيوِخِه.

 النرسّي ، وَعْنه الشَّْيُخ البََهاء المقدسيُّ  (8)األزجيُّ َسِمَع ِمن ابِن  تَُرْيكٍ  بنُ  (7) الُمْحِسنِ  َعْبدُ و قُْلُت : وَكَذا َعِن الَحَسِن بِن أَْحمد بن ُمْسِلم ،

ثانِ  ٌث أَْوَرَده  التَُّرْيك وفاتَهُ أبو ُمَحّدِ  (9)َحَسُن بِن َعِلّيِ بن َداُود المطرز محّدِ

__________________ 
 وعجزه يف اللسان. 345/  1واللسان ومقايي  اللغة  130( ديوانه ط بريوت ص 1)
 واللسان وعجزه يف الصحاح. 146( ديوانه ط بريوت ص 2)
 واألصر كاللسان.« سفيفة»( يف التهذيب : 3)
 ( اللسان : يف بع  اللغات. واألصر كالتهذيب والتكملة.4)
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 .78( سورة الصافات اآية 5)
 الطرابلسي. 80/  1( يف التبصري 6)
 .«اجلر»وقد تصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  « ابلضم»( ضبطت يف القاموس 7)
 : أيب النرسي. 81/  1لتبصري ( يف ا8)
 .80/  1( التبصري 9)
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مُ  تـُرحَكةُ و  ا اِفُة. تَـَهَر به َعبحُد ِ  بحُن َجعحَفَر بنِ  ابلضــم اســح ِن بنِ  تـُرحَكة رُجٍر واشــح َة بن اَ ســَ  َعنح ُ َم د بن مُحَيحد الر ازِّي وُهَبريح
ِن بحِن ســـو ار والبَـَغِويِّ وُمَعل   تـُرحَكة َلَمة بن تـُرحَكة   بحنُ َعِن اَ ســـَ ُعوِديِّ وَأمححَد بن ُعبَـيحِد   بن َأمححَد بن  م د بن ســـَ َســـح

 َعِن امل
ِعيحد وقابوُس بحنُ  تـُرحَكة َتان يف املاَئِة الر اِبَعِة  تـُرحَكة البَـغحَداِدّي كَتَب عنه َعبحُد الَغيِنِّ بحُن ســــــَ جســــــح وَزيحٌد ويَزيُد  ا (1)ِمنح ُعَلَماِء ســــــِ
 نـََقَلُهَما الص اَغاين . شاِعرَانِ  تـُرحِكيٍّ  ناابح 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 وهو اسٌم ِلفْعِل األَْمِر وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُطفَْيل بِن يَِزْيد الحاِرثّيِ : اتُْرك بَمْعنَى األَتَْراكِ  : ُصْحبَةُ  تََراكِ و ُمتَاَرَكةً  في البَْيعِ  تاَرْكتُه

هــــــــــــــــا راكــــــــــــــــِ ن ِإبــــــــــــــــر  تــــــــــــــــَ هــــــــــــــــامــــــــــــــــِ راكــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــَ

هـــــــــــــا      َد  َأوحرَاكـــــــــــــِ وحت لـــــــــــــَ َ
َر  املـــــــــــــ ـــــــــــــَ ا تـ ـــــــــــــَ (2)أَم

 

  
جَز لبَْكِر بِن َوائِل وكانُوا   يَْرتَِجُزون به في الِقتَاِل يَْوم الزويرين ؛ وقال يُونس في كتاِب اللغاِت :وفي كتاِب أياِم العرِب ألَبِي ُعبَْيَدة : أنَّ الرَّ

 وَمناِعها لُغتاِن في الكْسِر وهذا في حاِل اإِلَضافَِة إذا نََزَعت اإِلَضافَة فلْيَس إالَّ الكسِر. تَراِكها

 الِعبَاِد ِمَن األََمِل والغَفلِة حتَّى يَْنبَِسطوا بها إلى الدُّنيا.في َخْلِقه ، أي أُموراً أَْبقَاها في  تََرائكَ  إِنَّ هللِ »وفي الحِديِث : 

ُجل بيََدْيه. : الترك أَْبقَى. وقاَل ابُن َعبَّاٍد : تارك وقاَل ابُن األَْعَرابّي :  القْدح الذي يَْحملُه الرَّ

ُد بُن َحْرٍب قََرأَ َعلَى سُ  تُْركو اِء اْسُمهُ ُمَحمَّ د بنُ الحذَّاء ِمَن القُرَّ َحدَّثا باإِلَجاَزةِ َعْن أبي ُشَجاَع  (3)العَطَّار وأُْختُه زْهَرة  تُْرك لَيم ، وُمَحمَّ

د بُن يوسف اق ، وُمحمَّ د بِن إْبَراهيم اأْلَْنبَاِريُّ  التركيّ  الَورَّ  ِمْن شيوخِ الطْبَرانّيِ َرَوى َعْن ِعْيَسى بن إْبَراهيم ؛ وأبو القَاِسم الَحَسُن بُن محمَّ

ْحَمن  (4)بكسٍر ففتْحٍ هكَذا َضبََطه تلميذُه أبو نَْصٍر الَوابِليُّ السجِزيُّ  لتَِّركيّ ا َرَوى َعْن  تَاَرك بن إْبَراهيم األَْنَدلُِسّي يُْعَرُف بابنِ  (5)وَعْبد الرَّ

 أَْصبَغ بن الفََرجِ وَغْيِره.

 .(6)كذا في العُبَاِب  الَحقيُر الَمْهزولُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب الِلَساِن ؛ وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو بالضم التُرنوكُ   :[ترنك]

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  : كَجْعفٍَر َواٍد بَْين ِسِجْستَان وِسْيب وهو إليها أَْقَرُب قالَهُ نَْصٌر. تَْرنَكٌ  * وممَّ

ً تَكَّهُ يَتُكُّه تَكّ  : [تكك] ً  أو نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ َعِن ابِن األْعَرابّيِ ، قََطعَهُ  ا ْيخِ وال يكوُن إالَّ في شي َوِطئَهُ فََشَدَخهُ  إذا تَكُّهُ تَّكا طِب والبَّطِ ٍء لَيٍِّن كالرُّ

حاحِ  (7)ونْحوهما ، وهَذا قَْول ابُن ُدَرْيٍد   تَكَّ و َعلَى هذا اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ وِمثْلُه البِن فاِرَس.و كتَْكتََكهُ  ، وُوِجَد أَْيضاً في بعِض نَُسخِ الّصِ

 ً جه نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  بَلََغ منه إذا النَّبيذُ فاُلنا ، وقِيَل :  تاكُّ  يُقاُل : أَْحَمقُ  األَْحَمقُ  التاكُّ و ُموقاً. الهاِلكُ  التاكُّ و الَمْهزولُ  التاكُّ و ِمثْل َهكَّهُ وَهرَّ

ً  ما كْنتَ و إِتباٌع لَه ، أي باِلُغ الحمِق. تَاكّ  أَْحَمُق فَاكّ  ً  كَضَرْبتُ  تََكْكتُ  قدو تَاّكا نَقَلَه  تَتُكَّ و كقُعوٍد وقاَل الِكَسائي : أَبيت إالَّ أَن تَحُمقَ  تُُكوكا

كةً  تََكَكةٌ و تاكُّونَ  ج الَجْوَهِريُّ ، انٍ  تُكَّاكٌ و محرَّ ٍل وقاَل ابُن األَعَرابّيِ : تُكَّكٌ و كُرمَّ والفُكَُّك الَحْمقَى  التُّكَّكُ  كُسكٍَّر ويُقاُل بضّمتيِن كبازٍل وبُزُّ

ً  بالكسِر ِرباُط السَّراويلِ  التِكَّةُ و القُيََّق.  اْستَتَكَّ التِّكَّةَ و َل :كِعنٍَب قا تَِككٌ  ج ؛ قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال أَْحَسبها إالَّ َدِخيالً وإن كانُوا قد تَكلَُّموا بها قديما

َِّخذُ ِمنه أَْدَخلَها فيه أي  .تِكَّةً  أي في السَّراويِل ؛ وفي األَساِس : هو يَْستَتّك بالحِريِر أي يَت

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 َعِن الهجرّيِ وأَْنَشَد : التََّكاكةِ  : كأَِميٍر الذي ال َرأَْي لَهُ وهو بَيِّنُ  التَِّكْيكُ 

ةُ مَل َ حِت أَ  اكـــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــت رَاهـــــــــــــــا  ال ـــــــــــــــَ دح تـ ـــــــــــــــَ  ق

ا     يـــــــــ  حـــــــــَ ِ  ابديـــــــــًة ضـــــــــــــــــــــــُ مـــــــــح رحِن الشـــــــــــــــــــــــ   (8) ؟كـــــــــقـــــــــِ
  

 : بالضِم طائٌِر يُقاُل لَهُ ابُن تمرة ؛ َعْن كراعٍ. التُّكّ و

ْرس ، تاكَّةٌ  حاكَّةٌ وال (9)وقاَل أبو َعْمرو بن العاََلِء : تقُوُل العََرُب : ما فيه  . التَّاكَّةُ و ، فالحاكَّةُ : الّضِ اَغانيُّ  : النَّاُب ، نَقَلَه الصَّ

__________________ 
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 في الفََرِس أَن يمِشي كأَنَّه يََطأُ َعلَى َشْوٍك أو ناٍر مولَّدة. التْكتََكةُ و

 في السَّراويِل. التِّكَّةُ  كِمَصّكٍ بكسِر الميِم ما تَْدُخُل به الِمتَكّ و

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

اُح التَّْسِهْيِل في َشْرحِ قَْول الشاِعِر ، وإِنَّما الهاِلُك ثم تاِلكٌ  : [تلك]  ؛ نَقَلَه َشْيُخنَا. التَّاِلكُ  وهو إِتْباع لهاِلٍك هكَذا أَْوَرَده شرَّ

 بالكسِر ِمْن أَْسَماِء اإِلَشاَرةِ ، وهذا َمَحلُّ ذكِرها. تِْلكَ و

نَة تْلكَ  ، أي فتِْلَك بتْلكَ  وَذكر الفاتَِحةَ : نهعهللارضيفي حِديِث أبي موَسى األَْشعَِرّيِ و الَكِلَمِة أو معلَّقة بها ، وقِيَل : َغْيُر  بتْلكَ  الدَّْعوة مضمَّ

ْل ذِلَك. ا َذَكَره ابُن األَثِْيِر فتأمَّ  ذِلَك ممَّ

ً  ِمْن َحدَّْي َضَرَب ونََصرَ  يَتِْمكُ و يَتُْمكُ  السَّنامُ  تََمكَ  : [تمك] ً و تَْمكا حاحِ. طاَل واْرتَفَعَ  فيه لفٌّ ونْشر مرتَّب تُموكا ى تََزوَّ  قِيَل :و كما في الّصِ

اَغانيُّ  : السَّناُم ما كانَ  التَّاِمكُ  في الُمْحَكِم :و ؛ تاِمكٌ  كما في العُبَاِب ؛ وَزاَد في الُمْحَكِم : وترَّ فهو واْكتَنَزَ  وقِيَل : هو المرتِفُع وأَْنَشَد الصَّ

ِة : مَّ  لِذي الّرِ

 درفــــــــــــ  رمــــــــــــ  روض الــــــــــــقــــــــــــذافــــــــــــا مــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــه 

ــــــــــــــا      ــــــــــــــي ــــــــــــــو اب ــــــــــــــن ــــــــــــــب ــــــــــــــن  لمــــــــــــــكأبعــــــــــــــرف ي

  
ً  التَّاِمكُ و نَها إِذا الَكأَلُ  أتَْمَكها : (1)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و .تََواِمكٌ  َعِن ابِن ِسْيَده ، والَجْمع النَّاقَةُ العَظيَمةُ السَّنامِ  : أيضا  وهو َمَجاٌز وفي األََساِس : َسمَّ

بيُع َسنَاَمهُ. أَتَْمكَ   الرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه : بناءٌ  وإْقبَالك ساِمٌك وهو َمَجاٌز كما  تاِمكٌ  الجَماِل ، وتقُوُل : َشَرفُكَ  لتاِمكُ  فيه الُحسُن وإِنَّه تََمكَ  أي مرتَِفٌع. وقَدْ  تاِمكٌ  * وممَّ

 في األََساِس.

. وقاَل الحافُِظ : هو كهاَجرَ  تايَكُ   :تيكو [توك] دِ  أبي َعِلّيٍ  َجدُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ثُ بِن ي (2) ُمَحمَّ َرَوى عنه ُعبَْيُد هللِا  وُسَف السََّمْرقَْنِديُّ المحّدِ

 بِن أَْحَمد بن ُمْحتَاجِ.

 قاَل ابُن ِسْيَده : وال فِْعل لَهُ ، وِلَذا لم أَأَخصَّ به الواَو دوَن الياِء دوَن الواِو. َشديُد الُحْمقِ  أي تائِكٌ  أَْحَمقُ  وقاَل ابُن ِسْيَده وابُن َعبَّاٍد :

ً  يقُولُون : أَبيَت إالَّ أنْ  تاَك يَتيكُ  قد ِحْيِط :في المُ و  أي تَحُمق. تَتِْيَك تيوكا

 ً  قروناً ِمْن َشعٍَر أي نتَفَت كما في الُمِحْيِط. أَتاكت وقَدْ  النَّتْفُ  اإِلتاَكةُ و قُْلُت : وقَْد َسبََق َعِن الِكَسائي : تتك تُكوكا

 َمَع الكافِ  فصل الثاء
َحاحِ ألنَّه لم يثْبت ِعْند الَجْوَهِرّي فيه َشيْ  اغانيُّ َعْن أبي َعْمرو [ثكك] ٌء ،هذا الفَْصل ساقٌِط ِمَن الّصِ ؛  ساحَ  إذا في األَرِض  ثَكَّ  : ونَقََل الصَّ

ْعناءُ  الثَّْكثََكةُ  قاَل ابُن األْعرابّيِ و وَعْربَدَ َحُمَق  إذا ثَْكثَكَ و قاَل :  هكذا في العُباِب والتْكِملَِة. : المرأةُ الرَّ

 َمَع الكافِ  فصل اجليم
ِل ؛ : وقاَل الحافُِظ وابُن السْمعَانّيِ : [جرك] أبو  اإِلَماُم العاِلمُ  هاة بأْصبَهاَن من َجْركانُ  : هذا الفَْصل أَْيضاً ساقٌِط ِعْند الَجْوَهِرّي ِمثْل األَوَّ

ُد بُن أحمدَ  جاِء ُمَحمَّ ثُ  األَْصبَهانيُّ  الرَّ  .(3)َسِمَع ابن ربدة  الُمَحّدِ

ائُِب الثَّخينُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ؛ وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو الُجَرْعُكوكُ و الُجَرْعكيكُ   :[جرعك]  .(4)كما في العُبَاِب  اللَّبَُن الرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 بالفتحِ َمِدينةٌ ِمْن أَْعماِل ِديَاِر بَْكٍر. َجرمكة : [جرمك]

 لَِة.كما في العُباِب والتَّْكمِ  َصْوُت الَحِديِد بَْعِضه على بَْعٍض  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو الَجْكَجَكةُ  : [جكك]
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ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِم نِْسبَةُ أبي الفَْضل العَبَّاُس بُن الَوِلْيِد األَْصبَهانيُّ َرَوى َعْن أَْصَرم بن َحْوَشب وَغيْ  الُجلَكي : [جلك] ره ، قاَل الحافُِظ : بضّمِ الجيِم وفتحِ الالَّ

 .(1)هكَذا َذَكَره ابُن السْمعَانيُّ وقَيََّده 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

د بن أَْحَمد بن (2)بن ُحْجبَةَ  جموك  :[جمك] ٌث َعْن أَبي ُحَذْيفَة إْسَحق بن بِْشِر ، ومحمَّ د بِن  جموك البَُخاِريُّ بالضِم محّدِ البَُخاِريُّ ، َعْن ُمَحمَّ

 ِعْيَسى الَطْرُسوِسيُّ نَقَلَه الحافُِظ.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 ر ِمْن أَْعَماِل اأْلَْهواِز نَقَلَه نَْصر في كتابِه.ناِحيَةٌ ِمْن بنات آذ (3) َجاكةُ   :[جوك]

ْين ُحَسْين بن إِْبَراهيم بِن ُحَسْين الِكْرِديُّ نَِزْيُل القَاِهَرة توفَي بها َسنَةَ َسْبعَُمائة وتِْسع  الَجاِكيُّ  قُْلُت : ومنها اإِلَماُم الَواِعُظ المعتَقِد بَْدُر الّدِ

ْين أَيُّوب بن موَسى بن أَيُّوب الِكْرِدّي َعِن البرهان إْبَراهيم الجعبروثاََلثِين ، وَزاويته بالُحسَ   ّي.ْينِية َمْشُهوَرة ، أََخَذ َعْن َشْيِخه نَْجِم الّدِ

وِذْكر الفتحِ  بالفتح اسُم رُجلٍ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً ، وهو َجْنكُ  : [جنك] : طائِفَةٌ ِمَن البراِهَمِة يقُولُون بتَنَاُسخِ األَْرَواحِ ، الُجوِكيّةو

د بن الَخِلْيل بن ُموَسى بن َعْبِد هللِا بِن عاِصِم بن ُجُل هو َجدُّ الَخِلْيل بن أَْحَمَد بن محمَّ ثي ِسِجْستَان  َجْنك ُمْستَْدَرٌك. وهذا الرَّ ، وهو ِمْن محّدِ

. اَغانيُّ  قالَهُ الصَّ

 وقاَل َشْيُخنَا ِعْنَد قَْوِله .(4)ضاً لَقَُب َعِلّيِ بِن الَحَسِن التْكِريتِّي كتََب َعْنه الدْميَاِطيُّ في ُمْعَجِمه ، قالَهُ الحافُِظ أَيْ  َجْنكو قُْلُت : وُكْنيَتُه أبو َسِعْيد.

َرَده الَخفَاجيُّ في ِشفَاِء الغَِلْيِل وهو الذي هو آلة يُضرب بها كالعُوِد ُمْعَرٌب أَوْ  الَجْنكُ  اسُم َرُجٍل. قُْلُت : أشهر منه وأْدَوُر َعلَى األَْلِسنَة َجْنك

ُجِل الذي أَْوَرَده فكاَن األَْولَى واأْلَْصَوَب التَّعَرُض له ولو ترك الرجل ألنَّ تَْعِريفَه َعلَى هذا  َمْشُهوٌر َعلَى األَْلِسنَِة ، وأَْعَرف ِمْن اسِم الرَّ

 ِخاَلِف اآللِة فال َمْعنَى لتَْرِكه إالَّ القصور كما هو ظاِهٌر وهللاُ أَْعلَم.الوْضعِ ال يَُميِّزه وال يُْخِرُجه َعِن الَجَهالَِة بِ 

ا جُل كما ُسمِّ  َجْنكُ  قُْلُت : أمَّ ي به الرَّ ا جيمه فعََربِيّة وَمْعنَاه الَحْرب ُسّمِ َب الذي َذَكَره الُمَصنُِّف فإِنَّه بالكاِف العُْجِميَّة ، وأمَّ ي حرباً ثم ُعّرِ

َب بالجبالكاِف ال ا الذي هو بَمْعنَى اآللِة فجْيُمه وكافُه عْجِميَّتان ، ويُْطلَُق على الدَّّفِ الذي يضرب به ثم ُعّرِ يِم والكاِف العََربيَّتَْيِن عََربِيَِّة ؛ وأمَّ

ْل.، وهذا يَْنبَِغي الوقوَف َعلَيه ليَْحَصَل التَّْميز بَْيَن الَحْرفَ  َجْنِكي ، ويُقاُل للَّذي يَْضِربُه  ْين فتأَمَّ

اَغانيُّ ، وأَْهَملَه َغْيُره  بالكسر ع بفاِرسَ  ِجيكانُ   :[جيك] ٌث كذَّابٌ  (6)القَُشْيري  ِجيكانَ  ومحمُد بُن منصوِر بنِ  ؛ قاَل : (5)هكَذا نَقَلَه الصَّ  ُمَحّدِ

يواِن والحافُِظ في التَّْبِصير.  َكذَّبَه أبو إْسحق الخبَّال قالَهُ الذَّهبيُّ في الّدِ

 َمَع الَكافِ  فصل احلاء
ْنعَِة في الثَّْوبِ  وإجاَدةُ العََمِل والنَّْسج الشَّدُّ واإِلْحكامُ  الَحْبكُ  : [حبك]  ِمْن َحدَّْي َضَرَب ونََصرَ  هُ يَْحبِكُ و َحبََكهُ يَْحبُُكهُ  يقاُل : وتَْحِسيُن أَثَِر الصَّ

 ً ْنعَِة فيه َحْبكا أُْحِكَم نَْسُجه  َمْحبُوكٌ و َحبيكٌ  يُقاُل : ثَْوبٌ  َمْحبُوكٌ و َحبِيكٌ  فهو أَْحَكَمه وأَْحَسن َعَملَه كاْحتَبََكهُ  : أََجاَد نَْسَجه وَحسَّن أَثََر الصَّ

 العَاِرم :وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّي ألبي  َحبِْيكٌ  وكذلك وتَرٌ 

وقــــــــه  هــــــــاِب َيســــــــــــــــــــــُ رًا كــــــــالشــــــــــــــــــــــِّ بحُت َحشــــــــــــــــــــــح يــــــــ  هــــــــَ  فـــــــــَ

ّر      يــــــــــكٌ ممــــــــــَُ بــــــــــِ ُض  حــــــــــَ اجــــــــــِ ه اأَلشــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــح ــــــــــَ (7)عــــــــــاَونـ
 

  
 بالسيفِ  َحبََكه يقاُل : القَْطُع وَضْرُب العُنُقِ  الَحْبكُ و

__________________ 
 إىل جلك ا من قر  أصبهان. 287/  1( هذه النسبة يف العباب 1)
 ُخنحَجة. 266/  1التبصري ( يف 2)
 ( كذا وردت ابألصر هنا. ويف ايقوت : جاكه جيمه عجمية غري خالصة با اجليم والشا وبعد األلف كاف.3)
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 قا  : ويعرف ِبنك اهلو . 242/  1( التبصري 4)
 ( ذكرها ايقوت وأ ر ضبطها.5)
 .475/  1 ( يف التبصري : التسرت  ا وهبامشه عن إحد  نسخة : القشريي انظر6)
 ( اللسان.7)
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م فـَوحَ  العظِم. وقاَ  ابُن اأَلعحرَايبِّ : َحبحكاً  ِطه ؛ وِقيَر : هو إذا َقَطَض الل حح َربَه عل  َوســَ  : حَيحِبُكه َحبحكاً  ابلســيفِ  َحَبَكه ضــَ
 َضَرَب ُعُنقه ا وقيَر : َضَربَه به.

تَْحَت  تَْحتَبِك : أَنَّها كانَتْ  عنهاهللارضيه أبُو ُعبَْيد عن األَْصَمِعّي في تَْفِسيِر َحِديِث َعائَِشة نَقَلَ  به وَشدَّه إلى يََدْيه بإزاِرِه اْحتَبَى اْحتَبَكَ و

. وقاَل اْحتَبَْكتَه وأَْحَسْنَت َعَملَه فقَدْ ٍء أَْحَكْمتَه أي تشدُّ اإِلَزاَر وتَْحُكُمه ؛ أََراَد أنَّها كانَْت ال تَُصلِّي إالَّ ُمْؤتَِزَرةً. وكلُّ شي ِدرِعها في الصَّالةِ 

َك به إذا  االْحتِبَاك األَْزَهِريُّ : الذي َرَواه أَبُو ُعبَْيدة عن األَْصَمِعي في أَنَّه االْحتِباُء َغلَط ، إنما هو االحتِيَاُك بالياِء. يقاُل : اْحتَاك بثَوبه وتََحوَّ

ي ّكِ : والذي يَْسبُق إلى َوْهِمي أَنَّ أَبَا ُعبَْيٍد َكتََب  (1)ثم قاَل  هللارحمهت عن األَْصَمِعّيِ وقَْد َذَهَب على أَبي ُعبَْيد اْحتَبَى به ، هكذا َرَواه ابُن الّسِ

ْبِط واإِلتْقان ف من  (2)ه ال يَكاُد يَْخلو من إِنَّ هذا الَحرَف عن األَْصَمِعي بالياِء فَزلَّ في النقِط وتوهَّمه باًء ، قاَل : والعالم وإْن كاَن َغايَة في الضَّ

 َخَطئِه بزلٍَّة وهللا أَْعلَم.

فيَما بَسََّطه من هذه المقالَِة فإِنَّا نجُد كثيراً من أَْنِفِسنا ومن غيِرنا أنَّ القَلَم يَْجِري فينقُط ما  هللارحمهقاَل ابُن َمْنظور : ولقَْد أَْنَصَف األَْزهِريُّ 

 ء عليه تيقََّظ له وتفطَّن لَما َجَرى به واْستَْدَركه وهللاُ أَْعلم.ِط ما ال يَْختاَره كاتبُه ولكنَّه إذا قََرأَه بْعَد ذِلَك أو قُِرىال يجُب نَْقطه ويسبُق إلى ضبْ 

اَرِك قاَل : جعَْلت ُسَواكي في بالباِء وهو شّد اإِلَزاِر. وُحِكي عن ابِن المبَ  االْحتِباكُ  بعينِها عن َشِمٍر ، ومنها أُِخذَ  بالضم الُحْجَزةُ  الُحْبَكةُ و

 َء ما كاَن.أن تَْرِخي من أَثناِء ُحْجزتِك من بَْين يََدْيك لتَْحمَل فيه الشي الُحْبكةُ  ُحْبكتِي أي في ُحْجزتي. وقيَل :

ً و  وذلك إذا َشدَّتْهُ في َوَسِطها. تَنَطَّقَتْ  أي المرأةُ بنِطاقِها تِ تحبَّكَ و قال : (3)عن ابن ُدَرْيٍد  تَلَبََّب بثِيابهِ  تََحبَّك أو أي الُحْجزة َشدَّها تََحبََّك تحبّكا

ً  الُحْبكةُ و ً و الَحْبُل يَُشدُّ به على الَوَسط ، : أَْيضا أَْس إلى الغَراضيِف ِمَن القَتَبِ  أَْيضا ْحلِ  الِقدَّةُ التي تَُضمُّ الرَّ وَرَواه أَبُو  كِكتابٍ  كالِحباكِ  والرَّ

 .ِحبَاك والثانية َجْمع ُحْبكة فاألُولى َجْمع ج كُصَرٍد وُكتُبٍ  قاَل ابُن ِسْيَده : وأََراه منه َسْهواً ُعبَْيد بالنُّوِن. 

ْمِل بضمتيِن ُحروفُهُ  ُحبُكُ و ُر منهما الُحبُكو كِكتابٍ  ِحباكٌ  الواِحَدةُ  وأَْسناُده ، الرَّ قاَل ُزَهْيَر  ِحبَاك الواِحدُ  ِمَن الماِء والشَّعَِر الَجْعُد الُمتََكّسِ

 يِصُف ماًء :

ه  جـــــــــُ نحســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ ت تـ بـــــــــح ـــــــــ  يـــــــــم الـــــــــنـ مـــــــــِ ٍر بـــــــــعـــــــــَ لـــــــــ  كـــــــــَ  مـــــــــُ

ه      احـــــــــي مـــــــــائـــــــــِ ـــــــــٌ  ِلضـــــــــــــــــــــــَ رِي كُ ريـــــــــٌح خـــــــــَ بـــــــــُ (4)حـــــــــُ
 

  
ر من الُجعُودةِ  ُحبُكْ  في صفَِة الدَّجاِل : رأُْسهو يُح فيتجعَّدان ويِصْيران ، أي َشْعر رأِْسه ُمتَكّسِ مِل إذا َهبَّت عليه الّرِ ِمثْل الماِء السَّاكِن أَو الرَّ

 بمْعنَاه. «الشَّعرِ  ُمَحبَّكُ »في روايٍة أُْخَرى و طَراِئَق ،

حاحِ وقيَل : أي ذات  ِمَن السَّماِء َطرائُِق النُّجومِ  الُحبُكُ و وقال مجاِهٌد : ذات البُْنيَاِن. وقاَل  اواِحُده الَحبيَكةُ و الطَّرائِِق ، (5)كما في الّصِ

يُح فهو اُء َحبِْيكةو ِحبَاكٌ  واِحَدتُها ُحبُكٌ  األَْزَهريُّ : هي الطَّراِئُق الُمْحكَمةُ ، وكلُّ ما تََراهُ من درج الرمِل والَماِء إذا َصفَقَتْه الّرِ . وقاَل الفرَّ

تْ تكسُُّر كّلِ شي الُحبُكُ : ْملِة إِذا َمرَّ يُح. وقاَل ابُن َعبَّاس : ٍء كالرَّ ْت به الّرِ يُح السَّاكنَةُ ، والَماِء القائِم إِذا َمرَّ الُخْلق  (ذاِت احْلُُبكِ ) عليها الّرِ

اُج : وأَْهُل اللغَِة يقُولُون : ذات الّطرائِِق الَحَسنَِة. وقاَل الّراغُب :  جَّ أي ذات الطَّرائِِق. فمنهم من تصوَر منها  (ذاِت احْلُُبكِ )الَحَسُن قاَل الزَّ

ة ، ومْنُهم من اْعتَبَر ذِلَك بَما فيه من الطر ائِِق الَمْعقولِة الُمْدَركِة بالبَِصيرةِ وإلى ذِلَك أََشاَر بقوِله تعالَى الّطرائَِق الَمْحُسوسة بالنُُّجوِم والَمَجرَّ

 اآلية اْنتَهى. (6) (الَِّذيَن َيْذُكُروَن هللَا ِقياماً َوقُ ُعوداً ): 

 فَائن وُسفُن.كَسفينٍة وَسِفيٍن وسَ  ُحبُكٌ و َحبائِكُ و َحبيكٌ  الطَِّريقَةُ ِمْن ُخَصِل الشَّعَِر أو البَْيَضةُ ج : الَحبِْيكةُ و

حاحِ : مِل ونَْحِوه وَجْمعُ  الِحبَاكو الَحبِيَكةُ  وفي الّصِ  .الَحبِْيكة الَحبَائِك وَجْمع الِحبَاك ُحبُكٌ  : الطَّريقَةُ في الرَّ

__________________ 
 .109/  4( يعين األزهري كما يفهم من عبارة التهذيب 1)
 ( يف التهذيب : للو من زلة.2)
 .227/  1( اجلمهرة 3)
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 واللسان والصحاح ا ويف الديوان : مكلر أبصو  النبت. 50( ديوانه ط بريوت ص 4)
سورة الذارايت ] (َوالسَّماِء ذاِت احْلُُبكِ )قوله : وقير أي ذات الطرائ  ا األوىل أن يقو  : وبه فسر قوله تعاىل : »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 .«وقير أي ذات الطرائ  ا سنة [7اآية 
 .191( سورة آ  عمران اآية 6)
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 البَْيِض للرأِْس : َطَرائُق حديِده وأَْنَشَد : َحبِيكُ و وقاَل األْزَهريُّ :

ــــــــون و  ارب ــــــــكَ الضــــــــــــــــــــــ  ي ــــــــِ ب وا  حــــــــَ قــــــــُ ــــــــح  إذ  ــــــــِ ي ــــــــَ ــــــــبـ  ال

وا      وا ومحــــَُ مــــُ حــــِ لــــح تـــــُ ون إذا مـــــــا اســــــــــــــــــح ُقصــــــــــــــــــُ نـــــح (1)ال يـــــَ
 

  
مِل فيَما ياُح إذا َجَرْت عليه. تَْحبُِكه قاَل : وكذِلَك طرائُِق الرَّ  الّرِ

كةً األَْصُل من أُصوِل الَكْرمِ  الَحبََكةُ و  يف.وليَس بتْصح واألْولى الصَّوابُ  كالَحبيك بحذِف الهاِء ، وفي بعِض النسخِ  كالَحبَكِ  ُمَحرَّ

 وال لَبََكة ، قاَل : وبعٌض يقُوُل َعبََكة ، قاَل : َحبََكة (2)عن اللّْيِث قاَل : يقاُل ما ذُْقنا عْنَده  الَحبَّةُ ِمَن السَّويِق لُغَةٌ في العَبََكةِ   :الَحبَكةُ و

بمْعنَى َعبََكة لغيِر اللَّْيِث ، قاَل : وقد َطلَْبته في  َحبََكة اللَّْقَمةُ من الثَِّريِد ؛ قاَل األَْزَهِريُّ : ولم نَْسَمعْ  والعَبََكةُ من السَّويِق ، واللَّبََكة : الَحبََكةُ و

ّبِ باِب العَْيِن والحاِء ألَبي تُراٍب فلم أَِجْده ، والَمْعُروُف ما في نِْحيه َعبََكة وال  ، من َعِبَق به وَعبَِك به  (3)َعبَقَةٌ أي لَطٌخ من السَّمِن أَو الرُّ

 أي لَِصَق به.

ه َكْعب واْبنُ  النَّْهِديُّ  بِن قَْيس بن أُبّي بِن عائٍِذ بِن َسْعد بن جذْيمةَ بن َكْعب بن َرفَاَعةَ بِن ماِلٍك بِن نَْهد ُعبَْيَدةَ أو َعْبَدةَ بُن َسْعدٍ  لَقَبُ  الَحبََكةِ  ذوو

 فيَمْن َسيَّر إلى َجبَِل الدُّخاِن بدنباوند. عنههللارضيوكان ِشْيعيًّا وَسيَّره ُعثْمان  الَحبََكةِ  بِن ِذي

 قْلُت : وقَتَلَه بْسُر بُن أَبي أَْرطاة بتَثِْليث.

 وكعُتُّلٍ الشَّديُد. قال : كِخَدّبٍ اللَّئِيمُ  الِحبَكُّ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 َحبََق بها. وَحبََج بها ِمثْل هاب َحبَكَ و

 َرادَّهُ. إذا فالناً في البَْيعِ  َحبَكَ و

ً  الثَّْوبَ  َحبَكَ و هذه الحمامة وِمثْلُه  ِحباكَ  يُقال : ما أَْملَح سواُد ما فَْوَق َجنَاَحْيهِ  بالكسر الحمام ِحباكُ و وأْحَكَمهُ ؛ قاَل ابُن َعبَّادٍ  أجاَد نَْسَجهُ  َحْبكا

 الَشديُد الخلق الُمْحَكُمه ؛ قاَل أَبُو ُدَواٍد يِصُف فََرساً : الفََرُس القَِويُّ  الَمْحبُوكُ و في األََساِس 

ـــــــــــــــــــه  َددحُت ل ـــــــــــــــــــَبعـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُن ف ـــــــــــــــــــدِّي رَج ال  مـــــــــــــــــــَ

ِرَف ا ــــــــــــارِِ       بــــــــــــو َ ُمشـــــــــــــــــــــــــح دح   ــــــــــــَح تــــــــــــَ (4)الــــــــــــكــــــــــــَ
 

  
 الَمتِْن والعَُجز إذا كاَن فيه اْستِواٌء مع اْرتِفاعٍ وأَْنَشَد : لََمْحبُوكُ  إِذا كانَْت ُمْدَمَجة الَخلِق. وقاَل اللَّْيُث : إِنَّه َمْحبُوكةٌ  وقاَل َشِمٌر : َدابَّة

رِّ  و ِ عــــــــــــلــــــــــــ  كــــــــــــُ بــــــــــــُ ه   ــــــــــــَح ــــــــــــ  راِة كــــــــــــبن  الســــــــــــــــــــــــــ 

ِت      لـــــــــ  عـــــــــَ ـــــــــَ رحقـــــــــٍب وتـ َوتح مـــــــــن مـــــــــَ قـــــــــاٌب هـــــــــَ (5)عـــــــــُ
 

  
ً  التَّْحبيكُ و العُْقَدةَ إذا َوثَّْقتها كما في األََساِس. َحبَْكت ومنهعن َشِمر ،  التَّْوثيقُ  التَّْحبيكُ و إذا كان مخطَّطاً  ُمَحبَّكٌ  ِكَساءٌ  يُقاُل : التَّْخِطيطُ  أَْيضا

اِل :و كما في األََساِس. تَْين وهو ُحبُكُ  أي ُمَجعَُّدهُ ويُْرَوى الشَّعَرِ  ُمَحبَّكُ  في ِصفَِة الدَّجَّ األَِخيرةُ عن ابِن ُدَرْيٍد ، ونَقَلَه  ْعنَاهُ بمَ  الشَّعَِر بضمَّ

 وقَْد تَقَدَّم. ُحبُك ُحبُك رأُْسه في المصنِِّف ألبي ُعبَْيد في الحِديِث الَمْرفوعِ :و الَجْوَهِريُّ أَْيضاً ؛

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

بقََصباٍت تُْعَرُض  (6)الَحِظْيرةُ  : الِحبَاكُ  كِكتاِب أَْن يُجَمَع َخَشٌب كالَحِظْيرة ثم يَُشدُّ في َوَسِطه بَحْبٍل يَْجَمعُه قالَهُ اللَّْيُث. وقاَل األَْزَهِريُّ  الِحباكُ 

 .ُعُروُش الَكْرِم بالحبالِ  تُْحبَكُ  الَحِظْيرةُ بقََصباٍت كما ُحبَِكتِ  ثم تَُشدُّ ، تقوُل :

ة  (7)الطََّرائُق في السََّماِء ، ومنه  الَحبَائِكُ و  : وسلمعليههللاصلىيمَدُح النبيَّ ،  عنههللارضيقَْوُل َعْمرٍو بن مرَّ

ســــــــــــــــــــــًا ووالــــــــداً  فح َت خــــــــرَي الــــــــنــــــــاِس نـــــــــَ حــــــــح بــــــــَ  أَلصــــــــــــــــــــــح

يــــــــك الــــــــنــــــــاِس فــــــــوَ       لــــــــِ وَ  مــــــــَ كِ َرســــــــــــــــــــــُ ائــــــــِ بــــــــَ (8)ا ــــــــَ
 

  
 ُعُروَش الَكْرِم : قََطعَها. َحبَكَ و نُُّجوم :يعنِي بها السََّموات ألنَّ فيها طرَق ال

__________________ 
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 ( التهذيب واللسان واألساس.1)
 ( يف التهذيب : ما طعمنا عنده.2)
 ( التهذيب : أو الزيت.3)
 الدهُر فبعددت له.قا  الصاغاين يف التكملة : والرواية : أِرَب « مرج الدهر»( اللسان والصحاح والتكملة ا ويف اللسان : 4)
 والتهذيب واللسان.« إذ تعّلت»برواية :  34( يف األساس نسب لألعش  ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( يف التهذيب : رابط ا ظرية.6)
 ( يف اللسان : ويف حديث عمرو بن مرة.7)
 ( اللسان.8)
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 : أَْيضاً َطَرائُِق الَجبَِل قاَل ُرْؤبَةُ : الُحبُكُ و

 صـــــــــــــــــــــــعـــــــــدكـــــــــم يف بـــــــــيـــــــــت جنـــــــــم مـــــــــنســـــــــــــــــــــــمـــــــــك 

كح إىل املـــــــــــــعـــــــــــــاد طـــــــــــــودر عـــــــــــــن ذي      بـــــــــــــُ  حـــــــــــــُ

  
َمْخَشِرّي. حباكُ و  الخيُوُط السُّوُد التي تَُخاُط بها أَْطَرافُه عن ابِن َعبَّاٍد. اللبد : حباكو الثَّْوِب ؛ كفاُف عن الزَّ

يِّقَِة الفَِم والَجْمعُ : بالضم القَارُ  الُحبَكةُ و  .ُحبُكٌ  وَرةُ الضَّ

ْحمِن هكذا َضبََطه ابُن قاِضي ُشْهبَه في الطَّبَقَ  َحبَكٌ و كةً قَْريةٌ بَحْوَران منها العاَلُء عِليُّ بُن ِزيَاَدة بن َعْبِد الرَّ  اِت.محرَّ

ُحوا في الِحبِك َء : ذاتوقُِرى الثاني أَنَّه ِمْن تََداُخِل اللُّغَتَْين ، وفي الثاِلِث أَنَّه ُمْهَمٌل لم يُْستَْعَمْل ،  بكْسَرتَْين وبكسٍر وضٍم وبالعْكِس ، وَصرَّ

 وِمثُْل هذا كان َواِجب التَّْنبِْيه أََشاَر له َشْيُخنَا نَْقالً عن الشَّهاِب في العناية.

 الِحْبك بَكْسِرتَْيِن وُرِوي عنه الِحبِك بضٍم فسكوٍن وُرِوَي عنه الُحْبك قَِراَءةُ الَحَسنِ  قْلُت : وتَْفِصيُل هذا في كتاِب الشواِذ البِن جني قاَل :

بفَتَْحتَْيِن ،  الَحبَك بكسِر الحاِء وضِم الباِء ، وُرِوي عنه : الِحبُكُ  بكسر الحاِء ووقِف الباِء ، وكذِلَك قََرأَ أبو ماِلٍك الغَفَاِرّيِ ، وُرِوي عنه

تَْين ، الَوْجهُ السَّاِدُس كِقَراَءةِ الناِس ، وُرِوي عن عْكَرَمة َوْجهٌ سابٌِع وهو اْلُحبُكِ  وُرِوَي عنه : بضٍم ففتحٍ َجِمْيعُه هو َطَرائُِق  الُحبَكُ  بضمَّ

ْنعَِة فيه وهو ْملِ  َحبِْيَكةُ  في البيض ويُقالُ  الَحبِْيكُ  الغَْيِم ، وأَثَر َحَسن الصَّ ً  َحبَائِكُ و الرَّ ا ُحبُكُ  وكذِلَك أَْيضا فمَخفٌَّف  الَحْبك الماِء لَطَرائِِقه. وأَمَّ

ا الَحبَك ِمنَ  ففعل وذلك قَِليل منه ابل واطل وامرأة بلز أي َضْخَمةَ وبأْسنَانِه  الِحبك وهو لغَةُ بنِي تَِمْيٍم كُرْسل وَعْمِد في ُرُسل وَعْمٍد وأَمَّ

ا ا كالحب حبر. وأمَّ بكسٍر فضٍم فأَْحَسبُه َسْهواً وذِلَك أَنَّه لَْيَس في َكالِمِهم فِعُل أَْصالً بكسِر الفاِء وضِم  الِحبُكُ  فمَخفٌَّف منه كاطل وابُل. وأمَّ

 الذي قََرأَ به تََداَخلَْت عليه الِقَراَءتان بالكسِر العَْيِن وهو الِمثَاُل الثاني َعَشَر ِمْن تْرِكيِب الثالثّيِ فإِنَّه لْيَس في اسٍم وال فعٍل أَْصالً البَتَّة ، ولعلَّ 

ِل اللَّْفَظِة على هذه الِقَراَءةِ وبَْين آخِرها على الِقَراَءةِ األُْخَرى ، وأَمَّ  الحبك والضِم فكأَنَّه كَسَر الحاء يُِريد  افأَْدَرَكه َضمُّ البَاء فَجَمع بَْين أَوَّ

ا ةٌ ُحْبك فكأَنَّ واِحَدتها اْلُحبُكِ   كطرفة وطرف وبرقة وبرق وال يَُجوز أَْن يكونَ  حبكو حبكة فعلى الحبكِ  كُطْرقٍة وُطُرٍق وُعْقبٍَة وُعقٍُب ، وأَمَّ

ةً كقَْوِلهم في ُجَدد جُدُد وفي ُسَرر سُرُر وفتَْخِفيفاً إنَّما ذِلَك َشيْ  حبك َمْعدوالً إليها على حبك ي قُلَل قُلُل ٌء يُْستَْسَهُل به في الُمَضاَعِف خاصَّ

ْل وهللاُ    أَْعلََم.اْنتََهى وبذِلَك تَْعلَم ما في َكالِم َشْيِخنَا ِمن التََّساُهِل ، وفي عبَاَرةِ المصنِِّف ِمَن القُُصوِر الزائِد فتأمَّ

غيُر الِجْسمِ  هو أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن قاَل ابُن َعبَّاٍد : كَجْعفٍَر وُعالبِطٍ  الَحْبتَكُ  : [حبتك]  كما في العُبَاب والتَّْكِملة. الصَّ

 : [حبرتك]

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

غيُر الِجْسِم. الحبَْرتكَ   : كَسفْرَجٍل الصَّ

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد للَخْنَساِء : القُرادُ  الَحبَْرَكى قال أبو َزْيٍد :و كما في الُمْحَكمِ  القوُم الَهْلَكى الَحبْرَكى : [حبرك]

ـــــــــــي  ي دح ـــــــــــَ رحضـــــــــــــــــــــــــض ث ـــــــــــلســـــــــــــــــــــــــُت مبـــــــــــُ رَبحكـــــــــــَ ف  حـــــــــــَ

ِر      كــــــــــح م بــــــــــن بــــــــــَ ن ُجشــــــــــــــــــــــــَ وه مــــــــــِ قــــــــــاُ  أَبــــــــــُ (1)يــــــــــُ
 

  
َواية : ّي : وأَْنَشَده ابُن ُدَرْيٍد على َغْيِر هذه الّرِ اَغانيُّ أَْيضاً. وقاَل ابُن بَّرِ  وهكَذا أَْنَشَد الصَّ

يِن  حـــــــــــــــُ كـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اَذ   يـ عـــــــــــــــَ رَبحكـــــــــــــــ مـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

ِر      كـــــــح ـــــــَ ـــــــن ب ِم ب ربحِ مـــــــن ُجشـــــــــــــــــــــُ ري الشـــــــــــــــــــــِّ (2)قصـــــــــــــــــــــِ
 

  
السَّحاُب  الَحبَْرَكىو للتأْنِْيِث فلم يَْصِرْفه ، َحبَْرَكى وقَْد َجعََل بَْعضعهم األَِلَف في والَجرمّي : (3)قاَل الَجْوَهِريُّ : قاَل أبو َعْمٍر  َحبَْركاةٌ  هيو

ً و الُمتَكاتِفُ  ْمُل الُمتَراِكمُ  أَْيضا ً و الرَّ قَبَةِ  أَْيضا اَغانيُّ  الغَليُظ الرَّ  الضَّعيُف الِرْجلَْيِن كأنه ُمْقعٌَد لَضْعِفِهما الَحبَْرَكى قاَل اللْيُث :و الثالثةُ عِن الصَّ

 ونَّص العَْين : الذي كاَد يكوُن ُمْقعَداً من َضْعِفِهما.

يَرافّي َعن   الَجرمّي َعْكَس ذلك وأَْنَشَد :قْلُت : وَحَكى الّسِ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح وعجزه فيهما :1)

 أبوه من بين جشم بن بكر
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 وقد وردت يف اللسان أيضاً. 77( وهي رواية الديوان ط بريوت ص 2)
 .«أبو عمر»( األصر واللسان ويف الصحاح : 3)
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ٍة  ـــــــــــ  ـــــــــــي َرف جـــــــــــح ـــــــــــاِء ُذو عـــــــــــَ ن ُد يف اأَلحـــــــــــح عـــــــــــ   ُيصـــــــــــــــــــــــــَ

م       رَبحكـــــــــــَ َأحـــــــــــَ ُر  حـــــــــــَ مـــــــــــاطـــــــــــِ تـــــــــــَ ٌف مـــــــــــُ زححـــــــــــِ (1)مـــــــــــُ
 

  
ُجُل الغَِليظُ  (2)قاَل أبو َعْمٍرو و ْجلَْين  الطَّويُل الظَّْهِر القَصيُر ُهما والَجرميُّ : ُربَّما ُشبه به الرَّ ه : القَِصير الّرِ  فيُقاُل : (3)والذي في نَّصِ

أو لغَْيِره تَقُوُل في قَْرقََرى قَُرْيِقٍر  للتأنيثِ  َسَواء كانَتْ  وأَِلفُهُ  إذا كانَْت خاِمَسةً ؛ (4)ألَنَّ األَِلَف الَمْقُصوَرةَ تُْحَذُف  ُحبَْيِركَ  وتَْصِغْيُرهُ : َكىَحْبرَ 

ً  ُربَّما قِيَل :و ، وفي َحْجَجبَى ُحَجْيِجب ، وإِنَّما ثْبَُت األَِلُف فيه إذا كانَْت َمْمُدوَدةً ، ناً. *َحبَْركا  ُمنَوَّ

ً   :[حتك] ً و بالفتحِ  َحتََك يَْحِتُك َحتْكا ً  (5) بالتَّْحِريِك َمَشى وقاَرَب َخْطوه َحتَكانا تَكاُن لإِلبِِل  ُمْسِرعا تَكان في الَمْشي ، وقِيَل الرَّ وهو شبه الرَّ

ةً ، تَُك لإِلبِِل خاصَّ ةً قالَهُ اللَّْيُث. وفي التَّْهِذيب : الرَّ ُك فيها  َكتََحتَّكَ  لإِلْنساِن وَغْيِره ، الَحتْكُ و خاصَّ عن ابِن ِسْيَده ، وهو أْن يَْمِشي ِمْشيَةً يَُحّرِ

ً  ءَ الشي َحتَكَ و ُب َخْطَوه.أَْعَضاَءهُ ويُقَارِ  ْملَ  وكذا كلُّ طائِرٍ  النَّعَامُ  َحتَكَ و بََحثَه يَْحتُِكه َحتْكا ً  والَحَصى الرَّ  بجناَحْيِه وبََحثَه فََحَصهُ  إذا َحتْكا

وهذه نَقَلَها الَجْوَهِريُّ عن أبي َزْيٍد قاَل : وهو  كِ كالَحْوتَ  ِمنَّا ومَن الَحميِر ، َزاَد األَْزَهِريُّ : القَريُب الَخطرِ  القَِصيُر الضاِويُّ  الَحْوتَِكيُّ و

 : الصغيُر الجسِم اللَّئيُم قاَل خاِرَجةُ بُن ضرار المريُّ : الَحْوتَكُ  ٍء وهو أَْيضاً قَْول ثَْعلَب. وقاَل األَْزَهِريُّ :القَِصيُر ِمن كّلِ شي

رييت أَ  َت َعشـــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــح فـــــــــــِ ال  إذ ســـــــــــــــــــــــــَ ُد هـــــــــــَ  خـــــــــــالـــــــــــِ

َت ِلســـــــــــــــــــــــا     فــــــــــح فــــــــــَ راكــــــــــَ َدعــــــــــ  تــــــــــَ وحِء َأنح يـــــــــــَ  َن الســـــــــــــــــــــــ 

  

َوان  َر حنــــــــَح عــــــــح َك الشــــــــــــــــــــــِّ بضــــــــــــــــــــــاعــــــــَ تــــــــِ ك واســــــــــــــــــــــح  فــــــــإنــــــــ 

  
رَبا   يــــــــــــح ر خــــــــــــَ ض متــــــــــــرًا إىل َأهــــــــــــح َتضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــح بـ مــــــــــــُ  كــــــــــــَ

  

رح كـــــــــــــنـــــــــــــَت إال  و  اً هـــــــــــــَ يـــــــــــــّ كـــــــــــــِ تـــــــــــــَ وح ُه  حـــــــــــــَ  َأالقـــــــــــــَ

  
َا    رب  غــــــــــــَ  و ــــــــــــََ ــــــــــــَ ه حــــــــــــىت بـ و عــــــــــــمــــــــــــِّ  ؟(6)بــــــــــــنــــــــــــُ

  
ي : وتُْرَوى هذه األَْبيَاُت لُزَمْيل بن أُبَْير  . (7)قاَل ابُن بَّرِ لُها : أََخاِرَج َهالَّ  يَْهُجو خاِرَجةَ بَن ضراٍر المريَّ ، وأَوَّ

َجالِ  الشَّديُد األَْكلِ  الَحْوتِكيُّ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و مُ  الَحْوتَِكيَّةُ  قاَل َشِمٌر :و ِمَن الّرِ ةٌ يَتَعَمَّ ونَها بهذا االسِم فيَما َزَعَم أبو َسِعيٍد  العََربُ  (8) هاِعمَّ يسمُّ

فَّةِ  يَْخُرجُ  وسلمعليههللاصلىكاَن رسوُل هللا »:  قال عنههللارضيَحِديُث الِعْربَاض ابن َساِريَةَ  ومنه ، هكذا هو نَصُّ  الَحْوتَِكيَّة وعليه في الصُّ

ى (9) «الَحْوتَِكيَّةُ  الذي في العُبَاِب : وَعلَيناو ابن األَثِْيِر في النَّهايِة : ً  ، وقِيَل : ُمَضاٌف إلى َرُجٍل يسمَّ ِة. َحْوتَكا ُم بهذه الِعمَّ في و كاَن يتَعَمَّ

؛ قاَل ابُن األَثِير : هكَذا َجاَء في بعِض نسخِ  «َحْوتَِكيَّة َخِمْيصة وعليه ، وسلمعليههللاصلى ، النبّيِ  إلى جئْتُ »:  عنههللارضيحِديِث أَنََس 

ُجِل. َوايَةُ فتكوُن َمْنُسوبةً إلى هذا الرَّ ْت هذه الّرِ  كالِحتِكَّى ِشْبهُ الَحْذلََمةِ  ِمْشيَةُ القَِصيرِ  الَحْوتََكةُ و َصِحْيح ُمْسلم ، والَمْعروُف َجْونِيَّة ، فإْن َصحَّ

 ِرئاُل النَّعاِم أو ِصغاُرها الَحواتِكُ و .َحْوتََكةٌ  الواِحَدةُ  َء غذاُؤهاما أُسي الُمْحثاَلُت وهي من الدَّوابِّ  الَحواتِكُ و عن ابِن َعبَّاٍد قاَل : كِزِمكَّى

ِة : مَّ  وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لِذي الّرِ

هــــــــــا  عــــــــــاجــــــــــُ ــــــــــِ تح ن ي  أَمحســــــــــــــــــــــــَ مح ايمــــــــــَ كــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــاول ــــــــــن  ل

اِت الــــــــــــّراَِئِ       ا أُمــــــــــــ  اشــــــــــــــــــــــــــِ كِ ميــــــــــــُ َواتــــــــــــِ (10) ا ــــــــــــَ
 

  
كةً  كالَحتَكِ  هوا. وُربَّما قالوا : َعتَكوا أي َحتَكوا ال أدري أينَ  يُقاُل :و لفَراخِ النَّعاِم وهذه عن ابِن َعبَّادٍ  محرَّ  أيَن تََوجَّ

ا   يُْستَْدَرُك َعلَيه :* وممَّ

َكةً وهو القَِمي َحتََكه : القَُطوُف العَاِجُز نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ قاَل وَرُجلٌ  الحاتِكُ   ُء.محرَّ

غاُر. الَحْوتََكان وقاَل ابُن َعبَّادٍ  ْبياِن الّصِ  الّصِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«أبو عمر»( األصر واللسان ويف الصحاح : 2)
 األصر والصحاح ويف اللسان : القصري الرجر.( 3)
 ( اللسان والصحاح : حتذف يف التصغري.4)
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 .«َحرَبحكاً »بد  : « َحرَبحك »ابلقاموس :  (*)
 .«اخَلطحوَ »( يف القاموس : 5)
خلارجة بن ضرار انظر شرح ا ماسة ( األبيات يف اللسان وشرح التربيزي لديوان ا ماسة منسوبة خلارجة قا  : ويف بع  النسخ : وقا  زمير 6)
 وكمستبضض بد  كمبتضض. وفيها أيضاً إىل أرض خيربا بد  إىل أهر خيربا.« عشرييت»بد  « عشرية»وفيها :  7/  4
شرح التربيزي  وضبطه يف« قوله : ابن أبري ا كذا خبطه ابلراء مضبوطاً بضم اهلمزة ا ويف اللسان : ابن أبا ابلنون»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)

 .5/  4و وز أن يكون أبري حتقري وبر.  .. لديوان ا ماسة زمير تصغري أزمر مرمخاً. وأبري تصغري أبر
 ( يف القاموس : تـَتَـَعم مها.8)
 ( ومثله يف التكملة.9)
 والتهذيب. 416( اللسان وديوانه ص 10)
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بَمْنِزلَِة الَحتَِك  الَحْرتَكُ  ، ونَّص الُمِحْيِط : الصغيُر الِجْسمِ   اللَِّساِن. وقاَل ابُن َعبَّاٍد :أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحبُ  كجعفرٍ  الَحْرتَكُ  : [حرتك]

غاُر ِمَن الناِس كذا قاَل ، من الناِس ، والَجْمع ْل. . وقاَل في تَْرِكيِب ح ت ك :الَحَراتِكُ  وُهما الّصِ  الَحتَُك فَِراُخ النَّعَاِم فتأَمَّ

ُد بُن يُوسَف بِن نيارقُلُت :  اِء وَضبََطهُ. الَحْرتَِكيّ  وأبو الَحَسِن محمَّ  بالكسِر إَماُم جاِمعِ البَْصَرةِ َذَكَره ابُن الَجْزِرّي في َطبَقَاِت القُرَّ

ً  كَكُرمَ  َحُركَ  : [حرك] ا  بالفتح َحْركا ا قاَل َشْيُخنَا : ِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَْدَرٌك لَْفظاً وَمْعنًَى. أمَّ لَْفَظاً فإِنَّ اإِلْطالَق كاٍف فيه كما هو اْصِطالُحهُ ، وأَمَّ

َح ابُن القَطَّاعِ والفَيُّوِميُّ وَغْيُر واِحٍد أنَّه كٌ  َمْعنًى فإنَّه َغْيُر صحيحٍ إذ ال قائَِل به ، بل َصرَّ  كَكُرَم َكَرماً وَشُرَف َشَرفاً ونحوهما. محرَّ

ه إِلَزالَِة نَا هو الواقُِع في كتاِب العَْيِن والَمْضبُوط بالفتحِ هكَذا ، وِمثْلُه في نَُسخِ العُبَاِب ، فتَْقيْيُدهُ بالفتحِ في َمَحلِّ قُْلُت : وهذا الذي أْنَكَره َشْيخُ 

ْل. كَ و ِضدُّ َسَكنَ  وِإنَّما لم يَْضبْطه لُشْهَرتِه ، بالتَّْحِريكِ  هو َحَرَكةً و االْشتِبَاِه فإنَّه َجاَء على َغْيِر قياِس الباِب فتأَمَّ ْكتُهُ فَتََحرَّ ُرِوي عن أبي و َحرَّ

فِ  آمْنتُ :  قالَ  أنَّه عنههللارضيُهَرْيَرةَ  كِ » بَْعُضهم وَرَواه ، القُلُوبِ  بُمَحّرِ  .«القُلُوبِ  بُمَحّرِ

ُف الُمِزيُل ، اُء : الُمَحّرِ كُ و قاَل الفَرَّ كُ  ُب ؛ وقاَل أبو العبَّاِس :المقَلِّ  المحّرِ  َحراكٌ  ما به يُقالُ و أَْجود ألنَّ السنَّةَ تَُؤيُِّده يا ُمقَلَّب القُلُوب. المحرَّ

 : قاَل َشْيُخنَا وال يُْلتَفَُت ونَقل الَخفَاِجيُّ في العناية في ُسْورةِ النَّْجِم وقَْد يُْكَسرُ  ِحَراكٌ  قالَهُ ابُن ِسْيَده ، يُقَاُل : قَْد أَْعيَا فما به َحَرَكةٌ  أي كسحابٍ 

 إليه فإنَّ الصَّواَب كما َضبََطه الُمَصنِّف.

كُ  َخَشبَةٌ  الِمْحَراكُ و ً  بها النارُ  يَُحرَّ قالَهُ أبو َزْيٍد ، وهو ُمْنتََهى العُنُِق عْنَد  كَمْقعٍَد أَْصُل العُنُِق من أَْعالها الَمْحَركُ و وِهي الِمْحراُث أيضا

أِْس.الَمْفِصل ِمنَ  َمْنبُِت أَْدنَى  قِيَل : هوو اْكتَنَفَهُ فرعا الَكتِفَيْ  َعْظٌم ُمْشِرٌف من جانَبَْيهِ  قِيَل : هوو من الفََرِس  أَْعلَى الكاِهلِ  الحاِركُ و  الرَّ

 قال أبو ُدَواٍد : العُْرِف إلى الظَّْهِر الذي يأُخذُ به َمْن يَْرَكبُه

ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــددت ل ـــــــــــــــــــــن ف ـــــــــــــــــــــدي  أرب ال

(1) ــــــــــــبــــــــــــو  الــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــد  ا ــــــــــــار مشـــــــــــــــــــــــــرف     
 

  
ِة : َحَواِركٌ  والَجْمعُ  مَّ  قاَل ذُو الّرِ

 يـــــــوٌم كـــــــحســـــــــــــــــــــو الـــــــطـــــــرِي انزعـــــــُت صـــــــــــــــــــــحـــــــبـــــــجي و 

عــــــــــِب الــــــــــكــــــــــرياِن فــــــــــو        ا ــــــــــوار ِ عــــــــــلــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــُ

  
ا يَِلي األَْرض إذا  َحراِكيكُ و َحراِككُ  الُحْرقُوُف ج الَحْرَكَكةُ و الكاِهلُ  بالضمِ  الُحْرُكوكُ و وهي ُرُؤوِس الورَكْين ، ويُقاُل أَْطَراُف الورَكْيِن ممَّ

َحاحِ. وقاَل ابُن ِسْيَده : وكلُّ ذِلَك اسٌم كالَكاِهِل والغاِرِب وهذا الَجْمُع ناِدٌر ، وقَْد يَُجوُز أَ  ْن يكوَن َكَراِهيَّة التَّْضِعْيِف كما قَعَْدَت كما في الّصِ

 الِعنِّيُن وقد في بعِض اللغَاتِ  كأميرٍ   :الَحِرْيكُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و قَْرَدٍد ، ألَنَّ هذا ال يُْدَغُم لَمكاِن اإِلْلحاقِ  (2)ْيه قََراِديد في جميع َحَكى ِسْيبَوَ 

عن  كأَنَّه يَتَقَلَّعُ  َرأَْيتُه َمن يَْضعُُف َخْصُره فإذا َمَشى  :الَحِرْيكُ و : (3)إذا َعنَّ عِن النَِّساِء وهذه عن ابِن األْعَرابّيِ. قاَل ابُن ُدَرْيٍد  كفِرحَ  َحِركَ 

فالناً  َحَركَ و .(4)وفي بعِض األُُصوِل َمنََع  الذي عليه بالفتحِ إذا اْمتَنََع من الَحقِّ  َحَركَ  قال ابُن األَْعَرابّيِ :و بهاٍء ، َحِرْيَكةٌ  وهي األَْرِض 

اُء :عن أبي َعْمٍرو ، و حاِرَكةُ  أَصابَ   بعيِره (5) لحاِركِ  الالزمُ  الُمْحتَِركُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و .َمْحُروكٌ  قََطْعتُه فهو : َحَرْكُت حاِرَكهُ  قاَل الفَرَّ

. وهو ككتِفٍ  َحِركٌ  قاَل الَجْوَهِريُّ : رُجلٌ و  الغاُلُم الخفيُف الذَِّكيُّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ً  بالسَّْيفِ  َحَرَكهُ  بَمْعنًى. وقاَل أبو َزْيٍد : الَحِرْيَكةِ و العَِرْيَكةِ يُقاُل : فالٌن َمْيُموُن  ً  إذا َضَرَب ُعنُقَه ؛ وقاَل َغْيُره : َحْركا :  َحَرَكه يَْحُرُكهُ َحْركا

 أََصاَب منه أيَّ ذِلَك كاَن.

ً و .: أََصاَب َوَسَطه َغْير مُ  َحَرَكهُ و : َشَكا أَيَّ ذِلَك كاَن. َحَرَك َحْركا  ْشتَّقٍ

 .الَحَراِكْيكِ  : َضِعْيفُ  َحِرْيكٌ  وَرُجلٌ 

كُ  : الِمْيُل الذي الِمْحَراكُ و  به الدََّواةُ عن اللَّْيِث. تَُحرَّ

ْيِف. الُحَراكِ  بالكسر وهي أَيَّامُ  َحَرَك يحِرك وقاَل أبو َعْمٍرو : إذا قَلَّ َصْيُد البَْحِر قِيَل : ِم وذِلَك في الصَّ بالضِم إذا أَْلَحَف  َحَرَك يحُركو بالضَّ

 في المسألِة.

__________________ 
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 ( تقدم يف حبك وانظر تعليقنا هنا .1)
 ( اللسان : مجض.2)
 .141/  2( اجلمهرة 3)
 ( كالتهذيب واللسان.4)
 واألصر كالتكملة.« حبارِ ِ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
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َمْخَشِريُّ : يُقاُل : َظلَْلُت اليوم كُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد والزَّ  هذا البَِعير أَي أَُسيُِّره فال يَِسْير. أَُحّرِ

 : الغَِلْيُظ القوّي : الَحَرْكَركُ و قاَل ابُن َعبَّاٍد :

ً  : [حزك] ً و َعَصبَه َحَزَكهُ يَْحِزُكه َحْزكا اُء :و َضغََطهُ  أَْيضا به جمع به يََدْيه وِرْجلَْيه لغَةٌ في َحَزقَه نَقَلَه  َشدَّهُ  إذا بالَحْبلِ  َكهَحز قاَل الفرَّ

. . بالثَّوِب اْحتََزمَ  اْحتََزكَ و الَجْوَهِريُّ واألَْزَهِريُّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

كةً نباتٌ  الَحَسكُ  : [حسك] ِة : تَْعلَُق ثََمَرتَهُ بُصوِف الغَنَمِ  له ثََمَرةٌ َخِشنَةٌ  محرَّ مَّ  وَوبِر اإِلبِِل في َمَراتِِعها قال ذُو الّرِ

َن عــــــــن َأعــــــــطــــــــافــــــــه  حــــــــح كَ مَيحســــــــــــــــــــــَ  الــــــــلــــــــو   َحســــــــــــــــــــــَ

 كــــــــــمــــــــــا مَتســــــــــــــــــــــــُح الــــــــــركــــــــــن األلــــــــــف الــــــــــعــــــــــوابــــــــــدُ     

  
ٌز ُصْلٌب ذو ثاَلِث  ى ُشعَبٍ َوَرقَهُ كَورِق الِرْجلَِة وأَدقُّ وعنَد َوَرقِِه َشْوٌك ُملَزَّ ْفَرةِ ولها َشْوٌك يسمَّ  قاَل أَبو ِزيَاٍد : هو ُعْشبَةٌ تضرُب إلى الصُّ

إذا يَبَِس إالَّ أََحٌد في ِرْجلَْيه ُخفٌّ أو نَْعٌل ، والنَّمل تَْنقُل ثمرتَهُ إلى بيوتِها ، وفي ذِلَك يقوُل أبو  (1)ُمَدْحَرٌج ال يكاُد أََحٌد يَْمِشي فيه  الَحَسك

 النَّجِم :

 أتــــــــــــــت الــــــــــــــنــــــــــــــمــــــــــــــُر الــــــــــــــقــــــــــــــر  بــــــــــــــعــــــــــــــريِهــــــــــــــا و 

نح      كِ مــــــــــِ نح خــــــــــافــــــــــورِهــــــــــا َحســــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــتــــــــــلــــــــــِض ومــــــــــِ

  
َواة أنَّه يقاُل لجوِز القطب  . وقاَل أَبو نَْصٍر في حسكةٌ  ، يذهُب إلى أنَّ كلَّ ثََمرةٍ من ثَماِر العُْشِب تكوُن ُعقدة فهي َحَسكةٌ  (2)وَزَعَم بعُض الرُّ

 القََطاة :قَْوِل ُزَهْيٍر في َوْصِف 

هــــــــا  عــــــــُ رحتـــــــــَ م مــــــــَ اِة الــــــــَقســــــــــــــــــــــح ٌة كــــــــَحصــــــــــــــــــــــَ يــــــــ  ونــــــــِ  جــــــــُ

فـــــــاء و      عــــــح ُت الــــــقــــــَ بـــــــِ نــــــح يِّ مـــــــا تـــــــُ كُ ابلســـــــــــــــــــِّ (3)اَ ســـــــــــــــــــــَ
 

  
ُِّت َحَصى وله ثَ  ذات الشَّوِك بل تَْقتُلُها. وللنَّفَِل ثََمَرةٌ ُمْجتَِمعَةٌ أَْمثاَل الجَراِء ، الَحَسكةَ  هنا ثََمَرةُ النَّفَل ، والقََطا ال تُِسيغُ  الَحَسك إنَّ  َمٌر ُشْربُه يُفَت

ويُْعَمُل على  عن تَْجِربةٍ  ْقتُُل البَراِغيثَ الُكْليَتَْيِن والَمثانِة وكذا ُشْرُب عصيِر َوَرقِه َجيٌِّد للباَءة وُعْسِر البَْوِل ونَْهِش األَفاعي وَرشُّه في الَمْنِزِل يَ 

اَغانيُّ فَتُبَثُّ في َمَذاهِب  ْلقَى َحْوَل العَْسَكرِ ِمثاِل َشْوكِه أداةٌ للَحْرِب من َحديٍد أو قََصٍب فَيُ  ، وربَّما اتُِّخَذ من خشٍب فنُِصَب َحْولَه ، َزاَد الصَّ

ى باْسِمه الَخْيِل فتَْنِشُب في حوافِِرها  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وابُن ِسْيَده. ويَُسمَّ

َكةً ، قاَل أَبُو  الَحَسَكةِ و بالضِم وهذه عن ابِن َعبَّادٍ  الُحَساَكةِ و كسفينَةٍ  كالَحِسيَكةِ  بِيهِ والضْغُن. على التَّشْ  أَيضاً الِحْقُد والعَداوةُ  الَحَسكُ و محرَّ

ُجَل ليُْعطي المْرأَةَ حتى يُْبقي ذِلكَ »في الحِديِث : و وَحِسيفةٌ بمْعنًى واحٍد. َحِسيكةٌ  ُعبَْيد : في قْلبِه َعلَيك َداِق إنَّ الرَّ  في نْفِسه تَيَاَسُروا في الصَّ

 أي َعَداوةً وِحْقداً. (4) َحِسكة عليها

 الصدِر على فالٍن. لَحِسكُ  الصدِر : ِحْقُد العََداوةِ ويقاُل : إنَّه َحَسكُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

 وهو مجاٌز. َغِضبَ  أي َحِسكٌ  َعلَيَّ كفِرَح فهو َحِسكَ و

ثين نقَلَه الحافُِظ. كَسْحباَن في نََسِب َجماعٍة نَْيسابوِريِّينَ  َحْسكانُ و  من المحّدِ

 الضخُم هكذا َرَواهُ األَْزَهِريُّ عن اللَّْيث. كِزْبِرٍج القُْنفُذ الِحْسِككُ و

اَغانيُّ : والذي في كتاِب العيِن :  وِمثْلُه في الُمِحيِط. (5)للقُْنفُِذ  الِحسكُ  قاَل الصَّ

ْت له من دوِن النَُّسخِ الَمْوجوَدةِ فقُْلُت :  َح نسخةُ العيِن التي يَْنقُل منها األَْزَهِريُّ هي أَصحُّ النَسخِ ، وقد اْجتََهَد حتى صحَّ ي زَمانِه كما َصرَّ

فَِة فاْعِرْف ذِلَك.به في َخْطبَِة كتاِب التَّْهِذيِب ، فاالْعتِماُد في النَّقِل عليه. ويْمِكُن أنَّ صاِحَب المحيِط نَقََل عن تِل  َك النَسخِ المحرَّ

اَغانيُّ : ولعَلَّه أََخَذها من الُمْجَمِل. كالَحِسيكةِ   وهذه عن الَجْوَهِرّيِ. قاَل الصَّ

لَهُ بعُضهم : قاَل قا كأميٍر القصيرُ  : الَحِسيكُ و َحَكاه يَْعقُوب عن ابن األَْعَرابّيِ ولم يَْذُكْر لها واِحداً. ءٍ الِصغاُر من كّلِ شي الَحساِككُ و

اَغانيُّ : وفيه نََظٌر.  الصَّ

ينِ  هي بالكسرِ  فََحِسَكتْ  (7) أَْقَضمها أي الدابَّة (6) أَْحَسكَ  بهاٍء القَضيُم وقد  :الَحِسيَكةُ و  وَسيَأْتي عن أَبي َزْيٍد بالّشِ
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__________________ 
 ( اللسان : عليه.1)
 نقرت.بدون « العطب»( عن اللسان وابألصر 2)
 واللسان. 49( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( يف اللسان : حسكة.4)
 ( الذي يف التكملة : ا سكك ابلكسر.5)
َسَك.6)  ( يف القاموس : أحح
 ( يف القاموس : أَقحَضَمها.7)
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َمَلِة  ُهح
ِا امل ُعحَجَمِة. قاَ  اأَلزحَهرِي  : والص واُب عنحِدي ابلسِّ

 لَغُة الحَيَمِن قاِطَبًة كما َسَيبيت. قاَ  الص اَغاين  وهو .(1)امل
َوَرَد ِذْكُره في الحِديِث ، كاَن به يهوٌد من يهوِد  َجبٍَل ثم (2)ذُبَاٍب  بَطَرفِ  على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالم كُجَهْينَةَ ع بالمدينةِ  الُحَسْيَكةُ و

ثٌ  ُحْسكٍ  ُد الَمِلِك بنُ وعب المِدينَِة ، وَذَكَره َكْعٌب بُن ماِلٍك في شْعِرِه.  عن ُحْجر المدرّي هكذا َضبََطه الذََّهبيُّ وابُن السْمعَانّي. بالضم محّدِ

ِل الخاِء الُمْعجمِة ، وكذا َذَكَر ابُن نُْقَطة واِلَده ُخْسك فقاَل : إنَّه  (3)قاَل الحافُِظ  ْعجمِة بضِم الخاِء المُ : وهو َوْهٌم فقَْد َذَكَره ابُن َماُكوال في أَوَّ

عَفَاِء ِللعُقَْيلّيِ  يِن الُمْهَملَِة َرَوى عن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، وعنه اْبنُه َعْبد الَمِلِك ، وَحِديثُه في الضُّ  .وِسكوِن الّسِ

في األْصِل بُمْهَملَتْين ، ثم  قُْلُت : ورأَْيتُه في ديواِن الضعَفَاِء للحافِظ الذَّهبّيِ هكذا بمْعَجَمتَْيِن ، وهي نَْسخة الُمَصنِِّف ومسودتُهُ ، وكان

ُد بُن أبي رافعٍ السُّالمّي أََحد تالِمَذةِ المصنِِّف ، فليُْنَظر ذِلَك ، وفيه وقد تَكلَّم فيه ابُن أبي عدّيٍ.  نَقََطهما محمَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 َمِرٌس. َحَسكةٌ  أَْمَراٌش ، الواِحدُ  لَحَسكٌ  ِشدَّاِء إنَّهملألَ  أي َشْوكةٌ. ويقاُل : َحَسكةٌ  النَّفَلَةُ : صاَرْت لها أَْحَسَكت

 َمَسَكةُ. َحَسَكةٌ  ويقاُل : هم

ّرِ على الشي ُمَحسَّكون : البُْخُل. وهم التَّْحِسيكُ و  ِء الذي عْنَدهُ ، قالَهُ ابُن األَثِيِر ؛ وهو قَْوُل َشِمٍر.، وهو كنايةٌ عن اإِلْمساِك والبُْخِل والصَّ

 َحَسكٌ  . ويُقاُل أَْيضاً :وهو مجازٌ  لَحَسكةٌ  الرُجُل إذا كاَن َشديَد السَّواِد ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ عنه. ويقاُل للَخِشِن إنَّه َحْسَكك وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 َمرٌس إذا كاَن باسالً ال يَُراُم كما في األَساِس.

 : َمْوِضٌع بساِحِل اليََمِن إلى جهِة عمان ، بَْينه وبَْين َظفَار ثََمانِيَة أَيَّاٍم. حاسكو

ْرعِ أو الَحَشكُ  : [حشك] ِة في الّضِ كةً ِشدَّةُ الِدرَّ عِ اللَّبَِن فيه هو محرَّ ً  هي َحَشكتْ  وقد ُسْرَعةُ تََجمُّ ً و تَْحِشك َحْشكا ً  الَحَشكُ و ُحُشوكا ِشدَّةُ  أَْيضا

ً  الناقَة َحَشكَ و في القَْوِس  النَّْزعِ   قال : َمْحُشوَكةٌ  وهيفي َضْرِعها  تََرَك َجْلبَها حتى يَْجتَِمَع لَبَنُها يَْحِشُكها َحْشكا

َدتح وهــــــــــــــــي  وكــــــــــــــــةغــــــــــــــــَ ٌر  َ حشــــــــــــــــــــــــــــــُ  حــــــــــــــــافــــــــــــــــِ

رَاح الـــــــــذِّائُر عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا صـــــــــــــــــــــــحـــــــــيـــــــــحـــــــــًا      (4)فــــــــــَ
 

  
ً  النَّاقةُ لَبَنَها َحَشَكتِ و ً و بالفتحِ  َحْشكا  ومنه قَْوُل َعْمِرو ِذي الَكْلِب : َجَمعَتْه كقُعُودٍ  ُحُشوكا

 (5)الدِّر ِة ورحَهاَء الر َخمح  حاِشَكةَ 
ا قَْوُل ُزَهْيٍر :  قال الَجْوَهِريُّ : وأمَّ

يح  اَث بشــــــــــــــــــــــَ غــــــــَ ــــــــَ تـ ٍة كــــــــمــــــــا اســــــــــــــــــــــح ــــــــَ ل طــــــــَ ــــــــح ي ز غــــــــَ ــــــــَ  ٍء فـ

ه      رح بـــــــِ ظــــــَ نــــــح ــــــُ كُ خـــــــاَف الــــــعــــــيــــــوَن فــــــلــــــم يـ (6)اَ شـــــــــــــــــــــَ
 

  
ه ُروَرةِ أي لم تَْنتَِظْر به أُمُّ َكهُ للضَّ ةِ. َحُشوكَ  فإِنَّما َحرَّ رَّ  الّدِ

 بالتَّْحِريِك. الَحَشكَ  االسُم ، كالنَّْفِض والنَّفَِض والنَّْقِض والنَّقَِض ونََظر الُمَصنُِّف إلى قَْوِله هذا فَصدَّرَ  الَحَشكُ و الَمْصَدر الَحْشكُ  للّْيثُ وقاَل ا

. َحُشوكٌ  فهي  وَحُشوٌد يَْجتَِمُع اللَّبُن في ضْرِعها َسريعاً قالَهُ الَجْوَهِريُّ

ً  السَّحابةُ  َشَكتحَ  من المجاِز ،و  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن يَْعقوب. حاِشكٌ  َكثَُر َحْملُها فهي إذا النَّْخلَةُ  كذلكو َكثَُر ماُؤها ؛ تَْحُشُك َحْشكا

ً  القَومُ  َحَشكَ و عوا َحَشُدوا َحْشكا اُء ؛ وقاَل ثَْعلَُب : تََجمَّ ً  القَْوُم على مياِهِهم َحَشكَ  نَقَلَه الفرَّ ين اْجتََمعُوا ، وُخّص بذِلَك بنِي ُسلَْيم  َحَشكا بفتحِ الّشِ

 ، كأنَّه إنَّما فسَر بذِلَك شْعراً من أَْشعاِرِهم ، وكلُّ ذِلَك راِجٌع إلى مْعنَى الَكثَْرةِ.

ً  نَْفُسه َحَشكَ و  وأَّزِ العُُروِق ، أي قَْبَل اْجتِهاِدها في النزعِ الشَّديِد. (7)النَّْفِس  َحْشكِ   لي قَْبلَ وتقوُل العََرُب اللُهمَّ اْغِفرْ  َعاَلهُ البُْهُر. إذا َحْشكا

__________________ 
 وهو يف التكملة نقاًل عنه. 86/  4وال يف مادة حشك  92/  4( مل يرد هذا القو  يف التهذيب يف مادة حسك 1)
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 .«ذانب»( عن معجم البلدان والتكملة وابألصر 2)
 .249/  1واإلكما  البن ماكوال  531/  2( انظر تبصري املنتبه 3)
 .63/  2( التهذيب واللسان وصدره يف الصحاح واملقايي  4)
 ( اللسان من مخسة أشطار ا وقبله :5)

 فاجتا  منها جلبة ذات هزم
 واللسان والتهذيب والصحاح عجزه. 50( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .«وأز العرو . قا  يف اللسان : وأز العرو  ضرابهنا»رية : ( هبامش املطبوعة املص7)
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ً  القَْوسُ  َحَشَكتِ و  .حاِشَكةٌ و حاِشكٌ  فهي إذا كانَْت القَْوُس َطُروحاً وداَمْت على ذِلكَ  قاَل أبو َحنِيفَة : َصلُبَْت. أي َحْشكا

ياحُ و ً  وقد الضعيفةُ. هي أو َحَكاهُ أَبُو ُعبَْيٍد ، حاِشَكةٌ  واِحَدتُها الُمْختَلفَةُ أو الشديدةُ  الَحواِشكُ  الّرِ إذا َضعُفَْت واْختَلَفَْت  َحَشَكت تَْحِشُك َحْشكا

ةِ  مَّ اَغانِيُّ ، وأَْغفَلَه الُمَصنُِّف ، قاَل ذُو الرُّ  .َمَهابُّها ، فعلى هذا هي من األَْضَداِد نبَّه َعلَيه الصَّ

ّوتـــــــــت   إذا وقـــــــــعـــــــــوا وهـــــــــنـــــــــًا كســـــــــــــــــــــــوا حـــــــــيـــــــــث مـــــــــُ

كِ مــــــــــن اجلــــــــــهــــــــــِد أنــــــــــفــــــــــاُس الــــــــــرايِح       ا ــــــــــواشــــــــــــــــــــــــِ

  
اَغانيُّ : بأَْرِض الجزيرةِ يأُخذُ من الَهْرَماِس. َزاَد نَْصٌر : كَشدَّاٍد نَْهرٌ  : الَحشَّاكُ و حاحِ. َزاَد الصَّ  يفرُغ في ِدْجلَةَ ، قاَل األَْخَطُل : كما في الّصِ

ا أمســــــــــــــــــــــت إىل جــــــــانــــــــب   جــــــــيــــــــفــــــــتــــــــه  ا شــــــــــــــــــــــ 

(1)رأســــــــــــــــــــــــه دونــــــــــه الــــــــــيــــــــــحــــــــــمــــــــــوُم والصــــــــــــــــــــــــوُر و     
 

  
اَغانيُّ ، كَسَحابٍ  : الَحَشاكُ و َخَشبَةٌ تَُشدُّ  هكذا في سائِِر النسخِ ، والصَّواُب كِكتاٍب كما هو نصُّ ابِن ُدَرْيٍد في الَجْمَهَرةِ ونَقَلَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

بَاُم أَْيضاً. في فَِم الَجْديِ لئاَلَّ يَْرَضعَ   وهي الّشِ

يُقاُل جاُءوا ، ونّص و وكذلك الَحْشَرَمة ، قاَل : ما تَْسَمعُهُ في ناحيٍة من الدَّاِر والَمْنِزلِ  َكةُ الَحْوشَ و عن ابِن َعبَّاٍد قاَل : الُمتَتابعُ  الحاِشكُ و

كةً  بَحَشَكتِِهم فالٌن ، (2)المحيِط ، جاء  ابةَ الدَّ  أْحَشكَ  منه :و األَْنصاِرّيِ ؛ عن أبي زيدٍ  ُرِوَي ذلك الَحِسيَكةُ  ِمثْلُ  الَحِشيَكةُ و بَجماَعتِهم أي محرَّ

يُن الُمْهَملَةُ في هذا أْصوُب عْنِدي  هي فََحِشَكتْ  أَْقَضَمها واُب ال َغْير  .(3)، قاَل األَْزَهِريُّ : الّسِ يُن الُمْهَملَةُ هي الصَّ اَغانيُّ : الّسِ وقاَل الصَّ

 وهي لغَةُ أَْهِل اليََمِن قاِطبَةً.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ً  السَّماءُ  َحَشَكتِ  من الَمَطِر ِمثُْل الَحفََشِة فَْوَق البْغَشِة. وقد الَحْشكةُ  فََع بالماِء ؛ وقاَل أَبُو َزْيٍد :الَواِدي إذا دَ  َحَشكَ  ُمواتِيَةٌ  حاِشَكةٌ  . وقَوسٌ َحْشكا

اِمي فيَما يُريُد قاَل أَُساَمةُ الُهَذِليُّ ؛  للرَّ

ه  ــــــــــُ ــــــــــن ي ــــــــــِ ن ن  ســــــــــــــــــــــــَ ر هــــــــــُ ــــــــــد طــــــــــَ ٌم ق هــــــــــُ ــــــــــه َأســــــــــــــــــــــــح  ل

كــــــــةٌ و      ُد  حــــــــاشــــــــــــــــــــــِ واعــــــــِ ــــــــهــــــــا الســــــــــــــــــــــ  ــــــــي ــــــــُد ف (4)متــــــــت
 

  
 .الَحِشْيَكةَ  الدَّابَةُ كفَِرَح قََضَمت َحِشَكتِ و

. كَحبَْرَكى الَحفَْلَكى : [حفلك]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 من الرجاِل كما في اللَِّساِن والعُبَاِب والتَْكِملَِة. الضعيفُ  : هو (5)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

وكأَنَّ النوَن بَدٌل عِن الالِم في الَحفَْلَكى ، وأَْوَرَده  (6)ال َحبَْرَكى أَْيضاً ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ؛ ونَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ِمث كالَحْفنََكى  :[حفنك]

اَغانيُّ في التْكِملَِة.  الصَّ

ً  الَحكُّ  : [حكك] ً  َء بيِده وغيِرهاالشي َحكَّ  ِإْمراُر ِجْرٍم على ِجْرٍم َصّكا ، قاَل األَْصَمِعيُّ ، َدَخَل أَْعَرابيٌّ البَْصَرةَ فآَذاه البََراِغيُث  يُحكُّهُ َحّكا

 فأَْنَشأَ يقُوُل :

كٍّ لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــَة  ك   حـــــــــــَ  لـــــــــــيـــــــــــ  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــَ

ك       ك   َأحــــــــــــــُ فــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ ِدي مــــــــــــــُ  حــــــــــــــىت ســــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــِ

  

َهَرين اأُلَسيحِوُد اأَلَسك    (7)َأسح

 ومنه قَْولَُهم :

ك  مـــــــــــــــا  رَِ   حـــــــــــــــَ ريحُ  ـــــــــــــــفـــــــــــــــح َد  غـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  جـــــــــــــــِ

َر      ِض أَمــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــــح َت مجــــــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــــــح َو   أَن ــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــتـ

  
 كما أْنَشَدنا غيُر واِحٍد.

َي به ألَنَّه كالِحكَّةِ  في الّديِن وغيره بالكسر الشَّكُّ  : الِحكُّ و  في الصدِر. يحكُّ  عن أَبي َعْمرٍو ، َوهو َمجاٌز ُسّمِ
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أِْس قُْلُت : َحَكْكتُ و ً  َرأسي اْحتَكَّ  َرأِْسي ، وإذا جعَْلُت الِفْعَل للرَّ هِ  َدعاني إلى أي اْستََحكَّنِيو أََحكَّنِيو َحكَّنِيو .اْحتِكاكا وكذلك سائُِر  َحّكِ

ها . وفي األََساِس. وبي بثْرةٌ تحكُّنِي أي تَْدُعوني إلىاألَْعَضاِء كما في الُمْحَكمِ  ي : وقَْوُل الناِس :َحّكِ َرأَِسي َغلٌَط ، ألنَّ  َحكَّنِي . وقال ابُن بَّرِ

أَْس ال يَقَُع منه  .الَحكُّ  الرَّ

__________________ 
 .«ا شا »( معجم البلدان 1)
 ( يف التكملة ا بدون عزو ا جا وا.2)
 ومل أجدها يف التهذيب ال يف حسك وال يف حشك ا وقوله نقله يف التكملة عن األزهري ا وقد تقدم مثر هذا يف مادة حسك.( كذا 3)
 والبيت يف اللسان والتكملة. 1349/  3( شرح أشعار اهلذليا يف زايدات شعره 4)
 .398/  3( اجلمهرة 5)
 .398/  3( اجلمهرة 6)
 ( اللسان.7)
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هِ  قْلنا أي َدَعاني إلىقُْلُت : وإذا   . فال إْشَكاَل.َحّكِ

منه  في َصْدِري َحكَّ  ما من المجاِز :و اآلَخرَ  منهما ُكلٌّ  فََحكَّ  اْصَطكَّ ِجْرماُهما إذا تَحاكَّا يقالُ و كغَُرابٍ  : الُحَكاكُ و بالكسر الِحكَّةُ  اإلْسمُ و

وكرْهَت أَْن يطَِّلَع  (1)في صْدِرَك  َحكَّ  واإِلثُْم ما» الحِديُث : ، ومنه ِرْح له َصْدِريلم يَْنشَ  أي َكذا في ْصدِري َحكَّ  ُء أي ما تََخالََج وماشي

 في صْدِرك فَدْعهُ. َحك في الحِديِث : وقَْد ُسئَِل عن اإلثِم فقاَل : ماو .«عليه الناسُ 

 األْجَرِب بالَخَشبَة. كاْحتَِكاكِ  نْفَسهُ عليه َحكّ  إذا به اْحتَكّ و

ً و َحاكَّه ُمَحاكَّةً  وقد الُمبَاراةُ. الُمَحاكَّةُ  من المجاِز :و  .حَكاكا

يُّ في التحفةِ  الِحكَّةَ  قال َشْيُخنَا : وهذا َصِريٌح في أنَّ  بالكسر الَجَربُ  الِحكَّةُ و  والَجَرَب ُمتََراِدفَان ، وإليه َمْيٌل َكثِيٌر. وقاَل ابُن َحَجٍر الَمّكِ

الَجَرُب اليَابُِس.  الِحكَّةُ  نيُّ في مغنيه :اإلتِّحاُد يُْحَمُل على أَْصِل الماَدةِ ُدوَن ُصوَرتِها وَكْيِفيَّتِها وأََطاَل في الفَْرِق بَْينهما. وقاَل الخطيُب الشُّْربي

 ٌء كالنَُّخالَِة.ُدُث تَْحَت الجلِد وال يْحُدُث منه مدَّةٌ بل شيوفي الِمْصباحِ : َداٌء يكوُن بالَجَسِد. وفي كتِب الطّبِ : هي َخْلٌط رقيٌق بورقّي يحْ 

. كغُراٍب البُوَرقُ  الُحكاكُ و اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

أََحُدهما باآلَخر  َحكَّ  ابَْيَن َحَجَرْين إذ تََحاكّ  قالَهُ اللَّْحيَانّي. وقاَل غيُره : هو ما بهاٍء ما ُحكَّ بين َحَجَرْيِن ثم اْكتُِحَل به من َرَمدٍ  الُحَكاَكةُ و

 .ُحَكاَكةٌ  ٍء فَخَرَجْت منهٍء على شيمن شي ُحكَّ  ما الُحَكاكُ  ونَْحِوه. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :لَدَواٍء. 

حاحِ : هوو  الَحكَّاكاتو إِيَّاُكم»:  الحِديثُ  وهو مجاٌز ومنه الَوساِوسُ  (2) بالفتح والشَّديد الَحكَّاكاتُ و الَحكِّ  ِء ِعندَ ما يَْسقُُط من الشي في الّصِ

 وهي الُمَؤثِّرةُ في القُلُوِب. َحكَّاَكةٍ  في القْلِب فتَْشتَبِهُ على اإِلْنساِن ؛ قاَل ابُن األَثيِر : هو َجْمعُ  تَُحكُّ  ، وهي التي «فإنَّها المآثِمُ 

تَْيِن أَْصَحاُب الشَّرِّ  الُحُككُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و ً  الُحُككُ و وهو مجاٌز قاَل : بَضمَّ وَن في َطلَِب الَحوائِجِ  أَْيضا  الَحَككُ و وهو أَْيضاً مجاٌز. الُمِلحُّ

خامِ  خاِم وأَْصلََب من الَجّصِ واِحَدتُه بالتَّحِريك َحَجٌر أبيُض كالرُّ َظَهَر فيه التَّْضِعيُف للفَْرِق بَْين  . قاَل الَجْوَهِريُّ : إنَّماَحَكَكةٌ  أَْرَخى من الرُّ

 فَْعٍل وفَِعٍل.

خاِم ِرْخوةٍ. وقاَل أَبُو الدقَْيش : الَحَكَكةُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : هي أَْرٌض ذات حجاَرةٍ بَْيض  (3)بضٍم ففتٍح  الُحَككات : أَْرٌض ذات حجاَرةٍ ِمثْل الرُّ

ٍك كِمْشيَِة القَصيَرةِ  : الَحَككُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و ا تكوُن في بطِن األَرِض.كأنَّها األَقُِط تتَكسَُّر تَكسُّراً ، وإنَّم ُك َمْنِكبَْيها التي ِمْشيَةٌ بتَحرُّ  تَُحّرِ

قَْوُل الحباب بن الُمْنذِر  منهو ْربَى ،الجَ  اإِلبِلُ  به لتَْحتَكَّ  كُمعَظٍَّم الذي يُْنَصُب في العََطنِ  الُمَحكَّكُ  والِجْذلُ  وِمثْلُه في اللَِّساِن. قاَل الَجْوَهِريُّ :

ب ِمنَّا أَميٌر وِمنكم أميرٌ  الُمَحكَّكُ  أنا ُجَذْيلُها»َرِضَي هللا تعَالى عنه يَْوم َسِقْيفِة بنِي ساِعَدة :  وتَْدبيِري  بَِرأيي (4) أي يُْستَشفَى وُعَذْيقُها الُمَرجَّ

ٌد  كِ باالْحتَِكا كما تَْستَْشِفي اإِلبُِل الَجْربَى َب  (5)بذِلَك العوِد. وقاَل اأْلَْزَهِريُّ : وفيه َمْعنًى آَخُر وهو أََحبُّ إليَّ وهو أَنَّه أََراَد أنّه ُمنَجَّ قَْد َجرَّ

ب فوجد ُصْلَب الَمْكَسر غير ِرْخو   (7)لَمْن َعاَداُهم  ِحَكاكٍ  ثَْبتاً ال يَِفّر عن قِْرنِه وقيَل : معناه أَنَا ُدوَن األَْنَصاِر ِجْذل (6)األُموَر وَعَرفَها وُجّرِ

ْعبةُ ، والتَّْصِغيُر فيه للتَّْعِظيِم ، ويقوُل الرُجُل لصاحِ  بِِه : أُْجذُْل للقوِم أي اْنتَِصْب لَُهم وُكْن مخاِصماً مقاتِالً. والعََرُب تقوُل : فبي تُْقَرُن الصَّ

 ٍء إالَّ َزلَّ عنه ونَبا.َخَشعَت عنه األُبَُن ؛ يَْعنون أَنَّه ُمنَقٌِّح ال يُْرَمى بِشي ِحَكاكٍ  فالٌن ِجْذلُ 

 ٍد.عن ابِن َعبَّا من ِرجاِلهِ  أي أْحكاِكهِ  ما أنَت من يقاُل :و

ً  الَمْحكوكُ  كأميٍر الَكْعبُ  الَحِكيكُ و  ُكلُّ نَحيٍت َخِفّيٍ  قيَل :و َحِكيكٌ و أََحكُّ  يُقاُل : حافِرٌ  كاألََحكِّ  نَقَله الَجْوَهِريُّ ، الحافُِر الَمْنحوتُ  وهو أَْيضا

كةً وقد الَحَككُ  واإلْسمُ  َحِكيكٌ  ، وهو أََحُد الُحُروِف الشاذَّةِ ،  الَحَككُ  ِف عن كراعٍ ، َوقََع في حافِِرهابإظهاِر التَّْضعي الدَّابَّةُ كفَِرحَ  َحِكَكتْ  ُمحرَّ

 َكِلَحْت َعْينُه وأََخواتها.

 من أَْكِل األَْرض الفََرُس الُمْنَحتُّ الحافِرِ  : الَحِكيكُ و

__________________ 
 ( اللسان : يف نفسك.1)
 ( يف القاموس : والشّد.2)
 اللسان ابلقلم بفتح ا اء والكاف.( ضبطت يف 3)
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 واألصر كالتهذيب.« ُيشتف »( يف القاموس والصحاح 4)
 وزيد فيه : جمّرس.« منج ذ»( يف اللسان والتهذيب : 5)
 التهذيب. ومثله يف« ثبت الغدر ا مضبوطاً شكاًل بفتح الغا والدا  قوله : ثبتاً ا كذا خبطه ا ويف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( يف التهذيب : ملن عاداهم وانوأهم.7)
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ن   ا َاك ةُ و  حىت َر   عن ابِن ُدَريحٍد. ا َحاك ةٌ  يقاُ  : ما بـََقيحت يف ِفيهِ  الســــــــــــــِ َيتح أَلهن  نيف ا نـََقَله اجلَوحَهرِي . لُِّ  حَتُكّ  أي ســــــــــــــِ
رٍو ابن الَعالء تـَُقوُ  الَعَرُب : ما فيه ما َ حُكُله ا صـــَفٌة غالَبٌة وتقد َم يف حَتُك   أو (1)صـــاحبتها   حاك ةٌ  ت     عن َأيب َعمح
 كبنّه عل  الس لِب.  ِسن  يف فِمهِ  َأي ال حاك ةَ  َمنح ال من الّرِجا  االَحك  و  الضرُس والتاك ُة الناب ا اك ةُ  وال لك ةٌ 

ُض. يقاُل  التََّحكُّكُ  من المجاِز :و ُش والتَّعَرُّ كَ  أي بِكَ  يَتََحكَّكُ  إنَّهالتََّحرُّ ُض ِلَشّرِ شُ  يَتَعَرَّ  بَكْسِرهما ِحكاُكهُ و َشرٍّ  ِحكُّ  لمجاِز أَْيضاً أنَّهو ويَتََحرَّ

 ماٍل وِضْغٍن. ِحكُّ  وكذِلَك : َكثيراً  يُحاكُّهُ  أي

وهو ما يَقَُع في َخلَِدك من وساِوِس الشَّْيطاِن  بمعنَى َعِملَ  اْحتَكَّ و أَحكَّ و في َصْدري َحكَّ  من المجاِز :و : كالُمبَاَراة وقَْد تَقَدََّم. الُمحاكَّةُ و

ل أَْجود ، وَحَكاه ابُن ُدَرْيٍد جحداً فقاَل : ما  . وقاَل ابُن ِسْيَده : وهي َعاِميَّةٌ.أََحاكَّ  في صْدِري ، وال يقاُل : ما َحكَّ  واألَوَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

َكبُ  تََحاكَّتْ  يقاُل هذا أَْمرٌ  َكِب للتَّفَاخِر وهو مجاٌز. اْحتَكَّتْ و فيه الرُّ  أي تََماَشْت واْصَطكَّْت يُراُد به التََّساِوي في الَمْنِزلَِة أو التَجاثِي على الرُّ

ْيتُها َحَكْكتُ  إذا: » (2)في الحِديِث و ْيتُها وبلغتُها و (3)أي إِذا أََصْمُت  «قُْرحةً َدمَّ  هو مجاٌز.غايةً تَقَصَّ

 .ُحَكْيَكةٌ  وباألََحاِجي وباألَلغاِز بَمْعنًى واِحٍد ، واِحَدتُها بالُحَكْيَكاتِ  ويقاُل : جاَء فالنٌ 

ْمَخَشِريُّ : ويقُولُون : ما أَْملََح هذه أو من وهو نَْحو تقّضي البَاِزي  تَْحِكيَتُكَ  وهي األَحِجيَةُ ، ويقُولُون في المحاجاةِ : الُحَكْيَكة قاَل الزَّ

 الحَكايِة.

 بالضِم أَْصُل الصليان البالي وأَْنَشَد : الُحَكاكُ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو :

 مســــــــــــــــــــــــــحــــــــــــر أن أنــــــــــــكــــــــــــحــــــــــــت خــــــــــــوداورهــــــــــــاه 

 ولــــــــــــــــــدت ابلــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــداه حــــــــــــــــــكــــــــــــــــــا ذات     

  

 تعارض الريح ورعيان الشاه

ً  «فأََمَر بها فُدفِنَت بالِحكَّةِ  يْلعَبُونأَنَّه َمرَّ بغُْلَماٍن »في حِديِث ابِن ُعَمَر : و كما في العُبَاِب. حتى  فيَُحكُّونه ؛ هي لعبةٌ لهم يَأْخذُون عظما

 يَْبيَضَّ ثم يَْرُمونه بعيداً فمن أََخَذه فهو الغاِلُب.

 : بضٍم ففتحٍ موِضٌع بعَْيِنه َمْعروٌف بالباِديَِة قاَل أبو النَّْجِم : الُحَكَكاتُ و

عــــــــــــــــاد مــــــــــــــــا ًا لســـــــــــــــــــــــــــــُ ُت َرلــــــــــــــــح َرفــــــــــــــــح ال عــــــــــــــــَ  ئــــــــــــــــِ

ال      كــــــــــــاِن عــــــــــــاقــــــــــــِ كــــــــــــَ ي ا ــــــــــــُ (4)حبــــــــــــيــــــــــــُث انمــــــــــــِ
 

  
 أََحُد ُصوفيَِّة اليََمِن وشعََرائِهم على قَِدِم ابِن الفَاِرِض قَِديُم الَوفَاةِ. الحكَّاك وأَبُو بَْكرٍ 

كةً ِشدَّة السَّوادِ  الَحلَكُ و بالضم الُحْلَكةُ  : [حلك]  َزاَد ابُن َعبَّاٍد : ُمْحلَْوِلكٌ و حاِلكٌ  فهو ِمثْلُه اْحلَْولَكَ و كفَِرحَ  َحِلكَ  كلوِن الغُراِب. وقَدْ  ُمحرَّ

كةً ِمثْلُ  َحلَكوكٌ و كعُْصفورٍ  ُحْلُكوكٌ و كقَُذْعِملٍ  ُحلَْكِلكُ و  ومن األِخيرِ  ُمْستَْحِلكٌ و ُمْحلَْنِككٌ و ولم يأِْت في األَْلواِن فُْعلُول إالَّ هذا قََربوٍس  محرَّ

ً  (5)وترَكت القَِريَس »نِة : حِديُث ُخَزْيَمة وذكر الس  .حاِلكٌ  ، وهو الشديُد السَّواِد كالُمْحتَِرِق من قَْوِلهم : أَْسود «ُمْستَْحِلكا

ْيروَرةِ.  قُْلُت : وكأنَّ السيَن للصَّ

كةً َحنَُكهُ أو َسواُدهُ  َحلَكُ و وأْنكَرها بعُضهم وأثبتها  َحلَك الغَُراِب قيَل : نوُن حنََك بدٌل من المِ  َحلَكِ  من (6)يقُولُوَن : هو أْسوُد  الغَُراِب ُمحرَّ

. قاَل يَْعقُوُب : قاَل الفرَّ   الَحلَكُ  وقاَل أَبُو َزْيٍد : ؟أَبداً  َحلََكه فقاَل : ال أَقولُ  ؟َحلََكهُ  تقُوُل كأَنَّه َحنَُك الغُراِب أواُء : قُْلُت ألَْعَرابّيٍ : أَ الَجْوَهِريُّ

اذاال تَقُولينها من الغَُراِب ، فقُْلُت : أَ  َحلَكِ  فقالَت : من ؟لَّوُن والَحنَُك المْنقاُر. وقاَل أَبو حاِتٍم : قُْلُت ألُّمِ الَهْيثِم : كيَف تقُوِلين أََشدُّ َسَواداً ممَّ

 فقالْت : ال أَقُولُها أَبداً. ؟َحنَِك الغُرابِ 

اِء وأَبي حاتِ   ٍم نوع تعارض يُتَنَبَّه لذِلَك.قُْلُت : ففي كالِم الفرَّ

__________________ 
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 .«صاحتها»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( يف اللسان : ويف حديث عمرو بن العاص.2)
ت»( اللسان : 3)  .«أممَ 
 واألصر كاللسان.« انمي»بد  « انصي»و « ماثال»بد  « انحال»( التهذيب واللسان. ويف التهذيب : 4)
« قوله : القري  ا كذا خبطه والصواب الفريش ابلفاء والشا كما ذكره يف اللسان يف مادة ف ر ش وكذا النهاية»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 ا األصر فكاللسان.ومثله يف النهاية ابلفاء والشا ا أم
 ومثله يف التهذيب واملقايي .« أشد سواداً »( اللسان : 6)
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 وُحَكلَةٌ بمْعنَى واِحٍد. ُحلََكةٌ  َمْقلوٌب عنه. يقاُل : في لسانِهِ  بالضم الُحْكلَةُ  الُحْلَكةُ و

ْمِل أو َضْرٌب من العَظاءِ  : الُحْلَكةُ و كُ  ِمثُْل العنقاِء وهذه عن الَجْوَهِرّي ، ويُْفتَحُ  والمدِّ  بالضمِ  كالُحْلكاءِ  ُدَوْيبَةٌ تَغُوُص في الرَّ  الُحلََكاءُ و ويَُحرَّ

 الُحلََكة ، وفاتَتْه (1)بضِم الحاِء والالِم فَتشديِد الكاِف الَمْفتوَحِة ، والذي في اللِّساِن على فُعَلَى بضٍم ففتْحٍ مقصوراً  كغُلُبَّى الُحلُكَّىو كالغُلَواءِ 

ِمثْل العُْنقَاِء ،  الُحلَُكاءُ و كُهَمَزةٍ ، الُحلََكةِ  ا صدر الَجْوَهِريُّ واألَْزَهِريُّ وابُن ُدَرْيٍد فهي ستُّ لغَاٍت اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ منها علىكُهَمَزةٍ وبه

 ضِم وقد َذَكَرها ابُن ِسْيَده.بال الُحلَكةِ  بالضِم فالسُكوِن َمْمُدودةٌ وما عدا الُحْلَكاء وَزاَد ابُن ُدَرْيٍد : البِقيَّةُ ما عدا

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ً  من َحّدِ نََصرَ  يَْحلُكُ  ءَ الشي َحلَكَ  اَغانيُّ وَعجيٌب من الُمَصنِِّف كيَف أَْغفَلَه ، وقَْولُه أَْنَشَده  ُحلُوكةً و ُحلُوكا اْشتَدَّ َسَواُده نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 ثَْعلٌَب :

داد مـــــــــــــــثـــــــــــــــر  ةِ مـــــــــــــــِ كـــــــــــــــَ راِب  حـــــــــــــــالـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــغـــــــــــــــُ

رَاِب و      ِة ا ــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــَ رحهــــــــــــــــــَ (2)أَفــــــــــــــــــالم كــــــــــــــــــمــــــــــــــــــُ
 

  
 الغَُراِب ، ويجوُز أَْن يَْعنِي به ِرْيَشته خافِيَته أو قاِدَمتِه أو غيَر ذِلَك من ِرْيِشه. َحلَكِ  يجوُز أَْن يكوَن لغَةً في

 كُهَمَزةٍ ومن أَْمثاِلهم في كالِمِهم : الُحلََكة وتقُوُل لألَْسوِد الشَّديِد السَّواِد إنَّه

هح  (3)اي َذا الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاِد  كــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــــــُ

هح و      رَتَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة امل

  

َنح ليحَ  َلَكهح 
 (4)لَيحَستح مل

ي : شاِهداً على للدُّويبَِّة ، والصَّواُب ما َذَكْرنا. قاَل ابُن ُدَرْيٍد : هذا في كالِم لُْقمان بن عاٍد في خيٍر طويٍل كما في  الُحلََكةِ  وأَْنَشَده ابُن بَّرِ

 العُبَاِب.

غَارُ  الَحَمكُ  : [حمك] َكةً والواحَدةُ بهاٍء الّصِ  ُرذاُل الناِس. الَحَمكُ و ما كانَ  القَْملُ  قد َغلََب علىو قال أبو زيد ءٍ  من ُكّلِ شيُمَحرَّ

. (5)من القَْمِل  باْلَحَمكِ  قاَل ابُن ِسْيَده : وأََراه على التَّْشبيهِ   والذَّرُّ

ةِ قاَل ُرْؤبَةُ :  وقاَل أبُو َزْيٍد : ِوقَْد يُقَاُس ذلك للذَّرَّ

 (6) اَ َمكح ال تـَعحدلِيين ابلر ذ االِت 
 أي من أَْنذاِلهم وُضعفَائِهم. َحَمِكهم وقاَل األَْصَمِعيُّ : إنه لمن

 والَمْعُروُف فيه الَحَمُل بالالم. الَخُروفُ  : الَحَمكُ و

اعي يصُف فَِراَخ القََطا : القَطا والنَّعامِ  (7) صغارُ   :الَحَمكُ و  قاَل الرَّ

ٌة  يــــــــــ  فــــــــــِ يــــــــــح كٌ صــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــا  محــــــــــََ لــــــــــُ واصــــــــــــــــــــــــِ ٌر حــــــــــَ  محــــــــــُح

ُض      فـــــــــِ ـــــــــَ رحت ـــــــــَ ـــــــــاِ  تـ ن قـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــنـ كـــــــــاُد إىل ال ـــــــــَ مـــــــــا ت ـــــــــَ (8)ف
 

  
غَار من كّلِ شي الَحَمكَ  أي ال تَْرتِفُع إلى أُمهاتِها إذا نَْقنَقَْت ، ويُْجَمُع ذِلَك ُكلّه أَنَّ   َحَمكِ  يقاُل : هذا من ِء وَطْبعُهأَْصُل الشي الَحَمكُ و ٍء.الّصِ

اُح لَضُروَرةٍ فقال : َحَمكٍ  هذا ، وُهْم من  واِحٍد وقَْد َسّكنَه الطرمَّ

ه و  تـــــــــــُ ر بــــــــــــح يـــــــــــٍر قــــــــــــَ بـــــــــــِ اًل  (9)ابـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ  ُأصـــــــــــــــــــــــــُ

كٍ مــــــــــن فــــــــــوِز      ُدهح  محــــــــــَح لــــــــــُ ــــــــــُ (10)مــــــــــنســــــــــــــــــــــــوبــــــــــة تـ
 

  
وايةُ الَمْعُروفَةُ من فوِز بُّجٍ  َحَمكٍ  أََراَد من فوِز قداحٍ  ءُ  من نعتِ  الَحَمكُ  قاَل اللَْيُث :و : (11)فخفَّفَه ، والّرِ نَقَلَه  الذيَن يَتَعَسَّفُوَن الفاََلةَ و األَِدالَّ

. اَغانيُّ  األَْزَهِريُّ والصَّ

ِغيَرةُ ، وهي أَْصٌل في القَْملَِة والذَّ  بهاٍء القَصيَرةُ الدَِّميَمةُ  الَحَمَكةُ و بيةُ الصَّ ةِ.من النِّساِء ُشبَِّهْت بالقَْملَِة ؛ وفي الُمْحَكِم : هي الصَّ  رَّ
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__________________ 
 .«فـُُعل  »( كذا ابألصر وضبطت ابلقلم يف اللسان : 1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 .«النجاد قوله : البجاد ا الذي يف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( الرجز يف اللسان.4)
عل  أهنا معطوفة عل  ما قبلها ا وعبارة الشــارح وما يفهم من كالم « الّذر»وســيا  القاموس يقتضــي رفض « من القمِر والنمرِ »( يف اللســان : 5)

 .«من القمر»ابن سيده يقتضي عطفها عل  ما قبلها أي 
 ( اللسان ا وفيه برذاالت.6)
 ( يف اللسان والتكملة والتهذيب.7)
 وانظر ختر ه فيه ا والتهذيب واللسان. 157( ديوانه ط بريوت ص 8)
 .«قرّبته قوله : قريته ا كذا خبطه ا ويف اللسان :»املطبوعة املصرية : ( هبامش 9)
 والتهذيب واللسان. 113( البيت يف ديوان ص 10)
 .«بح»ويف التهذيب : « اب اء»قوله : بج ا الذي يف اللسان بح »( هبامش املطبوعة املصرية : 11)
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ثُ  (1)المعينيُّ  َحَمٍك الَحَمِكيُّ  َجدُّ ابراهيَم بِن علّيِ بنِ  َحَمكو يَْرِوي عن َزاهِر الشَحاِمّيِ وفاتَهُ ِذْكُر أَِخيِه إِْسمِعيل يَْرِوي عن َوِجيه بِن  الُمَحّدِ

 طاِهٍر الشَحاِمّيِ َسِمَع منه ابُن نْقَطةَ نَقَلَه الحافُِظ.

اللَِة كَسِمعَ  َحِمكَ  في التَّْهِذيِب :و ً  في الّدِ كةً إذا (2) َحْمكا . كَسحاٍب ِحْصٌن باليََمنِ  َحَماكٌ و هافي َمَضى محرَّ اَغانيُّ  لبَنِي ُزبَْيٍد نَقَلَه الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ً  أَْيضاً. وقَدْ  حامكو كَكتٍِف أي ماٍض في الدَّاللةِ  لَحِمكٌ  يقاُل : إنَّه  من َحّدِ َضَرب. َحَمَك يَْحِمُك َحمكا

دٍ وأَبُو إْسحق إْسمعيُل بُن  َحَمٍك  ، وَمْسعُوُد بُن َسْهل بنِ  327بِن إْسحق وعنه ابُن عدّيِ َماَت َسنَةَ  (3)االْستِرابَاِذّي عن َعِقيِل  الَحَمِكيُّ  محمَّ

ْينُوِرّي وَماَت َسنَة  (4)َسَكَن مرو ، وكاَن رئيساً َرَوى عن أَبي َعْبِد هللا بن فنجويه  الَحَمِكيّ  ُد بُن أَحْ  473الدَّ  الَحَمِكيُّ  َمَد بَن َصالحِ ، ومحمَّ

اَغانيُّ في العُبَاِب : أَبُو َعْمٍرو (5)َرَوى عن إْسمعيِل بِن َسِعْيد الُكشانّيِ  ٌث. َحَمكُ  نَقَلَه الحافُِظ ، وَزاَد الصَّ  بُن عَصام بن ُسَهْيل محّدِ

د َرَوى عن علّيِ بِن حجر وأَْقَرانِه قالَ  ٌث ثِقَةٌ. حمكو ؛ (6)هُ الحافُِظ قُْلُت : هو لَقٌَب له واْسُمه محمَّ اِء النْيَسابُوِريُّ محّدِ  أَبُو أَْحمد الفَرَّ

ُد بِن َعْبِد الَوَهاِب بِن َحبِيب وكٍ  حافٌِظ َمْشُهوٌر ؛ وأَبُو يَْعقوب يوُسُف بُن موَسى بِن َعبُِد هللِا بن خاِلٍد بنِ  (6)لَقَبُه  َحَمكٌ و قُْلُت : هو محمَّ  َحمُّ

ثي َخَراَسان.ِمثَاُل َسفُو  ٍد المرو الروذّي من أعياِن محّدِ

اأْلََصبََهانيُّ َصنََّف  َحَمَكان الحافُِظ. وأَبُو علّيِ الَحَسِن بِن الُحَسْين بنِ  (7)قُْلُت : وهو حافٌِظ َجِليٌل َحدََّث عن إْسحق بن َراَهَوْيه وَطبَقَتِه قالَهُ 

 في مناقِِب الشَّافِِعّي.

ا يُْستَْدَركُ    َعلَْيه :* وممَّ

اَغانيُّ وأَْهَملَه الَجَماَعةُ. الُمَحْملَكُ  : حمل قاَل أَبُو َعْمرو : [حملك]  : أَْصُل الَواِدي وأَْكثُره َشَجَراً نَقَلَه الصَّ

كةً  الَحنَكُ   :[حنك]  أْحناكٌ  ج من أْسفَِلهما من َطَرِف ُمقَدَِّم اللَّْحيَْينِ  (8) اأْلَْسفَلُ  قِيَل : هوو باِطُن أَْعلَى الفَِم من داِخلٍ  من اإِلْنساِن والدابةِ  ُمَحرَّ

 ال يكسَُّر على غيِر ذِلَك.

ا يقُولُون األَْعلَى واألَْسفَِل فإَِذا فََصلُوُهما لم يََكادو الحنكانو : األَْسفُل ، والفَْقُم : األَعلى من الغم الَحنَكُ  وقاَل األَْزَهِريُّ عن ابِن األَْعَرابّيِ.

 ، وأَْنَشَد اللَّْيُث لحميد األَْرقَط يصُف الِفْيَل : َحنَك لألَْعلَى

كُ  نـــــــــــَ ُم  فـــــــــــا ـــــــــــَ قـــــــــــَ ر مـــــــــــنـــــــــــه أَفــــــــــــح فـــــــــــَ   (9)اأَلســـــــــــــــــــــــــح
كُ و      نــــــــــــــَ مُ  ا ــــــــــــــَ رحطــــــــــــــَ واٌ  ســــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  طــــــــــــــُ  اأَلعــــــــــــــح

  
اَغانيُّ : لَم أَِجْده في أََراجيِزه ، وأَْخَصر من ذِلَك عبَاَرة الَجْوَهِرّي : الَحنََكْينِ  يُريُد به ما تَْحَت الذَّقِن من اإِلْنساِن وغيرِه ؛  الَحنَكُ  قاَل الصَّ

 وقاَل غيُره : هو َسْقُف أَْعلَى الفِم ويُْطلَُق على اللَّْحيَْيِن.

ة  األَْحنَاكُ  ، يقاُل : ما تََركَ  األَْحنَاك والَجْمعُ   بَلَداً يَْرَعْونَهُ َجَماَعةٌ يَْنتَِجعُونَ  : الَحنَكُ  من المجاِز :و في أَْرِضنا شيئاً يَْعنُون الَجَماَعات المارَّ

 قاَل أَبُو نَُخْيلَة :

اً إان  وكـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا  كـــــــــــــــــــــَ ِداّيً  حـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــَ  جنـــــــــــــــــــــَح

ا     يـــــــــــــ  رحعـــــــــــــِ َ
ا الـــــــــــــَوَرَ  املـــــــــــــ نـــــــــــــَ عـــــــــــــح جـــــــــــــَ تـــــــــــــَ  ملـــــــــــــا انــــــــــــــح

  

َراي   ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــثـ ُد ال مـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ا نـ ُث كـــــــــــــــنـــــــــــــــ   حبـــــــــــــــيـــــــــــــــح

  
ِواي     بــــــــــــــــًا وال لــــــــــــــــَ دح َرطــــــــــــــــح (10)فــــــــــــــــلــــــــــــــــم جنــــــــــــــــَِ

 

  
 في ِحَجارتِها َرخاَوةٌ وبَياٌض كالَكذَّاِن.و كِرْفعَِة الدَّاِر الُمْرتَِفعَةِ  آكاٌم ِصغاٌر ُمْرتَِفعَةٌ  : الَحنَكُ  قاَل أبُو َخْيرة :و

 أَْيضاً ، فإن الَواِدي ُعِرَف بهم.« ع ل ق»قبيلةٌ من العََرِب وقَْد َذَكَره في  واٍد باليََمِن للعَواِلقِ  الَحنَكُ و
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__________________ 
 كاألصر.« املعيين»وعن نسخة « املغبثي»وهبامشه عن إحد  نسخه : « املغيّن » 354/  1( يف التبصري 1)
 ( ضبطت يف القاموس ابلفتح.2)
 .«حنبر» 354/  1بصري ( يف الت3)
 .«منخوية»( عن التبصري وابألصر 4)
 ( ضبطت عن التبصري.5)
 .264/  1( انظر التبصري 6)
 .266/  1( التبصري 7)
 .«واو»بد  « أو« »أو األسفر»( يف القاموس : 8)
 ومثله يف التهذيب.« بعدهقوله : فا نك اخل ا أّخر يف اللسان هذا الشطر عن الذي »( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
وقا  : مدح مروان وكان  أصـــبح وجه األرض إرمينيا ( التكملة والثالث ســـقرت من اللســـان ا ومكان الثالث يف األســـاس وجعله شـــطراً رابعاً :10)

 ابرمينية.
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ثِ  بِن ُعثْمان أَبي يَْحيَى بِال الٍم لَقَُب عاِمرٍ   :َحنَكٌ و  .(1)ر بن ماِلٍك َسِمَع ُسلَْيمان بَن َحْرٍب مولى نَصْ  األَْصبَهانِّيِ الُمَحّدِ

ابِيَةُ الُمْشِرفَةُ ِمَن القُفِّ  الَحنََكةُ  أو : تَلٌّ َغِليٌظ  الَحنََكةُ  وهي نَْحو الفَلََكِة في الِغلَِظ. وقاَل النّْضُر : الَحنَكةِ  يقاُل : أَْشَرَف على هاتِْيك بهاٍء الرَّ

ْزن ، وُهما شيوطولُه في السََّماِء على وْجِه األَ   ٌء واِحٌد.ْرِض ِمثْل ُطوِل الرَّ

تَْيِن المرأةُ اللَّبيبَة الُحنُكُ و اُء. ُحْنكةٌ  وقِيَل : ُحنُكٌ  وهي ُحنُكٌ  هو يُقاُل :و العاقِلةُ  بَضمَّ  إذا كانا لَبِْيبَْين عاقِلَْين ، قالَهُ الفرَّ

ً و األَْعلَى أو طرَف قَْرٍن حتى تُدْميِه لَحَدٍث  َحنَكهِ  الدَّابة تَغرز ُعوداً في تحنِّكَ  أَنْ  التَّْحِنيكُ  فأْدماهُ وقاَل األَْزَهِريُّ : َحنََكهُ  َدلَكَ  َحنََّكهُ تَْحنِيكا

 يَْحُدُث فيه.

 على األولَى. (2)واْقتََصَر ابُن ُدَرْيٍد  به يَُحنَّكُ  كِمْنبٍَر وِكتاٍب الَخْيُط الذي  :الِحنَاكُ و الِمْحنَكُ و

ً  من َحدَّي َضَرَب ونََصرَ  يَْحنُِكهُ و يَْحنُُكهُ  الفََرسَ  َحنَكَ و َسنَ  َحْنكا َرَواه أَبُو ُعبَْيٍد ؛ قاَل ابُن ِسْيَده  الَحنَكِ  من غيِر أَْن يشتق من َجعََل في فيه الرَّ

ِحيُح عْنِدي أَنَّه ُمْشتٌَق منه.  : والصَّ

ً  ْحتَنََكهُ كا َْلَْحَتِنَكنَّ ُذرِّي ََّتُه )َحْبالً وقُْدتُها وبه فسََّر قَْولُه تعالى :  َحنَِكها دابَّتي أي أَْلقَْيُت في فاْحتَنَْكتُ  قاَل يونُس : ويقُوُل أََحُدهم لم أَِجْد لجاما
اِغُب : فيكون نَْحو قَْوِلك ألَْلجمنَّ فالناً وهو حكايةٌ عن إِْبِليس أي ألَْقتَادنّهم إلى َطاَعتِي ، و (3) (ِإاّل َقِليالً  هو قْوُل ابِن َعَرقَة ، َزاَد الرَّ

ً  ءَ الشي َحنَكَ  من المجاِز :و وألْرسنَنَّه.  كلقَفَهُ لْقفَاً. فهَمهُ وأَْحَكَمهُ  إذا َحْنكا

بّيِ  َحنَكَ و ً  الصَّ ً  َمَضَغ تَْمراً أو غيَره فََدلََكهُ  إذا يَْحنَُكهُ َحْنكا ا َولََدتْه وبَعَثَْت به إلى النبّيِ ،  . ومنهبَِحنَِكِه َكحنََّكهُ تَْحنِيكا َحِديُث ابن أُّمِ سليم لمَّ

 .َحنَّكهو تَْمراً  له فَمَضغَ  ، وسلمعليههللاصلى

 أَْوالَد األَْنَصاِر. يَُحنِّكُ  وسلمعليههللاصلىكاَن و

ُجلَ  َحنََّكتِ  من المجاِز :و لُغتانِ  ُمَحنّكٌ و نُوكٌ َمحْ  فهو ً  أَْحَكَمتْهُ التَّجاِربُ  إذا الِسنُّ الرَّ كَ  بالفتحِ  َحْنكا ً  األُُمور َحنََّكتْه وكذِلكَ  ويَُحرَّ أي فَعَلَْت  حنكا

باً ُمَذلَّالً  ُحنِكَ  به ما يُْفعَُل بالفََرِس إذا ً فاْحتَنََك َكَحنَّكتْ  حتى َعاَد ُمَجرَّ اِج ، أْحنََكتْهُ و هُ تَْحنيكا جَّ أي َهذَّبته وقيَل ذِلَك  اْحتَنََكتْهو ِكاَلُهما عن الزَّ

تَْينِ  ُحنُكٌ و َحنِيكٌ و ُمْحتَنَكٌ و كُمْكَرٍم وُمعَظَّمٍ  ُمَحنَّكٌ و ُمْحنَكٌ  فهو ِسّنِ العَْقل (4)أََوان ثَبَات  اِء ، بَضمَّ كأنَّه  َحنِْيكو ُمْحتَنَكو األَخيَرةُ عن الفرَّ

 وإِْن. ُحنِّك على

ِهما ويُْكَسُر الثاني الُحْنكُ و الُحْنَكةُ  واإلْسمُ  لم يُْستعمل ؛ ّن والتْجِربة والبََصر باألُُموِر ؛ وقاَل اللّْيث : بَضّمِ نُّ إذا  َحنََّكته عن اللَّْيِث وهو الّسِ الّسِ

ى أَْسنان العَْقِل.نَبَتَت أَْسنان َده ُمْحنَكو ُمَحنَّكٌ  السنُّ إذا أَْحَكمتْه التجاِرُب واألُموُر ، فهو َحنََّكتْهو ه التي تَُسمَّ  (5). وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : َجرَّ

َذهُ  َحنََّكهو الدَّهُر وَدلََكه وَوَعَسهُ   أَي أَْهل السّنِ والتجاِربِ  الُحْنكةُ و الِحْنكو الُحْنك ون ُهم أَْهليقُولُ  بمْعنًى واِحٍد. وقاَل اللَّْيُث : (6)وَعَرَكه ونَجَّ

 األُُموُر. َحنََّكتْك قد»في حِديِث َطْلَحةَ : أَنَّه قاَل لعَمر ، َرِضَي هللا تعالى عنهما : و الرجُل أي اْستَْحَكم. اْحتَنَكو

: الرُجُل  الُمْحتَنَكو ء مما قَْد َعفَتْهُ األُموروهو الذي ال يُْستَقَّل منه شي ُمَحنَّكٌ  ُجلٌ أَي راَضتْك وهذَّبَتْك يقال بالتخفيف والتشديد وقال اللَّيُث رَ 

 الُمتَنَاِهي في َعْقِله وِسنِّه.

وقاَل ِسْيبََوْيه : هو من صنيع  نادٌر ألنَّ الِخْلقَةُ ال يُقاُل فيها ما أْفعَلَهُ  وهو شاذٌّ  أَشدُُّهما أْكالً  الشاتَْيِن أي أْحنَكُ و البَعيَرْينِ  أْحنَكُ  قالُوا :و

 التَّعجِب والُمفَاَصلِة ، وال فِْعل له.

اُء قَْولَه تعَالَى : اْستَْولى عليه إذا اْحتَنََكهُ  من المجاِز :و من  أَكَل ما عليها إذا راُد األَْرضَ الجَ  اْحتَنَكَ  من الَمجاِز :و (7) أَلَْحتَنَِكنَّ  وبه فسََّر الفرَّ

اغُب : عليها فأََكلَها واْستَأَْصلَها فجَمَع  بَحنَِكه الَجَراُد األَْرَض اْستَْولَى اْحتَنَكَ  النَّْبِت وبه فسََّر يونُس اآليةَ ، وهو أحُد الَوْجهيِن عنه. وقاَل الرَّ

 آليِة أي ألَستأْصلَنَّهم وألَستِميلَنَّهم.؛ ومنه تَْفِسيُر األَْخفَِش ل (8)بَْيَن الَمْعنَيَْين 

ً  اْحتَنَكَ  قاَل ابُن ِسْيَده :و فالٌن ما عْنَد فالٍن أي أََخَذه ُكلّه. وقاَل القاِضي في العنايِة :  اْحتَنَكَ  وقاَل : بالَحنَكِ  ُكلَّه كأنَّه أََكلَه أَخَذ مالَهُ  إذا فالنا

 وقد أُِريَد بِه الفُم والمْنقَاُر فهو اْشتِقاٌق من اسم َعْين نَقَلَه َشْيُخنَا. الَحنَكِ  الجَراُد األَْرَض هو منَ  اْحتَنَك قَْولُهم
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__________________ 
 ويف اإلكما  : يروي عن سليمان بن حرب. 269/  1( التبصري 1)
 .186/  2( اجلمهرة 2)
 .62( سورة اإلسراء اآية 3)
 .«نبات»( اللسان : 4)
 واللسان : جر ذه ا ابلذا  املعجمة.( التهذيب 5)
 ابلذا  املعجمة.« ( التهذيب واللسان : وجن ذه6)
 من سورة اإلسراء. 62( من اآية 7)
 ( يعين يف تفسريه ل ية املتقدمة من سورة اإلسراء.8)
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كةً ِمْنقَاُرهُ  َحنَكُ و اغبُ  أو َسواُده نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، الغُراِب محرَّ ي : وَحَكى عليُّ بُن َحْمَزةَ عن ابِن ؛ وقاَل الرَّ  : سواُد ِريِشِه ؛ قاَل ابُن بَّرِ

اذا ؛ قالت : من َحلَِك الغُراِب لحييه  َحنَكِ  ُدَرْيٍد أَنَّه أَْنَكَر قَْولَهم : أسوُد من  (1)الغُراِب ، قاَل أَبُو حاتٍِم : سأَْلُت أُمَّ الَهْيثِم فقْلُت لها أَْسوُد ممَّ

 شديُد السَّواِد. أْسَوُد حائٌِك وحاِلكٌ  قالُوا :و ٍء أَْيضاً.ء وقاَل قوٌم : النوُن بدٌل من الالِم وليَس بشيا ومْنقَاَره وليَس بشيوما َحْولهم

ْحِل كما في التَّْهِذيبِ  (2) بالضم وكِكتاٍب َخَشبَةٌ تَُضمُّ الغَراِضيفَ  الُحْنَكةُ و ها أي َغراِضيَف الرَّ حاحِ َزاَد : وَجْمعُهك أو قدَّةٌ تَُضمُّ  ما في الّصِ

 كبُْرَمٍة وبَِرام عن أَبي ُعبَْيٍد. ِحنَاكٌ 

 (3)بالكسِر  الِحنَاَكةُ  عن ابن َعبَّاٍد ؛ ولكن نّصه في المحيِط : َخَشبَةٌ تُْربَُط تَْحَت لَْحيَيِ الناقِة ثم يُْربَُط الَحْبُل إلى ُعنُِق الفَصيِل فَتَْرأَُمه الُحْنَكةُ و

ٍل. : الَحنَائِكُ  : والَجْمعُ ، قاَل   ففي كالِم المصنِِّف َمَحلُّ تأمُّ

في الجاِهِليَِّة األخيُر  البَراُء بُن ِرْبِعّيٍ ُشعَراءُ  ِحناكٍ  بنُو أبي بكِر بِن ِكالٍب وأبو ِحناك بُن ثابٍِت وأبو ِحناكُ و كِكتاٍب ، القَْيِسيّ  بُن َسنَّةَ  ِحناكُ و

 من بني فقعس.

ً  عن هذا األَْمرِ  أْحنََكهُ  يقاُل :و  مثل أْحَكَمهُ. َردَّهُ  أي إْحناكا

بُ  : الَحنِْيكُ و .حنِْيَكة وشاةٌ  َحنِْيَكة يقاُل : ناقَةٌ  كسفينٍَة الَجيَِّدةُ األْكِل من الدَّوابِّ  الَحنِيَكةُ و نُّ وهذا قد ا َحنََّكتْه الذي كأميٍر الُمَجرَّ لتجاِرُب والّسِ

 تقدََّم آنِفاً فهو تْكراٌر.

. َحنَِكهِ  أداَر الِعمامةَ من تحتِ  تََحنَّكَ و ي أَْيضاً نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  وهو التَّلَّحِ

ُجُل إذا اْستَْحنَكَ و . اْشتَدَّ أْكلُه بعَد قِلَّةٍ  الرَّ اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 وقِلٍَّة. (4)وفي التَّْهِذيِب : قَِوَي أْكلَه واْشتَدَّ بعَد َضْعٍف 

هكذا جاَء في  أي ُمْنقَِلعاً من أَْصِله ؛ قاَل ابُن األثيِر : «ُمْستَْحنِكا والِعَضاه» حِديُث ُخَزْيمة : ومنه الِعضاهُ أي اْنقَلََع من أْصِلهِ  اْستَْحنَكَ و

 روايٍة.

ا يُْستَْدَرُك عَ   لَيه :* وممَّ

اِعي يْذُكُر رجالً مأسوراً : َحنََكه : بالكسِر وثَاٌق يُْربَُط به األسيُر وهو ُغلٌّ كلَّما ُجِذَب أََصابَ  الِحنَاكُ   ؛ قاَل الرَّ

ُه  رية َعضـــــــــــــــــــــ  ــــــَعشــــــــــــــــــــِ َم ال ــــــح ل كــــــَ   ــــــُ ــــــَ ت  إذا مـــــــا اشــــــــــــــــــــح

نــــــــــا ٌ      كــــــــــامتِِ  حــــــــــِ ر اٌص شـــــــــــــــــــــــديــــــــــُد الشـــــــــــــــــــــــ  (5)وقـــــــــــَ
 

  
ه إليه. بَحنَِكه صاحبِِه إذا أََخَذه بِحنَاكِ  وأَخذَ   ولَببَّه ثم َجرَّ

تَْنن : األََكلَةُ مَن الناِس ؛ وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ُهُم العُقالُء ، َجْمعُ  الُحنُكو  .َحنِْيك بضمَّ

باللِّجاِم ، َحَكى ثَْعلَب أَنَّ األَْعَرابّيِ أَْنَشَده لزياد  َحنََكه من يدقُّ  الحانِكُ و
 ن َسيَّار الفََزاِرّي :ب (6)

ٍر  فــــــــَ عــــــــح مــــــــاِع ابــــــــِن جــــــــَ كــــــــ  ابجنــــــــِ  إنح كــــــــنــــــــَت ُتشــــــــــــــــــــــح

َا و      مــــــــــِ لــــــــــجــــــــــِ نــــــــــا مــــــــــُ َديــــــــــح كفــــــــــإن  لــــــــــَ انــــــــــِ  (7) حــــــــــَ
  

 : عاقٌِل ، عن ابِن األْعَرابّيِ. َمْحنُوكٌ  ورُجلٌ 

 : (8): الشْيُخ ، عنه أَْيضاً وأَْنَشَد  الَحنِيكُ و

وِ   ـــــــــــــــُ ٍض أَف فـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ه مـــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح بـ  وهـــــــــــــــَ

ا و      رٍّ قـــــــــــــد َعســـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــِ يـــــــــــــكِ مـــــــــــــن هـــــــــــــِ نـــــــــــــِ  حـــــــــــــَ

  

 (9)حَيحِمُر رأحساً ِمثحر رأحِس الديِك 

 الرُجُل : اْستَْحَكم. اْحتَنَكَ و البَعيُر الصليانةَ إذا اْقتَلَعَها من أَْصِلها نَقَلَه األَْزَهِريُّ : اْحتَنَكَ و : البَِخْيُل عن أَبي َعْمٍرو. الَحنِْيكُ و
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كةً واٍد من أَْوديِة الحجاِز على طريِق حاّجِ ِمْصَر. الَحنَكُ و  : محرَّ

ُد بن حنكو ث يُْعَرفُ  الَمُروِزيُّ : له ِحكايةٌ َمَع أَْحمد بِن َحْنبَل وأَبُو الَحَسِن محمَّ  .(10)َضبََطه الحافُِظ  بالَحنَكِ  نُوحٍ بُن َعْبِد هللا المحّدِ

__________________ 
 ( يف اللسان :  يَـيحه.1)
 ومثلها يف التهذيب ا أما القاموس فكاللسان.« العراصيف»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 .«ا ِنا »( يف التكملة : 3)
 كاألصر ا وهذا القو  يف اللسان. ومل يعزه لألزهري.« إذا اشتد أكله بعد قّلة»: ( الذي يف الّتهذيب 4)
 وانظر ختر ه فيه ا والتهذيب واللسان. 255( ديوانه ط بريوت ص 5)
الشـــعر والشـــعراء واألصـــر الصـــواب موافقاً ملا يف « قوله : لزابن ا كذا خبطه ا والذي يف اللســـان : لزايد ا فحرره»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 6)

 والضبرت عنه. 77البن قتيبة ص 
 .«قوله : وحانك ا هكذا يف اللسان أيضاً ا وكان حقه : وحائكا ا فلتحرر القافية»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( يف األساس : وأنشد اجلاحة المرأة.8)
 ( اللسان واألساس الثالث فيها برواية :9)

 أشهب ذي رأس كرأس الديك
 .269و  241/  1( ذكر ا ا افة ابن حجر ا انظر التبصري 10)
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ً  الثَّوبَ  حاكَ  : [حوك] ً و يَُحوُكهُ َحوكا أَْيضاً  َحَوَكةٍ و على القياِس  حاَكةٍ  قومٍ  من حائِكٌ  نََسَجهُ فهو إذا واِويَّةٌ يائيَّةٌ  بكسِرهما ِحياَكةً و ِحياكا

ت الواو فيه ألَنَّهم َشبَّهوا َحَرَكة العيِن باألَلِف التابعَِة لها بحرِف اللِّيِن بالتَّحريِك وهو من الشاذِّ عن القياِس المطَّ  ِرِد عن االْستِْعماِل صحَّ

 باألَلِف العينِ  والقََوِد والغَيَِب من حْيُث ُشبِّهت فتَحهُ  الَحَوَكةِ  التابعِ لها ، فكان فَعاَلً فَعال. فكما يصحُّ نحو َجَواب وَجَواد كذِلَك يصحُّ نَْحو باب

ِة  َحوائِكُ  نِْسَوةٌ و ؟فاَل تََرى إلى حرَكِة العيِن التي هي سبُب اإِلْعالِل كيَف صاَرْت على وْجٍه آَخَر سبباً للتصحيحِ من بِعدها ، أَ  مَّ قال ذو الرُّ

 يِصُف َمَحلَّه :

 كـــــــــبّن عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا ســـــــــــــــــــــــحـــــــــ  لـــــــــفـــــــــ   نـــــــــقـــــــــتح 

 ا ـــــــــــوائـــــــــــكِ هبـــــــــــا حضـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــيـــــــــــاُت االكـــــــــــفِّ     

  
. اَكةٌ َمح الَمْوِضعُ و  نَقَلَه الَجْوَهريُّ

ً  ُء في َصْدريالشي حاكَ و كلٌّ يقاُل : فمن قاَل َحكَّ قال يَُحكُّ ، ومْن  َحاكَ  ٌء ، وماقاَل األْزَهريُّ : ما َحكَّ في ْصِدري منه شي َرَسخَ  َحْوكا

ك. الحائِكُ و . قاَل :يُِحيكُ  قالَ  َحاكَ  قالَ  اسُخ في قلبَِك الذي يَهمُّ  الرَّ

ُل أَْعَرفُ  البَْقلَةُ الَحْمقاءُ  قيَل :و الباَذُروجُ  الَحْوكُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و هكذا هو في العُبَاِب  ُعْذَرةَ  بني واٍد ببالدِ  حاَكةُ و ؛ قال : واألَوَّ

 وهو مجاٌز. قِتالٍ  أي في كَمْقعََدةٍ  َمْحَوَكةٍ  تََرْكتُُهم في يقاُل :و بها وْقعَةٌ ؛ قاَل : وكانت (1)وَضبََطه نَْصر في كتابِِه بالخاِء الُمْعجمِة 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ْعرَ  َحاكَ  ً  الّشِ  الثوَب من البرد ، ومن ذِلَك قَْوُل َكْعب بن ُزَهْير َرِضَي هللاُ تعالى عنه : َحاكَ  نََسَجه ، ُمْستَعاٌر من يَُحوُكه َحْوكا

هـــــــــا  وكـــــــــُ  فـــــــــمـــــــــن لـــــــــلـــــــــقـــــــــوايف شـــــــــــــــــــــــاهنـــــــــا مـــــــــن حيـــــــــُ

 إذا مــــــــــــــا ثــــــــــــــو  كــــــــــــــعــــــــــــــٌب وفــــــــــــــّوز جــــــــــــــرو ُ     

  
ً  األَْرضَ  يَُحوكُ  ومن المجاِز أَْيضاً : الَمَطرُ  قَُريٍش أي ال  َحْوكةَ  َذا أي ِمثْلُه ِسنًّا وهيئةً. ويقاُل : ناٌس ليَس َعلَيهم َحْوكِ  َذا على . ويقاُل :َحْوكا

كَ و يُشبهونَهم كما في األَساِس.  بالثَّوِب : اْحتَبَى به نَقَلَه األَْزَهريُّ في َحيَك. تَحوَّ

اوين هُؤالء  ما في العُبَاِب.واحد ك الحوك سوٍء ، بالتَّْحريِك ، ولم يقُل من حوك ويقاُل للّصغاِر الضَّ

ً  الثَّوبَ  حاكَ  : [حيك] ً و بالفتحِ  يَِحيُك َحْيكا َحاَكهَ  َصْنعَتُه ، قالَهُ اللّْيُث وَغلََّطه األْزَهريُّ ، وقاَل : إنَّما هو الِحياَكةُ و : نََسَجهُ ، ِحياكةً و َحيّكا

 ً  ال َغْير. يَُحوُكه َحوكا

ً  الرُجُل في ِمْشيتِه َحاكَ و ً حَ و يَِحيُك َحْيكا كةً فهو يَكانا  هكذا في سائِِر النسخِ وهو َغلٌَط ألَنَّ  كَجَمَزى َحيََكىو َحيَّاَكةٌ  وهي َحيَّاكٌ و حائِكٌ  محرَّ

ا صفَةُ المَؤنَِّث فهي َحيََكى َكةً إنَّما هو في المصاِدِر كما يأْتي عن المبرِد ، وأمَّ ٌ  ِحيَكى ُمَحرَّ كِضْيَزى  ِحْيَكى بالكسِر ، قاَل ِسْيبََوْيه : امَرأَة

ِة وُكِسَرِت الحاُء لتَْسلَم الياُء ، والدَّليُل على أَنَّها فُ  ُحْيَكى أَْصلُها اَغانيُّ فُكِرَهت الياُء بْعَد الضمَّ ْعلى أَنَّ فِْعلى ال تكوُن صفَةً البتَّةَ. ونَقََل الصَّ

ْل. ذِلَك  َحيََكى عن المبرِد : يقاُل في ِمْشيَتِه  إذا بالفتحِ والكسِر وبضِم الحاِء وفتح الياءِ  َحْيكانَةٌ و .(2)مثال َجَمَزى إذا كاَن فيها تَبَْختٌُر فتأمَّ

َك َمنْ  حين يْمِشي َمَع كثرةِ لحٍم وهذه الِمْشيَة في النَساِء َمْدٌح وفي الرجاِل َذمٌّ ، ألنَّ المْرأَةَ تَْمِشي  ِكبَْيِه وَجَسَدهُ في َمْشيِهِ تَبَْختََر واْختاَل أو َحرَّ

 تَدَّْت َوْطأَتُه على األَْرِض. وقيَل :في ِمْشيَتِه إذا اشْ  َحاكَ  هذه الِمْشيَة من ِعَظِم فْخَذْيها ، والرُجُل يْمِشي هذه الِمْشيَة إذا كاَن أَْفَجَج. ويقاُل :

ك فيها الرُجُل أَْليَتَْيِه. الَحيَكانُ   ِمْشيَةٌ يَُحّرِ

 .ِحيَاكِة الحاِئكِ  وقاَل الَجْوَهريُّ : هو َمْشُي القَِصيِر ؛ وكلُّ ذِلَك مستعاٌر من

ً  القوُل في القَلبِ  َحاكَ  قاَل َشِمٌر :و اِس بن سْمعَان َرِضَي هللاُ تعالَى عنه وفيه : َرَوى او وَرَسَخ. أَخذَ  إذا َحْيكا ألْزَهِريُّ بسنَِدِه عن النّوَّ

في النْفِس  َحاكَ  اإِلثِم ما»َرَوى َشِمٌر في حِديِث : و أي أَثَّر فيه وَرَسَخ. «صْدِرَك وكرهَت أَْن يطلَع عليه الناسُ  (3)في  َحاكَ  واإِلثُم ما»

دِر ، وإْن أَْفتاك   .«الناسُ وتردََّد في الصَّ

__________________ 
 ( ذكرها ايقوت يف ا اء واخلاء يف ترمجتا مستقلتا.1)
يقا  : حا  الرجر يف مشـــــــــــــيته حييك إذا تبخرت. واألصـــــــــــــر كالتكملة نقاًل عن املربد. ولعله نقله عن  1288/  3( الذي يف الكامر للمربد 2)

 كتاب آخر له.
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 .«نفسك»( يف التهذيب واللسان : 3)
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.وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ما َحكَّ في قْلبي شي  ٌء وما َحزَّ

 َكالُمَك في فالٍن أي ما يَؤثُِّر. يَِحيكُ  ويقاُل : ما

ً  السيفُ  َحاكَ و  وكذا القَدُّوُم والفأُْس. أثَّرَ  إذا يَِحيُك َحْيكا

ً  الشَّْفَرةُ  حاَكتِ و  قََطعَْت. َحْيكا

الفأُْس  تَِحيكُ  فيه السيُف إذا لم يَْعمْل ، وال أََحاكَ  يقاُل : َضَربته فما فيهما كأَحاكَ  فيه َسَواء. تَِحيكُ  ةُ اللّْحَم والالُمْديَ  تَِحيك وقال األَسِديُّ : ما

 في هذه الشََّجرةِ أي ال تَْقَطع.

ثانِ  َحيَكٍ  نَْصٌر ومحمُد ابناو كاً محّدِ ِسِجْستَانيٌّ من شيوخِ دعلج َرَوى عن يَْحيَى بَن  َحيَكٍ  بنُ ظاِهُره أَنَّهما أََخَوان وليَس كذِلَك بْل نَْصُر  محرَّ

ُد بنُ  (1)َحِكْيم المقّوم وَغْيِره  َمُروِزيٌّ ويُْعرُف بالخلقَانّي ُكْنيتُه أَبُو الَحَسِن حدََّث عن يَْحيَى بَن موَسى البَلَخّيِ وَعْنه أَبُو النَّضر  َحيَكٍ  ، ومحمَّ

ْل ذلك. (2)  الخلقَانيُّ فتأمَّ

 إماِم أَْهِل الحديِث بنَْيسابور وابِن إماِمِهم من ذُهل بن َشْيبَان محمِد بِن يَْحيَى بِن محمِد بِن يَْحيَى الذُّْهِلّيِ  أَبي َعْبِد هللا كغَْيالَن لَقَبُ  َحْيكانُ و

وُكْنيتُه أَبُو َزَكريا َسافََر َمَع واِلِده الِعَراَق  (3)والتَّْبِصير هكذا في سائِِر النسخِ والصَّواُب لَقَُب يَْحيَى بَن محّمِد بن يَْحيَى كما هو نّص العُبَاِب 

ُد بُن يَْحيَى بَن َعْبِد هللِا بن خالِ  ا أَبُوه فُكْنيتُه أَبُو َعْبِد هللا وهو محمَّ ِد بِن فاِرس بن ذَُؤْيٍب الّذْهِليُّ اإلَمام وأَْسَمعَه من أَْحمد بَن َحْنبَل ، وأَمَّ

 َوى عنه الجماَعةُ ِسَوى ُمْسِلم.الحافُِظ ، رَ 

في التّْهِذيِب في ترجمة ح ب ك : َرَوى أبو ُعبَْيٍد عن األْصَمِعّي : االْحتِباُك االْحتِبَاُء ، و ُكيَْيَكٍة قصيرةٌ ُمَكتَّلَةٌ  ُحيَْيَكةٌ  امرأةٌ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

ً  بالثَّوبِ  اْحتاكَ  َغلَط والصَّوابُ ثم قاَل : هذا الذي َرَواه أبُو ُعبَْيٍد َعْنه فيه  يت عن األَْصَمِعّيِ  اْحتَبَى به إذا اْحتِياكا ّكِ قاَل : وهكذا َرَواه ابُن الّسِ

 وقد َمرَّ البَْحُث فيه.

 فيه. َحاكَ و َحاَكه فهو ِمثْلُ  فيه أحاكَ  السيف أي ما أحاَكهُ  ما يقاُل :و

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 يَتََحيَُّل ويَتََحايُل كأَنَّ بَْين رْجلَْيه شيئاً يفرُج بَْينَهما إذا َمَشى.جاَء 

 هذه. ِحيَاَكتُِكم قال ابُن ُجريجٍ فما بالكسِر ِمْشية تَبَْختٍر وتَثَبُّط. ومنه حِديُث عطاٍء : الِحيَاَكةُ و

 كَجَمَزى أي تَبَْختٌُر. َحيََكى هفي ِمْشيَتِه. وقاَل المبرُد : في ِمْشيَتِ  َحْيَكانةٌ يَتََحيَّك ورُجلٌ 

 بضٍم ففتحٍ. ُحيََكانةٌ و بالكسرِ  ِحْيَكانةو إذا َسعَْت ، َزاَد ابُن َعبَّاٍد : تَِحيك أي َضْخَمةٌ  َحْيَكانةٌ  وَضبَّه

 : األُْنثَى من النَّعَاِم ُشبَِّهت في َمْشيِها بالحائِِك قاَل : الَحيَّاَكةُ و

رَت الَقِطيض ا َحي اَكةٌ   (4)أَلعحَزِم َوسح
 فصل اخلاء

 املعجمة َمَع الكافِ 
 ٌء من ذِلَك.هذا الفَْصل أَْسقََطه الَجْوَهِريُّ فإنَّه لم يَثْبت عْنَده شي

كةً َجدُّ ُوثَْيِر بِن الُمْنِذرِ  َخبَكَ  : [خبك] ثُ  بِن َزَمانة النسفيُّ  َخبَكٍ  بنِ  محرَّ الواعُظ يَْروي عن طاِهِر بِن ُمَزاحٍم هكذا قَيََّده األَميُر ابُن  الُمَحّدِ

اغانيُّ في العُبَاِب ؛ قاَل الحافُِظ   : وُوِجَد بخّطِ الذَّهبّيِ بَِشير بََدل ُوثَْير. (5)َماُكوال في أَْنسابِه والصَّ

اغانيُّ في كتابَْيه  كَسَمْنٍد : ة ببَْلخَ  َخبَْنكُ و ِد  ُت :قلْ  (6)نَقَلَه الصَّ ُد بُن محمَّ هي على نْصِف فَْرسخٍ مْنها وتُْعرُف بَخَوْرنَق ، منها أَبُو الفتحِ محمَّ

 .(7)من شيوخِ السْمعَانّي  الَخبَْنِكيُّ  بِن َعْبِد هللاِ 
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__________________ 
 .269/  1( التبصري 1)
 وهبامشه عن اإلكما  : أبو النضر.« أبو نصر» 269/  1( يف التبصري 2)
 والتكملة. 475/  1( التبصري 3)
 .«األعرم»( التكملة برواية 4)
 والتكملة. 269/  1( انظر التبصري 5)
 أيضاً.« خورن »( وايقوت ذكرها يف ترمجة مستقلة ا ويف 6)
 .551ومات ابخلورن  سنة  468( ولد ببلخ سنة 7)
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في حِديث أَُذْينَه العَْبِدّي َرِضَي هللاُ تعالَى  قَْد جاَء ذْكُره كهاَجَر َجزيرةٌ ببَْحِر فاِرسَ  خاَركَ و لَجَّ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ : أي كعَِلمَ  َخِركَ  : [خرك]

فقاَل : ائِْت عليّاً  ؟ن أَْيَن أَْعتَمرأو بعِض هذه الَمَزالِف ، فقْلُت لعَُمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، م َخاَرك عنه قال : َحَجْجُت من َرأِْس ِهّرِ أَو

اغانيُّ : وقَْد دخْلتُ  َرِضي هللاُ تعالَى عنه فاْسأَْله ، فَسأَْلتُه فقاَل : ِمن حيُث اْبتََدأْت َسنَة  َخاَرك ؛ وَرأُْس ِهّرٍ : َمْوِضٌع كاَن يَُرابَُط فيه. قاَل الصَّ

ين ايلتتمش أَنَاَر هللاُ بُْرَهانَه.ِستَّمائة وأَْربَع وِعْشِرين حْيَن أرسلت ثانيةً م  ن َداِر الِخالفَِة َعظَّمها هللاُ تعالَى َرُسوالً إلى َملِك الهْنِد َشْمس الّدِ

كةً َمَحلَّةٌ ببُخارى َخَركانُ و  .(1) محرَّ

اي ، ونقَلَه من كتاب أَبي العاَلِء الفََرِضّي ولم يْذُكْر منها أَ  : ولم أََر في أَْنَساِب ابِن السْمعَانّي  (2)َحداً. قاَل الحافُِظ قْلُت : وَضبََطه الذَّهبيُّ بالزَّ

 هذه التَّْرجمةَ نعم فيها الخرقانّي بالقاِف.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ُد بُن إِْسمعيل : بفتحٍ فسكوٍن وفتحِ المثنَّاةِ وسكوِن النُّوِن قَْريَةٌ ما بَْيَن بُخارى وَسَمْرقَْند ، وبها تُ  َخْرتَنَك : [خرتك] وفي اإلماُم أَبُو َعْبِد هللِا محمَّ

ُك به.  البَُخاِريُّ ، وقَْبُره بِها يشم منه َرائحة الِمْسك يَُزاُر ويُتَبَرَّ

ثِ  ُخْسكٌ   :[خسك] اغانيُّ ، َرَوى عن أَبيِه وعن  بالضم واِلُد عبِد الَمِلِك الُمحّدِ  المدري ، وأَبُوه (3)حجر هكذا َضبََطه األَِميُر وابُن نُْقَطة والصَّ

 تابِِعّي َرَوى عن أَبي ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، وحِدْيثُه في الّضعَفَاِء ِللعقَْيلّي. ُخْسك

 واُب ِذْكره هنا.قُْلُت : وَضبََطه الذَّهبيُّ بُمْهَملتين ، وقَْد تَقَدََّم للمصنِِّف هناَك أَْيضاً فكأَنَّه َجَمَع بَْيَن القَْولَين ، والصَّ 

ِد السلميّ  بالضم لَقَُب إسحق بِن عبِد هللا ُخْشكٌ  : [خشك] ً  النَّْيسابوِرّيِ  بِن محمَّ ِث ، ويقاُل له أيضا ، َسِمَع َحْفَص بَن َعْبِد هللا  الُخْشكيُّ  الُمَحّدِ

بِعيُّ ، قاَل ابُن القراب : (4)السلميَّ َرَوى عنه ابُن الشرقّي والَحَسن  رِ   :ُخْشكٌ و .367َماَت سنَةَ  بن إْسمِعيل الرَّ له ِذْكٌر في  واِلُد داووَد الُمفَّسِ

اَغانيُّ والحافُِظ   .(5)تَْفسيِر ابِن الَكْلبِي وِرَواية نَقَلَه الصَّ

اَغانيُّ  باْلتِقَاِء ساكنَْيِن د بَمْكرانَ  خاْشكْ و .(7)بلخيٌّ نَقَلَه الحافُِظ  بالضم واِعظٌ  (6) كعُثْمانَ  ُخْشكانَ  إبراهيُم بُن الُحَسْيِن بنِ و وَضبََطه الصَّ

يِن   المْهَملَِة. (8)بالّسِ

 قُْلُت : ويُعدُّ من أَْعماِل َكابُل وهو من ثغوِر َطَخاِرْستان.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :* وم  مَّ

ِد بِن إِْبَراهيم بن أَبِي بَْكر ب خلَِّكان : [خلك] ين أَْحَمُد بُن محمَّ ابُع للقاِضي َشْمس الّدِ بن بابك  ِخلِّكان نبكسٍر فتَْشديد الالِم المْكُسورةِ الجدُّ الرَّ

ين الَمْذُكور بمدينِة اْربل وتَفَ  ين بن  (9)قَّه بها على واِلِده ثم إلى الموِصِل البَْرَمِكّي ولد القاِضي َشْمس الّدِ وَحَضَر ُدُروَس اإِلماِم َكَمال الّدِ

اء يَِعْيش بن علّيِ ثم قَِدَم ِدَمْشق يونُس ، ثم إلى َحلَب وأَقَاَم عْنَد الشْيخِ أَبي الَمَحاِسن يوُسف بن َشدَّاد وتَفَقَّه َعلَيه وقََرأَ النْحَو على أَبي البَقَ 

 .681َرة وَوِلي الَمنَاِصَب الَجِلْيلَةَ ومن ُمَصنِّفاتِه كتاُب وفيَّاِت األَْعيَان وتُوفي بِدَمْشق َسنَة والقَاهِ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 .«ح وك»: واٍد من بالِد َعْذَرةَ كانَْت بِها َوْقعةٌ هكذا َضبََطه نَْصر في كتابِه وَذَكَره الُمَصنُِّف في  َخاَكة : [خوك]

 مع الكاف فصل الدال
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه   : (10)* وممَّ

 : [دأك]

__________________ 
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 ( يف القاموس : ببخاراء.1)
 .336/  1( انظر التبصري 2)
 .«جمر»وابألصر  531/  2( عن التبصري 3)
 ا سا. 502/  2( األصر واللباب ويف التبصري 4)
 .531/  2( التبصري 5)
 القاموس : كُعثَماُن ابلضم واعٌة.( يف 6)
 .531/  2( التبصري 7)
 ( يف التكملة : خاشك ابلشا املعجمة.8)
 .«ولعله : مث رحر اخل قوله : مث إىل املوصر ا كذا خبطه.»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
 ال  ر هلذه العبارة هنا بر  لها دكب»وهبامشه : « داكب»( يف اللسان : 10)
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ً  القومُ  َدأَكَ   قال ابُن ُمْقبل : تََداَءُكوا إذا َدافَعَهم وَزاَحَمهم وقد َدأَكا

ُه و  بـــــــــــُ اكـــــــــــِ نـــــــــــَ يـــــــــــٍم مـــــــــــَ مـــــــــــِ هـــــــــــح وا كـــــــــــر  صـــــــــــــــــــــــــِ ر بـــــــــــُ  قــــــــــــَ

فــــــــــــا     نــــــــــــَ ه شــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــُ ــــــــــــح َداكــــــــــــب مــــــــــــنــــــــــــه َدفـ  إذا تــــــــــــَ

  
اَغانيُّ   وَغْيُرهما.أي تََدافَع في َسْيِره كذا في اللَِّساِن. وأَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

. كثُماَمةٍ  الدُّباَكةُ  : [دبك] اَغانيُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 لُغَةُ َسواِديّة كما في اللَِّساِن. الُكْرنافَةُ  وقاَل أَبُو َحنِْيفَة : هي

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

اِء وكسِر ال دبِْرِكي : [دبرك] دةِ وسكوِن الرَّ  كاِف قَْريَةٌ بِمْصَر من أَْعمال المنوفيَّة وقَْد دَخْلتها.بكسر الدَّال والموحَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

اَغانيُّ وغيُرهما َدبَْعبَِكيّ و َدبَْعبَك : رُجلٌ  [دبعك] اُء كما في اللَِّساِن. وأَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ  .للذي ال يُبَالي ما قيَل له من الشَّّرِ ، قالَهُ الفرَّ

كةً اللّحاقُ  الدََّركُ  : [درك] حاِح :اإِلْدَراكِ  وهو اسٌم من لَِحقَهُ  إذا أْدَرَكهُ  وقد محرَّ  أَْدَرْكتُه َمَشْيُت حتى اللُّحوُق يقاُل : اإِلْدَراكُ  . وفي الّصِ

 َزَمانَه. أَْدَرْكتُ  وعْشُت حتى

اكٌ  رُجلٌ و لُغَةٌ أَو اْزِدَواٌج. وقاَل غيُره :  َدّراك ُء فَعَّال من أَْفعََل يُْفِعل إالَّ أنَّهم قد قالُوا َحسَّاسكثيُر اإِلْدَراِك ؛ قاَل الَجْوَهِريُّ : وقلَّما يَِجي َدرَّ

اكٌ  ء فَعَّال من أَْفعََل إالَّ ولم يجى أَْكَرَهه وَسآر من قَْوِله أَْسأَر في الكأِْس إذا أَْبقَى فيها ُسْوراً من ، وَجبَّاٌر من أَْجبَره على الُحْكِم  أَْدَركَ  من َدرَّ

 .اإِلْدَراكِ  أيضاً أي كثيرُ  مْدِركٌ  قال غيُره : رُجلٌ و .اإلْدَراكِ  بالهاِء سريعُ  ُمْدِرَكةٌ  َحَكى اللَّْحيَانيُّ : رُجلٌ و الشَّراِب وهي البَِقيَّةُ ،

ي : وشاِهدُ   قَْوُل قَْيِس بِن رفَاَعة : اكَدرَّ  قاَل ابُن بَّرِ

ر و  ــــــــدهــــــــح ــــــــَ  ال ــــــــي ِر ل ــــــــح ــــــــَوت ُب ال هُ صــــــــــــــــــــــاحــــــــِ ــــــــَ رِك دح  مــــــــُ

دي وِإين      (1)أبَوحلِر  لــــــــــــــــــــــَدر ا ٌ عــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــح
 

  
لَُهم تاَلَحقُوا أي تَداَرُكواو راكُ و لَِحَق آِخُرُهم أَوَّ كما قالُوا :  يُْدِرُكها الّطريَدةَ  َدَركَ  وغْيُرها. يقاُل : فََرسٌ  كِكتاٍب لَحاُق الفََرِس الَوْحشَ  الّدِ

 فََرٌس قَْيُد األََوابِد أي أَنَّهُ يُقَيِّدها.

راكُ و من  الُمتََداِركُ و الرُجُل َصْوتَه أي تابَعَه. َداَرك . يقاُل :تََداَرك ؛ وقد الُمَداَرَكةُ  في األْشياِء ُكلِّها وهو ِء بعِضِه على بعٍض إتْباُع الشي الّدِ

كاِن بعَدُهما ساِكٌن ِمثْل فَعُو وأْشباه ذِلَك ؛ قالَهُ اللَّْيُث. َكِة ما اتَّفََق متحّرِ  القََوافي والُحروِف المتحّرِ

ْعِر : ُكلُّ  الُمتََداِركُ  وفي الُمْحَكم ، كاِن بيَن ساكنَْيِن كُمتَفاعِ  ِمَن الّشِ وُمْستَْفِعلُْن وَمفَاِعلُْن وفَعَْل إذا اعتمد على و لُنْ قافِيَة تَوالى فيها َحْرفاِن ُمتَحّرِ

ٍك نحوو فالالُم من فَعَْل ساكنَةٌ ، فَعولُْن فَعَلْ  حرٍف ساِكٍن نحو ، الالُم من فُْل ساِكنَةٌ والواو من  فعوُل فُلْ  فُْل إذا اْعتَمَد على حرٍف متحّرِ

ي بذِلَك ِلتَوالي َحَرَكتْين  أْدَركَ  كأنَّ بَْعَض الَحَركاتِ  فيها ، وذِلَك أنَّ الَحَرَكات كما قدَّمنا من آالِت الوْصِل وأََماَراتِه ، ف فَعُوُل ساِكنَةٌ ، سّمِ

َكْينِ  اَغانيُّ : وِمثَالُه قَْول اْمِرى بَْعضاً ولم يَعُْقهُ عنه اْعتِراُض ساِكٍن بين الُمتَحّرِ  قَْيِس :ِء الهذا نّص ابن ِسْيَده في الُمْحَكِم. قاَل الصَّ

زِِ   نـــــــــح ٍب ومـــــــــَ يـــــــــح بـــــــــِ َر  حـــــــــَ ِك مـــــــــن ِذكـــــــــح بـــــــــح ا نــــــــــَ فـــــــــَ  قـــــــــِ

ِر      وحمـــــــَ حــــــَ وِ  فــــــَ اح الـــــــد خــــــُ ــــــَ َو  ب ــــــِّ ــــــل رِت ال قــــــح (2)بســــــــــــــــــــِ
 

  
 بعُضه بعضاً ، عن ابِن األَْعَرابّيِ وأَْنَشَد أَْعَرابيٌّ يخاِطُب اْبنَه : يُْدِركُ  كأَنَّه القَْطرُ  يَُداِركَ  من الَمَطِر أنْ  التَّْدريكُ و

ــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــا  ي ِر فــــــــــــــــــــِ  َوا أبَِيب أَرحواُح َنشــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ٌن ملــــــــــــــــــن      ه وهــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــبَن رِي دح  يــــــــــــــــــَ

  

ـــــــــــكـــــــــــا  ي غحشـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــُ ـــــــــــِه يـ ات ـــــــــــَ ن َر  ســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــكـــــــــــَ  إذا ال

  
كـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــِ َ ال زَامـــــــــــــــــَ  ُودِّ َح خـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح  رِي

  

رِيكاأَقـحَلَض مل ا بـََلَغ   (3) الت دح

 .فيَْستَْدِركه ءٌ واْستَْعمل هذا األَْخفَش في أَْجزاِء العُروِض ألنَّه لم يْنِقص من الجزِء شي به إْدَراَكه حاَولَ  إذا ءِ َء بالشيالشي اْستَْدَركَ و

ً  ءُ الشي أْدَركَ و  َحَكاه فَنِيَ  ُء أيضاً إذاالشي أْدَركَ و ر والِقْدر إذا بَلَغَت إنَاها.التَّم أَْدَرك ومنه بَلََغ وْقتَه واْنتََهى إْدراكا
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__________________ 
وقد ورد يف اللســـان أيضـــاً يف « إال أن يكون هنا ســـقرت واألصـــر داكب القوم ووأكهم دافعهم اخل فإهنما مبعىن واحد كما يفهم من القاموس وشـــرحه

 .«تداء »بد  « تداكب»الشاهد : 
 اللسان.( 1)
 ( من معلقته.2)
 ( اللسان.3)
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لـه تعــاىَل : بـرح  ه لغريِه ا وبـه َأو   قـَوح ٌر عن الل يــحِث قـاَ  : ومل َألحَعــح أي َفيِنَ ِعلحُمهم يف اآِخَرِة  (1)ِعلحُمهم  أَدحَر َ  ِشَِ
قـاَ   .(2)

ُت َأَحداً  (3)اأَلزحَهرِي  : وهذا غرُي صحيٍح يف لَغِة الَعَرِب  ءُ إذا َفيِنَ فال يعر ُج عل  هذا الَقوحِ  الشي أَدحر   قاَ  :ا وما َعِلمح
 الثِّماُر إذا بـََلَغتح إانَها وانـحتَـَه  ُنضحجها. أَدحرََكتِ  ا ولكنح يقاُ  :

ِة وَكاَلُم العََرِب   ٍء بحسبِه فإذا قالُوا :ال يَأْبَاهُ فإنَّ إْنتِهاَء كلَّ شيْ قُْلُت : وهذا الذي أَْنَكَره األَْزَهريُّ على اللّْيِث فقَْد أَثْبَتَه غيُر واِحٍد من األَئِمَّ

 الثّمار والِقْدر وإنَّما يقاُل اْنتََهى إلى آِخِره ففَنَِي. إدَراكِ  يقاُل إنَّه ِمثْلُ ٍء يفَسَُّر أَ قيُق فبأَّيِ شيالدَّ  أَْدَركَ 

ُجلَ  أَْدَرْكت قاَل ابُن جني في الشَّواِذ : وأَْيضاً فإنَّ  .(4) (ِإاّن َلُمْدرَُكونَ )ُء إذا تَتَابََع ففَنَِي وبه فسَّر قَْوله تعالَى : الشي دََّركاو ادََّرْكتهو الرَّ

َضْت للفَناِء وكذِلَك القدر وكلُّ شي أَْدَرَكتْ  الثِّماَر إذا ِه فالفَنَاُء من لواِزِم مْعنَىفَقَد ُعّرِ ِلَك تَْفِسيُر الَحَسِن ، ويَُؤيِّد ذ اإِلْدَراكِ  ٍء. اْنتََهى إلى حّدِ

ْل.  لآليِة على ما يَأْتِي فتأَمَّ

ً  (َحّّت ِإَذا اّدارَُكوا)قَْولُه تعالَى : و فأُْدِغَمْت التاُء في الدَّاِل واْجتُِلبَت األَِلُف ليَْسلَم السُكون. وقَْولُه تعَالَى :  تََداَركوا أصلُهُ  (5) فِيها َجِميعا

َعُثوَن ،) َسُن قال الحَ  (6) ِعْلُمُهْم فِي اآْلِخَرةِ  اّداَركَ  بَلِ  (ُقْل ال يَ ْعَلُم َمْن يف السَّماواِت َواْْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ هللاُ َوما َيْشُعُروَن َأاّيَن يُ ب ْ

كذا في النسخِ وفي بعِض األُُصوِل : في أْمِرها. قال ابُن جني في المحتسب :  َجِهلوا ِعْلَمها وال ِعْلَم عنَدُهم من أْمِرها أي فيما ُرِوَي عنه :

 َمْعناه أَْسَرع وَخفُّ فلم يثْبْت ولم تَْطمئِّن لليَِقين به قََدم.

، وهي  أَْدَرك بل ، وقََرأَ أَبُو َعمرو : «بَِل اّداَركَ » ونافٌِع : (7)َشِمٌر عن اللَّْيِث. قاَل األَْزَهِريُّ : قََرأَ ُشْعبَة قُْلُت : فهذا التَّْفِسير تأْيِيٌد نَقَلَه 

ا َمْن قََرأَ ، يُْستَفهم وال « ِعْلُمهم أَْدَركأَ  (8)بلى »قَراَءةُ مجاِهٍد وأَبي َجْعفٍَر الَمَدنّي ، وُرِوَي عن ابِن َعبَّاس أَنَّه قََرأ :  َبِل )يَُشدَّد ، فأَمَّ
اَء قاَل : مْعنَاهُ لغَةً في (اّداَركَ  َبْل ُهْم يف )أي تَتَابََع ِعْلُمُهم في اآلِخَرةِ ، يُِريُد بعلِم اآلِخَرةِ تَُكون أَْو ال تَُكون ، ولذِلَك قاَل :  تََداَرك فإنَّ الفَرَّ

َل الَكِلَمِة  تََداَركَ  اَل : وهي في قََراَءةِ أَبّيٍ أَم، ق (َشكّ  ِمْنها َبْل ُهْم ِمْنها َعُمونَ  ، والعََرُب تْجعَُل بَْل َمَكاَن أَْم ، وأَْم مكاَن بَْل إذا كاَن أَوَّ

 اْستِْفهاٌم ِمثْل قَْوِل الشاِعِر :

تح  ــــــــــَ و ل غــــــــــَ ــــــــــَ مــــــــــَ  تـ لــــــــــح  فــــــــــو الِل  مــــــــــا أَدحرِي َأســــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــُب      بـــــــــــــِ وُم أَمح كـــــــــــــريف إد  حـــــــــــــَ (9)أَم الـــــــــــــبـــــــــــــُ
 

  
فمْعنَاُهما واِحٌد ، يقوُل : ُهم ُعلََماُء في اآلِخَرةِ كقَْوِله تعالَى :  (َبِل اّداَركَ ) ، و أَْدَركَ  َمْعنَى أَْم بَْل ؛ وقاَل أَبُو َمعَاٍذ النحويُّ : وَمْن قََرأَ بَلْ 

ْع ِِبِْم َوأَْبِصْر يَ ْوَم َيَْتُ ) أي َعِلُموا  (11)، ونَْحو ذِلَك. قاَل السَِّديُّ في تْفِسيِره ، قاَل اْجتََمَع ِعْلُمُهم في اآلِخرةِ ومْعنَاَها عْنَده  (10) (ونَناَأْسِْ

 في اآلِخَرةِ أَنَّ الذي كانُوا يُوَعُدون به َحقٌّ وأَْنَشَد لألَْخَطِل :

ا  أَدحَر َ و  َواَءة َأهنــــــــــــــــ  مــــــــــــــــي يف ســــــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح  عــــــــــــــــِ

ِر تــــــــقــــــــيــــــــُم عــــــــلــــــــ       دح َرِب الــــــــكــــــــَ شــــــــــــــــــــــح
َ
(12)اأَلوحلر وامل

 

  
ما قاَل السَِّديُّ وَذَهَب إليه أَبُو معاٍذ النحويُّ وأَبُو َسِعْيٍد ، والذي قالهُ  اّداَركَ و أَْدَركَ  أي أََحاَط ِعْلِمي بها أَنَّها كذِلَك. قاَل : والقَْوُل في تْفِسيرِ 

اُء في َمْعنَى واَطأَ ِحْين ُمُهم في اآلِخَرةِ أَنَّها تُكوُن أَْوال تُكوُن ليَس بالبَيِِّن ، إنَّما المْعنَى أَنَّه تَتَابَع ِعْلُمُهم في اآلِخَرةِ وتَ أي تَتَابََع ِعلْ  تََداَرك الفَرَّ

اآلِخَرةِ  (14)بَْل ُهُم اليَْوَم في شّكٍ من ِعْلِم بَاَن لهم ِصْدُق ما ُوِعُدوا ِحْين ال يْنفَعُهم ذِلَك الِعْلُم ، ثم قاَل جلَّ وعزَّ :  (13)َحقَّت القياَمةُ وَخِسُروا 

الالِزَم  أي َجاِهلُون ، والشَّك في أَْمِر اآلِخَرةِ كفٌر. وقاَل َشِمٌر : هذه الَكِلَمةُ فيها أَْشيَاء ، وذِلَك أَنَّا وَجْدنا الِفْعلَ  (َبْل ُهْم ِمْنها َعُمونَ )

 ْفتَعَلوالُمتَعَدي فيها في أَْفعََل وتَفَاَعَل وا

__________________ 
 واملثبت ابألصر هي قراءة أيب عمرو وجماهد وأيب جعفر املدين. (َبِل اّداَرَك ِعْلُمُهمْ ) من سورة النمر ا والقراءة املشهورة 66( من اآية 1)
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 ( يعين يف معرفة اآخرة ا كما يف اللسان.2)
 العرب.( يف التهذيب : وهذا غري صحيح وال  فو  عن 3)
 من سورة الشعراء. 61( من اآية 4)
 .38( سورة األعراف اآية 5)
 من سورة النمر. 66و  65( اآيتان 6)
 ( يف التهذيب واللسان : شيبة.7)
 ( التهذيب واللسان : بل .8)
 هما.( البيت أليب ذ يب اهلذد كما حبواشي التهذيب ا وهو يف اللسان والتهذيب بدون نسبة وانظر روايته في9)
 .38( سورة مرمي اآية 10)
اجتمض علمهم يوم القيامة فلم »( أي عند أيب ســــــعيد الضــــــرير ا وهو ما يفهم من عبارة التهذيب ا ولي  من كالم الســــــدي ا فتتمة قوله : 11)

 وسيشري إىل أيب سعيد قريباً.« يشكوا ومل لتلفوا
 والتهذيب واللسان. 133( ديوانه ص 12)
 ويف التهذيب : وُحِشروا.( األصر واللسان 13)
 .«أمر اآخرة»( يف التهذيب : 14)
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ُتهو  ءَ الشـــي أَدحَر َ  واِحداً ا وذِلَك أَن ك تقو ُ  هم بعضـــاً. ويقاُ  : أَدحَر َ  إذا اد رَُكواو  اد ارَكواو  القومُ  َتَداَر و  أَدحرَكح  َتَداركُته بعضـــُ
ُتهو  ُتهو  اد ارَكح  ا وأَنحَشَد : اد رَكح

مـــــــــا َداركـــــــــتـــــــــُ َد مـــــــــا  تـــــــــَ يـــــــــان بـــــــــعـــــــــح بحســـــــــــــــــــــــًا وُذبـــــــــح  عـــــــــَ

ِم      نحشـــــــــــــــــــــِ ر مـــــــَ طـــــــح وا بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــم عـــــــِ وحا وَدقـــــــ  (1)تـــــــفـــــــانــــــــَ
 

  
ِة : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

ـــــــعـــــــد مـــــــا  ـــــــح ب ـــــــري ـــــــو  هـــــــبـــــــت لـــــــه ال ـــــــل زامـــــــ  ال  خـــــــَ

َر       ــــــــــــ  ج  الــــــــــــثـ دارِ عــــــــــــال نــــــــــــورهــــــــــــا مــــــــــــَ تــــــــــــَ ُ
(2)املــــــــــــ

 

  
اُح :  فهذا الِزٌم. وقاَل الطرمَّ

َنافلم ا   (3)ُهن  أَبحَديحَن للَهَو   اد رَكح
ِزِم : . وقاَل هللاُ تعالَى في الالَّ َمِد يحّدِث عن الثورّيِ في قوِلِه تعالَى هذا ، قاَل  .«بَِل اّداَرَك ِعْلُمُهمْ » وهذا متعّدٍ قاَل َشِمٌر : وَسِمْعُت َعْبد الصَّ

قَْوَل السَِّدّيِ ألَنَّ َمْعنَى تَواَطأَ تحقََّق واتَّفََق ِحْيَن ال يَْنفَهم ، ال على أَنَّه  (4) األَْزَهِريُّ : وهذا يوافُق مجاِهٌد : أَْم تَواَطأَ ِعْلُمُهم في اآلِخَرِة ، قالَ 

ا ما ُروَي عن ابِن َعبَّاس أَنَّه قاَل : بلى  اُء ؛ قاَل : وأَمَّ آلِخَرةِ فإِنَّه إْن صحَّ اْستِْفهاٌم فيه ردٌّ ِعْلُمُهم في ا أَْدَركَ آ (5)تَواَطأَ بالَحْدِس كما ظنَّه الفرَّ

َأْم َلُه )ِعْلمهم في اآلِخَرةِ ، ونَْحو ذِلَك َرَوى شْعبةُ عن أَبي َحْمَزة عن ابِن َعبَّاس في تْفِسيِره ؛ وِمثْلُه قَْولُه تعَالَى :  يُْدِركْ  وتهكٌُّم ، وَمْعنَاه لم
 له البَناِت ولُكم البَنُون ، اللَّفُظ لفُظ االْستِْفهام ومْعنَاهُ الرّد والتْكِذيب لَُهم.ف االْستِْفهام كأَنَّه قاَل أَ ؛ مْعنَى أَْم أَلِ  (6) (اْلَبناُت َوَلُكُم اْلبَ ُنونَ 

كُ  الدََّركُ و حاحِ والعُبَاِب وال قلق في العباَرةِ كما قالَهُ َشْيُخنَا ؛ والضْبُط عْنَده وإْن كاَن راِجعاً ألَوِل الَكِلمَ  ويَُسكَّنُ  يَُحرَّ ِة فإنَّه هكذا هو في الّصِ

ِل ال يتصور بَْل هو على كّلِ حاٍل راجٌع للَوَسِط ، وِمثُْل هذا ال يُْحتاُج التَّ  ا َعَدا التْسِكين فإِنَّه في األَوَّ :  الدَّْركُ و ْنبِيه َعلَيه. بَقي أَنَّه لو قاَل :لمَّ

لْ  ُك على مْقتََضى اْصِطالِحه فاتَهُ أَْرَجِحيَّة التَّْحِريِك كما نَصُّوا عليه فتأَمَّ رَّ فعليَّ خالُصه ، يُْرَوى  َدَركٍ  يقاُل : ما لَِحقَك من التَّبِعَةُ  ويُحَّ

 فعليَّ خالُصه وهو اللََّحُق من التَّبِعَِة أي ما يَْلَحقُه منها ؛ وشاِهُد التَّْحِريك قَْوُل ُرْؤبَة : َركٍ دَ  من أَْدَركه بالَوْجَهين. وفي األَساِس : ما

 َدَر ما بعدان من طلب وال 
 في عْهدةِ البَْيعِ. الدَّركِ  ومنه َضَمانُ 

ء : أَْسفَل كّلِ شي الدََّركُ  وقاَل َشِمٌر : .(7)في التَّْهِذيِب : كالبحِر ونَْحوه  يُْرَوى بالَوْجَهين كما في الُمْحَكم ؛ َزادَ  ءِ أَْقَصى قَْعِر الشي  :الدََّركُ و

ِكيَِّة ونْحِوها. وقاَل أَبُو َعْدناٍن : ِكيَِّة قَْعُرها الذي َدَركُ  ِذي ُعْمٍق كالرَّ : أَْقَصى فيها الماُء ؛ وبهذا تَْعلم أَنَّ قَْوَل َشْيِخنَا وتْفِسيَره بقَْوِله  أُْدِركَ  الرَّ

ْل.قْعِر الشي  ِء غيُر َمْعُروٍف ، وِعبَاَرتَه غيُر َدالٍَّة على مْعنًى صحيحٍ غيُر وجيٍه فتأَمَّ

 (8)ِط مراتب اعتباراً بالُهبو الدركو اسٌم في مقابَلَِة الدََّرجِ بَمْعنَى أَنَّ الدََّرَج مراتب باعتباِر الّصعُودِ  الدََّركُ  وقاَل الُمَصنِّْف في البصائِِر :

ِل كثيٌر مقيٌس ،  أَْدَراكٌ  ج بالدََّركاتِ  ولهذا َعبَُّروا عن َمنَاِزِل الجنَِّة بالدََّرجاِت وعن مناِزِل َجَهنَّم ِك والسَّاِكن ، وهو في األَوَّ هو َجْمٌع للُمَحرَّ

: الطَّبَُق من أَْطباِق  الدَّْركُ  وهي َمنَازُل الناِر ، نَعُوذُ باهلِل تعالَى منها. وقاَل ابُن األَْعَرابّىِ : الدََّركاتٍ  وفي الثاني ناِدٌر ، ويُْجَمُع أَْيضاً على

؛ وقاَل أَبُو ُعبَْيَدة  األَْسفَُل تَوابِيُت من حديٍد تَصفَُّد عليهم في أَْسفِل النارِ  الدَّْركُ  َمْسعوٍد َرِضَي هللاُ تعالَى عنه أَنَّه قاَل : ُرِوَي عن ابنِ و جهنَّم ،

ْرِك اْْلَْسَفِل مِ )أي َمنَازل وَطبَقَات ، وقَْولُه تعالَى :  َدَرَكاتٌ  : جهنَّمُ  قََرأَ الُكوفِيُّون َغْير األَْعَشى  (9) (َن الّنارِ ِإنَّ اْلُمناِفِقنَي يف الدَّ

اِء ، والبَاقُون بفَتِْحها.  والبرجمّي بسكوِن الرَّ

شاُء عْنَد االْستِقاِء كما في الُمْحكِم. وقا َحْبٌل يَُوثَُّق في َطَرِف الَحْبِل الَكبير ليكوَن هو الذي يَلي الماءَ  بالتَّحِريكٍ  الدََّركُ و َل وال يعفَن الّرِ

شاُء فيه وهو َمثْنى. وقاَل الَجْوَهِريُّ : شاِء إلى َعْرقَُوةِ  األَْزَهِريُّ : هو الَحْبُل الذي يَُشدُّ به العََراقي ثم يَُشدُّ الّرِ قْطعَةُ َحْبٍل يَُشدُّ في طرِف الّرِ

شاُء ، وِمثْلُه في العُبَاِب. ْلِو ليكوَن هو الذي يَِلي الماَء فال يعفَن الّرِ  الدَّ

__________________ 
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ْرَكةُ و ً و التي تَقَُع في الفُْرَضةِ  بالكسر َحْلقَةُ الَوتَرِ  الّدِ ْرَكةُ  قاَل اللّْحيَانيُّ :و العربيَِّة. َسْيٌر يوَصُل بَِوتَِر القَْوِس  هي أَْيضا قِْطعَةٌ توَصُل في  : الّدِ

 ُكلّه بمْعنًى. إتْباعٌ  وال تاَركَ  َداَركَ  ال باَرَك هللاُ تعالى فيه وال يُقاُل :و وكذِلَك في الَحْبِل إذا قَُصرَ  الِحَزاِم إذا قَُصرَ 

َكةً  الدََّركِ  يومُ و ُ  الُمَداِرَكةُ و كاَن بين األَْوِس والَخْزَرجِ. أْحَسبَهُ  : (1)من أَياِمِهم ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد  ُمَحرَّ فكأنَّ  التي ال تَْشبَُع من الِجَماعِ  هي المْرأَة

 َشْهَوتَها تَتْبَُع بَْعَضها بَْعضاً.

ىو كذا في العُبَاِب ، وقاَل نَْصر في كتابِه : هي لبَنِي زنباع من بني كالٍب. ماَءةٌ لبَني يَْربوعٍ  (2) كُمْحِسنَةٍ  الُمْدِرَكةُ و  قاَل ابُن َعبَّاٍد : وتَُسمَّ

ا بُن الياسَ  ُمْدِرَكةُ و الُمْدِرَكةُ   بين الَكتفَْينِ الَحْجَمةُ   .«خ ن د ف»في  اإِلبَِل وقد ذُِكرَ  أَْدَرك بن ُمَضر اْسُمه َعْمرٍو ولَقَّبَه بها أَبُوه لمَّ

اكو  رُجٍل. كَشدَّاٍد اسمُ  َدرَّ

الفََزاِريُّ ، قَْبُرهُ بقَْرية زادية من الغْوَطة له حِديٌث  بُن ِزيادٍ  ُمْدِركُ و .(3)بن الحازّي  ُمْدِركُ  لُكْلثوم بن الحارِث وهو كُمْحِسٍن فََرسٌ  ُمْدِركٌ و

ْحمن الجرشّي ، بُن الحاِرثِ  ُمْدِركُ و من طريِق بنته ،  الغفاِريُّ أبو الطُّفَْيلِ  ُمْدِركُ و األزدي الغَاِمدّي له ُرْؤبةٌ َرَوى عنه الوليُد بُن َعْبِد الرَّ

َحابةِ حِديْ   َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. صحابِيُّونَ  ثُه عْنَد أَْوالِدِه ، وهو َغْيُر أَبي الطُّفَْيِل اللَّْيثِّيِ من الصَّ

اٍر ُمْختَلٌَف في ُصْحبَتِِهما ُمْدِركُ و البجِليّ  بُن َعْوفٍ  ُمْدِركُ و م وهذا لم يَْختَِلفوا ؛ فابُن َعْوف َرَوى عن ُعَمَر ، وَعْنه قَْيُس بُن أَبي حازِ  بُن َعمَّ

بُن عمارة بن َعقبَة بن أَبي ُمِعْيٍط وأنَّه تابِِعيٌّ ، ثم رأيت ابُن َحبَّان ذَكَرهما في  ُمْدِركُ  فيه ، وإنَّما اختَلَفُوا في ابن عمار قالُوا : األَْظَهر أنه

ثٌ  ُمْدِركُ و ى عن ابِن أَبي أَْوفَى وعنه يونُس بُن أَبي إْسحق ،ثقات التابِِعْين ، وقاَل في ابِن َعَماَرة ِعَداُده في أَْهِل الُكوفَِة َروَ  ،  بُن َسْعٍد ُمَحّدِ

بن ُمنِْيب َذَكَرهم ابُن حبَّان في  ُمْدِركو بن َشْوَذب الطاِهِرّي ، ُمْدِركو أَبُو زياٍد مولى علّيٍ ، ُمْدِركو بن َعْبِد هللاِ  ُمْدِرك وفَاتَه من التَّابِِعين :

 ُمْدِركو بن َعْبِد هللِا أَبُو خاِلٍد ، ُمْدِركو عن أَبي َحنِْيفَة ، (4)القُُهْنُدزّي  ُمدِركو الطفاوّي عن حميد الطَّويل ُمْدِرك ؛ وفي الّضعَفاءِ الثَّقَاِت 

اج َذَكَرهم الحافُِظ الذَّهبيُّ ، ُمْدِركو الطَّائيُّ ، . كُزبَْيٍر تابِِعيٌّ  ُدَرْيكٍ  وخاِلُد بنُ  أَبُو الَحجَّ  شاِميٌّ

 قاَل الُكَمْيت يَِصُف الثوَر والِكاَلَب : َكْلبٍ  اسمُ  كِكتَابٍ  ِدَراكٌ و

يَنح  ر  ِحضــــــــــــــــــــــــح تــــــــــَ رِجــــــــــاً  ِدرَا ٍ فــــــــــاخــــــــــح ىَن حــــــــــَ ثــــــــــَ ــــــــــح  وانـ

ر      قـــــــــــهـــــــــــا جنـــــــــــََ دح ٌة يف شـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــَ عـــــــــــح (5)لـــــــــــزَارٍِع طـــــــــــَ
 

  
 َمْوِضِعه.أَي في جانِِب الطَّْعنِة سعةٌ. وَزاِرع أَْيضاً اسُم َكْلٍب وقَْد ذُِكَر في 

ر. ِمثُْل تََراٍك بمْعنَى اتُْرْك وهو اسٌم لِفْعِل األَْمِر وُكِسَرت الكاُف الْجتَِماعِ السَّاِكنين ألَنَّ حقَّها الّسكون لألَمْ  كقَطاِم أي أَْدِركْ  َدَراك قالُوا :و

ي : َجاءَ  اكو َدَراكَ  قاَل ابُن بَّرِ ، قاَل  الّدْركُ  ثّيٍ ولم يُْستَْعمل منه فِْعٌل ثالثيٌّ ، وإْن كاَن قد اْستُْعِمل منهوفَعَال وفَعَّال إنَّما هو من فْعٍل ثال َدرَّ

 َجْحَدُر بُن ماِلٍك الَحْنَظِليُّ يخاِطُب األََسَد :

اٍ  ضـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــِك  ٌث يف جمـــــــــــــَ يـــــــــــــح ٌث ولـــــــــــــَ يـــــــــــــح  لـــــــــــــَ

كِ      ف و ـــــــــــــــــــــــــَح اَل ـــــــــــــــــــــــــا ذو أَنـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــــِ

  

ِك و  تــــــــــــــــــح ٍة وفـــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ وح طحشــــــــــــــــــــــــــــــــٍة وصــــــــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــَ

  
نــــــــــــــ   ف ُ  قــــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــــِ كح كِ ِإن يــــــــــــــَ  اع الشــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ٍر مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــجِي و  فـــــــــــــــــــَ  َدرح ِ بـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــَ

  
ــــــــــــــــــــر     زِ  ب ــــــــــــــــــــح ن (6)فــــــــــــــــــــذا َأحــــــــــــــــــــَ   مــــــــــــــــــــَ

 

  
ْعر :  قاَل أَبُو َسِعيٍد : وَزاَدني هفَّان في هذا الّشِ

 (7)الذِّئب يـَعحِوي والُغراُب يـَبحِكي 
 الطَِّريدة وقَْد تَقَدََّم. َدَرك ومنه فََرسٌ  كَسِفينٍَة الطَّريَدةُ  : الدَِّريكةو

كةً َمناِزُل أَهِلها َدَركاتُ و كةً وقَْد تَقَدََّم تْفِسيُر ذِلَك قريباً. َدَرك َجْمع الناِر ُمحرَّ  محرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

__________________ 
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 ثََرى الَمَطِر ثََرى األَْرض. أَْدَرك الثََّريان أي تََداَرك

ْر فَفيهِ  الدََّرُك إِْدَراك ُث :وقاَل اللّيْ   ، ويَُسكَُّن وشاِهُد قَْول َحْجَدٍر السَّابق. َدَرك الحاَجِة وَمْطلبِه. يقاُل : بّكِ

 ببَصِري َرأَْيتُه. أْدَرْكتُهو

للَحاِكِم على  الُمْستَْدَرك َعلَْيه قَْولَه أَْصلََح َخَطأَه ومنه اْستَْدَركو بمْعنًى. تََداَركهو ما فَاتَ  اْستَْدَركَ و الغالُم بَلََغ أَْقَصى غايَِة الّصبَا. أْدَركو

 البَُخاِري.

 تََداِركةمُ  ُء اآلَخر فإذا تَتَابَعَت فلْيَسْت ُمتََواتِرة ، وهيُء الذي يكوُن ُهنَْيئةً ثم يجيالشي َغْيُر الِمتََواتَِرة. الُمتََواتُِر : الُمتََداِرَكة وقاَل اللّْحيَانيُّ :

 ُمتَواتَِرة.

 ً ً  وَطعَنَهُ َطْعنا ً  ِدَراكا ً  وَشِرَب شربا  ُمتَتَابٌع. : ِدَراكٌ  وضربٌ  ِدَراكا

ِكيَّة أَْدَركَ و ً  ماُء الرَّ  أي قَْعِرها. َدْرِكها عن أَبي َعْدنان ، أي َوَصَل إلى إْدَراكا

 والتَّْبِلغَةَ. الدََّركَ  ي يعلَُّق في َحْلقِة التَّْصديِر فيَُشدُّ به القَتَبُ وقاَل األَْزَهِريُّ : وَسِمْعُت بعَض العََرِب يقوُل للَحْبِل الذ

 أَْن تعلََّق الَحْبل في ُعنُِق األُخر إذا قََرْنته إليه. التَّْدِريكُ و وقاَل أَبُو َعْمرٍو :

 يِد وهي قَراَءةُ األَْعَرِج وُعبَْيد بن ُعَمير نَقَلَه ابُن جني.بالتَّْشد (1) لُمدَّركون ، ومنه قَْولُه تعَالَى : إنَّا أَْدَركه بمْعنَى ادََّرَكهو

ال خَتاُف َدرَكاً َوال ) الَخْمِس يْعنِي الَحَواس الَخْمس ، وقَْولُه تعالى : الَمَداِركو الَخْمس المدركات ِء ومنهبَلََغ ِعْلمه أَْقَصى الشي أَْدَركَ و
ال ُتْدرُِكُه )فْرَعون وال تَْخَشاه ؛ ومن قََرأَ ال تخف فمْعنَاه ال تََخْف أَْن الغََرَق ؛ وقَْولُه تعالَى :  يْدِرَككَ  أي ال تخاف أَنْ  (2) (خَتْشى
 َحِقْيقة الذَّات الُمقَدَّسِة. (4)يُط ، منهم َمْن َحَمَل ذِلَك على البََصِر الذي هو الجاِرَحةُ ، ومنهم َمْن َحَملَه على البَِصيرةِ أي ال تُحِ  (3) (اْْلَْبصارُ 

 في اإلَغاثَِة والنْعَمِة أَْكثَر ومنه قَْوُل الشاِعِر : التََّداركو

ين َدارَكـــــــــــَ رِة الـــــــــــّدهـــــــــــِر قـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــُم  تـــــــــــَ ثـــــــــــح  مـــــــــــن عـــــــــــَ

ِه       املــــــــــــتــــــــــــدار ِ مبــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــن مــــــــــــعــــــــــــُروفــــــــــــِ

  
بُ  ُدركٍ  تاََلَحقَْت وتَقَاَطَرْت. والُحَسْيُن بُن طاِهر بن (5)اأْلَْخبار  تََداَرَكتو اِك َسِمَع منه  الدُّركيّ  بالضِم الُمَؤّدِ َرَوى عن الصفار وابن السَّمَّ

 .380 (6)ابن برهان َسنَة 

دٍ  َداَركو ْينُوِريُّ ويَْعُمر بُن بْشرٍ َرَوى عنه ُعثْماُن بُن أَ  الدَّاَرِكيُّ  كَهاَجر من قَُرى أَْصبَهان منها الَحَسُن بُن محمَّ  الدَّاَركانيّ  ْحمد بن شبل الدَّ
كنَْوفَل مِدينَةٌ من أَْعماِل مْلطية وقد تْكَسُر الراُء هكذا َضبََطها المحب ابن الشحنة. ويقاُل له  َدْوَركو من قَُرى مر وصاِحُب ابن المبَاَرك. (7)

 أي حاسة زائدة. دراكةو مدرك :

ا   يُْستَْدَرُك َعلَيه :* وممَّ

خاُم. الدَّربَكةُ  : [دربك]  : االْختِالُط والرُّ

بَة مولََّدةٌ. الدَّرابُكَّةو َدةِ وتَْشديِد الَكاِف الَمْفتوحة آلةٌ يُْضَرُب بها معرَّ  بالفتحِ وضِم الموحَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

اء ، قَْرية ب َدِريجك : [درجك]  وَدِريجفي بالكاِف والقاِف نَقَلَه ابن السْمعَانّي. َدِريجكيّ  مرو ويقاُل في النِّْسبَِة إليهابالفتحِ وكسِر الرَّ

اَرى الدَّْرَمكُ  : [درمك] . : كَجْعفٍَر َدقيُق الُحوَّ  الدَّقيُق وقاَل األَْعَشى : التَُّراُب الناِعمُ  يُقاُل : هوو نَقَلَه الَجْوَهِريُّ
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كٌ لــــــــــــــــه  ه وَمشــــــــــــــــــــــــــــــَ  َدرحمــــــــــــــــَ  اِرٌب يف رأحســــــــــــــــــــــــــــــِ

ُ  و      اخ وكــــــــــــــبحٌس وَديحســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ب ٌر وطــــــــــــــَ دح ــــــــــــــِ (8)ق
 

  
__________________ 

 من سورة الشعراء. 61( من اآية 1)
 من سورة طه. 77( من اآية 2)
 من سورة األنعام. 103( من اآية 3)
 .«واخلطب سهرقوله : ال حتيرت حقيقة الذات ا كذا خبطه ا ولعر : حبقيقة ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«األخيار»( عن األساس وابألصر 5)
 .566/  2( التبصري 6)
 .566/  2( هذه النسبة إىل داركان ا قرية من قر  مرو ا انظر اللباب ا والتبصري 7)
 وصدره فيه : 117( ديوانه ط بريوت ص 8)

 حور كبمثا  الدم  ومناصفٌ و 
 واملثبت كرواية اللسان.
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اَرى. الدَّْرَمكُ  :قاَل ابُن األَْعَرابّيِ   يَُدْرَمكُ  الذي الدَّْرَمكُ  وقاَل خاِلٌد : .«الدَّْرَمكُ  وتُْربَتُها»في الَحِديِث في صفَِة أَْهِل الجنَِّة : و : النَِّقيُّ الُحوَّ

 َكِريمةً له فَردَّه وقاَل :ٍء الدَّقيُق والكْحُل وَغْيُرهما. وَخَطَب بعُض الَحْمقَى إلى بعِض الرؤساِء حتى يكوَن ُدقَاقاً من كّلِ شي

حح مـــــــــــــن  كِ امحســـــــــــــــــــــــــــَ ا  الـــــــــــــد رحمـــــــــــــَ اكـــــــــــــَ  عـــــــــــــينِّ فـــــــــــــَ

ا      َذاكــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــًا كــــــــــــــــــَ (1)إين أَرَاَ  خــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــِ
 

  
 قال : والعََرُب تقوُل : فالٌن َكَذاَك أَي َسِفلةٌ من الناِس.

ْنِفَسةُ  الدُّْرموكُ و ، ويُْرَوى  «قَْد َطبََّق البيَت ُكلَّه ُدْرُموكٍ  صلَّيُت معه على»:  عنهماهللارضيحِديُث ابِن َعبَّاس  كالدُّْرنوِك ومنه بالضم الّطِ

 ُدْرنُوك.

اإِلبُِل  َدْرَمَكتِ و بيِه قاَل :وهو على التَّشْ  َملََّسهُ  َدْرَمَكةً  (2) البِنَاءَ  َدْرَمكَ و قاَل : أَو قاَرَب الَخْطوَ  فأْسَرعَ  َعدا َدْرَمَك َدْرَمَكةً  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 َكَسَرتْهُ.و إذا َدقَّتْهُ  الَحْوضَ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

َد به َذَكَره  َدْرَمك : اسُم رُجٍل وهو َدْرَمكَ  . (3)بُن َعْمٍر وحدََّث عن أَبِي إِْسحق ، له حِديُث تفرَّ  الذََّهبيُّ

حاحِ ، َزاَد َغْيُره : قَصيٌر كَخَمِل المنَاِديِل. قاَل  البُُسطِ  َضْرٌب من ثِّياِب أوبالضم َضْرٌب من ال الدُّْرنوكُ  : [درنك] ذو َخمل كما في الّصِ

اجُز وهو ُرْؤبَةُ :  الَجْوَهِريُّ : وتَُشبَّهُ به فَْرَوةُ البَعيِر ، َزاَد غيُره : واألََسِد ، قاَل الرَّ

د  عـــــــــــــــح يـــــــــــــــكجـــــــــــــــَ رَانـــــــــــــــِ الدح  الـــــــــــــــد  ّر اأَلجـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  رِف

ادح      ســــــــــــــــــــــــــــَ ب يف َأجح َتضــــــــــــــــــــــــــــِ ه خمــــــــــــــُح ــــــــــــــ  (4)كــــــــــــــبَن
 

  
 والذي في العُبَاِب :

م   رَِفرِّ اأَلجحال  الد رَانِيكَضخح
 وقاَل غيُره في األََسِد :

َداب  َدرَانِيكَ عن ِذي   (5)ولِبداً َأهح
ِة يِصُف جمالً : الدََّرانِكُ  ويُقاُل أَْيضاً في َجْمِعِه : مَّ  قاَل ذُو الرُّ

 عــــــــنــــــــّب الــــــــقــــــــرا ضـــــــــــــــــــــخــــــــُم الــــــــعــــــــثــــــــانــــــــا أنــــــــبــــــــتــــــــتح 

 الــــــــــــدرانــــــــــــكمــــــــــــنــــــــــــاكــــــــــــبــــــــــــه أمــــــــــــثــــــــــــاَ  هــــــــــــدِب     

  
اُج :  وقاَل العجَّ

 (6) دراِنكاكبن  فـَوحَ  َمتحِنه 
ْرنيكِ  يُريُد أَنَّ َعلَيه َوبََر َعاَمْين أو أَْعوامٍ  ْنِفَسةُ  : الدُّْرنُوكُ و بالكسرِ  كالّدِ ْرنِكِ  الّطِ وقاَل  وك بالميِم على التَّعَاقب :وكذِلَك الدُّْرمُ  كِزْبِرحٍ  كالّدِ

 فيه الُصْفَرةُ والخْضَرةُ ؛ قاَل : ويقاُل هي الطَّنَافُس. الدُّْرنُوكُ و تكوُن ُستوراً وتكوُن فُُرشاً ، الدََّرانيك َشِمٌر :

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِعيِد فَْوَق أُْسيُوط وَزْرُعها الكتَّان حْسبَما نَقَلَه ياقوُت. أدرنكه  بضم فسكوٍن قَْريةٌ بالصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

اي قَْريةٌ بَسَمْرقَْند ، ويقاُل فيها ِديَزُق أَْيضاً. ِديَزكُ  : [دزك]  : بالكْسِر وفتحِ الزَّ

ُث. ديزكو ُد بُن ُعَمَر بَن إْسحق األَْصبَهانيُّ المحّدِ  جدُّ أَبي الطَّيِِّب محمَّ

. كَجْوَهرٍ  الدَّْوَسكُ  : [دسك]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ
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 .كالدَّْوَكِس  األََسدُ  وقاَل اللَّْيُث : هو

 من أَْسماِء األََسِد. الدَّْوَسك وقاَل األَْزَهِريُّ : لم أَْسَمْع الدَّْوَكس وال

 قِْطعَةٌ عظيمةٌ من النَّعاِم والغَنَِم. َدْيَسَكى في اللَِّساِن ،و

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

د ٌث ، َذكَ  (7) الدُّسيكيُّ  أَبُو الطَّيِّب َمْنُصور بُن محمَّ َمْخَشِريُّ في المْشتَبَِه له ونَقَلَه الحافُِظ.بالضِم محّدِ  َره الزَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«البنا»( عن القاموس وابألصر 2)
 ( انظر ترمجته يف ميزان االعتدا .3)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح.4)
 برواية : وهلٍب أهداب 341/  2( اللسان. واملقايي  5)
 أرسلت فيها قطما نكاِلكاـ  ومل ينسبهماـ  وقبله فيه« فو   هره»برواية ( يف اللسان 6)
 .«الد ستكي» 569/  2( يف التبصري 7)
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ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ّيِ وأَْيضاً قَْريَةٌ بأَْصبَهان ، وأَْيضاً محلَّةٌ باْستِراباَذ وقد نُِسَب إلى َدْشتَكٌ  : [دشك] ثُون. كَجْعفٍَر محلَّةٌ بالرَّ  كّلٍ منها محّدِ

ً  الثَّْوَب باللُّْبِس َكَمنَعَ  َدَعكَ  : [دعك] ً  الَخْصمَ  َدَعكَ و أالَن ُخْشنَتَهُ  َدْعكا ُ وَمعََكهُ َمْعكاً كذِلَك. لَيَّنَهُ  َدْعكا َ  وذلَّلَّ

َغهُ  َدَعَكهُ و َشديُد الُخُصوَمِة األَِخيَرةُ عن ابِن ُدَرْيٍد  أَلَدُّ  أي كِمْنبَرٍ  ِمْدَعكَ و ُمداِعكٌ  وَخْصمٌ  وذِلَك إذا لَيَّنَهُ  َدلََكهُ  ِمثْل األَديمَ  َدَعكَ و في التُّراِب َمرَّ
اُج : .(1)  وقاَل العَجَّ

 قلخ اهلدير مزمحا مداعكا
ي : الُهْزأَة ؛ كُصَرٍد الضَّعيفُ  الدَُّعكُ و ْحمُن بن َحسَّاَن بن ثابٍِت وكان لعَْمرو بن األَْهتَم َولٌَد  على التَّْشبِيِه بالطائِِر ، وَزاَد ابُن بَّرِ قاَل َعْبُد الرَّ

 مليُح الصُّورةِ وفيه تأْنِيٌث اسُمه نَِعيم :

ِه  ـــــــــــِ ـــــــــــت رت   ـــــــــــي ـــــــــــوال خـــــــــــَ ِذي كـــــــــــاد ل لـــــــــــ  ـــــــــــِ  قـــــــــــرح ل

كُ      ســــــــــــــــــــــــَ
َ
ــــــــــد ر  وامل ــــــــــه ال ــــــــــي ــــــــــَ  عــــــــــل ث ــــــــــح ــــــــــكــــــــــون أُنـ  ي

  

اِء فــــــــقــــــــد  ُ  الــــــــنســــــــــــــــــــــَ لــــــــح ُة َأو خــــــــَ امــــــــَ ا الــــــــفــــــــخــــــــَ  أَمــــــــ 

  
كُ    نــــــــــِ تــــــــــَ ب   ــــــــــُح واَن الــــــــــلــــــــــ  يــــــــــَت مــــــــــنــــــــــه لــــــــــَ طــــــــــِ  أُعــــــــــح

  

وا  ِبســــــــــــــــــــــُ ــــــــَ اُة ا ــــــــيِّ مــــــــا ل ــــــــَ ت ــــــــَ َت إال  فـ ــــــــح   (2)هــــــــرح أَن
  

وا    ــــــــــُ َت إذا مــــــــــا حــــــــــاَرب ــــــــــح ــــــــــًا وأَن ن ــــــــــح كُ أَم  ؟(3) ُدعــــــــــَ
  

ً  الدَُّعكُ و ً و الُجعَلُ  : أَْيضا ِعيُف. طائِرٌ  أَْيضا بَْينهم عن  اْشتَدَّْت ُخصوَمتُُهمْ  تَداَعكواو من الناِس  ككِتٍف الَمِحُك اللَّجوجُ  : الدَِّعكُ و وبه ُشبِّه الضَّ

 .(4)ابِن ُدَرْيٍد 

ُسوا إذا في الَحْربِ  تَداَعكواو  .(5)وتَعَالَُجوا عن ابِن فاِرس  تََمرَّ

.و الدَّْعقَةِ  لُغَةٌ في (6)بالضِم  الدَُّعَكةُ و  َدْعَكةِ  يقاُل : تَنَحَّ عن (7)وهذه بالفتحِ  من الطَّريِق َسنَنُهُ   :الدَّْعَكةُ و هي جماَعةٌ من اإِلبِِل نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ل. اِكه وعن حنَّانِه وَجِديَّته وَسِليقَتِه ُكلُّه بمْعنًى واِحٍد ؛ وفي ِسيَاِق الُمَصنِِّف تأَمُّ  الطريِق وعن َضْحِكِه وَضحَّ

عونَةُ  دََّعكُ الو كةً الُحْمُق والرُّ  من قوٍم داِعِكيَن إذا َهلكوا ُحْمقاً أَْنَشَد ثَْعلَب : داِعكٌ و داِعَكةٌ  كفَِرَح فهو َدِعكَ  وفِْعله ُمَحرَّ

اين و  مــــــــــــَ ــــــــــــُ ت كــــــــــــاً طــــــــــــاَوعــــــــــــح اكــــــــــــٍة  داعــــــــــــِ عــــــــــــَ  ذا مــــــــــــَ

ودي      ه يــــــــُ تــــــــُ (8)لــــــــعــــــــمــــــــري لــــــــقــــــــد َأوحَد  ومــــــــا خــــــــلــــــــح
 

  
 عن ابِن األَْعَرابّي وأَْنَشَد : داِعَكة ويقاُل : أَْحمق

  ِ هــــــــح يــــــــُف الــــــــنـــــــــ  عــــــــِ قــــــــي  ضــــــــــــــــــــــَ نــــــــ  بـــــــــَ كــــــــةٌ هــــــــَ  َداعــــــــِ

ِب      راهــــــــا أَفضــــــــــــــــــــــَر الــــــــن شــــــــــــــــــــــَ ىَن ويــــــــَ ُ
ين املــــــــ قــــــــح ــــــــَ (9)يـ

 

  
ْعكايَةو الَحْمقَاُء الَجريئَةُ  من النساءِ  الداِعَكةُ  قاَل أَبو َزْيد :و قِيَل : هو الطويُل والقصيُر من و اللَّحيُم طاَل أو قَُصرَ  هو بالكسِر اللَّْحِميَةُ أو الّدِ

اجِز : ي للرَّ  األَْضداِد وأنشَد ابُن بَّرِ

اًل  ين رجـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح َري ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــا تـ هح أَم ـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــاي  ِدعـــــــــــــــــح

هح      و كـــــــــــــــــًا إذا مشـــــــــــــــــــــــــــــــ  ِدرححـــــــــــــــــايـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــَ

  

هح  يـــــــــــــــــــاِم آهـــــــــــــــــــًا آيـــــــــــــــــــَ وُء لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــِ  أَنـــــــــــــــــــُ

  
هح    دًا لَه لَه ليـــــــــــــــــــــــَ  أَمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ُرَويـــــــــــــــــــــــح

  

هح  َدايـــــــــــــــــــــَ ِك اجلـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــد أَُروُع َوحبـــــــــــــــــــــحَ

  
ـــــــــــــــه   َداي  زعـــــــــــــــمـــــــــــــــت َأن ال ُأحســـــــــــــــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــُ

  

 (10)فَيا يٍَه َأاي يٍَه َأاي يٍَه َأاي يَهح 
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إالَّ أْن يَْجَمعَهم أَثََر َسَحابٍة ال بدَّ لَُهم  فََكثَُر آثاُر الماِل واألَْبواِل حتى تُْفِسَدها وُهْم يَْكَرهوَن ذلك وُرعاةُ اإِلبِلِ  َكثَُر بها الناسُ  َمْدعوَكةٌ  أَْرضٌ و

 منها.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 به. (11)الرُجَل بالقَوِل إذا أَْوَجْعتَه  َدَعْكتُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :

__________________ 
 .280/  2ظر اجلمهرة ( ان1)
 .«إن أمنوا تنط  ا ويف اللسان : إن أمنوا يوماً  قوله : ما لبسوا أمنا ا الذي يف التكملة :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ونســــــــــــــب 282/  2وعجز األخري يف مقايي  اللغة  280/  2( األبيات يف التكملة ا واألو  والثالث يف اللســــــــــــــان ا والثالث يف اجلمهرة 3)

  سان.
 .280/  2( اجلمهرة 4)
 وتداعك الرجالن يف ا رب إذا حترش كر واحد منهما بصاحبه. 282/  2( كذا وعبارة ابن فارس يف املقايي  5)
 ( كذا وضبطت يف القاموس ابلتحريك ا ويف الصحاح ابلفتح مث السكون ويف اللسان كاألصر ابلضم ا وكله ضبرت حركات.6)
 وضبطت يف اللسان ابلضم أيضاً ا ويف التهذيب ابلفتح. يقتضي أهنا معطوفها عل  ما قبلها ا ابلتحريك.( كذا وسيا  القاموس 7)
 ( اللسان بدون نسبة.8)
 ( التهذيب واللسان والتكملة بدون نسبة.9)
 ( الرجز يف اللسان بدون نسبة.10)
 .280/  2( اجلمهرة 11)
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 خرءه أي يسوطه. يدعك : كُصَرٍد األَْحَمُق الذي الدَُّعكُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد :

كةً. َدَعكةٌ  الماِجُن المِهْين ؛ وقَْومٌ  : الدَّاِعَكةو : الُمْستذُل الُمْستَهاُن. الّداِعكةو الّدْعكةو َمْخَشرّيِ. الُمَداَعكةُ و محرَّ  الُمَماَطلَةُ عن الزَّ

حاحِ  يُدّكهُ َدكًّا ءَ الشي َدكَّ و وقاَل اللَّْيُث : َكْسر الحائِط والَجبَلِ  الدَّقُّ والَهْدمُ  الدَّكُّ  : [دكك] اه باألَْرِض كما في الّصِ َضَربَه وَكَسَره حتى َسوَّ

 أي ُدقَّتَا َدقَّةً واِحَدةً فََصاَرتا َهبَاًء منبئاً. (1) (َفدُكَّتا دَكًَّة واِحَدةً )ومنه قَْولُه تعالى : 

ْملِ  الدَّكُّ و قاَل  .(2) (َجَعَلُه دَكًّا)ومنه قَْولُه تعالى :  الُمْستَوي من الَمكانِ  الدَّكَّ و بالكسرِ  ِدكاكٌ  ج بالهاءِ  كالدَّكَّةِ  وَسُهلَ  ما اْستََوى من الرَّ

ً  األَْزَهِريُّ : أَفاَدني ابُن اليَِزيِدّي عن أَبي َزْيٍد َجعَلَه ُرون : َساَخ في األَْرِض فهو يَْذَهُب إلى اآلَن. وقَْولُه تعالَى :  أي ُمْستَِوياً ، قالَ  َدّكا الُمفَّسِ

بالمّدِ في األَْعَراِف  َدّكاء قاَل ابُن َعَرفَة أي ُمْستَِويَة ال أََكَمةٌ فيها ، وقََرأَ َحْمَزةُ والِكَسائي : َجعَلَه (3) (ِإذا دُكَِّت اْْلَْرُض دَكًّا)
وفي  (4)

ً الَكْهِف وَوافَ  َن كأَنَّه َدكًّا قَهما عاِصٌم في الَكْهِف أي َجعَلَه أَْرضا ً  ، فََحَذَف ألنَّ الَجبََل ُمَذكٌَّر ؛ وقاَل األَْخفَُش في قَْوِل َمْن نَوَّ َمْصَدٌر  َدكَّهُ َدّكا

ً  وقَدْ  تَْسِويَةُ َصعوِد األَْرِض وَهبوِطها الدَّكُّ و بالضمِ  ُدكوكٌ  ج ُمَؤَكدٌ  وقاَل أبو َحنِْيفة  َكْبُس التُّراِب وتَسِويَتُه الدَّكُّ و الَمكانُ  اْنَدكَّ  وقد َدّكها َدّكا

ً  التَُّراب َعلَيه َدكَّ  َعْن أبي َزْيٍد : إذا كبس السَّطح بالتَّراِب قِيَل : ً  التَُّراُب َعلَى الميتِ  َدكَّ و .َدّكا ها الدَّكُّ و هالَهُ. َدكَّا بالتُّراب  َدْفُن البِئِْر وَطمُّ

َواب وفي الِلَساِن ِشْبه التَّّلِ ؛ وفي بعِض النَسخِ التَّكُّ بالكاِف وهو َغلٌَط. التَّلُّ  الدَّكُّ و َدْكَدَكةِ كال بالضم الشديُد  الدُّكُّ و هَكذا بالاّلِم وهو الصَّ

ْخمُ   نَقَلَه ابُن َعبَّاٍد. لَدكُّ  يُقال : إنَّه الضَّ

 ِمثَال ُحْجٌر وِحَجَرةٌ. كِقَرَدةٍ  ِدَكَكةٌ  الَجبَُل الذَّليُل ج الدَّكُّ و

 (5): القَْيَراُن  الدََّككُ  ٌء ِمْن ِغلٍَظ ؛ وقال َغْيُرهوهي َرَواب ُمْشِرفةٌ ِمْن ِطْيٍن فيها شيْ  ُدكّ  ، والواحدُ  الدَّكَكةُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : وفي األَْرِض 

ً  الدَّكُّ و َضاُب المفسََّخةُ الُمْنَهالَة ؛ وقِيَل : الهِ  حِديُث أبي موَسى : كتََب إلى ُعَمَر  ومنه العَريِض الظَّْهرِ  الُمتََداني ِللفََرِس  األََدكِّ  َجْمعُ  أَْيضا

ً  إنَّا َوَجْدنا بالِعَراِق َخْيالً ِعَراضاً » : عنهماهللارضي  َراض الّظهوِر قَِصارها. يُقاُل : فََرسٌ أي عِ  «فََما يََرى أَِمْير الُمْؤِمنْين في أَْسَهاِمها ُدّكا

كما في  الرابِيَةُ من الطيِن لَْيَسْت بالغَِليَظةِ  الدَّكَّاءُ و إذا كاَن َعِريَض الظَّْهِر قَِصْيراً ؛ َحَكاه أبو ُعبَْيٍد َعِن الِكَسائِي قاَل : وهي البََراِذين. أََدكٌّ 

اتََّسَع  َدكَّاءُ  أَْجُروه َمْجَرى األَْسَماِء لغَلَبَتِه كقَْوِلهم : لْيَس في الَخْضَرَوات َصَدقَة ؛ وأََكَمةٌ  َدكَّاواتٌ  ج الً الُمْحَكِم وهي التي ال تَْبلَُغ أن تكوَن َجبَ 

: هذا قَْوُل أَْهِل اللغَِة ؛ قاَل وِعْنِدي قاَل ابُن ِسْيَده  ال واِحَد لها. : تِاَلٌل َخِلقَةٌ  الدَّكَّاواتُ  أو أَْعاَلها ، والَجْمُع كالجمع وهذا ناِدٌر ألَنَّ هذا ِصفَة

 : الناقَةُ  الدَّكَّاءُ و ، وهي َرَواٍب ِمْن ِطْيٍن لْيَسْت بالِغاَلِظ. َدكَّاء ِمَن األَْرِض الواِحَدةُ  الدَّكَّاواتُ  كما تقدََّم. وقاَل األَْصَمِعيُّ : َدكَّاء أَنَّ واِحَدها

َحاحِ والعُبَابِ  َدكَّاواتو ُدكَّ  بل اْفتَرش في َجْنبَْيها والَجْمع لم يُْشِرْف َسناُمها التي التي ال سنَاَم لها أو  وهو ِمثْل ُحْمر وَحْمَراَوات كذا في الّصِ

ّي : َحْمَراء ال يُْجَمُع باألَِلِف والتاء فيُقاُل : حَ  اْنَدكَّ  وقَدْ  الدََّككُ  واالسمُ  ال َسناَم له أََدكُّ  ْمَراَوات كما ال يْجَمُع ُمَذّكره بالواِو والنوِن وقاَل ابُن بَّرِ

ا  َعِريُض الظَّْهرِ  أَدكُّ  فََرسٌ و ال اْشراف ِلَحَجبَتِه َمْدكوكٌ  وفََرسٌ  .َدكَّاَوات فلْيَس لها مذكٌَّر ولَذِلَك َجاَز أَْن يُقالَ  َدكَّاء فيُقاُل : أَْحَمُرون ، وأمَّ

ةُ تكِسُره بالفتحِ  الدَّكَّةُ و رٌ وهذا قَْد تقدََّم قَِريباً فهو تِْكَرا فِقيَل :  الدَُّكان قاَل اللْيُث : اْختَلَفُوا في بالضِم بناٌء يُسطَُّح أْعالهُ للَمْقعَدِ  الدُّكَّانُ و والعامَّ

 ّيِ :، وقاَل بْعَضُهم : فَعَّال ِمَن الدََّكِن وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للُمثَقَِّب العَْبدِ  الدَّكِّ  هو فُْعالن ِمنَ 

د  مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا  ي واجلــــــــــــــِ لــــــــــــــِ قــــــــــــــَ  ابطــــــــــــــِ ــــــــــــــح  فــــــــــــــبَبـ

ان     اح  كــــــــــــــــدُكــــــــــــــــ  طــــــــــــــــِ
َ

ِة املــــــــــــــــ نــــــــــــــــَ رَابــــــــــــــــِ (6)الــــــــــــــــد 
 

  
ابُون. ْمِل ما تََكبََّس واْستََوى الدَّْكَداكُ و ويُْكَسرُ  كَجْعفَرٍ  الدَّْكَدكُ و والدََّرابِنَة : البَوَّ ا اْلتَبََد م الدَّْكَداكُ  أو وقِيَل : هو بَْطٌن ِمَن األَْرِض ُمْستَوٍ  من الرَّ

في و تَلَبَُّد.ولم يَْرتَفع َكثِْيراً قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، وَعلَْيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ وقاَل أَبو َحنِْيفَة : هو َرْمٌل ذُو تَُراٍب يَ  باألَْرِض  بَْعُضه َعلَى بعٍض  منه

 أَْرَضهم لْيَسْت بَذاِت ُحُزونة قاَل لَبِْيُد : أي أَنَّ  وَسلٌَم وأََراكٌ  َدْكَداكٌ و الَحِديِث : أَنَّه َسأََل َجِرير بن َعْبد هللِا َعْن َمْنِزلِه فقاَل : َسْهلٌ 

__________________ 
 .14( سورة ا اقة اآية 1)
 .(دَّكاءَ ) والقراءة 98( سورة الكهف اآية 2)
 .21( سورة الفجر اآية 3)
 .143اآية  (فَ َلّما ََتَّلى رَبُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّا)( يعين يف قوله تعاىل : 4)
 ابلزاي ا ونراه الصواب ا وهي مجض قوز وهي الكثيب الصغري.« القيزان»( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : 5)



13164 

 

 .92ـ  88/  2( الصحاح واللسان واملفضليات 6)
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ٌث و  يــــــــــــــــح َدا ٍ غــــــــــــــــَ اَدُه  بــــــــــــــــدَكــــــــــــــــح زِيــــــــــــــــُن ِوهــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ

ِب      لــــــــ  خــــــــَ ُ
ريِّ املــــــــ قــــــــَ ــــــــح بـ ي الــــــــعــــــــَ (1)نــــــــبــــــــاٌت كــــــــَوشــــــــــــــــــــــح

 

  
ْكَداكُ و بلُغَتَْيهِ  الدَّْكَدكُ  أي أو هي ة : َدكاديكُ و َدكادكُ  أَرٌض فيها ِغلٌَظ ج : الّدِ ِل في حِديِث َعْمرو بن مرَّ  شاِهُد األَوَّ

 (2) الد كاِد ِ إليك َأُجوُب الُقوحَر بـَعحَد 
اِجِز أَ   ْنَشَده الَجْوَهِريُّ :وشاِهُد الثاني قَْول الرَّ

كِ اي َدارمــــــــــــــــــــي   اِديــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــرُبَ ح  ابلــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــَ

َب ح      تـــــــــَ شـــــــــــــــــــــــح
ُ
ِت امل جـــــــــح يـــــــــ  دح هـــــــــَ قـــــــــَ يـــــــــًا فــــــــــَ قـــــــــح (3)ســـــــــــــــــــــــَ

 

  
وهم يَْكَرُهون َذِلَك إالَّ أَْن يَْجَمعَهم  َمْدُعوَكةٌ  َكثَُر بها الناُس وُرعاةُ الماِل حتَّى يَْفِسدها ذِلَك وتُْكثَُر فيها آثاُر الماِل وأَْبوالُه ِمثْل ُمَدْكَدَكةٌ  أَْرضٌ و

ْمثَ  وَكةٌ َمْدكُ  قاَل أبو َحنِْيفَة : أَْرضٌ و .َمْدُكوَكةٌ  أَثََر َسَحابٍَة فال يَِجُدون منه بُّداً ؛ وكذِلكَ  ُجلُ  ُدكَّ  قاَل أبو َزْيٍد :و ال أْسناَد لَها تُْنبُِت الّرِ  الرَّ

ى أي أَْضعَفَتْه وهو َمَجازٌ  َدكَّتْه ونَّص أبي َزْيٍد : الَمَرضُ  َدكَّهُ  أوْ  (4) َمِرضَ  َمْدُكوكٌ  فهو مجهوالً   أي بكسِر الميمِ  كِمَصكَّةٍ  ِمَدكَّةٌ  وأُمةٌ  الُحمَّ

َحاحِ وهو َمَجاٌز ، قَويَّةٌ على العََملِ  َحاح ِمَدكٌّ  وهو كما في الّصِ  تامٌّ  َدكيكٌ  ويَْومٌ  بكسِر الميِم أي قويٌّ شِديُد الوطِء لألَْرِض كما في الّصِ

ً  وكَذِلَك الشَّْهر والَحْوُل. يُقاُل : أَقَْمُت ِعْنَده َحْوالً   وقاَل : َدِكْيكا

ُت ُِبرحَجاَن َحوحالً   (5) دَِكيحكاً  أََقمح
ُكوا يُقاُل : َخلََطهُ  إذا َدكََّكهُ و كُمعَظٍَّم وهو أن يُْؤَكَل بِتَْمٍر أو غيرهِ  ُمَدكَّكٌ  َحْنَظلٌ و نَقَلَه  ع بِغُوَطِة ِدَمْشقَ  الدَّكَّةُ و لنا كما في العُبَاب والِلَسانِ  َدّكِ

اَغانيُّ قاَل : ّمِ : ة بَهمِذانَ  الدُّكَّانُ و الصَّ  بالقُْرِب منها. (6) بالضَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

تَْين النُّوُق المنفِضَخةُ األَسنَِمة. الدُُّككُ و َدكَّاَواتٍ  الجبَاُل صاَرتْ  تََدْكَدَكتِ  مُل تَلبََّد. وَجْمع اْنَدكّ و بضمَّ الّرِكّي َدفَنَه  َدْكَدكَ و .الدكان َدَكاِكْين الرَّ

 وَصّكه ولَكَّه ُكلّه إذا َرفَعَه. َدّكه  :بالتَّراِب. وقاَل األَْصَمِعيُّ 

 أي اْزَدَحْمتُم. اإِلبِِل الِهيم َعلَى حياِضها تََداُككَ  على تََداَكْكتُم : ثم عنههللارضي في حِديِث َعِلّيٍ :و َعلَْيه القَْوم إذا اْزَدَحُموا َعلَيه ، تََداكّ و

ََّخذُ ِمَن الَهبِْيِد والدَّقِْيِق إذا قلَّ الدَّقِْيُق َعِن ابِن َعبَّاٍد قاَل :بضٍم ففتحٍ شيْ  الدَُّكَكةُ و  َدكَّ  : إِْرَسال اإِلبِل َجْمعاً ؛ وقاَل أبو َعْمرو : الدَّكُّ و ٌء يُت

ُجُل جاِريَتَه إذا َجِهَدها بإلقائِِه ثْقلَه َعلَيها إذا أََراَد َجَماَعها وهو َمجَ  .الرَّ  اٌز وأَْنَشَد اإلياِديُّ

الَم  ٍر عــــــــــــَ عــــــــــــح نح بـــــــــــــَ َك مــــــــــــِ تــــــــــــُ دح قــــــــــــَ يِن فـــــــــــــَ دُكــــــــــــ   تــــــــــــَ

ي      لــــــــِ عــــــــح اًل وال تـــــــــُ يــــــــح تــــــــِ يِن فــــــــَ غــــــــح رَِ  ال تـــــــــُ دح  ؟(7)بصــــــــــــــــــــــَ
  

 ال تُْعِلي : أي ال تَقُوَم َعنِّي ، ِمْن قَْوِلَك أَْعِل َعِن الِوَساَدةِ أي قُْم.

 : َمْوِضٌع بِمْصَر. المدكوكو

 لسَّْيِر أَْجَهَدها وهو َمَجاٌز.الدَّابَّةَ با َدكَّ و

 النَّاقَةَ إذا َضَربَها. يَُدْكِدكُ  َعلَْيهم الَخْيل تََزاَحَمْت ؛ وقاَل ابُن َعبَّاٍد : الفَْحلُ  تََداكَّتْ و

 .(8)َسنَاُم البَِعْير افترش في َظْهِره  اْنَدكَّ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

 قاَل : عنههللارضيكَسَحاٍب قريةٌ بِخوِزْستَان جاَء ذْكُرها في قَْول النّْعَمان بن مقرن  الدَكاكُ و

 عـــــــــــــــــوتح فـــــــــــــــــارٌس والـــــــــــــــــيـــــــــــــــــوَم حـــــــــــــــــاَم أواره 

ــــــــــــــا      ــــــــــــــفــــــــــــــر ب ــــــــــــــدكــــــــــــــا ِ مبــــــــــــــحــــــــــــــت ــــــــــــــكِ  ال  وأرب

  
 قريةٌ بِمْصَر ِمْن أَْعَماِل الغَْربيِة. الدكوكو

 السََّراويل ، قاَل َمْنُظور األََسِدّي : كِمَصّكٍ لُغَة في الِمتَّكِ لما يُْربَُط به الِمَدكّ و
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َذا جــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــٌة مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــكِّ   اي حــــــــــــــــــبــــــــــــــــــ 

رحَط عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ       قــــــــــــــــــُد املــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــح  املــــــــــــــــــد ِّ تـــــــــــــــــــُ

  
ً  بيِده َدلََكهُ  : [دلك] ً  َدلَكَ  ِمن الَمَجاِز :و وَعَرَكهُ كما في الُمْحَكِم ، َمَرَسهُ وَدَعَكهُ  َدْلكا  َدلََكتِ  ِمن الَمَجاز :و وَعلََّمهُ  أَدَّبَهُ وَحنََّكهُ  إذا الدَّْهُر فالنا

ً  الشمسُ   ألنَّ الناِظرَ  َغَربَتْ  ُدلوكا

__________________ 
 واللسان والصحاح. 29( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
 ( الصحاح واللسان وفيه : اي دار سلم .3)
 .«َفدَك ه»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
 ( اللسان.5)
 قرب  ذان. ابلدا  املهملة. ويف معجم البلدان :« هبمدان»( عن القاموس وابألصر 6)
 ( اللسان والتكملة.7)
 .76/  1( اجلمهرة 8)
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ِلكُ  إليها ا هي َيدح نَـيحه فكبل  اِلَكةُ  َعيـح  قاَلُه الز خَمحَشرِي  ا وأَنحَشَد اجلَوحَهرِي  : الد 
امُ  قــــــــــــــــــــــَ يح َرابِح هــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــُ َدمــــــــــــــــــــــَ   قــــــــــــــــــــــَ

َب حــــــــــــــــــىت       تح َذبــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــَ رَاِح  َدلــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ (1)بـ
 

  
اُء بََراحِ : َجْمع َراَحة وهي الكفُّ ، يقُوُل يَضُع َكفَّه على  َعْينَْيِه يْنُظُر هل َغَربَِت قال قْطرب : بَراح ِمثْل قطاِم : اسٌم للشَّْمِس. وقاَل الفَرَّ

ي أَنَّ الشَّْمُس وهذا القَْول نَقَلَه  ّي : ويقَّوِ اُء َعِن العََرِب ؛ قاَل األَْزَهِريُّ : وُرِوَي ذلك عن ابِن َمْسعُوٍد ، قاَل ابُن بَّرِ الشَّْمِس ُغُروبُها  ُدلُوكَ  الفَرَّ

ة : مَّ  قَْول ِذي الّرِ

وُدهــــــــا  قــــــــُ ــــــــَ وايت يـ ــــــــ  ــــــــل ــــــــيســــــــــــــــــــــت ابل ــــــــُح ل ــــــــي  َمصــــــــــــــــــــــاب

كِ جنــــــــــــــــــوٌم وال ابآفــــــــــــــــــالِت       (2) الــــــــــــــــــد والــــــــــــــــــِ
  

ً  أو بِراحِ أي استريَح منها. َدلََكتْ  ابِن األَْعَرابِّيِ في قَْوِلهوُرِوي عن  تْ  إذا َدلََكْت ُدلوكا واِل حتّى كاد  أو مالَتْ  ومالَْت للغروبِ  اْصفَرَّ  (3)للزَّ

َرها أَْن يَكِسَر الشُّعاع عن بََصِره بَراَحتِه. أو  ؛ َمْيلُها بَْعَد نِْصف النَّهارِ  ُدلُوُكها ر قاَل :ُرِوي عن نافِعٍ عن ابِن ُعمَ و الناِظُر يَْحتَاُج إذا تَبَصَّ

اءُ  عنهمهللارضيَوْقَت الّظْهِر َرَواه َجابِر عن ابِن َعبَّاس  زالَْت عن َكبِِد السماءِ  اجِ وقاَل الشاِعُر : نَقَلَه الفَرَّ جَّ  ، وهو أَْيضاً قَْول الزَّ

كُ مــــــــا  لــــــــُ دح ِه  تــــــــَ بــــــــِ كــــــــِ نــــــــح َو مــــــــَ ذح  الشــــــــــــــــــــــمــــــــُ  إال  حــــــــَ

ُر      ٍة دوهنـــــــــا اهلـــــــــامـــــــــاُت والـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــَ وحمـــــــــَ (4)يف حـــــــــَ
 

  
لَواِت الَخْمِس ، وهو قَْولُه تعالَى :  (5)الشمِس َزَوالُها نِْصف النهاِر لتكوَن اآليةُ جاِمعَةً  ُدلُوكَ  قال األَْزَهِريُّ : والقَْوُل عْنِدي أنَّ  َأِقِم )للصَّ

د أي أَِدْمها ِمن َوْقِت َزَواِل الشمِس  (َأِقِم الصَّالةَ )اآلية ، والَمْعنَى وهللاُ أَْعلَم ،  (6) (الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمسِ   (ِإىل َغَسِق اللَّْيلِ )يا محمَّ

، والَمْعنى وأَقِم  « اْلفَْجرِ َوقُْرآنَ » فيَْدخل فيها األُْولَى والعَْصر ، وَصالتَا َغَسِق الليِل وُهَما العََشاآن فهذه أَْربَع َصلَواٍت ، والخاِمَسةُ قَْوله :

تِه وعلى ، وسلمعليههللاصلىَصاَلةَ الفَْجر فهذه َخْمس َصلَواٍت فََرَضها هللا على نَبِيِّه ،  الغُُروب كاَن األَْمُر في هذه  الدُّلُوك جعلت وإذا ، أُمَّ

َواُل ، ولذلك قِيَل للشَّمِس إذا َزالَْت نِْصف  الدُّلُوكُ  قِيلَ  ؟في َكالِم العََربِ  الدُّلُوك ما َمْعنَى اآليِة َمْقصوراً على ثاَلِث َصلَواٍت ، فإن قِيَل : : الزَّ

وَعلَْت واْعتَلَْت ، كلُّ هذا  َدلََكتو ألَنَّها في الحالَتَْيِن َزائِلَةٌ. وفي نواِدِر األَْعَراِب : َدَمَكت الشمسُ  َداِلَكةً  ، وقِيَل لها إذا أَفَلَتْ  َداِلَكةً  النهارِ 

ل . كأميٍر تَُراٌب تَْسفيِه الرياحُ  الدَِّلْيكُ و اْرتِفَاُعها فتأَمَّ ََّخذُ  طعامٌ  الدَِّلْيكُ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ْبِد واللَّبَ  يُت كالثَِّريِد قاَل  (7) ُزْبٌد وتَْمرٌ  ِمن ِن أومن الزُّ

َمْخَشِريُّ : أطعمنا ِمَن التَّْمرِ  ِلْيكُ و وهو الَمِريس. الدَِّلْيك الَجْوَهِريُّ : وأَنَا أَظنّه الذي يُقاُل له بالفاِرِسيَّة َجْنكال ُخْست. وقاَل الزَّ  نباتٌ  : الدَّ

ً  الدَّليكُ و .َدِليَكةٌ  واِحَدتُهُ   والواِحَدةُ  ويَْحلُو كأنه ُرَطٌب ويَْعَرُف بالشأِم بُصْرِم الديكِ  يحمرُّ كأنَّه البُْسر ويَْنضجُ  َمُر الَوْرِد األَحمُر يَْخلُفُهُ ثَ  أَيضا

َطِب َحالَوةً  ، َدِليَكةٌ  َل األَْزَهِريُّ : هكذا سمعته من أعرابي من قا يُتَهاَدى به باليَمنِ  وِلذَّةً  أو هو الَوْرُد الَجبَِليُّ كأنه البُْسُر ِكبَراً وُحْمَرةً وكالرُّ

ً  قال : (8)أهل اليمن   عن ابِن األَْعَرابّيِ. كعُنُقٍ  ُدلُكٌ  ج وَعَرفَها قد ماَرَس األُمورَ  َحنيكٌ  َدليكٌ  رُجلٌ  من المجازو وينبت عندنا غياضا

البََدن عْنَد االْغتِسال ِمن ِطْيٍب أو َغْيِره ِمن الغَُسوالت كالعََدس واألُْشنَان  به يُتََدلَّكُ  كَصبوٍر ما : الدَّلُوكُ و به. تََخلَّقَ  ِء إذاأي بالشيْ  به تََدلَّكَ و

ُر به ، والفَُطور لما يُْفَطُر َعلَيه. اَم  بَلَغَنِي أَنَّك َدَخْلتَ »:  عنهماهللارضيفي الحِديِث كتََب ُعَمُر إلى خاِلد بن الَوِلْيِد و كالسَُّحوِر لما يُتََسحَّ الحمَّ

ً  بالشَّأِْم وأَنَّ بها ِمَن األَعاِجِم أََعدُّوا لك  .«ُعِجَن بَخْمٍر ، وإِني أَظنَّكم ، آَل الُمِغْيرة ، ذرء ، النارِ  َدلُوكا

اِم كما في األََساِس. يُْدلَكُ  أَْيضاً َعلَى النَّْوَرةِ ألَنَّه الدَّلُوك ويُْطلَقُ   به الَجَسُد في الحمَّ

أي َمْدكوٌك وهي التي ال إْشَراف  َمْدلوكٌ  فرسٌ  ِمن الَمَجاز :و وقَْبَل أن تَْجتَِمَع الِفيقَة الثانِية ؛ كثُمامٍة ما ُحِلَب قَْبَل الِفيقَِة األُولَى : الدُّاَلَكةُ و

ْخم األَْرنَبَِة. ويُقاُل : فََرسٌ  لُوكالَمدْ  يَِصُف فََرساً : (9)فهي َمْلَساء ْمْستَوية ؛ ومنه قَْول أَْعَرابّي  ُدِلَكتْ  لَحَجبَتِها كأَنَّها  َمْدلُوك الَحَجبَِة الضَّ

 أُِلحَّ عليه في َمْدلُوكٌ  رُجلٌ  ِمن الَمَجاز :و الَحْرقَفَة إذا كان ُمْستَِوياً.

__________________ 
 ( الصحاح واللسان والتهذيب.1)
 ( اللسان.2)
 .«صار»( يف التهذيب : 3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
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 وابألصر كاللسان.« منتظمة»( يف التهذيب : 5)
 من سورة اإلسراء. 78( من اآية 6)
 وتصرف الشارح ابجلملة فاقتض  جر ا حبرف اجلر.« طعامٌ »( ضبطت اللفظتان ابلضم عن القاموس عل  أهنما معطوفتان عل  ما قبلهما 7)
 ( هذا قو  الدينوري كما يف التكملة ا ومل يرد يف التهذيب.8)
 .«ابن األعرايب»( يف اللسان : 9)
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َجاز :و  عن ابِن اأَلعحرَايبِّ ؛ املســــبلةِ 
َ
ُلوٌ  ُدِلكَ  بعريٌ  ِمن امل َفارِ  َمدح اِس َعاَوَد  ابأَلســــح اِن واأَلســــَ وَُكد  كما يف الُعَباِب ويف الِلســــَ

َفار وَمَرَن َعَليها ا وَقدح  َفاُر قاَ  الر اِجُز : َدَلَكتحه اأَلسح  اأَلسح
ال و ِ واِ  عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ل دح  مــــــــــــــــَ

هـــــــــــوِ       ـــــــــــح ن ٍر مـــــــــــَ فـــــــــــَ ـــــــــــِض ســـــــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــ  َرجـــــــــــِ (1)عـــــــــــل
 

  
كةً أي َرخاَوةٌ  َدلَكٌ  الذي في ُرْكبَتَْيهِ  الَمْدلوكُ  أو . محرَّ اَغانيُّ  ماَطلَهُ  أي الغريُم ُمَدالَكةً  دالَكهُ  ِمن الَمَجاز :و وذلك أََخفُّ ِمن الطََّرِق نَقَلَه الصَّ

ُجُل اْمَرأَتَه يُداِلكُ أَ  ُسئَِل الَحَسُن البصرّي :و وكذلك َداَعَكه ، ً  ؟الرَّ يَْعنِي يَماِطُل بالَمْهِر وكلُّ مَماِطٍل  ؛ قال أبو ُعبَْيد : فقاَل : نعم إذا كاَن ُمْلفَجا

وفيه أُِسَر أبو العََشائِر الَحَسن بن َعِلّي  (3) كَصبوٍرع بَحلَبَ   :َدلُوكو .(2)وال أَحقّها  كُهَمَزةٍ ُدَوْيبَّةٌ  الُدلََكةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و .ُمداِلكٌ  فهو

التََّحفُُّز في  تحِ الالمِ بف الدَّوالَْيكُ و التَْغِلبّي األَِمْير الفاِرس حين َكبََستْه َعْسَكر اإِلْخِشْيدية َمَع يانس الُمْؤنسي كذا في تاريخِ َحلَب البِن العَديِِم.

 قاَل : وهذه بكسر الالمِ  كالدَّآِليكِ  وتََحيُُّك عن ابِن َعبَّادٍ  (4) الَمْشيِ 

ــــــــــكميشــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــي ــــــــــدوال ــــــــــكــــــــــه  ال ــــــــــن ــــــــــب ــــــــــعــــــــــدو ال  وي

 كــــــــــــــبنــــــــــــــه يــــــــــــــطــــــــــــــلــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــــــــبو الــــــــــــــربوكــــــــــــــه    

  
ً  َدآِليكُ  ج ُدْؤلوكٍ  يُقاُل : تَرْكتهم في العَظيمُ األَْمُر  الدُّْؤلُوكُ و قُْلُت : هكذا أَْنَشَدهُ ابُن بزرج وقَْد تَقَدََّم في ب ر ك وفي ب ن ك. عن ابِن  أَيضا

َعبَّاٍد أَْيضاً ؛ قاَل ابُن فاِرس في الَمقَاييس 
ْلُت هذا الباَب يَْعنِي باب الدَّال َمَع في هذا التركيب إِنَّ هلِل في كّلِ شيْ  (5) ء ِسّراً ولَِطْيفةً ، وقَْد تأمَّ

ِم فال تََرى الدَّال إالَّ وهي تدّل على َحَركٍة ومجي ِله إلى آخِره فال تََرى الدَّال ُمْؤتَِلفَة َمَع الالَّ  من مكاٍن إلى ٍء وَذَهاٍب وَزَوالٍ الالِم ِمن أَوَّ

 مكاٍن.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 الثَّْوَب َماَصه ليَْغِسلَه. َدلَكَ و الَمْصقُول. الَمْدلُوكو السْنبَل حتَّى اْنفََرك قِْشره عن َحبِّه. َدلَْكتُ 

َجاِل. الدُّلُكُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : تَْين ُعقاََلُء الّرِ ُجلُ  تََدلَّكَ و : بضمَّ . َدلَكَ   :الرَّ  َجَسَده عْنَد االْغتَِسال نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

كُ و الَمْرأَةُ العَِجْين. َدلََكتِ و اِم. يُْدِلكُ  َمنْ  الدَّالَّ  الَجَسَد في الحمَّ

ِلْيَكة ويُقاُل للَحْيِس   كما في األََساِس. الدَّ

َكة اسُم َوْقِت ُغُروب الشمِس أو َزَوالَُها ؛ يُقاُل : الدلكو  أي بالعَِشّيِ قاَل ُرْؤبَةُ : الدَّلَكِ  أَتَْيتُك عْندَ  محرَّ

 الدلكتبلج الزهراء يف جنح 
 عن ابِن األَْعَرابّيِ. َمْدلُوَكة األَْرُض : كعُنَِي أُِكلَْت فهي ُدِلَكتِ و الشمُس : اْرتَفَعَْت عن نواِدِر األَْعَراِب. وقَْد تَقَدََّم. َدلََكتِ و

ُجُل َحقَّه  َدلَكَ و اُء :الرَّ  : الَمُطول. الُمْدِلكُ و : الذي ال يرفَُع نَْفَسه عن َدنِيٍَّة ؛ الُمَداِلكُ  : َمَطلُه. وقاَل الفَرَّ

 : الُمَصابََرةُ ، وقِيَل : اإِلْلَحاُح في التَّقَاِضي. الُمَدالََكةُ و

 إذا َغذَّاها. َدلََكها ِمن قَْوِلهم : التَّْدِلْيك وقاَل أبو َعْمرٍو :

 بنُت فاُلٍن كانَْت َحِكْيَمةً ُمَدبَِّرةً جاَء ِذْكُرها في بناِء األَْهَراِم فاْنظره. دلوكةو

 للنَّاقِة الثقيلِة. ْلعَكالدَّ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وكذلك الدَّْلعَس ؛ وقاَل األَْزَهِريُّ : هي البَْلعَك كَجْعفٍَر الناقَةُ الغليظةُ الُمْستَْرخيَةُ  الدَّْلعَكُ  : [دلعك]

ً  األَْرنَبُ  َدَمَكتِ  : [دمك] ً  ءُ الشي َدَمكَ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ قاَل : أْسَرَعْت في َعْدِوها كقُعُودٍ  تْدُمُك ُدموكا  ءَ الشي َدَمكَ و صار أَْملَسَ  يَْدمُك ُدموكا

 ً  كذا في نواِدِر األَْعَراِب. اْرتَفَعَتْ  وَدلََكتْ  الشمُس في الَجوِّ  َدَمَكتِ  قاَل ُشَجاُع السلمي :و عن ابِن ُدَرْيٍد. َدُموك ومنه َرحىً  َطَحنَهُ  يَْدمُكهُ َدْمكا

شاءَ  َدَمكَ و ً  الّرِ ً  الفَْحُل الناقَة َدَمكَ و فَتَلَهُ  َدْمكا . َرِكبَها َدْمكا اَغانيُّ  قال : ُصْلبَةٌ  َدُموكٌ  وبَْكَرةٌ  نَقَلَهما الصَّ

 (6)عاِقرا  َدُموكاً َصر اَفة الَقبِّ 
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 ج نَقَلَه األَْزَهِريُّ  عظيمةٌ يُْسقَى بها على السانِيَةِ  هي أو وهذه نَقَلَها الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ  َسريعةُ الَمرِّ  هي أو عاقٌِر : ال َمثَل لها وال َشبَه

 الدَّْهِر نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ؛ َواِمكِ دَ  ِمن َداِمَكة يُقاُل : أََصابَتْهم الدَّاهيةُ  الداِمَكةُ و كعُنُقٍ  ُدُمكٌ 

__________________ 
 ( التهذيب واللسان واألساس.1)
 .296/  2( اجلمهرة 2)
 ( يف معجم البلدان : بليدة من نواحي حلب.3)
 .«الت حف ُز يف املشي»( يف القاموس : 4)
 .298/  2( مقياس اللغة 5)
 ( اللسان.6)
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َُجر د 
رٌ  لكراٍع.وهو يف كتاب امل ُت عنحَده شهراً  لميف  أي َدِميكٌ  وَشهح  . قاَ  َكعحُب :َدِميكاً  عن كراع كدَِكيحٍك يُقاُ  : أََقمح

راً  رين مث َشهح  (1) َدِميكاداَب َشهح
 : الدَّمك من بَنِي الحرث بن َكْعب وهو القائُِل فيه وَجعَلَه كَصبوٍر فرُس ُعْقبَةَ بِن ِسنانٍ  : الدَُّموكُ و عن أبي َعْمرو. أيضاً الثَّْلجُ  الدَِّميكُ و

ـــــــــ   ـــــــــت شـــــــــــــــــــــــكـــــــــجي عـــــــــل ـــــــــقـــــــــد محـــــــــل مـــــــــكح ل ـــــــــد   ال

 فصـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــًة مـــــــــــض ألمـــــــــــٍة ذات حـــــــــــبـــــــــــكح     

  
 : أما في قوِل الراِجزِ و

ي رٍو وهــــــــــــــــِ مــــــــــــــــح و ُ  أان ابــــــــــــــــُن عــــــــــــــــَ مــــــــــــــــُ   الــــــــــــــــد 
وُ       هــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــُُ راء يف حــــــــــــــــــــــارِكــــــــــــــــــــــِ  محــــــــــــــــــــــَح

  

ُكو ُ   (2) كبن  فاها قـََتٌب َمفح

وِمثْلُه في الَجْمَهَرةِ البِن ُدَرْيٍد ؛ قاَل يَِصُف فرساً  الدُُّموكُ  أي هي الفرسُ  بل ِصفَةٌ أي السريعةُ  فرٍس بعينِه كما قَالَهُ الَجْوَهِريُّ  فليس باْسمِ 

َحى يقول : تُْسِرعُ  ماً لفرٍس بعينِِه ؛ وَراَم َشْيُخنَا اْنتَِصار الَجْوهِرّيِ فقاَل : حْيُث َجعَلَه اسْ  وَوِهَم الَجْوَهِريُّ  أو البََكَرةُ  الدَُّموكُ  كما تُْسرُع الرَّ

ا ال يُْحَصى اْنتََهى  ةً َعلَى َغْيِره وال مانَِع ِمْن أَْن يشتق لها ِمَن الَوْصِف القائِِم بها علم كغَْيِرها ممَّ ً من حفظ حجَّ  الِمْدَمكُ و ؛ فلم يَْفعَل َشْيئا

.وهو م كِمْنبٍَر الِمْطَملَةُ  عْنَد الِعَراقِيِّْين وهو كلُّ َصّفٍ ِمَن  الساُف من البِناءِ  عْنَد أَْهِل الِحَجاِز هو الِمْدماكُ و ا يوسع به الَخبَز نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

َمْخَشِريُّ ، د بن ُعَمْيٍر قاَل : كاَن بناُء الَكْعبَِة في الجاِهِليَّةو اللَّبِِن عن األَْصَمِعّيِ ، ونقلَه الزَّ ِعْيَدان ِمن  ِمْدَماكو ِحَجاَرةٍ  ِمْدَماك ُرِوَي عن محمَّ

 ّيِ :وأَْنَشَد األَْصَمعِ  َسِفْينَة اْنَكَسَرت

ا  ــــــــــــــــــــــــــــَ ث ــــــــــــــــــــــــــــح يـ َ  املــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــِ  َأاَل اي انق

مـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــاً ِ       دح اكـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــَ دح  (3) فـــــــــــــــــمـــــــــــــــــِ
  

ّي : والَجْمعُ ِمن الرجاِل واإِلبِِل ومن كّلِ شي الشديُد القويُّ  كَسفَْرَجلٍ  الَدَمْكَمكُ و  ؛ أَْنَشَد أبو علّي عن أبي العَبَّاس : الدََّماِمكُ  ٍء. قاَل ابُن بَّرِ

َا عــــــــــــــينِّ و  ــــــــــــــِ ن غــــــــــــــح ــــــــــــــُ ِت ال تـ ــــــــــــــح ًة  أَن لــــــــــــــَ ــــــــــــــح تـ ــــــــــــــَ  فـ

رَاِوي      تح يف  اهلـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــَ ل ـــــــــَ تـ كإذا اخـــــــــح امـــــــــِ مـــــــــَ ـــــــــد   (4) ال
  

باِعي ؛ قاَل ابُن جني : الكاُف األُولَى ِمن َزائَِدة ، وذلك أنَّها فاصلةٌ بَْين العَْينَْين ، والعَْينَان متى اْجتََمعَتَا في  َدَمْكَمك وَذَكَره األَْزَهِريُّ في الرُّ

 ْيَدُد ، وقَْد ثَبََت أَنَّ العَْيَن األُولَى هيَكِلمٍة واِحَدةٍ َمْفُصوالً بينهما فال يكوُن الَحْرف الفاِصُل بينهما إالَّ زائِداً نَْحو َعثَْوثَل وَعقَْنقَل وُساَلِلم وَخفَ 

ائَِدتاِن وأنَّ الميَم والكاَف األُْخَريَْين هما األَْصالن  اِجُز :الزائَِدة ، فثَبََت إذن أنَّ الميَم والكاَف األْولَيَْين هما الزَّ  ، فاعرف ذلك. وقاَل الرَّ

 دمــــــــــكــــــــــمــــــــــكح ء اكــــــــــتشــــــــــــــــــــــــفــــــــــت لــــــــــنــــــــــا شــــــــــــــــــــــــيو 

 عـــــــــــــــــــن وارٍم أكـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــارُه عضـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــك    

  
 أي الشَِّديُد الّصْلُب.

ا   يُْستَْدَرُك َعلَيه :* وممَّ

كةً َسِريعَة الَمرَّ ، وكّل شيْ  َدَمُكوكٌ  بَْكَرةٌ  ِة : الدََّواِمكُ  والَجْمع َداِمكو َدُموكٌ  ٍء َسِرْيع المرِّ محرَّ مَّ  قاَل ذُو الّرِ

ـــــــــــــراهـــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــهـــــــــــــت أم كـــــــــــــبهنـــــــــــــا   إذا  ت

ــــــــــــفــــــــــــال خــــــــــــرس امــــــــــــا       ــــــــــــدوامــــــــــــكحبــــــــــــوز ال  ال

  
 قاَل ُرْؤبَةُ : ُدُمكٌ  َسِريعةُ الطَّْحِن والَجْمع َدُموكٌ  وَرَحىً 

 ُدُمكرددَت َرِجيحعاً َباح أَرححاء 
. َدَمْكَمك ويُْرَوى دهك وُهَما بَمْعنى : وُربَّما ِقيَل : َرحىً   أي َشِدْيَدةُ الطَّْحِن نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 الطوى ما بُنِي على َرأِْس البِئِْر. ِمْدَماكو

 التَّْوثِْيق. : الدَّْمكُ و
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ار أَْيضاً ويُقاُل : لَزْوِر النَّاقَةِ  (5) الدماكو  قاَل األَْعَشى : َداِمكٌ  َخطُّ البَنَّاِء والنَجَّ

فـــــــــــــاً و  ه  ـــــــــــــانـــــــــــــُ يـــــــــــــح قـــــــــــــَ رحفــــــــــــــَ َر  يف مـــــــــــــِ  َزوحرًا تــــــــــــــَ

َدانينِّ      يـــــــــح ِت الصـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــح كـــــــــانـــــــــبـــــــــيـــــــــاًل كـــــــــبــــــــــَ  (6) َدامـــــــــِ
  

ً  وقِيَل :  ُهنَا أي ُمْرتَفَعاً وَسيَأْتي في دوك. َداِمكا

 : َرُجٌل ِمن ُسوَدان العََرِب في َدَماَكةَ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ابنُ 

__________________ 
 ( التهذيب واللسان.1)
 .297/  2( األو  يف القاموس ا واألرجاز يف الصحاح واللسان والتكملة واجلمهرة 2)
 ( الصحاح واللسان.3)
 .«رأيتك ال تغنا»اللسان برواية : ( 4)
 ..«.. واملدما  : خيرت البّناء»( يف اللسان : 5)
 واللسان والتهذيب والتكملة. 131( ديوانه ط بريوت ص 6)
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رََع ؛ َدَمكَ  اإِلسحالِم وكاَن ُمِغرياً. وقاَ  أبو َزيحٍد : َيِته إذا َأسح َلتها. َدَمَكتِ و  الر ُجُر يف ِمشح  اإِلِبُر لَيـح
َرأِْسه قُلُْنُسوة  نسبةُ َرُجٍل في مغارة جبل ِمن أَْعَمال شروان قاعد َعلَى َكْيِفيَِّة ُجلُوِس التشهد وَعلَيه ما يَْستُره ِمَن اللِّبَاِس وَعلَى لدَمكمكياو

كَ  ، وسلمعليههللاصلىجاً فإذا َصلُّوا َعلَى النبّيِ يُقاُل : إنَّه ماَت ِمْن ُمدَّةٍ تَِزيُد َعلَى أَْربَعُمائِة َسنٍَة والنَّاس يَْدُخلُون َعلَيه أَْفَوا  ويُقالُ  ؛ َرأَْسه َحرَّ

ا لنك تمر إنَّ :  َهاب َمَشايخنا َشْيخ نَقَلَه فتََرُكوه وتْكِفْينه َغْسله باَشر َمنْ  أَْهلَكَ  وبََردٌ  َعِظْيم َمَطرٌ  فأَْرَسلَ  بَدْفنِه أََمرَ  البِاَلدَ  َدَخلَ  لمَّ  العجِميُّ  الّشِ

ْوِء للحافِظ السَّخاِوي.للسَّيُ  لبِّ  حواِشي في  وِطي نَْقالً عن الضَّ

 قُْلُت : ولو اَل َغَرابتِه ما نَقَْلتُه.

د بُن طاِهِر بِن َخاِلد بِن أبي الدَُّمْيك ومحّمد بن هشام بِن أبي  .(1)ِكاَلُهما ِمن شيوخِ الطْبَرانّيِ  الدَُّمْيك ، ومحمَّ

ُث الُمتََوفَّى َسنَة  (2): كَسْحبَاٍن جدُّ أبي العَبَّاس َعْبُد هللِا  َدْمَكانُ و د الِصْيَرفيُّ البَْغَداِدّي المحّدِ  .312بن محمَّ

 في ِجْيَزةِ ِمْصَر. الدََّمائَِكةُ  بالضِم َرُجٌل ِمن العََرِب وِمن وْلِده الدُُّموكِ  وأبو

ُر ، ويُقاُل : األَْملَُس الُمْستَديرُ بالضم الَحَجُر  الدُّْملوكُ  : [دملك]  وَسْهمٌ  ُمَدْملكٌ  َحَجرٌ  كما في الُمْحَكِم ، وقاَل الَجْوَهِريُّ : هو الحجُر المدوَّ

وال يُقَاُل تََدْملق  فَلََك ونََهدَ  إذا ثَْديُها تََدْملَكَ  قَدْ و وكذلك حجٌر ُمَدْملَقٌ  الَمْفتول الَمْعُصوبُ  الُمَدْملَكُ  أي وهو كما في الُمْحَكِم ، ُمَخلَّقٌ  أي ُمَدْملَكٌ 

 قالَهُ اللْيُث وأَْنَشَد :

كــــــــــــا  نح أن تــــــــــــفــــــــــــلــــــــــــّ ُد ثــــــــــــدايهــــــــــــا عــــــــــــَ عــــــــــــح  مل يـــــــــــــَ

كــــــــــامســــــــــــــــــــــــتــــــــــنــــــــــكــــــــــراِن املــــــــــ ِّ قــــــــــد      لــــــــــَ َدمــــــــــح (3)تــــــــــَ
 

  
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 أَْملَس. ُمَدْملَكٌ  َء إذا َملَّْستُه. وحافِرٌ الشيْ  َدْملَْكتُ 

 ُء أَْملَّس واْستََداَر.الشيْ  تََدْملَكَ و

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ً  : [دمنك]  ُمَصغَّراً قَْرية بِمْصَر ِمن أَْعَماِل الغَْربيِة. ُدَمْينكا

. وقاَل األَْزَهِريُّ : هو كَجْوَهرٍ  الدَّْونَكُ  : [دنك]  ِره ، وقاَل نَْصر في كتابِه : هو واٍد بالعاِليَِة ،َذَكَره ابُن ُمْقبٍِل في ِشعْ  ع أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 والِهَجفُّ النَّعاُم : يَِصُف ِهَجفَّْيِن بِِشدَّةِ العَْدوِ  في التثنية بُن ُمْقبِلٍ  تميُم بُن أُبيّ  ويُثَنَّى ويُْجَمُع قالَ 

ــــــــــــــَ  ن ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ كــــــــــــــاداِن بـ ــــــــــــــَ ِ ي اح كــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــد وح َوٍة و  ال ــــــــــــــح  أل

نحســــــــــــــــــــــلــــــــخــــــــو      ــــــــَ ِر يـ مــــــــح تــــــــاِد الســــــــــــــــــــــ   (4) انِ ذاِت الــــــــقــــــــَ
  

 في الجمع : وقال ُكثَيِّرٌ  .(5)من ِشدَّةِ العَْدِو وأَْنَشَد اأْلَْزَهِريُّ البَيَت وَرَوى القافِيَة يَْعتَِلَجان  من ُجلوِدِهما ويَْخُرجانِ  يَْنَسِلخان يَكادانِ  أي

الَم ِذي َدٍم   أقــــــــــــــــوُ  وقــــــــــــــــد جــــــــــــــــاَوزحَن أعــــــــــــــــح

ن  و      كُ ِذي َومجـــــــــــــــــََ  أو دوهنـــــــــــــــــَُ (6)الـــــــــــــــــد وانـــــــــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ للَحِطْيئَة :

َوانِيكأَداَر ُسَليحَم    (7)فالُعَرفح  ابلد 
ً  الدُّْنُدكُ و  .. نَقَلَه الَخاْرَزنجيُّ  بالضم تَْيٌس إذا َمَشى تََرْجَرَج لَْحُمهُ ِسَمنا

ً  ءَ أي الطيَِّب والشيْ  داَكهُ  : [دوك] ً و َدْوكا ً  َسَحقَهُ  َمداكا ً  المرأةَ  داكَ  قاَل أبو َعْمٍرو :و وأَْنعََمهُ دقّا ً  يَُدوُكها َدْوكا  جاَمعَها وبَاَكها يَبُوُكها بَْوكا

 وأَْنَشَد :

هـــــــــــــــا داكـــــــــــــــَ راِط  َدوحكـــــــــــــــاً  فـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  الصــــــــــــــــــــــــــــِّ

واِط  كـــــــــــــَدوح ِ لـــــــــــــيـــــــــــــَ        هـــــــــــــا الـــــــــــــَوطـــــــــــــح (8)َزوحجـــــــــــــِ
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ً  القَْومُ  داكَ و   : قالَ  ، وسلمعليههللاصلىحِديُث َخْيبََر : أَنَّ النبيَّ  ِمن أَْمِرهم وَدَوَراِن ، ومنه وقَعوا في اْختِالطٍ  إذا يَُدوُكوَن َدْوكا

__________________ 
 .612/  2( ذكر ا ا افة يف التبصري 1)
 ( يف اللباب : عبيد   بن عبد   بن  مد.2)
 اللسان بدوَن نسبة.( 3)
 .«الدونكان»والبيت من شواهد القاموس ا وهو يف اللسان والتكملة ومعجم البلدان  338( ديوانه ص 4)
 وفيه : ينسلخان. 120/  10( انظر التهذيب 5)
 والتكملة. 135/  2( ديوانه 6)
ويف الديوان  أقامت عل  األرواح والدمي الوطفِ  : 131بريوت ص واملثبت كرواية اللسان. وعجزه يف الديوان ط « ابلدوانك»( يف التهذيب : 7)

 : ابلدوانك. والدوانك والعرف : موضعان.
 ( التهذيب واللسان والتكملة.8)
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تُح عل  َيَديحِه ا حيب    وَرُسوَله وحيب ه   ورُسولُه» ا  أَيـُّهم يـُعحطَاها نَيُدوُكو  ا فَباَت الن اسُ « أُلعِطَا  الر ايَة َغداً َرُجاًل يفح
ون ومَيُوجون وَلحَتِلفون فيه. رَاِويِّ و  أي َلُوضـــُ  : (1)قاَ  ابُن ُدَريحٍد و  َمِرضـــوا الَقوحُم إذا دا َ  َرَو  أبو تُراٍب عن أيب الر بيِض الَبكح

دا ُ و  َغت ُه يف ماٍء أو تُرابٍ  إذا َيُدوُكُه َدوحَكاً  فالانً  دا َ و 
َ
َو ُ و  امل الءةُ كِمنحرَبٍ   املِدح َدا ُ   الصـــ 

َ
َحُ  َعَليه الطِّيُب ا  فامل : َحَجٌر ُيســـح

اَلَءُة. وأم ا َو ُ  وهو الصـــــ  ُر   املِدح َحاِح ا واملصـــــنِّف وح َد ا ا وفيه نظر قاَ  امح َحُ  به الطِّيُب كما يف الصـــــِّ فهو َحَجٌر ُيســـــح
 الَقيحِ  َيِصُف فرساً :

حــــــــَ   تــــــــَ ــــــــح  كــــــــَبن  عــــــــلــــــــ  الــــــــكــــــــتــــــــفــــــــا مــــــــنــــــــه إذا انـ

نــــــــــظــــــــــِر      ُروٍس أو صــــــــــــــــــــــــاليــــــــــَة حــــــــــَ داَ  عــــــــــَ (2)مــــــــــَ
 

  
 وقال حميد بن ثور :

َرتح  ة ابكـــــــــــــَ ئـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ نـــــــــــــِ
َ

رحَت املـــــــــــــ َت ابكـــــــــــــَ ـــــــــــــح  إذا أَن

َداكــــــــــــاً      دا  مــــــــــــَ رَان وِإمثــــــــــــِح فــــــــــــَ ن َزعــــــــــــح (3)هلــــــــــــا مــــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لسالمة بن جندل يَِصُف فَرساً :

ٌض  ــــــــــَ ل ــــــــــَ ــــــــــه تـ ــــــــــُض إىل هــــــــــاٍد ل ي ــــــــــد ســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ  ال رحق ــــــــــَ  يـ

ٍؤ       ؤحجــــــــُ َدا ِ يف جــــــــُ يــــــــب خَمحضــــــــــــــــــــــوب  كــــــــمــــــــَ (4)الــــــــطــــــــِّ
 

  
 َدَوكٌ  بالفتحِ  الدَّْوَكة نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، َزاَد َغْيُره : واْختِاَلٍط ِمن أَْمِرهم ؛ وَجْمع َشّرٍ وُخصوَمةٍ  أي في ويَُضمُّ  بالفتحِ  َدْوَكةٍ  َوقَعُوا في يُقاُل :و

 بالضِم أَْيضاً قاَل ُرْؤبَةُ : ُدَوكٌ  ، وَمْن قاَل بالضِم قاَل في َجْمعهِ  ِديَكٌ و

 الدو فرمبا حنَيت من تلك 
. تََضايَقوا في ذلك إذا تَداَوكوا قاَل أبو تَُراٍب :و  أي في َشّرٍ وَحْرٍب نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ً َداَكهُ يَُدوكه  َمْخَشِريُّ ،البَِعْير الشيْ  يَُدوكُ  إذا َدقَّه وَطَحنَه كما َدْوكا ً و َء بَكْلَكِله نَقَلَه الزَّ  أََسَره. َداَكه َدْوكا

ْيِب ق : الدُّوك. و(5)الِحَماُر األَتَاَن إذا َكاَمها  َداكَ  الفََرُس الِحْجر : َعاَلها. وقاَل ابُن ُدَرْيدٍ  َداكَ و  اَل األَْعَشى :بالضِم صالَءة الّطِ

فــــــــــــــاً و  انــــــــــــــُ ِه  ــــــــــــــَ يــــــــــــــح قــــــــــــــَ رحفـــــــــــــــَ َر  يف مــــــــــــــِ  َزوحرًا تـــــــــــــــَ

كــــــــــا  كــــــــــُدو ِ نــــــــــبــــــــــيــــــــــاًل       َدانينِّ َدامــــــــــِ يــــــــــح (6)الصــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ْيَدنانِّي : ْيَدنانِّيِ ، والصَّ ْيَدنانِّي العطَّار قاَل : وَرَواه ابُن َحبيٍب : كبَْيِت الصَّ ْيَدنانِّيِ ،  كُدوكِ  الَمِلُك ، وَداِمكاً مرتفعاً ؛ وِمن َجعََل الصَّ الصَّ

 وَمْعنَى َداِمك أَْملَس وقَْد تَقَدََّم.

 َضْرٌب ِمن َمَحاِر البحِر عن ابِن ُدَرْيٍد. الدَّْوكُ و

 : بالضِم الَمَرُض عن أبي تَُراٍب. الدُّوَكةُ و

ثانِ  َدَهكٌ  : [دهك] كةً ة بِِشيراَز أو بواِسَط منها عِليٌّ وَهاروُن ابنا ُحَمْيٍد الُمَحّدِ هكذا في سائِِر النَسخِ وظاِهُر ِسيَاِقِه أنَّهما أََخَواٌن  الدَّهِكيَّانِ  ُمحرَّ

 َدَهَكهُ  قاَل ابُن األَْعَرابي :و فتنبَّه لذِلَك. (7)ولْيَس كذِلَك فعلّي بن حميد ِشْيَرازّي َرَوى َعْن َشعبة وَهاُرون بن حميد واسطّيٍ َرَوى عن َغْنَدَر 

ً  َكَمنَعَهُ   وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُرْؤبَة : َدُهك والَجْمعُ  َدُهوكٌ  ومنه ُرحىً  َطَحنَهُ وَكَسَرهُ  َدْهكا

ُر ح و  اء عـــــــــــــُ ُب أَنحضـــــــــــــــــــــــــــَ تح َرهـــــــــــــح خـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــِ  ِإنح أُن

َ أَرححـــــــــــــاٍء      اح يـــــــــــــعـــــــــــــًا بـــــــــــــَ كح َرد تح َرجـــــــــــــِ  (8) ُدهـــــــــــــُ
  

ا َمقُولة أو ُمتََوهَّمة ، وأَْرحاُؤها أَْنيَابُها وأَْسنانُها. وقاَل كراٌع : َدُهوك ْرَوى : ُدُمك بالميِم وقَْد تَقَدََّم. وقاَل ابُن ِسْيَده : هو ِعْنِدي َجْمعويُ   ، أَمَّ

اءِ  الدَّْهكُ   المرأةَ إذا أْجَهَدها في الجماعِ. َدَهكَ  وقِيَل : مااألَْرَض والمرأةَ َوِطئَهُ  َدَهكَ و : الطَّْحن والدَّقُّ ، ويُْرَوى بالرَّ
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ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ى ُمَولَّدة. الدهاكة  مشدََّدةٌ ِمن أَْسَماِء الُحمَّ

اِزّي حدََّث َعْن أبي أَُوْيٍس الَمَدنّي. َدَهكٌ و ّيِ منها السنِدي بُن َعْبَدَوْيه الرَّ  أَْيضاً قَْريَةٌ بالرَّ

ٌب  كَجْعفَرٍ  َدْهلَكٌ   :[دهلك] . وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو َمْوِضٌع ، أَْعَجِميٌّ ُمعَرَّ اَغانيُّ هو .(9)أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  وقال الصَّ

__________________ 
 .298/  2( اجلمهرة 1)
 .314/  2برواية : عل  املتنا. وعجزه يف املقايي   56( من معلقته ا ديوانه ص 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان ويف الصحاح عجزه.4)
 .298/  2( اجلمهرة 5)
 واللسان. وقد تقدم يف دمك. 131( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .583/  2( ذكر ا يف التبصري 7)
 الرجز يف اللسان والثاين يف الصحاح.( 8)
 .336/  3( اجلمهرة 9)
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َُشر فة وإىل الَيَمِن وهي ما َجزيَرةٌ 
َه إىل مك َة امل ُن وَغريح  با بـَرِّ الَيَمِن وبـَرِّ ا ََبَشِة. يف حبِر الَيمِن حُيحَمُر منها الس مح

 ً  قاَل ُكثَيٌِّر : آكاٌم سوٌد َمْعروفَةٌ بأَْرِض العََربِ  الدَّهاِلكُ و هكذا قُْلُت : وقَْد َذَكَرها ابُن بَطُّوَطة في ِرْحلَتِه أَْيضا

وهلـــــــــــــــــا  ًا ُزهـــــــــــــــــاَء محـــــــــــــــــُُ لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــّ َدوح  كـــــــــــــــــبن  عـــــــــــــــــَ

نــــــــا هبــــــــا و      هــــــــح ــــــــد  ي ال رحمتــــــــَِ ــــــــَ َدتح تـ كُ غــــــــَ ــــــــِ ال هــــــــَ ــــــــد   (1) ال
  

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 بَسَمْرقَْند.ِدْيَزُك بالكسِر وفتحِ الزاي قَْريَةٌ 

وقَِرٍد واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  كِقَرَدةٍ  في الَكثيرِ  ِديََكةٌ و في القِليلِ  أَْدياكٌ و في الَكثِْيرِ  ُديوكٌ  ج َمْعروٌف وهو َذَكُر الدََّجاجِ  بالكسر م الديكُ  : [ديك]

. اَغانيُّ  : كقَْوِلهِ  فيؤنَُّث على إراَدتِها َجةِ وقد يُْطلَُق على الدَّجا َعلَى األُْولَى واألَِخْيرة ، وكذِلَك الصَّ

 (2) بَصوحٍت َزقاً  الديكُ  َزق تِ و 
يكَ  ألنَّ  ُج :و َدجاجةٌ أَْيضاً قالَهُ ابُن ِسْيَده. الّدِ يكُ  قاَل الُمؤّرِ ُجلُ  الّدِ ُؤوفُ  في َكالِم أهِل اليَمِن الرَّ ُؤوم ، قاَل :  الُمْشِفُق الرَّ ج الرَّ ونَّص الُمَؤّرِ

ي ً  ومنه ُسّمِ يُك ِدْيكا يكُ و ، قاَل : الّدِ ً  الّدِ بيعُ  أَْيضا ِن نَباتِهِ  في كالِمِهم الرَّ يكِ  فيكوُن َعلَى التَّْشبِيه كأَنَّه ِلتَلَوُّ يكُ و .بالّدِ األَثافِي الواِحُد فيه  الّدِ

ُج. والَجميُع سواءٌ  يو قالَهُ الُمَؤّرِ ّي عن ابِن َخالََوْيه : ُخَششاُء الفََرِس  : كُ الّدِ يكُ  وهو العَْظُم الشَّاِخُص َخْلف أُذُنِه. وَحَكى ابُن بَّرِ : َعْظٌم  الّدِ

ْصه بِفََرٍس وال غْيِره.  َخْلف األُذُِن ، ولم يخّصِ

يكُ و ثِ   :الّدِ  الِجّنِ لَقَُب عبِد السَّالمِ  ديكُ و : هو َهاُرون بُن ُسْفيَان الُمستَْمِلي (3)هكذا في العُبَاِب ؛ وفي التبصير  لَقَُب َهروَن بِن موَسى الُمَحّدِ

 الَمْشهور. الشاِعرِ  بِن َرْغبَان الِحْمِصيّ 

يََكةِ  كثيَرةُ  بفتحٍ فَكْسرٍ  َمديَكةٌ  كذاو ويَُضمُّ  بالفتحِ  َمَداَكةٌ  أرضٌ و يََكِة. بالكسر َزْجٌر لها ِدكْ ِدكْ و الّدِ  أي للّدِ

ا يُ   ْستَْدَرُك َعلَيه :* وممَّ

يكِ  أبو بَْكِر بِن أبي الِعّزِ بِن أبي ٌث ماَت َسنَة  الّدِ يكِ  واْبنه الُمبَاَرك ، يُقاُل له ابنُ  567محّدِ يكِ  وابُن ُغالمِ  الّدِ ٌث آَخُر َرَوى عن أبي  الّدِ محّدِ

 نَقَلَه الحافُِظ. 579 (5)الُحَصْين وماَت َسنَةَ  (4)

يك ومنيةُ  ثين نَقَلَه  الدَُّوْيكِ  قَْريَةٌ بِمْصَر ِمن أَْعَماِل اطفيح ، وَعْبُد العَِزيز بن أَْحمد بن باقا وأَُخوه َعْبد هللا يُْعَرفان بابنِ  الّدِ ُمَصغَّراً ِمَن المحّدِ

 .(6)الحافُِظ 

 فصل الذال
 املعجمِة َمَع الكافِ 

اَغانيُّ :المعَجَمِة َمَع الكاِف ساِقٌط ِعْنَد الَجْوَهِرّي وصاحِ   ِب الِلَساِن ، وقاَل الصَّ

 عن ابِن األَْعَرابّيِ. حياةُ القَْلبِ  الذَّْكَذَكةُ  : [ذكك]

 َمَع الكافِ  فصل الراء
ً  : [ربك] ً  الثَّريدَ  َربَكَ و اْختَلَطَ  فاْرتَبَكَ  َخلََطهُ  َربََكهُ يَْربكه َرْبكا ً  َربَكَ  اللْيُث :قال و وَخلََطهُ بغيِره أَْصلََحهُ  يَْربُكهُ َرْبكا ً  فالنا  أَْلقاهُ في َوَحلٍ  َرْبكا

ً و أي نََشَب فيه. فيه فاْرتَبَكَ  بيَكةَ يَْربُكها َرْبكا يُْعَمُل رْخواً لْيَس كالَحْيِس فيُْؤَكُل ، وهو قَْول َغنِيَّة أُمُّ  َعِملَها وهي أَقٌِط ِبتَْمٍر وَسْمنٍ  َربََك الرَّ

يِت : .(7)الَحَماِرِس الِكاَلبِيَِّة  ّكِ ً  وُربَّما ُصبَّ عليه ماٌء فَُشِربَ  قاَل اْبُن الّسِ بَدقيٍق  يُْخلَطُ  أو ُربٌّ  يُْعَجناِن ِمن َغْيِر َسْمٍن ، تَْمٌر وأقِطٌ  هو أو ُشْربا

ّبِ ، وهذا قَْول ال يُلبَُك بَسْمنٍ  َمْطحونٌ  أو َسويٍق أو َطبيٌخ من تَْمٍر وبُّرٍ أو َدقيٌق وأقِطٌ  دُّبَْيِرية وقَْد اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ َعلَى قَْوِلها مختلٍط بالرُّ

بيكِ  وقَْول أُّمِ الُحَماِرس ، أو هو ُربٌّ وأَقٌِط بَسمٍن وهذا ِمثْل قَْول الدُّبَْيِريِة َسَواء ، فصاَرِت األَْقَوال َسْبعَة قاَل أبو الرهيم  في الُكلِّ  كالرَّ

 العَْنبَريُّ :



13178 

 

__________________ 
 واللسان والتكملة. 138/  2وانه ( دي1)
 ( اللسان.2)
 .565/  2( التبصري 3)
 ابن ا صا. 565/  2( يف التبصري 4)
 ونصها كتابة اب روف. 589سنة  565/  2( يف التبصري 5)
 .561/  2( التبصري 6)
 .«وأم ا مارس البكرية معروفةكذا ابألصر وشرح القاموس هنا ا ويف مو القاموس : »( كذا ابألصر واللسان وهبامشه 7)
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ٍر  عـــــــــــــــح وِم فـــــــــــــــِ لـــــــــــــــُ زَعح فـــــــــــــــغـــــــــــــــرُي مـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــإنح  ـــــــــــــــَح

ِك و      بـــــــــــُ ربح فـــــــــــمـــــــــــن حـــــــــــُ يـــــــــــكِ ِإنح َتصــــــــــــــــــــــــح (1)الـــــــــــر بـــــــــــِ
 

  
بِْيَكة ويُْضَرُب مثالً للقوِم يَْجتَِمعُون ِمن كّل وتقدَّم عن الَجْوَهِرّيِ في ب ر ك : أَنَّ البَِريَكةَ الَخبِْيص ولْيَس هو وهي الَحْيُس أو البَِرْيك  الرَّ

طب يُْؤَكُل بالزبِد عن أبي َعْمرو وتَقَدََّم في ح ي س الَكالم فيه ُمْشبعاً فَراِجْعه.  الرَّ

 قَْول ُرْؤبَة :وشاِهُد األِخْير  ُمْختَِلُط في أمِرهِ  الثاني على النََّسبِ  ِهَجفٍّ  ِمثْل ِربَكٌ و أميرٍ  ِمثْل َربِْيكو كُصَردٍ  ُربَكٌ  َرُجلٌ و

َدا  ي  الـــــــــــــــر اقـــــــــــــــِ وحِم اخلـــــــــــــــلـــــــــــــــِ ـــــــــــــــ  رُت ابلـــــــــــــــنـ بـــــــــــــــِ  َأغـــــــــــــــح

ا و      ــــــــــــَ ن ــــــــــــح َويـ كالقــــــــــــَ  اهلــــــــــــُ ــــــــــــَ ــــــــــــر ب َدا  ال ــــــــــــرِّاغــــــــــــِ (2)ال
 

  
ً  كفَِرحَ  َكَربِكَ  وهو َمَجازٌ  اْختَلََط عليه أَْمُرهُ  الرُجلُ  اْرتَبَكَ و .(3)على النََّسِب  كَكتٍِف َضِعيُف الحيلَةِ  َربِكٌ  َرُجلٌ و قال ابُن ُدَرْيدٍ   ومنه َرْبكا

في حِديِث ابِن َمْسعُوٍد و أي َوقََع فيها ولم يََكْد يْخلص منها. «في الَهلََكاتِ  اْرتَبَكَ و تحيّر في الظلَماتِ »:  عنههللارضيحِديُث علّيٍ 

 .«وهللا الشيخُ  اْرتَبَكَ و» : عنههللارضي

ْيُد في الِحبالَِة اْضَطَربَ  اْرتَبَكَ و وهو َمَجاٌز. تَتَْعتَعَ  إذا في كالِمهِ  اْرتَبَكَ و ً  عن األَْمر فالنٌ  اْرباكَّ  قاَل ابُن َعبَّادٍ و وهو َمَجاٌز ، الصَّ  اربِيكاكا

ِمن  ة بخوِزْستانَ  أَْيضاً كما قَالَهُ يَاقُوت بالقاِف وتفتُح الباءُ  بضِم الباِء ويقاُل أُْربُقُ  أَْربُكُ و اْختَلَطَ  َعلَيه إذا رأيُهُ  اْرباكَّ و عنه قاَل : َوقَفَ 

يَِر وأَ  ْخبَاِر الَخَواِرجِ فتَحها الُمْسِلمون نَواِحي األَْهَواز ، بل ناِحيَة ُمْستَِقلة ذات قُرًى وَمَزاِرع وِعْندها قَْنَطَرة َمْشُهوَرة لها ِذْكر في كتُِب الّسِ

نٍ  بنُ  النّْعَمان يَْوَمئِذٍ  الَجْيِش  وأَِمْير ، نََهاَوْند قَْبل عنههللارضيَر عاَم َسْبع َعَشَرة في ِخاَلفَِة َسيِِّدنا ُعمَ   ذِلكَ  في وقالَ  عنههللارضي المزنيّ  ُمقَرَّ

: 

َوتح فـــــــــــــــــارس والـــــــــــــــــيـــــــــــــــــوُم حـــــــــــــــــاِم أوارُُه   عـــــــــــــــــَ

ــــــــــــــدكــــــــــــــا  و      ــــــــــــــا ال ر ب ــــــــــــــفــــــــــــــَ حــــــــــــــت كمبــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  أَرحب

  

وا وأدركـــــــــــــــتح   فـــــــــــــــال غـــــــــــــــرو إال  حـــــــــــــــا ولـــــــــــــــّ

  
ــــــــــن    ــــــــــ  ب ــــــــــي ــــــــــرب ــــــــــُر ال هــــــــــم خــــــــــي ــــــــــكمجــــــــــوعــــــــــَ  أرب

  

ـــــــــــــــــال و  زان مـــــــــــــــــوائ رمـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــّن اهلـــــــــــــــــُ  أفـــــــــــــــــلـــــــــــــــــت

  
َدٌب مـــــــــن  ـــــــــاهـــــــــر الـــــــــلـــــــــون أعـــــــــتـــــــــك    (4)بـــــــــه نـــــــــَ

 

  
امهرمزيُّ  عليُّ بُن أحَمَد بِن الفَْضلِ  أبو طاِهرٍ  منها ويُقاُل األَْربَِقيُّ ، قاَل يَاقُوت : وقََرأُْت في كتاِب الُمفَاَوَضِة ألبي الَحَسِن  األَْربُِكيُّ  الرَّ

دُ  حدَّثني القاِضي أبو الَحَسِن أَْحَمُد بُن الَحَسن األَْربَِقّي بأَْربََق وكاَن َرُجالً فاِضالً قاِضي البَلَِد وَخِطْيبه  بُن علّيِ بِن نَْصر الكاتِِب : محمَّ

ن َحَسَدني وكَ وإَِمامه ف ِرهَ تقدُِّمي فَصَرفنِي ي َشْهِر َرَمَضان ، وِمن الفضل على منزلة قاَل : تقلََّد بَلََدنا بَْعض ُجفَاةِ العََجِم والتفَّ به َجَماَعة ممَّ

 : (5) عن القَضاِء وَراَم َصْرفي عن الَخَطابِة واإِلَماَمِة فثاَر الناُس ولم يُساِعْده الُمْسِلُمون فكتَْبُت إليه

وا :  وا وحتــــــــــــــز بــــــــــــــُ بــــــــــــــُ ذيــــــــــــــن  َلــــــــــــــ  لــــــــــــــ   قــــــــــــــر لــــــــــــــِ

نح ِواَليـــــــــــِة أَرحبـــــــــــ       دح طـــــــــــبـــــــــــت نـــــــــــفســـــــــــــــــــــــــًا عـــــــــــَ  قـــــــــــَ

  

ـــــــــقضـــــــــــــــــــــــاِء تـــــــــعـــــــــّدايً  ِددحُت عـــــــــن ال يِن صـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــح  هـــــــــَ

  
ي    قــــــــــــِ قــــــــــــ  ي بــــــــــــه وحتــــــــــــََ قــــــــــــِ ذح نح حــــــــــــِ  أَُأصــــــــــــــــــــــــــد  عــــــــــــَ

  

هــــــــــَ  و  زاهــــــــــِة والــــــــــنـــــــــــ  احــــــــــِة والــــــــــنــــــــــ   عــــــــــن الــــــــــَفصــــــــــــــــــــــــَ

  
طــــــِ     ــــــح ن َ

ر املــــــ ت بـــــــه وَفصـــــــــــــــــــــح صـــــــــــــــــــــح ــــــقـــــــًا َخصــــــــــــــَ  خــــــل

  
بْيَكةُ و . كَسفينٍَة الماُء الُمْختَِلُط بالطينِ  : الرَّ اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

بِْيَكةُ و ْبَدةُ التي ال يُزايلُها اللَّبَنُ  : الرَّ اَغانيُّ  ُمْرتَبَِكةٌ  فهي الزُّ م يُقاُل  بُن ُدَرْيٍد :وَرَوى ا له فاْربُكوا وفي الَمثَِل : َغْرثانُ  نَقَلَه الصَّ فاْبُكلُوا له بالالَّ

حاحِ ، أي ِمن َسفٍَر يُقاُل : هو ابن لساِن الُحْمَرةِ كما في العُبَاِب ، أتَى أَْعرابِيٌّ أَْهلَهُ  : َر بغاُلٍم  ، كما في الّصِ ُوِلَد له فقال ما أَْصنَُع به فَبُّشِ

هُ  القَْوَل ، اْمَرأتُهُ ذلكآُكلُهُ أم أْشَربُهُ فقالَْت أ ا َشبَع قال َكْيَف الطَّاَل وأُمُّ ُروه  فلمَّ وا له َطعَاماً يَْهَجأْ َغَرثُه ، ثم بَّشِ وَمْعنَى الَمثَِل أي هو جائٌِع فَسوُّ

غ لغَْيِره. ِل األَْسَوُد ُمْشَرباً ُكْدَرةً أو الشَّديُد َسواِد األُذُنَْيِن والدُّفوِف من اإِلبِ  األَْربَكُ و بالَمْولُوِد. قاَل ابُن ُدَرْيٍد : يُْضَرُب لَمْن َذَهَب َهّمه وتَفَرَّ

اَغانيُّ : أَْقَوى ؛ وبِهَما ُرْبكٌ  والَجْمعُ  ُمْشَرٌب ُكْدَرةً  أي أذُنَْيِه وُدفُوفه وما َعدا ذلك ْمُك بالميِم ، قاَل َشِمٌر : والميُم أَْعَرُف ، وقاَل الصَّ  وهي الرُّ

ْبكِ  أَنَّهم يَْرَكبُون الَميَاثِر على النُّوقِ »في ِصفَِة أَْهِل الَجنَِّة  عنههللارضي أبي أَُمامة ُرِوَي حِديثُ   .«عليها الَحَشايَا الرُّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

بِْيَكةِ  َرَماه  َعلَيه. اْرتَبَكَ  أي بأَْمرٍ  بالرَّ
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 والتكملة. 65( ديوانه ص 2)
 .273/  1( اجلمهرة 3)
 وعجز الثاين فيه :« أريك»( معجم البلدان 4)

 مجوعهم خير الرئي  ابن أرمك
 .«موائال»بد  « موابال»ويف 

 .«أرب »( األبيات يف معجم البلدان 5)
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بُوكُ و . الرَّ اَغانيُّ  : كَصبُوٍر تَْمٌر يُْعَجُن بَسمٍن وأَقٍِط فيُْؤَكُل نَقَلَه الصَّ

 أَْرَمك. أَْربَكُ  وَجبَلٌ 

ً  البَعيرُ  َرتَكَ  : [رتك] ً و بالفتحِ  َرتْكا ً و َرتَكا َكتَْيِن قاَرَب َخْطَوهُ  َرتَكانا َحاحِ ، وهو قَْول الَخِليِل  ُمَحرَّ في َرَمالنِِه ال يُقاُل : إالَّ للبَِعْيِر كما في الّصِ

اَغانيُّ : والصَّواُب أنَّه ِمن ، َزاَد َمَع اْهتَِزاٍز ثم إنَّ ظاِهَر ِسيَاِق الُمَصنِِّف أنَّه ِمن حّدِ نََصَر ، وَوقََع ِمثْله في ديواِن األََدِب للفَاَرا بي ، قاَل الصَّ

تَكِ  حّدِ َضَرَب ، وشاِهدُ   قَْول ُزَهْيٍر : الرَّ

ٌص  لـــــــــُ ـــــــــُ  هـــــــــر تـــــــــلـــــــــحـــــــــقـــــــــين وأصـــــــــــــــــــــــحـــــــــايب هبـــــــــم قـ

هـــــــــا الـــــــــتـــــــــبـــــــــغـــــــــيـــــــــُر و      لـــــــــَ زحجـــــــــ  أوائـــــــــِ ـــــــــُ كُ يـ  (1) الـــــــــر تـــــــــَ
  

تَكُ  وقَْد يُْستَْعَملْ   في َغْيِر اإِلبِِل قاَل الَحرُث بُن حلََّزة : الرَّ

ـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــاُح تـــــــــــــرو حـــــــــــــت بـــــــــــــعشـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــٍة و   إذا ال

ك     يـــــــــــِف الـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــجِ  َرتـــــــــــَ نـــــــــــِ عـــــــــــاُم إىل كـــــــــــَ  الـــــــــــنـــــــــــ 

  
اَغانيُّ : وقَْد اْستُْعِمَل في بَنِي آَدَم أَْيضاً فإنَّه روى يَْعلَى بُن ُمْسلم قاَل : َدَخْلُت َمَع َسِعْيد فَركَ  ّفِ ثمقاَل الصَّ َمعَه ،  َرتَْكتُ و َرتَكٌ  َع ُدْوَن الصَّ

 َذَكَره إْبَراهيُم الَحْربيُّ َرِحَمهُ هللا تَعالَى.

 أي يَْحِماَلنهما على السَّْيِر السَِّريعِ. بَِعْيَرْيِهما يُْرتَِكان حِديُث قِْيلَة : َحَمْلته على السَّْيِر السَِّريعِ ، ومنه أْرتَْكتُهُ و

يُّ وقَْد َمَضى ِذْكره في الجيِم ،وهو نَْوَعان ذَ  كَمْقعٍَد الُمْرداَسْنجُ  : الَمْرتَكُ و ِحُك َضِحَك في فُتورٍ  أْرتَكَ و َهبيٌّ وفِّضِ وكذلك أَْرتَأَ الضَّحك  الّضِ

 بالَهْمِز.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

اتَِكةُ  واتِكُ  ، والَجْمعُ ِمَن النُّوِق التي تَْمِشي وكأنَّ برْجلَْيها قَْيداً وتَْضِرُب بيََدْيها قالَهُ األَْصَمِعيُّ  الرَّ ِة : الرَّ مَّ  قاَل ذُو الّرِ

 عــــــــــــــلــــــــــــــ  كــــــــــــــرِّ مــــــــــــــّواٍر أفــــــــــــــانــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــريه 

ـــــــــــــــــواع اجلـــــــــــــــــوازي      ـــــــــــــــــكشـــــــــــــــــــــــــــــــوواًل ب ـــــــــــــــــروات  ال

  
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 بْين البَْحِر ِمْيالن نَقَلَه يَاقُوت.بفتحٍ فسكوٍن ففتٍح فضٍم مدينةٌ قُْرب َساِحل أْفِريقية لها َمْرَسى في َجِزيرة ذات ِميَاٍه بَْينَها وَ  أرجكوك : [رجك]

دكُ   :[ردك]  وُغالمٌ  ُمَرْوَدَكةٌ و كَجْوَهَرةٍ  َرْوَدَكةٌ  فِْعٌل ُمماٌت واْستُْعِمَل منه جاِريَةٌ  : هو (3)أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  (2)بالفتحِ  الرَّ

 كذِلَك وأَْنَشَد : َرْوَدكٌ  والُخلُِق ، وَشبَابٌ  أي َحَسنا الَخْلقِ  أي ُعْنفُواُن َشبَابِهما أي في ُعْنفُوانِهما ُمَرْوَدكوَ  َرْوَدك

بــــــــــــــااًب  تح شــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــ  ارِيــــــــــــــٌة شــــــــــــــــــــــــــــَ دَكــــــــــــــاجــــــــــــــَ  َروح

ا      كـــــــــــَ ـــــــــــ  ل ـــــــــــَ ـــــــــــا َأنح فـ رِه اي حنـــــــــــَح دح ـــــــــــَ ُد ث عـــــــــــح ـــــــــــَ (4)مل يـ
 

  
مع َدالَْيهما عن كراعٍ وابِن األَْعَرابّيِ ، وقاَل َغْيُرهما بكسِر الدَّاِل  وتُْفتَُح ميُمُهما ِكاَلهما َحَسن ُمَرْوَدكٌ  وُخلُق ُمَرْوَدكٌ [ َخْلقٌ ]وقاَل اللْحيَانيُّ : 

اَغانيُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : َحسَّنَهُ  أي َرْودَكهُ  يُقالُ و ُرباِعيَّةً  اللفظةُ حينئذٍ  فتكونُ  َمَع فتحِ الميمِ  إِْن ُجِعلَت الِميُم أَْصِلية فهو  كُ مَرْودَ  نَقَلَه الصَّ

رُجٍل وال أَْدِري  كَمْقعٍَد اسمُ  َمْرَدكٌ  قَْد جاءَ و ، وإْن كانَِت الميُم َغْير أَْصِلية فإنِّي ال أَْعِرُف له في َكالِم العََرِب نَِظْيراً ، قاَل : (5)فَعَْولَُل 

.  أََعَربِيٌّ هو أَْم أَْعَجِميٌّ

ا ِغير ولذا يَقُولُون إذا اْحتَقَُروا إنس كَمْردَ  قُْلُت : أَمَّ ُجُل الصَّ ُجُل والَمْعنَى الرَّ ً فإِنَّها فاِرِسيَّة والكاُف للتَّْصِغير ، ومرد هو الرَّ  .َمْرَدك انا

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 َكثِْيُر اللَّْحِم ثَِقْيٌل يُْرَوى بكسِر الدَّاِل وبفتِحها كما في اللِّساِن. ُمَرْوَدكٌ  ُعْودٌ 

ْوَذَكةُ  : [رذك] غيَرةُ من أَْوالِد الغَنَمِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وقاَل الَخاْرَزنجيُّ : هي الرَّ َمانِ  الصَّ هكذا نَقَلَه  َرواِذكُ  ج الّسِ

اَغانيُّ عن  ه وأَْحَسبُه ُمْعَرباً عن روده.الصَّ
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ُث ، ويُقاُل : إِنَّ الَوِزْير ِنَظام الُمْلِك ِمْن  بفتحِ الذاِل ة بطوَس منها أحمُد بُن حاِمٍد الفَقيهُ  راَذكانَ و د َعْبُد هللا بُن هاِشم الطُّوِسيُّ المحّدِ وأبو محمَّ

 هذه القَْريِة.

__________________ 
 وصدره برواية : 48( ديوانه ط بريوت ص 1)

 هر تبلغين أد. دراهم قلص
 ( كذا نظر له الشارح ومثله يف التكملة ا وضبطه يف القاموس ابلقلم ابلتحريك.2)
 .254/  2( اجلمهرة 3)
 .254/  2( اللسان والتكملة واجلمهرة 4)
 .«فعولك»( األصر واللسان ويف التهذيب : 5)
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ْيكٌ  : [رزك]  وواقف األَْوقاِف للسَّاَدةِ واألَْشَراِف بها. وزيِر ِمْصرَ  ُرَزْيكٍ  هو واِلُد الَمِلِك الصاِلحِ َطالِئَع بنِ و الجماَعةُ ،أَْهَملَه  كقُبَّْيطٍ  ُرزَّ

اي  رَزْيكُ  قُْلُت : واْبنه الَمِلِك العَاِدلُ  ْبَط مخاِلٌف لَضْبِط الحافِِظ بن ُحْجر وَغْيِره فإنَّه قاَل بتَْشِديِد الزَّ بُن َطاَلئَِع وآل بَْيتِِهم ثم إِنَّ هذا الضَّ

ن (1)الَمْكُسورةِ  ى وهو الصَّواُب ، وهكذا َسِمْعتُه ِمن لَساِن اإِلماِم اللُّغوّي َعْبِد هللِا بِن َعْبِد هللا بن َساَلَمة الُمَؤذِّ ُء صاِحَب الشَّافِِعّي وكاَن يَُخّطِ

 القَاُموِس ويَقَع فيه َساَمَحه هللاُ تَعالَى.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ْحمن َعْبد هللِا بن َجْعفَر بن أبي َجْعفَر أَْرَزكانُ  ِهٌد َسِمَع يَْعقوب بن ثِقَةٌ َزا األَْرزكانيّ  بالفتحِ َمِدينةٌ َعلَى ساِحِل بْحِر فَاِرس منها أبو َعْبد الرَّ

 .312َسنَة  (2)ُسْفياَن وَماَت 

ْشكُ  : [رشك] اَغانيُّ : هو بالكسرِ  الّرِ ْشكُ  قاَل أبو َعْمرو :و الكبيُر اللِّحيَةِ  أَْهَملَه الَجْوَهِرّي وقاَل الصَّ ماةِ في السَّبَِق. : الّرِ  الذي يَعُدُّ على الرُّ

ي العََدُد بالِفْعِل. يُقالُ  وأْصلُه القافُ  قاَل ثَْعلَُب : ْشكُ  قاَل األَْزَهِريُّ ،و َرَمْينا ِرْشقاً أو ِرْشقَْين ، فُسّمِ َرُجٍل كاَن عالماً بالحساِب يُقاُل  لَقَبُ  الّرِ

ْشك يزيدَ  له اَغانيُّ : هو أبو األَْزَهِر يَزيدُ الّرِ بَِعّيِ  َسلمة بُن أبي يزيدَ  . وقاَل الصَّ كاَن الَحَسُن و ُب أَْهِل زمانِهأَْحسَ  البَصرّيِ القسام الضُّ

َهام ، وَعلَى يَِزيد البَصِريُّ إذا ُسئَِل عن ِحَساِب فَِريضٍة قاَل : َشك َعلَْينَا بيان الّسِ ْشكَ  (3)، قاَل األَْزَهِريُّ : ما أَْدِري  الِحَسابُ  الّرِ َعربياً  الّرِ

الَحربيُّ : ويُقاُل بالفاِرِسيَِّة رشكن إذا كاَن َحُسوداً ، أَظنه أُِخَذ ِمن هذا ، وَوقََع في الشََّمائِل  وأََراه لقباً ، ال أَْصَل له بالعََربيِة. وقاَل إْبَراهيمُ 

 أنَّه القسام بلُغَِة أَْهِل البَْصَرةِ.

ْحيَِة بالفاِرِسيَّة ، وبذِلَك لُقَّب لكبر لحيَتِه حتَّى إنَّ قُْلُت : وهذه أْقواٌل ُمْضطربةٌ ال تََكاُد تاَُلئِم مع بَْعِضها والصَّحيح قَْول َمْن قاَل إنَّه الَكبيُر اللّ 

اُح الشَّمائِِل ، وَحِقْيقَةُ هذه اللَّْفظة هو اللّْحيَة والكاُف للتَّْصِغيِر  بزياَدةِ الياِء ، وريش ريشك َعْقرباً َمَكَث فيها كذا كذا أَياماً على ما َذَكَره ُشرَّ

بَْت بحذِف الياِء فِقْيلَ أُِرْيد به التَّْهويل والتَّْعظِ  ْشكُ  يم ، ثم ُعّرِ هذا هو الصَّواُب في هذا اللَّقَِب وما َعَدا ذِلَك ُكلّه فحدسيات إذا لم يَِقفُوا َعلَى  الّرِ

اَغانّيِ كيَف َسَكَت مع َمْعِرفَتِه َحِقْيقَِة اللَّْفظِة ، وأَْبعَُد األَْقَواِل قَْول أبي َعْمرو ، ثم قَْول الحربّيِ ، ثم َمْن قاَل إنَّه القسام ، والعََجُب مِ  َن الصَّ

ْل ذِلَك وهللاُ أَْعلَم.  باللَِّساِن فتأمَّ

. َعْينَْيهِ  أْرَضكَ  : [رضك] اَغانيُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

َضهما وفَتََحُهَما وفي اللَِّساِن : أي  قاَل الفََرْزَدُق : َغمَّ

لــــــــــــمــــــــــــن  لــــــــــــنــــــــــــاِدٍم  نح ِدرَاٍ  فــــــــــــاعــــــــــــح  كــــــــــــمــــــــــــا مــــــــــــِ

كَ و      قــــــــا  أَرحضــــــــــــــــــــــَ فــــــــ  ِه ا ــــــــمــــــــاُر وصــــــــــــــــــــــَ يــــــــح نـــــــــَ يـــــــــح (4)عــــــــَ
 

  
ِكيكُ  : [ركك] جالِ  األََركُّ و كأميٍر وُغراٍب وُغرابةٍ  الرَّ ِكيكُ  وقِيَل : الفَْسُل الضعيُف في َعْقِلِه ورأْيِهِ  ِمَن الّرِ ِعْيُف فلم يقيد ، قاَل  الرَّ هو الضَّ

 َجِمْيُل بُن َمْرثٍَد :

ـــــــــــــــّن  ـــــــــــــــكـــــــــــــــون ـــــــــــــــكـــــــــــــــاً ال ت ـــــــــــــــاًل  ركـــــــــــــــي ـــــــــــــــب ـــــــــــــــن  ت

 القـــــــــــــــــيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــه تـــــــــــــــــقـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاللـــــــــــــــــعـــــــــــــــــوا اذا     

  
ْعِف ، أو َمن ال يَهابُه أَْهلُه َعلَى أَْهِله وهو الدَّيُّوُث ، ال يَغارُ  َمن أو َكاَكةَ  أَنَّه لَعَنَ »في الحِديِث و وُكلُّه ِمَن الضَّ اه «الرُّ َعلَى  ُرَكاَكةً  ، َسمَّ

َكاَكةِ  الُمبَالَغة في َوْصِفه ال في َطِويل ، والثانِيَةُ إلحاُق  بالرَّ الهاء للُمبَالَغِة َعلَى َوْجَهْين أََحُدهما : البِنَاُء ألَنَّ فَعَّاالً أَْبلَغ ِمْن فَِعيٍل كقَْوِلَك َطوَّ

.إذا كنَّ النَِّساء يَْستَْضِعْفنَه فال يََهْبنَه وال يَغَاُر ع (5) َرِكيكٌ و ُرَكاَكةُ  وقاَل أبو َزْيٍد : َرُجلٌ   إنَّ هللاَ يبغُض السُّْلطان»في الحِديِث و ليهنَّ

كاكةَ  ِعيْف. «الرُّ ومنه  َرقَّ  ءُ الشيْ  َركَّ و َعْقلُه وَرأَيُه ونَقََص. َضعُفَ  َركَّ يَِركُّ َركاَكةً  بالكسِر وقَدْ  ِركاكٌ  ج (6) ركيكٌ و ُركاَكةٌ  وهي أي الضَّ

.، والعامةُ تقُ  َركَّ  قَْولُهم : اقَطْعه ِمن َحْيث ً  كَمدَّهُ  َركَّهُ  قاَل اللَّْيُث :و وُل : ِمْن حْيث َرقَّ  قاَل ُرْؤبَةُ : َطَرَح بعَضه على بعٍض  َرّكا

ـــــــــــــح  حـــــــــــــاجـــــــــــــاٍت و و  ب ـــــــــــــا مـــــــــــــن حـــــــــــــَ ن  َر ّ جنـــــــــــــَِّ

كح      ُر لـــــــــَ َدان واأَلجـــــــــح نـــــــــح ُر مـــــــــنـــــــــهـــــــــا عـــــــــِ (7)فـــــــــالـــــــــذ خـــــــــح
 

  
ً  الذَّْنَب في ُعنُِقه َركَّ و كُّ  وقاَل اللَّْيُث : أَْلَزَمهُ إياهُ  َرّكا  هذا الحقَّ في عنِقه ، َرَكْكتُ  َء إنساناً تقُوُل :إِْلَزاُمك الشيْ  : الرَّ

__________________ 
 .643/  2( التبصري 1)
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تُ و  َناِقهم. رََككح َغحاَلَ  يف َأعح اً  َء بيِدهالشــــــــــــــي َر    : (1)قاَ  ابُن ُدَريحٍد و  األح َرًة خفيفةً  َغَمَزهُ  إذا رَك  َمه َغمح  قاَ  : ليَـعحِرَف َحجح
ر  جاَمَعها فَجَهَدها وَبك ها َبّكاً ودَك ها دَّكاً إذا رَّكاً  املرأَةَ  َر   و  رو بن ِبشـــح َعَبة هَتحُجو َعبحد َعمح يف اجلماِع قاَلتح ِخرحِن  بنت َعبـح
: 

رٍو  مــــــــــــح َد عــــــــــــَ ــــــــــــح ب َك عــــــــــــَ ــــــــــــ  َك أُم ــــــــــــح ت لــــــــــــَ كــــــــــــِ ــــــــــــَ  َأاَل ث

َت      يــــــــــــــــــح وكــــــــــــــــــاأاب اخلــــــــــــــــــزايِت آخــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــُ
ُ

 املــــــــــــــــــ

  

ُم  و َ هــــــــــــــــــــُ ِ  رَكــــــــــــــــــــ  اح اً لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــورِكــــــــــــــــــــَ  رَكــــــــــــــــــــّ

  
ـــــــــــرُبُوكـــــــــــا و    ـــــــــــو  َأعـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــَت ال بَل ـــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــَ (2)ل

 

  
 قاَل القََطاميُّ يَِصُف أَْحَواَل الناِس : اْستَْضعَفَهُ  اْستََركَّهُ و

ُزون مـــــــــــــن  مـــــــــــــِ غـــــــــــــح واتـــــــــــــرَاهـــــــــــــم يــــــــــــــَ رتَكـــــــــــــّ  اســـــــــــــــــــــــــــح

اعــــــــــا و      َدَ  املِصـــــــــــــــــــــــَ نح صـــــــــــــــــــــــَ بــــــــــون مــــــــــَ نــــــــــِ تــــــــــَ (3) ــــــــــَح
 

  
ً  الُمْرتَكُّ و ً  وقد أي إذا َوقََع في ُخُصوَمٍة َعِجزَ  وإذا خاَصَم َعيِيَ  َوْحده ، َمن تَراهُ بَِليغا قاَل و في أمِره أي َشكَّ  اْرتَكَّ و َضعَُف ، اْرتَكَّ اْرتكاكا

ْخُو الَمْمذُوُق النِْقيِ ، من الِجماِل : الُمْرتَكُّ  ابُن َعبَّاٍد : ْكَرَكةُ و الّرِ كُّ و ءٍ الَضْعُف في كّلِ شي الرَّ وفي  ويُْكَسُر وكسفينٍة الَمَطُر القليلُ  بالفتحِ  الرَّ

ِعْيفُ  التَّْهِذيِب : ّش ، ثم الطَّّش ، ثم البَْغش ، ثم أو هو فَْوَق الدَّثِّ  الضَّ ُل المطِر الّرِ كّ  ، وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : أَوَّ  كاكٌ رِ و أَْركاكٌ  ج بالكسرِ  الّرِ

اَغانيُّ : ِكْيَكة َرَكائِك ، وَجْمع ِرَكانو َزاَد الصَّ  قال الشاِعُر : الرَّ

ـــــــــِة بـــــــــعـــــــــد مـــــــــا  زال ـــــــــغـــــــــَ رحِن ال ـــــــــَ َن يف قـ حـــــــــح  تـــــــــوضـــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــذِّهــــــــــاِب      َن َذر اِت ال فــــــــــح َرشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ كِ تـ ــــــــــِ ــــــــــر كــــــــــائ (4)ال
 

  
كِّ  جاَءتْ  السماءُ  أَرّكتِ  قدو وهذه عن ابِن ُشَمْيٍل لم يصبها  بالكسرِ  ِركٌّ و َرِكيَكةٌ و عليها كٌّ ُمرَ  وأَرضٌ  وهذه عن ابِن َعبَّاٍد ، َركََّكتْ و بالرَّ

فقاَل  ؟وما بها َمْرتٌَع إالَّ قِلْيٌل. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : قِيَل ألَْعَرابّي ما َمَطَرةُ أَْرِضك ِركٌّ  أََصابَها َرِكْيَكةٌ و ُمَركََّكةٌ  َمَطٌر إاّل َضِعْيَف ؛ وأَْرضٌ 

كة : ِعْيُف. ُمَرّكِ ح ، قاَل : والثَّْرُد الَمَطُر الضَّ قاَل َشِمٌر : كلُّ ، و قَليلُه والعَْقِل أي الِعْلمِ  َرِكيكُ  ورُجلٌ  فيها ُضُروس وثَْرَد يَذُرُّ بَْقلُه وال يُقَّرِ

 .َرِكيكٌ  ٍء قَِليل َدقِْيق ِمن ماٍء ونَْبٍت وعلٍم فهوشيْ 

كَّاءُ و َدى بالمدِّ  الرَّ ويَْرتَجُّ واِحٌد ، وقاَل  يَْرتَكُّ  يُقاُل : مرَّ  اْرتَجَّ  ِمثْل اْرتَكَّ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و يَِرُدك ِمَن الَجبَِل ويحاِكي ما به نََطْقتَ  َصوُت الصَّ

يِة علّيٍ أحد َجبَلَْي طيِّى ماٌء َشْرقِيَّ َسْلَمى َركٌّ و َشكَّ  أي في أمِره اْرتَكَّ و ْعقوب : إنَّه بدٌل ، قاَل :يَ   القلس إلى عنههللارضيء له ِذْكر في سّرِ

 : الشاِعرُ  قالَ  َسْلَمى َمَحال ِمن َمَحلَّة:  المراصد وفي ،

 هــــــــــــــــــــــــذا أحــــــــــــــــــــــــّ  مــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــزٍ  بــــــــــــــــــــــــرّ  

 والـــــــــــــغـــــــــــــراُب يـــــــــــــبـــــــــــــكـــــــــــــيالـــــــــــــذئـــــــــــــُب يـــــــــــــعـــــــــــــوي     

  
 فقاَل : َضروَرةً  بن أبي سلمى فَكَّ إْدغاَمهُ ُزَهْيرُ و

م  كــــــــُ ربــــــــَ ر وا فــــــــقــــــــالــــــــوا : إن  َمشــــــــــــــــــــــح مــــــــَ تــــــــَ  مث اســــــــــــــــــــــح

ُد َأوح      يـــــــح مـــــــَ  فــــــــَ لـــــــح يِّ ســـــــــــــــــــــَ رحقـــــــِ كُ مـــــــاٌء بشـــــــــــــــــــــَ  (5) رَكـــــــَ
  
 ً  ونَْحن في الَمْوِضع الذي َذَكَره ُزَهْير يَْعنِي هذا البَْيت ، فقُْلُت : قال ابُن جني في الشََّواذ : قاَل أبو ُعثَْمان : قاَل األَْصَمِعيُّ : سأَْلُت أَْعَرابيّا

ً  َهْل تَْعِرفُ  ى ؟َرَككا ً  فقاَل : قَْد كاَن ُهنَا ماٌء يَُسمَّ َكه. َرّكا ْكَراَكةُ و ، فعَِلْمُت أَنَّ ُزهيراً اْحتَاَج إليه فحرَّ  العَُجِز والفَِخَذْينِ  (6) العظيمةُ  المرأةُ  الرَّ

كَّى في الَمثَِل : َشْحَمةُ  ْولُهمقَ و  وال يُْغنِي َعْنك. كُربَّى وهو الذي يَذُوُب َسِريعاً يُْضَرُب لمن ال يُِعينَُك في الحاجاتِ  الرَّ

قاُء هو تََرْكُرُكهُ و قاَل ابُن َعبَّادٍ  (7) ُعوِلَج وأُْصِلحَ  قد َمْرُكوكٌ  ِسقاءٌ و ْبِد. أي الّسِ ُضه بالزُّ  تََمخُّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

َكَكةَ  إنَّه يبغُض الُوالةَ »َوَرَد في الَحِديِث : و النسخِ َضِعيفُه. َرِكيكُ  إذا لم يَبِْن َكالُمهُ. وثوبٌ  ُمْرتَكٌّ  َسْكرانٌ  كَضِعْيٍف  َرِكيكٍ  ؛ هو َجْمع الرَّ

 وَضعَفٍَة َوْزناً وَمْعنًى.

َكاكُ  أََصابَها ُمَركَّةٌ  األَْرض َعلَى ما لم يَُسّم فَاِعله فهي أُِركَّتِ  يَانيُّ :وقاَل اللَّحْ   .ُمَركَّكة فهي َرَكَكتْ  ِمَن األَْمَطاِر ، وكذِلكَ  الّرِ
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كُّ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : ً  األَْمرَ  َركَّ و بالكسِر الَمكاُن الَمْضعُوف. الّرِ ِكْيكُ و الَمْرُكوكُ و .ردَّ بَْعَضه َعلَى بعٍَض  يَُركُّه َرّكا المْغُموز. وقاَل ابُن  الرَّ

 ، وهو أْن يسبَل َطَرفي ِإزاِرِه وأَْنَشَد : َركَّ  األَْعَرابّيِ : يُقاُل : ائتََزَر فالٌن ِإْزَرةَ َعكَّ 

__________________ 
 .87/  1( اجلمهرة 1)
 ( التهذيب واللسان.2)
 والتهذيب.واللسان  40( ديوانه ص 3)
 ابلدا  املهملة.« دارت»( اللسان والتهذيب وفيه : 4)
إن »وفيه عدة أبيات ا واللســــــــان وفيهما : « ركك»وانظر معجم البلدان « فيه»عن الديوان وابألصــــــــر « فيدُ »و  48( ديوانه ط بريوت ص 5)

 .«إن مشربكم»بد  « موعدكم
 ( اللسان : الكبرية.6)
 ابلر ب وأصلح به. عوجل 378/  2( يف املقايي  7)
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ا  ك  وَكـــــــــــــــــــــــــــ   إز رتـــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــده عـــــــــــــــــــــــــــَ

ه يف الـــــــــــــداِر هـــــــــــــا       تـــــــــــــُ يــــــــــــــَ اِمشـــــــــــــــــــــــــــح  (1) رَكـــــــــــــ 
  

كَّىو إِذا جبَن عن ابِن األَْعَرابّيِ. وقاَل أبو َعْمرٍو : َرْكَركَ و ِحَكاية لتَبَْختره. َركَّ  قاَل : هاكَ   : على فُْعلَى العَْفلَُق الواِسُع. الرُّ

كُّ و  بالكسِر الَمْهُزوُل قاَل : الّرِ

ّك  َذا جــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــٌة مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــَ  اي حــــــــــــــــــبــــــــــــــــــ 

َد ِّ      رحَط عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــــلــــــــــــــــــفــــــــــــــــــ  املــــــــــــــــــِ

  

 (2) رِ ِّ مثِر كثيِب الر مِر غرِي 

اَغانيُّ : وهو تَْصِحْيٌف  اِء وَسيَأتي. وقاَل ابُن َعبَّاٍد :وَذَكَره الَجْوَهِريُّ في ز ك ك. قاَل الصَّ ْجز بالرَّ هللا نََماه  َركَّ  والصَّواُب في اللُّغَِة والرَّ

 أي َغضَّ هللاُ نََماه.

ُكوَكةُ و ْعُف  الرُّ  .(3): بالضِم الضَّ

َمَكةُ  : [رمك] كةً الفرُس والِبْرَذْونَةُ  الرَّ ََّخذُ للنَّْسلِ  التي محرَّ  َزاَد الَجْوَهِريُّ : َرَمكٌ  ج ْوَهِريُّ : هي أُْنثَى البََراِذينِ عِن اللَّْيِث. وقاَل الجَ  تُت

َماكُ و َمَكاتُ و الّرِ اء نَقَلَها الَجْوَهِريُّ ، ِمثَال ثََمَرةٍ وثََمَر وثَِماٍر وثََمَراٍت. وأَثَْمار. أْرماكٌ  َجْمُع الَجْمعِ  ججو الرَّ َمَكةُ و وهذه عن الفَرَّ ُجُل  : الرَّ الرَّ

والكسُر أَْعلَى قاَل خلُف بُن َخِليفة  ويُْفتَحُ  فيُْجعَل ُسّكاً وتَتََضيَُّق به المرأةُ  يُْخلَُط بالِمْسكِ  كالقارِ  ٌء أْسَودُ كصاِحٍب شي لراِمكُ او الضعيفُ 

 األَْقَطعِ :

بــــــــــجِي  حــــــــــح َر عــــــــــلــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــُ  إن  لــــــــــَك الــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــح

حـــــــُب و      َتصــــــــــــــــــــح ك قـــــــد َيســــــــــــــــــــح ااملِســـــــــــــــــــــح كـــــــَ ــــــر امــــــِ  (4) ال
  

اِمكُ  ِسْيَده :قاَل ابُن و ً  بالمكانِ  َرَمكَ  أو خاصٌّ بالَمْجُهوِد وقد مجهوداً كان أو َغْيره الُمقيُم بالمكاِن ال يَْبَرحُ  الرَّ إذا أَقَام به. وقاَل أبو  ُرموكا

ً  اإِلبِلُ  َرَمَكتِ و أنا أْرَمْكتُهو البَلََد فلم يَْبَرْح. (5)الرجُل إذا أوَطَن  َرَمكَ  َزْيٍد :  أَْرَمَكهاو فاْختُِلَي لها فعلفَت َعلَْيه فَْت على الماءِ َعكَ  ُرموكا

ْمَكةُ و َراِعْيها مادِ  الرُّ ْمَكة وهي ُوْرقة في سواٍد ، وقِيَل : هي ُدْون الُوْرقِة ، وقِيَل : بالضم لَْوُن الرَّ في أَْلواِن اإِلبِل ُحْمَرةٌ يخاِلُطها سواٌد ؛  الرُّ

ْمكة ذا اشتدَّْت ُكمتَةُ البَِعير حتى يْدخلَها سواٌد فتْلكَ عن كراعٍ. وقاَل األَْصَمِعيُّ : إ . قاَل أَْرَمك ؛ وكلُّ لوٍن يخاِلُط ُغْبرته َسَواد ، فهو الرُّ

 الشاِعُر :

 (6) اأَلرحَمكااخلير َ حتاُب الغُبار و 
ً  الَجَملُ  اْرَمكَّ  قدو  لَونُها كذِلَك. (7) َرْمكاءُ  وناقَةٌ  .«أَْرَمكَ  وأنا على جملٍ »تَعَالَى عنه : حِديُث جابٍر َرِضَي هللاُ  ومنه أْرَمكُ  فهو اْرِمكاكا

كةً ع َرَمكانُ و ، كان في  اليَْرُموكِ  وهو يَْفعُول ، ومنه يَْوم واٍد بناحيِة الشام يَْرُموكُ و ، وهو في التْكِملَِة بفتحٍ فسكوٍن. (8)عن ابِن ُدَرْيٍد  محرَّ

 عَالَى عنه ، وكاَن ِمن أَْعَظِم فتوحِ الُمْسِلِمين ، وقاَل فيه القَْعقَاُع بُن َعْمرٍو :زمِن ُعَمر َرِضَي هللا ت

ا مث قـــــــــــابـــــــــــلـــــــــــتح  ا هبـــــــــــا أبـــــــــــواهبـــــــــــَ نـــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــح  َفضــــــــــــــــــَ

(9)مجـــــــض الـــــــعشـــــــــــــــــــــائـــــــر  ابلـــــــريمـــــــو بـــــــنـــــــا الـــــــعـــــــيـــــــُ      
 

  
 القوُم اْستُْهِجنُوا في أَْحسابِِهم اْستَْرَمكَ  ِمَن المجاِز :و يَاقُوت.قُْرب َجِزْيرة كمران وقَْد أَْهَملَه نَْصُر و بضم الميِم َجِزيرةٌ ببَْحِر اليَمنِ  أْرُمكُ و

َمكِة.  على التَّْشبيِه بالرَّ

ً  ءُ الشي اْرَمكَّ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و  َضُمَر ونَِهك. إذا البعيرُ  اْرَمكَّ و قاَل : لَُطَف وَدقَّ  إذا اْرِمكاكا

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

ً  في الطعامِ  َرَمكَ  الْمَرأَةٍ أَيُّ النَِّساِء  ِمْنه كذا في اللَساِن والُمِحْيِط ؛ وقاَل ثَْعلَُب : قِيَل : (10)وَرَجَن يَْرُجُن ُرجوناً إذا لم يَعَْف  يَْرُمُك ُرُموكا

جاِل وهو  (11)َجِسَمة  َرْمكاء قالَْت : بَْيضاَء وِسمة أو ؟أَحبُّ إليكِ  هات الّرِ  َمَجاٌز.، هؤالء أُمَّ
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__________________ 
 .«إن زرته  ده عكابكا» ( الثاين يف الصحاح ا والرجز يف اللسان ا ورو  األوَ  ابُن بري :1)
 وبعده :« زكك»( تقدم الرجز يف مادة دكك ونسبه ملنظور ا األسدي. وذكره يف اللسان يف مادة 2)

 كــــــــــــــــــــــبن بــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــك 

 فـــــــــــــــــــــــبرة مســــــــــــــــــــــــــــــــــــك ذحبـــــــــــــــــــــــت يف ســــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

  

 وابختالف الرواية فيه.

قوله : والركوكة ابلضــم الضــعف ا هكذا يف خطه ا والذي تقدم يف املو كاللســان : والركوكة ابلراء بعد الكاف : »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)
 .«ء ا وضبرت فيهما ابلفتح فليحررالضعيف يف كر شي

 ( اللسان ا وعجزه يف الصحاح.4)
 والتصويب عن اللسان.« وطنلرجر إذا »( ابألصر 5)
 ( اللسان.6)
 .«رمكا»( عن اللسان وابألصر 7)
 ( لي  يف اجلمهرة ا وضبطت يف التكملة ابلقلم ا  ركة أيضاً.8)
 وانظر فيه. 38( شعراء إسالميون ا يف شعره ص 9)
 .«مل يعف شيئاً قوله : إذا مل يعف منه كذا خبطه والذي يف اللسان : إذا »( هبامش املطبوعة املصرية : 10)
 .«قوله : هؤالء ا هكذا خبطه كاللسان واملذكور اثنان ا فلعر اجلمض للتعظيم ا وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 11)
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ْمكاءُ  في الحِديِث : اسُم األَْرِض العَْلياءو َمكة ، وقد تُْجَمعُ  األَْرَمكِ  ؛ قاَل ابُن األَثِْير : هو تَأْنِْيثُ  الرَّ ُمك على الرَّ تَْين نَقَلَه ابُن سْيَده. الرُّ  بَضمَّ

ْمكاءُ  العََرِب : (1)قال ابُن األَْعَرابّيِ : قاَل ُحنَْيُف الَحنَاتِم : وكاَن ِمْن إِِبِل  اَرة ُغْزَرى ،  الرَّ ِمَن النُّوِق بُْهيَا ، والَحْمَراء ُصْبَرى ، والَخوَّ

ْهبَاء ُسْرَعى ؛ يَْعنِي أَ   نَّها أَْبَهى وأَْصبَر وأَْغَزر وأَْسَرع. وقاَل أَبو َعْمٍرو في قَْول ُرْؤبَة :والصَّ

كح  مـــــــــــــــَ ِدلـــــــــــــــيـــــــــــــــيِن ابلـــــــــــــــر زاالِت ا ـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  ال تــــــــــــــــَ

كح و      لــــــــــــــِ ٍد فــــــــــــــَ بــــــــــــــح ٍم وال عــــــــــــــَ دح ٍة فــــــــــــــَ  ال شــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 (2) الر مكح يـَرحي  يف الر وحِث كربحَذون 

َمكُ  قاَل : َمَكة هنا أَْصلُه بالفاِرِسيَّة َرَمْه ، قاَل : وقَْوُل الناِس  الرَّ ُجل إذا َهُزَل وَذَهَب ما في يََدْيِه. وهده َدابَّةَ  َرَمكَ  َخَطأ ، وقاَل : الرَّ الرَّ

ً  َراِمَكةٌ وقَدْ   .َرَمَكت ُرُموكا

َمكُ و َكةً َمْوِضٌع بالقُْرِب ِمن َمِضْيِق ُعيُوِن القََصِب  الرَّ  ِمْن َمنَاِزل حاّجِ ِمْصَر.: محرَّ

بَل ، وَعْنه الحاِكُم أبو َعْبِد هللا كَهاَجَر َجدُّ أبي القاِسِم َعْبد هللا بن موَسى النَّْيَسابُوِرّي نَِزيُل بَْغَداد َرَوى َعْن َعْبِد هللا بِن أَْحَمد بن َحنْ  َراَمكَ و

 .347َماَت ببَْغَداد َسنَة 

. وقاَل األَْزَهِريُّ :أَْهمَ  كصاِحبٍ  رانِكٌ  : [رنك] انِِكيَّةُ  لَه الَجْوَهِريُّ انِكِ  : نْسبَة إلى الرَّ انِكَ  وال أَْعِرفُ  الرَّ  .الرَّ

فَةٌ ِمْن ُملُوِكها كما في العُبَاِب ، ولم يبين أَُهْم ِمَن العََرِب أَْم ِمَن العََجِم وال أََخالَهم إالَّ ِمَن العََجِم. وفي الِهْنِد طائِ  َحيٌّ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

ْل ذِلَك.  الكفَّاِر يُقاُل لَُهم َرانَا فُربَّما تكوُن هذه نْسبَة إِليهم بزياَدةِ الكاِف على قياِس لُغَتِهم فتأمَّ

ْوكةُ  : [روك] َدى أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحب الِلَساِن. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو الرَّ ْوكاءِ  :، وقاَل َغْيُره  صوُت الصَّ  .كالرَّ

كَّاُء َصْوُت َصَدى الَجبَِل يحاِكي ما به نََطْقُت فيُْحتََمُل أْن يكوَن هو هو.  قُْلُت : وقَْد َسبََق في ر ك ك الرَّ

ْوكُ و . قُْلُت : الَمْوُج بَْغَداِديَّةٌ  الرَّ اَغانيُّ ْوكُ و ولْيَست ِمن َكالِم العََرِب كما أَشاَر له الصَّ  ْصَر ِمْن أَْعمال الشرقية.: قَْرية بمِ  الرَّ

 ومراك قَْريَة بساِحِل بَْحر اليََمِن ، وقِيَل : الميُم أَْصلية وَسيُْذَكر فيما بَْعد.

ً  كمنَعه َرَهَكهُ  : [رهك] ً  أو كذا في الِلَساِن وتَْكِملَِة العيِن للَخاْرَزنِجّيِ ، َجشَّهُ بين َحَجَرْينِ  يَْرَهُكه َرْهكا وفي الَجْمَهَرةِ  َسَحقَهُ شديداً  َرَهَكهُ َرْهكا

ابِن به عن  أقامَ  إذا بالمكانِ  َرَهكَ و عن ابِن َعبَّاٍد كَدَهَكها قال : المرأةَ َجَهَدها في الِجماعِ  َرَهكَ و َمْسُحوٌق. َرهيكٌ و َمْرُهوكٌ  فهو (3): نعماً 

 َعبَّاٍد.

ْهَوَكةُ و ْعفُ  اْستِْرخاُء الَمفاِصلِ  الرَّ كأنه يَُموُج في  يَْرتَِهكُ و يَتََرْهَوكُ  َمرَّ  يُقاُل :و كاإِلْرتِهاكِ  في الَمْشيِ  عن ابن عبَّاٍد ، وقاَل َغْيُره : هو الضَّ

 قال : اْرتِهاكٍ  في َمْشيه ويَْمِشي في ُمْرتَهك وهو َمْشيَتِه

نح  ُت مـــــــــــــِ يـــــــــــــح يـــــــــــــِّ اِ  حـــــــــــــُ نـــــــــــــَ لـــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــِ وح زحكـــــــــــــَ   هـــــــــــــِ

ي يف      شــــــــــــــــــــــــــــــح
َ
ّز امل ا ِ جــــــــــــــــاَءتح هتــــــــــــــــَُ (4)ارحهتــــــــــــــــِ

 

  
ْهَكةُ و َهَكةُ و الضَّْعفُ  بالفتحِ  الرَّ ةَ لها الرَّ ةَ لها زياَدة ال َمْعنى لها فهي  وال هي بنَِجيبَةٍ  (5) بالتحريِك الناقةُ الضعيفةُ ال قُوَّ وقَْولُه : ال قُوَّ

. َرَهَكة ُمْستَْدَرَكةٌ. فلو قاَل : ونَاقَةٌ  َهَكةُ و بالتَّْحِريك َضِعْيفة لْيَسْت بنَِجْيبَة ألََصاَب الَمَحزَّ ُجلُ  : الرَّ ِعيفُ  الرَّ وقاَل ابُن  ال خيَر فيه الضَّ

ةَ له َضِعْيفٌ  َرَهَكةٌ  األَْعَرابّيِ : َرُجلٌ  َهَكةِ  ال قُوَّ ْهكُ و كما في الُمْحَكِم : كُهَمَزةٍ  كالرُّ ْهَوكُ و عن ابِن َعبَّاٍد. العََمُل الصاِلحُ  بالفتحِ  الرَّ كَجْدَوٍل  الرَّ

ْهَوكُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و السَّميُن من الِجداِء والِظباءِ  مبنيّاً  (6) ُمَرْهَوكٌ  وأَْمرٌ  قاَل : وااْضَطَربُ  إذا َرْهَوكواو قاَل : من الشَّباِب الناعمُ   :الرَّ

 ضعيٌف ُمْضَطِرٌب. أي للمفعولِ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ْهكُ  ِهَكةُ و : الدَّْلُك : والعَْرُك عن ابِن َعبَّاٍد ، الرَّ خَوةُ اللَّْحم عنه أَْيضاً ، قاَل : الرَّ كُ  التََّرْهَوكُ و كفَِرَحٍة الرَّ َمن والتَحرُّ  .: الّسِ

 وَهْوَرةٌ وَهْيلَةٌ وَهكَّةٌ إذا كانَْت لينةً َخبَاراً. َرَهَكةٌ  : أَْرضٌ  (7)وفي النََّواِدِر 
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__________________ 
 ( يعين أحذقهم مبصلحة اإلبر وسياستها ورعيها وأحواهلا.1)
 .«يرب »بد  « يرب »وفيه : « ال تعذليين»والتهذيب واللسان والتكملة ا ويف اللسان  117( ديوانه ص 2)
 سحقته سحقاً شديداً. 414/  2( كذا والذي يف اجلمهرة 3)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب ا وفيه : قا  الراجز.4)
 .«فيها»( يف القاموس : 5)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة : َمرحُهو .6)
 ومثله يف التهذيب عن النوادر.« ياً عن النوادر أيضاً : هيال وهارة و رةقوله : ويف النوادر اخل زاد يف اللسان حاك»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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ً  الدابَّةَ  َرَهكَ و  هذين حتَّى يَْصَطِلَحا أي َكلِّْفهما وأَْلِزْمهما. اْرَهكْ  َحَمَل َعلَيها في السَّْير وَجَهَدها ، ومنه حِدْيُث الُمتََشاِحنِين : َرْهكا

يََكتانِ  : [ريك] اَغانيُّ وفي اللَِّساِن قاَل كراُع َوْحده : ُهَما راِء وفتح الياءِ بكسِر ال الّرِ من الفَرِس َزنََمتان خاِرَجةٌ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

اي والنُّون كما ، وقاَل َغْيره : هُ  ِريََكةٌ  منهما واِحَدةٍ  ُكلُّ  أي الَكتَدُ  أَْطَرافُُهما َعْن َطَرِف الَكتَِد وأُصولُُهما ُمثْبَتَةٌ في أعالهُ  نَكتان بالزَّ َما الزَّ

 َسيَأْتي.

 َمَع الكافِ  فصل الزاي
أْكانُ  : [زأك] كةً  الزَّ اَغانيُّ : هو ُمَحرَّ يِت :و التَّبَْختُرُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. قاَل الصَّ ّكِ  َعلَى تَفَاُعلٍ  التَّزاُؤكُ  قاَل : قاَل ابُن الّسِ

 : أَْقَراني الُمْنذرّي في الَمْنبُورة ألبي ِحَزام العُكِلّيِ : (1)، قاَل األَْزَهِريُّ  االْستِْحيَاءُ 

زاُ  َ   ٍء آرِِم ُمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــىِن  تــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُؤهح      طـــــــــــــــُ فـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ه االد  ال يـ ـــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــح (2)إذا ائـ
 

  
ل بالالِم   على تَفَعُّل. (3)هكذا قاَل بالكاِف ، ويُْرَوى تََزؤُّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 الَمْرأَة إذا نََكْحتُها عن ابِن َعبَّاٍد. زأكت

بَْعبَكُ  : [زبعك] ْبعَبَِكيُّ و الزَّ أو فيه ِمَن الشَّّرِ كذا  ال يُبالي بما قِيَل له الذي اِحشُ الف أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو الزَّ

اُء بالدَّال فقال : هو الدَّبَْعبَك والدَّبَْعبَِكّي.  في العُبَاِب والتَّْكِملَِة ، وَرَواه الفَّرَّ

ً  كَمنَعَ  بَِعيره َزَحكَ  : [زحك]  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد لُكثَيِِّر : أْعيا َزْحكا

زََع الــــــــــــرُبَ  و  ــــــــــــح نـ ــــــــــــُ ينِّ بــــــــــــعــــــــــــد أن تـ َريــــــــــــَ ــــــــــــَ  هــــــــــــر تـ

ن  و      اًء وهــــــــــــُ َن أَنحضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح كُ قــــــــــــد أُب  ؟(4) َزَواحــــــــــــِ
  

 وقَْوله أَْيضاً أَْنَشَده َغْير الَجْوَهِرّي :

دٍة  َن ومــــــــــــا مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــن  مــــــــــــن ذاِت جنــــــــــــح بُبــــــــــــح  فــــــــــــَ

َر  وهـــــــــــي و      ـــــــــــُ تح إال  تـ غـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــَ كُ لـــــــــــو بـ (5)زَاحـــــــــــِ
 

  
ً  وقاَل ابُن ِسْيَده ً  : (6)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و إذا أقاَم به بالمكانِ  َزَحكَ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ و كَزَحَف عن كراعٍ : َزَحَك َزْحكا  َدنا ؛ إذا َزَحَك َزْحكا

ى فالٌن وَزَحَل إذا عنه َزَحكَ  قاَل األَْزَهِريُّ :و اَغانيُّ : وكأنه تَنَحَّ  بَةُ :قاَل ُرؤْ  ِضدٌّ  وتَبَاَعَد ، قاَل الصَّ

ك  كـــــــَ ـــــــفـــــــَ ـــــــهـــــــاض ال َك مـــــــن أَرحَو  كـــــــمـــــــن   (7)هـــــــاجـــــــَ
كح      ــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــَ ميف فـ ِدِه هــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ ميف إذا مل يـ  هــــــــــــــــَ

  

ا َأو  يــــــــــــــنــــــــــــــَ اَد فــــــــــــــِ ه إذا عــــــــــــــَ كح كــــــــــــــبَنــــــــــــــ   َزحــــــــــــــَ

  
َد ح    رّت أو محــــــــــُ   فــــــــــَ ِف اخلــــــــــَ ــــــــــح ي طــــــــــِ (8)محــــــــــُ   قــــــــــَ

 

  
. أْعيَْت دابَّتُهُ  أْزَحكَ و أْزَحَف الرُجلُ و أي تَبَاَعَد َعنِّي . عن نَْفِسِه باَعَدهُ  زاَحَكهُ و نَْقلَه الَجْوَهِريُّ اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 ِضّد. تَباَعدوا قِيلَ و تدانْوا تََزاَحكواو

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ً  يُقاُل : لم يُْعَط فاُلٌن إالَّ  . (9)وإالَّ ُزْحقاً ، أي َعلَى َجْهٍد  ُزْحكا اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ْحلوكةُ  : [كزحل] . وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هي بالضمِ  الزُّ ْحلُوقَةُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ َحاِليكُ  لُغَةٌ فيه ، وهي الزُّ َحاِليُق وهي الَمَزالُّ ، الزَّ  والزَّ

ْبيان من فَْوق الُكثْبَان إلى أَْسفَل كما في اللَِّساِن والُمِحْيِط. التََّزْحلُقُ  ِمثْل التََّزْحلُكُ و  وهو تَزلُُّق الّصِ
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ْحُموكُ   :[زحمك] . وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو بالضمِ  الزُّ  ج وهو ما يَتَعَلَّق باألَْغَصاِن ِمَن النَّبَاِت وال ِعْرق له (10) الَكُشوثَا أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 كما في الِلَساِن والعُبَاِب. يكُ َزحامِ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه : [زدك]  : * وممَّ

__________________ 
 .318/  10( التهذيب 1)
 .«تـَزَاَء َ »وفيه :  318/  10( التكملة والتهذيب 2)
 .«زأ »وانظر اللسان  75/  1( وهي رواية األصمعيات 3)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.4)
 ( اللسان.5)
 .149/  2( انظر اجلمهرة : 6)
 .«قوله : الفكك ا هو انفكا  املفصر ا وقوله : فتك ا أي َجَسر أفاده يف التكملة»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 والتكملة ا والثالث والرابض يف التهذيب واللسان. 177( ديوانه ص 8)
 .«عل  جورٍ »( يف التكملة : 9)
 .«الكشو ء»التكملة : ( القاموس واللسان ا ويف 10)
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َواَب في مزدك أْن تُْذَكَر في الميِم فإنَّها أَْعَجِميَّة ،  اْزَدكَّ و كَمْقعٍَد اسُم َرُجٍل ، َمْزَدكَ  وهو فِْعل ُمَماٌت جاَء منه ِزدك رع اْلتَفَّ أَو أَنَّ الصَّ الزَّ

 وأَْزَدك في َزّك كما َسيَأْتي.

ٌث َرَوى عنه أبو سَ  َزْيَدكو .: محّدِ  ِعيٍد القََرِشيُّ

ُجلُ  َزِركَ  : [زرك] اَغانيُّ : أي كفَِرحَ  الرَّ  ُزَرْيكٍ  بنُ  ُزَرْيكُ  أبو نَْضَرة ساَء ُخلُقُهُ وكُزبَْيرِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب الِلَساِن وقاَل الصَّ

ثٌ  ُعْصفُورٌ  ُزَرْيك واسُم أبي البَْصِريُّ  ْيِرين ، َرَوى عنه أَْهل البَْصَرةِ َذَكَره ابُن َحبَّان في الثِّقاِت وفَاتَه خاِلد عن الَحَسِن وَعَطاء وابِن سِ  ُمَحّدِ

بعّي حدََّث َعْن َعفَّان نَقَلَه الحافُِظ  ُزَرْيك بن  .(1)الرَّ

ْرنُوكُ  : [زرنك] . وفي العُبَاِب : هو بالضمِ  الزُّ َحى. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ َحى وفي اللَِّساِن : الخَ  يَُد الرَّ َشبَةُ التي يَْقبُض َعلَيُها الطَّاِحُن إذا أََداَر الرَّ

 قاَل :

َدا و  َك إذ طـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــَت بـــــــــــه الـــــــــــعـــــــــــِ  كـــــــــــَبن  ُر ـــــــــــحَ

و ُ      ارا  ُزرحنـــــــــــــــُ َ وُ  محـــــــــــــــِ (2)خـــــــــــــــاِدمـــــــــــــــٍة َتســـــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
عن َعِلّيِ بِن  واْبنُه أبو بكٍر محمدٌ  َحْفُص كما في العُبَاِب َرَوى عن الُمْسنِِدّيِ ، َزَرنّك واسمُ  كَسَمْندٍ  البُخاري (3) َزَرْنكٍ  عبُد الرحمِن بنُ و

ْحمن عن صاِلحِ جزرة وَطبَقَتِه َماَت َسنَة  وَحفيُده الَحَسُن بُن محمدٍ  َخْشَرمٍ  ثونَ  341بِن َعْبِد الرَّ بَُخاِريُّون وَضبََطه الحاِفُظ وَغْيُره ِمْن  ُمَحّدِ

ة األَ   ْنَساِب.أَئِمَّ

اَغانيُّ في َوْزنِه فليُْنَظر. َزْرنَكٌ   كَجْعفٍَر والُمَصنُِّف تَبَِع الصَّ

اَغانيُّ ُهنَا ، وأَْوَرَد منه شيئاً في َزَوَك ؛  المرأةُ  َزْوَزَكتِ  : [ززك] وقاَل ابُن أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ هنا وأَْوَرَد منه شيئاً في ز ن ك وكذا أْهَملَه الصَّ

َكْت أَْليَتَْيها وَجنَبَْيها في الَمْشيِ  هو فَْوَعل أي فحقَّه أْن يُْذَكر هنا ، وقاَل ابُن َعبَّاٍد : أيجنِي :  وِمثْله في اللَِّساِن ولِكْن  ُمَزْوزكةٌ  وهي َحرَّ

 اْوَرَده في آِخِر الفَْصِل.

َوْنَزكُ  « :ز ن ك»قاَل الَجْوَهِرّي في و  قالت اْمَرأةَ تَْرثي َزْوَجها : الَحيَّاُك في ِمْشيَتِه وَزاَد َغْيُره : هوالدَِّميم ؛  القصيرُ  هو (4) الزَّ

َواٍ  وال و  َت بــــــــــــــــــوَكــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــزونــــــــــــــــــز َلســــــــــــــــــــــــــــــــح

هح      َث اخلــــــــلــــــــَ  ابعــــــــثــــــــُ عــــــــَ ــــــــح بـ ــــــــَ َك حــــــــىت  يـ انــــــــَ كــــــــَ (5)مــــــــَ
 

  
 وقاَل ابن جنّي : َوْزنُه فََوْنعَل ، وقاَل آَخُر :

هـــــــــــــــــــــــــــــا و  َز ٌ َزوحجـــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــح َز   َزَونـ ـــــــــــــــــــــــــــــح  َزَونـ

ـــــــــــــغـــــــــــــطـــــــــــــ       ـــــــــــــفـــــــــــــر  ان فـــــــــــــزع ابلضـــــــــــــــــــــــــــب (6)ي
 

  
ْعكوكُ  : [زعك] ْعكوكُ  قاَل الَجْوَهِريُّ :و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وابُن فاِرَس. كعُْصفوٍر السَِّميُن من اإِلبِلِ  الزُّ * ، [كاألَزَعِكّيِ القصيُر اللَّئيُم ] : الزُّ

 َهِريُّ للقَنَانّيِ :وأَْنَشَد الَجوْ  َزعاكيكُ و َزعاِككُ  ج َزاَد َغْيره : المجتمع الخِلق

َوّ َأوحالَد هلا   (7) َزعاِككُ َتسح
 قَْول الشاِعِر : َزَعاِكيك ، وشاِهدُ  َزَعاِكيك وَرَواه ابُن فاِرَس :

يـــــــــك اكـــــــــِ ٍة  َزعـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــح نـ ون لصـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــُ جـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ  ال إنح يـ

بـــــــــــائـــــــــــُر      يِنِّ ا ـــــــــــَ هـــــــــــم ابلـــــــــــقـــــــــــُ تـــــــــــح قـــــــــــَ لـــــــــــِ (8)ِإذا عـــــــــــَ
 

  
اَغانيُّ عِن الِكَسائِّيِ. لَْبثَةٌ  بالفتحِ أي َزْعَكةٌ  لهم يُقاُل :و  نَقَلَه الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِة : األَْزَعِكيُّ  مَّ اَغانيُّ وأَْنَشَد لِذي الّرِ  : القَصيُر اللَّئِيُم ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

ٍر  هـــــــــــــح يٍّ عـــــــــــــلـــــــــــــ  كـــــــــــــرِّ كـــــــــــــَ كـــــــــــــِ ٍض  أَزحعـــــــــــــَ  وايفـــــــــــــِ

ؤحِم ســــــــــــــــــــــرحاب     ــــــــلــــــــ  َن ال ِ  مــــــــِ ــــــــِ ائ ــــــــَ ن ــــــــَ ــــــــبـ ــــــــُد ال (9)ٌ  جــــــــدي
 

  
اِوي. : األَْزَعِكيُّ  والعجُب ِمَن الُمَصنِّف كيَف أَْهَملَه ؛ وقِيلَ   الُمِسنُّ ، وقِيَل : هو الضَّ
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ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ْعلوك : [زعلك] ْعلُوك ، وقَْد سموا ُزْغلوكاً. الزُّ  : بالضّم الصُّ

ُجلُ  َزكَّ  : [زكك] ً  الرَّ ً و يَزكُّ َزّكا كةً  َزَككا ً و محرَّ  ولم َزِكيكا

__________________ 
 .642/  2( التبصري 1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ونص يف التكملة : بفتحتا ونون ساكنة.بفتح فسكون ا وهبامشه عن إحد  نسخه كالقاموس  642/  2( ضبطت ابلقلم يف التبصري 3)
 ورمبا قالوا : الز َونـحَز . .. الزون ك« : زنك»( يف الصحاح 4)
 .«زنك»والصحاح « زنك»( اللسان 5)
 .«زنك»( اللسان 6)
 زايدة من هامش القاموس. (*)
 .9/  3( اللسان والصحاح ومقايي  اللغة 7)
 ( اللسان.8)
 ( اللسان.9)
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َز َ و  زََككاً  يحٍد :َيذحكر ابُن ُدرَ   وكذلك الَفرحُخ وأَنحَشَد اجلَوحَهرِي  لُعَمَر بِن جَلٍب : َمر  يُقاِرُب َخطحَوُه َضعحفاً  وهذه عن أيب َزيحدٍ  زَكح
ُز ّ فـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــو  ِم  يــــــــــــــــــــَ َزغــــــــــــــــــ   دائـــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ 

ر      ثــــــــــح يــــــــــكِ مــــــــــِ ِم  زَكــــــــــِ مــــــــــ  حــــــــــَ
ُ

(1)الــــــــــنــــــــــاهــــــــــِ  املــــــــــ
 

  
ْكَزَكة وقِيَل : . وقاَل أبو َعْمرو : ُمقَْرَمطٌ  َزِكيكٌ  وَمْشيٌ  : ُمقَاَربة الَخْطِو َمَع تَْحِريِك الَجَسِد قالَهُ أبو َزْيٍد : الزَّ ِكيكَ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ : َمْشي  الزَّ

ِكيكُ  الِفَراخ ؛ وقاَل األَْصَمِعيُّ : ْفع والَوْضع. : الزَّ كما في العُبَاِب ، َزاَد في  َكعاُلبٍِط َدميمٌ  ُزكاِزكٌ  لٌ َرجُ و أْن يقَاِرَب الَخْطَو ويُْسِرَع الرَّ

حاحِ : قَِليٌل.  الّصِ

كُّ و  هكذا نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد لَمْنُظور بِن َمْرثٍَد األََسِدّيِ : الَمْهُزولُ  الزَّ

كِّ  نح عـــــــــــــــــَ َذا جـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــٌة مـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــ   اي حـــــــــــــــــَ

َد ِّ      رحط عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  املــــــــــــــــــِ د املــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــُ

  

ْمِل غيِر  اء وقَْد تَقَدَّمت اإِلَشاَرةُ إِليه. (2) َزكِّ مثِل كثِْيِب الرَّ جز بالرَّ كُّ و وَغلََّطه األَْزَهِريُّ فقاَل : الصَّواُب في اللّغَِة والرَّ بالضم فَْرٌخ  الزُّ

كَّةُ و الفاِختَةِ  كَّةُ و وِشكَّتَهُ أي ِساَلَحهُ. ِزكَّتَهُ  ؛ يُقاُل : أََخَذ فالنٌ  بالكسر السَّالحُ  الّزِ خة. بالضم الغَْيُظ والغَمُّ  : الزُّ ً  الغالمُ  َزكَّ و ِمثْل الزُّ  إذا َزّكا

حاحِ ، الدََّجاَجةُ  َزكَّتِ و به ؛ َرَمى إذا بَسْلِحهِ  َزكَّ و في َمْشيِه عن ابِن َعبَّاٍد قاَل : َعَدا اَجة كما في الّصِ َواب الدُّرَّ  َهْرَولَتْ  كذا في النسخِ والصَّ

ً  الِقْربَةَ  َزكَّ و َزافَِت الَحَماَمةُ. كما يُقاُل : . َمأَلََها إذا َزّكا اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ً  وِساَلَحهُ ، والذي َرَواه أبو َزْيٍد : أََخَذ ُعدَّتَهُ  الرُجُل إذا تََزْكَزكَ و ْكَزاَكةُ و .تََزكََّك تََزكُّكا ِن َعبَّاٍد إْن لم يُكْن من النَِّساِء عن اب العَْجزاءُ  الزَّ

اء وقَْد تَقَدََّم. ْكَراَكة بالرَّ فاً عن الرَّ  ُمَصحَّ

أْي وَغْيِره إذا ءِ على الشَّي أََزكَّ  يقالو قاَل :  فهو َحقَنَ  إذا بِبَْوِلهِ  أَزكّ و َعلَْيه ، وكذِلَك إذا اْستَبَدَّ به ُدْون َغْيِره ، قاَل : أََصرَّ واْستَْولَى كالرَّ

ْرعُ  اْزَدكَّ و به ؛ قاَل : مزك . اْرتََوى أي الزَّ  واْمتأَلَ والتَفَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ُجُل َمْبنياً للَمْفعُول إذا َهِرَم ، ُزكَّ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : اِدِر : عن أبي َزْيٍد ، وفي النَّوَ  ِزكَّتَهُ  أََخذَ  تََزكَّكَ و إذا َضعَُف من َمَرٍض ، ُزكَّ و الرَّ

 أي : ُمْجتَِمعُون. َزاكُّون كِمَشّكِ وَشاّك أي ُمَسلَّح. وهم َزاكّ و ِمَزكّ  وُمِصّك وُمِغّد أي َغْضبَاٌن وهو ُمِزكّ  َرُجلٌ 

 َعلَيه أي َغْضبَان. َزاكّ  وهو

أْي االْستِْبدَ  اإلْزَكاكُ و الَماَء أي أَْرَواه ِكاَلُهما عن ابِن َعبَّاٍد ، قاَل : َزكَّهو  اد به ُدْوَن َغْيِره.بالرَّ

القاِضي بِمْصَر ، َرَوى َعْن َجِرير بن حلِزَم ، ومفضل بن فََضالَة  َزكَّةَ  بن شرحبيل بن (3). وإْبَراهيُم بُن يَِزْيد بِن قرة زكزوكا وقَْد َسموا

. َمْخَشِريُّ ٌث َذَكَره الزَّ ُد بُن موَسى الزكاني محّدِ  َذَكَره الحافُِظ ، وأبو بَْكٍر محمَّ

ْرُع : ِمثْل أَْزَدَك. أََزكَّ و  الزَّ

ِمكَّى : [زمك] ى ، بكسر الزاي والميِم َمْقصوراً َمْنبُِت َذنَِب الطَّائِر الّزِ ِمجَّ اِء وكذِلَك الّزِ يَُمدُّ ويُْقَصُر  أو َذنَبُهُ ُكلُّه نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وهو قَْول الفرَّ

ِمكِّ  كما في الُمْحَكمِ  أو أَْصلُه قص ، زاَد اللْيُث إذا قصر ، وفي بعِض النسخِ إذا اِء. كالّزِ  َزَمَكهُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و كِفِلّزِ وهذه عن الفرَّ

َشهُ حتى اْشتَدَّ عليه َغَضبُهُ  وَزَمَجهُ إذا عليه يِت :و َمألَها وَزَمَجها إذا الِقْربَةَ  َزَمكَ و قاَل : َحرَّ ّكِ ً  الرُجلُ  (4) اْزَمأَكَّ  قاَل ابُن الّسِ  اْزِمئْكاكا

َمكُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و الغَّضبَان كاَن َسِريَع الغََضِب أو بَِطيئَهُ ؛ الُمْزَمئِكُّ  وقِيَل : َغِضَب َشديداً  كةً الغََضبُ  الزَّ  َزَمَكةٌ  وَرُجلٌ  ، قاَل : ُمَحرَّ

كةً َعِجٌل َغُضوبٌ   .زمكون وَجْمعُه (5) قَصيرٌ  أو أو أْحَمقُ  ، قاَل : محرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 إذا َسَكَت عن ابِن َعبَّاٍد. َزَمَك يَْزُمكُ 

َمكُ و َكة تََداُخُل الشيْ  الزَّ ِمكَّى ومنه ء بَْعُضهُ في بعٍض ، قيَل :محرَّ  ء : لغَةٌ في اْصَمأَكَّ وَسيَأْتي.الشيْ  اْزَمأَكَّ و .الّزِ
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ولِكنَّه َضبََطها بالفتحِ. قاَل  ة بِدَمْشقَ  أَْهَملَه الَجَماَعةُ. وقاَل يَاقُوت في المشترك وضعا نَْقالً عن أبي َسْعٍد هي بالكسر ِزْمِلكانُ  : [زملك]

منها  ن للنِّْسبَِة كِصْنعَاني ولَْحيَانيبغَْيِر نُوٍن وهكذا َضبََطه الِجاَلل في َشْرحِ العُقُوِد ، وإنَّما تَُزاُد النُّو ِزملكا َشْيُخنَا : والمعروف في هذه

ُد بُن عِلّيِ بن َعْبِد الَواِحد بنِ  َشْيُخنَا أبو الَمعالي  قاِضي القَُضاة محمَّ

__________________ 
 ( اللسان والثاين يف الصحاح.1)
 ( الصحاح واللسان والتكملة وتقدم يف دكك وركك.2)
 .«مرّة» 561/  2( يف التبصري 3)
 القاموس بدون  ز ا واألصر كاللسان.( يف 4)
 ( يف التكملة : القصري األمح .5)
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لحطَان بِن َأمححَد بِن َخِلير بِن َعبحِد ِ  بِن َأمححَد بِن  م د بِن َعبح  َهان بِن ســـــــــُ ِد   بن حَيحَ  بن َعبحِد الَكِرمِي بِن َخَلَف بِن نـَبـح
ُنحِذِر بن َخاِلِد بِن َعبحِد   بن 

ِقّي امل ُنحِذِر بن َخاِلد بن َعبحِد   بن أيب دجانة لا  بن خرشة األَنحَصارِّي الدَِّمشح
حَيحَ  بن امل

اِفِعّي ُوِلَد هِبا َسَنة  َه َعنح لِج الدِّيحِن  667الش  َض ِمنح ابِن الت َجارِّي وابِن عالن ا وَأَجاَز له ابُن أيب اليسِر وَأَخَذ الُفقح ا ولَِ
ِر الدِّيحن بن َماِلك ُتويف َسَنَة بن الفركا  َو َعنح َبدح  نـََقلحُته ِمنح لرِيِخ َحَلَب. 737ح ا والن حح

.  قُْلُت : وقَْد َرَوى عنه أَْيضاً الحافُِظ أبو َسِعْيد العالئيُّ

 بالفتحِ. َزْملََكانو قاَل يَاقُوت :

ْل.على فَْرَسخٍ منها. وفي َكالِم الُمَصنِِّف  ُمْنتََزهٌ ببَْلخَ   نََظَر ِمْن َوْجَهْين فتأمَّ

د بن َجدُّ َجّدِ أَحمَد بِن أَحمدَ  بالفتحِ  َزْنكٌ  : [زنك] ثِ  البَاِهِليّ  َزْنكٍ  بِن أَْحَمَد بِن محمَّ اَغانيُّ في ِكتابَْيِه. الُمَحّدِ نََكتانِ و ذكَره الصَّ كةً  الزَّ  ُهَما : محرَّ

يَكتانِ  : َزنََمتَاِن خاِرَجتَا األَْطَراِف عن َطَرفِها ، وأَْصالهما ثابِتَان في أَْعلَى  (1)الذي تقدََّم عن كراعٍ ، ونَّص الُمْحَكِم : ُهَما ِمَن الَكتَِد  الّرِ

 الَكتَِد وُهَما َزائَِدتَاها.

َونَّكُ و َجاِل القَِصْير اللَِّحْيم الَحيَّاك في مِ  كعََملٍَّس  الزَّ َوْنَزكُ  ْشيَتِِه ِمثْلِمَن الّرِ حاحِ : الزَّ َونَّكُ  ؛ وفي الّصِ  القَِصْيُر الدَِّمْيم ، وُربَّما قالوا : الزَّ

َوْنَزكُ  الناِظُر في ِعْطفَْيِه يََرى الرافُِع نَْفَسهُ فَْوَق قَْدِرها  هو المختاُل في ِمْشيَتِِه ، أو ، وأَْنَشَد قَْول اْمَرأَةٍ تَْرثِي َزْوَجها وقَْد تَقَدََّم بالَوْجَهْين ، الزَّ

 أي ليس ِعْنده ذِلَك قالَهُ ابُن األَْعَرابّيِ وأَْنَشَد : أنَّ عْنَدهُ َخْيراً وليس كذلك

 (2) الز َون َكاتـََرَ  النَِّساِء العاِجَز 
  :إذا كاَن غِليظاً إلى الِقَصر ما هو ، قاَل منظوُر الدُّبَْيريّ  َزَونَّكٌ  وقاَل َغْيُره : َرُجلٌ 

هـــــــــــــــــــــــا و  كبـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــُ َز   َزَونـــــــــــــــــــــــ   َزَونــــــــــــــــــــــــح

طـــــــــــــَ       غـــــــــــــح ـــــــــــــَ بـ رَِّي ابلضـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــُ َرُ  إنح فـ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ (3)يـ
 

  
بَْعَطى بالعَْيِن والغَْيِن.  بََدل َزَوْنَزى ويُْرَوى : يَْخِضُف بََدل يَْفَرُق. ويُْرَوى : َزَوْنَكى . ويُْرَوى :َزَوْنَزكٌ  ويُْرَوى : بَْل َزْوُجها. ويُْرَوى : الضَّ

َوايات وقَْد تَقَدََّم ِذْكُر َذِلَك كلّه في مواِضِعه  ونكالزَّ  وَسيَأْتي البَْحُث في َوْزنِ  كلٌّ يُْرَوى في هذا البيِت باْختِالِف هذه األَْلفَاظ على اْختِالِف الّرِ

 في التي تَِليها.

انِك هكذا َذَكَره وهو َمْنُسوٌب إلى بكسر النوِن الشَّاِطرُ  الزانِِكيُّ و ْل. الزَّ  وال أَْدِري ماذا هو واألَْشبَه أَنَّها أَْعَجِميَّة فتأَمَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

َوْنَزى عن ابِن األَْعَرابّيِ وبه يُْرَوى قَْوُل َمْنظوٍر : الزونكى  : َمْقُصوراً هو ذُو األبََّهِة والِكبَِر ِمثْل الزَّ

 َزَونحَك  َزَون كبعُلها و 
 كما تقدَّم.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

وم وإليها نُِسبَِت المماطر (4)بالكسِر  إِزنيك  دة نَقَلَه يَاقُوت.الجي األزنيكية مدينةٌ بالرُّ

ُوكُ  : [زوك] ْيِت : الزَّ ّكِ . وقاَل ابُن الّسِ وأَْنَشَد لحسَّاِن بن ثابٍِت َرِضَي هللا تعَالَى عنه يَْهُجو الحرث بَن  َمْشُي الغُرابِ  هو أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ِهَشاٍم الَمْخُزومّي :

َت َأأَلُم مـــــــــــن َمشـــــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــح ك أَن ـــــــــــ  ُت أَن عـــــــــــح  َأمجـــــــــــحَ

حــــــــــــح      راِب  َزوح ِ ِش مــــــــــــومســــــــــــــــــــــــــٍة و يف فــــــــــــُ (5)غــــــــــــُ
 

  
 ويُْرَوى : في فُْحِش زانيٍة وَرَواه َغْيره :
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ِو ُغراِب  َزوح ِ يف   (6)فاسيٍة وَزهح
ْوكُ  قاَل أبو َزْيٍد :و فال يكوُن فيه شاِهٌد.  مع قصِر الَخْطو ، وَزاَد َغْيره : هو ِمْشيَةٌ في تقاُرٍب وفََحجٍ وأَْنَشَد : تَْحِريُك الَمْنِكبَْيِن في الَمْشي الزَّ

وا  جـــــــــــُ حـــــــــــ  وَن فـــــــــــَ  رأيـــــــــــُت رجـــــــــــااًل حـــــــــــا مَيحشـــــــــــــــــــــــــُ

واو      ونَ ومـــــــــا كـــــــــانـــــــــوا  زَاكـــــــــُ ُزوكـــــــــُ (7)مـــــــــن قـــــــــبـــــــــُر  يــــــــــَ
 

  
ْوكُ  قِيَل :و َوكانِ  واالْختِيالُ  التَّبَْختُرُ  الزَّ كةً عن كالزَّ  محرَّ

__________________ 
 .«الكبد»يف هذه اللفظة والجي بعدها  99/  10( اللسان ا ويف التهذيب 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان ا واألو  يف التهذيب.3)
 ( قيدها ايقوت ابلنص ابلفتح مث السكون وكسر النون.4)
 .«زنك»واملثبت كرواية اللسان « وزهو غراب»برواية :  35( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«زو »اللسان ( وهي رواية 6)
 ( اللسان.7)
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كِّيِت. يُقاُ  :  كَعَمل  .  الز َون كُ  ِقيَر : ومنه َزوَكاانً و  زاَ  يـَُزوُ  َزوحكاً  ابِن السِّ
يت ألَنَّهما جَ  ّكِ ّي : هو قَْول الّزبَْيِدّي فإِنَّه َوَزنَه بفَعَنَّل ، وهو أَْيضاً قَْول ابِن الّسِ إذا قاَرَب َخْطَوه ،  َزاَك يَُزوكُ  نْ عاَله مِ قُْلُت : قاَل ابُن بَّرِ

َك َجَسَده ، قاَل : فعلى هذا كان على الَجْوَهِرّيِ أَْن يذكَرهُ في فصلِ  أي كما فَعَلَه الُمَصنُِّف ال فََصل ز ن ك ، قاَل : وال يَُجوُز أْن  َزَوكَ  وَحرَّ

ي قَْول الَجْوَهِرّي إِنَّه ِمن َزنََك قَْولُهم : َزَوْنَزٌك لغَةٌ يكوَن َوْزنه فَعَلَّالً ألَنَّه ال يكون الَواو أَْصالً في بناِت األَ  ْربَعِة فلم يبَق إالَّ فَعَنٌَّل ، ويقّوِ

ي يتِ  أُْخَرى على فََوْعلٍَل ِمثْل َكَواْلٍَل ، فالنُّون َعلَى هذا أَْصل والَواو زائَِدة ، فوزُن َزَونَّك على هذا فوعٌَّل ، ويقّوِ ّكِ   قَْولُهم :قَْول ابن الّسِ

ا  (1)لغَةٌ ثالثةٌ ، وَوْزنُها فَعَْنلَى ، وقاَل أَبُو عِلّيٍ : وزُن َزَونَّك فََوْنعَل ، الواو َزائَِدةٌ ألَنَّها ال تكوُن  َزَوْنَكى َزائَِدةً في بناِت األَْربعِة ، قاَل : أَمَّ

َوْنَزُك فهو فََوْنعٌَل أَْيضاً ، وهو ِمن باِب َكوَكٍب ، قالَ   : وقاَل ابن جني : سأَلُت أَبا علّيٍ َعْن َزَونٍَّك فاستقرَّ األَْمُر فيما بَْينَنا أنَّ الَواو فيه الزَّ

ً  : (2)ر َزائَِدةٌ ، وَوْزنه فََوعٌَّل ال فََوْنعٌَل ، قُْلُت له : فإنَّ أَبا َزْيٍد قَْد َذَكَر عِقْيَب هذا الَحْرف من كتابِِه الغزائ هذا يدلُّ على و َزاَك يُزوُك َزْوكا

: قَْد َحَكى ثَْعلَب ِشْنقَمَّ ، وقاَل هو أَنَّ الواو أَْصِلية ، فقاَل : هذا تفسيُر الَمْعنَى ِمن غيِر اللَّْفظ ، والنُّون ُمَضاعفة َحْشو فال تكون َزائَِدةً ، فقُْلُت 

ي قَْول الَجْوَهرِ  ِمن َشقَم ، فقاَل هذا َضِعيٌف ، قاَل : َونَّكَ  ّي ِإنَّ وهذا أَْيضاً يقّوِ َوْنَزك فقَْد تَقَدََّم قَْول أبي علّيٍ فيه  الزَّ ا الزَّ من فصِل َزنََك ، وأَمَّ

فََوْنعٌَل ، وال يَُجوز أْن إنَّ َوْزنَه فََوْنعٌَل ، وهو من باِب َكوَكٍب ، فيكوُن َعلَى هذا اْشتِقَاقه من ززك على َحّدِ ككب. وقاَل ابُن جني : َزَوْنَزك 

ا تضاعَ تجعَل ا َرة ألَنَّه يصيُر فَعْنقاَلً ، وهذا ما لْيَس له نَِظْيٌر ، وأَْيضاً فإنَّه من باِب ددن ممَّ اي مكرَّ فَِت الفاُء والعَْين ِمن لواو أَْصالً والزَّ

بعٍة كَشَرْنبَث وَحَرْنفٍَش ، والواو َزائَِدةٌ ألَنَّها ال تكون مكاٍن واحٍد فثَبََت أَنَّه فََوْنعَل والنُّون َزائَِدةٌ ألَنَّها ثالثةٌ ساكنَةٌ فيَما َزاَد عدَّته على أَرْ 

ِمَن  الُمْسِرَعةُ  الُمَزْوِزَكةُ و .أَْصالً في بناِت األَْربَعِة ، فَعَلَى قَْوِله وقَْوِل أبي علّيِ ينبِغي أْن يذُكَره الَجْوَهِريُّ في فصِل ز ز ك وهللا أَْعلَمُ 

اَغانيُّ نَْقالً عن ابِن َعبَّاٍد النَِّساِء التي إذا َمَشْت حَ  َكْت أَْليَتَْيها وَجْنبَْيها ُهنَا َذَكَره الصَّ رَّ
بالَضم ة  ُزوكُ و .«زوزك»في  تَقَدََّمتْ  ، وقَدْ  (3)

 باليَمِن.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

اِء ، أوزكت ْستِْحيَاُء وأَْنَشَد الُمْنِذِريُّ ألَبي َحزام اال التََّزاُوكُ و الَمْرأَةُ َمَشْت ِمْشيَةَ القَِصْيَرة عِن الفَرَّ
(4) : 

زَاَو َ  ىِن  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ٌء آرٌِم ُمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ُؤهح      طــــــــــــــَ فــــــــــــــح ه االألد ال يـــــــــــــــَ بــــــــــــــ  تـــــــــــــــَ (5)إذا ائـــــــــــــــح
 

  
يِت ، وَذَكَره الُمَصنُِّف في ز أ ك ، وهو يُْرَوى بالَوْجَهْيِن. ّكِ  قالَهُ ابُن الّسِ

َوِكيُّونو كةً بَُطْين ِمَن العََرِب بَصِعْيِد ِمْصَر ِمن بَنِي َحْرب ثم ِمن ُجَهْينَةَ ِمن أَْعَماِل َطْهَطا. الزَّ  محرَّ

اَكانيُّ  َمِدينةٌ بالعََجِم منها ُعبَْيد َزاَكانو رأَْيتُها في صاِحُب الَمقَاَماِت التي َضاَهى بها َمقَاَمات الَحِرْيري فأَْغَرَب وأَْعَجَب وهي بالفاِرِسيَّة  الزَّ

 ِخَزانَِة األَِمير صرغتمش.

اكُ و وَّ ُك في ِمْشيَتِه كثيراً وما يْقَطعُه ِمَن المسافَِة قَِليٌل َسيَأْتي للُمَصنِِّف في زول ، وأَْهَملَه الزَّ  هنا وهو َغِرْيٌب. : كَشدَّاٍد هو الذي يتحرَّ

ين  َسَهَكتْهُ  ِمثْل الريُح األَْرضَ  َزَهَكتِ و ِمثْل َسَهَكهُ ، قال : َجشَّهُ بين َحَجَرْينِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وقاَل أبو َزْيٍد : َكَمنَعَهُ  َزَهَكهُ  : [زهك] والّسِ

َك رويداً وهو ُمْستَْدَرٌك َعلَْيه  تََزْهَوكَ  أَْعلَى. وقاَل ابُن َعبَّاٍد :  :الَجَمُل بَمْعنَى تََسْهَوَك أي تحرَّ

يَكانُ  : [زيك] كةً  الزَّ . وفي اللَِّساِن والُمِحْيِط والعُبَاِب : هو ُمَحرَّ في ِمْشيَتِِه ويِحْيُك أي  يَِزيكُ  واالْختِياُل ، يُقاُل َمرَّ  التَّبَْختُرُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اَغانيُّ وَضبََطه َغْيُرهُ بالكسِر  ة بنََسفَ  َزيُكونُ و يمْيُس ويَتَبَْختَُر ،  .(6)نَقَلَه الصَّ

__________________ 
 .«قوله : ال تكون زائدة كذا خبطه كما يف اللسان ا ولعر الصواب : ال تكون أصاًل كما صرح به يف آخر العبارة»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«خبطه والذي يف اللسان : الغرائبقوله : الغزائر ا كذا »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( عقد هلا صاحب اللسان ترمجة مستقلة يف زوز .3)
 ( يف اللسان أليب حرام ابلراء حتريف.4)
 ( تقدم يف زأ  ا انظر تعليقنا هنا .5)



13200 

 

 ( اقتصر ايقوت عل  ضبطه ابلفتح مث سكون  نية.6)
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 فصل السني
 املُْهَمَلِة َمَع الكافِ 

ً َسبََكهُ يَ   :[سبك] ِة وَغْيِرهما ِمَن الذَّائِِب وهو ِمن َحّدِ َضَرَب كما هو للفارابي  أذابَهُ وأْفَرَغهُ  ْسبُِكهُ َسْبكا وِمثْله  (1)في القالَِب ِمَن الذََّهِب والِفضَّ

ً  يْسبُِكهُ  في الجمهرة بَخّطِ أبي َسْهٍل الَهَرِويّ  ً كسبَّكهُ تسبي هكذا بالكسر وبخط األْرُزنّي بالضَّم محققا بَةُ  السبيكةُ و كا ِمَن  كسفينٍة الِقْطعَةُ الُمَذوَّ

ِة إذا اْستَطالَْت ، وقال اللَّيُث : ِة يَُذاُب ويُْفَرُغ في تَْسبِيُك السَّبِيَكةِ  : السَّبكُ  الذََّهِب والِفضَّ من حِديٍد كأنَّها ِشقُّ قََصبٍَة  َمْسبََكةٍ  ِمَن الذََّهِب والِفضَّ

اِك بالضم ة بِمْصرَ  ُسْبكُ و جاِريَةٌ. َعلَمٌ  : َسْيبََكةُ و .السَّبَائِكُ  من حِديٍد كأنَّها ِشقُّ قََصبٍَة والَجْمعُ  َسْيبََكةٍ و .السَّبَائِكُ  والَجْمعُ  ِمْن أَْعَماِل  الّضحَّ

ِمَن المنوفيَِّة أَْيضاً ، وقد دخْلتُها ِمَراراً  أُْخَرى بها قريةٌ  العَبِيدِ  ُسْبكُ و الثالثاء وقَْد دخْلتُها وبتُّ بها لَْيلَتَْيِن. بسبك المنوفيَِّة وهي الَمْعُروفَةُ اآلنَ 

ينِ  منها َشْيُخنَا العويضات ، بسبكِ و األََحدِ  بَسْبكِ  َعِديَدةً ، وهي تُْعَرف اآلنَ  بِن علّيِ بن تََماٍم قاِضي القَُضاة أبو  عِليُّ بُن عبِد الكافي تقيُّ الّدِ

ةُ األََواِن ُوِلَد َسنَة  َشافِِعيّ  السُّبكيُّ  الَحَسنِ  َماِن ، وحجَّ  : قاَل الذَّهبِيُّ : َكتََب عنِّي وَكتَْبُت عنه. (2). قاَل الحافُِظ 683الزَّ

اٍم ِمَن الَمِلِك النَّاِصِر وينّي : بإْلزَ قُْلُت وقَْد تَْرَجَمه الذهبيُّ في معجِم شيوِخِه وأَثْنَى َعلَيه وَسَرَد شيوَخهُ ، تولَّى قََضاة الشَّأِم بَْعَد الجالل القَزْ 

د بن قاََلوون بَْعد إباٍء شِديٍد فَساَر ِسْيَرةً ُمْرِضيَةً ، وحدََّث وأَفَاَد وتُوفِي بِمْصَر في ليلِة االثْنَْين ثاِلث ، وُدفَِن  756َجماَدى اآلخرة َسنَة  محمَّ

ةِ وَوِلي قََضاَء الشَّْرقِيِة والغَْربيِة وحدََّث ، َماَت َسنَة : وأبُوه َعْبُد الَكافي َسِمعَ  (3)بباِب النَّْصِر ، قاَل الحافُِظ  . قُْلُت 735 ِمن ابِن َخِطْيِب المزَّ

ْين َعْبُد الَوَهاِب صاِحبُ  ، وتُوفي  729ة َجمع الَجَواِمع ُوِلَد َسنَ  وأَْوالُده وآُل بَْيتِهم َمْشُهوُرون بالفَْضِل يَْنتَِسبُوَن إلى األَْنَصاِر ، وَولََده تاُج الّدِ

ْين أبو حاتٍِم وابن ، عن أَْربَِعْين َسنٍَة ؛ وأََخَواهُ الجالل ُحَسْين والبََهاُء أبو حاِمٍد أَْحَمَد َدَرَسا في حياةِ أَبيهما وولد األَِخير تقِ  771َسنَة  ّي الّدِ

د بُن ماِلِك بن أَنََس بن َعْبد الَمِلِك بن علّيِ  هم أبو البََرَكات محمَّ د هذا ُوِلَد َسنَة  السُّْبِكيّ  بن تمامٍ َعّمِ د بن عِلّيِ بن محمَّ  822وَحِفْيده التَِّقّي محمَّ

ْين ُعَمُر بُن َعْبِد هللِا بِن صاِلحٍ  ثُون ، ومن َعِشْيرتِهم قاِضي القَُضاة َشَرُف الّدِ  .669الَماِلِكّي َسِمَع ابَن المفضل وَماَت َسنَةَ  السُّْبِكيّ  ، محّدِ

ا   يُْستَْدَرُك َعلَيه :* وممَّ

ي به ألَنَّه اتُِخَذ ِمْن خاِلِص الدَّقِيِق فكأَنَّه السَّبَائِكُ و .َمْسبُوكٌ و َسْيبِكٌ  التِّْبُرَذاَب ، وتِْبرٌ  اْنَسبَك قَاُق ُسّمِ حِديُث ابن  منه ونُِخَل ، ومنه ُسبِكَ  الرُّ

َحاَب َصالئِقَ »ُعَمر :   .َمَسابِكٌ  ما يُفََرُغ فيه الذََّهُب ونَْحِوه لإِلَذابَِة والَجْمعُ  الَمْسبََكةُ و .«َسبَائِكَ و لو ِشئُْت لَمألُْت الّرِ

هذه ،  َسبْيَكة التََّجاِرُب ، وأََراَد أَْعَرابيٌّ ُرقِيَّ َجبٍَل َصْعٍب فقاَل : أيُّ  َسبََكتْهُ  للَكالِم ، وفالنٌ  َسبَّاكٌ  وهو السَّبكِ  وِمَن الَمَجاِز َكاَلٌم ال يَثْبُت على

اهُ  أَْيضاً بَْطٌن ِمْن ِحْميََر ِمْن  السُّبِكيُّونو وهذه باألشمونين قَْريَتَان بِمْصَر. ُسبك وجزيرة ُسبك ال مالسه كما في األََساِس. وَمَحلة َسبِْيكة فَسمَّ

هكَذا ، ولعلَّ الصَّواَب فيه  (4)بن ثابِت الِحْميَِرّي مناِزلُهم بواِدي ُسرُدر ِمَن اليََمِن قالَهُ الَهَمَداني في األَْنَساِب ، ونَقَلَه الحافُِظ  كالسُّبَ  ِوْلدِ 

ْين الُمْعَجَمِة المكُسوَرةِ كما َسيَأِْتي عن ابِن ُدَرْيٍد.  بالّشِ

باِكّي عن أبي أَيُّوب بالكسِر بَْطٌن ِمْن يَْحُصب م ِسباَكةٌ و تَْين َرُجٌل َرافََق ابَن ناِصٍر في الّسَماعِ على  ُسبُكٌ . و(5)نه َسْعُد بُن الَحَكِم الّسِ بَضمَّ

ْينَاِرّي  ُسْبكٍ  ابن الطُّيُوِرّي وأَْحَمد بن الّدِ
د (6) بن إِْبَراهيم بن أَْحَمد  بالضم َعْن َعْبِد هللا بِن ُسلَْيَمان ، وَعْنه ابُن َمْرَدَوْيه وأبو بَْكٍر محمَّ

ُث ُجْرَجان عن أبي بَْكٍر اإِلْسَماِعْيِلي وَغْيِره. السَّبَّاكِ  المْستَْمِلي ُعِرَف بابنِ   محّدِ

 َجدُّ أبي القاسِم ُعَمَر بنِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقاَل الحاِفُظ : هو كَسَمْندٍ  َسبَْنكُ  : [سبنك]

__________________ 
 َسَبك الذهَب يسِبُكه ويسُبُكه.»ويف اللسان : « محن ابب قتر»( يف املصباح : 1)
 .803/  2( التبصري 2)
 .804/  2( التبصري 3)
 . وضبطت العبارة عنه.804/  2( التبصري 4)
 .715/  2( التبصري 5)
 .770/  2( ذكر ا ابن حجر ا والذي قبله ا يف التبصري 6)
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بَـنحك بنِ   مدٍ  ِ  وَحِفيُده (1)َقدح حد َث عن الَباَغنحِديِّ  وهو ســــَ اح ي أبو اُ ســــَ بَـنحك بنِ   مُد بُن العيَر بِن ُعَمرَ  الَقاضــــِ  ســــَ
بَـنحكٍ   دِّ ِن يـُعحَرفَاِن اببنِ  َاِعير يـُعحَرفُ  ســـــــَ َاِعير بُن  م د بِن إلح اح هذا وهو إلح ي أيب اُ ســـــــَ ر َوَلِد الَقاضـــــــِ  اببنِ  وفاَتُه ِذكح

 َقدح َحد َث أَيحضاً وكذا مَجَاَعة ِمنح أَقَارِبِه يـُعحَرُفوَن هبذا االسِم  دِّثُون. َسبَـنحك
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ُجُل وهو َسبَْنكُ  . قُْلُت وبه لُقَِّب الرَّ اَغانيُّ  َجدُّ الَمْذُكورين. ِمثَاُل َسَمْنٍد اسٌم للَخَشِب الذي تُتََّخذُ منه الِقَصاُع نَقَلَه الصَّ

ثَات منهنَّ  ِستِّيكٌ  : [ستك] ْيٍت أَْهَملَه الَجَماَعةُ. وهو اسُم َجَماعٍة ِمَن النِّْسَوةِ ومحّدِ بْنُت َعْبِد الغَافِِر بِن إِْسَماِعيل بن َعْبِد الغافِِر  ِستِّيكُ  كِسّكِ

ها وعنها أبو َسْعد بن السَّْمعَانيّ  الُمثَنَّاة الفَْوقِيِة  التاءِ  حرف في ِذْكرُهنَّ  (2)بْنُت َمْعَمر وَغْيرهما وقَْد تَقَدََّم  ِستِّيكٌ و  ،الفاِرِسّي َسِمعَْت ِمْن َجّدِ

 ألَنَّ الكاَف َزائَِدةٌ يُْؤتَى بها ِعْنَدهم للتَّْصِغيِر.

. أْظلَمَ  أي الليلُ  اْسَحْنَككَ  : [سحك]  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

أَْسَود ؛ قاَل ابُن ِسْيَده : وأََرى هذا اللّْفَظ َعلَى هذا البِنَاِء لم  كعُْصفورٍ  ُسْحُكوكٌ  تَعَذََّر وَشعَرُ  أي الكالُم عليه اْسَحْنَككَ و ُظْلَمتُهُ وقِيل : اْشتَدَّت 

ْعِر قاَل :  يُْستَْعَمل إالَّ في الّشِ

وُ   حــــــــــُ ٌة ضــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــَ يــــــــــح ُك مــــــــــينِّ شــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــَ  َتضــــــــــــــــــــــــح

و ُ و      بـــــــــــــاِب نـــــــــــــُ تح ولـــــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــــ  وَكـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ تـ  اســـــــــــــــــــــــــــح

  

 (3) الس ححكو ُ قد َيِشيُب الَشَعُر و 

في  . ويُْرَوىَسَحكَ  ُمْفعَْنِلٌل من ُمْسَحْنِككٌ و وُحْلُكوُك وَحلَُكوُك ، قاَل األَْزَهِريُّ : قََربوٍس  ِمثَالُ  َسَحُكوكُ و ُسْحكوك قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : أَسودُ و

ً  والِعَضاه»حِديِث خَزْيَمة :  ٍء الشَِّديُد السََّواِد ويُْرَوى أَْيضاً في حِديِث من كّلِ شيْ  الُمْستَْحنِكُ و َشديُد السَّوادِ  أي بكسر الكاِف وفَتِْحه ُمْسَحْنِككا

ً  خَزْيَمة األَْزَهِريُّ : أَْصُل هذا الَحْرف ثاُلثيٌّ َصاَر خماِسيّاً بِزيَاَدةِ ال يُْستَْعَمُل إالَّ َمِزيداً ، وقاَل  وقَْد ذُِكَر في ح ن ك قاَل ِسْيبََوْيه : ُمْستَْحنِكا

 نوٍن وكاٍف وكذِلَك ما أَْشبََهه ِمَن األَْفعَاِل.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ابُن األَثِْيِر : هكذا َجاَء في ِرَوايٍَة وُهَما بَمْعنَى ؛ قاَل  أَو قاَل : اْسَحقُوني فاْسَحُكوني إذا متُّ »حِديُث الُمْحَرِق :  : وهو السَّْحُق ، ومنه السَّْحكُ 

 ، وقاَل بَْعُضهم : اْسَهُكوني بالهاِء وهو بَمْعنَاه.

ً  به كفَِرحَ  َسِدكَ  : [سدك] ً و بالفتحِ  َسْدكا اَغانيُّ على األَِخْيَرةِ  َسَدكا َكةً واْقتََصَر الصَّ َء به قاَل الحرث بن ىنَقَلَه الَجْوَهِريُّ وكذِلَك لَكِ  لَِزَمهُ  محرَّ

 حلزة :

 طــــــــــــر  اخلــــــــــــيــــــــــــا  وال كــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة مــــــــــــدبــــــــــــج 

 أبرحــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــا ومل يــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــر ج ســــــــــــــــــــــــــــدكــــــــــــــا    

  
ِمي الَخْمِر على نَْفِسه في الجاِهِليَِّة :في لُغَِة َطيِّى ءِ ككتٍِف الُمولَُع بالشي السَِّدكُ و  ٍء قالَهُ اللَّْيُث ؛ وأَْنَشَد لبعِض محّرِ

دح أَرَاين  َداَح وقـــــــــــــــــــــــَ ُت الـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــِ  وَود عـــــــــــــــــــــــح

دِكـــــــــــاً هبـــــــــــا      رَامـــــــــــًا  ســـــــــــــــــــــــــَ تح حـــــــــــَ ـــــــــــَ (4)وِإن كـــــــــــان
 

  
 وقاَل ُرْؤبَةُ :

ٍم   َسِد ح من دهو أجداٍ  ومن َخصح
ً و الَخفيُف اليََدْيِن بالعََملِ  السَِّدكُ  قاَل اللْيُث :و ْمحِ  أَْيضا فيُق السَِّريعُ  الطَّعَّاُن بالرُّ ً و الرَّ زمُ  أَْيضا سِمْعُت أَْعَرابيّاً و بمكانِِه قاَل األَْزَهِريُّ : الالَّ

ً  ِجالَل التَّْمرِ  فالنٌ  َسدَّكَ  يقولُ  دَ  إذا تَْسِديكا  .َكةٌ مسدَّ  فهي بعَضها فَْوَق بعٍض  (5) نَضَّ

 اْشتََهَر به جماَعةٌ بفاِرَس. كَسَمْنٍد َعلَمٌ  َسدْنكُ و
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ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ُجُل. َسَدْنكٌ  ي الرَّ اَغانيُّ وبه سّمِ  ِمثَاُل َسَمْنٍد الشََّجُر الذي تُتََّخذُ منه الِقَصاُع نَقَلَه الصَّ

. كفَِرحَ  الرُجلُ  َسِركَ  : [سرك] ةٍ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : أي أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ يِت :و َضعَُف بََدنُه بعَد قُوَّ ّكِ  التََّسْرُوكُ و السَّْرَوَكةُ  قاَل ابُن الّسِ

 إذا تََسْرَوكَ و َسْرَوكَ  وقَدْ  .(6)كذا في العُبَاِب واللَِّساِن  رَداَءةُ الَمْشيِ وإْبطاٌء فيه من َعَجٍف أو إْعياءٍ 

__________________ 
 .674/  2( التبصري 1)
 .674/  2( ذكر ا ا افة يف التبصري 2)
 ( اللسان.3)
 وقد نبه إىل روايته هبامش املطبوعة املصرية.« ووزعت»( اللسان وفيه 4)
 ( ضبطت ابلقلم يف التهذيب بتخفيف الضاد.5)
 ( ومثلهما يف التكملة.6)
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رَتحَختح َمَفاِصُله يف  َيِة وتـََباطَب ؛اسح ُفورٍ   ُسرحُكو ٌ  بعريٌ  قا  اخلَارحَزجِني  :و  املِشح ُزوٌ . أي فا يف  كُعصح  َمهح
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

َكةُ  ُد بُن الُمَظفَِّر قَبِْيلَةٌ ِمَن العَ  السََّواِرَكةُ و ِمَن الثَّاِء التي لْيَسْت بَمْهُزولٍَة وال َسِمْينٍَة نَقَلَه الَخاْرَزْنِجيُّ  الُمتََسّرِ َرِب في جبِل الخِلْيِل وأبو بَْكٍر محمَّ

ٌث واْبنَته َسكينَة َسِمعَْت ِمْن أبي الَوْقِت َضبََطه الحافُِظ  السَّْرَكانيّ  بِن َعْبِد هللاِ  ُد بِن إْسحق بن حاتمٍ  (1)بالكسِر محّدِ حدََّث  السَّارُكونيّ  ومحمَّ

ِد بِن أَْحَمَد بن خنب َضبَطَ   بالفتحِ قَْريَةٌ بُطوس. سركو (2)ه األَِمير عن محمَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ْحَمن َساَسُكون : [سسك] ُد بُن أبي بَْكِر بن َعْبِد الرَّ ْين محمَّ الَحلَبِيُّ ُعِرَف بالذَّاِكر قَِدَم ِمْصَر  السَّاسُكونيُّ  قَْريةَ بَحلََب منها الشَّْيُخ َشْمِس الّدِ

 ، نَقَلَه الَسَخاِويُّ في التاريخِ. 886وتُوفي بها َسنَة 

ً يَْسفِ  والدَّْمَع والماءَ  الدَّمَ  َسفَكَ  : [سفك] بالضِم أَْيضاً من حّدِ نََصَر نَقَلَه  يَْسفُُكهو من حّدِ َضَرَب َوَعلَيه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ وابُن ِسْيَده ، ُكهُ َسْفكا

اَغانيُّ والفيُّومي وابُن القَطَّاعِ والْسرقَْسِطّي ، وقََرأَ ابُن قطيب وابُن أبي َعْبلَة وَطلحة بُن مْصرف وُشعَْيُب بنُ   يَْسفُكُ و َحْمَزةَ ،أبي  الصَّ

َماَء بضِم الفاِء ، ونَقََل ابُن القَطَّاعِ عن يَْحيَى بن َوثَّاب : ال  ِدَماَءكم بالضِم فاْقتَِصار الُمَصنِِّف على َحّدِ َضَرَب قُُصوٌر ال يَْخفَى ، تَْسفُُكون الّدِ

َ  َصبَّهُ  َسِفيكٌ و َمْسفُوكٌ  فهو  َسفَكَ  ِمَن الَمَجاِز.و اْنَصبَّ  فاْنَسفَكَ  نَّه بالدَِّم أََخصُّ ، ولذا اْقتََصَر َعلَيه المصنِّفُ وَهَراقَهُ وأَْجَراهُ لكّلِ مائِعٍ وكأ

ً  الكالمَ   خطيبٌ  كراٌع : وقالَ  كَشدَّاٍد البَليُغ القاِدُر على الكالمِ  السَّفَّاكُ و في الَكالمِ  كِمْنبٍَر الِمْكثَارُ  الِمْسفَكُ و ِمن فِْيِه بُسْرَعٍة ؛ نَثََرهُ  إذا َسْفكا

اٌك. َسفَّاكٌ  ْيِف يُقاُل : بالضم اللُُّمَجةُ  السُّْفَكةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و بليٌغ كَسهَّ  السَّفُوكُ  قاَل أبو َزْيٍد :و ولَمُجوه. َسفَُكوه وهو ما يقدَُّم إلى الضَّ

 وهو مجاٌز. الَكذَّابُ  بالَكالِم هو السَّفُوكُ و .(3)وهي أَْيضاً الجائَِشةُ والطَُّموُح  كَصبور النَّْفسُ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

َماِء هو السَّفَّاُح. السَّفَّاكُ  ْيف. التَّْسِفيكو للّدِ  : تَْلِمْيُح الضَّ

ِة :: تَْذِري بالدُّمُ  َسَواِفكٌ  : كذَّاٌب. وعيونٌ  َسفَّاكٌ  وَرُجلٌ  مَّ  وعِ قاَل ذُو الّرِ

 فــــــــــــإن قــــــــــــطــــــــــــَض الــــــــــــيــــــــــــبُس ا ــــــــــــنــــــــــــَا فــــــــــــإنــــــــــــه 

راِف الـــــــــــــدمـــــــــــــوِع      ذح تـــــــــــــَ كِ رقـــــــــــــوٌء لـــــــــــــِ  الســـــــــــــــــــــــــــوافـــــــــــــِ

  
ّيِ  الِمْسَمارُ  بالفتحِ  السَّكُّ  : [سكك] ّكِ ِل قَْول أبي دْعبَل الُجَمِحّيِ : كالسَّ  بزياَدةِ الياِء ُربََّما قالُوا ذِلَك كما قالُوا َدوَّ ودَوّي وِمَن االوَّ

هـــــــــادرعـــــــــي دالص  كـــــــــ  كّ  ســـــــــــــــــــــــَ  عـــــــــجـــــــــبح  ســـــــــــــــــــــــَ

 وجــــــــــوهبــــــــــا الــــــــــقــــــــــاتــــــــــر مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــرَي الــــــــــيــــــــــلــــــــــبح     

  
 ومن الثاني قول األعشى :

هـــــــــــا و  بـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــَ رُي ســـــــــــــــــــــــــَ د  مـــــــــــن جـــــــــــاٍر  ـــــــــــُِ  ال بـــــــــــُ

و َز      ي  كــــــمـــــــا جــــــَ كــــــِّ ُ   الســــــــــــــــــــ  تــــــَ يـــــــح (4)يف الــــــبـــــــاِب فـــــــَ
 

  
يِّقَةُ الَخْرقِ  السَّكُّ و بالضمِ  ُسُكوكٌ و بالكسرِ  ِسكاكٌ  ج «ف ت ق»وقَْد تَقَدََّم في  ِلها إلى آخِرها وأَْنَشدَ  البِئُْر الضَّ يِّقَةُ الَمْحفَِر من أَوَّ  وِقيَل : الضَّ

 ابُن األَْعَرابّي :

يــــــــــب  (5)مــــــــــاذا ُأَخشــــــــــــــــــــــــ    لــــــــــِ كِّ مــــــــــن قــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــُ

ي      ذَكـــــــــــــــِّ
ُ

ُن فـــــــــــــــيـــــــــــــــه الـــــــــــــــَوَرُ  املـــــــــــــــ (6)أَيحســـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
بالضِم وقِيَل  ُسكٌّ  كَصبوٍر والَجْمعُ  ِسَكاٌك كالسَّكوكِ  والَجْمعُ  ُسكٌّ  إِذا ضاقَِت البِئُر فهي نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أبي َزْيٍد. وقاَل األَْصَمِعيُّ : يَُضمُّ و

َكايا : المستويةُ الِجَراِب والطّيِ  السُّكُّ  : ً و ِمَن الرَّ اُء َحفَُروا قليبا ً  قاَل الفرَّ  السُّكُّ  ، وهي التي أُْحِكم َطيُّها في ِضيٍق. وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : ُسّكا

ً  (8)فقاَل : َدَخَل فيه  (7) ومنه قَْول أَْعَرابّيِ في ِصفَِة َدحٍل دخله كَهْيئَِة الحائِطِ  الُمْستَِقيُم من البِناِء والَحْفرُ  في األَْرِض َعْشَر قِيٍَم ثم َسَرَب  سّكا

ً  يميناً ؛ أََراد بقوِله  أي ُمْستَِقيماً ال ِعَوَج فيه. َسكَّا

__________________ 
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ً َسكَّه  يُقاُل : اْصِطالُم األُذُنَْينِ  السَّكُّ و َسدَّه فاْنَسدَّ  َسّكهُ يَِسكُّه َسّكاً فاْستَكَّ  يُقالُ  ءِ َسدُّ الشَّي السَّكُّ و  إذا اْصَطلََم أُذُنيه أي قََطعَهما. يَُسكُّه َسّكا

ً  وقد بِالحِديدِ  أو الَخَشبِ  تَْضبيُب البابِ  السَّكُّ و ً و به إذا َذَرقَه ، َسكَّ  كالّسّجِ بالجيِم وقَدْ  إِْلقاُء النَّعاِم ما في بَْطنِهِ  السَّكُّ و َسكَّهُ َسّكا ْمُي  أَْيضا الرَّ

 ً ً  بَسْلِحه وَهكَّ إذا َحَذَف به. وقاَل األَْصَمِعيُّ : هو كَّ سَ  وقَدْ  بالسَّْلحِ َرقيقا ُء ِمْن َسْلحه. وقاَل أبو َعْمرٍو : ويَُسجُّ َسّجاً إذا َرقَّ ما يِجى يَُسكُّ َسّكا

في بطنِه وَسجٌّ إذا الَن بطنُه ، وَزَعَم أنَّه ُمْبَدٌل  كٌّ سَ  إذا قَعََد َمقاِعَد ِرقَاقاً ، وقاَل يَْعقُوب : أََخَذه َسكٌّ  أي َرَمى به واَخَذه ليلتَه َسكَّ و َزكَّ بَسْلحه

يِّقَةُ الَحلَقِ  السَّكُّ و ولم يَْعلَم أَيُّهما أُْبِدَل ِمن صاِحبِه. ْرُع الضَّ َحاحِ َزاَد  بالضّمِ ُجْحُر العَْقَربِ  السُّكُّ و وفي العُبَاِب : اللَّيِّنَةُ الَحلَِق. الّدِ كما في الّصِ

 .(1)َطْبِعه  بُسكِّ  إذا لَُؤَم يُقاُل : هو َسكّ  وقَدْ  لُْؤُم الطَّْبعِ  السُّكُّ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و أَْيضاً لِضيِقهِ  العَْنَكبوتِ  ُجْحرُ و ٍد في لُغَِة بنِي أَسدٍ ابُن َعبَّا

يِّقَةُ  السُّكُّ و . كالسَّكَّاءِ  من الدُّروعِ  الَحلَقِ  الضَّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ْلمانِ  األََسكِّ  َجمعُ  السُّكُّ و أي َضيٌِّق ُمْنَسّد عِن اللّْحيَانّي. ُسكٌّ  يُقاُل : طِريقٌ  من الطُُّرِق الُمْنَسدُّ  كُّ السُّ و  ومنه قَْول الشاِعِر : من الّظِ

داَن قــــــــــــــــــــوٌم  يِن َوقــــــــــــــــــــح ك  إن  بــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ك       ـــــــــــعـــــــــــاُم صـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــن عـــــــــــاِم وال ـــــــــــ  ـــــــــــن ـــــــــــُر ال (2)مـــــــــــث
 

  
 ألَنَّه ال يَْسَمُع قاَل ُزَهْيُر : أََسكُّ  أي ُصمَّ. قاَل اللّْيُث : يُقاُل : ظليمٌ  ُسكَّ و

ك   ىَن  َأســــــــــــــــــــــــــــــَ ِ َأجــــــــــــــــح اح ــــــــــــــــَ ُم األُُذن لــــــــــــــــ   ُمصــــــــــــــــــــــــــــــَ

وٌم وآُء      نـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــَ يِّ تـ (3)لـــــــــــــــــــــه ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
اَمكِ  : السُّكُّ و  َعَربيٌّ ، وأَْنَشَد : قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ِطيٌب يُتََّخذُ من الرَّ

 بــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــكــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــفــــــــــــــــــك  كــــــــــــــــــَبن  

كّ فـــــــــــــبرة مســـــــــــــــــــــــــــك ذحبـــــــــــــت يف       (4) ســـــــــــــــــــــــــــُ
  

ً  َمْدقوقاً َمْنُخوالً َمْعجوناً بالماِء ويُْعَركُ  وقاَل َغْيُره : يُتََّخذُ منه شديداً ويُْمَسُح بُدْهِن الَخْيِرّيِ لئالَّ يَْلَصَق باإلناِء ويُتَْرَك ليلةً ثم يُْسَحُق  َعْركا

حِديُث  ومنه َسنَةً وكلما َعتَُق طابْت رائحتُه الِمْسُك ويُْلقَُمه ويُْعَرُك شديداً ويُقَّرُص ويُتَْرُك يَوميِن ثم يُثْقَُب بِمَسلٍَّة ويُْنَظُم في َخْيِط قِنٍَّب ويُتَْركُ 

ُد ِجباَهنا»عائَِشة َرِضَي هللاُ تعَالَى عنها :  َممُ  السََّككُ و .«الُمَطيِِّب عند اإِلْحَرامِ  بالسُّكِّ  كنا نَُضّمِ كةً الصَّ ِصغَُر األُذُِن ولُزوقُها  قِيَل :و محرَّ

ماخِ أو ِصغَُر قُوِف األُ  وقِيَل : قَِصُرها ولُصوقُها بالخششاءِ  بالرأِس وقِلَّةُ إْشرافِها َممُ و ذُِن وِضيُق الّصِ في الناِس  ذلك يكونُ  قَْد ُوِصَف به الصَّ

ً  قدو يا ُجَديُّ  َسِكْكتَ  يُقاُل : وغيِرِهم اِجُز : َسكَّاءُ  وهي أََسكُّ  هوو َسكَّ َسَككا  قاَل الرَّ

ك   كٍّ لـــــــــــيـــــــــــ  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــُة حـــــــــــَ

ك       فــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ ِدي مــــــــــــــُ ك  حــــــــــــــىت ســــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــِ  َأحــــــــــــــُ

  

َهَرين اأُلَسيحِوُد   (5) اأَلَسك  َأسح

 َسكَّاءُ و وكذِلَك القََطا ، وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يُقَاُل للقطاةِ َحذَّاُء لِقَصر َذنَبِها ، ُسكٌّ  يعنِي البََراِغْيث ، وأَْفَرَده على إَرادِة الجنِس. والنَّعاُم كلُّها

 َمُم وأَْنَشَد :الصَّ  السََّككِ  ألَنَّه ال أُذُن لها ، وأَْصلُ 

َرًة  بـــــــــــــِ دح اُء مـــــــــــــُ ذ  اءُ حـــــــــــــَ كـــــــــــــ  ًة  ســـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــَ بـــــــــــــِ قـــــــــــــح  مـــــــــــــُ

ُب      جـــــــَ ٌة عــــــَ وحطـــــــَ (6)لــــــلــــــمـــــــاِء يف الــــــبــــــحــــــِر مــــــنــــــهـــــــا نـــــــَ
 

  
 : التي ال أُذُن لها ، والشَّْرفاُء : التي لها أُذُن وإِْن كانت َمْشقُوقةٌ. فالسَّكَّاءُ  تَبِيُض ، وكلُّ َشْرفاء تَِلُد ، َسكَّاءٍ  صغيرةٌ ، ويُقاُل : كلُّ  َسكَّاءُ  وأُذُن

هكذا في الُمْحَكِم ، وفي نَّصِ ابِن  كثُمامٍة الصغيُر األُذُنِ  السُّكاَكةُ و أي ُمْصَطِلم األُْذنَْين َمْقُطوُعهما. «أََسكَّ  أنَّه َمرَّ بَِجْدي»في الحِديِث : و

 نَْيِن وأنشد :األَْعَرابّيِ : األُذُ 

ِج  ــــــــــــــــــــر ادىف*واشــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ٍر ابل كــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ  اي ُرب  ب

ةٍ      اكــــــــــَ كــــــــــَ ِج  ســــــــــــــــــــــــُ انــــــــــِ فــــــــــَ ٍج ســــــــــــــــــــــــُ نــــــــــ  فــــــــــَ (7)ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .«قوله : هو بسك طبعه ا عبارة اللسان : هو بسك طبعه يفعر ذلك»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب. «أصك»برواية  9( ديوانه ط بريوت ص 3)
 من مخسة أشطار منسوبة فيه ملنظور بن مرثد األسدي.« زكك»( اللسان 4)



13207 

 

 ( اللسان.5)
وهو يف التهذيب واللسان بدون نسبة ا وفيه يف مادة « للبحر»بد  « للنحر»برواية  24( البيت للنابغة الذبياين وهو يف ديوانه ط بريوت ص 6)

 منسوابً للنابغة.حذد ونوط 
 ( اللسان.7)
 (.ابلر داىف)كذا ابألصر ا وابللسان :   (*)
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كغُراٍب  كالسُّكاكِ  وقِيَل : هو الَهواُء بَْين السََّماِء واألَْرِض وكذِلَك اللَّوحُ  عنَاَن السماءِ  (1) الَهواُء الُمالقي السَّكاَكةُ و .أََسكّ  قاَل : والَمْعُروفُ 

َم بي في» في حِديِث الصبيَِّة الَمْفقُودةِ :و .السَُّكاكِ  عَل ذِلَك ولو نََزْوَت فيومنه قَْولُهم : ال أَفْ   قالَْت فَحَملَنِي على َخافِيٍَة ِمْن َخَوافِيه ثم َدوَّ

 ْنَشأَ ُسْبَحانَه فتق األَْجَواِء وَشقُّ األَْرَجاءثم أَ »حِديُث عِلّيٍ َرِضَي هللاُ تعَالَى عنه :  كذَُؤابٍة وَذَوائِب ، ومنه السَُّكاَكة َسَكائِكٌ  ، وَجْمع «السُّكاكِ 

وال  ُسكاَكاتٌ  الُمْستَبِدُّ برأيِه الذي يَْمِضي وال يَشاِوُر أَحداً وال يُبَاِلي كيف َوقََع َرأْيه ، والَجْمع السُّكاَكةُ  وقاَل أبو َزْيٍد : .«الَهواءِ  َسكائِكَ و

 يَُكسَُّر.

كَّةُ و الُمْسِلمين الجائَِزةِ بينهم إالَّ من  ِسكَّةِ  أنَّه نََهى عن َكْسرِ »الحِديُث :  ومنه يُْضَرُب عليها الدَّراِهمُ  ُكتَِب عليها بالكسر حديدةٌ َمْنقوَشةٌ  الّسِ

ي كّل واِحٍد منها «بأٍْس  يناَر والَمْضروبين ُسّمِ رهَم والّدِ ةُ و ألَنَّه طبع بالحِديَدةِ الُمعَلِّمة له. ِسكَّة أََراَد بها الّدِ  من الشجرِ  الُمْصَطف السَّْطرُ  السَّّكِ

تاجِ المأْبُوَرةُ : الُمْصلَحة الُمْلقََحة ِمَن النَّْخِل ، والمأُْموَرةُ : الكثِْيَرةُ النِّ  مأْبُوَرةٌ وُمْهَرةٌ مأُْموَرةٌ  ِسكَّةٌ  َخيُر المالِ »الحِديُث :  والنَِّخْيِل ، ومنه

اثِ  ِسكَّةُ و والنَّْسِل. كَّةُ  ما َدَخلتِ »الحِديُث :  وهي التي يَْحِرُث بها األَْرَض. ومنه حديدةُ الفَدَّانِ  الَحرَّ ؛ وفيه إشاَرةٌ إلى  «داَر قوٍم إِالَّ ذُلُّوا الّسِ

 وسلمعليههللاصلىما يَنَالُهم من الذّلِ عند تغيِر األَْحوال بَْعده ، ما يَْلقاهُ أَْصَحاُب الَمَزارعِ من َعْسِف السلطاِن وإيجابه َعلَيهم بالُمَطالبَات ، و

في نَواِصي الخيِل والذلُّ في أَْذناِب البَقَر» الحِديث اآلَخر : الَحِديثِ  هذا ِمنْ  وقَِريبٌ  ، كَّة ، وقَْد ذُِكَرتِ  «الِعزُّ في ثالثِة أََحاديث بثالثِة  الّسِ

كَّةُ  ِمَن الَمَجاِز :و َمعَاٍن َمعَاٍن ُمْختَِلفةٍ  يَْت الْصِطفَاِف الدُّوِر فيها على التَّْشبِيِه ، الطريُق الُمْستَِوي الّسِ كَّةِ  من األَزقَِّة ُسّمِ ِمَن النَّْخِل قاَل  بالّسِ

اُخ :  الشَّمَّ

تح عـــــــلـــــــ   نـــــــ  ةِ حـــــــَ كـــــــ  ا  ســـــــــــــــــــــِ ارِي فـــــــجـــــــاَوهبـــــــَ  الســـــــــــــــــــــ 

(2)محــــــــــــــامــــــــــــــٌة مــــــــــــــن محــــــــــــــاٍم ذاُت َأطــــــــــــــواِ      
 

  
يُّ و ّكِ ينارُ  بالكسرِ  الّسِ  وبه فّسَر قَْول األَْعَشى السَّابق. الّدِ

ً  َضَربوا بُيوتَُهمِ  يُقاُل :و  َرَكهُ وأدْ  أََخَذ األَْمرَ  يُقال :و عن ثَْعلٍَب. ويُقال : بالشين الُمعَجمة عن ابِن األَْعَراِبّيِ ؛ صفّاً واحداً  أي بالكسر ِسكاكا

اِعي يَِصُف إبِالً له : كَزبَّاَء : ة َسكَّاءُ و في حيِن إْمكانِِه ؛ أي بِِسّكتِهِ   قاَل الرَّ

رٍت  رحِج راهــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــال َرد هــــــــــــــــــا َريبِّ إىَل مــــــــــــــــــَ

ي و      تح مَتحشـــــــــــــــِ َبحـــــــَ اءَ ال َأصـــــــــــــــح كـــــــ  ِر  بســـــــــــــــَ (3)يف َوحـــــــح
 

  
ْكَسَكةُ و ْعفُ  الّسِ اَغانيُّ عن ابِن األَْعَرابّيِ. الشَّجاعةُ  أَْيضاً :و عن ابِن ِسْيَده ؛ الضَّ بُن  َسْكَسكُ  َحيٌّ باليَمِن َجدُُّهم القَْيلُ  السكاِسكُ و نَقَلَه الصَّ

ة بِن أَُدد بِن َزْيد ؛ واسمُ  أَْشَرسَ  حميس ، وهو أَُخو السكون وحاشد ومالك  َسْكَسك بن ثَْور وهو كندة بُن عفير بِن ُعَدي بِن الحاِرِث بِن ُمرَّ

ِة على  بُن وائِلَةَ أو هذا َوَهٌم والصواُب األَّوُل. السَّكاِسكُ  أو َجدُُّهم (4)ني أَْشَرس ب قُْلُت : والذي حقَّقَه ابُن الجواني النَّسَّابَةُ وَغْيُرهُ ِمَن األَئِمَّ

ِحْيح أَنَّهما قَبيلَتَاِن فاألُولَى ِمَن ِكْنَدةَ والثانية من ِحْميٍَر وهم بنو زيِد   كندة سكاسك وهي غير السَّكاسك بن وائِلَة بن ِحْميَر ولَقَُب َزْيدالصَّ

ً  النَّْبتُ  اْستَكَّ  ِمَن الَمَجاِز :و وكالهما باليمن وقد وهم المصنُّف في جعلهما واحداً فتأمل. سكسكيٌّ  والنسبة واْستَدَّ َخصاُصه  اْلتَفَّ  اْستِكاكا

اح يَِصُف ِعيراً الرياُض التَ  اْستَكَّتِ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : رمَّ  : (5)فَّْت قاَل الّطِ

ه الــــــــــبــــــــــَ ح  ر طــــــــــَ ِ خــــــــــَ اح بــــــــــَ ُض ا ــــــــــاجــــــــــِ تــــــــــُ ــــــــــح نــــــــــنـ  صــــــــــــــــــــــــُ

ر      بـــــــــح ـــــــــَ ِديـــــــــئـــــــــًا قـ ا ِ ُ  بـــــــــَ كـــــــــَ تـــــــــِ (6)الـــــــــّرايِض  اســـــــــــــــــــــــح
 

  
ْت وضاقَتْ  أي الَمساِمعُ  اْستَكَّتِ  ِمَن الَمَجازِ و  َضع يََدْيه على أُذُنَْيه وقالَ حِديُث أبي َسِعيد الُخْدِري َرِضي هللا تعَالَى عنه : أنَّه وَ  ومنه ُصمَّ

ة بالذهبِ  الذهبُ :  يقولُ  ، وسلمعليههللاصلىإِن لم أَُكن َسِمْعُت  اْستَكَّتَا ةِ  والِفضَّ   وقاَل النَّابِغَةُ الذُّبُيَانيُّ : بمثْلٍ  مثْل بالِفضَّ

يِن و  تــــــــــــَ مــــــــــــح ــــــــــــُ ك ل ــــــــــــ  ــــــــــــاس أَن ــــــــــــن  خــــــــــــربت خــــــــــــرب ال

ــــــجي و      َك ال لـــــــح ــــــِ ك  ت تـــــــَ ُض  َتســــــــــــــــــــح ســـــــــــــــــــــامــــــِ
َ
ــــــهـــــــا امل (7)مــــــن

 

  
__________________ 

 ( يف اللسان : الذي ال يالقي عنان السماء.1)
 واللسان والتهذيب واألساس. 69( ديوانه ص 2)
 .«سكاء»وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتكملة ومعجم البلدان  202( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .429و  425( انظر مجهرة ابن حزم ص 4)
 .«يصيف  ليماً »( يف األساس : 5)
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 واللسان والتهذيب والصحاح واألساس. 89( ديوانه ص 6)
وقد نبه هبامش املطبوعة املصـرية إىل عبارة اللسـان ا والرواية  .ألين أبيَت اللعَن أنك ملتين واللسـان والصـدر فيهما : 80( ديوانه ط بريوت ص 7)

 .59/  3املثبتة كرواية املقايي  
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َككِ  بَيّن األََصمُّ  األََسكُّ و . لبعِض بني عبِد هللا بِن َعْمِرو بِن ُكْلثومِ  كانَ  فَرسٌ  األََسكُّ و .الّسِ اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

عَ  أي تََسْكَسكَ و يُش من السَّْهمِ  السَّكاكُ  َعبَّاٍد :قاَل ابُن و تَضرَّ  اْنِسكاكُ و ، قاَل : السَُّكاكِ  يقُولُون : هو أَْطوُل ِمنَ  كغُراٍب الَمْوِضُع الذي فيه الّرِ

َب ُصدوَرهُ بعد التَّْحِليقِ  يَْنَسكَّ  القَطا أنْ  اَغا على ُوجوِهِه ويَُصّوِ نيُّ : والتْرِكْيب يدلُّ على ونَّص الُمِحْيِط : ُوُجوهها وُصُدورها ، قاَل : الصَّ

 .السََّكاَكةو السَُّكاك ِضْيٍق واْنِضَماٍم وِصغٍَر وقَْد َشذَّ عن هذا التْرِكْيب

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 َسْمِعي مثُل ذِلَك الَكالم أي ما َدَخَل. َسكَّ  في َمَساِمِعي ِمثْلُه أي ما َدَخَل. وما اْستَكَّ  يُقاُل ما

يُّ و في األَْرِض أي َسَكَع قاَل : َسكَّ  أي أَْيَن تَْذَهُب يُقاُل : تَُسكُّ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : يُقاُل : أَْين ّكِ كَّةِ  : بالكسِر البَِريُد نُِسَب إلى الّسِ وبه فسََّر  الّسِ

 أَْيضاً قَْول األَْعَشى.

ٌر بَمَساِمْيِر الَحِدْيِد ، ويُ  َمْسُكوكٌ  ومْنبَرٌ  ْين الُمعَجمِة أي َمْشُدوٌد ، ومنهُمَسمَّ  األَْبواب ُمَولََّدةٌ. سكّ  قاُل أَْيضاً بالّشِ

اج : السََّكائِكُ و  : األَِزقَّةُ ومنه قَْول العَجَّ

 (1) الس َكاِئَكاَنضحرهُِبم ِإذا َأَخُذوا 
َدةٌ أَْبنَاُء السَّبِْيهِل وأَْيضاً َمَحلَّةٌ بنَْيَسابُور ومنها السكاكةو كَّة : َمْن يَْضِربُ  السَّكَّاكُ و صاِحُب الُمْفتاحِ. السَّكاكيُّ  ُمَشدَّ د الّسِ . وأَبو َعْبد هللا محمَّ

 َمْغِربيٌّ َمْشُهور. السَّكَّاكِ  بن

تَْيِن الُحبَاَريَات. السُُّككُ و  بضمَّ

َمْخَشِريُّ وابُن َعبَّاٍد. السَّكَّةِ   : فالٌن َصْعبُ وِمَن الَمجازِ   أي ال يقرُّ لنََزاقٍَة فيه نَقَلَه الزَّ

ين في هذا التْرِكْيِب وقاَل : مأُْخوذٌ ِمنَ  ّكِ  وهو التَّْضبْيُب وتَْرِكْيُب نَْصِله في مْقبَِضه. السَّكُّ  وَذَكَر ابُن َعبَّاٍد الّسِ

 إذا َمَضْت على ُوُجوِهها.اإِلبُِل  انَسكَّتِ و قاَل :

ين والكافِ  بالضمِّ  السُّْكُرَكةُ  : [سكرك] . وظاِهُر ِسيَاقِِه أَنَّه ِمثْل نمَرقٍَة وَضبََطه ابُن األَثِْيِر بضِم الّسِ اَغانيُّ وُسُكوِن  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

اِء وهو بَْت. وقِيَل : السُّقُْرقُع كما يُْسِكُر ، وهو َخْمُر الَحبََشِة ، وَذَكَره أَْيضاً أبو ُعبَْيٍد في كتابِه وهي لَْفَظةٌ حَ  َشراُب الذَُّرةِ  الرَّ بَِشيَّةٌ وقَْد ُعّرِ

 في الحِديِث : أَنَّه ُسئَِل َعن الْغبَْيراء فقاَل : ال َخْير فيها ، ونََهى عنها ، وقاَل مالك : فسأَْلُت َزْيد بن أَْسلَم : ماو َمرَّ في َحْرٍف العَْيِن.

 .السُُّكْرَكةُ  فقاَل : هي ؟الغُبَْيراءِ 

ً  والطَّريقَ  الَمكانَ  لَكَ سَ  : [سلك] ً و بالفتح يَْسِلُكُهما َسْلكا ِل قَْوله  إيَّاهُ وفيه وعليه أْسلََكهُ و َغْيرهُ وفيه َسلََكهُ و كقُعودٍ  ُسلُوكا لغَتَان ، وِمَن األَوَّ

 ؛ وقاَل ُعَديُّ بُن َزْيٍد : (3) (يَع يف اْْلَْرضِ َفَسَلَكُه يَنابِ )، وقَْوله تعَالَى :  (2) (َكذِلَك َسَلْكناُه يف قُ ُلوِب اْلُمْجرِِمنيَ )تعَالَى : 

ّردح و  ــــــــــــــَ َك مل أُع مــــــــــــــِ زاَز َخصــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــِ ــــــــــــــُت ل  كــــــــــــــن

و َ هـــــــــمح و      كـــــــــُ لـــــــــَ يـــــــــِب  ســـــــــــــــــــــــَ ٍر َعصـــــــــــــــــــــــِ (4)يف أَمـــــــــح
 

  
 وِمَن الثانيِة قَْول ساِعَدة بن العَْجالن :

ريــــــــــ  و و  وا الــــــــــطــــــــــ  عــــــــــُ نـــــــــــَ مح هــــــــــمح مــــــــــَ وهــــــــــُ كــــــــــُ لــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــــُد      عـــــــــــــِ واهـــــــــــــا بـــــــــــــَ هـــــــــــــح اَء مـــــــــــــَ (5)عـــــــــــــلـــــــــــــ  ِشـــــــــــــَ 
 

  
 َغْيِري ، قاَل : ويَجوزُ  َسلَْكتُهو الطريقَ  َسلَْكتُ  بَمْعنًَى واِحٍد. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : أَْسلَْكتُهو في الَمكانِ  َسلَْكتُه قاَل أبو ُعبَْيٍد عن أَْصَحابِهِ 

قاء ونَْحوهما ، يََدهُ في الَجْيبِ  َسلَكَ و َغْيِري. أَْسلَْكتُه ْلَكةُ و أَْدَخلَها فيه أْسلََكهاو والّسِ بحذِف  ِسْلكٌ  ج الثَّْوبُ  يُخاُط به الذي بالكسِر الَخْيطُ  الّسِ

 تِْلقاَء الَوْجِه قاَل اْمُرُؤ القَْيس : بالضّمِ الطَّْعنَةُ الُمْستَقيَمةُ  السُّْلَكىو ُسلُوكٌ و أَْسالكٌ  َجْمُع الَجْمعِ  جج الهاءِ 

مح  هــــــــــــُ نـــــــــــــُ عــــــــــــَ طــــــــــــح كــــــــــــَ نــــــــــــَ لــــــــــــح ًة  ســــــــــــــــــــــــــُ وجــــــــــــَ لــــــــــــُ  وخمــــــــــــَح

ِر      ِ عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  انبـــــــــــــــــــِ اح ر َ  ألحمـــــــــــــــــــَ (6)كـــــــــــــــــــَ
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حاحِ. وَرَوى أبو حاتٍم : َكالَمْيِن كما في الّصِ َس البِن َخالََوْيه : قََرأُْت بخّطِ أبي َحنِْيفَةَ عن اللَّْيِث لفَتِْك الَمْيِن. وقََرأُْت في كتاِب ليْ  ويُْرَوى : َكرَّ

اجِ عن قَْوِل اْمِرى تِه وكانَْت في بنِي َداِرٍم  ِء القَْيس الَمْذكوِر فقاَل :قاَل : حدَّثنِي أبي سأَْلُت ُرْؤبَةَ بن العَجَّ حدَّثنِي أبي ، عن أَبيِه ، عن َعمَّ

 ِس عن هذا البيِت فقاَل : َمَرْرت ببابَِل برجلٍ قالَْت سأَْلنَا اْمَرأَ القَيْ 

__________________ 
 واللسان والتكملة. 41( ديوانه ص 1)
 .200( سورة الشعراء اآية 2)
 .21( سورة الزمر اآية 3)
 ( اللسان.4)
 اللسان والسكري.واملثبت كرواية  «مسلكها بعيد» ...... هم تركواو  برواية : 110/  3( ديوان اهلذليا 5)
 والصحاح واللسان والتهذيب. 148( ديوانه ط بريوت ص 6)
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َسن منه فشبهت الطعن بذِلَك فلذِلَك قا هام ويَرِيُش وصاِحُبه يـَُناولُه لَؤاماً و هاراً فما رَأَيحُت قرت  شيئاً َأحح ي السِّ َ  أبو َيربح
رو بن الَعاَلِء عن قـَوح  ِئَر أبو َعمح َمِعّي قاَ  : ســـــــُ ثـحَناُه ابُن ُدَريحٍد عن أيب حامتٍِ عن اأَلصـــــــح رو بن الَعاَلء : ما حد  ِء ِ  امحرِ َعمح

َ َسَنًة  وُز َأنح يكوَن أَرَاَد ما َفس َره بَُة عن آابئِِه  الَقيح  هذا فقاَ  : َذَهَب َمنح كاَن حُيحِسن تـَفحِسري هذا البيِت ُمنحُذ ثالِثاح ُر ح
ُه فقاَ  : َمنح قاَ  : لَفتحِك الَماح أَرَاَد الرِّ  (1)قاَ  ابُن ُدَريحٍد  َره َغريح ِ : وَقدح َفســــــــــــــ  يحش الظهار والل َؤام ا وَمنح َرَو  َكر َكالَماح

رٍو بن الَعالَء عنه فقاَ  : َقدح ســــــــــــــبَلح  فقاَ  : ُت عنه يُرِيُد ارحِم ارحِم يكّرُِر الَكالَم َعَلَيه ؛ وقاَ  أبو ُعبَـيحَدَة : ســــــــــــــبَلحُت َأاَب َعمح
ارِ   ِس وانحظُرح بِقيـ َته يف كتاِب ليحَ  فإنه نَِفيحٌ .الَعَرَب فلم َأِجدح َأحداً يـَعحرفُه هو ِمَن الَكاَلِم الد 

اُي َمْخلوَجةٌ ولْيسَ  األَْمُر الُمْستَِقيمُ  : السُّْلَكىو ْيت. ُسْلَكى أي لْيَس بُمْستَِقيم ، وأَْمُرُهمْ  بُسْلَكى يُقاُل : الرَّ ّكِ  على طريقٍة واحدةٍ نَقَلَه ابُن الّسِ

 بالكسِر كُصَرٍد وِصْرداٍن وأَْنَشَد اللّْيُث : ِسْلكانٌ  قَِليلَةٌ ج وهي بالكسرِ  ِسْلَكانَةُ و كُصَرَدةٍ  ُسلََكةٌ  الَحَجِل وهي فَْرخُ  كُصَرٍد فَْرُخ القَطا أو السُّلَكُ و

ُر   (2) ِسلحَكاهَناَتَضر  به الُكدح
 تعَالَى عنه يأتي ِذْكُرهُ في َحِديِث أبي ُهَرْيَرةَ وجابِر وأبي َسِعْيد َرِضَي هللا ُهْدبَةَ الغََطفانِيُّ َصحابِيٌّ  هو ابنُ  كُزبَْيٍر ابُن َعْمٍرو أو ُسلَْيكٌ و

بِن ُعَمْير بن الحارث وهو مقاِعُس بُن َعْمُرو بن َكْعب بن َسْعد بن َزْيد  بُن يَثِْربّيِ بِن ِسنانٍ  ُسلَْيكُ و وأَنَِس بن ماِلٍك َرِضَي هللا تعَالَى عنهم.

َّاٌك َعدَّاءٌ  السلكة ولذا قِيَل له : ابنُ  كُهَمَزةٍ وهي أُمهُ  ةَ ُسلَكَ  بنِ  َمنَاة بِن تَِمْيم الَمقَانِِب  ُسلَْيكُ  . ويُقاُل له :ُسلَْيكٍ  يُقاُل : أْعَدى من شاِعٌر ِلصٌّ فَت

 : (3)وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَنََس بن مدرك 

ُم  كـــــــــــُ نـــــــــــح َن مـــــــــــِ رحثـــــــــــُ ـــــــــــُ لـــــــــــَ  ايَ  بـ ـــــــــــح يـ اُب لـــــــــــَ طـــــــــــ   خلـــــــــــُ

كعــلــ  اهلــَوحِ  أَمحضــــــــــــــــَ  مــن      لــَيـــــــح ِب  ســــــــــــــــُ انـــــــِ َقـــــــَ
(4)املــ

 

  
كما  شاِعرانِ  األَْزِديّ  ُسلَْيكٍ  العُقَْيليُّ وَشقيُق بنُ  ُسلَْيكٌ و وأَْخباُرهُ َمْشهوَرةٌ نَقََل بعَضها الشَِّريِشّي في َشْرحِ الَمقَاَماِت والثَّعَالبّي في الُمَضاِف.

يَْرِوي عن ابن َعْمٍرو وعنه أبو ماِلٍك َسْعد بن طاِرٍق ؛ وفي كتاِب ابن َحيَّان سليم بن مسحل بالميم ألَنَّه َذَكَره  بُن ُمْسَحلٍ  ُسلَْيكُ و في العُبَاِب.

ْل ذلك.  ُسلَْيك هكذا في سائِِر النسِخ والصَّواب كما في كتاِب الثِّقَات : األََغرُّ بنُ  تابِِعيَّانِ  ُسلَْيٍك السُّلَْيِكيُّ  َظلَةَ بنِ واألََغرُّ بُن َحنْ  في ِعَداِدهم فتأمَّ

ْل ذلك.  الُكوفيُّ وهو الذي يُقاُل له أََغرُّ بنِي َحْنَظلَةَ يَْرِوي الَمَراِسْيَل ، وَرَوى عنه سماُك بُن َحْرٍب فتأَمَّ

 .(5)عن ابِن ُدَرْيٍد  ُمَسلَّكٌ  أي نَِحيُف الِجْسِم ، وكذِلَك فََرسٌ  ُمَسلَّكٌ  يُقاُل : رُجلٌ  كُمعَظٍَّم النَّحيفُ   :كُ الُمَسلَّ و

ةٌ تَُشقُّ من ناِحيَِة الثَّْوبِ  الَمْسلََكةُ و كَجبَروٍت طائِرٌ  السَّلَكوتُ و يَْت به الْمتَِداِدها وهي كَمْقعََدةٍ ُطرَّ ْلكُ  ال ابُن َعبَّاٍد :قو كالسلك ُسّمِ بالكسِر  الّسِ

بَأْ  ُل ما تَتَفَطَُّر به الناقَةُ ثم بَْعَدهُ اللِّ اَغانيُّ : والتْرِكْيُب يدلُّ على نَفَاِذ شيْ  أَوَّ األُْنثَى من  السُّلََكةُ  ٍء وقَْد َشذَّ عن هذا التْرِكيبِ ٍء في شيقال الصَّ

 ولِد الَحَجِل.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 فيه أي أَْدَخلَه وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُزَهْيٍر : َسلََكهُ  مطاوع االْنِسالكُ 

مـــــــــــا  ُر ِ  ذا َقســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــح عـــــــــــَ مـــــــــــاهـــــــــــا لـــــــــــَ لـــــــــــ  عـــــــــــَ  تــــــــــــَ

َي      ــــــِ ل ــــــح ت ــــــقــــــَ كــــــَ ب ــــــح ل نـــــــازُُع  ســــــــــــــــــــُ ــــــَ ــــــهـــــــا ت ــــــ  فــــــي ــــــي (6)ل
 

  
 وقَْول قَْيس بن َعْيزاَزةَ : الَمَساِلكُ  : الطريُق والَجْمعُ  الَمْسلَكُ و

وا  عـــــــــــــُ ـــــــــــــَبمجـــــــــــــحَ وا ف ـــــــــــــامـــــــــــــُ ـــــــــــــاَدوحا مث ق ن ـــــــــــــَ َداَة ت  غـــــــــــــَ

َي      ــــــِ ل ــــــح ت ــــــقــــــَ كــــــَ ب ــــــح ل نـــــــازُُع  ســــــــــــــــــــُ ــــــَ ــــــهـــــــا ت ــــــ  فــــــي ــــــي (7)ل
 

  
 فإِنَّه أََراَد عزيمةً قويَّةً ال تَناُزع فيها.

اعِ ؛ سْلَكانُ  وأَبو نائِلَةَ  ْن َدَخَل  سْلَكانُ و بُن َساَلَمةَ بن َوْقش األَْشَهِلي َصَحابٌي اْسُمهُ َسْعد ، وهو أَُخو َكْعب بن األَْشَرِف ِمن الّرضَّ بُن ماِلٍك ممَّ

َحابِة اْستَْدَرَكهُ ابُن الدَّبَّاغِ. وقاَل أبو َعْمرٍو : إنَّه أِْس.الذكر وُمْسَملُك الذ لََمْسلَكُ  ِمْصَر ِمَن الصَّ  كر إذا كاَن حِديَد الرَّ
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__________________ 
 تطبيض.« رديد»( ابألصر 1)
 ( اللسان والتكملة.2)
 ( يف اللسان : قرّان األسدي.3)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.4)
 .45/  3( اجلمهرة 5)
 كاللسان وعجزه يف الصحاح.واملثبت   «.. . فاقدر بذرعك.. تعّلمنح ها»برواية :  51( ديوانه ط بريوت ص 6)
 غداة تناجوا.»برواية  76/  3( ديوان اهلذليا 7)
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 .َسلكه تَْسِلْيكاً أَْسلََكهو

 كَجْمَزى قَْريَةٌ بِمْصَر في الغَْربِيَِّة وقَْد َدَخْلتَُها. َسْلَكىو

 .الَمْسلَكِ  َخِفيُّ  السلك َرقيقُ  (1)الَحّقِ وهذا الَكالُم  َمَساِلكِ  وِمَن الَمجاِز : ُخْذ في

كةً الُحوتُ  السََّمكُ  : [سمك]  .ِسَماكٌ و ُسُموكٌ و أَْسَماكٌ  والَجْمعُ  َسَمَكة من َخْلق الماِء واِحَدتُه محرَّ

ةَ من بُروجِ الفلِك. قاَل ابُن ِسْيَده : أََراهُ على التَّْشبيِه ألَنَّه بُْرٌج مائِيٌّ ويُقاُل له الَحْوُت ، وعلى هذا فال عْبرَ  بهاٍء بُْرٌج في السماءِ  : السََّمَكةُ و

ً و بإِْنكاِر َشْيخنَا على المصنِِّف بأَنَّه ال يُْعَرُف في َدَواوين الفَلَِك. ي َسَواء  فَعَهُ فاْرتَفَعَ رَ  أَي َسَمَكهُ يَْسِمُكهُ َسْمكاً فََسَمَك ُسموكا فالاّلزُم والُمتَعَّدِ

َماكُ و وإنما يَْختَِلفَاِن بالَمصاِدرِ  ً  ءُ به الشي ُسِمكَ  كِكتاٍب ما الّسِ َماَكانُ و كُكتُبٍ  ُسُمكٍ  ج أي ُرفَِع حائِطاً كان أو َسْقفا اِمُح  : الّسِ األَْعَزُل والرَّ

َي أَْعَزُل ألَنه  نَْجَماِن نَيِّرانِ  َء بَْيَن يََدْيه ِمَن الَكَواِكِب كاألْعَزِل الذي ال ُرْمح معه ؛ ويُقاُل : ألَنَّه إذا َطلَع ال يكوُن في أَيامِه ِريٌح ال شيْ وُسّمِ

اِمُح ليس من مناِزِله وال نَْوء له وهو إلى جهِة الّشماِل ، واألَ  ُل من كواكِب ْعزَ وال برٌد وهو أَْعزُل منها ، وهو ِمن مناِزِل القََمِر ، والرَّ

ماكِ  األَْنَواِء ، وهو إِلى جهِة الجنوِب وُهَما في بُْرجِ الميزاِن. وطلوعُ  ِل ، الّسِ  أو ُهما ِرْجاَل األََسدِ  األَْعَزِل مع الفجِر يكوُن في تَْشِرين األَوَّ

ماكُ  ويقُوُل السَّاجُع : ِإذا َطلَعَ  َماكُ و إنَّ الّشتَاء قَْد أَتَاَك.َذَهَب العكاك فأَْصِلْح قَتاَك وأَجد حَذاَك ف الّسِ ْوِر ما يَِلي التَّْرقَُوةِ  : الّسِ عن ابِن  من الزَّ

ُء كثيراً يَْرِوي عن جابِِر بن َسْمَرةَ بِن أْوس بن خاِلد الذّْهِليُّ البَْكِريُّ من أَْهِل الُكوفَِة ُكْنيَتُه أبو الُمِغْيرة يْخِطى بُن َحْربِ  ِسَماكُ و َعبَّاٍد.

بَن َحْرٍب يقوُل : أَْدَرْكُت ثمانِْيَن ِمن أَْصحاِب  ِسَماكَ  ْعَمان بِن بَِشْير ، َرَوى عنه الثَّْوِريُّ وُشْعبَةُ ؛ كاَن َحّماُد بُن َسلََمة يقوُل : َسِمْعتُ والنُّ 

 .الِعَراقِ  على ُعَمر بن يُوُسفَ  ولَّى حْينَ  الَمِلكِ  َعْبدِ  بن هَشام ِواليَةِ  آِخرِ  في ماتَ  ، وسلمعليههللاصلىالنبّيِ ، 

بُن أَْوس بن خرشة الَخْزَرِجيُّ السَّاِعِديُّ أبو  ِسماكُ  وقِيَل : بُن َخَرَشةَ  ِسَماكُ و بِن ُسْفيَان َشِهَد أُُحداً مع أَبيِه وأَِخْيِه الحرث ، بُن ثابِتٍ  ِسماكُ و

 ِسَماك خالُ  (2)األََسِديُّ الَهاِلِكيُّ  بُن َمْخَرَمةَ  ِسماكُ و لنّْعَمان بن بَِشْير َشِهَد بَْدراً ولم يعقب ؛بن ثَْعلَبَةَ الَخْزَرجيُّ َعمُّ ا بُن َسْعدٍ  ِسماكُ و دجانة ،

الٍ  ِسماكُ و إِنَّه َهَرَب من علّيٍ فنزَل الجِزْيَرةَ ؛ ويُقاُل : بالكوفَةِ  ِسماكٍ  صاحُب َمْسِجدِ  بن َحْرٍب وهو َف عْنَد النَّبّيِ يُقاُل : إنَّه اْعتَرَ  (3) بُن ُهزَّ

نَا وسلمعليههللاصلى،  بُن َحْرٍب فإنّه تابِِعيٌّ كما تقدََّم ، وما َعَدا األَِخْير فإِنَّه ِسَماُل بُن  ِسَماكُ  َعَدا ما عنهمهللارضي َصحابِيُّون ، فَرَجَمهُ  بالّزِ

َحابةِ  ِسَماكُ  هَزاٍل ال بُن الحاِرِث بِن ثابِِت بِن  ِسَماكُ  كما قَيََّده الحافَِظان الذََّهبِّي وابُن فَْهد ففي َكالِم الُمَصنِِّف نََظٌر من َوْجَهْين. وفاتَهُ ِمَن الصَّ

 ُحداً.بُن النّْعَماِن بن قَْيس األَْنَصاِرّي َشِهَد أُ  ِسَماكُ و الَخْزَرجِ األَْنَصاِرّي َذَكَره أبو حاتٍِم ،

بُن  ِسَماكُ و ار ،بُن الَوِلْيِد الَحنَِفّي اليََماِميُّ ُكْنيَتُه أبو زميل يَْرِوي عن ابِن َعبَّاٍس ، وعنه ُشْعبَة ومسعر وَعْكَرَمةُ بُن َعمَّ  ِسَماكُ  وِمَن التَّابِِعْين

بِّيُّ ِمْن أهِل الُكوفَِة َرَوى عن ابِن َعبَّاٍس وعنه الُمِغْير اكٌ و ةُ بُن مقسم وأبو نَُهْيك َذَكَرُهْم ابُن َحبَّان ؛َسلََمة الضَّ  أبي العَبَّاس كَشدَّاٍد َجدُّ  : َسمَّ

ثُ  ة النََّسِب أَنَّه يُْعَرُف بابنِ  محمِد بِن ُصبَْيحٍ العابِِد الُمَحّدِ ُر َمْولَى بَنِي عْجٍل وُمْقتََضى كالِم أَئِمَّ اكِ  الَمَذّكِ ، وقد َرَوى  اكٌ َسمَّ  ال أنَّ َجدَّهُ  السَّمَّ

بِن ُعبَْيِد  عثماَن بن أحمدَ  . وَجدُّ أبي َعْمروٍ 183عن إْسَماِعْيل بن أبي خاِلٍد وهَشام واألَْعمش وعنه أَْحَمد وُحَسْيُن بُن عِلّيِ الجْعِفّي ماَت َسنَة 

اكِ   تَعَالَى. قْلُت وهذا ابنه يُْعَرُف بابنِ َرِحَمهُ هللاُ  الدَّاَرقُْطنِيُّ  اإِلماِم أبي الَحَسنِ  الدَّقَّاِق شيخِ  هللِا بِن يَِزيد ى السَّمَّ ً  ال أَنَّ َجدَّهُ يَُسمَّ اكا وهو  َسمَّ

؛ وفي ِسياِق  344اَت سنَةَ بَْغَداِديٌّ ثِقَةٌ َصُدوٌق َرَوى عِن الَحَسِن بِن َمْكَرم وابِن الُمنَاَدى وعنه أبو عِلّيِ بن َشاَذان والدَّاَرقُْطنِّي ، ومَ 

بِّّيِ الذي يَْرِوي عن ُمْوَسى بن أَنََس وعنه َجِريِر ، فقاَل َعْبُد الغنَِي : إنَّه كَشدَّاٍد ؛  سماك ِف نََظٌر ظاِهٌر. واْختُِلَف فيالُمَصنِّ  بن ُموَسى الضَّ

 : وهو َعلَى هذا فَْرٌد في األَْعالِم. (4)قاَل الحافُِظ 

اكِ  الَمْذُكوَرْين يُْعَرفَان بابنِ قُْلُت : وبه تَْعلَم أنَّ  اكٌ  ال أنَّ َجدَّهما السَّمَّ ْل. َسمَّ  من أَْعلَى هو السَّْقُف أو السَّْمكُ و فتأمَّ

__________________ 
 خفي املسلك.ويف األساس املطبوع : « وهذا كالم دقي  السلك خفي قوله : وهذا الكالم اخل عبارة األساس :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 كما يف أسد الغابة.« اهلالك»وهذه النسبة ألحد أجداده « قوله : اهلالكي ا كذا يف خرت املؤلف»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«لا  بن هزا  ابلالم»( يف أسد الغابة : 3)
 .692/  2( التبصري 4)
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َفِلهِ   قاَ  ُذو الّرِم ِة : الس محكِ  يُقاُ  : بَِعرٌي طويرُ  ءٍ ُكرِّ شي  القاَمُة من الس محكُ  قاَ  الل يحُث :و  البَـيحِت إىل أسح
ٍر  َزيــــــــــــــح ــــــــــــــيِن عــــــــــــــُ ــــــــــــــاِج ب ت ــــــــــــــِ َب مــــــــــــــن ن ــــــــــــــِ  جنــــــــــــــائ

واَ       كِ طـــــــــــِ مـــــــــــح ـــــــــــاال  الســـــــــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــِ ـــــــــــًة ن رِع فـــــــــــح (1)مـــــــــــُ
 

  
ِة :به البَْيت  يُْسَمكُ  ِللِخبَاءِ  يكونُ  (2) عودٌ  الِمْسماكُ و ِجَهة الِقْبلَة. بِال الٍم ماٌء بِتَْيماءَ   :َسْمكو مَّ  قاَل ذُو الّرِ

ِه  يــــــــح لــــــــَ اكــــــــانِ كــــــــبن  رِجــــــــح مــــــــَ ٍر  ِمســــــــــــــــــــــح  مــــــــن ُعشــــــــــــــــــــــَ

ُب      جـــــــَ ــــ  ــــن ــــهــــمـــــــا ال رح عــــن َقشــــــــــــــــــ  ــــَ تـ ــــَ اِن مل يـ بـــــــَ قــــح (3)ســــــــــــــــــَ
 

  
السْبع وَربَّ الُمْدِحيَّاِت  (4) الُمْسَمكاتِ  َربَّ  اللُهمَّ :  دعائِهِ  في يقولُ  كانَ  إنَّه:  عنههللارضيحِديُث ِعلّيٍ  ومنه كُمْكَرماٍت السمواتُ  الُمْسَمكاتُ و

ةِ  المْسُموكاتِ و ، السْبعِ  واُب فإِنَّه قَْد َوَرَد في الحِدْيِث الَمْذُكور أَْيضاً ذِلَك  لَْحٌن أو هي لُغَةٌ  على ما َجَرى على أَْلَسنِة العامَّ واألَِخْير هو الصَّ

 في ِروايٍة أُْخَرى مْن طريٍق آَخَر.

جالِ  الَمْسموكُ و  .(5)عن ابِن ُدَرْيٍد  طَّويلُ ال من الّرِ

َمْخَشِرّي وهو َمَجاٌز. من الَخْيِل الَوثيقُ  الَمْسُموكُ و  ِصغَار يَُجفَُّف وهو الهف. سَمكٌ  وهو الُحساسُ  السَُّمْيكاءُ و الجوانحِ عن ابن َعبَّاٍد والزَّ

كةً اسمٌ  َسَمَكةُ و اَغانيُّ والتْرِكْيُب يدلُّ على العُلُّوِ وقَْد َشذَّ عن هذا التْرِكْيبِ  ُمَحرَّ  .السََّمك قاَل الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 قاَل ُرْؤبَةُ : السَّْمك : طويلُ  ُمْنَسِمكٌ و ُمْستَِمكٌ  بيتٌ 

َتِمكح َصع دَكم يف بـَيحِت جَمحٍد   (6) ُمسح
 تاِمٌك : تارٌّ مرتَِفٌع عاٍل. ساِمكٌ  . وَسنامُمْنَسِمك (7)ويروى 

ً و ُد بُن أبي الفََرجِ بن َعْبِد الجبَّارِ  إْسُمكْ  : َصِعَد. يُقاُل : َسَمَك ُسُموكا ْيم أي اْصعَد في الدََّرجِة. وأبو طاِهٍر محمَّ الَمْعُروُف  السَُّمْيِكيُّ  في الرَّ

 .427 (8) : َماَت َسنَة عن ابِن الُمَظفَّر وعنه الَخِطْيب وقالَ  ُسَمْيَكة بابنِ 

 : بالفتحِ واٍد نَْجِدّي َذَكَره نَْصر. َسْمكٌ و

لَها في لَْملََمٍة وتَْدويرٍ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقاَل ابُن َعبَّاٍد أي َسْملَكةً  اللُّْقَمةَ  َسْملَكَ   :[سملك] اَغانيُّ في العُبَاِب  َطوَّ  .(9)نَقَلَه الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ْكرِ  لمَسْملَكِ  قاَل أبو َعْمرو : إِنَّه ْكِر ومَسْملحِ الذِّ . مسلكو الذِّ اَغانيُّ أِْس نَقَلَه الصَّ ْكِر إِذا كاَن َحِديَد الرَّ  الذِّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

د بن اللَّْيثِ :  ِسْمنَكُ  : [سمنك] ْمنَِكيُّ  بالكسِر وسكوِن الميِم وفتحِ النُّوِن قَْريةٌ ِمن قَُرى ِسْمنَان منها القاِسُم بُن محمَّ َشْيٌخ البِن السْمعَانّي  الّسِ

 .(10)وآَخُرون نَقَلَه الحافُِظ 

 .531قُْلُت : َماَت َسنَة 

تَْينِ  السُّنُكُ  : [سنك] . وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هي بَضمَّ هكذا هو في العُبَاِب. وَوقََع في اللَِّساِن : اللَّيِّنَةُ. قاَل  الَمحاجُّ البَيِّنَةُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 األَْزَهِريُّ : ولم أَْسَمع هذا الغَْيِر ابن األَْعَرابّيِ وهو ثِقَةٌ.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 راً قَْريَةٌ بِمْصَر ِمن أَْعَماِل الشَّْرقيِة منها قاِضي.مصغَّ  سنيكة
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د األَْنَصاِريُّ الشَّافِِعيُّ   926الَمْعُروف بَشْيخِ اإِلْسالِم َحدََّث عن الحافِِظ بن ُحْجٍر وَغْيِره ، وتُوفي بِمْصَر َسنَة  السنيكيُّ  القَُضاةِ َزَكِريَّا بُن محمَّ

 له الحافُِظ السَخاِوّي َمْشيََخةً َجَمَع فيها مرِويَّاتِه ، وشيوَخه ، وهي عنِدي. عن ِسّنٍ عاليٍة ، وقَْد َعِملَ 

ُد بُن النَِّفْيِس بِن أبي القاِسمِ  ٌث َماَت َسنَةَ  السَّنَكيّ  وأبو َعْبِد هللا محمَّ كةً محّدِ قيََّده  641محرَّ
 الحافُِظ. (11)

__________________ 
 واللسان والتكملة والتهذيب. 428( ديوانه ص 1)
 .«عمود»( يف التهذيب : 2)
 ( ديوانه واللسان والتهذيب والصحاح واللسان.3)
 ء املسموعات.( يف التهذيب واللسان : ابر 4)
 .46/  3( اجلمهرة 5)
 ( اللسان.6)
 .«وير »( ابألصر : 7)
 .437وفيه : مات سنة  751/  2( التبصري 8)
 ( ويف التكملة أيضاً.9)
 .751/  2( التبصري 10)
 .804/  2( التبصري 11)
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 س ب ك كتَبَه بالُحْمَرةِ على أَنَّه ُمْستَْدَرٌك على الَجْوَهِرّيِ وليس كَذِلَك ، بل النُّون ِعْنَده زائَِدةٌ ؛ وأَْوَرَده في تركيبِ  كقُْنفُذٍ  السُّْنبُكُ  : [سنبك]

 قاَل ساِعَدةُ بُن جَؤيَّةَ يَِصُف أُْرِويَّةً : ْدوِ َضْرٌب من العَ  فاألَْولَى كتبه بالسَّواِد ، وهو

رِيــــــــٍض و و  د   مــــــــن ســــــــــــــــــــــَ عــــــــَ تح تـــــــــَ لــــــــ  كٍ  ــــــــَ بــــــــُ نـــــــــح  ســــــــــــــــــــــُ

ُد      رحكـــــــــــُ وِب وتــــــــــــَ هـــــــــــُ واِز الـــــــــــلـــــــــــ  د   أَبجـــــــــــح (1)َتصـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 قال العجاج : سنابكٌ  وجانِبَاه من قُُدٍم والجمع َطَرُف الحافِرِ  السُّْنبُكُ و

ـــــــــــكُ  ـــــــــــاب ـــــــــــرح  ســـــــــــــــــــــــــن َن األَي َدعـــــــــــح ـــــــــــر َيصـــــــــــــــــــــــــح  اخلـــــــــــي

ــــغـــــــدرح      َن ال َهســــــــــــــــــح دح ــــعـــــــاســــــــــــــــــي ويـــــــَ  مــــن الصــــــــــــــــــفـــــــا ال

  
لُه السُّْنبُكُ و َطَرُف نَْعِله. وفي التَّْهِذيِب : من السَّْيِف َطَرُف ِحْليَتِِه. السُّْنبُكُ و  ٍء.وكذا ِمن كّلِ شيْ  ِمَن الَمَطِر أوَّ

 ْسَود بن يَْعفَُر أَْنَشَده له األَْزَهِريُّ ولْيَس في َداِليَّتِه :السََّماِء وقَْول األَ  ُسْنبُكُ  ويُقاُل : أََصابَنَا

ٍة و  يــــــــــــــ  جِي بــــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــ  ُر لــــــــــــــِ  لــــــــــــــقــــــــــــــد أَُرجــــــــــــــِّ

ر      رحِب قــــــــــبــــــــــح كِ لــــــــــلشــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــابــــــــــِ رحلِد  ســــــــــــــــــــــــَ ُ
(2)املــــــــــ

 

  
حِدْيُث أبي ُهَرْيَرةَ  ، ومنه من األَْرِض الغَِليَظةُ القَليلَةُ الَخْيرِ  السُّْنبُكُ و من البَْيِض قَونَُسها وِمَن البُْرقُعِ ِشباُمهُ. السُّْنبُكُ و قيل : هي أََوائُِل أَْمِره.

وُم منها َكْفراً َكْفراً إلى (3)يُْخِرُجكم »:  عنههللارضي ، َشبَّه األَْرض  قاَل : ِحْسَمي ُجذامَ  ؟السُّْنبُكُ  ، قِيَل : وما ذاكَ « ِمَن األَْرِض  ُسْنبُكٍ  الرُّ

أي أَْطَرافِها كأَنَّه  «األَْرِض  َسنابكِ  أَنَّه َكِرهَ أَْن يُْطلَب الرزُق في»في حِديٍث آَخَر : و في ِغْلَظتِه وقلَِّة خيرِه. بالسُّْنبُكِ  يَْخِرُجون منهاالتي 

 كِرهَ أَْن يساِفَر السَّفََر الطويِل في طلِب الَماِل.

ِلهِ  هِ على َعْهدِ  أي ُسْنبُِكهِ  كاَن ذلك على يُقاُل :و ٌم منه. ُسْنبُكٌ  يُقاُل :و وأَوَّ  من كذا أي ُمتَقَّدِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 : الَخَراُج عن ابِن األَْعَرابّيِ. السُّْنبُكُ 

ْلتُها كما في العُبَاِب. َسْنبَْكتُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : َمْخَشِريُّ في : كعُ  السُّْنبُوكُ و اللُّْقَمةَ وَسْملَْكتُها ملَّْستُها وطوَّ ِغْيرة َحَكاه الزَّ ِفْينَة الصَّ ْصفُوٍر السَّ

الدَّابة ، نَقَلَه  سنبك على الَمَجاِز من الَكشَّاِف ، وهي لُغَةُ الحجاِز ، ونَقَلَه الَخفَاجيُّ في شفَاء الغَِلْيل وقاَل : إِنَّه لْيَس ِمَن الَكالِم القديِم وَحَملَه

 َشْيُخنَا.

 ْريَةٌ قبلي ِمْصَر.قَ  سنابك وكوم أبي

َكةً ريٌح كريَهةٌ  السََّهكُ  : [سهك] ْن َعِرقَ  يَِجُدها اإِلْنسانُ  ُمَحرَّ  َسِهكٌ  كفَِرَح فهو َسِهكَ  الريحِ كما في اللَِّساِن والُمِحْيِط. لََسِهكُ  تقوُل : إنَّه ِممَّ

ً  السََّهكُ و  قاَل النَّابغَةُ : ريُح السََّمِك وَصَدأُ الَحِديدِ  أَْيضاً :و قُْبُح رائَِحِة اللَّْحِم الَخنِزِ  : أَْيضا

اَ  كـــــــــِ هـــــــــِ م  ســـــــــــــــــــــــَ َدِإ ا ـــــــــِديـــــــــِد كـــــــــَبهنـــــــــ   مـــــــــن صـــــــــــــــــــــــَ

اِر      قــــــــــــّ ــــــــــــَ ُة الــــــــــــبـ نــــــــــــ  و ِر حــــــــــــِ ــــــــــــَ نـ َت الســــــــــــــــــــــــــ  (4)حتــــــــــــَح
 

  
اُء : يُقالُ  بالفتحِ وكُهَمَزةٍ في الُكلِّ  كالسَّْهَكةِ  ْبِد َوِضَرةٌ ، وِمَن  َسِهَكة يَِدي ِمَن السَّمِك ومن َصَدإِ الحِديدِ  : نَقَلَه الفرَّ ، كما يُقاُل : من اللَّبَِن والزُّ

ً  األَْرِض  َوْجهِ  الريُح التُّراَب عن َسَهَكتِ و اللَّْحم َغِمرةٌ. اً شديداً قاَل الُكَمْيُت : أََطاَرتْهُ  تَْسَهُكهُ َسْهكا ْت َمرَّ  وذلك إذا َمرَّ

َددا  الس َواِهكُ داً َأطاَرتحُه َرما  (5)رِمح
ً  ءَ الشي َسَهكَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  أَْجَرش ِمَن السَّْحِق. السَّْهكُ  ُدوَن السَّْحِق كانَ  السَّْهكَ  إالَّ أنَّ  َسَحقَهُ  لُغَةٌ في َسْهكا

هُ ولما يَْسَحْقه فكأنَّ  َسَهكَ و قاَل : ْيَب َعلَى الصالَءةِ إِذا َرضَّ ً  الدَّابَةُ  َسَهَكتِ و قْبل السَّْحِق. السَّْهكَ  العَطَّاُر الّطِ ً  ُسُهوكا  وقيَل : َجَرْت َجْرياً َخفيفا

 ْنَشَد ثَْعلَُب :يميناً وشماالً وأَ  ُضروُب َجْريِها واْستِنانِها أساِهيُكهاو استِنانُها يميناً وشماالً ، ُسُهوُكها

 (6)َعِتيٍ  َأ ِّ  َأَساِهيكَ أَذحَر  
 بالفتحِ وكذِلَك َسُهوج وَسْيهَج وَسْيُهوجٌ  َمْسَهَكةٌ و كَحْيُزومٍ  َسْيُهوكٌ و كَصْيقَلٍ  َسْيَهكٌ و كَصبُورٍ  َسُهوكٌ و ساِهَكةٌ  وريحٌ  أََراَد ِذي أّلٍ وهو السُّرعةُ 

  النَِّمُر بُن تَْولٍَب :المروِر قالَ  َشِديَدةُ  قاِشَرةٌ  عاِصفَةٌ 
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__________________ 
 يف زايدات شعر ساعدة بن جؤية. واللسان. 1338/  3( البيت يف شرح أشعار اهلذليا 1)
 ( التهذيب واللسان.2)
 .«لتخرجنكم»ويف التهذيب : « خترجكم»( اللسان : 3)
 .110/  3ومقايي  اللغة والتهذيب « سهك وسنر»واللسان  60( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 ( اللسان.6)

  



13219 

 

ٍة و  يـــــــــــــــــــــ  وارُِح اأَلرحواِح كـــــــــــــــــــــر  َعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  بـــــــــــــــــــــَ

ُروُح و      ــــــــــــَ ٌف تـ يــــــــــــح كٌ هــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ رِي  ســــــــــــــــــــــــــَ (1) ــــــــــــَح
 

  
 ، وقَْد َمرَّ شاِهُده ِمْن قَْوِل الُكَمْيِت. السََّواِهكُ  والَجْمعُ 

ها الَمْسَهكُ و الَمْسَهَكةُ و  قاَل أبو َكبِْيٍر الُهَذِلّي : َمَمرُّ

ا و  بـــــــــــاِت كـــــــــــَبهنـــــــــــ  َض الـــــــــــظـــــــــــ  لـــــــــــح اًل صـــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــابـــــــــــِ  مـــــــــــَ

ٌر      ةٍ مجــــــــَح كــــــــَ هــــــــَ ي  مبَســــــــــــــــــــــح لــــــــِ طــــــــَ صــــــــــــــــــــــح
ُ
ب  مل (2)ُتشــــــــــــــــــــــَ

 

  
َمدُ  وهو كصاِحبٍ  ساِهكٌ  بعَْينِهو  وال فِْعل له إنَّما هو من باِب الَكاِهِل والغَاِرِب. ِحكَّةُ العَينِ  هوو ِمثُْل العائِرِ  الرَّ

 تََسْهَوكَ  قاَل ابُن َعبَّادٍ و كَصبور العُقابُ  : السَّْهَوكُ و األُْولَى عن كراعِ. كَشدَّاٍد وِمْنبٍَر : البَليُغ يَُمرُّ في الَكالِم َمرَّ الريحِ  : الِمْسَهكُ و السَّهَّاكُ و

اءُ  الِمْسَهكُ و طعامٌ  (3) كسفينةٍ   :السَِّهْيَكةُ و قاَل : وهي ِمْشيَةٌ قَبِْيَحة ، قاَل : َمَشى ُرَوْيداً  في ِمْشيَتِهِ   يَُمرُّ َمرَّ الريحِ. كِمْنبٍَر الفََرُس الَجرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ْرعُ  السَّْهَوَكةُ و أي أَْدبََر وَهِلَك. َسْهَوْكتُه فَتََسْهَوكَ   .تََسْهَوكَ  ، وقَدْ  الصَّ

 ِمن َخبٍَر َولَُهاَوة بالضِم فيهما أي تَِعلَّة كالَكِذِب. ُسَهاَكةٌ  وفي النَّواِدِر : يُقاُل :

ً  ءَ الشي ساكَ   :[سوك] ً يَ  فََمهُ بالعُودِ  َساكَ و .(4)وهو ِمْفعاٌل منه قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  الِمْسَواكُ  ومنه أُِخذَ  َدلََكهُ  يَُسوُكهُ َسْوكا َكه و ُسوُكهُ َسْوكا َسوَّ

 ً ً و تَْسويكا كَ و اْستاَك اْستِياكا قاعِ : تََسوَّ  قاَل َعِديُّ بُن الّرِ

ذًِّة و  بـــــــــــــــيـــــــــــــــِر َولـــــــــــــــَ َم الـــــــــــــــز جنـــــــــــــــحَ عـــــــــــــــح  كـــــــــــــــَبن  طـــــــــــــــَ

بـــــــاَء      هــــــح ا َ صــــــــــــــــــــَ ا  ســـــــــــــــــــــَ اهـــــــَ ُر فـــــــَ حــــــِّ ســــــــــــــــــــَ
ُ
(5)هبـــــــا امل

 

  
كِ و االْستِياكِ  أي مع ال يُْذَكُر العُوُد وال الفَُم َمعَُهَماو  وهو ما يُْدلَُك به الفَُم. قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وقَد َذَكر بكسرهما ِسواكٌ و ِمْسواكٌ  والعُودُ  التََّسوُّ

ْعِر الفَِصيحِ وأَْنَشَد : الِمْسَواك  في الّشِ

 مـــــــــــيـــــــــــحـــــــــــت بـــــــــــه  مســــــــــــــــــــــــواكـــــــــــهـــــــــــاإذا َأخـــــــــــذت 

(6)رضــــــــــــــــــــــااب كــــــــطــــــــعــــــــم الــــــــزجنــــــــبــــــــيــــــــر املــــــــعســــــــــــــــــــــر     
 

  
َواكُ و قُْلُت : َواكُ »حِديِث : جاَء ِذْكُره في ال الّسِ ُر الفََم ، يَؤنَّثُ  «َمْطَهَرة للفَم الّسِ ، وظاِهُره أنَّ التأنِْيَث أَْكثَر ، وقَْد أَْنَكَره  ويَُذكَّرُ  أي يَُطّهِ

َواكُ  األَْزَهِريُّ على اللَّْيث : قال اللَّْيُث : وقِيلَ  َواكُ »في الحِديِث : و تَؤنِّثُه العََرُب. الّسِ  قاَل األَْزَهِريُّ : ما َسِمْعُت أنَّ  .«َمْطَهَرة للفمِ  الّسِ

َواكَ  َواكُ و وهو عنِدي من ُغَدِد اللّْيِث ، يَؤنَُّث ، قاَل : الّسِ وقاَل الَهَرِويُّ : وهذا ِمْن أََغاِليِط اللَّْيِث القَبْيَحِة وَحَكى في الُمْحَكِم  .(7)مَذكٌَّر  الّسِ

رهُ والتَّْذكيُر أَْعلَى الِمْسَواكُ  َرْيٍد :فيه الَوْجَهْيِن وقاَل ابُن دُ  َواك ُسُوكٌ  أي َجْمع ج تَؤنِّثُه العََرُب وتَُذّكِ عن أبي َزْيٍد قاَل : وأَْنَشْدنيِه  كُكتُبٍ  الّسِ

ْحمن بن َحسَّان :  الَخِليُل لعَْبِد الرَّ

ـــــــــــــــــا  ث ـــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــل م  ال ااَي َأحـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــثـ ر  ال  َأغـــــــــــــــــَ

ه      حــــــــــــــُ نــــــــــــــَ ُو ِت متــــــــــــــَح رِ  ســــــــــــــــــــــــــــُ حــــــــــــــِ (8)اإِلســــــــــــــــــــــــــــح
 

  
واكُ و .ُسْوكٍ و ُسُوك . وفي التَّْهِذيِب : َرُجٌل قَُؤوٌل ِمْن قَْوٍم قُُوٍل وقُْوٍل ِمثْلُسُؤكٌ  وقاَل أبو َحنِْيفَة : وُربَّما ُهِمَز فِقيَل : السَّيُر  التَّساُوكُ و الّسِ

ْيِت ، يُقاُل : جاَءِت اإِلبِلُ وهو َرَداَءةُ الَمْشي ِمْن إِْبَطاٍء أو َعجَ  التََّسْرُوكُ  قِيَل : هوو الضَّعيفُ  ّكِ ْعِف  تََساَوكُ  ٍف قالَهُ ابُن الّسِ أي تََمايَُل ِمن الضَّ

ُك ُرؤوَسها ِمن الهَزاِل ، تَساَوكُ  في َمْشيِها. وفي الُمْحَكِم : جاَءِت الغَنَُم ما أَْعنُزاً فجاَء َزْوُجها يَُسوُق »َرَوى حِديَث أُّمِ َمْعبٍَد : و أي ما تَُحّرِ

 ً  وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لعُبَْيِد هللِا بن الُحّرِ الُجْعِفّي : «ُهزاالً  تَساَوكُ  ِعجافا

و مـــــــــــا أََر  مـــــــــــن جـــــــــــيـــــــــــاِدان  كـــــــــــُ  إىل ِ  َأشـــــــــــــــــــــــــح

اَو ُ      ـــــــــــــُر  َتســـــــــــــــــــــــــــَ ي ن  قـــــــــــــلـــــــــــــِ هـــــــــــــُ زحىَل خمـــــــــــــُ  (9)هـــــــــــــَ
 

  
ّي : قاَل اآلِمِدّي البَْيُت لعُبَْيَدة بن ِهاَلِل اليَْشَكِرّي  والذي َضبََطه الحافُِظ والذََّهبيُّ كِكتاٍب. وفي العُبَاِب  كغَُراٍب َعلَمٌ   :ُسَواكُ و .(10)قاَل ابُن بَّرِ

 : ِمثْل ذِلَك ؛ ولكن في

__________________ 
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 واللسان. 354( شعراء إسالميون شعره ص 1)
 واللسان والتكملة والصحاح. 99/  2ديوان اهلذليا  (2)
 ( يف التكملة : ضرب من الطعام.3)
 .48/  3( اجلمهرة 4)
 ( التهذيب واللسان.5)
 ونسبه لذي الرمة. 48/  3( اجلمهرة 6)
ر الســـــوا  مؤنثاً ا وهو مذكر ( كذا ابألصـــــر ونقر العبارة عن اللســـــان عن األزهري ا ونصـــــها يف التهذيب : ما علمت أحداً من اللغويا جع7)

 عندي.
 ( الصحاح واللسان والتهذيب.8)
 ( اللسان والتكملة والصحاح.9)
 ( وصّوب الصاغاين نسبته إليه بعده يف التكملة :10)
 قـــــــــــــــد كـــــــــــــــن ممـــــــــــــــا قـــــــــــــــد يـــــــــــــــريـــــــــــــــن بـــــــــــــــغـــــــــــــــبـــــــــــــــطـــــــــــــــة و 

 هلــــــــــــــــــن أببــــــــــــــــــواب الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاب صـــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرُ     

  

 ختر ه فيه.وانظر  114والبيت يف شعر عبيدة يف ديوان شعر اخلوارج ص 
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ِمَلِة ابلضِم بَضبحرِت الَقَلِم. قاَ  ا اِفُة  ر بن ا رث ا َرَو   ُسَوا  : وهو َلَقٌب لواِلِد يـَعحُقوب بن (1)الت كح َض بشح البَـغحَداِدّي لَِ
.  عنه َغريحُ واِحٍد ذََكَره اأَلِمريح

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

َواكُ و يَاِس ؛على القِ  الِمْسَواك َمَساِويك َجْمعُ   مصغَّراً قَْريَةٌ بفلسطين. سويكةو أسوكةو بالضِم كما تقدَّم عن األَْزَهِريّ  ُسُوكٍ  يُْجَمُع على الّسِ

 فصل الشني
 املعجمة مع الكافِ 

على التَّْكثِير.  التشبكو كذا في الُمْحَكِم. فَنَِشبَ  وأْدَخلَهُ  أَْنَشَب بعَضهُ في بعٍض  َشبََّكهُ تَْشبِيكاً فَتََشبَّكَ و َشبََكهُ يَْشبُِكهُ َشْبكاً فاْشتَبَكَ  : [شبك]

اأْلََصابعِ وهو إِْدخاُل اأْلَصابِعِ بَْعضها في بعٍض وقد نهى عنه في الصَّالةِ كما نهى عن  تَْشبِيكُ  هو الَخْلُط والتََّداُخُل ، ومنه الشَّْبكِ  وأَْصلُ 

لَه بَْعُضهم أنَّ َعْقِص الشَّعَر و ا يَْجلُُب النَّْوم وتَأَوَّ اِء واالْحتِبَاِء ، فإنَّ هُؤالَء ممَّ مَّ اليَِد كنايةٌ عن مالبَسِة الُخُصوماِت  تَْشبِْيكَ  اْشتَِماِل الصَّ

 والَخْوِص فيها.

شابٌِك  وأَسدٌ  ُمْختَِلطٌ  ُمتَداِخٌل ُمْلتَبِسٌ  شابِكٌ  وطريقٌ  َل بعُضها في بعٍض وَدخَ  اْختَلََطْت واْلتَبََستْ  تََشبََّكتْ و تََشابََكتْ و اْشتَبََكتْ و األُُمورُ  َشبََكتِ و

 ُمختَِلفُها قاَل البَُرْيق الُهذِليُّ : األَْنيابِ  ُمْشتَبِكُ 

كٌ مــــــــــــا إنح و  رحٍج  شــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــِ ــــــــــــَ ِد تـ  مــــــــــــن ُأســــــــــــــــــــــــــح

َدارَا      َض اخلـــــــــــُ نـــــــــــَ ِ قـــــــــــد مـــــــــــَ اح لـــــــــــَ ـــــــــــح بـ (2)أبـــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 إالَّ أَنَّه أَْعَظُم منه كما في العُبَاِب. كالدَّلَبُوثِ  قاَل أبو َحنِْيفَة : هو كُزنَّاٍر نَْبتٌ  الشُّبَّاكُ و األَْنيَاِب : كذِلَك. شابِكُ  وبَِعيرٌ 

ّي عن أبي َحنِْيفَةو يُْحبَُك  وما ُوِضَع من القََصِب ونحِوه على َصْنعَِة البَواِري الشُّبَّاكُ و أَْعَذُب منه. : نَْبٌت كالدَّلَبُوث إالَّ أَنَّه الشُّبَْيكُ  نَقََل ابُن بَّرِ

بَاكُ  والذي في كتاِب العَْيِن : ُشبَّاَكةٌ  وكلُّ طائفٍة منه بعُضه في بعٍض ، ْل ذلك. ِشبَاَكة : كِكتاٍب وكلُّ طائفٍة منه الّشِ ما بين أَْحناِء  كذِلكَ و فتأمَّ

 وهذا أَْيضاً َضبََطه اللَّْيُث بالكسِر وِمثْلُه في اللَِّساِن والعُبَاِب ، ففي ِسياِق الُمَصنِِّف َوْهٌم ظاِهٌر. دِّ القِ  تَْشبِيكِ  الَمحاِمِل من

ً و عن أَْحَمد بن األَْشقَرِ  َجدُّ إسمعيَل بِن الُمبَاَركِ  ُشبَّاكو ثَْينِ  أَْيضا ِخير عن َعْبِد الحّقِ ويَْحيَى األَ  َجدُّ واِلِد علّيِ بِن أحمَد بِن أبي الِعّزِ الُمَحّدِ
د بن أنجب بن .(3) د بن محمَّ بن المنخل األَْزِدّي َرَوى عن  بُن عائِذٍ  َشبَّاكُ  وكَشدَّادٍ  ، (4)عن ذاكر بن كامل نَقَلَه الحافُِظ  الشباك وفاتَهُ محمَّ

بَْيِرّي وعنه الباِغْنِديُّ  بُن َعْمٍرو َشبَّاكُ و ، وفي ِسياِق الُمَصنِِّف َخَطأٌ. (5)كما في التَّْبِصير  الدَّْستَوائِيُّ  هشام ثانِ  عن أبي أَْحَمد الزُّ  ِشباكٌ و محّدِ

بيُّ كِكتابٍ   ِشباكٍ  بُن عبِد العزيِز وُعثْماُن بنُ  ِشباكُ و عن إْبَراهيم النخِعّي له ِذْكٌر في َصِحيح ُمْسلم وكان يَُدلُِّس وهو كوفيٌّ أَْعَمى ؛ الضَّ

ثُوَن. أََحُدها في بالِد غني بن أَْعصر بَْين أَبرق العَّزاف والَمِدينِة ، واالثنان على َسْبعَِة أَْمياٍل ِمَن البَْصرةِ  ثاَلثةُ َمواِضعَ  : بَاكالشِّ و محّدِ

يَّادِ  الشَّبَكةو طريق الحاّج. َكةً َشَرَكةَ الصَّ  كُزنَّارٍ  كالشُّبَّاكِ  بالكسرِ  ِشباكٌ و َشبَكَ  ج التي يَِصْيُد بها في البَّرِ ومنهم َمْن َخّصه بمْصيََدةِ الماِ  محرَّ

اِعي :  قاَل الرَّ

ا  َهــــــــــَ أل  حــــــــــان حــــــــــَ يــــــــــح طــــــــــافـــــــــــَ ة مــــــــــن قــــــــــَ لــــــــــَ  أو َرعــــــــــح

ربة      ثـــــــــح ا ُ مـــــــــن مـــــــــاِء يــــــــــَ بـــــــــ  ُد  الشـــــــــــــــــــــــ  (6)والـــــــــر صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
كايا الظاِهَرةُ  قيَل : هيو .القِريبةُ الماِء يْفِضي بعُضها إلى بعٍض عن القُتَْيبِيّ  اآلباُر الُمتَقاِربَةُ  : الشَّبََكةُ و َشبابِيكُ  ج تُْحفَُر في المكاِن  الرَّ

بَاكُ  الغَِليِظ القاَمِة والقاَمتَْيِن والثَّالِث يُْحتَبَُس فيها ماُء السََّماِء وهي يَْت لتََجاوِرها وتََشابُِكها ، قاَل اللَّْيُث : وال يقاُل للواِحِد منها الّشِ  َشبََكةٌ  ُسّمِ

ً  وتُْجَمُع الجمل منها في مواضع َشتَّى وإِنَّما هي اسٌم للماءِ   قاَل َجرير : ِشبَاكا

ـــــــــــا َ ســـــــــــــــــــــــــقـــــــــــ  ريب  ـــــــــــب  شـــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــين كـــــــــــلـــــــــــي  ب

 إذا مــــــــــــــا املــــــــــــــاء أســـــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــن يف الــــــــــــــبــــــــــــــالدِ     

  
 وقاَل َطْلُق بُن َعِدّيٍ :

__________________ 
 .78/  2وانظر اإلكما   792/  2( التبصري 1)
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 واللسان والتكملة. 63/  3( ديوان اهلذليا ديوان اهلذليا 2)
 .«وَ َىن  » 713/  2( يف التبصري 3)
 .713/  2( التبصري 4)
 .767/  2( التبصري 5)
 فيه ا واللسان.)وانظر ختر ه. « عن ماء»برواية  59( ديوانه ط بريوت ص 6)
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داِ   ِر ويف الـــــــــــد كـــــــــــح هـــــــــــح َو  الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ تـ  يف ُمســـــــــــــــــــــــــح

ِد و و      مـــــــــــــاِد الـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــح ا ِ يف ضـــــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــَ (1)الشـــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
. َحفَروها أْشبَكواو وهو ِمْن ذِلكَ  «بقُلَِّة الَحْزنِ  َشبََكةً  اْلتَقَطَ »الحِديِث : في و اَغانيُّ لَْيَسْت  األَرُض الكثيرةُ اآلبارِ  أَْيضاً : الشَّبََكةُ و نَقَلَه الصَّ

يَتْ إذا َكثَُرت فيها الحفائُِر ِمن آباٍر وَغْير بِِسبَاخٍ وال مْنبتة وكاَن األَْصَمِعيُّ يقوُل :  ومنه ُجْحُر الُجَرذِ  : الشَّبََكةُ و .ِشبَاكٌ  والَجْمع َشبََكةٌ  ها ُسّمِ

ماٌء  ياِطٍب : َشبََكةُ و .ِشبَاكٌ  أَي أَْنقابِها وِحْجَرِتها تكوُن ُمتَقاربة بَْعضها من بعٍض والَجْمعُ  «ِجْرَذانِ  َشبََكةِ  إنَّه َوقَعَْت يَد بَِعْيره في»الحِديُث : 

 الشَّبََكةُ و بن َدْجِن. َشبََكة بالشَُّرْيِف منها ثاَلثةُ ِمياٍه كلُّها لبني نَُمْيرٍ   :الشَّبََكةُ و َسِميراَء ألََسٍد وماَءة لبني قَُشْيرٍ  (2) ماَءةً َشْرقِيَّ   :الشَّبََكةُ و بأَجأ.

 على رأِْس َجبٍَل. بئْرٌ 

نََسٍب أي  ُشْبَكةُ  بَْين القَْومِ  : (3)ورحٍم. وقاَل ابُن فاِرس  نََسُب قََرابَةٍ  أي بالضم ُشْبَكةٌ  نهمابي من الَمَجاِز :و في بالِدهم ، ماٌء آَخرُ   :الشَّبََكةُ و

. كُزبَْيٍر ع بِبِالِد بَني ماِزنٍ  : ُشبَْيكُ و نََسٍب. ُشْبَكة ُمَداَخلةٌ. وِمن َسَجعَات األََساِس : بَْينَهما ُشْبَهة َسبٍَب ال اَغانيُّ كُجَهْينَةَ  لشُّبَْيَكةُ او نَقَلَه الصَّ

بَاكُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : واٍد قُْرَب العَْرجاِء. ِمْن مناِزِل  الشُّبَْيَكةُ  ؛ وقاَل نَْصر في كتابِِه : (4)موِضعَان بَْين البَْصَرةِ والبَْحَرْين  : الشُّبَْيَكةُ و الّشِ

 حاّجِ البََصَرةِ على أَْمياٍل ِمْن وجرة قليلة.

ْهراءِ   :الشُّبَْيَكةُ و ا يَِلَي التَّْنِعيم بَْين زاهر والبَلَِد. بِئٌْر ُهنَاكَ   :الشُّبَْيَكةُ و .(5) ع بيَن َمكَّةَ والزَّ بطريِق الحجاز قاَل  ماَءةٌ لبني َسلولٍ   :الشُّبَْيَكةُ و ممَّ

ْيِب المازنيِ :ماِلُك بن ا  لرَّ

رَاِف  ةِ فــــــــــــإن  أَبطــــــــــــح كــــــــــــَ يــــــــــــح بـــــــــــــَ َوًة  الشــــــــــــــــــــــــــ   ِنســــــــــــــــــــــــــح

ا      يـــــــــَ َة مـــــــــابـــــــــِ يـــــــــ  زيـــــــــٌز عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــن  الـــــــــَعشـــــــــــــــــــــــِ (6)عـــــــــَ
 

  
 ِمَن العََرِب عن ابِن ُدَرْيٍد. بالكسِر بَْطنٌ  ِشْبكٍ  بنوو

ين الُمْهَملَِة وتقدََّمْت اإِلَشاَرةُ إليه. الشبك قُْلُت : وهم ِمْن ِحْميََر ِمْن ُوْلدِ   َشبَكٍ  وذو بن ثابت الِحْميَِري ، وقَْد َضبََطه الَهَمَدانيُّ في أَْنَسابِه بالّسِ

كةً ماٌء بالحجاِز بِبِالِد بَني نَْصِر بِن ُمعاِويَةَ  بَاُع نََزتْ  تََشابََكتِ و لتَقَاربِها أَْيضاً أْسناُن الُمْشطِ  الشَّبَكُ و ِمْن بَنِي هواِزَن. ُمَحرَّ أَْو أََراَدت  الّسِ

وتقدََّم التَّْعِريُف به ُهنَاك وهي لْفَظةٌ  نَباٌت يُْعَرُف بِمْصَر بالبَْرنوفِ  وقَْد تَُزاُد الهاء فيُقاُل : الشاه بابك الشَّابابَكُ و النَُّزاَء ، عن ابِن األَْعَرابّيِ.

 ْعَجِميَّةٌ.أَ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 : من أَْسَماِء األََسِد. الشَّابِكُ و السَّراُب : َدَخَل بعُضه في بعٍض  اْشتَبَك

 النجوِم ُظُهوُر َجِمْيعها. اْشتِبَاكُ  : َدَخَل بعُضها في بعٍض واْختَلََطْت. وكذِلَك الظَّالُم وهو َمَجاٌز ، وقِيَل : تََشابََكتْ و اْشتَبََكتو النجومُ  َشبََكتِ و

من نحِو حِديٍد وَغْيرِه ؛ وبه ُكنِّي  الُمَشبَّكُ  ، وهو الشَّبَابِْيك واِحدُ  الشبَّاكِ  : وَرأَْيتُه يَْنُظُر ِمنَ  (7) الُمَشابََكةِ  حِديثُ  ومنه فَتَشابََكا بَْينهما َشابَكَ و

حيِم الرفاعّي أَبا الَحْضَرةِ الشريفِة فَصافََح يََد النبّيِ ،  ُشبَّاكِ  الَمْدفُون بِمْصَر لَكْونِه َوقََف على لشبَّاكِ ا أبو الَحَسِن عِليُّ بُن َعْبِد الرَّ

يَّاُدون الشُّبَّاكَ  ءِ الما َعلَى وَرأَْيتُ . يُقالُ  فيَما ُمعاينَةً  ، وسلمعليههللاصلى . بالشَّبَكِ  وهم الصَّ َمْخَشِريُّ  نَقَلَه األَْزَهِريُّ والزَّ

 : كُمعَظٍَّم َضْرٌب ِمَن الطعاِم. الُمَشبَّكُ و

َكايا فيه. أَْشبَكَ و  الَمَكان إذا أَْكثَر الناُس اْحتِفَاَر الرَّ

محِ إِذا َرأَْيته من ثَقافَتِه يَْطعُن به في الُوُجوه كلِّها قاَل : شابِكُ  وَرُجلٌ   الرُّ

 (8) شاِبكاُر حَه َكِمييف تـََر  
ِحِم : اتَّصاُل بعِضها ببعض. وقاَل أبو ُعبَْيٍد : اْشتباكُ و ِحمُ  الرَّ وهو  َشابَِكةٌ  ؛ ولحمةٌ  ُمتَشابَِكةٌ  الُمتَِّصلَِة. ويُقاُل : بَْينَهما أَْرَحامٌ  الُمْشتَبَِكة الرَّ

 َمَجاٌز.

 العُُروُق اْشتََجَرْت. اْشتَبََكتِ و

اٍن َمْحبُوَكةٌ. قاَل ُطفَْيُل :: كرُ  ُشبَّاكٌ  وِدْرعٌ   مَّ
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 (9)الد روِع َتقاُذٌف  لُشب ا ِ هلن  
 حرج موِضٌع بالحجاِز في ِدياِر ِغفَاره. شبكةو

__________________ 
 ( التهذيب واللسان.1)
 ( يف معجم البلدان : ماء لبين أسد قريب من حبشي قرب لرياء2)
 .242/  3( مقايي  اللغة 3)
 .298/  1اجلمهرة ( 4)
 ومثلها عل  هامش القاموس عن نسخة أخر .« والزاهر»( يف معجم البلدان : 5)
 ( اللسان.6)
 ( ونصه يف اللسان : ويف حديث مواقيت الصالة : إذا اشتبكت النجوُم.7)
 ( اللسان والتكملة.8)
 ( اللسان.9)
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 قريةٌ بِمْصَر وهي التَُّل األَْحَمر. الشبكةو : مدينةٌ بفاِرَس. شبوَكةُ و

 : كَصاِحٍب َمْوِضٌع ِمْن ِدياِر قَضاَعة بالشَّأِْم َذَكَره نَْصر. َشابِكٌ و

ً  عنه َشبََكهو : الُخُصوَماتُ  الشَّبَائِكُ و  َشغَلَه. َشْبكا

 بُن مالك بِن عمٍرو أَُخو ُسَرْيك بن مالك بطن. شوبكو

 اِل اطفيح ، وقَْد َرأَْيتُها ، وأُْخَرى بالشَّاِم يُضاُف إليها كرك ، وأُْخَرى ِمْن أَْعَماِل بَْلبْيَس ، وأُْخَرى بها تُْعَرفُ قريةٌ بِمْصَر ِمْن أَْعم الشوبكو

 أكراس. بشوبك

بَّاكُ و بَاكَ  : كِكتَّاٍن َمْن يَْعَملُ  الّشِ د النَّْهَرِويُّ  الّشِ ُد بُن حبيٍب نَقَلَه الحافُِظ الوِطيئاُت ، وبه ُعِرَف أبو بَْكٍر أَْحَمد بُن محمَّ  .(1) ، ومحمَّ

حاكَ  َجعََل في فَِمهِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ُهنَا وَذَكَره اْستِْطَراداً في ح ش ك. وقاَل اللَّْيُث : أي الَجْدَي َكَمنَعَ  َشَحكَ  : [شحك] كِكتاٍب وهو ُعوٌد  الّشِ

ضاعِ   الشَّبَاُم عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ قاَل : ولم يُْعَرْف أبو َسِعْيد كالِحَشاِك. وقاَل الَجْوَهِريُّ في َحَشَك : والِحَشاُك : يُْعَرُض في فِمِه يَْمنَعُهُ من الرَّ

ل ذلَك. الّشحاك ين فتأَمَّ  بتقِديم الّشِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

د. (2) ُشوخناك  :[شخك]  بالضِم قريةٌ بَسَمْرقَْند منها أبو بَْكٍر أْحمُد بِن خلٍف َرَوى عن الدَّاِرمّيِ وعنه اْبنُه محمَّ

 أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. الشَّْوَدكانُ  : [شدك]

اَغانيُّ : هو الحِ  وأداةُ  الشكة كذا في النسخِ والصَّواُب : الشَّبََكةُ  وقاَل الصَّ  .(3)كما في العُبَاِب  الّسِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

كاَن يتَِّجُر إلى اليََمِن ويبيع  شادكونه الحافُِظ َمْنُسوٌب إلى (4) الشَّادكونيُّ  أبو أَيُّوب ُسلَْيمن بن َداُود بن بْشر بن ِزياد البَْصِريُّ المْنقَِريُّ 

ى  َف بذِلَك ، َذَكَره َغْيُر واِحٍد والتَّْنبيه على ِمثْل هذا واِجٌب.فعُرِ  شادكونة المضربات الكبار وتسمَّ

ثُ  شاَذك والصَّواُب َجدُّ يوسف بن يعقوب بن واِلُد يُوُسفَ  أَْهَملَه الجماَعةُ وهو كهاَجرَ  شاَذكُ  : [شاذك] ِجْستانِيُّ الُمَحّدِ عن علّيِ بِن  الّسِ

 ُحْجر. (5)وابن  َخشرم وَغْيره نَقَلَه الحافَِظان الذَّهبيُّ 

ْركُ  : [شرك] ْرَكةُ و الّشِ ؛ قاَل َشْيُخنَا : هذه عباَرةٌ قِلقَةٌ قاِصَرةٌ ، والَمْعُروُف  الشَِّريَكْين واِحٍد وهو مخالََطةُ  بكسرهما وضّمِ الثاني بَمْعنًى الّشِ

ة هللِا على أَْلفَاِظ المهذب. أَنَّ كالًّ منهما بفتٍح فكسٍر وبكسٍر أو فتحٍ فسكوٍن ثالَث لغَاٍت َحَكاها َغْيُر واِحٍد من أَْعالِم اللغَِة كإِْسَماِعيل بن هب

ْل.وابن ِسْيَده في الُمْحَكِم. وابن القَ  م الذي َذَكَره في الثاني َغْيُر َمْعُروٍف فتأَمَّ اح الفَِصيح وغْيُرهم. وهذا الضَّ  طَّاعِ وُشرَّ

مُّ في الثاني لغَةٌ فاِشيَةٌ في الشَّأِم ال يََكاُدون يَْنِطقُون بغَْيِرها.  قُْلُت : الضَّ

ْركِ  وشاِهدُ  ْركَ  نِ حِديُث َمعَاذ : إِنَّه أََجاَز بَْين أَْهِل اليَمَ  الّشِ في األَْرِض ، وهو أَْن يدفَعَها صاِحبُها إلى آَخَر بالنِّْصِف أو  االْشتَِراكَ  أي الّشِ

ْركَ  في حِديِث ُعَمر بن َعْبد العَِزيز : إِنَّ و الثُّلُِث أو نَْحو ذِلَك.  أحُدُهما اآلَخرَ  شاَركَ و تَشاَركاو اْشتََركا وقد ، وهو ِمْن ذِلَك. جاِئزٌ  الّشِ

  وقاَل النابغَةُ الجْعِديُّ : التََّشارك هنا بَمْعنَى اكُ االْشتِرَ و

نـــــــــــــاو  قـــــــــــــاهـــــــــــــا  شـــــــــــــــــــــــــــارَكـــــــــــــح َريشـــــــــــــــــــــــــــًا يف تـــــــــــــُ ـــــــــــــُ  قـ

ا و      رح ُ يف أَنحســـــــــــــــــــــــــــاهبـــــــــــــِ نـــــــــــــاِن  شـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــعـــــــــــــِ (6)ال
 

  
ْركُ و  قاَل الُمَسيَُّب أو َغْيُره : الُمشاِركُ  كأَميرٍ  الشَِّريكُ و بالكسر الّشِ

رحكــــــــــــــــاً  ه  شــــــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــُ مــــــــــــــــَ  مبــــــــــــــــاِء الــــــــــــــــذ وحِب  ــــــــــــــــَح

ِر      َر  َقســــــــــــــــــــــــــــح َن يف قـــــــــــــــُ وحِد أميــــــــــــــحَ (7)يف طــــــــــــــَ
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كما يُقاُل : َشِريٌف وأَْشَراٌف وُشَرفَاُء قال  ُشَركاءٌ  على الشَِّريكُ  يُْجَمعُ و كَشِهْيدٍ  َشِريك ِمثْل ِشْبٍر وأَْشبَاٍر ويَُجوُز أْن يكوَن َجْمع أْشراكٌ  ج

ُعوا )تَعَالَى :  ْركُ  ليُعَاِونُوُكم. وقاَل األَْزَهِريُّ : ُشَرَكاَءكم أي واْدُعوا (8) (َأْمرَُكْم َوُشرَكاءَُكمْ فََأمجِْ وبَمْعنَى  الشَِّرْيك يكوُن بَمْعنَى الّشِ

 كِشْبٍر وأَْشبَاٍر وقاَل لَبِْيُد : أَْشَراكٌ  النَِّصْيب وَجْمعُهُ 

__________________ 
 ابلفتح.وضبطه  714/  2( التبصري 1)
 بعد األلف نون. .. ( قيدها ايقوت شوخنان2)
 ( ومثله يف التكملة.3)
 ( يف اللباب : املقري الشاذكوين ا ابلذا  ا وقا  هذه النسبة إىل شاذَكونَة ا ابلذا  أيضاً.4)
 .764/  2( التبصري 5)
 ( اللسان والصحاح.6)
 ( اللسان.7)
 .71( سورة يون  اآية 8)
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دائــــــــــــُد  رُي عــــــــــــَ طــــــــــــِ رَا ِ تــــــــــــَ عــــــــــــاً  اأَلشــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــَ

الِم و      ُة لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــغـــــــــــــــــُ رًا والـــــــــــــــــز عـــــــــــــــــامـــــــــــــــــَ (1)ِوتـــــــــــــــــح
 

  
في البَْيعِ  َشِركةُ و َشرائِكُ  ج َجاٌر وأَنَّه أَْقَرُب الِجْيَرانِ  الشَِّريكَ  الرُجِل وهي َجاَريةٌ وَزْوُجها َجاُرها ، وهذا يدل َعلَى أَنَّ  َشِريَكةُ  هيو

ً  أَْشَرَكه و أَْفَصُح منوه بالكسرِ  ِشْرَكةً  والميراِث كعَِلَمهُ  ً  أَي َجعَل له باهلِل َكفَرَ  أَْشَركَ و رباعيّا في ُمْلِكه تَعالَى هللاُ عن ذِلَك. وقاَل أبو  َشِريكا

بَطاَعتِهم للشَّْيَطاِن ، ولْيَس الَمْعنَى أَنَّهم آَمنُوا باهلِل َوْحَده ؛  ُمْشِركين ؛ َمْعنَاه الذين َصاُروا (2) ُمْشِرُكون العَبَّاِس في قَْوِله تعَالَى : والذين هم

ِد فقاَل ُمتْلَئِبٌّ صحيٌح ، اِهِد ، قاَل وَعَرَضه على الُمبَّرِ ِمثْل َدّوٍ وَدّوّيٍ وقَْعَسٍر وقَْعَسِرّيٍ قاَل  ُمْشِرِكيٌّ و ُمْشِركٌ  فهو َرَواه عنه أبو ُعمر الزَّ

اِجُز :  الرَّ

رِكيٍّ و   (3)كافٍر ابلُفرحِ    ُمشح
َحاحِ ؛ ْركُ  واالْسمُ  أي بالفُْرقاِن كما في الّصِ ْركُ »في الحِديِث : و بالكسرِ  فيهما الّشِ تِي من َدبِْيِب النَّْملِ  الّشِ ؛ قاَل ابُن األَثِْيِر :  «أَْخفَى في أُمَّ

يَاَء في العََمِل فكأَنَّه ْرَك َلظُْلم  َعِظيم  )َغْيَر هللِا تعَالَى ، وقاَل هللاُ تعَالَى : في َعَمِله  أَْشَركَ  يُِريُد به الّرِ يُقاُل و الُمَراُد به الُكْفر. (4) (ِإنَّ الشِّ

. وَسِمْعُت بعَض العََرِب يقوُل : فالنٌ  في النََّسبِ  ُمَشاَرَكتُِكمْ  وِصْهِرُكم أي ِشْرِكُكمْ  َرِغْبنَا في في الُمَصاَهَرةِ : فالٍن إِذا  َشِرْيكُ  قاَل األَْزَهِريُّ

جاً  يه الناُس الَختََن. (5)كاَن متزّوِ ْيدِ  الشََّركُ و باْبنَتِه أو بأُْختِه ، وهو الذي يسّمِ كةً َحبائُِل الصَّ الحِديُث :  ومنه ما يُْنَصُب للطَّْيرِ  كذِلكَ و ُمَحرَّ

تَْينِ  ُشُركٌ  ج بالتَّْحِريِك أي َحبائِلُه وَمَصائُِدهفيَمْن َرَواه  «ِشْرِكهو أَُعوذُ بَك من شّرِ الشَّْيَطانِ »  َشَرَكة ويُقاُل : واِحَدتُه نادرٌ  وهو قليلٌ  بَضمَّ

 قاَل ُزَهْيُر :

ا مــــــــــن قــــــــــطــــــــــا اأَلحــــــــــبــــــــــاِب حــــــــــاَن هلــــــــــا   كــــــــــَبهنــــــــــ 

هــــــــــا      تــــــــــَ َرَد عــــــــــنــــــــــهــــــــــا ُأخــــــــــح ــــــــــح َر ُ ِورٌد وأَفـ  (6) الشــــــــــــــــــــــــّ
  

فأَْنَت تََراها وُربَّما اْنقََطعَْت َغْير أَنَّها ال تَْخفَى َعلَْيك  ُق التي ال تَْخفَى عليك وال تَْستَْجِمُع لكالطُّرُ  هي من الطَِّريِق َجوادُّهُ أو : الشََّركُ و

ٌد. وهي ما الطريِق وهي أَْنَساُع الطريِق ، وقاَل َغْيُره : هي أَخاِديُد الطِريِق وَمْعناُهما واح َشَركَ  اْلَزمْ  . وقاَل األَْصَمِعيُّ :َشَرَكة واِحَدتُه

ِصغاٌر تَتََشعَُّب عنه ثم  أَْشراُكه ُهنَا وأُْخَرى بجانبها. وقاَل َشِمٌر : أُمُّ الطريِق ُمْعَظُمه وبُنَيَّاتُه َشَرَكة َحفََرت الدوابُّ بقوائِِمها في متِن الطريقِ 

اخِ : َشَركٌ  : ُمْعَظم الطريِق ووسُطه والَجْمعُ  الشََّرَكة تْنقَِطُع. وقاَل الَجْوَهِريُّ : ّي : شاِهُده قَْول الشَّمَّ  ؛ قاَل ابُن بَّرِ

َر ُ ِإذا  ُه  شــــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح َولــــــــــــــــ َ ــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــطــــــــــــــــريــــــــــــــــِ  تـ

ِا      نــــــــــــــِ ٍج كــــــــــــــَ ِن يف جلــــــــــــــُُ اَويــــــــــــــح وحصــــــــــــــــــــــــــــَ (7)خبــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل ُرْؤبَةُ :

 (8)الّرِفاِض  الش َر ِ ابلِعيِ  فـَوحَ  
اَغانيُّ لُزَهْيٍر :  وأَْنَشَد الصَّ

تح  عــــــــَ َدفـــــــــَ هــــــــا انــــــــح تــــــــَ جــــــــح يــــــــ   شـــــــــــــــــــــبــــــــه الــــــــنــــــــعــــــــاِم إذا هــــــــَ

ــــــــهــــــــا      ــــــــن ــــــــي ــــــــٍ  ب ــــــــي َب ب َواحــــــــِ ــــــــَ ــــــــ  ل َر ُ عــــــــل (9)شــــــــــــــــــــــَ
 

  
تَْينِ  ُشُركٌ  قاَل : ويُْرَوى : راكَ و وهو الَجبَُل الذي يَْذكُرهُ فيَما بَْعُد بعَْينِه بِال الٍم ع بالِحجازِ  : َشَركُ و بَضمَّ على َوْجِهَها  كِكتاٍب َسْيُر النّْعلِ  الّشِ

وفي بعِض النسخِ وأَْفلُس وِكاَلُهما  أْشُركٌ و كُكتُبٍ  ُشُركٌ  ج الِشراكِ  ُء بقدرِ الحِديُث : أَنَّه صلَّى الظهر ِحْين َزالَِت الشَّْمس وكاَن الفَيْ  ومنه

ً و غلٌط والصَّواُب وأَْشَرَكها َكها تَْشِريكا ً و َشرَّ ً  َجعَل لها إِْشَراكا َراكُ و .ِشَراكا عن أبي نَْصٍر ، يُقاُل : الَكأَلُ  ُشُرك َجْمعُه الطريفةُ من الَكأَلُ  : الّشِ

 .ُشُركٌ  أي َطَراِئق : وقاَل أبو َحنِْيفَة : إذا لم يُكِن الَمْرَعى متَّصالً وكان َطَرائَِق فهو ُشُركٌ  في بنِي فالنٍ 

كلَْطِم الُمْنتَِقِش من البَِعيِر وهو الذي يَْدُخُل في  َسريٌع ُمتَتَابِعٌ  أي ُشَرِكيٌّ  ولَْطمٌ  لَه ابُن ِسْيَده.نَقَ  كُهَذِلّيٍ وتَُشدَُّد َراُؤهُ السَِّريُع من السَّْيرِ  الشَُّرِكيُّ و

 ِرجِله الشَّْوَكة فيَْضِرُب بها األَْرَض َضْرباً متتابِعاً قاَل أَْوُس بن َحَجٍر :

َر  و  ــــــــــــَ ّد كــــــــــــمــــــــــــا تـ عــــــــــــِ ــــــــــــَ ت  مــــــــــــا َأان ِإال  ُمســــــــــــــــــــــــــح

و      رَكــــــــــيّ َأخــــــــــُ ــــــــــوِ  شــــــــــــــــــــــــُ ِم ال ــــــــــِّ ت عــــــــــَ ريحُ مــــــــــُ (10)رحِد غــــــــــَ
 

  
__________________ 

 واللسان والتهذيب والصحاح. 200( ديوانه ط بريوت ص 1)
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َحاحِ.أي ِوْرٌد بَْعد ِوْرٍد متتابعٍ    كما في الّصِ

 قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. أبو بَْطنٍ  بِن ماِلِك بِن َعْمرٍو بِن ماِلِك بِن فَْهِم بِن غنم بِن َدْوس كُزبَْيٍر ابُن ماِلِك بِن َعْمٍرو ُشَرْيكٌ و

بن مسربل بن أَرندل بن سرندل  ِلُمَسدَِّد بِن ُمَسْرَهدٍ  آَخُر َجدٌّ  ُشَرْيكٌ و قُْلُت : وهو أَُخو صليم وشوبك وواِلُد أََسد بالتَّْحِريِك وسري وَوْهبَان.

بِة وابُن العِديِم في تاريخِ حلَب. بن عرندل بن المستورد وهكذا نََسبَه ابُن ُدَرْيٍد والمْستَْغِفريُّ والِسلَِفيُّ في َسِفْينَتِه نَْقالً عن ابِن الجواني النسَّا

قاَل ابُن بُُزْرَج و مقاتل بن سليمان. ُشَرْيكٍ  وقَْد تَقَدََّم َسْرُد نََسبِه في الدَّاِل. قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ومن َمَواِلي بنِي يّ الّشَرْيكِ و ويُقاُل في نََسبِه األََسِديّ 

تْ  النَّْعلُ  َشِرَكتِ  : ُث نفَسه ُمْشتََركٌ  ورُجلٌ  وَشِسعُها وِزَماُمها. ِشراُكها اْنقََطعَ  إذا كفِرحَ  وَشِسعَْت وَزمَّ لْيَس  ُمَشتََركٌ  أَنَّ َرأْيَه إذا كاَن يَُحّدِ

ث نَْفَسه َحاحِ عن األَْصَمِعي : إذا كاَن يحّدِ  كالَمْهموِم. بواِحٍد. وفي الّصِ

َكةُ  والفَريَضةُ  قاَل : بَْيُع بعِض ما اْشتََرى بما اْشتَراهُ به التَّْشريك في العُبَاِب :و فيها فحَذَف وأَْوَصَل ؛ ويُقاُل  المْشتََركُ  أي كُمعَظََّمةٍ  الُمَشرَّ

 ً َكةُ  لها أَْيضا ثٍة بنِْسبَةِ  الُمَشّرِ وهذه عن اللَّْيِث ، وهي التي يَْستَِوي  الُمْشتََرَكةُ  أَْيضاً : ويُقالُ  إليها مَجازاً كذا في َشْرحِ الفُصوِل. التَّْشِريكِ  كمحّدِ

ْوجِ النِّْصف ، ولألُّمِ السَُّدُس ولألََخويِن لألُِم الثلُث ، َزْوٌج وأُمٌّ وأََخواِن أِلٍُم وأََخواِن أَلٍب وأُمِّ  فيها الُمْقتَِسُمون ، وهي بنُو األَب  يَْشَرُكهمو للزَّ

ا َسقََط َسقََط حْكُمه ، وكاَن كأَْن   َحَكَم فيها ُعَمرُ و ، عنههللارضيُل َزْيٍد بن ثابٍِت لم يُكْن وَصاُروا بِني أُّمِ معاً ؛ وهذا قَوْ  (1)واألُم ألَنَّ األََب لمَّ

 له : يا أَميَر المؤمنين َهْب أَنَّ أبانَا كاَن ِحَماراً  (3) أِلّمٍ ولم يَْجعَْل ِلإِلْخَوةِ ِلألَِب واألُّمِ شْيئاً فقالوا (2) فََجعََل الثُّلَُث لألََخَوْينِ  ، عنههللارضي

نا فأْشِركنا يَت فأَْشَرك بقَرابَِة أُّمِ َكةً  الفِريَضةُ  بينهم فَُسّمِ لقَْوِلهم : َهْب أَنَّ أبَانَا كاَن حماراً وأَْيضاً  وِحماِريَّةً  األَِخْيرةُ عن اللَّْيِث. ُمْشتََرَكةً و ُمَشرَّ

يَْت أَْيضاً عمريَّةً لقََضاِء ُعَمَر حجريَّةً ألَنَّه ُرِوَي أَنَّهم قالُوا : َهْب أَنَّ أَبَانَا كاَن َحَجراً ُمْلقَى ف يَّةً لذِلَك وُسّمِ اها يَّمِ ي اليَّمِ ؛ وبعُضُهم سمَّ

ً  والَجْمُهورُ  والشَّافِِعيُّ  ، ماِلكٍ  َمْذَهبُ  وهو:  َشْيُخنا قالَ . فيها عنههللارضي  فَة وبعض أَْهل الِعَراِق.َحنِيْ  ألَبي ِخالفا

َكةُ  : قُْلُت : وفي فََرائِِض أَبِي نَْصر : َزْوج وأُّم أو َجدَّةٌ واثْنَان فصاِعداً ِمْن أَْوالِد األُّمِ وعصبَةٌ ِمن ولِد األَِب واألُّّمِ قََضى فيها عليٌّ  الُمَشرَّ

ْوجِ. بالنِّْصِف ولألُّمِ بالسَُّدِس ولولَِد األُّمِ بالثلِث وأَْسقََط َولََد األَب واألُّمِ وهو قَْول الشَّْعِبّيِ ،  وأَبي َحنِْيفَة ، وابن أبي لَْيلَى ، وأَبي يوُسَف ، للزَّ

ْوجِ بالنِّْصِف ولألُّمِ بالسَُّدِس ولولِد األُمِّ  د ، والَحَسن ، وابن َحْنبَل ، وكثير ، وقََضى ُعثْماُن فيها للزَّ ولَد األَب  َشَركو  بالثلثِ وزفر ، ومحمَّ

َحابِة. واألُّمِ َمعَهم فيه ، وبه قاَل الشَّافِِعيُّ وكثير  من الصَّ

ولذا  فََشرَكُهم نا إِالَّ قُْرباً فرِجعَ ُرِوَي أَنَّ ُعَمَر قََضى فيها كما قََضى عِليٌّ فقاَل له األَخ ِمَن األَب واألُّمِ : َهْب أَنَّ أَبانَا كاَن حماراً فما َزادَ و

يَْت ِحَماِريَّةً  جٍ وأُْخٍت َشِقْيقٍة وأَخٍ وأُْخٍت ألٍَب فإنَّ األُْخَت َسقََطت بأَِخيها ولْيَس لها أَْن تقوَل اْنتََهى. وفي َشرحِ الفُصوِل : أَْبَطَل هذا بَزوْ  ُسّمِ

ْل. َكةً : ة لبَنِي أََسدٍ  الشََّرَكةُ و إِنَّ أَِخي لو لم يُكْن لَوِرثُْت فَهبُوه حماراً فتأَمَّ قاَل عميرة بن  وراَء َجبَِل قَنانُ  (4) بالكسِر ماٌء لهم ِشْركٌ و محرَّ

 طارق :

ِه  ـــــــــــــِ ِونح عـــــــــــــلـــــــــــــي  ابلـــــــــــــوعـــــــــــــيـــــــــــــِد وَأهـــــــــــــل  فـــــــــــــَبهـــــــــــــح

رح ٍ إذا حـــــــــّر َأهـــــــــلـــــــــي بـــــــــا      ِر  شـــــــــــــــــــــــِ (5)فـــــــــعـــــــــاقـــــــــِ
 

  
يَحْيِن التي تَُهبُّ بينَُهما ُمشاِركٌ  وريحٌ  قالَهُ نَْصر. َجبٌَل بالِحجازِ  (6) بالتحريكِ   :ُشَركٌ و قال  وهي التي تكوُن النَّكباُء إليها أَْقَرَب من الّرِ

 شاِعُر :ال

َدتح  ر ان أُوقـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ  إىل ضـــــــــــــــــــــــــــــوِء انٍر بـــــــــــــــا قـ

زحهـــــــــــــاهـــــــــــــا ِشـــــــــــــاٌ  و      ـــــــــــــَ َور تـ ارِ ُ َغضـــــــــــــــــــــــــــح  ُمشـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ء.وقران وغضور َماآن لَطّيِ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 ، وفي حِديِث أُّمِ معبٍد : َشِرْيَكه فالناً : صْرتُ  َشاَرْكتُ 

نَ   (7)َهزحىَل خُم هن  قَليُر  َتَشارَكح
__________________ 

 ( القاموس والتكملة ا ويف اللسان : وكان كمن مل يكن.1)
 .«لألخوة لألم»( يف التهذيب واللسان : 2)
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 ..«.. فراجعه يف ذلك لألخوة لألب واألم وقالوا له :»( يف التهذيب والتكملة واللسان : 3)
 لبين منقذ بن أعيا من أسد.( يف معجم البلدان : 4)
 .«شر »( معجم البلدان 5)
 ( قيدها ايقوت نصاً بفتح أوله وسكون  نيه.6)
 ( اللسان.7)
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ُهنَّ الُهَزال  فيه. ويُْرَوى : تََساَوْكَن وقَْد تَقَدََّم. فاْشتََرْكنَ  أي َعمَّ

 فيه معاٍن َكثيرةٍ كالعَْيِن ونَْحِوها فإِنَّه يَْجَمُع َمعَاني َكثِْيرةً وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : ِركُ تَْشتَ  : ُمْشتََركٌ  : يَْستَِوي فيه الناُس. واسمٌ  ُمْشتََركٌ  وطِرْيقٌ 

ر ٍة و  رحآِن هــــــــــــذا ابــــــــــــُن حــــــــــــُ َ
ِوي املــــــــــــ تــــــــــــَ  ال َيســــــــــــــــــــــــــح

ُرهــــــــــا و      هــــــــــح َر   ــــــــــَ ّرِ ُ هــــــــــذا ابــــــــــُن ُأخــــــــــح َتشــــــــــــــــــــــــَ (1)مــــــــــُ
 

  
 .ُمْشتََرك فسََّره فقاَل : َمْعناه

َأْشرِْكُه يف ) فالناً في البَْيعِ إذا أَْدَخلَه مع نَْفِسه فيه وقَْوله تَعالَى : أَْشَركَ و َمعَه فيه ؛ أَْشَرَكهو َدَخَل َمعَه فيه ، يَْشَرُكه في األَْمرِ  َشِرَكهُ و
ً  ؛ أي اْجعَْله (2) (َأْمِري رَكةُ و األَْمُر اْلتَبَس. اْشتََركو لي َشِرْيكا بالفتحِ  َشْركُ و فيها. يَْشتَِرُكون بالكسِر اللّْحَمةُ يَمانِيَّة وأَْصلُها في الجزورِ  الّشِ

ّي لعَُماَرة :  َمْوِضٌع ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َداَة  روَن غــــــــــــَ ذحكــــــــــــُ رح َ هــــــــــــر تــــــــــــَ ُم  شــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــُ  وأَنـــــــــــــح

ِر      افــــــــِ عــــــــاِم الــــــــنــــــــ   ؟(3)مــــــــثــــــــُر الــــــــر عــــــــيــــــــِر مــــــــن الــــــــنــــــــ 
  

 واِحٍد. شراكٍ  وِمَن الَمَجاِز : مضوا على

ى َحابِة َعشَرةٌ ، وِمَن التَّابِِعْين تْسعَةٌ. بشريك والُمَسمَّ  ِمَن الصَّ

ُعِرَف بالِمْصبَاحِ ؛ وأَْيضاً َجدُّ أَْحَمد  الشَّاَرِكيُّ  بلْيَدةٌ ِمْن أَْعَماِل بلخ منها نَْصُر بُن َمْنُصورِ  (4): كَهاَجَر  َشاَركو قَْريةٌ بِمْصَر. شريك وكوم

د عن أبي يَْعلَى ، وعنه َحِفيُده أَْحَمد بن ِحْمَدان بن أَْحَمد ، وعن َحِفْيِده أبو إِْسَماِعيل الَهَرِويُّ  بن ِسنان َرُجٌل وفيه  شاركو ؛ (5)بن محمَّ

 يقوُل الشاِعُر :

بـــــــــــــاح رفـــــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــٍة و   انٍر كـــــــــــــبفـــــــــــــنـــــــــــــاِن الصـــــــــــــــــــــــــــّ

نــــــــــاِن  شـــــــــــــــــــــــار ن تــــــــــنــــــــــّورهتــــــــــا مــــــــــ     (6)بــــــــــن ســـــــــــــــــــــــِ
 

  
اكُ و رَّ  : كِكتَّاٍن قَْريةٌ بِمْصَر ِمْن أَْعَماِل البَُحْيَرةِ. الّشِ

اِغُب األَْصبََهانيُّ في ُمْفَرَداِت القُْرآِن : ِخالُف اليَقينِ  الشَّكُّ   :[شكك] حاحِ : وقاَل الرَّ النَِّقْيضين عنَد اإِلْنساِن  (7)اْخِتالُف  الشَّكُّ  كما في الّصِ

ِء َهْل هو ُربَّما يكوُن في الشَّيْ  كُّ الشَّ و وتََساِوْيهما وذِلَك قَْد يكوُن لوجوِد أََماَرتيِن ُمتََساِويَتَْيِن عنَدهُ في النَِّقْيضين أو لعدِم األََمارةِ فيهما.

الذي ألَْجِله  (8) َمْوجوٌد أو َغْيُر َمْوجوٍد ، وُربَّما كاَن في جْنِسه ِمن أي جنٍس هو ، وُربَّما كان في بعِض صفاتِه ، وُربَّما كان في الغََرِض 

ً  َجْهٌل ، ولْيَس كلُّ جهلٍ  َشكٍّ   قد يكوُن َعَدُم العلِم بالنَِّقْيضين َرأْساً فكلُّ : َضْرٌب ِمَن الَجْهِل ، وهو أََخّص منه ألَنَّ الجهلَ  الشَّكُّ و أُوِجَد. ؛  َشّكا

ا ِمن  قال الشاِعُر : (9)َء أي َخَرْفتُه الشَّيْ  َشَكْكتُ  وأَْصلُه إمَّ

تُ و  كــــــــــح كــــــــــَ ُه  شــــــــــــــــــــــــَ مِّ ثــــــــــيــــــــــابــــــــــَ ِح اأَلصــــــــــــــــــــــــَ  ابلــــــــــر مــــــــــح

ر ِم      حـــــــــَ نـــــــــا مبـــــــــُ (10)لـــــــــيـــــــــ  الـــــــــكـــــــــرمُي عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــقـــــــــَ
 

  
أْي مستقراً يثْبُُت فيه ويعتمد َعلَيه ويَِصحُّ أَْن يكوَن ُمْستَعاراً ِمنَ في الشَّيْ  (11)الَخْزَق  الشَّكُّ  فكانَ  وهو  الشَّكِّ  ِء وَكْونه بَحْيُث ال يجد الرَّ

أْي لتخلل ما بينهما ، ويَْشَهُد لهذا قَْولُهم : اْلتَبََس األَْمُر أي اْختَلََط لُُصوُق العَُضِد بالَجْنِب ، وذِلَك أَْن يتالَصُق النَّ  ِقْيضان فال مْدَخُل للفَْهِم والرَّ

 وأَْشَكَل ونحو ذلك ِمَن االْستِعَاَرات.

 أَْنَشَد ثَْعلَُب : غيُرهُ  فيه َشكََّكهُ و تََشكَّكَ و في األَْمرِ  َشكَّ و ُشكوكٌ  ج

ه مـــــــــن كـــــــــان يـــــــــزعـــــــــُم َأنح ســـــــــــــــــــــــيـــــــــَ  م حـــــــــبـــــــــ  تـــــــــُ  كـــــــــح

كَ حـــــــــىت      كـــــــــِّ ُذوُب  ُيشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــهـــــــــو كـــــــــَ ـــــــــه ف ـــــــــي (12)ف
 

  
كَ  أََراَد حتى ةِ  يُْستَْخَرجُ  َدواٌء يُْهِلْك الفَأَْر يُْجلَُب من ُخَراَسانَ  الشَّكُّ و ُصَدْيٌع َصِغيٌر في العَْظِم. : الشَّكُّ و فيه َغْيره. يَُشّكِ  من َمعاِدِن الِفضَّ

 ويُْعَرُف اآلن بسّمِ الفَأِْر. وأَْصفَرُ أَْبيَُض  نَْوعان :
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ْمحِ  َشكَّهُ و ً  والسَّْهِم ونَْحوهما بالرُّ  َخَزقَه يُشكُّه َشّكا

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .32( سورة طه اآية 2)
 ( اللسان.3)
 ( ضبطت ابلقلم يف معجم البلدان بكسر الراء.4)
 .799/  2ابلنص براء مفتوحة. وانظر وضبرت شار   764/  2( انظر والتبصري 5)
 من أبيات.« شار »( معجم البلدان 6)
 ( يف املفردات : اعتدا  النقيضا.7)
 .«العرض»( عن املفردات وابألصر 8)
 ( يف املفردات خرقته.9)
 .26( املفردات واللسان والصحاح ونسبه لعنرتة ا والبيت يف ديوانه من معلقته ص 10)
 ر .( املفردات : اخل11)
 ( اللسان.12)
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ّكاً  ؛ وِقيَر : ال يكوُن االنحِتظَامُ  انـحَتَظَمهُ  هم  شـــَ ٍح أو حَنحوه ا نـََقَله ابُن ُدَريحٍد عن بعضـــِ ٍم أو ُرمح هح يـحَئاح بســـَ َ شـــَ إال  َأنح َ حَمَض َباح
 قاَ  طرفُة :

ا  فــــــــــَ ــــــــــ   كــــــــــبن جــــــــــنــــــــــاحــــــــــي مضــــــــــــــــــــــــرحــــــــــّي تــــــــــكــــــــــنـ

ه      يـــــــح ـــَ فـــــــافـ اخـــِ كـــــــ  رِد  شـــــــــــــــــُ يـــــــب مِبســـــــــــــــــح (1)يف الـــَعســـــــــــــــــِ
 

  
الحِ ، وقَْد خفَِّف وقِيَل : َشاكٌّ  يُقاُل : هو َدَخلَ  أي في السَّالح َشكَّ و فيه  َشكَّ  السالحِ وَسيَأِْتي في المْعتَّلِ ، وقد شاكُ و السالحِ  َشاكِ  في الّسِ

ً  فهو كَّةِ  السالح َمأُْخوذٌ ِمنَ  شاكٌّ  فيه. وقال أبو ُعبَْيد : فالنٌ  شاكٌّ  أي لبَسهُ تاّماً فلم يََدْع منه شيئاً فهو يُشّك َشّكا  َشكَّ و أي تامُّ السالحِ. الّشِ

ً  البَعيرُ  ِة يَِصُف ناقَةً وشبََّهَها بحماِر َوْحٍش :أَْيَسُر ِمَن الظَّلَ  الشَّكُّ  فَظلَع لذِلَك َظْلعاً َخِفيفاً ، وقِيَل : لَِزَق َعُضُده بالَجْنبِ  َشّكا مَّ  ع ، وقاَل ذُو الّرِ

ٍة  لـــــــــَ قـــــــــُ عـــــــــح ِج مـــــــــن عـــــــــاانِت مـــــــــَ حـــــــــ  ســـــــــــــــــــــــَ
ُ
َب امل  وثـــــــــح

ــــــــاُن      ب ــــــــَ ت ه ُمســــــــــــــــــــــح ــــــــ  كِّ كــــــــبَن ُب  الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــِ ن (2)أو جــــــــَ
 

  
كَصبوٍر  : الشَُّكوكُ  ِمَن الَمَجاِز :و يَْشتَِكي َجنَبَه.يقوُل : تَثُِب هذه الناقَةُ وثَْب الحماِر الذي هو في تَمايلِه في الَمْشي من النَّشاِط كالَجنِِب الذي 

كُّ و بالضمِ  ُشكٌّ  ج أي لَكثَْرةِ َوبِرها فيَْلمُس َسنَاَمها في ُسناِمها أَبِِه ِطْرٌق أْم ال يَُشكُّ  ناقَةٌ  يَتَْينِ  الّشِ نَقَلَه ابُن  بالكسر الُحلَّةُ التي تُْلبَُس ُظهوَر الّسِ

كَّةُ و وهذا وقَْد تَقَدََّم بعَْينِه قريباً فهو تْكَراٌر محٌض. من النُّوقِ  الشَُّكوكِ  بالضم َجْمعُ  الشُّكُّ و ِسْيَده. الح ما يُْلبَسُ  بالكسرِ  الّشِ حِديُث  ومنه من الّسِ

 أَبيِه. بِِشكَّةِ  إِالَّ  يَفِديَه أَنْ  ، وسلمعليههللاصلىبِْيعَة : فأَبَى النبيُّ ، فَِداء َعيَّاش بن أبي رَ 

كَّةُ و ً  الّشِ  أي الشُّقَّةِ  الشُّكَّةِ  يُقاُل : إنَّه لبَِعيدُ  بالضم الشُّقَّةُ  الشُّكَّةُ و عن ابِن ُدَرْيٍد. َخَشبَةٌ َعِريَضةٌ تُْجعَُل في ُخْرِت الفَأِْس ونحِوه يَُضيَُّق بها أَْيضا

ْبيَان َجْمعُه في الَحْلقِ  يكونُ  َوَرمٌ  الشَّاكَّةُ و احِ : واِحدُ الشَّواكّ  وأَْكثَُر ما يكوُن في الّصِ كيَكةُ و للَوَرمِ  الشَّواّكِ شاكُّ  . وقاَل أبو الجرَّ كسفينٍَة  الّشِ

بكسٍر  ِشَككٌ و على القياِس. شكائِكُ  ج َشِكْيَكتِه َدْعهُ على ومنه قَْولُهم : الطَّريقَةُ  : الشَِّكْيَكةُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و من الناِس عن أبي َعْمٍرو. الِفْرقَةُ 

تَْيِن فال يكوُن ناِدراً. وقال ابُن األَْعَرابّيِ : ً  الشَُّككُ  ففتحٍ ناِدٌر وإذا كاَن بضمَّ قاَل و الَحْلقُ  : الشَِّكْيَكةُ و : الَجَماَعاُت ِمَن العََساكِر يُكونُون فَِرقا

يُّ و يكوُن فيها الفاِكَهةُ  التي السَّلَّةُ  : الشَِّكْيَكةُ  ابُن َعبَّاٍد :  قاَل ابُن مقبل : اللِّجاُم العَِسرُ  الشَّّكِ

يــــــــــــــاً يــــــــــــــعــــــــــــــاجل  كــــــــــــــِّ ُه   شــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــبّن عــــــــــــــنــــــــــــــانــــــــــــــَ

 نـــــــــــــقـــــــــــــحيـــــــــــــفـــــــــــــوُت بـــــــــــــه االقـــــــــــــداُع جـــــــــــــذع مـــــــــــــ    

  
وعلى نظٍم  َجعَلُوها على َطِريقٍَة واِحَدةٍ  إذا بيوتَُهمْ  َشكُّواو .َشكَّى ويُْرَوى : َشِقياً : وقاَل األَْصَمِعيُّ : هو َمْنُسوب إلى قَْريٍَة بأَرمينية يُقَاُل لها

 واحٍد كما في التْهِذيِب.

ً  يُقاُل : َضَربُوا بيوتَهم (3) الُمْصَطفَّةُ  البيوتُ  كِكتابٍ  الشََّكاكُ و كَِّة وهو  ِشَكاكا أي َصفّاً واِحداً. وقال ثَْعلَُب : إِنَّما هو ِسَكاٌك يَْشتَقُّه من الّسِ

قاُق الواِسُع. الُح الحادُّ  الشَّْكَشَكةُ و عن ابِن َعبَّاٍد. كَسحابٍَة الناِحيَةُ من األَْرِض  : الشََّكاَكةُ و الزُّ الحِ   األَْعَرابّيِ هكذا هو نَصُّ ابنِ  الّسِ  أو ِحدَّةُ الّسِ

اَغانيُّ : هذا هو الِقيَاُس.  إليه عن ابِن َعبَّاٍد. َرَكْنتُ  أي وإليه بالكسرِ  َشِكْكتُهُ و قاَل الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 ْعَرابّيِ.البَِعير َغَمَز ِكاَلُهما عن ابِن األَ  ُشكَّ و : بالضِم إذا أُْلِحَق بنََسِب َغْيِره. ُشكَّ 

ِة : (4)من ِعيَدانِها التي يُقبُب  ُشكَّ  من الَهَواِدجِ : ما الشََّكائِكُ و مَّ  بها بعُضها في بعٍض قال ذُو الّرِ

تح و  عـــــــــَ د  يِّ حـــــــــىت  َتصـــــــــــــــــــــــَ َ ا ـــــــــَ اح ُت بـــــــــَ فـــــــــح  مـــــــــا خـــــــــِ

ُدوُج      ىت  حــــــــُ ٍه شـــــــــــــــــــــَ كِ عــــــــلــــــــ  َأوحجــــــــُ ائــــــــِ كــــــــَ (5)الشـــــــــــــــــــــ 
 

  
 عليه الثَّْوب أي ُجِمَع وُزرَّ بَِشْوَكٍة أو ِخاَللٍة أو أُْرِسَل عليه. شكو : اللُّزوم واللُّصوُق. الشَّكُّ و

تَْين األَْدِعيَاُء وقول الفرزدق : الشُُّككُ  ُمتَفَاوُت األَْخالِق. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : الشَّكَّةِ  وَرُجٌل ُمْختَلف  بضمَّ

تح  لــــــــــَ تـــــــــــَ واُر ِإِن اجــــــــــح  فــــــــــإين  كــــــــــمــــــــــا قــــــــــالــــــــــتح نــــــــــَ

ٍر مـــــــا      ك  عــــــلــــــ  َرجـــــــُ هـــــــا   شـــــــــــــــــــــَ لــــــيــــــلــــــُ ي خــــــَ فــــــِّ (6)كــــــَ
 

  
 َمْشُدوٌد. َمْشكوكٌ  أي اتَْصلَْت وِمْنبر َشكَّت أي قَِرْيبَة ، وقَدْ  َشاكَّة أي ما قارَن. وَرِحمٌ 

__________________ 
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 من معّلقته.« حفا فيه»برواية  24ط بريوت ص ( ديوانه 1)
 .173/  3واللسان والصحاح ومقايي  اللغة  10( ديوانه ص 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وككتاب : البـُُيوُت املصطّفة.3)
َتُب.4)  ( يف التكملة : يـُقح
 والتكملة. 417( ديوانه ص 5)
 واملثبت كاللسان.« ما شكّ »بد  « ما سدّ »برواية :  61/  2( ديوانه ط بريوت ص 6)
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ْرع قاَل َعْنتََرةُ : يشك : بالكسِر السَّْيُر الذي الِمَشكُّ و  به الّدِ

هـــــــــا و  روجـــــــــَ ٍة هـــــــــتـــــــــكـــــــــُت فـــــــــُ كِّ ســـــــــــــــــــــــابـــــــــغـــــــــَ  ِمشـــــــــــــــــــــــَ

ِم      عــــــلــــــِ يــــــِف عــــــن حـــــــامــــــي ا ــــــقــــــيــــــقـــــــِة مــــــُ (1)ابلســــــــــــــــــــ 
 

  
ان ُشكَّاكٌ  الَخيَّاُط الثَّْوَب إذا باَعَد بَْيَن الغَْرَزتَْين. وقَْومٌ  َشكّ و  َشكَّ و إليه البِاَلَد أي قََطْعتُها إليه. َشَكْكتُ و : الَجوانُِب. الشُُّكوكُ و في الحِديِد كُرمَّ

 البَِعيُر : َظلَع عن ابِن َعبَّاٍد. اْشتَكَّ و فيه. َشَكْكتُ  َعلَيَّ األَْمَر أي َشقَّ ، وقِيَل :

 .الشَّكُّ  َوقََع فيه َمْشُكوكٌ  أي َظاِلٌع وأَْمرٌ  شكك وبَِعيرٌ . ُشكَّاكٍ  ِمْن قَْومٍ  َشكَّاكٌ  وَرُجلٌ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه : [شلك]  : * وممَّ

ُب حدََّث عنه الَخِطْيُب َذَكَره ابُن نُْقَطةَ. َشلَكَ  أبو الَحَسِن َعِليُّ بُن أَْحَمد بن َكةً المَؤّدِ  محرَّ

 عاِميَّةٌ.كَخِرقٍة َرِشْيقَةٌ لَبِقَةٌ  شلكة واْمَرأَةٌ 

يَنَوِريَّْينِ  أَْهَملَه الَجماَعةُ  كَجْعفَرٍ  َشْنبَكٌ  : [شنبك] د الدَّاِركّي. والُد عبِد هللِا وَجدُّ عثماَن بِن أحمَد الّدِ ً و األَِخْير حدََّث عن الَحَسِن بِن محمَّ  أَْيضا

ثينَ  ياقِ هكذا في سائِِر  َجدُّ عبِد هللِا بِن أحمَد النَّهاَوْنِدّيِ الُمَحّدِ َجدُّ ُعثَْمان بن أَْحمد الدَّينََورّي ، وَجدُّ َعْبِد  َشْنبَك النسخِ والصَّواُب في هذا الّسِ

ثَْين كما هو نَّص الحافَِظْين الذََّهبِّي وابن حجر  ِب ، ، وقَْولُه واِلُد َعْبِد هللِا َغلٌَط ولعلَّه َرآه في بعِض الُكتُ  (2)هللِا بن أَْحمد النَّهاَوْنِدّي المحّدِ

ْل. َشْنبَك َحدَّثنا َعْبُد هللِا بن ِه فَظنَّه المصنُِّف َرُجالً ثالثاً وهما اثنان ال َغْير فتأَمَّ  وهو النَّهاَوْنِدّي بعَْينِه وإنَّما نََسبَه إلى َجّدِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ُد بنُ  ْن نُِسَب إليه كذِلَك  َشْنبَك الشَّْنبِكيُّ  القطُب أبو َعْبِد هللا محمَّ أََحُد َمَشايِخِ َمْنُصور والبََطائِِحيُّ أََخَذ عن أبي بَْكِر بن هوار البََطائِِحّيِ وممَّ

د بن الِعّز نَْصر ْين يُونُس بن التَّاج محمَّ . الشَّْنبَِكيُّ  الشَّْيُخ كماِل الّدِ  الحويزيُّ أََحُد شيوخِ أبي الفُتُوحِ الطاُوِسيُّ

ة َجبٌَل وَجَمعَهُ ُكثَيِّرُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وفي العُبَاِب : هو كَملولَةٍ  وَكةُ َشنُ  : [شنك] وفي  باعتِبار أْجزائِهِ  َشنائِكَ  على ِعزَّ

 العُبَاِب : بَما َحْولَه. وفي التْكِملَِة بَما َحْولَها فقاَل :

ا  رحهتـــــــــــُ ظـــــــــــَ َرٌة لـــــــــــو نـــــــــــَ ظـــــــــــح ي نـــــــــــَ ائـــــــــــِ فـــــــــــَ  فـــــــــــإن شـــــــــــــــــــــــــِ

ي      لـــــــــفـــــــــِ ٍر يـــــــــومـــــــــًا وخـــــــــَ كُ إىل  فـــــــــِ ائـــــــــِ نـــــــــَ  (3) شـــــــــــــــــــــــَ
  

 .(4)ثاَلثَةُ أَْجبٍُل ِصغَاٍر ُمْنفَِرَداٍت ِمَن الجبَاِل بَْيَن قَُديد والُجْحفَِة ِمْن ِديَاِر خزاَعةَ  َشنَائِكُ  قُْلُت : وقاَل نَْصر في كتابِِه :

ْوَحاَء بَْيَن مَ  َشنُوَكتان وقِيَل : فَُهما هللاُ تعَالَى.ُشْعبَتَان تدفَعَان في الرَّ  كَّةَ والمِدْينَة َشرَّ

 وقَْوُل أبي َكبِْيٍر : الواحَدةُ بهاءٍ  َمْعروفٌ  م ِمَن النَّبَاِت ما يدقُّ ويُصلب َرأُْسه الشَّْوكُ  : [شوك]

َدا  ــــــــــــــــــ  اِن َ َب يــــــــــــــــــَ اعــــــــــــــــــِ اين الــــــــــــــــــد   فــــــــــــــــــإذا دعــــــــــــــــــَ

جيِإذا ُأحـــــــــــــاِوُ  و      وحكـــــــــــــَ ِر  شـــــــــــــــــــــــــــَ (5)مل أُبحصـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ْيِت : هذهو الشَّْوكُ  أي كثيَرتُهُ  شاَكةٌ  وأرضٌ  تدُخُل في بعِض َجَسِده وال يْبُصرها لَضْعِف بََصِره ِمَن الِكبَر. َشْوَكة أََرادَ إنَّما  ّكِ  قال ابُن الّسِ

اَغانيُّ  َشِوَكةٌ  قاَل َغْيُره : هذه َشَجَرةٌ و الشَّوكِ  أي كثيَرةُ  شاَكةٌ  َشَجَرةٌ  َكْت  وقد َشْوكٍ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، أي ذاتُ  َكةٌ شائِ و كفِرَحٍة نَقَلَه الصَّ َشوَّ

 ً نَقَلَه  َدَخلَْت في ِجْسِمهِ  شاَكتْهُ الشَّْوَكةُ و َدَخلَْت فيها. َشْوَكةٌ  إِْصبعَه شاَكتْ  قَدْ و َشْوُكها َكثُرَ  أْشَوَكتْ و وفي بعِض النسخِ كفَِرْحتُ  تَْشويكا

ياً إلى َمْفعُولَْين أُشوُكهُ  أنا تُهُ ُشكْ و الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ.  أْدَخْلتُها في ِجْسِمهِ  أشْكتُهُ إشاكةً و عن الِكَسائّي. قاَل األَْزَهِريُّ : كأَنَّه َجعَلَهُ متعّدِ

 ٍر :القَْوس ُرَغاَمى طائِ  فشاَكتِ  (6)أو في ِرْجِلِه وشاِهُد قَْول الِكَسائي قَْول أبي َوْجَزة يَِصُف قَْوساً َرَمى عليها 

ت ــــــفـــــــٌة  شـــــــــــــــــــــاكـــــــَ رِف جـــــــائ ــــــطــــــ  ذوِف ال امــــــَ  قـــــــَ  ُرغـــــــَ

تح  دحالِج      نــــــــــــــاُن ومــــــــــــــا  ــــــــــــــ  (7)هــــــــــــــو ا ــــــــــــــَ
 

  
 قاَل يَِزيُد بن مقسم الثَّقَِفّي : الشَّْوكِ  َوقََع في إذا بالكسرِ  ِشيَكةً وَ  شاَك يَشاُك شاَكةً و

__________________ 
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 والضبرت عنه. 26( من معلقته ا ديوانه ص 1)
 .674/  2التبصري ( انظر 2)
 ومعه بيت آخر.« شنائك»والتكملة ومعجم البلدان  139/  2( ديوانه 3)
 .«حزاعة»( عن معجم البلدان وابألصر 4)
 واللسان. 101/  2( ديوان اهلذليا 5)
 ( يف التهذيب : عنها.6)
 .«جائفة»بد  « خائفة»( التهذيب واللسان وفيهما 7)
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ريحَِ   ن  بــــــــــرجــــــــــِر غــــــــــَ ُقشــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــح ةً ال تـــــــــــَ وحكــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــَ

َك رجـــــــَر مــــن قـــــــد      ي بــــرجــــلـــــــِ قــــِ تــــَ ــــَ هـــــــافـ  (1) شـــــــــــــــــــــاكــــَ
  

شاَكتْني الشَّْوَكةُ و بها وقاَل ابُن فاِرس : أي لم يُْؤذِ  ما أصابَهُ. أي بها شاَكهُ  وال أشاَكهُ  وما عن ابِن األَْعَرابّيِ  خالََطها َشاَك الشَّْوَكةَ يَشاُكهاو

ّي : َوقَْعُت فيه ِشْكُت الشَّْوَك أشاُكهُ  األَْصَمِعيُّ :و أَصابَتْني تَُشوكُ  فعُِمَل به ما  َشِوْكتُ  أَْصلُه أَشاكُ  فأَنا ِشْكتُ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ : قاَل ابُن بَّرِ

كَ و ُعِمَل بِقْيَل وِصْيَغ. ً  الحائِطَ  َشوَّ ْرعُ  كَ َشوَّ  ِمَن الَمَجاِز :و َجعَلَهُ عليه تَْشويكا كٌ  َزْرعٌ  وفي األَساِس : اْبيَضَّ قبَل أَْن يَْنتَِشرَ و إذا َحدَّدَ  الزَّ  ُمَشوَّ

لَه. كَ و َخَرَج أَوَّ كَ و .الشَّْوكِ  وفي األََساِس : َطلَعَْت وهو َمجاز وذِلَك إِذا َخَرَجْت ِمثْل لَْحيا البَعيِر طالَْت أْنيَابُهُ  َشوَّ  الفَْرُخ َخَرَجْت ُرُؤوسُ  َشوَّ

حاحِ واألََساِس  (2) ِريِشهِ  كَ  عن ابِن ُدَرْيٍد وهو َمَجاٌز َوقََع في الّصِ كَ و (3)الفَْرُج أَْنبََت هكذا بالجيِم  َشوَّ  َخُشَن لَْمُسهُ. : إذا شاِرُب الغاُلمِ  َشوَّ

كَ و وهو مجاٌز. كَ و للُخُروجِ وهو َمَجاٌز. (4)وبدا َحْجُمه عن ابِن ُدَرْيٍد. وفي التَّْهِذيِب : إذا تََهيأَ  تََحدََّد َطَرفُهُ  إذا ثَْديُها َشوَّ الرأُس بعَد  َشوَّ

ال أَْدِري ما هي كما  عن أبي ُعبَْيَدةَ. وقاَل األَْصَمِعيُّ : عليها ُخُشونَةُ الِجدَّةِ  َشْوكاءُ  وُحلَّةٌ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وهو مجاٌز. نَبََت َشعَُرهُ  أي الَحْلقِ 

َخِشنَةُ الَمّسِ ألَنّها جِديَدةٌ فهو ِمثْل قَْوِل أبي ُعبَْيَدةَ وهو مجاٌز قاَل المتَنَّخُل  َشْوَكاءَ  في اللَِّساِن والعُبَاب. ونَقََل الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ بُْرَدةٌ 

 الُهَذليُّ :

َة و  لـــــــــــــ  اءَ َأكســـــــــــــــــــــــــــو ا ـــــــــــــُ وحكـــــــــــــَ ين  الشـــــــــــــــــــــــــــ  دح  خـــــــــــــِ

َزٍن ِوراِط بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــو      ريحِ يف حـــــــــــــــــُ (5)ُ  اخلـــــــــــــــــَ
 

  
ّي :هكذا قََرأْتُه في ديواِن ُهَذْيل. قاَل السُّكَِّريُّ : يُِريُد الَخِشنَةَ ِمَن الِجدَّةِ لم يْذَهْب زئيُرها وهذا البيُت أَْورَ   َده ابُن بَّرِ

َة و  ـــــــــــــ  ل اءَ َأكســـــــــــــــــــــــــــو ا ـــــــــــــُ وحكـــــــــــــَ دِّي  الشـــــــــــــــــــــــــــ   خـــــــــــــَ

طــــــــــاِط      ِز الــــــــــلــــــــــ  حــــــــــِ ُد الــــــــــلــــــــــ  ت يــــــــــَ نــــــــــ  (6)إذا ضـــــــــــــــــــــــَ
 

  
الحُ  الشَّْوَكةُ  ِمَن المجاِز :و الحِ  َشْوَكةُ  أو َشْوَكةٍ  يُقاُل : فالٌن ذو الّسِ يُقاُل :  النِّكايَةُ في العَُدوِّ  الشَّْوَكةُ و من الِقتاِل ِشدَّةُ بأِْسهِ  الشَّْوَكةُ و ِحدَّتُهُ  الّسِ

. وقَْولُه تعَالَى :  َشْوكةٍ  في الحرِب ، وهو ذُو َشْوَكةٌ  لهم ؛ قِيَل : َمْعناه حدَّةُ  (7) (َوتَ َودُّوَن َأنَّ َغْْيَ ذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكمْ )في العَدّوِ

الحِ ، وقِيَل : ِشدَّةُ الِكفَاحِ  . «فيه َشْوَكةَ  هلُمَّ إلى جهاٍد ال»في الحِديِث : و الّسِ كالطاعوِن ، عن ابِن  داءٌ  : الشَّْوَكةُ  من المجاِز :و ، يَْعنِي الحجَّ

ً و َمْعروفٌ  م (8)ُدَرْيٍد  قَى. ومنه ُحْمَرةٌ تَْعلُو الَجَسدَ  أَْيضا  .الشَّْوَكةِ  الحِديُث أَنَّه َكَوى َسْعد بن ُزَراَرة ِمنَ  وتْظهُر في الَوْجِه فتْسُكُن بالرُّ

وهي إِْبَرةُ العْقَرِب إذا  الشَّْوَكةَ  ، ألَنَّ  الشَّْوَكةُ  لَِّة. وفي األََساِس : يُقاُل لَمْن َضَربَتْه الُحْمَرةُ : َضَربتْهأَصابَتْهُ هذه العِ  ِشيكَ  وقد َمُشوكٌ  هوو

يصيَةُ  : الشَّْوَكةُ  من المجاِز :و َضَربَْت إنساناً فما أَْكثر ما تَْعتَِري منه الحْمَرة. ي بها السَّداةَ واللُّحمةَ ، وكذِلَك  الّصِ وهي أداةٌ للحائِِك يَُسّوِ

يِك :  .َشْوَكتُه ِصيِصيَّةُ الّدِ

ٌ  َشُوَكةٌ و إِْبَرةُ العَْقَربِ  الشَّْوَكةُ و  وهي بنُت َعْمرو بن شاس ولها يقوُل : بِال الٍم امرأَة

ي اي  مــــــــــِ لــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ وح ُ أمل تـ ٍك  شــــــــــــــــــــــــَ  َأن  ُرب  هــــــــــالــــــــــِ

رُبَتح و      ِت لــــــــــــــو كــــــــــــــَ لــــــــــــــّ (9)ُرزًأ عــــــــــــــلــــــــــــــي  وجــــــــــــــَ
 

  
ُء النَّْخِل فَتَِجفُّ فَيَُخلَُّص بها الَكتَّان ويُْغَمُز أَْعالها حتى تنبِسَط ثم َرْطبَةٌ  تُدارُ  الَكتَّاِن ِطينَةٌ  َشْوَكةُ و . (10) يُْغَرُز فيها ُسالَّ  ورُجلٌ  نَقَلَه األَْزَهِريُّ

الحِ  شاكُ  اِء ، الّسِ . شائُِكهُ و بِرْفِع الكاِف عن الفرَّ قاَل  حديُده. نَقَلَه الَجْوَهِريُّ أي شاِكيهِ و بكسر الواو يمانية ، َشِوَكهو نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 والحّدِ في سالِحِه. وقال أبو َزْيٍد ، هو الشَّْوكةِ  َجميعاً ذو الشَّائِكُ و السَّالحِ وشاِكيِه مْقلُوٌب منه. وقاَل أبو ُعبَْيد : الشَّاِكي شائِكُ  الَجْوَهِريُّ :

الح شاكٍ  ُجِل ، وقِيَل : َرُجلٌ  شاكٍ  إذا أََرْدَت َمْعنَى فاعل ، فإِذا أََرْدَت َمْعنَى فَِعٍل قُْلُت : هو شاكٍ  ، قاَل وإِنَّما يُقالُ  شائِكٌ و في الّسِ  شاِكي للرَّ

نَاِن وال الحِ حديُد الّسِ اُء : َرُجلٌ الّسِ الحِ  شاِكي نَّْصل ونَْحوهما. وقاَل الفرَّ  السالحِ  شاكُ و الّسِ

__________________ 
 ( التهذيب واللسان.1)
 ( يف التهذيب : شّو  الفرح تشويكاً وهو أو  نبات ريشه.2)
 كالقاموس ابخلاء املعجمة ا وفيهما : أنبت.« الفرخ»( يف الصحاح واألساس املطبوعا 3)
 .«هتّيذ»التهذيب ( يف 4)
 واللسان. 22/  2( ديوان اهلذليا 5)
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 ( اللسان.6)
 .7( سورة األنفا  اآية 7)
 .69/  3( اجلمهرة 8)
 ( اللسان.9)
ابألصـــر خارج األقواس عل  أهنا ليســـت يف القاموس ا وهي يف مو القاموس وفيه زايدة ســـقطت « فيخّلص هبا الكتان»( كذا وردت عبارة 10)

َشاَقةِ »ها : من األصر ونص
ُ
 .«من امل
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َهه : وهاٌر ؛ (ُجُرف  هار  )ِمثحر   قاَ  َمرحَحٌب اليَـُهوِدي  حا ابَرَز علّياً كر َم  ُ َوجح
ُب  رححـــــــــــــَ رَبُ َأيّنِ مـــــــــــــَ يـــــــــــــح تح خـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  قـــــــــــــد عـــــــــــــلـــــــــــــِ

ر ُب  شــــــــــــــــــــــــــــا ُ      ٌر جمــــــــــــــَُ طــــــــــــــَ الِح بــــــــــــــَ (1)الســــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
الِح أصله الشَّاِكي وقال أبو الَهْيثم : السالحِ  شاكِ  ، وَمْن قاَل : َشاِكي ثم نُِقلَت فتُْجعَل من بناِت األَْربعِة فيُقال : هو الشَّْوكِ  من شائِكٌ  من الّسِ

 بحذِف الياِء فهو كما يُقاُل رُجٌل ماٌل وناٌل من الَماِل والنَّواِل. وإنَّما هو مائٌِل ونائٌِل.

ً يَشاُك شَ  الرُجلُ  شاكَ  من المجاِز :و . شائِكٌ  فهو وِحدَّتُه َشْوَكتُه َظَهَرتْ  ْوكا  وأرضٌ  الشَّْوكِ  كثيَرةُ  كُمْحِسنَةٍ  ُمْشِوَكةٌ  وشجرةٌ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

حاُء والقَتاُد والَهراسُ  ُمْشِوَكةٌ  َكةُ و ع الُمْشِوكةو .شاكٌ  وذلك ألنَّ هذا كلَّه فيها الّسِ كُجَهْينَة  الُشَوْيَكةُ و  بَجبَِل قِْلحاحَ كُمعَظََّمٍة قَْلعَةٌ باليََمنِ  الُمَشوَّ

حاحِ :الشَُّوْيِكيَّة كذا قاَل ابُن َعبَّاٍد في الُمِحيط ، وهكذا َوقََع في الُمْحَكِم والصَّواب َضْرٌب من اإِلبِلِ  ك . ففي الّصِ ً  ناُب البَِعيرِ  َشوَّ ومنه  تَْشِوْيكا

ِة : ُشَوْيِكيَّةٌ  إِبِلٌ  مَّ  قال ذُو الّرِ

ِم  واهــــــــِ يـــــــــوِن ســــــــــــــــــــــَ ِت الـــــــــعـــــــــُ ال  ظـــــــــِ تـــــــــَ  عـــــــــلـــــــــ  ُمســــــــــــــــــــــح

ة     يـــــــ  كـــــــِ َويـــــــح هـــــــا  شـــــــــــــــــــــُ غـــــــامـــــــُ رَاهـــــــا لـــــــُ ـــــــُ ســـــــــــــــــــــو بـ كح (2)يـــــــَ
 

  
ِة بخّطِ السُّكَّري مَّ اَغانيُّ : َرأَْيت البيَت في ديواِن ِشْعر ِذي الّرِ  وقَْد َشدََّد الياء تَْشديداً بيِّناً وبخّطِ النَّجيَرمّيِ بتَْخِفيفها وهي ُشَوْيِكيَّة قال الصَّ

لَْحيا البَِعير ويُْروى بالهمز. وقِيَل : أََراَد ُشَوْيِقئَة بالهمز من َشقَأَ نابُه أي َطلََع فَقَلََب القاَف  شاكَ  . يُقاُل :الشَّْوكِ  ِحْين َطلََع نابُها إذا َخَرَج ِمثْل

ْل ذلك. ً و ببالِد العََربِ  ع : الشَُّوْيَكةُ و كافاً فتأمَّ اِلَحيَّة  الشََّوْيِكيُّ  منها الشَّهاُب أْحَمُد بِن أَْحَمدو ة قُْرَب القُْدِس  أَْيضا المْقِدِسيُّ الَحْنبَِليُّ نَِزيل الصَّ

ين ُموَسى بن أَْحمد الحجاوي. هاب أَْحَمد بن َعْبِد هللا العَْسَكِرّي وعنه َشَرف الّدِ  عن الّشِ

.وهي قَْريَةٌ من أَْعماِلها وكافُها فاِرِسيَّ  ع ببُخارى شاَوكانُ و اَغانيُّ  إليها على نَْهِر عيسى ببَْغداَد والنِّْسبَةُ  كبيرةٌ عامَرةٌ  ة الشَّْوكِ  وقَْنَطَرةُ  ة الصَّ

د بن البحتريُّ البَْغَداِديُّ  .َشْوِكيٌّ  ُث. الشُّْوِكيُّ  وقد نُِسَب هكذا أبو القاِسِم عِليُّ بُن جيون بن محمَّ وَضبََطه  ع بالبَْحَرْينِ  َشوكانُ و المحّدِ

 اَغانيُّ بالضِم قال :الصَّ 

ِر من   (3)ذاِت ِصرام  َشوحكانَ كالن خح
وأخوهُ أبو العاَلِء  بِن ُعثْمان منه َعتِيُق بُن محمِد بِن ُعنَْيس بنَواِحي خابران ، د بين َسَرْخَس وأبِْيَوْردَ  َشْوكانُ و باليََمنِ  (4) ِحْصنٌ  َشْوكانُ و

ثاِن هكذا في النسخِ ُعنَْيس بالتَّْصغيِر وفي بعِضها َعْنبَس  الشَّْوكانِيَّانِ  بن ُعنَْيس ُعنَْيُس بُن محمدٍ  كَجْعفٍَر ، وقد حدَّث أبو العاَلِء هذا  (5)المَحّدِ

 َرَوى عنه أَبو َسْعِد بن السَّْمعَانّي. (6)ة عن أبي المظفر السَّْمعانّي وَولي قََضاء بلَِده في نَيٍِّف وِعْشرين وَخْمسمائ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ْرُع ِمثْل أَْشَوكو : فيها َشْوكٌ  ُمِشْيكة شجرةٌ  كَ  الزَّ  .َشوَّ

كَ  لَْحيا البَِعير ِمثْل شاكَ و حاحِ والعُبَاِب. َشوَّ  كما في الّصِ

. َشاكَ و . َشِوكَ و ثَْديا الَمْرأَةِ تََهيَّآ للنُّهوِد نَقَلَه األَْزَهِريُّ َمْخَشِريُّ  .شوكته الَكتَّان كثَُمامٍة لغَةٌ في ُشَواَكةو كفَِرَح ِمثْله نَقَلَه الزَّ

 والشَّجرةِ أي بالعَدِد الجّمِ وهو مجاٌز. بالشَّْوَكةِ  (7)وجاُءوا 

 أي ال يَْلَحقُك أََذًى وهو مجاٌز. َشْوَكةٌ  منِّي يَُشوُككَ  ِشْبه األَسنَِّة. ويُقاُل : الالقَنَا وهي  َشْوَكة وأََصابَتُْهم

 : بالضِم َمْوِضٌع أَْنَشَد ابُن األَْعَرابّي : ُشوكٌ و

 (8)أو َأَضاحيا  ُشو َ َصواِدٌر عن 
ت ِمْصَر. الشَّْوكِ  قَْريَةٌ بالَمنُوفِيَّة. وقَْصرُ  الشَّْوَكةِ  ومنهل  إِْحَدى َمَحالَّ

 .بالشَّْوكِ  آَذْيتُه أََشْكتُهو

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ
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د بن بَْهَرام شهربابك : [شهك] د بُن أَْحمد بن ُمحمَّ ْين ُمحمَّ  مِدينةٌ من أَْعمال ُكْرَمان منها َشْمُس الّدِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 والصحاح واللسان والتكملة. 640( ديوانه ص 2)
 وصدره فيه :ـ  كما يف معجم البلدانـ   ء القي ( البيت المر 3)

 أفال تر  أ عاهنن بعاقر
 ( يف معجم البلدان : قرية.4)
 .«عبي « : »شوكان»وذكر ا ايقوت  214/  2( ومثله يف اللباب 5)
 .542( ومات سنة 6)
 .«ـقوله : وجا وا ابلشوكة والشجرة هكذا يف حظه ا والذي يف األساس : ابلشو  والشجر وهو األنسب ا ه»املطبوعة املصرية :  ( هبامش7)
 ( اللسان.8)
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َض عل  ُحَساح بن قاوان والس َخاوي . الش هراببكي    الِكرحماين  الشاِفعي  نَزِيُر َمك ة لَِ
 فصل الصاد

 املُْهَمَلة مع الكافِ 
ً  الرُجُل كفِرحَ  َصئِكَ  : [صأك]  الدَُّم َجَمدَ  َصئِكَ و من َذفَر أَو غير ذلك نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أبي َزْيدٍ  َعِرَق فهاَجْت منه ريٌح ُمْنتِنَةٌ  يَْصأَُك َصأْكا

 قال صاِحُب العَْين ومنه قَْول األَْعَشى : لَِزقَ  ُء أيالشيْ  به َصئِكَ و

بـــــــــــــــِة ابلشـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــا و  جـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح  مـــــــــــــــثـــــــــــــــلـــــــــــــــِك مـــــــــــــــُ

ا      ـــــــــــــــواهبـــــــــــــــِ (1)ب صـــــــــــــــــــــــــــــاَ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــبـــــــــــــــرُي أبَث
 

  
أَْكةُ و .َصاكَ  فخفَّف وليَّن فقال : َصئِكَ  أََرادَ   َرُجلٌ  في النَّواِدِر :و فتغير ِرْيحها إذا نَِديَتْ  تجُدها منها رائحةُ الَخَشبَةِ  (2)َمْهموزةٌ َمْجزومةٌ  الصَّ

 كما َسيَأْتي.« ص وك»ُمْنذ اليوِم اي يُشادُّنِي كما في العُبَاِب ، والصَّواُب أَْن يُْذَكر في  يُصائُِكني َظلَّ  يُقاُل :و شديدٌ  أي ككتِفٍ  َصئِكٌ 

نَها ورُجلٌ  َصْعلَكَ  قال َشِمٌر :و الثَّريَدةَ َجعََل لها رأساً أو َرفََع رأَسها َصْعلَكَ و أَْفقََرهُ  َصْعلََكهُ َصْعلََكةً  : [صعلك]  لَكُ ُمَصعْ  البَْقُل اإِلبَِل َسمَّ

ُره أي الرأِس  ِة يَِصُف الظَِّليم : وقيَل : ُمَدوَّ مَّ  صغيُرهُ قال ذُو الّرِ

ه  رحعـــــــــــــَ  هلـــــــــــــن  بـــــــــــــنـــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــِ َ
ُر يف املـــــــــــــ يـــــــــــــِّ  لـــــــــــــَُ

كُ      لـــــــَ عـــــــح ُ   ُمصـــــــــــــــــــــَ نـــــــِ قـــــــح ة الـــــــرأحِس نــــــــَ لـــــــ  (3)َأعـــــــلـــــــ  قــــــــُ
 

  
ْعلُوكُ و حاحِ. َزاَد ابُن ِسْيَده : الذي ال َماَل له ، َزاَد األَْزَهِريُّ : وال اْعتَِماد قاَل أبو النَّْشنَاش : كعُْصفوٍر الفقيرُ  الصُّ  كما في الّصِ

 وســـــــــــــــــــــــــائـــــــــــلـــــــــــٌة ابلـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــب عـــــــــــين وســـــــــــــــــــــــــائـــــــــــُر 

ــــــــه الصــــــــــــــــــــــعــــــــلــــــــو َ مــــــــن يســــــــــــــــــــــب  و      ــــــــن مــــــــذاهــــــــب  أي

  
عاِليك والَجْمع  وأَْنَشد اللَّْيُث : الصَّ

عـــــــــــه  ك مـــــــــــوىل الســـــــــــــــــــــــــوَء يـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــَ  إن اتـــــــــــبـــــــــــاعـــــــــــَ

ـــــــيـــــــكلـــــــك      ـــــــخـــــــذ نشـــــــــــــــــــــبـــــــا الصـــــــــــــــــــــعـــــــال ت ـــــــَ  مـــــــا مل ي

  
 ء :وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لحاتم طيِّى اْفتَقَرَ  الرُجلُ  تََصْعلَكَ و

ا َزمــــــــــااًن  يــــــــــنــــــــــَ نــــــــــِ كِ عــــــــــَ لــــــــــُ عــــــــــح ىَن  ابلــــــــــت صــــــــــــــــــــــــَ  والــــــــــغــــــــــِ

هــــــــمــــــــا الــــــــدهــــــــرُ      يــــــــح بحســـــــــــــــــــــَ قــــــــاانه بــــــــكــــــــَ الن ســـــــــــــــــــــَ  فــــــــكــــــــُ

  

ـــــــــــٍة  ـــــــــــراب ـــــــــــ  ِذي ق ـــــــــــًا عـــــــــــل ي غـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــمـــــــــــا زادان بـ  ف

  
ُر    قـــــــــح ـــــــــفـــــــــَ ـــــــــا ال ـــــــــن ســـــــــــــــــــــــاب ـــــــــاان وال أَزحَر  أَبحح ن (4)غـــــــــِ

 

  
 ً َمِن. وقال  اإِلبُِل َطَرَحْت أوباَرها تََصْعلََكتِ و أي ِعشنا زمانا حاحِ. َزاَد َغْيره واْنَجَردت. وقال َشِمٌر : إذا َدقَّت قوائُِمها من الّسِ كما في الّصِ

 األَْصَمِعيُّ في قَْول أَبي ُدَواد يَِصُف خيالً :

نقــــــــــد  كــــــــــح لــــــــــَ عــــــــــح  يف الــــــــــربــــــــــيــــــــــض وقــــــــــد    َتصــــــــــــــــــــــــَ

ِ  األَقـــــــــــــــداُم      َد الـــــــــــــــفـــــــــــــــرائـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح (5)ر َع جـــــــــــــــَ
 

  
عاِليكِ  ُعْرَوةُ  العََرِب : ذُؤبانُها. َصعَاِليكو َدقَْقن وطار ِعفَاُؤها عنها ، والفريَضةُ موضُع قدم الفاِرس. تََصْعلَْكن قال : لُقَِّب  هو ابُن الَوْردِ  الصَّ

ا يَْغنَُمه به حاحِ  ألَنَّه كان يَْجَمُع الفُقَراَء في َحِظيَرةٍ فَيَْرُزقُهْم ِممَّ  َصْعلَِكيكٌ و ٍل كذا في النسخِ وفي التْكِملَةِ رجُ  اسمُ  (6) صعليكو كما في الّصِ

 اسٌم.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

أَْسفَله بيِدك ثم َمَطْلتَه ُصعُداً أي َرفَْعته على تلك الدَّْملََكِة وتلك االستِداَرةِ  َصْعلَْكتَ  من األَْسنَِمِة التي كأنَّما َحْدَرْجَت أَْعاله ، وكأَنَّما الُمَصْعلَكُ 

 الَهُ َشِمٌر.ق
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دِ  ْعلُوكيّ  وأبو الطَّيِِّب َسْهُل بُن محمَّ د بن َعْبد الَواِحد الثَّقَِفّي وعنه واِلُد إماِم الَحَرَمْينِ  الصَّ  أبو الشَّافِعيُّ فَِقيهٌ َمْشهوَر تفقَّه بأَبيِه وبأَبي عِلّيٍ محمَّ

د بن يُوُسف الجوينّي ، وأبو َسْهٍل  ٍد َعْبد هللا بن محمَّ د بن َسْلَمان محمَّ د الِعْجِليُّ الَحنَِفيُّ النَّْيَسابُوِريُّ يُْعَرُف كذلك ، َرَوى  (7)محمَّ بن ُمحمَّ

 بنَْيَسابُور. 396َسنَة  (8)عن أَبي بَْكِر بن خزْيمة وعنه الحاِكُم َماَت 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يعين ساكنة اهلمزة.2)
 والتهذيب واللسان والتكملة واألساس. 398( ديوانه ص 3)
 واللسان وعجز االو  يف الصحاح. 51( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( التهذيب واللسان.5)
 ومثله يف التكملة.« وَصعحَلِكيكٌ »( الذي يف القاموس : 6)
 ( يف اللباب : سليمان.7)
 ( يف اللباب ا وذكر وفاته اب روف سنة تسض وستا وثالمثئة.8)
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ً   :[صكك] وقال ُمْدِرك بن  (1) (َفَصكَّْت َوْجَهها)ٍء كاَن ومنه قولُه تعَالَى : بأّيِ شيْ  َضَربَهُ شديداً بعَريٍض أو عامٌّ  َصكَّهُ يَُصكُّه َصكَّا

 ِحْصن :

َبَبان   ُصك  اي َكَرواانً   (2)فاكح
ْكبَتَْيِن والعُْرقُوبَْينِ  بكسِر الِميمِ  ِمَصكُّ و أَصكُّ  الباَب أَْغلَقَهُ أو أْطبَقَه ، ورُجلٌ  َصكَّ و يا  صِكْكتَ  وقد وكذا من َغْيِر اإِلْنَساِن. ُمْضَطِرُب الرُّ

ً  رُجُل كَمِلْلتَ  ِت الَمْرأَة وأَْشبَاهه إالَّ  َصَككا كةً قال أبو َعْمرٍو : كلُّ ما جاَء على فَِعلَْت من َذواِت التَّْضِعيف فهو ُمْدغٌم نحو َصمَّ فاً أَحر محرَّ

قاء ، وقَ  ِطَط الشَّعَر. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : جاَءْت نَواِدر في إِْظهاِر التَّْضِعيف : وهو لَِحَحْت َعْينه ، وَمِشَشت الدَّابَّة ، وَضبَِب البَلَُد ، وأَِلَل الّسِ

 من الناِس وغيِرهم الشديُد الخلق الَجِسْيم كِمَجّنِ القويُّ  َصكُّ المِ و وفي فخذْيِه فَجًى. َصَككٌ  في قدَمْيه قَبٌَل ثم َحنٌَف ثم فََحٌج ، وفي ُرْكبتْيه

 وأَْنَشَد يعقوب : «ِمَصكُّ  على جملٍ »في الحِديِث : و ، ِمَصكٌ  ، وِحَمارٌ  ِمَصكٌّ  َرُجلٌ  كاإِلبِِل والحميِر ، يُقاُل :

كّ تــــــــــــر   يــــــــــــا  املِصــــــــــــــــــــــــــَ واشــــــــــــــــــــــــــِ ُرد الــــــــــــعــــــــــــَ طــــــــــــح  يــــــــــــَ

ا      ـــــــــــــَ ي واشـــــــــــــــــــــــــــِ َر ا ـــــــــــــَ هـــــــــــــا واأُلخـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــ  ل (3)جـــــــــــــِ
 

  
 قال الفََرْزَدُق : كاألََصكِّ 

ا  مـــــــــــَ تـــــــــــُ ـــــــــــح مـــــــــــا ِإذ أَنـ ُه ُخصـــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــُ َح اإِللـــــــــــَ بـــــــــــ  ـــــــــــَ  قـ

فـــــــــــاِن فـــــــــــو       ك  رِدح فـــــــــــوِر   َأصـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح (4)كـــــــــــالـــــــــــيــــــــــــَ
 

  
وكذلك  فرُس األَْبَرِش الَكْلبِّيِ  الِمَصكُّ و ، وهو َعِزيز عنَدهُ ألَنَّ ِمْفعاَلً وِمْفعاالً قلَّما تَْدُخُل الهاء في ُمَؤنَّثِه. ِمَصكَّةٌ  قال ِسْيبََوْيه : واألُْنثَى :

 األَِديم له أَْيضاً وفيهما قِيَل :

ّك  ري شــــــــــــــــــــــــــــَ َ  االبــــــــــــــرُش غــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  قــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــَ

كّ عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  اأَلِدمي وعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ        املِصــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ُل : الِمْغالقُ  الِمَصكُّ و  قاَل اللَّْيُث : اْجتََمَع أَْربعةٌ من األَْعَراِب بِباٍب فُوِضعَِت المائَِدةُ وأُْغِلَق الباُب فقال األَوَّ

 ُدوين الباُب ابملَِصكِّ  ُصك  قد 
 وقال الثاني :

 بباِب ساٍج جيِّد حَنكّ 
 وقال الثالُث :

َته َقدح ُفك  ابملَِفكِّ   اي لَيـح
 :وقال الرابُع 

 فَنرُِد الث رِيد َغريح الش كِّ 
ِكْيكُ و ْرِب أي يُْضَرُب كثيراً  الصَّكِّ  عن ابن األَْنبَاِرّي َحَكاه الَهَرِوّي في الغَِرْيبين ، وهو فَِعيٌل بمْعنَى َمْفعول من كأميٍر الضعيفُ  الصَّ الضَّ

ب وهو بالفاِرسيَّة َجكَّ ، وهو الذي يُْكتُب للعُْهدةِ مُ  الِكتابُ  الصَّكُّ و الْستِْضعَافِه ، وقَْد جاَء ِذْكره في الحِديِث.  ِصكاكٌ و ُصُكوكٌ و أُصكٌّ  ج عَرَّ

ى ً  ؛ وكانَِت األَْرزاُق تَُسمَّ كاكِ  (5)ألَنَّها كانت تُْخَرُج َمْكتُوبَةً ، ومنه الحِديُث في النَّهي عن ِشراِء  ِصكاكا في حِديِث أَبي و والقُُطوِط. الّصِ

كاك لَمْرواَن. أَْحلَْلَت بَْيعُهِريرةَ : قال  ، وذلك ألَنَّ األَُمَراَء كانوا يَْكتُبون للناِس بأَْرزاقِهم وأَْعطياتِهم ُكتُباً فيَبِْيعُون ما فيها قَْبل أْن  الّصِ

الً ، ويُْعُطون الُمْشتَِري كَّةُ و ا لم يُْقبَْض.ليْمِضي ويَْقبَُضه ، فنُُهوا عن ذلك ألَنَّه بَْيع م الصَّكَّ  يَْقبَُضوها ُمعَجَّ ِشدَّةُ الهاِجَرةِ وتُضاُف إلى  الصَّ

ماً قال اللَّْحيَانيُّ : هي أََشّد ما يكوُن من  َصكَّةَ و ُعَمّيٍ  َصكَّةَ  يُقاُل : لَِقْيته ُعَمّيٍ  أْعَمى ، وهو أَشّد الهاجرةِ حّراً. وُعَميٌّ تَْصِغير أَْعَمى مرخَّ

اُء : ِحْين يقُوُم قائُِم الظَّهيرةِ ، وَزَعَم بعُضُهم أَنَّ ُعميّاً الَحرُّ بعَْينِه وأَْنَشَد : الحّرِ أي ِحْين كاَد الَحّر يَْعمي  من شدَّتِه. وقال الفرَّ

ُة بـــــــــــــــرنـــــــــــــــِ   زَالـــــــــــــــَ ًا والـــــــــــــــغـــــــــــــــَ يـــــــــــــــّ مـــــــــــــــَ  َوَردحُت عـــــــــــــــُ

ِم      اهـــــــِ يـــــــَ وٍص عـــــــَ وَ  خـــــــُ ٍ  فـــــــَ دح ـــــــيـــــــاِن صـــــــــــــــــــــِ ـــــــفـــــــت (6)ب
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َعَدواَن كان يْفتِي في الحجِ فأَْقبََل ُمْعتَمراً ومعه َرْكٌب حتى نَِزلُوا بعَض الَمنَاِزِل في يوٍم َشديد الَحّرِ وقال َغْيُر هؤالء : ُعَميٌّ : َرُجٌل من 

ون حتى ِربُون أي يَِسْيرُ فقاَل ُعَميٌّ : َمْن جاَءْت َعلَيه هذه السَّاعةُ ِمن غٍد وهو َحَراٌم بقي َحَراماً إلى قابٍِل فوثََب الناُس إلى الظَّهيرِة يضْ 

 وافُوا البيَت وبَْينهم وبَْينه من ذلك الَمْوضعِ لَْيلتان فُضِرَب َمثاَلً ، فِقيَل : أَتَانا

__________________ 
 .29( سورة الذارايت اآية 1)
 ( اللسان وقبله فيه :2)

 فشّن ابلسلح فلما َشّنا
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان.4)
 .«شرا»( عن التهذيب واللسان وابألصر 5)
 .3267( البيت يف جممض األمثا  مثر رقم 6)
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 ُعَميٍّ إذا جاَء يف اهلَاجرِة ا ار ِة ا ويف ذلك يُقوُ  كرب بن جبلة الَعَدواين  : َصك ة
ك  و  ُر الــــــــــــظــــــــــــهــــــــــــريِة غــــــــــــائــــــــــــراً  صــــــــــــــــــــــــــَ  هبــــــــــــا حنــــــــــــَح

ا     الهلــــــــــــــَ َن إال   ــــــــــــــِ لــــــــــــــح عــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ييف ومل يـــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  عــــــــــــــُ

  

اِح كـــــــــــَبهنـــــــــــا وَ  فـــــــــــَ ئـــــــــــَن عـــــــــــلـــــــــــ  ذاِت الصـــــــــــــــــــــــــِّ  جـــــــــــِ

  
ا   بــــــــــــــغــــــــــــــي ابلشــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــي رِ هلــــــــــــــَ ام تــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  نـــــــــــــــَ

  

يـــــــــــتح  طـــــــــــوفـــــــــــن ابلـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــِت ا ـــــــــــرامِل وُقضـــــــــــــــــــــــــِّ  فـــــــــــَ

  
ا    اهلـــــــــــَ قـــــــــــَ ا ومل حيـــــــــــر  عـــــــــــِ هـــــــــــَ ـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــكـــــــــــَ (1)مـــــــــــن

 

  
فَصار َمثاَلً لكّلِ من جاَء  فاْجتاَحُهم دةً َشِدي َصكَُّهم َصكَّةً و أغاَر على قوٍم في َظهيَرةٍ. كان ِمْغواراً ف َرُجٍل من العَماِلقَة وقيَل : ُعَميٌّ اسمُ 

اَغانيُّ : وليس هذا القوَل بثَْبٍت واألَْصل : لِقْيته ُعَمّيٍ أي َوْقت َضَرْبته فأُْجِري مْجَرى قَْولهم : آتِْيَك خفُوَق النَّْجِم  َصكَّةَ  ذلك الَوْقت. قال الصَّ

 وَمْقِدَم الحاّجِ.

ماً والُمَراُد الظَّْبي ألَنَّه يسدُر في الَهَواِجرِ  وقيَل : ُعَميٌّ تَْصِغير أَْعَمى  بما يْستَْقبل قاَل يَِصُف بقََرةً َمْسبُوعةً : فيَْصَطكُّ  ُمَرخَّ

ةُ أقـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــتح و  كـــــــــــ  مـــــــــــَ  خـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــه  صـــــــــــــــــــــــــَ  َأعـــــــــــح

 فــــــــــــــلــــــــــــــم  ــــــــــــــد إال  ســــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــ  دامــــــــــــــيــــــــــــــه    

  
َ  تَُصكُّ  ألَنَّ الَوِدْيقَةَ في ذلك الَوْقت كَّةُ و نَّه أَْعَمى.الظَّْبي فيطرُق في كنَاِسِه كأ  على هذا مضافَةٌ إلى الَمْفعوِل. الصَّ

أي يَُصكُّ كلٌّ منهما صاِحبَه ، قال : وذلك َكالٌم َوَضعُوه في  فيَْصَطكَّان ُعَمّيٍ يَُراد أَنَّ األَْعَمى يَْلقَى ِمثْلَه َصكَّةِ  : في (2)وقال ابُن فاِرس 

ةً ، ويُْرَوى : ناً ، َصكَّة الَهاجرةِ وعْنَد اْشِتَداِد الَحّرِ خاصَّ  ويُعاُد في الياِء إن شاء هللا تعالى حمى فعل من حميَِت الشَّمس بوزِن ُغًزى منَوَّ

َكاكُ و ين عن ابن َعبَّاٍد. (3) كِ كغُراٍب الَهواُء ِمثل السُّكا  :الصُّ  بالّسِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 ً اِد. الصَّكِّ  بالسُّيُوِف تََضاَربُوا بها وهو اْفتَعَلُوا من اْصَطكُّواو َدفَعَه عن األَْصَمِعّيِ. َصكَّهُ َصّكا  قُِلبَت التاء طاًء ألَجِل الصَّ

ً  فيه ُصكَّ  ْحمِ : َمْضُروٌب باللَّ  ُمَصكَّكٌ و َمْصُكوكٌ  وبَِعيرٌ  َككُ و : اْحتَِكاُك العَْرقُوبين ، الصَّكُّ و أَي شك. َصّكا ْكبَْين  الصَّ أن تَْضرَب إِْحَدى الرُّ

 األُْخَرى عند العَْدِو فيَُؤثر فيهما أَثَراً.

ً  أََصكّ  وَظِليمٌ  ْجلين وُربَّما أََصاَب لتَقارِب ُرْكبتيِه بعُضهما بعضا   إذا َعَدا قال الشاِعُر :ألَنَّه أََراحُّ طويُل الّرِ

 (4) ُصك  ِمثحُر الن عاِم والن عاُم 
اجِ : قاتَلََك هللاُ أخْيِفَش العَْينَْينو ْجلَين. أََصكَّ  َكتََب َعْبُد الملِك إلى الحجَّ  الّرِ

 من كانَْت أَْسنانُه وأَْضراُسه كلّها ُمْلتَِصقَة. األََصكّ و

َمد بُن عِلّيِ قاَل األَْزَهِريُّ : وهو األَلصُّ أَ  لَْيلَة البََراَءةِ وهي لْيلَة النِّْصف من  الصَّكّ  . ولَْيلةأََصكّ  ْيضاً. قاَل أَبو َعْمرٍو : وكاَن َعْبُد الصَّ

 األَْرَزاِق. ِصَكاكِ  ِمن (5)َشْعبان ألَنَّه يْكتَُب فيها 

ل ل ما َصكٍّ  ويُقاُل : ُخْذ هذا أَوَّ ل َصْوٍك ، أي أَوَّ  أََحُدهما اآلَخُر. َصكَّ  الُجْرمان اْصَطكّ و به أَْصَككَ  وأَوَّ

لَكُ  : [صلك] ُل ما تَتَفَطَُّر به الشاةُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقاَل الَخاْرَزنجيُّ : هو كعنَبٍ  الّصِ بَأُ بعَدهو من اللَّبَنِ  أوَّ  قال : اللِّ

لَكُ  بها حتَّى يَْشتَدَّ َحْفلُها وكذلك صلِّكَ  يُقاُل : َصرُّ الناقةِ  ْصِليكُ التَّ و  .الصَّ

واُب إذاً َضْبُطه قُْلُت وقَْد تَقَدََّم في س ل ك هذا الَمْعنَى بعَْينِه وَضبََطه هناك بالكسِر وهنا َضبََطه كِعنٍَب وليس هذا في نَّص الخاْرَزنج ّيِ فالصَّ

ْل.بالكسِر ويكوُن السِّ  اد فتأمَّ  ين لُغَة في الصَّ

َمِكيكُ  : [صمك] كةً  الصَّ َمُكوكُ و محرَّ ء الشي هما أَْيضاً من نعتِ و القويُّ الشديدُ  قيل :و والغََوايةِ  كَحلَزوٍن الجاِهُل السَّريُع إلى الشَّرِّ  : الصَّ

جاِل وَغْيِرهم. قال ابُن  الغَِليُظ الجافي قيل :و اللَِّزج ّي : شاِهدُ التارُّ من الّرِ َمُكوك بَّزِ  قَْول ِزيَاد الِمْلقَِطّي : الصَّ
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وحَث بــــــــــَن طــــــــــَ ِّ  كح : َأغــــــــــَ لــــــــــِ  ٍء فــــــــــقــــــــــلــــــــــُت ومل أَمــــــــــح

كـــــو ِ عـــــلـــــ       مـــــَ وادِم  صـــــــــــــــــــَ ِر الـــــقـــــَ (6)الـــــرأحِس َحشـــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 ( األبيات يف جممض األمثا  ا واألو  يف اللسان والتهذيب ابختالف روايته.1)
 .276/  3مقايي  اللغة ( 2)
 ( يف القاموس : كغراب اهلواُء كالس كاِ .3)
 ( التهذيب واللسان وقبله فيهما :4)

 إن بين وقدان قوم ُسكّ 
 .«قوله : ألنه يكتب فيها من اخل كذا خبطه ا والظاهر : ملا يكتب فيها اخل ا أو ألنه يكتب فيها صكا  اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 لسان.( ال6)
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َمِكيكِ  وأَْنَشَد َشِمٌر : شاِهداً على  : الصَّ

ــــــــــــكٍ و  ي كــــــــــــِ مــــــــــــَ رِّ  صــــــــــــــــــــــــــَ اٍن صــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ ي مــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــَ

 ابـــــــــــــــــِن عـــــــــــــــــجـــــــــــــــــوٍز مل يـــــــــــــــــز ح يف  ـــــــــــــــــرِّ     

  

 (1)هاَج بعرٍس َحوحَقٍر فثو ِّ 

َمِكيكُ و  بِال الٍم كما هو نَّص ابن ُدَرْيٍد. َصَمِكيك ُدَرْيٍد ، والصَّواُب أَْن يقولَ  (2)َزَعُموا عن ابِن  ع الصَّ

َمِكيكُ و . .(3)إلى الشَّّرِ  األَحمُق العَِجلُ  الصَّ كةً قَويٌّ  َصَمَكةٌ  وَجَملٌ  وقال اللّْيُث : هو األْهوُج الشديُد. وقال ابُن َعبّاٍد : هو األَحمُق العَيِيُّ  محرَّ

ونُِقَل ذلك عن أبي َزْيٍد  ُمْستَِويَةٌ َخِليقَةٌ للَمَطرِ  أي ُمْصَمئَِكةٌ  السماءُ  قال أبو الُهَذْيِل أَْيضاً :و قالَهُ َشِمٌر عن أبي الُهَذْيِل ، َصَمَكةٌ  وكذلك َعْبدٌ 

باِعي : بهها ثالثّي ، وِهي النَِّديَّةُ الَمْمُطورةُ قال : وأصل هذه الكلمة وما أَشْ  ُمْصَمئِكَّةٌ  األَْرض فهي اْصَمأَكَّتِ  أَْيضاً وقاَل األَْزَهِريُّ عن الرُّ

جُل إذا اصماك قال أبو َزْيٍد :و والَهْمزة فيها ُمْجتَِلبة.  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، والَهْمَزة لغَةٌ فيه. َغِضبَ  الرَّ

حاحِ : َغلَُظ واْشتَدَّ حتى صاَر الُجب اللَّبَُن َخثُرَ  اْصَماكَّ و .ُمْصَمئِكٌّ  وكذلك اْزَماٌك واْهَماّك فهو  ِن واْلَهمَزة لغَةٌ فيها أَْيضاً.جّداً ؛ وفي الّصِ

َمْكَمكُ و ً  العََزبُ  قيَل : هوو عن ابن َعبَّاٍد. الَخبيُث الريحِ  كَسفَْرَجلٍ  الصَّ  كِكتاٍب العُودُ  الّصماكُ و الشديُد الجسِم. القويُّ  قيَل : هوو عنه أَْيضا

 كُكتٍُب. ُصُمك بالقَفيِز ج وفي العُبَاِب : أُْلِصقَ  أُلَِحقَ  الذي

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :* و  ممَّ

 : األَْهوُج الشديُد الجيُِّد الَجِسيم. الُمْصَمئِكُّ 

مَكةُ و جاِل من ال يَْعِرُف قَبِيالً من َدبِْيٍر. الصَّ  من الّرِ

َمِكيكُ و يت : لبنٌ  الصَّ ّكِ  وهو اللَِّزجِ. َصَمُكوكو َصَمِكيكٌ  من اللَّبَِن. الخاثِِر جّداً وهو حاِمٌض. وقال ابُن الّسِ

 الُجْرح ، َمْهموزاً : اْنتَفََخ. اْصَمأَكَّ و

َملَّكُ  : [صملك] ةِ والبَْضعَةُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وقال اللَّْيُث هو كعََملٍَّس  الصَّ جالِ  الشَّديُد القُوَّ اِد  َصماِلكُ  ج من الّرِ وَضبََطه بعُضهم بضِم الصَّ

ِم.   .(4)وتَْشديِد الميِم المفتوحِة وكسِر الالَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

. الصُُّهك : [صهك] تَْين ويخفَُّف الَجَواِري السُّود عن أبي َعْمٍرو كذا في اللَِّساِن ، وأَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  بضمَّ

اَغانيُّ : وقالَ   مدينةٌ بفاِرَس. صاِهكٌ و كغَُراٍب من أَْعالِم النِّساءِ  ُصَهاكٌ  الصَّ

ْوكُ   :[صوك] لُ  الصَّ لَ  يُقالُ  األَوَّ َل شي أي وبَْوكٍ  َصْوكٍ  لَِقيتُهُ أوَّ َل كلِّ  ءأوَّ ما  : (5)قال ابن ُدَرْيٍد و وبَْوكٍ  َصْوكٍ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وكذا أَْفعَله أَوَّ

ْعفَرانُ  َصاكَ  قال َغْيرهو َحَركةٌ  أي وال بَْوكٌ  َصْوكٌ  به ً  والدَّمُ  به الزَّ  وكذِلَك َغْيرهما قال الشاِعُر : لَِزَق به َصْوكا

ٍة  جــــــــــَ وحدًة ذاَت هبــــــــــَح اًل خــــــــــَ فــــــــــح قــــــــــ  ُ  طــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ

و ُ      ُ   َيصـــــــــــــــــــــُ بـــــــَ لـــــــح ـــــــَ اُب ويـ هـــــــا اخِلضـــــــــــــــــــــَ يـــــــح فـــــــ  (6)بـــــــكـــــــَ
 

  
ْوكُ و ةٌ كما َسيَأْتي.: أي يَْلَزُق ، والياُء فيه لغَ  يَُصوك كَ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و عن كراع وثَْعلَب. ماُء الرُجلِ  الصَّ تَلَطََّخ  إذا رجيِعهِ  فالٌن في تََصوَّ

اد المعجمة وَسيَأْتي. به  وقاَل أبو َزْيٍد : هو بالضَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِزُق. وَظلَّ يُصا الصائِكُ  قال أبو َعْمٍرو :  يُكنِي منذ اليوِم ويُحايُِكنِي أي يشادُّني لغَةٌ في يُصائُِكنِي بالَهْمز والمصنُّف َذَكَره في ص أ ك.الالَّ

ِزُق ، ويُقاُل : هو دُم الَجْوف. الصائِكُ و  : الدَُّم الالَّ

يبُ  صاكَ  : [صيك] ً  به الّطِ  لُغَةٌ في يَُصوُك نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد اللَّيُث لألْعَشى : لَزقَ  إذا يَِصيُك َصْيكا
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بـــــــــــــــا و  بـــــــــــــــة ابلشـــــــــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح لـــــــــــــــِك مـــــــــــــــُ ثـــــــــــــــح  مـــــــــــــــِ

الِدهــــــــــــــا  صــــــــــــــــــــــــــــا َ ِب      رُي أَبجــــــــــــــح بــــــــــــــِ (7)الــــــــــــــعــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( الرجز يف التهذيب ا واألو  يف اللسان.1)
 .421/  3( اجلمهرة 2)
 ( يف التكملة : إىل اجلهر.3)
 وهذا ضبرت اللسان.( 4)
 .86/  3( اجلمهرة 5)
 ( التهذيب واللسان والتكملة.6)
 .«أبثواهبا قوله أبجالدها ا أنشده قريباً يف مادة صب  :»( هبامش املطبوعة املصرية 7)
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َذَهَب إليه بل لفظه على موُضوِعه وإنَّما يَْذَهُب إلى . قال ابُن ِسْيَده : وليس عنِدي على ما صاكَ  فخفَّف وليَّن فقاَل : َصئِكَ  وقاَل اللَّْيُث : أََراد

 ُء َوْجهاً َغْيره.هذا الضَّرب من التَّْخِفيف البََدلي إذا لم يَْحتمل الشيْ 

 فصل الضاد
 املعجمة مع الكاف

. َمْضؤوكٌ  رُجلٌ  : [ضأك] اغانيُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 الرُجُل كعُنَِي أََصابَه ذلك. ُضئِكَ  َمْزُكوٌم وقد وفي اللَِّساِن : أي

 قاَل : تباشيُرها أي وقال الَخاْرَزْنِجيُّ : .«ض م ك»بالضِم أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ُهنَا ، وأَْوَرَد شيئاً منه اْستِْطراداً في  األَرِض  ُضبُوكُ  : [ضبك]

واْخَضرَّ وكذلك اْضَماكَّْت. وقاَل كراٌع  وُرِوي : األَرُض َخَرَج نَْبتُها اْضباكَّتِ و قاَل : للَمَطرِ  (1) إخالَتُه وهو الغَْيثِ  ُضبوكُ  يُقاُل : َظَهَرتو

 أي أَْخَضر. ُمْضبَئِكٌ  َزْرعٌ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

بِْيكُ و إذا َغَمَز يََدْيه يَمانِيَّة. َضبَّكهو َضبََكه ه في اللَِّساِن. الضَّ ل مصَّة يمصُّها من ثَْدي أُّمِ  أَوَّ

ْبِركُ  : [ضبرك] يت :و عن ابن َعبَّاٍد. كِزْبِرجٍ المرأةُ العَظيَمةُ الفَِخَذْينِ  الّضِ ّكِ بَاِرك قال ابُن الّسِ  قِيَل :و وكذلك ُضبَاِرم. كعاُلِبٍط األََسدُ  الضُّ

بَاِركُ   قال الفََرْزَدُق : الثَّقيُل الكثيُر األَْهلِ  : الرُجلُ  الضُّ

ٍب و  لــــــــــــــِ غــــــــــــــح ٍر مــــــــــــــن تـــــــــــــــَ فــــــــــــــَ حــــــــــــــح  َرُدوا أُراَ  ِبــــــــــــــَ

يِّ      ِب الـــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــِ ارِ ِ جلـــــــــــَِ بـــــــــــَ (2)اأَلركـــــــــــاِن  ضـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
بَاِركُ و ً  الضُّ ْخمُ  : أَْيضا َحاحِ  الشَّديُد الضَّ ْبراكِ  ِمنَّا وِمَن اإِلبِِل كما في الّصِ اِجز : سربالك كالّضِ  وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للرَّ

اًل  َددحُت فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا ِإبــــــــــــــِ ارِكــــــــــــــاَأعــــــــــــــح بــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــُ

ــــــــــــا      وُ  ابرِك طــــــــــــُ ــــــــــــَ ي وي ر مَيحشــــــــــــــــــــــــــِ قحصــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ (3)يـ
 

  
بَاِركُ  قاَل : والَجْمعُ   بالفتحِ. الضَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

بَاِركو الّضْبرك يت. الضَّ ّكِ جاِل الشُّجاع عن ابن الّسِ  الطَّويُل مع َضَخاَمٍة عن ابن َعبَّاٍد ؛ وقيَل ُهَما من الّرِ

 اتِّباعاً للحاِء فإنَّها َحْلِقية وهي لغَةٌ َصِحيحة ولها نظائُِر َسبَقَت ، بكسِر الضادِ  َضِحْكتُ  يقولونَ  من العََربِ  كعَِلَم وناسٌ  َضِحكَ  : [ضحك]

 ً ً و والكسرِ  بالفتحِ  َضْحكا ً و كإِبلٍ  بكسرتينِ  ِضِحكا ّي : اللغَةُ العاليةُ  َكَكتِفٍ  َضِحكا يَْعنِي األَِخْيرة. قال األَْزَهِريُّ  الضحك أْربُع لُغَاٍت قال ابُن بَّرِ

ً  : وقد جاَءْت أَْحرف من الَمَصاِدر على فَِعٍل منها َط َضِرطاً ، وَسَرَق َسِرقاً ، قاَل : ، وَخنَقَه َخنِقاً ، وَخَضَف َخِضفاً ، وَضرِ  َضِحَك َضِحكا

ً  ولو قِيلَ   يَْعنِي بفَتَْحتَْين لكاَن قياساً ألَنَّ َمْصدر فَِعَل فَعٌَل وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد لُرْؤبَة : َضَحكا

ر اء  ر ِة غـــــــــــــَ كشـــــــــــــــــــــــــــارخـــــــــــــُة الـــــــــــــفـــــــــــــُ حـــــــــــــِ  الضـــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــك      ل ــــــــــد  ِح ال ــــــــــَ ن ــــــــــّزهــــــــــراء يف جــــــــــُ َج ال ــــــــــ  ل ــــــــــَ بـ ــــــــــَ (4)تـ
 

  
ياِض وَغْيِرهما نَقَلَه  الضَِّحك : معروٌف وهو اْنبِساُط الَوْجِه وبدّوِ األَْسنَاِن من الّسُروِر والتَّبَّسم َمبَاِدي الضَِّحكُ و كما في التَّْوشيحِ ونَِسيم الّرِ

ِد نَحَو قَْوله تعَالَى : َشْيُخنَا. وفي الُمْفَرَدات : هو اْنبَِساُط الُوُجوه وتكشر األَْسنَاِن من ُسُروِر النَّْفِس ، ويُْستَْعمَ  ُمْسِفَرة  )ل في الّسُروِر الُمَجرَّ
د تاَرةً ، وهذا الَمْعنَى قَْصد َمْن قاَل إنَّ  (5) (ضاِحَكة   ُمْختَّص باإِلْنَساِن وليس يُوَجُد في َغْيِره من اإِلْنساِن  الضَِّحكَ  واستعمل للتَّعَجب الُمَجرَّ

كَ و ، (6) ُجلُ  تََضحَّ اكٌ و ضاِحكٌ  فهو تََضاَحكَ و الرَّ  َزاَد ابُن َعبَّاٍد : كُهَمَزةٍ  ُضَحَكةٌ و كِمْحَرابٍ  ِمْضحاكٌ و كَصبورٍ  َضحوكٌ و كَشدَّادٍ  َضحَّ

 ء الذيالشي الضحكة يطرد على هذا باب. وقال اللَّْيُث : منه يُْضَحكُ  إذا كان بالضم ُضْحَكةٌ  رُجلٌ و الضَِّحكِ  كثيرُ  أي كُخُزقَّةٍ  ُضُحكَّةٌ و

َحَكةُ و نه.م يضحك ُجُل الَكثِير الضُّ  . وقالَ الضَِّحكِ  : الرَّ

__________________ 
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 .«املطر»وعل  هامش القاموس عن نسخة أخر  « إخالتها للمطر»( يف التكملة : 1)
 وصدره فيه : 344/  2( ديوانه ط بريوت 2)

 ردوا أراب حبجفٍر من وائرٍ و 
 ورواية األصر كاللسان.

 واللسان.( الصحاح 3)
 .167/  2( اجلمهرة 4)
 .39( سورة عب  اآية 5)
 وقد نبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« من ا يوان»( يف املفردات : 6)
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َحكُ  الر اِغُب : َرُجرٌ  َحَكٌة َيضــــــــــح َحكُ و  من الناِس ا ضــــــــــُ كٌة ُيضــــــــــح حح ُث يف ترحِكيِب خ د ع ضــــــــــُ َم الَبحح  منه. وهذا َقدح تـََقد 
ادٍ   الض ح ا ُ و  َكةُ و   ََُزٍة َذميف  ِمثحرُ و  وهو َمدحح الض ِحك فـَع اٌ  من كَشد  ُتهو  به ومنه مبعحىًن  َضِحكَ و  أَذم   ابلضمِ  الض حح َحكح  أضح

راسِ  كر  ِسنِّ   الضاِحَكةُ  من اجملاِز.و  يـََتضاَحكونَ  وُهمح  ِم االضح ضُ  الض ِحكِ  عندَ  (1) تـَبحدو من ُمَقد  َواِحك واجَلمح  هي أو الض 
رَاسِ  َتا  َضواِحك نـََقَله اجلَوحَهرِي . وقا  أبو َزيحٍد : للر جِر أَرحَبِض ثـََنااي وأَرحبِض َرابِعَيات وأَرحَبض اأَلرحَبُض الجي با األَنـحَياِب واأَلضح وثنـح

 أَقحص  اأَلضحراس. الط واحا مث الن واِجُذ بـَعحدها ا وهي َعَشرة َرحً  ا ويف كرِّ ِش ٍّ ستيف وهي :
َمْخَشِريُّ :  حاَضتْ  أي األَْرنَُب كفَِرحَ  َضِحَكتِ  من المجاِز :و َجْمعُه. األََضاِحيكو نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  منه يُْضَحكُ  ما بالضمِ  األُْضُحوَكةُ و قال الزَّ

 قيلَ  «ر س ع»ها ولذلك يَْستَْدفِعُون العَْين بتَْعِليِق كعَابِها وقَْد تقدََّم في وتَزَعُم العََرُب أنَّ الجنَّ تَْمتَِطي الَوْحش تَْجتَنِب األَْرنَب لمكاِن َحْيِض 

َء بفتحِ الحاِء فقيَل ، وقُِرى (2) (ِبِِْسحاقَ ) فَبَشَّْرناها (َواْمَرأَتُُه قاِئَمة  َفَضِحَكتْ ) ومنه أي من اْستِْعماِله في َمْعنَى الَحْيِض قَْولُه تعَالَى :

 بكسِرها وهذا التأِويل الذي َذَكَره هو قَْول ُمَجاِهٍد وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده : ِضحك نى خاّص وقيَل : إنَّها لغَةٌ َمْعروفةٌ فيهو ُمْختص بمعْ 

كو  حـــــــــــــح فـــــــــــــا  ضـــــــــــــــــــــــــــِ وحَ  الصـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ  اأَلرانـــــــــــــِب فـ

ا      قــــــــــــَ وحِف يــــــــــــوم الــــــــــــلــــــــــــِّ (3)كــــــــــــمــــــــــــثــــــــــــِر َدِم ا ــــــــــــَ
 

  
اك أي حاَضْت إنَّ أَْصلَه من َضِحَكتْ  وقال بِعُضهم في قَْوِله : أَبُو طاِلٍب :قاَل : يَْعنِي الحيَض فيَما َزَعَم بعُضهم. قاَل  إذا  (4)الطَّْلعة  َضحَّ

 اْنَشقَّت ؛ قاَل : وقاَل األَْخَطُل فيه بمْعنَى الحيِض :

كُ  حــــــــَ ٍم  َتضــــــــــــــــــــــح يــــــــح لــــــــَ ن ِدمــــــــاِء ســــــــــــــــــــــُ ُض مــــــــِ بــــــــح  الضــــــــــــــــــــــ 

وُر      داب متــــــــــــــــَُ ا عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ا ــــــــــــــــِ (5)إذ رََأهتــــــــــــــــح
 

  
ْبع إذا أََكلَت لحوَم الناِس أَو َشِربَت ِدماَءهم َطِمثَتْ وقاَل ابُن  الدُم ؛  أَْضحكها ، وقد األَْعَرابّيِ في قَْول تأَبََّط شّراً اآلتِي ِذْكره : أي أنَّ الضَّ

 وقال الُكَمْيُت :

تِ و  كـــــــَ حـــــَ ٍد  َأضـــــــــــــــــــح عـــــــح يـــــوُف ســـــــــــــــــــَ بـــــــاَع ســـــــــــــــــــُ  الضـــــــــــــــــــِّ

ن  ومــــــــــــا ُوِديــــــــــــنــــــــــــا      لــــــــــــ  مــــــــــــا ُدفــــــــــــِ تــــــــــــح (6)لــــــــــــقــــــــــــَ
 

  
باَع عْنَد َحْيَضتِها فَيَْعلَُم أَنَّها تحيضُ  وكاَن ابنُ  وإنَّما أََراَد الشاِعُر أَنَّها تَْكِشُر ألَْكِل اللُّحوِم ، وهذا سْهٌو  ؟ُدَرْيٍد يردُّ هذا ويقُوُل : َمْن شاَهَد الّضِ

ً  منه فجعل َكْشَرها ً  ِهرُّ بعُضها على بعٍض فجعََل َهِريرها؛ وقيَل مْعنَاه أَنَّها تَْستَْبشر بالقَتْلى إِذا أََكلَتهم فيَ  َضِحكا ، وقيَل : أََراَد أَنَّها  َضِحكا

ً  تَُسرُّ بهم فَجعََل الّسُرورَ  اُء وقاَل : لم أَْسَمْعه من ثِقٍَة. وقاَل أبو  الضَِّحكَ  ألَنَّ  َضِحكا إِنَّما يكوُن منه كتَْسِميِة الِعنَِب خمراً ، وكذلك أَْنَكره الفرَّ

أي حاَضْت ، وقال إنَّه قد َجاَء في التْفِسيِر ، فقاَل : لْيَس في كالِم  فََضِحَكتْ  ُت أَبَا موَسى الَحاِمض يَْسأَُل أَبَا العبَّاِس عن قَْوِلهَعمٍرو : وَسِمعْ 

 العََرِب والتْفِسيُر ُمَسلٌَّم ألَهِل التْفِسيِر فقاَل له : فأَْنَت أَْنَشْدتنا لتأبََّط شّراً :

كُ  حـــــــــَ ٍر  َتضـــــــــــــــــــــــح ـــــــــح َذي ـــــــــ  هـــــــــُ ل ـــــــــح ت ـــــــــقـــــــــَ ُض ل ـــــــــح ب  الضـــــــــــــــــــــــ 

ر  و      هـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــَب هبـــــــــــــا َيســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــذئ ر  ال ـــــــــــــَ (7)ت
 

  
. وقَوْ  تَْضَحك فقال أَبو العيَّاش : لُه : هنا تَْكِشُر ، وذلك أَنَّ الذئَب يناِزُعها على القَتِْيل فتَْكِشر في َوْجهه َوِعيداً فيتْرُكها َمَع لحِم القتيِل ويمرُّ

ئاَب إلى القَتْلى. وقال ابُن ُدَرْيٍد  تَِحْيض ،  تَْضَحك له َزَعَم قَْوم أَنَّ : سأَْلُت أَبا حاتٍِم عن هذا البيِت وقْلُت  (8)يَْستهلُّ أي يِصْيُح فيَْستَْعوي الذِّ

ْبَع تَِحْيُض ثم قاَل : يا بُنَي إنَّما هي تَْكِشُر للقَتْلَى إذا َرأَتْهم كما قالُوا : الِعْير إذا انتزع الصليانة  يَْضَحكُ  فقاَل : متى صحَّ عْنَدهم أَنَّ الضَّ

ْبَع تَْقعد  ِحيحِ عْنَدهم.وإنَّما يَْكِشُر وتَْزَعُم العرُب أنَّ الّضِ اُج : ُرِوَي أَنَّهاو على َغَراِميل اْلقَتَلى إذا َوِرمت وهذا كالصَّ جَّ  قاَل أَبُو إْسَحق الزَّ

ا كانَْت قالَْت إِلْبَراهيم : اْضُمْم لُوطاً ابن أَِخيك إِليك فإِنِّي أْعلم أَنَّه سيَْنزُل بهؤالِء القَْوم عذابٌ  َضِحَكتْ  ا أَتَى  فََضِحَكتْ   ،ألَنَّها لمَّ ُسروراً لمَّ

ا َمْن قاَل في تَْفِسيرِه أنَّها حاَضْت فلْيَس بشيْ  األَْمر على ما تََوهَّْمت اِء ِمثْل هذا وقاَل :، قاَل : فأَمَّ  ٍء. وَرَوى األَْزَهِريُّ عن الفرَّ

__________________ 
 .«تندر»( اللسان : 1)
 .71( سورة هود اآية 2)
 ( اللسان.3)
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 ألصر واللسان وهبامشه : كذا ابألصر ا واإلضافة بيانية ألن الضحا  كشداد : طلض النخلة إذا انش  عنه كمامه.( كذا اب4)
 ( مل أجده يف ديوانه ا والبيت يف اللسان والتهذيب منسوابً لألخطر.5)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.6)
 قا  قوم إنه لتببرت شراً.  ا وقا  :ونسبه للعدواين 167/  2( التهذيب واللسان والتكملة اجلمهرة 7)
 .167/  2( اجلمهرة 8)
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ا ِحَكتح  إل  رحاَنها  ضـــــَ هم إن  فيه تقحدمياً و حخرياً أي فَبشـــــ  ا خاَفتح كما خاَف ِإبـحرَاهيم قاَ  : وقا  بعضـــــُ ِن أَلهن  روراً ابأَلمح ســـــُ
َح  ِحَكتح  ِ ســح واِبه فضــَ ارِة ا قا  الفر اُء : وهو ما حَيحَتِمُله الَكالُم و ُ َأعحَلم بصــَ ِحكَ  قيَر : هو منو  ابلِبشــَ  إذا الرُجرُ  ضــَ

َعحىَن أي َعِجبت من فـَزَِع ِإبـحرَاهيم  بَ َعجِ 
 ا ومنه قـَوح  َعبحد يـَُغوث ا ارِِثّي : السالمعليهوامل

كو  حــــــــَ ٌة  َتضــــــــــــــــــــــح مــــــــيــــــــ  بحشــــــــــــــــــــــَ ٌة عــــــــَ خــــــــَ يــــــــح  مــــــــينِّ شــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــا     ي ــــــــــِ ان ريًا ميــــــــــَ ي َأســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــِ ل ــــــــــح ب ــــــــــَ ر  قـ ــــــــــَ  كــــــــــَبنح مل ت

  
اِغُب وأَيََّده فقاَل : ويدل على ذلك قَْوله تعَالَى :  ء  أَِلُد َوَأاَن َعُجوز  َوهذا بَ ْعِلي َشْيخاً ِإنَّ هذا َلَشيْ أَ )وهو قَْول ابن عباٍس ونَقَلَه الرَّ

ِرين فقاَل : فََضِحَكتْ  قال : وقْول من فسََّره بحاَضْت فلْيَس ذلك تَْفسيراً لقَْولهِ  .(1) (َعِجيب   َره بعُض الُمفَّسِ يَْعنِي حاَضْت  َضِحَكت كما تصوَّ

َرْت به فحاَضْت في الوْقِت لتَْعلَم أنَّ َحْملَها لْيَس بمْنكٍر إذ كانَِت الَمْرأَة ما  َداَمْت تَِحْيُض فإنَّها تَْحبَُل. ، وإنَّما ِذْكره ذلك أََمارةً لما بُّشِ

اُء اآليةَ كما تقدَّم قريباً.، وبه فسَّرَ  فَزعَ  إذا َضِحكَ  أو   الفرَّ

اِحكُ  ، قاَل ابُن األَْعَرابّيِ  بََرقَ  : إذا والسَّحابُ  َضِحكَ  من المجاِز :و ، نَقَلَه  َضِحكَ  من السََّحاِب ِمثْل العاِرِض إالَّ أنَّه إذا بََرَق قيل الضَّ

ِحكِ  أَْحَسن َحكفيَضْ  يَْبعَُث هللاُ السَّحابَ »الحِديُث :  الَجْوَهِريُّ ، ومنه ْعد ، جعل  فَضِحكهُ  «ويتحدَُّث أَْحَسن الَحِديثِ  الضَّ البَْرق وحِدْيثُه الرَّ

ً  اْنِجالَءه عن البَْرقِ  ِحكِ  فكأَنَّه إِنَّما َجعََل لْمَع البَْرِق أَْحَسن َضِحكا ْعِد أَْحَسن الحِديِث ألنَّهما آيَتَان حاِملَتَان على التّْسبِ  الضَّ يحِ وقَْصَف الرَّ

تَ  أي الِقْردُ  َضِحكَ و والتَّْهِليِل. حاحِ : ويُقاُل : الِقْردُ  َصوَّ َت أي َجعَل كْشَر األَْسنانِ  يَْضَحكُ  وفي الّصِ ً  إذا صوَّ  وإالَّ فقَْد تَقَدََّم أنَّ  َضِحكا

ْحكُ و ُمْختَّص باإِلْنساِن. الضَِّحكَ  ْبدُ  قيل :و بالفتحِ الثَّْلجُ  الضَّ يِِّد باألَْبيَض قاَل أبو َعْمٍرو : ُشبِّه بالثَّْغِر لشدَّةِ  لُ العَسَ  قيَل :و الزُّ وقيََّده ابُن السَّ

ي الضَِّحكُ و أو الشُّْهدُ  بَيَاِضه. ً  العََجبُ  : ُظُهوُر الثَنَايَا ِمَن الفََرحِ وِمْن ذلك ُسّمِ َشبَّه بَيَاَض  الثَّْغُر األَْبيَضُ  : الضَّْحكُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و َضحكا

ر قَْول أبي ذَُؤْيب الُهَذلّي : َضِحكٌ  العََسِل به ، يُقاُل : َرُجلٌ   أي أَْبيض األَْسنَاِن وبكّلِ ذلك ما َعَدا العََجُب فُّسِ

ُه  لــــــــــــَ ــــــــــــح ثـ زحٍج مل يــــــــــــَر الــــــــــــنــــــــــــاُس مــــــــــــِ  فــــــــــــجــــــــــــاَء مبــــــــــــَ

كُ هــــــــو      حــــــــح ِر  الضــــــــــــــــــــــ  خــــــــح ُر الــــــــنــــــــ  مــــــــَ ه عــــــــَ (2)إال  أَنــــــــ 
 

  
ْحكُ  قيَل :و ر البيُت أَْيضاً. ْورُ النَّ  : الّضِ  وبه فُّسِ

ةُ وهي الضَّْحكُ و اكِ  َوَسُط الطَِّريقِ  : الَمَحجَّ اكِ  كَشدَّاٍد الصَّواُب أَْن يذكر قَْوله كالضَّحَّ حَّ ا كالضَّ  بْعد قَْوِله ِكماِمه كما هو نصُّ أَبي َعْمرو ، وأَمَّ

اك ْل. الضَّحَّ َطْلُع النَّْخلَة إذا اْنَشقَّ عنه  : الضَّْحكُ  قاَل السُّكَِّريُّ في َشْرحِ قَْوِل أَبي ذَُؤْيٍب :و في نعِت الطَِّريِق فإنَّه َسيَأْتي له فيَما بَْعد فتأَمَّ

 في لغَِة بْلَحرث بن كعٍب. وقاَل ثَْعلَُب : هو ما في جوِف الطَّْلعِة. ِكماُمهُ 

اكِ  و : هو َوِلْيعَةُ الطَّْلعِ الذي يُْؤكلُ وقاَل أَبو َعْمرٍ  َر لَْفظة كالضَّحَّ اكِ  هذا نصُّ أَبي َعُمٍرو ، فكاَن األَْولَى أَْن يَُؤّخِ  : الضُّحكُ و ُهنَا. كالضَّحَّ

اِحكُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و للطريِق كَصبوٍر وُصْبر. َضحوكٍ  بالضِم َجْمعُ   كاَن فكأنَّه (3)من أّيِ لوٍن  َحَجٌر َشديُد البَياِض يَْبدو في الَجبَلِ  الضَّ

اكُ  من المجاِز :و وهو مجاٌز. يْضَحكُ   قال الفََرْزَدُق : من الطُُّرقِ  الواِسعُ  كَشدَّاٍد الُمْستَبِينُ  الضَّحَّ

تح  رد فــــــــــــَ اِ  تــــــــــــَ جــــــــــــَ ِب الــــــــــــعــــــــــــِ  إذا هــــــــــــي ابلــــــــــــر كــــــــــــح

ُز      ائــــــــِ ا ِ حنــــــــََ حــــــــ  الــــــــضِ  ضــــــــــــــــــــــَ طــــــــَ َ
ِب  املــــــــ قــــــــح ــــــــ  (4)يف الــــــــنـ

 

  
 كضبوٍر وهذه عن الَجْوَهِرّيِ قاَل : كالضَّحوكِ  نََحائُِز الطُّرق : جوادُّه

 (5)النـ قحِب جُمحرِِهدِّ  َضُحو ِ عل  
اكُ و  يُقاُل : أَْحَسن من الُمْذَهِب ، ثَِل :وهو الذي يُقاُل له الُمْذَهُب ، وفي المَ  رُجٌل َملََك األَْرضَ  بُن َعْدنان َزَعَم ابُن َدأٍْب الَمدنيُّ أنَّه الضَّحَّ

ْحَر وأَْظَهَر الفََساَد أُِخَذ فُشدَّ في جبِل ُدْنباَوْنَد ، ويُقاُل : إنَّ الذي ش وكانت أُمهُ ِجنِّيَّةً فَلَِحَق بالِجنِّ  ا َعِمَل الّسِ دَّه أَْفِريُدون وتقوُل العََجُم : إنَّه لمَّ

 ْربَعةَ وِعْشِرين أَْلَف فَْرسٍخ ؛ قال األَْزَهِريُّ : وهذا كلُّه باِطٌل ال يُْؤمن بمثِْله إالَّ أَْحمٌق ال َعْقل له.الذي كان َمَسح الدُّنيا فبَلََغ أَ 

اكو ا ك وَمْعناه َعَشَرة أْمَراٍض هـ  قُْلُت : وتَْزعُم الفُْرس أنه د  إنَّما هو تَْعريبُه ؛ وقال ابُن الجواني النَّسَّابةُ : الضَّحَّ

__________________ 
 .72( سورة هود اآية 1)
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 .394/  3واللسان والصحاح ومقايي  اللغة  42/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( مل يرد قوله يف اجلمهرة ا ونقله عنه يف التكملة.3)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 84/  1( ديوانه 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
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ُبوا َذا  ِ فَقاُلوا هو َعبحُد ِ  بنُ ونســــــَ ح ا ِ  الَقرحَناح ثر ا وقيَر : الضــــــ  انن ا واأَلو   َأكح ح ا ُ  بِن َمَعدِّ بِن َعدح  بُن َمَعّد َغريح  الضــــــ 
ح ا  انن. الضــ  ح اَكةو  بن َعدح بَـيحضٍ  : الضــ  ٌذ من َحنحظَلة. هباٍء ماٌء لَبين ســُ كٌ و  َفخح َوحيِح َفرَ  ضــاِحكٌ و  ضــُ يف   الَفرحشِ َجَبالِن أســح

َُشر فة بينهما واٍد.
ِدّي : (1) مَتيمٍ  بين ِبِدايرِ  ضاِحكٍ  وبـُرحَقةُ  َأعحرَاِض املدينِة امل  قاَ  األَفحوه اأَلوح

ا وعـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم   فســـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــرح حـــــــــــــاجـــــــــــــزًا عـــــــــــــنـــــــــــــ 

(2)يــــــــــــوَم اجلــــــــــــنــــــــــــاِب  ضــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــكٍ بــــــــــــربقــــــــــــَة     
 

  
انِ  ضاِحكٍ  وَرْوَضةُ  .«ب ر ق»وقَْد ذُِكَر في  مَّ  قاَل : (3) بالصَّ

وذاُن روضـــــــــــــــــــــــــُة  دا حـــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــكأال حـــــــــــبـــــــــــ 

ــــــــــا      ــــــــــي ــــــــــغــــــــــال ــــــــــات ت ــــــــــن ــــــــــب غــــــــــاىل ابل ــــــــــَ (4)إذا مــــــــــا ت
 

  
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ْحَكةُ  ةُ من الضَّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد لُكثَيِِّر : الضَِّحكِ  : بالفتحِ المرَّ

ــــــــــبســــــــــــــــــــــــم  ــــــــــّرِداء إذا ت ُر ال مــــــــــح كــــــــــاً غــــــــــَ احــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــَ

تح      فــــــــــَ لــــــــــِ هِ غــــــــــَ تــــــــــِ كــــــــــَ حــــــــــح (5)رِقــــــــــاُب املــــــــــاِ   لضــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ياُض عن األَْزهاِر إذا  َضِحَكتِ و .َضْحَكتُهو .َمَضاِحُكهو األَْرُض : أَْخَرَجْت نَبَاتَها وَزْهَرتها وهو مجاٌز ، ويُقاُل : بََدْت َمبَاِسُمه َضِحَكتِ و الّرِ

ْت وهو مجاٌز.  افترَّ

ٌ  تََضاَحك مْعنَىب اْستَْضَحكو : باشُّ الَوْجِه. َضُحوكٌ  وَرُجلٌ  . واْمَرأَة  َضِحكَ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً. الضَِّحكِ  : َكثيرةُ  ِمْضَحاكٌ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ْهُر على الَمثَِل.  الزَّ

 .الضَِّحكَ  أَْخَرجت أَْضَحَكتْ و النَّْخلَة َضِحَكتِ و أَي ما تَبَسَُّموا. بضاِحَكةٍ  : السُّْخِريةُ ، ويُقاُل : ما أَْوَضُحوا الّضحكُ و

 نَْخِلُكم وهو مجاٌز. َضاِحك الطَّْلُع وتَبَسَّم إذا تَفَلَّق. وما أَْكثر َضِحكَ  وقال السُّكَّرّي أي اْنَشقَّ كافُوُرها ، ويُقاُل :

اكُ و  الّشْمَس وقاَل الشاِعُر يَِصُف َزْوَجتَه : يَُضاِحكُ  ورُ والنّ  .(6)َحْوَضه َمألَه حتى فاَض  أَْضَحكو : َوِليُع الطَّْلعِة عن أَبي َعْمٍرو. الضَّحَّ

 (7)الشمَ  منها َكوحَكٌب َشرُِ   ُيَضاِحكُ 
 ءٍ كّل شيْ  ضحَكاتُ و القُلوُب إليها ، (8) تَْضَحكُ  القُلوِب ِمَن األَمواِل واألَْوالِد خيَاُرها التي ضحَكاتُ  . وقال أَبُو َسِعيد :بالضَِّحكِ  شبَّه تأََلْلَُؤها

 ِخيَاُره وهو مجاٌز.

الُمْشِكالِت أي تَْظَهُر  ليضاحك ؛ ويُقاُل : إنَّ َرأْيَك (9): ظاِهٌر َغْير مْلتَبٍِس  َضاِحكٌ  الغَديُر : تأَلأْلَ من اْمتِالئِه وهو مجاٌز. وَرأْيٌ  َضِحكَ و

 عْنَده الُمْشِكالُت حتى تُْعَرَف وهو مجاٌز.

 : أَْبيَض األَْسناِن. ضحكٌ  : ما يُْستَْهزأُ به وَرُجلٌ  ْضَحَكةُ المَ و : النََّواِدُر. الُمْضِحَكاتُ و

 : واٍد بناحيِة اليََمامِة ، وماٌء ببطِن السر في أَْرِض بْلقَْين ِمَن الشَّأِْم قالَهُ نَْصٌر. َضاحكٌ و

ى اكِ  والُمَسمَّ َحابَِة أََحَد َعَشَر رجالً ، وفي ثِقَاِت التَّابِِعْيَن تِْسعَة. بالضَّحَّ  في الصَّ

 نَقَلَه اللَّْيُث. كأميٍر النَّْسُر الذََّكرُ  الضَّريكُ  : [ضرك]

ً و ً و األَْحَمقُ  أَْيضا ِمنُ  أَْيضا ِريكُ  نَقََل الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعيّ و نَقَلَهما ابُن َعبَّاٍد. الزَّ ُء السَّّيِ  البائُس ، َزاَد َغْيُره : الفَِقيرُ  هوو الضَّريرُ  : الضَّ

ُف له فِْعل ال الحالِ  ه. وهي َضَرَكه يقُولُون وال يَُصرَّ قاَل ساعَدةُ بُن  ُضرَكاءُ و َضرائِكُ  ج وقلّما يُقاُل في النَِّساِء ، َضِرْيَكةٌ  في َمْعنَى َضرَّ

 جؤية الهذليُّ :
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ب   رِيــــــــــــــكِ حــــــــــــــُ ه  الضــــــــــــــــــــــــــــ  اَلَد املــــــــــــــاِء َزر مــــــــــــــَ  تــــــــــــــِ

جـــــــا      حـــــــَ تـــــــَ لـــــــح خـــــــذح يف الـــــــنـــــــاِس مـــــــُ (10)فـــــــقـــــــٌر ومل يـــــــتـــــــ 
 

  
  بن ِهَشام :وقاَل الكَمْيُت يمدح مْسلَمةَ 

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : ابليمامة لبين عدي.1)
 .«برقة ضاحك»( معجم البلدان 2)
 ( يف معجم البلدان : ابليمامة.3)
 .«. تعاليا.. تعاىل»( معجم البلدان بدون نسبة ا وفيه : 4)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.5)
 ( يف األساس : يفي .6)
 وصدره فيه : 145األساس منسوابً لألعش  ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص ( البيت يف 7)

 مؤّزر بصميم النبت مكتهرُ 
 ( األساس : تفرّح.8)
 ( األساس :  اهر ال لب  فيه.9)
 والضبرت عنه. 208/  2( ديوان اهلذليا 10)
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َت  ـــــــــــــح ٌث أَن يـــــــــــــح رَكـــــــــــــاءِ فـــــــــــــغـــــــــــــَ ـــــــــــــلضـــــــــــــــــــــــــــ  ا  ل نـــــــــــــ   مـــــــــــــِ

وُر      غـــــــــُ ُد َأوح تــــــــــَ جـــــــــِ نـــــــــح ك حـــــــــا تــــــــــُ بـــــــــِ يـــــــــح (1)بســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقال أَْيضاً :

ا  بــــــــــــــــــــــــــــِ   إىل الــــــــــــــــــــــــــــرت   ِإذ ال تــــــــــــــــــــــــــــَ

ِك و      كِ ئـــــــــــــــِ رائـــــــــــــــِ ف  جـــــــــــــــازِرح   الضـــــــــــــــــــــــــــــ  (2)كـــــــــــــــَ
 

  
 َضُركَ  الِفْعلُ و في ِجْسم ، (3) الغَِليُظ الشَّديُد َعَصِب الَخْلقِ  هوو األََسد من أَْسماءِ  كغَُرابٍ   :ُضَراكٌ و .َضَراَكةً  كَكُرَم في الكلِّ  َضُركَ  قدو

ْيراكو .َضَراَكةً  كَكُرمَ   البَْحر كما في العُبَاِب. َسَمك من جنِس  الضَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِريكُ   : الضَّريُب. الضَّريكُ  : الَهِزيُل وأَْيضاً الجائُِع. وقاَل األَْصَمِعيُّ : الضَّ

ً  األَْمرُ  َضكَّهُ  : [ضكك]  وَكَربه. ضاَق عليه يَُضكُّه َضّكا

ً  ءَ الشي َضكَّ و َحاحِ :و كَضْكَضَكهُ. َضْغطاً شديداً  َضغََطه : (4)َغَمَزه. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  يَُضكُّه َضّكا ْكَضَكةُ  في الصَّ وقِيَل  َمْشٌي في ُسْرَعةٍ  الضَّ

 : هو ُسْرَعةُ الَمْشي.

ْكَضاكُ و ٌ  بالضم وهي بهاءٍ  كالضُّكاِضكِ  الغَليُظ الِجسمِ  القَصيُر الُمْكتَنِزُ  من الّرجالِ  الضَّ قاَل و ُمْكتَنزةُ اللَّْحم ُصْلبَة. َضْكَضاَكةٌ  وقيَل : اْمَرأَة

 اْنبََسَط واْبتََهَج. تََضْكَضكَ  ابُن َعبَّاٍد :

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ْيُق. وفي النَّواِدِر : الضَّكُّ   إذا َغَسلَها المطُر. (5)ٍر وفُْضِفَضْت وُرْقِرقَْت وُمْصِمَصْت األَْرُض بمطَ  ُضْكِضَكتِ  : الّضِ

ً  النَّْبتُ  اْضماكَّ   :[ضمك] ً  األْرضُ  (6) اْضَماكَّتِ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبي َزْيٍد قاَل : وقال الِكَسائّي : َروَي واْخَضرَّ  اْضِميكاكا  واْضبَاكَّْت أَْيضا

ً  اْضماكَّ  قاَل غيُره :و َخَرَج نَْبتُها . الرُجُل اْنتَفََخ َغَضبا  السَّحاُب لم يَُشكَّ في َمَطِرِه. اْضماكَّ  قال أبو َحنِْيفة :و نَقَلَه الّصاغانيُّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ْرُع األَْخَضر كالُمْضبَئِّكِ عن كراعٍ. الُمْضَمئِكُّ   : الّزِ

ْنكُ  : [ضنك] يُق في الضَّ وإْن كان  َضْنكٌ  َضيِّقةٌ. وكلُّ عيٍش من غْيِر حلٍّ  َضْنكٌ  وَمِعيشةٌ  ٍء للذََّكِر واألُْنثَى.كّلِ شيـ  وفي الُمْحَكِم منـ  الّضِ

ْنكُ  ؛ أي َغْير َحالٍل ؛ قال أَبو إْسَحق : (7) (كاً فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنْ )موسعاً. وقَْولُه تعَالَى :  دَّةُ. ومْعنَاه ،  الضَّ ْيُق والّشِ أَْصله في اللغِة الّضِ

ْنك وهللاُ أَْعلَم ، أَنَّ هذه الَمِعيشة م ، وقاَل في ناِر َجهنَّم ، قاَل : وأَْكثر ما جاَء في التَّْفِسير أَنَّه عذاُب القبِر ؛ وقال قَتادةُ : أَي جهنَّ  الضَّ

اُك : الَكْسُب الَحَراُم. وقَدْ  ً  كَكُرمَ  َضنَكَ  الضَّحَّ نكِ  بَيِّن َضْنكٌ  قال ابُن ُدَرْيٍد : مكانٌ  ضاَق. بالضمِ  ُضنوَكةً و َضناَكةً و َضْنكا نَاكةِ و الضَّ إذا  الضُّ

نُوَكةِ  َضْنكٌ  كاَن َضيِّقاً. وَعْيشٌ  نَاكةِ و بَيِّن الضُّ وقال أبو َزْيٍد :  َضعَُف في َرأيِِه وِجْسِمِه ونَْفِسِه وَعْقِلِه. َضنيكٌ  فهو َكةً َضنَا فاُلنٌ  َضنُكَ و .الضَّ

نَاكُ و .َضنِْيكٌ  يُقال للضَّعيِف في بََدنِه وَرأْيِه : كامُ  : الضُّ ْنَكةِ  كغُراٍب الزُّ  أَْضنََكه إذا ُزِكَم وهللاُ  َمْضنُوكٌ  فهو كعُنِيَ  ُضنِكَ  بالضم وقد كالضُّ

ته ، فقاَل : َدْعه فإنَّه (8)في الحِديِث و وأَْزَكمه ته ، ثم َعَطَس فأََراد أَْن يَُشّمِ أي َمْزُكوم ؛ قال ابُن األَثِير  َمْضنُوك : أَنّه َعَطَس عنده رجل فَشمَّ

ْنأَكُ و وأُْزِكَم. أُْضنِك وُمْزَكم ، ولكنَّه جاَء على ُمْضنَك : والِقياُس أَْن يُقالَ  ْلُب  األُولى عن اللْحيَانّيِ : وَجْنَدلٍ  بفتحِ الدالِ  َدبٍ كُجنْ  الضُّ الصُّ

جالِ  الَمْعصوُب اللَّحمِ  ْنأكُ و قد أغفل هنا عن اْصِطالِحه فَْليُتَنبَّْه لذلك. ُضْنأَكةٌ  وهي من الّرِ  الُمَوثَّقَة الَخْلق. العَظيمةُ  فقط الناقةُ  كُجْنَدبٍ  الضُّ

نَاكُ و نَاكُ و يكوُن ذلك في الناِس واإِلبِِل ، وكذلك من النَّْخِل والشَّجِر. ُق الَخْلِق الشَّديُد للذََّكِر واألُْنثَىكِكتاٍب الُمَوثَّ  : الّضِ  الثقيلَةُ العَُجزِ  : الّضِ

ْخمة من النَِّساء.  الضَّ

ة الُمْكتَنزة اللّْحم أَْنَشَد ثَْعلَب :  وقاَل اللّْيُث : هي التَّارَّ

 و 
ُ

ــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــَب املــــــــــــــ دح أانغــــــــــــــي ال ــــــــــــــَ ا ق ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــ  بـ  حــــــــــــــَ

وحدًا      ــــــــــاكــــــــــاً خــــــــــَ ن ــــــــــا  ضــــــــــــــــــــــــِ ب قــــــــــَ ــــــــــعــــــــــُ د  ال (9)ال متــــــــــَُ
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اُج يَِصُف جاِريةً : جاِل. وقاَل العَجَّ  أََراد أنَّها ال تَِسير َمَع الّرِ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 والتكملة.اب اء املهملة واملثبت يواف  اللسان « ا ل »( يف القاموس 3)
 وقد وردت فيها الروايتان. 157/  1و  105/  1( انظر اجلمهرة 4)
 .«زاد يف اللسان : ومضمضت بضادين معجمتا»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( وردت اللفظة والجي قبلها ويف السحاب أيضاً يف الصحاح واللسان مهموزة.6)
 .124( سورة طه اآية 7)
قوله : ويف ا ديث اخل كذا خبطه ا وعبارة اللسان كالنهاية : أنه عط  عنده رجر فشّمته رجر مث عط  فشّمته »صرية : ( هبامش املطبوعة امل8)

 .«مث عط  فبراد اخل
 ( اللسان.9)
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ُنحها ح   ِضَنا ٌ فهي 
 (1)كالَكِثيِب امل

نَاكُ  قال َشْيُخنا : الَمْعُروف في الثَِّقْيلة العَْجِز أَنَّها  والكسُر الذي اْقتََصَر عليه المصنُِّف لم يْذُكُروه إالَّ على ِجَهِة اإِلْنكاِر. بالفتحِ ، الضَّ

بَاه قْلُت : الفتُح اْقتََصَر َعلَيه الَجْوَهِرّي وِمثْله للفَاَرابي في ديوانِه ، وقاَل غيُرهما : الصَّواُب بالكسِر نبَّه عليه الصَّ  ّي وَصوَّ اغانيُّ وابُن بَّرِ

ْل ؛ وبه فسَُّروافال َمْعنَى لقو التِّيعة »حِديَث وائِِل بن ُحْجٍر : في  ِل َشْيخنا لم يَْذكُروه إالَّ على جهِة اإِلْنكاِر فتأمَّ
َرةُ األَْليَاِط وال (2)  شاةٌ ال ُمقَوَّ

نَاكُ  قال ابُن األَثيِر : .«ِضنَاكٌ  نَاكو : بالكسِر الكثيُر اللحِم ويُقاُل للذَّكِر واألُْنثَى بغيِر هاٍء. الّضِ  عن ابِن َعبَّاٍد. الشَّجُر العظيمُ  الّضِ

نِْيكُ و يِّقُ  : الضَّ نِْيكُ و عن أَبي َعْمٍرو. كأميٍر العَْيُش الضَّ  عن أبي َزْيٍد. يَْخُدُم بُخْبِزهِ  يَْعَمُل أي التَّابُِع الذي : الضَّ

نِْيكُ و  عن أَبي َعْمٍرو. الَمْقطوعُ  : الضَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 ناِدٌر. َمْضنُوكٌ  هللاُ أَْزَكَمه فهو أَْضنََكه

ر. ِضنَاكٌ  وناقَةٌ   : غليظةُ الُمَؤخَّ

. َضنُكَ و  السََّحاُب : كَكُرَم ، َغلَُظ واْلتَفَّ

 أَي َمْنُهوٌك. ُمتََضنِّكٌ  وَرَجلٌ 

ً  لفرُس الِحْجرَ ا ضاكَ   :[ضوك] . وقال ابُن ُدَرْيٍد  يَُضوُكها َضْوكا قاَل أبو و ِمثْل َكاَمها َكْوماً وبَاَكها بَوكاً. نَزا عليها : أي (3)أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ام. َجماعةً  أي (4)منهم كَسِفْينٍة  َضِويكةً و من الناِس كثُماَمةٍ  ُضواَكةً  رأيتُ  تَُراٍب : كَ و وكذلك من سائِِر الحيواِن هكذا َرَواه عن َعرَّ  تََضوَّ

كَ  ِمثْل َرِجيِعه الرُجُل في الّضاُد الُمْعجمةُ عن أبي َزْيٍد كما في العُبَاِب. وقال يَْعقوب : َرَواه اللْحيَانيُّ عن أَبي ِزياٍد هكذا ، وعن  تََصوَّ

اِد المهملِة قاَل : وقال أَب كاً إذا تَلَطَّخ.األَْصَمِعّي بالصَّ ك فيه تََورُّ ُسوا  عليه (5) اْضَطّوكوا يُقالُ و و الَهْيثم العُقَيلّي : تََورَّ  إذا (6)واْعتَلَُجوا وادَّوَّ

 َرَواه أبو تَُراٍب. تَنَاَزُعوه بِِشّدةٍ 

ً  النَّاقةُ  ضاَكتِ  : [ضيك] . تَِضيُك َضْيكا  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ْت من ِشدَّةِ الَحّرِ فلم تَْقِدْر أن تَُضمَّ فَِخَذْيها على َضْرِعها فهي أيوقال ابُن األْعَرابّيِ :   وأَْنَشَد : كُركَّعٍ  ُضيَّكٍ  نوقٍ  من ضائِكٌ  تَفاجَّ

ا  كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــُ رَاهـــــــــــــــا كـــــــــــــــاهِلضـــــــــــــــــــــــــــــاِب بـ ـــــــــــــــَ  َأال تـ

وحذًا      ا وعـــــــــُ ـــــــــَ ب ـــــــــح نـ ـــــــــًا جـــــــــَ ي ـــــــــِ ـــــــــال ت كـــــــــامـــــــــَ ـــــــــ  ي  (7) ؟ضـــــــــــــــــــــــُ
  

ُج أَْفَخاذها ِمن ِعَظم ُضُروِعها. تََضيَّكُ  وقاَل غيره : هذه إبِلٌ  ً  أَي تَفَرَّ  اْمتأَلَ. أي وضاَك عليَّ َغْيظا

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

يََكانُ  قاَل أبو َزْيٍد : َك فيه مْنِكبَْيه وَجَسَده حين يْمِشي مع كثرةِ لحٍم. وقاَل غيُره : الضَّ يَ  والَحيَكاُن من َمْشي اإِلنساِن أَْن يحّرِ َمْشي  كانُ الضَّ

ُج.  الرجِل الكثيِر اللّْحِم فهو إنَّما يَتَفَحَّ

 ٌ َمْخَشِريُّ : اْمَرأَة جة لِسَمِن فخَذْيها وكذلك َحيَّاَكةٌ. َضيَّاَكة وقاَل الزَّ  ُمتَفَّحِ

 مع الكاف فصل الطاء
حاحِ ألَنَّه لم يثبت  ٌء على َشْرِطه وكذا صاِحُب اللَِّساِن فإِنَّه لم يَْذكر عنَدهُ فيه شيْ هذا الفصل كالَِّذي بعَده ، وهو فَْصل الظاِء َساقِط من الّصِ

اغانيُّ في العُبَاِب والنْكِملَة فقال :  فيه شيئاً. وأَْوَرَده الصَّ

كةً قَْلعَةٌ  َطبََركُ  : [طبرك] ّيِ  على رأِس جبلٍ  محرَّ  .َطبَركّيٍ  اوالنْسبَةُ إليهم قَْلعَةٌ بأْصبَهانَ  َطبََركُ  قال غيُره :و بالّرِ

كُ   :[طحك]  وقاَل ابنُ  .(8)أَْهَملَه الَجَماَعةُ  كقُبَّرٍ  الطُّحَّ
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__________________ 
 والتهذيب واللسان وبعده فيهما : 86( ديوانه ص 1)

ــــــــــــــه وهــــــــــــــو مــــــــــــــعــــــــــــــطــــــــــــــي اإلســـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــا    عــــــــــــــّزز مــــــــــــــن

ــــــــــــــا      ــــــــــــــهــــــــــــــت ــــــــــــــت ــــــــــــــه ابل ــــــــــــــن  ضـــــــــــــــــــــــــــرب الســـــــــــــــــــــــــــواري مــــــــــــــت

  

 .«التبعة»( عن اللسان وابألصر 2)
 .100/  3( اجلمهرة 3)
 ( كذا ابألصر وضبطت اللفظة عن القاموس بضم ففتح فسكون ضبرت قلم ا ويف اللسان والتهذيب ضبرت قلم كسفينة.4)
 ( يف القاموس واللسان بتخفيف الواو املفتوحة.5)
 ( األصر واللسان ا والتهذيب بتخفيف الواو ا وهبامش اللسان : هكذا يف األصر.6)
 ( اللسان بدون نسبة.7)
 .«قوله اجلماعة : أي غري الصاغاين فقد ذكره يف التكملة والعباب»هبامش املطبوعة املصرية : ( 8)
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ُ ح  َعب اٍد : هي  بـَعحد كذا يف النسِخ ا ويف الُعَباِب : مل تـَبـحُز  بـَعحد وأَنحَشَد : (1) من اإِلِبِر الجي مل َتربح
 طحكاتر  ا قا  املسنمات 

ُكونَةُ  : [طرك] َدةِ  َطرَّ اغانّي. وهي وضِم الكاِف وفتحِ النونِ  الَمْفتوَحةِ  بفتح الطاِء والراِء الُمَشدَّ بيِد  د باألَْنَدلُِس  بَْعده هاء أَْهَملَه الَجَماَعةُ كالصَّ

ً  االْفَرنج اآلنَ   َغْير الذي باألْنَدلِس. و: ع آَخُر بالغَرِب أيضا

 وهو الَوِظْيفةُ من َخَراجِ األَْرض وقد تقدَّم في القاِف. الطَّْسقِ  اعةُ. وقال ابُن َعبَّاٍد : هي لغَةٌ فيأَْهَملَه الَجمَ  الطَّْسكُ  : [طسك]

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه : [طلمك]  : * وممَّ

ْنَدلُس أََحُد شيوخِ ابن ِسْيَده صاِحُب الُمْحَكِم مسند األَ  الَطلَمْنكيُّ  بفَتَْحتين ساِكنَة النُّون مدينةٌ َمْشُهورة باألَنَدلُِس منها اإِلمام أبو عمر َطلَمْنكة

 أَْوَرده َشْيُخنا.

حمن األَْموّي وهي بيِد االْفَرنج اآلَن َجبََرها هللا تَعَالَى ، وأَبو ُعَمرٍ  ُد بُن َعْبِد الرَّ ِد بن  قْلُت : بَنَاها األَميُر محمَّ الَمْذكور وهو أَْحَمد بُن محمَّ

 .429، وَماَت ببلِده في َسنَِة  346ء نَِزيُل قْرطبةَ ُوِلَد َسنَة ْيَسى بن يَْحيَى المعافري األَْنَدلُِسي الحافِظ الُمْقِرىَعْبِد هللا بن أبي عِ 

 فصل العني
 املهملة مع الكاف

ً  ءِ َء بالشَّيالشَّي َعبَكَ   :[عبك] كةً  َكةُ العَبَ و : َخلََطهُ  (2)لَبََكهُ. وقال ابُن ُدَرْيٍد  يَْعبُُكه َعْبكا وهي الَحبَّةُ من السَّويِق. يُقاُل : ما  الَحبََكة ِمثْل محرَّ

قاِء من الَوَضرِ  العَبََكةُ  قاَل ابُن األْعَرابّي :و وقِيَل : الِقْطعَةُ من الَحْيِس. ءِ الِكْسَرةُ من الشى العَبََكةُ  قِيَل :و وال لَبََكةً. َعبََكةً  ذُْقتُ   ما يَتَعَلَُّق بالّسِ

ي :و .َعبَكةً  ، ومنه قَْولُهم : ما أَْغنَى َعنِّي ُء الَهيِّنُ الشي يُقاُل : هيو .َعبََكة ومنه قَْولُهم : ما في النِّْحيِ   العَباُم البَِغيضُ  هو العَبََكةُ  قاَل ابُن بَّرِ

 الِهْلبَاجة.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

. العَبََكةُ  : العُْقَدةُ التي تكوُن في الحْبِل فيُْبلَى الحْبُل وتَْبقى العَبََكةُ  : الَوَذَحةُ. وقاَل أبو َعْمٍرو : بََكةُ العَ  اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

. وقاَل ابُن ِسْيَده : كعََملٍَّس  َعبَنَّكٌ  رُجلٌ  : [عبنك] اغانيُّ  .َعبَنَّكٌ  َجَملٌ  وفي التّْهِذيِب : ُصْلٌب شديٌد. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

ً  : [عتك] اغانيُّ : َكرَّ  َعتََك يَْعتُِك َعتْكا ً  الفرسُ  َعتَكَ و ، وهو قَْوُل األْصَمِعّيِ  في الِقتالِ  وَحَمل. َزاَد األَْزَهِريُّ والصَّ  َحَمَل للعَّضِ  يَْعتُِك َعتكا

اُج : عواتِكٌ  فهي َخْيلٌ   قاَل العَجَّ

اًل لــــــــــــنــــــــــــا  يــــــــــــح هــــــــــــم خــــــــــــَ عــــــــــــُ بــــــــــــِ تــــــــــــح انـــــــــــــُ كــــــــــــَ واتــــــــــــِ  عــــــــــــَ

كــــــــــا      هــــــــــالــــــــــِ
َ

ُب املــــــــــ ركــــــــــَ رحدًا تــــــــــَ (3)يف ا ــــــــــرب حــــــــــُ
 

  
ً  في األَْرِض  َعتَكَ و ُحرداً : أَي ُمْغتَاظةً َعلَْيهم ، ويُْرَوى : َعوانِكا. قاَل ابُن و وقاَل اللَّْيُث َذَهَب فيها ولم يَقُْل َوْحَده ذَهَب وْحَده كقُعُودٍ  ُعتوكا

 على َزْوِجها نََشَزتْ  المرأةُ  َعتََكتِ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ و عليه بَخْيٍر أو َشّرٍ اْعتََرضَ  َعتَكَ و َعلَيها. على يَميٍن فاِجَرةٍ أَْقَدمَ  الرُجلُ  َعتَكَ  (4)ُدَرْيًد 

ً  القوسُ  َعتََكتِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و تْه. وقاَل ثَْعلَُب : إنَّما هو َعنَك بالنُّوِن والتاء تَْصِحيف.وَغلَبَ  َعَصتْ  على أَبِيهاو ً و تَْعتُِك َعتْكا  فهي ُعتوكا

ً  أي عاتِكٌ  ْت قَِدما ً  ُن والنَّبيذُ اللَّبَ  َعتَكَ و أي من الِقَدِم وطوِل العَْهِد. ونَّص الَجْمهرة إذا قَُدَمْت فاْحَمارَّ ُعوُدها. اْحَمرَّ اْشتَدَّْت  يَْعتُِك ُعتوكا

ً  من اللَّبَِن : الحاِزُر. وقد العاتِكُ  وقال أبو َزْيٍد : ُحموَضتُه  .َعتََك ُعتُوكا

حمن : البَْوُل على فَِخِذ النَّاقِة يَبِسَ  َعتَكَ و إذا َصفَا. عاتِكٌ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : نَبِيذٌ  . قاَل َجْبُر بُن َعْبِد الرَّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 البو  عل  أنسائها عتكو 
َدةِ.  ويُْرَوى وَعبَك بالموحَّ

__________________ 
 خارج األقواس عل  أهنا ليست يف القاموس.« بعد»وقد وضض الشارح لفظة « مل تبـحُز ح بعد»( يف القاموس : 1)
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 .314/  1( اجلمهرة 2)
 واللسان والتكملة واألو  يف التهذيب. 42وانه صفحة ( دي3)
 .21/  2( اجلمهرة 4)
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ً  البَلَدَ  َعتَكَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و  إليه وَعَدلُوا قاَل َجِريٌر : إلى َمْوِضعِ كذا مالوا القومُ  َعتَكَ  قاَل الِحْرَماِزيُّ :و َعَسفَهُ  يَْعتُِكهُ ُعتوكا

بـــــــح  ــــــ  َأيّنِ ُأصــــــــــــــــــــِ  ُت هبــــــم ســـــــــــــــــــــاُروا فــــــَلســـــــــــــــــــــُت عــــــل

ٍة      يـــــــــ  رحيفَح نـــــــــِ واأَدحرِي عـــــــــلـــــــــ  َأيِّ صـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــُ تـــــــــَ  (1) عـــــــــَ
  

ً  يََدهُ  َعتَكَ  قال ابُن َعبَّاٍد :و ُ  َعتََكتِ و قاَل : ثَناها في َصْدِرهِ  إذا َعتْكا يَت الَمْرأَةُ  ورأَستْ  (2) َشُرقَتْ  إذا المرأَة  قاَل : عاِتَكة قيَل : ومنه ُسّمِ

وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : إذا َحَمَل عليه أو أَْرَهقَه ؛ وقاَل َغْيُره :  ٌء.عليه يَْضِربُه أي لم يُنَْهنِْههُ عنه شي َعتَكَ و اْستَقَاَم لَوْجِهه إذا فالٌن بِنيَّتِه َعتَكَ و

 ٍء كان.واألشياِء أيَّ لوٍن كان وأيَّ شي الخاِلُص من األَْلوانِ  العاتِكُ و ٍء.من كّلِ شي الكريمُ  العاتِكُ و َحَمَل عليه َحْملَة بَْطٍش.

اجِ : اللَّجوجُ  العاتِكُ  قال ابُن األَْعَرابّيِ :و  الذي ال يَْنثَنِي عن األَْمِر وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ هنا للعَجَّ

 (3) َعواِتكانـُتحِبُعهم َخيحاًل 
وقد تقدََّم ويروى بالنون أيضاً وسيأتي البحث  من النَّبِيِذ الصافي العاتِكُ  ْيٍد :قال ابُن ُدرَ و الراِجُع من حاٍل إلى حالٍ  العاتِكُ  قال أبو ماِلٍك :و

ً  يقال أقام الدهر العتكو فيه ً  عتكا ِة : َجبَلٌ  العَتْكُ و أي َدهراً عن اللْحيَاني ويأتِي في النون أيضا مَّ  قاَل ذُو الّرِ

نــــــــااي  َت ثــــــــَ يــــــــح لــــــــَ ــــــــَ كِ فـ تــــــــح ا  الــــــــعــــــــَ مــــــــاهلــــــــِ تــــــــِ  قــــــــبــــــــِر احــــــــح

عـــــــاُب      حـــــــاَب صــــــــــــــــــِ َن الســــــــــــــــــ  غــــح لــــُ بـــــح ُ  يـــــَ واهــــِ (4)شــــــــــــــــــَ
 

  
عن ابن  كأميٍر من األياِم الشَّديُد الَحرِّ  العَتِيكُ و وقاَل نَْصر : هو واٍد باليََماَمِة في ِدياِر بَنِي َعْوف بن َكْعب بن َسْعد بن َزْيد َمنَاة بن تميم.

مِ  فَِخذٌ من األَْزدِ  العَتِيكُ و َعبَّاٍد. كةً. َعتَِكيُّ  إليهم والنِّْسبَةُ  هكذا َذَكَره كراع باألَلِف والالَّ َحاحِ : محرَّ : حيٌّ من العََرِب ومنهم  َعتِيكو وفي الصَّ

اَغانيُّ : وهو العَتَِكيُّ  فالنٌ   .(5) !َمابُن األََسِد بن عْمَران بِن عمٍرو ومزيقياَء بِن ماِء السَّ  َعتِيكُ  ، قاَل الصَّ

إليه يُْنَسُب الُمَهلَُّب بُن أَبي صْفَرة ، وإليه يَْرجُع المَهلَّبِيُّون  العَتِيكِ  وأَُخوه وائُِل بُن الحاِرِث بنِ  العَتِيكِ  قُْلُت : ومن ولِده أََسُد بُن الحاِرِث بن

 لنَّسَّابِة.َعِشْيرة أَبي الَحَسن المَهلّبِّي َشْيخ اللغَِة بِمْصَر قالَهُ ابُن الجواني ا

ْيَص. من النَّْخِل التي ال تَأَتَبِرُ  العاتَِكةُ و لُوُد تحمُل الّشِ  أي ال تَْقبل اإِلبار عن اللْحيَانّي ؛ وقاَل َغْيُره : هي الصَّ

يبِ  العاتَِكةُ و ةُ من الّطِ ٌ  المرأةُ الُمْحَمرَّ يت لصفائِها وُحْمرتها وقيَل لَشرفِها كما تقدََّم فهي أَْقواٌل  عاتَِكةٌ  وقيَل : اْمَرأَة بها َرْدُع ِطْيٍب وقيَل : ُسّمِ

ْت. وقاَل ابُن َسْعٍد : َعتََكتِ  على بَْعِلها إذا نََشَزْت. وقاَل ابُن قُتَْيبَة : من َعتََكتْ  ثاَلثَةٌ. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : من في  َكةُ العاتِ  القَْوُس إذا اْحَمرَّ

وِض : فَات يُقاُل اْمَرأَةٌ  عاتَِكةُ  اللغَة الطاِهَرةُ ، فهما قَْوالن آَخَراِن َصاَر الَمْجُموُع َخْمَسةٌ. وقاَل السهيليُّ في الرَّ  عاتَِكةٌ  اسٌم َمْنقُوٌل ِمَن الّصِ

ْعفَران ، ةُ من الزَّ ّي : ُهنَّ اثْنَتَا َعَشَرة نُْسوة  تِْسعٌ  وسلمعليههللاصلى في َجدَّاِت النبّيِ  ، وهنَّ  العَواتِكُ  الَجْمعُ و وهي الُمْصفَرَّ ،  (6)وقاَل ابُن بَّرِ

اَغانيُّ على التّْسعِ وإيَّاهما  العََواتِكِ  قاَل في يوِم ُحنَْين : أَنَا ابنُ  تَبَِع الُمَصنُِّف ، ومنه الحِديُث : وِمثْله البِن األَثِيِر ؛ واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ والصَّ

 من ُسلَْيم.

ى كلُّ واِحَدةٍ منُهنَّ  من ُسلَْيمٍ  نْسوةٍ  ثاَلثُ  العََواتِكُ  قال القُتَْيبِيُّ : قال أَبو اليَْقظان :  بِن َمْنُصور بن َعْكَرمة بن خصفة بن قَْيِس ِعْيالن تَُسمَّ

َحاحِ والعُبَاِب ، والصَّواُب أُّم  َجّدِ هاِشمٍ  نَاف بن قصّيِ َعْبِد مَ  أُمُّ  بن فالَجِ بن َذْكوان وهي بنُت ِهاللٍ  عاتَِكةُ  إْحَداهنَّ : عاتَِكة كذا هو في الّصِ

 واِلِد هاِشم أَو أُمُّ َعْبِد َمنَاف ، نَبَّه عليه َشْيُخنَا.

ه ُحيَي بْنَت حليٍل الخزاعية وَصّوبَه ابُن عقبة النَّسَّابة ف مِة الفاِضِليَِّة أَنَّ أُمَّ  ي عْمَدةِ الطالِب.قُْلُت : وَوقََع في المقّدِ

ةَ بِن ِهاللٍ  عاتَِكةُ  الثانيةُ :و ةَ بِن ِهاللٍ  عاتِكةُ  الثالثةُ :و بِن َعْبِد َمنَاف ، أُمُّ هاِشمٍ  بن فالَج بن َذْكوان وهي بنُت ُمرَّ بن  بنُت األَْوقَِص بِن ُمرَّ

ةُ  العََواتِكِ  ِمنَ  فاألُْولَى ، عنها وَرِضيَ  وسلمعليههللاصلىبن ُزْهرة أبي آِمنَة أُّم النبّيِ ،  أُمُّ َوْهِب بِن عبِد َمنَافٍ  فالَج بن َذْكوان وهي َعمَّ

 ُسلَْيم بن َمْنصور الَمْذكور آنِفاً. الُوْسَطى والُوْسَطى عمةُ األُْخَرى ، وبنُو ُسلَْيم تَْفتَِخُر بهِذه الوالَدةِ ؛ وذَْكوان هو ابُن ثَْعلَبة بن بَهثةَ بن

 قُْلُت : ولبَني ُسلَْيم َمفَاِخر منها أَنَّها أَلَّفَْت يوَم فتحِ َمكَّة

__________________ 
 ( اللسان والتكملة وعجزه يف التهذيب.1)
 ( يف القاموس : ُشرَفت ابلفاء. ومثله يف التكملة.2)



13264 

 

 ( تقدم يف املادة.3)
 .«عتك»يف معجم البلدان  ( اللسان ا وصدره4)
 .367( انظر مجهرة ابن حزم ص 5)
 قوله : نسوة ا كذا خبطه ا والصواب ا امرأة ا إاّل أن يكون بداًل. وهي ساقطة من عبارة اللسان.»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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ِهَده منهم أَلٌف ا َم لو  أي شــَ َأن   ا ومنها واَءُهم يومِئٍذ عل  األَلحِويَِة وكاَن َأمححَرأن  النيب  ا صــل     َتعاىل عليه وســل م ا َقد 
رِ  إىل َكَتبَ   عنههللارضيُعَمَر  َرةِ  الُكوَفةِ  َأهح ُر وال وِمصحرَ  والَبصح ش ام َأِن ابـحَعُثوا إد  ِمن كرِّ بلٍد أبَفحَضِله َرُجالً ا فبعَث َأهح

ُعوٍد  ِض بِن َمســــح رِة مبَُجاشــــِ َنِ  الَبصــــح ر مبَعحن بن يَزِيد بن اأَلخح ُر ِمصــــح َلِمّي ا وَأهح ُر الُكوفِة بُعتحبة بن قـَرحَقٍد الســــ  َلِميِّ ا وَأهح الســــ 
ُر الش ام أَبيب اأَلعحَور الس َلِميّ  َصنِِّف واجلَوحَهرِّي البَـ  الَبواقي من غرِي بين ُسَليحٍم. اجلد اتُ و  ا الس َلِمّي ا وَأهح

ُ
َواقي فَعَل  قـَوحِ  امل

دي ة وُهَذل َوان ا وِكَنانِي ة وَأســَ ض قاَ  : وهن  اثـحَنتان من قـَُريحش ا واثـحنَـَتان من َعدح اعي ة ســّت ا عل  قـَوحِ  ابن بـَّرِّي ِتســح ي ة وُقضــَ
يحدٍ  عاِتَكةُ و  .(1)وأَزحدي ة فتبم رح ذلك  َلَمتح  (2) بنُت ُأســــَ بنُت  عاِتَكةُ و  يوَم الفتِح ؛بِن َأيب العيِص بن أَُمي ة ُأخحت عتاب َأســــح

رِو بنتُ  عاِتَكةُ و  ُمنحِقذ أُّم َمعحَبد اخلزَاِعي ة صـــاِحَبة اخلَيحَمَتاح ؛ خاِلٍد بن َرأَة َعبحِد   بن  َزيحد بِن َعمح ِعيد امح بن نـَُفيحر ُأخحت ســـَ
َناَء مجيلًة فَبَحب ها حّباً شــديداً وله فيه دِّي  كاَنتح َحســح ِر الصــِّ َعاٌر َأيب َبكح  مث تزو َجها ُعَمُر مث الز بري فَورَِثِت الثالثََة ا (3)ا َأشــح

ط ِلب  بنُت عبِد   عاِتَكةُ و 
ُ
واُب بنحُت َعبحِد امل وِ    ا  (4)هكذا يف ســـــــــــــــائِِر النســــــــــــــِخ وهو َخَطٌب والصــــــــــــــ  ُة َرســــــــــــــُ َعم 

ا قيرَ  ا وسللللمعليههللاصللللى َلمت إهن  ة بن أَُمي ة َأيب بن   َعبحدِ  أُم   وهي َأســـــح ُِغريح
  امل

َ
ُزومّي َرَوت عنها أُم  َكلُثوم بنحُت امل خح

ُت َعبحِد الر محن بن َعوحف قيَر : هي أُم  املســــــور وُأخحت الشــــــفاء َهاَجَرتح ؛ بنُت َعوحفٍ  عاِتَكةُ و  عقبة ؛ بنُت  عاِتَكةُ و  ُأخح
ِة ؛ نـَُعيحمٍ  َلَمة يف العد  ُأخحت خاِلِد بن الوليِد َزوحجة  بنُت الَوليدِ  عاِتَكةُ و  بِن َعبحِد   الَعَدِوي ة َرَوتح عنها َزيـحَنُب بنحُت َأيب ســـــَ

م ُعَمرَصفحوان بن أُ   .عنهن     رضي صحابي اتٌ  َمي ة طل َقها َأاي 
َز نَْصر فَتَْح العَْين  بالكسِر ع ِعتْكانٌ و  وقاَل : اسُم أَْرٍض لهم. (5)وجوَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

. َعتَكَ  اَغانيُّ يُب أي لَِزَق به نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والصَّ  به الّطِ

ً  به َعتَكَ و بالفتحِ الَحْملة. العَتََكةُ و .َعتَكَ و ِء : َعِسَق وَعِبقَ د في الُمَصنِِّف في باِب لُزوق الشيْ وَذَكر أَبو ُعبَيْ  القَْوس  العاتَِكةُ و لَِزَمه. َعتْكا

ُل الُهَذليُّ : ْت من طوِل العَْهد نَقَلَه الَجْوَهِريُّ قاَل الُمتَنَخَّ  اْحَمرَّ

لــــــــــــــــٍ  و  فــــــــــــــــراُء الــــــــــــــــرُبايــــــــــــــــِة غــــــــــــــــرُي خــــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــعــــــــــاِج      ِف ال ــــــــــح َوق ةِ كــــــــــَ كــــــــــَ ــــــــــِ ــــــــــاط  عــــــــــات ي ــــــــــِّ ــــــــــل (6)ال
 

  
 وقال السُّكَّرّي : أي َصْفَراء خاِلَصة.

 ؛ قالَهُ ابن َعبَّاٍد. َعتَِكةٌ  كفَِرَحٍة ُمتلَبَّدة ، وكذلك نَْعجة َعتَِكةٌ  : أَْصفَر. وقَِطْيفةٌ  عاتِكٌ  وأَْحمر أَْقَشر إذا كان شديَد الُحْمرة. وِعْرقٌ  عاتِكٌ  وأَْحمر

 .عاتَِكة : ثياٌب ُحْمٌر وُصْفٌر تُْجلَب من الشَّاِم نُِسبَت إلى َمْشَهدِ  العاتِِكيُّ و

 بُن التَّيََّهان َصَحابِيَّان َرِضَي هللاُ تَعَالَى عنهما. عتيكُ و عتيك بن الحرث بن عتيكُ و

 ُسلَْيمان بن طَرْيف ، ويُقاُل ُطَرْيف بن ُسلَْيمان تابعيٌّ َرَوى عن أَنَس وعنه الَحَسُن بن َعِطية القَُرِشّي. ةعاتِكَ  وأبو

. وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو العَثَكُ   :[عثك] ُعنٍُق ُعروُق  ِمثْلُ  العُثُكُ  قد قالُوا :و قال : كُصَردٍ  قالُوا العُتَُك.و قال : (7) بالتحريكِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ةً  تَين فهو َجْمٌع  العُثُك َواِحٌد هو أَْم َجْمع ، قاَل ؛ فإْن صحَّ قَْولهمقاَل : وال أَْدِري أَ  النَّْخِل خاصَّ : ِعْرُق  (9)قُْلُت : وَوقََع في الَجْمَهرة  .(8)بضمَّ

ْل. النَّْخل هكذا باإِلْفَراِد. وقَْولُه : ُعُروق يدل على أَنَّه َب َكْونه َجْمعاً فتأمَّ جالِ  األَْعَسرُ  األَْعثَكُ و َصوَّ َدَغةُ  العَثََكةُ و من الّرِ كةً الرَّ من  محرَّ

ين.  الّطِ
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. وقال ابنُ  بالمهملةِ  العَْدكُ  : [عدك]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 ( انظر يف العواتك طبقات ابن سعد.1)
 .«أِسيدٍ »سخة أخر  : ( عل  هامش القاموس عن ن2)
 ( قا  ا وقد طلقها ا بعد ما عزم عليه أبوه يف طالقها :3)

ـــــــــــــــــك ال أنســــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــا دّر شــــــــــــــــــــــــــــــار    أعـــــــــــــــــات

 مــــــــــــــــــا انح قــــــــــــــــــمــــــــــــــــــري ا ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــام املــــــــــــــــــطــــــــــــــــــّو و     

  

 أعـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــك قـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيب كـــــــــــــــــر يـــــــــــــــــوم ولـــــــــــــــــيـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة 

  
 إلــــــــــــــيــــــــــــــك مبــــــــــــــا ختــــــــــــــفــــــــــــــي الــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــوس مــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــّ   

  

 .499/  5( انظر أسد الغابة ترمجتها 4)
 بفتح أوله وكسره وسكون  نيه.( قيدها ايقوت 5)
 واألساس ونسباه للهذد. 223/  4ومقايي  اللغة « غري خل »ويرو  « فرع نبض»برواية :  26/  2( ديوان اهلذليا 6)
 وقد تصرف الشارح ابلعبارة.«  ركة»( يف القاموس : 7)
 .44/  2( اجلمهرة 8)
 دم.( كذا ا والذي يف اجلمهرة املطبوع : عرو  ا كما تق9)
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 وزانً وَمعحىًن. املِعحدََكةُ  أي املِطحَرَقِة ُتَسم   وهي َعدََكُه يـَعحدُِكُه َعدحكاً  يُقاُ  : (1)لَُغٌة مياني ٌة  َضرحُب الص وِف ابملِطحَرَقةِ  ُدَريحٍد : هو
ً  : [عرك] ً  بَجْنبِِه ما كان من صاِحِبه َعَركَ و َدْلكاً كاألَديِم ونحوه ، َدلََكهُ  َعَرَكهُ يَْعُرُكهُ َعْركا  وهو من ذلك ؛ َحكَّهُ حتى َعفَّاهُ  كأَنَّه يَْعُرُكهُ َعْركا

ْبِرقاِن قاَل : َعَرْكتَ  في األَْخباِر أَنَّ ابَن َعبَّاٍس قال للُحَطْيئة : هالَّ و  بَجْنبك ما كان من الزَّ

َت مل  ُر إذا أَنــــــــــح عــــــــــح بــــــــــك بــــــــــعــــــــــَ  مــــــــــا  تـــــــــــَ نــــــــــح  ِبــــــــــَ

ُد      ـــــــــــــُب مـــــــــــــن اأَلدحَ. رمـــــــــــــا  اأَلابعـــــــــــــِ رِي ـــــــــــــَ (2)ي
 

  
ً و َره عليه. وقال اللَّْحيَانيُّ : َعَرَكهُ  وقيل : َحَمَل عليه الشَّرُّ والدَّْهرُ  َعَرَكهُ َعْركا ً َعَرَكهُ يَْعرُ  بَِشّرٍ إذا َكرَّ  َعَركَ و : َحَمَل الشَّرَّ عليه. ُكهُ َعْركا

ً  البَعيرُ  والحازُّ ، ُهَما واِحٌد ، وهو  العَْركُ  وقََطَع الجْلَد. وقاَل العََدبَُّش الِكنَانِيُّ : حتى َخلَُص إلى اللّْحمِ  وَدلََكهُ فأَثَّر فيه َحزَّ َجْنبَه بِمْرفَِقهِ  َعْركا

 َراعِ حتى يَْخلَُص إِلى اللحِم ويَْقَطَع الجْلَد بحّدِ الِكْرَكَرةِ قاَل :أَْن يَُحزَّ الِمْرفَُق في الذِّ 

 (3)وال ِذي َضبِّ  َعرح ٍ لي  بِذي 
 وقال آخُر يَِصُف البَِعيَر بأَنَّه يائُِن الِمْرفَِق :

ُجُر ِمرحفـََقاها  الَعرح ِ قليُر   (4)يـَهح
ً  َعَركَ  من المجاِز :و كَسفَْرَجٍل. عاِرٌك َعرْكَركٌ  ذلك الَجَملُ و ها فيه كي تَنَاَل منه  إذا اإِلبَِل في الَحْمِض  َعَركَ و َحنََّكهُ. إذا الدَّْهُر فالنا َخالَّ

كةً  العََركُ  واإلْسمُ  عن اللَّْحيَانّيِ. حاَجتَها  قاَل : الماِشيَةُ النَّباَت أَكلَتْهُ  َعَرَكتِ و ُمحرَّ

تِ و  بــــــــــح ــــــــــ  ت مــــــــــثــــــــــَر الــــــــــنـ ــــــــــح َر ُ  مــــــــــا زِل عــــــــــح ــــــــــُ  مــــــــــر ًة  يـ

وبُ      ثـــــــــــــــُ وىَل مـــــــــــــــر ًة ويــــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  ويـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح  فـــــــــــــــيــــــــــــــــُ

  
ً  المرأةُ  َعَرَكتِ و يُْؤَكُل ، ويُولَى من الَوْليِ. يُْعَركُ  ً و تَْعُرُك َعْركا ً و بفتِحِهما َعَراكا بالضِم األُْولى عن اللّْحيَانّي ، واْقتََصر الَجْوَهِريُّ  ُعروكا

اَغانيُّ على األَِخيرةِ   أي ِحْضُت : َعَرْكتُ  بَسِرفَ  (5)في حِديِث عائَِشةَ : حتَّى إذا كنُت و بالجاِريَِة. العَْرك ، وَخصَّ اللَّْحيَانيُّ  حاَضتْ  والصَّ

 ُمْعِركٌ و عاِركٌ  كأَْعَرَكْت فهي ، قبل أَْن تُِفيضَ  الِعَراكَ  فََذَكَرت ُمْحِرَمة كانت ، وسلمعليههللاصلىفي حِديٍث آَخَر : أنَّ بعَض أَْزَواِجه ، و

ّي لُحْجِر بن جليلة   : (6)وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ـــــــــــه  ت ـــــــــــح ا رَأَي مـــــــــــاِن ملـــــــــــ  عـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــنـ د  ال ـــــــــــَ رحت ل  فـــــــــــغـــــــــــَ

طــــــــاُء      ِ  ِشــــــــَح يــــــــح َرتح لــــــــلــــــــحــــــــَ غــــــــَ  (7) عــــــــارِ ُ كــــــــمــــــــا فـــــــــَ
  

 : ُحيٌَّض قالت الَخْنَساُء : َعواِركُ  ونَِساءٌ 

ُم  كـــــــــــُ لـــــــــــ  وا عـــــــــــارًا َأ ـــــــــــَ لـــــــــــُ غحســـــــــــــــــــــــــِ وحَم أو تــــــــــــَ  ال نــــــــــــَ

َر      ــــــعــــــوارِ ِ َغســـــــــــــــــــــح هـــــــاِر  ال ــــــعـــــــد أطــــــح يحضـــــــــــــــــــــًا ب (8)حــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه في الكتاِب :

ًة  ظــــــــــَ لــــــــــح فــــــــــاًء وغــــــــــِ ارًا جــــــــــَ يــــــــــَ ِم َأعــــــــــح لــــــــــح  َأيف الســــــــــــــــــــــــِّ

ــــــــنِّســــــــــــــــــــــاِء و      اه ال ــــــــَ ب رحِب َأشــــــــــــــــــــــح ــــــــعــــــــوارِ ِ يف ا ــــــــَ  (9) ال
  

ً  (10)وقبل أَْن تْجتَِمَع الِفيقَةُ الثانيةُ وهي العاُللَةُ  كغَُرابٍة ما َحلَْبَت قَْبَل الِفيقَِة األُولَى العُراَكةُ و اءُ  الَمْعَرَكةُ و والدُّالَكةُ أَْيضا ً  وتَُضمُّ الرَّ  أَْيضا

ً و عاَرَكهُ ُمعاَرَكةً  وقد أي الِقتالِ  الُمعاَرَكةِ و بالكسرِ  الِعَراكِ  َمْوِضعُ  الُمْعتََركُ و بغيِر هاءٍ  الَمْعَركُ و في حِديِث و .الَمعَاِرك قاتَلهُ والَجْمعُ  ِعراكا

؛ قاَل ابُن األَثِير : أي َمْوطن الشَّيطان وَمَحلُّه الذي يأِْوي إِليه ويكثر منه لما يْجِري  الشَّيطان وبها تُْنَصب َرايَتُه َمْعركةُ  فإنَّها»َذّمِ السوِق : 

با والغَْصب ، ولذلك قال  ايات في الُحُروِب ال فيه من الَحَراِم والَكِذِب والّرِ ةِ َطَمعِه في إِغوائِهم ألَنَّ الرَّ وبها تُْنَصب َرايَتُه كنايةً عن قوَّ

ةِ الطََّمع والغَلَبِة وإالَّ فهي مع اليَأِْس تَُحطُّ وال تُْرفَُع. تِين والسَّْبعين ُمْعتَركُ » في حِديٍث آَخَر :و تُْنَصب إالَّ َمَع قوَّ  .(11) «الَمنَايَا بَْين الّسِ

ً  َعَركَ و واْزَدَحموا ، اْعتَلَُجوا والُخُصوَمةِ  الَمْعَرَكةِ  في اْعتََرُكواو  قال ابُن َعبَّاٍد :و اإِلبُِل في الِوْرِد اْزَدَحَمتْ  اْعتََرَكتِ و بعُضهم بعضا

 فيو اْحتََشْت بِخْرقَةٍ  إذا كِمْكنََسةٍ  بِِمْعَرَكةٍ  المرأةُ  اْعتََرَكتِ 

__________________ 
 وفيها : لغة ميانية زعموا. 280/  2اجلمهرة ( 1)
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 ( اللسان واألساس.2)
 ( اللسان.3)
 والتهذيب. 291/  4( اللسان ومقايي  اللغة ونسبه للطرماح 4)
 .«كنا»( يف اللسان : 5)
 .«جليلة»( اللسان 6)
 ( اللسان.7)
 وروايته : 59( ديواهنا ط بريوت ص 8)

ـــــــــــــكـــــــــــــم  ـــــــــــــل ـــــــــــــكـــــــــــــم عـــــــــــــارًا  ـــــــــــــل ـــــــــــــرخصــــــــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــن  أو ت

ـــــــــــــعـــــــــــــوار  حـــــــــــــيضــــــــــــــــــــــــــًا عـــــــــــــنـــــــــــــد أطـــــــــــــهـــــــــــــار      رحـــــــــــــ  ال

  

 ( اللسان.9)
 ( يف اللسان : العاللة.10)
 ونبه عليه هبامش املطبوعة املصرية.« إىل السبعا»( الذي يف اللسان : 11)
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َحاِح : ريضُ   الَعرِ  الصـــــِّ ُه :  كَكِتٍف الصـــــ  كِّيٍت زَاَد َغريح ها كســـــِّ َحاِح ويف بعضـــــِ ديُد الِعالجِ  كَبِمرٍي هكذا يف نســـــِخ الصـــــِّ  الشـــــ 
عارِ ِ   واخلُصومةِ  يف ا َرحبِ  والبطشِ 

ُ
اَء صر اع قا  َجرِير : َعرِكونَ  وهم  ر كةً  َعرَكاً  كفرِحَ   َعرِ َ  وقد وبه لُِّي الرُجرُ  كامل  َأشد 

تح  ر بـــــــــــَ رَكـــــــــــيقـــــــــــد جـــــــــــَ رَتَ ٍ  يف كـــــــــــرِّ  عـــــــــــَ عـــــــــــح  مـــــــــــُ

غـــــــابــــــيــــــِ       وِد فــــــمـــــــا ابُ  الضــــــــــــــــــــ  ُســــــــــــــــــــُ ُب األح لـــــــح (1)غــــــُ
 

  
ْخمُ  كَسفَْرَجلٍ  العََرْكَركُ و ُمتَداِخٌل بَْعُضهُ في بَْعٍض  أي ُمْعَرْوِركٌ و َعِركٌ  َرْملٌ  : (2)قال ابُن ُدَرْيٍد و َكُب الضَّ َزاَد األَْزَهِريُّ من أَْركاِب  الرَّ

. اجِز. الغَِليظُ  القويُّ  الَجَملُ  العََرْكَركُ و النِّساِء وقاَل : أَْصلُه ثالثيٌّ ولَْفُظهُ ُخَماِسيُّ  وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للرَّ

 وقال له : َصْبراً َحْلَحُل : فقال ُمجيباً :قُْلُت : هو َحْلَحلَة بُن قَْيِس بِن أَْشيََم وكاَن َعْبُد المِلِك أَْقعََده ليُقاَد منه ، 

رٍت  ربحُ مــــــــــــن ِذي ضــــــــــــــــــــــــــاغــــــــــــِ ر ِ َأصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح رَك  عــــــــــــَ

      َِ ربح واين َزوحرِه لــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــَ (3)أَلــــــــــــــــح
 

  
اَغانيُّ آِلَخُر : َعَرْكَركٌ  يُقاُل : بَِعيٌر ضاِغطٌ   وأَْنَشَد الصَّ

َر ٌ  رَكــــــــــــــح  مــــــــــــــهــــــــــــــجــــــــــــــر الضــــــــــــــــــــــــــــوابن أو مــــــــــــــه  عــــــــــــــَ

  وميروض الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــذاف ربـــــــــــــــــيـــــــــــــــــعـــــــــــــــــًا أي     

  
ْسحاُء اللَّحيَمةُ  المرأةُ  بهاءٍ  : العََرْكَرَكةُ و ْخَمةُ  الرَّ  على التَّْشبيه بالجمِل قال الشاِعُر : القَبيَحةُ  الضَّ

جِي و  مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ي واَي وال شـــــــــــــــــــــــــــــــِ  ال مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــَ

ةٌ      رَكــــــــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــــــــح ٍم ِزمَيح  عــــــــــــــــــــــَ (4)ذاُت  ــــــــــــــــــــــَح
 

  
يت والَجْمعُ  بَِقيَّتُهُ  السَّنَاِم : َعِرْيَكةُ  أو الِحْمُل. َعَرَكه بظْهِره إذا كَسفينٍَة السَّنامُ  : العَريَكةُ و ّكِ ِة : العََراِئكُ  عن ابن الّسِ مَّ  ، قاَل ذو الّرِ

ــــــــــا  ــــــــــن تح ب َجســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــا أاي عــــــــــَ ــــــــــن  إذا قــــــــــا  حــــــــــادي

ئـــــــات      فـــــــِ نـــــــح لـــــــَ طـــــــح ا مـــــــُ طـــــــَ فـــــــاُف اخلـــــــُ كِ خـــــــِ رَائـــــــِ  (5) الـــــــعـــــــَ
  

ي بذلك ألَنَّ الُمْشتَِري تَه. ُركُ يَعْ  وقيَل : إنَّما ُسّمِ والَحِرْيَكِة والسَِّليقَِة والنَِّقْيبَِة والنَِّقْيَمِة  العَِرْيَكةِ  َرُجٌل َمْيُمونو ذلك الَمْوضَع ليَْعِرَف ِسَمنَه وقُوَّ

بِْيلَِة كلُّ ذلك بمْعنًى واحد وهو  ُمْنَكِسُر النَّْخَوةِ  ُمَطاوعاً ُمْنقَاداً  َسِلُس الُخلُقِ  يأ العَريَكةِ  رُجٌل لَيِّنُ  منه يُقاُل :و النَّْفس والنَِّخْيَجِة والطَّبِْيعَِة والجَّ

 أَْصَدُق الناِس لَْهَجةً وأَْليَنُُهمْ »في ِصفَتِه ، صلَّى هللا تعَالى عليه وسلَّم ، و إذا كان َشِديَد النَّْفِس أَبِيّاً. العَِرْيَكةِ  قليُل الِخالِف والنُّفُوِر ، وَشِديدُ 

 وقَْول األَْخَطِل : .«َعِريَكةً 

تح  وايت إذا النــــــــــــَ هــــــــــــامــــــــــــن الــــــــــــلــــــــــــ  تــــــــــــُ رِيــــــــــــكــــــــــــَ  عــــــــــــَ

وُد      هـــــــــــــُ (6)كـــــــــــــان هلـــــــــــــا بـــــــــــــعـــــــــــــدهـــــــــــــا آٌ  وجمـــــــــــــَح
 

  
ا تقدََّم ألَنَّها إذا َجَهَدْت وأَْعيَْت النَتْ  َعِريَكتُها قيَل في تَْفسيره : تُها وشدَّتُها ، ويجوُز أْن يكوَن ممَّ ِمثْل  َعروكٌ  وناقَةٌ  واْنقَاَدْت. َعِريَكتُها : قوَّ

ً  َظْهَرها وَغْيرها َعَركَ  وقَدْ  ال يُْعَرُف ِسَمنُها إالَّ بِعَرِك َسناِمها. الّشُكوِك : التي يَُشكُّ في  هي أو َجسَّه ِليَْعِرَف ِسَمنها ،أَْكثََر  يَْعُرُكها َعْركا

ةً  أي َعْرَكتَْينِ  أو َعْرَكةً  لَِقيِتُهُ  يُقالُ و كُكتٍُب. ُعُركٌ  ج أ بِه ِطْرٌق أَْم ال ،السَّناَم لَمَسه يَْنُظر َعَركَ و َسناِمها أبِه َشْحٌم أم ال. تَْيِن ال  َمرَّ أو َمرَّ

كةً أي َعَركاتٍ  هلَِقْيتُ و يُْستَْعمل إالَّ ظرفاً. اتٍ  محرَّ ةٍ. َعْرَكةٍ  بْعدَ  َعْرَكةً  ويُقاُل : لَِقْيتُه َمرَّ ةً بعد مرَّ  أنَّه عاَوَده كذا وكذا»في الحِديِث : و أي مرَّ

ةً. َعْرَكةً  باعِ  بالفتحِ  العَْركُ و أي مرَّ . الصَّْوتُ بالتحريِك وكَكتٍِف  : العَِركُ و وفي العُبَاِب : جعرها. ُخْرُء الّسِ كةً  العََركيُّ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ محرَّ

كةً  َعَركٌ  ج البَْحرِ  بماءِ  الطُُّهورِ  عن ، وسلمعليههللاصلىَسأََل النبيَّ ،  العََرِكيَّ  الحِديُث : أنَّ  ومنه َصيَّاُد السََّمكِ  في و كعََربّيٍ وَعَرٌب. محرَّ

 ؛ قال ابُن األَثِيِر : «وُرْبع الِمْغزل ُعُروُكُكمْ  إنَّ عليكم ُرْبَع ما أَْخَرَجْت نَْخلُكم وُرْبع ما صاَدتْ »:  الحِديِث : في كتابِه إلى قَْوٍم من اليهودِ 

ِحينَ  بالتَّْحِريِك ، وهم الذين يَِصيُدون السَّمك ، َعَرك َجْمع ُعروكٌ  اسٌم لهم ،  َركَ العَ  ألَنَّهم يَِصيُدون السَّمَك ولْيَس بأنَّ  َعَركٌ  ولهذا قيَل للَمالَّ

 وهذا قَْوُل أَبي َعْمٍرو كما نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد لُزَهْير :

ـــــــيـــــــِب كـــــــمـــــــا  ث ـــــــكـــــــَ ر  ال داُة هبـــــــم حـــــــُ ي ا ـــــــُ غحشـــــــــــــــــــــِ ـــــــُ  تـ

ِة      جـــــــ  وحَج الـــــلـــــ  ي الســـــــــــــــــــفـــــــائـــــَن مـــــَ غحشـــــــــــــــــــِ َر ُ يــــــُ  (7) الـــــعـــــَ
  

__________________ 
 ( اللسان واألساس.1)
 .386/  2( اجلمهرة 2)
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 الصحاح واللسان والتهذيب.( 3)
 ( الصحاح واللسان.4)
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فعِ ، وَجعَل َحاحِ وقاَل أُميَّةُ بن أَبي عائٍِذ الُهَذلّي : العَِركَ  وَرَواه أَبو ُعبَْيَدة َمْوُج بالرَّ  نعتاً للَمْوجِ يَْعنِي الُمتاَلَطِم كما في الّصِ

َو  و  ُت الصـــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــح َزِة اآ  خـــــــــــــــِ مـــــــــــــــح  يف غـــــــــــــــَ

ُروكـــــــــــاً      وان  عـــــــــــُ مـــــــــــُ قحســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ (1)عـــــــــــلـــــــــــ  رائـــــــــــٍ  يـ
 

  
ئِيُس منهم. : ُمتَداِخٌل كما  مْعَرْوِركٌ و َعْركٌ  هذا تَْصِحْيٌف من قَْوِلهم : َرْملٌ  ُمتَداِخلٌ  ُمْعَرْوِركٌ و َعريكٌ  ورُجلٌ  رائٌِس جبٌل في البَْحِر وقيَل الرَّ

جِل. ثم َرأَْيُت في اللساِن هذا بعَْينِه قال : َرْملٌ  تَنَّبَّْه : ُمتَداِخل فَ  ُمْعَرْوِركٌ و َعِريكٌ  َسبََق عن ابِن ُدَرْيٍد ألَنَّه لم يَْذُكر أََحٌد هذا في َوْصِف الرَّ

َكةً  العََرِكيَّةُ و لذلك  قال ابن ُمْقبٍل يَْهُجو النَّجاِشّيِ : الفاِجَرةُ  المرأَةُ  محرَّ

ٌة و  اكـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــه حـــــــــــــــَ ةٌ جـــــــــــــــاَءتح ب ـــــــــــــــ  ي رَكـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــَ

الِن      رِهـــــــــــــا َرجـــــــــــــُ هـــــــــــــح هـــــــــــــا يف طـــــــــــــُ اَزعـــــــــــــَ نـــــــــــــَ (2)تــــــــــــــَ
 

  
َحاحِ. ُمْزَدَحٌم عليه َمْعُروكٌ  وماءٌ  اٍد.بالتَّحريِك أَْيضاً وهذه عن ابِن َعبَّ  كالعََرَكانِيَّةِ  الغَليَظةُ  قيَل : هيو  كما في الصَّ

َحاحِ : السَّائِمةُ  الماِشيَةُ  َمْعروَكةٌ َعَرَكتْها أَرضٌ و ونَّص ِسْيبََوْيه في الِكتاِب : وقالُوا :  الِعَراكَ  أْوَرَد إبِلَهُ  يُقاُل :و حتى أَْجَدبَتْ  وفي الصَّ

ً  واألَْصلُ  نُِصَب نَْصب الَمَصاِدِر ، عاً الماءَ أْوَرَدها َجمي أي الِعَراكَ  أَْرَسلَها قاَل الَجْوَهِريُّ : كما قالُوا َمَرْرت بهم  ألْ  عليه أُْدِخلَ  ِعراكا

اَء الغَِفيَر والحمَد هلل فيَمْن نََصَب ، ّي : ولم تُغَيِّْر أِل الَمْصَدَر عن حاِلهِ  الَجمَّ ا  الِعَراكو قاَل ابُن بَّرِ اء الغَِفير َمْنصوبان على الحاِل ، وأَمَّ والَجمَّ

ً  َل ِسْيبََوْيه : أَْدَخلُوا األَلَف والالم على الَمْصدر الذي في موضعِ الحاِل كأَنَّه قالَ الَحْمد هلل فَعَلى الَمْصدِر ال َغْير. وقا ،  ُمْعتَِرَكةً  أي اْعتَِراكا

 وأَْنَشَد قَْوَل لَبِْيد يَِصُف الحماَر واألُتَن :

هــــــــــــــا  لــــــــــــــَ رَا َ فــــــــــــــَبرحســــــــــــــــــــــــــــَ ُذدهــــــــــــــا  الــــــــــــــعــــــــــــــِ  ومل يــــــــــــــَ

ِص الـــــــــدِّخـــــــــاِ  و      غـــــــــح فـــــــــِ ح عـــــــــلـــــــــ  نــــــــــَ (3)مل ُيشـــــــــــــــــــــــح
 

  
 .«لألََذاةِ بَجْنبِه ُعَرَكةٌ »قَْول عائَِشة تَِصُف أبَاها َرِضَي هللاُ تعالى عنهما :  ومنه األََذى بَِجْنبِه أي يَْحتَِملُهُ  يَْعُركُ  كُهَمَزةٍ  َرَكةٌ عُ  هوو

بِّ  نُباتَةَ الِهْنِدّيِ من بَنِي َشْيبَانَ  لَقَبُ  ذُو العَْرَكْينِ و  يُّ :وفيه يقُوُل العَواُم بُن َعنََمة الضَّ

 حــــــــــىت نــــــــــبــــــــــاتــــــــــة ذو الــــــــــعــــــــــركــــــــــا يشــــــــــــــــــــــــتــــــــــمــــــــــين 

 خصـــــــــــــــــــــيـــــــة الـــــــكـــــــلـــــــب بـــــــا الـــــــقـــــــوم مشـــــــــــــــــــــتـــــــاالو     

  
ِعَداُده  ِعَراكٍ  يَْرِوي عن أَبي ُهَريرة َرِضَي هللا تعَالَى عنه ، وعنه الّزْهِريُّ ، وابنه َخْيثَم بن التابِعيُّ الَجليلُ  الغفاِريُّ  بُن ماِلكٍ  ِعَراكُ  كِكتابٍ و

 كِمْنبٍَر وِمْحَراٍب إْسمان. ِمْعَراكٌ و ِمْعَركٌ و في أَْهِل المدينِة َماَت في ِواليِة يَِزيد بن َعْبِد المِلِك قالَهُ ابُن َحبَّان.

ا يُْستَْدَركُ    َعلَيه :* وممَّ

ً  الحربُ  َعَرَكتْهم اَغانيُّ وهو مجاٌز قال ُزَهْيُر : َعْركا  : َداَرْت عليهم ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

مح  كــــــــــُ ــــــــــُ رُك عــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــتـ ر َ  ف ا  عــــــــــَ اهلــــــــــِ فــــــــــَ ــــــــــِ ــــــــــث ــــــــــر حــــــــــَ  ب  ال

ِم و      ــــــــِ ئ ــــــــح ت ــــــــُ ــــــــتـ رح ف مــــــــِ ــــــــًا مث حتــــــــَح حح ِكشــــــــــــــــــــــاف قــــــــَ ــــــــح ل ــــــــَ (4)تـ
 

  
َحى تمسُك الدَّقِْيق.الثِّفاُل : الجْلَدةُ تُْجعَُل َحْول   الرَّ

 ؛ أَْنَشَد أَْعَرابيُّ من ُعقَْيل : َعَرْكَرَكات النَّاقَةُ السَِّمْينَة والَجْمع : العََرْكَرَكةُ و : كِكتَاٍب اْزِدَحاُم اإِلبِِل على الماِء ، الِعَراكُ و

ومـــــــــــا  ـــــــــــُ ـــــــــــٍر ق ـــــــــــي ـــــــــــل ي ب ـــــــــــِ ل يَبح رحـــــــــــح  اي صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ

ّراب و      ـــــــــــــــــــَ رَكـــــــــــــــــــاتٍ قـ رَكـــــــــــــــــــح ومـــــــــــــــــــا   عـــــــــــــــــــَ (5)كـــــــــــــــــــُ
 

  
ا ما أَْنَشَده ابُن األَْعَرابّيِ لَرُجٍل من ُعْكٍل يقُولُه للَْيلَى األَْخيليَِّة :  فأَمَّ

تـــــــــــــــِا  طـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ي بـــــــــــــــعـــــــــــــــُ اكـــــــــــــــة مَتحشـــــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــ   حـــــــــــــــَ

ر ذي و      ِ قـــــــــــــــــــــارٍِم َأمحـــــــــــــــــــــحَ اح رحكـــــــــــــــــــــَ  (6) عـــــــــــــــــــــَ
  

ها واْستَعَار لها  ، وأَْصله في البَِعير. العَْركَ  فإِنَّما يَْعنِي ِحرَّ

 َء وأُِكَل قاَل ُرْؤبَةُ :ما ُوِطى من النَّباتِ  العَْركُ و

 (7)أو َ َن قا  الَعرح َ ِإنح َرعاها و 
 : أُِلحَّ عليه في الَمْسأَلة ، وهو مجاٌز. َمْعروك وَرُجلٌ 
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 : بالفتحِ الحرُب ُمولََّدة. العَرَكةُ و

ِعيد األَْعلَى على شّطِ النَّيِل ، وقد َرأَْيتُها. العََركيّ و َكةً قَْريةٌ بالصَّ  : محرَّ

ٌث عن ُعثْمان بن َعَطاء. عراكو  بن خالد محّدِ

__________________ 
 واللسان. 519/  2( شرح أشعار اهلذليا 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 والصحاح. 292/  4واللسان ومقايي  اللغة  108( ديوانه ط بريوت ص 3)
 واللسان. 82( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان.7)
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 : َمْوضٌع ، قال نَْصُر : هو بنَْجٍد من ِدياِر تميٍم وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : َمعاِرك وذُو

َدِ  ِذي  ـــــــــــــح ن ـــــــــــــُح مـــــــــــــن جـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــُ ارِ ِ ت عـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

ــــــــــــــــازِ ِ      ي ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــن ــــــــــــــــروِم مــــــــــــــــن ال َة ال  (1) ِإالحــــــــــــــــَ
  

بدٌل منها كأَنَّ  َمعاِرك ، َجعَل جْندَل اسماً للبُْقعِة فلم يَْصرْفه ، وِذي َمعَاِركمن جندَل ِذي  أي تُِليح من َحَجر هذا الَموِضعِ ، ويُْرَوى :

ى بَجْنَدَل وبِذي  .َمعاِرك الموِضَع يُسمَّ

 نهٌر لبَنِي أَُسْيٍد. َمعاِرك وقيَل : ذُو

ْوا ً  وَسمُّ ً و كَمْقعَدٍ  َمْعَركا من أَْرِض الَجزيرةِ قُْرَب الَمْوصِل. وأُمُّ العريِك قَْريَةٌ بِمْصَر قيَل منها هاَجَر  معارك كُمقَاِتٍل ، وقال نَْصر : ُمعَاِركا

 َرِب.العَ  أُمُّ  هي:  ويُقالُ  ، السالمعليهأُمُّ إْسماِعيل 

ً  كفِرحَ  به َعِسكَ  : [عسك] يِت في البََدِل أي َعْسكا ّكِ . وقال أَبو ُعبَْيد في الُمَصنِِّف ، وابُن الّسِ وَزَعم األَِخيُر أَنَّ  لَِزَم ولَِصقَ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 كافَة بََدل قَاِف َعِسَق.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ُجُل في ِمْشيَتِه إذا تَلَوَّ  تَعَسَّك  ى ، كما في اللَِّساِن.الرَّ

. وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو َكعََملٍَّس  العََضنَّكُ  : [عضك]  يُقاُل : َرَكبٌ  الفَْرُج العَِظيُم الُمْكتَنِزُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و الغَليُظ الشَّديُد. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اِجُز : َعَضنَّكٌ   قاَل الرَّ

اشــــــــــــــــــــــــِ و  نـــــــــــَ تح لـــــــــــِ فـــــــــــَ َتشــــــــــــــــــــــــَ كِ اكـــــــــــح مــــــــــَ كـــــــــــح   ٍء َدمـــــــــــَ
ارُُه      ظــــــــــــــــَ كِ عــــــــــــــــن َوارٍِم َأكــــــــــــــــح نــــــــــــــــ   (2) َعضـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 بهاءٍ  : العََضنََّكة قاَل األَُمويُّ :و وذلك لَكثْرةِ اللَّحِم. التي ضاَق ُمْلتَقَى فَِخَذْيها َمَع تََرارتها العجزاءُ  المرأةُ اللَّقَّاءُ  : العَضنَّكُ  قاَل اللَّْيُث :و

 ُ َكبِ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هيو اللَّفَّاء العَْجزاُء. اللَّحيَمةُ الُمْضَطربَةُ  المرأَة  بغيِر هاٍء. كالعََضنَّكِ  العَظيَمةُ الرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ْخم من ُحسن خلق عن ابن َعبَّاٍد. العََضنَّكُ  جاِل : الضَّ  من الّرِ

ً  كفِرحَ  َعِفكَ  .[عفك] ً وَ  حِ على غيِر قِياٍس عن ابِن ُدَرْيٍد ،بالفت َعْفكا عن ابِن  كَكتِفٍ  َعِفكٌ و أَْعفَكُ  فهو بالتَّْحِريِك على الِقياِس عنه أَْيضاً ، َعفَكا

اجُز : َحُمَق ِجّداً  عن ابِن األَْعَرابّيِ  َجْنَدلٍ  ِمثْل َعْنفَكٌ و عن أَبي َعْمٍرو ، أميرٍ  َمثل َعِفيكٌ و األَْعَرابّيِ ؛  قاَل الرَّ

كٌ مــــــــــــــــا أَنــــــــــــــــَت إال   فــــــــــــــــَ َدُم  َأعــــــــــــــــح نــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــَ

َزرحَدُم      ٌة مـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــ  رحَدب اَءٌة هـــــــــــــــــــــِ وحهـــــــــــــــــــــَ (3)هـــــــــــــــــــــَ
 

  
ٌ  َعِفكٌ  اللَِّفيُك : الُمْشبَُع ُحْمقاً. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : رجلٌ  العَِفيكُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو : َعْفتاء إذا  َعْفكاء َعِفٌت َمِدٌش فَِدشٌى أي َخِرٌق ، واْمَرأَة

ً  الكالمَ  َعفَكَ و يكوُن العُْسَر والُخْرَق. والعَفَُت : العَفَكُ و كانَْت َخْرقاء. ً لم يُِقْمهُ أو لَفَ  يَْعِفُكهُ َعْفكا وُحِكي عن بعِض العََرب أَنَّه قاَل :  تَه لَْفتا

ً  القَْولَ  يَْعِفكون هؤالِء الطََّماِطمة بلغَِة بَنِي تميٍم نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد  األَْعَسرُ  األَْعفَكُ و ويَْلِفتُونه لَْفتاً. َعْفكا
 وأَْنَشَد اللَّْيُث لَرُجل يَْهُجو الُمْختار : .(4)

ِر  طــــــــــَ يــــــــــح بح لــــــــــَذاَ  الضــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــَ عــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــاِح أمل تـــــــــــَ

كِ      فـــــــــــــــَ ِر  اأَلعـــــــــــــــح َدِ  مث اأَلعحســـــــــــــــــــــــــــــَ (5)اأَلجـــــــــــــــح
 

  
 واحٍد وال يتم واِحداً حتَّى يأْخَذ في آَخَر ؛ وقِيَل : هو األَحمق فقط. من ال يَثْبُُت على َحديثٍ  قيَل : هوو َمْن ال يُْحِسُن العََملَ  األَْعفَكُ  قيَل :و

َكةً اليَه َعفَكٍ  أبوو  ، المِدينَةَ  وسلمعليههللاصلىوهو َشْيُخ من بَنِي َعْمرو بن َعْوف قَْد بَلََغ مائَة وِعْشِرين َسنَة ِحْين قَِدَم النبّي ،  وِديُّ محرَّ

َزها النبيُّ  عنههللارضيبِن ثاِبٍت األَْنَصاريُّ  قَتَلَهُ ساِلُم بُن ُعَمْيرٍ  الذي وهو ، اإِلسالمَ  فيه يَذُمُّ  شعراً  وقالَ  ، وبَغَى فََسدَ  قَدْ  وكان  في َسريٍَّة َجهَّ

ة ِمن وَغْيُره فَْهدٍ  ابنُ  َذَكَره وسلمعليههللاصلى،  يَرِ  أَئِمَّ  ، وفي ذلك تقُول النَّْهديّةُ وكانَْت ُمْسِلَمة في أَْبياٍت : الّسِ

ـــــــــرِ  ي ـــــــــ  ـــــــــل ـــــــــٌف آخـــــــــَر ال ـــــــــي ـــــــــا  حـــــــــن ـــــــــًة  حـــــــــب  طـــــــــعـــــــــن

كٍ أاب      فــــــــــَ رَبِ الســــــــــــــــــــــــنِّ  عــــــــــَ هــــــــــا عــــــــــلــــــــــ  كــــــــــِ ذح  خــــــــــُ

  
ال على َرأِْس ِعْشِرين شهراً.  عن ابِن َعبَّاٍد. فيها ُصعوبَةٌ  التي الناقةُ  العَْفكاءُ و وكاَن قَتْلَه في َشوَّ



13274 

 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

جاِل. األَْعفَكُ   الَخْرقَاء. العَْفَكاءُ و : الُمَخلَّع من الّرِ

__________________ 
 وفيها : رحر عضنك : غلية. 245/  3( اجلمهرة 1)
 ( التكملة.2)
 ( الصحاح واللسان.3)
 .126/  3( اجلمهرة 4)
 .55/  4( اللسان والتهذيب ومقايي  اللغة 5)
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 ٍء عن كراعٍ.الذي يَْرَكُب بعُضه من كّلِ َشيْ  العَفَّاكُ و

 ال يُْحِسن العََمَل. َعفَّاكٌ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : َرُجلٌ 

كةً  العََككُ و ُمثَلَّثَةً  الِعكَّةُ  : [عكك] الَحّرِ َمَع ُسكوِن ِشدَّةُ  بالضِم وبالفتحِ  العُكَّةُ و اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على األِخْيَرين. كأميٍر وِكتابٍ  العَكيكُ و محرَّ

ْيِف بَاِرَدةً : العُكَّةُ و العَكَّةُ  وقاَل اللَّْيُث : الريحِ  ةً وفي الصَّ تاء حارَّ  : فَْوَرةٌ َشِديَدةٌ في القَْيِظ. قاَل طرفَةٌ يَِصُف اْمَرأَةً أنَّها في الّشِ

رٍّ صـــــــــــــــــــــــــــــــــادٍ   ر  حبـــــــــــــــــــَ ُرد الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــــَ

يـــــــــــكَ و      كـــــــــــِ رِّ  عـــــــــــَ ِة ِإن جـــــــــــاَء بـــــــــــقـــــــــــُ يـــــــــــح (1)الـــــــــــقـــــــــــَ
 

  
احِ : ّي للطرمَّ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ي  َرجـــِّ ـــُ ا َ تـ كـــــــَ لـــَ   عـــِ ـــعـــُ صـــــــــــــــــــــامـــهـــــــا ال ِف َأخح ـــح ي  الصـــــــــــــــــ 

ِد و      مــــــــح رِّ عــــــــلــــــــ  الــــــــعــــــــَ قــــــــَ وحَ  املــــــــِ تح حــــــــَ َزلــــــــَ (2)مــــــــا نـــــــــَ
 

  
ً  بالكسرِ  ِعكاكٌ  ج  هو َجْمع ، فقاَل ابغوا لنا َمْنِزالً أْنَزه من هذا ِعكاكٍ  نََزلُوا وكان يَْومحِديُث ُعتْبَة بن َغْزواَن وبناء البَْصرة : ثم  ومنه أَْيضا

اُء : هذهو وقلَّ على الماِء اللَِّكاُك. الِعَكاكُ  ؛ ومنه أَْيضاً قَْول السَّاجعِ إذا َطلَع السََّماُك َذَهبَ  َعكَّة  َعكَّةٌ  بالضِم وأرضٌ  ُعكَّةٌ  أرضٌ  قال الفرَّ

ةٌ  يأ نَْعتاً وإضافَةً  اُء : حارَّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد الفرَّ

بـــــــــــــــــلـــــــــــــــــدِة  ةٍ بـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــ  َداهـــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــُ زٍِج نـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

مــــــــــــائــــــــــــَم والــــــــــــذ اباب      ِت الســــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــَ مــــــــــــ  (3)َتضــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ة ، وكانت العُكَّةُ و با. وقال السَّاِجُع : إذا طلَعِت العُْذرة لم يبَق بعُماَن بُْسرة ، وال ألَكَّاٍر بُرَّ بُْكرةً على أَْهِل  ُعكَّةٌ  تتكوُن مع الَجنُوِب والصَّ

ِحيح (4)البَْصرة. وفي حاِشيَِة التَّْهِذيِب : ِرَوايةُ اللَّْيِث نُْكرة بالنُّوِن   بُكرة بالباِء. ؛ قاَل ثَْعلَُب : والصَّ

؛ َحَكاها في  َمَع لَثٍَق واْحتِباِس ريحٍ  أَكٌّ إذا كاَن َشِديَد الَحرِّ  َعكُّ  وقاَل ثَْعلَُب يوم َشديَدةُ الَحرِّ  أكَّةٌ  َعكَّةٌ  ولَْيلَةٌ  َعِكيكٍ  وذو َعكيكٌ و َعكٌّ  يومٌ و

 يوُمنا َعكَّ  وقد كما َحَكاه أبو ُعبَْيد. َعكٍّ   َذَهَب فيه إِلى أَنَّه الشَِّديُد الَحّرِ وأَنَّه يُْفَصل منأَْشيَاء إتْباِعيَّة ، فال أَْدِري أََذَهَب بأَّكٍ إلى اإِلتْباعِ أَمْ 

 ً ّمِ آنِيَةٌ السَّْمنِ  العُكَّةُ و من حّدِ َضَرَب. يَِعكُّ َعّكا ٌء من ُجلوٍد ُمْستِديٍر للسَّْمِن وقاَل ابُن األَثِيِر : وهي وعا أَْصغَُر من الِقْربَِة. كالشَّْكَوةِ للَّبَنِ  بالضَّ

 والعََسِل وهو بالسَّْمن أََخّص قاَل أبو الُمثَلَّم يَِصُف اْمَرأَتَه :

ا  ٌة وهلــــــــــــــــــــََ يــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــح ةٌ هلــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــــُ

َ  ا ـــــــــــــــي مل يـــــــــــــــنـــــــــــــــفـــــــــــــــِ       (5)إذا أنـــــــــــــــفـــــــــــــــَ
 

  
ى العُكَّةُ و بالكسرِ  ِعكاكٌ و كُصَردٍ  ُعَككٌ  ج ةُ  العُكَّةُ و أي ُحمَّ  ُعكَّ  وقد ُعَرواُء الُحمَّ ْملَةُ الحارَّ َحاحِ : َرْملَة الرَّ قد َحِميَْت  وفي التَّْهِذيِب والصَّ

. لَْوٌن يَْعلو النوَق عند ِلقاِحها مثَل َكلَِف المرأةِ  الِعشاِر : ُعكَّةُ و ويُْفتَُح فيهما. ِعَكاكٌ  والَجْمعُ  عليها الشمسُ   الناقةُ  أَعكَّتِ  وقد نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

قال و كعَاَك يَعُوكُ  عليه َعَطفَه َعكَّ  هكذا في النسخِ والصَّوابُ  َكعاكَّهُ  عليه َعَطفَه عكَّهُ و .العُكَّة واالسمُ  تَبَدَّلَْت لَْوناً غيَر لَْونِها تُِعكُّ  اءالعَُشر

ً  َعكَّ  أبو َزْيٍد : ً  فالنا ً  يَِعكَّهُ َعّكا تَْيِن أو ثالثا ً  الحِديثَ  َعَكْكتَه ونَّص أبي َزْيٍد : َحدَّثَهُ بَحديث فاْستَعاَدهُ منه َمرَّ َره  َعّكا اْستَعَْدتَه الحِديَث حتى َكرَّ

َحاحِ. تَْين كما في الصَّ ً و َعلَيك مرَّ ِه. َعكَّه يَعُكُّه َعّكا ً  بَِشرٍّ  َعكَّهُ و ماَطلَهُ بَحقِّ َرهُ عليه َعّكا ً يَِعكُّهُ عَ  عن حاَجِتهِ  َعكَّهُ و هذه عن اللَّْحيَانّيِ. َكرَّ  ّكا

ةِ  َعكَّهُ  : (6)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و عنها ِمثْل َعَجَسه. وَحبََسهُ  وَعقَلَهُ  َصَرفَهُ  ً  بالُحجَّ ً  باألَْمرِ  َعكَّهُ و قََهَرهُ بها. يَِعكُّهُ َعّكا وفي  َردَّهُ حتى أتْعَبَهُ. َعّكا

ً  باألَْمرِ  َعكَّنِي اللَِّساِن : َدهُ َعلَيك حتى يُتِْعبَك ، وكذلك َعّكا ً  بالسَّْوطِ  َعكَّهُ و بالقَْوِل إذا َردَّه عليه ُمتَعَنِّتاً. َعكَّه إذا َردَّ به نَقَلَه  َضَربَه َعّكا

.  الَجْوَهِريُّ

اُء : يُقاُل : َسْوفَ  فَسََّرهُ  أي الَكالمَ  َعكَّ و ِذيِب الَمْوثوِق بها عن ابِن األَْعَرابّيِ : أَنَّه ُسئَِل عن لك ؛ وفي َحواِشي بعِض نسخِ التَّهْ  أَُعكُّه قال الفرَّ

ره. أَُعكُّه ٍء فقال : سوفَ شيْ  كُ و لك ، أي أُفَّسِ زُ  العََكوَّ ٍر القَصيُر الُملَزَّ  العَْبَشِمّي : (7)الُمْقتَِدُر الَخْلِق قاَل أَبُو ُرَعْيٍب  كَحَزوَّ

هح  ـــــــــــــــــــَ اي كـــــــــــــــــــَ اًل ِدعـــــــــــــــــــح  ملـــــــــــــــــــا رأَيـــــــــــــــــــُت َرجـــــــــــــــــــُ

و كـــــــــــــــــاً      كـــــــــــــــــَ هح  عـــــــــــــــــَ  إذا َمشـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِدرححـــــــــــــــــايـــــــــــــــــَ

  

 (8)حيحسبين ال َأعحرف اَ َدايَهح 

__________________ 
 والصحاح. 10/  4واللسان واملقايي   35( ديوانه ط بريوت ص 1)
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 ( اللسان.2)
 .9/  4( اللسان واألو  يف املقايي  3)
 ابلنون.أيضاً « نكرة»ويف مو التهذيب « نكرة»( يف اللسان 4)
ورو  أبو »وأشــــار الســــكري إىل رواية األصــــر قا  « له  بية وله عكة»برواية  305/  1( شــــرح أشــــعار اهلذليا يف شــــعر أيب املثلم اخلناعي 5)

 وذكرها.« عمرو وأبو عبد  
 .112/  1( اجلمهرة 6)
 ( يف اللسان : ِدمَل أبو ُزَعيحب العبشمي.7)
 .11/  4والثاين يف الصحاح والتهذيب واملقايي  ( اللسان األو  والثاين ا 8)
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ْلب الشَّديُد ؛ قال نِجاُد الَخْيبَريُّ : السَِّمينُ  هو أو  أو هو الصُّ

َيِة كالَقَفنحَدِر  َعَكو    (1)املِشح
كُ و ْلُب أو السَّْهلُ  الغَليظُ  المكانُ  : العََكوَّ  وكأَنَّه ِضدٌّ قاَل : الصُّ

ربحكــــــــــــــــًا  َن مــــــــــــــــَ رَتَشــــــــــــــــــــــــــــــح و كــــــــــــــــاإذا افــــــــــــــــح كــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

ا      كـــــــــــَ ن  فـــــــــــيـــــــــــه الـــــــــــد رحمـــــــــــَ حـــــــــــَ طـــــــــــح ا يـــــــــــَ (2)كـــــــــــَبلـــــــــــ 
 

  
اَغانيُّ : كُ  هكذا أَْنَشَده ابُن ُدَرْيٍد. قاَل الَجْوَهِريُّ والصَّ ّي : قَْولُه فَعَلَّع َسْهٌو إنَّما  َعَكوَّ فَعَلَّع بتْكِريِر العَْيِن ولْيَس من الُمَضاعِف ، قاَل ابُن بَّرِ

ٌل من المضا ٍس ولْيَس َذا التَّْفِعيل الذي في النْسَخِة الئِقاً هو فَعَوَّ ٍد وَكَروَّ به ولعلَّه البِن َعِف أَْلِحَق بَسفَْرَجٍل كما أُْلِحَق به من الثالثّيِ َعَطوَّ

 القَطَّاعِ.

كٌ و اْلتَِواء  َخِصٌم أَلَدُّ ذُو أي بكسِر الميِم وفي بعِض النَسخِ كِمتَّك بالكاِف في آخره وهو َغلَطٌ  كِمتَلّ  ِمعَكٌّ  َرُجٍل وَرُجلٌ  اسمُ  بِال المٍ  : َعَكوَّ

َحاح أي بالسَّْوِط. يَْجِري قَليالً ثم يَْحتاُج إلى الضَّْربِ  إذا كانَ  ِمعَكٌّ  وفََرسٌ  وُخُصومٍة ولََدٍد. َوكَّ  َعكَّ  إْزَرةَ  فالنٌ  ائْتََزرَ  قَْولُهم :و كما في الصَّ

 أَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : كَحتَّى وهو أن يُْسبَِل َطَرفَْي إزاِره ويَُضمَّ سائَِرهُ  َوكَّى َعكَّى وإْزَرةً 

ُه  دح ه  ـــــــــــــــــــــــَِ ك  إنح ُزرحتـــــــــــــــــــــــَ ا  عـــــــــــــــــــــــَ  وَكـــــــــــــــــــــــ 

ا      ه يف الـــــــــــــداِر هـــــــــــــاَ  رَكـــــــــــــ  تـــــــــــــُ يــــــــــــــَ (3)ِمشـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
َحاحِ : إْزَرتَه تَِجْدهُ  وايةُ : إْن ُزْرتَه تَِجْده ، قاَل : َعكّ  وفي كتاِب الصَّ اَغانيُّ : والّرِ وهاَك َركَّ ِحَكايَةُ تَبَْختُِره وقَْد  َوكَّا. وكَذا أَْنَشَده. قاَل الصَّ

وِم فقا»في حِديِث َكْعب : و ِمَن الثُّغُوِر الشَّاميَّة َمْشُهوٌر. َمْمدوَدةً د َعكَّاءُ و تَقَدََّم. وم بُمُروج أَنَّه ذكر َمْلَحَمةً للرُّ َل : وهللا َمأُْدبَة ِمن لُحوِم الرُّ

يه «عكاء اَغانيُّ : والعََوام تسّمِ باعِ. قاَل الصَّ  .َعكَّةً  ؛ أي ِضيَافةٌ للّسِ

َحاحِ وأَْوَرَده في كتاِب الثَّقاِت البِن َحبَّان ، وِمثْلُه َوقََع  «َعكَّةَ  ُطوبَى لَمْن َرأَى»الحِديَث :  قُْلُت : وهذا الذي نََسبَه للعََواّمِ هو الذي في الصَّ

اِك بن َشَراِحيل يّ  في تَْرجمة الضَّحَّ بالثاِء الُمثَلَّثَِة ابِن  كعُثْمانَ  بِن ُعْدثانَ  َعكُّ و واْنتَقََل إلى ِمْصر يَْرِوي عن ابِن ُعَمر. َعكَّةَ  أنَّ أَْصلَه ِمن العَّكِ

اَغانيُّ عن ابِن الُحبَاِب. َعبِد هللا بِن األَْزدِ   نَقَلَه الصَّ

. بالنونِ  وليَس ابَن َعْدنانَ  قُْلُت : وهو قَْول األَْفطسي الطرابلسي النَّسَّابة.  أخا َمعَّدٍ ووِهَم الَجْوَهِريُّ

ة النَّسب. ونَّص الَجْوَهِريُّ : و َمعَّدٍ ، وهو اليوَم في اليََمِن وهو بعَْينِه قَْول اللَّْيِث ، بُن َعْدنان ، أَخُ  َعكُّ و قُْلُت : وهذه مسألةٌ خالفيَّةٌ بين أَئِمَّ

د بن سالم وهو قَْول َشْيخ الشَّرف بن أَبي َجْعفٍَر البَْغَداِدي النَّسَّابة بُن َعْدناَن بن  َعكُّ  ، لكنَّه قاَل : وِمثْلُه في َمعَاِرِف ابن قُتَْيبة وَطبَقاِت محمَّ

لَِمّي :َعْبِد هللِا بن األَْزد ،   بالنُّوِن. ويدل له أَْيضاً قَْول عبَّاس بن ِمْرَداٍس السُّ

 بــــــــــــُن عــــــــــــدانن الــــــــــــذيــــــــــــن تــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــوا  عــــــــــــك  و 

رِد      طـــــــــــح ّرِدوا كـــــــــــر مـــــــــــَ ان حـــــــــــىت طـــــــــــُ (4)بـــــــــــغســـــــــــــــــــــــــّ
 

  
ا ِد قَْحَطان ، وَعْدنان بالنُّوِن من ُولِد فهو ابُن َعْدثان بالثاِء وَعْدثان هذا ِمن ُولْ  َعكَّ  وقاَل بعُض النَّسَّابين : إنَّما هو َمعَدُّ بُن َعْدنان ، فأَمَّ

اك  (5)وهو الحرث والذيب  َعكّ  إِْسَماعيل. وقاَل ابُن الجوانّي النَّسَّابةُ : وقَْد قاَل أَْكثَُر النَّسَّابين إنَّ العقَب من َعْدنان من والنعمان والضَّحَّ

ا وهو الُمَذهب وَعدي درح والغنى وعبيد وعد وعمرو ونبت وأدو َعدا بن َعْدنان فكلُّ َمْن : كاَن منهم بالَمْشِرِق  َعكّ  اْنقَلَبَْت في اليََمِن فأَمَّ

بُن َعْدثان بن َعْبِد هللِا بن األَْزد بن الغَْوِث بن نَْبِت بن ماِلِك بن َزْيِد بن َكْهالن ،  َعكُّ  فهم يَْنتَِسبون إلى األَْزد ، والذي في األَْزد ، أَْيضاً فهو

ً  بِيب : وفي األَْزد َعْدنان بن َعْبِد هللِا بن األَْزد بالنُّوِن وقَْد تَقَدََّم أَنَّه قَْول َشْيخ الشَّرف ، ثم إنَّ وقال ابُن حَ  هذا َعِقبَه في فَْخَذين الشَّاِهد  َعّكا

ار ابنَيْ  ح به النَّاِشِرّي نَسَّابةُ ، ومن بَنِي الشَّاِهد َغاِفٌق وساِعَدة اْبنَا نَْبت بن نَْهَشل بن الشَّا َعكٍّ  والصَّحَّ ِهد وأَْعقَابهم في اليََمِن على ما َصرَّ

لْ  ة النََّسِب فتأَمَّ   وهللاُ أَْعلَم.اليََمِن. ولَْيَس هذا َمَحلَّه فباَن لََك أنَّ ما قالَهُ الَجْوَهِريُّ ليس بَوهٍم ؛ بل هو قَْوٌل ألَئِمَّ

ً  َعكّ و يِث ب أَْيضا . ِن َعْدنان في قولٍ لَقَُب الَحاِرِث بِن الّدِ اَغانيُّ ُل الصوابُ  هكذا نَقَلَه الصَّ  واألَوَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح.2)
 ( اللسان والصحاح والتكملة والتهذيب.3)
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 .9/  1( سرية ابن هشام 4)
 : الدِّيث ابلدا  والثاء. 9( يف مجهرة ابن حزم ص 5)
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يب فإنَّه ابُن َعْدنان  َعكّ  والصَّواُب أنَّ الحاِرَث هو ابُن َعْدنان َحِقْيقةً ولَقَبَهقُْلُت :  ْيُث هكذا هو بالمثَلَّثِة وعند النِّسَّابِة الذِّ ا الّدِ واْشتََهَر به ؛ وأَمَّ

ْل ذلك.أَُخو الحرث الَمْذُكوِر ، ويَْزَعُمون أَنَّ األَْوَس والخزرَج من ِوْلِدِه ؛ ففي َكالِم الم  صنِِّف مخالَفَةٌ أَْيضاً تأمَّ

. كُربَّى َسِويُق الُمْقلِ  العُكَّىو اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

. وَحرٌّ  َعِكْيك يوٌم ذُو  َشِديُد. َعِكيكٌ  حارٌّ

جُل بالضِم ُحمَّ. ُعكَّ و ى َعكَّتْهو الرَّ ً  الُحمَّ  تُْضنِيه.لَِزَمتْه وأَْحَمتْه حتى  َعّكا

. ُعكَّ و  إذا َغال ِمَن الَحّرِ

 : َمْحبُوَسةٌ. َمْعُكوَكةٌ  وإِبِلٌ 

جُل إذا أَقَام واْحتَبَس قالَهُ ابُن األَْعَرابّيِ وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : َعكَّ و  الرَّ

كــــــــــــاً  نــــــــــــح ــــــــــــُ بــــــــــــًا وبـ  اي ابــــــــــــَن الــــــــــــر فــــــــــــيــــــــــــِض َحســــــــــــــــــــــــــَ

دح      ر  رَأحَي َأٍخ قــــــــــــــــَ امــــــــــــــــاَذا تــــــــــــــــَ كــــــــــــــــ  (1)عــــــــــــــــَ
 

  
ْلُب الشَِّديد المجتمُع. العَكُّ  أَبُو َزْيٍد :وقاَل   : الصُّ

ي أَبُو القَبِْيلَِة.  قُْلُت : وبه ُسّمِ

 النَّاقةُ إذا َسِمنَْت فأَْخَصبَْت. أََعكَّتِ و

. وقاَل ابُن َعبَّاٍد : العَكُّ و كان : الدَّقُّ  التَّارُّ السَِّمين القَِصير وأَْنَشَد ابُن فاِرس : العََكوَّ

 (2)عكوكان ووآة هنده 
 ِء وتََكاثُفُه.وهذا الباُب كلَّه راِجٌع إلى َمْعنًى واحٍد وهو تَردُّد الشيْ  أي يَشاُرني ، وفي الحاشيِة قال الجْرَجانّي : يعاُكني وهو

ى ، ومنه َعكَّتْه َرّدُد عليه الَكاَلَم. ومنهبالقوِل حتى َغِضَب أي أُ  أُعكُّه تقوُل : ما ِزْلت السَّْمن ألَنَّه يْكنُز فيها كنزاً ؛ ويُقاُل : َسِمنَِت  ُعكَّةُ  الحمَّ

ِد.، يُِريُد ِشدَّةَ اْحتَِداِمه وتَكاثِفه ، قاَل : وهذا قَْول ا َعِكيكٌ و َعكٌّ  . ومنه قيَل لليوِم الحاّرِ يومٌ كالعُكَّةِ  المْرأَةُ حتى صاَرتْ   لمبّرِ

ً  من َحدَّْي َضَرَب ونََصرَ  يَْعلُُكهو َعلََكهُ يَْعِلُكهُ  : [علك] َكهُ في فيه الفرسُ  َعلَكَ و َمَضغَه ولَْجلََجه َعْلكا واَلَكهُ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ  اللِّجاَم َحرَّ

 للنابِغَِة الذّْبيَانّي :

ٌر غـــــــــرُي صـــــــــــــــــــــــائـــــــــمـــــــــٍة  ٌر صـــــــــــــــــــــــيـــــــــاٌم وخـــــــــيـــــــــح يـــــــــح  خـــــــــَ

َر       جـــــــاِج وُأخــــــح كُ حتـــــــَت الــــــعــــــَ لـــــــُ عــــــح مـــــــا  تـــــــَ جــــــُ (3)الــــــلــــــ 
 

  
ِة : مَّ اَغانيُّ لِذي الّرِ  وأَْنَشَد الصَّ

ا  ت خــــــــــلــــــــــوفــــــــــًا رجــــــــــاهلــــــــــُ  تــــــــــقــــــــــو  الــــــــــجي أَمحســــــــــــــــــــــــَ

 يـــــــــــغـــــــــــريون فـــــــــــو  املـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــات الـــــــــــعـــــــــــوالـــــــــــك    

  
 قاَل العَُجْيُر السَّلوليُّ : َصْوتٌ  بينهما نابَْيِه َحَرَق أََحَدُهما باآلَخِر فََحَدثَ  َعلَكَ و

كــــــــونَ فــــــــجــــــــئــــــــُت وَخصــــــــــــــــــــــمــــــــي  لــــــــُ عــــــــح ــــــــَ م  يـ يــــــــوهبــــــــَ  نــــــــُ

ُزوُز      فـــــــاِر عـــــــَ تح حتـــــــَت الشـــــــــــــــــــــِّ عـــــــَ (4)كـــــــمـــــــا ُوضـــــــــــــــــــــِ
 

  
اَغانيُّ على األخير ككتٍِف َمتِيُن الَمْمَضغَةِ  َعِلكٌ و عاِلكٌ  طعامٌ و نَْوبَِر واألَْرَزةِ والفُْستُِق والسَّْرِو  الِعْلكُ و ةِ.واْقتََصَر الصَّ بالكسر َصْمُغ الصَّ

ٌن ُمِدرٌّ  ، (5)كاللُّباِن يمَضُغ فال يَْنَماُع  واليَْنبوِت والبُْطِم وهو أْجَوُدها ً  وقَدْ  أَْعالكٌ و ُعلُوكٌ  باِهيٌّ ج للبَولِ  ُمَسّخِ كٌ  وبائِعُه َعلََكه َعْلكا في و َعالَّ

 أي يَْمَضغُها. «حتى أَْحَرَم في الصَّالةِ  يَْعلُُكها أنَّه َمرَّ برُجٍل وبُْرَمتُه تَفوُر على الناِر فتناَوَل منها بَْضعَةً فلم يزلْ »الحِديِث : 

ً  ما ذاقَ و ً  الِقْربَةَ  َعلَّكَ و ويُْمَضغُ  يُْعلَكُ  ما أي كغُراٍب وسحابٍ  ُعالكا .عن ابي حَ  أجاَد َدْبغَها تَْعليكا َمْخَشِريُّ  نِْيفة ونَقَلَه ابُن َعبَّاٍد أَْيضاً والزَّ

ً  مالَهُ  َعلَّكَ و  قاَل : أْحَسَن الِقيَاَم عليه تَْعِليكا
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راه و  وحٍء تــــــــــــــــَ ىت ســــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــائــــــــــــــــنح مــــــــــــــــن فــــــــــــــــَ

لـــــــــــــكُ      عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ وان  يـ رًا وجـــــــــــــُ ًة محـــــــــــــُح مـــــــــــــَ جـــــــــــــح (6)هـــــــــــــَ
 

  
 قاَل ُرْؤبَةُ : كفِرحٍة ِشْقِشقَةُ الَجَمِل عنَد الَهِديرِ  العَِلَكةُ و فلم يَْقِر َضيفاً وال أَعَطى سائالً. يََدْيِه على ماِلِه َشدَُّهما بُْخالً  َعلَّكَ و

__________________ 
 وبينهما شطراً :« بنكا»بد  « لكا»وفيه  119( ديوانه ص 1)

 يف األكرما معدان وبنكا
 .10/  4والثاين يف اللسان والتهذيب ا والشطران يف مقايي  اللغة 

 .11/  4( مقايي  اللغة 2)
 .132/  4( اللسان والتهذيب والصحاح ومقايي  اللغة 3)
 ( اللسان.4)
 .«ميّاع»( التهذيب : 5)
 ( اللسان.6)

  



13281 

 

ا  ـــــــــــــــــرًا خَمحضـــــــــــــــــــــــــــــــَ ِدي َن زَأحرًا وهـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــَح

كــــــــــاتٍ يف      لــــــــــِ ضــــــــــــــــــــــــا  عــــــــــَ هح َا الــــــــــنـــــــــــ  لــــــــــِ تــــــــــَ عــــــــــح (1)يـــــــــــَ
 

  
. من األَراضي القريبَةُ الماءِ  العَِلَكةُ و اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

دادُ  في قَْوِل ُرْؤبَة السَّابِقِ  العَِلكاتُ  قيَل :و تُها عليه. األَْنيَاُب الّشِ  ، والنَّْهُض الظُّْلُم. واْعتِالُؤها إيَّاه : َغلَبَتُها له وقُوَّ

ٌر ، وَجبَلٍ  هكذا في سائِر النسخِ والصَّواُب إْسقَاط قَْوِله كةً وكسحاٍب وُغراٍب وَجبَلٍ محرَّ  العَلَكُ و قال أبو َحنِْيفة : لم  شجرةٌ ِحجاِزيَّةٌ  فإنه مكرَّ

 : عنههللارضيأَْسَمع بِحْليَتها وقَْد َذَكَرها لَبِْيُد 

رٍي  ُي صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِب محـــــــــــح عـــــــــــح ُه وســـــــــــــــــــــــــَ وحال اإِللـــــــــــَ  لـــــــــــَ

بِ و      عـــــــــــَ وحٍن ُمصـــــــــــــــــــــــــح ر ضـــــــــــــــــــــــــي يف كـــــــــــر جـــــــــــَ عـــــــــــَ  تــــــــــــَ

  

تح  ظـــــــــَ قـــــــــ  ـــــــــَ يـ ـــــــــَ تـ ـــــــــَ كَ ل لـــــــــَ قـــــــــيـــــــــمـــــــــًة  عـــــــــَ اِز مـــــــــُ جـــــــــَ  ا ـــــــــِ

  
وحَأِب    قــــــــــاُح ا ــــــــــَ ــــــــــِ ٍة ل فــــــــــَ وَب انصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــُ جــــــــــن (2)فــــــــــَ

 

  
 .َعالكٍ و وَسلٍَم وأََراٍك وَحْمٍض وقَْد ُسئَِل عن َمْنِزِلِه بِبيَشةَ فقاَل : بَْيَن َسْهٍل وَدْكَداٍك »في حِديِث َجِريٍر : و

حِم والَجْمع ِعْرقٌ  كَجْوَهرٍ  العَْولَكُ و َحاحِ : الُحُمرِ  في الَخْيِل واألُتُنِ  . وقال أَبو العََدبَِّس الِكنَانّي : هو ِعْرقٌ َعواِلكُ  في الرَّ والغَنَِم  وفي الصَّ

 َكتَْيِن وهما جانِبَا الَحياِء وأَنَُشَد :َداِخٌل فيها ، والبُظاَرةُ بَْين األَسْ  غاِمٌض في البَُظارةِ 

امح  ـــــــــــ  ن َر غـــــــــــَ هـــــــــــح رَب  ـــــــــــَ  اي صـــــــــــــــــــــــــاِح مـــــــــــا َأصـــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــه َأوحرَامح      ـــــــــــــي َر ف هـــــــــــــَ ظـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــُت َأن ت ي  َخشـــــــــــــــــــــــــــِ

  

 (3)َغَلبا ابإِلبحالمح  َعوحَلَكاِ من 

ى  اجَز اْستَعاَر ذلك للنِّساِء.قاَل الَجْوَهِريُّ : وذلك أنَّ اْمَرأَتَْين كانَتَا رِكبَتَا بَعيراً له يسمَّ  غنَّاماً ؛ وقال َغْيُره : إنَّ الرَّ

. الشَّعَُر َكثَُر واْجتََمعَ  اْعلَْنَككَ و عن ابن َعبَّاٍد. لَْجلََجةٌ في اللسانِ  : العَْولَكُ و كةً الناقةُ السمينةُ الَحَسنَةُ. العَلََكةُ و كاْعلَْنَكَد نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  محرَّ

ا يُ   ْستَْدَرُك َعلَيه :* وممَّ

. وِطْينة َعِلكٌ  ءٌ شيْ  ة. علكة : كَكتٍِف لَِزٌج نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  : البَْظُر ، عن ابن َعبَّاٍد. العَْولَكُ و َخْضَراء لَيِّنة حرَّ

ّي. الِمْعالكُ و  .(4)َعِجْينَها إذا َملََكتْه  َعلََكتْ و كالسَّْهِم يُْرَمى به عن ابن بَّرِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِمية من َضواِحي العََمكِ  : بنُو [عمك] ماةِ من بَنِي غافٍِق باليََمِن وبلََدهم َمْوِضع يُقاُل له البَِسْيط َغْربي الالَّ َكةً قَبِيلَة من الرُّ سهام وقَْد  : محرَّ

 أََحُد المؤلِِّفين في فنوِن العُلوِم َذَكَره الناِشِري النَّسَّابةُ. العََمِكي إْبَراِهيمَخِرَب ، ومنهم الفاِضُل يَْحيَى بن 

ْملُ  َعنَكَ  : [عنك] ً  الرَّ ً و يَْعنُِك َعْنكا قال  كُ العََوانِ  والَجْمع َكتَعَنَّكَ  للبَعيِر إِالَّ أن يَْحبُو تَعَقََّد واْرتَفََع فلم يكن فيه طريقٌ  عانكٌ  وهي َرْملَةٌ  ُعنوكا

ِة : مَّ  ذُو الّرِ

ر ٍة  نــــــــــــاديــــــــــــٍج حــــــــــــُ  عــــــــــــلــــــــــــ  أقــــــــــــحــــــــــــواٍن يف حــــــــــــُ

نـــــــاصـــــــــــــــــــي َحشـــــــــــــــــــــاهـــــــا      (5)مـــــتـــــكـــــــاوُس  عـــــــانـــــــكٌ يـــــُ
 

  
 وقال أَْيضاً : 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــن ـــــــــــــث ـــــــــــــد اخلســـــــــــــــــــــــــــرواين ل ـــــــــــــفـــــــــــــرن  كـــــــــــــبن ال

َوانـــــــــــكِ       أبعـــــــــــطـــــــــــاف أنـــــــــــقـــــــــــاء الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــوِ  الـــــــــــعـــــــــــَ

  
.  اللَّبَُن َخثُرَ  َعنَكَ و ، وَرَواه ابُن األَْعَرابّيِ : َعتََكْت بالتاِء وقَْد تَقَدََّم. َعَصتْ  على أَبِيهاو نََشَزتْ  على بَْعِلها المرأةُ  َعنََكتِ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 قال : الفرُس َحَمَل َوَكرَّ  َعنَكَ و ، ويُْرَوى بالتاِء وقَْد تَقَدََّم. فالٌن ذَهَب في األَْرِض  َعنَكَ و ويُْرَوى بالتاِء وقَْد تَقَدََّم.

 (6) َعواِنكاِبُعهم َخيحاًل لنا نـُتح 
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ْمُل والدَُّم اْشتَدَّْت ُحْمَرتُُهما َعنَكَ و وَرَواه ابُن األَْعَرابّيِ بالتاِء وقَْد تَقَدََّم. نَقَلَه اللَّْيُث وَسيَأْتي إْنَكاره على  عانِكٌ  ، ودمٌ  عانِكٌ  يُقاُل : َرْملٌ  الرَّ

 الَجْوَهِرّيِ في آِخِر التْركيِب.

ْمِل فلم يََكْد يَتََخلَُّص منه َعنَكَ و ا أْعنَك هكذا في سائِر النسخ والصَّواُب : البَعيُر سار في الرَّ وهذه  كاْعتَنَكَ  فلم يَقُْل به أََحدٌ  َعنَكَ  البَِعيُر ، وأَمَّ

 عن الَجْوَهِرّيِ ، وهو قَْوُل ابن ُدَرْيٍد قاَل : ومنه قَْوُل ُرْؤبَة :

__________________ 
 واللسان والتكملة والتهذيب. 80انه ص ( ديو 1)
 والضبرت عنه ا والثاين يف اللسان والتكملة والتهذيب. 35ـ  34( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.3)
 ( عبارة األساس : وملكت عجينها وعلكته : دلكته دلكاً شديداً.4)
 .165/  4واملقايي   315( ديوانه ص 5)
 ( اللسان.6)

  



13283 

 

ــــــــــكح  ــــــــــدان واأَلجــــــــــُر ل ــــــــــهــــــــــا عــــــــــن ــــــــــذخــــــــــُر فــــــــــي  فــــــــــال

َو      بــــــــــح ُب حـــــــــَ َت إن مل حتـــــــــَح َديـــــــــح كَأوح نـــــــــِ تـــــــــَ عـــــــــح ُ
 (1) املـــــــــ

  
ً  البابَ  َعنَكَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و يقول : هلكَت إْن لم تَْحمْل َحَمالَتِي بَجْهٍد. لُغَةٌ يمانِيَّةٌ  كأْعنََكهُ  أَْغلَقَهُ  يَْعنُِكهُ َعْنكا

(2). 

ِزمُ  العانِكُ و  ِصْدقٍ  ِعْنكِ  َسْوٍء ومن ِعْنكِ  ؛ يُقاُل : هو من بالكسر األَْصلُ  الِعْنكُ و عن ابِن َعبَّاٍد. المرأةُ السَّمينَةُ  العانِكُ و والتاء أَْعلَى. الالَّ

كُ  ِلِه إلى ثُلُثِهِ  تكونُ  ُسْدفَةٌ من الليلِ  : الِعْنكُ  قال اللَّْيُث :و .أْعناكٌ  والَجْمع ويَُحرَّ منه  أو الثُّلُُث الباقي َحَكاه ثَْعلَب  أو قِْطعَةٌ منه ُمْظِلَمةٌ من أوَّ

 قالَهُ أبو تُراٍب وأَْنَشَد :

ر مــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــََ وســــــــــــــــــــــــــــــــــاِن وق  ابل  ــــــــــــــــــــَُ

مـــــــــــاِم غـــــــــــرَي      كٍ لـــــــــــيـــــــــــُر الـــــــــــتـــــــــــِّ نـــــــــــح ا  عـــــــــــِ (3)أَدح ـــــــــــَ
 

  
، الكْسُر والفتُح عن اللَّْيِث ، والضِم عن ابِن َعبَّاٍد ، قال ثَْعلَُب :  ويُثَلَّثُ  من الليِل أي بعد ساعٍة وُهُدوءٍ  ِعْنكٍ  وقال األَْصَمِعيُّ : أَتانا بعد

ّي : يُقاُل :  كما يُقاُل : ِعْنٌد وَعْنٌد وَعْند وُعْنٌد. ُعْنكو َعْنكو ِعْنكٌ  الكْسُر أَْفَصُح ، وقال ابُن بَّرِ

 ٍء كثيٍر منه ، قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل.أي بشيْ  بِعْنكٍ  يُقاُل : جاَءنا من السَّمِك ومن الطَّعامِ  ٍء ما َعُظَم منهمن كّلِ شي الِعْنكُ و

 بلُغَِة أهِل اليَمِن. البابُ  : الِعْنكُ  قاَل اللَّْيُث :و

ْمِل الُمتَعَقِّدِ  َعنيكٍ  بالضم جمعُ  العُنُكُ و .كذا كما يقُولُون : باُب كذا ِعْنك قُْلُت : ومنه قَْولهم في معاَمالتِهم هذا كِمْنبٍَر  الِمْعنَكُ و الكثيِر. للرَّ

 وهذا قد تقدََّم قَِريباً فهو تِْكَراٌر. أَْغلَقَهُ  أْعنََكهُ و َعنََكهُ و الِمْغلَقُ 

 تََجَر في الرُجل أْعنَكَ  قال أبو َعْمٍرو :و قالَهُ نَْصر. البَْحِرينِ كُزفََرة ب ُعنَكٌ و وهو تَْصِحيٌف والصَّواُب بالتاِء وقَْد تَقَدََّم. ع بالفتحِ  العَْنكُ و

ا العاتُِك لألَْحَمِر والدَُّم العاتُِك فِكالُهما بالُمثَنَّاةِ  أي العانِكِ  َوقََع في أَْعنَكَ و قاَل : األَبوابُ  وهي العُنُوكِ  ْمُل الكثيُر وأمَّ فَْوق ووِهَم  من الرَّ

.  الَجْوَهِريُّ

إذا كاَن في لَْونِه صْفَرةٌ  عانِكٌ  ، وِعرقٌ  عانِكٌ  األَْحَمر ؛ يُقاُل : دمٌ  العانِكُ و  : وهذا الذي نَقَلَه الَجْوَهِريُّ هو نَّص كتاِب العَْين للَّْيِث قاَل :قُْلتُ 

 وأَْنَشَد :

بِيِح ُمداِم   َعاِنكٍ أو   (4)كَدِم الذ 
ْمِل في لونِه ُحْمرة هذا نّص اللَّْيِث ، قال األَْزَهِريُّ : كلُّ ما قالَهُ اللَّْيُث في العانِكُ و فهو َخَطأٌ وتَْصِحْيٌف والذي أََراَد اللّْيُث من  العانِكِ  من الرَّ

يصيِّر النَاِسك ِمثْل الفَاتِك  (5) عانِكٍ  أَتَانا بنبيذٍ  ْعَرابيّاً يقوُل :ِصفَِة الُحْمرةِ فهو عاتٌِك بالتاِء وقَْد تَقَدََّم. وقاَل أَْيضاً عن ابِن األَْعَرابّيِ َسِمْعُت أَ 

ا اْستِْشهاُدهُ بقوِله أَوْ  العانِكُ و ؛ ماِل : ما تَعَقَّد كما فَسَّره األَْصَمِعّي ال ما فيه ُحْمَرة. وأمَّ واةَ يَْرُوونه أو عاتٍِق. عانِكٍ  من الّرِ  الخ فإنَّ الرُّ

ْزَهِرّي ونَبَّه عليه َدنِيه االياِدّي فيما َرَواه ، وإْن كان َوقََع للّْيِث بالكاِف فهو عاتٌِك كما َرَوْيتَه عن ابِن األَْعَرابّيِ ، هذا نَّص األَ قاَل وكذا أَْنشَ 

ا صاِحُب الُمْجَمِل فإنَّه قلَّد اللَّْيث من َغْير تَْنبِيٍه ، وَراَم َشْيُخنَا  اَغانيُّ أَْيضاً. وأَمَّ  الَجَواب عن الَجْوَهِرّي فلم يَْفعَل َشيئاً.الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

اَغانيُّ  العانِك البَعيُر : َحبَا في اْستَْعنَك يُق والَمْنع ، ومنه التَّْعنِيك. و(6)فلم يَْقِدر على السَّير ، عن ابن ُدَرْيٍد ونَقَلَه الصَّ حِديُث  : المشقَّة والّضِ

، وقد ُرِوي بالقاِف  أَْعنََكهو الباب َعنَكَ  إذا اْرتََطم في الرمِل ، أو من اْعتَنَكو البَِعير أَْعنَك ؛ وهو من «تُعَنِّكيها ما كان لك أَنْ »أُّم َسلَمة : 

 كما تَقدَّم في ع ن ق.

مل الكثِير هكَذا َرَواه  َعنَاكو كَسَحاٍب وبه ُرِوَي في حِديِث َجِرير وُحموض العَنَاكُ و ْمُل الَكثِير. ونَبِيذٌ  : الِعْنَكةو الّطْبرانيُّ وفسََّره.: الرَّ  الرَّ

 : قَِديٌم نَقَلَه اللَّْيُث والصَّواُب بالتاِء. عانِكٌ 

ً  ويُقاُل : َمَكثَ   بالكسِر أي عصراً وزماناً ، ويُْرَوى بالتاِء. ِعْنكا

__________________ 
 .165/  4والصحاح ومقايي  اللغة والثاين يف اللسان  118( ديوانه ص 1)



13284 

 

 .137/  3( اجلمهرة 2)
 ( اللسان ا والثاين يف الصحاح.3)
 ومتامه فيه : 214( البيت  سان بن  بت ا ديوانه ط بريوت ص 4)

 كـــــــــــــــاملســــــــــــــــــــــــــــك ختـــــــــــــــلـــــــــــــــطـــــــــــــــه مبـــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــابـــــــــــــــٍة 

 أو عـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــٍ  كـــــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــــذبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــدام    

  

 كاألصر.« عانك»والتهذيب برواية  165/  4وهو يف التكملة ا وعجزه يف اللسان واملقايي  

 ابلتاء.« عاتك»( يف التهذيب : 5)
 ( يف التكملة : استعنك الّرجُر.6)
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 .(1)بلَْيَدة من نواِحي َحْوَران من أَْعماِل ِدَمْشق يُْعَمُل فيها بسٌط وأَْكِسيَة جيَِّدة قالَهُ يَاقُوُت  عناك وقد َذَكُروا

اَغانيُّ ُهنَا واْستَْطَرَده في ع ف ك كالمصنِِّف وقاَل : هوأَهْ  كَجْنَدلٍ  العَْنفَكُ  : [عنفك] والنُّون في ثاني الَكِلمِة ال  األَحمقُ  َملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 ، وهو َعْيب. َعْنفَكٌ  وفي اللَِّساِن : اْمَرأَةٌ  الَحْمقَاُء. : العَْنفَكُ و تَُزاد إالَّ بثَْبت.

ً  العَْنفَكُ و جاِل. الثقيُل الَوِخمُ  : أَْيضا  من الّرِ

ً  عليه عاكَ  : [عوك] . وقاَل أبو َزْيٍد : أي يَعُوُك َعوكا ُل :و عليه. وكذلك عَكم يَْعِكُم وَعتََك يَْعتُِك. َعَطَف وَكرَّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  قاَل الُمفَضَّ

 عليه. أَْقبَلَ  ءِ على الشيْ  َعاكَ 

وفي اللَِّساِن : إذا أَْعيَاِك  .«ُعِوكي على بَْيتِِك إذا أْعياِك بَْيُت جارتِكِ » : إلى بيتِها فأَكلَْت ما فيه. ومنه الَمثَلُ  َرَجعَتْ  تَعُوكُ  المرأةُ  عاَكتِ و

ي على بيتِك. فَعُوِكي بيُت جاراتِكِ  ا فيه ، وقيَل : َمْعنَاه ُكّرِ ً  َمعاَشهُ  َعاكَ و على ِذي بيتِِك أي فاْرِجِعي إلى بيتِِك فُكِلي ممَّ ً و يَعُوُكهُ َعوكا  َمعاكا

اُء : َكسبَهُ  ً  ُعكْ و وقال ابُن األَْعَرابّيِ : يُقاُل : ُعْس َمعاَشك قالَهُ الفرَّ ً و َمعاَشك َمعاسا ً  به َعاكَ و . والعَْوُس : إْصالُح المِعْيشِة.َمعاكا  الذَ  َعْوكا

ةٍ قالَهُ ابُن األَْعَرابّيِ. أَُعوكُ  يُقاُل : أَنَا على ماِلِه َرجاه. عاكَ و به. ةً بعد مرَّ  على ماِلِه أي أَْرُجوه أْن يَِصلَنِي منه مرَّ

ِل. الَمْذَهبُ  الَمعاكُ و قاَل و أي اْحتَِماٌل. َمعاكٌ  يُقاُل : ليس عْنَده اإِلْحتِمالُ  الَمعاكُ و أي َمالِذي. َمعاِكي هو يُقاُل : الَمالذُ  الَمعاكُ و عن الُمفَضَّ

ل َرابّيِ : يُقاُل : لِقْيتهابُن األَعْ  ُل شي وَصْوٍك أي وبَْوكٍ  َعْوكٍ  أوَّ وال  َعْوكٌ  ما به يُقاُل :و ٍء.أي قْبل كّلِ شيْ  َعْوكٍ  وقاَل َغْيره : قَْبل كلِّ  ٍء.أوَّ

.نَقَلَه األَزْ  اْقتَتَلوا تَعَاَوكواو عن ابن َعبَّاٍد. : اإِلْزِدحامُ  االْعتِواكُ و َحَرَكةٌ  بَْوٌك أي  وَمْحَوَكةٍ  َمْعَوَكةٍ  تََرْكتَُهم في في نواِدِر األَْعَراِب :و َهِريُّ

 قِتاٍل. أي في َعويَكةٍ و

. وفي نواِدِر األَْعَراِب : هو العَْوَهَكةُ و العَْيَهَكةُ  : [عهك] وَمْعَوَكٍة وَمْحَوَكٍة  َعْوَهَكةٍ و َعْيَهَكةٍ  يُقاُل : تََرْكتَُهم في الِقتاُل. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

.  وَعْويََكٍة كذا نَقَلَه األَْزَهِريُّ

ً و الِصراعُ  العَْيَهَكةُ  أو َعْوَكَهةٍ و َعْيَهَكةٍ  وكذلك ياحُ  أَْيضا . الّصِ اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ً  : [عيك] . وقاَل ابُن ِسْيَده : أي عاَك يَعيُك َعيَكانا َك مَ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ً  ْنِكبَْيهِ َمَشى وَحرَّ  الّشَجُر الُمْلتَفُّ لُغَةٌ في والعَْيَكةُ  كحاَك يَحيُك َحيَكانا

 كما في العُبَاِب. وفي اللَِّساِن : َمْوِضٌع في ِدياِر بَجبيلة قال تأَبََّط شّراً : َجباَلنِ  العَْيكتانِ و األَْيَكةِ 

ُم  الهبــــــــــــَُ َروحا يب كــــــــــــِ وا وَأغــــــــــــح  لــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــَة صــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــُ

     ِ اح تــــــــَ كــــــــَ يــــــــح دَ  ابلــــــــعــــــــَ ر اِ  لــــــــَ َد  ابــــــــِن بـــــــــَ عــــــــح (2)  مــــــــَ
 

  
 قاَل األَْخفش : ويُْرَوى بالعَْيثَتَْيِن.

ً  العَْيَكانِ  يقاُل لهماو أي بفتحِ العَْين وسكوِن الياِء هكذا في النسخِ. وقاَل نَْصر في كتابِِه بتَْشديِد الياِء المْكُسورةِ : َجبٌَل من صدور ترج  أَْيضا

. وقَرأَُت في المفضليات في َشْرحِ قَْول تأبَّط شّراً وَرَوى َغْير أَبي َعْمٍرو أَْغَرْوا اَغانيُّ ُهم ، وَرَوى أَبو بي ِسَراعَ  بِْيشة وبِمثْله َضبََطه الصَّ

اق حيُث َعَدا وقد َمرَّ َعْمرو بالَجْلَهتَْيِن ، ويُْرَوى : وأَْغَرْوا بي ِخيَاَرُهم ، ويُْرَوى : لَْيلة جنب الجو ، وهذه كلُّها َمَواِضع. وَمْعَدى اب ِن بَرَّ

 ٌء من ذِلَك في ب ر ق.َشيْ 

 املعجمة فصل الغني
تِه ساقٌِط   ٌء على َشْرِطِه.عْنَد الَجْوَهِرّي ألَنَّه لم يثْبُْت فيه عْنَده شيْ هذا الفصل بُرمَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

د َضِعيف قالَهُ الدَّاَرقْطنِي ، وَضبََطه الذَّهبيُّ أَْيضاً كَجْوَهر. َغْوَرك : [غرك]  كقَْوفَل السعدى عن َجْعفَِر بن محمَّ

كةً قال أب الغََسكُ  : [غسك]  وهو الظُّْلَمة كما في اللَِّساِن والعُبَاِب. الغََسقِ  و َزْيٍد : لغَةٌ فيمحرَّ

 كما في العُبَاِب والتّْكِملِة ، ولم يَْذكره صاِحُب اللَِّساِن. الَحْمقَاءُ  قال ابُن األَْعَرابّيِ : هي الغائَِكةُ  : [غيك]

__________________ 
 ( ليست يف معجم البلدان.1)
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 مع الكاف فصل الفاء
اَغانيُّ ، ُمثَلَّثَةً  الفَتْكُ  : [فتك] ح به ابُن ِسْيَده والَجْوَهِريُّ والصَّ  اإلْفتَاكِ و بالضمِ  كالفُتوكِ  ُركوُب ما َهمَّ ِمَن األُموِر وَدَعْت إليه النفسُ  َصرَّ

اء ، وذُِكَر عنه اللُّغَات الثَّالُث : ً  من َحدَّْي نََصَر وَضَرَب ، يَْفتِكُ و فَتََك يَْفتُكُ  وهذه عن الفَرَّ ً و بالتَّثِْليث ، فَتْكا  ءٌ َجري أي فاتِكٌ  فهو فُتُوكا

ْدرِ  انٍ  فُتَّاكٌ  ُشجاٌع ج الصَّ ةً أي به اْنتََهَز منه فَتَكَ و كُرمَّ اُء : أَعمُّ. ُهما فَقَتَلَه أو َجَرَحهُ ُمجاَهَرةً أوفُْرَصةً  غرَّ ُجُل  الفَتْكُ  وقال الفرَّ أْن يَْقتَُل الرَّ

جُل صاِحبَه وهو غارٌّ غافٌِل حتى يَُشدَّ  الفَتْك قال أَبو ُعبَْيد : .«مؤمنٌ  يَْفتِكُ  ال الفَتْكَ  قَيََّد اإِليمانُ »في الحِديِث : و ُمجاَهَرةً. َعلَيه أْن يأْتي الرَّ

 فيَْقتلُه ، وإِْن لم يُكْن أَْعَطاه أَماناً قبل ذلك ، ولكْن يَْنبغي له أْن يُْعِلَمهُ ذلك ؛ قال الُمَخبَُّل السَّْعدّي :

كِإذا و  تــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــاً  فـ رِم ــــــــــنــــــــــاِس  ــــــــــُح مــــــــــاُن ابل عــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــنـ  ال

لـــــــه      الســــــــــــــــِ وحِف بــن كــعـــــــٍب ســــــــــــــــَ نح د مــن عــَ (1)فــمــَ
 

  
ون فقَتََل فيهم وَسبَى وقاَل ُرْؤبَةُ :وكاَن النُّعُماُن بعَث إلى بَنِي   َعْوف بن كعٍب َجْيشاً في الشَّْهر الَحَرام وهم آِمنُون غارُّ

كح  كـــــــــَ هـــــــــاِض الـــــــــفـــــــــَ نـــــــــح َك مـــــــــن أَرحَو  كـــــــــمـــــــــُ اجـــــــــَ  هـــــــــَ

ميف      ِدِه هــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــُ ميف إذا مل يـ  (2) فــــــــــــــتــــــــــــــكح هــــــــــــــَ
  

ً  في األَْمرِ  فَتَكَ  ِمن المجاِز :و َمْخَشِريُّ  لَجَّ  فَتْكا َمْخَشِريُّ  فاتَِكةٌ  وهي الجاِريَةُ َمَجنَتْ  فَتََكتِ  من المجاِز :و نَقَلَه الزَّ اَغانيُّ والزَّ ماِجنَةٌ نَقَلَه الصَّ

ّي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

واين : أَمــــــــــا فــــــــــيــــــــــكــــــــــن   كــــــــــةٌ قــــــــــرح لــــــــــلــــــــــغــــــــــَ  فــــــــــاتــــــــــِ

اُض      ـــــــيـــــــه أ ـــــــح رحٍب ف ـــــــَم بضـــــــــــــــــــــَ ـــــــي ـــــــئ ـــــــل و ال ـــــــُ ل عـــــــح ـــــــَ  ؟(3)تـ
  

ً  في الُخْبثِ  فَتَكَ و اَغانيُّ وهو مجاٌز. نَقَلَه بالَغَ  فُتُوكا  الصَّ

َمْخَشِريُّ وابُن َعبَّاٍد ، وهو مجاٌز. فَاتَكَ و : الُمَماَهَرةُ  الُمفَاتََكةُ و  ونحِوه والشْربِ  ِء بِِشدَّةٍ كاألَْكلِ ُمَواقَعَةُ الشي الُمفَاتََكةُ و صاِحبَه َماَهَره نَقَلَه الزَّ

ً  فاتَكَ  في النَّواِدِر :و .الِفتَاكُ  واالسم األَْمَر واقَعَه فاتَكَ و وهو مجاٌز. فالناً  فاتَكَ  قال ابُن األَْعَرابّيِ :و واْستَأَْكلَهُ وهو مجاٌز. داَوَمهُ  ُمفاتََكةً  فالنا

ً  قاَل : أعطاهُ ما اْستاَم بِبْيِعهِ   تَْفتيكُ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و .«ف ت ح»ْستِْطراداً وَمَحلُّه أَْوَرَد الُمفَاتَحة ُهنا ا وفاتََحه إذا ساَوَمه ولم يُْعِطِه شيئا

 في بعِض اللغاِت. (4) القُْطِن نَْفُشهُ 

ِّكٍ  اَمةَ ومن َسَجعَاِت األََساِس : أَْقَدم فالناً إْقد َمَضى عليه ال يُؤاِمُر أَحداً  إذا بأمِرهِ  فالنٌ  تَفَتَّكَ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :و قُْلُت : هي لغَةٌ أَْزِديَّةٌ.  ُمتَفَت

ٍك.  واْقتََحَم اْقتَِحاَمة ُمتََهّوِ

 .فاتِكا في اللُّغَِة ما َذَكَره أبو ُعبَْيٍد ثم َجعَلُوا كلَّ من َهَجَم على األُموِر الِعَظامِ  الفَتْكِ  قاَل األَْزَهِريُّ : أَْصلُ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 فاتََكتِ  للَحْمض إذا َداَومت عليه ُمْستأَِكلَةً ُمْستَْمِرئَةً. وفي األََساِس : ُمفَاتَِكةٌ  اإِلبُل الَمْرَعى : أَتَْت عليه بأَْحناِكها. وفي النَّواِدِر : إِبلٌ  فاتََكتِ 

 منه شيئاً وهو مجاٌز. (5)اإِلبُل الَحْمض إذا لم تَْرع 

 التاِجُر في البَْيعِ اْشتَطَّ في َسْوِمه كما في األََساِس. فاتَكَ و في ِصناَعتِه : َمَهَر. فَتَكَ و

هُ. وهو أَْفتََكه وما  اللَّْسعِ. وهو مجاٌز. فاتَِكةُ  القَْلِب : ماٍض. وحيَّة فاتِكُ  ما أَلَجَّ

 .اتِكاف : بالكسِر َمْوِضٌع بَْين أََجأ وُسْلمى نَقَلَه نَْصر وقد سموا فِتْكٌ و

ُطوبةُ ، اسٌم كالتَْمتِين والتَْنبِيت مَولََّدة. التَّْفتِْيكُ و  ما يُْوَضُع على الُجْرحِ من الخرِق لتنَشَف الرُّ

 قَْريةٌ بِمْصَر. فاتِكٍ  من كناُهْم. ومنية الفاتِكِ  وأبو

كةً : ة بَِخْيبَرَ  فََدكُ  : [فدك]  يتنَاَزَعانِها عنهماهللارضي والعَبَّاسُ  عليٌّ  وكان ، وسلمعليههللاصلىه ، فيها نَْخٌل وَعْيٌن أَفَاَءها هللا على نبيِّ  محرَّ

 عنهاهللارضي لفاِطَمة حياتِه في َجعَلَها كان ، وسلمعليههللاصلى ، النبيَّ  أنَّ  عنههللارضي عِليٌّ  فَذَكرَ  إِليهما عنههللارضي ُعَمرُ  وَسلّمها

 قاَل ُزَهْيُر بن أَبي َسْلَمى : ذلكاُس العبَّ  وأَبَى وولدها

__________________ 
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 .177( ديوانه ص 2)
 ( اللسان.3)
 .23/  2وانظر اجلمهرة « تـَنحفيُشهُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
 ( يف األساس : إذا مل ترَع معه عقبًة من اخلُل ة.5)
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 َ ُت ِبـــــــــــِ لـــــــــــح لـــــــــــَ َد لـــــــــــئـــــــــــنح حـــــــــــَ  وٍّ يف بـــــــــــين َأســـــــــــــــــــــــــَ

ا      نــــــــَ ــــــــَ نـ ــــــــح يـ ــــــــَ تح بـ الــــــــَ رو وحــــــــَ مــــــــح َد ُ يف ِديــــــــِن عــــــــَ  (1) فــــــــَ
  

 وقاَل ُرْؤبَةُ :

كح  ه إذا عــــــــــــــاد فــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا أو َزحــــــــــــــَ  كــــــــــــــبنــــــــــــــ 

ب ومحـــــــــــُّ       ـــــــــــف اخلـــــــــــطـــــــــــِّ ي طـــــــــــِ ـــــــــــَ َد ح محـــــــــــُّ  ق ـــــــــــَ (2)ف
 

  
ها بنُت َعْلقََمة بن ُزَراَرة ، قاَل َعْمُرو بُن األَْهتَِم : أبو َميَّا أُّمِ َعْمِرو بِن األَْهتَمِ  كعربّيٍ  بُن أَْعبَدَ  فََدِكيُّ و  وأُمُّ

اَل  ُروٌ  مـــــــــــــــن ُزرَاَرَة لـــــــــــــــلـــــــــــــــعـــــــــــــــُ يِن عـــــــــــــــُ تـــــــــــــــح  لـــــــــــــــََ

يٍّ مـــــــــــــــن و      دَكـــــــــــــــِ ُروُ   فـــــــــــــــَ دِّ عـــــــــــــــُ (3)واأَلشـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
. فَُدْيكو كما في العُبَاِب. وفي اللَِّساِن : كُزبَْيٍر : ع فَُدْيكو كما في  الخاِرِجّيِ  فَُدْيكٍ  قوٌم من الَخواِرجِ نُِسبُوا إلى أبي الفَُدْيكاتُ و : إسٌم َعَربيٌّ

 .(4)قال الَجْوَهِريُّ : لغَةٌ أَْزِديَّةٌ  القُْطِن نَْفُشه تَْفديكُ و اللَِّساِن والعُبَاِب.

ا   يُْستَْدَرُك َعلَيه :* وممَّ

ُد بُن إْسَماعيل بِن ُمْسلم بن أَبي . فَُدْيكٍ  ، واسُم أَبي فَُدْيك أَبو إْسَماعيل محمَّ اَغانيُّ  ِدينار من ثِقَاِت أَْصحاِب الحِديِث نَقَلَه الصَّ

 قُْلُت : وهو َمَدنيٌّ َمْشُهور ، وقد تََكلَّم فيه ابُن َسْعد.

 بُن َعْمرو واِلُد َحبيٍب لهما ُصْحبَةٌ. فَُدْيكُ و بَْيِدي له ُصْحبَةٌ حجازّي َرَوى عنه َحِفيُده.أَبُو بَِشير الزُّ  فَُدْيكو

اَغانيُّ : أي فَْذلََكةً  ِحَسابَهُ  فَْذلَكَ  : [فذلك] أي  قوِله ُمْختََرَعةٌ من قاَل : وهي كلمةٌ  أنهاهُ وفََرَغ منه أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقاَل الصَّ

ضارٌب بِعْرٍق  فَْذلَكَ  فَْهَرس األَْبواب فَْهَرسةً ، إالَّ أنَّ  َعَدداً ، وكذا وكذا قفيزاً ، وهي ِمثُل قَْوِلهم : كذا وكذا فَذِلكَ  إذا أْجَمَل ِحَسابَهُ  الحاِسب ،

ٌب ، وإذا َعِمْلَت ذلك فاْعلَم أنَّ تَعقَّب الخفا  جّيِ على الُمَصنِِّف في َغْيِر َمَحلِِّه على ما نَقَلَه َشْيُخنَا.في العَربيَِّة ، وفَْهَرَس ُمعَرَّ

ِحَسابَه أَْنَهاهُ ال يُْعتََمد عليه لمخالَفَتِه لالْستِْعماِل في كالِم  فَْذلَكَ  جملة عدد قد فصل وقَْول القَاموِس : الفذلكة قاَل في العناية. أثناء فصلت

ُت : إِلماٌم بالعربيَِّة واآلَداِب قاَل : مع أنَّ ُمَراَده ما َذَكْرناه ، لِكْن في تَْعبيِره نَْوُع قُُصوٍر. قاَل َشْيُخنَا : قُلْ الثِّقاِت كما ال يَْخفَى على َمْن له 

ِل. قُْلُت : واألَْمر كما َذَكَره َشْيُخنَا ولْيَس على تعبيِر الُمَصنِِّف  باٌر ، وهو بعَْيِنه نَّص غُربَّما دلَّ على ِخالِف المراِد كما يْظَهر بالتأمُّ

اغانّي الذي اْستَْدَرك هذه الكلمِة على الَجَماَعِة وَمْن أَتَى بْعَده فإِنَّه أََخَذها عنه. بل قَْول الخفاجّي : ُجْملَةُ َعَدٍد قد فصل تَْعبير آَخر  الفَْذلََكةُ  الصَّ

ْل ذلك وأَْنِصْف وهللاُ أَْعلَم.  أَْحَدثَه الُمَولُِّدون فتأمَّ

ً  بيَِدهِ  الثَّوَب والسُّْنبُلَ  فََركَ   :[ركف]  الِفْركُ و فاْنفََركَ  قِْشُره عن لبِّه كالَجْوز قالَهُ اللَّْيثُ  (5)ِء حتى يتقلع َدْلُك الشيْ  الفَْركِ  وأَْصلُ  َدلََكهُ  فَْركا

ةٌ   قاَل ُرْؤبَةُ يَِصُف حماراً وأُتنَه : بالكسر ويُْفتَُح البِْغَضةُ عامَّ

ـــــــــَغســـــــــــــــــــــــَ ح  ـــــــــعـــــــــد ال ـــــــــا ب رارِه عـــــــــف  عـــــــــن َأســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ  ف

ـــــــــــا و      هـــــــــــا ب عـــــــــــح رح ٍ مل ُيضـــــــــــــــــــــــــِ (6)وَعشـــــــــــــــــــــــــَ ح  فـــــــــــِ
 

  
تَْيِن ُمَشدََّدةَ الكافِ  الفُُركَّانِ و بالضمِ  كالفُروكِ  يرافّيِ ويُْروى بكْسَرتَيِن مع التَّْشِديِد ، بَضمَّ ْوَجْينِ أو خاصٌّ بِبِْغضَ  وهذه عن الّسِ أي بْغض  ِة الزَّ

جِل اْمَرأَتَه أو بْغَضها إيَّاه وهو أَْشهر وقد ً  شاذٌّ  وهذه عن اللّْحيَانّيِ ، كَسِمَع فيهما وكنَصرَ  فَِرَكتْهو فَِرَكها الرَّ  بالفتحِ  فَْركاو بالكسرِ  فِْركا

ً و  بالضِم. فُروكا

ً  فََرَكتْه تَْفُركه وفي اللَِّساِن : وحكى اللِّْحيَانيُّ :  قال القَطاميُّ : فَروكٌ و فاِركٌ  فهي وليس بمْعروفٍ  فُُروكا

هــــــــا  ــــــــَ ل ــــــــح ثـ رحَع مــــــــِ ــــــــَ ِب مل يـ ــــــــح ل ــــــــقــــــــَ ٌة يف ال  هلــــــــا َروحضــــــــــــــــــــــَ

ُرو ٌ      ُف  فـــــــــــَ الئــــــــــِ ربات الصـــــــــــــــــــــــ  عــــــــــح تـــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح
ُ
(7)وال امل

 

  
أَْن تُْبغَض المرأَةُ َزوَجها ، وهو حرٌف  الِفْركُ  قال أَبُو ُعبَْيد : .«من الشَّْيطان الِفْركَ و إِنَّ الُحبَّ من هللا»في حِديِث ابن َمْسعود : و

فيهم نجابةٌ ألَنَّهم أَْشبه بآبائِهم ، وذلك إذا واقََع  الِفْرك َمْخصوٌص به المرأَة والَزوُج ، ولم أَْسَمْعه في غيِرهم. وقال ابُن األَْعَرابّيِ : أَوالدُ 

ْوُج المرأَةَ قيَل : أَْصلَفَها ، وَصِلفَْت عْنَده. والَجْمع لم يُْشبهها فاِركٌ  اْمَرأَته وهي ِة يَِصُف  الفََواِركُ  ولَده منها ، وإِذا أَْبغض الزَّ مَّ قاَل ذُو الّرِ

 إِبالً :

__________________ 
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ُه  نـــــــــَ يــــــــــح ي َرمـــــــــَ لـــــــــ  ٍز  ـــــــــََ  إذا الـــــــــلـــــــــيـــــــــُر عـــــــــن َنشـــــــــــــــــــــــح

اِ  أَبحصــــــــــــــــــــــــاِر الــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــاء      ثــــــــــَ وارِ ِ أبَمــــــــــح  (1) الــــــــــفــــــــــَ
  

جال ولسن بقاِصَرات الطَّْرف على األَْزواج ، يقوُل : فهذه اإِلبُل تُْصبِح وقد َسَرْت لَْيلها كلَّه الفَواِركِ  َشبَّهها بالنِّساءِ  ،  ألَنهنَّ يَْطَمْحن إلى الّرِ

ةِ على السَّير. كٌ  ورُجلٌ  فكلُّ ما أَْشرف لهن نََشٌز َرَمْينه بأَبصارهنَّ من النِّشاط والقوَّ ً  وكان اْمُرُؤ القَْيِس  ءُ كُمعَظٍَّم تُْبِغُضه النِسا ُمفَرَّ كا  .ُمفَرَّ

َكةٌ  اْمَرأَةو جالُ  كُمعَظََّمةٍ  ُمفَرَّ  أَْنَشَد ابُن األَْعَرابّي : يُْبِغُضها الّرِ

ة ر كـــــــــــــَ فـــــــــــــَ هـــــــــــــا  مـــــــــــــُ  أَزحر  هبـــــــــــــا عـــــــــــــنـــــــــــــد َزوحجـــــــــــــِ

ُف و      ــــــــــــِ ال ــــــــــــاٌن خمــــــــــــُ ب ــــــــــــ  ي ه هــــــــــــَ ــــــــــــح ت و طــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــو ل (2)ل
 

  
يب ما كانت إالَّ  كة يقوُل : لو لَطَّخته بالّطِ : هذا من باِب  (3)وقال ابُن فاُرس  تاَرَكه ُمفَاَرَكةً  فاَرَكه قال أَبو َزْيٍد :و لُسوِء َمْخبَُرتِها. ُمفَرَّ

كةً اْستِْرخاُء أْصِل األذُنِ  الفََركُ و األََساس : فاَرَكه فاَرقَه. (4) [وفي]االبدال.  أَْيضاً كفِرَحٍة عن  فَرَكةٌ و فَْركاءُ  كفِرَح فهي فَِرَكتْ  وقد محرَّ

 : التي فيها َرَخاَوة وهي أَشدُّ أَْصالً من الَخْذواِء. الفَْركاءُ  يَْعقوب وقيَل :

 اْنفََرك عن َصَدفِة الَكتِِف فاْستَْرَخى ، وإِْن كان ذلك في وابِلَِة الفَْخذ والَورِك ال يُقالُ  زالَْت وابِلَتُهُ من العَُضدِ  اْستَْرَخى وقيَل : الَمْنِكبُ  اْنفََركَ و

 ولكن يُقاُل : ُحِرَق فهو َمْحُروق.

كَ و  .(5)عن ابن ُدَرْيٍد  تََكسََّر في َكالِمِه وَمْشيهِ  الُمَخنَّثُ  تَفَرَّ

ً  الّسْنبُل أَي صارَ  ْفَركَ أَ  ويُقاُل : يُْفَركُ  الَحبُّ حاَن له أن أْفَركَ و َل ما يَْطلُُع : نََجَم  يُْفَرك ، وهو حين يَْصلُح أَنْ  فََريكا فيُْؤكُل ، وتقوُل للنَّبِت أَوَّ

َب ثم أَْعَصَف ثم أَْسبََل ثم سْنبََل ثم أََحبَّ ثم أَلَبَّ ثم أَْسفَى ثم َخ وقَصَّ أي  يُْفِركَ  عن بيعِ الَحّبِ حتىفي الحِديِث : نََهى و ثم أَْحَصَد. أَْفَركَ  ثم فَرَّ

اء فمْعناه حتى يَْخرج من قِْشِره. يُْفَرك الزرُع إذا بَلََغ أَنْ  أَْفَرك يَْشتَدَّ ويَْنتَِهَي. يُقاُل :  باليِد ، وَمْن َرَواه بفتحِ الرَّ

ً  وقد من الَحبِّ  وكُ الَمْفر كأَميرٍ  الفَِرْيكُ و َسِمَن واْشتَدَّ  إذا في السُّْنبُلَةِ  الَحبُّ  اْستَْفَركَ و ويُلَتُّ بَِسْمٍن  يُْفَركُ  َطعامٌ  أَْيضاً : الفَرْيكُ و فََرَكهُ فَْركا

 األَْخَرم قالَهُ النَّْضر وهو األَفَكُّ أَْيضاً. ِمَن اإِلبِِل ما اْنَخَرَم َمْنِكبُهُ واْنفَكَِّت العََصبَةُ التي في َجْوفِ  الَمْفروكو .الَمْفُروَكةُ  وهي وغيِرهِ 

ْعفَراِن وغيِره الَمْصبوغُ  من الثيابِ  الَمْفُروكُ و  اللَِّساِن. (6) َعْظماِن في أَْصلِ  الفَريَكتانِ  وفي بعِض النسخِ  الفَريكانِ و ِصْبغاً َشديداً  بالزَّ

ارٍ  فِِركَّانُ و ِهما مع التَّْشديِد : وُجلُبَّانٍ  أي بكسر الفاِء والراِء وتشديِد الكافِ  كِسنِمَّ كما في  أو َمْوِضعانِ  يَل : أَْرٌض َزَعُموا ،وق ع أي بضّمِ

 قاَل أَبُو نُواس : بالَكسِر : ة قُْرَب َكْلواَذا الِفْركُ و العُبَاِب.

نـــــــــــــــا حيـــــــــــــــ  لـــــــــــــــرحـــــــــــــــلـــــــــــــــتـــــــــــــــه   َأحـــــــــــــــَا وّدعـــــــــــــــَ

ف و      رح َ خــــــــلــــــــّ لــــــــَ  لــــــــكــــــــلــــــــواذا  الــــــــفــــــــِ عــــــــح تـــــــــَ (7)واســــــــــــــــــــــح
 

  
 ويُقال هو بكْسَرتيِن قاَل : كِعنٍَب ع فَِركٌ و

 (8) ِفرِ ح هر تـَعحِرُف الداَر أبَدح. ذي 
د بن  (10)منها أبو نجم بَْدُر بُن َخلَف  ة بأْصبَهانَ  :(9) كَجبَلٍ  فََركٌ و بن يُوُسف الحاجّي األَْصبَهانّي الفََرِكيُّ َسِمَع أَبَا نَْصر إِْبراهيم بن ُمحمَّ

كُ  كَكِتفٍ  الفَِركُ و .502ماَت َسنَة  (11)علّيِ الِكَسائّي  واُب في َضْبِطه بالفتحِ كما هو في اللَِّساِن واألََساِس. يُقاُل لو زفرك قِْشُره الُمتَفَّرِ  الصَّ

ك ْوا فَِركٌ  ُره ، وكذلك َخْوخٌ قِشْ  يتَفَرَّ  كأحمد. أَْفَركَ  وَسمَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

كُ  اِء. الُمفَرَّ . اْنفََركو : كُمعَظٍَّم الَمتُْروُك الُمْبغَُض عن الفرَّ  عن َعْهِده أي اْنفَكَّ

هكذا  (13)البَْغداِديُّ َرَوى عنه أبُو ِعْيسى ُموَسى بُن ِعْيَسى الِجْبِليُّ  ْركيُّ الفِ  (12): بالكسِر قَْريةٌ ببَْغَداد ومنها َمْحفُوُظ بُن إْبراهيم  الِفْركُ و

 َضبََطه الحافُِظ.

ُد بُن أَبي بَْكِر الدَّاركانيُّ  فُركٌ و لحجار الشَّافِعيُّ حدََّث باإِلجازةِ العامِة عن ا الفُركيُّ  بالضم ِرْستاٌق بفاِرس وِمنها الشَّمس أَبُو َعْبِد هللا ُمحمَّ

 والمزي لَِقيه الطاُوِسّي والجرهيُّ 
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__________________ 
 ( ديوانه واللسان والتهذيب.1)
 ( اللسان.2)
 .496/  4( مقايي  اللغة 3)
 ( زايدة اقتضاها السيا .4)
 .401/  1( اجلمهرة 5)
 ( يف التكملة : يف أصر عكدة اللسان.6)
 .«الفر »( معجم البلدان 7)
 .«فر »البلدان ( معجم 8)
 ( قيدها ايقوت بفتح أوله وسكون  نية والكاف ا وبعٌ  بفتح الراء.9)
 .1105/  3وانظر التبصري « ُدَلف»( معجم البلدان : 10)
 .1105/  3واألصر كالتبصري « الكس ار»( معجم البلدان : 11)
 املتقدم ذكرها قرب كلواذي.ـ  ( ذكره ايقوت ونسبه إىل الفر 12)
ّص ويف التبصري أيضاً « اخلُت لي»معجم البلدان  ( يف13)  اخلُتلي. 1105/  3وفيه : موس  بن موس  يعرف ابلشِّ
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 ببلِده ا َضَبطَه ا اِفُة الس خاوي  يف لرِِله. 807فَبَخَذا عنه ا َماَت َسَنة 
د بُن الُحَسين بن: كِكتاٍب من أَْسماء الحيِض نَقَلَه َشْيُخنَا ، واألستاذ أَبُو بَكْ  الِفَراكُ و كفَْوفل النَّحويُّ الواِعظُّ اأْلُْصبَهانيُّ توفي  فَْوَرك ٍر ُمحمَّ

 قَْريَةٌ بِمْصَر. فوريك ، ومنية 406َسنَة 

. وفي النَّواِدِر : فَْرتََكهُ فَْرتََكةً  : [فرتك] يكوُن ذلك في النسخِ  َعَملَهُ أَْفَسَده فَْرتَكَ و وكذلك بَْرتََكه وَكْرنَفَه. قََطعَه ِمثَل الذَّرِّ  أي أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

. َمَشى ِمْشيَةً ُمتَقاِربَةً  فَْرتََك فَْرتكةً و وغيِره. اَغانيُّ على  بِساِحِل بَْحِر الِهْنِد مما يَلي اليَمنَ  عاليةٌ  قُْرنَةُ َجبَلٍ  الفَْرتَكِ  أو رأسُ  فَْرتَكُ و نَقَلَه الصَّ

.يميِن الَجائي من الهنِد إلى ال اَغانيُّ  يََمِن نَقَلَه الصَّ

وأَْصفَُر وَطْعُمه كَطْعِمه. قال شِمٌر : َسِمْعُت ِحْميَِريَّةً  أْجَرُد أَْحَمرُ  ِمثْله في القَْدِر ، أو َضْرٌب منه يمانيَّةٌ ؛ كِزْبِرجٍ الَخْوخُ  الِفْرسكُ  : [فرسك]

 ؟الِفْرِسكُ  اْمِعنَُب اْمَحماُط ُطوٌب أي َطيٌِّب ، فقْلُت لها : ما اْمِفْرِسكُ  اْمقَْمحُ  (1)النَّخل قُلُّ ولكن َعْيشنا  فصيحةً سأَْلتُها عن بالِدها فقالت :

 ْغلَُب :فقالت : هو اْمتِيُن عنَدُكم قال األَ 

 (2)املهاِلب  الِفرحِسكِ َكُمزحَلِعّب 
حاحِ : َضْرٌب من الَخْوخ ليس يَتَفَلَّق عن نََواه. أو ما يَْنفَِلُق عن نَواهُ.  وفي الّصِ

 قُْلُت : ويُقاُل له أَْيضاً : الِفْرِسُق بالقاِف وقَْد تَقَدََّم في َمْوضِعه.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 مشدَّدةٌ قَْريَةٌ من أَْعماِل شرقية بَْلبيس. سوكةف : تل [فسك]

ً  : [فكك] الَحنََكْيِن  تَفُكُّ  خاتََمه كما يَفُكُّ  بمنزلِة الِكتاِب الَمْختوم فاْنفَكَّ  ءَ الشيْ  فََكْكتُ  وقاَل اللّْيُث : كذا في الُمْحَكِم. فاْنفَكَّ  فََصلَهُ  فَكَّهُ يَفُكُّهُ فَّكا

أْسَ فََكْكتَهما َء : َخلَّْصتَه. وكلُّ ُمْشتَبَِكْين فََصْلتَهما فقدالشيْ  فََكْكتُ و تَْفِصل بينهما. لَْحيَْيه وأَْسحى  أَفُكُّ  قال : ؟. وقيَل األَْعَرابّيِ : كيَف تَأْكُل الرَّ

ْهنَ  فَكَّ  من المجاِز :و َخديه. ً  الرَّ ً و يَفُكُّهُ فَّكا حاحِ. كاْفتَكَّهُ  َخلََّصهُ  ضمبال فُكوكا ُجُل َهِرمَ  فَكَّ و كما في الُمْحَكم واألََساِس والّصِ ً  الرَّ ً و فَّكا  فُُكوكا

َج لَْحيَْيِه وذلك في الكبِر والَهَرِم. فَكَّ  عن أَبي َزْيٍد. ويُقاُل للشَّيخِ : قد فاكٌّ  فهو َج ، يُِريُد فَرَّ ً يَفُ  األِسيرَ  فَكَّ  من المجاِز :و وفَرَّ ً و كُّهُ فَّكا  فَكاكا

 فَكَّ  من المَجاِز :و أي أَْطِلقُوا األَِسير. «العانىَ  فُكُّواو ُعوُدوا المريضَ »في الحِديِث : و وفََصلَه من األَْسِر. َخلََّصهُ  فَكاَكةً و وقد يُْكَسرُ  بالفتحِ 

قَبَةَ  ً  الرَّ َد بعتِقها ، «الرقبةَ  فُكَّ و النََّسَمةَ أَْعتِق »في الحِديِث : و أَْعتَقَها يَفُكُّها فَّكا قَبِة :  فَكُّ و ، تَْفِسيره في الحِديِث : أَن عتَق النََّسَمة أَْن تفرَّ الرَّ

اِغُب : أَْصل هِن تَْخِليصه. ففَكُّ  التَّْفريج الفَكِّ  أَن تُِعيَن في ثمنِها. وقاَل الرَّ قبِة عتقُها وقَْولُه  فَكُّ و الرَّ قيَل : هو  (3) ( َرقَ َبة  َفكُّ ):  عزوجلالرَّ

الحِ ، عزوجلِعتُق الَمْملُوك ، وقيَل : هو ِعتُق اإِلنسان نَْفسه من عذاِب هللِا  َغْيره بَما يِفيُده من ذلك ،  فَكَّ و بالَكِلم الطَّيِِّب والعمِل الصَّ

ته أَن  ل فإْن لم يهتِد فليس في قوَّ ً  يََدهُ  فَكَّ و يهِدَي.والثاني يَْحصل لإِلْنساِن بْعد حُصوِل األَوَّ ا فيها يَفُكُّها فَّكا  فَكاكُ و كذا في الُمْحَكِم. فَتََحها عمَّ

ْهنِ  َحاحِ  ويُْكَسرُ  بالفتحِ  الرَّ  رهنك قال ُزَهْير : فكاك هلُمَّ  من غلقه ، يُقاُل : به يُْفتَكُّ  ما وهذه َحَكاها الِكَسائي كما في الصَّ

ٍن ال و  َرهـــــــــــــَ َك بـــــــــــــِ تـــــــــــــح ا َ فـــــــــــــاَرقــــــــــــــَ كـــــــــــــَ  لـــــــــــــه  فـــــــــــــَ

قــــــــا      لــــــــَ هــــــــا غــــــــَ ــــــــُ ــــــــوداِع فــــــــبمســــــــــــــــــــــَ  رهــــــــن وحَم ال ــــــــَ (4)يـ
 

  
َحاحِ : َسقََط فالنٌ  اْنفََرَجتْ  أي إِْصبَعُهُ  فاْنفَكَّتْ  يُقاُل : َسقَطَ و عْنَد السقوِط. زالَتْ  أي قَدمهُ  اْنفَكَّتْ و قََدُمه أو أَْصبَعُه إذا  فاْنفَكَّتْ  وفي الصَّ

أَنَّه رِكَب فرساً فَصَرَعه على ِجْذم »في الحِديِث : و ت أو َزالَْت فعلى ِسياِق الُمَصنِِّف في عبارةِ الَجْوَهِرّي لف ونشر َغْير مرتَّباْنفََرجَ 

في اليَِد دوَن  الفَكُّ و ئِها عن بعٍض.بعُض أَْجزا يَْنفَكَّ  َضْرب من الَوْهن والَخْلع ، وهو أَنْ  االْنِفكاكُ  قال ابُن األَثِير : .«قََدُمه فاْنفَكَّتْ  نخلٍة ،

 قاَل الَجْوَهِريُّ ومنه قَْول َرُؤبَة : اْنِفساُخ القََدمِ  الفََككُ و أَزال مْفِصلَها. فَكَّها وقيَل : الَكْسرِ 

 (5) الَفَككهاَجَك من أَرحَو  كمنحهاِض 
__________________ 

 .«عيشتنا»( يف التهذيب : 1)
كذا   والتهذيب وفيه كمزلغب ا ابلغا املعجمة. و ا مبعىن واحد. ومل تضــــبرت يف اللســــان لفظة املهالب ا وهبامشــــه عّل  مصــــححه :( اللســــان 2)

 ابألصر.
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 .13( سورة البلد اآية 3)
 .فبمس  الرهن قد غلقا برواية : 39( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .«فتك»ويف « زحك»( تقدم يف 5)
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 فأَْظَهر التَّْضِعيف َضُروَرةً. الفَكُّ  ما هوقال األَْصَمِعيُّ : إنَّ 

ً  اْستِْرخاءً  عن َمْفَصِلهِ  اْنِفراُج الَمْنِكبِ  : الفَكُّ  وفي الُمْحَكِم : الفََككُ و أو َزَواله. الفَكِّ  اْنِكسارُ  الفََككُ و ويأتي قَريباً  الَمْنِكبِ  أَفَكُّ  وهو وَضْعفا

 وَضْعٍف في َرأْيِه قال أَبُو قَْيٍس بُن األَْسلَِت : الُحْمُق في اْستِرخاءٍ  الفَكَّةُ  من المجازِ و إعاَدته

و ُة خـــــــــــــــــــرٌي مـــــــــــــــــــن ا   زحُم والـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــُ  ا ـــــــــــــــــــَ

فــــــــــــــــاِ  و      ةِ إِلشــــــــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــــــ  ــــــــــــــــفــــــــــــــــَ (1)واهلــــــــــــــــاِع  ال
 

  
ً  ما كْنتُ و هماأي بكْسِر العَْين في الماِضي وفت كعَِلْمَت وَكُرْمتَ  فَِكْكتَ  لَقَدْ و ، أَفَكَّ  أو ما كْنت فاّكا ً و تَفَكُّ  ِحها في المَضارعِ وبضّمِ  تُفُكُّ فَّكا

ويَأْتي في دم  ، َوَوقََع في نسخِة َشْيخنَا كعلمت ولببت فقاَل : وفيه ما مرَّ في ل ب ب عن يُونُس أَنَّ لَبَّ ال نَِظير له فيُْستَدرك هذا عليه فَكَّةً و

ة مع  مهمل الدال. قُْلُت : ونَقَل أبو َجْعفَر النبلّي في بغية اآلمال ما نّصه : ولم يَأِْت من المَضاَعِف على فعُل بضِم العَْين ألَنَّهم استَثْقَلوا الضمَّ

شَّاةُ تعزُّ إذا قَلَّ لبنُها التَّْضِعيف والتَّْضِعيف يَْقتَِضي التَّْخِفيف إالَّ كلمةً واحدةً َرَواها يونس وهي لببت تلب ، وَزاَد ابُن القَطَّاع : عززت ال

 َمرَّ البحُث فيه في ل ب ب فَراِجْعه فإنه نَِفيٌس.وقد 

اِمحِ. بِِحياِل بنات نَْعش َكواِكُب ُمْستَِديَرةٌ  : الفَكَّةُ و ماِك الرَّ يه قاَل الَجْوَهِريُّ : قاَل األَْصَمِعيُّ : وهي التي َخْلَف الّسِ كذا في النسخِ  تَُسّمِ

يها ْبياُن قَصعَةَ الَمسَ  والصَّواُب يسّمِ يَْت بها ألَنَّ في جانبِها ثُْلمة وكذلك تلك الَكواكُب  اكينِ الّصِ َحاحِ وإِنَّما سّمِ كما هو نَّص العُبَاِب والصَّ

 األَفَكُّ  أو كالفَكِّ  نَْفُسه اللَّْحيُ  األَفَكُّ و .الفَّكة ما َصِحَب الّسماك الفَكَّة الُمْجتَمعة في جانٍب منها فََضاء. ومن َسَجعاِت األََساِس : فالٌن ال يفاِرقُ 

ً  َمْجَمُع الَخْطمِ  ْدغِ من أَْعلى وأَْسفَل  الفَكَّان على تْقديِر أَْفعََل قالَهُ اللَّْيُث. وقيَل : الفَكَّْينِ  َمْجَمعُ  هو أو كالفَّكِ أَْيضا : مجتمُع اللَّْحيَْين عند الصُّ

جِل بَْين ْدقين من الجانِبَْين.  الفَكَّان يَْعنِي لسانَه. وفي التَّْهِذيِب : فَكَّْيهِ  يكوُن من اإِلْنساِن والدَّابِة. وقاَل أَْكثَُم بُن َصْيِفّي : َمْقتَُل الرَّ ُمْلتَقَى الّشِ

 أي لَْحيَيَه قاَل : فَكَّْيهِ  دُ ويُقاُل : اْنَكَسر أَحَ 

 َ اح هــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــبن  بــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــِّ كِّ و  فــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ

كِّ      تح يف ســـــــــــــــــــــــــــُ ٍك ُذحبـــــــــــــَِ بحَرَة ِمســـــــــــــــــــــــــــح (2)فـــــــــــــَ
 

  
الً فهو تْكراٌر وأَْنَشَد اللَّْيُث : َمن اْنفََرَج َمْنِكبُهُ عن َمْفِصِله األفَكُّ و  اْستِْرخاًء وَضْعفاً نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ؛ وقَْد أَشاَر له أَوَّ

َيَة   (3) األََفكِّ أََبد  مَيحِشي ِمشح
َكةُ  قال أَبو ُعبَْيدة :و أَْقَربَْت  إذا تَفَكََّكتْ و وُمْفِكَهةٌ وُمْفِكةٌ  ُمِفكَّةُ  أَْفَكَهْت فهيو النَّاقَةُ  أفَكَّتِ و التي ال تَْمتَنُِع على الفَْحلِ  من الَخْيِل الَوديقُ  الُمتَفَّكِ

وَرَوى  اْشتَدَّْت َضبَعَتُها إذا تَفَكََّكتْ  أو أي يَتََزايَُل ويَْنفَِرجُ  يُفَّك فَيَتَفَكَّك ءِ ُشبَِّهْت بالشيْ  فاْستَْرَخى َصلََواها وَعُظَم َضْرُعها وَدنا نِتاُجها

 األَْصَمِعيُّ :

ــــــــــــــــــدنح  هــــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــــَ ي دح ــــــــــــــــــَ مح ث هــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح نـ ــــــــــــــــــَ ثـ  أَرحغــــــــــــــــــَ

تح      كح اَي وقــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــــــــَ

  

اِب لــــــــــــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــــــــــــ    رَاَج الــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــِ  انــــــــــــــــــــــح

  
كح    ُن حَتحشـــــــــــــــــــــــــــــــِ دح (4)ِب مـــــــــــــــــىت مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــَ

 

  
:  (5)ِجّداً قاَل الُحَصْينِي  األَْحَمقُ  الفاكُّ  من المجاِز :و فاكٌّ  وجملٌ  فاّكةٌ  الُمْعيي ُهزاالً. ناقَةٌ  الفاكُّ  وقاَل النَّْضر : الَهِرُم ِمنَّا ومن اإِلبِِل. الفاكُّ و

وتاّك ، َجعَلَه بدالً ولم  فاكٌّ  ، وهاٌك وهو الذي يتكلَُّم بما يَْدِري وما ال يَْدِري ، وخَطُؤه أَْكثر من َصَوابِه. وَحَكى يَْعقوب : شيخٌ  فاكٌّ  أَْحمق

 يَْجعَْله إِتباعاً.

كةً  فََكَكةٌ  ج تاكٌّ  فاكٌّ  : أَْحمق باِلُغ الُحْمِق ويُتْبَع فيُقاُل : فاكٌّ  ّيِ : رجلٌ وقال ابُن األَْعَراب من المجاِز و عن ابِن األَْعَرابّيِ. كِرجالٍ  فِكاكٌ و محرَّ

 تََماُسٌك من ُحْمٍق. (6) إِذا لم يكْن فيه في كالِمِه وفي ِمْشيَتَهِ  يَتَفَكَّكُ  هو :

ا   يُْستَْدَرُك َعلَيه :* وممَّ

ه. فَكَّ  ّقِ : خلصت. اْنفَكَّتْ و : الفَْصُل بَْين الُمْشتَبَِكين نَقَلَه اللّْيُث. التَّْفِكيكُ و الَختْم : فَضَّ بِيَّ َجعَْلُت الدََّواَء في فِيِه ،  فََكْكتُ و َرقَبَتُه من الّرِ الصَّ

.  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

َمْخَشِريُّ والُحَصْيبي  فَكَّاكٌ  ورجلٌ   .(7)َهكَّاٌك ال يالئم بَْين كِلَماتِه وَمعَانِيِه لُحْمِقه ، وهو مجاٌز نَقَلَه الزَّ

__________________ 
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 والتهذيب. 10بيت رقم  75( اللسان والصحاح واملفضليات رقم 1)
 ( اللسان والتهذيب ا وتقد تقدم.2)
 ( التهذيب واللسان.3)
 لسان والتكملة.( التهذيب وال4)
 ( التهذيب واللسان : ا صيين.5)
 ومثله يف اللسان.« به»( القاموس : 6)
 ( اللسان : ا صيين.7)
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 الظبُي من الجبالِة إذا َوقََع ثم اْنفَلَت كأَْفَسَح. أَفَكَّ و

على جَهِة يََزاُل فال بُدَّ لها من فِْعٍل وأَْن يكوَن  االْنِفكاكُ  اُء إذا كانَ فالٌن قائماً أي ما َزاَل قائماً. قال الفرَّ  اْنفَكَّ  . وماالفَكِّ  : مْكسورُ  أَفَكُّ  وَرجلٌ 

ُء من الشيْ  اْنفَكَّ و منك. اْنفََكْكتُ  أَْذُكُرَك تريُد : ما ِزْلُت أَْذُكرك ؛ وإِذا كانَْت على غيِر جهِة يَزاُل قْلُت : قد اْنفََكْكتُ  مْعنَاها َجْحداً فتقوُل ما

ِة :الشيْ  مَّ  ِء فيكوُن بال َجْحٍد وبال فِْعٍل قاَل ذُو الّرِ

ص ال  الئـــــــــــــِ ك  قـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ ًة  تـ اخـــــــــــــَ نـــــــــــــَ  إال  مـــــــــــــُ

را      فـــــح ـــــَ ـــــلـــــــدًا قـ ي هبـــــــا ب رحمـــــِ ـــــَ ِف أو نـ ـــــ  اخَلســـــــــــــــــــح (1)عـــــل
 

  
؛  تَْنفَكُّ  زْلُت إالَّ قائماً. وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ هذا البيَت َحَراِجيج مافلم يْدُخْل فيها إالَّ : إالَّ ، وهو يَْنوي به التَّمام ، وخالَف يَزاُل ، ألَنَّك تقوُل ما 

ي : الصَّواُب أَْن يكوَن َخبَر تَْنفَكُّ  وقاَل يُِريُد ما قَْولَه على الَخْسف ، وتكوَن إالَّ ُمناخةً نصباً على الحاِل ،  تَْنفَكُّ  ُمناَخةً فَزاد إالَّ ، قال ابُن بَّرِ

ينَ  على الَخْسف واإِلهانِة إالَّ في حاِل اإِلناخِة فإنَّها تَْستريح ؛ وقال األَْزَهِريُّ : وقَْولَهُ تعالَى : تَْنفَكُّ  اتقديُره م  اْنفَكَّ  ليَس من باب ما (2) ُمْنفَّكِ

َره ابُن َعَرفة ، وهللاُ أَْعلَم. وَرَوى ثَْعلَب عن ابِن عنه وفاَرقَه ، كما فسَّ  (3)ِء إذا اْنفََصل ء من الشَّيْ الشَّيْ  اْنِفكاكِ  وما َزاَل ، إنَّما هو من

ينَ  ِء ، ومنه قَْوله تعَالَى :فالٌن أي ُخلِّص وأُِريح من الشيْ  (4) فُكَّ  األَْعَرابّيِ : يُقالُ  ، قال : مْعناه لم يُكونُوا ُمْستريِحْين حتى جاَءُهُم  ُمْنفَّكِ

اُج : .(وا َكَفُروا ِبهِ فَ َلّما جاَءُهْم ما َعَرفُ )البَيَان ،  جَّ ين الَمْعنى لم يُكونُوا وقاَل الزَّ  .(5)عن ُكْفِرهم أي ُمْنتَِهين ، وهو قَْوُل ُمَجاِهد  ُمْنفَّكِ

ينَ  وقال األَْخفَش :  َزائِِلين عن ُكْفِرهم. ُمْنفَّكِ

قِين بل كانُوا كلّهم على الّضاللِة.وقاَل نَْفَطَوْيه : المْعنَى لم يُكونُوا ُمفَاِرقِين الدنيا حتى أَتَتْهم البَيِّ  اِغُب : أي لم يُكونوا ُمتَفَّرِ  نَة. وقاَل الرَّ

ٌث لَِقيه َشْيخ مشايخِ َمشايِِخنَا أَبُو َساِلٍم العياشيُّ وَذكَ  ِد بن َعْبِد الَكريِم الفكون محّدِ َره في ِرْحلَتِه ، أََخَذ عن يَْحيَى بن وَعْبُد الَكريِم بُن ُمَحمَّ

 ُسلَْيمان اأْلُوَراِسّيِ عن طاِهِر بن زيان الزواوّيِ عن زّروَق.

كةً َمداُر النُّجومِ  الفَلَكُ  : [فلك] بَْت فيها النجوُم السَّْبعة ، في كّلِ َطْوٍق منها نَْجم ،  محرَّ ُمون : إنَّه َسْبعةُ أَْطواٍق دون الّسماء قد ُرّكِ ويقوُل الُمنَّجِ

اُج في قوِله تعالى : وبعُضها أَْرفَع من بعٍض يَ  جَّ  ج فَلَكٌ  ، لكّلِ واحٍد منها (6) (ُكل  يف فَ َلك  َيْسَبُحونَ )ُدوُر فيها بإِْذِن هللا تعالى. وقاَل الزَّ

َمْوُج  : الفَلَكُ و وُمْعَظُمه ٍء ُمْستَداُرهمن كّلِ شي الفَلَكُ و بالضِم كأَسٍد وأُْسٍد وَخَشب وُخْشب فُْلكٍ  ويجوُز أْن يُْجَمَع على بضمتين فُلُكٌ و أَْفالكٌ 

ُد. البَْحِر الُمْضَطِربُ  أَنَّ رجالً أَتَى رجالً وهو جالٌس عْنَده فقاَل : »في حِديِث َعْبِد هللِا بِن َمْسعود َرِضَي هللا تعالى عنه : و الُمْستَديُر الُمتََرّدِ

ةُ فإنَّه شبهه، قال أَبو ُعبَيْ  فَلَكٍ  إِنِّي تََرْكُت فََرَسك كأَنَّه يَُدور في ا الذي تَْعرفُه العامَّ السَّماِء الذي يَُدوُر عليه النجوُم  بفَلَكِ  د : فيه قَْوالن : فأَمَّ

َحى ، قاَل : وقال بعُض العََرِب : ه هو الَمْوُج إذا ماَج في البَْحر فاْضَطَرب وجاَء وَذَهَب فشبَّ  الفَلَكُ  وهو الذي يُقاُل له القُْطب ُشبِّه بقُْطِب الرَّ

 الفََرَس في اْضِطَرابِه بذلك ، وإنَّما كانَْت َعْيناً أََصابَتْه ، قال : وهو الصحيُح.

َكتْهُ الريحُ  الفلكو َمْخَشِريُّ وبه فسَّر قَْولَهم تََرْكتَه كأَنَّه يَُدور في الماُء الذي َحرَّ ج وجاَء وَذَهَب نَقَلَه الزَّ تََرْكتَه  إذا فَلَكٌ  ويَُدور كأَنَّه فَلَكٍ  فتَموَّ

 ال يقرُّ به قََراٌر شبََّهه بهذا الماِء.

ْمِل َحْولَهُ فَضاءٌ  : الفَلَكُ و  عن ابِن األَْعَرابّيِ. التَّلُّ من الرَّ

باُء. الفَلَكُ  وقِيَل : مِل : أَْجِويةٌ ِغالٌظ ُمْستَديرةٌ كالَكذَّان تَْحفَُرها الّظِ ا َحْولَها : الفَلَكُ و من الرَّ في ِغلٍَظ أو  قَِطٌع من األَْرِض تَْستَِديُر وتَْرتَِفُع عمَّ

ّي : كِرجالٍ  فِالكٌ  ساِكنَةَ الالِم ج فَْلَكةٌ  الواحدةُ  ُسهولةٍ  بالتَّْحِريِك ، وفي كتاِب  فَلَكٌ و فَلََكةٌ  وفي الغَِريِب الُمَصنَّف : كقَْصعٍَة وقَِصاعٍ قال ابُن بَّرِ

مِل  الفَلَكِ  . ونَّص ابن األَْعَرابّيِ : من يَُدور َحْولالفَلََكة أي َمْن يَُدوُر َحْولَها األَْفلَكُ و ِمثَْل َحْلقة وَحلٍَق. فَلَكٌ و فَْلَكةٌ  ِسْيبََوْيه : وهو التَّل من الرَّ

ً و أَْفلَكَ و ثَْديُها فَلَكَ و ضاٌء.َحْولَه ف  كالفَْلَكةِ  اْستََدارَ  األُولَى عن ابن َعبَّاٍد ، والثانية عن ثَْعلَب ، وما بْعَدها من كتاِب ِسْيبََوْيه تَفَلَّكَ و فَلََّك تَْفِليكا

 وهو ُدون النهوِد قاَل :

 جارِيٌَة َشب تح َشباابً َهربحَكا
__________________ 

 اللسان التهذيب والصحاح. 173ص  ( ديوانه1)
 من سورة البينة. 1( من اآية 2)
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 .«زا »( التهذيب : 3)
 الصواب.« ُفك  »( التهذيب واللسان : 4)
 ( كذا وقو  جماهد كما نقله األزهري : مل يكونوا ليؤمنوا حىت يتبا هلم ا  .5)
 .33( سورة األنبياء اآية 6)
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رِهـــــــــــــا َأنح  اي حنـــــــــــــَح دح ُد ثـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ كـــــــــــــامل يـ لـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  فـ

كـــــــــا      ـــــــــَ ل َدمـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــد ت  ِّ ق
َ
ران املـــــــــ كـــــــــِ ـــــــــح ن ـــــــــَ تـ (1)ُمســـــــــــــــــــــــح

 

  
ً و الجاريةُ  فَلََكتِ و : ُدون النََّواِهِد. الفََواِلكُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو : الثُِّديُّ   م بالفتحِ  الِمْغَزلِ  فَْلَكةُ و ثَْديها تَفَلَّكَ  إذا ُمفَلِّكٌ و فاِلكٌ  فهي فَلََّكْت تَْفِليكا

اَغانيُّ والَجْمع وتُْكَسرُ  َمْعُروفَة يَْت الْستَِداَرتِها ِفلَكٌ و فَْلكٌ  وهذه عن الصَّ  الناتِئَةُ  الَهنَةُ  : الفَْلَكةُ و َمْوِصُل ما بين الفَقََرتَْيِن من البعيرِ  .الفَْلَكةُ و ُسّمِ

ْور وما اْستََداَر منهجانُِب  : الفَْلَكةُ و على رأِس أْصِل اللِّسانِ  أََكَمةٌ من َحَجٍر  : الفَْلَكةُ و من األَْرِض. الفَْلَكةُ  إالَّ  فِلَكٌّ  والَجْمع من كّلِ ذلك الزَّ

طويلَةٌ قَْدر  : الفَْلَكةُ و  تُْنبِت شيئاً.ِمْغَزٍل ال فَْلَكةُ  اْجتَِماُع َرأِْسها كأَنَّه فَلَّكها : أَصاِغُر اآلكاِم ، وإِنَّما الفَْلَكةُ  وقال ابُن ُشَمْيٍل : واحٍد ُمْستَديرةٌ 

 ُرْمَحْين أَو ُرمح ونْصف وأَْنَشَد :

فٍّ  ِن الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاَر بـــــــــــــــــرأحِس قـــــــــــــــــُ ال  ظـــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــَ

وحِن ِذي      ــــــــــ  ــــــــــل ِت ال ــــــــــح ي مــــــــــَ كٍ كــــــــــُ ــــــــــَ ل ــــــــــَ ــــــــــِض  فـ ــــــــــي (2)َرف
 

  
اِعي من الُهْلِب ِمثْلَ  التَّْفِليكو ْهِذيِب : قاَل أَبو َعْمٍرو :وفي التَّ  من الُهْلِب فَيُْخَرُق لساُن الفَصيِل فَيُْعَضُد به. يُْفلَكُ  ءٌ َشيْ  : الفَْلَكةُ و  أَْن يجعَل الرَّ

ضاعِ  (3) ليَمتَنع الِمْغَزِل ثم يثقَب لساَن الفَِصيِل فيجعلَه فيه فَْلَكةِ   قاَل ابُن ُمْقبٍِل : من الّرِ

ٌب مل  ــــــــــــــِّ ي ــــــــــــــَ هُ رُبـ كــــــــــــــح ــــــــــــــِّ ل فــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ــــــــــــــّرعــــــــــــــاُء ومل  تـ  ال

رحبــــــــــه َورَُع      َر أَدح. شــــــــــــــــــــــــُ وحمــــــــــَ رح حبــــــــــَ قحصــــــــــــــــــــــــُ (4)يـــــــــــَ
 

  
وكلُّ  ما قاَل أَبُو َعْمٍرو. التَّْفِليك الَجْدَي ، وهو قَِضيٌب يَُداُر على لسانِه لئاَلَّ يَْرَضع ؛ قال األَْزَهِريُّ : والصَّواُب في فَلَّْكتُ  وقال اللَّْيُث :

 قاَل َشْيُخنَا : على الضِم اْقتََصَر الَجَماِهير كالمصنِِّف. بالضِم : السفينةُ  الفُْلكُ و .فَْلَكةٌ  ُمْستَديرٍ 

تَين هو األَْصل ، وأَنَّ ضمَّ األَوَّ  فُلُكٌ  وقيَل : إِنَّه يُقالُ  تَْين أَْيضاً ؛ وأََشاَر الرِضيُّ في َشْرحِ الشَّافيِة إلى َجَواِز أَْن يكوَن بضمَّ ِل وتَْسكين بَضمَّ

 ، فَذكَّر (5) (يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ ) قاَل تعَالى : ويَُذكَُّر وهو للواِحِد والجميعِ  ه كعُْنٍق ؛ وأَطاَل في تَْوِجيِهه يَُؤنَّثالثاني لعلَّه تَْخِفيٌف من

 (َوتَ َرى اْلُفْلَك ِفيِه َمواِخرَ )، فأَنََّث وقاَل :  (6) (جاَءهْتا رِيح  عاِصف  )وجاَء به ُمَوّحداً ، ويجوُز أَْن يََؤنََّث واِحَده كقَْوِله تعالى :  الفُْلك

ُتْم يف )جِمعاً واحداً ، وقاَل تعَالَى :  (9)، فأَنََّث ويحتمُل  (8) (َواْلُفْلِك الَِِّت ََتِْري يف اْلَبْحرِ )فَجَمَع ، وقال تَعَالَى :  (7) َحّّت ِإذا ُكن ْ
َحاحِ. ف (10) (اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِِبِمْ  ر وإلى السفينة فيَُؤنِّث ، كما في الّصِ إْن ، فجَمَع وأَنََّث فكأَنَّه يُْذهب بها إذا كانَْت واحَدةً إلى الَمْرَكب فيَذّكِ

أَْن تكوَن ضّمةُ الفاِء من  يِشئَْت َجعَْلتَه من باِب ُجنٍُب ، وإْن ِشئَْت من باِب ِدالٍص وِهجاٍن ، وهذا الَوْجهُ األَِخير هو َمْذهُب ِسْيبََوْيه ، أَْعنِ 

ة حاء ُحْمر وصاد ُصْفر َجْمع أَْحمر وأَصْ  ة الفاء في الَجْمع بمنزلِة ضمَّ ِة باٍء بُْرد وخاء ُخْرج ، وضمَّ فَر ، وإلى هذا الواِحِد بمنزلِة ضمَّ

ّي : ُهنَا َصَوابُه التي هي واحدٌ  للفُْلكِ  التي هي َجمُع تَْكِسيرٍ  الفُْلكُ  أو أََشاَر الُمَصنُِّف بقَْوِله : حاح والعُبَاِب. قاَل ابُن بَّرِ  للفُْلكِ  هذا نَّص الّصِ

 الذي هو واحٌد.

َحاحِ والعُبَاب : الذي هو وليسْت كُجنٍُب التي هي قال ِسْيبََوْيه : ْفِل وَغْيرِه. قاَل  (11) واِحٌد وجمٌع وأشباِههِ  ونَّص الّصِ من األَْسماء كالّطِ

، ولم يُْسَمع جنبان ُمثَنَّى ُجنُب. قالُوا وما لم يُثَنَّ ليس بَجْمع. بل ُمْشتَرك ؛ وما ثُنِّي ُجِمَع  فُْلك ُمثَنَّى فلكان ِمَع من العََرِب :َشْيُخنَا : وقَْد سُ 

َحه ابُن ماِلٍك في التَّْسهيِل. ثم قاَل ِسْيبََوْيه ُمعَلِّالً  اإِلْطالِق  يَْشتَِركاِن في بالتَّحريكِ  وفَعاَلً  بالضمِ  ألن فُْعالً  مقدر التَّْغيِير ال اسم َجْمع وإن َرجَّ

َهب. قاَل َشْيُخنَا : كاْشتَِراِكهما في َجْمِعهما على أَْفعاٍل وفي ُوُروِدهما  الواِحِد كالعُْرِب والعََربِ  ءِ على الشي ْهب والرَّ والعُْجم والعََجم والرُّ

ا جاز أن يُْجَمَع فَعَلٌ  وَسقَم وُسْقم وَرَشد وُرْشد ،َمْصَدَرين لَكثِيٍر من األَْفعاِل كبََخل وبُْخل  كأََسٍد وأُْسٍد جاز أن  بالضمِ  على فُْعلٍ  بالتَّْحريكِ  ولَمَّ

ً  بالضِم فيهما يُْجَمَع فُْعٌل على فُْعلٍ  ّي : أَْيضا ً  الفُْلكَ  إذا َجعَْلت قال ابُن بَّرِ فهو مَؤنٌَّث ال َغْير. وقد  واحداً فهو َمَذكٌَّر ال َغْير ، وإِْن َجعَْلتَه جمعا

ْل ِفيها ِمْن ُكلّ  )يَُؤنَُّث وإْن كان واحداً ، قال هللاُ تعَالَى :  الفُْلكَ  قيَل : إنَّ   قُ ْلَنا اْحِْ

__________________ 
 ( التهذيب واللسان.1)
 البن مقبر.« كمت»( اللسان ا ونسبه يف مادة 2)
َنضَ »( يف القاموس : 3)  التهذيب : لئال يرضض ثدي أمه.ويف « لُيمح
 ( اللسان والتهذيب.4)
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 .119( سورة الشعراء اآية 5)
 .22( سورة يون  اآية 6)
 .12( سورة فاطر اآية 7)
 .164( سورة البقرة اآية 8)
 .« مجعاً وهي  اهرةقوله : وحيتمر مجعاً واحداً ا كذا خبطه وعبارة اللسان : حيتمر أن يكون واحداً »( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
 .22( سورة يون  اآية 10)
 ( يف القاموس : وأمثالِه.11)



13301 

 

واذ : .(1) (َزْوَجنْيِ اثْ َننْيِ  ر ولي  عنحَدان كما َذَهَب إليه الفر اء فيه من أَن ه  الُفلحك وقاَ  ابُن جين يف الشــــ  عندان اســــٌم مَكســــ 
رد يـََقُض عل  الواِحِد واجَلِميحض كالط   ري اســــــم ُمفح ســــــِ به الِفعحر من َحيحث كان التكح راً َأشــــــح اُغوت وحَنحوه ا وإذا كان مجعاً مكســــــ 

رحف ا وهو ابٌب مَ  به الِفعحر فمنض الصـ  ِض َأشـح ّرف للِفعحر َأال تـََر  َأن  ضـرابً من اجَلمح ر الت صـَ ّرِف ا وَأصـح َفاعر ضـرابً من الت صـَ
يحُخَنا : َفش ؛  وَمَفاِعير إىل آخِر ما قاَ . قاَ  شــــــَ تَـَلُفوا فيه فقاَ  بعٌ  : إن ه مَجحض ا وقيَر : اســــــُم مَجحٍض وبه َجَزم اأَلخح واخح

ض ؛ أَلن  الســـكوَن أَمح  كوِن اجَلمح ض وهذا َأوحىَل من اعحِتباِر ســـكوِن الَواِحِد َغريح ســـُ رَتَ  َباح الواِحِد واجَلمح ٌر َعَدِمييف وقيَر : ُمشـــح
اوّي.كما قاله َعبحُد اَ ِكيِم يف حَ  ي البَـيحضـــَ ِليكاً  الرُجرُ  فـَل كَ و  َواشـــِ رِ  تـَفح تح  فـََلَكتِ و  جلَ  يف اأَلمح َعَلتح وحاضـــَ نَقَله  الَكلحَبُة أجح

اَغاين . تَـَفكُِّك الِعظاِم.  الَفِلكُ و  الصـــــــــ 
ُ
رتِخي. ككِتٍف امل ُســـــــــح

َتَخلُِّض العظاِم امل
ُ
ِعيُف امل  قيَر : هوو  وقا  ابُن َعب اٍد : هو الضـــــــــ 

رِ اجلايف فاصـــــــــــِ
َ
َبِته فـَلحَكةِ  َمنح به َوَجٌض يف قيَر :و   امل  أي عل  َهيحئِتها َمنح له ألحَيٌة كَفلحَكةٍ  قيَر : هوو  وهذه عن ابن َعب اٍد. رُكح
بَُة : كالز نحجِ  رو : وأَلحياُت الزِّنحِج ُمَدو رٌة قاَ  ُر ح  ا قا  أَبُو َعمح

كح  مـــــــــــــــَ ِدلـــــــــــــــيـــــــــــــــيِن ابلـــــــــــــــر َذاالِت ا ـــــــــــــــَ  ال تـــــــــــــــعـــــــــــــــح

ٍد و      بـــــــــــــح ٍم وال عـــــــــــــَ دح ٍة فـــــــــــــَ كح ال شــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــَ (2)فــــــــــــــَ
 

  
جاءِ  كَجبٍَل : ة بَسَرْخسَ  : فَلَكٌ و أي َعِظيم األَْليَتَْين. ُد بُن أَبي الرَّ ِم ، ومنها محمَّ َرَوى عن أَبي مسلم  الفَْلِكيُّ  وَضبََطها الحافُِظ بسكوِن الالَّ

ٌب عْنِدي. : الشُّوبَقُ  الفَْيلَُكونُ  قال ابُن األَْعَرابّيِ :و وَغْيِرهما. (3)الكّجّي وُمِطيِّن   اإِلْفِلكيانِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و ؛ قاَل األَْزَهِريُّ : وهو ُمعَرَّ

 .(4)وُهْما الغُْنَدبتان  بالكسِر لَْحمتاِن تَْكتَنِفاِن اللهاةَ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ةً كما جاَء في الحِديِث ، الفَلَكُ  ُجُل في األَْمِر لَجَّ فيه. أَْفلَكَ و السَّماِء القُْطُب. فَلَكُ و : َدَوَراُن السَّماء خاصَّ  الرَّ

. الفَْيلَُكونُ و  : البَْرِديُّ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

نَقَلَهُ ابُن جني في الشَّواذ ، وِمثْلُه  (5) الفُْلِكّيِ  وبه قََرأَ أَبُو الدَّْرَداِء َرِضَي هللاُ تعَالَى عنه : حتَّى إذا ُكْنتُم في الفُْلكِ  بزياَدةِ ياٍء لغَةٌ في الفَلَِكيُّ و

ار ودوّ  وبه قََرأَ ُموَسى  الفُْلكِ  كعُنٍُق لغَةٌ في الفُلُكو عن ابن َعبَّاٍد. فُلُوك أَْيضاً على الفُْلك اري وأَطاَل في التَّْوِجيِه ويجمعبأحمر وأحمري ودوَّ

بَْيِر نَقَلَه ابُن جني أَْيضاً ، وقاَل : َحَكى أَبُو الَحَسِن عن ِعْيَسى بن ُعَمر أنَّه قاَل : ما سمع فُعُل إالَّ و قد سمعنا فيه فُْعل فقد يكون هذا بُن الزُّ

 منه أَْيضاً.

ةُ تقوُل : الفُلَْيَكةُ و ِغْيرة ، والعامَّ  فلوكة. : كُجَهْينَة السَِّفْينةُ الصَّ

ِد بِن َحْمزة الفَلَِكيُّ و الحداد  (7)عند  (6)لية بالكسِر حدَّث بالح الِفلَِكيّ  : َمْن يَْشتَغل بِعْلم النجوِم وقد نُِسبَت هكذا َجَماَعة ، وعليُّ بُن محمَّ

ياُء ؛ قاَل الحافُِظ : وهو في أَْنساِب السمعانيّ  حيم بُن السَّْمعانّي هكذا قيََّده الّضِ  والُمه َمْفتوحة. بَسَمْرقَْند َسِمعَها منه َعْبُد الرَّ

ً  بالمكانِ  فَنَكَ  : [فنك] َحاحِ. وكذلك أََراكَ  أقامَ  فُنوكا ً  به قالَهُ األَُموّي كما في الصَّ ً  عليه فَنَكَ و به أُُروكا ً و واَظبَ  أي فُنُوكا  َكَذبَ  فَنَك فُنوكا

ً  فيه فَنَكَ و أي في الُمَواَظبَِة والَكِذِب. فيهما كأْفنَكَ  َحاحِ  لَجَّ  فُنوكا في الكِذِب إذا  فَنَكَ  ويُقال : كأْفنَكَ  عن الِكَسائي وأَبو ُعبَْيدة ِمثْله كما في الّصِ

اِجُز :  َمَضى فيه ولَجَّ قال الرَّ

ي  طــــــــــــــــــــِّ ا يف خــــــــــــــــــــُ ُت َأهنــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــح  ملــــــــــــــــــــا رَأَي

تح و      كــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــَ رتِّ  فـــــــــــــــــــــــَ ِذٍب ولــــــــــــــــــــــَ  يف كــــــــــــــــــــــَ

  

ُت منها بُقروٍن ُِشحرِت   (8)َأَخذح
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في الطعام اْستََمرَّ في أَْكِلِه ولم يَعَْف منه  فَنَكَ و عن ابِن َعبَّاٍد وتقدَّم بالتاِء أَْيضاً. الجاِريَةُ َمَجنَتْ  فَنََكتِ و وَزَعَم يَْعقُوب أَنَّه َمْقلُوٌب من فََكَن.

 ً ً  كعَِلمَ  َكفَنِكَ  قال األَُمويُّ : شيئا ً ]فُنوكا  وهذه عن ابِن َعبّادٍ  فانَكَ و * نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ،[أَْيضا

__________________ 
 .40( سورة هود اآية 1)
 واللسان والتكملة. والثاين يف التهذيب.« ال تعذليين»وفيه  117ديوانه ص ( 2)
قوله : ومطا ا هو كمحّدث ا لقب  مد بن عبد   ا افة لولعه ابلطا صـــغرياً أفاده اجملد ا وكتب الشـــارح »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

 .«عل  قوله : كمحدث صوابه كمعّظم ا كما حققه ا افة
 .157/  3مهرة ( اجل4)
 .«يف اْلُفْلكِ » والقراءة 22( سورة يون  اآية 5)
 ( يعين حلية األولياء.6)
 عن ا داد. 1111/  3( يف التبصري 7)
 ( التهذيب واللسان.8)
 زايدة عن القاموس. (*)
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ِر َدَخرَ  فـََنكَ و  َقِن ا كَبمرٍي جَمحَمُض  َحيَـيحكَ   : الَفِنيكُ و  وابـحتَـز ه وجلَ  فيه وغلب عليه. يف األمح َفَقةِ  َوسرت الذ   أو َطَرفـُُهما عنَد الَعنـح
حاِح ا ومنه ا ِديُث : اإِلفحِنيكُ  ويُقاُ  هو ائّي كما يف الصـــــــِّ  يَكي  فَنِ  أََمَرين جربير َأنح أَتعاَهدَ »أَن ه قاَ  :  ومل يـَعحرِفحه الِكســـــــَ

َتهي إليه َحلحُ  الر أحسِ  (1) َأو َعظحمٌ  «ابملاِء عنَد الوضــــوءِ  من كرِّ ِذي  َحَياح الط رفان الل َذان يتحر كان يف  الَفِنيكان وقيَر : يـَنـح
َفقِة وِشاهِلا ا وَمنح َجَعرَ  َغاح ا وقيَر :  ا عن ميِا الَعنـح دح غ دون الصــــــــــ  اضــــــــــِ

َ
رت واِحداً فهو  الَفِنيكَ  امل يا َوســـــــــَ جممض الل حح

اَبرٍت : و  الذ قحن. ن بن سـَ جر الَفِنيحَكاو  تفقد يف طهاَرِتك املنشـلة والروم»يف حِديِث َعبحِد الر محح ا قيَر  (2) «والشـاكر والشـ 
فر من األُُذَناح  ِقيحقان الن اِشزَان َأسح ٌر : ُ َا الَعظحَمان الد  يِة. وقاَ  ِشَِ نة.  : أَرَاد به ختحِلير ُأُصو  َشَعِر الل حح با الص دحي والَوجح

يحبايّن عن (3)ويف املَقايي  البِن فاِرس  هم ســـبَلحُت َأاَب ُعَمرو الشـــ  َياح  فقاَ  : الَفِنيحك : قاَ  بعضـــُ َتَمُض الل حح أَم ا اأَلعحل  فُمجح
ِ حيحُث يلحَتِقيان. وقاَ  الل يحُث : َتَمض الَورَكاح فر فُمجح را من  (4)ُعظَيمان ُملحَتزقاِن  الَفِنيحكان عند الذ قحن ا وأَم ا اأَلســـــــح إذا ُكســـــــِ

ك بـَيحضــــــــــــها حىت  خُتحِدَجه. ســــــــــــِ َتمح  الَفنحكُ و  قاَ  ابُن ُدَريحٍد : َزَعُموا وال ُأِحّقه ا كاإِلفحنيكِ    الّزِِمك   الَفِنيحكُ و  ا ماَمِة مل َيســــــــــــح
 وأَنحَشَد ابُن اأَلعحرَايبِّ : الَعَجبُ 

كَ ال و  نــــــــــح ــــــــــَ ه  فـ طــــــــــِ مــــــــــرٍو وَرهــــــــــح ُي عــــــــــَ عــــــــــح  إال  ســــــــــــــــــــــــَ

وا      بــــــــُ َتشــــــــــــــــــــــَ ٍد وَدداِن  (5)مبــــــــا اخــــــــح عحضــــــــــــــــــــــَ (6)مــــــــن مــــــــِ
 

  
كُ و ي الفَْنكُ و يَُحرَّ  وفُسَّر بكّلٍ من الثَّالثِة قَْول َعبِْيد بن األَْبَرص : الغَلَبَةُ  الفَْنكُ و اللَّجاجُ  الفَْنكُ و التَّعَّدِ

ي  حــــــــــــِ ارِِم الــــــــــــال  يــــــــــــَ  َوَداَع الصــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــِ  ودِّعح لــــــــــــَ

تح ِإذ      كـــــــَ نــــــَ الِح  فـــــــَ طــــــِ (7)يف فســـــــــــــــــــــاٍد بــــــعـــــــَد اصــــــــــــــــــــح
 

  
 كلُّ ذلك عن ابِن األَْعَرابّيِ. الَكِذبُ  : الفَْنكُ و

 : الفَنَكُ و حِكي ذلك عن ثَْعلب. السَّاَعةُ من اللَّْيِل ويَُضمُّ  : الفَْنكُ و بالفتحِ والصَّواُب فيه بالتاِء وقَْد تَقَدََّم. كالفَْنكِ  بالكسِر البابُ  : الِفْنكُ و

ٌب. قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال أْحس بالتحريكِ  ّي لشاِعٍر يَِصُف ِديََكةً : دابَّةٌ  به عربيّاً. وقاَل كراٌع :جْلٌد يُْلبَس معرَّ  يُْفتَرى جلُدها وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تح  ِبســـــــــــــــــــــــَ تح أو أُلـــــــــح ِبســـــــــــــــــــــــَ ا لـــــــــَ كـــــــــاً كـــــــــَبلـــــــــ  نـــــــــَ  فــــــــــَ

وِ       يـــــــِه عــــن الســــــــــــــــــ  واشــــــــــــــــــِ تح مــــن حــــَ ل صـــــــــــــــــــــَ (8)فــــقــــَ
 

  
كما في حياةِ الحيواِن والتَّْذكرة. وقال أَبُو ُعبَْيد  وأْشَرفُها وأَْعَدلُها صاِلٌح لجِميعِ األَْمِزَجِة الُمْعتََدلَةِ فَْرَوتُها أَْطيَُب أنواعِ الِفراِء  وقال األَطبَّاء :

.وَشعَُر إِْستِِه ، نَقَ  الفَنَكِ  ، فقاَل : اْلتَقَى الثََّرياِن يْعنِي َوْبرُ  بفَنَكٍ  : قيَل ألَْعَرابّيٍ : إنَّ فالناً بَطَّن َسَراويلَه بِال الٍم : ة  فَنَكٌ و لَه الَجْوَهِريُّ

حمن الخزاِعّي وَغْيرهما قالَهُ  الفَنَكيُّ  منها أَبو الفَْضل العبَّاس بُن الفَْضل بن يَْحيَى بَِسَمْرقَْندَ  عن أَْحَمد بن أَبي مقَاتِل وعاِصم بن َعْبِد الرَّ

َرَوى  الفَنَِكيُّ  منها َمْرَوان بُن عِلّيِ بن َسالَمة الفَِقْيه الشَّافِِعيُّ  قُْرَب َجِزيَرةِ ابِن ُعَمرَ  من دياِر بكرٍ  لألَْكرادِ  حصينَةٌ  قَْلعَةٌ   :فَنَكٌ و .(9)الحافَِظ 

عن ابن  الَحْمقَاءُ  الُمتَفَنَِّكةُ و ويُْرَوى بالتاِء أَْيضاً وقَْد تَقَدََّم. بالكسِر الِقْطعَةُ من اللَّيِل ويَُضمُّ   :الِفْنكُ و .(10)الطِرْيثِيثّيِ وعنه ابُن َعَساكر  عن

 .448الفقيهُ توفي َسنَةَ  الفناكيُّ  بكّي أَبو الَحَسن أَْحَمد بن الُحَسْينوفي َطبَقَاِت السَّ  كشدَّاِدّيٍ من الفُقَهاِء. الفَنَّاِكيُّ  وأحمُد بُن محمدٍ  َعبَّاٍد.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ً و في الكِذِب والشرِّ  فَانَكَ  قاَل أَبو طاِلبٍ  . وقاَل وال يُقاُل في الخيِر ومْعناه لج فيه وَمَحك وهو ِمثْل التَتَايُعِ ال يكوُن إالَّ في الش فَنََّك تَْفنِيكا ّرِ

اُء :  إذا َمَهْرَت ذلك وأَْكثرت. وقاَل اللَّْيُث : أَي َعَذْلَت وَداَوْمَت. أَْفنَْكتَ و في لَْوِمي فَنَْكتَ  الفرَّ

. وقاَل أَبُو َعْمٍرو : اإِلْفنِْيكو َداَوم َعلَيهما ، عن ابن  اَم والشََّراَب :الطَّعَ  فَانَكَ و : َعْجُب الذَّنِب. الفَِنيكُ  بالكسِر َطَرُف اللَّْحيَْين نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 َعبَّاٍد.

__________________ 
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 ( يف القاموس : وَعظحٌم.1)
 .«( نصه يف اللسان والنهاية : إذا توضبت فال تن  الفنيكا2)
 .455/  4( املقايي  ج 3)
 .«بقطنهاقوله : ملتزقان عبارة اللسان : ملزقان »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«قوله : اختشبوا أي اختذوه خشيباً وهو السب  الذي مل يتبن  يف صنعه ا كذا يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( اللسان.6)
ديوانه ط ( اللســـــــان ونســـــــب فيه لعبيد بن األبرص ومل أجده يف ديوانه ط بريوت ا والبيت يف التكملة ونســـــــبه أيضـــــــاً ألوس بن حجر وهو يف 7)

 بتشديد النون.« فنكت»وفيه بعد إصالح ا وضبطت  13بريوت ص 
 ( اللسان.8)
 .1159/  3( التبصري 9)
 .1159/  3( التبصري 10)
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اُموز. الفَنِيكُ و  : ُمْجتََمُع الَوْرَكْيِن حْيُث يَْلتقيان عن أَبي َعْمٍرو نَقَلَه ابُن فاِرَس وصاِحُب الرَّ

ٌب نَقَلَه َشْيُخنَا عن غاية البَياِن ؛ قاَل : والظاِهُر أَنَّهحيواٌن كالثَّعْ  الفَنِيكُ و  الذي َذَكَره الُمَصنُِّف. الفنك لِب معرَّ

َكةً حصٌن ِمْن أَْعمال قُْرُطبة نُِسَب إِليه جماعةٌ قالَهُ الحافُِظ  فَنَكٌ و  .(1)محرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 بمرو.بالضم قَْريَةٌ  فُْنجكان : [فنجك]

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 بُن عمٍرو كُزبَْير صحابيُّ هكذا َضبََطه البَغَويُّ في معجِم الصَّحابة ، وقيَل : هو بالدَّاِل وقَْد تَقَدََّم. فَُوْيك : [فوك]

. كَحْيَدرٍ  الفَْيَهكُ  : [فهك] اَغانيُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 كذا في اللَِّساِن. المرأةُ الَحْمقَاءُ  وقال كراٌع : هي

 مع نفسها فصل الكاف

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :*   وممَّ

كةً  الكدكي  :[كدك] ٍد َعْبِد هللاُ بُن أَبي بَْكِر بِن َعْبِد هللا القاريُّ  (2)محرَّ ُد بُن عِلّيِ  (3)نِْسبَة أَبي محمَّ السََّمْرقَْنديُّ َرَوى عن أَبي طاِهٍر محمَّ

 .471البَُخاِريُّ الحافِظُّ ماَت َسنَة 

ا يُْستَْدَرُك عَ   لَيه :* وممَّ

هذه كلمةٌ اختْرُت إِْيَرادها في هذا المكاِن ألَنَّه قد قِيَل : إنَّها اْستُْعِملَت كلّها اْستِْعمال  : أَْهَملَه الَجماَعةُ. وقال صاِحُب اللَِّساِن : كذاك : [كذك]

ؤساِء االسِم الواحِد فوَضْعتُها ُهنَا وسأَْذُكُرها في موِضعها أَْيضاً. قَاَل األَْزَهِريُّ ف ي ترجمِة َدْرَمَك : َخَطَب بعُض الَحْمقَى إِلى بعِض الرُّ

 كريمةً له فردَّه وقاَل :

ا  ِك عـــــــــــــينِّ فـــــــــــــاكـــــــــــــَ حح مـــــــــــــن الـــــــــــــد رحمـــــــــــــَ  امحســــــــــــــــــــــــــَ

بـــــــــــــــــــــًا       ذاكـــــــــــــــــــــاِإين أَرَاَ  خـــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــِ (4)كـــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَي َسِفلَةٌ من الناِس. َكذاكَ  قاَل : والعََرُب تقوُل فالنٌ 

ِمثْل ذِلَك ، ومْعناه اْلَزْم ما أَْنَت علَيه وال  َكذاكَ  أَي َدنِياً ، قاَل : وحقيقةُ  َكذاكَ  أَي خسيٌس. واْشتَِر لي غالماً وال تَْشتَِره َكذاكَ  ويُقاُل : رجلٌ 

 تتَجاَوْزهُ ، والكاُف األُولَى منصوبةٌ بالِفْعل الُمْضمر.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه  * وممَّ

 ية بِمْصَر.كَجْعفٍَر قر كربك : منية [كربك]

ِدماُغهُ وَمراَرتُهُ َمْخلوطاِن  قالُوا : َكراِكيُّ  ج وُحِكي فيه التَّْحِريك وما أَخاله يصحُّ ، َمْعُروٌف. قاَل َشْيُخنَا : بالضِم طائٌِر م الُكْرِكيُّ  : [كرك]

ْلِق َسعوطاً ثالثَةَ أياٍم تُْبِرى بُدْهِن َزْنبٍَق َسعوطاً للَكثِيِر النِّسياِن َعجيٌب وُربَّما ال يَْنَسى شيئاً بعَدهُ  ُء من اللَّْقَوةِ البَتَّةَ وَمَراَرتُهُ وَمراَرتُهُ بماِء الّسِ

 كركب وتُْعَرف بنَواحي البَْلقاءِ  على َجبٍَل عالٍ  بالتحريِك قَْلعَةٌ  َكَركُ و بالفتح : ة بِِلْحِف َجبَِل لُْبنانَ  َكْركُ و الَجَرَب والبََرَص ِطالًء. (5) تَْنفَعُ 

ْخَرة المقدَِّس للحِديِد البََصِر ، ومنها َداْنيال بن منكلي القاِضي قََرأَ على السَّخاوي الُمْقرى ء وَسِمَع الَكثِيَر قالَهُ الشوبك تَُرى من باِب الصَّ

 .(6)الحافُِظ 

ِد بن إِْسَماِعيل ْحمن بن محمَّ ُب الفَْيِض إَماُم المِلِك األَْشَرف قاْيتَبَاي َرَوى عن السَّْعد صاحِ  الكرِكيُّ  قُْلُت : والبرهان إِْبَراهيم بن َعْبد الرَّ

كُ و الديري وَغْيِره. ٍل لُْعبَةٌ لهم : الُكرَّ ُج الذي يُْلعَُب به ، ونَّص الُمِحْيط : كُدمَّ ِكيُّ  ومنه للَجَواِري ، قيَل : وهو الُكرَّ  بزياَدةِ ياِء النِّْسبَةِ  الُكرَّ

 ، وأَْنَشَد ألَبي ُدَواد األياِدّي : َكِركٌ  وَخْوخ َكِركٌ  ، ثَْوبٌ  كَكِتٍف األَْحَمرُ  : الَكِركُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو.و عن ابن َعبَّاٍد. للُمَخنَّثِ 
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__________________ 
 .1159/  3( التبصري 1)
 الغازي. ح فسكون يف التبصري :بفت 1214/  3( ضبطها ابن حجر يف التبصري 2)
 ( يف التبصري : الغازي.3)
 ( اللسان.4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : تنفض من اجلرب.5)
 .1213/  3( التبصري 6)
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رِ ٌ  ٌض   كــــــــــــــَ و  اينــــــــــــــِ ِا َأحــــــــــــــح وحِن الــــــــــــــتــــــــــــــِّ  كــــــــــــــلــــــــــــــَ

واِدي      ريحُ صــــــــــــــــــــــــــَ رَتاكــــــــــــُب اأَلكــــــــــــمــــــــــــاِم غــــــــــــَ (1)مــــــــــــُ
 

  
ا   يُْستَْدَرُك َعلَيه :* وممَّ

اهُد : اَدةُ قاَل : الَكاُروَكةُ  قال أَبُو ُعَمَر الزَّ  : القَوَّ

 (2) للكاُروَكهال َحة  يف الدِّيناِر 
َكتِ  كُحذُقٍَّة وقَفَْت عن البَْيِض. وقاَل يونس : ُكُركَّةٌ  وقال أَبُو َعْمٍرو : َدَجاجةٌ  ّي : . ونَقَل ابنُ ُكُركَّةٌ  الدَّجاجةُ وهي َكرَّ الدَّجاجةُ  أَْكَرَكتِ  بَّرِ

اَغانيُّ عن أَبي َعْمٍرو. ُكُركَّةٌ  وهي  ، ونَقَلَه الصَّ

 كعُثْمان تَْعِريُب ُجْرجان المِدينَةُ الَمْعروفةُ بفاِرَس ، وقد ذُِكَرت في الجيم. ُكْرَكانو

َده هللاُ تعَالَى بَرْحَمتِه.بزياَدةِ الواِو لَقَُب السُّلطاِن أبي َسِعيٍد مِلُك الِعَراقَْين تَ  كوركانو  غَمَّ

؛ ومنها أَْحَمُد بُن  السالمعليهنُوح إذ بها قَْبٌر طويٌل يْزَعُم أَْهُل تلَك النَّواِحي أَنَّه قَْبر نُوحٍ  بَكْركِ  : بالسكوِن قَْريةٌ قُْرَب بَْعلَبَك وتُْعَرفُ  َكْركٌ و

ثُ  ، وَضبََطه  (3)اُغوني وابَن ناِصَر وأَْكثََر ، ولكن فيه َرْفٌض مع تِْقيٍَة هكذا َضبََطه الحافُِظ َسِمَع ابَن الزَّ  الَكْرِكيُّ  طاِرق بن سنان المحّدِ

اَغانيُّ بالتَّْحِريِك ، ونَقََل ابُن َخلَّكان عن الحافِِظ الُمْنِذِرّي في ترجمِة أَْحَمِد بن طاِرق الَمْذُكور أَنَّه مَ   ناَن.ْنُسوٌب إلى التي بلْحِف جبِل لُبْ الصَّ

 .ُكْرَكان. و(4)بالضِم لَقَُب بيض له ابن نقطة  الُكركيّ و

يَّة بَْين بالِد الَجَراِمقَِة وأَذَربِْيَجان بها َمفَاَزةٌ َمِسْيرة اثني َعَشَر يوماً اْحتَفَر بعُض الُحَكماءِ  بها بئراً وَجعََل بها َعُموداً َعظيماً وفي  كعُثْمان بَّرِ

ٌر ُمَطْلَسم يَْجذب األَْنِديَِة من الجّوِ فال يَزاُل ذلك الَحْوُض مآلٌن بال آلٍة  وسِطه حوٌض َعْرضه مائَةَ  ِذَراعٍ ، وعلى رأْس العَُموِد َحَجٌر مدوَّ

 يَْنتَِفع به الَوْحُش والُمسافُِرون ، َحَكاه الَواِحديُّ وجماعةٌ من أَْهِل التواريخِ نَقَلَه َشْيُخنَا.

ا يُْستَْدَرُك َعلَي  ه :* وممَّ

 .449ِمَن اإِلَماِميَِّة له تََصانِْيف َماَت َسنَة  الكراجكيّ  : بلٌد نُِسَب إليه محّمُد بُن عِلّيِ  (5) َكَراُجك  :[كرجك]

. الَكْشكُ  : [كشك] اَغانيُّ  بالفتحِ أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

ٌب ، وقد  ماُء الشَّعيِر. وفي اللَِّساِن : هو وفي الِمْصباحِ : أَنه يُْعَمل من الِحْنَطِة وُربَّما ُعِمل من الشَِّعير. وقاَل المطرزيُّ : هو فاِرسيٌّ ُمعَرَّ

 أَْوَسع فيه األَطبَّاُء قاَل َشْيُخنَا : وفي كالِم المصنّف مخالَفَةٌ لهم.

 نَشَُّف ويُْرفَع يطبخونَه مع اللَّحِم وولعت العامة بكسِر الكاِف وقالُوا فيه :قُْلُت : وقَْولُهم إنَّه يُْعمل من الِحْنَطِة أَي واللَّبَن ويُ 

ــــــــــــــــــكشــــــــــــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــث شــــــــــــــــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــي  ء خــــــــــــــــــب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  

 االصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دّر وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر 

  
 نــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــم اجلــــــــــــــــــــــــــــدود ولــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــن  

  
ْل.  وقَْوُل الُمَصنِِّف كغَْيِره ماء الشَّعيِر إْطالق آَخر فتأمَّ

 ِمْصَر. بطين من العََرِب في أَْسفل الكشاكيو

ئيس ابن سينا في القَانوِن : هو .الَكْزماِزكُ  (6) [كزمك] اي الثانيِة وقَْد أَْهَملَه الجماعةُ. وقاَل الرَّ  وهي كلمةٌ  َحبُّ األَثْلِ  بفتحٍ فسكون وكسِر الزَّ

ومازك بالفاِرِسيَّة هو العَْفص وكزتَْعِرْيب كج وهو األَْعَوُج وكأنَّ تَْفِسيره العَْفُص األَْعوج وِزْيَدت الكاف ثم  فاِرِسيَّةٌ أَي َعْفُص الطَّْرفاء

 إْيَراد الُمَصنِِّف إيَّاه بعد تْرِكيِب ك ش ك َمَحلُّ نََظٍر والصَّواب أْن يُقدََّم عليه.

بٌ  يُّ :َمْعروٌف. قاَل الَجْوَهرِ  ُخْبٌز م الَكْعكُ  : [كعك] اجِز : فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ  وأَْنَشَد للرَّ
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ذا  بـــــــــــ  كُ اي حـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــكـــــــــــَ رودح  ال ثـــــــــــح ٍم مـــــــــــَ حـــــــــــح  بـــــــــــلـــــــــــَ

ودح و      نـــــــــُ قـــــــــح ويـــــــــٍ  مـــــــــَ نـــــــــاٌن مـــــــــض ســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــُ (7)ُخشـــــــــــــــــــــــح
 

  
باً. وقاَل َغْيُره : هو الُخبُز اليَابُِس. اَغانيُّ : هو تَْعِريُب كاك. وقاَل اللَّْيُث : أَظنّه معرَّ  : َمْن يَْصنُع ذلك ، ويُْطلَُق اآلنَ  الَكْعِكيُّ و وقاَل الصَّ

 على ما يُْصنَُع من الخبِز كالَحلقِة أَْجوف ، وأَْجَوُده ما ُجِلَب ِمَن الشَّأِم ويتهاَدى به. وُسوقُ  الَكْعكُ 

__________________ 
 ( اللسان والتكملة.1)
 ( اللسان.2)
 .1214/  3( التبصري 3)
 .1214/  3( التبصري 4)
 ( ضبطت عن معجم البلدان ا وقيدها ايقوت نصاً ابلفتح وضم اجليم ا قا  السمعاين : قرية عل  ابب واسرت.5)
 .«  ش  »( حقها أن يكون موقعها قبر مادة 6)
 ( الصحاح واللسان والتهذيب.7)
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ِقي   الَكعحِكيِّا د الدَِّمشح َر. وأبو الَقاِسِم ُمسلم بن َأمحح هوٌر مِبصح  حد َث عن ابِن َأيب َنصحر. الَكعحكيّ  َمشح
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ُد بُن أَبي بَْكر  َككُّوكٌ  : [ككك] ِث أََخَذ عنه محمَّ د بن أَْحمد النيريزي المحّدِ  الفركيُّ نَقَلَه السَّخاويُّ في التاريخ.: كتَنُّور َجدُّ واِلِد َحْمزة بن ُمَحمَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

وِض ، وقاَل ال أَْدِري ما  كلكيكرب : [كلك]  .كلكى َمْعنَىبوِزن معديكرب اسم ألَحِد التبَايِعَِة َملََك َخْمَسة وثاَلثِْيَن َسنَةً نَقَلَه الَسهيلّيِ في الرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه   :* وممَّ

 بضم ففتحٍ فسكوِن نوٍن لَقَُب أَبي َجْعفَر أَْحَمُد بن الُحَسْين اأْلَْنَصاِريُّ اأْلَْصبََهانيُّ عن َرْوح بن عصام. ُكلَْنك : [كلنك]

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ُد بُن يَْعقُوب السجزيُّ  َكنارك : [كنرك] .رَ  الكناركيُّ  بالفتحِ محلَّه بِِسِجْستَان منها محمَّ ُد بن إِْسَماعيل العَْنبَريُّ  َوى عنه أَبُو ُعَمر محمَّ

. وقاَل ابُن ُشَمْيل : أي َكْوَكى يَُكْوِكي َكْوَكَوةً  : [كوك]  اْهتَزَّ في ِمْشيَتِِه وأْسَرَع أو هو َعْدُو القَصيِر. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 وُزواِزيَةٌ أي قصيٌر ، وكذلك ُكواِكيَةٌ  يُقاُل : رُجلٌ  القَصيرُ  الَكْوكاةُ و بالضم الُكواِكيَةُ  ٌر :قاَل َشمِ و وفي اللَِّساِن والعُبَاِب : من َعْدِو الِقَصاِر.

 قال الشاِعُر : َكْوَكاةٌ 

وحُت   اةً َدعـــــــــــــــَ وحكـــــــــــــــَ ِ   كـــــــــــــــَ رحجـــــــــــــــَ رحٍب مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــغـــــــــــــــَ  ب

      ِ ــــــــَ ب ــــــــح ل ــــــــَ رًا مل يـ عــــــــَ  حــــــــاســــــــــــــــــــــِ ــــــــجــــــــاَء َيســــــــــــــــــــــح (1)ف
 

  
 من ال َخْيَر فيه. هو السََّرطاُن. وهو الُمَكْوَكى قاَل ابُن ُشَمْيٍل :و

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِد بِن َعْبِد الواِحِد  كاك ِد بِن ُعَمِر بِن َعْبِد العزيِز  (2)لَْقُب محمَّ الصُّوفّي َرَوى عنه شْيُخ اإِلْسالِم الَهَرِويُّ في ذّمِ الَكالِم. وأَْيضاً لَقَُب محمَّ

ين ُء البَُخاريالُمْقِرى ِد  (3)من أَفَاِضل الَحنَِفيَِّة تَْرَجَمه  الَكاِكيّ  َذَكَره ابن نُْقَطة. والشْيخ قوام الّدِ ُد بُن محمَّ الحافُِظ ، والشَّرف أَبُو الطاِهِر محمَّ

بعيُّ التْكِريتِيُّ القاِهريُّ ُعِرَف بابنِ   من مشايخِ الحافِِظ ابن ُحْجٍر َرَوى عن أَبي كُزبَْيرٍ  الُكَوْيكِ  بِن َعْبِد اللطيِف بن أَْحمد بن َمْحمود الرَّ

ِد بن عِلّيِ بن أَْحمد ُعِرَف ب حمن بن محمَّ ُد بُن َعْبِد الرَّ واِلُد َعْبِد العزيِز َسِمَع  الُكَوْيكِ  ابنِ العبَّاس أَْحَمُد بُن َعْبِد الدَّائِِم وَغْيِره ، والشمس محمَّ

 .856قِّيِ تُوفي َسنَةَ على التَّنُوِخّيِ والمطرز والزين الِعَرا

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 بالهاِء لغَةٌ في الَكْعِك نَقَلَه أَبُو نَْصر الفراهي في كتاب نصاب البيان. الَكْهكُ  : [كهك]

 قُْلُت : وهي لغَةٌ ِمْصرية.

اُء والرواِسيُّ : هي الَكْيَكةُ  : [كيك] . وقال الفرَّ اُء : البَْيَضةُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  ِمثْل اللَّْيلَِة أَْصلها لَْيِليَة ، ولذِلَك قيَل : في َكْيِكيَةٌ  أَْصلُها ، قال الفرَّ

يت. بزياَدةِ الياِء ، وكذِلكَ  ُكيَْيكيَةٌ و كُجَهْينَة ُكيَْيَكةٌ  وتَْصِغيُرها ولَيَاِلي َكياِكي ج ّكِ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :و تَْصِغير لَْيلة لُيَْيلَة ولُيَْيِليَة قالَهُ ابُن الّسِ

جاِل. كالُمَكْوكي َمْن ال َخْيَر فيه الَكْيَكاءُ   أي من الّرِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

، وأَْغفَلَهُ ُهنَا ، وكأَثَّه إتْباع له وأَنَّه أَْصل وُشبَِّهْت « ح ي ك»الُمَصنُِّف في : قَِصيرةٌ ُمكتلة عن ابن َعبَّاٍد ، وقد َذَكَره  ُكيَْيَكة اْمَرأَةٌ ُحيَْيَكةٌ 

 .َكياِكي بالبَْيَضِة في ِصغَِرها وقَْد سموا

 مع الكاف فصل الالم
. الَمألَكةُ و المأْلكُ  : [ألك] اَغانيُّ  أَْهَملَه الَجْوَهريُّ والصَّ
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__________________ 
 والتكملة.( اللسان 1)
 عبد  . 1181/  3( يف التبصري 2)
 وزيد فيه : مات يف الطاعون العام. 1203/  3( التبصري 3)
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سالَةُ  وفي اللَِّساِن : هي : ْد َوَرَدْت هذه وقَ  ُحِذفَِت الَهْمَزةُ وأُْلِقيَْت َحَرَكتُها على ما قَْبلَها أْلئِْكنِي أَْبِلْغهُ َعنِّي أَْصلُهُ  أي إلى فالنٍ  أِلْكنِيو الّرِ

إليك عنِّي ، نَقَلَه َشْيُخنَا وقَْد تَقَدََّم  أَِلْكنِي واْعتََرَضه اآلِمدّي في المواَزنِة : بأنَّ َمْعناه ُكْن لي َرُسوالً فكيَف يقولُ  (1)الكلمةُ في َكالِم النَّابِغِة 

، وهذا إنَّما هو على إْبداِل الَهْمزةِ إبداالً  أُِليُكه إالَكةً  إليه في الرسالةِ  (2)تُه فراِجْعه. وَحَكى اللَّْحيَانيُّ : أَلَكْ « أ ل ك»البحُث فيه مطّوالً في 

َسالَةَ  ألَنَّه يُبَلِّغُ  المأْلَُك الَملكُ و صحيحاً. عن  بإلقاِء حركتِها أُْلِزَمِت التَّْخِفيفَ  وهي الَهْمَزةُ  َوْزنُه َمْفعٌَل والعيُن َمْحذوفَةٌ  (3) عزوجلعن هللا  الّرِ

 كقوِلِه : إالَّ شاذّاً  الساكِن قَْبلها

يٍّ ولــــــــــــــــكــــــــــــــــن و  َت إلنحســـــــــــــــــــــــــــــِ أَل ِ لســـــــــــــــــــــــــــــح
َ

 ملــــــــــــــــ

وُب      وِّ الســـــــــــــــــــــــمـــــــــاِء َيصـــــــــــــــــــــــُ ز َ  مـــــــــن جـــــــــَ ـــــــــَ نـ ـــــــــَ (4)تـ
 

  
ماً وَزاُدوا الهاَء للتأْنِْيِث َووْزنُه َمفَاِعلَةٌ ، ويُْجَمع أَْيضاً على َمالئَِكةُ  والَجْمعُ  كَمَساجد ، وقيَل ِمْيُمه أَْصلية ال َهْمَزتُه ،  َماَلئِك جمعُوه ُمتَّمِ

 ْل هناك.وَوْزنُه فَعَائِلَة. وقيَل : هو من أ ل ك كما َمرَّ وَسيَأْتي في م ل ك أَْشياٌء تتعلَُّق بهذا الحرِف فليتأمَّ 

فَْرٌع  َمألَكةً و ألَنَّ مأْلَكةً أَْصلٌ  َمألََكة وفي الُمْحَكِم تَْرجمةُ أ ل ك مقدََّمةٌ على ترجمِة ل أ ك وقاَل ما نَّصه : إنَّما قدَّمت باَب مأْلَكة على بابِ 

فلم يُكْن ِسْيبََوْيه على ما هو به من التقدُِّم والفَْصل  ؟لَكة وَمألَكةمقلوٌب عنها ، أاََل تََرى أَنَّ ِسْيبََوْيه قدَّم مأْلَكة على َمألَكة فقال : وقالوا َمأْ 

على َمأْلَكة لتقدُِّم الالِم في هذه  ليَْبدأَ بالفرعِ على األَْصِل ، هذا مع قوِلهم األَلوُك ، قال : فلذِلَك قدَّمناه ، وإالَّ فلقَْد كاَن الحكُم أَْن يقدم َمألَكة

تبِة على الَهْمزةِ    ، وهذا هو ترتيبُه في كتابِه.الرُّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 له : َذَهَب له برسالتِِه عن أَبي علّيٍ. اْستأَْلكَ 

ْلِت : الَخْلطُ  اللَّْبكُ  : [لبك]  قاَل أُميَّةُ بن أَبي الصَّ

الٍء  يـــــــــــــــــــَز  مـــــــــــــــــــِ  إىل ُرُدٍح مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

بـــــــــــاَب الـــــــــــرُبِّ      كُ لـــــــــــُ بـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــُ (5)اي لشـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــاِد  يـ
 

  
ً  وقد كاللَّْبَكةِ  ُء الَمْخلُوطُ الشي : اللَّْبكُ و وهذه عن ابن َعبَّاِد. كالتَّْلبيكِ   أْمرٌ  من المجاِز :و كذا في الُمْحَكِم. َجْمُع الثَِّريِد ِليَأُْكلَهُ  : اللَّْبكُ و .لَبََكهُ لَْبكا

حاحِ : كَكتٍِف ُمْلتَبِسٌ  لَبِكٌ   وأَْنَشَد لُزَهْيٍر : ُمْختَِلطٌ  ، وفي الّصِ

وا  لــــــــــُ مــــــــــَ تــــــــــَ اَ  ا ــــــــــيِّ فــــــــــاحــــــــــح يــــــــــاُن مجــــــــــِ  َرد  الــــــــــقــــــــــِ

ــــــــــهــــــــــم      ــــــــــن ــــــــــي ٌر ب ــــــــــح ريَِة أَم هــــــــــِ ــــــــــظــــــــــ  كُ إىل ال ــــــــــِ ب ــــــــــَ  (6) ل
  

اَغانيُّ لُرْؤبَة :  وأَْنَشَد الصَّ

 لبكحاجة أخرجت من أمر و 
اَغانيُّ : واْلتَبَسَ  اْختَلَطَ  أي األَْمرُ  التَبَكَ و َحاحِ ؛ َزاَد الصَّ يِت عن الكالبّيِ :  اللَّبيَكةُ و وهو مجاٌز. كما في الّصِ ّكِ جماَعةٌ من الغَنَِم ، قاَل ابُن الّسِ

. البَكيلَةُ  بَْين الشاِء أي َخلَُطوا بينها ، وهو ِمثْل لَبَُكوا من غنٍم ، وقد لَبِْيكة أَقُول ام :و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  من الناِس  الجماَعةُ  اللَّبيَكةُ  قال َعرَّ

أو  وَسْمنٌ  وَدقيقٌ  أقٌِط وَدقيٌق أو تَمرٌ  بَِزيٍد أو َسْمٍن قالَهُ ابُن َعبَّاٍد. وفي اللَِّساِن : يُْلبَك َضْرٌب من الطعاِم وهو دقيقٌ  اللَّبيَكةُ و بالضمِ  ةِ كاللُّباكَ 

 ويَُصبُّ عليه وال يُْطبَُخ. يُْخلَطُ  َزْيتٌ 

كةً اللُّْقَمةُ  اللَّبََكةُ  من الَمجاِز :و ر قَْولُهم : ما ذُْقُت عْنَده َعبَكةً وال محرَّ َحاحِ ، أو الِقْطعَةُ من الثَِّريدِ  ، لَبََكةً  من الثَّريِد وبه فّسِ  أو كما في الّصِ

ةُ وأَْغالط فيهما. قاَل : طاُء في الَمْنِطقِ اإِلخْ  اإِلْلباكُ  قال ابن َعبَّادٍ و اإِلْخناءُ  اإِلْلباكُ و (7)كما فسَّره ابُن ُدَرْيٍد  الَحْيس الِقْطعَةُ من  تلَبَّكَ و والُحجَّ

 واْختَلََط. األَْمُر تَلَبَّسَ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 أي اْختِالٍط. ْيَكةٍ لَبِ و بالفتحِ  لَبََكةٍ  : كُمعَظَّمٍة أَي ملبقة لينة عن ابن َعبَّاٍد. وَوقََع في ُملَبََّكةٌ  : أي ُمْختَلٌط. وثِريَدةٌ  لَبِيكٌ  أَْمرٌ 

ً  َكَمنَعَهُ  لََحَكهُ  : [لحك] ً  ءِ بالشي لََحكَ و أَوَجَره الدَّواءَ  لَْحكا ً  وُربَّما قِيَل : لَْوَحَك فَتاََلَحكَ  وقد تاََلَحكَ و َكالَحكَ  َشدَّ التِئَاَمهُ  لَْحكا وهي  لََحَك لَْحكا

 ُمَماتَةٌ. وفي
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__________________ 
 ( يشري إىل قوله :1)

 ألــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــين اي عــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــوال 

 ســــــــــــــــــــــــــــــبهـــــــــــــــــديـــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــك ا إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــين    

  

 .«ألك»ومادة  122انظر ديوانه ص 

 ( يف اللسان : آلكته ابملد.2)
 .«عزوجل»بد  « تعاىل»( يف القاموس : 3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
 ( الصحاح واللسان.5)
 واللسان والصحاح. 47( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .314/  1( اجلمهرة 7)
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َحاح :  َفقاُر  هرِه إذا َدَخَر بعُضها يف بعٍ . ُلوِحك ِء والِتزَاقُه به ا يقاُ  :ِء يف الشيح : ُمداخلُة الش يح  الل ححكُ  الصِّ
 : تاَلُؤُمه قاَل األَْعَشى : تاَلُحُكهو البُْنيان ونَْحوه ُمالَحكةو

ُؤو  تـــــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــكداء و  ر الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــِ

قــــــــــارا      يــــــــــُر الــــــــــفــــــــــَ لــــــــــِ (1)ِس أَلم مــــــــــنــــــــــهــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــ 
 

  
: ِشدَّةُ الُمالَءمِة أي  الُمالَحكةُ  ؛ «َوْجَهه تاُلِحكُ  رَّ فكأَنَّ َوْجَهه الِمْرآة وكأَنَّ الُجُدرَ سُ  إذا»:  ، وسلمعليههللاصلىفي ِصفِة َسيِِّدنا َرُسول هللا و

 .َوْجَهه داَخلَتْ  قد فكأَنَّها ُوْجِهه في الُجُدرِ  شخصُ  يَُرى ، وسلمعليههللاصلىإِلضاَءةِ َوْجِهه ، 

ْلُت هذا الَمْعنَى في إضاَءةِ َوْجِهه الشَِّريِف عنَد َطالقَِة البشرة في السُّروِر وما خّص من الجماِل والهَ  ْيبَِة وأََدْمُت هذه الُمالحظةَ قُْلُت : وقد تأَمَّ

ي في خيالي وَرَسْمتُها في لوحِ قلبي ونْمُت فإِذا أَنا فيَما يََراه النائُم بَْيَن يََدْي حْضَرتِِه ا ُغ بَوْجِهي وَخّدِ َرةِ فنَِزْلُت أَتََمرَّ ْوَضِة الُمَطهَّ لشَّريفِة بالرَّ

ْوَضِة فإذا أَنَا بَرَوائح فاَحْت من التُّْربَِة العَِطَرةِ ما لم أَْقِدر أَْن أَِصفَها بل تَفُوقُ  على الِمْسِك وعلى العَْنبِر بل ال تُْشبِه  وأَْنِفي على َعتَبَِة الرَّ

ْت َجَسِدي بل البَْيَت كلَّه وأُْلهْمُت ساعتَئٍِذ بأَْنواع من صيغِ َصلَواَرَوائَح الدُّ  َوائح قد َعمَّ ت َعلَيه ، نيا مطلقاً ، واْنتَبَْهُت وتلك الرَّ

الذي هو أَْبَهى وأَْذَكى من الِمْسِك د محمَّ  وَمْوالنا َسيِِّدنا على وسلِّم صلِّ  اللُهمَّ :  منها نَِسْيتُه ما ومنها ، َحِفْظتُه ما فمنها ، وسلمعليههللاصلى

ٍد الذي كان إِذا ُسرَّ أَضاَء َوْجُهه الشَِّريُف حتى يَُرى أَ  ثََر الُجُدَراِن فيه ؛ وكانت هذه والعَْنبَِر ، اللُهمَّ صّلِ وسلِّم على َسيِِّدنا وَمْوالنا محمَّ

 بلغنا هللا إلى زياَرتِه العاَم في إقباٍل وإنعام. 1185القُْعَدةِ الَحَرام َسنَة  الَواقِعَةُ في ليلِة الجمعة الُمبَاَركِة لسّتٍ بَِقيَت من ِذي

 وَسالَمِة األَْحواِل واإلكرام عليه أَْزَكى الصَّالة وأَتمَّ السَّالم.

. ُء اإِلْنزالِ البَِطي الرُجلُ  كَكتِفٍ  اللَِّحكُ و اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

اَغانيُّ  كالغُلَواءِ  اللَُّحكاءُ و عََسَل كَسِمَع لَِعقَهُ ال لَِحكَ  قال ابُن األَْعَرابّيِ و يت : هيو .(2)نَقَلَه الصَّ ّكِ وَعلَيه اْقتََصَر  كُهَمَزةٍ  اللَُّحَكةُ  قال ابُن الّسِ

 وليس لها َذنٌَب طويٌل كذنِب الغََطاَءةِ وقوائُِمَها َخِفيَّة. قاَل الَجْوَهِريُّ : وأَُظنُّها َمْقلوبة من تُْشبِهُ العَظاَءةَ  تَْبُرقُ  ُدَوْيبَّةٌ َزْرقاءُ  الَجْوَهِريُّ ،

. ويُقاُل : النَّاقَةُ الشَّديَدةُ الَخْلقِ  الُمتاَلِحَكةُ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد :و .الُحلََكةِ   ه في بعٍض.فَقاُر ظهِرِه أي َدَخَل بعضُ  لُوِحك نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

. الَمضاِيقُ  الَمالِحكُ و اَغانيُّ  من الجباِل وَغْيِرها نَقَلَه الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 العََسل : أَْلعَقَه عن ابن األَْعَرابّيِ وأَْنَشَد : أَْلَحَكه

ا   (3)فاُه الر اَب  تـُلحِحكُ كَبل 
ِة :: ُمتَداخٌل بعُضه في بعٍض ق ُمتاَلِحكٌ  ءٌ وَشيْ  مَّ  اَل ذُو الّرِ

ر   ــــــهـــــــا الســــــــــــــــــــّ ي د  َر  خـــــــَ ــــــَ ك املــــــهـــــــاري قـــــــد بـ تـــــــح ــــــَ  أَتـ

هـــــــــــا      ـــــــــــِ ـــــــــــا عـــــــــــن حـــــــــــواين دائ ـــــــــــب ـــــــــــالحـــــــــــكن  املـــــــــــت

  
 في الغََضِب ُمْستَمرٌّ فيه. ُمتاَلِحكٌ و ُمْستْلِحك وفي النَّواِدِر : َرُجلٌ 

ً  به كفِرحَ  لَِدكَ  : [لدك] ً و بالفتحِ على غيِر قياٍس ، لَْدكا . وقاَل اللَّْيُث : أي لََدكا  ولكنَّه اْقتََصَر على لَِزقَ  بالتَّحِريِك على الِقياِس أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ب وَجبَذ.بالتَّْحِريِك. قاَل األَْزَهِريُّ : فإْن صحَّ ما قالَهُ فاألَْصل فيه لِكَد أي لَِصَق ، ثم قُِلب كما قالُوا َجذَ  اللََّدكِ 

ً  الُجْرُح كفِرحَ  لَِزكَ  : [لزك] . وقاَل اللَّْيُث : إذا لََزكا ا يَْبَرأْ بعُد أو بالتَّحريِك أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ هو تَْصِحيٌف لم يُْسمع إالَّ  اْستََوى نَباُت لَْحِمه ولَمَّ

الُجْرُح يأَْرُك ويأُْرُك أَُروكاً إذا َصلَح وتَماثَل ؛  (4) أََركَ  ي َذَهَب إليه اللَّْيثبهذا الَمْعنى الذ الصوابُ  له ، كما نبَّه عليه األَْزَهِريُّ ؛ وقاَل :

 وقال َشِمٌر : هو أَْن تَْسقََط ُجْلبَتُه ويُْنبُِت لحماً.

 ْل.قُْلُت : وهذان الحرفاِن قد عرْفت ما فيهما لْيَسا على شرِط الَجْوَهِريُّ فال يَْصلُح اْستِْدَراكهما عليه فتأمَّ 

. وقال ابُن األَْعَرابّيِ : األَْلفَكُ  : [لفك]  قاَل في موضعٍ آَخَر هو األَْخَرُق كاألَْلفَِت.و األْعَسرُ  هو أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ةً : هو  كأَِميٍر وهو الُمْشبَُع ُحْمقاً وهذه عن أَبي َعْمٍرو كالعَِفيك. كاللَِّفيكِ  األَْحَمقُ  وقال مرَّ
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ً  لَكَّهُ  : [لكك] َحاحِ. وقيَل : َضَربَه َضَربَهُ  يلُكُّه لَّكا في َصدِرِه. وقال األَْصَمِعيُّ  َضَربَهُ فَدفَعَه هو إذا بُِجْمِعه في قَفاهُ أو ِمثْل َصكَّه كما في الّصِ

 : َصَكْمته ولََكْمتُه

__________________ 
 واللسان. 81( ديوانه ط بريوت ص 1)
َطَواء.( نظر هلا يف التكملة : 2)

ُ
 مثا  : امل

 ( التهذيب والتكملة.3)
 .«َلِد َ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
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ُته َككح ُتهو  وصــَ مَ  َلك  و  ُكل ه إذا َدفـَعحُته.  َلَككح َلُه عن ِعظَاِمهِ   :يـَُلك ه َلّكاً  الل حح  كِكتاٍب الّزِحامُ   اللِّكا ُ و  .(1)عن ابن ُدَريحٍد  َفصــَ
 وأَنحَشَد الل يحُث :

 لكاكاوردا عل  خندقه 
ً  الشَّديَدةُ اللَّْحِم من النُّوقِ  : اللَِّكاكُ و يَّةِ  الَمْرِميَّةُ به َرْميا  فال المثقب : بضمهما اللُّكاِلكِ و كاللُّّكِ

 حـــــــــــــــــىت تـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــلـــــــــــــــــكـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة 

 لمــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــــــــــــار  واملــــــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــــــد    

  
 وقال آَخُر :

مــــــــــًا  طــــــــــِ ُت فــــــــــيــــــــــهــــــــــا قــــــــــَ لــــــــــح كــــــــــاأَرحســــــــــــــــــــــــَ الــــــــــِ كــــــــــَ  لــــــــــُ

دًا آرِكــــــــــــــــا     عــــــــــــــــح ات جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــذ رحيــــــــــــــــي  مــــــــــــــــن ال

  

ياً وَيطُوُ  ابرَِكا   (2)يـَقحُصر َمشح

ً  وِكتاب الصَّواُب : كُكتُبٍ  كُصَردٍ  لَُككٌ  ج اِء.  على لفِظ الواحدِ  أَْيضا وإن اْختَلََف التأِْويالن. وقال أَبُو ُعبَْيٍد : العِظْيُم من الجماِل َحَكاه عن الفرَّ

َحاحِ : َجَملٌ  اجِز : يذكر قليباً : الِوْرُد اْزَدَحمَ  اْلتَكَّ و أَي َضْخٌم. لَُكاِلكٌ  وفي الّصِ  وَضَرب بعُضه بعضاً وهو مجاٌز ، ومنه قَْوُل الرَّ

حــــَ  َن مــــن َوشــــــــــــــــــح حــــح بــــ  ا  (3) صــــــــــــــــــَ كـــــــ  ــــبـــــــًا ســــــــــــــــــُ ي لــــِ  قــــَ

ـــــــــــِورحُد عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه      و ِإذا ال مـــــــــــُ طـــــــــــح ايـــــــــــَ كـــــــــــ  تـــــــــــَ ـــــــــــح (4)ال
 

  
تِه أَْبَطأ اْلتَكَّ و في كالِمه أَْخَطأ اْلتَكّ و ُمتَضامٌّ ُمتَداِخٌل وهو َمجاٌز. لَِكيكٌ  العَْسَكُر تَضامَّ وتََداَخَل فهو اْلتَكَّ و  اللَّكُّ و كما في الُمْحَكِم. في ُحجَّ

ْلب الُمْكتَنُِز من اللَّكُّ و كما في العُبَاِب. الَخْلطُ   ء القَْيِس :كأَِميٍر قَالَهُ ابُن ُدَرْيٍد وأَْنَشَد الْمِرى كاللَّكيكِ  اللَّْحمِ  : الصُّ

ٍة و  مــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ ُووَن بــــــــــنـ ــــــــــَ تـ ايب َيشــــــــــــــــــــــــح حــــــــــَ ر  صــــــــــــــــــــــــِ   ــــــــــَ

وَن غــــــــارًا      ــــــــكِ يضــــــــــــــــــــــفــــــــُ كــــــــي ــــــــلــــــــ  ِ   ابل (5)املــــــــوشــــــــــــــــــــــ 
 

  
ٌب ، وفي بعِض النسخِ. وهو  نَباٌت يُْصبَُغ به اللَّكُّ و الغَاَر من لحِمها.أي َمأَلُوا  وقاَل اللَّْيُث : ِصْبغ أَْحمر يصبغ به جلوُد البَقَِر ، وهو معرَّ

َحاحِ : شيْ   ٌء أَْحَمر يصبغ به جلوُد المِعِز وَغْيِره ، َزاَد َغْيُرهُ : للِخفَاِف وَغْيِرها.َمْعروٌف. وفي الّصِ

َحاحِ  بالضِم ثُْفلُهُ  كُّ اللُّ و اعي يَِصُف َرْقم َهَوادجِ األَْعَراِب : أو ُعصاَرتُهُ  كما في الّصِ  كما في الُمْحَكِم ، وهي التي يُْصبَُغ بها. قاَل الرَّ

َفرا  ُلكِّ أَبمححَر من   (6)الِعرَاِ  وَأصح
ماَن أوَشْرُب ِدْرَهٍم منه نافٌِع للَخفَقَاِن واليََرقَاِن و بالضِم ما يُْنَحُت من  هو واإلْستِْسقَاِء وأوجاعِ الَكبِِد والَمِعَدةِ والِطحاِل والَمثانِة ويُْهِزُل الّسِ

اَغانيُّ : وإنَّما هو ثُْفلُهُ. باللُّكِّ  الُجلُوِد الَمْصبوغةِ   َزاَد الصَّ

َحاحِ : ويَُركَُّب به النَّْصل في النَِّصاِب.وفي  فَيَُشدُّ به نُُصُب السَّكاكيِن. قُْلُت : فهما قَْوٌل واِحٌد ؛ ّي : وقيَل : ال  وقد يُْفتَحُ  الّصِ ، وقاَل ابُن بَّرِ

ى ً  يَُسمَّ  بالضِم إالَّ إذا ُطبَِخ واْستُْخِرج ِصْبغه. لُّكا

 من أَْعماِل فْحِص البَلُّوِط. د باألَْنَدلُِس  : اللُّكُّ و

ً  اللُّكُّ و قُْلُت : ومنه أَبُو الَحَسن أَْحَمُد بُن القاِسِم بن الربان الِمْصرّي  .(7)من أَْعماِل بَْرقة  د : بين اإِلْسَكْنِدِريَِّة وَطَرابُلِس الغَْربِ  أَْيضا

ّيِ  الَمْعروف ه  َرَوى جزَء نبيِط بِن شريط األَْشَجِعّي عن أَبي َجْعفَر أَْحَمد بن إْسحاق بِن إْبراهيم بنِ  باللُّّكِ نبيط بِن شريط عن أبيِه عن جّدِ

ً  : اللُّكُّ و وعنه الحافُِظ أَبُو نَِعيٍم ، وهذا الجزُء ِعْنِدي. ْلُب الُمْكتَنُِز لَْحما كأَِميٍر وهذه عن الَجْوَهِرّيِ ، وهو ِمثْل الدَِّخْيس واللَِّديم ،  كاللَّكيكِ  الصُّ

اَغانيُّ : وهو الكثير كَّكُ الُملَ و .ِلَكاكٌ  وهو الَمْرِميُّ باللَّْحم وَجْمعُه  ِمثْل ملتج يابٌس ُسْكراً  أي ُمْلتَكٌّ  وَسْكرانُ  اللَّكيكِ  كُمعَظٍَّم ِمثْله ، قاَل الصَّ

ْخُم من اإِلبِلِ  اللُّْكلُكُ و وهو قْلُب الُكْلُكلِ  كُهْدُهٍد القصيرُ  اللُّْكلُكُ و نَقَلَه  َشَجرةٌ ضعيفةٌ  كيكُ اللَّ و عن ابن َعبَّاٍد. كأَميٍر القَِطرانُ  اللَِّكْيكُ و الضَّ

. اَغانيُّ اِعي : ع اللَِّكْيكو الصَّ  قال الرَّ

تح بـــــــــطـــــــــَن  طـــــــــَ بـــــــــَ كِ إذا هـــــــــَ يـــــــــح كـــــــــِ تح  الـــــــــلـــــــــ  اَوبـــــــــَ   ـــــــــََ

ه      ــــــــــــــُ ه وَأابرِق ا َروحضــــــــــــــــــــــــــــُ اهــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــه واطــــــــــــــ  (8)ب
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__________________ 
 .120/  1( اجلمهرة 1)
نبه إىل الزايدة يف اللســــــــان هبامش  كبنه جملر درانكا  جمال  ثعلب ا واللســــــــان بدون وبعده :( الرجز ملبشــــــــر بن هذير بن زافر الفزاري كما يف 2)

 املطبوعة املصرية.
 .«الضيقة ا كذا يف اللسان ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : وشح  ا هي اسم بئر ا والسّك :3)
 ( اللسان.4)
 .137( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«وأصفرا»بد  « وأسودا» يذكر صدره ا وانظر ختر ه فيه ا ويف األساس نسب لألخطر وفيه ومل 152( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( فيهما ا قيد ايقوت بدون ألف والم.7)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 188( ديوانه ط بريوت ص 8)
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اَغانيُّ بالكسِر وقال : هو : كغُرابٍ  اللَُّكاك َرَواه ابُن َجبَلَةَ و وأَْنَشَد  بَحْزِن بني يَْربُوعٍ  في ِدياِر بنِي عاِمٍر ؛ وقاَل َغْيُره : ع وَضبََطه الصَّ

اَغانيُّ لمضرَس بِن ربعي :  الصَّ

 كـــــــــبين طـــــــــلـــــــــبـــــــــُت الـــــــــغـــــــــاضـــــــــــــــــــــــرايت بـــــــــعـــــــــد مـــــــــا 

وحَن      لـــــــــَ كـــــــــا عـــــــــَ (1)يف نـــــــــقـــــــــيـــــــــب  ـــــــــواهـــــــــرا  الـــــــــلـــــــــِّ
 

  
 اسٌم للَجْمعِ كالشجراِء. باللُّكِّ  الُجلوُد الَمْصبوغةُ  اللَّكَّاءُ و

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

يٌّ  اللّْحم والَخْلق : ُمْجتَِمعُه. وَرُجلٌ  لَِكْيكُ  فََرسٌ   به : قُِذفَْت قاَل األَْعلَُم : لُكَّتْ و ُمْكتَنُِز اللَّْحِم. : لُّكِ

اُء  عـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح تح لـــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــ  تح عـــــــــــــــَ كـــــــــــــــ   لـــــــــــــــُ

ِب ابلــــــــــــــــبَ      ائــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ ض هلــــــــــــــــا اجلــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح (2)ضــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ً  لَْحمه لُكَّ و ْغُط ، يقاُل : اللَّكُّ و .َمْلُكوكٌ  فهو لَكَّا ً  : الضَّ : الشدَّةُ والّدْفعَةُ والَوْطأَةُ. وَجعَْلُت  اللَّكَّةُ و .باللُّكِّ  : َمْصبُوغٌ  َمْلُكوكٌ  . وِجْلدٌ لََكْكتُه لَّكا

 أَتِي.أَي ِشدَّتِي وَوطْ  الكَّتِيو لكَّتِي عليه

 : كُمعَظََّمٍة َسِمينةٌ. ُملَكََّكةٌ  وناقَةٌ 

ْجِل عاِميَّةٌ. اللُّكلوكُ و  بالضِم هو اللولك الذي يُْلبَُس في الّرِ

ِلكائِيُّ   :[للك] ازيُّ الطَّبَِريُّ هو أبو القاِسِم هبَةُ هللِا بُن و أَْهَملَه الجماَعةُ ؛ بَهْمزةٍ في آِخره بعَدها ياٌء النِْسبَةِ  (3) الالَّ  الَحَسِن بِن َمْنُصوٍر الرَّ

ُث الَمْشُهور مؤلُف كتاِب السنة في مجلَدْين َمْنُسوب إلى بَْيع ُد  اللوالك المحّدِ التي تُْلبَُس في األَْرُجِل على ِخالِف القياِس وَولَُده أبو بَْكٍر ُمَحمَّ

 بها. 473ببَْغداد وتوفي َسنَة  409ة شيٌخ َصُدوٌق َسِمَع هالالً الحفَّار وَغْيره ُوِلَد َسنَ 

 وهو األثمُد قاَل : ِكتابٍ  ِمثْل اللَِّماكُ  قال ابن َعبَّاٍد : هوو قالَهُ ابُن األَْعَرابّيِ. كغُرابٍ  كاللُّماكِ  الِجالُء يُْكَحُل به العَْين اللَّْمكُ  : [لمك]

 معدينّ  ِلما ٌ شب  عينيها و 
يت : يُقاُل :و ْقلُوب عنه.وهو مَ  َمْلُك العَجين : اللَّمكُ و ّكِ كَ  ما قاَل ابُن الّسِ ً  أي كسحابٍ  بلَماكٍ  عْنَدنَا تَلَمَّ َج عْنَدنا بلََماجٍ.  ما ذاَق شيئا ِمثْل ما تَلَمَّ

َحاحِ : ويقال ما ذُْقتْ  ً  وفي الّصِ كَ و ، كما يُقاُل : ما ذُْقُت لََماجاً ، َزاَد َغْيره وال يُْستَْعمل إالَّ في النفي. لََماكا وأَْنَشَد  البِعيُر لََوى لَْحيَْيهِ  تَلَمَّ

اُء :  الفرَّ

ُه  ـــــــــــــَ ال ُت ارححتـــــــــــــِ مـــــــــــــح ا َرآين قـــــــــــــد محـــــــــــــََ  فـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــ 

كَ      مـــــــــ  لـــــــــَ ِدي عـــــــــلـــــــــيـــــــــه  تــــــــــَ كُ لـــــــــو  ـــــــــُح مـــــــــ  لـــــــــَ (4)الـــــــــتــــــــــّ
 

  
. ظَ  ِمثْل كَ تَلَمَّ و نَقَلَه الَجْوَهِريُّ كةً  (5) لََمكو نَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً. تَلَمَّ  وعلى نبيِّنا كهاَجَر أبو نوحٍ النبّيِ صلّى هللا عليه الَمك يقاُل :و محرَّ

ل من اتََّخذ  لََمكُ و مخ بالخاِء ؛بالفتحِ واسُمه ال لََمك َجدُّه ، ويقاُل : هو الَمكُ و أَبُو نوح ، لََمكُ  هذا قَْوُل اللَّْيِث ، وقاَل َغْيُره : وسلَّم أَوَّ

ل من اتََّخذ العُوَد للِغناِء. خاصٌّ  الشديدُ  الشابُّ القويُّ  اليَْلَمكُ  في النَّواِدِر :و عن أَبي َعْمٍرو. كأَميٍر الَمْكحوُل العَْينَْينِ  اللَِّمْيكُ و المصانَِع وأَوَّ

جالِ  اَغانيُّ  بالّرِ  والياُء زائَِدةٌ. (6)نَقَلَه الصَّ

 الَمْمَضغَة تِديُره في فِيَك قال الشاِعُر : (7) ُصْلب ءٍ شي َمْضغُ  هو أَْهَوُن الَمْضغِ أو اللَّْوكُ   :[لوك]

مُ و  هـــــــــُ وحكـــــــــُ م  لـــــــــَ هـــــــــِ َ  اَ صـــــــــــــــــــــــَ  بشـــــــــــــــــــــــفـــــــــاهـــــــــِ دح  جـــــــــَ

را      خـــــــح قـــــــًا صـــــــــــــــــــــَ لـــــــَ هـــــــم فـــــــِ تـــــــافـــــــِ (8)كـــــــَبن  عـــــــلـــــــ  َأكـــــــح
 

  
َحاحِ  ءِ يَعْلُك الش هو أو ً  وقد الَك الفرُس اللِّجامَ  كما في الّصِ يقاُل و بالتْنقيِص  يَقَُع فيهم أي أَْعراَضُهم يَلوكُ  هو من المجازِ و َعلََكهُ. يلُوَكهُ لَوكا

ً  ما ذاقَ  : ً  لَواكا ً  عْنَده لُْكتُ  وهو ما ياُلُك ويُْمضُغ. وكذلك ما كسحاٍب أي َمضاغا إلى فالٍن  أَِلْكِني قَْول الشُّعَراءو ، قاَل الَجْوَهِريُّ : لَواكا

ْل رسالتي إليه ، وقد أَْكثَُروا من هذا اللفظِ   يُِريُدون به ُكْن َرُسولي وتََحمَّ

__________________ 
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 الغاضرايت ا وثقيب بد  نقيب.وفيه العامرايت بد   ( معجم البلدان ونص عل  كسر الالم فيها يف ترمجتها ويف الشاهد.1)
 ( اللسان.2)
 ( قيدها يف اللباب بالم وكاف مفتوحة.3)
 والصحاح. 212/  5( اللسان ومقايي  اللغة 4)
 .«وَلَمكٌ »( يف القاموس : 5)
 الشاب الشديد. واقتصر فيها ويف اللسان عل  قوله :« القوي»( مل يرد يف التكملة لفة 6)
 وتصرف الشارح ابلعبارة.« بٍ مضُغ ُصلح »( يف القاموس : 7)
 ( اللسان.8)
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حاِس  ا وقد ُحِكي هذا  َأالَكُه يُِليُكه ِإالكةً  أيب ُذَ يحٍب مث قاَ  : وقياُسه أنح يقا َ »وقـَوح   (1)مث أَنحَشَد قـَوح  َعبحد بين اَ سح
زة فاء الِفعحر  األَُلو  اللفِة ا أَلن  يف املعحىَن وهو الّرِســـــــــالُة فلي  منه يف  األَُلو ِ  عن َأيب َزيحٍد وهو وإنح كاَن من فـَُعو  واهلَمح

حاِح ا وِمثـحُله نّص الُعَباِب حرفاً حبرٍف. قا  ابُن بـَّرِّي : يِن و  ا إال  َأنح يكوَن َمقحلوابً أو عل  التوهِم ا هذا نّص الصــــــــــــِّ  أَِلكح
زُة  (2)من أََلَك  رت اهلَمح ُله أَأحِلكحين مث ُأخِّ َزُة أَبنح نُِقَلتح َحرََكُتها عل  إذا أَرحَسَر ا وَأصح بعد الالِم فصار أَلحِئكحين مث خفِّفت اهلَمح

له َمبحَلٌك مث َمأَلٌ  مث َمَلٌك ا قا  : وح   هذا َأنح يكونَ  ِر  يف الالِم وُحِذَفت كما فُِعر مبََلٍك وَأصـــــــح هكذا «   أ  »َفصـــــــح
واُب يف  ركما هو نّص ابن بَـ « أ    »يف نســــــــــِخ الكتاِب والصــــــــــ  رُه هنا وَهٌم  ا زَاَد املصــــــــــنِّفُ  َلَو َ  ّرِي ا ال َفصــــــــــح وِذكح

وهذا  وكر  ما ذََكَرُه من الِقياِس خَتحِبيرتٌ  قـُلحُت : وكذا الص اغايّن ا مث مل يكَتِف املَصنُِّف ابلتوِهيم حىت زَاَد فقاَ  : للجوهريِّ 
ما قد ذكر  ُفوٍر وَأيب َحي ان فإهن  ِنيٌض شـــــديٌد واملســـــبلُة خالفي ٌة ا وانِهيَك أَبيب َزيحٍد ومن تَِبَعه ِمثحر ابن َعصـــــح ا ملا يَؤيُِّد فيه َتشـــــح

بيرت الذي  اَغايّن فإن ه ذََكَر هذا الِقياَس وســـــلمه ا فاأَلوحىَل تـَرح  هذا الت خح ِحيرِت ِقياَس اجلَوحَهرِّي وكذا الصـــــ 
ُ
ِر امل ال يليُ  ابلَبحح

َد َشيحُخَنا عليه الن ِكري يف ذلك و ُ تَعاىَل يسامح اجَلِميَض ويتَغم ُد هم برمحِته الواِسعِة آما.  ا وقد شد 
القَْريِة ، ويقاُل : ُهَما ِمثُْل  اسمُ  َرأَ ليَكة فهياْستِْطَراداً فقاَل : وَمْن قَ « أ ي ك»أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ هنا كالجماَعِة ولكنَّه ذكره في  اللَّْيَكةُ  : [ليك]

حاحِ ، هناك أي في  نافٌِع وابُن َكثيٍر وابُن عاِمرٍ و أَبُو َجْعفَر يِزيُد بُن القَْعقَاعِ ، قَْريَِة أصحاِب الحْجِر وبها قََرأَ  بَكَّة وَمكَّة ، وهذا نّص الّصِ

اَغانّي في أ ي ك. وفي التَّْهِذيِب : وجاَء في التْفِسير أنَّ اسَم المدينِة كاَن ليكة ، واْختَاَر أَبُو ُعبَْيٍد هذه الِقَراَءةَ  الشُّعَراِء وص كما نَقَلَه الصَّ

َمْخَشِرّيِ َكْونَها اسَم القَْريَِة غيُر َجيِّدٍ  وَجعََل ليكة ال يَْنَصِرف. اُج : ويَُجوُز وهو َحَسن جّداً أَصْ  واْنكاُر الزَّ جَّ َحاُب ِلْيَكة بكسِر الالِم وقاَل الزَّ
 ِلْيَكة وقَْد تَقَدََّم ذلِك : من َغْيِر أَلٍف على أَنَّ األَْصَل األَْيَكة فأُْلِقيَِت الَهْمزة فِقيَل أَِلْيَكة ثم ُحِذفَِت األَِلُف فقيَل : (3)

 مع الكاف فصل امليم
ً  وبضمتينِ  اَد ابُن ِسْيَده الثانية ،األُولَى عن األَْزَهِرّيِ ؛ وزَ  بالفتحِ وبالضمِ  الَمتْكُ  : [متك] وهذه عن اللَّْيِث وابن  أَْنُف الذُّباب أو َذَكُرهُ  أَْيضا

وقاَل أَبو َعْمٍرو : ِعْرٌق  ِعْرُق أْسفَِل الَكَمَرةِ. من اإِلْنسانِ  الَمتْكُ و ٍء َطَرُف ُزبِّهِ من كّلِ شي الَمتْكُ  قال أَبُو ُعبَْيَدة :و َعبَّاٍد إالَّ أَنَّهما قاال : أَْيره.

جِل. وقاَل ثَْعلَُب :  نَقَلَه األَْزَهِريُّ : اإِلْحِليل أََمام َزَعموا أَنَّه َمْخَرُج الَمنِّيِ أو الِجْلَدةُ من اإِلْحِليِل إلى باِطِن الحوِق أو َوتََرتُهُ  في ُغْرُموِل الرَّ

 وفي التَّْهذيِب.  الذََّكِر عنَد أَْسفَِل حوقِه وهو آِخُر ما يَْبَرأُ من الَمْختُونِ الِعْرُق في باِطنِ  هو أو

 ً بيُّ لم يََكْد يَْبَرأُ َسِريعا البَْظُر أو ِعْرقُه وهو ما  من الَمْرأَةِ بالفَتحِ وبالضِم : الَمتْكُ و وهذه عن كراعِ. كعُتُلٍّ  كالُمتُكِّ  وهو الذي إذا ُختَِن الصَّ

. ه الخاتِنَةُ تُْبِقي  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ٌ  الُمتْكُ و اُء : الواِحَدةُ  األُتُْرجُّ  بالضِم وظاِهر ِسيَاِق الُمَصنِّف يَْقتَِضي أَنَّه بالفتحِ وهو خطأ . وقال الفرَّ ِمثْل  ُمتَْكةٌ  َحَكاه األَْخفَُش ونَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 قال الشاِعُر : ويُْكَسرُ  بُْسٍر وبُْسَرة

 اإِلمثحَ ابلـــــــــــــــــكـــــــــــــــــؤوِس جـــــــــــــــــهـــــــــــــــــارا نشـــــــــــــــــــــــــــــــرب 

َر  و       بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــنــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــارا املــــــــــــتــــــــــــكنـــــــــــــَ

  
ةُ  يَِت األُتُْرجَّ اُء : َحدَّثَنِي شْيٌخ من ثِقاِت أَْهِل البَْصَرةِ أَنَّه ُمتَْكةً  وقيَل : ُسّمِ ماَوْردُ  ألَنَّها تُْقَطُع. وقاَل الَجْوَهِريُّ : قال الفرَّ ر  الزُّ وبكّلِ منهما فّسِ

ً  قَْولُه تعَالَى : وأَْعتَدت لهنَّ  بضٍم فسكوٍن ، وهي قَِراَءةُ ابن عباٍس َرِضَي هللاُ تعَالَى عنهما ، وابن ُجبَْيٍر وُمَجاِهد وابن يَْعُمر  (4) ُمتْكا

 والَحْجَدِريُّ والَكِلبيُّ ونَْصُر بن عاِصٍم كذا في العُبَاِب. وفي كتابِ 

__________________ 
 ( يعين قوله :1)

 ألـــــــــــــــكـــــــــــــــين إلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا ا عـــــــــــــــمـــــــــــــــر  َ  اي فـــــــــــــــىت 

 ا جــــــــــــــــــــاءت إلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا هتــــــــــــــــــــاداي يــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــ    
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 وقو  أيب ذ يب :

 ألـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــين إلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا وخـــــــــــــــــــري الـــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــو 

   أعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــواحــــــــــــــــــــي اخلــــــــــــــــــــرب    

  

 الصحاح واللسان وقد نبه إىل قوليهما هبامش املطبوعة املصرية وقد تقدم يف أل  وألك قو  النابغة الذبياين.

 ابملد.« آلك»( اللسان : 2)
بكسر التاء ا وعبارة الزجاج يف ترمجة أيك : كذب أصحاب ليكة بغري  قوله : بكسر الالم ا كذا خبطه وصوابه :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 .«ا ومراده هنالك : ابلكسر كسر التاء كما هو بضبرت اللسان شكالً هـ  ألف عل  الكسر ا
 .(ُمتََّكأً )من سورة يوسف. والقراءة :  31( اآية 4)
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ح ا  والَكلحيب وَأاَبن بن تـَغحِلب وُرِوَيت عن  الشـــــــواذِّ البِن جين : هي َدرِي وِقَتاَدة والضـــــــ  ِقرَاَءُة ابن عباٍس وابن ُعَمر واجَلحح
 اأَلعحَمش.

اِك أَبُو روق وفسَّره بَْزماَوْرَد ؛ وَرَواه األَْعَمش عن أَبي َرَجاٍء العَُطاِردّي ، وقاَل : هو  حَّ ْهِري وأَبُو قُْلُت : وَرَواه عن الضَّ ا الزَّ . وأَمَّ األُتُْرجُّ

ً  َجْعفٍَر وِشْيبَة فإنَّهم قََرأوا ً  بزياَدةِ األَلِف َوْزنُه مفتعال ، وِقَراَءةَ الناِس : متكاء مشدََّدةً من غيِر َهْمٍز ، وقََرأَ الَحَسُن : ُمتَّكا ووزنه مفتعل  ُمتََّكأ

حاحِ  السَّْوَسنُ  الُمتْكُ  قيَل :و ذا َمَحلّه، وقد وجه لكّلٍ من ذلك ابن جني في كتابِه ليس ه هكذا هو كَجْوَهٍر بالنُّوِن في آخِره ، والذي في الّصِ

ي األُتُْرجُّ  بالفتح القَْطعُ  الَمتْكُ و وقاَل بعُضهم : هو َشَجُر السَّْوَسِن. ً  كالبَْنِك وبه ُسّمِ  كما تقدََّم. ُمتْكا

حِديُث َعْمِرو بِن العاِص : أَنَّه كاَن في سفٍر فرفََع َعِقيرتَه بالِغنَاِء فاْجتََمَع الناُس عليه  ومنه البظراءُ  َمتْكاءُ الو نباٌت تَْجُمُد ُعصاَرتُه : الَمتْكُ و

قُوا فقاَل يا بنِي ِمثل  في البَْيع الُمماتََكةُ  : قاَل ابُن َعبَّادٍ و التي ال تُْمِسُك البَْولَ  قيَل : هيو الُمْفضاة قيَل : هيو ، الَمتْكاء فقََرأَ القُْرآَن فتَفَرَّ

َعهُ  إذا الشَّرابَ  تََمتَّكَ  في العُبَاِب :و (1) الُمماَهَرةُ  الُمفَاتََكةُ وهو  أي َشِربَهُ قليالً قليالً. تَجرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 من النِّساِء ؛ العَِظْيمة البَْطِن. وقيَل : هي التي لم تخفض ، ولذلك قيَل في السّبِ : يا ابنَ  الَمتَْكاءُ و الذُّباِب : ذرقُه. َمتْكُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :

 أي َعِظْيمة ذلك. الَمتَْكاءِ 

ً  كَمنَعَ  َمَحكَ   :[محك]  عن ابن ُدَرْيٍد قاَل ُرْؤبَةُ : (2) كَكتِفٍ  َمِحكٌ  فهو في األْمرِ  لَجَّ   :يَْمَحُك َمْحكا

ِحكقد أقاسي شّدة اخلصِم و 
َ
 امل

 : التََّماِدي في اللِّجاَجة عند الُمساَومة والغََضب ونَْحو ذلك ، قالَهُ اللَّْيث. وقَْول َغْيالَن : الَمْحكُ  وقيَل :

 (3)وَغر ا   َِكٍ كر َأَغر  
كٌ و بالفتحِ  َمْحكانُ  رجلٌ و إنَّما أََراَد الذي يَِلجُّ في َعْدِوه وسيِره. ا في البيعِ  تَماَحكاو : لَُجْوجٌ  ُمْمتَِحكٌ  ، وفي النَّواِدِر : ُمتََمّحِ وكذلك  تاَلجَّ

 الَخْصمان قال الفََرْزَدُق :

تح  قـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــتـ جـــــــــــاء إذا ال ِة واهلـــــــــــِ راغـــــــــــَ َ
ـــــــــــَن املـــــــــــ  اي ب

ه و      كَأعـــــــــــــنـــــــــــــاقـــــــــــــُ احـــــــــــــَ مـــــــــــــاِن  متـــــــــــــَ (4)اخَلصـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
وا به َمْحكانُ  رُجلٌ و ة. َمْحكان منهم ابن َعِسُر الُخلُِق لَجوٌج وَسمَّ في  ُمْمتَِحكٌ  رُجلٌ  في النَّواِدِر :و التَّْيِمّي السَّْعِدي : من ُشعَرائِهم واسُمه مرَّ

 وأَْلَكَد ، يكوُن ذلك في البُْخِل وفي الغََضب. أْمَحكَ  وقَدْ  وُمْستَْلِحك وُمتاَلِحك الغََضبِ 

ا يُْستَْدرَ   ُك َعلَيه :* وممَّ

ةُ والُمنَازعةُ في الَكالِم. وقَدْ  الَمْحكُ   َغْيُره. أَْمَحَكهو ُمالجٌّ ؛ ُمَماِحكٌ و لَُجوٌج ؛ ماِحكٌ  كفَِرَح. ورجلٌ  َمِحكَ  الُمشارَّ

اَغانيُّ : هو َكَسحابٍ  َمراكٌ  : [مرك] على  على ساِحِل البَْحِر وفيه تُْرفَأُ السُّفُُن ، ع باليََمنِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقاَل الصَّ

ل ذلك كان َسنَة  َمْرَحلٍَة ِمْن َعَدنَ  ا يلي َمكَّةَ َحَرَسها هللاُ تعَالَى. وقد أَْرَسْيُت به ِمَراراً ، وأَوَّ  ا إذا َجعَلت الميَم أَْصِلية ، قاَل :، هذ 605ممَّ

ْنِجبارِ  َمْرَكةُ و  ككتٍِف الَمأبونُ  الَمِركُ و أي من بالِد الزنجِ. قاَل : د بالزَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ينِ  ِميَرك يُِّد الحافِظ نَسيُم الّدِ اء َعلٌَم ، والسَّ د َشاهِمْيَرك : بكسر الميِم وفتحِ الرَّ ٌث عن أَبِيِه السَّيِّد  واسُمه محمَّ يَراِزي الَهَرِوي محّدِ الحسنيُّ الّشِ

د بن السَّيِّد الشَّ  يُِّد المْرتََضى بُن علّيِ بن محمَّ ين َعَطاُء هللا بُن غياث الدين فضل هللا الحسني ، وعنه السَّ .َجالل الّدِ  ِريف الَجْرَجانيُّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  وممَّ

ٌب وهو الُمْرَداَسْنُج ، وقْد َذَكَره الُمَصنُِّف في  الَمْرتَكُ  : [مرتك] ، والصَّواُب ِذْكُره هنا فإنَّها أَْعَجِميَّة وُحُروفها « ر ت ك»: فاِرسيٌّ معرَّ

 كلُّها أَْصِليِة وقد َذَكَره صاِحُب اللَِّساِن هنا.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  وممَّ
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__________________ 
َشاَهَرُة. ( عل  هامش1)

ُ
 القاموس عن نسخة أخر  : امل

 والتهذيب واللسان أيضاً.« ككتف ا زايدة : ومُمَاِحٌك ا وكذلك يف الصحاح  يف املو املطبوع بعد قوله :»( عل  هامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( اللسان.3)
 واللسان. 344/  2( ديوانه ط بريوت 4)
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ُد بن الفَْضل بن علّيِ  مارشك : [مرشك] ْن أََخَذ عن أَبي حاِمٍد  المارشيّ  قَْريَةٌ من أَْعماِل طوس ، ومنها أَبُو الفَتْحِ محمَّ الطُّوسي الفَِقْيه ممَّ

ُد بُن محمود بن محمد الطوسي ، وأَبُو َسْعد بن السَّْمعانّيِ َماَت َسنَة   .549الغََزالي ، وعنه الشهاب أَبُو الفَتْح ُمحمَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه : *  وممَّ

ا َهِلَك قباذ قَتَلَه  كَجْعفٍَر وهو اسُم رجٍل َخَرَج في أَيام قباذ واِلِد ِكْسَرى فأَبَاَح اأْلَْمواَل والنِّساَء وَعُظَم أَْمُره وَكثُر أَتْبَاُعه َمْزَدك : [مزدك] ، فلمَّ

 .الَمْزَدِكيَّة ُل لهمِكْسَرى مع ُجْملٍَة من أَْصحابِه وبقي منهم جماَعةٌ يقا

اِغُب : الِجْلدُ  بالفتح المْسكُ  : [مسك] ة. زاَد الرَّ أي بجْلِدها ، ثم َكثُر حتى صاَر كلُّ جْلٍد َمْشكاً كذا في  أو خاصٌّ بالسَّْخلَةِ  للبََدنِ  الممسك عامَّ

 ، قال سالمة ابن َجْندل : ُمُسكٌ و ُمسوكٌ  ج الُمْحَكِم فال يلتفت إلى َدْعَوى َشْيِخنَا في َمْرُجوِحيَّتِه ،

لــــــــــي  بــــــــــِ تــــــــــَ يح وحتــــــــــَح ظــــــــــَ ِك َأنح حتــــــــــَح يَنح لــــــــــعــــــــــلــــــــــ   فــــــــــاقــــــــــح

ٍر من      بـــــــَ حح و يف ســــــــــــــَ (1)الضـــــــــــــــــــــبحِن َمنحُجوب  ُمســــــــــــــُ
 

  
ً  في حِديِث َخْيبر : فغيبواو إِْن لم أَْفعَل كذا وكذا. َمْسِكك ومنه قَْولُهم : أَنا في لُحيَّيِ بن أَْخَطَب فوَجُدوه فقتل ابَن أَبي الَحِقيق وَسبَى  َمْسكا

الً في مت بعََشَرةِ آالٍف كانَْت أَوَّ  َجَمل. َمْسك ثَوٍر ، ثم في َمْسك ثم في (2)َجَمل  َمْسك َذَراِريهم قيَل : كان فيه َذِخْيرةُ من صاِمٍت وُحلّيٍ قُّوِ

 ُهْم في يُقاُل : ومن المجاِز : بهاٍء الِقْطعَةُ منه الَمْسَكةُ و أي جْلُده. «َكْبٍش  َمْسكُ  ما كان ِفراشي إالَّ »في حِديِث علّيٍ َرِضَي هللا تعالى عنه : و

 خائِفُون وأَْنَشَد الُمفَضَّل : الثَّعاِلِب أي َمْذعورونَ  ُمسوكِ 

راان يف  و ِ فـــــــــــــيـــــــــــــومـــــــــــــًا تـــــــــــــَ يـــــــــــــاِدان  ُمســـــــــــــــــــــــــــُ  جـــــــــــــِ

راان يف و      و ِ يــــــــــومــــــــــًا تــــــــــَ ِب  ُمســــــــــــــــــــــــُ عــــــــــالــــــــــِ (3)الــــــــــثــــــــــ 
 

  
السَّْوِء عن َعْرِف السَّْوِء أي ال  َمْسكُ  ِجياِدنا أي تَرانا فرساناً نُِغير على أَْعدائِنا ثم يوماً تَرانا خائِِفين. وفي المثِل : ال يَْعِجزُ  ُمُسوكِ  أي على

بالتَّْحِريِك الذَّْبُل واألَْسِوَرةُ والَخالخيُل ِمَن القُروِن  الَمَسكُ و يَْعَدُم رائَِحة َخبْيثَة يُْضَرُب للرجِل اللَّئِيم يْكتُم لُْؤُمهُ ُجْهَده فيظهُر في أَْفعاله.

 قال َجِرير : والعاجِ الواِحُد بهاءٍ 

هــــــــــا  وعــــــــــِ وحد  جــــــــــواًن بــــــــــكــــــــــُ َ  ا ــــــــــَ بــــــــــَ َر  الــــــــــعــــــــــَ  تـــــــــــَ

كـــــــــاً هلـــــــــا      ِر  َمســـــــــــــــــــــــَ (4)مـــــــــن غـــــــــرِي عـــــــــاٍج وال َذبـــــــــح
 

  
 .«َمَسكتانو َرأَْيت النُّْعمان بن الُمْنذر وعليه قُْرطاِن وُدْملُجانِ » تعَالَى عنه :في َحِديِث أَبي َعْمٍرو النََّخعّي َرِضَي هللاُ و

وارِ  الَمَسَكةِ  فأََحاَط بنا األَْنَصاُر حتى َجعَلُونا في ِمثْلِ »في حديث بَْدٍر : قاَل ابُن َعْوٍف ومعه أَُميَّة بن َخلَف : و  .«أي جعلُونا في َحْلقٍة كالّسِ

واِر تْجعَلُه الَمْرأَة في يََدْيها فذلك  الَمَسكُ  يُّ :وقاَل األَْزَهرِ  وعاٌج  َمَسكّ  فهو َمَسكٍ  والذَّْبُل فإْن كاَن من الَمَسكُ  (5): الذَّْبُل من العاج كَهْيئِة الّسِ

ُب ُمش بالَكسِر ِطيٌب م الِمْسكُ و ال َغْير. َمَسكٌ  وَوقٌَف ، وإذا كاَن من َذْبٍل فهو ك بالضم وسكوِن الُمْعَجَمِة قاَل الَجْوَهِريُّ : َمْعُروٌف وهو معرَّ

يه الَمْشُموَم. ا قَْول ِجراِن العَْوِد : «المسك أطيب الطيب»في الحِديِث : و وكانت العََرُب تسّمِ  يذكَّر ويَُؤنَُّث ، قاَل الَجْوَهِريُّ : وأَمَّ

ا  ــــــــــوهبــــــــــُ ــــــــــاِب وث ب يِن ابلســــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــح ت ــــــــــَ ل ــــــــــقــــــــــد عــــــــــاجــــــــــَ  ل

ا      كُ اجــــــــديــــــــٌد ومــــــــن أَرحاَداهنــــــــِ ُخ  ملِســــــــــــــــــــــح فــــــــَ نـــــــــح (6)تـــــــــَ
 

  
 قاَل ُرْؤبَةُ : كِعنَبٍ  ِمَسكٌ  ج ِمْسَكةٌ  والِقْطعَةُ منه ، الِمْسكِ  فإِنَّه أَنَّثه ألَنَّه ذََهَب به إلى ِريحِ 

 (7) املَِسكح َأحِر هبا َأطحَيَب من ريِح 
ين على  . وقيَل : هو بَكسِر الميِم والّسِ  إَراَدةِ الَوْقِف كما قاَل :هكذا قالَهُ األَْصَمِعيُّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان : مجر.2)
 ( التهذيب واللسان والتكملة.3)
 ( اللسان.4)



13324 

 

قوله : فذلك املســـك اخل كذا خبطه ا وعبارة اللســـان عن األزهري : فذلك املســـك والذبر القرون ا فإن كان من »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 5)
 .«مسٌك وعاٌج ووقٌف وإذا كان اخل ما يف الشارح ولعلها الصوابعاج فهو 

 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.6)
 ( اللسان ا وقبله فيه :7)

َف نفسي من ُذابابِت اَ َسكح   إن ُتشح
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 (1)ُشرحَب النبيِذ واعحِتقااًل ابلّرِِجرح 
ين فح اَغانيُّ اضطر إلى تَْحِريك الّسِ َكها بالفتِح ،وقاَل الَجْوَهِريُّ : والصَّ ٌع للسَّْوداَوْيِن نافٌِع للَخفَقاِن والِرياحِ الغَِليَظِة في  رَّ ُمقَّوٍ للقَْلِب ُمَشّجِ

ً و ْسكٌ مِ  ُخِلَط به كُمعَظَّمٍ  ُمَمسَّكٌ  األَْمعاِء والسُّموِم والسَُّدِد باِهيٌّ وإذا ُطِلَي َرأُس اإِلْحِليِل بَمدوفِِه بُدْهِن َخْيِرّيٍ كاَن َغريباً وَدواءٌ   َمسََّكهُ تَْمسيكا

 ُمَمسَّكة ُخِذي فِْرَصة»، وفي ِرَوايٍة : « بها فَتََمسَِّكي ُخِذي فِْرصةً » : الحيِض  في» ، وسلمعليههللاصلىقوِلِه  قال أَبُو العبَّاِس في َطيَّبَهُ به

 ، وقالت طائفةٌ : هو من الِمْسكِ  تطيَّبِي من تمسَّكي وقال بعضهم فتطيَّبي بها مسكٍ  في روايٍة ُخذي منو يريد قطعةً من المسكِ  فَتََطيَّبِي بها

لَةٌ يعنِي تَْحتَِملينها معك ، وأَْصل الِفْرَصِة في األَْصِل الِقْطعَة من الصوِف والقطِن ونحو ذلك. وقاَل  ُمَمسَّكة باليِد ، وقيَل : التََّمسُّكِ  أي ُمَحّمِ

َمْخَشِرّي : كأَنَّه أََراَد أَْن ال يستعمل الجديَد من القطِن والصوِف لالْرتِفاِق به في الغَْزل وَغْيِره  كثيراً ، قال : أُْمِسَكتْ  الَخلَُق التي سََّكةُ الُممَ  الزَّ

قَهاء أَنَّ الحائَِض عْنَد االْغتَِساِل من الَحْيِض ابُن األَثِْيِر : وهذه األَْقواُل كلُّها ُمتََكلَّفَة والذي عليه الفُ  ، وألَنَّ الَخلََق أَْصلَح لذلك وأَْوفَق ؛ قال

ً و يستحبُّ لها أْن تأْخَذ شيئاً يسيراً من الِمْسِك تَتََطيَُّب به أو فِْرَصة ُمَطيَّبَة من الِمْسِك. ً  أَْعَطاهُ  : َمسَّكه تمسيكا  للعََربونِ  اسمٌ  بالضم ُمْسكانا

، وهو أَْن يْشترَي شيئاً فيْدفَُع إلى البائعِ َمْبلغاً على أَنَّه إْن تمَّ البَْيع اْحتُِسَب من  الُمْسكان ي عن بيعِ . وجاَء في الحِديِث النَّهْ َمَساِكين والَجْمعُ 

ُل ق الِجّنِ نَباتانِ  ِمْسكُ و البَرِّ  ِمْسكُ و الثمِن ، وإِن لم يتم كان للبائعِ وال يُْرتَجُع منه وقَْد ذُِكَر ذلك في ع ر ب مفصَّالً. اَل فيه أَبُو َحنِْيفة : األَوَّ

 به َمَسكَ و ثْل العُْسلُج َسَواء.هو نَْبٌت أَْطيَُب من الُخَزاَمى ، ونَبَاتُها نَبَاُت القَْفعاء ، ولها َزْهرة ِمثْل َزْهرةِ الَمْرِو. وقال مرة : هو نَبَاٌت مِ 

ً َمسََّك و اْستَْمَسكَ و تََمسَّكَ و تََماَسكَ و به أَْمَسكو حاحِ ،و اْحتَبَسَ  كلّه بمْعنًى تَْمِسيكا التَّعَلُُّق  ء :الشَّيْ  إِْمَساكُ  وفي الُمْفَرَدات : اْعتََصَم به في الّصِ

َعَلى اْْلَْرِض ِإاّل مُيِْسُك السَّماَء َأْن تَ َقَع )وقَْولُه تعَالى :  .(2) (فَِإْمساك  ِبَْعُروف  َأْو َتْسرِيح  ِبِِْحسان  )به وحْفُظه. قاَل هللاُ تعَالَى : 
ُكوَن اِبْلِكتابِ )أي يَْحفَظها ، قال هللا تعَالَى :  (3) (ِبِِْذنِهِ    به وقال خاِلُد بُن ُزَهْيٍر : يَتََمسَُّكون أي (4) (َوالَِّذيَن ميَُسِّ

ٍد  لـــــــــِ َويـــــــــح َك ابـــــــــَن خـــــــــُ وحمـــــــــِ اًل يف قــــــــــَ قـــــــــِ عـــــــــح نح مـــــــــَ  فـــــــــكـــــــــُ

كح و      ا  َمســـــــــــــــــــــــِّ اٍب َأضـــــــــــــــــــــــاَع ُرعـــــــــاهتـــــــــُ بـــــــــَ (5)أَبســـــــــــــــــــــــح
 

  
ا قَْوله تعَالَى :  ، فإنَّ أَبَا  (6) (َوال َتُِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكواِفرِ )وقاَل األَْزَهِريُّ في َمْعنَى اآليِة : أي يُْؤِمنُون به ويَْحِكمون بما فيه قال : وأَمَّ

ُكوا َعْمٍرو وابن عاِمٍر ويَْعقُوب الَحْضَرِميَّ قََرأُوا : وال فَ َقِد اْسَتْمَسَك )قَْولُه تعَالَى :  االْستِْمَساك بتَْشِديِدها وَخفَّفَها البَاقُون ، وشاِهدُ  تَُمّسِ
ْيتُ ِء إِ بالشيْ  اْستَْمَسْكتُ و وفي الُمْفَرَداتِ  .(7) (اِبْلُعْرَوِة اْلُوْثقى ،  (8) (فَاْسَتْمِسْك اِبلَِّذي ُأوِحَي ِإلَْيكَ )، ومنه قَْولُه :  اإِلْمَساك ذا تََحرَّ

ْرعةِ  االْستِْمَساك وفي الَمثَِل : سوء .(9) (فَ ُهْم ِبِه ُمْسَتْمِسُكونَ )وقَْولُه تعَالَى :  يقاُل لي  به يُتََمسَّكُ  بالضم ما الُمْسَكةُ و َخْيٌر من حسن الصُّ

ً  الُمْسَكةُ و به ، أَتََمسَّكُ  أي ما ْسَكةٌ مُ  فيه ً  وقَدْ  األَْبَداَن ِمَن الِغَذاِء والشَّراِب أو ما يُتَبَلَُّغ به منهما يُْمِسكُ  ما أَْيضا  : الُمْسَكةُ و .أَْمَسك يُْمِسُك إِمساكا

أَُي. يُقاُل : فالٌن ذُو العَْقُل الوافِرُ  أي كأَِميٍر هكذا  فيهما كالَمسيكِ  له أي ال َعْقل له ُمْسَكة أي َرأٌْي وَعْقٌل يُْرَجُع إِليه ، وفالٌن ال ُمْسَكة والرَّ

بِّيِ أو الُمْهرِ  تكونُ  بالتَّْحِريِك ِقْشَرةٌ  الَمَسَكةُ و كُصَردٍ  ُمَسكٌ  ج فيهما بالضمِ  كالُمْسكِ  في سائِر النسخِ ، والصَّوابُ   َكةِ كالماسِ  على َوْجِه الصَّ

 الجْلَدةُ التي تكوُن على رأِْس الولِد وعلى أَْطَراِف يََدْيه فإذا َخَرَج الولُد من الَماِسَكةُ  وقِيَل : هي كالسَّلَى يكونان فيها. وقال أَبُو ُعبَْيَدة :

ْلُب في بِئٍْر تَْحِفُرها : َسَكةُ المَ و وال َسلًى فهو السَِّليُل. َماِسكةٍ  والسَّلَى فهو بَِقيٌر ، وإذا َخَرَج الولُد بال الَماِسَكةِ  ، قال  َمَسكٌ  والَجْمعُ  الَمكاُن الصُّ

 قاَل : َمَسكٍ  ابُن ُشَمْيٍل : ويقاُل إنَّ بِئاَر بَنِي فالٍن في

ارح  بــــــــــــــــــــــــــ  ُد اجلــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــــــح  ُ  أَرحواَ  وعــــــــــــــــــــــــــَ

قــــــــــارح      ــــــــــح ن رحُب املــــــــــِ ــــــــــِخ وضــــــــــــــــــــــــَ ي ُم الشــــــــــــــــــــــــ  َرســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ  تـ

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 .229سورة البقرة اآية ( 2)
 .«تقض»بد  « تقطض»وابألصر  65( سورة ا ج اآية 3)
 من سورة األعراف. 170( من اآية 4)
 ( اللسان.5)
 من سورة املمتحنة. 10( من اآية 6)
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 من سورة لقمان. 22( من اآية 7)
 .43( سورة الزخرف اآية 8)
 .21( سورة الزخرف اآية 9)
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 (1) وال هارح ال جُمحِبرٍ  َمَسكٍ يف 
ْلبَة التي ال تَْحتاُج إلى َطّيٍ  من الُمْسَكةُ  أو كأميٍر  َمِسيكٌ  َرُجلٌ  من المجاِز :و .(2)عن ابن ُدِرْيٍد  ويَُضمُّ فيهما نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، البِئِْر الصُّ

يٍت وُهَمَزةٍ وُعنُقٍ   ُسْفيَان أَبَا أَنَّ »:  عنهاهللارضيفي حِديِث هند بنت ُعتْبة و بَخيٌل. ثِة أيلُغَاٌت أَْربعة اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ منها على الثال وسّكِ

يكٌ  ما في يََدْيه ال يُْعِطيه أََحداً وهو ِمثْل البَِخْيل َوْزناً ومْعنًى. وقال أَبُو ُموَسى : إنَّه يُْمِسكُ  أي بخيلٌ  «َمِسيكٌ  رجلٌ  يٍت أي شديدُ  ِمّسِ  كِسّكِ

يكُ  . وفي العُبَاِب : َكثِيُر البُْخِل ، وهو من أَْبنية الُمبَالغِة ، وقيَل :اإِلْمساكِ  ل ،البَِخيُل كما َجنََح إليه الُمَصنِّ  الِمّسِ  وفيه ُف ، والَمْحفُوظ األَوَّ

تَْينِ  ُمُسَكةٌ و بالضم ُمْسَكةٌ و إْمساكٌ  بما لََدْيه َضنّاً به وهو  تََمسَّكو بُْخلٌ  أي كسحاب وَسحابٍَة وِكتاٍب وِكتابَةٍ  َمساكٌ و وُهَما عن اللَّْحيَانّيِ ، بَضمَّ

ّي :  َجِريٌر :قال  اإِلْمساك االسم من الِمَساكُ  مجاٌز ، وقال ابُن بَّرِ

َة  ر مــــــــــــَ كــــــــــــَ َرتح مــــــــــــُ مــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــا ِ عــــــــــــَ
َ
تح  امل  وفــــــــــــاَرقـــــــــــَ

تــــــــــاُر      ٌف وال ِإقــــــــــح لــــــــــَ هــــــــــا صــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــ  (3)مــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ل  ُمْمَسك من المجاِز : قال أَبُو ُعبَْيدة : فرسٌ و ّقِ األَْيَمِن وهم يَْكَرُهونه ، فإْن كاَن ُمَحجَّ جِل واليَِد من الّشِ ُل الّرِ األَياِمن ُمْطلَُق األَياِسر : ُمَحجَّ

ّقِ األَْيَسر قالُوا : هو جل واليَِد من الّشِ  ُمْمَسَكةٌ  ِس فيها بَياٌض فهيُكلُّ قائَِمٍة ِمَن الفَرَ و األَياِسر ُمْطلَُق األَياِمن وهم يَْستَِحبُّون ذلك. ُمْمَسكُ  الّرِ

وفي التَّْهِذيِب : والُمْطلَق كلُّ قائمٍة ليس بها  وقيَل : هي أْن ال يَكوَن فيها بَياٌض. بالبَياِض. وفي اللَِّساِن : على البَيَاِض  أُْمِسَكتْ  كُمْكَرَمٍة ألَنَّها

ً  فيهَوَضٌح. وقَْوٌم يَْجعَلُون البَيَاَض إِطالقاً والذي ال بَيَاَض   وأَْنَشَد : إِمساكا

اِض و  يـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ َ  ابلـــــــــــــــــــبـ لـــــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــب أُطـــــــــــــــــــح

يـــــــــــــــاض  أُمحســـــــــــــــــــــــــــــكجـــــــــــــــانـــــــــــــــب و      (4)ال بـــــــــــــــَ
 

  
ً و .اإلْمساكِ  قال : وفيه من االْختِالِف على القَْلِب كما وصف في كةً الَمْوِضعُ  الَمَسكُ و َعِن الَكالِم َسَكتَ  أَْمَسكَ و َحبََسهُ  أْمَسَكهُ إِْمساكا  ُمَحرَّ

ُف الماَء  َمِسْيَكةٌ  قال أَبو َزْيٍد : أَْرضٌ  أَميٍر. ِمثْل الَمسيكُ و وهذه عن أَبي َزْيٍد. كَسحابٍ  كالَمساكِ  ن ابن األَْعَرابّيِ ع الماءَ  يُْمَسكُ  تُنَّشِ

نَقَلَه الَجْوَهِريُّ بْعَد تَْفِسيرِه بالبَِخيِل قاَل :  َء لم يُْقَدْر على تَْخِليِصِه منهكُهَمَزةٍ لَمْن إذا أْمَسَك الشي ُمَسَكةٍ  كُصَرٍد َجْمعُ  الُمَسكُ و لَصالبَتِها.

ّي : التفْ ُمَسكٌ  ٍء فَيَتََخلَّص منه وال يُنَاِزله ُمناِزٌل فيُْفِلَت ، والَجْمعُ ويقاُل هو الذي ال يتعَلَُّق بشيْ  ِسيُر الثاني هو الصحيُح ، وهذا . قال ابُن بَّرِ

َحَكة والُهَمَزةِ.يَْختَص بمن يكثر منه الشَّيْ  ُمَسكة البِنَاء أَْعنِي  ء ِمثْل الضُّ

يكٌ  ِسقاءٌ و يٍت كثيُر األَْخِذ للماِء وقَدْ  ِمّسِ يْ  َمساَكةً  بِفَتْحِ السينِ  َمَسكَ  كسّكِ ت وكأن الُمَصنِّف الحَظ َمْعنَى َرَواه أَبُو َحنِْيفة إالَّ أنَّه لم يْضبِْطه كِسّكِ

َمْخَشِري ، قال األَخير : ِسقَاءٌ   ال تَْنَضُح ؛ وقال أَبُو َزْيٍد : َمِسيك الَكثْرة فَضبََطه على بناِء الُمبَالغِة وإالَّ فهو كأَِميٍر كما ألَبي َزْيٍد والزَّ

ْبطين األول لألول والثاني لألَخير ، ولو اْقتََصَر  ْيِه بالكسر كِسْيبََوْيٍه َعلَمٌ وِمْسَكوَ  من األََساقي التي تَْحبُِس الماَء فال تَْنَضُح. الَمِسيك جاَء بالضَّ

ين كما هو َمْضبُوط والصَّواب باْلتِقَاء السَّاِكنَْين  ماِسكانُ و على األَخيِر كان أَْخَصُر. نَقَلَه  (6)يُْنَسُب إِليها الفانيُد  ناِحيَةٌ بَمْكرانَ  (5)بكسِر الّسِ

. اَغانيُّ  .عنههللارضي ُعَمر واْستَْعَملَه ، ُعَمْيرٍ  أَبا يَُكنَّى الُكْوفَة َسَكنَ  عنههللارضي َصحابِيٌّ  الَمراِديُّ ثم الغَِطيفيُّ  كُزبَْيرٍ  ُمَسْيكٍ  وفَْرَوةُ بنُ  الصَّ

يعَِة اْسُمهُ َعْبدُ  ُمْسكانُ و ْيعَِة َرَوى عن  ُمْسَكان : هو َعْبُد هللِا بن (7)هللِا هكذا هو في العُبَاِب. وقاَل الحافُِظ  بالضم َشْيٌخ للّشِ من شيوخِ الّشِ

د َذَكَره األَِمير. وا (8)قاَل ابُن ُدَرْيٍد  كصاِحٍب اسمٌ  َماِسكٌ و َجْعفِر بِن ُمَحمَّ ً  : وقد َسمُّ َكالٍم إالَّ  في ِشْعٍر فَصيحٍ وال َمَسْكت ، ولم نَْسَمع ماِسكا

وا َمْسعُوداً ، وال يقُولُون إالَّ أَْسعَده هللاُ.  وهو مجاٌز. واِشَجةُ َرِحمٍ و كما يقاُل ماسَّةُ َرِحم َرِحمٍ  ماِسَكةُ  بَْيننا يُقاُل :و أَني أَْحِسبه أَنَّه كما َسمَّ

َكتَْينِ  َمَسَكةٌ  هو َحَسَكةٌ  ِمَن المجاِز :و قَْوُل َخْيفَان بن ُعَرانَة  ، ومنه ُمَسكٌ  ٌل أََمنَةٌ يَثُِق بكّلِ أََحٍد والَجْمُع ُحَسكٌ ونَِظْيره َرجُ  ُشجاعٌ  أي محرَّ

ا عنههللارضيلعُثَْمان  ا:  فقالَ  ؟اليََمنِ  ِذي في العََربِ  أَفَاِريقَ  تََرْكتَ  كْيفَ  َسأَلَه لمَّ  من الحيُّ  هذا أَمَّ

__________________ 
 نسبة.( التهذيب واللسان بدون 1)
 .46/  3( اجلمهرة 2)
 ( اللسان.3)
 ( التهذيب واللسان بدون نسبة ا والتكملة.4)
 ( قيدها ايقوت بفتح السا وآخره نون.5)
 ( وهو نوع من السكر ال يوجد إال مبكران ومنها حيمر إىل سائر البلدان ا قاله ايقوت.6)
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 .1292/  4( التبصري 7)
 .46/  3( اجلمهرة 8)
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رَاٌس ا ة ٌك أَمح كٌ و  بـَلحَحرِث بن َكعحٍب َفَحســَ َنااي يف رَِماِحِهم َمســَ
َ
َاٌس تـَتَـَلظ   امل َنح رَاَمهم  َأمحح

م مل َنعِة وَأهن 
َ
َفُهم ابلقو ِة وامل ا وصــَ

ِلتح منهم ومل يَتخل ص. ك ا وِإذا انَزُلوا َأَحداً مل يـُفح لحب وهو اَ ســَ وِ  ا ادِّ الصــ  يَكةٌ مَ  وأَرحضٌ  كالشــ  ُف   ســِ فيَنٍة ال تـَُنشــِّ كســَ
البةً  َم. املاَء صــــَ َكةٌ و  كِكتابٍ   ِمســــا ٌ  ما فيه يقاُ  :و  عن َأيب َزيحٍد وَقدح تـََقد  ُه :  ابلضــــم ُمســــح  ِكاَلُ ا عن ابن ُدَريحٍد : زَاَد َغريح

َهَرِة خري يـُرحَج . َخريحٌ يـُرحَجُض إليه أي كَبمريٍ   َمسيكٌ و   ونّص اجَلمح
ا يُْستَدْ   َرُك َعلَيه :* وممَّ

كةً ُجلُوُد َدابٍَّة بَْحِرية كانت يُتَّخذُ منها ِشْبه األَْسِوَرة. الَمَسكُ   : محرَّ

 به تََطيََّب. تََمسَّكو

. مسََّكه وقد َمْمسوك : َمْصبُوٌغ به ، وكذلك ُمَمسَّكٌ  وثَْوبٌ  َمْخَشِريُّ َمْخَشِرّي  أُْمِسَكتْ  : الِخْرقَةُ الَخلَق التي الُمَمسََّكةُ و به نَقَلَه الزَّ كثيراً عن الزَّ
 به : اْعتََصَم قاَل ُزَهْير : اْمتََسكَ . و(1)

َتِسكُ أَبيِّ َحبحِر ِجواٍر ُكنحُت   (2) أَمح
 : (3)وقال العَبَّاس 

كح  َتســـــــــــــــــــــــَ ُت هبـــــــــا الـــــــــقـــــــــوَم حـــــــــىت امـــــــــح حـــــــــح بـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــَ

ال      ــــــــــــــــح ي ا َأنح متــــــــــــــــَِ ِدهلــــــــــــــــُ (4)ُت ابأَلرحِض َأعــــــــــــــــح
 

  
 أْن قاَل ذلك ، أي ما تََمالَك. تَماَسك وما

اللَّْحِم ليس بُمْستَْرِخيه وال ُمْنفَِضجه أَي أَنَّه ُمْعتَدُل الَخْلِق كأَنَّ  ُمتََماِسك ؛ أََراد أَنَّه مع بدانَتِه ُمتََماِسك باِدنٌ :  وسلمعليههللاصلىفي ِصفَتِه ، و

 بعُضها بعضاً. يُْمِسكُ  أَْعضاَءه

ةُ كالَماِسَكِة. وفيه الُمْسَكةُ و  من خيٍر أَي بَِقيَّة. وقَْوُل الحرث بن ِحلَّزة : ُمْسَكةٌ  : بالضم القوَّ

ي و  وحمـــــــــــــــــِ رَاَة قــــــــــــــــــَ ُت ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ا َأنح رأَيـــــــــــــــــح  ملـــــــــــــــــ 

اكـــــــــــَ      ُم  َمســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح وُب هلـــــــــــم َزعـــــــــــِ ثـــــــــــُ (5)ال يــــــــــــَ
 

  
 فيكوُن من باِب َسَكاَرى وَحيَاَرى. َمْسكان ، ويَُجوز أَْن يتوهَم في الواِحدِ  ِسيكمَ  في بيتِِه اسماً لجمعِ  َمَساَكى قاَل ابُن ِسْيَده : يَُجوز أَْن يكونَ 

كةً َمْن إذا ناَزَل أَحداً لم يفلْت منه ولم يتخلَّْص. المَسَكةُ و  : محرَّ

ً  بالنارِ  َمسَّك وقاَل أَبُو َزْيٍد : ماَد والبَعر أو الَخَشَب أو َدفَنَها في وثَقََّب بها تَثِْقيباً ، وذلك إذا فََحَص لها في األَرْ  تَْمِسيكا ِض ثم َجعََل عليها الرَّ

 التَُّراِب.

 لَيِّنَة ، وإِنَّما األَْرُض َطَرائِق فكلُّ طريقةٍ  َمَسكةو حجارةٍ  َمَسكةو ُمَشاَشة َمَسكةُ و َكذَّابَةٌ  فََمَسكه وَطَرائِق : َمسكٌ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : األَْرضُ 

جِل يكوُن َمَع القَْوِم يَُخوُضون في الباِطِل : إِنَّ فيه تُْمِسكُ  : التَّناِهي في األَْرِض  َكاتالَمَساو .َمَسَكةٌ  ا هم  لَُمْسكةً  ماَء السماِء. ويقاُل للرَّ عمَّ

 فيه.

اجِ  َمِسكٌ و بَْيِر ، وموضٌع آَخَر بُدَجْيل األَْهواز حْيُث كانت َوْقعَة الحجَّ  وابن األَْشعَِث.: كَكِتٍف ُصْقع بالِعَراِق قُتِل فيه ُمْصعَُب بُن الزُّ

ْبيَِة جدتان ُمَمسَّكة وخرج في  .يمسك أي خطَّتَان َسْوَداَواِن. وِصْبغٌ  مسكيتان أي جبَّة ُمَطيِّبَة ، وعلى ظهِر الظَّ

جل َمَسكَ و إذا لم يُكْن به َخْير  تََماسكٌ  من ماٍء أي قَِليٌل منه. وما به ُمْسكة أي َعْقٍل وما في ِسقَائِه تََماُسكٍ  صاَر بَِخيالً ، وإنَّه لذُو َمَساَكةً  الرَّ

 وهو مجاٌز.

 سَّماء ُمَولََّدةٌ.ال مساك للسَّريعِ وهو مجاٌز. وقَْولُهم في ِصفَتِه تعَالَى : مسكه وكاَد يَْخُرُج ِمن

ثُون نُِسبوا إلى بيعِ   .الِمْسكِ  والمسكيون جماَعةٌ محّدِ
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؛ وأَْحَمُد  614الحافُِظ الَمْعُروف بابِن بَُصْيلَة َسِمَع السَّلَِفي وَماَت َسنَة  (6) الُمَسْيِكيُّ  كُجَهْينٍَة من قَُرى َعْسقاَلن منها َعْبُد هللا بن َخلَف ُمَسْيَكةُ و

ين (6) الُمَسْيِكيُّ  الدَّائمِ بُن َعْبِد  الهكاِرّي أََحد األَُمَراِء الصَّالِحيَّة وإليه نُِسبَِت القَْنَطرةُ  موسك َسِمَع منه أَبُو َحيَّان وَضبََطه ، واألَِمير ِعّزِ الّدِ

لعْبِد الغَنِي ، وَضبََطه َغْيُره بإِْعجاِم الشين َرَوى حِدْيثَه يَْحيَى الحمانّي هكذا َضبََطه الذََّهبِّي تِْبعاً  ِمْسَكان بِمْصَر ، وعطوان بن
(7). 

__________________ 
 ( الذي يف األساس وخرج علينا يف ممس كة يف ُجب ة مطي بة.1)
 وصدره فيه : 51( ديوانه ط بريوت ص 2)

 هاّل سبلِت بين الصيداء ُكّلُهم
 ( اللسان ا ويف التهذيب : أبو العباس.3)
 التهذيب واللسان.( 4)
 ( اللسان.5)
َسِكي. 1364/  4( يف التبصري 6)

ُ
 امل

 .1292/  4( انظر التبصري 7)
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اَغانيُّ : هو بالضم ُمْشَكانُ  : [مشك]  بإِْصَطْخرَ ة  : ُمْشكانُ  قاَل َغْيُره :و كما َسيَأْتِي َعلَمٌ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقاَل الصَّ

ٍد بن  (3)بالقُْرِب من قَْريٍة يقاُل لها روداور  (2) ة ِمْن َعَمِل َهَمذانَ  أَْيضاً :و فاِرسَ  (1) ة بِفَْيروَز آبادِ   :ُمْشكانُ و منها أَبُو الَحَسِن َعِليُّ بُن ُمَحمَّ

 َخِطيب روداور َرَوى عنه أَبُو َسْعٍد السَّْمعَانّي. الُمْشَكانيُّ  أَْحَمدَ 

اُل التابِِعيُّ  ْشكانُ مُ و من ُرَواةِ َعْبد  ءُ الُمْقِرى ُمْشكانَ  وَمْعروُف بنُ  يَْرِوي عن أَبي َذّرٍ وعنه ِزيَاُد بُن َجِمْيل أَْوَرَده ابن َحبَّان في الثَّقَاِت ؛ الَحمَّ

ّيِ ، وَحَكى فيه َعْبُد الغَنِّي الِخالَف ، قيَل : هو بالُمْهَملةِ  َرَوى حِدْيثَه يَْحيَى  التابِِعيُّ  ُمْشكانَ  َوعْطواُن بنُ  . وقيَل بالُمعَجمِة ؛هللا بن َكثِير المّكِ

َحه وقاَل : إِنَّ َعْبَد الغنِّي َضبَطه بالُمْهَملِة  ثوَن. السرخسيُّ  ُمْشكانَ  ومحمُد بنُ  ، (4)الحمانّي هكذا َضبََطه األَِمير بالُمْعجمِة وَرجَّ وفاتَهُ  ُمَحّدِ

ٍد بِن أَْحَمَد بِن غاِلب بنِ  ُد بُن َعْبِد هللِا بن إِْبَراهيم بن ُمَحمَّ  َرَوى عنه الدَّاَرقُْطنِي. الُمْشَكانيُّ  الَمُروِزيُّ  ُمْشَكان أَبُو َسِعْيد ُمَحمَّ

ِد بن الَحَسِن أَْيضاً مدينةٌ بقهستان كذا في ُمْعجم السفر للسَّلَِفي في ترجمِة أَبي َعْمرو وعُ  ُمْشَكانو  ُمْشُكدانَةُ و .الُمْشكانيّ  (5)ثَْماُن بُن ُمَحمَّ

ُث ِلطيِب ريِحهِ  َمْعناه َحبَّةُ الِمْسك ، بالضم وقد أَعاَده الُمَصنُِّف في النوِن أَْيضاً بناًء على أَنَّ النوَن أَْصٌل.  لُقَِّب به عبُد هللِا بُن عاِمٍر الُمَحّدِ

 ُر ألَنَّه لفٌظ أَْعَجِميٌّ موُضوٌع لموضعٍ فالقَْوُل بأََصالَِة ُحُروفِها هو الظاِهُر.قاَل َشْيُخنَا : وهو الظاهِ 

ل.  قُْلُت : وقَْولُه موضوٌع لموضعٍ َخَطأٌ فتأمَّ

. بالفتح والضم الَمْصَطكا : [مصطك]  أَْهَملَه الَجْوَهريُّ

بالمّدِ وِمثْلُه ثَْرَمداُء َمْوِضٌع  الُمْصَطَكاءُ  قال ابُن األَْعَرابّيِ : يَُمدُّ في الفَتْحِ فقطْ و
. على بناِء فَْعلاَلء ، هو (6)  ِعْلٌك روِميٌّ

س من نَبَاِت أَْرِض العََرِب ، قال األَْزَهِريُّ في الثالثي : ليس بعربّيٍ والميِم أَْصِلية والَحْرف ُربَاِعّي. وقاَل أَبُو َحنِْيفة : هو ِعْلُك الّروم ، ولي

ف.وقد َجَرى في َكال  ِمها وتََصرَّ

 قاَل األَْغلَُب الِعْجِليُّ :

َطَكاتـَقحِذُف َعيحناه بِعلحِك  ُصح
 .(7) امل

ده هللاُ برحمتِه  القَْهوةِ لبعِض ُشعَراِء اليََمِن في ِصفَِة قُْلُت : وأَْنَشَدنا َشْيُخنَا الَمْرحوم الرضى َعْبُد الخاِلِق بُن أَبِي بَْكٍر المزجاجّيِ الزبيدّيِ تَغَمَّ

 القشرية :

كــــــــــــاكــــــــــــبهنــــــــــــا و  طــــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــــح
َ
هــــــــــــا  امل  مــــــــــــن فــــــــــــوقــــــــــــِ

 فــــــــــّص عــــــــــقــــــــــيــــــــــٍ  فــــــــــيــــــــــه نــــــــــقــــــــــٌش مــــــــــن ذهــــــــــبح     

  
ثَِة وتَْفت وقاَل األَطبَّاُء :  وتَْفتيحِ السَُّدِد وَدواءٌ يِق الشَّْهَوةِ أَْبيَُضهُ نافٌِع للَمِعَدةِ والَمْقعََدةِ واألَْمعاِء والَكبِِد والسُّعاِل الُمْزِمِن ُشْرباً والنَّْكَهِة واللِّ

 : نَْوٌع من المْشِمِش رائَِحتُه كالُمْصَطَكا. الُمْصَطَكاِويُّ و الُمْصَطَكاو ُخِلَط به. ُمَمْصَطكٌ 

ً  في التُّراِب َكَمنَعَهُ  أي األَديم ونَْحوه َمعََكهُ  : [معك]  َدْينَهُ  َمعََكهُ و لَواهُ. والَحْربِ  صوَمةِ بالِقتاِل والخُ  َمعََكهو وفي الُمِحْيِط : َعفََّره. َدلََكهُ. َمْعكا

 ً ٌل وقد ُمماِعكٌ و ككِتٍف وِمْنبَرٍ  َمِعكٌ  فهو وَدافَعَهُ  َمَطلَهُ بهو إذا لَواهُ  به َمعَك كذاو يَْمعَُكهُ َمْعكا  ككتٍِف األَلَدُّ  الَمِعكُ و ودالََكهُ  َماَعَكهُ  أي ُمَطوَّ

 شديُد الُخُصوَمِة قال ُرْؤبَةُ :

ِعكلست ابخلّب وال اجلدب و 
َ
 امل

،  «طرٌف من الظُّْلم الَمْعكُ » في حِديِث ُشَرْيح :و .«رجالً لكاَن َرُجَل َسْوءٍ  الَمْعكُ  كانَ  لو»:  َرفَعَه عنههللارضيفي حِديِث ابن َمْسعُوٍد و

ين.  يُريُد اللَّيَّ والَمْطَل في الّدِ

 أَْنَشَد ثَْعلَُب : َمعَاكةً  كَكُرمَ  َمعُكَ  وقد األَْحَمُق. : الَمِعكُ و

كــــــــــــًا ذا و  مــــــــــــاين داعــــــــــــِ ــــــــــــُ ت ةٍ طــــــــــــاَوعــــــــــــح عــــــــــــاكــــــــــــَ  مــــــــــــَ

وِدي      ُه يــــــــُ تــــــــُ لــــــــح ري لــــــــقــــــــد َأوحَد  ومــــــــا خــــــــِ مــــــــح (8)لــــــــعــــــــَ
 

  
ً و غَ  تََمعََّك تََمعّكا ً و في التُّراِب وتَقَلََّب فيه تََمرَّ ْغتُها في التَّراِب أَي الدَّابةُ. َمعَّْكتُها تَْمِعيكا  يقاُل :و نَقَلَه ابُن ِسْيَده. َكَسْكَرى كثيرةٌ  َمْعَكى وإِبِلٌ  َمرَّ

ضّدِ َحَكاه يَْعقُوب في البدِل ، وكأَّن ميَمهُ بََدٌل من باِء بَْعُكوَكاء أو ب في ُغباٍر وَجلَبٍَة وَشرٍّ  أي ويَُضمُّ  على وزن فْعلوالء َمْعكوكاءَ  َوقَعوا في

 ذلك.



13332 

 

ه : هو الماِء بالضم َكثَْرتُه ُمْعكوَكةُ و  أََخَذه من الُمِحيِط ونَصُّ

__________________ 
 ( يف القاموس ابلذا  املعجمة.1)
 ابلدا  املهملة.«  دان»( عن القاموس وابألصر 2)
 ( يف معجم البلدان : روذابر.3)
 .«مسك»( تقدم يف مستدركات 4)
 .«مشكان»( انظر معجم البلدان 5)
 ( كذا ا ومل أجده ا وقد نقر الشارح النص عن التكملة ا وعن األنباري ورد يف اللسان : املصطكاء قا  : ومثله ثرمداء عل  بناء فعلالء.6)
 والتكملة.« صطك»( اللسان 7)
 ( اللسان.8)
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 ماٍ  َأي هو َكِثرُي املاِ  ا كَذا َنّص الُعَباِب. ُمعحكوَكةِ  يف
 وفي التَّْكِملِة أي في كثْرته.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِة : المواعك مَّ  الماطالت بالوصاِل قال ذُو الّرِ

ه نصـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــٌة  تـــــــــــح طـــــــــــَ الـــــــــــَ ًا خـــــــــــَ  أحـــــــــــبـــــــــــِك حـــــــــــبـــــــــــّ

 إن كــــــــــــنــــــــــــِت إحــــــــــــد  الــــــــــــالوايِت املــــــــــــواعــــــــــــكِ و     

  
. الَمْعكاءُ و ْبيانيُّ َداُد قاَل النابغةُ الدُّ  ، اإِلبُِل الِغالُظ الّشِ

ــــــــــــَة  ُب املــــــــــــائ ــــــــــــواهــــــــــــِ كــــــــــــاءَ ال عــــــــــــح
َ

هــــــــــــا  املــــــــــــ ــــــــــــَ ن ــــــــــــ   َزيـ

بــــــــِد      َح يف َأوحابرِهــــــــا الــــــــلــــــــِّ وضــــــــــــــــــــــِ داُن تــــــــُ عــــــــح (1)ســــــــــــــــــــــَ
 

  
. اَغانيُّ ّي والصَّ  ويُْرَوى : المائة األَْبكاِر ، والمائة الجرجوِر ، قالَهُ ابِن بَّرِ

 إذا َذلَّْلتَه وأََهْنته. ْمعَُكهأَ  الرجلَ  َمعَْكتُ و

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 روى عن عبد بن حميد الكشي وغيره. الُمْغَكاني قرية ببخارى منها أبو غالب زاهُر بُن عبد هللا (2)بالضم  ُمغكان  :[مغك]

ً  أي العظم َمكَّهُ  : [مكك] هُ َجميعَهُ  تََمكََّكهُ و اْمتَكَّهُ و يمكه مكا بيُّ إذا اْستَْقَصى  َمصُّ ه ، والصَّ ا فيه من المّخِ ، وكذلك الفَِصيُل ما في ضرعِ أُّمِ ممَّ

ا ما َحَكاه األَْصَمِعيُّ من قوِلهم : . قاَل ابن جنِي : وأَمَّ ه بالمّصِ ه ، اْمتَكَّ  ثَْدي أُّمِ فاألَظهر فيه  واْمتَقَّ وتََمقََّق ، تََمكَّكَ و الفَِصيُل ما في ضرعِ أُّمِ

واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على األُولَى  كغُراٍب وُغرابَةٍ  ُمَكاكةٌ و ُمكاكٌ  واللَّبَُن الَمْمصوصُ  الَمْمكوكُ  المخُّ  وذلك أَْن تكوَن القاُف بدالً من الكاِف.

ً  الُمخَّ  َمَكْكتُ  . وفي التَّْهِذيِب :تَمكََّكهو اْمتَكَّهو َمكَّه منهما ، وعلى هُ فأََكْلتُه. َمكَّْكتُهتَ و َمّكا ْيتُه إذا اْستَْخَرْجُت ُمخَّ ْختُهُ وتََمخَّ َء الشَّيْ  َمَكْكتُ و وتََمخَّ

ِهما ما يُْستَْخرُج من عْظٍم ُمِمّخٍ. الُمَكاَكةُ و الُمَكاكُ  : َمِصْصتُهُ. وفي العُبَاِب : ً و : بضّمِ  َمكَّةُ  ومنه :قيَل  نَقََصهُ  قيَل :و أَْهلََكهُ  أي َمكَّهُ يُمكُّه مّكا

فَها هللاُ تعَالى ، واْختُِلَف فيها فقيَل : اسمٌ  ا بَكَّةُ بَْين الَجبَلَين ؛ قاَل  َمكَّةُ  وقاَل يَْعقُوب في البدلِ  للبَلَِد الَحراِم أو لَلَحَرِم ُكلِّه. َشرَّ الَحَرُم كلُّه ، فأَمَّ

ٌء من ذلك في ب وبَكَّة في الَمْعنَى ، وبَيٌِّن أَنَّ َمْعنَى البدِل والُمْبَدِل منه َسَواٌء وتقدََّم َشيْ  َمكَّة ابُن ِسْيَده : وال أَْدِري كيَف هذا ألَنَّه قَْد فرَق بَْينَ 

وأَْلَحَد ؛ وفي كتاِب تَْلبيِة أَْهِل الَجاِهليَِّة :  تُْهِلُك من َظلََم فيها ألَنَّها ألَنَّها تُْنِقُص الذُّنوَب أو تُْفنيها أو تَْسِميتِها فقيَل : ك ك ، واْختُِلَف في وجهِ 

 كانَْت تَْلبيةُ ُعّك وَمْذِحج جميعاً :

ةُ اي  كـــــــــــــ  َر  مـــــــــــــَ يالـــــــــــــفـــــــــــــاجـــــــــــــِ كـــــــــــــِّ ا مـــــــــــــُ كـــــــــــــ   مـــــــــــــَ

يال و      كـــــــــــــــــِّ كـــــــــــــــــ   متـــــــــــــــــُ جـــــــــــــــــًا وعـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــِ ذح  امـــــــــــــــــَ
  

ا   فــــــــــــــــــنــــــــــــــــــرتُ  الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَت ا ــــــــــــــــــراَم دكــــــــــــــــــّ

  
ا    كــــــــــــــّ (3)جــــــــــــــئــــــــــــــنــــــــــــــا إىل ربــــــــــــــك ال َنشــــــــــــــــــــــــــــُ

 

  
: الَجْذُب ، نَقَلَه  الَمكُّ و الماَء فيها أَي يَْستخرُجونه ، وقيَل : لجذِب الناِس إِليها. يَْمتَكُّون فُهَما َوْجهان. وقيَل : لقلَِّة مائِها ، وذلك أَنَّهم كانُوا

على  تََمكَّكَ  من المجاِز :و .السيوِطيُّ في المزهِر في األَْضداِد عن أَبي العباِس فهي ُوُجوٍه أَْربَعٍة ، وُهنَاك َوْجه آَخُر نَْذُكُره في الُمْستَْدَركاتِ 

ُكوا ال»الحِديُث :  عليه في االْقتَِضاِء ، ومنه أَلَحَّ  : َمكَّهُ و تََمكََّكهُ و الغَريمِ  . وقاَل : أَي ال تَْستَْقُصوا  «على ُغَرمائُِكم تَُمّكِ هكذا أَْوَرَده الَجْوَهِريُّ

اَغانيُّ : ُكوا ال»يُْرَوى : و ، َزاَد الصَّ وا عليهم إِلحاحاً يضرُّ  .«ُغرَماَءُكم تَُمّكِ قاَل والتَّْعِديَِة بعَلَى لتَْضِمين َمْعنى اإِلْلحاحِ ، أي ال تُِلحُّ

ه َمكَّ  بمعَايِِشِهم وال تأُْخذُوهم على ُعْسرة وأَْنِظُروهم إِلى َمْيَسرةٍ ؛ وأَْصلُه من  اْستَْقَصاه. اْمتَكَّهو الفَِصيُل ما في َضْرعِ أُّمِ

ه التََّرْجُرج بدل التََّدْحُرج. ْحُرُج في الَمْشيِ التَّدَ  الَمْكَمَكةُ و اَغانيُّ عن أَبي َعْمٍرو ، ونَصَّ  عن ابِن ِسْيَده ، ونَقَلَه الصَّ

 قالَهُ الخليُل بُن أَْحَمد. كتنُّوٍر طاٌس يُْشَرُب به الَمكُّوكُ و

 (4) (ُصواَع اْلَمِلكِ ) : تعَالى قَْوِله تَْفسيرِ  في عنهماهللارضيَعباٍس  وفي الُمْحَكِم : يُْشرب فيه أَْعاله ضيِّق ووسُطه واِسٌع. وفي حِديِث ابنِ 

َمْعروٌف ألَْهِل الِعراِق ويَْختلُف ِمْقداُره باْختِالِف  ِمْكيالٌ  : الَمكُّوكُ و ، وكاَن للعباِس ِمثْلُه في الجاهليِة يشرُب به. الَمكُّوكِ  ، قال : كَهْيئَةِ 

ُ  كانَ  ، وسلمعليههللاصلى هللا َرُسولَ  أَنَّ :  عنههللارضيفي حِديِث أَنَس و ي البالِد.اْصِطالحِ الناِس َعلَيه ف  .بَمكُّوكٍ  يتوضأ
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ّي : ً  قاَل ابُن بَّرِ  يََسُع صاعا

__________________ 
 واللسان. 34( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ابلضم كاألصر.( قيدها ايقوت بفتح أوله وسكون  نيه وآخره نون. ويف اللباب 2)
 .275/  5( األو  والثاين يف اللسان والتهذيب ا واألو  يف مقايي  اللغة 3)
 من سورة يوسف. 72( من اآية 4)
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فاً و  َف رطحٍر إىل مَثاِن َأوا ٍ  وقاَ  غريُه : ِنصح اً  أو َيَسضُ  (1) أو ِنصح َف الَويـحَبِة والَويـحَبُة اثحناِن وعشرون أو أرحَبٌض وعشرون ُمد  ِنصح
راً به ا وسلللمعليههللاصلللىمبُدِّ النيبِّ  ابِ  كما جاَء يف حِديٍث آخَر ُمَفســــ  ثالُث  هو َأو ا وبه فســــَر حِديث أََنَ  الســــ 
ٌف كما قاَلُه ابُن   َكيـحَلجاتٍ  حاِح ا وهو صـــــاٌع ونصـــــح َلَجةُ  بـَّرِّي ؛ مث قاَ  اجلَوحَهرِي  :كما يف الصـــــِّ ضُ  والَكيـح َعَة  َتســـــَ بـح َمناً وســـــَ

تاُر أَرب تاٍر واإِلســح تاٌر وثـُلُثا ِإســح َرَة أوِقي ًة واأُلوِقي ُة إســح اِن َمناً واملن  َرطحالِن والر طحُر اثـحَنتا َعشــح ٌف واملِثقاُ  ِدرحَهٌم أمثح عُة َمثاِقيَر وِنصــح
ت ُة َدواِنَ  والداِنُ  ِقرياطا باِع ِدرحَهٍم والِدرحَهُم ســــِ ُدُس مُثُِن ِدرحَهٍم وثالثٌة َأســــح وُج َحب تاِن وا َب ُة ســــُ وجاِن والط ســــ  ِن والقرياُط َطســــ 

ت ون َقِفيزًا ا والَقِفيُز مثـــََانِيـــة وهو ُجزحٌء من مثـــانيـــٍة وأربَعَا ُجزحًأ من ِدرحَهمٍ   هـــذا نّص اجلَوحَهرِّي ا زَاَد ابُن بـَّرِّي : الُكر  ســــــــــــــِ
ك و ُ و  ا َمَكاِكيك

َ
َر اجلَوحَهرِي  ا ومنه َمكاكيكُ  ج نصــــٌف ا وهو ثالُث َكيـحَلجاتٍ : صــــاٌع و  امل حِديُث أََنَ   وعليه اقـحَتصــــَ

ُر خبمســـة  عنههللارضللي َِخريِة ايًء وإدحغاِمها يف ايء  َمكاِكيٍّ  (2)يـُرحَو  خبمســـة و  َمَكاِكيك (2)ويـَغحَتســـِ  بداِ  الكاِف األح
ُه يحُخَنا : وَمنَـَعه ابُن األَنـحَبارِي وقاَ  :   َمَفاِعير كما َحَكاه أَبُو َزيحٍد وَغريح ثاِ  كتظىن. قاَ  شـــَ َمح ِتماِع األح ِعيِف واجح َكرَاهي ة الت ضـــح

َا يف ِإبدالِه من الل بح . َمَكاِكيك إال   َمك و  ال يُقاُ  يف مجضِ 
 مل

ْزَهِرّي في التَّْهِذيِب ، وَمَحلَّه الُمْعتَل بالواِو كما َسيَأْتي ولكْن جاَء في كما نّص عليه األَ  َمكاِكيّ  للطائِِر فإنَّ َجْمعَه الُمكَّاء قُْلُت : أي بجمعِ 

 َعَدد النُّجوِم ، فهو يَُردُّ على ابِن األَْنبَاِري. َمكاِكيّ  حِديِث جابٍر في الحوِض ِعْند البزار وَعلَيه

 َمكَّ و للُْؤِمها. األََمةُ  بالتَّشديدِ  الَمكَّانَةُ  من المجاِز :و ِمثْل َكْمَكام وَسيَأْتي في الميِم. كٌ َمْكَما ورُجلٌ  َكْمَكاَمةُ. ِمثْلُ  ُمتََمْكِمَكةٌ و َمكماَكةٌ  امرأةٌ و

ً  بَسْلِحه الطائِرُ   به وَذَرَق. َرَمى َمّكا

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

يَتْ  الَمكُّ   الْزِدَحاِم الناِس فيها ، وهذا هو الَوْجهُ الخاِمُس الَمْوُعوُد به آنِفاً. َمكَّة : االْزِدحاُم كالبَّكِ ، قيَل : ومنه ُسّمِ

اٍن وَمْلجان ، وهو الذي يَْرَضُع الغنَم ِمْن لُْؤِمه وال يَْحلُ  َمكَّانٌ  . وَرُجلٌ تََمكََّكهُ  ِمثْل تََمْكَمَكهو ب ، يقاُل ذلك للَّئِيِم. وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : : ِمثَْل َمصَّ

 ، وذلك إِذا أَْخَطأَ إِْنسان ، أو فَعََل فِْعالً قَبيحاً يُْدَعى بهذا. َمكَّانَ  تقوُل العََرُب قَبََّح هللاُ اْستَ 

 َراَد أَنَّه أَْحَرجه بلَجاِجه فيَما أَْشَكاه.ُروِحي ، أَ  َمَكْكتَ  يقوُل لرجٍل َعنَّتَه : قد (3)وقاَل األَْزَهِريُّ : َسِمْعُت أَْعَرابيّاً 

َمْخَشِريُّ : واْستَْولَى مرة على ا َخَرَج قاَل : ُخذُوا ُمُكْيَكتَم ، ومن َسَجعَاتِه أَنَّ الُملُوَك إذا تَابَْعتَُهمْ  مكة وقاَل الزَّ  ناجم من بالِد نَْجد فَطَرُدوهُ فلمَّ

 .َمّكوك

َرأْسه على التَّْشبِيِه.  َمكُّوكَ  . وَضَربَ َمكُّوك كاَن أَْحَسن. وفي البصائِِر إيَّاك والُملُوك فإِنَّهم إِْن َعَرفُوك وكمك قْلُت : ولو قاَل ُملُوك أَو

يُّ  والنِّْسبةُ إِلى ة َمكَّة َمّكِ ا قَْول العامَّ كاً ، وأَمَّ ثين تَبَرُّ ي به غيُر واحٍد من قَُدماِء المحّدِ  الَمَكاُكوة وكذا في الَجْمع اِويّ َمكَّ  على الصحيحِ وقد ُسّمِ

 فخَطأٌ.

وهي  الَمَكاكةِ  َمأُْخوذٌ من َمكَّةَ  اسُم جاِريٍة لها ِحكايةٌ نَقَلَه الحافُِظ. وقاَل الُمَصنُِّف في البصائِِر واألَْصبَهانيُّ في الُمْفرداِت : وقيَل إنَّ  َمكَّةُ و

يَت ب (4)اللَّبُّ والمخُّ الذي   ها ألَنَّها َوَسُط الدُّنيا ولُبُّها وخاِلُصها ، هكذا قالَهُ الَخِليُل بُن أَْحمد فَصاَرْت األَْوُجه ِستَّةٌ.في وسِط العظِم ُسّمِ

ً  : [ملك] كةً  َملََكةً و اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على الكسِر وَزاَد ابُن ِسْيَده الضمَّ والفتَح عن اللَّْحيَانِّيِ. ُمثَلَّثَةً  َملََكهُ يَْمِلُكه ِمْلكا  عن اللَّْحيَانّي. محرَّ

ِم عن ابِن األَْعَرابِّيِ وهي ناِدَرةٌ ألَنَّ َمْفِعالً وَمْفِعلَةً قلَّما يكونان َمْصدراً. بضم الالِم أو يُثَلَّثُ  َمْملُكةٌ و  اْحتَواهُ قاِدراً على اإِلْستِْبداِد به كسُر الالَّ

اغُب : ُف هو ا الَمِلكُ  كما في الُمْحَكِم. وقاَل الرَّ  (6) ماِلكُ  باألَْمِر والنَّْهي في الجمهوِر ، وذلك يَْختَُص بسياسِة النَّاِطِقين ولهذا يقاُل : (5)لتَّصرُّ

ينِ ):  عزوجلاألَْشياِء ، وقَْولهُ  (6) ماِلكُ  الناِس وال يُقاُل : ين ، وذلك لقَْول الَماِلكُ  ، فتَْقِديُره : (7) (ماِلِك يَ ْوِم الدِّ :  عزوجلِه في يَْوِم الّدِ
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ةُ على ذلك تََولَّى أو لم يتََولَّ ، فمن األَْوِل قَْولُه  ِمْلكٌ و والتََّولِّي ، التََّملُّكُ  هو ِمْلكٌ  َضْربان : الِمْلكُ و (8) (ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَ ْومَ ) هو القوَّ

 : عزوجل

__________________ 
 ( يف القاموس : أواقي.1)
 .«خبمسة»( يف اللسان : 2)
 ( يف التهذيب : كالبياً.3)
 ( يف املفردات : كاملخ الذي هو يف أصر ما يف العظم.4)
 ( يف املفردات : املتصرف.5)
 .«ملك»( املفردات : 6)
 .4( سورة الفاحتة اآية 7)
 .16( سورة غافر اآية 8)
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ُدوها) ا  (2) (ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوكاً ):  عزوجل قـَوحلُه ؛ ومن الثاين (1) (ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإذا َدَخُلوا قَ ْريًَة َأْفس      َ
ُح هبا للســياســِة ال أَن ه َجَعَلهم كل هم  املِلحكِ  فيهم عام اً ا فإن  َمعحىَن  املِلحكُ و  فَجَعَر النـ بـُو َة خَمحصــوصــةً  هنا هو القو ُة الجي َيرَتَشــ 
ِر فذلك  َمِة كما قيَر : ال َخريحَ يف كثحرِة الر َ ســـــاِء.ُمتَـَولِّا لأَلمح كر  ذلك   ُمثـَل ثاً وحُيَر ُ  وبضـــــمتاِ  ُملحكٌ  وما َلهُ  مناٍف للِحكح

رِيك ا َأي : َيايّن ما َعَدا الت حح يح  ِملحِكه وقاَ  الل يحُث : وقـَوحهُلم : ما يف .مَيحِلُكهُ  ءٌ شـــــــــي عن الل حح يح  َملحِكهو  ءشـــــــــَ  ء أي الشـــــــــَ
رِيِك ا عن ابن اأَلعحرَايبِّ ا هكَذا نـََقَله اجلَوحَهرِي  والص اَغاين . وَحَك  َشيح  َمَلَكِته شيئاً. وفيه لَغٌة  لثٌة ما يف لكُ مَيح  ء ا ابلت حح

َياين عن الِكَسائي : ارحمَحُوا هذا الشيَخ الذي لي  له َياين  ا قا  ٌء ؛ هبذا فس رَ وال َبَصٌر أي لي  له َشيح  ُملحكٌ  الل حح ه الل حح
يح  يحَده : وهو خطبٌ ا وَحَكاُه اأَلزحَهرِي  أَيحضـــــاً وقاَ  : لي  له شـــــَ َلَكهُ و  .مَيحلُكه ءٌ ابُن ســـــِ هُ  َمل َكهُ و  ءَ الشـــــي أَمح  مبعىنً  مَتحليكاً  إاي 

َرٌب وما ٌ  أي ُمثـَل ثاً وحُيَر  ُ  ُملحكٌ  الوادي هذا د يف يُقاُ  :و  .مَيحِلُكه له ِملحكاً  واِحٍد أي َجَعَله  وَغريحُ ذلك مم ا َمرحعً  وَمشـــــــــــــح
َفرُِد هبا مَيحِلُكه ُر حَيحِفُرها ويـَنـح ٍر  ر كةً  َمَلكُ  املاءُ  قاُلوا :و  وَأوحَرَده اأَلزحَهرِي  عن ابِن اأَلعحرَايّب بصـــــــــورِة النـ فحي ؛ أو هي الِبئـح أي  أَمح

م يقوُم به اأَلمرح  َرُهمح  َملكوا (3)ماء  إذا كان معهم القومُ أي  أَلهن  َزة الس عحِدي : أَمح  قاَ  أَبُو َوجح
نح و  كٌ مل يــــــــــــكــــــــــــُ لــــــــــــَ م  مــــــــــــَ زهلــــــــــــُ نــــــــــــح  لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــوم يـــــــــــــُ

ِب      َو  عـــلـــ  َحســـــــــــــــــــــَ لـــح ُر ال تــــُ الصـــــــــــــــــــــِ (4)إال  صـــــــــــــــــَ
 

  
أَْمِره أَي على لفِظ الَماِضي ، أَي أَنَّ الماَء ِمالُك األَْشيَاِء ،  َملَكُ  الماءُ مْن أَْمثالِهم :  أي يُْقَسم بينهم بالسَّويِّة ال يُْؤثَُر به أَحٌد. وقاَل األَُمِويُّ :

 ِء الذي به كماُل األَْمِر.يُْضرب للشيْ 

 البَاقِين.أَْمِري ، فهي أَْربَُع ِرَواياٍت َذَكَر الُمَصنُِّف واحَدةً وأَْغفََل عن  َملَكُ و األَْمرِ  َملَكُ  قُْلُت : ويُْرَوى أَْيضاً : الماءُ 

ً  ُمْلكٌ  ليس لهم قاَل ثَْعلَُب : يقاُل :و َكثِيرةٍ.  ُملُوكٍ  . وماَت فالٌن عنُملُوُكنا . قال ابُن بُُزْرَج : ِميَاُهناُملُوكٌ  والَجْمعُ  ماءٌ  إذا لم يُكْن لهم ُمثَلَّثا

ُك ، يُريُد بئراً  َمْلكٌ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ما له  فقَِوينا على أَْمِرنا ، عن ثَْعلَبٍ  أْروانا أي الماءُ  َملََكناو وماًء أي ما له ماٌء.بالتَثِْليِث ويَُحرَّ

في و ؛ قاَل الَجْوَهِريُّ : والفتُح أَْفَصحُ  أَْملَكه بالفتحِ والصَّواُب بالتَّْحِريِك عن ابِن األَْعَرابّيِ أي ما يَميني َمْلَكةُ و يَميني ُمثَلَّثَةً  ُمْلكُ  هذا يقاُل :و

كاةِ وإِخراَجها  «أَْيَمانُكم َملََكتْ  كاَن آِخُر َكاَلِمِه الصَّالةَ وما»لحِديِث : ا قيِق ، والتَّْخِفيُف عنهم ، وقيَل : أََراَد حقوَق الزَّ يُريُد اإِلحساَن إلى الرَّ

دَّةِ وإِْنك تَْمِلُكها ِمَن األَْمواِل التي تَهم األَيدي كأَنَّه َعِلم بما يكوُن من أَْهِل الّرِ كاةِ واْمتِنَاِعهم ِمْن أَداِئها إلى القائِِم بعده فقََطع حجَّ اِرهم وجوَب الزَّ

كاةِ فعَقََل أَبُو بَْكٍر  كاةِ »قاَل :  ِحْين الَمْعنَى هذا عنههللارضيبأَْن َجعََل آِخَر َكاَلِمه الوِصيَة بالصَّالةِ والزَّ َق بَْين الصَّالة والزَّ  .«ألَْقتُلَنَّ من فَرَّ

ا يَْقِدر عليه. اْقتََصَر ثَْعلَُب على الفتحِ والضِم أي ُمثَلَّثَةً  ُمْلِكه وأعطاني من يت : ممَّ ّكِ  ِمْلكُ و يَِدي َمْلكُ  . يقاُل : هذاُمِلكَ  ما الَمْلكُ  وقاَل ابُن الّسِ

مِ  َمْملََكةٍ  عبدُ  يقاُل : هوو لها ِمْلُكهو هو َحْظُره إيَّاها بالفتحِ ويُثَلَّثُ  الولّيِ المرأةَ  َمْلكُ و .ِمْلكٌ و َغْيِري َمْلكُ  يَِدي ، وما ألََحٍد في هذا  ُمثَلَّثَةً الالَّ

 َمْملََكةٍ  ْيَده : يقاُل نحُن َعبيدُ أَبَواهُ. قال ابُن سِ  يُْملَكْ  وفي التَّْهِذيِب : الذي ُسبَِي ولم أَبَواهُ  يُْملَكْ  ولم هو ُمِلكَ  كسُر الَّالِم عن ابِن األَْعَرابّيِ ، إذا

 َملََكتُهو ُمثَلَّثَةً  ُمْلُكه طالَ  يقاُل :و هو وأَبَواهُ ؛ ويقاُل : الِقنُّ الُمْشتََرى. ُمِلكَ  قبُل. والعَْبُد الِقنُّ : الذي نَْملَكْ  ال َعبِيَد قِّنٍ أي أَنَّنا ُسبِينا ولم

كةً  كةً  بالَملََكةِ  وأَقَرَّ  ؛ عنه أَْيضاً. الِمْلكِ و الِمْلَكةِ   : إنَّه َحَسنُ ويُقالُ  ِرقُّه عن اللّْحيَانّيِ أي محرَّ في الحِديِث : و بالِمْلكِ  أي بالضم بالُملوَكةِ  محرَّ

 .«ُشْؤمٌ  الَملََكةِ  نماٌء وُسوءُ  الَملََكةِ  ُحْسنُ »في حِديٍث آَخَر : و .الَمَماِليكِ  ُء ُصْحبةأي الذي يُسي «الَملََكةِ  ءُ ال يدخُل الجنَّةَ َسّيِ »

ِف فيه بالُحْكِم وهو كالِجْنِس َمْعُروٌف وهو ضبط الشَّيْ  بالضِم م الُمْلكُ و ً  وليس كلُّ  ملك ملك فكلُّ  للملك ِء المتَصّرِ  ويَُؤنَّثُ  يَذكَّرُ  ملك ملكا

 (ِل اللُهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِت اْلُمْلَك َمْن َتشاُء َوتَ ْنزُِع اْلُمْلَك ممَّْن َتشاءُ قُ )ومنه قَْولُه تعَالى :  العََظَمةُ والسُّلّطانُ  الُمْلكُ و كالسُّْلَطاِن.

  :الَمِلكُ و من الَماِء أي قليٌل منه. ُمْلكٌ  يقاُل : ما لهُ  الماُء القليلُ   :الُمْلكُ و َحبُّ الُجْلبَانِ  الُمْلكو .(6) (ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَ ْومَ )وقَْولُه تعَالَى :  .(5)

 َء قَْولَه تعَالَى :وبهنَّ قُِرى الُمْلكِ  بالفتح وككتٍِف وأميٍر وصاِحِب ذو

__________________ 
 .34( سورة النمر اآية 1)
 .20( سورة املائدة اآية 2)
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 ليست يف القاموس ا ورواية األصر كاللسان.« ماء»( لفظة 3)
 ( التهذيب واللسان.4)
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َيبحيت. َملحكِ و  يـَوحم الدِّين َمِليكِ و  يـَوحم الدِّين َمِلكُ و  يـَوحم الدِّين ا ماِلكُ  ٍذ وَفِخٍذ ا  َمِلكُ و  َملحكو  يـَوحم الدِّين كما ســــــَ ِمثحر َفخح
َلحكَ  كَبن  

ِلكو  َمِلكَ  خُمَف ٌف من امل
َ
 قاَ  َعبحُد ِ  بُن الز بـحَعَر  : َمِليكٍ  أو ماِلكٍ  َمقحُصوٌر من امل

ـــــــــــــــكِ اي رســـــــــــــــــــــــــــــوَ   ـــــــــــــــي  إّن لســـــــــــــــــــــــــــــاين  املـــــــــــــــل

وُر      (1)راتــــــــــــــٌ  مــــــــــــــا فــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــُت إذح أان بــــــــــــــُ
 

  
كو (2) الَمِلْيك ُملَكاءُ  َجْمعُ و الَمِلك أْمالكٌ  َجْمعُ و الَمْلِك ُملوكٌ  جو بالضم اسٌم  األُْملُوكو الُمْلكُ  وَراِكعٍ واالسمُ  كُركَّعٍ  الماِلِك ُملَّكٌ  جمعو ُمالَّ

 َمْلكٌ  األَْرِض ، ويقاُل له ُملُوكِ  من الَمِلكُ و لغيِر هللِا تعَالَى. الَمْلكُ و هلل تعَالَى وَغْيِره ، الَمِليكَ و الَمِلكُ  عن ابِن ِسْيَده. وقاَل بعُضهم : للَجْمعِ 

كما في التَّْهِذيِب ، ومنه َكتََب النَّبيُّ ،  أو ُهْم َمقاِوُل ِحْميَرَ  ، َزاَد َغْيُره من ِحْميََر ، (3) قَْوٌم من العََربِ   :لُوكُ األمْ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و بالتَّْخِفيِف.

ً  على أنفِسِهم َملَّكوهُ و َرْدَماَن ، وَرْدَماُن : موضٌع باليََمِن. أْملُوكِ  إلى ، وسلمعليههللاصلى ً  يَّروهصَ  أَْملَكوهو تَْمليكا  عن اللَّْحيَانّيِ. ويقاُل : َمِلكا

 : الَمِلكِ  ؛ قاَل الفََرْزَدُق في خاِل ِهَشاِم بِن َعْبدِ  ُمَملَّكٌ  فهو الُمْلكو هللاُ المالَ  َملََّكه

ه يف الــــــــــــنــــــــــــاِس إال  و  كــــــــــــاً مــــــــــــا مــــــــــــثــــــــــــلــــــــــــُ لــــــــــــ   ممــــــــــــَُ

ه      ــــــــــــــُ قــــــــــــــارِب وه يــــــــــــــُ ــــــــــــــُ ييف أَب ه حــــــــــــــَ (4)أبــــــــــــــو أُمــــــــــــــ 
 

  
ً  أَبُوه ، ونَصب الُمَملَّكِ  أَبُو أُّمِ ذلك مملَّك الناِس حيٌّ يُقاِربُه إالَّ يقوُل : ما مثلُه في  هشاٍم هو إِْبَراهيُم بُن  (5)ألَنَّه استثناٌء مقدٌَّم ، وخاُل  ُمَملَّكا

اَغانيُّ : البيُت ِمْن أَْبياِت الكتاِب ولم أَِجْده في ِشْعِر الفََرزْ  . قاَل الصَّ كةً من الَملَكوتُ و َدِق.إِْسَماعيل الَمْخُزوميُّ من  َكَرهبوتٍ  الُمْلكِ  محرَّ

ْهبَِة مختصٌّ   للَملََكوِت َمْلُكَوةٌ  يقالُ و .(6) (وََكذِلَك نُِري ِإْبراِهيَم َمَلُكوَت السَّماواِت َواْْلَْرضِ ). قاَل هللا تَعالَى : عزوجلهللا  بُمْلكِ  الرَّ

ه َملَُكوتهو الِعَراقِ  َملَُكوت له ، يقاُل : الِعزُّ والسلطانُ  بَمْعنَى تَْرقَُوةٍ  ِمثْل  عن اللّْحيَانّيِ. ملكهو أي عزُّ

اُج : أي تَْنِزيه هللا عن أَْن يُْوَصَف بغيِر القُْدَرةِ ، قالَ  (7) (ء  بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيْ )وقَْولُه تعَالَى :  جَّ :  أي ُسْلَطانه وَعَظَمتُه ؛ وقاَل الزَّ

اِغُب : َعبيُده قيَل :و في َرِعيَّتِه وُسْلطانُه الَمِلكِ  وتَُضمُّ الالُم ِعزُّ  الَمْملََكةُ و ٍء.وأي القُْدَرة على كّلِ شيْ   الَمِلكِ  : ُسْلطانُ  الَمْملََكةُ  وقاَل الرَّ

م الَمَماِلكُ  والَجْمع َمْملََكتُه وَحُسنَت َكتُهَمْملَ  وساَءتْ  َمْملََكتُه ، وقال َغْيُره : يقاُل طالَتْ  يَتََملَُّكها وبُقاُعه التي وبه  الَمْملََكةِ  َوَسطُ  فَقَط وبضم الالَّ

 .«الَمْملَُكةَ و وإياك ضواِحيها في فاْنَزلَ  الُمْؤتَِفَكات إِْحَدى البَْصَرةُ »:  عنههللارضيحِديَث أَنَس  فسََّر َشِمرٌ 

فالٌن أَْن َوقََع في كذا إذا لم يَْستَِطْع أَْن  تََمالَكَ  ويقاُل : ما يَتمالَكُ  ال أي كسحابٍ  َمالكٌ  وليس له عنه نَْفَسه َملَكَ  إذا عنه تَمالَكَ  من المجاِز :و

 يَْحبَِس نَْفَسه قال الشاِعُر :

 (8)عن أَرٍض هلا َعَمُدوا  مَتَاَلكَ فال 
ا»:  السالمعليهفي حِديِث آَدَم و ، أي تََماُسٌك ؛ َمالكٌ  نِي. وفالٌن ما لهألَْن أَْفعََل كذا أي ال تُطاوع تُماِلُكنِي ويقاُل : نَْفِسي ال  أَْجَوفَ  َرآهُ  فلمَّ

 ويُْكَسُر قِواُمهُ الذي بالفتحِ  األَْمرِ  َمالكُ و .يَتَمالَكُ  أي ال يَتَماَسك. وإذا ُوِصَف اإِلنساُن بالخفَِّة والطَّْيِش قيَل : إنَّه ال «يَتََمالَك ال َخْلق أَنَّه َعَرفَ 

يِن الَوِرع ِمالكُ »في الحِديِث : و وَصالُحه. وفي التَّْهِذيِب : الذي يُْعتََمُد عليه. به يُْملَكُ   ، وهو مجاٌز. «الّدِ

 العَِجْيُن. يُْملَكُ  كما يُْملَكُ  ألَنَّه َكِكتاٍب الطينُ  الِمالكُ و

 (9) بَكْسِرِهما ويُْفتَُح الثاني ِمالَكهُ و إْمالَكهُ  َشِهْدنا من الَمجاِز :و عن ابن األَْعَرابّيِ.  تَتْبَعُهااإِلبِِل إذا كانَتْ  ِمالكُ  ناقَةٌ  من المجاِز :و

َجهُ أو َعْقَده اأْلَِخْيرتان عن اللّْحيَانّيِ ، ً  إيَّاها حتى أْملََكهُ و مع اْمَرأَتِه ؛ تََزوُّ َجهُ  َملََكها يَْمِلَكها ُمْلكا عن اللّْحيَانّيِ وهو مجاٌز  إيَّاهاُمثَلَّثاً َزوَّ

 ً ً  عليها في ِسيَاَستِها وبهذا النَّظِر قيَل : كاَد العَُروُس يكونُ  بملك تَْشبيها اِغُب. ملكا ً  فالنٌ  أُْمِلكَ و قالَهُ الرَّ جَ  إذا يملك إمالكا  منه ؛ وقَْولُه زّوِ

ً  وفي بعِض النسخِ عنه  أي هذا القَْول عن اللّْحيَانيّ  أَْيضا

__________________ 
 : فيها وبعده 61/  4 هشام ابن سرية ا وأسلم وسلمعليههللاصلى( من أبيات قاهلا عند ما قدم إىل رسو    1)

 إذ أابري الشـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــطــــــــــــــان يف ســـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــن الــــــــــــــغــــــــــــــي 

 ي ومـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــاَ  مـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــورُ     

  

 .«وُمال  ٌ »( يف القاموس بعد وملكاء زايدة : 2)
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 .175/  3( اجلمهرة 3)
 ( اللسان والصحاح ا ومل أجده يف ديوانه.4)
 والتصويب عن اللسان.« وقا »( ابألصر 5)
 .75( سورة األنعام اآية 6)
 سورة ي . 83ومن اآية  88( سورة املؤمنون اآية 7)
 ( اللسان والتهذيب.8)
 ين.( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وبفتح الثا9)
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َكِم مل ا ُحح
ِذيِب وامل ا هو َرآُه هكذا يف التـ هح ِمري ا وِإل  َيايّن حىت يُِعيحَد إليه الضـــــــــــــ  ر الّلحح ذََكُروا عن  أَيحضـــــــــــــاً ومل يســـــــــــــب  له ِذكح

َياينّ الَقوحَ  اأَلو   مث ذََكَروا الَقوحَ  الثاين ا وقاُلوا عنه أَيحضاً وهذا َغَلرٌت َكبرٌي من  َبِغي التـ نحِبيحه عليه.الل حح َصنِِّف يـَنـح
ُ
 وال يـَُقا ُ  امل

لـِـك هبـا وال َملـَـكَ  ا يقــاُ  : أُمح هو  ابلتـ ثحِليــِث إذا تـََزو َجهــا. َمَلَكهــا مَيحِلُكهــا َملحكــاً  هبـا وِإلـ  َلكــَ هـا ا نـََقلـَـه ابُن  أَمح ه ِإاي  فالنـًَة َزو جـَ
ثَـ  يحُخَنا : وعليه َأكح ُه. قاَ  شـــَ ِن الَقِبيحِح ا ولكنح األَِثرِي وَغريح اعاً منهم ا وَجَعُلوه من الل حح ِر اللغِة حىت كاَد َأنح يكوَن إمجح ُر َأهح

باِح وقاَ  : إن ه يقاُ  : َرأٍَة ؛  ملكتُ  َجو َزه صـــــــــــاِحُب املِصـــــــــــح ُت ابمح ُت هبا يف لغِة َمنح يقوُ  : تـََزو جح َرأٍَة كما يُقاُ  تـََزو جح ابمح
  اَفظًَة عل  تصحيِح ِعَبارِة الُفَقهاِء و ُ َأعحَلم.وقاَلُه النـ َوِوي  

َحاحِ : وِجئْنَا من  ِمالُك التَّْزِويجِ وأَبَاهُ الفَُصَحاُء ، ونَقَلَه ابُن األَثِيِر أَْيضاً. الِماَلكُ  ، وال تَقُْل من َماَلِكه. وفي العَْيِن : أَْمالِكه قُْلُت : وفي الّصِ

إلخ. فهذا أَْقوى َدليٍل على جواِزه وإِليه ماَل اللَّْحيَانّي وكأنَّ الُمَصنَِّف لم ينبِّه  «ٍء ُمْسِلماْمِرى ِمالكَ  من َشِهدَ »في حِديٍث : َوَرَد  قُْلُت : ولكنَّه

ْل.  َعلَيه ألَْجِل ذلك فتأمَّ

فالنةُ أَْمَرها ، بالتَّشِديِد  ُملَِّكتْ  ِعَل أَْمُر طالِقها بيِدها. قاَل األَْزَهِريُّ :عن اللَّْحيَانّيِ وقِيَل : جُ  ُطلِّقَتْ  إذا (1) أَْمَرها فالنةُ  أُْمِلَكتْ  من المجاِز :و

ً  العَجينَ  َملَكَ و .أُْمِلَكتْ  ، أَْكثر من ةً : أَْنعََم َعْجنَهُ. نَقَلَهما الَجْوَهِريُّ ، إذا أْملََكهُ و يَْمِلُكهُ َمْلكا حاحِ : َشدَّ َعْجنَهُ وقاَل َمرَّ أََجاَد َعْجنَهُ ،  وفي الّصِ

ْبعَْينِ  أَْمِلُكوا»:  عنههللارضيفي حِديِث ُعَمر و إِذا قَِوَي عليه. َملََكه وقاَل غيُره : ياَدتيِن أََراَد أَنَّ ُخْبزه يَِزيُد بَما  «العَِجيَن فإنَّه أَحُد الرَّ أي الّزِ

ُ يَْحتَملُه من الماِء بجوَدةِ العَْجِن وقد َمرَّ في ر ي ع.  إِذا بَلَغَت ِمالَكتَهُ  فأَْملََكتْ  وقاَل بعُضهم : عَجنَت المْرأَة
وأََجاَدْت َعْجنَه حتى يأُخَذ  (2)

 ً ً  كَملََّكهُ  بعُضه بعضا اَغانّي. تَْمِليكا  وهذه عن الصَّ

 ً اُء عن الدُّبَْيِريَِّة : يقاُل للعَِجيِن إِذا كاَن ُمتَماِسكا ه َملَكَ و .ُمَملَّكٌ و ُمْملَكٌ و َمْملُوكٌ  قُْلُت : ونَقََل الفرَّ عن ابن  قَِوَي وقََدَر أَن يَتْبَعَها ِإذا الِخْشُف أُمَّ

 ِمْلكِ  الَواِدي عنه أَْيضاً. ويقاُل : َخّلِ عن ِمْلكُ  عن اللَّْحيَانّيِ ، وكَذا أو َحدُّهُ  وُمْعَظُمهُ  الطَّريِق ُمثَلَّثاً وَسُطهُ  ُمْلكُ و األَْعَرابّيِ وهو مجاٌز.

ه ووسِطه. ويقاُل : اْلَزمُ  ِمْلكِ و ريقِ الطَّ  اُح : َمْلكَ  الَواِدي أَي َحّدِ رمَّ  الطَّريِق أَي وسُطه قاَل الّطِ

تح  ــــــــــَولــــــــــ َ ــــــــــِ  ت ــــــــــطــــــــــري تح أُم  ال حــــــــــَ ــــــــــَ ت ــــــــــح  ِإذا مــــــــــا انـ

يــــــَم اَ صـــــــــــــــــــَ  مــــــن      هـــــــاَرتــــــِ كــــــِ لــــــح ِح  مــــــَ وضـــــــــــــــــــِّ تــــــَ ُ
(3)املــــــ

 

  
 وقاَل آَخُر :

تح عــــــــلــــــــ   كِ أقــــــــامــــــــَ لــــــــح ــــــــطــــــــريــــــــِ   مــــــــَ هال كــــــــُ لــــــــح مــــــــَ  فــــــــَ

هح      ـــــــــــُ ب ـــــــــــِ وان ااَي جـــــــــــَ طـــــــــــَ َ
وِب املـــــــــــ كـــــــــــُ ـــــــــــح ن َ

(4)هلـــــــــــا واملـــــــــــ
 

  
جدَّةُ إِْسَحاق بن  ُملَْيَكةُ  من النّْسَوةِ صحابِيَّات َرِضَي هللاُ تعَالى عنهنَّ وهنَّ : اسُم َجماَعةٍ  : ُملَْيَكةُ و كما في اللَِّساِن. كُجَهْينَة الصَّحيفَةُ  الُملَْيَكةُ و

خاِرَجة بن َزْيٍد ، واْبنَةُ خاِرَجةَ بن ِسنَان المرية ، واْمَرأَةُ خباب بن األَرت  (5)بْنُت ثابِِت بن الفَاكِه ، واْبنَةُ  ُملَْيَكةُ و ْلَحة ،َعْبِد هللِا بن أَبي طَ 

لها إِْدَراٌك ، واْبنَةُ َداُود واْبنَةُ َسْهِل 
لُول ، وامرأَةُ َعبِد هللِا بن أَبي َحْدَرٍد الِهاَلليَِّة ، وأُمُّ بن َزْيٍد األَْشَهِليَّة ، واْبنَةُ عبِد هللِا بن أُبي بن سَ  (6)

ْيِديَّة* ، وَغْيُر هؤالِء. ثِْين. ُملَْيَكةُ و السَّائِب بن األَْقرعِ الثَّقَِفيَّة ، واْبنَةُ َعْمٍرو الزَّ  أَْيضاً جماَعةٌ من المحّدِ

بِْنُت أبي الَحَسِن  َمِلْيَكةُ  وكسفينَةٍ  .ِشْيبَةَ  بْنتُ  َصِفيةُ  عنها َرَوتْ  ُمْضَطربٌ  حِديثٌ  لها عنهاهللارضي َصحابِيَّةٌ  العَْبَدريَّة كتَْضِربُ  تَْمِلكُ و

ثَةٌ  ْحَمن بن السَّْمعانّيِ. النَّْيسابوِريَّةُ محّدِ  َرَوْت عن الفَْضِل بن المحب وعنها َعْبُد الرَّ

َشْيٌخ البِن ُجَمْيع أَْوَرَده  ُملَْيكٍ  وعبُد الرحمن بُن أحمَد بنِ  عن أَبي الطُّفَْيل وعنه َحِفيُده يَِزيُد بن أَبي َحِكيٍم بن يَِزيد ، ُملَْيكٍ  كُزبَْيٍر يَِزيُد بنُ و

ِد بِن إِْبَراِهيم الدبيليّ  َمليكٍ  ميٍر محمُد بُن َعِلّيٍ بنِ وكأ في ُمْعَجِمه. وَغْيُره  (7)والصَّواُب على لفِظ الَجْمعِ كما حقَّقَه الحافُِظ  وكَصبورٍ  عن محمَّ

 الهاِشِميُّ عن كريمة َملوكٍ  محمُد بُن الَحَسِن بنِ  ،

__________________ 
 .«مرها»( عن القاموس وابألصر 1)
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 التهذيب بفتح امليم ا واملثبت ابلكسر عن اللسان وكال ا ضبرت حركات. ( ضبطت يف2)
 ( اللسان وعجزه يف التهذيب.3)
 ( الصحاح واللسان.4)
 أيضاً انظر أسد الغابة.« حبيبة»( ويقا  فيها 5)
 ( يف أسد الغابة : مليكة بنت عمرو بن سهر األنصارية من بين عبد األشهر.6)
 مليكة بنت عمرٍو الزيدية السعدية رو  عنها أبو داوود يف املراسير.ـ  480/  12هتذيب التهذيب ج يف ـ  ترمجتها (*)
 بلفة اجلمض.« ُملو »وضبطها  1316/  4( انظر التبصري 7)
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َُروزِي ة ا
َهل ب و  امل

ُ
 ُ َدِّثوَن. الَور ا  َشيحٌخ البِن طربزد َمُلو ٍ  أمحُد بُن  مِد بنِ  (1)أبو امل

. وفي 615حدََّث عن ابِن َعَساِكر وَماَت َسنَة  ملوك الكْفرَطابّي يُْعَرُف بابنِ  الَمِلكِ  هُ َعْبُد الَوهَّاب بُن أَبي الفَْهِم بِن أَبي القاِسِم بِن َعْبدِ وفاتَ 

 عدَّةٌ. ُملوكٌ  النِّساءِ 

تَْيِن قَوائُِمها ُمْلكُ و ، َحَكاه الَجْوَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيٍد ، واْقتََصَر على اللغِة  ُملُُكه َجاَءنا تَقُوُده وهاِديها ، ومنه قَْولُهم : الدَّابَّة بالضم وبَضمَّ

ه ما َحَكاه اللَّْحيَانيُّ عن الِكَسائّي من قَْوِل األَْعَرابّيِ : اْرحَ  الُملُكِ  األَخيرةِ ، وبالضِم كأَنَّه ُمَخفٌَّف من تَْين. قال ابُن ِسْيَده : وعليه أَُوّجِ ُموا بَضمَّ

 وال بََصٌر ، أَي يََدان وال ِرْجالن وال بََصٌر ، وأَْصلُه من قوائِِم الدَّابَِّة فاْستَعَاَرهُ الشيُخ لنَْفِسه. ُملُكٌ  هذا الشيَخ الذي ليس له

ي به ألَنَّه قواُمها ونظاُمها. كِكتابٍ  ِمالكٌ  الواحدُ  بَمْعنَى القوائِم لغيِر الِكَسائّي ، الُملُك وقاَل َشِمٌر : لم أَْسَمْع هذا القَْوَل يَْعِني  الَملَكُ و ُسّمِ

كةً واِحُد الَمالئَكِة والَمالئِكُ  ْلِت : محرَّ حاحِ ، وشاِهُد األَخيِر قَْول أَُميَّة بن أَبي الصَّ  يكوُن واحداً وجمعاً كما في الّصِ

ه و  ــــــــــــــــَ ل وح ــــــــــــــــَك حــــــــــــــــَ َض واملــــــــــــــــالئ ــــــــــــــــِ رحق ــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــَبن  ب

َرُد      ُه الــــــــــــقــــــــــــوائــــــــــــُم َأجــــــــــــح لــــــــــــَ واكــــــــــــَ ِدٌر تــــــــــــَ (2)ســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
« أ ل ك»وفي « ل أ ك» ذكر في قدو ، وأَْجَمعُوا على حذِف َهْمِزه ، وهو َمْفعٌَل من األَلُوِك ، الَمألَكِ  إنَّما هو تَْخِفيفُ  الَملَكُ  قاَل اللَّْيُث :

ُم فقيلَ بتقِديم  َمأْلَكٌ  وَذَكْرنا هناك عن الِكَسائّي قاَل : إّن أَْصلَه َمْت الالَّ ؛ وأَْنَشَد أَبُو ُعبَْيَدةَ لَرُجٍل من  َمألَكٌ  الَهْمزةِ من األَلُوِك ، ثم قُِلبَْت وقُّدِ

ْيرافي : هو ألَبي َوْجزة يمَدُح به َعْبد  الُملُوكِ  عْبِد القَْيس جاِهِلّي يمَدُح بعضَ  حاحِ ، قيَل : هو النُّْعَماُن. وقاَل ابُن الّسِ هللا بن كما في الّصِ

بَْير.  الزُّ

 قُْلُت : : وأَْنَشَده الِكَسائي لَعْلقََمة بن َعْبَدة يمَدُح الحاِرَث بن َجبَلَة بن أَبي َشِمٍر :

ـــــــــــــكـــــــــــــنح و  يٍّ ول َت إِلنحســـــــــــــــــــــــــــِ أَل ٍ َلســـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــَ ـــــــــــــِ  ل

وُب      مـــــــــاِء َيصـــــــــــــــــــــــُ وِّ الســـــــــــــــــــــــ  ز ُ  مـــــــــن جـــــــــَ ـــــــــَ نـ ـــــــــَ (3)تـ
 

  
ا َجَمعُوه َردُّوها إِليه فقالُوا َملَكٌ  االْستِْعماِل فقيَل :ثم تُِرَكْت َهْمزتُه لَكثْرةِ  اِغُب :  َمالِئكَ و َمالئَِكةً  ، فلمَّ أَْيضاً. هذه أَْقواُل النَّحويِّين. قاَل الرَّ

ِقين : هو من ياَساِت ، يقاُل له الِمْلكِ  وقاَل بعُض الُمَحقِّ  َمِلكٌ  بالفتحِ ، وِمَن البََشِر يقاُل له َملَكٌ  قاَل : والُمتَولِّي من الَمالئَِكِة شيئاً من الّسِ

ً  وليس كل مالئكة َملَك مالئكة قاَل : وكل (4)بالكسِر  ماتِ  فَاْلُمَدبِّراتِ ):  عزوجلهم الُمَشار إِليهم بقَْوِله  الَملَك بل َملَكا  فَاْلُمَقسِّ
 .(وُكَِّل ِبُكمْ َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي )ونحو ذلك ، ومنه  (ّنازِعاتِ َوال

ِمْيُمه أَْصلية وَجْمعُه على َمالئَِكٍة أو مالئك شاذٌ واْشتِقَاقُه  الَملَك قُْلُت : وهذا بناٌء على أَنَّ الميَم أَْصلية وإِليه َجنََح أَبُو َحيَّان في النَّهر فقاَل :

ةُ كأَنَّهم تََوهَُّموا أَنَّه فعال ، وقيَل : أَْصلُه الملك من ِماَلك كِشَماٍل وِمْيمه أَْصِلية ُحِذفَْت َهْمزتُه بعد إِلقَاِء َحَرَكتِها على ما قَْبِلها ثم  وهو القوَّ

 ُردَّْت للَجْمعِ فوزنه فعائلة وَهْمَزتُه َزائَِدةٌ نَقَلَه َشْيُخنَا.

َل النََّحويِّين وإِالَّ فلْيَس َمَحل ِذْكِرها ُهنا وقد نبَّه عليه الشمس قُْلُت : وكان الَجْوَهِرّي لََحَظ هذا الَمْعنَى فأَْوَرَد هذه اللْفظةَ ُهنَا وَذَكَر أَْقوا

وأَْنَت خبيٌر بأَنَّ إِيراَده ما ذُِكَر في فصِل الميم من باِب الكاِف ليس كما يَْنبَِغي ، والحقُّ إِيراُده في فصِل  الفناري في َحَواِشي المطول فقاَل :

 ُب أَنَّه أَْوَرَده فيه مع زياَدةِ الميِم وأَْوَرَد المكانة في فصِل الكاِف من باِب النُّوِن َمَع أَنَّ الميَم فيها أَْصليةٌ.األَِلِف من ذلك الباِب. ثم والعَجَ 

بِن َزْيٍد بِن سدد بِن  ماِلكِ   بنبُن أَنَس األَْصبَِحيُّ إِلى ِذي أَْصبَح بِن َزْيٍد بِن الغَْوِث بِن َسْعد بِن َعْوف بِن َعِديّ  َماِلكُ  اإِلَماُم المقدَّمُ  وكصاِحبٍ 

على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالِم ، تَْرَجَمتُه َشِهيرةٌ ومناقِبُه كثيرةٌ ، وهو أَحُد األَئمِة األَْربَعِة  إماُم المدينةِ  َزْرَعة وهو ِحْمير األَْصغر

 179الَمْشهود لَُهم بالسَّبَِق واالْجتِهاِد توفي بالمدينِة َسنَة 

__________________ 
 أبو املواهب. 1316/  4( يف التبصري 1)
 ألن القافية دالية وقبله :« أجرد»ابلباء وقد صوب ابن بري « أجربُ »( الصحاح واللسان والتكملة والقافية يف املصادر 2)

ــــــــــــــهــــــــــــــا  ــــــــــــــاق ــــــــــــــوت أطــــــــــــــب ــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــت ا ف ــــــــــــــّ ــــــــــــــبمت ســـــــــــــــــــــــــــت  ف

 أتـــــــــــــــــــــــ  بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــبّ. تـــــــــــــــــــــــوردُ و     

  

 ومطلض القصيدة :
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 تــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــم فــــــــــــــــإن   لــــــــــــــــيــــــــــــــــ  كصـــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــعــــــــــــــــه 

 صـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــُض وال لــــــــــــفــــــــــــ  عــــــــــــلــــــــــــ    مــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــدُ     

  

 واللسان والصحاح والتكملة. 132( جمموع الدواوين اخلمسة ص 3)
 ( يعين بفتح الالم وبكسرها.4)
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م  و  َعن ا وأَرحضـــــاه عنههللارضللليوُدِفَن ابلبقيِض  ُســـــَ
ِتقحصـــــاِء فِمنح ثقاِت َكِثريُون ال يدخُلون حتحَت ا  ُ َدِّثونَ  مباِلكٍ  امل الســـــح

س بن اَ د ِن كان من ُفَصحاِء الَعَرِب ا َماِلكُ  الت اِبِعا : سِكي ا وأَبُو أََن  ماِلكُ و  بن َأوح بن َأيب  ماِلك بن عاِمٍر السكح
َبِحّي جد   رِي ا ماِلكُ و  بِن أََن  ا ماِلكِ  عاِمٍر اأَلصــــــــح  بُن صــــــــحار ا َماِلكُ و  بن عياٍض ا ماِلكُ و  بن ِديناٍر الز اِهِد الَبصــــــــح

عحد الت ِجييب  ا َماِلكُ و  بن ا رث الُكويف  ا َماِلكُ و  بُن عاِمٍر ا ماِلكُ و   ماِلكُ و  بن هرِم ا ماِلكُ و  بن اجلوِن ا َماِلكُ و  بن ســـَ
ِر ا َماِلكُ و  بُن الصــباِح ا رِّي ا َماِلكُ و  مي ابُن َأيب َمرح  َماِلكُ و  بُن مَححَزة ا َماِلكُ و  أَبُو َداُود اأَلمحح ار الَبصــح بُن  ماِلكُ و  بن َيســَ
رحَحِبير ا َماِلكُ و  بُن يَزِيحد بن ِذي محاية ا ماِلكُ و  ا (1)بن ُلري اأَلزحِدّي  َماِلكُ و  َأيب رشــد ا ب ة الناجي   ماِلكُ و  بُن شــَ بُن ضــَ

ُنحِذِر بِن اجلَاُروِد ا َماِلكُ و  ا
 ا ماِلكٍ  بنُ  َماِلكٍ و  بُن َأيب ســــــــــــــهٍم ا َماِلكُ و  ا (3)بُن أَد ا  كُ َمالِ و  (2)بُن  امٍل  ماِلكُ و  بُن امل

رت ا َماِلكُ و  بن الصــــباِح ا َماِلكُ و  اَء بِن َخارَِجة ا َماِلكُ و  بُن ا اِرِث الن خِعي  اأَلشــــح ٍن الَفزَارِي  ا ماِلكُ و  بِن َألح  بُن حصــــح
حابّياً  بُن َزبِيد ا فهؤالء لِبِعي ون. ماِلكُ و  عوَن صـــــــَ الَباِهِلّي ا وابُن  (4)بُن َأمححَر اجلذامي  ا وابُن ُأَحيحَمر  ماِلكُ  وهم : وِتســـــــح

رِّي ا ارِّي ا وابُن ِإايس األَنحصـــــارِّي ا وابُن  ماِلكُ و  أَُمي ة الســـــلِمي  َبدح س بن َعِتيحك األَنحصـــــَ َجِعّي أَبحو َعوحف ا وابُن َأوح اأَلشـــــح
ِسّي ا وابُن ثـَعحَلَبَة األَنحصارِ أَيفض اهلََمدايّن ا و  ِسّي ا وابُن  ِبٍت اأَلوح َُجاِشِعّي ا وابُن التـ يـ َهان اأَلوح

ّي ا ابُن َهرحَمة بن هَنحَشٍر امل
ِلّي عِقُبه هبُرَاَة ا وابُن ا َاِرِث الَغاِمِدّي ا وابُن َحِبيب أَبُو َ ح  َلِمّي ا وابُن ا َاِرِث الذهح ٍر وابُن ُجَبريح اأَلســـح َجن ا وابُن حســـح

َخاِش الَعنحرَبِّي ا وابُن َخَلٍف  (5)له ِوفَاَدٌة ا وابُن مُححَرة  اهلََمَدايّن ا وابُن ا َُويحِرِث الل يحِثّي ا وابُن َحيحَدة الُقَشريحِّي ا وابُن اخلشح
رٍو ا وابُن أيب خود وابن الدخشـــــم عقيّب بدري وابن رافض اخلَزحَرجي بدرّي واب ن ربيعِة أَبُو َأســـــيد بدري وابن ربيعة بِن َعمح

اِئب َجد  َعطَاءَ  اِئِب الســــــلود أبو مرمي والر واســــــّي له ِوفادٌة وابُن زَاِهٍر ا وابُن َزَمَعة بِن قـَيحٍ  ا والثـ َقِفي  أَبُو الســــــ   بن الســــــ 
رِّي ا ِح ا وابُن َأيب ســلســلة اأَلزحِدي َأَحُد األَبح  َماِلكُ و  َبدح مح َنان واِلُد َأيب أَبُو الســ  َهيحٍب ا وابُن ســِ َناٍن َأُخو صــُ طاِ  ا وابُن ســِ

اِزيّن ا
َ
َعرِّي له ِوفَاَدٌة  َماِلكُ و  َسِعيحٍد ا وابُن َصعحَصَعة امل رِّي ا وابُن طَلحَحَة ا وابُن عاِمٍر اأَلشح أَبُو َصفحوان ا وابُن َضُمَرَة الض مح

اهلََمَدايّن ا وابُن َعبحِد ِ  الط اِئّي ا وابُن َعبحِد ِ  بن ِسَنان أَبُو َحِكيم ا وابُن َعبحِد    ا وابُن عباَدَة الَغاِفِقّي ا وابُن عباَدةَ 
ِدّي ا وابُن َعبحِد ِ  بُن ُجَبريح ا يّن ا وابُن ِ  اهِلاَلّد ا وابُن َعبحَدة اهلََمدا (6)أَبُو َعبحِد  َماِلكُ و  اخلَزَاِعّي ا وابُن َعبحِد ِ  اأَلوح

رٍو بن رٍو البَـَلوّي ا وابُن َعمح ِدّي ا وابُن َعمح رٍو اأَلســَ رٍو الَتِميحِمّي ا  َماِلكٍ  َعَتاِهَيَة الِكنحِدّي ا وابُن َعمح ِعي  ا وابُن َعمح َُجاشــِ
امل

رٍ  رٍو الثـ َقِفّي ا وابُن َعمح ارِّي أَبُو َحن َة ا وابُن َعمح رٍو بِن  ِبٍت األَنحصــــــــَ رٍو بِن َعِتيحك ا وابُن َعمح رِّي ا وابُن َعمح و الســــــــلِمّي َبدح
ريحِّي ا وابُن ُعَمريح بن رٍو الُقشــــَ َوان ا وابُن عميلة بن  ماِلكٍ  وابُن َعمح فح لِمّي ا وابُن ُعَمريح أَبُو صــــَ له ِوفَاَدٌة ا وابُن ُعَمريحٍ الســــّ

رِّي ا وابُن َأيب الِعيـحزَار ا وابُن  رِّي ا الســــبا  ا وابُن َعوحف الن صــــح ّي َبدح َعوحف التشــــرتّي ا وابُن ِعَياض ا وابُن ُقَداَمة اأَلوحســــِ
َثَمَة ا وابُن قـَيحٍ  أَبُو صــــــــــــــرَمَة ا وابُن خَمحَلد ا وابُن َمرَاَرَة الر هَ  ّرّي  َماِلكُ و  اِوّي اوابُن قـَيحِ  الَعاِمرِّي ا وابُن قـَيحٍ  أَبُو َخيـح

َ
امل

عُ  رِّي ا وابُن مشرف العاِئِدّي له ِوفَاَدٌة ا وابُن نضلة اجُلَشِمّي له ِوفَاَدٌة ا وابُن واِلُد َأيب َغَطَفان ا وابُن َمسح ود اخلَزحَرِجّي َبدح
ُكويّن ا وابن هدم الت ِجيح  (7)لرت اهلََمدايّن له ِوفَاَدٌة ا وابُن ليلة  ََة الســـــــــــ  رِّي ا وابُن نـَُويـحَرَة الت ِميحِمّي ا وابن ُهَبريح ُزحينّ َبدح

يبّ ا امل
عحِد بِن َأيب َوقّاص ا وابُن حيامر  ار  (8)وابُن الَولِيِد ا وابُن َوَهٍب اخلزَاِعّي ا وابُن ُوَهيحٍب واِلُد ســـــَ الســـــكســـــكّي ا وابُن َيســـــَ
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ِتالٌف َكثرٌي ا ارِمّي وفيه اخح َعرِّي ويُقاُ  أَبُو َماِلكُ و  الس ُكوينّ ا وابن قهَطم واِلُد َأيب العشراء الد  اِر  َماِلكُ و  ا َماِلكٍ  اأَلشح الد 
 من هواِتِف اجلانِّ ويف َسَنِد حديِثه َنَظٌر َرِضَي  ُ تَعاىل عنهم َأمجحَِعا. ماِلكٍ  بنُ  ماِلكُ و  بُن عقَبَة ا َماِلكُ و  َموحىَل ُعَمر ا

يَـَته ماِلكٍ  أبو من اجملاِز : اعحرَتَاهو   قا  الشاِعُر : اجلُوعُ  وهو ُكنـح
ـــــــــــو  كٍ أَب تـــــــــــَ  مـــــــــــالـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــَ  اُدان يف الـــــــــــظـــــــــــهـــــــــــائـــــــــــِر يـ

ي     ِر  ـــــــــَ ه عـــــــــنـــــــــد عـــــــــامـــــــــِ لـــــــــَ ي َرحـــــــــح قـــــــــِ لـــــــــح ـــــــــُ (9)ُء فـــــــــيـ
 

  
__________________ 

 ( يف ميزان االعتدا  : اخلزاعي.1)
 ( وقير : مالك بن عبد   بن  امل.2)
 ( ضبطت عن ميزان االعتدا .3)
 .«أخامر»ويقا  : « أخيمر»( يف أسد الغابة 4)
 الغابة.( ضبطت عن أسد 5)
 .«ابن»( يف أسد الغابة : 6)
 ( ليلة أمه ا واله مالك بن  بت املزين.7)
 ( أسد الغابة : لامر ا وقير : أخامر.8)
 ( اللسان.9)
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نُّ والِكبَرُ  هو كنيةُ  أو  .ماِلكٍ  والَهَرم يُقاُل : َعاَله أَبُو الّسِ

 بَه قال الشاِعُر :قاَل ابُن األَْعَرابّي : ُكنَِي به ألَنَّه َملََكه وَغلَ 

كٍ َأاب  ــــــــــــــِ يِن  مــــــــــــــال رحنــــــــــــــَ جــــــــــــــَ واين هــــــــــــــَ ــــــــــــــغــــــــــــــَ  ِإن  ال

كٍ َأاب      ا  مــــــــــــــالــــــــــــــِ بــــــــــــــَ َك دائــــــــــــــِ نــــــــــــــ  (1)ِإين َأ ــــــــــــــُ
 

  
 وقال آَخُر :

ِك  ــــــــــــــِ ِن اهلــــــــــــــال فــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــيـ ــــــــــــــُن ال ــــــــــــــري ــــــــــــــَ  ق ــــــــــــــئ  ب

و      ــــــــــــــــــُ ٍد وأَب يــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ بـ كِ أُم  عــــــــــــــــــُ  (2) مــــــــــــــــــالــــــــــــــــــِ
  

ي باسِم الواِدي ، قالَهُ نَْصر. ِمْلَكانُ  َحَرَسها هللاُ تعَالى ، ُوِلَد فيه بالكسر واٍد بمكَّةَ  ِمْلكٌ و  باليََماَمةِ  هو َوادٍ  أَو بُن َعِدّي بِن َعْبد َمنَاة بن أُّدٍ فُسّمِ

اُء بنِي هزال بَْيَن قَْرقََرى وَمَهّب الَجنُوِب أَْكثَر أَْهِلِه بنُو ُجَشٍم من ُوْلِد الحاِرِث بِن لَُؤّي بن غاِلٍب ُحلَفَ 
من َوَرائِه واِدي نساح قالَهُ نَْصٌر ،  .(3)

 قاَل نَْصُر : بَْينَه وبَْين َمكَّة لَْيلة. َجبٌَل بالطائِفِ  (4) بالكسر أو بالتحريكِ  ِمْلكانُ و ولكنَّه قَيََّده فيهما بالتَّْحِريِك.

كةً  َملَكانُ  قاَل ابُن َحبِيٍب :و بِن َعياض بن عقبَةَ بن  وابُن َعبَّادٍ  بِن َربَّاَن بن ُحْلواَن بن ُعْمَران بن اْلَحافِ  ابُن َجْرمٍ  في قَُضاَعة هو محرَّ

ُم ِذْكره قاَل : في قَُضاَعة السَُّكون ، وقَْولُه ا الذي في قَُضاَعة هو ابُن َجْرٍم المتقّدِ  (5) وَمْن ِسواُهما من َغلٌَط والصَّواُب في الّسُكوِن وأَمَّ

ْوِض هكذا ، والحافُِظ في التَّْبِصير كلّهم عن ابِن َحبِْيٍب ، واْقتََصَر ابُن ا العََرِب فبالكسر ألَْنبَاِرّي كما في العُبَاِب. وأَْوَرَده السهيلّي في الرَّ

ْل.  فيَما َحَكاه عن أَبيِه عن شيوِخِه على األَوِل فقط فتأمَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ً َملََكه يَْمِلُكه تََملُّك  قَْهراً ؛ ويقاُل ما لفاُلٍن َمْولَى تََملََّكهُ تََملُّكاً َملََكه اّستَبَّد به نَقَلَه ابُن ِسْيَده عن اللَّْحيَانّي قاَل : ولم يحكها َغْيُره وقاَل َغْيُره : ا

الَماَل َربَّه وإِْن كاَن أَْحَمق ، وهو  َملِّكِ  َذا أَْمِر أَْمَره ، كقوِلكَ  َملِّكْ  إالَّ هللا تعَالى ، وَحَكى اللَّْحيَانيُّ : يَْمِلْكه بالكسِر ُدون هللا أي لم ِماَلكة

قِيِق م الَمْملُوكُ و َخلَّْيتُه وَشأْنَه : أَْملَْكتُهو أَْمَره َملَّْكتُه مجاٌز. وفي األََساِس : َضَرَب ):  عزوجلن بَْين األَْمالِك ، قاَل يَْختَص في التَّعَارِف بالرَّ
 ، قاَل األَْعَشى : يَتََملَُّكهُ  أي بَما بَمْملُوكهِ  . وقَْد يقاُل فالٌن َجوادٌ َمَماِليك ، والَجْمعُ  (6) (هللاُ َمَثاًل َعْبدًا مَمُْلوكاً 

نح ُدوَن و  مـــــــــــــــــَ َ  كـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح هِ لـــــــــــــــــَ وكـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــُ  ممـــــــــــــــــَح

ا      اهلــــــــــــــــَُ فــــــــــــــــَ ٍر وأَقـــــــــــــــــح (7)مــــــــــــــــفــــــــــــــــاتــــــــــــــــيــــــــــــــــُح خبــــــــــــــــُح
 

  
كةً  الَملََكةو بالضِم. بالُملُوَكةِ  مِقرٌّ  مملوكو ةُ تقولُ  المِلكو محرَّ ما َأْخَلْفنا َمْوِعَدَك ) وقَْولُه تعَالى : بالُمْلِكيَّةِ  بالكسِر أي العُبُوَدةُ ، والعامَّ

 ، قال أَبُو ذَُؤْيب : َمِليكٌ  النَّْحل يَعاِسْيبُها التي يَْزَعُمون أَنَّها تَْقتَاُدها على التَّْشبِيه ، واِحُدهم ُملُوكُ و ء بفتحِ الميِم وبكسِرها.قُِرى (8) (ِبَْلِكنا

يحضـــــــــــــــــــــــاُء أَيحوي و  َرٌب بــــــــــَ هـــــــــامـــــــــا ضـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــكـــــــــُ لـــــــــِ  مـــــــــَ

راٍ  وانزِِ       ـــــــــــــــِ ا ب ـــــــــــــــَ ي ٍف َأعـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ن (9)إىل طـــــــــــــــَ
 

  
 وقَْوُل ابن أَْحَمر :

ـــــــــــــه  تح عـــــــــــــلـــــــــــــي ـــــــــــــ  ن ـــــــــــــَ كُ بـ لـــــــــــــح
ُ

اهبـــــــــــــا  املـــــــــــــ ـــــــــــــَ ن  َأطـــــــــــــح

ّر      مــــــــــــــــِ رحٌف طــــــــــــــــِ وحانٌة وطــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ (10)كــــــــــــــــبحٌس َرنـ
 

  
ِمرُّ ، ولذلك رفَعِ  الُمْلكُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ ، ْرُف الّطِ ، وأَْنَشَد َغْيره بنَْصِب  الُمْلك والكأْس معاً بَجْعِل الكأِْس بدالً من الُمْلك هنا الكأُْس ، والّطِ

ً  على أَنَّه مصدٌر َمْوُضوٌع موِضع الحاِل كأَنَّه قال الَمْلكِ  الكاِف من ُم ، وهذا كقوِله :  ُمَملَّكا وليس بحاٍل ، ولذلك ثَبَتَْت فيه األَِلُف والالَّ

،  الُمْلكُ  وَرَواه بعُضهم مدَّْت عليه بتَْخِفيِف النُّوِن ، الُمْلك فأَْرَسلَها الِعَراَك أَي ُمْعتَِركةً ، وكأٌْس حينئٍذ رفع ببنَّْت ، وَرَواه ثَْعلَُب بنَْت عليه

وا الِميَم تَْفخيماً له. الُمْلِك ِمْلكٌ  ألَنَّ  الِمْلكِ  وكلُّ هذا من  ، وإِنَّما ضمُّ

ً  النَّْبعَةَ  َملَّكَ و  : َصلَّبَها ، وذلك إِذا يَبََّسها في تَْمِليكا

__________________ 
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 ( التكملة واللسان.1)
 ( اللسان.2)
 بلدان : زهران.( معجم ال3)
َلك واحد املالئكة4)

َ
 .. . وقير ملكان بكسر الالم.. ( قيده ايقوت بلفة تثنية امل

 .«يف»( يف القاموس : 5)
 .75( سورة النحر اآية 6)
 برواية : 162( ديوانه ط بريوت ص 7)
 لــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــن دون مــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــه و 

 خــــــــــــــــــــــــــــــــــوامت خبــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  

 فال شاهد فيه :

 .87اآية ( سورة طه 8)
 واللسان. 141/  1( ديوان اهلذليا 9)
 ( اللسان.10)
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ُس   بُن َحَجٍر َيِصُف قـَوحساً : (1)الشمِ  َمَض قشرِها عن ابِن اأَلعحرَايبِّ ا وقاَ  َأوح
ك ـــــــــ  ل مـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــا  ف رِه َت ِقشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــجي حتـــــــــَح ـــــــــرِت ال ي ـــــــــِّ ـــــــــل  ابل

رحقــــــِ      ُر كــــــغــــــِ ُ  مــــــن عـــــــَ يــــــح ُه الــــــقــــــَ نـــــــ  (2)ء بــــــيــــــٍ  كــــــَ
 

  
ً  تَُملِّكُ  كما َملَّكَ  قاَل : القوُس به يَُكنُّها ِلئاَلَّ يَْبُدو قَلُب القَْوِس فيَتََشقَُّق ، وهم يَْجعلون  تَتَمالك المرأَةُ العَِجيَن تَُشدُّ َعْجنَه أي تََرَك من الِقْشِر شيئا

 ء.ليها قِْشر ، يدلَُّك على ذلك تَْمثِْيلُه إِياه بالقَْيِض للِغْرقِىعليها َعقَباً إذا لم يكْن ع

ا ُهْلكاً أَو أَْمِلكْ  ويقاُل : يِت : قالُوا : ألَْذَهبَنَّ إِمَّ ّكِ ً  عليك ِلَسانَك وهو مجاٌز. ونَقََل ابُن الّسِ ا أَْن أَْهِلَك أَو أَْمِلَك ، ُمْلكا  بالتَّثِْليِث في األَِخيِر ، أَي إمَّ

كٌ  ويختص في التعارِف بالِعقَاَرات واألَراِضي ، وَجْمع أْمالك بالكسرِ  الِملك وَجْمعُ   .الماِلِك ُمالَّ

 .الُملُوكِ  من الَمِليكِ  َجْمعُ  ُملَكاء وليس لنا الَمِلك من نَْحل َجْمع ُملُوك ويقاُل : لنا

ً  فاُلنَةٌ أَْمَرها ُملَِّكتْ و  َهِريُّ ، وقاَل قَْيُس بُن الَخِطيم يَِصُف طعنةً :ُطلِّقَْت نَقَلَه األَزْ  تَْمِليكا

تُ  كــــــــــح لــــــــــَ هــــــــــا  مــــــــــَ قــــــــــَ تـــــــــــح رحُت فـــــــــــَ ي وَأهنــــــــــحَ فــــــــــِّ  هبــــــــــا كــــــــــَ

ـــــــــــم مـــــــــــن ُدوهنـــــــــــا مـــــــــــا َورَاَءهـــــــــــا      ـــــــــــائ ر  ق ـــــــــــَ (3)ي
 

  
 ِماَلُكه الطريِق : ُمْعظُمهُ وَوَسُطهُ. وكذِلكَ  َمْملََكةُ و كفُّه بالسيِف أي َشدَّ القَبَض َعلَيه وهو مجاٌز. َملَْكتُ  يَْعنِي َشَدْدُت بالطعنِة. ويقاُل :

 بالكسِر.

 بالضِم ُدَوْيبَّة تكوُن في الرمِل تُْشبِهُ العََظاَءة. األُْملُوكو

. ماِلكُ و  الحزيِن : اسُم طائٍِر من َطْيِر الماِء نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

. ماِلكُ و بُن َزْيدٍ  ماِلكُ  .الَماِلكانو  بُن َحْنَظلَة ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

اِغِب قاَل : وهو مجاٌز. ملك وقاَل اللَّْيُث : بُن ماِلٍك. وقاَل  ُمَوْيلكُ  بالكسِر هو اإِلْمليكو اإِلبِل والشاِء ما يَتَقَدَُّمها ويَتْبَعُها سائُِرها ، وِمثْلُه للرَّ

ْيَصى المالك. الِملِّيَكى ابُن َعبَّادٍ   العَِجين كِكتَابٍَة ما اْنتََهى إِليه َعْجنه. ِماَلَكةُ و كِخّصِ

كةً جبٌل في بالِد طيِّى ِمْلكانو وُم تَْسكنُه في الجاهليِة قالَهُ نَصٌر ، وهو َغْيربالكسِر أو محرَّ  الطائِِف الذي َذَكَرِه الُمَصنُِّف. َمْلكان ٍء كانَْت الرُّ

ة : ماِلكُ و مَّ  : اسُم َرْمٍل قاَل ذُو الّرِ

رحعـــــــــــــاِء  ُر  ِإين يـــــــــــــوَم جـــــــــــــَ مـــــــــــــح عـــــــــــــَ كلـــــــــــــَ  مـــــــــــــالـــــــــــــِ

      ُ نــــــــــــُ ُ  وختــــــــــــح يــــــــــــح فــــــــــــِ ال  تــــــــــــَ ٍة كــــــــــــَ ربح ذو عــــــــــــَ (4)لــــــــــــَ
 

  
ً  وسموا َعلَيه أَْمَره إذا اْستَْولَى  َملَكَ و أَْمِري كاَن كذا وكذا ؛ َملَْكتُ  نَْفَسه عْند الغضِب ، ولو َملَكَ  . ومن المجاِز :اْمتَلََكهُ كتََملََّكهو َكُسكٍَّر. ُملَّكا

 .(5) أَتََمالك أَْن قُْلُت ِمثْل فلم أَْمِلك عليه. وَسِمْعُت كذا فلم

 فْرَغانَةَ نَقَلَه الحافُِظ عنه. صاِحبُ  َملك بن كنانة بالفتحِ ال أَْعِرُف في القَُدماِء َغْيَره وال في اإِلْسالِميِّين إالَّ بَْكَر بنَ  َملك وقال ابُن حزٍم :

 البجائي بالضِم َذَكَره ابُن بشكوال. ُملوكو

دٍ  الَماِلِكيَّةو ابُوني صاِحُب ابن البطر واْبنه َعْبد الخاِلِق. الَماِلِكيّ  قَْريَةٌ بالسَّواِد ومنها َعْبُد الَوَهاِب بُن محمَّ  ابن الصَّ

كةً جماَعةٌ من ُمْسِلمَ  الَملَِكيَّةو وِم من النََّصاَرى.محرَّ  ِة الرُّ

 قَْريَةٌ بِمْصَر وقَْد َرأَْيتُها. ماِلكٍ  وَمَحلَّةُ 

كةً شاِرُح المشارِق اسُمه َعْبد اللَِّطْيِف وهو تَْعِريُب ابن فرشته. وأَبُو الملك وابنُ  كُجَهْينَة ُزَهْيُر بُن َعْبِد هللِا بِن جْدَعان التِِّميِمّي له  ُملَْيَكة محرَّ

ْحمن بن ٌث ، وابُن أَِخيه َعْبد الرَّ ٍد ويقاُل أَبُو بَْكٍر َعْبُد هللا بُن ُعبَْيِد هللِا محّدِ أَبي بَْكر من مشايخِ اإِلماِم الشَّافِِعّي  ُصْحبَةٌ وَحِفْيده أَبُو محمَّ

األَْسلَِميُّ واألَْشَجِعيُّ واألَْشعَِريُّ والغَفَاِريُّ  ماِلكٍ  وأَبُو ، عنهمهللارضيالبَلَوّي والِكْنِدّي والذَماِرّي َصَحابِيُّون  ُملَْيَكة وأَبُو ، عنههللارضي

ُد بُن ُعبَْيد الُمحاربيُّ ، وأَبُوَعْمُرو بُن هاِشٍم الجنبّي عن إِْسَماِعيل بن أَبي خالِ  ماِلكٍ  وأَبُو ، عنهمهللارضيوالقَُرِظيُّ َصَحابِيُّون   د ، وعنه محمَّ

 ماِلكٍ 

__________________ 
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 والتصويب عن اللسان والصحاح.« قي »( ابألصر 1)
 .352/  5واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   97( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص 2)
 األلفا .واللسان والتهذيب ابختالف بع   8( ديوانه ص 3)
 ( اللسان.4)
 ( عبارة األساس : ولعت كذا فلم أملك أن قلت كذا ا وما متالك أن فعر كذا.5)
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ِلكِ  َعبحدُ 
َ
بَـيحِعّي ا وعنه ُمرحَوان بُن ُمَعاِوية الَفزَارِّي ا وأَبُو امل حا  الســ  ِطّي عن َأيب ِإســح ِعّي الَواســِ اح الن خح ُعبَـيحُد  ماِلكٍ  بُن اُ ســَ
َ ِ  بُن  ربح ِعيحُد بُن َأيب َعُروبَة. وشــــِ َعيحب ا وعنه ســــَ رو بن شــــُ َن  عن َعمح ر وَقدح َدَخلحتها ؛ وســــفرت ِملحكان اأَلخح  قـَرحيٌَة مِبصــــح
ُلو ِ 

ُ
َر  هبا وَجزِيرة امل ة. ماِلكٍ  ُأخح  ابلُبَحريح

قال اإلماُم  .«ل م ك»، « ل ك م»، « ك ل م»، « ك م ل»، « م ك ل»، « م ل ك»تنبيه اعلم أنَّ تَقَاليَب هذه المادَّةِ كلّها ُمْستَْعَملة وهي 

دَّة ، َخْمَسة منها ُمْعتبرة وواِحٌد ضائٌِع يْعنِي  ة والّشِ تَّة تُِفيد القُوَّ ين تَقَاِليبَها الّسِ ، قال الُمَصنُِّف في البََصائِِر : وهذا َغِريٌب « ل م ك»فَْخر الّدِ

تَّة ُمْستَْعَملة منه ألَّن المادَّةَ الضائِعَةَ عْنَده مُ  ُمْعِطية ْعتبرة َمْعُروفةٌ عْنَد أَْهِل اللغِة ، ثم ساَق النَّْقَل عن العُبَاِب ما قيَل في اللمك قال : فإَِذن الّسِ

دَّة. ة والّشِ  َمْعنى القوَّ

ينِ )مهمة قَْولُه تعَالى :  َ  ماِلكِ  ، قََرأَ َعاِصم والِكَسائِي ويَْعقُوب (ماِلِك يَ ْوِم الدِّ ِلف ، وقََرأَ باقي السَّْبعة وهم ابُن َكثِيٍر وناِفٌع وأَبُو َعْمٍرو بأ

ين بغيِر أَِلٍف ، وأَْجَمَع السَّْبعة على جّرِ الكاِف واإِلَضافِة :  َمِلك وابُن عاِمٍر وَحْمزة : فِة ، بنصِب الكاِف واإِلضا ماِلكَ  َء :وقُِرىـ  1يَْوم الّدِ

يَْوم بالرفعِ واإِلضافِة وُرِوي ذلك عن أَبي  ماِلكُ  ء :وقُِرىـ  3َء كذلك بالتَّْنوين وُرِوي ذلك عن اليََمان. وقُِرىـ  2 وُرِوي ذلك عن األَْعَمِش.

 َماِلك ءوقُِرىـ  6باإِلمالِة وُرِوي ذلك عن يَْحيَى بن يَْعُمر.  َماِلك َء :وقُِرىـ  5ء كذلك بالتَّْنوين ، وُرِوي ذلك عن َخلٍَف. وقُِرىـ  4ُهَرْيَرة. 

بنصِب الكاِف  َمِلكَ  َء :وقُِرىـ  8بإِْشباعِ كْسَرةِ الكاِف وُرِوي ذلك عن نافِعٍ.  ماِلكى ءَ وقُِرىـ  7باإِلمالِة والتَّْفِخيم ونُِقَل ذلك عن الِكَسائي. 

ء وقُِرىـ  10برفعِ الكاِف وتَْرك األَِلِف وُرِوي ذلك عن َسْعِد بن أَبي َوقَّاص.  َمِلكُ  ءوقُِرىـ  9 .ماِلكٍ  نوتَْرك األَلِف وُرِوي ذلك عن أَنَس ب

ِم وُرِوَي ذلك عن أَبي َعْمٍرو. َمْلك :  كَسْهٍل أي ساِكنَةُ الالَّ

َن وهي لغَةُ بَْكِر بِن َوائٍِل. قُْلُت : َرَواها َعْبد الَواِرِث عنه قال : وهذا من اْختِالِسه وأَْصلُه َمِلك ككَ  فِْعالً َماِضياً  َملَكَ  ءَ قُِرىو – 11تٍِف فُسّكِ

ك كَكتَّاٍن فهذه ثاَلثَةَ َعَشر َوْجهاً من الشَّواذ َغْير الَوْجَهين ـ  13كَسِعيد.  َمِلْيك َء :وقُِرىـ  12 وُرِوي ذلك عن َعِلّيِ بِن أَبي طاِلٍب. وَمالَّ

لَْين اللَّ  . وقَِراَءةُ الِملكو الُملك بَْين ماِلكٌ  بالكسِر. وفالنٌ  الِملك بالضِم ، وبَْعُضها إلى الُملك َذين اتَّفََق عليهما السَّْبعة ، وبَْعُضها يَْرجع إلىاألَوَّ

ً  جّرِ الَكاِف تُْعَرُب ِصفَة للَجاَللِة فإْن كان اللَّْفظُ  ً  كَكتٍِف أو َمِليكا كأَِميٍر فال إْشكال بوصِف الَمْعِرفِة ، وِإْن  َمِليك أو ملك كَسْهل مخفَّفاً من َمْلكا

ً  كاَن اللفظُ  ً  أو َمِليكا لَين من مالكا بصيغِة  َملَكَ  للُمبَالَغِة فإْن كاَن للَماِضي فال إْشكال أَْيضاً ألَنَّ إضافَتَه َمْحَضة ويَُؤيِّده قَِراَءة مالك ُمَحوَّ

َمْخَشِرّي : وكذا إ ذا قُِصد به َزَماٌن ُمْستمر فإَِضافَته َحِقيِقيَّة ، فإِْن أََراَد بهذا أَنَّه ال نََظر ِإلى الزمن فََصِحْيٌح ، وِقَراَءة الَماِضي ، قاَل الزَّ

بالنَّصِب أَنَّه حاٌل. وَمْن  ماِلكَ  ، وقِيَل في قَِراَءةِ  (ِإاّيَك نَ ْعُبدُ )نَْصب الكاِف على القَْطعِ أي أَْمَدُح ، وقيَل : أَْعنِي ، وقيَل : ُمنَاَدى تَْوِطئة ل 

وَمْن  (الرَّْْحنِ )فُجْملَة ال َمَحّل لها ، ويجوُز كونُها َخبَر  ملك على َرْفِعه ، وَمْن قََرأَ  (الرَّْْحنِ )َرفََع فَعَلى إِْضَماِر ِمْبتدأٍ أي هو ، وقيَل َخبَُر 

هو الَمْشهور ،  ملكو ماِلكِ  وقاَل الَمْهَدِوّي : لُغَة وما َذَكر من تخالف َمْعنَى مخصوٍص.كاِف وهو شاذٌّ في محّلٍ أَْشبَع كْسَرةَ ال ماِلكي قََرأَ 

أمدح ألَنَّه أَْوَسع وأَْجَمُع ، وفيه زياَدةُ  مالك وقَْوُل الَجْمُهوِر ، وقاَل قَْوٌم : هما بمْعنًَى واِحٍد كفَاِرٍه وفره وفاِكٍه وفكه ، وعلى األَول قيلَ 

نُ  ِف ُدون المالكيةو  َعْشر َحَسنات.حرٍف يتَضمَّ ً  الُمْلِكيّة تتثبت إِلْطالِق التََّصرُّ العَْبد وهو أَْدون  الَماِلُك َماِلكُ و الرعية ، الَمِلك َمِلكُ  وأَْيضا

ِعيَّة فيكوُن القَْهر واالْستِْيالء في ِعيَّة يمكنهم إِْخراج نَْفسهم  المالكية حاالً من الرَّ ال يمكنه إِْخراج  الَمْملُوكو عن كونِهم َرِعيَّةأَْكثر وألَنَّ الرَّ

ً  نَْفِسه عن كونِه ً  َمْملوكا ِعيَّة مع الماِلكِ  يجب عليه خْدَمة الَمْملوك وأَْيضا ْن  ملك أَْكَمُل من مالك ، فلهذه الُوُجوِه كانَ  الملك بخالِف الرَّ ، وممَّ

ال يكون إالَّ واحداً من أَْعَظم الناِس وأَْعالهم وألَنَّ  الَمِلكُ و .ماِلك ألَنَّ كلَّ أَحٍد من أَْهِل البلدِ  أَْمَدح ملك وقيَل : قاَل به األَْخفَش وأَبُو ُعبَْيَدة.

ً  ألَنَّه لو اْجتََمَع عالٌَم من المالِك ال يُقاِوُمون الماِلِكين أَْقَوى من سياَسةِ  الُملُوكِ  سياَسةَ  َء اِهُر أَنَّ القاِرىواحداً. قالُوا وألَنَّه أَْقَصر والظَّ  َمِلكا

مان ما يْدِرك فيه الَكِلَمة بتَماِمها بخالفِ  ماِن ما يتمها فيه فهو أَْولَى وأَْعلَى وُرِوَي  مالك يُْدِرك من الزَّ فإِنَّها أَْطول فيُْحتَمل أَْن ال يجد من الزَّ

 ذلك عن َعْمٍرو واْختَاَره أَبُو ُعبَْيد.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 قَْرية بِمْصَر من االطفيحية. مانوك : بني [منك]
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ً  َكَمنَعَهُ  ءأي الشَّيْ  َمَهَكهُ   :[مهك] . وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أي يَْمَهُكه َمْهكا ً  (1)َسْحِقه وَوِطئَه  َسَحقَه فَبالَغ في أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ َكهُ تَْمهيكا قاَل و َكمهَّ

ً  المرأةَ  َمَهك من المجاِز :و أْسَرعَ  إذا في الَمْشي َمَهكَ  غيُره : ً  َمْهكا ً  ءَ الشي َمَهكَ و َجَهَدها ِجماعا  قال النابعةُ الذُّبيانيُّ : َملََّسهُ  َمْهكا

مـــــــــاِن حـــــــــىت  عـــــــــح ـــــــــ  ه  (2)ِإىل املـــــــــلـــــــــِك الـــــــــنـ يـــــــــتـــــــــُ قـــــــــِ  لـــــــــَ

تح قـــــــــد و      كـــــــــَ هـــــــــِ ُن  مـــــــــُ نـــــــــاجـــــــــِ ا واجلـــــــــَ اَلهبـــــــــَُ (3)َأصـــــــــــــــــــــــح
 

  
 وماُؤه واْرِتواُؤهُ. نَْفَختُه واْمتِالُؤهُ  والضمُّ أَْعلَى ويُْفتَحُ  وعليه اْقتََصَر اللَّْيُث. قاَل ابُن ِسْيَده : الشَّباِب بالضم ُمْهَكةُ و

كٌ و ُمْمتَِهكٌ  شابٌّ و ً ُمْمتَِلى أي ُمَمّهِ قال  من الَخْيِل الَوساُع.و قال : لُمْضَطِربُ الطَّويُل ا هو َكُزَملَّقٍ  الُمَمهَّكُ  قال الِكَسائِي :و وُمْرتٍو منه ٌء َشبابا

اَغانيُّ  كَصبُوٍر القَْوُس الليِّنَةُ   :الَمُهوكُ و ُمَمهَّكٌ  : ويقُولُون للفََرِس الذِرْيع : (4)ابُن فاِرَس  بن بَْهَزاد الفاِرِسّي  ماَهكَ  ويُوُسُف بنُ  نَقَلَه الصَّ

ثٌ  الَمّكيّ   قَاِت التابِِعين.وفي العُبَاِب من ثِ  كهاَجَر ُمَحّدِ

فيهم يَْرِوي عن ابِن عباٍس  قُْلُت : وكذلك أَْوَرَده ابُن َحبَّان في ثِقاتِهم وقاَل : أَْصلَه من فاِرَس َسَكن َمكَّةَ وكاَن من الُمَخْضَرِمين وكاَن ينزلُ 

َث َعَشَرةَ ومائةَ بمكَّةَ وقد قيَل َسنَة ِسّت ومائَة ، فإِذاً قَْول ء ، َرَوى عنه أَبُو بشٍر وإِْبَراهيم بن مهاجر َماَت سنَةَ ثاَلوابِن ُعَمر وأُّم هانى

ث فيه نََظر ال يَْخفَى.  الُمَصنِِّف محّدِ

غِ  ْرِف ، وَمْعناه القََمر الصَّ هاِء ير وإْن كاَن بكسِر القُْلُت : وماهك فيه الصرف وعدمه إن كان كما َضبََطه الُمَصنُِّف فأَْعَجِميَّة َمْمنُوٌع من الصَّ

اُح البَُخاِري. ً وَ  التََّحسُُّن في العََملِ  التََّمهُّكُ و فَعَربيَّة من َمَهَكه إذا َسَحقَه كذا َذَكَره شرَّ ُجِل بِيَِدهِ  أَْيضا من  الَمْمهوكُ و قال ابُن ُدَرْيٍد : نَْقُش الرَّ

اءِ  ُصْلبُه كَسِمَع وُعنِيَ  َمِهكَ و الفَْحُل إذا َضَرَب فلم يُْلِقحْ كأميٍر  : الَمِهْيكُ و قال : الكثيُر الخطأُ فِي الَكالمِ  الناِس   تَماَهكواو ِمثْل نُِهَك عن الفرَّ

وا إذا . تَماَحكوا ولَجُّ اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ً  َصاَل الَمْرأَة اْمَهكَّ   واْنَهكَّ اْنهَكاكاً إذا اْستَْرَخى. اْمِهَكاكا

ُجُل َخفَّ لَْحُمه. َهكَ امَّ و َهكو الرَّ  في العَْدِو بتشِديِد الِميِم اْجتََهَد في العَْدو قاَل ُرْؤبَةُ : امَّ

ٍو ومُمحِهكِ   َنشحو  اماِضري بَعدح
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِد ا ماك : [ميك] دِ  الَماِكيّ  لقَْزِوينِيَجدُّ واِلِد أَبي الفتحِ إِْسَماِعيل بن َعْبِد الَجبَّاِر ابن محمَّ  الَماِكي وعنه الِسلَفي ، وأَْيضاً َجدُّ َعْبِد الواِحِد بن محمَّ

ِد بن َداُود الَخِطيب القَْزِوينّي ، وأَْيضاً واِلُد أَبي القاسم َعْبد العَِزيِز الفَِقْيه عن محمَّ  قاَل  .(5)ِد بن صالحٍ الطَّبَِرّي عن َعْبِد الَوَهاب بن محمَّ

 .372ء َعلَيه وأَنا حاِضٌر وكاَن شاِفِعيّاً َماَت َسنَة ل في تاريخِ قزوين أَْدَرْكتَه ، وقُِرىالَخِليْ 

 مع الكافِ  فصل النون
كةً وتَُسكَّنُ  النَّبََكةُ  : [نبك] اِء َذَكَرها في نَواِدِره محرَّ أو أرٌض  وال تَْخلو من الحجاَرةِ ، أَكَمةٌ ُمَحدََّدةُ الرأِس وُربَّما كانَْت َحْمراءَ  وهذه عن الفرَّ

كةً  نَبَكٌ  يُقاُل في َجْمعه :و عن أَبي َعْمٍرو ، التَّلُّ الصَّغيرُ  هي فيها َصعوٌد وَهبوٌط أو  بالكسِر قاَل ُرْؤبَةُ : نِباكٌ و بالسكونِ  نَْبكٌ و محرَّ

 النبكح يف مذهٍب بَا اجلباِ  و 
ه هي َرواٍب من طيٍن واِحَدتُها بالضمِ  نبك نُبُوكٌ  يقاُل أَْيضاً في َجْمعِ و  .نَبََكة ، وقاَل َشِمٌر ، فيَما قََرأَه األَْزَهِريُّ بخّطِ

ر ُمْجتمع ، النَّْبَكةُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : ِن. وقاَل رأُْسها محدٌَّد كأَنَّه ِسنَاُن ُرمحٍ وهما ُمْصِعَدتا النَّْبكةو ِمثْل الفَْلَكِة َغْير أَنَّ الفَْلَكةَ أَْعالها ُمدوَّ

 ما اْرتَفَع من األَْرِض. النَّْبكُ  األَْصَمِعيُّ :

ماِل كانَْت ُمَسلََّكة الرأِْس ومَحدَّدته  النَّبََكةِ  قاَل األَْزَهِريُّ : والذي َسِمْعتُه من العََرِب في  .(6)وشاَهْدتُهم يُوِمئون ِإليها كّل َرابية من َرَوابي الّرِ

 اْرتَفَعَ  اْنتَبَكَ  قال ابن َعبَّاٍد :و

__________________ 
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 .172/  3( اجلمهرة 1)
 .«قوله : حىت ا كذا خبطه كالتكملة ا ويف اللسان : حا»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 والتكملة واللسان والتهذيب. 24( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .282/  5( مقايي  اللغة 4)
 .1339و  1245/  4( ذكرهم ابن حجر يف التبصري 5)
 ـ ( كذا وردت العبارة ابألصر عن األزهري نقاًل عن اللسان ا ونص عبارته6)
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رٍّ  أي الَقومُ  انـحتَـَبكَ و  تَـَبُكوا  انحَطَووحا عل  شــــــــــَ شــــــــــديدُة الربِد ا  با مِححص وِدَمشــــــــــح َ  بواِدي الذ خائرِ  ة ابلفتِح : النـ بحكُ و  كاحح
ربََ  ِة الرَبحِد. الن بكو  ين بذلك َمنح شـــــــــــــــاَهَده ا ومنه قـَوحُ  العام ِة : َبا الفارةَأخح  : نـَُبا ُ و  بنات امللو  تـَبحِكي أي من شـــــــــــــــد 

 قاَلُه أبو الن َد  ا قاَ  : وفيه يقوُ  : كُغراٍب فـََرُس الس ف اِح بِن خاِلدٍ 
ــــــــــــــــــــين و  ارِق فــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــن يـ ا ُ إين ل ــــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــــُ  نـ

اُ  الشــــــــــــــــــــــــــــّد والــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــريــــــــــــــبَ       ِديــــــــــــــنــــــــــــــا ختــــــــــــــَ

  
 ومنه قول األَعشى : ع : نُبَاكُ و التَّْغلَبِيَّْينِ  بن الحاِرِث بن ُجَشم بن بَْكرٍ  فََرُس ُكلَْيِب بِن َربيعَةَ  قاَل أَْيضاً :و

هـــــــــــا و  فـــــــــــّ ّف لـــــــــــَ أَلتح بـــــــــــكـــــــــــٌر ومـــــــــــن لـــــــــــَ دح مـــــــــــَ  قـــــــــــَ

اكــــــــاً      بــــــــَ ــــــــُ َواِعصــــــــــــــــــــــا  نـ ــــــــ  ــــــــنـ ــــــــرجــــــــا فــــــــال (1)فــــــــقــــــــّوا فــــــــال
 

  
:  (3)عن ابِن ُدَرْيٍد  بالضم ع النُّبوكُ و قاَل نَْصر : هو َمْوِضٌع يماٍن أو تهاٍم ، ويُْرَوى بالالِم أَْيضاً كما َسيَأْتي. .(2)عن ابِن ُدَرْيٍد  أو هو بهاءٍ 

ِة :قاَل ذُ  نََوابِكٌ  ويقاُل : هَضابٌ  ُمْرتَِفعٌ  نابِكٌ  وَمكانٌ  وقال نَْصُر هي : أَْرٌض َجْرعاُء بأَْحساِء َهَجَر. مَّ  و الّرِ

تح و  ر قـــــــــــَ غـــــــــــاَف وغـــــــــــَ َ  اآُ  الشـــــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــ   قـــــــــــد خـــــــــــَ

اِب      عـــــــــاَن اهِلضـــــــــــــــــــــــَ ذح وارِيـــــــــه جـــــــــُ كِ جـــــــــَ وابـــــــــِ (4)الـــــــــنـــــــــ 
 

  
يادةِ وإْن لم يقَض على التّ  : ع تَْنبُوكُ و اَغانيُّ في التاِء مع الكاِف. وقال ابُن ِسْيَده : وإنَّما قََضْينا على تائِه بالّزِ ت أَّوالً اِء إذا كانأَْوَرَده الصَّ

ِسْيبََوْيه من قوِلهم : بنُو َصْعفُوٍق  بالزياَدةِ إالَّ بَدِليٍل ألَنَّها لو كانت أَْصالً لكاَن وْزُن الحرِف فَْعلوالً وهذا البناُء خارٌج عن كالِمهم إالَّ ما َحَكاه

 قال ُرْؤبَةُ :

ُبو َ بِشعحِب   (5)وِشعحِب الَعوحَثِب  تـَنـح
ا يُْستَْدَرُك َعلَ   يه :* وممَّ

كةً ُجْرثُوَمتُها. نَبََكةُ  : بالفتحِ موِضٌع بَْين ضجوة ومضيق جبة من مناِزِل حاّجِ ِمْصَر وقد َذَكَره األبوصيرى في همزيته  النَّبَكُ و الشَّجرةِ محرَّ

ين بن الظهير الطرابلسي الَحنَِفي ي شاِرُحها ، وَضبََطه شمُس الّدِ  في َمنَاِسِكه بالتَّْحريك. ولم يَْعِرْفه الشْيُخ ابُن حجر الَمّكِ

ٌء من ذلك في بالضِم الَواِعظ َسِمَع منه الَحَسُن بُن شهاٍب العُْكبُِرّي هكذا َضبََطه الحافُِظ وقد مرَّ شيْ  التُّْنبُوكيُّ  وأَبو القاِسِم نَْصُر بن عِلّيٍ 

 فصِل التاِء مع الكاِف فراِجْعه.

َجان وِشْيراز. تَْنبُوك وقال نَْصُر :  : بالفتحِ ناحيةٌ بين أَرَّ

 قُْلُت : وإِليها نُِسَب أبو القَاِسِم المذكور.

. وقاَل اللَّْيُث : هو النَّتْكُ  : [نتك] قاَل غيُره و هو النَّتُْر أَْيضاً. قال األَْزَهِريُّ : ٍء تَْقبُِض عليه ثم تَْكِسُرهُ إليك بَِجْفَوةٍ.َجْذُب شي أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ً  َذَكَره نَتَكَ  : ا فيه. ونَفََضهُ  نَتََرهأي على أَثَِره ، وكذلك  اْستَْبَرأَ بعَد البَْولِ  يَْنتُِكهُ نَتْكا  لُغَةٌ يَمانِية. نَتَفَه مثل الشَّعَرَ  نَتَكَ و حتى يَْنقَى ممَّ

ُعَمُر بُن محمِد بِن  أبو حْفص ة بِفَْرغانَةَ منها أَْهَملَه الجماَعةُ. وقاَل ياقوٌت في الُمْعَجم : هي : بالفتحِ وضم الدَّاِل المهملةِ  أنُدكانُ  : [ندك]

وايات  الصَّوفيُّ  األَْنُدكانيُّ  طاِهرٍ  في الِقَراآت َخَرَج إِلى قَاَشان وَخَدَم الفُقََهاء بالخانقاه بها َسِمَع  (6)كان َشْيخاً ُمْقِرئاً َعفيفاً صالحاً عالماً بالّرِ

َرْنَجِرّي ، وبم ِد بِن عِلّي الزَّ  480رو أَبَا الرَجاء المؤمل بن مسرور الشَّاشّي ، وكاَن ِوالدتُه تقديراً في َسنَة ببَُخاَرى الفَْضل بَْكُر بُن محمَّ

اِدّيِ  أَْيضاً : أَْنُدَكانُ و . ثم قاَل :545ببلِده. قُْلُت : وتوفي في َجَماَدى األُْولَى َسنَة  اِهِد أحمَد الَحمَّ ُك به ،  (7) ة بَِسَرْخَس بها قَْبُر الزَّ يَُزاُر ويُتَبَرَّ

 المنَاِسُب إِْيَراد هذه اللفظة في حرِف األَِلِف ألَنَّ التكلمة أَْعَجِميَّة.و

 وهذه نَقَلَها ابُن القَطَّاع. بالكسِر ويُْفتَحُ  الِنْزكُ  : [نزك]

ّبِ والَوَرِل وله ولألُْنثَى قُْرنتان أي رحمان. قاَل  نَْيزكانِ  على ما تَْزَعم العََرب قالَهُ أَبو ِزياٍد : أي قَِضْيبان ومنهم َمْن يقولُ  نِْزكانِ  َذَكُر الضَّ

 : (8)األَْزَهِريُّ : وأَْنَشَدني غالٌم من ُكلَْيب 
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رحَن واحــــــــــــــٍد  ــــــــــــــَ ُم قـ ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــح ُم ال زِل ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــح ر قـ فــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  تـ

ر َ       فـــــــــَ ـــــــــَ زح ِ تـ بِّ واأَلصـــــــــــــــــــــــُر واحـــــــــُد  نـــــــــِ (9)الضـــــــــــــــــــــــ 
 

  
__________________ 

 يف التهذيب : والذي شاهدت العرب عليه يف النبا  أهنا روايب الرما  يف اجلرعاوات اللّينة ا الواحدة نـََبكة.ـ 
 برواية : فبحواض الرجا. 99( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .327/  1( اجلمهرة 2)
 .327/  1( اجلمهرة 3)
 جزء منه يف الصحاح.( اللسان واألساس ابختالف الرواية و 4)
 ( اللسان.5)
 ... ( يف معجم البلدان : قرأ القرآن وخرج6)
 ( قا  : ويف اللباب : اخلماري.7)
 ( يف التهذيب : معّل  الكلييب.8)
 ( التهذيب واللسان.9)
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ة   : (1)وقال ُحْمراُن ذُو الغُصَّ

ـــــــــه  ٌر ل حـــــــــح ـــــــــَ ب زحكـــــــــانِ ســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــِ ًة   ن ـــــــــلـــــــــَ ي  كـــــــــاان َفضـــــــــــــــــــــــِ

ِر      (2)عــــــــــــلــــــــــــ  كــــــــــــر حــــــــــــاٍف يف اأَلانِم وانعــــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد الجاِحُظ الْمَرأَةٍ وقد اَلَمها ابنها في َزْوِجها :

بيف وَأين  ه ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــو أَن  َوِددحُت ل

الَءآ      دًا خـــــــــــَ ٍة َوحـــــــــــَ يـــــــــــَ دح ُة كـــــــــــُ بـــــــــــَ يــــــــــــح بــــــــــــَ (3)ضـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
َع أَْنَشَد في أََرادْت بأَنَّ له أَْيَرْيِن وأَنَّ لها َرِحَمين َشبَقاً وُغلمةً. قاَل صاحِ  ّي بخّطِ فاِضٍل أَنَّ الُمفَجَّ ُب اللَِّساِن : َرأَْيُت في َحواِشي أََمالي ابن بَّرِ

 التُّْرُجمان عن الِكَسائي :

رحَن واحــــــــــــــٍد  ــــــــــــــَ ُم قـ ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــح ُم ال زِل ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــح ــــــــــــــفــــــــــــــر قـ  ت

بِّ واأَلصـــــــــــــــــــــــُر واحـــــــــُد      ِر الضـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــح ـــــــــفـــــــــر َ  أَي (4)ت
 

  
ِق ، قال :قال : َرَماُهم بالِقلَّة  لَِّة والقَِطيعَِة والتفرُّ ّبِ له َرأْسان واألَصُل واحُد على خْلقِة لساِن الحيَِّة ، ولكلَّ ضبٍَّة  والذِّ ويقاُل : إنَّ أَْيَر الضَّ

 َمْسلَكاِن.

ْمُح القَصيرُ  كَحْيَدرٍ  النَّْيَزكُ و ٌب وقد تََكلَّمت به  الرُّ اجِ :وقيَل : هو نحو الِمْزراِق فاِرسيٌّ معرَّ  الفُُصحاُء ، ومنه قَْوُل العَجَّ

َز ِ ُمَطر ٌر   َطحُروِر  كالنـ يـح
 (5)امل

الَ  ، السالمعليهقَِصير ال يُْلَحُق ، َحَكاه ثَْعلٌَب وبه يَْقتُُل ِعْيَسى  نَْيَزكٌ  رْمحٌ و  ، كما َوَرَد في الحِديِث. الدَّجَّ

ِة : النَّيَاِزكُ  ذو ِسناٍن وُزّجٍ ، والعُكَّاُز له ُزجٌّ وال ِسناَن له ، والَجْمع النَّْيَزكُ  وقِيَل : مَّ  قاَل ذو الّرِ

ه  ــــــــــــــ  زاُ  كــــــــــــــبَن ٍب ال يــــــــــــــَ لــــــــــــــح قــــــــــــــَ ــــــــــــــِ  َأال مــــــــــــــن ل

ُدور      ه صـــــــــــــــــــــُ تـــــــح كـــــ  ِد شـــــــــــــــــــَ يـــــــازِ ِ مـــــن الـــــَوجـــــــح  ؟(6) الـــــنـــــ 
  

ً و وهو من َحّدِ َضَرَب كما في  َرماهُ بغيِر َحقٍّ  وقيَل : إِذا فالناً إذا أساَء القَْوَل فيه نََزكَ  من المجاِز :و .بالنَّْيَزكِ  أي َطعَنَه به نََزَكهُ نَْزكا

 نََزُكوه إنَّ َشْهراً »في حِديِث ابن َعْوٍن وذُِكَر عنده َشْهُر بن َحْوَشٍب فقاَل : و الرمُح القَِصيُر ؛ النَّْيَزك العُبَاِب. وقاَل ابُن األَثِيِر : وأَْصلُه من

 أَي َطعَنُوا عليه وَعابُوه.

 َطعَّاٌن في الناِس وقاَل ُرْؤبَةُ : العَيَّاُب اللَُّمَزةُ  وهو كُصَردٍ  نَُزكٌ  من المجاِز : رُجلٌ و

اٍس  وح  َدســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ ضح قـ مـــــــــــــَ َز ح فـــــــــــــال َتســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــُ  نـ

كح و      َتســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــح نـ ٍك مـــــــــُ ـــــــــُنســـــــــــــــــــــــح قـــــــــَ  ِ  ب ـــــــــُ (7)ارحَع تـ
 

  
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :ِشراُر الناِس وِشراُر الِمْعَزى النَِّزيكاتُ و اكٌ  َرُجلٌ  * وممَّ . ومنه نَزَّ َمْخَشِريُّ اَغانيُّ الزَّ  : كَشدَّاٍد َعيَّاٌب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

اِكين ليسوا»حِديُث األَْبَداِل :   أي مِعْيبَة. نَِزْيَكةٌ  وهي .«وال ُمْعجبِيَن وال ُمتَماِونِينَ  بنَزَّ

ِد بِن الَحَسنِ وأَبُو نَْصر  ِد بن الَجِلْيل بالجيِم عن البَُخاِري بكتاِب األََدِب لهَ ، وعنه أَبُو  النِّياَزكيّ  أَْحَمُد بُن محمَّ بالكسِر عن أَْحَمَد بَن محمَّ

ُد بُن ُمَوفَّق بن  وعنه ابُن َعَساِكر. (8) عن أَبي عاِصٍم الفَُضْيليُّ  نِياَزك النِّياَزكيُّ  العاَلِء الَواِسِطيُّ وأَبو الفَتْحِ محمَّ

ِد بن إِْبَراهيم حدَّث عنها َسْعُد  نَاِزكٌ و  بُن عِلّي الزنجانيُّ نَقَلَه الحافُِظ. (9): كَصاِحٍب اْبنةُ محمَّ

َب به إلى هللِا تعَالى. ومنه قَْولُه تعَالى  وكلُّ  والطاَعةُ ، ُمثَلَّثَةً وبضمتين الِعبادةُ  النَّْسكُ  : [نسك] ِإنَّ َصالِت َوُنُسِكي َوحَمْياَي ): ما تُقُّرِ
ى الصَّوم (10) (َومَماِت  ً  وقيَل لثَْعلب : هل يَُسمَّ ى َحّقٍ هلل تعالى فقال : كلُّ  ؟نُُسكا ً  يَُسمَّ ، الضمُّ عن  كنََصَر وَكُرمَ  هلِل تعَالى نََسكَ  وقد .نُُسكا

ً  أي تَعَبَّدَ  تَنَسَّكَ و اللَّْحيَانّيِ. ً و بالفتحِ  نَْسَكةً و وبضمتينِ ُمثَلَّثَةً  نُْسكا  بالضِم وهو مجاٌز. نُسكٍ  كَكَراَمٍة وهو َمْصَدرُ  نَساَكةً و كَمْقعَدٍ  َمْنَسكا

تَْين الدَُّم. ومنه قَْولُهم :  النَّْسكُ  هكذا يَْقتَِضي إِْطالقه والصَّواُب أو الدَّمُ  بالفَتْحِ  النَّْسكُ  بالضم وبضمتين وَكسفينٍَة الذّبيَحةُ أو النُّْسكُ  أَْصلو بضمَّ

ْبحُ  كسفينَةٍ  النَّسيَكةُ و أي دٌم يَُهِريقُه بمكَّةَ. نُُسك من فَعََل كذا وكذا فعَلَْيه  كَمْجِلٍس وَمْقعٍَد ِشْرَعةُ  الَمْنِسكُ و .نََسائِكُ و نُُسكٌ  بالكسِر والَجْمعُ  الذِّ
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__________________ 
 ( يف اللسان : وقا  أبو ا جاج يصف خّباً ا وصوب ابن بري نسبته إىل محران ذي الغصة.1)
 واألساس. 416/  5( اللسان والتهذيب والصحاح ومقايي  اللغة 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 ( األساس واللسان.6)
 والتكملة. 117( ديوانه ص 7)
 .1340/  4التبصري ( انظر 8)
 .«سعيد: » 193/  1( يف التبصري 9)
 .162( سورة األنعام اآية 10)
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كِ  ُكوهُ )ء هبما قـَوحلُه تَعاىل : وقُرِ  الن ســــــح كاً ُهْم انس    ِ مِ  (1) (َجَعْلنا َمْنس    َ كاً  قـََرأَ الُكوِفي ون َغريح عاصــــــِ ِا  َمنحســــــِ بكســــــِر الســــــِّ
لُه تَعاىَل :  َكنا)والَباُقون بفتحِحها. وقـَوح رُ  ُمتَـَعب داتِنا. أي َعّرِفـحَنا (2) (َوَأِران َمناس    ِ ك وقا  الفر اُء : َأصـــــح َنحســـــَ

يف كالِم العرِب  امل
ُعحتاد الذي تـَعحتاُده. ويقاُ  : إن  لفالنٍ 

ُض امل كاً  املوضــِ َيتح أُُموُر اَ جِّ يـَعحتاُده يف َخريحٍ كان أو  َمنحســِ ِه ا مث لُِّ ك َغريح قاَ   َمَناســِ
 ُذو الّرِم ِة :

هــــــــــا و  ــــــــــُ وف ــــــــــُ مــــــــــ  أُن دح ــــــــــَ وص ت ــــــــــقــــــــــالص اخلــــــــــُ  رّب ال

كِ بــــــــنــــــــخــــــــلــــــــَة والســــــــــــــــــــــاعــــــــَا حــــــــوَ       (3)املــــــــنــــــــاســــــــــــــــــــــِ
 

  
 الحاّجِ. َمْنِسكُ  متَىومنه قَْولُهم :  النَّسكيَةُ  موِضٌع تُْذبَُح فيه كَمْجِلٍس و النُُّسكِ  نَْفسُ  : كَمْقعَدٍ  الَمْنَسكُ  قيَل :و

اُج في تْفسيِر قَْوِله تعَالى : في هذا الموضِع يدل على َمْعنَى النَّْحِر كأَنَّه قاَل : جَّ ب بأَْن تْذبَح الذَّبائَح هلِل ، فمن  وقال الزَّ ٍة أَْن تَتَقَرَّ َجعَْلنا لكّلِ أُمَّ

َر النُُّسوكو النُُّسك فمْعناه الَمْصدر نحو َمْنَسك ِمثْل َمْجِلس َمكاُن ُجلُوٍس. ومن قالَ  نَْسك فمْعنَاه مكان َمْنِسك قالَ  . وقاَل ابُن األَثِيِر : قد تََكرَّ

ين وكْسِرها ، وهو الُمتَعَبَّد ويقُع على َمْنَسك َجْمع فالمنَاِسكُ  في الحِديِث ، النَِّسْيكةو النُُّسكو المنَاِسك ِذْكر ماِن  بفتحِ الّسِ المصدِر والزَّ

يَت أُموُر الحّجِ كلُّها َرهُ  نََسكَ  من المجاِز :و .َمنَاِسك والمكاِن ثم ُسّمِ َسِمْعتُه  ، قاَل الَجْوَهِريُّ : َمْنُسوكٌ  فهو الثَّْوَب أو غيَرهُ َغَسلَهُ بالماِء فَطهَّ

 من بعِض أَْهِل العلِم ، قاَل نَْهَشُل بن جري :

ٍر و  راعـــــــــــِ بـــــــــــاُخ عـــــــــــُ رحعـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــِ َ
 ال تـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــت املـــــــــــ

تح لــــــــو و      كــــــــَ ٍر  ُنســــــــــــــــــــــِ هــــــــُ َة َأشــــــــــــــــــــــح تــــــــ  (4)ابملــــــــاِء ســــــــــــــــــــــِ
 

  
ً  السَّبََخةَ  نََسكَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و  من المجاِز :و البيَت : أي يَأْتُونه. يَْنُسكونو داَوَم عليها أي إلى َطريقٍة َجميلَةٍ  نََسكَ  قاَل النَّْضُر :و َطيَّبَها نْسكا

ةُ  : النَِّسْيكُ و فاِعلَة بمْعنَى َمْفعُولة. َخْضراُء حديثَةُ الَمَطرِ  أي ناِسَكةٌ  أرضٌ   النَِّسيَكةُ  قال ابُن األَْعَرابّيِ :و عن ثَْعلب. كأَميِر الذََّهُب والِفضَّ

ِة كما هو نُص ابِن األَْعَرابّيِ ، والَجْمعُ الصَّواُب منها أي  كسفينٍَة الِقْطعَةُ الغَِليَظةُ منه تَْين. نُُسكٌ  من الِفضَّ عن  كُصَرٍد طائِرٌ  : النَُّسكُ و بضمَّ

وقال ونحوها.  ُدِمنَْت باألَْبعارِ  َمْنُسوَكةٌ  هي أْرضٌ  قاَل غيُره :و من الشَّعَِر. َمْلساُء َجْرداءُ  أي َمْنُسوَكةٌ  فََرسٌ  : (5)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و كراعٍ.

َدةٌ وهو مجاٌز. َمْخَشِريُّ : ُمَسمَّ اِء وقَْد تَقَدََّم. كِمْقعَدٍ  كالَمْنَسكِ  في خيٍر كان أو غيرِه ، بالفتحِ الَمكاُن الَمأْلوفُ  النَّْسكُ و الزَّ  وهذه عن الفرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِة الُمَخلََّصِة من الَخبَِث كأَنَّه َخلَّص نَفََسه وَصفّاها هلل  َكةِ النَِّسيْ  : العابُِد. قال ثَْعلَب : هو مأْخوذٌ من النَّاِسكُ   والَجْمعُ  عزوجلوهي َسبيَكةُ الِفضَّ

 البيَت : أَتَاهُ. نََسكَ و .نُسَّاكٌ 

 .النّْسك : َكثِيرُ  َمْنَسكةٌ  بالضِم الِعبَادةُ. وقاَل ابُن األَْنبَاِري : َرُجلٌ  النُُّسوكُ و .النُُّسك : كَمْقعٍَد َوْقتُ  [المْنَسكُ ]و

 قال ُرْؤبَةُ : النُّْسكِ  اْفتَعََل من اْنتََسكَ و : شِديُد الُخْضَرةِ وهو مجاٌز. ناِسكٌ  وُعشبٌ 

 ُمنـحَتسك بُنسحكٍ وارع تـَُق    
يَّةٌ. المنسكيّ  ْبِد هللاِ قَْريةٌ باليََمِن ومنها الشيُخ أَبُو عَ  المنسكةو  أََحُد الَمْشُهورين في الحاِل والقاِل وله بها ذُّرِ

ثُ  أَْهَملَه الجماَعةُ. وهو كَشدَّادٍ  النَّشَّاكُ  : [نشك]  َسِمَع أَبَا َمْنصوِر بِن َخْيُرون. َجدُّ خاِلِد بِن الُمبَاَرِك الُمَحّدِ

وابُن السَّْمعانّي وابُن األَثِْير ، وقد أَْخَطأ الُمَصنُِّف هنا واْشتَبَه عليه  (6)في آخِره كما َضبََطه الحافُِظ قُْلُت : الصَّواُب في هذا النَّشَّال بالالِم 

 فتَنَبَّه لذلك وال تَْغتَرَّ به وَسيَأْتي ِذْكُره في ن ش ل إْن شاَء هللا تعالى.

. وقاَل أَبُو َعْمٍرو في ياقُوتة الَجْلعَم : هي أَْنطاِكيَةُ  : [نطك] وسكوِن النوِن وكسر الكاِف وفتح  َزاَد غيُره : بالفتح والكسر أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

َدة أَبداً ، كما ال أَْنطاِكيَة وقاَل ابُن الَجْوِزي في تَْقويِم اللَِّساِن. ال يجوُز تَْخِفيف الياِء الُمَخفَّفَِة. يجوُز تَْشِديَد القْسَطْنِطْينية ، وَعدَّ ذلك  وهي مشدَّ

 من أَْغالِط العََوام.

 وقاَل األَْزَهِريُّ  .(7)ء القَْيس بالتَّْشديِد ، وقد أََجاَب عنه ياقوُت في ُمْعجمه فراِجْعه قُْلُت : وقد جاَء في قوِل ُزَهْير واْمِرى
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__________________ 
 .67( سورة ا ج اآية 1)
 .128سورة البقرة اآية ( 2)
 من ثالثة أبيات.« َنلة»( معجم البلدان 3)
 ( الصحاح واللسان.4)
 واملثبت كالتكملة عن ابن دريد.« وفرس مكنوسة وهي امللساء اجلرداء من الشعر ا زعموا ا ولي  بثبت»ونص عبارهتا :  47/  3( اجلمهرة 5)
 .714/  2( انظر التبصري 6)
 ـ قا  ايقوت : ولي  يف قو  زهري :»صرية : ( هبامش املطبوعة امل7)
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مِ  هي اســـــُم مدينٍة ا وأرَاها ُروِمي ة : وقا  غريُه : أَنحطاِكَيةُ  يف الثالثي : اِمي ة وأُم هاهِتا. قاعَدُة الَعواصـــــِ وهي  من الثغوِر الشـــــ 
ِن وطيِب اهلََواِء وَكثحرِة الَفوا  ذاُت َأعحُاٍ  ُة  كِه وســــعة اخلري اَموحصــــوفة ابلنّـزَاهِة واُ ســــح ٍر داِخُلُه مَخحســــَ خح وســــوٍر عظيٍم من صــــَ

َر ِميالً  ُبٍر َدوحُرها اثحنا َعشـــــَ ّتون برجاً كان َيطُوُف عليها ابلن وبِة أَرحبعة آالِف حاِرٍس ينفُذوَن من  َأجح وِر ثلثمائة وســـــِ ويف الســـــّ
َتبد َنة وُيسـح ِة البلِد سـَ َمُنون ِحراسـَ رِة َمِلِك الر وِم يضـح ُر َحضـح ُر البلِد كنصـِف دائرٍة َقطحُرها يت صـِ كح ُ  هبم يف السـنِة الثانيِة ا وشـَ

ُعد مض اجلبِر إىل قل ِته فتِتم  دائرٌة ا ويف رأحٍس داخِر الســــوِر قلحَعة تـَتَـَبا  لبعِدها من البلد صــــغريةً   وهذا ِببٍر ا والســــوُر يصــــح
اعِة الثانيِة وبا حلَب وبينها يوٌم وليلة وبينها وبا البحِر حنو اجلبر يســـــــــرُت عنها الشـــــــــمَ  فال تطلُض عليها إال يف الســـــــــ  

َجّر وال فـَرحَسَخا ا وهلا َمرحسً  يف بليَدٍة يقاُ  هلا السويدية. وقا  اليَـعحقويب  : هي مدينٌة قدميٌة لي  أبرِض الش اِم والر وِم أَ 
ُعوِدي وقا َ . َكِنيحســــــــةٍ   يف السللللالمعليهحَيحَ  بن زََكراي  َأعحجب ســــــــوراً منها ا وهبا الكف  الذي يقاُ  : إن ه كف   َســــــــح

 : امل
رَانية كان هبا. ُدِن أَلن  بدَء الّنصح

ُ
ِلِك ا وأُّم امل

َ
 والن َصاَر  يسم وهَنا مدينَة   ومدينَة امل

كةً  النَّفََكةُ  : [نفك] . وقاَل اللّْيُث : ُمَحرَّ  وهي الغُدَّة. النََّكفَةُ  هي لغةٌ في أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

. وَرَوى أَبُو العبَّاِس عن ابِن األَْعَرابّيِ : هو النَّْكنََكةُ  : [نكك]  غِريَمه إذا تشدََّد عليه. نَْكنَكَ  يقاُل : التَّشديُد على الغَريمِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 نَّ نونَهُ بدٌل من ميِم َمْكَمَك غِرْيَمهُ كما تقدَّم.قُْلُت : وكأ

. اْصالُح العََملِ  : النَّْكنََكةُ  قال غيُره :و اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ْمشِقيُّ َذَكَره األَميُر.َرَوى عن َعْمرو بن الَحَسن الحريريّ  (1)النسفي  نكّ  أبُو ُمْسلم ُمْؤِمُن بُن َعْبِد هللا بِن َحْرِب بنِ    الّدِ

. وهو النُّْلكُ   :[نلك] هكذا في  (2) شجُر الدُّبِّ  ، الضمُّ عن اللَّْيِث ، والكْسُر عن أَبي َحنِْيفة. قاَل اللَّْيُث : هو بالضم ويُْكَسرُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 نَُسخِ العَْين ؛ ونَقَلَه َغْيُر واحٍد.

ْعُرور هو أو وفي بعِض النسخِ َشَجُر الدُّلب. وفي أُْخرى : الّدباء ، وهو َغلٌَط. وَحْملُه ُزْعُروٌر أَْصفَُر هكذا قالَهُ األَْزَهِريُّ ؛ وهو قَْوُل  الزُّ

ْينَوِرّي : ْعُروُر جنٌس َغْير ِجْنِس  ةٌ نُْلكَ  الواحَدةُ  ابن األَْعَرابّيِ. قال الدَّ اَغانيُّ : الزُّ ، والفَْرُق بينهما  النُّْلكِ  وقد خالََف قاِعَدته هنا. وقاَل الصَّ

ْعُروِر ُمبدَّد. للنُّْلكِ  بالطَّعِم وبالعجِم ، فإنَّ  يه أَْهُل الشَّاِم القراصيا وهو يكوُن أَْحمر وأَصْ  النُّْلكُ و عجماً واحداً وَعْجم الزُّ  فر.يسّمِ

 أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. كبَقَّمٍ  نَنَّكٌ  : [ننك]

اَغانيُّ : هو ِث. نانَكُ  قال غيُره :و َعلَمٌ  وقاَل الصَّ قُْلُت : الصَّواُب أَنَّه جدُّ أَْحَمد بن َداُود الَمْذُكور  كهاَجَر لَقَُب أحمَد بِن داوَد الُخراسانِّيِ الُمَحّدِ

 وغيِره. (1)الحافُِظ ، وقد َرَوى عن الَحَسِن بن سوار الثغرّي كما َحقَّقَه 

 وعلى الضِم اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ وغيُره ، وأَْنَشَد لقَْيِس بن الَخِطيم : بالضم والفتح الُحْمقُ  النُّوكُ  : [نوك]

فـــــــــــــاًء و  ٌ  شـــــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ت لـــــــــــــح ِم مـــــــــــــُ  َداُء اجِلســـــــــــــــــــــــــــح

و ِ داُء و      ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــن ــــــــــــــــه َدواُء  ال ــــــــــــــــَ  ل ــــــــــــــــي (3)ل
 

  
بيعِ بِن أَبي الُحقَْيق اليَُهوِدّي ويُْروَ  اغانِيُّ وهو للرَّ  ى :قُْلُت : وهكذا أَْنَشَده أَبُو تمام في الَحَماسِة له ، قال الصَّ

 (4)بـَعحُ  َخاَلِئِ  األَقـحَواِم َداٌء و 
 ويُْرَوى :



13361 

 

 (5)كداِء الَبطحِن لي  له َدَواُء 
لُه :  وأَوَّ

عــــــــــــــــــح و  ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــامــــــــــــــــــِة يف ِدايٍر مــــــــــــــــــا بـ  ُ  اإِلق

اءُ      ــــــــــــــــَ ن ىَت إال  عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــفــــــــــــــــَ هــــــــــــــــاُن هبــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــُ  ي

  
__________________ 

 عــــــــــــــــلــــــــــــــــون أبنــــــــــــــــطــــــــــــــــاكــــــــــــــــيــــــــــــــــة فــــــــــــــــو  عــــــــــــــــقــــــــــــــــمــــــــــــــــة 

 وراد ا ـــــــــــــــــواشــــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــوهنـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــون عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدمِ     

  

 ء القي  :وقو  امر 

ــــــــــــــــة فــــــــــــــــو  عــــــــــــــــقــــــــــــــــمــــــــــــــــة   عــــــــــــــــلــــــــــــــــون أبنــــــــــــــــطــــــــــــــــاكــــــــــــــــي

 كــــــــــــــجــــــــــــــرمــــــــــــــة َنــــــــــــــر أو كــــــــــــــجــــــــــــــنــــــــــــــة يــــــــــــــثــــــــــــــرب ا    

  

 .«ـء نسبته إىل أنطاكية ا هللنسبة وكانت العرب إذا أعجبها شيدلير عل  تشديد الياء ألهنا 

 .200/  1( التبصري 1)
 .«الد لبِ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  2)
 وهبامشه عن إحد  نسخه : البصري.« البغوي» 1403/  4( يف التبصري 3)
 واللسان عجزه يف الصحاح والتكملة. 95( ديوانه صفحة 4)
 الروايتان يف التكملة.( 5)
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ااي :  نــــــــــــَ َ
َرَض املــــــــــــ ي غــــــــــــَ قــــــــــــِ تــــــــــــ  ر لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــُ  فــــــــــــقــــــــــــُ

قـــــــــــــاءُ      ك اتـــــــــــــِّ عـــــــــــــُ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ َو   فـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــ  يـ ـــــــــــــَ  تـ

  

رحٍص و  ىن   ـــــــــــــِ ـــــــــــــُص غـــــــــــــِ عـــــــــــــطـــــــــــــَ  ا ـــــــــــــري ـــــــــــــُ  ال ي

  
رَاءُ و    ـــــــــــــ  ـــــــــــــثـ وِد ال ِذي اجلـــــــــــــُ ـــــــــــــِ مـــــــــــــَ  ل ـــــــــــــح ن ـــــــــــــُ ـــــــــــــد يـ  ق

  

ينيف  تح غــــــــــَ نــــــــــَ غــــــــــح ــــــــــَ تـ ِ  مــــــــــا اســــــــــــــــــــــــح فــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــنـ يِن  ال  غــــــــــَ

  
قــــــــاُء و    َرتح شــــــــــــــــــــــَ مــــــــِ ِ  مــــــــا عــــــــَ فــــــــح ُر الــــــــنـــــــــ  قــــــــح (1)فـــــــــَ

 

  
ً و نَواَكةً  كفَِرحَ  نَِوكَ  ً و نَواكا كةً  نََوكا قاَل  كَسْكَرى نُوكٌ و نَْوَكى ج ُمْستَْنِوكٌ و أْنَوكٌ  وهو أْنَوكَ  الرُجُل صار اْستَْنوكَ و أي َحُمَق َحَماقَةً  محرَّ

اِجُز : ُهوجٍ و األَِخيَرةُ على الِقياِس ِمثْل أَْهَوجو ٌء أُِصيبوا به في عقُوِلهم :ِسْيبََوْيه : أُْجِرَي ُمْجَرى َهْلَكى ألَنَّه شيْ   قاَل الرَّ

وُ   حــــــــــُ ٌة ضــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــَ يــــــــــح ُك مــــــــــينِّ شــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــَ  َتضــــــــــــــــــــــــح

تو      وَكـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ تـ بـــــــــــاِب  اســـــــــــــــــــــــــح و ُ ولـــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــ   (2) نـــــــــــُ
  

 لغداِف بِن بجرةَ بِن بَشير بِن حكيم بِن معية الربعي :وأَْنَشَد أَبُو َزْيٍد 

وا هـــــــــــــذا لـــــــــــــيـــــــــــــَر  َرجـــــــــــــُ  قـــــــــــــلـــــــــــــُت لـــــــــــــقـــــــــــــوٍم خـــــــــــــَ

 الـــــــــقـــــــــيـــــــــرُ  الـــــــــنـــــــــوكـــــــــ وال يـــــــــنـــــــــفـــــــــُض يف  نـــــــــوكـــــــــ     

  

ــــــــــــر  ــــــــــــي  احــــــــــــتــــــــــــذروا ال يــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــكــــــــــــم طــــــــــــمــــــــــــال

  
م عـــــــــــــــــــزازيـــــــــــــــــــر    قـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــواهلـــــــــــــــــــُ

  
ً  نوكٍ  نْسَوةٍ  من نَْوكاءُ  امرأةٌ و عن ابِن  به وهو الِقياسُ  أْنِوكْ  ما أَْحَمقَهُ ولم يُقَلْ  أي أَْنَوَكهُ  ما يقالو أْنَوكَ  صادفه أْنَوَكهُ و على الِقياِس  أيضا

. وقاَل ِسْيبََوْيه : اجِ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ب فيه بما أَْفعَلَه وإِْن كاَن كالِخلَِق ألَنَّه ليس يكون  السَّرَّ ا هو في الجسِد وال بخْلقٍة فيه وإِنَّم (3)َوقََع التَّعَجُّ

 من نقصاِن العْقِل.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 : العاِجُز الجاِهُل ، وأَْيضاً العَيِيُّ في َكالِمه عن األَْصَمِعي وأَْنَشَد : األَْنوكُ 

َتهم  النـ وحَك  أَنـحَو َ فُكنح   (4)إذا ما َلِقيـح
 فالناً اْستَْحَمقَه. ْنوكَ اْستَ و عْنَد العَرِب : العَْجُز والجْهُل. النُّوكُ  وقاَل غيُره :

ً  الثَّوبَ  نََهكَ و عن ابِن ِسْيَده. َغلَبَهُ  نََهاَكةً و يَْنَهُكهُ نَْهَكةً  كَمنَعَهُ  نََهَكهُ  : [نهك]  من الطَّعامِ  نََهكَ و عن الَجْوَهِرّي قاَل : لَبَِسهُ حتى َخلُقَ  يَْنَهُكهُ نَْهكا

 ً ْرعَ  نََهكَ و ِعْرَضهُ بالََغ في َشتِْمِه. نََهكَ  من المجاِز :و بالََغ في أَْكِلهِ  نَْهكا ً  الضَّ النَّاقَةَ َحلَباً إذا  نََهكَ  من اللَّبَِن. وكذلك اْستَْوفَى جميع َما فيه نَْهكا

 .«في حلب ناهك وال»حِديُث ابن عباٍس َرِضَي هللا تعالى عنهما :  نَقََصها فلم يبَق في َضْرِعها لَبٌَن. ومنه

ى نََهَكتْهو ً  الُحمَّ ً  كفِرحَ  كنَِهَكتْهُ  ونَقََصْت لَْحَمه ، أَْضنَتْه وَهَزلَتْه وَجَهَدتْه نَهاَكةً و نَْهكا ً و بالفتحِ  نَْهكا اللُّغتان عن  نَهاَكةً و نَْهَكةً و بالتَّحريِك ، نََهكا

ِل واألَخيِر فهو (5)الَجْوهِرّيِ ، واْقتََصَر في   ك إذا ُرئِي أَثَُر الُهَزاِل عليه منها.؛ وذل َمْنُهوكٌ  على األَوَّ

ي وال»الحِديُث : أَنَّه قال للَخافَضِة :  ومنه ءٍ الُمبالَغَةُ في كّلِ شي النَّْهكُ  أو ِمثْل ذلك اْنتََهَكتْهُ و أي ال تُباِلغي في اْستِْقَصاِء  «تَْنَهِكي أَِشّمِ

ً  السلطاُن كَسِمعَهُ  نَِهَكهُ و ُطَريفَه. (6)ي الختاِن وال في إِْسحاِت َمخِفِض الجاريِة ، ولكن اْخِفِض  ً  نَْهَكةً و بالفتحِ  نَْهكا  (7) بالََغ في ُعقوبتِه أَْيضا

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وذلك إذا َرأَْيته قد بَلََغ منه الَمَرُض ، َمْنُهوكٌ  فهو من الَمَرِض  كعُنَِي َدنَِف وَضنِيَ  نُِهكَ و ُعقوبةً. كأْنَهَكهُ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ 

 كمنَع أْضناهُ  وفي بعِض النسخِ الشََّراب الشَّْربُ  نََهَكهُ و ُشرباً واْستِيفَاءً  الشَّراَب كَسِمَع أْفناهُ  نَِهكَ و من المرض. النَّْهَكةِ  البدِن : بَيِّنُ  َمْنُهوكُ و

َجزِ م الَمْنهوكُ  من المجازِ و ِة في الرجِز : ما ذَهَب ثُلُثاهُ وبَِقَي ثُلُثُهُ  والُمْنَسِرحِ  ن الرَّ  كقَْوِل ُدَرْيِد بن الصمَّ

ذَعح  يِن فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــح  اي لــــــــــــــــــــَ

ضح       أخــــــــــــــــــــــــــّب فــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا وَأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ضح   أقــــــــــــــــــــــــــــوُد وطــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــاَء الــــــــــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــــــــــَ

  
دَعح     كــــــــــــــــــــــــــــبهنــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
اِجِز : (8)وفي الَمْنَسِرح   قَْول الرَّ
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والثاين يف التهذيب.2)
 ( يف اللسان : بلوٍن.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 .«ساقرت ا فحرره« يف»قوله : واقتصر يف اخل ا كذا خبطه وجمرور »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .«التصغري خبطه كاللسانقوله : طريفة بصيغة »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  تـَنحِهَلِته.7)
 ـ قوله : ويف املنسرح ا قو  الراجز ا كذا»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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 َويحُر أُمِّ َسعحٍد َسعحَدا
ي بذلك ألَنَّك َحَذْفت ثُلُثَْيه  كالناِهكِ  كأميٍر الُمباِلُغ في جميعِ األَشياءِ  : النَِّهْيكُ و واإِلْجَحاِف به. بالحذِف أي بالْغَت في إِْمراضهِ  فَنََهْكتَه وإنما ُسّمِ

هُ فيَْبلُغ منه وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّي : يَْنَهك وذلك لُمبَالغتِه وثَباتِه ألنَّهُ  كالنَّهوكِ  الشُّجاعُ  من الرجالِ  النَّهْيكُ و  َعُدوَّ

رِ و  دح د  مــــــــــــــــُ م َأن  املــــــــــــــــوَت ال بــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ  ٌ  َأعــــــــــــــــح

ـــــــــكٌ      ي مـــــــــامِت  هنـــــــــَِ ـــــــــ  ـــــــــت ـــــــــر قـــــــــَ  وال (1)عـــــــــلـــــــــ  َأهـــــــــِر ال
 

  
ُؤولُ  الشديدُ  القويُّ  : النَِّهْيكُ و فسََّره فقاَل : أَي قويٌّ ُمْقِدم ُمبَالٌغ.  وقَْول أَبي ذَُؤْيٍب : من اإِلبِِل : الصَّ

ٍز  ُزوا أَبيب مـــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــِ ب ـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــو ت ـــــــــــــــــــــل  ف

ــــــــــكِ      ي رح  هنــــــــــَِ ــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِد ال ِدي (2)الســــــــــــــــــــــــالِح حــــــــــَ
 

  
ه. نَْهك أََراد أَنَّ سالَحه مباِلٌغ في د بن مسلمة : و إذا ُوِصَف بالشَّجاعِة وصاَر شجاعاً. نََهاَكةً  كَكُرَم في الكلِّ  نَُهكَ  وقد َعُدّوِ في حِديِث ُمحمَّ

وفي بعِض النسخِ : والَماِضي بِزيَادةِ واو  (3) السَّيُف القاِطُع الماضي  :النَِّهيكُ و ، وسلمعليههللاصلىأَْصَحاب رسول هللا ،  أَْنَهكِ  كان من»

جِل. جِل. اسمُ  منهو من الرجاِل ، الَحَسُن الُخلُقِ  النَِّهيكَ  يقاُل : إنَّ و العطِف فيُْحتََمل أَْن يكوَن صفَةً للقاِطع أو للرَّ  الرَّ

 لُدَوْيبَّة. وَعضَّ الُحْرقُوُص فرَج أْعرابيَّة فقاَل َزْوجها : كُزبَْيٍر وأميٍر الُحْرقُوصُ  النَُّهْيكُ و

ًة و  وِص ِإنح عــــــــــَ   َعضــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــُ رحق ــــــــــحــــــــــُ ــــــــــل  مــــــــــا َأان ل

وُر      قــــــــــُ دٍّ عــــــــــَ هــــــــــا ِبــــــــــِ يــــــــــح ا بــــــــــا رجــــــــــلــــــــــَ مــــــــــَ (4)لــــــــــِ
 

  

ز ين  فــــــــِ تــــــــَ ي بــــــــعــــــــد مــــــــا َتســــــــــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــِ فح ــــــــَ ُب نـ يــــــــِّ طــــــــَ  تــــــــُ

  
هـــــــــا إن     تـــــــــُ قـــــــــالـــــــــَ كَ الـــــــــنـــــــــ  مـــــــــَ غـــــــــرُي  هـــــــــيـــــــــح (5)صـــــــــــــــــــــــَ

 

  
اجِ : ما يَْنفَكُّ  فالٌن يَْصنَُع كذا وكذا أي يَْنَهكُّ  ما قاَل اللَّْيُث :و  وأَْنَشَد للعجَّ

وا  مـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــَ   ِإن أَل ُم ف َواهـــــــــــــــــــُ  َدعـــــــــــــــــــح

واأنح      كــــــــــُ هــــــــــَ نـــــــــــح وا  يـــــــــــَ عــــــــــًا وإنح أََرمــــــــــ  قــــــــــح (6)صــــــــــــــــــــــــَ
 

  
« أْعقَابَُكمْ  أَْنَهكوا» في الحِديِث :و األَْزَهِرّي وقاَل : ال أَْدِري ما هو ولم أَْعرْفه لغيِر اللَّْيِث وال أَحقُّه.أي َضْرباً وإِْن َسَكتُوا ، وأَْنَكره 

وايةُ :   (7)الرجُل  ِليَْنَهكَ »اآلَخر : في الحِديِث و في الوضوءِ  باِلغوا في َغْسِلها وتَْنِظيفها أي «النَّارُ  لَتَْنَهَكنَّها» أو ،« األَْعقابَ  اْنَهُكوا»والّرِ

 .«النارُ  لتَْنَهَكنَّها في أَصابِعه أو

 أَميراً  وكان عنههللارضيحِديُث يَِزيد بن شجرةَ  ، ومنه اْجَهُدوهم واْبلُغوا َجْهَدهم أي ُوجوهَ القوم اْنَهكوا كذلك يقاُل في الحّثِ على القتاِل :و

يوُجوهَ القوِم فِ  اْنَهكوا» : الجيِش  على  .«ًدى لَُكم أَبي وأُّمِ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِعْرَضهُ بالََغ في َشتِْمه عن األَْصَمِعّي. وقاَل  اْنتََهكَ و .نََواِهكٌ  اإِلبُل ماَء الحوِض كَسِمَع َشِربَْت جميَع ما فيه. وهنَّ  نََهَكتِ و : التَّنَقُُّص. النَّْهكُ 

 ، أي اْذَهْب فاْغِسْله. «فاْنَهْكه اْذَهبْ »في حِديِث الَخلُوِق : و ء َجَهده.الشَّيْ  اْنتََهكَ و من رجٍل أي كافِْيَك. ناهيكَ  (8)اللَّْيُث : مرْرُت برجٍل 

 : األََسُد. النَِّهْيكُ و

 الُحْرمة : تناُولُها بما ال يُحلُّ ويَُراُد به أَْيضاً نَْقُض العَْهِد والغَْدُر بالُمعَاِهِد. اْنتِهاكُ و

 : دابَّةٌ ُسَوْيداُء ُمداَرةٌ تدُخل َمَداِخل الحراقِيِص. النَُّهْيكةُ  وفي النَّواِدِر :

ً  : [نيك] َد للَكثْرةِ. كَشدَّاٍد الُمْكثُِر منه اكُ النَّيَّ و وهو أَْصَرح من الجماعِ. جاَمعَها ناَكها يَنيُكها نَْيكا  قال : وفي المثل ُشّدِ

 نـَي اكا يَِنكح  الَعريحَ  يَِنكِ  َمن
__________________ 

 .«خبطه والصواب : ويف املنسرح قوله ا وقوله : أم سعد ا بوصر اهلمزة
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 ( اللسان.1)
 واملثبت كرواية اللسان.برواية ال شاهد فيها ا  151/  1( ديوان اهلذليا 2)
 وسينبه الشارح إىل أهنا عبارة بع  النسخ.« واملاض »( يف القاموس : 3)
 ( الوزن خمتر.4)
 ( اللسان.5)
 والتهذيب والتكملة والثاين يف اللسان. 63( ديوانه ص 6)
 .«لنهاية : لينهك الرجر ما با أصابعهقوله : لينهك الرجر يف اخل كذا خبطه ا والذي يف اللسان كا»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
قوله : مررت برجر انهيك اخل كذا يف اللســــان أيضــــاً وانظر ما وجه ذكره هنا إذ هو معتّر وعبارة اجملد يف هن  : »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 8)

ــــــــــوهنيك من رجر وانهيك منه وهنا  منه ا مبعىن حسب ا ه لي  هذا ا رف من ابب هَنََك ا وإلا هو  وعّقب األزهري بعد ذكره قو  الليث ا« ـ
 من معتّر اهلاء من هن  يـَنـحَه .
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ً و َغلَبَُهم النُّعاسُ  تَنايكوا من المجاِز :و يُْضَرُب في مغالبِة الغالب.  األَْجفَاُن اْنَطبََق بعُضها على بعٍض. تَنَايََكتِ  منه أَْيضا

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 النعاُس َعينَهُ إذا َغلََب عليها ؛ نَقَلَه األَْزَهِريُّ في ترجمِة نََكَح. ناكَ و َض ،المطُر األَرْ  ناكَ 

 .َمْنيُوكةٌ  من فُِعَل به وهي المنِيكُ و الَمْنيُوكُ و

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 قَْريةٌ من سغد َسَمْرقَْند. (2) نوكدك .(1) [نوكدك]

 مع الكافِ  فصل الواو
 السَّواِديُّ  هو أو وهو القَُطْيعاء ، التَْمُر الِشْهريزُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وقال ابُن األَْعَرابّيِ : هو َمْقصوراً كأْجفَلَى األَْوتََكىو األَْوتَكُ  : [وتك]

 وقاَل بعُضهم : َهِريُّ للبَْحَرانِيِّين قال :ونََسبَهُ األَزْ 

ـــــــــة مـــــــــن  ب لـــــــــ  كـــــــــَ ُمصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ مـــــــــا  َأوت ـــــــــقـــــــــاِع كـــــــــلـــــــــ   ال

را      خــــح ٍ صــــــــــــــــــَ لـــــــَت مــــن لــــَ ِّ عـــــــامــــَ  خــــِ هـــــــا الــــنــــ  تــــح (3)َزهــــَ
 

  
 وأَْنَشَد أَبُو َحنِْيفَة في كتاِب النَّباِت :

وان  مـــــــــُ عـــــــــَ كـــــــــَ فـــــــــمـــــــــا َأطـــــــــح تـــــــــَ احـــــــــٍة  اأَلوح  عـــــــــن لـــــــــَ

ؤحِم و      عــــــــــــوا الــــــــــــرَبحين  ِإال  مــــــــــــن الــــــــــــلــــــــــــ  نــــــــــــَ (4)ال مــــــــــــَ
 

  
 ، قاَل وزياَدةُ الَهْمزةِ ِعْنِدي أَْولَى. (5)قال ابُن ِسْيَده : وَجعَلَه كراع فَْوَعالء 

كةً الدََّسمُ  الَوَدكُ  : [ودك] َكةُ و وقيَل : َدَسم اللَّْحِم وُدْهنه الذي يُْستَْخرُج منه محرَّ  قالِت اْمَرأَةٌ من العرِب : كنُت َوْحَمى كِعَدةٍ االسُم منه الّدِ

َكة ً  كَوِجلَ  تودك يَُده وِدَكتْ  ، وتماُمهُ في ز ل خ. للَوَدك أي كنُت ُمْشتَِهيَةً  الّدِ ً  بالكسرِ  ُوِدَكتْ  . وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :َوَدكا ً و ،( 6) َوَدكا  َودََّكهُ تَْوِديكا

وفيه لف ونشر مرتب وِلَذا َزاد  َوَدكٍ  َسميٌن وذو أي واِدكٌ  وَرُجلٌ  على النََّسبِ  َوِدكٌ  ولَْحمٌ  .الَوَدك َء إذا َجعََل فيهالشي َودَّكَ  ، وكذا َجعَلَهُ فيه

 ذاتُ  َودوكٌ و أَْيضاً. َوِديكٌ  كذلك ، ودجاَجةٌ  َوديكٌ  ِديكٌ و َسِمنَْت. وَداَكةً  كَكُرمَ  َوُدَكتْ  وقد وِديَكةٌ  وَدجاَجةٌ  واَو العَطِف كما قالُوا البٌِن وتاِمٌر.

كةً  َوَدكُ و كما في اللَِّساِن والعُبَاِب. َدقيٌق يَُساُط بَشْحٍم َكخزيَرةٍ  الَوديَكةُ و .َوَدكٍ  اِك الذي َملََك األَْرضَ  اسمُ  محرَّ ُد بُن َجِرير  أُّمِ الضُّحَّ قالَهُ ُمحمَّ

. كٌ و كَشدَّادٍ  َودَّاكٌ و كناِصٍر وَصبورٍ  َودوكٌ و واِدكٌ و الطَّبَِريُّ ٍث أْسماءٌ  ُمَوّدِ اء : يقاُل و بُن ثميل الَماِزنيُّ شاِعٌر. َودَّاكُ  ومنهم كُمَحّدِ قاَل الفرَّ

َرْملَةٌ أو :  الَوْدكاءُ و هو أّي الناِس  أي هو أوَدكٍ  ما أْدري أيَّ  قَْولُهم :و الدَّواهي ، ، وبناِت بَْرحٍ وبناِت بِئَْس يَْعنِي أَْوَدكَ  (7) نَباتِ  لَِقيُت منه

 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد البِن أَْحَمر البَاِهِلّيِ : ع

ِرف آايتٍ  عـــــــــح ـــــــــَ تح  ؟أَمح كـــــــــنـــــــــَت تـ لـــــــــَ عـــــــــَ  فـــــــــقـــــــــد جـــــــــَ

ك      فـــــــــــــِ الُ  ِإلـــــــــــــح ِذرُ  ابلـــــــــــــَودحكـــــــــــــاءِ َأطـــــــــــــح تـــــــــــــَ عـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

  
 أي تْنكُر وتَْدُرُس وقَْبلُه :

ُر  مـــــــــُ ه الـــــــــعـــــــــُ فـــــــــَ عـــــــــح ىن ضـــــــــــــــــــــــِ  ابَن الشـــــــــــــــــــــــبـــــــــاُب وأَفـــــــــح

رُ      ظـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ِش تــــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  ؟هلِل َدر َ  َأي  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ
  

ههـــــــر أَنـــــــَت طـــــــالـــــــُب شـــــــــــــــــيح  رِكـــــــَ دح َت مـــــــُ   ؟ء َلســـــــــــــــــــــح
  

ُر    ه وطــــــــــَ فــــــــــِ َك عــــــــــن ُأال  بــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــقــــــــــَ  ؟(8)أَمح هــــــــــر ل
  

. اَغانيُّ : أو هي َهَضبة قاَل : وهذه أََصحُّ  وَزاَد الصَّ

 قال الشاِعُر : كُزبَْيٍر : ع ُوَدْيكٌ و

ــــــــــكٌ هــــــــــر رام عــــــــــن عــــــــــهــــــــــدي و  ُه  ُوَدي  مــــــــــكــــــــــانــــــــــَ

 ؟(9)إىل حيــــُث يفضــــــــــــــي ســــــــــــــيــــُر ذات املســــــــــــــــــاجــــد     
  

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ
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 .الَوَدكَ  : كَشدَّاٍد َمْن يَبِْيعُ  الَودَّاكُ 

__________________ 
 ( حقها أن تكون بعد مادة نو .1)
 السكون وفتح الكاف وذا  معجمة مفتوحة وآخره كاف.( قيدها ايقوت نوكذ  ابلضم مث 2)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.3)
 ( اللسان.4)
 .«فو عل »( يف اللسان : 5)
 .298/  2( انظر اجلمهرة 6)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا عل  أهنا معطوفة عل  ما قبلها ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  هذا الضبرت.7)
 .«ودكاء»للسان واألو  يف الصحاح ومعجم البلدان ( األبيات يف ا8)
 .71ونسبه إىل عبيد بن األبرص ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص « وديك»( معجم البلدان 9)
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ً  ويقاُل : ما َرأَْيُت عْنَده  َدَسم كما في األََساِس. (1)إذا لم يكْن عْنَده طائٌِل وهو مجاٌز ونحوه ما عْنَده  ُمتوّدكا

قال  ُمَؤنَّثَةٌ  كالَكتِِف فَْوَق العضدِ  ما فوَق الفَِخذِ  ثالُث لُغاٍت األُولَى ُمَخفَّفة عن األخيَرةِ كفِخٍذ وفَْخذٍ  بالفتح والكسر وكَكِتفٍ  الَوْركُ  : [ورك]

اجُز :  الرَّ

هــــــــــــــامــــــــــــــا بــــــــــــــَا  يــــــــــــــح رحضــــــــــــــــــــــــــــا  ِورحكــــــــــــــَ  ِذراٌع عــــــــــــــَ

ا      بـــــــــــيـــــــــــَر ِإال  عضــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــح ُن الـــــــــــتــــــــــــ  (2)ال حُتحســــــــــــــــــــــــِ
 

  
ْمِة : أَْوراكٌ  ج  ال يكسَُّر على غيِر ذلك ، اْستَْغنَْوا ببناِء أَْدنَى العَدِد قال ذُو الّرِ

ر  و  ه  كــــــــــــــَبوحرا ِ َرمــــــــــــــح تــــــــــــــُ عــــــــــــــح طــــــــــــــَ َذاَر  قــــــــــــــَ  الــــــــــــــعــــــــــــــَ

ـــــــــاِدُس      ن مـــــــــاُت ا ـــــــــَ ـــــــــِ ل ظـــــــــح ُ
ه املـــــــــ ـــــــــح ت َبســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــح (3)ِإذا أَل

 

  
قد ثَبََت جاِز النِّساِء فَجعََل الفْرَع أَْصالً ، واألَْصَل فَْرعاً ، والعُْرَف عْكس ذلك. وهذا كانَّه يخُرُج َمْخَرَج الُمبالغَِة أي شبَّه ُكثْبان األَْنقاء بأَعْ 

، كأَنَّهم جعلُوا كلَّ  األَْوراكِ  لعظيمُ هذا الَمْعنَى إِلعجاِز النساِء ، وصاَر كأَنَّه األَصَل فيه حتى شبّهت به ُكثْبان األَْنقاء. وَحَكى اللَّْحيَانيُّ : إنَّه 

ً  جزٍء من كةً ِعَظُمها والنَّْعتُ  الَوَركُ و ثم جمع على هذا. الَورَكْيِن َوِركا  .الَورَكْينِ  : كاَن َعِظيمَ  أَْوَركُ  يقاُل : رجلٌ  أْوركُ  محرَّ

ً  الرُجلُ  َوَركَ و قالَهُ اللَّْيُث. َوْركاءُ  هيو كَ  كذلكو ُد َوْعداً َكَوَعَد يَعِ  يَِرُك َوْركا  وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : َوِرِكهِ  اْعتََمَد على إذا تََواَركَ و تََورَّ

تُ  وارَكــــــــــح ــــــــــَ ه  ت ــــــــــُ رحت هــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــح ــــــــــه فــــــــــانـ ي ل قــــــــــِّ  يف شــــــــــــــــــــــــِ

هـــــــا      يـــــــنـــــــُ ِ  لـــــــِ لـــــــح دٍّ مـــــــن اخلـــــــَ اَء يف شـــــــــــــــــــــَ خـــــــَ تـــــــح (4)بـــــــفـــــــَ
 

  
كَ و بِيَّ َجعَلَهُ على تََورَّ َكةً  الحِديُث : جاَءتْ  ومنه ُمْعتَِمداً عليها َوِرِكهِ  فاُلٌن الصَّ  .َوِركها أي حاِملَتَه على الَحَسنَ  (5) ُمتَوّرِ

 وقال الشاِعُر :

ك مل  َ َأن  أُمـــــــــــــــــــــــ  ا  بـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ َور  ح تـ ـــــــــــــــــــــــَ  تـ

نـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا و      ؤحمـــــــــــــِ ُ
ض أَمـــــــــــــرَي املـــــــــــــ رحضـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــُ (6)مل تـ

 

  
ك من األَ   ِريكِة ، وهي السَّريُر وقَْد تَقَدََّم.ويُْرَوى : تَأَرَّ

كَ و ْجِل اليُْمنَى الَوِركَ  َوَضعَ  إذا في الصَّالةِ  تَورَّ حاحِ ، وهذا سنَّةٌ. ومنه على الّرِ ك كان ال يََرى بأْساً أَنْ »حِديُث ُمجاِهٍد :  كما في الّصِ  يَتََورَّ

جُل على رْجِله اليُْمنَى في األَْرِض الُمْستَِحْيلَة  كَ  أو .«في الصَّالةِ  (7)الرَّ حاحِ. وجاَء  َوَضَع أَْليَتَْيِه أو إْحداُهما على األَْرِض  تََورَّ كذا نّص الّصِ

َر بأَنَّه الذي  «أْوراِكهم ن الَِّذين يَُصلُّون علىلعلََّك م» جاء في حِديٍث :و وهذا َمْنِهيٌّ عنه. في حِديِث إْبَراهيم النَّْخِعي على َعِقبَْيه ، ، وفُّسِ

ُج ُرْكبَتَيه فكأَنَّه يَْعتَِمُد على َوِرَكه يسجُد وال يَْرتَفُع على األَْرِض ويُْعلي . وقاَل أَبُو ُعبَْيد في تْفسيِر حِديِث َعْبِد هللِا : إنَّه َكِرهَ َوِرِكه لكنَّه يُفَّرِ

جلُ  ً  أَْن يَْسجَد الرَّ كا إذا َسَجَد حتى يُْفِحش في ذلك ، أَو ُمْضطجعاً يَْعنِي أَْن يتضامَّ ويُلِصَق َصْدَره  َوِرَكْيه أو ُمْضطجعاً ، أَي أَْن يرفعَ  ُمتََوّرِ

كِ  باألَْرِض ويََدَع التَّجافَي في سجوِدِه. قاَل األَْزَهِريُّ : مْعنَى كَ  في الّسُجوِد أَنْ  التورُّ كُ  يجعَلَها تْحَت يُْمناه كمايُْسَراه ف يَُوّرِ الرجُل في  يَتََورَّ

كَ و التَّشّهِد ، وال يجوُز ذلك في الّسُجوِد ، قاَل : وهذا هو الصَّواُب. وما قالَهُ أَبُو ُعبَْيد فإِنَّه غيُر َمْعُروف.  ثَنَى ِرْجلَهُ  إذا على الدَّابَّةِ  تََورَّ

 وقد َمْصَرَعةٌ  الُوروكَ  ومنه ال تَِرْك فإنَّ  وذلك إذا أَْعيَا فَيَْسدل ِرْجلَْيه على َمْعَرفِة الدَّابةِ  أو ليَْستَِريحَ  (8) ليْنِزلَ  في السرجِ  َوِرَكْيهِ  وَوَضَع أََحدَ 

ْحلِ  ورك ً  على السرِج أو الرَّ اعي : َوْركا  قال الرَّ

ـــــــــــــــُوُرو و  َر ال ـــــــــــــــح ب ـــــــــــــــَ رحَء قـ َ
ِر املـــــــــــــــ جـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ  ال تـ

ُر      ه أَبحصــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ت ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــرُكــــــــــــــــح (9)ِ  وهــــــــــــــــي ب
 

  
كَ و كَ  أََرى اللَّْحيَانّي حَكى عن أَبي الَهْيثم العُقْيليّ و نَقَلَه اللَّْحيَانيُّ عن أَبي زياٍد وهو مجاٌز. قال ابُن ِسْيَده : عن الحاَجِة تَبَطَّأ تََورَّ في  تََورَّ

َك  ُخْرئِهِ  اِكُب ِرْجلَهُ  ِوراُكهُ و واِرُكهُ و َمْوِرَكتُهُ و كَمْجِلٍس  ْحلِ الرَّ  َمْوِركُ و تَلَطََّخ به أي (10)كتََصوَّ وفي  بالكسر الَمْوِضُع الذي يَْجعَُل عليه الرَّ

اكُب ِرْجلَهُ. وقاَل أَبو ُعبَْيَدةٍ  الُمْحَكم : اكُب ِرْجلَه عليه قُدَّام واِسطَ  الَمْوِركةو الَمْوِركُ  يََضُع فيه الرَّ  ِة الرْحلِ الَمْوضُع الذي يثْنِي الرَّ

__________________ 
 ( يف األساس : فيه.1)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح.2)
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 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 .«قوله موركة ابألصر متوركة ا سن ا الذي يف اللسان كالنهاية : جاءت فاطمة متوركة اخل وهو الصواب»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( اللسان.6)
 .«قوله : املستحيلة أي غري املستوية كما يف اللسان»املطبوعة املصرية : ( هبامش 7)
 ( وضعت هذه اللفظة ابألصر خارج األقواس عل  أهنا ليست يف القاموس ا واللفظة من مو القاموس.8)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 102( ديوانه ط بريوت ص 9)
 ( اللسان : كتضّو .10)
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يبُ »ا ِديُث :  الركوِب. ومنهإذا َمر  من  له َموحرِ َ  حىت ِإن  رأحَس انقَِته لُتصــــِ ها إليه  .«َرحح ِب رَأحســــِ أَرَاَد أَن ه َقدح ابَلَغ يف جذح
َوحرِ ُ  كِكتاٍب ثـَوحٌب يـَُزي ُن به  الِورَا ُ و  لَيُكّفها عن الســــــــــــــرِي.

َثر ما يكوُن من اِ رَبةِ  امل اجلَوحَهرِي  ا ونـََقَر  كُكُتبٍ   ُوُر ٌ  ج وَأكح
ِر مث يـُثحىَن حتحته تزين به وأَنحَشَد لُزهريح : الِورا ُ  عن َأيب ُعبَـيحَدة قاَ  : َم الر حح رَُقُة الجي تـُلحَبُ  ُمَقد   : الن مح

واَر هلــــــــــــــا  بــــــــــــــاَر  ال شــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َور ًة تـ قــــــــــــــح  مــــــــــــــُ

واِز و      طـــــــــــوُع عـــــــــــلـــــــــــ  اأَلجـــــــــــح  (1) الـــــــــــُوُر ِإال  الـــــــــــقـــــــــــُ
  

ْحل. «َصِليبٌ  ِوراكٍ  أَنَّه كان يَْنِهي أَْن يُْجعَل في»هللا تعَالَى عنه : في حِديِث ُعَمَر َرِضَي و قال و ، قالُوا : هو ثوٌب يُْنَسُج َوْحده يَُزيَُّن به الرَّ

:  الِوَراكُ  كذا نّص العُبَاِب ونّص اللَِّساِن ، ولها ذُؤابةُ ُعهوٍن. وقاَل أَبُو َزْيٍد : وله ذَُؤابَةُ ُعهونٍ  الَمْوِرَكةَ  َرْقٌم يُْعلَى  :الِوَراكُ  : (2)أَبُو ُعبَْيد 

ي هي أو الَمْوِرَكة الذي يُْلبس جُل على َوَركَ  ويقاُل : الَمْوِرَكةَ  ِخْرقَةٌ ُمَزيَّنَةٌ َصغيَرةٌ تُغَّطِ حْ  الِمْوَرَكةُ و .الَمْوِرَكةِ  الرَّ  لِ كِمْكنََسٍة قاِدَمة الرَّ

الِمْصَدَغِة  أَْيضاً ِمثْلُ  الِمْوَرَكةُ و وَسيَأْتي. الِمْيَركة أي كِكتاٍب. وقاَل أَبو َعْمٍرو : هي كالِوَراكِ  كذا في سائِِر النسخِ ، وفي اللَِّسانِ  كالِمْوراكِ 

اِكُب تحتَ  ْكبَِة نَ  َوِرِكهِ  يَتَِّخذُها الرَّ .ويَْحتَِضن الواِسط بمأْبِِضه وهو َمثْنَى الرُّ َمْخَشِريُّ ْحلَ  َوَركَ و قَلَه الزَّ ً  كَوَعَد يَِعدُ  يَِركُ  الَحْبَل أو الرَّ  َوْركا

ً  َجعَلَهُ ِحيالَ  َكهُ تَْوِريكا ً  الَجْبلَ  َوَركَ  ، والذي نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيٍد عن األَْصَمِعّي : وِرِكِه َكَورَّ ، هكذا هو  َوِركه َجعَلَه ِحيَالَ  َوْركا

َدةِ وأَْنَشَد قَْوَل ُزَهْيٍر :با  لجيِم الُمَوحَّ

نَ وَ  ه  َور كـــــــــــــح نـــــــــــــَ تــــــــــــــح لـــــــــــــوَن مـــــــــــــَ عـــــــــــــح وابن يــــــــــــــَ  ابلســــــــــــــــــــــــــ 

ِم      عـــــــــــِّ نــــــــــــَ تــــــــــــَ ُ
ِم املـــــــــــ (3)عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــن  َد   الـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــِ

 

  
 لبعِض األَْغفاِل : التَّْوِريكِ  وأَْنَشَد غيُره في

تُ حـــــــــــــــــــــىت ِإذا  ريحِي  َور كـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــن أُي

ِه ِإىل      يـــــــــــــح يـــــــــــــفـــــــــــــَ واَد ضـــــــــــــــــــــــــــِ ريحِ ســـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــُقصـــــــــــــــــــــــــــَ

  

 (4)رََأتح ُشحويب وَبذاَذ َشوحرِي 

ً  بالَمكانِ  َوَركَ  : (5)قال ابُن ُدَرْيٍد و كَ  به. قاَل اللَّْحيَانيُّ : أقامَ  كقُعُودٍ  يَِرُك ُوُروكا ً  على األَْمرِ  َوَركَ و به كتََورَّ َك  عليه قََدرَ  بالضمِ  ُوُروكا َكَورَّ

 ً كَ و تَْوِريكا ً  الِحماُر على األَتانِ  َوَركَ و .تََورَّ ً و َوْركا اَغانّي. َوَضَع َحنََكهُ على قَطاتِها إذا ُوُروكا ُجلُ  َوَركَ و نَقَلَه الصَّ ً  الرَّ  َوِرَكهُ  ثَنَى يَِرُك وركا

كوِب. قال أَبو حاتم : يقاُل ثَنَى ِليَْنِزلَ  على الدابَّةِ  َوَرَك يَِرُك  في ذا الَمْعنَى إنَّما هو َمْصَدرُ  ْركهوَ  فنََزَل وال يجوزُ  َوِركه وذلك إذا َملَّ من الرُّ

 ً ً  َوَركَ و .َوْركا ً  فاُلنا ً و جاَوَزهُ  إذا الَجبَلَ  واَركو َوِرِكهِ  َضَربَهُ في يَِرُكه َوركا َكهُ تَْوِريكا كَ  من المجاِز :و أوَجبَهُ  َورَّ  َحَملَهُ  إذا الذَّْنَب عليه َورَّ

 َ كَ  من أَْنَكَر القََدَر فَقَْد فََجَر ومن»قَْوُل الَحَسِن :  نَّه يُْلِزُمه إِياه. ومنهوأََضافَه إليه وقََرفَه به كأ كٌ  وإنه .«َذْنبَه على هللا فقد َكفَرَ  َورَّ  لَُمَورَّ

بالكسِر جاِنُب القَْوِس  الِوْركُ و بعٍض  العُلَماء في ُمَصنَّفاتِهم على تْوِريك نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، ومنه َذْنبٌ  فيه كُمعَظٍَّم في هذا األَْمِر أي ليَس له

 عن ابِن األَْعَرابّيِ وأَْنَشَد : وَمْجَرى الَوتَِر منها

ُر غــــــــانــــــــيــــــــٍة عــــــــَ   الــــــــَعشــــــــــــــــــــــرُي هبــــــــا   هــــــــر وصــــــــــــــــــــــح

ُب      تـــــــَ ِر الـــــــغـــــــاِرِب الـــــــقـــــــَ هـــــــح عـــــــَ   بـــــــظـــــــَ (6)كـــــــمـــــــا يــــــــَ
 

  

وٌن   نــــــــــــُ رِكــــــــــــت  كــــــــــــِورح ِ إال   ــــــــــــُ ِس إنح تــــــــــــُ وح  الــــــــــــقــــــــــــَ

  
ٍر    لـــــــــــبُ  فـــــــــــالـــــــــــِورح ُ يـــــــــــومـــــــــــًا بـــــــــــال َوتـــــــــــَ قـــــــــــَ نــــــــــــح  مـــــــــــُ

  
اُء فيه الفتَْح أَْيضاً وقاَل : هو مْوضُع الِعْجِس. وقال  الشََّجَرةِ أي َعُجِزها َوِركِ  القَْوُس الَمْصنوَعةُ من الِوْركُ  قاَل أَبو َحنِْيفَة :و وَرَوى الفرَّ

 غيُره : أَي أَْصلها وأَْنَشَد للُهَذلّيِ :

ٌص غــــــــــــــــريُ  َو   هبــــــــــــــــا  ــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــقــــــــــــــــُ  جــــــــــــــــايف ال

ن       َي حـــــــــــــــَ طـــــــــــــــح َورح ٍ ِإذا مـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِ داِ   ب (7)حـــــــــــــــُ
 

  
 أشده. وركهو أَْصل القَِضيِب وهو أشد له الِوْركُ  أََشّد مْوِضع فيه. وقاَل ابُن َحبيٍب عنه : الِوْركُ  وقال األَْصَمِعيُّ :

بالكسِر  ِوراكٍ  بالضم وبضمتيِن َجْمعُ  الُوْركُ و ْطَي أََراَد ُمِطَي فأَْسكن الحَرَكةَ.قُْلُت : والُهَذليُّ هو أُميَّةُ بُن أَبي عائٍِذ يِصُف قوساً ، وقَْولُه : مُ 

 وقَْد تَقَدََّم شاِهُده من قَْوِل ُزَهيٍر قريباً ، واْقتََصَر الُمَصنُِّف هنا على أَحِد الَوْجهين.

ْنَخ من األَْصلِ  بكسِر الراءِ  الَوِركانِ و  هكذا وكَوِرثَ  وظاِهُر سياِق الُمَصنِِّف يَْقتِضي أنَّه بالفتحِ وهو َغلٌَط ، ما يَِلي الّسِ
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__________________ 
 والصحاح واللسان. 48( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( التهذيب واللسان : أبو عبيدة.2)
 واألساس.واللسان والصحاح  77( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 .414/  2( اجلمهرة 5)
 ( اللسان.6)
 واللسان بقافية ساكنة. 184/  2( البيت ألمية بن أيب عائذ اهلذد ا شعره يف ديوان اهلذليا 7)
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حاِح.  نـََقَله اجلَوحَهرِي . رحضِ عل  األَ  َورَِكهُ  اضحَطَجَض كبنه َوَضضَ  ُوروكاً  يف سائِر النسِخ والص واُب كَوَعَد كما يف اللَِّساِن والصِّ
 َموحروَكٌة إذا كانت ِمنَ  زَاَد غريُهو  أَيحضـــــــــــــاً عن َأيب ُعبَـيحٍد نـََقَلهما اجلَوحَهرِي  ا َموحِعدٍ  ِمثحرُ و  كَموحِعَدةٍ   َموحرَِكةٌ  نـَعحرٌ  قـَوحهُلم : هذهو 

هم :  أي ِمنح نـَعحِر اخُلفِّ  الَورِ ِ  حاِح والُعَباِب. وقاَ  بعضـــــــــــــُ رٍو :و  .الَورِ ِ  إذا كانت من ِحيا ِ  كما يف الصـــــــــــــِّ  قاَ  أبو َعمح
َلُه إذا أعحيا (1) كِميَجَنٍة َتكوُن با َيَدي الُكورِ   املريََكةُ  ُض الراِكُب عليها رِجح َنســــــــــــٍة الجي تقد َمتح ولو   املِوحرََكة وهي َيضــــــــــــَ كِمكح

ضُ  َسن واجَلمح وارِ ُ  ذََكَرها هنا  كان َأحح
َ
 قا  : امل

وارِ ِ ِإذا َجر َد اأَلكناف َموحُر 
َ
 (2) امل

في  التَّْوِريكُ  من المجاِز :و وهو مجاٌز. ءٌ ليَس له منها شي أي في هذه اإِلبِِل كُمْحِسنٍ  ُموِركٌ  هو وقاَل أَبُو َعْمٍرو : واإِليَراُك من قوِلهم :

ً  ُف غيَر ما نواهُ ُمْستَْحِلفُهُ نِيَّةٌ يَْنويها الحالِ  قاَل إِْبراهيُم النََّخِعيُّ : هو اليَمينِ  جِل يُْستَْحلَف إن كاَن مظلوما كَ  وبه فسَّر قَْوَل الرَّ ِء إِلى شي فََورَّ

اَمِة عْنَد العِزْيِز َغْربَْيها. وقال نَْصٌر : َمْوضٌع باليَم كفَِرَحٍة َرْملَةٌ باليَماَمةِ  الَوِرَكةُ و .التَّْوِريك وإِْن كان ظالماً لم يَْجز عنه التَّْوِريكَ  َجَزى عنه

ِد  (4) َمَحلَّةٌ بأَْصفَهانَ  َوْركانُ و ماٌء لتَِمْيم. (3) بن إِْسحاق بن  (5)منها عائَِشةُ بْنُت الَحَسِن بِن إِْبراهيم العاِلَمةُ الَواِعَظةُ عن أَبي َعْبِد هللِا ُمحمَّ

ٍد  وهذه بالتَّْحِريك كما  كالَوْركانَةِ  من النِّساءِ  االْليانَةُ  الَوْركاءُ و .495لحبال ماتَت َسنَة بِن علّي ا (5)َمْنَده ، وعنها أُمُّ الرَضى َضْوُء بْنُت ُمحمَّ

اَغانيُّ ، وِسياُق الُمَصنِِّف يْقتِضي أنَّه بالفتحِ قاَل :  القوُم عليَّ  من المجاِز :و .وسلمعليههللاصلىَمْوِلُد إِبراهيَم الَخليِل  الَوْرَكاءُ و قَيََّده الصَّ

. واحٌد بالفتح وكَكتٍِف أي إِْلبٌ  َوْركٌ  اَغانيُّ َمْخَشِريُّ والصَّ  واِحٌد نَقَلَه الزَّ

اُء : يقالُ و . َخبٍَر كَسْكَرى ويُْكَسُر أي أْصَل َخبَرٍ  لََوْرَكى إنَّ عنَده قاَل الفرَّ اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

كَ  اءِ  َوْرَكه على دابَّتِه إذا َوَضَع عليها تََورَّ ً و فنََزل بجزِم الرَّ كَ و .َوِرِكه : اْعتََمَد على َوَرَك َوْركا جَل : تََورَّ جُل الرَّ اْعتَقَلَه بِرْجِله  الرَّ

كِ  ، من ُوْرَكهو ِرَكتَه فَصَرَعه. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ما أَْحَسنَ  ابَّةِ على  التَّْوِريكُ و .التََّورُّ كِ  الدَّ كت . وقاَل األَْصَمِعيُّ :كالتََّورُّ  اإِلبل َورَّ

 ً ْكنَ و أي جاَوَزتْه ، وقَْوُل ُزَهْيٍر : تَْوِريكا كتِ  الخ يقاُل : (6)بالسُّوبان  َورَّ ْكنَ  . ويقالُ أَْوَراِكها اإِلبُل َمْوِضَع كذا إذا َخلَّفَتْه َوَراءَ  َورَّ أي  َورَّ

.َعَدْلَن نَقَلَه الَجوْ  كَ و َهِريُّ  عليه السَّيَف َحَملَه قال ساِعَدةُ : َورَّ

َور  َ  ـــــــــــَ ه  فـ ـــــــــــُ ل ُم َنصـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ث مـــــــــــح ـــــــــــَ ث ـــــــــــُ ًا ال يـ ـــــــــــَ ن ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ  ل

ـــــُم      مـــــي ظـــــــاِم صـــــــــــــــــــَ ـــــعـــــِ (7)ِإذا صـــــــــــــــــــــاَب َأوحســـــــــــــــــــــاَط ال
 

  
ُم في العظِم. وَمْعنَى كَ  أََراَد نَْصلُه َصميٌم أي يَُصّمِ كَ و لَْيناً أي أََمالَه للضَّرِب حتى َضَرَب به يَْعنِي السَّْيَف وهو مجاٌز. َورَّ في الواِدي إذا  َورَّ

 كَوِركٍ  ثم يَْصطلُح الناُس على رجل»في الحِديِث ثم َذَكَر فِتْنَةً تكوُن فقال :  على ِضلع ، وقد جاَء ِذْكُره َكوِركٍ  َعَدَل فيه وَذَهَب. وفي الَمثَلِ 

لع وال يتركَُّب عليه الْختِالِف ما بينهما  الَوِركَ  أي يَْصَطلُحون على أَْمِر َواٍه ال نظاَم له وال اْستِقَامةً ، ألَنَّ  «على ِضلعٍ  ال يستقيُم على الّضِ

ُح على الَوِركُ  وبُعده. ومن المجاِز :  ُمْوِرك في هذه اإِلبِِل ِمثْل موروك هوالسَّفينِة و َوِركِ  من السَِّفينِة َمْوِضُع االْستِيام. يقاُل : قَعََد المالَّ

ً  كُمْحِسٍن عن أَبي َعْمٍر ونَامَ  كا  .َوِرَكْيه ُمتَِّكئاً على أحدِ  ُمتََوّرِ

ٌث َمْنُسوب إلى الَوْركي وُعَمُر بُن حفص  وهي قَْريَةٌ ببَُخارى. (8) َوْرِكة محّدِ

اُء : أي (9) َزَكتْ أَوْ  هكذا في سائِر النسخِ والصَّوابُ  المرأةُ  وَزَكتِ   :[وزك] . وقال الفرَّ  ُموِزَكةً  وقد َرأَْيتها أْسَرَعتْ  ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 كِمْشيَِة القصاِر قاَل : قَبيحةً  ِمْشيَةً  أو َمَشتْ 

م ِإلــــــــــــــيــــــــــــــهـــــــــــــا  راٍء هــــــــــــــر لــــــــــــــكــــــــــــــُ  اي ابــــــــــــــَن بــــــــــــــَ

تــــــــــــــاُة      تح إذا الــــــــــــــفــــــــــــــَ هــــــــــــــا  َأوحزَكــــــــــــــَ َديــــــــــــــح  ؟(10)لــــــــــــــَ
  

 وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو : النَْت وواتَتْ  أي عنَد النِكاحِ  أْوَزَكتْ و

__________________ 
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 ( يف اللسان : الرحر.1)
 .«إذا حرد األكتاف»( اللسان والتهذيب وفيهما 2)
 .«الُغَزيحز»( يف معجم البلدان 3)
 و ا واحد.« أبصبهان»( يف القاموس : 4)
 .«محد»( معجم البلدان 5)
 البيت يف املادة.( تقدم 6)
 واألساس. يف شعر ساعده بن جؤية. 230/  1( البيت يف ديوان اهلذليا 7)
 ( ضبطت ابلفتح مث السكون عن معجم البلدان.8)
 ( كما يف اللسان والتكملة.9)
 ( اللسان.10)

  



13374 

 

تح  ه الـــــــــــــــــــد ر اِ   فـــــــــــــــــــَبوحزَكـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــح طـــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــِ

ا      الِط أميـــــــــــــــــــــ  (1)ِإيـــــــــــــــــــــزا ِ عـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــد اخلـــــــــــــــــــــِ
 

  
ً  األَْمُر كَكُرمَ  َوُشكَ  : [وشك] حاحِ : َسُرعَ  يْوُشُك َوْشكا ً  ذا ُخروجاً بالضمِ  َوُشكَ  وفي الّصِ  أي َسُرَع. يَْوُشُك َوْشكا

ً  وفي اللَِّساِن :  أوَشكَ و .الِوْشك . وَدفََع األَْصَمِعيُّ الُوْشكو الَوْشك : السُّْرعة ؛ ويقالُ  الَوْشكُ  . وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :َوُشَك َوشاكةً كوّشَك تَْوِشيكا

ً و َكواَشَك ُمَواَشَكةً  أَْسَرَع السَّْيرَ  يت. ُمواِشكٌ  . يقاُل : إنَّهِوَشاكا ّكِ  أي ُمساِرٌع نَقَلَه ابُن الّسِ

 وقد يأْتي ُمْستعمالً بَْعدها االسم ومنه قَْوُل َحسَّان : يكوَن األْمرُ  ال أنْ  يُوِشكُ و كذا األَْمُر أن يكونَ  يُوِشكُ و

ا  ري حهتــــــــــــــــــُ يحســــــــــــــــــــــــــــــــاَن ختــــــــــــــــــََ ــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــن مخــــــــــــــــــِر بـ

ًة      رحايقــــــــــــَ ــــــــــــُ كُ تـ وشــــــــــــــــــــــــــِ ظــــــــــــامح  تــــــــــــُ رتحَ الــــــــــــعــــــــــــِ (2)فــــــــــــَ
 

  
 يَِزيَد الِكْنِديَّ :واألَْكثر أَْن يكوَن الذي بَْعدها أَن والِفْعل ، وبذلك جاَءِت األَحاِديُث. وقاَل َجِريٌر يَْهُجو العبَّاَس بن 

دِّرح  قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ي  ومل يـ قـــــــــــــــِ ر الشـــــــــــــــــــــــــــــ   اذا جـــــــــــــــهـــــــــــــــِ

كبــــــــــبــــــــــعــــــــــِ  األمــــــــــِر      (3)َأنح ُيصــــــــــــــــــــــــااب  َأوحشــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد ثْعلَب :

ـــــــــرتاَب و  ـــــــــنـــــــــاُس ال َر ال ئـــــــــِ ـــــــــو ســـــــــــــــــــــــُ وال كـــــــــُ  أَلوحشـــــــــــــــــــــــَ

ت      لــــــــــح وا (4)إذا قـــــــــــُ عــــــــــُ نـــــــــــَ وا وميــــــــــَح لــــــــــ  وا َأنح ميــــــــــََ  هــــــــــاتــــــــــُ

  
ين من تِه* وتابَعَه الشَّهاُب في الشَّْرح. وال تُْفتَُح ِشينُه أي يَْقُرب ويَْدنُو ويُْسِرع يُوِشك وكلُّ ذلك بكسِر الّشِ أو لُغَةٌ  وبه َجَزَم الَحِريرّي في ُدرَّ

َحاحِ. قال غيُره : وال يقالُ  (5) َرِديئَةٌ  ً  أَْوَشكَ  عاِميَّةٌ كما في الّصِ ٌ  أَْيضا نَقَلَه  فرُس الحازوِق الخاِرِجّيِ  الَوِشيكُ و سريعةٌ. َوِشيكٌ  وامرأَة

. اَغانيُّ ً  ِوْشكانَ  قَْولُهم :و الصَّ وكذلك ُسْرعاَن ما يكوُن ذلك بالتَّثِْليث  أي َسُرعَ  عن الِكَسائي ، والنُّون َمْفتوحة في كّلِ َوْجهٍ  ما يكوُن ذلك ُمثَلَّثا

 ما كان ذلك أي لَُسْرعان وأَْنَشَد : نلَُوْشكا كَهْيهات. وفي التَّْهِذيِب : اسٌم للِفْعلِ  ، كلُّ ذلك

ــــــــــهــــــــــمُ أَ  ــــــــــي ُح ف كــــــــــِ ــــــــــح ن ــــــــــَ وحرًا وتـ هــــــــــم طــــــــــَ ــــــــــُ ل ــــــــــُ تـ قــــــــــح ــــــــــَ   ؟تـ
كــــــــانَ      ُوشــــــــــــــــــــــح ُب  لــــــــَ بــــــــ   .(6)هــــــــذا والــــــــدِّمــــــــاُء َتصــــــــــــــــــــــَ

  
ّي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

كـــــــــــــانَ أَ  ُم  َوشـــــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــ  ُم وِشـــــــــــــَِ تـــــــــــــُ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــ  نـ  مـــــــــــــا عـــــــــــــَ

ِض      مــــــــــــ  جــــــــــــَ تــــــــــــَ ز  مل يـــــــــــــَ كــــــــــــم والــــــــــــعــــــــــــِ (7)ِ خــــــــــــوانــــــــــــِ
 

  
وحقنا أي ما أَْسَرَع ما أُِذيَب هذا السَّْمن وحقن ونصب إذابة وحقنا على الحاِل وإْن كانا َمْصدرين كما يقاُل  (8)ذا إذابة  ُوْشكانَ  وفي الَمثَِل :

ب في ُسْرَعِة وقوعِ األَْمِر ولَمْن رَ َسُرَع ذا ُمذاباً وَمْحقوناً ؛ ويجوُز أَْن يُْحَمَل على التَّْمييز ؛ كما يقاُل : َحُسَن َزْيد وجهاً وتََصبََّب َعَرقاً ، يُضْ 

انِ  َوْشكانُهو الِفراقِ  َوْشكُ و ِء قَْبل أََوانِه.يَُخبِّر بالشيْ   عن يَْعقوب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ قال َعْمُرو بُن َكْلثُوم : ُسْرَعتُه أي ويَُضمَّ

ـــــــــِك هـــــــــرح أحـــــــــدثـــــــــِت وصـــــــــــــــــــــــاًل  فـــــــــي نســـــــــــــــــــــــبَل  قـــــــــِ

كِ      َوشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــِ يـــــــــنـــــــــَ  ل ِت اأَلمـــــــــِ نـــــــــح ـــــــــبـــــــــِا أمح خـــــــــُ (9)ا ال
 

  
ِة : ُمواِشك وكذلك بَِعيرٌ  سريعةٌ  ُمواِشَكةٌ  ناقةٌ و مَّ  قال ذُو الّرِ

ـــــــــــــًة يف مـــــــــــــفـــــــــــــازٍة  ـــــــــــــا رمـــــــــــــي ـــــــــــــن  إذا مـــــــــــــا رمـــــــــــــي

 املـــــــــواشـــــــــــــــــــــــكِ عـــــــــراقـــــــــيـــــــــبـــــــــهـــــــــا ابلشـــــــــــــــــــــــيـــــــــظـــــــــمـــــــــّي     

  
وقال أَبُو  ُمواِشَكةٌ  فهي أَْوَشَكتْ  يقالُ ، وإنَّما  واَشكَ  وقاَل ثَْعلب : يقاُل هذا بهذا اللَّفِظ ، وال يقاُل منه : كِكتاٍب. الِوَشاكُ و واالسمُ  واَشكَ  قدو

 يَْرثي بِْسَطاَم بن قَْيس : (10): ُسرعة النَّجاِء والِخفَّة ؛ قال َعْبُد هللِا بُن َعثَْمةَ  الُمواَشَكةو .ُمواِشكةٌ  ، واألُْنثَى ُمواِشكٌ و ُعبَْيدة : فََرسٌ 

َدٌن وِدرحٌع  ه بــــــــــــــــَ رحجــــــــــــــــِ يــــــــــــــــبــــــــــــــــُة ســــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــَ

ه و      لــــــــــــــــُ مــــــــــــــــِ ةٌ حتــــــــــــــــَح كــــــــــــــــَ واشــــــــــــــــــــــــــــــِ (11)َدُ وُ   مــــــــــــــــُ
 

  
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ
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__________________ 
 .«ُدر ُة الَغو اص يف وهم اخلواص». البصري ا رامي ذو البالغتا. وصاحب : .. القاسم 460/  19ترمجته يف سري اعالم النبالء  (*)
 اللسان.( 1)
 واللسان. 227( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان.3)
 .«قوله إذا قلت الذي يف اللسان قير ا وهو الظاهر املشهور»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 بدون  ز.« َرِديّة»( يف القاموس : 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 ( اللسان.7)
 ( يف التهذيب واللسان : لو شكان ذا إهالة.8)
 .«المينا»وابألصر  362/  2من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي ا ( 9)
 ابلنون.« عنمة»( اللسان واألصر ا ويف التهذيب 10)
 ابلكاف ابألصر واللسان ويف التهذيب : د و  ابلالم.« د و ( »11)
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 وقَْولُه أَْنَشَده ابُن جني : َوُشَك َوَشاَكةً  : َسِريٌع. وقد َوِشيكٌ  : السَِّريُع. وأَْمرٌ  الَوِشيكُ 

ُتوا  َش  َأنح يَبيـح  (1)ذا  ُأشحكَ ما كنُت َأخح
ً  ذا فَأَْبدل الَهْمزة من الواِو. وَخَرجَ  ُوْشكَ  إنَّما أََراَد : ّي : ومنه قَْوُل َحسَّان : َوِشيكا  أي َسِريعاً. قاَل ابُن بَّرِ

ن   عــــــــــــَ مــــــــــــَ يــــــــــــكــــــــــــاً لــــــــــــَتســــــــــــــــــــــــــح مُ  َوشــــــــــــــــــــــــــِ   يف ِدايرِهــــــــــــِ
ثـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاان      رَبُ اي  راِت عـــــــــــــــــُ  !(2)ُ  َأكـــــــــــــــــح

  
 وَمْعناه السُّْرَعةُ. (3)بالفتحِ والضِم عن ابن ُدَرْيٍد  الَوْشك بالكسِر لغَةٌ في الِوْشكو

يحِ وِشدَّةُ الَحرِّ  بالفتحِ قاَل َشْيُخنَا : وأَجاَز بعُضهم فتَْح العَْين ، قيَل : لمكاِن حرِف الحْلِق وهي لغةٌ َمْشُهورة ، الَوْعكُ  : [وعك] هذا  ُسكوُن الّرِ

اغُب. (4)كما قالَهُ ابن ُدَرْيٍد  الَوْعك هو األَْصل في يو كالَوْعَكةِ  والرَّ ى قد ُسّمِ ً  َمْغثَُها في البََدنِ  قيَل :و وَجعُها قيَل :و أََذى الُحمَّ بهذا  َوْعكا

ى َوَعَكتْه االْعتِبار ، وقد ً  الُحمَّ  .َمْوُعوكٌ  فهو ُوِعكَ و .َوْعكا

ى  َوْعكال وقد يُراُد به الَمَرض الَخِفيف ُمْطلقاً. وقاَل الحافُِظ أَبُو ُعَمِر بِن َعْبِد البَّرِ : أَلٌَم من ِشدَّةِ التَّعَبِ  الَوْعكُ  قيَل :و ال يكوُن إالَّ من الُحمَّ

ْيغة على توهُِّم فَِعَل كأَِلَم ، أو على النََّسب َكَطِعَم. وِعكٌ و تَْسِمية بالمْصدِر. َوْعكٌ  وَرُجلٌ  دوَن سائِِر األَْمراِض.  فهو َوِعكَ و كَكِتٍف وهذه الّصِ

ً  كَوَعَدهُ  وَعَكهُ و َمْحموٌم. َمْوعوكٌ  ً  في التُّرابِ  وَعَكهُ و اٌز.َدّكاً وهو مج َدكَّهُ  َوْعكا قال اللَّْيُث : الِكاَلُب إذا أََخَذْت  .كأْوَعَكهُ  َمعََكهُ  ِمثْل َوْعكا

َغتْه. أَوَعَكتْه الصيدَ   الَمْعَرَكةُ. الوْعَكةُ و أي َمرَّ

 وفي التَّْهِذيِب : َمْعَرَكةُ األَْبطاِل إذا أََخَذ بعُضهم بعضاً.

 أوَعَكتْ  اْزِدحاُم اإِلبِِل في الِوْرِد وقد الَوْعَكةُ و في الَجْري أو السَّْقطة فيه. وفي التَّْهِذيِب : الدَّْفعةُ الشِديَدةُ في الَجْري. ةُ الَوْقعَةُ الشَّديد الَوْعَكةُ و

 . وقال أَبو َعْمٍرو :الَوْعَكةُ  َرَكْت فَتِلكَ إذا اْزَدَحَمْت فَرِكَب بعُضها بعضاً عنَد الَحْوِض ، وقال أَبو َزْيٍد : إذا اْزَدَحَمِت اإِلبُِل في الِوْرِد واْعتَ 

د الفَْقعَِسي : َوْعكةُ و ّي ألَبي ُمحمَّ  اإِلبِل َجماَعاتُها وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ت  لــــــــــَ عــــــــــَ ن  قــــــــــد جــــــــــَ هــــــــــُ ــــــــــُ تـ كــــــــــَ ي  َوعــــــــــح لــــــــــِ جــــــــــَ نــــــــــح ــــــــــَ  تـ

ِر      وصـــــــــــــــــــــــــ 
ُ

هـــــــــــا املـــــــــــ ـــــــــــِ ـــــــــــت ـــــــــــي ب (5)عـــــــــــينِّ وعـــــــــــن مـــــــــــَ
 

  
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

َغتْه لغَةٌ في َوَعَكتِ  يَد َمرَّ  .أَْوَعَكتْه الِكالُب الصَّ

ِكيِك. في الَمْشيِ التََّدْحُرجُ  الَوْكَوَكةُ  : [وكك] إذا  َوْكَوكٌ  قاَل األَْصَمِعيُّ : َرُجلٌ  َوْكواكٌ  فهو إذا َمَشى كذلك ، تََوْكَوكَ  وقد وقيَل : هو ِمثِْل الزَّ

 كان كأَنَّه يَتََدْحَرُج من قصِره.

 عن األصمعّيِ وأنشَد : هديُر الحمامِ  الوْكَوكةُ و للَجبانِ  الَوْكَواكُ  ومنه الِفراُر من الحْربِ  : َوَكةُ الَوكْ و

 (6)اَ مائِم يف الوُُكوِن  َكوحكوَكةِ 
 نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد الْمَرأَةٍ تَْرثي َزْوجها : الَجبانُ  الَوْكواكُ و

َت و  وا ٍ َلســــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــوَك ِك  ب َزَونــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــِ  وال ب

ه      لــــــــح  ابعــــــــثــــــــُ َث اخلــــــــَ عــــــــَ ــــــــح بـ ــــــــَ َك حــــــــىت يـ (7)مــــــــكــــــــانــــــــَ
 

  
. بهاِء العظيمةُ األَْليَتَْينِ  : الَوْكَواَكةو اَغانيُّ ة الِكنُّ  الدَّْفعُ  الَوكُّ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و من النِّساِء نَقَلَه الصَّ إْزَرةَ  فاُلنٌ  ائْتََزرَ  ُرِوَي عنه :و والَكوُّ

 وهو أْن يُْسبَِل َطَرفَْي إَزارِه وأَْنَشَد : َوكَّ  َعكَّ 

ك   ه عـــــــــــــــــــــــَ دح ه  ـــــــــــــــــــــــَِ اِإنح ُزرحتـــــــــــــــــــــــَ  وَكـــــــــــــــــــــــّ

ه يف الـــــــــــــداِر هـــــــــــــا     تـــــــــــــُ يــــــــــــــَ ا ِمشـــــــــــــــــــــــــــح (8)َ  رَكـــــــــــــ 
 

  
 .«ر ك ك»وفي « ع ك ك» في وقد ذُِكرَ 

. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : الَوْمَكةُ  : [ومك]  : الغَْيَضةُ الَمْسبَعة. الَوْكَمةُ و الفُْسَحةُ. هي أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ
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 على القْلِب. الواِكنِ  بَمْعنَى الوانِكُ و قاَل : تََمكََّن فيهم أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقاَل الَخاْرَزنِجيُّ : أي في قوِمه ونَكَ  : [ونك]

__________________ 
 ( اللسان.1)
 واللسان. 248( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .68/  3( اجلمهرة 3)
 .138/  3( اجلمهرة 4)
 ( اللسان.5)
 للمثقب العبدي وصدره : 164/  1ونسبه يف اجلمهرة « الوكور»اللسان ا ويف التكملة  (6)

 تسمض للذابب إذا تغىنو 
 ابلثاء املثلثة.« ابعثة»( الصحاح واللسان وفيهما 7)
 ( اللسان والتكملة وتقدم يف عكك وركك.8)
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ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 : وهكان قَْريةٌ بمرو منها ُعَمُر بُن حفص عن عِلي بن خشرٍم. [وهك]

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 .«وي ح»وهو ِمثْل َوْيح وَوْيس تقدَّم ِذْكُره اْستِْطراداً في  َوْيك : [ويك]

 نوٌع من الطعاِم ِمْصرية. الويكةو

 مع الكافِ  فصل اهلاء
اَغانيُّ : هوأَْهَملَ  كُهَمَزةٍ  الُهبََكةُ  : [هبك] ً  الُهْبَكةُ و األَْحَمقُ  ه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. وقاَل الصَّ قاَل  األَْرُض التي تَسوُخ فيها القوائِمُ  أَْيضا

 به ، كّل ذلك في العُبَاِب والتَّْكِملة. ساَختْ  أي به األَْرضُ  اْنَهبََكتْ و قاَل : كْلٍب مياهٌ لهم ُهبَكاتُ و :

. وقال اللَّْيُث : هي ْبَرَكةُ الهَ  : [هبرك]  وأَْنَشَد : الجاريةُ الناِعَمةُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

بـــــــــــــااًب  تح شـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــ  ٌة شـــــــــــــــــــــــــــَ ربحَكـــــــــــــاجـــــــــــــارِيـــــــــــــَ  هـــــــــــــَ

ا      كـــــــــــَ ـــــــــــ  ل ـــــــــــَ ـــــــــــا َأن فـ رِه اي حنـــــــــــَح دح ـــــــــــَ ُد ث عـــــــــــح ـــــــــــَ (1)مل يـ
 

  
حاِح  كجعفٍر وُعالبِطٍ  َهْبَركٌ  تامٌّ وَشابٌ  أي َهْبَركٌ  َشبابٌ و  .(2)كذلك وقَْد وجَد هذا الَحْرف في بعِض نسخِ الّصِ

. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  كعََملٍَّس  الَهبَنَّكُ   :[هبنك] وقاَل غيُره : هو الَكِثيُر الُحْمق ، وقاَل آَخُر : هو  األَحمُق الضعيُف. : هو (3)أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 َرةٍ.األَْحمُق فلم يقيِّْده بِِقلٍَّة وال بَكثْ 

اَغانيُّ : َكَجْعفَرٍ  الماشي بالنَّميمةِ  الَهبَنَّكُ و اُء :و األولَى عن اللَّْيِث. ُمَؤنَّثُُهما بهاءٍ  وَضبََطه الصَّ وهذه بالتْشِديِد كما  : الَكْسالنُ  الَهبَنََّكةُ  قاَل الفرَّ

 في العُبَاِب والتَّْكِملَة.

قالَهُ اللَّْيُث وابِن  َجَذبَه فَقََطعَهُ من َمْوِضِعه أو َشقَّ منه ُجْزأً فَبَدا ما َوراَءهُ  تََهتَّكَ و تُِكه َهتْكاً فاْنَهتَكَ يَهْ  كالثَّوبِ  الِستَْر وغيَره َهتَكَ  : [هتك]

َمْخَشِريُّ ؛ وكلُّ ما اْنَشقَّ كذلك فقد َهتََكهُ  ِسْيَده. وقيَل : ا َوَراَءه ، نَقَلَه الَجْوَهِرّي وقيَل : َشقَّه طوالً ، نَقَلَهُ الزَّ من و .تََهتَّكَ و اْنَهتَكَ  َخَرقَه عمَّ

 قاَل اللَّْيُث :و بالضم االسُم منه الُهتَْكةُ و يَرةُ عن اللَّْيثِ عن َعْوَرتِه ، األَخِ  ال يُبالي أن يُْهتََك ِستُْره ُمْستَْهتِكٌ و ُمتََهتِّكٌ و ُمْنَهتِكٌ  رُجلٌ  المجاِز :

من الليِل كأَنَّه  ُهتَْكةً  ِسْرنا وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : فيها ِمثْل ذلك وهو مجاٌز ؛ زاَد َغْيُرهما : للقوِم إذا َساُروا. يقاُل : ساعةٌ من الليِل. : الُهتَْكة

ا مَ  الَمْعنَى : إنَّا َشقَْقنا الظَّالَم قاَل و ِسْرنا في ُدجاها أي هاتَْكناها من المجازِ و به طائفةٌ منه. ُهتِكَ  َضى منه طائفةٌ فقدجعَل اللْيَل حجاباً فلمَّ

 ُرْؤبَةُ :

ه ــــــــــــــُ ت كــــــــــــــح ــــــــــــــَ راُ ه  هــــــــــــــات تح َأكــــــــــــــح ــــــــــــــَ ل  حــــــــــــــىت اجنــــــــــــــحَ

راُ هو      كـــــــــــــــح ِريف نـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح َرتح عـــــــــــــــن مـــــــــــــــَ  احنحَســـــــــــــــــــــــــــــَ

  

بحَداُ ُه و  جِي كــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــَ ب دح رِحــــــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــــــَ  مل تــــــــــــــــــــــَ

  
اُ ه   َت أَدحجـــــــــــــــــَ ٌر َدجـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــَ وحٌ  وال ل  هـــــــــــــــــَ

  

اُ ُه و  دًا َأغحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ تح بـ َغشـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ  ِإنح تـ

  
اُ هُ    مـــــــــــــَ ـــــــــــــح ل تح  ـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ل ه حـــــــــــــىت اجنـــــــــــــحَ ـــــــــــــُ ت قـــــــــــــح  َأ ـــــــــــــَح

  

َناُ هُ   َعينِّ وعن َملحُموَسٍة َأحح

ُق عن الَولَدِ  (4) كِعنَبٍ  الِهتَكُ و وقاَل أَبُو َعْمرٍو : َوَسط اللّْيِل. بالضم نِْصُف الليلِ  الُهتْكُ  أو يَِصُف اللْيَل والبَِعيَر.  الواِحَدةُ  قَِطُع الِغْرِس يَتََمزَّ

 بالكسِر. ِهتََكة

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 : اْفتََضح. تََهتَّكو : الفَِضْيحةُ. الَهتِيكةُ 

تِْر : َمْهتُوك . ورُجلٌ هللاُ ِستَْر الفاِجرِ  َهتَكَ و  .ُمتََهتُِّكه الّسِ
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. َهتَّكَ و  األْستاَر ، شدََّد للَكثْرةِ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ه ، وهو مجاٌز. وثوبٌ  ُهتِكَ و أَْستَاَرهم. فَهتُكوا ومنه قَْولُهم : صبحوهم ٌق قال ُمزاِحمٌ  (5) ِهتَكٌ  َعْرُشه كثُّل إذا َذَهَب عزُّ  : : كِعنٍَب ُمتََمّزِ

تح  نـــــــــَ ـــــــــ  يـ رِت عـــــــــنـــــــــه فـــــــــبــــــــــَ كـــــــــًا كـــــــــالـــــــــر بـــــــــح تـــــــــَ ال هـــــــــِ  جـــــــــَ

ا      ــــــــَ ي واســــــــــــــــــــــِ ظــــــــاِم كــــــــَ ــــــــعــــــــِ َب ال دح ه حــــــــُ (6)َمشــــــــــــــــــــــاهبــــــــُِ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والتكملة.1)
 ( سقرت من الصحاح املطبوع.2)
 .314/  3( اجلمهرة 3)
 األساس.والتكملة واألو  والثاين يف التهذيب واللسان ا واألو  يف  4( ديوانه ص 4)
 ( كذا ابألصر والتكملة ا وضبطه ابلقلم يف التهذيب واللسان بفتح فكسر.5)
 ( التهذيب واللسان والتكملة.6)
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 نَْفَسه فيها وهو مجاٌز. (1)في البَطالِة أَْهمَل  تََهتَّكَ و

اَغا كَجْعفَرٍ  الَهتَْركُ  : [هترك]  قال الُكَمْيُت : األََسدُ  نيُّ : هوأَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن وقاَل الصَّ

 صـــــــــــــــــــــــارت هـــــــــنـــــــــا  لـــــــــبصـــــــــــــــــــــــريـــــــــيـــــــــك دولـــــــــتـــــــــهـــــــــم 

ـــــــــذي كـــــــــان فـــــــــيـــــــــهـــــــــا      ـــــــــعـــــــــد ال ـــــــــبـــــــــيـــــــــد اهلـــــــــرت ب  ال

  
بُِد َمَكانَه. الهترك ٍء. ويُْرَوى :البيد الذي يبيُد كلَّ شيْ   اللبد أي الالَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 : الزماُن الصَّْعب الشديُد ؛ وأَْيضاً العجب والكاُف َزائَِدة. الهترك

ً  : [هدك]  التارُّ  كَجْوَهٍر السَّمينُ  من الغُْلمانِ  الَهْوَدكُ و عليه قال : تََهدَّمَ  أي بالكالمِ  َعلَيه تََهدَّكَ و عن ابن َعبَّاٍد. قاَل : َهَدمَ  َهَدَك يَْهِدُك َهْدكا

 فيَما بَْعد. تأتيو ا الَجْوَهِريُّ ، والصَّحيح أَنَّ النُّوَن أَْصِليةهنا َذَكَره الَهناِدَكةُ و

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ُق عن ابن َعبَّاٍد. التََّهدُّكُ   : التََّحمُّ

. وقاَل األَْزَهِريُّ : هي كَصْيقَلٍ  الَهْيفَكُ  : [هفك]  لعَُجْيُر السَّلُوليُّ يصُف َمَزاَدتَْين :من النِّساِء. قال ا الَحْمقاءُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

هـــــــــمـــــــــا  ـــــــــح ت كٌ َزمـــــــــ  فـــــــــَ ـــــــــح يـ ٌة  هـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــي ب قـــــــــاُء ُمصـــــــــــــــــــــــح  محـــــــــَح

ال      قــــــــاهــــــــا إذا َوغــــــــَ اح َأشــــــــــــــــــــــح (2)ال يــــــــتــــــــبــــــــُض الــــــــعــــــــَ
 

  
ً و تََهفَّكَ  وقد الَمْشيِ الُمْضَطِرُب الُمْستَْرِخي في  ، (3)كما هو نصُّ التّْكِملَِة  الُمتََهفِّكُ  كذا في النسخِ والّصواُب : الُمْنَهِفكُ و الكثيُر الَخَطِأ  أَْيضا

 كُمعَظٍَّم. كالُمَهفَّكِ  واإِلْختِالطِ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 ً تِك : أَْلقَاه ، ومنه َهفََكه َهْفكا  أي ِلتُْلِقه فيها. «في القبورِ  فْلتَْهِفْكه الحِديُث : قُْل ألُمَّ

كثيرةٍ ، منها ما قال أَبُو َعْمرٍو في  (4)وهو ُمْستعمٌل في ُحُروٍف  َهكَّ  أَْهَمَل اللَّْيثُ  قاَل األْزَهريُّ :و َعبَّاٍد.عن ابن  فَسا َهكَّ َهكًّا  :[هكك]

قاَل و النَّعاُم َسلََح. َهكَّ و ِحه.وَسجَّ وتَرَّ إذا حَذَف بَسلْ  َهكَّ وَ  بَسْلِحِه وَسكَّ به إذا َرَمى به. قال : َهكَّ و َحَذَف بَذْرقِه َهكًّا الطَّائِرُ  َهكَّ  نواِدِره :

. َضَربَهُ  إذا بالسَّيفِ  َهكَّهُ  َحَكى ابُن األَْعَرابّيِ :و َهِكيكٌ و َمْهكوكٌ  َسَحقَهُ فهو يَهكُّهُ َهكًّا ءَ الشَّي َهكَّ  : (5)ابُن ُدَرْيٍد   به نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  َهكَّ  يقاُل :و  ونََهَكه ؛ أَْنَشَد ابُن األْعَرابّيِ : اللَّبََن اْستَْخَرَجه َهكَّ و ِمثْل تَكَّهُ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ : بَلََغ منه إذا النَّبيذُ فالنا

ٌر  ة هـــــــــــاجــــــــــَ ئـــــــــــَ يــــــــــــح رحَب الـــــــــــر ثـــــــــــِ تح شــــــــــــــــــــــــُ رَكـــــــــــَ  إذا تــــــــــــَ

ك  و      ا  هــــــــــــــَ وهنــــــــــــــُ يــــــــــــــُ رِ   عــــــــــــــُ الاي مل تــــــــــــــَ (6)اخلــــــــــــــَ
 

  
ثِْيئَة ، ولم ترقَّ عيونُها لم تْسنح.هاَجُر : قَبِيلةٌ ، يُريُد أنَّهم  ى الرَّ  ُرعاةٌ ال َصنِْيعة لهم َغْير ُشْرِب هذا اللَّبَن الذي يَُسمَّ

ً  َهكَّ و  قاَل : المرأةَ جاَمعَها َشديداً أو كثيراً  َهكَّ و نََهَكهُ. ِمثْل فالنا

دح  تح َأابهـــــــــــا قـــــــــــد َرقـــــــــــَ فـــــــــــَ غـــــــــــًا أَلـــــــــــح بـــــــــــُ  اي ضـــــــــــــــــــــــــَ

دح      ـــــــــــَ ـــــــــــَول ي ال غـــــــــــِ ـــــــــــح ب ـــــــــــَ ه تـ َرتح يف رأحســـــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــنـ  ف

  

دح  قــــــــــــَ رحٍد ذي عــــــــــــُ عــــــــــــَ ــــــــــــِ ــــــــــــاَن ب ن ــــــــــــقــــــــــــاَم َوســــــــــــــــــــــــــح  ف

  
هــــــــــا   كــــــــــ  َردح  فــــــــــهــــــــــَ نــــــــــًا بــــــــــه حــــــــــىت بـــــــــــَ خــــــــــح (7)ســــــــــــــــــــــــُ

 

  
كُ و ْلُب أو السَّْهُل ِضدٌّ  الَهَكوَّ ٍر المكاُن الغليُظ الصُّ  قاَل العْنبَِريُّ : كعََزوَّ

ربحَكــــــــــــــــــًا  َن مــــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ اِإذا بـ و كــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــــَ

ا     كـــــــــــــَ ن  فـــــــــــــيـــــــــــــه الـــــــــــــد رحمـــــــــــــَ حـــــــــــــَ طـــــــــــــح ا يـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبلـــــــــــــ 
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َربحََكا 
َن ذا  امل َن َأنح َيرتحُكح  (8)َأوحَشكح

َكا ، وهو  كُ و السَّْهل أَْيضاً ، يُِريُد أَنَّهم على سفٍر ورْحلٍة.ويُْرَوى : َمْبَركاً َعَكوَّ . السَّمينُ  الَهَكوَّ  نَقَلَه األَْزَهِريُّ

كُ و اِء. كَصبورٍ  كالَهكوكِ  الماِجنُ  الَهَكوَّ  وهذه عن الفرَّ

ً  أي المْرأَةَ  َصالها اْنَهكَّ و  الُمْنَهكَّةُ و َصال المْرأَةِ إذا اْنفََرَج عْنَد الِوالَدةِ. اْنَهكَّ  ّي :ونَقََل الَجْوَهِريُّ عن األْصَمعِ  اْنفََرَج في الِوالدةِ. اْنهكاكا

 قال ابُن َعبَّاٍد :و التي َعُسَر ِوالُدها.

__________________ 
 .«أعمر»( عن األساس وابألصر 1)
 ( اللسان والتكملة.2)
 ( واللسان أيضاً.3)
 كاللسان.واألصر  « يف معاٍن كثرية»( يف التهذيب : 4)
 .121/  1( اجلمهرة 5)
 ( اللسان.6)
 ( الرجز يف التهذيب واللسان.7)
 ( الرجز يف التكملة واللسان وفيهما مشطور رابض :8)

 تر  النساء العاجز الزونكا
 ويف التهذيب األو  والثاين.
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ُد الَعقحِر ج اهلَك   كا ٌ و   ركةً  َهَكَكةً  الفاســــِ َطُر الشــــديُد. اهلَك   األعحرَايبِّ :قاَ  ابُن و  .َأهح
َ
 ُمدارََكُة الط عحِن ابلّرِماِح. اهلَك  و  امل

حاِح :و  رٍو :و  هَتَو ُر الِبئحِر ا اهلَك   يف الصـــِّ َخن ثُ  اهلَِكيكُ  قاَ  أَبو َعمح
ُ
قاَ   .كاهلَكِّ   َذرحُ  ا ُباَر  ابلَعَجَلةِ  أَيحضـــاً و  : كبمرٍي امل

َهحكو ُ و  ابُن َعب اٍد :
َتهُ  امل َهَكةُ  قاَ  : غريُه :و  وَمنح يـََتَمج ُن يف كالِمِه. قا  : من ال مَيحِلُك اســــح تُُه. كثـحَرُة اجِلماعِ   اهلَكح د   أو شــــِ

ها ُ  قاَ  ابُن األعحرَايبِّ :و  تَـَنِة. اهلَكح فح ِقرَت ؛ أي ابلضم ُهك  و  قاَ  : : الكثرُي الش  َلزَِ   اهِنكاكاً  الَبعريُ  اهنحَك   ريُه :قاَ  غو  ُأسح
رحُعها إذا األُنـحَث  (1) هَتَك َكتِ  قا  األزحَهرِي  :و  ابأَلرحِض عنَد بُروِكهِ  لَواها وَعظَُم ضـــــــــَ رَتحَخ  صـــــــــَ وَدان نتاُجها ا  أقـحَرَبتح فاســـــــــح
بِّهت ابلشـــــــــيح  ي  هَتَك َكتِ  ُن ُِشَيحٍر :ِء الذي يتزايُر ويتفتُح بعد انحِعقاِده وارحتَِتاِقه. وقاَ  ابشـــــــــُ َلَويحها  (2)الناقُة وهو تـََوخِّ صـــــــــَ

ا ِسقاٌء مَيحَتِخ    .(3)وُدبُرها ا وهو َأنح تـَُر  كَبهن 
ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

ِعيف الوْغُد ، عن ابن َعبَّاٍد. قاَل : الَهُكوكُ  ٌ  : كَصبُوٍر الضَّ ابَّة في السَّيِر.  كلُّ إِنسانٍ  َهُكوٌك يَُهكُّها واْمَرأَة أي يْجَهُدها في الجماعِ ، وكذلك الدَّ

اُر الخْرَق : أَْوَسعَه. وطريقٌ  َهكَّ و قاَل : وأَْحمٌق هاك بالٌغ في الُحْمِق. بالَكالِم إذا تكلَّم بَكالِم يََرى أَنَّه صواٌب  َهكَّاكٌ  ؛ ورجلٌ  َمْهُكوكٌ  النَّجَّ

. َهكَّه مطاوع اْنَهكَّ و وهو َخَطأٌ. َرْت. اْنَهكَّتِ و النَّبيذُ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  الرجُل أي اْضَطَرَب عن ابن َعبَّاٍد. تََهكَّكَ و البِئْر : تََهوَّ

ِم ورفعِ  يَْهلَكُ و اَءةُ الَحَسِن وأَبي َحْيَوةِ وابِن أَبي إْسحق.وعلى الثاني قِرَ  كَضَرَب وَمنََع وَعِلمَ  َهلَكَ  : [هلك] الَحْرُث والنَّْسُل بفتحِ الياِء والالَّ

ِم كما في العُبَاِب ، وفي كتاِب الشَّواِذ البِن جني : َرَواه هُرون عن الَحَسِن وابِن أَبي إِْسحق قال ابُن مجاهِ  أَنَّ ٍد : هو غلٌَط لعَْمِري الثاِء والالَّ

فَعََل يَْفعَُل وهو ما َحَكاه صاِحُب الكتاِب من قوِلهم أَبَى يَأْبَى ،  َهلََك يَْهلَكُ  ذلك تَْرٌك ِلَما عليه أَْهل اللغِة ، ولكْن قد جاَء له نَِظْير أَْعنِي قَْولَنا :

يْذهُب في  هللارحمهْرَكُن وقاََل يَْقلى ، وَغَسى الليل يَْغسى ، وكاَن أَبُو بَْكٍر وَحَكى غيُره : قَنََط يَْقنَُط ، وَساَل يَْسلى وَجبَا الَماَء يَْجبَاه ، وَرَكَن يَ 

ُمَضاِرَعاتُها. وأَْيضاً فإنَّ في آخِرها أَلفاً  (4)هذا إلى أَنَّها لغاٌت تََداَخلَْت ، وذلك أَنَّه قَْد يقاُل : قَنََط وقنط وَرَكَن وركن وَساَل وسلى فتداخلت 

ِة واللّغِة فال َوْجه  َوقَال وَغَسى وأَبَى فَضاَرَعِت الَهْمزة نحو قََرأَ وَهَدأَ وبَعد ، فإذا كاَن الَحَسُن وابُن أَبي إْسحق إماَمْين في الثِّقوهي أَلُف َساَل 

 لمْنعِ ما قََرأ به وال ِسيَّما وله نِظير في السماعِ.

ً  انتهى. بَهلَكَ  َب غْيَر أنَّه اْستَْغنى عن ماِضيهِ بمنزلَِة َعطِ  َهِلكَ  جاَء على يَْهلكُ  وقد يجوُز أْن يكونَ  ً و بالضم ُهْلكا ً و بالفتحِ  َهالكا ، وهذه  تُْهلُوكا

ي ، ً و عن ابِن بَّرِ ل لكاَن أَْخَصر وأَْوجَ  بضمهما ُهلوكا هنَّ وأَْسقط بالضّمِ األَوَّ َز ، وهذه نَقَلَها الَجْوَهِرّي مع الثانيِة. وقال شْيُخنا : لو قاَل بضّمِ

 مع الَجْري على قاِعَدتِه المأْلُوفِة ، فعُُدولُه عنها لغيِر نكتٍة غيُر َصواٍب.

هما كان كما قالَهُ شيخُ  َر لفَظ َهالٍك بَْعد قَْوِله بضّمِ ْل.قْلُت : العُْذُر في ذلك تخلُُّل لفِظ َهالك وهو بالفتحِ ، نعم لو أَخَّ كذا في  َمْهِلَكةً و نا فتأمَّ

ً  النسخِ والصَّواب حاحِ والعُبَاِب. مهلكا مِ  تَْهِلَكةً و كما هو نصُّ الّصِ ا َمْهلَك واْقتََصَر الَجْوَهِرّي على تَثْليِث المِ  ُمثَلَّثَتَيِ الالَّ بضِم  التَّْهلَُكة ، وأَمَّ

ي شاِهداً عل ا يْجِري على الِقياِس ، وأْنَشَد ابُن بَّرِ قَْول أَبي نَُخْيلة لَشبِيِب  التُّْهلوكِ  ىالالِم فنَقَل عن اليَِزيِدّي أنَّه من نواِدِر المَصاِدِر ولْيَسْت ممَّ

 بن َشبَّةَ :

وكــــــــــــا  فــــــــــــُ يــــــــــــُب عــــــــــــاَد  ُ  مــــــــــــن  ــــــــــــَح بــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــه و      َب ُ  ل بــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــَ (5)هتــــــــــــــــــُح
 

  
ٍء ألَنَّه األَْكثَُر في ولم يقيِّْده بشيْ  َهلَكَ  تَْفِسيٌر لقَْوِله ماتَ  بكسِر الالِم ، وقَْولُه : (6) التَّْهِلكةِ  وقََرأَ الخِلْيُل قَْولَه تعَالَى : وال تُْلقُوا بأَْيِديَُكم إلى

 به بدليِل ما ال يُْحَصى من اآلي واألَحاِديِث. قال شْيُخنا : ولطرّوِ هذا العُْرف ٌء ال يُْعتَدُّ اْستِْعماِلهم ، واْخِتصاُصه بميتَِة السُّوِء عْرٌف طاِرى

ن قاَل الشَّهاُب في شرحِ الشفاء : إنَّه يُْمنَُع إْطالقُه في حّقِ األَْنبياِء ، عليهم الصَّالة والسَّالم ، وال يعتدُّ بأَْصِل ا للغِة القِديمِة كما ال يَْخفَى عمَّ

ً و اْستَْهلََكهُ و غيُره أْهلََكهُ و لقََواعِد الشَّْرعيَِّة وهللا أَْعلم.له َمَساس با  وأَْنَشَد ثَْعلب : َهلََّكهُ تَْهِليكا

__________________ 
 ( يف التهذيب : تفّككت األنث .1)
 .«توخ »( عن التهذيب والتكملة وابألصر 2)
 ( يف التهذيب : نُص.3)
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 .«فتداخت»( ابألصر 4)
 اللسان.( 5)
 .195( سورة البقرة اآية 6)
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 (1)َيسارا  َهلُِّكواقالت ُسَليحَم  
؛ يُْرَوى برفِع الكاِف وفَتِْحها فمن َرفََع الكاَف أََراَد أَنَّ الغاِلْين  أَْهلََكهم الناُس فهو َهلَكَ  الرجلُ  قال إذا»:  وسلمعليههللاصلىقَْوُل النبّيِ ، و

 الناُس أَي اْستَوَجبُوا الناَر والُخلوَد فيها لسوِء أَْعَماِلهم ، فإذا قاَل الرجُل ذلك فهو َهلَكَ  يُْؤيُِسون الناَس من َرْحمِة هللِا تعَالَى يقُولُونالذين 

 ؛ وسلمعليههللاصلىقْولُه ، و ك ال هللاُ تعَالَى.، وقيَل : هو أَْنَساُهم هلِل تعَالَى ؛ وَمْن َرَوى بفتحِ الكاِف أََراد فهو الذي يُوِجُب لَُهم ذل أَْهلَكهم

دقةُ  خالَطتِ  ما» ال اْختَِزال  «أَْهلََكتْه إالَّ  ماالً  الصَّ كاةِ من قَْبِل أَْن تْختَِلَط بالماِل فتَْذهَب به ؛ ويقاُل : أََراَد تْحِذيَر العُمَّ ؛ حضٌّ على تَْعجيِل الزَّ

ً و .(2) (َوتِْلَك اْلُقرى َأْهَلْكناُهْم َلّما ظََلُموا)اِلهم. وفي التَّْنزيِل : ٍء منها وخْلَطهم إِيَّاه بأَْموشيْ   الِزٌم ُمتَعَدٍ  أَْهلََكهُ  بمْعنَى َهلََكهُ يَْهِلُكهُ َهْلكا

، قاَل : ولْيَسْت بلُغَتِي. قاَل أَبُو ُعبَْيدة : وهي لغةُ تَِميم ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ  أَْهلَْكتَنِي بمْعنَى َهلَْكتَنِي قال أَبو ُعبَْيَدة : أَْخبََرني ُرْؤبَةُ أنَّه يقاُل :

اجِ :  للعجَّ

ٍه و  مــــــــــــــَ هــــــــــــــح كِ مــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ر جــــــــــــــا  هــــــــــــــال عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ نح تـ  مــــــــــــــَ

ا      نح أَدحجلـــــــــــــــَ ه مـــــــــــــــَ والـــــــــــــــُ (3)هـــــــــــــــائـــــــــــــــلـــــــــــــــٍة َأهـــــــــــــــح
 

  
ج هاِلكُ  ، كما يقاُل : ليٌل غاٍض أَي ُمْغٍض. ويقاُل : ُمْهِلك أَي َج فيهالُمتَعَّرِ قال الخِلْيُل : إنّما  َهْلَكى قومٍ  ِمن هاِلكٌ  ورُجلٌ  .َهلَكَ  ين أي َمْن تَعَرَّ

كٍ و ُهلَّكٍ  يُْجَمُع أَْيضاً علىو وَزْمنَى وَمْرَضى ألَنَّها أَْشياٌء ُضِربُوا بها ، وأُْدِخلُوا فيها وهم لها كاِرُهون ؛ َهْلَكى قالُوا اٍن قال  ُهالَّ كُسكٍَّر وُرمَّ

 َجِمْيٌل :

يــــــــــُت مــــــــــض  ال  ِ أَبــــــــــِ هــــــــــا  اهلــــــــــُ لــــــــــِ فــــــــــًا أَلهــــــــــح يــــــــــح  ضــــــــــــــــــــــــَ

ِر و      ون َذوو َفضـــــــــــــــــــــح عـــــــُ وســـــــــــــــــــــِ ي قـــــــريـــــــٌب مـــــــُ لـــــــِ (4)َأهـــــــح
 

  
 وقال أَبو طاِلٍب :

اّلُ  مــــــــــن آ  هــــــــــاشــــــــــــــــــــــــٍم  ــــــــــه اهلــــــــــُ ــــــــــف ب ــــــــــطــــــــــي  ي

(5)فــــــــــهــــــــــم عــــــــــنــــــــــده يف نــــــــــعــــــــــمــــــــــٍة وفــــــــــواضــــــــــــــــــــــــِر     
 

  
عاِن : الَهَواِلكِ  من هاِلكٌ  أَْيضاً. وِمنه الَمثَُل : فالنٌ  َهواِلكَ و  وأَْنَشَد أَبُو َعْمرٍو البِن جْذِل الّطِ

ه  تــــــــــــالــــــــــــِ ًة عــــــــــــن قــــــــــــِ بــــــــــــَ دًا َرغــــــــــــح نــــــــــــح اَوزحُت هــــــــــــِ   ــــــــــــََ

ِر مــــــــــــالــــــــــــكِ      و ِإىل ذكــــــــــــح ٍك َأعحشــــــــــــــــــــــــــُ  ِإىل مــــــــــــالــــــــــــِ

  

ٍم  د  كـــــــــــــَ ـــــــــــــن مـــــــــــــُ ُر اب ـــــــــــــِ ُت َأيّنِ  ئ ـــــــــــــح ن قـــــــــــــَ ـــــــــــــح ـــــــــــــبَيـ  ف

  
داَة ِإٍذ َأو    كٌ غـــــــــــــــَ كِ يف  هـــــــــــــــالـــــــــــــــِ والـــــــــــــــِ  اهلـــــــــــــــَ

  
ي : شاذٌّ  قاَل : وهذا َر في فََواِرس ؛ قال ابُن بَّرِ على الِقياِس ، وإِنَّما  (6) َهاِلَكةَ  فيكوَن َجْمع الَهواِلكِ  في األَُممِ  َهاِلك يجوُز أَْن يُِريدَ  على ما فّسِ

 جاَز فََواِرس ألَنَّه مخصوٌص بالرجاِل فال لُْبس فيه ، قال : وصواُب إِْنشاِد البيِت.

 (7)فبَيـحَقنحُت َأيّنِ عند ذلك  ئٌِر 
َكةً  الَهلََكةُ و  يقاُل َهَمٌج هامٌج.لها ، كما  تَْوكيدٌ  وهو َهلََكةٌ َهْلكاءُ  هي منه قولُهم :و الَهالكُ  بالفتحِ  الَهْلكاءُ و محرَّ

ا قولُهم :و والسَّْوأَةِ السَّْوأَى. الَهلََكِة الَهْلَكى وقال أَبُو ُعبَْيد : يقاُل َوقََع فالٌن في ِهما َهْلكٌ  ألَْذَهبَنَّ فإِمَّ ا َمْلٌك بفَتِْحِهما وبَضّمِ م ل »ومرَّ في  وإمَّ

ا أنْ  أنه يُثَلَّثُ « ك ا أْن أْمِلكَ  أْهِلكَ  أي إمَّ يت. وإمَّ ّكِ  أَْنَشَد ِسْيبََوْيه : الماَل أَْنفَقَهُ وأَْنفََذهُ  اْستَْهلَكَ و نَقَلَه ابُن الّسِ

ـــــــــــــقـــــــــــــوُ  إذا  تُ ت كـــــــــــــح لـــــــــــــَ ٍة  َأهـــــــــــــح ذ  ـــــــــــــلـــــــــــــَ  مـــــــــــــااًل ل

يح      ُة َهشـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــَ ـــــــــح يـ كـــــــــَ ُ  فـــــــــُ َك الئـــــــــِ يـــــــــح فـــــــــ  (8)ٌء بـــــــــكـــــــــَ
 

  
ين ، وليَس لك قال ِسْيبََوْيه : يريُد هل شيْ  َم في الّشِ  أْهلََكهُ و ء.بواجٍب كُوُجوِب إِْدغام الشَّمَّ والشَّراَب وال َجِمْيعهم يدغم هل شيْ ء فأَْدغم الالَّ

 أَي بْعها. أَْهِلْكها قاَل : ؟بإِبليوفي بعِض أَْخباِر ُهَذْيل : أَنَّ َحبيباً الُهَذليَّ قال لَمْعِقِل بِن ُخَوْيِلٍد : ارِجْع إِلى قوِمك ، قاَل : كيَف أَْصنَُع  باَعهُ.

. وقال غْيُره : ألَنَّها تَْحِمُل على الَهاَلِك. تُْهلَكُ  ألَنَّها ويُثَلَُّث الَمفاَزةُ  الَمْهلََكةُ  ن المجاِز :مو َمْخَشِريُّ في حِديِث التْوبَِة و األَْرواُح فيها ، قالَهُ الزَّ

األَْرُض  أَْيضاً ، وهذه عن ابِن بُُزْرَج. كحلَزوٍن وتُْكَسُر الهاءُ  الَهلَكونُ و .الَمَهاِلكُ  بفتحِ الالم وكسِرها أَْيضاً ، والَجْمعُ  (9) «َمْهلََكة وتَْرُكها: »

 إذا لم َهلَكونٌ  وأرضٌ  .(10)أي َجْدبَةٌ كذا َذَكَره ابُن فاِرس  َهلَكينٌ  يقاُل هذه أرضٌ  قال ابُن بُُزْرَج :و الَجْدبَةُ وإن كاَن فيها ماءٌ 
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ر  ٌء.إذا مل يكنح فيها شيح  َهَلُكون وأَرحضٌ  َهَلُكون هكذا يف النسِخ ا ونص  ابن بـَُزرحج : هذه أَرحٌض آرَِمةٌ  مُتحَطرح ُمنحُذ َدهح
كةً  الَهلَكُ  من المجاِز :و لالمِ بفتحِ الهاِء وا َهلَِكينَ  إذا لم يصْبها الغَْيُث منذ َدْهٍر طويٍل. يقاُل : مرْرُت بأَْرٍض  َهلَِكين ويقاُل تََرَكها آِرَمةً  محرَّ

نوَن الَجْدبَةُ   عن ابِن األَْعَرابّيِ وأَْنَشَد ألَْسَود بن يَْعفَُر : تَْهلك ألَنها الّسِ

رُه  َؤامـــــــــــِ عـــــــــــا ِإذ تــــــــــــُ مـــــــــــح  قـــــــــــالـــــــــــت لـــــــــــه أُم  صـــــــــــــــــــــــــَ

واِ  و      َذِوي اأَلمـــــــــــــح َر  لـــــــــــــِ ـــــــــــــَ كِ َأال تـ لـــــــــــــَ  ؟(1) اهلـــــــــــــَ
  

كةً أَْيضاً. الواِحَدةُ بهاٍء كالَهلَكاتِ  ، نَقَلَه  الهاِلكِ  ءِ جيفَةُ الشي : الَهلَكُ و ما بين ُكّلِ أَْرٍض إلى التي تَْحتَها إلى األَْرِض السابِعَِة. : الَهلَكُ و محرَّ

وكلُّه  هواُء ما بين كّلِ َشْيئَْينِ  منه اْستُِعيَر بمْعنَىو ما بين أَْعلَى الَجبَِل وأَْسفَِلهِ  : الَهلَكُ  قيَل :و ء القَْيس اآلتي قَِريباً.اللَّْيُث وأَْنَشَد قَْوَل اْمِرى

ا قَْول الشاعِ   ِر :من الَهاَلِك. وقيَل : هو الَمْهواةُ بَْين الَجبَلَين. وقيَل : َمْشَرفَةُ الَمْهواةِ من َجّوِ السُّكاِك ؛ فأَمَّ

ه  فــــــــــــــــُ واطــــــــــــــــِ  املــــــــــــــــوُت  حيت ملــــــــــــــــيــــــــــــــــقــــــــــــــــاٍت خــــــــــــــــَ

زُُه و      جـــــــــــِ عـــــــــــح كٌ لـــــــــــيـــــــــــ  يــــــــــــُ لـــــــــــح وح هـــــــــــَ  (2) وال لـــــــــــُ
  

ُروَرةِ ، وهو مْذَهٌب ُكوفيٌّ ، وقد َحَجَر عليه ِسْيبََوْيه إالَّ في المْكُسوِر والمْضُموم ، وقاَل ذُو ال ة يِصُف امْرأَةً َجْيَداَء :فإِنَّه سكََّن للضَّ مَّ  ّرِ

رِفـــــــاً  ِث ُمشــــــــــــــــــــح يـــــــح ِح الــــــلــــــ  هـــــــا يف واضــــــــــــــــــــِ رحطــــــَ ــــــُ َر  قـ ــــــَ  تـ

كٍ عــــــــــلــــــــــ       لــــــــــَ و ُح  هــــــــــَ طــــــــــَ تــــــــــَ ٍف يـــــــــــَ نــــــــــَ فــــــــــح (3)يف نـــــــــــَ
 

  
ً  الَهلَكُ و  ء القَْيس :وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ الْمِرى ُء الذي يَْهِوي ويَْسقُطُ الشي : أَْيضا

كــــــــــــاً رََأتح  لــــــــــــَ ــــــــــــرِت  هــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ب ــــــــــــغــــــــــــَ اِف ال جــــــــــــَ ــــــــــــِ ــــــــــــن  ب

ارَا     جــــــــــــــــــَ د  لــــــــــــــــــذا  اهلــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــكــــــــــــــــــاَدتح  ــــــــــــــــــَُ

  
 وأَْنَشَدهُ غيُره شاِهداً على الَمْهواة بَْين الَجبَلَين وقَْبلَهُ :

تح  حـــــــــــَ بـــــــــــَ ِ  قـــــــــــد َأصـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح َة الـــــــــــقـــــــــــَ  أََر  انقـــــــــــَ

وارا      ـــــــــــــِ ـــــــــــــاٍب ن ب ِن َذاَت هـــــــــــــِ ـــــــــــــح (4)عـــــــــــــلـــــــــــــ  األَي
 

  
تَْقَطُع الَحْبَل نُفوراً من الَمْهواةِ ، ويُْروى : تُجدُّ الُحِقّي الِهجاَرا ، والِهَجاُر : حْبٌل يَشدُّ  قَولُه : ِهباب : أي نََشاط ، ونِواراً : أي نِفاراً ، وتُجدُّ :

جالِ  الَشبِقَةُ  الفاِجَرةُ  المرأَةُ  كَصبورٍ  الَهلوكُ  من مجاِز المجاِز :و  البَِعيِر.به رسغُ  في َمْشيِها إذا  تََهالََكتْ  مأُْخوذٌ من الُمتَساقَِطةُ على الّرِ

اني  تَتَهالَكُ  تََكسََّرْت ، أو ألَنَّها َّنَّى عند جماِعها ، وال يُوَصُف الرجُل الزَّ  : الَهلُوكُ  قاَل بعُضهم :و ؛ َهلُوكٌ  بذلك فال يقاُل رجلٌ أي تَتََمايُل وتَتَث

 ِضدٌّ. وكأَنَّه .«من النَِّساءِ  الَهلوكِ و إِني ُمولٌَع بالخمرِ »حِديُث ماِزٍن :  ومنه الَحَسنَةُ التَّبَعُِّل ِلَزْوِجها.

ُجُل السَّريُع اإِلْنزالِ  من المجاِز :و ا قَْولُهم :و عند الجماع ، فكأَنَّه يَْرمي نَْفَسه لذلك عن ابن َعبَّاٍد. الرَّ اِت  َهلََكْت ُهلُكُ  اْفعَْل ذلك إمَّ مَّ بالضَّ

ْرِف ، وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، َمْمنوَعةً  اُء ؛ وقد تُْصَرفُ  من الصَّ أي  فِة أي على ما َخيَّلَتْ باإلضا َهلََكْت ُهلُُكهُ  : إما وقد قيلَ  لُغَة نَقَلَها الفرَّ

اءُ و وَخيَّلَْت أي أََرْت وَشبََّهْت. على كّلِ حالٍ  َهلََكةُ  هي وأََراَد : ُهلَكَ  ولم يَِجزْ  َجعَلَهُ اسماً وأضاَف إليه َهلََكهُ ُهلُكَ  اما َعن الِكسائِّيِ  َحَكى الفرَّ

 يا هذا كما في العُبَاِب. ُهلَكَ 

الِ  عنههللارضيبن َحْنبٍل  أحمدَ  اإِلَمام َوقََع في ُمْسنَدِ وَ  أَْعور جعد أَْزهر هجان أَْقمر كان رأُْسه أصلة »وذََكَر صفَتَه فقال :  في حديِث الدَّجَّ

ا «أَْشبه الناس بعَْبد العُزى بن قطن أي لكْن  الُهْلكِ  كلُّ  كُ الُهلْ  ، وَرَواه غيُره : ولكنْ  بأَلْ  َرَوى هكذا« فإنَّ َربَُّكم ليَس بأَْعَورَ  َهلََك الُهلُكُ  فإمَّ

هٌ عن العََوِر وعن َجميعِ اآلفَاِت فإذا ادَّ  ال أنَّ الناَس يَْعلمون أنَّ هللا ُسْبحانَه ُمنَزَّ بوبيَّةَ ولَبَّس عليهم بأَْشياء الَهاَلُك كلُّ الَهالِك للدَّجَّ عى الرُّ

به ناٌس جاِهلُون  َهلَكَ  كُسكٍَّر أي فإنْ  َهلََكْت ُهلَّكُ  جل عليه بالبشر ، ويُْرَوى فإمالْيَسْت في البشِر فإنَّه ال يقِدُر على إِزالِة العََوِر الذي يس

ا اَغانيُّ : ولو ُرِوَي : فإِمَّ لكاَن َوْجهاً  َهلََكْت ُهلَّكُ  على قوِل العرِب اْفعَْل ذلك إِما َهلََكت ُهلُك فَضلُّوا فاْعلَُموا أنَّ هللا ليس بأَْعَوَر. قاَل الصَّ

 يباً وُمْجراه ُمْجَرى قَْوِلهم اْفعَْل ذلك على ما َخيَّلَْت أي على كّلِ حاٍل.قر

 نفسك. هلكت نَْفسه ، والَمْعنَى اْفعَْله فإنْ  الَهاِلَكةُ و هاِلَكةٍ  : صفةٌ ُمْفرَدةٌ نحو قوِلَك اْمَرأَةٌ ُعُطٌل وناقَةٌ ُسُرٌح بمْعنَى ُهلُكٌ و

إِن َشبَّه َعلَْيُكم بكّلِ  ُرِوي أَْيضاً هكذا وفسََّره بما َسبََق ابُن األَثِيِر في النِّهايِة وغيُره. وقيَل في تْفِسيِر الحِديِث :قُْلُت : وهذا الذي وجهه فقد 

 معنًى وعلى كّلِ حاٍل فال يَُشبَِّهنَّ َعلَْيُكم

__________________ 
 ( التهذيب واللسان والتكملة.1)
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 ( اللسان.2)
 كاألصر.  63/  6ويف اللسان والتهذيب واألساس ومقايي  اللغة « يرتجض»ديوانه والتكملة ( 3)
 ( ديوانه واللسان واألو  يف الصحاح والتهذيب.4)
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ُلَكةُ  أن  رب ُكم لي  أَبعحور. َرت اآيُة أَيحضـــ عاِقبَـُته إىل اهلال ِ  ٍء تصـــريُ أي كر  شـــيح  كر  ما  بضـــِم الالمِ  التـ هح قاَ  و  اً.وبه فســـِّ
مِ  بضِم التاِء واهلاِء وكسرِ  هُتُلِّكَ  واِدي الِكَساِئي  : يقاُ  َوَقَض فالٌن يف َدِة مَمحنوعاً  الال  َُشد 

من الص رحِف ا والذي يف الُعَباِب  امل
ُسورٌة أي يف َدة فلم يَصّرِحا أن  الالَم مكح حاِح : بضِم التاِء واهلاِء والالِم مَشد  واهلاََلِ  ِمثحر خُتُيَِّب وُتُضلَِّر  (1) الباِطرِ  والصِّ

م َل وحه ابلِفعحِر وهو جماٌز. ِتال ُ  من اجملاِز :و  كَبهن  ال ُ و  اإِلهح َك يف اإلهنح ســــــــَ ُيَك نـَفح من خوِف  هَتحَتِلكُ  ومنه الَقطاةُ  هَتحُلَكةٍ  َرمح
ِسها يف َهاِلك الَبازِي أي تـَرحمي بنفح

َ
رٌي : امل  قا  ُزهح
 اَنَب وهــــــــــي جــــــــــاهــــــــــدة يــــــــــركضــــــــــــــــــــــــن عــــــــــنــــــــــد الــــــــــذُ 

وحرًا و      هـــــــــــا طـــــــــــَ فـــــــــــُ طـــــــــــَ لـــــــــــكُ يـــــــــــكـــــــــــاُد لـــــــــــَح تـــــــــــَ  (2) هتـــــــــــَح
  

يََظلُّ نهاَره فإذا جاَء الليُل أَسرَع إِلى من يَْكفُله َخْوَف الَهالِك ال يَتََمالَك  من ال َهمَّ له إالَّ أْن يَتََضيَّفَهُ الناسُ  الَهاِلكُ   :الُمْهتَلَكُ  اللَّْيُث : (3)قاَل و

 دونَه وأَْنَشَد ألَبي ِخراٍش :

تـــــــــــا  ه أيحِوي الـــــــــــغـــــــــــريـــــــــــُب ِإذا شـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــِ يـــــــــــح  ِإىل بــــــــــــَ

كٌ و      لــــــــــِ تــــــــــَ هــــــــــح ُر  مــــــــــُ ِ عــــــــــائــــــــــِ اح ــــــــــد ريســــــــــــــــــــــــَ (4)ابد ال
 

  
كُ  من المجاِز :و أَبداً إِلى َمْن يَْكفُله وهو مجاٌز. يَْهتَِلك الذي الُمْهتَِلكُ  : (5)وقال ابُن فاِرَس  انٍ  الُهالَّ  الذين يَْنتابوَن النَّاَس اْبتِغاَء َمْعروفِِهمْ  كُرمَّ

عاليُك ؛ َمْخَشِريُّ : هم الصَّ  َجِميٍل :وأَْنَشَد ثَْعلب ل الُمْنتَِجعوَن الذين َضلُّوا الطَّريقَ  قيَل ؛ همو لسوِء حاِلهم. وقاَل الزَّ

ال  ِ أَبــــــــــيــــــــــُت مــــــــــض  هــــــــــا  اهلــــــــــُ لــــــــــِ فــــــــــًا أَلهــــــــــح يــــــــــح  ضــــــــــــــــــــــــَ

ِر و      ون َذوو َفضـــــــــــــــــــــح عـــــــُ وســـــــــــــــــــــِ ي قـــــــريـــــــٌب مـــــــُ لـــــــِ (6)َأهـــــــح
 

  
ل الُهَذلّيِ : كالُمْهتَِلِكينَ   أَْنَشَد ثَْعلب للُمتَنَخَّ

وحعــــــــــــاُن  ه جــــــــــــاَءين جــــــــــــَ كٌ لــــــــــــو أَنــــــــــــ  لــــــــــــِ تــــــــــــَ هــــــــــــح  مــــــــــــُ

وُز      جـــــــــُ ريحُ  ـــــــــَح ؤ س الـــــــــنـــــــــاِس عـــــــــنـــــــــه اخلـــــــــَ (7)مـــــــــن بــــــــــُ
 

  
َل من َعِمَل الَحديدَ  وقيَل : الَحدَّادُ  الهاِلِكيُّ و ْيقَُل ألَنَّ أَوَّ بِن ُخَزْيَمةَ قالَهُ ابُن الَكْلبِي. قاَل لَبِْيٌد َرِضَي هللا تعَالَى  أََسدٍ  َعْمرِو بنِ  بنُ  الهاِلكُ  الصَّ

 عنه :

نــــــــــــــوَح  يِّ جــــــــــــــُ كــــــــــــــِ ِه عــــــــــــــلــــــــــــــ اهلــــــــــــــالــــــــــــــِ َديــــــــــــــح    يــــــــــــــَ

َب الــــــــــنِّصــــــــــــــــــــــــاِ       قــــــــــَ ــــــــــُ لــــــــــي نـ تــــــــــَ ًا  ــــــــــَح يــــــــــّ كــــــــــِ (8)مــــــــــُ
 

  
عليه ، وفي العُبَاِب : َسقََط  تَساقَطَ  أو المتَاعِ إذا على الِفراِش  تََهالَكَ  من المجاِز :و أي َصَدأَها. قاَل الَجْوَهِريُّ : ولذلك يقاُل لبَنِي أََسٍد القُيون

ِة : مَّ  ، قاَل ذُو الّرِ

ــــــــــــهــــــــــــا إ  ذا رّد روحــــــــــــهــــــــــــا كــــــــــــان عــــــــــــلــــــــــــ  فــــــــــــي

      ِ كِ إىل الــــــــــرأس روَح الــــــــــعــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ  املــــــــــتــــــــــهــــــــــالــــــــــِ

  
وفي  تََمايَلَْت. إذا المرأةُ في ِمْشيَتِها تََهالََكتِ  من المجاِز :و ، أَي َسقَْطُت عليه وَرَمْيُت بنْفِسي فوقَه. «عليه فسأَلتُه فتهالَْكتُ »في الحِديِث : و

جاِل. الَهلُوكُ  األََساِس : تَفَيَّأَْت وتََكسََّرْت. ومنه  َهلَكَ  النَّْفُس الشَِّرَهةُ وقد الهاِلَكةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و للفَاِجَرةِ. وفي العُبَاِب : تَفَكََّكْت للّرِ

ً  الرُجلُ   ِره :إذا َشِره ومنه قَْولُه أَْنَشَده الِكَسائي في نوادِ  يَْهِلُك َهالكا

ُه  َواَرتــــــــــُ تح كــــــــــِ الــــــــــَ َف ِإذ مــــــــــَ يــــــــــح ه الســـــــــــــــــــــــ  تــــــــــُ لــــــــــح لــــــــــ   جــــــــــَ

اِج ومل      جـــــــــَ ـــــــــعـــــــــَ َت ال كح حتـــــــــح لـــــــــِ َ ِ  َأهـــــــــح ـــــــــلـــــــــ  (9)ِإىل ال
 

  
 أي هاِلٌك. ساقَِطةٌ ِمَن السَّواقِطِ  أي كِعنَبِ  الِهلَكِ  بالكسِر ِمنَ  ِهْلَكةٌ  فالنٌ  يقاُل :و أَي : لم أَْشَرْه ، وهو مجاٌز.

اَغانيُّ ، وكأَنَّه إِذا لم يكْن له أَْسنانٌ  ال أَْسناَن له الذي الِمْنَجلُ  كَحْيَزبونٍ  الَهْيلَكونُ و ي يهلك نَقَلَه الصَّ َسمُّ  الهالوكُ و ما يحصد به ، ولذِلَك ُسّمِ

ً  الفأرِ  رعِ يْضعفُه ويْفسُده فيَْصفَرُّ لونُه ويَتَساقَطُ  نَْوٌع من الطَّراثيثِ  وأَْيضا ونَه بِمْصَر ويَتََشاَءمون به ، وأَْكثَُر إذا َطلََع في الزَّ  ، هكذا يسمُّ

 َضَررِه على الفوِل والعَدِس.

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ
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 ً كةً  َهلََكهو بالفتحِ عن أَبي ُعبَْيٍد ، َهلََك يَْهِلُك َهْلكا  محرَّ

__________________ 
 ابلعبارة فاقتض  جرها ا حبرف اجلر.( ضبطت يف القاموس ابلضم ا وقد تصرف الشارح 1)
 وصدره فيه : 50( ديوانه ط بريوت ص 2)

 عند الذانب هلا صوٌت وأزملةٌ 
 ( وضعها الشارح داخر األقواس عل  أهنا يف القاموس ا واللفظة ليست فيه.3)
 واللسان. 149/  2( ديوان اهلذليا 4)
 .62/  6( مقايي  اللغة 5)
 لتكملة واألساس والتهذيب وقد تقدم.واللسان وا 78( ديوانه ص 6)
 واللسان. 15/  2( ديوان اهلذليا 7)
 واللسان والتهذيب. 105( ديوانه ط بريوت ص 8)
 ( التكملة ا وجزء من عجزه يف اللسان.9)
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تَـعحمر أبو َحِنيحفة : اليك ا وبه فسَر قـَوح  زايِد بِن : الُفَقراُء والص ع اهلال  ُ و  يف ُجُفوِف النباِت. اهلََلَكة عن الص اَغايّن. واسح
 ُمنحِقذ :

ه  عــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــح َ  تـــــــــــــــــَ ال  َر واهلــــــــــــــــُ َر  اأَلرَامــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــَ

ٌر َرِذُم      َو  مـــــــــــنـــــــــــه عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم وابـــــــــــِ (1)َيســـــــــــــــــــــــــح
 

  
ض فيها ُمْهِلَكة : أي هاِلكٌ  ومفَاَزةٌ   .َهلَكَ  ، َمْن تعرَّ

. الُهْلكُ و  : بالضِم االسُم من الَهاَلِك نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 فمْعنَاه إِلْهالِكهم. لَمْهلَِكهم ، أي لوقِت َهالِكهم أََجالً ، ومن قََرأَ  (2) (َوَجَعْلنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعداً )وقَْولُه تعَالَى : 

، أََرادت أَنّه ِلثِقَته بشَجاَعتِه يتقدَُّم في الُحروِب وال « الَمَهاِلك ماُم القَْوم فيوهو إِ » : الُحروُب وهو مجاٌز. ومنه حِديث أُّمِ َزْرعٍ : الَمَهاِلكُ و

 يتخلَُّف ، وقيَل : إِنَّه لعْلِمه بالطُُّرِق يتقدَُّم القوَم فيهِديَهم وهم على أَثَِره.

 بَةُ :: على الُمبالغَِة قاَل ُرؤْ  َهالٌك ُمْهتَِلكٌ و .الُمْهِلكُ  : الَجْهد الَهالكُ و

نَا و  َتِلكح  اهلال ِ من السِّ ُهح
 (3) امل

 أَْهٍل : الذي يَْهِلُك في أَْهِله قال األَْعَشى : هاِلكُ و .الُمتََهلِّك وفي العُبَاِب :

كو  عــــــــــــــــــــــوُدونـــــــــــــــــــــــه  هــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــِ ٍر يــــــــــــــــــــــَ  َأهــــــــــــــــــــــح

نح و      رٍة مل  ــــــــــــــــــــَُ فــــــــــــــــــــح ُر يف قـــــــــــــــــــــَ (4)آخــــــــــــــــــــَ
 

  
في و أي تَجدُّ في طيرانِها. تَْهتَِلكُ  أي يَجدُّ ، وهو مجاٌز ، ومنه : القَطاةُ  يَتََهالَكُ و في َعْدِوه يَْهتَِلكُ  وفي العُبَاِب : يَْجنونَه بدل يَعوُدونه. ومرَّ 

اٍم : ُكْنتُ   قاَل : اْهتَلَكَ  أي أَُدوُر فيها ِشْبهَ الُمتََحيِِّر ، وكذلك في مفاَزةٍ  أَتََهلَّكُ  حِديِث َعرَّ

حـــــــــــابُ  َرٌة جـــــــــــاَد الســـــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــح ا قـــــــــــَ  هبـــــــــــا  كـــــــــــَبهنـــــــــــ 

ــــــــــا اأَلرحِض      مــــــــــاِء وب ــــــــــا الســــــــــــــــــــــــ  كُ ب ــــــــــِ ل ــــــــــَ ت (5)هتــــــــــَح
 

  
جُل في كذا إذا َجَهَد نَْفَسه اْستَْهلَكَ و اِعي : اْهتَلَكَ و الرَّ  معه وقاَل الرَّ

ىت  ُ  الـــــــــــــفـــــــــــــَ رتح ٌن يـــــــــــــَ  هلـــــــــــــن  حـــــــــــــديـــــــــــــٌث فـــــــــــــاتـــــــــــــِ

كُ خفيَف اَ شـــــــــــــــــــــا      لـــــــِ هح تـَ (6)الّرِبحح طـــــــاِمعـــــــا  ُمســـــــــــــــح
 

  
الً وطريقٌ  اْستَْهلَْكتو في هذا األَْمرِ  تََهالَْكتُ و ، مْستَْهِلكو في َمَودَّتِك ُمتََهاِلك أَثَِرها. ويقاُل : أَنَاأي يَْجَهُد قَْلبَه في   فيه ُكْنُت مجّداً فيه ُمتَعَّجِ

 الِوْرد أي يُْجِهُد من َسلََكه ؛ قال الُحَطْيئة يصُف الطَّريَق : ُمْستَْهِلكُ 

كُ  لـــــــِ هـــــح ـــــَ تـ تح الـــــِورحِد كـــــــاأُلســـــــــــــــــــح  ُمســـــــــــــــــــح لـــــــَ  جِيِّ قـــــــد جـــــعـــــَ

بــــــــــــا      ًة رُكــــــــــــُ يِّ بــــــــــــه عــــــــــــاِديــــــــــــ  طــــــــــــِ
َ

ــــــــــــدي املــــــــــــ (7)أَي
 

  
 األُْستِيُّ يْعنِي به السََّدى شبَّه َشَرَك الطَّريِق بَسَدى الثَّْوِب.

 َدى الثوِب.هذا الطَّريُق َمْن َطلََب الماَء لبُْعِده أي هو طريٌق ممتَّد كسَ  يَْهِلكُ  وفي العُبَاِب : عاِديَّةً ُرُغبا. وقاَل : أَي

 ِء اْشتَدَّ حْرَصه عليه.على الشيْ  تََهالَكَ و

جاِل. وهو الَهْلَكىو والُمالهُس فإِذا أََكل بيٍد وَمنََع بيٍد  الُمتَهاِلكُ  . ويقاُل للُمزاِحِم على الموائِِد :هاِلَكةٌ  وهي هاِلكٌ  : الشَِّرُهوَن من النِّساِء والّرِ

 حاِب الذي يَُصوُب الَمَطَر ثم يُْقِلُع فال يكون له َمَطر ، عن َشِمٍر.من السَّ  الهاِلَكةُ و فهو َجْرَدباُن.

ِة السَّابِِق. الَهلَكُ و مَّ َر قَْوُل ِذي الّرِ َكةً الُجْرُف وبه فّسِ  : محرَّ

كَ و يَْهمُكه َهْمكاً فاْنَهَمكَ  في األَْمرِ  َهَمَكهُ  : [همك] َجهُ فَلَجَّ  فيه تََهمَّ ِء واللَّجاُج والتَّوغُل فيه : التََّماِدي في الشيْ  االْنِهَماكُ و وَجدَّ وتََماَدى فيه. لَجَّ

 قاَل أَبُو ُدَواد اإِلياِديُّ : ُمْرَسلُُهما أي الَمعَدَّْينِ  َمْهُموكٌ  فََرسٌ  قال أَبو ُعبَْيدة :و ، وزياَدةُ التَّقيِّد في االْستِْكثاِر منه برْغبٍَة وحرص
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رُت الســــــــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــِ ه ســــــــــــــــــــــــــــَ ِك ألحٌم َفصــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــُ ب ــــــــــــــح  نـ

َرُب اأَلرحســــــــــــــــــــــــاِي      كــــــــــح مــــــــــو ُ مــــــــــُ هــــــــــح ّد  مــــــــــَ عــــــــــَ َ
(8)املــــــــــ

 

  
يِت :و ّكِ ً  فالنٌ  اْهَماكَّ  قال ابُن الّسِ ً  إِذا اْهِميكاكا . ُمْهمئِكٌّ  واْصَمأَكَّ واْزَمأَكَّ فهو اْهَمأَكَّ  وكذلك اْمتأَلَ َغَضبا  وُمْصمئِكٌّ وُمْزمئِكٌّ

__________________ 
 واألصر كالصحاح.« رزم»( اللسان وفيه : 1)
 .59( سورة الكهف اآية 2)
 ( اللسان.3)
 واللسان والتهذيب. 205( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 وانظر ختر ه فيه.« مستهلك القلب»برواية :  176( ديوانه ط بريوت ص 6)
 وانظر ختر ه فيه. «عادية رغبا ...... كاألسدي». .. برواية : 12( ديوانه ط بريوت ص 7)
 ( اللسان والتكملة.8)
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ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

 من َدْهٍر وَسْنبَةٌ من َدْهٍر بمعنًى واِحٍد كذا في اللَِّساِن وأَْهَملَهُ الَجَماَعةُ. َهْنبََكةٌ  : قال اأْلَْزَهِريُّ : وفي النَّواِدرِ  [هنبك]

د ك فاألَْولَى َكتْبه بالسَّواِد ولَِكن إيَراَده هنا هـ  َكتَبَهُ بالُحْمَرةِ َمَع أَنَّ الَجْوَهِريَّ َذَكَرهُ في تَْركيبِ  بكسِر الهاِء والدَّالِ  ِهنِدِكيٌّ  رُجلٌ  : [هندك]

يادةِ من أَْهِل الِهْنِد وليس من لَْفِظه ألَنَّ الكافَ  أَْصَوُب ألَنَّ النُّوَن أْصِليَة أي هكذا هو نَصُّ الُمْحَكم وقَْوُل َشْيِخنَا ،   ليسْت من ُحروِف الّزِ

ياَدةِ إِلَى آِخِر ما قاَل َسْهٌم غَ  دَّ على الَجْوَهِريَّ وهو لم يَدَّعِ أنَّ الَكاَف من ُحُروِف الّزِ ْيُر صائٍِب وإيَراٌد َغْيُر ُمتَّجٍه قاَل وكأَنَّه قََصَد به الرَّ

 األَْحَوُص :

الَن يف َهَدِم  هلِندِِكيّ فا  (1)َعَدا عجح
 وقاَل أبو طاِلٍب :

ٍة  ونـــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ يِن أَمـــــــــــــــٍة جمـــــــــــــــَح ةبـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  نـــــــــــــــدِكـــــــــــــــِ  هـــــــــــــــِ

ِر      ِ  بـــــــــِن عـــــــــاقـــــــــِ يـــــــــح ـــــــــَ بـــــــــيـــــــــُد قـ ح عـــــــــَ يِن مجـــــــــَُ (2)بـــــــــَ
 

  
ةَ : َهناِدكُ  ج  قاَل ُكثَيِّر َعزَّ

ا و  ٌت كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ  مـــــــــــــــح ٌم وكـــــــــــــــُ ٌة ُدهـــــــــــــــح َربـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

وَن الــــــــــــِوفــــــــــــاَر      وفــــــــــــُ ُم يــــــــــــُ اطــــــــــــِ مــــــــــــَ نــــــــــــاِد ُ طــــــــــــَ (3)هــــــــــــَ
 

  
اَغانِيُّ : أي ِهنِديَّةٌ  ِهنِدِكيَّةٌ  سيوفٌ  : الُهنُوُد والكاُف َزائَِدةٌ نُِسبُوا إلى الِهنِد على َغيِر قِياٍس. وقاَل األَْزَهِريُّ : الَهناِدَكةُ  وقاَل الَجْوَهِريُّ والصَّ

 ، فاْقتَِصار الُمَصنِِّف على الرُجِل ُدوَن السَّْيِف قُُصوٌر. ِهنِدِكيٌّ  ، وَرُجلٌ  ِهنِدِكيٌّ  والَكاُف َزائَِدةٌ يقاُل : َسْيفٌ 

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :* و  ممَّ

َحبٌّ يُْطبَُخ أَْغبََر أَْكَدَر ويُقاُل له القُْفُص. قاَل اأْلَْزَهِريُّ : وما أََراهُ  الَهنَكُ  : قاَل اأْلَْزَهِريُّ : قََرأُت في نُْسَخٍة من كتاِب اللَّْيِث : (4) [هنك]

 .(5)اَعةُ َعربيّاً ، َذَكَرهُ َصاِحُب اللَِّساِن وأَْهَملَهُ الَجمَ 

كةً وقد الَهَوكُ  واالسمُ  كيَْعفُورٍ  كاليَْهُكوكِ  بالفتحِ وكِهَجّفٍ األَحمُق وفيه بَِقيَّةٌ  الَهْوكُ  : [هوك] ً  كفَِرحَ  َهِوكَ  محرَّ كُ و َهوكا  الُمتََحيِّرُ  الُمتََهّوِ

دُ  اكِ  الُمتََرّدِ  أَْنَشَد ثَْعلَُب : كَشدَّادٍ  كالَهوَّ

اِدراً  وحَ  ســــــــــــــــــــــــــَ يب  والــــــــــــقــــــــــــَ عــــــــــــح رَِ  الــــــــــــكــــــــــــَ  إَذا تــــــــــــُ

و  َ      رِيــــــــــــــُض  هتــــــــــــــََ اُد يــــــــــــــَ كــــــــــــــَ (6)حــــــــــــــىت مــــــــــــــا يــــــــــــــَ
 

  
 : فقالَ  ؟بَْعَضها نَْكتُبَ  أنْ  أفَتََرى فَتَْعِجبُنَا يَُهودَ  من أحاِديثَ  نَْسَمعُ  إنَّا:  عنههللارضي ُعَمرُ  له قالَ  أنَّه وسلمعليههللاصلىوفي َحِديثِِه 

ُكونَ أ» َكتِ  أْنتُم َكما ُمتََهّوِ قاَل ابُن َعْوٍن : قُْلُت  .«اليَُهوُد والنََّصاَرى لقَْد ِجئتُُكم بها بَْيَضاَء نَِقيَّة ولو كاَن ُموَسى َحيّاً ما َوِسعَهُ إالَّ اتِّبَاِعي تََهوَّ

ُكونَ  لْلَحَسِن : ما  قاَل : ُمتََحيُِّروَن. ؟ُمتََهّوِ

 ُعبَْيٍد : أْنتُْم في اإِلْسالِم حتى تَأُخذُوه من اليَُهوِد.َزاَد أبو و

ُدوَن َساقُِطوَن.ابن ِسْيَده : وقِيَل َمْعنَاه أقال  كُ و ُمتََرّدِ َدى الُمتََهّوِ ةِ الرَّ كٌ  وإنَّه السَّاِقُط في ُهوَّ  ِلَما هو فيه ، أي يَْرَكُب الذُّنُوَب والَخَطايَا. لُمتََهّوِ

كُ  ألَنَّه ِم الُحْفَرةُ.بالض الُهْوَكةُ و ً و فيها أي يَْسقُُط. يَتََهوَّ َك تَْهويكا كُ  قاَل الَجْوَهِريُّ :و .الُهْوَكةَ  َحفَرَ  َهوَّ رِ  ِمثْلُ  التََّهوُّ الُوقوُع في  هوو التََّهوُّ

اَغانِيُّ : ِء بغيِر ُمباالةٍ الشي  وال َرِويٍَّة وأَْنَشَد الصَّ

هـــــــــــــــــوِّكـــــــــــــــــاً رآين امـــــــــــــــــرًأ ال هـــــــــــــــــدرة  تـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــُ

 ال واهـــــــــــــــنـــــــــــــــًا شـــــــــــــــــــــــــــــراب مـــــــــــــــاِء املـــــــــــــــظـــــــــــــــاملِ و     

  
اَكةُ و كُ  ألَنَّها ُمَشدََّدةً السَّبَِخةُ  الَهوَّ كَ  الرُجُل مثل اْنهاكَ و كذلك كفَِرحةٍ  َهوَكة وأرضٌ  فيها األْرُجلُ  تَتََهوَّ ةِ. إَذا َسقََط في تََهوَّ  الُهوَّ

ا يُْستَْدَرُك َعلَيه :  * وممَّ

اَغانِيُّ وَصاِحُب اللَِّساِن. األَْهوكُ   األَْحَمُق ِمثُل األْهوجِ نَقَلَهُ الصَّ

اكٌ  ورُجلٌ  َكهُ و َهوَّ ً  َغْيُره َهوَّ قَهُ. تَْهِويكا  َل التََّهفُِّك وبه فّسَر بَْعَض الحِديِث.االْضِطَراُب في القَْوِل وأْن يكوَن على غيِر اْستِقَاَمٍة ِمثْ  التََّهّوكُ و َحمَّ
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 كَكِتٍف األَْحَمُق. الَهِوكُ و

 وَهاَك تََردَّى.

ً  : [هيك]  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وَصاِحُب اللَِّسانِ  َهيََّك تَْهييكا

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 .«هند »و « هنبك»( ذكرت يف اللسان قبر ماديت 4)
 .24/  6( انظر التهذيب 5)
 ( اللسان.6)



13394 

 

ي  : أي رَعَ  وقاَ  اخلَارحزجنِح  َحَفَر لَُغٌة يف َهو َ . أَيحضاً إَذا َهي كَ و  ا قا  : أسح
ل.قُْلُت : وقَْوله أْسَرَع كأنَّه يَْذَهُب به إلى التَْحييِك بالَحاِء وأنَّ الهاَء لُ   غَةٌ فيه فَتَأَمَّ

 مع الكاف فصل الياء
 هو ساِقٌط ِعْنَد الَجْوَهِرّي.

 : وقَْد َوقََع في ِشْعِر ُرْؤبَةَ  قال : واحٌد بالفاِرِسيَّةِ  هكذا بالتَّْشِديِد أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وقاَل األَْزَهِريُّ : يَكُّ  : [يكك]

كح و  حـــــــــَ ِم املـــــــــِ َه اخَلصـــــــــــــــــــــــح جـــــــــ  ي حـــــــــُ  قـــــــــد أُقـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ

يِّ مــــــــــــن     ــــــــــــر ومــــــــــــِ دَِّي ال كٍّ  حتــــــــــــََ ــــــــــــَ كّ  ي ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ  (1) ل
  

ً  يَكٍّ  يُْرَوى ِمن وِمّيِ. ثم  أي من واحٍد لواحدٍ  بالكسِر ُمنََوناً وبالفتحِ َمْمنُوعاً أَْيضا َي الرُّ َي الفاِرِسّيِ ، قال : تََحّدِ ا لم يَْستَِقْم له أْن يقوَل : تََحّدِ فلمَّ

اِجُز َضُروَرةً. فال يُقَال في َمْصَدرهِ  اَغانِيُّ وصاحِ  يََككٌ  إنَّ الذي بالفَاِرِسيَِّة يَْك بتَْخِفيِف الَكاِف وإنَّما َشدََّدهُ الرَّ ُب اللَِّساِن بكافَيِن كما فَعَلَهُ الصَّ

ْل.  فَتَأَمَّ

اُء العَرِب أبو بَْكٍر يَْحيَى بُن سَ  د بالَمْغِربِ  يَكُّ و يّ  ْهلٍ وهو ِحْصٌن من ُحُصوِن َمْرِسيَّةَ على َخْمَسة وأْربَِعْيَن ِمْيالً منها نُِسَب إليه َهجَّ تُوفي  اليَّكِ

 َذَكَرهُ الَمْقِريِزيُّ في بَْعِض تََذاِكره. 660سنة 

كةً : ع يََككٌ و  .(2)آَخُر في بِالِد الغََرِب  محرَّ

اِن األَْكمَ  اِلَحاُت والصَّالة والسَّالم األَتَمَّ د الذي وإلى هنا اْنتََهى َحْرُف الَكاِف والَحْمُد هلِل الذي بنْعَمتِِه تَتمُّ الصَّ الِن على َسيِِّدنا وَمْوالنا ُمَحمَّ

وعلى آِلِه اآليِليَن إليه وَصْحبِِه الفَائِِزيَن بُمَشاَهَدته لََديِه ، ما َغنَّى َحَماٌم وَهَطَل َغَماٌم وكاَن ذلك في َشُرفَْت بُوُجوِدِه األَْرُضوَن والسََّموات 

ِة الَحَراِم من ُشُهور سنة  ةَ َشْهر ذي الُحجَّ ة الغَسَّاِل من ِمْصَر ، وذلك بَمْنِزلي في عطف 1185السَّاَعِة الثَّانِيِة من نَهاِر الُجُمعَِة الُمبَاَرَكِة ُغرَّ

د ُمْرتَضَ  ى الُحَسْينِّي َحفَّه هللا بأْلَطافِِه الَخِفيَِّة وأعانَهُ على القَاِهَرة ُحِرَسْت وَسائِِر بِالِد اإِلْسالِم. قالَهُ ُمَؤِلفَهُ العَْبُد الفَِقيُر الَذِليُل الُمْنَكِسُر ُمَحمَّ

 آمين. (ُكْن فَ َيُكونُ )ِء : ْن قاَل للشَّيإتَْماِم ما بَِقَي من الِكتَاِب بقُْدَرةِ مَ 

يِِّد ال (ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ) د السَّ ِمْفَضاِل الَحْمد هلِل الَملك الُمتَعَاِل الذي ليَس له نَِظيٌر وال ِمثَاٌل ، والصَّالةُ والسَّالُم على َسيِِّدنا ُمَحمَّ

 وعلى آِلِه وأْصَحابِِه َخْير َصْحٍب وآٍل ما لََمَع آٍل وَملََع َراٍل.

__________________ 
 لة ا والثاين من شواهد القاموس.واللسان والتكم 125( ديوانه ص 1)
 ( قا  ايقوت : موضض ومل يقيده. مث قا  : ويرو  يف شعر زهري فيد أو يكك ا واملشهور ركك.2)
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 ابب الاّلم
 فصل اهلمزة

 الالم من ابب
ُد : َوتَْخُرُج الاّلُم من َحْرِف اللَِّساِن مع ُد بُن يَزيٍد الُمبَّرِ باِعيَّات ، وهو الَحْرُف الُمْنَحِرُف قاَل أبو العَبَّاِس ُمَحمَّ اِرضاً ألُُصوِل الثَنايَا والرُّ

ِم. فأمَّ  َكة وِلذا ال يُْدَغُم فيها َغْيُر الالَّ ا السَّاِكنَه فَمْخَرُجها من الَخيَاِشيِم نَْحَو نُوُن الُمَشاِرَك ألَْكثَِر الُحُروِف َوأْقَرُب الَمَخاِرجِ منه النُّوُن الُمتََحّرِ

َكةُ فأْقرَ ُمنْ  ا الُمتَحّرِ م كما أنَّ أْقَرَب الُحُروِف إِلى ذُ وِعْنَد وتُْعتَبَُر بأنََّك لَْو أْمَسْكَت أْنفََك ِعْند نُْطِقَك بها لوَجْدتَها ُمْختَلَّةً. فأمَّ ُب الُحُروِف منها الالَّ

اِء ُمتَقَاِرٌب بَْعُضه  ِم والنُّوِن والرَّ اُء بينهما على أَنَّها إِلى الباِء الِجيُم فََمَحُل الالَّ م فالرَّ ِمن بَْعٍض ، فإِذا اْرتَفَعَْت عن َمْخَرجِ النُّوِن نَْحَو الالَّ

ُم تَتَّْصُل بها باالْنِحَراِف الذي فيها.  النُّوِن أَْقَرُب. والالَّ

اِد في قاَل َشْيُخنَا : َوقَْد أْبَدلُوها من َحْرفَْيِن وهما النُّوُن في أَُصْياَلِل وأْصله أُ  َصْياَلِن بالنُّوِن تَْصِغيُر أَِصْيل على َغْيِر قِياٍس ، وِمَن الضَّ

 الطْجعِ بَِمْعنَى اْضَطَجَع قالَهُ اْبُن أُّمِ قاِسم.

 قُْلُت : وقد تَقَدََّم البَْحث في األَِخير في ض ج ع فََراِجْعهُ.

 مع الالم فصل اهلمزة
ا الُحبُك فَفَِعٌل  وال نَِظيَر له في األَْسَماِء كِحبِر وال ثَاِلَث لُهما قالَهُ ِسْيبَويه َونَقَلَهُ َشْيُخنَا. وقاَل اْبُن ِجنِّي في الشَّواذِ  بَكْسَرتَْينِ  اإِلبِلُ  : [أبل] وأمَّ

فاإِلْقتَِصاُر « ح ب ر»وفي « ب ل ز»وفي « ح ب ك»لك في وإِِطٌل واْمَرأةٌ بِِلٌز أي َضْخَمةٌ وبأْسنَانِِه ِحْبٌر وقد ذُِكَر ذ إِبِلٌ  وذلك قليٌل منه

َز َشْيُخنَا أْن تكوَن لُغَة ُمْستَِقلَّة. وتُْسكَُّن الباءُ  على اللَّْفَظْيِن فيه نََظرٌ  اَغانِيُّ واْبُن ِجنِّي وَجوَّ  للتَّْخِفيِف على الصحيحِ كما أَشاَر له الصَّ

 اَغانِيُّ للشَّاِعِر :قُْلُت وإليه َذَهَب كراع وأْنَشَد الصَّ 

َرعـــــــــاً  َت مـــــــــد  يـــــــــح دح القــــــــــَ قـــــــــَ رًا فــــــــــَ مـــــــــح َ  عـــــــــَ لـــــــــح  إن تــــــــــَ

ِه و      رٌ لــــــــــــــيــــــــــــــَ  مــــــــــــــن  ــــــــــــــِّ اءُ  ِإبــــــــــــــِ  وال شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وأْنَشَد َشْيُخنَا :

بــــــــــــاُن  ٍر  إبــــــــــــرِ ألــــــــــــح افــــــــــــِ ُة بــــــــــــُن ُمســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــلــــــــــــَ  َنــــــــــــِ

رَامُ      ــــــــــــــي  حــــــــــــــَ ا عــــــــــــــل هــــــــــــــَ كــــــــــــــُ ــــــــــــــِ ل  مــــــــــــــا َداَم ميــــــــــــــَح

  
 النَّْجِم :وأْنَشَد صاِحُب الِمْصبَاحِ قَْوَل أبي 

رُ و  اِن  اإِلبـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ُح يف الـــــــــــــُبســـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــِ  ال َتصـــــــــــــــــــــــــــح

ِت وَ      نـــــــــــــــــــ  رُ حـــــــــــــــــــَ اِن  اإِلبـــــــــــــــــــِ (1)إىل اأَلوحطـــــــــــــــــــَ
 

  
 على َجَمٍل واِحٍد وقَْوله ليس اإِلبِلِ  قاَل َشْيُخنَا : وهذا ُمَخاِلٌف إِلْستِْعماالتِِهم إذ ال يُْعَرُف في َكالِمِهم إْطالقُ  واِحٌد يَقَُع على الَجْمعِ  َمْعُروفٌ  م

ألَنَّه إذا كان  أُبَْيلَة ْعد تَْصِغيِرهافيه ِشْبهُ تَنَاقٍُض َمَع قَْوِلِه بَ  اسِم جمعٍ  َصِحيٌح ألَنَّه ليس في أْبنِيَِة الُجُموعِ فِعٌل بَكْسَرتَْيِن. وقْوله وال بَجْمعٍ 

ال  اإِلبِلُ  من أَنَّهُ اسُم َجْمعٍ. وفي العُبَاِب :واحداً وليس اسَم َجْمعٍ فما الُموِجُب ِلتَأنِيثِِه إَِذْن َمَع ُمَخالَفَتِِه ِلَما أْطبََق عليه َجِميُع أْربَاِب التَّآِليِف 

 قاَل : آبالٌ  ج  ألَنَّ أَْسَماَء الُجُموعِ التي ال واِحَد لها من لَْفِظها إذا كانَْت لغَيِر اآلَدِمييَن ، فالتأنِيُث لها الِزمٌ واِحَد لها من لَْفِظها وهي ُمؤنَّثَةٌ 

__________________ 
 .«اإلبر»( املصباح املنري 1)
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وا و  قــــــــــــــــــُ دح ســــــــــــــــــــــــــــــــَ مح قــــــــــــــــــَ ارِ  آابهلــــــــــــــــــَُ  ابلــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ 

فــــــــــــي مــــــــــــَن اأَلو اِر و      دح َتشــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ اُر ق ــــــــــــ  ــــــــــــن (1)ال
 

  
 أْدَخلُوها الهاَء كما قالُوا ُغنَْيَمةٌ. أُبَْيلَةٌ  تَْصِغيُرهاو

َح به الَجْوَهِريُّ ، وابن ِسيَده ، والفَاَراِبيُّ ، والُزبَ  َمْخَشِريُّ ، وأَبو َحيَّان ، واْبُن قُْلُت : وُمْقتضاهُ أنَّه اسُم َجْمعٍ َكغَنٍم َوبَقٍَر وقَْد َصرَّ ْيِديُّ ، والزَّ

َر الَكالَم فيه الشَّهاُب الفَيُّوِمّي في  ماِلٍك ، واْبُن ِهَشاٍم ، واْبُن َعْصفُوٍر ، واْبُن إيَّاٍز ، واألَْزَهِريُّ ، واْبُن فَاِرس ، قاَل َشْيُخنَا : وقد َحرَّ

اسُم َجْمعٍ ال واِحَد لها من لَْفِظها وهي ُمؤنَّثة ألنَّ اسَم الَجْمعِ الذي ال واِحَد له  اإِلبِلُ  الِمْصبَاحِ أْخذاً من َكالِم أْستَاِذِه الَشْيخ أبي َحيَّان فقاَل :

َر نحو ا  أُبَْيلَةٌ  من لَْفِظِه إذا كان ِلَما ال يَْعِقُل يَْلَزُمه التَّأنِيُث وتَْدُخلُه الهاُء إذا ُصغِّ إذا كانَْت للعَاقِِل وُغنَْيَمةً. قاَل َشْيُخنَا واْحتُِرَز بما ال يَْعِقُل عمَّ

أنَّ َجميَع أْسماِء الُجُموعِ التي ِلَما ال َكقوٍم وَرْهٍط فإِنَّها تَُصغَُّر بغَْيِر هاٍء ، فَتَقُوُل في قَوٍم قَُويٍم ، وفي َرْهٍط ُرَهْيٍط ، قاَل : وَظاِهُر َكالِمِه 

َفال يَ ْنُظُروَن ِإىَل أَ )قاَل أبو َعْمٍرو في قوِلِه تعالى : و تِْبعاً للشَّْيخِ ابِن ماِلٍك في ُمَصنَّفَاتِِهما. يَْعِقُل تَُؤنَُّث وفيها تَْفِصيٌل َذَكَرهُ الَشْيُخ اْبُن ِهَشامٍ 
ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ  ْخفيِف أَراَد به البَعيَر وهو َمَجاٌز وقال أبو َعْمٍرو بُن العاََلِء : َمْن قََرأها بِالتَّ  السََّحاُب الذي يَْحِمُل ماَء المطرِ  اإِلبِلُ  (2) (اإْلِ

 اإِلبِلُ  . وَمْن قََرأها بالتَّثِْقيِل قاَل :ألنَّه من َذَواِت األَْربَعِ يَْبُرُك فَتُحَمُل عليه الُحُمولَة ، وَغْيره من َذَواِت األْربَعِ ال تُحمُل عليه إالَّ وهو قائِمٌ 

ْل.  السحاُب التي تحمل الماَء للمطِر فَتَأمَّ

. قال أبو الَحَسِن : إِنََّما َذَهَب ِسْيبََوْيه إلَى اإِلينَاِس بتَثْنِيِة اإِلبِلِ  من ِلْلقَِطيعَْينِ  قال ِسْيبََوْيه : ألَنَّ إِباِلً اسٌم لم يَُكسر عليه وإِنَّما ُهما نٍ يُقَال : إبِالو

ُهَها إلى لَْفِظ اآلَحاِد ، ولذلك  قاَل : إنَّما يُريُدوَن القَِطيعَْيِن قال : والعََرُب تقوُل إنَّه ليَُروُح على فاُلٍن األَْسَماِء الدَّالَِة على الَجْمعِ ، فهو يُوّجِ

 َمَع َراعٍ آَخَر : وأْنَشَد أبو َزْيٍد في نَواِدِرِه لُشْعبَة بن قَُمْيٍر : إِبِلٌ وَمَع َراعٍ  إِبِلٌ  إبالُن إذا َراَحتْ 

ا  مــــــــــَ ــــــــــُ ت مــــــــــح لــــــــــِ ا مــــــــــا عــــــــــَ مــــــــــَ ــــــــــهــــــــــِ اَلن فــــــــــي ــــــــــِ ا إب   ــــــــــَُ

نح      عــــــــــَ وافـــــــــــَ بــــــــــُ كــــــــــ  نــــــــــَ تـــــــــــَ ُم فـــــــــــَ تــــــــــُ ئـــــــــــح ِة مــــــــــا شــــــــــــــــــــــــِ  آيــــــــــَ

  
 وقال الُمَساِوُر بُن َهنِيٍد :

ٍك  د بـــــــــن مـــــــــالـــــــــِ عـــــــــح اَرٌة شـــــــــــــــــــــــلـــــــــت ِلســـــــــــــــــــــــَ  إذا جـــــــــَ

رٌ هلــــــــــــــــا      اَلنشــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــت هلــــــــــــــــا  إبــــــــــــــــِ  ِإبــــــــــــــــِ

  
ْرَمةُ ، وهي التي َجاَوَزِت  اإِلبِلِ  وإبِاَلن مائتَان. وقاَل َغيُره أقَلُّ ما يَقَُع عليه اسمُ  اإِلبِلِ  ، أي له مائةٌ ِمنَ  إِبِلٌ  وقاَل اْبُن َعبَّاٍد : فاُلٌن له الصَّ

د سَماعاً عن رُجٍل من بَنِي َكتَغَنََّم َغنَماً اتََّخَذ الغَنََم ، نَقَلَهُ أبو َزيْ  اتََّخَذها تَأبََّل إِبِالً و ، ثم ُهنَْيَدةُ مائة منها (3)الذَّْوَد إلى ثاَلثِْيَن ، ثم الَهْجَمة 

 وقاَل ُطفَيُل : إِبِلُه كأبََّل تَأبِيالً  كَضَرَب كثَُرتْ  الرُجلُ  أبَلَ و ِكالٍب اْسُمهُ َرداد.

رَ  َد مــــــــا  فــــــــببــــــــ  عــــــــح ــــــــَ ُب بـ طــــــــح رَتحخــــــــَ  بــــــــه اخلــــــــَ  واســــــــــــــــــــــح

ا مل      ــــــــــَ ن ــــــــــُ يـ عــــــــــح وحاَل ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ اَف َول رِ أســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــ  ؤب ــــــــــُ (4)ي
 

  
اُء واْبُن فاِرس في المُ   (5) أبَلَّت اإِلبلُ و أبَلَّ  والَمْعُروفُ  َكأبََّل تَأبِيالً  عن ِكَراع َغلََب واْمتَنَعَ  إبِالً إذا أبََل يأبَلُ و آبََل إيبَاالً و ْجَمِل.نَقَلَهُ الفَرَّ

ْطبِ  بالضمِ  أُبوالً و بالفتحِ  أْبالً  من َحدَّي نََصَر وَضَربَ  تَأْبُُل تَأْبِلُ  والَوْحشُ   : عنههللارضيقاَل لَبِْيُد  َجَزأَْت عن الماِء بالرُّ

َزتح و  رحزِي َأمجـــــــــــــــــــــــحَ ُت غـــــــــــــــــــــــَ ر كـــــــــــــــــــــــح  إذا حـــــــــــــــــــــــَ

دح      وحٍن قــــــــــــــــــَ َو جــــــــــــــــــَ دح رَايب عــــــــــــــــــَ رح قــــــــــــــــــِ (6)أبــــــــــــــــــَ
 

  
اِهبِ  تَأَبَّلَتْ وكأَبِلَْت كَسِمعَْت  َمْخَشِرّيِ قال : وهو مجاٌز ومنه ِقيَل للرَّ  أَبِلَِت اإِلبُِل تَأْبِلُ  أَو كَكافٍِر وُكفَّارٍ  أُبَّالٌ  ج بِلٌ آ الواِحدُ  األُبَْيلُ  وهذه عن الزَّ

َشتْ  َهَملَْت فَغَابَْت وليس معَها راعٍ أَو تأبََّدتْ  إذا حِديُث َوَهِب  ومنه اْمتَنََع عن ِغْشيانِها َكتأبَّلَ  إذا عن امرأتِهِ  الرُجلُ  أَبِلَ  ِمَن المجازِ و أَي تَوحَّ

ً  وَكذا َكذا الَمْقتُولِ  اْبنِه على (7) السالمعليهآَدُم  تَأَبَّلَ  لَقَدْ » بِن ُمنَبٍِّه : اءَ  يُِصيبُ  ال عاما ً  ِغْشيانِها من اْمتَنَعَ  أي َحوَّ عا فَعَّدى  اْبنِهِ  على ُمتَفَّجِ

َع. نِِه َمْعنَى تَفَجَّ أقامْت  كقُعودٍ  أبِلَِت اإِلبُِل أُبُوالً و بها عن ابِن َعبَّادٍ  العَصا َضَربَ ب أبلَ ونََسَك  أُْبالً إذا يَأبِلُ [ أبِلَ ]ِمَن المجاِز و بعَلَى ِلتََضمُّ

 قاَل أبو ذَُؤْيٍب : بالمكانِ 

__________________ 
 .40/  1( مقايي  اللغة 1)
 .17( سورة الغاشية اآية 2)



13399 

 

 ( اهلجمة أوهلا األربعون إىل ما زادت حىت اهلُنيدة.3)
 ونسبه  ميد بن ثور.( اللسان والصحاح 4)
 ( بعدها زايدة يف القاموس : وغريها.5)
 والتهذيب. 41/  1واللسان والصحاح ومقايي  اللغة  140( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .السالمعليه( يف اللسان : أََبر آدم 7)
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تح هبـــــــــــا  لـــــــــــَ ـــــــــــَ ا  أَبـ ال ـــــــــــَُ يـــــــــــٍض كـــــــــــِ َريح َربـــــــــــِ هـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــَ

رتَاُرهــــــــا      ُؤهــــــــا واقــــــــح اَر فــــــــيــــــــهــــــــا نســــــــــــــــــــــح دح مــــــــَ قــــــــَ (1)فـــــــــَ
 

  
كةً وُهَما  أباَلً و كَسحابةٍ  أَبالَةً  األُولَى َحَكاها أبو نَْصرٍ  َكنََصَر َوفَِرحَ  أبَلَ و ُطوُل اإِلقامِة في الَمْرَعى والَمْوِضعِ  األُبولُ  وفي الُمِحيط : محرَّ

ا ِسْيبََوْيه فََذَكرَ  اإِلبالَةَ  َمْصَدر األَِخيِر ِمثَاُل َشَكَس ِشَكاَسةً ، وإذا كانَ  ا  اإِلبالَةَ  بَكْسِر الَهْمَزةِ فيكوُن من َحّدِ نََصَر كَكتََب ِكتابَةً وأمَّ في فِعَالَةَ ممَّ

 أَبِلٌ و كصاِحبٍ  آبِلٌ  فهو َمْكُسوَرةً ألَنََّها ِواليَةٌ  اإِلبالَةُ  اإِليالَِة والِعيَاَسِة ، فعلَى قَْوِله تكونُ  كان فيه َمْعنَى الِواليَِة كاإِلَماَرةِ قال : وِمثْل ذلك

ياَسة والِقيَام على ما اإِلبالَةِ  وفي األََساِس : هو َحَسنُ  والشاِء. اإِلبِلِ  َحَذَق َمْصلََحةَ  كَكتٍِف وفيه لٌَف ونَْشٌر ُمَرتٌَّب ، ِلِه ، شاِهُد الَمْمُدوِد أي الّسِ

قَّاعِ :  قَْوُل ابِن الرَّ

َواهـــــــــــــا  َو  هبـــــــــــــا عـــــــــــــن هـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــح َبتح وانـ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

ِش      ــــــــــح ي ــــــــــعــــــــــَ ُف ال ظــــــــــِ رٌ شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ اُر  آب ــــــــــ  ي  .(2)ســــــــــــــــــــــــَ
  

 وشاِهُد الَمْقُصوِر قَْوُل الُكَمْيِت :

ه  رحبــــــــــــُ َن شــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــح نح أي نح أ.  ومــــــــــــِ َر مــــــــــــِ ذَكــــــــــــ  ــــــــــــَ  ت

ِة      مــــــــَ جــــــــح ِه كــــــــِذي اهلــــــــَ يــــــــح ســــــــــــــــــــــَ فح ــــــــَ ُر نـ َؤامــــــــِ ــــــــُ رِ يـ (3)األَبــــــــِ
 

  
ِهم تَأنُّقاً في ِرْعيَِتها أي النَّاِس  آبَلِ  إنَّه من يُقَالو « من ُحنَْيِف الَحنَاتِمِ  آبَلُ »وأعلَِمِهم بها َحَكاهُ ِسْيبَوْيِه. قال : وال فِْعَل له ، وفي الَمثَِل  من أََشّدِ

 وهو أَحُد بَنِي َحْنتَُم بُن َعِدّيِ بِن الَحاِرِث بِن تِْيِم هللِا بِن ثَْعلَبَةَ. ويُقَال له الَحنَاتُِم.

 ْحوِص :قاَل يَِزْيُد بُن َعْمُرو بُن قَْيِس بِن األَ 

َرة  حـــــــح اُت بســـــــــــــــــــــَ عـــــــَ رحضـــــــــــــــــــــِ ُ
اُء املـــــــ ـــــــنِّســـــــــــــــــــــَ ِك ال بـــــــح ـــــــَ تـ ـــــــِ  ل

امِتِ      نـــــــــــَ يـــــــــــَر ا ـــــــــــَ تـــــــــــِ ودًا قـــــــــــَ عـــــــــــُ يـــــــــــعـــــــــــًا وَمســـــــــــــــــــــــــح  وكـــــــــــِ

  
اَن فَقَْد أَصاَب  إبِِلهِ  ءَ أنَّ ظم إبالَتِهِ  ومن مَّ  أَبِلَِت اإِلبِلُ و الَمْرَعىكاَن غبّاً بَْعَد العَْشِر ، ومن َكِلَماتِِه َمْن قَاَظ الشََّرَف وتََربََّع الَحَزَن َوتََشتَّى الصُّ

 إِبٌِل ُمَؤبَّلَةٌ وَجعََل له إِْبالً سائَِمةً  (4)بالفتحِ  أَْبالً  أبَلَهُ يَأبلُهُ و اإِلبِلُ  أُبوالً طاَل فاْستَْمَكَن منه العُْشبُ  أبَلَ و أُبُوالً و أْبالً  كفَِرَح ونََصَر كثَُرتْ 

ِة : مهملةٌ  أي كقُبَّرٍ  ٌل أُبِّلٌ إِبِ  وهذه ِلْلِقْنيَةِ  اتَِّخَذتْ  َكُمعَظََّمةٍ  مَّ  ِبال راعٍ قال ذُو الرُّ

 (5) أُب رِ رَاَحتح يف َعواِزِب و 
ُء في َمْعنَى قال : وهذا يَِجي (َطْْيًا َأاببِيلَ ) أي فَِرقاً ، و إِبِلَُك أبابيلُ  قال األَْخفَُش يُقَال َجاَءتْ  فَِرٌق. أي إِبٌِل أبابيلُ و ، أي كثيرةٌ  إِبٌِل أوابِلٌ و

انَةٍ  اإِلبَّالَةُ و كعَبَاِديٍد وَشَماِطيٍط عن أبي ُعبَْيَدةَ  َجْمٌع بِال واحدٍ  التَّْكثِيِر وهو واِسّيِ  كإِجَّ كِسّكيٍت  وااليبالُ  اإِلبَّولُ و اإِلبِّيلُ  ووويَُخفَُّف  عن الرَّ

ْوٍل وِدينارٍ  الِقْطعَةُ مْن  كاَن صواباً كما قالوا ِديناٍر وَدنانِيرٍ  األَبابيل إيبالةٌ  َده. وقاَل األَْزَهِريُّ : ولو قِيَل واِحدُ الثالثَةُ األُّوُل عن ابن ِسيْ  وَعجَّ

 قاَل : اإِلبِلِ والطيِر والَخْيِل 

َمِر  أاببِيرُ   (6)َهلحَط  من ُمرَاٍح وُمهح
ّفِ وهو السَّْطُر من الطيرِ  اإِلبَّولُ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ  قَِطيعاً َخْلَف قَِطيعٍ. قال األَْخفَُش : وقَْد قَاَل  أو الُمتَتابِعةُ منها طائٌِر يَْنفَِرُد ِمَن الرَّ

ْول. قال الَجْوَهِريُّ وقال بَْعُضُهْم : األَبابيِل إبَّولٌ  بَْعُضُهم واِحدُ  كأميٍر :  األَبيلُ و تَْعرُف له واِحداً ، قال : ولم أِجد العََرَب  إِبِّيل ِمثَال َعجَّ

اهبُ  هو َرئيُس النََّصاَرى أو ِقيَل :والَحِزيُن بالسُّْريانِيَِّة  قِيَل :والعَصا  ي به الرَّ  عن النِّساِء َوتَْرك ِغْشيانِِهنَّ قال َعِديُّ بُن َزْيٍد : لتَأَبُِّلهِ  ُسّمِ

جِي  فــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح ر حــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ ين و  فــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــح  إنــــــــــــــــــ 

يـــــــــــــرٍ      َبَر   أبَبـــــــــــــِ لـــــــــــــ   جـــــــــــــَ مـــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــَ (6)كـــــــــــــلـــــــــــــ 
 

  
 يَْدُعوهم للصَّالةِ عن أبي الَهْيثَِم ، وقال اْبُن ُدَرْيٍد : ضارُب الناقوِس وأْنَشَد : أو صاحُب النَّاقوِس 

 (7) أبيُلهاما َصك  انقوُس الص الة و 
ا أن يكوَن من باِب اْنقََحَل. ِلّيِ اأْلَْيبَ و بضِم الباءِ  كاأْلَْيبُِلّيِ  ا أن يكوَن َغيََّرتْهُ ياُء اإِلَضافَِة ، وإمَّ ا أْن يكوَن أْعَجِميًّا وإمَّ  والَهْيبَِلّيِ  بفَتِْحها : فإمَّ

 األَبِيِلّيِ و كأْينُقٍ  األَْيبُلِ و كَصْيقَِل وأْنَكَرهُ ِسْيبََوْيه وقاَل ليس في الَكالِم فَْيعَل األَْيبَلِ و َمَع قَْصِر الَهْمَزةِ  واأْلَبُِلّيِ بضِم الباءِ  بقَْلِب الَهْمَزةِ هاءً 

 بفتحِ الَهْمَزةِ َوَكْسِر الباِء وُسكوِن الياِء قال األَْعَشى :
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ا و  ي  مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ بـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ٍر  أَيـ كـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  هـــــــــــــــَ

ارَا      ب فــــــــــــيــــــــــــه َوصــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــ  اُه وصــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ (8)بـــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .«كليهما»واللسان ا ويف الديوان  23/  1ديوان اهلذليا  (1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 ( يف القاموس ضبطت ابلقلم ابلضم فالسكون.4)
 ( اللسان.5)
 .42/  1( اللسان والصحاح ومقايي  اللغة 6)
 ( اللسان.7)
 والتهذيب. 42/  1واللسان واملقايي   84( ديوانه ط بريوت ص 8)
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ا اْضَطرَّ قَدََّم الياَء كما قالوا أنِيٌق واألَْصُل أُنوقُ  أَبيِلي أُِريدَ قِيل :   كِكتابٍَة لُغَةٌ في الُمَشدَّدِ  اإلبالَةُ وبالضِم  أُْبلٌ و بالمدَّ كَشِهيٍد وأْشهادٍ  آبالٌ  ج فلمَّ

انةٍ  اإِلبَّالَةُ و ةٍ كَسِفينَ  كاألَبيلَةِ  وفي العُبَاِب والتَْهِذيِب من الَحَطبِ  الُحْزَمةُ من الَحشيِش. نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ سماعاً من العََرِب وكَذا الَجْوَهِرّي ،  كإِجَّ

بالواِو  ةِ والَوبيلَ  بقَْلِب إْحَدى الباَءْيِن ياًء نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ وهكذا روى الَمثَُل. اإِليبالَةِ و أي بَِليَّةٌ أُْخَرى كانت قَْبلَها. إِبَّالَةٍ  وبه ُرِوي : ِضْغٌث على

 ومن الُمَخفَِّف قَْوُل أْسَماَء بن خاِرَجة :« وب ل»َوَمَحلُّ ِذْكِرِه في 

ِه  ر  يــــــــــــــــــــــــوٍم مــــــــــــــــــــــــن ُذَ الــــــــــــــــــــــــَ  د كــــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــــــــ       ـــــــــــــــُد عـــــــــــــــل زِي ـــــــــــــــُ ٌث ي غـــــــــــــــح هح ضـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ (1)إاَبل
 

  
حاحِ : وال تَقُل ِمثْل ِصنَّاَرة وِدنَّاَمة. وإنَّما  [ياءً ]َحِد َحْرفي تَْضِعيِفِه ألَنَّ االسَم إذا كان على فِعالَة بالهاِء ال يُْبَدُل من أ إيبالَةً  وفي العُبَاِب والّصِ

ِل.  يُْبَدُل إذا كان بِال هاٍء ِمثْل ِديناٍر وقِيراٍط. وفي ِسياِق الُمَصنِِّف نََظٌر ال يَْخفَى ِعْنَد التَّأمُّ

 : (2)وعلى نَبيِّنا. قال َعْمُرو بُن َعْبِد الَحّقِ  عيسى َصلواُت هللا وسالُمه عليه بأَبيِل األَبِيلَينِ  يُِريدونَ و

ٍة و  عـــــــــَ يــــــــــح رِّ بــــــــــَ اُن يف كـــــــــُ بـــــــــَ َح الـــــــــر هـــــــــح بـــــــــ   مـــــــــا ســـــــــــــــــــــــَ

ــــــــرِ      ي ــــــــِ اِ  أب ــــــــَ ــــــــل ي ــــــــِ ا  األَب رحميــــــــََ ــــــــَن مــــــــَ ــــــــُح اب ي ســــــــــــــــــــــِ
َ
(3)امل

 

  
 ويُْرَوى على النََّسِب :

 (4)عيس  ابن َمرحمَيَا  األَبِيَلياِ  أَبيرَ 
اُح : أبِلَةٌ  يُقَاُل : لي قِبله َكفَِرَحٍة الطَِّلبَةُ  األَبِلَةُ و ، أو ُحْسُن الِقياِم بالَماِل وقد تَقَدَّمَ  كِكتابٍَة السياَسةُ  اإِلبالَةُ و  أي َطِلبَةٌ قال الطِرمَّ

ـــــــــالهتـــــــــا و  َد مـــــــــن ب قـــــــــح َي ا ـــــــــِ قحضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ تـ ـــــــــِ اَءتح ل  جـــــــــَ

ِد      قـــــــح دًا عــــــلــــــ  حــــــِ قـــــــح ظـــــــان حــــــِ ت هلـــــــا حــــــَ نـــــــَ ــــــَ ثـ ــــــَ (5)فـ
 

  
لم  [إذا]َزاَدتَْها ِحْقداً على ِحْقٍد  تَِميٌم ِلتَْقِضَي الِحْقَد أي ِلتُْدِرَكهُ أي الِحْقَد الذي من َطِلبَاِت تَِميٍم فََصيََّرْت قَْحَطاُن ِحْقَدها اثْنَْيِن أيأي َجاَءْت 

ً  األبِلَةُ و تَْحفَظ َحِريمَها. ونَصُّ الُمِحيِط : في  الُمبَاَرَكةُ من الَولَدِ  الناقَةُ  األَبِلَةُ و أي حاجةٌ. أبِلَةٌ  عن ابِن بُُزْرجِ. يُقَال : ما لي إليك الحاجةُ  أيضا

وخْدَمتَها. وقال أبو  وال يُْحِسُن ِمْهنَتَها لِ اإِلبِ  ال يَثْبُُت على ِرْعيَةِ  وفي العُبَاِب ال يَتَأَبَُّل أي يأتَبِلُ  إنَّه ال يُقال :و الَولَِد وَسيَأتي للُمَصنِِّف قَِريباً.

ً  ُعبَْيد ال يَقُوُم علَيها فِيَما يُْصِلُحها أي إذا َرِكبَها ، وبه فَسََّر األَْصَمِعيُّ حِديث الُمْعتَِمِر بِن ُسلَْيَماَن : َرأيُت رُجالً من  أو ال يَثْبُُت علَيها َراِكبا

 .يَأْتَبِلُ  ِشي فقُْلُت له اْحِمْلهُ. فقال : الأْهِل ُعَماَن وَمعَهُ أٌب كبيٌر يَمْ 

اِء ، وأْنَكرَ  كَكتِفٍ  أبِلٌ و آبِلٌ  ورُجلٌ  وَصْنعَتُها حَكاهُ أبو َحنِْيفَةَ عن أبي ِزياٍد الِكالبِّيِ  تَْسِمينُها تَأْبِيُل اإِلبِلِ و  إِبِليٌ و على فاِعلٍ  آبِلٌ  وهِذه عن الفَرَّ

وشاِهُد الَمْمُدوِد  .إِبِلٍ  ذو اُب بَكْسٍر ففتحٍ كما هو نَصٌّ العَبَاِب قال : إِنَّما يَْفتَُحوَن الباَء اْستِيَحاشاً ِلتََوالي الَكْسَراِت أيالصَّو بَكْسَرتَْيِن وبفتحتينِ 

اِعي :  قال ابُن َهاِجٍك أْنَشَدني أبو ُعبَْيَدةَ للرَّ

هـــــــــــــا  نـــــــــــــ  رٌ َيســـــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــا  آبـــــــــــــِ زِّئـــــــــــــُ  مـــــــــــــا ِإنح  ـــــــــــــَُ

ِديـــــــــدًا ومـــــــــ     زحًأ شـــــــــــــــــــــــَ َرعـــــــــا جـــــــــُ وي كـــــــــَ رحتـــــــــَ (6)ا ِإنح تــــــــــَ
 

  
ال تَبِعِ التَّْمَر حتى تأَمَن »الَحِديُث  واآلفَةُ ومنه وبالضِم العاَهةُ  عن ِكَراعٍ  بالَكْسر العََداَوةُ  اإِلْبلَةُ و بُحْسن الِقياِم علَيها كَشدَّاٍد يَْرَعاها أبَّالُ و

بالفتحِ أو  األَْبلَةُ و بالتَّْحِريكِ  أبَلَتُهُ  قَْوُل أبي ُموَسى. وَرأيُت في حاِشيَِة النَِّهايَِة وهذا َوَهٌم والصوابُ هكذا َضبََطهُ ابُن األَثِْيِر ، وهو  اإِلْبلَةَ  عليه

كةً.  كاألَبَلِ  من الطَّعَامِ  بالتَّْحِريِك الثِّقَُل والَوخاَمهُ  رَ  اإِلثْمُ  بالتَّْحِريكِ  األَبَلَةُ ومحرَّ أيُّ ماٍل أدَّْيَت َزَكاتَهُ فَقَْد »يَْعُمٍر حِديُث يَْحيَى بُن  وبه فُّسِ

لُهُ أيضاً  كعُتُلَّةٍ  األُبُلَّةُ و الَكأَلِ الَوبِيِل فأُْبِدَل من الواِو َهْمَزة كقَْوِلِهم أَحٌد في َوَحدٍ  [من]أي َوبَالُهُ وَمأْثَُمهُ. وَهْمَزتُها عن واٍو  أْبلَتُهُ  َذَهبَتْ  ويُْفتَُح أوَّ

اِزّي عن أبي بَْكٍر صاِلُح بُن ُشعَْيٍب القاِريكما َسِمعَهُ الحَ  ُء كذا ُوِجَد بَخّطِ بَِديعِ بِن َعْبِد هللا األَِديِب الَهَمدانِّيِ في َسُن بُن عليَّ بُن قُتَْيبَةَ الرَّ

ُء : هو الَمِجْيُع ، والَمِجْيُع التَْمُر باللَّبَِن. َل أبو بَْكٍر القاِرىوقا تَْمٌر يَُرضُّ بين َحَجَرْيِن ويُْحلَُب عليه لَبَنٌ  كتاِب قَِراَءةً على ابِن فَاِرٍس اللُّغَِوّيِ 

 قال أبو الُمثَلَِّم الُهذَِليُّ يذُكُر اْمَرأَتَهُ أَُمْيَمةَ :

__________________ 
 ( اللسان والصحاح وبعده يف اللسان :1)

ك مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً   فــــــــــــــــــــــــــــــألحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنــــــــــــــــــــــــــــــّ

 أوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــًا أويــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــن اهلــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــه    

  

 وأشار مصححه إىل عبارة الشارح.« قا  ابن عبد اجلن»اللسان : ( يف 2)
 ( اللسان.3)
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 ( هذه الرواية أيضا يف اللسان.4)
 واللسان والتكملة. ويف املصادر : أبالهتا ا قا  ابن فارس : أبالهتا : طلباهتا. 183( ديوانه ص 5)
 واللسان. 307( ملح  ديوانه ط بريوت ص 6)

  



13404 

 

ُر مـــــــــــــــــا ُرض   ب كـــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ا  فـ  مـــــــــــــــــن زَاِدهـــــــــــــــــَ

ةُ َ َب و     لـــــــــــــــــــ  ُبــــــــــــــــــــُ ِ   األح رحضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ (1)مل تــــــــــــــــــــُ
 

  
ْعَر الَمْذُكورَ  األُبُلَّةَ  وقال أبو بَْكِر بن األَْنبَاِرّي إنَّ  اِجيُّ و ِعْنَدُهْم الُجلَّةُ ِمَن التَّْمِر وأَْنَشَد الّشِ جَّ وليَسْت  الِفْدَرةُ من التَّْمرِ  األُبُلَّةُ  قال أبو القاِسِم الزَّ

األُولى َمِدينَةٌ بالبَْصَرةِ فإنَّ ِمثَْل هِذه ال يُْطلَُق عليها اسُم الَمْوِضعِ ، ففي العُبَاِب َمِدينَةٌ إلى  ع بالبَْصَرةِ  األُبُلَّةُ و الُجلَّةُ كما َزَعَمهُ ابُن األَْنبَاِرّيِ.

ِء ِدْجلَِة البَْصَرةِ العُْظَمى في َزاِويَِة الَخِليج الذي يدُخُل منه إلى َمِدينَِة البَْصَرةِ وهي أْقَدُم بَْلَدةٌ على شاِطىَجْنِب البَْصَرةِ. وفي ُمْعَجِم يَاقُوت 

َرْت في أيَّاِم ُعَمِر بِن الَخطَّاِب رضي هللا تعالى عنه وكانَتْ  ةً فيها مساِلُح من قِبَِل ِكْسَرى ، ِحينَئٍِذ َمِدينَ  األُبُلَّةُ  من البَْصَرةِ ألنَّ البَْصَرةَ ُمّصِ

ةٌ وُغلُبَّةٌ وقالوا : قُُمدٌّ ، فَلَو  األُبُلَّةُ  وقائٌِد قال ياقُوُت : قال أبو عِلّيٍ : قاَل اسُم البَلَِد ، الَهْمَزةُ فيه فاٌء وفُعُلَّةٌ قَْد جاَء اْسماً وِصفَةً نَْحَو ُخُصمَّ

ِل كأإِنَّه  قَائٌِل : هٌ وأْسنَِمةٌ لكاَن قَْوالً. وَذَهَب أبو بَْكٍر في ذلك إلى الَوْجِه األوَّ ا َرأَى فُعُلة أْكثَر من أُْفعُلة كاَن أُْفعُلَّةٌ والَهْمَزةُ زائَِدةٌ مثل أُْبلُمَّ نَّه لمَّ

الً. ويُقَاُل للِفْدَرةِ من التَّْمرِ ِعْنَدهُ أْولَى من الُحْكِم بِزياَدةِ الَهْمَزةِ ِلِقلَِّة أُْفعُلة وِلَمْن َذَهَب   أُْبلَّةٌ  إلى الَوْجِه اآلَخِر أَْن يَْحتَجَّ بَكثَْرةِ ِزيَاَدةِ الَهْمَزةِ أوَّ

فُعُلَّةٌ وليَسْت  األُبُلَّةُ  اِعيَل كذلكفَعَاِعيَل وليَسْت بأَفَ  أبابيلَ  فَسََّرهُ أبو ُعبَْيَدةَ َجماعاٌت في تَْفِرقٍَة فكما أنَّ  أَبَابِيلٌ  فهذا أيضاً فُعُلَّةٌ من قولهم َطْيرٌ 

ْنيا بأَْفعُلَّة ْنيا ثاَلٌث : ُغوَطهُ ِدَمْشَق ، ونَْهُر بَلََخ ونَْهرُ  أََحُد ِجناِن الدُّ ْنيا ثاَلثَةٌ  األُبُلَّةِ  والذي قالَهُ األْصَمِعيُّ ِجناُن الدُّ  األُبُلَّةُ  (2)، وَحُشوُش الدُّ

هذا هو الضاِرُب إلى البَْصَرةِ َحفََرهُ ِزياٌد وكاَن خالُد بُن َصْفواَن يقوُل : ما َرأْينَا  األُبُلَّةِ  ونَْهرُ  َل ُعَماُن وأْرَدبِيُل وِهْيت.وِسْيَراُف وُعَماُن. وقِي

وخٍ األُبُلِّيُّ  عَابِدٍ ب (3)َمَسافَةً وال أْغَذى نُْطفَةً وال أْوَطأُ َمِطيَّةً وال أْربَُح ِلتَاِجر وال أْخفَى  األُبُلَّةِ  أرضاً ِمثْل ُد  منها َشْيباُن بُن فَرُّ َشْيُخ ُمْسِلٍم وُمَحمَّ

ِرّيِ وماِلَك وِمْسعََر وأبو هاِشٍم َكثيُر بُن بُن ُسْفيَان بِن أبي الَوْرِد األَبُلِّّيِ َشْيُخ أبي َداُوٍد ، وِحْفُص بُن ُعَمَر بِن اْسمِعيَل األُبُلِّيُّ َرَوى عن الثَّوْ 

 قاَل ُرْؤبَةُ : اْمَرأة َعلَمُ  بالضِم وفتحِ الباِء َمْقُصوراً  أُبَْيلَىو بُلِّيُّ كاَن يََضُع الحِديَث على أنٍَس وَغْيِرِهمَسليم األُ 

ينِّ و  تح مـــــــــــِ كـــــــــــَ حـــــــــــِ لـــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــح بـــــــــــاً  أُبــــــــــــَ جـــــــــــَ  عـــــــــــَ

باَب      ٍ جــــــــــــــــَ اح َد لــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح يِن بـــــــــــــــــَ ا رَأتــــــــــــــــح (4)ملــــــــــــــــ 
 

  
ً  تَأْبِينِهِ  ِمثْلُ  الَميِّتِ  تَأبيلُ و  بن إْدِريٍس العَلَوّيِ  كُمعَظَّم لَقَُب ابراهيمَ  الُمَؤبَّلُ و وهو أْن تَثْنَِي عليه بَْعَد وفاتِِه قالَهُ اللِّْحيَانِيُّ ونَقَلَهُ ابُن ِجنِّي أيضا

ْطُب أو اليَبِيُس ويَُضمُّ  لفتحِ با األَْبلُ و (5)كاَن في الدَّْولَِة العاِمِريَِة نَقَلَهُ الحافُِظ  األْنَدلُِسّيِ الشَّاِعرِ  ُد بُن  بالضِم ع أُْبلٌ والرَّ وانشَد أبو بْكٍر ُمَحمَّ

اجِ : ّي السَّرَّ  السَّّرِ

ُه  نـــــــَ ُر ُدوح يـــــــح ـــــــ  ـــــــل رحِ  وال ـــــــعـــــــِ ِ  ال ـــــــح ب ـــــــَ َر نـ ثـــــــح َر  مـــــــِ  ســـــــــــــــــــــَ

الُم و      رٍ أعـــــــــــح ـــــــــــح ُ    أُب الـــــــــــِ هـــــــــــا فـــــــــــاأَلصـــــــــــــــــــــــــَ (6)كـــــــــــلـــــــــــ 
 

  
تَْيِن الِخْلفَةُ من الَكاَلءِ  األُبُلُ و أُْبِلي ويُْرَوى وأْعالم  أُبُلَّتِهِ وبالكسر  إِبالتِهِ  في فاُلنٌ  جاءَ  يُقَال :و اليابِس يَْنبُُت بعَد عاٍم يَْسَمُن عليها المالُ  بَضمَّ

َدةً  تَْيِن ُمَشدَّ اَغانِيُّ أي في بَضمَّ أي في قبيلَتِِه.  إبالتِهِ و أُبُلِّهِ  جاَء فاُلٌن في نَواِدِر األَْعَراِب :نصُّ وأْصحابِِه وقَبيلَتِِه.  وعلى األَِخيِر اْقتََصَر الصَّ

ً  ُسْوٍء ُمَشدََّدةً بَكْسَرتَْينِ  إِبِلَّة هو من يُقَال : تَْينِ  ويُْرَوى أيضا  في الَمثَِل :وبَِكسِرِهما  إبالَتِهِ وإْبالتِِه  كذا منوَطِلبٍَة  أي َمَع التَّْشِديِد أي بَضمَّ

انَةٍ  يُْرَوى إِبَّالَةٍ  علىِضْغٌث   بَِليَّةٌ على أُْخَرى وهو األَْكثَُر. وتَقَدََّم قَْوُل أْسَماء بُن خاِرَجةَ شاِهداً له أي ويَُخفَّفُ  نَقَلَهُ األْزهِريُّ والَجْوَهِريُّ  كإِجَّ

 كصاِحبٍ  آبِلُ و ، وأَجاَزهُ األزظَهِريُّ وقَْد تَقَدَّمَ  إِيبالَةَ  ِريُّ : وال تَقُلْ وقاَل الَجْوهَ  كأَنَّهُ ِضدٌ و أو ِخْصُب على ِخْصبٍ  كانَْت قَْبلَها كما في العُبَابِ 

لُ   آبِلُ  وهي في ُغوَطتِها من ناِحيَِة الَواِدي ة بِِدَمْشقَ  الثانيو من ِجَهِة الِقْبلَِة بينَها وبَْيَن ِحْمَص نَْحَو ِميلَْيِن. ة بِِحْمصَ  اسُم أْربَعِ َمَواِضٍع : األوَّ

ٍد بُن الُحَسْيِن بنِ  الُحَسْيُن بنُ  ابو َطاِهرٍ  السوِق منها اآلبِليُّ إَماُم  ءُ الُمْقِرى األْنَصاِرّيِ الَخْزَرِجّيِ  (7)بِن أْحَمَد يُْعَرُف بابِن حراشة  عاِمرٍ  ُمَحمَّ

 نِيُّ وأْقَرانِِه وَرَوىجاِمعِ ِدَمْشَق قََرأ القُْرآَن علَى أبي الُمَظفَِّر الفَتُْح بُن بُْرهاَن األَْصبََها

__________________ 
 برواية 306/  1( شرح أشعار اهلذليا 1)

ــــــــــــــــــــبكــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــا رّض مــــــــــــــــــــن متــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــــي

ة مل تــــــــــــــــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ و     لــــــــــــــــــــــــــــــّ ــــــــــــــــــــــــــــــُ  أيب األُبـ

  

 .«األُبـُّلة»واللسان والصحاح ومعجم البلدان 

 وزاد عل  الثالثة املذكورة : وأردبير وهيت.« مخسة»( يف معجم البلدان : 2)
 .«أحف »عن معجم البلدان وابألصر ( 3)
 والتكملة. 12( ديوانه ص 4)
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م اُن وأبو ُ َم ٍد الَكت اين  وكاَن ثَِقةً  عحِد الســـــــ  يِّ وعنه أبو ســـــــَ ٍر املَِياجنِِ ٍر ا َن اِئيِّ وأيب َبكح ا  428 نَِبياًل تويف ســـــــنة عن أيب َبكح
 وقا  أمَححُد بُن ُمِنريحٍ :

ا  اَرهتــــــــــــــــــِ جــــــــــــــــــَ ُروَن فــــــــــــــــــَداراي فــــــــــــــــــَ اطــــــــــــــــــِ
َ

 فــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــ

ون      اثــــــــــــــُ ِر فــــــــــــــَ اين َديــــــــــــــح غــــــــــــــَ ُر فــــــــــــــمــــــــــــــُ (1)فــــــــــــــذبــــــــــــــِ
 

  
ابِعُ و .(2)هكذا في سائِِر النَُّسخِ وهو َغلٌَط صوابُهُ بِبَاْنيَاَس بَْيَن ِدَمْشَق والسَّاِحل كما هو نَصُّ الُمْعَجِم  ة بنابُلُسَ  الثَّاِلثُ و  (3) ع قُْرَب األُْرُدنِّ  الرَّ

 من َمَشاِرِف الشاِم قال النََّجاِشيُّ :

ا و  نــــــــَ ُدودًا عــــــــن الــــــــقــــــــَ و ُودٍّ صــــــــــــــــــــــُ نــــــــُ د تح بـــــــــَ  صــــــــــــــــــــــَ

رٍ إىل      َواِن  آبـــــــــــــــــــــِ ٍة َوهـــــــــــــــــــــَ (4)يف ُذلـــــــــــــــــــــ 
 

  
ً  َجهَّزَ  وسلمعليههللاصلىفي الَحِديِث : أنَّ رُسوَل هللا و ةِ  بَْعدَ  َجْيَشا رَ  وفاتِهِ  وقَْبلَ  الَوَداعِ  ِحجَّ  لَهُ َء َخيْ أَُساَمةَ بَن َزْيٍد وأََمَرهُ أْن يُوِطى عليهم وأمَّ

ْيِت هو هَذا الذي باألُْرُدنِّ  آبِلَ   الزَّ

ِم وتَْشِديِد الياءِ  بالضمِ  أُْبِليُّ و وُهناَك نَْجٌل ِسعَتُهُ فََراِسَخ ، والنَّْجُل بالجيِم  ءٍ َجبَلَْي َطيِّي أَجأَ وُسْلَمى ِعْندَ  َمْعُروفٌ  َجبَلٌ  ثم السُُّكوِن وَكْسِر الالَّ

 ً قاَل ُعَراُم : تَْمِضي ِمَن الَمِدينَِة مصعداً إلى َمكَّةَ فَتَِميُل إلى َواٍد يُقَال له ُعَرْيِفَطاُن  كُحْبلَى أُْبلَىو الماُء النَّزُّ ويُْستَْنقَُع فيه ماُء الَسماِء أيضا

وذُو َساِعَدةَ وذُو َجَماِجَم والَوْسبَا وهِذِه ِلبَنِي ُسلَْيٍم وهي  بِئُْر َمعُونَةَ  ِمياهٌ منها فيها أُْبلَى يُقَال لها ِجبِالٌ  ْعٌي وِحَذاَءهُ َمْعَن ليَس به ماٌء وال رَ 

 قِنَاٌن ُمتَِّصلَةٌ بَْعُضها إلى بَْعٍض قاَل فيها الشاِعُر :

َداَن  عــــــــــح ري َ بـــــــــــَ غــــــــــَ رح تـــــــــــَ رِي هــــــــــَ عــــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح  أاَل لــــــــــَ

رِ      ُة فـــــــــــــــــاَ ضـــــــــــــــــــــــــــــــح ابـــــــــــــــــَ  أُروٌم فـــــــــــــــــذرَاُم فشـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

تح و  رَكــــــــــَ رح تـــــــــــَ لــــــــــَ هــــــــــَ ا  أُبـــــــــــح بــــــــــاهلــــــــــِ واَد جــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ

  
ِر و    جــــــــح ِة ا ــــــــَِ ِدي عــــــــن قــــــــنــــــــيــــــــنــــــــَ عــــــــح ــــــــَ رح زَاَ  بـ (5)هــــــــَ

 

  
ْهِرّيِ : بَعََث َرُسوُل هللِا  اٍن  أُْبلَىو،  أُْبلَى بُجَرفِ  َمعُونَةَ  ببِئْرِ  يَْوَمئِذٍ  وهوَ  ُسلَْيمٍ  بَنِي أْرِض  قِبَلَ  وسلمعليههللاصلىوعن الزُّ بَْيَن األَْرَحِضيَِّة وقُرَّ

 وهذا قَْد تَقَدََّم بعَْينِِه فهو تِْكَراٌر. (6) مباَرَكةٌ في الَولَدِ  كفَِرَحةٍ  أبِلَةٌ  ونَاقَةٌ  عن ابِن َعبَّاٍد قال : كَكتٍِف لَحيمٌ  أبِلٌ  وبَعيرٌ  كذا َضبََطهُ أبو نُعَْيٍم.

وبه  الُحْزَمةُ الَكبيَرةُ ِمَن الَحَطبِ  اإِلبَالَةُ و كذا في الُمِحيِط. َمأبُولَةٌ  وقد أبَْلتُها فهي وهو نَْحَو الطَّّيِ  ٌء تَُصدَُّر به البِئْرُ كِكتابٍَة شي إلبَالَةُ او وقال :

َر الَمثَُل الَمْذُكوُر ، وهذا قَْد تَقَدََّم  اتََّخَذ إِبِالً واْقتَنَاها أي تَأبِيالً  الرُجلُ  أبَّلَ و إِبِلٍ  ذاتُ  كَمْقعََدةٍ  بَلَةٌ َمأْ  وأرضٌ  قاَل ابُن َعبَّاٍد : ويَُضمُّ كالبُلَِة كثُبَةٍ  فُّسِ

 فهو تِْكَراٌر ، ومرَّ شاِهُدهُ من قَْوِل ُطفَْيٍل الغَنَوّيِ.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 تَْختَِلُط به فيَْسَمُن الماُل عليه عن ابِن َعبَّاٍد.أُبوالً نَبََت في يبيِسِه ُخْضَرةٌ  يأبلُ  الشََّجرُ  أبَل

 كعَبيٍد كما في الِمْصبَاحِ ، وإذا ُجِمَع فالُمَراُد قَُطْيعَاٍت وكذِلَك أْسَماُء الُجُموعِ كأْغنَاٍم وأْبقاٍر. أبيلٍ  أيضاً على األبلُ  ويُْجَمعُ 

اَغانِيُّ : هِذه القَْريَةُ هي َديبُل ال أْيبُل.  األْيبلُ  وقال ابُن َعبَّاٍد :  الُمْستَأبَلُ و فاِعلُهُ اْقتُنِيَْت على ما لم يَُسمَّ  أبِلَِت اإِلبِلُ وقَْريَةٌ بالسَّْنِد. قاَل الصَّ

 الرُجُل الظَّلُوُم قال :

يِن و  يـــــــــــبـــــــــــُ اِذٌ  مـــــــــــا  ـــــــــــُِ م خـــــــــــَ هـــــــــــُ نــــــــــــح يـــــــــــاَلُن مـــــــــــِ  قـــــــــــِ

ــــــــــرٌ و      بب ــــــــــَ ت مُ  ُمســــــــــــــــــــــــح ــــــــــِ ل ظــــــــــح ــــــــــَ عــــــــــُ   وي ــــــــــَ م يـ هــــــــــُ ــــــــــح نـ  مــــــــــِ

  
 ٍد يَُصبُّ في الفَُراِت قال األَْخَطُل :كُدْعِميٌّ َوا أُْبِليٌّ وكفَِقٍه فَقَاَهةً إذا تََرهََّب أَو تَنَسََّك.  أبِيلٌ  فهو إبَالَةً  الرُجلُ  أبِلَ و

ِن  طــــــــــح ب  يف بــــــــــَ نحصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ يّ يـ لــــــــــِ ــــــــــح ُه  أُب ثــــــــــُ حــــــــــَ بــــــــــح ــــــــــَ  ويـ

اِديـــــــــــُد      ٍح مـــــــــــنـــــــــــه أخـــــــــــَ طـــــــــــَ بـــــــــــَ ـــــــــــح نـ (7)يف كـــــــــــرِّ مـــــــــــُ
 

  
 يَِصُف حماراً أي يَْنَصبُّ في العَْدِو ، ويَْبَحثُهُ أي يَْبَحُث َعِن الَواِدي بَحافِِرِه.

ةُ والشَّرُّ وأيضاً الِحْذُق  األَبَلَةُ وكأميٍر الَشْيُخ  األَبيلُ و ةُ والتَبِعَةُ والَمَضرَّ ّي ، والعَْيُب عن أبي ماِلٍك ، والَمَذمَّ كةً الِحْقُد عن ابن بَّرِ بالِقياِم محرَّ

 كعُتُلٍَّة األْخَضُر من األُبُلَّةُ و اإِلبِلِ  على
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__________________ 
والبيت يف معجم البلدان من « خبطه ومل أجده يف ايقوت وإلا فيه : فاثور ابلراء ا ودير فثيونقوله : فاثون ا كذا »( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 ستة أبيات وفيه دير قانون.
 ( ويسم  : آبر القمح.2)
 وقد نبه إىل هذا السقرت هبامش املطبوعة املصرية« وهو آِبِر الزيتِ »( بعد لفظة األردن زايدة يف القاموس ونصها : 3)
 .«آبر»لبلدان ( معجم ا4)
 .«قنينته ا جر»وفيه : « أبل »( معجم البلدان 5)
 .« وماد إليك أُبـحَلٌة َحاَجةٌ واألَبَلة الط ِلبة ا ود عنده أُبـحَلٌة طَِلَبةٌ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
 .«أبلي»( معجم البلدان 7)



13408 

 

َحاِذٌ  ابلِقياِم  أِبٌر ابإِلِبرِ  ابلضِم أي ُمِطرحاَن واِباًل ا وُرجرٌ  أُبـُلحَناو عل  فاِعَلٍة  آبَلةُ  مَححِر األرَاِ  عن ابِن بـَّرِّي. قا  : ويـَُقا 
 عليها قا  الر اِجُز :

راي   يـــــــــــــــــــــــــًا جـــــــــــــــــــــــــَ  إن  هلـــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــرَاعـــــــــــــــــــــــــِ

ِواي     هـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح ا يــــــــــــــــــَ اًل مبـــــــــــــــــَ  أبـــــــــــــــــِ

  

 (1)مل يـَرحَع مبزحراًل وال َمرحِعي ا 
ْطِب عن أبي َعْمٍرو وأْنَشَد : أوابلٌ  ونُوقٌ  أَْت عن الماِء بالرُّ  َجزَّ

رُ  ٌش   أوابـــــــــــِ وح هـــــــــــا  (2)كـــــــــــاأَلوحزَاِن حـــــــــــُ وســـــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــُ  نــــــــــــُ

ــــــــــُ       رِي ــــــــــَ هــــــــــا وي ــــــــــُ ل حــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــهــــــــــا ف ــــــــــي دُِّر ف هــــــــــَ ــــــــــُ (3)يـ
 

  
اٍن ُجِعلَْت قَِطيعاً قَِطيعاً  أبل أُبَّالٌ و َمْشُهوَرةٌ عن أبي َحنِيفَةَ  أبليُّ  وِرْحلَةُ  أبِلَتْ  وهي الِخْلفَةُ ِمَن الَكأَلِ ، وقَدْ  اإِلبِلَ  بالَمّدِ تَتْبَعُ  أبل آبِلَةً وكُرمَّ

 وأْنَشَد :

ُه  ــــــــــــَ ن دح َوَردح ــــــــــــَ ٌر كــــــــــــَبنح ق مــــــــــــح هــــــــــــا غــــــــــــَ ــــــــــــ  ب ــــــــــــُ ال  َدعــــــــــــَ

ِة      لــــــــــــَ يٍّ بــــــــــــرِحــــــــــــح لــــــــــــِ ــــــــــــح ا  أُب يــــــــــــَ (4)وإنح كــــــــــــاَن انئــــــــــــِ
 

  
ُد بُن ابراهيَم ا آبُلٌ و  .(5)آلبُِليُّ َشْيُخ الَمْغِرِب في أُُصوِل الِفْقِه أَخَذ عنه ابُن َعَرفَةَ وابُن َخْلُدوَن قَيََّدهُ الحافُِظ كانٍُك بَلٌَد بالَمْغِرِب منه ُمَحمَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 اإِلبَِل ِمثْل َعْبَهلَها ، العَْيُن ُمْبَدلَةٌ ِمَن الَهْمَزةِ كذا في اللَِّساِن. أْبَهلَ  : [أبهل]

ً و بالفتحِ  أتْالً  ِمْن َحدَّ َضَربَ  أتِلُ أتََل يَ  : [أتل] َكتَْينِ  أتاَلالً و أتاَلنا  ، وفي العُبَاِب : كأنَّه َغْضبَاٌن. قاَرَب الَخْطَو في َغَضبٍ وإذا َمَشى  ُمحرَّ

ِس العُْكِليُّ   يُعَاتُِب أَخاهُ : (6)قال ُعفَْيُر بُن الُمتََمّرِ

ا  يــــــــــــــــــــــَك إال  كــــــــــــــــــــــبلــــــــــــــــــــــ َ  أرَاين ال آتــــــــــــــــــــــِ

اُن      بـــــــــــــَ َت َغضـــــــــــــــــــــــــــح بحُت وِإال  أحنـــــــــــــح رُ أســـــــــــــــــــــــــــَ   حتـــــــــــــِ

  

ًة  َر  د َزلـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ مـــــــــــــــا ال تـ يـــــــــــــــح كـــــــــــــــَ  أَردحَت لـــــــــــــــِ

  
رُ و    مـــــــُ كــــح اَ  فــــيــــَ مـــــــَ ــــكــــَ ي ال طــــَ عــــح ــــُ نح َذا الـــــــذي يـ  (7) ؟مــــَ

  
 وقِيَل : هو َمْشٌي بتَثَاقٍُل قال :

 (8)  تِِليَناما َلِك اي انَقٌة 
ّي وأْنَشَد أبو َزْيٍد : اْمتأَلَ  أي أَتِلَ  حتى ِمَن الطَّعامِ  يُقَال : َمألُْت بَْطنُهُ و  عن أبي عِلّيٍ األْصفََهانِّي. قال ابُن بَّرِ

ُه حـــــــــــــــىت و  نـــــــــــــــَ طـــــــــــــــح أَلُت بـــــــــــــــَ دح مـــــــــــــــَ رقـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  أَت

َد ح      تـــــــَ دح اعـــــح ُه قـــــــَ نـــــــُ غـــــح ظـــــــًا فـــــــبمحســـــــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــِ يـــــح (9)غـــــَ
 

  
ً و عن ابِن َعبَّادٍ  الشَّْبعانُ  اأْلَْوتَلُ و  ِشباٌع. أيضاً أي بضمتيِن وُوتُلٌ  أُتُلٌ  قومٌ  قاَل أيضا

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

َر وتََخلََّف. يأتُِل أُتُوالً  الرُجلُ  أَتَلَ  َسواُد البرَمِة عن ابن َعبَّاٍد : وقال أبو علّيٍ األْصفََهانِّيِ : األَتَلُ   إذا تَأخَّ

ْيِن أبي الَحَسِن عليُّ بُن َعْبِد الَكِريِم كَشاتِيَل قَ  آتِيلَ و ْوَزاِن من قِالعِ األَْكَراِد البُْختِيَِّة عن ِعّزِ الّدِ  الَجَزِريُّ نَقَلَهُ يَاقُوُت.ْريَةٌ بناِحيَِة الزُّ

ِلِه وثانِيِه اسُم نَْهٍر َعِظيٍم َشبيٍه بِدْجلَةَ في بِالِد الَخَزِر ويمرُّ ببال إِتِلٌ و وِس وبِْلغَاَر. وقِيَل :بَكْسِر أوَّ قََصبَةُ بِالِد الَخَزِر والنَّْهُر ُمَسّمى  إِتِلٌ  ِد الرُّ

اِء. األُتُولٌ وبها ، وقد يَتََشعَُّب منه نَيٌِّف وَسْبعُوَن نَْهراً نَقَلَهُ يَاقُوُت.   كقُعُوٍد ُمقَاَربَةُ الَخْطِو في َغَضٍب عن الفَرَّ

َل  أي تَأثَّلَ و بالضمِ  أُثُوالً أثََل يَأثُِل  : أثل] لَهُ  قِيَل :وَزكَّاهُ  تأثيالً  مالَهُ  هللا تعالى أَثَّلَ وتَأَصَّ  قال اْمُرؤ القَْيِس : ُمَؤثَّلُ  ، وهو مجاٌز ومنه َمْجدٌ  أصَّ



13409 

 

ٍد و  جـــــــــــح
َ

عـــــــــــَ  ملـــــــــــ ا أســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــَ نـــــــــــ  كـــــــــــِ رٍ لـــــــــــَ ؤثـــــــــــ   مـــــــــــُ

َد و      جــــــــــح
َ

رُِ  املــــــــــ دح ــــــــــُ دح ي رَ قــــــــــَ ــــــــــ  َؤث
ُ
اِد  املــــــــــ ــــــــــَ ث (10)أمــــــــــح

 

  
 أي ُمْلَكهُ  هللا أثَلَ و هو القَِديُم. الُمَؤثَّلُ  وقِيَل الَمْجدُ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 قوله : حوش أي  رمات الظهور لعزة أنفسها.»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 .34/  1( التبصري 5)
 ( يف اللسان : ثروان العكلي.6)
 .47/  1البيتان يف اللسان واألو  يف املقايي  ( 7)
 .47/  1( بعده يف املقايي  8)

 علّي ابلدهناء  رخينا
 .47/  1( اللسان ا واألو  يف املقايي  9)
 واللسان والصحاح. 145( ديوانه ط بريوت ص 10)
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رَ  أَثرَ و َعظ َمُه  َن إليهم   ِإذا اأَلهح ســــــــَ َوٍة وأحح َر ِكســــــــح اُهم أفحضــــــــَ املاَ   َ َث رَ وَعظَُم  َ ث رَ و وهو جمازٌ  الرُجُر َكثـَُر مالُهُ  أَثرَ و كســــــــَ
َبهُ  َتســـَ رَ  اكح ِه وهو جماٌز ا وبه ُفســـِّ يِّ الَيِتيِم :  ومَجََعُه واخت ََذُه لِنَـفحســـِ أي َغريحَ  «ُمَتبثِّرٍ  إن ه أيُكُر من مالِِه َغريحَ »ا ِديُث يف وصـــِ
تَـَفَرها َ َث رَ و جاِمضٍ  َر احح ِسِه قا  أبو ُذَ يحٍب : * الِبئـح  لِنَـفح

م و  هـــــــــــُ ر اطـــــــــــَ ـــــــــــُ وا فـ ـــــــــــُ ل ـــــــــــد أرحســـــــــــــــــــــــــَ واق ـــــــــــُ ل ـــــــــــ  بثـ ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ  فـ

ِد      واعــــــــِ اِء الــــــــقــــــــَ اهــــــــًا كــــــــاإلمــــــــَ فــــــــَ يــــــــبــــــــًا ســــــــــــــــــــــَ لــــــــِ (1)قــــــــَ
 

  
َغْيُر واٍق ماِلَك »حِديُث جابٍِر رضي هللا تعالى عنه في اليَتِيِم :  اتََّخاذُ أْصل ماٍل ومنه التَأْثِلُ  وقِيَل : أي ِميَرةً  أثْلَةً  اتََّخذَ  فاُلٌن بَْعَد حاَجةٍ  تَأثَّلَ و

ِّلٍ  بماِلِه وال  .«من ماِلِه ماالً  ُمتَأَث

َع الشَّي تَأثَّلَ و ُك َمتاُع البَْيتِ  بالفتحِ  األَثْلَةُ وُء تََجمَّ تُهُ  ويَُحرَّ وقَْد َخالََف ُهنَا  أثْلَةٌ  واِحَدتُهُ  وهو نَْوٌع ِمَن الطَّْرفَاءِ  رٌ َشجَ  بالفتحِ  األَثْلُ و وبَزَّ

كةً  ج أثاَلثٌ  ِعَضاَهةٌ طويلَةٌ قَويَمةٌ يُْعَمُل منها نَْحو األَْقَداحِ  (2)اْصِطالحهُ. وفي األََساِس هي السَُّمَرةُ أو   بالضِم قال ُطَرْيٌح : أُثولٌ و محرَّ

وِض  عـــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــبـ ُر ال ٌر َزجـــــــــَ بـــــــــِ ُه مـــــــــا ُمســـــــــــــــــــــــح يســـــــــــــــــــــــُ  أنـــــــــِ

رَاَع      رحمــــــــــــــي اجلــــــــــــــِ ايـــــــــــــــَ وهلــــــــــــــَ هــــــــــــــا  أُثــــــــــــــُ (3)وأرَاكــــــــــــــَ
 

  
كَسحاٍب  األَثالُ و ، يَْعنِي لَْحَم أُْخوتِِه القَتْلَى. ويُْرَوى باألَثالِث وقد تَقَدَّمَ « لكن باألثالِت لَْحم ال يَُظلَّل»وفي َكالَم بَْيَهس الُملَقَِّب بالنَّعَاَمِة : 

بِئْراً إذا  تأثَّْلتُ  َعلٌَم ُمْرتََجٌل أو من قَْوِلِهم : كغُرابٍ  أُثَالٌ و أي َمْجُدهُ كأنَّه الَجبَُل وهو مجازٌ  أثَالٌ  كأنَّهُ  أثَالٌ  تقوُل لَهُ  وُغراٍب الَمْجُد والشََّرفُ 

بِن بَِغْيٍض وهو َمْنِزٌل ألْهِل البَْصَرةِ  ِلعَْبِس  البَْصَرِة إلى الَمِدينَِة ثاَلثَةَ أْميالٍ يَْنِزُل عليه الناُس إذا َخَرُجوا من  ماءٌ  قِيَل :وَجبٌَل  َحفَْرتُها وهو

ً  أُثَالُ و * ببِالِد َعْبٍس بالقُْرِب من بِالِد بَنِي أََسدٍ أو ِحْصٌن لهم إلى الَمِدينَِة بَْعَد قُّوٍ وقَْبَل الناِحيَة ٍك ملك ِلبَنِي مالِ  أُثالُ  يُقاُل لها ة بالقاَعةِ  أَيضا

ُم بُن نَُوْيَرةَ : واٍد يَُصبُّ في واِدي الِستاَرةِ  أيضاً اسمُ و َسْعدٍ   وهو الَمْعُروُف بقَُدْيٍد يَِسيُل في واِدي َخْيَمتَي أُّمِ َمْعبٍَد قال ُمتَمَّ

تح  تح  أَُ  َ قـــــــــــــــا ـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  َربـ ـــــــــــــــَ اَل وتـ
َ

 إىل املـــــــــــــــ

ودَُع      ـــــــــــــــُ ن  وت ًة ُتســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ زحِن غـــــــــــــــاِدي (4)اب ـــــــــــــــَ
 

  
ً و بِّيُّ  ماٌء قُْرَب ُغماَزةَ  أيضا  :وُغماَزةُ كثَُماَمٍة َعْيُن ماٍء ِلقَوٍم من بَنِي تَِميٍم وِلبَنِي عائَِذةَ بن ماِلٍك قال َربيعَةُ بُن َمْقُروٍم الضَّ

ا و  وحرٍِد مـــــــــــــــن حـــــــــــــــيـــــــــــــــث راحـــــــــــــــَ َرُب مـــــــــــــــَ  أقــــــــــــــــح

طــــــــــــــــــاُع  أ  ُ      مــــــــــــــــــاَزُة أو نــــــــــــــــــُ (5)أو غــــــــــــــــــُ
 

  
 وقال ُكثَيُِّر :

واِرٌب  ِ  الـــــــــــــظـــــــــــــالِم قـــــــــــــَ لـــــــــــــح ن  يف غـــــــــــــِ  إذ هـــــــــــــُ

يــــــــــــــــــــوَن      ٍ مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــُ اح (6)أَ  ِ أورَاَد عــــــــــــــــــــَ
 

  
ً و َر قَْوُل ُكثَيِِّر الذي َسبَق ع بيَن الغَُمْيِر وبُْستاِن ابِن عاِمرٍ  أيضا  وهو القائُِل فيه : فََرُس َضمَرةَ بِن َضمَرةَ النَّْهَشِلّيِ  أُثَالٌ و وبه فُّسِ

ين و  تــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ و القـ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــهــــــــــــــــا  أَُ  ُ فـ  فــــــــــــــــي

َد      بـــــــــــح ُت الـــــــــــعـــــــــــَ نـــــــــــح اأعـــــــــــَ الهـــــــــــَ ُن يف كـــــــــــِ عـــــــــــَ طـــــــــــح  يـــــــــــَ

  
بِن النُّْعماِن من بَنِي َحنِيفَةَ كما هو في الَمعَاِجِم  أُثَالِ  هكذا في سائِِر النَُّسخِ وهو َغلٌَط إِنَّما الصَّحاِبيُّ هو ثُماَمةُ بنُ  النُّْعماِن َصحابِيٌّ  بنُ  أُثالُ و

ا اْرتَدَّ أْهُل اليََماَمِة ثَبََت ثَُماَمةُ في قَْوِمِه على اإِلْسالِم وكاَن ُمِقيماً  وهو الذي َربَُطوه بساِريٍَة في الَمْسِجِد ثم أْسلَمَ  ُد بُن إِْسحَق لمَّ قال ُمَحمَّ

ا َعَصْوهُ فارقَُهم وَخَرَج في طائِفٍَة يُِريُد البَْحَرْين وصاَدَف ُمرُ  بِن الَحْضَرِمّي ِلِقتاِل الَحْطِم  وَر العَالءِ باليََماَمِة يَْنَهاُهم عن اتِّباعِ ُمَسْيِلَمةَ فلمَّ

ين فََشِهَد َمعَهُ قِتالَُهم فأْعَطى العالُء ثَُماَمةَ ، َخميَصةَ للَحْطِم يَْفتَِخُر بها فاشْ  ا َرِجَع ثَُماَمةُ ، قال جماعةُ وَمْن تَبِعَهُ ِمَن الُمْرتَّدِ تََراها ثُماَمةُ فلمَّ

 أَخْذتُ  يُقَال : األَْهبَةُ  األثْلَةُ و .عنههللارضيم أْقتُْلهُ ولَِكْن اْشتََرْيُت َخِميَصةً ِمَن الَمْغنَِم فَقَتَلُوهُ ولم يَْسَمعُوا منه الَحْطِم أْنَت قَتَْلَت الَحْطَم قاَل : ل

تاِء أي أْهبَتُهُ عن ابِن َعبَّاٍد قاَل : أثْلَةَ  ً  األَثْلَةُ و الّشِ  هو يَْنِحُت في ِمَن المجازِ وكِجبَاٍل  إِثَالٌ  ج  مالٍ ماٍل أي أْصلُ  أثَلَةُ  يُقال : له األَْصُل. أيضا

 هكذا في النََّسخِ والصوابُ  أثْلَتِنا

__________________ 
 .«احتفرها»بد  : « َحَفَرها»*( يف القاموس : )
 .«أ  »ومعجم البلدان  60/  1واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   122/  1( ديوان اهلذليا 1)
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 األساس : وقير : شجرة من العضاه طويلة مستقيمة اخلشبة تعمر منها القصاع.( نص 2)
 ( اللسان.3)
 *( ساقطة من األصر.)
 واللسان وفيهما : عازبة بد  غادية.« أ  »( من أبيات له يف معجم البلدان 4)
 من أبيات ا وفيه : وأقرب منهر.« نطاع»( معجم البلدان 5)
 ه : أعداد عا.وفي« أ  »( معجم البلدان 6)
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 إذا قا  يف َحَسِبِه قَبيحاً قا  األعحَش  : أَثـحَلتَـَنا ويف الُعَباِب : يـَنحِحتُ  َيطحَعُن يف َحَسِبَنا أي (1) أَثـحَلتَـَنا
ِت أَ  هـــــــــيـــــــــًا عـــــــــن حنـــــــــَح تـــــــــَ نــــــــــح َت مـــــــــُ نـــــــــالســـــــــــــــــــــــح تـــــــــِ لـــــــــَ  أَثــــــــــح

ُر و      ِت اإلبـــــــــِ َرهـــــــــا مـــــــــا أطـــــــــ  َت ضـــــــــــــــــــــــائـــــــــِ (2)لســـــــــــــــــــــــح
 

  
هُ وكذا فاُلٌن تَْنَحتُ  أثْلَتَهُ  وفي األَساِس : نََحتَ   ومن أْبياِت الَحَماَسِة : (3) أثاَْلتُه تَنَقََّصهُ وذَمَّ

َنا عن حَنحِت  اًل بيِن َعمِّ  أثـحَلِتناَمهح
 فاُلٍن إذا اْغتَابَهُ ونَقََصهُ وهو ال تُْنَحتُ  أثْلَةَ  َمثاَلً للِعْرِض ، قالَهُ الَمْرُزوقِيُّ في َشْرحِ الَحَماَسِة وقال الُمنَاِويُّ في التَّوقِيِف : نََحتَ  األَثْلَةَ  َجعَلَ 

 على َساِكنِها أْفَضل الصَّالةِ والسَّالِم قاَل قَْيُس بُن الَخِطيِم : ع قُْرَب الَمِدينَةِ  األَثْلَةُ و أي ال َعْيَب فيه وال نَْقص أُثْلَتُه

َر  ي وأهــــــــــــح لــــــــــــِ َت أهــــــــــــح يــــــــــــح رح لــــــــــــَ ةبــــــــــــَ لــــــــــــَ  يف  أثـــــــــــــح

ُف      لـــــــــــِ ـــــــــــَ ت ُث ختـــــــــــَح ـــــــــــح ي ـــــــــــٍب مـــــــــــن حـــــــــــَ رِي (4)داٍر قـــــــــــَ
 

  
اَغانِيُّ ويَاقُوُت ، َزاَد األَِخيُر والظاِهُر أنَّه اسُم اْمَرأةٍ.  هكذا فَسََّرهُ الصَّ

ةٌ : ْيِب وهو ُحجَّ  * قُْلُت : ويَُؤيُِّد هذا القَْوَل قَْوُل أبي الّطِ

 درِّ دّر الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــا أأايم  ـــــــــــــــــــــــري 

 عـــــــــــــــــــودي أثـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــةر ذيـــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــدار     

  
اَغانِيُّ  ع بِبِالِد ُهَذْيلٍ  األَثْلَةُ و على فَْرَسخٍ واِحٍد بالجانِِب الغَْربّيِ  ة بِبَْغدادَ  األَثْلَةُ و  كُزبَْيٍر واٍد بنَواِحي الَمِدينَةِ  أُثَْيلٌ و وقَْد أْهَملَهُ يَاقُوُت والصَّ

ْفراِء كثيٌر النَّْخلِ  واِديوبين بَْدٍر  أُثَْيلٍ  هو ذوأو  على ساِكنِها أْفَضُل الصَّالةِ والسَّالمِ  بِن أبي طاِلٍب  آِلِل َجْعفَرِ  وُهناَك َعْيُن ماٍء وهو الصَّ

 قَالَْت قُتَْيلَةُ بِْنُت النَّْضِر :

رَ اي رَاكــــــــــــــــبــــــــــــــــًا ِإن   يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ٌة  األَثـ نــــــــــــــــ   مــــــــــــــــظــــــــــــــــَ

      ُ ــــــــ  وف َت مــــــــُ ــــــــح ٍة وأن ِح خــــــــاِمســــــــــــــــــــــَ ــــــــح ب نح صــــــــــــــــــــــُ (5)مــــــــِ
 

  
 في بِالِد ُهَذْيٍل بِتَهاَمهَ قال أبو ُجْنَدب الُهَذِليُّ : عكأَميٍر  أَثِيلٍ و

ا  ذاَء واَ شـــــــــــــــــــــــــَ م مـــــــــــا بـــــــــــا حـــــــــــَ هـــــــــــُ ـــــــــــُ تـ ـــــــــــَ يـ غـــــــــــح ـــــــــــُ  بـ

ـــــــــــر وعـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــا و      ـــــــــــي م مـــــــــــاَء االث (6)أوَردحهتـــــــــــَ
 

  
اذُ  َمواِضعُ  كُجَهْينَةَ  األُثَْيلَةُ و األَثْلِ  وذاتُ  المأثولِ  ذوو  ففي قُوِل َكثَيٍِّر : المأْثولِ وأَمَّ

تح  بـــــــــــ  يـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ ُت الـــــــــــعـــــــــــِ ـــــــــــح  فـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا َأنح رأَي

ِذي      واِ   املـــــــــــــبحثـــــــــــــو ِ بـــــــــــــِ َة الـــــــــــــنـــــــــــــ  عـــــــــــــَ مـــــــــــــِ (7)جمـــــــــــــُح
 

  
ا ذاتُ   ففي بالِد تَْيِم هللا بن ثَْعلَبه كانَْت لهم بها َوْقعَةٌ مع بنِي أََسد ولَعلَّ الشاِعَر إِيَّاها َعنَى بقَْوِله : األَثْلِ  وأمَّ

ُض األ رجــــــــــــِ هــــــــــــا فــــــــــــإن تــــــــــــُ نــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ  ايُم بــــــــــــيــــــــــــين وبـ

ربـــــــذي      (8)صـــــــــــــــيفـــــــًا مثـــــــر صـــــــــــــــيفي وَمرحَبعي  األثـــــــح
 

  
ا  فإِنَّها لبَنِي ضمرة من كنانة. األُثَْيلَةُ  وأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 مال أَي يَْجَمعُه عن ابن َعبَّاٍد. أثل فالنٌ 

 أَي أثيٌث. أثيل َعُظم. ويقاُل : شعر أُثوالً  الُمْلكَ  أثَلَ و

يُون تَأْثِيالً َجَمْعتُها عليه. أَثَلتو  عليه الّدِ

َّْلتَهو  بِرجاٍل َكثَّْرتُه بهم قاَل األَْخَطُل : أَث

ٍر  شـــــــــــــــــــــــــَ هح ـــــــــــَ ـــــــــــنـ و  ب لـــــــــــُ ـــــــــــ  ـــــــــــم قـــــــــــومـــــــــــًا أَثـ  أَتشـــــــــــــــــــــــــت

يـــــــــا و      والـــــــــِ ٍر مـــــــــَ كـــــــــح م كـــــــــنـــــــــتـــــــــم كـــــــــعـــــــــُ (9)لـــــــــو ال هـــــــــُ
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 : كُجَهْينَةَ من أَْعالِم النِّساِء قاَل وضاُح بُن إْسمعيل : أُثَْيلَةُ و: اتّخاذُ أَْصل الماِل  التَّأَثُلُ و

__________________ 
 ( يعين بدون حرف اجلر ا وهو ما يفهم من عبارة الصحاح واألساس واللسان.1)
 .59/  1واللسان والتهذيب والصحاح واألساس واملقايي   148( ديوانه ط بريوت ص 2)
 كذا والعبارة ليست يف اللسان ا وهي يف األساس ونصها :« ال تنحت»قوله : تنحت أثالثه ا عبارة اللسان : »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 وفالن ال تـُنحَحُت أثلته.
 من ثالثة أبيات.« االثلة»( معجم البلدان 4)
 د تقدم حبث ذلك.( من أبيات قالتها ترثي أابها يف معجم البلدان ا واختلف أهر السري فيها : ابنته أم أخته. وق5)
وضـــبطت فيه األثير ابلتصـــغري يف البيت ويف شـــرحه قا  : األُثِير وعاصـــم : مكاانن. « فعاصـــما .. حداء»برواية :  89/  3( ديوان اهلذليا 6)

 وضبطها ايقوت نصاً يف ترمجته ابلفتح مث الكسر بوزن األصير ا ويف البيت أيضاً ابلفتح فالكسر.
 ابختالف روايته.« املبثو »البلدان ( اللسان ومعجم 7)
 وبعده فيه :« األثر»( معجم البلدان 8)

 أشــــــــــــــــــــــــــــد أبعــــــــــــــنــــــــــــــا  الــــــــــــــنــــــــــــــو  ا بــــــــــــــعــــــــــــــد هــــــــــــــذه 

ضِ      طــــــــــــــــّ قــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــرائــــــــــــــــر إن جــــــــــــــــاذبــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــا مل تـــــــــــــــــُ

  

 .59/  1ومقايي  اللغة  66( ديوانه ص 9)
  



13414 

 

ال يـــــــــــح ِك مـــــــــــَ يـــــــــــح يب ومـــــــــــاَ  إلـــــــــــَ لـــــــــــح ا قــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــَ

ِك اي و      الـــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــَ يِن خـــــــــــــــــــَ الأَر قـــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــح  أُثــــــــــــــــــــَ

  
َر قَْوُل قَْيِس بن الَخِطيم السَّابِِق. أثلة وكذا  من أَْعالِمهنَّ وبه فّسِ

َّله ِمثْل أُثُوالً  ماالً  أَثَلَ و : كغُراٍب اسُم ماٍء لبَنِي ُسلَيم كذا في كتاِب الجاِمعِ للغوري. وأَْيضاً  أُثَالٌ و. أَثَُل أَثَالَةً  : قديٌم. وقد أَثِيلٌ  . وَشَرفٌ تَأَث

 : َموِضٌع ، قاَل َحْضَرميُّ بُن عاِمٍر : األثْلُ وموِضٌع باليََماَمِة ِلبَنِي َحنِيفَة ، نَقَلَه ياقوُت. 

َداة و  وا غــــــــــــــــَ مــــــــــــــــُ لــــــــــــــــِ دح عــــــــــــــــَ رِ قــــــــــــــــَ  أين  األثــــــــــــــــح

رحيب      ِض ضــــــــــــــــــــــَ قـــــــــح جـــــــــاج الـــــــــنــــــــــ  (1)شــــــــــــــــــــــديـــــــــٌد يف عـــــــــَ
 

  
 بعَْينِه الذي َذَكَره المصنُِّف. األَثْلِ  وقيَل : ذاتُ 

يت وأَْنَشَد قَْوَل بِْشر أُثَْيلو ّكِ  : ، مصغَّراً مشدَّداً : َموِضٌع وهو واٍد مْشترٍك بَْين بنِي ِشْيبَة وضمرة ، هكذا َضبََطه ابُن الّسِ

راُج دميــــــــــــٍة قــــــــــــد تــــــــــــقــــــــــــادم عــــــــــــَ  ُدهـــــــــــا َفشـــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــح

ِح بــــــــــــا      فــــــــــــح رابلســــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــح ــــــــــــَ (2)فــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــاِ   أُثـ
 

  
 : َكثُر مالُه ، وبه فسََّر قَْوُل ُطفَْيٍل : أَثَُل تَأْثِيالً و

رَ  ــــــــ  بَث ــــــــعــــــــد مــــــــا  فــــــــَ ُب ب طــــــــح ــــــــه اخلــــــــَ رَتحخــــــــَ  ب  واســــــــــــــــــــــح

ـــــــــا مل      ن ـــــــــُ ي عـــــــــح ـــــــــو ال ســـــــــــــــــــــــَ رَأســـــــــــــــــــــــاَف ول ـــــــــ  َؤث ـــــــــُ (3)يـ
 

  
 : موِضٌع في أَْرِض خوزستان له ِذْكٌر في الفُتُوحِ قال سلمى بن القَْين : األُثُولِ  ويُْرَوى بالباِء وقد تقدََّم. وذُو

م أبســـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــر ذي  اهـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح ل ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ و قـ ـــــــــــــُ   أُث
ِف الـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــر قـــــــــــتـــــــــــاًل عـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــريح      يـــــــــــح (4)خبـــــــــــَ

 

  
 أي هو َعْبقَريُّ نَقَلَه ياقوُت.

َّلُون وهم أَثْلَةٍ  ذُو آثِلٌ  ُمَهيَّأٌ له. وُمْلكٌ  ُمَؤثَّل أََدْمتُه. وقال أبو َعْمٍرو : َء :الشيْ  أَثَّْلتُ  : الدَّائُم. وقد المَؤثَّلُ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ  الناَس أي  يَتَأَث

 الَماُل. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ في قَْوِل الشاِعِر : : األَثَالُ و. أَثَاالً  يأُْخذُون منهم

رُ  َؤثــــــــــــــِّ ا   تـــــــــــــــُ لــــــــــــــي  الــــــــــــــَقضــــــــــــــــــــــــــــَ ٌب عــــــــــــــَ عــــــــــــــح  كــــــــــــــَ

َريبِّ      ــــــــــــــــــــَ ا فـ مــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــَ ُ َأعــــــــــــــــــــح ريِّ غــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ (5) يـ
 

  
 أي تُْلِزمنِي. قال ابُن ِسْيَده : وال أَْدِري كيف هذا.

ها.  باألَثْلَة : المرأَةُ إذا تَمَّ قَواُمها في حسِن االْعتَِداِل على التَّْشبِيه األَثْلَةُ و  : َمْنبُِت األََراِك. اأْلُثَْيلُ ولُسُمّوِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : العظيُم البَْطِن كالعَثَْجِل. األَثَْجلُ  : [أثجل]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه أَْيضاً :

 وَسيَأْتي :: الشَّْمراُخ كالِعثْكاِل والعُثُْكوِل والَهْمزةُ فيهما بدٌل من العَْيِن والَجْوَهِريُّ َجعَلَها زائَِدةً وجاء بها في ثََكَل  األُثُْكولو اإِلثَْكالُ  : [أثكل]

كةً غايَةُ الَوْقِت في الَمْوتِ  األََجلُ   :[أجل] وهو  (6) (َعًة َوال َيْستَ ْقِدُمونَ  سافَِإذا جاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُرونَ )ومنه قَْولُه تَعالَى :  محرَّ

بَ َلْغنا َأَجَلَنا الَِّذي )أَي هذه الَحْياة. وقَْولُه :  األََجلِ  عبَاَرةً عن الَمْوِت ، وأَْصلُه اْستِْيفاء أََجلُه َدنَا المدَّةُ الَمْضُروبة لحياةِ اإِلْنَساِن : ويقاُل :
ْنيا ، والثاني البَقَاُء  (8) (ُثَّ َقضى َأَجاًل َوَأَجل  ُمَسمًّى)َل َحدُّ الَهَرِم وقَْولُه : أي َحدُّ الَمْوِت ، وقي (7) (َأجَّْلَت لَنا ل البَقَاُء في هذه الدُّ فاألَوَّ

هللاُ )قوِله تَعالى :  لىفي اآلِخَرةِ ، وقيَل : الثاني هو ما بين الَمْوِت إلى النُُشوِر عن الَحَسِن ، وقيَل : األول للنُّوِم والثاني للَمْوِت إشاَرة إ
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األََجالِن َجِميعاً الَمْوُت ، فمنهم  عن ابِن عباٍس َرِضَي هللا تعَالى عنهما. وقيَل : (9) (يَ تَ َوّفَّ اْْلَنْ ُفَس ِحنَي َمْوهِتا َوالَِِّت ََلْ ََتُْت يف َمناِمها

 ذلك منوغير  (11)كالسَّيِف والغََرِق والَحَرِق وأكل مخالف  (10)يعارض  أجله من

__________________ 
 .«األثر»( معجم البلدان 1)
 ونسبه للكثري وروايته فيه :« أثير»( معجم البلدان 2)

 فشـــــــــــــــــــــــــــــراج رميــــــــــــــــة قــــــــــــــــد تــــــــــــــــقــــــــــــــــادم عــــــــــــــــهــــــــــــــــدهــــــــــــــــا 

 ابلســــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــا أثـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــا     

  

 وقبله فيه :

 اربــــــــــــــــــــــــض فــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــّي مــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــامل األطــــــــــــــــــــــــال  

ُرض فــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــّن بــــــــــــــــــــوا       ابجلــــــــــــــــــــزع مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــُ

  

 ( اللسان.3)
 وعنه ضبرت.« أثو »البلدان ( معجم 4)
 .60/  1( اللسان واملقايي  5)
 .61والنحر اآية  34( األعراف اآية 6)
 .128( سورة االنعام اآية 7)
 .2( االنعام اآية 8)
 .42( الزمر اآية 9)
 ء غري مواف  وغري ذلك.( يف املفردات : وا ر  والغر  وكر شي11) .«بعارضٍ »( املفردات : 10)
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ويعاىف حىت ميوَت حتحَف أَنحِفه ا وقيَر : للن اِس َأَجالِن منهم من ميوُت  (1)باِب املَؤدِّيِة للَهالِ  ا ومنهم من يـَُوّق  اأَلســــــــــــــح 
ِله :  اَر بَقوح ثر منه فيها وإليهما َأشــــــــــــــَ نيا َأنح يـَبحق  َأَحٌد َأكح ا مل َ حَعر   يف طبيعِة الد  َوِمْنُكْم )عبطة ا ومنهم من يبلغ حدن

َر قـَوحلُه تَعاىل :  ابأَلَجرِ  وقد يـُرَادُ  (2) (َمْن يُ تَ َوّّف َوِمْنُكْم َمْن يُ َردُّ ِإىل َأْرَذِل اْلُعُمرِ  َوَأْن َعس      ى َأْن َيُكوَن )اإِلهحال  وبه فســــــــِّ
اَلكهم. (3) (َقِد اْقرَتََب َأَجُلُهمْ  ُة الشي أَيحضاً و  وحنوِه. يحنِ ُحلوُ  الد   : أَيحضاً غاية الوقِت يف اأَلَجرُ و  أي إهح ُروبة له  ءِ ُمد  َضح

امل
لُه تَعاىَل : ر فيه ا ومنه قـَوح ْيتُ ) ا وهذا هو اأَلصــــــح َا اْْلََجَلنْيِ َقض    َ ِة الن ســــــاِء بـَعحد الط الِ .  اأَلَجر ا ومنه أخذ (4) (َأميَّ لعد 

لُه تَعاىَل :  : َضرحٌب  الت بحجيرُ  . ويف الُعَباِب :أجله وقد اأَلَجرِ  حَتحديدُ  التبجيرُ و . آجا ٌ  ج (5) (فَِإذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ )ومنه قـَوح
 آِجرٌ  كَكِتٍف وأَِمرٍي ا ويف نســــــــــــــخٍة فهو  أجيرٌ و  َأِجرٌ  فهو َأَجالً  كَفرِحَ   َأِجرَ و  (6) (ِكتاابً ُمَؤجَّالً ). ويف التنزيِر اأَلَجرِ  من

َتبحَجلحُتهو  فهو نَقيُ  الَعاِجِر.  خ رَ  ةٍ  اأَلَجَر فبج َلين أي طََلبحُت منه اســـــــح ضـــــــد   اآِخَرةُ  اآِجَلةُ و  أي َأخ َرين. َ َِجيحالً  إىل ُمد 
نيا. رُ و  الَعاِجَلِة وهي الد  َتَكاها كَعِلمَ   الر جرُ  َأِجرَ  ابلكســـِر وَجٌض يف الُعُنِ  وقد اإِلجح  أيجله منه َأج َلهُ و  .انَم عل  ُعُنِقه فاشـــح

أي من َوَجِض الُعُنِ  ا قا  ابُن  داواُه منه إذا آَجَلُه ُمَؤاَجَلةً و  ا أجله َ حِجيحالً و  أجال من حدِّ ضــــرب ا وهذه عن الفارســــ .
ر اجلَر اِح : يقــاُ  يب ِ  إجــح لوين أي داُووين منــه كمــا يقــاُ  طَيـ نحتــه أي عــاجلتــه من الطِّاح تُــ  (7)فــذجِّ ه أي عــاجلَحتـُـه من وَمر ضــــــــــــــح

َرِض.
َ
رُ و  امل اِس : ُأَجلحن ُعُيون .آجا ٌ  ج والظَِّباعِ  الَقطيُض من بـََقِر الَوححشِ  : اإِلجح َجعاِت اأَلســـــــَ َ  اآجا  ومن ســـــــَ فََبصـــــــَ ح

رُ و  .«اآجا ُ  يف يوٍم َمِطرٍي تـَرحَمُ  فيه» . ويف حِديِث زايٍد :ابآجا  النفوسَ  للُمَتبخ ِر  كَبِمريٍ   أِجيرٍ  ابلضــــــــــــــم مجضُ  اأُلجح
َتِمِض من الطا أَيحضـــــــــــــــاً و  َلةِ  (8) للُمجح َتِبَ  فيه املاُء أَزحدي ة. َحوحَ  الن خح َتَبَجرَ  مبعحىَن   ج رَ و لُيحح َر مبعحىَن   اســــــــــــــح كما قيَر تـََعج 

ُحو  :  تَـعحجر. ويف حِديِث َمكح احرِ »اســح َ ابلســ  ر كن ا ُمرَاِبِطاح َرَب لهأ «فـََتَبج ر ُمَتَبجِّ َبَ  َأنح ُيضــح ويـُؤحَذن له يف  َأَجرٌ  ي ســَ
ِله وقاَ  ابُن َهرحَمَة :  الّرُجوِع إىل َأهح

اَر   رُ َنصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٍح  َ َجـــــــــــــــــــَ فحصـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  يف مـــــــــــــــــــُ

ا      هـــــــــــــــــَ اّلجـــــــــــــــــِ وحَم لـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ َداَء يـ يـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ (9)بـــــــــــــــــبـ
 

  
لَ و لَ و. إِْجالً  الصَّواُر : صار تَأجَّ َمْخَشِريُّ  (10) القوُم : تََجَمعوا تَأَجَّ  أَْجالِلكَ  ومن أَْجالكَ  ومن (12) أَْجِلكَ  فَعَْلتُه من يقالُ و .(11)نَقَلَهُ الزَّ

اك ، قاَل هللا تعالَى :  ويُْكَسُر في الكّلِ أَي من َجلَِلكَ  لَهُ تأِْجْيالً و أََجالً من َحّدِ َضَربَ  أَجلَهُ يَأِْجلُهو .(13) (ِمْن َأْجِل ذِلَك َكتَ ْبنا)وَجرَّ  أَجَّ

من حدَّْي نََصَر وَضَرَب  يأِْجلُهو يأُْجلُه الشَّرَّ  (14) عليهم أََجلَ و َمالَهم : إذا َحبَُسوه عن الَمْرَعى. أََجلُوا ومنه َمنعه قِيَل :وَحبََسه  إذا آَجلَهُ و

ات بُن ُجبَيٍر َرِضَي هللا َجناهُ ، أَْجالً  س بن ُعبَْيد :قاَل َخوَّ   تعالى عنه ، وذُِكَر في شْعِر اللُصوِص أنَّه للِخنَّْوِت واسُمه تَْوبة بن ُمَضّرِ

ـــــــــهـــــــــم  (15)َأهـــــــــٍر و  ـــــــــن ـــــــــي ـــــــــاٍء صـــــــــــــــــــــــاحٍل ذاُت ب ب  خـــــــــِ

لــــــــــه َأان      رَتَبــــــــــوا يف عــــــــــاجــــــــــِ هقــــــــــد احــــــــــح لــــــــــُ (16)آجــــــــــِ
 

  
عليهم أَْجالً َجَرْرُت َجِريرةً. وقاَل أَبُو َعْمٍرو : َجلَْبُت عليهم  أَجْلتُ  وقاَل أَبُو َزْيٍد : أَثاَرهُ وَهْيَجهُ. الشَّرَّ عليهم إذا أََجلَ  أو أي أَنَا جانِيَه.

 وهذه عن أَبي َعْمٍرو. ْقعَدٍ َكمَ  : الَمأَْجلُ و عن اللّْحيَانّي. َكَسَب وَجَمَع وَجلََب واْحتالَ  أَْجالً : يأُْجلُ  ألَْهِله أََجلو بمْعنَى واحٍد. أََجْلتُ ووَجَرْرُت 

ل : وقاَل غيُره : هو ِشْبهُ حوٍض واسعٍ  الَمآِجلُ  هذا تْفِسير أَبي َعْمٍرو ، قاَل : والَجْمعُ  ُمْعَظٍم ُمْستَْنقَُع الماءِ  قاَل غيُره : ِمثْلو فيه الماُء  يَُؤجَّ

ْرعِ ، وَسيَأتِي في َمَجَل أَنَّ ابَن األَْعَرا ر في الزَّ  بِيَّ َضبََطهُ بكسِر الجيِم غيَر َمْهموٍز واْنُظر هناك.ثم يُفَجَّ

لَ  فيه تأِْجيالً َجَمعَهُ  أَجلَهُ  قَدْ و ثانِ  أَُجْيلٍ  وُعَمُرو ُعثْماُن اْبنا لنخلك أجل أي اْستَْنقََع. ويقاُل : فَتَأَجَّ  حدَّثَ  َكُزبَْيٍر محّدِ

__________________ 
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 .«يوىف»( عن املفردات وابألصر 1)
 .5( ا ج اآية 2)
 .185( سورة األعراف اآية 3)
 .28( سورة القصص اآية 4)
 .65( األعراف اآية 5)
 .145( آ  عمران اآية 6)
 ( يف اللسان : يقا  : طّنيته من الُطىَن.7)
 ( نقص ابألصر ا ويف القاموس : من الطا ُ حَعُر حوَ  النخلة.8)
 .«قوله : لالجها ا السمالج كسنمار : عيد للنصار  ا أفاده اجملد»املطبوعة املصرية : ( التكملة ا وهبامش 9)
 .« ّموا»( عن القاموس وابألصر 10)
 ( يف األساس : و ّجلت الصوار : اجتمعت.11)
َلَك.12)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وفـََعلحُته َأجح
 .32( سورة املائدة اآية 13)
 .«والشُر عليهم»موس : ( يف القا14)
 .«قوله : وأهر خمفوض بواو رّب عن ابن السريايف ا قا  وكذلك وجدته يف شعر زهري ا أفاده يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 15)
 .64/  1( اللسان والصحاح والتكملة والتهذيب واملقايي  16)
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َبَة بن َعبحد الســــلمي. َلَمةَ  ثقةٌ  لبعييف  اهلََمداين   رٍ ُأَجيح  وانِعُم بنُ  ُعثحمان عن عتـح يبَ  َموحىَل أُمِّ ســــَ َي   تـََعاىَل عنها كان ســــُ َرضــــِ
 يف اجلاِهلي ِة أَدحَرَ  ُعثحماَن وعلّياً َرِضَي  ُ َتعاىل َعنحهما ا َرَو  عنه َكعحُب بن َعلحَقَمة قاَلُه ابُن َحب ان.

ضّي  َجواٌب َكنَعَمْ  أََجلْ و بِِمْصَر َماَت َسنَة ثَمانِين.قْلُت : وكان ناِعُم هذا أََحَد الفُقَهاِء  وْزنَاً ومْعنًى وإِنَّما لم يتعرض لَضْبِطه ِلُشْهرتِه. قاَل الرَّ

ْمَخَشِرّي وجماَعٍة. وفي شرحِ التَّْسِهيلِ في َشْرحِ الكافِية : هي لتَْصِديِق الَخبَِر وال تَِجي  أََجلْ  ُء بَْعد ما فيه َمْعنَى الطَّلَِب وهو الَمْنقُوُل عن الزَّ

 ً في  أي من نَعم إِالَّ أَنَّه أَْحَسُن منه ُء بَْعَدهُء بعد اإلْستِفهام ، وقاَل األَْخفَُش : إِنَّها تجيأو غيِره ، ُمثْبِتاً أو َمْنِفيًّا وال تَِجي لتَْصديِق الخبِر ماِضيا

قْلَت : نَعَْم وكاَن  ؟أَْحَسَن من نَعَْم ، وإِذا قاَل أَتَْذَهبُ ، وكان  أََجلْ  فإذا قاَل ، أَْنَت َسْوَف تْذَهب ، قْلتَ  التَّْصِديِق ونَعَْم أَْحَسُن منه في اإلْستِْفهامِ 

وآِخُره ُمَماٌل : اسُم َجبٍَل في شرقي ذات  كَجَمَزى : أََجلَىو ، وتَْحِرير َمبَاِحثه على الَوْجه األَْكمِل في المغني وْشُروِحه. أََجلْ  أَْحَسن من

يت : ّكِ َمْرعًى لهم  ِء الَجِريِب الذي يلقى الثُّعل وهوَهَضباٌت ثالٌث على مبتداةِ النعم من الثُّعل بَشاطى أََجلَى األَصاد من الشََّربَّة وقاَل ابُن الّسِ

 َمْعُروٌف قاَل : م

ــــــــــِب  رِي مــــــــــَ  جــــــــــانــــــــــَب اجلــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ تح ســــــــــــــــــــــــُ لــــــــــ   حــــــــــَ

ي     لـــــــــــــــــــــِ رِيـــــــــــــــــــــبِ  أَبجـــــــــــــــــــــَ ة الـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــََ

  

 (1) ر  ال َداٍن وال َقريِب 
ْجَز. وقاَل السُّْكِريُّ في شرِح قَْوِل القَتَّال الكالبيّ  أََجلَى األَْصَمِعيُّ :وقاَل    :بالٌد َطيِّبةٌ مِرْيئةُ تَْنبُت الحِلّي والصليان وأَْنَشَد هذا الرَّ

تح  فــــــــَ لــــــــ عــــــــَ هــــــــا  َأجــــــــَ ــــــــُ ــــــــب  مــــــــن أهــــــــلــــــــهــــــــا فــــــــقــــــــلــــــــي

هـــــــــا      رًا كـــــــــثـــــــــيـــــــــبـــــــــُ فـــــــــّ (2)إىل الـــــــــر دم فـــــــــالـــــــــر نـــــــــقـــــــــاِء قــــــــــَ
 

  
ُد بُن ِزياٍد األَْعَرابِي : ُسئِلَت اْبنةُ الخّسِ عن أَّيِ البالِد أَْفَضل َمرْ  أََجلَى عي وأَْسَمن ، فقالَْت : َخيَاِشيم : َهَضبةٌ بأَْعلَى بالِد نَْجٍد. وقاَل ُمَحمَّ

ان. قيَل لها : ثم ماذا مَّ اء الصَّ َمْوِضٌع في طريِق  أََجلَى ئَْت ، بَْعد هذا قاَل : ويقاُل إنَّ أَنَّى ِشئَْت أي متى شِ  أََجلَى فقالت : أَراها ؟الَحزم أو ِجوَّ

لُ و عن الحفصّيِ ، وَضبََطه ياقوُت بالكسِر. كَدْجلَةَ : ة باليمامةِ  أَْجلَةُ و البَْصرةِ إِلى َمكَِّة. اَغاِنيّ  كِقنٍَّب وقُبَّرٍ  األُجَّ  َذَكُر األَْوعالِ  وهذه عن الصَّ

ابِّيِ ألَبي و َعْمٍرو بن العَالَء : بعُض العََرِب يَْجعل الياَء المشدََّدةِ جيماً وإْن كانت أَْيضاً غْيَر َطَرٍف ، وأَْنَشَد ابُن األَْعرَ لغةٌ في اإِلبَّل. قاَل أَبُ 

 النَّْجم :

و ِ   ن  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــــــَبن  يف أَذحانهبــــــــــــــــــــــــــِِ

روَن      ِف قـــــــــــُ يـــــــــــح ِ  الصـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــَ نح عـــــــــــَ رِ مـــــــــــِ (3)اإِلجـــــــــــ 
 

  
 يُْرَوى أَْيضاً بالياِء بالكسِر وبالفتِح.ُضبَِط بالَوْجهين ، و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

لُ  : األَِجيلُ  كأَِميٍر ُمْجتَِمٌع. وقال ، اللَّْيُث : أَِجْيلٌ  ضدُّ العَاِجِل. وماءٌ  اآلِجلُ   إِلى وْقٍت وأَْنَشَد : الُمَؤجَّ

َِجيحرِ غايَُة و  واُة الر َد   األح  (4)َمهح
لَتو  البََهائُم : صاَرْت آَجاالً قاَل لَبِيُد : تأَجَّ

هـــــــــــا و  الئـــــــــــِ ُ ســـــــــــــــــــــــــاكـــــــــــنـــــــــــٌة عـــــــــــلـــــــــــ  َأطـــــــــــح اح  الـــــــــــعـــــــــــِ

وذًا      رُ عــــــــــــُ هــــــــــــا  َ َجــــــــــــ  امــــــــــــُ (5)ابلــــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــــاِء هبــــــــــــِ
 

  
َء أَْيضاً قولُه تَعَالَى ، وبالكسِر قُِرى «أَْن يأُْكَل معك أَْجلَ  أَْن تَْقتَل ولَدكَ »ُرِوَي الحِديُث :  َكنَعْم ، وبهما أََجلْ  بالكسِر والفتحِ لُغتان في أَجلو

 ذلك ، وقد يُعَدَّى بغَيِر ِمْن كقَْوِل َعِدّي بن َزْيٍد : إِْجل : من

رَ   (6)َأن    قد َفض َلُكمح  َأجح
لُ و ْيُق. األَْجلُ و: اإِلْقباُل واإِلْدبَاُر.  التأَجُّ  : الّضِ

َكهُ  يأِْدلُه أَْدالً  اللَّبَنَ  أََدلَ و عن ابِن ُعبَّادٍ  َسقََط ُجْلبُهُ  من حّدِ َضَربَ  ِدلُ الُجْرُح يأْ  أَدلَ  : [أدل]  عن ابِن األَْعَرابِّيِ وأَْنَشَد : َمَخَضه وَحرَّ

__________________ 
 .65/  1واألو  والثاين يف الصحاح واللسان واملقايي  « أجل »( معجم البلدان 1)
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 وفيه : الدوم بد  الردم.« أجل »البلدان ( معجم 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 والتهذيب. 64/  1( اللسان والتكملة ومقايي  اللغة 4)
 واللسان والصحاح. 165( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( وعجزه يف اللسان :6)

 فو  من أحكب صلباً  زار
 ويف التهذيب :

 فو  ما أحل  بصلب وإزارِ 
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ه  تــــــــــُ ز ِت اســــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ تـ  إذا مــــــــــا َمشــــــــــــــــــــــــَ  َورحَداُن واهــــــــــح

رحعـــــــــاَء      يِن  لـــــــــقـــــــــَ ئـــــــــح ز  ضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ تـ ؤحَد ُ كـــــــــمـــــــــا اهـــــــــح ـــــــــُ (1)يـ
 

  
اُء ، َدلََج به ُمثْقاَلً. أَْدالً  ءَ الشي أََدلَ و ِمثُْل اإِلْجِل ، عن يَْعقُوب. زاَد ابُن األَْعَرابّيِ : ِمْن تَعَاِدي  العُنُقِ  في (2) بالكسر وَجعٌ  اإِلْدلُ  وقاَل الفرَّ

ً و الِوساَدةِ نَقَلَه ثَْعلَب. وأَْنَشَد  أْدلة الشَِّديُد الُحموَضِة الُمتََكبِّد ، َزاَد األَْزَهِريُّ : من أَْلبَاِن اإِلبِِل ، والطائِفَةُ منه الحاِمضُ  (3) اللَّبَُن الخاِسرُ  أَْيضا

ي ألَبِي حبيٍب الشَّْيبَانِّي :  ابُن بَّرِ

ٌف فـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــ  بـــــــــــَذائـــــــــــٍ   يـــــــــــح ه ضـــــــــــــــــــــــــَ ىَت أَيحتـــــــــــِ  مـــــــــــَ

َ ِ و      حـــوِط والـــلـــ  ســـــــــــــــــح
َ
اجـــــــًا ا ســـــــــــــــــو  امل مـــــــَ (4)اإِلدح ِ لـــَ

 

  
 ُمثْقاَلً. اإِلنساُن لإِلْنساِن ويَْدِلُح به يَأِْدلُه ما : اإِلْدلُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 يُْستَْدَرُك عليه :* ومّما 

اُء. بإِْدلَةٍ  أَي ُمْغلٌَق عِن األَْصَمِعّي كذا في العُبَاِب والتّْكِملَِة : ويقاُل : َجاَءنا َمأْدولٌ  بابٌ   ما تُطاُق َحَمضاً أي من ُحموَضتِها نَقَلَه الفَرَّ

. وقاَل اللَّْيُث : هو كِقْرَطْعبٍ  اإِلْرَدْخلُ  : [أردخل] اَغانيُّ قاَل األَْزَهِريُّ ولم  والخاُء معجمةُ  من الرجالِ  التارُّ السَّمينُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 أَْسَمْعه لغيِر اللّْيِث.

أي َضْخم َكبيٌر  إِْرَدْخلٌ  رجلٌ  قاَل : ؟َب هذه األَحاديث* قُْلُت : وَرَواه ابُن األَثيِر في النَّهايِة في حِديِث أَبي بَْكٍر بن عيَّاش : قيَل له َمْن اْنتَخَ 

 في العْلِم والَمْعرفِة.

. وقاَل أَبُو ُعبَْيَدة : بضمتينِ  أُُرلٌ  : [أرل]  بأْرِض َغَطفان بينها وبَْيَن ُعْذرة وأَْنَشَد للنَّابغِة الذُّبيانّي. َجبَلٌ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ـــــــــــقـــــــــــوَ  ل ـــــــــــِ نح ت ـــــــــــُح مـــــــــــِ ـــــــــــري ِت ال ـــــــــــ  ب  أُُر ٍ اِء ِذي هـــــــــــَ

َرمـــــــا      ر اِدهـــــــا صــــــــــــــــــِ ِر مــــن صــــــــــــــــــُ يـــــــح َض الــــلــــ  ي مــــَ زحجــــِ (5)تـــــُ
 

  
ةِ لَْيِلى. قاَل : ع بِدياِر فَزارةَ  : أُُرلٌ  قاَل نَْصر :و يَْحمُل  ءٍ َمْصنٌَع بِدياِر َطّيِ  : أُُرلٍ  ذُوو بَْين الغوطِة وَجبَِل ُصْبح على َمَهّبِ الشماِل من ُحرَّ

َزَعَم أَْهَل العََربيَّة  بفَتَْحتَين نَقَلَه ياقوُت ، وقاَل نَْصر : أََرل وهي أَْيضاً َمَصانُع ، وَرَواه بعُضهم (6)ماَء الَمَطر وعْنَده الشَُّريفات والعرقات 

اِء وال خاِمَس لها ، وهي أَرل أنَّ  م بْعد الرَّ  وُوَرل وُغْرلة وأَْرض َجْرلة فيها حجاَرةٌ وِغلٌَظ. أُُرل أََحُد الُحُروِف األَْربعِة التي جاَءت فيها الالَّ

بين ُسِرتَّة وُطلَْيَطلة بينه وبَْين  ِحْصٌن باألَْنَدلُِس  :(7) أَِرْيلة وَوقََع في التْكِملةِ  ُمَخفَّفَةً  بالفتحِ  أَِريِليَةٌ و * قُْلُت : وَسيَأْتي البَْحث فيه في ج ر ل.

ْير بنُو وإِْخوتُه ذَُؤْيبَةُ وأَُساَمةُ ونُمَ  كُزبَْيٍر ابُن واِلبَةَ بِن الَحاِرثِ  : أَُرْيلٌ و .533كّلِ واحَدةٍ منهما َعْشَرةُ فََراِسخٍ اْستَولَى عليه الفَرنُج في سنة 

اِء. بالضِم الغُْرلَةُ  األُْرلَةُ و َواِلبَة قالَهُ ابُن الَكْلبي.  عن الفرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْحمن األَْزِديُّ  أَْريُولُ  قَِدَم  األْريُوليّ  َدلُِسيُّ  األَنْ : مدينةٌ بَشْرقي األَْنَدلَُس من ناحيِة تُْدِمير يُْنَسُب إليها أَبُو بَْكٍر عتيُق بُن أَْحَمد بَن َعْبِد الرَّ

 اإِلْسَكْندرية ولَِقيه بها أَبُو طاِهٍر السلَِفّي الحافِظ.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

دةِ من أَْشهر مدِن أََذْربِيْجان بَْينها وبَْين تَْبِريز َسْبعَةُ أَيَّا أَْرَدبِيل : [أردبل] ٍم ، أَْهَمَل المصنُِّف ِذْكَره بالفتحِ فالسُُّكوِن وفتحِ الدَّال وكسِر الموحَّ

 هنا مع أَنَّه يُْوِرُده في بَعِض األَْحياَن اْستِْطَراداً كما في ب د ل.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه أَْيضاً :

م. أَْرُدَوال : [أردول]  بالفتحِ والسُُّكون والدَّال َمْضُمومة بُلَْيَدةٌ صغيرةٌ بين َواِسَط والَجبَل ، وقَْد يقاُل بالنُّوِن في آخره بدل الالَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .(8)باَلَمْين بَْينهما واو مدينةٌ في طرِف أَْفريِقيَّة  أرملولَ   :[أرمل]
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف القاموس : َوَجٌض يف الُعُنِ .2)
 ( يف القاموس : اخلاثُر.3)
 ( اللسان.4)
 .«أر »واللسان والتكملة ومعجم البلدان  102( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( يف معجم البلدان : والِغرحفات.6)
 ( يف التكملة : أرِير.7)
َنة.8)  ( زيد يف معجم البلدان : من جهة املغرب ا قرب طُبـح
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 ا يُْستَْدَرُك عليه :* وممّ 

ْنِد. أَْرَمئِيل : [أرمأل]  كَجْبَرئِيل مدينةٌ َكبيرةٌ بَْين مكران والدَّْيبُل من أَْرِض الّسِ

دَّةُ  بالفتحِ  األَْزلُ  : [أزل] يُق والّشِ  أي ِشدَّةٌ شِديَدةٌ قاَل : ُمبالَغَةٌ  صوابُه بالمدِّ  كَكتِفٍ  أَْزٌل أَِزلٌ و والقَْحطُ  الّضِ

ــــــــــــــــــــز الزال  ر جــــــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــــــَ زَاٍر فـ ا نــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح  ِإبـ

َا وأَزحاًل      لـــــــــــــــــــــــــِّ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ِن امل (1)آزالعـــــــــــــــــــــــــَ

 

  
ْحمن بُن َداَرة الغََطفَانيُّ : بالكسِر الَكِذبُ  : اإِلْزلُ و  قاَل َعْبُد الرَّ

ون  ولـــــــــــــــُ ر َوُود هـــــــــــــــا  ِإزح ٌ يـــــــــــــــقـــــــــــــــُ ب  مجـــــــــــــــُح  حـــــــــــــــُ

ا و      َود هتـــــــــــــــِ َذبـــــــــــــــوا مـــــــــــــــا يف مـــــــــــــــَ  ِإزح ُ قـــــــــــــــد كـــــــــــــــَ

  

اً  ِت أميـــــــــِّ َر مــــــــــا ُدمــــــــــح ُر ِإن  الــــــــــِغســــــــــــــــــــــــح ا مجــــــــــُح  فــــــــــيــــــــــَ

  
ُر    يِنَ الـــــــــــِغســـــــــــــــــــــــــح رَاٌم ال مَيَســـــــــــــــــــــــــ  ي  حـــــــــــَ لـــــــــــَ (2)عـــــــــــَ

 

  
ً  اإِلْزلُ و الذي ليس له اْبتَِداء وهو أَْيضاً اْستِْمَراُر الوجوِد في أَْزِمنٍَة مقدََّرةٍ غْيَر ُمتَنَاِهيٍة في  بالتَّحريِك الِقَدمُ  : األََزلُ و لشدَّتِها. الدَّاهيةُ  : أَْيضا

َدِم وهو ما ليس بَمْسبُوٍق بالعَ  األََزلِ  َمْنُسوب إلى أََزِليٌّ  وهو جانِب الَماِضي كما أنَّ األَبََد اْستِْمَراُره كذِلَك في المآِل كذا في تَْعريفاِت المناوي.

وهو اآلِخَرةُ  أََزِلّيِ  وال أَبَدّي وهو الدُّنيا ، وأَبَديٌّ غيرُ  أََزليّ  أَبِديٌّ وهو الحقُّ ُسْبحانه وتَعالَى ، وال أََزليٌّ  والموجوِد ثالثَةَ أَْقساٍم ال رابَِع لها :

َح أَْقواٌم بأَنَّ  ثم  لم يََزلْ  قوِلهم للقَِديِم : أَو أَْصلُهُ يََزِليٌّ َمْنسوٌب إِلى ليس بعََربّيِ ، األََزليَّ  وَعْكُسه ُمَحاٌل إذ ما ثَبََت قَِدُمه اْستََحاَل َعَدُمه ، وصرَّ

ْمحِ الَمْنسوبِ  ، أََزِليٌّ  فقالُوا ثم أُْبِدلَِت الياُء أَِلفاً للِخفَّةِ  نُِسَب إلى هذا فلم يَْستقْم إِاّل باْختَِصاٍر فقالُوا يََزِليٌّ ، :  (3)  إِلى ِذي يََزنٍ كما قالُوا في الرُّ

اغانيٌّ هكذا عن بعِض أَْهل العلِم. وفي األََساِس : وقولُهم : كان في أََزنِيٌّ   قاِدراً َعاِلماً ، وِعْلُمه األََزلِ  وإلى يَثِْرب نَْصل أَثَْربِّي نَقَلَه الصَّ

ْيُق  األَْزلِ  وقاَل قوٌم هو ُمْشتَقٌّ من قاَل شْيُخنا : .(4)ى لفِظ لم يََزْل َمْصنُوع ال من َكالِمهم ، ولعلَّهم نََظُروا إِل األََزليَّةُ  وله أََزِليٌّ  وهو الّضِ

له. قاَل و وَمنَعَه وَضيََّق عليه من ِشدَّةٍ وَخْوفٍ  َحبََسه أَْزالً  أََزلَه يأِْزلُهوبالضِم  أُْزلٌ  كَصبُوٍر شديدةٌ ج أَُزولٌ  وَسنَةٌ  لِضْيِق العَْقل عن إْدَراِك أَوَّ

َر َحْبلَهُ ثم َسيَّبَهُ  أَْزالً  يأِْزلُه الفرسَ  أزل لَّْيُث :ال  ، قال أَبُو النَّْجِم : َمأُْزولٌ  في الَمْرَعى فهو قَصَّ

ٍر  رحجـــــــــــَ ٍم  ـــــــــــََ نـــــــــــَ يح ســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــَ طـــــــــــح َن عـــــــــــِ فـــــــــــح  َيســـــــــــــــــــــــــُ

رحَع      ـــــــــــــَ مـــــــــــــهـــــــــــــِر  مـــــــــــــبحُزوالً مل يـ تـــــــــــــَ (5)ومل ُيســـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 قال ابو مكعت األسدي : صار في ِضيٍق وَجْدبٍ  أَْزالً : يَأِْزلُ  فالنٌ  أََزلَ ولم يُْخِرجوها إلى الَمْرَعى َخْوفاً أو َجْدباً.  إذا أموالَُهم أََزلُواو

ن  وَ  بحزِلــــــــــــــــَ ه  لــــــــــــــــيــــــــــــــــَ قــــــــــــــــاحــــــــــــــــَ َؤن  لــــــــــــــــِ كــــــــــــــــُ بــــــــــــــــح  وتـــــــــــــــــَ

ار و      مــــــــــــَ ه بســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــ  بــــــــــــِ ن  صــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ لــــــــــــِّ عــــــــــــَ ــــــــــــُ (6)يـ
 

  
ي : َكَمْنِزٍل الَمِضيقُ  : الَمأِْزلُ و .ليؤزلنوويُْرَوى :   كالَمأِْزِق وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِر  زححـــــــــــــــَ ٍد مل تــــــــــــــــَ نح َعضـــــــــــــــــــــــــــــُ تح مـــــــــــــــِ  إذا َدنـــــــــــــــَ

ٍك      نــــــــــــــح (7)مــــــــــــــبحزِ ِ عــــــــــــــنــــــــــــــه وإنح كــــــــــــــان بضــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
لَ و موِضُع الِقتاِل إِذا َضاَق. الَمأِْزلُ  وقال اللَّْحيانيُّ : اِء. َصْدُرهُ َضاقَ  تَأَزَّ َق عن الفرَّ وَرِوي أَْيضاً كِكتَاٍب عن  كَسحابِ  : أََزالُ و ِمثْل تَأَزَّ

َرأَها : في الجاِهليَِّة الَجْهاَلء. وفي بعِض تواِريخِ اليََمِن ُرِوي عن َوَهِب بِن ُمنَبِّه أَنَّه َوَجَد في الُكتُِب القديمِة التي قَ  اسُم َصْنعاِء اليََمنِ  نَْصٍر ،

ُل َمْن  بانيها اسمُ  أََزالُ  أَو ل كلٌّ َعلَيك وأَنَا أَتََحنَُّن َعلَيك.أََزال أََزا وهو ابُن يقطن بن عابِِر بن شاِلخ بن أَْزفحشذ وهو واِلُد َصْنعاء ، وكان أَوَّ

يَت باسِم ابنِِه ألَنَّه َملَكها بَْعده فغَلََب اسُمه عليها نَقَلَه ياقوُت. ويُْروَ  ى عن ابِن أَبي الّروِم أَنَّ َصْنعاَء كانَْت اْمَرأَةً َمِلَكة بَنَاها ، أََزال ثم ُسّمِ

ْل ذلك. يَت َصْنعاَء فتأمَّ  وبها ُسّمِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اِل : أُِزلَ   أَي شِديداً  فيُْؤَزلُون أََزالً  َحْصُره الُمْسلمين في بيِت الَمْقِدسو الناُس : كعُِنَي أي قُِحُطوا ، وفي حِديِث الدَّجَّ

__________________ 
 .96/  1( اللسان واملقايي  1)
 .97/  1( البيتان يف التكملة واألو  يف اللسان والصحاح واملقايي  2)
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 ( قا  ابن جين : ذو يزن غري مصروف ا وأصله يزأن ا بدلير قوهلم رمح يزأين وأزأين.3)
 املطبوعة املصرية.( يف األساس : مل أز  ا ونبه عليه هبامش 4)
 .96/  1( التكملة والثاين يف اللسان واملقايي  5)
 .96/  1واملقايي   255/  3( اللسان واجلمهرة 6)
 ( اللسان.7)
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َر قـَوحُ  أَسامة اهلُذَ  اآزِ ُ  ُيَضيُِّ  َعَليهم. وقاَ  اجلَُمحي  : تطيُض َأنح لرحَج من َوَجٍض أو ُو حتبٍ  وبه فسِّ  ّد :: الذي ال َيسح
ن  ا ومـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــــِ رحبـــــــــــــــــــــــَ ُ

 آزِ ٍ مـــــــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــــ

رِت      احـــــــــــــِ ه الـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــُر كـــــــــــــالـــــــــــــنـــــــــــــ  نـــــــــــــ  (1)إذا جـــــــــــــَ
 

  
ى. آِزلٍ  وقيَل : من : مدينةٌ بالمْغرِب  أَزيليو .ُمْؤِزلة هللا أي أَْقَحَطهم. وفي الحِديِث : َسنَةً َحْمراء آزلَُهمُ و أي من رجٍل في ضْيٍق من الُحمُّ

ياقوُت أَِزيلي مدينةٌ في بالِد البَْربِر بَْعَد َطْنجةَ في َزاِويِة الخليجِ الماّدِ إلى الشَّاِم. وقال ابُن َحْوقٍل :  وَسيَأْتِي ِذْكُرها في أ ص ل. وقال

 الطَّريُق من بَْرقةَ إلى أزيلي على ساحِل بحِر الخليجِ إلى فِم البَْحِر المحيِط ثم تعطُف على البحِر المحيِط يساراً.

 : شدَّةُ اليَأِس. وقَْوُل األَْعَشى : األََزلُ واْشتدَّْت.  السَّنَةُ : آَزلَتوأي في شّدةٍ.  نآِزليْ  وأَْصبَح القومُ 

تح و  حـــــــــَ ـــــــــَ ب ُت فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــح َوي زَاٍب حـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــوِن مـــــــــِ ب ـــــــــَ  ل

َّب و      ةٍ هنـــــــــــــُح ـــــــــــــَ ا  آزِل اهلـــــــــــــَ قـــــــــــــَ َت عـــــــــــــِ بـــــــــــــح (2)َقضـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : هي الَمْحبوسةُ التي ال تَْسَرح وهي َمْعقولةٌ لخوِف صاِحبِها عليها من الغاَرة. اآلِزلَةُ 

 العَْيش : مضيقه عن اللَّْحيَانّي. َمأِْزلُ و

كةً نباتٌ  األََسلُ  : [أسل] اغانيُّ بالِعَراِق ، محرَّ وقاَل أَبُو َحنِْيفَة : قال  هاٍء.الواحدةُ ب رقيٌق الغصِن تُتََّخذُ منه الغََرابِيُل كما في األََساِس َزاَد الصَّ

ن بها وِحبَاالً من األَْغالِث وهو يُْخِرُج قُْضباناً ِدقَاقاً وليس لها ُشعَب وال َخَشب وقد يدقُّه الناُس فيَتَِّخذُون منه أَْرِشيةً يَْستَقُو األََسلُ  أَبُو ِزياٍد :

ي القَنَا أََسالً تَْشبيهاً به في طوِله واْستِوائِه ودقَِّة أَْطَرافِه قاَل :، وال يكاُد يَْنبُِت إاِلَّ في موضعٍ فيه ماٌء أَو قريباً   من ماٍء ، وإِنَّما ُسّمِ

ااي عـــــــــــلـــــــــــ  ُأســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــَة يف ا   نـــــــــــَ َ
عـــــــــــُدو املـــــــــــ  تـــــــــــَ

رحفـــــــــــاُء و      يـــــــــــح  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه الـــــــــــطـــــــــــ  رُ خـــــــــــِ (3)اأَلســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ماُح والنَّْبلُ  األََسلُ  ولكن ليَُذكَّ لكم»َرِضَي هللاُ تَعَالَى عنه ، في حِديِث ُعَمَر و هو الكوالن ، األََسلَ  قاَل : وعن األَْعراِب : أَنَّ  ، قاَل أَبُو  «الّرِ

ماحِ  األََسلُ  ُعبَْيٍد : هذا يردُّ قَْوَل َمْن قالَ  ةً ألَنَّه قد َجعََل النَّْبَل مع الّرِ ماحِ خاصَّ واُل دوَن النَّ  األََسلُ  ، وقاَل : أََسالً  الرَّ ماُح الّطِ ْبِل ، وقَْد : الّرِ

ماُح وَعَطَف عليها فقاَل : ب  أََسلٌ  والنَّْبُل ، أَي ليَُذكَّ لكم النَّْبُل. وقاَل َشِمٌر : قيَل للقَنَا تَْرجم ُعَمر َرِضَي هللا تعَالَى عنه عنها فقاَل : الّرِ ِلَما ُرّكِ

ىو فيها من أَْطراِف األَِسنَِّة.  بِال َوَرٍق يُْعَمُل منها الُحْصرُ  ِطواالً ِدقَاقاً ُمْستَويةً  ِعيداٌن تَْنبُتُ  : األََسلُ و ْشبيِه.أََساَل على التَّ  َشْوُك النَّْخلِ  يَُسمَّ

اي وا من اللِّساِن َطَرفُه األََسلَةُ و على التَّْشبيِه. ُكلُّ ُعوٍد ال ِعَوَج فيه األََسلَةُ  أَو عن أَبي َحنِْيفة. ينالُمْستَدَق ، ولذِلَك قيَل للصاِد والزَّ . أََسِليَّة لّسِ

أَي ُمْستََدقُّ  من النَّصِل والذَّراعِ ُمْستَِدقُّه األََسلَةُ ومن البعيِر قَِضيبُه.  األََسلَةُ و ومن َسَجعَاِت األََساِس : أََسالُت أَْلِسنَتِهم أَْمَضى من أَِسنَّة أََسِلهم.

 تَأْسيالً  الَمَطرُ  أَسَّلَ  وذلك لمناَسبَِة قَْوِلهم «ع ظ م»في  اأْلََسلَةُ  وتُعادُ  لُّ ذلك على التَّْشبيِه.الُمْستَدقُّ ، وك من النَّْعِل رأُْسها األََسلَةُ و كّلِ منهما.

َراُع ، ويقاُل : كيَف كانَْت َمَطرتُُكم اليَدِ  أَسلَةَ  بَلََغ نَداهُ  إذا هو  قولُهم :و أَْم َعظََّمْت. تْ أَسَّلَ  وَعظََّم تَْعِظيماً إذا بَلََغ َعَظَمةَ اليَِد ، وفي األََساِس الذِّ

يت : ولم أَْسَمع بواحدِ  وال واحَد لها. وأَْخالقٍ  وَعالماتٍ  وكذلك على آساٍن من أَبيِه أي على َشبٍَه من أَبيهِ  من أَبيهِ  آسالٍ  على ّكِ  قاَل ابُن الّسِ

 .اآلْسألِ 

 قاَل ُمَزاِحم العُقَْيلّي : ءٍ كُمعَظٍَّم الُمَحدَِّد من كّلِ شيْ  : الُمَؤسَّلُ و

تح  جــــــــَ مــــــــ  لــــــــَ اهــــــــا إذا مــــــــا تـــــــــَ ِديحســــــــــــــــــــــَ اَر  ســــــــــــــــــــــَ بــــــــَ  تـــــــــَ

الِح      َر ِإبــــــــِزمِي الســــــــــــــــــــــِّ ثــــــــح ًا مــــــــِ رشــــــــــــــــــــــبــــــــَ َؤســــــــــــــــــــــ 
ُ
(4)املــــــــ

 

  
َمْخَشِريُّ : كأَميٍر اأْلَْملَُس الُمْستَِوي. : األَِسْيلُ و يقاُل :  الُمْستَْرِسلُ  اللَّيُِّن الخلق ويلُ من الُخدوِد الط األَِسْيلُ و .أَِسْيلٌ  كلُّ َسْبٍط ُمْستَْرسلٍ  وقاَل الزَّ

 الَخّدِ ، قاَل الُمَرقَُّش األَُكبَُر : أَِسيلُ  الَخّدِ ، وفرسٌ  أَِسيلُ  رجلٌ 

ٌة  َأســــــــــــــــــــــــيــــــــــرٌ  ابــــــــــَ عــــــــــَ  نــــــــــبــــــــــيــــــــــٌر لــــــــــيــــــــــَ  فــــــــــيــــــــــه مــــــــــَ

رَُح      ــــــــح ُر أَقـ رحِف أَرحجــــــــَ وحِن الصــــــــــــــــــــــِّ لــــــــَ ٌت كــــــــَ يــــــــح مــــــــَ (5)كــــــــُ
 

  
وهو السَّْهُل الليُِّن الدَّقِيُق الُمْستَِوي والَمْسنُون  األَِسْيلُ  قاَل أَبُو َزْيٍد : من الَخُدودِ «. الخدِّ  أَِسيلَ  كانَ »:  وسلمعليههللاصلىوفي ِصفَتِه ، 

. وقاَل أَبُو أََسالةً  َكَكُرمَ  خّده أَُسلَ  وقد  الَوْجنة.في الخّدِ : االْستَِطالة وأَْن ال يكوَن مرتَِفعَ  األََسالةُ  اللَِّطيُف الدَّقيُق األَنِف. وقاَل ابُن األَثيِر :

َمْخَشِريُّ : ويُْستَحبُّ   ُعبَْيدة والزَّ

__________________ 
 .264/  1واجلمهرة  96/  1واملقايي   196/  2( ديوان اهلذليا 1)
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 واللسان.« قضبت عقاهلا»برواية :  154( ديوان ط بريوت ص 2)
 .( اللسان والتهذيب3)
 والتهذيب. 104/  1( اللسان األساس التكملة واملقايي  4)
 .13بيت رقم  55( مفضلية رقم 5)
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َلةٌ و  خدِِّه عن َأَصالِة جدِّه. َأَسالةُ  ءُ وهي دليُر الَكَرِم ا تُقوُ  : تـُنحّب  اأَلَسالةُ  يف خدِّ الفرسِ  وَضَبطَه ايقوُت  كسفينةٍ   : َأِسيـح
َنة وهو الص واُب ا . ٌء وََنحٌر لبين الَعنحرَبِ ما كُجَهيـح رِو بِن مَتِيم عن ا فصيِّ ِء لبين ماِلِك بِن امرِ  أَيحضاً ماٌء ابلَيمامةِ و  بِن َعمح

يحلُة : القي ِ  ر : اأَلســـِ ماٌء به ََنحٌر وَزرحٌع يف قاع يقاُ  له اجلَثحَجاثَُة يزحَرُعونه وهو لَكعحِب بِن  عن ا فصـــّي أَيحضـــاً. وقاَ  َنصـــح
رُ و الَعنحرِب. بَـَهه َ ســـ  َنه كتَـَقيـ َله. َأابُه أشـــح الِقه ا وكذِلَك َ َســـ  رٌ و  وخَتَل َ  أَبخح َعٍد َجَبرٌ   : َمبحســـَ لٍة قا  امُر   كَمقح وقيَر : اســـُم َرمح

 الَقيحِ  :
هـــــــــــا  ـــــــــــَ ل ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ ِرِث قـ ـــــــــــح َوي نح أُمِّ ا ـــــــــــُ ـــــــــــَك مـــــــــــِ َدأحب  كـــــــــــَ

ا أُّم الـــــــــــــــــّراَِبِب و      رجـــــــــــــــــاَرهتـــــــــــــــــِ بحســـــــــــــــــــــــــــــــَ (1)مبـــــــــــــــــَ
 

  
عن كراعٍ وقد  أَْيضاً من داراتِِهم َمأَْسلٍ  وداَرةُ  كَمْجِلٍس ، قاَل شْيُخنا وعْنِدي فيه تََوقٌُّف. َمأِْسلٌ  وزاَد الفَاِكِهيُّ في شرحِ الُمعَلَّقاِت : أَنَّه يقالُ 

 ذُِكَرت في َدَوَر.

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

رَ : كلُّ حديٍد َرهيٍف من ِسنَاٍن وَسْيفٍ  األََسلُ  يٍن ، وبه فّسِ األََصابِعِ :  أَِسْيلةُ  وكفٌّ  .باألََسلِ  حِديُث عِلّيٍ َرِضَي هللا تَعالَى عنه : ال قََود إالَّ   وِسّكِ

 وهي اللَّطيفةُ السَّْبطةُ األَصابعِ.

 الحِديَد : َرقَّْقتَه. أَسَّْلتو. األََسلَة الثََّرى : بَلَغَ  أَسَّلَ و

 : دقيقةٌ ُمَحدَّدةٌ ُمْنتَصبةٌ. ُمَؤسَّلةٌ  وأُذُنٌ 

 تَْعساً ونُْكساً. كقوِلهم : أََسالً و (2)ويقاُل في الدُّعاِء على اإِلْنساِن : نَْسالً 

كةً َجبٌَل بَخَراسان. أََسلٌ و  : محرَّ

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

 والصَّواُب ِذْكُره هنا ألَنَّ االسَم أَْعَجِميٌّ وُحُروفَه كلَّها أَْصِليةٌ. إْسمِعيل وإِْسمعين اْسَمان ، وقَْد أَْوَرَده المصنُِّف في سمعل

. وقاَل اللَّْيُث : األََشلُ  : [أشل] بلغَتِهم ، يقُولُون كَذا وكَذا َحْبالً. وكَذا وكَذا أَْشالً  ِمْقداٌر من الذَّْرعِ معلوٌم بالبَْصَرةِ  هو بالفتحِ أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

قاَل :  نَبَِطيَّةٌ  قاَل أَبُو َسِعيد : وهي لغةٌ  الِحباُل كأَنَّه يُْذَرُع بها بالضِم هي األُشولُ و .(3) معلوٍم عْنَدهم. قاَل األَْزَهِريُّ : وما أََراه َعَربيّاً لمقدارٍ 

 ولو ال أَنَّني نَبَطيٌّ ما َعَرْفتُه ، كذا في العُبَاِب والتّْكِملِة.

ٍء ما يَْستَنُِد كّلِ شيْ  أَْصلُ  الشَّجِر ، ثم َكثَُر حتى قيلَ  أَْصلَ  الحائِِط ، وقَلَع أَْصلِ والَجبَِل ،  أَْصلِ  يقاُل : قَعََد في ءِ ُل الشيأَْسفَ  اأْلَْصلُ  : [أصل]

اِغُب : أَْصلٌ  للوِلد ، والنَّْهرِ  أَْصلٌ  ِء إِليه. فاألَبوجوُد ذِلَك الشيْ  َمْت كّلِ شي أَْصلُ  للجدوِل قالَهُ الفَيُّومي. وقاَل الرَّ ٍء قاِعَدتُه التي لو تُُوّهِ

 وهذه عن ابن ُدَرْيٍد وأَْنَشَد ألَبي َوْجَزةَ السَّْعِدّي : كاليأْصول ما يُْبنَى عليه غيُره األَْصلُ  ُمْرتِفعَةً اْرتَفََع باْرتفاِعها ساِئُره. وقاَل غيُره :

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــا ف اِديف كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ يح رِم ـــــــــــــــــَ ق  ز  َروح

َداِوَس      وَدا مــــــــــــَ و ٌ عــــــــــــُ وُ   أَيحصــــــــــــــــــــــــــُ (4)وأَيحصــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
بالمدَّ وضِم الصاِد وهذه عن أَبي َحنِْيفة ، وأَْنَشَد للَبِْيٍد َرْضي  آُصلٌ و ال يكسر على غيِر ذلك كما في الُمْحَكِم. أُصولٌ  ج ، أَْصلٌ و أَْصلٌ  أَي

 هللا تعالى عنه :

افُ  ــــــــــــَ ت رَ   ــــــــــــَح ٍذ  آصــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــِّ ب ــــــــــــَ نـ ــــــــــــَ تـ ٍص مــــــــــــُ ــــــــــــِ  قــــــــــــال

هــــــــــا      امــــــــــُ يــــــــــَ اٍء ميــــــــــيــــــــــُر هــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــح وِب أَنـ جــــــــــُ عــــــــــُ (5)بــــــــــِ
 

  
 قاِلصاً : أَصالً  ويُْرَوى :

 قاَل أُميَّةُ الُهَذليُّ : أَْصل صار ذا أََصالةً  كَكُرمَ  أَْصلَ و
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ٌب و  يــــــــــــِّ هــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ ين مــــــــــــُ ــــــــــــ  ُر إال  أَن غــــــــــــح  مــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــ 

ِر الشــــــــــــــــــيح      عـــــــَ َك مـــــــا مل  ــــَح رحضـــــــــــــــــــــِ رُ َء لــــعــــِ (6)أَيحصـــــــــــــــــــــُ
 

  
 قال أَْوُس بُن حجر : (7) الَهالُك والَمْوُت كاألصيلَِة فيهما كأَِميرٍ  األصيلُ و واْستَْحَكم. جادَ  أََصالةً  الرأيُ  أَُصلَ و أَْصلُهُ كتَأَصَّلَ  أَو ثَبََت وَرَسخَ 

وا  ــــــــُ ةخــــــــاف ــــــــَ ل ــــــــح يـ ُم  اأَلصــــــــــــــــــــــِ هــــــــُ ــــــــوكــــــــُ تح مــــــــل ــــــــّ ل ــــــــَ تـ  واعــــــــح

اِ  محـــــــــــــُِّ و      قـــــــــــــَ رحٍم أبَثــــــــــــــح وا مـــــــــــــن أََذ  غـــــــــــــُ (8)لـــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 من معلقته. 32( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«بساًل وأسالً »( يف اللسان : 2)
 ( يف التهذيب : عربياً صحيحاً.3)
 والتكملة. 385/  3( اجلمهرة 4)
 ورواية األصر كالتكملة.« أصاًل قالصاً منتبذاً »برواية :  172( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .536/  2( شرح أشعار اهلذليا 6)
 مضروب عليها بنسخة املؤلف. (فيهما)( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : هذه الكلمة 7)
 واللسان والتكملة. 103( ديوانه ط بريوت ص 8)
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 وقَْد أَْعيَْت. األَِصْيلَ  ويُْرَوى : خافُوا

ٍد َعْبُد في العُبَاِب ومعجِم ياقوت ، زاَد األَِخيُر : قاَل َسْعُد الخيِر : ربَّما كاَن من أَْعَماِل ُطلَْيطلة يُْنَسُب إِليه أَبُو ُمحَ  كما د باألَْنَدلُِس  : أَِصْيلُ و مَّ

ياسةُ وصنََّف كت ث تَفَقَّه باألَْنَدلُِس فاْنتَهت إِليه الّرِ ٍد األَِصْيِلّي المحّدِ اَب اآلثاِر والدَّالئِل في الخالِف ثم َماَت باألَْنَدلُِس هللا بُن إِْبَراِهيم بَن ُمَحمَّ

 في نحو َسنَة تِْسِعين وثَلَثُمائة ، وكاَن والُده إِْبَراِهيم أَِديباً شاِعراً.

ٍد هذا َراِويةٌ البَُخاِري ، وبهذا َسقََط ما اْعتََرَضه شْيُخنا فقاَل : هذا َغلٌَط لفظاً ومْعنًى  ا لفظاً فألَنَّ ظاِهَره بل َصَرْيَحه * قْلُت : وأَبُو محمَّ ، أَمَّ

ِصيالً بأَلِف كأَِميٍر وليس كذِلَك ، بل ال يُْعرُف هذا اللفُظ في أَْسَماِء البُلداِن الَمْغِربيَِّة أَْنَدلُساً وَغْيِره ، بل الَمْعُروُف أَ  أَِصيل أَنَّ البلَد اسُمه

ا مْعنًى فألَنَّها لْيَست باألَْنَدلُِس وال ما يَْقُرب منها ، بل هي بالعَْدَوةِ قُْرب َطْنجة وبَْينها وبَْين قَْصٍر بَْعَد الالِم ، ويقاُل لها أَزيالً بالزَّ  اي ، وأَمَّ

 األَْنَدلُِس البَْحُر األَْعَظُم ، ومنها األَِصْيِليُّ َراِويةُ البَُخاِري وَغْيُر واحٍد اْنتََهى.

َره  والعََجُب من قوِله : بل ال يُْعَرفُ  اَغانِيُّ وهما حّجةٌ ، وكون أَنَّ األَِصيلّي من البلِد الذي بالعَْدوةِ كما قَرَّ إلى آِخره ، وقد أَثْبَتَه ياقوُت والصَّ

دٍ  ى األَْنَدلُِس فقاَل : ومن الغُرباِء في الَمْذكوِر في الغَُرباِء الطَّاِرئيَن عل األَِصيليّ  شْيُخنا يَُؤيُِّده قَْوُل أَبي الوليِد بن الفََرِضّي فإنَّه َذَكَر أَبَا محمَّ

ٍد األَِصْيليُّ من ٍد َسِمْعتُه يقُوُل : قَِدْمُت قُْرطبةَ َسنَة  أَِصْيلَهُ  هذا الباِب َعْبُد هللِا بُن إِْبَراِهيم بَن محمَّ ، فَسِمْعُت بها من أَْحَمَد  342يَُكنَّى أَبَا ُمَحمَّ

ِم سنَة بن مطّرف وأَْحَمَد بن َسِعيٍد وَغْيرِ  وَدَخْلُت بغداَد فَسِمْعُت بها من أَبي بَْكٍر الشَّافِِعّي  351هما ، وكانَْت ِرْحلِتي إلى الَمْشرِق في ُمَحرَّ

َزْيِد الَمُرْوِزّيِ ، وتُوفي َوايَة أَبي وأَبي بَْكٍر األَْبهرّي ، وتَفَقَّه هناك لماِلِك بِن أَنَس ثم َوَصَل إلى األَْنَدلُِس فَقََرأَ عليه الناُس كتاَب البَُخاِري رِ 

ِة َسنَة  ، قاَل ياقوُت : ويحقُِّق قَْوَل أَبي الوليِد أَنَّ األَِصيليَّ من الغَُرباِء ال ِمَن األَْنَدلُِس كما َزَعَم  392إِلْحَدى َعْشَرةَ لَْيلٍَة ، بَِقيَْت من ِذي الُحجَّ

ُل مدِن  أَِصيلَةَ   في الَمَساِلِك والَمَماِلِك عْنَد ِذْكِر بالِد البَْربِر بالعُْدوةِ بالبُّرِ األَْعَظِم فقاَل : ومدينةُ َسْعُد الَخْيِر ما َذَكَره أَبَو ُعبَْيٍد البَْكِريُّ  أَوَّ

ا يَِلي الغَْرب وهي في َسْهلٍَة ِمَن األَْرِض َحْولها َرَواٍب لطاٌف والبَْحر بِغَْربيها وَجنُْوبيها وكاَن َعلَ  ا ُسْوٌر له َخْمَسةٌ أَْبواب ، وهي يهالعَْدَوةِ ممَّ

ْل. ُن في أَْصلٌ  له : من األَِصيلُ و اآلَن َخَراٌب وهي بغربّيِ َطْنَجةَ بينهما َمْرَحلةٌ فتأمَّ  األَِصيلُ و .أَْصِله أَي نََسٌب : وقاَل أَبُو البَقَاِء : هو الُمتََمّكِ

أي أَي ُمْحَكُمه. أَِصيلُ  يقاُل رجلٌ  العاقُِب الثابُِت الرأْيِ   ج وهو الَوْقُت بْعَد العَْصِر إلى الَمْغربِ  العَِشيُّ  األَِصيلُ و أََصالةً  َكَكُرمَ  أَُصلَ  وقد الرَّ

َربيٍب وَربائٍِب ك أَصائِلُ و بالمِد كَشِهيٍد وأَْشهاٍد وَطِوّيٍ وأَْطواٍء ، آصالٌ و بالضِم كبَِعيٍر وبُْعراٍن ، أُْصالنٌ و كقَِضْيٍب وقُُضٍب ، بضمتينِ  أُُصلٌ 

 ذَُؤْيٍب الُهَذليُّ : قَْوُل أَبي األَصائِلِ  وشاِهدُ  (1) (اِبْلُغُدوِّ َواآْلصالِ )وَسِفيٍن وَسفَائٍِن قاَل هللاُ تَعَالَى : 

ه  لــــــــــَ رُِم َأهــــــــــح ُت ُأكــــــــــح ــــــــــح ي ــــــــــَ ــــــــــبـ ــــــــــَت ال رِي ألَن مــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ  ل

ه و و      يــــــــــــــائــــــــــــــِ ُد يف أَفــــــــــــــح عــــــــــــــُ رِ أَقـــــــــــــــح (2)اأَلصــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــِ
 

  
ُل : أَنَّ  المصنَُّف هذه الجموَع مختلطةً ويْمِكُن َحْملُها على الِقياِس على ما َذَكْرنا ، وفيه أُموٌر :وقَْد أَْوَرَد  تيِن ُمْفردٌ  األُُصلَ  األَوَّ  كأَِصيلٍ  بضمَّ

 وعليه قَْوُل األَْعَشى :

حــــــــــٍة  َر رَائــــــــــِ هــــــــــا َنشــــــــــــــــــــــــح نــــــــــح َب مــــــــــِ يــــــــــَ  يــــــــــومــــــــــًا أبطــــــــــح

هــــــــــا إذح َداَن و      نــــــــــح َن مــــــــــِ رُ ال أبحســــــــــــــــــــــــَ (3)اأُلصــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 نبَّه عليه السهيليُّ وغيُره.

فَدي َذَكَر في تْذِكَرتِه أَنَّ   الُمْفرد ال الَجْمع كُطنٍُب وأَْطنَاٍب. أُُصلٍ  َجْمعُ  اآلَصالَ  والثاني : أنَّ الصَّالَح الصَّ

ْوِض في  أَِصيلِ  ال َجْمع يلِ األَِص  بمْعنَى أَِصْيلة َجْمع األََصائِلَ  والثاِلُث : أَنَّ  وقَْد أَْغفَله المصنُِّف وقد أَْشبََع في تحريِره الَكالم السهيلّي في الرَّ

ْفِر الثاني منه فقالَ  ، وظنَّ  يلاألَِص  لغةٌ َمْعُروفةٌ في األَِصْيلةو، وذلك أَنَّ فَعَائَِل َجْمعِ فَِعْيلة  أَِصيل َجْمع األُُصلو أَِصْيلة َجْمعُ  األََصائِلُ  الّسِ

 ِمثْل َرِغْيف وُرُغف ، أَِصيل َجْمع أُُصلٌ ونحو أَْطناب وُطنُب ،  أُُصل َجْمع آَصالٌ وعلى َوْزن أْفعَاٍل ،  آَصالٍ  َجْمعُ  أََصائِلَ  بعُضهم أَنَّ 

ِم فكيَف يكوُن هذا نَِظيرهُ ، على قوِلهم َجْمُع َجْمعِ الَجْمعِ وهذا َخَطأُ بَيٌِّن من ُوُجوٍه منها : أَنَّ َجْمَع َجْمعِ الَجْمع لم يُوجْد قَطُّ في الَكال فأََصائِلُ 

 ومن ِجَهِة الِقياِس إذا َكانُوا ال يَْجَمعُوَن الَجْمَع الذي ليس ألَْدنَى العََدِد فأَْحَرى أَْن ال

__________________ 
 .36والنور اآية  205واألعراف اآية  15( الرعد اآية 1)
 برواية : 141/  1( ديوان اهلذليا 2)

 أجل  يف أفيائه ابألصائرو 
 .145( ديوانه ط بريوت ص 3)
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َزة الجي  َلتهم عن اهلَمح ِض وأَبحَاُ َخطٍَإ يف هذا الَقوحِ  َغفح ير هي فاُء الِفعحر يفَ حَمعوا مَجحَض مَجحِض اجَلمح رو  َأصـــِ ا وكذلك هي  ُأصـــُ
اِئر فاُء الِفعحر يف ا هي  َأصــَ أَلهّنا فـََعاِئُر وتو  ُوها زاِئَدًة كالجي يف أَقَاِوير ا ولو كاَنتح كذلك لكاَنتح الصــاُد فاَء الِفعحر وإل 

ُنه كما هي يف ير َعيـح رو  َأصــــــــِ اِئرُ  ا فلو كاَنتح  ُأصــــــــُ ا ٍ  مَجحض َأصــــــــَ ِض مض َ حزِة ِمثح  آصــــــــَ َتَمَعتح َ حزُة اجَلمح ر أَقـحَواٍ  وأَقَاِوير الجح
ِر وَلَقاُلوا فيه ير اأَلصــح ِض َغريحَ  َأَواصــِ َزِة الثانيِة. قاَ  : وال َأعحرُف َأَحداً قاَ  ا هذا الَقوحَ  ا َأعحيِن مَجحَض مَجحِض اجَلمح هيِر اهلَمح بَتســح

 .الَزجاجي وابن عزيز انـحتَـَه  فتبم رح ذلك
يرا فيُّ ألَنَّه إِنَّما يَُصغَُّر من الَجِمْيعِ  ناِدرٌ  وهو أَُصْيالنٌ  أَِصْيلٍ  الذي هو جمعِ  أَْصالنٍ  تَْصغيرُ و كما قالُوا في تَْصغيِر ِجْيران أَْجيَار ، قال الّسِ

وأَْفِعلة وفِْعلة ، ولْيَسْت أُْصالن واِحدةٌ منها فَوَجَب أَْن يُْحَكَم عليه  ما كاَن على بناِء أَْدنَى العََدِد ، وأَْبنِيةُ أَْدنَى العَدِد أَْربعةٌ : أَْفعال وأَْفعُل

اٍن وقُْرباٍن فتَْصِغيُره على بابِه أُْصالنُ  بالشذُوِذ ، قاَل وإِْن كانَ  مَّ  أُُصالً و أَُصْيالالً  بقلِب النُّوِن الماً يقاُل لَِقْيتُه أََصْياللٌ  وربَّما قيَل ، واحداً كرُّ

. وفي األََساِس : لَِقْيتُه الالً أَُصيْ و  : (1)أَي عشياً وبالَوْجَهْيِن ُرِوي قَْوُل األَْعَشى  أَُصْيالناو أَُصْيالالً و أُُصالً و أَصيالً  اللَّْحيَانِيُّ

ُت فـــــــــيـــــــــهـــــــــا  فـــــــــح الالً َوقــــــــــَ يـــــــــح هـــــــــا  ُأصـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــُ ائـــــــــِ  ُأســـــــــــــــــــــــَ

ِد      ض مـــــــــن َأحـــــــــَ ـــــــــح ـــــــــر ب وااًب ومـــــــــا ابل تح جـــــــــَ ـــــــــَ ي (2)َأعـــــــــح
 

  
يت  وأََخَذهُ بأَصيلَته .األَِصيلِ  : داِخالً في ُمْؤِصالً  . ولَِقْيتُهُمْؤِصِلين . ويقاُل : أَتَْينَاهاألَِصيلِ  أي في َدَخَل فيه آَصَل إِْيصاالً و وهذه عن ابن السَّّكِ

كةً  بأََصلَتِهِ  ا ،كذَ و ، بأَِصْيلتهم أَي بأْْجمِعه وكذا َجاُؤا ً  بأْصِلهِ  ُكلَّهُ  أََخَذه أي وهذه عن ابن األَْعَرابِيّ  محرَّ بُن  أَُصْيلُ  وكُزبَْيرٍ  لم يََدْع منه شيئا

 يا َحْسبُك»:  َمكَّة له َوَصفَ  ِحْين ، وسلمعليههللاصلىقال له النبيُّ  َرِضَي هللا تَعَالَى عنه ، وهو الذي عبِد هللا الُهَذليُّ أَو الِغفاِريُّ َصحابيٌّ 

كةً َحيَّةٌ َصغيَرةٌ  األََصلَةُ و .«أَُصْيل َّالةٌ ، وهي أَخبثها  محرَّ  كأَنَّ رأَْسه»الحِديُث :  لها ِرجٌل واحَدةٌ تَقُوُم عليها ثم تَُدوُر ثم تَثُِب. ومنه (3)قَت

 وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : أََصلٌ  ج« ْفِخهاأَو َعظيَمةٌ تُْهِلُك بِنَ  ، أََصلَةٌ 

ــــــــــــه  ُدر ل ــــــــــــح ــــــــــــاق ــــــــــــةف ل رمــــــــــــن  َأصــــــــــــــــــــــــــَ  اأَلصــــــــــــــــــــــــــَ

ر      مـــــــَ فِّ اجلــــــَ رحصـــــــــــــــــــــة َأو خــــــُ بحســـــــــــــــــــــاُء كـــــــالــــــقــــــُ (4)كــــــَ
 

  
 وأَصيلَتَُك َجميُع ماِلَك أو نَْخلكَ  كذلك. تَغَيَّرَ  إذا اللَّْحمُ  أَِصلَ و فيه عن ابن َعبَّاٍد ، من َحْمأَةٍ  أي تغيََّر َطْعُمه وِرْيُحه الماُء كفَرَح أَِسنَ  أَِصلَ و
ً  أََصلَهُ و وهذه حجاِزيَّةٌ كما في العُبَاِب. (5) َّالةٌ  األََصلَةِ  وَحِقيقَتَه أو ِمنَ  أَْصلَه بَِمْعنَى أََصابَ  األََصلِ  ِعْلماً ِمنَ  قَتَلَهُ  يَأَصلُهُ أََصالً  ِعْلما َحيَّة قَت

 فقَتَْلته. َوثَبَْت عليه أََصالً  أََصلَتْهُ األََصلَةُ و كما في األََساِس.

 .ُمْستَأِصلٌ  أي أصل يقاُل قََطعَ  الُمْستَأِْصلُ  َكَكتٍِف : األَِصلُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

يت. ويُْجَمعُ  بأَِصْيلتهم جاُؤا ّكِ َمْخَشِريُّ وهو قَْوُل ابن الّسِ . ومجدٌ للَوْقِت على اصال كأ األَِصيلُ  أَي بأْجمِعهم نَقَلَه الزَّ اَغانِيُّ  فيِل وافال نَقَلَه الصَّ

ٌ  األََصلَةُ وأَي شِديٌد ، قاَل :  أَِصيلٌ  . وقاَل ابُن َعبَّاٍد : َشرٌّ أََصالةٍ  ذُو أَِصيلٌ  جال القَِصيُر العريُض. وامْرأَة كةً من الّرِ . قاَل : أََصلَة محرَّ

 .واإِلصليُل بالكْسِر مرقف الفرِس شاِميَّة والَجْمُع االصاليل

: الَحَسب والفَْصل اللَِّسان كما في العُبَاِب. وفي اللَِّسان : أَي ال نََسَب له وال ِلَسان. وَزاَد الَمنَاِوّي :  فاألَْصلُ  له وال فَْصل ، أَْصلَ  وقَْولُهم ال

 أَو ال َعْقل له وال فََصاحة.

َل األُُصولَ  ويقاُل : تََب. وقاَل الَمنَاِويُّ : أَصَّ َب األَْبواَب وَرتَّب الرُّ ْلتُه تَأِْصيالً  كما يقاُل : بَوَّ  َجعَْلُت له أَْصالً ثَابتاً يبني عليه غيُره. أَصَّ

  باقياً ال يَْفنَى.أي هو بها ال يََزالُ  ألَِصيلٌ  . وفي األََساِس : أنَّ النَّخَل في أْرضنابأُُصوِلهِ  أَو أَْصِله قَلَعَه عن اْستَأَْصلَهو

َشأْفَتَهم : قََطَع َدابَرهم.  اْستَأَْصلَ و. أَْصلُها الشََّجَرةُ نَبَتَْت وثَبَتَ  اْستَأَْصلَتِ وأي أَْرٌض تَِليَدة يعيُش بها.  أَِصْيلَةُ  وأَْهُل الطائِف يقُولُون لفالنٍ 

 تَه قَّط وال أَْفعَله أَبداً ، ونَْصبه على الظَّْرفيَِّة أَي ما فَعَْلتَه وقتاً وال أَْفعَله حيناً من األَْحياِن.وقاَل الَمنَاِويُّ : قولُهم ما فَعَْلتَه أَْصالً َمْعناه ما فَعَلْ 

ْدر محّمد بن الكريم َعْبد الكريم السمنودي أصيلو د بن الصَّ ُد بُن الولّي ُمحمَّ ْميَاِطيّ  األْصل الدين محمَّ  الّدِ

__________________ 
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 .«قو  النابغة»( كذا ويف اللسان 1)
 واللسان والصحاح.« ُأَصيالان» برواية : 30( البيت لي  لألعش  ا وهو يف ديوان النابغة الذبياين ص 2)
 .«أخبسها»( عن اللسان وابألصر 3)
 ( اللسان.4)
 .«َأوح ََنحَلُتكَ »( يف القاموس : 5)
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يحٌخ ُمعحتَـَقٌد با الدِّ  َياِطيِّا كاَن ُمِقيماً حَتحَت املرقب يقاُ  ِإن  واِلده رََأ  النيب  شـــــَ حَ  ا وسللللمعليههللاصللللىمح َره َفَمســـــَ  َ هح
ُتوبٌ  هذا وَلَده وَأن   الذّرِي ةِ  هذه يف  ُ  ابَر َ :  وقا َ  رةِ  ِبَقَلمِ   هرِه يف َمكح د الُقدح ياط ماتَ   م  َنة بِدمح  ذََكَره 883 ســــــــــــــَ

 .السخاِويّ 
 .باالَصْيليِّين * قْلُت : وولده بها يُْعَرفُون

 األَْصِلية (1)واْستَْعمل ابُن جنّي  .. أَْصِله : الشَّاةُ التي أُِخَذ قَرنُها من الُمْستَأَْصلةو فالٌن يَْفعُل كذا وكذا كقوِلَك َطِفَق وَعِلَق. أَِصل ويقاُل :

ُم لتقّدِمه في علمِ  األُُصوليُّ والعََرُب. وهذا لم يَْنُطْق به  التأَصُّل َمْوِضعُ   .األُُصولِ  يُْعِرُف به االْستاذُ أَبُو إِْسحق االْسفََرايني الُمتَكلِّ

ي : وهو أَْعجِميٌّ تََكلَّمت به العََرُب وهو كِجْرَدْحلٍ  اإلْصَطْبلُ  : [أصطبل] . قاَل ابُن بَّرِ وَهْمزتُه أَْصلية ألَنَّ  َمْوقُِف الدَّوابِّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

وقاَل أَبُو َعْمٍرو :  شاِميَّةٌ. هي لغةٌ الزياَدةَ ال تَْلحق بناَت األَْربعة من أَوائِِلها إِالَّ األَسماُء الجاِريةُ على أَْفعاِلها وهي من الخمسِة أَْبعَد ، وقيَل : 

 ليس من َكالِم العََرب ، وتَْصِغيُره أصيطب وَجْمعُه أََصاِطب وقاَل أَبُو نَُخْيلة : اإِلْصَطْبلُ و

ـــــــــــو ال فضـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــه  ـــــــــــو فضـــــــــــــــــــــــــر ول ـــــــــــو ال أَب  ل

 لســــــــــــــــــــــــــــــّد ابب ال يســــــــــــــــــــــــــــــىن قــــــــــــــــفــــــــــــــــلــــــــــــــــه    

  

 من صالح راشد اصطبلهو 
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ةُ تْكِسُرها  أَْصَطْنبُول . (2)بفتحٍ الَهْمزةِ والعامَّ اَغانِيُّ  اسُم مدينِة قَْسَطْنطينية نَقَلَه ياقوُت والصَّ

ماِن.  * قْلُت : وهي داُر َسْلطنة ُملوك آل ُعثْمان خلََّد هللاُ ُمْلَكهم إِلى أَبَِد الزَّ

 ع على طريِق حاّجِ ِمْصَر.َعْنتَرة َمْوِضٌع بَْين َعقَبِة أَيلة ويَْنبُ  إِْصَطْبلو

. وقال ابُن األْعَرابي : هو كجْرَدْحِليٍن بِزياَدة الياِء والنونِ  اإِلْصَطْفِلينُ  : [أصطفل]  وهي لغةٌ شاميَّةٌ  الَجَزُر الذي يُْؤَكلُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ْزنُه على ما قاَل فعللين من مزيد الُخماِسي وهو قليٌل ، وقيَل : إِنَّه من مزيِد وقد خالََف هنا اْصِطالَحه ، قال شْيُخنا : فوَ  إِْصَطْفِلْينَةُ  الواِحَدةُ 

باِعي فَوْزنُه إِْفعلين بزياَدةِ الَهْمزةِ. ا بَلَغَه أَنَّه أََراَد أَْن يَْغَزو بالَد الشَّاِم  إِلى قَْيَصرَ  َرِضَي هللا تَعَالَى عنه في كتاِب ُمعَاِويَةَ و الرُّ وِم لمَّ َمِلِك الرُّ

متَه إِليك وألَْجعَلنَّ القُْسَطْنِطينية البَخْ »أَيَّام فِتْنَِة ِصفِّين :  ْمَت على ما بَلَغَني من َعْزِمك ألَُصالحنَّ صاحبي وألَكونَنَّ ُمقّدِ َراء ُحَمَمةً لَئِن تَمَّ

يساً من االَراِرَسِة تَْرَعى الدَّْوبَلَ  اإِلْصَطْفِلْينَةِ  ْنتَِزَعنََّك من الُمْلِك اْنتَِزاعَ ألَ وَسْوداء ،  نََّك إِّرِ  اإِلْصَطْفِلينَةُ  أي الخنزيُر. وقاَل َشِمرٌ « وألَُردَّ

َراِط واإِلْصَطبل كاْلَجَزَرةِ ولْيَسْت بعربيَّةً َمْحَضه ألَنَّ الصاَد والطاَء ال تََكاَد اِن تَْجتَِمعان في مَ  ْحض َكالِمهم ، وإِنَّما جاَء في : الّصِ

ين. ة وأَنَّ أُُصولَها ُكلَّها الّسِ  واألُسُطمَّ

َمْخَشِريُّ في الَهْمزةِ ، وَغْيُره في الصاِد على أَْصِليَّة الَهْمزةِ وزياَدتِها.  * قْلُت : وَذَكَرها الزَّ

َز بعُضهم فَتَْح : واْستَْدرَك شْيُخنا  (3) [أصطخل]،  [أصطخر] اِء قْريةٌ من قَُرى ِسِجْستان ، وَجوَّ هنا إْصَطْخل كإِْصَطبل. قاَل : وتُقَاُل بالرَّ

ٍد  * قْلُت :  (5) 337شْيُخ الشَّافِعيَّة ببَْغَداد ، كاَن زاِهداً ُمتَقَلِّالً من الدُّنيا توفي َسنَة  اإِلْصَطْخريّ  (4)الَهْمزةِ ، منها أَبُو َسِعيد الَحَسُن بُن محمَّ

وإِْصَطْخَرِزّي وهي ُكْوَرةٌ واِسعَةٌ بفاِرَس ُمْشتَملة على قُْرى  إِْصَطْخريّ  بالاّلِم وإِنَّما قالُوا إِنَّ النَّْسبةَ إليها إِْصَطْخر لم أََر من َذَكر في

ا أَبُو َسِعيد الذي َذَكَره فهو و إِْصَطْخر ال قَْرية من ِسِجْستان كما َزَعَمه شْيُخنا وبَْين (6)كالبَْيضاِء ودارابجرد  ِشْيراز اثْنَا َعَشَر فرسخاً. وأَمَّ

ا الذي توفي في َسنَة 328وتوفي َسنَة  244القاِضي ولَد َسنَة  اإِلْصَطْخِريّ  الَحَسُن بُن أَْحمد بَن يَِزيِد بن ِعْيسى بَن الفَْضل  337. وأَمَّ

هِد والتَّْقِليِد فهو أَبُو العباِس  الذي َسَكَن بِِمْصَر وَماَت بها في التاريخِ الَمْذكوِر ، وقد  اإِلْصَطْخريّ   أَْحمُد بُن الُحَسْين ابِن داناجوُوِصَف بالزُّ

ْل ذلك.  اْشتَبَه على شْيِخنا فتأمَّ

كَصْيقٍل قال اْمُرؤ  كاألَْيَطلِ  بالمدِّ  آطالٌ  ج الَحَجبَةِ ُكلُّها ، وقِيَل : ُمْنقََطع األَْضالعِ من  الخاِصَرةُ  كإِْبٍل وإِبِلٍ  بالكسِر وبَِكْسَرتَْينِ  اإِلْطلُ  : [أطل]

 القَْيس :
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__________________ 
قوله : واســــتعمر ابن جين اخل عبارة ابن جين كما يف اللســــان : األلف وإن كانت يف أكثر أحواهلا بداًل أو زائدة »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 1)

 .«يف األصلية جمراه ا أ هفبهنا إذا كانت بداًل من أصر جرت 
 ( ضبطها ابلقلم ايقوت بكسر  زهتا ا ومل يقيدها ابلعامة.2)
 ( قيدها ايقوت ابلراء. ومل يشر إىل أنه يقا  هلا اصطخر ابلالم.3)
 ومثله يف اللباب ا وسريد صحيحاً قريباً.« أمحد»( يف معجم البلدان : 4)
 وقيد وفاته اب روف.ومثله يف اللباب  328( معجم البلدان : سنة 5)
 ( معجم البلدان : دراِبرد.6)
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اللــــــــــــه  طــــــــــــَ عــــــــــــامــــــــــــٍة  أَيــــــــــــح ا نــــــــــــَ اقــــــــــــَ يبحٍ وســــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــَ

ِر و      فـــــــــُ ـــــــــح تـ ـــــــــَ ـــــــــُب تـ رِي قـــــــــح ـــــــــَ رححـــــــــاٍن وتـ اُء ســـــــــــــــــــــــِ (1)إرخـــــــــَ
 

  
 .األَياِطلِ  العََواتِق العَيَاِطِل والِعتَاِق اللُُّحقِ . ومن َسَجعاِت األََساِس : هم أَْهل األَياِطلِ ويقاُل : خيٌل لُُحُق اآلطاِل  أَيَاِطلُ  ج ويُْرَوى له أَطال

ً  أي بالضمِ  أُْطالً  له ما ذاقَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد : يقاُل :و اغانِّي. شيئا  نَقَلَه الصَّ

 غابَ  َمصدر الثاني على الِقياِس  األُفُولوبالضِم فهو ُمثَلَُّث الُمَضاِرعِ.  أُفوالً  كَضَرَب ونََصَر وَعِلمَ  القََمُر وكذلك سائُِر الَكَواِكب أَفَلَ  : [أفل]

وقاَل األَْصَمِعيُّ ابُن  كأَِميٍر ابُن الَمخاِض فما فَْوقَهُ   :األَفِْيلُ و آفِلَةٌ  وهي آفِلٌ  فهو .(2) (فَ َلّما َأَفَل قاَل ال ُأِحبُّ اآْلِفِلنيَ )قاَل هللا تَعَالَى : 

 أي إِنَّ بدَء الَكبيِر َصِغيٌر. األَفِيل وفي الَمثَِل : إِنَّما القرم من بأَفِيلٍ  ، فإذا اْرتَفَع عن ذلك فليس أفِْيلة  اللَّبُوِن واألُْنثىالمخاِض وابنُ 

 : هذا هو الِقياُس قاَل الفََرْزَدقُ  كِجمالٍ  إِفالٌ  ج وفي الُمْحَكِم : ابُن الَمخاِض فما فَْوقَه الفَصيلُ  : األَفِيلُ و

ا و  اهلــــــــــــَِ َر ِإفــــــــــــَ بــــــــــــح ــــــــــــَ وحِ  قـ رِيــــــــــــُض الشــــــــــــــــــــــــــ  اَء قــــــــــــَ  جــــــــــــَ

ُف      ُه وهـــــــــــي زُفـــــــــــ  فـــــــــــَ لـــــــــــح اَءتح خـــــــــــَ ِزّف َوجـــــــــــَ (3)يـــــــــــَ
 

  
ما كأَِصيٍل وأََصائِل. قال ِسْيبَوْيه : َشبَُّهوه بَذنُوب وَذنَائِب ، يْعنِي أَنَّه ليس بَْينها إِالَّ الياء والواو ، واْختِالف  أَفائِلُ  أَْيضاً على األَفيل يُْجَمعُ و

ةُ. ِحمو قَْبلهما بهما ، والياُء والواو أُْختَاِن ، وكذلك الكْسرة والضمَّ  ، ثم يقاُل للحاملِ  أَفَلَ  قيَل : قد قاَل اللَّْيُث : إذا اْستقرَّ اللَّقاح في قََراِر الرَّ

 ونَّص اللَّْيِث إذا َحَملَْت قال أبو ُزبَْيٍد الطَّائِيُّ : حاِملٌ  أَي آفِلَةٌ و آفِلٌ  ونّص اللَّْيِث : لَْبوة َسبُعَةٌ  ، ويقُولُون : آفِل

اَء قـــــــد  نح َحصـــــــــــــــــــــ  ا مـــــــِ ـــــــمـــــــَ ي ـــــــِ ت و شـــــــــــــــــــــَ ـــــــُ تأَب لـــــــَ ـــــــَ  أَفـ

ُض      غـــــــــــهـــــــــــا رُقـــــــــــَ بـــــــــــاَءهـــــــــــا يف رُفـــــــــــح (4)كـــــــــــَبن  َأطـــــــــــح
 

  
جلُ  أَفِلَ  بكسِر الفاِء من قوِلهم : أَفِلَت يُْرَوىو وبه  الُمْرِضُع َذَهَب لَبَنُها أَفِلَتْ  قاَل أَبُو الَهْيثِم :و كذا في النَّواِدِر. آِفلٌ  فهو كفِرَح إذا نَِشطَ  الرَّ

ِعيفُ  الُمَؤفَّلُ و هكذا ضبَطه بعُضهم في خّطِ أَبي الَهْيثم َكنََصرَ  كأَفَلَ  فسََّر قَْول أَبي ُزبَْيٍد ،  أَفَّلَهُ تأفيالً وتََكبََّر  إذا تأَفَّلَ و كالُمَؤفَّنِ  كُمعَظٍَّم الضَّ

. َوقََّرهُ  اَغانِيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

أْي أَي ناقُِص اللُّّبِ كمأْفُوٍن وهو بدٌل. َمأْفُولُ  ُغيٌَّب. ورجلٌ  أُفُولٌ و لٌ أُفُ  نُُجومٌ   الرَّ

ا [أفكل] ْيَت به لم تَْصرْفه للتعريِف ، وَوْزِن الِفْعل ، وَسيَأْتي في ف ك ل. أَْفَكل : وأَمَّ  فإِنَّ َهْمزته زائَِدةٌ َوْزنُه أَْفعَل ، ولهذا إذا َسمَّ

 .َمأْكوالً  إِْيصاُل ما يُْمَضُغ إلى الَجْوِف َمْمُضوغاً أَو ال فلْيَس اللَّبن والسَّويق : األَْكلُ  قاَل ابُن الَكَمال : َمأَْكالً و كالً أَكلَهُ أَ  : [أكل]

 قْلُت : وقَْوُل الشاِعِر :

امــــــــــن  ــــــــــِ ل ــــــــــمــــــــــا أََر   اآكــــــــــِ مــــــــــًا ف ــــــــــح ل  املــــــــــاَء  ــــــــــُ

ًا بــــــــــعــــــــــد      ريح نــــــــــالــــــــــون خــــــــــَ ميــــــــــَ هــــــــــِ لــــــــــِ اَء  َأكــــــــــح
َ
(5)املــــــــــ

 

  
: قاَل : الَمنَاِوي  الَمأْكولِ  عن ذكرِ  المأُْكول فاْكتفَى بذكِر الماِء الذي هو بسببُ  يأََكلُونه فإنَّما يُِريُد قوماً كانوا يبيعُون الماَء فَيَْشتروَن بثمنِه ما

 قاَل : أَكيلٌ و آِكلٌ  فهو َحِقيقةً ، بأَْكلٍ  فبَْلع الَحَصاةِ ليس ه ، قاَل :َحِقْيقَةُ بَْلعِ الطعاِم بَْعد َمْضغِ  األَْكلُ  : وفي كالِم الّرَماني ما يَخاِلفُه حْيُث قاَل :

ٍب  ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ بـ رحَص َأيب خــــــــــــــُ ــــــــــــــُ ُر  إن  قـ مــــــــــــــح عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ل

ي     طـــــــــــِ وُم بـــــــــــَ ج َ حشـــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــرُء الـــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــح (6)اأَلكـــــــــــِ
 

  
كةً كَكاتٍب وَكتَبٍَة. أََكلَةٍ  قومٍ  من ةُ  بالفتحِ  .األَْكلَةُ و محرَّ  واحَدةً أَي لُْقَمة ، ومنه أََكْلُت أَْكلَةً  ، تقُوُل : بالضِم اللُّْقَمةُ  : األُْكلةُ و الواِحَدةُ. الَمرَّ

يٍث وفي حدِ «. فإنَّه ولي حِره وعالجه أُْكلَتَْين أو أَكلَةً  إِذا أَتى أَحدكم خاِدَمه بطعاِمه فإن لم يجلسه معه فليُنَاِوله لُْقمةً أَو لُْقَمتَين أَو»الحِديُث : 

ً  األُْكلةُ و منها إِالَّ لُْقمة واِحَدة. يَأْكلْ  قاَل ثَْعلَُب : لم«. فهذا أوان قََطعت أَْبَهِري (7)َخْيبََر تُعَادُّني  أُْكلة ما َزالَتْ » آَخَر : القُْرَصة ،  : أَْيضا

ً و جُل يكوُن  «فال يُبَاِرُك هللا له فيها أَْكلةً  بأَِخيه أََكلَ  َمنْ »حِديِث لََك أَي ُطْعَمةَ لََك ، وفي ال أُْكلَة ءُ ، يقاُل : هذا الشيْ  الطُّْعَمةُ  أَْيضا أَي الرَّ

ه  ُمَؤاخياً لرجٍل ثم يَْذهُب إلى َعُدّوِ

__________________ 
 من معلقته. وصدره يف اللسان. 55( ديوانه ط بريوت ص 1)
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 .76( سورة االنعام اآية 2)
 .119/  1واملقايي   27/  2( ديوانه ط بريوت 3)
 ( اللسان والتكملة.4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
 .«قوله : تعاّدين فهذا أوان ا كذا يف خطه»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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رٌ  ج فيَتَكل م فيــــه بغرِي اجَلِميــــر لُيجيزه عليــــه ِبــــائَِزةٍ  َرٍد.  ُأكــــَ ِديــــثُ  كصــــــــــــــُ ُت الن يب  ومنــــه ا ــــَ قــــاَ  بعُ  بيِن عــــذَرَة أَتـَيــــح
رَجَ  بتَـُبو  ا وسلمعليههللاصلى َلةِ  وذو (1)َأي ثالث قـَُرٍص  من َوِطيحئة ُأَكرٍ  ثالثَ  د فَبخح ُنحذرِ  اأُلكح

 ابلضِم َلَقُب َأيب امل
اُن بُن  ِبتٍ  ارِي   َحســـ  َي   تَعاىَل عنه األَنحصـــَ اغاين . َرضـــِ َلةُ اإلِ و  نـََقَلُه الصـــ  ئَـُته كح ة  يـُؤحَكرُ  الجي ابلكســـِر َهيـح عليها ِمثحر اجلِلحســـَ

َبة. َلةُ  من اجملازِ و  والر كح َر والضـــم  والفتَح ا عن كراٍع ا يقاُ  : إن ُه ُذو الِغيَبُة ويـُثـَل ثُ  .اأُلكح اَغاين  الكســـح رِي  والصـــ   نـََقَر الز خَمحشـــَ
لةٍ  لةٍ و  ُأكح لةٍ و  َأكح ُله تَعاىَل : أَيحُكرُ  تاُب الناَس ا وهوإذا كاَن يـَغح  ِإكح َيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن َيَُْكَل حَلَْم َأِخيِه أَ ) الناَس يـَغحتاهُبم وقـَوح

بَـُته .(2) (َمْيتًا َفَكرِْهُتُموهُ  رِ   قاَ  ابُن َعَرَفة : هذا َمَثٌر ا َأي َغيـح   وَم الناِس. أَيحُكرُ   ِمه ميتاً ا يقاُ  للُمغحتاِب : هو كَبكح
َلةُ  من اجملاِز :و  . كُغرابٍ   اأَلِكَلةِ و  كاأُلكا ِ   اِ ك ةُ  : اإِلكح َمِعيِّ حيحِة ا  َفرَِحةٍ و  وهذه عن اأَلصــــــــح هكذا يف اأُلصــــــــوِ  الصــــــــ 

 نئٍذ ابلضِم.وَضَبطَه الش هاُب يف شَفاِء الَغِليِر كَقرَِحٍة ابلقاِف فتكوُن حي
ةُ اللغِة.  قْلُت : وهو خالُف ما َعلَيه أَئِمَّ

هكذا في  َدَعاهُ  إذا يَأُْكلْ  ما لم آَكلَه يقاُل : أَْطعََمهُ إِيَّاهُ و. إِيكاالً  ءَ الشيْ  آَكلَهُ و األَْكلِ  واحٍد أَي َكثِيرُ  كُهَمَزةٍ وأَميٍر وَصبوٍر بمعنَى أَُكلَةٌ  رُجلٌ و

ً  .آَكلَ و .آُكل ما لم تُؤِكْلنِي وهو مجاٌز ، يقاُل : أَلَْيس قبيحاً أنْ  تأِْكيال ، يَأُْكلُ  ، ما لم كأَكَّلَهُ  عليه (3)عاه النسخِ والصَّواُب ادّ   ُمؤاَكلَةً  فالنا

اَغانِيُّ ، وقال غيُره : جائٌز ذِلكَ  َكواَكلَهُ  ، فصاَر أَْفعَْلت وفَاَعْلت على صورةٍ واحدةٍ  معه أََكلَ  إذا وآكاالً  من وفي لُغَيٍَّة.  بالواو أَْنَكَره الصَّ

النَّْخُل  آَكلَ و بَْيَن الناِس السَّْعي بَْينهم بالنََّمائِم. اإِلْيَكالَ  وفي األََساِس : أَْفَسَد ، وفي العبَاِب : َحَمَل بعُضهم على بعٍض  إذا بينَُهم آَكل المجاز

ْرعُ  ً  آَكلَ  من المجازِ وأَْطعََم  ٍء إذا شيْ وكلُّ  والزَّ ُق العَْبِدي النُّْعمان قَْوله : أَْمَكنَهَ منه إذا فالناً فالنا  ولما أَْنَشَد الُمَمزَّ

والً فــــــــــِإنح كــــــــــنــــــــــُت  بحكــــــــــُ نح خــــــــــرَي  مــــــــــَ  آكــــــــــرٍ فــــــــــكــــــــــُ

ز ِ  و      ا أُمــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــ  ين ولــــــــــــــــــَ َبدحرِكــــــــــــــــــح (4)ِإال  فــــــــــــــــــَ
 

  
 يَْستَأِكلُ  من المجاِز هوو أُْكلَةً  َطلََب إِليه أَن يَْجعَلَهُ له أَي ءَ الشي اْستَأَكلهُ  من المجاِز :و .(5)غيِري  أُوِكلُكَ  وال آُكلُك قاَل له النَّْعماُن : ال

عَفاَء أَي َفآَتْت )ثة ومنه قولُه تعَالَى : هكذا في النسخِ والصَّواُب : التََّمُر بالُمثَلَّ  بالضِم وبضمتيِن التَّْمرُ  األُْكلُ و يَأْكلُهاو أَموالَُهم يأُخذُ  الضَّ
تَين أَي َضْعفَي غيِرها من األَْرِضين. وقولُه  (6) (ُأُكَلها ِضْعَفنْيِ  أَي ثَِماُرها دائَِمةٌ ولْيَسْت كثماِر  (7) (ُأُكُلها داِئم  )، أي أَْعَطْت ثََمَرها َمرَّ

ً  األُْكلُ و الدُّنيا تَِجيئك وقتاً دوَن وقتٍ  ْزقُ  : أَْيضا ْنيا الواسعُ  الّرِ . من الدنيا أي حظيظ األُْكل وَعِظيمُ  أُْكلٍ  ومنه قَْولُهم : فالٌن ذُو والَحظُّ من الدُّ

ً  األُْكلُ و وهو مجاز أُي والعَْقلُ  أَيضا ً  األُْكلُ و إذا كاَن َذا عقِل ورأيٍ حكاه أبو نصر وهو مجاز ، أُْكلٍ  يقال : فالٌن ذو الّرِ وهي  الَحصافَةُ  أَْيضا

شاةً  األَكيلَةُ و األَكيلُ  من المجازو إذا كاَن صفيقاً َكثِيَر الغزل أُْكلٍ  ثَْوٌب ذُو يقاُل : َصفاقَةُ الثَّوِب وقُْوتُهُ  : األُْكلُ  من المجازِ و ثَخانَةُ العَْقِل.

ئُب ونحُوهُ  الربيئة في تُْنَصبُ   : األَِكيلُ و الُمؤاِكلُ و المأكولُ وقَبيَحةٌ.  لغةٌ  وهي ، األُْكلَةِ  هكذا في النسخ ولعله بضمتينِ  كاألُُكولَةِ  ِليُصاَد بها الذِّ

َمْفعُولة لغَلَبِة االسِم عليه ونَِظيرهُ فَِرْيسة السَّبُعِ وفَِريسه  وإِنَّما َدَخلَته الهاُء وإْن كاَن بَمعْنى كاألَِكيلَةِ  ثم تُْستَْنقَذُ منه السَّبُُع من الماِشيَة أَكلَهُ  ما

 قال :

ي عـــــــــــلـــــــــــ  أّم واهـــــــــــٍب   أاي حـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــجي بـــــــــــكـــــــــــِّ

ةٍ      يـــــــــــــلـــــــــــــَ وٍب ابحـــــــــــــد  املـــــــــــــذانـــــــــــــبِ  َأكـــــــــــــِ لـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  قـ

  
ً  اأْلُكولَةُ  (8) و ِق أَْخذُها ، ومنه الَمثَُل : َمْرعى وال ِلألَْكلِ  التي تُْعَزلُ  الشَّاة أَيضا ن ويُْكره للمتصّدِ  ، أَي ماٌل ُمْجتَمع وال ُمْنِفٌق. أَُكولة وتَُسمَّ

، يقاُل :  يَأُْكل منه : الَمْوضُع الذي الَمأُْكلةو الَمأَْكلة وفي العُبَاِب : َمأُكلَةٌ  ويوَصُف به فيقاُل شاةٌ  أُِكلَ  أَْيضاً ماووتَُضمُّ الكاُف الِميَرةُ  المأََكلَةُ و

 ً اغانِيُّ في التْكملِة هم وَوِهَم الَجوهِريُّ  بغيِر ذوو اآلكالُ  بالَمّدِ ال اآلكالِ  وَذوو .َمأُْكلةو َمأَْكلة اتََّخذُت فالنا ساَدةُ األَْحياِء اآلِخِذيَن  نبَّه عليه الصَّ

 وغيِره وهو َمجاٌز قاَل األَْعَشى : ِللِمْرباعِ 

وحد ذوو   مــــــــــــــــــــن وائــــــــــــــــــــٍر  ا ِ اآكــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــَ

ِر      نح حــــــــــاضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــِر مــــــــــن ابٍد ومــــــــــِ ــــــــــي ــــــــــل (9)كــــــــــال
 

  
__________________ 
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 واملثبت عن اللسان.« قرصة»( ابألصر 1)
 .12( ا جرات اآية 2)
 ( وهي عل  هامش القاموس عن نسخة أخر .3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان : ال آكلك وال أوكلك غريي.5)
 .265( سورة البقرة اآية 6)
 سورة الرعد. 35اآية ( من 7)
اِة »( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 8) يف القاموس : من )قوله : والشــــــــاة تعز  لألكر ا هنا زايدة يف املو قبله ونصـــــــها : واأُلُكوَلُة العاِقُر من الشــــــــّ

 .«ا ه وقد سقطت من خرت الشارح سهواً  (الشياه
 .124/  1واملقايي   95( ديوانه ط بريوت ص 9)
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 قاَل األَْعَشى : من الُجْنِد أَْطماُعُهم اآلَكالُ و وُطْعُمهم وهو مجاٌز. مآِكلُُهمْ  لُوكِ المُ  آكالُ و

ا  ـــــــــُد مـــــــــن الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــي ـــــــــل ـــــــــت ـــــــــطـــــــــاِرُف ال ُد  ال ـــــــــح ن  جـــــــــُ

بـــــــــــــــــــــات و      ر اهلـــــــــــــــــــــِ ا داِت َأهـــــــــــــــــــــح (1)اآكـــــــــــــــــــــَ
 

  
اِعيةُ  اآلِكلَةُ  من المجاِز :و ينُ  آِكلَةُ  من المجاِز :و في بالِد بنِي فالٍن. اآلِكلَةُ  يقاُل : َكثَُرت الرَّ ّكِ اللَّْحَم قَْطعُها إياه ، يقاُل  أَْكلُهاو اللَّْحِم الّسِ

َدةُ  كذلكو اللَّحمِ  بآِكلَةِ  َجَرَحه ياطُ  قيَل :والناُر  اللَّحِم : آِكلَةُ  قيلَ و على التَّْشبِيِه ، العَصا الُمَحدَّ ا الجلِد ، وبَجِمْيعِ وهذا عن َشِمٍر إِلْحَراقِه الّسِ

رَ   بالكسرِ  الِمئَْكلَةُ و .«ه منه وهللا ألُقِيَدنَّهُ منهاللحِم ثم يََرى أَني ال أُقِيدُ  آِكلَةِ  بمثلِ  أََخاه أَحُدُكم ليَْضِربَنَّ  هللا»:  عنههللارضيقَْول ُعَمَر  ذِلَك فُّسِ

البُْرَمةُ الصغيرةُ  قيَل : هيو هي الصْحفَةُ التي يَْستَِخفُّ الحيُّ أَن يَْطبُِخوا فيها اللحَم والعَِصيَدةَ ، وقيَل : تُْشبُِع الثَّالثةَ  التي القَْصعَةُ الصغيرةُ 

ً  أَكلَ  تأكَّلَ و ائْتََكلَ و أَكالً  العُْضُو والعُوُد كفِرحَ  أُِكلَ و عن اللّْحيانّيِ. ِمئَْكلةٌ  فهي فيه أُِكلَ  كلُّ ما قيَل :و  واالسمُ  وهو مجاٌز ، بعُضه بعضا

 َغِضَب وهاجَ  إذا منه تأَكَّلَ  من المجاِز :و وهو الحكَّةُ بعَْينِها وقد تقدَّم. منه يَأْتَِكلُ  كفِرَحٍة داٌء في العُْضوِ  األَِكلَةُ وكغَُراِب وِكتاٍب  األُكالُ 

ةُ  تأَكَّلَ  من المجازِ و وَسيَأْتِي شاِهُده قريباً. كائْتََكلَ  واْشتَدَّ  بُِر والِفضَّ وتوهََّج وكذا كلُّ ما  اْشتَدَّ بَريقُه إذا والسَّيُف والبَْرقُ  الُمَذابةُ  الُكْحُل والصَّ

 السَّيِف : تََوّهُجه من الِحدَّةِ قاَل أَْوُس بن حجر يَِصُف َسيفاً : تأَكُّلُ و له بَِصيٌص.

ٍد  مـــــــــــــح ر  مـــــــــــــن غـــــــــــــِ رَ إذا ســـــــــــــــــــــــــــُ رُُه   كـــــــــــــ  ـــــــــــــح  أَثـ

     ِ اح جــــــــَ اِة الــــــــلــــــــ  حــــــــَ ر ِمصــــــــــــــــــــــح ثــــــــح العــــــــلــــــــ  مــــــــِ (2)َ َكــــــــ 
 

  
اغانّي : كسحابٍ  أَكاالً  النَّاقةُ كفِرحَ  أِكلَتِ و ِحكَّةٌ  لذلك نَبََت وبَُر َجنِينِها فََوَجَدتْ  ِمثْل َسمَع َسَماعاً ، أَكاالً  الناقةُ  أَِكلَتِ  وأَْحَسِن منه ِعبَاَرةُ الصَّ

 أَِكلَت من المجاِز :وكغُراٍب  أُكالٌ  كفِرَحٍة وبها أَِكلَةٌ  (3) وهي أَْشعََر َولَدها في بَْطنِها فََحكَّها ذلك وتَأَذَّْت ، ب :وعبارةُ العُبَا وأَذًى في بَْطنِها

ِعيَّةُ  المأكولُ والَمِلُك  اآلِكلُ  من المجاِز :و واْحتَكَّْت فَذَهبَْت وذلك من الِكبَِر. تََكسََّرتْ  إذا األَْسنانُ   ِحْمير َخْيٌر من َمأُْكول»حِديُث : ال ومنه الرَّ

. «آِكِلها َمْخَشِريُّ من المجاِز و بها. يُْؤكل ألَنَّهُ  الِمْلعَقَةُ  الِمئْكالُ و عن أَبِي َسِعيد. كُمْكَرٍم الَمْرزوقُ  الُمْؤَكلُ و أي َرِعيّتُها َخْير من َواِليها نَقَلَه الزَّ

إذا َوَجَد َحكَّةً وقد تقدَّم البَْحث فيه  يأُْكلُنِي وُسِمَع بعُض العََرِب يقوُل : ِجْلِدي : َحكَّنِي. ِمثْل بالضِم والفتحِ  أُكاالً وبالكسِر  إِْكلَةُ  رأْسي أَكلَنِي :

ً  فالنٌ  ائْتََكلَ  من المجاِز :و .«ح ك ك»في   قاَل األَْعَشى : اْحتََرَق وتََوهَّجَ  إذا َغَضبا

ان مــــــــــَ  بــــــــــَ ــــــــــح يـ ين شــــــــــــــــــــــــَ زيــــــــــَد بــــــــــَ غح يــــــــــَ لــــــــــِ ــــــــــح ًة أَب كــــــــــَ  بحلــــــــــُ

ك       فــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ ا تـ ــــــــــَ ٍت أَم ــــــــــح ي ــــــــــَ بـ ــــــــــُ رَأاب ثـ كــــــــــِ ــــــــــَ  (4) ؟َ حت
  

بَهُ  تأْكيالً  ماِلي أَكَّلَ  من المجازِ و وقال يَْعقوُب : إنما هو تَأْتَِلُك فقُِلبَ  لُ  َظلَّ مالي كذاوأَْطعََمهُ النَّاَس  إذا وَشرَّ ُب أي يَْرَعى كيَف  يَُؤّكِ ويَُشّرِ

اَغانّي. شاءَ  أي يَْفتَُح أَْهلُها القَُرى ويَْغنَُموَن أَموالَها فََجعََل ذلك أكالً  يقُولُون : يَثْرب« القَُرى تأُْكلُ  أُِمْرُت بقَْريَةٍ » في الَحِديِث :و نَقَلَه الصَّ

. األَحاديثَ  يأُكلُ  كقوِلهم هذا حديثٌ  على القَُرى لهاأو هذا تَْفِضيٌل  على سبيِل التَّْمثِيِل ، (5)للقُْرى  منها اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

كةٌ أي قليٌل يَْشبَعُهم رأٌْس واحٌد ، َجْمع أََكلَةٌ  ، وقولُهم : هم أَُكولٌ  كَشدَّادٍ  أَكَّالٌ  بالضِم إذا كاَن صفيقاً. ورجلٌ  أُكلٍ  قرطاٌس ذُو  .آِكلٌ  رأٍْس محرَّ

ْزَق. (6) (َْلََكُلوا ِمْن فَ ْوِقِهْم َوِمْن َِتِْت َأْرُجِلِهمْ ): كَمْقعٍَد الَمْكَسُب ، وقَْولُه تَعَالَى :  الَمأَْكلُ و ُع عليهم الّرِ ويقاُل : ما ِذْقُت أَكاالً  أَي يوّسِ

 : الذي يَُؤاِكلُك. األَِكيلُ وبالفتحِ أَي طعاماً. 

كةً أَي أَنَّها أََكلٌ  وفي أَْسنانِه كةً للَحكَِّة عاِميَّةٌ ، وكذاُمْؤتَِكلَة محرَّ بالَمّدِ ، وقد أَثْبَتَها الثَّعَاِلبي في الُمَضاِف  اآلِكلَةُ  . وقَْولُهم أََكاَلن محرَّ

 والَمْنسوِب ، وأَْنَكَرها الَخفَاجّي.

 اْشتَدَّ اْلتهابُها ، كأَنَّما ائْتََكلَتْ و الناُر الَحَطَب. أََكلَتِ وأَْظفَاره الِحَجاَرة.  أََكلَتْ  وهو مجاٌز ، وكذا َغنَمي وَشِربَها أََكلَ وأَْسنانُه تََحاتَّْت.  تَأَكَّلَتْ و

 بعُضها بعضاً. يَأُْكلُ 

__________________ 
 .122/  1واللسان واملقايي   168( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .123/  1واألساس والصحاح واملقايي  واللسان والتكملة والتهذيب  85( ديوانه ص 2)
 .«فهي»( عل  هامش القاموس عن نسخة اخر  : 3)
 والصحاح واللسان وعجزه يف التهذيب. 148( ديوانه ط بريوت ص 4)
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 .«القر »( عن التكملة وابألصر 5)
 .66( سورة املائدة اآية 6)
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با  آِكلَ  ومن المجاِز : لعَنَ  . وانقََطعَ  أََكلَتها الواو في مرئيُّ  ْين :. وفي كتاِب العَ ُمْؤِكلَهوالّرِ أَي َماَت ، وكذلك  أَْكلُه الياُء ألَنَّ أَْصلَه مرأَِويٌّ

 وهو مجاٌز. أَْكلُه اْستَْوفَى

 .تَأَكَّلَتْ  أَْسنانُه : ائْتََكلَتو. يُْؤَكلْ  البَِعير َرْوقَه إذا َهِرَم وتََحاتَّْت أَْسنانُه ، وهو مجاٌز ، ويقاُل : َعقَْدت له حبالً فَسِلم ولم أََكلَ و

 : من قَُرى ماْرِدين. (1)بكْسَرتَين  إِِكلو

لُها : (2) إِِكل وأَبُو بَْكٍر بن قاِضي  شاِعٌر َمَدَح الَمِلَك الَمْنصور صاِحب َحَماة بقَِصْيدةٍ أَوَّ

تح ابلســـــــــــــــــــــــــالِم  لـــــــــــَ مـــــــــــَ  خبـــــــــــَِ لـــــــــــح  مـــــــــــا ابُ  ســـــــــــــــــــــــــَ

هـــــــــاِم      تـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح
ُ
ت امل يـــــــــّ ر هـــــــــا لـــــــــو حـــــــــَ (3)مـــــــــا ضـــــــــــــــــــــــَ

 

  
اق نَقَلَه الحافُِظ.  ْيلأُكَ  أَبُو َحِكيم ُمَؤِذُن َمْسِجد إِْبراِهيَم النََّخِعّي ، وُموَسى بنُ  أَُكْيلٌ  نَقَلَه ياقوُت وكُزبَْيرٍ   اكَّالوَرَوى عنه إْسمعيل بُن أَبان الَورَّ

َحابِّي ، وفيه يَقُوُل أَبُو ُسْفيان :  كَشدَّاٍد َجدُّ واِلِد َسْعد بن النُّْعمان بن َزْيِد األَْوِسّي والصَّ

ا رهـــــــــــــرت ابـــــــــــــن أَ   أجـــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــوا دعـــــــــــــاَءه  َأكـــــــــــــّ

يـــــــَد الـــــــكـــــــهـــــــال      تـــــــعـــــــاقـــــــدمت ال تســـــــــــــــــــــلـــــــمـــــــوا الســـــــــــــــــــــ 

  
ُعِرَف بابِن َماُكوال  (4)لحافُِظ كذا في تاريخِ َحلَب البِن العَِديِم. واألَِمير أَبُو نَْصٍر عليُّ بُن هبِة هللا بِن علّيِ بِن َجْعفٍَر العجلّي الجرمادقانّي ا

.، قالَهُ ا 487بعُبكراء وقُتَِل باأْلَْهَواِز َسنَة  322من بَْيِت الوزارةِ والقَضاِء ُوِلَد َسنَة   بُن السَّْمعَانيُّ

جِل َدْين فيُْهِدي إِليه شيئاً  الُمَؤاَكلةِ  ما يُْجعَُل لإِلْنَساِن ال يحاسُب عليه. وفي الحِديِث : نََهى عن الَمأَْكلَةُ و ُجِل على الرَّ ، هو أْن يكوَن للرَّ

 ُمتَِّكئاً أَو قاِعداً. اآلِكلِ  بالكسِر : حالَةُ  اإِلْكلَةُ و الَمأُْكولِ  ، بالضِم : اسمُ  األُْكلُ وليُْمِسك عن اْقتَِضائِه. 

 ، عن اللّْحيَانِّي ، وقَْوُل أَبي طاِلٍب : الَمأُْكولُ  ، بالضِم والفتحِ : األَْكلَةُ و األُْكلَةُ و

 (5) ُمَؤاِكرَ ُوَط الذَِّماِر َغريحَ ِذرحٍب 
 لطَّعاُم.: َكَسحاٍب ا األََكالُ وأَمواَل الناِس.  يَْستَأكل أي

 .«ك ول»: نشوٌز من األَْرِض أَْشبَاه الجبَاِل ، كذا في النَّواِدِر وَسيَأْتِي في  األََكاِولُ و،  المأُْكولُ  : األَِكيلُ و

 .األَْكلِ  لُُحوَمنَا وتَْغتابُنا وهو تَْفتَِعل من تَأُْكلُ  : أي تَأْتَِكلُ  وقاَل أَبُو نَْصٍر في قوِله : أََما تَْنفَكُّ 

اَغانِيُّ ألَبي الخضرّي اليَْربوعّي : أَْسَرعَ  يَئِلُّ و يَُؤلُّ  في َمْشيِهِ  أَلَّ  : [ألل]  وَجدَّ ، نَقَلَه السهيلّي وأَْنَشَد الصَّ

ي  لـــــــــــــــــِّ اِرِث ال َتشـــــــــــــــــــــــــــــــَ َر َأيب ا ـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــُ

(6)َأ ِّ ابَرَ  فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــَك   مــــــــــــــــــــن ِذي     
 

  
ا قَْوَل الشاِعِر أَْنَشَده ابُن ِجنّي  اْهتَزَّ واْضَطَربَ  قيلَ و بِْشُر بُن َعْبِد الملِك بِن بِْشِر بِن َمْرَوان.أي من فرٍس ِذي ُسْرعٍة. وأَبُو الَحاِرِث هو  وأَمَّ

: 

َي  َأُ    ِإذح و  َشح
 (7)َأال   َأال  امل

ا  ا أَْن يكوَن أََراَد أَُؤلُّ في الَمْشيِ فحَذَف وأَْوَصل ، وِإمَّ  يَُؤلُّ  اللَّْونُ  أَلَّ و أَْن يكوَن أَُؤلُّ ُمتَعّدياً في موِضِعه بغيِر حرِف جٍر.قاَل ابُن ِسْيَده : إِمَّ

 وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : لََمعَْت في َعْدوٍ  أي فَرائُِصه أَلَّتْ وبََرَق وَصفا 

ت هبــــــــــــا  يــــــــــــح ر  تــــــــــــ  َرمــــــــــــَ  فــــــــــــرِيحصــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــا  يــــــــــــئــــــــــــِ

ام و      َداُ  ُرخــــــــــــــَ ا مــــــــــــــَ َوهتــــــــــــــَ هــــــــــــــح (8)كــــــــــــــَبن  صــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ ألَبِي ُدواد يَِصُف الفََرَس والَوْحَش :

ن  هبـــــــــــــا  زحهتـــــــــــــُُ هـــــــــــــَ ُؤ   فـــــــــــــلـــــــــــــَ ـــــــــــــَ هـــــــــــــا  يـ رِيصـــــــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــَ

َواِدي      ن  غــــــــــــَ نــــــــــــا وهــــــــــــُ تــــــــــــِ ِض رايــــــــــــَ مــــــــــــح (9)مــــــــــــن لــــــــــــَ
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ً  أَلَّ و قاَل أَبُو َعْمٍرو : يقاُل  َحَملَهُ  أاَلَّ  يَُؤلُّ  عليه أَلَّ وَخاَطهُ تَْضريباً  أاَلَّ  يَُؤلُّهُ  الثْوبَ  أَلَّ وَطَرَده  أاَلَّ  أَلَّهو باآللِة وهي الَحْربَةُ  َطعَنَه يَُؤلُّهُ أاَلَّ  فالنا

َرفََع َصْوتَهُ بالدُّعاِء  أَلَّ يَُؤلُّ  قيَل :وأَنَّ وَحنَّ  كأَِميرٍ  أَِليالً و ْدغامِ بفّكِ اإلِ  أَلاَلً و يَئِلُّ أاَلَّ  الَمِريُض والحزينُ  أَلَّ و إلى يُؤلك أَي َحَملََك. أَلَّكَ  : ما

 وبه فسََّر أَبُو ُعبَْيٍد قَْوَل الُكَمْيِت يَِصُف َرجالً : َصَرَخ عنَد المصيبَةِ  قيَل :و

__________________ 
 ( األساس : هلبها.1)
 حركات.ضبرت « َأِكر  »( قيدها ايقوت 2)
 .«أكر»( معجم البلدان 3)
 .24/  1( التبصري 4)
 ( اللسان وصدره فيه :5)

 ما تر  قوٍم ال أاب لك سّيداً و 
 ( الصحاح واللسان والتكملة.6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان.8)
 ( اللسان والتهذيب.9)
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مــــــــــــٍة و  لــــــــــــِ ظــــــــــــح اَء مــــــــــــُ ربح َت مــــــــــــا أَنــــــــــــَت يف غــــــــــــَ  أَنــــــــــــح

تح      هـــــــاِإذا َدعـــــــَ ـــــــح ي لـــــــَ ـــــــَ ر  أَل ـــــــُفضـــــــــــــــــــــُ ُب ال ـــــــكـــــــاعـــــــِ (1)ال
 

  
التَّحرْيُف والتَّْحِديُد ، ومنه  : التَّأِْلْيلو أَلَّلَ  وكذلك نََصَب أُذُنَْيه وَحدََّدُهما يَُؤلُّ  الفرسُ  أَلَّ و قال أََراَد ِحَكايَة أَْصواِت النَِّساِء بالنَّبِطيَِّة إِذا َصَرْخنَ 

ْقرُ  أَلَّ و .ُمَؤلَّلة أُذُنٌ   واألَنِْيُن قاَل ابُن َميَّاَدةَ : كأَميٍر الثُّْكلُ  األَِلْيلُ وأَبى أَن يَِصيَد.  أاَلَّ  يَُؤلُّ  الصَّ

ريــــــــــــَن بــــــــــــعــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــٍ   وال هلــــــــــــا مــــــــــــا َ حمــــــــــــُ قــــــــــــُ  فـــــــــــــَ

ـــــــــعشـــــــــــــــــــــــاء      وحمـــــــــاِت ال ـــــــــَ َد نـ عـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــه بـ ـــــــــرُ ل ي ـــــــــِ  (2) ؟أَل
  

 ُرْؤبَةُ :وقاَل 

ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــُب ل ـــــــــــــــذِّئ هـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــرُ اي أَي ي ـــــــــــــــِ  األَل

و ُ       (3) ؟هـــــــــــــر لـــــــــــــك يف راٍع كـــــــــــــمـــــــــــــا تـــــــــــــقـــــــــــــُ
  

ك هل لََك في راعٍ كما تُِحبُّ   قاَل : كاألَِلْيلَةِ  أَي ثَِكلَتْك أُمُّ

َي  لـــــــــــِ يـــــــــــلـــــــــــةُ فـــــــــــَ ُؤولـــــــــــجي  األَلـــــــــــِ ُت خـــــــــــُ لـــــــــــح ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ  ِإن قـ

ةِدَ و      ـــــــــــَ ـــــــــــل ي ـــــــــــِ ـــــــــــوا  األَل ل ـــــــــــَ ت قـــــــــــح ـــــــــــُ ُم مل يـ (4)ِإنح هـــــــــــُ
 

  
ى : األَِلْيلُ و  كما في الُمْحَكِم. وقاَل األَْزَهِريُّ : هو األَنِْيُن قاَل : َعلَُز الُحمَّ

تكي األَلِيال   (5)أََما تراين َأشح
َكَسِفْينٍَة  األَِلْيلَةُ و وقَِسيبُه كما في اللَِّسان. َخريُر الَماءِ  : األَِليلُ و أيَّا كاَن األُْولَى عن ثَْعلب. الَحَجرِ  قيَل : هو َصِليلُ وَصليُل الَحَصى :  األَِليلُ و

اِعيَةُ البعيدةُ الَمْرَعى عاةِ  الرَّ اِء : بالضمِ  كاألُلَّة ِمَن الرُّ َوايات  بالكسر العَْهُد والَحِلفُ  اإِللُّ و وهذه عن الفرَّ ومنه حِديُث أُّمِ َزْرعٍ في بعِض الّرِ

لِّ  اإِللِّ  َوفيُّ »بْنُت أَبي َزْرعٍ وما بْنت أَبي َزْرعٍ :  ر ألَنَّه إِنَّما َذَهَب به إلى َمْعنَى « َكِريُم الِخّلِ بَُرود الّظِ ، أََراَدْت أَنَّها َوفِيَّةُ العَْهِد ، وإِنَّما ذُّكِ

جِل الَوفّيِ العَْهِد. التَّْشبيِه أَي هي ِمثْلُ   ومنه والقَرابةُ  كما في الُمْحَكِم ، وهو بالِهمزِ  الجارُ  اإِللُّ و بعََرفَة وَسيَأْتي إِْنَكاُره ثانياً. ع : اإِللُّ و الرَّ

َر قَْوُل أَ  األَْصُل الَجيِّدُ  : اإِللُّ و «اإِللَّ  ويَْقطعُ  العَْهدَ  يخونُ »:  عنههللارضيحِديُث علّيٍ  ُء ِمَن األَْصِل الذي بي بَْكٍر اآلتي أَي لم يَِجيوبه فّسِ

جِ وقاَل َحسَّاُن  والَمعَِدنُ  جاء منه القُْرآنُ   : عنههللارضيالصحيُح عن الُمَؤّرِ

ُر  إن   مـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ كَ ل ـــــــــــــــ  ٍش  ِإل َريـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــن قـ

ام  كـــــــــــِإ ِّ      عـــــــــــَ ـــــــــــ  ِب مـــــــــــن رَأحِ  الـــــــــــنـ قـــــــــــح (6)الســـــــــــــــــــــــــ 
 

  
بوبِيَّةُ  : اإِللُّ والِحْقُد والعَداوةُ.  : اإِللُّ و يُق  ومنه الرَّ ّدِ ا عنههللارضيقَْوُل الّصِ . إِلّ  ِمنْ  يَْخُرج لم َكالمٌ  هذا» ُمَسْيِلَمة َسَجعَ  َسِمعَ  لمَّ أَي لم  وال بّرٍ

كما في  جبرال ومنه اسُم هللا تَعَالَى : اإِللُّ و ُعبَْيٍد نَقَلَه السهيلّي. يَْصُدر عن ُربوبِيٍَّة ، ألَنَّ الربوبيّة َحقُّها َواجٌب ُمعَظٌَّم ، كذِلَك فَسََّره أَبُو

اُموِز ، وبه فسََّر بعٌض قَْولَه تَعَالَى :  ، وأَْنَكَره السهيلّي في  (7) (ال يَ ْرقُ ُبوَن يف ُمْؤِمن  ِإالًّ َوال ِذمَّةً )العُبَاِب ، وبه َصدََّر صاِحُب الرَّ

ا وِض فقاَل : وأَمَّ ي هللاَ تَعالى باسم لم يسّمِ به  (ِإالًّ َوال ِذمَّةً )بالتَّشديِد في قوِله تَعالى :  اإِللُّ  الرَّ ، فحَذاِر أَْن تَقُوَل هو اسُم هللا تَعالى ، فتَُسّمِ

ا ِحِم والِجَواِر والعَْهِد ، وهو ِمنْ ُكلُّ ما له حُ  اإِللَّ  نَْفَسه ألَنَّه نَِكَرةٌ ، وإِنَّمَّ ِء وحافَْظُت َعلَيه إذا اْجتََهْدُت في الشَّيْ  أَلَلتُ  ْرمةٌ وَحقٌّ كالقََرابِة والرَّ

ْبحِ من الذَّ  األَلُّ  في السَّْيِر هو الجدُّ ، وإذا كان اإِللُّ  ولم تَُضيِّْعه ، ومنه ُء ْبح ، فهو إذاً الشَّيْ بالفتحِ الَمْصدر ، فاإِللُّ بالكسِر االسُم كالذِّ

ْل. قال  ، هذا قَْوُل أَْكثَر أَْهِل الِعْلم. ِمْيكائِيلُ و ِجْبَرائِيلُ  ومنه أَْو إِيٌل فُمضاٌف إلى هللِا تعالى إِلٌ  وكلُّ اسٍم آِخرهُ  المحافَُظ َعلَيه الُمعَظَُّم َحقّه فتأَمَّ

بَا بَْكِر بِن العََربّي كطائِفٍَة من أَْهِل الِعْلِم يْذَهُب إلى أَنَّ هذه األَْسماَء إَِضافَتُها َمْقلُوبَةٌ كإضافِة السهيليُّ : وكان شْيُخنا َرِحَمه هللا تعَالى يْعنِي أَ 

ُل االسِم عباَرةٌ عن اسٍم من أَْسماِء هللا تَعالى وَسيَأْتي في  إِلٌ  َكالِم العجِم فيكونُ  َر قَْوُل  يُ الَوحْ  اإِللُّ و .«ا ي ل»وإِيٌل العَْهد ، وأَوَّ وبه فّسِ

يِق أَْيضاً. ّدِ َرِت اآليةُ أَْيضاً. األَمانُ  اإِللُّ و الّصِ ُكمْ  َعِجَب َربُُّكْم منْ »الحِديُث :  الَجَزَع عند الُمصيبِة ومنه ُرِويَ  اإللُّ و وبه فُّسِ وقُنوِطكم  إِلِّ

ثُون ،، قال أَبُو ُعبَيْ  فيمْن َرَواه بالكسرِ  «وُسْرعِة إِجابَتِه إِيَّاُكمْ   قال أَبُو ُعبَْيٍد : وهو الَمْحفُوُظ ، وروايةُ الفتحِ أَْكثَرُ  ٍد : هكذا َرَواه المحّدِ

 بالَمَصاِدِر كأَنَّه أََراَد من ِشدَّةِ قُنوِطُكم. وهو أَْشبَهُ  أَي ِضْيقُكم وِشدَّتُكم أَْزِلُكم من ويُْرَوى

__________________ 
 والصحاح.( التهذيب واللسان 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( والتكملة واللسان بدون نسبة.3)
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 والتكملة. 189/  1( اللسان واجلمهرة 4)
 ( التهذيب واللسان.5)
 والصحاح واللسان. 216( ديوانه ص 6)
 .10( سورة التوبة اآية 7)
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رَاٌر يف اجلملِة.و  َأ   يَِئر   ا وقد ابلدعاءِ  َأي َرفحُض الصــــــــــــــوتِ  ابلفتِح اجلَُؤارُ  اأَل   و   أَل ةٍ  مَجضُ  اأَل   و  هذا َقدح ذََكَرُه َقريباً فهو َتكح
ِف آِخرِه ََعاهِنا قاَ  اأَلعحَش  : للَحرحبَِة العريضِة الن صحرِ  حبذح

 لُِّي بذلك ِلرَبيقها ومل
نحصــــــــــــــــــــــــــِر   بــــــــــــعــــــــــــد مــــــــــــا  اآ ِّ تــــــــــــداركــــــــــــه يف مــــــــــــُ

ُب      (1)مضـــــــــــــــــــــــ  غـــــــــري دأواٍد وقـــــــــد كـــــــــاد يـــــــــعـــــــــطـــــــــَ
 

  
َق بعُضهم بَْين  : عنههللارضيقال لَبِيٌد  كِكتابٍ  كاإِلاَللِ  ُكلُّها حِديَدةٌ ، والَحْربةُ بعُضها َخَشٌب وبعُضها حِديدٌ  األَلَّة والَحْربِة فقاَل : األَلَّةِ  وفَرَّ

بحشــــــــــــــــــــــــــــاً ُيضـــــــــــــــــــــــــــــي ُه يف املـــــــــــــــزِن حـــــــــــــــُ  ُء ُراببـــــــــــــــُ

(2)ابإِلال ِ قــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــًا اب ــــــــــــــــــــــــــراِب و     
 

  
لُ  األُلُّ و كَجْفنٍَة وِجفان. أَلة وهو َجْمع  وأَْنَشَد : وليس من لَْفِظه (3)في بعِض اللغاِت عن ابِن ُدَرْيٍد  بالضِم األَوَّ

ٌة ُز    لـــــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــَ نح ُزحـــــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــــــــِ

هــــــــــــــــــــر       نــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــان تـ يــــــــــــــــــــح  هبــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ

  

َر   :اأُل   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدي اآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
  

وا    لـــــــــــــــــــــــ  وا َأال حـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــــــ  (4)َأال حـــــــــــــــــــــــُ
 

  
ل فبَنَى من الكلمِة على ِمثْال فُْعل فقاَل ُوّل ، ثم َهَمَز الواَو ألنّها َمْضمومةٌ َغْير أَنَّا لم نَْسَمعْ وإِن شئَْت قْلَت : إِنَّم هم يقُولُون ُوّل ، ا أََراَد األَوَّ

اَغانيُّ : هكذا هو بخّطِ األَْرُزنّي في الَجْمَهرةِ بالحاِء الُمْهملة الَمْضُمومِة ، وبخّطِ ألَْزَهِريّ   في التَّْهِذيِب : أال َخلّوا أال َخلّوا بفتحِ قاَل الصَّ

َف ، وهي لُْعبةٌ لل (5)الخاِء الُمْعجمِة  ْبيان ، وقاَل ابُن األَْعَرابّي عن الُمفَّضل : بالخاِء الُمْعجمِة قال : وَمْن َرَواه بالحاِء الُمْهملة فقد َصحَّ ّصِ

مِل ثم يَْجِلُس على أََحِد َطَرفَْيها جماَعةٌ وعلى  اآلَخِر جماَعةٌ ، فأيُّ الجماَعتَْين يَْجتَِمعُون فَيَأُْخذُون َخَشبَةً فيََضعُونها على قُْوَز لهم من الرَّ

أَي َخفِّفُوا من عَدِدُكم حتى نُساِويَُكم في التَّْعِديل ، وهذه التي  (6)كانَْت أَْرَزَن اْرتَفَعَِت األُْخَرى فيُنَاُدون بأَْصحاِب الطََّرِف اآلَخِر أاَل خلُّوا 

ْحلوقَةَ. ْحلُوفَةَ والزُّ يها العََرُب الزُّ ً واألَنَّةُ  ةُ األَلَّ و تَُسّمِ ه بعٌض بالَحْربَِة إذا كاَن في نَْصِلها ِعَرٌض  جميُع أَداةِ الَحْربِ  قيَل :والسَّالُح  أَْيضا وخصَّ

ً و كما تقدَِّم. ً وُعوٌد في رأِْسه ُشْعبَتان ،  أَْيضا  وقد تقدَّم. أَلَّهُ يَُؤلُّهُ أاَلًّ  وقد الطَّْعنَةُ بالَحْربَةِ  : األَلَّةُ و وقد تقدََّم. كاألَِليلِ  َصوُت الماِء الجاري أَْيضا

 له وأَْنَشَد : إِتْباعٌ  في الُكلِّ  كسحابٍ  بِن التَّاللِ  األاَللِ  الضالُل بنُ  قاَل اللّْحيَانيُّ : هووبالكسِر هيئةُ األَنيِن  : اإِللَّةُ و

َك ســـــــــــــــــــــاِدراً  اللـــــــِ ُ  يف ضــــــــــــــــــَ هـــــَ نــــــح حـــــــَت تــــــَ بـــــَ  َأصــــــــــــــــــح

الُ  بــــــــــُن      ــــــــــت الضــــــــــــــــــــــــ  بَقح  اأَلال ِ أَن ر فــــــــــَ (7)صــــــــــــــــــــــــِ
 

  
وهي الناِصيَةُ في قَْوِلَك : جاَءني القَْوِم إالَّ زيداً ، ألَنَّها نائِبَةٌ عن أَْستثني وعن ال أَْعني  تكوُن لإِلْستِثْناءِ  حرفٌ  الباِطُل وإِالَّ بالكسرِ  األاَللُ  أَو

ْنصراف لُمْبقي ُحْكم الِفْعل واإلِ ، هذا قَْوُل أَبي العَبَّاس الُمبَرد. وقاَل ابُن جني : هذا َمْرُدوٌد عْنَدنا ِلَما في ذلك من تََدافُعِ األَْمَرين اإِلْعمال ا

وتكوُن ِصفَةً بَمْنِزلَِة َغْيٍر فيوَصُف بها أَو بتاليها أَو  (8) فََشِربُوا ِمْنهُ إِاّل قَِليالً  عنه إلى الَحْرِف الُمْختَص به القَْول اْنتََهى. ومنه قَْولُه تعالى :

ِة. يُْوَصُف بها َجْمعٌ  أو (9)  لَفََسَدتالَْو كاَن فِيِهما آِلَهةٌ إِالَّ هللاُ  كقَْوِله تَعَالَى : بِهما جميعاً جمٌع ُمنَكَّرٌ  مَّ  ِشْبهُ ُمنَكٍَّر كقوِل ِذي الرُّ

ت بــــــــــلــــــــــدًة فــــــــــو  بــــــــــلــــــــــدٍة  قــــــــــَ ت فــــــــــبلــــــــــح يــــــــــخــــــــــَ  أُنــــــــــِ

هـــــــــــا     غـــــــــــامـــــــــــُ واُت ِإال  بـــــــــــُ لـــــــــــيـــــــــــٌر هبـــــــــــا االصـــــــــــــــــــــــــح  قـــــــــــَ

  
ةٌ إِالَّ الَِّذيَن َظلَُمواِلئَ  قَْولُه تعالى : فإنَّ تعريَف األَصواِت تَْعريُف الِجْنِس وتكوُن عاطفةً كالواِو. وقيَل : ومنه  .(10) اّل يَُكوَن ِللنّاِس َعلَْيُكْم ُحجَّ

ِة : وتكوَن زائَِدةً كقوِلهِ  (11) ال يَخاُف لََديَّ اْلُمْرَسلُوَن إِاّل َمْن َظلََم ثُمَّ بَدََّل ُحْسناً بَْعَد ُسوءٍ  (ِإيّنِ )وكذا قَْولُه تَعالى :  مَّ  أي ذي الرُّ

فـــــــــــَ  ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ راجـــــــــــيـــــــــــُج مـــــــــــا تـ ةً حـــــــــــَ نـــــــــــاخـــــــــــَ  ك  إال  مـــــــــــُ

 عــــــــلــــــــ  اخلســــــــــــــــــــــف أو نــــــــرمــــــــي هبــــــــا بــــــــلــــــــدًا قــــــــفــــــــرا    

  
 قََرأُْت في كتاِب لْيَس قاَل : قاَل أَبُو َعْمٍرو بِن العاَلء :

__________________ 
 واللسان. 12( ديوانه ط بريوت ص 1)
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ا يقاُ  ما زَاَ  َزيحٌد قائماً ا وال يق َفك  وتـَزَاُ  إل  ُخُر ِإال  بـَعحد تـَنـح َطَب ُذو الر م ِة يف قوِله هذا ال َتدح اُ  ما زَاَ  َزيحٌد ِإال  قائماً َأخح
ُغحيِن والّتسح 

َكاُمها َمبحسوطٌَة يف امل هير وُشُروِحهما ا وَأَعاَده املصنُِّف يف األَلِف الل يِّنة ا أَلن  إال  حُتَق ُ  ا وما زَاَ  يـَنحِفي ا وَأحح
 كما َسَيبحيت الَكالُم َعَليه.

 وفي آخِر الِكتاِب.« ه ل ل»وهي لغةٌ في هال وَسيَأْتي البَْسط فيه في  تَْختَصُّ بالُجَمِل الِفْعِليَِّة الَخبَِريَّةِ  وحثٍّ  أاَلَّ بالفَتْحِ َحْرُف تَْحِضيٍض و

اغانيُّ  كَسحاٍب وِكتابٍ  : اأْلَلُّ و ِل اْقتََصَر الصَّ وِض : َجبَُل َعَرفَة ، َجبٌَل بعََرفاتٍ  وعلى األَوَّ بعََرفاٍت َعلَيه يقُوُم اإِلماُم  أَو َحْبُل َرْملٍ  ، وفي الرُّ

 قال النابغةُ الذُّبيانيُّ : عْن يَميِن اإِلماِم بعََرفَةَ  قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد أَْو ُحبَْيل

ٍَة  ربح اٍف وثـــــــــــَ بـــــــــــاٍت مـــــــــــن َتصـــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــَ طـــــــــــَ  مبُصـــــــــــــــــــــــــح

ُض      دافــــــــــــــُ ُهــــــــــــــن  الــــــــــــــتــــــــــــــ  ريح ُزرحَن َأالاًل ســــــــــــــــــــــــــــَ (1)يـــــــــــــــَ
 

  
ة. قاَل ابُن ِجنّي : قاَل  (2)وهذا الذي َوِهَمه فَقَْد قاَل به َغْير واحٍد  كالِخلِّ  اإِللُّ  وَوِهَم َمْن قالَ  بالكسرِ  اإِللُّ  قال ياقوُت : وقَْد ُرِويَ  من األَئِمَّ

ِف َحْبٌل من َرْمٍل يقُف به الناُس من َعَرفاٍت عن يَِمْين اإِلماِم ، وقد جاَء ِذْكُره في الحِديِث أَْيضاً ، وَعِجْيٌب من المصنِّ  اإِللُّ  حبيٍب :ابُن 

ْل.  إِْنَكاُره فتأمَّ

ِضيُّ الُمْوَسوّي : اإِللّ  قاَل ياقوُت : وهذا الَمْوِضُع أَْعنِي  أََراَد الرَّ

ُم ابلــــــــــــــــوقــــــــــــــــوِف عــــــــــــــــلــــــــــــــــ    إال ٍ فــــــــــــــــاقســــــــــــــــــــــــــــــِ

او      نح َرمـــــــــــاهـــــــــــَ َد اجلـــــــــــمـــــــــــاَر ومـــــــــــَ هـــــــــــِ  مـــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــَ

  

نــــــــــــــاهــــــــــــــا و  ــــــــــــــعــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــِ  ومــــــــــــــن بــــــــــــــَ  أركــــــــــــــاِن ال

  
نح ســـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــاهـــــــــــــــاو     زمـــــــــــــــزَم واملـــــــــــــــقـــــــــــــــام ومـــــــــــــــَ

  

 ألنـــــــــــــِت الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــُ  خـــــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــــًة فـــــــــــــإن مل 

  
نـــــــــــاهـــــــــــا    (3)تـــــــــــكـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا فـــــــــــبنـــــــــــِت إذًا مـــــــــــُ

 

  
يَ  ا َوْجه االْشتِقَاِق فقيَل إِنَّه ُسّمِ  كُهَمَزةٍ ع أُلَلَةٌ و في السَّْيِر أَي اْجتََهُدوا فيه ليْدِرُكوا الَمْوقَف قالَهُ السهيِلّي. أَلُّوا ألَنَّ الَحِجْيَج إَذا َرأَْوهُ  أاَلالً  وأَمَّ

 أَْحمر البَاِهِلّي : كثَُماَمٍة كما في العُباِب والُمْعجِم ، ومنه قَْوُل َعْمرو بن أاَُللَةُ  هكذا في النسخِ وِمثْلُه في التَّْكملِة والصَّوابُ 

ا أو   أباَُللـــــــــــــــــةلـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــت ابلـــــــــــــــــطـــــــــــــــــِ

عـــــــــيـــــــــص مـــــــــض اجلـــــــــنـــــــــاِن األســـــــــــــــــــــــوِد      رحبـــــــــَ (4)َأوح بــــــــــَ
 

  
 موِضٌع بالشَّاِم. أاُللَةُ  وقاَل نَْصٌر :

 قْلُت : وهو َصِحيٌح فإِنَّ برَّ بعيص أَْيضاً َمْوِضٌع من أَْعَماِل َحلَب وقد تقدَّم.

قاُء أَْرَوَحتْ  أَِللَ و عن اللَُّحيَانِّي. أَْسنانُهُ كفَِرَح فََسَدتْ  أِللَتْ و ُ و أَي تَغَيََّرْت َرائَِحتُه وهو أََحُد ما جاَء بإِْظهاِر التَّْضِعيفِ  الّسِ َ  تأْليالً  ءأَي الشي ألََّلَّ

َدهُ  فَه ، قاَل َطَرفَةُ بُن العَْبِد يَِصُف أُذُ  َحدَّ  نَْي ناقَتِه بالِحدَّةِ واالْنتِصاَب :أَي َحدََّد َطَرفَه وَحرَّ

لــــــــــتــــــــــانِ  َؤلــــــــــِّ ُ  فــــــــــيــــــــــهــــــــــمــــــــــا  مــــــــــُ تــــــــــح َرُف الــــــــــعــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــُ  يـ

َرِد      فــــــــــح َر مــــــــــُ وحمــــــــــَ جَيح شــــــــــــــــــــــــاٍة حبــــــــــَ عــــــــــَ امــــــــــِ (5)َكســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل َخلَُف بُن خِليفة :

لــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــالــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــوكــــــــــــٌة   الشــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــاُر  ألــــــــــــ 

ُف قـــــــــــــــــــــــــــردًا إىل قـــــــــــــــــــــــــــرده     ؤلـــــــــــــــــــــــــــّ  يـــــــــــــــــــــــــــُ

  
َدةٌ َمْنُصوبة ُملَطَّفة. ُمَؤلَّلَةٌ  وأُذُنٌ  كةً َوْجها الَكتِِف أَو اللَّْحَمتاِن الُمتَطابِقَتان في الَكتِِف بينَُهما فَْجَوةٌ على َوْجِه َعْظِم الَكتِِف  األَلاَلنِ و : محدَّ محرَّ

االْعَرابِّي. وقالت امرأَةٌ من العََرِب الْبنِتِها ال تُْهِدي إلى وميزت إْحَداهما عن األُْخَرى ، وهذا قَْوُل ابِن  يَسيُل بينَُهما ماٌء إذا نُزَع اللَّْحُم منها

تِك الَكتَِف فإنَّ الماَء يَْجِري بَْينَ  قيَّ وهي  أَلَلَْيها َضرَّ َحَكاه األَْصَمِعي عن ِعيسى بن أَبي إْسحق ، قاَل األَْزَهِريُّ : وإحدى هاتَْين اللّْحَمتَْين الرُّ

ى المأْتَى.كالشَّْحمِة البَْيضاِء تكو يِن َوُهما األَلَلُ و ُن في َمْرِجع الَكتِف ، وَعلَيها أُْخرى ِمثْلها تَُسمَّ ّكِ وكذا َوْجها كّل  أَلاَلنِ  (6) أَْيضاً َصْفَحةُ الّسِ

كِعنٍَب القَراباُت  : اإِللَلُ و ن اللّْحيَانّي وَسيَأْتي.نَقَلَه األَْزَهِريُّ ع ِلِقَصِر األَْسناِن وإِْقباِلها على غاِر الفَمِ  اليَلَل لُغَةٌ في األَلَلُ و ٍء َعِريض.شيْ 

اِء. إِلَّةٌ  الواِحَدةُ  اِعيَةِ  أُلَّة كُصَرٍد َجْمعُ  األُلَلُ و بالكسِر عن الفرَّ اِء. بالضّمِ للرَّ عاةِ عن الفرَّ  البَِعيدةِ الَمْرَعى عن الرُّ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 .«أال »واللسان ومعجم البلدان  81( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«أحد»( ابألصر 2)
 وعنه الضبرت. وإالٌ  هنا مجض ألة مثر جفنة وِجفاِن ا قاله ايقوت.« أال »( معجم البلدان 3)
 وبر بعيص موضض.« ابلطبسا»وفيه : « أاللة»( صدره يف معجم البلدان 4)
 من معلقته ا والصحاح واللسان. 28ديوانه ط بريوت ص ( 5)
 وضعت ابألصر خارج األقواس عل  أهنا ليست يف القاموس ا والعبارة من متنه.« واأللر أيضاً صفحة السكا و ا»( عبارة : 6)
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كةً الَهْوَدُج الصغيُر ، عن ابِن األَْعَرابّيِ  األَلَلَةُ و: كَسِفْينٍة.  األَِلْيلَةُ  ي : أُلَّ  . ويقاُل : ما لَهُ : محرَّ ُدفع في قَفَاه ، وُغلَّ أَي  أُلَّ  وُغلَّ ، قاَل ابُن بَّرِ

 .  محّركةً الصَّوُت. األَلَلُ وُجنَّ

كةً أي ُجدَّةٌ من السَّواد في البَيَاِض. أَلَلٌ  وفي الظَّْبي  محرَّ

نِ وَوْحي. هو هللا تَعالى أو بَمْعنَى ال اإِللِّ  وهذا أَْمٌر إليَّ َمْنسوٌب إلى بالكسِر القَْرناِن ، وكانوا في الجاِهليَِّة يَتَِّخذُون أَِسنَّة من قُُروِن  الِمئاَلَّ

 البَقَِر الوحِشّيِ ، قاَل ُرْؤبَةُ يِصُف ثوراً :

الن إذا  ـــــــــــــــَ ئ ا  مـــــــــــــــِ َزعـــــــــــــــَ َزعـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــه تـ ب عـــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

عــــــــــا      رَاف َأوحجــــــــــَ (1)لــــــــــلــــــــــقصــــــــــــــــــــــــِد أو فــــــــــيــــــــــه احنــــــــــِح
 

  
 األَلَّ  فالٌن فَأََطال الَمْسأَلة إذا َسأََل ، وقَْد أََطالَ  أَلَّ  وهي الَحْربةُ. وقاَل َعْبُد الوهَّاِب : األَلَّةِ  َحدُّ َرْوقة وهو َمأُْخوذٌ من الِمئَلُّ  وقاَل أَبُو َعْمرٍو :

 ٌء من السَّواِد وسائُِره أَْبيَض.كُمعَظٍَّم في لونِه شيْ  ُمَؤلَّلٌ  أَي السُّؤاَل. وثَْورٌ 

بَْيُر بُن بَكَّار :وقاَل ال  : كِكتاٍب البَْيُت الَحَراُم ، وبه فسََّر قَْول النَّابِغَِة السَّابِق. اإِلاَللُ  زُّ

كأَْحمر واٍد بَْين يَْنبُع  يَلأَلْ وكأِميٍر َوْقعةٌ كانت بَصْلعاِء النَّعاِم.  األَِليل : كعَْلعٍَل بلٌد بالجزيرةِ نَقَلَه ياقوُت. وقاَل أَبُو أَْحَمد العَْسَكِرّي : يَْوم أأَْلَلُ و

 بالياِء أَْيضاً ، قاَل ُكثَيُِّر يَِصُف سحاباً : يَْليَل والعَُذيبة ويقالُ 

خــــــــــــيــــــــــــر كــــــــــــبنــــــــــــه و  َ  مــــــــــــن حنــــــــــــو الــــــــــــنــــــــــــّ بــــــــــــ   طــــــــــــَ

رَ      يـــــــــــَ َر زامـــــــــــُر  أبلـــــــــــح خـــــــــــح َف الـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــّ (2)ملـــــــــــا خـــــــــــَ
 

  
 الَحْربَِة : لََمعَانُها. أَِلْيلُ وبمْعنَى بََرَق عن ابِن ُدَرْيٍد  يَُؤلُّ  بالكسِر لغةٌ في أَلَّ يَئِلُّ و

 .أُلِّلَ  الَوْجه أَي َحَسنُه َسْهلُه ، عن اللَّْحيَاني ، كأنَّه قَدْ  لُمَؤلَّلُ  ويقاُل : إِنَّه

ياُح قاَل الُكَمْيُت : األَلَِليُّ و: الَحْنيِن.  األِلْيلَةُ و  : محّركةً البكاُء والّصِ

رح  ُض بضــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ تـــــــــــــــح يّ ٍب يــــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــنــــــــــــــه  األَلـــــــــــــــَ

ــــــــــا      ــــــــــن ي ــــــــــِ ــــــــــر ن ُم ال هــــــــــُ طــــــــــَ يِّ َوســــــــــــــــــــــــح ــــــــــاة ا ــــــــــَ ت ــــــــــَ (3)ف
 

  
اِجُز : االئْتِاَللُ و ِّي بالعََمِل قاَل الرَّ ْفُق وُحْسن التَّأَت  : الرَّ

رحابِ   رَاَء كــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــِّ اَم إىل محــــــــــــــــــــــَح  قــــــــــــــــــــــَ

حـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــال      م  ابلضـــــــــــــــــــــــــــــّ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ال ِ فـ تـــــــــــــــِ  ائـــــــــــــــح

  

 (4)َغماَمًة تـَرحُعُد مر َدالِ  

 أي : بال رفٍق وُحْسن تَأَّتٍ للَحْلب ، ونََصَب الغَمامةَ بَِهمَّ فَشبَّه َحْلب اللَّبَِن بَسحابٍة تُْمِطُر.

ي. ِمئَلٌّ  الدُّبَْيلة. وَرُجلٌ  األَِلْيلَةُ و  كِمتَّلٍ يقَُع في الناِس عن ابِن بَّرِ

.أَهْ  بالضمِّ  (5) أُلُونَ   :[ألول] اَغانيُّ من لفِظه وقيَل : اسُم  ال يُْفَرُد له واِحدٌ  هو َجْمعٌ وبَمْعنَى َذُوو  وقاَل ابُن ِسْيَده : هو َملَهُ الَجْوَهِريُّ والصَّ

ً  اإلنَاِث واِحُدها َذات ، أاَُلتوَجْمعٍ واِحُدهُ ذُو  ةِ والبَأِْس والِعْلِم والنَُّهى  كأُولي وال يكوُن إِالَّ ُمضافا األْربَِة واألَْمِر والنِّْعمِة والّطوِل والقُوَّ

ْفعِ واٌو وفي النَّْصبِ  أُلٌ  كأَنَّ واِحَدهُ  واألَْرحاِم والقُْربَى واألْيِدي واألْبصاِر واألَْلباب ، وكلُّ ذِلَك َواِرٌد في القُْرآِن.  ُمَخفَّفَةً أاََل تَُرى أنَّهُ في الرَّ

ْفعِ قَْولُه تعَالَى :  والَجّرِ ياءٌ  ة  ) و (6) (اْسَتْأَذَنَك ُأوُلوا الطَّْولِ )فشاِهُد الرَّ حاِم َوُأوُلوا اْْلَرْ ) (8) (ُأوُلوا ِبَْس  ) و (7) (ََنُْن ُأوُلوا قُ وَّ
ِبنَي ُأوِل الن َّْعَمةِ َذْرين وَ )، وشاِهُد النَّْصِب والَجّرِ قَْولَه تعَالَى :  (9) (بَ ْعُضُهْم َأْوىل بِب َْعض   لَتَ ُنوأُ اِبْلُعْصَبِة ُأوِل ) ، و (10) (اْلُمَكذِّ

ةِ  او .(11) (اْلُقوَّ أَْصحاُب  فقيَل : الُمراُد بهم (12) (َأِطيُعوا هللَا َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل اْْلَْمِر ِمْنُكمْ )من قَْوِله تعَالَى :  األَْمرِ  أُولو أَمَّ

آِخِذين بما يقُولُه أَْهُل  ِمَن األَُمراءِ  قَْد قيَل : من اتَّبَعَُهمو قالَهُ أَبُو إْسحق. ِمْن أَْهِل الِعْلمِ  بإِْحسانٍ  اتَّبَعَُهم َوَمنِ  وسلمعليههللاصلىرسوِل هللا ، 

 الِعْلِم ، فَطاَعتُهم

__________________ 
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 يف اللسان.والتكملة واألو   91( ديوانه ص 1)
 .«ألير»( معجم البلدان 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
هو هكذا ابلنون يف عدة « ألون»وعل  هامش القاموس أيضـــــاً : قوله  ومثله يف اللســـــان.« أولو»( عل  هامش القاموس عن نســـــخة أخر  : 5)

أن مفرده مّنون كما قا  كبن واحده أّ  فتكون تلك النون نســـــــــــخ ويف بعضـــــــــــها بدوهنا وهو املواف  ملا أييت له يف آخر الكتاب ا ولعر وجه األو  
 عوضاً عن التنوين يف املفر.

 .86( سورة التوبة اآية 6)
 .33( النمر اآية 7)
 .33( النمر اآية 8)
 .6( األحزاب اآية 9)
 .11( املزمر اآية 10)
 .76( القصص اآية 11)
 .59( النساء اآية 12)
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ٌة ا  الِحهم أُود ومُجحلةُ َفرِيضــَ يِض َما أَد   إىل إصــح ِر ِديحِنهم ومجَِ بحهِنم يف أَمح ِلِما من يُقوُم بشــَ ُســح
ِر من امل ِعلحٍم  أُوِد  إذا كانوا اأَلمح

واِ  ُكلِّها ا وقد َأَعاَد املصـــنِّفُ  وِدينٍ  ُر لفٌة عاميف لألَفحعاِ  واألَقـحَواِ  واألحح لكتاِب تِبحعاً للَجوحَهرِيِّ يف آِخِر ا أُوُلو أَيحضـــاً واالمح
 وغريِه من األَِئم ِة وَسَيبحيت الَكالُم عليه ُهَناِلَك مفص اًل إنح َشاَء   تـََعاىل.

جاءُ  األَخيرةُ عن ابِن جنّي ، كَجبٍَل ونَْجٍم وِشْبرٍ  األََملُ  : [أمل]  األََملَ  واألُولَى من اللُّغاِت هي المعروفة ثم ظاِهر َكالِمه كغيِره أَنَّ  الرَّ

جاَء شيْ  َق بَينَُهما فقهاُء اللُّغِة ، قاَل الَمنَاِويُّ :والرَّ ِء وأَْكثَر ما يُْستعمُل فيما يستبعُد ُحُصوله فمن توقُّع ُحُصوَل الشيْ  األََملُ  ٌء واحٌد ، وقد فرَّ

جاَء بَْينِ وال يقُول َطِمْعُت إالَّ إْن قَرُ  أَمْلت َعَزَم على سفٍر إلى بلٍد بعيٍد يقُوُل : والطََّمعِ  األََملِ  َب منها فإنَّ الطََّمَع ليس إالَّ في القَِريِب ، والرَّ

اِجي قد يخاُف أَْن ال يَْحَصل ا يُنَاُل من الخيرِ  َمأُْمولَه فإنَّ الرَّ ومن الخوِف  أََملٌ  ، فليس يُْستعمُل بمْعنَى الخوِف ، ويقاُل لما في القْلِب ممَّ

انيُّ :إِيحاٌش ، وِلَما ال جاُء ترقُُّب االْنتِفَاع بما تقدََّم له   يكوُن لصاِحبِه وال عليه خطٌر ، ومن الشَّّرِ وما ال خيَر فيه وْسَواٌس. وقاَل الحرَّ الرَّ

ا ، وقاَل غيُره : هو لغةُ  اِغُب هو ظنٌّ يَْقتِضي ُحُصوَل وعرفاً تعلُّق القَْلب بحُصوِل َمْحبُوٍب ُمْستقبالً قالَهُ ابُن الَكَماِل. وق األََملِ  سبٌب مَّ اَل الرَّ

ةٌ  لَه تأِْميالً و بالفتحِ الَمْصَدُر عن ابِن جني. أَْمالً  أََملَهُ يَأُْملُه كأَْجبَاٍل وأَْفراخٍ وأَْشباٍر. آمالٌ  ج ما فيه َمَسرَّ  إِْملَتَهُ  ما أَْطَولَ  قولُهم :وَرجاهُ  ، أَمَّ

ْكبِة و أََملَهُ  أَي بالكسرِ  لَ و وهذا عن اللَّْحيَانّي ، تأميلَهُ و الِجْلسِة ،وهي كالّرِ جُل : تأمَّ واْنتََظَر قاَل ُزَهْيُر بُن أَبي  تَلَبََّث في األَْمِر والنََّظرِ  الرَّ

 سلمى :

رح  عـــــــــائـــــــــٍن  َ َمـــــــــ  َر  مـــــــــن  ـــــــــَ لـــــــــيـــــــــلـــــــــي هـــــــــر تــــــــــَ  خـــــــــَ

ـــــــــوِ  حـــــــــزمِي      ـــــــــاِء مـــــــــن ف ـــــــــي ـــــــــعـــــــــل َن ابل ـــــــــح ل (1)حتـــــــــمـــــــــّ
 

  
 الفَْقعَِسيُّ :وقال المراُر بُن َسِعيٍد 

رح  ا   مــــــــــــــَ َت حــــــــــــــيــــــــــــــّ نــــــــــــــح  مــــــــــــــا تــــــــــــــقــــــــــــــوُ  وكــــــــــــــُ

ا      ـــــــــــــــن طـــــــــــــــامـــــــــــــــي ـــــــــــــــُ هق ـــــــــــــــُ ل ـــــــــــــــُر   مـــــــــــــــ  ـــــــــــــــي ـــــــــــــــل (2)ق
 

  
لَ  وقيلَ  ةً بْعَد أُْخَرى ليَتََحقَّقَهُ. الشيْ  تأَمَّ  بُن كأَِميٍر ع وله َوْقعَةٌ قُتَِل فيها بْسَطامُ  األَِميلُ وَء إذا حدََّق نَْحوه. وقيَل : تَدبََّره وأََعاَد النََّظر فيه مرَّ

ي للفََرْزدِق :  قَْيٍس قَالَهُ أَبُو أَْحمد العَْسَكرّي وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وا و  َداركـــــــــــــُ ري تـــــــــــــَ َدِب اأَلمـــــــــــــِ مح عـــــــــــــلـــــــــــــ  هـــــــــــــَ  هـــــــــــــُ

ر      كـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــُ ـــــــــر بـــــــــيـــــــــ  وبـ ر  إىل ال م ُتشـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــَ (3)نـ
 

  
ْمِل مسيَرةَ يومٍ  (4) الَحْبلِ  : اسمُ  األَِميلُ و  الُمْرتَِفُع منه هو َعْرضاً ، أو أو نَْحوه ميلٍ  مسيَرةَ وُطوالً  ، وفي المعجِم : مسيَرةَ أَيَّامٍ  من الرَّ

ِة : مَّ  الُمْعتَِزُل عن ُمْعَظِمه قاَل ذُو الرُّ

ا و   قــــــــــــــد مــــــــــــــالــــــــــــــت اجلــــــــــــــوزاُء حــــــــــــــىت كــــــــــــــَبهنــــــــــــــّ

ــــــــــر      قــــــــــاب ــــــــــٍر مــــــــــُ ــــــــــدىّل مــــــــــن أمــــــــــي َواٌر ت (5)صــــــــــــــــــــــــِ
 

  
اُج :  وقاَل العَجَّ

 (6)َأعحَرفا  ِميالً أَ كالرَبحِ  َ حتاز 
اِعي : كُكتُبٍ  أُُملٌ  ج  قال ِسْيبََوْيه : ال يَُكسَُّر على غيِر ذِلَك ، قاَل الرَّ

ة  ابـــــــــَ حـــــــــَ تح لـــــــــلـــــــــوحـــــــــيـــــــــِد ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ  اَلقـــــــــَ ارِي هـــــــــَ  مـــــــــَ

رِ إىل      (7)الــــــــــغــــــــــراِف ذاِت الســــــــــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــِر  أُمــــــــــُ
 

  
 باليََمِن بْل ِمْخالٌف من َمَخاِليِفها ، قاَل سلمى بن المقعد الُهَذليُّ : َكَصبُوٍر ع : األَُمولُ و

هـــــــــــــــم  تـــــــــــــــح بــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  ٍد غـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  رِجـــــــــــــــاُ  بـــــــــــــــين زُبــــــــــــــــَ

بــــــــــاُ       و جــــــــــِ تح  أَمــــــــــُ يــــــــــَ قــــــــــِ و ُ ال ســــــــــــــــــــــــُ  (8) !أَمــــــــــُ
  

لُ و ِم ِذْكُرها. كُمعَظٍَّم الثَّاِمُن من َخْيِل الَحْلبَةِ :  الُمَؤمَّ ُجلِ  األََملَةُ و العََشَرةِ المتقّدِ كةً أَعواُن الرَّ ، قالَهُ ابُن األَْعَرابِّيِ ، وكذِلَك  آِملٌ  واِحُدهم محرَّ

ةَ ثَمانِيَةَ َعَشَر في السَّْهل وهو أَْكبَُر مدينٍة بها بْينَها وبَْين ساِريَ  كآنٍُك : د بَطبَِرْستانَ  آُملُ و الوزعة والفرعة والشرط والتواثير والعتلة.

 فَْرسخاً ، وبَْين

__________________ 
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 ( ديوانه ط بريوت من معلقته برواية :1)
 من فو  جرمثِ  .. تبّصر

 .140/  1فال شاهد فيها والبيت يف املقايي  

 .«قطم»واللسان  140/  1( مقايي  اللغة 2)
 شاهد فيه.وعل  رواية األصر فال « أمير»( اللسان ومعجم البلدان 3)
 ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الكسر. مضاف إليه.« ا برُ »( يف القاموس 4)
 .«أمير»( معجم البلدان 5)
 .140/  1( اللسان بدون نسبة وقبله يف املقايي  6)

 فانصاع مذعوراً وما تصّدفا
 ر ه فيه.وانظر خت« . إىل أمر العزّاف.. ابلوحيد»وفيه  207( ديوانه ط بريوت ص 7)
 .«أمو » واللسان. ومعجم البلدان : 796/  2( بيت مفرد يف شعر أشعار اهلذليا 8)
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ج اَدات الطربحِ  اُن والســِّ رُت اِ ســَ ُب إليها الُبســُ ُرون فـَرحســخاً ا وتـُنحســَ اُلوس عشــح َر فـَرحســخاً ا وَباح ســَ ي ُة ا وقد الر واين اثـحَنا َعشــَ
تاَن فيقاُ  هلم الط رَبِي  منهم :َخلحٌ  من الُعلماِء  منه َخرَجَ  ُبون إىل غرِي َطرَبِســح َتســِ  مُد بُن  أَبُو َجعحَفرٍ  اإِلمامُ  لكن هم قل ما يـَنـح

ُله وَمولُده اآِملي   َجريٍر الط رَبِي   هوِر َأصح َشح
ِسري والتاريخ امل رِي   ا 310َماَت سنة  آُمرُ  صاِحُب التـ فح ُر بُن أمحَد الز هح  والَفضح

ار ا وأَبُو عاصــــٍم َزَرَعُة بُن أمحَد بن  م د بن هشــــاٍم ا وِإلحَع َح  إبـحرَاهيُم بُن بشــــ  بُن  (1)يُر ا وَأمححَُد بُن َهُرون ا وأَبُو ِإســــح
مِ  َد بن َأيب القاســــِ َعايّن وَماَت ســــنة  اآِملي ون َأمحح مح عحٍد الســــّ د عل  ِميٍر  يحضــــاً أَ  آُمرُ و  .529امدِّثُون اأَلِخرُي َأَجاَز أَليب ســــَ

رحَقيح َجيحُحوِن ِفَربـحُر ا ويقاُ  هلا من َجيححونَ  ِد إىل خُبَاَر  من مرو ا ويقابُلها يف شـــــــــــَ زم  آُمرُ  يف َغرحبـَيحه عل  طريِ  القاصـــــــــــِ
رتِّ  آُمرُ و َجيحُحون  آُمرُ و  َلِك  آُمرُ و الشـــ  َهح

َبه ابمل َلِك وَمَفاَزٌة َأشـــح َســـح
عحبُة امل َنها وَباح مرو رِماٌ  صـــَ ََفاَزِة ا أَلن  بيـح

 والعام ةُ  ا (2)امل
َمِة ا (4)وآّمويه  (3) تقوُ  : آموا من العجمِ  اِر والُعجح ِتصــــــــــــــَ وابُ  عل  االخح ِة  آُمر والصــــــــــــــ  اِء لعد  ا  ن  قوٌم أن  هذه َألح ورمب 
ّمَياتٍ  ُر كذِلَك ا وَباح زم الجي يضـــيُف بعُ  الناسِ  ُمســـَ هذه وَباح َخَوارزم  آُمرُ  إليها أَرحَبُض َمرَاِحَر ا وَباح  آُمرُ  ولي  اأَلمح

َعَة عَ  َنها وَباح خُبَار  َسبـح َنها وَباح مرو الشاهجان ِست ة وَثالثُون فـَرحسخاً ا وبيـح َرَة َمرححلٍة ا وبيـح  منه سخاً َشَر فـَرح حنو اثـحنَـَتا َعشح
ن حد َث عن عبِد الَغف اِر بِن َداُود ا ر ايّن وأيب مجاهر  م ُد  اآمليّ  بِن أَي وب بن ُموســـــــَ  عبُد   بُن مَح ادٍ  أَبُو عبِد الر محح

ِقّي وحَيحَ  بحُن ُمِعاح وغريُهم ا وهو يحُخ الُبخارِيِّ  بُن ُعثحمان الدَِّمشــــح َليحمن َرَو  عنه عن حَيحَ  بن  شــــَ ُمِعا حديثاً ا وعن ســــُ
ُنحِذِر بن َسِعيد ا

َثُم بُن ُكَليحب الش اِشي  و م ُد بُن امل ِن حديثاً آَخَر ا وَرَو  عنه أَيحضاً اهلَيـح هلََرِوّي شكر وغريُهم بن َعبحِد الر محح
َنِة  ي  وَخَلف بن خيام عن  م د بن اآُمِليّ  ا وعبُد   بُن عليِّ أَبُو  م دٍ  269وَماَت يف ســــَ اشــــِ ور الشــــ   ا اآِمليّ  َمنحصــــُ
يحُخ َأيب داودَ  اآمليّ  وأمحُد بُن َعبحَدةَ  ر بن  م د بن علّي وهو َرَو  عن عبِد   بن  شــــــَ َنِن وشــــــيحخ الَفضــــــح صــــــاِحُب الســــــِّ

ن ِه ا وموســــَ  بن َحســــَ َُروزِّي وغريح
َعحُروف بَعبحَدان امل

ر  اآِمليّ  ُعثحمان بن َجبَـَلة امل هح ر بن ســــَ عن َأيب َرَجاء البَـغحاليّن والَفضــــح
د ِعيد ُ م ُد بُن َأمححََد بن  اآِمليّ  بن َأمحح ََمَة وأَبُو ســَ ربح ِر بن شــُ ِعيد بِن الَنضــح ح  بن يـَعحُقوب بن  اآِمليّ  عِليِّ  (5)عن ســَ وإســح
 وغريُهم  دِّثُون. اآِمليّ  أسحح 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُم مشدََّدةُ ونُوقٌ  أُُملَّةٌ  ناقَةٌ  تَْيِن والالَّ ت بضمَّ  وهي الجلَّةُ. أُُمالَّ

لو األمل كُمعَظَّمٍ  الُمَؤّملُ و َمَحّل. أي قد كان في األَْرِض ُمتََّسٌع ، عن األَْصَمِعّي وأَبُو  االميلين قد كاَن بَْين»من األَْعالِم ، وفي الَمثَِل :  ُمَؤمَّ

وهو التَّْمتَاُم بلغِة خوى ، وكان جدُّه تَْمتَاُما فلُقَِّب بذلك  إِملة بكْسٍر فسكوٍن َمْنُسوٌب إلى اإِلْمِليّ  ن أَبِي القاسِم بن بِدْيل الخوييّ الَوفَاء بَدْيل ب

 َحْمَزة السُّكَِّرّي. (6)بُن إِْبَراهيم الَمُروِزيُّ عن ابِن  أَمْيلُ  . وكُزبَْيرٍ 530ونُِسَب حفيُده إِليه كان فقيهاً توفي َسنَة 

لُ و ُث الِعَراِق َرَوى عن الفَْخَرانّي البَُخاِرّي  أَُمْيلَة شاِعٌر ، وأَبُو حْفٍص ُعْمُر بُن َحَسِن بِن َمْزيَد بن أَُمْيل بنُ  الُمَؤّمِ المَراِغّي كُجَهْينَة محّدِ

 وغيِره.

في الحِديِث والمنان منه إلى مّنٍ واحٍد ،  آلَ  إلى كرم ، وَطبَْخت الدَّواَء حتى يَُؤولُ  ومنه قولُهم : فالنٌ  َرَجعَ  َمآالً و وُل أَْوالً يَؤُ  إليه آلَ  : [أول]

راِن والعََسِل واللَّبَِن كالقَطِ  الدُّْهُن وغيُرهُ  آلَ وعنه اْرتَدَّ  آلَ و أَي ال َرَجَع إلى خيٍر ، وهو مجاٌز. «آلَ  من َصاَم الدَّْهَر فال صاَم وال: »

الشراُب  آلَ  قالَهُ اللَّْيُث وقاَل األَْزَهِريُّ : هذا َخَطأٌ إِنَّما يقاُل : الِزٌم َمتَعَدٍّ  أَْوالً فهو أَُؤوله أَنا أُْلتُهو .آيلٌ  فهو َخثُرَ  بالكسرِ  إِياالً و أَْوالً  والشََّرابِ 

 ساَسُهمْ  بالكسر إِياالً  يَُؤولُ  الَمِلُك َرِعيَّتَه آلَ و الشَّراَب ، وال يُْعَرُف في كالِم العرِب. أُْلتُ   يقاُل :إذا َخثُر واْنتََهى بلوُغهُ من اإِلْسكاِر ، وال
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أَْصلََحهُ  أَْوالً  المالَ  آلَ و َعلَينا. إِْيلو أُْلنَا أَْمَرُهم. وفي َكالم بعِضهم قَدْ  َوِليَ  بكسِرهما إِيالَةً و إِياالً و أَْوالً  على القومِ  آلَ و وأَْحَسَن ِرَعايَتُِهم.

 : عنههللارضيقال لَبْيُد  األَْول وهو اْفتِعاٌل منِ  كائْتالَهُ ائْتِياالً  وساَسهُ 

ٍة  ــــــــــَ ــــــــــن رِي ِب كــــــــــَ ذح ٍة وجــــــــــَ ــــــــــَ ي وِح صــــــــــــــــــــــــافــــــــــِ ــــــــــُ ب  بصــــــــــــــــــــــــَ

ٍر      َؤثــــــــــــــــــــ  همبــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــا  أَيحَللــــــــــــــــــــُ امــــــــــــــــــــُ (7)إهبــــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 ( يف معجم البلدان : إلاعير بن أيب القاسم بن أمحد.1)
 ( معجم البلدان : صعبة املسالك ومفازة أشبه ابملهالك.2)
 .«آُمو»( يف القاموس ومعجم البلدان : 3)
 ( معجم البلدان : أُُمويَة.4)
 ( معجم البلدان : َعَلوية.5)
 .«أب محزة» 26/  1( يف التبصري 6)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 175( ديوانه ط بريوت ص 7)
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لقوِمه مْقتَاٌل عليهم أي سائٌِس ُمْحتَِكٌم كما في  ُمْؤتَالٌ  كما تقُوُل : تَْقتَالُه من قُْلت ، أي يُْصِلُحه إِْبهاُمها ، ويقاُل : هو أُْلتُ  وهو يْفتَعلُه من

وال يقُولُون : َوائِل قاَل  آيلٌ  يقُولُون : رجلٌ  في َوأَلَ  لألَْنصارِ  لُغَةٌ  وهي من فالٍن نََجا فاُلنٌ  آلَ و كحاَر َمحاراً. نَقَصَ  مآالً  ءُ الشي آلَ و األََساِس 

: 

هـــــــا  ـــــــَ ق وح ـــــــَ وٍب مـــــــن الشـــــــــــــــــــــمـــــــ  فـ ـــــــُ ب ؤح وذ بشـــــــــــــــــــــُ ـــــــُ ل ـــــــَ  يـ

رِيــــــــــُد  آ َ كــــــــــمــــــــــا      رِّ الــــــــــنــــــــــهــــــــــاِر طــــــــــَ نح حــــــــــَ (1)مــــــــــِ
 

  
 قاَل األَْعَشى : لَْحُم النَّاقَِة َذَهَب فََضُمَرتْ  آلَ و

رَا  هــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــد املــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــَ  َأكــــــــــــــــــــح

ــــــــــــــــــــذ َ ِح      ا  ف الهبــــــــــــــــــــِ (2)مــــــــــــــــــــن َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
لَهُ و أَي َذَهَب لحُم ُصْلبها. لَ و،  َرَجعَهُ  تأِْويالً  إِليه أوَّ األَِخيرةُ َحَكاها الطوِسّي عن  كِقنٍَّب وُخلَِّب وَسيِّدٍ  اإِلْيلُ و هللا َعلَيك ضالَّتَك َردَّ وَرجَع. أَوَّ

 ِويَّةُ أَْيضاً قاَل :الذََّكر عن ابِن ُشَمْيٍل واألُْنثَى بالهاِء باللُّغاِت الثالثَِة وهي األُرْ  الَوِعلُ  الَوْجه ، األُولَىوابِن األَْعَرابِّي كذا فِي تَْذِكرةِ أَبي علّيٍ 

ْخم ِمثْل الثَّور األَْهِلي. األُيَّلُ و ي : هو ذُو القَْرن األَْشعَِث الضَّ ُن فيها وأَْنَشَد ألَبي النَّْجم  يَُؤولُ  ألَنَّه أَياّلً  وقاَل اللَّْيُث إنَّما ُسّمِ إلى الجباِل يَتََحصَّ

: 

و    ن  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــــــَبن  يف أَذحانهبــــــــــــــــــــــــــِ

روَن      ِف قـــــــــــُ يـــــــــــح ِ  الصـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــَ رمـــــــــــن عـــــــــــَ (3)اإِليـــــــــــ 
 

  
لَ و عن اللَّْيِث. األَيَايِلُ  وقد تُْقلُب الياُء جيماً كما َسبََق ذلك في ا ج ل ، والَجْمعُ  لَهو تَأِْويالً  الَكالمَ  أَوَّ  قاَل األَْعَشى : َدبََّرهُ وقَدََّرهُ وفَسََّرهُ  تَأَوَّ

ا كـــــــــــــانـــــــــــــت  هـــــــــــــا  َ َو  ُ عـــــــــــــلـــــــــــــ  َأهنـــــــــــــ  بـــــــــــــِّ  حـــــــــــــُ

ا  َ َو  ُ      بـــــــــَ حـــــــــَ َبصـــــــــــــــــــــــح قـــــــــاِب فـــــــــَ يِّ الســـــــــــــــــــــــِّ عـــــــــِ ـــــــــح (4)رِب
 

  
يِر لم يََزْل يَِشبُّ حتى صاَر قاَل أَبُو ُعبَْيدة : أَي تَْفِسير ُحبِّها أَنَّه كان صغيراً في قْلبِه فلم يََزْل يَثْبُت حتى صاَر كبيراً كهذا السَّْقِب الصغ

ه وصاَر له َولٌَد  ُء إليه الشيْ  يَُؤولُ  تَْفِسير ما التَّأِْويلُ  والتَّْفِسيَر واِحٌد ، وفي العُبَاِب : التَّأِْوْيلَ  يَْصَحبُه ، وظاِهر المصنِّف أنَّ َكبيراً ِمثَْل أُّمِ

ِرْيبة وتَْبيِين األُمور التي أُْنِزلَت وقاَل غيُره : التَّْفِسيُر َشْرُح ما جاَء ُمْحَمالً من القَصِص في الكتاِب الَكِريِم وتَْقِريُب ما تدلُّ عليه أَْلفاُظه الغَ 

ا اِغُب : التَّأِْويلُ  بسبَبِها اآلُي ، وأَمَّ  فهو تَْبيِين َمْعنَى الُمتََشابَه والمتشابه هو ما لم يْقَطْع بِفَْحواه من غيِر تردٍُّد فيه وهو النّص ، وقاَل الرَّ

وفي جمعِ الجواِمعِ : هو َحْمُل الظاِهِر على المْحتَمِل الَمْرُجوحِ ، فإْن حمَل  قوالً كان أَو فعالً.ِء إلى الغَايِة الُمَرادةِ منه َردُّ الشيْ  التَّأِْويلُ 

َصْرُف اآليِة عن َمْعنَاها الظاِهر إلى مْعنًى  التأِْويلُ  . قاَل ابُن الَكماِل :تأويل ٍء فلعب اللدليٍل فصحيحٍ أَو ِلَما يَُظنُّ دليالً ففاسد أو ال لشي

إْن أََراَد به إْخَراَج الطَّير من  (5) (رُِج احْلَيَّ ِمَن اْلَميِّتِ ُيُْ ) تَْحتَِملُه إذا كاَن الُمْحتمل الذي تُْصرُف إليه موافقاً ِلْلِكتَاِب والسُّنَِّة كقوِله :

ِء من معلوِم . وقاَل ابُن الَجْوِزي التَّْفِسيُر إِْخَراُج الشيْ تَأِْويالً  ْؤمِن من الَكافِر والعاِلِم من الجاِهِل كان، أَو إْخَراَج المُ  تَأِْويالً  البَْيضِة كان

وقاَل بعُضهم : نْقُل الكالِم عن موِضِعه إلى ما يحتاُج في إِثْبَاتِه إلى دليٍل لواله ما ترك ظاِهر اللَّْفظ.  التَّأِْويلُ والخفاِء إلى مقاِم التََّجلِّي. 

اِغُب و َردُّ أحِد الُمْحتََملين إلى ما يطابُق الظاِهِر ، التَّأِْويلُ والتَّْفِسيُر َكْشُف الُمَراِد عن اللفِظ المشكِل ،  : التَّْفسيُر قد يقاُل فيما  (6)قاَل الرَّ

ْؤيا يقاُل :ولهذا  (7) بالتَّأِْويلِ  يَْختص بُمْفَرداِت األَْلفاِظ وَغِريبِها وفيما يَْختص ثمرتها في قُُروٍن  بَْقلَةٌ  التَّأِْويلُ و .تأِْويلُهاووتَْفسيُرها  عباَرةُ الرُّ

يحِ  يكقُُروٍن الِكباِش وهي َشبِْيهةٌ بالقَْفعاِء ذات ِغَصنَة وَوَرٍق ، وثََمرتُها يكرهها المال ، وَوَرقُها يُْشبِه َوَرَق اآلِس وه من  ، وهو َطيِّبَةُ الّرِ

نَْبٌت يَْعتَلفُه  التَّأِْويلُ و، قاَل :  التَّأِْويلو. وَرَوى الُمْنِذِريُّ عن أَبي الَهْيثَِم قاَل : إنَّما طعاُم فالٍن القَْفعاء تَأِْويلَةٌ  والتَْمتِين واِحَدتُه ْنبِيتِ باِب التَّ 

جِل الُمْستَْبِلِد الفَْهم وُشبِّه بالحماِر في ضْعِف َعْقلِ  ، وُهَما  التَّأِْويلوبَْين القَْفعاء  (8)ه. وقاَل أَْبو َسِعيٍد : أَنَت من الفَحائِل الحماُر ، يُْضرُب للرَّ

جل ، وهو مع ذلك ُمْخِصب ُمَوسَّع عليه َضَربُوا له هذا ا ا لَمثَل. وقاَل األَْزَهِريُّ :نَْبتَان َمْحُموَدان من َمَراِعي البََهائِم ، فإذا اْستَْبلَُدوا الرَّ  أَمَّ

 فلم أَْسَمْعه إالَّ في قَْوِل أَبي َوْجَزةَ : يلُ التَّأْوِ 

__________________ 
 والتهذيب. 482/  3( اللسان والتكملة واجلمهرة 1)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 18( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 واللسان والصحاح. 7( ديوانه ط بريوت ص 4)
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 .19( الروم اآية 5)
 .«فسر»انظر املفردات ( 6)
 ( يف القاموس : التبويُر ابلضم عطفاً عل  ما قبلها ا وقد تصرف الشارح ابلعبارة ا فاقتض  جرها ابلباء ا حرف اجلر.7)
 .«أنت من الفحائر»وهبامشه عل  مصححه قا  : كذا يف األصر : ويف شرح القاموس : « أنت يف ضحائك»( يف اللسان : 8)
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راتـــــــــــــــض 
َ

زحُب املـــــــــــــــ اٌر َأطـــــــــــــــاَع لـــــــــــــــه عـــــــــــــــَ ظـــــــــــــــ   نـــــــــــــــَ

ٌر و     كــــــــــــــح ٍة مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ ــــــــــــــرُ مــــــــــــــن كــــــــــــــر رَاب (1)َ حِوي
 

  
ِحمِ  األُيَّلُ و  ْيلى األَْخيَِليَّةَ :لَ  يَْهُجو عنههللارضيقاَل النابغَةَ الَجْعِديُّ  .(2) اللَّبَن الخاثِرِ  أَْيضاً بَِقيَّةُ و عن ابن ِسْيَده. كُخلٍَّب : الماُء في الرَّ

ه و  ــــــــــُ ــــــــــات ــــــــــب ــــــــــمــــــــــًا ن ــــــــــقــــــــــاًل وخــــــــــي تح ب ــــــــــَ ل ــــــــــد َأكــــــــــَ  ق

رِبـــــــــتح يف و      ال  أو قـــــــــد شــــــــــــــــــــــَ ِف أُيـــــــــ  يـــــــــح (3)الصــــــــــــــــــــــ 
 

  
 ويُْرَوى :

 (4)بُريحِدينٌة َبر  الرَباِذيُن ثـَغحَرها 
ْعمه وال ُكلَّ ذلك قالَهُ أَبُو حاتٍم ، على فاِعٍل وهو اللَّبُن الخاثُِر المختِلُط الذي لم يُْفِرْط في الُخثُوَرةِ وقَْد َخثُر شيئاً صالحاً وتَغَيَّر طَ  كاأْلَيلِ 

حٍ  األيِّلُ  وقيَل : ً وما أَْشَرَف من البَِعيِر  اآللُ و فيه. يَُؤولُ  أي اللَّْبنُ  أو هو وعاُؤهُ  َجْمعُه كقَاِرحٍ وقُرَّ خاصٌّ  هو أَو عن األَْصَمِعّيِ  السَّرابُ  أَْيضا

ِل النَّهارِ   يَْزَهاَها ومنه قَْوُل النابغَِة الذُّبيَانّي :كأَنَّه يَْرفُع الشُّخوص و بما في أَوَّ

نــــــــــا  وارِســــــــــــــــــــــــُ دي قــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــُ ا هبــــــــــم تـ نــــــــــَ قــــــــــح  حــــــــــىّت  ــــــــــَِ

ُض      رحفــــــــــــــَ ــــــــــــــَ فٍّ يـ ُن قــــــــــــــُ نــــــــــــــا َرعــــــــــــــح ــــــــــــــ  (5)اآالكــــــــــــــبَن
 

  
يت : اآللُ  فقَلَبَه. وقاَل يُونُس : اآلل أََراَد يَْرفَعُه ّكِ الذي  اآللُ  ُمذ ُغْدوة إلى اْرتِفَاعِ الضَُّحى األَْعلَى ، ثم هو َسَراٌب سائَر اليَْوِم ، وقاَل ابُن الّسِ

َحى ، والسََّراُب الذي يَْجري على َوْجه األَْرِض كأَنَّه الماُء وهو نْصُف النَّهاِر ، قاَل  هو الذي األَْزَهِريُّ : ويَْرفَُع الشُّخوص وهو يكوُن بالضُّ

ُد. الَخَشبُ  : اآللُ وويَُؤنَُّث.  َرأَيت العََرَب بالباِديَِة يقُولُون ،  قال النابغَةُ الذُّبيَانِّي : َعَمُد الَخْيَمةِ  : اآللُ والشَّْخُص.  : اآللُ و الُمَجرَّ

َ  إاّل  بـــــــــــح ـــــــــــَ ٍب  آ ُ فـــــــــــلـــــــــــم يـ َنصـــــــــــــــــــــــــ  ٍم مـــــــــــُ يـــــــــــح  خـــــــــــَ

ُب و      لـــــــــَ ثــــــــــح عـــــــــَ ؤٌي مـــــــــُ ٌض عـــــــــلـــــــــ  آٍس ونـــــــــُ فـــــــــح (6)ســـــــــــــــــــــــُ
 

  
 وهي َخَشباٌت تُْبنَى عليها الَخْيمة قاَل كثيُِّر يِصُف ناقَةً : آالتٌ  ج اآلل واِحدُ  كاآللَةِ 

ا و  َرهبــــــــــِّ َد  لــــــــــِ هــــــــــح ــــــــــُ تح فــــــــــتـ لــــــــــ  َرف ِإن ضــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــُ  تـ

ض      ح أَرحبــــــــــَ لــــــــــح ِض آالِت مــــــــــن الــــــــــطــــــــــ  وحضــــــــــــــــــــــــِ (7)مبــــــــــَِ
 

  
 بعَْينِه قال اْمُرؤ القَْيِس : َجبَلٌ  اآللُ و َجْمعَان. اآلالتُ و اآللُ وواِحٌد ،  فاآللَةُ  يَُشبِّه قوائَِمها بها ،

ًة  ومــــــــــــــَ مــــــــــــــُ ــــــــــــــح ل ُم مــــــــــــــَ اكــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ن حــــــــــــــح ــــــــــــــَ ب َم صــــــــــــــــــــــــــــَ  َأاي 

َرِم      تح يف حــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ طــــــــــــــــِّ ا نــــــــــــــــُ (8)آ ِ كــــــــــــــــَبلــــــــــــــــّ
 

  
اجِ : أَْطراُف الَجبَِل ونَواِحيهِ  اآللُ و َر قَْوُل العَجَّ  وبه فّسِ

َن   اآ ح مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه يف  اآ كــــــــــــــــــبن َرعــــــــــــــــــح

حـــــــــــ  وبـــــــــــَا قـــــــــــيـــــــــــر الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــا ح       بـــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــ 

  

 (9)إذا بداُد َهاِنٌج. ذو َأعدا ح 
ُجلِ  : اآللُ و يَُشبِّه أَْطَراَف الَجبَِل في السََّرابِ  ً و وِعيالُه ، أَْهُل الرَّ ، قاَل هللا  «البَْيتِ  آل سْلماُن منَّا»الحِديُث :  ومنه أَتْبَاُعهُ وأَْوِلياُؤه أَْيضا

َأْدِخُلوا آَل )إليه بديٍن أو مْذهٍب أو نََسٍب ، ومنه قَْولُه تعالى :  آلَ  وقاَل ابُن َعَرفَةَ : يَْعنِي َمنْ  (10) (َكَدْأِب آِل ِفْرَعْونَ ):  عزوجل
َدقَةَ  تحلُّ  ال»:  وسلمعليههللاصلىوقَْوُل النبّيِ  .(11) (ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعذابِ  دٍ  آللِ  وال لمحمدٍ  الصَّ ه هللاُ تعَالَى : ، قاَل الشَّافِعيُّ َرِحمَ  «محمَّ

ُضوا منها الُخْمس وهم َصِليبة بنِي هاِشم وبنِي الُمطَّلب ، آلَهو وسلمعليههللاصلىدلَّ هذا على أَنَّ النبيُّ  َدقةُ وُعّوِ َمْت عليهم الصَّ  ُهُم الذين ُحّرِ

 على صلَّى إذا عنههللارضي، وكاَن الَحَسُن  «عبَّاٍس  آلُ وَعِقيٍل  آلُ وَجْعفٍَر  آلُ وعِلّيٍ  آلُ »فقاَل :  ؟آلُكَ  َمنْ :  وسلمعليههللاصلىُسئَِل النبيُّ و

، أال تََرى أَنَّ الَمْفُروَض من الصَّالةِ ما كان عليه  أَْحمد ، يُِريُد نَْفَسه آلِ  اللُهمَّ اْجعَْل َصلَواتَِك وبََركاتَِك على : قال ، وسلمعليههللاصلى النبّيِ 

 قاَل أَنَسو، وما كاَن الَحَسُن ليخل بالفَْرِض ،  (12) (اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليماً )خاصَّة كقوِله تعَالَى : 

__________________ 
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 ( اللسان.1)
 القاموس : اللُ  اخلاثُر ا بضمهما ا وقد تصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جر ا.( يف 2)
 ( اللسان والصحاح وصدره فيهما :3)

 برذونٍة بّر الرباذيُن ثـَغحَرهاو 
 ورو  ابن حبيب عجزه :

 قد شربت من آخر اللير إّيالو 
 ( انظر ا اشية السابقة.4)
 ( الصحاح واللسان ونسباه للجعدي.5)
 برواية : اسِّ ا وعنه الضبرت. 74انه صنعة ابن السكيت ص ( ديو 6)
 ( اللسان والصحاح.7)
 ( التكملة.8)
 .161/  1واألو  الثالث يف املقايي   86( ملحقات ديوانه ص 9)
 .54 و 52واألنفا   11( سورة آ  عمران اآية 10)
 .56اآية ( األحزاب 12) خطب.« للعذاب»وابألصر  46( سورة غافر اآية 11)
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ِئرَ :  عنههللارضللي و ُ  ســـُ  اآ ِ  قاَ  اأَلعحشـــَ  يف «كر  َتِقيٍّ » قا  : ؟ ّمدٍ  آ  َمنح :  وسلللمعليههللاصلللى   َرســـُ
 مبعحىَن األَتـحَباِع :

يـــــــــحـــــــــتـــــــــهـــــــــم  وهـــــــــا مبـــــــــا قـــــــــالـــــــــت َفصـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــكـــــــــّذبـــــــــُ

َرعـــــــا  آ ِ ُذو      ي املــــــوَت والشــــــــــــــــــــ  زحجــــــِ ــــــُ اَن يـ (1)َحســـــــــــــــــــــ 
 

  
 كما قاَل : اآلل األَْوتَار ، يْعنِي َجْيَش تُبَّعٍ. وقد يقحمالشرع 

ر   لــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــ   آ أالقــــــــــــــــي مــــــــــــــــن تــــــــــــــــذكــــــــــــــــ 

ـــــــــعـــــــــدادِ      ـــــــــم مـــــــــن ال ـــــــــي قـــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــل ـــــــــح ل ـــــــــَ  كـــــــــمـــــــــا يـ

  
م النَّاِطِقين دوَن النَِّكَرات وخّص أَْيضاً باإِلضافَِة إِلى أَْعال اإِلْسكاِف كما يقاُل أَْهلُهُ  آلُ  إالَّ فيما فيه َشَرٌف غاِلباً فال يقالُ  اآللُ  ال يُْستَْعَملُ و

وأَْصلُهُ  موِضع كذا ، كما يقاُل أَْهُل بلِد كذا وموِضعِ كذا ، آلُ  زماِن كذا ، وال آلُ  رجٍل وال آلُ  فالٍن وال يقالُ  آلُ  واألَْمِكنَة واألَْزِمنَة فيقاُل :

 ُ ً أَْهٌل أُْبِدلَِت الهاُء َهْمَزةً فصارْت أأٌل تََوالَْت َهْمَزتاِن فأ سوٍء ،  بآلَةِ  الحالَةُ يقاُل هو اآللَةُ ووأَُهْيٌل  أَُوْيلٌ  وتَصغيُره آلُ  فصارَ  ْبِدلَِت الثانيةُ أَِلفا

 قاَل أَبو قردودة األَْعَرابيُّ :

ُب  ةَ قـــــــــــــــــد أَرحكـــــــــــــــــَ َد  اآلـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ هح بـ  اآلـــــــــــــــــَ

هح و      َدالــــــــــــــــــــــَ َز ابجلــــــــــــــــــــــَ ُرُ  الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــِ  أَتـــــــــــــــــــــــح

  

َعِفراً ليحَستح له َ َاَلهح   (2)منـح
دَّةُ  : اآللَةُ و  : عنههللارضيعن أَبي العََميثَِل قاَل َكْعُب بُن ُزَهْيٍر  َسريُر الَميِّتِ  أَْيضاً الَجنَاَزةُ أيوالّشِ

ه  تـــــــــُ المـــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــَ ثـــــــــَ  وإن طـــــــــالـــــــــَ ر  ابـــــــــن أُنــــــــــح  كـــــــــُ

ةٍ يـــــــــــومـــــــــــًا عـــــــــــلـــــــــــ       ـــــــــــَ مـــــــــــو   آل ابَء  ـــــــــــَح (3)حـــــــــــدح
 

  
ً  اآللَةُ و هنا الحالَةُ  اآللَةُ  وقيلَ  ع بأرِض  أَْولٌ و آالتٌ  ما اْعتََمْلَت به من أَداةٍ يكوُن واحداً وجمعاً أَو هي جمٌع بِال واحٍد أَو واحٌد ج أَْيضا

ً و ٍء على يَْوَمين من ِضرغدبَْين َخْيبََر وَجبَلَْي طيَّ  َغَطفانَ   َل نَُصْيُب :بَْين الغيل واألََكَمِة قا واٍد بين مكةَ واليمامة أَيضا

ـــــــــــــوَم و  ا ي ـــــــــــــَ ن عـــــــــــــح ـــــــــــــَ نـ اَءان  َأوح َ حنـــــــــــــُن مـــــــــــــَ  ِنســـــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــوم ُأيفَ و      ُف ي رحعـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ُة تـ ـــــــــــــــ  ن (4)ٍء واألســـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّي :

جَيح  لــــــــَ كـــــــمـــــــا  َأوح ٍ َأاي َنــــــــَح نــــــــح َر مــــــــِ قــــــــَ  اأَلصـــــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــَ

مــــــــا      ــــــــاُت ُذرَاكــــــــُ ن جــــــــِ دح ُ
َد  واملــــــــ ــــــــ  ــــــــن ــــــــُ  ال ي فــــــــِ (5)مــــــــَ

 

  
 قاَل ابُن ُمْقبٍِل : عنَدها َمغاُص اللُّْؤلُؤ بْينَها وبَْين القَِطيِف َمِسْيَرة يَْوم في البَْحرِ  َجزيرةٌ كبيرةٌ بالبَْحَرْينِ  (6) كَسحابٍ  أَوالٌ و

ٍة  رحيــــــــــــــَ اِرِض قـــــــــــــــَ َداُة هبــــــــــــــا بــــــــــــــعــــــــــــــَ ا  ا ــــــــــــــُ  مــــــــــــــَ

يــــــــــــــِف و      ٌن بســــــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــــُ ا ســــــــــــــــــــــــــــُ (7)َأَوا ِ كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ 
 

  
لُ و ابني َوائِلٍ  َصنٌَم لبَْكٍر وتَْغِلبَ  : أََوالُ و ويُْرَوى : بعَاِرِض قُْرنٍَة والعَاِرُض : الَجبَلُ  ، وبعُضهم َذَكَره  وأَل في يَأْتِي ِذْكُره ِلِضّدِ اآلِخرِ  األَوَّ

 قاَل أَبو َوْجَزةَ السَّْعِدّي : األَْوِديَةُ  بالكسرِ  اإِلياالتُ و في هذا التْرِكيِب الْختِالفِهم في َوْزنِه

ىت  ِإذا مــــــــــــــا  ُرحــــــــــــــاً  ِإاَيالتٌ حــــــــــــــَ َرتح بـــــــــــــــُ  جــــــــــــــَ

اِج و      ٍر مــــــــَ َو  مــــــــن مــــــــاطــــــــِ َن الشــــــــــــــــــــــّ عــــــــح ــــــــَ (8)قــــــــد َربـ
 

  
كفَِرَح  أَِولَ و وَربَْعَن أَْمَطْرَن ، وَماِطٌر أَي َعَرٌق يقُوُل أَْمَطَرت قَوائُِمُهنَّ من العََرِق ، والَماُج الِمْلُح.َجَرْت بُُرحاً أَي َعَرَضْت عن يساِره ، 

 قال ابُن َهْرَمةَ : َسبَقَ 

ُم  هـــــــــــــــُ اعـــــــــــــــُ بح ِدفـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ وا مل يـ عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  إنح َدافـ

ٍة      ـــــــــــــَ اي َو غـــــــــــــَ وا حنـــــــــــــَح قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ابـ واأو ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــُ (9)َأِول
 

  
َحةٌ  أَْوِليلُ و اَغانيُّ ، وهي بالَمْغِربِ َمالَّ ِخين ، وكان قَِدَمها َمْوالي إْدريس  أَْوِليلَةُ  كذا نَقَلَه الصَّ ، مدينةٌ شهيرةٌ َذَكَرها غيُر واِحٍد من الُمَؤّرِ

 األَْكبر حين َدَخَل الَمْغِرب قَْبل أَْن يَْبنِي فَاس.
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

: هو البَْوُل الخاثُِر من أَْبواِل األَْرَوى إِذا َشِربَتْه المْرأَةُ  (10)وقاَل أَبُو نَْصر  األَيَايِل بكسٍر فتشديٍد أَْلبانُ  اإِلْيلُ  : الَمْرِجُع. وقاَل َشِمٌر : المآلُ 

 اْغتَلََمْت قاَل الفََرْزَدُق :

__________________ 
 واللسان.« فصبحهم»برواية  106( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( األو  والثاين يف اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 .«أو »( معجم البلدان 4)
 عن بع  األعراب وروايته :« أون»( اللسان ا والبيت يف معجم البلدان 5)

 أاي أثـــــــــــلـــــــــــجيح أون ســـــــــــــــــــــــــقـــــــــــ  األصـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــا 

 مســـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــر الــــــــــــــــرب واملــــــــــــــــدجــــــــــــــــنــــــــــــــــات ُرابكــــــــــــــــمــــــــــــــــا    

  

 ويرو  ابلفتح.( قيدها ايقوت ابلضم 6)
 .«أوا »والتكملة ومعجم البلدان  211( ديوانه ص 7)
 ( التكملة.8)
 يعين : األّير بفتح اهلمزة.« ابلفتح»( األصر والتهذيب ويف اللسان : قا  أبو منصور ا وقيده يف التهذيب واللسان 10) ( التكملة.9)
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ُؤوا بـــــــــــــــــه و  ـــــــــــــــــَ ثـ ـــــــــــــــــَ َره إذا ارحتـ  كـــــــــــــــــَبن  خـــــــــــــــــاثـــــــــــــــــِ

تح عــــــــــلــــــــــيــــــــــه      يــــــــــَ لــــــــــِ مح حــــــــــُ ٌر هلــــــــــَُ رُ َعســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــ  (1)األُي
 

  
ي على النكاحِ. وأَْنَكَر أَبُو الَهْيثم ما قالَهُ َشِمٌر وقاَل : هو محاٌل ، ومن أَْين توجُد أَْلبانُ  (2)وهو يُغِلم  وايةُ  األَيايل أي يُقَّوِ وهو  أُيَّال (3)والّرِ

ن : أَحُدهما أَْن تُْجَمَع ِصفَةُ غيِر الَحيواِن على فُعَّل ، كُخلٍَّب ، قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا عزيٌز من َوْجَهي أُيَّلٌ  اللَّبَُن الخاثُِر. وقاَل ابُن ِجنّي : أَلبانٌ 

ل واآلَخُر أَنَّه يلزُم في َجْمِعه ا قَُربَْت من الطرِف اْحتََملَِت اإِلْعالل كما قالُوا ُصيَّم ونُيَّم.  أَوَّ : َردَّ ، قاَل ِهَشاُم  آلَ وألَنَّه واوٌي لكنَّ الواَو لمَّ

ِة : مَّ  أَُخو ِذي الرُّ

ا  واآلـــــــــــُ  فـــــــــــاِء هبـــــــــــِ يـــــــــــَر الـــــــــــعـــــــــــِ رامـــــــــــِ اَ  هـــــــــــَ مـــــــــــَ  اجلـــــــــــِ

وم      لــــــــــُ ريحُ  ــــــــــَح ٌض غــــــــــَ ِب َريــــــــــح نــــــــــاكــــــــــِ
َ

(4)عــــــــــلــــــــــ  املــــــــــ
 

  
 فيه الشَّراُب أَو العَِصيُر أَو نَْحو ذِلَك وأَْنَشَد : يُوأَلُ  كِكتاٍب ِوعاءٌ  : اإِليَالُ  وقاَل اللَّْيُث : .(5)أَي : َردُّوها ليَْرتَِحلُوا َعلَيها 

تـــــــــــــــــاَم  ت  اخلـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ تح فـ نـــــــــــــــــَ  وقـــــــــــــــــد أَزحمـــــــــــــــــَ

َدث بـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــد و      (6)ِإاَيال ِإاَي ٍ َأحـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
إليهم في النََّسِب ، وقاَل  يَُؤولُ  األَْقِرباء الذين اإِلْيلَةُ  بالكسِر أي طبيعَتِه وسوسه أو حالَتِه ، وقد تكونُ  إِيلَتِه وقال ابُن َعبَّاٍد : َرَدْدتُه إلى

َمْخَشِريُّ : يقاُل ما لَكَ   إلى َكتِفَْيك إذا اْنَضّم اليهما واْجتََمَع وهو مجاٌز. تَُؤولُ  الزَّ

لَ ووقولُهم : تَْقَوى هللا أَْحَسن تَأِْويالً أَي عاقِبَةً  اه. وذا تَأَوَّ لٌ  فيه الَخْير تََوسََّمه وتََحرَّ ُجوع. لُولةاألَيْ وَحَسٌن.  ُمتَأَوَّ ماٍل  أَيِّلوماٍل  آليل وإِنَّه الرُّ

يَاِسة لَهُ.  َحَسُن القياِم َعلَيه والّسِ

ْكرُ  آلَةُ و (7)ُسْقتُها. وفي التَّْهِذيِب : َصَرْرتُها فإذا بَلَغَْت إلى الَحْلب حلَْلتها  إِيَاالً و أَْيالً  اإِلبِلَ  أُْلتُ و ى الذِّ ين : الِعْلُم ، وقَْد يَُسمَّ ، وكذِلَك  آلَةً  الّدِ

 العُْوُد والِمْزَماُر والَطْنبُوُر.

ُجِل َعشيَرتُه وذُوو قُْرباهُ  أَْهلُ   :[أهل] وفي بعِض األَْخبَاِر أنَّ  .(8) (فَابْ َعُثوا َحَكماً ِمْن َأْهِلِه َوَحَكماً ِمْن َأْهِلها)ومنه قَْولُه تعَالَى :  الرَّ

أَْسَرُع ِمَن السَّْيِل إلى السَّْهِل  األَْهلِ  إلى األَْهلُ  وفي الَمثَِل : .األَْهلِ  إلى األَْهلَ  هلل تعَالَى َمِلكاً في السماِء السابعِة تَْسبيُحه ُسْبحاَن من يَُسوقُ 

 وقاَل الشاِعُر :

ــــــــــِش يف دعــــــــــٍة  ــــــــــعــــــــــي ــــــــــعــــــــــك خــــــــــفــــــــــُ  ال  ال ميــــــــــن

ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــ ٍ      ـــــــــــــــــزوَع ن  وأوطـــــــــــــــــانِ  أهـــــــــــــــــرٍ إىل  ن

  

َت هبــــــــــا  لــــــــــح لــــــــــَ قــــــــــَ  بــــــــــكــــــــــّر بــــــــــالٍد إنح حــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ  تـ

  
الً     وجـــــــــــــــــــــــريااًن ِبـــــــــــــــــــــــريانِ  أبهـــــــــــــــــــــــرٍ  أهـــــــــــــــــــــــح

  
 قاَل الشنفرى : أَْهلُونَ  ج

كــــــــــمح و  لــــــــــونَ د ُدونــــــــــَ ٌ   َأهــــــــــح لــــــــــ  مــــــــــَ يــــــــــد عــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــِ

َبُ  و      يـــــــــــــح وٌ  وعـــــــــــــرفـــــــــــــاُء جـــــــــــــَ لـــــــــــــُ رُت ُزهـــــــــــــح (9)أَرحقـــــــــــــَ
 

  
 : عنههللارضيوقال النابغَةُ الَجْعِديُّ 

مح  أهـــــــــــــــــلـــــــــــــــــاَ ثـــــــــــــــــالثـــــــــــــــــة  هـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ  أفـــــــــــــــــنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــتـ

ذســـــــــــــــــــــــــــا و      تـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
(10)كـــــــــــــان االلـــــــــــــُه هـــــــــــــو امل

 

  
 ْخفَُش :ِمثْل فَْرخٍ وأَْفراخٍ وَزْنٍد وأَْزنَاٍد وأَْنَشَد األَ  آهالٌ  قد جاَء في الشعرِ و َزاُدوا فيه الياَء على غيِر قياٍس كما َجَمعُوا ليالً على ليالٍ  أَهالٍ و

ُ  مـــــــــــــــن و  َدٍة مـــــــــــــــا اإِلنـــــــــــــــح لـــــــــــــــح ابــــــــــــــــَ  آهـــــــــــــــاهلـــــــــــــــِ

ا      َ  مـــــــــــــن رائهلـــــــــــــِ وحهـــــــــــــَ َر  هبـــــــــــــا الـــــــــــــعـــــــــــــَ (11)تــــــــــــــَ
 

  
كُ  بتَْسِكين الهاِء على القياِس  أَْهالتٌ و  قال الُمَخبَُّل السَّْعِديُّ : ويَُحرَّ

مح  التٌ فــــــــهــــــــُ ِ  بــــــــِن عــــــــاصــــــــــــــــــــــم  َأهــــــــَ يــــــــح وحَ  قـــــــــَ  حــــــــَ

را      ــــــــــَ ث وح وَن كــــــــــَ عــــــــــُ دح ــــــــــَ ِر ي ــــــــــح ي ــــــــــ  ــــــــــل وا ابل (12)إذا أَدحجلــــــــــَ
 

  
 قال أَبُو َعْمٍرو : َكْوثر ِشعَاٌر لَُهم. وُسئَِل الَخِليُل : لم
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__________________ 
 ( التهذيب واللسان.1)
 .«يعلم»( عن اللسان وابألصر 2)
هر ا والذي يف اللسان ذكر هذا الكالم بعد بيت أنشده للنابغة اجلعدي قوله : والرواية اخل كذا خبطه وهو غري  ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 وهو :
 بـــــــــــــــــــرذونـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــّر الـــــــــــــــــــرباذيـــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــا و 

ــــــــــــالو      ــــــــــــف أي ــــــــــــت مــــــــــــن آخــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــرب  ق

  

 وقبله يف املصادر بيت آخر.« جملوم»( التهذيب واللسان والتكملة برواية 4)
 .«علميها»( عن اللسان وابألصر 5)
 .159/  1والتهذيب واملقايي  ( اللسان 6)
 ( اللسان : حلبتها.7)
 .35( سورة النساء اآية 8)
 .5بيت رقم  598/  2( خمتار الشعر اجلاهلي ا من الميته 9)
 .«أوس»واللسان  150/  1( مقايي  اللغة 10)
 «قا  : وائهلا مجض وائر كقائم وقيامقوله : رائهلا كذا خبطه ا والذي يف اللسان وائهلا ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 11)
 ( اللسان.12)
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ك ُنوا اهلاَء يف ُلون ســــــــــــــَ ا َأهح رَ  فقاَ  : أَلن   ؟ومل حُيَرُِّكوها كما َحر ُكوا أََرضــــــــــــــِ  قاَ  : ؟َأَهالت ُمذَك ٌر ا قيَر : فِلَم قاُلوا اأَلهح
َُخب ِر ا قاَ  : ومن ال

 أَيحِهرُ و أَيُهرُ  الرجرُ  َأَهرَ و  عل  القياِس. َأهحالت َعَرِب َمنح يـَُقو ُ شبـ ُهوها أبََرضات ا وأَنحَشَد بـَيحَت امل
َرَ و  َ ه رَ و ابلضِم هذا عن يُوُنَ  ا زَاَد غريُه : أُهوالً  من َحد ِي َنَصَر وَضَربَ  الً  اخت َذَ  عل  افـحتَـَعرَ  اهت  وقا  يُوُن  : َأي  َأهح

رُ و  تـََزو َج. ِر ُوالتُه َأهح ِر.وقد ت اأَلمح رُ و  قد م يف أُود اأَلمح ك انُه اأَلهح رُ  ومن ذلك للبيِت ســــــــــــــُ ك اهُنا. َأهح رُ و  الُقَر  : ســــــــــــــُ  اأَلهح
َهِب َمنح َيِديُن به رُ  من اجملازِ و  ويـَعحَتِقُده. للَمذح لُه تَعاىَل : للرُجِر َزوحَجُته اأَلهح َر قـَوح خُر فيه اأَلوالَد ا وبه ُفســـــــــــِّ َوس        اَر ) وَيدح

َلِته  أي َزوحَجُته وَأوحاَلُده. (1) (ِبَِْهِلهِ  رُ و  ابلتاءِ  كَبهح    رضـــــي علي وصـــــهره وبناته أزواجه وسلللمعليههللاصلللىللنيب  اأَلهح
لُه تـََعاىَل :  آله الّرجا  الذين هم أهله وقبر ِنســــــــــــا ه أو عنه تعاىل فاُد والذرايت ا ومنه قـَوح َوْأُمْر َأْهَلَك )ويدخُر فيه اأَلحح

الِة  َطِْبْ َعَلْيهااِبلص           َّ لُه تـََعاىَل :  (2) (َواص           ْ ا يُرِيُد هللاُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبَ ْيتِ )ا وقـَوح لُه تـََعاىَل :  (3) (ِإَّنَّ ا وقـَوح
يد  َمَِيد  ) رُ و  .(4) (َرْْحَُت هللِا َوبَ رَكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَ ْيِت ِإنَُّه ْحَِ رُ و  أُم ُتهلكرِّ َنيبٍّ  اأَلهح لُه تـََعاىَل :  َأهح وَكاَن )ِمل ِته ا ومنه قـَوح

الِة َوالزَّكاةِ  َناِوّي : .(5) (َيَُْمُر َأْهَلُه اِبلص    َّ
َ
رُ  وقاَ  الر اِغُب وتَِبَعه امل ٌب أو ِديٌن َأو ما َ حرِي  َأهح هم َنســــــَ الرجِر َمنح َ حَمُعه وِإاي 

رُ  جَمحرَاُ ا من صــــــناعٍة وبيٍت وبلدٍ  َكٌن واحٌد مث َ َو َز به فقيَر : (6)الرجِر  فَبهح رُ  َمنح َ حَمُعه وِإايهم َمســــــح بيِته َمنح َ حَمُعه  َأهح
رةِ  ُهم َنَسٌب أو ما ذُِكَر وتـُُعورف يف ُأسح رٌ  له كصاِحبٍ   آِهرٌ  ومكانٌ  .ُمطحلقاً  وسلمعليههللاصلى النيبِّ وِإاي  كذا نّص   َأهح

كِّيت هو عل  الَنَسب ا ونّص يُوُن  به ُله ابِن السِّ كِّيت : َأهح ُلهُ  فيه مبحُهو ٌ  مكانٌ و  ا قاَ  ابُن السِّ  وأَنحَشَد : َأهح
مـــــــــــــــــــــــــــًا كـــــــــــــــــــــــــــاَن و  دح والً قـــــــــــــــــــــــــــِ بحهـــــــــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــــــــــــَ

ر      فــــــــــــــــح رحتــــــــــــــــَض الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ (7)فــــــــــــــــَبمحســــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ
 

  
 قاَل ُرْؤبَةُ : المآِهلُ  والَجْمعُ 

ازال  نـــــــــــــــــَ
َ

ِة املـــــــــــــــــ رِيـــــــــــــــــ  ُت ابلـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــح َرفـــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــَ

ُم      هـــــــــــــُ ـــــــــــــح نـ رًا وكـــــــــــــانـــــــــــــت مـــــــــــــِ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ ذهـــــــــــــالً قـ (8)مـــــــــــــَ
 

  
اُج : مأُْهوالً  صارَ  كعُنِيَ  المكانُ  أُِهلَ  قدو  قال العَجَّ

َريحِن هذا مث ذا مل   (9) يـُؤحَهرقـَفح
كَكتٍِف  أَِهلٌ  كذلكو .األَْهِليَّةِ  الحِديُث : نََهى عن أَْكِل لُُحوِم الُحُمرِ  وما لَْم يأْلَْف فوْحِشيٌّ وقد ذُِكَر ومنه فأَْهِليٌّ  الَماِزلَ كلُّ ما أِلَف من الدَّواّبِ و

ً  أي أَْهالً وَمْرَحباً  قولُهم في الدُّعاءِ و قال  تأِهيالً  به أَهَّلَ و وال أَجانَِب فاْستَأْنِْس وال تَْستَْوِحْش. ال ُغَرباءَ  أَْهالً  (10) وأَتَْيتَ  أَتَْيَت َسعَة ال ضيقا

ي : الُمَضاِرُع منه له ذلك اُء ، أَنَِس به وَوِدَق به اْستَأْنََس به. قاَل ابُن بَّرِ َب به وقال الِكَسائِّي والفرَّ  أَِهلَ و به بفتحِ الهاِء. آَهلُ  وكذلك َرحَّ

للواِحِد والجميعِ.  .(11) (ُهَو َأْهُل الت َّْقوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرةِ )له وُمْستَِحقٌّ ومنه قَْولُه تعَالَى :  ُمْستَْوِجبٌ  أَي لكذا أَْهلٌ  َس وهوكفِرَح أَنِ  الرجل

قال شْيُخنا :  باِطلٌ  لها اْستَْوَجبَهُ لُغَةٌ َجيَِّدةٌ وإِْنكاُر الجوهريّ  هُ اْستَأَْهلَ و لذلك أَْهالً  وُمْستَِحقًّا أو َجعَلَه أَْهالً  رآه له بالمدِّ  آَهلَهُ و تَأِْهيالً  لذلك أَهَّلَهُ و

ل َمْن أَْنَكَره بل أَْنَكَره الجماِهيُر قَْبلَه وقالُوا : إنَّ  ه قَْوُل المصنِِّف باِطٌل هو البَاِطُل ولْيَس الَجْوَهِريُّ أَوَّ ه غيُر فصيحٍ وضعفه في الفصيحِ وأَقرَّ

احه وقالُ  َح الحريِري بأَنَّه من األَْوهاِم وال سيَّما والَجْوَهِريُّ التَزَم أَ شرَّ ْن ال يَْذُكَر إِالَّ ما وا : هو َوارٌد ولكنَّه دوَن غيِره في الفََصاحِة ، وصرَّ

 َصاِف اْنتََهى.صحَّ عْنَده فكيَف يثبت عليه ما لم يصح عْنَده فِمثْل هذا الَكاَلم من خرافاِت المصنِِّف وعدم قياِمِه باإِلنْ 

ة التَّْحِقيق بجودةِ هذه اللغِة  يَْستَأِْهلُه قْلُت وهذا نكيٌر بالٌغ من شْيِخنا على المصنِِّف بما ال َمْخَشِريُّ وَغيُرهما من أَئِمَّ َح األَْزهِريُّ والزَّ فقد صرَّ

 أَْن يُْكَرم أو يُهان بمْعنَى يَْستَحق ، قاَل : وال يكونُ  يَْستَأِْهلُ  ول : فالنٌ قَْوَل من يقُ  (12)وتَبِعَهم الصاغانّي قاَل في التَّْهِذيِب : خطَّأَ بَْعُضهم 

ا أَنَا فال أُْنكُره وال أَُخطَّى اإِلَهالةِ  إالَّ من االْستِئْهال ُء من قالَه ألَني َسِمْعَت أَعرابيًّا فَِصيحاً من بني أَسِد يقُول لرجٍل شكر عْنَده يَداً قاَل : وأمَّ

 يا أَبَا حازٍم ما أُوِليُت وَحَضَر ذِلكَ  تَْستأِْهل ها :أُوِليَ 
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 انـحتَـَه . (1) (ُهَو َأْهُل الت َّْقوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرةِ )تـََعاىَل : مجاَعٌة من اأَلعحراِب فما أَنحَكُروا قـَوحَله ا قا  : وحُيَقِّ  ذلك قـَوحلُه 
ْفراء يقُوُل واحٌد لآلَخِر : أَنتَ  يا فالن الخْيَر وكذا َسِمْعُت أَْيضاً من فصحاِء  تَْستأِْهلُ  قْلُت : وَسِمْعُت أَْيضاً هكذا من فصحاِء أَْعَراِب الصَّ

ا بُويع لهأَْعَراِب اليََمِن قاَل ابُن بَرِّ   بالِخالفِة : ي َذَكَر أَبُو القاِسِم الزجاجي في أََماِليه ألَبي الَهْيثَِم خالد الَكاتِب يَُخاِطُب إِْبَراهيم بن الَمْهِدي لمَّ

الً  تــــــــــــــبحهـــــــــــــِ ة ُمســـــــــــــــــــــــــــح ت لــــــــــــــلــــــــــــــر محــــــــــــــحَ نح أَنــــــــــــــح  كــــــــــــــُ

ـــــــــــــــك      نح مـــــــــــــــن رِإن مل َأكـــــــــــــــُ بحهـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ت  مبُســـــــــــــــــــــــــــــح

  

و  أَ  َ  مـــــــــــــــــن آفـــــــــــــــــِة هـــــــــــــــــذا اهلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــَ  ل

  
ر   ــــــــــــِ ــــــــــــات ــــــــــــ  ق ــــــــــــوٍ  عــــــــــــل كــــــــــــاُء مــــــــــــقــــــــــــت ــــــــــــُ  (2) ؟ب

  
أَو أََكلَها قاَل َعْمُرو بُن أَسوى  اإِلهالَة فالٌن أََخذَ  اْستَأَهلَ و ليس من فصيحِ الكالِم ، وقَْوُل خالٍد ليس بحّجة ألَنَّه مولَّدٌ  ُمْستَأِْهل قاَل الزجاجي :

 من َعْبِد القَْيِس :

ي ايمــــــــــــّي و  لــــــــــــِ رح كــــــــــــُ ــــــــــــَ لــــــــــــيال ب بحهــــــــــــِ ــــــــــــَ ت  اســــــــــــــــــــــــــح

ه      يــــــــــــَ ُت مــــــــــــن مــــــــــــالــــــــــــِ قــــــــــــح فــــــــــــَ (3)ِإن الــــــــــــذي أَنـــــــــــــح
 

  
ْيِت و من أو ما أُِذيَب منه أو والَوَدكِ  ِللشَّْحمِ  اسمٌ  اإِلهالَةُ وإِهالَتِي وأَْحِسني إِيالَتِي.  اْستَأِْهلي ويقالُ  من األَْدهاِن كُزْبٍد وَشْحٍم  كّلِ ما ائْتُِدَم بهالزَّ

ً « س ر ع»في  العَْينِ  حرفِ  في ويُْروى َوْشكاَن ذُِكرَ  إِهالَةٍ  َسْرعاَن ذا في الَمثَِل :و وُدْهٍن سْمِسِم. هللا  آلُ و وأَشْرنا اليه في وش ك أَْيضا

 : الفيلِ  قصةِ  في ، وسلمعليههللاصلىوأَْنصارهُ ومنه قَْوُل َعْبِد المطَِّلِب َجّد النبّيِ  ورسوِله أَولياؤهُ 

ــــــــــــــــــ  و  ــــــــــــــــــي  آ انصــــــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــل  الصــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــوم      ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــكب وعــــــــــــــــــاب (4)آل
 

  
ً  وتَقَدَّمَ  قيَل : َمْقلُوٌب منه أَْهلٌ  أَْصلُهُ و اءَ  في أََولَ  قَِريبا ألَْهُل  ِإنَّهم قال ابُن َعبَّاٍد : يقولونوكِكتابٍة ع  اإِلهالةو هللا. أَْهلُ  وكانوا يَسّمون القرَّ

. ع (5) كُزبَْيرٍ  أَُهْيلُ و : الُحلُول. األَْهلُ و كفَِرَحٍة أي مالٍ  أَِهلَةٍ  اغانيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 لكّلِ خيٍر بالهاِء عن ابن عبَّاٍد. أَْهلة يقُولُون : هو

جِل قاَل أَبُو الطََّمحاِن الِقْيني : أَْهلِ  أَْيضاً لغةٌ في األَْهلةو  الدَّاِر والرَّ

لـــــــــــــــــةِ و  رَب يـــــــــــــــــُت ُود هـــــــــــــــــم  َأهـــــــــــــــــح  ُودٍّ قـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــَ

لـــــــــي و      د واَنئـــــــــِ ذح هـــــــــم يف اجلـــــــــهـــــــــد بـــــــــَ تـــــــــُ ـــــــــح يـ لـــــــــَ ـــــــــح (6)أَبـ
 

  
. وقاَل يونُُس : هم أَْهلٌ  أي ُرّب من هو اَغانِيُّ  أَْهلُ  أَي هم أَِهلَهو أَْهُل أَْهلَة للوّدِ قد تَعَّرْضُت له وبََذْلُت له في ذلك طاقتِي من نائٍِل نَقَلَه الصَّ

ِة. وقاَل أَبُو َزْيٍد : يقالُ  َجك فيها ، وقاَل غيُره : أَي َجعََل لك فيها أَْهالً يَْجَمعُك وإِيَّاهم. آَهلَكَ  الخاصَّ  هللا في الجنّة أي أَْدَخلَكها وَزوَّ

اُء التَْوراةِ واإِلْنِجيل ،  أَْهلُ  . وفي الُمْفَرَداِت :اإِلَهالَةِ  أي كثيرةُ  َمأُْهولَةٌ  وفي األََساِس : ثَِرْيَدة  األَْمالِك واألَْمَواِل أَْصحابُ  األَْهلوالِكتاِب قرَّ

ر قَْولُه تَعَالَى :  عباَرةٌ عن الصَّالِحيَِّة لوجوِب الحقوِق الشرعيَِّة له  األَْهِليَّةو .(7) (ِإنَّ هللَا َيَُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اْْلَماانِت ِإىل َأْهِلها)وبه فّسِ

 السُّنَِّة. أَْهلِ  قَدهم غير ُمْعتَقدِ القْبلَِة الذين ُمْعتَ  أَْهلُ  األَْهواِء هم أَْهلُ وأو عليه. 

 .األَْهلِ  أي َكثِيَرةَ  آِهلَةً  وأَْمَسْت نيرانُهم

 وسويد االِهلي بكسِر الهاِء األَْشعَِرّي َصَحابّي َذَكَره ابُن السََّكِن.

بُوبيَّة فأُِضْيف َجْبر وِمْيكا إليه فكاَن مْعنَاه َعْبد إِْيل مْعنَى ِمْيَكائِيلو جبريل قاَل األَْصَمِعي في مْعنَى بالكسِر : اسُم هللا تعالى إِيلٌ  : [أيل]  الرُّ

. وقاَل إِلٌّ  وجائٌِز أَْن يكوَن أُْعِرب فقيلَ  . وقاَل اللَّْيُث : هو بالِعْبَرانيَّة ، وهو اسٌم من أَْسَماِء هللا تعَالَى. قاَل األَْزَهِريُّ :إِْيلِ  وَرُجل إْيل

ْوِض : اسمُ السهيلّي في  ْحمن أَو َعْبد العَِزيِز هكذا جاَء عن ابِن عباٍس َرِضَي هللا تعَالَى عنهما  السالمعليه جبريل الرُّ ُسْريانّي وَمْعناه َعْبد الرَّ

 ً  والَوْقُف أََصح قاَل : وأَْكثَرُ  َمْوقوفاً وَمْرفوعا

__________________ 
 .56( سورة املدثر اآية 1)
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 ( اللسان.2)
 لتهذيب واللسان.( ا3)
 ( الروض للسهيلي ا من أبيات ذكرها يف سرية ابن هشام وقد سقرت منها البيت الشاهد :4)

 ال هــــــــّم إن الــــــــعــــــــبــــــــد ميــــــــنــــــــض رحــــــــلــــــــه فــــــــامــــــــنــــــــض حــــــــاللــــــــك 

 ال يـــــــــغـــــــــلـــــــــ  صــــــــــــــــــــــلـــــــــيـــــــــبـــــــــهـــــــــم و ـــــــــاهلـــــــــم غـــــــــدوًا  ـــــــــالـــــــــك    

  

 إن كنت لركهم وقبلتنا فبمر ما بدا لك
 السكون وايء مفتوحة.( قيدها ايقوت ابلنص ابلفتح مث 5)
 ( اللسان.6)
 .58( سورة النساء اآية 7)
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ِر العلحِم إير الناِس عل  َأن  آِخَر االســـِم منه هو اســـُم   تَعاىَل وهو َهُب كطائفٍة من َأهح . وكان شـــيحُخنا َرمِحَه   تَعاىَل يذح
ُلوبٌة كإضـــافِة كاَلِم العج افَتها َمقح َاء ِإضـــَ عَباَرٌة عن الَعبحِد ا وَأو   االســـِم عباَرٌة عن اســـٍم من  ِإير ِم فيكونُ يف َأن  هذه اأَللح

َاِء   تَعاىَل. ر وتَِبَعُه ايقوُت وقاَ  : هو َجَبٌر  آيرٌ  هكذا يف سائِر النسِخ والص وابُ  َجَبرٌ  : أَي رٌ و  َألح ابملدِّ كما َضَبطَه َنصح
َرِة يف طريِ  َمك ة. رِ  ِإيِلياءُ و  ابلنـ قح ُد فيهما ميد   ابلَكســـح د  ُر وُيشـــَ  ميد   بياٍء واحدةٍ  ِإلياءُ  يقاُ  أَيحضـــاً و  أي يف املدِّ والقصـــرِ  ويـُقحصـــَ

سِ  (1) مدينةِ  اسمُ  ويـُقحَصرُ   ناه بـَيحت   قاَ  الَفَرزحَدُ  :وقيَر : َمعح  الُقدح
ه و  ُن ُوالتـــــــــــــــُ ُت   حنـــــــــــــــَح يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ تـــــــــــــــاِن بـ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  بـ

لـــــــــــَ  و      ٌت أَبعـــــــــــح يـــــــــــح ـــــــــــَ ر ُف  ِإيـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاءَ بـ (2)ُمشـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
فَُهما هللا تعَالَى َجبٌَل بين مكةَ والمدينةِ  أَْيلَةُ و ً  ةُ أَْيلَ و وقاَل ابُن َحبِْيٍب شْعبَةٌ من َرضَوى َجبَُل يَْنبُع. قُْرَب يَْنبُعَ  شرَّ بين  على ساحِل البَْحرِ  د أَْيضا

اُج من ِمْصَر والشَّاِم والغرِب ، قاَل اليَْعقُوبي : به برد حبرة تُْنسَ  يَْنبَُع وِمْصرَ  ُل الشاِم به تَْجتَِمُع الُحجَّ ُب إلى َرُسوِل هللا وهو آِخُر الحجاز وأَوَّ

 ِحين ساَر إلى تَبُوك قاَل َحسَّاُن بُن ثابٍِت َرِضَي هللا تعالى عنه : أَْيلة إنَّه وهبه لرؤية َمِلك : يقالُ  ، وسلمعليههللاصلى

ِج إىل  ـــــــــــــح ـــــــــــــل ـــــــــــــث ر ال ـــــــــــــَ ب ا مـــــــــــــن جـــــــــــــَ كـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ل  مـــــــــــــَ

ــــــــــــيبح      ان ةَ جــــــــــــَ ــــــــــــَ ل ــــــــــــح ّر  أَيـ ٍد وحــــــــــــُ ــــــــــــح ب (3)مــــــــــــن عــــــــــــَ
 

  
َضبََطه ابُن رْسالن كُزبَْيٍر توفي  عنههللارضيان األََمويُّ َمْولَى ُعثْم َعِقيُل بُن خاِلدٍ  أبو خالدٍ  منه َمْعُروفةٌ في طريِق حاّجِ ِمْصرَ  َعقَبَتُها مو

 .244بِمْصَر فجأةً َسنَة 

َمْولَى ُمعَاِوية بن أبي  االيليّ  بن أَبي النجاد وأَقاِربُه ويونُُس بُن يَزيدَ  قْلُت : َوَجَده َعِقيل كأَِميٍر قاَل أَبُو َزْرَعٍة : صُدوٌق ثِقَةٌ َرَوى له الجماَعةُ 

حه الحافُِظ بُن حجر (4)ُسْفيان َرِضَي هللاُ تعالَى عنه توفي َسنَة ثالَث أَو أَْربَع أو تِْسَع وَخْمِسين  آخُرون نسبِّوا إليه  وَجماعةٌ  *[وأَقاِربُهُ ]وَصحَّ

عن  االيليّ  ِكاَلُهما َشْيَخا ماِلٍك وإْسحُق بُن إْسمِعيل بن َعْبد األَْعلَى االْيِليّ  ، وَطْلَحة بن َعْبد المِلكِ  أَْيلَة أَِميرُ  االيْلي منهم الُحَسْيُن بُن رْستم

ُد بُن عزيز  ه محّمد بن سالم األيليان عن سالمة بن روح (5)ابن ُعيَْينَةَ ، ومحمَّ عن  األَيلي وأَبُو َصْخر يَزيُد بُن أَبي سمية االيلي وابُن عّمِ

َشْيخ  االيلي عن َعَطاء الَخَراَسانّي ويَْحيَى بن صالحٍ  االيلي شْيخ ابن المبارك ، وَعْبُد الَجبَّار بن ُعَمر االيلي ابن ُعَمَر وَسْعدان بن َساِلم

 أَْيلولُ و وقاَل الذََّهِبّي : اسٌم لثالثِة أََماِكن َرانِ َمْوِضعاِن آخَ  إْيلَةُ و بَْين نَْيَسابُور وُهَراة بالكسِر : ة بباَخْرزَ  إِيلَةُ و يَْحيَى بن بكير وغيُر هؤالء

وِميَّةِ   وقاَل نَْصر : هو : َجبٌَل بالنْقَرةِ الذي تقدَّم ِذْكُره. د َزاَد نَْصُر : وكْسُر الَهْمزةِ أَثْبَت ، كبَقَّمٍ  أَيَّلُ و وهو آِخُر الّشُهورِ  َشْهٌر بالرُّ

اُخ : أَيَّلُ وكُجنٍُب  أُيُلو ، بالمدِّ  آيلُ  قْلُت : فيه ثالُث لُغاتٍ  ى واِحٌد وفي عباِرةِ المصنِِّف قُُصوٌر ال يَْخفَى وقاَل الشَّمَّ  كبَقٍَّم والُمَسمَّ

اِن َفصـــــــــــــــــــــــــــارٍَة  نـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــَ نـــــــــــــاف ال ض َأكـــــــــــــح َربـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  تـ

رَ      وم  فـــــــــــــــبَيـــــــــــــــ  و َزهـــــــــــــــُ هـــــــــــــــح اَواِن فــــــــــــــــَ
َ

(6)فـــــــــــــــاملـــــــــــــــ
 

  
ل لم يجىوهو بناٌء نادٌر كيف َوَزْنتَه ألَنَّه فَعٌَّل أَْو فَْيعَ  ْء منه إالَّ العَْين ْء منه إالَّ بَقَّم وَشلَّم ، وهو أَْعجميٌّ ، والثاني لم يجىل أو فَْعيَل ، فاألَوَّ

 والثاِلُث َمْعُدوٌم.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ل. أي َطبِْيعته وسوسه عن ابِن َعبَّاٍد وذُِكَر أْيضاً في أ و أَْيلَته َرَدْدتُه إلى

 مع الالم فصل الباء
. وهي البَأَْدلَة : [بأدل] اَغانِيُّ ً وِمْشيَةٌ سريعةٌ  أَْهَملهُ الصَّ َدةٌ والَهْمَزةُ زائِ  اللَّْحَمةُ بين اإِلْبِط والثَّْنُدَوةِ أو لَْحُم الثَّْديِ وقيَل : هي ثاُلثِيَّةٌ  أَْيضا

اَغانِيُّ : اْفتَتَح  بآِدلُ  ج في ذكِره هنا ووِهَم الَجْوَهِريُّ  .«ب د ل»لقوِلِهم بَِدل إذا َشَكا ذلك فالصَّواُب ِذْكُرها في  وَسيَأْتي قَِريباً. قاَل الصَّ

وإنَّما يَْستَقيُم هذا إذا كانَْت الَهْمَزةُ أَْصِليَّة َعْيَن الَكِلمِة ثم َذَكَر بْعَده تَْركيَب ب ب ل ،  البَأَْدلَة الَجْوَهِرّي هذا الفَْصل بتركيِب بأدل وَذَكَر فيه

 وَحقُّها

__________________ 
 وتصرف الشارح ابلعبارة.« مدينةُ »( يف القاموس : 1)
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 .32/  2( اللسان وديوانه ط بريوت 2)
 واللسان والصحاح. 117( ديوانه ط بريوت ص 3)
 اثنتا ومخسا ومائة.( يف اللباب تويف سنة 4)
 ساقطة من األصر. (*)
 ( يف معجم البلدان : عبد اجمليد بن عبد العزيز بن رواد.5)
 ( اللسان.6)
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 َأنح ُتذحَكَر يف تركيِب َبَدَ  مض َأَخواهِتا كما ذََكَرها ابُن فارس واأَلزحَهرِّي.
اَغانِيُّ وهو البَأَْزلَةُ  : [بأزل] ً  البَأَْزلةُ و ، وفي بعِض النسخِ المعارضِة : اللِّحاُء والُمقاَرَضةُ  بالزاي أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ  ِمْشيَةٌ سريعةٌ  أَْيضا

 عن أَبي َعْمٍرو وأَْنَشَد ألَبي األَْسود العجلّي :

ه  لـــــــــَ اهــــــــــَ  قــــــــــد كــــــــــان فــــــــــيــــــــــمــــــــــا بــــــــــيــــــــــنــــــــــنــــــــــا ُمشـــــــــــــــــــــــَ

َّب مَتَشـــــــــــــــــــــــــ       َرتح َغضـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ بـ َبدح ه  فـــــــــــَ ـــــــــــَ بحَزل ـــــــــــبـــــــــــَ (1)ال
 

  
 والمشاهلة الشتم.

. وقاَل أَبُو َزْيٍد : كأَميرٍ  البَئيلُ  : [بأل]  قال : الضَّعيفُ  النِحيفُ  الصَّغيرُ  هو أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

يـــــــــــــــر  ئـــــــــــــــِ ٍش واٍن يـــــــــــــــَ يـــــــــــــــلـــــــــــــــة فـــــــــــــــاحـــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ  حـــــــــــــــَ

يــــــــــــُم      ئــــــــــــِ ٌب لــــــــــــَ ة هلــــــــــــا َحســــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــَ نــــــــــــِ َزوح (2)مــــــــــــُ
 

  
ً  ويقالُ  كَكَراَمٍة وُمعُونٍة األُْولَى عن أَبي زيٍد واللَّْيث ، والثانية عن اللَّْحيَانّي. بُُؤلَةً و بآلَةً  كَكُرمَ  بَُؤلُ  وقد فهو حينئٍذ إِتْباٌع كما  بَئيلٌ  َضئيلٌ  أَْيضا

 أي قبيٌح. بَئِيلٌ  َذَهَب إليه ابُن األَْعَرابِّي ، وهو ليس بقَِوّيِ. وقاَل أَبُو َعْمٍرو وَضئِيلٌ 

ْحُر والَخْمرُ  (3) كصاِحٍب ع بالِعراِق يُْنَسُب إليه بابِلُ   :[ببل] كما في العُبَاِب. وقاَل  * (بِباِبَل هاُروَت َوماُروتَ )قاَل هللاُ تعالى :  الّسِ

ُرون لهِذه اآليِة قيَل : الُكوفِة ، وقاَل األَْخفَُش : ال يَْنِصرُف لتأْنِْيثِِه وذلك أَنَّ  بابِلُ  : (4)دنياوند ، وقاَل الَحَسُن  بابِلُ  الِعَراِق ، وقِيلَ  بابِلُ  الُمفَّسِ

 بِبَابِلَ  لونَ ٍء مؤنٌث إذا كاَن أَْكثََر من ثالثِة أحرف فإنّه ال يَْنَصرُف في المعرفَِة وقاَل أبو معشٍر : الكلَدانِيُّون هم الذين كانوا ينزِ اسَم كّلِ شيْ 

مِن األّول ويقاُل أول من  ُل من عمرها وكان نََزلَها بعقِب الطَُّوفاِن فَساَر هو وَمْن َخَرَج معه من  السالمعليهنوٌح  بابِلَ  َسَكنَ في الزَّ ، وهو أَوَّ

ا َمَدائَِن فَصاَرت ، وَملَُّكوا عليهم ُملُوكاً واْبتَنُوا به السالمعليهالسَِّفينِة إليها لطلَِب الدفا فأَقَاُموا بها وتَنَاَسلُوا فيها وَكثُُروا من بعِد نوٍح 

فِة ، وَمْوِضعُهم هو الذي يقاُل له َمَساِكنَهم ُمتَِّصلَةً بَدْجلةَ والفَُرات إلى أَْن بَلَغُوا من دْجلَةَ إلى أَْسفل َكْسَكَر ومن الفَُراِت إلى ما َوَراء الُكو

لم تََزْل َمْملََكتُهم قائمةً إلى أَْن قُتَِل َداَرا آِخُر ُملُوِكهم ، ثم قُتَِل منهم َخْلٌق وكان الكلَدانِيُّون ُجنُوُدهم ، ف بابِلَ  السَّواُد ، وكانَْت ُملُوُكهم تنزلُ 

، كانَْت اثْنَي َعَشَر فَْرسخاً في ِمثْل ذلك ، وكان  بابِلَ  َكثِيٌر فَذلُّوا واْنقََطَع ُمْلُكهم ، كذا في المعجِم. وقاَل أَبُو الُمْنذِر هشام بن محّمد : إنَّ مدينة

ا يِلي الُكوفَةَ ، وكانَْت الفَُراُت تَْجِري حتى َصَرفَها بْختَنَصَّر إلى َمْوِضِعها اآلَن مخافَةَ أَْن تَْهِدَم عليه ُسور المدينِة ألَنَّها كانت  ببابِلَ  بابُها ممَّ

ِل اسٌم للُمْشتَِري. البَابِليّ  باللَِّسانِ  بابِلَ  ِري ألَنَّ بَنَاها يوراسف الَجبَّار ، واشتق اسُمها من اسِم الُمْشتَ  بابِلَ  تَْجِري معه ، قاَل : ومدينةُ   األَوَّ

 كنِْسبَِة الِسْحِر والَخْمِر إليها ، وبه فَسََّر السَُّكِريُّ قَْوَل أَبِي كبيٍر الُهَذِليُّ يَِصُف ِسهاماً : بابِلَ  فنِْسبَتُهُ إلى كالبابِليَّةِ  السَّمُّ  البابِليّ و

َج  هـــــــــــَ ِوي هبـــــــــــا مـــــــــــُ كـــــــــــح ا تـــــــــــَ  الـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــوِس كـــــــــــَبلـــــــــــّ

ُم      ِويـــــــــــــهـــــــــــــِ كـــــــــــــح رُ يـــــــــــــَ ِر  ابلـــــــــــــبـــــــــــــابـــــــــــــِ قـــــــــــــِ مـــــــــــــح
ُ

(5)املـــــــــــــ
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 بكسِر الباِء وتْشديِد الالِم َمْقُصوٌر قَْريةٌ كبيرةٌ بظاِهِر َحلََب على ِمْيٍل عاِمَرةٌ وقد َذَكَرها البُْحتُِريُّ فقاَل : بابِالًّ 

ٌض  َوة مصــــــــــــــــــــــــطــــــــــاٌف ومــــــــــرتــــــــــبــــــــــَ لــــــــــح  فــــــــــيــــــــــهــــــــــا الــــــــــعــــــــــَ

وســـــــــــــــــــــــــا و      قـــــــــــُ اّل مـــــــــــن ابنـــــــــــِ طـــــــــــيـــــــــــاِس  اَببـــــــــــِ (6)وبـــــــــــِ
 

  
 وقال الَوزيُر أَبُو القاسِم بن الَمْغِربّي :

ال  حـــــــــــــــــّن قـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيب إىل. مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــامل   اببـــــــــــــــــِ

ــــــــــــــــــــه املشــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــوفِ      ــــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــــول  حــــــــــــــــــــن

  

نـــــــــــاُس ا    مـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــُب الـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــِو واهلـــــــــــَو  وكـــــــــــِ

  
ِف    (7)غـــــــــــــرِد الـــــــــــــعـــــــــــــِا والـــــــــــــظـــــــــــــبـــــــــــــاء اهلـــــــــــــيـــــــــــــّ

 

  
ةً بلُغَِة القَُدَماِء. بابِْليُونو ةً  : اسٌم عامٌّ لِدياِر ِمْصَر عامَّ  كان السالمعليهفذكر أهل التَّْوراة أَنَّ مقاَم آَدَم  وقيَل : هو اسٌم لَمْوِضعِ الفْسَطاِط خاصَّ

ا قَتََل قابِْيُل هابِْيَل َمقََت آَدُم قابِْيَل فََهَرَب قابِْيُل بأَْهِله إلى الجبَ  ببابِلَ  يَتْ  بابِلَ  اِل عن أَْرِض ، فلمَّ ا َماَت آَدُم ونُبِّي  بابِلُ  فُسّمِ يْعنِي به الفُْرقَةَ ، فلمَّ

 إِْدِريس وَكثَُر ُوْلُد قابِْيَل وَكثَُر منهم الفََساُد َدَعا إِْدِريس َربَّه أَنْ 

__________________ 
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 ( اللسان.1)
 .«مزوزكة»( اللسان ونسبه ملنظور األسدي ا وفيه : 2)
 .«وإليه يـُنحَسبُ »( يف القاموس : 3)
 .102سورة البقرة : من اآية :  (*)
 .«قوله : وقا  ا سن ا كذا خبطه وعبارة املعجم : أبو ا سن»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 . ابلبابّلي املمقر... برواية : يكوي هبا 104/  2( ديوان اهلذليا 5)
 .«وابنقوسا« »اببل »( معجم البلدان 6)
 .«اببل ّ »( معجم البلدان : 7)
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ُقَله إىل أَرحِض ذات هَنحٍر ِمثحر أَرحضِ  اً من  ابِبرَ  يـَنـح َتّ  هلا الح َتطَاهَبا اشـح َكَنها واسـح ر ا فلم ا َوَرَدها وسـَ ا فُبَري االنتقا  إىل ِمصـح
م اها اَبِبرَ  َمعحىَن  َِة يف كتاِب  ةوَمعحناه الُفرحَقة الط يِّبَ  اببِلحُيون هو الُفرحَقُة فســـَ ريح و ُ تَعاىَل َأعحَلُم. وذََكَر ابُن هشـــام صـــاِحُب الســـِّ

بِ  رو بُن امحرِ   اببِلحُيون التيجان يف الن ســَ َبا ومن ُولحِده َعمح َر يف زمِن ِإبـحرَاهيم كاَن َمِلكاً من ســَ ِء الَقيحِ  كاَن َمِلكاً عل  ِمصــح
 َذِد  :ا وقاَ  أَبُو َصخٍر اهلُ  السالمعليهاخلَِلير 

ي بــــــــــــــــعــــــــــــــــد آ   ــــــــــــــــّر  و  َرحــــــــــــــــِّ  مــــــــــــــــاَذا يـــــــــــــــــُ

بِ      اَط إىل ُرحــــــــــــح  عــــــــــــفــــــــــــا مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــم واِدي ُرهــــــــــــَ

  

وا  ّدلـــــــــُ بـــــــــَ ـــــــــَ ا وتـ يـــــــــنـــــــــَ امـــــــــي أَرحضـــــــــــــــــــــــِ وحا مـــــــــن هتـــــــــََ لـــــــــَ  جـــــــــَ

  
ِب    ـــــــــَعصـــــــــــــــــــــــح رِت ابل ـــــــــح ـــــــــر ب ون وال ـــــــــُ ـــــــــي ل ـــــــــَ َة اَبب (1)مبـــــــــكـــــــــّ

 

  
األَْزِد نَفَاُهم ِزياُد ابُن أَبيِه من البَْصرةِ إلى ِمْصَر فنََزلُوا من الفْسَطاِط وقَْد أَْسقََط ُعْمَران بُن حطان منه األَِلَف في قَْوِلِه يْذُكُر قوماً من 

 بموضعٍ يقاُل له الظاِهُر فقاَل :

هــــــــــــم  اُروا حبــــــــــــمــــــــــــِد   حــــــــــــىت أحــــــــــــلــــــــــــّ  َفســــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــون     لــــــــح بــــــــِ  مــــــــنــــــــهــــــــا املــــــــوحــــــــفــــــــاُت الســــــــــــــــــــــوابــــــــ ُ  بــــــــَ

  

هــــــــــــا  ــــــــــــُ فــــــــــــزَُع أهــــــــــــل ــــــــــــُ ــــــــــــدار ال ي ــــــــــــبمســــــــــــــــــــــــــوا ب  ف

  
ـــــــــــُب وغـــــــــــافـــــــــــُ  و    ي ـــــــــــهـــــــــــا  ـــــــــــُ م فـــــــــــي (2)جـــــــــــرياهنـــــــــــُ

 

  
مةُ ُسلَْيماُن بُن َعْبِد الدَّائمِ  بَابِلُ وكذا في المعجِم.  مْفتِي الشافِِعيَِّة بِمْصَر بْعَد  البَابِِليُّ  كصاِحٍب قَْريةٌ بِمْصَر من أَْعماِل المنوفيَِّة ومنها العالَّ

، وابن أُْخته اإِلَمام الحافُِظ الشمس ُمحّمد بن  1026ْصَر َسنَة وتوفي بمِ  1014َرأَْيته بمكَّةَ حاّجاً َسنَة  النور الزياِدّي قاَل النجم الغزّي :

ْيتُها المربى الكابلي في  1077َعاَلء الدين الشافِِعّي َمْولُده َسنَة أَلٍف وَوفَاتُه َسنٍَة  ، وقد أَلَّْفُت في شيوِخه ومن أََخَذ عنه ِرَسالةً مليحةً َسّمِ

 ي بابِها.نافِعَةً ف البَابِلّيِ  شيوخِ وتالميذِ 

َّلَهُ تَْبتِْيالً فاْنبَتَلَ  قََطعَه بَتاْلً  من َحدَّي نََصر وَضَربَ  يَْبتِلُهو بَتَلَهُ يَْبتُلُهُ  : [بتل]  اْنقََطَع ِمثْل اْنبٌَت قاَل أَبُو كبيٍر الُهَذليُّ : تَبَتَّلَ و ءُ الشَّيْ  كبَت

رح   أقســــــــــــــــــــــــمــــــــــُت ال أســــــــــــــــــــــــَبَدهــــــــــا بــــــــــعــــــــــدي َرجــــــــــُ

زحرًا فـــــــــــــــاعـــــــــــــــتـــــــــــــــد ح      َرًأ أمـــــــــــــــر  شـــــــــــــــــــــــــــــَ  إال امـــــــــــــــح

  

رح  َب الســـــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــِا  ــــــــــــــلــــــــــــــوَ  اأِلطــــــــــــــِ نــــــــــــــ   جمــــــــــــــَُ

  
ه تـــــــــــــيـــــــــــــُ   ـــــــــــــبـــــــــــــاٍء    ركـــــــــــــبَنـــــــــــــ  تـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ (3)مـــــــــــــُ

 

  
 البَتولُ و وأَبانَه منه َميَّزه عن غيِره بَتاْلً  ءَ الشَّيْ  بَتَلَ و ْنقََطَع إليه.قاَل األَْزَهِريُّ : َمْعنَاه ا (4) (َوتَ بَ تَّْل ِإلَْيِه تَ ْبِتيالً )قَْولُه تعَالَى :  التَّبَتُّلِ  وشاِهدُ 

جالِ  كَصبُورٍ  يَتْ و التي ال َشْهَوة لها فيهم ، الُمْنقَِطعَةُ عن الّرِ الْنِقَطاِعها ِمَن األَْزواجِ قَالَهُ  َرِضَي هللا تعالى عنها البَتُولُ  َمْريَُم العَْذَراءُ  ُسّمِ

مَ  يتِها فاطمةُ بنُت َسيِِّد الُمْرَسِليَن عليهما الصالةُ والسالمُ  لُقِّبَتْ و .(5)كأَميٍر. وفي التَّْهِذيِب : لتَْرِكها التَّْزِويج  كالبَتِيلِ  ْخَشِريُّ الزَّ  وعلى ذّرِ

. بالبَتُولِ  َمْخَشِريُّ ِة فَْضالً وديناً  عنوالْنِقطاِعها عن نِساِء َزمانِها  وقاَل ثَْعلَُب : تَْشبيهاً بها في المنزلِة عْنَد هللا تعالى قالَهُ الزَّ نِساِء األُمَّ

 ً  في الَواِرَدةِ  األَحاِديثِ  في العلماءُ  أَْفرد وقد ، وعنهم عنها وَرِضيَ  وسلمعليههللاصلىوَعفَافاً وهي َسيُِّدةُ نِساِء العَالَِمين وأُمُّ أَْوالِده  وَحَسبَا

ً  فْضِلها نِيُّ الطَّائِفّي فإنَّه أَلََّف في ذلك ِرسالةً وقََرأْتُها الُحَسيْ  َحَسن بن إِْبَراِهيم بنُ  هللا َعْبد السيِّدُ  تعَالى باهلل العَاِرفُ  شْيُخنا منهم ُمْستقالً  كتابا

 : البَتُولُ و .عنهاهللارضيوبه لُقِّبَْت فاطمةُ أَْيضاً  الُمْنقَِطعَةُ عن الدنيا إلى هللا تعالى من النَِّساءِ  البَتُولُ  قيَل :و .1166بالطائِِف في َسنَِة َعلَيه 

ها الُمْستَْغنِيَةُ بنَْفسها  الُمْبتِلَةُ و أي في الفَِسيلَِة والَمْنقَِطعَِة عن الدنيا ، عن ابِن عبَّاٍد : فيهما البَتِيلَةِ و كالبَتيلِ  الفَسيلَةُ من النَّْخلَِة الُمْنقَِطعَةُ عن أُّمِ

ها كُمْحِسنَةٍ  ها  الفَِسيلَةُ  اْنبَتَلَتْ  وقدِ  يَْستَِوي في الواِحُد والَجْمُع كما في الُمْحَكِم. أُمُّ َّلَتْ ومن أُّمِ ُمْنقَِطعَةٌ  تْلَةٌ بَ  بَتْةٌ  وَصَدقَةٌ  اْنقََطعَْت ، اْستَْبتَلَتْ و تَبَت

ا أَْن يريَد الغَايَةَ أي أنَّه ُمْنقَِطعٌ  بَتْلٌ  وَعطاءٌ  وفي العُبَاِب : ُمْنقَِطعَةٌ من َجميعِ الماِل إلى َسبِيِل هللا تعالى. عن صاِحبِها.  ال يُْشبُِههُ َعطاٌء أو إِمَّ

ََّل تَْبتِيالً و تعَالى ى هللاإل تَبَتَّلَ وُمْنقَِطٌع ال يُْعَطى بَْعَدهُ َعطاٌء.  يُريَد أَنَّه من رياٍء  أَْخلَصَ  بَتَلَ  قيَل :و إليه كما فَسََّر األَْزَهِريُّ به اآلية اْنقََطعَ  بَت

حِديُث َسْعٍد َرِضَي هللا تعالى عنه  ومنه تََرَك النكاَح وَزِهد فيه. تَبَتَّلَ  أَو إليه : اْنفََرَد له في طاَعتِه وأَْفَرَدها له. تَبَتَّلَ  وسْمعٍَة وقاَل ابُن َعَرفَة :

 على ُعثْمان بن التَّبَتُّلَ  ، وسلمعليههللاصلىَردَّ رُسوُل هللا : »

__________________ 
 .«اببليون»ومعجم البلدان « ماذا ترجي»برواية :  971ـ  970/  2( شرح أشعار اهلذليا 1)
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 .«اببليون»ن ( معجم البلدا2)
 والشطر الرابض يف اللسان.«  بو  األطر»وفيه  1335/  3( شرح أشعار اهلذليا ا زايدات شعره 3)
 .8( املزمر اآية 4)
 واألصر كاللسان.« التزوج»( يف التهذيب : 5)
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َنا (1) أَِذنَ  ولو ا عنههللارضيَمظحُعون  يـح َتصــَ ُتِعريحَ لالنحِقطَاِع إىل    «الخح اِء وتـَرحِ  النَكاح مث اســح يعحيِن االنحِقطَاَع عن النِّســَ
باني ة وال»ا ِديُث :  ا ومنه عزوجل المِ  تـَبَـت ر ال َرهح ُبَـتـ َلةُ و  .«يف اإِلســـــــح

اءِ  اجَلميَلةُ  (2) كُمَعظ َمةٍ   : امل ا  من النِّســـــــَ  بـُتِّرَ  كَبهن 
ُنها عل  َأعحَضاِئها أي ُقطَِّض   هي الجي أو فهو لِذلَك ُمنحماز ا مل يـَرحَكبح بـَعحُ   َحِمها بـَعحضاً  مث  خلحقها الجي قيَر : هيو ُحسح

ا ٌ  رتحســَ َيايّن. بَتر كَبن  الل حمَ   يف َأعحضــاِئها اســح َقِطَعُة اخلَلح ِ  ُمبَـتـ َلةُ  وقيَر : عنها ا عن الل حح  عن النِّســاِء هلا َعَليحِهن  اخلَلِ  : ُمنـح
ٌء ا ال تكوُن َحَسنة الَعاح لََِجة األَنحِف ا وال َحَسنة األَنحِف َفضحٌر. وقاَ  ابُن اأَلعحرَايبّ : هي اَ َسَنُة اخلَلحِ  ال يـَقحُصر شيح 

َجِة الَعاح ا ولكن تكوُن لم ًة. حاِح.  رُ كذِلَك وال يوَصُف به الر جُ   ُمبَـت رٌ  ومَجَرٌ  لَِ سيرُ   : الَبِتيحرَ و  كما يف الصِّ
َ
عن  كَبمرٍي امل

َفِر الواِدي ج ابِن َعب اٍد ا زَاَد غريُه : ُه.  الَبِتيحرُ و كُكُتٍب.   بـُُترٌ  يف َأســح َتَددِّ كباِئســُ
ُ
َجِر امل فارٌد  َجَبٌر ابلَيَماَمةِ  : بَِتيحرٌ و من الشــ 

َقِطٌض عن اجلَباِ  ا وقيَر :  بَِتيرٌ  وقاَ  غريُه : .(3)قاَلُه ابُن ُدَريحٍد  يف فضـــــــــاٍء لُِّي بذِلَك النحِقطَاِعِه عن غريِه د ُمنـح َجَبٌر بَنجح
ر يـَُناوُح َدخمحَاً من َورَاِئه يف ِدايِر كالب. َيان ا وأَيحضـــــــــــــــاً : وادٍ  : بَِتيرٌ  قاَ  اَ ارِثي  :و  َجَبٌر َأمحح َحَجُر بناٍء ُهَنا   لَبيِن ُذبـح
ُد اأَلعحَل  يرحَتِفضُ  فِر  د    حنو مَثَاِنا ِذرَاعاً قاَ  َموحهوُب بُن ُرَشيحٍد :عاِدّي ُمرحَتِفُض ُمَرب ُض اأَلسح

واٍج   مـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــُم مـــــــــــــــــــبقـــــــــــــــــــاَم ُذرَا ســـــــــــــــــــــــــــــــــُ

يــــــــــــــرُ مــــــــــــــا بــــــــــــــقــــــــــــــّي االخــــــــــــــارُج و و      تــــــــــــــِ (4)الــــــــــــــبــــــــــــــَ
 

  
 وقال َسلََمة بن الَخْرُشِب األَْنَماِريُّ :

م  هتــــــــــــُُ دح هــــــــــــِ ُث عــــــــــــَ يــــــــــــان حــــــــــــيــــــــــــح  فــــــــــــِإن  بــــــــــــيِن ُذبــــــــــــح

زحِع      ــــــــــرِ ِبــــــــــِ ي ــــــــــِ ت ــــــــــَ ــــــــــب ٍر  ال َ ابٍد وحــــــــــاضــــــــــــــــــــــــِ اح ــــــــــَ (5)ب
 

  
 وأَْنَشَد : بَتِيلٌ   أَبُو زياٍد الِكاَلبيُّ : وفي دماخ وهي بالٌد بَنِي َعْمٍرو بن ِكاَلبوقالَ 

اجــــــــــًة  ــــــــــفــــــــــؤاُد جلــــــــــَ ــــــــــقــــــــــد هــــــــــاَب ال ــــــــــعــــــــــمــــــــــري ل  ل

لــــــــــــــيــــــــــــــرِ      اِ  أُّم خــــــــــــــَ نــــــــــــــَ اعــــــــــــــِة اأَلعــــــــــــــح  بــــــــــــــقــــــــــــــطــــــــــــــَ

  

 فـــــــــمـــــــــن أجـــــــــلـــــــــهـــــــــا أحـــــــــبـــــــــبـــــــــُت عـــــــــواًن وجـــــــــابـــــــــراً 

  
ـــــــــــــُت ورَد املـــــــــــــاِء دون و    ـــــــــــــب ـــــــــــــرِ أحـــــــــــــب ـــــــــــــي ـــــــــــــت (6)ب

 

  
 (7)الَمْذُكور وهو لبَنِي َعْمٍرو بن َربِْيعة بن َعْبِد هللا َرَواهُ ببْطِن المرة  بَتيلٍ  كَسِفينٍَة ماٌء قُْربَ   :بَتِيلَةُ و المصنِِّف قُُصوٌر ال يَْخفَىوفي عباَرةِ 

 َذروةُ بُن ُجْحفة الِكاَلبّي : في ِدياِر بنِي ِكاَلٍب ، وقاَل : بَتِيلٍ  َعْندَ  (8)قليب  بَتِيلَة عن ابن ُدَرْيٍد : وفي كتاِب نَْصٍر :

ــــــــرشــــــــــــــــــــــهــــــــد  ــــــــي ــــــــت ــــــــب ــــــــ   ال ــــــــةعــــــــل ــــــــل ــــــــي ــــــــت ــــــــب  أهنــــــــا  ال

 َزوراُء قــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــٌة عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــ  االورادِ     

  

 ال  ــــــــــــوز مبــــــــــــائــــــــــــهــــــــــــا  الــــــــــــبــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــةَ مــــــــــــنــــــــــــض 

  
حـــــــــاشـــــــــــــــــــــــهـــــــــا بســـــــــــــــــــــــراِد    وُر جـــــــــِ ثـــــــــُ ٌر يــــــــــَ مـــــــــح (9)قـــــــــُ

 

  
 ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : بَتَائِلُ  ، والَجْمعُ  بَتِْيلةٌ  بلْحمِه ُمْنمازٍ  كلُّ ُعْضٍو ُمْكتَنِزٍ و في بعِض اللغاِت الْنِقطاِعه عن الظهِر. العَُجزُ  : البَتِيلةُ و

 (10) البَـَتاِئالإذا امليؤن َمد ِت 
عن ابن  من َرأْيِه أَي َعزيَمٍة ال تَُردُّ  بَتاْلءَ و بَتيلَةٍ  َمرَّ على يقالُ و ساِس.أَْوَجبَها وَحدَّها كما في األَ  بَتَلَها وقد ليَس َمعَها َغْيُرها بَتاْلءُ  ُعْمَرةٌ و

 َعبَّاٍد.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َّةً   وهو تأِْكيٌد لها. بَتْلَةً  قولُهم : َطلَّقَها بَت
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 بَِعيٌد ما بَْين الَمْنِكبَْين ، وقَْوُل الُمتَنّخل الُهَذلّي : أَْبتَلُ  ورُجلٌ 

تح  بـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِّ َك إذ جـــــــــــــــُ َك مـــــــــــــــا ِديـــــــــــــــنـــــــــــــــُ  َذلـــــــــــــــِ

ِر      كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــبـــــــــــــــُ ا كـــــــــــــــال اهلـــــــــــــــُ تـــــــــــــــرَأمجـــــــــــــــح بـــــــــــــــح
ُ

(11)املـــــــــــــــ
 

  
__________________ 

 .«ولو أحّله»( يف التهذيب واللسان : 1)
 كاألصر.« كمعظحمةٍ »وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « كمعّظمٍ »( يف القاموس : 2)
 .197/  1( اجلمهرة 3)
 .«بتير»( معجم البلدان 4)
 .«بتير»اللسان والتكملة ومعجم البلدان ( 5)
 .«بتير»( معجم البلدان 6)
 .«ببطن السرّ »( يف معجم البلدان : 7)
 .«قليت»( عن معجم البلدان وابألصر 8)
 وفيه :« بتيلة»( البيتان يف معجم البلدان 9)

 قمر تثور جحاشها بشراد
 .«ه ا والذي يف اللسان : إذا الظهورقوله : إذا امليؤن كذا خبط»( هبامش املطبوعة املصرية : 10)
قوله : ذلك ما دينك أي ذلك البكاء »والتهذيب وهبامش املطبوعة املصـــــرية :  196/  1واللســـــان ومقايي  اللغة  3/  2( ديوان اهلذليا 11)

 هلذليا : أمحاهلا بد  أمجاهلا.دينك وعادتك ا والبكر بضمتا مجض بكور بفتح أوله الجي تدر  أو  النخر أفاده يف اللسان ا ويف ديوان ا



13473 

 

وهو الذي باَن فَِسيلُه منه ، وقيَل : الذي تََدلَّْت َكبائُِسهُ ، َويُْروى الُمْنبل وهو  الُمْبتلة الُمْنفَرُد ، وقاَل غيُره : هو واِحدُ  الُمْبتل قال ابُن حبيٍب :

 أي أَْوَجبَها ، العُْمَرى أَْن يقُوَل أَْعَمْرُت لََك َداِري أَْن تَْسكنَها إلى آخر عْمِري. ، العُْمَرى بَتَلَ  الذي نَبََل بْسُره وأَْرَطَب. وفي الحِديِث :

ُد وَخْصرٌ  التَّبَتُّلُ و  .ُمبَتَّلٌ  . من َسَجعاِت األََساِس : لها ثَْغٌر ُمَرتٌَّل وَخْصرٌ بَتِيلٌ و ُمبَتَّلٌ  : التَّفَرُّ

 من النَخِل : الَوِديَّة. البَتْلَةُ و

 أي قََطعَها. بَتْلَة أي حقّاً ، وَحلََف يَميناً ، بَتاْلً  : الحقُّ ، يقاُل : تْلُ البَ و

َّلَتِ و  المْرأَةُ إذا تََزيَّنَْت وتََحّسنَْت. تَبَت

 في سيِره َجدَّ وَمَضى. اْنبَتَلَ وال تَُردُّ.  ُمْنبَتلةٌ  وَعِزيمةٌ 

حوا بأنها لثْغَة  الشُّْهَرةُ  ْيُث. وقال ابُن األَْعَرابِّي : هيأَْهَملَه الَجْوَهِريُّ واللَّ  بالضمِّ  البُثْلَةُ  : [بثل] كما في العُبَاِب والتْكِملَِة. وقاَل شْيُخنَتا : َصرَّ

لُون الباَء ميماً وبالعكِس.  من ماِزٍن وَربِْيعَة الذين يبّدِ

لَهُ تَْبجيالً  : [بجل] كَسحاٍب وأَميٍر  بَِجيلٌ و بَجالٌ  َرُجلٌ  منه اْشتُقَّ و قاَل ابُن جني : َك حْيُث اْنتََهْيَت.َكنَعَْم أَي َحْسبُ  بََجلْ  َعظََّمهُ أَو قال له : بَجَّ

لُه أَي ٌل يُبَّجِ يُِّد العَظيمُ  الناُس قالَهُ َشِمٌر ، ُمبَجَّ قاَل ُزَهْيُر بُن َجنَاٍب الكْلبِيُّ  َمَع َجماٍل ونُْبلٍ  َزاَد غيُره : عن أَبي َعْمٍرو. أو هو الشَّيُخ الَكبيُر السَّ

ِريَن :  وكاَن من الُمعَمَّ

ىَت  ــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــَ ريحٌ ل وحُت خــــــــــــــــــــــــــــَ َ
 املــــــــــــــــــــــــــــ

ة     يــــــــــــــــ  قــــــــــــــــِ ا وبــــــــــــــــه بــــــــــــــــَ كــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ هــــــــــــــــح يـــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــَ

  

ا  جــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــب ــــــــــــــِخ ال ي َر  الشــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ن َأنح يـ  مــــــــــــــِ

  
ة    يــــــــــــــ  َد  ابلــــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــح قــــــــــــــاُد يـــــــــــــــُ (1)َ  يــــــــــــــُ

 

  
وال  بُجوالً و بَجالَةً  كَكُرمَ  بَُجلَ  وقد يُقاُد َمْهِديّاً ، ولو ال ذلك لقَاَل ويُْهَدى بالواِو ، كما في العُبَاِب.َجعََل قَْولَه يُْهَدى حاالً ليُقاَد كأَنَّه قاَل 

 َكثيِر الشَّحِم إنَّهمن الناِس واإِلبِِل. وَحَكى يَْعقوُب عن أَبي الغمر العقَْيليَّ : يقاُل للرُجِل ال الَحَسُن الحاِل الُمْخِصبُ  الباِجلُ و تُوَصُف به المْرأَةُ.

 أي في الفَْرحاِن والُمْخِصِب. فيهما بالضمِ  بُجوالً و بالفتحِ  بَْجالً  كفَِرَح ونََصرَ  بَِجلَ  الفَْرحاُن وقد : البَاِجلُ و ، وَكذِلَك النَّاقَة والَجَمل. لبَاجلٌ 

ْجِل أَو في اليَِد  من الفرِس والبَعيِر ، ِعْرٌق َغليظٌ  األَْبَجلُ و أي ُمْنكٌر عظيٌم. بَِجيلٌ  أَْمرٌ  ، يقاُل : ءٍ كأَميٍر الغَِليُظ من كّلِ شي البَِجيلُ و في الرَّ

أُْخُت ، ويجوُز للشاِعِر أَْن يَْستَعيَرهُ لإِلنساِن ، قالَْت َزْينَُب  أُبَاِجلَ  الفرِس أَو البَعيِر والَجْمعُ  أُْبَجلَ  من اإِلنساِن ، يقاُل : فََصدَ  بإِزاِء األَْكَحلِ 

 يَِزيد بن الطثريَّة :

تــــــــــــذِزٌف  د  الســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــِف ال مــــــــــــُ َد قــــــــــــَ  فــــــــــــىت قــــــــــــُ

ُه و و      ابـــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــ  ٌر لـــــــــــــــــــَ هال َرهـــــــــــــــــــِ (2)َأابجـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــُ
 

  
كةً البُْهتاُن أو هو بالضم العَظيمُ  البََجلُ و  اإِلياِديُّ : (3)من البُْهتاِن قال أَبُو دواد  محرَّ

ِ  بـــــــــــــن أَرحَو  مـــــــــــــقســـــــــــــــــــــــــــم  يـــــــــــــح  امـــــــــــــُرُ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــــــُ      دإنح َرآين ألَب  و َأنح يـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــَ

  

ُت  لـــــــــــــــح الً قــــــــــــــــُ وحاًل كـــــــــــــــاذابً  ِبـــــــــــــــُح  قـــــــــــــــلـــــــــــــــَت قــــــــــــــــَ

  
د    ـــــــــــــَ فـــــــــــــي وي ـــــــــــــح ي ين ســـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ نـ ا ميـــــــــــــَح (4)ِإلـــــــــــــ 

 

  
 البََجلُ و مواِضَع َكثيرةٍ. وهو بَمْعنَاه. قاَل األَْزَهِريُّ : ولم أَْسَمْعه بالالِم لغيِر اللَّْيِث ، وأَْرُجو أَْن تكوَن الالُم لُغَةً لتَعَاقِبهما في بُْجراً  ويُْرَوى :

 ً َذمٌّ  وهو البََجلِ  ُخِذي منِّي أَخي ذا َوْصِف أَحِدهم :ِحْين َوَصَف إِْخوته المَرأَةٍ كانُوا َخَطبُوها ، فقاَل ، في  العََجُب وقوُل لُْقماَن بِن عادٍ  أَْيضا

ِة وهو راٍض بأْن يَْكِفيَه غيُره األُموَر ويكوَن َكالًّ  أَي يَْرَضى بَِخِسيِس األُُموِر وال يَْرَغُب في َمعاليها وفي العُبَاِب : أخبر أنَّه قَِصيُر الِهمَّ

ا قولُه في األَخِ اآلَخِر : ُخِذي منِّي أَخي ذاعلى غْيِره ، ويقوُل َحْسبي ما أَنَا فيه ، وأَ  كةً  بََجِليو يَْحمُل ثِْقلي وثِْقلَه فإنَّه َمْدحٌ  البَْجلَةِ  مَّ  محرَّ

ِم أي يَْكفيَك ويَْكفيني اسُم فِْعٍل  بََجْلنِيو بََجْلكَ وَحْسبِي  بمْعنَى ويَُسكَّنُ  ساِكنَةٌ أَبداً.  بَْجل األَْخفَُش : قالَ  كنَعَْم ِزنَةً ومْعنًى. بََجلْ وساِكنَتَيِ الالَّ

 يقُولُون :

__________________ 
 ( البيتان يف اللسان ا من عدة أبيات ا والصحاح.1)
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أخت يزيد الها زينب ا ويقا  البيت للعجري الســـــلود يرثي به  قا  ابن بري :« أابجله»بد  «  دله»وفيهما « أبد »( اللســـــان والصـــــحاح 2)
 عمه يقا  له سليم بن خالد بن كعب السلود قا  وروايته :رجاًل من بين 

ّد قـــــــــــــّد الســـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــف ال مـــــــــــــتضـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــر   فـــــــــــــىت قـــــــــــــُ

هو       ال رهـــــــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــه و دلـــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ـــــــــــــك  ـــــــــــــاملـــــــــــــا  ـــــــــــــرضــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــومـــــــــــــًا وي  يســــــــــــــــــــــــــر  مـــــــــــــظـــــــــــــل

  
هو    لـــــــــــــــتـــــــــــــــه فـــــــــــــــهـــــــــــــــو حـــــــــــــــامـــــــــــــــلـــــــــــــــُ  كـــــــــــــــّر الـــــــــــــــذي محـــــــــــــــّ

  

 حتريف.« أبو داود»( ابألصر 3)
 .200/  1صدره يف املقايي  ( البيتان يف اللسان والتهذيب والثاين يف التكملة. و 4)
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َبُب بَناِئهما َأن  اإِلضــــــــاَفَة معنوية   َِبَلحك ا بين (1)كما يُقوُلون َقطحك ا وســــــــَ عل  الســــــــكوِن ألَن ه مل يَتَمك ن  ِبر فيهما وإل 
م ال يُقوُلون ض مَتَك نه ِإال  َأهن  يب ا قاَ   َِبحليو  َِبَلي كما يُقوُلون َقطحين ا ولكن يُقوُلون  َِبَلحين ابإِلعراِب يف َموحضــــــــــِ أي َحســــــــــح

 لَِبيُد َرِضَي  ُ تعاىل عنه :
ه  لــــــــــــــــُ فــــــــــــــــِ ُك فــــــــــــــــال َأحــــــــــــــــح لــــــــــــــــِ ىَت َأهــــــــــــــــح مــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

لــــــــــــــي     ِش اآَن مــــــــــــــن ا ِبــــــــــــــََ يــــــــــــــح رلــــــــــــــعــــــــــــــَ (2)ِبــــــــــــــََ
 

  
 ، وقاَل َطَرفَةُ بُن العَْبِد : من الدُّنيا بََجلي فأَْلقَى تََمَراٍت ُكنَّ في يِده وقاَل : وفي حِديِث بعِض الصَّحابِة َرِضَي هللا تعَالَى عنهم :

ين شـــــــــــــــــــــــــربــــــــــــُت أســـــــــــــــــــــــــوَد حــــــــــــالـــــــــــكـــــــــــاً   َأال  إنــــــــــــّ

رح مـــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــراِب َأاَل  ِبـــــــــــــلـــــــــــــيأاَل      (3)ِبـــــــــــــََ
 

  
ا أنَّه:  عنههللارضيوفي حِديِث علّيٍ   : البَْصَرةِ  أَْهلُ  َصاحَ  الَجَملِ  يَْوم الفَِريقانُ  اْلتَقَى لمَّ

 َِبَرُرد وا َعَليحنا َشيحَخنا مُث  
 فقَالُوا :

 كيف نـَُرد  َشيحَخُكم وَقدح قحر
 ثم اْقتَتَلُوا.

الياِء ليُوِضَح األَْمَر في اْقِترانِه بالنّوِن الدالَِّة على الوقَايِة فمن قاَل : إسُم فِْعل أَْوَجبَه ، ومن قاَل : جاَء بها َمْقُرونةً ب بََجلي وقاَل َشْيُخنا : قَْولُه

َزه ، وأَْحَكاُم ذلك َمْبُسوطةٌ في المغني وُشُروِحه.  ومنه قوُل الُكَمْيِت : ُء كفاهُ الشي أَْبَجلَهُ و هي بمْعنَى َحْسب َجوَّ

اص  ِر اخَلصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ وارُِد َأهـــــــــــــــــــح  ِإلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــَ

َدُر و      نح عــــــــــــــنــــــــــــــده الصــــــــــــــــــــــــــــ  رُ مــــــــــــــِ جــــــــــــــِ بــــــــــــــح
ُ

(4)املــــــــــــــ
 

  
غيَرةُ ج بالفتحِ  البَْجلَةُ و  قاَل ُكثَيُِّر : بَْجالتٌ  الشََّجَرةُ الصَّ

َرٍة و  ُروُد بــــــــــــــــَوجــــــــــــــــح ٍة تـــــــــــــــــَ زِلــــــــــــــــَ غــــــــــــــــح يــــــــــــــــد مــــــــــــــــُ  ِبــــــــــــــــِ

التِ      اِ   ِبــــــــــََ َن وضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح رِف ٍح قــــــــــد خــــــــــُ لــــــــــح (5)طــــــــــَ
 

  
هم وهي بِال الٍم : أَبو َحّيٍ  بَْجلَةٌ و بَْجلَةٍ  يقاُل : إِنَّه لذو الشَّاَرةُ الَحَسنَةُ  : البَْجلَةُ  قاَل َشِمٌر :و بنُت هنأة بن ماِلٍك  بَْجلَةٌ  من بنِي ُسلَْيم نُِسبُوا إلى أُّمِ

 قاَل َعْنتََرةُ بن شدَّاٍد : ساِكنَةً  بَْجِليٌّ  إليهم والنِّْسبَةُ  بن فَْهم

ي و  َررحُت ُر ــــــــــــــــــح ر مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم َأجــــــــــــــــــح  آخــــــــــــــــــَ

ي  يف و      لــــــــــــِ جــــــــــــح يــــــــــــُض  الــــــــــــبــــــــــــَ ٌة َوقــــــــــــِ لــــــــــــَ بـــــــــــــَ عــــــــــــح (6)مــــــــــــِ
 

  
ى عنه سابٌق َرِضَي هللاُ تعال الصَّحابيُّ  السلميُّ  بَْجلَة بَن عاِمر بِن خاِلِد بِن ُحَذْيفَة بن َعْمِرو بِن َخلَف بن َماِزن بن منهم َعْمُرو بُن َعبََسةَ 

التَّابِعين بالشَّاِم منهم َشَرْحبيل بن  َمْشُهوٌر تَْرَجَمتُه في تاريخِ ِدَمشق يَُكنَّى أَبَا َعْمٍرو وأَبَا نجيحٍ وأَبَا ُشعَْيٍب وكاَن ربع اإِلْسالم َرَوى عن كبارِ 

ن َطْلَحةَ بن مصرف وعنه يَْحيَى بن آَدَم وأَبُو أَْحمد السلميُّ ع وعيَسى بُن عبِد الرحمنِ  الشَّْمِط وسليم بن عاِمٍر وَضمرة بن حبيٍب ،

بَْيِريُّ  كةٌ  بََجِليٌّ  إليه كَسِفينٍَة َحيٌّ باليََمِن من َمعَّدٍ والنِّْسبَةُ  بَِجْيلَةُ و البَْجِليَّانِ  الزُّ ولد عمرو بن الغوث  بَِجْيلَة قال ابُن الَكْلبي في َجْمَهَرةِ نََسبِ  محرَّ

ه هنُد بْنُت ماِلٍك بن الغافق بن الشاهد  (8)فولد اراش أنمارا فولد أنمار أقتل  (7)بن َزْيد بن َكْهالن ، اراشا بن نبت بن ماِلٍك  وهو خثعم وأُمُّ

وسمية  (11)وطريفا  (10)دخل في األزد وادعة بطن مع بني عمرو بن يشكر وأشهل وشهال  (9)بن عك وعبقرا والغوث وصهيبة وُخزيمة 

 بْنُت صعب بن َسْعِد العَِشْيرةِ بها يُْعَرفُون. بَِجْيلَةُ  وأُّمهم (13)ُث وخدعة رجل والحارِ  (12)

ةُ النََّسِب في  فمنهم من بَِجْيلة قْلُت : وقد اْختَلََف أَئِمَّ

__________________ 
 .«منوية»( عن اللسان وابألصر 1)
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 والصحاح. 200/  1واألساس واملقايي  واللسان وعجزه يف التهذيب  148( ديوانه ط بريوت ص 2)
قوله : أال انين اخل كذا خبطه كاللسان يف غري هذا املوُضض وينشد يف بع  » وهبامش املطبوعة املصرية : 200/  1واملقايي   20( ديوانه ص 3)

 .«يروي أيضاً : من ذا الشراب وكال ا صحيح الكتب. اال انين أسقيت وقوله : أال ِبلي من الشراب.
 ا ميدح عبد الرحيم بن عنبسة بن سعيد بن العاص ا وقبله : 199/  1( اللسان واملقايي  4)
 عـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــم مجـــــــــــــــــــــاع األمـــــــــــــــــــــور و 

ــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــم املــــــــــــــــعــــــــــــــــمــــــــــــــــر     ــــــــــــــــه انــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــي  إل

  

 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
 بشد الراء يف عدة مواضض قاله نصر.قوله : اراشا هبامش بع  النسخ أراش رأيته يف معجم البكري مشكواًل »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 قا  : ويف الناس من يقو  أَقـحَتر.« أقحير» 387( يف مجهرة ابن حزم ص 8)
 .«خزمية»( عن ابن حزم وابألصر 9)
ر.10)  ( عن ابن حزم : َشهح
 ( عند ابن حزم : طريف.11)
 ( عند ابن حزم : سنية.12)
 ( ابن حزم : َجدعة.13)
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َعُب بُن الز َبريح َجَعَلها من  ثُر ا وقيَر : هم من نزار بن َمَعدٍّ قاَلُه ُمصــــــــــــــح الَيَمِن وهو قـَوحُ  بِن الكلحيب الذي تقد َم وهو اأَلكح
رٍو منهم وكَبن  املصنَِّف مَجََض َباح الَقوحَلا وفيه َنَظٌر ال َلحَف  بُن َعبحِد   بن جاِبٍر وهو الشلير بن مالك بن  َجرِيرُ  أَبُو َعمح

طُه  َي   تعاىل عنه وَرهح َحاِبّ َرضــِ َلم قـَبحر وفاِة و نصــر بن ثعلبة بن جشــم بن َعوحف الصــّ َف هذه األُم ة َأســح كاَن َجرِيُر يوســُ
َكنَ  ا ِقيرَ  افيمَ  يوماً  أبَرحبَعا موتِهِ  قـَبحرَ  َعَليه وَوَفدَ  ا وسلللمعليههللاصلللىالنيبِّ ا   بـَعحدَ  هبا فَماتَ  قرحِقيســـا مث الُكوَفة وســـَ
ِسا من  َبطحنٌ  كَسَحابةٍ   َِباَلةَ  وبَنو ا َرَو  عنه قـَيح  والش عحيب و اُم بُن ا َاِرِث وأَبُو َزرحَعَة َحِفيُده وأَبُو َواِئر وغريُهم. اخَلمح
ٍر بن َِبَاَلةُ  َضب ة وهو ٍر بِن ماِلٍك بن َبكح  َسعحد بن َضب ة. بُن ُذهح

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 إذا كاَن َضْخماً ، وقالَهُ األَْصَمِعيُّ ، قاَل الشاِعُر : بَِجيلٌ و بََجالٌ  يقاُل : رُجلٌ 

 لــــــــــــن تــــــــــــعــــــــــــدم الــــــــــــطــــــــــــري مــــــــــــنــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــفــــــــــــرا 

زحَورا      المــــــــــــًا حــــــــــــَ ااًل وغــــــــــــُ خــــــــــــًا ِبــــــــــــََ ــــــــــــح ي (1)شــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ا  بَجيالً  خيراً  أََصْبتم َعلَْيُكم السَّالمُ »:  فقالَ  القُبُورَ  أَتَى ، وسلمعليههللاصلىالحِديُث : أَنَّه ،  أَي واِسٌع َكثيٌر ، ومنه بَِجيلٌ  وَخْيرٌ  وَسبَْقتم َشرًّ

 «.َطويالً 

 ُء فَِرَح به ، وقَْوُل الشاِعِر :الشيْ  أَْبَجلَهو

ََشاِجِض مل  (2)عارِي   يـُبحَجراألح
 أَي ُرَواٌء وُحْسٌن وَحَسٌب ونُْبٌل وقَْوُل َعْمرو ذي الكلب : بَْجلَة . ورُجٌل ذوأَْبَجلُه يُْفَصدأَي : لم 

ةُ  ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــح يـ ٌم  ِبــــــــــــــَُ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ ي وفـ ــــــــــــــِ ي ِذروا َرمــــــــــــــح ــــــــــــــح ن ــــــــــــــَ  يـ

دًا وحـــــــــــــــاد      ـــــــــــــــَ م أَب ـــــــــــــــك حـــــــــــــــاهلـــــــــــــــُ (3)كـــــــــــــــذل
 

  
 من ُسلَْيم فَصغََّر. بَْجلَة أََراَد بني

َرَواهُ أَبُو العباِس عنه ، قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا غريٌب ،  اإِلْدقاُع الشَّديدُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ واللَّْيُث. وقاَل ابُن األَْعَرابِّي : هو البَْحلُ  : [بحل]

اغانيُّ أَْيضاً في كتابَْيه.  ونَقَلَه الصَّ

قاَل : وَسِمْعُت  أَْسَرَع في الَمْشي بَْحَدلَ  قاَل األَْزَهِريُّ :و ، وفي بعِض النسخِ لثته عن ابِن األَْعَرابِيّ  مالَْت َكتِفُهُ  الرُجلُ  بَْحَدلَ  : [بحدل]

منهم  ْسمٌ كَجْعفٍَر ا بَْحَدلٌ  قاَل َغيُره :والِخفَّةُ في السَّْعيِ  البَْحَدلَةُ و ، يأُْمُره بالسُّْرعِة في الَمْشيِ قاَل : بَْحِدُل بَْحِدلْ  أَْعرابيَّا يقُوُل لصاِحٍب له :

 الشاِعُر : بَْحَدلٍ  حميُد بنُ 

ه َمْيسيون بْنتُ  بَْحَدلُ وقْلُت :   ، ومن ولِده َحسَّاُن بُن ماِلٍك بنِ  بَْحَدلٍ  هو ابُن أنيف من بنِي حاِرثَِة بن َجنَاب الَكْلبي َجدُّ يَِزيَد بَن ُمعَاِوية أَبُو أُّمِ

الذي قَتََل َمْن قَتََل ِمْن فََزاَرةَ ، وخاِلُد بُن َسِعْيَد  بَْحَدلٍ  وحميُد بُن حريِث بن بَْحَدل الذي َشدَّ الِخالفَةَ لَمْرَوان وأَُخوه َسِعيد بن ماِلٍك بن بَْحَدلٍ 

اُس كاَن على ُشْرطِة ِهَشام. بَْحَدلٍ  بن ماِلٍك بن  وهو الَهرَّ

. وقاَل ابُن األَْعَرابِّي : أيالرُجُل أَْهَملَ  بَْحَشلَ  : [بحشل] ْنجِ  ه الَجْوَهِريُّ حمنِ  بَْحَشلٌ وَرقََص َرْقَص الزَّ بِن  كَجْعفٍَر لَقَُب أَحمَد بِن عبِد الرَّ

ِث الِمْصِرّيِ  َوَهِب بِن ُمْسلم ه َعْبد هللا ب الُمَحّدِ  ن َوَهٍب َماَت َسنَةَ أَْربَع وِستِّين.يَُكنَّى أَبَا ُعبَيَِد هللا َصُدوٌق تغيََّر بآِخِر عْمِره َرَوى عن عّمِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َث عن َزَكريا بن يَْحيَى بن صيحٍ وعنه أَبُو بَْكٍر محمَّ  بَْحَشلٌ  از الَواِسِطّي حّدِ ُد بن ُعثْمان بن لَقَُب أَْسلَم بن َسْهل بن أَْسلَم بن حبيٍب الرزَّ

 ِديِم في تاريخِ َحلََب.سْمعَان الحاِفُظ ، أَْوَرَده ابُن العَ 

 .البَْحَشلَةُ  من الرجاِل : األَْسوُد الغَليُظ ، وهي البَْحَشِليُّ و البَْحَشلُ و

ُجلُ  بَْحَظلَ  : [بحظل] التَّْهِذيِب كذا في  والحاُء مهملةٌ  مشالةٌ  والظاُء ُمْعَجَمةٌ  وكذلك َحْظلََب َحْظلَبَةً  قَفََز قَفَزاَن اليَْربوعِ والفَأَْرةِ  بَْحَظلَةً  الرَّ

 الجرذُ وغيُره قَفََز ، هكذا أَْوَرَده في كتاِب االْرتَِضاء. بَْحَظلَ  والفَأَْرةُ بالواِو ونّص األَْصَمِعي في النَواِدِر أَو الفَأَْرةُ ، ونّص أَبي َحيَّان :
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الغَليُظ   والضاُد كذلك في النسخِ والصَّواُب إِْهماُل الصاِد ، هوأَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن والخاُء معجمةٌ  كَجْعفَرٍ  البَْخَضلُ  : [بخضل]

ِمثْل تَبَْلَخَص وتَبَْخلََص َمْقلوٌب ، وقد َذَكَر المصنُِّف تَبَْلَخَص  َغلَُظ وَكثُرَ  هو بالصاِد المهملِة على الصَّواِب أي لَْحُمهُ  تَبَْخَضلَ والَكثيُر اللَّْحِم 

 في موِضِعهما.وتَبَْخلََص على الصَّواِب 

__________________ 
 ( الشطر الثاين يف اللسان والتهذيب.1)
 وانظر التهذيب واللسان.« قوله : عاري األشاجض ا هو بع  شطر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 والبيت يف اللسان. .ِبيلة ينذرون دمي وفهم فذلك برواية : 568/  2( شرح أشعار اهلذليا 3)
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هما البُُخولُ و وهو الَمْشهوُر من لغاتِه. البُْخلُ  : [بخل] اغانّي. بضّمِ وبه قََرأَ الُكوفيُّون َغْيُر عاِصٍم قَْولَه تعَالَى  كَجبَلٍ  البََخلُ و األَخيرةُ عن الصَّ

بَْير وقَتَاَدةُ وُعبَْيُد بُن ُعَمْيٍر وأَيُّوُب السْختيانّي وَعْبُد هللا بن ُسَراقَة.وهذه عن الِكَسائّي وبه قََرأَ ا نَْجمٍ  ِمثْلُ  البَخلُ و حيُث جاَء. بالبََخل :  بُن الزُّ

ا اَل يَحلُّ َحبْ  ِضدُّ الَكَرمِ  وبه قََرأَ َزْيُد بُن علّيِ وعيَسى بُن ُعَمر ، كلُّ ذِلكَ  ُعنُقٍ  ِمثْلُ  البُُخلُ و سها عنه والُجوِد وِحّده إِْمَساَك الُمْقتَنَيَات عمَّ

لٍ  قومٍ  من باِخلٌ  بالضِم والتَّحريِك فهو بُْخالً  كفَِرَح وَكُرمَ  بكذا بَِخلَ  وَشْرعاً َمْنع الَواِجِب. وقد  يْكثُُر منه بَُخالءَ  قومٍ  من بَخيلٌ وكُركَّعٍ  بُخَّ

كةً وْصٌف بالَمْصَدرِ  بََخلٌ  رُجلٌ و .البُْخل  قاَل ُرْؤبَةُ : البُْخلِ  شديدُ  كَسحاٍب وَشدَّاٍد وُمعَظَّمٍ  بَّخالٌ  رُجلٌ و األَْعَرابِّي. (1)عن أَبي العََمْيثل  محرَّ

 (2)أَُروُز اأَلرحِز  خَب ا ٌ فَذاَ  
لَهُ تَْبِخيالً و أَْبَخْلنَاُكم فماكأَْحمَده وَجَده َمْحُموداً ومنه قَْوُل َعْمرو بن َمْعِديَْكِرب : يا بنِي ُسلَْيم ، لقد سأَْلنَاُكم  بَخيالً  وَجَدهُ  أَْبَخلَهُ و أو  َرَماهُ به بَخَّ

لُ  ومن َسَجعاِت األََساِس : بَِخيالً  نََسبَه إليه أو َجعَلَه كَمْرَحلٍَة ما يَْحِملَُك عليه ويَْدعوَك  المْبَخلَةُ و .البََخلِ  فِداء الُمَخبَّل ، والَخبَُل أَْهَوُن ِمن الُمبَخَّ

 َمْجبَنَةٌ. َمْبَخلَةٌ  الحِديُث : الولَدُ  وبه فسَّرَ  إليه

 وكذِلَك حاُل كّلِ َمْفعَلٍة كالَمْهلََكِة والَمْعَطَشِة والمفَاَزةِ وَغْيِرها حقَّقَه الَخفَاِجيُّ في َشْرحِ الشفاِء.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ةُ الواِحَدةُ من البَْخلَةُ و .بالبخل بالكسر وبهما قََرأَ أَبُو َرَجاء العطاِرِدّي قَْولَه تعَالَى : البِْخل بالضِم وكذلك البُُخل َكتٍِف لغةٌ فيك البَِخلُ   المرَّ

 .البخلِ 

الٌ و اٍن َجْمعُ  بُخَّ  .بَاِخل كُرمَّ

د بن وفا.اإِلْسَكْندِريُّ ُصوفيٌّ أََخَذ عنه ِسْيِدي م باخال وَداُود بنُ   حمَّ

كةً وبالكسرِ الشي بََدلُ   :[بدل] : ولم نَْسَمْع في فَعَل وفِْعل غيَر هذه  (3)لُغَتاِن ِمثْل َشبَه وِشْبه ، وَمثَل وِمثْل ونََكل ونِْكل قاَل أَبُو ُعبَْيدة  ِء محرَّ

كُ  أَْبدالٌ  ج وهو غيُره كأَِميٍر الَخلَُف منه : بَِدْيلٌ و األُحرف. ا المحرَّ ا َجْمعُ أَمَّ فهو  بَِدْيل  والمكسوُر فظاِهٌر كَجبٍَل وأَْجباٍل وَمثٍَل وأَْمثَاٍل ، وأَمَّ

 قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد : أَْبدالٌ و بَِديلٌ وأَْفنَاق قَِليٌل إذ ليَس في َكالِمهم فَِعْيٌل وأَْفعَاٌل من السَّالِم إالَّ أَْحرف وهي َشِريٌف وأَْشَراف ويَتِيٌم وأَْيتَام وفَنِيٌق و

 قْلُت : وكذِلَك َشِهيٌد وأَْشهاٌد.

ْيت هذا وَجعَْلت هذا  أَْبَدْلت قاَل ثَْعلَُب : يقاُل : .بََدالً  منه اتََّخَذه منه بَدَّلَهُ و بغيِره منه أَْبَدلَهُ ووبه  اْستَْبَدلَهووبه  تَبَدَّلَهُ و الَخاتَم بالَحْلقِة إذا نَحَّ

ْيتَه َحْلقةً  بَدَّْلتَ ومكانَه.  تَْغيير الصُّورةِ  التَّْبِديلَ  الَحْلقة بالَخاتِم إِذا أََذْبتها وَجعَْلتها خاتماً ، قاَل : وحِقْيقَتُه أَنَّ  بَدَّْلتوالَخاتَم بالَحْلقِة إذا أََذْبتَه وسوَّ

تِئْناُف َجْوهرةٍ أُْخَرى. قاَل أَبُو َعْمٍرو : فعََرْضُت هذا على المبرِد : تَْنحيةُ الَجْوهرةِ واسْ  اإِلْبدالُ وإلى ُصورةٍ أُْخَرى والَجْوَهرةُ بعَْينِها. 

،  (5) (يُ َبدُِّل هللاُ َسيِّئاهِتِْم َحَسنات  ): أولئك  عزوجل، وهو قَْوُل هللا  أَْبَدلَت (4)مكاَن  بَدَّلَتْ  فاْستَْحَسنه وَزاَد فيه فقاَل : وقد َجعَلَت العََربُ 

ا ما َشَرَطه ثَْعلَب فهو َمْعنَى قَْوِله تعَالَى : ؟ْد أََزاَل السَّيِّئات وَجعََل مكانَها َحَسنَاتٍ أاَل تََرى أَنَّه قَ  ْلناُهْم ) وأَمَّ ُكلَّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
تَْغيير ُصورتِها إلى غيِرها ألَنَّها كانَْت ناعمةً فاْسودَّت من العََذاِب فُردَّْت صورةُ  تَْبِديلُهاوفهذه هي الَجْوهرةُ ،  قاَل : (6) (ُجُلودًا َغْْيَها

ا نَِضَجت تلَك الصُّورةِ ، فالَجْوهرةُ واِحَدةٌ والصورةُ ُمْختلفَةٌ. يَاَدةِ ما خال  البََدلِ  وُحروفُ  ُجلُوِدهم األُْولَى لمَّ أَْربَعة َعَشَر حرفاً ُحُروف الّزِ

ين اي يَْجَمعُها قَْولك الّسِ اد والزَّ . وُحروفُ  والِجيم والدَّال والطَّاء والصَّ أََحد وَعْشُرون حرفاً  الشَّائِعِ في غيِر إِْدغامِ  البََدلِ  أَْنَجْدتُه يوَم صاَل ُزّطِ

تِه (7) بِِجّدٍ َصْرُف َشِكثٍ  يَْجَمعُها قَْولُك يوضَع لَْفٌظ َمْوضَع لفٍظ كوِضِعك الواو موِضَع الياِء في موقٍن ،  أَنْ  بالبَدلِ  والُمَرادُ  أَِمَن َطيَّ ثَوِب ِعزَّ

 ُحُروف اللِّيِن وهي البدلِ  ألَْجِل اإِلْدغاِم أو التَّْعِويِض من إِْعالٍل وأَْكثَُر هذه الُحُروف تصرفاً في يبدل والياء موِضَع الَهْمَزةِ في ذئيب ال ما

 ي العُبَاِب.من غيِرها كما ف يُْبدلُ وبعُضها  يُْبدلُ 

__________________ 
 .«العيثر»( عن اللسان وابألصر 1)
 .207/  1واللسان واملقايي   65( ديوانه ص 2)
 .«أبو عبيد»( التهذيب واللسان : 3)
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 ( اللسان : مبعىن.4)
 .«فبولئك»وفيها  70( سورة الفرقان اآية 5)
 خطب.« جلوذاً »وابألصر  55( سورة النساء اآية 6)
 القاموس : َشِكٍ .( 7)
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ا غيُر  عْنَد النَّحويِّين فهو تابٌع مقصوٌد بما نُِسَب إلى المتبوعِ دونه فَخَرَج بالقصِد النعِت والتَّوكيِد وعطِف البَيَاِن ألَنََّها البََدلُ  قْلُت : وأَمَّ

 وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : أَْعطاهُ ِمثَْل ما أََخَذ منه بالكسرِ  بَِداالً و بَاَدلَهُ ُمباَدلَةً و مقصودةٍ بما نُِسَب إلى المتْبُوعِ 

ـــــــــــــــَر : ال ال  ـــــــــــــــقـــــــــــــــي وحٌن ف ـــــــــــــــا  َأيب خـــــــــــــــَ  ق

ِض      ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــح َ  َأاب  فــــــــــــــــاتـ ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ َداالل ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــب (1)ال
 

  
جَل إذا أَْعَطْيته شروى ما تأُْخذُ منه. باَدْلت وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : الحيَن ال تَْخلو ا قَْومٌ  األَْبدالُ و الرَّ بهم يُقيُم هللا َعزَّ وَجلَّ  لدُّنيا منهم ،من الصَّ

ال  قاَل غيُره : بالشاِم وثالثوَن بغيِرها. رجالً منهم أَْربَعُونَ  رجالً فيَما َزَعُموا ال تَْخلَو منهم األَْرُض ، هم َسبعونَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :واألَْرَض 

وا بََدله قاَل َشْيُخنا : األَْولَى إالَّ قامَ  يَموُت أَحُدُهم إالَّ قاَم مكانَه آَخُر من سائِِر الناِس.  .أَْبداال ألَنَّهم لذلك ُسمُّ

كةً  بََدلٌ  هللا َمَكانَه آَخَر وهي أَْخَصر من عباَرةِ المصنِّف ، واْختُِلَف في واِحِده فقيَل : أَْبَدلَ  قْلُت : وعباَرةُ العُبَاِب إذا َماَت منهم واِحدٌ  محرَّ

َح به غيُر واِحدٍ  كأَميٍر وهو أََحُد ما جاَء على فَِعْيٍل وأَْفعَاٍل وهو قليٌل كما تقدََّم ، ونَقََل الَمنَاِوي عن أَبي  بَِديلُ  واِحُدهم. . وفي الَجْمَهَرِة :َصرَّ

إِْقليم فيه  بدلٍ  األَْنبِياء وُخلَفائهم وهم عْنَد القَْوِم َسْبعَةٌ ال يَِزيُدون وال يَْنقَُصون يَْحفَُظ هللا بهم األَقَاِليم السَّْبعة لكلِّ  أَْبَدلَ  كأَنَّهم أََراُدوا البَقَاِء قاَل :

ُل ، والثاني على قدِم الَكليِم ، والثاِلُث على قدمِ  ابُع على قدِم إِْدريس ، ِواليَتُه منهم واِحٌد على قدِم الَخليِل وله اإِلْقِليُم األَوَّ  َهرون ، والرَّ

على تَْرتيِب األَقَاِليم ، وهم عاِرفُون بَما أَْوَدَع  السالمعليهموالخامُس على قدم يوُسُف ، والسادُس على قدم َعيسى ، والسَّابُع على قدِم آَدَم 

غيِرها ، ولَُهم من األَْسماِء أَْسماُء الصفاِت وكلُّ واحٍد بحسِب ما يُْعِطيه َحِقْيقة هللا في الَكَواِكِب السَّيَّارةِ من األَْسراِر والَحَركاِت والَمنَازِل و

 ذلك االسِم اإِللِهي من الّشُموِل واإِلحاَطِة ، ومنه يكوُن تَلَقِّيه اْنتََهى.

َج َسْبِعين اْمَرأَةً فلم يُولَْد له كما في الَكَواكِب وقاَل شْيُخنا : عالَمتُهم أَْن ال يُولَد لَُهْم ، قالوا : كان منهم َحّماُد بُن َسلََمةَ بَن  ِدينَاٍر تََزوَّ

 الدَّراِري.

 تََهى.قَْلُت : وفي شرحِ الدَّالئِل للفاسّي في ترَجَمِة ُمَؤلِِّفها ما نّصه : وَجْدُت بخّطِ بعِضهم أَنَّه لم يَتْرك ولداً َذَكراً انْ 

. ثم قاَل شْيُخنا : وقَْد أَْفَرَدُهم بالتَّْصنِيِف جماَعةٌ منهم السََّخاِوي والِجالُل األَْبدالِ  ةٌ إلى أَنَّه كان منوأَفَاَد بعُض الُمقَيِدين أَنَّ هذا إشار

 السيوِطي وغيُر واِحٍد.

 النِّكيَر على قَْوِلهم : بهم يحفُظ هللاُ األَْرَض فَْليُتَنَبَّْه لذِلَك.قْلُت : وَصنََّف العَزُّ بُن َعْبِد السَّالِم ِرِسالةٌ في الرّدِ على َمن يقُوُل بوُجوِدهم ، وأَقَاَم 

فَهُ  بَدَّلَه تَْبديالً و  لُ التَّْبِدي قاَل ابُن َعَرفَةَ : .(2) (يَ ْوَم تُ َبدَُّل اْْلَْرُض َغْْيَ اْْلَْرِض َوالسَّماواتُ )وقَْولُه تعَالَى :  تَغَيَّرَ  تَبَدَّلَ و وغيََّره بغيِره َحرَّ

 تَْبِديلُ و،  (ال َترى ِفيها ِعَوجاً َوال َأْمتاً )تَْسييُر جبَاِلها وتَْفِجيُر بحاِرها وكونُها ُمْستويةً  تَْبِديلُها ِء عن حاِلِه. وقاَل األَْزَهِريُّ :تَْغييُر الشيْ 

قاَل ُمجاِهُد : يقُوُل  .(3) (ما يُ َبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ )ه تعَالَى : السَّموات : اْنتِثَاُر َكواِكبِها واْنِفطاُرها وتكويُر َشْمِسها وخسوُف قمِرها وقَْولُ 

ُك َشريٌف َكريمٌ  بِْدلٌ  وَرُجلٌ  قََضْيت ما أَنَا قاٍض. ل عن كراعٍ وفيه لفٌّ ونَْشٌر غيُر ُمَرتَّب ، بالكسِر ويَُحرَّ كِطْمٍر وأَْطماٍر وِجْبٍل  أَْبدالٌ  ج األَوَّ

كةً وَجُع الَمفاِصِل واليََدْيِن. البََدلُ و وأَْجبالٍ  ْجلَين وقد محرَّ كَكتٍِف وأَْنَشَد يَْعقوب في  بَِدلٌ  كفَِرَح فهو بَِدلَ  وفي العُبَاِب : وَجٌع في اليََدْيِن والّرِ

 األَْلفاِظ :

ي لـــــــــــــذاَ  ومل أََز ح  ســـــــــــــــــــــــــــِ د َرتح نـــــــــــــفح هـــــــــــــَ تــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

ِدالً      ر  بــــــــــــَ ه حــــــــــــىت اأُلصــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــ  ارَِي كــــــــــــُ (4)هنــــــــــــَ
 

  
ِل الفَْصِل على أَنَّه ُربَاِعيُّ وأََعاَده ثانياً على  بآِدلُ  وقيَل : ما بَْين العُنَِق والتَّْرقَُوةِ ، والَجْمعُ  لَْحَمةٌ بين اإِلْبِط والثَّْنُدَوةِ  لَةُ البَأْدَ و ، وقَْد ذُِكَر في أَوَّ

. ِة ، قال ابُن ِسْيَده : وبذلك قََضْينا على َهْمَزتَها على حكِم الِفْعِل المصوغِ من أَ  َشَكاها بدالً  كفَِرحَ  بَِدلَ و أَنَّه ثالثيٌّ ْلفاِظ األَْعَضاِء ال على العامَّ

ء منها هكذا تقُولُه من كّلِ شي بَيَّاُع الَمأُْكوالتِ  كَشدَّادٍ  البَدَّالُ و بالزيادة وهو مذهُب ِسْيبََوْيه في الَهْمَزةِ إِذا كانَْت الَكِلمةُ تَِزيُد على الثالثَِة.

ي به ألَنَّهال ً  يَْبِدلُ  عََرُب ، قاَل أَبو حاتٍم : ُسّمِ  بَْيعا

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .48( سورة إبراهيم اآية 2)
 .29( سورة   اآية 3)
 ( اللسان ونسبه للشوحَأ  بن نـَُعيم ا والشطران أيضاً يف األساس ا ونسبهما البن نُعيم.4)
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 اَبَدوحَد و  .«ب    »َيبحيت ذلك أَيحضاً يف وسَ  العام ُة تقوُ  بـَق ا ٌ و  اً وغداً شيئاً آَخَر. قاَ  أَبُو اهلَيحثم :ببَـيحٍض فَيِبيُض اليَـوحَم شيئ
ِمَلِة   يف سراِد بـَغحَداَد قاَ  اأَلعحَش  : ع أَيحضاً  وُتَضم  دالُه ا (1)بفتِح الد ا  مقصوراً وعل  هذا اقـحَتَصَر الص اَغاين  يف الَتكح

َ ُدرحيَت  اح ي مـــــــــــــا بـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ر  َأهـــــــــــــح بـــــــــــــاُدوح حـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

اِ       خــــــــــــَ ة ابلســــــــــــــــــــــــــِّ ِويــــــــــــ  لــــــــــــح تح عــــــــــــُ لــــــــــــ  (2)د وحــــــــــــَ
 

  
  كذا في المعجمِ : موِضٌع ببَْطِن فلج من أَْرِض اليََماَمِة فمن قاَل هذا َرَوى بَْيَت األَْعَشى ُدْرنَى بالنُّوِن ، ألَنَّه موِضٌع باليََماَمةِ  باُدْولَى وقيَل :

هكذا في سائِر النسخِ  بُن أُّمِ أَْصَرَم الُخزاِعيَّانِ  (3) بُن َمْيَسَرةَ  بَُدْيلُ و بَن َعْبد العزى بَن َربِْيعةَ من كباِر مْسِلَمة الفتِح. بُن َوْرقاءَ  بَُدْيلُ  وكُزبَْيرٍ 

وِض األَنِف أنَّ  َسلََمةَ. وَكالُم المصنِِّف َصِريٌح في أَنَّه غيُره وأنَّه وابُن َمْيَسَرةَ َسَواٌء  بَُدْيلُ  بَن أُّمِ أَْصَرَم هو بَُدْيلَ  قاَل َشْيُخنا : والذي في الرَّ

ل.  فتأمَّ

بُن  بَُدْيلُ  في معجِم ابِن فَْهد :و بُن َسلََمةَ الُخَزاِعيَّاِن َرِضَي هللا تعَالَى عنهما لَُهما ُصْحبَةٌ. بَُدْيلُ وبُن َوْرقَاَء  بَُدْيلُ والعُبَاِب :  قْلُت : والذي في

بُن َمْيَسَرةَ العُقَْيِليُّ  بَُدْيلُ  بُن َعْبِد َمنَاِف بَن َسلََمةَ قيل له ُصْحبَةٌ. وفي ُمْختََصِر تْهِذيِب الَكَماِل للذََّهبِي : بَُدْيلُ  بَن َخلٍَف السَّلُوِليُّ ، وقيل : َسلََمةَ 

ْسلم واألَْربَعة. فسياُق المصنِِّف فيه ، وهو من رَجاِل مُ  213عن صِفيَّةُ بْنت ِشيَبةَ وأَنََس ، وعنه ُشْعبَةُ وَحّماُد بُن َزْيٍد وَخْلٌق ، ثِقَةٌ َماَت َسنَةَ 

ُل : َجعَلَه ابُن َمْيَسَرةَ وابُن أَْصَرَم  واُب في ابِن أَْصَرَم  (4)َخَطأٌ من ُوُجوٍه : األَوَّ هو ابُن َسلََمةَ. وثانياً : َجعَلَه  (4)َسَواٌء وُهما ُمْختَِلفاِن ، والصَّ

َحابِة وابُن َمْيَسَرةَ ُخزاِعيّاً ولَْيَس هو كذلك ، بل هو ُعقَْيِليُّ   ، وإْنما الخُزاِعيُّ الثاني هو ابُن َعْمِرو بِن ُكْلثُوم اآلتي. وثاِلثاً : َعدَّهُ من الصَّ

ْل. َمْولَى َعْمِرو بِن العاِص  ماِريَةَ بُن  بَُدْيلُ و بُن ُكْلثوم الُخَزاِعيُّ له ِوفَاَدةٌ ، بَُدْيلُ  ، وقيَل : بُن َعْمِرو بِن ُكْلثوم بَُدْيلُ و تابِعيٌّ كما َعَرْفَت فتأمَّ

ا سافََر هو وتَِميُم الدَّاِريُّ ، وكذا قاَل ابُن مُ  ةَ الَجاِم لمَّ  ْنَده وأَبُو نَِعْيِم ، وإِنَّما هو بَُزْيُل ،َرَوى عنه ابُن عبَّاٍس والُمطَّلُب بُن أَبِي َوَداَعةَ قصَّ

 الُخفِّينِ  على يمَسحُ  ، وسلمعليههللاصلىأَنَّه َرأَى النبيَّ ،  عنههللارضيعلّيِ بِن َربَاٍح عن أَبيِه عنه قاَل موَسى بُن  آَخُر َغْيُر َمْنسوبٍ  بَُدْيلُ و

بُن َعْمِرو األَْنَصاِرّي الخطِمّي َرِضَي هللا تعَالَى عنه َعَرَض على َرُسوِل هللا ،  بَُدْيلُ  وفَاتَه عنهمهللارضي صحابيُّونَ  مصرّي ،

عن  بُن علّيٍ  بَديلُ  وكأَميرٍ  آَخُرون ُضِبُطوا هكذا. اإِلياِميُّ وجماعةٌ  بَُدْيلٍ  وأَحمُد بنُ  ة الحيَِّة جاَء من َوْجٍه َغِريٍب ،رقي وسلمليهعهللاصلى

هو األَْرَدبيليُّ وهو َخَطأُ إِنَّما هو شْيُخه َمَع  بَِديلُ  هكذا نّص الَذَهبِّي وغيره. وسياُق المصنِِّف يَْقتَِضي أَْن يكونَ  األَْرَدبيليُّ  يوسف بن عبد هللا

ض ألَْرَدبيل في موِضِعه وهو َغِريٌب.  أَنَّه لم يَتَعَرَّ

هكذا في النسخِ بضّمِ الخاِء الُمْعَجَمِة وفتحِ الواِو ويَا  بُن أَبي القاِسِم الُخَوئِيُّ  بَِديلُ و الحاِفُظ عن أَبي العباِس األَصّمِ ، بُن أحمَد الَهَرِويُّ  بَِديلُ و

اإِلملّي بكسِر الَهْمَزةِ تقدََّم  بَِديل بُن أَبي القاِسِم بنِ  بَِديلُ  أن إحداهما مشدََّدةٌ للنِّْسبَِة ، وفي بعض النسخِ الُحَرمي وهو َغلٌَط وهو أَبو الوفاء

ثونَ  عن أبي الغنائِم بِن المأْمونِ  بَِديلٍ  وصالُح بنُ  في ا م ل ،ِذْكُره   َرِحَمهم هللا تعَالَى. محّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ل ثم َذَكَر َمَدْهتُه أي َمَدْحتُه. قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا يدلُّ ع الَمْبُدولِ  قاَل أَبو ُعبَْيَدة : هذا بابُ   .(5)ُمتعّدٍ  بََدلت لى أَنَّ من الُحُروِف والُمَحوَّ

كةً أو كقَِطَران َجبٌَل قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : بَِدالنُ و  : محرَّ

رٍّ  يَن  (6)ِدايٌر هلــــــــــــــــــــِ رحتــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  والــــــــــــــــــــر ابِب وفـ

ِف مــــــــــــن      عــــــــــــح ــــــــــــ  ا ابلــــــــــــنـ نــــــــــــَ ــــــــــــَ يـ يــــــــــــالــــــــــــِ َدالنِ لــــــــــــَ (7)بــــــــــــَ
 

  
 .بِبََدلٍ  ِء : تَْغييرهُ وإن لم تَأْتِ الشيْ  تَْبديلٌ وُضبَِط بالَوْجَهْيِن. 

ٌث. بدل وأبو الميز  بن المحبر البََصِريُّ محّدِ

 .215قْلُت هو من بنِي يَْربوعٍ َرَوى عن ُشْعبَة وطائِفٍَة وعنه البَُخاِري والكجّي والدقيقّي ، ثِقَةٌ توفي َسنَة 

 قَْد َرأَْيتُها.قَريةٌ بِمْصَر من أَْعَماِل الدقهلية ، و البَدَّالةو

__________________ 
 ( ايقوت : ابَدوحد روي بفتح الدا  وضمها.1)
 ومعجم البلدان والتكملة واللسان. 163( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«ابنُ »( القاموس : 3)
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 .«قوله : وابن أصرم ا صوابه : وابن أم أصرم ا كما تقدم يف املو»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 والعبارة يف التكملة نقاًل عن األزحهري.« بد »ليست يف التهذيب ( 5)
 ويف الديوان : هلند. وفرتىن ابلفاء.« قوله : هلّر ا كذا خبطه كالتكملة ا ويف اللسان : كهند»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 والتكملة ومعجم البلدان. 170( ديوانه ط بريوت ص 7)
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 .األَْبَدالُ  : البَدالءُ واِحٍد صاِحبَه. كلُّ و بَاَدلَ  : تَبَاَدالو

ْنهاِجّي ،  البَدالءِ  وأَبُو د أَْمغار الُحَسني الصَّ ٍد َعْبُد  البَدالءُ وِسْيِدي ُمحمَّ أَْوالُده َسْبعَة أَبُو َسِعْيٍد َعْبُد الخاِلِق وأَبُو يَْعقوب يوُسُف وأَبُو ُمحمَّ

ٍد َعْبُد هللا ، وأَبُو َعْمٍرو َمْيمون ، قاَل في أَنَس الفَِقير ، وهذاالسَّالِم العابِِد ، وأَبُو الَحَسِن َعْبُد  ٍد َعْبُد النُّوِر ، وأَبُو محمَّ  الحّيِ ، وأَبُو محمَّ

 البَْيُت أَْكبَر بيٍت في الَمْغرِب في الصَّالحِ فإنَّهم يَتََواَرثُونه كما يُتََواَرُث الَماُل.

 كثَُمامٍة موِضٌع في ِشْعِر َعْبِد َمنَاف الُهَذلّي : بَُدالَةٌ و

دالـــــــــــــــةٍ َأ.  َأصـــــــــــــــــــــــــــــاد ومـــــــــــــــثـــــــــــــــَر يـــــــــــــــوِم   بـــــــــــــــُ

َداِة أمــــــــــــِ  بــــــــــــعــــــــــــُد و      ِر غــــــــــــَ ثــــــــــــح قــــــــــــاُء مــــــــــــِ (1)لــــــــــــِ
 

  
فاِت ألبي ُعبَْيٍد : البَاِدليَّةُ و  البَأَْدلَتان ةُ في باِطِن الفْخِذ. وقاَل نِصيٌر :: اللَّْحمَ  البَأَْدلَةُ  : نَْخٌل لبنِي العَْنبِِر باليََماَمِة عن الحفصّي. وفي كتاِب الّصِ

أْي السَّخيِف : هذا َرأْي الَجدَّاِلين  جِل الذي يَأْتي بالرَّ  .البَّداِلينوبُُطوِن الفَْخَذين. ويقاُل للرَّ

َحدَّي نََصَر وَضَرَب األَِخيَرةُ عن ابِن عبَّاٍد ، واْقتََصَر  من يَْبِذلُهُ و يَْبذُلُهُ  (2) بََذلَهُ  َمْعُروٌف وهو اإِلْعَطاُء عن طيِب نَْفٍس  م البَْذلُ   :[بذل]

يانَةِ  االْبتِذالُ وأَْعَطاهُ وجاَد به  بَْذالً  الَجْوَهِريُّ على األُْولَى ،  ُمْبتََذلٌ  مالَهُ مصون وِعْرُضه أََهانَه ثَْوباً أَو َغْيَره ، يقاُل : اْبتََذلَه وقد ِضدُّ الّصِ

ي : وأَْنَكَر عليُّ بُن الَمباِذلُ  كِمْنبٍَر والَجْمُع. كالِمْبَذلِ  الثَّوُب الَخلَقُ  هووبالكسِر  كالبِْذلَةِ  كِمْكنََسٍة ما ال يُصاُن من الثِّيابِ  المبذلةو . قاَل ابُن بَّرِ

، وقَْد قيَل أَْيضاً : ِمْيَدَعةٌ وِمْعَوَزةٌ عن أَبي َزْيٍد لواِحَدةِ  لةِمْبذَ  بغيِر هاٍء ، وَحَكى غيُره عن أَبي َزْيدٍ  ِمْبَذلٌ  وقاَل : هي الِمْبَذلَةُ  َحْمَزةَ :

في َمْنِزِله ،  يتبذلو، أي فيَما يُْمتَهن به من الثِّياِب  َمبَاِذِله ، يقاُل َخَرَج َعلَْينا في الَمبَاِذلُ  الَمؤاِدع والَمعَاِوز ، وهي الثِّياُب والُخلُُق وكذلك

ِة :  َدةِ وإِْعجام الذَّال وقَْوُل العامَّ وأَنَّه اسٌم للثّياِب الُخلِق البَْدلَةُ بالفتحِ وإْهمال الدَّال للثياِب الجُدِد َخَطأٌ من ُوُجوٍه ثالثٍَة والصَّواُب بكسِر الُمَوحَّ

ْل ذِلَك ، وقَد تُْجَمعُ  ً والبُِسه  الُمْبتَِذلُ و كِعنَبٍ  بَِذلٍ  على البَْذلَةُ  فتأمَّ لِ  وفي المْحَكِم الذي يلي َعمل نفسه َمُل عَمَل نَْفِسهَمْن يَعْ  أَْيضا  ومنه كالُمتَبَذِّ

الً  ِريبَةِ  إذا كان (3) الُمتبذلِ  سيٌف َصْدقُ  من المجاِز :و أي تاِرُك التَّزين على ِجَهِة التََّواُضعِ  حِديُث االْستِْسقاء فََخَرَج ُمتَبَذِّ ومن  ماِضي الضَّ

أي له ُحْضٌر يَُصونُه  اْبتِذالٌ  فرٌس له أو بعضه ال يخرجه كلّه دفعةً ، يَْبَذلُ وأَي يَُصون بعَض َجْريِه  بَْذلٌ و َصْونٌ  فرٌس له المجاِز : هذا

ا َكنْجٍم وَشدَّاٍد وُزبَْيٍر أَسماءٌ  بَْذلٌ و من َغنِّيٍ ، شاِعرٌ  َمْبذولٌ و إليه لَوْقِت الحاجةِ  فإنَّه اسُم امرأةٍ لها ِذْكٌر في األَغاني وأََمالي الصُّولي ،  بَْذلٌ  أَمَّ

ا (4)َذَكَرها ابُن نُْقَطةَ قالَهُ الحافُِظ  وِض نَْقالً عن الدَّاْرقُْطنِّيِ أَنَّه ليس في العََربِ  بَُذْيلٌ  وأَمَّ بُن َسْعٍد بن  بَُذْيلُ  إالَّ  بَُذْيل فقاَل السهيليُّ في الرَّ

 ٍل بِن نَْصر بن ماِلٍك بن َغَطفَان بن قَْيِس بن ُجَهْينة وهو جدُّ َعِدّي بن أَبي الزْغبَاَء الَمْذُكور في َغْزَوةِ بَْدٍر.َعِدّيِ بِن كاهِ 

 .بَُذْيل قْلُت : وهو الصَّحابِيُّ َرِضَي هللا تعالَى عنه ، ويقاُل : اسُم أَبِيه ِسنَاُن بُن ُسبَْيع بن َربِْيعَة بن ُزْهَرة بن

 ا يُْستَْدَرُك عليه :* وممّ 

ِريبَِة وهو الذي إذا الُمْبتََذل رُجٌل َصْدقُ   : عنههللارضيَوَجْدتُه ُصْلباً قال لَبِيُد  اْبتََذْلته : أي ماضي الضَّ

َر  و  بــــــــــــــــاابِت الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ وٍد مــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــُ  جمــــــــــــــــَُ

دِ       ُرِ  صــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــح ِف الــــــــــنــــــــــ  ذ ح عــــــــــاطــــــــــِ تــــــــــَ ــــــــــح بـ ُ
(5)املــــــــــ

 

  
 للَمْعُروِف. َمبَاِذيلُ  ويقاُل : ُهم البَْذلُ  : البذالةو: تَْرُك التََّصّوِن.  التَّبَذّلُ و

أي باِطنُه  بَْذِله يمينِه أي ما قَِدَر عليه ، ومن المجاِز : َصْونُه خيٌر من بَْذلَ  أي َمْلُهوٌج بِذْكِره ُمْستَْعمٌل. وَسأَْلته فأَْعَطاني ُمْبتََذلٌ  وَكالٌم وَمثَلٌ 

 خيٌر من ظاِهِره.

 .البَْذلَ  َطلََب منه : اْستَْبَذلَهو كاْبتََذلَه الثَّوَب لَبَِسه في أَْوقاِت الخْدَمةِ  بََذلَ و

 للماِل. البَْذلِ  : كثيرُ  بَذُولٌ و بَذَّالٌ  ورُجلٌ 

اَغانِيُّ اسمُ  َمْقصوراً  البُرائِلَىوكعاُلبٍِط  لُ البُرائِ  : [برأل] ، يقاُل : نَفََش بََرائِاله وقاَل  ما اْستَداَر من ريِش الطَّائِر َحْوَل ُعنُِقه األَِخيرةُ عن الصَّ

 َغْيالُن بُن ُحَريٍث :

__________________ 
 .«بُدالة»ومعجم البلدان « دُ . أمُ  بعي.. أ. أصادف»برواية :  689/  2( شرح أشعار اهلذليا 1)
 .«بدله»( عن القاموس وابألصر 2)
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َتَذ ِ »( القاموس : 3) ُبـح
 .«امل

 .70/  1( التبصري 4)
 .142( ديوانه ط بريوت ص 5)
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ا  عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  نـ قــــــــــــــــــَ َرَب مــــــــــــــــــُ زَا  خــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــال يـ

ه     يـــــــــــح لـــــــــــَ رَائـــــــــــِ ـــــــــــُ عـــــــــــا  بـ جـــــــــــَ احـــــــــــًا ُمضـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــَ (1)وجـــــــــــَ
 

  
يك أو خاصٌّ بعُْرِف الُحباَرى  بحذفِها. البُرائِلُ و بياِء النِّْسبَةِ  البُرائِليُّ و األَخيرةُ عن اللَّْحيَانِّيِ  اْبَرأَلَّ و تَبَْرألَ و بَْرألَ  فإِذا نَفََشه للِقتاِل قيلَ  والّدِ

يُك ، وَمْعناه أنَّ الَمْقصوَرةَ لغَةٌ في : بَُرائِل . وأَبُوالبَُرائِلُ  : البَُرائِلَىوهكذا في النسخِ ونّص التْكِملَِة :  الديكُ  هو بُرائِلٍ  وأبو وقَْد تّم  البَُرائِل الّدِ

يُك ، وهذا في ِسياِق المصنِِّف غيُر صحيحٍ ، ألَنَّ  بَُرائِل الَكالُم ثم اْستَأْنََف ، وقاَل : وأَبُو قَْد َذَكَره في  البَُرائِل َمْقصوراً لغَةٌ في البَُرائِلَى : الّدِ

ِل المادَّةِ ، ف ْل.أَوَّ يقاُل : أَْخَرَجِت األَْرُض زْهَرَها  األَْرِض : ُعْشبُها بُرائِلُ  من المجاِز :و هذا تِْكَراٌر وكذا ما في نسخنا بياِء النِّْسبِة َغلٌَط فتأْمَّ

وعبُد الباقي بُن محمِد  تَنَفٌِّس للقتاِل عن ابن َعبَّاٍد.مُ  ٌء لهُمتََهّيِ  أي للشَّرِّ  ُمبَْرئِلٌ  هو من المجاِز :و أي في َكثْرةِ ُعْشبها وِطْيبِه. بَُرائِلَها وأَخالَت

. بُْرآلٍ  بنِ  ٌث أَْنَدلُِسيٌّ  بالضِم محّدِ

د بن َعْبِد هللا المعافر (2)بالياِء كما َضبََطه الحافُِظ  بيُْْرَ  قْلُت ُكْنيتُه أَبُو بْكٍر والصَّواُب في جده ّي وغيُره حدََّث عن أَبي َعْمٍرو أحمُد بن محمَّ

 الطلمنكّي وعنه أَبُو العباِس بُن العَِريِف.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 بفتحٍ فكسٍر مدينةٌ عظيمةٌ بالهْنِد وقد نُِسَب إليها بعُض العلماِء. بَِريلي

م مشدََّدة مدينةٌ باألَْنَدلُِس منها أَبُو القاِسِم َخلَفُ  بْريَلّ و َمْولَى يوُسف بن البُْهلُول َسَكَن بَْلنَسية واْختََصَر  يَلِّيُّ البِرْ  بكسٍر فسكوٍن وفتحِ الياِء والالَّ

ُد بُن عيَسى 443، توفي َسنَة  البَْريَلّيّ  المدّونة وقربه على َطاِلبِيه فقيَل : َمْن أََراَد أْن يكوَن فقيهاً من لَْيلتِه فعَلَيه بكتابِ   البْريَلّيُّ  ، ومحمَّ

 .400تَِل بعَقَبَِة البَقَِر في َسنَِة َرَحَل إلى الَمْشرِق وَسِمَع وقُ 

اي. بَُرْيلُ و  الشهالّي كُزبَْيٍر َذَكَره ابُن َمْنَدة في الصَّحابِة وقيَل بالنُّوِن والزَّ

اَغانِيُّ وياقوُت : بالضمِ  بُْرُجالنُ  : [برجل] ببَْغَداَد ومنها أَبُو بْكٍر  َمَحلَّةٌ  البُْرُجالنيَّةُ وة بواِسَط  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن وقاَل الصَّ

ُد بُن الُحَسْين قاِئق َسِمَع الُحَسْين بن علّيِ الُجْعِفّي ، وعنه أَبُو بْكِر بِن أَبي الدُّنيا َمْنسوٌب إلى هذه الَمَحلَّ  البُْرجالنيُّ  محمَّ ِة صاِحُب الّزهِد والرَّ

كان  البُْرجالنيُّ  ، وأَبُو َجْعفٍَر أَحْمُد بُن الَخِليل بِن ثابِتٍ  238و َسْعٍد : هو َمْنُسوٌب إلى التي بواِسَط توفي سنة كما قالَهُ الَخِطْيُب ، وقاَل أَبُ 

 .277يسكُن هذه الَمَحلَّة فنُِسَب إليها توفي سنة 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

  وتشديِد الاّلِم قَْريةٌ باليََمِن والنِّْسبَةُ إليها الخلي وقد نُِسَب هكذا جماعةٌ من العلماِء.بفتحٍ فسكوٍن فكسِر الخاِء المعجمةِ  بَْرِخلٌّ  : بيتٌ  [برخل]

. وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو كقُْنفُذٍ  البُْرُزلُ  : [برزل] جالِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ْخُم من الّرِ : ليس ، وأَْوَرَده األَْزَهِريُّ في رباعّي التَّْهِذيِب وقاَل  الضَّ

 بثبٍت.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

د بِرزالة ِد بن يوُسَف بن محمَّ ين القاِسم بُن محمَّ َمْشِقي الحافَِظ َماَت  البرزاليّ  بالكسِر بَْطٌن من البَْربِر ومنهم اإِلماُم َعلَُم الّدِ اإِلْشبيلّي الّدِ

ة الَماِلِكيَّة مشهوٌر.بالضمِ  البُرزليو، وترَجَمتُه واِسعَةٌ.  665محرماً بخليص سنة    من أَئمَّ

َدِت الاّلُم فقيَل :وكقُْنفٍُذ  البُْرُطلُ  : [برطل] ّي عن الوزير الَمْغِربّيِ ، البُْرُطلُّ  ربَّما ُشّدِ الِمَظلَّةُ  البُْرُطلَةُ وقَلَْنُسَوةٌ  ِمثَال أُْرُدّنٍ وهذه نَقَلََها ابُن بَّرِ

يِّقَةُ  ا الضَّ ْيِفيَِّة ، وهو الصَّواُب. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : فأمَّ فَكالٌم نَبَطيٌّ ليس من َكالِم العََرِب  البُْرُطلَة عن اللَّْيِث. وَوقََع في التْكِملَِة والتَّْهِذيِب : الصَّ

 عَلُون الظاَء طاًء فكأَنَّهم أََراُدوا ابَن الظُّّلِ أال تََراهم يقُولُون : النَّاُطوُر وإِنَّما هو النَّاُظوُر.، قاَل أَبُو حاتٍم : قاَل األَْصَمِعيُّ بردا ابن والنَّبَُط يَجْ 

. بالكسِر َحَجرٌ  البْرِطيلُ و ا يَُطوِّ  أو حديٌد طويٌل ُصْلٌب ِخْلقَةً  ُمْستطيٌل كما في األََساِس قَْدَر ِذَراعٍ كما قالَهُ السَّيَرافيُّ لُه الناُس أو ليَس ممَّ

ُدونه ، َحى (3) تُْنقَرُ  يَُحّدِ  قالَهُ اللَّْيُث قاَل : وقَْد يشبَّه به َخْطم النَِّجيبة كقَْوِل َكْعِب بِن ُزَهْير : به الرَّ

__________________ 
 ( اللسان والتكملة.1)
 .219/  1( التبصري 2)
َقُر.3)  ( القاموس : يـُنـح



13487 

 

  



13488 

 

هــــــــــا  حبــــــــــََ ذح هــــــــــا ومــــــــــَ يــــــــــح ــــــــــَ نـ ــــــــــح يـ  كــــــــــبن  مــــــــــا فــــــــــات عــــــــــَ

     ِ اح يـــــــَ حـــــــح هـــــــا ومـــــــن الـــــــلـــــــ  مـــــــِ طـــــــح يـــــــرمـــــــن خـــــــَ رحطـــــــِ (1)بـــــــِ
 

  
َحى ، وُهَما من أَْصلب الِحَجارةِ مسلكة ُمَحدَّدة.  بََراِطيل َجْمعُه الِمْعَولُ  : البِْرِطيلُ  قاَل َشِمٌر :و وقيَل : هما ُظَرَراِن َمْمُطوالِن تُْنقَُر بهما الرَّ

ْشَوةُ  بمْعنَى البِْرِطيل اْختَلَفُوا فيو .(2) األَْعَرابِّيِ : وهو الذي يقاُل له بالفاِرِسيّة أْسَكنَْه قاَل ابنُ  فظاِهُر ِسياِق المصنِِّف أنَّه َعَربيٌّ فعلى  الّرِ

ي في عبِث الوليِد إ ِة لفَْقِد فِْعِليل. وقاَل أَبُو العاَلِء الَمعَّرِ نَّه بهذا المْعنَى غيُر َمْعُروٍف في كالِم العرِب وكأَنَّه أُِخَذ هذا فتح بائه من لغَِة العامَّ

 البَْرِطيل  أُِخَذ منبمْعنَى الَحَجِر الُمْستَِطيِل كأنَّ الّرْشَوةَ َحَجٌر ُرِمَي به أَو شبَُّهوه بالكلِب الذي يُْرَمى بالحجِر. وقاَل الَمنَاِويُّ  البِرِطيل من

ْشَوةُ ، وقد َذَكَره الشهاُب في شفاِء الغَِليِل وأََشاَر إليه في الع  يقاُل : أَْلقَمه بَراطيلُ  ج نايةِ بْمعَنى الِمعوِل ألَنَّه يخرُج به ما اْستُتِر فكذلك الرَّ

ْشَوةُ.  البِْرِطيل ً  بَْرَطلَ و بِْرطيالً  إِزاِء َحْوِضهَجعََل ب بَْرَطلَ  قاَل اللَّْيُث :و تْنُصر األَبَاِطيل. البََراِطيلُ وأي الّرِ  أَي فتَبَْرَطلَ  َرشاهُ  إذا فالنا

 إذا َرَشى. بَْرَطلَ  وكذلك فاْرتََشى

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. البِْرِطيلُ   : َخْطم الفلحس وهو الّدبُّ الُمِسنُّ

. وقاَل األَْصَمِعيُّ  كقُْنفُذٍ  البُْرُعلُ  : [برعل] بُعِ   : هوأَْهَملَه الَجْوَهِريُّ كذا في اللِّساِن  ولَُد الَوْبِر من ابِن آَوى هو أو كالفُْرُعِل ، ولَُد الضَّ

 والعُبَاِب.

، وقال ياقوُت  األَراِضي القريبة من الماءِ   :(3) البِْرِغيل قاَل أَبُو َحنِْيفة :و عن ثَْعلَب فَعَمَّ بها ولم يُْذكر لها واِحداً. القَُرى البَراغيلُ   :[برغل]

 قاَل غيرهُ :وبالكسِر  بِْرغيلٌ  الواحدُ  ِمثْل األَْنباِر والقاِدِسيَِّة قالَهُ أَبُو ُعبَْيٍد ، بين الريِف والبَرِّ  التي البِالدُ  هي أو : هي أَْمواهٌ تقرُب من البَْحرِ 

جلُ  بَْرَغلَ   .البَراغيلُ  أي َسَكنَها الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 كقُْنفٍُذ الفريك شاِميةٌ. البُْرُغلُ 

. وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : أي بَْرقََل بَْرقَلَةً  : [برقل] َكالٌم ال يَتْبَعُه فِْعل َمأُْخوذ من البرِق الذي ال  البرقلة وقاَل الَخِليُل : كَذَب. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ال أَْحَسبُه عربيّاً َمْحضاً وهو بالكسرِ  البِْرقيلُ  (4)قال ابُن ُدَرْيٍد : و أي فهو من األَْلفاِظ الَمْنُحوتِة. َعلَينا تُبَْرقِلُ  َمَطَر معه ومنه قَْولُهم : ال

ْبيَانُ  يُْرَمى به الذي الُجالِهقُ  ٌب. بْرقِيل وفي شفاِء الغليِل : (5) البُْنُدقُ  أي يَْرِمي به الّصِ  : هو قَْوُس البُْنُدِق ُمعَرَّ

ةُ قْلُت : وهو  يه العامَّ ْل ذلك. البرقلة الذي تسّمِ َر هناك بالبُْنُدِق فتأمَّ  والفرقلة بالباِء والفاِء وَمرَّ الُجالِهُق في موِضِعه وفُّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 كَجْعفٍَر فرُخ الثُّْعباِن الَكبيُر شاميَّةٌ. البَْرَكلُ  : [بركل]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ََّخذُ للَخْمِر َجْمعُه البْرِميلُ  : [برمل]  .بََراِميل بالكسِر ِوعاٌء من َخَشِب يُت

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اِء بِمْصَر في  البَْرنِيليُّ   التَِّجيبِيّ بالفتحِ قَْريةٌ َشْرقي ِمْصَر منها أَبُو َزْرَعة باللُ  بَرنِيل  :[برنل] قُتَِل في فتنٍة القُرَّ
 .227سنة  (6)

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ا برنبل ِعيِد األَْدنَى وقَْد َرأَْيتُها تذكر مع الصول ، وأَمَّ ه بالكسِر للُكورةِ والَمْشُهورةِ بِمْصَر فَصَوابُ  برنبال كحزنبٍل قَْريةٌ بِمْصَر في الصَّ

 بَاَرْنبَار.

لَه تَْبِزيالً و بََزلَه يَْبزلُه بَْزالً  : [بزل] ل َشقَّه بَزَّ  تََشقََّق قاَل ُزَهْيُر بُن أَبي ُسْلَمى : فَتَبَزَّ
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( ضبطت يف التكملة بكسر اهلمزة ا ضبرت حركات.2)
قبلها ا أن تكون ابجلمض ا والشـــــــارح نقر عن اللســـــــان ابإلفراد فيها وأ ر املعىن فهو هنا عطفاً عل  ما « الرباغير»( كذا والســـــــيا  يقتضـــــــي 3)

 ... ابجلمض ويف اللسان : الربغير : األرض
 .309/  3( اجلمهرة 4)
 ( هذا ضبرت القاموس والسيا  يقتضي نصبها ا وقد تصرف الشارح ابلعبارة.5)
 يف اللباب سنة سبض عشرة ومائتا.وكتبها اب روف  217( يف معجم البلدان : سنة 6)
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عـــــــَدمـــــــا  ر َة بــــــَ ِة ابــــــِن مــــــُ يــــــح عــــــَ  ســـــــــــــــــــــاعــــــيـــــــًا غــــــَ  ســــــــــــــــــــَ

ز  َ      بـــــــــــــَ ِم  تـــــــــــــَ ريِة ابلــــــــــــد  (1)مــــــــــــا بــــــــــــا الــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
. اْنبََزلَ  كذِلَك. يقاُل : اْنبََزلَ و  كاْبتََزلَها واْستَْخَرَجها. وقاَل غيُره : ثَقََب إِناَءها إذا الَخْمَر وغيَرها بََزلَ  قال ابُن ُدَرْيٍد :و الطَّْلُع أي اْنَشقَّ

لَهاو  الشََّراَب لنَْفِسي ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : اْبتََزْلتُ  يقاُل : تَبَزَّ

 (2) ابحِتزَا ِ حَتَد ر ِمنح نـََواِطِب ذي 
 وِروايةُ األَْزَهِري :

 (3) ابحِتزَا ِ حَتَد ر ِذي نـََواِطِب ذي 
الشَّراَب  بََزلَ و .لََمْبُزولٍ  ء: الَمْوِضُع الذي يْخُرُج منه الشيْ  البَُزالُ  بالضِم. قاَل ابُن ُدَرْيٍد : بُزالٌ  ذلك الَمْوِضعُ  اسمُ و وَعَزاهُ البِن األَْعَرابِّيِ.

أْي بََزلَ  لمجاِز :من او بمْعنَى التَّْصفية. البَْزلَ  . وقاَل األَْزَهِريُّ : ال أَْعرفُ كاْبتََزلَه َصفَّاهُ   باِزلٌ  واْستَْحَكَمه ، وأَْمرٌ  قََطعَهُ  أي األَْمَر أَو الرَّ

وقال  .(4)للْذَكِر واألُْنثَى عن ابِن ُدَرْيٍد  بَزولٌ و باِزلٌ  َجَمٌل وناقَةٌ  ، ومنه َطلَعَ وفََطَر  بُزوالً و بَْزالً  ناُب البَعيرِ  بََزلَ و ُمْستَْحكمٌ  باِزلٌ  وَرأْيٌ 

إلى أَْن تنيَب فتدعى عْنَد ذلك نابا. وفي  بَُزولٌ  فهي البُزولِ  ولكْن إذا أَتَى عليها َحْوٌل بْعدَ  باِزالً  شْيُخنا : وكاَن أَبُو َزْيٍد يقُوُل ال تكوُن الناقَةُ 

، والضَّميُر في عاِمها يَْرِجُع إلى َمْوصوٍف َمْحذُوٍف ألَنَّ التقديَر إلى  «عامها كلها خلفة ِزلٍ با وأْربَع وثالثوَن ما بَْين ثنية إلى»الحِديِث : 

لٌ  ج نَْفِسها ، باِزل عامها وال يجوُز رجوُعه إلى باِزلٍ  ناقَةٍ   لَ بَزَ  وربَّما وذلك في تاِسعِ ِسنيهِ  فيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب ، بَواِزلُ وكُركَّعٍ وُكتٍُب  بُزَّ

ى  في الثانيِة. قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : نُّ تَْطلُُع في وْقتِ  الباِزلُ ووليَس بعَدهُ ِسنٌّ تَُسمَّ  قال ابُن ُدَريد يقُولُون : كاَن ذلك عْندَ  البُزولِ  أَْيضاً الّسِ

اهعن ابِن األَْعَرابِّيِ ، قاَل النابغَةُ في السِّ  بََواِزلُ  الجمعو بَْزِله وعْندَ  بُُزوِله  : باِزالً  ّنِ وَسمَّ

  ِ حـــــــــــح يـــــــــــ  الـــــــــــنـــــــــــ  ذوفـــــــــــة بـــــــــــَدخـــــــــــِ قـــــــــــح امـــــــــــَ  ابزهلـــــــــــُ

ِد      َمســـــــــــــــــــــَ و ابلــــح عــــح ريــــَف الــــقــــَ رِيــــٌف صــــــــــــــــــَ (5)لـــــــه صــــــــــــــــــَ
 

  
وفي حِديِث علّيٍ  الباِزلِ  إذا اْحتَنََك تشبيهاً بالبَعيرِ  باِزلٌ  وعْقِلِه. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : رُجلٌ  الرُجُل الكاِمُل في تَْجِربَتِهِ  : البَاِزلُ  من المجاِز :و

 َرِضَي هللا تعَالى عنه :

 َعاَماح َحديٌث ِسينِّ  ابز ُ 
. ّنِ ةِ كهذا البَعيِر َمَع حداثَِة الّسِ  أي أَنَا في اْستِْكَماِل القُوَّ

يَُصفَّى  الِمْصفاةُ  كِمْكنََسٍة وِمْنبَرٍ  الِمْبَزلُ و الِمْبَزلَةُ و عاٌم أو َعاَمان. البُُزولِ  عاَمْين إذا َمَضى له بْعدَ  باِزلُ وعاٍم  باِزل وقاَل شْيُخنا : وقولُهم :

ً و عن ابِن ُدَرْيٍد ، الداِهيَةُ العظيمةُ  البَْزالءُ  من المجاِز :وتَْفِصُل بين الحّقِ والباِطِل  عظيمةٌ  بَْزالءُ  ُخطَّةٌ  من المجازِ و بها الشَّرابُ  الرأُي  أَْيضا

اِعي : الَجيِّدُ   قال الرَّ

زَا  لــــــــــــه  ــــــــــــَ َدواٍت مــــــــــــا تـ  يف صــــــــــــــــــــــــــدِر ِذي بــــــــــــَ

زحالءُ      ُد  بـــــــــــَ بــــــــــَ امــــــــــة الــــــــــلــــــــــ  ثــــــــــ  ا هبــــــــــا اجلــــــــــَ يــــــــــَ عــــــــــح (6)يـــــــــــَ
 

  
ً و  مطيقاً للشَّدائِد ضابطاً لها وأَْنَشد الَجْوَهِريُّ : يقوُم باألُموِر الِعظامِ  إذا كان ببَْزالءَ  هو نَهَّاضٌ  يقُولُون :و ، قال ابُن ُدَرْيٍد : الشَّدائِدُ  أَْيضا

ُم  هــــــــــــُ روجــــــــــــُ ومــــــــــــًا فــــــــــــُ تح قــــــــــــَ لــــــــــــَ غــــــــــــَ  ِإيّنِ ِإذا شــــــــــــــــــــــــــَ

اض      ِك هنــــــــــــــَ  الــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــــَ
َ
ُب امل زحالءَرحــــــــــــــح (7)بــــــــــــــبـــــــــــــــَ

 

  
 أي ليس عْنَده باِزلَةٌ  ما عنَده يَْعقُوب :كما يقاُل ما بَِقيَت لهم ثاِغيَةٌ وال َراِغيَةٌ أي واِحَدةٌ وقاَل  باِزلَة من المجاِز : قولُهم : ما بَِقيَت عْنَدهو

َمْخَشِريُّ : ما عْنَده باِزلَةً  ، ولم يُْعِطِهم باِزلَةً  وال تََرَك هللا عْنَده ٌء من مالٍ شي  (8)حاجته أي تْقِضيها  تُبَْزلُ  أَي بُْلغَة باِزلَةٌ  أَي شيئاً. وقاَل الزَّ

 ْرِد :قاَل ُعْروةُ بُن الوَ  كقُْفٍل َعْنزٌ  بُْزلٌ و

َزَرتح يف الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ ِّ  ا َأعــــــــــــــــح مــــــــــــــــ  زح ٌ أَلــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــُ

عـــــــــــاد و      ـــــــــــَ ا ف ـــــــــــَ ي هـــــــــــا َنســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــُ ت ـــــــــــح ـــــــــــنـ ٌة ب (9)ُدرحعـــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان واألساس وعجزه يف الصحاح ا ومل أجده يف ديوانه.1)
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 ( اللسان والتهذيب.2)
ورد فيه : وأنشــــد : ذي نواطب وابتزا  « نطب»الرواية األوىل ا ومل يشــــر إىل ابن األعرايب. ويف مادة  (بز )( كذا ابألصــــر والذي يف التهذيب 3)

 والنواطب : خرو  املصفاة.
 .282/  1( اجلمهرة 4)
 واللسان. 31( ديوانه ط بريوت ص 5)
 يف الديوان. واللسان والصحاح واألساس وعجزه يف التهذيب. وانظر ختريج البيت 60( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .245/  1( الصحاح واللسان واألساس واملقايي  7)
 ( األساس : أي تقضيها وتفصلها.8)
 فال شاهد فيه واملثبت كرواية اللسان.« يف العّ  بر ٌ »برواية :  59( ديوانه ط بريوت ص 9)
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نَقَلَه  الدَّنِّ  َمْبَزلُ  ككتاٍب َحِديَدةٌ يُْفتَُح بها : البَِزالُ و ى إلى تَِميم الدَّاِرّيِ.صاِحب الجام َماَت بالسفِر وأَْوصَ  كُزبَْيٍر َمْولَى العاِص بِن وائِلٍ  بَُزْيلُ و

. اَغانِيُّ َدةٌ  تِْبِزلَّةٌ و مصغَّراً  تُبَْيَزلَةٌ  بزياَدةِ الياِء ، وفي العُبَابِ  تِْبِزيلَةٌ وبالكسِر  تِْبِزلَّةٌ  َرُجلٌ  في النَّواِدِر :و الصَّ ِله ُمَشدَّ قَصيٌر.  أي َمَع كسِر أَوَّ

جاجِ  الباِزلَةُ و يت ألَنَّها الحاِرَصةُ من الّشِ حِديُث َزْيِد بِن ثابٍِت َرِضَي هللا تَعَالَى عنه  ومنه وال تَْعُدوهُ  أي تَُشقّه الِجْلدَ  تَْبِزلُ  وهي الُمتاَلِحَمةُ سّمِ

 قال َعْمُرو بن َشأٍْس : ذو شدَّةٍ  أي بَْزلٍ  وأْمٌر ذو «.ةٍ بثالثِة أَْبِعرَ  الباِزلَةِ  إنَّه قََضى في: »

ا  ِم بـــــــعـــــــَد مـــــــَ حـــــــَ ب الـــــــفـــــــَ وحكـــــــَ َن رأحَس الـــــــكـــــــَ قـــــــح لـــــــِّ فـــــــَ ـــــــُ  يـ

اِء يف اأَلمــــــــر ذي      حــــــــَ لــــــــح َ
ُدوُر َرحــــــــَ  املــــــــ زح تــــــــَ (1)الــــــــبـــــــــَ

 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 أي ُرِمي بأَْمٍر َصْعٍب شديٍد. باِزلٍ  بُلَي بأَْشَهبَ 

ةٌ  البَِزيلُ و  بََزلَ وطريقةٌ ُمْحَكمةٌ.  : بَْزالءَ  : شديٌد. وهو ذُو باِزلٌ  : ساَل َدُمها. وَخْطبٌ  باِزلَةٌ  : الشَّراُب المتبزل عن ابِن َعبَّاٍد قاَل : وَشجَّ

 القََضاء كما يقاُل فََصلَه وفَتََحه.

 : ِمْشيَةٌ سريعةٌ قال : البَأَْزلَةُ وَرأْيَه : اْبتََدَعه.  بََزلَ و

َّب مَتَش     (2) الَببحَزَلةفبصحَبَحتح َغضح
د ٌث َرَوى عنه َحْمَزةُ بُن القاِسِم الهاِشمّي َضبََطه  البُزليُّ  وأَحمُد بُن محمَّ يَِعْيُش بها  بَْزالء . وقاَل أَبو َعْمٍرو : ما لفالنٍ الحافِظَ  (3)بالضِم محّدِ

لَ وأي َصِريمةُ َرأْيٍ.  لَ والَجَسُد : تَفَطََّر بالدَِّم.  تَبَزَّ قاُء كذلك. وِسقاٌء فيه تَبزَّ لُ  : بَْزلٌ  الّسِ  .بُُزول بالماِء ، والَجْمعُ  يَتبزَّ

 قاَل األَْعَشى : الَحرامُ  البَْسلُ  : [بسل]

كـــــــــــــم  رٌ بَ َأجـــــــــــــاَرتـــــــــــــُ ر ٌم  ســـــــــــــــــــــــــــح  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا  ـــــــــــــَُ

هــــــــــاو      يــــــــــلــــــــــُ لــــــــــِ م وحــــــــــَ كــــــــــُ ريف لــــــــــَ نــــــــــا حــــــــــِ  (4) ؟جــــــــــاَرتــــــــــُ
  

ً و ام السَّلُوِلّي : الَحاللُ  أَْيضا  قال َعْبُد هللا بُن همَّ

حـــــــــــــــَ  زايَديت ُذ مـــــــــــــــا زِدحمُتح ومتـــــــــــــــُح فـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــَ   ؟أَيـ
مح      كــــــــــُ َزتح هــــــــــذه لــــــــــَ يـــــــــــح رُ َدمــــــــــي إنح ُأجــــــــــِ (5)َبســــــــــــــــــــــــح

 

  
 في هذا البيت الُمَخلَّى ، البَْسلُ  عن أَبي َعْمٍرو والُمفَضَّل بن َسلََمة. وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : ِضدٌّ  الَحراُم هنا ، وهوأَي َحالٌل ، وال يكوُن 

: َسِمْعُت أَْعَرابيًّاً يقوُل البٍن له َعَزَم  قاَل األَْزَهِريُّ  اللَّْحُي واللَّْوُم. : البَْسلُ  قاَل ثَْعلَُب :و َسَواء في ذلك. للواِحِد والَجْمعِ والُمَذكَِّر والُمَؤنَّثِ 

َغَطفاَن  لهم ِصْيٌت وِذْكر أَنَّهم من ثََمانِيَةُ أَْشُهٍر ُحُرٍم كانَْت لقومٍ  : البَْسلُ  قاَل غيُره :و : أََراَد بذلك لَْحيَه ولَْوَمه. بَْسالً وَعْسالً  عليه فقاَل له :

ِد بِن إْسحق. وقَْيس  قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ :و عن َحاَجتِي أي أَْعَجلَني. بََسلَني يقاُل : اإِلْعجالُ  : البَْسلُ و يقاُل لَُهم الَهبَاآت كذا في ِسْيَرةِ محمَّ

دَّةُ  البَْسل ً والّشِ ً وِء قليالً قليالً ذُ الشيأَخْ  : البَْسلُ  قال أَبو َعْمٍرو :وبالُمْنُخِل  ءَ أي نََخَل الشيْ  النَّْخلُ  أَْيضا قاَل وُعصاَرةُ العُْصفُِر والِحنَّاِء.  أَْيضا

ُجُل الَكريهُ الَمْنَظرِ  البَْسلُ  ابُن األَْعَرابِّيِ :  البَْسلُ و عن أَبي َعْمٍرو : الَحْبسُ  : البَْسلُ و كأَميرٍ  كالبَسيلِ  ونّص ابن األَْعَرابِّي : الَكِريهُ الَوْجهِ  الرَّ

ِد بن الَحَسِن هكذا  وكانوا يََدْين واليَُد األُْخَرى اليَْسُل بالُمثَنَّاةِ تَْحتُ  هكذا يُْدَعون (6) ني عاِمِر بِن لَُؤّيٍ لَقَُب بَ  : بَْيُر بُن بَكَّاٍر عن محمَّ قالَهُ الزُّ

: إذا َدَعا الرُجُل على صاِحبِه يقوُل قََطَع هللا َمَطاَك ، فيقوُل قال اللَّْيُث و هو في العُبَاِب ، ونَقَلَه الحافُِظ في التَّْبصيِر ، ولكنَّه َعَكَس القضية ،

 وأَْنَشَد اللَّْيُث : بَْسل في مْعنَى آميَن يَْحِلُف الرُجُل ثم يقولُ  بَْسلٌ  قال يونُُس : يقالُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أي آميَن آميَن. بَْسالً بَْسالً  اآلَخُر :

اكـــــــــــا  نح َرجـــــــــــَ عـــــــــــك مـــــــــــَ فـــــــــــَ ـــــــــــَ نح نـ  ال خـــــــــــاَب مـــــــــــِ

الً      اَداكـــــــــــــا  َبســـــــــــــــــــــــــــح نح عـــــــــــــَ (7)وعـــــــــــــاَد    مـــــــــــــَ
 

  
 ويقالُ  عن أَبي طاِلٍب. وْيالً له أي له بَْسالً و ، قيَل : َمْعنَاه إيجاباً وتَْحِقيقاً. بَْسالً وكاَن ُعَمُر َرِضَي هللا تعَالَى عنه يقوُل في دعائِه : آميَن و

التَّْحريُم.  اإِلْبسالُ وأي هو كما تقوُل.  ، بَْسل وزناً ومعنًى وهو أْن يتكلَم الرجُل فيقوُل اآلَخرُ  بمعنَى أََجلْ  بََسلْ  اٌء عليه ويقالُ وأَْسالً ُدع بَْسالً 

 الرجلُ  بََسلَ و

__________________ 
 .245/  1( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 عجلي ا ومتامه :ونسبه أليب األسود ال« أبز »( البيت يف اللسان 2)



13493 

 

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان ب  ق

 فـــــــــــــــــبدبـــــــــــــــــرت َغضـــــــــــــــــــــــــــــــّب مَتَشـــــــــــــــــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــازلـــــــــــــــــه    

  

 .244/  1واملشاهلة : الشتم ا وانظر املقايي  

 .145/  1( التبصري 3)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 135( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.5)
 القاموس وقد سقطت من الشارح ونصها ا وُهمح يديف من قـَُريحٍش الَظواِهِر.( بعد لفظة لؤي ا زايدة يف 6)
 ( البيت يف اللسان ونسبه للمتلم  ا والتهذيب والتكملة.7)
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 أَو َعَبَ  َغَضباً  ِكاَلُ ا  تـََبس رَ و  كَبمريٍ   َبِسيرٌ و  (1)كَكِتٍف كذا يف النسِخ والص واُب ابلفتِح   َبِسرٌ و  ابِسرٌ  فهو ابلضمِ  ُبسوالً 
جاَعًة َأو رَ  شــَ رَ  يقاُ  : ُكرَِهتح َمرحآتُُه وَفظَُعتح   فالٌن إذا تـََبســ  ُف  تـََبســ  َنحَظِر. قاَ  أَبُو ُذَ يحٍب ا َيصــِ

د فالٌن إذا رَأَيحته َكرِيَه امل
 قرباً :

ا  وَب الـــــــــبـــــــــئـــــــــِر ملـــــــــ  ُت َذنـــــــــُ نـــــــــح تح فـــــــــكـــــــــُ لـــــــــَ َبســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ  تـ

دي و      ُت ســـــــــــــــــــــاعـــــــِ دح ُت َأكفـــــــاين وُوســـــــــــــــــــــِّ ـــــــح رحبِل (2)ســــــــــــــُ
 

  
 أي َكُرهت ، وقاَل َكْعُب :

ـــــــــــِّ   ب عـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــكـــــــــــبحُس ال مـــــــــــُ ه ال ـــــــــــح ت ـــــــــــَ بـ ـــــــــــَ ل  إذا غـــــــــــَ

ا      ن دوهنـــــــــــِ وٌر وال مـــــــــــِ رُ َحصـــــــــــــــــــــــــُ َبســـــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــَ (3)يــــــــــــَ
 

  
 لَكَراهِة َمْنظِرِه وقُْبِحه. قاَل أَبُو ُزبَْيد الطَّائي يَْرثي ُغالَمه : األََسدُ  الباِسلُ و

قـــــــــــاً  طـــــــــــلـــــــــــِ نـــــــــــح َت مـــــــــــُ َرجـــــــــــح َت ملـــــــــــا خـــــــــــَ اَدفـــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــَ

ا       حــــــــــيــــــــــ  ُ
َم املــــــــــ هــــــــــح رِس  كــــــــــبــــــــــاســـــــــــــــــــــــرٍ جــــــــــَ (4)شـــــــــــــــــــــــَ

 

  
 وقال اْمُرُؤ القَْيِس :

ا  بـــــــــــــــيـــــــــــــــِد الـــــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــــَ ُدوَداَن عـــــــــــــــَ وال لـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــُ

ِد      م ابأَلســـــــــــــــــــــــــــَ رحكـــــــــــــُ رِ مـــــــــــــا غـــــــــــــَ اســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ ـــــــــــــب (5)ال
 

  
لِ  أي  بََسالته يقاُل : ما أَْبيَن بَساالً و بَسالَةً  َكَكُرمَ  بَُسلَ  وقد بالضِم َكباِزٍل وبُْزلٍ  بُْسلٌ و كَكاتِِب وُكتُباء بَُسالءُ  الشَّجاُع ج : الباِسلُ و كالُمتَبَّسِ

 َشَجاَعتَه قاَل الفََرْزَدُق :

 بســــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــةٌ فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــّن عــــــــــــــن أبــــــــــــــواهلــــــــــــــّن و 

ا و      وهلـــــــُ َم طـــــــُ ـــــــح ي ـــــــُض الضـــــــــــــــــــــ  (6)بســـــــــــــــــــــطـــــــُة أيـــــــدي ميـــــــن
 

  
 قال أَبُو بُثَْينةَ الُهَذِليُّ : شَّديدُ من القوِل : الكريهُ ال الباِسلُ و

مح  ريهــــــــــــــُ يِن ال ُأحــــــــــــــاوُ  غــــــــــــــَ َة َأعــــــــــــــح ــــــــــــــَ اث فــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  نـ

رُ و      د  ابســــــــــــــــــــــــِ بــــــــــح وحد ال يــــــــــنــــــــــاُ  بــــــــــين عــــــــــَ ــــــــــَ (7)قـ
 

  
كَسِفْينٍَة  البَِسْيلَةُ وَكِرَههُ  تَْبسيالً بَسَّلَهُ و بََسَل بُسوالً  وقد الحامُض. النَّبيِذ الشديدُ  منو الكريهُ الطعِم الحامُض ، من اللَّبَنِ  الباِسلُ  من المجاِز :و

اقي البُْسلَةُ وِء في َطْعِم الشي وفي بعِض النسخِ ُعلَْيِقَمة َعْلقََمةٌ   قاَل أَبُو َعْمٍرو :وأََخَذها.  الرجلُ  اْبتََسلَ و خاصَّة عن اللِّْحيَانَي. كغُْرفٍَة أُْجَرةُ الرَّ

هَ َطْعُمهُ كُمعَظٍَّم أُِكَل وحْ  ُمبَسَّلٌ  َحْنَظلٌ   وهو يُْحِرق الَكبِد وأَْنَشَد : َدهُ فَتُُكّرِ

ظـــــــــــر  نـــــــــــح عـــــــــــاُم ا ـــــــــــَ ئـــــــــــح  الـــــــــــطـــــــــــ  رُ بـــــــــــِ َبســـــــــــــــــــــــــ 
ُ

 املـــــــــــ

ُر      ســــــــــــــــــــــــــَ ِدي وَأكح بــــــــــــِ ض مــــــــــــنــــــــــــه كــــــــــــَ جــــــــــــَ يــــــــــــح (8)تـــــــــــــَ
 

  
َضهُ وَرَهنه إذا إبساالً  لكذا أَْبَسلَهُ و : الذي تََرُكوا فيه َمَراَرةً لم يُْعَمْل كما ُعِمَل ذلك الَجيُِّد. الُمبَسَّلُ  وقاَل أَبُو َحنِيفة : وفي بعِض النسخِ  َعرَّ

ألَْن تُْسلم  (10)أي تُْسلَم للَهلََكِة. وقاَل األَْزَهِريُّ أي  (9) (َأْن تُ ْبَسَل نَ ْفس  ِبا َكَسَبتْ )ومنه قَْولُه تعَالَى :  أَْسلََمهُ للَهلََكةِ  أَْبَسلَهُ  أَو وَرَهقَه ،

 (أُْبِسُلوا ِبا َكَسُبوا)فالٌن بَجِرْيرِته أي أُْسِلم بجنَايَتِه للَهالِك ، ومنه قولُه تعَالَى :  أُْبِسلَ  إلى العذاِب بعََمِلها ، وقيَل : تُْسلم : تُْرتَهن ، يقاُل :

وقيَل : أُْهِلُكوا ، وقاَل مجاِهٌد : فُِضُحوا ، وقاَل قَتَاَدةُ : ُحبُسوا ، وقاَل َعْوُف اْرتُِهنُوا ،  ، قاَل الَحَسُن : أَي أُْسِلموا بََجَرائِرهم ، وقيَل : (11)

 بُن األَْحوص :

رحٍم  ِإبحســـــــــــــــــــــــــــــــــــادو  يِن  بـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــرِي جـــــــــــــــــــــُ  بـــــــــــــــــــــَ

رَاِ       وحانه وال بـــــــــــــــــــــَدٍم مـــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ (12)بـ
 

  
ْلحِ. وقاَل النابغَةُ الجْعِديُّ ال نَْرضَ  :َدم اْبنَي السَّجفيَّة فقالُوا وكاَن َحَمَل عن َغنِّيٍ لبَنِي قَُشْير  :عنههللارضيى بك ، فََرَهنَهم بَنِْيِه َطلَبَا للصُّ

راً و  ِة عـــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ ا ابألُفـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــ  ن َرهـــــــــــــــــَ  حنـــــــــــــــــَح

المبــــــــــا كــــــــــان يف الــــــــــد رحداِء رهــــــــــنــــــــــًا      (13)فــــــــــبُبحســــــــــــــــــــــــِ
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 َعلَيه واْستَْيقَن ، وكذلك نفَسه للَمْوِت وطَّنَها أَْبَسلَ وِلعََمله وبه وَكلَهُ إليه.  أَْبَسلَهُ و والدَّْرداء : َكتيبةٌ كانت لهم.

__________________ 
 ( وقد ذكرت عن نسخة أخر  عل  هامش القاموس.1)
 واللسان. 123/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان.3)
 والضبرت عنه. 639( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 4)
 .148( ديوانه ط بريوت ص 5)
 وروايته : 61/  2( ديوانه 6)
 مـــــــــــــــــــن دوَن أبـــــــــــــــــــواِ  األســــــــــــــــــــــــــــــــوِد بســــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــٌة و 

 صـــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــُة أيــــــــــــــٍد ميــــــــــــــنــــــــــــــض الضـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــم طــــــــــــــوهلــــــــــــــاو     

  

 واللسان. 730/  2( شرح أشعار اهلذليا 7)
 ( اللسان والتكملة.8)
 .70( سورة األنعام اآية 9)
 ( التهذيب واللسان : أي لئال تسلم.10)
 .70سورة األنعام اآية ( 11)
 .«بدم مرا »والصحاح « بدٍم قراض»ويف اللسان  248/  1واملقايي   317/  1( اللسان واجلمهرة 12)
 ( اللسان.13)
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رحبِ  ر  للضـــ  تَـبحســـَ رَ و . كاســـح رَ  أُبحســـَ رَ و  .(1)لَغٌة لقوٍم من َأهِر جنٍد نـََقَله ابُن ُدَريحٍد  طََبَخُه وَجف َفه إذا الُبســـح تَـبحســـَ َطرََح  الرجرُ  اســـح
َترَ  ُتَر أو يـُقح ه يف ا رِب يُريُد أن يـَقح ه وقيَر : نفســَ َتقُر لنفحســِ ُســح

تَـبحســرُ  ال  اَلَة وهو امل ُســح
ُروٍه وال خَمحَلص  امل الذي يقُض يف مكح

يحرٌ و  له منه. ِر بن ُمَعاِوية.ا وق كَبمري : ة  (2) َبســــــِ فله لَنصــــــح ٍم وَأســــــح ر : هو واٍد ابلطاِئِف َأعحاله َلَفهح يحرُ و  اَ  َنصــــــح واِلُد  : َبســــــِ
يِّ من أهِر األَنحَدُل ِ  يحرُ و  .327َماَت ســـــــنة  َخَلٍف الَقَرشـــــــِ رَاِب القومِ  يف اآنَِيةِ  وهو ما يـَبـحَق  بَِقي ُة الن بيذِ  : الَبســـــــِ  من شـــــــَ

ٍض َجِبيزات  يَبيُت فيها يرٍ و قا  ابُن اأَلعحرَايبِّ : ضــــــاَف َأعحرَايبيف قوماً فقاَ  : أئُتوين بُكســــــَ من َقطَاميِّ : انِقٍ  وبعاٍف  بَبســــــِ
َبححت َفطَلوا ِجلحِدي بشـــيح  م ا وَدَهُنوين فَبَكَلتحين الط َواِمُر مث َأصـــح ِخيم ٍء كبَن ه ُخرحُء بقاٍع ُمبَـّقرت مث َدغحَرُقوا عل  طُ ُمَنشـــِّ ينِّ الســـ 

اُت ا والَقطَاِمي  : الن ِبيُذ ا والناقِ  ُر ا واجلَِبيزاُت الَياِبســـــَ ُض الِكســـــَ وبَُة. الُكســـــح ُت كبَن ين طَُوابلٌة َمشـــــصـــــُ ُ  ا اِمُ  ا َفَخَرجح
بَـ 
ُ
تَـَغريِّ ا والط َواِمُر : الرَبَاِغيث ا وامل

ُ
م : امل َنشِّ

ُ
ِر ا وامل ِخيُم : والعايف : ما يـَبـحَق  يف الِقدح م ا والس  نَـق رُت ا والط ن  : اجِلسح

ُ
ق رُت امل

ُموطُة.  َســح
وبُة : امل صــُ َشــح

يحرُ و ال َحاريف وال ابرٌِد ا والط واَبلُة : النـ عحجُة ا وامل َلُة من الن ِبيِذ تـَبـحَق  يف اإِلانِء عن  الَبســِ : هباٍء الَفضــح
 ابِن اأَلعحرَايبّ.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الُمَخلَّي عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وقد تقدََّم شاِهُده. لبَْسلُ ا

 : بالفتحِ ِربَاٌط يُرابِط فيه الُمْسلمون. بَْسلَةُ و، أَْيضاً ، في الِكفايَِة كما أَنَّه في الّدعاِء ،  البَْسلُ  وقاَل أَبُو طاِلٍب :

 حرِب.: الُمَصاولةُ في ال الُمبَاَسلةُ و: األََسُد.  البَُسولُ و

 كأَميٍر َذَكَره ابُن يونُس. بَِسيلٍ  ورفَاَعةُ بنُ 

َع ، وأََسٌد وما تَبَسَّلَ و  : شديُد العُبُوِس. باِسلٌ  ما أَْشَجعه. وله َوْجهٌ باِسرٌ  أَْبَسله الرُجُل : تََشجَّ

 : شديٌد قاَل األَْخَطُل : باِسلٌ  للَموِت : اْستَْسلم. ويومٌ  اْبتََسلَ و

ي فـــــــــــــداُء أَمـــــــــــــري ســـــــــــــــــــــــــــِ فح نـــــــــــــا إذا نــــــــــــــَ ؤحمـــــــــــــِ ُ
  املـــــــــــــ

وحٌم      ــــــــــَ َذ يـ ــــــــــواجــــــــــِ ــــــــــن َد  ال ــــــــــح رٌ أَب ُر  ابســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ (3)ذَك
 

  
يَْت بذِلَك للعُلَْيِقمة التي فيها. وقاَل األَْزَهِريُّ في ترج البَِسيلةُ و  بََسلَ  وقد باِسلٌ  مِة حذق : َخلٌّ : التُّْرُمس ، َحَكاه أَبُو َحِنيْفة ، قاَل : وأَْحَسبُها ُسّمِ

.اللَّحُم : ِمثْل  بََسلَ و. ُمبَسَّلٌ  بُسوالً إذا َطاَل تركه فأَْخلََف َطْعُمه وتَغَيَّر ، وَخلٌّ   َخمَّ

 : قَْريةٌ بَحْوَران قاَل ُكثَيٌَّر : البَِسْيلُ و

شــــــــــــــــــــــــــاِرُب دونــــــــــــه 
َ
قــــــــــــ   فــــــــــــامل ــــــــــــَ نـ

ُ
يــــــــــــُد املــــــــــــ بــــــــــــِ  فــــــــــــَ

تح      َرضـــــــــــــــــــــَ َر  َأعـــح ُة ُبصـــــــــــــــــح روضـــــــــــــــــــــَ هـــــــافـــَ يـــلـــُ َبســـــــــــــــــِ ـــَ (4)فـ
 

  
ِم حبُّ كالتُّْرُمِس أَو أَقّل منه لغَةٌ ِمصْريةٌ. البِِسلّىو  بكْسَرتَْين مشدََّدةُ الالَّ

. بالضمِ  البُْسُكلُ  : [بسكل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

يت في طائفٍَة بالباِء ِلثْغَةٌ في الفاِء أَو إِبْ  البُْسُكلَ  وهو آخُر الَحلبة َمِجيئاً. وقيَل : إنَّ  الفُْسُكُل من الَخْيلِ  وقاَل غيُره هو ّكِ داٌل كما َزَعَمه ابُن الّسِ

 نَقَلَه شْيُخنا.

وهو من األَْفعاِل الَمْنحوتِة أي الُمَركَّبِة من َكِلَمتَْين كَحْمَدل وَحْوقَل وَحْسبََل وغيرها ، وهو كثيٌر في  قال : بسِم هللا الرجلُ  بَْسَمل : [بسمل]

ة اللغِة كابِن السِّ  بَْسَمل كالِم المصنِِّف ، إالَّ أنَّه قيَل إنَّ  يِت والمطرزّي ، لغةٌ مولََّدةٌ لم تُْسَمع من العرِب الفَُصحاِء وقد أَثْبَتها كثيٌر من أَئِمَّ ّكِ

 وَوَرَدت في قَْول ُعَمر بِن أَبِي َربيعة قاَل :
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تلـــــــقـــــــد  لـــــــَ مـــــــَ هـــــــا  َبســـــــــــــــــــــح يـــــــتـــــــُ قـــــــِ داَة لـــــــَ لـــــــ  غـــــــَ يـــــــح  لـــــــَ

ذا َذاَ  ا ـــــــــِديـــــــــُث      بـــــــــ  رفـــــــــيـــــــــا حـــــــــَ مـــــــــِ َبســـــــــــــــــــــــح
ُ
(5)املـــــــــ

 

  
 وَوَرَدْت أَْيضاً في كالِم غيِره وُرِوي :

 املبسمرفيايب أبذا  الغزا  
 نايِة.وقد أشاَر إليه الشَّهاُب في الع

 هللا. بسم : َكتَبَ  بَْسَملَ  وفي التَّْهِذيِب :

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

يِن وسكوِن النّوِن وكْسِر الدَّال الُمْهملِة : قَْريةٌ بِمْصَر من الدقهلية يُْجلَب منها الجْبُن الفائُِق. بََسْنِديلة : [بسنل]  بفتحِ الباِء والّسِ

__________________ 
 .288/  1( اجلمهرة 1)
 َبسحر بسكون السا. ابلتحريك والم. ونقر عن أيب  مد األسود :« بسر»( قيدها ايقوت 2)
 ( اللسان واألساس.3)
 ( اللسان وهبامشه : قوله املشارب ا لعلها املشارف ابلفاء مجض مشرف قر  قرب حوران.4)
 ( اللسان.5)
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شيدِ  آلِ  من حاِشيَةِ  أَْهَملهُ الجماَعةُ. وهو الروِميُّ التَّْرُجماُن كَجْعفرٍ  (1) بَْشيَلُ   :[بشل] ين الُمْعجمة وَضبََطه كَجْعفٍَر  الرَّ هكذا جاَء به بالّشِ

يِن الُمْهملة كما قيََّده الحافُِظ هكذا. ، فَإنَّ الصَّواَب فيه  من ُعلَماِء األَْنَدلُِس  لذي هوا (2) بَْشيَلٍ  َخلَُف بنُ  كذاو والصَّواُب فيه بَِسْيٌل كأميٍر بالّسِ

ين ُمْهملة وقد تقدََّم ذلك للمصنِِّف قَريباً ففي كالِمه نََظٌر.  أَْيضاً بَِسْيل كأميٍر والّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 كِذْكَرى قَْريةٌ بِمْصَر من أَْعَماِل الدقهلية. بِْشلَى

 ه :* ومّما يُْستَْدَرُك علي

ين وكْسِر الُمثَنَّاة الفَْوقيَِّة وسكوِن الياِء قَْريةٌ بِمْصَر من أَْعماِل الِجْيَزة ، وقد َرأَيْ  بَْشتِيلُ  : [بشتل] تُها ومنها اإِلماُم : بفتحِ الباِء وسكوِن الّشِ

د بن َعْبد الُمَهْيِمن البَْكِرّي ويُْعَرُف بابِن َخِطيبِ  ِد بِن محمَّ ُث أَبُو العباِس أَْحمُد بُن محمَّ ، وولَُده الفَِقيهُ الَماِهر  809تُوفي َسنَة  بَْشتِيل المحّدِ

ه.  َعْبد الُمَهْيِمن أَُخو الَحافِظ بن ِحجر ألُّمِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 (3)القاِسِم َخلٌَف بُن أَبي َمْروان : بفتحٍ فسكوٍن وضّمِ الكاِف كذا َضبََطه الذََّهبِيُّ وابُن خلََّكان وهو جدُّ حافِِظ األَْنَدلُِس أَبي  بَْشُكوالُ   :[بشكل]

عن  533بقرُطبَة ، وتُوفي والُده َسنَة  578وتُوفي سنة  494َعْبد الَمِلِك َمْسعُود الخزرجيُّ األَْنَصاِريُّ القُْرطبيُّ ، ُوِلَد أَبُو القاِسِم َسنَة 

 ثَمانِْين َسنَة.

كةً م البََصلُ   :[بصل]  .البََصلِ  ، ويُْضَرُب به الَمثَُل فيقاُل : اكسى من (4)ُره في القُْرآِن َمْعُروٌف. وقَْد جاَء ِذكْ  محرَّ

 : عنههللارضيعلى التَّْشبيِه قاَل لَبيُد  بَْيَضةُ الَحديدِ  : البََصلُ  من المجاِز :وواحَدتُهُ بهاٍء  وَمنَافعُه َمْذُكورة في كتِب الطّبِ ،

َر   رحتـــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــعـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ راء تـ ة َذفـــــــــــــــح مـــــــــــــــَ خـــــــــــــــح  فـــــــــــــــَ

رحدُ      ــــــــــــُ رحكــــــــــــًا   قـ ــــــــــــَ ًا وتـ ــــــــــــّ ي ــــــــــــِ رمــــــــــــان ــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــَ (5)كــــــــــــال
 

  
 ، واألََصل َجْمع أََصلة وهي حيَّةٌ َخبِْيثة وقد تقدَّم. البََصل ومن َسَجعاِت األََساِس : َخَرُجوا كأَنَّهم األََصل على ُرُؤوِسهم

ُد بن إْسمعيل بن علّيِ  َمَحلَّةٌ ببَْغَدادَ  البََصِليَّةُ و  .311شْيٌخ ثِقَةٌ بَْغَداِديٌّ َماَت َسنَة  البصالنيّ  قُْرَب باِب َكْلَو اَذا منها أَبُو بَْكٍر محمَّ

اغانّي. بإِْشبيليَّةَ  البََصلِ  اْقليمُ و  نَقَلَه الصَّ

لٌ  قِْشرٌ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :و  وأَْنَشَد : البََصلِ  كِقْشر كثيُر القُشوِر َكثيفٌ  ُمتَبَّصِ

وِ   اِة اأَلحـــــــــــــح نـــــــــــــا مـــــــــــــن حـــــــــــــيـــــــــــــَ رَتَحـــــــــــــح  مُث  اســـــــــــــــــــــــــــح

ر ِذي      ــــــِقشــــــــــــــــــــح اِر ال ِتشـــــــــــــــــــــَ َد اقــــــح ــــــعـــــــح رِ ب َبصـــــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــتـ (6)ال
 

  
. بالضِم َعلَمٌ  بُْصلَةُ و اغانِيُّ اِء. يقاُل : التَّْجِريدُ  التَّبَصُّلُ و التَّْبِصيلُ و نَقَلَه الصَّ ْلتُ  األَِخيرةُ عن الفرَّ ْدتُه.الرُجَل عن ثيابِه أي جَ  بَصَّ  يقاُل :و رَّ

لوه . أَكثَُروا ُسؤاله حتى نَِفَد ما عنَدهُ  إذا تَبَصَّ اغانِيُّ  نَقَلَه الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. البََصلِ  ُء إذا تََضاعَف تََضاُعِف قِْشرالشَّيْ  تَبَصَّلَ  َمْخَشِريُّ  نَقَلَه الزَّ

ِد بن ُعبَْيِد هللا الجرجانّي الُمْقِرى بصلةو ِد بن ُمَحمَّ كةً لَقَُب محمَّ  ُء عن حاِمِد بِن ُشعَْيب البلخّي ، وعنه أَْحمُد الذكوانّي والَمْعُروف بابنِ محرَّ

ثوَن منهم : َعْبُد هللا بن َخلََف المسيكّي  بَُصْيلة ُد بن علّيِ المداينيُّ الخياُط عن أبي السَّعَاَدات صاِحُب السَّلَِفّي ، وأَبُو بَكْ  (7)كُجَهْينَةَ محّدِ ٍر محمَّ

از ، وعنه اْبنُه علّي ، وَسِمَع عليٌّ أَْيضاً من يَْحيَى بن  القَزَّ

__________________ 
َيرَ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)  .«َبسح
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َيرٍ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)  .«َبسح
 وعبد امللك يكىن أاب مروان. 240/  2ابألصر : ابن أيب مروان بن عبد امللك ا واملثبت عن وفيات األعيان ط بريوت ( 3)
 .61سورة البقرة اآية  (ُُيْرِْج َلنا ممّا تُ ْنِبُت اْْلَْرُض ِمْن بَ ْقِلها َوِقثّاِئها َوُفوِمها َوَعَدِسها َوَبَصِلها)( ورد ذكره يف قوله تعاىل : 4)
 وعجزه يف الصحاح والتهذيب. 253/  1واللسان واملقايي   146( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( التكملة.6)
َسكي. 1422/  4( يف التبصري 7)

ُ
 امل
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د بن ُعَمر بن علّي بن (1)يُوُن   َعاد  دٌِّث َمعحروٌف. ُبَصيحلة اهلاِشّي ا وَأمحح
َ
 أَبُو امل

ِعيِد. البصيليةو  مصغَّراً ناحية في أَْعلى الصَّ

ً و بُطوالً و بُْطالً  ءُ الشيْ  بََطلَ   :[بطل] وقَْولُهم :  (2) (َوَبَطَل ما كانُوا يَ ْعَمُلونَ )ومنه قَْولُه تعَالَى :  بِضمهنَّ َذَهَب َضياعاً وُخْسراً  بُْطالنا

 َذَهَب َدُمه بُْطالً أي َهَدراً.

اِغُب :  ء ِء وإَِزالتِه حقّاً كان ذلك الشَّيْ يقاُل في إفساِد الشيْ  اإِلْبطالُ وغيُره.  أَْبَطلَهُ و ُمه إذا قُتَِل ولم يَْحَصل له ثأٌْر وال ِديَّةٌ.دَ  بَُطلَ ووقاَل الرَّ

، ظاِهُر ِسيَاقِه أَنَّه من حّدِ نََصَر  بَطَّاالً  وكان َهَزلَ  بَطالَةً  في َحِديثِه بِطلَ و (3) (لُِيِحقَّ احْلَقَّ َويُ ْبِطَل اْلباِطلَ )أَْو باِطالً. قاَل تَعَالى : 

وهو  ِضدُّ الَحقِّ  الباِطلُ و .بَطَّالٌ  فهو تَعَطَّلَ  أي بََطالةً  من حّدِ نََصرَ  األَجيرُ  بََطلَ و. كأَْبَطلَ  والصَّواُب أَنَّه من حّدِ َعِلَم كما هو في الَجْمَهَرةِ ،

 ج ، (4) (َلَ تَ ْلِبُسوَن احْلَقَّ اِبْلباِطلِ )ما ال ثَبَاَت له عْنَد الفَْحص عنه ، وقد يقاُل ذلك في االْعتِباِر إلى المقاِل والفعال قاَل هللا تعالى : 

 : عنههللارضي. وقاَل َكْعُب بُن ُزَهْيٍر ولةأُْبطُ و إِْبطالة . وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو َجْمعإِْبِطيالً  على غير قِياٍس كأنَّهم َجَمعُوا أباطيلُ 

اًل  ــــــــــَ ث ــــــــــوب هلــــــــــا مــــــــــَ ــــــــــُد عــــــــــرق ــــــــــت مــــــــــواعــــــــــي  كــــــــــان

ــــــــــــــــــُده إاّل و      ــــــــــــــــــرُ مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــي  األابطــــــــــــــــــي

  
 قوله تعَالَى : إِْبِليُس ومنه الباِطلُ  قال قَتَاَدةُ :و وادََّعى غيَر الحّقِ ، قالَهُ اللَّْيُث. بالباِطلِ  أي جاَء به الرجلُ  أَْبَطلَ و ويُْرَوى : وما َمواِعيُدها :

آِن وال أي ال يزيد في القُرْ  (6) (ال َيَْتِيِه اْلباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفهِ )ومنه أَْيضاً قوله تعَالَى :  (5) َوما يُِعيدُ  اْلباِطلُ  َوما يُْبِدئُ 

 يْنقُُص.

كةً  بََطلٌ  وَرُجلٌ  نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ  الباِطلَ  بينهم تََداَولوا تَبَطَّلُواو بالضمِ  البُطولِ  بَيِّنُ  باِطلٍ  ذو كَشدَّادٍ  بَطَّالٌ  رُجلٌ و كَشدَّاٍد  بَطَّالٌ و عن اللَْيثِ  محرَّ

العَظائَم بَسْيفه فيُبَْهرُجها.  يُْبِطل وال تكفه عن نَْجدتِِه ، قالَهُ اللَّْيُث ، أو ألَنَّه ال يَْكتَِرُث لهاِجراَحتُه ف تَْبُطلُ  ُشجاعٌ  أي البُطولَةِ و البَطالَةِ  بَيِّنُ 

ِض للَمْوتِ  اِغُب : وقيَل للشُّجاعِ الُمتَعَّرِ  كما قاَل الشاِعُر : (7)تصور البطالن  بَطل وقاَل الرَّ

ه و  ـــــــــــّ ـــــــــــِه فـــــــــــإن ي حـــــــــــِ ـــــــــــكـــــــــــِ ـــــــــــن ـــــــــــوا هلـــــــــــا : ال ت  قـــــــــــال

عــــــــــــا      مــــــــــــَ (8)ألو ُ  فصــــــــــــــــــــــــــٍر أن يــــــــــــالقــــــــــــي جمــــــــــــَح
 

  
اِغِب : أو ألَنَّه عنَده ِدماُء األَْقرانِ  تَْبُطلُ  ألنَّه أو فيكوُن فعل بمعنى مفعوٍل. ض له  يُْبِطل فال يُْدَرك عْنَده من ثأٍر. وعباَرةُ الرَّ دَم من تَعَرَّ

ل أَْقرب ،  تَبَطَّلَ و بََطالَةً و بُُطولةً  َكَكُرمَ  بَُطلَ  وقد عن أَبي َزْيٍد. بََطلة وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال يقاُل اَمرأَةٌ  وهي بهاٍء. أَْبطالٌ  ج بسوٍء قاَل : واألَوَّ

َع قال أَبُو كبيٍر الُهَذلّي :  تََشجَّ

اُب وفــــــــاَت مــــــــنــــــــه مــــــــا َمضــــــــــــــــــــــَ   بــــــــَ َب الشــــــــــــــــــــــ   ذهــــــــَ

جِي و و      رِيـــــــــــهـــــــــــَ ري كـــــــــــَ ا ُزهـــــــــــَ الَنضـــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــ  بـــــــــــَ  (9) تــــــــــــَ
  

هاتُ  بُطَّلٌ  َجْمع البُطَّالتُ و ٍر التُّرَّ هاِت. بالبُطَّالت عن ابِن عبَّاٍد ونّصه في المحيِط : جاءَ  كُسّكِ بالضِم  أُْبطولَةٌ  بينهم يقاُل :و وهي كالتُّرُّ

اْقَرُؤا سورةَ البَقَرةِ فإنَّ أَْخَذها بركةً » في الحِديِث :و وقد تقدََّم ذلك عن أَبي حاتٍم عن األَْصَمِعّي. أَباِطيلُ  والَجْمعُ  باِطلٌ  أي بالكسرِ  إِْبطالَةٌ و

 أي الشَّياِطين. «البََطلَةِ  أَعوذُ باهلل من»في الحِديِث كما في العُبَاِب وفي األََساِس  ، والتْفِسير السََّحَرةُ  البََطلَةُ  «وتَْرَكها حسرةً وال تَْستَِطيعُها

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َر قَْولُه تعَالَى :  الباِطلُ  بالفتحِ بمْعنَى الشََّجاعة ، الكْسُر  البََطالةِ  فيبالكسِر والضِم لُغَتاِن  البَِطالةو (10) (مَيُْح هللاُ اْلباِطلَ ): الشرُك وبه فُّسِ

 نَقَلَه اللّْيُث ، والضمُّ َحَكاه بعٌض ونَقَلَه صاِحُب الِمْصباحِ.

ِب من لبَُطلَ  ويقالُ  ِب من لبََطلَ و (11) التَّبَطُّلِ  الرجُل هذا في التَّْعجُّ . باِطالً  َجعَلَه أَْبَطلَهو. بَّطلالُمتَ  . وَشرُّ الفتْيَانِ الباِطلِ  القَْوُل هذا في التَّعَجُّ

 وهي اتَّباُع اللْهِو والَجَهالِة. البََطالةِ  فِْعلُ  التَّْبِطيلُ و

__________________ 
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ا يَعُوُد بنْفعٍ ِدْنيوّيِ أو أُخْ  البَطَّالُ و اِغُب. الُمْبطلُ وبالكسِر.  البَِطالة َرِوّيٍ. وفِْعلُهكَشدَّاٍد الُمْشتَِغُل عمَّ  من يقُوُل شيئاً ال َحِقيقةَ له ، قالَهُ الرَّ

ُد بُن إْبَراهيم بن ُمْسلم بن  ثَلَثمائة.اليمانيُّ بن صعدة نََزَل الَمِصْيَصة وحدََّث بها بْعَد َسنَةَ َعْشر و البَطَّاِل البطاليُّ  وكَشدَّاٍد أَبُو َعْبِد هللِا محمَّ

 قَبِيلةٌ باليََمِن من َعّك. الباِطلِ  وبنُو أَبي

 َمَحلَّة بالقاِهَرة. الباِطِليَّةو

 من َضعُفَت قَُواه عاِميَّة. البطالنو

نَةِ  التي ال األَرُض الُمْرتَِفعَةُ  البَْعلُ  : [بعل]  مرةً واحدةً. قاَل سالمةُ بُن َجْنَدٍل : إِالَّ  (1) تُْمَطُر في السَّ

َر  هــــــــــــح وان  ــــــــــــَ لــــــــــــَ رإذا مــــــــــــا عــــــــــــَ عــــــــــــح ا   بـــــــــــــَ  كــــــــــــَبلــــــــــــ 

      ِ لــــــــ  فــــــــَ ٍ  مــــــــُ يــــــــح ــــــــَ َ  بـ يــــــــح ــــــــَ اقـ (2)عــــــــلــــــــ  اهلــــــــاِم مــــــــنــــــــ 
 

  
َوايةُ  اِغُب : قيَل لألَْرِض قيَل في تْفِسيِره في أْرٍض ُمْرتَِفعٍَة ال يصيبُها َسْيح وال َسْيل ، ويُْرَوى : نَْعل بالنُّوِن وهذه الّرِ أَْكثَر. وقاَل الرَّ

ً  بَْعلٌ  الُمْستَْعِليِة على غيِرها من النَّْخِل الذي يَْشرب  البَْعلُ  . وفي العُبَاِب :بَْعلٌ  وكلُّ نَْخٍل وَشَجٍر وَزْرعٍ ال يُْسقَى من الرجاِل. بالبَْعلِ  تَْشبيها

قالَهُ أَبُو َعْمٍرو. وقاَل األَْصَمِعيُّ : اْلعَْذُي : ما َسقَتْه السَّماُء ،  ما َسقَتْهُ السَّماءُ  ْدُي واِحٌد ، وهووالعَ  البَْعلُ  أو بعُروقِه فيَْستَْغنِي عن السَّْقي

 .(3)ما َشِرَب بعُُروقِه من غيِر َسْقي وال َسماٍء  البَْعلُ و

ء بذلك عن الَمَطِر والسَّْقي وإِيّاه أَْرٍض تقرب مادة مائِها فهو يجتزىأَي النَّْخُل النابُت في  ما شرب منه بعالً ففيِه العشر»الحِديُث :  ومنه

 َعنَى النابَغَةُ الذُّْبيَانيُّ بقَْوِله :

قـــــــــي  تـــــــــَ َن الشـــــــــــــــــــــــارابِت املـــــــــاء ابلـــــــــقـــــــــاِع َتســـــــــــــــــــــــح  مـــــــــِ

ِر      اجــــــــِ نــــــــَ اِء ا ــــــــَ قــــــــَ تــــــــِ َر اســــــــــــــــــــــح بــــــــح ــــــــَ ازِهــــــــا قـ جــــــــَ (4)أَبعــــــــح
 

  
اغُب يقاُل : ِلَما َعُظَم حتى َشِرَب  ما أُْعِطَي من اإِلتاَوةِ على  البَْعلُ و َصاَر ُمْستعلياً. المكانُ  اْستَْبعَلَ  وقد الْستِْعالئِه. بَْعلٌ  بعُُروقِهوقاَل الرَّ

جاِل ومنه بالبَْعلِ  وهو مجاٌز ُشبِّه الذََّكُر من النَّْخل : البَْعلُ وَسْقيِ النَّْخِل.  احيَة من»الحِديُث :  من الّرِ قاَل َعْبُد هللِا بُن و«. البَْعلِ  إن لنا الضَّ

 قَتَه :نا يخاِطبُ  عنههللارضيرواحة 

َر  نـــــــــــــــــالـــــــــــــــــك ال أابد َنـــــــــــــــــَح رٍ هـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  بـ

م اإلَلء و      ظــــــــــــــــُ ٍي وإنح عــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح (5)ال ســــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اِسخ ُعُروقُه في  ببَْعِلها قاَل األَْزَهِريُّ : أََرادَ «. من الجنَّة بَْعلُها ونََزلَ  السُّمِّ  من ِشفاءٌ  العَْجوةُ »:  وسلمعليههللاصلىوقْوُل النبّيِ ،  قَْسبَها الرَّ

اتاً.الماِء ال يُْسقَى بنَْضحٍ وال غيِره ويجي هذا هو  السالمعليهلقَْوِم الياَس  من ذهبٍ  كانَ  (6) َصنَمٍ  : اسمُ  بَْعلٌ و ُء ثمره َسّحاً قَْعقَاعاً أي َصوَّ

حاحِ ويَُؤيُده قَْولُه تعَالَى :  الصَّواُب وِمثْلُه َتْدُعوَن بَ ْعاًل َوَتَذُروَن أَ  ال تَ ت َُّقونَ أَ  َوِإنَّ ِإْلياَس َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإْذ قاَل ِلَقْوِمهِ )في نسخِ الّصِ
ِد لكراعٍ. وقاَل ُمجاهُد في تْفِسيِر اآليِة : أي السالمعليه، وفي نسخِة شْيِخنا لقوِم يُونَُس ،  (7) (َأْحَسَن اخْلاِلِقنيَ   ، وِمثْلُه في كتاِب الُمَجرَّ

اِغُب : ؟تَْدعون إلهاً ِسَوى هللاأَ  بون به إلى هللا وقاَل الرَّ ى العََرُب َمْعبوَدهم الذي يَتَقَرَّ َمِلٌك  بَْعلٌ  قيَل :و الْعتِقاِدهم االْستِْعالء فيه. بَْعالً  وَسمَّ

 أَتَانا الدَّاِر والدَّابِة تصور فيه مْعنَى االْستِعاَلِء. يقاُل : بَْعلُ  ومنه ِء وماِلُكهَربُّ الشي : البَْعلُ  من المجاِز :و عن ابِن األَْعَرابِّيِ : من الُملوكِ 

اِغُب : ولما كا الثِّقَلُ  : البَْعل من المجاِز :و هذه الدَّابة أي الُمْستَْعلي عليها. بَْعل ُمْستَثْقلة في  (9)َوْطأَة العَاِلي على الُمْستْعِلي  (8)َن ، قاَل الرَّ

ه َعلَيهم. بَْعالً  النَّْفِس قيَل : أَْصبََح فالنٌ   على أَْهِله أي ثَِقيالً ِلعلّوِ

ْوُج.  :البَْعلُ و وفي العُبَاِب : أي : صاَر َكالَّ وعياالً.  بُعولٌ و بُعولَةٌ و بالكسرِ  بِعالٌ  ج ، (10) (هذا بَ ْعِلي َشْيخاً )قاَل هللا تعالَى :  الزَّ

هما كفَْحل وفُحولةٌ وفُحوٌل. قاَل هللا تعَالَى :  ِهنَّ )بضّمِ  بَْعلٌ  واألُْنثَى .بِعُولتُهنَّ  ويقاُل : النساُء ما بعولُُهنَّ إالَّ  (11) (َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّ

 قاَل : بَْعالً  صارَ  بالضمِ  بُعولَةً  كَمنَعَ  الرُجلُ  بَعَلَ و كما قالُوا َزْوٌج وَزْوَجةٌ. بَْعلَةٌ و

__________________ 
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 .«يف الس َنِة َمر ةً »( يف القاموس : 1)
 وصدره يف الصحاح. 265/  1( اللسان والتكملة واملقايي  2)
 ( اللسان : سقي من لاء.3)
 ا ناجر.. .. برواية : من الواردات املاء 67( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.5)
 ( يف القاموس : َصَنٌم بضمها منونة ا وتصرف الشارح فاقتض  جرها.6)
 .125 و 124 و 123( سورة الصافات اآايت 7)
 ( املفردات : كانت.8)
 ( املفردات : عل  املستود عليه مستثقلة.9)
 .72( هود اآية 10)
 .228( البقرة اآية 11)
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 (1) بـََعرح ساَء ما كان  بـَعحرٍ  اي ُرب  
ُ  بَعَلَتِ  وكذلك َعلَيكم  بَعَلَ  فمن»حِديُث الشُّوَرى :  ومنه أَبَى إذا عليه بَعَلَ و .ُمْستبعلٌ و بَْعلٌ  فهو كاْستَْبعَلَ  ، بَْعلٍ  إذا َصاَرت ذاتَ  بُعُولَةً  المْرأَة

ُ  تَبَعَّلَتْ و ، أي أَبَى وَخالََف. «أَْمَرُكم فاْقتُلُوه وفي «. أَْزواجكنَّ وَطلَْبتنَّ َمْرَضاتهم تَبَعُّل نعم إذا أَْحَسْنتُنَّ »الحِديُث :  ومنه بَْعلَها أَطاَعتْ  المْرأَة

الِجماعِ وُمالَعبَِة  سر وهو كنايةٌ عنبالك البَْعل البِعالُ  بُنِي من لَْفظِ وتََزيَّنَْت له.  إذا تَبَعَّلَتْ  أو «.التَّبَعُّلِ  وِجَهاُد المْرأَةِ حسن»حِديٍث آَخَر : 

ُجلِ  . وفي الحديِث : أَياُم التَّْشريِق أَياُم يَتَبَاعالن وُمالَعبَةٌ وهما ُمبَاعلَةٌ  أي ياُلِعبُها وبينهما يُبَاعلُها يقاُل : هو الُمباَعلَةِ و كالتَّباُعلِ  أَْهلَهُ  (2) الرَّ

 ٍد ، وقاَل الُحَطْيئةُ :َرَواه أَبُو ُعبَيْ  بِعَالٍ وأَْكٍل وُشْرٍب 

نح َحصـــــــــــــــــــــــاٍن َذاِت و  مح مـــــــــِ رٍ كـــــــــَ عـــــــــح هـــــــــا  بــــــــــَ تـــــــــَ رَكـــــــــح  تــــــــــَ

دح مــــــــن      ــــــــر أَدحجــــــــَ  مل  ــــــــَِ ــــــــي ــــــــل هإذا ال ــــــــُ ل ــــــــاعــــــــِ ب ــــــــُ (3)ت
 

  
ُ  باَعلَتْ و َج بعُضهم بعضاً  (4) القومُ  باَعلَ و ولْيَس الُمفَاَعلة فيه َحِقيِقيَّةً. بَْعالً  اتََّخَذتْ  المْرأَة ً  باَعلَ  من المجاِز :وتََزوَّ  جالََسهُ  إذا فالٌن فالنا

وَعيَي  َدِهَش وفَِرَق وبَِرمَ  إذا بأَْمِره كفَِرحَ  فالنٌ  بَِعلَ  الذي هو النَّْخل قيَامه في مكانِه فقيَل : البَْعل تصور منو تصور فيه مْعنَى الُمالَعبَة

ه ، وثَبَِت مكانَه ثُبُوَت النَّْخِل في من  كفَِرَحةٍ  البَِعلَةُ و ما هو إال شجر فيمن ال يَْبرح. كَكتٍِف وذلك كقَْوِلهم : بَِعلٌ  فلم يَْدِر ما يَْصنَُع فهو مقّرِ

 (5) كغَُرابٍ  بُعَالٌ وقُْرَب ُعْسفاَن  لبنِي غفار كَسحاٍب أَْرضٌ  بَعَالٌ و وال إِْصالَح شأِْن النَّْفِس وهي البَْلهاُء. التي ال تُْحِسُن لُْبَس الثِّيابِ  النِّساءِ 

. َجبٌَل بطريِق حاّجِ الشامِ  البَْعلِ  وَشَرفُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : َجبٌَل بالقصيبة َجبٌَل بإِْرِمنِيَِة. اَغانِيُّ والقَْوُل فيه كالقوِل في  د بالشامِ  بَْعلَبَكُّ و نَقَلَه الصَّ

ي سامُّ أَْبَرص اسٌم مضاٌف غيُر ُمَركٍَّب عْنَد النَّحويِّين.ساّمِ أَْبَرص ، وقد ذُِكَر في الصاِد كما  حاحِ ، قاَل ابُن بَّرِ ذُِكَر  قَْوُل المصنِّفِ و في الّصِ

ذه البلَدةِ ، والنِّْسبَةُ إسُم َصنَِم ، وبَكَّ اسُم صاِحِب ه بَْعلَ  إَِحالةٌ باطلةٌ فإنَّه لم يَْذُكُره هناك. أََشاَر له َشْيُخنا قاَل : وقد َذَكُروا أنَّ  «ب ك ك»في 

 .البَْعِليُّ  إليها

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

رَ  البَْعلُ  قاَل نَعَم. قاَل : فاْنَطِلْق فجاِهْد فإنَّ لك فيه مجاهداً  ؟بَْعلٍ  هل لََك من»الحِديُث :  : َمْن تَْلَزُمك طاَعتَه من أٍَب وأُّمٍ ونَْحوهما ، وبه فّسِ

 ً  باألْمِر. بَِعل وهو العاِجُز الذي ال يهتدي ألَْمِرِه من بعل ُهنا الِعياُل وَمْن تَْلَزمه نَفَقَته ، ويَجوُز أْن يكوَن ُمَخفَّفاً من بَْعلُ ال وقيَل :«. َحَسنا

رَ  البعليُّ و ً  فما َزاَل َواِرثه»الحِديُث :  : الرُجُل الكثيُر الماِل الذي يعلى الناس بماِلِه وبه فّسِ وقاَل الَخَطابيُّ : لَْسُت أَْدِري  .«اتَ حتى مَ  بَْعِليّا

ة هذا ، وال أََراه شيئاً إالَّ أَن يكوَن نْسبةً إلى أَْيضاً الرئيُس ،  البَْعلُ والنَّخِل. قاَل :  بَْعل النَّْخِل يُريُد أَنَّه قد اْقتَنَى نَْخالً َكثِيراً من بَْعلِ  ما صحَّ

ً  لُه :الَماِلُك ، فعلى هذا يكوُن قَوْ  : البَْعلُ و أي َرئيساً ُمتََملّكاً ، قال : وفيه َوْجهٌ آَخُر وهو أَْشبَه بالكالِم وهو أَْن يكون بَعَْلياء على َوْزِن  بَْعِليّا

 ِفع قَْدُره.ا ويَْرتَ فَْعالء من العاَلء. قاَل األَْصَمِعيُّ : وهو َمثٌَل يقاُل : ما َزاَل منها بعَْليَاء إذا فَعََل الرُجُل الِفْعلَة فيُْشِرُف به

 إذا كانت َحَسنَة الّطاعِة لَزْوِجها. االْبتِعَال كَكتٍِف البََطُر. واْمَرأَةٌ َحَسنَةُ  البَِعلُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد :

 النَّخُل َصاَر بَْعال وَعُظم. اْستَْبعَلَ و

 ويقاُل : .(6) (َواخْلَْيَل َواْلِبغاَل َواحْلَِمَْي ِلرَتَْكُبوها)قاَل هللا تعَالَى :  بِغالٌ  ج َمْعُروٌف وهو المولُد من بَْين الحماِر والفرِس ، م البَْغلُ   :[بغل]

. ومن المجاِز : نََكح في بنِي بَْغلة ُر منومنه قَْولُهم : فالنَةٌ أَْعقَ  اسُم الجمعِ واألُْنثَى بهاءٍ  َمْبغوالءُ و نغل وهو له أَْهل أي ابُن زنية. البَْغلُ 

َن أَوالَدُهمْ  أي كَمنَعَُهم بَغَلَُهمو فالٍن ، :  (7)يَْعَجز عن شأِْو الفََرِس. ونصُّ التكملِة : قاَل ابُن ُدَرْيٍد  البَْغلَ  ألَنَّ  البَْغلِ  وهو من كبَغَّلَُهم تَْبِغيالً  َهجَّ

ثٌ  المرهبي كُزبَْيرٍ  بُِغْيلٍ  وَحْفُص بنُ  وَضبََطه بالتَّشديِد. فبَغَّلَُهم ويقاُل : نََكَح فالٌن في بَنِي فالنٍ  في بني ُسْفيان وَزائَِدة ، وعنه أَبُو ُكَرْيٍب  محّدِ

 ومنه َمَشْت بَْيَن الَهْملََجة والعَنَقِ  إذا اإِلبِلُ  بَغَّلَتِ  من المجاِز :و * في الَمْشي وهو مجاٌز.بَلََّد وأَْعيَ  بَغََّل تَْبغيالً و وأَْحَمُد بُن بَُدْيٍل َصُدوٌق.

__________________ 
 ( الصحاح واللسان واألساس.1)
 .«املرءِ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 .265/  1واللسان واملقايي   80( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( القاموس : والقوُم قوماً تـََزو َج.4)
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 لة ابلقلم ابلفتح.( ضبطها يف التكم5)
 .8( النحر اآية 6)
 .318/  1( اجلمهرة 7)
 .«َأعحيَ »بد  : « أعيا»يف القاموس :  (*)
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ِتقا ُ  ي الذي يرف  فيه يقاُ  : َأعحَيا التـ بحِغيرُ  : وقيَر : (1)كما قاَلُه ابُن ُدَريحٍد   البَـغحر اشـــــــــــــح شـــــــــــــح
َ
إذا َ حَلَج قاَ   فـَبَـغ رَ  : هو امل

 الر اِعي :
اَدَرتح ِإذَ و  ِت املـــــــــــــــــفـــــــــــــــــازُة غـــــــــــــــــَ َرق صـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  ا تـ

ذًا      رَربـــــــــــِ غـــــــــــِّ بــــــــــــَ هـــــــــــا  يــــــــــــُ فـــــــــــَ لـــــــــــح يـــــــــــالً خـــــــــــَ غـــــــــــِ بـــــــــــح (2)تــــــــــــَ
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اِغُب :  بَْغلٌ  البَعيُر إذا تََشبَّه به في َسعَة َمْشيِِه وتصور منه َعَراَمته وُخْبثُه ، فقيَل : في ِصفَِة النَّْذِل هو تَبَغَّل : ِغلَُظ  التَّْبِغيلُ ونَْغٌل ، قالَهُ الرَّ

 .البَْغل الِجْسم وَصالبَته. قيَل : ومنه اْشتِقَاقُ 

ا قَْوُل َجِريٍر : البِغَالِ  كَشدَّاٍد صاِحبُ  البَغَّالُ وُت عن أَبي َعْمٍرو. بالضِم الغوط من األَْرِض يَْنب البُغلولو  َحَكاها ِسْيبََوْيه وأَمَّ

ي  قـــــــــــــِ تـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ِة املـــــــــــــواخـــــــــــــر تـ فـــــــــــــَ  مـــــــــــــن كـــــــــــــر آلـــــــــــــِ

ر ِد      جـــــــــــــــــَ ر ٍد كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــُ جـــــــــــــــــَ
ُ

ا ملـــــــــــــــــ غـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ (3)الـــــــــــــــــبـ
 

  
. البَْغلُ  فهو اَغانِيُّ  نَْفسه ، َحقّقه الصَّ

د الغَْرنَاِطّي الشَِّريف نَِزيُل مليانة وأَُخوه القَاِسم نَِزَل في شر شالة.باْلفَتْحِ لَقَُب َعْبد  بَغليلُ و  القَاِدِر بن محمَّ

 أي َصْعٌب. البِغَالِ  ويقاُل : طريٌق فيه أَْبَوالُ 

 بِغَاِلي اليََمِن ، ولكن بغال اْشتََرْيت من. وبِغَالٌ  َحْسنَاء أي َجاِريَةً وفي بيِت بنِي فالنٍ  بَْغلَةً  ومن المجاِز : تَقُوُل أَْهُل ِمْصر اْشتََرى فالنٌ 

 الظَّبية. أَْبغَلو،  (4) أَْبغَل ، ومن الحمارِ  أَْبغَل ويقاُل : هو من الثّورِ  تَبَلََّد. بُغُولةً  الرجُل ككُرمَ  بَغُلَ والثَّمِن. 

ُث الَمْشهوُر. بَْغالنٌ و  : قَْريةٌ بِبَْلخ وإليها نُِسَب قُتَْيبةُ بُن َسِعْيد المحّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 في الَمْشيِ كالتَّبَْختِر أَْهَملَه الجماَعةُ ، ونَقَلَه ابُن َعبَّاٍد كما في العُبَاِب والتْكِملَةُ. التَّبَْغُزلُ  : [بغزل]

 :* ومّما يُْستَْدَرُك عليه 

اَغانيُّ في كتابَْيه  بَْغَسلَ   :[بغسل]  .(5)الرُجُل إذا أَْكثَر الِجَماَع عن ابِن األَْعَرابِّيِ وقد أَْهَملَه الجماَعةُ ، ونَقَلَه الصَّ

ْمُث اْخَضرَّ ال بَقَلَ واألَْرُض أَْنبَتَْت  بَقَلَتِ و .البَْقلِ  وقد اْشتُقَّ لَْفُظ الِفْعل من لفظِ  َظَهرَ  ءُ الشيْ  بَقَلَ   :[بقل] : يقاُل  (6)قاَل ابُن ُدَرْيٍد  فيهما كأَْبقَلَ  رَّ

ْمث إذا أَْدبى وَظَهَرْت ُخْضرة َوَرقِه أَْبقَلَ ولُغَتان فَِصيحتان.  البَْقلَ  إذا أَْنبَتَتْ  أَْبقَلَتْ و بَقَلَتْ  : كما قالُوا أَْوَرَس  ُمْبقل ولم يقولُوا : باقِلٌ  فهو الرَّ

حاحِ. قاَل عاِمُر بُن ُجَوين الطَّائيُّ :  فهو َواِرٌس ، ولم يقُولُوا ُموِرس ، وهذا من النَّواِدِر كما في الّصِ

هــــــــــــــــــــا  قــــــــــــــــــــَ تح َودح ٌة وَدقــــــــــــــــــــَ زحنــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــُ

رال َروحض و      قـــــــــــــــــــــَ ا أَبــــــــــــــــــــــح اهلـــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــَ (7)ِإبــــــــــــــــــــــح
 

  
اَغانيُّ : والنََّحِويّون يَْرُوونه : وال   أَْرض.قال الصَّ

ّي : وقَْد جاءَ  أَْبقَلت ويقُولُون : ولم يَقُل  ، قاَل أَبو النَّْجِم : ُمْبِقلٌ  ألَنَّ تأْنِيَث األَْرِض لْيَس بَحِقيقّي. قاَل ابُن بَّرِ

َن من كر َغميٍ    (8) ُمبحِقريـَلحَمحح
 ؟!وقاَل ُدَواد بُن أَبي ُدَواد حين َسأَله أَبُوه : ما الذي أََعاَشك

ين َد  واٍد  َأعــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح رُ بـــــــــــــــــَ قــــــــــــــــِ بــــــــــــــــح  مــــــــــــــــُ

ُر      ه وأَنحســــــــــــــــــــــــــــــِ وحذانــــــــــــــــِ ُر مــــــــــــــــن حــــــــــــــــَ (9)آكــــــــــــــــُ
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ل َمْسموٌع أَْيضاً. باقِلٌ وهو الِقياُس ،  ُمْبِقلٌ  قاَل ابُن جني : مكانٌ   ُمْبِقلَةٌ وكَسِفينٍَة وفَِرَحٍة  بَِقلَةٌ و بَقيلَةٌ  واألَْرضُ  أَْكثر في السماعِ ، واألَوَّ

يَْبقُل بُقُوالً  يعني لحيته َخَرَج َشْعُرهُ  إذا َوْجهُ الغاُلمِ  بَقَلَ  من المجاِز :و األَِخيرةُ على النََّسِب ، كما قالُوا رُجٌل نَِهٌر أي أَتَى األُموَر نهاراً.

 قالَ و أَْظَهُره وأَْخَرُجه. هللا تعالى أَْبقَلَهُ و واألَِخيرةُ أَْنَكَرها بعضٌ  بَقَّلَ و كأَْبقَلَ 

__________________ 
/  1( قا  ابن دريد : اختلفوا يف اشــــــتقا  البغر ا فقا  قوم : هو من التبغير ا وقا  قوم : بر هو من الغلة وصــــــالبة اجلســــــم انظر اجلمهرة 1)

 والتكملة. 318
 وانظر ختر ه فيه. وعجزه يف اللسان. 220( ديوانه ط بريوت ص 2)
 الصحاح.( اللسان وعجزه يف 3)
 ( يف األساس : أَنـحَغر.4)
 ( وردت املادة يف اللسان ا نقاًل عن األزهري.5)
 .320/  1( اجلمهرة 6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان.8)
 ( اللسان.9)
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َردات :  البَـقحرَ  مَجَضَ  إذا لَبعريِهِ  بـََقرَ  الفر اُء : ُفح
يِش. ويف امل ما نـََبَت يف  البَـقحرُ و  َجز ه. بقر البَـقحر كما يقاُ  َحش  له من اَ شــــِ

َضر ت به اأَلرحُض وأَنحَشَد الص اغايّن للحاِرِث بن   البَـقحرُ  عن َأيب َحِنيفة. وقا  ابُن فاِرس : بـَزحرِِه ال يف أُروَمٍة  بَِتةٍ  كر  ما اخح
 َدوح اإِلايِدّي :

يــــــــــــــــُض هلــــــــــــــــم قـــــــــــــــــَ  َت الــــــــــــــــر بــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ  وحٌم ِإذا نـــــــــــــــــَ

م مـــــــــــــــض      َدواهتـــــــــــــــُ تح عـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ رنــــــــــــــــَ قـــــــــــــــح (1)الـــــــــــــــبــــــــــــــــَ
 

  
اِغُب : البَْقلَ  وِدّق الشََّجر أَنَّ  البَْقل والفَْرُق ما بَْين ما ال يَثْبُت أَْصله  البَْقلَ  إذا ُرعي لم يبَق له ساٌق والشََّجر تَْبقى له ُسوق وإِن َدقَّت. وقاَل الرَّ

 تاِء.وفَْرعه في الشِّ 

 إِالَّ الَحْقلة ، والَحْقلة : القَراح الطَّيِّبة من األَْرِض كما َسيَأْتي. البَْقلَة ومنه الَمثَُل : ال تُْنبِتُ  واِحَدتُهُ  بهاءٍ  البَْقلَةَ وَخَرَج يَْطلُبُهُ  تَبَقَّلَ و

ةً. الربيعِ  بَْقلُ  بالضمِ  البُْقلَةُ و كَسَحابٍة كما هو في النسخِ  بَقَالَةٌ و (2)وقد َذَكَرهما المصنَُّف قَريباً فهو تِْكرار  بَقيلَةٌ وكفَِرَحٍة  بَِقلَةٌ  واألَْرضُ  خاصَّ

 .(3)والصَّواُب بالتَّْشِديِد 

اَعةٌ ، يقاُل : بَْقلٍ  أَْيضاً أي ذات بضّمِ القافِ  مبقُلَةٌ و كَمْرَحلٍَة وهو األَْكثُر. ُمْبقَلَةٌ و وال تَْسأْل  البَْقلَ  ُكلِ  وعلى ِمثَاِله : َمْزَرَعة وَمْزُرَعة وَزرَّ

 قاَل : الَمْبقَلة عن

رَ كــــــــــر  قــــــــــح ؤتــــــــــ  بــــــــــه  الــــــــــبـــــــــــَ  مــــــــــن حــــــــــيــــــــــث تــــــــــُ

ن  عـــــــــــــــــن و      بَلـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــةال َتســـــــــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــــــ

  
 قاَل أَبُو ُدَؤْيٍب الُهَذِليُّ : البَْقلَ  َرَعت تَبَقَّلَتْ والماِشيَةُ  اْبتَقَلَتو

قــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــ  اأَلاّيِم  ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ رٌ لهلِل يـ قــــــــــــِ تــــــــــــَ ــــــــــــح بـ  مــــــــــــُ

رُِد      ُه غــــــــــــَ نــــــــــــ  رَاِة َراَبٍع ســــــــــــــــــــــــــِ وحُن الســــــــــــــــــــــــــ  (4)جــــــــــــَ
 

  
 وقاَل أَبُو النَّْجم :

تح  لـــــــــــــــَ قـــــــــــــــ  بــــــــــــــــَ رمـــــــــــــــن َأو    تــــــــــــــــَ قـــــــــــــــ  بــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــتــــــــــــــــ 

ر      ٍك وهَنحشــــــــــــــــــــــــــــَ يح مــــــــــــــالــــــــــــــِ احــــــــــــــَ َ رِمــــــــــــــَ اح (5)بــــــــــــــَ
 

  
ّبِ نَْبتٌ  بَْقلَةُ و البَْقَل كأَْبقَلوا اِشيَتُُهمُ القَْوُم َرَعْت م اْبتَقَلَ و ْرها. الضَّ  ويَُخفَّفُ  مشدَّداً َمْقصوراً  الباقِلَّىو قاَل أَبُو َحنِيفة : َذَكَرها أَبُو نَْصر ولم يفّسِ

 اسٌم َسواِديُّ وَحْملُه الَجْرَجر الفولُ  ذا َشدَّْدتها قََصْرتقيل : إذا َخفَّْفِت الالَم َمَدْدت وإِ  ُمَخفَّفَةً ممدوَدةً  الباقالءُ و مع التَّقصر عن أَبي َحنِيفة.

، ومن  بَواقِلُ  ، ألَنَّ العََرَب تَْجَمعُها بَُوْيِقلَةٌ  (7) البَاقِالء َحَكاهُ األَْحمُر في الُمَخفَِّف والُمَشدَِّد تَْصغيرُ  َسَواءٌ  (6) الواِحَدةُ بهاٍء أو الواِحُد والَجْمعُ 

 . ومن قال :بَُوْيقاَلةُ  بسكوِن الالِم َكراِهيَةً للَكْسِر مع ُطوِل الكلمِة ، ومن َجعََل األَلَف زائَِدةً مع الهاِء قالَ  بَُوْيِقْليَة َصغَّرها على ِجهِتها قاَل :

ائدةَ وجاَء بهاٍء تدلُّ على التأنيِث.فَ  بَُوْيِقلَةٌ  ، فإْن شاَء قال : بَُوْيقالءُ  بالتَّْخِفيِف والَمّدِ قاَل : البَاقِالءُ  ياحَ  َحَذَف المدَّة الزَّ ُد الّرِ  الغَِليَظةَ  وأَْكلُهُ يَُولِّ

ِديَّة والسََّدرَ  أْس واألَْحاَلَم الرَّ كةً وهو َدَوَراُن الرَّ ة محرَّ إذا أُْصِلَح.  والَهمَّ وأَْخالطاً َغلْيَظةٌ ويَْنفَُع للسُّعاِل وتَْخِصيِب البََدِن ويَْحفَُظ الِصحَّ

ْنَجبِيِل للباَءةِ غايَةٌ.  وهذه قد ذُِكَرْت قريباً فهو  الضَّبِّ  بَْقلَةُ واليَمانِيَّةُ.  البَْقلَةُ والِقْبطيُّ نَبَاٌْت َحبُّهُ أَْصغَُر من الفوِل  الباقِلَّىووأَْخَضَره بالزَّ

 تِْكراٌر.

ماةِ  بَْقلَةٌ و ْمِل أو بَْقلَةُ والرُّ يَّةُ َحشائُِش  البَْقلَةُ والحاِمَضةُ  البَْقلَةُ وبَراِري ال بَْقلَةُ  الرَّ الَخطاطيِف العُروُق  بَْقلَةُ واألَْنصاِر الُكُرْنُب  بَْقلَةُ واألُتُْرّجِ

ْفُر  ْجلَةُ وكذا هي الُمباَرَكةُ الِهْنَدباُء أَو البَْقلَةُ والصُّ الباِرَدةُ  البَْقلَةُ والَمِلِك الشاْهتََرُج  بَْقلَةُ و الَحْمقاء بَْقلَةُ الو الَحْمقاءِ  بَْقلَةُ  اللَّيِّنَةُ وَكذا البَْقلَةُ  الرَّ

بٌ  األَْوجاعِ نَْبٌت ُمْختَبَرٌ  بُقولُ والذََّهبِيَّةُ القَْطُف  البَْقلَةُ واللَّْبالب   بالضِم كوٌز بال ُعْرَوةٍ. البُوقالُ وفي ِإزالَِة األَْوجاعِ من البَْطِن  ُمَجرَّ

 : كوٌز ال ُعْروة له. البَاقُولُ  والذي في العُبَاِب :

. فالبَاقُولُ  من الشََّواقِيل ، البََواقِيل وفي األََساِس : فالٌن ال يَْعرف  : أَْعيا من في الَمثَلِ و الُكوُب ، والشَّاقُوُل : َعصًى قَْدَر ِذَراعٍ في َرأَِسها زجٌّ

و أََحَد وه إلى ثََمنِهِ  بذلك اْشتََرى َظْبياً بأََحَد َعَشَر ِدْرَهماً فُسئَِل عن ِشرائِِه فَفَتََح َكفَّْيِه وأَْخَرَج ِلسانَهُ يُشيرُ  من َربِْيعة كانَ  رُجلٌ  ، هو (8) باقِلٌ 

 وأَْنَشَد المْرزبانيّ  فُضِرَب به الَمثَُل في الِعّيِ  الظبي فاْنفَلَتْ  َعَشر
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__________________ 
 ( الصحاح واللسان.1)
 .«تكراراً »( ابألصر 2)
 .274/  1( كما يف املقايي  3)
 واللسان والصحاح. 124/  1( ديوان اهلذليا 4)
 .274/  1الصحاح واملقايي  ( اللسان واألساس واألو  يف 5)
 ( يف القاموس : واجلميُض.6)
 ( يف التكملة : الباقالءة.7)
 ( هذا ضبرت القاموس ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.8)
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ُجوه (1)يف تـَرحمجِة مُحَيحد اأَلرحَقرت  يحفاِن نَزَِ  به َضيحٌف فقاَ  يـَهح  : قاَ  : وكاَن مُحَيحُد خبَِياًل َهج اًء للضِّ
بــــــــــــــــاُن وائــــــــــــــــٍر  حــــــــــــــــح  َأَلاَن ومــــــــــــــــا َدااَنه ســــــــــــــــــــــــــــــَ

ُر      ائـــــــــــِ مـــــــــــًا ابلـــــــــــِذي هـــــــــــو قـــــــــــَ لـــــــــــح ااًن وعـــــــــــِ يـــــــــــَ (2)بــــــــــــَ
 

  

ه  قــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح ُدر حــــــــــــــــَ اه وحيــــــــــــــــَح فــــــــــــــــ  ر كــــــــــــــــَ َدبــــــــــــــــِّ  تــــــــــــــــُ

  
ر   ِن مـــــــــــا جـــــــــــاَزتح إلـــــــــــيـــــــــــه اأَلاَنمـــــــــــِ طـــــــــــح  إىل الـــــــــــبـــــــــــَ

  

ه  ِم حـــــــــــىت كـــــــــــبَنـــــــــــ  ا زَاَ  عـــــــــــنـــــــــــد الـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــح  فـــــــــــمـــــــــــَ

  
م    لـــــــــــــ  كـــــــــــــَ ا َأنح تـــــــــــــَ يِّ ملـــــــــــــ  رُ مـــــــــــــن الـــــــــــــعـــــــــــــِ  ابقـــــــــــــِ

  
اغانيُّ : وليَسْت القْطعةُ في ِديوانِه. ً  بَْقلٌ  َحيٌّ من األَْزِد ويقاُل لهم باقِلٍ  وبَنو قال الصَّ  : وفي األَْزِد َحيُّ يقاُل لهم : (3)ونّص الَجْمهرةِ  أَْيضا

 وغيِره. بُقَْيلَة من الِحيَرةِ منهم َعْبُد الَمِسيحِ بنُ  كُجَهْينَةَ بَْطنٌ  بُقَْيلَةَ  وبنو ، باقِلٍ  بالفتح وهم بَنُو بَْقلٌ 

. ساسَ  بَقََّل تَْبقيالً و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

يَّةٌ  وقال ابُن الّسْمعَانّي : هو من يَبِْيُع اليَاِبَس من الفَاِكَهةِ  ِلبَيَّاعِ األَْطِعَمِة. كَشدَّادٍ  البَقَّالُ و ومحمُد  هناك. وقد تَقَدَّمَ  بالدالِ  والصَّحيُح البَدَّالُ  عاّمِ

العُْجَمِة ال  والعََجُم يَزيدوَن آِخَره ياًء هي ياءُ  ، (4)الَمْعُروُف باآلَدِمي  البَقَّالُ  الَخواَرْزِميُّ  بن بابُجوك َزْين المشايخِ أَبُو الفَْضلِ  بُن أَبي القاِسمِ 

ْمَخَشِرّيِ وخلفه في حلقتِِه وحّدَث عن أَبي طاِهٍر السنجّي  إِماٌم بارٌع ذو تَصانيَف َحَسنَةِ  ابُن السْمعَانّي ،ياء النِّْسبَِة كما نبَّه عليه  أََخَذ عن الزَّ

 .562وَماَت َسنَة  (5)وُعَمر بن محّمد الفَْرُغولّي 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ي بَقَلَ  ّكِ  ت ، وهو مجاٌز.ناُب البَِعيِر إذا َطلََع عن ابِن الّسِ

بيعِ في أَْعراِضه ِشْبه أَْعناِق الَجَراِد. أَْبقَلَ و  الشجُر َخَرَج َوْقت الرَّ

اِعي اإِلبِلَ  بَِقلَ و ها تَْرَعاهُ. تَْبِقيالً  الرَّ  َخالَّ

ٌث.  بَاقِل وأَبُو ْر َجهاَرة عن ابِن األَْعَرابِّي. البُوقَالَةوالَحْضرميُّ ُمحّدِ  : بالضِم الّطِ

ً  بقيلَةُ  المْنَهالِ وأَبُو   األَْصغر واسُمه جابِر بن َعْبِد هللا األَْشجِعّي شاِعَران. بقيلَةٌ  األَْكبَر األَْشجعّي ، وأَبُو المْنَهاِل أَْيضا

 عن أَبيِه عن أَبي َمْسعُود ، وعنه َسلََمةُ بن ُكَهْيل. (7)ء التبعّي َجدُّ أَبي قيلة ِعيَاض بن عياض بن عمرو بن َجبَلة بن هانى (6)كأَميٍر  بَِقيلُ و

 .البَْقل الَماِشيَةُ َسِمنَْت عن أَْكلِ  تَبَقَّلَتِ و

ء بن عمرو بن ذهل بن شراحيل بن حبيب بن عمير األَْكبر وهو ُشْعبة بن هانى بُقَْيل األَْصغر ابُن أَْسلم بن ذهل بن بكر بن بُقَْيلُ  وكُزبَْيرٍ 

ٌث. البقلي وأبو جعفر بقيل من ولده أوس بن صمعج بن  محمد بن عبد هللا البَْغَداِدّي محّدِ

 قَْريةٌ بِمْصَر. البقلي وَزاِوية

 َخلَْطتُه ، وكذِلَك لَبَْكته. السَِّويق بالدَّقيِق أي بََكْلتُ  يقاُل : الَخْلطُ  البَْكلُ  : [بكل]

اَغانيُّ بالتَّْحِريِك وأَْنَشَد ألَبي الُمثَلَّم الُهَذِلّي : الغَنَيَمةُ  : البَْكلُ و  وَضبََطه الصَّ

م  تـــــــــُ فـــــــــح وا هـــــــــنـــــــــيـــــــــئـــــــــًا فـــــــــإنح أُثـــــــــقـــــــــِ لـــــــــُ الً كـــــــــُ كـــــــــَ  بـــــــــَ

َداِء      و الـــــــر مـــــــح نـــــــُ واممـــــــا ُتصـــــــــــــــــــــيـــــــب بــــــــَ لـــــــُ كـــــــِ تـــــــَ (8)فـــــــابــــــــح
 

  
ط. وقاَل أَبُو ُعبَْيدٍ  وهذا اسٌم ال َمْصَدرٌ  كالتَّبَكُّلِ   : التَّغَنَُّم ، قاَل أْوُس بُن َحَجَر : التَّبَكُّلُ  ونَِظيُره التَّنَوُّ

اعــــــــة  رحهتــــــــا مــــــــن ِبضــــــــــــــــــــــَ ريحِ مــــــــا أَبحصــــــــــــــــــــــَ لــــــــ  خــــــــَ  عــــــــَ

نـــــــــعـــــــــًا هبـــــــــا أو      يـــــــــح ـــــــــَ ٍ  بـ مـــــــــِ تـــــــــَ لـــــــــح مـــــــــُ اللـــــــــِ كـــــــــ  بـــــــــَ ـــــــــَ (9)تـ
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ّبِ أو يُْخلَطُ  للدَّقيقِ  وهذه عن أَبي َزْيٍد واألَُمويّ  بَةٍ كَسفينٍَة وَسحا البَِكيلَة اتَّخاذُ  : البَْكلُ و َسويٌق يُبَلُّ باَلًّ أو  البَِكيلَة أو بالسَّْمِن والتمِر. يُْخلَطُ  بالرُّ

يت لَبَنٍ  قد باّل فيو يُْؤَكالن في إِناٍء واحٍد. َسويٌق بِتَْمرٍ  ّكِ أَو  قالَهُ أَبُو َزْيٍد ،  بماٍء وَسْمٍن أو َزْيتٍ أو َدقيٌق يُْخلَُط بَِسويٍق ويُبَلُّ  قالَهُ ابُن الّسِ

َطُب أو َطحيٌن وتَْمٌر يُْخلَطاِن بَزْيٍت.  : السَّْمُن يُْخلَُط باألَِقِط وأَْنَشَد : البَِكيلَة وقاَل األَُمِويُّ : األَقُِط الجافُّ يُْخلَُط به الرُّ

__________________ 
 الشعراء ذكر  ميد األرقرت.( كذا ا ولي  يف معجم 1)
 ( اللسان والصحاح والتكملة ا وقد سقرت منهما البيت الثاين ا وذكرا البيت الثالث ا والثالثة يف اللسان من مخسة أبيات فيه.2)
 .320/  1( اجلمهرة 3)
 ( هبامش التبصري عن نسخة أخر  منه أنه عرف به :  فظه كتاب االدم  يف النحو.4)
 .166 / 1( التبصري 5)
 بضم ففتح ا ابلقلم. 1426/  4( ضبطه يف التبصري 6)
 ( يف التبصري : التـ نحِعي.7)
 .278/  1( شرح أشعار اهلذليا 8)
 والتهذيب. 284/  1واللسان والصحاح واملقايي   86( ديوانه ط بريوت ص 9)
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َباُن مل تـُؤحَدمح له   (1) الَبِكيلةَغضح
اجِز : (2) الَمْطحوُن تَْبكلُه بالماِء فتَْشربه األَقِطُ  البَِكيلَة وقال الكالبي :  به كأَنََّك تُريُد أَْن تَْعِجنَه وقَْوُل الرَّ

ر  ا َأكـــــــــــــَ ه فـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــَ شٍّ  ـــــــــــــَ  ـــــــــــــيـــــــــــــ  بـــــــــــــغـــــــــــــَ  ل

ه مـــــــــــــــــن و      رأَزحمـــــــــــــــــٌة َوزحمـــــــــــــــــتـــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــَ (3)الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ
 

  
َكه للضَّروَرةِ. البَْكلِ  إِنما أََرادَ  أُن والَمعَُز يَْختَِلطُ  البَِكيلَةُ والتَّْخِليُط ،  التَّْبِكيلُ و فحرَّ واِحَدةً وَعبِْيثَة واِحَدةً  بَِكْيلةً  يقاُل : َظلَّت الغَنَم كَسِفينٍَة الضَّ

 بالكسِر الطَّبيعَةُ  البِْكلَةُ والغَنيَمةُ  : البَِكيلَةُ و فاْختَلَط بعَضها ببعٍض. الغَنَُم إذا أَْلقَْيَت عليها َغنَماً أُْخَرى : البَِكيلَةُ و إذا اْختَلََط بعُضها ببعِض.

ً والَهْيئَةُ والِزيُّ  : البِْكلَةُ و كالبَِكيلَةِ  والُخلُقُ   َحَكاه ثَْعلَب وأَْنَشَد : الحاُل والِخْلقَةُ  أَْيضا

لــــــــــــــــــــــــــه  بــــــــــــــــــــــــــَ َزعــــــــــــــــــــــــــح ُت إذًا لــــــــــــــــــــــــــِ  َلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ح      ريِّ جَي إنح مل أُغـــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــــــــــــِ

  

 (4)إنح مل ُأَساَو ابلط َو ح 
َجز جاَء على التَّمام. ّي : هذا البَْيت من ُمَسدَّس الرَّ  قال ابُن بَّرِ

أَبُو يَِزيد أَبُو أَبي َعْمٍرو أَو أَبُو رشيد  منهم نَْوُف بُن فُضالَةَ  بن دعمي بن َغْوث بن َسْعد ، بِكالِ  وهم بَنُو كِكتاٍب بَْطٌن من ِحْميَرَ  بِكالٍ  بَنُوو

ثوَن بالكسِر ، ومنهم من َضبََطه كَشدَّاٍد وأُّمه كانت اْمَرأَةَ َكْعب يَْرِوي القَصَص ، َرَوى عنه أَبُو  التَّابِِعيُّ  البَِكاِليُّ  الِحْميَري هكذا َضبََطه المحّدِ

 بُن ُجَشم بن خيران بن نَْوف بن َهمدان قاَل الُكَمْيُت : بَِكيلُ  وهو  من َهْمدانَ كأَميٍر َحيٌّ  : بَِكيلُ و ُعْمران الجونّي والناس.

ه  رَاثـــــــــــــــُ وَرثح ولـــــــــــــــوال تــــــــــــــــُ وَن مل يـــــــــــــــُ ولـــــــــــــــُ  يـــــــــــــــقـــــــــــــــُ

تح فـــــــيـــــــهـــــــم      ـــــــقـــــــد شـــــــــــــــــــــركـــــــَ يـــــــرٌ ل كـــــــِ ُب  بـــــــَ (5)وأَرححـــــــَ
 

  
ٌق في لُْبِسِه وَمْشيِِه وذو أي بَكيلٌ  َجِميلٌ  رُجلٌ  يقاُل :وٍء كالبَعيِر باألََدِم ٍء بشيُمعاَرَضةُ شي التَّبَكُّلُ و بن َزْيد بن  بُن ثابِتٍ  كَسْحبانَ  بَْكالنَ  ُمتَنَّوِ

َعْينِي ْرِب والقَْهرِ  إذا عليه تَبَكَّلَ و تَبَكَّلَهُ وُرَعْيٍن  اذواء من ُرَعْين الرُّ  في ِمْشيَتِِه اْختاَل. تَبكلَ وفي الَكالِم َخلََّط  تَبَكَّلَ و َعالهُ بالشَّتِْم والضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : االْغتِنَاُم وشاِهُده قَْول أَبي المثلم الُهَذِلّي الذي تقدََّم. االْبتَِكال

 .البَِكيلَةُ  يِر َوْجِهه ، واالسمُ علينا حِدْيثَه وأَْمَره : جاَء به على غَ  بََكلَ و

اه قَْبلَه كائِناً ما كان. بَكَّلَه تَْبِكيالً و  نَحَّ

كةً  البَلَلُ  : [بلل]  بالضِم النُّْدَوةُ. الباُللَةُ وبكْسِرهما  البِاللُ و البِلَّةُ ومحرَّ

 دَّاه والتَّْشديد للُمبَالغِة قاَل أَبُو صْخٍر الُهَذليُّ :أي نَ  بَلَّلَهُ وبالكسِر  بِلَّةً و بالفتحِ  باَلًّ  يَبُلُّه بالماءِ  بَلَّهُ  قَدْ و

رِهــــــــــــــا  َرتح يــــــــــــــرلُح قــــــــــــــلــــــــــــــيب لــــــــــــــذِكــــــــــــــح  إذا ذُكــــــــــــــِ

َ  الـــــعصـــــــــــــــــــفـــــوُر      قـــــَ تــــــَ هكـــــمـــــــا انــــــح لـــــــَ لـــــ  ُر  بــــــَ طـــــح (6)الـــــقـــــَ
 

  
 وصدُر البَْيِت في الحماسِة :

رَاَ  نفضةٌ و   اين لتعروين لذِكح
واية ما ذُِكَرت.  والّرِ

ِة : (7) [قال] تَبَلَّلَ و فاْبتَلَّ  مَّ  ذُو الرُّ

ـــــــــَ  و  ل ـــــــــكـــــــــُ ة ال ـــــــــَ ي ـــــــــاَء واهـــــــــِ رحق ا خـــــــــَ ـــــــــَ ت ـــــــــ  نـ  مـــــــــا شـــــــــــــــــــــــَ

اٍ  ومل      قــــــــــَ  هبــــــــــمــــــــــا ســــــــــــــــــــــــَ الســــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــ  بـــــــــــَ تـــــــــــَ  تـــــــــــَ

  

ِض كــــــــلــــــــمــــــــا  مــــــــح ك لــــــــلــــــــد  يــــــــح نـــــــــَ يـــــــــح  أبضــــــــــــــــــــــيــــــــَض مــــــــن عــــــــَ

  
رُت مـــــــــــنـــــــــــزاًل    ذَكـــــــــــح (8)تـــــــــــو ـــــــــــُت ربـــــــــــعـــــــــــًا أو تـــــــــــَ
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 من ماٍء أو لَبٍَن فهو بِالٌل قاَل أَْوُس بُن َحَجر : به الَحْلقُ  يُبَلُّ  وكلُّ ما يقاُل : ما في ِسقائِِه بِاللُ  كِكتاٍب الماُء ويُثَلَّثُ  البِاَللُ و

ه  تـــــــــُ َدحـــــــــح َر حـــــــــا مـــــــــَ عـــــــــح وحُت الشـــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــَ  كـــــــــَبيّنِ حـــــــــَ

امـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــة غـــــــــــرباء يـــــــــــبســـــــــــــــــــــــــًا      الهلـــــــــــُ (9)بـــــــــــِ
 

  
__________________ 

 وقبله فيه :( اللسان 1)
 هذا غالم شرث النقيلة

 .283/  1والصحاح واملقايي  

 ( يف اللسان : فتـُثـَرّيه كبنك.2)
 ( اللسان.3)
 .284/  1( اللسان واملقايي  4)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.5)
 .957/  2( شرح أشعار اهلذليا 6)
 ( زايدة اقتضاها السيا .7)
 وعجزه فيه : 100( ديوانه ط بريوت ص 9) ملّا تـَبَـّلال.( األو  يف اللسان برواية : 8)

 ِبالهُلاصفا صخرٍة صماَء يبٍ  
 والصحاح واللسان.
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، قاَل ابُن السَّّكيت فالَهلَّة  بَلَّة يقاُل : جاَء فالٌن فلم يَأْتِنا بَِهلَّة وال بالكسِر الَخْيُر والِرْزقُ  البلَّةُ و .بِالالً  ويقاُل اْضُربُوا في األَْرِض أَْمياالً تَِجُدوا

َجَرياُن اللِّساِن وفصاَحتُه أو ُوقوُعهُ على َمَواِضعِ الُحروِف  : البِلَّةُ  من المجاِز :و والخيِر. البَلَلِ  من البَلَّةومن الفََرحِ واالْستِْهالِل ، 

 .بِلَّتِه لسانِه وما يقَُع لَسانُه إالَّ على بِلَّة تقُوُل : ما أَْحَسن لَمْنِطِق وَسالَستُهواْستِْمَراُرهُ على ا

قريباً فهو  وهذا قد تقّدم النََّداَوةُ  : البِلَّةُ  الدوُن أو البَلَلُ و البِلَّةُ  قاَل اللَّْيُث :و لَسانِه إَِذا َوقََع على مخاِرجِ الُحروِف. بِلَّة وفي األََساِس : ما أَْحَسن

اُء :و من الَمَرِض. العافِيَةُ   :البِلَّةُ و تِْكراٌر. َطبِ  اْبتِاللُ  بالضمِ  البُلَّةُ  قال غيُره :والَوِليَمةُ   :البِلَّةُ  قال الفرَّ  قاَل إَِهاُب بُن ُعَميٍر : (1) الرُّ

ر  َرَأن  ابأَلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــــــــىت ِإذا َأهــــــــــــــــــــــح

هـــــــــــــــــا و      ـــــــــــــــــح ت ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــاَرقـ ةف ـــــــــــــــــ  ل ـــــــــــــــــُ ر  بـ ـــــــــــــــــِ (2)اأَلَواب
 

  
ْطِب عن الماءِ  األََواِبلويقُولُون : ِسْرَن في بَْرِد الّرواحِ إلى الماِء بعَد ما يَبَِس الَكأل ،  عن  بَِقيَّةُ الَكأَلِ  : البُلَّةُ و : الوحوُش التي اْجتزأَْت بالرُّ

اِء. َغُب الذي يكوُن بعَد النَّْورِ  : البَلَّةُ وويَُضمُّ  عن ابِن َعبَّادٍ  بالفتحِ َطراَءةُ الشَّبابِ  : البَلَّةُ و الفرَّ  قيَل :و عن ابِن فاِرَس. نَْوُر الِعضاِه أو الزَّ

 نَْوُر العُْرفُِط والسَُّمِر. : البَلَّةُ 

ل ما تَْخُرج البََرمة ثم  البَلَّةُ  وقاَل أَبو َزْيٍد : ل ما تَْخُرج من بدِء الُحْبلَة كعُبورةٌ نحو بدِء اْلبُْسرة فَتِيك البََرمِة : نَْوَرةُ بََرمة السَُّمر ، قاَل وأَوَّ أَوَّ

يت والفَتّلة فإذا َسقَْطن عن َطَرِف العُوِد الذي يَْنبُتَْن فيه نَبَتَْت فيه الُحْبلة  البَلَّةُ  ، ثم ينبُت فيها َزَغٌب بْيٌض وهو نَْوَرتُها ، فإذا أَْخرْجَت تْلك ُسّمِ
(3) .  ويُْكَسُر. ، قاَل : (4)عن ابِن فاِرَس  َعَسلُهُ  السَُّمر : بَلَّةُ  أَو إِالَّ للسَّلَم والسَُّمر وفيها الحبُّ

اُء :و ريٌح  كأميرٍ  اْلبَِليلُ  ثََمُر القََرظِ  البَلَّةُ و وهذه قد تقدََّمْت فهو تِْكراٌر. بَِقيَّةُ اْلَكإَلِ ويَُضمُّ  البَلَّةُ وكُربَّى  لَّىكالبُ  الِغنَى بعَد الفَْقرِ  : البَلَّةُ  قاَل الفرَّ

 َدةٌ بِمَطٍر.بارِ  بَِليلٌ  وفي األََساِس : ريحٌ  للواِحَدةِ والَجميعِ. وهي الشماُل كأَنَّها نَْنضُح الماَء من برِدها باِرَدةٌ َمَع نًَدى

ياح قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب يَِصُف ثوراً : أَبَلُّ  وفي العُبَاِب والَجنُوب  الّرِ

ُه و  فـــــــــــــــ  وُذ ابأَلرحطـــــــــــــــَ  إذا مـــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ  يــــــــــــــــَ

ُه      تــــــــــــــح ٌر وراحــــــــــــــَ طــــــــــــــح لــــــــــــــيــــــــــــــرٌ قــــــــــــــَ زَُع  بــــــــــــــَ (5)َزعــــــــــــــح
 

  
فاءُ  البِلُّ و بالضمِ  بُلوالً  من َحّدِ َضَربَ  بَلَّْت تَبِلُّ  قدو حِديَث َزْمَزم :  الرُجُل من َمَرِضه إذا بََرأَ ، وبه فَسََّر أَبُو ُعبَْيد بَلَّ  من قَْوِلهم : بالكسِر الّشِ

 .«بِلٌّ وال أُِحلُّها الُمْغتسل وهي لَشاِرب ِحلٌّ »

ويمنَُع من جواِزه الواو. وقال  أَو هو إِتْباعٌ  أي حالٌل وُمبَاٌح. بِلٌّ وويقاُل ِحلٌّ  نَقَله ابُن األَثيِر وغيُره من أَئمِة الغَريِب. الُمباحُ  هنا البِلُّ  قيَل :و

ر الْختِالِف اللفِظ توكيداً ، قاَل أَبُو ُعبَْيد :  بِالًّ  إِتْبَاٌع حتى َزَعَم الُمْعتَِمُر بُن ُسلَْيمان أن بِالَّ  األَْصَمِعيُّ : كْنُت أََرى أن في لغِة ِحْميَر ُمبَاٌح وَكرَّ

 بُلُّوا»الحِديُث :  ومنه وَصلَها. أي بالكسرِ  بِالالً و بالفتحِ  باَلَّ  يَبُلُّها َرِحَمه بَلَّ  من المجاِز :و لى ألَنَّا قلَّما َوَجْدنا االتباع بواِو العطِف.وهو أَوْ 

لِة. «أَْرحاَمكم ولو بالسَّالمِ   أي نَدُّوها بالّصِ

ا َرأَْوا بعَض األَْشياِء يتَِّصل ويَْختلُط ب ق باليُْبس اْستَعَاُرواولمَّ لمْعنَى الَوْصل واليُْبَس لمْعنَى  البَلَّ  النَّداَوةِ ويَْحصُل بَْينهما التَّجافي والتفرُّ

باإِلْحساِن  فَاْبلُْلهُ  إذا استشنَّ ما بَْينك وبَْين هللاِ »حديُث ُعَمر بن َعْبد العَزيِز :  القَِطيعِة فقالُوا في الَمثَِل : ال توبس الثرى بيني وبينك. ومنه

 وقاَل َجِريُر : «إلى عبَاِدهِ 

ـــــــــر   ـــــــــث ـــــــــكـــــــــم ال ـــــــــن ـــــــــي ـــــــــين وب ـــــــــي وِبســـــــــــــــــــــــوا ب ـــــــــُ  فـــــــــال ت

ـــــــــــذي بـــــــــــيـــــــــــين وبـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــم مـــــــــــثـــــــــــر       فـــــــــــإّن ال

  
 أي َسأَصلُها بِصلَتِها قاَل أَْوُس بُن َحَجر : «َسأَبُلُّها بِبالِلها غيَر أَنَّ لُكم َرِحماً »وفي الحِديِث : 

رَ  عـــــــــح وحُت الشـــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــَ ه كـــــــــَبين  حـــــــــَ تـــــــــُ َدحـــــــــح   حـــــــــا مـــــــــَ

امـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــة غـــــــــــرباء يـــــــــــبســـــــــــــــــــــــــًا      الهلـــــــــــُ (6)بـــــــــــِ
 

  
ِحمِ  باَللٌ و يقِ  نََجا أَبَلَّ و بالضمِ  بُلوالً  الرُجلُ  بَلَّ و وَسيَأْتِي شاِهُده قريباً. بالَّةٍ  وهو َمْصُروٌف عن كقَطاِم اسٌم ِلِصلَِة الرَّ دَّة والّضِ من  بَلَّ و من الّشِ

كةً  بَلاَلً و بالفتحِ  باَلَّ  بالكسرِ  يَبِلُّ  َمَرِضه  بالضِم أي صحَّ وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : بُلوالً و محرَّ

__________________ 
 ( ضبطت يف الصحاح واللسان ابلقلم ابسكان الطاء.1)
 .187/  1( اللسان والصحاح والتهذيب والثاين يف املقايي  2)
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 .«اخلُلحبة»( يف اللسان والتهذيب : 3)
 .188/  1املقايي  ( 4)
 وعنه الضبرت. 11/  1( ديوان اهلذليا 5)
 ( تقدم يف املادُة ا وانظر تعليقنا هنا .6)
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ر  إذا  ه بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ   مــــــــــــــــن َداٍء بــــــــــــــــه  ــــــــــــــــن  أَن

لـــــــــــه      اء الـــــــــــذي هـــــــــــو قـــــــــــاتـــــــــــِ ا وبـــــــــــه الـــــــــــد  (1)جنـــــــــــََ
 

  
َمْخَشِريُّ  َحُسنَْت حالُهُ بعَد الُهَزالِ  تَبَلَّلَ و الرُجلُ  اْبتَلَّ و .بَلَّ  الرُجُل من َمَرِضه ِمثْل اْستَبَلَّ و كةً  (2) بِبَِللَتِهم واْنَصَرَف القومُ  نَقَلَه الزَّ محرَّ

تينِ  بُلُلَتِهوويُْفتَُح  (3)بالضِم  بُلَّتِه َطواهُ على من المجاِز :و أَو اْنَصَرفُوا بحاٍل َحَسنٍَة. بالضِم أي وفيهم بَِقيَّةٌ  بُلولَتِِهمووبضمتيِن  وتُْفتَُح  بِضمَّ

مُ  هنَّ  باُللَتِهو بُلوِلهو وهذه لغةُ تَِمْيمٍ  بُلولَتِهو األُولَى الالَّ ِلها بُلاَلتِهوَمْفتوحاٍت  باَللَتِهو بَلاَلتِهو بَلَلَتِهوبضّمِ أي  فهي لغاٌت َعَشَرةٌ* بضِم أَوَّ

 وفيه بقيَّةٌ من الُودِّ  كذا في النسخِ والصَّواُب أَو َداَراهُ  أو داَرْيتُه واإِلَساَءةِ  ى ما فيه من العَْيبِ عل كذا في النسخِ والصَّواُب أي اْحتََمله اْحتََمْلتُهُ 

ا فيه قال الشاِعُر :  أو تغافَل عمَّ

ــــــــــ   ٍر عــــــــــل ــــــــــين ِبشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــا ب ن ــــــــــح َوي مطــــــــــَ الهتــــــــــِ ــــــــــُ ل ــــــــــُ  بـ

ر و      اِء بــــــــــين ِبشــــــــــــــــــــــــح قــــــــــَ ــــــــــِ ريحٌ مــــــــــن ل ــــــــــك خــــــــــَ (4)ذل
 

  
اِجُز : البُلَّة بِاللٌ  وَجْمعيعني باللِّقاِء الَحْرَب ،   كبُْرَمٍة وبَِراٍم قاَل الرَّ

ه و  تـــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــح ٍ  َداجـــــــــــــــــَ رَامـــــــــــــــــِ ٍب مـــــــــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــِ

ــــــــــــ       ال عــــــــــــل ــــــــــــِ ه  ب ــــــــــــُ ت ــــــــــــح َويـ ســــــــــــــــــــــــــه طــــــــــــَ فح ــــــــــــَ (5)نـ
 

  
 وقاَل َحْضَرميُّ بُن عاِمٍر األََسِديُّ :

ُم عــــــــــلــــــــــ  و  كــــــــــُ ــــــــــُ ت ــــــــــح َويـ دح طــــــــــَ ــــــــــقــــــــــَ كــــــــــمل ــــــــــِ الت لــــــــــُ ــــــــــُ  بـ

ُت مــــــــــا فــــــــــيــــــــــكــــــــــم مــــــــــن اأَلذحرَاب و      لــــــــــح مــــــــــِ (6)عــــــــــَ
 

  
قاَء على يُقاُل :و يُْرَوى بالضِم وبالتّْحِريِك. مُ  بضِم الباِء والالمِ  بُلُلَتِه َطَوْيُت الّسِ  قَْبل أَْن يَتَكسََّر. ُمْبتل َطَوْيتُه وهو نَدٍ  أي األُولَى إذا وتُْفتَُح الالَّ

منه بأَْفَوَق ناِصٍل يُْضرب للرُجِل الَكامِل  بَِلْلت به وصار في يَدي َحَكاه األَْزَهِريُّ عن األَْصَمِعّيِ َوْحده. ومنه الَمثَُل : به كفَِرَح َظِفْرتُ  بَِلْلتُ و

ً و الكافي أَي َظِفْرت برُجٍل غيِر ُمَضيّع وال ناقٍِص قالَهُ َشِمٌر.  النَسخِ والصَّواُب َشقيُت. هكذا في (7) وُشِفيتُ  به َصليتُ  أَْيضا

 وُدْمُت على ُصْحبَتِه عن أَبِي َعْمٍرو. فالناً لَِزْمتُه بَِلْلتُ و

كةً  بَلاَلً  أَبَلّ  به بَِلْلتو َي حقِّي بَلَّتْ  يقاُل : لَئِن ُمنِْيُت به وُعلِّْقته بالضِم : بُلوالً و كَسَحابةٍ  باَللَةً و محرَّ . قاَل َعْمُرو بُن يَِدي بك ال تُفَاِرقِني أو تَُؤّدِ

 أَْحمر البَاِهِليُّ :

 فــــــــــــــــــامــــــــــــــــــاز  ســــــــــــــــــــــــــــــــرِج عــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــعــــــــــــــــــّد 

َدَر اب ــــــــــــــــــــــوادِث أن تــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــوانو       َأجــــــــــــــــــــــح

  

ي لــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــــَ تِ إنح  فــــــــــــــــــبـ لــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــِ يٍّ  بــــــــــــــــــَ  أبَرححيــــــــــــــــــَِ

  
ــــــــا    ــــــــن ي طــــــــِ ــــــــَ حــــــــي ب ــــــــاِن ال ُيضــــــــــــــــــــــح ي ــــــــح ت ــــــــفــــــــِ (8)مــــــــن ال

 

  
ِة يَِصُف الثَّْوَر والِكالَب : مَّ  وقال ذُو الرُّ

تح  لـــــــــــــّ ـــــــــــــَ ٍش  بـ اٍش وال َرعـــــــــــــِ يـــــــــــــ   بـــــــــــــِه غـــــــــــــري طـــــــــــــَ

(9)إذ جــــــلــــــن يف مــــــعــــــر  لشــــــــــــــــــــ  بـــــــه الــــــعــــــطـــــــب     
 

  
 وقال َطَرفَةُ بُن العَْبد :

يِن  ـــــــــــَ ت دح ـــــــــــقـــــــــــوُم الســـــــــــــــــــــــــالَح َوجـــــــــــَ َدَر ال ـــــــــــَ ت ـــــــــــح  إذا ابـ

تح مـــــــــنـــــــــيـــــــــعـــــــــًا إذا      لـــــــــّ ـــــــــَ (10)بـــــــــقـــــــــائـــــــــمـــــــــٍة يـــــــــدي  بـ
 

  
 قال : باَلَّ  به بَلّ  وقد ءِ اللِهُج بالشي البَلُّ وما أََصْبتُه وال َعِلْمتُهُ  ابلّه باَلَّ  به بالكسرِ  بَِلْلتُ  وما عن أَبي َعْمٍرو أبّل بُلوالً  بالفتحِ  كبَلَْلتُ 

ريف ِإيّنِ و  ـــــــــــــَ ـــــــــــــب َوتح  ل ـــــــــــــِة مـــــــــــــا ارحعـــــــــــــَ ـــــــــــــن رِي ـــــــــــــقـــــــــــــَ  ابل

ُروم و      هــــــــــــــا لصــــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــُ رمــــــــــــــح (11)ِإين إذا اصــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اُر األَسِديُّ : َمْن يَْمنَُع بالَحِلِف ما عنَدِه من ُحقوِق الناِس  البَلُّ  قاَل ابُن األَْعَراِبّي :و  وهو الَمُطوُل قاَل الَمرَّ

ا  ـــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاَدل ـــــــــــــــــوَن ف ي ـــــــــــــــــد  ران ال  ذَكـــــــــــــــــَ

َك مــــــــــــــااًل و      الن جــــــــــــــدالــــــــــــــَ وفــــــــــــــا  بــــــــــــــَ لــــــــــــــُ (12)حــــــــــــــَ
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ثٌ  البَلِّ  الَحَسِن بنِ عليُّ بُن و الماُل : الرُجُل الغَنيُّ ، يقاُل : رُجٌل ماٌل والواُو ُمْقحمةٌ.  َسِمَع أَبا القاِسمِ  البَْغداديُّ محّدِ

__________________ 
 .189/  1واللسان والصحاح واألساس واملقايي   37/  1( اجلمهرة 1)
 .«بَبَلَلِتِهم»وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « ببَـَللِهم»( يف القاموس : 2)
 ليست يف القاموس.« ابلضم»( لفظة 3)
ٌر. كذا  (*)  ابألصر : والصواِب : َعشح
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 للقتا  الكاليب. 37/  1واأَلساس ا ونسبه يف اجلمهرة  188/  1( اللسان واملقايي  بدون نسبة 6)
 وعل  هامشه عن نسخة أخر  : وَصل يحُت وُشِفيُت.« وشقيتُ »( يف القاموس : 7)
 الصحاح والتهذيب واللسان.( الثاين يف 8)
 .189/  1وصدره يف املقايي   25( ديوانه ص 9)
 .«بقائمه يدي»وعجزه يف األساس. وهو من معلقته ويف الديوان :  38( ديوانه ط بريوت ص 10)
 .189/  1( اللسان بدون نسبة واملقايي  11)
 ( اللسان والتكملة.12)
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تان ا وفَاَته أَبُو املظفر  م َد بن علّي بن الَبرِّ  اح بنالربعي وابن َأِخيِه ِهَبة   بن اُ ســـــَ  َارِســـــح
ي امل َض قاضـــــِ الد ورِّي  الَبرِّ  لَِ

اح بن  َة حد َثتح ابإِلجاَزِة عن الشـــــيِخ َعبحد الَقاِدِر وابن َأخيِه علّي بن اُ ســـــَ َض من ابن الطالية وغريِه وبنحته عاِئشـــــَ علّي لَِ
عِ  الَبرِّ  بن َض من ســــــــــَ ال ُيصــــــــــيُبَك  َأي كَقطامِ   َبال ِ  َأو ابل ةٌ  عندان تـَبـُل كَ  ال من اجملاِز : يقاُ  :و  .(1)يد بن البناء وغريِه لَِ
َيلية : خريٌ   وَنًد  قالت لَيحل  اأَلخح

يــــــــــــــر  قــــــــــــــِ ال وأَبــــــــــــــيــــــــــــــَك اي ابــــــــــــــَن َأيب عــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

كَ      لــــــــــــــ  بـــــــــــــــُ ال ِ بــــــــــــــعــــــــــــــَدهــــــــــــــا فــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا  تـــــــــــــــَ  بــــــــــــــَ

  

اَل  َذم   ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــررت خــــــــــــــــــَ ك ل ــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــِإن

  
ريح قــــــــــــاِد و    ك غــــــــــــَ مــــــــــــِّ َك ابــــــــــــُن عــــــــــــَ (2)فــــــــــــاَرقــــــــــــَ

 

  
ه.  ابُن أَبي َعِقيل كاَن مع تَْوبَة حين قُتَِل ففَرَّ عنه وهو ابُن َعّمِ

 قال يَِصُف عجوزاً : اْستَبَلَّ و كبَلَّ  من َمَرِضه المريُض بََرأَ  أَبَلَّ وأَثَْمَر  السَُّمر أَبَلَّ و

حـــــــ مـــَ مـــحـــح هـــــــا صـــــــــــــــــَ هـــَر رَأحســـــــــــــــــَ ي الـــــــد  كـــِ تـــَ  ة ال تشـــــــــــــــــح

ٌة و      يـــــــــــــــ  ا حـــــــــــــــَ َزهتـــــــــــــــح كـــــــــــــــَ تِ لـــــــــــــــو نـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ (3)ألَبـ
 

  
 العوُد َجَرى فيه الماُء. أَبَلُّ و كما َسيَأْتي. َكبَلَّتْ  ضالَّةً  بالتَّْخِفيفِ  َهَمتْ  إذا َمِطيَّتُه على وْجِهها أبَلَّتْ و

أَْعيا فَساداً  الرُجلُ  أَبَلَّ و ناقته إذا ذهبت. بلت يقاُل : َكبَلَّ  عن أَبي ُعبَْيد. َذَهَب في األَْرِض  الرُجلُ  أَبَلَّ و وفي العُبَاِب : َجَرى فيه نَْبت الغَْيِث.

 ً  وأَْنَشَد أَبُو ُعبَْيد : أَو ُخْبثا

ر   ًة  أَبــــــــــــــــــَ اقــــــــــــــــــَ زحداد إال  محــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــَ

ه و      وحكـــــــــــًا وإن كـــــــــــانـــــــــــت كـــــــــــثـــــــــــريًا خمـــــــــــارجـــــــــــُ (4)نــــــــــــَ
 

  
 َن َعلَيَه وَغلَبَه ِجنَاٌس.وبَيْ  عليه َغلَبَه أَبَلّ و

 الرُجُل إذا اْمتَنََع وَغلََب قاَل ساِعَدة : أبَلَّ  وقاَل األَْصَمِعيُّ :

ه  لــــــــــــِ ٍ  مبــــــــــــثــــــــــــح ىَت مــــــــــــا عــــــــــــبــــــــــــُد ِشــــــــــــَح  أال اي فــــــــــــَ

ر       بـــــــَ ـــــُ ُف  يـ خـــــــاســـــــــــــــــــِ
َ
ـــــَ  املـــــ ت ؤح ـــــُ ـــــعـــــــاِدي ويـ ـــــ  ال (5)عـــــل

 

  
ً و كالبَلِّ  األَلَدُّ الَجِدلُ  من الرجالِ  األَبَلُّ و من  ال يُْدِرُك ما عنَده الذي الشَّديُد اللُّْؤمِ  قيَل : هوو الغاِلبُ  الُمْمتَنِعُ  قيَل : هوومن ال يَْستَْحيي  أَْيضا

ُف الظَّلومُ  عن ابِن األَْعَرابِّي ، الَمُطولُ  قيَل : هو اللَّئِيمو اللُّْؤِم عن الِكَسائي.  الفاِجرُ  هو قيَل :و وقد تقدََّم. كالبَلِّ  الماِنُع من حقوِق الناِس  الَحالَّ
 عن أَبي ُعبَْيدةُ وأَْنَشَد البن علس : (6)

ٍر  ون   اي آ  عـــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــ  تـ ـــــــــــــــــَ  َأال تـ

ي   و      قــــــــــِ تــــــــــ  ر  هــــــــــر يـــــــــــَ مُ  األَبــــــــــَ مــــــــــِّ صــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 (7) ؟امل

  
ءُ  هيو كةً في ك بَلَّ بَلاَلً  بالضِم وقد بُلٌّ  ج باَلَّ وقاَل أَبُو ُعبَْيد هو الذي يُتابعُك على ما  ثَْبتٌ  بكسِر الميِم أي ِمبَلٌّ  وَخْصمٌ  ّلِ ذلك عن ثَْعلب.محرَّ

ْحمِن ، وقيَل : أَبُو َعْبِد هللا وقيَل : أَبُو َعْمٍرو ، وهو بُن َرباحٍ  بِاللُ  وِككتابٍ  تُريُد. هُ  أَبُو َعْبِد الرَّ ُن وَحَماَمةُ أُمُّ َمْوالة بَني  ابُن َحماَمةَ الُمَؤذِّ

ْن َسبََق إلى اإلْسالِم َرَوى عنه قَْيُس بُن أَبي حاِزٍم وابُن أَبي لَْيلى والنَّْهِدّي ، َماَت على ا  بِاللُ و لصَّحيحِ بِدَمْشق َسنَةَ ِعْشرين.ُجَمحٍ كاَن ممَّ

يَّةٍ  في ، وسلمعليههللاصلىبَعَثَه رسوُل هللا ،  بُن ماِلكٍ  ْحمن (8)بن عصم  بُن الَحاِرثِ  بِاللُ و .البَرِّ  َعْبد ابنُ  َذَكَره َخْمس َسنَة ِسّرِ  أَبُو َعْبِد الرَّ

 َرَوى ، العَِقيق ، وسلمعليههللاصلىة وكاَن ينِزُل األَْشعر واألَْجرَد َوَراَء المدينِة وأَْقَطعَه رُسوُل هللا قَِدَم َسنَة َخْمس في َوْفِد ُمَزْين الُمَزنِيَّانِ 

.عن  حابيُّونَ صَ  بُن َسْعدٍ  بِاللُ  يقاُل هو األَْنصاِريُّ ، ويقاُل هو غيُر َمْنسوبٍ  آَخرُ  بِاللُ و ه اْبنُه الَحِرِث وَعْلقَمة بُن وقَّاص َماَت َسنَة ِسّتٍ

 .بالل بفاِرَس ، وآباٍد بالمد والمعنى عمارة آباٍد ع بِاللُ و رِضَي هللا تعَالَى عنهم.

 النُّغَر. َمْعروٌف وهو العَْنَدِليُب كما في التَّْهِذيِب وفي الُمْحَكم : طائٌِر َحَسُن الصَّوِت يأْلَُف الَحَرِم ويْدُعوه أَْهل الحجازِ  بالضِم طائٌر م البُْلبُلُ و

ُجلُ  البُْلبُلُ و  الخفيُف في السَّفَِر الِمْعواُن. : الرَّ

__________________ 
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 .200ـ  199/  1( ذكرهم مجيعاً يف التبصري 1)
 ( البيتان يف اللسان ا وفيه  لث قبلهما :2)

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــــــــدرت عــــــــــــــــن ــــــــــــــــت وصـــــــــــــــــــــــــــــال  نســـــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــظــــــــــــــــــال ِ       كــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــدر األزَب عــــــــــــــــــن ال

  

 .210/  3واجلمهرة  187/  1والصحاح واألو  يف التهذيب واملقايي  

 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان.4)
 واللسان.« وتؤيب املخاسف»برواية :  222/  1( ديوان اهلذليا 5)
 ( يف القاموس : الفاجرُة.6)
 .38/  1واجلمهرة  190/  1( اللسان والتهذيب والصحاح ونسبه للمسيب بن عل  واملقايي  7)
 ( أسد الغابة : عاصم.8)
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 بالياِء وهو الندس الَخفيُف. كالبُْلبُِلّيِ  أَي َظريٌف َخفيفٌ  بُْلبُل وقال أَبُو الَهْيثِم : قاَل لي أَبُو لَْيلى األَْعَرابّي أَْنَت قُْلقُل

 عن ابن َعبَّاٍد. َسمٌك قَْدَر الَكفِّ :  البُْلبُلُ و

ثانِ  بُْلبُلُ  وَحفيُدهُ  عن َمعَاِذ بن هشامٍ  بُْلبُلٍ  إْبراهيُم بنُ و ه ، بُن اسحَق محّدِ  وفَاتَه وزيُر الُمْعتَِمِد من الُكَرماءِ  بُْلبُلٍ  وإسَمعيُل بنُ  َرَوى عن جّدِ

:  (1)قاَل الحافُِظ  بن َحْرب السْرخِسّي ويقاُل البَْصِرّي كاَن رفيَق علّي بن الَمِدينّي في األَخِذ عن ُسْفيان بن ُعيَْينة وُكْنيته أَبُو بَْكٍر ، بُلبُل

 بن ُمعَاِوية واْستَْغَربَه ابُن الفََرِضّيِ. وَزَعَم ُمْسِلَمة بُن قاِسٍم أَنَّ اسَمه أَْحمد بن َعْبد هللا

ْحمن بن ُمعَاِوية الَحدَّاِد شْيٌخ لبَْحَشل الَواِسِطّي ،  بُْلبُلُ و ُد بنُ  بُْلبُلُ والَواِسطيُّ لَقَُب َعْبد هللا بن َعْبد الرَّ قاِضي  بُْلبُل بُن َهُرون بَْصِريٌّ ، ومحمَّ

قَّة شْيٌخ ألبي بَْكٍر الُمْقِرى  د بن أَيُّوب الَواِسِطّي لَقَبُه بُْلبُل ، وأَْحمد بُن القاِسِم أَبُو بَْكٍر األَنَماِطّي لَقَبُه (2)الرَّ أَْيضاً  بُْلبُل أَْيضاً ، وأَْحمد بُن محمَّ

د بن د بنبن علّي الطَّعَّان ، حدَّث عنه في الُمؤْ  (3)شْيُخ أَْحمد  بُْلبُل َرَوى عن شاذ بن يََحيَى وَسِعْيد بن ُمحمَّ  تلِف والُمْختلِف ، وأَْحمد بن ُمحمَّ

أَبُو غانم الَواِسِطّي َرَوى عنه أَبُو علّيِ بن جنكان  بُْلبُلٍ  َرَوى عنه أَبُو الشيخ وابن َعِدّيٍ وَسْهل بن إْسمعيل بن (4)بن صبيح البشيرّي  بُْلبُلٍ 

 قاَل خميس كاَن صُدوقاً كذا في التَّْبصيِر للحافِِظ. (5)

 : البُْلبُلَةُ و يْنَصبُّ منه الماُء ، قاَل : إلى َجْنِب رأِسه بُْلبُلٌ  كوٌز فيه البُْلبُلَةُ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :ومن الكوِز قَناتُه التي تَُصبُّ الماَء  لُ البُْلبُ و

 عن ابِن األَْعَرابّيِ. الَهْوَدُج للَحرائِرِ 

اُء :و .(6)هكذا في النسخِ والصَّواُب األَْلِسنَة كما هو نّص التَّْهِذيِب  اْختاِلُط األَِسنَّةِ  بالفتحِ  البَْلبَلَةُ و قاَل ابُن وتَْفريُق اآلراِء  : البَْلبَلَةُ  قاَل الفرَّ

 وتَْبديُده. الَمتاعِ  : تَْفريقُ  البَْلبَلَةُ  األَْعَرابِّيِ :

َدِف  : البَْلبَلَةُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و بالفتحِ تقوُل : متى  كالبَْلبالِ  في الصَّدرِ  ِشدَّةُ الَهّمِ والَوساِوِس  : البَْلبَلَةُ  قاَل غيُره :وَخَرَزةٌ َسْوداُء في الصَّ

 باَلبِلُ  البٍط فإنَّه لو كاَن بالفتحِ لَقاَل َجْمع، والظاِهُر من ِسيَاقِه أنّه كعُ  بَْلبالٌ  وهو جمع الباَلبِل كذلكو ، البَْلبالِ  أَْخَطْرتك بالبَاِل َوقَْعت في

 فتأّمْل.

َكُهْم واإلْسمُ  بالكْسِر إذا بِْلباالً و بَْلبَلَُهْم بَْلبَلَةً وبالكسِر الَمْصَدُر  البِْلبالُ و بزياَدةِ الهاِء وهذه عن ابن جني  البَْلبالَةُ وبالفتحِ  البَْلبالُ  َهيََّجُهْم وَحرَّ

 وأَْنَشَد :

ُب يف فـــــــــــبـــــــــــات  لـــــــــــح همـــــــــــنـــــــــــه الـــــــــــقـــــــــــَ ـــــــــــَ بـــــــــــال لـــــــــــح ـــــــــــَ  بـ

بـــــــــــالـــــــــــه      يبحِ يف ا ـــــــــــِ زحِو الـــــــــــظـــــــــــ  ـــــــــــَ نـ ُزو كـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ (7)يـ
 

  
ْدرِ  البَْلبَالُ و  وهو الَهمُّ والَوساِوُس. البَُرحاُء في الصَّ

اِجُز : باليَماَمةِ  بالوشم َجبَلٌ  هووَكُسْرُسوٍر : ع  : بُْلبُولٌ و  قاَل الرَّ

هــــــــــا  بــــــــــلــــــــــو قــــــــــِد طــــــــــاَ  مــــــــــا عــــــــــاَرضــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــح  بـــــــــــُ

ُزو  و      ــــــــــــــــــَ َو ال يـ ُزو  وهــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ َي تـ (8)هــــــــــــــــــح
 

  
ّيٍ  وهو بِِذي وأََعَطاَكهُ  َرَزقََكهُ  أَي به بَلَّكَ وهللا تعالى اْبناً  بَلَّكَ  يقالُ و يَّانِ  وبِِذي بِلِّ ِم  بِلِّ كَحتَّى ويُْكَسُر  بَلَّى بِذيوَمْكسوَرْيِن ُمَشدََّديِ الياِء والالَّ

كةً ُمَخفَّفَةً  بَلَيانٍ  يقاُل أَْيضاً بِذيوَكَولّيٍ ويُْكَسُر  بَِلّيٍ  أي بَعيٌد حتى ال يُْعَرُف َمْوِضعُهُ ويقاُل بِِذي  بِلٍّ  بَكْسَرتَْيِن ُمَشدََّدةَ الياِء وبِِذي بِليَّانٍ ومحرَّ

َدةِ  بِلَّيانٍ  بِذيوبالكسِر  ِم الُمَشدَّ َدةِ  بَلَّيانٍ  بِذيوبكسِر الباِء وفتحِ الالَّ ِم الُمَشدَّ  وتَْخفيِف الياِء فهي وسكوِن الالمِ  بالفتحِ  بَْليانٍ  بِذيوبفتحِ الباِء والالَّ

يَاَن وِذيَ  فالنٌ  َهبَ يقاُل ذَ  فيه لغةٌ أُْخَرى َذَكَرها أبو ُعبَْيٍد :و اثْنَتَا َعَشَرةَ لُغَةً ، وقد يُْصَرُف أي َحْيُث  وهو ِفْعِليَان ِمثْل ِصلِّيَان بَلِّيَانَ  بِذي َهلِّ

 وأَْنَشَد الِكَسائيُّ : ال يُْدَرى أَْيَن هو

ــــــــــــــــــواُم حــــــــــــــــــىت  اُم ويــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــُب األَق نــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  يـ

ـــــــــــــ  ِذي      وحا عـــــــــــــل ـــــــــــــَ قـــــــــــــاَ  أَتـ ـــــــــــــُ ـــــــــــــاني ي ـــــــــــــِّ ل ـــــــــــــِ (9)ب
 

  
ه في سفَِرهم حتى َصاُروا إلى موِضعٍ ال يَْعِرف مكانَهم من طوِل نَْوِمه. قاَل ابُن ِسْيده : وصرفه على يقوُل : إنه أَطاَل النَّوم ومَضى أَْصحابُ 

 ع وَراَء اليََمِن أَو من أَْعمالِ  هو أو غيُر َمْصُروٍف عن ابن جني ، أو هو َعلٌَم للبُْعدِ  مْذَهبِه.

__________________ 
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 .101/  1( التبصري 1)
 أليب بكر بن املقربي. 101/  1التبصري ( يف 2)
 وحباشيته عن التاج : أمحد.« حي » 101/  1( يف التبصري 3)
 ( يف التبصري : التسرتي.4)
 ( التبصري : محكان.5)
 ( يف التهذيب : بلبلة األلسن.6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان وفيه بلبو  بد  بلبلو .8)
 ( اللسان.9)
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َي   تعــاىل عنــه حا َخطــََب النــاَس فقــاَ  :  رحِض وقـَوحُ  خــالــِدٍ َهَجَر َأو هو أَقحصــــــــــــــَ  األَ  إن  ُعَمَر »بِن الوليــِد َرضــــــــــــــِ
تَـعحَمَلين عنههللارضي تَـعحَمَر َغريحِي عل  اسح ام بـََوانِيه وَصاَر بثنية عَسال َعَزِلين واسح ام وهو له مهم فلم ا أَلحق  الش  ا « الش 

ا وابُن اخَلط اِب َحييف َفال ولكن ذا فقاَ  رُجٌر : هذا و  هو لفِ  َنة. فقاَ  خاِلُد : َأم   وِذي بِلِّيٍّ  إذا كاَن الناُس ِبِذي تـح
وكذلك كر  من بـَُعد عنك  وبـُعحَد بـَعحِضِهم عن بع ٍ  َ حَمُعُهم يُريُد تـََفر قـَُهم وَكوحهَنُم َطوائَف ِبال ِإمامٍ  ا قاَ  أَبُو ُعبَـيحد : بِل  

َعه فهو بِذيحىت ال تـَعح  ما  يقاُ  :و  أُمور الناس بعحِده. (1)يف اأَلرحِض إذا َذَهَب ا أَرَاَد ضــــــاَع  َبر   وهو ِمنح  بِلِّيٍّ  ِرف موضــــــِ
َسنَ  َلُه. أي  ر كةً  بـََلَلهُ  َأحح  َ َم 

ُن كَشدَّادٍ و اُم ج الباَلَّ ناتٌ  : الَحمَّ ناتِ  واأللُف والنُّوُن زائَِدتاِن ، وإنّما يقاُل : َدَخْلنا باَلَّ بَمائِه أو بعََرقِه َمْن  يَبُلّ  ، عن أَبي األَْزهِر ألَنَّه الباَلَّ

ً »حِديِث ابن ُعَمَر َرِضَي هللا تعَالَى عنهما :  َدَخلَه ، وال فِْعَل له ، وفي نات  يُقاُل لها :َستَْفتَحون أَْرَض العََجم وَستَجُدون فيها بُيُوتا فمن  الباَلَّ

 .«لَها ولم يَْستَتر فليَس منَّاَدخَ 

ن قْلُت : وأَْطلقُوا اآلن على َمْن يَْخدُم في الحماِم وهي عاِميَّة ، وعليه قَْولُهم في رُجٍل اْسمه موَسى وكان يخدُم في الحماِم فيَما أَْنَشدنيِه  الباَلَّ

 َعْبِد هللا بن سالمة : األَديُب اللُّغَويُّ َعْبُد هللا بنُ 

ـــــــــــــــــــــاىل  ـــــــــــــــــــــاّلنهـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــب  مـــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ال

 خـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوة حتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــفـــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــــــا    

  

ــــــــــــــهــــــــــــــا ــــــــــــــي ُر ف مــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــر : مــــــــــــــا تـ ــــــــــــــي   ؟ق
  

ـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــُر مـــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــت : أســـــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــل  ق

  
 وَسيَأْتي َوْجه تَْسميتِه قَريباً. األََسدُ  الُمتَبَلِّلُ و

ئْبُ  بالفتحِ  البَْلبالُ و اَغانِيُّ : الذِّ ٍث الدَّائُِم الَهديرِ  : الُمبَلِّلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّي : الَحَمامُ و نَقَلَه الصَّ  وأَْنَشَد : كُمحّدِ

ـــــــــٍد  ائ عـــــــــَ بحو ضـــــــــــــــــــــــُ رحَن اب ـــــــــيـــــــــحـــــــــاِء شـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــِّ نــــــــــَ  يــــــــــُ

ام و      مـــــــــَ ـــــــــواِدي ا ـــــــــَ ـــــــــِب ال المـــــــــن جـــــــــان ـــــــــِّ ل ـــــــــَ بـ ُ
(2)املـــــــــ

 

  
اُخ كَشدَّادٍ  : الُمبَلِّلُ و قال رَّ  أي كثيُر الصَّوِت. الطَّاووُس الصَّ

 .بالبُلَلِ  بََذروها إذا األَْرضَ  بَلُّْوا منه قولُهم :و به األَْرض يَبُلّ  عن ابِن ُشَمْيٍل ألنَّه كُصَرٍد البَْذرُ  البُلَلُ و

اُر الفَْقعَِسيُّ : كأَميٍر : الصَّوتُ  : البَِليلُ و  قاَل المرَّ

ـــــــــــــــــّو  ّن كـــــــــــــــــذاِت ب هـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــّ كـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــون فـــــــــــــــــَ  دن

(3)إذا خــــــــــــافــــــــــــت لــــــــــــعــــــــــــَت هلــــــــــــا بــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــال     
 

  
 كما يقاُل : ِصلٌّ أَْصالل. داِهيةٌ  أي بالكسرِ  بِلٌّ أَْباللٍ  هو قاَل ابُن َعبَّاٍد : يقاُل :و له. إِتْباعٌ  بَِليلٌ  قليلٌ  قَْولُهم :و

ي اْختَلََطتْ  أي األَْلُسنُ  تَبَْلبَلَتِ و  : الباَُلبِلُ وتَتَبَّعَتْهُ فلم تََدْع منه شيئاً  أي اإِلبُِل الَكأَلَ  تَبَْلبَلَتِ و الِعَراِق وقد ذُِكَر في موِضِعه. بَابِلُ  قيَل : وبه ُسّمِ

ُجُل الَخفيُف فيَما أَخذَ   د :قال كثير بن ُمَزرِّ  بالفتحِ  باَلبِلُ  ج كقُْنفٍُذ وقد تقدَّمَ  كالبُْلبُلِ  كعاُلبٍِط الرَّ

هـــــــــا  نـــــــــُ ـــــــــح مـــــــــارُة وابـ مـــــــــي ا ـــــــــِ رِ  مـــــــــا حتـــــــــَح تـــــــــدح  ســـــــــــــــــــــــَ

ٌث      عــــــــح الٌت وشــــــــــــــــــــــُ ُص َرســــــــــــــــــــــح الئــــــــِ لــــــــقــــــــَ اَلبــــــــِ  (4)گبــــــــَ
  

ة وابنُها الَجبَُل الذي يَُجاوُرها.  والِحمارةُ : اسُم َحرَّ

 وأَْنَشَد : أَبَلَّ إِْبالالً  نَقَلَه أَبُو ُعبَْيٍد : وقد َمْن يُْعييَك أَْن يُتابِعََك على ما تُريدُ  بضِم الميمِ  الُمبِلُّ و

ر   ًة  أَبــــــــــــــــــَ اقــــــــــــــــــَ زحداُد إال  محــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــَ

هح و      وحكـــــــــــًا وإن كـــــــــــانـــــــــــت كـــــــــــثـــــــــــريًا خمـــــــــــارِجـــــــــــُ (5)نــــــــــــَ
 

  
. كُزبَْيٍر َشريعَةُ ِصفِّْين بُلَْيلٌ و اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ
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َحابِة. باِللٍ  بنُ  بُلَْيلُ  جماَعٍة منهم اسمُ  : بُلَْيلٌ و ٌء من َشي أي .بَالُولٌ  وما في البِئْرِ  بن أَُحْيحة أَبُو لَْيلى َشِهَد أُُحداً ذََكَره ابُن الدَّبَّاغِ َوْحده في الصَّ

يُّ  : البُلَلَةُ والماِء   تَبَلَّلَ وحالَُك.  أي كيفَ  مضموَمتَْينِ  بُلولَتُكَ و بُلَلَتُكَ  وكيفَ  عن ابِن َعبَّاٍد ، قاَل : البُلَلَةِ  يقاُل : إنه لَحَسنُ  والَهْيئَةُ كُهَمَزةٍ الّزِ

 األََسدُ 

__________________ 
 .«ضياع»( اللسان : 1)
 .90/  1( اللسان والتكملة واملقايي  2)
 وروايته : 190/  1( املقايي  3)

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي كــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــبّم بــــــــــــــــــــــــّو 

ــــــــــــــــــالً      ت لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت هلــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي  إذا حــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ

  

 .129/  1واجلمهرة  191/  1( اللسان واملقايي  4)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.5)
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 اهلَُذد  : (1)عنحَد القتاِ  قاَ  أَُمي ُة بُن َأيب عاِئٍذ  َأَ َر مبََخالِِبه اأَلرَض وهو يـَزحأَرُ  ُمتَـبَـلِّرٌ  فهو
ٌب  ـــــــــِ َواث ـــــــــٌد مـــــــــَ ي ـــــــــَداِن ســـــــــــــــــــــــِ ي فـــــــــيّن الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ن كـــــــــَ ـــــــــَ  ت

يـــــــــــــــد بـــــــــــــــواد زَأحَره و      رِ ســـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــّ بــــــــــــــــَ (2)ابلـــــــــــــــتــــــــــــــــ 
 

  
ُم ُمخفَّفة  قَبيلَتِهِ  أي بالضمِ  أُبُلَّتِه جاَء فيو وليس  (3)وَعِشْيرتِه وفي َضْبِطه قصوٌر باِلٌغ ، فإنَّ قولَه بالضم يدُل على أنَّ ما بْعَده ساكٌن والالَّ

ِم مع فَتِْحها وَمَحّل ِذْكِره في كَذِلَك بل هو بض تيٍن وتشديِد الالَّ  ، فإنَّ األَلَف أَْصِليَّة وقد أََشْرنا له هناك فراِجْعه.« ا ب ل»مَّ

ا اإِلْبطاَل ك عن األَوِل للثاني َحْرُف إِْضرابٍ  بَلْ و ا اإِلْنتقاَل  (4) (نَ ُسْبحانَُه َبْل ِعباد  ُمْكَرُمو ) إْن تاََلها ُجْملَة كان معنَى اإِلْضراِب إِمَّ وإِمَّ

ْنيا بَلْ  فََصلّى كقَْوِله تعالى : من َغَرٍض إلى َغَرٍض آَخرَ  يُْعَطُف بها الحرُف الثاني على  وإْن تاَلها ُمْفَرٌد فهي عاطفَةٌ  (5) تُْؤثُِروَن اْلَحياةَ الدُّ

لِ  َعْمٌرو فهي تَْجعَُل ما قَْبلَها كالَمْسكوِت عنه وإْن تَقَدََّمها نَْفٌي أَو نَْهٌي  بَلْ  َعْمراً أَو قاَم َزيدٌ  بَلْ  ثم إْن تَقَدََّمها أَمٌر أَو إيجاٌب كاْضِرْب َزْيداً  األَوَّ

ِه ِلَما بعَدها وأُجيَز أَْن تكوَن ناقِلَةً معنَى النَّْفيِ والنَّْهي إلى ما بع ً  يقالَ أَْن  َدها فَيصحُّ لتَْقريِر ما قَْبلَها على حاِلِه وَجْعِل ِضّدِ  بَلْ  ما َزْيٌد قائما

 قاِعٌد ويَْختَِلُف المعنَى. بَلْ  ما َزيٌد قائمٌ وقاِعداً 

اُء : بَلَىوُحْكُمها االْستِْدَراك أَْينما َوقَعَْت في َجْحٍد أو إِيجاٍب.  بَلْ  وفي التَّْهِذيِب : قاَل المبرُد :  بَلْ  : يكوُن إِيجاباً للَمْنفّيِ ال غيُر. وقاَل الفَرَّ

ِل وإِيجاباً للثاني كقوِلَك عنِدي له ديناٌر اليأ ِدينَاَران ، والَمْعنَى اآلَخَر أَنَّها تُوِجُب ما قَْبلها وتوجُب ما  بَلْ  تي بمْعنَْيين يكوُن إضراباً عن األَوَّ

ى االْستِْدَراك ألَنَّه أََراده فنَِسيَه ثم اْستَْدَركه.  بَلْ  ْن يُْعَطَف بها بعَد غيِر النَّْهيِ وِشْبِهِه ال يقاُل َضَرْبُت زيداً وَمنَع الكوفِيُّون أَ  بعَدها ، وهذا يسمَّ

اغُب : أَباكَ  لتْصحيحِ الُحْكِم الذي بْعَده إِْبطال  (6) [بِه]للتََّدارِك ، وهو َضْربان : َضْرٌب يناقُِض ما بعَده ما قَْبلَه لكن ربّما يقصد  بَلْ  وقاَل الرَّ

َكاّل ) (8) (ِإذا تُ ْتلى َعَلْيِه آايتُنا قاَل َأساِطُْي اْْلَوَِّلنيَ )الذي قَْبله وإِْبطال الثاني ، ومنه قَْولُه تعَالى :  (7) تَْصحيح ما قَْبله ، وربَّما قُِصدَ 
، على َجْهِلهم وعلى  (َعلى قُ ُلوِِبِمْ راَن ) َجهلُوا فنبَّه بقوِله : بَلْ  ، أي ليَس األَْمُر كما قالُوا (9) (َبْل راَن َعلى قُ ُلوِِبِْم ما كانُوا َيْكِسُبونَ 

ة إْبراهيم  قاَل : َبْل فَ َعَلُه َكِبْيُُهْم هذا َفْسئَ ُلوُهْم ِإْن كانُوا  ؟َأْنَت فَ َعْلَت هذا ِِبهِلَِتنا اي ِإْبراِهيمُ قاُلوا أَ )هذا قَْوله في قصَّ
ل وإِْبطال الثاني قَْولُه :  .(10) (يَ ْنِطُقونَ  ا قُِصَد به تَْصحيَح األَوَّ َوَأّما ِإذا َما ابْ َتالُه فَ َقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه فَ يَ ُقوُل َربِّ َأهاَنِن َكاّل َبْل )وممَّ

ِة لكن َجِهلُوا ذِلَك لوْضِعهم الماَل في غيِر من اإِلْكراِم وال َمْنعُهم من اإِلَهانَ  (12) [المال]أي ليَس إْعطاُؤهم  (11) (ال ُتْكرُِموَن اْلَيِتيمَ 

ص َواْلُقْرآِن )فإنَّه َدلَّ بقوِله  .(13) (ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر َبِل الَِّذيَن َكَفُروا يف ِعزَّة  َوِشقاق  )موِضِعه ، وعلى ذِلَك قَْوله تعَالَى : 
ْكرِ أَنَّ القُْرآَن َمقَرٌّ للتََّذكُِّر وأَ  (ِذي الذِّْكرِ   لتَعَّزِزهم وَمَشاقَّتِِهْم. بَلْ  ْن ليس من اْمتِناعٍ القُْرآِن من اإِلْصغاِء إليه أَْن ليَس موِضعاً للذِّ

ْرُب الثاني من ِل وزائِداً عليه بما بعدَ  (14)هو أَْن يكوَن َسبَباً  بَلْ  والضَّ  اْفرَتاُه ، َبْل قاُلوا َأْضغاُث َأْحالم  َبلِ )نحو قَْوله  بَلْ  للحْكِم األَوَّ
اْفتََراه ، يِزْيُدون على ذِلَك بأنَّ الذي أَتى به ُمْفتًرى اْفتََراه بأْن يِزْيُدوا فيَدَُّعوا  بَلِ  فإنّه نبَّه أنَّهم يقُولُون أَْضغاَث أَْحالمٍ  (15) (َبْل ُهَو شاِعر  

َلْو يَ ْعَلُم الَِّذيَن َكَفُروا ِحنَي ال َيُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهُم الّناَر )لى هذا قَْوله : أَنَّه كذَّاٌب والشاِعُر في القُْرآِن ِعباَرةٌ عن الكاِذِب بالطَّْبعِ وع
ل وأَْعَظم منه وهو أَْن تَأْتِيَهم بْغتَةً  (16) (َوال َعْن ظُُهورِِهْم َوال ُهْم يُ ْنَصُروَن َبْل ََتْتِيِهْم بَ ْغَتةً   أَي لو يَْعلَُمون ما هو زائٌِد على األَوَّ

__________________ 
 ابلداِ  ا خطب.« عائد»( ابألصر 1)
 برواية : وسيد يتاد. 531/  2( شرح أشعار اهلذليا 2)
 .«خمفة»( األصر 3)
 .26( سورة األنبياء اآية 4)
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 .«تؤثرون بدون  ز»وابألصر  16 و 15( سورة األعل  من اآية 5)
 ( زايدة عن املفردات.6)
 (ِإذا تُ ْتلى)( العبارة يف املفردات : ورمبا قصــد به لتصــحيح الذي قبله وإبطا  الثاين ا فمما قصــد به تصــحيح الثاين وإبطا  األو  قوله تعاىل : 7)
.. 
 .15( سورة القلم اآية 8)
 .13( سورة املطففا اآية 9)
 .63 و 62( سورة األنبياء اآيتان 10)
 .15( الفجر اآية 11)
 زايدة عن املفردات.( 12)
 ( سورة ص اآية األوىل.13)
 ( املفردات : مبّيناً.14)
 .5( سورة األنبياء اآية 15)
 .40 و 39( األنبياء اآيتان 16)
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يُض ما يف الُقرحآِن من لفةِ  َها وإن د   الَكالم يف بعِضه انـحتَـَه . َبرح  ومجَِ  ال َلحرُُج من أحِد هذين الَوجح
ْل. (َبِل الَِّذيَن َكَفُروا يف ِعزَّة  َوِشقاق  )في قوِله  بَلْ  األَْخفَُش عن بعِضهم أَنَّ قْلُت : ونَقََل   ، بمعنى إن فلذِلَك َصاَر القََسم عليها فتأمَّ

 يُزاُد قَْبلَها ال لتَْوِكيِد اإِلْضراِب بعَد االيجاِب كقَْوِله :و

ُر اَل  ُهَك الَبدح  الشمُ  لو مل َبرِ  وجح
 النسخِ : لوناً.وفي بعِض 

 لتَْوكيِد تَْقريِر ما قَْبلَها بعَد النَّْفيِ كقوِله :و

 زاَدين َشَغفاً  َبرح  ما َهَجرحُتِك اَل و 
اِجِز : بَلْ  وقاَل ِسْيبََوْيه : وربَّما َوَضعُوا  موِضَع ُربَّ كقوِل الرَّ

َمٍه  َبرح  َمٍه َقَطعحُت بـَعحَد َمهح  (1)َمهح
 ُع الحرُف موِضَع غيِره اتِّساعاً.يعني ُربَّ َمْهَمٍه. كما يوضَ 

اجِ : بَلْ  وقاَل األَْخفُش : وربَّما اْستَْعَملِت العََربُ  ْعَر فيقوُل في قوِل العَجَّ  في قطعِ كالٍم واْستِئْناِف آَخَر فيُْنِشُد الرُجُل منهم الّشِ

 بَلْ 

جـــــــــا  دح شـــــــــــــــــــــــَ وًا قـــــــــَ جـــــــــح زااًن وشـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــا هـــــــــاَج َأحـــــــــح

جـــــــــــــا      (2)مـــــــــــــن طـــــــــــــلـــــــــــــٍر كـــــــــــــاالحتـــــــــــــمـــــــــــــي َأهنـــــــــــــحَ
 

  
 ويُْنشد :

 بل

 (3)بـَلحَدٍة ما األَنُ  يف آهِلا و 
نُْقصانه َمْجهوٌل ، وكذِلَك َهْل وقَْد ، إْن  بَلْ وليَس من الَمْشطوِر وال يُعَدُّ في َوْزنِه ولكن ُجِعلَت عالَمةٌ الْنقطاعِ ما قَْبله ، قاَل :  بل قَْولُه :

ف ِمثْل آخِر ُحُروفِها فيُْدغُم شئَْت َجعَْلت نُْقصانَه واواً فقْلَت بَْلٌو وَهْلٌو وقَْدٌو ، وإْن شئَْت َجعَْلته ياًء ، ومنهم من يَْجعَُل نقصاَن هذه الُحُرو

 وَهلٌّ وقَدٌّ بالتَّشديِد. بَلٌّ  فيقُوُل :

 ْستَْدَرُك عليه :* ومّما يُ 

لٍ  بنُو  فقَتَلُوه وأََخذُوا مالَهَ وفي : كَشدَّاٍد قَْوٌم من ثمالَةَ كما في العُبَاِب. وقاَل األميُر : َرهٌط من أََزِد السََّراةِ َغَدُروا بعُْرَوة أَخي أَبي ِخَراٍش  باَلَّ

 ذِلَك يقُوُل أَبُو ِخَراٍش :

راً  عحشـــــــــــــــــــــــــَ ي مـــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــِ ُه وال ُأحـــــــــــَ َن اإللـــــــــــَ عـــــــــــَ   لـــــــــــَ
يِن      رحَوَة مــــــــــــــــن بــــــــــــــــَ َدُروا بــــــــــــــــعــــــــــــــــُ ال  ِ غــــــــــــــــَ (4)بــــــــــــــــَ

 

  
بن أَنَس بن سعد العَِشْيرةِ ، ومن وْلِده َعْبُد هللِا بن ِذئَاِب بِن الحاِرِث َشِهَد ِصفَّْين َمَع َعلّيٍ َرِضَي هللاُ  بالل وقال الرشاطي : وفي مْذَحجٍ :

د بن رسّي النََّحويُّ ، كان في أَثْناِء َسنَة ِستِّين وأَْربَعُمائة شَرَح َغِريَب المصنَّف ألَبي ُعبَْيٍد َذَكَره الم بالل تعَالَى عنه. وكغَُراٍب أَْحمُد بُن ُمحمَّ

ليّ  ابُن األَبَّاِر وأَبُو البَسَّامِ  اُء : َحَكى عنه أَبُو َعلّي القَاِلي ِشْعراً. الباَلَّ  ضالَّةً قاَل ُكثَيُِّر :َمِطيَّتُه على وْجِهِها إذا َهَمْت  بَلَّتْ  وقاَل الفرَّ

َدتح  يـــــــــِّ ـــــــــُ ز َة قـ ي عـــــــــنـــــــــد عـــــــــَ وصـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــُ ـــــــــَ  فـــــــــلـــــــــيـــــــــَت قـ

تِ      لــــــــ  ر  مــــــــنــــــــهــــــــا َفضــــــــــــــــــــــَ يــــــــٍف غــــــــُ عــــــــِ ر ضــــــــــــــــــــــَ بــــــــح  حبــــــــَ

  

هـــــــــــا و  لـــــــــــُ يِّ املـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــَا َرحـــــــــــح وِدَر يف ا ـــــــــــَ  غـــــــــــُ

  
َواهـــــــــــــا و    تِ كـــــــــــــان هلـــــــــــــا ابٍي ســــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــ  (5)فـــــــــــــبــــــــــــــَ

 

  
 أَي شيئاً. بَلَّة : الخْصُب ، وقَْولُهم : ما أََصاَب َهلَّة وال البَلَلُ و. بَلَلٌ  : أي فيها بَلَّةٌ  : الِغنَى ، وقاَل غيُره : ريحٌ  البَلَّةوقاَل : 
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كةً الشماُل البَاِرَدةُ عن ابِن َعبَّاٍد.  البَلَلُ و يُح فيها نًَدى.  : البَِليلَةُ و: محرَّ ةُ وأَ  البَِليلَةُ والّرِ حَّ  ْيضاً حْنَطةٌ تَْغلي في الماِء وتُْؤَكُل.: الّصِ

 ، أي َمْلَساء. باَلَّ  وَصفَاةٌ 

 ثََمَرته عن ابن َعبَّاٍد. بللتهوِء الشَّيْ  بلَّةُ و

 مصغَّراً من األَْعالِم. بُلَْيبلو: كُسْر ُسوٍر طاِئٌر مائِيٌّ أَْصغَُر من األَُوّزِ  البُْلبُولُ و

__________________ 
 الرجز لر بة.( اللسان ا و 1)
 ( األو  يف اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان والصحاح وبعده فيهما :3)

 تــــــــــــــــــــر  هبــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــن وائهلــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــاهلـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــار جـــــــــــــــــــّرت طـــــــــــــــــــريف حـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــن  كـــــــــــــــــــال

  

 والتكملة. 1343/  3( شرح أشعار اهلذليا زايدات شعره 4)
 األلفا .واللسان والتكملة والصحاح والتهذيب ابختالف يف بع   45/  1( ديوانه 5)
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 قَْريةٌ بِمْصَر وهي الَمْعُروفةُ بشر نباللة وَسيَأْتِي ِذْكُرها. بلولَة وشبرا

بُن البعير المحاربيُّ تقّدم في ب ع  بِاَللُ وَكثِيُِرون ،  بِاَلل بُن مْرَداٍس من شيوخ أَبِي َحنِْيفَة َرِحَمه هللا تعَالَى ، وفي التّابِِعين من اسُمه بِاَللُ و

لُونّي الَمْعُروفُ ر ، والشمسُ   ، وهو ُمْختَصر األحياء. 820، وتُوفي َسنَة  740بالكسِر ُوِلَد َسنَة  بالبالليّ   ُمحّمُد بُن علّيِ العجَّ

ْعِر. (1) البُلَّىو  كُربّى تَلٌّ قَِصيٌر قُْرَب ذاِت ِعْرٍق وربَّما يُثَنَّى في الّشِ

 ناِدٌر. بلَّة بالَكسِر َجْمعُ  البِاَللُ و

ان اسٌم كالغُْفران أَْو َجْمع نالباُلَّ و  الذي هو الَمْصدر قال الشاِعُر : البَلَل كُرمَّ

َم و  هــــــــــــاالــــــــــــر حــــــــــــح لــــــــــــح لــــــــــــُ نخبــــــــــــريحِ  فــــــــــــابـــــــــــــح ال   الــــــــــــبــــــــــــُ

ن      تح مــــــــن اســــــــــــــــــــــم الــــــــر محــــــــح قــــــــ  ــــــــُ تـ ا اشــــــــــــــــــــــح (2)فــــــــإهنــــــــ 
 

  
بيع بن َضبُع الفََزاِرّي :: الدََّوام وطوُل الَمْكِث في كّلِ شي التَّْباللو  ٍء وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ للرَّ

ه  يــــــــــلــــــــــُ ي الــــــــــذي طــــــــــاَ  طــــــــــِ اغــــــــــِ هــــــــــا الــــــــــبــــــــــَ  َأاَل أَيــــــــــ 

هُ وَ      اللـــــــــــــُ بـــــــــــــح و دا  تــــــــــــــَ عـــــــــــــَ (3)يف اأَلرِض حـــــــــــــىت تــــــــــــــَ
 

  
يت. البَِليلُ و البلو ّكِ  : األَنِْيُن من التَّعَِب عن ابِن الّسِ

للجسِم من اللْهو أَي أََشّد تَْصحيحاً  أَبَلَّ  ءٌ وال ُعاللَةٌ أي ما فيه بَِقيَّةٌ. وفي حديِث لُْقمان : ما شيْ  باُللَةٌ  وَحَكى أَبُو تراٍب عن زائَِدة : ما فيه

 وموافَقَةً له.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 قَْريةٌ على فَْرَسٍخ من َمْرو عن ابن الّسْمعَانّيِ. (4) بَْمالنُ   :[بمل]

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 بالفتحِ ويقاُل أَْيضاً بالجيِم بدل الكاِف كورةٌ عظيمةٌ من ُكَوِر الهنِد لها ُسْلطاٌن ُمْستقل وَمْملََكتُه واِسعَةٌ. بنكالة : [بنكل]

 أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والجماَعةُ. ِر النونِ بضِم الباِء وكسْ  بُنِيلٌ  : [بنل]

اَغانيُّ : هو  واألََصحُّ أَنه ُمَماٌل ولِكنَُّهم يَْكتُبونَهُ بالياِء اْصِطالحاً. قاَل : َجدُّ محمِد بِن ُمْسِلم الشَّاِعِر األَْنَدلُِسّيِ  وقاَل الصَّ

ُد بُن ُمْسِلم بن (5)وقال الحافُِظ في التَْبصير  نُبَْيٍل كُزبَْيٍر بتقديم النوِن على الباِء أََحُد البُلَغاِء الَكتَبَِة في دولِة إِقبال الدَّولِة األَْنَدلُِسيُّ  : هو محمَّ

ل ذلك.  فتأمَّ

ْكبِة والِجْلسة بالكسرِ  البيلَةُ  واالسمُ  باَل يَبُولُ  وقد أَْبَوالٌ  ج مْعُروفٌ  م البَْولُ  : [بول]  الرُجلُ  بالَ  قاَل الُمفَضَّل : الَولَدُ  البَْولُ  من المجاِز :و كالّرِ

من و ْبعه وَشاِكلَتِه.َشِريفاً فاِخراً إذا ُوِلَد له َولٌَد يْشبُِهه في َشْكِله وصورتِه وآسانِه وآساِله وأَْعسانِه وأَْعساِله وتجاليِدِه وخنره أي طَ  يَبُوُل بَْوالً 

الٌ  ومنه زقٌّ  اإِلْنفجارُ  : ْولُ البَ والعََدُد الكثيُر.  : البَْولُ  المجاِز :  إذا كاَن يَْنفَِجُر بالشَّراِب. بَوَّ

ُجلِ :  البَْولَةُ و ِل. بهاٍء بْنُت الرَّ  البَُولَةويَْعتَريه َكثِيراً.  البَْولَ  إذا َجعَلَ  بَُوال يقاَل : أََخَذه البَْولُ  كغُراٍب داٌء يَْكثُُر منه : البَُوالُ و عن الُمفَضَّ

 .(6) بَُولَةٌ  يقاُل : رُجلٌ  لَكثيُرهُ كُهَمَزةٍ ا

 .البَْولِ  أي َكثَْرته تَْحِملُك على كَمْرَحلَةٍ  َمْبَولَةٌ  الشَّرابُ  يقال :و فيه ، يُبَالُ  كِمْكنََسٍة كوُزهُ  الِمْبَولَةُ و

وفي الحِديِث  .(7) (َوَأْصَلَح ابهَلُمْ )أي ما اْكتََرثُْت به ، ومنه قَْولُه تعَالى :  بالَةً  بكذا بَالَْيت التي تََكثَّرت بها ، ولذِلَك يقاُل : ما : الحالُ  البالُ و

ُء الحاِل ، قاَل اْمُرُؤ أَي َسّيِ  البَالِ  هو كاِسفُ  : ، أي َشِريف يُْحتَفٌَل له ويُْهتَمُّ به. ويقالُ  ال يُْبدأْ فيه بحمِد هللِا فهو أَْبترُ  بَالٍ  كّل أَْمٍر ذي: »

 القَْيِس :
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هـــــــا  لــــُ عــــح ــــَ َح بـ بــــَ وقـــــــًا وَأصــــــــــــــــــح عحشــــــــــــــــــُ ُت مــــَ حـــــــح بــــَ  فـــــــَبصــــــــــــــــــح

نِّ و      ـــــــظـــــــ  اُم كـــــــاســـــــــــــــــــــُف ال تـــــــَ ـــــــقـــــــَ ِه ال يـــــــح لـــــــَ ـــــــبـــــــا ِ عـــــــَ (8)ال
 

  
 أي خاِطِري. ببَاِلي فيقاُل : ما َخَطَر كذا الخاِطرُ  عن الحاِل الذي يَْنطوي عليه اإِلْنساُن وهو بالبَالِ  يُعَبّرو

__________________ 
 ( ضبطها ايقوت ابلضم مث الفتح وايء مشددة.1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( اللسان.3)
 ( ضبطت عن ايقوت ابلفتح مث السكون.4)
 .1406/  4( التبصري 5)
 .329/  1ظر اجلمهرة ( ان6)
 .2( سورة  مد اآية 7)
 ء الظن.برواية : سي 142( ديوانه ط بريوت ص 8)
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ُل :و  قال اْمُرُؤ القَْيِس : القَْلبُ  : البَالُ  قاَل الُمفَضَّ

ٍة و  جــــــــــــَ عــــــــــــح وحٍر َونـــــــــــــَ  عــــــــــــاديــــــــــــُت مــــــــــــنــــــــــــه بــــــــــــا ثـــــــــــــَ

ِش مــــــــــين عــــــــــلــــــــــ  و      َداُء الــــــــــَوحــــــــــح (1)اب ِ كــــــــــان عــــــــــِ
 

  
ُب وال كما في العُبَاِب. العَظيمُ الحوُت  : البَالُ و حاحِ يُْدَعى َجَمُل البَْحِر وهو ُمعَرَّ  من ِحيتَاِن البَْحِر وليَس بعََربّيِ كما في الّصِ

 قاَل َشْيُخنا : وهي َسَمَكةٌ ُطولُها َخْمُسون ِذَراعاً.

ْرعِ. وَرخاءُ  : البَالُ و  إذا لم يَْشتدَّ عليه األَْمُر ولم يَْكتَِرْث. البَالِ  ويقاُل : هو َرِخيُّ  العَْيش ةُ : سعَ  البَالِ  الَمرُّ الذي يُْعتََمُل به في أرِض الزَّ

ً وبهاِء القاروَرةُ  : البَالَةُ و  .بَالٌ  الصغيُر أَو الضَّخم َجْمعُها الِجرابُ  أَْيضا

َر قَْوُل أَبِي ذَُؤْيٍب الُهَذِليُّ : ِوعاٌء الطيبِ  البَالَةُ و  فاِرسيَّةٌ وبه فّسِ

ةً َن عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا كــــــــــــــبَ  ًة  ابلــــــــــــــَ يــــــــــــــ  مــــــــــــــِ طــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

ــــــــــــُج      ِ أَرِي اح ــــــــــــَ ت ــــــــــــَ أحيـ ــــــــــــد  ال  ال (2)هلــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــِ
 

  
.  نقله السُّكَّريُّ

 ويعّده بعُضهم في الَحَرِم ، ويُْرَوى أَْيضاً بالنُّون قالَهُ ياقوُت. ع بالِحجازِ  : بالَةُ و

 عن أَنَس بن ماِلٍك َرِضَي هللا تعالى عنه ، وهو َمْواَلهُ وعنه َداُود بُن عْجاَلِن. كَسْكَرى تابِعيُّ  بَْولَى ِهالُل بُن َزْيِد بِن يَساِر بنِ  أَبُو ِعقَالٍ و

 وأَْنَشَد ابُن األْعَرابّي : ذابَ  الشَّحم بالَ و

وِ .  مـــــــــــــُ جـــــــــــــَ لـــــــــــــح و  لـــــــــــــِ ثـــــــــــــُ ِت الـــــــــــــنــــــــــــــ  الـــــــــــــَ  إذح قـــــــــــــَ

ودِء اي ابــــــــــــنــــــــــــَة شــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــٍم ىف املــــــــــــرِ      (3)بــــــــــــُ
 

  
 البَْغِل كاِذٌب ال يلِقُح ، والسَّراُب كذلك قاَل : بَْولَ  ألَنَّ  السَّرابُ  ويشبَّه به البِغالِ  أَْبوالُ  قاَل األَْصَمِعيُّ : يقاُل : لنطِف البِغالِ و

 البغا  هبا نقيض ألبوا 
 وقاَل ابن ُمْقبٍِل :

رَيَ  ح رحِو محــــــــــِ ِه.   ُ أَبــــــــــوامــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــبــــــــــغــــــــــاِ  بــــــــــِ

ـــــــــا      ـــــــــن ـــــــــي ـــــــــب ـــــــــك ال ـــــــــًا ذل ن ـــــــــت َوهـــــــــح ي د  (4)َأ.  َتســـــــــــــــــــــــَ
 

  
. موِضعُه أُباِليه بالَةً  اْسٌم. وما بالويهو  في الُمْعتَّلِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 العَُجوِز : لَبَُن البَقَرةِ. بَْولُ 

 .«ب غ ل»البِغَاِل طريُق اليََمِن ال يأْخذُه إاّل البِغَاُل وقد تقدَّم في  أَْبوالُ و

الٌ  وبَعيرٌ  االً  فََهالَّ ناقةً َشُصوصاً أَو ابَن لَبُونٍ »الحِديُث :  لهَزاِله ، ومنه البَْولِ  : َكثيرُ  بَوَّ  ؟بَوَّ

الَةٌ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : َشْحَمةٌ   انُها.إذا أَْسَرَع َذَوب بَوَّ

الٌ  وزقُّ  ُر بالشَّراِب. بَوَّ  : يَتَفَجَّ

اٍر :  : الفَْرُج ومنه المبالُ و  .مبالٍ  في مبال»حِديُث َعمَّ

 إذا َضاَق عليه أََملُه. البَالِ  األََمُل. وهو كاِسفُ  البَالُ  وقال الهوازنيُّ ،

ِرير : قاَل األَْزَهِريُّ : هو من قَْوِلهم : البَالَةُ و ةُ عن أَبِي َسِعيٍد الضَّ ائَِحةُ والشَّمَّ ولكنَّه قَدَّم  بَلََوة أي َشَمْمتُه واْختَبَْرتُه. وإنما كاَن أَْصلَه بَلَْوتُه الرَّ

 الواَو قَْبل الالِم فَصيَّرها أَِلفاً كقَْوِلهم : قاَع وقَعَا.

 .البالَةَ  وهي َعصاً فيها ُزجٌّ تكوُن َمَع َصيَّادي البَْصرةِ ، يقُولُون. قد أَْمَكنَك الصيُد فأَْلقِ  بالَةٍ  : َجْمع البالُ و



13531 

 

ِة للسيِف الصغيِر الُمسْ   .بالَةً  تطيلِ قْلُت : ومنه تَْسِميةُ العامَّ

 .«بالِ  كلُّ أَْمٍر ِذي»الحِديُث :  أي ذُو َخَطٍر وشأٍْن ، ومنه بالٍ  وأَْمٌر ذُو

 : الخيَل في َعَرصاتُِكم ، وقاَل الفََرْزَدقُ  لنُبِيلَنَّ  . يقاُل :للبَْولِ  : وقَفَها اْستَبَالهاوالَخْيَل  أَبَالَ وٍء. بُن َعْمِرو بِن الغَْوِث من َطّيِ  بَْوالنُ و

جي و  ُب َزوحجــــــــــــــَ بــــــــــــــِّ عــــــــــــــَ  لــــــــــــــَُ رًا َيســــــــــــــــــــــــــــح  إن  امــــــــــــــح

َر       ِد الشـــــــــــــــــ  اٍع إىل ُأســـــــــــــــــــــح هـــــــاكســـــــــــــــــــــَ يـــلـــُ بـــِ تـــَ (5)َيســـــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 .«فعاد  عداء با ثور»برواية :  144( ديوانه ص 1)
 واللسان والصحاح. 59/  1( ديوان اهلذليا 2)
 والنثو  : املرأة الجي خترجها من القدر.واجلمو  : شحمة تطبخ ا  321/  1( املقايي  3)
 .321/  1( املقايي  4)
 واللسان. 61/  2( ديوانه ط بريوت 5)
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 في يِده. بَْولَها أي يأْخذُ 

 : َمْوضٌع جاَء ِذْكُره في ُسنَن ابن ماَجه في الِفتَِن والَمالِحم. بَْوالنُ  أَوْ  بَْوالهُ و

ِد بن ه هذا ُصْحبةٌ َذَكَره ابُن قانعٍ. بَْولَى وخطاُب بُن محمَّ  عن أَبيِه عن جّده ، ولجّدِ

 : َكَهاَجَر نَْهٌر كبيٌر بطبرستان. بَاَولَ و

ْبعِ  البَْهَدلُ   :[بهدل] َحيُّ من بني َسْعٍد  بَْهَدلٍ  أَْخَضُر وبَنُو : َزاَد غيُره : (1)عن ابِن ُدَرْيد  طائِرٌ  بَهَدلٌ و َعبَّاٍد.عن ابِن  كَجْعفٍَر َجْرُو الضَّ

ُجُل إذا بَْهَدلَ و كالبَْحَدلِة عن ابِن األَعَرابّيِ ، قاَل : الِخفَّةُ واإِلْسراُع في الَمْشيِ  البَْهَدلَةُ و  بَْهَدلَةُ  ُهو رُجٌل من تَميمٍ  بَْهَدلَةُ وَعُظَمْت ثَْنُدَوتُه.  الرَّ

اسُم أُّمِ عاِصم بِن أَبي النَّجوِد  : بَْهَدلَةُ و بُن َعْوِف بن َكْعِب بِن َسْعِد بِن َزْيد َمنَاة بن تَِميم ، يقاُل له وألََخَوْيه : ُجَشٍم وبِْرنيٍق االجذاع.

 الَمْشُهور. ءِ الُمْقرى

 ا يُْستَْدَرُك عليه.* وممّ 

 وبآِدَل ، وهي اللَّحماُت بَْين العُنُِق إلى التَّْرقُوةِ. بََهاِدلَ  يقاُل للمرأَةِ : إِنَّها لذاتُ 

 : التنَقُُّص من األَْعراِض والتَّْجريُس عاِميَّة. البَْهَدلَةُ و

ً  أَي َغليظٌ  بُْهُصلٌ  يقاُل : حمارٌ  كعُْصفٍُر الغَليظُ  البُْهُصلُ  : [بهصل] ً والَجسيُم  وأَيضا عن  القَصيرةُ  البيضاءُ  بهاءٍ  : البُْهُصلَةُ واألَْبيَُض.  أَْيضا

ابةُ  : البُْهُصلُةو عن ابن َعبَّادٍ  ويُْفتَحُ وأبي َزْيٍد  خَّ  الَجِريئةُ قاَل منظوُر األََسِديُّ : الصَّ

تح  ثـــــــــَ مـــــــــَ تـــــــــَ ِد انــــــــــح ي  بـــــــــقـــــــــوِ  ســـــــــــــــــــــــوٍء.  (2)قـــــــــَ لـــــــــَ  عـــــــــَ

ةٌ      لــــــــــــــَ يحصــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــُم  هبــــــــــــــَُ ٌه َذمــــــــــــــِ (3)هلــــــــــــــا َوجــــــــــــــح
 

  
دي مصغَّراً  (4) البَُهْيصلُ والشَّديَدةُ البياِض ويُْفتَُح و قاَل ابُن وَخلََع ثِيابَهُ فَقَاَمَر بها  الرُجلُ  بَْهَصلَ و الَحقيُر ، عن ابِن َعبَّاٍد. ءُ الضَّعيُف الرَّ

الدَّهُر من  بَْهَصلَه منه ، وكذلك القوَم من ماِلِهم أي أَْخَرَجُهمْ  بَْهَصلَ  قاَل غيُره :و ، ن أَْكنافِهاكل اللَّحَم على العَْظِم فَتََكنَّفَهُ م : بَْهَصلَ  َعبَّاٍد :

 َماِلِه.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .البُْهُصل قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : إذا جاَء الرُجُل ُعْرياناً فهو

 : بالضِم ِمَن األَعالِم. بُْهُصلٌ و

 .بَْهَصلَ  الرُجُل : َخلََع ثيابَهُ فقَاَمَر بها ِمثْل تَبَْهَصلَ و

 أْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ هنا ، وأَْوَرَده اْستِْطراداً في بَْهَكَن. البَْهَكلَةُ  : [بهكل]

ةُ النَّاِعَمةُ كالبَْهَكنَةِ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هي  بالنوِن. المرأَةُ الغَضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 وبَْهَكٌن َغضٌّ قال الشاِعُر : بَْهَكلٌ  شبابٌ 

ر و  ــــــــــــَ ي ــــــــــــِب اأَلهــــــــــــح ي ــــــــــــِ ث ــــــــــــكــــــــــــَ ِر ال ــــــــــــح ث ٍر مــــــــــــِ فــــــــــــَ  كــــــــــــَ

اٍب      بــــــــــــــَ ة ذات شــــــــــــــــــــــــــــَ وبــــــــــــــَ بــــــــــــــُ رُرعــــــــــــــح كــــــــــــــَ (5)هبــــــــــــــَح
 

  
 َموّي كذا في الُمْجَمِل والَمقَاييِس وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده :قالَهُ األُ  (6) الماِل القليلِ  من البَْهلُ   :[بهل]

ــــــــــــة و  ي َرخــــــــــــِ ــــــــــــَ مــــــــــــا فـ هــــــــــــُ ــــــــــــح نـ اًل مــــــــــــِ طــــــــــــاَ  هبــــــــــــَح  َأعــــــــــــح

ب  و      رِ ذو الـــــــــلـــــــــ  هـــــــــح ـــــــــَ وُف  لـــــــــلـــــــــبـ يـــــــــُ رِي عـــــــــَ قـــــــــِ (7)ا ـــــــــَ
 

  
 أي لَعَنَه. بََهلَه يقاُل : اللَّْعُن. البَْهلُ و
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 الحقيُر. ُء اليسيرُ الشي : البَْهل قاَل أَبو َعْمٍرو :و

 وفي الُمْحَكِم : بالطلِب. : العَناُء بما يُْطلَُب. التَّبَهُّلُ و

هُ. تََرَكهُ  أَْبَهلَهُ و  .، والعَْين ُمْبَدلةٌ من الَهْمَزةِ  أَْبَهلَها يَْحلبها من شاٍء. وفي التَّْهِذيِب : َعْبَهل اإِلبَِل : أَْهَملَها ِمثْل النَّاقَة أَْهَملَها أَْبَهلَ و وَخالَّ

كةً  البََهلِ  بَيِّنَةُ  باِهلٌ  ناقةٌ و كبُْرٍد  بُْهلٌ  ج عليها ال ِسَمةَ  التي أو عليها تَْرَعى حْيُث شاَءْت ، أَو ال ِخطامَ  بحلبها من شاء ، ال ِصراَر عليها محرَّ

 قال الّشْنفََرى : وُركَّعٍ 

__________________ 
 .304/  3( اجلمهرة 1)
 .«االنتشام : االنفجار ابلقو  القبيح ا انتثمت : انفجرت ابلقبيح كما يف اللسان»املصرية : ( هبامش املطبوعة 2)
 .«ذميم»بد  « دميم»( اللسان وفيه 3)
 بدون واو العطف ا والتصويب عن القاموس.« البهيصر»( ابألصر 4)
 ( اللسان.5)
 البهر : 311/  1حبرف اجلر ا والذي يف املقايي  « املا »ابلعبارة فاقتضـــــ  جرها وتصـــــرف الشـــــارح « البهر املا  القلير»( يف القاموس : 6)

 املاء القلير. ومل يذكر املا .
 ومثله يف التكملة ونسب البيت ملدر  بن واصر البوالين.« فرخية»بد  « فرضيته»( اللسان برواية : 7)
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ُه و  وامـــــــــَ َغشـــــــــــــــــــــــ  . ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ  لســـــــــــــــــــــــُت مبـــــــــهـــــــــيـــــــــاٍف يـ

بـــــــــــــَ      قـــــــــــــح ًة ســـــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــَ د  ا وهـــــــــــــي جمـــــــــــــَُ رُ اهنـــــــــــــُ (1)هبـــــــــــــُ 
 

  
ِة أََراَد أَْن يَُطلَِّق امَرأَتَه فقالْت : تُطلِّقُني وقد أَْطعَْمتَُك َمأُْدومي وأَْبثَثْتُك َمْكتُومي ، وأَتَْيتُك باِهالً غيَر ذاِت أَبَا فالٍن أَ  وقيَل : إنَّ ُدَرْيَد بن الّصمَّ

 أي أَبَْحتُك مالي. ؟ِصرارٍ 

اْحتَلَبَها بال  اْستَْبَهلَهاو ُمباِهلٌ و كُمْكَرَمةٍ  ُمْبَهلَةٌ  فهي (2) بَْهالً  تََرْكتُها أَْبَهْلتُها فِرَحْت ُحلَّ ِصراُرها وتُِرَك ولَُدها يَْرَضْعها وقدك الناقَةُ : بَِهلَتِ و

 قال ابُن ُمْقبٍل : ِصرارٍ 

ر هــــــــَ ــــــــح بـ ــــــــَ تـ ــــــــاســــــــــــــــــــــح رٍِد.  ف طــــــــ  ر اَن مــــــــُ رحب مــــــــن حــــــــَ  ا ــــــــَ

وان      وحهـــــــــُ ا مـــــــــَ فـــــــــ  ر  عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــكـــــــــَ ظـــــــــَ ىت  يـــــــــَ (3)حـــــــــَ
 

  
اِن الّرْمح.  أََراَد بالحرَّ

ِعيَّة اْستَْبَهلَ  قال اللَّْحيَانيُّ :و  يَْرَكبُون ما َشاُؤا ال يأخذ على أَْيديهم قال النابغَةُ الذُّْبيانّي : أَْهَملَُهم إذا الوالي الرَّ

مـــــــــح  عـــــــــَ هـــــــــا لـــــــــَ لـــــــــِ ٍ  وُذهـــــــــح يـــــــــح اِء قــــــــــَ  ُر بـــــــــيِن الـــــــــرَبحشـــــــــــــــــــــــَ

اح و      اَن حــِ بـــــــَ ــح يـ هـــــــاشــــــــــــــــَ تــح لــَ هــَ ــح بـ ــَ تـ ُر  اســــــــــــــــح َواحـــــــِ (4)الســــــــــــــــ 
 

  
ما  الباديَةُ القوَم تََرَكتُْهم باِهليَن أي نََزلوها فال يَِصُل إليهم ُسْلطاٌن فَفَعَلوا اْستَْبَهلَتِ و أي أَْهَملَها ُملوُك الِحْيرةِ وكانُوا على ساِحِل الفُراِت.

ُد بِال َعَملٍ  الباِهلُ  من المجاز :وَشاُؤوا  ً  الباِهلُ و نَقَلَه ابُن َعبَّاٍد والّزَمْخَشِريُّ ، قَاَل : الُمتََردَّ اعي أَْيضا ً  يمشي الرَّ  وهو مجاٌز أَْيضاً. بِال َعصا

 من النساِء قال الفََرْزَدُق : بهاٍء األَيِّمُ  الباهلةُ و

ًة  يـــــــــــنـــــــــــَ ٍر لـــــــــــَِ عـــــــــــح الٍ  ذاَت بــــــــــــَ َدت مـــــــــــن هـــــــــــِ  غـــــــــــَ

ي و      دح تح بـــــــــــــــثـــــــــــــــَ رِ آبـــــــــــــــَ (5)الـــــــــــــــز وحِج َأميِِّ  ابهـــــــــــــــِ
 

  
اُج ومنه قوْ  للعبدِ  أَْبَهْلتُ وللُحّرِ  بََهْلتُ أَو يقاُل :  كأَْبَهْلتُه وإَراِدته كَمنْعتُهُ َخلَّْيتُه مع رأْيهِ : بََهْلتُهو جَّ لُهم للُحّر : في تْحليتِهما وإرادتِِهما قالَهُ الزَّ

 .مبهل ، وللعَْبدِ  مبهول إنّه لمكفي

ً  بََهلَ و :  عنههللارضيحِديُث أَبي بَْكٍر  ومنه ويَُضمُّ اللَّْعنَةُ  بالفتحِ  البَْهلَةُ و بمْعنى التَّْخليِة. البَهلِ  وهو مأْخوذٌ من لَعَنَه : بَْهالً  هللا تعالى فالنا

ً  الناِس  أَْمرِ  من َوِليَ  من» لُواوبعُضهم بعضاً  باَهلَ و «.هللا بَْهلة فعَلَيه هللا كتابَ  يُْعِطهم فلم شيئا وتََداعوا باللّْعِن على  أي تاَلَعنوا تَباَهلواو تَبَهَّ

 .«إنَّ هللا لم يَْذكر في كتابه جداً وإنما هو أَبٌ  بَاَهْلته من َشاءَ »الظالِم منهم وفي حِديِث ابن عباٍس َرِضَي هللا تعالى عنهما : 

ُع  االْبتهالُ و َمْخَشِريُّ : ومنه قوله تعالى :  الُمْبتهِلين كاْجتهادِ  االْجتهاُد في الدُّعاِء وإِخالُصهوالتَّضرُّ َتِهلْ )وهو مجاٌز نَقَلَه الزَّ أي  (6) (ُثَّ نَ ب ْ

 نُْخِلْص في الدُّعاِء ونَْجتهْد.

ويُْرَوى أَْيضاً :  أي الباِطلُ  وفي العُبَاب : غيَر َمْصُروفٍ  غيَر َمْصروفَْينِ  عن األَْحمرِ  وجعفرٍ  عن ابِن َعبَّادٍ  كقُْنفُذٍ  بُْهلُلَ  الضَّالُل بنُ  هوو

 ثُْهلُل بالُمثَلَّثِة وفُْهلُل بالفاِء كما َسيَأْتي.

ْرعِ إْفَراُغك ِمَن البَْذِر ثم اإِلْبهالُ و َحْمُل شجٍر كبيٍر وَرقُه كالطَّْرفاِء وثََمُره كالنَّْبِق وليس بالعَْرَعِر  األَْبَهلُ وإِْرسالَُك الماَء فيما بََذْرتَه  في الزَّ

وقال ابُن ِسْينا في القانوِن : هو ثََمَرةُ العَْرَعِر وهو صْنفَان صغيٌر وكبيٌر يُْؤتَى بِِهَما من بالِد الّروِم وَشَجره  الجوهريُّ  (7) كما تََوهََّمه

ّراً ، وقاَل ورِق السَّْرِو كثيُر الشَّوِك يَْستَْعرُض فال يَُطوُل واآلَخُر وَرقُه كالطَّْرفاِء وَطْعُمه كالسَّْرِو وهو أَْيبَُس وأَقَّل حَ صْنفَان صنٌف وَرقُه ك

المْسودَّةَ العَِفنة ويمنع سعي الساِعيَة  َح الَخبيثَةَ ُء من داِء الثَّْعلَِب ِطالًء بَِخّلِ وبالعََسِل يُنَقِّي القُروُدخانُه يُْسِقُط األَِجنَّةَ سريعاً ويُْبِرى غيُره :

َمِم جدًّا.  ذروراً وإذا اْغلي على َجْوزة في ُدْهن الخّلِ في مغرفٍة حديٍد حتى يسوّد الجوز وقُِطَر في األُذن نَفََع من الصَّ

اكُ  (8) البُْهلولُ و يُِّد الجاِمُع لكّلِ  من الرجالِ  كُسْرُسوٍر : الضَّحَّ يرافي. وقال ابُن َعبَّاٍد : هو الَحىُّ الكريُم والَجْمعُ  خيرٍ والسَّ . البََهاِليلُ  عن الّسِ

 ابن َحَجر يَْمَدُح بني العَبَّاِس : (9)ومنه قَْوُل الحافِِظ 

__________________ 
 .599/  2من خمتار الشعر اجلاهلي  14( المية العرب بيت رقم 1)
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 ( اللسان : ابهال.2)
 مرهوان بد  موهوان. 322اللسان والتكملة ويف الديوان ص ( 3)
 والتكملة ويف اللسان عجزه. 88( ديوانه ص 4)
 واللسان. 200/  2( ديوانه 5)
 من سورة آ  عمران. 61( من اآية 6)
 ( يف القاموس : تـََوه َم.7)
 ابلكاف.« والبهلو »( عن القاموس وابألصر 8)
والبيت يف « قوله : ومنه قو  ا افة بن حجر كذا خبطه ا وحرره فان الظاهر أن الشـــعر قدمي لشـــعراء العباســـيا»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 9)

 344/  4من أبيات نســــبها لشــــبر بن عبد   موىل بين هاشــــم ا وقبر إهنا لســــديف موىل بين هاشــــم انظر األغاين  1367/  3الكامر للمربد 
 .38ص  وابن املعتز 485/  4والعقد الفريد 
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 أصــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــَح املــــــــــــــلــــــــــــــُك  بــــــــــــــَت اآســــــــــــــــــــــــــــاِس 

ـــــــــــرِ      ـــــــــــي ـــــــــــهـــــــــــال ـــــــــــب ـــــــــــاِس  ابل ـــــــــــعـــــــــــب ـــــــــــين ال (1)مـــــــــــن ب
 

  
 قال الشَّاِعُر : بَْهالً وويقُولُون َمْهالً  أي َمْهالً  بَْهالً  العرب تَقُولُ و

اًل و  هــــــــــح ُت لــــــــــه مــــــــــَ الً فــــــــــقــــــــــلــــــــــح ب  هبــــــــــَح ثــــــــــِ  فــــــــــلــــــــــم يــــــــــُ

ا      نـــــــَ غـــح اًل ضـــــــــــــــــِ مـــِ تـــَ فـــح   ـــُح حـــ  الـــنــــ  وح  وَأضـــــــــــــــــح قـــَ (2)بـــِ
 

  
 في نََسِب ِحْمير.وبَهيرةٍ  ِمثْل بَهيلَةُ  امرأةٌ و

 بن الَهَمْيَسع. (3)بن ُعَريْب بن ُزَهْير بن أَْيَمن  ابُن ُعَرْيِب بِن َحْيدانَ  وهو كأَِميرٍ  بَِهيلٌ 

 ُوْلُده إليها. من قَْيِس عيالن ، وهي في األْصِل اسُم امَرأَةٍ من َهْمَدان كانَْت تَْحَت َمْعِن بن أَْعُصَر بن َسْعد بن قَْيِس َعْيالن فنُِسبَ  قبيلةٌ  باِهلَةُ و

 ، َسَواٌء كان االسُم في األَْصِل لرُجٍل أَو امَرأَةٍ. ُمّرِ فالتَّْذكيُر للَحّيِ والتأْنِيُث للقَبِيلَةِ  (4)بن أَْعُصر إنما هو َكقَْوِلهم تَِميم بنت  باِهلَة وقولُهم :

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. بََهلَ  َمْخَشِريُّ  الناقَةَ : تََرَك َحْلبَها ، نَقَلَه الزَّ

 في مْعنَى بله أي َدْع. بِْهلُ و ماٍل أي ُمْستَْرِسٌل إليه عن ابِن َعبَّاٍد ، قاَل : بِْهلُ  وفالنٌ 

َمْخَشِرّي. بِْهالً  (5)وما لك   َسبَْهلاَلً أي مَخلّى فاِرغاً عن الزَّ

 : اإلْلتِعَاُن وبه فسر اآلية أَْيضاً. اإِلْبتَِهالُ و

 شاِعُر :الدَّْهر فيهم اْستَْرسل فأْفنَاُهم قال ال اْبتهلَ و

 (6) فابتهرنظر الدهر إليهم 
اِغُب.  نَقَلَه الرَّ

 لَقَُب ثَْعلَبة بَن َماِزن بن األَزد. البُْهلُولُ وبُن مورق عن ثَْور وموَسى بن ُعبَْيدة وعنه الكديمّي َصُدوٌق نَقَلَه الذَّهبّي في الَكاِشِف.  بُْهلُولُ و

 كَشدَّاٍد بَْطٌن من العلويين باليََمِن. البَّهالِ  وبَنُو

 الذي ال ِسالَح َمعَه عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الباِهلُ و

د يَُردُّ على َكْعِب بن ُزَهْير. ُمْبِهلٌ و  : اسُم َجبٍَل ِلعَْبد هللا بن َغَطفان ، قاَل ُمَزّرِ

َت ا ٍس أَُوارَةٍ وأَنـــــــــــــــح دح ِر قـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــرٌ  مـــــــــــــــن َأهـــــــــــــــح

َد       بـــــــــح َك عـــــــــَ تـــــــــح لـــــــــ  ر  أكـــــــــنـــــــــافُ َأحـــــــــَ هـــــــــِ بـــــــــح  (7) مـــــــــُ
  

. بالكسرِ  بيلٌ  : [بيل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اَغانيُّ وياقوُت : ّيِ منها عبُد هللا بُن الَحَسنِ  وقاَل الصَّ ّيِ َسْهَل بَن زنجلَةَ وعنه  البيليُّ  ، ويقاُل بُن الُحَسْينِ  ناحيةٌ بالرَّ اهُد َسِمَع بالرَّ الزَّ

احِ  ْيضاً : ةأَ و إْسمعيُل بُن نَُجْيد. بَْيِريُّ الَسَرْخِسيُّ  بَسَرْخَس منها ِعصاُم بُن الَوضَّ ومحمُد بُن أحمَد  َسِمَع ماِلكاً وفَُضْيل بن ِعيَاض ، البيليُّ  الزُّ

 الَسَرْخِسيُّ  َحْمدوَن بِن خاِلدٍ  أبي حاتمٍ  محمُد بنُ  أَبُو بَْكرٍ و َسِمَع عليَّ بَن الَحَسِن الدَراْبجرِدّي وغيَره ، (8)النَْيَسابوِريُّ  البيليُّ  بِن َعْمَرَوْيهِ 

اغانّي وَماَت َسنَة  البيليُّ  َث عنه أَبُو حدَّ  البيليّ  بِن أيوب بن خاِلدٍ  (9)، وفَاتَه َعْبد هللا بن الُحَسْين  320الحافُِظ َسِمَع محمَد بن إْسحق الصَّ

ّي وابنه إِْبراهيم بن عصمة النَْيسابُوِرّي وغيُرهم. بِْيل من البيليّ  َمْنُصور الباوردّي ، وعصمة بن إِْبراهيم الّزاهد  الرَّ

 وفي اللِّساِن : نَْهٌر. بالِسْندِ  أَْيضاً : ة بِْيلٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 : موِضٌع جاَء ِذْكُره في ِشْعٍر يُوصُف َخمْره نَقَله نَْصُر في كتابِه. بْيلٌ 

. البِْيلَةُ و  : بالكسِر ِوعاُء الِمْسِك ِلغةُ في الباله نَقَلَه السُّكَِّريُّ

ْين الَمْعُروف عْنَد الِمْصريِّين بالطفل وإليه نُِسَب الجمال أَبُو السناء محمود بن أَْحم بيلونو الحلبّي أََخَذ عنه الرضي  البيلوني د: اسُم الّطِ

 الغزّي.

__________________ 
 وانظر ا اشية السابقة. 1367/  3( الكامر للمربد 1)
 ( اللسان ونسبه أليب جهيمة الذهلي والتكملة بدون نسبة.2)
 .«وبه ليت عدن أبا قوله : ابن أمين كتب عليه هبامش بع  النسخ يف ابن خلدون أبا»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«بن»( يف اللسان : 4)
 .«هبلال سبهلال»( األساس : 5)
 ( يف األساس ونسبه للبيد وصدره فيه :6)

 يف قروم سادة من قوِمهِ 
 .148ديوانه ط بريوت ص 

 ( اللسان.7)
 ( نسبه ايقوت إىل بير الناحية الجي ابلري.8)
 كاألصر.  190/  1ا سن املتقدم ويف التبصري ( يفهم من عبارة ايقوت أنه عبد   بن 9)
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 مع الالم فصل التاء
كةً  التَّأاَلنُ  : [تأل] . محرَّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ُكه إلى فَْوق الذي كأَنَّه يُْنَهُض برأِْسه إذا َمشىَ  وقاَل اللَّْيُث : هو وإِنَّما هو  قاَل األْزَهِريُّ : هذا تصحيٌف فاِضحٌ  أَو الصَّواُب بالنوِن. يحّرِ

 رَّ به من ال يَْعرفُه.النَّأالَن بالنوِن. قاَل : وَذَكَر اللَّْيُث هذا الَحْرَف في أَبواِب التاِء فلَِزَمني التَّْنبيه على َصَوابِه ِلئاَلَّ يَْغتَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ُء عن أَبي َعْمٍرو كما في العُباب.بالضِم كفُوفل القَِمي التُّوَءل

 : كُهَمَزةٍ الدَّاِهيَةُ عن ابِن األَْعَرابِّي وَسيَأْتِي. التَُّؤلَةُ و

ْرِب العَداَوةُ  التَّْبلُ  : [تبل]  الذَّْحلُ و: التَِّرةُ  التَّْبلُ وناِدُر.  تَبابيلُ و َسبَب إْظهار الُخبُول ؛ التُّبُول ، تقُوُل لم يََزْل إْضمار تُبولٌ  ج في القَْلبِ  كالضَّ

 وذُُحوٌل. تُبُولٌ  يقاُل : بينهم

 فهو الدَّْهُر القوَم َرماُهْم بُصروِفه وأْفناُهمْ  تَبَلَ  من المجاِز :و وَهيََّمه. َذَهَب بعَْقِلهِ  تَبَلَهُ و كاإِلتْبالِ  الحبُّ أَي أَْسقَمه تَبَلَه يقاُل : اإِلْسقامُ  التَّْبلُ و

ُجِل أَصابَتْهُ  تَبَلتِ و .تابِلٌ   ، قاَل َكْعُب بُن ُزَهْير َرِضَي هللاُ تعالى عنه : َمتْبُولٌ  فهو بِتَْبلٍ  المْرأَةُ فُؤاَد الرَّ

يب الـــــــــيـــــــــوَم  لـــــــــح عـــــــــاُد فـــــــــقـــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــُ و ُ ابنـــــــــَ بـــــــــُ ـــــــــح تـ  مـــــــــَ

وُ       بـــــــــــُ كـــــــــــح َد مـــــــــــَ فـــــــــــح ٌم أثـــــــــــرهـــــــــــا مل يــــــــــــُ يـــــــــــ  تــــــــــــَ (1)مـــــــــــُ
 

  
 وَرَوى األَْصَمِعيُّ : لم يجز.

وهذه عن ابن  تابَلَهاو وهذه عن أبي ُعبَيٍد في المصنِف ، تَْوبَلَهاو بالتَّشديدِ  التابَِل كتَبَّلَها هكذا في النسخِ والصَّواُب فيها الِقْدَر َجعََل فيه تَبَلَ و

 َعبَّاٍد في الُمِحيِط.

 .تَوابِلُ  أَْبزاُر الطعاِم ج ْهَمُز عن ابِن جنياألَِخيرةُ عن ابِن األَعرابي والثانِيَةُ قد تُ  كصاِحٍب وهاَجَر وَجْوَهرٍ  التابِلُ و

ةٍ  تُوبالُ وصاِحبُها  َكَشدَّادٍ  التَّبَّالُ و  تَبالَةُ والنُّحاِس والحديِد بالضِم ما تَساقََط منه عنَد الطَّْرِق وِمثْقاٌل منه بماِء العََسِل ُشْرباً يُْسِهُل البَْلغََم بقُوَّ

اجُ ا وكان دباليمن َخْصبَةُ  كَسَحابةٍ   تَبالَةَ  فأَتَاها فاْستَْحقََرها فلم يَْدُخْلها فقيل أَْهَوُن من من طرِف َعْبِد المِلِك بن َمْروان ، ْستُْعِمَل عليها الَحجَّ

اجِ  ا قَُرب منها : أْين هي على الَحجَّ : أَْهَون علي بعََمٍل تَْستُره قال : تَْستُرها عنك األَكَمةُ فقاَل  ؟وُضِرَب به الَمثَُل وقيَل : إنّه قاَل للدَّليِل لمَّ

ْلَك هذه النّعمةَ ال لتَجوَد على الناِس ،  تَبَالَةَ  عنِّي األَكَمةُ ، وَرَجَع من مكانِه. وفي َمثٍَل آَخَر : ما َحلَْلتَ  لتَْحِرَم األَْضياَف ، أي أنَّ هللا لم يَُحّوِ

 تعالى عنه :ويُْرَوى : لم تحلى نبالة لتَْحرمي قاَل لَبِيٌد َرِضَي هللا 

ا  نـــــــــــيـــــــــــُب كـــــــــــَبلـــــــــــ  ُف واجلـــــــــــاُر اجلـــــــــــَ يـــــــــــح  فـــــــــــالضـــــــــــــــــــــــــ 

طــــــــا      بــــــــَ الــــــــةهــــــــَ بــــــــَ هــــــــا  تـــــــــَ ضــــــــــــــــــــــامــــــــُ بــــــــًا َأهح (2)خُمحصــــــــــــــــــــــِ
 

  
 تعالى عنه : على أَْمياٍل يسيرةٍ من الُكوفِة في قصِر بنِي ُمقاتِل أَْعاله يتصُل بَسَماوةِ َكْلٍب ، قالَهُ نَْصر. وقاَل لَبِيٌد َرِضَي هللا كُزفََر وادٍ : تُبَلَ و

م  هـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ وا جـــــــــــــــامـــــــــــــــِ عـــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ وحٍم مـــــــــــــــَ ر  يــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــُ

ٍت كــــــــــــــــــــــــــــــذراِم و      ران  رح مــــــــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــــــــــــــَ (3)تـــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 الحلبيُّ حدََّث عن ابِن َرَواحة. التُّبَّليُّ  منه أَْحمد بُن إْسمعيل َعَمِل َحلَبَ  نواحي عزاز من دمن : َكُسكَّرٍ :  تُبَّلٌ و

قَِّة وباِلسَ  تَبيلٍ  كفَرو  في شرقي الفَُراِت قالَهُ نَْصٌر. كأميٍر ع بَْين الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الذي يحّب وال يُعَطى حاَجتَه. الَمتْبُولُ 

 قال األْعَشى : تَبَله الدَّْهُر ِمثْل لَهأَتْبَ و

ر  بــــــــــــــه أَ  اًل َأعحشــــــــــــــــــــــــــــَ  َأضــــــــــــــــــــــــــــَ  َأنح رََأتح َرجــــــــــــــُ

ٌر      وِن ودهــــــــــح ــــــــــُ ن َ
ُب املــــــــــ ــــــــــح رٌ َري ــــــــــِ ب ــــــــــح ت ُر  مــــــــــُ ــــــــــِ ب (4)خــــــــــَ

 

  
 .تَْوبَلَهوأي يْذَهُب باألَْهِل والولِد. ومن المجاِز : قزح َكالَمهُ 
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 فيَما قيَل ، قالَهُ نَْصر. تَبَالَة : كُصَرٍد اسُم مدينةِ  تُبَلٌ و

__________________ 
 ( األساس ويف اللسان صدره.1)
 واللسان وعجزه يف التهذيب والصحاح. 178( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«تبر»واللسان ومعجم البلدان  146( ديوانه ص 3)
ة اللسان وبع  عجزه يف الصحاح والتهذيب ا وعجزه فال شاهد فيه واملثبت كرواي« ودهر مفند خبر»برواية :  145( ديوانه ط بريوت ص 4)

 .363/  1يف املقايي  
 ريب املنون ودهر خائن تبرُ 
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أََحد شيُوخِ سيدي على الخواص توفي بسدود من أَْرِض فلسطين  المتْبُوليُّ  قَْريةٌ بالبحيرةِ منها القطب بْرهان الّدين إِْبراهيم َمتْبُول وَمَحلَّةٌ 

دٍ  أََخَذ عن السيوِطّي وابن َحَجر المّكي  المتْبُوليّ  ومتعبدهُ في بركِة الحاّجِ َمْشُهوٌر ، ومن وْلِدِه اإِلماُم الحافُِظ َشَهاب الدَّين أَْحمد بن محمَّ

غيَر.  وَشَرَح الجاِمَع الصَّ

 َضْرٌب من الطيِب. وهو (1)بتاَءْين فَْوقِيَّتين أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والجماَعةُ  التَّتْلُ   :[تتل]

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 كَحْيدٍر لغَةٌ في الثَْيتِل بالمثلَّثِة لِذْكرى األَْرَوى أَو لثْغَةٌ. التَْيتَلُ 

ي. التُتْلةُ ومدينةٌ بالصعيِد َشْرقي أْسيوط.  التيتليةو  : بالضم القُْنفُذةُ عن ابِن بَّرِ

 أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والجماَعةُ. َكَخْوَزلَى ويَُمدُّ  التَّْوَزلَى : [تزل]

اِء  الدَّاهيةُ. أي في التَّْوَزالءُ و التَّْوَزلَى وقاَل ابُن َعبَّاٍد : َوقََع في  .(2)والذي في العُبَاِب بالرَّ

. ْعفَرٍ كِزْبرجٍ وجَ  تِْربِلُ  : [تربل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ل. ع وقاَل نَْصُر : هو ْبِط األَوَّ  واقتَصَر على الضَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 بالضم قبيلةٌ من البَْربِر نُِسبَْت إليهم المدينةُ. التسول : [تسل]

كةً  التَّعَلُ  : [تعل] . محرَّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 كما في العُبَاِب والتَّْهِذيِب. َحَراَرةُ الَحْلِق الهائجةُ  : وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ 

اقي تَفَلَ  : [تفل] لُه البَْزُق ثم بََصقَ  تَْفالً  من َحّدِ نََصَر وَضَربَ  يَتِْفلُ و يَتْفُلُ  الرَّ  ثم النَّْفث ثم النَّْفخ. التَّْفلُ  ؛ وقيَل : أَوَّ

هما التُّفَالُ و التُّْفلُ و َشبِْيه بالبَْزِق وهو أَقَل. التَّْفلُ و ةِ  بضّمِ  أو َشبِْيه به. البُصاقُ  وكْسِرهما من لغِة العامَّ

بَُد.  تُفَالُهوالبَْحِر  تُْفلُ و يب ف كفَرحَ  الرُجلُ  تَِفلَ والزَّ كةً تََرَك الّطِ ال »الحِديُث :  ومنه تَِفلَةٌ  كَكتٍِف وهي تَِفلٌ  تَغَيََّرْت َرائَِحتُهُ وهو تَفاَلً محرَّ

يب ، أي ليَْخُرْجَن بمنزلٍَة التَِّفالت وهنَّ الُمْنتنات الّريحِ. «تَِفالت تَْمنعُوا إماَء هللا َمَساجَد هللا وليَْخُرجَن إذا َخَرْجنَ   امَرأَةٌ و أي تاِرَكات للّطِ

 كذلك وهذه على النََّسِب قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : ِمتْفالٌ 

ــــــــاهبــــــــا إذا مــــــــا ا ي ــــــــِ ز هــــــــا مــــــــن ث ــــــــَ تـ ــــــــح ــــــــُض ابـ ي جــــــــِ  لضــــــــــــــــــــــ 

ًة غــــــــــرَي      نــــــــــَ وح يــــــــــُر عــــــــــلــــــــــيــــــــــه هــــــــــَ فــــــــــا متــــــــــَِ تــــــــــح (3)مــــــــــِ
 

  
الّريَح وتُْبِلي الثوَب  تُتِْفلُ  قُْم عنها فإنّها مجفرة»حِديُث علّيِ َرِضَي هللا تعالى عنه لرُجٍل َرآهُ نائماً في الشمِس :  غيُره ، ومنه أَتْفَلَهُ  قدو

 وأَْنَشُدوا : «وتُْظِهُر الداَء الدَّفِين

ُد الــــــــــــــــــِواَيرا  يــــــــــــــــــِّ  اي ابــــــــــــــــــَن الــــــــــــــــــجي َتصــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رُ و      فـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ت ـــــــــــــــُ َوارا  تـ رَبَ والصـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــح ن ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ (4)ال
 

  
 َريّاه بُصنانِه. ألتْفَلَ  ومن َسَجعاِت األََساِس : لو َمّس ُصَواَر الِمْسِك بِبَنانِهِ 

ِل وضِم الثاِلثِ أ كتَْنُضبٍ  التَّْنفُلُ و اِء يلحُق بنظاِئِره ألَنَّه قليٌل ، وقُْنفٍُذ وِدْرَهمٍ  ي بفتحِ. األَوَّ وهذه عن  ِزْبِرجٍ وُجْنَدبٍ و وَجْعفٍَر. وهذه عن الفرَّ

ِل مع كسِر الثاِلِث فَصاَر وهذه عن األَْزَهِرّي ، فهي لغاٌت َسْبعَة ، وَزاَد بعُضهم بفتحِ األَوِل مع كسِر الثاِلِث وبضمِ  وُسكَّرَ  اليَِزْيِديّ   األَوَّ

 ِء القَْيِس :واِحٍد من األَْعَراِب قاَل : وأَْنَشُدوني بَْيَت امِرى (5)قال األَْزَهِريُّ : َسِمْعُت غيَر  الثَّْعلَُب أو َجْرُوهُ  الَجميُع تِْسعَة ،

__________________ 
 القنفذة. وسيبيت يف املستدركات. ابن بري : الت تلة :« تتر»( كذا وقد ورد يف اللسان يف مادة مستقلة : 1)
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 ( ومثله يف التكملة ابلراء.2)
 349/  1وهي الغليظة اخلل  ا واملثبت كرواية اللســــــــــــــان والتهذيب وعجزه يف املقايي  « غري جمبا »برواية :  140( ديوانه ط بريوت ص 3)

 برواية :
 إذا انفتلت مر ة غري متفا 

 وصدره فيه : 141يف ديوانه ص  وهذا العجز

 لطيفة طي الكشح غري مفاضة
 والصحاح. 349/  1( اللسان واملقايي  4)
قوله : لعت غري واحد اخل كذا خبطه ا وفيه ســقرت ا وعبارة اللســان : قا  أبو منصــور : ولعت غري واحد من »( هبامش املطبوعة املصــرية : 5)

 .285/  14وانظر العبارة يف التهذيب « ء القي  اخلفـُع ر ا قا  وأنشد أي بيت امر األعراب يقولون : تـُف ر عل  
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عــــــــــــامــــــــــــٍة  ا نــــــــــــَ يبحٍ وســــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــَ ال  ــــــــــــَ طــــــــــــَ  لــــــــــــه أَيــــــــــــح

ريــــــــــــُب و      رححــــــــــــاٍن وتــــــــــــقــــــــــــح رغــــــــــــارة ســــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــ  (1)تـــــــــــــُ
 

  
وايةُ الَمْشُهورةُ :  وهي بهاٍء. .تَتْفُل قال : والرَّ

ةُ   اللُّغَِة والصَّرِف قاِطبَةً أَنَّ التاَء األُولَى في أَّوِله زائَِدةً على ما ُعِرَف في األَْوزاِن الّصْرفِيِّة اْنتَهى.قاَل شْيُخنا : واتَّفََق أَئمَّ

ل.  قْلُت : وفيه نََظَر ظاِهٌر فتأمَّ

فإّن كراعاً قاَل : لَبِس في الَكالِم اسٌم تََوالَْت فيه تَاآن  أنَّه بالنوِن كما هو ظاِهُر ِسيَاقِِه والصواُب أنّه بتاَءْين ، (2)ُمْقتَضاه  كتَْنُضبٍ  التَّْنفُلُ و

ئبِ  ما يَبَِس من العُْشِب أو َشَجرٌ  غيُره ه أَْهُل الحجاِز ُمْشط الذِّ قاَل أَبُو النَّْجم  (3) ُخْطبَة أي في ُخْضرتِه أَْخُضر فيه ِمثْل االْصبَعِ  أو نَباتٌ  يَُسّمِ

: 

ُفرِ التـ  حىت إذا ما ابـحَيّ  جرُو   (4) تـح
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

كةً البَُصاُق عن ابن أَبي الَحديِد. التَّفَلُ   محرَّ

ِة : فَتفَلَه ، والشمُس متفلة َوَذاَق ماَء البَْحرِ  تَفَلَةٌ  وقَْوٌم َسفَلَةٌ  مَّ ه َكَراهةً له قاَل ذُو الرُّ  أي َمجَّ

ه و  قــــــــــَ وح ُ  ا ــــــــــوِ  فـــــــــــَ رحمــــــــــَ  مــــــــــن جــــــــــوِف مــــــــــاٍء عــــــــــَ

ه مـــــــــائـــــــــُح الـــــــــقـــــــــوِم      نـــــــــح ُ  مـــــــــِ ىَت حيـــــــــَح رِ مـــــــــَ (5)يـــــــــتـــــــــفـــــــــُ
 

  
 َطِفيفاً أي قليالً. تَفالً  : الَمْبَزقَةُ. وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : ما أََصاَب فالٌن من فالنٍ  الَمتْفَلَةُ و

. عليه كفَِرحَ  تَِكلَ  : [تكل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 وال يَْخفَى أنَّ ِمثَْل هذا ال يُْستَْدَرُك به على الَجْوَهِرّي. َذَكْرتُهُ على اللَّْفظِ  وبابُه الُمْعتَُل وإنَّما اتََّكلَ  لُغَةٌ في وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هي

بَه ، وبه فسر قَْوله تعالى  لِّ التَّ  على َصَرَعه تَِليلٌ و َمتْلولٌ  فهو تَلَّهُ يَتُلُّه تاَلًّ   :[تلل]  ، كما تقوُل : َكبَّه لوْجِهه ، (6) (َوتَ لَُّه ِلْلَجِبنيِ )كقوله : تَرَّ

هِ  أي تَِليله أو أَلقاهُ على  قَْوُل الشاِعِر : التَّليلِ  وشاِهدُ  ُعنُِقه وَخّدِ

يـــــــــــــالً  لـــــــــــــِ ِه  تـــــــــــــَ  لـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــبـــــــــــــِا عـــــــــــــلـــــــــــــ  يـــــــــــــديـــــــــــــح

ـــــــــــــــا     ـــــــــــــــن ي عـــــــــــــــِ ِة أو طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــي  حبـــــــــــــــّد املشـــــــــــــــــــــــــــــرف

  
ً  رمىو  وإنّما هو كقوِلهم : هو بِبِيئة ُسْوٍء أي بحالَِة ُسْوٍء. َرماهُ بأْمٍر قَبيحٍ  إذا َسْوِء بالكسرِ  بِتِلَّةِ  فاُلنا

، قاَل ابُن األْنبَاِري أَي  «يفي يد فتُلَّتْ  بَْينَا أَنَا نائٌِم أُتِيت بمفَاتِيَح َخَزائِِن األَْرِض » الحِديُث : ومنه َء في يِدِه َدفَعَهُ إليه أو أَلقاهُ الشَّي تَلَّ و

ْشيَاُخ ، فقاَل للغاُلم : األ يساِرهِ  وعن ُغالمٌ  يَِمينه وعن منه فَشِربَ  بشرابٍ  أُتِيَ  وسلمعليههللاصلىأَنَّه ،  أُْلِقيت في يَدي. وفي حِديٍث آَخَر :

أي أَْلقَاهُ في  يِدهِ  في ، وآلهعليههللاصلىَرُسوُل هللِا  فَتَلَّه نَِصيبي منك أََحداً فقال : ال وهللا يا َرُسول هللا ال أَوثُِر ب« ؟تأْذُن أَْن أُعِطي هُؤالءأَ »

 يِدِه.

 قال أَبو َكبِير : َصْرَعى أي كَحتَّى تَلَّى قَْومٌ و

ُه و  نــــــــــــــــــــَ ال  و اإِلانبــــــــــــــــــــِة إذ رََأ  خــــــــــــــــــــُ  َأخــــــــــــــــــــُ

لــــــــــ       ــــــــــَ ر  تـ ــــــــــه كــــــــــاإلذحخــــــــــِ ل وح اعــــــــــًا حــــــــــَ فــــــــــَ (7)شــــــــــــــــــــــــِ
 

  
َع  من َحّدِ نََصَر وَضَرَب : يَتِلُّ و تَلَّ يَتُلُّ و َر  َصبَّ  إذا يَتلُّ  في يِدهِ  تَلَّ و ، قاَل : َسقَطَ  بالكسِر إذا تَلَّ يُتِلُّ  قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ :وتََصرَّ وبه فّسِ

ُم :  في يِدي أي ُصبَّْت. فتُلَّت الحِديُث الُمتَقّدِ

 عن اللّْحيَانّي. وكذلك الَحْوض َجبينُهُ َرَشَح بالعََرقِ  تَلَّ و

 عن ابِن األَْعَرابّيِ وأَْنَشَد : أَرَخى الَحْبَل في البِئْرِ  تَلَّ يَتلُّ تاَلًّ و
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رِّ  ٍة و ــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح وحُم نــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ومــــــــــــــــــاِن يـ  يــــــــــــــــــَ

وحُم و      رّ يــــــــــــــــــــَ ٍص  تـــــــــــــــــــَ رِّ  ـــــــــــــــــــَِ تـــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــح (8)مـــــــــــــــــــُ
 

  
ً  الِمتَلُّ وبه  أي َصَرَعه تَلَّهُ  كِمقَّصِ ما الِمتَلُّ و  : عنههللارضيالشَّديُد ، قاَل لَبِيٌد  القَِويُّ  أَْيضا

__________________ 
 التتفر ولد الثعلب ا واملثبت كرواية اللسان وعجزه يف التهذيب. وهبامشه :« وتقريب تتفر»من معلقته برواية :  55( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«تتفر يف كالم املصنف ابلنون ولي  كذلك قوله : مقتضاه اخل كذا خبطه وكبنه فهم أن»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 مضروب عليه بنسخة املؤلف.« فيه خطبة»( عل  هامش القاموس : 3)
 ( التهذيب.4)
 ويف الصحاح واللسان عجزه.« خوف»وابألصر  349/  1( األساس واملقايي  5)
 .103( الصافات اآية 6)
 واللسان.« اإلابءةوأخو »برواية :  103/  2( ديوان اهلذليا 7)
 ( اللسان.8)
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م  هـــــــــــــــــِ رحجـــــــــــــــــِ بحِش عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــَ  رابـــــــــــــــــرت اجلـــــــــــــــــَ

وٍع      ـــــــــــــــُ رحب وحَن مبـــــــــــــــَ ُف اجلـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِ رّ َأعـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ت (1)مـــــــــــــــِ
 

  
 أَي بعناٍن شديٍد من أَْربع قًُوى.

 قال جواس بن نعيم الضبي : الُمْنتَِصُب مَن الِرماحِ  الِمتَلُّ و

 فــــــــــــــــــــــــرآين قــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــوس الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــا 

ِه رمــــــــــــــــــــــٌح      فــــــــــــــــــــــّ رّ ُع بــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــِ

  
 الشَّديُد ِمَن الناِس واإِلبِِل. الِمتَلُّ و

ُجُل الُمْنتَِصُب في الصَّالةِ  الِمتَلُّ  قاَل اللّْيُث :و  وأَْنَشَد : الرَّ

ه  ِر عــــــــــــــاِدي  كــــــــــــــَبن  أُُرومــــــــــــــَ هــــــــــــــح  عــــــــــــــلــــــــــــــ   ــــــــــــــَ

ونَ رِجـــــــــــــاٌ       لـــــــــــــ  تــــــــــــــَ يـــــــــــــاُم  يــــــــــــــُ الَة قـــــــــــــِ (2)الصـــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 تَلَّى يُتَلِّي إذا أَتْبَع الصَّالةَ الصَّالةَ.قاَل األَْزَهِريُّ : هذا َخَطأٌ وإنَّما هو يتلوُن من 

الَكْوَمةُ  التَّلُّ و َمْعروٌف طوله في السَّماِء ِمثْل البَْيِت وَعْرض َظْهره نحو َعَشَرة أَْذُرعِ وحجاَرتُه َغاصُّ بعُضها ببعٍض. ِمَن التُّراِب م التَّلُّ و

ْمِل  ً ومن الرَّ ابِيَةُ  أَْيضا  بالكسِر. اللٌ تِ  ج الُمْشِرفَةُ  الرَّ

ِد بنِ  أبو حفصو وقيَل : من الَوَسائِد ، ُضُروٌب من الثِيّابِ  األَتاْللُ  أي ناِدٌر أَو هي أتاْللٌ  الِوساَدةُ ج التَّلُّ و بَْير ُعَمُر بُن محمَّ  الَحَسِن بِن الزُّ

ين ، (3) التَّلِّ  اي بََدل الّسِ . وَحَكى الغَسَّاني بالزَّ ثٌ الكوفِيُّ مح األََسِديُّ وأَبُوه من أَْصحاِب ُسْفيان الثَّْوِري ، َرَوى عنه اْبنَاه ُعَمر هذا وَجْعفَر  ّدِ

يواِن ُعَمر بن محمد عن ِهالِل بن العاَلء ، قاَل الدَّاْرقُْطنِيُّ  التلي وطائِفَةٌ ، وقال ابُن َعِدّي له أَْفَراد ال أََرى بحِديثِه بأْساً ، وقاَل الذَّهبيُّ في الّدِ

د بن الَحَسِن بن ٌع. وقاَل في الكاِشِف :: وضَّا عن أَبِيِه وَوِكْيع وعنه البَُخاِري والنَّسائي وابُن خَزْيمة والمحاملّي وَخْلٌق ،  التّلِّ  ُعَمُر بُن محمَّ

 كجذع السحوق قال لَبِيٌد : تَِليلٌ  يقاُل : له كأَميٍر العُنُقُ :  التَِّليلُ و ، ومثله في ِرجاِل البَُخاِري. 250َماَت َسنَة 

 (4)ِذي ُخَصرح  بَتليرٍ تـَت ِقا 
ةٍ وُسُررٍ  تُلُلٌ و أَتِلَّةٌ  ج ْلَزلَةُ  التَّْلتَلَةُ و تاَلتِلُ و كأَِسرَّ ْعَزَعةُ والزَّ أي  تَْلتِلُوه أُتَِي بَِشاِرٍب فقاَل :»حِديُث ابِن َمْسعُوٍد :  ومنه التحريُك واإلْقالُق والزَّ

ُكوه واْستَْنِكُموه ليُْعلَم أََشِرَب أَْم ال  .«َحّرِ

الِزِل قاَل الّراِعي : التَّالتِلُ  والَجْمعُ  الِشدَّةُ  قيَل :والسَّْوُق العَنيُف  قيَل : هوولسَّْيُر الشَّديُد ا : التَّْلتَلَةُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و  وهي الشَّدائُِد ِمثْل الزَّ

تح و  يــــــــــَ قــــــــــِ ُروَن قــــــــــد بــــــــــَ ثـــــــــــح ُ
ر  ذو املــــــــــاِ  واملــــــــــ تــــــــــَ  اخــــــــــح

رعـــــــــلـــــــــ       التـــــــــِ ُد  الـــــــــتـــــــــ  قـــــــــَ م عـــــــــُ واهلـــــــــِ (5)مـــــــــن أَمـــــــــح
 

  
 بالفتحِ. كالتَّلّةِ  أَنَّها تُتََّخذُ من جف النَّْخلَِة يُْشرُب بها النَّبيذُ « ر ع ث»وتقدَّم له في  َمْشَربَةٌ من قِيقاِء الطَّْلعِ  : التَّْلتَلَةُ و قال ابن َعبَّاٍد :

َ  وَحَكى بعُضهم قَاَل : (6) بَْهراَء َكْسُرُهْم تاَء تِْفعَلونَ  تَْلتَلَةُ و ا َرأَْيُت أَْعرابِيَّا ُمتَعلقاً بأ ْستاِر الَكْعبِة وهو يقُوُل : رّبِ اْغِفْر واْرَحْم وتَِجاوْز َعمَّ

،  (8)بَكْسِر التاِء ، وِمثْلُه ما لََك ال تِئْمنا على يُوُسف  (7)فَكَسَر التاَء من تَْعلم ، وقََرأَ يَْحيَى بن َوثَّاب : وال تِْركنوا إلى الَّذين َظلَُموا  تَْعلَم

 وقد بَيَّنَا ذلك في كتاِب التَّْصريِف وقاَل أَبُو النَّْجم : (9)وكذلك فتِِمْسكم النار 

 أَقـــــــــــــبـــــــــــــلـــــــــــــُت مـــــــــــــن عـــــــــــــنـــــــــــــد زايٍد كـــــــــــــاخلـــــــــــــرفح 

فح      لــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ رت  رجــــــــــــــــــالي خبــــــــــــــــــرٍت خمــــــــــــــــــُح  ختــــــــــــــــــَ

  

 تكتبان يف الطربي  الم أِلفح 
 هكذا بكسِر التاِء.

 .«ك ت ب»قال في اللِّسان : وهي لغةُ بَْهراء وقد تقدَّم ذلك في 

__________________ 
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 وعجزه يف الصحاح والتهذيب. 339/  1واللسان واملقايي   144( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( التهذيب ونسبه للبعيث ا واللسان ويف التكلمة بدون نسبة.2)
 ( يف اللباب : التّـّلي املعروف اببن التّر ا نسب إىل جده.3)
 ومتامه فيه : 145( ديوان لبيد ط بريوت ص 4)
ِه  نـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــاً و يـــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــــــــَ   يـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــُت عـــــــــــــــــــــــــــَ

رح      ـــــــــــــــــٍر ذي ُخصــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــين ب قـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــت  ي

  

 وانظر ختر ه فيه. واللسان. 65( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( هذه العبارة مضروب عليها بنسخة املؤلف أفاده عل  هامش القاموس عن نسخة أخر .6)
 .113( هود اآية 7)
 .10( يوسف اآية 8)
 .113( هود اآية 9)
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بالكسِر  تِلَّى وقال نَْصر : كَحتَّى ويُْكَسُرعٍ. تَلَّىو «ض ل ل»وَسيَأْتي في  إِتْباعُ  كل ذلك التَّاللِ  والضَّاللَةُ والتَّاللَةُ والضَّالُل بنُ  تالٌّ  ضالٌّ و

ا  كَحتى فهو ماٌء في ِدياِر بني ِكاَلٍب قُْرَب َسَجا وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّي : تَلَّى مع اإِلَمالِة َجبٌَل. وأَمَّ

َرب  قــــــــــــــــح
َ

ر  ُدون املــــــــــــــــ َر  مــــــــــــــــا حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  أال تـ

ِف      عـــــــــح لـــــــــ  مـــــــــن نــــــــــَ ب تــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــَ  (1) ؟فـــــــــِدابِب اأَلخح
  

بَّةُ  التَّلَّةُ و عن ابن َعبَّاٍد. يَْطلُُب لفََرِسِه فَْحالً  أي ُمتالَّةً  فَاِعلعلى يُ  يُتالُّ  َذَهبَ  قَْولُهم :و عن ابِن األَْعَرابّيِ. كُربَّى الشاةُ الْمْذبُوَحةُ  التُلَّىو  الصَّ

ً و ، تَلَّه تَلَّةً  وقد ْجعَةُ  أَْيضا اِء. بالكسِر الِضْجعَةُ بالكسرِ  التَّلَّةُ و بالفتح الضَّ ً  التّلَّةُ و أَْيضاً عن الفرَّ هكذا في النسخِ وَصَوابُه البِّلَّةُ يقاُل :  البَلَلُ  أَْيضا

اِء.عن أبي السََّمْيَدع ، وُهما َشيْ  ؟بِفْيك أَي البِّلَّة التِّلَّة ما هذه اءِ  الَكَسلُ  : التَّلَّةُ والحالةُ  التَّلَّةُ و ٌء واِحٌد عن الفرَّ قاَل  المائَِع أَْقَطَرهُ  أَتَلَّ و عن الفرَّ

 : (2)رُجٌل من بَِجيلة 

ت  َرُة الــــــــــــــز يــــــــــــــح طــــــــــــــح تح َأو قــــــــــــــَ لــــــــــــــ   يف األُُدمح  أُتــــــــــــــِ

(3)أَزَاَره عـــــــــــــــــــــــــاد هبـــــــــــــــــــــــــا ذاَت إَرمح     
 

  
 أي َماَت فلَِحق بعَاٍد.

كةً  التَّلَلُ و اءِ  (4) البَلَلِ  ِمثْل محرَّ ً  : التَّلُولُ و عن الفرَّ  .التُّالتِلُ و قاَل : اْرتَبََطهُ واْقتاَدهُ  أَتَلَّهُ و عن ابِن َعبَّاٍد. قالَ  كَصبُوٍر الذي ال يَْنقاُد إِالَّ بِطيئا

جالِ  قَلَه نَ  الُمْدَمُج الَخْلقِ  الَمتْلولُ  والثَّْورُ  القَِصيُر ، التَّالتِلُ  بالفتحِ. وقال أَبُو َعْمٍرو : تاَلتِلٌ  وقيَل : الشَّديُد والَجْمعُ  كعاُلبٍط التَّارُّ الغَِليُظ. من الّرِ

.  األَْزَهِريُّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 قال ابن أحمر : أَتاْللٌ و أَتلّ و التَّل تُلُولٌ  َجْمعُ 

بُوُر  ُر  أَتحال ٌ و والُفوُف تـَنحُسُحبه الد   (5)ُمَلم َعة الَقرَاُشقح
 ِلَك.والَمتْل بالفتحِ الَمْصَرُع ومنه الحِديُث : أتقنوا عليك البنياَن وتََرُكوَك لَمتْ 

 .«دعا له في إِبِلِه بالبََرَكةِ إليه ف فتَلَّها فجاَء بناقٍَة َكْوماءَ »الحِديُث :  الناقَةَ أَنَاَخها ، ومنه تَلَّ و

 أي أَثََر َضْربَة. تَلَّة وبه َمتْلُولٌ  ورُجلٌ 

 بن أبَي الَهْيَجاء أَِديٌب َذَكَره ابُن سليم. تُلَيل كُزبَْيٍر : َجبٌَل بَْين َمكَّةَ والبَْحرين ، وَعْبُد هللا بن تُلَْيلٌ و

ٍد ،  تَلُّ والجّنِ  تَلُّ وعزون ،  تَلُّ ووتليالت الذهب  يَّاتِين ،  تِاَللُ واألََراك ،  تَلُّ وأَبُو روزن ،  تَلُّ ومسمار ،  تَلُّ ومحمَّ  تَلُّ وبنِي تَِميم ،  تَلُّ والزَّ

 قُرًى بِمْصَر القاِهَرة. التلّينوالعظاِم ،  تَلُّ وبقاء ،  تَلُّ وفرسيسر ،  تَلُّ وبنِي َعيَّاد ،  تَلُّ و ُمْنِذٍر ، تَلُّ والبرذعّيِ ،  تَلُّ ومشتول ، 

ُد بُن علّيِ بِن َمْسعُود  مشدَّداً ممّدداً قَْريةٌ باألَشمونين. تاَّلء إلى التاّلئيّ  ومحمَّ

أَْيضاً قَْريةٌ  التَّلُّ و،  (7)ماِسحٍ قَْريةٌ أُْخرى  تَلُّ وعود ببلخ ،  تَلُّ وبالِعَراِق ،  (6) مدينةٌ هواَرةَ  تَلُّ وبنِي الصبَّاحِ قَْريةٌ قُْرَب بَْغداَد ،  تَلُّ و

قَِّة. (8)بحدى  تَلُّ وبخراسان ،   بنَواِحي الرَّ

اغانيُّ وقال غيُرهما : هو كُمْشَمِعلِّ  الُمتَْمئلُ  : [تمأل] ُجُل الطَِّويُل الُمْعتَِدُل أو الطَّويُل الُمْنتَِصب أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والصَّ لغةٌ في الُمتَْمِهّل  الرَّ

 بالهاِء.

 كاتَْمَهلَّ هكذا َذَكَره هنا والصَّواُب ِذْكُره في َمأََل فإنَّه َذَكَر الُمتَْمِهّل في َمَهَل وُهَما واِحٌد كما َسيَأْتي. طاَل واْشتَدَّ  ءُ الشي اتَْمأَلَّ و

َوا (9) كعُْصفُوٍر نَْبٌت نَبَِطيُّهُ قُنا بِِريٌّ وفاِرِسيَّتُهُ بَْرَغْست التُّْملُولُ   :[تمل] ةِ وَزَعَم أنَّه يقاُل له أَْيضاً الغُْملُوُل وهو نَقَلَه أَبُو َحنِْيفة عن بعِض الرُّ

بيعِ  يُؤَكُل ، ِل الرَّ ُر في أَوَّ الَكبِِد و ُمْطِلٌق للبَْطِن صاِلٌح للَمِعَدةِ  بدهنِه في أَياٍم يَِسيرةٍ  ٍء للبََهِق والَوَضحِ أَْكالً وِضماداً أْنفَُع شي ءِ وأَيام الّدف ويُبَّكِ

ةً ما ُكبَِس منه بالملحِ والضماُد بوَرقِه يَْنفََع من القُروحِ الَخبيثِة ،  روِد وَمْكبوُسهُ ُمَشهَّ ُمالئٌِم للَمْحروِر والَمبْ  ُد السَّوَداَء خاصَّ للطَّعاِم ولكنه يولِّ

 ويَْنفَُع من لسعِة الَهَواِم كلّها.
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 اسٌم أَْعَجِميُّ َدَخَل في كالِم العربِ  التانَبولُ  التامولُ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( زيد يف التكملة : حليف لبين ا ارث.2)
 ( التكملة.3)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم.4)
 ( اللسان.5)
 ( معجم البلدان : من قر  العرا .6)
 ( معجم البلدان : من نواحي حلب.7)
 ( معجم البلدان : تر حبر  هو تّر  ر .8)
 ( يف اللسان : بـَرحَغشحت.9)
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رحُب من اليَـقحطاهَو و  رَبَين بعُ  اأَلعحرَاِب َأن  ضــــــــــَ  ورحَيه طَيَِّبٌة وهم وَرِقه كالَقرحنـحُفرِ  (1) َطعحمَ  كما قاَلُه أَبُو َحِنيحفة قاَ  : وَأخح
ُغونَه ِبغاً َأمحح  بَقليٍر من ِكلح ٍ  ا زَاَد غريُه : مَيحضـــــَ ناِن صـــــَ َبُغ اأَلســـــح َتِفُعون به يف أَفحواِهِهم ويصـــــح ةٍ  روفوفر فيَـنـح  للط عامِ  وهو ُمشـــــَ

ِعَدِة والَكِبدِ 
َ
َر قليالً  ويكسر الرايح ويطيب اجلشاء ُمطحِرٌب ابِهي  ُمَقوِّ لل َثِة وامل وهم حيُِب ون تـََناوله  وهو مَخحُر اهلِنِد مُيازُِج الَعقح

رَاِب َ حُلو  اَرة وَرِقه مض الشــــــــ  َتِخُرون بذِلَك وعصــــــــَ قاهِتِم ويـَفح ثِر َأوح َجرِ  البَـَه يف َأكح ُبُت كالل وبياِء ويـَرحَتِقي يف الشــــــــ  وما  وهو يـَنـح
يح  ُب له وهو مم ا يـُزحَدرِع ازحِدرَاعاً أَبطحرَاِف بالِد العجِم من َنواِحي ُعَماَن قاَلُه أَبُو َحِنيحفة. وقاَ  ابُن ســـــــــِ نا : هي َأوحراُ  يـُنحصـــــــــَ

ٍض يقاُ  له النـ غح  ِبيٌه بوَرِ  الليموِن.شـــجرٍة تـَنحبُت يف اهلنِد ا ويف موضـــِ َلةُ و  ر وَرقُه شـــَ َنَة داب ٌة ِحجازِي ة كاهلِر ةِ   : الت َميـح عن  كُجَهيـح
رِها الُفنحُجُر  وهي التفة عن ابِن اأَلعحرَايبِّ : َعناُ  اأَلرحضِ  هي أو الل يحِث ا وهذه  مُتَيحاَلتٌ و  ابلكســــرِ  متحالنٌ  ج (2)ويقاُ  لذِكح

َلةَ  وأَبُو عن الل يحِث ا ح مُتِيـح ِ بِن َواقٍد وعنه يـَعحُقوب بُن إبـحرَاهيم   دِّثٌ  األَنحصــــــــارِي   حَيحَ  بُن واضــــــــِ اح َمُروزي  َرَو  عن اُ ســــــــَ
ح  ا وعنه  ُدوٌ  َرَو  عن ابِن إســـــح ار حاِفٌة صـــــَ ِف للذ هيبِّ : هو َموحىَل األَنحصـــــَ الدورقي كذا يف الُكىَن للمزي ويف الكاشـــــِ

د وابُن َأيب َبة.َأمحح   ِشيـح
د بن أَبي تمْيلَة َعْبد َربّه بن ُسلَْيمن بن أَبي  .250الَمُروِزّي عن محّمِد بِن ُشَجاع ، وعنه َعْبُد هللا بن َمْحُمود َماَت سنة  تمْيلَةَ  وفَاتَه محمَّ

 القوام. لمتمهل عن أَبي َزْيٍد يقال انه طال ، واْشتَّد أَو اْعتََدلَ  اتِْمْهالالً  ءُ الشي اتَْمَهل : [تمهل]

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

َمْخَشِريُّ : أخذت ُحُروف الَمَهِل مع التاِء فبُني منها ُربَاعّي فيه َمْعنَى السَّبِق في  اتَْمَهلَّتِ  ْوضةُ طاَل نَْبتُها. قاَل الزَّ  تَْمَهلَّ ا البُُسوِق تقُوُل :الرَّ
 في الشََّرِف. اتَْمَهلّ وفي المْجِد  (3)

 .«م ه ل»قُْلُت : وَسيَأْتي للمصنِِّف في 

. وقاَل غيُرهما : هو كِدْرَهٍم وِقْرطاٍس وِقْرطاَسٍة وُزْنبورٍ  التِّْنبَلُ  : [تنبل] اَغانِيُّ ٍم كِدْرهَ  التِّْنبَلُ  قال شْيُخنا : القَصيرُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

الً  تِْنبَال يلحق بنظائِِر ِمْيزانِه كالتِّْنتِل الذي بْعَده والتاُء في زائَِدةٌ اتِّفاقاً. وفي الُمْحَكِم : هو ُربَاِعيُّ على مْذَهِب ِسْيبََوْيه ألنَّ التاَء ال تَُزداُد أَوَّ

الثيُّ وَذَهَب إلى زياَدةِ التاِء ويْشتَقّه من النَّبَِل الذي هو الَصغُر ، وَرَواه أَبو إالَّ بثَْبٍت وكذلك النوُن ال تَُزاُد ثانيةً إالَّ بذلك. وعْنَد ثَْعلَب : ثُ 

 وأَْنَشَد لَكْعٍب : التَّنَابِيل تَُراٍب في باب الباِء والتاِء من االْعتِقاِب وَذَكَره األَْزَهِريُّ في الثاّلثّي وَجْمعه

هــــُ  مــــُ عحصــــــــــــــــــِ ِر يـــــَ اِ  الــــز هــــح مـــــــَ َي اجلــــِ ون َمشــــــــــــــــــح  م مَيحشــــــــــــــــــُ

وُد      ر َد الســـــــــــــــــــــــ  رحٌب إذا عـــــــــَ ـــــــــرُ ضـــــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــِ اب ـــــــــَ ن ـــــــــ  ـــــــــتـ (4)ال
 

  
 أي الِقَصاُر.

 ولقَْد أَْبَدَع البدر الدماميني حْيُث قاَل : «ت م ل»في  بيانُه قَِريبا لُغَتاِن في التاموِل لليَْقطيِن الِهندّيِ وتَقَدَّمَ  التانَبولُ وَكتْنُضٍب  التَّْنبُلُ و

 الـــــــــــذي  الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــرِ بـــــــــــعـــــــــــثـــــــــــُت أبوراٍ  مـــــــــــن 

 نـــــــــــــــراه أبرِض اهلـــــــــــــــنـــــــــــــــِد قـــــــــــــــاطـــــــــــــــبـــــــــــــــًة قـــــــــــــــول    

  

قـــــــــــــًة   إذا مضـــــــــــــــــــــــــــغ االنســـــــــــــــــــــــــــاُن مـــــــــــــنـــــــــــــه ُوَريـــــــــــــح

  
ب يف فــــــــــــيــــــــــــه عــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــًا وايقــــــــــــولً    لــــــــــــّ قــــــــــــُ  تـــــــــــــُ

  
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ةٌ عاِميَّة.: كَجْعفٍَر البَِليُد الثَِّقْيُل الَوِخُم لُغَ  التَّْنبَلُ و التِّْنبَلِ  : بائِعُ  التنبولي

 اسُم َمْوِضٍع قاَل األَْخَطل : تَْنبَلو
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َو   رٌت مــــــــن آ  َرضــــــــــــــــــــــح ا واســــــــــــــــــــــِ فــــــــَ رُ عــــــــَ بــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــَ  فــــــــتـ

ُر      رُب َأمجـــــــــحَ ن فـــــــــالصـــــــــــــــــــــــ  ر يـــــــــح ُض ا ـــــــــُ مـــــــــَ تـــــــــَ جـــــــــح (5)فـــــــــمـــــــــُ
 

  
. وقاَل غيُرهما : هو بالكسرِ  التَّْنتَالَةُ وكِدْرَهٍم  التَّْنتَلُ  : [تنتل] اغانيُّ ُمْلحٌق بنظائِِره وقد  التَْنتَلُ ومن الناِس.  القَصيرُ  أْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

ِميِة.  يُْستدرُك به وبما َمرَّ على بحرق في َشْرحِ الالَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 موِضٌع في أَْرِض َغَطفاَن قالَهُ نَْصر. تنتلة

باِعّي.:  المتنتلةُ و  البيضةُ المذرة َذَكَره األَْزَهِريُّ في الرُّ

__________________ 
 ( يف القاموس : طعُم ابلضم ا وقد تصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  نصبها.1)
 ( يف التكملة : الغنجر ابلغا املعجمة.2)
 ( يف األساس : مَتَّهَر.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
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َتر : وقاَ  ابُن اأَلعحرَايبِّ   الرُجُر إذا تـََقذ ر بعحَد تـَنحظيٍف وأَيحضاً حَتاَم  بعحَد َتعاُقر. تـَنـح
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : [تنطل]

 : القْطُن َذَكره األَْزَهِريُّ في ُربَاعّيِ التَّْهِذيِب. التنطلُ 

 عن األَْصَمِعّيِ. تَُحبَُّب معها المرأةُ إلى َزْوِجها (1) وَخَرزةٌ  األَِخيُر عن الَخِليِل ، كُهَمَزةٍ السَّْحُر أَو ِشْبُههُ  التَُّولَةُ   :[تول]

حِديُث ابِن َمْسعُود  ِويوبهما رُ  كِعنَبٍَة فيهما كالتَِّولَةِ  ٌء تْجعَلُه المْرأَةُ في ُعنُِقها تَتََحسَّن به عْنَد َزْوِجها: هو شيْ  (2)وقاَل ابُن فاِرس 

قَي التمائِمَ  إنَّ »:  عنههللارضي ْركِ  التَِّولَةو (3) والرُّ اءِ  الدَّاِهيَةُ الُمْنَكَرةُ  التَُّولَةُ و .«من الّشِ وكذلك الدُّولة  بالفتحِ والضمِ  كالتَّْولَةِ  كالدَّْولِة عن الفرَّ

ا َرأَى الدبرة قال : إنَّ هللا قد أََراد بقَُرْيش»وُدْوالت بالضِم. وفي الحِديِث :  توالتٌ  ج بالضمِ  ، والتاُء ُمْبَدلة من َداٍل  «التََّولَة أنَّ أَبَا َجْهٍل لمَّ

تاَل  قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ :و اُوِل األَياِم ظاِهٌر.كما قاَل ِسْيبََوْيه في تاِء تربوت للناقَِة الُمْرتَاَضِة أنَّها بََدٌل من داِل مدرب واْشتَقَاق الدولة من تَدَ 

ْحَر.  أي التَِّولَة عالَجَ  إذا يَتُولُ  ثٌ  تَْولَةَ  ومحمُد بُن أحمَد بنِ  تالَةٌ  ِصغاُر النَّْخِل وفُْسالنُها واِحَدتُها التالُ  قاَل غيُره :والّسِ َرَوى عنه ُسلَْيمن  ُمَحّدِ

 تَْولَى وَعْبُد هللا بنُ  جاَءْت من بيوٍت وصبياٍن ومالٍ  َجماَعةٌ  أي كَسفينَةٍ  من الناس تَويَلَةُ  قاَل أَبُو صاِعدٍ و الحافُِظ. بُن إِْبَراهيم األَْصبََهانيّ 

دةِ كما في العُبَابِ  َكَسْكَرى ْحمن بُن إسْ  تابِعيُّ  وقال ابُن أَبي حاتٍِم : بولى بالُمَوّحِ حق ِإْن كاَن َسِمَع منه ، عن ُعثمان بن ُعفَّان ، وعنه َعْبُد الرَّ

. تَُوْيلٍ  من أَُمراِء ِمْصَر وكُزبَيٍر قَْيُس بنُ  وأَخيِه بِْشر بن َصْفوانَ  كأَميٍر َجدُّ َحْنَظلَةَ بِن َصْفوانَ  تَِويلٌ و قالَهُ بُن َحبَّاٍن. اَغانيُّ قاَل أَبُو و نَقَلَه الصَّ

تَْين توالتِهوودوالتِه  عن أَبي ماِلكٍ  تُوالهُ وجاَء بدوالهُ  يقاُل :و مِل.يْنبُت في أَلويِة الرَّ  نَْبتٌ  التأويلَةُ  َعْمٍرو :  أي بِالدَّواِهي. بضمَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

به إذا ُمنِيُت وُدِهيُت به  تُْلتُ  إذا كاَن ذا لُْطف وتَأَّتِ حتى كأَنَّه يَْسَحر صاِحبَه ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ. وقاَل أَبُو َعْمٍرو : تُوالتٍ  إنَّ فالناً لذُو

 وأَْنَشَد :

رِيِ   تـُلحتُ 
َ
 (4)بساٍ  صاد  امل

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 قالَهُ نَْصر. (5) تِيلٍ  بالكسِر َجبٌَل أَْحمر َعِظيٌم في ِدياِر عاِمِر بِن َصْعَصعة من َوَراء تَُربَةَ وإليه يُْنَسُب َدارُ  تيل  :[تيل]

 ٌء ِشْبه الكتَّاِن يَْخُرُج من البَْحِر تُْنَسُج منه الثِّياُب.: نَْهٌر وأَْيضاً شي تيلو

 فصل الثاء
 املثلَّثة مع الالمِ 

بَثٌْر صغيٌر ُصْلٌب ُمْستَديٌر على ُصَوٍر َشتَّى فمنه َمْنكوٌس  : الثُّْؤلولُ و عن كراعٍ في الُمْنجِد على التَّْشبيِه. كُزْنبوٍر َحلََمةُ الثَّْديِ  ْؤلولُ الثُّ  : [ثأل]

أِْس ُمْستَِدقُّ األَْصِل  منهوُمتَعَلٌِّق  منهوُمتََشقٌِّق ذُو َشظايا  منهو ُمْنفَتٌِح وكلُّه من ِخْلٍط غليٍظ يابٍِس  منهوطويٌل ُمعَقٌَّف  منهوِمْسَماِريُّ عظيُم الرَّ

ُجلُ  ثُْؤِللَ  وقد ثآليلُ  بَْلغَِمّيِ أو َسْوداِوّيِ أَو ُمَركٍَّب منهما ج  .بالثآِليلِ  َجَسُدهُ  تَثَأْلَلَ و الثآِليلُ  َخَرَجْت به بالضمِ  الرَّ

كأنَّه ُجِعَل بمنزلَِة الثُّْملِة  البَِقيَّةُ في أَْسفَِل اإلناِء وغيِرهِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ واللَّْيُث. وقاَل ابُن األََعَرابِّيِ : هو بالضِم وبالتحريكِ  الثُّْبلُ  : [ثبل]

 بالِميِم كما َسيَأْتِي.

ً وكَحْيَدٍر الِعنِّيُن  الثَّْيتَلُ  : [ثتل] ُجُل  قاَل أَبُو َعْمٍرو : هووِجْنٌس من بَقَِر الَوْحِش.  : هو َذَكُر األَْرَوى. وقيلَ  هو والَوِعُل أو ُمِسنُّه أ أَْيضا الرَّ

ْخُم الذي تَُظنُّ أنَّ فيه خيراً   ثَْيتَلَ  قاَل غيُره :و ، (6)، وليس فيه خيٌر وَرَواه األَْصَمِعيُّ : تيتل  الضَّ

__________________ 
 .«َوَخرزٌ »( يف القاموس : 1)
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 .359/  1( املقايي  2)
 ( قا  أبو عبيد : أراد ابلتمائم والرق  ما كان بغري لسان العربية مما ال يدر  ما هو.3)
 ( اللسان.4)
 ( معجم البلدان : دارة تير.5)
 ويف التهذيب : تنبر.« تنتر»( يف اللسان : 6)
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 وَرَواه ابُن اأَلعحرَايبّ : تنتر ويف بعِ  النسِخ بعحَد تـََغاُفٍر. (1) حَتاَمَ  بعَد َتعاُقرٍ  إذا
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : اسُم َجبٍَل. وقيَل : ماٌء قَريٌب من النباج لبَني ِحّمان من تَميِم قالَهُ نَْصر. الثيتل

 ِء القَْيِس :على بَْكِر بِن وائٍِل فاْستَبَاَحُهم وَرَوى األَْصَمِعيُّ قَْوَل امِري من أَياِمِهم أغاَر فيه قَْيُس بُن عاِصٍم المْنقَِريُّ  ثَْيتَلٌ  ويَْومٌ 

ه  بــــــــــِ وح ِم أميــــــــــُن صــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح  عــــــــــال قــــــــــطــــــــــنــــــــــا ابلشــــــــــــــــــــــــ 

اج و و      رِ أيســــــــــــــــــــــــــرُُه عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــّ تــــــــــــَ يـــــــــــــح (2)ثـــــــــــــَ
 

  
 وَرَوى غيرهُ : على الستار فيذبل.

ي في رغل : ثَْيتَلٌ  ورجلٌ   : يْقعُُد َمَع النساِء وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ٍر  ُرٌ  مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــيِن عــــــــــــــــــامــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــإيّنِ امــــــــــــــــــح

ة و      ِك َداريـــــــــــــــــــــــــــ  رِإنـــــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــــــح (3)ثــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 قاَل : والداريَّة الذي يَْلَزُم َداَره.

يب َزَعُموا الثَّْيتَل وفي الُمْحَكِم :  َضْرٌب من الّطِ

لٌ و .الثََّجلِ  بَيِّن أَثَْجلُ  َكفَِرَح َعُظَم بَْطنُه واْستَْرَخى أو َخَرَج خاصَرتاهُ وهو الرُجلُ  ثَِجلَ  : [ثجل]  قال : كُمعَظَّمٍ  ُمثَجَّ

واً وال  َرعا َرخح  (4) ُمَثج الال ِهجح
 .ثَْجالء يقال : اطلبيها لي َخْمَصاء ثْجالء ال َخْوَصاء العظيَمة ِمنهنَّ  الثَّْجالءُ و

 بالضِم وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : ثُُجلٌ  أي َعِظيمةُ ، وهو مجاٌز والَجْمعُ  ثَْجالء ويقاُل : ُجلَّة َمزادةِ : الواسعةُ من ال الثَّْجالءو

م و  هـــــــُ فـــــــَ ـــــــح يـ عـــــــاَء ضـــــــــــــــــــــَ ـــــــح ي طـــــــَ ـــــــقـــــــُ وَن ال َعشـــــــــــــــــــــ  ـــــــُ وا يـ ـــــــُ  ابت

ٍر و      لــــــــــــَ َدهــــــــــــم الــــــــــــرَبحين  يف جــــــــــــُ نــــــــــــح رعــــــــــــِ جــــــــــــح (5)ثــــــــــــُ
 

  
ً  قْولُهم :والواِدي ُمْعَظُمه  أَثَْجلُ و  كما في العُبَاِب. َرماهُ بداهيٍة من الكالمِ  أي األَثَْجلَْينِ  َطعََن فالنا

 َكَرْيِن.ونَقَل َشْيُخنا عن الَمْيدانّيِ أنه قاَل : يُْرَوى بالتثْنِيِة والصَّواُب الَجْمُع كاألَْقَوَرين للدَّواِهي ، وِمثْلُه الفَتْ 

َمْخَشِرّي في الُمْستَْقَصى وأَْصلُه ألبي ُعبَْيٍد.والعََرُب تَْجَمُع أَْسماَء الدََّواِهي على ه  ذا الوْجِه للتَّأْكيِد والتَّهِويِل والتَّْعِظيِم ، وَذَكَر ِمثْله الزَّ

 قاَل ُزَهيُر بُن أَبي ُسْلمى : كقُْفٍل ع بِِشّقِ العاليةِ  : الثُّْجلُ و

لحَم  وقــــد كــــاد ال يســــــــــــــلو   صــــــــــــــحــــا القلــــُب عن ســــــــــــــَ

َر مـــــن ســـــــــــــــــــلـــــمـــــ  او      فـــــَ ـــــح ـــــيـــــُ  و أقـ ـــــتـــــعـــــــان ـــــثـــــجـــــــرُ ل (6)ال
 

  
 كيَْمنَُع ع. يَثَْجلُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

َر حِديُث أُّمِ َمْعبٍد  الثجلة  : واِسٌع. أَثَْجلُ  وَوَطبٌ « ثُْجلَة يُِعْبه ولم»:  عنهاهللارضيبالضِم ِعَظُم البَْطِن ، وبه فّسِ

اُج : أثَْجل (7)ومن المجاِز : َطعَنُوا  َمْخَشِرّي ، قاَل العَجَّ  اللَّيِل إذا َسَروا في وَسِطه نَقَلَه الزَّ

 (8) األَثحَجربـَعحَد  األَثحَجرَ أَقحَطَض و 
ْخمةُ من اللَّيِل. وشي األَثَْجلُ و ل ءٌ : الِقْطعةُ الضَّ  َضْخم. : ُمثَجَّ

َرَواه الحبال ، نَقَلَه   واِلِد أَْحمَد بِن َعْبِد العزيِز بِن أَحمَد البَْغَداِدّيِ له ُجْزُء َمْشهورٌ َجدُّ  أَْهَملَهُ الجماَعةُ. وهو بثاَءْين كَخْزعالٍ  ثَْرثالٌ  : [ثرثل]

 .(9)الحافُِظ في التَّْبِصير 
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 بن مشرقة بن غيَّاث بن منيحٍ بن َصْخر البَْغَداِدّي ، ثرثال قْلُت : هو أَبُو الَحَسِن أَْحمُد بُن َعْبِد العَزيِز بِن أَْحمَد بَن حاِمَد بن َمْحُمود بن

يُّ ، وقد تَْرَجمه الَخِطيُب ليَس َجّد واِلِده بل هو َجدُّ َجّدِ أَبيِه كما تََراه. والذي َرَوى ِجْزأَه الَمْذُكور هو إْبَراهيُم بُن َسِعيد الحبال الِمْصر فَثَْرثَال

ُد بُن سالمة القَُضاِعيُّ الِمْصريُّ بمكَّةَ قاَل : َذَكَر لنا ابنُ  في تاِريخِ بَْغداَد وقاَل : أَْخبَرنا  أنَّ َمْولَدهُ  ثَْرثَالٍ  القاِضي أَبُو َعْبِد هللا محمَّ

__________________ 
 كاألصر.« تعاقر»وعل  هامشه عن نسخة أخر  « تغافر»( يف القاموٍس 1)
 ( البيت يف ديوانه ا من معلقته وروايته :2)

 عــــــــــــــلــــــــــــــ  فــــــــــــــطــــــــــــــن ابلشـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــم أميــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــوبــــــــــــــه 

رِ و       أيســــــــــــــــــــــــــــــره عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــار فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــذبـــــــــــــــــُ

  

 فال شاهد فيه.

 ( اللسان ونسبه خلداش.3)
 ( اللسان.4)
 والصحاح. 371/  1( اللسان واملقايي  5)
 .«ثجر»فال شاهد فيه ا واملثبت كرواية معجم البلدان « التعاني  فالثقر»برواية :  58( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ألساس : طعنوا ابلطاء املهملة.( يف ا7)
 ( األساس واللسان.8)
 .219/  1( التبصري 9)
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َنة  َ يف شـــو اَ  ســـَ َر ِجزحٌء واِحٌد فيه أَرحبَعة جَمَاِل   317لســـت  بِقاح يحض ما حد َث به مِبصـــح ا قا  د الصـــورّي : كان ثَِقًة ومجَِ
َر يف َسَنِة َسبحض أو مَثَاٍن وأَرحبَعمائة ا َشك  الصوري  يف عن اماِمليِّ وابِن خملٍد وابِن بطحاء وشيحٍخ  آَخَر. وكاَنتح وفاَته مِبصح

 َماَت يف ِذي القعحَدِة َسَنة مَثَاٍن. ثـَرحَ   ذِلَك. وذََكَر ا با  أن  ابنَ 
. وقاَل غيُرهما : هو الثَّْرَطلَةُ  : [ثرطل] اغانيُّ  وِمثْلَه في اللَِّساِن. أي يَْسَحُب ثيابَهُ  ُمثَْرِطالً  َمرَّ  يقالُ وْرخاُء اإِلْستِ  أَْهَملَه الَجْوَهريُّ والصَّ

 أْهَملَه الَجْوَهِرّي. بالضمِ  الثّْرُعلَةُ  : [ثرعل]

ى البَُرائَِل. الريُش الُمْجتَِمُع على ُعنُِق الديكِ  : َزَعُموا : هو (1)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد   الذي يَُسمَّ

. كقُْنفُذٍ  الثُّْرُغلُ  : [ثرغل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اغانِيُّ ، عن بعٍض :  َزَعُموا. كُزْنبوٍر نَْبتٌ   :الثُّْرُغولُ  : (2)قاَل ابُن ُدَرْيٍد وأُْنثَى الثَّعاِلِب.  وقاَل الصَّ

عن ابِن  لم يُْنِضْج طعاَمهُ تَْعِجيالً للِقَرى ثَْرَملَ  لم يُْنِضْجهُ أو اللَّْحمَ  ثَْرَملَ و ، أََكَل اللَّْحمَ  ْرَملَ ثَ و كَذْرَمَل ، َسلَحَ  ثَْرَمَل ثَْرَملَةً  : [ثرمل]

ماِد ِلذِلكَ  ثَْرَملَ  أو األَْعَرابِّيِ. ْيِف فيقُوُل : قَدْ  لم يَْنفُْض َملَّتَهُ من الرَّ يت. ثَْرَمْلنا ويَْعتذُر إلى الضَّ ّكِ الطَّعَاَم لم يُْحِسْن  (3) ثَْرَملَ و لََك عن ابِن الّسِ

 ولَطََّخ يََدْيه. أَْكلَه فاْنتَثََر على لحيَتِه وفَِمه

ق فيه ثَْرَملَ و  ولم يَُطيِّْبه لمكاِن العََجلِة. َعَملَهُ لم يَتَنَوَّ

 عن ثَْعلَب ولم يَُحلِّها. كقُْنفٍُذ دابَّةٌ  : ثُْرُملٌ و

بُُع  ُملٍ ثُرْ  أُمُّ و من التَّْمِر وغيِره. يقاُل : بَِقيَْت في  البَِقيَّةُ في اإلناءِ  : الثُّْرُملَةُ و العُْليا عن ابِن َعبَّاٍد. كقُْنفَُذةٍ النُّْقَرةُ في ظاهر الشَّفَةِ  : الثُّْرُملَةُ والضَّ

 رُجٍل قال : بِال الٍم اسمُ  : ثُْرُملَةو أو أُْنثاهُ. الثَّْعلَبُ  : الثَّْرُملَةُ و .ثُْرُملة اإِلناءِ 

ا َأنح َرآهــــــــــــــــا  مــــــــــــــــ  َب لــــــــــــــــَ ةَذهــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ رحمــــــــــــــــُ  ثـــــــــــــــــُ

َره و      كـــــــــــــَ نـــــــــــــح ـــــــــــــُت مـــــــــــــُ (4)قـــــــــــــاَ  اي قـــــــــــــوحِم ا رأَي
 

  
ائدةُ َخْلَف األَْسناِن أَو ُدخوُل ِسّنِ تحَت أُْخَرى في اْختِالٍف من الَمْنبِِت  وهذه عن ابِن َعبَّاٍد ، كقُْفٍل وَجبٍَل وبُْهلولٍ  الثُّْعلُ  : [ثعل] نُّ الزَّ الّسِ

ٌ  ثَْعالءُ  وِلثَةٌ  الثَّعلِ  بَيِّنُ  أَثْعَلُ  ِسنَّه كفَِرَح وهو ثَِعلَتْ و يفا أَثْعَلَ  منهو بالضِم. ثُعلٌ  وقومٌ  تَراَكبَْت أَْسنانُها ثَْعالءُ  وكذلك اْمَرأَة  َكثُروا إذا. نُ الضَّ

َعُظَم فال يُْدَرى  إذا األَمرُ  أَثْعَلَ و عن اللَّْيِث. خالفوا إذا القوُم علينا أَثْعَلَ  ربَّما قالُواو لوحظ فيه مْعنَى الَكثْرةِ ، األَْجُر َعُظمَ  أَثْعَلَ و واْزَدَحُموا

ه له  الناُس والحوُض عن ابِن َعبَّاٍد. أَثْعَلَ  ، وكذلك اْزَدَحمَ وإذا َكثُر  الِوْردُ  أَثْعَلَ  من ذلكو ُروِعي فيه مْعنَى االْختِالِف ، كيَف يُتََوجَّ

 ُروِعي فيه َمْعنى الَكثْرةِ واالْزِدحاِم. كَصبُوٍر كثيرةُ الَحْشِو والتُّبَّاعِ  ثَعولٌ  َكتِيبَةٌ و

أو هي التي فَْوَق  هذه الشاة ثُْعلَ  كَصبُوٍر يقاُل : ما أَْبيَنَ  ثَعولٌ  التحريِك زيادةٌ في أَْطباِء النَّاقة والبَقََرةِ والشاةِ وهيبالفتحِ وبالضم وب الثَّْعلُ و

ام السَّلُوليُّ : ِخْلِفَها ِخْلٌف صغيٌر أَو لَها َحلََمةٌ زائدةٌ   قاَل عبُد هللا بُن َهمَّ

ا  وهنــــــــــَ عــــــــــُ رحضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ م يـ ــــــــــاهــــــــــم وهــــــــــُ ــــــــــي ــــــــــذمــــــــــون دن  ي

ِدر  هلــــــــــــا      اِويــــــــــــَ  حــــــــــــىت مــــــــــــا يــــــــــــَ رُ أَفــــــــــــَ عــــــــــــح (5)ثـــــــــــــُ
 

  
 ال يَِدرُّ ، وقاَل ُزَهْيُر بُن أَبي ُسْلمى : الثُّْعلُ وللُمبَاِلغِة في األْرتَِضاعِ.  الثّْعل وإنَّما ذكرَ 

لــــــــــــــقــــــــــــــًا كــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــرا و  يــــــــــــــح ــــــــــــــَ مح فـ هــــــــــــــُ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــح  أتـ

ًا      ــــــــــَ ب خــــــــــح ُض شــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــِ ب ــــــــــح ت ــــــــــُ بَواَء تـ والب جــــــــــَ عــــــــــُ ــــــــــَ (6)ثـ
 

  
ْخمُ  األَثْعَلُ  قاَل اللَّْيُث :و يُِّد الضَّ : اسُم َمْعِرفٍَة  ثُعالَةُ  وفي العُبَاِب : أُْنثَى الثَّعاِلِب. (7) كثَُمامٍة وُغرابٍ  ثُعالَةُ وله فُضوٌل َمْعروٍف.  إذا كانَ  السَّ

 للثَّْعلِب.

 .ثُعَالَة َوغ منأَرْ  (8)ومن َسَجعاِت األََساِس : تقُوُل تُعالَه يا ابَن 
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 وبَنُو وهذه عن أَبي َحنِيفةَ. ِعنَب الثَّْعلَبِ  ثُعالَةُ  الَكإَلِ اليابُس منه َمْعِرفَةٌ أو ثُعالَةُ وكَمْرَحلٍَة كثيرتُها  َمثْعَلَةٌ  أرضٌ و

__________________ 
 .317/  3( اجلمهرة 1)
 .318/  3( اجلمهرة 2)
 أثبت عطفاً عل  ما قبله.والسيا  يقتضي ما « بزمر»( ابألصر : 3)
 ( الصحاح واللسان والتكملة.4)
 ( اللسان والصحاح والتكملة والتهذيب واألساس.5)
 برواية : فبتبعهم. 540( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .«وَكُغرابٍ »( يف القاموس : 7)
 ليست يف األساس.« ابن»( لفظة 8)
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ٍر   ثُعرٍ  ُرُ  الَقيحِ  :من طيِّ  َحي   الغوثو كُصَرٍد ابُن َعمح  ٍء قاَ  امح
رٍ ُرب  رَاٍم مــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــيِن  عــــــــــــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــــــــــــُ

ه يف قـــــــــــــــــرتِه      يـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــ  ٍج كـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ثـ (1)مـــــــــــــــــُ
 

  
 وقال أْيضاً :

ئــــــــــــاً  اَد َوطــــــــــــيــــــــــــح بــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــِ ا وال لــــــــــــغح مــــــــــــعــــــــــــدن ــــــــــــح  فــــــــــــبَب

ٌر لــــــــــــبــــــــــــين و      َدَة إيّن شــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــِ نــــــــــــح رح كــــــــــــِ عــــــــــــَ (2)ثـــــــــــــُ
 

  
 .ثُعَلْ  أَو ُزفَر فقُْل : أُتِيح لَُكم يا بني فُعَْل َراٍم من بني وفي األََساِس : وإْن َدَعْوت على أَْبنَاِء رُجٍل اْسمه ُعَمر

َوْيثَة من َجبٍَل ، كغُراٍب ِشْعبٌ  : ثُعَالٌ و ْوحاء والرُّ  أَْيضاً قالَهُ نَْصر. ثُعالَةُ  ويقاُل له : بين الرَّ

قاَل ابُن َعبَّاٍد و قرب السجا. وقاَل أبو ِزياٍد الكالبيُّ : هو من مياِه أَبي بَْكِر بِن ِكاَلٍب. وقاَل غيُره : .(3)عن ابِن ُدَرْيٍد  كقُْفٍل ع بِنَْجدٍ   :الثُّْعلُ و

قاِء إذا َخبُثَْت ريُحهُ واللَّئيُم  صغيرةٌ  ُدَوْيبَةٌ  الثُّْعلُ  : كُسْرُسوٍر  الثُّْعلولُ  ُث :قاَل اللَّيْ وُمْزَدَحٌم.  أي كُمْحِسنٍ  ُمثِْعلٌ  ِوْردٌ  يقالُ وتَْظَهُر في الّسِ

 وأَْنَشَد : الغَْضبانُ 

ــــــــ  و  ــــــــي و ٍ ل ــــــــُ ل عــــــــح ــــــــُ ــــــــثـ َدي  ب ــــــــَ ت ــــــــاجــــــــح ــــــــَر ف ي  إذا ســــــــــــــــــــــِ

ا و      ف َأوح ــــــــــَ يــــــــــح وحمــــــــــًا إذا الضــــــــــــــــــــــــ  رِمــــــــــًا يـــــــــــَ (4)ال بــــــــــَ
 

  
 للزياَدةِ في الطُّْبي. الشاةُ يُْمِكُن أَْن تُْحلََب من ثالثَِة أَْمِكنٍَة أَو أَْربَعَةٍ  : الثُّْعلولُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ٍء عن ابِن َعبَّاٍد.والُكْعُل أي لَئِيَم ليَس بشي الثُّْعلُ  : هذا (5)يقاُل للرُجِل في السّبِ 

 : كُصَرٍد من أَْسماِء الثَّْعلِب عن ابِن ُدَرْيٍد. ثُعَلٌ و

 َكثِيٌر. ولٌ ثَعُ  وَطْعنَةٌ تَعُوٌل ُمْنتَِشرةُ الدَِّم. وَجْيشٌ 

 أي اتََّصَل بعُضهم ببعٍض. ُمثِْعِلين الُمْنتَِشُر. وجاَء القومُ  الُمثِْعلُ و

الماُء والمرُق والدواُء وغيرهما  ثفل ونَْحِوها ، يقاُل : ِء من ُكْدَرةٍ ما اْستَقَرَّ تَْحَت الشي (6)وهذه عن ابن ُدَرْيٍد  الثافِلُ وبالضِم  الثُّْفلُ   :[ثفل]

كَشاِرِب المِحِض  الثُّْفلَ  كالمِحِض أي ليَس من يأُْكلُ  الثِّفلُ  يقاُل : ليس كَكتٍِف َمْن يأُْكلُهُ  الثَِّفلُ و أي َخثَارته. ثُْفلُه  َصْفُوه وَرَسبَ أي عال (7)

 أي يَتَبَلَّغُون به. الثُّْفلَ  يأكلُونَ  أي ُمثافِلونَ  ُهم من المجاِز :و وهو مجازٌ 

. .الثُّْفلُ و وَن ما ِسَوى اللَّبَِن من تْمٍر وَحبِّ  هو الَحبُّ وتلَك أََشدُّ الحاِل عْنَدُهم. وفي حِديِث َغْزوةٍ الُحَدْيبيَِّة  أي ما لَُهم لبَنٌ  ثُْفالً  وأَْهُل البَْدِو يسمُّ

نِيع ، ثُْفل نحِوهالدَّقيَق وما ال يُْشرُب كالخبِز و بالثُّْفل ، أََرادَ  «فْليَْصَطنِع ثُْفل َمن كان َمعَه: » جيعُ  الثَّافِلُ و ، واالْصِطناُع اتَّخاذُ الصَّ ربّما  الرَّ

 ُكنِّي به عنه.

رَ  كِكتَاٍب اإِلْبريقُ  : الثِّفَالُ و  لّوبيَاء.، الدُّْجُر ال بالثِّفَالِ  يََده َغَسلَ  ثم الدُّْجر أََكلَ  أنّه:  عنهماهللارضيحِديُث ابن ُعَمَر  عن ابِن األَْعَرابّيِ وبه فّسِ

َحى من األرِض  : الثِّفَالُ و َحى َما َوقَْيَت به الرَّ حِديُث علّي  ومنه ثَفَلَها يَثْفَلها ثَْفالً  بالضِم وقد كالثُّْفلِ  وهو ِجْلٌد يُْبَسُط فتُْوَضُع فَْوقه الرَّ

َحى»:  عنههللارضي  وقاَل َعْمُرو بُن ُكْلثُوم :«. بِثِفَاِلها تَُدقُّهم الِفتَُن َدقَّ الرَّ

اتـــــــــــــــكـــــــــــــــون   شـــــــــــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــي جنـــــــــــــــٍد  ثـــــــــــــــفـــــــــــــــاهلـــــــــــــــُ

ُة َأمجــــــــــــــــعــــــــــــــــوان و      اعــــــــــــــــَ ا ُقضــــــــــــــــــــــــــــــَ َوهتــــــــــــــــُ (8)هلــــــــــــــــُح
 

  
 بن أَبي ُسْلمى : قوُل ُزَهْيرو

ــــــــــر حــــــــــَ   رحَ  ال مح عــــــــــَ كــــــــــُ ــــــــــح رُك عــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــتـ اف اهلــــــــــِ فــــــــــَ ــــــــــِ ث ــــــــــِ  ب

افــــــــًا مث و      حح ِكشــــــــــــــــــــــَ قــــــــَ لــــــــح مِ تـــــــــَ ئــــــــِ تــــــــح جح فــــــــتـــــــــُ تــــــــَ نـــــــــح (9)تـــــــــَ
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َمْخَشريُّ : وهو في محّلِ الحاِل كأَنَّه قيَل :  إالَّ إذا َطَحنَْت. يَثْفُلونها أَي حاَل َكْونِها طاِحنَةً ألَنَّهم ال ثِفاِلها أَو َمعَ  ثِفاِلها أَي على وقاَل الزَّ

َحى َمْطحوناً بها.  َعْرَك الرَّ

__________________ 
 واللسان واألساس. 102( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .154( ديوانه ص 2)
التكملة عن ابن دريد ابلضـــم فالفتح ضـــبرت وضـــبطت ابلقلم بضـــم التاء ا ويف معجم البلدان عن ابن دريد بضـــمتا ا ويف  45/  2( اجلمهرة 3)

 قلم.
 .376/  1( اللسان والتهذيب واملقايي  4)
 ( يف التكملة : يقا  للصيب إذا َشّب.5)
 .47/  2( اجلمهرة 6)
 والتصويب عن األساس.« وغري ا»( ابألصر 7)
 .380/  1واملقايي  « . أمجعينا.. يكون ثفاهلا»( من معلقته برواية : 8)
 وصدره يف الصحاح. 380/  1واللسان والتهذيب واملقايي   82ديوانه ط بريوت ص ( 9)



13558 

 

ض لهذا البَْحِث والنَّظِر في كونِ   الباِء بمْعنَى على أَو َمَع من قال شْيُخنا : هذا البَْيُت قد بَسََّطه البَْغَداِديُّ في شْرحِ َشَواِهِد الرضى ، ثم التَّعرُّ

َهْيٍر َمْعُروفاً باِحِث اللُّغِة فِذْكُر المصنِِّف إيَّاه وال سيَّما باإِلشاَرةِ التي أَْكثَُر الناِس ال يكاُد يَْهتِدي إليها ، وليَس بَْيُت زُ مباِحِث النَّْحِو ال من م

َضه لهذا البَْحثِ    من الفُضوِل كما نَبَُّهوا عليه.للناِس في هذه األَْزماِن وال ِديوانهُ موجوداً عْنَد كّلِ إْنساٍن ، فلذِلَك قالُوا : إنَّ تَعَرُّ

َحى الثُّفالُ و ي بذِلَك. كغَُراٍب وِكتاٍب الَحَجُر األَْسفَُل ِمَن الرَّ  ربَّما ُسّمِ

:  عنههللارضي قائَِد َجُزور. وفي حِديِث حَذْيفَةَ  ثَفَال ويقاُل : بْت َراِكبَ  ثَفَالو ثفل َجَملٌ  يقاُل : ُء من اإِلبِِل وغيِرهاكَسحاٍب وَجبٍَل : البَطيو

ً  الثَّفَال الَجَمل ِمثْلَ  فيها تكونُ :  فقالَ  فتْنَةً  َذَكرَ  أَنَّه»  .«، الذي ال يَْنبَعُث إالَّ َكْرها

ةٍ واِحَدةٍ. كلَّه نَثََره ثَفَلَهُ يَثْفُلُه ثَْفالً  قاَل اللَّْيُث :و  بَِمرَّ

اُج :و جَّ َر به عن الَمكاِرمِ  بعُُروِق السوِء إذا ُمتَثَفّلٌ  وهو ِعْرُق سوءٍ  تَثَفَّلَه من المجاِز :و. ثُْفلٌ  الشَّراُب َصاَر فيه أَثْفَلَ  قاَل الزَّ عن ابِن  قَصَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :لَّبَنِ أََكْلُت الطَّعاَم مع ال أي تَثفيالً  عن اللَّبَِن بالطَّعامِ  ثَفَّْلتُ و قاَل : ثافَنَه بمْعنَى ثافَلَهُ و َعبَّاٍد ، قاَل : من  ثُْفلة في الِغَرارةِ  * وممَّ

 تََمٍر بالتَّحريِك نَقَلَه أَبُو تُراٍب عن بعِض بنِي ُسلَْيم.

 وهو مجاٌز. الثِّفَالِ وَعلَوتُه أي َجعَْلتُه تَْحتِي كالبردَعة  تَثَفَّْلتُهووتَبَْرَدْعُت فالناً 

ْحمن بن َحْرَملَ المريُّ كِكتاٍب شاِعرٌ  ثِفَالٍ  وأَبُو ةَ  تابِِعيُّ اْسُمه ثَُماَمة بُن وائٍِل َرَوى عن أَبي ُهَرْيَرةَ وأَبي بَْكِر بِن ُحَوْيِطٍب وعنه َعْبُد الرَّ

.  األَْسلَمّي وُسلَْيمن بُن بِالٍل والَدراوْرِديُّ

ُح على ما يُوَزُن به أَو يُقَدَُّر به يقاُل هو كِعنٍَب ِضدُّ الِخفَّةِ  الثِّقَلُ  : [ثقل] اِغُب : وهما ُمتَقَابِالن فكل ما يَتََرجَّ وأَْصلُه في األَْجساِم.  ثَِقيلٌ  قاَل الرَّ

 ثِقاَلً  َكَكُرمَ  ءُ الشي ثَقُلَ  .(1) (م  ُمثْ َقُلونَ َأْم َتْسئَ ُلُهْم َأْجرًا فَ ُهْم ِمْن َمْغرَ )الغُْرُم والِوْزُر ، قاَل هللا تعالى :  أَثْقَلَه ثم يقاُل في الَمعَاني نَْحو :

اْنِفُروا ِخفافاً )قَْولُه تَعَالى :  الثقال ، وشاِهدُ  بالضمِ  ثُْقلٌ و بالكسرِ  ثِقالٌ  كَسحاٍب وُغَراٍب ج ثَقالٌ و ثَقيلٌ  فهو َكَكراَمةٍ  ثَقالَةً وكَصغَُر ِصغَراً 
 .(2) (َوثِقاالً 

َكةً َمتاُع  الثَّقَلُ و  قيَل لبيِض النَّعامِ  ومنه عْنَد العََربِ  ثقل له قَْدٌر وَوْزنٌ  نفيٍس َمصونٍ  خطيرٍ  ءٍ وكلُّ شي ، أَثْقالٌ  والَجْمعُ  الُمسافِِر وَحَشُمهمحرَّ

إْعظاماً لقَْدِرهما وتَْفِخيماً  ثَقَلَْين َجعَلَهما« ِكتاَب هللِا وِعتَْرتِي الثَّقَلَْينِ  إِنَّي تاِرٌك فيُكم»الحِديُث :  ألَنَّ آِخَذه يْفَرُح به وهو قوٌت ، وكذلك ثقل

اُهما  .ثَِقيلٌ  ألنَّ األَْخَذ بهما والعََمل بهما ثَقَلَْين لهما. وقاَل ثَْعلَب : سمَّ

ال بالتَّمييِز الذي فيهما على سائِِر الَحيَوانِ  اإِلْنُس والِجنُّ  الثَّقاَلنِ و  (3) (َوَأْخَرَجِت اْْلَْرُض أَْثقاهَلا)من المجاِز قَْولُهُ تعالى : و .ألَنَّهما فُّضِ

نَتْه من أَْجسادِ وُكنوُز األَرِض  األَثْقالُ   الذُّنوبُ  بمْعنَى : األَثْقالُ  في الَمعَاني ومنه الثْقلُ  يكونُ و عْنَد الحشِر والبَْعِث. َمْوتاها قيَل : ما تضمَّ

لَِيْحِمُلوا )وتُثَبُِّطهم عن الثَّواِب كقَْوِله تعَالَى :  تُثِْقلُهم أي آثَاَمُهم التي هي (4) (ْحِمُلنَّ َأْثقاهَلُْم َوَأْثقااًل َمَع َأْثقاهلِِمْ َولَيَ ) ومنه قَْولُه تعالى :
 .(5) (ما َيِزُرونَ  َأْوزاَرُهْم كاِمَلًة يَ ْوَم اْلِقياَمِة َوِمْن َأْوزاِر الَِّذيَن ُيِضلُّوََّنُْم ِبَغْْيِ ِعْلم  َأال ساءَ 

 َجعَلَهُ  ثَقَّلَهُ تَثِْقيالً و كِحْمٍل وأَْحمالٍ  بالكسرِ  ثِْقلٌ  واحَدةُ الُكلِّ  .(6) (َوَِتِْمُل أَْثقاَلُكْم ِإىل بَ َلد  )ومنه قولُه تعَالَى :  الثَِّقيلَةُ  األَْحمالُ   :األَثْقالُ و

لَهُ  أَثْقَلَهُ و ثَقيالً   َحَمَل فَْوَق طاقَتِه. ُمثْقَلٌ  فهو ثَقيالً  َحمَّ

ُ  أَثْقَلَتْ و َحْملُها في بْطنِها. وقاَل  ثَقُلَ  أي (7) (فَ َلّما أَثْ َقَلْت َدَعَوا هللاَ )ومنه قولُه تعالى :  اْستَبَاَن َحْملُها ُمثِْقلٌ  كَكُرَم فهي ثَقُلَتْ و المْرأَة

 ُل أَتَْمْرنا أي صْرنَا َذوي تَْمٍر.، كما يقا ثِْقلٍ  أي َصاَرت ذاتَ  أَثْقَلَتْ  األَْخفَُش :

ثٍَة ، بها البساطُ  يُثَقَّلُ  كُمعَظََّمٍة ُرخاَمةٌ  الُمثَقَّلَةُ و  (8) (ِمْثقاَل َذرَّة  )وقَْولُه تعالى :  ِء ِميزانُهُ من ِمثِْلهِ الشي ِمثْقالُ و وكان الِقياُس أَنَّهُ يكوُن كُمَحّدِ

ةٍ ، قاَل الشاِعُر :  أي ِزنَةُ َذرَّ

__________________ 
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 مبثقا كال يوافيه اجلزاء و 
 أي بوزن.

اِغُب : َوِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبَّة  ِمْن َخْرَدل  أَتَ ْينا ِِبا )وذلك اسٌم لكّلِ ُسنَجٍ ، ومنه قولَه تَعالى :  الثقلُ  ما يُوَزُن به وهو الِمثقالُ  وقال الرَّ
حِ البَُخاِري : هو عبَاَرةٌ عن اثْنَْين وَسْبِعين ُشعَْيرةٍ ، وفي قاَل الَكْرَمانيُّ في شرْ  الذََّهبِ  َمثاقيلِ  واِحدُ  الِمثْقالُ و .(1) (وََكفى بِنا حاِسِبنيَ 

 على التَّفصيِل. «م ك ك»وذُِكَر في  ُعْشُرون قِْيراطاً كذا في الِهَدايِة. الِمثْقالُ  االْختِياِر :

وتقّدَم ِمثْلَه بَعيٌر ثَفاٌل بالفاِء بهذا  ءٌ بَطي ثَقالٌ  وبَعيرٌ  وهذا يَْرِجُع إلى الَمعاني. كَسحاٍب ِمْكفاٌل أي َعِظْيمةُ الَكفَِل ، أَو َرزانٌ  ثَقالٌ  امرأَةٌ و

 المْعنَى.

 من ِخفَّتِه. ثَْقلُه وذلك إذا َرفعَه للنّظِر ما ثِقَلَهُ  رازَ  بالفتحِ  ثَْقالً  يثْقُلُه َء بِيَِدهِ الشي ثَقَلَ و

 وتَباَطأَ. ثَقُلَ  أي عنه تَثاقَلَ و

كةً وبالكسِر وبالفتحِ وكِعنَبٍَة وفَِرَحةٍ  بثَقَلَتِِهم اْرتََحلُوا يقالُ ولم يَْنَهُضوا للنَّْجَدةِ وقد اْستُْنِهُضوا لها  إذا القومُ  تَثاقَلَ  : (2)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و  محرَّ

ُك ما يوَجُد في الَجْوِف من الثَّقَلَةُ وْمتِعَتِِهم كلِّها وأَ  بأَثْقاِلِهم أَي لغاٌت َخْمَسةٌ   في بَدني وهو مجاٌز. ثْقلَه يقاُل : َوَجْدت الطَّعامِ  ثِقَلِ  بالفتحِ ويَُحرَّ

 كما في الُمْحَكِم. بالفتحِ نَْعَسةٌ تَْغِلبُكَ  : الثَّْقلَةُ و

ا اْشتَدَّ َمَرُضهُ  ثاقِلٌ و ثَقيلٌ  كفَِرَح فهو الرُجلُ  ثَِقلَ و أي في الَمَرِض هو بضِم القاِف قالَهُ  ثَقُلَ  وهو مجاٌز. قاَل الحاِفَظ في فتحِ البَاِري : لمَّ

. وفي القَاموِس لشْيِخنا : كفَِرَح فلعلَّ في النُّْسخِة َسقَطاً اْنتََهى.  الَجْوَهِريُّ

. ُمْستَثْقَلٌ  فهو (3) الَمَرُض والنَّْوُم واللُّْؤمُ  أَثْقَلَهُ  وقد .قاَل شْيُخنا : وال يبعُد أَْن يكوَن َوَهماً أَو َغْفلَةً   في الُكّلِ

باِرُد الظُّّلِ  ثَِقيلُ  على جلَسائَِك ، وما أَْنَت إال ثَِقيلٌ  . يقاُل : أَْنتَ ثَِقيلٌ  الناُس واحُدهما يَْستَثِْقلُهو َمْن تُْكَرهُ ُصْحبَتُهُ  ثُقاَلُؤُهمْ و بالكسرِ  النَّاِس  ثِقالُ و

 . تضني الروح. ومن أَْبَدعِ ما أَْنشَدنا فيه بعُض الشيُوخِ :الثِّقيلِ  مجالََسةُ  النَّسيم. ويقاُل :

ين  ثــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرٌ و  فــــــــــــــــــــح  قــــــــــــــــــــا  : صــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

فح       قــــــــــــــــلــــــــــــــــت : ايــــــــــــــــش فــــــــــــــــيــــــــــــــــك َأصــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

 ثــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرٌ كــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــك 

  
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــين وانصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفح   

  
اِغُب :  في اإلنساِن يُْستَْعمُل تاَرةً في الذَِّم وهو أَْكثر في التَّعَاُرِف ، وتاَرةً في الَمْدحِ نَْحو قَْول الشاِعِر : الثَِّقيلُ  وقاَل الرَّ

ف  اأَلرَض أمــــــــــــــــا زِلــــــــــــــــَت عــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــا   ختــــــــــــــــَِ

 تـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــَ  مـــــــــــا بـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــَت هبـــــــــــا ثـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــالو     

  

رِّ الـــــــــــعـــــــــــزِّ مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا  قـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ َت مبُســـــــــــــــــــــــــح لـــــــــــح لـــــــــــَ  حـــــــــــَ

  
هـــــــــــا َأنح ميـــــــــــيـــــــــــال    يـــــــــــح ـــــــــــَ بـ (4)فـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــُض جـــــــــــانـــــــــــِ

 

  
 وقَْد أُلَِّف في أَْخباِر الثُّقاَلِء كتاٌب.

ت عيدانُهُ  ثَقُلَ و  وهو مجاٌز. العَْرفَُج والثَُّماُم كَكُرَم تََروَّ

عن قُبوِل ما  يثقلُ  أُذُنه خفَّةٌ إذا جاد َسْمعه كأَنَّهإذا لم يجْد َسْمعه. كما يقاُل : في  ثقلٌ  ويقاُل في أُذُنِه َذَهَب بَْعُضهُ  إذا َسْمعُهُ  من المجاِز : ثَفُلو

 يُْلقَى إليه.

 وبه ُرِوي قْوُل ُزَهْير : بالكسِر ع الثِْقلُ و

 أَقحفر من سلم  التعاني  فالثقرو 
 ويُْرَوى : والثجل وقَْد تقدََّم.
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َكواِمُل. وقاَل  ثَواقِلُ  وَدنانيرُ  ال يْنقُُص ، كاِملٌ  أي ثَاقِلٌ  دينارٌ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و َحَكاه أَبُو نَْصٍر. َمُؤنَتَهَ  أي َمثاقيلَهُ  أَْلقَى عليه من المجاِز :و

َمْخَشِريُّ : أَي َرَواِجحُ   : عنههللارضيَحَكاه أَبُو نَْصٍر. قاَل لَبِيُد  الَمَرضُ  أثْقَلَه أي ثاقِالً  أَْصبَحَ  من المجازِ  دو ثاقِلٌ و الزَّ

ريحَ  ــــــــــــارٍة  َد خــــــــــــَ مــــــــــــح قــــــــــــَ  وا ــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــتـ ت ال ــــــــــــح  رأَي

ح      بــــــــــــَ رحُء َأصــــــــــــــــــــــــــح َ
الً َرابحــــــــــــًا إذا مــــــــــــا املــــــــــــ (5) قــــــــــــِ

 

  
 أي أَْدنَفَه الَمَرُض ، ويُْرَوى ناقِالً بالنّوِن أي ناقِالً إلى اآلِخَرةِ.

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 إلى الدُّنيا أَْخلُد إليها. (6) اثَّاقَلَ وبالكسِر أي َوْزنَه.  ثِْقلَه يقاُل : أَْعطه

__________________ 
 .47( األنبياء اآية 1)
 .48/  2( اجلمهرة 2)
 .«الل وحمُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 ( املفردات وفيها : أن متيال.4)
 والتهذيب.واللسان والتكملة واألساس  119( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«وأ قر»( ضبطت عن األساس ا وابألصر 6)



13562 

 

 مَن األَْخَرى أي أَْرَجح. أَثْقلُ  ، وهذه كفَّةٌ  الُمتَثاِقلِ  ، ومنه قَْولُهم َوِطئَه َوْطأَةَ  بثْقِله ءِ : الُمتََحامُل على الشي الُمتَثَاقِلُ و

. ثَقَلٌ  ه ، ولكّلِ صاِحِب صناعةٍ يُريُد ُكتُبَه وأَْقالمَ  ثِقلي ويقوُل العاِلُم لغالِمِه : َهاتَ  َمْخَشِريُّ  وهو مجاٌز نَقَلَه الزَّ

، قيَل :  (اْنِفُروا ِخفافاً َوثِقاالً )أي له َوْزٌن ، وقولُه تعالَى :  (1) (قَ ْواًل ثَِقيالً )القَوُل إذا لم يطْب سماَعهُ وهو مجاٌز ، وقولُه تعالَى :  ثقلَ و

، وقيَل : ُشبَّاناً وُشيوخاً ، وكلُّ ذِلَك يْدخُل  (2)وقاَل قَتَادةُ : نُشَّاطاً وَغْير نُشَّاٍط  ثَقُلَتْ  ُموسرين وُمْعسرين ، وقيَل : َخفَّْت َعلَْيُكم الحركةُ أَو

َل أَ   و تََصعََّب.في ُعموِمها ، فإِنَّ القَْصَد باآليِة الحثُّ على النَّفِر على كّلِ حاٍل تَسهَّ

كةً بَْيُض النَّعاِم وقْد تقدََّم قاَل ثْعلَبةُ بُن ُصعَير : الثَّْقلُ و  : محرَّ

ر  ذَكـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ـــــــــــــت الً ف قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َدمـــــــــــــا  ثـ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــدًا بـ ي ـــــــــــــِ  َرث

ِر      هـــــــــــا يف كـــــــــــافـــــــــــِ يـــــــــــنـــــــــــَ تح ذُكـــــــــــاُء ميـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــح (3)أَل
 

  
أي َخِفيَْت ، وإذا َخِفي  ثَقُلَت ِعْلماً وموقِعاً ، وقال القُتَْيبِيُّ : ثَقُلت قاَل ابُن َعَرفَة : أَي .(4) (ثَ ُقَلْت يف السَّماواِت َواْْلَْرضِ )وقولُه تعالَى : 

اغُب :ثَقُلَ  ءُ َعلَيك الشي أو  ِقيلٌ ثَ  ءٍ والَخِفيُف يُْستَْعمالن على َوْجَهين ، أََحُدهما على َسبيِل الُمَضايَفِة وهو أْن ال يقاَل لشي الثَِّقيلُ  . وقاَل الرَّ

إذا اْعتَبَْرتَه بما هو أََخّف منه ،  ثَِقيلٌ ومنه ،  أثْقَل ِء الواِحِد أْن يقاَل َخِفيٌف إذا اْعتَبَْرتَه بما هوَخِفيٌف إِالَّ باْعتِباِرِه بغيِره ، ولهذا يصحُّ للشي

الَمائِلَِة  (7)في األَجساِم  الثَِّقيلُ  ، والثاني أْن يُْستَعمل (6) (َمْن َخفَّْت َموازِيُنهُ َوَأّما ) (5) (فََأّما َمْن ثَ ُقَلْت َموازِيُنهُ )وعلى هذا قولُه تعالَى : 

عُوِد كالنَّاِر والدُّخاِن ومن هذا  .(8) (ااّثقَ ْلُتْم ِإىَل اْْلَْرضِ )قولُه تعالَى :  الثقل إلى الصُّ

كُ  وعلى األَخيِر اْقتََصَر األَْكثَُرون ،  أَِو الَولَدِ بالضِم الَموُت والَهالُك وفِْقداُن الَحبِيبِ  الثُّْكلُ  : [ثكل]  من لم ثكل وفي الَمثَِل : العقوق ويَُحرَّ

 قَليلَةُ. وهذه عن ابن األَْعَرابّيِ ، وهي ثَْكالنَةٌ و ثاِكلٌ  وهي ثَْكلَتْهوَ  فَقََده ثَْكالنٌ و ثَاِكلٌ  فهو ثََكالً  كفَِرحَ  ثَِكلَهُ  وقد .يثكل

ُ  أَثَْكلَتو كَسْكَرى. ثَْكلَىو مْعنَى فاِعلٍ فَعوٌل ب ثَكولٌ و ،  ثََكلَتْك الثََّواِكلُ  . يقاُل :ثاِكٍل ثََواِكلٌ  ، وَجْمعُ  ثُْكلٍ  أَو َصاَرْت ذات الثُّْكلُ  لَِزَمها المْرأَة

 : عنههللارضي. وقاَل َكْعَب بُن ُزَهْيٍر َمثَاِكيل ، يقاُل : نِساُء الغزاةِ  َمثاِكيلَ  نْسَوةٍ  من ُمثِْكلٌ  فهي ، ثَْكلَى ثَُكالَى وَجْمع

 شـــــــــــــــــــــــّد الـــــــــنـــــــــهـــــــــاَر ذراعـــــــــًا عـــــــــيـــــــــطـــــــــر نصـــــــــــــــــــــــف 

ٌد      كــــــــــح ــــــــــُ ا ن تح فــــــــــجــــــــــاَوهبــــــــــَ ــــــــــرُ قــــــــــامــــــــــَ ي ــــــــــاكــــــــــِ ث (9)مــــــــــَ
 

  
 هللا تعالى ولََدها. أَثَْكلَهاو

. وقَْوُل الشاِعِر : الثُّْكلُ  ذُِكَر فيها وهي التي كُمْحِسنَةٍ  ُمثِْكلَةٌ  قصيدةٌ  من المجاِز :و ْمَخْشِريُّ  عن ابِن َعبَّاٍد والزَّ

 (10) َمثحَكَلهح  ُر حُه للواِلداتِ و 
 كما كْمَرَحلَةٍ 

 .«الولَُد َمْبَخلةٌ َمْجبنَةٌ »في الحِديِث : 

 ، ومنه قَْوُل الُجَمْيح : ثُِكلَ و َمْن َسلََكها فُِقدَ  ثَكولٌ  فَالةُ  من المجاِز :و

واٍ   و ٌ إذا ذاُت َأهـــــــــــــــح كـــــــــــــــُ تح  ثـــــــــــــــَ غـــــــــــــــو لـــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

وارُح      عـــــــاُم الســــــــــــــــــــ  وحضــــــــــــــــــــ  والــــــنــــــّ ــــــَ ُد فـ (11)هبـــــــا الــــــر بـــــــح
 

  
اَغانِيُّ  (12)لغَةٌ في الِعثْكاِل  كأْْطروٍش  األُثُْكولوبالكسِر  اإِلثْكالُ و ْمراُخ الذي عليه البُْسر هنا َذَكَره الَجْوَهِريُّ والصَّ والعُثُْكول : وهو الّشِ

ِت اإِلشاَرةُ إليه وقلَّدَ   ، وأَْنَشَد أَبُو َعْمٍرو :هما المصنُِّف ، والصَّواُب ِذْكُرهما في فَْصِل الَهْمَزةِ ألَنَّها أَْصليةٌ ُمْبدلةٌ من العَْيِن وقد َمرَّ

__________________ 
 .5( املزمر اآية 1)
 ومل يعزه لقتادة.« ُنش اطاً وكساىل»( يف املفردات : 2)
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 اللسان.( 3)
 .187( األعراف اآية 4)
 .6( القارعة اآية 5)
 .8( القارعة اآية 6)
والثاين أن يســــتعمر يف الثقير يف األجســــام املرجحة إىل »( كذا ابألصــــر ومثة اضــــطراب يف العبارة نتج عن ســــقرت فيها ا ومتامها يف املفردات : 7)

 .«.. أسفر كا جر واملدر ا واخلفيف يقا  يف األجسام املائلة
 .38( التوبة اآية 8)
 ( عجزه يف اللسان.9)
 ( اللسان وقبله :10)

 تر  امللو  حوله مغربله
 وبعده :

 يقتر ذا الذنب ومن ال ذنب له
 واللسان والتكملة. 102( ديوانه ص 11)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.12)
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لـــــــــي  ـــــــــِ ائ ـــــــــَ ت د  هبـــــــــا كـــــــــَ عـــــــــح َرتح ســـــــــــــــــــــــُ  قـــــــــد أَبحصـــــــــــــــــــــــَ

نــــــــــــــــــــاِء و      ة األَقــــــــــــــــــــح ويــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــَ رِ طــــــــــــــــــــَ (1)اأَل كــــــــــــــــــــِ
 

  
اَغانِيُّ : والتَّْرِكيُب يدُل على فُْقداِن الشي  ِء وكأَنَّه يْختَُص بذِلَك فُْقَداُن الولَِد.قاَل الصَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ٌ ْمَخْشِرّي. الثُّْكلِ  بالفتحِ لغَةٌ في الثَّْكلُ و. َمثَاِكلٌ  ، ونِساءٌ  الثَُّكلِ  َكثيرةُ  ِمثْكالٌ  امَرأَة  بالضِم والتَّْحِريُك عن الزَّ

ةً  بالفتحِ  الثَّلَّةُ  : [ثلل] أِْن خاصَّ  ثِاَللٌ و ثِلَلٌ  ج ولكْن َحْيلة ثَلَّةُ  قاَل يَْعقوب : وال يقاُل للِمْعزى الَكثِيرةِ  َجماَعةُ الغَنَِم أَو الكثيَرةُ منها أَو من الضَّ

أِْن والِمْعزى فَكثَُرتا قيَل لهما : كبَِدٍر وِساَللٍ  ً  والصُّوُف وْحَده .ثَلَّةٌ  قاَل يَْعقوب : فإذا اْجتََمعَِت الضَّ اِغُب :ثَلَّة أَْيضا : الِقْطعةُ  الثَّلَّةُ  . وقاَل الرَّ

فَإذا كانت لليَتيِم ماِشيَةٌ »أي ُصوٍف. وفي حِديِث الَحَسِن :  ثَلَّةٍ  وَحْبلُ  الثَّلَّةِ   : كساٌء َجيِّد. ويقالُ ثَلَّة الُمْجتَِمعةُ من الصُّوِف ، ولذِلَك قيَل للغَنَمِ 

جِل الَحاِذِق وقاَل : ثَلّة أي من ُصوِفها ولَبِنها. وفي الَمثَِل : ال تعدم صنَّاع «وِرْسِلها ثَلَّتِها فللَوِصّيِ أَْن يِصيَب من  ، يُْضرُب للرَّ

رَ  ـــــــــــــــــــَ رِيقـــــــــــــــــــد قـ وين ابمـــــــــــــــــــح َو ِّ نـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــح ثـ  ٍء مـــــــــــــــــــِ

ر      بـــــــــــــح ةَرثِّ كـــــــــــــحـــــــــــــَ لـــــــــــــ  ـــــــــــــ  رِّ  الـــــــــــــثـ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ
ُ

(2)املـــــــــــــ
 

  
كثَُرْت  ُمثِلُّ  فهو الرُجلُ  أَثَلَّ و .ثَلَّةٌ  وال للَوبرِ  ثَلَّةٌ  َكثِيرةٌ. وال يقاُل للشَّعَرِ  ثَلَّةٌ  يقاُل : عْنَد فاُلنٍ  ُمْجتَِمعاً بالشَّعَِر وبالَوبَرِ  : أَْيضاً الصُّوفُ  الثَّلَّةِ و

. الثَّلَّةُ  عنَده َمْخَشِريُّ  يُْحتمُل أَْن يكوَن الصُّوف وأْن يكوَن َجَماَعة الغَنَِم ، وبالَوْجَهين فَسََّر الزَّ

 ، قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : أََرادَ  «، وَحْلقَة القَْومِ  البِئِْر ، وِطَوُل الفََرِس  ثَلَّةُ  ال ِحًمى إالَّ في ثالٍث :»الحِديُث :  ومنه ما أُْخِرَج ِمن تُراِب البِئْرِ  : الثَّلَّةُ و

ُجُل بِئْراً في موِضعٍ ليَس بمْلٍك ألحٍد فيكوُن لَه من َحوالي البِئْر ما يكوُن ُمْلقىً  بَثَلَّةِ  البِئِْر ال يْدُخُل فيه أَحد حريماً  لثَلَّة البِئْر أَْن يَْحتَِفَر الرَّ

 .يَثُلها ثاَلَّ  البِئْرَ  ثَلَّ  كُصَرٍد وقد ثلل ج للبِئِْر ،

ْحراِء يُْستََظلُّ بها ءٌ : شي الثَّلَّةُ و اِغُب : وَء يَْوَميِن بين ِشْربَْيِن اإِلبِِل ِظمْ  (3) َمواِردِ  في الثَّلَّةُ و عن ابِن َعبَّاٍد قاَل : كالَمناَرةِ في الصَّ قاَل الرَّ

َمْخَشِريُّ : ويقاُل  (4) (ثُ لَّة  ِمَن اْْلَوَِّلنَي َوثُ لَّة  ِمَن اآْلِخرِينَ )ومنه قولُه تعالَى :  بالضِم الجماعةُ ِمنَّا الثُّلَّةُ  والعتِباِر االْجتِماعِ قيَل : قالَهُ الزَّ

ُق بَْين  أي بَْين جماَعِة الغَنَِم وبَْين جماَعِة الناِس. الثُّلَّةو الثَّلَّة فالنُّ ال يفّرِ

 ويُْفتَُح. عن ابِن ِسْيَده ، الدَّراِهمِ الكثيُر من  : الثُّلَّةُ و

 : عنههللارضيقاَل لَبِيُد  كِعنَبٍ  ثَلَلٌ  بالكسِر الُهلََكةُ ج : الثَّلَّةُ و

ًة  قــــــــــــــَ لــــــــــــــح راٍد صــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــا يف مــــــــــــــُ قــــــــــــــح لــــــــــــــَ  َفصــــــــــــــــــــــــــــَ

م و      هـــــــــــــــُ تــــــــــــــــح قـــــــــــــــَ داٍه َأ ـــــــــــــــَح رصـــــــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ (5)ابلـــــــــــــــثــــــــــــــــ 
 

  
كةً  ثَلاَلً و ثاَلًّ  .يَثُلُّهمثَلَُّهْم  قاَل األَْصَمِعيُّ :و أي بالَهلَكاِت : وَكذِلَك كلُّ ِذي حافٍِر  راثَتْ  تثل ثاَلًّ  الدابَّةُ  ثَلّثو وأَْنَشَد البيَت الَمْذُكور. أَْهلََكُهمْ  محرَّ

 كما في العُبَاِب.

َكهُ بيِده يَثُلُّه ثاَلَّ  ، وفي العُبَاِب أَو البيتَ  التُّراَب الُمْجتَِمَع أَو الَكثيبَ  ثَلَّ و وهذه عن ابِن  كثَْلثَلَهُ  أَو َحفََره من إِْحَدى َجوانِبهِ  (6) أو َكَسَره حرَّ

 .(7)ُدَرْيٍد 

ِض وهو أَْهول وهو أَْن يُْحفَر أَْصُل الحائِِط ثم تُْدفَع فَتَْنقَا فَتَثَلَّلَتْ  َصَوابُه (8) فَتَثَلَّلَ  كذا في النسخِ والصَّواُب َهَدَمها َهَدَمهُ  يَثُلُّها ثاَلًّ  الدَّارَ  ثَلَّ و

 الَهْدم.

 .الثّلّة ومنه َصبَّها يَثُلُّها ثاَلًّ  الدَّراهمَ  ثَلَّ وهالَه  وغيِرها التُّراَب في البِئَرِ  ثَلَّ و

هُ  أي هللا تعالى َعْرَشه ثَلَّ  من المجاِز :و  قاَل ُزَهْيٌر. أماتَهُ أَو أَْذَهَب ُمْلَكهُ أَو ِعزَّ

مــــــــا اأَلحــــــــالَف قــــــــد  تــــــــُ َدارَكــــــــح رّ تــــــــَ هــــــــا  ثــــــــُ رحشــــــــــــــــــــــُ  عــــــــَ

ُر و      عـــــــــح ـــــــــّ هـــــــــا الـــــــــنـ َدامـــــــــِ تح أبَقـــــــــح د َزلـــــــــّ (9)ُذبـــــــــيـــــــــاَن قـــــــــَ
 

  
__________________ 
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 ( الصحاح واللسان : وبينهما فيه :1)
 مثر العذار  ا سر العطاير

 .368/  1( اللسان والصحاح واملقايي  2)
 الشارح يف العبارة فاقتض  جرها.( ضبطت يف القاموس ابلضم ا وتصرف 3)
 .40 و 39( سورة الواقعة اآيتان 4)
 والصحاح وضبطت القافية فيه ابلكسر ا وعجزه يف التهذيب. 339/  1واملقايي   146( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( القاموس : أو َكَسَر.6)
 .132/  1( اجلمهرة 7)
 .«فـَتَـثـَلحَترَ »( القاموس : 8)
 .369/  1واملقايي   61بريوت ص ( ديوانه ط 9)
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َعْرِشي لوال أَنّي صاَدْفُت َربّاً  يُثَلُّ  كادَ :  فقالَ  حاِلهِ  عن وُسئِلَ  الَمنَامِ  في ُرؤي أَنَّه»:  عنههللارضيكأَنَّهُ ُهِدَم وأُْهِلَك. وفي حِديِث ُعَمَر 

 ً ةُ للُملُوِك فإذاوقاَل القُتَْيبِيُّ : للعَْرِش َهُهنا َمْعنَيان أََحدُ «. َرِحيما ه ، والمْعنَى اآلَخَر البيُت  ثُلَّ  هما السَّريُر واألِسرَّ َعْرُش الَمِلِك فقَْد َذَهَب ِعزُّ

. وفي األََساِس : جِل فقَْد َهِلَك وَذلَّ أَْمِره. وقاَل َعْرُشه : َذَهَب قِواُم  ثُلَّ  يُْنَصُب من الِعيَدان ويَُظلُّل ، وَجْمعُه ُعُروٌش فإذا ُكِسَر َعْرُش الرَّ

اِغُب :  منه. ثُلَّةٌ  َعْرُشه : أُْسِقَطت ثُلَّ  الرَّ

َكةً الَهالكُ  الثَّلَلُ و ُم. محرَّ  وشاِهُده قَْوُل لَبِيٍد الُمتَقّدِ

اِغُب : الفَِم أَْن تَْسقَُط أَْسنانُه. في الثَّلَلُ و  منها. ثُلَّة بسقُوط (1)قصر األَْسناِن  الثَّلَلُ  وقاَل الرَّ

 كُهْدُهٍد الَهْدُم. الثُّْلثُلُ و ، قال : منه ثُلَّ  إذا أََمْرَت بإْصالحِ ما أَثْلَْلتَه قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و

 كأَميٍر َصوُت الماِء أو َصوُت اْنِصبابِه. : الثَِّليلُ و

 وَسيَأْتي. الوااْنثَ  بمْعنَى اْنثَلُّوا يقاُل :وَضْرٌب من الَحْمِض  الثَّْلثالُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

ٍث الجاِمُع للمالِ  الُمثَلِّلُ و  الُمْصلُح له عن ابِن َعبَّاٍد. كُمَحّدِ

ةُ الهاِلَكةُ  الثّلَّىو  وهو مجاٌز. كُربَّى الِعزَّ

ً و عن األَْصَمِعّيِ. بالضِم ِعنَُب الثَّْعلَبِ  الثُّْلثاُلنو  يَبيُس الَكأَلِ ويُْكَسُر وهو أَْعلَى. أَْيضا

ا يُسْ   تَْدَرُك َعلَيه :* وممَّ

 أََخذ ما فيه ، األَِخيرةُ عن ابِن َعبَّاٍد. اثْتَلَّهُ و يَثُلُّه ثاَلًّ  الوَعاءَ  ثَلَّ 

 : ُمْنهدٌم. َمثْلُولٌ  ُء اْنَصبَّ ، والبيُت اْنَهَدم. وبَْيتٌ الشي اْنثَلَّ و

 من تَْمٍر بالكسِر أي ُصبَر. ثِاللٌ  وعْنَده

ِكيَّة تََهدََّمْت. تَثَلَّلَتِ وفََمهُ َسقََطْت أَْسنانُه  أَثَلَّ و  الرَّ

 بالفتحِ إذا كان أَْشعََر البََدِن وهو مجاٌز. الثَّلَّةِ  وفالٌن كثيرُ 

نِْصفَهُ فما  َزاَد ابُن ِسْيَده : لِوعاءِ الَحبُّ والسَّويُق والتَّمُر يكوُن في ا واْقتََصَر ابُن َعبَّاٍد على األُولَى بالضِم والفتحِ وكسِفينةٍ  الثُّْملَةُ  : [ثمل]

مِ  الثُّْملَة كُصَرٍد هو َجْمعٌ  ثَُملٌ  دونَهُ أَو نِْصفَهُ فصاِعداً ج الماُء القليُل يَْبقَى  الثملةو من حْنَطٍة أي صبرة ثُْملَةٌ  وكذِلكَ  ثََمائِلُ  الثِمْيلة َجْمعو بالضَّ

قاءِ  َكةً  كالثَّْملَةِ  الَواِديوالصْخَرةِ و في أَْسفَِل الَحْوِض والّسِ  وهذه عن أَبي َعْمٍرو. محرَّ

 قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : ثميل كَسِفينٍَة والَجْمعُ  الثَِّميلَةُ و

ه و  تــــــــــُ يـــــــــــح فــــــــــَ تـــــــــــَ يــــــــــُ  اخــــــــــح ٍ  فــــــــــيــــــــــه األَنــــــــــِ عــــــــــَ د   مــــــــــُ

ــــــــــاُب      ت ــــــــــح ن ــــــــــَ رحَداَء يـ ــــــــــرَ ِبــــــــــَ ي مــــــــــِ ــــــــــ  ــــــــــث اُرهــــــــــا  ال (2)محــــــــــِ
 

  
 الماِء في الَحْوِض ألَنَّ مياهَ الغُْدران قد نََضبَْت.أي يَرُد ِحماُر هذه الَمفَاَزة بقَايَا 

 ما يكوُن فيه الطَّعاُم والشَّراُب في الَجْوفِ  الثَّميلَةُ و أي بَْطن البَعيِر وغيره. كثُمامٍة وَسفينٍة البَِقيَّةُ من الطَّعاِم والشَّراب في البَْطنِ  : الثَُّمالَةُ و

ِة : َمائِلُ ثَ  والَجْمعُ  ثَِميلةٌ  وكلُّ بَِقيَّةٍ  مَّ  قاَل ذُو الرُّ

قــــــــــــــ   مــــــــــــــن و  ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــَ تـ
ُ

هأَدحَرَ  املــــــــــــــ ــــــــــــــِ ت ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــح يـ  مثــــــــــــــَِ

هـــــــامـــــــن و      لـــــــِ ائـــــــِ نحشـــــــــــــــــــــِ  مثـــــــَ تــــــــُ َرُب واســـــــــــــــــــــح (3)َء الـــــــغـــــــَ
 

  
ِكيَِّة من الطيِن  الثُّْملَةُ و ً وبالضم ما يَْخُرُج من أَْسفَِل الرَّ كةً  كالثَّْملَةِ  صوفةٌ يُْهنَأَ بها البعيُر ويُْدَهُن بها الِسقاءُ  أَْيضا قاَل َصْخُر بُن َعْمرو  محرَّ
(4) : 

 (5) الث َمَلةكما مُتاُث ابهلَِناِء 
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يَت باسِم الِهناِء على الُمَجاوَرةِ  الثََّملَة وقاَل ابُن فاِرس : ربَّما و (6): باقي الِهنَاِء في اإلناِء وهي هنا الِخْرقَةُ التي يُْهنأُ بها البَِعيُر وإنَّما ُسّمِ

يَْت هذه هما ثُْملٌ و ثُْملَةٌ  به يقاُل :وكِمْكنََسٍة  ِمثَْملَةٌ  ُسمَّ كةً السُّْكرُ  الثََّملُ و .وَرأْيٍ يرجُع إليه ٌء من َعْقٍل وَحْزمٍ شي أي بضّمِ  والنشأةُ ، وقد محرَّ

 أََخَذ فيه الشَّراُب فهو نَْشواٌن قاَل األَْعَشى : ثَِملٌ  كفَِرَح فهو الرُجلُ  ثَِملَ 

__________________ 
 ( يف املفردات : لسقوط لُثَته.1)
 واللسان وعجزه يف الصحاح. 31/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .«عمري»( يف اللسان والتكملة 4)
يف املصادر ا قا  الصاغاين يف التكملة : ويف األراجيز « ثالث»برواية  390/  1( الرجز يف اللسان والتكملة والتهذيب والصحاح واملقايي  5)
 لصخر الغي. 50/  3ونسب الرجز يف اجلمهرة « ثالث»بد  « مثاث»
 .390/  1( انظر املقايي  6)
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رحب يف ُدرحَ. وقــــــــــد  ت لــــــــــلشـــــــــــــــــــــــ  لــــــــــح قــــــــــُ لــــــــــوافـــــــــــَ  :مثــــــــــَِ
اِرب      يــُم الشـــــــــــــــــــــ  َف َيشــــــــــــــــِ يــح وا وكــَ يــمــُ رُ شــــــــــــــــِ  (1) ؟الــثــ مـــــــِ

  
ً و ، الِظلُّ   :الثََّملُ و ً و عن األَْصَمِعّيِ ، اإلقاَمةُ  أَْيضا أي داُر مقاٍم.  ثَْملٍ و ثََملٍ  : داُر بني فالنٍ  (2)بالفتحِ قاَل ابُن ُدَرْيٍد  كالثَّْملِ  الُمْكثُ  أَْيضا

كةً  الثََّملُ و كقُعُودِ  الثُّمولِ  كذلكو أي داَر الخفِض والمقامِ  الثََّملِ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : اْختَاَر فالٌن دارَ  ً  ثََملَةٍ  َجْمعُ  محرَّ لِخْرقَِة  بالتَّحريِك أَْيضا

 ارةِ.على التَّْشبِيِه بالصُّوفِة التي يُْهنَأُ بها البَعيُر في القَذَ  الَحْيِض 

 : وآلهعليههللاصلىقاَل أَبُو طاِلٍب يَْمدُح النبيَّ ،  َكِكتاٍب الِغياُث الذي يَقُوُم بأمِر قَْوِمه الثِّمالُ و

ه و  هــــــــِ مــــــــاُم بــــــــوجــــــــح قــــــــَ  الــــــــغــــــــَ يــــــــح  ُيســــــــــــــــــــــَتســــــــــــــــــــــح  أَبـــــــــَ

ا      ر  مثــــــــــَِ ة لــــــــــأَلرَامــــــــــِ مــــــــــَ امــــــــــ  ِعصــــــــــــــــــــــــح تــــــــــَ (3)الــــــــــيـــــــــــَ
 

  
لِ  كغُراٍب السَّمُّ الُمْنقَعُ  الثَُّمالُ و من َحدَّي نََصَر وَضَرَب إذا قاَم بأَْمِرهم عن ابُن بُُزرج. يَثُْملُُهمْ و ثََملَُهْم يَثِْملُُهمْ  قد وهو الذي أُْنِقع  كُمعَظَّمٍ  كالُمثَمَّ

ْمَخْشِريُّ وابُن َعبَّاٍد قالَ  ثملوفي اإِلناِء    أُميَّةُ بُن أَبي عائٍِذ الُهَذليُّ :فبقي َمتُْروكاً في اإِلْنقاعِ أَيَّاماً حتى اْختََمَر نَقَلَه الزَّ

ا قــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــٍر ســــــــــــــــــــــــــقــــــــــــاهــــــــــــا مــــــــــــعــــــــــــاً  مــــــــــــ   فــــــــــــعــــــــــــَ

ٍب      فـــــــــــــــاِن ِقشـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــح ِف َذي زحعـــــــــــــــِ ا ِ مبـــــــــــــــُ (4)مثـــــــــــــــُ
 

  
ْغَوةِ  ثُمالَةٍ  َجْمعُ  الثَُّمالُ و ٌد : للرُّ  قاَل ُمَزّرِ

اَء  رحشـــــــــــــــــــــــــَ ةإذا مـــــــــــَ ِّ خـــــــــــِ الـــــــــــَ مـــــــــــَ ه  الـــــــــــثـــــــــــ  فـــــــــــُ ـــــــــــح  أَنـ

عــــــــا      نــــــــَ ــــــــح ــــــــح فــــــــبَقـ رِي ه لــــــــلصــــــــــــــــــــــ  َريــــــــح فــــــــَ ىَن ِمشــــــــــــــــــــــح (5)ثــــــــَ
 

  
ُ  الَمثِْملُ و اَغانِيُّ  كَمْنِزٍل الَمْلَجأ ً  أي يَثُْملُ و يَثِْملُ  من طعامٍ  ءٍ َشرابَهُ بشي ثََملَ  ما قاَل يونُُس :و نَقَلَهُ الصَّ وذِلَك  ما أََكَل قَْبَل أَْن يَْشَرَب َطعاما

ى  .الثَِّميلةُ  يَُسمَّ

قالِ السَّ  الثاِملُ و  قاَل ابُن ُمْقبٍل : ْيُف القَديُم العَْهِد بالّصِ

ِر.  احـــــــــــِ هـــــــــــا ابلســـــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــُ ـــــــــــح َرفـ ِن الـــــــــــدِّايُر عـــــــــــَ مـــــــــــَ  لـــــــــــِ

ٍف و      يــــــــــــــح ا أَلــــــــــــــواُح ســــــــــــــــــــــــــــَ رِ كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ   (6) ؟ مــــــــــــــِ
  

 كأَنَّه بَِقي في أَيِدي أَْصحابِه َزَماناً.

ٍث ذُو ُرْغَوةٍ  ُمثِْملٌ  لَبَنٌ و  َكثَُرْت ثَمالَتُه. ثَُملَ و أَثَْملَ  وقد كُمْحِسٍن وُمَحّدِ

 بَْيَن الّصَراِد وَرْحَرحان ، قالَهُ نَْصٌر. ماَءةُ أَلَْشَجعَ  الثاِمليَّةُ و

. َكَمْرَحلٍَة الَمْصنَعَةُ  : الَمثَْملةُ و اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ي ْم وَسقاُهمْ أَْطعََمهُ  ثََملَُهْم يَثْملُُهم ثَمالً و  أَبُو القَبِيلِة كما َسيَأْتي. ثُمالةُ  وبه ُسمَّ

 وهذا قد تقدََّم فهو تِْكراٌر. قاَم بأَْمِرِهمْ  من َحدَّْي نََصَر وَضَربَ  ثََملَُهمو

 هو. أََكلَ  ثََمَل يَثِْملُ و

بُن َعْبِد هللا  ثَُمْيلُ  وكُزبَْيرٍ  وفي بعِض النسخِ الجْسُر بََدل الُخْبِز وهو َغلٌَط ، يُْمِسُك الماءَ  الذي الُخْبزُ  الثَِّميلُ وكأَميٍر اللَّبَُن الحاِمُض  الثَِّميلُ و

 ، وعنه سَماُك بُن َحْرٍب َذَكَره ابُن َحبَّان في الثِّقاِت. عنههللارضيِعَداُده في أَْهِل الشاِم يَْرِوي عن أَبي الدَّْرَداء  األَْشعَريُّ تابِِعيُّ 

ً و (8) طائِرٍ  أَْيضاً اسمُ ووالَخْفُض  (7) َكَسِفينَِة البِناُء فيه الِفراشُ   :الثَِّمْيلَةُ و  َضفيَرةٌ تُْبنَى بالِحجاَرةِ ِلتُْمسَك الماَء على الَحْرِث. أَْيضا

لَقَُب َعْوِف بِن  هذا هو الصَّواُب في َضْبِطه ، وَضبََطه ابُن َخلِّكان في تْرَجمِة المبرِد بالفتحِ. قاَل شْيُخنا : وهو َغلٌَط ظاِهرٌ  كثُمامةٍ  ثَُمالةُ و

ِد النََّحوّيِ وُهم رَ  بَْطنٍ  بَن َكْعب بن الحاِرِث بن َكْعب بن َعْبِد هللا بِن ماِلٍك بِن نَْصر بن اأْلَْزِد أَبي (9)بَن أَْحَجن  أَْسلَم ِد بِن يَزيِد الُمبَرَّ هُط محمَّ

َمِد الُمعَذل : ُد بُن َعْبِد الصَّ  وفيه يقُوُل محمَّ
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نــــــــــــــا عــــــــــــــن  بَلــــــــــــــح ةســـــــــــــــــــــــــــَ الــــــــــــــَ  كــــــــــــــر  حــــــــــــــيِّ   مثــــــــــــــَُ

نح      لــــــــــــــوَن ومــــــــــــــَ ائــــــــــــــِ اَ  الــــــــــــــقــــــــــــــَ هفــــــــــــــقــــــــــــــَ الــــــــــــــَ  ؟مثــــــــــــــَُ
  

م  هـــــــــــُ ـــــــــــح نـ د مـــــــــــِ زيـــــــــــِ ُد بـــــــــــُن يـــــــــــَ ُت  ـــــــــــمـــــــــــ   فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــح

  
ه   الــــــــــــــَ هــــــــــــــَ م جــــــــــــــَ نــــــــــــــا هبــــــــــــــِِ تــــــــــــــَ وا زِدح الــــــــــــــُ  ؟فــــــــــــــقــــــــــــــَ

  
_________________ 

 واللسان. 146( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .50/  2( اجلمهرة 2)
 ( اللسان.3)
 .390/  1واملقايي   194/  1( شرح أشعار اهلذليا 4)
 .390/  1( اللسان واملقايي  5)
 وصدره : 216( ديوانه ص 6)

 عرجت أسبهلا بقارعة الغضا
 .«شامرسيف »واللسان والتكملة والتهذيب وفيه : 

 ( يف اللسان الغراس.7)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة.8)
 من عامود نسب مثالة.« أحجن»أن أسلم وأحجن ابنا كعب وقد أسقرت  377( الذي يف مجهرة ابن حزم ص 9)
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ً ألَنَّه أَطْ  به ولُقِّبَ  فيه تساُمُح ، ثَُمالَة وما في بعِض ُكتُِب األَْنساِب لََهُب بُن أَْحَجن واِلدُ   فَغَلََب َعلَيه ذِلَك. ِبثُمالَتِهِ  عََم قَْوَمهُ وَسقاُهم لَبَنا

 به. الُمقامَ  (1) يَْحِملُ  إذا كانَ  كُمْحِسنٍ  ُمثِْملٌ و ثاِملٌ  بَلَدٌ و

ً وكِمْكنََسٍة َخَصفَةٌ يُْجعَُل فيها الَمْصُل  الِمثَْملَةُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و اِعي (2)ونّص الُمحيِط في َمْنِكِب  َخريَطةٌ تكوُن في َمْنِكبَيِ  هي أَْيضا لْيَسْت  الرَّ

 بَصغيرةٍ وال َكبيرةٍ.

لُ و قاَل ابُن َعبَّاٍد : ُمِحبُّ له أي كذا كَكتِفٍ  موِضعِ  إلى ثَِملٌ  أَنا من المجاِز :و ٍث من نَْعِت أَْصواِت الحمارِ  : الُمثَّمِ  فَْوَق التَّْعريِد ، قاَل : كُمَحّدِ

لَ و لَهُ تَثْميالً وتََحسَّاهُ  أي ما في اإِلناءِ  تَثَمَّ  بَقَّاهُ. ثَمَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : بالضِم البَِقيَّةُ في أَْسفِل اإِلناِء. الثََّمالَةُ 

 فالٌن فما يَْبرُح. ثََملَ  فالٌن في َداِرهم أي بَِقي. ويقاُل : ثََملَ و بنُو فالٍن اْرتََحلَ  : كَمْجِلٍس قََراٌر من األَْرِض في هبوٍط ، ويقاُل : الَمثِْملُ و

 الَكَرا. ثََملُ  َء أَْبقَْيتُه. ومن المجاِز : َرنَّحهالشي أَثَْمْلتُ و. أَثَْمْلتُه من أَْسفَِلِه وكذِلكَ  ثَُمالَتَه الَحبَّ : أَْخَرْجتُ  ثََمْلتُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد :

. بالكسرِ  الثَّْنتِلُ  : [لثنت]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 وليَس بتصحيِف تِْنبٍِل. القَصيرُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : هو

 .(3) بالفتحِ البَْيَضةُ الَمِذَرةُ  الثَّْنتَلَةُ و

 تَقَذََّر بعَد تَنَظٍُّف. إذا ثَْنتَلَ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 القَِذُر العاِجُز من الرجاِل. وقيَل : هو الضَّخُم الذي يََرى أَنَّ فيه خيراً وليَس فيه َخْيٌر ، نَقَلَه بُن َعبَّاٍد.التِّْنتَُل : بالكسِر 

 قْلُت : والصَّواُب فيه التِّْنبُل وقد تقدََّم.

 ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة الُهَذليُّ : من لْفِظها. قالَ  ال واِحَد لَها قاَل األَْصَمِعيُّ  : َجَماَعةُ النَّْخِل. الثَّْولُ  : [ثول]

ه  نـــــــــَ عـــــــــح رَِح األســـــــــــــــــــــــبـــــــــاُب حـــــــــىت َوضـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــمـــــــــا بـــــــــَ

وح ِ لــــــــد       هــــــــا  الــــــــثـــــــــ  ؤومــــــــُ هــــــــا وبــــــــُ ثــــــــ  نــــــــفــــــــ  جــــــــَ (4)يــــــــَ
 

  
 َشَجُر الَحْمِض. : الثَّْولُ وَذَكُر النَّْحِل  : الثَّْولُ  أو

ةً أَو  : الثََّولُ و ، قاَل يَْمدُح  ثَوالءُ  شاةٌ  يقاُل : كالُجنُوِن يُصيبُها فال تَتْبَُع الغَنََم وتَْستَِديُر في َمْرتَِعهابالتحريِك اْستِْرخاٌء في أَْعضاِء الشَّاِء خاصَّ

َد بَن ُسلَْيمن بَن علّيِ العبَّاِسّي :  محمَّ

ٍد  مــــــــــ  اض  ــــــــــَُ يــــــــــَ اَن عــــــــــلــــــــــ  حــــــــــِ قــــــــــَ  اأَلمــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ  تـ

      ُ ـــــــــــــــَ ل ٌب َأطـــــــــــــــح ـــــــــــــــح ٌة وِذئ ـــــــــــــــَ رِف وحالُء خمـــــــــــــــُح ـــــــــــــــُ (5)ثـ
 

  
لَ و َجنَّ  اثَْولَّ اثِْوالالً و كفَِرحَ  ثَِولَ  قدو لَتِ و والضَّْربِ  َعالهُ بالشَّتِْم والقَْهرِ  فالنٌ  عليه تَثَوَّ  النَّْحُل اْجتََمعَْت والتَفَّْت. تَثَوَّ

.  َعلَيه التُّرابُ  اْنثَالَ و  تَتَابََع وَكثَُر فلم يَْدِر بأَيِِّه يَْبَدأُ. إذا َعلَيه القولُ  اْنثَالَ واْنَصبَّ

ً وُمْجتََمُع العُْشِب  كَسفينَةٍ  يلَةُ الثَّوِ و قةٍ  ءُ تَِجي الَجماَعةُ  أَْيضا وِصْبيان وَمال َحَكاه يَْعقوب عن أَبي صاِعٍد وَمرَّ ِمثُْل ذِلَك في ت  من بُيوٍت ُمتَفَّرِ

 ول.

الَةُ و َدةً  الثَّوَّ  اسٌم الَجبَّانَة. هوو عن األَْصَمِعّيِ ، الَكثِيُر ِمَن الَجرادِ  مشدَّ

ً و ، األَْحَمقُ  قيَل :و الَمْجنوُن ، األَثَْولُ و  بالضِم. ثُولٌ  ُء الَجْريِ جُء الَخْيِر والعََمِل والبَطيُء النُّْصَرةِ والبَِطيالبَطي أَْيضا
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اَغانّيِ. َحُمَق أَو بَدا فيه الُجنوُن ولم يَْستَْحِكمْ  فالنٌ  ثَالَ و اغانيُّ قاَل : َصبَّ ما فيه يَثُولُهُ ثَوالً  الِوعاءَ  ثَالَ و األَخيُر عن الصَّ  وأَْشياخٌ  نَقَلَه الصَّ

 .أثول الَخْيِر أو العََمِل أو الَجْري َكأَنَّه َجْمعُ  بِطاءٌ  أي أَثاِولَةٌ 

 لُسلَْيمن بن علّيِ. َوِلَي ُشْرَطةَ البَْصَرةِ  النَّْهَشِليّ  ءِ الثَّْوال نُعَْيُم بنُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : الجماَعةُ من الناِس عن ابِن َعبَّاٍد. الثَّْولُ 

__________________ 
 ابجليم ا واملثبت كالتكملة.«  مر»( يف القاموس 1)
 ( وهي عل  هامش القاموس عن نسخة أخر .2)
 التكملة : املدركة.( 3)
 .«ويؤومها»برواية :  209/  1( ديوان اهلذليا 4)
 ( اللسان ونسبه للكميت ا والصحاح واألساس.5)
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 لِوعاِء قَِضيِب الَجَمِل كما في النَّهايِة. الثِّيلِ  : بالضِم لغَةٌ في الثُّولُ و

 اْجتََمعُوا. ّولُواتَثَ و اْنثَالُواوعليه الناُس من كّلِ وْجٍه اْنَصبُّوا.  اْنثَالَ و

 بُن صحار بالفتحِ بَْطٌن من العََرِب من بَنِي َعّكِ بِن َعْدثَاٍن هكذا َضبََطه ابُن الجواني النَّسَّابةُ. ثََوالنو

 يَأْتي قاَل الفََرْزَدُق :في بالِد بَنِي تَِميٍم كذا َوقََع في العُبَاِب. والصَّواُب لبَنِي نَُمْيٍر كما في كتاِب نَْصر وسَ  َجبَلٌ  : ثَْهالنُ  : [ثهل]

اَءان  نـــــــــــــَ َك إنح أردَت بـــــــــــــِ فـــــــــــــّ  فـــــــــــــادفـــــــــــــض بـــــــــــــكـــــــــــــَ

ــــــهــــــالنَ      رُ  ث حـــــــَ لــــــح حــــــَ ــــــَ ت ــــــَ  (1) ؟ذا اهلضــــــــــــــــــــبـــــــات هـــــــر يـ
  

 وقال َجْحَدُر اللِّصُّ :

ُرهــــــــــــا  ذَكــــــــــــ  يِن تــــــــــــَ غــــــــــــح  ذكــــــــــــرُت هــــــــــــنــــــــــــدًا ومــــــــــــا يـــــــــــــُ

النَ الــــــــــقــــــــــوم قــــــــــد جــــــــــاوز و      هــــــــــح رَيا  الــــــــــثـــــــــــ  (2)والــــــــــنــــــــــِّ
 

  
 وقاَل األَْحمر : يقاُل هو رُجُل. ثَْهالنُ و َجبٌَل لبَنِي نَُمْيٍر بناِحيَِة الشَُّريِف به ماٌء ونَْخَل لنَُمْير بن عاِمِر بِن َصْعَصعَة. ثَْهالنُ  وقال نَْصر :

ً  ثَْهلَلَ  الضَّالُل بنُ  دةِ على ما تقدََّم ، ويُْرَوى بالفاِء أَْيضاً وكذِلَك بَْهلََل ب قُْنفٍُذ وُجْنَدبٍ  َزاَد غيُره : ِمثْلُ وكَجْعفٍَر ،  ِمَن الصَّرفِ  َمْمنوعا الموحَّ

 قالَهُ أَبُو ُعبَْيَدةَ. الذي ال يُْعَرُف ، أو من أَْسَماِء الباِطلِ  كما َسيَأْتي

ا يُْمنَُع وأَْوَزاُن لغَاتِه كلُّها ل ْيَسْت من َخَواّصِ األَْفعَاِل بْل وال من أَْوَزانِها وقاَل شْيُخنا : ال ُموِجِب لمْنِعِه ، والِعْلِميَّة الِجْنِسية وْحُدها لْيَسْت ممَّ

َر ، فالظاِهُر أَنَّهُ َغلٌَط كما َوقََع له في أَْمثَاِله.  وال عْجَمة وال َداِعي للَمْنعِ فليَُحرَّ

ِة اللغَِة في بَْهلََل  اغانيُّ وغيُره من أَئمَّ َح به الصَّ ان من الصَّرِف ، ونَقََل ذِلَك عن األَحمِر وَغْيِره من أَنَّهما َمْمنُوع ثَْهلَلَ وقْلُت : الذي َصرَّ

ْل. ِة فال يقاُل في ِمثِْله وأَْمثاِله إِنَّه َغلٌَط فتأمَّ  األَئمَّ

كةً االْنبِساُط على الثََّهلُ  (3)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و قاَل  كَجْعفٍَر ع قُْرَب سيِف كاِظَمةَ  ثَْهلَلٌ و بالفتحِ  الثَّهلُ  والذي في الَجْمَهرةِ : األَْرِض. وْجهِ  محّرِ

 ُمَزاِحٌم العقُْيليُّ :

يـــــــــــــَخ قـــــــــــــريـــــــــــــة  َن بـــــــــــــطـــــــــــــّ لـــــــــــــح  نـــــــــــــواعـــــــــــــُم مل أَيكـــــــــــــُ

رَاَر و      َ الــــــــــــعــــــــــــِ نــــــــــــ  ح جــــــــــــَ تــــــــــــَ لــــــــــــرِ ملَح يـــــــــــــَ هــــــــــــح  (4) بــــــــــــثـــــــــــــَ
  

بالضِم فهو إذاً ُمثَلٌَّث. ولكنَّ  الثُّول بُن األَثيِر :وهذه عن ابِن َعبَّاٍد ، ونَقَلَه التَّْدِميريُّ في َشْرحِ الفصيحِ ، وَزاَد ا بالكسِر والفتحِ  الثَّيِلُ  : [ثيل]

ِة اْقتََصُروا على الكسِر َوْحده  ِوعاُء قَضيِب البَعيِر وَغيِرِه. الَجْوَهِريَّ وغيُرهُ من األَئمَّ

ى أو القَِضيُب نَْفُسه الَحيَواِن ، الَجَمِل ألَنَّ الَجَمَل واألََسَد يَبُوالن إلى َوَراء ُدْوَن سائِرِ  ثَْيلِ  وفي الَمثَِل : أَْخلف من  .ثِْيالً  يَُسمَّ

يفرُش على ُشطوِط األَْنهاِر يذهُب ذهاباً بعيداً ويَْشتَبُك حتى يِصيَر على األَْرِض كاللُّْبَدةِ وله ُعقٌَد كثيرةٌ  كَكيٍِّس : نَباتٌ  الثَّيِّلُ وبالكسِر  الثِّيلُ و
 إاّل على أَْدنَى موضعٍ تَْحتَه ماٌء ويقاُل له النَّجُم أَْيضاً.وأَنابِيٌب قَِصاٌر وال يكاُد يَْنبُت  (5)

 بالكسِر. ثِيلٌ  ج الثيلِ  : الَجَمُل العَظيمُ  األَثْيَلُ و

مِة. أَثَال بَْين ماٌء بِقََطن (6) كَكيَّسةٍ   :الثَّيِّلَةُ و  وبَْطن الرَّ

 مع الالم فصل اجليم
اِء. َكَمنََع َذَهَب وَجاءَ  َجأَلَ  : [جأل]  عن الفرَّ

 وكذِلَك الشَّعََر. الصَّوَف َجَمعَهُ  َجأَلَ  قاَل ابُن ُعبَّاٍد :و

. فهو اْجتََمعَ  إذا َجأَلَ  قاَل ابُن بُُزْرَج :و  الِزٌم ُمتَعَّدِ

ً  كفَِرحَ  َجئِلَ و َكةً َعَرجَ  َجأالنا  عن ابِن َعبَّاٍد. محرَّ

 والوَجُل قال اْمُرُؤ القَْيِس : الفََزعُ  الِجئاْللُ و االْجئِاللُ و
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دي و  ُت َوحــــــــــــــــح طــــــــــــــــح بــــــــــــــــَ رٍت قــــــــــــــــد هــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــائــــــــــــــــِ

ه      فـــــــــــــِ وح ب مـــــــــــــن خـــــــــــــَ لـــــــــــــح قـــــــــــــَ لـــــــــــــح ال ُ لـــــــــــــِ ئـــــــــــــِ (7)اجـــــــــــــح
 

  
__________________ 

 .«ثهالن»( معجم البلدان 1)
 وبعده يف املعجم :« تدكرها»وابألصر « ثهالن»( معجم البلدان 2)

ــــــــــــــكــــــــــــــهــــــــــــــا  ــــــــــــــص قــــــــــــــد أفــــــــــــــىن عــــــــــــــرائ ــــــــــــــ  قــــــــــــــالئ  عــــــــــــــل

 تـــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــاهـــــــــــــا عـــــــــــــريضــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــقـــــــــــــال زورا    

  

 .51/  2( اجلمهرة 3)
 .«نواعم»بد  « عذاري»برواية : « ثهلر»( معجم البلدان 4)
 .«كبرية»( يف اللسان : 5)
 ويف ايقوت : ماء.« ماءة»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
 لتكملة.واللسان وا 160( ديوانه ط بريوت ص 7)
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ْرِف. َمْمنوَعتَْينِ  بزياَدةِ الهاِء وهذه عن الِكَسائيّ  َجْيأَلَةُ و كفَْيعَلُ  َجْيأَلُ و  من الصَّ

كةً  َجيَلٌ و َحة ألَنَّ الَهْمَزةَ وإْن كانَْت ُمْلقاةً من اللْفِظ فهي ُمْبقاةٌ  بال َهْمزٍ  محرَّ  في النِّيَِة قال أَبُو علّيِ وربَّما قالُوا ذِلَك ويتْرُكون الياَء مَصحَّ

 ؟.ها في نَاَب ونَْحِوه ألَنَّ الياَء في نِيَِّة ُسُكونٍ وُمعَاَملَةٌ ُمعَاملَةَ الُمثْبَتَِة َغْير الَمْحذُوفِة. أاَل تََرى أَنَُّهم لم يْقِلبُوا الياَء أَلفاً كما قَلَبُو

ِم قاَل شْيُخنا : الَجْيأَلُ و ِل إِالَّ أَنَّه باألَلِف والالَّ ُكلُّه  كأَنَّه أََشاَر إلى أَنَّ الُحْكم َعلَيه بالِعْلِميِة ال يَْمنعه ُدُخول األَلِف والالِم للمحِ األَْصلِ  ِمثْل األَوَّ

بُعُ   الشَّْنفََرى : قالَ  الضَّ

ٌ  و  لــــــــــّ مــــــــــَ يــــــــــد عــــــــــَ وَن ســــــــــــــــــــــــِ لــــــــــُ مح َأهــــــــــح كــــــــــُ  د ُدونــــــــــَ

رحفــــــــــــــاُء و      وٌ  وعــــــــــــــَ (1)جــــــــــــــيــــــــــــــبح ُ أَرقــــــــــــــرُت ُزهــــــــــــــلــــــــــــــُ
 

  
 وقاَل آَخُر :

وين  ــــــــــــد َزو جــــــــــــُ َبالً ق ــــــــــــح ي َدبح  جــــــــــــَ ــــــــــــهــــــــــــا حــــــــــــَ ــــــــــــي  ف

بح      مــــــــاَء الــــــــر كــــــــَ خــــــــح ِ ضــــــــــــــــــــــَ اح غــــــــَ ــــــــح َة الــــــــر فـ يــــــــقــــــــَ (2)َدقــــــــِ
 

  
ا جيال فال ُموِجب لَمْنِعه وال قائِل به على  جيالة وقاَل شْيُخنا : الَمْنُع في ظاِهٌر الْجتَِماعِ الِعْلِمية والتأْنِيِث فهو كثُعالٍة وذَؤالٍة ونَْحوهما. وأمَّ

ْرُف في النَّقِل ونَْحِوه ولعلَّه تََوهَّم أَنَّه ُرباِعيٌّ على َوْزِن الفَْعِل  َوّهمه قَْبله وفي غيِر موِضعٍ وفيه كما تَ َكثْرةِ َمْن َذَكَره من أَْهِل اللغَِة والصَّ

 نََظٌر.

كثُعَالٍة وذَُؤالٍة وهو َغلٌَط ظاِهٌر ، والصَّواُب أَنَّه على فَْيعَلٍة وهكذا َضبََطه الِكَسائيُّ  جيالة قْلُت : قد اْشتَبَه على شْيِخنا َضْبَط الَكِلَمتَْين فَضبَطَ 

اَغانيُّ على َوْزِن ُغَراٍب كما يدلُّ ل ُجيَالِ  ، وَضبَطَ  َح الصَّ ه َكاَلَمه وَجعََل َكْونه على َوْزِن فَْيعل ُمتَوّهماً وهو أَْيضاً ِخالُف ما نَقلُوه. فقد َصرَّ

ِة أنَّ  ْل ذِلَك. َجْيأَلَ  وَغْيُره من األَئمَّ  على َوْزِن فَْيعَل َمْعُروفَةٌ بال أَلٍف والٍم فتأَمَّ

اءِ  الُجْرحِ َغثيثُهُ  َجْيأَلَةُ و  .، عن الفرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : واٍد بنَْجٍد. َجْيأَلٌ 

 : الذَّئُب ، نَقَلَه ابُن الَسيِِّد في َشْرحِ أَْبياِت الَمعَاني واْستَْغَربَه شْيُخنا. الَجْيأَلُ و

 قالَهُ نَْصر ونَقَلَه ياقُوُت. نَْهدٍ  بَنِي ع باليََمِن من ِديارِ   والجماَعةُ. وهوالموّحدةِ أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  َكَجْعفٍَر بُمثَنَّاةٍ فَْوقِيٍَّة بَْعد البَاءِ  َجْبتَلُ  : [جبتل]

كةً ُكلُّ َوتٍِد لألَْرِض َعُظَم وطاَل فَإِِن اْنفََرَد فأََكَمةٌ أَو قُنَّةٌ ج الَجبَلُ  : [جبل]  والثاني في القُْرآِن َكثِيرٌ  أَجبالٌ و بالكسرِ  جبالٌ و كأْفلٍُس  أَْجبُلٌ  محرَّ

، وشاِهُد  (5) (َواجْلِباَل َأْرساها)،  (4) (َوتَ ْنِحُتوَن ِمَن اجْلِباِل بُ ُيواتً )،  (3) (ََلْ ََنَْعِل اْْلَْرَض ِمهادًا َواجْلِباَل َأْواتداً أَ )كقَْوِله تعالى : 

 األَخيِر قَْول الشاِعِر :

 اي رب مـــــــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــــــك ابألجـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــا ح 

 ســــــــــــــــــــــــلــــــــــمــــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــمــــــــــخ الــــــــــطــــــــــوا ح  َأجــــــــــبــــــــــا     

  
اء َسيُِّد القَوِم وعاِلُمُهمْ  الَجبَلُ  واعتبر َمعَانِيه فاْستُِعير واْشتُّق منه بَحَسبِه فقيَل : ي الَجباَلنِ و عن الفرَّ ٌ  هما .. ءٍ لَّطِ قاَل البرج بن  َسْلَمى وأََجأ

 مسهر الطائيُّ :

رجــــــــــــــض إىل   يــــــــــــــومــــــــــــــاً  اجلــــــــــــــبــــــــــــــلــــــــــــــافــــــــــــــإن نــــــــــــــَ

ا حـــــــــــــــىّت املـــــــــــــــمـــــــــــــــاتِ ُنصـــــــــــــــــــــــــــــاحُل      نـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــومـــــــــــــــَ

  
ال َصحابِيُّ  َجبَلُ و  َرِضَي هللا تعالَى عنه. بُن َجوَّ

ْيلَِم نُِسَب إليها الَحَسنُ  الَجبَلِ  بِالدُ و عن أَبي خليفة  الَجبَِليُّ  بُن عِلّيٍ  (6) ُمُدٌن بَْين أَْذَربيجاَن وِعراِق العََرِب وُخوِزْستاَن وفاِرَس وبالِد الدَّ

 الُجَمِحّي.

يت. الَجبَلِ  صاروا إلى أَْجبَلُواو ّكِ  أي َدَخلُوها. الِجبالَ  القَْومُ  لتَجبَّ  وفي العُبَاِب : َدَخلوا فيه. تََجبَّلواو عن ابِن الّسِ
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فَصاَر ال يُْبِدي  وَصعَُب َعلَيه القولُ  إذا أُْفِحمَ  الشاِعرُ  أَْجبَلَ  كذاو ُروِعي فيه مْعنَى الثَّبَات والُجُمودِ  أي بَخيالً  َجباَلً  وَجَدهُ  أَْجبَلَهُ  من المجاِز :و

 وال يُِعيُد.

 في َحْفِرِه وهو مجاٌز. ْلبَ الحافُِر بَلََغ الَمَكاَن الصُّ  أَْجبَلَ و

اِهيَةِ  يُعَبَّر بها عنو لمالَزَمتِها له الَحيَّةُ   :الَجبَلِ  اْبنَةُ و ً  (7) الدَّ  .الَجبَلِ  لَكْونِه من أَْشجارِ  من النَّْبعِ  الُمتََّخَذةُ  والقَْوسُ  أَْيضا

__________________ 
 .598/  2خمتار الشعر اجلاهلي  5( المية العرب بيت رقم 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 .7( النبب اآية 3)
 .149( الشعراء اآية 4)
 .32( النازعات اآية 5)
 ( القاموس : َحَسُن.6)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم.7)
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ُجُل العَظيم : الَمْجبولُ و  .َجبَلٌ  الَخْلقَِة َكأَنَّه الرَّ

 أي كثيٌر وأْنَشَد أَبُو َعْمٍرو : َجْبلٌ  يقاُل : مالٌ  السَّاَحةُ وبالكسِر الكثيرُ  بالفتحِ  الَجْبلُ و

رحَدســــــــــــــــــــــــــــــه يف و  رحــــــــــــــــاجــــــــــــــــٍب كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ب  اجلــــــــــــــــَ

ر     ا غــــــــــــــــــالم كــــــــــــــــــان غــــــــــــــــــري َوغــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــِ

  

 (1) ِجبحرحىت افـحَتَد  منه مباٍ  
 أي كثيٌر ومنه قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب : ِجبلٌ  ويقاُل أَْيضاً : حيُّ 

هــــــــــــا  لــــــــــــِ تــــــــــــوَف أَلهــــــــــــح َن ا ــــــــــــُ ــــــــــــح رِّب قــــــــــــَ ــــــــــــُ نــــــــــــااي يـ  مــــــــــــَ

      ِ َن ابألَنـــــــــَ عـــــــــح تـــــــــِ مـــــــــح تـــــــــَ هـــــــــارًا وَيســــــــــــــــــــــح رِ جـــــــــِ (2)اجلـــــــــبـــــــــح
 

  
. يقوُل : الناُس ُكلّهم ُمتْعَة للَموِت يُْستَْمتَُع بهم ،  ويَُضمُّ

ً وبالَضِم الشََّجُر اليابُِس   :الُجْبلُ و ر فيه مْعنَى الِعَظِم قاَل هللا تعالَى : ولقَْد أََضّل منكم ِمنَّا العظيمةُ  الجماَعةُ  أَْيضا أي  (3)كثيراً  َجباَلً  تََصوَّ

 ً  كعُنُقٍ  كالُجبُلِ  ابُن جنّي : هي قَراَءةُ األَْشَهِب العقيليّ  في الِعَظِم ، وبه قََرأَ ابُن عاِمٍر وأَبُو َعْمٍرو كما في العُبَاِب. وقالَ  بالَجبَلِ  َجَماَعةً تَْشبيها

 ِمثَاُل يسر ويسر ، وبه قََرأَ يعقوب َغْير روحٍ وَزْيٍد وابَن َكثِير وَحْمَزةَ والَكسائي وَخلَف.

. ِعْدلٍ  : ِمثْل الِجْبلُ و ْيٌد كما في العُبَاِب. وقاَل ابُن جنّي في الشَّواِذ : هي قَراَءةُ وبه قََرأَ روح وزَ  ُعتُلِّ  : ِمثْاُل : الُجبُلُّ و وبه قََرأَ اليََمانيُّ

وبه قََرأَ أَبُو َجْعفٍَر وناِفٌع  ِطِمرَّ  ِمثَالُ  الِجبِلُّ و الَحَسِن وَعْبِد هللا بن ُعبَْيد بن ُعَمْيٍر وابن أَبِي إِْسحق والّزْهِرّي واألَْعَرِج وحْفص بن حميٍد.

 وعاِصُم وَسْهُل.

ةٍ  : ِمثَال الِجبِلَّةُ و  بمْعنَى الجماَعةُ. أَميرٍ  ِمثَالُ  الَجبِيلُ  كذاو الجَماَعةُ من الناِس  ِطِمرَّ

َخاَمة والِغلَِظ.كما في العُبَاِب ُرْوِعي ف َجبِلٌ  فهو كَكتٍِف السَّْهُم الجافي البَْريِ أَو كلُّ َغليٍظ جافٍ  الَجبِلُ و  يه مْعنَى الضَّ

 كذِلَك. َجبِلَةٌ  ِء وفاسٌ وهو الذي ليَس بحديٍد وال يَْنفُذُ في الشي األَنيُث من النِصالِ  الَجبِلُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 ويَْرُوون قَْوَل األَْعَشى : َشَرتُهُ أَو ما اْستَْقبَلََك منهويُْكَسُر الَوْجهُ أَو بَ  بالفتحِ  الَجْبلَةُ و ولم يَْنفُْذ. َحِديُدهم َجبَل إذا أَْجبَلوا من المجاِز :و

نــــــــــــــاُم عــــــــــــــلــــــــــــــ  و  ةٍ طــــــــــــــاَ  الســــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــَ ــــــــــــــح بـ  جــــــــــــــِ

ن      بـــــــــاِت اَ ضـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــاَء مـــــــــن َهضـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــح (4)كـــــــــخـــــــــُ
 

  
اَغانيُّ : وفي ِشْعِره على  بالفتحِ أَي َغِلْيَظة. َجْبلةٍ  هكذا بالكسِر. قاَل الصَّ

 العَِظيمةُ الَخْلِق وهو مجاٌز قاَل قَْيُس بُن الَخِطيم : المرأَةُ الغليظةُ  بالفتحِ  الَجْبلَةُ و

هــــــــــا  تــــــــــُ لــــــــــقــــــــــَ و  الــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــاِء خــــــــــِ كــــــــــُ  بــــــــــا شــــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــــال      ٌد ف ةٌ َقصـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ل ـــــــــــح بـ ُف  جـــــــــــَ (5)وال َقضـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  العَْيبُ  : الَجْبلَةُ و ةُ  ، وأَْيضا ً و ، القُوَّ  عن اللَّْيِث. َصالبَةُ األَْرِض  أَْيضا

ةُ والجماَعةُ  : الُجْبلَةُ و ةِ األُمَّ  من الناِس واألَخيَرةُ تقدََّم ِذكُرها فهو ِتْكراٌر. بالكسِر وبالضِم وكِطِمرَّ

ةٍ الَكثَْرةُ من كّلِ شي الُجبُلَّةُ و  .الذي ُطبَِع عليه (6)من كّلِ مخلوٍق وتوسه  بالكسِر وكُحُزقٍَّة األَْصلُ  الِجْبلَةُ وٍء كُحُزقٍَّة وِطِمّرِ

 والنَْسجِ. الغَْزلِ  َجيِّدُ  بالكسِر أي الِجْبلَةِ  ثوٌب َجيِّدُ  من المجاِز :و

َكةً وكِطِمَرةٍ الِخْلقَةُ والطبيعةُ  الُجْبلَةُ و على  الَمْجبُولين أي (7) (َوات َُّقوا الَِّذي َخَلَقُكْم َواجْلِِبلََّة اْْلَوَِّلنيَ )قاَل هللا تعالَى :  ُمثَلَّثَةً ومحرَّ

، فالضُم قََرأَ به أَبُو الَحَسن  (8) (ُقْل ُكل  يَ ْعَمُل َعلى شاِكَلِتهِ )أَْحواِلِهم التي بُنُوا َعلَيها وُسبُلُُهْم التي قُيُِّضوا لُسلُوِكها الُمَشاُر إليها بقَْوِله : 

.وأَبُو ُحَصْين ويَْحيَى عن أَبي بَْكٍر عن عاِصم وابِن َزاَذان عن ا  لِكَسائِّي وابن أَبي َعبَلَة ، والفتُح قََرأَبه السلميُّ
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 قاَل شْيخنا ، حاِصُل ما َذَكَره المصنَُّف َخْمُس لغاٍت أَْربَعَة

__________________ 
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.1)
 واللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب. 38/  1( ديوان اهلذليا 2)
 .184( سورة الشعراء اآية 3)
 .502/  1« الصجن»واملثبت كاللسان والصحاح ويف املقايي  « الضجن»برواية : هضبات  207( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان.5)
 .«قوله : وتوسه ا التوس ابلضم الطبيعة ا أفاده اجملد»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .184( الشعراء اآية 7)
 .84( اإلسراء اآية 8)
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ُهو  ُهوٍر وال َمعحروٍف ا وزَاُدوا َعَليه لَُغَتاح أييتمنها َمشــح رِ ا يف  رٌة ذََكَرها أَئم ُة اللَغِة يف ُكتُِبِهم ا وأَم ا الت حريُك فليَ  مبشــح ِذكح
رَكات. َتدح ُسح

 امل
 ُروِعَي فيه مْعنَى الضخِم. بالضِم السَّناُم ويُْفتَحُ  الُجْبلةُ و

هللا  َجبَلَُهمو يْعنِي َجَسَده. َجبَالَه في الِعَظِم ، وقاَل ابُن َعبَّاٍد : يقاُل أَْحَسَن هللا بالَجبَلٍ  نَْشبيهاً له كِكتاٍب الَجَسُد والبََدنُ  الِجبَالُ  من المجاِز :و

 «.أَْحَسن إليها وبْغِض من أََساَء إليهاالقُلُوُب على حّبِ من  ُجبِلَتِ »الحِديُث :  ومنه َخلَقَُهم من َحدَّي نََصَر وَضَربَ  يَْجبِلُ و يَْجبُلُ  تعالى

 إشاَرةً إلى ما ركَب فيه من الطَّْبعِ الذي يأْبَى على الناقِِل نَْقلَه. ِء َطبَعَهُ على الشي هللا تعالَى َجبَلَهو

 عن ابِن َعبَّاٍد. كأَْجبَلَهُ إِْجباالً  َجبََرهُ  َجبَلَه َجْبالً و

ى فَْيَد ِليَس بَْين الُكوفَِة وفَْيدَ  قُْربَ  ِظيمٌ أَْحمُر عَ  َجبلٌ  َكُزبَْيرٍ  ُجبَْيلٌ و  َغْيره قالَهُ نَْصر. َجبَلٌ  فَْيَد على ِستَِّة َعَشَر ِميال منها وهو من أَخيلِة حمَّ

ً و ْصر.فأُِضيَف إليه وهو َصلٌَد أََصمُّ قالَهُ نَ  البانُ  (1) آَخر بَْين أَفَاِعيَةَ والَمْسلَح يُْنبِتُ  َجبَلٌ  بَاٍن : ُجبَْيلُ و بَْينها وبَْين  د من َسواِحِل ِدَمْشقَ  أَْيضا

وإْسمعيُل بُن  َرَوى عن ماِلٍك وعنه َصفواُن بُن صاِلحٍ  (2)وفي التَّْبصيِر : ِحبَّان  منه ُعبيُد بُن ِخيارٍ  بَْيُروت من فُتُوحِ يَِزيد بن أبي ُسْفيان

َشْيٌخ  وُمحمُد بُن الَحاِرثِ  بِن َحسَّان عن ابِن َشابُور وعنه ابُن أَبي حاتٍِم وجماَعةٌ ، وأَبُوه حدََّث عن أَبي مِطْيعٍ ُمعَاِوية بن يَْحيَى ، (3) ُحَصْينِ 

ثُون  بن يوُسَف التَّنِيسيّ عن ُمْسلِم بِن ُعبَْيد ، وعنه العبَّاُس بُن الوِليِد وَعْبُد هللا (4)أَْخَطُل بُن موْيل  وأَبو سعيدٍ  للطَّْبراني ،  .الُجبَْيليُّون الُمَحّدِ

د األَْنَصاريّ  الُجبَْيليّ  بن محّمد (5)وفَاتَه حميدان  عن الفَْضِل بِن ِزياِد  الُجبَْيليّ  عن أَبي الوِليِد أَْحمد بن أَبي َرَجاء الَهَرِوّي وأَْحمد بن محمَّ

عن آَدَم وعنه َخْيثَمة وأَبُو الحرِم َمكَّي بن  الُجبَْيليّ  قَبَة بن َعْلقََمة ويُكنَّى أَبَا قَُداَمة ، ووِزير بُن القاِسمِ عن عَ  الُجبَْيليّ  القَطَّان ، وتَمام بن كثيرٍ 

 ُجبَْيلٍ  ابنُ  بضِم الراءِ  ُرضا َعْبدو أَبي القاِسِم بن أَبي العاَلء ، وعنه السَّلفيُّ وَضبََطه كذا في التَّْبصيِر ، (6)عن  الُجبَْيليّ  الَحَسِن بن الُمعَافَي

ت بن رئدة ، من ولِدِه محّمُد  ُجبَْيلُ  وهو قُضاَعةَ  نََسبِ  في مصغَّراً  ار بن َعْمِرو بن َعْوف بن كنانَةَ بَن َعْوف بن ُعْذَرة بن َزْيِد الالَّ بُن َعمَّ

ة بن حاِرثَةَ بَن َعْبد ُرضا  الَمْذكوُر قَتَلَه َمْنُصوُر بُن ُجْمهور بالسَّْند. بُن َعَراِد بِن أَْوس بن ثَْعلَبة بن حاوثة بن ُمرَّ

 وليَس بالتَّبُوذكّي عن إْبَراهيم بن َسْعد ، منها موسى بِن إسمعيل من الجانِِب الشَّْرقّيِ. ِء ِدْجلَةَ بضِم الباِء الُمشدَّدةِ وفَتحِ الجيِم ة بشاِطي َجبُّلُ و

حافٌِظ أََخَذ عنه أَبُو َسْهل بن ِزياِد  وإِْسحُق بُن ابراهيمَ  عن َسْعدان بن نَْصر وأَحمُد بُن َحْمدانَ  (7) شْيٌخ البِن أَبي عَزرةَ  والَحَكُم بُن سليمانَ 

ثونَ  القَطَّان  شاِعٌر َمجيٌد َسِمَع َعْبد الَوَهاب. الَجبُّليُّ  (8)، وفَاتَه أَبُو إِسحق  الَجبُّليُّون الُمَحّدِ

ثِين منهم عليُّ بُن َمْنصور َجبَل وهي قَْريةٌ كبيرةٌ تَْحت بالكسِر ع باليمنِ  ِجْبلَةَ  ذُوو كان معاِصراً  الجبليُّ  َصبَِر نُِسَب إليها ُجْملَة من الُمحّدِ

 للذََّهبّيِ ، ومنهم جماَعةٌ أَْدَرَكُهم الحافُِظ بُن حجر.

 كسفينٍة القبيلةُ. الَجبِيلَةُ وبالضم د بَْين َعَدَن وَصْنعاَء  ُجْبلَةُ و

 َجبَْلتُ  ، يقاُل : التَّْقِطيعُ  : التَّْجبيلُ و أي َسنَةٌ َصْعبةٌ. قاَل : ُجبُلَّةٌ  أَصابَْت بنِي فالنٍ  يقاُل : كاألُبُلَِّة السَّنَةُ الُمْجِدبَةُ  الُجبُلَّةُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 ْستَْنَظفَه.ا اي ما عنَده تََجبَّلَ و الّشَجرةَ أي قََطْعتُها. قاَل :

كةً ع بنَْجدٍ  َجبَلَةُ و عظيمةُ الَخْلِق. غليظةٌ  كِمْحراٍب أي ِمْجبالٌ و بالفتحِ  َجْبلَةٌ  امرأةٌ  من المجاِز :و وهي َهَضبَةٌ َحْمراُء بَْين الشُّرْيِف  محرَّ

  بِن َصْعَصعَة وبَْين تَِميٍم وَعْبس وذُْبيَان وبَنِي فََزاَرةَ.والّشَرِف ، وقاَل نَْصُر : قبلي أََضاَخ به كانَْت الَوْقعةُ الَمْشهوَرةُ بَْين بَنِي عاِمرِ 

__________________ 
 .«نباتُه»( يف القاموس : 1)
 حي ان.« : جبير»ويف معجم البلدان  280/  1( التبصري 2)
 .«حصا»ويف هامشه عن بع  نسخة « حصن» 304/  1ويف التبصري « ُخضر»( يف معجم البلدان : 3)
 .«مؤّمر» 304/  1التبصري ( 4)
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 ( التبصري : محدان.5)
 ( التبصري : عن القاسم.6)
 .«غرزة» 296/  1( التبصري 7)
 ويف معجم البلدان : أبو اخلطاب  مد بن علي بن  مد بن إبراهيم اجلّبلي الشاعر.« أبو اخلطاب» 296/  1( التبصري 8)
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 : (1) قالَ  ، وسلمعليههللاصلىُوِلَد النبيُّ ،  َجبَلَة أَْوَضَحه الَمْيَدانيُّ في َمْجَمعِ األَْمثاِل. قالُوا : وفي أَيامِ  من أَْعظِم أَياِم العََرِب كما َجبَلَة ويَْومَ 

هح مل أََر يــــــــــــــومــــــــــــــًا مــــــــــــــثــــــــــــــر يــــــــــــــوم  لــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

ــــــــــــــهح      ــــــــــــــظــــــــــــــل ــــــــــــــا َأســــــــــــــــــــــــــــد وحــــــــــــــن ــــــــــــــن ــــــــــــــت  ملــــــــــــــا أَت

  

 (2)َغَطَفاُن وامللوُ  أَرحفـََلهح و 
ً و بأَْربَِعين َسنٍَة. َجبَلَة َداِحس كانَْت بْعَد يَْومقاَل السهْيليُّ : وَحْرُب  ُل قَْريٍة بُنِيَْت بتِهاَمهَ  ة بِتهاَمةَ  أَْيضا ً و َزَعُموا أَنَّها أَوَّ د بساِحِل بحِر  أَْيضا

ثوَن. الَجبِليُّونَ  وُعثْماُن بُن أَيُّوَب وعبُد الواِحد بُن ُشعَْيبٍ  الفقيهُ عن أَْحمد بن َعْبِد الُمْؤِمن الشأِم منه ُسلَيماُن بُن علّيِ   الُمَحّدِ

ً  ة : َجبَلَةُ و ً  ع بالحجاِز وقيَل ُسليماُن بُن علّيِ  بالبَْحَرْيِن وأَْيضا قَضاعّي أَُخو َزْيٍد َرَوى بَن َشَراِحيل ال بُن حاِرثَةَ  َجبَلَةُ و ، منه الَمْذُكور قَِريبا

ْيبانيُّ ، بُن َعْمٍرو ابُن األْزَرِق بإثْباِت واِو  َجبَلَةُ  كذا في النسخِ والصَّوابُ  بُن َعْمٍر وبِن األَْزَرقِ  َجبَلَةٌ و عنه فَْرَوةُ بُن نَْوفٍَل وأَبُو َعْمرو الشَّ

 بُن ماِلكٍ  َجبَلَةُ و ُحداً وِمْصَر وِصفِّين ، والثاني حْمِصّي كْنِدّي َرَوى عنه راشُد بُن َسْعد ،العَْطِف بَْينهما وهما َرُجالن فاألَوُل أَنَصاِريُّ َشِهَد أُ 

الكْعبيُّ قيَل :  الُخَزاِعيُّ  بُن األَْشعَرِ  َجبَلةُ و من َرهِط تَِميٍم الدَّاِرّي له ِوفَادةٌ وَضبََطه األَميُر في َذْيِله على االْستيِعاِب بالحاِء الُمْهَملَِة ؛ َجبَلَةَ  بنِ 

قُتَِل عاَم الفتحِ 
الَخَزَرجيُّ البَيَاِضيُّ َشِهَد  بُن ثَْعلَبَة َجبَلَةُ و بِن قَْيِس الَكْنِدّي له ِوفَاَدةٌ قالَهُ أَبُو موَسى ، بُن أَبي َكِربٍ  َجبَلَةُ و وهو َمْجُهوٌل ، (3)

أََحُدهما قاَل ُشَرْيك عن أَبي إْسحق عن رُجٍل عن  وآَخراِن َغْيُر َمْنسوبَْينِ  ِوفَاَدةٌ قالَهُ ابُن َسْعدٍ بِن األَْسوِد له  بُن َسِعيدٍ  َجبَلَةُ و ِصفِّين َمَع علّيِ ،

ه َصَحابِيُّ  َجبَلَةُ  عنَد النوِم والثاني قاَل ابُن ِسْيِرين : كاَن بِمْصَر رُجٌل من األَْنصاِر يقاُل له (ُقْل اي أَي َُّها اْلكاِفُرونَ )في قَراَءةِ  َجبَلَة َعّمِ

نّي الُكوفّي عن أَبُو َسِريَرةَ التِّْيِمّي ويقاُل الشْيبَا بُن ُسَحْيمٍ  َجبَلَةُ و َرِضَى هللا تعالَى عنهم ، َصحابيونَ  َجَمَع بَْين اْمَرأَةِ رُجٍل واْبنَتِه من غيرها ،

عن ابِن ُمَحْيِريٍز  بُن َعِطيَّةَ  َجبَلَةُ و ، وقد َذَكَره المصنُِّف أَْيضاً في س ر ر ، 125ُمعَاِوية وابُن ُعَمَر ، وعنه ُشْعبَة وُسْفيان ثِقَةٌ توفي َسنَة 

اد بُن َسلََمة ثِقَةٌ كذا في الَكاِشِف للذَّ  ثانِ  َهبيّ وغيِره ، وعنه ِهَشاُم بُن َحسَّان وَحمَّ بُن  َجبَلَةُ و وابُن ُسَحْيٍم تابِِعيُّ فكاَن يَْنبَِغي أن يُنَبَّه َعلَيه ، محّدِ

ن بَن الَحِرِث األَْوَسِط بن ثَْعلَبَة بن الحاِرِث األْكبِر بن َعْمرو بن حجر بن هْنٍد بن اماِم ب َجبَلَةَ  بَن الَحِرِث األَْعَرجِ بنَ  َجبَلَة بَن َعْمِرو بنِ  أَْيَهمَ 

َر ولَِحَق بالروِم وأَْخبَاُرهُ َمْشهوَرةٌ  آِخُر ُملُوِك َغسَّانَ  َكْعب بن َجْفنَة  نَقَلَه الحافُِظ والذََّهبِيُّ ، الَجبَِليُّ  من َولَِده َعْمُرو بُن النُّْعَمانِ  وهو الذي تَنَصَّ

ا محمُد بُن عليُّ   ، 213َسِمَع بقى بن َمْخلد ماَت َسنَة  األَْنَدلُِس  َجبَلِ  فَِمنْ  (2) الَجبَِليُّ  ْحمدٍ هكذا في النُسخ والصَّواُب محمُد بُن أَ  الَجبَِليُّ  وأَمَّ

محمُد  أَبُو َجْعفَرٍ و بالشأِم ألَنَّه كاَن يْسَكنُه ، قاِسيونَ  َجبَلِ  من المْقِدسيُّ صاِحُب المختاَرةِ  الحافُِظ ِضياُء الدينِ  الَجبَليُّ  ومحمُد بُن َعْبِد الواحدِ 

وأَحمُد بُن عبِد  عن أَبي بَْكِر بِن َخلَف وعنه السْمعَانيّ  (4)هكذا في النسخِ والصَّواُب محمُد بُن محمِد بِن علّيِ الطُّوِسيُّ  حمَد بِن علّيِ بُن أَ 

ثانِ  الَجبَِليَّانِ  الرحمنِ   وّي.المِصْيِصّي شْيٌخ للعشارّي َسِمَع البَغَ  الَجبَليُّ  وفَاتَه إْبَراِهيُم بُن محمدٍ  محّدِ

 وهو مجاٌز. قَبيُحه أَي الَوْجِه كأَميرٍ  َجبيلٌ  رُجلٌ و

 كُجَهْينَةَ قََصبَةٌ بالبَْحَرْيِن. ُجبَْيلَةُ و

 قليُل الحالَوةِ. وكذا الَوْجِه إذا كاَن َغِلَظُهما الرأِس  َجْبلُ  رُجلٌ  من المجاِز :و

 : الِخْلقَةُ قالَهُ أَبُو َعْمٍرو. الِجْبلَةُ و غليظٌ  أي بالكسرِ  َجبِلَةٍ  ذو رُجلٌ و

 كتَنُّوٍر : ة قُْرَب َحلََب. : َجبُّولٌ و

 ، والنوُن زائَِدةٌ هنا َذَكَره الَجْوَهِريُّ وَسيَأْتي للمصنَِف ثانياً ويأْتي الَكالُم عليه. كقُْنفٍُذ قَدٌح غليٌظ من َخَشبٍ  : ُجْنبُلٌ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

َحابيُّ َرِضَي هللا تعالَى عنه َمْشهوٌر.: محرَّ  َجبَلٌ   َكةً واِلٌد َمعَاذ الصَّ

 أي رأَْسه ، وقيَل : أَْغلَظ ما يَِجُد. أَْجبَله وقاَل أَبُو َعْمٍرو : َرِكبَ 

__________________ 
 قا  رجر من بين عامر.« جبلة»( معجم البلدان 1)
 ( معجم البلدان : وبعده :2)
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 منتحلهنضر هبم بُقُضب 
 ( ويف أسد الغابة : وقير : ان الذي قتر خني  بن خالد األشعر وهو الصحيح.3)
 .294/  1( انظر التبصري 4)
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 َعلَيها. ُجبِل بالكسِر تأِْسيس ِخْلقَته التي َجْبلة الَجبَل وقاَل اللَّْيُث :

اء. ِجبَلَتَُكم قَبََّح هللاُ  بالكسِر بمْعنَى الجماَعِة يقاُل : ِجبَل كِقَرَدةٍ َجْمعِ  الِجبَلَةُ و  عن الفَرَّ

تَْين مشدََّدة الالِم  الُجبُلَّةُ و اَغانِّي في كتابِه الَموُسوم بأْسَماِء العاَدةِ وَسبََق  الَجبِْيلَةُ وبضمَّ على فَِعْيلٍة بمْعنَى الِخْلقَة نَقَلَهما َشْيُخنا عن الصَّ

 ْمُس لغاٍت وهذه اثْنَتَان فصاَرْت َسْبعَة.للمصنِِّف خَ 

 َعلَيه. الَمْجبُول خْلِقه (1)كِكتَاٍب أي  ِجبَاله وقاَل ابُن َعبَّاٍد : يقاُل أَْحَسن هللا

. الَجبُلُ و اَغانيُّ  كعَُضٍد الجماَعةُ وبه قََرأَ الَخِليُل جباُلً كثيراً نَقَلَه الصَّ

. وَطلََب حاَجةً  فأَْجبَلُوا يقاُل َسأَْلنَاهم: الَمْنُع  االْجبَالُ  ومن المجاِز : َمْخَشِريُّ لُوا نَقَلَه ابن َعبَّاٍد والزَّ  َجابَلَ وأي َخفََق.  فأَْجبَلَ  أي َمنَعُوا ولم يُنَّوِ

 عن أَبي َعْمٍرو. الَجبَلَ  الرُجُل إذا نََزلَ 

 ، وهو مجاٌز. (2)السَّناِم ناِميَتُه  َجبَلَةُ  وناقَةٌ 

أِْس بالفتحِ  َجبِلُ  ورُجلٌ   : لم يَُرقَّْق. ِمْجبالو (3) َجبِلٌ  َغِليُظه. وَسْيفٌ  (3)الرَّ

ر فيه مْعنَى الثَّبَاِت ، ويقاُل : َجبَلٌ  وهو ةٍ بمْعنَى الجماَعِة الكثيرةِ. ِجبِلَّةٌ  كِطِمر َجْمعُ  الِجبِلُّ  إذا لم يَتََزْحَزْح تََصوَّ  كِطِمرَّ

 في الِغلَِظ. كالَجبَلِ  الرُجُل صارَ  َجبِلَ و

ٌل عن تَْدبيرِ  الِجْبلَةِ  َمْنسوٌب إلى الِجْبِليُّ و  في البََدِن بصنعِ باِرئِه. الجبلة كما يقال َطبيعيُّ أَي ذاتيُّ ُمتَنَّصِ

 (4)وَذَكَره ابُن السْمعَانّي في األَْنساِب بالحاِء الُمْهملَِة وَوِهَم وتَعَقَّبَه ابُن األَثيِر ، وخالُد بُن ُصبَْيح بالضِم َشامي  الُجْبالنيُّ  ويونُُس بُن َمْيَسَرة

ٌث ،  الُجبالنيُّ  كةً  َجبَلَةُ و. الُجْبالنيُّونَ  بُن َسْهل بن عمرو إليه يُْنَسبُ  ُجْبالنومحّدِ  بضرية ذو شعاٍب قالَهُ نَْصر. َجبَلٌ  محرَّ

 كُزبَْيٍر موِضٌع بَْين المشلّل والبَْحِر قالَهُ نَْصر أَْيضاً. بَيلٌ جُ و

 صبح بأَْرِض الِجناب منزلة بنِي ِحصن بن ُحَذيفة وَهِرم بن قُْطبُة وُصبح رجل من عاد كان ينزله على وْجِه الدَّهِر. أَْجبَالو

، « ج ب ر» في األَْنبياِء َعلَيهم الصَّالةُ والسَّالُم ، وقد َمرَّ تَحِقيُق لغَاتِه وما فيها َكِقْنديٍل اسُم الَمِلِك الموكِل بالَوْحيِ إلى ِجْبريلُ  : [جبرل]

َعْبُد هللا وذِلَك أَنَّ الَجْبَر بَمْنزلَِة  (5) جبرال ، وفي كتاِب الشَّواِذ البِن جني. قيَل في َمْعنَى« ا ي ل»، وفي « أَ ل ل»ٌء من ذلك في وشي

 ْبد هلِل تعالَى ، ولم نَْسَمْع الَجْبر بمْعنَى الرُجِل إالَّ في ِشْعِر ابن أَْحمر وهو قَْولُه :الرُجِل والرُجُل عَ 

ت بـــــــــــــــــه   اشـــــــــــــــــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــراوو  حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــيـــــــــــــــــِ

 انـــــــــــــــعـــــــــــــــِم صــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــاحـــــــــــــــًا أيـــــــــــــــهـــــــــــــــا اجلـــــــــــــــربُ و     

  
بَْين الكاف والقاف فغاِلُب األَْمِر على هذا أْن تكوَن قالُوا : وأل بالنَّبَِطيِة اسٌم هلل ُسْبحانه ومن أَْلفاِظهم في هذا االسِم أَْن يقُولُوا كويْر الكاف 

الذي هو كويْر ثُم لَِحقَها من التَّْحِريِف على طوِل االْستِْعماِل ما أََصاَرها إلى هذا  جبرال هذه اللغَاُت ُكلُّها في هذا االسِم إنَّما يُراُد بها

 ةً يتََشبَُّث بعُضها ببعٍض.التَّفاوِت ، وإْن كانَْت على كّلِ أَْحواِلها ُمتََجاِدب

كاً جماَعةٌ منهم ي به تَبَرُّ بُن أَْحمر الجملّي عن ابِن بَِريَدة وعنه عباُد بُن عوام وابُن إِْدِريس وثَّقَهُ ابُن ُمِعين. وقاَل  ِجْبريلُ  قْلُت : وقد ُسّمِ

 ٍء.النَّسائِيُّ : ليَس بشي

.أَْهَملَه الَجوْ  كَسَمْندٍ  الَجبَْهلُ  : [جبهل]  َهِريُّ

ُجُل الجافي وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو اجِ : الرَّ  وأَْنَشَد لعَْبِد هللا بن الحجَّ

ه  نــــــــــــــَ حــــــــــــــح نــــــــــــــَ ف  كــــــــــــــَبن  الــــــــــــــغــــــــــــــازالت مــــــــــــــَ  أَلــــــــــــــَ

يـــــــــمـــــــــًا دابِداب     ثـــــــــًا َأو لـــــــــئـــــــــِ كـــــــــح وِف نـــــــــِ  مـــــــــن الصـــــــــــــــــــــــ 
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الً  هـــــــــح ـــــــــَ بـ وُءهـــــــــا  جـــــــــَ َا َيســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــِ ب ـــــــــه اجلـــــــــَ َر  مـــــــــن ـــــــــَ  تـ

  
ا    بــــــــــَ مــــــــــا  وحــــــــــاجــــــــــِ رت مــــــــــنــــــــــه اجلــــــــــَ ظــــــــــَ (6)إذا نــــــــــَ

 

  
__________________ 

 ( يف التكملة : أي جسده.1)
 ( األساس : لمكته.2)
 .«ككتف»( ضبطت ابلقلم يف األساس 3)
 .«صبح» 302/  1( يف التبصري 4)
 .«حربا »( ابألصر 5)
 واملثبت عنهما وقبلهما يف اللسان :« حبهال تر »( اللسان والتكملة وابألصر 6)
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ا   يُْستَْدَرُك عليه :* وممَّ

. الَجْبَهلُ  اَغانِيُّ  كِحْضَجٍر لغَةٌ فيه عن ابِن األَْعَرابِّيِ أَْيضاً نَقَلَه الصَّ

أَو ما  الشَّعَرِ  وقاَل : هو الكثيُر من الَجثْلِ  اللَّيُِّن ، واْقتََصَر أَبُو َزْيٍد على كأَميٍر من الشََّجِر والشَّعَِر الكثيُر الُمْلتَفُّ  الَجثيلُ و الَجثْلُ  : [جثل]

 َغلَُظ وقَُصَر منه أَو َكثَُف واْسَودَّ.

ْخُم الَكثيُف الُمْلتَفُّ من ُكّلِ شي من الشَّعَِر أََشدُّه َسواداً وأَْغلَُظه الَجثْلُ  قاَل اللَّْيُث : األَخيَرةُ عن  َكَسِمَع وَكُرمَ  َجثُلَ  ، وقد َجثِيلٌ و َجثْلٌ  ءٍ أو الضَّ

 بالضِم قال األَْعَشى : جثل هما َمْصَدرا ثولَةً جُ و َجثَالَةً  اللّْيثِ 

رِ أَثـــــــــــــــيـــــــــــــــٍث و  ثـــــــــــــــح رّوي جـــــــــــــــَ  ـ الـــــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــاِت تـــــــــــــــَ

اُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      نــــــــــــَ فــــــــــــح ريــــــــــــَزٌة مــــــــــــِ وٌب غــــــــــــَ عــــــــــــُ (1)ه لــــــــــــَ
 

  
 َضْرٌب من النَّْمِل كباٌر ُسوٌد ، ويقاُل الَجْفُل أَْيضاً وأَْنَشَد : الَجثْلُ  بالفتحِ. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : َجثْلٌ  ج السَّوداءُ  : النَّْملَةُ العظيمةُ  الَجثَلَةُ و

م و  هـــــــــــِ نـــــــــــِ رَاســـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــم عـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــَ مـــــــــــِ َر  الـــــــــــذ  ـــــــــــَ  تـ

ازِِن      مــــــــــــــــَ اِج كــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ ب  اهلــــــــــــــــِ رغــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــح (2)اجلــــــــــــــــَ
 

  
ْخَمةُ. الَجثْلَةُ و  األَْفنَاِن وهو مجاٌز. َجثْلَةُ  وَشَجَرةٌ  َجثْلٌ  نَبَاتٌ  يقاُل : من الشََّجِر الكثيَرةُ الَوَرِق الضَّ

 من البرِد قاَل َجْنَدُل بُن المثنى : الطائُِر نَفََش ريَشهُ  اْجثَأَلَّ و

اُء و  تـــــــــــــــَ اَء الشـــــــــــــــــــــــــــــِّ َب   جـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــَ رب ُ  اجـــــــــــــــح  الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ

ُر و      فــــــــــَ غــــــــــح ٌ  عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا مــــــــــِ تح ِشــــــــــَح عــــــــــَ لــــــــــَ (3)طــــــــــَ
 

  
َمْخَشِريُّ ، طاَل واْلتَفَّ  إذا النَّْبتُ  اْجثَأَلَّ  من المجاِز :و  ، عن أَبي َزْيٍد. أو اْهتَزَّ وأَْمَكَن أَْن يُْقبََض عليه نَقَلَه الزَّ

يشُ  اْجثَأَلَّ و . اْنتَفَشَ  نَْفُسه الّرِ  قاَل أَبُو حزام العْكِليُّ : َغِضَب وتََهيَّأَ للِقتاِل والشَّرِّ  إذا فالنٌ  اْجثَأَلَّ و الِزٌم ُمتَعَّدِ

 أجـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــرّ ال أجـــــــــــــــــــــــذئـــــــــــــــــــــــّر وال و 

 آدأد إىل وال أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ه    

  
 العَريُض والُمْنتَِصُب قائماً. الُمْجثَئِلُّ و

 َسَواء. َجفَلَتْهُ  ِمثْل الريحُ  َجثَلَتْه : (4)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

 كغَُراٍب القُبَُّر. الُجثَالُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

 بهاٍء ما تَناثََر من َوَرِق الشََّجِر. الُجثَالَةُ و

َكةً األُمُ  الَجثَلُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و ْوَجةُ. يقاُل ثَِكلَتْهُ  قاَل غيُره :و ، محرَّ اَغانِيُّ : الَجثَلُ  الزَّ والتَّْركيُب يَُدلُّ على ِلْيٍن وقَْد  وفّسَر بهما. قاَل الصَّ

 .الَجثَلُ  َشذَّ عن هذا التَّْركيبِ 

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 وهي الُمْعتَدلةُ في الَكثْرةِ والطوِل. الَجثْلةُ  َكثَّةٌ ويُْستَحبُّ في نواِصي الَخْيِل : َجثْلَةٌ  لَحيةٌ 

 كُزبَيٍر جدُّ لإلماِم ماِلٍك ويقاُل بالخاِء المْعَجمِة كما َسيَأْتي. ُجثَيلٌ و

ا يُْستَْدَرُك َعليه :  * وممَّ

 الصد في أَبُو ُمْسلم َرَوى عنه اْبنُه ُمْسلم واألَصّح أنَّه ال ُصْحبَة له. جاجل : [ججل]

ِة : الِحْرباءُ  الَجْحلُ  : [جحل] مَّ  العظيُم وهو َذَكُر أُّمِ ُحبَْين قاَل ذُو الرُّ

ٍر  مــــــــــ  نح حتــــــــــََ ٌة مــــــــــِ تح حــــــــــاجــــــــــَ َقضـــــــــــــــــــــــ  لــــــــــمــــــــــا تـــــــــــَ  فــــــــــَ

وِدِه و      وحىَل عـــــــــلـــــــــ  عـــــــــُ لـــــــــَ ـــــــــح رحن واقـ هـــــــــَ رُ َأ ـــــــــح حـــــــــح (5)اجلـــــــــَ
 

  
 قالَهُ اللَّْيُث.
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اُء : الضْخُم. الضَّبُّ الَكبِيرُ  الَجْحلُ و  الُمِسنُّ وقاَل الفرَّ

وهو في َخْلق الَجَرادةِ إذا َسقََط ال يَُضمُّ الَجنَاَحْين. وقاَل اللَّْيُث : َضْرٌب من اليَعَاِسيِب  العَظيمُ  عن أَبي َزْيٍد ، َزاَد غيُره : اليَْعُسوبُ  : الَجْحلُ و

 .الِجْحالن من ِصغاِرها والَجْمعُ 

__________________ 
ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــفــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــرد ال ــــــــــــــــــدد ق ــــــــــــــــــب  إاي  ال تســـــــــــــــــــــــــــــــت

 حـــــــــــــــــــزابـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاان جـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــا    

  

 والدابدب : الكثري الشر واجلبلة.

 وعنه الضبرت. 126( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
 ( بعد ا يف اللسان :3)

 جعلت عا ا رور تسكرو 
 .271/  3تسكر : أي يذهب حرها ا عن اللسان ا وانظر اجلمهرة 

 .32/  2( اجلمهرة 4)
 الصحاح.وعجزه يف  429/  1واللسان واملقايي   457( ديوانه ص 5)
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ْخمُ  أَْيضاً : الَجْحلُ و قاُء الضَّ ً و أو الزقُّ عن أَبي َزْيٍد. الّسِ هما. ُجْحالنٌ و ُجحولٌ  ج العظيمُ  الُجعَلُ  أَْيضا  بضّمِ

ً والعَظيُم الَجْنبَْيِن  : الَجْحلُ و  وأَوالِدها عن اللَّْيِث. َحْشُو اإِلبِلِ  أَْيضا

 ِء على الجيِم كما َسيَأْتِي.قْلُت : والصَّواُب الَحْجُل بتْقِديِم الحا

األَْزِديُّ عن أَبي بَْرَدةَ وَعَطاء وعنه أَبُو عاِصٍم العبادانيُّ وغيُره ، وثَّقَهُ ابُن ُمِعْيٍن كذا في الَكاِشِف  َجْحلٍ  بُن َحْنَظلَةَ شاِعٌر والَحَكُم بنُ  َجْحلُ و

تابِِعيَّاِن  شْيٌخ البِن َعَوانَةَ الوضاح َجْحلٍ  بنِ  بُن بِشيرِ  (1)هكذا في النسخِ والصَّواُب سلُم  وساِلُم بُن بِْشرِ  وفي التَّْبِصيِر للحافِِظ َرَوى عن علّيِ 

لَهُ تَْجِحيالً و .َجْحالً  َكَمنَعَهُ  َجَحلَهُ و َد للُمبالغَةِ  َجحَّ  قال الُكَمْيُت : َصَرَعهُ  ُشّدِ

يـــــــــاً و  َث دامـــــــــِ عـــــــــَ ثـــــــــاِء َأشـــــــــــــــــــــــح عـــــــــح و الشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــُ  مـــــــــاَ  أَب

رٍ ِإن  َأاب و      حــــــــــــــح يــــــــــــــٌر  جــــــــــــــَ تــــــــــــــِ رقــــــــــــــَ حــــــــــــــ  (2)جمــــــــــــــُح
 

  
 يأْتي ِذْكُره في الُمْستَْدركات. َجْحلٍ  أي مصرع. وأَبُو الشَّْعثاء رُجٌل من كْنَدةَ اسُمهُ ِزيَاُد بُن يَِزيد. وأَبُو

ْخَرةُ العَظيَمةُ  الَجْيَحلُ  : (3)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و الَخْلقِ  لعظيَمةُ : النَّاقةُ ا الَجْحالءُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و الَمْلَساُء وأَْنَشَد ابُن َعبَّاٍد قَْوَل  كَحْيَدٍر الصَّ

 أَبي النَّْجم.

ٍز كصفاة   .(4) اجلَيحَحرمنه بَعجح
ْخرةِ ال يَْستَِقيُم وفي  اَغانيُّ : اْنشاُده على مْعنَى الصَّ ّبِ ، وال  الَجْيَحلِ  الَمْشطوِر ِرَوايتان إْحداُهما كصفاةِ قال الصَّ باإلضافَِة أي كصفاةِ الضَّ

ّبِ إالَّ عْنَد حجر وهو مرداته والثانية ما َرَواه األَْصَمِعيُّ كالصفاة فَِة وهي العَظيَمةُ الَمْلساُء. الَجْيَحل يكوُن ُجْحر الضَّ  على الّصِ

لُ وٍء. العَظيُم من كّلِ شي الَجْيَحلُ و تُتََّخذُ منه ، عن ابِن َعبَّاٍد ، قاَل : َمٍك للتِّْرَسةِ من سَ  نَْوعٍ  ِجْلدُ  الَجْيَحلُ و األْولَى  كُمعَظٍَّم الَمْصروعُ  الُمَجحَّ

 المصرع لما تقدَّم أَنَّ التَّْشديَد فيه للُمبالغَِة وَمرَّ شاِهُده من قَْوِل الُكَمْيِت.

 وأَْنَشَد : غَُراٍب السَّمُّ ك الُجَحالُ  قاَل األَْحمر :و

يـحَفان و   (5) اجُلَحاالَجر عه الذ 
اَغانِيُّ : التَّْرِكيُب يَُدل على ِعَظِم الشي  السَّمُّ. الُجَحالُ  ِء وقَْد َشذَّ عنهوِمثْلُه عن ابِن األَْعَرابِّيِ وَزاَد َغيُرهما : القاتُِل. قاَل الصَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ٌ  َغِليَظةُ الَخْلِق َضْخمةٌ. َجْيَحلٌ  امَرأَة

 ، وهو الذي َعنَاه الُكَمْيُت في ِشْعِره الَمْذكوِر. ُمْسلُم بُن َعْوَسَجة األسدّي اْستَْشهد َمَع الُحَسْين بن علّيِ َرِضَي هللا تعالَى عنهما َجْحلٍ  أَبُوو

 : َصَرَعه والميُم زائَِدةٌ وَسيَأْتي. َجْحلََمهو

 لَجبَُل.: ا الَجْيحلو

يُِّد من الرجاِل.  الَجْحلُ و . الَجْحلُ و: السَّ ّبِ عن ابِن األَْعَرابِيُّ  ولَُد الضَّ

االً  الرُجلُ  َجْحَدلَ  : [جحدل] ً  عن ابِن األَْعَرابّيِ ، َصاَر َجمَّ  من قَْريٍة إلى قَْريٍة فهو ُمَجْعدٌل عن ابِن ُشَمْيٍل. أو ُمكاِريا

 عن ابِن األَْعَرابِّيِ. اْستَْغنَى بعَد فَْقرٍ  َجْحَدلَ و

ً  َجْحَدلَ و ْيب : ُمَجْحَدلٌ  فهو َصَرَعهُ أو َربََطهُ  إذا فالنا  وبالَوْجَهْين فّسَر قَْول ماِلِك بن الرَّ

قــــــــ ــــــــِ ُر عــــــــات قــــــــِ ــــــــح ث ــــــــُ ُف يـ ــــــــح ي وُ  الســــــــــــــــــــــ  ــــــــقــــــــُ اَلَم ت  ي عــــــــَ

ر ين مــــــــــن الــــــــــرجــــــــــاِ       َد إذا جــــــــــَ حــــــــــح جــــــــــَ
ُ

 (6) ؟املــــــــــ
  

 أَي الَمْصُروُع أَو الَمْربوُط.
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ها وأَْكراها َجْحَدلَ والماَل َجَمعَهُ  َجْحَدلَ و عن ابِن األَْعَرابّيِ  اإلناَء َمأَلَهُ  َجْحَدلَ و وقُْنفٍُذ كَجْعفٍر  : الَجْحَدلُ و من قَْريٍة إلى قَْريةٍ  اإِلبَِل َضمَّ

 الغاُلُم الحاِدُر السَِّميُن.

 وأَْنَشدَ  َكَكْنهبٍَل القَصيرُ  الَجنَْحَدلُ  قاَل أَبُو الَهْيثمِ و

__________________ 
 .244/  1( التبصري 1)
 .429/  1( اللسان والصحاح واملقايي  2)
 .57/  2( اجلمهرة 3)
 ( اللسان.4)
 .429/  1العنربي ا وصوابه جّرعته. وانظر اللسان والصحاح واملقايي  ( قا  ابن بري الشعر لشريك بن حيان 5)
 ( اللسان والتكملة.6)
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َد ُ  ملاِلِك ابِن الر يحِب البيَت الذي قد منا ِذَكَره وُرِوي من الرجا ِ   .(1) اجلََنحح
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ْمٍر وأَْنَشَد :الُحَداء الَحَسُن الُمَولَُّد عن أَبي عَ  الَجْحَدلَةُ 

ِدلــــــــــــــــــونَأوحَرَدهــــــــــــــــــا  حــــــــــــــــــح جــــــــــــــــــَ
ُ

داً  املــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــدًا و      تح ُروي ـــــــــــــــــَمشـــــــــــــــــــــــــــــــَ ُروهـــــــــــــــــا ف  .(2)َزجـــــــــــــــــَ
  

 األَتَاُن إذا تَقَبَّض َحيَاُؤها للِوَداِق وأَْنَشَد للفََرْزدِق : تََجْحَدلَتِ  وقاَل ابُن َحبِيبٍ 

رِي هلـــــــا  ـــــــح ُت عـــــــن أَي فـــــــح َكشـــــــــــــــــــــَ تح فـــــــَ َدلـــــــَ جـــــــح حـــــــَ   فـــــــتـــــــَ
ـــــــــــوَداِ  و      ـــــــــــُة ال َد ُ كـــــــــــذا  صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــب حـــــــــــح (3) ـــــــــــَ

 

  
 : تَقَبُُّضها واْجتماُعها. تََجْحُدلُها وقالَ 

. كَجْعفٍَر وقُْنفٍُذ وُعالبِطٍ  الَجْحَشلُ  : [جحشل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ولم يذكر اللغَةَ الثانِيَةَ وأَْنَشَد : السَّريُع الَخفيفُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو

الن  عـــــــــِ مـــــــــَ ُت مـــــــــنـــــــــه ُمشـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح الً القــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــَ حح  .جـــــــــَ
رحَواًل      قـــــــــــــاِء هـــــــــــــَ ُت يف الـــــــــــــلـــــــــــــِّ بـــــــــــــح بــــــــــــــَ (4)إذا خـــــــــــــَ

 

  
 قاَل الُحَطْيئَةُ : كَجْعفٍَر الَجْيُش الكثيرُ  الَجْحفَلُ  : [جحفل]

رٍ وَ  فـــــــــَ حـــــــــح ٍض   جـــــــــَ جـــــــــِ تـــــــــَ ـــــــــح نـ هـــــــــيـــــــــِم الـــــــــلـــــــــيـــــــــِر مـــــــــُ  كـــــــــبـــــــــَ

اِم      عـــــــــَ َد ِإنــــــــــح عـــــــــح (5)أَرحَض الـــــــــعـــــــــدّو بـــــــــبـــــــــؤســـــــــــــــــــــــَ  بــــــــــَ
 

  
ِء يقاُل منه َجَحَف السَّْيُل الشَّجَر والَمَدَر ، ِوَسْيٌل جحاٌف فهو ثاُلثيُّ ال ُرباعيُّ وقاَل شْيُخنا ، الُمه زائَِدةٌ ألَنَّه من الَجْحِف وهو الذَّهاُب بالشي

 وعليه فموِضعُه الفَاء وإِْن َذَكَره جَماَعةٌ كالَجْوَهِرّيِ هنا وتَبِعَهم المصنُِّف.قَالَهُ ابُن القَطَّاع في كتاِب األَْبنِيِة له ، 

ُجُل العَظيمُ  الَجْحفَلُ و ً و القَْدرِ  الرَّ يُِّد الَكريُم. أَْيضا  السَّ

كالشفِة لإِلْنساِن وقد اْستَعَاَرها َجريُر لإلْنساِن  َخْيِل والبغاِل والَحميرِ بَِمْنِزلَِة الشَّفَِة لل الَجْحفَلَةُ والعَظيُم الَجْنبَْيِن.  الَجْحفَلُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و

 حْيُث قاَل :

 وضــــــــــــــــــــــــض اخلــــــــــزيــــــــــر فــــــــــقــــــــــيــــــــــر أيــــــــــن جمــــــــــاشــــــــــــــــــــــــض 

 جـــــــــــراف هـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــض جـــــــــــحـــــــــــافـــــــــــلـــــــــــهفشــــــــــــــــــــــــحـــــــــــا     

  
االْختَِراعِ بْل تُْطلُق على كّلِ منهما كما هو قاَل شْيُخنا : وال تَْختص بالشَّفِة العُليا كما َزَعَمه ابُن حجةَ وغيُره وَجَزَم به في نوعِ سالَمِة 

 ظاِهُر المصنِّف ونّص غيِره.

 َكأَنَّهما َكيَّتان ُمتَقابِلَتَان في باِطنِهما. َرْقَمتاِن في ِذراَعي الفََرِس  الَجْحفَلَتانو

عوا  تََجْحفلواو ً  َجْحفَلَهُ و وربَّما قالُوا َجْعفَلَهُ. َصَرَعهُ وَرماهُ  َجْحفَلَهُ َجْحفَلَةً وتََجمَّ . بَكَّتَهُ بِِفْعِلهِ  أَْيضا اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 الغَليُظ الشَّفَِة. بزياَدةِ النُّونِ  الَجَحْنفَلُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ولم يَْعرْفه أَبُو َسِعيٍد.« ج ح ل»الخجال بالضِم والخاِء ُمْعجمة السَّمُّ المنقُع وبه ُرِوي ما أَْنَشَده اأْلَْحمر في 

. كَجْعفٍَر وقُْنفُذٍ  الَجْخدلُ  : [جخدل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 الحاِدُر السميُن من الِغلماِن. وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

اَغانيُّ : وهو تَْصحيٌف ، والصَّواُب بالحاِء الُمْهَملِة.  قاَل الصَّ
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مامُ  الَجديلُ  منهو َجِديلٌ و َمْجُدولٌ  فهو أَْحَكَم فَتْلَهُ  َجْدالً  من َحدَّي نََصَر وَضَربَ  يَْجِدلُهو ْجُدلُهيَ  أَي الَحْبلُ  َجَدلَهُ  : [جدل] الُمْحَكم  الَمْجدولُ  الّزِ

 قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : من أََدمٍ  فَتْله

ٍح لــــــــــطــــــــــيــــــــــٍف  و  ِديــــــــــرَكشــــــــــــــــــــــــح ٍر  كــــــــــاجلــــــــــَ  خُمَصــــــــــــــــــــــــ 

ِر و      ذلـــــــــ 
ُ
يِّ املـــــــــ قـــــــــِ وب الســـــــــــــــــــــــ  بـــــــــُ ـــــــــح اٍ  كـــــــــبُنـ (6)ســـــــــــــــــــــــَ

 

  
ِة : مَّ  وقاَل ذو الرُّ

ـــــغـــــــامـــــهـــــــا و   حـــــىت كســـــــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــــ  اخلشـــــــــــــــــــــاش ل

ثــــــــين اخلــــــــد  مــــــــنــــــــهــــــــا      هــــــــاإىل حــــــــيــــــــث يــــــــُ  جــــــــديــــــــلــــــــَ

  
ً  الَجديلُ و واوَحْبٌل من أََدٍم أَو َشعٍَر في ُعنُِق البَعيِر  أَيضا  قاَل َعْبُد هللا بن عجالن النَّْهِديُّ : َجِديالً  (7) الِوشاحَ  ربَّما سمُّ

__________________ 
 .«ج ن ح د  »( وهي رواية التكملة واللسان 1)
 ( اللسان.2)
 واللسان ونسبه جلرير والتكملة. 723( ديوانه ص 3)
 واللسان والتكملة. 320/  3( اجلمهرة 4)
 وعنه الضبرت. 74( ديوانه ط بريوت ص 5)
 واللسان والصحاح. 45ه ص ( من معلقته ديوان6)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا عل  أهنا معطوفة عل  ما قبلها.7)
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مـــــــــــــامـــــــــــــٍة  روَع غـــــــــــــَ قحســـــــــــــــــــــــــــًا َأو فـــــــــــــُ  كـــــــــــــَبن  ِدمـــــــــــــَ

ر       قـــــَ ـــــَ تـ هـــــــا حـــــيـــــــث اســـــــــــــــــــح نـــــِ تـــــح هـــــــاعـــــلـــــ  مـــــَ ديـــــلـــــُ (1)جـــــــَ
 

  
َكُر الشَّديدُ  بالفتحِ  الَجْدلُ وكُكتٍُب  ُجُدلٌ  ج ْجلَْينِ  اإِلْنسانِ  ُجُدولُ  ثُ قاَل اللَّيْ و الَمْعصوب ويُْكَسُر الذِّ حِديُث عائَِشة َرِضَي  ومنه قََصُب اليََدْيِن والّرِ

 أَي يَوم الليِل الْسابِعِ. «وال يُْكَسر لَها َعْظم ُجُدوالً  تذبح يَْوم السابِعِ وتُْقَطع»هللاُ تعالَى عنَها في العَِقيقة : 

ً  َجْدل وكلُّ َعْظٍم ُمَوفٍَّر ال يُْكَسُر وال يُْخلَُط به غيُره ُجُدولٌ  َجْمعُه ِجْدلٌ  كلُّ ُعْضوٍ و  َمجدولٌ  َرُجلٌ  من المجاِز :و ُجدولٌ و أَْجدالٌ  جَ  أَْيضا

 الَخْلق إذا كاَن َمْعصوباً. َمْجُدولُ  وقيَل رُجلٌ  لَطيُف القََصِب ُمْحَكُم الفَتْلِ  لطيُف الَخْلقِ 

 كذِلَك. أَْجَدلُ  ساِعدٌ و

 قاَل الُحَطْيئةُ : من الدُّروعِ الُمْحَكَمةُ  الَجْدالءُ و وهو مجازٌ  َحَسنَةُ الطَّّيِ  َجْدالءُ و ولَةٌ َمْجد ساقٌ و

 فـــــــــــيـــــــــــه الـــــــــــرمـــــــــــاُح وفـــــــــــيـــــــــــه كـــــــــــر  ســـــــــــــــــــــــــابـــــــــــغـــــــــــٍة 

اّلِم  جــــــــدالءَ      ِج ســــــــــــــــــــــَ ٍة مــــــــن َنســــــــــــــــــــــح مــــــــَ هــــــــَ ــــــــح بـ (2)مــــــــُ
 

  
 قاَل َكْعٌب بُن ُزَهْيٍر َرِضَي هللا تعالى عنه : َمْجدولَةٌ  وكذِلَك ِدْرعٌ  بالضمِ  ُجْدلُ  ج

لــــــــٌ   تح هلــــــــا حــــــــَ كــــــــّ  بــــــــيــــــــٌ  ســــــــــــــــــــــوابــــــــغ قــــــــد شــــــــــــــــــــــُ

 جمـــــــــــــدو ُ كـــــــــــــبَنـــــــــــــه حـــــــــــــلـــــــــــــ  الـــــــــــــقـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــاء     

  
هُ  إذا ولَُد الظَّْبيَِة وغيِرها َجَدلَ و وهو مجازٌ  اِشح وهو الذ الَجاِدلُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ  قَِوَي وتَبَِع أُمَّ ه.من ولِد الناقَِة فَْوَق الرَّ  ي قَِوي وَمَشى َمَع أُّمِ

ْقرِ  من صفةِ  األَْجَدلُ و ِة : كاألَْجَدِلّيِ  (3) الصَّ مَّ  بزياَدةِ الياِء قاَل ذُو الرُّ

َد ٍ كـــــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــــّن خـــــــــــــــــــــوايف   قـــــــــــــــــــــرٍم  َأجـــــــــــــــــــــح

ِرِب      ِز اخلــــــــــــَ عــــــــــــَ ُه ابأَلمــــــــــــح قــــــــــــَ ــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــبــــــــــــِ (4)َود  ل
 

  
 قاَل َعْبُد َمنَاف بُن ربع الُهَذليُّ : أَجاِدلُ  ج

ٌة و  الثـــــــــــَ ـــــــــــَ ٌة َأو ث عـــــــــــَ ـــــــــــح بـ ـــــــــــقـــــــــــوُم ِإاّل ســـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــا ال

وحَت      وتــــــــــون َأخــــــــــر  الــــــــــقــــــــــوِم خــــــــــَ اِد ِ لــــــــــَ (5)اأَلجــــــــــَ
 

  
ً ورضي هللا تعالى عنه  الغَفَاِريّ  فََرُس أَبي َذرِّ  األَْجَدلُ و  وهو القائُِل فيه : الِكْنِدّيِ  بِن َمْعديْكِرب فََرُس الُجالِس  أَْيضا

ــــــــــــَك مــــــــــــن  ي فــــــــــــِ ــــــــــــكــــــــــــح  دوَن شــــــــــــــــــــــــــّده  َأجــــــــــــد ٍ ي

فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَك دون كـــــــــــــــــّدهو       شـــــــــــــــــــــــــــــــدُه يـــــــــــــــــكـــــــــــــــــح

  
ً و كةً من بِني الَجَدِلّيِ  الكتائِبِ  فََرُس َمْشَجعَةَ  أَْيضا  .َجِدْيلَةَ  محرَّ

 الُمْحَكُم البِناِء قاَل األَْعَشى : كِمْنبٍَر القَْصرُ  الِمْجَدلُ و

َد ٍ يف  ه  جمـــــــــــــــــِح َد بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــانـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــِّ  شـــــــــــــــــــــــــــــــُ

ِر      ُر الـــــــــــــــطـــــــــــــــائـــــــــــــــِ فـــــــــــــــُ زِ   عـــــــــــــــنـــــــــــــــه  ـــــــــــــــُ (6)يـــــــــــــــَ
 

  
 قاَل الُكَمْيُت : َمجاِدلُ  ج

ا  وجــــــــــًا كــــــــــَبهنــــــــــ  اِت هــــــــــُ ــــــــــ  ي ــــــــــِ الف ــــــــــعــــــــــِ وحُت ال  َكســــــــــــــــــــــــَ

اِد ُ      اشـــــــــــــــــــــــد  الــــــــــراصـــــــــــــــــــــــفــــــــــون  جمــــــــــََ َداهلــــــــــَ تــــــــــِ (7)اجــــــــــح
 

  
ْلبةُ قاَل أَبُو فردودة األَْعَرابيُّ : كَسحابٍَة األَْرضُ  الَجَدالَةُ و  الصُّ

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد اآل َة ب ـــــــــــــــــَ ب اآل ـــــــــــــــــد أَرحكـــــــــــــــــَ  ق

َز و      اجــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ ُر  ال ــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــهأَتـ َدال (8)ابجلــــــــــــــــــــَ
 

  
 ذاُت َرْمٍل َرقيٍق. األَْرضُ  أَو

 : (9)، قال الُمَخبَُّل السَّْعِديُّ  الَجَدالُ  بلغَِة أَْهِل نَْجٍد َجْمعُه البَلَُح إذا اْخَضرَّ واْستَداَر قَبَل أَْن يَْشتَدَّ   :الَجَدالَةُ و
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تح و  حـــــــَ بــــــَ ِيــــــَن مَخحســـــــــــــــــــــًا فـــــــَبصــــــــــــــــــــح ربح  ســـــــــــــــــــــارت إىل يــــــَ

قــــــــــاة      ر  عــــــــــلــــــــــ  أَيــــــــــدي الســــــــــــــــــــــــ  اختــــــــــَِ َداهلــــــــــُ (10)جــــــــــَ
 

  
غاُر ذاُت القواِئمِ  : الَجَدالَةُ و  .الَجَدالُ  والَجْمعُ  النَّْمُل الصَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .75التهذيب ا والبيت يف ديوانه ط بريوت ص ( عجزه يف 2)
 ( ضبطت ابلقاموس ابلضم ا وقد تصرف : الشارح ابلعبارة.3)
 .181ومجهرة أشعار العرب ص  16( ديوانه ص 4)
 وعجزه يف التهذيب.« . أوىل القوم.. وثالثة»برواية :  47/  2( ديوان اهلذليا 5)
 واألساس. 434/  1واللسان واملقايي   96( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.7)
 والتهذيب والصحاح واألساس. 434/  1( اللسان واملقايي  8)
 ( يف اللسان : قا  بع  اهر البادية ا ونسبه ابن بري للمخير السعدي.9)
 ( اللسان والتهذيب.10)
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 الَجدالَةِ  َصَرَعه علىوَرَماهُ  تََجدَّلَ و فاْنَجَدلَ  التَّشديُد للَكثْرةِ  َجدَّلَهُ تَْجديالً وَ  َجَدلَهُ َجْدالً و .(1)وفي العُبَاِب قَِوي  َوقَعَ  إذا الَحبُّ في السُّْنبُلِ  َجَدلَ و

ا َوقََف على َطْلَحةَ َرِضَي هللا تعالَى ع أي األَْرض ، ومنه أَْعِزْز َعليَّ أَبا »نه وهو َصِريٌع : قَْوُل علّيِ َرِضَي هللا تعالَى عنه يَْوم الَجَمِل لمَّ

ٍد أَْن أَراكَ   .«تحَت نُجوِم السَّماِء في بطوِن األَْوديِة شفَْيت نْفِسي وقَتَْلت َمْعَشِري إلى هللا أَْشُكو عْجِري وبْجِري ُمَجدَّالً  محمَّ

 .«في طْينَتِه لمْنَجِدلٌ  بيِّين وإِنَّ آَدمَ إِنِّي عنَد هللا َمْكتوٌب خاتَُم النَّ »الحِديُث الَمْشُهوُر :  االْنِجَدالِ  ومن

َكةً اللََّدُد في الخصوَمِة والقُْدَرةِ عليها الَجَدلُ و وقَِوي َصلُبَ  بالفتحِ أي كَكتٍِف وَعْدلٍ  َجِدلٌ  فهو ُجدالً  ءَ الشي َجَدلَ و  الَجَدل ومنه أُِخذَ  محرَّ

مات الَمْنِطقيُّ الذي هو الِقياُس المؤلف من الَمْشُهورات  أو الُمَسلَّمات والغََرُض منه إْلزاُم الَخصِم وإْفهاُم من هو قاِصٌر عن إْدراِك مقّدِ

 .ُمَجاِدلٌ و كِمْنبٍَر وِمْحَرابٍ  ِمْجَدالٌ و ِمْجَدلٌ و َجِدلٌ  فهو ِجَداالً و َجاَدلَهُ ُمَجاَدلةً  وقد البُْرهاِن.

اِغُب : الِجَدالُ و الُمَجاَدلَةُ و الَحْبَل إذا  َجَدْلتُ  هو الُمفاوَضةُ على َسبيِل الُمنَاَزعِة والُمغَالبِة وأَْصلُه من الِجَدالُ  الُمَخاَصَمةُ والِخَصاُم. وقاَل الرَّ

 وكلُّ من الَجَدالَةِ  َراُع وإِْسقاُط اإِلْنساِن صاِحبَه علىالّصِ  الِجَدالِ  يَْفتُل كلُّ واِحٍد اآلَخَر عن َرأْيِه ، وقيَل : أَْصلُ  الُمتََجاِدلَْين أَْحَكْمُت فَتْلَه فكأَنَّ 

 جاَء في القُْرآِن. الُمَجاَدلَةِ و الِجَدالِ و الَجَدل

 مَراٌء يَتَعلَّق بإِْظهاِر الَمَذاهِب وتَْقِريِرها. الجَدالُ  وقاَل ابُن الَكَماِل :

ووضوحِ الصَّواِب ، ثم اْستُْعِمل على لساِن َحَملَِة الشَّْرعِ في ُمقَابَلَِة األَِدلَّة لُظهوِر  وقاَل الفيوميُّ : هو التََّخاُصُم بما يشغل عن ظهوِر الحقِّ 

 أَْرَجِحها وهو ُمْحُموٌد إْن كاَن للوقوِف على الحّقِ وإالَّ فمْذُموٌم.

 كَمْقعٍَد الجماَعةُ ِمنَّا. : الَمْجَدلُ و

 : عنههللارضياَل العبَّاُس بُن مْرَداٍس وهو َجبٌَل أَو واٍد. ق كِمْنبٍَر ع الِمْجَدلُ و

ِله فُمَتاِلض جِمحد عفا   من َأهح
 ويُْرَوى أَْيضاً بفتحِ الميِم قالَهُ نَْصر.

 .القَبيلَةُ  كسفينةٍ  الَجديلَةُ و

 عليها. ُجِدلَ  أي شاِكلَتِه التي َجِديلَتِه تقوُل : َعِمَل على الشَّاِكلَةُ  الَجديلَةُ  من المجاِز :و

ا قََرأَ ماِلُك بُن ُسلَيمان في التَْفسيِر عن مجاِهٍد في قَْوِله تع النَّاِحيَةُ  الَجديلَةُ و ُقْل ُكل  )الَى : قاَل َشِمٌر : ما َرأَْيُت تْصحيفاً أَْشبَه بالصَّواِب ممَّ
َف فقاَل على (2) (يَ ْعَمُل َعلى شاِكَلِتهِ   عُضه من بعٍض.أي ناِحيَتِه وهو قَريٌب ب (3) َجِديلَتِه فصحَّ

اِم ونَْحُوها الَجديلَةُ و ام  الَجِديلَةِ  بَدَّاٌل َمْنسوٌب إلى َجدَّالٌ  كَشدَّاٍد قاَل : ويقاُل رُجلٌ  َجدَّالٌ  * صاِحبُها قاَل أَبُو الَهْيثِم : َشريَجةُ الحمَّ التي فيها الحمَّ

أْي السَّخيِف : هذا َرأْيُ  لبَدَّاِلين. والبَدَّاُل الذي ليَس له ماٌل إالَّ بقَْدِر ما يَْشتَِري شيئاً ، فإذا باَعهُ اْشتََرى به ا الَجدَّاِلين ، ويقاُل للذي يأتي بالرَّ

 بََدالً منه وقَْد تقدََّم.

ْهط وهو الَجديلَةُ و عليها اإِلْنسانُ  ُجِدلَ  التي الحاُل والطَّريقَةُ  الَجديلَةُ و ْبياُن والُحيَّضُ ِشْبهُ إِتٍْب من أَدٍم يَأْتَِزُر به ال : الرَّ في و من النِّساِء. ّصِ

 َجَدِليُّ  والنْسبَةُ  ٍء ،وهي أُمُّ جندٍب وحورا بنْي خاِرَجة بن َسْعد بن فطرة بن طّيِ  بِْنُت ُسبَْيع بِن َعْمٍرو من ِحْميََر أُمُّ َحّيِ  َجديلَةُ  ء ،طّيِ 

كٍة.  محرَّ

 من أَْعماِل البَْقعاَء. كغَُراٍب د بالَمْوِصلِ  ُجَدالُ و

 ، وفي العُبَاِب : َمْوِضٌع. د بالخابورِ  ُمجاِدلُ و

ِغيرُ  الَجْدولُ و  َمْعروٌف. نَْهٌر م جُدولُ و .الَجَداِولُ  والَجْمعُ  كَجْعفٍَر وِخْروعٍ النَّْهُر الصَّ

. مائِلَةٌ  أي َجْدالءُ  ِشْقِشقَةٌ  يقاُل :واألُذُِن  (4) من الشاِء الُمتَثَنِّيَةُ  الَجْدالءُ وَكْلبَةٌ.  اسمُ  َجْدالءُ و اَغانِيُّ  نَقَلَه الصَّ
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 هكذا في (5) َجْدالنِهِ  َذَهَب على يقاُل :و: القَْبُر  الَجْدلُ و قاَل : ِمَدقَّةُ الِمْهراِس  بالفتحِ  الَجْدلَةُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

__________________ 
 .434/  1( وهي عبارة املقايي  1)
 .84( اإلسراء اآية 2)
قوله : عل  جديلته ا كذا خبطه والذي يف اللســان : عل  حدِّ يليه أي انحيته ا ا ه وهو الصــواب ويؤيده ما يف »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 وهي عبارة التهذيب.« املو
 عبارة القاموس : ا ّماِم وحنوها وصاحبها. (*)
 .«املنثَِنَيةُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  4)
 .«جدالئه»( يف القاموس : 5)
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َزِة أي الئِِه ابهلَمح واُب َجدح ِهِه  النســــــــِخ والصــــــــ  الئِهِ  هذا عل و عل  َوجح رٌ   َجِديرٌ و  وقَبيَلِته انِحَيته أي َجدح من اإِلِبِر  كَبمرٍي َفحح
ُنحِذرِ  كانَ 

 دقم وقاَ  أَبُو َسِعيد الس ك رِي  يف قـَوحِ  الر اِعي :وكذِلَك ش للنـ عحماِن بِن امل
حـــــــــــــًا َأوالُدهـــــــــــــا  نـــــــــــــ  م  الـــــــــــــكـــــــــــــواهـــــــــــــِر جـــــــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــــــُ

مـــــــًا و      دح قـــَ ُب شـــــــــــــــــــــَ اســـــــــــــــــــــِ نـــــــَ ـــُ بـــــــًا تـ هـــح ِديـــاَل صـــــــــــــــــُ (1)جـــــــَ
 

  
ِة :كانا لبَنِي آكِل الِمَراِر من نْسٍل واِحٍد َوقََع أََحُدهما في بنِي فََزاَرة واآلَخُر ال أَْدِري أَْيَن َوقََع وقاَل ذو الرُّ  َجِديلٌ وَشْدقٌَم   مَّ

تح  فــــــــــــَ  الــــــــــــيــــــــــــَك أَمــــــــــــرُي املــــــــــــؤمــــــــــــنــــــــــــا تــــــــــــعســــــــــــــــــــــــــّ

ِديــــــــــرِ بــــــــــنــــــــــا الــــــــــبــــــــــيــــــــــد أوالد      مِ  اجلــــــــــَ قــــــــــَ دح  وشــــــــــــــــــــــــَ

  
اُج :و جَّ  َشى َمعَها َولَُدها.مَ  إذا الظَّْبيَةُ  أَْجَدلَتِ  قال الزَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : القَِضيُف ال من ُهَزاٍل. المْجُدولُ 

 ُمْشتَدُّ. جاِدلٌ  وُغالمٌ 

اِشح عن األَْصَمِعّيِ ، وقد تقدََّم. الَجاِدلُ و  من ولِد النَاقَِة فَْوَق الرَّ

المْنِكبَْين. وقاَل  أَْجَدلَ  ُف األَْشَرف من المنَاِكِب ، ويقاُل للطائِِر أَْيضاً إذا كان كذِلكَ المْنِكِب فيه تََطأُْطؤ وهو ِخال أَْجَدل وقاَل اللَّْيُث : رُجلٌ 

اَغانِيُّ : هو تَْصحيٌف والصَّواُب بالحاِء الُمْهَملَِة   .(2)الصَّ

 وهو اإِلْحَكاُم وشاِهُدهُ قَْوُل الُكَمْيت الذي ذُِكَر. الَجْدل : البُْنيان من االْجتَِدالُ و

 أي َعِزْيَمة َرأْيه وهو مجاٌز. َجِديلَته ويقاُل : َرِكبَ 

لُوا عرافتهم عن أَْصَحابِها وقََطعُوها. َجِديلَتهم : العرافة ، تقُوُل : قََطَع بنُو فالنٍ  الَجِديلَةُ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو :  من بنِي فالٍن إذا َحوَّ

 من مناِزِل حاجَّ البَْصَرةِ وقَْريَةٌ بِمْصَر من أَْعماِل الدقهلية. الَجِديلَةُ و

بن ُمعَاِوية بن َعْمٍرو بن  َجِديلَة بَْطن في قَْيس وهم فَْهم وَعْدوان ابنا َعْمٍرو بن قَْيِس عْياَلن ، وبَْطٌن آَخَر في األَْزِد وهم بنُو َجِديلَة وبنُو

 ْزد.َعِدّيِ بن َعْمٍرو بن ماِزِن بن األَ 

. َجدَّاالً  وهو البَلَح. يقاُل كانَ  الَجَدالِ  كَشدَّاٍد بائِعُ  الَجدَّالُ و َمْخَشِريُّ اراً نَقَلَه الزَّ  فصاَر ثَمَّ

 إذا اّطَرَد وتَتَابََع َجْريُه وهو مجاٌز ، واْستَقَامَ  كالَجْدولِ  اْنتََظم أَْمُرهم َجْدولُهم واْستَقَام .مجاديل : كِمْحَراٍب قْطعَةٌ من صْخٍر َجْمعُه الِمْجَدالُ و

 الِكتاِب. َجْدَولُ  الحاّجِ إذا تَتابَعَْت قافلَتُهم ، ومنه َجْدَولُ 

 اسُم َجبٍَل وأَْيضاً أََطمُّ لليهوِد بالمِدينَِة قالَهُ نَْصُر. كَمْقعٍَد وِمْنبٍَر بَلٌَد في نواحي الشأِم ، وقيَل : الِمْجَدلُ و

.  مجادلَةُ الو اقِب بِن أَُساَمة بن الَحاِرِث َمْسَكنهم المراوعة من اليََمِن قَالَهُ النَّاِشريُّ  ويقاُل لهم أَْيضاً بنُو: بَْطٌن من عّك بن َعْدثان وهم بنُو الرَّ

 .المجدل

وهذه َجْمُع الَمْفتوِح كَصْقر  ُجذولَةٌ و ُجذُولو بالكسرِ  ِجذالٌ و أَْجذالٌ  بالكسِر أَْصُل الشََّجَرةِ وغيِرها بعد َذهاَب الفَْرعِ ج الِجْذلُ  : [جذل]

يُْبصُر أََحُدكم القََذى في عيِن »الحديُث :  ومنه ما َعُظم من أُصوِل الشََّجِر وما على ِمثاِل َشماريخ النَّْخِل من العيدانِ  : الِجْذلُ  أو وُصقُورةٍ 

. الِجْذعَ ويُْرَوى  «في َعْينِه الِجْذل أَِخيه ويََدع  ويُْفتَُح فيهنَّ

ً وجانُب النَّْعل  : الِجْذلُ و  كأَنّه األَْصُل منه. ِمَن الماِل القَليُل منه الِجْذلُ و أَْجَذالٌ  ج وَظَهرَ  رأُْس الَجبَِل وما بََرَز منه أَْيضا

 ُجَذْيلُها أَنَا  الُمْنذِر َرِضَي هللا تعالى عنه يَْوَم َسِقيفَِة بنِي ساِعَدة :حِديُث الُحبَّاِب بنِ  لتَْحتَكَّ به ومنه من اإِلبِلِ  عوٌد يُْنَصُب للَجْربَى : الِجْذلُ و

بُ  الُمَحكَّكُ  ن يُْستَْشفَى بَِرأْيي كما تَْستَْشِفي اإِلبُِل الَجْربَي باإلْحتِكاِك بهذا العُوِد من َجَربِها هو تَصغيُر تَْعِظيمٍ و وُعَذيقُها الُمَرجَّ  يقوُل : أَنا ممَّ

 الشََّجَرةَ. كجذل اْنتََصَب وثَبَتَ  َذَل ُجذوالً جَ و
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 قال حْضرميُّ بُن عاِمٍر : َجْذالنٌ و كَكتِفٍ  َجِذلٌ  كفَِرَح فَِرَح فهو َجِذلَ و

 يــــــــــــــــقــــــــــــــــو  جــــــــــــــــزء ومل يــــــــــــــــقــــــــــــــــر جــــــــــــــــلــــــــــــــــال 

ــــــــــــــــــــرّوحــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــاًل       جــــــــــــــــــــذالاين ت

  
ِة يِصُف ثوراً : مَّ  وقال ذو الرُّ

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه.« أعضادها»برواية :  216( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .651/  10( وهذا رأي األزهري ا انظر التهذيب 2)
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 ود يــــــــــــهــــــــــــذ اهنــــــــــــزامــــــــــــًا وســــــــــــــــــــــــــطــــــــــــهــــــــــــا زعــــــــــــال 

ـــــــــكـــــــــربُ      تح عـــــــــن روعـــــــــه ال  جـــــــــذالن قـــــــــد أفـــــــــرخـــــــــَ

  
 َضُرورة قاَل لَبِيٌد َرِضَي هللا تعالى عنه : جاِذلٌ  جاَء في الِشْعرِ  قدو بالضمِ  ُجْذالنٍ  قومٍ  من

َحل ة وَ 
َ
َبَح مَيحِشي يف امل ناُه ِبَغريحِ ُسواِمِه فَبصح  (1) جاِذالعاٍن َفَككح

 اْبتََهَج. فاْجتََذلَ  أَْفَرَحه أَْجَذلَهُ  وقد قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد.

 والِقياِم بأُموِرِه وهو مجاٌز ُشبِّه َرفيٌق بِسياَستِه أي مالٍ  ِجْذلُ  هووِرهاٍن بالكسِر أي صاِحبُهُ  ِجْذلُ  إْنه يقاُل :وَغيََّر َطْعَم اللَّبَِن  جاِذلٌ  ِسقاءٌ و

 الُمْنتَصِب. بالِجْذلِ 

 وِمثْلُه في األََساِس. تََجاَذلُوا وقد الُمضاَغنَةُ والُمعاداةُ  في الحربِ  التَّجاذُلُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 من العَطِش. كفَِرَحٍة نَبَتَْت وَجعَُدْت ِعيَدانُها ةٌ َجِذلَ  َكْرَمةٌ و

عاِن بالكسِر لَقَُب َعْلقََمةَ بِن فِراٍس  ِجْذلُ و  ِمن َمشاهيِر العََربِ  بِن َغْنمٍ  الّطِ

ا يُْستَدَرُك عليه :  * وممَّ

اَغانيُّ : ُجِذلَت قال اللَّْيُث :  واُب بالدَّاِل الُمْهملِة.هو تَْصِحيٌف والصَّ  الدُُّروُع أُْحِكَمت. وقاَل الصَّ

. ُجَذْيلٌ و ٍد الفَْقعَِسيُّ  َكُزبَْيٍر اسُم َراعٍ قاَل أَبُو محمَّ

 (2)واِطدا  ُجَذيحالً الَقتح عل  املاِء 
 الُمْنتَصِب ونَْفُسه َجْذالء بذِلَك فَِرَحةٌ. بالِجْذلِ  للقَاِئِم بأُُموِر اإِلبِِل َشبََّهه ِجْذل وقيَل : بْل أََراَد به مصغَّرَ 

 أي أَْصله. ِجْذِله وعاَد إلى

 على َظْهِرها ناَم ُمْنتَِصباً ال يَْضَطرُب وهو مجاٌز. يَْستَْجِذلُ  على َظْهِر دابَّتِه ، وباتَ  جاِذالً  اْنتََصَب. وباتَ  اْستَْجَذلوالحرباُء  جذلو

 كما في األََساِس. تََجاَذلُوا في الحرِب ِمثْل جِذلُواو

كةً الِحجارةُ أو مع الشجِر أو الَجَرلُ  : [جرل] ْلُب الغليُظ ج هو محرَّ  كَجبٍَل وأَْجباٌل قاَل َجريُر : أَْجرالٌ  المكاُن الصُّ

رَتٍِف و  نح كــــــــــــرِّ ُمشــــــــــــــــــــــــــح َد  مــــــــــــِ
َ

َد املــــــــــــ عــــــــــــُ  إنح بـــــــــــــَ

ِر      نـــــــــــــاقـــــــــــــِ ـــــــــــــاِ  مـــــــــــــُ ـــــــــــــّرِق رِِم ال را ِ ضـــــــــــــــــــــــــــَ (3)اأَلجـــــــــــــح
 

  
 من هذا. األَْجرالِ  أَْيضاً ويمكُن أَْن يكوَن قَْوُل َجريٍر : ُمناقِلِ  أَْجرالٌ  كَكتٍِف ج َجِرلٌ  المكاُن كفِرَح فهو َجِرلَ  وقد

اِء وال خاِمَس لها وهي أَرل وورل وقاَل نَْصر في كتابِِه : وَزَعَم أَْهُل العربيَِّة أَنَّ  أَرل أََحد الُحُروف األَْربَعِة التي َجاَءْت فيها الالُم بْعَد الرَّ

 وغرلة.

، وما لشْيِخنا فيه من « ر ل و»و « ع ز ل»فيها ِحجارةٌ وِغلٌَظ وقَْد نَقَلَه أَْيضاً ياقُوُت وَسبََق ذِلَك في أََرَل وَسيَأْتي في  َجِرلَةَ  وأَْرضٌ 

 الِم.الكَ 

 كعُلَبٍِط وُعلَبَِطٍة. كالُجرِولِ  والواو لإلْلحاِق بَجْعفرٍ  كجعفٍر األَرُض ذاُت الِحجارةِ  الَجْرَولُ و

 في قَْوِل الُكَمْيِت : الَجْرولُ  قاَل اللَّْيثُ وُء الَكّفِ إلى ما أَطاَق أَْن يَْحِمل أو ِمل كما في العُبَابِ  الِحجارةُ  : الَجْرَولُ و

رِ  فـــــــــــــــــت ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــُ  م الســـــــــــــــــــــــــــــــِّ

ِت      ر ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ رَاِو ِ  إذا تـ (4)اجلـــــــــــــــــــــَ
 

  
 اسُم َسبُعٍ. إنَّه

باعِ يُْدَعى  .َجْرَوالً  قاَل األَْزَهِريُّ : ال أَْعِرُف شيئاً من الّسِ

اَغانيُّ : هي في البيِت األَْرُض ذاُت الِحجارةِ.  وقاَل الصَّ
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وهو ابُن أْوس بن ُجَؤيَّة بن َمْخُزوٍم بن ماِلٍك بن غاِلب بن قطيعة بن َعْبس بن بَِغْيض ، قاَل َكْعُب بُن  بِال الٍم لَقَُب الُحَطْيئَِة العَْبِسّيِ  َجْرَولٌ و

 ُزَهْيٍر َرِضَي هللا تعالَى عنه :

 فـــــــــمـــــــــن لـــــــــلـــــــــقـــــــــوا يف شــــــــــــــــــــــبهنـــــــــا مـــــــــن حيـــــــــوكــــــــهــــــــا 

 جــــــــــــــرو ُ إذا مــــــــــــــا ثــــــــــــــو  كــــــــــــــعــــــــــــــٌب وفــــــــــــــّوز     

  
__________________ 

 شاهد آخر وهو قوله : 119واللسان والتهذيب والتكملة ا ويف الديوان ص  121( ديوانه ط بريوت ص 1)
ـــــــــــــوردهـــــــــــــا  ـــــــــــــهـــــــــــــّم ي ب حـــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــا ي ـــــــــــــكـــــــــــــّ  فـــــــــــــن

 ميــــــــــــــــيــــــــــــــــر بصـــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــراء الــــــــــــــــقــــــــــــــــنــــــــــــــــانــــــــــــــــا جــــــــــــــــاذال    

  

 وبعده :« واطداً »واتداً بد   والتكملة ويرو  :واألساس  438/  1( اللسان والصحاح واملقايي  2)
 مل يكن للفها املواعداو 

 وذكر يف التكملة بعده :

 لّباهبن وهلّن راصدا
 والتهذيب والصحاح. 445/  1واللسان واملقايي   468( ديوانه ص 3)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.4)
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 وقال الُكَمْيُت :

َو  و  عـــــــــــــــبـــــــــــــــًا ثــــــــــــــــَ ر هـــــــــــــــا َأن  كـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

ِده و      عـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ و َز مـــــــــــــــــــــن بـ ـــــــــــــــــــــَ رحَو ُ فـ (1)جـــــــــــــــــــــَ
 

  
 ُحْمَرةُ الذََّهِب. قيَل :وبالِكسِر صْبٌغ أَْحَمُر  الِجيْْرُ و

 قاَل األَْعَشى : أو لَْونُها وهو ُدوَن الّسالِف في الُجوَدةِ  الَخْمرُ  قيَل : هووما َخلََص من لَْوٍن أَْحَمَر وغيِره  قيَل :وُسالفَةُ العُْصفُِر.  قيَل :و

ــــــــــــــٌر و  ُ  ابب ــــــــــــــ  ت عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ا تـ ٍة ممــــــــــــــِ  ــــــــــــــَ ــــــــــــــئ ي ــــــــــــــِ ب  ســــــــــــــــــــــــــــَ

هـــــــــا      ـــــــــُ ت ـــــــــح بـ لـــــــــَ ـــــــــِح ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــي ب ـــــــــذ  َدِم ال اكـــــــــَ رحايهلـــــــــَ (2)جـــــــــِ
 

  
ِة : فيهما كالِجْريالَةِ  (3)يقوُل : َشِرْبتُها َحْمَراَء وبْلتُها بَْيضاَء  مَّ  قاَل ذو الرُّ

و  َبيّنِ َأخـــــــــــــــــُ رح كـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــةٍ جـــــــــــــــــِ ٍة  اَيل يـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــِ  اَببـــــــــــــــــِ

ا      وهلـــــــــُ اِم ِشـــــــــَُ ظـــــــــَ تح يف الـــــــــعـــــــــِ َن الـــــــــر اِح َدبـــــــــ  (4)مـــــــــِ
 

  
ُ و ً و السلمّي َرِضَي هللا تعالَى عنه. فرُس العَبَّاِس بِن ِمْرداٍس  : الِجيْْرَ  ماٌء لغَِنّيِ بأَْعلَى نَْجٍد. الَجْرَولَةُ وفرُس قَْيِس بِن ُزَهْيٍر النَّْمِرّي  أَْيضا

 ُهنَاك. كُجْنَدٍب ة باليمِن أو ماءٌ  ُجْرَولٌ و

ْلبَة. الِجراِولَ  َحفََر فَبَلَغَ  إذا أَْجَرلَ و  أَي األََراِضي الصُّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

  َصَحابِيُّون.األَْوِسيّ  َجْرَولُ واألَْنصاِرّي ،  َجْرَولُ وبُن األَْحنِف الِكْنِديُّ ،  َجْرَولُ 

 موضٌع بمكَّةَ قُْرَب ذي َطَوى َحَكاه لي من أَثُِق به. َجْرَولٌ و

. التُّرابَ  َجْرثَلَ  : [جرثل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 كما في العُبَاِب والُمْحَكِم والتّهِذيِب. َسفاهُ بيِده : أَي (5)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

. وقاَل َشِمٌر : هو كَزْنَجبيلٍ  الَجْرَدِبيلُ  : [جردبل] وهو الذي يأُْخذُ الِكْسَرةَ بيِده اليُْسَرى ويأُْكُل باليُْمنَى فإذا فَنَِي ما  الَجْرَدبانُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 بَْين أَْيِدي القَْوِم أََكَل ما في يِدِه اليُْسَرى وأَْنَشَد على هذه اللغَِة :

اَو   هـــــــــــــَ َت يف قـــــــــــــوٍم شـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــح  إذا مـــــــــــــا كـــــــــــــُ

َك      الــــــــــــــَ َ رح ِشــــــــــــــِ عــــــــــــــَ يــــــــــــــاَل فــــــــــــــال  ــــــــــــــَح رحَدبــــــــــــــِ (6)جــــــــــــــَ
 

  
 .قْلُت : وهو للغنويّ 

 إذا فَعَل ذِلَك. َجْرَدبِيل ورُجلٌ 

اِء والحاِء وفَتْحِ الدالِ  بكسِر الجيمِ  الِجْرَدْحلُ  : [جردحل]  الوادي والضَّخُم من اإِلبِِل للذََّكِر واألُْنثَى. وسكوِن الرَّ

. َجْرَدلَ  : [جردل] اَغانيُّ ُجُل أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ  الرَّ

فمنهم  َرِحَمه هللا تعالى البُخارّيِ  اإِلمام محّمد بن إْسمعيل أَْشَرَف على السُّقوِط ووقََع في صحيحِ  شرحِ ُمْسلم : أَيوقاَل القاِضي ِعيَاض في 

أي  الُمَجْرَدلُ  فمنهم صحيحٍة نَقَلَها ِعيَاض وغيُره وفي ِروايةٍ  أي يْشِرُف على السُّقوطِ  يَُجْردلُ  ومنهم َمن أي الُمْهلكُ  الُموبَُق بعََمِله

دٍ  ما َضبََطه (7) ِكالُهما بالجيِم على الَمْصُروُع كما في التَّْوِشيحِ  وفَسََّرهُ  ِروايةُ البُخارّيِ تقدََّمْت تَْرَجَمته في أ ص ل األَصيليُّ  أبُو محمَّ

َحها آَخُرون وفَسَُّروه بما فَسََّر به  المَجْزَدُل بالزايِ والجيِم وهو َوَهمٌ  : باإِلْشراِف على السُّقوِط. وَحَكى ابُن الصابونِّيِ  عْنَد األَْكثَِرين وَصحَّ

ومْعنَاه الُمقَطَُّع بالَكالِليِب أو الَمْصُروُع كما  بالخاِء والراءِ  لُ الُمَخْردَ  وِروايةُ الُجْمُهور ، وقاَل آَخُرون : مْعنَاه السُّقوط. الُمَجْرَدل المصنِّفُ 

ونَقََل النََّوويُّ في َشْرِحه عن القاِضي  في باِب إثْبات ُرْؤية الُمْؤِمنين َربَّهم في اآلِخَرةِ. (8)َسيَأْتي ، وهذا الحِديُث أْيضاً في صحيحِ ُمْسلم 
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 َواه العُذِريُّ وَغيُره ، فمنهم المجازي بعََمِله وَرَواه بعُضهم الُمَخْرَدُل ، قاَل : وَرَواه بعُضهم في البَُخارّي :ِعيَاض ما َذَكرناه ُهنا وقاَل : رَ 

 اإِلْشَراُف على الَهالِك والسُّقوِط. الَجْرَدلَةُ و، قاَل :  الُمَجْرَدلُ 

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 .( اللسان والصحاح1)
 وعجزه يف التهذيب. 445/  1واللسان واألساس والصحاح واملقايي   150( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( األساس : صفراء.3)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 548( ديوانه ص 4)
 .316/  3( اجلمهرة 5)
 والتكملة.« جردبيال»وفيها  298/  3( اجلمهرة 6)
 .«َضَبَطهفيما »( يف القاموس : 7)
 .22ـ  21/  3( صحيح مسلم بشرح النووي 8)
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 ، وأَْغفَلَه هنا فاْنُظره نبَّه عليه شيخنا.« ج ر ر»: كعاُلبٍِط وهو الَجبَُل َذَكَرهُ المصنُِّف في  الُجَراِصلُ  [جرصل]

. كَزْنَجبِيلٍ  الَجْرَعبِيلُ  : [جرعبل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 كما في العُبَاِب. الغليظُ  : هو (1)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

 وأَْنَشَد ثَْعلَُب : لغليُظ العظيم منهالَحَطُب اليابُِس أو ا الَجْزلُ  : [جزل]

ا  هـــــــــــــــــًا هلـــــــــــــــــَ ذرَِ  َويـــــــــــــــــح قـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــًا لـــــــــــــــــِ َويـــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــَ

ر      حــــــــــح َ
رَي يف املــــــــــ تــــــــــِ زح ُ إذا اخــــــــــح ب  جــــــــــَ طــــــــــَ (2)ا ــــــــــَ

 

  
 وقاَل ابُن ُمْقبٍل :

َن هلــــــــا  ِمســــــــــــــــــــــح ــــــــَ ت ــــــــح ل ــــــــَ ــــــــ  يـ ــــــــل ــــــــي ــــــــت حــــــــواطــــــــُب ل  ابت

 اجلــــــــــــــذ  غــــــــــــــري خــــــــــــــّواٍر وال ذعــــــــــــــرِ  جــــــــــــــز َ     

  
 ج ، َجِزيلٌ  . ويقاُل : إن فَعَْلتَه فَلََك ِذْكٌر َجِميٌل وثَوابٌ َجِزيلٌ و َجْزلٌ  كأَميٍر يقاُل له َعَطاءٌ  كالَجزيلِ  ءِ الكثِيُر من الشي : الَجْزلُ  من المجاز :و

 كَحْبٍل وِحبَاٍل. َجْزل ، أَو بالحاِء فيكون َجْمع َجِزيل ، يُْحتَمُل أَْن يكوَن بالجيِم فيكوَن َجْمع كِجبالٍ  ِجَزالٌ 

ً والكريُم الِمْعطاُء  : الَجْزلُ  المجاِز : منو أَيِ  أَْيضا أْي فأَْرْدَت إْنَكاره فقْل بل َجْزلُ  وفي األَساِس : وإِْن قيَل لََك فالنٌ  العاقُِل األَصيُل الرَّ  الرَّ

أْيِ أي فاِسُده من َجِزلُ   ذاُت َرأْيٍ. َجْزالءُ و َجْزلَةٌ  وهي فتُْهِلُكه كما َسيَأْتي ،في الغاِرِب وهو ُحُدوُث َدبََرة فيه تَْهُجُم على الَجْوِف  الَجَزلِ  الرَّ

 ِخالُف الركيِك من األَْلفاِظ. الَجْزلُ  من المجاِز :و

وقاَل قَْوٌم : هو  كاِملِ إْسقاُط الرابِعِ من ُمتَفاِعلُْن وإِْسكاُن ثانيِه في ِزحاِف ال : الَجْزلُ  قاَل ابُن ِسْيَده :وَصْوُت الَحماِم  الَجْزلُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 الَخْزُل بالخاِء الُمْعجمة.

يَ  َجَزلَهُ يَْجِزلُهُ َجزالً  قدو  الذي أََصابَته الدَّبََرةَ. الَمْجزولِ  ألَنَّ رابِعَهُ َوَسُطهُ فَُشبِّهَ بالسَّنامِ  َمْجزوالً  أو ُسّمِ

 نَباُت. الَجْزلُ و

 واألَْرَداِف وهو مجاٌز. العَظيمةُ العَُجزِ  الَجْزلَةُ و َجَزلٌ  وهي التي أََصاَب غاِربَها من الِجمالِ  األَْجَزلِ  بالضِم َجْمعُ  : الُجزلُ و

ِغيفِ  : الَجْزلَةُ و  من َرغيٍف أي ِقْطعَةً منه كما في األََساِس. َجْزلَةً  يقاُل : أَْعطاهُ  البَقِّيةُ من الرَّ

 الَوْطُب والُجلَّةُ. : الَجْزلَةُ و

 بغيِر هاٍء. كالِجْزلِ  بالكسِر الِقْطعَةُ العظيمةُ من التَّْمرِ  : الِجْزلَةُ و

اِل :  ومنه (3)أي قْطعَتَْين  ِجْزلَتَْينِ  قََطعَهُ  يَْجزلُهُ َجزالً  بالسيفِ  َجَزلَهُ و  أَنَّه يَْدعو رجالً ُمْمتِلئاً شابّاً فيَضربُه بالسَّيِف فيَْقَطعُه»حديُث الدَّجَّ

 فيُْقبُِل يَتََهلَُّل َوْجهه يَْضحُك.ثم يَْدُعوه  ِجْزلتين

كةً أَن يَْقَطَع القَتَُب غاِرَب البَعيِر وقد الَجَزلُ و أَْن يُصيَب  : الَجَزلُ  أَو القتُب كذِلكَ  أَْجَزلَهُ و بالفتحِ  َجْزالً  من َحّدِ َضَربَ  َجَزلَهُ يَْجِزلُهُ  محرَّ

 قاَل أَبُو النَّْجِم : َجْزالءُ  وهي أَْجَزلُ  كفِرَح فهو َجِزلَ  فَيَتَطاَمَن َمْوِضعُهالغاِرَب َدبََرةٌ فَيَْخُرَج منه َعْظٌم 

ِر  َد كَظهح َز ُمَغاِدُر الص مح  (4) اأَلجح
 وَغلَُظ. كَكُرَم َعُظمَ  الَحَطُب وغيرهُ  َجُزلَ و

 قَِوّيِ ُمْحَكٍم. َصاَر َذا َرأْيٍ َجيِّدٍ  إذا فالنٌ  َجُزلَ  من المجاِز :و

 قاَل : بالفتحِ والكسِر أي ِصراِم النَّْخلِ  الَجْزالِ  َزَمنُ  هذاو

احـــــــــــــــىت إذا مـــــــــــــــا حـــــــــــــــاَن مـــــــــــــــن  زَاهلـــــــــــــــِ  جـــــــــــــــَ

ا و      الهلـــــــــــــــِ ر اُم مـــــــــــــــن جـــــــــــــــِ ِت اجلـــــــــــــــُ طـــــــــــــــ  (5)حـــــــــــــــَ
 

  



13601 

 

 .(6)عن ابِن ُدَرْيٍد  كَسَكاَرى ع َجزالَىو

َي به الشابُّ  كَجْوَهرٍ  الَجْوَزلُ و  .بَجَواِزلها يقاُل : عْنَده حماَمةٌ  الَجَواِزلُ  والَجْمعُ  فَْرُح الَحمامِ  األَْصُل فيهو ربَّما ُسّمِ

__________________ 
 .412/  3( اجلمهرة 1)
 واألساس. 453/  1( اللسان والصحاح واملقايي  2)
 .«قطعتا»وفيه أيضاً : « نصفا»( يف اللسان 3)
   : تغادر وهو أصح ألن قبله :ويرو  454/  1( اللسان والتهذيب والصحاح واملقايي  4)

 أييت هلــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن أميــــــــــــــــــــــــــــٍن وأِشــــــــــــــــــــــــــــٍر 

 هـــــــــــــــي حـــــــــــــــيـــــــــــــــا  الـــــــــــــــفـــــــــــــــرقـــــــــــــــديـــــــــــــــن تـــــــــــــــعـــــــــــــــتـــــــــــــــلـــــــــــــــيو     

  

 .454/  1( اللسان والتهذيب واألو  يف الصحاح واملقايي  5)
 .413/  3( اجلمهرة 6)
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 قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : لم نَْسَمْع ذِلَك إالَّ في قْوِل ابِن ُمْقبٍِل : السَّمُّ. : الَجْوَزلُ و

هـــــــــــــا  يـــــــــــــنـــــــــــــَ قـــــــــــــِ وح لـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــُ
ُ
ِوايت ابمل لـــــــــــــح

ُ
 إذا املـــــــــــــ

يـــــــٍ  و      ن  كـــــــبحســـــــــــــــــــــًا مـــــــن َرحـــــــِ هـــــــُ ـــــــح تـ قـــــــَ وحَزالســـــــــــــــــــــَ (1)جـــــــَ
 

  
 ناقةٌ تَقَُع ُهزاالً. : الَجْوَزلُ و

 بُن لَْحٍم. َجِزيلَةُ  وهو كَسفينٍَة بَْطٌن من ِكْنَدةَ  َجزيلَةَ  بنُوو

يُْحتَمُل أَْن يكوَن الكريريُّ الذي حدََّث بأَْصبَهان عن َغْندر ، أَو البَلَوّي الذي حدَّث عن عاِصِم بِن أَبي  كُصَرٍد لَقَُب َسعيِد بِن عثمانَ  ُجَزلٌ و

ْوا البَدَّاحِ فاْنُظْر ذِلَك.  بفتِْحِهما. لَةً َجزْ و َجْزالً  وَسمَّ

 ُمتََطبٌِّب. َجْزلَةَ  وابنُ 

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

 بالفتحِ َمْوِضٌع قُْرَب مكَّةَ َحَرَسها هللا تعالَى. الَجزل

 َصاَح. يَْجِزلُ  الحمامُ  َجَزلَ و

 : العَِظيُم. الَجِزيلُ و

 فَِصيٌح جاِمٌع. َجْزلٌ  وكالمٌ 

أْي َمتَانَتُه. َجَزالَةُ و  الرَّ

 له في العَطاِء أَي أَْكثَر ، وهو مجاٌز ، قاَل أَبُو النَّْجِم : أَْجَزلَ وَعِطيَّتَه ،  أَْجَزلَ و

 اجملـــــــــــــــــــــز ِ ا ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــد هلل الـــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــوِب 

 أعــــــــــــطــــــــــــ  فــــــــــــلــــــــــــم يــــــــــــبــــــــــــخــــــــــــر ومل يــــــــــــبــــــــــــخــــــــــــرِ     

  
أْي فاِسُده وقد تقدََّم. َجْزلُ  َرأْيَه في هذا اْستَْجَوَده وهو اْستَْجَزلَ و  الرَّ

 ٌ  ليَس بِثَْبٍت. ، وقاَل : (2)نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد  َجْزلَةٌ  بالمّدِ أَي َجْزالءُ  واْمَرأَة

يَْت بهم الَمِدينةُ التي على شاِطى ُجزولةو ُد بُن ُسلَْيمانِء البَْحِر في أَْقَصى الَمْغرِب منهم اإِلماُم أَبُو عَ بالضِم قَبِيلةٌ من البَْربَِر ُسّمِ  ْبِد هللا محمَّ

 ُمَؤلُِّف َدالئِل الَخْيَراِت تُوفي عاَم َسْبِعين وثََمانمائة. الُجُزوليُّ 

واألَوُل الصَّواُب  الجوانّي : بُن لَْحٍم كَسفينٍة بَْطٌن هكذا َضبََطه ابُن َحبِيٍب والَوزيُر الَمْغَربيُّ ، وقاَل قَْوٌم : هو َجِديلَةُ بالدَّاِل. قاَل ابنُ  َجِزيلَةُ و

 وَعلَيه العََمُل.

اع الِعْجلّي : األَْجَزلُ و  موِضٌع قالَهُ نَْصر وأَْنَشَد لقَْيِس بِن الصَّرَّ

َدً   ا  ابألجـــــــــز ِ ســـــــــــــــــــــــقـــــــــ  جـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــنـ ـــــــــفـــــــــرد ابل  ال

ِت      هـــــــــلـــــــــ  تـــــــــَ ًة فـــــــــاســـــــــــــــــــــــح زحنـــــــــَ َواِدي مـــــــــُ (3)رهـــــــــاَم الـــــــــغـــــــــَ
 

  
. ِمَن النُّوقِ  الَجْطالءُ  : [جطل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

عيفَةُ  وقال الَخارَزْنِجيُّ : هي ْخَوةُ الضَّ  وَمَضى تَْفِسيُر حاكٍَّة في َمْوِضِعه. التي ال تَْمَضُع على حاكَّةٍ  هي وقيَل : النَّاُب الرَّ

ْنَع واِحٌد. الَجْعلَ  َصِريحه أنّ  َصنَعَهُ  أي تَعَلَهُ اجْ وويكَسُر  كَسحابَةٍ  َجعالَةً وويَُضمُّ  بالفتحِ  يَْجعَله َجْعالً  كَمنَعَهُ  َجعَلَهُ  : [جعل]  والصُّ

اِغُب :  قَْوُل أَبي ُزبَْيٍد الطائيُّ : اْجتَعَلَ  لفٌظ عامُّ في األَْفعاِل ُكلِّها وهو أََعمُّ من فَعََل وَصنََع وسائِِر أََخواتِها وشاِهدُ  َجعَلَ  وقاَل الرَّ

عـــــــــــاِف و  َر الضـــــــــــــــــــــــــِّ رَ انَط أَمـــــــــــح عـــــــــــَ تــــــــــــَ  ـ يح الـــــــــــلـــــــــــ   اجـــــــــــح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ُدود ـ مـــــــــح َ
ِة املـــــــــ اِديـــــــــ  ِر الـــــــــعـــــــــَ بـــــــــح (4)َر كـــــــــحـــــــــَ
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أي  (5) (ِإاّن َجَعْلَنا الشَّياِطنيَ )ومنه قَْولُه تعالَى :  القبيَح َحَسناً َصيََّرهُ  َجعَلَ وبَْعَضه فَْوَق بعٍض أَْلقاهُ  َجعَلَ ووَضعَه  َجْعالً  ءَ الشي َجعَلَ و

 أي َصيََّرني. (6) (َوَجَعَلِ  نَِبيًّا)َصيَّْرنَاها. وقَْولُه تعالَى : 

 كما َسيَأْتي. الجعالة ومنه له كذا على كذا شاَرَطه به عليه َجعَلَ والبَْصَرةَ بَْغداَد َظنَّها إِيَّاها  َجعَلَ و

فُ و قاَل الّراِغبُ   منها : يقالُ  (7)على أَْوجٍه  َجعَلَ  يُتَِصرَّ

__________________ 
 ويف الصـحاح :« زعاف»( اللسـان وعجزه يف الصـحاح والتهذيب ا ويف اللسـان : ذعا  وقد نبه إليه هبامش املطبوعة املصـرية ا ويف التهذيب 1)
 .«ذعاف»
 ِجزاالء وضبطها ابلقلم ابلكسر. 408/  3( يف اجلمهرة 2)
 وقد ذكرها بدون ألف والم.« أجز »( معجم البلدان 3)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 604شعراء إسالميون يف شعر أيب زبيد ص ( 4)
 .27( األعراف اآية 5)
 .30( سورة مرمي اآية 6)
 ( املفردات : مخسة أوجه.7)
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َعُر كذا َجَعرَ  ُروِع يف الشــــــي أَقـحَبَر وَأَخذَ  َأي يـَفح ِتَغاِ  به.وهو مبعحىَن التوج ِه والشــــــ   مبعحىَن َل   ا ومنه َجَعرَ  ويكونُ  ِء واالشــــــح
ِن ِإان ً  َجَعُلواوَ  قـَوحلُه تعاىَل : ُفوُهم بذِلَك وَحَكُموا به ا كما  (1) الحَمالِئَكَة ال ِذيَن ُهمح ِعباُد الر محح َأي َل وُهم ا وقيَر : وصـــــــــــــَ

لــِه تعــاىَل :  رَ َجعَــ  يقــا ُ  اِد كَقوح ناتِ )فالٌن َزيــداً َأعحَلُم النــاِس ا أو مبعحىَن االعحِتقــَ  مبعحىَن التـ بحياِ  يكونُ و  ا (2) (َوََيَْعُلوَن لِِلِّ اْلَب
ُله تعاىَل : َناه قـُلحَناه وأَنـحَزلحناه ا (3) قـُرحآانً َعَرِبينا َجَعلحناهُ  ِإانّ  ومنه قـَوح َناُه وقيَر َمعح واإلَ اِد فيَـتَـَعد    مبَعحىَن اخلَلح ِ  يكونُ و  أي بـَيـ 

يْ ) أي َخَلَقها ا وقـَوحلُه تعاىَل : (4) الظ ُلماِت َوالن ورَ  َجَعرَ وَ  إىل مفحعوٍ  واِحٍد ومنه قـَوحلُه تعاىَل : ء  َوَجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ ش     َ
رِيفِ  يكونُ و  ا (6) (َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبصاَر َواْْلَْفِئَدةَ )وقـَوحلُه تعاىَل :  (5) (َحيّ   وََكذِلَك )حَنحو قـَوحلِه تعاىَل :  مبعحىَن الت شح

َراَم ا ِقياماً  ُ  َجَعرَ  َأي َشر فحناُكم ا وقيَر : َل يحناُكم ا وكذا قـَوحله تعاىَل : (7) أُم ًة َوَسطاً  (َجَعْلناُكمْ   ا( 8)  الحَكعحَبَة الحبَـيحَت ا ح
ديــرِ  يكونُ و  لـِـه تعــاىَل :  مبعحىَن التـ بــح لــه تعــاىَل :  (9) (َفَجَعْلن  ا ع  الَِيه  ا س            اِفَله  ا)حَنحو قـَوح َوََتَْعُلوَن ِرْزَقُكْم أَنَُّكْم )ا وكــذا قـَوح

بُونَ  رحعيِّ  يكونُ و  ا (10) (ُتَكذِّ ِم الشـــــ  ارِع :  مبَعحىَن اُ كح َفحروضـــــاِت مَخحســـــاً  َجَعرَ  كَقوحِ  الشـــــ 
لواِت امل  َأي َحَكَم به ا   الصـــــ 

عيِّ  يكونُ و   .(11) الحُقرحآَن ِعِضاَ  َجَعُلوا ال ِذينَ  كَقوحلِه تعاىَل :  مبعحىَن الت حك ِم الِبدح
اِغُب : قد يكونُ  ا الحقُّ نحو قَْوِله تعالَى : ِء على الشيالُحْكِم بالشَّيبمْعنَى  الَجْعلُ  وقاَل الرَّ ِإاّن رَادُّوُه ِإلَْيِك )ء ، حقَّاً كاَن أَو باِطالً ، فأَمَّ
ا الباِطُل فنَْحو قَْوِله :  (12) (َوجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ  َوََيَْعُلوَن لِِلِّ )،  (13) (ِصيباً َوَجَعُلوا لِِلِّ ممّا َذرََأ ِمَن احْلَْرِث َواْْلَْنعاِم نَ )، وأمَّ

 .(14) (الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضنيَ )،  (اْلَبناتِ 

 كقَْوِلِه :  تَتَعَدَّى قد تكوُن الزَمةً وهي الدَّاِخلَةُ في أَْفعاِل الُمقَاَربَِة فالو

تُ  قـــــــــدو  لـــــــــح عـــــــــَ يِن  جـــــــــَ ـــــــــُ ل قـــــــــِ ـــــــــح ث ـــــــــُ ُت يـ مـــــــــح  إذا مـــــــــا قـــــــــُ

      ُ وحيب فــــــــــَبهنــــــــــحَ رِ ثـــــــــــَ مــــــــــِ اِرِب الــــــــــثــــــــــ  َ  الشــــــــــــــــــــــــ   هنــــــــــَح

  
 وكذلك قَْول الشاِعِر :

د و  ـــــــــَ ـــــــــتح ق ل عـــــــــَ ـــــــــٍر  جـــــــــَ ي هـــــــــَ ـــــــــين ســـــــــــــــــــــــُ وُص اب ـــــــــُ ل ـــــــــَ  قـ

ــــــــــــُب      ري ــــــــــــَ هــــــــــــا ق عــــــــــــُ ــــــــــــَ (15)مــــــــــــن االكــــــــــــواِر مــــــــــــرتـ
 

  
 نََسْبتُه إليَك. أَي َزْيداً أَخاكَ  َجعَْلتُ و

َوَجَعَل َلُكْم ِمَن ) وقَْوله : (16) (َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزواجاً )ِء وتَْكوينِه منه ، نَحْو ِء من الّشيبمْعنَى إيجاِد الّشي الَجْعلُ  وفَاتَه :
الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض )ِء على َحالٍَة ُدوَن حالٍَة نَْحو : وبمْعنَى تَْصيير الشي (18) (َوَجَعَل َلُكْم ِفيها ُسُبالً )،  (17) (اجْلِباِل َأْكناانً 

ِإاّن َجَعْلناُه قُ ْرآانً )ومنه قَْولُه تعالَى :  ، قيَل : (21) (َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوراً )،  (20) (َجَعَل َلُكْم ممّا َخَلَق ِظالالً ) و (19) (ِفراشاً 
 .(بِيًّاَعرَ 

َننْيِ أَ )ويكوُن بمْعنَى التَّْسويِة والتَّْهيئِة :   .(24) (ََيَْعْل َلُه ِمْن َأْمرِِه ُيْسراً ) و (23) (ََيَْعْل َلُه َُمَْرجاً )،  (22) (ََلْ ََنَْعْل َلُه َعي ْ

__________________ 
 .19( الزخرف اآية 1)
 .57( النحر اآية 2)
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 .3( الزخرف اآية 3)
 .1األنعام اآية ( 4)
 .30( األنبياء اآية 5)
 .78( النحر اآية 6)
 .143( البقرة اآية 7)
 .97( املائدة اآية 8)
 .74( ا جر اآية 9)
 .82( الواقعة اآية 10)
 .91( ا جر اآية 11)
 .7( القصص اآية 12)
 .136( األنعام اآية 13)
وأما األوجه األربعة الجي ذكرها « جعر». إىل هنا هو الوجه اخلام  الذي ذكره الراغب يف .. ( من قوله : وقا  الراغب : قد يكون اجلعر14)

والثاين :  ري جمر   فثمة اختالف مض األصــر ونصــها يف املفردات : الوجه األو  :  ري جمر  صــار وطف  فال يتعد  حنو جعر زيد يقو  كذا.
 ء عل  حالة دون حالة.. والرابض : يف تصيري الشي.. ء وتكوينه منهء من شياد شي. والثالث :يف إ .. أوجد فيتعد  إىل مفعو  واحد

 ( املفردات ا وذكره شاهداً عل  الوجه األو . انظر ا اشية السابقة.15)
 .72( النحر اآية 16)
 .81( النحر اآية 17)
 .10( الزخرف اآية 18)
 .22( البقرة اآية 19)
 .81( النحر اآية 20)
 .16نوح اآية  (21)
 .8( البلد اآية 22)
 .2( الطال  اآية 23)
 .4( الطال  اآية 24)
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 .(1) (ََيَْعُلوَن َأصاِبَعُهْم يف آذاَِّنِْم ِمَن الصَّواِعقِ )ٍء كقَْوِله تعالَى : ٍء في شيوبمْعنَى إْدخال شي

 .(2) (َوَجَعْلنا يف قُ ُلوِب الَِّذيَن ات َّبَ ُعوهُ ) وبمْعنَى اإليقاع في القَْلِب واإللهاِم كقَوِله تعالَى :

َمة أَْحمد بن علّي السنديلي ِرسالَةً  زد بها  الَمْجعُولِ و الَجْعلِ  في وفي الجملِة فأَيُّ مْعنى ذُِكَر فإِنَّه ال يخلُو فيه من مْعنَى الِفْعل. ولشْيخنا العاَلَّ

  في بابِها.على المحتسب بَْعَد َعْهِدي بها اآلن وهي نَِفيسةٌ 

وهو أََعمُّ من األُْجرةِ  له على َعَمِلهِ  َجعَلَهُ  َسفينٍَة ما ِمثْالُ  الَجِعيلَةُ وقُْفٍل  ِمثْال الُجْعلُ وكِكتاٍب  الِجعَالُ و الفتُح عن األَْصَمِعّيِ  ُمثَلَّثَةً  الَجعالَةُ و

تَْين  ُجعُلٌ  والثواِب والَجْمعُ   .َجعَائِلُ وبضمَّ

 الناُس بَْينهم عْنَد البَْعِث أَو األَْمر يَحزبُهم من السُّلطاِن. تََجاَعلَ  ويقاُل : الَجْعلِ  وهو تَفَاعٌل من بينهم َجعَلوهُ  ءَ الشي تََجاَعلواو

ْشَوةُ  الَجعَالَةُ و يَْدفَعُه الَمْضُروُب  الَجعَائِلُ  وهي بُجْعلٍ  للغاِزي إذا َغزا َعْنكَ  تَْجعَلُ  وما في الُحْكِم وقد َوَرَد في الحِديِث أَنَّه َسْحَت. كَسحابٍَة الّرِ

 َعلَْيه البَْعث إلى َمْن يَْغُزو عنه ، قاَل سليُك بُن َشِقيٍق األََسِديُّ :

ُت  يــــــــــح طــــــــــَ عــــــــــالــــــــــةفــــــــــَبعــــــــــح يــــــــــتــــــــــاً  اجلــــــــــُ مــــــــــِ تــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــح

رحم      يــــــــــاِن جــــــــــَ تــــــــــح يــــــــــَف ا ــــــــــاِذ مــــــــــن فــــــــــِ فــــــــــِ (3)خــــــــــَ
 

  
 كُكتٍُب وَرَسائٍِل. َجعَائِلٌ و ُجعُلٌ  والَجْمع بالكسرِ  كالجعال عن النارِ  بالكسِر والضِم ِخْرقَةٌ يُْنَزل بها الِقْدرُ  ةُ الُجعَالو ، يُْكَسُر ويَُضمُّ و

 أَْعطاهُ. أي له أَْجعَلَهُ و بالضِم من العطية أَْجعَلَه ُجْعالً و

 .بالِجعالِ  الِقْدَر أَْنَزلَها أَْجعَلَ و

باعِ إذا الَكْلبَةُ وغيُرها أَْجعَلَتِ و فادَ  من ساِئِر الّسِ  .ُمْجِعلٌ  كاْستَْجعَلَْت فهي وأَراَدتْ  أََحبَِّت الّسِ

فاِد. اِغُب : هو كنايةٌ عن طلِب الّسِ ِديَّةُ أَو الفائِتَةُ لليَِد ج الَجْعلَةُ و وقاَل الرَّ  قال : َجْعلٌ  الفَسيلَةُ أَو النَّْخلَةُ القَصيَرةُ أَو الرَّ

توي أَثِيُثها و   (4) َجعحُلهاَأو َيسح
 ِزنَةً ومْعنى. كالبَْعِل من النَّْخلِ  الَجْعلُ  قيَل :و

قيبُ  قيَل هوو ، كُصَرٍد الرُجُل األَْسَوُد الدَّميُم أَو اللَّجوجُ  الُجعَلُ و َسْوَداُء تكوُن في المواِضعِ  ُدَوْيبَّةٌ  األَْصُل فيهو وُكلُّ ذِلَك على التَّْشبيِه ، الرَّ

 كِصْرَداٍن. بالكسرِ  ِجْعالنٌ  ج النَّديةِ 

 كُمْحِسنٍَة كثيَرتُها. ُمْجِعلَةٌ  أَْرضٌ و

 أو ماتَْت فيه. الِجْعالنُ  ُمْحِسٍن كثَُرْت فيه ِمثْالُ  ُمْجِعلٌ وكَكتٍِف  َجِعلٌ والكسِر ب ِجْعلٌ  ماءٌ و

أِْل َسَواٌء. قاَل : كَجْرَوٍل َولَُد النَّعامِ  الَجْعَولُ  : (5)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و أَْجعَلَ وكفَِرَح  َجِعلَ  قدو  من العََرِب. كِكتاٍب َحيُّ  ِجعالٍ  وبنُو ِمثُْل الرَّ

 بُن ُعَمْير : (6)قاَل َصْخٌر  كُهَمَزةٍ ع الُجعَلَةُ و

َلها عاَم ارحتـَبَـعحَنا و   (7) اجلَُعَلةقـَبـح
. ُجعَْيلُ  كُزبَْيرٍ و ْمِريُّ  بُن ُسراقَةَ الضَّ

بِن قميِر بِن  ُجعَْيلٍ  وَكْعُب بنُ  ، عنهماهللارضي َصَحابيَّانِ  َرَوى عنه َعْبُد هللِا بُن أَبي الَجْعدِ  األَْشَجِعيُّ  بُن ِزيادٍ  ُجعَْيلٌ و َكغُرابٍ  ُجعالٌ  ويقاُل :

 منهم أَي نأُْخَذ. نَْجتَِعلَ  في بَِعيِرهم فأَبَْينا أَنْ  َجعيلَةَ  لنا َجعَلوا يقاُل : اآلِخذُ  الُمْجتَِعلُ والُمْعِطي  الجاِعلُ  قاَل َشِمٌر :وشاِعٌر.  عجَرةَ 

كةً الِقَصُر في ِسَمنٍ  الَجعَلُ  األَْعَرابّيِ :قاَل ابُن و ً و قالَ  محرَّ  َرَشاه. جعاالً و جاَعلَهُ ُمَجاَعلَةً  قاَل غيُرهواللَّجاُج ،  أَْيضا

 أَي يَُصانِعُه برْشَوةٍ. يَُجاِعلُه وفي األََساِس : هو
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ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 .19( البقرة اآية 1)
 .27ا ديد اآية ( 2)
 ( اللسان.3)
 والصحاح ا وقبله يف اللسان : 460/  1( اللسان واملقايي  4)

 أقسمت ال يذهب عين بعُلها
 .101/  2( اجلمهرة 5)
(6.  ( التكملة : ُصَخريح
 اللسان.واجلُعلة مل ترد يف معجم البلدان وال يف  461/  1( التكملة ا وفيها أربعة مشاطري. واملقايي  7)
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 .(1)لمن يَغُوُص على متاع اْنَساٍن َغِرَق في الماِء  يُْجعَلُ  الغََرِق ما َجعيلَةُ 

 كَجْرَوٍل من األَْعالِم. َجْعَولٌ و

 شاِعٌر. ُجعَْيل كغَُراٍب َصَحابيُّ وهو غيُر ابن َسَراقَة أَْوَرده الذََّهبيُّ وابُن فهد في ُمْعَجِمِهما. وشيب بن ُجعَالٌ و

يها َجبَّي ألرض ثم يْنقِلُب ، ِمثْال ُزفٍَر ، يضُع الصبيُّ رأَْسه على ا ُجعَلُ  وقاَل ابُن بُُزْرَج : قالَِت األَْعَراُب لنا لُْعبةٌ يلعُب بها الِصْبياُن نَُسّمِ

 بغيِر َجبَّى أَْجَرْوه. ُجعَلٌ  إذا أََراُدوا بها اسُم رجٍل ، فإذا قالُوا هذا ُجعَلُ  على الظْهِر قاَل : وال يُْجُرون َجبَّى

 على يْنِفقُ  ، وآلهعليههللاصلىبيُّ : كان النَّ  عنههللارضيحِديُث ُعَمَر  ، ومنه مجعالً و أَْجعَله ُجْعالً  كذا وكذا َجعَْلت يقاُل ، الَمْجعَُل الُجْعلُ و

 مال هللا. فَيَْجعَله َمْجعَلَ  بقيَ  ما يأْخذُ  ثم ءِ الفي من يْعنِي المالِ  هذا من َسنَتِهم نفَقَةَ  أَْهِلهِ 

. الَجْعبَلَةُ  : [جعبل]  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

ا َسِريعاً كما في العُبَاِب. يَُجْعبلُ  يقاُل : مرَّ  السُّْرَعةُ  هو (2)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد   إذا َمرَّ َمرَّ

. بُن عاهاَن كقُْنفُذٍ  ُجْعثُلُ  : [جعثل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اَغانيُّ والحافُِظ : هو اِء والفُقَهاِء من أَتْباعِ التابِِعْين ثم الذي في نسخِ الِكتاِب ه (3) قاِضي إفريِقيَّةَ  وقاَل الصَّ كذا : عاهان وهو َغلٌَط ، أََحُد القُرَّ

بُن هاعاَن  ُجْعثُلُ  وَواِلُد هاعان اسُمه ُعَمير. وقاَل الَذهبيُّ في الَكاِشِف :« ه وع»والصَّواُب هاعان وقد َذَكَره المصنُِّف على الصَّواِب في 

َعْينيُّ عن أَبي تميٍم الجيشانّي ، وعنه بَْكُر بُن سواَدةَ وُعبَْيُد   هللِا بن زحرثِقَةٌ.أَبُو َسِعيٍد الرُّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

اظ  عنهماهللارضيحِديُث ابن عبَّاٍس ،  : كَجْعفٍَر العَظيُم البَْطِن وهو َمْقلوُب العَثَْجِل ومنه الَجْعثَلُ   الَجْعثَلَ و: ِستَّة ال يْدخلُون الجنَّةَ فََذَكَر الجوَّ

 اْلفَظُّ الغَليُظ. قال : ؟الَجْعثَل ، فقيَل ، له : ما

ا َكنَْهبَل  (5) ُخبَْعثِنٍ  قاَل غيُره : هو ِمثْلُ وكَكنَْهبٍَل  الَجنَْعَدلُ  كذِلكَ و قاَل. (4)أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وَذَكَره ابُن ُدَرْيٍد  كَجْعفَرٍ  الَجْعَدلُ   :[جعدل] أَمَّ

ا ُخبَْعثِن فإِنَّه َوزْ  دةِ وسكوِن العَْيِن الُمْهملَِة ثم ثاٍء فإنَه كَسفَْرَجٍل وهو َمْعلوٌم وأَمَّ ٌن غريٌب يَْنبَِغي تقييُده هو بضِم الخاِء الْمْعَجمِة وفتحِ الموحَّ

ْلُب الشَّديدُ  ُمثَلَّثٍَة َمْكُسورةٍ   بن ُعَمْيٍر : (6)قاَل َصْخُر  الصُّ

ه و  لـــــــــــَ عـــــــــــَ ا اجلـــــــــــُ نـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ بـ ـــــــــــَ هـــــــــــا عـــــــــــاَم ارحتـ لـــــــــــَ ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ  قـ

فــــــــــــًا      َر اأَلَلِن َنصــــــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــــح دِ مــــــــــــِ عــــــــــــح نـــــــــــــَ هح جــــــــــــُ (7)لــــــــــــَ
 

  
. َكَزْنَجبيل الَجْعفَليلُ  : [جعفل]  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 قاَل ُطفَْيُل الغنويُّ : قَلَبَه عن السَّْرجِ فََصَرَعهُ  إذا فََجْعفَلَهُ  َطعَنَه قاَل غيُره :والقَتيُل الُمْنتَِفُخ.  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو

ٍة و  نــــــــــــــ  ن  ِبــــــــــــــُ جــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ٍة مــــــــــــــا َتســــــــــــــــــــــــــــح  رَاِكضــــــــــــــــــــــــــــَ

ه      الٍ  غــــــــــــــاَدَرتــــــــــــــح رَي حــــــــــــــِ رِ بــــــــــــــعــــــــــــــِ فــــــــــــــَ عــــــــــــــح (8)جمــــــــــــــَُ
 

  
حَم عن الِجْلِد عن أَبي َزْيٍد ، وكأَنَّه َمْقلوُب جلفه قاَل : قََشَرهُ  َجفَلَهُ يَْجِفلُهُ َجْفالً  : [جفل]  َجفَلَهُ و الطينَ  سحاو كما يْقشُر اللَّْحَم عن العَْظِم والّشِ

 .تَْجِفيالً  فيهما كَجفَّلَهُ  عن األَْرِض  َجَرفَهُ  إذا

 .أَْجفَالٌ  ويُْفتَُح ج قاَل غيُره : بالكسِر. الِجْفلُ  َراَث وَرْوثُهُ  إذا َجفالً  الفيلُ  َجفَلَ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و

اهُ  َجفَلَ و  وهو في معنى القشر الذي ذُِكَر. اللَّْحَم عن العَْظِم نَحَّ

َسَمكاً َكثيراً فقاَل :  َجفَلَ  لبَْحَر فأَِجُده قدأَنَّ رُجالً قاَل آتي ا» عنهماهللارضيحِديُث ابِن عبَّاٍس  ومنه البَْحُر السََّمَك أَْلقاهُ على السَّاِحلِ  َجفَلَ و

 ُكْل ما لم تََر شيئاً َطافِياً.

يُح السَّحابَ  َجفَلَتِ  من المجاِز :و َكتْهُ وَطَرَدتْهُ. الريحُ  َجفَلَتِ و وأَْسَرَعْت به. َضَربَتْه واْستََخفَّتْهُ  أَي الّرِ  الظَّليَم َحرَّ
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__________________ 
 جعله سحتاً ألنه عقد فاسد ابجلهالة الجي فيه ا قاله ابن األثري.« جعيلة الغر  سحت»ديث : ( جاء يف ا 1)
 .211/  3( اجلمهرة 2)
 قاضي افريقيا يف دولة هشام بن عبد امللك. 257/  1( يف التبصري 3)
 وفيها : وجعد  وجنعد  وضبطت ابلقلم بضم أوله. 323/  3( اجلمهرة 4)
 .«ُجبَـعحَثنٍ »( يف القاموس : 5)
 ( التكملة : ُصخري.6)
 ( التكملة ا وتقدم يف جعر.7)
 ( اللسان.8)
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 .جافِلٌ  أَي َشِعَث وثَاَر فهو ُجفوالً  الشَّعَرُ  َجفَلَ  من المجاِز :و

ً  َجفَلَ و ، وذِلَك إذا نََشَر َجنَاِحْيِه وأَْرَمَد  ؟؟؟عن ابن كأَْجفَلَ  وَذَهَب في األَْرِض  في َمْشيِهِ  أَْسَرعَ  ُجفوالً  الظَّليمُ  َجفَلَ وَصَرَعهُ  يَْجِفلُهُ َجفالً  فالنا

 في َعْدِوِه.

أَنَا ِمثُْل أََكبَّ هو وكيَْبتُه أَنا وهذا هو الصَّحيُح ، والذي في نسخِ الكتاِب َخَطأٌ وكونه ناِدراً  ؟؟؟هكذا في النسخِ ، والذي في العُبَابِ  أَنا أَْجفَْلتُهو

ْل ذلك.« ع ر ض»، وفي « ش ن ق»، وفي « ق ش ع»وفي « ك ب ب»د تقدََّمِت اإِلَشاَرةُ إِليه في ق  فتأَمَّ

أَي  أَْجفَلَتْ و َجفَلَتْ  وقد الُهبُوبِ  سريعةُ  أَي كُمْحِسنٍ  ُمْجِفلٌ و جافِلَةٌ  ريحٌ و أَي تُْسرُع به السَّحابَ  تَْجِفلُ  كَصبُورٍ  َجفولٌ  ريحٌ  من المجاِز :و

 أَْسَرَعْت قال ُمَزاِحُم العقبليُّ :

ة  مـــــــــامـــــــــَ ـــــــــمـــــــــان ا ـــــــــَ اٍب كـــــــــجـــــــــث تح وهـــــــــَ ـــــــــَ ل فـــــــــَ  َأجـــــــــح

بـــــــــــاكـــــــــــر       رحج والصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ رِ بـــــــــــه ريـــــــــــُح تـ فـــــــــــَ (1)جمـــــــــــُح
 

  
اعي :يَْفَزُع من كّلِ شي كإِْزميٍل الَجبانُ  اإِلْجِفيلُ و  ٍء قاَل الرَّ

َبَرتح و  َدَب َأســـــــــــــــــــــــــَ ُم وَأحـــــــــــح هـــــــــــِ كـــــــــــّ َدوحا بصـــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــَ

اطُ      يــــــــــــَ ُه الســــــــــــــــــــــــــِّ نــــــــــــح ًة  مــــــــــــِ راعــــــــــــَ يــــــــــــالً يــــــــــــَ فــــــــــــِ (2)ِإجــــــــــــح
 

  
 .َجْفلٌ  يقاُل : ظليمٌ  بالفتحِ  كالَجْفلِ  يََراهُ ويَْهرُب منه ءٍ الظَّليُم يَْنِفُر من كّلِ شي : اإِلْجِفيلُ و

ً والقَْوُس البعيدةُ السَّْهِم  : اإِلْجِفيلُ و  المرأَةُ الُمِسنةُ. أَْيضا

 وقيَل أَْسَرُعوا في الَهِزيمِة والَهَرِب. كأَْجفَلُوا فََمَضْوا واْنَهَزُموا بُسْرعةٍ  اْنقَلَعُوا أَي القَْومُ  اْنَجفَلَ وَذَهَب.  إذا الِظلُّ  اْنَجفَلَ  من المجاِز :و

اَغانيُّ بالفتحِ والتَّشديدِ  بالضمِ  الُجفالَةُ و ما أََخْذتُهُ من رأِْس الِقْدِر بالِمْغَرفَِة  بالضمِ  الُجفَالَةُ و من الناِس في إِْسراع َمْشيٍ. الجماَعةُ  وَضبََطه الصَّ

ً و كةً  الَجفَلَى َدعاُهمْ  قاَل أَبُو َزْيٍد :و الغثاِء. ما نَفَاهُ السَّْيُل من أَْيضا تِِهم َدعاُهم إلى طعاِمهِ  أَي األَْجفَلَىومحرَّ  َطَرفةٌ :قاَل  بَِجماَعتِِهِم وعامَّ

و  عــــــــــــُ دح تــــــــــــاِة نــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــح
َ
لــــــــــــَ حنــــــــــــن يف امل فــــــــــــَ  اجلــــــــــــَ

رح      قــــــــــــِ ــــــــــــَ ت ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ ــــــــــــا يـ ــــــــــــن َر  اآِدَب فــــــــــــي ــــــــــــَ (3)ال تـ
 

  
ِة. األَْجفَلَىو الَجفَلَى وقاَل األَْخفَُش : يقاُل : ُدِعي فالٌن في النَّقََرى ال في ِة ال في العامَّ  األَْجفَلَى قاَل بعُضهم : (4) و أَي ُدِعي في الخاصَّ

 ٍء.الجماَعةُ من كّلِ شي واألَْزفَلَى

 جافالً. َهراَق ماَءهُ وَمَضى الذي قد بالفتحِ السَّحابُ  الَجْفلُ و

 بالُمثَلَّثَِة وقد ذُِكَر في موِضِعه. لُغَةٌ في الَجثْلِ  السُّوُد الِكبَارُ  النَّْملُ  : الَجْفلُ و

ياحِ  الَجفولِ  بالضِم جمعُ  الُجْفلُ و ّنِ كما َسيَأَتي قَِريباً. النِّساءِ  من الَجفولِ  جمعُ و رِعةُ ،وهي الُمسْ  من الّرِ  وهي الَكبيرةُ في الّسِ

اُء :و ةٌ  يقالُ وبََجماَعتِِهم.  أَي وأَْزفَلَتِِهم بأَْجفَلَتِِهم أَي َجَماَعة. وأَْزفَلَةً  أَْجفَلَةً  جاُؤا قاَل الفرَّ  الَجفولُ  أَي عظيمةٌ وهي أَي كَصبورٍ  جفولٌ  ُجمَّ

. المرأَةُ الكبيرةُ  ّنِ  الطاِعنَةُ في الّسِ

ً وكغُراٍب ُرْغَوةٌ اللَّبَِن  الُجفالُ وبالضم ع  ُجفولو اٍل : ٍء ، ومنهمن كّلِ شي الكثيرُ  أَْيضا  وال يُوَصفُ  «الشَّعرِ  ُجفالُ » الحديُث في وصِف الدَّجَّ

ةً. أو من الصوفِ  إِالَّ وفيه كثْرةٌ ، بالُجفالِ   خاصَّ

ائِنَِة أَُجزُّ و وأَُولَّد ُرخاالً وأُْحلَب ُكثَباً ثِقاالً ، ولن تََرى ِمثْلي ماالً. وقاَل غيُره : وذلك أَنَّ ُصوفَها  ُجفاالً  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : كالُم العََرِب عن الضَّ

ِة ال يْسقُُط إلى األَْرِض منه شي مَّ  : (5) [يصف شعر امرأة]ٌء حتى يَُجزَّ ُكلّه قاَل ذو الرُّ

رّاً. وَ  كــــــــــــِ ــــــــــــَ ب َســــــــــــــــــــــــــاِوِد ُمســــــــــــــــــــــــــح مح*كــــــــــــاألح حــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــــح

اال      فــــــــــَ ِدرًا جــــــــــُ نحســــــــــــــــــــــــَ ِ مــــــــــُ اح نــــــــــِ تــــــــــح َ
(6)عــــــــــلــــــــــ  املــــــــــ

 

  
اجِ يْقَرأُ فأما ما نَفاهُ السَّْيلُ  : الُجفالُ و كأَميرٍ  كالَجِفيلِ   من الغثاِء وهو الُجفاُء. قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وكاَن ُرْؤبَةُ بُن العجَّ

__________________ 
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 ( اللسان والصحاح.1)
 وانظر ختر ه فيه. 237( ديوانه ط بريوت ص 2)
 واللسان والصحاح. 55( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«واو»بد  « أو»( يف القاموس : 4)
 زايدة عن الصحاح واللسان.( 5)
َود»يف اللسان :  (*)  .«وَأسح
 .465/  1والصحاح واللسان والتهذيب وعجزه يف املقايي   435( ديوانه ص 6)
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هَب ُجفااًل ويقوُ  : بَة ابلُقرآِن. الريُح. قاَ  أَبُو حامتٍِ : َ َف َلهُ  الز َبد فيذح ِر ُر ح  هذا من َجهح
ةٌ منه  أَي مِ من الصُّوِف بالض ُجْفلَةٌ و ِكباٌر لغَةٌ في الَجثِْل وهذا قد تقدََّم بعَْينِه  نَْمٌل ُسودٌ  الَجْفلُ وبالفتحِ الكثيرةُ الَوَرِق من الشَّجِر  الَجْفلَةُ وُجزَّ

 فهو تِْكراٌر.

 .ُجفولٌ  ج تَْجِفلُها ألَنَّ الريحَ  السفينةُ  الَجْفلُ و

 لذي القَْعَدةِ. جاِهليُّ  : كَصْيقٍَل اسمٌ  َجْيفَلٌ و

يكُ  تََجفَّلَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و  وهو مجاٌز. نَقََش بُرائِلُهُ  إذا الّدِ

ْرعِ إِذا الَجِفيلُ و بَْيِس التْغِلبيُّ : الُمْنَزِعجُ  الجافِلُ ووَكثَُر  َغَمَر األَْرضَ  كأَميٍر ما يُْقَطُع من الزَّ  قاَل أَبُو الرُّ

رحٍ  وبــــــــــــِ  َد فـــــــــــــَ عــــــــــــح ٍد بـــــــــــــَ ُض جنــــــــــــَح راجــــــــــــِ ٍة مــــــــــــُ  غحضــــــــــــــــــــــــــَ

ِب      لـــــــح ــــقــــَ ُض ال مــــَ َر  َأصــــــــــــــــــح ُ  ُبصــــــــــــــــــح لــــِّ طــــَ همــــُ لـــــــُ (1)جـــــــافــــِ
 

  
. لبَنِي ذُْبيانَ  كانَ  فرسٌ  : جافِلٌ و اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 الَمتاُع بعَضه على بعٍض أَْلقاهُ عن ابِن ُدَرْيٍد. َجفَلَ 

 : الُمْسرُع. الجافِلُ و

بَد فيْذَهب الَجفَالُ و ا الزَّ  .(2) َجفاالً  كَسحاٍب ما نَفَاه السَّْيُل من الِغثاِء ، ُرِوي ذِلَك عن ُرْؤبَة في قْوِله تعالَى : فأَمَّ

ةٌ منه ، وهي اسُم َمْفعوٍل كقَْوِله تعالَى :  ُجْفلةٌ و  .(3) (ِإاّل َمِن اْغرَتََف ُغْرَفًة بَِيِدهِ )من ُصوٍف بالفتحِ أَي ُجزَّ

 كِمْنبٍَر ثَِقيٌل قاَل أَبُو النَّْجِم : ِمْجفَلٌ  وَسنَامٌ 

هــــــــــــــا لــــــــــــــُ فــــــــــــــِ نــــــــــــــاٍم    ــــــــــــــَح ر  ســــــــــــــــــــــــــــَ ركــــــــــــــُ فــــــــــــــِ  جمــــــــــــــُح

ر      هـــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــــح
ُ
راِي امل

َ
ألحٍي يف املـــــــــــــــ (4)ألحاًي بـــــــــــــــِ

 

  
َغت ثم أََراَدت الِقيَاَم قَلَبَها ثِقَُل َسنامها فال تَْنهُض.  أَي يَْقِلبها َسنامها من ثِْقِله ، أَي إِذا تمرَّ

 عنه. أَْجفل ٍء فقدٍء َهَرَب من شي: الَمْولَى الذَّاِهُب النَّافُِر ، وكلُّ شي الُمْجِفلُ و

 أَي نَفََّرها قاَل : َجفَّلَها : التَّْفِزيُع. ويقاُل : ما أَْدِري ما الذي التَّْجِفيلو

 (5)ِصريَاهَنا  َجف رَ إذا ا َر  
 عن َمَراِكِزهم. فَجفَلُوهم ويقاُل : أَتُوهم

 القَنَّاُص الَوْحَش. َجفّلَ و

 بالفتحِ إِذا َخافُوا. َجفلَةٌ  وَوقَعَْت في الناِس 

 اللّيُل أَْدبََر وَولَّى وهو مجاٌز. اْنَجفَلَ و

 الغيُم أَْقَشَع. أَْجفَلَ و

 أَْسَرُعوا في الَهِزيَمِة والَهَرِب. تََجفَّلُواو

 الشََّجَرةُ إِذا َهبَّْت بِها ريٌح شِديدةٌ فقَعََرتْها. اْنَجفَلَتِ و

 أَي يَْنقَِلب. «فَدَعْمته يَْنَجِفل فَنَعَس على راِحلَتِه حتى كادَ » : عنههللارضيحِديُث أَبي قَتَاَدة  : اْنقَلََب ، ومنه اْنَجفَلَ و
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 الفزع النفور. الجفالنو

 ِجلَّةٍ  قومٍ  من «َجِليلٍ  فاْعتََرَض لهم إِْبِليس في ُصورةِ شْيخٍ »الحِديُث :  ومنه َجليلٌ  أََسنَّ واْحتَنََك فهو الالً جَ و يَِجلُّ َجاللَةً  الرُجلُ  َجلَّ  : [جلل]

 بالكسِر.

 .َجليلٌ  فهو قَْدُره َعُظمَ  َجاللَةً و َجالالً  َجلَّ و

اِغُب : . ولم يُْستَْعمل (6)(ُذو اجلَْالِل َواإْلِْكرامِ ): وُخصَّ بوْصِف هللا تعالَى فقيلَ  ، التَناِهي في ذِلكَ  الجالل: عظُم القَْدِر. والَجاللَةُ  قاَل الرَّ

 في غيِره.

ا لَخْلِقه األَْشياَء العَِظيمةَ الُمْستَدل بها َعلَيه ، أَ  الَجِليلُ و عن اإِلَحاَطِة به  يَُجلُّ  نَّهو ألَ : العَظيُم القَْدِر ، وليَس خاّصاً به ، ووْصفُه تعالَى بذِلَك إِمَّ

 أَْن يُْدَرَك بالَحواِس. يَُجلُّ  ، أَو ألَنَّه

اٍن وهي ُجاَللٌ وبالكسِر والفتحِ  ِجلُّ وَ   وَرفََع من َشأْنِه. َعظََّمهُ  أََجلَّهُ إجالالً و بالضمِ  ُجاللَةٌ و َجليلةٌ  كغَُراٍب وُرمَّ

 كالتَّكرمِة. اسمٌ  التَِّجلَّةُ و

هما ُمعَظُمه. ُجاللُهوِء الشي ُجلُّ و  وكبره وعظمه بَمعْنًى واِحٍد. جله يقاُل : أََخذَ  بضّمِ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .(فَ َيْذَهُب ُجفاءً ) والقراءة 17( الرعد اآية 2)
 .249( البقرة اآية 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ( التكملة.5)
 .27( سورة الرمحن اآية 6)
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ً وَعالهُ  إِذا هُ تََجلَّلَ و اِغُب : ُجلَّهُ  أََخذَ  أَْيضا  .ُجاَلله ناولتُ  (1)البَِعيَر  تََجلَّلت أَي ُمعَظُمه. وقاَل الرَّ

 أَي أَُعظُمه. أَتجاله عليه. ويقاُل : هو من أَْصِدقائِي وأَنَا تَجالَّ  وكذا عنه تَعاَظمَ  تَجالَّ و

 ِمثَاُل ُكْبرى وُكبَر قاَل َطْرفَةُ : ُجلَلٌ  كُربَّى األَْمُر العظيُم ج الُجلَّىو

لـــــــــــ  مـــــــــــىت أُدحَع يف  ا  اجلـــــــــــُ اهتـــــــــــِ نح مـــــــــــن محـــــــــــُ  َأكـــــــــــُ

ِد و      هـــــــــــَ د َأجـــــــــــح هـــــــــــح ك اأَلعـــــــــــداُء ابجلـــــــــــَ (2)ِإنح َ حتـــــــــــِ
 

  
 وقاَل بَشاَمةُ بُن َحْزِن النَّْهَشليُّ :

وحِت ِإىل و  لـــــــــــــــ  ِإنح َدعـــــــــــــــَ ة  جـــــــــــــــُ ُرمـــــــــــــــَ كـــــــــــــــح  ومـــــــــــــــَ

يـــــــــنـــــــــا      راًة كـــــــــرام الـــــــــنـــــــــاِس فـــــــــادحعـــــــــِ (3)يـــــــــومـــــــــًا ســـــــــــــــــــــــِ
 

  
ً  الِجلَّةُ  أَي َذُوو أَْخطاٍر وهي خيارٌ  بالكسِر ُعظماُء سادةٌ  ِجلَّةُ  قَْومٌ و ومن اإِلبِِل للواِحِد والَجْمعِ  وهذا قد تقدََّم بعَْينِه فهو تِْكَرارٌ  الَمسانُّ ِمنَّا أَْيضا

اِغُب : وخصَّ  َجلَّت يقاُل : والذََّكِر واألُْنثَى بالمساّنِ منها. وقاَل  الِجلَّةُ وبالناقِة الَجِسيمِة  الُجاللَة الناقةُ إِذا أََسنَّْت عن أَبي نَْصر. وقاَل الرَّ

اَغاني : . وهو َجْمعُ  الِجلَّةُ  الصَّ  : عنههللارضيٍب ِمثُْل َصبّيِ وِصْبيٍة قاَل النَِّمُر بُن تَْول َجِليلٌ  ِمن اإِلبِِل الَمسانُّ

هــــــــــــــــا  الحــــــــــــــــِ ذح ِإد  ســــــــــــــــــــــــــــــِ  أَزحمــــــــــــــــاَن مل  حخــــــــــــــــُ

لــــــــــــي      هــــــــــــاِإبــــــــــــِ تــــــــــــِ لــــــــــــ  كــــــــــــارِهــــــــــــا  ِبــــــــــــِ (4)وال أَبــــــــــــح
 

  
 .بكسِرهما ِجلَّةٌ  وناقَةٌ  ِجلُّ  أَو يقاُل بَعيرٌ  أَي َدَخَل في الثانيِة ، أَو الَجمُل إِذا أَْنثَى أَي تَصيَر باِزالً ، أَو هي الثَّنِيَّةُ إِلى أَْن تَْبُزلَ 

 .ُجلَلٌ  والجمعِ  بالضِم قُفَّةٌ كبيرةٌ للتَّْمرِ  الُجلَّةُ و

كةً  الَجلَلُ و غيُر ِضدُّ. األَْمرُ  محرَّ  العظيُم والصَّ

 فمن العَظيِم قَْوُل الَحاِرِث بِن َوْعلَة الجرميُّ :

َونح  فـــــــــــــُ وحُت أَلعـــــــــــــح فـــــــــــــَ ـــــــــــــن عـــــــــــــَ الً فـــــــــــــلـــــــــــــئ لـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

مـــــــــي و      ظـــــــــح نح عـــــــــَ ـــــــــَ ن وحُت أُلوهـــــــــِ طـــــــــَ ـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــئ (5)ل
 

  
 ِء القَْيِس حين قُتِل أَبُوه :وبمْعنَى الَهيِِّن اليَِسيِر قَْوُل اْمِرى

م  ٍد َرهبــــــــــــــــــــ ُ ين َأســــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِر بــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــِ

ر  شــــــــــــــــــــــــــــي     رح ٍء ســــــــــــــــــــــــــــواُه َأاَل كــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ل  (6)!جــــــــــــــَ
  

 وقاَل َحْضرميُّ بُن عاِمٍر في جزِء بِن ِسنَان بِن مؤلة :

 جــــــــــــــــلــــــــــــــــاليــــــــــــــــقــــــــــــــــرح  يــــــــــــــــقــــــــــــــــوُ  جــــــــــــــــزٌء ومل

 َأّ. تـــــــــــــــــــــرّوحـــــــــــــــــــــُت انعـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــًا جـــــــــــــــــــــدال    

  
اِغُب :  .َجلَل ِء الَحِقيِر وعلى ذِلَك قَْولُه : فكلُّ ُمصيبٍة بَْعَدهوَعبَّر به عن الشي (7)، الُمتَناوُل من البَعَِر  الَجلَلُ  وقاَل الرَّ

. الِجلُّ و ّقِ  بالكسِر ِضدُّ الّدِ

اِغُب : أَْصلُ   َجِليلٌ  ولُمَراعاةِ مْعنَى الِغْلظِة فيه قُوبَِل بالدَّقيِق ، وقُوبَِل العَظيُم بالصَّغيِر ، فقيَل : (8)َموضوٌع للِجسِم الغَِليِظ  الَجِليل وقاَل الرَّ

 ودقيٌق وعظيٌم وصغيٌر.

ّقِ منه كالِحلس والَحِص  من الَمتَاعِ البُْسُط واألَْكِسيَةُ ونَْحُوها الِجلُّ و  يِر ونَْحوهما.وهو ِضدُّ الّدِ

ْرعِ إذا ُحِصدَ  : الِجلُّ و  ويَُضمُّ ويُْفتَُح. كما في العُبَاِب ، قََصُب الزَّ

قاَل أَبُو النَّْجم  َمجلولٌ و ُمَجلَّل بالتَْخِفيِف أَْلبَْستُها إيَّاه. يقاُل : فََرسٌ  َجلَْلتُهاو َجلَّْلتُها تَْجِليالً  بالضِم وبالفتحِ ما تُْلبَُسهُ الدَّايَّةُ لتُصاَن به وقد الُجلُّ و

: 



13615 

 

َجل رِ مياسة كالفاجِل 
ُ
 امل

راُع ويَُضمُّ ج الَجلُّ و الِجالِل أَِجلَّةٌ  وَجْمعُ  أَْجاللٌ و بالكسرِ  ِجاللٌ  ج  قاَل القطاِميُّ : ُجلولٌ  بالفتحِ الّشِ

ـــــــو يف ذي  ل ي ا جـــــــُ َقضـــــــــــــــــــــِّ ـــــــُ ه يـ وَت صـــــــــــــــــــــاحـــــــبـــــــُ
َ
 ملـــــــ

والــــــــــه ارحَتســــــــــــــــــــــــمــــــــــا      راري مــــــــــن َأهــــــــــح (9)إذا الصــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 أي كبر ودعا.

 بُن َعِدّيِ واِلُد الدول اآلتي ِذْكُره في َدَوَل. َجلُّ  من ُمَضَر وهو اسُم أَبي َحّيِ من العََربِ  : َجلُّ و

__________________ 
 ( يف املفردات :  للت البقر تناولت جالله.1)
 واللسان.« . وإن أيتك.. برواية : وإن أدع 35ديوانه ط بريوت ص ( 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 والصحاح. 417/  1( اللسان واملقايي  4)
 ( اللسان والصحاح ونسبه لوعلة بن ا ارث.5)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب واألساس.6)
 ( يف املفردات : البقر.7)
 العظيم الغلية.( املفردات : للجسم 8)
 والتهذيب والصراري : املاّلح ا واالرتسام : التكبري. 418/  1واللسان والصحاح واملقايي   70( ديوانه ص 9)
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 والَحقيُر ِضدُّ. الَجليلُ و

قاَل : وهو كالٌم فاِرِسيُّ وقد َدَخَل في  الواِحَدةُ بهاءٍ  قالَه أَبُو َحنِيفَةَ ، أَْبيَُضهُ وأَْحَمُرهُ وأَْصفَُرهُ  بأَْنواِعهِ  بالضِم ويُْفتَُح الياَسميُن والَوْردُ  الُجلُّ و

ُب كالِم العََرِب. وَذَكَر بعٌض أَنَّه يقاُل له الَوتِيُر الواِحَدةُ َوتِيَرةٌ. قاَل : والَوْرُد ببِالِد العََرِب َكثيٌر ِريفّي  اَغانيُّ : هو ُمعَرَّ وبَرّي ، وقاَل الصَّ

 قاَل األَْعَشى : كل ،

ِمعاُت بُقص اهبا اجلُر  شاِهُدان و  ُسح
 (1) واليالا وامل

 ويُْرَوى الَوْرُد والياَسُمون.

 وَسْلَمان كما في العُبَاِب. ماٌء قُْرَب واقَِصةَ  : الُجلُّ و

 دَّةِ طريٍق يُْسلَُك من القاِدِسيَِّة إلى ُزبَالَة.بَْينها وبَْين الرمانتين على جا (2)وقاَل نَْصر : هو على ِستَّةَ َعَشر ِميالً من الفَْرعاء 

 الجليُّ  وِحّق بكسِر الحاِء الُمْهَملِة ، ويُْرَوى بضِم الخاِء المْعَجمِة أَْيضاً وإليه يُْنَسُب المراُر بُن ُمْنِقذٍ  ءٍ في َطّيِ  بِن َربِيعَةَ  (3) بُن ُحقِّ  ُجلُّ و

ا  جِ ولم يْذكْره المصنُِّف في المرارين من الشُّعراِء وقد تقدََّم.الطَّائِيُّ الشاِعُر كان في زمِن الحجَّ

بَْيُر بُن ُعَمَر الِكْرِمينِييُّ  الَجاللِ  بَْيتَِك َحْيُث ُضِرَب وبُنَِي وكَسحاٍب أَبو ُجلُّ و ثانِ  (4) الزُّ هكذا في النسخِ. والذي في ُكتُِب  أَو هو بالحاِء ُمَحّدِ

الِكْرِميِنيُّ عن العَبَّاِس  الَجاللِ  بَْيُر بُن ُعَمَر عن يوُسَف بِن َعْبَدة وعنه أَْحَمُد بُن ُعْرَوة من أَْهِل ما َوَراء النَّْهِر ، وأَبُوالزُّ  الَجاللِ  األَْنساِب أَبُو

 بن َشبيٍب وَجعَلَه الَخطيُب بحاٍء ُمْهملٍَة.

ثاِن لكن َسقََط واو العَ  : هو والذي قَْبله واِحٌد وذِلَك واِضٌح في كتاِب  (5)ْطِف قَْبل الِكْرِمينّيِ ولكْن قاَل الحافُِظ قْلُت : فحينئٍذ يَْستَقيُم قَْولُهُ ُمَحّدِ

 األَميِر.

ث باإِلفراِد.  قْلُت : فاذن الصَّواُب ُمَحّدِ

ثٌ  الَجالِليُّ  ومحمُد بُن أَبِي بَْكرٍ  ، (6)أَْوَرَدها الحافُِظ  بِْنُت َعْبِد هللا بِن ُكلَْيٍب العُقَْيِليَّةُ  الَجاللِ  أُمُّ و  592َرَوى عن ابِن الُحَصْين َماَت َسنَة  ُمَحّدِ

 .(7)عن مائة َسنَة ، قالَهُ الحافُِظ 

 وكان يقاُل له عرقل. بالكسِر فََرُس ِهالِل بِن قَْيٍس األََسِدّيِ  الِجاللِ  وذاتُ  وقاَل الدَّاِوديُّ : نَْسبَة إلى قَبِيلٍَة من األَْكَرادِ 

ْخمُ  : الُجاللُ و  العَظيُم. بالضِم الضَّ

 َجبٌَل. جاللو

 وقد ذُِكَر فهو تِْكراٌر. كالُجلِّ  ءِ ُمْعَظُم الَشي : الُجاللُ و

لٌ و ي كَشدَّاٍد اْسٌم لَطريِق نَْجٍد إلى َمكَّةَ  َجالَّ ي بمثْقَب والقَْعقَاع. وفي حِديِث الِهْرماس بن َحبِيٍب عن أَبيِه عن َجّده قاَل :  ُسّمِ به كما ُسّمِ

اعي : التقطُت شبكةً على ظهر جاّلل بقُلة الحزن َذَكَره ابُن ُشَمْيلٍ »  قاَل الرَّ

ا  َدمــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــُ ُة بـ َرميــــــــــــحَ ــــــــــــُ ا بـ رَاهــــــــــــَ ــــــــــــُب أُبخــــــــــــح هــــــــــــي ــــــــــــُ  ي

ُر      َداَرمـــــــــــــح ـــــــــــــَ ال  ٍ ب هح  جـــــــــــــَ قـــــــــــــُ ـــــــــــــِ َوات ا وعـــــــــــــَ  .(8)هلـــــــــــــََ
  

لَةِ  لُحومِ  عن ، وآلهعليههللاصلىفي الحِديِث : نََهى َرُسوُل هللا و  الَجالَّ

لَة فقيَل آلِكلَتها بالِجلَّةِ  كنى عن العَِذرة البَقََرةُ التي تَتَبُّع النَّجاساتِ  وهي (9)  .َجالَّ

  قال َطَرفَةُ :الَجِسيمةُ  كُكناَسٍة النَّاقَةُ العظيمةُ  الُجاللَةُ و

ٍف  يــــــــــــح هــــــــــــاٌة ذاُت خــــــــــــَ ّرتح كــــــــــــَ مــــــــــــَ اَللــــــــــــةٌ فــــــــــــَ  جــــــــــــُ

َدِد      نــــــــح لــــــــَ ٍخ كــــــــالــــــــوبــــــــيــــــــِر يـــــــــَ يــــــــح (10)عــــــــقــــــــيــــــــلــــــــُة شــــــــــــــــــــــَ
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ََّخذُ للتََّمرِ  بالضِم ِوعاٌء من خوٍص  الُجلَّةُ و  بضٍم ففتحٍ وقد تقدََّم هذا. ُجلَلٌ و بالكسرِ  ِجاللٌ  ج يُت

 .الِجلَّة يقاُل إنَّ بَنِي فالٍن َوقُودُهم البَعَُر أَو البَعََرةُ أَو الذي لم يَْنَكِسرْ  والَمْشُهوُر الكْسُر ثم الفَتْحُ  ُمثَلَّثَةً  الِجلَّةُ و

َكةً  َجلَِلكَ و َجالِلكَ وبالضِم  ُجلِّكَ  فَعَلَهُ من يقاُل :واْلتَقََطه للَوقُوِد  اْجتَلَّهُ اْجتِالالً و ولَقََطهُ  َجَمعَهُ بيِدهِ  َجلَّةً و يَِجلُّهُ َجالًّ  البَعَرَ  َجلَّ و  تَِجلَّتِكَ ومحرَّ

 أَي من أَْجِلَك قاَل جميٌل : بالكسرِ  إِْجالِلكَ و

__________________ 
 واللسان وصدره يف الصحاح. 25( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«القرعاء»( معجم البلدان 2)
 .«ُح ٍ »ر  : وعل  هامشه عن نسخة أخ« ُخ ِّ ابلضم»( يف القاموس : 3)
 ( يف القاموس : والِكرحِميين.4)
 وجاء تعقيبه بعد ما ذكر ا يف ترمجتا مستقلتا. 552/  2( التبصري 5)
 .552/  2( التبصري 6)
 .381/  1( التبصري 7)
 .«جال »وانظر ختر ه فيه ا ومعجم البلدان « ابحراها»وابألصر  189( ديوانه ط بريوت ص 8)
 القاموس ابلضم ا وقد تصرف الشارح ابلعبارة.( ضبطت يف 9)
 .38( ديوانه ط بريوت ص 10)
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لــــــــــــــــه  لــــــــــــــــَ ُت يف طــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح ِم داٍر َوقـــــــــــــــــَ  َرســــــــــــــــــــــــــــــح

داة مـــــــــــن      كـــــــــــي الـــــــــــغـــــــــــَ ُت أَبـــــــــــح دح لـــــــــــهكـــــــــــِ لـــــــــــَ (1)جـــــــــــَ
 

  
من َحّدِ َضَرَب ، واْقتََصَر  يَِجلُّونَ  عن َمناِزِلِهم جلُّواوَجنَْيتَهُ  أَي هذا على نَْفِسكَ  َجلَْلتَ  يقاُل :و واِحدٍ  ومن أَْجِلَك بمْعنىً  إِْجالِلكَ  من أَْجلِ  كذاو

اَغانيُّ على  َجالًّ و بالضمِ  َجلوالً  من َحّدِ نََصَر ، وَجَمَع بَْينهما ابُن ماِلٍك وغيرهُ وهو الصَّواُب ، واالْقتِصاُر على أََحِدهما قُُصوٌر. يَِجلُّونَ  الصَّ

اُج : الجالَّةِ  ويقاُل :اْستُْعِمل فالٌن على .الجالَّةُ  وُهمُ  َعْنها وَخَرُجوا إلى بلٍد آَخرَ  َجلَْوا أَي  كما يقاُل على الَجاِليَِة وهما بمْعنى قاَل العجَّ

ِت  ــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــا ِإذ ول ومــــــــــــــــــــُ ا جنــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــــ 

تِ      َدلــــــــــــــــّ ار  الــــــــــــــــغــــــــــــــــوُر إذح تــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ  زورًا تـــــــــــــــــَ

  

ٌر وِصرياُن الص رمي   (2) َجل تِ ُغفح

 بالضِم. ُجاللَهُ  أََخذُوا َجالًّ  األَقِطَ  َجلُّواو

نُ و َجلُّ و ا َحيَّانِ  َجالَّ ا َجلُّ  من العََرِب. أَمَّ نُ  فقد تقدََّم أَنَّه في ُمَضَر. وأَمَّ ِة  َجالَّ مَّ فهو ابُن العَتِيك بن أَْسلَم بن يْذُكر بن ُعْنَزةَ بن أََسٍد قاَل ذو الرُّ

: 

ر مـــــــــــن جـــــــــــاّلن مـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــص و   ابلشـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــائـــــــــــِ

فــــــــِ      ِص مــــــــنــــــــزربِ رذَ  الــــــــثــــــــيــــــــاِب خــــــــَ خــــــــح  ي الشــــــــــــــــــــــ 

  
نُ  وهو  بُن ُعبَْيٍد بن أَْسلَم بن يْذُكر وكانَْت أُمُّ َعْمٍرو بِن العَاِص منهم. َجالَّ

فيها إلى يَْوم  يَتََجْلَجلُ  َخَرَج رُجٌل في الجاِهِليَِّة يَتَبَْختُر فأََمَر هللا األَْرَض أَْن تُْخسَف به فهو»الحِديُث :  ومنه السُّؤوُخ في األَرِض  التََّجْلُجلُ و

 الِقياَمِة.

كُ  : التََّجْلُجلُ و ً و الَجْلَجلةِ  وهو مطاِوعُ  التَّحرُّ  قَواعُد البُْنيان أَي تََضْعَضعَْت. تََجْلَجلَت يقاُل : التََّضْعُضعُ  أَْيضا

ْكته بيِدكَ  َجْلَجْلته يقاُل : التَّحريكُ  الَجْلَجلَةُ و  أَْوُس بُن حجر :. قاَل فَتََجْلَجلَ  إذا حرَّ

ّرهـــــــــــــا  فـــــــــــــجـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــا  طـــــــــــــوريـــــــــــــن مث أَمـــــــــــــَ

تح خمشــــــــــــــــــــــــوبــــــــــٌة مل ختــــــــــرِم      لــــــــــَ (3)كــــــــــمــــــــــا أُرحســــــــــــــــــــــــِ
 

  
َكها. َجْلَجلَ  ومنه  اليَاِسر الِقَداَح إِذا َحرَّ

ً وِشدَّةُ الصَّْوت.  : الَجْلَجلَةُ و ْعدِ  أْيضا ً  َصْوُت الرَّ  من َوَراء َوَراء. الَوعيدُ  وأَْيضا

او اِغُب : أَمَّ ْوِت وليَس من ذِلَك األَْصل في شي الَجْلَجلَةُ  قاَل الرَّ تٌ  ُمَجْلَجلٌ  َسحابٌ  ٍء ومنهفِحَكايةُ الصَّ  ورُجلٌ  كذِلكَ  َجْلجالٌ  وَغْيثٌ  أَي ُمَصّوِ

ْت ِشدَّتُهُ  الُمَجْلَجلُ وَظِريٌف ِجّداً ال َعْيَب فيه.  أي على صيغِة اسِم الَمْفعولِ  بالفتحِ  ُمَجْلَجلٌ  تُهُ  من اإِلبِِل ما تَمَّ يُِّد  الُمَجْلِجلُ و وقُوَّ بالكسِر السَّ

ْوِت.  ً و الذي يخاِطُر بنْفِسه ُء الدَّفاُع الِمْنِطيقُ هو الَجِري قيَل :والقَويُّ أَو البَعيُد الصَّ  عن ابِن َعبَّاد. الَكثيُر من األَْعدادِ  أَْيضا

 ِء القَْيِس :في قَْوِل اْمِري ُجْلُجلٍ  وداَرةُ  الُجْلُجل ُعلَِّق عليها ُمَجْلَجلَةٌ  إِبلٌ  منهوغيُر. بالضِم الَجَرُس الصَّ  الُجْلُجلُ و

 (4) ُجلجرِ ال ِسي ما يوحماً بَداَرِة و 
ا يواِجهُ ِدياَر فََزاَرةَ قالَهُ نَْصر. ع  بنَْجٍد في َداِر الضباِب ممَّ

كةً األَْمُر العظيُم والهَ  الَجلَلُ و ٌر. يُِّن الَحقيُر ِضدُّ محرَّ  وهذا قد تقدََّم وهو مَكرَّ

ْمِسِم. في لغَِة اليََمنِ وبالضم ثََمُر الُكْزبَرةِ.  الُجْلُجالنُ و  َحبُّ الّسِ

القَْلِب ِإلى قَِمعِ األُذُِن ،  ُجْلُجالنِ  قْلبِه أَي في ُسوْيَدائِه ، وكالٌم َخَرَج من ُجْلُجالنِ  يقاُل : اْستَقَرَّ ذِلَك في َحبَّةُ القَْلبِ  : الُجْلُجالنُ  من المجاِز :و

. َمْخَشِريُّ ْمِسُم قالَهُ الزَّ  وهو في األَْصِل الّسِ

 َخلََطهُ. َجْلَجلَهُ و

 الفََرُس َصفا َصهيلُهُ. َجْلَجلَ و
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 َشدَّ فَتْلَهُ. أَي الَوتَرَ  َجْلَجلَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

ِة : ويَُضمُّ ع بالفتحِ  (5) َجالِجلُ و مَّ  وهو َجبٌَل من ِجباِل الدَّهناِء قاَل ذو الرُّ

__________________ 
 ( التهذيب واللسان والصحاح ا والبيت من شواهد النحويا ا قا  ابن سيده : أراد رّب رسم داٍر فبضمر رّب وأعملها فيما بعد مضمرة.1)
 والثالث يف اللسان ا والثالث يف الصحاح.( األو  2)
 وروايته : 119( ديوانه ط بريوت ص 3)

  ــــــــــــــلــــــــــــــجــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــا طــــــــــــــوريــــــــــــــن مث يــــــــــــــفــــــــــــــيضـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــا 

و مِ      قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ  كـــــــــــــــمـــــــــــــــا أرســــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــت خمشــــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــة مل تـ

  

 وصدره : 32( ديوانه ط بريوت ص 4)
 أال رّب يوٍم لك منهّن صاحلٍ 

 ومتامه يف التكملة.

 التربيزي حباءين مهملتا األوىل مضمومة.( قا  ايقوت : ورأيته خبرت أيب زكراي 5)
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رَأاَي  ـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــــَوعحســـــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــا  الجـــــــــــِ  جـــــــــــَ

املو      ـــــــــــِت أَمح أُمِّ ســـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــاآ أَن ـــــــــــ  ـــــــــــن ـــــــــــا ال  (1) ؟ب
  

 وَرَوى أَبُو َعْمٍرو : ها أَْنَت.

اَغانِيُّ : وِكاَلُهما خلف. آَخرُ  وهو موِضعٌ  بالفتحِ  َجالِجلُ  َوقََع في بعِض ُكتُِب اللغَِة :و  ، وفي بعِضها ُحالِحُل بضِم الحاِء الُمْهملَِة قاَل الصَّ

. وقدم ُسويُد بُن الصاِمِت َرِضَي هللاُ تعالَى عنه َمَجلَّةٌ  عْنَد العََربِ  ُكلُّ كتابٍ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد :والصَّحيفَةُ فيها الِحْكَمةُ.  بفتحِ الجيمِ  (2) الَمَجلَّةُ و

 لُْقمان. َمَجلَّةُ  َمعَك قاَل : الذي وما:  قالَ  ، معي الذي ِمثْل َمعَك الذي لعلَّ :  ُسويد له فقالَ  فََدَعاهُ  ، وآلهعليههللاصلىَصدَّى له َرُسوُل هللِا فتَ 

 قاَل النَّابغَةُ الذُّْبيانيُّ :

هـــــــــــــــم تـــــــــــــــُ لـــــــــــــــ  هـــــــــــــــم  جمـــــــــــــــََ  ذاُت اإِللـــــــــــــــه وِديـــــــــــــــنـــــــــــــــُ

ون غــــــــــري الــــــــــعــــــــــواقــــــــــب      رحجــــــــــُ ــــــــــَ ِومي فــــــــــمــــــــــا يـ (3)قــــــــــَ
 

  
ون فيَِحلُّون مواِضَع مقَدَّسة.  في األََساِس : وكاَن ابُن عبَّاٍس َرِضَي هللا تعالَى عنهما ِإذا أَْنَشَد ِشْعَر وويُْرَوى : َمَحلَّتُهم بالحاِء أَي أَنَّهم يَُحجُّ

ْلت. َمَجلَّة أَُميَّة قاَل :  ابن الصَّ

اَسةٌ  الَمَجلَّة األَْعَرابّيِ : قْلُت ألَْعَرابّيِ : ماقاَل ابُن و  فقاَل : التي في يِدَك. ؟وفي يِدي كرَّ

اِغُب :  ي المْصَحُف  (4)ما يُغَطَّى به المْصَحُف  الجلّ ووقاَل الرَّ  .َمَجلَّةً  (5)ثم ُسّمِ

ءُ و جلَّةٌ و أَِجلَّةٌ  وهذا قد تقدََّم فهو تِْكَراٌر َجْمعُه كأَِميٍر العظيمُ  الَجِليلُ و  .أَِجالَّ

 وهو نَْبٌت َضِعيٌف يُْحَشى به َخصاُص البُيُوِت قاَل بِالٌل َرِضَي هللا تعالَى عنه : الثُّمامُ  : الَجِليلُ و

ـــــــــلـــــــــة  ـــــــــي ـــــــــو  ل ـــــــــي رِي هـــــــــر أَب عـــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح ـــــــــي  َأاَل ل

ر و      وحد ِإذحخــــــــــــــِ َة حــــــــــــــَ يــــــــــــــرمبــــــــــــــكــــــــــــــ  لــــــــــــــِ  (6) ؟جــــــــــــــَ
  

 قال : َجالئلُ  ج َجِليلَةٌ  الواِحَدةُ 

 (7) َجالِئريلوذ َِبنحيَبح َمرحَخة و 
بُن خاِلِد بِن حريث العَْبِديُّ البَُخارّي َجدُّ  الَجِليلُ  جماَعٍة منهم واِلُد عائَِشةَ التي َرَوْت عن عائَِشةَ َرِضَي هللا تعالَى عنها ، ومنهم اْسمُ  : َجِليلٌ و

ٍد الذي َرَوى عن البُخاِرّي كتاَب األََدِب.أَبي الَخْيِر أَْحمدُ    بُن محمَّ

هو قُْرَب َمكَّةَ. قاَل النابغَةُ  فيه الثُّماُم ، وقاَل نَْصر : واٍد بها الَجليلِ  التابِِعيُّ أو من ذي الَجِليليُّ  قَْوٌم باليمِن منهم أَبو ُمْسِلمٍ  الَجِليلِ  بَنُوو

 الذَّْبيانِيُّ :

ا  اُر بـــــــــــنـــــــــــَ هـــــــــــح ي وقـــــــــــد زَاَ  الـــــــــــنــــــــــــ  لـــــــــــِ َبن  َرحـــــــــــح  كـــــــــــَ

يـــــــرِ بـــــــِذي      لـــــــِ ِد  اجلـــــــَ ٍ  َوحـــــــَ تـــــــبحنـــــــِ (8)عـــــــلـــــــ  ُمســـــــــــــــــــــح
 

  
ن كان يتَّهم بقَ  بالشأْمِ  الَجليلِ  َجبَلُ و تِْل ُعثْمان في ساِحِله ُمْمتَّداً إِلى قُْرِب ِمْصَر كاَن ُمعاِويةُ َرِضَي هللا تعالَى عنه َحبََس فيه َمْن َظِفَر به ممَّ

ُد بُن أَبي حَذيفَةَ وابُن ُعَدْيٍس وُكَرْيُب بُن أَْبَرَهةَ وذِلَك َسنَة َسْبع  َرِضَي هللا تعالَى عنه ِمْنهم :  وثاَلثِْين قالَهُ نَْصر.محمَّ

 كما في العُبَاِب. التي نُتَِجْت بَْطناً واِحداً  من اإِلبِلِ  الَجِليلَةُ و

 ما أَْعطانِيها. أَي أََجلَّنِي ما يقاُل :و

هي على  ة ببَْغداَد قُْرَب خانِقيَن بَِمْرَحلَةٍ  بالمدِّ  َجلُوالءُ و بالكسرِ  ِجاللٌ  وفي بعِض النسخِ  (9) َجِليل النَّْخلَةُ العظيمةُ الكثيرةُ الَحْمِل ج  :الَجِليلَةُ و

 َسْبعَِة فََراِسَخ منها.

 َمْشهورة كانَْت للُمْسِلِمين على الفُْرِس. ولها وْقعَةٌ  على غيِر قِياٍس كَحُروِرّيِ إِلى َحُروَراءَ  َجلُوِليُّ  هوو

 هاَجَرْت َمَع َزْوِجها حاِطب بن صحابِيَّةٌ  ابِن َعْبِد هللا القَْرِشيَّةُ العَاِمِريَّةُ  كُمَحدَّثٍ  الُمَجلِّلِ  أُمُّ َجميٍل فاِطَمةُ بِْنتُ و
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__________________ 
ويرو  اب اء املهملة ا قا  ابن بري : روت الرواة هذا البيت يف كتاب « جلجر»واللســــــــــــــان ومعجم البلدان والتهذيب  622( ديوانه ص 1)

 غري و  أعلم.سيبويه جالجر بضم اجليم ال 
َجل ُة ابلفتح الصحيفةُ »( يف القاموس : 2)

َ
 .«وامل

يريد الصـــــحيفة ألهنم كانوا نصـــــار  فعىن اإِلجنير ا  واملثبت كرواية اللســـــان والصـــــحاح والتهذيب.«  لتهم»برواية  12( ديوانه ط بريوت ص 3)
 هنا  كان بنو جفنة.ومن رو   لتهم أراد األرض املقدسة وانحية الشام والبيت املقدس ا و 

 .«واجلََلرُ »( يف املفردات : 4)
 يف املوضعا.« الص ُحف»( املفردات : 5)
 والصحاح. 419/  1( اللسان واملقايي  6)
 ( اللسان والصحاح.7)
 والتكملة ومعجم البلدان.« يوم اجللير»برواية :  31( ديوانه ط بريوت ص 8)
 ( يف القاموس : ِجالٌ .9)
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ٍد يف ُمعحجمِه. َة ِإىل ا ََبَشِة فُتويف ُهناِلَك وَوَلَدتح له ُ م داً وا اِرِث قاَلُه ابُن فـَهح ُِغريح
 ا اِرِث بِن امل

 عن ابِن َعبَّاٍد. قَِوَي وَضعَُف ِضدُّ  أََجلَّ و

. ِجاللَهُ  أََخْذتُ  وهذه عن ابِن َعبَّاٍد : تََجالَْلتُهو اْجتَلَْلتُهُ و اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

مِ  َجلُْلناو اَغانِيُّ فتَبِعَه المصنُِّف وقد َمرَّ له ذِلَك في التاِء  ة بنواحي النَّْهَروانِ  األُولَى وسكوِن الثانيةِ  بفتحِ الجيِم وضِم الالَّ ، َهنا َذَكَرها الصَّ

 الفَْوقيَِّة أَْيضاً.

 .الجلولَتَْينِيُّ  بن ُمالِعبٍ  (1)واِن من قَُرى بَْغداَد َسِمَع بها السْمعَانِيُّ من أَبي البَقَاء َكَرُم بُن أَبي البَقَاء قُْرَب النَّْهرَ  ة جلول تَثْنِيةُ  َجلولَتَْينِ و

 .(2) رُجلٍ  ُكْنيَةُ  بالضمِ  ُجلَّةَ  أَبُوو

 اْمرأَةٌ. َعلَمٌ  بالضمِ  ُجاللَةُ و

 عن ابِن َعبَّاٍد. فيها أَي يَْختَِلجُ  يَتََجْلَجلُ  ما كان ْظَهْرُت لهأَ  نْفِسي بالضِم أَي ُجالِجل أَْبثَثْتُهُ  من المجاِز :و

هما ُجاللٌ و ُجالِجلٌ  ِحمارٌ و  صافي النهيِق. ُجاللٌ  . وِحمارٌ ُجاللٌ  ونّص الُمِحيِط : ناقَةٌ  صافي النَّهيقِ  بضّمِ

 أَْيضاً. ُجالِجلٌ  ُغالمٌ و

وحِ نَِشيٌط في َعَمِلهِ َخفي وهذه عن ابِن َعبَّاٍد أَي كُهْدُهدٍ  ُجْلُجلٌ و اَغانيُّ : التَْركيُب يدُل على ُمْعظِم الشي ُف الرُّ ٍء يَْشِمُل ِء وعلى شيقاَل الصَّ

 البَعَر. الِجلَّةُ  شيئاً وعلى الصَّوِت وقد َشذَّ عن هذا التَّْركيبِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 بالفتحِ اسُم رُجٍل قاَل َعْجَرٌد النَّْهِميُّ : َجلُّ 

 (3) َجرّ ُعوِجي َعَلينا وارحبَِعي اي ابـحَنَة 
لةُ  : هي الجالَّةُ و  القَْرية. َجَوالَّ  فإنِّي إِنما َكِرْهُت لك . ومنه :َجَوالُّ  من الدَّواِب والَجْمعُ  الَجالَّ

 َظُم قال ِلبَْيٌد َرِضَي هللا تعالَى عنه :: األَعْ  األََجلُّ و. الجلة َوقَعَْت فيه مجلول وماءٌ 

قـــــــــــَ   ـــــــــــّ ـــــــــــتـ هـــــــــــا يف ال ـــــــــــح ن ـــــــــــَ ِذبـ كـــــــــــح ـــــــــــَ ريحَ َأنح ال ت  غـــــــــــَ

ـــــــــــــــــــــــربِّ هلل و      ـــــــــــــــــــــــا ابل زِه رِّ اجـــــــــــــــــــــــح (4)اأَلجـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقال آَخُر :

َلرِ ا مُد هلِل الَعِليِّ   (5) اأَلجح
 وأَْظَهَر التَّْضِعيَف َضُروَرةً. األََجلَّ  يُريدُ 

 وجلت الهاِجُن على الولَِد أَي َصغَُرْت وهو َمثٌَل.

ُج قَْبل بلوِغها ، أَو كذِلَك الصغيُرة من البهائِِم.  والهاِجُن الصبيَّةُ تَُزوَّ

 : قَْريةٌ بناِحيَِة فاِرَس. َجلُوالءو

اَرةَ أو قَْريةٌ  َجلُولٌ و اِريُّ  (6): كَصبُوٍر فخذٌ من هوَّ  ، كذا بخّطِ الحافِِظ المْنذرّي. الَجلُوليُّ  بتُونس وإليها نُِسَب ُسلَْيمُن بُن َعْبِد هللا الهوَّ

 في ُعنُِقه إذا خاَطَر بنْفِسه وهو مجاٌز قاَل أَبُو النَّْجِم : الُجْلُجلَ  ويقاُل : فالٌن يُعَلِّق

 (7) اجلُلحُجرءاً يـَعحِقد َخيحرت إال  امر 
  َمْشهوٌر.ء الذي يخاِطُر بنْفِسه. وقاَل أَبُو َعْمٍرو : هو َمثٌَل أي يشهُر نْفَسه فال يتقدَُّم عليه إالَّ شجاٌع ال يُباِليِه ، وهو صْعبٌ يْعني الَجِري
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 وقال أوس بن حجر : الجل من مجلول عن ابِن َعبَّاٍد ، قاَل : وبَِعيرٌ  َجِليلُهُ  ءِ الشي ُجْلُجالنو

هـــــــــــــــــمح  ـــــــــــــــــَ ت لـــــــــــــــــّ َواٍم وخـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح يِن ُوّد أَقـ ـــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــح  َورّثـ

غحشــــــــــــــــــــــــــــاين و      رٌة مــــــــــــــنــــــــــــــَك تـــــــــــــــَ (8)أِبجــــــــــــــاَل ِ ذَكــــــــــــــح
 

  
 أي بأُموٍر ِعَظاٍم.

 : العْلُم والفْقهُ. ويقاُل : ما له الَمَجلَّةُ و: بالضِم وتَْشِديِد الالِم َمْمدوداً األَْمُر العَظيُم عن أَبي َعْمٍرو. وقاَل :  الُجاّلءو

__________________ 
 .«كرم بن بقاء»( يف معجم البلدان 1)
 ( يف القاموس ابلضم منونة.2)
 ( التكملة وبعده فيها :3)

 ك مرّ قد كان عّذاد من قبل
 واللسان وعجزه يف الصحاح.« واخزها»برواية :  141( ديوانه ط بريوت 4)
 ( اللسان والصحاح وبعده :5)

 أعط  فلم يبخر ومل يـَُبخر
 .«موضض» 512/  2( يف التبصري 6)
 ( اللسان.7)
 والضبرت عنه. 106( ديوانه ط بريوت ص 8)
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 وال دقيَقٌة أي انَقٌة وال شاٌة. َجليلةٌ  وال َجِليرٌ  أي ال دقيٌ  وال ِجر   ِد   وال
اِغُب : قيَل للبَِعيرِ  وال أََدقَّنِي أي ما أَْعَطاني  أََجلَّنِي . وماَجِليلٌ  وللشَّاةِ َدقيٌق الْعتِباِر أََحدهما باآلَخِر ، فقيَل ما له َدقيٌق وال َجليلٌ  وقاَل الرَّ

 ر وَصغيٍر.بعيراً وال شاةً ، ثم ُجِعَل َمثاَلً في كّلِ َكبي

 وال حاِشيَةً وقَْول المرار الفَْقعَِسيُّ يِصُف َعْينه : َجِليلةً  وال أَْحَشانِي أَي ما أَْعطاني أََجلَّنِي وفي العُبَاِب : لقْيُت فالناً فما

تح  ــــــــكــــــــّ وٍح إذا ب حــــــــُ تح ســــــــــــــــــــــَ حــــــــ   جلــــــــوٍج إذا ســــــــــــــــــــــَ

كــــــــــاء و      تح يف الــــــــــبــــــــــُ تح فــــــــــَبَدقــــــــــ  كــــــــــَ تِ بــــــــــَ لــــــــــ  (1)َأجــــــــــَ
 

  
، ويُْرَوى  َجالِلهوأَي قُولُوا : يا َذا الَجالِل واإِلْكَراِم وآِمنُوا بعََظَمتِه  «هللا يَْغِفر لَُكم أَجلُّوا»بقَليِل البَُكاِء وكثيِره. وفي الَحِديِث : أَي أَتَْت 

وايةَ األُولَى  .«رامِ أَِلظُّوا بيَا ذا الَجالِل واإِلكْ »الحِديُث اآلَخُر :  بالحاِء أَْيضاً. ويُؤيُِّد الّرِ

ً  أََجلَّ و  .َجِليالً  فََرَسه فرقاً من ذَُرةٍ أي َعلَفَها َعلَفا

 َعمَّ. تَْجِليالً  ءُ الشي َجلَّلَ و

 األَْرَض بالماِء والنَّباِت. يَُجلِّلُ  األَْرَض بالمطر أَي يعمُّ. وفي األََساِس راِعٌد مَطبٌِّق بالمطِر. وفي الُمْفرداِت : كأَنَّه ُمَجلٌِّل يَُجلِّلُ  وَسَحابٌ 

 : َصْوُت الَجَرِس. الَجْلَجلَةُ و

 المْرأَةُ أَسنَّْت. تََجالَّتِ و

 بََطه بعٌض بالتَّْصغيِر مع التَّْشديِد ، وال يثْبُّت. وأَْيضاً واٍد قُْرَب َمكَّةَ.: كأَِمير واٍد قُْرَب أََجأْ قالَهُ نَْصر ، وضَ  الَجِليل وذو

ِد بن ُسْفيا الِجلِّيّ و ٍد بن الفتحِ المِصْيِصّي عن محمَّ ثِين منهم أَبُو إْسحق إِْبَراهيُم بُن محمَّ ن الصفَّار وَماَت سنة بالكسِر ِنْسبَةُ جماَعٍة من الُمَحّدِ

َرَوى عنه أَبُو الَحَسِن عليُّ بُن َعْبِد  الِجلِّيّ  ، وأَبُو الفتحِ َعْبُد هللا بُن إْسمعيل (2)بُن محّمِد بِن أَبي َزيٍد حدََّث عنه نظام الملِك  ، وُعَمرُ  385

الدواِب وهو أََحُد ُعلَماء الشَّْيعَِة كاَن في  ِجاللَ  يبيعُ كاَن  الُجلِّ  بالضِم نِْسبَةً إلى الُجلِّيّ  ، وأَْحمُد بُن إْسمعيل الِجليُّون هللا بن أبِي َجرادة العُقَْيليُّ 

ٍد اللواتي ِحيم بُن محمَّ بالتّشديِد َحَكى عنه السلفيُّ وَعْبُد العَِزيِز بُن َعْبِد  الجاّللي زمِن َسْيِف الدَّولة بن حْمَدان وله تََصانيُف ، وَعْبُد الرَّ

حمِن بِن ُمَهذّب يُْعَرُف بابِن أَبي كأَِميٍر اللُّغَويُّ كان على َرأِْس األْربعمائة بِمْصَر َصنََّف كتاَب السَّبِب لحْصِر َكالِم العََرِب في  الَجِليلِ  الرَّ

ُد بُن الزكّي الُمْنِذرّي ونَقَلَه  ِستِّين ِسْفراً َضبََطه محمَّ
ه. (3)  الحافُِظ من خّطِ

  جاِهِلّي وفيه يقُوُل الشاِعُر :كَسَحاٍب لَقَُب قَْيِس بِن عاِصٍم النَّْهِدّيِ  الَجاللُ و

اَل ِإيّن لـــــــــــــداعـــــــــــــيـــــــــــــك و   وعـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــاً  اجلـــــــــــــَ

(4)َأاَب  وعـــــــــــــنـــــــــــــد   عـــــــــــــلـــــــــــــم املـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــب     
 

  
 : قَْريةٌ بِفِلْسطين. جلجولياو

اِزي الطَّبيُب الَمْعُروُف بابنِ  ُد بُن َزَكريا الرَّ  .311كِزْبِرجٍ توفي َسنَة  ِجْلِجل وأَبُو بَْكٍر محمَّ

كةً ويَُسكَُّن ِمْيُمه الَجَملُ  : [جمل] كة ويُْفتَُح لكاَن أَْخَصر ثم إنَّ التْسِكيَن  محرَّ قاَل شْيُخنا : وفي تَْعبِيِره ُخُروٌج عن اْصِطالِحه ولو قاَل : ُمحرَّ

ُروَرةِ إذ لم يرد في كالٍم فَ   صِحيح اْنتََهى.لغَةٌ قَِليلةٌ بل َحَملَه بعٌض على الضَّ

ال اُء َزْوُج الناقَِة. م بسكوِن الميمِ  (5) الَجْملُ  حتى يَِلجَ  قْلُت : وهي لغَةٌ َصِحيحةٌ وبه قََرأَ أَبُو الشَّمَّ  َمْعُروٌف وهو َذَكُر اإِلبِِل. وقاَل الفرَّ

أَي ناقَتِي.  َجَملي وَشذّ لألُْنثَى فقيَل َشِرْبُت لَبَنَ  والناقَةُ بمنزلَِة الرُجِل والمْرأَةِ  الَجَملُ ووقاَل َشِمٌر : البَْكر والبَْكرةُ بمنزلَِة الغاُلِم والجاِريَِة ، 

َكأَْجباٍل ، ويَُجوُز أَْن  أَْجَمالٌ  ج أَْقواٌل َذَكَرها ابُن ِسْيَده أَو بََزَل أَو أَْنثَى إذا أَْربََع أَو أَْجَذعَ  َجَملٌ  أو هو قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا ناِدٌر وال أُِحقَّه.

 وأَْنَكَره بعُضهم كما َسيَأْتي جاِملٌ و بالفتحِ كزند وأَْزنادٍ  َجَملٍ  يكوَن َجْمع

__________________ 
 .«سحوح»بد  «  وع»وفيها  418/  1( اللسان عجزه ا ومتامه يف املقايي  1)
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: وعمر بن  مد بن أيب زيد اجلّلي عن أمحد بن ســــــليمان الر هاوي وعنه ابن  341/  1( كذا ابألصــــــر ومثة ســــــقرت يف العبارة ا ويف التبصــــــري 2)
 ء ا وأبو الفتح أمحد بن اجلّلي حدث عنه نظام امللك.املقر 

 .537ـ  536/  2( التبصري 3)
 .552/  2( التبصري 4)
 .40األعراف اآية ( 5)
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ِ  مِجاالتو  مِجَاَلةٌ و ابلكسِر  مِجَا ٌ و ابلضِم  مُجحرٌ و  ِر  مِجَالةُ  وقـََرأَ حفص ويـَعحقوب يف رِواية : كبَن ه ُمثـَل َثاح  .(1)ُصفح
َكيت : يقاُل لإِلبِِل إذا كانَْت َذُكورةً ولم تكْن فيها أُْنثَى هذه  البَْصِريُّ  والَحَسنُ  عنهماهللارضيابُن َعبَّاٍس  بني فالٍن وقََرأَ  ِجَمالةُ  قاَل ابُن الّسِ

اُء : وهو أََحبُّ إليَّ ألَنَّ ِجماالت بالضِم أَْيضاً. وقََرأَ ُعَمُر بُن الَخطَّاب ُجماالت وقَتَاَدة في كالِمِهم ، وهو  الِجَمالَةِ  أَْكثَُر من الِجَمالَ  . قاَل الفرَّ

ِجَماالت  كِرجاٍل وِرَجاالت. وقد يَجوُز َجْعل واِحدُ  ِجماالت ِجَمالٌ  وِذَكارة ، إالَّ أنَّ األَوَل أَْكثَر. وواِحدُ  يجوُز كما يقاُل َحَجر وِحجاَرةٌ وَذَكر

 يُْجَمُع بعُضها إلى : ِحبَاُل السُّفُنِ  الِجَماالتُ  . وُرِوي عن ابِن عبَّاٍس أَنَّه قاَل :الُمْجَمل ءِ بالضِم فَقَْد يكوُن من الشي ُجَماالت . وَمْن قََرأَ ِجَمالة

جاِل.  بعٍض حتى تكوَن كأَْوساِط الّرِ

 كالبَاقِِر والَكاِلِب قاَل َطَرفَةُ : بُرعاتِه وأَْربابه أَي من اإِلبِلِ  القَطيُع منها الجاِملُ و أَجاِملُ و َجمائِلُ و

ه  جــــــــــــــــــامــــــــــــــــــرٍ و  ــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــب ي ــــــــــــــــــِ و َع مــــــــــــــــــن ن  خــــــــــــــــــَ

فــــــــــيــــــــــح      اًل والســــــــــــــــــــــــ  لــــــــــ   ُأصــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــح ُ
ُر املــــــــــ (2)َزجــــــــــح

 

  
 والنُّوَق ألَنَّ النِّيَب اإِلناُث واِحَدتُها ناٌب. وقاَل النابِغَةُ الذُّْبيانيُّ : الِجمالَ  يَْجَمعُ  الجاِملَ  وهذا يدُل على أنَّ 

م و  كـــــــــــُ تــــــــــُ يـــــــــــح ا قــــــــــد هنــــــــــََ َد مــــــــــَ عــــــــــح يّن بـــــــــــَ َرفــــــــــَ  ال َأعــــــــــح

ِوّي و      اِدُ  يــــــــــــومــــــــــــًا يف شــــــــــــــــــــــــــَ رِ ُأجــــــــــــَ (3)جــــــــــــامــــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد : الجاِمُل الَجمالُ  وأَْنَكَر أَْن يكونَ  الَحيُّ العظيمُ  الجاِملُ  قاَل أبُو الَهْيثم ، قاَل أَْعَرابيُّ و

رُه  جــــــــــــــــــامــــــــــــــــــرو  كــــــــــــــــــَ ُروح عــــــــــــــــــَ وحم يـــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــَ

ِح لــــــــــــيــــــــــــرٍ      نــــــــــــح رُه ِإذا دان مــــــــــــن جــــــــــــُ قحصــــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــَ

  

َر وال حُيَرحِجرُه   (4)يـَُقرحِقر اهلَدح
 .الجاِمَل الِجَمال قاَل : ولم يَْصنَع األَْعَرابيُّ شيئاً في إْنَكاِره أَنَّ 

وتقدَّم عن ابِن  فيها. َجَملَ  النُّوِق المن  (5) أَو القَطيعُ  وبه قََرأَ َحفص ويَْعقوب َجَمل وقد تقدََّم أنَّه َجْمعُ  كثَُماَمٍة الطَّائفةُ منها  :الُجَمالَةُ و

يت ِخالُف ذلك ، ّكِ  قَْوُل الشاِعِر : ناِدٌر ومنه كُرَخالٍ  ُجمال الَخْيُل ج : الُجَمالَةُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ويُثَلَّثُ  الّسِ

رَتِكو  عـــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــه يـ   ـاألُدحُم فـــــــــــــــــــــــــــــــــي
رحَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ّوِِه عــــــــــــــــَ َ هَن ِبــــــــــــــــِ الــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ (6)اجلــــــــــــــــُ

 

  
 كما في العُبَاِب.

َف على الُخْبِز ثم أُِعيَد ، وقيَل : هو الشَّْحُم يَُذاُب ثم الشَّْحُم الذَّائبُ  كأَميرٍ  الَجميلُ و أَي يُْجَمُع قاَل  يُْجَملُ  وقيَل : هو الشَّْحُم يَُذاُب فُكلََّما قََطر ُوّكِ

: 

يـــــــــــَب ِإذ يـــــــــــقصـــــــــــــــــــــــــدوهنـــــــــــا  ان الـــــــــــنـــــــــــِّ دح  فـــــــــــِإاّن َوجـــــــــــَ

هـــــــا      هـــــــا ومجــــــيــــــلــــــُ يــــــنــــــنـــــــا شــــــــــــــــــــحــــــمــــــُ عــــــيــــــُش بــــــَ (7)يــــــَ
 

  
ى  َجَمالً  البعيُر صار اْستَْجَملَ و َمْخَشِريُّ : وال يَُسمَّ  إِالَّ إِذا نََزا. (8)وذِلَك إِذا صاَر باِزالً قاَل الزَّ

الَةُ و ارةِ قاَل عبُد َمنَاٍف بُن ِرْبعِ الُهَذليُّ :كالَخيَّالةِ  الِجمالُ  أَي ُمشدَّدةً أَصحابُها الَجمَّ   والحمَّ

دة  ائــــــــــــِ تــــــــــــَ وهــــــــــــم يف قـــــــــــــُ لــــــــــــكــــــــــــُ  حــــــــــــىت ِإذا َأســــــــــــــــــــــــــح

ُرد      طــــــــح ال  كــــــــمــــــــا تــــــــَ الــــــــةُ شــــــــــــــــــــــَ مــــــــ  ُردا  اجلــــــــَ (9)الشــــــــــــــــــــــ 
 

  
 تَُشبَّه به في عظِم الَخْلِق والشدَّةِ قاَل األَْعَشى يَِصُف ناقَتَه : كالَجَملِ  الَخْلقِ  (10) بالضم وثيقَةٌ  ُجماليَّةٌ  ناقةٌ و

ة الــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــي ابلــــــــــــــــــّرَِداف  مجــــــــــــــــــَُ تــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــــَ

ريا      جــــــــــــــــــِ اُت اهلــــــــــــــــــَ ذ َب اآمثــــــــــــــــــِ (11)ِإذا كــــــــــــــــــَ
 

  
ً  ُجماليُّ  رُجلٌ و ً  جاَءْت به أَْوَرق َجْعداً وإِْن »حِديُث المالعنة :  ومنه كالَجَملِ  َضْخُم األَْعَضاِء تامُّ الَخْلقِ  أَْيضا خْذلج السَّاقَْين َسابِغ  ُجَماِليّا

 .«يَتَْين فهو للذي ُرِميَْت بهاألَلْ 
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َكةً النَّْخلُ  الَجَملُ و  في طوِلها بالَجَملِ  على التَّْشبيهِ  محرَّ

__________________ 
 .33( املرسالت اآية 1)
 واللسان والتهذيب. 16( ديوانه ط بريوت ص 2)
 والضبرت عنه. 94وانه ط بريوت ص ( دي3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة والتكملة.4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : الِقطحَعُة.5)
 ( القاموس واللسان.6)
 ( التهذيب.7)
 ( يف األساس : وال يسم  مجاًل إال إذا بز  ا ونبه عل  ذلك هبامش املطبوعة املصرية.8)
 واللسان والصحاح. 42/  2اهلذليا ( ديوان 9)
 ( ضبطت ابلتنوين يف القاموس ا وقد تصرف الشارح ابلعبارة.10)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 87( ديوانه ط بريوت ص 11)
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ملِة وهو َغَلرٌت ومنه قـَوحُ  الشاِعِر : ُهح
ُر اب اِء امل  وضخِمها وِإلِئها ويف بعِ  النسِخ الن حح

االً نـــــــــــــــــا ِإن  لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــالـــــــــــــــــ َ  مجـــــــــــــــــِ

ِوي الـــــــــــــرجـــــــــــــاُ  مـــــــــــــاالً       مـــــــــــــن خـــــــــــــرِي مـــــــــــــا حتـــــــــــــَح

  

َوة  ن كر َشتـح َتجح االً يـُنـح  (1) َأمجح
طولَها ثالثوَن  البَْحِر : َسَمَكةٌ يقاُل لها البَاُل عظيمةٌ جدَّا وَمرَّ في البَاِل أَنَّ  َجَملُ  . وقاَل غيُرهُ الَجَملُ  بحريَّةٌ تُْدَعى َسَمَكةٌ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

 ً  قاَل ُرْؤبةُ : ِذراعا

ُه  َزمـــــــــــــــُ  ِإذا تـــــــــــــــَداعـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــاَ  فـــــــــــــــيـــــــــــــــه خـــــــــــــــَ

تح و      جــــــــــــــَ لــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ هاعــــــــــــــح الــــــــــــــُ َ مــــــــــــــُه  مجــــــــــــــِ (2)و ــــــــــــــُح
 

  
 إِالَّ قََطعَه ، والَخَزُم َشَجٌر. وقاَل أَبُو َعْمٍرو ، إِنما هو لَْخٌم فثَقَّلَه.ٍء ويقاُل : هي الُكبَع ، واللَّْخُم : الَكْوَسُج ال يمرُّ بشي

كذا في العُبَاِب وَسْعد الَمْذُكور هو ابُن َمْذِحجٍ ، وَمْدِحُج هو ماِلُك بُن أََدٍد ومراد وَعْنس  أَبو َحّيِ من َمْذحجٍ  العَِشيرةِ  (3) بُن َسْعدِ  َجَملُ و

 ُمَراُد بُن َمْذِحجٍ ، ْعِد العَِشيرةِ فقَْوُل َشْيِخنا : وَمْذِحج بُن ُمَراَد فال ينافيِه قَْول بعٍض أَنَّه َحيُّ من ُمَراَد فيه تساُمٌح والصَّوابُ ِكالهما أُخَوةٌ لسَ 

يَة بَن ُمَراٍد َرْهُط ِسْيفََوْيه القاّص ، ويَْنِزلُون بِن كنانَةَ بَن ناجِ  َجَمل هذا ما نّصه هم بنُو َجمل ثم الذي َذَكَره أَبُو ُعبَْيد وابُن الَجوانّي في نََسبِ 

ة بَن َعْبِد هللا بِن طاِرِق بِن الحاِرثِ  منهم : ِهْنُد بُن َعْمٍرو نَْهر الملك ، بِّّي يَْومَ  التابِعيُّ  الَجمليُّ  بِن ُمرَّ  الَجَملِ  الذي قَتَلَه َعْمُرو بُن يَثْربّي الضَّ

  تعالى عنه فقاَل قائِلُه :وكاَن َمَع علّيِ َرِضَي هللاُ 

ريّب  ثـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ُروين فـــــــــــــــَباَن ابـــــــــــــــُن يـ كـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ  ِإنح تـ

َد      نــــــــــــح بــــــــــــاًء وهــــــــــــِ لــــــــــــح ُت عــــــــــــِ لــــــــــــح تـــــــــــــَ يّ قـــــــــــــَ لــــــــــــِ مــــــــــــَ  اجلــــــــــــَ

  

 (4)ابحناً لُصوحاَن عل  ديِن علّي و 
ةقْلُت وَولَُده َعْمرو بُن ِهْند ، وَحِفْيُده َعْبُد هللا بُن َعْمر وحدَّثا ، قاَل ، الذَّهبيُّ في  عن أَبيِه وعنه  الَجَمليُّ  الَكاِشِف َعْبُد هللا بُن َعْمٍرو بن مرَّ

ةَ أَبُو َعْبِد هللا الَجَمليُّ  وِكْيُع وإِْسحق السلولكي َصُدوٌق ، وَعْبُد هللا بُن َعْمٍرو بن ِهْند الُكوفيُّ  الَجَمليُّ  عن علّيِ ، وعنه َعْوُف ، وَعْمُرو بُن ُمرَّ

ِة العااألَْعَمي من رجاِل البُ  ِملين. وقاَل َخاِرّي أََحُد األَْعالِم عن أَبي لَْيلى وابِن الُمَسيِّب ، وعنه مْسعَر وُشْعبةُ وُسْفيَان وَخْلٌق ، وكان من األَئمَّ

 .116أَبُو حاتٍِم : ثِقَةٌ َماَت َسنَة 

 .(5)ي حديِث جهم على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم جاَء ِذْكُره ف بالمدينةِ  َجَملٍ  بِئْرُ و

 الَوَداعِ  حجةِ  َسنَة ، وآلهعليههللاصلىبَْينها وبَْين الَسْقيا هناك اْحتََجَم النبيُّ  إلى المدينَِة أَْقَربُ  هوو الشَِّريفَْين ، ع بين الَحَرَمْينِ  َجَملٍ  لَْحيُ و

ً و ، َجَمل ويقاُل فيه أَْيضاً لَْحيا ً و على َعْشَرة فََراِسخ من فَْيد ، ع بَْين المدينِة وفَْيدَ  أَْيضا  على جادَّةِ َحْضَرَموت. ع بَْين نَْجراَن وتَثْليثَ  أَْيضا

 وهما َجباَلن في ِدياِر قَُشْيٍر. ع باليمامةِ  بالتَّثْنِيةِ  َجَملٍ  لَْحياو

ي من أَْجلِ  من طفوف الفَُراِت ، قاَل نَْصر : قُْرَب الكوفَةِ  َجَملٍ  َعْينُ و  َماَت ُهنَاك أَو ألَنَّ الماَء الذي في نُِسَب إِلى رُجٍل اْسُمه َجَملٍ  ُسّمِ

 .َجَمل

بُوَن يْشرَ  َجَمالً  لقَْد أَْدَرْكت أَقواماً يتَِّخذُون الليلَ »حِديُث عاِصِم بِن أَبي النُُّجوِد :  ، ومنه كلَّه الليلَ  أَي َسَرى َجَمالً  في الَمثَِل اتََّخَذ اللَّيلَ و

 ، أََراَد يْحيُون الليَل َصالةً وقَِراَءةً. «النَّبِيَذ يْلبَُسون الُمعَْصفَر ، منهم ِزرُّ بُن ُحبَْيش وأَبُو وائِلٍ 

 َرِحَمه هللا تعالى. (6) الشافعّيِ  اإِلمامِ  لَقَُب الُحَسْيِن بِن عبِد السالِم الشَّاِعِر له ِروايةٌ عن الَجَملُ و

وفي بعِض النسخِ اليمانِياِن بالنّوِن وهو َغلٌَط ِكاَلُهما عن يَْحيَى بَن أَبي  (8) داوَد اليََماِميَّانِ  (7)أَبي  ُب بُن محمٍد وُسلَيمُن بنُ أيو الَجَملِ  أَبُوو

يواِن للذَّهبّيِ.  َكثِيٍر وُسلَْيمن َضِعيٌف كذا في الّدِ

ا َكُزبَْيٍر وقُبَّْيطٍ  الُجَمْيلُ و حّر الميُم ُمَخفَّفةٌ فطائٌِر من  ُجَمْيل طائٌِر جمع الُمَخفَّف حْمالن كُكعَّيٍت وِكْعتان قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. وقاَل أَبُو حاتٍِم : وأَمَّ

 الدَّخِل أَْكَدر نَْحو من الشقيقة
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 يب.والتكملة والثاين يف اللسان والتهذ 158( ديوانه ص 2)
 ( نونت يف القاموس.3)
 (.وقعة اجلمر)( اللسان ا وانظر الطربي 4)
 .«أيب جهم»( يف معجم البلدان : 5)
 مضروب عليه بنسخة املؤلف أفاده عل  هامش القاموس عن نسخة أخر .« رواية عن الشافعي»( قوله : 6)
 كالقاموس.« سليمان بن داود» 261/  1( يف التبصري 7)
 اليمانيان ابلنون. ويف التبصري ابمليم.( يف القاموس : 8)
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ض مجيالت حّر. َغِر َأعحَظَم رأحساً منها بَكثرٍي ا والشقيقُة َصغريُة الرأحِس ا وقالوا يف اجَلمح  يف الصِّ
البُْلبُل ال يَتََكلَّم به إِاّل مصغَُّر  الُجَمْيلُ  ْيهوقيَل هو طائٌِر من الدََّخاِخيل ، وقال ِسْيبَوَ  بضمهما البُْلبُلُ  الُجَمْياَلنَةُ و وهذه عن اللَّْيِث ، الُجْمالنَةُ و

 .الِجْمالن على الُجَمْيل . وفي التَّْهِذيِب : يُْجَمعِجْمالن فإِذا َجَمعُوها قالوا

أَي بهاٌء وُحسٌن  (1) (ْم ِفيها مَجال  َلكُ )، وعباَرةُ الُمْحَكِم في الِفْعل والَخْلق ، وقَْولُه تعالَى :  الَخْلقِ  فيوفي الُخلُِق  يكونُ  الُحْسنُ  الَجمالُ و

ي بذِلَك ألَنَّهم كانُوا يَعُدُّون ذِلَك َجَماالً لَُهمْ  الَجَملُ  ويجوُز أَْن يكونَ  اِغُب. وُسّمِ ،  «الَجَمال يحبُّ  َجِميلٌ  إِنَّ هللاَ »في الحِديِث :  ، أََشاَر إِليه الرَّ

اِغُب : الَجَمالُ  األَْفعال. وقاَل ِسْيبََوْيه َجِميلُ  أَي يَْختُص  َجَمالٌ  : الُحْسُن الَكثيُر ، وذِلَك َضْربان أََحُدهما الَجَمالُ  : ِرقَّةُ الُحْسِن وقاَل الرَّ

، تَْنبِيهاً أَنَّ  الَجَمالَ  يحبُّ  َجِميلٌ  ُرِوي : إِنَّ هللاَ  ما اإِلْنساُن به في نْفِسه أَو بََدنِه أَو فِْعله ، والثَّاني ما يَِصُل منه إِلى َغْيِره ، وعلى هذا الَوْجهِ 

 منه تُِفيُض الَخْيراُت الَكثِيرةُ فيحّب َمْن يَْختَص بذِلَك.

اغانيُّ وابُن ِسْيَده. وَزاَد الفيومّي  كَكُرمَ  َجُملَ  انٍ كأَ  َجِميلٌ  فهو َجَماالً  كعِلمَ  َجِملَ ووعليه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ والصَّ وهذه  ِميٍر وُغراٍب وُرمَّ

 تُْكَسُر.

اغانيُّ : هو  .الَجِميل من أَْجملُ  وقاَل الصَّ

 من النِّساِء عن الِكَسائّي وهي أََحُد ما َجاَء من فَْعالء أَْفعل لها وأَْنَشَد : الَجْمالُء الجميلةُ و

الءفـــــــــــــــــهـــــــــــــــــي  ٍر طـــــــــــــــــالـــــــــــــــــٍض   مجـــــــــــــــــَح دح  كـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ

ـــــــــــــعـــــــــــــًا      ـــــــــــــح  مجـــــــــــــي ل ذ ِت اخلـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ا ب مـــــــــــــَ (2)ابجلـــــــــــــَ
 

  
 وقاَل آَخْر :

ٍة ســـــــــــــــــــــــــــــــــوداء  ه مـــــــــــــــــــن أَمـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــح بـ  َوهـــــــــــــــــــَ

نــــــــــــــــاء وال      الءلــــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــــت حَبســــــــــــــــــــــــــــــح (3)مجــــــــــــــــَح
 

  
ةُ الِجْسِم من كّلِ حيواٍن. الَجْمالءُ  قاَل ابُن َعبّاٍد :و  التامَّ

لَ و ً وتََزيََّن ،  الرُجلُ  تََجمَّ لي ومنه قَْوُل امَرأَةٍ لبْنتِها : ِميلُ الجَ  وهو أََكَل الشَّْحَم الُمذابَ  أْيضا وتَعَفَّفي أي ُكِلي الشَّْحَم واْشَربي العُفَافَةَ وهو  تََجمَّ

 ما بقي في الضَّْرعِ.

 .ِميلِ بالجَ  وعاَملَه أَْحَسَن ِعْشَرتَهُ  َجاَملَه أو نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، بالَجِميلِ  لم يُْصِفه اإِلخاَء بل ماَسَحه جاَملَهُ ُمَجاَملَةً و

قالَهُ ابُن ِسْيَده ، وقاَل أَبو ذَُؤْيٍب  وال تَْفعَْل ذِلكَ  األَْجَملَ  (4)األَْمَر  أن ال تَْفعََل كذا إِْغراٌء أَي اْلَزم جمالَكَ و الُمَجاَملَةِ وويقاُل : َعلَيك بالُمَداَراةِ 

: 

ك الـــــــــــــَ رِيـــــــــــــُح  مجـــــــــــــََ هـــــــــــــا الـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــُب اجلـــــــــــــَ  أَيـــــــــــــ 

رَتيـــــــــُح      ب  فـــــــــَتســـــــــــــــــــــــح نح حتـــــــــُ قـــــــــَ  مـــــــــَ لـــــــــح تــــــــــَ (5)ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
لَكَ  يُريُد : اْلَزم  األَْجَملَ  أَْن تَْفعََل َكذا وَكذا أي ال تَْفعَله واْلَزم األَْمرَ  جمالك وَحيَاَءك وال تَْجَزْع جزعاً قَبِيحاً. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : يقاُل : تََجمُّ

 وأَْنَشَد : البيَت.

مت عليهم الّشحومُ »الحِديُث :  ومنه أََذابَهُ  يَْجملُهُ َجْمالً  الشَّْحمَ  َجَملَ وَجَمَع  إذا َجمالً َجَمَل يَْجمُل و أي  «وبَاُعوها فََجَملوها لَعََن هللا اليَهوَد ُحّرِ

 كذِلَك. اْجتََملَهُ و قاَل أَبُو ُعبَْيُد : ربَّما قيَل ذِلَك ، .كأَْجَملَهُ  هللا ، أَي أََذابََك كما يَُذاُب الشَّْحُم ، َجَملَك أََذابُوها. وَدَعِت اْمَرأَةٌ على رُجٍل :

اُء :  : عنههللارضيأَْجَوُد. قاَل لَبِيٌد  َجَملَ  وقاَل الفرَّ

ُه و  ُه أُمــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــــــــَ الٍم أَرحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــــــــــــُ

َب ح      ا مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ َذلـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ وٍ  فـ ـــــــــــــــــُ  أبَل

  

ُه  ه فـــــــــــــــــــــــــــــبَلُه رزقـــــــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــــــــــــــح  َأو هنـــــــــــــــــــــــــــــََ

  
 (6) اجــــــــــتــــــــــمــــــــــرح فــــــــــاشــــــــــــــــــــــــتــــــــــو  لــــــــــيــــــــــلــــــــــَة ريــــــــــٍح و   

  
َمْخَشِريُّ :  : اْستَْوَكَف إَهالَة الشَّْحِم على الُخْبِز وهو يِعيُده إلى الناِر. اْجتََملَ  وقاَل الزَّ

 ، ومنه قَْوُل الشاِعِر : واْعتََدَل فلم يُْفِرطْ  أَي اتَّأَدَ  في الطَّلَبِ  أَْجَملَ و
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رح الّرِزح  َمقحسوم   (7)يف الط َلب  فَبمجِح
ْزِق فإنَّ كال ميسر لما ُخِلَق له أَْجملوا»ِث : في الحِديو  .«في َطلَِب الّرِ

__________________ 
 .6( النحر اآية 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان.3)
 ( وضعت ابالصر داخر االقواس ا وليست يف القاموس.4)
 وصدره يف الصحاح واألساس. 481/  1واملقايي  واللسان « القلب القريح»برواية :  68/  1( ديوان اهلذليا 5)
 وعجز الثاين يف التهذيب. 140( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( اللسان.7)
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 َء َجَمعَهُ عن تَْفِرقٍَة.الشي أَْجَملَ و

لَهُ وبَيَّنَةُ. الُجْملةِ  َردَّهُ إلى والَكالمَ  الِحسابَ  أَْجَملَ و  ثم فَصَّ

نيعَةَ َحسَّنَها و أَْجَملَ و َف على الُخْبِز ثم أَِعْيَد وقد تقّدَم. كأَِميٍر الشَّْحُم يَُذاُب فَيُْجَمعُ  الَجِميلُ وَكثَّرها الصَّ  وقيَل يَُذاُب فُكلََّما قََطَر ُوّكِ

ثِين ببَْغدادَ  َجميلٍ  َدْربُ و ٌر  النَّيسابوِريُّ شاعٌر ُمْفِلقٌ  ليُّ الَجِمي : ابُن ُعَمَر ، (1)، وفي التَّْبِصير  وإِْسحُق بُن َعْمٍرو نُِسَب إليه بعُض الُمَحّدِ ُمعَّمِ

 .520َرَوى عن أَبِي حْفَص بن َمْسُروٍر وَماَت َسنَة 

 أَي الشَّْحم. كَصبُوٍر من يُذيبُه الَجُمولُ و

 وُل : الَمْهُزولةُ ، وأَْنَشَد :والنَّثُ  المرأَةُ السمينةُ  الَجُمولُ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و وفي الُمْحَكم : الَمْرأَةُ التي تُِذيُب الشَّْحَم.

ثــــــــــــــو   و ِ إذ قــــــــــــــالــــــــــــــت الــــــــــــــنــــــــــــــ  مــــــــــــــُ  لــــــــــــــلــــــــــــــجــــــــــــــَ

رِي    
َ

ٍم يف املـــــــــــ حـــــــــــح نـــــــــــَة شـــــــــــــــــــــــــَ ود اي ابـــــــــــح (2)ِء بـــــــــــُ
 

  
اِغُب : واْعتُبَِر َمْعنَى الَكثَْرةِ . وقاَل فأُْجِملَْت ُجْملةً  الَحْبل ألَنَّها قُوى كثيرةٌ ُجِمعَتْ  ُجْملةِ  كأَنَّها اْشتُقَّْت من ءِ بالضم َجماَعةُ الشي الُجْملَةُ و الرَّ

 .ُجْملةٌ  فقيَل لكّلِ جماَعٍة َغْيِر ُمْنفَصلةٍ 

 َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْو ال نُ زَِّل َعَلْيهِ )لُمَركٍَّب من كِلَمتَْين أُْسنَِدْت إِحداهما لألُْخَرى. وفي التَّْنِزيل :  الُجْملَةَ  قْلُت : ومنه أََخَذ النَّحويون
 أَي ُمْجتمعاً ال َكَما أُْنِزَل نُُجوماً ُمْفتََرقَةً. (3) (اْلُقْرآُن مُجَْلًة واِحَدةً 

ين َجَمال اإِلمامِ  َجدُّ  ُجْملَةُ و بُن  ُجْملَةُ  َسِمَع من الفَْخِر عليُّ بُن البَُخاِري وغيِره وهو قاِضي ِدَمْشقَ  من كباِر الشافِِعيَّةِ  يوسَف بِن إبراهيمَ  الّدِ

 .742َسِمَع من ابِن البَُخاِرّي أَْيضاً َذَكَره البََرازلي ، َماَت َسنَة  ُجْملَةَ  بن تماِم بِن ُحَسْين بن يوسَف وأَُخوه أَْحَمُد بُن إبراهيَم بنَ سلم 

لُ و  قَْولُه تعالَى : َء بِِهنَّ وقُِرى َرتان عن ابِن جنّي ،الغَِليِظ الذي يقاُل له القَْلُس ، األَِخي كُسكٍَّر وُصَرٍد وقُْفٍل وُعنٍُق وَجبٍَل َحْبُل السفينةِ  الُجمَّ

 َرَجاءٍ  وأَبُو والشَّْعبيُّ  ُجبَْيرٍ  بنُ  وَسِعيدُ  ومجاِهدُ  عنهمهللارضيفاألُولَى قََرأَ بها عليُّ وابُن َعبَّاٍس  (4) (اجْلََمُل يف َسمِّ اخْلِياطِ ) َحتّى يَِلجَ 

اٍس بتَْخِفيِف الميِم وهي الِروايَةُ الثانيةُ وبه قََرأَ أَبُو َعْمٍرو والَحَسُن عبَّ  ابنِ  عن ِروايَةٍ  وفي ، عاِصمَ  عن وأَبانُ  الشَّخيرِ  بنِ  هللا َعْبدِ  بنُ  ويَِزيدُ 

ِمثَاُل  ُجْملة الثةُ وهذه َجْمعُ وهي قِراَءةُ ابِن َمْسعُوٍد وُحِكي ذِلَك عن أُبّي بن َكْعب أَْيضاً وُرِوَي عن ابِن عبَّاٍس بسكوِن الميِم أَْيضاً وهي الث

ا الُجْملَةُ وبُْسٍر وبُْسَرةٍ.  ةٌ من قَُوى الَحْبِل الغَِليِظ. وقاَل ابُن جنّي : وأَمَّ كأََسد وأُْسد. وَذَكَر الَكَواِشيُّ أَنَّها ُكلُّها لغَاٍت في  ُجْمل فَجْمعُ  َجَمل : قُوَّ

الً  البَعيِر ما َعدا ْل ، قالَهُ شْيُخنا.َل : وليَس بشيكُسكٍَّر وقُفٍَّل قي ُجمَّ  ٍء فتأمَّ

اُء عن ابِن عبَّاٍس وقاَل : مْعنَاه الِحبَال الَمْجُموعةُ. وقاَل أَ  ا الِقَراَءةُ األُولَى فإنَّه نَقَلَها الفرَّ اُء بالتَّْشديِد ، ونَْحُن  بُو طاِلب :قْلُت : وأَمَّ َرَواه الفرَّ

مٍ  ألَنَّ األَْسماَء إنَّما تأتي على فَعَل ُمَخفَّفاً ، والجماَعةُ تَِجينَُظنُّ أَنَّه أََراَد التَّْخفيفَ  ٍم ونُوَّ لِ  وكُسكٍَّر ِحسابُ  ُء على فُعَّل كُصوَّ وهي  الُجمَّ

 ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد ال أْحَسبُه َعَربيّاً. (5)الُحُروُف الُمقَطَّعةُ على أَبي جاد 

 قالَهُ بعُضهم ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ولَسُت منه على ثِقٍَة. قد يَُخفَّفُ و

 عن ابِن ِسيده. كُصُحٍف الجماَعةُ ِمنَّا الُجُملُ و

لَهُ تَْجميالً و َره نَقَلَه األَزْ  الَجْيَش أطاَل َحْبَسُهم َجّملَ و جمالك ما لك لم يجد عليك يجملك ومنه إذا لم َزيَّنَه َجمَّ قاَل و َهِريُّ َصَوابُه َحْبَسه كَجمَّ

 .ُجْملةً  أي ُجِمعَتْ  أجملت وكأَنَّها فَِعليةٌ من كسفينٍة الجماَعةُ من الِظباِء والحمامِ  الَجِميلَةُ  ابُن َعبَّاٍد :

حمِن بن َداَرة الغََطفانيُّ : بالضِم امرأةٌ  ُجْملٌ و  قاَل َعْبُد الرَّ

رفــــــــــيــــــــــا  ا  مجــــــــــُح َر مــــــــــا دمــــــــــِت أميــــــــــّ  ان الــــــــــَغســــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــغســـــــــــــــــــــــــــرُ عـــــــــــــلـــــــــــــّي حـــــــــــــراٌم ال       ميســـــــــــــــــــــــــــين ال

  
 أي ال أُجاِمُع َغْيَرها فأْحتاُج إلى الغَْسِل َطَمعاً في تََزّوِجها.

__________________ 
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ها عن نصيب ، (1)وهي اْبنةُ قَْيِس بِن َمْخَرَمة واْبنةُ ابِن مسافِر واْبنةُ َعْوف  أُْخَرى امَرأَةٌ  كَسحابٍ  َجَمالُ و  بن ُمْسلٍم وهذه َرَوْت عن َجّدِ

ةٌ َرِضَي هللا تعالَى عنهما ، وهي التي صحابيَّ  أُْخُت َمْعِقل بن يسارٍ  ُجَمْيلُ  وَكُزبَْيرٍ  بَن لَُؤّيِ نَقَلَه الحافِظُ  بُن َوْهٍب في بنِي َساَمةً  ُجَملُ  وكُصَردٍ 

 .(2) (َوال تَ ْعُضُلوُهنَّ )َعَضلَها أَُخوها فَنََزَل قَْولهُ تعالَى : 

ْوا (4)والواو زائَِدةٌ  الجمال ، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وأَْحَسبَهُ ُمْشتَقًّا ِمنَ  (3) َرُجلٍ  اسمُ  كَجْوَهرٍ  َجْوَملُ و ِل  وأَميرٍ  كَسحاٍب وَجبَلٍ  َجماالً  وَسمَّ فمن األَوَّ

دٍ  الجمال تقدََّم في اسِم النّْسوةِ ، وأَبُو  الُحَسْيُن بُن القاِسِم بِن ُعبَْيِد هللِا َوِزيُر الُمْقتَدِر ، ومن الثاني عليُّ بُن الَحَسِن بن َعاَلن وَجْعفَُر بُن محمَّ

ُد بُن الوض اح الشاِشيُّ يَْحيَى بُن َسِعيٍد األََمويُّ صاِحُب الَمغَاِزي وَعْبُد السَّالِم بُن رْغبَان األَْصبَهانيُّ ومحّمُد بُن رضواٍن البَُخاِريُّ ومحمَّ

هو عاِمُر َمْولَى َعْبِد هللا بن  َجَملو .(5) الَجَمل الشاِعُر وعيَسى بُن َعْمٍرو الحْمِصيُّ وُعثْماُن بُن دحيَّةَ أَُخو أَبِي الَخطَّاب ، كلُّ َهُؤالء لَقَبَُهم

َسِعيُد بُن علّي بِن َسِعيِد بِن  َجَمل لَقَّبَهُ ُمعَاويةُ بذِلَك ، وَشِهَد عاِمُر َمَع َعْمُرو بُن العَاص دُخوَل ِمْصَر في َزَمِن ُمعَاِويَة ، وأَبُو الَجَمِليّ  يديَزِ 

، َذَكَره ابُن يُونُس وَجدُّه حدَّث أَْيضاً َرَوى عنه اْبنُه َعاِمر  265َسنَة  (6)َرَوى عن أَبيِه وَعْبد هللا بن يَْحيَى البرلسّي َماَت  َجَمل عاِمٍر َمْولى

شيِد ، وحْفُص بُن َرَجاِء َمْولَى عاِمر الَجَملِ  ، وَعْمُرو بنُ  190َماَت َسنَة  َحَكى عنه ِضَمام بن  جمل التَِّميِميُّ كان من األَْجواِد في َزَمِن الرَّ

 َجَمل ، ومحّمُد بُن َسلََمة الُمَراِديُّ َمْولَى 212َسنَة  (7)يَْحيَى بن حفص بن َرَجاء َسِمَع من ابِن َوهٍب وَماَت إْسمعيل وَحِفيده َحْفص بن 

 َهبيُّ وغيرهُ.صاِحُب ابِن َوهٍب َمْعُروٌف واْبنُه إْبَراهيُم حدَّث عن َعْبِد هللا بن يوُسَف التنيسّي. ومن الثاِلِث جماَعةٌ أَْوَرَدُهم الذَّ 

يلُ و ، وقيَل : َمْوِضٌع نَْجِديُّ فيَما أَْحَسُب قالَهُ نَْصر. كغَُراٍب د ُجَمالٌ و ذي  أَبي الَخطَّاِب ُعَمَر بِن َحَسِن بِن ِدْحيَةَ  الحافِظِ  كقُبَّْيٍط َجدُّ واِلدِ  ُجمَّ

 وتقدََّم وَولَُدهما حدَّثوا. الَجَمل ان الذي لَقَبَهالنََّسبَْين َسْبط أَبي البسام الُحَسْينّي حافٌِظ ُمْكِثٌر وفيه َضْعٌف وأَُخوه ُعثْم

ا يُْستَْدرُك عليه :  * وممَّ

 وهي الّصَهاَرةُ. الُجَمالَة وأَْعِطني الَجِميل كثُماَمٍة الذَّائُِب من اإِلَهالَِة ، ومنه قَْولُهم : ُخذِ  الُجَمالَةُ 

َي به ألَنَّها قُو الِجَمالَةُ و اُج. وقاَل مجاِهٌد : هي ِحبَاُل الُجُسوِر. ِجَماالتٌ  والَجْمعُ  فأُْجِملَت ُجْملةً  َى َكثِيرةٌ ُجِمعَت: الَحْبُل الغَِليُظ ُسّمِ جَّ  قالَهُ الزَّ

 عن الِكَسائّي. ِجَمالُهم القَْوُم َكثَُرتْ  أَْجَملَ و

لُ و ل ، وإذا أُِصْبَت بنَائِبَةٍ  الَجِميل تََكلُّف التََّجمُّ  أي تََصبَّْر. فَتََجمَّ

 : اْستَْوَكف إَهالَةَ الشَّْحِم على الُخْبِز وهو يُِعيُده إلى الناِر. ْجتََملَ او

 : الشاهبلوط ِمْصِريَّة. الَجَملِ  وَعْينُ 

 كانَْت بَْين عائَِشةَ وعلّيِ َرِضَي هللا تعالى عنهما ، وفيها يقُوُل الشاِعُر : الَجَملِ  وَوْقعَةُ 

ة َأصـــــــــــــــــــــــحـــــــــاُب  ـــــــــ  ب و ضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ ـــــــــن رح حنـــــــــن ب مـــــــــَ  اجلـــــــــَ

رح      ـــــــــَعســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــدان مـــــــــن ال ـــــــــ  عـــــــــن ل (8)املـــــــــوُت َأحـــــــــح
 

  
الُ و الةِ  : كَشدَّادٍ  الَجمَّ ارةِ نَقَلَه ابُن ِسْيَده. كالَجمَّ اِر والَحمَّ  كالَحمَّ

 .َجَمل ذُو جاِملٌ  ورُجلٌ 

َل الَجَملُ و  : َعَزلَه عن الطَُّروقَِة. َجمَّ

 : (9)قاَل ُعبَْيُد هللا بُن َعْبِد هللِا  الَجِميلُ   :األَْجَملُ و

َف ابلــــــــــذي و  عــــــــــَ َو  فــــــــــُتشــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــا ا ــــــــــَ   َأنح هتــــــــــَح

ـــــــــــَ       ـــــــــــي ـــــــــــَت إذا مـــــــــــا كـــــــــــان ل ِوي رهـــــــــــَ (10)أَبمجـــــــــــحَ
 

  
 .لَجِمْيلٌ  فإذا َذَهبُوا إلى الحاِل قالُوا : إنَّه جاِمالً  إْن ُكْنتَ  أَْجُمل وقاَل اللَّْحيَانيُّ :

__________________ 
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قالَْت هذه المْرأَةُ ألُْختها  : كَصبُوٍر الشَّْحَمةُ الُمَذابَةُ ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد البيَت الذي تقدََّم ِذْكُرهُ ، وقاَل في تْفِسيِره : أي الَجُمولُ و

ل  الَمْجُمولةِ  أْبِشِري بهذه الشَّْحمة  كان ُمْستَحيالً.التي تَذُوُب في َحْلِقك وليَس بقَِوّيِ وإذا تُُؤّمِ

لَ و  َحَسناً. َجِميالً  إذا َدَعْوت له أَْن يَْجعَلَه تَْجميالً  هللا عليه َجمَّ

اُء :  الذي ال يْقِدُر على َجوابَِك فيَتْرُكه ويَْحِقُد َعلَْيك إلى وْقٍت ما. الُمَجاِملُ  وقاَل الفرَّ

بِن النُّْعمان القَضاِعيُّ كان ِسيََّد أَْهِل  ُجَمْيلٍ  َعْلقََمه َذَكَره ابُن َماُكوال ، وَشرحبيُل بُن َحبِيِب بنِ  بُن ثَْعلَبَةَ َجدُّ النُّْعماِن بِن أَبي ُجَمْيلُ  وكُزبَْيرٍ 

ى .(1)ِمْصَر في َزَمانِه . بجميلة والُمَسمَّ  من النّْسوةِ جماَعةٌ صحابيَّات َرِضَي هللا تعالى عنهنَّ

 بنِي نَْصر بِن ُمعَاِوية عن نَْصر. : بفتحٍ فسكوٍن موِضٌع في ِديارٍ  الَجْملُ و

اِغُب : الُمْجَملُ و  أَْشياٍء َكثِيرةٍ َغْير ملخصة. ُجْملةِ  وَحِقيقَتُه هو الُمْشتَمل على عْنَد الفُقَهاِء ما يَْحتَاُج إلى بَيَاٍن. قاَل الرَّ

َهاِن بالّشْحِم.  واالْحتَِماُل االّدِ

 بها والعََوامُّ تَْحِذُف أَِلفَها. قَْريةٌ من أَْعماِل ِمْصَر وخطة الجماليةو

كةً ما كان على هيئِة َسنَامِ  الَجَملونو  .الَجَملِ  من البناء محرَّ

 كَسَحاٍب قَبيلةٌ باليََمِن. َجَمال وبنُو

د بن َهُرون الُحَسْينّي الَحْضَرمّي ، وأَبُو جملو َحسَّان من بِني َجْعفَِر بِن أَبي طاِلٍب عقبه في أسنا وهم الجمائِلَةُ  َجِميل اللَّيِل لَقَُب السَّيِّد محمَّ

 وفيهم َكثْرةٌ.

الو ل وقد تقدَّم.كَشدَّاٍد اسٌم لبعِض الطُُّرِق فيَما َزَعُموا كما يقاُل ِمثْقَب والقَْعقَاع ،  َجمَّ  وقالُوا أَْيضاً في ِمثِْله َجالَّ

. الجمال من ُشعَرائِهم أََحُدهما إْسالميُّ وهو الجماالنو  بُن سلم العَْبِديُّ واآلَخُر جاِهليُّ

 ومنه قَْوُل ابن جال : الَجَمل ومن أَْمثَاِلهم : ما اْستَتَر َمْن قادَ 

 أان الـــــــــــــقـــــــــــــالُخ بـــــــــــــُن جـــــــــــــنـــــــــــــاِب بـــــــــــــن جـــــــــــــال 

اثـــــــــــــــــ     نـــــــــــــــــَ و خـــــــــــــــــَ وُد اجلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــالأخـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ  ري أَق

  
 وقد ذُِكَر في خ ن ث ر.

ْحلُ  : [جمحل] ْخرٍ  الُجمَّ . كُشمَّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

َدفِ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو  قاَل األَْغلَُب العجليُّ : لَْحٌم يكوُن في َجْوِف الصَّ

ِر  رَ مل َ حكـــــــــــُ حـــــــــــح مـــــــــــ  ن  اجلـــــــــــُ ارِشـــــــــــــــــــــــــَ  يف ُحضـــــــــــــــــــــــــ 

ت  و      َدنح  (2)مل َتشــــــــــــــــــــــــــَ اح ََثٍج والــــــــــــكــــــــــــَ (3)بــــــــــــَ
 

  
ْحلُ  وقال في موِضعٍ آَخَر : َدفَِة إذا ُشقِّقَْت ونَقَلَه ابُن ِسْيَده أَْيضاً. الُجمَّ  اللَّْحُم الذي يكوُن بَْين الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َصَرَعهُ َصْرعاً َشِديداً. َجْمَحلَهُ َجْمَحلَةً 

. كُخَزْعبيلٍ  يلُ الُجَمْعل : [جمعل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

بُُع. الُجَمْعليلَةُ  قاَل غيُره :وٍء َمْن يَْجَمُع من كّلِ شي وقاَل ِسْيبََوْيه : هو  بهاٍء الضَّ

 قَْدُر َجْوَزةٍ منه أي من َعَسٍل أو َسْمٍن بالضم لَةٌ ُجْمعُ والنَّاقَةُ الهِرَمةُ أو الشَّديَدةُ الَوثِيقَةُ أو التي كانَْت راِزماً ثم اْنبَعَثَْت  قاَل ابُن َعبَّاٍد : هيو

 أو نَْحوها.

 ليَسْت بَمْلَساِء. ُمعَقََّدتُهُ  أي اللَّْحِم للمفعول ُمَجْمِعلَةُ  اْمَرأَةٌ و
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ُد بُن إْبراهيَم بَن َعْبِد  الميُم ة بالقُْدِس  (4) وقَْد تَُشدَّدُ  بفتحِ الجيِم ، وَضبََطه بعٌض بالضم ، َجَماعيلُ و بَْينها وبَْين نابلس ، ومنها أَبُو بَْكٍر محمَّ

اِلحيُّ الَحْنبَِليُّ قاِضي القَُضاةِ بِمْصَر وشْيُخ الّشيُوخِ  الُجَماِعيِليُّ  بِن َحَسٍن بِن َجْعفٍَر المْقِدِسيُّ  (5)الواِحِد بِن علّيِ بِن سرور بن َرافِع  الصَّ

 ، وتوفي بالقَاِهَرة 603ّسعَداء َسِمَع َصِحيَح ُمْسلم بسَماِعِه من أبي القاِسِم الَحَرْستَانّي وكان ثِقَةً ثَْبتاً ُوِلَد َسنَة بخانقاه َسِعيد ال

__________________ 
 .264/  1( انظر التبصري 1)
 .«قوله تشت كذا خبطه ويف اللسان :تشبّ »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 التكملة.( 3)
ُد.4)  ( يف القاموس : ُيَشد 
 .«انفض»( يف معجم البلدان 5)
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 ا وُدِفَن ابلَقرَافِة َِبنحِب ا اِفِة َعبحد الَغيِن قاَلُه َعبحُد الَكِرمي ا ََليبّ. 676َسَنة 
ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

ْرته. َجْمعَْلت  الكبةَ والُكَرةَ اللحَم والَمتَاَع إذا َكوَّ

،  الُجَماِعيل ألَنَّ الَحْيَس َجْمُع التَّْمِر والّسْمِن واألَقِِط ويقاُل للكبابِ  ُجَماِعيل والَجْمعُ  ُجْمعُولة : الَمْجموُع الَمْكبُوِب ، ويقاُل للَحْيس ْجَمِعلُّ المُ و

 قالَهُ ابُن َخالََوْيه في كتاِب ليَس. الُجَماِعيلِ  والبجُر أَْعَظُم من

، وقلََّدهُ المصنُِّف ُهنَاك على أَنَّ النُّوَن « ج ب ل»عن ابِن األَْعَرابّيِ. أَْوَرَده الَجْوَهِريُّ في  كقُْنقٍُذ قََدٌح َغِليٌظ من َخَشبٍ  الُجْنبُلُ  : [جنبل]

 ْمٍرو :زائَِدةٌ وأََعاَده ثانياً إَِشارةً إلى أَنَّ النُّوَن في ثاني الَكِلَمِة ال تَُزاُد إالَّ بثَبٍت وأَْنَشَد أَبُو عَ 

ر و  َزمـــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــئـــــــــــــــــًا مث ال تـ نـــــــــــــــــِ رح هـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــُ

اٍد و      تــــــــــــــَ ِديــــــــــــــَت بــــــــــــــعــــــــــــــَ رادحُع هــــــــــــــُ بــــــــــــــُ ــــــــــــــح نـ (1)جــــــــــــــُ
 

  
 وقاَل األَْزَهِريُّ : هو العُسُّ الَضْخُم وأَْنَشَد :

ِر  ُبرَملحمومة َلم اً كَظهح  (2) اجلُنـح
 وقاَل غيُره : هو الَخَشُب النحت الذي لم يَْستَِو.

بِّّيِ. (3) َجدُّ ألَبي عبِد هللا محمِد بنِ  ُجْنبُلٌ و ثِ  الَهَرويّ  ِعْصَمةَ الضَّ د بن رافِعٍ نَقَلَه الحافُِظ. المحّدِ  عن الذْهِلّيِ ، ومحمَّ

. َكجْعفَرٍ  َجْنثَلٌ  : [جنثل] اَغانِيُّ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والصَّ

 والثاُء مثلثةٌ. رُجلٍ  اسمُ  وهو

ُجُل من الِحَجاَرةِ. الَجْنَدلُ  : [جندل]  كَجْعفٍَر ما يُِقلُّهُ الرَّ

 وقيَل : هو الَحَجُر ُكلُّه قاَل اْمُرُؤ القَْيِس :

ــــــــــــة و  ل ذحُع َنــــــــــــَح ــــــــــــرب ح هبــــــــــــا جــــــــــــِ مــــــــــــاَء مل ي ــــــــــــَ ي ــــــــــــَ  تـ

ًا إال مشـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــدًا و      َد ِ ال َأمجــــــــــــــــِ نــــــــــــــــح (4)ِبــــــــــــــــَ
 

  
ا ال يَْنَصِرُف. الَجنَاِدلَ  يَْعنُون َجنَِدلٌ  وقاَل ِسْيبََوْيه : قالُوا ، وتُْكَسُر الدَّالُ  وفي التَّْهِذيِب َصْخَرةٌ كرأِْس اإلْنساِن.  وَصَرفُوه لنُْقَصاِن البنَاِء عمَّ

وهذه عن  حُ كعُلَبَِطٍة وقد تُْفتَ  ُجنَِدلَةٌ  وأَْرضٌ  .(5)عن كراع ، قاَل ابُن ِسْيَده : وال أُحقَّه  كعُلَبٍِط الَمْوِضُع تَْجتَِمُع فيه الِحجاَرةُ  الُجنَِدلُ و

اَغانِّي أَي  العظيُم. الشِديدُ  كعاُلبٍِط القِويُّ  الُجنَاِدلُ وكثيرتُها  الصَّ

 قاَل : ع الَجْنَدلِ  دْوَمةَ و

 اســــــــــــــــــــــجــــــــعــــــــي  اجلــــــــنــــــــد محــــــــامــــــــة جــــــــرعــــــــا دومــــــــة 

 فــــــــــبنــــــــــِت مبــــــــــرأ  مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــعــــــــــاِد ومســــــــــــــــــــــــمــــــــــضِ     

  
 َمْعُروفةٌ قال : َمْعِرفَةً بُْقعَةٌ  َجْنَدلُ و

ن من   ذي َمَعار  َجنحَد َ يـَُلحح
وايَتَْين. من  َجْنَدل وبِذي َمعَارك ، فأَْبَدَل ِذي َمعَارك من بَجْنَدل قاَل ابُن َسْيَده : َكأَنَّه يَُسمَّى ِذي َمعَارك أَي من  َجْندلِ  (6)، وأَْحَسِن الّرِ

 ِحَجاَرةِ هذا الَمْوِضعِ.

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

اِعي شاِعٌر ،  ْبنُ  َجْنَدلُ و: اسٌم  َجْنَدلٌ  . َجْنَدلةُ والرَّ  بُن نَْضلَةَ بَن َعْمٍرو وَصَحابّي َرِضَي هللا تعالَى عنه َذَكَره أَبُو ُعَمَر بُن َعْبِد البَّرِ

 : َمْوِضٌع فَْوَق أَْسَوان بثاَلثَِة أَْميَال كما في العُبَاِب. الَجنَادلو
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 ليُّ :قاَل أَُميَّةُ الُهذَ  الَجْنَدل واِحدُ  الَجْنَدلَةُ و

ر    َدلـــــــــــــــــــةميـــــــــــــــــــَُ نـــــــــــــــــــح يِن  كـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــــــــ

ا ِ      تــــــــــَ ور يــــــــــوم الــــــــــقــــــــــِ رحمــــــــــَ  هبــــــــــا الســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــُ (7)ِ  يـ
 

  
. كقُْنفٍُذ بجَمْينِ  الُجْنُجلُ  :(8) [جنجل] اَغانِيُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 تكوَن بالشاِم ، قالَهُ ابُن ِسْيَده. بَْقلَةٌ كالِهْليَْوِن تُْؤَكُل َمْسلُوقَةً  وهي

. كسفَْرَجلٍ  الَجنَْعَدلُ  : [جنعدل] اَغانيُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

ً و  بضم الجيم وكسر الدَّال يُْرَوى أَْيضا

__________________ 
 .«جبر»والصحاح ( اللسان ونسبه أليب الغريب النصري ا 1)
 ( اللسان.2)
 : عصم. 467/  1( يف التبصري 3)
 ..«.. . وال أطمب.. برواية : وتيماء مل يرت  61( ديوانه ط بريوت ا من معلقته ص 4)
 ( يعين قوله بضم اجليم.5)
 قوله : من جند  اخل أي ابإلضافة.»( هبامش املطبوعة املصرية 6)
 شعر أمية بن َأيب عائذ اهلذد ا واللسان.يف  188/  2( ديوان اهلذليا 7)
 ( وقعت يف اللسان قبر مادة ج ن د  .8)
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 القَِويُّ الشديُد. الرُجُل التارُّ الغليظُ  وقاَل ابُن ِسْيَده هو

اَغانيُّ  ويَُضمُّ  َجْوالً  في الطَّوافِ  جالَ و َجْولَةً  في الَحْربِ  جالَ   :[جول]  وهذه عن ابن ِسْيَده وأَْنَشَد ألَبِي كقُعُودٍ  (1) ُجُؤوالً و وهذه عن الصَّ

 َحيَّة النَُّمْيِرٌي :

ا َ و  ُؤو َ  جــــــــــــــــــَ َدرِيِّ بــــــــــــــــــوافــــــــــــــــــد  جــــــــــــــــــُ  اأَلخــــــــــــــــــح

دا      جـــــــــُ هـــــــــح نـــــــــيـــــــــُخ لـــــــــيــــــــــَ يـــــــــاًل مـــــــــا يـــــــــُ لـــــــــِ دِّ قـــــــــَ غـــــــــِ (2)مـــــــــُ
 

  
ً و كةً  َجَوالنا . محرَّ َمْخَشِريُّ اَغانِي والزَّ  اتَّفََق َعلَيه األَْزَهِريُّ وابُن ِسْيَده والصَّ

ً  وفي بعِض النسخِ  بالكسرِ  ِجيالالً و  .َجاَل يَُجولُ  فَْعاَلٌل من ِجياللٌ  . قاَل ابُن َعبَّادٍ ِجيالنا

َل تَْجواالً و   كفَعَّْلت في فَعَْلت.عن ِسْيبََوْيه قاَل : والتِّْفعاُل بناٌء َمْوُضوٌع للَكثَْرةِ  َجوَّ

لَ  وفي التّْهِذيِب : َجاَل تَْجواالً  وفي العُبَاِب : وا َجْولَةً  القَْومُ  جالَ وَطاَف  اْنَجالَ و اْجتَالَ و فيها َكثِيراً  َجالَ  أَي تْجِويالً  الباِلدَ  َجوَّ  اْنَكَشفُوا ثم َكرُّ

 .َجْولَةً  وكانَت لهم في الحربِ 

 عن ابِن ِسْيَده. كانْجالَ  َذَهَب وَسَطعَ  َجْوالً  التُّرابُ  َجالَ و

 التَُّراِب اْنِكَشاُطه. انِجيَالُ  وفي التَّْهِذيِب :

 هذا من هذا أَي اْختُْرتُه منه. ُجْلتُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو : اْختَاَرهُ. َجْوالً  ءَ الشي َجالَ و

رُع  للَصغيَرةِ  الِمْجَولُ  أَو فيه المْرأَةُ كذا في الُمْحَكمِ  تَُجولُ  َحِد ِشقَّْيه ويُْجعَُل له َجْيبٌ يُثْنَى ويَُخاُط من أَ  كِمْنبٍر ثَْوٌب للنِّساءِ  الِمْجولُ و والّدِ

 للَمْرأَةِ قاَل اْمُرُؤ القَْيِس :

ًة  ابـــــــــَ بـــــــــَ يـــــــــُم صـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــِ رحنـــــــــوا ا ـــــــــَ ـــــــــَ هـــــــــا يـ لـــــــــِ ثـــــــــح  ِإىل مـــــــــِ

ر تح بـــــــــــا ِدرحٍع و      كـــــــــــَ بـــــــــــَ َو ِإذا مـــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــح (3)جمـــــــــــِح
 

  
َمْخَشِريُّ : هو ثَْوٌب تَْلبُسه الفتاةُ قَْبَل التَّْخِديرِ وقاَل   وسلمعليههللاصلىفيه. وفي حِديِث عائَِشةَ ، َرِضَي هللا تَعالَى عنها : إِنَّ النبّيِ  تَُجولُ  الزَّ

 .ِمْجَوالً  لَبِسَ  إِليها (4) َدَخلَ  إِذا كانَ 

ْدَرةُ  الَمْجَولُ  قاَل ابُن األَْعَرابّي :  .: الصُّ

ْواو  كما في العُبَاِب. ِمْجَوالً  (5) التُّْرسَ  ربَّما َسمَّ

ْرَهُم الصَّحيُح.  : الِمْجَولُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :والَخْلَخاُل.  : الِمْجَولُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و ً والّدِ ً والعوَذةُ  أَْيضا  قاَل ثَْعلَُب :والِحماُر الَوْحِشيُّ  أَْيضا

ةُ. : الَمْجَولُ   الِفضَّ

 األَْيسارُ  ثَْوٌب أَْبيَُض يُْجعَُل على يَِد من تُْدفَُع إِليه  :الِمْجَولُ  قاَل َغيُره :والِقاَلَدةِ.  (6) َوْسطِ  يكوُن في ِهالٌل منها قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هوو

عُوا  نَقَلَه ابُن ِسْيَده. الِقداُح إِذا تََجمَّ

 قاَل النابغَةُ الذّْبيانيُّ يَْرثي أَبَا حجر الغَسَّانّي : َجبٌَل بالشامِ  بالفتحِ  الَجْوالنُ و

كـــــــــــَ  حـــــــــــاِرُث  وحالنبـــــــــــَ ه  اجلـــــــــــَ ِد َربـــــــــــِّ قـــــــــــح  مـــــــــــن فــــــــــــَ

َتضـــــــــــــــــــــــائـــــــــر و      ٌض مـــــــــُ وحرَاُن مـــــــــنـــــــــه خـــــــــاشـــــــــــــــــــــــِ (7)حـــــــــَ
 

  
 .(8)قَْريةٌ من قَُرى الشاِم وَسيَأْتي في ض ل ل  َجْوالنٌ  ويُْرَوى : من َهْلِك َربِّه ، والحاِرُث : قُلَّةٌ من قِالِله. وفي التَّْهِذيِب :

 نَقَلَهما األَْزَهِريُّ  ويَُضمُّ  كالَجْولِ  به الريُح على َوْجِه األَْرِض قالَهُ اللَّْيُث. وفي بعِض النسخِ : عن َوْجِه األَْرِض  تَُجولُ  التُّرابُ  الجوالنو

يُح  تَُجولُ  الَحَصى الَجْيالنُ و الَجْوالنُ و الَجْولو وهذه عن ابِن ِسْيَده ، قاَل : الِجْيالنِ و عن  بالتَّحِريِك ِصغاُر الماِل وَرديئُهُ  الَجَوالنُ وبه الّرِ

اِء كما في الُمْحَكِم والعُبَاِب ، إِالَّ أَنَّه َوقََع في نسخِة الُمْحَكِم بِتَْسِكيِن الواِو َمْضبُوطاً   وَكأَنَّه َغلٌَط.الفرَّ

هاِم. َجْوالً  أََداَرهُ كجاَل به أَي به أَجالَه إَِجالَةً و َجاِج ، يقاُل في الَمْيِسِر أَِجِل الّسِ  عن الزَّ
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 أَي بَْعُضهم على بعٍض في الَحْربِ  تََجاَولوا َجالَ و

__________________ 
امشي : ومجاعة البر. ومجاعة اخلير اخل ال تكرار فيه أصال ألن األو  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وجؤوالً قلت قو  الشارح و 1)

ذا. ا ه من معاين اجلو  ابلضــــــــــــــم والثاين من معاين اجلو  ابلفتح وال  لث هلما هنا أصــــــــــــــاًل فكبهنما  ماله و ا انئمان وكثرياً ما يفعالن مثر ه
 شنقيطي.

 ( اللسان.2)
 .496/  1واللسان وعجزه يف الصحاح واملقايي  من معلقته ا  47( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«قوله : كان إذا دخر إليها ا عبارة اللسان إذا دخر علينا»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  نصبها.5)
 ( ضبطت يف القاموس ابلنصب ا والسيا  اقتض  جرها حبرف اجلر.6)
 واللسان.« موحش متضائر»برواية  91( ديوانه ط بريوت ص 7)
 .«قوله : يف ض     ا لعله يف ض أ  »( هبامش املطبوعة املصرية 8)
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َنهم صاَ  ؛  وُمطَاَرَدات ا قاَ  ابُن َعب اٍد : َأي مُمَانـََعٌة وُمَدافـََعٌة. جُماَوالتٌ  وبـَيـح
 ما عن اللَّْحيَانِّي.ِكاَلهُ  َجْوالنيُّ و َجْيالنيُّ و أَْجَولُ  يومٌ و

لَُهم عن اْجتالَُهمو َزاَد األَْزَهِريُّ : والريحُ  (1) كثيُر الغُبَاِر والتُّرابِ  ِكاَلُهما في الُمْحَكمِ  َجْيالنٌ و َجْوالنٌ و وفي التَّْهِذيِب :  قَْصِدهم طريقِ  َحوَّ

اَغانِيُّ : ومنهالشَّْيطانُ  اْجتَالَُهم يقاُل للقَْوِم إِذا تََرُكوا القَْصَد والُهَدى عبَاِدي ُحنَفَاء ُكلّهم وإِنَّهم  (2)الحِديُث القُْدِسيُّ : إِنِّي َخلَْقُت   ، قاَل الصَّ

اَغانِيُّ : أَي َذَهبُوا بِ  َمعَها في الضَّاللَِة. فجالُوا الشَّيَاِطيُن عن ِدينِهم أَي اْستََخفَّتْهم فاْجتَالَتْهم أَتَتْهم الشَّيَاِطينُ   ِهم وَساقُوهم.وقاَل الصَّ

ئَْب : َجَوالَةً و َجْوالً  من ماِله اْجتَالَ  وَميََّز بَْعضهم من بعٍض وكذا اْختَارَ  أَي جوالً  منهم اْجتَالَ و  أَي اْختَاَر قاَل َعْمُرو ذُو الَكْلِب يِصُف الذِّ

َتا َ   (3)منها جلَحَبًة ذاَت َهَزم  فاجح
 كما في الُمْحَكِم ، وهو َمجاٌز. اْقِض األَمَر الذي أَنَت فيه أَي أَِجْل جائِلَتَكَ  يقاُل :و

واُب والَحْزُم كما هو نصُّ التَّْهِذيِب. وفي الُمْحَكِم ليَس له بالضم العَْقُل والعَْزمُ  الُجولُ  من المجازِ و أَي َعِزيمةٌ  َجْولٌ  هكذا في النسخِ ، والصَّ

 ُطِويَت كاَن أَشدَّ لها.البِئِْر ألَنَّها إِذا  ُجولِ  تَْمنَعُه من

 لُبُّ القلِب وَمْعقُوله. الُجولُ و

منه ، وُصْلب  الُجولِ  ، وهو َمْزبوٌر ما فَْوق ُجولُه أي تََماسك ال يَْنهدم ُجولووفي التَّْهِذيِب ويقاُل للرُجِل الذي له َرأٌْي وُمْسكة رُجٍل له َزْبر 

ْبر من اِعي  ُجولُه أَي يَْنهدم ُجْول له وال َحْزم : ليَس لفالنٍ  . ولَمْن ال تَماُسكالُجولِ  ما تَْحت الزَّ ْبر يَْسقُط أَْيضاً قاَل الرَّ فال يُْؤَمن أَْن يكوَن الزَّ

 يمدُح َعْبد الَمِلِك :

ريُهــــــــــــــم  َت أَمــــــــــــــِ هــــــــــــــم وأَنــــــــــــــح َزمــــــــــــــُ و  َأحــــــــــــــح  فــــــــــــــبَبــــــــــــــُ

ــــــــــــم و      ــــــــــــعــــــــــــزائ ــــــــــــد ال هــــــــــــم عــــــــــــن د  والً َأشــــــــــــــــــــــــــَ (4)جــــــــــــُ
 

  
 أَي ال َحْزم له. جالٌ  وال ُجولٌ  وفي التَّْهِذيِب : ليَس له

 اإِلبِِل. الجماَعةُ منوالجماَعةُ من الَخْيِل  الَجْولو

: جداُر  الُجولُ  كلُّ ذِلَك في الُمْحَكِم ما عدا الَجبَل. وقاَل غيُره : الجالِ و بالكسرِ  ناِحيَة القَْبِر والبِئِْر والبَْحِر والَجبَِل وجانِبُها كالِجبلِ  : الُجولُ و

اَغانيُّ قاَل األَْوَرق  وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد :البِئِْر.   بُن َطَرفَة : (5)هو ُكلُّ ناِحيٍَة من نَواِحي البِئِْر إِلى أَْعاَلها من أَْسفَِلها نَقَلَه األَْزَهِريُّ والصَّ

ِدي  اين أبَمــــــــــــــٍر كــــــــــــــنــــــــــــــُت مــــــــــــــنــــــــــــــه وَوالــــــــــــــِ  َرمــــــــــــــَ

ن      ـــــــــــئـــــــــــًا ومـــــــــــِ رِي و ِ بـــــــــــَ ِويِّ َرمـــــــــــاين  جـــــــــــُ (6)الـــــــــــطـــــــــــ 
 

  
 قَْوُل النابغَِة َرِضَي هللا تعالَى عنه : الجالِ  وَسبَبِه. وشاِهدُ  أََجِله الطَِّوّي أَي من ُجول ابُن َعبَّاٍد : َرَماني منوقاَل 

لـــــــــــــًة  لـــــــــــــ  فـــــــــــــَ مـــــــــــــًا مـــــــــــــُ ثـــــــــــــح ه خـــــــــــــُ اِولـــــــــــــُ عـــــــــــــَ  ُرد تح مـــــــــــــَ

َر و      ضـــــــــــــــــــــــَ تح َأخح حـــــــــَ اِ انطـــــــــَ ـــــــــَ اًل  اجلـــــــــال ال  (7)صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 شّطاهُ قاَل : البَْحر : َجاالوالَواِدي : جانِباً مائِِه  َجاالً  وفي التَّْهِذيِب :

 (8)جَمحَهٍر ُقُذف  جاالِإذا تَنازََع 
 القَْبِر قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب : ُجولِ  وشاِهدُ 

َوٍة  ِر هــــــــــــــــُ عــــــــــــــــح َدرحانه ابألَثــــــــــــــــواِب يف قـــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــَ

ِد      م  يف الــلــ حـــــــح ِديـــــــٍد عــلــ  مـــــــا ضــــــــــــــــُ اشـــــــــــــــــــــَ وهلـــــــُ (9)جــُ
 

  
َر بَما َحْول القَبْ   (10) ُجوالَةٌ و ُجوالٌ و ، َجالٌ و ُجولٌ  وَعلَيه اْقتََصَر األَْزَهِريُّ وهو َجْمعُ  أَْجوالٌ  ج ِر كذا في الُمْحَكمِ فّسِ

__________________ 
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 ( يف القاموس : كثري الرتاب والغبار.1)
خلقت عبادي حنفاء فاجتاهلم الشيطان اه ولعر لفظة قوله : إين خلقت اخل كذا خبطه ا والذي يف اللسان : إين »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 .«الشياطا الثانية هنا زائدة سهواً فحرره
 وروايته : 575/  2( شرح أشعار اهلذليا 3)

 فاعتام منها جلبة غري قـََزمح 
 واملثبت كرواية اللسان.

 برواية : 235( ديوانه ط بريوت ص 4)
 فــــــــــــــــــببــــــــــــــــــو  ســـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــريهــــــــــــــــــا 

 ..... أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو     
  

 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 .«األزر  فحرره قوله : األور  كذا خبطه ويف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 قا  ابن بري : البيت البن أمحر ا وقير لألزر  بن طرفة بن العمرو الفراصي. 496/  1( اللسان واملقايي  6)
 .«طحتوصادفت بد  وان»( اللسان والصحاح وفيها 7)
 ( التهذيب واللسان.8)
 واللسان. 34/  1( ديوان اهلذليا 9)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وِجَواٌ  وِجَواَلٌة.10)
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رِ ا. َكم بكسح ُحح
ها ا ويف امل  زَاَد ا ابُن ِسيحَده ا وهو يف النسِخ عنحَدان بضمِّ

ْخَرةُ  الُجولُ  في التَّْهِذيِب والُمِحيِط :ومن اإِلبِِل والنَّعاِم والغَنَِم القَِطيُع.  الُجْولُ و يكوُن َعلَيها الطَّيُّ فإِْن َزالَْت  تكون في أَْسفَِل الماءِ  التي الصَّ

َر البِئُْر ، فهذا أَْصلُ   ُس :قاَل أَوْ  ُجولُهُ  ومنه قَْولُهم : هذا ماٌء ال يُْدَركُ  الُجولِ  تََهوَّ

ة  ابــــــــــــــَ ثــــــــــــــَ ا فــــــــــــــوَ  مــــــــــــــَ نــــــــــــــَ  َأوحىَف عــــــــــــــلــــــــــــــ  رُكــــــــــــــح

و ِ عـــــــــن      وِن  جـــــــــُ طـــــــــُ ة الـــــــــّرِشـــــــــــــــــــــــاِء شـــــــــــــــــــــــَ (1)انزِحـــــــــَ
 

  
 قْلُت : َذَكَره ابُن َعبَّاٍد في الُمِحيِط وأَْغفَلَه في كتاِب األَْحَجاِر له.

ً وبالفتح الغَنَُم الكثيرةُ العَظيَمةُ.  الَجْولُ و ْخَمةُ  أَْيضا  بالضِم. الُجولُ  اَغانيُّ ، قاَل : والَجْمعُ نقلهما الصَّ  الَكتيبَةُ الّضِ

اٍت ال يَْخفى  جماَعةُ اإِلبِِل وجماَعةُ الَخْيلِ  : الَجْولُ و الً هو بالضم َجْمٌع لهذا وفي ِسيَاقِه نَْوع تِْكرار ثاَلث َمرَّ نَقَلَه ابُن ِسْيَده والذي َذَكَره أَوَّ

لِ   أَي اْختَاَر. َجْوالً  منها اْجتَالَ  كأَنَّه من قوِلهم : أَو الخياُر من اإِلِبلِ  و أَقَل أَو أَْكثَُر ،أَ  أَو ثالثوَن أَو أَْربَعونَ  على الُمتَأَّمِ

 كما في الُمْحَكِم. أَْجوالٌ  والَجْمعُ  الَوِعُل الُمِسنُّ  الَجْولُ و

هكذا في النسخِ وهو َغلٌَط َصَوابُه : الَحْبُل بالحاِء الُمْهملَِة وسكوِن الموّحَدةِ كما هو  الَجبَلُ  الَجْولُ و َمْعُروٌف كما في المحكمِ  َشَجرٌ  الَجْولُ و

ي الِعنانُ  الَجْولُ و نصُّ الُمْحَكِم قاَل :  .َجْوالً  : الَحْبُل وربَّما سّمِ

 .أَْجَول نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، ومنه يَْومٌ  الغُبَارُ  : الَجْولُ و

ئيِس الثَّقَِفّي األَْصبَهانّي ، بالضم ُجولَةَ   بنِ َعْبُد هللا بُن أَحمدَ و األَْبَهِرّي عن أَبي َعْبِد هللا الَجْرَحانِّي  ُجولَةَ  محمُد بُن عِلّيِ بنِ  أَبُو بَْكرٍ و شْيٌخ للرَّ

ثونَ  ، (2)َسِمَع ابَن َمْنَده  ُجولَةَ  عليُّ بُن محمِد بِن أَحمَد بنِ  أَبُو القاِسمِ و وجماَعٍة ،  .ُمَحّدِ

في ِدياِر َغَطفَان عن  َجبَلٌ  وهو السَِّريُع ، وهو (3) األَْجولِ  ، وأَْن يكوَن َمْنقوالً من الفََرِس  َجاَل يَُجولُ  يجوُز أََن يكوَن أَْفعَل من األَْجَولُ و

 فيها ماٌء نَقَلَه ياقُوُت وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده : ءٍ ّيِ َهَضباٌت ُمتَجاِوراٌت ِحذاَء َجبَلَْي طَ  وهي األََجاِولِ  واِحدُ  األَْجَولُ  أَو نَْصٍر. وقيَل : وادٍ 

ُر  مـــــــــِ وصـــــــــــــــــــــــي حتـــــــــَح لـــــــــُ َو َ كـــــــــَبن  قــــــــــَ  الـــــــــذي  اأَلجـــــــــح

ب ُقشـــــــــــــــــــــام      نـــــــح مــــــ  يــــــوَم جــــــَ لــــــح رحقــــــيِّ ســـــــــــــــــــَ (4)بشـــــــــــــــــــَ
 

  
 من ماِله أَي اْختَاَر وقد تقدََّم. اْجتَاَل َجَوالَةً  وقد نُقايَتَهُ وِخياَرهُ  أَي ماله كسحابَةٍ  َجوالَةَ  أََخذَ  يقاُل :و

الُ و  الفََرُس : اللَّيُِّن الرأِْس قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : : كَشّدادٍ  الَجوَّ

حـــــــــَ  وَ  ـــــــــَر املـــــــــغـــــــــريَة ابلضـــــــــــــــــــــــ  ِد اخلـــــــــي هـــــــــَ  مَل َأشـــــــــــــــــــــــح

زَاَرِة      ِد اجلــــــــــــُ ٍر هنــــــــــــَح كــــــــــــَ يــــــــــــح (5)جــــــــــــّوا ِ عــــــــــــلــــــــــــ  هــــــــــــَ
 

  
ي لذلِ  ُعْقفَاَن اليَْربُوِعّيِ  (6) فََرِس  واسمُ   َك.ُسّمِ

اَغانيُّ وهو مجاٌز : يَُجولُ  للقَِريِب والبَِعيدِ  عامُّ الَمْنفَعَةِ  َجْوالنِيُّ  رُجلٌ و كةً  الُهُمومِ  َجَوالنُ  من المجاِز :و َمْعُروفُه في كّلِ أََحٍد نَقَلَه الصَّ  محرَّ

لُها  عن ابِن َعبَّاٍد. أَوَّ

َمْخَشِريُّ : في قَْلبِه  في صْدِري أَْن أَْفعَلَه. يَُجولُ  فيه ، ومنه يَُجولُ  الُهُموِم وهو ما َجَوالنُ  وقاَل الزَّ

الُ  : الفََرُس السَّريعُ  األَْجَوليُّ و  .أَجلته َجالَ  كيفََما الَجوَّ

 ، ونَقَلَه ابُن ِسْيَده. (7)عن ابِن ُدَرْيٍد  كَسْكَرى ع َجْولَىوَ 

يُح من ُحطَ  كأَِميرٍ  الَجِويلُ و  به ، عن أَبي َحنِيفَةَ ، وهو في الُمْحَكِم. فجالَتْ  اِم النَّْبِت وسواقِِط وَرِق الشََّجرِ ما َسفََرتْهُ الّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَيه :

اِء السَّابِِق. َجَوالنُ   الماِل : ِخياُرهُ ، عن ابِن َعبَّاٍد وهو ِضدُّ َمَع قَْوٍل الفرَّ
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 ِسْيَده. عن ابنِ  الَجِويلُ و: هو السَِّفيُر  الَجائِلُ و

 األَْمِر : َدَوائُِره. َجَوائِلُ و

__________________ 
 واللسان والتهذيب. 129( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .542/  2( ذكر الثالثة ابن حجر يف التبصري 2)
 .«األجود»( يف معجم البلدان 3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
 والضبرت منه.« هند»بد  « عبر»برواية  143( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم.6)
 .113/  2( اجلمهرة 7)
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 وَسبَبِه عن ابِن َعبَّاٍد وتقدََّم شاِهُده. أَْجِله أَي من جوِله وفَعَْلته من

أَي َسِلٌس  جائِلٌ  وبطانٌ  جائِلٌ  يُّ : ِوَشاحٌ أَي َسِلٌس كلُّ ذِلَك عن ابِن َعبَّاٍد. وقاَل األَْزَهرِ  جالٌ و جائِلٌ  : التُّْرُس واألَْصُل والِعزُّ وِوَشاحٌ  الَجالُ و

 كما يقاُل كبش صائٌِف وصاٌف. جالٌ  ويقاُل : ِوَشاحٌ 

 : بالكسِر الفََزُع. الِجياَللُ و

 ٌز.في األَْمِر وهو مجا َمَجالٌ  . ويقاُل لم يَْبقَ الَجَوالنِ  : َمْوِضعُ  الَمَجالُ و: الَكْلبَةُ عن ابِن َعبَّاٍد ، قاَل :  الَجْولةو

 ٌ . جائِلَةُ  واْمَرأَة َمْخَشِريُّ  الوَشاَحْين َهْيفاُء وهو مجاٌز نَقَلَه الزَّ

باُب أَي جاَءتْه الريحُ  اْستُِجيلَ  في السَّماِء. ويقاُل : جائِالً  السَّحاب أَْن تََراه استجالةو أَي َكَشفَتْه وقََطْعته فَطَرَدتْه قاَل أَبُو َذَؤْيٍب  فاْستََجالَتْه الرَّ

: 

ه هـــــــــــو  رحجـــــــــــُ يـــــــــــرَ ي خـــــــــــَ جـــــــــــِ تـــــــــــُ ا  فـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــح هـــــــــــَ  اجلـــــــــــَ

رحيــــــــــــــًا      ّرَِم مــــــــــــــاًء صــــــــــــــــــــــــــــَ (1)ُم عــــــــــــــنــــــــــــــه وغــــــــــــــُ
 

  

الً   ـــــــــــَ ا  (2)ث ـــــــــــمـــــــــــ  ل ـــــــــــَ ـــــــــــرَ ف ي جـــــــــــِ ـــــــــــُ ت ـــــــــــر اب  اســـــــــــــــــــــــــح  ال

  
فـــــــر فـــــــيـــــــه وشـــــــــــــــــــــوحـــــــاً    ـــــــطـــــــّ َض ال مـــــــَ جـــــــح تـــــــَ  ُب واســـــــــــــــــــــح

  
 ُكْرِكَر وُمِخَض. اْستُِجْيلَ  وقاَل ابُن ِسْيَده : َمْعنَى

 في األُفُِق وهو الَجَهاُم ال َغْير وهو مجاٌز. الجائِلَ  الَجَهاَم أَي َرأَْينَا اْستََجْلناووالَخْرُج : الَوْدُق. وفي األََساِس : 

ْت به أَي َكَشفَْت. اْستََجالَتِ  وفي العُبَاِب : يقالُ   الَخْيُل ما َمرَّ

 ْقِل ، وأَْنَشَد ألَُميَّة الُهَذليُّ يِصُف ِحماراً :: الذَّاِهُب العَ  الُمْستََجالُ ووقاَل أَبُو َعْمٍرو : 

اَح بــــــــــــــــتــــــــــــــــعشــــــــــــــــــــــــــــــريِه وانــــــــــــــــتــــــــــــــــحــــــــــــــــَ    َفصــــــــــــــــــــــــــــــَ

هــــــــــــا وهــــــــــــو       وائــــــــــــلــــــــــــَ ا ِ جــــــــــــَ جــــــــــــَ تــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
(3)كــــــــــــامل

 

  
. يقالُ  الُمْستََجالُ  وقيَل :  .فَجالَ  ءالشي اْستََجاله : الُمْستَِخفُّ

الٌ  وهو .(4)َمعَها  يَُجولُوا لى الضَّاللَِة وأََخَذتْهم بأَنْ الشَّيَاِطين َصَرفَتْهم عن الُهَدى إِ  اْستََجالَتُْهم وفي األََساِس  الَةُ و َجوَّ اٌف في البِالِد. َجوَّ  َطوَّ

أَْي فيَما بَْينهم أََداُروهُ ، وهو مجاٌز. أََجالُواو  الرَّ

هاَم  أََجالَ وُمَمالَةٌ ناِحيَةٌ في َسَواِد مِدينَِة السَّالِم عن نَْصٍر  الَجالُ و َكها ، عن ابِن ِسْيَده. َزاَد األَْزَهِريُّ : ثم أَفَاَض بها في  (5)الّسِ بَْين القَْوِم حرَّ

 الِقْسَمِة.

ْيِت : األََجاولو ّكِ مِل عن يَِمين ُكْلفَى من َشَمالَْيها قاَل ُكثَيُِّر : (6) جاولاأل : َمْوِضٌع قُْرَب ودَّان فيه َرْوَضةٌ. وقاَل ابُن الّسِ  أَبارق بجانِِب الرَّ

 فاأَلجاو عفاميُث ُكلحف  بعدان 
 وفي الُمْحَكِم قاَل ُزَهْير : َجال َجْمعُ  أَْجَوالو،  أَْجَوالِ  نَقَلَه ياقُوُت قاَل : وهو َجْمعُ 

 (7) فََبَجاِولُهفَشرحقيِّ َسلحم  َحوحُضُه 
 .أَْجَول َجْمع الَجبَل بَما َحْوله أَو َجعََل كلُّ جزٍء منه

 .(8)فيه عن ابِن فاِرس  يَُجولُ  : كِمْنبٍَر الغَديُر ألَنَّ الماءَ  الِمْجَولُ و

 : قََدٌح َضْخٌم من َخَشٍب عن ابِن األَْعَرابّيِ. المجولُ و

 التقدُُّم في األُُموِر المبهمة بغيِر ِعْلٍم. الَجْهلُ  : (9)وقاَل الحّرالي  ِضدُّ َعِلَمهُ. َجهالَةً وكسِمعَهُ َجْهالً  َجِهلَهُ   :[جهل]
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اِغُب : ُل هو ُخلُوُّ  الَجْهلُ  وقاَل الرَّ  على ثاَلثَِة أَْضُرٍب : األَوَّ

__________________ 
وهبامش املطبوعة املصرية : قوله : وغرم وأورده صاحب اللسان يف مادة صرح : وكّرم « واستجير الرابب»برواية :  131/  1( ديوان اهلذليا 1)

 .«ا قا  هنا  : وأراد ابلتكرمي التكثري ا وقا  اجلوهري : وكرم السحاب إذا جاء ابلغيث
ا وعبارة اللســـان : وأورد األزهري بيت أيب ذ يب عل  قوله : ثال ً اخل مقتضـــاه أن هذا بيت آخر ولي  كذلك »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 2)

 والبيت يف اللسان وروايته فيه نقاًل عن األزهري.« غري هذا اللفة فقا  : ثال  اخل ففي عبارة الشارح سقرت
 ثــــــــــــــــالً  فــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــجــــــــــــــــيــــــــــــــــر اجلــــــــــــــــهــــــــــــــــا 

 م عــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــه وغــــــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحيــــــــــــــــــــــاً     

  

بد  « اجلهام»الشاهد مباشرة وهو بيت آخر ا ال كما قا  مصحح املطبوعة املصرية ا برواية : والبيت موجود يف قصيدة أيب ذ يب بعد البيت 
 .«الرابب»

 .«فطاف»يف شعر أمية بن أيب عائذ اهلذليا برواية  179/  2( ديوان اهلذليا 3)
 ( زيد يف األساس : واختارهتم ألنفسها.4)
 ( التهذيب : السالح.5)
 .«كلف »و « أجاو »( معجم البلدان 6)
 وصدره فيه : 64( ديوانه ط بريوت ص 7)

 فـََرقحٌد فصاراٌت فبكناُف َمنِعجٍ 
 .496/  1( املقايي  8)
 ( كذا ولعله ا راين ابلنون.9)
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ياً لألَفحعاِ  اخلارَِجِة  َتضـــــــِ َتَكِلمَا َمعحىًن ُمقح
ُ
ُر وقد َجَعَر ذِلَك بعُ  امل عن الن ظاِم كما  (1)النـ فحِ  من الِعلحِم وهذا هو اأَلصـــــــح

ياً لألَفحعاِ  اجلارِيَِة عل  النِّظاِم. َتضــــــــــــِ َليه. والثاِلُث : ِفعحُر ِء خِبِالِف ما هو عَ والثاين : اعحِتقاُد الشــــــــــــي َجَعَر الِعلحَم معحىًن ُمقح
داً وعل  ذِلَك قَـ الشــــــي الة َعمح داً كَتارِِ  الصــــــ  ِحيحاً أَمح فاســــــِ َواًء اعتقد فيه اعحِتقاداً صــــــَ َعَر ســــــَ وحله ِء خِبِالِف ما َحّقه َأنح يـَفح
ُله تعاىَل ا َفَجعَ  (2) (تَ تَِّخُذان ُهُزوًا قاَل : َأُعوُذ اِبهلِل َأْن َأُكوَن ِمَن اجْلاِهِلنيَ أَ )تعاىَل  اًل ا وقـَوح َر اهلز  َجهح فَ تَ بَ ي َُّنوا َأْن )َر ِفعح

يُبوا قَ ْوماً ِبَهاَلة   ِبيِله حَنحو  اجلاِهرُ و  (3) (ُتص    ِ ثـَُر ا ولَرًة ال عل  ســـــَ ِبيِر الذِم وهو اأَلكح بُ ُهُم اجْلاِهُل )يُذحَكُر لَرًة عل  ســـــَ ََيْس    َ
 تَـَه .َأي من ال يـَعحِرُف حاهَلم انـح  (4) (َأْغِنياءَ 
ا من َشأْنِه أَْن يُْعلَم ؛ والمركَُّب اْعتِقَاٌد جاِزٌم غيرُ  الَجْهلُ وقْلُت :   مطابٍِق للَواقِع قالَهُ ابُن على قِْسَمْين : بَِسيٌط ومركٌَّب. فالبَِسيُط َعَدُم الِعْلِم عمَّ

ا به يمتاُز اإِلْنساُن عنها بل هم أََضل لتوجِهَها نَْحو َكَماالتِها ويُعَالُج بُمالزَمِة البَِسيِط كاألَْنعاِم ِلفَْقِدهم م الَجْهلِ  الَكَماِل وقاَل : العضد أَصحاب

ياَضات ليطعم لذَّةَ اليَِقين ثم التنبيه على مقّدمة مقدمة  الَجْهلُ والعُلَماِء ليظهر له نَْقصه عْنَد ُمَحاَوَراتِهم.  المركَُّب أَْن قَْبل العالجِ فبمالزَمِة الّرِ

ا قَْولُه تعالى  يَْجَهل َء إِذا لم تَْعِرْفه ، تقوُل : ِمثْلي الالشي َجِهْلت يجِ. وقاَل َشِمٌر : الَمْعُروُف من كالِم العََرِب :بالتدر ِإيّنِ َأِعُظَك )ِمثْلَك. وأَمَّ
 فالٌن َرأْيَه. َجِهلَ  ؛ فَإِنَّه من قََوِلك : (5) (َأْن َتُكوَن ِمَن اجْلاِهِلنيَ 

 .جاِهلٌ  أََرى من نَْفِسه أَنَّه الَجْهَل كتجاَهلَ  َعلَيه أَْظَهرَ  َجِهلَ و

انٍ  ُجهَّالٌ وبالضِم وبضمتيِن وكُركٍَّع  ُجْهلٌ  ج َجهولٌ و جاِهلٌ  هوو  َغْير ُمْختَبٍر لحاِلِه. به جاِهلٌ  منه أَي جاِهلٌ  وهو ُجَهالءُ و كُرمَّ

لَهُ و .َمْجَهلَةٌ  من أَْمٍر أَو أَْرٍض أَو خْصلٍَة ومنه الحِديُث : الَولَُد َمْبَخلَةٌ َمْجبَنَةٌ وفي ِروايَةٍ  الَجْهلِ  ما يَْحِملَُك علىكَمْرَحلٍَة  : الَمْجَهلَةُ و َجهَّ

الحةُ َخْولَةُ بْنُت َحكِ  قاَل ُعَمُر بُن َعْبِد العَزيِز :، و نََسبَهُ إِليه تَْجِهيالً  يم اْمَرأَة ُعثْمان بن َمْظعُوٍن َرِضَي هللا تعالَى عنهما َزَعَمِت الَمْرأَةُ الصَّ

لون لتَُجبِّنُون إِنَُّكم وهللا:  يقولُ  وهو اْبنَتِه ابنيْ  أََحد ُمْحتَِضنٌ  وهو يَْومٍ  ذاتَ  َخَرجَ  ، وسلمعليههللاصلىأَنَّ َرُسوَل هللا  لونو وتُبَّخِ وإِنَُّكم  تُجّهِ

 شغالً به عن َطلَِب الِعْلم. الَجْهل ، أَي يُوقعُه الَولَد في لمن َرْيَحان هللاِ 

 إاِلَّ باآلرام قاَل ُمَزاِحٌم العقيليُّ : ال يُْهتََدى فيهاوال أَْعالَم فيها  كَمْقعَدٍ  َمْجَهلٌ  أَْرضٌ و

هـــــــا  دتح مــــــن عــــــلــــــيـــــــه بــــــعـــــــد مـــــــا مّت مخســــــــــــــــــــُ   (6)غـــــــَ
رِ َء تصـــــــــــــــــــــــــّر وعــــــــــــن قــــــــــــيــــــــــــٍ  بــــــــــــزيــــــــــــزا     هــــــــــــَ  جمــــــــــــَح

  
اِغُب : َمَجاِهل والَجْمعُ  ِء ِخالف : األَْمُر واألَْرُض والخْصلَةُ التي تَْحِمُل اإِلْنساَن على االْعتِقاِد بالشي الَمْجَهلُ  وهي ِخالُف الَمعَاِلم. وقاَل الرَّ

 ال تُثَنَّى وال تُْجَمُع. ما هو عليه

احه وناِهْيك به. ه ُشرَّ  قاَل شْيُخنا : بل ثَنُّوه وَجَمعُوه وذَكَرهُ عياض في ُخْطبِة الشفاِء وأَقَرَّ

 قاَل النابِغَةُ الذُّْبيَانيُّ : اْستََخفَّهُ  اْستَْجَهلَهُ و

و  و  كَدعـــــــــا  اهلـــــــــَ تـــــــــح لـــــــــَ هـــــــــَ جـــــــــح تـــــــــَ نـــــــــازُِ   اســـــــــــــــــــــــح
َ
 املـــــــــ

رُ و      ُب شـــــــــــــــــــــامـــــــِ يـــــــح رِء والشـــــــــــــــ 
َ
 (7) ؟َكيحَف َتصـــــــــــــــــــــايب امل

  
 وفي الَمثَِل :

َهرَ نـَزحَو الُفراِر  َتجح  (8)الُفرَارا  اسح
 لنَْزِوه ، يُْضَرُب لمن تُتَّقَى مصاحبَتُه.أَي إِذا َشبَّ الفََراُر أََخَذ في النََّزَواِن فمتى َرآه َغْيره نََزا 

َكتْهُ فاْضَطَرَب. أَي الريُح الغُْصنَ  اْستَْجَهلَت من المجاِز :و اِغُب : كأَنَّها َحَملَتْه على تَعَاِطي َحرَّ  وذِلَك اْستِعاَرةٌ َحَسنَةٌ. الَجْهلِ  قاَل الرَّ

ُك بها الَجْمرُ كِمْنبٍَر وِمْكنََسٍة وَصْيقٍَل وَصْيقَلَ  الِمْجَهلُ و  ما عدا اللغِّة الثانيِة. (9)لغَةٌ يمانيةٌ نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد  ٍة َخَشبَةٌ يَُحرَّ

 الذي يخرق بالفَِريسِة قاَل : : األََسدُ  الجاِهلُ و
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__________________ 
 ( يف املفردات : األفعا  اجلارية عل  غري النظام.1)
 .67( البقرة اآية 2)
 .6ا جرات اآية ( 3)
 .273( البقرة اآية 4)
 .46( هود اآية 5)
 .«قوله : مخسها ا ويرو  :  مؤها وهو مبعناه»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 واألساس. 490/  1واللسان واملقايي   58( ديوانه صفحة 7)
 ( األساس واللسان.8)
 .114/  2( اجلمهرة 9)
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 مصّدر جاهرَأجوف جاف 
 .(1) اْمَرأَةٍ  اسمُ  َجْيَهلُ و

 عظيمةٌ. أَي َجْيَهلٌ  َصفَاةٌ و

 ال ِسَمةَ عليها. ُغفل لم تُْحلَْب قَطُّ أَو إِذا كانت َمْجهولَةٌ  ناقَةٌ  من المجاِز :و

 َوتٌِد واتٌِد ويَْوٌم أَْيَوم ولَْيلَة لَْيالء.لها يْشتقُّ لها من اْسِمه ما يَُؤكَُّد به كما يقاُل  تَْوكيدٌ  الَجْهالء (2) الجاِهِليةُ  قَْولُهم : كاَن ذلك فيو

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 قاَل ُسويُد اليَْشُكِريُّ : َمْجُهوِلها َرِكْبُت الَمفَاَزة على

ـــــــــــــــاهـــــــــــــــا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ   ن ـــــــــــــــح ب رَكـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ هفـ ـــــــــــــــِ ول هـــــــــــــــُ  جمـــــــــــــــَح

ض      جـــــــــــَ ن  شـــــــــــــــــــــــــَ الِب اأَلرحِض فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــِ (3)ِبصـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
َمْخَشِرّي وهو مجاٌز. (4): لم تَْحُمْل  َمْجُهولَةٌ  وناقَةٌ   قَطُّ عن الزَّ

له هو أْن يَتَعَلَّم ما ال يَْحتاُج ويََدَع ما يَْحتَاُج إِليه أَو أَْن يَتََكلََّف العاِلُم إِلى ِعْلم ما ال يَْعلَمه َجْهالً  إِنَّ من الِعْلم»في الحديِث : و «. ذِلكَ  فيَُجّهِ

  َغلَيَانُها ، نَِقيُض تََحلََّمْت وهو مجاٌز قاَل ابُن أَْحمر يَِصُف قُُدوراً تَْغِلي :الِقْدُر : اْشتَدَّ  َجِهلَتو

ٍة  لــــــــــــــ  ُد جـــــــــــــِ ٌم ُتصـــــــــــــــــــــــــــاُد هبـــــــــــــا الـــــــــــــَواَلئـــــــــــــِ  َدهـــــــــــــح

تح ِإذا      لــــــــــــَ هــــــــــــِ ِم  جــــــــــــَ لــــــــــــ  هــــــــــــا مل حتــــــــــــََ وافــــــــــــُ (5)َأجــــــــــــح
 

  
 يقوُل : إِذا فاَرْت لم تسكن.

 َمْصَدٌر كالطفولية. الجهوليةو

 أَبَا الَحَكم. الجاِهليَّة بن ِهَشام الَمْخُزومّي كاَن يَُكنَّى في َعْمرو َجْهل وأَبُو

 َعدَّهُ جاِهالً. اْستَْجَهلَهو

اُم بنُ  مْجَهالُ  وناقَةٌ  ةٌ نَقَلَه الحافُِظ في التَّبصيرِ  ُجِهْيلٍ  تَِخفُّ في َمِسيرها وهو مجاٌز. والعَوَّ  (6) َكُزبَْيٍر ساِدُن يَغُوث ثم أَْسلم وَصِحَب وله قصَّ

 وأَْهَملَه أَْرباُب الَمعَاِجِم.

. وقاَل غيُره : كَجْعفَرٍ  الَجْهبَلُ   :[جهبل] وأَْنَشَد  (7)عن ابِن ُدَرْيٍد  من الُوعولِ  الرأِْس  العظيُم الرأِْس أَو الُمِسنُّ أَو العظيمُ  هو أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

: 

َبرحَيحِطم قـَرحيَنح َجَبليٍّ   (8) َجهح
 الدَِّميمة ، عن اللَّْيِث. بهاٍء المْرأَةُ القبيحةُ  : الَجْهبَلَةُ و

. َحْضَرَمْوتَ  ألَْهلِ  وسلمعليههللاصلىنَعَى النبيَّ ،  الِكالبيُّ من بنِي الجالحِ الذي بُن َسْيفٍ  َجْهبَلُ و  َحِديثُه عْنَد النسائيُّ

ين طاِهُر بُن نَْصر هللا بن فُقهاُء الشامِ  َجْهبَلٍ  بنُوو ، وَولَداه اإِلمام تاُج  596الَحلَبيُّ الشافِِعيُّ تُوفي بالقُدِس َسنَة  َجْهبَلٍ  جّدهم اإِلمام َمْجد الّدِ

ٍد القا ين إْسمعيل وأَبُو القَاِسِم ِعْيَسى الحاِسُب العَْدُل ، األَِخيُر حدََّث عن الحافِِظ أَبي محمَّ ِسم بن الحافِِظ أَبي القاِسِم علّى بن الَحَسن بن ِهبَِة الّدِ

ين أَبُو العَبَّاِس أَْحَمد بن  ين َشَهاب الّدِ ْميَاِطّي ، ومن ولِد اإِلمام تاج الّدِ ين هللِا بن َعَساِكٍر ، وعنه الشََّرُف الّدِ ين يَْحيَى بن تَاج الّدِ ُمْحيي الّدِ

ين بنحدََّث ، ومنهم أَْيضاً اإِلماُم ناِص  قََرأَ َعلَيه المصنُِّف َصِحيَح ُمْسلم في ثالثَِة أَيَّاٍم قَِراَءةَ َضْبٍط وإتْقاٍن وقد تقدََّمِت اإِلَشاَرةُ  َجْهبَل ُر الّدِ

 إليه في الُخْطبَِة.

ومُ  ِجيلٌ  فالتُّْركُ  بالكسِر الِصْنُف من النَّاِس  الِجيلُ  : [جيل]  كذا في الُمْحَكِم. ِجْيالنٌ و أَْجيالٌ  ، والَجْمعُ  ِجيلٌ  ، والصينُ  ِجيلٌ  ، والرُّ
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ُب ِكيل ، وقد نُِسَب إليها صالُح بُن شافِعٍ  أَْسفََل بَْغدادَ  على دْجلَةَ  بِال الٍم ة ِجْيلٌ و واْبنُه الحافُِظ أَبُو الفَْضِل أَْحَمد وَحِفيُده أَبُو  الِجيِليُّ  ُمعَرَّ

د بن أَْحَمَد َسِمَع  ٍد بِن  551، وجاِمُع بُن شافِعٍ بِن صاِلحٍ َسِمَع من َجْعفٍَر الَحكَّاِك َماَت َسنَة  (9)شهَدةَ الَمعَاِلي محمَّ ، وأَْحَمُد بُن أَْحَمَد بن محمَّ

 أَْحَمد بن صاِلحٍ عن أَبي الَخْيِر وَغْيِره ، وكوشيار بن

__________________ 
 ( ابلضم ومنونة يف القاموس.1)
 لضم.( ضبطت يف القاموس اب2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( يف األساس : مل حتلب قرت ا وقير : مل حتمر.4)
 ( األساس.5)
 .270/  1( التبصري 6)
 .299/  3( اجلمهرة 7)
 ( اجلمهرة واللسان والتكملة.8)
 وحامت. 295/  1( يف التبصري 9)
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لمٍ  (2)أَبُو عليٍّ َمعحُروف ا وَجعحَفر بن ابيب  اجلِيلي   (1)ليالريوز  ا وِهَبُة ِ  بُن َأيب  (2)وَوَلُده أَبُو َمنحصوٍر ابيب  اجلِيحِلي   أَبُو ُمسح
نِ  َحاســِ

َ
ن بُن نـُعحمان اجلِيحِلي   امل َعاين   (3)ي  األَنحبارِ  ِجيرٍ  وزايُد بنُ  عن ابِن املادح ا اجلِيحليّ  عن َأيب الَوقحِت ا وَعبحُد الر محح الصــنـح

َف ا ٍر بن  دِّ نِ  كويف    ِجيرٍ  ويزيُد بنُ  َرَو  عنه هشــــــــــاُم بُن يُوســــــــــُ ٌر  (4)اهلََمَدايّن  ِجيحرٍ  ؛ وفاَتُه  م د بن َأيب َنصــــــــــح ُمَتَبخِّ
ن بن خاِلٍد بنُمقحرِ  تُِلَف يف جدِّ َعبحِد الر محح  .ِجيرٍ  ٌء َرَو  عن ابِن ُكَليحٍب وغريِه واخح

اغانيُّ ، قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : َحيُّ من عبِد القيِس  بالفتحِ  ْيالنٌ جَ و  نَقَلَه الصَّ

تح بـــــــــــه  افـــــــــــَ النُ َأطـــــــــــَ يـــــــــــح ِه  جـــــــــــَ َد قـــــــــــطـــــــــــاعـــــــــــِ  عـــــــــــنـــــــــــح

ا      ري  اَء حــــــــــــــىت حتــــــــــــــََ
َ

يــــــــــــــه املــــــــــــــ لــــــــــــــَ (5)وَرد تح عــــــــــــــَ
 

  
. ِمْخالٌف باليََمنِ  جيالنو اَغانيُّ  ِشقٌّ منه للطَّاَعِة وِشقُّ منه للِعْصيان نَقَلَه الصَّ

اَغانيُّ أَْيضاً أََعاَده  الريحُ  أَجالَتْهُ  ما( *) من الَحَصى الَجْيالنُ و هذا حقُّه أَْن يُْذَكَر في ج ول وقد تقدََّم ُهنَاك ، وإعاَدتُه هنا تِْكَراٌر وإْن كاَن الصَّ

 هنا.

ُب كْيالنَ  ِجْيالنُ و اِق ، وأَْوالَ  الِجْيالنيّ  باإِلَمالِة ، وإليه نِْسبَةُ القُْطب سْيِدي َعْبد القاِدرِ  بالكسِر إقليٌم بالعََجِم ُمعَرَّ زَّ ِده َعْبد الَوَهاب وَعْبد الرَّ

اِق ، منهم حافِظاً ثِقَةً واْبنُه نَْصر بُن َعْبدِ  زَّ د حدَّثُوا ، وكان َعْبُد الرَّ اِق كان َعاِلي اإِلْسناِد ، قاَل وَعْبِد العَِزيِز وُموَسى ويَْحيَى وُمَحمَّ زَّ  الرَّ

د بن نَْصر َماَت َسنَةَ الحافُِظ : حّدثَنَا عن أَْصحابه واْبنُه أَبُو نَ  د بن نَْصر َماَت َسنَة  656ْصٍر ُمحمَّ  681، وَولَده أَبُو السُّعُوِد أَْحَمد بن ُمحمَّ

ْميَاِطيّ  اِق حدََّث عنه الشََّرُف الّدِ زَّ يِن أَبُو الَمَحاِسِن فَْضل هللا بن َعْبِد الرَّ  َخِليٍل بِن َعْبد الَوَهاِب  وَعْبُد القاِدِر بنِ وآل بَْيتهم. قُْلُت : وموفَُّق الّدِ

اِق حدََّث عن أَبي  698بِن َعْبِد العَِزيِز َسِمَع الخلعيات في جاِمعِ المَظفَِّرّيِ َسنَةَ  زَّ يِن أَبُو ُموَسى يَْحيَى بُن نَْصر بِن َعْبِد الرَّ ، وَسْيُف الّدِ

ْميَا .العَبَّاِس بِن أَبِي الغَنَائِِم الدقّاِق وعنه الّشَرُف الّدِ  ِطيُّ

اَغانيُّ وَضبََطاه بالفتحِ  قوٌم َرتَّبُهْم ِكْسَرى بالبَْحَرْين : ِجْيالنُ و  اسُم أَبي الَجْلِد بِن فَْرَوةَ  ِجْيالنُ و لَحْرِص النَّْخِل أو ِلمْهنٍَة َما نَقَلَه ابُن ِسْيَده والصَّ

 ُره ، ويقاُل : إنَّ فَْرَوةَ كاَن يْقَرأُ الُكتَُب أَْوَرَده ابُن َحبَّاٍن.األََسِديُّ بَْصِريُّ تابِِعيُّ َرَوى عنه أَبُو عْمَران الجونيُّ وَغيْ 

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

ْيلِم عن ابِن ِسْيَده ، َزاَد األَْزَهِريُّ : من الُمْشِرِكْين. ِجْيٌل ِجْياَلنٌ   : قوٌم َخْلَف الدَّ

 : القَْرُن. الِجْيلُ و

 أَِمْير َجْرَجان. الِجْيِليّ  رُجٌل كاَن أََخا َدْيلم نُِسَب إِليه أَبُو الَحَسِن قَابُوس بن أَبي طاِهٍر وَشْمِكير : ِجْيلٌ  وقاَل ابُن خلَِّكان :

 فصل احلاء
 املهملة مع الالم

باُط ج الَحْبلُ  : [حبل]  كذا في الُمْحَكِم. ُحبولٌ و ِحبالٌ و أَْحبالٌ و أَْحبُلٌ  : الّرِ

 َعْبَد الُمطَِّلب :قاَل أَبُو طاِلٍب بن 

ِر أَ  نح َأجــــــــــح رٍ مــــــــــِ بــــــــــح ُه  حــــــــــَ تــــــــــَ دح َك صــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ  ال َأاَب ل

اَء      اة قـــــــــــد جـــــــــــَ نحســـــــــــــــــــــــــَ رمبـــــــــــِ بـــــــــــح رِ  حـــــــــــَ بـــــــــــُ (6)أَبحـــــــــــح
 

  
 وقال النابغَةُ :

ٌن يف  جـــــــــح اطـــــــــيـــــــــُف حـــــــــُ طـــــــــَ بـــــــــا ٍ خـــــــــَ  مـــــــــتـــــــــيـــــــــنـــــــــٍة  حـــــــــِ

وازُِع      ٍد إلــــــــــــــــيــــــــــــــــَك نــــــــــــــــَ ّد هبــــــــــــــــا أَيــــــــــــــــح (7)متــــــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 لبالِيُزور.( يف التبصري : 1)
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 ويف التبصري كاأَلصر.« ابي« : »جيالن»( يف معجم البلدان 2)
 األبناوي. 240/  1( يف التبصري 3)
 ( يف التبصري : اهلمداين.4)
 وعجزه فيه : 92( ديوانه ط بريوت ص 5)

 تردد فيه العا حىت حتريا
 وروايته يف اللسان :

 أتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــيـــــــــــــــــالن عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــذاذه 

ـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــرف حـــــــــــــــــــــىت حتـــــــــــــــــــــرياو       ردد فـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــه ال

  

 .499/  1واملقايي  « جيالن»نبه عل  روايته هبامش املطبوعة املصرية. وانظر معجم البلدان 

 .«ا ص »بد  : « ا صا»*( يف القاموس : )
 ( اللسان.6)
 .82( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 7)
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بالجيِم والذَّاِل وقد تقدََّم ِذْكُره في موِضِعه ،  على غيِر قِياٍس أو هو تصحيٌف والصواُب َجنابِذُ  َحبلٍ  كأَنَّه َجْمعُ  اللُّْؤلُؤِ  لُ َحبائِ  في الحديِث :و

احِ البَُخاِرّي. قاَل شْيُخنا : والصواُب أَنَّها ِروايَ  َح به أَْكثَُر أَْهِل الغَِريِب وتَبِعَُهم أَْكثَُر ُشرَّ ة َصِحيحةٌ كما حقَّقَه ِعيَاض في المشاِرِق هكذا َصرَّ

َحه الحافُِظ ابُن حجر وَغْيُره. وربيعةُ بُن  بْعَد الِعْشِرين وَسْبعَُمائة ، (1) [ُجنَّ ] قاِضي ماِلقَةَ  النََّحويُّ  َحْبلٍ  أَْحَمُد بُن محمِد بنِ  أَبُو َجْعفَرٍ و وَصحَّ

ثٌ  الَحْبليُّ  بن ِسنَان حاتِمٍ  اجِ المزّي الحافِظ ، وجدُّه حاتِم َسِمَع من أَْحَمَد بن معد  الِمْصِريُّ محّدِ د بُن َربِيعَة َسِمَع منه أَبُو الَحجَّ وَولَُده محمَّ

 .639َعْبُد هللِا بُن حاتٍِم َسِمَع منه الُمْنِذِريُّ وَذَكَره في ُمْعَجِمه وقاَل : َماَت َسنَةَ  (2)االْقِليشّي وأَُخوه 

َزاَد الحاِفُظ يَْرِوي عن الَحَسِن وعنه أَبُو إْسحق السُّبَْيِعّي نَقَلَه ابُن َحبَّاَن ،  الَحبَّالِ  بُن أَبي حبال وهو التَّابعيُّ  التَِّميميُّ  ُرفَْيَدةَ  بنُ  حبال كِكتابٍ و

 : وَرَوى عن عاِئَشةَ أَْيضاً.

ُث ِمْصَر وحاِفُظها في َزَمِن الفَاِطميِّينَ  الَحبَّالُ  كَشدَّاٍد أَبُو إْسحقَ و  ويَبْيعُها. الِحبَالَ  آَخُرون يُْعَرفُون بذِلَك ، وهو الذي يَْفتِلُ  وجماَعةٌ  محّدِ

 قاَل : بالَحْبلِ  أي َشدَّه به َحبَلَهُ يَْحبلُهُ َحْبالً و

 (3) َ حُبو ُ يف الر أحِس منها حب ه 
 اْذُكْر َوْقَت َحلِّه. الَحْبلَ  أي يا َمْن يَُشدُّ  اْذُكْر َحالًّ  حابِلُ  في الَمثَِل : ياو

َسنُ  الَحْبلُ و  ه فّسَر قَْول ُرْؤبَة :عن ابِن ِسْيَده وب كُمعَظَّمٍ  كالُمَحبَّلِ  (4) (يف ِجيِدها َحْبل  ِمْن َمَسد  )قاَل هللا تعالَى :  الرَّ

َُحب ال 
 (5)كر  ُجالٍ  مَيحألُ امل

َحاِح : ويُْجَمُع على الحبَالُ  كما في الُمْحَكِم وفي التَّْهِذيِب والَجِمْيعُ  ُحبولٌ  *ح ْمُل الُمْستَِطْيلُ  : الَحْبلُ و .أَْحبُلٍ و ِحبَالٍ  ، وفي الّصِ كما في  الرَّ

. المْجتَِمُع الَكثِيُر العَاِلي ، وكذِلَك : َحاحِ والُمْحَكِم ، َزاَد األَْزَهِريُّ زرود وهما  حبلى الدَّْهنَاِء َرَمالٌت ُمْستَِطْيالت ويقاُل : َجاُؤا ِحبَالُ  الّصِ

 َرْملَتَان ُمْستَِطْيلتَان.

ةُ واألَمانُ  : الَحْبلُ  من المجاِز :و مَّ َواْعَتِصُموا ِبَْبِل هللِا )فقََطعُوها أي ُعُهوٌد وِذَمٌم وقَْولُِه تعالَى : ِحبَالٌ  كانَْت بَْينهم، يقاُل : العَْهُد والذِّ
يعاً  اِغُب واْستُِعيَر للموصل  (6) (مجَِ ُل به إلى شي (7)أي بعَْهِده. وقاَل الرَّ يعاً )ٍء قاَل :ولكّلِ ما يُتََوصَّ هو  فَحْبلُه .(َواْعَتِصُموا ِبَْبِل هللِا مجَِ

. وقاَل أَبُو َحْبلٌ  والعَْقِل وَغْيِر ذِلَك ، كما إذا اْعتََصْمت به أَدَّاك إلى جواِرِه ، ويقاُل للعَْهدِ  (8)الذي معه التََّوّصل به إليه من القُْرآِن والنبّيِ 

،  هللا فَإنَّه كتابُه بَحْبلِ  َعلَْيُكم»َراَد ابُن َمْسعُوٍد َرِضَي هللاُ تعالى عنه بقَْوِلِه : أَ  هللا اتباُع القُْرآِن وتَْرك الفُْرقة ، وإيَّاه بَحْبلِ  ُعبَْيٍد : االْعتَِصامُ 

على ُوُجوٍه : منها العَْهُد وهو األََماُن ، وذِلَك أَنَّ العََرَب كانَْت تُِخيُف بعَضها بعضاً ، فكاَن  (9)في كالِم العََرِب يتصرُف  الَحْبلُ وقاَل : 

فقاَل َرِضَي  به األََمانَ  َرى فيَأَْمَن بذِلَك يُِريدُ الرُجُل إذا أََراَد َسفَراً أََخَذ َعْهداً من َسيِِّد قَبيلٍَة فيَأَْمَن بذِلَك ما َداَم في ُحُدوِدها حتى يَْنتَِهَي إلى أُخْ 

 هللا تعالَى عنه : َعلَْيُكم بكتاِب هللا فإنَّه أَماٌن لَُكم وَعْهٌد من َعَذاِب هللا.

ِس ، فتِْلَك ذلتهم تَْجِري قاَل ابُن َعَرفَةَ : أََراَد إالَّ بعَْهٍد ِمَن هللا وَعْهٍد ِمَن النا .(10) (ِإاّل ِبَْبل  ِمَن هللِا َوَحْبل  ِمَن الّناسِ )وقَْولُه تعالَى : 

اِغُب : فيه تَْنبيهٌ أَنَّ الكافَِر يَْحتَاُج إِلى َعْهَدْين : َعْهٍد ِمَن هللا وه و أَْن يكوَن ِمْن أَْهِل كتاٍب أَْنَزلَهُ هللا وإالَّ لم َعلَيهم أَْحَكاُم الُمْسِلِمين. وقاَل الرَّ

 ْهٍد من الناِس يَْبذلُونه.يُقَرَّ على ِدينِه ولم يُْجعَْل في ذمٍة وإلى عَ 

 عن األَْزَهِرّيِ. الثِّقَلُ  الحبلو

 ويُْكَسُر كما َسيَأْتِي. الدَّاِهيَةُ  : الَحْبلُ و

 حِديُث مبايَعَةِ  ومنه ِحبالٌ  والَجْمعُ  الِوصالُ  الَحْبلُ و

__________________ 
 .241/  1( زايدة عن التبصري 1)
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 .«أخو ربيعة» مد ا وقوله : وأخوه يعين  يعين عم« وعمه» 297/  1( يف التبصري 2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 .5( املسد اآية 4)
 ( لي  يف ديوانه ا والرجز يف اللسان والتكملة.5)
 .«ج»كذا ابألصر ويف القاموس :   (*)
 .103( آ  عمران اآية 6)
 ( املفردات : للوصر.7)
 ( مل ترد يف املفردات.8)
 ينصرف.( اللسان : 9)
 .112( آ  عمران اآية 10)
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َننا وَباح الَقوحمِ »األَنحصاِر :   َأي وصال وقاَ  اأَلعحَش  : «وحنن قَاِطُعوها ِحَباالً  ِإن  بـَيـح
وِّزهـــــــــــــــا  إذا  ـــــــــــــــَُ بـــــــــــــــا َ فـــــــــــــــَ يـــــــــــــــلـــــــــــــــٍة  حـــــــــــــــِ بـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــَ

ــــــــــك      ــــــــــي َذتح مــــــــــن اأُلخــــــــــر  إل اَأخــــــــــَ ــــــــــاهلــــــــــَ ب (1)حــــــــــِ
 

  
 عن ابِن ِسْيَده. التواُصلُ  : الَحْبلُ و

 كما في الُمْحَكِم. الطريقَةُ التي بَْين العُنُِق وَرأِْس الَكتِِف أَو َعَصبَةٌ بَْين العُنُِق والَمْنِكبِ  العاتِِق : َحْبلُ  العاتُِق أَو : الَحْبلُ و

 وقَاَل اللَّْيُث : ُوْصلة ما بَْين العُنُِق والمْنِكِب.

 بَْين العَاتِِق والمْنِكِب.وفي التْهِذيِب : ُوْصلة ما 

َحاحِ :  العاتِِق : َعَصٌب. َحْبلُ  وفي الّصِ

راعِ  : الَحْبلُ و ْسغِ حتى يَْنغَِمَس في الَمْنِكِب. ِعْرٌق في الذِّ  يَْنقَاُد من الرُّ

ِله إلى آِخِره وقيَل : في الظَّْهرِ  الفَقَار : ِعْرٌق يَْنقَادُ  َحْبلُ و َراَعيْ  ِحبَالُ  من أَوَّ  ن : العََصُب الظاِهُر َعلَيهما وكَذا هي من الفََرِس.الذِّ

قَْوُل أَبي ويُْعَرُف برأِْس ِميداِن ِزياٍد ، ويُْكَسُر أَو ُهما َمْوِضعاِن  ِء النَّْهِر ُمْمتَدُّ معه ، وفي عدَّةِ مواِضعَ على شاِطى ع بالبَْصَرةِ  : الَحْبلُ و

 ذَُؤْيٍب.

يــــــــــــ  و  از َعشــــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــــَ
َ

 ًة رَاَح هبــــــــــــا مــــــــــــن ِذي املــــــــــــ

ادر أُوىل الســــــــــــــــــــــــابــــــــــقــــــــــات إىل      بــــــــــَ ريـــــــــــُ بــــــــــح (2)ا ــــــــــَ
 

  
ةً  اسُم َعَرفَةَ  هو ةً  الَحْبل قاَل نَْصر : يقُولُون َمرَّ  َعَرفَة. َحْبل وَمرَّ

 َمْوقُِف َخْيِل الَحْلبِة قَْبَل أَْن تُْطلََق. : الَحْبلُ و

. : ة قُْرَب َعْسقاَلنَ  َحْبلَةُ و اَغانِيُّ  نَقَلَه الصَّ

َحاحِ : يُْصعَُد به على النَّْخلِ  وفي الُمْحَكِم الَكرُّ الذي .َحْبلَ  : الحابُولُ و  الذي يُْصعَُد به إلى النَّْخِل. الَحْبلُ  : الَكرُّ وهو الحابُولُ  وفي الصَّ

 بُهما.السَّاقَْيِن َعصَ  ِحبالُ  ونصُّ الُمْحَكِم : في السَّاِق َعَصبُها الِحبالُ و

 الذكر. حبائِلُ  ونَّص الُمْحَكم : في الذََّكِر ُعُروقُه. الِحبَالُ و

ا كانَْت ، عن ابِن ِسْيَده. كِكتابٍة الِمْصيََدةُ  الِحبَالةُ و  ممَّ

اِغُب : وُخصَّتِ  ائِد َجْمعُها الِحبَالَةُ بَحْبلِ  وقاَل الرَّ  الشَّْيَطاِن. حبائِلُ  ُرِوَي أَنَّ النَساءَ و َحبَائِلُ  الصَّ

هما نَقَلَهما اللَّْيُث. األُْحبُولةِ و كاألُْحبولِ   بضّمِ

ْيدَ  َحبَلَ و وإن لم  الِحبَالَةُ  َمن نُِصبَْت له الَمْحبُولُ و قاَل : أَو نََصبَها له نَقَلَه األَْزَهِريُّ َزاَد ابُن ِسْيَده : بالِحبَالَةِ  أَي أََخَذهُ بها اْحتَبَلَهُ و َحْبالً  الصَّ

 وأُِخَذ ومنه قَْوُل األَْعَشى : َمن َوقََع فيها الُمْحتَبَلُ وبعُد  فيها يَقَعْ 

 (3) ُ حتَـَبرُ و  َ حُبو ٌ و 
َحاحِ : َمْحبُولٌ وُمْختَبٌَل  ُمْحتَبَلٌ  وفي األََساِس : هو  .الِحبَالَةِ  الَوْحِشّي الذي نََشَب في الَمْحبُولُ  َمْخبُوٌل. وفي الّصِ

 .ِحبَالة َجْمعُ  لموِت أَْسبابُها َحبائِلُ و

َحاحِ :  حبل كأَنَّما ُشجاٌع وهو اسٌم لألََسدِ  أَي بَراحٍ كأَِميرٍ  َحبيلُ  هو من المجاِز :و عن البََراحِ ألَنَّه ال يَْبَرُح من مكانِِه لُجْرأتِه. وفي الّصِ

 بََراحٍ. َحبِيل ويقاُل للواقِِف َمَكانه كاألََسِد ال يَِفرُّ 

ثُ  البَُخاِريُّ  ُحبَْيلٍ  أَبي العَبَّاِس بِن حْفصَ  محمُد بُن الفَْضِل بنِ  أَبُو َعْبِد هللا كُزبَْيرٍ و وَولَُده أَبُو أَْحَمد َعْبُد هللا حدََّث ببُخاَرى َسنَة َسْبِعين  الُمَحّدِ

 وثَلَثُمائة.

 بالضِم قاَل ُكثَيُِّر : ُحبولٌ  ج بالضمِ  كالُحبولِ  وقد تقدََّم ِذْكُر الفتحِ  بالكسِر الدَّاِهيةُ ويُْفتَحُ  الِحْبلُ و
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ي  مــــــــــِ هــــــــــ  فـــــــــَ تــــــــــَ ّز َأنح تــــــــــَ ي اي عـــــــــَ لـــــــــِ جـــــــــَ عـــــــــح  فـــــــــال تــــــــــَ

وحا      ــــــــــــــَ ٍح أَمح أَتـ اُ ا بــــــــــــــُنصــــــــــــــــــــــــــــح و َأجــــــــــــــَ بــــــــــــــُ (4)حبــــــــــــــُ
 

  
 ويُْرَوى : بُخبُول بالخاِء الُمْعَجمِة أَي بفساٍد وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده لألَْخَطِل :

__________________ 
 .131/  2والضبرت عنه ا واللسان وضبطت فيه حبا  ابلضم والتهذيب والصحاح واملقايي   151بريوت ص ( ديوانه ط 1)
 .«ا بر»واللسان ومعجم البلدان « وراح هبا»بد  « فرّوحها»برواية :  40/  1( ديوان اهلذليا 2)
 .146( من بيت لألعش  ومتامه يف ديوانه ط بريوت ص 3)

 فــــــــــــــكــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــا مــــــــــــــغــــــــــــــرٌم يــــــــــــــهــــــــــــــذي بصـــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــبــــــــــــــه 

رُ      ـــــــــــــــــــــــــــِ ب ـــــــــــــــــــــــــــَ وٌ  و ـــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــُ  انٍء وداٍن و ـــــــــــــــــــــــــــب

  

 والتهذيب. 131/  2واللسان والتكملة والصحاح واملقايي   111( ديوانه ص 4)
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يِن و  ـــــــَ ـــــــقـــــــلـــــــب حـــــــىت َأصـــــــــــــــــــــاب ـــــــَم ال ي ـــــــِ ل  كـــــــنـــــــُت ســـــــــــــــــــــَ

ــــــــــــاِت      ِق ربح ُ
عــــــــــــات املــــــــــــ مــــــــــــِ ــــــــــــال  ــــــــــــو ُ مــــــــــــن ال ب (1)حــــــــــــُ

 

  
 وأَْنَشَدني الُمفَّضُل : قاَل : العاقِلُ العالُم الفَِطُن  : الِحْبلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

هــــــــا  ــــــــاعــــــــَ ن ــــــــِ ِدي ق ــــــــح ب ــــــــُ وحِد تـ خــــــــَ ــــــــح ل ــــــــِ ــــــــا ل ب جــــــــَ ــــــــا عــــــــَ ــــــــي  ف

َرأحرِ      ِر تـــــــــــُ لــــــــــر جــــــــــُ ِ لــــــــــِ اح نــــــــــَ يـــــــــــح رُء ابلــــــــــعــــــــــَ بــــــــــح (2)ا ــــــــــِ
 

  
ً و عن ابِن ِسْيَده ، قاَل : للدَّاهيِة من الِرجالِ  أَْحباِلها من لََحْبلٌ  إنَّه يقاُل :و فيِق بِسياَستِه للقائِِم على يقاُل ذِلَك أَْيضا  وهو مجاٌز ، قاَل : الماِل الرَّ

دَّةِ ، أَوقَدوا الشَّرَّ بَْينهم إذا على نابِِلِهم َحابِلُُهم وثارَ  اِمي بالنَّْبِل ، ويكوُن  الِحبَالَةِ  صاِحبُ  فالحابِلُ  قاَل األَْزَهِريُّ : َمثٌَل في الّشِ والنابُِل الرَّ

 ْيِن ،ُرهم ، وقد يُْضَرُب للقَْوِم يَْنقَِلُب حالُُهم ويَثُوُر بعُضهم على بعٍض. وقاَل أَبُو َزْيٍد : يُْضَرُب في فساِد َذَواِت البَ صاِحُب النَّْبِل أَي اْختَلََط أَمْ 

ل يقاُل ذِلَك في االْختِالِط. السَّدا والنابُِل اللُّْحَمةُ  هنا الحابِلُ  بالنابِلِ  الحابِلُ  التَبَسَ و  حابِلَه واْجعَل َجعََل أَْعالهُ أَْسفَلَهُ  أَي بِِلهِ على نا حابِلَهُ  وَحوَّ

 على نابِِله كذِلَك. حابِلَهونابِلَه 

كُ  وَوقََع في نسخِ الُمْحَكِم َمْضبُوطاً بالفتحِ  بالضمِ  الُحْبلَةُ و  كما َسيَأْتِي. الَكْرُم أَْو أَْصٌل من أُصوِلِه ويَُحرَّ

 (3)وقاَل األَْزَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيَدةَ  وهي َهنَةٌ ُمعَقَّفةٌ فيها َحبٌّ ِصغَاٌر أَسود. َكأَنَّه العََدُس كما في الُمْحَكِم : ثََمُر السَّلَِم والسَّياِل والسَُّمرِ  الُحْبلَةُ و

لَقَْد »حِديُث َسْعد َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :  السَُّمِر ِمثِْل اللُّوبياء ومنهوالسَُّمُر َضْربَان من الشََّجِر. وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : هي ثََمَرةُ  الُحْبلَةُ  :

وَوَرق السَُّمِر ثم أَْصبََحْت بنُو أََسٍد تعزرني على اإِلْسالِم ، لقد َضلْلُت إذاً  الُحْبلَة إالَّ  َطعَامٌ  لنا وما ، وسلمعليههللاصلىَرأَْيتنا مع َرُسوِل هللا 

 .«يوَخاَب َعَملِ 

ةٌ  الُحْبلَةُ  أَو ا َجِمْيع الِعَضاِه بَْعُد فإنَّ لَها مكان ثََمُر الِعضاِه عامَّ نَفة الُحْبلة وقيَل : هو ِوَعاُء َحّبِ السَّلَِم والسَُّمِر وأَمَّ  كقُْفٍل وُصَرٍد. ُحْبلٌ  ج الّسِ

اَغانيُّ لعَْبد هللا بن َسِلَمة يَُصاُغ على شكِل هذه الثََّمَرةِ يُوَضُع في ال َضْرٌب من الَحْليِ  الحبلةو قالئِِد ، َزاَد األَْصَمِعيُّ في الجاِهِليَِّة ؛ وأَْنَشَد الصَّ
 الغاِمِدّي يِصُف فَرساً : (4)

ٌح و  ٌي واضــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــح ِر حــــــــــَ حــــــــــح هــــــــــا يف الــــــــــنــــــــــ  زِيــــــــــنــــــــــُ  يــــــــــَ

الئــــــــــــٌد مــــــــــــن و      لــــــــــــةقــــــــــــَ بــــــــــــح وس  حــــــــــــُ لــــــــــــُ (5)وســــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ةً َشَجَرة تأُْكلُها الّضبَاُب. بَْقلَةٌ  : الُحْبلَةُ و  ونّص الُمْحَكِم : يَْرَعاها. يأُْكلُها حابِلٌ  َوَضبُّ  َطيِّبَةٌ من ذكوِر البَْقِل عن ابِن ِسْيَده ، وقاَل َمرَّ

كةً َشَجُر الِعنَبِ  الَحبَلُ و َن. كما في الُمْحَكِم ، َحبَلةٌ  واِحَدتُه محرَّ حاحِ : وُربَّما ُسّكِ : أَْيضاً بالتَّحريِك القَِضيُب من الَكْرِم ،  لةُ الَحبَ  وفي الّصِ

، قاَل : وأَْيضاً طاٌق من قُْضباِن الَكْرِم. وقاَل األَْصَمِعيُّ : الَجْفنةُ األَْصُل  َحبَلَةٌ  وُربَّما َجاَء بالتَّْسِكين. وفي التَّْهِذيِب : قاَل اللَّْيُث : يقاُل للَكْرَمةِ 

 ، بفتحِ الباِء. الَحبَلة ها الَجْفن ، وهيمن أُُصوِل الَكْرِم ، وَجْمعُ 

يها أُمَّ الِعيالِ  َحبَلة إنَّه كانَْت له»في حِديِث أَنٍَس َرِضَي هللا تعالَى عنه : و ا وكان يَُسّمِ ، وهي األَْصلَةُ من الَكْرِم اْنتََشَرت قُْضبانُها  «تَْحِمل ُكرًّ

بزياَدةِ التاِء وقد  الَحْبلَةُ  فقيَل للَكْرَمةِ  بالِحبَالِ  ِصْيعاناً وهي الَكْرَمةُ ُشبَِّهت قُْضبان الَكْرم (7)تقلُّ  (6) َحْبلَةٌ  على َعَرائِِشها. وفي األََساِس : وله

 تُْفتَُح الباُء.

اْنتَفََخ بَْطنُه  من الشَّراِب والماِء كفَِرح َحبِلَ  وهذه عن ابِن األَْعَرابّيِ. وقد كغُرابٍ  كالُحبالِ  نَقَلَه ابُن ِسْيَده االْمتِالءُ  : الَحبَلُ  من المجاِز :و

انِ  ُمْمتَِلئان َحْبلَى وهي َحْبالنُ  فهو واْمتأَلَ   نَقَلَه ابُن ِسْيَده عن أَبي َحنِيفَةَ. وقد يَُضمَّ

نَقَلَه األَْزَهِريُّ وابُن  َغَضٌب وَغمُّ  أي (8) َحبَلٌ  وبه ُمْمتَِلئان َغَضباً ، ةُ َحْبالنَ  وهي على فالنٍ  َحْبالنُ  الغََضُب وهو  :الَحبَلُ  من المجاِز :و

 المْرأَةِ. َحبَلِ  ِسْيَده. قاَل األَْزَهِريُّ : وأَْصلُه من

اَغانِيُّ ، َزْجٌر للَشاءِ  َحبَْل َحبَلْ و  هكذا والَجَملِ  نَقَلَه الصَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
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ء ا يقا  :رأرأت بعينيها ا وغيقت وهجلت إذا أدارته تغمز الرجر كذا يف قوله : ترأر »ن والتكملة وهبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : ( اللســــــــــــــا2)
 .«اللسان

 ( يف التهذيب : أيب عبيد.3)
 ( يف اللسان : عبد   بن سليم من بين ثعلبة بن الّدو .4)
 والتهذيب والصحاح ابختالف الرواية عن األصر. 132/  1واملقايي  ا واللسان  8بيت  19( مفضلية رقم 5)
 ( يف األساس : وله َحَبلة وَحبحلة.6)
 ( األساس : تُِغر .7)
ُر ُحِبلت كفرح َحَباًل مصدر وا8) ٌر للشاِء واَ مح أحبا  اه سم ج ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وِبِه َحَبٌر َغَضٌب وغّم وَحَبرح َحَبرح َزجح

 شنقيطي.
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ملةِ  ُهح
وَرفحِض  يف ســائِِر النســِخ ابجليِم وكســِر الالِم عل  أَن ه َمعحطُوٌف عل  ما قـَبحله وهو َغَلرٌت ا والصــواُب : واَ َمُر اب اِء امل

ِتالُء الر حِم. ا ََبرُ و الالِم أي  ر. قاَ  ابُن ِسيحَده : وهو من ذِلَك أِلَن ه امح  اَ مح
ُ المَ  َحبِلَتْ   قال ساِعَدةُ فََجعَلَه اسماً : أَْحبالٌ  َمْصَدٌر واسٌم ج : الَحبَلُ و .َحباَلً  كفَِرحَ  ْرأَة

ِقرت  با َ ذا ُجرحأٍَة ُتسح بَـُته  اأَلحح  (1)َرهح
كةً ناِدرٌ  بَلَةٍ حَ  نْسَوةٍ  من حابِلَةٌ  (2) وهي لََكاَن َحَسناً ، قالَهُ ابُن ِسْيَده ، األَْحبالِ  ولو َجعَله َمْصدراً وأََراَد َذَواتَ   ُحْبلَياتٍ  نْسَوةٍ  من ُحْبلَىو محرَّ

اَغانيُّ َحبالَياتو َحبالَىو ْغَرى ، واألَْصلُ  (3). قاَل الصَّ بكسِر الالِم ألَنَّ كلَّ َجْمعٍ ثاِلثُه أَِلٌف  َحباِلي : ألَنَّه ليَس لَها أَْفعَل ففاَرَق َجْمع الصُّ

في تَْرِك  الَحبَالَى كُحْبلَى بفَتحِ  َحبَالَى فقالُوايُْكَسُر الحرُف الذي بْعَدها نَْحو َمَساِجد وَجعَافِر ، ثم أَْبَدلُوا من الياِء الُمْنقَِلبِة من أَِلِف التَّأْنِيِث أَِلفاً 

قاَل ابُن ِسْيَده : ومنه قَْوُل أَْعَرابيَّةٌ : أَِجُد  َحْبالنَةٌ  وقد جاءَ  ِدلوا لَسقََطِت الياء لُدُخوِل التَّْنوين كما تَْسقُُط في َجواٍر.َصْرفِها ، ألَنَّهم لو لم يُبْ 

انة وَشفَتي َذبَّانَة وأََراني فَةِ  َحْبالنة َعْينِي َهجَّ ةً أَ  ، قاَل : واختلف في هذه الّصِ ة لإلناِث أَْم خاصَّ ٍء من غيِر  لبعِضها ، فقيَل : ال يقاُل لشيعامَّ

 ، وأَْنَشَد أَبُو َزْيٍد : ُحْبلى كما َسيَأْتي ، وقيَل : كلُّ ذاِت ُظفُرٍ  َحبَل الحبلة إالَّ في حِديٍث واِحٍد : نُِهَي عن بَْيعِ  ُحْبلى الَحيَوانِ 

 (4)جمُِّح ُمقحِرب  ُحبحل َأو ِذَلٌة 
 والنِّْسبَةُ  لآلَدِميَّات ، والَحْمُل لغيرِهنَّ ، ونقََل عن أَبي ُعبَْيَدة القْول الذي َذَكَره ابُن ِسْيَده. الَحبَلُ   : قاَل أَْهُل اللغَِة :وقاَل النَّوويُّ في التحريرِ 

حاحِ. ُحْبالِويُّ و ُحْبلَِويُّ و بالضمِ  ُحْبلَى ُحْبليُّ  إلى  ما في بَْطِن النَّاقَةِ  بَْيع بتَْحريِكِها أي لَحبَلَةِ َحبَِل ا نُِهَي عن بَْيعِ  في الحِديِث :و كما في الّصِ

، قاَل ابُن ِسْيَده : وَجعََل َحْملَها قَْبل أَْن تَْبلَُغ َحباَلً ، وهذا كما نُِهَي عن  َحْمل الَكْرَمِة قبَل أَْن يَْبلُغَ  َمْعناه أَو قالَهُ أَبُو ُعبَْيٍد ، وهو قَْوُل الشافِِعّي.

 ْخِل قَْبل أَْن يُْزِهي.بَْيعِ ثََمِر النَّ 

ْوِض عن أَبي الَحَسِن بِن َكْيَساَن أَنَّه قاَل : َمْعناه بَْيع الِعنَِب قَْبل أَْن يطيَب. قاَل السه يلّي : وهو قَْوٌل َغريٌب لم يَْذَهْب ونَقََل السهيلّي في الرَّ

يت : وإنَّما اْشتَبَه عليه وعلى غيِره دخوُل الهاِء فيوكذِلَك َوقََع في كتاِب األَ  إليه أََحٌد في تأِويِل الحِديِث ، قاَل : ّكِ حتى  الَحبَلَةِ  ْلفاِظ البِن الّسِ

 وفي الُمْحَكِم : وكانَِت الجاِهليَّةُ تَتَبَايَُع على َولَِد الَولَِد الذي في البَْطِن وكانت العََرُب تَْفعَلُهُ. نِتَاُج النِّتَاجِ وهو أو قالُوا فيها أَْقواالً ُكلّها هباء.

العُبَاِب : قاَل ابُن في أوالد أوالِدها في بُطوِن الغَنَِم الَحَواِمِل. وفي التَّْهِذيِب : كانَْت تَتَبَايَُع أَْوالَد ما في بُطوِن الَحواِمِل وفي  َحبَل الَحبَلَة

 الذي في بطِن الناقَِة أُْدِخلَْت فيها الهاُء للُمبَالَغَِة كما تقوُل نكحة وسخرة. َحبَل اآلَخُر : الَحبَلويُراُد به ما في بَْطِن النُّوِق ،  فالَحبَل األَْنبَاِرّي :

حاحِ : كاَن ذِلَك في الَحبَلِ  كَمْقعٍَد أََواْنُ  الَمْحبَلُ و ه به. َحبَلِ  فالٍن أي َوْقتَ  َمْحبَلِ  وفي الّصِ  أُّمِ

لُ  : الَمْحبَلُ و ل الُهَذِلّي : الكتاُب األَوَّ َر بيُت الُمتَنَخَّ  عن ابِن ِسْيَده ، وبكّلِ من القَْولَْين فّسِ

ه  ـــــــــــــــــــــُ ات ـــــــــــــــــــــ  ي ِه املـــــــــــــــــــــوَت َوقـــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــَ  ال ت

رت  لــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــك يف      رِ خــــــــــــــــُ بــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح
َ

(5)املــــــــــــــــ
 

  
ِحِم. واألَْعَرُف : في الَحبَلِ  هو َمْوِضعُ  كَمْنِزلٍ  الَمْحبِلِ  يُْرَوى : فيو  بالهاِء. الَمْهبِلِ  من الرَّ

ْرعُ  َحبَّلَ و  كما في الُمْحَكِم. وفي األََساِس : أَي اْكتَنََز السْنبُُل بالحّبِ وهو مجاٌز. قََذَف بَْعُضهُ على بعٍض  تَْحبيالً  الزَّ

أَْيضاً للمصنِِّف ، واْقتََصَر ابُن ِسْيَده على  الُحْنبُلُ  وَسيَأْتي اللُّوبياءُ  األُْولَى واألَِخيَرةُ عن ابِن األَْعَرابّيِ : كقُْنفُذٍ  الُحْنبُلُ وكإِثِْمٍد وأحمَد  اإِلْحبِلُ و

 األُْولَى.

ِم اإِلْنِطالقُ  الَحبالَّةُ و  َحبَالَّةِ  اإِلْنِطالِق وعلى َحبالَّةِ  َحَكى اللَّْحيَانيُّ : يقاُل أَتَْيتُه على ، ِء وحينُهُ َزماُن الشي الَحبالَّةُ و عن ابِن ِسْيَده. بَشّدِ الالَّ

 وربانه. (6)ذاَك أَي على ِحْين َذاَك 

 الطَّالِق أي ُمْشِرفَةٌ َعلَيه. َحبالَّةِ  وهي على

__________________ 
 وعجزه فيه : 202/  1( ديوان اهلذليا 1)

 مِ مهما يكن من مساٍم مكرٍه َيسُ 
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 ( القاموس : فهي.2)
 والعبارة التالية يف الصحاح.« قا  اجلوهري»( كذا ا ويف اللسان : 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 واللسان والتهذيب. 14/  2( ديوان اهلذليا 5)
 ( يف اللسان : حبالّة ذلك أي عل  حا ذلك وإاّينه.6)
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. قاَل ابُن ِسْيده : الَّتَهَحب ، يقاُل : أَْلقَى َعلَيه الثِّقَلُ  : الَحبالَّةُ و اَغانيُّ َدةِ  ما كاَن على وُكلُّ  وَعبَالَّتَه أي ثِقَلُه ، الصَّ مِ  فَعالٍَّة ُمَشدَّ جائٌِز تَْخِفيفُها  الالَّ

ةِ القَْيظِ  ةِ البَْردِ  وَحَماَرته ، كَحَمارَّ ِم. فإنَّها ال تَُخفَّفُ  الحبالَّةَ  إالَّ  وَصبَاَرته وَصبارَّ  وليَس فيها إالَّ تَْشِديد الالَّ

 ِلِعَظِم بَْطنِِه من َولَِدِه. بِن الَخْزَرجِ ، وُغْنُم هو قَْوقل كما َسيَأتي ، لُقَِّب به لَقَُب ساِلم بِن ُغْنِم بِن عوفٍ  كبُْشَرى الُحْبلَىو

تَْينِ  على الِقياِس  بالضمِ  ُحْبِليُّ  وهو جِ ثم ِمَن الَخْزرَ  بَْطٌن من األَْنَصارِ  الُحْبلَى بَنُو ا َجاَء على  ، وَعلَيه اْقتََصَر ِسْيبََوْيه وقاَل : وبََضمَّ هو ممَّ

َوْيه هكذا ، وقَْد نَقَلَه قاَل السهيليُّ : وهو َخَطأٌ لم يْضبِْطه ِسْيبَ  كُجَهنِّيِ. الُحبَِليُّ  نَقََل بعُض أَْهِل العََربيَِّة عن ِسْيبََوْيه :و غيِر قياٍس في النََّسِب.

ِحيحِ ، وإنَّما أَْوقَعه في الَوْهِم َكْوَن ِسْيبََوْيه َذَكَره م ع الجذمّيِ نْسبَةً لجَذْيَمةُ ، وهو إنَّما أَبُو علّيِ في البارعِ من كتاِب ِسْيبََوْيه بالضِم على الصَّ

ْحمن َعْبد هللا بن يَِزيدَذَكَره معه لَكْون كّل منهما شاذاً ال لَكْونِه ِمثْله في الوَ  ل. والَمْشُهوُر بهذه النِّْسبَِة اإِلَماِم أَبُو َعْبِد الرَّ  الحبليّ  ْزِن فتأَمَّ

 ٍء وابن أَْنعَِم األَْفِريقّي ثِقَة توفي َسنَة مائة.التابِِعّي عن أَبي َذّرِ وأَبي أَيوب وَعْبد هللا بن َعْمٍرو بِن العَاِص ، وعنه َحْميد بن َهانى

اَغانيُّ وهو مجازٌ  : السَّاِحرُ  الحابِلُ و  كما في الُمْحكِم. أَْرضٌ  الحابِلُ و نَقَلَه الصَّ

 ْيه.، وعباَرةُ الُمْحَكِم : فإذا أََصابَه الَمَطُر عاَش ، قاَل : وهو ِمَن األَْمثِلَِة التي لم يَْحِكها ِسْيبَوَ  بالضِم ُدَوْيبَّةٌ تَموُت ثم بالَمَطِر تَعيشُ  الُحبَليلُ و

من الدَّابَِّة  الُمْحتَبَلُ  كما في األََساِس. وفي التَّْهِذيِب : اْحتُبَلَ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وهو مجاٌز ، وأَْصلُه في الطاِئِر إذا الفََرِس أَْرساُغهُ  ُمْحتَبَلُ و

 َرْسغُها ، ومنه قَْوُل لَبِيٍد َرِضَي هللا تعالَى عنه :

ين و  عـــــــــــــــــِدمـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ دو ومـــــــــــــــــا ي دح َأغـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ  ل

ِويـــــــــــر      رح صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــٌب غـــــــــــري طـــــــــــَ بـــــــــــَ تــــــــــــَ حـــــــــــح
ُ

(1)املـــــــــــ
 

  
َحاحِ. وفي  بُن سلََمةَ بِن ُخَوْيِلدِ  ِحبَالُ  وكِكتابٍ  كما في العُبَاِب. دَّةِ كما في الّصِ األََسِديُّ ، رُجٌل من أَْصحاِب ُطلَْيَحةَ بن َخَوْيِلِد ، أُِصْيَب بالرَّ

 األََسِديُّ قاَل ُطلَْيَحةُ : ابُن أَخي ُطلَْيَحةَ بِن ُخَوْيِلدِ  العُبَاِب : هو

وة  َ وِنســــــــــــــــــــــــــــــح ُك أَذحواٌد ُأصــــــــــــــــــــــــــــــِ ح  فــــــــــــــــِإن تــــــــــــــــَ

رحغـــــــــًا بـــــــــقـــــــــتـــــــــِر      ـــــــــَ وا فـ بـــــــــُ هـــــــــَ ذح ا فـــــــــلـــــــــن تـــــــــَ بـــــــــَ (2)حـــــــــِ
 

  
 من أَْرِض اليََماَمِة. بالبَْصَرةِ كما في الُمْحَكِم. وقاَل نَْصر : َكُزفََر : ع : ُحبَلٌ و

اعة أَْقَطعَ  ، وسلمليهعهللاصلىَرَوى أَبُو ُعبَْيٍد أَنَّ َرُسوَل هللا ،  والحجِر نَْحو  الُحبَل وبَْين الُحبَلو وعرابة الغورة َسْلمى بنَ  َمَرارة بن ُمجَّ

اَغانيُّ للبِيٍد  َخْمَسِة فََراِسخَ   : عنههللارضيوأَْنَشَد الصَّ

ا  اهتـــــــــــــــــــــــــــــــِ َزر افـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــَ رَااَبت فـ  ابلـــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــُ

رَاِف      زِيـــــــــــــــٍر فـــــــــــــــَبطـــــــــــــــح نـــــــــــــــح خـــــــــــــــَ رح فـــــــــــــــبـــــــــــــــِ بـــــــــــــــَ (3)حـــــــــــــــُ
 

  
حاحِ. أَْلقََحهُ  أَْحبَلَهُ إِْحباالً و  كما في الّصِ

كُمعَظٍَّم الُمَجعَُّد من  : الُمَحبَّلُ و كما في العُبَابِ  تَناثََر َوْرُدها وَعقَّدَ  ، والعُلَُّف إذا الُحْبلةِ  ، وَعلََّف من الِعَضاهُ  أَْحبَل قاَل أَبُو َعْمٍرو : يقاُل قَدْ و

اُل  . وفي الُمْحَكِم : هو الَمْضفُوُر ، ومنهالَحْبلِ  هكذا في النسخِ بالجيِم والُمثَلَّثَِة ، والصواُب ِشْبهُ  (4) الشَّعَِر ِشْبهَ الَجثْلِ  حِديُث قَتَاَدةُ : الدَّجَّ

اُق الثَنَايَا ُمَحبَّك بالكاِف  ألَنَّه يَْجعَله تَقاِصيَب ، ويُْرَوى : َحْبلٌ  ، أي كلُّ قَْرٍن من قرونِه كأَنَّه الشَّعَرِ  ُمَحبَّلُ  قصد من الرجاِل أَْجلَى الَجبِين بَرَّ

 أي له َحبك أي َطَرائِق.

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

اءُ  َحْبلُ  قوِم والِعْلباَوْيِن. ويقاُل : هو هو الَوِريُد فأُِضيَف إلى نْفِسه الْختِالِف اللَّْفَظْين ، قاَل : والَوِريُد ِعْرَق بَْين الُحلْ  الَحْبلُ  الَوِريِد : قاَل الفرَّ

. (5)ِذَراِعَك أي  َحْبل على اَغانيُّ  في القُْرِب منك ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ والَجْوَهِريُّ والصَّ

َمْخَشِريُّ وابُن ِسْيَده : أي مْمِكن لك ُمْستََطاٌع وهو مجاٌز.  وقاَل الزَّ

__________________ 
 .131/  2هذيب والصحاح واملقايي  واللسان والت 144( ديوانه ص 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
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 .«حبر وزرافات»والتكملة ومعجم البلدان  140( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ِشبحُه ا َبحِر.4)
 ( يف التهذيب : أي ال لالفك.5)
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 ْقِريبِها.وقاَل األَْزَهِريُّ : يُْضَرُب في تَْسِهيِل الحاَجِة وتَ 

 ٌ  أَي َغْضبَانَةٌ عن ابِن َعَرفَةَ. َحْبالنَةٌ  واْمَرأَة

 هذا ذؤالة الذئب ، يُْضَرُب لَمْن ال يُبَالي تََهدَّده أي تََوعَّد َغْيِري فإِنَّي أَْعِرفُك. وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ ، إنَّما يقولُ  بالحبالة وفي الَمثَِل : خش ذؤالة

 يعاِد.من يأَمُره بالتبريِق واال

ْيدِ  الِحبَالَةَ  : الذي يْنِصبُ  الحابِلُ و  .كالُمْحتَبلِ  للصَّ

 .الُحْبلةَ  يَْرَعى حابِلٌ  وظْبيٌ 

اَغانيُّ ، وَضبََطه  حبالنُ  : بَْطٌن من العََرِب ، وهو حبالنو بُن َسْهِل بِن َعْمٍرو بِن قَْيِس بِن ُمعَاِوية بَن جشِم بِن َعْبِد َشْمٍس هكذا َضبََطهُ الصَّ

 بالجيِم وقد تقدََّم. (1)الحافُِظ في التَّْبِصير 

 ارُق اللَّيِل ال تُْؤَمَن.لست تدري ما تَِلُد ، وَمْعنَاه َطوَ  حبلى . ويقاُل الليلُ َحبَالى َجْمعُ  َحبَالَيَات ونِْسَوةٌ 

يَد بمْعنَى تََحبَّلَ و بُع فقاَل : ، ومنه اْحتَبَلَه الصَّ فقْلُت :  ؟َويأُْكلُها أََحدٌ أَ  حِديُث َسِعيد بِن الُمَسيِِّب : وَسأَلَه َعْبُد هللا بُن يَِزيِد السَّْعِدّي عن أَْكِل الضَّ

 ا.فيأُْكلُونه يَتََحبَّلُونها إنَّ ناساً من قَْومي

اِعي للعَْيِن وأَنَّها َعِلقَْت القََذى كما َعِلقَتِ  َحبَلَتْه الِحبَالَةُ و يَد فقاَل : الِحبَالَةُ  : َعِلقَتْه ، واْستَعَاَره الرَّ  الصَّ

ه و  ـــــــــــ  يـــــــــــُض كـــــــــــبَن ـــــــــــر ضـــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــا ال يـــــــــــح ـــــــــــَ يـ دح  ابت بـــــــــــثـــــــــــَ

ًذ       هقــــــــَ تــــــــح لــــــــَ بـــــــــَ ا  حــــــــَ هــــــــَ نــــــــيــــــــمــــــــُ ه ال يــــــــُ نــــــــُ يـــــــــح (2)عــــــــَ
 

  
.  اْحتِباالً  الَمْوتُ  اْحتَبَلَهو َمْخَشِريُّ  وهو مجاٌز. كَحبَلَتْه فالنَةُ َشْغفَتْه اْحتَبَلَتْهووهو مجاٌز نَقَلَه ابُن ِسْيَده الزَّ

 العَنَاقِيِد. (3)َعْمرو : بالتَّْحريِك واإِلَضافَِة َضْرٌب من الِعنَِب بالطَّائِِف ، بَْيضاُء ُمَحدََّدة األَْطَراِف ُمتََداِخصة  َحبَلةو

ِحم. الَحبَلِ  : َكَمْجِلٍس َمْوِضعُ  الَمْحبِلُ و  من الرَّ

ى َشَجُر العَْقَرِب يأْخذُها النََّساُء يَتََداَوْين بها تَْنبُت بنَْجٍد في السُّهولَِة.  الَحبَلةُ و : بالضِم وَعاُء َحّبِ السَّلَِم والسَُّمِر ،  الُحْبلةُ و: بالفتحِ َشَجَرةٌ تَُسمَّ

 كَضيِِّق الُخلُِق وَواِسِعه وهو مجاٌز. الَحْبلِ  وَضيِّقُ  الَحْبلِ  عُ ويقاُل إِنَّه لَواسِ 

. الُحبَالُ و  : كغَُراٍب الشَّعَُر الَكثيُر ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 ه.اإِلبِِل ضابٌِط لها ال تَْنفَِلت من حبالة فالٍن إذا أََعانَه ونََصَره وهو َحْبل َزْوُجها. وهو يَْحتَِطُب في اْحتَبَلَهاو

.مْمتَِلى أَْحبَل ورُجلٌ  َمْخَشِريُّ  ٌء من الشََّراِب نَقَلَه الزَّ

َدِف والَخْمر َحبَلٌ  واللُّْؤلُؤ ائِرُ ٍء صاَر في شيللّزَجاَجِة وكلُّ شي َحبَلٌ  للصَّ  للَمِصيِر فيه كما في األََساِس. َحبَلٌ  ٍء فالصَّ

 ِن.كأَِميٍر بَْطٌن من العََرِب في اليَمَ  َحبِْيلٍ  وبَنُو

. كَجْعفٍَر وُعالبِطٍ  الَحْبتَلُ  : [حبتل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

غيُر الِجسمِ  وقاَل ابُن ِسْيَده : هو  ونّص الُمْحَكِم : القَليُل الِجْسِم. .(4)وهذا عن ابِن ُدَرْيٍد  القَليُل اللَّْحِم أَو الصَّ

. وهوأَْهَملَه الَجْوَهريُّ والص كعاُلبِطٍ  الُحباِجلُ  : [حبجل] فَه المصنُِّف فَذَكَره ثانياً في  القَِصيُر الُمْجتَِمُع الَخْلقِ  اَغانيُّ كما في الُمْحَكِم. وقد َصحَّ

 جنجل.

. وهو الَحبَْرَكُل كَسفَْرَجلٍ  اَغانيُّ  الغَِليُظ الشَّفَِة. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

. الَحبَْوَكلُ  : [حبكل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اء أَْعَرُف. أَي الداهيةُ قاَل : َكَحبَْوَكٍر لَْفظاً ومْعنًى وقاَل ابُن َعبَّاٍد هو  والرَّ
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َدةِ. َكَجْعفٍَر وقُْنفٍُذ القَصيرُ  : الَحْبَكلُ و  اللئيُم. وهو في الُمْحَكِم بالفَْوقيِة بََدل الُمَوحَّ

. بالتاِء المثنَّاةِ  الَحتْلُ  : [حتل]  الفَْوقيِة أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 فالناً أَي أَْعَطْيته. َحتَْلت يقاُل : العطاءُ  وقاَل غيُره هو

دي الَحتْلُ و  لغَةٌ في الَحثِْل بالُمثَلَّثَِة. ءٍ ُء من كّلِ شيالرَّ

وهذه  كالحاتِلِ  أَي مثلُه ويُْكَسرُ  َحتْلُهوِلبَْت الماً ، يقاُل : هو َحتْنُه ٍء واألَْصُل فيه النُّون فقُ من كّلِ شي الِمثُْل والِشْبهُ  الَحتْلُ  قاَل األَْزَهِريُّ :و

 عن ابِن األَْعَرابِّيِ.

 قاَل األَْزَهِريُّ : واألَْصُل فيه حاتٌِن.

__________________ 
 .284/  1( التبصري 1)
 وانظر ختر ه فيه. 260( ديوانه ط بريوت ص 2)
 وهبامشه عقب مصححه : قوله : متداحضة هكذا يف األصر.« متداحضة»( يف اللسان : 3)
 .295/  3( اجلمهرة 4)
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اَغانيُّ  كَجْوَهِر الغاُلُم حيَن راَهقَ  الَحْوتَلُ و ً و نَقَلَه الصَّ ً و وقاَل ابُن فاِرس : هو َحْوتََك بالكافِ  فَْرُخ القَطا. أَْيضا عن أَبي َعْمٍرو  الضَّعيفُ  أَْيضا

: هذا التَّْرِكيُب ليَس هو عْنِدي أَْصالً وما أََحّق أَْيضاً ما حكوا فيه َصِحيحاً وهو يَُدل  (1)وقاَل ابُن فاِرس  بهاٍء القَصيُر. لَحْوتَلَةُ او ، قاَل :

غَِر.  على الِقلَِّة والّصِ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 الجنون عن أَبي َعْمٍرو. الحتال

 َخَرَج فيها َحبُّ أَْحَمَر عن ابِن ِسْيَده. الً َحتَ  عْينُه َكفَِرحَ  َحتِلَتْ و

. كقُْنفُذٍ  الُحتْفُلُ  : [حتفل]  والتاُء فَْوقِيَّة وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

يت عن غنية  بَِقيَِّة الثَّريدِ أَو ما يكوُن في أَْسفَِل الَمَرِق من  وَضبََطه اللَّْيُث بالُمثَلَّثَِة ، بَِقيَّةُ الَمَرقِ  قاَل ابُن ِسْيَده : وهو ّكِ ، ونَقَلَه ابُن الّسِ

ً و األَْعَرابيَِّة بالُمثَلَّثِة ، ، وَضبََطه بالُمثَلَّثَِة  حتْفُلُه ُء المالِ َرِديو وغيِره في القَاُروَرةِ ، وَضبََطه ابُن األَْعَرابّيِ بالُمثَلَّثَِة قاَل : ثُْفُل الدُّْهنِ  أَْيضا

ً أَْيضو أَْيضاً ، ِحمِ  ا ً و ، وعن ابِن َعبَّاٍد بالُمثَلَّثَِة ، َوَضُر الرَّ ً و وُرَذالُُهِم ، َسِفلَةُ النَّاِس  أَْيضا الِقْدِر كما في  في أَْسفَلٍ  تكونُ  اللَّحمِ  ُحتَاتُ  أَْيضا

 الُمْحَكِم.

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ِن ِسْيَده.: كقُْنفٍُذ القَصيُر اللئيُم ، عن اب الُحتُْكلُ  : [حتكل]

ضاعِ والحاِل وقد الَحثْلُ  : [حثل] ه أَْحثَلَتْهُ  سوُء الرَّ ٍم : ُمْحثَلٌ  فهو أََساَءْت ِغَذاَءه أُمُّ  وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده لُمتَمَّ

عــــــــــــَ  أَبشــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــَث و  لــــــــــــٍة َتســــــــــــــــــــــــــح رِ أَرحمــــــــــــَ ثــــــــــــَ   ــــــــــــُح

و عــــــــا      ه قــــــــد َتصــــــــــــــــــــــَ اَر  رََأســــــــــــــــــــــُ بــــــــَ رحخ ا ــــــــُ (2)كــــــــفــــــــَ
 

  
اَغانيُّ : ومنه ِة : الُمْحثَلَةُ  الحِديُث في القَْحِط : اللُهمَّ اْرَحْم بهائَِمنا الحائَِمةَ واألَْنعاَم السَّائَِمةَ واألَْطفَالَ  قاَل الصَّ مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

َواءه  زواًن كــــــــــــــــَبن  عــــــــــــــــُ ُب  ــــــــــــــــَح  هبــــــــــــــــا الــــــــــــــــذِّئــــــــــــــــح

ــــــــــر      ــــــــــلــــــــــي َر ال ــــــــــر آخــــــــــِ ي َواء َفصــــــــــــــــــــــــِ رعــــــــــُ ــــــــــَ ث (3) ــــــــــُح
 

  
اِوي الِحثْلُ و  الدَّقيُق كما في الُمْحَكِم. بالكسر الضَّ

 : (4)أَْنَشَد األَْزَهِريُّ  الدَّْهُر أََساَء حالَهُ  أَْحثَلَهُ و

ُر بسوِء ا ا ِ  حُيحِثلهقد   الد هح
 اً :وأَْنَشَد أَْيض

ٍض و  َدفــــــــــــ  وُح مــــــــــــُ بــــــــــــُ زحهــــــــــــاه الــــــــــــنـــــــــــــ  َث يـــــــــــــَ عــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــــح

ُر      هــــــــــح ــــــــــد  ر َف ال ــــــــــزاِد ممــــــــــن جــــــــــَ رِ عــــــــــن ال ــــــــــَ ث (5) ــــــــــُح
 

  
اَغانيُّ ألَبي النَّْجِم :  وأَْنَشَد الصَّ

َثرَخوحصاء تـَرحِمي ابلَيتيِم  ُحح
 (6) امل

َؤاُن ونَْحُوهُ  : الُحثَالَةُ و ا ال َخْيَر فيه َكُكناَسٍة الزُّ فيُْرَمى به كما في الُمْحَكِم. قاَل اللَّْحيَانيُّ : هو أَجلُّ من التُّراِب والدُّقَاق  يكوُن في الطَّعامِ  ممَّ

 وما ال َخْيَر فيه. من التمِر والشَّعيِر وما أَْشبََهُهما القُشاَرةُ  قيَل ، هيو قِليالً ،

ماَن وأَْهلَه ، وخصَّ اللَّْحيَانيُّ  القََرظِ  ُحثَالةِ  قَْوُل ُمعَاوية في ُخْطبتِه : فأَنَا في ِمثْل القََرِظ : نُفَايتُه ، ومنه ُحثَالةُ و َء َرِدي بالُحثَالةِ  ، يْعني الزَّ

 التَّمِر وُحفَالتُه َرِديئه. ُحثَالةُ  الحْنَطِة وبَِقيَّتَها. وقاَل األَْزَهِريُّ :

دي : لَةُ الُحثَاو  .«من الناِس  ُحثَالَةٍ  ال تقوُم السَّاَعةُ إِالَّ على»في الحِديِث : . وُحثَالَةٌ وومنه قيَل لثُْفل الدُّْهن وغيِره  ءٍ ُء من كّلِ شيالرَّ
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أَعوذُ بَك أَْن » عنههللارضيحِديُث أَنَس  ومنه بالفتحِ عن ابِن ِسْيَده. كالَحثْلِ  الناِس وُحفَالتُهم : ُرَذالُهم وِشَراُرهم ، ُحثَالَةُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

 .«من الناِس  َحثْلٍ  أَْبقَى في

ى به. كِحْذيٍَم القَصيُر. الِحثْيَلُ و ً و قاَل الَجْوَهِريُّ : ُربَّما يَُسمَّ ي الرُجُل القَصيُر عن الَجْوَهِرّي. وَزَعَم أَبُو نَْصر أَنَّه  َشَجٌر َجبَِليُّ  أَْيضا وبه ُسّمِ

 َشَجٌر يُْشبِهُ الشَّْوَحط ينبُُت مع النَّْبع وأَْشبَاِهِه. قاَل أَْوُس بُن حجر :

__________________ 
 .135/  2( املقايي  1)
 .137/  2واللسان واملقايي   «. قد تضوعا.. شيوأرملة مت» برواية : 14بيت رقم  67( املفضليات ا مفضلية رقم 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 أشـــعثو  قوله : أنشـــد اأَلزهري اخل كذا خبطه وعبارة اللســـان : اأَلزهري : وقد حيثله الدهر بســـوء ا ا  وأنشـــد :»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)
 وقد وردت العبارة يف التهذيب واللسان نثراً.« اخل ...
 ان والتهذيب.( اللس5)
 ( اللسان.6)

  



13668 

 

َوٌة  ظــــــــــَ هــــــــــا وهــــــــــي حــــــــــَ يــــــــــلــــــــــِ مــــــــــهــــــــــا يف غــــــــــِ لــــــــــّ عــــــــــَ  تـــــــــــَ

واٌ  و      ٌض طـــــــــــــِ ـــــــــــــح ب ـــــــــــــَ ـــــــــــــه نـ َواٍد ب ـــــــــــــَ رُ بـ ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــح ثـ (1)حـــــــــــــِ
 

  
ً و اَغانيُّ ، الَكْسالنُ  أَْيضا ً و نَقَلَه الصَّ اَغانيُّ وهو الصبيُّ السَّي الُمْحثَلُ  أَْيضا ً  كفَِرَح َعُظَم بَْطنُه َحثِلَ و ُء الِغَذاِء نَقَلَه الصَّ بالتَّحريِك عن  َحثالنا

 بّيِ.َذَكَره ابُن الَكلْ  كُمْكَرٍم شاِعرٌ  العذريُّ  (2) بُن الَحْوساءِ  الُمْحثَلُ وبالكسر الماُء القَليُل في الَحْوِض  الِحثْلَةُ و ابِن َعبَّاٍد ، قاَل :

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. َحثْيَلَ  اَغانيُّ ةٍ ، نَقَلَه الصَّ اِوي الدَّقيُق كما في الُمْحَكِم. الِمْحثَلُ و الرُجُل : َضعَُف بْعَد قُوَّ  : كِمْنبٍَر الضَّ

 إِذا َهَزلَها. ُمْحثَلَةٌ  فالٌن َغنََمه فهي أَْحثَلَ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

فَُل.: كغَُرا الُحثَالُ و  ٍب الّسِ

اَغانيُّ وقَلََّده ابُن َعبَّاٍد في الُمِحيِط وهو تَْصحيٌف ، والصواُب بالجيِم وقد  (3)قاَل اللَّْيُث : والممثئل الذي قد َغِضَب وتَنَفََّش للِقتاِل ، قاَل  الصَّ

 وائٍِل أُِسَر فيه الَحْوفََزاُن بُن ُشَرْيٍك أََسَره َحْنَظلَةُ بُن بْشٍر الدَّاِرمّي. يَْوٌم ِذي أَحثال بَْين تميٍم وبَْكٍر بنِ  تقدََّم. وقاَل أَبُو أَْحمد العَْسكريُّ :

. الَحثْفُلُ  : [حثفل]  كقُْنفٍُذ والثاُء ُمثَلَّثَةً أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

. في معانيهِ  بالمثنَّاةِ  لُغَةٌ في الُحتْفُلِ  وهي اَغانيُّ وهو ما  من الِقْدرِ  الُحثْفُلَ  َشِربَ  َحثْفَلَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و الَمْذُكورةِ ، وعلى الُمثَلَّثَِة اْقتََصَر الصَّ

 يَْبقَى من الَمَرِق في أَْسفَِلها.

َكةً وإِْطالقُه يُوِهُم أَنَّه بالفتحِ وال سيَّما قَْولُه فيَما بَْعُد  الَحَجلُ  : [حجل] ْل : الَحَجلَةُ ومحرَّ كةً فتأَمَّ وقد نَِسَي  َحَجلَةٌ  الذََّكُر من القَبَجِ الواحَدةُ  محرَّ

 هنا اْصطالَحه.

 إِناُث اليَعَاقيب واليَعَاقِيب ذكوُرها. الَحَجلُ  وقاَل اللَّْيُث :

ً  أَْدُعو إِنِّي اللُهمَّ »:  قالَ  ، وسلمعليههللاصلىَرَوى ابُن ُشَمْيٍل : أَنَّ النبيَّ و  .«الَحَجلِ  كطعامِ  َطعَامي َجعَلُوا وقد قُريشا

ين في إِجابَتِي وال يْدخ (4)قاَل النَّْضُر : هو القَبَُج  ُل منهم في يأْكُل الَحبَّة بْعد الَحبَّة ال يُِجدُّ في األَْكِل ، وقاَل األَْزَهِريُّ أََراَد أَنَّهم غيُر جاّدِ

 .الَحَجلَِة ِحْجالنٌ  بْعَد القَليِل. وَجْمعُ  (5)ديِن هللِا إِالَّ القَليُل 

اجِ الثَّْعلبّي : كِدْفلَى اسٌم للجمعِ وال نَظيَر لها ِسَوى ِظْربَى الِحْجلَىو  َجْمُع َظِربَان وهي ُدَوْيبَّةً ُمنتنَةُ الريحِ قاَل َعْبُد هللا بُن الحجَّ

م  وح  كـــــــــــَبهنـــــــــــ  ـــــــــــَ ًة أَتـ ـــــــــــَ ي ـــــــــــِ ب ـــــــــــح ي ش ُأصـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــِ ـــــــــــح ان ـــــــــــَ  ف

ــــــــــــ      ل جــــــــــــح َدر   حــــــــــــِ ــــــــــــَ وِّعُ ت ة جــــــــــــُ ــــــــــــ  َرب  ُج يف الشــــــــــــــــــــــــــ 

  
 كذا في العُبَاِب ونصُّ المْحَكِم.

م  جِي الـــــــــــذيـــــــــــن كـــــــــــَبهنـــــــــــ  يـــــــــــَ بـــــــــــِ يـــــــــــح  فـــــــــــارحـــــــــــم ُأصـــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــ      ل جــــــــــــح ُض  حــــــــــــِ ــــــــــــ  ة ُوق ــــــــــــ  َرب َدر ُج ابلشــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ (6)ت
 

  
واية أََصح يخاِطُب َعْبَد الَملِك بِن مْروان حجل وفي العُبَاِب. ويُْرَوى : اجِ والفواخِت يسمن جدًّا ولَْحُمهُ ُمْعتَِدلٌ  وهذه الّرِ  أَْلطُف من لحِم الّدرَّ

ْهَن ِجدًّ  ي الذِّ ةً يَُذّكِ ْرَع واالْستِعاُط بَِمَراَرتِه كلَّ َشْهٍر َمرَّ ي البََصرَ ا ويُ واْبتِالُع نَْصِف ِمثْقاٍل من َكبِِده يَْنفَُع الصَّ وقاَل الرئيُس : ولَْحُمهُ يَْنفُع  قَّوِ

ُن الَمِعَدة ويَِزيُد في الباَءةِ.  من االْستِْسقَاء ويحّسِ

كةً كالقُبَّةِ  الَحَجلَةُ و ةِ للعَروِس ج وَمْوِضٌع يَُزيَُّن بالثِّياِب والسُّتورِ  ،كما في الُمْحَكمِ  محرَّ لكسِر قاَل با ِحجالٌ و بحذِف الهاءِ  َحَجلٌ  واألَِسرَّ

 :الفََرْزَدقُ 

 لـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــجـــــــــــــرح اي رب بـــــــــــــيضــــــــــــــــــــــــــاَء أَلـــــــــــــوٍف 

 تســــــــــــــــــــــــَبُ  عــــــــــن جــــــــــيــــــــــش ربــــــــــيــــــــــٍض مــــــــــا فــــــــــعــــــــــرح     

  

 جيُش ربيٍض صاحلٌ وقد قـََفرح 
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فَه  َحَجلَ  وَحْشُوها ج كما في الُمِحْيِط. وفي الُمْحَكِم : ِصغَاُر اإِلبِِل وأْوالِدها. وفي التَّْهِذيِب : أَْوالُد اإِلبِلِ  ِصغاُر اإِلبِلِ  : الَحَجلَةُ و وقد َصحَّ

 : عنههللارضيالمصنُِّف فََذَكَره في ج ح ل بتقِديِم الجيِم على الحاِء كما أََشْرنا إِليه. وقاَل ِلبَيٌد 

رٌ هلــــــــــا  جــــــــــَ ــــــــــَ  حــــــــــَ ه قــــــــــد قـ تح مــــــــــن ُرُ وســــــــــــــــــــــــِ  ر عــــــــــَ

ُر      َب َواشــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــ  ا حتـــــــــــــَُ ُه ممـــــــــــــ  وقـــــــــــــَ (7)هلـــــــــــــا فـــــــــــــَ
 

  
 ً  يِصُف إِبِالً بكثْرةِ اللَّبِن وأنَّ ُرؤوَس أَْوالِدها صاَرْت قُْرعا

__________________ 
 واللسان. 97( ديوانه ط بريوت ص 1)
 التكملة.( يف القاموس : ا و ء ا ابلثاء املثلثة. ومثله يف 2)
 ( كذا ولعله : قاله.3)
 ... ويف التهذيب : ا جر هو القبج أيكر« اَ َجر»( يف اللسان : 4)
 قا  يف اللسان : يعين النادر القلير.« إاّل اخلطيئة بعد اخلطيئة»( يف التهذيب : 5)
 ( اللسان والصحاح.6)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 133( ديوانه ط بريوت ص 7)
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 ُصلحعاً لَكثحرِة ما يِسيحُر عليها من لبِنها وتـََتحل ب أُماهُتا عليها.َأو 
بأَْحِقيها ِعَجل بكسِر الحاِء قاَل : وعْنِدي أَنَّه  َحَجل وقاَل ابُن ِسْيَده : وُربَّما أَْوقعُوه على فَتَايا الَمعَِز. وَرَوى قَْوَل لُْقمان العادّي : إنَّها لِمْعَزى

 إِتباٌع ِلعَجل.

لَها تَْحِجيالً و  * كما في العُبَاِب.أَو أَْدَخلَها فيها كما في الُمْحَكمِ  َحَجلَةً  اتََّخَد لها َحجَّ

نَْت ِخضابَها إذا المرأَةُ بَنانَها َحَجلَتِ و ثَْت بالُمثَلَّثَِة وَكأَنَّه وهٌم. لَوَّ  ، وَوقََع في نسخِ التَّْهِذيِب : لَوَّ

ً و بالفتحِ  َحْجالً  من َحدَّْي نََصَر وَضَربَ  يَْحُجلُ و ْحِجلُ يَ و يَْحِجلُ  الُمقَيَّدُ  َحَجلَ و كما  َرفََع ِرْجالً وتََريََّث في َمْشيِه على ِرْجِله بالتّْحريكِ  َحَجالنا

 في الُمْحَكِم.

أي َرفََع ِرْجالً  فَحَجلَ   بِن حاِرثَة : أَْنَت َمْوالنافي الحِديِث : أَنَّه قاَل لَزيدِ البَعيُر العقير على ثالٍث. و يَْحِجلُ  كما الغُراُب نَزا في َمْشيِه َحَجلَ و

 وقَفََز على األُْخَرى من الفََرحِ.

 وقيَل : يكوُن بهما إالَّ أَنَّه قْفٌز ال َمْشٌي.

اغانيُّ ، وكابِلٍ  كما في الُمْحَكمِ  بالكسِر والفتحِ  الِحْجلُ و ً و لغَةٌ فيما نَقَلَه الصَّ أي  ِحِجلُّ  يقاُل في ساقَْيها ِطِمّرِ الَخْلَخالُ  ِمثَالُ  الِحِجلُّ  يقاُل أَْيضا

 َخلخاٌل قال النابِغَةُ الَذْبيانيُّ :

اعـــــــلـــــــ  َأن   يـــــــهـــــــَ لـــــــَ جـــــــح ا  حـــــــِ عـــــــَ ُت َأوحســـــــــــــــــــــِ لـــــــح  وإنح قــــــــُ

رح      نح مـــــــــِ وَلِن مـــــــــِ مـــــــــُ ِ  صـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــِ نـــــــــح ِة مـــــــــَ لـــــــــ  (1)ٍء وقـــــــــِ
 

  
 .ُحجولٌ و أَحَجالٌ  ج

ً و أَْحجالٌ  ج كما في الُمْحَكمِ  بالكسِر البَياُض نَْفُسه الِحجلُ و  قال َعِديُّ بُن َزْيٍد : حجلَْيه يقاُل َخَرَج يَجرُّ ِرْجلَيه ويطابُق في َحْلقَتا القَْيدِ  أَْيضا

ىَت  زُِع الــــــــــــفــــــــــــَ ُت مــــــــــــا يــــــــــــَ يــــــــــــح  َأعــــــــــــاِذ  قــــــــــــد القـــــــــــــَ

اح طـــــــابـــــــقـــــــت يف و      لـــــــَ جـــــــح د  ا ـــــــِ َي املـــــــقـــــــيـــــــ  (2)َمشـــــــــــــــــــــح
 

  
ً و ، أي  الِحَجالِ  لربَّاتِ  الُحُجولُ والرجاِل.  ُحُجولُ  . وتقُوُل : القيودُ ُحُجولٌ  والَجْمعُ  ويُْفتَُح ويقاُل بَكْسَرتَْينِ  هذا هو األَْصُل فيه ْيُد نَْفُسهالقَ  أَْيضا

جاِل والَخالِخيُل للنِّساِء.  القُيوُد َخالِخيُل الّرِ

 قاَل : في قوائِِم الفرِس كلِّها يكونُ  بياضٌ  التَّْحجيلُ و

َعٍة   (3)القوائم  ُ َج رُ ذو َميـح
 قاَل : في ِرْجلَْيِن ويَدٍ  التَّْحجيلُ  يكونُ و

لا منه والَيِد  ُ َج ر  (4)الّرِجح
ل ٍل ويََدْين ، ويقاُل فيهماويكوُن بالعكِس أي في ِرج  بالثالِث ُمْطلَق يٍَد أَو ِرْجٍل قاَل : ُمَحجَّ

الٌث  مـــــــــــــــهـــــــــــــــا ثـــــــــــــــَ وائـــــــــــــــِ اَد  مـــــــــــــــن قـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

يـــــــــــــر     جـــــــــــــِ حـــــــــــــح يـــــــــــــم  بـــــــــــــتـــــــــــــَ ٌة هبـــــــــــــَِ ائـــــــــــــمـــــــــــــَ (5)َوقـــــــــــــَ
 

  
وهي الَخالِخيُل والقُيُوُد  األَْحَجالِ  قّل أَو َكثَُر بْعَد أَْن يجاوَز األَْرَساغ وال يُجاوَز الّرُكبَتَْين والعُْرقُوبَْين ألَنَّها مواِضعُ  في ِرْجلَْيِن فقطْ  يكونُ و

 قال :

ر ة  رُ ذو غــــــــــــــــــــُ جــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــَُ  الــــــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــــــح

َديــــــــــــن      ُك الــــــــــــيــــــــــــَ يــــــــــــِف مُمحســــــــــــــــــــــــــَ (6)إىل الــــــــــــَو ــــــــــــِ
 

  
ً  التَّْحِجيلُ  ال يكونُ وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : وفي ِرْجٍل فقْط  يكونُ و ةً  َواقِعا ْجلَْينِ  (7) في اليََدْيِن خاصَّ أَو مع  وال في يٍد واِحَدةٍ ُدوَن األُْخَرى إالَّ َمَع الّرِ

لٌ و َمْحجولٌ  والفرسُ  ِرْجلٍ  تي الغُرُّ »الَحِديُث :  ومنه ُمَحجَّ لون أُمَّ فإْن  تَْحِجيالً  قََوائُِمه حجلت ويقاُل :«. لِقياَمِة من آثَاِر الُوُضوءِ يَْوم ا الُمَحجَّ

لُ  كاَن البياُض في قوائِِمه األَْربَعِ فهو ْجلين َجِميعاً فهو ُمَحجَّ لُ  أَْربَعٍ ، وإْن كاَن في الرَّ ْجلين ، وإْن كاَن بإْحَدى ِرْجلَْيه وجاَوز  ُمَحجَّ الّرِ

لُ  األَْرَساغ فهو ْجِل اليُْمنَى أَو اليُْسرى ، فإن كاَن في ثالِث قَوائٍِم دوَن ِرْجٍل أَو دوَن يٍَد فهوال ُمَحجَّ لُ  ّرِ ثالٍث ُمْطلَق يٍَد أَو َرْجٍل ، فإْن  ُمَحجَّ
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لُ  كانَ  وإْن كاَن من ِخالٍف قلَّ أو َكثَُر فهو يٍد وِرْجٍل من ِشّقِ فهو ُمْمَسُك األَياِمن ُمْطلَق األَياِسر أَو ُمْمَسك األَياِسر ُمْطلَق األَياِمن ،  ُمَحجَّ

 َمْشُكوٌل.

__________________ 
 .«فيها»بد  « فيه»كذا ابألصر ا ويف القاموس :   (*)
 بريوت.ـ  والضبرت عنه ا ومل أجده يف ديوانه ط دار صادر 184بريوت ص ـ  ( ديوانه صنعة ابن السكيت ط دار الفكر1)
 ( اللسان والتهذيب واألساس.2)
 اللسان.( 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
لِا وال يف يٍد واحدٍة.7)  ( هنا نقص يف الكالم ويف القاموس : خاصًة إاّل مض الّرِجح
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ْرعُ  : التّْحِجيلُ و راِر والضَّ لٌ  بياٌض في أَْخالِف النَّاقَِة من آثاِر الّصِ راِر قاَل أَبُو النَّْجِم : تَْحِجيلُ  به ُمَحجَّ  من آثاِر الّصِ

ِر  لــــــــــــــــــ  ٍج خمــــــــــــــــــَُ يح الهــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــَ ُن  ــــــــــــــــــَح زحبــــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــَص هلــــــــــــــا      رامــــــــــــــِ رِ عــــــــــــــن ِذي قــــــــــــــَ جــــــــــــــ  (1) ــــــــــــــَُ
 

  
يتو ّكِ ِة : ِسَمةٌ لإِلبِلِ  : التَّْحِجيلُ  قاَل ابُن الّسِ مَّ ِليُب وأَْنَشَد لذي الرُّ  وكذلك الصَّ

ٍة و  يـــــــــ  َد نـــــــــِ وٍب عـــــــــلـــــــــ  شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــُ غـــــــــح َث مـــــــــَ عـــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــح

وُح هبــــــــا      لــــــــح ــــــــَ هــــــــايـ يــــــــلــــــــُ جــــــــِ هــــــــا  حتــــــــَح يــــــــبــــــــُ لــــــــِ (2)وصــــــــــــــــــــــَ
 

  
اَغانيُّ : هكذا نُِقَل عن  وايةُ :قاَل الصَّ يت ، والّرِ ّكِ ةٌ.تَْحِجينُها بالنُّوِن. وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد :  ابِن الّسِ  التَّْحِجْين ِسَمةٌ ُمْعَوجَّ

لَْت تَْحِجيالً و تَْحِجُل ُحجوالً  َعْينُهُ  َحَجلَتْ و  ِكاَلُهما غاَرْت يكوُن لإِلنساِن والبَعيِر والفرِس التَّْشِديُد عن األَْصَمِعّي. َحجَّ

 غاَرْت َعْينُهُ. الرُجلُ  َحْوَجلَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

ةٍ  (3)كَحْوَصلٍَة وَحْوَصلٍَّة وَدْوَخلٍَة وَدْوَخلٍّة وَسْوَجلَة وَسْوَجلَّة وقَْوَصَرة  د تَُشدُّ الُمهاوق كَجْوَهَرةٍ  الَحْوَجلَةُ و الصغيرةُ  القاروَرةُ  وقَْوَصرَّ

َل : ما كاَن ِشْبهَ قََواِرير الذَِّريرة قاَل وقي العَظيَمةُ األَْسفَلِ  هي أو الواِسعَةُ الرأِْس كما في العُبَاِب. َزاَد في الُمْحَكِم ِشْبه السُُّكّرَجِة ونَْحِوها.

اُج :  العجَّ

ؤور  ــــــــــــــــــغــــــــــــــــــُ ه مــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــَبن  عــــــــــــــــــيـ

ُرورِ      َرِ  الــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــُ َد اإِلَ. وعــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــح

  

وِر  قـــــــــــُ ـــــــــــح نـ فـــــــــــًا مـــــــــــَ َديح صـــــــــــــــــــــــــَ ان يف  ـــــــــــَح تـــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ  قـ

  
رَاِن أو    فـــــــــــــح تـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــَ وحجـــــــــــــَ (4)قـــــــــــــاُروِر  حـــــــــــــَ

 

  
 ومنه قَْوُل الشاِعِر : َحواجيلُ و َحواِجلُ  ج

 (5) ا َواِجيرُ َكَبن  َأعحيَنها فيها 
 وقاَل َعْبَدةُ بُن الطَّبِْيِب :

َبصــــــــــــــــــــــاً  ا قـــــــــَ طــــــــَ َ  الــــــــقــــــــَ يــــــــح لــــــــه بـــــــــَ وح َر  حــــــــَ ج تـــــــــَ  هنــــــــَح

يـــــــــــــــص      ـــــــــــــــاحـــــــــــــــِ ه ابألَف ـــــــــــــــ  بَن يـــــــــــــــركـــــــــــــــَ َواجـــــــــــــــِ  ا ـــــــــــــــَ

  

ر واجـــــــــــــــِ ر دة  حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــًا جمـــــــــــــــَُ ت ـــــــــــــــح ت َزي ـــــــــــــــَ ئ لـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــُ

  
يـــــــر    واجــــِ وٍص ســــــــــــــــــَ ن  مــــن خــــُ هــــِ يــــح لــــَ (6)لــــيســـــــــــــــــــــت عــــَ

 

  
َمْين. الَحْوَجلَّة قاَل ابُن ِسْيَده : يجوُز أَْن يكوَن أَْلحَق الياَء َضُروَرةً ويجوُز َكْونه َجْمع َض الياَء من إِْحَدى الالَّ  ُمَشدََّدة الالِم ، فعَوَّ

ْت أَْرِظفَتُها من الضأنِ  الَحْجالءُ و  ا أَْسود كما في الُمْحَكِم والعُبَاِب.وسائُِره شاةٌ اْبيَضَّ

 قاَل الجالء بُن أَْرقم : من اإِلبِِل التي ُعْرقِبَْت فََمَشْت على بعِض قَوائِِمها الحاِجالتُ و

َبتح و  التِ قــــــــــــــد َبســــــــــــــــــــــــــــَ ا  اب ــــــــــــــاجــــــــــــــِ اهلــــــــــــــُ  ِإفــــــــــــــَ

هـــــــــا و      وعـــــــــُ ِرمٍي ال يـــــــــزا  َيصـــــــــــــــــــــــُ ف كـــــــــَ يـــــــــح (7)ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 وبَسْيٍف َكريٍم لَكثَْرةِ ما شاَهَدْت ذِلَك ألَنّه يُعَْرقِبُها. بالحاِجالتِ  يقوُل : أَنَِسْت ِصغاُر اإِلبِلِ 

 بالعَْيِن. تصحيٌف والصَّواُب َعُجلَى كَسْكَرى هو اسُم فرٍس  كتَْنُصر تَْحُجلُ  قَْوُل الجوهرّيِ و

 ل ، وأَْوَرَده الَجْوَهِريُّ في ج ون وهذا نّصه ، قْلُت : قَْد جاَء في شعِر لَبِيٍد ِمثْل ما قالَهُ الَجْوَهِرّي كما َسيَأْتي في خ ى

وحُن فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا  رحُزٌ  واجلـــــــــــــــَ ر قــــــــــــــــُ كـــــــــــــــاثـــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

رو      جــــــــــــــُ اُ   حتــــــــــــــَح يــــــــــــــَ ُة واخلــــــــــــــَ عــــــــــــــامــــــــــــــَ ــــــــــــــنــــــــــــــ  (8)وال
 

  
 فال يكوُن تَْصحيفاً على أَنَّهُ ُوِجَد في بعِض نسخِ الصَّحاحِ ِمثْل ما قَالَهُ المصنُِّف وعليها َعالَمة الّصحِة.

 ُرِوي بغيِر أَِلٍف أَْيضاً.قاَل شْيُخنا : و
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 قْلُت : وهكذا هو بخّطِ الَجْوَهِرّيِ.

 عن أَبي َعْمٍرو. وقاَل ابُن َعبَّاٍد : ِشْبه َحْفَرةٍ في البَْطحاِء من السَّْيِل. الماُء الذي ال تُصيبُه الشَّمسُ  كُسَمْيَراءٍ  الُحَجْيالءُ و

__________________ 
 والثاين يف التهذيب.( اللسان والتكملة 1)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب ا والبيت يف التكملة.« حتجينها»برواية :  68( ديوانه ص 2)
 ( الدوخلة : وعاء التمر ا والسوجلة والقوصرة : غالف القارورة ا وقير القوصرة : وعاء التمر.3)
 .140/  2ذيب وانظر املقايي  ( الرجز يف التكملة واللسان واألو  والثالث يف الصحاح والته4)
 ( املقايي  ونسبه لعلقمة.5)
 ( التهذيب واللسان.6)
 ( اللسان والصحاح.7)
ابلباء ا واللســان. وهبامش الديوان : قا  العلماء : الصــواب : وعجل  والنعامة واخلبا  ا ووهم « واخلبا »برواية  123( ديوانه ط بريوت ص 8)

 وكر هذه ألاء خيو .اجلوهري فجعلها حتجر واخلبا  ا 
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 كما في الُمْحَكِم والعُبَاِب. وادٍ  الَحْجالءُ وَمْقُصوراً ع  (1) الُحَجْيلَى قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

الُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و  في قَْوِل َطَرفَة : كَشدَّاٍد البَريقُ  الَحجَّ

 حجاالً دروعاً تر  هلا و 
اَغانيُّ : لم أَِجْده في   ِشْعِر َطَرفَةَ بِن العَْبِد ، وَطَرفَة إذا أَْطلق فهو ابُن العَْبِد.قاَل الصَّ

 كَصبُوٍر البعيُد. الَحُجولُ و

كتيِن َزْجٌر للنَّْعَجِة أَو إِْشالٌء لها للَحلَبِ  َحَجْل َحَجلْ و . محرَّ اَغانِيُّ  وعلى األَخيِر اْقتََصَر الصَّ

اُء :و  َراِب.لألَعْ  لُْعبَةٌ  َحَجلْ  دبَّى قاَل الفرَّ

 نَقَلَه الحاِفُظ هكذا. الشَّاعُر عبٌد لبني ماِزنٍ  َحَجلُ و من بَنِي َحنِيفَةَ  بُن َعْمٍر وفارٌس َحنَِفيُّ  َحَجلُ و

لُ  َكأَميرٍ  َحجيلٌ  فرسٌ و اُء في نواِدِره. ثاَلثٍ  ُمَحجَّ  نَقَلَه الفَرَّ

ه هالَة بْنت أَُهْيب بِن َعْبِد َمنَاِف بِن ُزْهَرةَ ، قاَل  ، واْسُمه ُمغيرةُ  وسلمعليههللاصلىبالفتحِ َعمُّ للنبّيِ  َحْجلٌ و الحافُِظ :  (2)هكذا قالُوه ، وأُمُّ

بَْيِر بِن َعْبِد الُمطَِّلِب. َحَجل الذي اْسمه ُمغيرةُ ابُن أَِخيهِ   بُن الزُّ

ى تَْحجيلُ  من المجاِز :و الفرِس ثم يَُوفَّى الِمْقَرى بالماِء  تَْحِجيلِ  أَْن يَُصبَّ فيه لُبَْينَةٌ قليلةٌ قَْدرَ  تَْحجيلُهوى فيه ، والِمْقَرى القََدُح الذي يُْقر الِمْقرَّ

ُل : وذلك في الُجدوبِة وَعْوِز اللَّبِن.  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : أَْنَشَدني الُمفَضَّ

رِإذا  جــــــــــــــِّ اُ ه  حــــــــــــــُ َر  يــــــــــــــكــــــــــــــون َوفــــــــــــــَ قــــــــــــــح  املــــــــــــــِ

وي إِ      ام الــــــــــــــذي هتــــــــــــــَح َوارِد متــــــــــــــََ
َ

(3)لــــــــــــــيــــــــــــــه املــــــــــــــ
 

  
. بالَحَجلَةِ  وقيَل : إِذا ُستِر  َضنَّاً به ِليَْشربُوه هم ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ

 كذا نَّص العُبَاِب. وفي الُمْحَكِم : من يِده اليُْمنَى وَشدَّه في اليُْسَرى. البعيَر أَْطلََق قَْيَده من يِده اليُْسَرى وَشدَّه في اليُْمنَى أْحَجلَ و

 لهذا الطائِِر. الحجل ٍء وقد َشذَّ ٍء يطيُف بشيوفي العُبَاِب : والتْرِكيُب يدلُّ على شي ِحيَل. أَي َحْجالً  بينَه وبينَه كعُنِيَ  ُحِجلَ  يقاُل :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

ْخَرةِ عن ابِن َعبَّاٍد. وقَْوُل الشاِعِر : جالءالح  القلت في الصَّ

ررابـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــة َأال و  جـــــــــــــــــــِّ َرهـــــــــــــــــــا  ُأحـــــــــــــــــــَ دح  قـــــــــــــــــــِ

ا      عـــــــَ بــــــَ ا الشـــــــــــــــــــتـــــــاِء لـــــَنشـــــــــــــــــــح هـــــــا حـــــِ مـــــِ (4)عـــــلـــــ   ـــــَح
 

  
ْيفَان وقَْوُل الشاِعِر : َحَجلة فَسَّره ثَْعلَب بنَْسترها ونَْجعَلُها في  أَي إِنَّا نطِعُمها الّضِ

جي و  ــــــــــــــــَ ر  ُذ اب عــــــــــــــــِ قحشــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ُرٌ  ال تـ  ِإيّنِ امــــــــــــــــح

راِب      ــــــــغــــــــُ ِوي وال عــــــــح ــــــــَ ب يـ ــــــــح ــــــــذِّئ رمــــــــن ال جــــــــ  حــــــــَ ُ
(5)املــــــــ

 

  
ل بُّ الَكْسر على أَنَّه اسُم فاِعٍل منوهو بعيٌد ألَنَّه ال يوجُد في الغُراِب والصوا التَّْحِجيل هكذا َرَواه ابُن األَْعَرابّيِ بفتحِ الجيِم كأَنَّه من إِذا  َحجَّ

ْجلَين أَو الَجنَاَحْين ، فإِْن كاَن َذَهَب . «صاِلَحةُ كالغَُراِب األَْعَصمالَمْرأَةُ ال» في الحِديِث :نََزا في َمْشيِِه. و قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : هو األَْبيَض الّرِ

 َوايَتُه َصِحيحةٌ.إِلى أَنَّ هذا َمْوجود في الناِدِر فرِ 

لو  فالٌن أَْمَره َشَهَره. قاَل الَجْعديُّ يَْهُجو لَْيلى األَْخيَِليَّة : َحجَّ

ال  وال هلــــــــــــا هــــــــــــَ لــــــــــــ  وقــــــــــــُ يــــــــــــح يــــــــــــا لــــــــــــَ يــــــــــــِّ  َأال حــــــــــــَ

ر       رًا َأغـــــــــــــَ تح أَمـــــــــــــح بـــــــــــــَ الً فـــــــــــــقـــــــــــــد رَكـــــــــــــِ جـــــــــــــ  (6) ـــــــــــــَُ
 

  
.  نَقَلَه األَْزَهِريُّ

لٌ  أَي ُحُجولُه وفرٌس بادٍ   قاَل َجِرير : حاجل جمع الحجلو. ُمَحجَّ
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ة و  يــــــــــــــّ ك حتــــــــــــــَِ تــــــــــــــح حــــــــــــــَ َدوحت فصــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــ   اذا غــــــــــــــَ

ُروَح الشـــــــــــــــــــــاحـــــجـــــــاِت      قـــــــت ســـــــــــــــــــُ بـــــَ  ا ـــــجـــــــرح ســـــــــــــــــــَ

  
 كما في الُمْحَكِم. َظلََمنِي َحْدالً  َعلَيَّ كفَِرحَ  َحِدلَ  : [حدل]

 أَْشَرَف أََحُد عاِتقَْيِه على اآلَخرِ  الرُجُل كفَِرحَ  َحِدلَ و

__________________ 
 وفيها : وا جيل  عل  وزن فعيل  : موضض. 58/  3ة ( اجلمهر 1)
 .244/  1( التبصري 2)
 ( اللسان والتهذيب التكملة.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
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الً  َد ُ  فهو َحدح َد ُ  َأي َأو هو بفتِح الالم ا َحداىَل  ج كَكِتفٍ   َحِد ٌ و  زاَد الفر اءُ : َأحح من ِخلحَقة أو َوَجٍض  املاِئُر الُعُن ِ  اأَلحح
َكِم.  املاشي يف ِش ِّ  هو ككُتٍب َأو  ُحُد ٌ  ج ال مَيحِلُك َأنح يُِقيَمهُ  ُحح

 كما يف امل
 ٍء.، ونَّص العَْيِن : من كّلِ شي ذو ُخْصيٍَة واحدةٍ من ُكّلِ الَحيَوانِ  األَْحَدلُ  قاَل اللَّْيُث :و

ً و كما في العُبَاِب ، (1) َكْلبٍ  اً اسمُ أَْيضواألَْعَسُر  األَْحَدلُ و وقد ذُِكَر في  أَو َصوابُهُ بالجيمِ  الغَفَاِرّي َرِضَي هللاُ تعالَى عنه فرُس أَبي َذرٍّ  أَْيضا

 محلِّه.

في الَحِديِث : ، و غيُر َعْدلٍ  لََحْدلٌ  هإنَّ  يقاُل :و .الَحْدلِ  كما في الُمْحَكِم ، واْقتََصَر األَْزَهِرّي على جارَ  ُحدوالً و يَْحِدُل َحْدالً  عليه َحَدلَ و

فذِلَك الذي يَْهِلُك الناَس  فَحَدلَ  : رجٌل َعِلَم فَعََدَل فذِلَك الذي يحرز أَْمواَل الناِس ويحرز نَْفَسه في الجنَّة ، ورجٌل َعِلمَ  (2)القضاةُ ثاَلٌث »

 .«ويهِلُك نْفَسه في الناِر وَذَكَر الثاِلث

 .(3)كُمْكَرَمٍة وهذه عن ابِن ُدَرْيٍد  ُمْحَدلَةٌ  قوسٌ و

كةً  الَحَدلِ  بَيِّنَةُ  َحْدالءُ وكغُراٍب  ُحدالٌ و َدتْ  تَطاَمنَتْ  بالضمِ  الُحدولَةُ و محرَّ وُرفِعَِت األُْخَرى. ونَّص  إِْحَدى ِسيَتَْيها ، وفي الُمْحَكِم : ُجّدِ

ْت ِسيَتُها.الَجْمَهَرةِ : تَطاَمنَْت ِسيَتُها. وفي التَّْهذيِب : اعْ   َوجَّ

 إذا ُطوِمن من طائِِفها ، قاَل أَُميَّةُ الُهَذليُّ : ُحدالٌ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : للقَْوِس 

َو   ــــــــــــــــقــــــــــــــــُ ٌص غــــــــــــــــرُي جــــــــــــــــايف ال  هبــــــــــــــــا  ــــــــــــــــَِ

ن  بـــــــــــــــــِورحٍ       َي حـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــح دا ِ إذا مـــــــــــــــــُ (4)حـــــــــــــــــُ
 

  
 أَْصِلها. الَمِحُص : الَوتَر ، بِوْرك أَي بقَْوٍس ُعِمَل من َوِرِك الشََّجَرةِ أَي من

 عن اللَّْيِث. قاَل الشاِعُر : االْنِحناُء على القوِس  التَّحاُدلُ و

اَد   فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا مُثّ أَر ســـــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــدرهـــــــــــــا  حتـــــــــــــََ

كـــــــــــّ ِ      نــــــــــَ َرَة املــــــــــتـــــــــــَ فــــــــــح رحقــــــــــر فــــــــــيــــــــــهــــــــــا جــــــــــَ  فــــــــــخــــــــــَ

  
 من الرُجِل. َمْعِقُد اإلزارِ  هيو كما في الُمْحَكِم ، بالكسر الُحْجَزةُ  الِحْدلُ و

 َصِحيٌح هو أَْم ال.أَ  : ال أَْدِري (5)عن اللَّْيِث وأَبي َعْمٍرو. وقاَل ابُن فاِرس  كَجْوَهٍر الذََّكُر من الِقَرَدةِ  الَحْوَدلُ و

ُل عن ابِن ِسْيَده. قاَل : نُِسبُوا  كغُراٍب وثُماَمٍة َحيُّ  ُحدالَةَ  أَو ُحدالٍ  بنُوو  إلى محلٍَّة كانُوا نََزلُوها.من العََرِب ، األَِخيُر عن ابِن ُدَرْيٍد ، واألَوَّ

 وُوِجَد في نسخِ الُمْحَكِم بخّطِ ابن خلصة بكسِر الالِم. كُسَكاَرى ع َحدالَىو

 وَذَكَره َعْمُرو بُن ُهَمْيٍل الُهَذاليُّ فقاَل : بالباِديَِة نَقَلَه األَْزَهِريُّ قاَل : كَسحاٍب َشَجرٌ  : الَحَدالُ و

تح مبــــــــــــا يف الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــِت قــــــــــــا يــــــــــــَ تح ِإذا ُدعــــــــــــِ  لــــــــــــَ

ن      ن  مــــــــــــِ َدا  ــــــــــــََ يــــــــــــت  ا ــــــــــــَ نــــــــــــِ (6)ومــــــــــــا جــــــــــــُ
 

  
اَغانِيُّ : والصواُب بالذَّاِل المْعَجَمِة وكذِلَك في البيِت.  أَي : ما ُجنَِي لي منه. قاَل الصَّ

اِعي : ع بالَشأمِ  : الَحَدالُ و  قاَل الرَّ

ه  تــــــــــــُ ــــــــــــَ رِيــــــــــــنـ تح مــــــــــــينِّ قــــــــــــَ رِنــــــــــــَ نح قــــــــــــُ ر مــــــــــــَ  يف إثــــــــــــح

َدا يـــــــــوحَم      َدِر  ا ـــــــــَ يـــــــــٍب مـــــــــن الـــــــــقـــــــــَ بـــــــــِ (7)بـــــــــَتســـــــــــــــــــــــح
 

  
قَُهما المصنُِّف. الَحَدالَى ويُْرَوى : يْومَ   ، فُهما َمْوِضٌع واِحٌد وقد فَرَّ

 عن ابِن َعبَّاٍد وقد تقدََّم قَِريباً. ُحَدالٌ  يقاُل للقَوِس  بالضم األَْملَسُ  : الُحدالُ و

 عن األَْزَهِرّيِ. راَوَغهُ  حاَدلَهُ ُمَحاَدلةً و
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 بضمتيِن الُحُضُض. الُحُدلُ  قاَل َشِمٌر :و

__________________ 
 ( ابلضم والتنوين يف القاموس.1)
 .«ثالثة»( يف اللسان : 2)
 وفيها : قوس  دلة وحدالء. 124/  2( اجلمهرة 3)
 .185/  2واللسان والتكملة وديوان اهلذليا  508/  2( شرح أشعار اهلذليا 4)
 .34/  2( املقايي  5)
 واللسان والتهذيب والتكملة. 221/  1( شرح أشعار اهلذليا 6)
 وروايته فيه : 121( ديوانه ط بريوت ص 7)

 يف إثــــــــــــــر مــــــــــــــن قــــــــــــــطــــــــــــــعــــــــــــــت مــــــــــــــين قــــــــــــــريــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــه 

َداىَل أبســــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن الــــــــــــــــقــــــــــــــــدر      يــــــــــــــــوم ا ــــــــــــــــَ

  

 الديوان.واملثبت كرواية اللسان والتكملة والتهذيب ا وانظر ختريج البيت يف 
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 بالتَّحريِك النََّظُر في ِشّقِ العَْيِن. الَحَدلُ  قيَل :و

 األََكَمةُ. الَحْوَدلَةُ و كالَحْيَدالنِ  كِحْذيٍَم القَصيرُ  الِحْديَلُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 َر إلى أََكَمٍة بِحَذائِِه أََمَره بالنُّزوِل عليها.، وأََشا الَحْوَدلَة قاَل األَْزَهِريُّ : وُسِمَع أْعَرابيُّ يقوُل آلَخَر : أال واْنِزل بهاتِيكَ 

اِر قالَهُ شباب. وقاَل ابُن إْسحَق : بنُو َعْمٍرو بِن ماِلٍك بِن النجا (1) كُجَهْينٍة اسمُ   :الُحَدْيلَةُ و ِر ُهم رُجٍل هو ُمعَاويَةُ بُن َعْمٍرو بِن ماِلٍك بِن النَّجَّ

ً و .ُحَدْيلَة بُنو ، وهم هُؤالء الذين  ُحَدْيلَة على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالةِ والسَّالِم بها َداُر َعْبِد الَملِك بِن َمْروان نُِسبَت إلى بنِي بالَمدينَةِ َمَحلَّةٌ  أَْيضا

ْل ذِلكَ  ُحَدْيلَة َذَكُروا. وقاَل ابُن حبيٍب : في األزد  .بن ُمعَاويَة بن َعْمٍرو بن َعِدّي بِن ماِزٍن بِن األَزد فتَأمَّ

. ُمخاِلفَةٌ عن قَْصِدها أَي َحْدالءُ  َرِكيَّةٌ  يقاُل :وع  بالضِم َمْمدوداً  ُحَدْيالءُ و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

اغانيُّ : والتْرِكيُب يُدَل على الَمْيل  َوَجُع العُنُقِ  واإلْدُل كذِلكَ  بالكسرِ  الِحْدلُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و ، والَمْيُل وقد َشذَّ من تَعَاِدي الِوَساَدةِ. قاَل الصَّ

 لِذْكِر الِقْرَدان. الَحْوَدل عنه

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

. وقاَل الشَّْيبَانيُّ : هو الذي في مْنِكبِِه وَرقَبَتِه إْقبال على َصْدِره. األَْحَدلُ   : المائُِل الِشّقِ

 : البِْطنَةُ عن أَبِي َعْمٍرو. الَحْوَدلةُ و

ِة : حاَدلَتِ و مَّ  األُتُُن ِمْسَحلَها : َراَوَغتْه قاَل ذُو الرُّ

ا  بـــــــــــاهتـــــــــــِ جـــــــــــَ حـــــــــــاِذ َأو حـــــــــــَ  مـــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــَ ِّ ابألَفـــــــــــح

ـــــــــــَ      عحصـــــــــــــــــــــــــاُ هـــــــــــا و إذا رَاب ـــــــــــِ ت اه اســـــــــــــــــــــــــح َداهلـــــــــــُ (2)حـــــــــــِ
 

  
 ويُْرَوى : ِعَدالُها وِدَحالُها.

. الَحْدقَلَةُ  : [حدقل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 كما في العُبَاِب والُمْحَكِم. اداَرةُ العَْيِن في النََّظرِ  : هو (3)وقال ابُن ُدَرْيٍد 

يُْحتَمُل أَْن يُكوَن لغَةً في الَحْدِل بالدَّاِل الُمْهملَِة ، فإنَّ تَْركيَب الَحَدِل هو الذي يدُل على  مع فاُلٍن أَي َمْيلُكَ  َحْذلُك الَمْيُل. يقاُل : الَحْذلُ  : [حذل]

ا بالذَّاِل الُمْعجمِة فَما َرأَيُت َمن َذَكَره َغْير المصنِّ  اَغانّي. وأَمَّ  .فالَمْيِل ، والَمْيُل كما تقدََّم قَِريباً عن الصَّ

قالَهُ أَبُو حاتِِم ، واْنِسالقُها : ُحمرةٌ تَْعتريها. وقاَل أَبو َزْيٍد : هو طوُل البَُكاِء وأَْن  بالتَّحريِك ُحْمَرةٌ في العيِن واْنِسالٌق وَسيَالُن َدْمعٍ  : الَحَذلُ و

. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ها من بَثْرةٍ تكوُن َسقََط ُهْدبُ  تَْحَذُل َحَذالً  َعْينُه كفِرحَ  َحِذلَتْ  قاَل : َشعَِر العَْينَْينِ  في أَو قِلَّةُ  هو اْنِسالُق العَْيِن ، ال تجفَّ

حاحِ ، ومنه قَْوُل ُمعَقِّر الباِرقيُّ :  في أَْشفاِرها كما في الّصِ

ا فــــــــــــــقــــــــــــــا ــــــــــــــت  َود هتــــــــــــــِ فــــــــــــــهــــــــــــــا مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  فــــــــــــــَبخــــــــــــــح

هــــــــــــا و      نــــــــــــِ يــــــــــــح ِذ ٌ مــــــــــــا يف عــــــــــــَ وف  حــــــــــــَ طــــــــــــُ (4)نــــــــــــَ
 

  
 .حذلة فهي

 ال تْبِكي البتَّةَ فإذا َعِشقَت بََكْت قاَل ُرْؤبَةُ : حاِذلَةٌ  وَعْينٌ 

 (5) ا ُذ  للُعيوِن  الش وح  َشاجٍ و 
َرتْها من ِشدَّةِ النََّظِر إلى ما أُْعِجبَْت وقيَل : وَصفَها بما تؤول إليه بَْعَد البَُكاِء كما في الُمْحَكِم. وقاَل األَْزَهريُّ : وَصفَها َكأَنَّ تِْلَك الُحْمرةَ اْعتَ 

 به.

 قال العَُجير السَّلُوليُّ : البُكاُء والَحرُّ  أَْحَذلَهاو

ِذ مل و  ُر الـــــــــــــــفـــــــــــــــرَاِ   حيـــــــــــــــُح َ مـــــــــــــــثـــــــــــــــح اح  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

َو  و      ِر اهلـــــــــــــــَ رحَم قـــــــــــــــلـــــــــــــــب مبـــــــــــــــثـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ (6)مل يـ
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يه َحْيض السَُّمِر قاَل الشاِعُر الُهَذليُّ : كَسحاٍب وُغراٍب ِشْبهُ َدٍم يَْخُرُج من السَُّمرِ  : الَحَذالُ و  ، والعََرُب تَُسّمِ

تح ملــــــــــــا يف الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــِت قــــــــــــالــــــــــــت  يــــــــــــَ  إذا ُدعــــــــــــِ

ن  مــــــــــــن      َذا ِ  ــــــــــــََ ُت  ا ــــــــــــَ يــــــــــــح نــــــــــــِ (7)ومــــــــــــا جــــــــــــُ
 

  
 ٌء يكوَن في الّطْلحِ يُْشبِهُ يَْنبُُت فيه أَو شي ءهو شي أَو فُكْله ولم تَْقِره. الَحَذالَ  أي قالَْت اْذَهْب إلى الشََّجِر فاْقلَع

__________________ 
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة.1)
 برواية : عداهلا بد  حواهلا ا واللسان والتهذيب والتكملة. 533( ديوانه ص 2)
 رياً.وفيها : وا دلقة ا ومنه رجر حدل  إذا كان يدير عينه ابلنظر كث 327/  3( اجلمهرة 3)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.4)
 ا ويف التهذيب نسبه اأَلزهري أَيضاً للعجاج. 45( اللسان ا ونسبه ابن بري للعجاج ا والبيت يف ديوانه ص 5)
 ( اللسان.6)
 .221/  1( تقدم يف مادة حد  ا برواية من ا دا  منسوابً لعمرو بن  ير اهلذد ا وانظر شرح أشعار اهلذليا 7)
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َغ.الصــــــ   َحاِح : ويقاُ  : مح َلِم يـُنـحَقض يف اللِ  فـَيـُؤحكُر. وقاَ  أَبُو ُعبَـيحٍد : هو شــــــي اَ َذا ُ  ويف الصــــــِّ وِ  الســــــ  ٌء َلحرُج من ُأصــــــُ
 الد َودم.

 كَسحاٍب النَّْمُل. : الَحَذالُ و

 قاَل : كُصَرٍد األَْصلُ  الُحَذلُ وبالضم وبالكسِر  الُحْذلُ و

ي ئحضــــــــــــــــــــــــــــــــِ ٍ  َأان مــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــــــِ دح  ِء صــــــــــــــــــــــــــــــــِ

َرم      ذح ِ بــــــــــــــــــــــــــــــــخح ويف َأكــــــــــــــــــــــــــــــــح  حــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــزاين قــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــه 

  
ِر    رِم َأصـــــــــــــــــــــــــــــــــح (1)ســـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــخ ذا َأكـــــــــــــــــــح

 

  
ً و  شيئاً. َحْذله في الحِديِث : َمن َدَخَل حائِطاً فليَأُْكل منه َغْير آخٍذ فيو السَّراويلِ  (2) ُحْجَزةُ  أَْيضا

ته ُحْذلَته هي وقاَل ثَْعلَب : هِ  ُحْذلِ  وهو في وُحزَّ  ٍء تَْحِملُهُ.بالكسِر ما تُْدِلُج به ُمثْقاَلً من شي : الِحْذلُ  قاَل ابُن َعبَّادٍ وفي َحْجِرها  بالضِم أَي أُّمِ

 ويُْؤَكُل في الَجْدِب قاَل : يُْختَبَزُ  هووبالتحريِك َحبُّ َشَجٍر  الَحَذلُ و

ر  ا ُأكــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــ  َواء زَاِدهــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــَ  إن  بـــــــــــــــــــــَ

واَأنح      ِذلــــــــــــُ ُروا مــــــــــــن  حيــــــــــــُح ثــــــــــــِ كــــــــــــح َذ فــــــــــــيــــــــــــُ (3)ا ــــــــــــَ
 

  
حاحِ : كُصَرٍد وقُفٍَل وثُمامةٍ  كالُحَذلِ  ُمْستَداُر َذْيِل القَميِص  : الَحَذلُ و  : حاِشيَةُ اإِلَزاِر والقَِميِص. الَحْذلُ  وفي الّصِ

ي»في الحِديِث : و ا حممة بن َعْمٍرو البنَةِ  عنههللارضيفيه الماَل ، قالَهُ ُعَمُر  فَجعَل« َحْذلَكِ  َهلُّمِ َجها لمَّ  فبَعَثَ  عنههللارضي ُعثْمان من َزوَّ

 الحِديُث. يَهلُمِّ :  لَها فقالَ  ِدْرَهمٍ  آالفِ  أَْربَعة َصَداقَها إليها

ِهما أسفُل النطاِق أو أَْسفَُل الُحْجَزةِ  الُحْذلَةُ و الُحْذلُ  أَوِ  عن ابِن ُدَرْيٍد. وَوقََع في نسخِ الُمْحَكِم َضبََطه بفتحٍ فكسٍر  كُرتَْيالَء ع ُحَذْيالءُ وبضّمِ

 فينظر.

 .(5) ُحطاُم التِّينِ  هيوالُحثَالَِة  ِمثْل الُحذَالَةُ  : (4)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و في السَُّمرةِ ، كما في الُمْحَكِم. كثُماَمٍة َصْمغَةٌ َحمراءُ   :الُحَذالَةُ و

 عليه. أَْشفَقَ  إذا عليه تََحذَّلَ  قاَل الِكسائيُّ : يقالُ و

ماِن.كِكتاٍب ِشْبهُ َزْعفَراٍن يكوُن في  : الِحَذالُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و  َزْهِر الرُّ

. الَحْوَذلَةُ  قاَل الِكسائيُّ :و  أَْن يَميَل ُخفُّ البَعيِر في ِشّقِ

 .(6) امَرأَةٍ  اسمُ  كَسحابَةٍ   :الَحَذالَةُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 .(7)كفَِرَحٍة أََصابَها سالق  َحِذلَةٌ  َعْينٌ 

ْمغ ، وإذا كاَن كذِلَك لم يُْؤَكل ولم يُْنتَفَع به.: بالفتحِ َصْمغ الطَّ  الَحْذلُ و  ْلح إذا َخَرَج فأََكَل العُوَد فاْنَحتَّ واْختَلََط بالصَّ

 كعاُلبٍِط. كالُحراِجلِ  كعُْصفٍُر الطَّويلُ  الُحْرُجلُ  : [حرجل]

ً  الُحْرُجلُ و  السَّريُع. أَْيضا

ً و كالَحْرَجلِ  في لغَِة تميٍم. قاَل اللّْيُث : وفي لغَِة غيِرهم : هي العَْرَجلَةُ  من الَخْيلِ  ِطيعُ ، ونّص العَْيِن : القَ  : الَجَماَعةُ  الَحْرَجلَةُ و الِقْطعَةُ  أَْيضا

ةُ. أَْيضاً ومن الَجراِد   األَْرُض الَحرَّ
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ً وَطاَل  َحْرَجلَ و قاَل : العََرُج. : الَحْرَجلَةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و َم َصفّاً في صالةٍ أَو غيِرها أَْيضا َم. َحْرِجلْ  ويقاُل له : تَمَّ ً و أَي تَمَّ  َعدا أَْيضا

ةً  ةً  يَْمنَةً ويَْسَرةً  َمرَّ  ُمشاةً. أَي على خْيِلِهم وَعراِجلَةً  َحراِجلَةً  جاُؤا يقاُل :وَعْدٌو فيه بَْغٌي ونَشاٌط  : الَحْرَجلَةُ  أَي أَو هي َمرَّ

. الَحْرقَلَةُ  : [حرقل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 وهي أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً ، كالَحْرَكلَةِ  وقيَل : هو تصحيُف الَحْوقَلَِة بالواوِ  َضْرٌب من الَمْشيِ. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

__________________ 
 ( األوىل يف التكملة.1)
َزُة.2)  ( يف القاموس زايدة : وَكُصَرٍد : ُحجح
 الصحاح واللسان.( 3)
 .121/  2( اجلمهرة 4)
 ( يف القاموس : ُحطَاُم التّ ِ.5)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة.6)
 ( اللسان والتهذيب : انسال .7)
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اَلةُ  ا قاَ  غرُي ابِن ُدَريحٍد :و  وقيَر : هو تصــــــحيُف ا َوحَكَلِة ابلواو. .(2)عن ابِن ُدَريحٍد  (1) الر ج  َف َ  إذا ِئدُ َحرحَكَر الصــــــ  كما   َأخح
 يف الُعَباِب.

مِ  َحرالَّةُ  : [حرل] اغانيُّ وأَْكثَُر أَْهِل اللغَِة. وهي ُمَشدََّدةَ الالَّ ي  أو قَبيلَةٌ بالبَْربَرِ  بالقُْرِب من ُمْرِسيَة ، د بالَمْغِربِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ ُسّمِ

ِل اْقتََصَر الذَّ  ْين ، منه َهبيُّ ، ومنهم َمْن َضبََطه بتَْشديِد الراِء وتخفيِف الالِم ،البَلَُد بهم ، وعلى األَوَّ هكذا في  الَحَسُن بُن عِليُّ  اإلماُم فَْخر الّدِ

رُ  الَحرالِّيُّ  ، وفي بعِض النسخِ الُحَسْيُن بُن أَْحمَد بِن إِْبَراهيمَ  بُن أَْحَمَد بِن الَحَسنِ  النسخِ والصواُب أَبُو الَحَسِن عليُّ  ذو  التِّجيبيُّ المفَّسِ

، أََخَذ باألَْنَدلُس عن أَبي الَحَسِن بِن خروف  637َسنَة  (3)منها تَْفِسيُر القُْرآِن العَظيِم ، ُوِلَد بمراكش وتُوفي بالَشأِم  التَّصانِيِف الَمْشهوَرةِ 

ِد هللا القُْرُطبّي إَمام الَحَرِم الشَِّريِف ، وَدَخَل ِمْصَر فَأَقَاَم ببَْلبِيس ُمدَّةً ثم َسَكَن َطَرابُلُس وابِن القَطَّاِن وابِن الَكتَّانّيِ ، وبالَمْشرِق عن أَبي َعبْ 

عنه القاِضي َرَوى ُء أََحَد َعَشَر ِعْلماً ، وكاَن من العََجائِِب في َجْوَدةِ الذْهِن. واْستِْخراجِ الحقائِِق ، وكاَن بُن تَيميةَ يحطُّ عليه ؛ وكان يُْقِرى

اه أَبُو فاِرس بُن كحيال والبونيُّ صاِحُب َشْمِس الَمعَاِرِف ، وتْفِسيُره َغِريٌب َمْشحون بالفََوائِد ، نَقََل منه البُْرهاُن ال بقَاِعيُّ في تْفِسيِره الذي َسمَّ

لِكنَّه لم يتُمَّ ومن حيُث َوقََف َوقََف َحاُل البقَاعيُّ في ُمنَاَسبَاتِه ، ومن  بالُمنَاَسبَات غاِلبِه أَو أَْكثَِره وهو َرأُْس ماِلِه ، ولَواله ما َراَح وال َجاءَ 

فَاء وفَتْح البَاِب  الُمْقفَِل في فهِم الكتاِب الُمْنزِل وكتاُب العُْرَوةِ وإْصالُح العََمِل الْنِقَضاِء األََجِل ، وَشْرُح  (4)ُمَؤلفاتِه : َشْرُح الَمْوَطأ والّشِ

  الُحْسنَى ، والتَّْوِشيَّة والتَّْوفِيَة واللُّْمعَةُ ، وَشْمُس َمَطاِلع القُلُوِب في ِعْلم الَحْرِف.األَْسَماءِ 

ٌف َجيٌِّد لَوَجعِ الَمفَاِصِل ، : َحبُّ نَباٍت م الَحْرَملُ  : [حرمل] ُن به مقطع ُملَّطِ يُْخِرُج السَّْوداَء والبَْلغََم إِْسهاالً وهو غايَةٌ  َمْعُروٍف وهو الذي يَُدخَّ

مُ  ُء من ِعْرِق ٍق اثْنَتَْي َعْشَرةَ لَْيلَةً يُْبِرىواْستِفاُف ِمثْقاٍل ونِْصٍف منه غيَر َمْسُحو فيه قَُوةٌ ُمْسِكَرةٌ كإِْسكاِر الَخْمِر َمثاَلً ، ويَُصفِّي الدََّم ويُنَّوِ

بٌ  إْن ُسِحَق منه  ِطالًء ، قاَل ِديسقُوِر يُدوس :ويغثى بقَُوةٍ ويدرُّ البَْوَل والطَّمَث ُشْرباً وِطالًء ، ويَْنفَُع أَْيضاً من القولنجِ ُشْرباً و النِّسا ُمَجرَّ

 َوافََق ضْعَف البََصِر كما في القانوِن. (5)و الدَّجاجِ وماِء الَراَزيَانجِ بالعََسِل والشَّراِب وَمَراَرةِ القَبَجِ أ

اغانيُّ وأَْنَشَد : بِال الٍم ع َحْرَملُ و  وقيَل : واٍد قالَهُ نَْصر ، وليَس بتَْصحيِف َحْوَمل بالواو قالَهُ الصَّ

ٍض  وحضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ رَاَن يف مـــــــــــــــــــَ بحَت مجـــــــــــــــــــُح طـــــــــــــــــــ   ختـــــــــــــــــــََ

اٌس مـــــــــــــــن و      َت ُقســـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــح رِ قــــــــــــــــُ رحمـــــــــــــــَ (6)ا ـــــــــــــــَ
 

  
 َذَكَر رُجالً ُطِلَب فَذَكَر ُسْرَعةَ َهَربِه. وُجْمَران : بَلٌَد وليَس بتَْصحيِف ُجْمَدان بالدَّاِل.

 .َحْرَملَةٌ  وكذا اسمٌ  َحْرَملُ و

 ِرُب فإنَّه غايَةٌ.: نَباٌت آَخُر من أَْجَوِد الِزناِد بعَد الَمْرخِ والعَفاِر ويُْؤَخذُ لَبَنُها في صوفٍَة وتَُجفَُّف ويُِحكُّ بها البََدُن الجَ  الَحْرَملَةُ و

وَراِويةُ ابِن َوَهٍب أََحُد  صاِحُب الشافِِعّيِ  الفَِقيهُ بَن عْمَران التِّجيبيُّ الزميلّي َمْوالُهم أَبُو حْفَص  َحْرَملَةَ  َعْبِد هللا بنِ  يَْحيَى بن بنُ  َحْرَملَةُ و

 ُسْفيَان ؛ وقاَل أَبُو حاتٍِم : ال يُْحتَج أَْوِعيَة الِعْلِم َصُدوٌق َرَوى عنه ُمْسلم والنَسائيُّ وَحِفيُده أَْحمد بُن طاِهٍر وابُن قُتَْيبة العَْسقالنيُّ والَحَسُن بنُ 

يواِن : وقاَل ابُن أَبي َعِدّيِ عن َسبْ  243به ، َماَت َسنَة  عٍ وَسْبِعيَن َسنَةً كذا في الَكاِشِف للذََّهبّيِ ، وَزاَد في الّدِ
ُف  (7) حِديثَه  (8): قد يَتَحرَّ

 وفَتَّْشُت الَكثيَر من حِديثِه فلم أَِجْد له ما يَِجُب أَْن يَضعََّف من أَْجِله.

ثُونَ  َحْرَملَةُ و  عْمَراَن التَّجيبيُّ عن أَبي يُونُس َمْولَى أَبي ُهَرْيَرة وعنه ابُن َوَهٍب وأَبُو صاِلحٍ ثِقَةٌ. بنُ  َحْرَملَةُ  منهم ، محّدِ

 قْلُت : واألَْشبَهُ أَْن يكوَن َجدَّ الذي َمَضى.

 بُن إِياَس الشَّْيبَانيُّ عن أَبي قَتَاَدةَ وعنه مجاِهُد. َحْرَملَةُ و

دُ َمْولَى أَُساَمة بَن َزْيدٍ  َحْرَملَةُ و   عن َسيِِّده وعنه اإِلماُم محمَّ

__________________ 
 ( يف القاموس زايدة بعد الرجالة : أَيضاً.1)
 ا دقلة : ضرب من املشي ا حنو ا ركلة. 328/  3( الذي يف اجلمهرة 2)
 ( يف نفخ الطيب : مات حبماة من بالد الشام.3)
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 مفتاح الل ّب. 188/  2( يف نفح الطيب 4)
 تذكرة داود : والزعفران.( يف 5)
 ( التكملة.6)
 ابن عدي. 473/  1( يف ميزان االعتدا  7)
 ( ميزان االعتدا  : تبّحرت ا وهي الصواب.8)
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رٍو بِن َحزحم.  َحرحَمَلةُ و الَباِقر.  ٍر بِن  م ٍد بِن َعمح يِِّده وَأيّب بن َكعحب وعنه أَبُو َبكح بُن َعبحِد  َحرحَمَلةُ و َموحىَل َزيحِد بِن  ِبٍت عن ســَ
ِر. لم أَبُو الن ضــــــــــــح ن عن َأيب ُهَريـحَرة وعنه ُمســــــــــــح ََة بَن َمعحبٍد عن أَبيِه و  َحرحَمَلةُ و  الر محح ه وعنه دحيم بُن َعبحِد الَعزِيِز بِن ســــــــــــربح عمِّ

 َصُدوٌ .
ه َعْبُد الَمِلِك والصواُب في ِسيَاِق نََسبِه بِيعِ بِن سْبَرةَ  َحْرَملَةُ  قْلُت : وعمُّ ، ولنا  َحْرَملَةَ  على ما َساقَه الحميديُّ تلميذُ  (1)بُن َعْبِد العَِزيِز بِن الرَّ

ْرناه في حاِشيَِة نسخِة التَّ   ْبِصيِر وفي حاِشيَِة نسخِة تاِريخِ البَُخاِري ليَس هذا َمَحلَّه.في تَْحِقيِق ذِلَك َكالٌم َحرَّ

. الَحْرَمِليُّ  منها َعْبُد العَِزيِز بِن ُسلَْيمن بأَْنطاِكيَةَ  الَحْرَمِليَّةُ وع  َحْرَمالءُ و  األَْنطاِكيُّ روى عنه الطْبَرانيُّ

ا الُحَرْيِملَةُ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : مَّ اِن َخْضَراء تَْحِمُل ِجَراًء دوَن ِجَراء العَُشر تَْنَشقُّ جزاُؤها َشَجَرةٌ نحو الرُّ مَّ نَِة الصَّغيرةِ َوَرقُها أََدقُّ من َوَرِق الرُّ

ياح في تَْطيِيِره.وتُْهَدى لألَْشَراِف ، وما أَقَل ما يْجتَِمع منه لُسْرعَ  َمخادُّ الُملوِك ِلِخفَِّته ونُعوَمتِه إذا َجفَّْت عن أَْليَِن قُْطٍن ويُْحَشى به  ِة الّرِ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ْحمن بِن أَبي بَْكٍر القَُرِشّيِ ، وعنه إْسَرا َحْرَملٍ  أَبُو ِد بِن َعْبِد الرَّ  ئِيُل بُن يُونَُس.العَاِمِريُّ ، ويقاُل أَبُو َحْوَمٍل بالواو ، َرَوى عن محمَّ

 اْرتَفََع. أي اْحِزئاْلالً  البَعيُر في السَّْيرِ  اْحَزأَلَّ  : [حزل]

 الَجبَُل اْرتَفََع فَْوَق السََّراِب. اْحَزأَلَّ و

 ُء اْجتََمَع.الشَّي اْحَزأَلَّ و

ً  إذا فُؤاُدهُ  اْحَزأَلَّ  قاَل َشِمٌر :و  أَي ِمن الَخْوِف. اْنَضمَّ َخْوفا

ً  بهاءٍ  الَحْوَزلَةُ و كَجْوَهٍر ، الَحْوَزلُ و ، والالُم تَْصِحيٌف قالَهُ  بالكافِ  اْحتََزكَ  اْحتََزَم بالثَّْوب أو الصَّوابُ  اْحتََزلَ  وقاَل اللَّْيُث : القَصيرُ  أَْيضا

. وقاَل ا (2)األَْزَهِريُّ ، وهكذا َرَواه أَبُو ُعبَْيٍد عن األَْصَمِعّيِ في باِب ُضُروِب اللُّْبِس ، وأَْصلُه من الَحَزِك   (3)بُن فاِرس وهو ِشدَّةُ الشّدِ والمّدِ

ا أَْن تكوَن الزاُي بدالً  ا أَْن تكوَن الَكاُف بدُل ِميٍم ، وإِمَّ  من باٍء وانه االْحتِبَاُك. : هذا من باِب اإِلبَداِل وهو االْحتَِزاُم بالثَّْوِب ، فإمَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ا َدَعاني أَبُو بَْكٍر ،  أَنَّه قاَل :حِديُث َزْيد بِن ثابٍِت  : الُمْستوفُِز ، ومنه الُمْحَزئِلُّ   وُعَمر َعلَيه َدَخْلتُ  القُْرآنِ  َجْمعِ  إلى ، عنهماهللارضيلمَّ

 في الَمْجِلِس. ُمْحَزئِلُّ  عنههللارضي

 هكذا َذَكَره ابُن ِسْيَده ، والصواُب َخَرْنبَُل بالخاِء والراِء كما قالَهُ اللّْيُث وَسيَأْتي. المرأَةُ الَحْمقاءُ  كَسفَْرَجلٍ  الَحَزْنبَلُ  : [حزبل]

 ً ً والقَصيُر الَمْوثوُق الَخْلِق.  وأَْيضا  صوابُه الَخَرْنبَل بالخاِء والراِء كما َضبََطه اللَّْيُث. (4) العَجوُز الُمْنَهِدَمةُ  أَْيضا

ً و ةُ تقُولُه بالضِم ، ويُْعَرُف باأللفى لَما َعلَيه من هْيئِة األلفات وهو غايَةٌ في َطْرِد الرياحِ ُسفُوفاً. قيرِ نَْبٌت من العَقَا أَْيضا  ، والعامَّ

ً و  من الرجاِل. الغَليُظ الشَّفَةِ  أَْيضا

ً و َكِب من األَْحَراحِ  أَْيضا  عن ابِن ُدَرْيٍد. الُمْشِرُف الرَّ

  أَْعَرابيَّةٌ تَُرقُِّص َهنَها :، قالَتْ  َحَزْنبَلٌ  يقاُل : َهنٌ 

يِنَ  رٌ ِإن  هــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح َزنـ زابــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه  حــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــَ

ه     يــــــــــَ وحَ  الــــــــــر ابــــــــــِ ــــــــــَ رِّ فـ مــــــــــَ حــــــــــح ُ
ِب املــــــــــ كــــــــــَ  كــــــــــالســــــــــــــــــــــــ 

  

ه  ــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــِ اب ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــَ ه نـ ــــــــــــــــَ ق وح ــــــــــــــــَ ُت فـ دح عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  إذا قـ

  
ه    يـــــــــــــــــــَ ه َزاَلبـــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــِ (5)كـــــــــــــــــــَبَن يف َداخـــــــــــــــــــِ

 

  
 عن ابِن ُدَرْيٍد أَْيضاً. ءٍ من كّلِ شي أَْيضاً الُمْشِرفُ و
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ا يُْستدرُك َعليه :  * وممَّ

ِد بِن َعْبِد هللا اللُّغَوّي َرَوى َحَزْنبَل  : كَسفَْرَجٍل لَقَُب محمَّ

__________________ 
 .69/  3( هكذا سا  نسبه البخاري يف التاريخ الكبري 1)
 ( يف التهذيب : ا ز  وا ز .2)
 قا  : ا اء والزاء والكاف كلمة واحدة أراها من ابب االبدا .«  مادة حز » 53/  2( املقايي  3)
 ( يف اللسان : املتهدمة.4)
 ( التكملة واألو  والثالث يف اللسان.5)
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ِه وعنه الص ود وغريه َضَبطَه ا اِفُة   .(1)عن َأيب َعبحِد ِ  بِن اأَلعحرَايبِّ وَغريح
اَغانيُّ ، وهو بالزايِ والجيِم د نَقَلَه ابُن ِسْيَده. كَجْعفَرٍ  َحْزَجلٌ  : [حزجل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

.أَهْ  كِزبِرجٍ وِزْنبيلٍ  ِحْزقيلٌ  أو ِحْزقِلٌ  : [حزقل]  َملَه الَجْوِهِريُّ

اَغانيُّ :  وهو اسٌم ِسْريانيُّ أو عْبَرانيُّ َمْعناهُ َعْبُد هللِا أو ِهبَةُ هللِا. عليهم الصالةُ والسالمُ  أي من بنِي إِْسَرائِيل اْسُم نَبّيِ من األَْنبياءِ  وقاَل الصَّ

 اسُم رُجٍل ، وال أَْدِري ما أَْصله في َكالِمِهم. ِحْزقِلٌ  وقاَل األَْزَهِريُّ 

 وُرَذالُهم ، عِن ابِن ِسْيَده. النَّاِس ُخشاَرتُُهم َحزاقِلَةُ و

يُِّق  الرُجلُ  كِزبِرجٍ  الِحْزقِلُ و ي الرُجُل إِْن كانَْت اللّفظةُ َعربيَّة. في ُخلُِقهِ الضَّ  وبه ُسّمِ

. كفََدْوَكٍس  الَحَزْوَكلُ :  [حزكل]  أَْهَملَه الَجْوَهريُّ

اغانيُّ هو  من الرجاِل. القَصيرُ  وقاَل الصَّ

. كِزبِرجٍ  الِحْزِملُ  : [حزمل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 َسةُ.المرأةُ الَخسي وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هي

اغانيُّ : هو تَْصحيٌف والصواُب بالخاِء المْعجَمِة والراء كما َسيَأْتي.  قاَل الصَّ

. .الَحْسبَلَةُ  : [حسبل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اغانيُّ : هو  وهو من األَْلفاِظ الَمْنحوتَِة على ما َذَكَره غيُر واِحٍد. حكايَةُ قَْوِلَك حسبَِي هللاُ  وقاَل الصَّ

. كَجْعفَرٍ  الَحْسَدلُ  : [حسدل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اغانيُّ : هو  ، قاَل : وبعُضهم يَْجعَُل الالَم زائَِدةً. القُرادُ  وقاَل الصَّ

ُر القُراُد الجْلَد فيَْمتَُص َدَمه. (3)ومنه أََخَذ الَحَسُد ألنه  (2)وَذَكَره األَْزَهِريُّ في ح س د وقاَل :  ُر القَْلَب كما يقَّشِ الذي  الَحْسَدِليُّ  والجارُ  يقَّشِ

 .(4)هكذا في سائِِر النسخِ والصواُب على ما في العُبَاِب : َعْينُه تَراَك وقَْلبُه يَرَعاَك  َعْينُه تَْرعاَك وقَْلبُه يَراكَ 

ا يُْستَْدرُك عليه :  * وممَّ

 أَْوَرَده ابُن ِسْيَده وأَبُو َحيَّان وفَسََّره بالضعل وقاَل إِنَّ ِسينَه َزائَِدةٌ ، نَقَلَه شْيُخنا. َحْسَجلَةُ ال : [حسجل]

 كما في الُمْحَكم والُمِحيِط. السَّْوُق الشَّديدُ  بالفتحِ  الَحْسلُ  : [حسل]

ً و  كما في الُمِحيِط. َحْسلَةٌ  الواِحَدةُ  النَّبُِق األَْخَضرُ  أَْيضا

ّبِ حيَن يَْخُرُج من بَْيَضتِهِ  الِحْسلُ  قاَل أَبُو َزْيٍد ،و  فإِذا َكبَِر فهو َغْيداٌق. بالكسِر ولَُد الضَّ

 بكسٍر ففتحٍ. ِحَسلَةٌ وبالكسِر  ِحْسالنٌ و،  ُحُسولٌ و أْحسالٌ  ج كما في العُبَاِب ، الُحُسولُ  أَي اْصطاَدها الرُجلُ  اْحتََسلَ و

ا يَُحقِّقُه ما (5) الضَّبِّ  كُزبَْيٍر ُكْنيةُ  ُحَسْيلٍ  وأَبُو بالكسرِ  ِحْسلٍ  أَبوو َرَوينَاهُ  قاَل األَْزَهِريُّ : تقوُل العََرُب : إنَّه قاِضي الدَّواب والطَّْير ، وممَّ

بُع والثَّْعلَب أَتَيا الضَّبَّ في ُحْجِره فقاال : أَبَاأَنَّه قاَل على الِمْنبر : إِنِّي ما َوَجْدت لي ولَُكم مَ  عنههللارضيعن النُّْعماِن بِن بَِشْيٍر   ثاَلً إِالَّ الضَّ

أَي أَبَداً ألَنَّ  الِحْسلِ  ال آتيَك ِسنَّ  قَْولُهم في الَمثَِل :و أََجْبتُُكما ، قاال : ِجئْنَاَك نَْحتَِكم فاْخُرْج ِإلَْينا ، قاَل : في بَْيتِه يُْؤتَى الَحَكم (6)قاَل  !ِحْسلٍ 

حاحِ. ِسنَّها ال تَْسقُطُ   حتى تَموَت كما في الّصِ

ويُْمَرُس له  ، قاَل الَجْوَهِريُّ : ويَُودَُّن باللَّبَِن أو بالماءِ  فإذا ُضِرَب اْنفَتَّ عن نَواه َحَشُف النَّْخِل الذي لم يَْحُل بُْسُرهُ فَيُيَبَّسُ  كَسفينَةٍ  الَحسيلَةُ و

يَهُ فيُْؤَكَل  ً تَْمٌر حتى يَُحلِّ . الَحِسيلَة ، يقاُل : بلُّوا لنا من تِلكَ  لَِقيما  قالَهُ الِكَسائيُّ
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 والخاثَِرةُ والعَجوُز اليَِفنَةُ. الَحِسيلَةُ  عن األَْصَمِعّيِ. وخصَّ غيُره باألَْهِليَِّة. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقاُل للبَقَرِ  َولَُد البَقََرةِ  الَحِسيلَةُ و

 البَقَُر األَْهِليُّ  : الَحِسيلُ  قيَل :وَجْمعُه.  كأَميرٍ  الَحِسيلُ و

__________________ 
 .436/  1( التبصري 1)
 .281/  4التهذيب مادة حسد ( 2)
 ( زايدة عن التهذيب.3)
 ( ومثله يف التكملة.4)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم.5)
 .«أجئتما»ويف اللسان : « أجبتما»( يف التهذيب : 6)
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َحاِح والُعَباِب : ال واِحَد له َكِم. ويف الصـــِّ ُحح
ِظِه كما يف امل يرُ  من َلفح َفَر   َوَلُد البَـَقَرِة ال واِحدَ  اَ ســـِ نـح ِظِه قاَ  الشـــ  له من َلفح

: 
رَاهـــــــــــــا كـــــــــــــَبذحانِب  يـــــــــــــرِ تــــــــــــــَ َواِدراً  اَ ســـــــــــــــــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــَ

ِت و      لـــــــــــ  اِء وعـــــــــــَ تح مـــــــــــن الـــــــــــدِّمـــــــــــَ لـــــــــــَ (1)قـــــــــــد هنـــــــــــَِ
 

  
 َكُكتٍُب. ُحُسلٌ  ج عن ابِن األَْعَرابّيِ  ءِ ُرذاُل الشي َحسيلَةٌ الَحِسيلُ  األُْنثَىو

ةُ أو ُسحالَتُها الُحَسالَةُ و ِة كالسُّحالَِة  الُحسالَةُ  وهذا عن اللّْحيَانّيِ ، وهَو َمْقلُوٌب. وفي الُمْحَكم : وأَُرى أْن اللَّْحيَانّي قالَ  كثُماَمٍة الِفضَّ من الِفضَّ

 وهو ما َسقََط منها ، ولْسُت منها على ثِقٍَة.

ً  الُحسالَةُ و  كما في الُمْحَكِم إِالَّ أَنَّه فيه ما تُقَشَُّر بََدل ما يَُكسَُّر. وغيِرهما يَُكسَُّر من ِقْشِر الشَّعيِر  أَْيضا

 ، قاَل ابُن ِسْيَده : والخاُء أَْعلى. الَخسيُس والَمْرذولُ  كالَمْخسوِل وهو الَمْحُسولُ و

 ومنه قَْوُل َشدَّاد بن ُمعَاِوية أَبي َعْنتََرةَ العَْبِسّي : بَِقيَّةً ُرذاالً  منه أَْبقَى َحْسالً  منه َحَسلَ وَرَذلَهُ.  َحَسلَهُ َحْسالً 

م و  كــــــــُ راتــــــــَ ُت ســــــــــــــــــــــَ لــــــــح ــــــــَ تـ ــــــــَ تُ قـ لــــــــح  مــــــــنــــــــكــــــــم  َحســــــــــــــــــــــَ

يــــــــــالً      َر مــــــــــا  َحســــــــــــــــــــــــِ ثــــــــــح رمــــــــــِ (2)الــــــــــِواَبُر  ُحســــــــــــــــــــــــِ
 

  
كةً  الَحَسالتُ و باِب ويقالُ بِديا ، وفي العُبَاِب : جبَاٌل ، َهَضباتٌ  ، الُحَسْيالت ، وفي العُبَاِب : محرَّ ً  ِر الّضِ ، وقاَل نَْصر :  ُحَسْيلَةٌ و َحْسلَةٌ  أَْيضا

باِب إلى جْنِب َرْمِل الغََضى.  هي أَْجباٌل بْيض للضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : السَّوُق الشَّديُد ، عن ابِن َعبَّاٍد. الُحُسولُ 

ِدي الُحَسالَةُ وُء الرذال. : الشي (3) الحسلو  الناِس : ُخَشاَرتُُهم. ُحَسالَةُ وٍء ُء من كّلِ شي: الرَّ

ُر ويَْرَكُب بها الدَّنَاَءة. يَْحِسلُ  به : كعُنِي أَي أَخس َحظَّه. وفاُلنٌ  ُحِسلَ و  بنْفِسه أَي يقَّصِ

. وقاَل ابُن الفرج : هو كِزبِرجٍ  الِحْسِفلُ  : [حسفل] ِدي أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ً وٍء كّلِ شي ولَدِ  ُء منالرَّ بياِن ويُْفتَحُ  أَْيضا وهذه عن ابِن  ِصغاُر الّصِ

ئْب : َكِحَضْجٍر الواِسُع البَْطنِ  الِحَسْفلُ  قاَل النَّْضر :و َعبَّاٍد.  قاَل : أَْنَشَدنا أَبُو الذِّ

ر فــــــــــح اله شــــــــــــــــــــــــي ِحســــــــــــــــــــــــَ ن مــــــــــا ميــــــــــَح طــــــــــح  ٌء الــــــــــبــــــــــَ

ر الــــــــــــــــــّرابب و      فــــــــــــــــــح ه حــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ (4)لــــــــــــــــــو َأوحَردح
 

  
. وهو كِزبِرجٍ  الِحْسِقلُ  : [حسقل] اَغانيُّ  أَو تَْصحيٌف. الِحْسِفلِ  لُغَةٌ في ءٍ الصَّغيُر من ولَِد كّلِ شي أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : بالكسرِ  ِحْسِكلَةٌ و َحساِكلُ  ج ءٍ بالكسِر وهو الصَّغيُر من ولَِد كّلِ شي كالِحْسِكلِ  : [حسكل]

امـــــــــَ   يـــــــــَ ة الـــــــــعـــــــــِ يـــــــــَ ـــــــــح بـ ت الصـــــــــــــــــــــــِّ يـــــــــح قـــــــــَ َت ســـــــــــــــــــــــَ  أَنـــــــــح

ةَ الـــــــــــــــد رحَدَ       لـــــــــــــــَ كـــــــــــــــِ امـــــــــــــــَ  اِ ســـــــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــيــــــــــــــــَ

  

امــــــــــــــَ   يــــــــــــــَ هــــــــــــــا حــــــــــــــِ بــــــــــــــُ رًا حَتحســــــــــــــــــــــــــــَ اجــــــــــــــِ نــــــــــــــَ  خــــــــــــــَ

  
ـــــــــــــامـــــــــــــ     ـــــــــــــفـــــــــــــجـــــــــــــجـــــــــــــن رفـــــــــــــدا فـــــــــــــي (5)إذا ان

 

  
دي : الَحْسَكلُ و ى إذا ُطبِعَ كِزب الِحْسِكلُ  قاَل النَّْضُر :وٍء. ُء من كّلِ شيكَجْعفٍَر الرَّ  كالشََّرر ، قاَل : ِرجٍ ما تَطايََر من الحديِد الُمَحمَّ

 الُخْصيَتاِن. الحْسكلَتَانِ و

 نََحَر ِصغاَر إِبِِلِه. الرُجلُ  َحْسَكلَ و

 وُخَشاَرتُُهم. الُجْنِد ِصغاُرهم َحساِكلَةُ و

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

ْيفِ كِزبِرجٍ الصَّغيُر من كّلِ شي الِحْسِملُ  : [حسمل]  .الحساملْ  ٍء كالِحْسِكِل قاَل : مثل فراخِ الصَّ
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. اغانِيُّ  أَْهَملَه الجماَعةُ وأَْوَرَده الصَّ

. الَحْشلُ  : [حشل] اغانيُّ يِن المْعجمِة أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ  بالّشِ

ْذُل من كّلِ شي وقاَل ابُن ِسْيَده : هو  ةٌ فِي الَحْسِل بالسيِن المْهَملَِة.لغَ  ءٍ الرَّ

 َرَذلَه. َحَشلَهُ َحْشالً و

__________________ 
 .57/  2( اللسان والتكملة وصدره يف الصحاح واملقايي  1)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.2)
 ( يف اللسان والتكملة : ا سير.3)
 .«أبو الذ يب»( اللسان والتكملة ا ويف اللسان : 4)
 .«حيام »بد  « وخياما« »اليتام »بد  « اهلياما»األشطار ما عدا الرابض يف الصحاح واللسان وفيهما ( 5)
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 وأَْيضاً ُخشاَرةُ القَْوِم. كسفينٍة الِعياُل. الَحِشيلَةُ و

. كالَحْشبَلَةِ  : [حشبل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ُجل : ِعيَالُه كذا فِي العُبَاِب. َحْشبَلَةُ  وقاَل اللَّْيُث :  الرَّ

 لآلَخِر. أَو أَحُدُهما تصحيفٌ  أي ذُو ِعيَاٍل كثيرٍ  َحْشبَلَةٍ  وقاَل األَْزَهِريُّ : يقاُل إنَّ فالناً لَذُو

 قْلُت : والصواُب أَنَّه ال تَْصِحيف.

 من الِحَساِب واألَْعماِل ونَْحوهما كما في الُمْحَكِم. وفي التَّْهِذيِب : يكونُ  ٍء ما بَِقَي وثَبََت وَذَهَب ما ِسواهُ من كّلِ شي الحاِصلُ  : [حصل]

 وهو أََحُد الَمَصادِر التي جاَءْت على َمْفعوٍل كالَمْفعُوِل والَمْيُسوِر والَمْعُسوِر. َمْحصوالً وُحُصوالً  َحَصَل يَْحُصلُ  ونَْحوه

اِغبُ  يَْحُصلُ  تَْمييُز ما التَحصيلُ و إْخراُج اللُّّبِ من القُُشوِر كإِْخراجِ الذَّهِب من َحَجِر الَمْعدِن ، والبُّرِ من التبِن ، قاَل هللاُ  لتَّْحصيلُ ا وقاَل الرَّ

َل ما يف الصُُّدورِ )تعالَى :  قاَل لِحَساِب ومن ا الحاِصلِ  أي أْظِهَر ما فيها وُجِمَع كإِْظهاِر اللّّبِ من الِقْشِر وجمعه أو كإِْظهارِ  (1) (َوُحصِّ

َل ما يف الصُُّدورِ ) اأْلَْزَهِريُّ :  أَي بُيَِّن ، وقيَل ُميَِّز وقيَل : ُجِمَع. (َوُحصِّ

اءِ   قاَل لَبِيٌد : الَحَصائِلُ  كسفينٍة والَجْمعُ  الَحِصيلَة واالسمُ  قْلُت : وهو قَْوُل الفرَّ

ر  امــــــــرِ و  ه كــــــــُ م ســــــــــــــــــــــعــــــــيــــــــُ لــــــــَ عــــــــح ــــــــُ يـ  ٍء يــــــــومــــــــًا ســــــــــــــــــــــَ

تح إذا      لــــــــَ َد اإِللــــــــه  ُحصــــــــــــــــــــــِّ رُ عــــــــنــــــــح ائــــــــِ  (2) اَ صــــــــــــــــــــــَ
  

َع وثَبََت. ءُ الشي تََحصَّلَ و  تََجمَّ

 ِء.بَِقيَّةُ الشي الَحِصيلَةُ و الحاِصلُ و الَمْحصولُ و

الدابةُ أََكلَِت التُّراَب فَبَِقي في َجْوفِها ثابِتاً  َحِصلَتِ  ، نصُّ الُمْحَكِم : فَبَِقي في َجْوفِها *أََكلَِت التُّراَب أو الَحَصى َحَصالً  الدَّابةُ كفَِرحَ  َحِصلَتِ و

أَْن يثْبَت الَحَصى في القَِطِة الَحَصى وهي ذوات األَْطباِق من  الَحَصلُ  وإذا َوقََع في الَكرِش لم يَضّرها ، وإذا َوقََع في الِقبَِة قَتَلَها ، وقيَل :

ة   حين يَْجترُّ ، فربَّما قُتِل إذا تََوكَّأَت على ُجْردانِه. (3)قِْطنِة البَعيِر فال تَْخرُج في الِجرَّ

 الفََرُس : اْشتََكى بَْطنَه من أَْكِل تَُراِب النَّْبِت. َحَصلَ  ونصُّ الصَّحاحِ :

 .لَحِصلٌ  : َسفُّ الفََرِس التَُّراَب من البَْقِل فيَْجتَِمع منه تَُراٌب في بَْطنِه فيَْقتلُه فإْن قَتَله قيَل إنَّه الَحَصلُ  التَّْهِذيِب :ونَّص 

ة وربَّما قَتَلها. الَحَصل وقيَل :  في أَْوالِد اإِلبِِل أْن تأُْكَل التُّراَب فال تَْخُرُج الِجرَّ

 في أُْنثَيَْيِه. ، ونّص العُبَاِب : وقَعَِت الَحَصاةُ ، قََع الَحَصىالصبيُّ وَ  َحِصلَ و

كةً وبالفتحِ البَلَُح قَْبَل أَْن يَْشتَدَّ  الَحَصلُ و  ، وشاِهُد الفتحِ قَْوُل الشاِعِر : َحَصلَةٌ  وتَْظَهَر تفاِريقُه ، واِحَدتُه : محرَّ

ُر  عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــبـ اُرهــــــــــــــــا وال بــــــــــــــــ  ٌم جــــــــــــــــَ مــــــــــــــــ  كــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــُ

ـــــــــهـــــــــن       ت  مـــــــــن حـــــــــَ ـــــــــح ن ـــــــــَ َد  و يـ رُ  الســـــــــــــــــــــــ  (4)اَ صـــــــــــــــــــــــح
 

  
َن َضُروَرة.  قاَل ابُن ِسْيَدِه : ُسّكِ

. قيَل : هوو عن ابِن األَْعَرابّيِ. إذا اْشتَدَّ وتََدْحَرجَ  هو أو  الّطْلُع إذا اْصفَرَّ

 اْستَِدارةُ البَلَحِ. التَّْحِصيلُ  ، وقيلَ  تْحصيالً  أي في َمْعنَى البَلَحِ والطَّْلعِ  النَّْخُل فيهما َحصَّلَ  قدو

 البَلَُح إذا َخَرَج من تفاِريِقه ِصغاراً. أَْحَصلَ و

َؤان : الَحَصلُ و  والدَّْنقة ونَْحوهما. ما يَْخُرُج من الطَّعاِم فَيُْرَمى به كالزُّ

؛ وقيَل : ما يُْخرُج منه فيُْرَمى به إذا كاَن أََجلَّ من التُّراِب والدُّقاِق  ُعِزَل َرديئُهونُفِّي  ما يَْبقَى من الشَّعير والبُّرِ في البَْيَدِر إذا : الَحَصلُ و

َحاحِ. الُحَصالَةُ  كثُماَمٍة ، وفي العُبَابِ  فيهما كالُحَصالَةِ  قَليالً   ما يَْبقَى في األَْنَدِر من الحّبِ بْعَد ما يُْرفَع الَحبُّ كالُكنَاَسِة ومثْلُه في الّصِ
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 ؛ وفي الُمْحَكِم : َضْرٌب من النَّباِت. (5)كما في العُبَاِب  يٍر نباتٌ كأَم  :الَحِصيلُ و

__________________ 
 .10( سورة العادايت اآية 1)
 برواية : 132( ديوانه ط بريوت ص 2)

 إذا كشفت عند اإلله اماصرُ 
 وانظر اللسان والتهذيب.

 كذا وابلقاموس : ا صا.  (*)
 .«رةا »( عن اللسان وابألصر 3)
 .68/  2( اللسان والتكملة والثاين يف الصحاح واملقايي  4)
 ( الذي يف التكملة : وا وصر : نبت.5)
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، َزاَد األَْزَهِريُّ :  كالَمِعَدةِ لإِلْنسانِ  والظَّليمِ  الطيّرِ  أَْيضاً من وتَُشدَُّد الُمها كَجْوَهَرةٍ  الَحْوَصلَةُ و بالمّدِ ، الَحْوَصالءُ و كَجْوَهٍر ، الَحْوَصلُ و

ْلِف والُخّفِ ، والَجْمعُ   قاَل أَبُو النَّْجِم : َحَواِصلٌ  وهي الَمَصاِرين لذي الّظِ

  َوحَصالئِهِ هاٍد َوَلوح َجاَد 
 وقاَل أَْيضاً :

 ا وصرِ لينة الريِش عظاُم 
ةُ. حاِصلٌ  ال َحْوَصلٌ  الَخانَات واِحُدها َحَواِصلُ  قْلُت : ومنه  كما تَْنِطُق به العامَّ

اغانيُّ وقد َردَّه بعُض الُحذَّاِق من أَْهِل  َحْوَصلَتَهُ  ثَنَى ُعنُقَهُ وأَْخَرجَ  الطائُِر إذا اْحَوْنَصلَ و هكذا هو نصُّ العَْيِن وتَبِعه من بَْعِده قاَل الصَّ

 التَّْصِريِف والقَْوِل ما قالَْت حذام.

بَْيدّي في ُمْستَْدرِك العَْيِن فقاَل :ونَقََل شْيُخنا عن   ُمْنَكَرةٌ وال أَْعلَُم شيئاً على ِمثْاِل اْفَوْنعََل من األَْفعاِل. اْحَوْنَصلَ  الزُّ

ةِ ؛ وقيَل : ما  ، ويقاُل : هو ُمْجتََمع الثُّْفلِ  ءٍ كّلِ شي اإِلْنساِن ومن أَْسفَُل البَْطِن إلى العانَِة من : الُمَرْيطاُء وهو (1) الَحْوَصلَةُ و أَْسفََل من السُّرَّ

ةِ إلى العانَِة.  بَْين السُّرَّ

اِد. الُمَحْوَصلِ و كالَحْوَصلِ  نَقَلَه ابُن ِسْيَده من الَحْوِض ُمْستَقَرُّ الماِء في أَْقَصاهُ  الَحْوَصلَةُ و  بفتحِ الصَّ

تِِه كالُحْبلَىَمن يَْخُرُج أْسفَلُهُ من قِبَِل  (2) الُمَحْوِصلُ و تِها  الَحْوَصلُ و كما في الُمْحَكم قاَل : ُسرَّ  ع َحْوَصالءُ وشاةٌ َعُظَم من بَْطنها ما فَْوَق ُسرَّ

َحاحِ :و ويقاُل بالالِم أَْيضاً ؛ لَةُ  في الّصِ ُ  الُمَحصَّ ثٍَة المْرأَة لُ  التي كُمَحّدِ  قاَل : تُراَب لَمْعِدنِ  تَُحّصِ

زَاه    ٌر جــــــــــــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــــــــــــرياً َأال َرجــــــــــــــــــــــــــُ

ُد   عــــــــــــلــــــــــــ       لــــــــــــةيــــــــــــَ يــــــــــــُت  ُ َصــــــــــــــــــــــــــِّ بــــــــــــِ (3)تــــــــــــُ
 

  
ِء ، والتْرِكيُب يَُدلُّ على َجْمعِ الشي الباِذْنجانُ  : كَصْيقَلٍ  الَحْيَصلُ و وِطيِري. َحْوَصِلي ؛ يقاُل : َحْوَصلَتَهُ  َمأَلَ  الطائُِر إذا َحْوَصلَ  يقالُ و قاَل :

 .(4)الفََرُس  َحِصلَ  وقد َشدَّ عنه

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 نَْبٌت. الَحْوَصلُ 

غَار َذَكَر ذِلَك أَبُو ِزيَاد. الَحَصلُ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : كةً ما تَنَاثَر من َحْمِل النَّْخلِة وهو أَْخَضُر َغضُّ ِمْشل الَخَرز األَْخَضِر الّصِ  محرَّ

 إذا اْستَبَاَن البُْسُر في نَْخِلهم. ُمْحِصلُون القَْوُم فُهم أَْحَصلَ 

 .َمْحُصوِله الَكالِم : َرّده إلى تَْحِصيلُ و

ْلتُ و  أَْدَرْكتُه ، قالَهُ أَبُو البَقَاِء. تَْحِصيالً  ءَ الشي َحصَّ

الَةُ و انٍَة ِشْبه حقّة تُْعَمُل من َخَزٍف عاِميَّة والصوابُ  الُحصَّ  .الَحْوَصلَةُ  : كُرمَّ

 أي البَْطن. الَحْوَصلَةِ  وناقَةٌ َضْخمةُ 

يَت َحْوَصلُ و ْوِض : قََراُره وهو أْبَطُؤها َهْيجاً وبه ُسّمِ . ةُ َحْوَصلَ  الرَّ  الطائِِر ألَنَّها قََراُر ما يأُْكُل ، قالَهُ األَْزَهِريُّ

ِة من حجاَرةِ الَمْعَدِن وُمَخلُِّصه الحاِصلُ و ل ما َخلََص من الِفضَّ  .ُمَحّصِ

 قالَهُ ابُن فهد. يَّة لها ِذْكٌر في حديٍث عجيٍب.بنُت قْطبَة صحاب الُحَوْيِصلَةُ و

. النَّْخلةُ كفَِرحَ  َحِضلَتِ  : [حضل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ
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بْعَد ذِلَك  وَصالُحها أَْن تُْشعََل النَّاُر في َكَربِها حتى يَْحتَِرَق ما فََسَد من ليِفها وَسعَِفها ثم تجودُ  ؛ قاَل : فََسَدْت أُصوُل َسعَِفها وقاَل اللَّْيُث : أَي

اِل الناِر في َسعَِفها ؛ النَّْخلَةُ اْعتََراها فََساٌد في أُُصوِل َسعَِفها يَُداَوى بإْشعَ  َحِضلَتِ  نَّص أَبِي َحيَّان :، وَكذِلك َحِظلَت كما َسيَأْتي وأَْخَصر منه 

اِد َوْحده. ثم إنَّ الذي في التَّْهِذيِب هكذا قاَل :  بالكسِر ؛ وفي الُمْحَكم بِفتِْحها فليُْنَظر. َحِضلَت ويقال هذا أَْيضاً بالضَّ

 ا يُْستَْدَرُك عليه :* وممّ 

 الصبيُّ : لَِعَب باالْحَضاِل وهي ُكعُوٌب من عاجٍ نَقَلَه أَبُو َحيَّان. أَْحَضلَ 

__________________ 
 ( يف القاموس : أو ا وصلُة.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وامحَصوحِصُر.2)
 لعمرو بن مقاس املرادي.( اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  ونسبه هبامشه 3)
 وزيد فيها : إذا اشتك  بطنه عن أكر الرتاب. 68/  2( املقايي  4)
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. بالَكسرِ  الِحْطلُ  : [حطل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ئُْب ج وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو  كما في العُبَاِب. أَحطالٌ  الذِّ

ً و بالفتحِ  َحْظالً  من َحدَّْي نََصَر وَضَربَ  يَْحُظلُ و يَْحِظلُ  عليه َحَظلَ  : [حظل] ِف والَحَرَكةِ  أَي بالكسِر وبالتَّحريكِ  ِحْظالنا ،  َمنَعَه من التََّصرُّ

 .يَْحظلُ  عليه َحَظلَ  قيَل : الَمْشيِ  َكذِلَك إِذا َمنَعَه من بعِض و ، َحْظالً  بالضمِ  يَْحُظلُ  واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على

 عليه وَحَظَر وَحَجَر بمْعنًى واِحٍد قاَل البَْختريُّ الَجْعِديُّ : َحَظلَ  : الَمْنُع ، وقاَل غيُره : الِحْظالنُ  و :وقاَل أَبُو َعْمرٍ 

ِك مــــــــــــنــــــــــــه  ئــــــــــــح طــــــــــــِ ِك ال لــــــــــــُح ئــــــــــــح طــــــــــــِ  فــــــــــــمــــــــــــا لــــــــــــُح

ـــــــــــات      رمشـــــــــــــــــــــــــاق ظـــــــــــُ حـــــــــــح ـــــــــــَ ي ـــــــــــَ اُر  فـ غـــــــــــَ ـــــــــــَ (1)َأو يـ
 

  
اءُ   أَي يَُضيُِّق ويَْحُجُر وِرَوايةُ األَْزَهِرّي : يَْحُظلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : قاَل الفرَّ

ـــــــــــه  ك مـــــــــــن ِدمـــــــــــح عـــــــــــح ـــــــــــُ ك ال يـ ِدمـــــــــــح عـــــــــــح ـــــــــــُ ـــــــــــمـــــــــــا يـ  ف

ٌة      يــــــــــــَ انــــــــــــِ بــــــــــــَ رطــــــــــــَ ظــــــــــــُ حــــــــــــح يــــــــــــَ ار  فـــــــــــــَ غــــــــــــَ (2)َأو يـــــــــــــَ
 

  
ا أَْن يَْحُظلَها أَي   يَُكفَّها عن الظُُّهوِر أَو يَغَار فيَْغَضُب ، وَرفَعَ وقاَل غيُره : يَِصُف رُجالً بشدَّةِ الغَْيَرةِ والطَّبَانة لكّلِ من نََظَر إِلى َحِليلَتِه فإِمَّ

 على االْستِئْناِف. فيَْحُظلُ 

اَغانيُّ والَجْوَهِريُّ على األَْولَْين ، وزادَ  كَكتٍِف وَشدَّاٍد وَصبُوٍر : ُمقَتٌِّر يُحاِسُب أَْهلَه بالنَّفَقَةِ  َحِظلٌ  رُجلٌ و  أَي بما يُْنِفُق َعلَيهم ، اْقتََصَر الصَّ

 ابُن ِسْيَده الثاِلَث.

 قاَل َمْنظوُر بن حبة األََسِديُّ : بالكسِر االسُم منه الِحْظالنُ و

ين  ريِّ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ النَ تـ ظــــــــــــــــح لــــــــــــــــِّ   ا ــــــــــــــــِ غــــــــــــــــَ  أُم  مــــــــــــــــُ

دائــــــــــيــــــــــا      يــــــــــين بــــــــــِ ِذفــــــــــِ قــــــــــح ُت هلــــــــــا ملَح تـــــــــــَ قــــــــــلــــــــــح (3)فــــــــــَ
 

  
ً  الَمْشيَ  َحَظلَ  قدوبالتَّحريِك َمْشُي الغَْضباِن.  الَحَظالنُ و اُر بُن ُمْنقٍذ : فَّ بعَض َمْشيهِ كَ  إِذا َحَظالنا  قاَل الَمرَّ

ه و  العــــــــــــــِ َة يف َأضــــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــح وحت الــــــــــــــغــــــــــــــَ  َحشــــــــــــــــــــــــــــَ

الانً فــــــــــهــــــــــو مَيحشــــــــــــــــــــــــي      ر   حــــــــــظــــــــــَ قــــــــــِ (4)كــــــــــالــــــــــنــــــــــ 
 

  
 ، قاَل : َحَظَل يَْحُظلُ  وقد

ي   ه شـــــــــــــــــــــــــــــــــاٌة َرمـــــــــــــــــــِ ر  كـــــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــَ

ِي      شـــــــــــــــــــــح
َ
فـــــــيـــــــَف امل رخـــــــَ ظـــــــُ يـــــــنـــــــًا  حيـــــــَح كـــــــِ تـــــــَ (5)ُمســـــــــــــــــــــح

 

  
 َمْشيِه والَكْبُش النَِّقر الذي قد اْلتََوى ِعْرٌق في ُعْرقُوبه فهو يَُكفُّ بعَض َمْشيِه.أَي يَُكفُّ بعَض 

كَسَكاَرى ،  َحظالَى إِبِلٍ  من كَكِتفٍ  َحِظلٌ  فهو ، الَحْنَظلِ  ؛ ونصُّ أَبي َحيّان : َمِرَض من أَْكلِ  الَحْنَظلِ  البعيُر كفَِرَح أَْكثََر من أَْكلِ  َحِظلَ و

وَحَكَم بأَنَّه ثالثيُّ ، منهم  الَحْنَظل فَمِرَض عنه ، قاَل غيُره : وقلَّما يأُْكلُه ، ومنه اْشتَقَّ بعُضهم الَحْنَظلَ  َرَعى َحِظلٌ  َحنِيفَةَ : بعيرٌ  وقاَل أَبُو

باِعي وَسيَأْتي البَْحُث َعلَيه ُهنَاك إِْن َشا اَغانيُّ ، وَذَكَره المصنُِّف في الرُّ  َء هللاُ تعالَى.الَجْوَهِريُّ والصَّ

 بالضاِد وقد تقدََّم قَِريباً عن اللَّْيِث. َحِضلَتْ  ِمثْل النَّْخلَةُ  َحِظلَتو

 كما في الُمْحَكِم. حُظولٌ  وهي َظلَعَْت وتَغَيََّر لَْونُها لَوَرٍم في َضْرِعها َحَظالً  الشاةُ  َحِظلَتو

 .َحِظلَتْ  ها وَخبَُث لَبَنُها ، والشاةُ كذِلَك وقدالناقَةُ التي َوِرَم َضْرعُ  الحُظولُ  وقاَل أَبُو َحيَّان :

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ِف والَمْشيِ. الَحْظلُ   : َغْيرة الرُجِل على المْرأَةِ وَمْنعُه إِيَّاها من التََّصرُّ

 : (6)ُل الشاِعِر : َمَشى في ِشّق من َشَكاةٍ فهو حاِظٌل ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، ومنه قَوْ  َحَظَل يَْحُظلُ و

  العاً  حيظرمر بنا 
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ْجِل. الَحَظالنُ و كةً َعَرج الّرِ  : محرَّ

__________________ 
 .81/  2( الصحاح واللسان والتهذيب وجزء منه يف املقايي  1)
 ( هذه رواية الصحاح للبيت ا وأما رواية األزهري يف التهذيب فصدره :2)

 فما لطئك ال لطئك منه
 وصدره يف التهذيب. 212/  2آماد القاد  81/  2اللسان والصحاح واملقايي  ( 3)
 ( اللسان والتهذيب والصحاح.4)
 ( اللسان.5)
وقد وردت العبارة يف « قوله : ومنه قو  الشـــــاعر : مّر اخل ا كذا يف خطه ا والذي يف اللســـــان : يقا  : مّر اخل»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 6)

  ونصها : وقا  : مّر بنا فالن حيظُر  العاً.التهذيب نثراً 
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وِض. الَحْنَظلُ  الَمَكاُن َكثَُر به أَْحَظلَ و  ، نَقَلَه السهيليُّ في الرَّ

ُر في َمْشيِه من أَلٍَم أَو َغَضٍب. الحاِظلُ  وقاَل أَبُو َحيَّان :  : الُمقَّصِ

 : البَِخيُل. الحظولُ و

ْرعِ  اللَّبَنُ  كذاوالماُء  َحفَلَ  : [حفل]  َحفَلَ و َحفَلَهُ َحْفالً و تَْحِفيالً  هو َحفَّلَهُ و اْحتَفَلَ و كتََحفَّلَ  اْجتََمعَ  َحفيالً و ُحفوالً و َحْفالً  بالكسرِ  يَْحِفلُ  في الضَّ

 ِء َجْنبَْيه.الواِدي بالسَّْيِل جاَء بِِملْ 

َحاحِ : ُشْعبَة  قاَل َصْخُر الغَّيِ : تَفَلَ كاحْ  إِذا َكثُر َسْيلُهما حافِلٌ  وَوادٍ  حافِلٌ  وفي الّصِ

َرة  ـــــــــــــر فـــــــــــــاقـــــــــــــِ رح قـــــــــــــب م أَقحصـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ثـ
ُ

 َأاب املـــــــــــــ

ـــــــــــِف      اَء األَن يـــــــــــُب لـــــــــــََ رُ ِإذا ُتصـــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــِ تـــــــــــَ (1)حتـــــــــــَح
 

  
 مْعنَاهُ تأْخذُ ُمْعَظَمه.

 وقيَل : َجدَّ َوْقعُها ، يَْعنُون بالسَّماِء حينئٍذ الَمَطر ألَنَّ السماَء ال تَقَُع ، كما في الُمْحَكِم. اْشتَدَّ َمَطُرها َحْفالً  السَّماءُ  َحفَلَتِ و

 ، وفي بعِض النسخِ : نُثَِر ، واألُْولَى الصواُب وِمثْلُه في الُمْحَكِم. (2) َكثُرَ  َحْفالً  الدَّْمعُ  َحفَلَ و

 .كاْحتَفَلُوا واْحتََشُدوا ، َزاَد الَجْوَهِريُّ : اْجتَمعوا َحْفالً  القَْومُ  َحفَلَ و

 لَزْوِجك أَي تََزيَّنِي لتَُحَظْي عنَده. تََحفَِّلي وتََحلَّى ، يقاُل للَمْرأَةِ : تََزيَّنَ  تََحفََّل تََحفُّالً و

 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. الَمْجِلُس َكثَُر أَهلُهُ  تََحفَّلَ و

حاحِ : ُمْمتَِلي ٌر لَبَنُهُ كثي حافِلٌ  َضْرعٌ و  كُركَّعٍ. ُحفَّلٌ  ج ٌء لَبَناً ،، وفي الّصِ

 .ُحفَّلٌ  وُهنَّ  حافِلٌ  ، وشاةٌ  َحفولٌ و حافِلَةٌ  ناقَةٌ و

كةً  الَحفَلَى َدعاُهمْ و  َحِفيلٌ و َحْفلٌ  وَجْمعٌ  أَي بجَماَعتِهم.كما في الُمْحَكِم والُمِحيِط ، َزاَد ابُن ِسْيَده : والجيِم أَْكثُر  لُغَةٌ في الجيمِ  األَْحفَلَىو محرَّ

 في األَْصِل َمْصدٌر كما في العُبَاِب. َحْفلٌ و،  كثيرٌ  أَي

 .بَِحِفلَتِِهم كما في الُمْحَكِم. وَوقََع في العُبَاِب : بأَْجَمِعهم أَي بَِحفيلَتِِهمْ  جاُؤاو

: الَمْوِضُع  الُمْحِفلُ  : الَمْجِلُس ، والُمْجتََمُع في غيِر َمْجِلٍس أَْيضاً ، وقاَل الَمنَاِويُّ : الَمْحفَلُ  ، وفي التَّْهِذيِب : : كَمْجِلٍس الُمْجتََمعُ  الَمْحِفلُ و

 وهو الَجْمُع. الَحْفلِ  الذي فيه َجْمٌع من

َق بينهما اآلمِدّي في الُمَواَزنَِة بأَنَّ والَمْجِلَس ُمتََراِدفا الَمْحِفلَ  وقاَل شْيُخنا : أَْكثَُر أَْهِل اللغَِة أَنَّ  يُْشترط فيه َكثَْرةٌ بِِخالِف  الَمْحِفلَ  ن ، وقد فَرَّ

ل. قاَل شْيُخنا وعْنِدي أَنَّ إِْطالَق الَمْجِلِس على القَْوِم من قَبِيِل المجاِز ، كما يُوِمى َمْخَشِرّي.الَمْجِلِس فتأَمَّ بفتحِ الفاِء  كالُمْحتَفَلِ  ُء إِليه َكالُم الزَّ

.  وهو ُمْجتََمُع القَْوِم ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 .(3)عن ابِن ُدَرْيٍد  ُحْسُن الِقياِم باألُمورِ   :اإِلْحتِفالُ و كأَميٍر َكما في الُمْحَكِم. كالَحِفيلِ  الُمبالَغَةُ  أَْيضاً :و عن ُكراعٍ ، الُوضوحُ  اإِلْحتِفالُ و

 من األُموِر وأَْنَشَد َشِمٌر : ُمباِلغ فيما أََخَذ فيه أَي َحْفلَةٍ  ذوو ْفلٍ حَ  وذو في أَْمِره َحفيلٌ  رُجلٌ و

 (4) ا َِفيراي َورحُس ذاَت اجِلدِّ و 
. َجدَّ فيه َحْفلَتَه أََخَذ لألَمرِ و اَغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ً  الُحثَالَةُ و الُحفالَةُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و ْذُل من كّلِ شي من الناِس َمن ال َخْيَر فيه ، قاَل : وهو أَْيضا اِلُحون »الحِديُث :  ٍء ، ومنهالرَّ يْذَهُب الصَّ

ل حتى ال يَْبقَى إاِلَّ  ُل فاألَوَّ ً  ةُ الُحفالَ و ، ويُْرَوى : ُحثالَة ال يُبَالي هللاُ بهم.« التَّْمِر والشَّعيرِ  ُحفالَة كُحفالَةِ  أَسالفاً األَوَّ ما َرقَّ من َعَكِر  أَْيضا

ْيِب ، الدُّْهنِ   اللَّبَِن عن ابِن ِسْيَده. (5): ُرْغَوةُ  الُحفَالَةُ و والّطِ

 .َحفَلَه فتََحفَّلَ  وقد التَّْزيينُ  التَّْحفيلُ و
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 َع اللّبَُن في َضْرِعها للبَْيعِ.أَو البَقََرةِ أَو الناقَِة ، وهو أَْن ال يحلبَن أَياماً ليَْجتَمِ  تَْصريَةُ الشاةِ  : التَّْحفيلُ و

اة. ُمَحفَّلة والشاةُ   التَّْصِريةِ  عن وسلموآلهعليههللاصلىقد نََهى و وُمَصرَّ

__________________ 
 واللسان.« سواء األنف»برواية :  229/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( يف القاموس : نُِثَر.2)
 .176/  2( اجلمهرة 3)
 والتكملة.( اللسان 4)
 ضبطت ابلكسر معطوفة عل  عكِر الدهن.« رغوةِ »( يف القاموس : 5)
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ِفيرِ و  ة ال الت حح َبها َغزِيَرًة فزَاَد يف مثِنها فِإذا َحَلَبها بعحَد ذِلَك َوَجَدها انِقصــــــــَ رَتِي َحســــــــِ ُشــــــــح
تَـَلَبها امل ل َ ِ عم ا وذِلَك أَن ه ِإذا احح

م تَـَلَبها َأاي   .حَتحِفيلها احح
 به ، قاَل الُكَمْيُت : تَْحِفلْ  به ، كما في الُمْحَكِم ، ويقاُل ال ما بالَى أَي به اْحتَفَلَ  وما َحْفالً  بالكسرِ  يَْحِفلُهِ  به َحفَلَ  ماو َحفَلَهُ  ماو

ُف َداُرهــــــــــا  َة لــــــــــو ُتســــــــــــــــــــــــاعــــــــــِ يــــــــــَ ــــــــــح بـ ِذي بــــــــــظــــــــــَ  َأهــــــــــح

فـــــــــــًا و      لـــــــــــَ ركـــــــــــَ فـــــــــــِ هـــــــــــا وأابد  َأحـــــــــــح رحمـــــــــــَ (1)صـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ر ُمفَْلَطٌح  كِخْرَوع َشَجرٌ  (2) الِحْفَولَ  : أَْخبَرني أَْعَرابيُّ من أَْهِل اليََمِن أَنَّ  قاَل أَبُو َحنِيفَةَ و اِن في القَْدِر ، وله َوَرٌق ُمَدوَّ مَّ ِمثُْل ِصغَاِر َشَجِر الرُّ

اَصٍة َصغيَرةٍ فيه َمرارةٌ ويُْؤَكلُ وِرقاٌق ُخْضٌر  يها الَحفََص. ثََمُرهُ كإِجَّ  ، وله ُعْجمةٌ غيُر َشديَدةٍ نَُسّمِ

اُء :و  .الَحْفلِ  ْخمةُ مأْخوذٌ منوهي الَكَمَرةُ الضَّ  القَْنفاءُ  الَحْوفَلَةُ  قاَل الفرَّ

. َحْوفَلَتُه اْنتَفََختْ  الرُجلُ  َحْوفَلَ و  ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

. أَي يَصونَهُ  ُمحافِلٌ  وهو ُمحاِفٌظ على َحَسبِه ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، كغُراٍب الجمُع العَظيُم واللَّبَُن الُمْجتَِمعُ  الُحفَالُ و  ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 ، عن األَْصَمِعّيِ ، ومنه قَْوُل لَبِيٍد َرِضَي هللا تعالَى عنه يَِصُف َطِريقاً : الطَّريُق باَن وَظَهرَ  اْحتَفَلَ و

ه  رحفـــــــــــــــــانـــــــــــــــــِ رحُزم الشـــــــــــــــــــــــــــــــاِرُف مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ  تـ

ٍد و      جـــــــــــــح مـــــــــــــا الَح بـــــــــــــنـــــــــــــَ لـــــــــــــ  رح كـــــــــــــُ فـــــــــــــَ تــــــــــــــَ (3)احـــــــــــــح
 

  
اِعي يَِصُف َطِريقاً :  وقاَل الرَّ

زَاِز اأَلرِض يف الحــــــــــــــِ  رٍ ٍب بــــــــــــــعــــــــــــــَ فــــــــــــــِ تــــــــــــــَ   ــــــــــــــُح

َدابـــــــــــــــرُي      م ا ـــــــــــــــَ ر ُه اأَلكـــــــــــــــَ (4)هـــــــــــــــاٍد ِإذا غـــــــــــــــَ
 

  
 ، يقاُل : فََرسٌ  أَْظَهَر لفاِرِسه أَنَّه بَلََغ أَْقَصى ُحْضِرِه وفيه بَِقيَّةٌ  إِذا الفََرسُ  اْحتَفَلَ  قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ :و أَي هذا الطَّريق ظاِهٌر في الصَّالبَِة أَْيضاً.

 .ُمْحتَفَلٌ 

 قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : ويَُضمُّ ع أَو وادٍ  َحفَائِلوع  الَحفَائِل ذاتُ و

ـــــــــــــَره  رِي ه وشـــــــــــــــــــــــــــ   فـــــــــــــَ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ رت نـ ـــــــــــــ    (5)َ َب
ِر أَ  قــــــــــا َ و      ائــــــــــِ فــــــــــَ َ  الــــــــــنــــــــــاس دوَن جــــــــــَ يــــــــــح (6)لــــــــــَ

 

  
فإِنَّه َزاَد الالَم على َحّدِ ِزياَدتِها  الَحفَائِل قاَل ابُن جنّي : من ضمَّ الحاء َهَمَز الياَء البَتَّة ، ومن فَتََح اْحتَمل الَهْمز والياء جميعاً ، وقَْولُه : ذات

 في قَْوِله : بنات األَوبَر.

 كما في الُمْحَكِم. َشَجرٌ  : كَسَمْيَدعٍ  الَحفَْيلَلُ و

 يُْستَْدرُك َعلَْيه : * ومّما

ْت عليه َحفَلَتْ  هلل أُمُّ »قَْوُل عائَِشةَ َرِضَي هللا تعالَى عنها :  المْرأَةُ : َجَمعَْت اللَّبََن في ثَْديَْيها ، ومنه َحفَلَتِ   .«له وَدرَّ

 قاَل بِْشٌر : تََحفَّلَ و فاْحتَفَلَ  : َجالهُ  َحْفالً  ءَ الشي َحفَلَ و

ررَأ  ُدر ًة بـــــــــــــــيضـــــــــــــــــــــــــــــاَء  فـــــــــــــــِ ا  حيـــــــــــــــَح وحهنـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

ُب      َقصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــر مـــــــــُ ـــــــــرَبِي رحابن ال اٌم كـــــــــغـــــــــِ خـــــــــَ (7)ســـــــــــــــــــــــُ
 

  
 يعني يَزيُد لَْونُها بياضاً لَسَواِده.

 .َحَوافِلٌ  ، وقيَل : َحفَائِلٌ  من النِّساِء الَجِميلَةُ ، عن ابِن َعبَّاٍد ، والَجْمعُ  الُحفُولُ و

 ام بالكسِر ُحثَالَتُه.الطَّع ِحْفلُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

ل الُهَذليُّ يَِصُف َسيفاً : ُمْحتَفَلُ و  لَْحِم الفِخِذ والسَّاِق : أَْكثَُره لَْحماً ، ومنه قَْوُل الُمتَنَّخِ
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وٌب ِإذا  ض َرســــــــــــــــــــــــــــــُ ُ  كــــــــــــــــالــــــــــــــــر جــــــــــــــــح يــــــــــــــــَ  أَبـــــــــــــــــح

رمــــــــــــــا  َخ يف      فــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ي   ــــــــــــــُح لــــــــــــــِ تــــــــــــــَ (8)لــــــــــــــَح
 

  
.  نَقَلَه األَْزَهِريُّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم.2)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 143( ديوانه ط بريوت ص 3)
 واللسان والتكملة والتهذيب.« . إذا عزّه.. برقا  األرض»برواية :  98( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .«فريره» ويف ديوان اهلذليا :« خبطه والذي يف اللسان : بريره ا ويف ايقوت : مريره. فحررهقوله : فريره كذا »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 واللسان ومعجم البلدان. 83/  1( ديوان اهلذليا 6)
 واأَلساس. 82/  2( اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  7)
 واللسان والتكملة. 12/  2( ديوان اهلذليا 8)
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ُجَل ، وقد جاَء ِذْكُرهاوتَْقتَال وتَْكتَِحُل ، وكلُّ شي تَْحتَِفل  ، ومنه ُرْقيَة النَّْملَة : العَُروس: تََزيَّنَ  اْحتفَلَ و  ٍء تَْفتَِعل غيَر أَنَّها ال تَْعِصي الرَّ

 .النَّْملَة ُرْقيَة َحْفَصةَ  على ُعَمْيس بْنت ألَْسماء ، وسلموآلهعليههللاصلىفي الحِديِث : قاَل 

 ُمْجتََمعُه. َمْحِفلُهو؛  َمْحِفِله اْجتَِماع الماِء في لُ الَحفْ و

 : َكثِيرةٌ قاَل ُكثَيِّر : ُحفَّل وَمَداِمعُ 

كــــــــ   ُ ابلــــــــبــــــــُ اح و غــــــــاَرِت الــــــــعــــــــَ لــــــــُ ت َأســــــــــــــــــــــح  ِإذا قــــــــلــــــــح

دامـــــــــــــــُض      ا مـــــــــــــــَ هتـــــــــــــــح د  رَاًء ومـــــــــــــــَ رُ غـــــــــــــــِ فـــــــــــــــ  (1)حـــــــــــــــُ
 

  
 ما أَْعَطى ِدْرهماً أَي َمْبلَغ ما أَْعطى. حفيلة وكان

بيِب والحَشِف. الُحفَالُ و  : كغُراٍب بَِقيَّةُ التَّفَاِريِق واألَقَماع من الزَّ

 الطَّعاِم ما يَْخُرُج منه فيُْرَمى به. ُحفالَةُ و

 : الُمكاثُِر الُمَطاوُل قال ُملَْيح : الُمَحافِلُ و

ــــــــــــــُ  وب ــــــــــــــُ ن ــــــــــــــَ م  حــــــــــــــا يـ رِي اهلــــــــــــــَ ــــــــــــــح ــــــــــــــإين ألَق  ين ف

رِيـــــــــٌر      َر  مـــــــــنـــــــــه ضـــــــــــــــــــــــَ َد الـــــــــكـــــــــَ يـــــــــح عـــــــــَ رُ بــــــــــُ افـــــــــِ (2) ـــــــــَُ
 

  
 األَْمِر : ُمْعَظُمه. ُمْحتَفَلُ و

ٍد َعْبد هللا ابن القاِضي األََصم علّي بن َعْبِد هللا بِن أَب الحفَائِليُّ و د ابن القاِضي أَبي محمَّ ي َعقامة ، إِليه اْنتََهْت : لَقَُب القاِضي أَبي َعْبِد هللا ُمحمَّ

 اَسةُ َمْذهِب الشَّافِِعّي في اليََمِن.ِري

 * ومّما يُْستَْدَرُك َعلَْيه :

 : كَسفَْرَجٍل األَْفَحُج ، نَقَلَه ابُن القَّطاعِ وقاَل : إِنَّ الَمهُ زائَِدةٌ. الَحفَْنجلُ  : [حفجل]

 ؛ ومنه كالَحْقلَةِ  ، وقيَل : هو الموِضُع الجاِدُس أَي البِْكُر الذي لم يُْزَرع فيه قّط ، َزاَد بعُضهم : : قَراٌح َطيٌِّب يُْزَرُع فيه الَحْقلُ  : [حقل]

 .الَحْقلَةُ  البَْقلَةَ إِالَّ  (3) ال يُْنبِتُ  الَمثَُل :

حاحِ والعُبَاِب : أَنَّ بمْعُروفَة وأَُراُهم أَنَّثُوها في هذا الَمثَِل لتأْنِ  الَحْقلَةُ  قاَل ابُن ِسْيَده : ولْيَستِ   يِث البَْقلَِة أَو َعنَوا طائِفَةً منه. والذي في الّصِ

 يُْضَرُب هذا الَمثَُل للَكِلَمِة الَخِسْيسِة تَْخُرُج من الرُجِل الَخِسيِس. . قيَل :الَحْقلِ  واِحَدةُ  الَحْقلَةَ 

ْرُع قد تََشعََّب وَرقُهُ  : الَحْقلُ و  أَْقواٌل نَقَلَها ابُن ِسْيَده. وَظَهَر وكثَُر أَو إِذا اْستَْجَمَع ُخروُج نَباتِِه أَو ما َداَم أَْخَضرَ  وقُه ،قَْبَل أَْن تَْغلَُظ سُ  الزَّ

رُع. أَْحقَلَ و،  َحْقلٍ  األَْرُض صاَرْت ذات أَْحقَلَتِ  ، يقاُل : في الُكلِّ  أْحقَلَ  قدو  الزَّ

 .«بمَحاقِِلُكم ونما تَْصنَعُ »الحِديُث :  ، منه المزاِرعُ  المحاقِلُ و

ْرعِ قبَل بُُدّوِ َصالِحِه ، أَو بَْيعُه في  ، واْختُِلَف فيه فقيَل : (4) الُمَحاقَلَةِ  عنِ  وسلمعليههللاصلىفي الحِديِث : نََهى َرُسوُل هللا ، و وهو بَْيُع الزَّ

بُعِ أَو  . أَقَلَّ أَو أَْكثََر أَو اْكتِراُء األَْرِض بالِحْنَطةِ ُسْنبُِله بالِحْنَطِة ، أَو الُمزاَرَعةُ بالثُّلُِث أَو الرُّ اَغانِيُّ  أَقُواٌل نَقَلَها ابُن ِسْيَده والصَّ

افي الِحْقلَةُ و واْقتََصَر ابُن ِسْيَده على الكسِر  ويُثَلَّثُ  وال تَُرى أَْرُض الَحْوِض من ورائِِه ؛ : بالكسِر ما يَْبقَى في الَحْوِض من الماِء الصَّ

 فتْحِ.وال

 ولْيَسْت بالقَِليلَِة. بَِقيَّةُ اللَّبَنِ  : الِحْقلَةُ و الُحقلة قاَل أَبُو َزْيٍد :و

 وما بَِقَي من نُفايَاتِه. قاَل األَْزَهِريُّ : ال أَْعرُف هذا الَحْرَف. (5) ُحَشافَةُ التَّْمرِ   :الِحْقلَةُ  قاَل اللَّْيُث :و

 الماُء القَليُل. : الِحْقلَةُ  لي من الشََّراِب. وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : اْحِقلْ  ، ومنه قَْولُُهم : ِء القََدحِ  ِملْ ما دونَ  : بالَكسِر والضمِ  الُحْقلَةُ و
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راِب َمَع البَْقِل وهو بمْنِزلَِة الحقوة وقيَل : من أَْكِل التُّ  َمْحقُولٌ  وهو َمْغس يأْخذُها في البَْطِن يقاُل : َجَملٌ  بالفتحِ داٌء في اإِلبِلِ  : الَحْقلَةُ و

 قاَل ُرْؤبَة : أَْحقالٌ  والَجْمعُ 

قالُهيف بطحِنه   (6)وَبَشُمه  َأحح
 قيَل : هو أَْن يْشرَب الماَء مع التُّراِب فيَْبشَم.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 واللسان.« حا يضيفين»برواية :  1059/  3( شرح أشعار اهلذليا 2)
 ومثله يف اللسان.« يـُنحِبتُ »( يف القاموس : 3)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم.4)
 .«وُحساَفُة التمر»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 5)
 واللسان والتهذيب. 154( ديوانه ص 6)
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ً و  بالفتِح كَرِحَم َرْحمة َحْقلَةً  فيهما كفِرحَ  َحِقلَتْ  قدو عن األَْصَمِعّيِ : َزاَد أَبُو ُعبَْيٍد : َمَع البَْقِل ، وَجٌع في بَْطِن الفرِس من أْكِل التُّرابِ  أَْيضا

كةً  َحقاَلً و  قاَل ابُن أَْحمر : بالكسِر الَهْوَدجُ  الِحْقلُ و محرَّ

 فــــمـــــــا الشــــــــــــــــــمــــُ  تــــبـــــــدو يــــوَم غــــيــــٍم فـــــــبشــــــــــــــــــرقـــــــتح 

ــــــــذبــــــــرُ      ــــــــنــــــــري فــــــــال ــــــــعــــــــنــــــــقــــــــاء فــــــــال  بــــــــه شــــــــــــــــــــــامــــــــة ال

  

ــــــــت حبــــــــاجــــــــٍب  ــــــــهــــــــا وضــــــــــــــــــــــل ــــــــدا حــــــــاجــــــــٌب مــــــــن  ب

  
رُ أبحســـــــــــــــــــــــَن مـــــــــنـــــــــهـــــــــا يـــــــــوَم ا زاَ  هبـــــــــا    قـــــــــح  ا ـــــــــِ

  
 في البَْطِن. يكونُ  داءٌ  : الَحْقلُ و

َطب في األَْمعاءِ  بالكسِر كما في الُمْحَكِم بالفتحِ كما في التَّْهِذيِب : الِحْقلُ و ْطبِة من العُْشِب األَْخَضِر قبَل أَْن  ماُء الرُّ َطِب البُقُوَل الرَّ ، أََراَد بالرُّ

ْطِب عن الماِء وذِلَك الماُء الذي تُْجَزأُ به النَّعَم من البُقوِل هوتَِهيَج األَ   ج كَسفينةٍ  الَحِقيلَةِ وكالُحقاِل بالضِم  الَحْقلُ  ْرُض ويَْجَزأَ الماُل حينئٍذ بالرُّ

 ، قاَل ابُن ِسْيَده : وُربَّما َصيَّره الشاِعُر َحْقالً. َحقائِلُ 

اِعي :و تَْبلُُغ أَن تكوَن َجباَلً األَْرُض التي ال كأَميرٍ  الَحِقيلُ و ا قَْول الرَّ  أَمَّ

ر ة و  ن   ـــــــــــــَ هـــــــــــــِ ومـــــــــــــِ ظـــــــــــــُ ـــــــــــــعـــــــــــــد كـــــــــــــُ َن ب  أََفضـــــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــال      قــــــــــــِ اح حــــــــــــَ (1)مــــــــــــن ذي اأَلابرِ  إذ َرعــــــــــــَ
 

  
ا (2)، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  نَْبتٌ  فقيَل : هو ا من الخلة وإمَّ تَه ؛ وقاَل مرة إمَّ  من الحمض. : َضْرٌب من النَّْبِت ال أَْعِرُف صحَّ

 وقيَل : هو العُْشُب أي َرَعْين َحِقيالً من ذي األَباِرِق. ع. قيَل : هو اسمُ و

 وما بَِقَي من نُفَاياتِه. (3) بهاٍء ُحَشافَةُ التَّْمرِ  الَحِقيلَةُ و

 كأَنَّها ابداٌل من الَحْوَجلَِة. : القاُروَرةُ الطَّويلَةُ العُنُِق تكوُن َمَع السَّقَّاءِ  الَحْوقَلَةُ و

ُسْرَعةُ  : الَحْوقَلَةُ و . ويُْرَوى بالفاِء أَْيضاً وقد تقدََّم.الُمَحْوقِل قاَل : َهُن الشيخِ  الَحْوقَلَةُ  ، قيَل ألَبي الغَْوِث : ما الغَْرُموُل اللَّيِّنُ  : الَحْوقَلَةُ و

ْعُف.  قيَل : هووالَمْشي وُمقاَربَةُ الَخْطِو  ً واإِلْعيَاُء والضَّ ً و ، َزاَد األَْزَهِريُّ : عْنَد العرس. النَّْوُم واإِلْدباُر والعَْجُز عن الِجماعِ  أَْيضا  أَْيضا

 قاَل الشاِعُر : اْعتَِماُد الشَّيخِ بيََدْيِه على َخْصِره

تُ اي قــــــــــــــوِم قــــــــــــــد  لــــــــــــــح ــــــــــــــَ قـ وح وحُت  َأو حــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  َدنـ

َد و      عــــــــــــح ــــــــــــَ يــــــــــــقــــــــــــا ِ بـ وحُت  حــــــــــــِ َ
ــــــــــــّرِجــــــــــــاِ  املــــــــــــ (4)ال

 

  
ا اْستَْوحَش من أَْن تَِصيَر الواو ياًء فتح الحاء ، ويقاُل : َحْوقال ويُْرَوى : وبَْعدَ  إذا َكبِر وفَتََر عن  ِحيقَاالً و َحْوقََل َحْوقَلَةً  ، وأََراَد الَمْصدر فلمَّ

 الِجماعِ.

 .َحْوقَلَهُ  وقد الدَّفَعُ  : الَحْوقَلَةُ و

 كما في الُمِحيِط والُمْحَكِم. الَجْيقَُل كَصْيقٍَل َمن ال َخْيَر فيهو

 اللَّيُِّن. الذََّكرُ  : الَحْوقَلُ و

 له مْنقَاٌر قَْدَر ِذَراعٍ. َسَمٌك أَْخَضُر طويلٌ  : الَحاقُولُ و

َ  َحْقلُ و ً و ٍء لبَنِي َدْرَماَء منهم.أََحُد َجبَلَْي طّيِ  َجأة بأ ً وة قُْرَب أَْيلَةَ.  أَْيضا قاَل العَبَّاُس بُن مْرَداٍس السلميُّ َرِضَي هللا تعالَى عنه  واٍد لُسلَْيمٍ  أَْيضا

: 

ـــــــــعـــــــــت  حـــــــــقـــــــــرمـــــــــا روضـــــــــــــــــــــــٌة مـــــــــن روِض و   متـــــــــت

اقــــــــــــًا وبــــــــــــقــــــــــــاًل تــــــــــــوائــــــــــــمــــــــــــا      بــــــــــــّ رَارًا وطــــــــــــُ (5)عــــــــــــَ
 

  
 عْنَد واِدي القَرى. اسُم ساِحِل تَْيماءَ  : َحْقلُ و

خاَمى ع َحْقلُ وباليََمِن.  الَحْقلِ  ِمْخالفُ و اُخ : الرُّ  قاَل الشمَّ
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ن ِدمــــــــــنــــــــــتــــــــــا عــــــــــرّج الــــــــــرّكــــــــــُب فــــــــــيــــــــــهــــــــــمــــــــــا   أمــــــــــِ

ــــــــــال ــــــــــا  حبــــــــــقــــــــــر     ــــــــــب ــــــــــر خــــــــــامــــــــــي قــــــــــد أ. ل (6)ال
 

  
 باليمامِة. (7) بالكسِر ناحيةٌ  الِحْقلَةُ و

اَغانيُّ : بالضمِ  الُحقاِليَةُ و  من أَْعماِل َصْنعاَء. ِحْصٌن باليمنِ  وتَْخِفيِف الياِء كما َضبََطه الصَّ

__________________ 
ر ٍة واللسان وعجزه يف املقايي   224( ديوانه ط بريوت ص 1)  وانظر ختر ه يف الديوان. 88/  2برواية : ِِبِ
 .179/  2( اجلمهرة 2)
 خر  : ُحَساَفُة التمر.( عل  هامش القاموس عن نسخة أ3)
 ويرو  : وكنت بد  اي قوم. 170( اللسان بدون نسبه ا وهو يف أراجيز ر بة ص 4)
والتوائم : املضــاعف من روض حقر ا وقوله : عرارا : أي متتض عرارها كقوهلم حســن وجهاً أي « وَنال توائما»وفيه : « حقر»( معجم البلدان 5)

 حُسن وجهه.
 وفيه : قد عفا طلال ا.« حقر»البلدان ( معجم 6)
 ( قيدها ايقوت : رمر بنواحي اليمامة.7)
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 ابُن أَْنماٍر. ، وهو كَسحابٍ  َحقالٍ  وقاَل ابُن َحبِيب في األََزِد زماُن بُن تَْيِم هللا بنِ  كِكتاٍب ع. ِحقَاالً  (1)قاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسُب أَنَّ و

ا يُْستَْدَرُك عليه   :* وممَّ

اِحلَِة. أَْحقَلَ   الرُجُل في الّرُكوِب إذا لِزَم َظْهَر الرَّ

 .الَحْوقَلَةُ  بالكسرِ  الِحيقَالُ و

 : االَكاُر. الحاقِلُ و

 : َمْوِضٌع. الَحْقلُ و

 : كأَميٍر واٍد في بالِد بَنِي أََسٍد وفي بالِد بَنِي عْكٍل بَْين جباٍل قالَهُ نَْصر. َحِقيلٌ و

 معي. َحْوقَلٌ  : الشْيُخ إذا فَتََر عن النِكاِح ، وقيَل : هو الشْيُخ الُمِسنُّ ُمْطلقاً. ورُجلٌ  الَحْوقَلُ و

 : كَصْيقٍَل اسٌم. َحْيقَلٌ و

 والنَّْمِل. وقيَل : العُْجُم من الطيوِر والبهائِِم. ما ال يُْسَمُع َصوتُه كالذَّرِّ  من الحيوانِ  بالضمِ  الُحْكلُ  : [حكل]

 وهو قَْولُه : اسٌم لُسليمان عليه الصالةُ والسالمُ  في َرْجِز ُرؤبَة : الُحْكلُ  قاَل اللَّْيُث :و

ين  م  (2)لــــــــــــو أَنــــــــــــ  لــــــــــــح رأُوتــــــــــــيــــــــــــُت عــــــــــــِ كــــــــــــح  ا ــــــــــــُ

رِ      ر  الـــــــــــد خـــــــــــح َتســـــــــــــــــــــــــِ ُت مـــــــــــنـــــــــــه ُمســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــح لـــــــــــِ  عـــــــــــَ

  

اَلَم الــــــــــــنــــــــــــ   يــــــــــــمــــــــــــان كــــــــــــَ لــــــــــــَ َم ســــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــح ِر عــــــــــــِ  مــــــــــــح

  
ِد    دًا عـــــــــــــــن عـــــــــــــــذح (3)مـــــــــــــــا َرد  أَرحَو  أَبـــــــــــــــَ

 

  
ساُح نَساهُ وَرخاَوةٌ في َكْعبَْيهِ  الَحْكلُ و  بالتَّحريِك. الَحَكلِ  كذا في الُمْحَكِم إاّل أَنَّه َمْضبوط في الفرِس اّمِ

إذا اْلتَبََس  اْحتََكلَ  وكذِلكَ  عليَّ الَخبَُر أَْشَكلَ  َحَكلَ و يُبِْين بها الكاَلُم.أي ُعْجَمةُ ال  ُحْكلةٌ  ، يقاُل في لسانِهِ  بهاٍء العُْجَمةُ في الَكالمِ  الُحْكلَةُ و

اُج ، وكذِلَك َعَكَل وأَْعَكَل. كأَْحَكلَ  واْشتَبَه جَّ ْمحَ  َحَكلَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و قالَهُ الزَّ  أَقاَمه على إِْحَدى ِرْجلَْيِه. َحكالً  الرُّ

 أي ألَْضَربَنَّك بها. َحكالً  بالعََصا ألَْحُكلَنَّك لئِْن أَْظفََرني هللا بكَ  َذِليَّة ، قاَل بعُض ُهَذْيٍل :هَ  َضَربَ  َحكالً  بالعََصا َحَكلَ و

 البَخيُل. يقاُل :و ، القَصيرُ  : الَحْوَكلُ و

 عن ابِن َعبَّاٍد. بهاٍء َضْرٌب من الَمْشيِ  الَحْوَكلَةُ و

 واْلتَبََس واْشتَبَه. ْشتََكلَ ا َعلَيه األَْمرُ  اْحتََكلَ و

اُء. تَعَلَّم العََجِميَّة بعَد الَعَربيَّةِ  اْحتََكلَ و  قالَهُ الفرَّ

نُ  : الحاِكلُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و . الُمَخّمِ  ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

ا أَْحَكلَ و ا : أَبَرَّ ، قاَل : أَْحَكلَ و، ونَصُّ الُمْحَكِم  عليهم أَثاَر عليهم َشرًّ  عليهم َشرًّ

وحا  ـــــــــــَ وحا عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــنـــــــــــاِس أَبـ ـــــــــــَ واأَبـ لـــــــــــُ كـــــــــــَ  فـــــــــــَبحـــــــــــح

  حَب هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أُُرومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وَأو  ُ     

  

َل  اَ ِديُد قبلها واجلَنحَد    (4)يـَبـح
 ، عن ابِن َعبَّاٍد. : اللَّجاُج بالَجْهلِ  التََّحكُّلُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. (5) َحَكْلتُ  اَغانيُّ  في الَمْشيِ : تَثَاقَْلُت وتَبَاَطأُْت ، نَقَلَه الصَّ
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 : كَسِفينٍة اللُّثْغَةُ. الَحِكيلَةُ و

اجِ لقَْوِله : الُحَكلى وقاَل الحافُِظ :  بالضِم لَقَُب العَجَّ

رِ لو ُكنحُت قد أُوتِيُت ِعلحم   (6) اُ كح
 يُّ َرَوى عنه خاِلُد بُن َمْعدان.األَْزِديُّ تابِِعيُّ شامِ  ُحْكلٍ  وَعْبُد هللا بنُ 

ا جاَء بالَوْجَهين كما َذَكَره الشْيُخ ابنُ  يَِحلُّ و يَُحلُّ  به َحلَّ والمكاَن.  َحلَّ  : [حلل]  من َحّدْي نََصَر وَضَرَب وهو ممَّ

__________________ 
 وهبامشها : حقااًل.« حقالً » 180/  2( يف اجلمهرة 1)
الرجز  قوله : لو أنين اخل قا  يف اللســان هكذا أورده اجلوهري واألزهري ا ونســبه األزهري لر ية ا قا  ابن بري :»املصــرية : ( هبامش املطبوعة 2)

 للعجاج وصوابه : أو كنت ا وقبله :
ر  مــــــــــــــّرُت عــــــــــــــمــــــــــــــر اِ ســـــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــو عــــــــــــــُ ــــــــــــــت ل ــــــــــــــقــــــــــــــل  ف

 قـــــــــــــــــــــــــد أله زمـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــرو     

  

 الصـــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــر مــــــــــــــــبــــــــــــــــتــــــــــــــــر كــــــــــــــــطــــــــــــــــا الــــــــــــــــوحــــــــــــــــر و 

  
 كــــــــــــــرأو كــــــــــــــنــــــــــــــت قــــــــــــــد أوتــــــــــــــيــــــــــــــت عــــــــــــــلــــــــــــــم ا ــــــــــــــ  

  

 «كنت رها هرٍم أو قتر
 .91/  2( اللسان والتكملة والصحاح والتهذيب واملقايي  3)
 ( اللسان والتكملة.4)
 ( يف التكملة : حنكلُت.5)
 .509/  2( تقدم ا وانظر التبصري 6)
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ِعيِف وهو  ر كةً  َحَلالً و  ُحلوالً و  َحالن  ماِلٍك أَيحضاً   نـََزَ  به. َأي انِدرٌ  بَفك الت ضح
اغُب : أَْصلُ   .(1) (َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلساين )العُْقدةِ ، ومنه  الحّل َحلُّ  وقاَل الرَّ

 نََزَل. َحلُّ ُحلوالً  األَْحماِل عْنَد النُُّزوِل ثم جرَد اْستِْعَماله للنُُّزوِل فقيَل : َحلِّ  : نََزْلُت ، من َحلَْلتُ و

لْ  يَِحلُّ ُحلوالً و يَُحلُّ  بُ العََذا َحلَّ  وفي الِمْصباح :  قاَل الُكَمْيُت : به اْحتَلَّ و ، كاْحتَلَّةُ  ، هذه وْحُدها بالضِم والكسِر والباقي بالكسِر فقط فتأَمَّ

ــــــــــــــرّ و  ُه  احــــــــــــــت ــــــــــــــَ ــــــــــــــزل ــــــــــــــاِء مــــــــــــــن ــــــــــــــرَ  الشــــــــــــــــــــــــــــت  ب

بُ و      لـــــــــــِ طـــــــــــَ ـــــــــــاِ  َيصـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــي ـــــــــــُخ ال  ابت شـــــــــــــــــــــــــي

  
ا أَْن تكونا لُغَتَين ، أَو األَْصلُ  اْحتَلَُّهموبِِهم  اْحتَلَّ و َحلَُّهموبالقَْوِم  َحلَّ  قاَل ابُن ِسْيَده : وكذا  به ، ثم ُحِذفَِت الباُء وأُوصَل الِفْعل فقيَل : َحلَّ  ، فإِمَّ

لٌ و ُحلولٌ  ج َحالُّ  فهو َحلَّه اٍل وُركَّعٍ  ُحالَّ  قاَل : كعُمَّ

 حلالقد أر  اب ي حّياً و 
 ، كذا في الُمْحَكِم ، قاَل قَْيُس بُن الَخِطيِم : ، عاقَبَِت الباُء الَهْمَزةَ  يَُحلُّ  به : َجعَلَهُ  َحلَّ وإِياهُ  هُ َحلَّلَ وبه  أََحلَّهُ والمكاَن  أََحلَّهُ و

ر  الـــــــــــجي كـــــــــــانـــــــــــت  (2)ِداَير  ىًن  حتـــــــــــَُ  عـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــِ

ر       بِ  حتــــــــــــــَُ اُء الــــــــــــــر كــــــــــــــائــــــــــــــِ  بــــــــــــــنــــــــــــــا لــــــــــــــوال جنــــــــــــــََ

  
 .(3) (َأَحلَّنا داَر اْلُمقاَمِة ِمْن َفْضِلهِ الَِّذي ). وقاَل تعالَى : نَُحلُّ  أي تَْجعلُنا

 في داِرِه. معه حالَّهُ َحلَّ و

لهُ ألَنَّه ليَس باسم شرعّيٍ إنَّما  تَِحلُّ ولها  يَِحلُّ  أي الَحاللِ  صاِحبَه ، وهو أَْمثَل من قوِل إنَّه من يَُحالُّ  ألَنَّ كالًّ  َحليلُها اْمَرأَتَُك وأنتَ  َحليلَتُكَ و

 وقاَل أَْوُس بُن حجٍر : (4) (َوَحالِئُل َأْبناِئُكمُ )، قاَل هللا تعالَى :  الَحالئِلُ  هو من قديِم األْْسماِء ، والَجْمعُ 

يب و  ِ ُيصــــــــــــــــــــــــــح اح بــــــــــــَ وح ِ  الــــــــــــثـــــــــــــ  لــــــــــــَ ُت أَبطــــــــــــح  َلســــــــــــــــــــــــــح

تــــــــــــه     يــــــــــــلــــــــــــَ لــــــــــــِ اُم  حــــــــــــَ يــــــــــــَ َض الــــــــــــنــــــــــــِّ جــــــــــــَ (5)إذا هــــــــــــَ
 

  
ن : جاَرتُه وهو منه ألَنَّهما َحِليلَتُه وقيَل : ْوجِ قَْوُل َعْنتََرة العَْبِسّي : الَحِليلِ  بموِضعٍ واِحٍد ، وشاِهدُ  يَِحالَّ  بمْعنَى الزَّ

يــــــــــــــرو  لــــــــــــــِ د اًل  حــــــــــــــَ ُت جمــــــــــــــَُ رَكــــــــــــــح  غــــــــــــــانــــــــــــــيــــــــــــــٍة تـــــــــــــــَ

ِم      لـــــــــَ ِ  اأَلعـــــــــح دح ه كشـــــــــــــــــــــــِ تـــــــــُ رِيصـــــــــــــــــــــــَ و فـــــــــَ كـــــــــُ (6)متـــــــــَح
 

  
ً  َحليلٌ  يقاُل للُمَؤنَّثِ و  ي الُمْحَكِم.كما ف أَْيضا

ً وة بناحيِة ُدَجْيٍل من بَْغداَد  الَحلَّةُ و  ُمتَِّصٌل برمٍل. ببالِد َضبَّةَ  وُصخورٌ  أو ع َحْزنٌ  في ِدياِر عْكلٍ  قُفٌّ من الشَُّرْيِف بين َضِريَّةَ واليمامةِ  أَْيضا

. َصبِ من القَ  (7) الِزْنبيِل الكبيرِ  في اْصِطالحِ أَْهِل بْغداَد كَهْيئةِ  الَحلَّةُ و اغانيُّ  يُْجعَُل فيه الطعاُم نَقَلَه الصَّ

 فيها الطعاُم. يَحلُّ  قُْلُت : وفي اْصِطالحِ ِمْصَر يُْطلُق على قدِر النُّحاِس ألَنَّه

 أي َمْنزُل القَْوِم. الَمَحلَّةُ  : الَحلَّةُ و

 ع بالشأِم. ( :8) الحلَّةُ و

 الغَْوِر أي قَْصُده وأَْنَشَد لبْشِر بن َعْمٍرو بِن َمْرثد : ِحلةُ  قاَل ِسْيبََوْيه : زيد ِء ويُْكَسُر ِجَهتُه وقَْصُدهالشَّي َحلَّةُ و

َد مــــــــا  عــــــــح اَر الــــــــثــــــــراي وبـــــــــَ َد مــــــــا غــــــــَ عــــــــح َر  بـــــــــَ  ســــــــــــــــــــــَ

ةَ كــــــــــَبن  الــــــــــثــــــــــراّي      لــــــــــّ ر  حــــــــــِ خــــــــــُ نــــــــــح (9)الــــــــــغــــــــــور مــــــــــُ
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ً و اسٌم للَجْمعِ ، النُّزولُ بالكسِر القوُم  : الِحلَّةُ و ً و،  الُحلول هيئةُ  أَْيضا  ِحاللٍ  َجْمعُ  مائةُ بَْيتٍ  هي أو ، تَُحلُّ  ألَنَّها جماعةُ بُيوِت الناِس  أَْيضا

 أي كثيٌر قاَل ُزَهْيُر : ِحاللٌ  بالكسِر ويقاُل : حيُّ 

يٍّ  ال ٍ  ـــــــــــَ م  حـــــــــــِ ُرهـــــــــــُ ُم الـــــــــــنـــــــــــاَس أَمـــــــــــح عحصـــــــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــَ

ِم      ظـــــــــَ عـــــــــح اد مبـــــــــُ يـــــــــَ د  الـــــــــلـــــــــ  ت ِإحـــــــــح َرقـــــــــَ (10)ِإذا طـــــــــَ
 

  
__________________ 

 .27( سورة طه اآية 1)
 قوله داير اخل الذي يف اللسان هكذا :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

 داير الجي كانت وحنن عل  ِمىنً 
 .35( سورة فاطر اآية 3)
 .23( النساء اآية 4)
 والتهذيب. 20/  2واللسان والصحاح واملقايي   115( ديوانه ط بريوت ص 5)
 واللسان والصحاح. 24( من معلقته ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( يف القاموس : الزنبيُر الكبرُي ا ابلضم وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الكسر.7)
 ( قيدها ايقوت ا نصاً ا ابلكسر مث التشديد.8)
 .23/  2يي  واملقا 202ـ  201/  1( كتاب سيبويه 9)
 ا من معلقنه ا واللسان والصحاح. 86( ديوانه ط بريوت ص 10)
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ً  الِحلَّةُ و ً و ؛ الَمْجِلسُ  : أَْيضا  بالكسِر. ِحاللٌ  الُمْجتََمُع ج أَْيضا

أَْصغَُر من العَْوَسَجِة إالَّ أَنَّها أَْنعم  شاَكةٌ  إذا أََكلَتْها اإِلبُِل َسُهَل ُخُروُج لبَنِها. وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : هي شجرةٌ  شجرةٌ  الِحلَّةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

 َوْصِف بَعيٍر :وَمنَابِتُها ِغلَُظ األَْرِض ، وهي كثيرةٌ في َمنَابِتِها ؛ قاَل في  َمْرَعى ِصْدقٍ  وال ثََمَر لها ولها َوَرٌق ِصغَاٌر وهي

مح  ـــــــــَ ل ـــــــــاٍ  وســـــــــــــــــــــــَ ي ٍب ســـــــــــــــــــــــَ ُر مـــــــــن ِخصـــــــــــــــــــــــح  أَيحكـــــــــُ

ةو      لـــــــــــ  مح  حـــــــــــِ عـــــــــــَ ـــــــــــ  ا الـــــــــــنـ هـــــــــــَ ـــــــــــح ئـ َوطـــــــــــِّ ـــــــــــُ ا يـ مـــــــــــ  (1)لـــــــــــَ
 

  
ْبِرق ، وهي َغْبراُء َسِريعةُ النَّباِت تْنبُِت بالَجَدِد واآلَكاِم و يها أَْهُل الباِديَِة الّشِ ٍل وال الَحْصباِء وال تَْنبُِت في َسهْ وقاَل غيُره : هي التي يَُسّمِ

 َجبٍَل.

اَغانيُّ : الَكراَخةُ بلغَِة أَْهِل السَّوادِ  (2) الِحلَّةُ وقاَل أَبُو َعْمٍرو : و . وقاَل الصَّ ولكن  الشُّقَّةُ من البَواِري. القُْنباُلنِيَّة وهي الَكراَخةُ نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 له ِسيَاق العُبَاِب. ُوِجَد في نسخِ التَّْهِذيِب َمْضبوطاً بفتحِ الحاِء وكذا يُدلُّ 

يَّاِن بِن خاِلِد بِن  بِن َمْزيَدٍ  بِن علّيِ  َصَدقَةُ بُن َمْنصوِر بِن ُدبَْيِس  أَميُر العََرِب َسْيُف الدَّولِة أَبُو الَحَسنِ  د بَناهُ  الَمْزيَِديَّةُ : الِحلَّةُ و بِن َمْرثٍد بِن الدَّ

 بِن َعْوِف بن ماِلٍك بِن ناِشَرة بن نَْصر بِن َسَواَءة بِن َسْعد بن ماِلٍك بِن ثَْعلَبةَ بِن ُدوَدان بن أَْسٍد حّيِ بِن زنجّي بِن َعْمٍرو بِن خاِلٍد بِن ماِلكٍ 

له ِشْعٌر َحَسٌن َجَمعَه  ، وَولََداه تاُج الُملُوِك أَبُو النَّْجِم بَْدران 501األََسِديُّ َخَطَب له من الفُراِت إلى البَْحِر ولُقَِّب بَمِلِك العََرِب قُتَِل في َسنَة 

اِلُده أَبُو كاِمٍل بهاُء الدَّْولِة َمْنصور بعُض الفَُضالِء في ِديواٍن ، وَسْيُف الدَّولِة أَبُو األََغّرِ ُدبَْيُس َمِلُك الَجِزيرةِ إلى ما بَْين األَهواِز وَواِسط ، ووَ 

،  494ُده أَبُو األََغّرِ نُوُر الدَّولِة ُدبَْيس َوِلَي ِستّاً وِستِّين َسنَةً وله أَياٍد على العََرِب تُوفي َسنَة ، وَوالِ  494َوِلَي بْعَد أَبيِه أَْربَع ِسنِين تُوفي َسنَة 

 .448، وَماَت َسنَة  445وواِلُده َسنَُد الَدولِة علّي َملََك َجِزيرةِ بَنِي ُدبَْيس َسنَة 

ً و األََسِديُّ يَْجتَِمع مع الَمْزيَِديِّين في ناشرة ملك الجزيرةِ واألَْهواِز وَواِسط  ُدبَْيُس بُن َعفَيفٍ  ب أَبُو األََغرِّ ملُك العَرَ  ة قُْرَب الُحَوْيَرةِ بَنَاَها أَْيضا

واْنقََرَض به  474َماَت َسنَة وَخلََف ثاَلثَةَ َعَشَر اْبناً آِخُرهم هماُم الدَّولِة أَبُو الَحَسِن َصَدقَةُ بُن َمْنصوِر بِن ُحَسْين بِن ُدبَْيس  386وتُوفي َسنَة 

 ذِلَك البَْيُت.

 كما في الُمْحَكِم. ويقاُل أَْيضاً لكل واحٍد منهما على اْنِفَراِدهِ  بالضِم إِزاٌر وِرَداٌء بُْرٌد أَو غيُره الُحلَّةُ و (3) من أَْعماِل الَمذارِ  بلدٌ  ابُن قَْيلَةَ  ِحلَّةُ و

حتى  ُحلَّتُه ، فإذا َوقََع على اإِلْنساِن َذَهبَتْ  ُحلَّةٌ  ؛ وقيَل : ِرداٌء وقميٌص وتماُمها الِعماَمةُ. وقيَل : ال يََزاُل الثَّوُب الَجيُِّد يقاُل له من الثِيابِ  ُحلَّةٌ 

 ا اثناِن أَْو ثاََلثَة.يَْجَمعهنَّ له إمَّ 

رَ بُروُد اليََمِن من َمَوا الُحلَلُ  وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد :  (4)الَوْشُي والحْبُر  الُحلَلُ  وقاَل غيُره :«. الُحلَّةُ  َخْيُر الَكفَنِ »الحِديُث :  ِضَع مْختَِلفٍَة منها ، فُّسِ

 إالَّ من ثَْوبَْينِ  ُحلَّةً  وال تكونُ  ، قيَل : (5): كلُّ ثوب ِجيٍِّد َجديٍد تَْلبسه غليٍظ أو رقيٍق  الُحلّةُ  والَخزُّ والقَزُّ والقُوِهيُّ والَمْرِويُّ والَحِريُر. وقيَل :

يَتْ كما في الُمْحَكِم ؛ َزاَد غيُره : من جنٍس واِحٍد كما قيّد به في الِمْصباحِ والنِّها على اآلَخر كما  يَحلُّ  ألَنَّ كلَّ واِحٍد من الثَّْوبَْينِ  ُحلَّةٌ  يَِة ، ُسّمِ

وِض ؛ حلّ  في إِْرشاِد السَّاِري أَْو ألَنَّها من ثَْوبَْيِن َجِديَدْين كما  أو َطيُّهما ثم اْستَمر عليها ذِلَك اإلسم كما قالَهُ الَخَطابيُّ ونَقَلَه السهيليُّ في الرَّ

داُء.  له بِطانَةٌ ثَوبٍ  من  ، وعْنَد األَْعَراِب من ثالثَِة أَثْواٍب القَِميُص واإِلزاُر والّرِ

الحُ  الُحلَّةُ و اغانيُّ  ُحلّتَه يقاُل : لَبَِس فالنٌ  الّسِ  كقُلٍَل وقِالٍل. ِحاللٌ و ُحلَلٌ  ج أي ِسالُحه نَقَلَه الصَّ

 بن كنانَةَ بن ُخَزْيمة بن ُمْدرَكةَ بن إلياس بن ُمَضَر. ةَ َعْوف بن الَحاِرِث بِن عبِد َمنا لَقَبُ  الُحلَّةِ  ذوو

 يْنِزلُه القَْوُم قال النابغَةُ الذُّْبيانيُّ : الَمْنِزلُ  الَمَحلَّةُ و

هـــــــــــــــمح  تـــــــــــــــُ لـــــــــــــــّ م   ـــــــــــــــََ هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ ِه وديـــــــــــــــنـ  ذاُت اإللـــــــــــــــَ

ِب      َواقــــــــــِ ــــــــــعــــــــــَ وَن غــــــــــرَي ال رجــــــــــُ (6)قــــــــــومٌي فــــــــــمــــــــــا يــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( التكملة.1)
ضــبطت ابلكســر مبقتضــ  ســيا  القاموس عل  أهنا معطوفة عل  ما قبلها ومثله يف التكملة ابلكســر ا وضــبطت يف التهذيب واللســان ضــبرت ( 2)

 قلم ابلضم.
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 ( يف معجم البلدان : بشارع ميسان با واسرت والبصرة.3)
 ( التهذيب واللسان : وا ربة.4)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : دقي .5)
 وقد تقدم يف مادة جلر. 12وانه ط بريوت ص ( دي6)
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 بَْيت الَمْقِدِس ، ويُْرَوى َمَجلّتهم أَي ِكتَابُهم اإِلْنِجيل وقد تقدََّم ، ويُْرَوى َمَخافَتهم. َمَحلَّتهم يُريُد :

امات وبها تُْصنَُع ثياُب  (1)َدقَال  َمَحلَّةُ  وهي د بِمْصرَ   :الَمَحلَّةُ و وتُْعَرُف بالَكبِيرةِ وهي قاِعَدةُ الغَْربيَِّة اآلَن َمِدينةٌ َكبيرةٌ ذاَت أَْسواٍق وَحمَّ

ثِين وغَ  يباُج وفاِخُر األَْنماِط َدَخْلتُها ِمَراراً ، وقد نُِسَب إليها جماَعةٌ كثيرةٌ من المحّدِ َكماُل أَبُو الَحَسِن عليُّ ْيِرهم منهم الالَحِريِر الَمَوشَّاة والّدِ

ء حدََّث عن أَبِي القاِسِم ِهبَة هللا بن علّيِ بِن َمْسعود األَْنصاِرّي وَغْيِره ، َسْبط اإِلمام الشاِطبّي الُمْقرى الَمَحِليُّ  بُن شجاعِ بِن َساِلِم العَبَّاسيّ 

ْمياِطيُّ وَذَكَره في ُمْعَجِم شيُوِخه ، ومن ال د بن أَْحمدوعنه الشَّرُف الّدِ َمةُ العَْصِر الَجالل محمَّ الشافِِعّي َشاِرح َجْمعِ  الَمَحليّ  ُمتَأَِخرين عالَّ

دٍ  وقَِدَم ِمْصَر فقََرأَ على الشبراملسي وسلطان  1050الشافِِعيُّ الضَّريُر ُوِلَد بها َسنَة  الَمَحِليُّ  الَجَواِمعِ ، وَعْبُد الَجَواِد بُن القاِسِم بِن محمَّ

ْحمن بُن ُسلَيمان المزاحي الشافِِعيُّ الشْيُخ الُمَحقُِّق ، ُوِلَد بها وقَِدَم  الَمَحِليُّ  ، أََخَذ عنه شْيُخ شيوِخنَا ُمْصَطفَى بُن فَتْحِ هللا الَحَموّي وَعْبُد الرَّ

 .1097ِمْصَر وأََخَذ عن الشبراملسي ونَِزَل ِدْمياط وله حاِشيَةٌ على البَْيَضاوّي تُوفي بها َسنَة 

: بْل بِمْصَر نحو مائَة قَْريٍة يقاُل  (2)َخْمَسةَ َعَشَر َمْوِضعاً ، قاَل الحاِفُظ في التَّبصيِر  ، وقاَل بعُضهم : أَْربَعَةَ َعَشَر َمْوِضعاً أَخرَ   :الَمَحلَّةُ و

 كذا. َمَحلَّةُ  لكّلٍ منها

ْقَهِليَّة وقَْد َدَخْلتُهما ،  َمَحلَّةُ ودمنا ،  َمَحلَّةُ  قْلُت : وتَْفِصيُل ذِلَك : كرمين ، وَمَحلَّتا أَبي الَهْيثَِم  َمَحلَّةُ وَمنُوف ،  َمَحلَّةُ وإِْنَشاق ِكاَلهما في الدَّ

روح وقَْد  َمَحلَّةُ وأَبي الَحَسِن ،  ةُ َمَحلَّ والدَّاِخِل ،  َمَحلَّةُ ومسيٍر ،  َمَحلَّةُ والَمْحُروِم وتُْعرُف اآلَن بالَمْرُحوِم وَستَأْتي في َحَرَم ،  َمَحلَّةُ ووعلّيٍ ، 

 َمَحلَّةُ والعَلَوّيِ ،  َمَحلَّةُ وُموَسى ،  َمَحلَّةُ وإْسحَق ،  َمَحلَّةُ ونَِسيٍب ،  َمَحلَّةُ وأَبي علّيٍ ،  َمَحلَّةُ وأَبي علّيٍ الُمَجاوَرة لشبشير ،  َمَحلَّةُ وَدَخْلتُها ، 

أَبي العطاف ،  َمَحلَّةُ والجْنِدّي ،  َمَحلَّةُ وقالية وهي الَكنِْيسةُ ،  َمَحلَّةُ وأَْبكم وأَمَّ ِعْيَسى ،  َمَحلَّتاواِلٍك وإْسحَق ، م َمَحلَّتاوالغَْربِيِة ،  (3)القََصِب 

 َمَحلَّةُ وبطيٍط ،  َمَحلَّةُ وبُْصَرى ،  َمَحلَّةُ وَحَسٍن ،  محلةُ وُسلَْيمان ،  َمَحلَّةُ وُجَرْيح ، وَمَحلّتا كميٍس والَخاِدِم ،  َمَحلَّةُ ويْحنَس ونَاُمون ،  َمَحلَّتاو

 َمَحلَّةُ وأَبِي علّي القَْنَطرة ، وَمَحلَّتا ِزياٍد ومقارة ،  َمَحلَّةُ وعلّيٍ من كفوِر ِدْميَاط ، َهُؤالء ُكلُّها في الغَْربيِة ،  َمَحلَّةُ وسموا ،  َمَحلَّةُ ونُوحٍ ، 

اللَّبَِن في َجِزيرةِ  َمَحلَّةُ وسبك في الَمنُوفية  َمَحلَّةُ وبطرة في الدنجاوية ،  َمَحلَّةُ وَعيَّاد َهُؤالء في السَّْمنُودية ؛  َمَحلَّةُ و،  َخلَف َمَحلَّةُ والبُْرجِ ، 

ْحمن ،  َمَحلَّةُ وبَنِي نَْصر ، وَمَحلَّتا نَْصر وَمْسُروٍق ،  ُمْرقس ،  َمَحلةوكيل ،  َمَحلَّةُ وَداُود ،  َحلَّةُ مَ وصا ،  َمَحلَّةُ واألَميِر ،  َمَحلَّةُ وَعْبِد الرَّ

تَْين ،  َمَحلَّةُ وَحَسٍن ،  َمَحلَّةُ ونكال ،  َمَحلَّةُ والشْيخِ ومِصيٍل ،  َمَحلَّتاوماِريَّةَ ،  َمَحلَّةُ وفرنوا ،  َمَحلَّةُ وقَْيٍس ،  َمَحلَّةُ وزيال ،  َمَحلَّةُ و الُكُروِم َمرَّ

لَةُ و  َمَحلَّةُ وبَنِي َواقٍد ،  َمَحلَّةُ وَحَسِن ،  َمَحلَّةُ وحْفَص ،  َمَحلَّةُ وُعبَْيٍد َهُؤالء في البَُحْيرةِ ،  َمَحلَّةُ وباهٍت ،  َمَحلَّةُ وبْشٍر ،  َمَحلَّةُ ومتْبُوٍل ،  َمحَّ

يُِّد الفَاِضُل َداُود بُن  َمَحلَّةِ  نَُمْيٍر من الكفور الشاِسعَِة ؛ ومن َمَحلَّةُ وحوف َرْمِسيس ،  أَْحمَد من َمَحلَّةُ وبييجٍ ،  َمَحلَّةُ وَجْعفٍَر ،  ْحمن السَّ َعْبِد الرَّ

نه شْيُخ شيوِخنا وقَِدم ِمْصَر وأََخَذ من الشَّْوبرّيِ والبَابِِلّيِ والمزاحّيِ والشبراملسّيِ وع 1025ُسلَْيمان الرحمانيُّ الشافِِعيُّ ُوِلَد بها َسنَة 

الدَّاِخِل الشَّهاُب أَْحمُد بُن أَْحمَد الدََّواِخِليُّ الشافِِعيُّ أََخَذ عنه الشهاُب العجمّي ؛  َمَحلَّةِ  ؛ ومن 1078ُمْصَطفَى بن فَتْح هللِا الَحَموّي تُوفي َسنَة 

ت فإلى الجزِء األَخيِر إالَّ   كما تقدََّم. الَمَحليُّ  الُكْبَرى فإنَّه يقاُل في النِّْسبَِة إليها ةالَمحلَّ  وغاِلُب من يُْنَسُب إلى هذه الَمَحالَّ

اغانيُّ ؛ قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّها الُحلولُ  أَْكثََر الناسُ  ِمْحاللٌ  َرْوَضةٌ و ألَنَّ مفعاالً إنَّما هو في مْعنَى  كثيراً  الناِس  (4) تَُحلُّ  بها ، نَقَلَه الصَّ

 وهي السَّْهلَةُ اللَّيِّنَةُ قاَل اْمَرُؤ القَْيِس : ِمُحاللٌ  عوٍل. وكذا أَْرضٌ فاِعٍل ال َمفْ 

ر  طـــــــــالن و  زَاُ  تـــــــــَ ـــــــــَ لـــــــــمـــــــــ  ال تـ ُب ســـــــــــــــــــــــَ  حَتحســـــــــــــــــــــــِ

يحضــــــــــــــــــــــًا مبــــــــيــــــــثــــــــاِء      ــــــــَ ال ِ مــــــــن الــــــــَوحــــــــش َأو بـ (5) ــــــــِح
 

  
 وقاَل األَْخَطُل :

 (6) ِ حال َشرِبحتها أبَرِيَضة و 
__________________ 

 ِدفحال. 1344/  4ابألصر وايقوت وضبطت عنه ا ويف التبصري ( كذا 1)
 .1344/  4( التبصري 2)
 قوله : و لة القصب الغربية ا كذا خبطه مذكورة مرتا ا فحرره.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بكسر ا اء.4)
 والضبرت عنه. 139( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( صدره :6)
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بة ا  صــــِ ُخح
ُة : امل اَل ُ و اأَلرِيضــــَ تاَرة املِحح ُخح

َب  ِ حال ٌ  والنـ ُزوِ . وقيَر : ال يقاُ  للر وحضــــِة واأَلرحضِ  للِحل ةِ  : امل حىت مُتحرَِع وخُتحصــــِ
 ويكون نـََباهُتا انِجعاً للماِ  ا قاَ  ذو الر م ِة :

رََع   (1) ُ َل رِمَربٍّ  ِ حال ٍ أَبجح
يت :قاَل ابُن السِّ و َحى بضِم الميِم وكسِر الحاءِ  الُمِحلَّتان ّكِ تُ  ، وإذا قيَل : الِقْدُر والرَّ َحى ُهما فهي الُمِحالَّ والدَّلُو والِقْربَةُ  أَي الِقْدُر والرُّ

ْندُ  يُن والفَأُْس والزَّ ّكِ حيث َشاَء وإالَّ فال بُدَّ له من أَْن يَُجاِوَر الناَس ليَْستَِعيَر بعَض هذه األَْشياَء منهم وأَْنَشَد  َحلَّ  ألَنَّ من ُكنَّ َمعَه والَجْفنَةُ والّسِ

: 

م  رهبـــــــــــــــــُ ا َتضـــــــــــــــــــــــــــــــح ن  َألِويـــــــــــــــــِّ ِدلـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح  ال تــــــــــــــــــَ

ــــــــاُء صــــــــــــــــــــــِ      ب كــــــــح ــــــــَ ِت ن ال  حــــــــِ
ُ
حــــــــاِب املــــــــ (2)ر  أَبصــــــــــــــــــــــح

 

  
يت ، وَرَواه غيُره : ال يَْعِدلنَّ كما في العُبَاِب. ّكِ  األَتَاِويُّون : الغَُرباُء ، هذه ِرَوايةُ ابن الّسِ

 كما في العُبَاب. تَُضمُّ بَْيتاً أَو بَْيتَْينِ  ُمِحلَّةٌ  تَْلعَةٌ و

 العُْقَدة قاَل ُزَهْير : َحلّ  منه ُمْستعاٌر من َخَرجَ  أََحلَّ و .َحالالً و بالكسرِ  ِحالًّ  ،، من حّدِ َضَرَب  يَِحلُّ  من إِْحراِمهِ  َحلَّ و

ه  زحنـــــــــــَ ٍا وجـــــــــــَ نـــــــــــاَن عـــــــــــن ميـــــــــــَ ن الـــــــــــقـــــــــــَ لـــــــــــح عـــــــــــَ  جـــــــــــَ

نـــــــــــــاِن مـــــــــــــن و      رٍّ كـــــــــــــم ابلـــــــــــــقـــــــــــــَ رِم   ـــــــــــــُِ (3)و ـــــــــــــُح
 

  
 يجوُز لكنَّه غيُر َواِرٍد في َكالِمِهم بعد االْستِْقراِء فال ينافى أَنَّ الِقياَس يَْقتَِضيه ألَنَّه ليَس كّل ما يَْقتَِضيه الِقياسُ  وهو الِقياسُ  حالُّ  ال َحاللٌ  فهو

زون الِقيَاَس ُمْطلقاً وإْن ُسِمَع غيُره ، والمَ   ْعُروُف ِخالفَه قالَهُ شْيُخنا.النُّْطق به واْستِْعَماله كما علم في أُُصوِل النَّحو وهناك طائِفَةٌ يَُجّوِ

،  فيه نَْحُرهُ  يَِحلُّ  بَلََغ الَمْوِضَع الذي بالضمِ  ُحلوالً و بالكسرِ  ِحلَّةً  ، من َحّدِ َضَربَ  يَِحلُّ  الَهْديُ  َحلَّ  بمْعنَى النُُّزوِل قَْولهم الُحلُولِ  واْستُِعير من

ُ  َحلَّتِ  العُْقَدةِ : ُحلُول ر مناْستُِعيو نَْحره. حل وأَْخَصر منه إذا بَلََغ َمْوِضعَ   َخَرَجْت من ِعدَّتِها. حوالً و ِحالَّ  المْرأَة

 وإِْحراِمِه. إْحالِلهِ  (4) َوْقتِ  في وِحْرِمِه بالكسِر والضِم فيهما أي ِحلِّهِ  فَعَلَهُ في يقاُل :و

 .«والَحَرمِ  لِّ الحِ  الحِديُث : َخْمس يُْقتَْلن في ، ومنه بالكسِر ما جاَوَز الَحَرمَ  الِحلُّ و

، أي من تََرك اإلْحراَم  «بكَ  أََحلَّ  بمن أَِحلَّ »في حِديِث النَّخِعّي : ، و ال يََرى للشَّْهِر الَحراِم ُحْرَمةٌ  الذي ُمْنتَِهٌك للَحراِم أو ُمِحلُّ  رُجلٌ و

اَغانِيُّ : وفيه قَْوٌل آَخر وهو ، أَنَّ كلَّ ُمْسلم ُمْحرٌم عن أخيِه الُمْسلم مُ  فأَْحِلل بَك وقاتَلَكَ  أََحلَّ و ٌم عليه به وقاتِْله وإِْن كْنَت ُمْحرماً. قاَل الصَّ حرَّ

 رُجٌل بما َحُرم عليه منك فاْدفَْعه عن نْفِسك بما قَِدْرَت عليه. أََحلَّ  ِعْرُضه وُحْرمته ومالُه يقوُل : فإذا

العُْقَدةِ وهو ما اْنتَفَى عنه ُحْكم التَّْحريِم فيَْنتَظم بذِلَك ما يُْكَره وما ال يُْكَره َذَكَره الحراليُّ ، وقاَل  َحلِّ  ُمْستَعار من ويُكَسُر ِضدُّ الَحرامِ  الَحاللُ و

 بالكسِر. كالِحلّ  غيُره : ما ال يُعَاقَُب عليه

من َكالِم َعْبِد و ، وقيَل : َطْلٌق. َحاَللٌ  لك أي ِحلُّ  ، يقاُل : هو تَْحليالً و َحلَّلَهُ إْحالالً وهللا  أََحلَّهوسِر بالك َحلَّ يَِحلُّ ِحالًّ  وقد كأَميرٍ  الَحِليلُ و

َدةِ. في الباءِ  قد ذُِكرَ ُمبَاٌح ، ِحميَِريَّةٌ ، و ، قيَل : بِلُّ إتْبَاع ، وقيَل : «وبِلُّ  ِحلُّ  «لُمْغتَِسٍل وهي لَشاِرب أُِحلُّها ال»الُمطَّلِب في َزْمَزَم :   الموحَّ

 سأَلَهُ أَنْ  اْستََحلَّه أو ؛ «ماَل أَِخيك تَْستَِحلّ  َرأَْيت إْن َمنََع هللا الثََّمَر بمأَ »الحِديُث :  ، ومنه َحالالً  ، وفي العُبَاِب : َعدَّه َحالالً  اتََّخَذهُ  اْستََحلَّهُ و

 كما في الُمْحَكِم. له يُِحلَّهُ 

َجدُّهما اْسُمه  الَحاللِ  عن َعْبِد الَمجيِد بِن َوَهٍب َرَوى عنه أَُخوه ُعبَْيُد هللا بِن ثَْوٍر ، وأَبُو العَتَِكيُّ  الَحاللِ  بُن ثَْوِر بِن أَبي الَحاللُ  كَسحابٍ و

 تعالى عنه ، وعنه َهِشيم وقد قيَل اْسُمه زَراَرةُ بُن َربِيعَةَ قالَهُ ابُن َحبَّان ، َربِيعةُ َزَراَرة تابِِعيُّ بَْصِريُّ من ُعثْمان بن َعفَّان َرِضَي هللاُ 

 ان ،العَتَِكيُّ يَْرِوي الَمَراِسيَل ، َرَوى عنه قَتَاَدةُ قالَهُ ابُن َحبّ  الَحاللِ  بُن أَبي الَحاللُ وبُن أَبي اْسُمه زَراَرةُ بُن َربِيعَةَ قالَهُ ابُن َحبَّان ،  الَحاللُ و

 العََدِويُّ من أَتْباعِ التابِِعْين َرَوى عن َحاللٍ  وبِْشُر بنُ 

__________________ 
 لقد شربت اخلمر يف حانوهتاو 

 والعجز يف اللسان والتهذيب.
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 ا وصدره. 205( ديوانه ص 1)
 أبو  ما هاجت لك الشو  دمنة

 وانظر اللسان والتهذيب.

 ( اللسان والصحاح واألساس.2)
 من معلقته ا واللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب. 76ديوانه ط بريوت ص ( 3)
 ( ضبطت يف القاموس ابلنصب ا والسيا  اقتض  جرها.4)
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َُروزِي  قاَلُه ابُن َحب ان ا
َنٍة وعنه ِعيحســــــَ  بُن ُعبَـيحٍد امل رِيَن ســــــَ ُه ِعشــــــح رِيِّ جاَلســــــَ ِن الَبصــــــح َد حِديثُه عنح  َحال ٍ  وَأمَححُد بنُ  اَ ســــــَ

 ُ َدِّثوَن. املِصحرِيِّا ا
 أَْنَشَد ثَْعلَب : ال ِرْيبَةَ فيه الذي : الَكالمُ  الَحاللُ  الُحْلوُ  من المجاِز :و

ُد  يــــــــــــــ  وِ َتصــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــح َر   اب ــــــــــــــُ الِ  وال تـــــــــــــــُ  ا ــــــــــــــَ

يـــــــــب      عـــــــــِ دو هبـــــــــا فـــــــــيـــــــــَ بـــــــــح َرٍه يــــــــــَ كـــــــــح (1)عـــــــــلـــــــــ  مـــــــــَ
 

  
 قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد لُطفَْيل الغنوّي : بالكسِر َمْرَكٌب للنِّساءِ  الِحاللُ و

ة و  نــــــــــــــ  ن  حبــــــــــــــُ جــــــــــــــِ تــــــــــــــَ  راكضــــــــــــــــــــــــــــٍة مــــــــــــــا َتســــــــــــــــــــــــــــح

ال ٍ بـــــــــــــغـــــــــــــري      ِر  حـــــــــــــِ فـــــــــــــَ عـــــــــــــح ه جمـــــــــــــَُ (2)غـــــــــــــاَدَرتـــــــــــــح
 

  
ً و ْحلِ  أَْيضا  من البَعيِر ، ويُْرَوى بالجيِم أَْيضاً وفسََّر قَْولُه : َمتاُع الرَّ

او  ر  ِشـــــــــــــــَ ٍة تـــــــــــــــَ ِويـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح يـــــــــــــــرَت غـــــــــــــــارة مـــــــــــــــُ  طـــــــــــــــِ

ا      رحهتــــــــــــــُ ٍر ذَكــــــــــــــ  جــــــــــــــَ اعــــــــــــــلــــــــــــــ  عــــــــــــــَ الهلــــــــــــــِ (3)حبــــــــــــــِِ
 

  
ْحِل ال ثياُب الَمْرأَةِ ، ومْعنَى البَْيتِ  ي إليِك ثِيابَك  بثياِب بَدنِها وما على بَِعيِرها ، والَمْعُروُف أَنَّه الَمْرَكُب أَو َمتاُع الرَّ على ذِلَك : قُْلُت لها ُضّمِ

 َرفَعَتْها من الفَْزع. وقاَل األَْعَشى :وقد كانَْت 

هـــــــــــر  ة َأشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــ  ت َ  ســـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــح ـــــــــــَ ا مل تـ  فـــــــــــكـــــــــــَبهنـــــــــــ 

تح إلــــــــــيــــــــــك      عــــــــــَ رنا إذا َوضــــــــــــــــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــُ الهلــــــــــَ (4)حــــــــــِ
 

  
 قاَل : بالكسرِ  الِحلُّ  من ذِلكَ  ، وهذه شاذَّةٌ ، َكفََّرها ، واالسمُ  تَِحالًّ و تِحلَّةً و تَْحليالً  اليَمينَ  َحلَّلَ و

ُروَف و  عــــــــــــــح
َ

ُر املــــــــــــــ عــــــــــــــَ ر  ال َأجــــــــــــــح ٍة  حــــــــــــــِ ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــِ  أَل

ب و      يــــــــــــ  غــــــــــــَ تـــــــــــــَ
ُ

ِر املــــــــــــ ًة يف الــــــــــــنــــــــــــا ــــــــــــِ د  (5)ال عــــــــــــِ
 

  
 ، أي ولكن ذلك أَْن أَْفعََل كذا ِحلُّ  ؛ وقَْولُهم ألَْفعَلََن كذا إالَّ  (6) (َقْد فَ َرَض هللاُ َلُكْم ِتَِلََّة َأمْياِنُكمْ )ومنه قَْولُه تعالَى :  : ما ُكفَِّر به التَِّحلَّةُ و

ال يموُت للُمْؤِمِن ثالثَةُ »في الحِديِث : أَْن أَْفعََل كذا. و تَْحِليلُه قََسِمي أو تَِحلَّةُ  ُمْبتَدأَةٌ وما بْعَدها َمْبنيُّ عليها ، وقيَل : مْعنَاه فِحلُّ  ذلك ، ِحلُّ 

، فإذا َمرَّ بها وَجاَزها فقَْد أَبَرَّ هللا  (7) (َوِإْن ِمْنُكْم ِإاّل واِرُدها) ُعبَْيٍد : مْعنَاهُ قَْول هللا تعالَى :؛ قاَل أَبُو  «القََسم تَِحلَّة أَْوالٍد فتََمسَّه الناُر إالَّ 

ِم إالَّ التَّْعِزيز الذي ال يَْبَدُؤه منه القَسَ  تَِحلَّة ؛ ومْعنَى قَْوله إالَّ  تَِحلَّة فيكون له (َوِإْن ِمْنُكْم ِإاّل واِرُدها)قََسَمه. قاَل القتيبيُّ : ال قسم في قَْوله : 

 َضَربَه تَْحليالً وَضَربَه تَْعِزيراً إذا لم يُبَاِلغ في َضْربِه ، ومنه قَْوُل َكْعِب بِن ُزَهْيٍر َرِضَي هللا تعالَى عنه : َمْكُروهٌ ، وأَْصلُه من قَْوِل العََرِب :

ة  قـــــــــــَ رات وهـــــــــــي الحـــــــــــِ ِدي عـــــــــــلـــــــــــ  َيســـــــــــــــــــــــــَ  ختـــــــــــَح

َر      ــــــــــــــِ ن  اأَلرَض َذَواب هــــــــــــــُ عــــــــــــــُ ــــــــــــــح ــــــــــــــرَوقـ ي لــــــــــــــِ (8)حتــــــــــــــَح
 

  
 اْستِثْناًء ُمتَِّصالً قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : اْستَثْنَى إذا َحلََف ثم في يَمينِهِ  تََحلَّلَ  أَْصلُه من قَْوِلهم :و

ذ َرتح و  عــــــــَ  يــــــــومــــــــًا عــــــــلــــــــ   ــــــــهــــــــِر الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــِب تـــــــــَ

ًة مل      فـــــــــــــَ ـــــــــــــح ل تح حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــّي وآل رِ عـــــــــــــل ـــــــــــــ  ل (9)حتـــــــــــــََ
 

  
 وقاَل غيُره :

ُذ ح  ُدوَد فـــــــــــلـــــــــــم تـــــــــــَ تح جـــــــــــَ ي عـــــــــــافـــــــــــَ لـــــــــــِ  أََر  ِإبـــــــــــِ

َرًة إال       طــــــــــــح ــــــــــــَ ةهبــــــــــــا ق ــــــــــــ  ل م  حتــــــــــــَِ قحســــــــــــــــــــــــــِ (10)مــــــــــــُ
 

  
ِة : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

تح  لــــــــــتــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــرِ قــــــــــلــــــــــيــــــــــاًل  لصــــــــــــــــــــــــَ  األىل مّث قــــــــــَ

ـــــــــرِ      ـــــــــَص طـــــــــائ ـــــــــي ـــــــــقـــــــــل ـــــــــمـــــــــٌة ردعـــــــــاُء ت ـــــــــه شـــــــــــــــــــــــي  ب

  



13714 

 

من َحَرَس لَيلةً من » في حِديٍث آَخَر : تْفِسيَره َجاَء َمْرفوعاً. وهُ أَبُو ُعبَْيٍد ألنَّ ٍء يَقلُّ َوْقتُه. وقاَل بعُضهم القَْوُل ما قالَ ثم ُجِعَل َمثاَلً لكّلِ شي

عاً لم يأْخْذه السُّلطاُن   ؛ قاَل هللا تعالَى : «القََسم تَِحلَّة لم يََر الناَر إالَّ  (11)َوَراء الُمْسلمين ُمتََطّوِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«قوله : جمعفر أي مصروع كما يف اللسان»اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية : ( 2)
 ( اللسان.3)
 والتهذيب. 22/  2واملثبت كرواية اللسان والصحاح واملقايي  « جالهلا»برواية :  151( ديوانه ط بريوت ص 4)
يده هكذا وجدته املتغيب مفتوحة الياء خبرت ا ام  والصـــــــحيح قوله : املتغيب قا  يف اللســـــــان : قا  ابن ســـــــ»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 5)

 املتغيب بكسر الياء.
 .2( سورة التحرمي اآية 6)
 .71( مرمي اآية 7)
 ابختالف الرواية. 22/  2( اللسان وعجزه يف الصحاح واملقايي  8)
 .36( من معلقته ا ديوانه ص 9)
 ( اللسان.10)
 .«قوله : السلطان ا كذا خبطه والذي يف اللسان كالنهاية : الشيطان ا ولعله الصواب»املصرية : ( هبامش املطبوعة 11)
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م َمرحُدوٌد إىل قـَوحلِه  .(َوِإْن ِمْنُكْم ِإاّل واِرُدها) ُض الَقســـــــَ ُمْ )قاَ  : وَموحضـــــــِ َرَّنَّ ِمُر  (1) (فَ َو رَبَِّك لََنْحش     ُ ُم وُتضـــــــح ا والَعَرُب تـُقحســـــــِ
ُقحَسم به. ومن

 .(2) (َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيُ َبطَِّئنَّ )ه قـَوحلُه تعاىَل : امل
نَ  أَْعِطهو لُها يَمينِه بالضِم أي ما ُحالَّ ٍث من الَخْيلِ  الُمَحلِّلُ و نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، وهي الَكفَّاَرةُ ، قاَل : يَُحلِّ وفي الُمْحَكِم :  ـ الفََرُس الثاِلُث في كُمَحّدِ

لَْين إْن َسبَقَ  ، وهو أَْن يََضَع َرُجالِن َرْهنَين ثم يَأْتي آَخُر فيُْرِسُل َمعَهما فََرَسه بِال َرْهنٍ  هانِ الرِّ  َخْيلِ  ـمن   َحالالً  َرْهنَْيهما وكان أََخذَ  أََحُد األَوَّ

ا إْن كاَن  (3)، وال يكوُن إالَّ فيَمْن يُْؤَمن  ءٌ شيوإْن ُسِبَق فما عليه  أََخَذُهما ، الُمَحلِّلُ  ، وإْن َسبَقَ  الُمَحلِّلُ  ألَْجِل الثاِلِث وهو أَْن يَْسبق ، وأَمَّ

ى أَْيضاً الدَِّخيُل.  بَِليداً بَِطيئاً قَْد أُِمن أَْن يَْسبِق فهو الِقَماُر ، ويَُسمَّ

ً  في النِكاحِ : الُمَحلِّلُ و ُج الُمَطلَّقَِة ثالثا لِ  ِلتَِحلَّ  ُمتََزّوِ ْوجِ األَوَّ وجاء في تفِسيِره : أنَّه الذي «. له الُمَحلَّلَ و الُمَحلِّلَ  لَعََن هللا»ي الحِديِث : ف، و للزَّ

قَها بْعَد َوْطئِها ُج الُمَطلَّقَةَ ثالثاً بَشْرِط أَْن يَُطلِّ ِل. وقد لتَِحلَّ  يَتََزوَّ ِل. لتَِحلَّ  له إذا نََكَحها َمْحلُولٌ  وَذاكَ  َحالُّ  له اْمَرأَتَه فهو َحلَّ  لألَوَّ ْوجِ األَوَّ  للزَّ

ً و  اليَمين ثم أُْجِري في سائِِر الَكالِم حتى قيَل في َوْصِف اإِلبِِل إذا بََرَكْت. تَْحليلِ  وقد َسبََق أَنَّه ُمْشتَقُّ من أي كالتَّْعِزيزِ  تَْحليالً  َضَربَهُ َضْربا

اِغُب وَغْيُره ، الَحلِّ  ذا هو األَْصُل في َمْعنَىوفَكَّها وفَتََحها ، ه نَقََضها يَُحلُّها َحاّلٍ  (4) العُْقَدةَ  َحلَّ و  اْنفَتََحْت واْنفَكَّْت. فاْنَحلَّتْ  كما أََشاَر إِليه الرَّ

 قَْوُل الفََرْزدِق : (5)كما في الُمْحَكِم ، ومنه  ُحلَّ َحاّلٍ  كلُّ جاِمٍد أُذيَب فقدو

ر  فــــــــمــــــــا  نــــــــا  حــــــــِ ائــــــــِ مــــــــَ لــــــــَ ا حــــــــُ بــــــــَ ٍر حــــــــُ هــــــــح  مــــــــن جــــــــَ

ُف و      نــــــــــ  عــــــــــَ نــــــــــا يـــــــــــُ يــــــــــح ُروِف فــــــــــِ عــــــــــح َ
(6)ال قــــــــــائــــــــــُر املــــــــــ

 

  
 َكْسَرةَ الالِم على الحاِء ؛ قاَل األَْخفَُش : َسِمْعنا من يْنِشُده هكذا. (7)بالضِم فَطَرَح  ُحلَّ  أَرادَ 

َمْبنِيَاً  المكانُ  ُحلَّ و
 ونُِزَل به. ُسِكنَ  للَمْفعوِل أَي (8)

 قاَل اْمُرُؤ القَْيِس يَِصُف جاِريَةً : ُء اليَسيرُ كُمعَظٍَّم الشي الُمَحلَّلُ و

رة  فــــــــــح اض بصــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ ي ــــــــــَ ــــــــــبـ قــــــــــاانِة ال ُ
ِر املــــــــــ كــــــــــح ــــــــــِ  كــــــــــب

ريح      ري املــــــــــــــاِء غــــــــــــــَ َذاهــــــــــــــا لــــــــــــــَِ رِ غــــــــــــــَ لــــــــــــــ  (9) ــــــــــــــَُ
 

  
 أَي ليَس بيَِسيٍر ولكنَّه ُمبَالَغ فيه. بُمَحلَّل أَي َغَذاها ِغَذاًء ، ليسَ 

عليه فيَُكدَُّر. وقيَل  يَحل عليه أَي لم َمْحلول ْيرويُْحتََمُل أَْن يكوَن اْمُرُؤ القَْيِس أََراَد بقَْوِله هذا الَمْعنَى أَي غَ  ُمَحلَّلٌ  اإِلبُِل فََكدََّرتْهُ  َحلَّتْهُ  كلُّ ماءٍ و

ٍء أَي َغْير َمْنزوٍل عليه ، وَمْن قاَل َغْير قَِليٍل فليَس بشي َمَحلَّلٍ  : أََراَد ماَء البَْحِر ألَنَّ البَْحَر ال يُْنَزل عليه ألَنَّ ماَءه ُزَعاٌق ال يَُذاُق فهو َغْيرٌ 

ة َغْير َمثْقُوبٍَة.ألَنَّ ماَء البَْحِر ال يُوَصفُ  ه الوْصَف. وفي العُبَاِب : َعنَى بالبِْكِر ُدرَّ   بِقلَِّة وال َكثْرةٍ لمجاِوَزةِ حّدِ

لََك فهو  يَِحلُّ  ال َغْير ، وإِذا قُْلت َعليَّ أَو يَُحلُّ  بهم العذاُب كانَتْ  َحلَّ  هو من َحّدِ َضَرَب ، وقيَل إِذا قُْلت وَجبَ  يَِحلَّ ُحلوالً  أَْمُر هللا عليه َحلَّ و

بالضِم أَي  يَُحلُّ وبالكسِر أَي َوَجَب ،  يَِحلُّ  العَذَابُ  َحلَّ  فََمْعنَاهُ يَْنِزُل. وفي العُبَاِب : (10) َعلَيُكم َغَضٌب من ربُِّكم يَُحلُّ  بالكسِر ؛ ومن قََرأَ 

ا قَْولُه تعالَى  يَْحلُل ، وَمنْ  (11)َعلَيُكم َغَضبي  فيَُحلُّ  ى :نََزَل. وقََرأَ الِكسائيُّ قَْولَه تعالَ  َأْو َِتُلُّ )بضِم الحاِء والالِم والبَاقُون بكسِرها. وأَمَّ
 هذه وْحُدها يَُحلُّ ُحلوالً و يَِحلُّ  العَذابُ  َحلَّ  فبالضِم أَي تَْنِزُل. وفي الِمْصباحِ : (12) (َقرِيباً ِمْن دارِِهمْ 

__________________ 
 .68( مرمي اآية 1)
 .72( النساء اآية 2)
 .«قوله : يؤمن اخل كذا خبطه وعبارة اللسان : ال يؤمن اخل وهي  اهرة بدلير قوله : وأما إن كان اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
َدةُ »( قبلها يف القاموس : 4)  .«.. َوَحر  َعَدا ا والُعقح



13716 

 

يف « قوله : ومنه اخل انظر وجه كون هذا مبعىن اإلذابة ا وعبارة اجلوهري : وأما قو  الفزرد  اخل أراد حّر اخل»املطبوعة املصــــــــــــــرية : ( هبامش 5)
 الصحاح : وأما قو  الشاعر.

 واللسان والصحاح. 29/  2( ديوانه 6)
 .«لصحاحقوله : فطرح كسرة الالم أي األوىل كما يف ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 .«مبيناً »( ابألصر : 8)
 واللسان والصحاح.« غري املر»برواية :  43( من معلقته ا ديوانه ص 9)
 .86( سورة طه اآية 10)
 .81( سورة طه اآية 11)
 .31( سورة الرعد اآية 12)
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 ابلضِم والكسِر والباقي ابلكسِر فقرت وقد َمر  ذلك يف َأو ِ  املاد ِة.
 : أَْوَجبَه. عليه هللا أََحلَّهو

والَمِحْيِص وال يُطََّرُد بل  كالَمْرِجعِ  على َمْفعَلٍ  َمْصَدُرهُ  أََحُد ما َجاءَ  َوَجبَ  بكسِر الحاءِ  َمِحالًّ  بالكسرِ  يَِحلُّ  َحقِّي عليه َحلَّ  من المجاِز :و

ً أَي اْنتََهى أََجلُه فوَ  حاالًّ  الدَّْيُن َصارَ  َحلَّ و يُْقتََصُر على ما ُسِمعَ  الدَّين  بُمِحلِّ  َجَب أََداُؤه ، وكانَت العََرُب إِذا َرأَِت الهالَل قالَْت : ال َمْرَحبا

ب اآلَجاِل.  وُمقَّرِ

ْت وهي وفي الُمْحَكِم : َدرَّ لَبَنُها ، قَلَّ لَبَنُها. والناقَةُ : الشاةُ  أََحلَّتِ و بيَع فََدرَّ اِب : إِذا نِزل اللَّبَُن في َضْرعِ ، وفي العُبَ  ُمِحلٌّ  أَو يَبَِس فأََكلَِت الرَّ

ْلِت : أََحلَّتْ  الشاةِ من َغْيِر نِتاجٍ فقَدْ   قاَل أََميَّةُ بُن أَبي الصَّ

ــــــــــــهــــــــــــا  ــــــــــــي ي اأَلرحــــــــــــاُم ف قــــــــــــِ ــــــــــــَ ــــــــــــت ل ــــــــــــَ ــــــــــــوث ت ي  غــــــــــــُ

ر       جـــــــــــــاب  حتـــــــــــــُِ روقـــــــــــــُة والـــــــــــــلـــــــــــــِّ (1)هبـــــــــــــا الـــــــــــــطـــــــــــــ 
 

  
ْت. أََحلَّتِ و هم وُهما ُمتَقَاِربان ؛ قاَل :قال ابُن ِسْيَده : هكذا عبره بعضُ  ي بعلَى ألَنَّه في َمْعنَى َدرَّ  الناقَةُ على ولِدها : َدرَّ لبنُها ، ُعّدِ

ُجل تََحلَّلَ و اْقتَصر  ولو بكسِرهما َمْخَرُج البَْوِل من َذَكِر اإِلْنسانِ  التِّْحليلُ و اإِلْحليلُ و كما نَقَلَه ابُن ِسْيَده قاَل : اْعتَلَّ بعَد قُُدوِمهِ  إِذا السَّفَُر بالرَّ

ي به لَكْونِه اِغُب : ُسّمِ  اللَّبَن من الثّْدي أَْيضاً َمْخَرجُ و العُْقَدةِ. َمْحلُول على الذََّكِر أَو َعلَى ِمن اإِلْنساِن كما فَعَلَه ابُن ِسْيَده كاَن أَْخَصر. قاَل الرَّ

 عنه : قاَل َكْعُب بُن زَهْيٍر َرِضَي هللا تعالى أََحاِليلُ  والضَّْرعِ والَجْمعُ 

ٍر  ر ذا ُخصــــــــــــــــــــــَ حــــــــح يــــــــب الــــــــنــــــــ  ر  مــــــــثــــــــَر َعســــــــــــــــــــــِ  متــــــــُِ

وِّنـــــــــــــــه      يـــــــــــــــريف غـــــــــــــــارِز مل ختـــــــــــــــَُ الـــــــــــــــِ (2)اأَلحـــــــــــــــَ
 

  
كةً َرخاَوةٌ في قَوائِِم الدَّابَِّة أَو واْستِرَخاٌء في العََصبِ  الَحلَلُ و  بَيِّنُ  أََحلُّ  وِذئْبٌ  أََحلُّ  فََرسٌ  يقاُل : الَكْعِب. (3) َمَع َرخاَوةِ  وَضْعٌف في النَّسا محرَّ

وإِن كاَن  الَحلَلِ  بَيِّنُ  أََحلُّ  ُعْرقُوبي البَعيِر ، فهو بَِعيرٌ  ، وفي العُبَاِب : هو َضْعٌف في ُعْرقُوِب البَِعيِر ، وفي الُمْحَكِم : أَو يَُخصُّ اإِلبِلَ  الَحلَلِ 

اُح :، وهو َمْذموٌم في كّلِ شيالذي في ِرْجِله اْستِرخاٌء  األََحلُّ وفي ِرْجِله فهو الطََّرق.  ِرمَّ ئِْب ، قاَل الّطِ  ٍء إِالَّ الذِّ

يـــــــــــــرُ  ُب  حيـــــــــــــُِ ر  بـــــــــــــه الـــــــــــــذِّئـــــــــــــح ه  اأَلحـــــــــــــَ وتـــــــــــــُ  َوقـــــــــــــُ

ـــــــــــــــاٍ  وُرز ِح      ن راِدي مـــــــــــــــن مـــــــــــــــَ
َ

(4)َذوات املـــــــــــــــ
 

  
ا يُوَصُف به بَجَمعٍ يُْؤنَُس منه إِ  يُِحيلُ  ئِْب َعَرٌج وإِنمَّ  ذا َعدا.به أَي يُِقيُم به َحْوالً وليَس بالذِّ

ً  الَحلَلُ و َسحُ  أَْيضا ٌ  الرَّ ءُ  ، واْمَرأَة ً و َرْمحاُء. َحالَّ ْكبَتَْينِ  أَْيضا ْجلين. َوَجٌع في الَوِرَكْيِن والرُّ  وقد وقيَل : هو أَْن يكوَن َمنُهوس الُمْؤِخر أَْرَوح الّرِ

ءُ  للُمَؤنَّثِ و،  َحلُّ أَ  في كّلِ ذِلَك للُمَذكَّرِ  والنَّْعتُ  َحلاَلً  يا رُجُل كفَِرحَ  َحِلْلتَ   ، ُضبَِط بالَوْجَهيِِن في الُمْحَكِم أَي ويُْكَسرُ  بالفتحِ  َحلَّةٌ  ، وفيه َحالَّ

 َضْعٌف وفَتوٌر وتََكسٌُّر.

 يُْرَمى إِليه. الذي : بالكسِر الغََرضُ  الِحلُّ و

ئاِب. من الَخْيلِ  األََحلِّ  بالضِم َجْمعُ  : الُحلُّ و  واإِلبِِل والذِّ

نُ و وهو ُدْهُن الّسْمسمِ  بالفتحِ الشَّْيَرجُ  : الَحلُّ و هو لغَةٌ في الحالم وهو ولُد  ، وقيَل : الَخُروفُ  الَحَمُل الصَّغيُر ، وهو بالضِم الَجْدُي أَو الُحالَّ

نِ  قََضى في األَْرنَِب إِذا قَتَلَه الُمْحِرمُ الِمْعَزى قالَهُ األَْصَمِعيُّ ، وُرِوي أَنَّ ُعَمَر َرِضَي هللا تعالَى عنه  َر بَجْديٍ َذَكٍر ؛ وأَنَّ ُعثْماَن  بُحالَّ وفُّسِ

نٍ  َرِضَي هللا تعالَى عنه قََضى في أُّمِ حبين ه فَيُْخَرجُ  (5) أَو خاصُّ بما يَُشقُّ عن ، َر بَحَملٍ وفُسِّ  بُحالَّ ه ، عنه بَْطُن أُمُّ  ، وفي الُمْحَكِم : بَْطِن أُّمِ

ن لُواَزاَد غيُره : فَوَجْدته قد حمم وشعر وقيَل : إِنَّ أَْهَل الجاِهِليَّةَ كانُوا إِذا ولدوا شاةً َشَرُطوا أُذَُن السَّْخلَِة وقا ْرِط أَْن  َحاللٌ  أَي ُحالَّ بهذا الّشِ

 ِن أَْحمر :وأَْنَشَد الب حاللين يُْؤَكَل وَذَكَره اللّْيُث في هذا التَّْركيِب وقاَل : َجْمعُه

ًة  رِمـــــــــــــَ كـــــــــــــح ِر تـــــــــــــَ فـــــــــــــح ِدي ِإلـــــــــــــيـــــــــــــه ِذراَع اجلـــــــــــــَ  هتـــــــــــــُ

ا كــــــــــــــان      ا َذبــــــــــــــيــــــــــــــحــــــــــــــًا وِإمــــــــــــــّ اّلانَ ِإمــــــــــــــّ (6)حــــــــــــــُ
 

  
 وَسيَأْتي ِذْكُره في النُّوِن أَْيضاً.

__________________ 
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.1)
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 ( اللسان.2)
 ( يف القاموس : مض َرَخاوٍة يف الَكعحِب.3)
 قوله : املرادي ا كذا خبطه كاللســــــان والذي يف الصــــــحاح :»واللســــــان والصــــــحاح والتكملة ا وهبامش املطبوعة املصــــــرية :  112( ديوانه ص 4)

 .«اهلوادي ا مبعىن األعنا  ا ويف ترمجة مرد أن املراد : كسحاب العن 
 ( يف القاموس : عنه َبطحُن.5)
 .21/  2( املقايي  6)
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نٌ  َدُمهُ  يقاُل :و  ٌل.باطِ  أَي ُحالَّ

 في بالِد كنانَةَ ثم لبَنِي نفاثة منهم قاَل : كانٌِف الفَْهمي : وادٍ  : بالكسرِ  إِْحليلٌ و

ا  نـــــــــــَ ِت أَنــــــــــــ  ئـــــــــــح بـــــــــــِ ا ألُنـــــــــــح نـــــــــــ  َبد عـــــــــــَ  فـــــــــــلـــــــــــو َتســـــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــرَ      لـــــــــــِ ض  ِ حـــــــــــح َخشـــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــَ زحَو  وال نــــــــــــَ (1)ال نــــــــــــُ
 

  
 وقاَل نَْصر : هو واٍد تهاميُّ قُْرَب َمكَّةَ.

َمْخَشِرّي ، وأَْنَشَد غيُره لرُجٍل من عْكٍل : َجبَلٌ  بالمدِّ  إِْحليالءُ و  عن الزَّ

 ِإذا مـــــــــا ســــــــــــــــــــــقـــــــــ    الـــــــــبـــــــــالَد فـــــــــال ســــــــــــــــــــــقــــــــ  

ِر  ِإحـــلـــيـــالءَ شـــــــــــــــــنـــــــاخـــيـــــــَب      طـــح ر الـــقـــَ بـــــــَ (2)مـــن ســـــــــــــــــَ
 

  
ام بُن األَْصبَغِ : بالقَْصِر ِشْعٌب لبَنِي أََسدٍ  إِْحِليلَىو  فيه نَْخٌل لهم ، وأَْنَشَد َعرَّ

نــــــــــا  لــــــــــح لــــــــــِ يــــــــــلــــــــــَ  ــــــــــَ نــــــــــا   ابحــــــــــلــــــــــِ فــــــــــ  لــــــــــُ ــــــــــَ  بــــــــــيــــــــــوم تـ

وُم      َن لـــــــــــــَُ َويـــــــــــــح الت قـــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــــــَ (3)ِإىل َنـــــــــــــََ
 

  
ْعِر َظللنا إِْحِليالءو إْحِليل وَجعََل نَْصر ُروَرِة كذا َرَواه َمْمُدوداً. باْحليالء واِحداً ، قاَل : وفي بعِض الّشِ  للضَّ

 بكسِر الحاِءة باليَمِن. الَمِحلُّ و

َكُهم وأَْزَعَجُهم عنها ِهم: أَزالَُهم عن َمواِضعِ  َحْلَحلَُهمو ُكوا وَذَهبُوا ، ولو قاَل : فَتََحْلَحلُوا وَحرَّ َكه َحْلَحلَهُ  تَحرَّ  فَتََحْلَحلَ  أََزالَهُ عن َموِضِعه وَحرَّ

 عن َمَكانِه : َزاَل قاَل الفََرْزَدُق : تََحْلَحلَ و، كاَن أَْخَصر. 

اَءان  ك إنح أََردحَت بـــــــــــــنـــــــــــــَ فـــــــــــــِّ ضح بـــــــــــــكـــــــــــــَ فـــــــــــــَ  فـــــــــــــادح

بــــــــات هــــــــر      الَن ذا اهلَضــــــــــــــــــــــَ هــــــــح حــــــــرثـــــــــَ لــــــــح حــــــــَ تــــــــَ (4)يـــــــــَ
 

  
 وِمثْلُه يَتَلَْحلَح.

نَتَْيِن أَو َحٍل َحلٍ  باإِلبِِل قاَل لها َحْلَحلَ و ةً. ويقاُل : َحل ، وقيَل : َحلى ، وكذِلكَ  ُمَسكَّنَة َحلْ  ُمنَوَّ  في الَوْصِل وكلُّ ذِلَك َزْجٌر إِلنَاِث اإِلبِِل خاصَّ

ة : الَحْلَحال واْشتُّق منه اسٌم فقيَل : َحِليت ال َحِليَ و َحلَى  ؛ قاَل ُكثَيُِّر َعزَّ

ه  فــــــــــــــَ لــــــــــــــح ر الــــــــــــــركــــــــــــــائــــــــــــــُب خــــــــــــــَ  اَنٍج ِإذا ُزجــــــــــــــِ

َا      نـــــــــــــِ نـــــــــــــه وثـــــــــــــُ قـــــــــــــح حـــــــــــــِ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ حـــــــــــــا فـ لـــــــــــــح (5)اب ـــــــــــــَ
 

  
ً و ، والجيُم أَْعلى ، بالضِم ع الُحالِحلُ و يُِّد الشُّجاعُ  أَْيضا يُِّد في َعِشيرتِه ، السَّ ِكْين في َمْجِلِسه السَّ ِكْين ، وقيَل : الرَّ ْخُم الكثيُر  الرَّ أَو الضَّ

جالَ  ِزيُن في ثَخانٍَة يَُخصُّ الّرِ  َحالِحلٌ  وكذِلَك ُملَْحلَح والَجْمعُ  للمفعوِل بِمعناهُ  البِنَاءِ ب الُمَحْلَحلُّ  ُحِكيو ، وال يقاُل للنِّساِء. (6) المروَءةِ أَو الرَّ

 بالفتحِ ، وقاَل النابغَةُ الذُّْبيانيُّ يَْرثي أَبَا حجر النُّْعماُن بُن الَحاِرِث الغَسَّانّي :

 (7) ا الحرأَبو حجر ذا  املليك 
 وقاَل آَخُر :

هــــــــــــــا  حيــــــــــــــر  عــــــــــــــربــــــــــــــة أَرٍض مــــــــــــــا و  رَامــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

وحَذعــــــــــــي  مــــــــــــن الــــــــــــنــــــــــــاِس إاّل      رُ  الــــــــــــلــــــــــــ  اَلحــــــــــــِ  ا ــــــــــــُ

  
 .وسلمعليههللاصلىيْعنِي به َرُسوَل هللا 

 اسٌم. َحْلَحلَةُ و

،  السالمُ والّصالة  عليه بن َمتّى بها قَْبُر يونُسَ  بالشامِ  ة قُْرَب َجْيرونَ  بالفتحِ  َحْلحولُ  قاَل غيُره :وع  كَجْعفٍَر. َحْلَحلٌ  : (8)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

. والِقياُس َضمُّ حائِهِ  هكذا يقُولُونه بالفتحِ ، اَغانيُّ  لنُْدَرةِ هَذا البِنَاء نَبَّه عليه الصَّ

 في ِدياِرهم كانَْت فيه َوقائُِع قالَهُ نَْصر. كُزبَْيٍرع ِلُسلَْيمٍ  : الُحلَْيلُ و
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 رُجٌل من ِحْميَر من آِل ذي أَْصبَح وله يقُوُل : لِمْقَسِم بِن كثيرٍ  ، الصواُب من ولِد الَوثيِم َجدُّ الَحرونِ  فرٌس من نَْسِل الَحرونِ  : الُحلَْيلُ و

َرتح   لـــــــــيـــــــــَت الـــــــــفـــــــــتـــــــــاَة األصـــــــــــــــــــــــبـــــــــحـــــــــيـــــــــَة أَبحصـــــــــــــــــــــــَ

ربحَ      رِ صــــــــــــــــــــــَ يــــــــح لــــــــَ بِ  ا ــــــــُ حــــــــِ ريــــــــِ  الــــــــال   عــــــــلــــــــ  الــــــــطــــــــ 

  
 كذا في كتاِب الَخْيِل البِن الَكْلبي.

__________________ 
 .«إحلير»اللسان بدون نسبة ا ومعجم البلدان  (1)
 والشناخيب مجض شنخوب وشنخاب وهو القطعة من اجلبر العالية.« إحليالء»( معجم البلدان 2)
 .«إحليل »( معجم البلدان 3)
 .20/  2( ديوانه وعجزه يف اللسان واملقايي  4)
 ( اللسان.5)
 .«وما َلُه ِفعٌر ج ابلفتح املو بعد قوله الرجا  زايدة :يف نسخة »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ومتام روايته فيه : 90( ديوانه ط بريوت ص 7)

 فــــــــــــمــــــــــــا كــــــــــــان بــــــــــــا اخلــــــــــــري لــــــــــــو جــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــاملــــــــــــاً 

ٍر إال لــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاٍ  قــــــــــــــــــــالئــــــــــــــــــــرُ      جــــــــــــــــــــُ  أبــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــُ

  

 .138/  1( اجلمهرة 8)
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بُن حبشية بن َسلُول َرأٌْس في خَزاَعة يُْنَسُب إليه جماَعةٌ منهم بِْنتُه ُحبَّى زوَجةُ قَصّي بُن كالٍب ، ومنهم كرُز بُن  ُحلَيَلُ  وهو اسمٌ  : ُحلَْيلُ و

 ن كهيٍل عن َذّر عنه.النَّخِعيُّ َرَوى َسلََمة ب ُحلَْيلٍ  ِمْصِريُّ تابِِعيُّ ، ويَِزيُد بنُ  ُحلَْيلٍ  َعْلقََمة الصحابيُّ وغيُر واِحٍد ، وُعبَْيُد هللِا بنُ 

بِّيُّ تابِِعيُّ  الَحْلحالُ و ّيٍ الضَّ اغانيُّ في العُبَاِب َرَوى عنه ابنُه ُكلَْيب وَواِلُده بالذَّاِل المْعَجمِة وفَتْح الراِء الخفيفِة كذا َضبََطه  بُن ُدّرِ نَقَلَه الصَّ

 الحافٌِظ.

وبه فّسَر  كاَن عليه وعهدٍ  من ميثاقٍ  َخَرجَ  أَو َخَرَج من ُشُهوِر الُحُرمِ  أََحلَّ  ؛ وقيَل : الِحلِّ  إلى أَو َخَرجَ  الِحلِّ  َدَخَل في أَْشُهرِ  الرُجلُ  أََحلَّ و

 قَْول الشاِعِر :

 (1)وُ حرِم   ُِرّ كم ابلقناِن من و 
 بنَْفِسه اْستَْوَجَب العُقُوبَةَ. أََحلَّ و : الذي ال َعْهَد له وال ُحْرَمة ، الُمِحلُّ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

، ويُْرَوى : يا حابُِل ، وهذه عن ابِن األَْعَرابّي ، يُْضَرُب للنظِر في العواقِب ، وذِلَك أَنَّ الرُجَل يَُشدُّ الحْمَل  َحالًّ  في الَمثَل : يا عاقُِد اْذُكرْ 

 أََضرَّ بِنَْفِسه وبََراِحلَتِه. الَحلَّ  ا أََرادَ َشّداً يُْسِرُف في اْستِيثَاقِه فإذ

 إذا نَزَل قاَل األْعَشى : َحلَّ حلوالً  بكْسِر الحاِء َمْصَدرُ  الَمِحلُّ و

الن إن   ال   ــــــــــــــــــــــــــــــــََ رححتــــــــــــــــــــــــــــــــََ  وإن مــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ال و      هـــــــــــَ وا مـــــــــــَ ر إذ َمضـــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــح (2)إن  يف الســـــــــــــــــــــــــ 
 

  
ُلَغ اهْلَْدُي )وقَْولُه تعالَى :  َمن كاَن ُمْعتمراً يَْوَم يْدُخُل َمكَّةَ ، وقيَل :  محلوَمن كان حاّجاً يَْوَم النَّْحِر ،  محل ، قيل : (3) (حمَِلَّهُ َحّّت يَ ب ْ

 فيه نَْحُره. يَِحلُّ  المْوِضُع الذي

 الدَّْين : أََجلُه. َمِحلُّ و

ت ، وَجْمعُ  الَمَحالُّ  وتَْنِزلُه ويكوُن َمْصدراً َجْمعُه تَِحلُّه بفتحِ الحاِء الَمَكاُن الذي الَمَحلُّ و  .الَمَحلَِّة َمَحالَّ

 بهم. َحلَْلت إلى القَْوِم بمْعنَى َحلَْلتوبالتَّْصغيِر قَْريةٌ بِمْصَر من الَمنُوفيَِّة وقد َرأَْيتُها.  الُمَحْيلَةُ و

 لشاِعُر :بمْعنَى الناِزِل قاَل ا الحالُّ  بالكسِر َجْمعُ  الِحلَّةُ و

َت عــــــــاملــــــــاً  نــــــــح بــــــــان لــــــــو كــــــــُ يــــــــح  لــــــــقــــــــد كــــــــان يف شــــــــــــــــــــــَ

ي       اٌب وحــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــِ ةٌ ق ــــــــــــــــ  ل ُم  حــــــــــــــــِ (4)َداَرهــــــــــــــــِ
 

  
ا َرأَى الشَّْمَس قد َوقَبَْت قاَل هذا ِحْين»في الحِديِث : و  فيه أََداُؤها يْعنِي َصالة الَمْغِرِب. يَحلُّ  أَي الِحْيُن الذي «حلّها أَنَّه لمَّ

ِدُم على أَْهِله أَو هو الغاِزي الذي الُمْرتَِحُل هو الخاتُِم الُمْفتَتُِح وهو المواِصُل لِتالَوةِ القُْرآِن يَْختُمه ثم يَْفتَتُِحه ُشبِّه بالمْسفَاِر الذي ال يق الَحالُّ و

 ال يَْغفُُل عن َغْزِوه.

ه ، وإيَّ  بن عاصِم بنِ  الحاللو اِعي قَْيِس شاِعٌر من بَنِي بَْدِر بن َربِيعَةَ بن َعْبِد هللا بن الحاِرِث بن نَُمْيٍر يُعَرُف بابِن ذَُؤْيبَةَ وهي أُمُّ اه َعنَى الرَّ

: 

ري  يف تــــــــــــــلــــــــــــــك و  ال ُ عــــــــــــــَ نح  ا ــــــــــــــَ  ومل يــــــــــــــكــــــــــــــُ

ه      قــــــــُ ــــــــِ يــــــــثــــــــِة خــــــــال بــــــــِ هــــــــا البــــــــِن اخلــــــــَ لــــــــَ عــــــــَ جــــــــح ــــــــيــــــــَ (5)ل
 

  
 أَو لم يُْحِرْم. َحاللٌ  من اإِلْحراِم أَي ِحلُّ  ورُجلٌ 

 منِّي أَي َطْلق. ِحلٍّ  وأَْنَت في

 .(6) بِهَذا اْلبَلَدِ  ِحلٌّ  َوأَْنتَ  وهو الناِزُل ، ومنه قَْولُه تعالَى : الِحلُّ الَحالُّ و

ِمينِك ، َجعَلَه في وعيِده كالحاِلِف فأمره باإلْستِثْنَاء ، وكذا قَْولُهم يا في يَ  تََحلَّلْ  أَبا فالٍن أَي حال ويقاُل للُمْمِعِن في َوِعيٍد أَو ُمْفِرط في قَْوٍل :

 .َحالًّ  حاِلُف اْذُكرْ 
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 أَْلبََسه إيَّاها. َحلَّلَهُ الحلَّةَ و

 أَْرَسَل عليُّ َرِضَي هللاو بالضِم كنايةٌ عن الَمْرأَةِ  الُحلَّةُ و

__________________ 
 تقدم بتمامه يف املادة فراجعه.( عجز بيت لزهري ا وقد 1)
 واللسان.« ما مض  مهالً »برواية :  170( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .196( البقرة اآية 3)
 ( اللسان والصحاح والتكملة. قا  ابن بري : وصوابه : وقبائر ألن القصيدة المية وأوهلا :4)

 أقــــــــــيــــــــــ  بــــــــــن مســـــــــــــــــــــــعــــــــــود بــــــــــن قــــــــــيــــــــــ  بــــــــــن خــــــــــالــــــــــد 

 أنـــــــــــــــت امـــــــــــــــر  يـــــــــــــــرجـــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــابـــــــــــــــك وائـــــــــــــــرُ و     

  

 وقا  الصاغاين يف التكملة : والرواية : وقنابُر ا والقافية المية ا وبعده :

 رجــــــــــــــراجــــــــــــــة تــــــــــــــعشـــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــنــــــــــــــوا ــــــــــــــر فــــــــــــــخــــــــــــــمــــــــــــــة و 

 جـــــــــــــــرد عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  أكـــــــــــــــتـــــــــــــــافـــــــــــــــهـــــــــــــــن الـــــــــــــــرحـــــــــــــــائـــــــــــــــرُ و     

  

 وانظر ختر ه فيه. «وعريين اإلبَر ا ال ُ »برواية :  187( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .2( البلد اآية 6)
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يحتَ  هرَ  َلكَ  يُقو ُ  َأيب إن   فقاَلتح  صـــــــــغريةٌ  وهي عنههللارضللللليتعاىَل عنه أُم  ُكلحُثوٍم إىل ُعَمَر  فقاَ  : نـََعم  ؟ا ُل ةَ  َرضـــــــــِ
ُتها.  َرِضيـح

نُ و ه. يَِحلُّ  بالضِم أَْن ال يْقِدر على َذْبحِ الشاةِ وغيِرها فيَْطعَنها من حيُث يْدِرُكها ، وقيَل : هو البَِقيُر الذي الُحالَّ  لَْحُمه بَذْبحِ أُّمِ

هم القَْوُم النُّزول وفيهم  الِحلَّةُ  نَّ : موِضٌع َشْرقي ذات اإِلصاد ومن ثم أَجرى َداحس والغَْبراء قاَل ياقُوُت : يَْظَهُر أَنَّه َجْمُع الَجْمعِ ألَ  أََحاِليلُ و

 اْنتََهى وفيه نََظٌر. حاللٌ  الُمْفرد فيقَاُل : حيُّ  بحاللٍ  وقد يُوَصفُ  أَْحاللٌ  على غيِر قِياٍس ، ألَنَّ قياَسه ِحالٍل أَحاِليلُ  وجمعُ  ِحاللٌ  َكثَْرةٌ والَجْمعُ 

رِك وِضيِقه إلى «هلل يغفُر لَُكم أَِحلُّوا»في الحِديِث : : الجاَرةُ ، و الَحِليلَةُ و اإِلْسالِم وَسعَتِه ،  ِحلِّ  أَي أَْسِلُموا له أَو اْخُرُجوا من َحْظر الّشِ

 ويُْرَوى بالِجيِم وقد تقدَّم.

َر أَْيضاً قَْوُل اْمِرى ُمَحلَّلٌ  ومكانٌ   ِء القَْيِس السابِق.كُمعَظٍَّم أَْكثََر الناُس به النُّزوَل وبه فُّسِ

 (1) ُ َل رلَِري املاِء َغريح  َغَذاها
ْت بها : ما أَْطول َذْيلَها قِبَِله ، ومنه من ِحلٍّ  َجعَلَه في تََحلَّلهو فقاَل : اْغتَْبتِيها  !الَحِديُث : أَنَّ عائَِشةَ َرِضَي هللاُ تعالَى عنها قالَْت الْمَرأَةٍ َمرَّ

 .فَتَحلَِّليها قُوِمي إليها

 قَتْلُه ، والُمْحِرُم من يَْحَرُم قَتْلُه. يَِحلُّ  من الُمِحلُّ و

 من يَِمينه إِذا َخَرَج منها بَكفَّارةٍ أَو ِحْنث يُوجُب الَكفَّاَرةَ أَو اْستِثْناء. تََحلَّلَ و

 إِذا َعدا. حل يَحلُّ حالًّ و

ْين يَحلُّ  وكَشدَّاٍد من يج منهم الشْيُخ أَِمين الّدِ لُ  الّزِ ماً. (2)، قاَل الحافُِظ  الَحالَّ  : وقد َرأَْيتُه وكاَن َشيخاً ُمنَّجِ

يها أَْهُل تونَُس وهي اللْحالُح. الحلحالُ و  : عْشبَةُ هكذا يَُسّمِ

بِّيُّ عن أَبي وائٍِل َصُدوٌق. محلو  بُن محرر الضَّ

ٌب من أَجياد ؛ وأَْيضاً في ِديار باِهلَة بِن أَْعصر قَِريٌب من سرفة ، وهي قارةٌ هناك َمْعُروفَةٌ ؛ وأَْيضاً ماٌء في كُزبَْيٍر موِضٌع قَِري ُحلَيلُ و

 بَْطِن المّروت من أَْرِض يَْربوع قالَهُ نَْصر.

. الَحْمَدلَةُ  : [حمدل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اَغانيُّ : هي  ْمُد هلل.ِحكايَةُ قَْوِلَك الحَ  وقال الصَّ

 قْلُت : وهي من األَْلفاِظ الَمْنُحوتِة كالَحْسبَلَِة ونَْحِوها.

. الَحْمَظلُ  : [حمظل] اَغانيُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

اَغانيُّ هكذا في العُبَاِب في ح ظ ل ، وكذا أَبُو َحيّان في  الَحْمَظلِ  َجنَى إِذا َحْمَظلَ و ، قاَل : الَحْنَظلُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو أَْوَرَده الصَّ

 والَحْنَظِل زائدتان وفيه اْختِالٌف يَأَتي ِذْكُره فيَما بَْعد. الَحْمَظل اإِلْرتَِضاء على أَنَّ الميَم والنُّوَن من

ً و يَْحِملُهُ َحْمالً  على َظْهِره َحَملَهُ   :[حمل] وقَْولُه  (3) (فَِإنَُّه ََيِْمُل يَ ْوَم اْلِقياَمِة ِوْزراً )ومنه قَْولُه تعالَى :  َحميلٌ و َمْحمولٌ  فهو بالضم ُحْمالنا

نَّما تُْصبح أَي ال تَدَِّخُر رْزقَها إِ  (5) (وََكأَيِّْن ِمْن َدابَّة  ال َِتِْمُل ِرْزقَ َها)يْعنِي الَسحاَب. وقَْولُه تعالَى :  (4) (فَاحْلاِمالِت ِوْقراً )تعالَى : 

 فيرزقُها هللاُ تعالَى.

 وقَْوُل النابغَِة : (6) (فَاْحَتَمَل السَّْيُل زََبدًا رابِياً )كذِلَك قاَل هللا تعالَى :  اْحتََملَهُ و

َتَملحتَ بـَر ة و  َفَحَملحتُ   (7)َفَجاِر  احح
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الفَْجَرةِ أَْمٌر يَسيٌر وُمْستَْصغٌَر ، وِمثْلُه : لها ما َكَسبَْت  اْحتَِمالِ  البَرةِ باإِلضافَِة إِلى َحْملَ  ، ألَنَّ  باالْحتَِمالِ  ، وعن الفَْجرةِ  بالَحْملِ  َعبَّر عن البَرِّ 

 وعليها ما اْكتََسبََت.

اِغُب : ي بَْين لَْفِظه في فِْعٍل وفَرَّ  الَحْملُ  وقاَل الرَّ  َق بَْين َكثِيٍر منها في َمَصاِدِرها ، فقيَل ، في األَثْقالِ مْعنًى واِحٍد اْعتُبَِر في أَْشياَء َكثِيرةٍ فَُسّوِ

كالَولَِد في البَْطِن ، والماِء في السََّحاِب ،  َحْملٌ  في الباِطنِ  الَمْحُمولةِ  ، وفي األَثْقالِ  ِحْملٌ  على الظَّْهرِ  الَمْحُمولِ  ءِ في الظاِهِر كالشي الَمْحُمولَةِ 

ً والثََّمَرةِ في الشََّجرةِ تَشْ   المْرأَةِ. بَحْملِ  بِيها

__________________ 
 ( تقدم قريباً يف املادة.1)
 .551/  2( التبصري 2)
 .100( سورة طه اآية 3)
 .2( سورة الذارايت اآية 4)
 .60( سورة العنكبوت اآية 5)
 .17( سورة الرعد اآية 6)
 وصدره فيه : 59( ديوانه ط بريوت ص 7)

نَـَناإاّن  نا ُخطّتينا بـَيـح  اقَتَسمح
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 .يَْحِملُه َحمالً  على الدَّابةِ  َحَملَهو أَْحمالٌ  ج ُحِملَ  بالكسِر ما الِحْملُ و

ةً  يُْحَملُ  بالضِم ما الُحمالنُ و  كذا في الُمْحَكِم والعُبَاِب. عليه من الدَّواّبِ في الِهبَِة خاصَّ

اَغانيُّ : يُْحَمل أَْجراً ِلَما الُحمالنُ  قاَل اللَّْيُث : ويكونُ  اَغةِ  الدَّراِهمِ  ُحْمالنُ و ، َزاَد الصَّ على  يُْحَملُ  ما ، َجْمُع صائِغٍ ، في اْصِطالحِ الصَّ

 تَْسِميةً بالَمْصَدِر وهو مجاٌز. الدَّراِهِم من الِغّشِ 

 عن ابِن ِسْيَده. أَْغراهُ به يَْحِملُهُ فاْنَحَملَ  على األَمرِ  َحَملَهُ و

ةُ في الَحربِ  الَحْملَةُ و . َحَملَ  يقاُل : الَكرَّ  َعلَيه ُمْنَكرةً وَشدَّ شدَّةً ُمْنَكَرةً نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 من َداٍر إِلى َداٍر. االْحتِمالُ  بالكسِر والضمِ  الُحْملةو

لَهُ و االً و تَْحميالً  األَْمرَ  َحمَّ الً  كِكذَّاب ِحمَّ لَهُ تََحمُّ االً و فَتََحمَّ  على تفعال كما هو َمْضبُوٌط في الُمْحَكِم. تِِحمَّ

ْلُتمْ )وفي نسخِ القاموِس بَكْسَرتَْين مع تَْشِديِد الميِم ، وقَْولُه تعالَى :  َل َوَعَلْيُكْم ما ْحُِّ ا َعَلْيِه ما ْحُِّ ، أَي على النبّيِ  (1) (فَِإَّنَّ

 .االتِّباع أَْنتم وعليكمُ  يُبَيِّنَهُ  أَنْ  وُكلَّفَ  إِليه أَوحيَ  ما ، وسلمعليههللاصلى

ْنسانُ  َحَملََهاوَ  (ََيِْمْلَنها َوَأْشَفْقَن ِمْنها) فَأَبَْيَن أَنْ   :قولُهُ تعالىو فَنا تعالَى أَنَّها لم أَي يَُخنَّها وخانَها االْنسانُ  (2) اإْلِ  ونَّص األَْزَهِريَّ َعرَّ

فأَْعلَم  (3) (َولََيْحِمُلنَّ َأْثقاهَلُْم َوأَْثقااًل َمَع َأْثقاهلِِمْ )اإِلثْم فقَْد أَثَِم ، ومنه  َحَملَ  ، وكلُّ من َحَملَها مانَة فقدأَي أَدَّتْها ، وكلُّ من خاَن األَ  تَْحِمْلها

ي َحاِمالً له والسمواُت واألَْرض أَبَْين اُؤها طاَعة هللِا فيَما أََمَرها به والعََمل به وتَْرُك األََمانَة وأَدَّْينها ، وأَدَ  َحْملَ  تعالَى أَنَّ من باَء باإِلثِْم سُّّمِ

 الَمْعِصيَِة.

اج. فقَْوُل شْيِخنا هو مخاِلٌف ِلَما  اإِلْنساُن هنا الكافُر والُمنافِقُ  قاَل الَحَسُن :و جَّ أَي َخانَا ولم يُِطيعا ، وهكذا نَّص العُبَاب بعَْينِه وَعَزاه إِلى الزَّ

ل. نيعَةَ تَقَلََّدها وَشَكَرها اْحتََملَ و في التَّفَاِسيِر َغْير َوجيٍه فتأَمَّ به تََكلَّفَه  تَحاَملَ وفي األَمِر  تَحاَملَ و قالَهُ ابُن ِسْيَده ، قاَل : الَحْملِ  وُكلّه من الصَّ

 كما في الُمْحَكِم والعُبَاِب. عليه َكلَّفَهُ ما ال يُطيقُ  تَحاَملَ و على نفسي كما في العُبَاِب. تَحاَمْلتُ  وإِْعياٍء كما في الُمْحَكِم وِمثُْل ذِلكَ  على َمَشقَّةٍ 

لَهُ  نَْفَسه اْستَْحَملَهُ و  ي الُمْحَكِم والُمِحيِط قاَل ُزَهْير :كما ف َحوائَِجهُ وأُموَرهُ  َحمَّ

َز ح و  ــــــَ رُ مــــــن ال يـ مـــــــِ حــــــح تــــــَ ه  َيســــــــــــــــــــح ســـــــــــــــــــــَ فح ــــــَ ــــــنـــــــاَس نـ  ال

َبم و      ِر ُيســــــــــــــــــــــح هــــــــح وحمــــــــًا مــــــــن الــــــــد  هــــــــا يـــــــــَ نــــــــِ غــــــــح (4)ال يـــــــــُ
 

  
 وقَْوُل يَِزيد بن األَْعوِر :

ِمالً  َتحح  (5)َأعحَرَف قد تـَبَـي نا  ُمسح
 َسناماً أَْعَرف عظيماً. ُمْستَْحِمالً  يريدُ 

 .ُمْستَْحِمالً  ال يكوُن كما يَْنبَغي أَْن يكوَن. تقُوُل العََرُب : إِذا نََحَر ِهالل شماالً كان شهراً  أَْهلَهُ في َمَشقَّةٍ  ُمْستَْحِمٌل يَْحِملُ  َشْهرٌ  من المجازِ و

، وفي الُمْحَكم :  في البَْطِن من الَولَدِ  يُْحَملُ  ما الَحْملُ و كما في الُمْحَكم : قاَل : ذو ِحْلمٍ  كَصبُور َحمولٌ  َحلَُم فهو أَي عنه َحَملَ  من المجازِ و

 .(6) (َوُأوالُت اْْلَْْحاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َْحَْلُهنَّ )، ومنه قَْولُه تعالَى :  أَْحمالٌ و بالكسر ِحمالٌ  ج من األَْوالِد في َجِميعِ الَحيَواِن ،

 بِالالٍم ة باليمن. َحْملٌ و

 أُْخَرى بها. قَْريةٌ  كعُثْمانَ  ُحْمالنُ و

ُ  َحَملَتِ و اِغُب : َعِلقَتْ  تَْحِمُل َحْمالً  المرأَة  على الظَّْهِر فاْستُِعير للَحبَِل بداللَِة قَْوِلهم : وَسقَِت الناقَةُ إِذا الَحْملُ  واألَْصُل في ذِلكَ  ، قاَل الرَّ

 به إِالَّ أَنَّه َحَملَتْ  وال يقالُ  َحَملَتْه قاَل ابُن جنّي : به أَو قليلٌ  َحَملَتْ  وال يقالُ  على َظْهِر البَعيِر ، الَحْمُل الَمْحُمولُ  ، وأَْصُل الَوْسقِ  َحَملَتْ 

 المرأَةُ بَولَِدها وأَْنَشَد : َحَملَتِ 

تح  لــــــــــــــــَ زحُ دًة  محــــــــــــــــََ ــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــٍة مــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــه يف ل

ِر      لــــــــــَ هــــــــــا مل حيــــــــــُح طــــــــــاقــــــــــِ ُد نــــــــــِ قــــــــــح رحهــــــــــًا وعــــــــــَ (7)كــــــــــَ
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__________________ 
 .54( سورة النور اآية 1)
 .72( سورة األحزاب اآية 2)
 .13آية ( سورة العنكبوت ا3)
 ( اللسان ا ومل أجده يف ديوانه.4)
 ( اللسان وفيه : قد تبىّن.5)
 .4( الطال  اآية 6)
 .92/  2( البيت يف اللسان ونسبه أليب كبري اهلذد وهو يف شعره يف ديوان اهلذليا 7)
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ياِم )به لَما كاَن في مْعنَى َعِلقَْت به ، ونظيُره  َحَملَتْ  ، وكأَنَّه إِنَّما جازَ  (1) (َْحََلْتُه ُأمُُّه ُكْرهاً )وقد قاَل عزَّ من قائٍل :  َلَة الصِّ ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
ي بإِلى. (2) (الرََّفُث ِإىل ِنساِئُكمْ   ، لَما كاَن في مْعنَى اإِلْفضاِء ُعّدِ

، قاَل هذا نَْعٌت ال يكوُن إِالَّ لإِلناِث ،  حاِملٌ  على النََّسِب وعلى الِفْعِل إِذا كانَْت ُحْبلى ، وفي العُبَاِب والتَّْهِذيِب : َمْن قالَ  حاِملَةٌ و حاِملٌ  هيو

 وأَْنَشَد المرزبانيُّ : حاِملَةٌ  فهي َحَملَتْ  بَنَاها على حاِملَةٌ  وَمْن قاَل :

ٍم  وح وُن هلــــــــــــــــا بــــــــــــــــيـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ
َ

تح املــــــــــــــــ خ ضــــــــــــــــــــــــــــــَ  متــــــــــــــــََ

رِّ      كـــــــــــــــُ ةأَتـــــــــــــــ  ولـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ امـــــــــــــــِ ام  حـــــــــــــــَ (3)متـــــــــــــــََ
 

  
ا ما ال يكون للُمذكَِّر فقد اْستُْغني فيه عن  حاِملَةٌ  شيئاً على َظْهِرها أَو على َرأَِسها فهي َحَملَتْ  فإَِذا ال َغْير ، ألَنَّ الهاَء إِنَّما تْلَحُق للفَْرِق فأَمَّ

ا أَْهُل البَْصَرِة فإِنَّهم يقُولُون هذا َغْيُر ُمْستمّر أِلَنَّ العََرَب تقُوُل : عالمِة التأْنيِث ، فإِن أُتى بها فإنَّما هو األَ  صُل ، هذا قَْوُل أَْهِل الُكوفِة ، وأمَّ

ٌق وحائٌِض وأَْشبَاه ذِلَك وطالِ  حاِملٌ  والصواُب أَْن يقاَل قَْولهم رجٌل أَيٌِّم وامَرأَةٌ أَيٌِّم ، ورجٌل عاِنٌس وامَرأَةٌ عانٌِس ، مع اإِلْشتِراِك ، وقالُوا :

ْبعَة والرَّ  فاِت التي ال عالَمةَ فيها للتَّأْنيِث ، وإِنَّما هي أَْوصاٌف ُمَذكَّرة ُوِصَف بها اإِلنَاُث كما أَنَّ الرَّ اِوية والُخَجأَة أَْوصاٌف ُمَؤنَّثة من الّصِ

 ُوِصَف بها الذُُّكران.

 ، الفَتُْح والَكْسُر لُغتاِن عن ابِن ُدَرْيٍد ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وابُن ِسْيَده. الشَّجِر ويُْكَسرُ  (4) : ثََمرُ  الَحْملُ و

أَو الفتُح لَما كان في بَْطٍن أو على رأِس شجرةٍ ،  منه ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، أو الفتُح لما بََطَن من ثََمِرِه ، والَكسُر ِلَما َظَهرَ  ، حاِملٌ  وَشَجرٌ 

يت ، ومنه قَْولُه تعالَى :  على َظْهِر أو َرأٍْس  ُحِملَ  والكسُر لما ّكِ ، كما في العُبَاِب ،  ِحْمالً  (5) (َوساَء هَلُْم يَ ْوَم اْلِقياَمةِ )، وهذا قَْوُل ابِن الّسِ

أَو ثََمُر  .ِحْملٌ  ، وما كان بائِناً فهو َحْملٌ  ِء فهووقاَل ابُن ِسْيَده : هذا هو الَمْعُروُف في اللُّغِة ، وكذا قاَل بعُض اللُّغَِويِّين ما كان الزماً للشي

، وهذا قَْوُل أَبي ُعبَْيَدة ، ونَقَلَه عنه األَْزَهِريُّ في تْرِكيب ش م ل ، ثم قَْولُه ما  بالكسِر ما لم يَْكبُْر ويَْعُظْم فإذا َكبَُر فبالفتحِ  : الِحْملُ  ، الشََّجرِ 

دةِ هكذا في نسخِ الكتاِب ؛ وفي نسخِ التَّْهِذيِب : ما لم يَْكثُْر بالُمثَلَّثَِة فاْنُظْر ذِلَك ، ولمَّ  ه هذا ا لم يطَِّلع شْيُخنا على َمْن َعَزى إليلم يَْكبُْر بالُمَوحَّ

 هذا»الحِديُث :  ومنه بالفتحِ ، الَحْمل بالكسِر ، األَِخْيُر َجْمع ِحمالٌ و ُحمولٌ و أَْحمالٌ  ج القَْول اْستَْغَربه على المصنِِّف وقاَل : هو قيٌد َغِريٌب ؛

 هو قَْوُل الشاِعِر. وفي التَّْبِصيِر :كما في الُمْحَكِم  الَجنَِّة وأَنَّه ال يَْنفَدُ  (6) يْعنِي ثََمرَ « َخْيبَرَ  ِحَمالُ  ال الِحَمالُ 

 .َحْملٍ  ذاتُ  حاِملَةٌ  شجرةٌ و

الُ و  كما في الُمْحَكِم. كِكتابٍة ِحْرفَتُه الِحَمالَةُ و حاِمُل األَْحمالِ  كَشدَّادٍ :  الَحمَّ

.  : الَحِميلُ و ً وكأَميٍر الدَِّعيُّ ِلهم الغَريبُ  أَيضا اِغُب ، وبهما فسََّر قَْوُل الُكَمْيِت يُعَاتُِب قُضاعة في تََحوُّ  تَْشبيهاً بالسَّيِل وبالَولَِد في البَْطِن قالَهُ الرَّ

 الى اليََمِن :

ر  قـــــــــــــــح م مـــــــــــــــن غـــــــــــــــرِي فــــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ َزلـــــــــــــــح الَم نــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

ـــــــــــــَة و      زِل ـــــــــــــح ن ر اَء مـــــــــــــَ ـــــــــــــرال ضـــــــــــــــــــــــــــَ ي مـــــــــــــِ  (7) ؟ا ـــــــــــــَ
  

راكُ  : الَحِميلُ و  وفي نسخٍة الشَِّريُك ، واألُْولَى ُمَواِفقَةٌ ِلنّصِ العُبَاِب. الّشِ

ه إذا أُِخَذْت من  : الَحِميلُ و «.غاِرمٌ  الَحِميلُ »الحِديُث :   َمَع َمْن َعلَيه الحّق ، ومنهلَكْونِه حاِمالً للحقِّ  الَكِفيلُ  : الَحِميلُ و الَولَُد في بَْطِن أُّمِ

ْركِ  ُث إالَّ بِبَيِّنٍة. يُْحَملُ  لَُب : هو الذي؛ وقاَل ثَعْ  أَْرِض الّشِ ْرِك إلى بالِد اإِلْسالِم فال يَُورَّ  من بالِد الّشِ

 .«السَّْيلِ  َحِميلِ  فَيَْنبُتُون كما تَْنبُت الِحبَّة في»الحِديُث :  ومنه (3) من الغُثَاءِ  َحَملَه ما من السَّْيلِ  الَحِميلُ و

 ، وفي بعِض  قوٌم فَيَُربُّونَهُ  يَْحِملُهُ  (8) الَمْنبُوذُ   :الَحِميلُ و

__________________ 
 .15( األحقاف اآية 1)
 .187( البقرة اآية 2)
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 .106/  2( اللسان ونسبه لعمرو بن حسان يرو  : خلالد بن حّ . والصحاح واملقايي  3)
 .«متر»( عن القاموس وابألصر 4)
 .107/  2ي  ( اللسان والصحاح واملقاي5)
 .107/  2( اللسان والصحاح واملقايي  6)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا والسيا  اقتض  كسرها.7)
 ابرُ ( يف عبارة الشارح اختالف عن عبارة القاموس وسقرت يف الكالم ومتام العبارة يف القاموس : ومن السير الغثاُء ومن الثماِم والوشيج الد8)
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 من بلِدِه صغرياً ومل يُوَلد يف اإِلسحالِم. حُيحَمرُ  َفرَيثُونَُه وهو َغَلرٌت ا ويف الُعَباِب : هو الذيالنسِخ 
 منه. األْسَودُ  ، وفي الُمْحَكِم : الدويُل ، (1) الذابِلُ  والضعِة والطَّريفَِة : من الثُّماِم والَوشيجِ   :الَحِميلُ و

ُل من  َمحاِملُ  فيهما العَديالِن ج يُْحَملُ  ِشقَّاِن على البعيرِ  ، وُضبَِط في نسِخ الُمْحَكِم : كِمْنبٍَر وَعلَيه عالَمةُ الصحِة ، كَمْجِلٍس  الَمْحِملُ و وأَوَّ

 اتََّخَذها الحجاُج بُن يُوُسَف الثَّقَفيُّ وفيه يقُوُل الشاِعُر :

ال  (2)أو  مـــــــــــــــــــن  امـــــــــــــــــــِ حـــــــــــــــــــَ
َ

َذ املـــــــــــــــــــ  اختـــــــــــــــــــ َ

زاه َريبِّ عــــــــــــــــــــــــ     الً َأخــــــــــــــــــــــــح اًل وآجــــــــــــــــــــــــِ  اجــــــــــــــــــــــــِ

  
ثُ  وإلى بَْيعها نُِسبَ  كذا في المعارِف البِن قتَْيبَةَ. القاِسم بن إْسمعيل بن محمِد  أَبي ُعبَْيد أَبو الحسِن أَحمُد بُن محمِد بِن أَحمَد بنِ  اإلماُم المحّدِ

بِّيّ  بِن إْسمعيلَ  قَّه على أَبي حاِمٍد األَْسفَرايني وَجده أَبُو الحسِن أحمد سمع من أَبيِه ، ، تَفَ  368ُوِلَد َسنَة  الَمحاِمِليُّ  بن َسِعيٍد بِن أَبَان الضَّ

، وأَبُو َعْبِد هللا الُحَسْيُن بُن إْسمعيل حدََّث ، وهم بَْيُت ِعْلٍم وِرياَسٍة َماَت أَبُو  334وعنه اْبنُه الُحَسْيُن وابُن صاِعٍد وابُن منِْيعٍ ، َماَت َسنَة 

، ومنهم القاِضي أَبُو َعْبِد هللا الُحَسْين بُن إِْسمعيل بِن محمٍد َرَوى عن البَُخاِرّيِ ، وكان يَْحِضُر َمْجِلَس إْمالئِه  415ِة الَحَسِن هذا في َسنَ

 ِم الُحَسْيُن.وولُدهُ محمٌد ويحيى َحفيُده وأَخوهُ أَبُو القاسِ  ، 380 (3)َعَشَرةُ آالِف َرُجٍل قََضى بالُكوفَِة ِستِّين َسنَةً وَماَت َسنَة 

ْنبِيلُ  أَْيضاً ُضبَِط في الُمْحَكِم كِمْنبٍَر وصحح َعلَيه الَمْحِملُ و  .كالحاِملَةِ  فيه الِعنَُب الى الَجرينِ  يُْحَملُ  الذي الّزِ

ُد ، قاَل امُرُؤ القَْيِس : كِمْنبٍَر ِعالقَةُ السَّْيفِ  : الِمْحَملُ و  وهو السَّْيُر الذي يُقَلَُّده الُمتَقَلِّ

ُة  ابــــــــَ بــــــــَ وُع الــــــــعــــــــِا مــــــــن صــــــــــــــــــــــَ تح ُدمــــــــُ اضــــــــــــــــــــــَ فــــــــَ ــــــــَ  فـ

َي      عـــــــِ ّر َدمـــــــح ِر حـــــــىت بـــــــَ حـــــــح ـــــــ  ـــــــن ـــــــ  ال يعـــــــل ـــــــِ ل مـــــــَ (4) ـــــــِح
 

  
ُب في َمْنِكبِه األَْيمِن  لَةُ الِحما ، وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : بالكسرِ  الِحَمالَةِ و .(5)، وهذه عن ابِن ُدَرْيٍد  كالَحِميلَةِ  للقَْوِس بمْنزلَتِها للسَّْيِف يُْلقيها الُمتَنَّكِ

؛ وقاَل  ِمْحَمل َمَحاِملُ  ، َزاَد األَْزَهِريُّ : وَجْمعُ  َحِميلٍَة َحَمائِلُ  ويُْخرُج يَده اليُْسَرى منها فيكوُن القَْوُس في َظْهِره ؛ قاَل الَخِليُل : َجْمعُ 

 .ِمْحَملٌ  من لَْفِظها وإنَّما واِحُدها لَحَمائِل : ال واِحداألَْصَمِعيُّ 

ِة في قَْوِله : ِعْرُق الشَّجرِ  أَْيضاً : الِمْحَملُ و مَّ اهُ ذُو الرُّ  على التَّْشبِيِه بِعالقَِة السَّْيِف هكذا َسمَّ

ا  اه ابأَل ـــــــــــــــــالِف حـــــــــــــــــىت كـــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــ  َوخـــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــَ

َد عــــــــن مــــــــَوِ      عــــــــح اَب اجلــــــــَ بــــــــَ رُي الــــــــكــــــــُ ثــــــــِ رِ يــــــــُ مــــــــَ (6) ــــــــِح
 

  
، وفي الُمْحكِم : من بعيٍر  من بعيٍر وِحماٍر ونحِوه ، وفي الُمْحَكِم : الَحيُّ ، عليه القومُ  اْحتََملَ  ما ، وكذِلَك كلُّ  تَْحِملُ  من اإِلبِِل التي الَحمولَةُ و

، يكوُن  (7) (َوِمَن اْْلَْنعاِم َْحُوَلًة َوفَ ْرشاً )؛ قاَل هللا تعالَى :  أَثْقاٌل أو لم تكنْ  ، وفي الُمْحَكِم : َعلَيها ، كانَْت عليه أو ِحماٍر أَو غيِر ذِلَك ،

اِغُب : ذِلَك للواِحِد فما فَْوقه ، وفَعُوٌل تْدخلُه الهاء اذا كان بمْعنَى ُكوبَِة ؛ وقاَل  يُْحَملُ  ِلَما (8) الَحُمولَةُ  َمْفعوٍل بها. وقاَل الرَّ َعلَيه كالقَتُوبَِة والرَّ

 .الَحْملَ  ما أََطاقَتِ  الَحُمولَةُ  األَْزَهِريُّ :

ً  الَحُمولَةُ و اَغانيُّ والجَ  بعَْينِها األَْحمالُ  أَْيضا  بأَْعيانِها. األَْحمالُ  ْوَهِريُّ بالضِم ، وِمثْلُه في الُمْحَكِم ونصُّه، وظاِهُره أَنَّه بالفتحِ ، وَضبََطه الصَّ

حاحِ  عليها الَهَواِدجُ  التي أَو اإِلبِلُ  كاَن فيها النِّساُء أَو لم يكْن ، كما في الُمْحَكِم ، بالضِم الَهواِدجُ  الُحمولُ و كاَن فيها النِّساُء أَْم ال كما في الّصِ

َما َعلَيها الَهواِدُج ، قاَل من اإِلبِِل إالَّ لِ  ُحُمولٌ  وال يقالُ  ، قاَل ابُن ِسْيَده : ويُْفتَحُ  ، َزاَد غيُره : بالكسرِ  ِحْملٌ  الواِحدُ  ُن ِسْيَده :العُبَاِب ، قاَل ابو

ا الُحُمُر والبغالُ  الُحُمولَةُ و الُحُمولُ و : ةً ، وفي التَّْهِذيِب : فأَمَّ  .الَحُمولَةِ  فال تَْدخُل في التي َعلَيها األَثْقال خاصَّ

 ُء من اْنقُِطَع به في، كما في الُمْحَكِم والعُبَاِب ، وفي التَّْهِذيِب ويَِجى فَعََل ذِلَك به َحَملَهُ وأَعانَهُ عليه  أَْحَملَهُ الِحْملَ و

__________________ 
نبوذُ 

َ
ِمرُ و قوٌم فرُيَب ونَه  حَيِمَلهُ  األسود وبطُن املسيِر وهو ال يـُنحِبُت وامل َحح

 ... امل
 ( يف القاموس : الدابر ابلدا  املهملة.1)
 .«قوله : اختذ ا يقرأ بقطض اهلمزة للضرورة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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 ( قيد وفاته يف اللباب ابألحرف سنة ثالثا وثالمثئة.3)
 .107/  2ء منه يف املقايي  من معلقته ا وعجزه يف اللسان ا وجز  32( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .189/  2( انظر اجلمهرة 5)
 واللسان وعجزه يف التكملة والصحاح. 505( ديوانه ص 6)
 .142( سورة االنعام اآية 7)
 وجاء فيه : وا مولة ملا حُيمُر.« اممولة»( الذي يف املفردات : 8)



13731 

 

َفٍر اىل رُجٍر فيُقوُ  : لحيِن  ســَ راً أَرحَكُبه ا وإذا قاَ  الرُجُر : امحِح لحيِن  أي َأعحِطين َ هح  ما مَححرِ  بَقطحِض األَلِف فمعحَناُه َأِعينِّ عل  َأمحِح
َلهُ   .َأمحِح

يَةُ  : الِحَمالَةُ و ل َحَمالَةً  لثاَلثٍَة ، ورُجلٌ الحِديُث : ال تَِحلُّ المْسأَلةُ إالَّ  ومنه قوٌم عن قومٍ  يَْحِملُها أو الغََراَمةُ التي كَسحابٍة الّدِ ،  بَْين قومٍ  تََحمَّ

لُ  وهو أَْن تَقََع َحْرٌب بَْين قوٍم وتُْسفَُك دماءٌ  يَات ليُْصِلَح بَْينهم ، فيَتََحمَّ ، وظاِهُر ِسيَاِق الُمْحَكِم  كُكتُبٍ  ُحُملٌ  ج بالكسرِ  كالِحَمالِ  ُرجٌل الّدِ

 قاَل : وقَْد تُْطَرُح منها الهاُء. الَحَمالَة إنَّه بْعَد ما َذَكرَ والتَّْهِذيِب يدُل على أَنَّه بالفتحِ ، ف

 ِلبَنِي ُسلَْيٍم. منها : فََرٌس كان كِكتابٍَة أَْفراسٌ  : الِحَمالَةُ و

 : عنههللارضيقاَل العباُس بُن ِمْرَداس الَسلميُّ 

 َ اح ةبــــــــــــــَ الــــــــــــــَ مــــــــــــــَ دح  ا ــــــــــــــِ ة فــــــــــــــقــــــــــــــَ َريــــــــــــــح  والــــــــــــــقــــــــــــــُ

حـــــــــــــــح      ن أُمٍّ ومـــــــــــــــن فـــــــــــــــَ ت مـــــــــــــــِ بـــــــــــــــح (1)ِر َأجنـــــــــــــــحَ
 

  
 والقَُرْيُظ أَْيضاً ِلبني ُسلَْيٍم وهي َغْيُر التي في كْنَدةَ وقد تقدََّم.

 كانْت في األَْصِل للطُّفَْيِل بِن ماِلٍك وفيه يقُوُل سلمة بُن َعْوف النصرّي : لعاِمِر بِن الطُّفَْيلِ  أَْيضاً فََرسٌ و

ه  َوقـــــــَ ـــــــَ يـــــــِف ال غـــــــمـــــــَد فـ  حنـــــــوُت بـــــــنصـــــــــــــــــــــِر الســـــــــــــــــــــ 

ةِ ســــــــــــــــــــــــرٌج عــــــــــلــــــــــ   ــــــــــهــــــــــِر و      الــــــــــَ مــــــــــَ  فــــــــــاتــــــــــرُ  ا ــــــــــِ

  
ً ولُمَطْيٍر بِن األَْشيَِم :  أْيضاً فََرسٌ و  لعَْبايَةَ بِن َشْكٍس. أَيضا

الُ و ً و الَماِزنيّ  كَشدَّاٍد فََرُس أْوفى بِن َمَطرٍ  الَحمَّ  لَقَُب َرافِعِ بِن نَْصٍر الفَِقيِه. أَْيضا

 (4)القَُضاِعيُّ واْبنُه َسِعيٍد  (3)بُن شبيٍب  ُحَميلُ وَرَوى عن أَبيِه عن ُعَمَر ، وعنه َزْيُد بُن ُجبَْيٍر ،  ُحَميلٍ  بنُ  (2)منهم جرو  كُزبَْيٍر اسم ُحَمْيلٌ و

ةُ بنتُ  ُحَمْيلِ  بنُ  (5)كاَن من خدَّاِم ُمعَاِويٍة وَجاِريةُ  بُن َحسَّان َجدُّ  ُحَمْيلُ وةُ ُكثَيٍِّر ، الغَفَاِريَّة صاِحبَ  ُحَمْيلٍ  بِن نُْشبَةَ األَْشَجِعّي له صْحبَةٌ ، وَعزَّ

بِّّي.  الُمَسيِِّب بِن ُزَهْيٍر الضَّ

ً  ُحَمْيلُ و اِد الُمْهَملَِة  (6) لَقَُب أَبي نَْضَرةَ  أَْيضا َدةِ والصَّ ، هكذا في النسخِ ، وفي أُْخَرى : أَبي نَْصٍر ، وِكاَلُهما َغلٌَط صوابُه أَبي بَْصَرةَ بالُموحَّ

اْسُمه ال لَقَبُه ، وهو َصَحابيٌّ َرَوى عنه أَبو تَِميم الَجْيَشانّي  فُحَمْيل ، الِغفَاِرّيِ  بُن بَْصَرةَ بِن وقَّاص بِن َغفَارٍ  ُحَمْيلُ  ه الحافُِظ ، وهوكما قيَّدَ 

اَغانِّي ، زَ  بالفتحِ ، ويقاُل بالجيِم أَْيضاً ،  َحِميلٌ  اَد ابُن فهٍد : ويقالُ وَمْرثَد أَبُو الَخْيِر كذا في الَكاِشِف للذََّهبّيِ والكنى للبَْرَزاِلي والعُبَاِب للصَّ

ل.  ففي كالِم المصنِِّف نََظٌر من ُوُجوٍه فتأَمَّ

 وفيه يقُوُل العجليُّ : فََرٌس لبَنِي ِعْجٍل من نَْسِل الَحرونِ  : ُحَمْيلٌ و

ــــــــــــــمــــــــــــــونح  ــــــــــــــين مــــــــــــــي ِر ب ــــــــــــــح ي  َأغــــــــــــــّر مــــــــــــــن خــــــــــــــَ

اِت      يـــــــــــــــــــّ لـــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــَ  وا ـــــــــــــــــــرونح بـــــــــــــــــــا ا ـــــــــــــــــــُ

  
 بِن شبيٍب بِن اَساف القَُضاعّي كذا قالَهُ ابُن السْمعَانّي. ُحَمْيلِ  نُِسبَْت إِلى قالَهُ ابُن الَكْلبي في أَْنساِب الَخْيِل ؛ وقاَل الحافُِظ :

 اإِلْنساَن. تَْحِملُ  ألَنَّها األَْرُجلُ  الحواِملُ و

راعِ َعَصبُها الحواِملُ و  .حاِملَةٌ  الواِحَدةُ  اِهُشهاوَروَ  من القََدِم والذِّ

 ، كلُّ ذِلَك في الُمْحَكِم. ُعروٌق في أَْصِلِه وِجْلُدهُ  َحمائِلُهُ والذََّكِر  َمَحاِملو

 أَي َكِفيٌل. َحِميلٌ  فهو كفَلَ  يَْحِمُل َحمالَةً  به َحَملَ و

ً  يَْحِملْ  لم إِذا بَلََغ الماُء قُلَّتَْين»الحِديُث :  منهوقيَل :  ، وهو مجاٌز ؛ يَْحِملُه َحْمالً  الغََضَب أَْظَهَره َحَملَ و ،  أَي لم يَْظَهْر فيه الَخبَثُ  ، «َخبَثا

سُ  فال أَي تَبِعَه ومن عنههللارضيكذا في العُبَاِب ، وهذا على ما اْختَاَره اإِلماُم الشافِعيُّ  َراِق ن أَْهِل العِ م وَغْيُره َحنِيفَةَ  أَبُو اإِلمامُ  وقالَ  ، يُنَجَّ

َح الجالُل في شرحِ بَِديِعيَّتِه َمْذَهبَه ، ولألَُصوليِّين فيه كالٌم واْستَْعَملُ  ُس ، قاَل شْيُخنا : وَرجَّ  وه في قلِب الدَّليل.: لضْعِفه يُنَجَّ
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ً  لَْونُهُ  اْحتُِملَ و  وليَس في المْحَكِم والعُبَاِب ،لَْونُهُ ،  اْمتُِقعَ  ِمثْلُهوَغِضَب  أَي تَغَيََّر ، وذِلَك إِذا للَمْفعول َمْبنيا

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«َجرحَوة: » 264/  1( يف التبصري 2)
 ( التبصري : شبث.3)
 كاألصر.« سعيد» 355ويف ص « سعد»( التبصري : 4)
 كاألصر.« جارية»وهبامشه عن نسخة « حارثة»( التبصري : 5)
 .264/  1ومثله يف التبصري « أيب َبصحرة»( يف القاموس : 6)



13733 

 

جَمِر : لونه وِإّلا فيها : 
َ
ُتِمرَ و وامل َب. قاَ  ابُن فاِرس  احح م يُقولون (1)َغضــــــــِ َتمَله : هذا ِقياٌس صــــــــحيٌح أَلهن  ُب  احح الَغضــــــــَ

كِّيت يف قـَوحِ  اأَلعحَش  :  وأَقـَل ه الَغَضُب وذِلَك ِإذا أَزحَعَجه ا وقاَ  ابُن السِّ
ك ـــــــــــــ  ن ـــــــــــــَ رِفـ ا  ال َأعـــــــــــــح ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــُ َداوتـ د تح عـــــــــــــَ  ِإنح جـــــــــــــَ

وحض و و      مح عـــــَ ُر مـــــنـــــكـــــُ َ  الـــــن صـــــــــــــــــــح مـــــِ واالـــــتـــــُ لـــــُ مـــــَ تـــــَ (2)احـــــح
 

  
 الغضب. االحتمال إِن

 .اْحتُِملَ  وأُقِلَّ ؛ وقاَل األَْصَمِعيُّ َغِضَب فالٌن حتى اْحتُِملَ  وفي التَّْهِذيِب : يقاُل لَمْن اْستََخفَّه الغََضُب قد

 ، وِمثْلُه في العُبَاِب. أَْحَملَتْ  وقد ، وكذِلَك من اإِلبِِل كما في الُمْحَكمِ  أَةُ يَْنِزُل لبَنُها من غيِر َحبَلٍ كُمْحِسٍن المرْ  : الُمْحِملُ و

كةً الَخروفُ  الَحَملُ و حاحِ : البَْرُق ، : محرَّ  : الَحَملُ  اِغُب :، نَقَلَه ابُن ِسْيَده ؛ وقاَل الرَّ  أَو هو الَجَذُع من أَوالِد الضأِْن فما دونَهُ  ، وفي الّصِ

ه إِيَّاه ، َحْملِ  من (3)لعَْجِزِه ولقُْربِه  َمْحُموالً  وخصَّ الضأَْن الصغيَر بذِلَك لكونِه الَمْحُمولُ  بالضِم ، وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  ُحْمالنٌ  ج أُّمِ

اَغانيُّ َزاَد ابُن ِسْيَده : يَتِ  أَْحمالٌ و والصَّ  من بنِي تَِميم كما َسيَأْتي. األَْحمالُ  ، قاَل : وبه ُسّمِ

، يقاُل  الَحَملِ  ْسوُد ، وقيَل : إِنَّه الَمَطُر بنَْوءِ كما في الُمْحَكِم ، وفي التَّْهِذيِب : هو السَّحاُب األَ  السَّحاُب الكثيُر الماءِ  : الَحَملُ  من المَجاِز :و

 وبنَْوِء الطَِّلّيِ. الَحَملِ  ُمِطْرنا بنَْوءِ 

طاِلعاً تُْحَذُف منه األَلُف والالُم وأَْنَت تُِريُدها وتُْبقي االسَم على تَْعِريِفه ، وكذا َجِمْيع أَْسماِء  َحَملٌ  ، يقاُل : هذا بُْرٌج في السَّماءِ  : الَحَملُ و

 الَحَملُ  لتَّْهِذيِب :تي كانَْت عليه. وفي االبُُروجِ لَك أَْن تُثْبِت فيها األَلَف والالَم ولََك أَْن تَْحذفَها وأَْنَت تَْنويها ، فتُْبِقي األَْسماَء على تَْعريِفها ال

لُه الشََّرطاِن وهما قَْرناه ، ثم البَُطين ، ثم الثَُّريَّا وهي أَْليَة ُل الُهَذليُّ : الَحَملِ  أَوَّ ى َحَمالً ، وقَْوُل الُمتَنَخَّ  ، هذه النجوُم على هذه الصفَِة تَُسمَّ

ا  وحهنــــــــــــَ ال لــــــــــــَ يــــــــــــِ  جــــــــــــَ ر الــــــــــــبــــــــــــِ حــــــــــــُ  كــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــ 

اِء      ح  جنــــــــــــــِ رســــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــَ (4)َوِ  اأَلســــــــــــــــــــــــــــح  ا ــــــــــــــَ
 

  
َر بالسَّحاِب وبالبُروجِ.  فُّسِ

ِء اَغانيُّ الْمِرىكذا في الُمْحَكِم ، وقاَل نَْصٌر : هو َجبٌَل يُْذَكُر َمَع أَعفر وُهما في أَْرِض بْلِقين من أَْعماِل الشاِم ، وأَْنَشَد الصَّ  ع بالشأمِ  َحَملٌ و

 القَْيِس :

تح  دح أَتــــــــــَ َا وقــــــــــَ ا ــــــــــِِ ي الصــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــِ رحُت َأهــــــــــح ذَكــــــــــ   تــــــــــَ

رعـــــــــــلـــــــــــ       رَا  محـــــــــــََ فـــــــــــَ (5)بـــــــــــنـــــــــــا الـــــــــــرِّكـــــــــــاُب وَأعـــــــــــح
 

  
 ى األَْصَمِعيُّ :وَروَ 

 خوص الركاب محل عل  
ْيَمِة وَسْولَةَ  : َحَملٌ و  ؛ وقاَل نَْصُر : عنَد نَْخلَة اليَمانِيَّة ، وِمثْلُه في العُبَاِب. َجبٌَل قُْرَب مكةَ عنَد الزَّ

 بنِ  خاِلدِ  َمعَ  وَشِهدَ  لَواءٌ  له ُعِقدَ  ِوفَاَدةٌ  له ، عنههللارضي،  بيُّ الصَّحا بِن َجاِريَة بِن َمْعقل بِن َكْعٍب بِن ُعلَْيم العُلَْيميُّ  (6) بُن َسْعدانَةَ  َحَملٌ و

 ئُِل :القا وهو ُكلّها مشاِهَده ، عنههللارضي ، الَوِليدِ 

ا  جــــــــــَ يــــــــــح ِ  اهلــــــــــَ حــــــــــَ لــــــــــح يــــــــــاًل يـــــــــــَ لــــــــــِ ثح قــــــــــَ بــــــــــِّ رح لــــــــــَ  محــــــــــََ

رح      اَن اأَلجــــــــــَ وحَت ِإذا حــــــــــَ َ
َن املــــــــــ ســــــــــــــــــــــــَ (7)مــــــــــا َأحح

 

  
أَْيضاً ِصفِّيَن َمَع ُمعَاِوية ، وفي  َحَملٌ  كذا في العُبَاِب ، ومثلُه في معجم ابِن فهٍد ، وهذا البَْيُت تَمثََّل به َسْعُد بُن َمعَاٍذ يَْوَم الَخْندِق. وَشِهدَ 

 بن بَْدٍر. َحَمل الُمْحَكِم : إنَّما يْعنِي به

 قْلُت وفيه نََظٌر.

 بِن جابِِر الُهَذِليُّ ، َرِضَي هللا بُن ماِلِك بِن النَّابِغَةِ  َحَملُ و

__________________ 
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 .106/  2( املقايي  1)
 .«حتتمرُ » والتكملة برواية : 106/  2واملقايي   148( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( املفردات : أو لقربه.3)
 والتهذيب. 108/  2واللسان واملقايي   10/  2( ديوان اهلذليا 4)
 وروايته خمتلفة : 97( يف ديوانه ص 5)
 ال مــــــــــــــــــثــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــوٍم يف قــــــــــــــــــذاران  ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــتــــــــــــــــــه و 

 كـــــــــــــــبين وأصــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــايب عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  قـــــــــــــــرن أعـــــــــــــــفـــــــــــــــرا    

  

 برواية :« أعفر»ويف معجم البلدان 

 تــــــــــــــذكــــــــــــــرت أهــــــــــــــلــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــا وقــــــــــــــد أتــــــــــــــت 

 عــــــــــــــلــــــــــــــ  مخــــــــــــــلــــــــــــــ  مــــــــــــــنــــــــــــــا الــــــــــــــركــــــــــــــاب وأعــــــــــــــفــــــــــــــرا    

  

 كاألصر.« مَحَر»وفيه يف 

 .«سعدانة» 262/  1ويف التبصري « سعدان بن حارثة»( يف التكملة : 6)
 ويف اللسان برواية :« يلح »بد  « يشهد» 262/  1( األصر والتكملة واألو  يف التبصري 7)

 ضح قلياًل يدر  اهليجا محر
 وبعده : إلا يعين به محر بن بدر.
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َرةُ  َبٌة أَيحضاً نـََزَ  الَبصح َلة ا قيَر : َرَو  عنه ابُن َعب اٍس كذا يف الَكاِشِف للذ َهيبِّ ومعجِم ابِن فهٍد  عنه له ُصحح ُيَكىن  َأاب َنضح
 ا ففي َكالِم املصنِِّف ُقُصوٌر.

بُن بَِشيِر بِن أَبي َحْدَرٍد األَْسلَِمّي  َحَملُ  شْيٌخ لَسلَِم بِن قُتَْيبَةَ ، وفي الثِّقَاِت البِن َحبَّاٍن : األَْسلَِميُّ  : بَِشيٍر ، (1)، وفي التَّْبِصيِر  بُن بِشرٍ  َحَملُ و

ه عن أَبي َحْدَرٍد وعنه َسلَُم بُن قُتَْيبَة   .(2)يَْرِوي عن َعّمِ

 َرَوى عنه ُشعَْيُب بُن أَبي َحْمَزةَ. َحَملٍ  بنُ  (3) َعدامُ و

ْقِر بنِ عليُّ بُن السَّ و ثوَن. شْيٌخ لعَْبِد الغَنِّي بِن َسِعيٍد ، َحَملٍ  ِرّيِ بِن الصَّ  ُمحّدِ

 عن َعْكَرَمةَ. َحَملٍ  بنَ  (5)الصَّحابّي وَسِعيُد  (4)َجدُّ مؤلة بِن كثيٍف  َحَملٌ  وفاتَهُ :

. َرْمٍل عاِلجٍ  أَْنقاءِ  نَقَا من َحَملو اَغانِيُّ  نَقَلَه نَْصٌر والصَّ

انِ   :َحَملٌ و  : (6)ومنه قَْوُل الشاِعِر  َجبٌَل آَخُر فيه َجباَلِن يقاُل لهما ِطِمرَّ

رَان  ـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــح َدىل  ال ـــــــــــــــــَ دح ت ا وقـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ 

ا مـــــــــــــــن و      هـــــــــــــــَ مـــــــــــــــ  رٍ ضـــــــــــــــــــــــــــــَ ر ان محـــــــــــــــََ مـــــــــــــــِ  طـــــــــــــــِ

  

ان   (7)َصعحبان عن َِشَاِئٍر وأميح
افي الَحْوَملُ و  قاَل : : السَّْيُل الصَّ

ة  نـــــــَ يـــــــح تح بشــــــــــــــــــــَ اح لــــــيحســـــــــــــــــــــَ نــــــَ تـــــــح َ
لـــــــة املــــــ لحســــــــــــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــَ

نـــــــــاَب      ركـــــــــَبن  جـــــــــَ وحمـــــــــَ هـــــــــا  ا ـــــــــَ وحن ريـــــــــقـــــــــُ (8)اجلـــــــــَ
 

  
لُهُ. من كّلِ شي الَحْوَملُ و ً وٍء أَوَّ  كما في العُبَاِب. السَّحاُب األَْسَوُد من َكثَْرةِ مائِهِ  أَْيضا

بِن َعْبِد وّدٍ بِن كنانَةَ بِن َعْوف بن عْذَرةَ بِن َزْيِد الاّلِت بن َرفِيَدة الَكْلبِّي ولها يقُوُل يَْوَم َهَزَمْت بنُو  بِال الٍم فََرُس حاِرثَةَ بِن أَْوٍس  َحْوَملٌ و

 يَْربُوعٍ بنِي َعْبِد وٍد بِن َكْلب :

َر  و  وحاَل جــــــــــــــــَ ٍر  حــــــــــــــــومــــــــــــــــرٌ لــــــــــــــــَ دح  يــــــــــــــــوم غــــــــــــــــَ

يِن وإاّيهـــــــــــــــــــــــــــا      الحُ خلـــــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  

ـــــــــــــــعـــــــــــــــفـــــــــــــــوِر ملـــــــــــــــا  ـــــــــــــــي ـــــــــــــــَة ال ـــــــــــــــُب ا ب ـــــــــــــــي ـــــــــــــــث  ي

  
ث الشــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــاح   عــــــــــــح ا الشــــــــــــــــــــــــــ  اَوَ  رهبــــــــــــّ ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ  تـ

  
اغانيُّ في العُبَاِب.  َذَكَره ابُن الَكْلبّي في أَْنساِب الَخْيِل ، والصَّ

ً كانت لها َكْلبَةٌ تُجيعُها بالنَّهاِر وهي تَْحُرُسها  (9) اْمرأَةٍ  أَْيضاً اسمُ  َحْوَملُ و ،  َحْوَمل أَْجَوُع من َكْلبَةِ  فقيَل : باللَّْيِل حتى أََكلَْت َذنَبَها ُجوعا

 وُضِرَب بها الَمثَُل.

 قاَل أَُميَّةُ بُن أَبي عائٍِذ الُهَذليُّ : ع َحْوُملو

ال  الـــــــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــــــَ   اوايت خـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــطـــــــــــــــ 

اد      رَ أَبمجــــــــــــــــح وحمــــــــــــــــَ اَد  حــــــــــــــــَ (10)َأو ابملــــــــــــــــطــــــــــــــــَ
 

  
ا قَْوُل امِرىقاَل ابُن ِسْيَده :   ِء القَْيِس :وأَمَّ

وِ  .. َ الد خح  (11) فَحوحَمرِ . َباح
حاحِ :  : بُطوٌن من تَميمٍ  األَْحمالُ و إنّما َصَرفَه َضُروَرة. ، وفي العُبَاِب : قوٌم من بنِي يَْربوعٍ وهم سلَْيطو َعْمُرو وصبيرة وثَْعلَبةُ ، وفي الّصِ

َر قَْوُل َجِريٍر : هم ثَْعلبةُ وَعْمُرو والَحاِرُث ،  وبه فُّسِ
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َوز ُع ِورحَدان  َة مـــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــُ ريح فـــــــــــــــــــَ يِن قــــــــــــــــــــُ  أَبـــــــــــــــــــَ

د ة      وم لشــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــُ ا ِ أَم مـــــــــــــن يــــــــــــــَ (12) ؟اأَلمحـــــــــــــح
 

  
الَحّبِ ، َضْخمةُ السُّْنبُِل ، كثيَرةُ الّريعِ َغْير أَنَّها ال تُْحَمُد في اللَّوِن وال في الطَّْعِم ، كما  كثيَرةُ  كأَنَّها َحبُّ القَْطِن ، ِحْنَطةٌ َغْبراءُ  الَمْحمولَةُ و

 في الَمْحَكِم.

 من العََرِب ، عن ابِن ُدَرْيٍد وهكذا َضبََطه ، وفي الُمْحَكِم : كُزبَْيٍر. : كأَميٍر بَْطنٌ  َحميلٍ  بَنُوو

__________________ 
 .262/  1تبصري ( ال1)
ويف التبصري سعيد بن محر له عن « وسعيُد بُن مَحَرٍ »( بعد محر بن بشر األسلمي سقرت من نسخ الشارح عبارة ا وهي يف القاموس ونصها : 2)

 عكرمة.
 ُعَذام. 262/  1( يف التبصري 3)
 َمَوَلة بن ُكَنيف. 353 و 262/  1( يف التبصري 4)
 (.2رقم )ومذكور يف مو القاموس انظر ا اشية  ( كذا وقد سقرت من نسخ الشارح5)
 .«الراجز»( يف معجم البلدان 6)
 .«محر»( اللسان والتكملة ومعجم البلدان 7)
 ( اللسان.8)
 واللسان. 176/  2( ديوان اهلذليا 10) ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة. وتصرف الشارح ابلعبارة.9)
 ( مطلض معلقته ومتام البيت :11)

 قــــــــــــفــــــــــــا نــــــــــــبــــــــــــك مــــــــــــن ذكــــــــــــر  حــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــب ومــــــــــــنــــــــــــز  

 بســـــــــــــــــــــــــقــــــــــــرت الــــــــــــلــــــــــــو  بــــــــــــا الــــــــــــدخــــــــــــوِ  فــــــــــــحــــــــــــومــــــــــــرِ     

  

 وعجزه يف الصحاح. 107/  2واللسان واملقايي   468( ديوانه ص 12) 
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هِ  أي َمْحمولٌ  رُجلٌ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و  َجْمُع فاِرٍه ، من الدَّواِب وهو مجاٌز. َمْجدوٌد من ُركوِب الفُرَّ

عن دعوان بن علّيٍ  الُحَمْيليُّ  ومنها َمْنصوُر بُن أَْحمد الُحَمْيلَةُ و، كما في العُبَاِب ، وفي بعِض النسخِ :  ضِم ة من نَْهِر الَمِلكِ بال الُحَمْيِليَةُ و

 .613َسنَة  (1)َماَت 

 ، كما في العُبَاِب. َكلُّ وِعيالٌ  أي َعلَْينا َحميلَةٌ  هو من المجاِز :و

اُء :و  في السَّبي. من بَلٍَد إلى بَلَدٍ  الَمْحمولِ  ءِ للشي الَحميلَ  اْشتََرى الرُجُل : اْحتََملَ  قاَل الفرَّ

 الماَء. َحَملَ  إذا َحْوَملَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

كةً َجْمعُ  الَحَملَةُ  شْيٌخ لضمرة بن ربيعة الفلسطينّي ، وقَْولُه تعالَى :  َحَملَةَ  القُْرآِن ، وعليُّ بُن أَبي َحَملَةُ والعَْرِش  َحَملَةُ  يقالُ  حاِملٍ  : محرَّ

ْشَت بَْينهم.  َحَمْلتَ  ، أي المنى. وقاَل أَبُو َزْيٍد : يقالُ  (2) (َْحََلْت َْحْاًل َخِفيفاً ) على نْفِسه في السَّْير أَي َجَهَدها  َحَملوعلى بنِي فالٍن إذا أَرَّ

 فيه.

 قاَل : اْحتََمْلت إِْداللَه أي َحَمْلتو

تح فــــــــــلــــــــــم  رأََدلــــــــــ  بح  َأمحــــــــــِح  وقــــــــــالــــــــــت فــــــــــلــــــــــم ُأجــــــــــِ

وم      لــــــــــــُ ــــــــــــظــــــــــــَ ين ل ــــــــــــ  ــــــــــــهــــــــــــا إن ــــــــــــي ُر أَب مــــــــــــح عــــــــــــَ ــــــــــــَ (3)ل
 

  
 المْنقَِريّ  عاِصم بن قَْيِس  قَْولُ  ويُْرَوى ، شمير عنه َرَوى عنههللارضيالَمأَْربيُّ كَسحاٍب وَضبََطه الحافُِظ بالتَّثِْقيِل َصَحابيُّ  َحَمالٍ  وأَْبيُض بنُ 

 : عنههللارضي ،

ه  ـــــــــــِ ب ـــــــــــَك َأو َأشـــــــــــــــــــــــــح ي ـــــــــــِ ه َأاَب أَب ـــــــــــِ ب رَأشـــــــــــــــــــــــــح  محـــــــــــََ

رح و      وحِف وكــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ن  كــــــــــــــهــــــــــــــل ــــــــــــــَ ون كــــــــــــــُ ــــــــــــــَ (4)ال ت
 

  
 بالحاِء وبالعَْين.

 ِء القَْيِس :: كجمزى َمْوِضٌع بالشأِم وبه ُرِوَي قَْوُل امِري حملىو

 خوص الركاب واعفرا محل عل  
 لتَْحِميلِ  كَمْجِلٍس أي ُمْعتََمٌد نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وفي الُمْحَكِم : أي َمْوِضعٌ  َمْحِمل ايَةَ األَْصَمِعّي وتقدََّمْت. ويقاُل : ما على فالنٍ وهي ِرو

 الَحوائجِ.

 بالكسِر فََرُس ُطلَْيَحةَ بِن ُخَوْيِلد األََسِدّي وفيها يقُوُل : الِحَمالَةُ و

َر  دح ُت هلــــــــــم صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ب ــــــــــةِ َنصــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــال ا  ا ــــــــــَِ  إهنــــــــــ 

زَاِ       اِة نــــــــــــــَ مـــــــــــــَ َر الـــــــــــــكـــــــــــــُ بـــــــــــــح عـــــــــــــودٌة قــــــــــــــَ (5)مـــــــــــــُ
 

  
لُها : َحِميلٍ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : َعْمُرو بنُ  ٍس صاِحُب األُْرُجوَزةِ الذَّاليِة التي أَوَّ  كأَميٍر أََحُد بنِي مضّرِ

اَر بذي اجراذ  هر تعرُف الد 
ِد بِن إْبَراهيم بنِ  ُحَمْيل وقاَل غيُره : ابُن الكرخيُّ كأَميٍر ، َسِمَع من أَْصحاِب البَغَوّيِ ، وعنه  َحِمْيلٍ  مصغَّراً. وأَحمُد بُن أَْبَراهيم بِن محمَّ

 َماُكوال.

سالةَ  ْلته الّرِ ْلنا ما ال طاَقَة لَنا ِبهِ ) ، ومنه قَْولُه تعالَى : َحْملَها : َكلَّْفته تَْحِميالً  وَخمَّ  .(6) (رَبَّنا َوال ُِتَمِّ

ل الَحمالَةَ و  .َحَملَها أي تََحمَّ

لُواو  : عنههللارضياْرتََحلُوا ، قاَل لَبِيٌد  تََحمَّ
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ُن ا ـــــــــ عـــــــــح َك  ـــــــــُ تـــــــــح اقــــــــــَ وحَم شـــــــــــــــــــــــَ واّي يــــــــــَ لـــــــــُ مـــــــــ   حتـــــــــََ

هـــــــا      امـــــــُ يـــــــَ ر  خـــــــِ نـــــــًا َتصـــــــــــــــــــــِ طـــــــُ ـــــــُ ُوا ق ـــــــكـــــــنســـــــــــــــــــــ  ـــــــت (7)ف
 

  
ْلته ويقاُل : ل أَْمِري فما َحمَّ  .تََحمَّ

 عليه أي َماَل. تََحاَملو

 .تََحاُمل أي ُمتَحاَمل ، وتقُوُل في الَمْصدِر : ما في فالنٍ  ُمتََحاَملُنا بالفتحِ قد يكوُن موضعاً وَمْصدراً ، تقُوُل في الَمْوِضع هذا الُمتََحاَملُ و

 .يَْحِملَنِي : َسأْْلتُه أَنْ  اْستَْحَمْلتُهو

ُجَل أَي َكافَأُْت ؛ وقاَل أَبُو َعْمٍرو : حاملتو  اَملَةُ : الُمَكافَأَةُ بالَمْعروِف.والُمرَ  الُمَحاَملَةُ  الرَّ

لُوا القوُم أَي اْحتََملَ و  وَذَهبُوا. تََحمَّ

لَ وفالناً  َحَملَ و  اْعتََمد. وعليه في الشفَاَعِة والحاَجِة :به  تََحمَّ

__________________ 
 .612( معجم البلدان : سنة 1)
 .189( األعراف اآية 2)
 ( اللسان.3)
 واألو  يف اللسان.( التكملة 4)
 ( اللسان.5)
 .286( البقرة اآية 6)
 .166( ديوانه ط بريوت ص 7)
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لِ  َحَملَتِ  وقالُوا  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ وْحِده. َحْمِلهما الشاةُ والسَّبُعةُ وذِلَك في أَوَّ

 أي ُمثْقَلَة. محملة وناقَةٌ 

 إْبقاًء على َمَودَّتِك ، والُمجاِمُل بالجيِم َمرَّ مْعنَاه في َمْوِضِعه.والُمَجاِمُل : الذي يَْقِدُر على َجوابَِك فَيََدُعه 

ل. يَْحِملُ  وفالٌن ال  أَي يُْظِهُر َغَضبَهُ نَقَلَه األَْزَهِريُّ وفيه نَْوُع ُمَخالفٍَة لَما تقدََّم للمصنِِّف فتأمَّ

 .الِحْملِ  من ثِقَلِ  َمْحِملٌ  وما على البَعيرِ 

ل بحَماالتٍ  ألَنَّه الحمالَةِ  بصاِحبِ  وقَتَاَدةُ يُْعَرفُ   َكثيرةٍ. تََحمَّ

 فالٌن الِحْقَد على فالٍن أَي أََكنَّه في نْفِسه واْضَطغَنَه. َحَملَ و

ْن يَسبُّه قَدِ   .اْحتََملَ  ويقاُل لَمْن يَْحلم عمَّ

ى هللا تعالَى اإِلثْمَ  بمْعنَى  اْحتََملَ  ، ويكونُ  (1) (ء  َوَلْو كاَن ذا قُ ْرىبها ال َُيَْمْل ِمْنُه َشيْ َوِإْن َتدُْع ُمثْ َقَلة  ِإىل ِْحْلِ )فقاَل :  ِحْمالً  وَسمَّ

 َحلَُم فهو َمَع قوِلهم َغِضَب ِضدُّ.

الَةُ و اِغُب. يَْحِملُ  الَحَطِب كنَايَةٌ عن النمام. وقيَل : فالنٌ  َحمَّ  الَحَطَب الّرطَب قالَهُ الرَّ

الِ  وَهاُرون بُن َعْبِد هللاِ   كَشدَّاٍد ُمَحّدٌث. الَحمَّ

ْحمِن بُن ُعَمر بنِ  َحَملةُ و  ُحَمْيلَة المجلد كُجَهْينَة َسِمَع ابن َملّة ، ونَْصُر بُن يَْحيَى بن ُحَمْيلَة بُن ُمحمٍد محّركةً شْيٌخ للطْبَرانّي ، وَعْبُد الرَّ

بُن َعْبِد هللِا  َحَملُ واألوانيُّ الُمْقِري الضَّريُر َذَكَره ابُن نُْقَطةَ ،  ُحَمْيلَة اِوي الُمْسنَِد عن ابِن الُحَصْين ، ويَْحيَى بُن الُحَسْين بِن أَحمَد بنِ رَ 

 الَخثْعَِميُّ أَميُر َخثْعََم َشِهَد ِصفِّين َمَع ُمعَاِوية.

ً و الرجاِل ، من القَصيرُ  الَحْنبَلُ   :[حنبل] ً و هكذا َخّصه ابُن ِسْيَده ، أَو َخلَقُه كذا أَْطلَقَه األَْزَهِريُّ ، الفَْروُ  أَْيضا عن ابِن  الَخلَقُ  (2) الُخفَّ  أَْيضا

 ِسْيَده.

ً و بالكسِر عن ابِن ِسْيَده. كالِحْنبالَةِ  البَْحرُ   :الَحْنبَلُ و ْخُم البَْطنِ  أَْيضا أَْيضاً عن ابِن  (3) اللَّحيمُ  هوو ِرّيِ وابِن ِسْيَده ،في قَِصٍر ، عن األَْزهَ  الضَّ

 بالكسِر. كالِحْنبالِ  ِسْيَده

 تَِميٍم. بنِي َرْوَضةٌ بديارِ  : الَحْنبَلُ و

بِن ِهالِل بِن أََسٍد بِن إِْدريس بِن َعْبِد هللا بن َحيَّان بن  َحْنبَلٍ  بنِ  ، هكذا في النسخِ والصواُب أَحمُد بُن محمدِ  أَحمُد بُن َعْبِد هللا أَبُو َعْبِد هللاو

وخاِدُمها ُوِلَد َسنَة  ماُم السُّنَّةِ إِ  ُروزيُّ أَنَس بِن قاِسٍط بِن ماِزِن بِن َشْيبَان بِن ذُْهٍل بِن ثَْعلَبة بِن ُعَكابَة بِن َصْعِب بِن بَْكِر بِن وائٍِل الشيبانيُّ المَ 

َعْبُد هللا  ببَْغداَد أََخذَ عن ُسْفيان بِن ُعيَْينَة ومحمِد بِن إِْدريس الشافِِعّي وَغْيِرهما ، وعنه أَبُو بَْكٍر الَمُروِزيُّ وَولََداه 224، وَماَت َسنَة  164

 عنههللارضيوأَبُو َزْرَعة وَخْلٌق وِسَواُهم  َحْنبَلوغَاِزلّي وَحْرُب الَكْرمانّي وابُن يَْحيَى الناقِد وصاِلُح وإِْبَراهيم الَحْربيُّ والَمْيُمونّي وبَْدر الم

 .َعنَّا وأَْرَضاه

وهو قَْوُل أَبِي َعْمٍرو ،  (4)، هكذا في النسخِ والصواُب : ثََمُر الغاِف  ثََمُر الغََدفِ  قيَل :و كما في الُمْحَكِم ، بالضِم َطْلُع أُّمِ َغْيالنَ  الُحْنبُلُ و

ق َطيِّب ِمثْل َسِويق النَّبِِق إالَّ وقاَل : وهو ُحْبلة كقُُروِن الباقِاّلء وفيه َحبُّ فإذا َجفَّ ُكِسر وُرِمَي بَحبِّه وقْشِره الظاِهِر وَصنِع مّما تَْحتَه َسِوي

 الَوةِ.أَنَّه دونه في الحَ 

ُجلُ  َحْنبَلَ واللُّوبياُء ،  الُحنَبُلُ  قيَل :و  للفَْرو الَخلَِق كما في العُبَاِب. الَحْنبَلَ  أَو لَبِسَ  أَو أَْكثََر من أَْكِله كما في التَّْهِذيِب ، أَكَّلَهُ  الرَّ

. بالكسِر الَكثيُر الَكالمِ  الِحْنبالَةُ و اَغانيُّ  نَقَلَه األَْزَهِريُّ والصَّ

َ  إذا ْنبَلَ تَحَ و  وكذِلك ُعنابٌِل بالعَْيِن. كعاُلبٍِط َغليٌظ َشديدٌ  ُحناِبلٌ  وَوتَرٌ  ، كما في العُبَاِب ، قاَل : تََطأَْطأ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ
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 : بالكسِر الَكثيُر الَكالِم ، كما في التَّْهِذيِب والعُبَاِب. الِحْنبَالُ 

 بُن َعْبِد هللا تابِِعيُّ َرَوى عن الهْرَماِس بِن ِزيَاٍد ، وعنه َعْبُد السَّاَلِم بُن هاِشٍم البََزار البَْصِرّي. َحْنبَلُ و

__________________ 
 .18( سورة فاطر اآية 1)
 .( يف القاموس : أو اخلفّ 2)
 ( يف القاموس : أو اللحيُم.3)
 ( ومثله يف اللسان.4)
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ث اللخميُّ  (1) كَجْعفٍَر بِْشُر بُن أَحمَد بِن فُضالَةَ  َحْنتَلٍ  أَبُو [حنتل] ثُْت عنه. ُمحّدِ  عن أَبيِه قاَل َعْبُد الغنِّي بن َسِعيٍد : ُحّدِ

. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ. ما لََك  بدُّ  لي منهما  أَي وسكوِن الَهْمَزةِ  بالضمِ  ُحْنتَأْلٌ  مالي منه يقاُل :و اغانيُّ وهو قَْوٌل أَبي زيٍد نَقَلَه األَْزَهِريُّ والصَّ

 وباِل َهْمٍز أَْكثَرُ  إْن كانَْت أَْصِليةً  أَو ُخماِسيَّةٌ  إِْن كانَْت الَهْمَزةُ زائَِدةً ، ُرباِعيَّةٌ  ، وال ُحْنتأٌن أَي بُدُّ والَكِلَمةُ  ُحْنتأل عن هذا األَْمِر ُعْنَدٌد وال

دها ح ت ل ،  وَوِهَم الجوهِريُّ في َجْعِلها ثاُلثِيَّةً  ، حنتل فأَْصلُه حيُث َذَكَرها قَْبَل تَْرِكيِب ح ج ل بناء على أَنَّ النُّوَن والَهْمَزةَ زائَِدتان وُمَجرَّ

ْل. ْرِف فال يُعَدُّ في ِمثِْله وهماً فتأَمَّ ة الصَّ  وهو قَْوٌل لبعِض أَئِمَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

تُه. الُحْنتُلُ  ْخم نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، وقاَل : ال أَْدِري ما ِصحَّ  : ِشْبه الِمْخلَِب الُمعَقَِّف الضَّ

 أَي بُدُّ. ِحْنتَأْلَةٌ  وما لي عنه

 : البُدَّة وهي الُمفَاَرقة. الِحْنتَأْلة  األَْعَرابّيِ :وقاَل ابنُ 

. كجعفرٍ  الَحْنثَلُ  : [حنثل]  والثاُء ُمثَلَّثَة أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 من الرجاِل. بالحاِء والخاِء الضَّعيفُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو

. بالكسرِ  الِحْنِجلُ  : [حنجل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ابَةُ  ِسْيَده : هي وقاَل ابنُ  خَّ ْخَمةُ الصَّ  البَِذيَّة. المرأةُ الضَّ

. كقُْنفٍُذ َسبُعٌ  : الُحْنُجلُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  َزَعُموا نَقَلَه األَْزَهِريُّ

َدةِ وقد تقدَّمَ  كعاُلبٍِط القَصيُر الُمْجتَِمُع الَخْلقِ  الُحناِجلُ و  .من الرجاِل وهذا تَْصحيٌف ُحبَاِجل بالُمَوحَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

. الُحناِجلُ و الَحْنَجلُ  اغانيُّ  : كَجْعفٍر وُعالبٍِط األََسُد نَقَلَه الصَّ

. كَجْعفرٍ  الَحْنَدلُ  : [حندل] اَغانيُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 من الرجاِل. القَصيرُ  وقاَل ابُن ِسْيَده : هو

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 يديَّةٌ.الحندويِل : ما يُْخبَُز من ُحبوٍب ُمْجتَِمعٍَة كالقَْمحِ والشَّعيِر والذَُّرةِ والعََدِس والفُوِل الواِحَدةُ بهاٍء لُغَةٌ َصعِ 

. بكسِرِهما الِحْنصالَةُ و الِحْنصالُ  : [حنصل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

، وهل النُّوُن زائَِدة أَْو أَْصِلية فيه قَْوالن ألَْهِل التَّْصِريِف ، واألَْكثَُر على ِزياَدتِها  وقد يُْهَمَزانِ  من الرجالِ  العَظيُم البَْطنِ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

ل.  فينبغي أَْن يُْذَكَر في ح ٵ ل فتأَمَّ

. وهو الَحْنَضلَةُ  : [حنضل] ْخَرةِ. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  الماُء في الصَّ

  هو بَِريُق الماِء.وقاَل ابُن َعبَّاٍد : قيلَ 

 القَْلُت فيها. الَحْنَضلُ  قاَل اللَّْيُث :و

 قاَل األَْزَهِريُّ : وهو َحْرٌف َغريٌب.

 عن ابِن األَْعَرابّيِ. الغَديُر الصَّغيرُ  الَحْنَضلُ  أَو

 .حنضل الغَديِر الماُء وَجْمعُه َحْنَضلَةُ  وقاَل أَبُو َحيَّان :
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ةُ العََربِيِة أنَّ النُّوَن زاِئَدةٌ لقَْوِلهم : َحظِ  م الَحْنَظلُ  : [حنظل] َح به أَئِمَّ َل البعيُر إذا َمْعروٌف َكالُمه َصِريٌح في كونِه ُربَاِعيًّا ، والذي َصرَّ

اغانّي في  الَحْنَظلِ  َمِرَض من أَْكلِ  ْرِف واللُّغَِة كالَجْوَهِرّي والصَّ ةُ الصَّ  .«ح ظ ل»وكذِلَك َذَكَره أَئِمَّ

َح بِزياَدتِها الشْيُخ ابُن ماِلٍك وأَبُو َحيَّان وابُن ِهَشام وَغْيُر واِحٍد ، اْنتََهى.  قاَل شْيُخنا : وَصرَّ

ا يَْشَهُد بأَنَّه ثاُلثيُّ ، أاََل تََرى قَْول األَْعَرابيَِّة لصاِحبَتِها : وإْن  غَابِيسقْلُت : قاَل ابُن ِسْيَده : وليَس هذا ممَّ فإنِّي َضِغبَةٌ ؛ وال َمحالَةَ  َذَكْرت الضَّ

غَابِيَس ُربَاِعيُّ ، ولكنَّها َوقَفَْت حيث اْرتََدع البناُء ، وَحِظٌل ِمثْلُه وإِن اْختَلَفَْت ِجَهتا الَحْذِف.  أَنَّ الضَّ

 قْلُت : فهذا هو الجواُب عن المصنِِّف في ِذْكِرها هنا.

ئيِس أَنَّ الُمْختاَر  الُمْختاُر منه أَْصفَُرهُ وُر ليِفيُّ ، واألُْنثَى َرخو أَْبيض َسِلٌس ، هو أَْنواٌع ومنه َذَكٌر ومنه أُْنثَى والذَّكَ و ، والذي في القَانوِن للرَّ

 منه هو األَْبيُض الشَّديدُ 

__________________ 
 .467/  1( صبطت ابلقلم يف التبصري بفتح الفاء 1)



13743 

 

وَد  (1)البَـَياِض  لحُب َرِديمنه َرِديالل اِّ ا فإن  اأَلســـــــح َرة ءٌ والصـــــــّ ِلخح عنه اخُلضـــــــح َرِة ومل تـَنحســـــــَ فح ٌء وال ُ حَتىَن ما مل أيُخذح يف الصـــــــّ
رِ  ءٌ بَتَماِمها وإال  فهو ضـــار  َرِدي َفاصـــِ

َ
ب  يف امل ُنحصـــَ

ِهُر البَـلحَغم الَغليَة امل ُمُه ُيســـح حح بِ  شـــَ رحابً  والَعصـــَ َر  شـــُ منه مبقحداِر اثحيَن َعشـــَ
واِس وداِء الثـ عحَلِب واجلُذامِ  (2) َأو ِإلحقاًء يف ا َُقِن انِفٌض للَمالَيحخولِيا اً.ِقريَاط رحِع والَوســــــــــح وداِء الِفيِر َدلكاً عل  الثالثَِة  والصــــــــــ 

ُلهُ  والنقرس البارِدِ  ي ما َأصــــــح ِض األَفاِعي والَعقاِرِب ال ســــــِ ر ُيســــــح  ومن َلســــــح ضــــــَ ء ِهُر ِ فحراٍط ويقيا ونص  الَقانوِن : واجملحَتىَن َأخح
َرِب ا فقد َحَك  و  ُلُه انِفٌض للدحِي األَفاِعي وهو من أَنـحَفِض اأَلدحويِة لِلدحِي الَعقح ا َأصـــــــــــح ِرُب حىت ُرمب  َق  ِ فـحرَاٍط وُيكح اِحٌد أَن ه ســـــــــــَ

َكانِ 
َ
َض ِدرح اً َفرَبَأَ عل  امل َفُض منه ِطالًء.واِحداً من الَعَرِب َلَدَغتحه الَعقحرُب يف أرحَبِض َمواضـــــِ نِّ تـََبخ راً   ؛ وكذِلَك يـَنـح ولَوَجِض الســـــِ

رِهِ  ضــــَ ا بطَبيِخه ا وللن ســــا دلحكاً أَبخح ناِن ا  حَببِّه ا ولَقتحِر الرَبَاِغيِث َرشــــن ُلُه مض اخَلرِّ ويـَُتَمضــــمُ  به لَوَجِض األســــح وَيطحَبُخ َأصــــح
اٍد حــارٍّ وإذا طُبَخ يف َفُض من  ويُطحَبُخ اخلـَـر  فيــه يف َرمــَ الز يــِت كــاَن ذلــَِك الز يــت ُقطورًا انِفعــًا من الــدويِّ يف اآَذاِن ا ويـَنـح

ُتُر اجلَِنَا. َم ؛ وحُيحَتَمُر فـَيَـقح َهر الد  ا َأســـــــــــح َرِديَئٌة  واِحَدٌة فهي قـَت اَلةٌ  َحنحظََلةٌ  وما عل  شـــــــــــجرِهِ  الُقولنِج الر طِب والرحيي ا وُرمب 
ِتعحماهلُ   ا.يَتَجن ُب اسح

حمن َعْبدِ  بنُ  حميدُ  عنه َرَوى الجاِهِليةَ  أْدَركَ  ، عنههللارضي،  ُحَصْيٍن َصحابيُّ  ضراِر بنِ  بنُ  َحْنَظلُ و  .فقط الِحْميِريُّ  الرَّ

بُن ُجَؤيَّة الكنائيُّ  َحْنَظلَةُ وأَبُو ُعبَْيد الَماِلِكيُّ ،  (3)بُن جزيم  َحْنَظلَةُ واألَْنصاِريُّ ،  َحْنَظلَةَ  بُن أَبي َحْنَظلَةُ  وهم : أَْربَعَةَ َعَشَر صحابيًّا َحْنَظلَةُ و

بيعِ األسيديُّ ،  َحْنَظلَةُ و،  العَْبَشِميُّ ،  َحْنَظلَةُ وبُن أَبي عاِمٍر األَْوِسيُّ ،  َحْنَظلَةُ وبُن الطُّفَْيِل السلميُّ ،  َحْنَظلَةُ والسَُّدوِسيُّ ،  َحْنَظلَةُ وبُن الرَّ

َرقيُّ ،  َحْنَظلَةُ وبُن قَْيٍس الظفريُّ ،  َحْنَظلَةُ وبُن قساَمة الطَّائيُّ ،  َحْنَظلَةُ و بُن هودة العاِمِريُّ ،  َحْنَظلَةُ وبُن النّْعمان ،  َحْنَظلَةُ وبُن قَْيٍس الزُّ

ثونَ  آَخُر َغْيُر َمْنسوٍب. َحْنَظلَةُ و الشيبانيُّ ، وابُن ُخَوْيلِد الغَنَويُّ ، وابُن نعيٍم العَْنبَِريُّ ، وابُن  َحْنَظلَةُ وبُن ُسويٍد ،  َحْنَظلَةُ  منهم : وَخْمَسةٌ ُمحّدِ

ٍد ،  َحْنَظلَةُ وُعبَْيِد هللا السَُّدوِسيُّ َهُؤالء تابِعيُّون ،  علّيِ المدنيُّ عن أَبي بُن  َحْنَظلَةُ وأَبُو خلَدةَ تابِِعيَّان من الثِّقاِت ،  َحْنَظلَةُ وبُن فتان أَبُو محمَّ

تِه اْبنَة الُمَسيِِّب ،  َحْنَظلَةُ وبُن أَبي ُسْفيان الُجَمِحيُّ َسِمَع َطاوساً ،  َحْنَظلَةُ وُهَرْيرةَ ،  ه  َحْنَظلَةُ وبُن سْبَرةَ الفََزاِريُّ عن َعمَّ بُن َسلََمة عن َعّمِ

ثوَن ؛ واْقتَِصاُر شْيِخنا على الَخْمَسِة قُُصوٌر ظاِهٌر.بُن ُعَمَر الزرقيُّ ا َحْنَظلَةُ وُمْنقذ بن َحبّان العمّي ،   لمدنيُّ ُمَحّدِ

ّيِ  َحْنَظلَةَ  األَْكَرموَن وَدْربُ  َحْنَظلَةُ  أَْكَرُم قبيلٍة في تَميٍم يقاُل لهم بن َعْمِرو بِن تَِميمٍ  بُن ماِلكٍ  َحْنَظلَةُ و ثِين. بالرَّ  نُِسَب إليه بعُض الُمَحّدِ

 يَِرُدها حاجُّ اليََماَمِة. ماَءةٌ لبني َسلولَ  كما في العُبَاِب ، الحنظلية ، والصوابُ  (4)، هكذا في النسخِ  الُحنَْيِظلَةُ و

فأَْدَرَكه  الحْنَظلَ  لُقَِّب به ألَنَّه تَقَدََّم َطِليعَةً فنََزَل عن فََرِسه وَجعََل يَْجنِي فاِرٌس ُشجاعٌ  بِن ُمْنقِذ بِن ُطَريِف األََسِديّ  نُْكَرةُ بُن قَْيٍس  الَحناِظل ذُوو

. الَحْنَظلُ وفي رْدنِه وَجعَل يقاتِلُهم  الَحْنَظلُ والعَُدّو فماَل في َمتِْن فََرِسه  اغانيُّ  يَْنتَثُِر من رْدنِه قالَهُ الصَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ا ، نَقَلَه أَبُو َحيَّان. لَتِ َحْنظَ   الشََّجرةُ : صاَر ثَْمُرها ُمرًّ

. َحْنَظلَةُ و ّسِ  : اسُم النبّيِ الُمْرَسِل إلى أَْهِل الرَّ

. كَجعفٍر وُعالبِطٍ  الَحْنَكلُ  : [حنكل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ً واللَّئيُم ،  وقاَل ابُن ِسْيَده : هو  من الرجاِل قاَل الشاِعُر : القَِصيرُ  أَْيضا

ٌج  هـــــــــَ ـــــــــح ل عـــــــــَ َت مـــــــــُ ـــــــــح ـــــــــين وأَن ي امـــــــــِ ـــــــــف ُتســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــكـــــــــي  ف

ِر      ُد اأَلانمـــــــــــِ عـــــــــــح َذارِمـــــــــــٌة جـــــــــــَ رهـــــــــــُ كـــــــــــَ نـــــــــــح  (5) ؟حـــــــــــَ
  

 ال َغْير. َحْنَكلَة واألُْنثَى

ً و  َمَع الِقَصِر. الجافي الغليظُ  أيضا
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__________________ 
 خوذ من أصر عليه مثر كثري املبخوذ أو  آب إىل سابض مسر  بعد طلوع سهير.( يف تذكرة داود : وأجوده : اخلفيف األبي  املتخلخر املب1)
 واألصر كتذكرة داود.« للمالنخوليا»( يف القاموس : 2)
 ( يف أسد الغابة : حذمي.3)
 ( ومثله يف معجم البلدان وقيدها : تصغري حنظلة.4)
 ( اللسان بدون نسبة.5)
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ً و من النِّساِء ، السَّْوداءُ  القَبِيَحةُ  الدَّميَمةُ  الَحْنَكلَةُ و  القصيَرةُ قاَل : الجافِيَةُ  أَيضا

 (1)فيها ِقَبا  وَفَجا  َحنحَكَلة
َ  الرُجلُ  َحْنَكلَ و  كذا في الُمْحَكِم. في الَمْشيِ تَثاقََل وتَباَطأ

. وهو الَحْوقَلَةُ  : [حوقل] اغانيُّ ة إالَّ باهلل وهو من األَْلفاِظ الَمْنُحوتَةِ ي الَحْولَقَةُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ  وسائُِر َمعَانِيها ْعنِي قَْولك ال َحْوَل وال قُوَّ

 فَراِجْعه ، وَذَكَره الَجْوَهِريُّ في ح ل ق وقد َمرَّ ُهناك.« ح ق ل»في  َمرَّ ِذْكُرها

َواْلواِلداُت يُ ْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ ) َمغاِربِها ، قاَل هللا تعالَى :في َمَطاِلِعها و اْعتِباراً باْنِقالبِها وَدَوراِن الشَّْمِس  : السَّنَةُ  الَحْولُ  : [حول]
اِغُب ، وقاَل : (3) (َمتاعاً ِإىَل احْلَْوِل َغْْيَ ِإْخراج  ) وقاَل : (2) (َحْوَلنْيِ كاِمَلنْيِ  ةِ في الشي الَحْولِ  الحر إلى قالَهُ الرَّ ِء الذي يَْنتَهي تمام القُّوَّ

ِهما كما في الُمْحَكِم ،  ُحُؤولٌ و بالَهْمزِ  ُحؤولٌ و أَْحوالٌ  ج لَدْوَرةِ الشَّْمِس وهو العامُّ الذي يَْجَمُع كمال النَّبَاِت الذي يثمر فيه قُواهُ  بالواِو مع َضّمِ

 وقاَل اْمُرُؤ القَْيِس :

نح كـــــــــانَ وَ  َن مـــــــــَ مـــــــــح عـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ رح يـ هـــــــــدِه  هـــــــــَ رُب عـــــــــَ  أقـــــــــح

َة      اَلثــــــــــــَ رًا َأوح ثــــــــــــَ هــــــــــــح َا شــــــــــــــــــــــــــَ الثــــــــــــِ وا ِ ثــــــــــــَ (4)َأحــــــــــــح
 

  
 تَمَّ. حاَل الَحْوُل َحْوالً و

ه. هللا تعالَى أَحالَهُ و َدَخَل  أََحالَ  َمنْ »في الحِديِث : وأَتَى  ، حؤالً  ، كذا في النسخِ ، وفي الُمْحَكمِ  ُحؤوالً و الَحْوُل َحْوالً  َعلَيه َحالَ و َعلَينا أَتَمَّ

 .«الجنَّةَ 

لَ  ألَنَّه أَْسلَمَ  قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : أَي ا كان يَْعِبُد إلى اإِلْسالِم. تََحوَّ  عمَّ

 عن أَبي َعْمٍرو. فلم تَْحِملْ  حائِالً  صاَرْت إِبلُهُ  الرُجُل : أََحالَ و

وقيَل : أَْزَمَن  َحْوالً  بالمكاِن : أَقَام به أََحالَ و أَْيضاً. أَْحَولَ و َمِحيٌل كاْحتالَ  َغْيِره فهوسواٌء كان من الطَّعاِم أَو  َحْولٌ  ُء أَتَى عليهالشَّي أََحالَ و

 ، عن الِكسائي. به بَحْوٍل كأَْحَولَ  من َغْيِر أْن يحدَّ 

 ، ومنه قَْوُل الشاِعِر : بَلَغَه أََحاَل الَحْولَ و

 ... (5) ا َوح َ  َأَحلحتَ أَزائَد ال 
 .الَحْولِ  البَْيت. أَي أََماتَك هللا قَْبلَ 

لَ  ءُ الشَّي أََحالَ و لَ  الرُجلُ  أََحالَ  . أَوحالٍ  إلى حالٍ  من تََحوَّ بالضِم َمَع الَهْمِز ، ومنه قَْوُل ابِن  ُحؤوالً و كحاَل َحْوالً  ءٍ ٍء إلى شيمن شي تََحوَّ

 األَْعَرابِّيِ السَّابِق في تْفِسيِر الحِديِث.

اهُ عنه إلى َغريٍم آخَر ، واالسمُ  أََحالَ و  ، كذا في الُمْحَكِم. كَسحابةٍ  الَحوالَةُ  الغَريَم َزجَّ

 عليه اْستَْضعَفَهُ. أََحالَ و

 : عنههللارضيوقَلَبَها قاَل لَبِيُد  هُ أَْفَرغَ  من الدَّْلوِ  عليه الماءَ  أََحالَ و

بــــــــــــــــــاٍة  رحان ســــــــــــــــــــــــــــــــُ ه غــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــَبن  ُدمــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــَ

يــــــــلــــــــون     جــــــــا   حيــــــــُِ جــــــــا  عــــــــلــــــــ  الســــــــــــــــــــــِّ (6)الســــــــــــــــــــــِّ
 

  
 قاَل طرفَةُ بُن العَبِد : أَْقبَلَ  يَْضربُه أي عليه بالسَّْوطِ  أََحالَ و

تُ  ـــــــــح ل ـــــــــَبجـــــــــَذمـــــــــتح  َأحـــــــــَ ـــــــــِض ف ي طـــــــــِ ـــــــــقـــــــــَ ـــــــــه ابل ـــــــــي  عـــــــــل

ِد و      وقــــــــــــِّ ــــــــــــَ ت
ُ

ّب آ  األمــــــــــــغــــــــــــِر املــــــــــــ د خــــــــــــَ (7)قــــــــــــَ
 

  
 وأَْقبََل قاَل الشاِعُر في صفَِة نَْخٍل : اللَّيُل : اْنَصبَّ على األَْرِض  أََحالَ و
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هـــــــــــا  الئـــــــــــِ َب عـــــــــــلـــــــــــ  َأطـــــــــــح ـــــــــــذِّئـــــــــــح ُب ال رحهـــــــــــَ ـــــــــــَ  ال تـ

هـــــــــــــا  َأحـــــــــــــا َ إن و      نح َورَائـــــــــــــِ (8)الـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــُر مـــــــــــــِ
 

  
ئاُب ال تأُْكلُ يْعنِي أَنَّ النَّْخَل إِنَّما   أَْوالُدها الفُْسالن ، والذِّ

__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة.1)
 .233( البقرة اآية 2)
 .240( البقرة اآية 3)
 ..«.. . يف ثالثة.. برواية : وهر يعمن من كان أحدث 139( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( متامه يف اللسان ا ومل ينسبه :5)

 و  حـــــــــــــــــــــــىت أزائـــــــــــــــــــــــَد ال أحـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــت ا ـــــــــــــــــــــــ

امــــــــــــــــا     قــــــــــــــــيــــــــــــــــتح لــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــبن عــــــــــــــــجــــــــــــــــوزكــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــــُ

  

 ومثله يف اللسان وعجزه يف الصحاح : والبيت يف التهذيب.« غرابً ُسفاةٍ »برواية :  104( ديوانه ط بريوت ص 6)
 برواية ؛ آ  األمعز. 29( ديوانه ط بريوت ص 7)
 ( اللسان.8)
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 الليُر من وراِئها وأَقـحَبَر.الَفِسيَر فهي ال نـَرحَهبها عليها ا وِإن انحَصب  
ً  في َظْهِر دابَّتِه وثََب واْستََوى أََحالَ و  .ُحُؤوالً  (1) كحالَ  َراِكبا

ي الُمْحَكِم ، وكذِلَك أَعاَمْت وأَْشَهَرْت كذا ف بها ِحيلَ و حالَتْ و كأَْحَولَتْ  بمْعنَى السَّنَةِ  َحْولٌ  َجْمعُ  أَْحوالٌ  أَتَى عليهاو: تَغَيَّرْت  الدَّارُ  أََحالَتِ و

 ، قاَل الُكَمْيُت : ُمِحيلٌ  ، وكذِلَك الطَّعام وَغْيره فهو َحْولٌ  أَي أَتى عليها أَْحَولَتْ والدَّاُر  أَحالَتِ  والُمْفَرَداِت. وفي العُبَابِ 

ر  لـــــــــــَ مـــــــــــمح عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــطـــــــــــ  لـــــــــــح يـــــــــــرأمََل تــــــــــــُ حـــــــــــِ
ُ

 املـــــــــــ

لـــــــــــو      اُ   ابلـــــــــــطـــــــــــ  كـــــــــــَ َد ومـــــــــــا بـــــــــــُ يـــــــــــح  (2) ؟بـــــــــــفـــــــــــَ
  

 ً  ، قاَل الُكَمْيُت أَْيضاً : ُمْحولٌ  فهو أَْحَولَ  ويقاُل أَْيضا

زُِ   نــــــــــــــــــــــح
َ

ُرف املــــــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــــــاَ  ابلــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــح  أَأَب

ُر و      لــــــــــــــَ َت والــــــــــــــطــــــــــــــ  ِو مــــــــــــــا أَنــــــــــــــح حــــــــــــــح
ُ

 (3) ؟املــــــــــــــ
  

 وقاَل امُرُؤ القَْيِس :

رحف لــــــــو َدب   رَات الــــــــطــــــــ  ِو ٌ مــــــــن الــــــــقــــــــاصــــــــــــــــــــــِ   ــــــــُح

را      َثــــــــــ  ِب مــــــــــنــــــــــهــــــــــا األح (4)مــــــــــن الــــــــــذ رِّ فــــــــــوَ  اإِلتــــــــــح
 

  
 من َمْوِلِده ، قال امُرُؤ القَْيِس : َحْولٌ  أَتَى عليه ُمْحِولٌ  الصبِيُّ فهو أَْحَولَ و

ُتها عن ذي مَتائَِم  َيـح  (5) ُ حِو ِ فَبهلح
 .بَحْولٍ  صغيٌر من غيِر أَن يَُحدَّ  ُمْحِول وقيَل :

كقَوِلهم فيه نْبَت عاِميُّ ، ونصُّ العُبَاِب : وكلُّ ذي  َحْوليُّ  ، ونَْبتٌ  َحْوليٌ  حملٌ  ، يقاُل : من ذي حافٍِر وغيِره َحْولٌ  : ما أَتَى عليه الَحْوليُّ و

 .َحْوليَّاتٌ  وهي بهاٍء ج ، َحْوليُّ  حافٍِر أَْو فَي َسنَة

ةُ  الُمْستَحيلَةُ و الُمْستَحالَةُ و مي ،  َحالَ و حالَْت َحْوالً  َوقد في قابِها أَو ِسيَتها ، من الِقِسّيِ الُمْعَوجَّ القَْوُس  حالَتِ وَوتَُر القَْوِس َزاَل عنَد الرَّ

 َوتََرها.

 ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : حالَتْ  التي ُغِمَزت عليها َوَحَصَل في قابِها اْعِوجاٌج ِمثْل َحاِلها القَْوُس اْنقَلَبَْت عن اْستَحالَتِ  وفي العُبَاِب :

تح و  وح  حـــــــالـــــــَ تح  كـــــــحـــــــَ لـــــــَ طـــــــِّ تح فـــــــعـــــــُ لـــــــ  وحس طـــــــُ  الـــــــقـــــــَ

اُرهـــــــــا      هـــــــــَ هـــــــــا و ـــــــــُ ســـــــــــــــــــــــُ جح يـــــــــا عـــــــــَ الً  فـــــــــَبعـــــــــح (6)ثـــــــــَ
 

  
 .واْعَوجَّ  يقوُل : تَغَيَّرت هذه المْرأَةُ كالقَْوِس التي أََصابَها الطَّلُّ فنِديَْت ونُِزَع عنها الَوتَر ثاَلَث ِسنِين فَزاَغ َعْجُسها

في حِديِث ، و أَْحواالً و ، ونّص الُمْحَكم : َحْولَينِ  ، كذا في النسخِ ، وفي بعِضها : أَوْ  أَْحواالً  أَو َحْوالً  من األَْرِض التي تُِرَكتْ  الُمْستَحالَةُ و

َك الرُجُل على ِرْجِله اليُْمنَى في »مجاِهٍد :   .«في الصَّالةِ  الُمْستَحيلَةِ  األَْرِض أَنَّه كاَن ال يََرى بأْساً أَن يتََورَّ

اَغانيُّ : هي التي لْيَسْت بُمْستَوية ألنَّها لَ  وكلُّ ما عن اإِلْستِواِء إِلى الِعَوجِ  اْستَحالَتْ  قاَل الصَّ  حالَ  أَو تَغَيَّر ، من اإِلْستِواِء إِلى الِعَوجِ فقد تََحوَّ

َك أَو تَغَيَّر ، وفي العُبَاِب : كلُّ شيكلُّ ما  ، وفي نْسَخٍة : اْستَحالَ و،  لَ  ءٍ تََحرَّ ك فقد تََحوَّ ٍء تَغَيَّر إِلى ، ونّص الُمْحَكِم : كلُّ شي حالَ  وتََحرَّ

 .اْستَحالَ و حالَ  الِعَوجِ فقد

اِغُب أَْصلُ   تََهيَّأَ ألَنْ  اْستََحالَ و،  ُحُؤوالً و يَُحوُل َحْوالً  ءُ الشي حالَ   ،ِء واْنِفَصاله عن غيِره ، وباْعتِباِر التَّغيُِّر قيلَ تَغَيَّر الشي الَحْولِ  وقاَل الرَّ

 بَْينِي وبَْينك كذا. حالَ  االْنِفَصاِل قيَل : (7)وبِلَساِن  يحولَ 

لُ و اإِلْحتيالُ و الَمحالُ و الَمحالَةُ و كأَميرٍ  الَحويلُ و بالكسرِ  الِحيلَةُ و الَحْولَةُ وكِعنٍَب  الِحَولُ و الَحْيلُ و الَحْولُ و إِْحَدى َعَشَرة لُغٍَة  التََّحيُّلُ و التََّحوُّ

ابعَة والسَّابِعَة ، وفاتَتْه اَغانّي ، وكذا المحيلة أَْوَرَدها ابُن ِسْيَده في الْمحَكِم ما َعدا الرَّ الِحْذُق  بالضم عن الِكَسائي ، كلُّ ذِلكَ  الُحولةُ  عن الصَّ

ِف. ِدقَّةِ  علىوَجْوَدةُ النََّظِر والقُْدَرةُ   التََّصرُّ

 الفْكِر حتى يَْهتَِدي إِلى الَمْقُصوِد. (8): الِحْذُق في تَْدبيِر األُُموِر وهو تَقَلُُّب  الِحْيلَةُ  وفي الِمْصبَاحِ :
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__________________ 
 ابخلاء املعجمة.« كخا »( عن القاموس ا ومثله يف اللسان ا وابألصر 1)
 ح.( اللسان وصدره يف الصحا 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 واللسان. 96( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .35( من معلقته وصدره يف ديوانه ص 5)

 فمثلك حبل  قد طرقُت ومرضضٍ 
 والعجز يف التهذيب واللسان.

 واللسان والصحاح.« . فزاي عجسها.. وعطّلت»برواية :  29/  2( ديوان اهلذليا 6)
 االنفصا .( يف املفردات : وابعتبار 7)
 ( املصباح : تقليُب الفكر.8)
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اِغُب : ُل به إِلى الِحيلَةُ  وقاَل الرَّ وقد يُْستَْعمُل فيَما في اْستِْعماِله ِحْكَمةٌ ،  (1)ما فيه ُخْفيَة وأَْكثَُر اْستِْعَماِله فيَما في تَعاِطيِه حنٌث  حالَةِ  ما يُتَوصَّ

ُخْفيٍة من الناِس إِلى ما فيه ِحْكَمةٌ ، وعلى هذا النَّْحِو وِصَف  (3)أَي الُوُصوِل إِلى  (2) (ُد اْلِمحالِ َوُهَو َشِدي)ولهذا قيَل في وْصِفه تعالَى : 

ومنه قيَل  ولكن قُِلَب واُوه إِلْنِكساِر ما قَْبِله الَحْولِ  من الِحيلَةُ و، تعالَى هللاُ عن القَبيحِ ، قاَل :  (4)بالَمْكِر والَكْيِد ال على الوْصِف الَمْفهوِم 

لٌ  رُجلٌ  لِ  من الِحيلَةُ  . وقاَل أَبُو البَقَاِء :ُحوَّ لُ  ألَنَّ بها التََّحوُّ  َء عن ظاِهِرِه وشاِهدُ بها الشي يَِحيلُ  بنوع تَْدبيٍر ولْطفٍ  حالٍ  إِلى حالٍ  من يتَحوَّ

 قَْوُل بشامة بن عمرو : الَحِويل

 بـــــــــــــعـــــــــــــٍا كـــــــــــــعـــــــــــــِا مـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــِ  الـــــــــــــقـــــــــــــداِح 

 رِيــــــــــــــــــــُد ا ــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــالِإذا مــــــــــــــــــــا أَرَاَي يــــــــــــــــــــُ     

  
 وقال الُكَميُت :

ــــــــــــــفــــــــــــــوت ذوي املــــــــــــــفــــــــــــــاقــــــــــــــر َأســــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــاله   ي

ـــــــــــــو ِ      ـــــــــــــعـــــــــــــت ـــــــــــــغـــــــــــــدر ال اص ابل ـــــــــــــّ ـــــــــــــقـــــــــــــن  مـــــــــــــن ال

  

ىت  و  ــــــــــــــــــــــــواُن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اح واألَل  ذاِت الــــــــــــــــــــــــحَ

  
يِّســــــــــــــــــــــــــــة    مــــــــــــــ   وهــــــــــــــي كــــــــــــــَ ــــــــــــــرِ حتــــــــــــــَُ ِوي (5)ا ــــــــــــــَ

 

  
ْيد على فقرةٍ أَي  َخَمة ، وَذُوو الَمفَاقِر الذين يَْرُمون الصَّ  إِْمَكان.يْعنِي : الرَّ

ِلهما. ِحيلَةٍ  ُجموعُ  بالكسرِ  الِحيالتُ و كِعنٍَب فيهما الِحيَلُ و الِحَولُ و ُل نظراً إِلى األَْصِل ، واْقتََصَر ابُن ِسْيَده على أَوَّ  األَوَّ

ِليُّ و ْولَُولٌ حَ وويَُضمُّ ،  ، بالفتحِ  َحواِليُّ و ، وهذه من النَّواِدرِ  كُصَرٍد وبُوَمٍة وُسكٍَّر وُهَمَزةٍ  ُحَولٌ  رُجلٌ و ثمانِيَةُ لُغاٍت َذَكَرُهنَّ ابُن  كُسكَِّرّيٍ  ُحوَّ

اَغانيُّ ، أَي  .االْحتِيَالِ  شديدُ  ِسْيَده ما َعدا الثانِيَِة واألَِخْيرةِ ، فقد َذَكَرهما الصَّ

 : ُمْنَكر َكِمْيش ، من ذِلَك. َحَوْلولٌ  ورُجلٌ 

لٌ و ُحَواِليُّ  ورُجلٌ  لٌ  األُموِر ، وهو بتَْحويلِ  : بَِصيرٌ  ُحوَّ لىوقُلٌَّب  ُحوَّ ليُّ وقُلَّب  ُحوَّ منَك  أَْحَولُ  وهو أَْحيَلَهُ و أَْحَولَهُ  ما يقاُل :و قُلَّبيُّ بمْعنًى. ُحوَّ

اِء. ِحْيلَة ُمعَاقَبة أَي أَْكثَرُ  أَْحيَلُ و  ، عن الفرَّ

 .َمحالَةَ  يقاُل : الَمْوُت آٍت ال،  ال بُدَّ  أَي منه بالفتحِ  َمحالَةَ  ال يقاُل :و

اِغُب هو ما ُجِمَع فيه بَْين الُمتَنَاقَِضْين وذِلَك يوجُد في المقاِل نحو أَْن يقاَل جْسٌم  عن َوْجِههِ  به من الَكالِم بالضِم ما ُعِدلَ  الُمحالُ و ، وقاَل الرَّ

ُر ُوُجُوُده في الخاِرجِ.واِحَدةٍ. وقاَل غيُره : هو الذي ال حالَةٍ  واِحٌد في َمَكانَْين في   يتَصوَّ

 ُء : َصارَ الشي اْستَحالَ و. ُمحالٌ  أي ُمْستَحيلٌ  ، يقاُل : َكالمٌ  كالُمْستَحيلِ  إذا اْنتَقََل عن ِجَهتِه يَُحولُ  ُء :الشي حالَ  : الباِطُل ِمن الُمحالُ  وقيَل :

اَغانيُّ : وتََكلَّم به. بالُمحالِ  أَي أَتَى به أَحالَ و .ُمحاالً  ُجلُ  الِمْحوالُ و ، َزاَد الصَّ  في الَكالِم ، عن اللَّْيِث. الُمحالِ  الكثيرُ  كِمْحراٍب الرَّ

لَهُ تَْحويالً و لَهو. ُمحاالً  َجعَلَهُ  َحوَّ  إِليه أََزالَهُ. َحوَّ

اِغُب : ْلتُ  وقاَل الرَّ لَ  ءَ الشي َحوَّ ا بالذَّاِت أَو بالُحْكِم أَو بالقَْوِل. فتََحوَّ  َغيَّْرتُه إِمَّ

ْلت وقَْولُك : ، ومنه  كِعنٍَب وأَميرٍ  الَحِويلُ و الِحَولُ  واالسمُ  الِكتَاَب هو أَْن تَْنقَل ُصوَرة ما فيه إِلى غيِره من غيِر إَِزالٍَة للصورةِ األُْولَى ، َحوَّ

ُغوَن َعْنها )قَْولُه تعالَى :   ، كما في الُمْحَكِم كما َسيَأْتي. (ِحَوالً ال يَ ب ْ

لَ  ءُ الشَّي حّولَ و  وقَْوُل النابِغَِة الجْعِدي : الِزٌم ُمتَعَدٍّ  تََحوَّ

َك آاَبئــــــــــــي  ظــــــــــــ  تَ أكــــــــــــَ و لــــــــــــح حــــــــــــَ  عــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــم  فــــــــــــَ

يـــــــــــاالقـــــــــــلـــــــــــت لـــــــــــه : اي ابـــــــــــَن و      (6)حتـــــــــــو ال ا ـــــــــــِ
 

  
ْلت يَجوُز أَْن يُْستعمَل فيه لت مكانَ  َحوَّ ْلت ، ويجوُز أَْن يريدَ  تََحوَّ  َرْحلَك فحذَف الَمْفعول وهذا َكثيٌر كما في الُمْحَكِم ؛ وفي العُبَاِب : َحوَّ

ْلت لَ وَء نَقَْلتُه من مكاٍن إلى مكاٍن ، الشي َحوَّ ِة : َحوَّ مَّ  أَْيضاً بنْفِسه يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى قاَل ذُو الرُّ
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و  ِإذا  ي  رأَ  حـــــــــــــَ ـــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــِ ر  ال ـــــــــــــظـــــــــــــِّ تـــــــــــــه ال  يـــــــــــــح

ر      َنصـــــــــــــــــــــ  تــــــــَ حـــــــ  يــــــــَ رحن الضـــــــــــــــــــــ  يـــــــفـــــــًا ويف قــــــــَ نـــــــِ (7)حـــــــَ
 

  
ل يَِصُف الحْرباَء يْعنِي ّل على أَنَّه تََحوَّ  هذا إذا َرفَْعت الّظِ

__________________ 
 ( يف املفردات : خبث.1)
 .13( الرعد اآية 2)
 ( يف املفردات : يف خفية.3)
 ( يف املفردات : املذموم.4)
 والصحاح. 121/  2اللسان واملقايي  ( الثاين يف 5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان والصحاح.7)
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 وٌ  به.الفاِعُر ا وفـََتححت الَعِشي عل  الظ رحِف ؛ ويـُرحَو  : الظِّر  الَعِشي  عل  َأنح يكوَن الَعِشي  هو الفاِعُر والظِّّر َمفحع
لَتِ  قاَل َشِمٌر :و ةُ : صاَرت في َوَسِط السَّماِء وذلك في َحوَّ ِة : الصَّيفِ  ِشدَّةِ  الَمَجرَّ مَّ  وإِْقبال الَحّرِ قاَل ذُو الرُّ

ال يف ُرُ وســــــــــــــــــــــه و  ون الــــــــفــــــــَ جــــــــ  ٍث َيشــــــــــــــــــــــُ عــــــــح  شــــــــــــــــــــــُ

تح إذا      و لــــــــــَ ِك  حــــــــــَ وابــــــــــِ (1)أُم  الــــــــــنــــــــــجــــــــــوِم الشــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 بْمعنًى حول على أَنَّه َجْمع أَْحوالَهُ و كَسَحابٍ  َحَوالَهُ و َحْولَ  ُمثَنَّى َحْولَْيهِ و َحْولَهُ و حوال ىبفتحِ الالِم وَكْسِر الهاِء ُمثَنَّ  َحوالَْيهِ  هو يقاُل : قَعَدَ و

اَغانيُّ : وال نقل  .«وال َعلَينا َحوالَْينا في حِديِث الدُّعاِء : اللُهمَّ بَكْسِر الالِم ، و َحواِليه واِحٍد. قاَل الصَّ

اِغُب : لَ  ء جانِبه الذي يمِكنُه أَنْ شيال َحْولُ  وقاَل الرَّ وفي َشْرحِ َشواِهِد  (2) (الَِّذيَن ََيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلهُ )إليه قاَل هللاُ تعالَى :  يَُحوَّ

ُمون الِجَهات التي تُِحيُط إلى ِجَهتَْين ، كما يقاُل : أََحاُطوا به  َحْولَْيكو َحَوالَْيك ِسْيبََوْيه : وقد يقاُل : وإنَّما يُِريُدون اإلحاَطةَ من كّلِ َوْجِه ويقّسِ

 ِء القَْيِس :قَْوُل امِرى األَْحوالِ  من جانِبَْيه وال يَُراُد أنَّ جانِباً من َجوانِبِه َخال ، نَقَلَه شْيُخنا وشاِهدُ 

ا َ  بــــــــَ تح : ســــــــــــــــــــــَ الــــــــَ قــــــــَ ي فـــــــــَ حــــــــِ ك فــــــــاضــــــــــــــــــــــِ   ُ  إنــــــــّ

اَر والــــــــنــــــــاس أَ      مــــــــ  َر  الســــــــــــــــــــــ  َت تـــــــــَ وادَلســــــــــــــــــــــح (3)َأحــــــــح
 

  
ار ، فذِلَك  َحْولَها ، َذَهَب الى الُمبالَغِة بذِلَك أَي أَنَّه ال َمكانَ  َحْوالً  قاَل ابُن ِسْيَده : َجعََل كّل جزٍء من الِجْرم الُمِحيط بها إالَّ وهو َمْشغوٌل بالسُّمَّ

 أَْذَهُب في تَعَذُِّرها عليه.

 .َحَوالَْيه اْحتََوُشوا ، ونّص الُمْحَكِم والعُبَاِب : : اْحتَاُشوا عليه اْحتََولوهُ و

كأَميٍر ، كما في العُبَاِب ، ومنه قَْوُل بشامة بِن َعْمِرو  الَحِويلُ  واالسمُ  وأََراَده ، كما في الُمْحَكِم ، : راَمهُ  ُمحاَولَةً و بالكسرِ  حاَولَهُ ِحواالً و

 والذي تقدََّم.

اِغُب : يقاُل ذِلَك باْعتِباِر االْنِفصاِل دوَن التَّْغييِر ؛ َحْوالً  بَْينهما حالَ  كلُّ ما َحَجَز بَْين َشْيئَْين فقدو َواْعَلُموا َأنَّ )قاَل هللاُ تعالَى :  ؛ قاَل الرَّ
اِغُب : فيه إشاَرةٌ إلى ما قيَل ، في وْصِفه ُمقَلّب القُلُوِب وهو أَْن يُْلِقي في قَْلِب  (4) (هللَا ََيُوُل َبنْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبهِ  أي يحجُز ، وقاَل الرَّ

نَ ُهْم َوَبنْيَ ما َيْشتَ ُهونَ )َك ، وقيَل : على ذِلَك ، اإِلْنساِن ما يَْصرفُه عن ُمَراِده للِحْكَمٍة تَْقتَِضي ذل ، وفي العُبَاِب : أَي يَْملُك  (5) (َوِحيَل بَ ي ْ

اِغُب : وقاَل بعُضهم في مْعنَى قَْوِله  ِإىل )ه أو يَردَّ  (6)، هو أَْن يَْهِلَكه  (ََيُوُل َبنْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبهِ )عليه قَْلبَه فيَْصرفُه كيَف شاَء. قاَل الرَّ
 .(َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال يَ ْعَلَم ِمْن بَ ْعِد ِعْلم  َشْيئاً 

بالكسِر  الِحَوالُ  قاَل اللَّْيُث : ؛ وفي العُبَاِب : الَحَولو الَحوالو الِحوال ، وفي الُمْحَكِم : كِكتاٍب وُصَرٍد وَجبَلٍ  الُحَولُ و الِحَوالُ  : اسُم الحاِجزِ و

 بَْينهما كالِحَجاِز والحاِجِز. حائِلٌ  بَْينهما أَي ِحَوالٌ  ن اثْنَْين ، يقاُل هذابَيْ  َحالَ  ءٍ كلُّ شي

 قاَل َمْعقُل بُن ُخَوْيلٍد : الدَّْهِر كَسحاٍب تَغَيُُّره وَصْرفُه َحوالُ و

ِر َأصحبحُت  وايً  َحوا ِ َأاَل ِمنح   (7)الد هح
كةً  ُحولَةِ  هذا منو  من ُحولَةٌ  ، ويقاُل أَْيضاً : هو من َعجائِبِه َمَع فتحِ الواِو أي بالضمِ  ُحَوالئِهِ وكِعنٍَب  ِحَوِلهوالدَّْهِر بالضِم وَحَوالِنه محرَّ

 أي َداِهيَةٌ من الدَّواِهي. الُحَولِ 

لَ و لَهُ تَْحويالً  وهو ُمَطاوعُ  عنه : َزاَل إِلى غيِرهِ  تََحوَّ ُغوَن َعْنها ِحَوالً )قَْولُه تعالَى :  كِعنٍَب ، ومنه َولُ الحِ  واالسمُ  َحوَّ وَجعَلَه ابُن  (8) (ال يَ ب ْ

لَه ِسْيَده اْسماً من الً  إليه ؛ وفي العُبَاِب : في مْعنَى اآليَِة أي َحوَّ  الِحَوُل الِحيلَةُ  ، وعاَدني ُحبُّها ِعَوداً. وقيَل : ِحَوالً  من َمكانِه َحالَ  ، يقالُ  تََحوُّ

 َمْنِزالً عنها. يَْحتالُون فيكوُن الَمْعنَى على هذا الَوْجِه ال ،

لَ و َل حاالً  يقالُ  الحالُ  وهي َحَمَل الكاَرة على َظْهِرهِ  تََحوَّ  َحَملَها. تََحوَّ

لَ و  وهذا قد تقدََّم. اْحتالَ  في األَْمرِ  تََحوَّ
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لَ و  كما في الُمْحَكِم. الِكساَء َجعََل فيه شيئاً ثم َحَملَهُ على َظْهِرهِ  تََحوَّ

__________________ 
 واللسان والتكملة. 422( ديوانه ص 1)
 .7( غافر اآية 2)
 وعجزه يف اللسان. 140( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .24( األنفا  اآية 4)
 .54( سبب اآية 5)
 ويرده.( يف املفردات : يهمله 6)
 وعجزه فيه : 393/  1( شرح أشعار اهلذليا 7)

 . .. أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــدِ      ــــــــــــــــة مــــــــــــــــرث ــــــــــــــــكــــــــــــــــاح يف خــــــــــــــــزان ــــــــــــــــن  أســـــــــــــــــــــــــــــاُم ال

  

 والبيت بتمامه يف اللسان.

 .108( الكهف اآية 8)
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 الحِديُث : نََهى عن أَْن يَْستَْنِجي الرُجُل بعَظمٍ  نَْصٍر ، ومنهواْسَودَّ عن أَبي لَْونُه إذا تَغَيَّر  َحالَ  ٍء منمن كّلِ شي : الُمتَغَيُِّر اللَّْونِ  الحائِلُ و

 .حائِلٍ 

 عن ابِن الَكْلبي قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : ءٍ ع بَجبَلَْي َطّيِ  الحائِلُ و

َة   اب ـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــرِ اي داَر مـــــــــــــــــــــــــــاويـــــــــــــــــــــــــــّ

ـــــــــــِا مـــــــــــن عـــــــــــاقـــــــــــر      ـــــــــــت ـــــــــــفـــــــــــرِد فـــــــــــاجلـــــــــــب (1)فـــــــــــال
 

  
 وقاَل أَْيضاً :

نـــــــــــــاً  ِة آمـــــــــــــِ َريـــــــــــــ  وين ابلـــــــــــــقـــــــــــــُ بـــــــــــــُ يـــــــــــــُت لـــــــــــــَ بـــــــــــــِ  تـــــــــــــَ

ــــــــــاِف و      ن ا أَبكــــــــــح ــــــــــن ب هــــــــــا غــــــــــِ َرحــــــــــُ رِ َأســــــــــــــــــــــــح ــــــــــِ (2)حــــــــــائ
 

  
ً  الحائِلُ و  ع بنَْجٍد. أَْيضا

اِغبُ  ِكينَةُ اإِلْنساِن وما هو عليه الحالُ و ، كما في الُمْحَكِم ، قاَل : نَْهٍر إلى نَْهرٍ  الَحوالَةُ تَْحويلُ و . وقاَل الرَّ ما  الحالُ  : من َخْيٍر أَو َشّرٍ

ة : فَِة التي عليها الَمْوصوف ،  الحالُ  يْختصُّ به اإِلْنساُن وَغْيُرهُ من األُموِر الُمتَغَيِّرةِ في نْفِسه وبََدنِه وقنيته ؛ وقاَل َمرَّ يُْستَْعمُل في اللغَِة للّصِ

واِل نَْحو َحَرارةٍ وبُُرودةٍ وُرُطوبٍة ويُبُوسٍة عاِرَضةٍ   حالُ  واِحَدةٌ  الحالَةُ  ؛ وفي العُبَاِب : كالحالَةِ  وفي تعارِف أَْهِل الَمْنطِق لكيفيِة َسريعة الزَّ

 .أَْحوالهواإِلْنساِن 

 الَوْقُت الذي أَْنَت فيه. : لحالُ ا قاَل اللَّْيُث :و

 أَنَّها بالَمْفعُوِل وَشبََّهها به من حيُث أَنَّها فُْضلَةٌ ِمثْله جاَءْت بْعَد ُمِضي الُجْملَِة ، ولها بالظَّرِف َشبَهٌ خاصُّ من حيثُ  الحالَ  وَشبَّه النََّحويون

 .َمْفعوٌل فيها وَمِجيئها لبياِن َهْيئِة الفاِعِل أو الَمْفعولِ 

َرْبت زيداً لغَةٌ : نَِهايَةُ الَماِضي وبَدايَةُ الُمْستَْقبَِل ، واْصِطالحاً ما يبين َهْيئة الفاِعِل أَو الَمْفعوِل به لَْفظاً نَْحو : ضَ  الحالُ  وقاَل ابُن الكماِل :

 هذه شاذَّةٌ. أَْحِولَةٌ و أَْحوالٌ  ج  أَْكثر، والتأْنِيثُ  ويَُذكَّرُ  قائماً ، أو مْعنَى نَْحو : َزْيٌد في الدَّاِر قائماً ؛ يَؤنَّثُ 

لَهُ و ى والَوِصيَِّة : بالَمْوِعَظةِ  تََحوَّ لُنا كان»الحِديث :  قالَهُ أَبُو َعْمٍرو وبه فَسَّر،  التي يَْنَشُط فيها ِلقَبُوِلها الحالَ  تََوخَّ ، وَرَواه  «بالمْوِعَظةِ  يَتََحوَّ

 .حالٍ و حالَةٍ  َجْمعُ  ُصروفُهُ  أَْحوالُهُ والدَّْهِر  حاالتُ و لصواُب.بحاٍء َغْير ُمْعجمٍة ، وقاَل : هو ا

ً و الِمْسُك. حالُه»في حِديِث الَكْوثَِر : اذا تَغَيََّر ، و حال من أَْيضاً : الطيُن األَْسَودُ  الحالُ و ً و الذي يقاُل له السَّْهلة. التُّراُب اللَّيِّنُ  أَْيضا  أَْيضا

ً و من َوَرٍق ونُفاٌض من َوَرٍق. حالٌ  يقاُل : َوَرُق السَُّمِر يُْخبَُط ويُْنفَُض في ثَْوبٍ  ْوَجةُ  أَْيضا الرُجِل امَرأَتُه ،  حالُ  ، قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : الزَّ

 ُهَذِليَّةٌ وأَْنَشَد :

اع  حـــــــــــــــــــــا ِ اي ُرب   ٍر َوقـــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــَ وح  حـــــــــــــــــــــَ

اِع      نــــــــــــــَ َة الــــــــــــــقــــــــــــــِ يــــــــــــــَ دنــــــــــــــِ تــــــــــــــهــــــــــــــا مــــــــــــــُ رَكــــــــــــــح (3)تـــــــــــــــَ
 

  
ً و ً و كما في الُمْحَكِم. اللَّبَنُ  أَْيضا ُ  أَْيضا ين األَْسَوِد ، ومنههكذا َخّصه بعُضهم بها دوَن س الَحْمأَة  حالِ  أَن ِجْبريَل أََخَذ من» الحِديُث : ائِِر الّطِ

 البَْحِر فأَْدَخلَه فَافِْرَعْون.

لَه وقد ما كانَ  كما في العُبَاِب ، َزاَد بُن ِسْيَده : ظهِركَ  ما تَْحِملُهُ على : الحالُ و ً و إِذا َحَملَه وتقدََّم. تََحوَّ بِيُّ  أَْيضا  العََجلَةُ التي يَِدبُّ عليها الصَّ

ْحمن بن َحسَّان : اَجةُ قاَل َعْبُد الرَّ  إِذا َمَشى وهي الدَّرَّ

داً  د ه صــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــِ ي جــــــــــــــَ مــــــــــــــِ نــــــــــــــح  مــــــــــــــا زَاَ  يـــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــه      ـــــــــــــــــــاَرق ُدنح ف ـــــــــــــــــــَ ُذ ل ـــــــــــــــــــح ن ا ُ مـــــــــــــــــــُ (4)ا ـــــــــــــــــــَ
 

  
ُب بها على الَمْشي. بّيِ يَتََدرَّ  كما في العُبَاِب. وفي اْقتَِطاِف األََزاِهِر تَْجعَل ذِلَك للصَّ

ً و  وهو َوَسُط َظْهِره قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : ْبِد من الفََرِس أَو َطريقَةُ الَمتْنِ َمْوِضُع اللِّ  أَْيضا

ُد عـــــــــن  بـــــــــح زِ   الـــــــــلـــــــــِّ ت يـــــــــَ يـــــــــح مـــــــــَ ه  حـــــــــا ِ كـــــــــُ نـــــــــِ تـــــــــح  مـــــــــَ

ز ِ       ـــــــــــَ نـ ـــــــــــَ تـ
ُ

واُء ابملـــــــــــ فـــــــــــح ِت الصـــــــــــــــــــــــــ  (5)كـــــــــــمـــــــــــا َزلـــــــــــّ
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ً و ماُد الحارُّ  أَْيضا ً و ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الرَّ ً و كما في العُبَاِب. شُّ فيهيُْحتَ  الذي الِكساءُ  أَْيضا كما في العُبَاِب َزاَد  باليََمِن بِدياِر األَْزدِ  : د أَْيضا

ا جاَء اإِلْسالُم ساَرَعْت إِليه شْكٌر وأَْبَطأَْت باِرقُ »قاَل أبُو المْنَهاِل ُعيَْينَةُ بُن الْمنَهاِل :  منهم (6)نَْصُر : ثم لباِرٍق وشْكر  إِْخوتهم ، ، وُهم  «لمَّ

 واسُم شكرواالن.

__________________ 
 ..«.. فالسهب فامبتا»وفيه :  148( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«حائر»والتكملة ومعجم البلدان  146( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«ونبه اىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية« مدينة القناع»( اللسان والتكملة ا وابألصر 3)
 اللسان والصحاح والتهذيب.( 4)
 ا جر الصلب ا وصدره يف اللسان. والصفواء :« الصفراء»ا من معلقته ا وابألصر  53( ديوانه ط بريوت ص 5)
 يف كر مواضض اخلرب.« يشكر« : »ا ا »( يف معجم البلدان 6)
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ةُ من : القَُوةُ  الَحْولَةُ و  .الَحْولِ  أَو المرَّ

لُ  : الَحْولَةُ و  .َحْولَةً  على الفََرِس  َحالَ  ، يقالُ  َظْهِر الفََرِس  أَي الحالِ  االْستِواُء على أَْيضاً :وواالْنِقالُب.  التََّحوُّ

 قاَل الشاِعُر : بالضِم العََجبُ  : الُحولَةُ و

ولــــــــــــــةِ مــــــــــــــن و  نــــــــــــــا  حــــــــــــــُ ــــــــــــــ  هــــــــــــــر أَن م والــــــــــــــد   اأَلاي 

ر      قــــــــــَ ــــــــــَ ٌم مــــــــــقصــــــــــــــــــــــــورٌة ولــــــــــنــــــــــا بـ نــــــــــَ (1)لــــــــــنــــــــــا غــــــــــَ
 

  
 .ُحولٌ  ج

 .ُحولةٍ  ويُوَصُف به فيقاُل : جاَء بأَمرٍ  الدَّاِهي ، وفي الُمْحَكِم : األَْمُر الُمْنَكرُ  : الُحولَةُ و

كُ  : اْستَحالَهُ و ُك والتَّغَيُّر. حولَهُ  ، كما في الُمْحَكِم ، كأَنَّه َطلَبَ  نََظَر إِليه هل يَتََحرَّ  وهو التََّحرُّ

اِغُب وذِلَك لتَغَيُّر ما َجَرْت به عاَدتُها ؛ ُحِمَل عليها فلم تَْلقَحْ  حائِلٌ  ناقَةٌ و التي لم تَْلقَْح َسنَةً أَو سنَتَْيِن أَو  هي أَو ، كما في الُمْحَكِم ، قاَل الرَّ

 ُحولٌ و بالكسِر ، ِحيالٌ  ج نَة أَو َسنَواٍت حتى تَْحِمل، كذا في النسخِ ، وفي الُمْحَكِم : كلُّ حاِمٍل يَْنقَِطع عنها الَحْمل سَ  حائِلٍ  َسنَواٍت وكذِلَك كلُّ 

لٌ و بالضِم ،  ما أَْنَشَده اللّْيُث : الحول وهذه اسُم َجْمعٍ كما في الُمْحَكِم ، ونظيره عائِط وُعوط وَعْوَطط وقد تقدَّم ، وشاِهدُ  ُحولَلٌ و كُسكٍَّر ، ُحوَّ

 راّد اوحـــــــــــــــــــــــــّوا كـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــوِن الـــــــــــــــــــــــــربوِد و 

 طـــــــــــــــــــواَ  اخلـــــــــــــــــــدوِد فـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــوال وحـــــــــــــــــــوال    

  
 فحائُِل ُحولٍ  َسنَتَْينِ  إِْن لم تَْحِملو وذِلَك إِذا ُحِمل عليها فلم تَْلقَْح ، فحائِلٌ  أَو إِْن لم تَْحِمْل َسنَةً  كرُجِل ِرجاٍل ، ُمبالَغَةٌ  ُحولَلٍ و حائُِل ُحولٍ و

لَتْ و أَحالَتْ و بكْسِرِهما ِحيالَةً و ِحياالً  *كقُعوٍد و حالَْت ُحؤوالً  وقد ، وفي بعِض النسِخ أو َسنَتْيِن ، ُحولَلٍ و ُحولٍ  ولَِقَحْت على ُحولَلٍ و  َحوَّ

لٌ  وهي لُ  ، وقيَل : ُمَحّوِ  التي تُْنتَج َسنَةً َسْقباً وَسنَةَ قَلوصا. الُمَحّوِ

في العُبَاِب : ألَنَّه إذا نُتَِج وَوقََع و ، كما في الُمْحَكِم ، وقاَل غيُره : ساَعةَ تُْلِقيه من بَْطنِها ، : األُْنثَى من أَْوالِد اإِلبِِل ساَعةَ تُوَضعُ  الحائِلُ و

،  حائِلٍ  ، وال أَْفعل ذِلَك ما أَْرَزَمت أُمُّ  َحَسنَةً  حائاِلً  يقاُل. نُتَِجَت الناقَةُ  ؛ حائِلٌ  ، واألُْنثَى منها َسْقبٌ  (2) الذََّكرَ  ْذِكيِر وتَأَنِيٍث فإِنَّ عليه اسُم تَ 

لٌ  والَجْمعُ   .َحوائِلٌ و ُحوَّ

ً  الحائِلُ و ً  أَْيضا  .حالَْت ُحؤوالً  قد، و نَْخلَةٌ َحَملَْت عاماً ولم تَْحِمْل عاما

ةُ بنُ و ْحمن بنِ  قُرَّ ثٌ  المعافريُّ  َحْيِويلٍ  َعْبِد الرَّ عن الّزْهِرّيِ ويَِزيد بِن أَبي َحبيٍب َوَعْنه ابُن َوَهٍب وابُن شابوٍر وَجْمٌع ، َضعَّفَه ابُن ُمِعْيٍن  ُمَحّدِ

 .147، وقاَل أَْحمُد : ُمْنَكُر الحِديِث جدًّا ، َماَت َسنَة 

 : وأَبُوه حدََّث أَْيضاً.قْلُت 

 يُْستَقَى بها اإِلبُِل قاَل األَْعَشى : البَْكَرةُ العظيمةُ  قيَل : هيو يُْستَقَى عليها الماُء ، قالَهُ اللَّْيُث ، : الَمْنَجنونُ  الَمحالَةُ و

يح خـــــــــــــيـــــــــــــالـــــــــــــك اي جـــــــــــــبـــــــــــــري فـــــــــــــِإنـــــــــــــه   فـــــــــــــاهنـــــــــــــحَ

 يف كــــــــــــــر مــــــــــــــنــــــــــــــزلــــــــــــــة يــــــــــــــعــــــــــــــود ِوســــــــــــــــــــــــــــاِدي    

  

ا  ا مــــــــــــن دوهنــــــــــــِ  لســــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــيصــــــــــــــــــــــــــرُف ابهبــــــــــــُ

  
ة اآســـــــــــــــــــــــــاِد    قـــــــــــًا صـــــــــــــــــــــــــريـــــــــــَف  ـــــــــــلـــــــــــّ لـــــــــــَ (3)غـــــــــــَ

 

  
 قاَل : َمحاِولٌ و َمحالٌ  ج

رِدحَن والــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــُر مــــــــــــــــــرم طــــــــــــــــــائــــــــــــــــــره   يــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــاه هــــــــــــــجــــــــــــــود ســــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــرُه      مــــــــــــــرخــــــــــــــي رواق

  

 قَِلَقُت  اِورُه اما ورا 
، فيقاُل : هو مفعل ، ويقاُل : هو فعال والِميُم  الظَّْهرِ  ، كذا في النسخِ ، والصواُب كما في العُبَاِب والُمْحَكِم : واِسطُ  واِسَطةُ  : الَمحالَةُ و

 أَْصِلية.

 .الَمحالُ  : الفَقاَرةُ ، ويجوُز َكْونه فَعالَةَ والَجْمعُ  الَمحالَةُ  فيِهما وفي الُمْحَكِم : كالَمحالِ  (4) الِفقَارُ   :الَمَحالَةُ  قيَل :و
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كةً ُظهوُر البَياِض في ُمْؤِخِر العيِن ويكوُن السَّواُد من قِبَِل الماِق أَو الَحَولُ و َذهاُب  هو أَو نَقَلَه اللّْيُث ؛ إِْقباُل الَحَدقَِة على األَْنفِ  هو : محرَّ

 ، كلُّ ذِلَك في الُمْحَكِم ، والَمْشهوُر من ن تَكوَن العَْيُن كأَنَّما تَْنُظُر إِلى الِحَجاجِ أَو أَْن تَميَل الَحَدقَةُ إِلى اللََّحاظِ َحَدقَتِها قِبََل ُمْؤِخِرها أَو أَ 

 االْحوالِ 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 .«و»بد  : « أو»يف القاموس :  (*)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم.2)
 .« لة اآساد»بد  «  الة األمساد»و « اي جبري فإنه»بد  « أن يزور فإنه»وفيه :  50( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .كاما ِ   ( يف القاموس : وواسطة الظهِر والفقارِ 4)
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والالً و  وهذه لَُغُة مَتِيٍم كما قاَلُه الل يحُث ؛ حاَلتح حَتا ُ و  َحِوَلتح  وقد اأَلو ُ . َول ِت احح  وقـَوحُ  َأيب خراٍش : احح
َلتا الر ُجِر الَبِصري  حاَلتح و   (1)ُمقح
ُد بُن َحبِيٍب : صاَرتْ  واْعَورَّ  اْحَولَّ  كعَِوَر وَصيَِد ، وهو َحِولَت ، قاَل ابُن جني : فيجُب أَْن يقالَ  أَْحَول قيَل : مْعنَاهُ اْنقَلَبَْت ، وقاَل محمَّ

 .(2)شاّذا كما َشذَّ اْختَاَر في مْعنَى اْختََوَر  حالَتْ  بَِغي كونَ واْصيَّد ، فعلى قَْوِل ابِن حبيٍب يَنْ 

 .الَحَولِ  بَيِّنُ  َكَكتِفٍ  َحِولٌ و أَْحَولُ  رُجلٌ و

لَهاوَعْينَه  أََحالَ و  .َحَولٍ  أَي ذات َحْوالءَ  َصيََّرها (3) َحوَّ

للناقَِة  الِحَوالءُ  أَي كالَمشيَمِة للنَّاقَةِ  ، وهذه عن أَبي َزْيٍد ، وتَُضمُّ  في الَكالمِ  وال رابَع لها ، قاَل : كالِعنَباِء والِسيَراءِ  بالكسِر والمدِّ  الِحَوالءُ و

ِل  ْمٌر وُخْضرٌ ُخطوٌط حُ  فيهاووهي ِجْلَدةٌ َخْضراُء َمْملوَءةٌ ماًء تَْخُرُج َمَع الَولَِد فيها أَْغراٌس  كالَمَشيَمِة للَمْرأَةِ ، تأْتي بْعَد الَولَِد في السَّلَى األَوَّ

ل شي يت ، وقد يُْستَْعمُل للَمْرأَةِ ، وقاَل أَبُو َزْيٍد :، وذِلَك أَوَّ ّكِ الماُء الذي يَْخُرُج على رأِْس الَولَِد إِذا ُوِلَد.  الِحَوالءُ  ٍء يَْخُرُج منه ، قالَهُ ابُن الّسِ

ْخُرج بْعَد ذِلَك أَْخَضر كأَنَّه دْلٌو عظيمةٌ َمْملوَءةٌ ماًء وتَتَفَقَّأُ ِحْين تَقَُع على األَْرِض ثم يْخُرُج السَّلَى فيه القُْرنتان ، ثم يوقاَل غيُره : هو ِغالٌف 

اَءة  ِحِم شي (4)بيَْوٍم أَو بيَْوَمْين الصَّ اَءةِ ، وال تَْحِمل حاِملَةٌ أَبداً ما كان في الرَّ نََزلوا في  قَْولُهم : ومنه لقََذر أَو تَْخلَُص وتُنَفَّى.وا (4)ٌء من الصَّ

 وهو مجاز. (5)َمأْلَى ماًء رثا  الِحَوالءَ  ألَنَّ  الِخْصَب وكثَْرةَ الماِء والُخْضَرةِ  بذِلكَ  يُريدونَ  السَّلَى ، ِحَوالءِ  ، وفي مثلِ  النَّاقَةِ  ِحَوالءِ  مثلِ 

ْت واْستََوى نَباتُها : اْحِويالالً  األَْرضُ  اْحوالَّتِ  من مجاِز المجاِز :و ْت وأَْظلََمْت  الُحَوالءِ  ، ويقاُل : رأَْيت أَْرضاً ِمثْل اْخَضرَّ إذا اْخضرَّ

 ، عن ابِن ِسْيَده. يُْغَرُس فيه النَّْخُل على َصفًّ  الذي كِعنٍَب األُْخدودُ   :الِحَولُ و وبعٌض لم يَتَفَقَّأْ. (6)ُخْضَرتُها ، وذِلَك ِحْين يَتَفَقَّأُ 

 ، كذا في الُمْحكِم. َخْيٌط يَُشدُّ من بِطاِن البَعيِر إلى َحقَبِِه ِلئاَلَّ يَقََع الَحقَُب على ثيِلهِ  : كِكتابٍ  الِحيالُ و

 : ِمثْال ُصَرٍد الَخْيُط الذي بَْين الَحقَِب والبِطاِن. الُحَولُ  وفي العُبَاِب : قاَل أَبُو َعْمٍرو :

َكِلَمتِك أي مقابلَِة َكِلَمتِك ، يُْنَصُب على الظَّْرِف ولو ُرِفَع على الُمْبتدأ والَخبَِر لجاَز ، ولكْن كذا َرَواه  ِحيالَ  ، يقاُل هذا ءِ قُبالَةُ الشي : الِحيالُ و

 ، وأَْصلُهُ الواو كما في العُبَاِب. هِ بإِزائِ  أي : بِِحياِلهِ و ِحيالَهُ  قَعَدَ  يقاُل :و ابُن األَْعَرابّيِ عن العََرِب ، قالَهُ ابُن ِسْيَده.

 الشَّاِهُد. : كأَِميرٍ  الَحِويلُ و

 كما في الُمْحَكِم. ع ُحِويلٌ و

 بالفتحِ. الَحوالَةُ  منه الَكِفيُل ، واالسمُ  : الَحِويلُ و

 ، عنههللارضي،  َصحابِيُّ  َحوالَةَ  بِفتحٍ فسُكوٍن وتَْشِديِد الياِء كذا َذَكَره ابُن َماُكوال ، كْنيَتُه أَبُو َحْولّيٍ  أَو ابنُ  األْزِديُّ ، َحوالَةَ  عبُد هللا بنُ و

 .وَخْمِسْين ثََمان َسنَة اتَ مَ :  الَواقِديُّ  قالَ . وعدَّةٌ  يَِزيدٍ  بنُ  وَربِيعَةُ  َمْكحولٌ  عنه َرَوى ، أَحاِديثٍ  ثاَلثَةُ  له ِدَمْشقِ  تاريخِ  في تَْرَجَمتُه األُْرُدن نََزلَ 

 .(7)من العََرِب ، عن ابِن ُدَرْيٍد  : بَْطنٌ  َحوالَةَ  بَنوو

ى فَغَيََّرهُ النبيُّ و ي ، وسلمعليههللاصلىعبُد هللا بُن َغَطفاَن كاَن اْسُمه عبَد العُزَّ لَةَ  بني بَنُوه فَُسّمِ  ُمَحوَّ

اَغانيُّ أَْيضاً ولكنه قاَل : لم أَجِ  كُمعَظََّمةٍ  ِحابَِة من اْسُمه عبُد ، هكذا َذَكَره ابُن األَْعَرابِّيِ ، ونَقَلَه عنه ابُن ِسْيَده وَغْيُره ، ونَقَلَه الصَّ د في الصَّ

 هللا بُن َغَطفاَن.

ا تَيَسََّرت عْنِدي  كُمْعجِم ابِن فهٍد والذََّهبّي وابِن َشاِهين واإِلَصابَِة للحافِِظ فلم أَِجد من اْسُمه هكذا فيهم قْلُت : وتََصفّْحُت َمعَاِجَم الصَّحابَة ممَّ

 فليُْنَظر ذِلَك.

لُ و ل بابٌ  ؛ وفي العُبَاِب : قَْريةٌ نَزَهةٌ على نَْهِر ِعْيَسى َغْربّي بَْغداَد ؛ وفي ُمْعجِم يَاقُوت : : كُمعَظٍَّم ع َغْربيَّ بَغدادَ  الُمَحوَّ : َمَحلَّةٌ  ُمَحوَّ

 بَْغداَد كانَْت ُمتَِّصلةً  مَحالِّ  كبيَرةٌ من
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__________________ 
 واللسان وصدره فيهما : 1342/  3( شرح أشعار اهلذليا ا يف زايدات شعره 1)

 إذا ما كان ُكسّي القوِم ُروقاً 
 ( اللسان : اجتاروا يف معىن اجتوروا.2)
 ( يف اللسان : وأحوهلا.3)
 يف اللسان : الصذة. (4)
 ( يف اللسان : راّيً.5)
 ( اللسان : يتفقب بعُضها وبعٌ .6)
 .193/  2( اجلمهرة 7)
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ِسها يف َغرحيّب الَكرِخ. تَـغحنية بنَـفح َفرَِدًة كالَقرحيِة ذاُت جاِمٍض وُسوٍ  ُمسح  ابلَكرحِخ وهي اآَن ُمنـح
ْدتُهُ نَْحَوه وَرَمْيُت به محاَولَةً  له بََصِري حاَوْلتُ و  ، عن ابِن ِسْيَده. َحدَّ

لٌ و ُمْحِولٌ و ُمحيلٌ  وناقَةٌ  ُمحيلٌ  امرأَةٌ و اغانيُّ عن الِكَسائي ،  َولََدْت ُغالماً إثَر جاريٍة أَو َعَكَستْ  إذا ُمَحّوِ ، أي جاِريةٌ إثَْر ُغالٍم ، نَقَلَه الصَّ

 َحَملَْت عاماً َذَكراً وعاماً أُْنثَى. قاَل : ويقاُل لها العَُكوُم أَْيضاً ، إذا

انِ  إذا كانَ  ُمْستَحالَةٌ  رُجلٌ و بكْسِر الراِء وسكوِن الجيِم إذا كاَن َطَرفا  ُمْستَحالَةٌ  ، هكذا في سائِِر النسخِ ، والصواُب : ِرْجلٌ  َطَرفا ساقَْيِه ُمْعَوجَّ

ْين ، كما في العُبَاِب ، وفي الُمْحَكمِ   في َطَرفي ساقِِه اْعِوَجاٌج. ُمْستَحالٌ  : رُجلٌ  ساقَْيها ُمْعَوجَّ

 : الَمآْلُن. الُمْستَحيلُ و

ةِ الرْجالء بَْين الَمِدينَِة والشأِم قالَه نْصرُ  ع بِدياِر بنِي القَْينِ  حالَهُ و  كما في العُبَاِب. : ة من َعَمِل النَّْهَروانِ  َحْوالياو قُْرَب حرَّ

 ، وفي العُبَاِب : قَْريةٌ. ع باليمنِ  بالفتحِ  َحْوالنَ  بالضِم ع وذو ُحوالَىو

 .(1)بِن َعْمِرو بِن ماِلِك بِن َسْهٍل جاِهِلّي َذَكَره الَهَمَدانّي في األْنساِب  َحْوالنَ  قْلُت ولعَلَّهُ نَسَب إلى ذي

 ، كما في العُبَاِب. (1) َء َحْوالً وتُصيَب َحْوالً األَْرِض أَْن تُْخِطى تَحاَويلُ و

. الُمْنَكُر الَكِميشُ  : كَسفَْرَجلٍ  الَحَوْلَولُ و اغانيُّ  الشَّديُد االْحتِياِل ، وقد تقدََّم نَقَلَه ابُن ِسْيَده والصَّ

ِة النََّسِب كِكتاٍب ، قاَل : وهو عاِمُر بُن َعْوَسَجة الُملَقَُّب بذيمن أَْقياِل اليََمِن ، نَقَلَه ال : كَسحاٍب قَْيلٌ  َحوالٍ  ذوو اغانيُّ ، وَضبََطه بعُض أئِمَّ  صَّ

 األَْصغَر. ِحَوال

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 .«ِحيالَ  الشاُء عاِزبٌ »و حِديُث أُّمِ َمْعبَد ، َرِضَي هللا تعالَى عنها :  ، ومنه ِحيالٌ  لم تَْحِمْل. وشاءٌ  حائِلٌ  شاةٌ 

 : اْنقَلََب. ُحؤوالً  عن العَْهدِ  َحالَ و

 لَْونُه : اْسَودَّ. َحالَ و

لَ  إلى َمكاٍن آَخَر أَي َحالَ و  .تََحوَّ

َك. َحالَ و  الشَّْخُص أي تََحرَّ

 َصبُوُحهم على َغبُوقِهم أَي َصاَر َصبُوُحهم وَغبُوقُهم واِحداً. حالَ  : يقاُل للقَوِم إذا أَْمَحلُوا فَقَلَّ لبَنُهم :وقاَل أَبُو الَهْيثِم فيَما أَْكتََب اْبنَه 

.الشي َحالَ و  ُء : اْنَصبَّ

ةُ واِحٌد ،  الِحْيلَةُ و الَحْولُ و ة إالَّ باهلل العَِلّيِ العَظيِم َكْنٌز من كنوِز  َحْول ال»في الحِديِث : ووالقُوَّ هنا  الَحْولٌ  ؛ قاَل أَبُو الَهْيثِم : «الجنَّةِ وال قُوَّ

اِغُب : ةِ في أََحِد هذه األُ  الَحْولُ  الَحَرَكةُ ، والَمْعنَى : ال َحَرَكة وال اْستَِطاَعة إالَّ بَمِشيئَِة هللا تعالَى. وقاَل الرَّ موِر الثالثَِة نْفُسه : ما له من القُوَّ

ة إالَّ باهلل.  َحْول وجْسُمه وقُْنيَتُه ، ومنه : ال  العصّيِ ِصغَاُرها. حولىووال قُوَّ

 .اإلحالَةِ  : اسٌم من الحوالةو

 .الِحْيلَة : المحيلَةُ و

 قاَل : ِحيَالُها الناقَِة بالضمِ  ُحولُ و

ن عــــــــلــــــــ   حــــــــح قــــــــِ و ٍ لــــــــَ َوًة  حــــــــُ َن ســــــــــــــــــــــلــــــــح  وصــــــــــــــــــــــاَدفــــــــح

ِش      يــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ ض مــــــــــن ال تــــــــــ  ن  ممــــــــــَُ هــــــــــُ (2)حــــــــــىت كــــــــــلــــــــــ 
 

  
 له وأَْنَشَد : ِحْيلَة له أي ال ُحولَة وقاَل الِكَسائي : َسِمْعتهم يقُولُون : ال
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ةٌ لــــــــــــــــه  ولــــــــــــــــَ ه  حــــــــــــــــُ ٍر أَراغــــــــــــــــَ  يف كــــــــــــــــرِّ أَمــــــــــــــــح

ه      بـــــــُ َر الـــــــذي كـــــــاَد صـــــــــــــــــــــاحــِ ي هبـــــــا اأَلمــح َقضــــــــــــــــِّ ــُ (3)يـ
 

  
 كَكيٍِّس ، وُهما الَحيِّالِن كما يقاُل : البَيِّعاِن. َحيِّلٌ  : الَحَوالَةَ  عليه ولَّلذي يَْقبل يُحالُ  وقاَل أَبُو َسِعيٍد : يقاُل للذي

 ٍء يْسمُن عنه فهو كذِلَك.بِفاُلن الخبز إذا َسمن عنه وكلُّ شي أَحالَ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو :

 أَْقبََل ، قاَل الفََرْزَدُق يخاِطُب هبَْيرةَ بن َضْمَضٍم : أَحالَ و

__________________ 
 ( هذه العبارة مضروب عليها بنسخة املؤلف ا ذكره عل  هامش القاموس.1)
 ( اللسان والصحاح ونسب حباشيتها البن أمحر.2)
 ( اللسان والتكملة.3)
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ا رََأ  َدمــــــــــاً و  وِء ملــــــــــ  ب الســــــــــــــــــــــــ  ُت كــــــــــِذئــــــــــح نــــــــــح  كــــــــــُ

ه يـــــــــومـــــــــًا      بـــــــــِ ِم  َأحـــــــــا َ بصـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ (1)عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــد 
 

  
 عليه وفي الَمثَِل :أي أَْقبل 

 يـَعحُدو َأحا َ َ َن ب َروحَضًة و 
 أي تََرَك الِخْصَب واْختَاَر عليه الشَّقاَء.

 كما في الِمْصباحِ. الَحْولُ  ُء أَتَى عليهالشي َحالَ و. َحالَ  ، أَي الَحْول عليه أََحالَ و

ياً ؛ قاَل :  الَحْول هللاُ عليه أََحالَ  . وقال اللَّْحيَانيُّ :إحالَةً  عليه بَدْينِه أَحالَ و  الرُجُل إبِلَه العاَم إذا لم يَْضرْبها الفَْحُل. أََحالَ وهكذا َذَكَره ُمتَعّدِ

 .َحَولٍ  َعْينَه أي َجعَْلتها ذاتَ  أَْحَوْلتوقاَل : 

 .الَحَوالَةِ  عليه بالدَّْين من اْحتَالَ و

 لم يصْبها الَمَطُر وهو مجاٌز. محتالَةٌ  وأَْرضٌ 

 ؛ قاَل األَْزَهِريُّ : مْعنَاهُ : بَك أُطاِلُب. «أَُحاِولُ  بك»في الحِديِث : الِجهاُم نََظَر إليه ، و تَحالَ اسْ و

ْمي.  َحالَ و  القَْوُس َوتََرها. َحالَتِ وَوتَُر القَْوِس : َزاَل عْنَد الرَّ

 ْستَِقيماً يذهب به في إْحَدى الناِحيَتَْين.من بَْوِل الَجَمِل ، ألَنَّ بَْولَه ال يَْخُرُج مُ  أَْحَولُ  وفي الَمثَِل :

َك في َمكانِه.: كلُّ شي الحائِلُ و  ٍء تََحرَّ

ْين أَبُو بَْكٍر َعْبُد العَِزيِز ابُن القْطِب سيدي َعبْ  ِحيالُ و  سرهقدسد القاِدر الجيالنّي : كِكتاٍب ، بلَدةٌ من أَْعماِل ِسْنجاَر نَزَل بها اإِلماُم َشْمس الّدِ

ْين أَبُو الَكَرِم محّمُد بُن َشْرِشيق 508نَِة في سَ  اِهد َشْمس الّدِ  651شْيُخ بالِد الَجِزيرةِ في َسنَِة  الحياليّ  ، فنُِسَب َولَُده إِليها ، وبها ُوِلَد َحِفيُده الزَّ

 .739، وتُوفي بها َسنَة 

 ففتحٍ.، وكذِلَك الِحيَلَى بكْسٍر  الِحيلَةِ  : كَشدَّاٍد صاِحبُ  الَحيَّالُ و

لَّةُ و ِهَد ِصفِّين َمَع بتشديِد الالِم ، لَقَُب جماَعٍة بَطَرابُلُس الشأِم ، وحيويُل بُن ناِشَرة الِمْصِريُّ األَْعوُر َرَوى عن َعْمرو بِن العَاِص وشَ  حوَّ

 ُمعَاِوية.

. وهو الَحْيعَلَةُ  [حيعل] اغانيُّ ، وهي من األَْلفاِظ الَمْنُحوتَِة ، وقَد  ِحكايَةُ قَْوِلَك : َحيَّ على الصَّالةِ َحيَّ على الفاَلحِ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

ُن كما يقاُل َحْولََق وتَعَْبَشَم  َحْيعَلَ  اْستَْطَرَده الَجْوَهِريُّ في تْرِكيِب َهلََل فقاَل : وقد  ُمركَّباً من َكِلَمتَْين قاَل الشاِعُر :الُمَؤذِّ

عـــــــــــانـــــــــــقــــــــــي   أال ُرّب طـــــــــــيـــــــــــٍف مـــــــــــنـــــــــــك ابت مـــــــــــُ

ـــــــــاح      ا داعـــــــــي الصـــــــــــــــــــــــب ـــــــــعـــــــــالِإىل أنح َدعـــــــــَ  فـــــــــحـــــــــي

  
 وقاَل آَخُر :

 أقـــــــــــــــــوُ  هلـــــــــــــــــا ودمـــــــــــــــــُض الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِا جـــــــــــــــــاٍر 

ـــــــــــــــِك      ـــــــــــــــةَ أمل حيـــــــــــــــزن ـــــــــــــــعـــــــــــــــل ـــــــــــــــادي حـــــــــــــــي  املـــــــــــــــن

  
َشَجَرةٌ قصيرةٌ  ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل : هي ُمشدَّدةً وقد تُْكَسُر الياءُ  الَحيََّهلُ و عن النّْضِر ، َزاَد أَبُو َحنِيفَةَ : كَحْيَدرٍ  الَحْيَهلُ  : [حيهل]

 من ِدّقِ الَحْمِض ال َوَرَق لها.

 َكثِيٌر. َحْيَهلٌ  وهذا َحْيَهالً  يقاُل : رأَْيت

 واِحَدتُه بهاٍء. َحْيَهلٌ  الَحْمِض يقاُل لهوقاَل أَبُو َعْمٍرو : الَهْرُم من 

ي به ألَنَّه إذا أََصابَه الَمَطُر نَبََت َسريعاً ، وإذا أََكلَتْه اإِلبُِل فلم تَْبعَْر ولم تَْسلَْح ُمْسِرَعةً   ماتَْت. قاَل : وُسّمِ

 الهاَللّي ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، في التَّْشديِد : قَْوُل ُحَمْيِد بن ثَْورٍ و
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ٍة  يــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــح اٍء بصــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٍث بــــــــــــــــــثــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح  مبــــــــــــــــــِ

ُث      رح و َدمــــــــــــــيــــــــــــــٌث بــــــــــــــه الــــــــــــــّرِمــــــــــــــح هــــــــــــــُ ــــــــــــــ  يـ (2)ا ــــــــــــــَ
 

  
ِم إلى الهاِء. هكذا أَْنَشَده أَبُو َحنِيفَةَ   نَقََل َحَرَكة الالَّ

نٍ  َحيََّهالًّ و َحيََّهالً و بالنُّوِن ، َحيََّهلَنْ و بسُكونِها. َحيََّهلْ و بفتحِ الالِم ، َحيََّهلَ و ناً وغيَر ُمنَوَّ يُْستََحثُّ بها ولها ُحْكٌم آَخُر  ، كلُّ ذِلَك َكِلمات ُمنَوَّ

 ٌء من ذِلَك في َهلََل.، وشي« ح ي ي»إِْن شاَء هللاُ تعالَى في  بيانه يَأْتي

ً ومن الغَنَِم  : جماعةُ الِمْعَزى ، أو القَطيعُ  الَحْيلَةُ  [حيل]  ِحجارةٌ تَُحدَُّر من جانِِب الَجبَِل إِلى أَْسفَِله حتى تَْكثَُر. أْيضا

__________________ 
 واللسان واألساس. 187/  2( ديوانه ط بريوت 1)
 والتكملة. 128( ديوانه ص 2)
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 .(1)وقاَل أَبُو الَمَكاِرِم : َوْعلة تَِخرُّ من رأِْس الَجبَِل إلى أَْسفَِله ، كما في العُبَاِب 

 والَوْعلَةُ َصْخرةٌ َكبيرةٌ.

 كاَن يْسكنُها بَنُو ثابٍِر فأَْجلَتْهم عنها قَْسُر بُن َعْبقٍَر بِن أْنَمار بن أََراش. د بالسَّراةِ  َحْيلَةُ و

 .«ح ول»والَحْولَة ، وأَْصلُه الواو َمَحل ِذكره  ن االْحتياِل كالَحْيِل والَحْولِ اسٌم م : الِحْيلَةُ و

ةُ  الَحْيلُ و فُونَه  «الشَّديد الَحْيل اللُهمَّ ذا»الّدعاُء الطويُل الذي َرَواه التَّْرمذيُّ في جاِمِعه :  ، ومنه كالَحْولِ  : القُوَّ ، وأَْصحاُب الحِديِث يَُصّحِ

ةَ إِالَّ باهلِل فإِن َجعَْلت َحْيل ال َحْبل بالباِء الموحَدةِ. ويقاُل :ويَْرُوونه : ال كالقَْيل فموِضُع ِذْكِره  ُحيولٌ  وأَْصلُه الحيل ُمَخفَّفاً من الَحْيل وال قُوَّ

 تَْركيُب ح ول واالَّ فهذا التَّْرِكيُب.

 .يَِحيلُ  الماءُ  َحالَ  ، وقد لٌ ُحيوو أَْحيالٌ  الماُء الُمْستَْنقَُع في بَْطِن واٍد ج : الَحْيلُ و

بُوها فأَْجَدبَتْ  ، وسلمعليههللاصلىكانَْت بها لقاح َرُسول هللِا  ع بَْين المدينِة وَخْيبَر َحْيلُ و  قالَهُ  ، حصنٍ  بنُ  ُعيَْينَةُ  عليها فأََغارَ  الغابَةِ  إلى فقَرَّ

 .نَْصرُ 

 الَمْعُروفَِة. من أياِمِهم الَحْيلِ  يومُ و

. في َوَسِط َحلَبَ  تَْجِري ة منها َمْخَرُج القَناةِ التي َحْيالنُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 كما في العُبَاِب. بالكسِر الَحداِئُد بَخَشبِها يُداُس بها الُكْدسُ  الِحْيالنُ  قاَل اللَّْيُث :و

 . ُحؤوالً َحاَل يَُحولُ  ، لُغَةٌ في تَغَيَّرَ  حاَل يَحيُل ُحيوالً و

 كَجْيِر َزْجٌر للِمْعزى. َحْيِل َحْيلِ و

 فصل اخلاء
 املْعَجمِة َمَع الالمِ 

اغانيُّ : ومنه، كما في الُمْحَكِم ، َزاَد األَْزَهِريُّ : حتى ال يَْدِري كيَف يمْ  فَساُد األَْعضاءِ  : بالفتحِ  الَخْبلُ  [خبل] أَنَّ »الحِديُث :  ِشي ، قاَل الصَّ

ساَد في األَْعضاِء. ، أَراُدوا بالَخبٍل الفَ  «يأْتي إلى نَْخِلهم فيُْفِسدُ  َخْبلٍ  صاِحبُ  َرجالً  أَنَّ  ، وسلمعليههللاصلىاألَْنصاَر َشَكْت إلى َرُسوِل هللا ، 

يَةَ ، فإْن فَعَل شيئاً من ذِلَك ثم َعدا بْعد  َخْبل َمْن أُِصيَب بَدٍم أَو»وفي حديٍث آَخر :  فهو بَْين إْحَدى ثالٍث بَْين أَْن يَْعفو أَو يَْقتَص أَو يَأُْخَذ الّدِ

 .«فإنَّ له الناَر خاِلداً فيها مخلَّداً 

ُك فيهما ،  أي فاِلٌج وفَساُد أَْعضاٍء ، َخْبلٌ  َصابَه، يقاُل : أَ  الفاِلجُ  : الَخْبلُ و قَْطُع األَْيِدي  أي َخْبلويقاُل بَنُو فالٍن يَُطالبُوَن بدماٍء وويَُحرَّ

 بالفتحِ. الَخبَلِ  هو َجْمعُ  ُخبولٌ  ج ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ وابُن ِسْيَدهَ  واألَْرُجلِ 

يِن والفاءِ َذهاُب  : الَخْبلُ  من المجاِز :و  َعُروِض  من ُمْستَْفِعلُْن في كذا في النسخِ ، وفي الُمْحَكِم : والتاء وكأنَّه غلٌط ، والصواُب ماُهنا ، الّسِ

جزِ   الذي هو قَْطُع اليَِد. الَخْبل ، ُمْشتَقُّ من البَسيِط والرَّ

 .َخبَّلهوالجزَء  َخبَل فبِقي ُمْضطِرباً ، وقد (2) فكأَنَّه قُِطعَْت يَداهُ  لسَّاِكنَانا ألَنَّ السَّاِكَن كأَنَّه يَُد السَّبَِب فإذا ذَهبَ  قاَل أَبُو إْسحق :

. وهو الَجْمُع بَْين الجبن والطي. وبَما َعَرْفت فقَوُل شْيِخنا ِعبَاَرته لْيَسْت في كالِمهم ألَنَّهم الَخْبل وفي العُبَاِب : من أَسماِء الفاِصلَِة الُكْبرى

اِف المْزَدوجِ. ابعِ ، ثم قاَل : وهو من أَْنواعِ الزحَّ  يُعَبُِّروَن عنه بحْذِف الثاني والسَّابِع َغْير َوِجيٍه ، ولعلَّه الرَّ

 إذا َحبَسه وَعقَله. َخبَلَه َخْبالً  ، يقاُل : الَحْبسُ  الَخْبلُ و

 أي ما َحبََسك. َخْبالً  َعنَّا َخبَلَك وما

ياحِ وإذا اشاَء أَْرَسلَها.ال خابِلُ  وهللاُ تعالىَ   ّرِ

 .يَْخبلُه َخْبالً  عن كذا أي َمنَعه ، َخبَلَه ، يقاُل : الَمْنعُ  : الَخْبلو
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 كما َسيَأْتي. اْستْخبَله فأَْخبَلَه ، ومنه : القَْرُض واالْستِعارةُ  ٍء :في كّلِ شي الَخْبلُ و

الُ ما ِزْدتَه على َشْرِطَك الذي  : الَخْبلُ و اُل. يَْشتَرُطهُ الَجّمِ  ، وفي الُمْحَكِم : الذي يَْشتَِرُطهُ لك الَجمَّ

__________________ 
ا يلة ابلفتح وعلة ختر من رأس اجلبر ا رواه بضــــــــــــــم اخلاء ا إىل أســــــــــــــفله مث ختر أخر  مث أخر  فإذا »( نص كالم أيب املكارم يف التكملة : 1)

 للسان.وانظر ا« اجتمعت الوعالت فهي ا يلة
 واملثبت كاللسان.« يُده»( يف القاموس : 2)
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اءِ  بالتَّْحريِك الِجنُّ  : الَخبَلُ و  وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ : كالخابِلِ  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ والفرَّ

ُرد ُه  ُر حـــــــــــــىت يــــــــــــــَ هـــــــــــــح ر  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه الـــــــــــــد  كـــــــــــــُ  يـــــــــــــَ

ٍر و      ن  َدهـــــــــح ه جـــــــــِ تـــــــــح جـــــــــَ نـــــــــ  هَدوً  شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــُ (1)خـــــــــابـــــــــِ
 

  
َوح اْسَمان لَجْمعِ قاِعٍد وَرائِحٍ ، وقيَل : هو َجْمٌع. الَخبَلُ ولِجنُّ ، ا الخابِلُ  وقيلَ   اسٌم للَجْمعِ كالقَعَِد والرَّ

ً وفَساٌد في القَوائِِم.  : الَخبَلُ و اِغُب : أَْصلُ  ويَُضمُّ ويُْفتَحُ  ، َزاَد األَْزَهِريُّ : أو َشبََههُ في القَْلِب ، الُجنُونُ  أَْيضا  كما في الُمْحَكِم : وقاَل الرَّ

 .الَخْبلِ و كالَخبَالِ  الُمَؤثِِّر في العَْقل والِفْكرِ  (2)الفَساُد الذي يَْلَحُق الَحيَواَن فيُورثُه اْضِطراباً كالُجنوِن بالَمَرِض  اْلَخْبلِ 

ً و  كذا في الُمْحَكِم. َخبَلْ  يَْحكي ماتَتْ  َصوتاً واِحداً  طائٌِر يَِصيُح اللّيَل كلَّه أَْيضا

اءُ و ً و قالَ  َمزادةُ ال : الَخْبلُ  قاَل الفرَّ  الِقْربَةُ الَمأْلَى. أَْيضا

 الُمْفِسُد والشيطاُن. الخابِلُ  في الُمْحَكِم :و

الفََساد ثم  الَخبَالِ  الذي في العُبَاِب والُمْفَردات أَنَّ أَْصلَ و ، كما في الُمْحَكِم : َخبَاالً  الَهالكُ  هو األَْصُل ثم يَُسمىَّ وكسحاٍب النُّْقصاُن  : الَخبَالُ و

 اْستُْعِمل في النُّْقصاِن والَهالِك.

 على أَْهِله أي َعنَاٌء كما في الُمْحَكِم. َخبَالٌ  ، يقاُل : فالنٌ  العَناءُ  : الَخبَالُ و

.  : الَخبَالُ  قيَل :و  عليه أي ِعياٌل في العُبَاِب. َخبَال ، يقاُل : فالنٌ  الِعيالُ  قيَل :والَكلُّ

 عن ابِن األَْعَرابّيِ. القاتِلُ السَّمُّ  : الَخبَالُ و

با أَْطعََمه هللاُ من ِطينَةِ »الحِديُث :   ُعصارةُ أَْهِل الناِر ، ومنه، وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ  َصديُد أَْهِل النارِ  : الَخبَالُ و يوَم  الَخبَالِ  َمْن أََكَل الرَّ

حتى  الَخبَالِ  َمْن قَفَا ُمْؤمناً بَما ليَس فيه وقَفَه هللاُ تعالَى في َرْدَغةِ »ِن بِن َعِطيَّة : يُْرَوى عن َحسَّا وهو ما َساَل من جلُوِد النارِ  .«الِقياَمةِ 

فَة  :الَخبَالُ  من المجاِز :و ، قَفَا أي قََذَف. «َء بالَمْخَرجِ منهيَِجي ْلُو في تَْلِجيِفها فَتَتَ  (3) أَْن تكوَن البِئُْر ُمتَلَّجِ ا َدَخلَِت الدَّ قُ فَُربمَّ اُء  َخرَّ قالَهُ الفرَّ

 وأَْنَشَد :

ا تح أَم مـــــــــــــــــاهلـــــــــــــــــَ تح أَمح ُوِذمـــــــــــــــــَ ِذمـــــــــــــــــَ   ؟َأخـــــــــــــــــُ
رهــــــــــا      عــــــــــح تح يف قـــــــــــَ اأَم صــــــــــــــــــــــــاَدفــــــــــَ اهلــــــــــَ بــــــــــَ  (4) ؟خــــــــــَ

  
قَها. (5)وَمرَّ بالجيِم   أَْيضاً ، أي ما أَْفَسَدها وَخرَّ

ا اسُم فََرِس لَبيدٍ و  الَمْذكوُر في قَْوِله :  الشاِعر أَمَّ

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــي وحُن ف رحُزٌ  واجلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ َر قـ ـــــــــــــــَ كـــــــــــــــاثـ ـــــــــــــــَ  ت

يــــــــــــــا ُ و      ُة واخلــــــــــــــَ عــــــــــــــامــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  والــــــــــــــنــــــــــــــ  جــــــــــــــح (6)عــــــــــــــَ
 

  
َدةِ  فبالُمثَنَّاةِ التحتيةِ  وَذَكْرنا أَنَّ بَْيت لَبيٍد « ح ج ل»وقد َسبََق الَكالُم عليه في  وَوِهَم الجوهريُّ كما َوِهَم في َعْجلَى وَجعَلَها تَْحَجلُ  ال بالموحَّ

ُزٌل والَجْوُل وقُرْ  هكذا ُرِوَي كما َذَهَب إليه الجوهريُّ ، وفي بعِض نسِخِه كما عْنَد المصنِِّف ، وهو َمْرويُّ بالَوْجَهْيِن أي تَْحَجُل وَعْجلَى

 والنَّعاَمةُ والَخياُل ُكلُّها أَْفراٌس يَأْتي ِذْكُرهنَّ في َمواِضِعها.

ً و ، وكذِلَك الحبُّ والدَّْهر والّسْلطاُن والدَّاُء ، كما في التْهِذيِب ، َجنَّنَه اْختَبَلَهُ و تَْخبيالً و َخبَّلَه َخْبالً والُحْزُن  َخبَلَهو  بَلَهخَ وأَْفَسَد ُعْضَوه  أَْيضا

 .َمْخبولٌ  وذاكَ  خابِلٌ  فهو (7) َعْقلَه الحبُّ : أَْفَسدَ 

 وقد تقدََّم. َمنَعَه يَْخبِلُه َخْبالً  عنه َخبَلَهو

 كما في الُمِحيِط. قَصَّرَ  إذا عن فِْعِل أَبيهِ  َخبِلَ و

 وفسد َعْقله. ُجنَّ  ، كَكتٍِف. َخبِلٌ و أَْخبَلُ  فهو َخباالً و َخبالً  كفَِرحَ  َخبِلَ و

 ، وقيَل : قُِطعَْت ، قاَل أَْوُس بُن حجٍر : ُشلَّتْ  أي يَُدهُ  َخبِلَتْ و
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__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( يف املفردات : كاجلنوِن واملرِض.2)
لحُو يف تلجيفها تـََتَخّرُ .3)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : قدمياً فإذا َدَخَلتح الد 
 اللسان والتكملة.( 4)
 .«قوله : ومّر ابجليم ا كذا خبطه كاللسان ا ومل يتقدم ذلك يف ترمجة جبر»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 وعجزه فيه : كما يف اللسان والتكملة : 123( كذا ابألصر. ديوانه ط بريوت ص 6)

 حتجر والنعامة واخلبا ُ و 
 .«واخلَيا ُ »هو من شواهد القاموس 

 .«والشيطان وهو الصواباللسان : 

َله.7)  ( يف القاموس : أو َعقح
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دٍ  يــــــــــــــــَ تــــــــــــــــم بــــــــــــــــِ ىَن َلســــــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ بـ ين لــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ  أَب

دًا      ولــــــــــــــــةِإال  يــــــــــــــــَ بــــــــــــــــُ ِد  خمــــــــــــــــَح (1)الــــــــــــــــَعضــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
وايَةُ  َمْخَشِرّي في الفائِِق ، والّرِ اغانيُّ : هكذا أَْنَشَده الزَّ  : (2)قاَل الصَّ

 إال  يداً ليحَستح هلا َعُضدُ 
َحِة إالَّ أَنَّه نََسبَه إلى طرفَةَ وَهو ألَْوٍس. ِل على الّصِ  وليَس فيه شاِهٌد. وأَْنَشَده في المفَّصِ

 ، َزاَد األَْزَهِريُّ : ال يَُروَن فيه سُروراً قاَل األَْعَشى : ُمْلتٍَو على أَْهِله ، كَكتٍِف ، َخبِلٌ  َدْهرٌ  من المجاِز :و

اًل أعحشــــــــــــــــــــــــــــَ  أضــــــــــــــــــــــــــــّر بــــــــــــــه   أأنح رأتح رجــــــــــــــُ

نـــــــــــُد      رُ َريـــــــــــُب الـــــــــــزمـــــــــــاِن ودهـــــــــــٌر مـــــــــــفـــــــــــِ بـــــــــــِ (3)خـــــــــــَ
 

  
 ، عن ابِن ِسْيَده ، ونَقَلَه اللَّْيُث وبه فَّسر قَْوَل لَبيٍد في ِصفَِة الفََرِس : (4) الدَّابَّةُ لم تَثْبُْت في َمْوِطنِها اْختَبَلَتِ و

يِن و  َدمـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ُدو ومـــــــــــــــــا يـ ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد َأغـــــــــــــــــح  ل

ِويـــــــــــِر      ريحُ طـــــــــــَ ٌب غـــــــــــَ رح صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ بـــــــــــَ تــــــــــــَ خـــــــــــح
ُ

(5)املـــــــــــ
 

  
اغانيُّ : يُْرَوى بالحاِء وقَْد ذُِكَر في   .«ح ب ل»وقاَل الصَّ

فََرساً ِليَْغُزَو  أََعْرتُه أو ثم يَُرَدها ، أو أََعْرتُها ليَْنتَِفَع بلبَنِها وَوبَِرها ليَْرَكبَها ، اْستَعاَرنيها فأََعْرتُها أي فأَْخبَْلتُها ناقةً  اْستَْخبَلَنِي من المجاِز :و

 وهو ِمثُْل اإِلْكفَاِء. عليهِ 

 ْدِب ِليْنتَِفَع به إلى َزَمِن الِخْصِب.اْستِعاَرةٌ الماِل في الجَ  االْستِْخبَالُ  وفي العُبَاِب :

ً  اْستَْخبَلَ  وفي الُمْحَكِم :  اْستَعاَرهُ فأََعاَرهُ قاَل ُزَهْيُر : : فأَْخبَلَه الرُجُل إبِالً وَغنَما

َك إن  نــــــــالــــــــِ وهــــــــُ لــــــــُ ــــــــَ بـ خــــــــح تــــــــَ وااملــــــــاَ   ُيســــــــــــــــــــــح لــــــــُ بــــــــِ  لــــــــُح

لــــوا و      غــــح ــــُ روا يـ يحســــــــــــــــــِ ــــَ وا وإنح يـ طــــُ عــــح ــــُ ــــوا يـ بَل (6)إن ُيســـــــــــــــــــــح
 

  
 (8) وكذا َكْعبٌ  وهو ابُن شرحبيل ، وَسْعِديُّ  (7)وهو َربيُع بُن َربيعَةَ بِن قبال ،  وقَُرْيِعيُّ  من بنِي ثُمالَة ، كُمعَظٍَّم ُشعَراُء ثُِماِليُّ   :لُ الُمَخبَّ و

 .الُمَخبَّلُ 

ٍث اسٌم للدَّْهرِ  : الُمَخبِّلُ و  إذا َجنَّنَه وأَْفَسَد َعْقلَه. تَْخبِيالً  الدَّْهرُ  َخبَلَه ، وقد كُمَحّدِ

 بمعنى ُسِقَط في يَدي. ، كما في الُمحْيِط ، وهو في نَْفسي وَخلَدي أي بالفتحِ والضمِ  َخْبِلي في ذِلكَ  َوقَعَ و

ر االْخبالُ و قاَل ابُن َعبَّاٍد : راَعِة  ، ونصُّ الُمِحيِط : اَعةِ أَْن تَْجعََل إِبِلََك نِْصفين تُْنتَُج ُكلَّ عاٍم نِْصفاً كِفْعِلَك باالرِض للّزِ ، وفي العُبَاِب  (9)والّزِ

 .اإِلْخبالُ  : التَّْركيب يدلُّ على الفََساِد وقد َشذَّ عنه

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الفََساُد في األْفعاِل واألَْبداِن والعُقُوِل. الَخبَالُ 

اج : جَّ  ِء.: َذهاُب الشي الَخبَالُ  وقاَل الزَّ

ُن َجْمعُ  الُخبُّلُ و  ، قاَل أَْوُس يَْذُكُر َمْنزالً : خابِلٍ  كُسكَّر الّجِ

ُه  تــــــــــــُ دح هــــــــــــِ ّدال حــــــــــــااًل بــــــــــــعــــــــــــد حــــــــــــاٍ  عــــــــــــَ بــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

ّن وَ      اُن هبــــــــــــــــِِ نــــــــــــــــّ اَوَح جــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ رُ تـــــــــــــــــَ بــــــــــــــــ  (10)خــــــــــــــــُ
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ُرون في إْفساِد أُُموِركم.أي ال يُ  (11) (ال َيَُْلوَنُكْم َخباالً ): بالفتحِ الفتْنَةُ والَهَرُج ، وقَْولُه تعالَى :  الَخبَلُ و ما )وكذِلَك قَْولهُ تعالَى :  قَّصِ
اُء : .(12) (زاُدوُكْم ِإاّل َخباالً  ِجّنِ واإِلْنِس ، وقاَل غيُرهما هو جوَدةُ الُحمِق بِال بالتَّْحِريِك يَقَُع على ال الَخبَلُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّي والفرَّ

 ُجنُوٍن.

 ، والذي كأَنَّه قُِطعَْت أَْطَرافُه. كالُمْختَبَل : كُمعَظٍَّم الَمْجنُونُ  الُمَخبَّلُ و

َر أَْيضاً قَْولُ  االْختِبالُ و  : الَحْبُس ، وأَْيضاً اإِلَعاَرةُ وبه فُّسِ

__________________ 
 وعجزه فيه : 21ط بريوت ص ( ديوانه 1)

 إاّل يداً ليست هلا عّضّد.
 واملثبت كاللسان واألساس.

 ( وهي رواية الديوان.2)
 وفيه : ريب املنون. 145( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان : موطئها.4)
 اب اء املهملة ا واملثبت كرواية التكملة.« امتبر»برواية  144( ديوانه ط بريوت ص 5)
 واللسان والتهذيب وصدره يف الصحاح. 62ديوانه ط بريوت ص ( 6)
 والتكملة : ِقَتا . 177( يف املؤتلف ل مدي ص 7)
 كعب بن املخبر القيين حجازي إسالمي أحد املتيما املشهورين ابلعش .  345( يف معجم املرزابين ص 8)
 ( يف التكملة : يف الزراعة.9)
 تبد  حااًل. برواية : 94( ديوانه ط بريوت ص 10)
 .118( سورة آ  عمران اآية 11)
 .47( التوبة 12)
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تَـَبرح  ُزَهريحٍ الس ابِ  : َغريحُ َطويرِ  ُخح
ِة اإِلَعاَرِة. امل  ا أي َغريحُ َطويِر ُمد 

 يَْذَهبُون إلى الُمبالَغَِة ، قاَل َمْعِقُل بُن ُخوْيِلٍد : َخْبٌل خابِلٌ  وقالوا :

اَ  ــــــــــِ ب غحضــــــــــــــــــــــــَ ض قــــــــــومــــــــــًا مــــــــــُ َدافــــــــــِ ــــــــــُ   عــــــــــلــــــــــيــــــــــكــــــــــُم ن

تـــــــم هبـــــــم      لـــــــح عـــــــَ الً فــــــــَ بـــــــح رِّ  خـــــــَ المـــــــن الشـــــــــــــــــــــ  (1)خـــــــابـــــــِ
 

  
َر قَْولُهم : بَنَو فالٍن يَُطاِلبُونَنَا الَخبَلُ و كةً الِجراَحةُ وبه فُّسِ  .بَخبَلٍ  : محرَّ

 بالضِم الفََساُد من ِجَراَحٍة أو َكِلَمٍة. الُخْبلةُ و

َر قَْوُل ُزَهْيٍر السَّابق.ماَل فالٍن َطلََب إْفَساَد شي اْستَْخبَلَ و اِغُب وبه فُّسِ  ٍء من إِبِله ، قالَهُ الرَّ

. َكَجْعفَرٍ  الَخْبتَلُ  : [خبتل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 هي المرأة القَصيرةُ. وفي الُمْحَكِم :

 األَْهَوج األَْبلَهُ الُمْقِدُم على َمْكروِه النَّاِس. ِشْبهُ  كقُْنفُذٍ  الُخْبتُلُ  نَّ العََرَب تقُولُ : أَْحَسُب أَبَا ُعبَْيَدة َذَكَر أَ  (2)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

ْبِط في هذا التَّْرِكيِب ، ففي  ِحْيَحِة الَخّطِ الُمْعتََمَدةِ الّضِ اغانيُّ : اْختَلَفَْت نَُسُخ الَجْمَهَرةِ الصَّ ا بالحاِء بعِضها كما ذُِكَر َوفي بعِضهقاَل الصَّ

َدةِ والتاِء الُمثَنَّاة الفَْوقيةِ   نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد عن أَبي ماِلٍك كما في العُبَاِب. الَخْبتَلَةُ  وفِْعلُه الُمْهَملِة والباِء الموحَّ

. : كَسفَْرَجلٍ  الَخبَْرَجلُ  : [خبرجل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والّصاغانيُّ

.الُكْركِ  وقاَل ابُن ِسْيَده : هو  يُّ

ُجلُ  (3) َختْعَلَ   :[ختعل] . الرَّ اغانيُّ َدةِ ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ  بالتاِء الفَْوقيِة ، هكذا فى النسخِ ، وفي بعِضها بالموحَّ

 أَْبَطأَ في َمْشيِِه. وقاَل ابُن ِسْيَده : أي

اغانيُّ على األَِخْيَرةِ ، من َحدَّي نََصَر وَضَرَب ، يَْختُلُهُ و َختَلَه يَْختِلُهُ  : [ختل] ً و بالفتحِ  َختاْلً  كما في الُمْحَكِم ، واْقتََصَر الصَّ كةً  َختاَلنا  محرَّ

 عن َعْقِله. َخَدَعه

ْيدَ  َختَلَ و ئُْب الصَّ  كَصبُوٍر. َختولُ و خاتِلٌ  فهو ، وكلُّ خاِدعٍ  تََخفَّى له َختاْلً  الذِّ

ا : الظَّريفُ  : كَجْوَهرٍ  الَخْوتَلُ و َر قَْوُل تَأَبََّط شرًّ  الَكيُِّس من الرجاِل وبه فُّسِ

ه و  وحَ  بـــــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــِ ارة حـــــــــــــَ طـــــــــــــ  ر خـــــــــــــَ قـــــــــــــَ وح  ال حـــــــــــــَ

هـــــــــا كـــــــــّر      تـــــــــُ يــــــــــح رحُس آو  بــــــــــَ رِ إذا الـــــــــعـــــــــِ تـــــــــَ وح (4)خـــــــــَ
 

  
 الذي هو الَخِديعَة بُنَِي منه فَْوَعٌل. الَختْلِ  قاَل ابُن ِسْيَده : ويجوُز عْنِدي َكْونه من

كما في العُبَاِب ، وفي التَّْهِذيِب : َمِشَي في ِشقَّة ، ومنه يقاُل : هو يَْخِلُجنِي بعينِه  ِمْشيَةٌ في ُستَْرةٍ  وهي كَجْوَزلَى الَخْوتَلَى يقاُل : هو يْمِشيو

 .الَخْوتَلَى ويْمِشي لي

على غيِر قياٍس كما في العُبَاِب : أي ألَنَّ  َختِْليُّ  وهو بلخٍ كما في لّبِ اللباِب ، وفي العُبَاِب : قُْرَب َسَمْرقَْند ،َوَراء  د كَسحبانٍ  (5) َختاْلنٌ و

 .َختاْلنيُّ  الِقياسَ 

ِل أَبُو ماِلٍك  ْن نُِسَب إليها كاألَوَّ َرَوى الفْقهَ األَْكبر ألَبي  الَختِْليُّ  نَْصراُن بُن نَْصرٍ قْلُت : وقد نُِسَب هكذا أَْيضاً جماَعةٌ من قُدماِء المَشايِخ وممَّ

ال ، وعنه أَبُو َعْبِد هللِا الُحَسْينّي  َحنِيفَةَ عن علّيِ بِن الَحَسِن الغَزَّ
ٍد الفَِقْيه (6)  الَكاْشغرّي ؛ قال الحافُِظ : وفي أَْنَساِب السْمعَانّي : نَْصُر بُن محمَّ

 َرَح القدوري فما أَْدِري هو ذا أَْم آَخَر.الَحنَِفيُّ شَ  الَختِْليُّ 

ْل.  قْلُت : األَْشبَه أَْن يكوَن أَبَاه فتأمَّ
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 ُجْحُر األَْرنَِب. أَْيضاً :والِكّن  فيه ِمثْلُ  يُْختَتَلُ  كلُّ َمْوِضعٍ  : بالكسرِ  الِختْلُ و

َدةِ ، وقاَل : هو صْقٌع ؛ وفي لّبِ الل بما وراَء النَّْهرِ  عظيمةٌ واسعةٌ  كُسكٍَّر كوَرةٌ  ُختَّلٌ و باِب : َخْلَف ِجيُحون ؛ وَضبََطه نَْصٌر بضِم التاِء الُمَشدَّ

يباجِ  بِن سنين منها اسحُق بُن إبراهيمَ  واِسٌع بَخَراسان ،  ؛ قاَل الحاِكُم : ليسَ  ُمَصنُِّف الّدِ

__________________ 
 واللسان. 71/  3( ديوانه اهلذليا 1)
 .395/  3( اجلمهرة 2)
َعَر.« َخبـحَعرَ »( يف القاموس : 3)  وعل  هامشه عن نسخة أخر  : َختـح
 ( اللسان.4)
 وبعضهم يقوله بضم أوله و نيه مشدد ا والصواب األو . ( ضبطت يف معجم البلدان والتكملة بدون تنوين ا قا  ايقوت :5)
 ا سا. 298/  1( يف التبصري 6)
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ٍض  .ابلَقويِّ ا وقاَ  يف موضــِ ِمَلِة الدِّيواِن للذ َهيبِّ ِعيٌف ؛ وِمثـحُله قـَوح  الد ارقطحيِنّ ا كذا يف َتكح  وابراهيُم بُن عبِد   آَخَر : ضــَ
ََحب ِة ؛ وَعب اٌد وجُماِهٌد ابنا ُموســــــــــــــَ  كتابِ   مَؤلِّفُ  بِن اجلُنَـيحدِ 

ُه ا َرَو  عن جُماِهٍد أَبُو يـَعحل  املوصــــــــــــــلي  ا ولَعب اٍد َوَلٌد ا امل لح
ِلي  ؛ و مُد بُن عِليِّ بِن َطوح ٍ  إسحح  حد َث أَيحضاً ؛ عن َداُود  موَس  بُن عِليٍّ  أَبُو ِعيحَس و  عن عبِد   بِن صاِلٍح العجح

يٍد وعنه أَبُو علي بُن الصـــــو اِف ا ُكويّنِ ؛ وأَبُو  والَعب اُس بُن َأمحدَ  بَن َرشـــــِ َمة عن َأيب  اٍم الســـــ  حح رٍ بُن َأيب شـــــَ َأمحُد بُن  َبكح
َبَة ا عبِد   يـح وعلي  بُن َأمحَد  عن مَتحَتاٍم وطََبقِته ؛ عبُد الرمحِن بُن أمحدَ  ابـحُنه ا اِفُة أَبُو عبِد  و  بِن َزيحٍد عن ابحىن َأيب شــــــــــِ

ِعيٍد ا بِن اأَلزحَر ِ  ُهوران ؛بِن َأمحَد بِن  وُعَمُر وَأمحُد ابنا جعفرٍ  شــيحٌخ لعبِد الَغيِنِّ بِن ســَ لحٍم َمشــح ٍم  وعِلي  بُن ُعَمرَ  ســَ عن قاسـِ
لٍم الَكَجّي وعنه  مُد بُن طَلحَحَة النعاد   و مُد بُن ابراهيمَ  املطرز ؛ و مُد بُن خاِلٍد ا  ؛ (1)بِن َأيب اَ َكِم عن َأيب ُمســــــــــــح

ةَ  (2) وَحَسُن بُن  مِد بِن اجلُنَـيحدِ  ياين  الل َغِوي   امدِّثونَ  شيحٌخ أَلمحَد بِن خَزميح  .اخلَُتِلي ونَ  ؛ وعلي  بُن حازِِم أَبُو اَ َسِن اللِّحح
اِء واألَْحمِر ، وأَْخبََرن ُسها باللَّيِل والنَّهاِر حتى قاَل َسلََمةُ بُن عاِصٍم : كاَن اللِّْحيَانيُّ من أَْحفِظ الناِس للنَّوادِر عن الِكَسائّيِ والفرَّ ي أَنَّه كاَن يَدّرِ

 ي الَخالِء.ف

 قاَل األَْزَهِريُّ في ديباجِة كتابِِه : قََرأْتُها على أَبي بَْكٍر اإِلياِدّي كما قََرأَها على أَبي الَهْيثِم.

بيعِ ُسلَيماُن بُن َداُود الّزْهرانيُّ  (3)قْلُت : وفي التَّْبصيِر للحافِِظ   شْيُخ ُمْسلٍم َمْشهوٌر. الُختَّليُّ  : وأَبُو الرَّ

بيعِ  ْهرانّي وهو َغلٌَط وهو هو. الُختَّليَّ  قاَل ابُن نْقَطةَ : َذَكَر غيُر واِحٍد أَنَّ أَبَا الرَّ بيعِ الزَّ  َغْيُر أَبي الرَّ

بيعِ قْلُت : وُمْقتََضى ِسيَاُق الذََّهبّي ف األَْحوُل عن األَباِر ومحمِد بِن َحْرٍب  الختليُّ  ي الَكاِشِف أَنَّهما اثْناِن فانه قاَل شْيُخ ُمْسلم وأَبي يَْعلَى أَبُو الرَّ

بيعِ الّزْهرانّي : هو المهريُّ الِمْصرّي عن ابِن َوَهٍب وعنه أَبُو َداُود النِّسائ 231ثِقَة تُوفي َسنَة  ّي ، وابُن أَبي َداُود ثِقَةٌ ؛ وقاَل في أَبي الرَّ

از ، قاَل ابُن مخلٍد : َماَت َسنَة  الُختَّليُّ  عن َخْمٍس وثََمانِين َسنٍَة ، وأَبُو جعفٍر محمُد بُن أَبي الَحَكمِ  253فَِقيهٌ تُوفي َسنَة  ؛ ومحمُد  266البَزَّ

إماُم جاِمعِ ِدَمْشق حدََّث عنه أَبُو محمِد  الختليُّ  عن أَيُّوب بِن َمْعمٍر األَْنصاِرّي ، والَحَسُن بُن عبِد هللا بِن الَحَسنِ  الختليُّ  بُن القاِسِم بِن عبِد هللا

 تِه وَضبََطه.في َمَشْيخَ  (4)بِن السََّمْر قَْندّي 

 وَراَوَغهُ. خاَدَعهُ  : خاتَلَه ُمَخاتَلَةً و

 عن َغْفلٍة. تَخاتَل ، ويقاُل : : تَخاَدُعوا تََخاتَلُواو

ُجلُ  اْختَتَلَ و َع ِلِسّرِ القومِ  الرَّ  ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، قاَل األَْعَشى. تََسمَّ

هــــــــا  تــــــــَ عــــــــَ لــــــــح رُه اجلــــــــرياُن طــــــــَ كــــــــح نح يــــــــَ مــــــــَ تح كــــــــَ يحســـــــــــــــــــــَ  لــــــــَ

رِّ اجلـــــــــــــاِر  الو      رَاهـــــــــــــا ِلســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ رُ تـ تـــــــــــــِ تـــــــــــــَ (5)ختـــــــــــــَح
 

  
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : بضِم الخاِء وتشديِد الالِم قَْريةٌ بَِطريِق َخَراَسان ، كذا في لّبِ اللباِب. ُختلُّ 

 : كَشدَّاٍد الَخدَّاُع. الَختَّالُ و

ةِ والعانَِة. بالفتحِ  البَْطنِ  َخثْلَةُ  : [خثل] ُك ما بَْين السُّرَّ  وقد يَُحرَّ

كُ  َخثْالتٌ  ج قاَل ابُن ِسْيَده : والفَتُْح أَْكثَُر ،  ؛ قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ليَس السكوُن بقياٍس كما في الُمْحَكِم. ويَُحرَّ

ْخَمةُ البَْطِن. الَخثْلَةُ و  : المرأَةُ الضَّ

 ٌ  بَْطِن أي َضْخَمتُه.ال َخثْلَةُ  ونصُّ العُبَاِب : واْمَرأَة
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 والباقي سواٌء ، قالَهُ الحافُِظ في التَّْبِصيِر. أو هو بالجيمِ  بِن أَنََس الفَِقيه ، قالَهُ ابُن َسْعٍد ؛ كُزبَْيٍر َجدُّ لإِلماِم ماِلكٍ  : ُخثَيلٌ و

 ، كما في الُمْحَكِم. وُدِهشَ  منه اْستَْحيا فَعََل فْعالً  َخَجالً  كفَِرحَ  َخِجلَ  : [خجل]

__________________ 
 أن علي بن عمر هو الذي رو  عن أيب مسلم الكجي ورو  عنه النعاد. 298/  1( الذي يف التبصري 1)
وعل  هامش « فحررهاجلنيد كذا خبطه ويف نسخة املو املطبوع : اجلَُبد  قوله :»وهبامش املطبوعة املصرية :  298/  1( كذا ابألصر والتبصري 2)

وعل  هامش القاموس أيضاً قا  مصححه : قوله : ابن اجلبد ا هكذا يف بع  النسخ ويف بعضها : ابن « امسد»القاموس عن نسخة أخر  : 
 .«اجلنيد فليحرر ا ه هبامش املو

 .298/  1( التبصري 3)
 ( يف التبصري : أبو  مد بن إسحا .4)
 كملة وعجزه يف اللسان والتهذيب.والت 144( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 : التََّحيُُّر والدَّهُش من االْستِْحياِء. اْلَخَجلُ  وفي العُبَاِب :

 وفي التَّْهِذيِب : أَْن يَْفعََل فْعالً يَتََشّور منه فيَْستَْحي.

َق بعُضهم بَْين يَاِء فإنَّه ال يكوُن إالَّ بْعَد صدوِر أَْمِر زائٍِد ال يُريُده القائُِم به أََخصُّ من الحَ  الَخَجلَ  والَحيَاِء ، وقاَل : إنَّ  الَخَجلِ  قْلُت : وفَرَّ

 بخالِف الَحيَاِء ، فإنَّه قد يكوُن لَما لم يَقَْع فيه فيترُك ألَْجِله ، نَقَلَه شْيُخنا.

ْل.  قْلُت : وهو َمْفهوُم عباَرةِ األَْزهِرّي فتأمَّ

ً بَِقَي ساِكت الرُجُل إذا َخِجلَ  قيَل :و ُك. هكذا بالتاِء الفَْوقيِة في التَّْهِذيِب ، وفي الُمْحَكِم : ساِكناً بالنُّوِن ، ا  ال يَتََكلَُّم وال يَتََحرَّ

يِن فَبَِقي كالُمتََحيِّرِ  إذا َخَجالً  البَعيرُ  َخِجلَ  من المجاِز :و  ْحِل.، كما في الُمْحَكِم ؛ وفي التَّْهِذيِب : إذا اْرتََطم في الوَ  ساَر في الّطِ

 فاْضَطَرب تَْحته. ثَقَُل عليه إذا بالِحْملِ  َخِجلَ و

 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. طاَل واْلتَفَّ  إذا النَّْبتُ  َخِجلَ  من المجاِز :و

ُجِل فال يَْدِري َكْيَف الَمْخَرُج منه الَخَجلُ و كةً أَْن يَْلتَبَِس األَْمُر على الرَّ ً و كما في الُمْحَكِم. محرَّ سوُء اْحتِماِل الِغنَى كأَْن يَأَشَر ويَْبَطَر  أَْيضا

ق في الِغنى ، والدَّقَعُ  عنَده  إِنَُّكنَّ إذا ُجْعتُنَّ َدقِْعتُنَّ وإذا َشبِْعتُنَّ »ه قاَل للنّساِء الحِديُث : أَنَّ   سوُء اْحتِماِل الفَقِر ، ومنهوقيَل : هو التََّخرُّ

َر قَْوُل الُكَمْيِت : «َخِجْلتُنَّ   ، وبه فُّسِ

م و  وا عــــــــــــــــنــــــــــــــــَد مــــــــــــــــا انهبــــــــــــــــَ عــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ قـ دح  مل يــــــــــــــــَ

رحِف زمــــــــــــــــــاٍن ومل      واِلصــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــُ جــــــــــــــــــَ (1)لــــــــــــــــــَح
 

  
أَي لم يَْبقَْوا فيها باِهتين كاإِلْنساِن  يَْخَجلُوا قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : أَي لم يَأََشُروا ولم يَْبَطُروا. وقاَل بعُضهم : لم .(2)وفي التَّْهِذيِب : لَحْرِب زماٍن 

 ، ولكنَّهم َجدُّوا فيها ، واألََوُل أَْشبَه الَوْجَهين كما في التَّْهِذيِب. (3)الُمتََحيِِّر الدَّاِهِش 

ْزِق  أَْيضاً :والبََرُم   :الَخَجلُ و ً والتََّواني عن َطلَِب الّرِ ال  (4)نَقَلَه األَْزَهِريُّ وابُن ِسْيَده ؛ وهو َمأُْخوذٌ من اإِلْنساِن يَْبقَى ساِكتاً  الكَسلُ  أَْيضا

ُك وال يَتََكلَُّم.  يتحرَّ

ً و  كما في الُمْحَكِم. الفََسادُ  أَْيضا

اُء وأَْنَشَد : (5) أَسافِِل القَِميِص وَذالِذِلهِ كثَْرةُ تََشقُِّق  أَْيضاً :و  نَقَلَه الفرَّ

ـــــــــــــــوٌب  ي  ث لـــــــــــــــَ رٌ عـــــــــــــــَ جـــــــــــــــِ ـــــــــــــــٌث  خـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ب  خـــــــــــــــَ

ثــــــــــــــوث      لــــــــــــــح اُ هــــــــــــــا مــــــــــــــَ َرعــــــــــــــٌة ِكســــــــــــــــــــــــــــَ دح (6)مــــــــــــــِ
 

  
 َخِجل لَّت له أَْينٌُق فأَتى على وادٍ أنَّ رجالً ضَ »الحِديُث :  ؛ ومنه ُمْفِرُط النَّباِت أَو ُمْلتَفُّ به كُمْحِسنٍ  ُمْخِجلٌ و َكِكتِفٍ  َخِجلٌ  وادٍ  ومن المجاِز :

 َخِجلٌ  فَْضفاٌض ، وقيَل : َخِجلٌ  وقيَل : ثَوبٌ  الواِسُع الطَّويلُ  هو قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وكَكتٍِف الثَّْوُب الَخلَُق ؛  : الَخِجلُ و «.ُمِغّنٍ فَوَجَد أَْينُقَه فيه

 يَعُتَِقل البَِسه فيَتَلَبَُّد فيه.

 واْلتَفَّ وَحُسَن ؛ َزاَد ابن ِسْيَده : وبَلََغ غايَتَه. إِذا طالَ العُشُب  الَخِجلُ و

 من ِسعَتِه. الُجلُّ إِذا اْضَطَرَب على الفََرِس  أَْيضاً :و

 أَي واِسعاً يَْضَطِرُب َعلَيه. َخِجالً  قاَل ابُن ُشَمْيٍل : يقاُل َجلَّْلُت البعيَر ُجالًّ 

لَهُ تَْخِجيالً وذِلَك األَْمُر  أَْخَجلَهو  بمْعنًى واِحٍد. َخجَّ

 قاَل أَبُو النَّْجِم : الَحْمُض طاَل واْلتَفَّ  أَْخَجلَ و

رَاُه  فـــــــــــــح ظـــــــــــــر  حـــــــــــــِ د    (7)تـــــــــــــَ هـــــــــــــَ  مـــــــــــــن الـــــــــــــتــــــــــــــ 

ٍر      راَء وُرغــــــــــــــــــح ريف َروحض َذفــــــــــــــــــح جــــــــــــــــــِ (8)خمــــــــــــــــــُح
 

  
 : أَِشٌب َطويٌل. ُمْخِجلٌ  وقيَل : َحْمضٌ 
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 حابٌِس يُقاُم وال يُجاَوز ؛ والتَّْرِكيُب يدلُّ على اْضِطَراٍب وتََردٍُّد كما في العُبَاِب : (9): واِسٌع كثيٌر تاٍم  ُمْخِجلٌ  وقيَل : َكألٌ 

__________________ 
 .120والفاخر للمفضر ص  247/  2( اللسان والتهذيب واملقايي  1)
 ا روب.( كذا والذي يف التهذيب واملقايي  واللسان : لوقض 2)
 ( التهذيب واللسان : الد ِهش.3)
 ( التهذيب واللسان : ساكناً.4)
 .«داندنه»ويف اللسان : « وذانذنه»( يف التهذيب : 5)
 ( اللسان والتهذيب واألساس ابختالف الرواايت.6)
 .«والذفراء شجرة كذا يف التكملةقوله : حفراه ا ا فر  : شجرة ملحاء مثر القنفذة ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( اللسان والتكملة.8)
 ( يف اللسان : انٍم.9)
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ً  َخِدَل َخدالةً  وقَدْ  الساِق والّذَراعِ. ءُ الُمْمتَِلى : العَظيمُ  الَخْدلُ  : [خدل]  .َخْدالً  ، ومنه قَْوُل ابن أَبي َعتِيٍق : إِذا أَنا بامْرأَةٍ تَْحِمُل ُغالما

خمُ  قيَل : هوو  ، ويقاُل : ُمَخْلَخلُها َخْذٌل أَي َضْخٌم. الّضِ

كةً ،  الَخَدلِ  بَيِّنَةُ  َخْدلَةٌ  ساقٌ و  ُمْمتَِلئَةٌ. أَي كفَِرحَ  َخِدلَتْ  وقَدْ  بالضِم ، الُخُدولَةِ و الَخَدالَةِ ومحرَّ

 السَّاِق : اْستَِدارتُها كأَنَّها ُطِويَْت َطيّاً. َخَدالَةُ  وفي التَّْهِذيِب :

ِة : ِخَدالٌ  بالكسِر ؛ ويقاُل أَْيضاً سوقٌ  ِخدالٌ  المرأَةُ الغَليَظةُ السَّاِق الُمْستَديَرتُها ج هي وتَُكْسُر دالَه : بالفتحِ  الَخْدلَةُ و مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

ــــــــــــــاُت  ــــــــــــــطــــــــــــــن ــــــــــــــكــــــــــــــالِم مــــــــــــــب ــــــــــــــمــــــــــــــاُت ال  رخــــــــــــــي

بـــــــــــًا      واعـــــــــــُر يف الـــــــــــرُبَ  َقصـــــــــــــــــــــــــَ َداالً جـــــــــــَ  (1) خـــــــــــِ
  

 .كالَخْدالءِ  أَو ُمْمتَِلئَةُ األَْعَضاِء لَْحماً في ِدقَِّة ِعظامٍ 

 كِزْبِرجٍ والِمْيُم زائٌِد قاَل : الِخْدِلمِ و

ــــــــــــــكــــــــــــــن  رحواء ول ــــــــــــــكــــــــــــــَ تح ب ــــــــــــــيحســــــــــــــــــــــــــــَ ملِِ ل دح  خــــــــــــــِ

ِم و      هـــــــــــــــُ تــــــــــــــــح (2)ال بـــــــــــــــَزاّلء ولـــــــــــــــكـــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ئيلَةُ من الِعنَبِ  الَخْدلَةُ  اَل أَبُو حاتٍِم :قو غيَرةُ القَِميئَةُ من آفٍة أَو َعَطٍش. : الَحبَّةُ الضَّ  وهي الصَّ

اِب ويَُضمُّ  : الَخْدلَةُ  في الَمْحَكِم :و قَِة واللِّيِن. السَّاُق من َشَجَرةِ الصَّ اُب : َضْرٌب من الشََّجِر الُمّرِ ، والتَّْرِكيُب يدلُّ على الّدِ  ، والصَّ

. الَخدافِلُ  : [خدفل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ، قاَل : وفي الَمثَِل : بِال واِحدٍ  قاَل أَبُو الَهْيثَِم : (3) المعاوذ وقاَل أَبُو َعْمرو بُن العاَلِء : هي

 َخَداِفلي رحَداَ  منَغر ين بُـ و 
 ِء َغْيِرِه.َضيََّع َشْيئَهُ َطَمعاً في شي (4) يُْضَرُب فيَمنْ 

َجتْهُ طامعَةً في يَساِره فأَْلفَتْهُ ُمْعِسراً : وفي العُبَاِب : ما له َطَمعاً في ماِل غيِره. بكسِر  بُْرَداكِ  أَو قالَتْه امرأَةٌ رأَْت على رُجٍل بُْرَدْيِن فَتََزوَّ

ُ  اِف قالَهُ َرُجٌل اْستَعاَر من امرأَةٍ بُْرَدْيها فَلَبَِسُهما وَرَمى بُخْلقاٍن كانْت عليه فجاَءتْ الك  ، فقاَل الرُجل ذِلَك. تَْستَْرِجُع بُْرَدْيها المرأَة

ً  الرُجلُ  َخْدفَلَ و ً  (5) لَبَِس قَميصا  كما في العُبَاِب. َخلَقا

ً و بالفتحِ  َخْذالً  عنه َخَذلَ و َخَذلَه  :[خذل]  (6) (َوِإْن َُيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يَ ْنُصرُُكْم ِمْن بَ ْعِدهِ )، قاَل هللاُ تعالَى :  بالكسِر نُْصَرتَهُ  ِخْذالنا

 .خاِذلٌ  فهو هللا العَْبَد إِْن ال يَْعِصَمه ، َزاَد األَْزَهِرّي : من السَّيئِة فيَقََع فيها ِخذالنُ و

 .يَْخذُل ال يََزالُ  خاِذلٌ  أَي كُهَمَزةٍ  ُخَذلَةٌ  ْعَرابّيِ : رُجلُ قاَل ابُن األَ و

 .َخذولٌ و خاِذلٌ  تََخلَّفَْت عن َصواِحِبها واْنفََرَدْت أَو تََخلَّفَْت فلم تَْلَحْق فهي كالبَقَرةِ وغيِرها من الدَّوابِ  الظَّْبيَةُ وغيُرها َخَذلَتْ و

 قال طرفَةُ : خذل الظَّبُي عن القَِطيعِ قيَل : قد وقاَل األَْصَمِعيُّ : إِذا تََخلَّفَ 

ُذو ٌ  يـــــــــــــــلـــــــــــــــة  خـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ َي َربـــــــــــــــراًب خبـــــــــــــــَ رَاعـــــــــــــــِ  تــــــــــــــــُ

ِدي      رتـــــــــــــَ اُوُ  َأطـــــــــــــراَف الـــــــــــــرَبيـــــــــــــِر وتـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ (7)تـ
 

  
 فهي تَخاَذلَتْ و كأَْخَذلَتْ  ، ويقاُل : هو َمْقلوٌب ألَنَّها هي الَمتُْروَكةُ  أَقاَمْت على َولَِدها ، وفي العُبَاِب : الَوْحِشيَّة إِذا الظَّْبيَةُ  َخَذلَت يقاُل أَْيضاً :و

 .ُمْخِذلٌ و خاِذلٌ 

باِء والبَقَِر التي الَخذُولُ و الخاِذلُ  وقاَل اللَّْيُث : ْعي تَْنفُُر َمَع َولَِدها ، وقد تَْخذُلُ  من الّظِ َهِريُّ هكذا َولَُدها قاَل األزْ  أَْخَذلَها َصَواِحباتِها في الرَّ

 ْصَمِعّيِ.َرأَْيته في النسخِة : وتَْنفُر ، والصواُب وتَتََخلَُّف َمَع َولَِدها ، وقيَل تَْنفَرُد َمعَه ، كذا َرَوى أَبُو ُعبَْيٍد عن األَ 
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 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. : الفََرُس التي إِذا َضَربَها الَمخاُض لم تَْبَرْح من مكانِها الَخذولُ و

 من عاَهٍة أَو غيِر ذِلَك ، قاَل جعفُر بُن علية : َضعُفَتا أَي الشْيُخ إِذا ِرْجالهُ  تْ تَخاَذلَ و

__________________ 
 واألساس وعجزه يف التهذيب واللسان. 433( ديوانه ص 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( يف القاموس واللسان والتكملة : املعاوُز.3)
 .«ملن»( يف القاموس : 4)
 التكملة : مخيصاً.( يف 5)
 .160( آ  عمران اآية 6)
 وصدره يف اللسان. والتهذيب. 165/  2ا من معلقته ا واملقايي   21( ديوانه ط بريوت ص 7)
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َرٍة  َد كــــــــــَ عــــــــــح مح ِإذًا بـــــــــــَ كــــــــــُ لــــــــــح م تــــــــــِ نــــــــــا هلــــــــــَُ لــــــــــح قــــــــــُ  فـــــــــــَ

رحعــــــــــَ  نــــــــــوُ هــــــــــا      غــــــــــادُر صــــــــــــــــــــــــَ اِذ ُ نــــــــــُ خــــــــــَ تــــــــــَ (1)مــــــــــُ
 

  
 بعُضهم بعضاً. َخَذلَ  أَي تَدابَروا إِذا القومُ و

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الُمْنَهِزمُ  الخاِذلُ و

ه ، مْعنَاه : ولَُد الَوْحِشيَّةِ  أَْخذَلَ  قاَل اللَّْيُث :و هُ  أُمَّ  ِء والقُعُوِد عنه.، والتَّْرِكيُب يدلُّ على تَّرِك الشي تَْخذُلُه وَجَد أُمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْجِل : َخذُولُ  ورُجلٌ  (2) (وَكاَن الشَّْيطاُن ِلْْلِْنساِن َخُذوالً )، ومنه قَْولُه تعالَى :  الخْذالنِ  لكثيرُ ا الَخذُولُ  ِرْجلُه من َضْعٍف أَو  تَْخذُلُه الّرِ

 عاَهٍة أَو ُسْكٍر ، قاَل األَْعَشى :

د ه  ِرمٍي جــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــوٍب كــــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــــح اح مــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــَ

ُذو و      حح  خـــــــــــَ ر مـــــــــــن غـــــــــــرِي َكســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــّرِجـــــــــــح (3)ال
 

  
. خْذالنِ  : َحْمُل الْرجِل على التَّْخِذيلُ و  صاِحبِه وتَثْبيطه عن نُْصَرتِه نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 ، قاَل َعِدي بُن َزْيِد العباِديُّ : خاِذلٌ  وكلُّ تاِركٍ 

ي  قـــــــــــِ تـــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــح
ُ
فِّ امل و بـــــــــــكـــــــــــَ لـــــــــــح  فـــــــــــهـــــــــــو كـــــــــــالـــــــــــد 

ت     ـــــــــــَ َذل َذم  خـــــــــــَ ـــــــــــاجنـــــــــــحَ ـــــــــــي ف رَاق ـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــه ال (4)مـــــــــــن
 

  
 أَي بايَنَتْه العََراقي.

 بضِم الياِء وَكْسِر الذَّاِل. (5) يُْخِذلكم ، وبه قََرأَ ُعبَْيُد بُن ُعَمْيٍر قَْولَه تعالَى : وإن َخَذلَه لغَةٌ في أَْخَذلَهو

اغانيُّ ، قاَل : كِزْبِرجٍ المرأَةُ الَحْمقاءُ  الخْذِعلُ  : [خذعل] ً و ، نَقَلَه الصَّ ْعنُ  كما في العُبَاِب ، ثياٌب من أََدِم تَْلبَُسها الُحيَّضُ  أَْيضا من  والرُّ

 النِّساِء كما في الُمْحَكِم.

 وأَْنَشَد : َضْرٌب من الَمْشيِ  ِشْبه الَخْزَعلَِة وهو الَخْذَعلَةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

ِر و  اِف اأَلرحجـــــــــــُ عـــــــــــَ ٍر مـــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــِ ر رِجـــــــــــح قـــــــــــح  نــــــــــــَ

ا      هتـــــــــــــــــــَ د  رِ مـــــــــــــــــــىت أُرِدح شـــــــــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــِ ذح (6)ختـــــــــــــــــــَُ
 

  
اي قاَل : والذَّاُل أَْعلى.  ويُْرَوى أَْيضاً بالزَّ

يخِ وغيِرِه ِقَطعاً ِصغاراً  أَْيضاً : الَخْذَعلَةُ و قاَل :  .َخْذَعلَهُ  وقد تَْقطيُع البّطِ

 بالسَّْيِف إذا قَطَّعَهُ. َخْذَعلَهُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

 كما في العُبَاِب ، َزاَد ابُن ِسيَده : أو الشَّْحِم وهي الُخْذعونَةُ أَْيضاً. : بالضِم الِقْطعَةُ من القَْرعِ أو الِقثّاءِ  الُخْذعولَةُ و

 آِل فِْرَعون كما في العُبَاِب. اسُم ُمْؤِمنِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ؛ وهو كِقنديلٍ  ِخْربِيلُ  : [خربل]

ْحمن بُن أَبي لَْيلى عن أَبِيِه عن النبّيِ  آِل ياسينَ  وفي التَّْبصيِر : ُمْؤِمنُ   .وسلمعليههللاصلىَرَوى حِدْيثَه عبُد الرَّ

 ثاَلثَةُ نَفٍَر : َحْربِيُل ُمْؤِمُن آِل فِْرَعون ، َكتََم إِْيَمانَه قْلُت : وقَرأُْت في كتاِب ليَس البِن َخالََوْيه ما نَّصه : ولم يَُكْن في َزمٍن ِفْرَعون ُمْؤِمن إالَّ 

؛  (7) (ِإنَّ اْلَمَِلَ َيََْتَُِروَن ِبَك لِيَ ْقتُ ُلوَك فَاْخُرْج ِإيّنِ َلَك ِمَن الّناِصِحنيَ )مائَةَ َسنٍَة ، وآِسيَةُ اْمَرأَةُ فِْرَعون والذي أَْنَذَر موَسى فقاَل : 

 .ِخْربِيلُ  أَْنَذَر كان قْبِطيًّا وكاَن اْسُمه وقيَل : الذي

ْل. قَرأُْت في التَّْبصيِر للحافِِظ : ُمْؤِمُن آِل فِْرَعون اْسُمه شْمعَانو اه ُشعَْيُب الجبائيُّ فيَما َرَواه أَحمُد بُن َحْنبٍَل بَسنَِده فتأَمَّ  ، هكذا َسمَّ
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ُ  (8) الِخْربِيلُ  قاَل اللَّْيُث :و َمةُ ج أَو هي قاءُ الَحمْ  المْرأَة وقد تقدَّم ِمثُْل ذِلَك في ح ز ب ل وهو تَْصحيٌف. وفي نسخِ  (9) َخرابيلُ  العَُجوُز الُمتََهّدِ

 كَسَمْندٍل بهذا المْعنَى فاْنُظْر ذِلَك وَسيَأْتي أَْيضاً في خ ر م ل قَِريباً. َخَرْنبَل الُمْحَكِم : اْمَرأَةٌ 

 وأَطايِبَه عن أَبِي َزْيٍد. أََكَل ِخياَرهُ  : َدلَةً َخرْ  الطَّعامَ  َخْرَدلَ  : [خردل]

 كما في العُبَاِب والُمْحَكِم. ُمَخْرِدلٌ  النَّْخلَةُ َكثَُر نَْفُضها وَعُظَم ما بَِقَي من بُْسِرها فهي َخْرَدلَتِ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و

قَهُ.  ِصغاراً  قََطَع أَْعضاَءهُ وافَِرةً أَو قََطعَهُ  إذا اللَّْحمَ  َخْرَدلَ  قاَل اللَّْيُث :و  أَي ُمقَطٌَّع. ُمَخْرَدلٌ  أَي َخراديلُ  لَْحمٌ  يقاُل :ووفَرَّ

__________________ 
 .«تغادر»وفيه :  24/  1( شرح ديوان ا ماسة للتربيزي 1)
 .29( الفرقان اآية 2)
 . والصحاح.166/  2واألساس واللسان وعجزه يف املقايي  « تلير خّده»برواية :  41( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 .160( آ  عمران اآية 5)
 .331/  3( التكملة واجلمهرة 6)
 .20( القصص اآية 7)
 كالتكملة.« واخلََرنـحَبرُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 8)
 .كالتكملة« َخرَاِبرُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 9)
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 قاَل البَْكِريُّ في َشْرحِ أََمالي القَالي : ال واِحَد لَها من لَْفِظها.

 قاَل َكْعُب بُن ُزَهْيٍر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :

هــــــمـــــــا  يحشــــــــــــــــــــُ ِ عــــــَ اح امــــــَ رحغـــــــَ م ضــــــــــــــــــــِ حــــــَ لــــــح ــــــَ ُدو فــــــيـ غـــــــح ــــــَ  يـ

وٌر      فـــــــــــُ عـــــــــــح وِم مـــــــــــَ ٌم مـــــــــــن الـــــــــــقـــــــــــَ رَاِديـــــــــــرُ  ـــــــــــَح (1)خـــــــــــَ
 

  
 وقاَل ابُن ُمْقبٍِل :

ُه  لـــــــــبـــــــــُ تح مـــــــــغـــــــــرَس املســـــــــــــــــــــــكـــــــــِا تـــــــــطـــــــــح  حـــــــــىت أَتـــــــــَ

ـــــــــــــــه و      ـــــــــــــــطـــــــــــــــٌض مـــــــــــــــن ـــــــــــــــرُ حـــــــــــــــوهلـــــــــــــــا ق رَادي  خـــــــــــــــَ

  
؛ وقَْد َذَكَره المصنُِّف في ج ر د ل وَسبََق الَكالُم  الُمَخْرَدل فمنهم الُموبَُق بعََمِله ومنهم ُرِوي حِديُث البَُخاِرّي : ، وبه : الَمْصُروعُ  الُمَخْرَدلُ و

 َعلَيه ُهناك.

ٌف جاِذٌب قاِلٌع للبَْلغَم ُملَيٌِّن هاِضٌم نافٌِع ِطالُؤهُ للنِْقِرِس والنَّسا والبََرِص  َمْعروفٍ   شجٍر مَحبُّ  الَخْرَدلُ و ٌن ُملَّطِ البَهِق ويُنَقِّي الَوْجهَ ويَْنفَُع  ُمَسّخِ

ّي منه ، ُن َوَجَع اآلذاِن تَْقطيراً  وتَْهرُب من ُدخانِه الَهَواُم ؛ ، ونَصُّ القَانوِن : وُدخانُه يَْطُرُد الَحيَّاتِ  من داِء الثَّْعلِب ُخُصوصاً البَّرِ  وماُؤهُ يَُسّكِ

ُخُصوصاً إذا طبَخ به الحلتيت ، ويُنَقِّي ُرُطوبَات الرأِْس ويَُحلُِّل األَْوَراَم الُمْزِمنَِة وْضعاً  وَمْسحوقُهُ على الِضْرِس الَوِجعِ غايَةٌ  وكذِلَك دهنُه ،

 ما الَخنَاِزير ؛ ويَْنفَُع من الَجَرِب والقوابي وَوَجعِ الَمفَاِصِل.مع الكْبِريِت ال ِسيَّ 

ي ا ِحِم ، ويَُشّهِ يِق َذكَّى الفَْهَم ؛ ويُزيُل الطَحاَل ، ويَْنفَُع من اْختِناِق الرَّ لبَاهَ ، ويَْنفَُع من الَحِميَّات العَتِيقَِة وقاَل بعُضهم : إن ُشِرَب منه على الّرِ

ئيُس. والدَّائَِرةِ ،  قالَهُ الرَّ

 بِمْصَر يُْعَرُف بَحشيَشِة السُّْلطانِ  يكونُ  الفاِرِسيُّ : نَباتٌ  الَخْرَدلُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : بالضِم العُْضو الوافُِر من اللَّْحِم ، كما في الُمْحَكِم ؛ وفي التَّْهِذيِب : ُعْضٌو من اللَّْحِم وافٌِر. الُخْرُدولَةُ 

. َخْرَذلَةً  اللَّْحمَ  َخْرَذلَ  : [خرذل]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اَغانيُّ : هي ثِين ومنهم :أَي قَطَّعَهُ ِصغاراً  لُغَةٌ في َخْرَدلَهُ  وقاَل ابُن ِسْيَده والصَّ نَقَلَه النََّوويُّ  الُمَخْرذل . قْلُت : وهذا من ِرَوايِة بعِض الُمحّدِ

 في َشْرحِ ُمْسلٍم.

. وهو كَخْزعالٍ  الَخْرطالُ  : [خرطل] اَغانيُّ ةُ الشَّعيِر بل هو ُمتََوسِ  أَو هو الُهْرُطمانُ  َمْعروٌف ، َحبُّ م أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ تُه قُوَّ ٌط بَْين قُوَّ

ُطوبِة يَُجفُِّف بال لَذْ  عٍ وفيه تَْحليٌل وقَْبٌض َمعاً قالَهُ الِحْنَطِة والشَّعيِر ، وَسويقُه وَدِشيُشه أَْقبَُض من َسويِق الشَّعيِر ، وَدشيُشه ُمْعتدٌل إلى الرُّ

ئيُس.  الرَّ

 ع. َخْرطالُ و

. َخْرقَلَةً  في َرْميِهِ  َخْرقَلَ  : [خرقل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

قَ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : إذا ِميَِّة قالَ  إذا أَو فيه ، تَنَوَّ  : أَْرَسلَهُ بالتَّأَنِّي ، أَو هو إِْمراُق السَّْهِم من الرَّ

َرهـــــــــــــا  دح ر قـــــــــــــَ اَد  فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا مث أَرحســـــــــــــــــــــــــــَ  حتـــــــــــــَ

كـــــــــِّ       نـــــــــَ ـــــــــَ تـ ُ
َرة املـــــــــ فـــــــــح ر فـــــــــيـــــــــهـــــــــا جـــــــــُ رحقـــــــــَ حـــــــــَ (2)فـــــــــَ

 

  
ِميَّة وهي َوَسُطها ، كذا في التَّ  اِمي على القَْوِس أَي ماَل َعلَيها فأَْمَرق السَّْهم من ُجْفَرِة الرَّ  ْهِذيِب والعُبَاب.يقاُل : تَحاَدل الرَّ

ُ  : كِزْبِرجٍ  الِخْرِملُ  : [خرمل] ْعناُء  المْرأَة َمةُ ؛ الَحْمقاُء أَو الرَّ  من الناِس. ِخْرِمالً  ، يقاُل َرأَْيت الكثيُر من النَّاِس  أَْيضاً :وأَو العَجوُز الُمتََهّدِ

 وهي الُخْلقَاُن. : الَخداِفلُ  الَخراِملُ و

َق. إذا الثَّوبُ  تََخْرَملَ و  تََمزَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : ُمِسنَّةٌ. ِخْرِملٌ  ناقَةٌ 
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 قُط َوبَِر البَعيِر إذا َسِمَن.: تََسا الَخْرَملَةُ و

ج الشَّْيبانّي الشاِعُر الَمْعُروف بالشَُّوْيِعر ، وهو هانى ِخْرِملُ و ةَ بِن هاَشةَ بنِ : َجدُّ الُمَؤّرِ  ، كما في العُبَاِب. ِخْرِملٍ  ُء بُن تَْوبةَ بِن ُسَحْيم بِن ُمرَّ

 وس.بُن َعْلقََمة بِن َعْمِرو بِن َسدُ  ِخْرِملُ  قْلُت : وهو

كةً  الَخَزلُ  : [خزل] لُ ومحرَّ  وهي ، وفي العَْيِن : فيها اْنِفَكاٌك ، وفي التْهِذيِب ؛ كأَنَّ الشَّْوَك َشاك قََدَمه ؛ ِمْشيَةٌ في تَثاقُلٍ  اإِلْنِخزالُ و التََّخزُّ

 الَخْيَزلَىو ، كَحْيَدٍر ، الَخْيَزلُ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 والتكملة بدون نسبة.( اللسان 2)
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ِذيِب : هو ميحِشي .اخلَوحَزىَل و  َزىَل  ويف التـ هح رَتَ. اخلَوحَزىَل و  اخلَيـح  إذا تـََبخح
لَ و  كما في الُمْحَكِم. كأَنَّه يَتَراَجُع تَثاقاُلً  إذا َرأَْيته السَّحابُ  تََخزَّ

 كما في العُبَاِب. َمْخزولٌ و َزلُ أَخْ  كفَِرَح فهو َخِزلَ  : بالضِم الَكْسَرةُ في الظَّْهِر ، الُخْزلَةُ و

 الظَّْهِر. َمْخزولُ  الذي في وسِط ظهِرِه كْسٌر وهو األْخزل وقاَل اللَّْيُث :

 .َخِزل يَْخزُل َخْزالً  ٌء ِمثْل َسْرجٍ ، وقدبالضِم أي شي ُخْزلَةٌ  وفي ظْهِرهِ 

 : الَكْسَرةُ من الظَّْهِر. الَخْزلُ و الُخْزلَةُ  وفي الُمْحَكِم :

ْعِر : َضْرٌب من ِزحاِف الَكامِل ، وهو الُخْزلَةُ و فيَْبقَى ُمتْفَِعلُْن ، وهذا البناُء َغْيُر َمْعقوٍل  ُمتَفاِعلُنْ  من ُسقوُط األَِلِف ُسكوُن التاءِ  في الّشِ

 فيُْصرُف إلى بناِء َمقُوٍل َمْعقوٍل هو ُمْفتَعلن ، وبَْيتُه :

زِلــــــــــــَ  نــــــــــــح ت مــــــــــــَ فــــــــــــَ َداهــــــــــــا وعــــــــــــَ م  صــــــــــــــــــــــــــَ  ة صــــــــــــــــــــــــــَ

ِب      ت مل  ـــــــــــــُِ لـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ئ هـــــــــــــا إن ســـــــــــــــــــــــــــُ (1)أَرحلـــــــــــــُُ
 

  
 بالفتحِ. كالَخْزلِ  قالَهُ ابُن ِسْيَده ،

 ُسقوُط تاِء ُمتَفاِعلُْن أَو ُمفَاَعلَتُْن كقَْوِل الشاِعِر : الُخْزلة وقاَل اللَّْيُث :

اًل و  وحمـــــــــــــه األَنحصـــــــــــــــــــــــــــار َفضـــــــــــــــــــــــــــح طـــــــــــــَ  قــــــــــــــَ  َأعـــــــــــــح

رِيـــــــــــــــنـــــــــــــــا و      اجـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ
ُ

م مـــــــــــــــن املـــــــــــــــ وهتـــــــــــــــَُ (2)إخـــــــــــــــح
 

  
 وثََماُمه : الُمتََهاِجِرينا. وال يكوُن هكذا إالَّ في الَوافِِر والَكاِمِل ؛ وِمثْلُه قَْوُل َعْمرو بِن َعْبِدُودَّ :

دا  ُت مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــِّ حــــــــــــــــــح  لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد حبــــــــــــــــــَِ

بــــــــــــارِز     رح مــــــــــــن مــــــــــــُ م هــــــــــــَ كــــــــــــُ عــــــــــــِ مــــــــــــح  (3) ؟ِء جلــــــــــــَ
  

ى هذا  .َمْخُزوالً و أَْخزل وتََماُمه : ولقَْد ، ويَُسمَّ

 : الَجْمُع بَْين الطَّّيِ واإِلْضَماِر. الَخْزلُ  وقاَل الَخِليُل :

َف وَجعَلَها خاًء ، ولعلَّ الخاَء والجيَم  من اإِلبِِل : ما َذَهَب َسناُمه ُكلُّه األَْخَزلُ و قالَهُ اللَّْيُث. قاَل األَْزَهِريُّ كأَنه أََراَد األَْجزَل بالجيِم ، فَصحَّ

 يَتَعاقَبَان في هذا.

أْي. : االْنِفرادُ  االْختِزالُ و  بالرَّ

 الماَل إذا اْقتََطعَه. اْختََزلَ  ، يقاُل : االْقتِطاعُ  ْيَده : وال أَْعرفُه عن َغْيِر ِسْيبََوْيه. وأَْيضاً :، قاَل ابُن سِ  الَحْذفُ  : االْختِزالُ و

 لم يَْعبَأْ به. إذا عن َجوابِي اْنَخَزلَ  في الُمْحَكِم :و

فَذَهَب  اْنَخَزلَ  هذا البَْيت ، أي الذي يُِقْيُمه إذا ُخْزلةً  لَّه ، قد كاَن عنِدي، ويقوُل القائُِل إذا أَْنَشَد بَْيتاً فلم يَْحفَْظه ك في َكالِمه : اْنقََطعَ  اْنَخَزلَ و

 ما يُِقيُمه.

قَه يَْخِزلُه عن حاَجتِه َخَزلَهو فَه ، وهو َغلٌَط. َعوَّ  وَحبََسه ، وفي بعِض نسخِ الُمْحَكِم : َخوَّ

 ، قاَل األَْعَشى : فاْنَخَزلَ  قََطعَه َخْزالً  ءَ الشي َخَزلَ و

ٌة مــــــــر نــــــــَ كــــــــَ ُر الــــــــدرِع هبــــــــَح فــــــــح عــــــــاِر وصــــــــــــــــــــــِ  ُء الشــــــــــــــــــــــّ

ُر      اد اخَلصـــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــَ زِ إذا  تــــــــــــّ  يــــــــــــَ خــــــــــــَ نــــــــــــح (4)يـــــــــــــَ
 

  
. كُهَمَزةٍ َمْن يَعوقَُك عما تُريدُ  : الُخَزلَةُ و  ويَْحبُسك عنه ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 بي َعْمٍرو.: األَْعَرُج ، عن أَ  األَْخَزلُ 
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 .(5)في الَكالِم ، أي اْنِقَطاعها عنه  اْنِخَزاِلها : اسْم اْمَرأَةٍ ، والواو زائَِدةٌ مأُْخوذٌ من َخْوَزلُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

ُجُل : َعَرَج. اْختََزلَ و  الرَّ

 : اإلْعيَاُء. الَخْوَزلَةُ و

 عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد : الّضبُُع َعِرَج وَخَمعَ  َخْزَعلَ  : [خزعل]

ِر و  اِف اأَلرحجـــــــــــُ عـــــــــــَ دو رجـــــــــــر مـــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــَ

د هتـــــــــــــــــــا      رمـــــــــــــــــــىت أُرِدح شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ زحعـــــــــــــــــــِ (6)ختـــــــــــــــــــَُ
 

  
 وِرَوايةُ ابِن ُدَرْيٍد : ونَْقل ِرْجٍل كما تقدََّم قَِريباً.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 والتكملة.( التهذيب واللسان 2)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.3)
 وعجزه التهذيب وجزء من عجزه يف اللسان.« ء الوشاحمر»برواية :  145( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .217/  2( اجلمهرة 5)
 ( اللسان وبعد ا فيه :6)

 خزعلة الضبعان با األرمر
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 كما في الُمْحَكِم. الماِشي : نَفََض ِرْجلَْيه َخْزَعلَ و

اُء : َظْلٌع. أي َخْزعالٌ  اقَةٌ بهانو للغُباِر عن  قَْسطالٌ  َزاَد غيُره :وِسواهُ  بالفتحِ من َغْيِر َذواِت التَّْضعيفِ  (1) فَْعاللٌ  في الَكالمِ  وليسَ  قاَل الفرَّ

اسُم بلٍد وكذا بَْغداد ؛ وفي الَهَمعِ :  (2)وزاَد ثَْعلُب : قَْهقاٌر خالَفَهُ الناُس وقالوا : هو قَْهقٌَر ، ويَِرُد عليه بَْغراس  للعَّبِ. وَخْرطالٌ  ابِن ماِلٍك ،

 قَْشعَام للعَْنَكبُوِت وُربَّما أَْظهر االْستِْقراُء َغْير ذِلَك. ومن ذِلَك :

ا في الُمَضاَعِف ففَْعالل قْلُت : ومرَّ جبرال بالفتحِ للمصنِِّف في ج ب ر ،  ونّظره بَخْزعاٍل وثَْرثاٍل اسٌم ، ويَأْتي له أَْيضاً قَْصدال َمْوِضٌع. فأَمَّ

 النطنزّي. هللا الُحَسْين بن إْبَراهيمَ فيه َكثِيٌر كَزْلزاٍل وَصْلصاٍل وقَْلقاٍل إذا فَتَْحته فاسٌم ، وإذا َكَسْرته فَمْصَدر ، كذا في ُدْستوِر اللغَِة ألَبي َعْبِد 

ه ؛ وَجَزَم المصنُِّف بأَنَّه ُمثَلَّث ، وَعلَيه  فهو َواِرٌد على قوِلِه ُهنا وليَس إلى قاَل شْيُخنا : وأَما قِْرَطاس ففي الِمْصباحِ أَنَّ َكْسَره أَْشَهُر من َضّمِ

 آخِره.

بُعُ  الَخْزَعلُ و ي به لَما فيه من الظَّْلعِ. : الضَّ  ُسّمِ

 : بالضِم الِمزاُح والتَّلَعُُّب. الُخْزعالَةُ  ابّيِ :قاَل ابُن األَْعرَ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : َضْرٌب من الَمْشيِ كالَخْذَعلَِة. الَخْزَعلَةُ 

 من األَْعالِم. َخْزَعلُ و

 : بَْطٌن من العََرِب. الَخَزاِعلَةُ و

 .(3)التي يُْضَحُك منها ، عن ابِن ُدَرْيٍد  فَةُ : كَشَمْرَدٍل األَحاِديُث الُمْستَْظرَ  الَخَزْعبَلُ   :[خزعبل]

 بزياَدةِ الياِء. كالُخَزْعبيلِ  ، وقاَل الجرميُّ : األَباِطْيلُ  كقَُذْعِمٍل الباِطلُ  : الُخَزْعبِلُ و

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. : العََجبُ  الُخَزْعبِلَةُ و قاَل :

. ُخَزْعبِيالتِك ، يقاُل : هات بعضَ  : األُْضُحوكةُ  الُخَزْعبيلَةُ و  ، قالَهُ الجرميُّ

ْذلُ  : كأَميرٍ  الَخسيلُ  : [خسل]  بالكسِر ، واألُْولَى ناِدَرةٌ. ِخسالٌ و َخسائِلُ  ج ءٍ من كّلِ شي الرَّ

 ُخشاَرةُ القَوم. أَْيضاً :و

اُج : : الَمْرذُولُ  الَمْخسولُ و : كُمعَظٍَّم ، الُمَخسَّلُ و  ، وكذِلَك الُمَحسَُّل والَمْحسوُل ، عن األَْصَمِعّيِ ، قاَل العَجَّ

َُخس رذي رَأحيِهم والعاِجِز 
 (4) امل

 وقاَل َغْيُره :

وحزَاُ هــــــــــــــــــــــــــا و  َراي  وجــــــــــــــــــــــــــَ ن الــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــ   حنــــــــــــــــــــــــــَح

رحَزمُ و      ن الـــــــــــــــــــــــــــــذِّرَاعـــــــــــــــــــــــــــــاِن واملـــــــــــــــــــــــــــــِ  حنـــــــــــــــــــــــــــــَح

  

تــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــواكــــــــــــــــــــُب و   خَمحســــــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــةأَنــــــــــــــــــــح

  
مــــــــــــــــاِء وال    ر  يف الســــــــــــــــــــــــــــــ  متــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ  تـ

  
اٍن األَْرذالُ  : الُخسَّالُ و الُخسَّلُ و عَفاُء. كُسكٍَّر وُرمَّ  والضُّ

 نَفَاهُ. : َخَسلَهُ َخْسالً و

ِدي الُحسالَةُ  (5)بالضِم.  الُخَسالَةُ و  ٍء عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، كما في التَّْهِذيِب.ُء من كّلِ شي: وهو الرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ
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 أي من ُخَشارتِهم. َخِسيلتِهم نهو م

 بالضِم األَْرذاُل. الُخسَّلُ و

 ، عن ابِن ِسْيَده. (6) َجْوفِها ما في : البَْيَضةُ إذا أُْخِرجَ  الَخْشلُ   :[خشل]

كُ  الذي ال يُْؤكُل ، أَو يابُِسهُ أَو َرْطبُه أَو ِصغاُرهُ  نْفُسه الُمْقلُ  أَْيضاً : الَخْشلُ و قاَل : من الُمْقِل كالَحَشِف  الَخْشلُ  وقاَل اللَّْيُث : أَو نَواهُ ، ويَُحرَّ

 من التَّْمِر.

 بالفتحِ وبالتَّْحِريِك. َخَشلَةٌ و َخْشلَةٌ  واِحَدتُه

 ْعَرابِّيِ.، عن ابِن األَ  نَباٌت أَْصفَُر وأَْحمُر وأَْخضرُ  : الَخْشلُ و

 من الُحِلّيِ ، ونَقَلَه األَْزَهريُّ أَْيضاً هكذا. وقيَل : ما تََكسََّر من ُرُؤوِس الُحِلّيِ وأَْطَرافِه. ُرُؤوُس األَْسِوَرةِ والَخالخيلِ  الَخْشلُ  قاَل ابُن ِسْيَده :و

__________________ 
 .«من غري املَضاَعفِ »( بعدها يف القاموس زايدة : 1)
 .«قوله : بغراس وبغداد ا فيه نظر ا  ا ليستا بعربيتا والكالم يف العريب وكذا يقا  يف جربا  اآيت»امش املطبوعة املصرية : ( هب2)
 وفيها : وَخزعبر وُخزعبر : األحاديث املستطرفة الجي يضحك منها. 371/  3( اجلمهرة 3)
 واللسان والتكملة. 50( ديوانه ص 4)
 .182/  2واملقايي  ( اللسان 5)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.6)
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دي : الَخَشلُ و  ٍء.من كّلِ شي ءُ بالتحريِك الرَّ

 .َخَشلَهُ َخْشالً  وقد من الرجالِ  : الَمْرذُولُ  الَمْخُشولُ و : كُمعَظٍَّم ، الُمَخشَّلُ و

 : كفَِرَح بَِلَي. الثَّوبُ  َخِشلَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 .الَخْشلِ  من ، كُمعَظٍَّم ، ُمَحلًّى ُمَخشَّلٌ  َرُجلٌ  في الُمْحَكِم :و

 كما في العُبَاِب. كأَميٍر اليابُِس من الغُثاءِ  : الَخِشيلُ و

 عْنَد الَحْرِب ، عن ابِن َعبَّاٍد. َضِعيفٌ  فيهما أي فَِشٌل كَكِتفٍ  َخِشلٌ و

 كما في العُبَاِب.  وَذلَّ تََطاَمنَ  الرُجُل إذا تََخشَّلَ و

ةً ُربَاِعيًّا. َخْنَشلَ  السَّريُع وَسيَأْتي هذا للمصنِِّف في : الماِضي الَخْنَشليلُ و ةً ثاُلثِيًّا وَمرَّ  ثانِياً ، فإنَّ ِسْيبََوْيه َجعَلَه َمرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : الِمْصفَاةُ كالِمْشَخلَِة ، عن ابِن األَْعَرابّي. الِمْخَشلَةُ 

 الشَّراَب وَشَخلَه : َصفَّاهُ. َخَشلَ و

ِدي الَخْشلِ  تَفَعََّل من تََخشَّلَ و  ُء.وهو الرَّ

. بالفتحِ وَشّدِ الالم الَخْشبَلُّ  : [خشبل]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اَغانيُّ : هي ْلبَ  وقاَل الصَّ  وبه فسََّر قَْول ِهْميَان بن قَُحافَة : ةُ األََكَمةُ الصُّ

ر   هـــــــــــــِ قـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ يـ ـــــــــــــَ رححـــــــــــــًا فـ ُه ضـــــــــــــــــــــــــــَ ر حـــــــــــــَ  َتضـــــــــــــــــــــــــــَ

ه      مـــــــــــِ نحســـــــــــــــــــــــــِ ت  عـــــــــــن مـــــــــــَ رحفـــــــــــَ ـــــــــــَ ر  يـ بـــــــــــَ (1)اخَلشـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 وقيَل : هي الحجاَرةُ الَخِشنَةُ.

. : َكَحَجْنفَلٍ  الَخَشْنفَلُ  : [خشنفل]  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 .(3)كما في العُبَاِب  (2) فَْرجِ الَمْرأَةِ  أَْسماءِ وقال ابُن ُدَرْيٍد : هو من 

. : الَخلَّةُ  الَخْصلَةُ  : [خصل] اَغانِيُّ ذيلَةُ  أَْيضاً :و ، نَقَلَه الصَّ  كما في الُمْحَكِم. أَو قد َغلََب على الفَضيلَةِ  تكوُن في اإِلْنساِن ، الفَضيلَةُ والرَّ

 َكِريمٍة. َخَصالتٍ و ِخصالٍ وقَبيَحٍة  َخْصلَةٍ وَحَسنٍَة  َخْصلَةٍ  بالكسِر ، تقوُل : فالٌن في ِخصالٌ  جِ  : َحاالت األُمورِ  الَخْصلَةُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

مي ، إصابَةُ الِقرطاِس  : الَخْصلَةُ و  اإِلَصابَة فقَْد أَْخطأَ. الَخْصل قالَ  عن اللَّْيِث قاَل : ومن كالَخْصلِ  أَْن يَقََع السَّْهُم بِِلْزِق الِقْرطاِس  هو أَو بالرَّ

 ُمقَْرِطَسةً. َخْصلَتين وفي التَّْهِذيِب : وإذا تَنَاضلُوا عن َسْبٍق َحَسبُوا .(4) في النِّضاِل تُْحَسُب ُمقَْرِطَسةً  َخْصلَتانِ و قاَل :

 ُمقَْرِطَسةً. َخْصلَتين كانوا يعدونما َوقََع قَِريباً من الِقْرطاِس ، و الَخْصلُ  وقاَل بعُض أَْعَراِب بنِي كالٍب :

امي أَْخَصلَ  قدو  إذا أََصاَب. الرَّ

اِن ؛  أَْيضاً :و ؛ العُْنقودُ  : الَخْصلَةُ و ْطبِ  أَْيضاً :وعوٌد فيه َشْوٌك ، ويَُضمَّ ما َرُخَص من قُْضباِن  هو قيَل :و اللَّيِِّن. َطَرُف القَضيِب الرَّ

كةً. ُك فيهما ، أَو ليَس إالَّ محرَّ  العُْرفُِط ، ويَُحرَّ

 .َخْصلَةٌ  وفي التَّْهِذيِب : كلُّ غْصٍن ناِعٍم من أَْغصاِن الشََّجَرةِ 

 ، قاَل لَبِيٌد : ُخَصلٌ  ، َجْمعُه بالضِم الشَّعَُر الُمْجتَِمُع أَو القَليلَةُ منه : الُخْصلَةُ و قاَل :
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 (5) ُخَصرح ت ِقيين بَتليٍر ذي تَـ 
 : كَسِفينٍَة وهي القَِليلَةُ من الشَّعَِر ، كما في الُمْحَكِم. كالَخِصيلَةِ 

 العُْضُو من اللَّْحِم. : الَخْصلَةُ و

 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. تَراَهنُوا على النِّضالِ  أَي تََخاَصلُواو

 تََسابَقُوا.وقاَل األَْزَهِريُّ : أَي 

َهاِن. : َغلَبَ  َخْصلَهُ  وأََصابَ  َخْصلَهُ  أَْحَرزَ و  على الّرِ

__________________ 
 ( التكملة.1)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  كسرها.2)
 وفيها : وخشنفر : اسم من ألاء الفرج. 374/  3( ومثله يف التكملة ا ويف اجلمهرة 3)
 .«مبَُقرحِطَسةٍ »ل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ( ع4)
 وصدره : 145( ديوانه ط بريوت ص 5)
  يـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــه  نـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــاً و

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين      .... يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 وعجزه يف التهذيب واللسان.
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 في النَِّضاِل : هو الَخَطُر الذي يَُخاِطُر َعلَْيه. الَخْصلُ و

 قاَل أَنَا بِها أَنَا بِها. َخْصلَةً  في حِديِث ابِن ُعَمَر : أَنَّه كاَن يَْرمي فإذا أََصابَ و

اغانيُّ : ةُ من الَخْصلَةُ  قاَل الصَّ  وهو الغَلَبةُ في النَِّضاِل. الَخْصلِ  : الَمرَّ

كنَاَضْلتهم فَنََضْلتهم ؛ ومنه قَْوُل الُكَمْيِت يَْمَدُح  َخاَصْلتهم فََخَصْلتهم ، كأَنَّه على فََضلَُهم ، أَي ، بالكسرِ  ِخصاالً و َخَصلَُهم َخْصالً  يقاُل :

 مسلمةَ بِن َعْبِد الَمِلِك :

ر  ـــــــــاضـــــــــــــــــــــــِ ن اِت كـــــــــر  مـــــــــُ ريح َت إىل اخلـــــــــَ قـــــــــح ـــــــــَ بـ  ســـــــــــــــــــــــَ

َرزحَت ابلـــــــــــعشـــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــوالِء و      اَأحـــــــــــح (1)ِخصـــــــــــــــــــــــــاهلـــــــــــَ
 

  
 ، وكذِلَك فََصلَه. قََطعَه : َخْصالً  ءَ الشي َخَصلَ و

ً و ؛ كأَميٍر الَمْقمورُ  الَخِصيلُ و ئْبُ  أَْيضا ِة : (2) الذِّ مَّ  وفي بعِض النسخِ الذئب وهو َغلٌَط قاَل ذُو الرُّ

ــــــــــَد و  ــــــــــَ   عــــــــــن ــــــــــب ــــــــــطــــــــــرُي ال رحٍد ي ــــــــــَ ــــــــــهفـ ــــــــــل ي  َخصــــــــــــــــــــــــِ

راِدِ       ـــــــــح آَ  الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــرِّي ِ  ال فـــــــــح ـــــــــَ ِذب  كـــــــــنـ ـــــــــَ (3)ي
 

  
 َراَد بالفَْرد الثَّوَر الُمْنفَرَد ، وآلَه َشْخَصه.أَ 

راَعْيِن. كلُّ لَْحمٍة على َحيِِّزها من أَو َصغَُرْت أَو َعُظَمْت كما في الُمْحَكِم ؛ بهاٍء الِقْطعَةُ من اللَّحمِ  : الَخِصيلَةُ و  لَْحِم الفَِخَذْيِن والعَُضَدْيِن والذِّ

 .َخِصيلَةٌ  أَو كلُّ َعَصبٍَة فيها لَْحٌم َغليظٌ  وفي التَّْهِذيِب : والسَّاقَْين والّساِعَدْيِن. وقيَل : لَْحَمةُ الفَخِذ. وقيَل : الطَّْفَطفَةُ ،

 اً.وفي العُبَاِب : كلُّ لَْحَمٍة اْستََطالَْت وَخالََطْت َعَصب

اجِ و ،  الَخِصيلَةِ  أَنِّي قد اْستَْعَمْلتك على الِعَراقَْين َصْدَمة فاْخُرْج إليهما َكِميَش اإِلزاِر ، َشِديَد الِعَذاِر ، ُمْنَطِويَ »َكتََب َعْبُد الَمِلِك إلى الحجَّ

 .َخصائلُ و َخصيلٌ  ج النَّوِم ، َطويَل اليوِم ؛قَِليَل الثَِّميلَِة ، ِغَراَر 

ِهيل ، وُربَّما اْستُْعِمل في اإِلْنساِن قاَل : الَخِصيلِ  َوَصَف بعُضهم فََرساً فقاَل : إنَّه َسْبطُ   وَهَواه الصَّ

ه  فــــــــُ يـــــــــح يــــــــئــــــــًا وضــــــــــــــــــــــَ لــــــــَ  َذفــــــــِ يـــــــــح بــــــــيــــــــُت أَبــــــــو لــــــــَ  يــــــــَ

ًا      فـــــــّ خــَ تــَ ي ُمســــــــــــــــح حــِ رِّ ُيضــــــــــــــــح همــن الــقــَ (4)َخصـــــــــــــــــــــائــلـــــــُ
 

  
 به فُُروُع الشََّجِر كالفَأِْس. ْخَصلُ تُ  ؛ قاَل ابُن َعبَّاٍد : ما : الِمْنَجلُ  الِمْخصالُ و

 كالِمْقَصِل ؛ وفي الُمْحَكِم : القَطَّاُع من السُّيُوِف وَغْيِرها ؛ وكذِلَك الِمْخَذُم عن ابِن األَْعَرابّيِ وأَبي ُعبَْيٍد. كِمْنبٍر السَّْيُف القَطَّاعُ  : الِمْخَصلُ و

اِد تَْصحيٌف.وقاَل في الُمَخّصِص عن أَبِي ُعبَْيٍد : الِمْخضَ   ُل بالمْعجمِة والضَّ

 قْلُت : وأَثْبَتَه أَبُو َحيَّان وَغْيُره كما َسيَأْتي.

لَه تَْخصيالً و ً  َخصَّ  ، كما في الُمْحَكِم. َجعَلَه قَِطعا

 وقََطَع أَْغصانَه ، قاَل ُمَزاِحُم العُقَيليُّ : َشذَّبَهُ  : تَْخِصيالً  الشََّجرَ  َخصَّلَ و

ا  ــــــــَ ي ــــــــَ القـ ــــــــَ ِ ت اح ــــــــَ ــــــــت وحان ضــــــــــــــــــــــال  كــــــــمــــــــا صــــــــــــــــــــــاَح جــــــــَ

لــــــــــ  ُذًر  مل      ــــــــــالن يف َأعــــــــــح ي جــــــــــِ ركــــــــــَ (5)خُتَصــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 أََراَد بالَجْونَْين ُصَرَدْين أَْخَضَرْين.

 اَلَن.، وهو من أَْغصاِن الشََّجِر ما َرُخَص و الُخْصلَةَ  البَعيَر : قََطَع له َخصلَ و

فِة. بِْنُت واثِلَةَ بِن األَْسقَعِ  هي كُجَهْينَةَ  : ُخَصْيلَةُ و  ، َرِضَي هللا تعالَى عنه ، َرَوْت عن أَبِيها ، وأَبُوها من أَْصحاِب الّصِ

 من العََرِب عن ابِن ُدَرْيٍد. : بَُطْينٌ  ُخَصْيلَةَ  بَنُوو
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لقَصائِِر الِحْنَطِة وما فيها من األَْخالِط ، والحاُء فيه أَْعَرُف ، والتَّْرِكيُب يدلُّ على الِقَطعِ أَو الِقْطعَِة من  لُغَةٌ في الُحصالَةِ  بالضمِ  الُخصالَةُ و

 ِء ثم يُْحَمل عليه تَْشبِيهاً ومجازاً.الشي

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : الُمناَضلَةُ. الُمَخاَصلَةُ 

يَةُ. الُخَصلُ و  : أَْطراُف الشََّجِر الُمتََدلِّ

 الرُجَل وَخَسْلته أَي َرَذْلته عن ابِن َعبَّاٍد. َخَصْلتو

__________________ 
 ( اللسان والصحاِح والتهذيب.1)
 ومثله يف التهذيب والتكملة واللسان.« الّذَنبُ »( يف القاموس : 2)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 406( ديوانه ص 3)
 اللسان. (4)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.5)
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 من كناِهِم. الِخصالِ  وأَبُو

 : كُزبَْيٍر َمْوِضٌع بالشأِم. ُخَصيلٌ و

 : كَصْيقٍل َمْوِضٌع في ِجباِل ُهَذيل عنَد ماٍء ، قالَهُ نَْصر. َخْيَصلُ و

 ؛ وفي التَّْهِذيِب : من نَداهُ. نََداهُ  سخِ ، وفي الُمْحَكِم : يُتََرشَُّش ،، هكذا في الن ٍء نٍَد يُتََرشَّفُ : كَكتٍِف وصاِحٍب كلُّ شي الَخِضلُ  : [خضل]

 قاَل ُدَكْين :

َق  براُووِ  الش باِب   (1) اخلاِضرُأسح
 .اْخَضالَّ اْخِضيالالً و اْخَضلَّ اْخِضالالً و ، َخَضالً  كفَِرحَ  َخِضلَ  وقد

 كفَِرَح. فََخِضلَ  السَّماءُ  أَْخَضلَتْه ، وكذا بَلَّهُ  الدَّْمُع : أَْخَضلَهُ و

اء. اْخَضْوَضلَ و ، اْخَضلَّ اْخِضالالً و أَْخَضَل أَْخَضاالً و  وهذه عن الفرَّ

 كما في الُمْحَكِم ؛ وفي التَّْهِذيِب : أَي َرْطٌب َجيِّد النُّْضجِ. َرْشراشٌ  كَكِتفٍ  َخِضلٌ  ِشواءٌ و

ْوَضةُ  : الَخِضيلَةُ و  عَِميَمةُ النَِّديَّةُ ، عن ابِن ُدَرْيٍد.ال كَسِفينٍَة الرَّ

فاِهيَةُ  : الُخُضلَّةُ و يُّ والرَّ من العُْشِب إذا كاَن أَْخضر  ُخُضلَّةٍ  من العَْيِش أَي نَْعَمة وَرفاِهيَة. ونََزْلنا في ُخُضلَّةٍ  ؛ وهم في كُحُزقٍَّة النَّْعَمةُ والّرِ

 :ناِعماً رْطباً ، وقاَل مرداُس الدُّبَْيريُّ 

ةٍ إذا قــــــــــــلــــــــــــُت إن  الــــــــــــيــــــــــــوَم يــــــــــــوَم  لــــــــــــ   ُخضــــــــــــــــــــــــــُ

رحَز و      اراي  (2)ال شــــــــــــــــــــــَ جــــــــَ يــــــــُت األُمــــــــور الــــــــبــــــــَ (3)القــــــــَ
 

  
 يْعنِي الِخْصَب ونََضارة العَْيِش.

ْوَجةُ.  الُخُضلَّةُ و  ونَْعلَين وُحلَّة. ُخُضلَّةً  ، ومنه قَْوُل بعِض فِتْيان العََرِب في َسَجعٍ له : تََمنَّْيتُ  اسٌم للنِّساءِ  قيَل بَْل هووالزَّ

 المْرأَةُ النَّاِعَمةُ. : الُخُضلَّةُ و ، عن ابِن َعبَّاٍد. قاَل : قَْوُس قَُزحَ  : الُخُضلَّةُ و

 ، وقد َمرَّ شاِهُده قَِريباً. : يوُم نَعيمٍ  ُخُضلٌةٍ  يومُ و

 ناِعٌم. أَْيضاً ، أَي كُمْكَرٍم ، وتَُشدَُّد الُمه ْخَضلٌ مُ  َعْيشٌ و

كُ  : بالفتحِ عن األَْزَهِرّيِ ، الَخْضلُ و افي الَجيِّدُ  (4) اللُُّؤلُُؤ والدُّرُّ  عن ابِن ِسْيَده ، ويَُحرَّ اجِ و ذُو الماِء ، يَثِْربِيَّة ، الصَّ جاَءْت امَرأَةٌ إِلى الحجَّ

جَ   ، تْعنِي لُْؤلُؤاً. نَبِيالً  َخْضالً  ني على أَْن يْعِطينِيبرُجٍل فقالْت : تََزوَّ

يت. َخَرٌز م : الَخْضلُ و ّكِ  َمْعِروٌف ، عن ابِن الّسِ

 وقاَل غيُره : هي َخَرَزةٌ َحْمراُء.

 ، قاَل أَبُو ِخَراٍش الُهَذليُّ : الواِحَدةُ بهاءٍ  ، (5)وقاَل الجمِحيُّ : هي َخَرَزةٌ من عاٍج 

ي  ر* (6)فجـــــــاَءتح كخـــــــاصـــــــــــــــِ ةً الَعريحِ مل حتـــــــَح لـــــــَ  َخضـــــــــــــــح

ٍم و      وُح عــــــــلــــــــ  َوشــــــــــــــــــــــح لــــــــُ ًة مــــــــنــــــــهــــــــا تـــــــــَ (7)ال عــــــــاجــــــــَ
 

  
 ، كما في العُبَاِب. بُن ُعبَْيٍد شاِعَرانِ  الَخِضلُ و ، بُن َسلََمةَ  الَخِضلُ  كَكتِفٍ و

 اللَّيُل : أََظلََم. أَْخَضلَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 : أَْقبََل ِطيُب بَْرِدِه ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل : اْخضالالً  الليلُ  اْخَضلَّ  وفي التَّْهِذيِب :
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رحٍن فــــــمـــــــا  ر  مــــــن َأهـــــــِر قـــــــَ ضـــــــــــــــــــــَ  الــــــِعشـــــــــــــــــــــاُء لـــــــه  اخح

م      يـــــــــــــَ و َر ابلـــــــــــــز وحراِء مـــــــــــــن خـــــــــــــِ نــــــــــــــَ (8)حـــــــــــــىت تــــــــــــــَ
 

  
 َكَراِهيَّة للَهْمَزةِ أَْيضاً ، كاْحَمارَّ  اْخَضالَّ  ُربَّما َمدُّوا فقالُواو فَراراً من السَّاِكنَْين ، الشَّجُر كاْطَمأَنَّ  اْخَضأَلَّ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : تقوُل العََرُب :و

ْت أَْغصانُها. ، وقيَل : َكثَُرْت أَْغصانُها وأَْوراقُها ْت وَغضَّ  اْخَضرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 حِ النََّدى.: بالفت الَخِضلُ 

 ، كَكتٍِف َرْطٌب. َخِضلٌ  ءٌ وشي

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«قوله : شرز ا الشرز : الغلة كما يف الصحاح وغريه»( هبامش املطبوعة املصرية 2)
 واألساس. 192/  2( اللسان والصحاح واملقايي  3)
 .«أو الد ر  »( يف القاموس : 4)
 اجلمحي : من جزٍع.( يف التكملة عن 5)
 .«ءقوله : كخاصي العري ا قا  يف اللسان يقا  : جاء كخاصي العري أي جاء عرايانً لي  معه شي»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
(*) . َ  ابللسان : مل ُتكح
 والتهذيب.( اللسان 8) والتكملة واللسان ابختالف الرواايت. 1201/  3( شرح أشعار اهلذليا 7)



13791 

 

 لْحيَتُه. اْخَضلَّتْ  ُدموُعه لْحيَتَه ، وإِذا َخصُّوا الِفعََل قالُوا أَْخَضلَتْ و

 ُء.الشي َخِضلَ  قاَل اللَّْيُث : ولم أَْسَمْعُهم يقولُون

 الناِعُم. (1): النابُت  الَخِضلُ و

 : داَرةُ القََمِر ، عن أَبي َعْمٍرو. الخضلةو

اُء. الرُجُل بصاِحبِه اْختََضلَ و  إِذا اتََّصل به ، قالَهُ الفرَّ

ِلي»الحِديُث :  : التَّْنِديَةُ ، ومنه التَّْخِضيلُ و بِيها بالدُّْهِن ليَْذَهَب َشعَثُها ، يْعنِي َشعََر رأِْسها. «قَنَاِزَعك َخّضِ يها وَرّطِ  أَي نَّدِ

 : صافِيَةٌ. خضلَةٌ  وَدنٌّ 

 أَي أَبَاِطيِلَك. ُخُضاّلتِك ودْعنِي من

. اْخِضالالً  الثَّوبُ  َضلَّ اخْ و  : اْبتَلَّ

َكةً ِخفَّةٌ وُسْرَعةٌ  الَخَطلُ  : [خطل] ً و ، كما في الُمْحَكِم ؛ : محرَّ  الكثيُر. ، وقيَل : الكالُم الفاِسدُ  أَْيضا

 وفي العُبَاِب : الَمْنِطُق الفاِسُد الُمْضَطِرُب.

 .أَْخَطلُ  فهو ، َخَطالً  كفَِرحَ  َخِطلَ 

 أَي في السُّْرَعِة وفََساِد الَكالِم. فيهما كَكِتفٍ  َخِطلَ و

ْمحِ  يكوُن في الطُّوُل واإِلْضِطرابُ  أَْيضاً : الَخَطلُ و  ونَْحو ذِلَك. اإِلْنساِن والفََرِس والرُّ

اَشةٌ أَو ذاُت ِريبةٍ  أَي َخّطالَةٌ  من المْرأَةِ : فُْحُشها وِريبَتُها ، وهي الَخَطلُ و  ْحَكِم والعُبَاِب.، كما في المُ  فَحَّ

ي والتَّبَْختُُر ، وقد : الَخَطلُ و  إِذا فَعََل ذِلَك. في ِمْشيَتِه تََخطَّلَ  التَّلَّوِ

 المقاِتُل ، قاَل : السَّريُع الطَّْعِن العَِجلُهُ  أَْيضاً :و العَِجُل ، كَكتٍِف األَْحَمقُ  : الَخِطلُ و

َوس يف الظ لحماِء ابلر محح   (2) اخَلِطرَأحح
هاِم : ما الَخِطلُ و  قاَل الشاِعُر : ال يَْقِصُد قَْصد الَهَدفِ ويَْعَجل فيَْذَهُب يميناً وشماالً ،  من الّسِ

ه  مـــــــــــــُ هـــــــــــــُ وحُ  املـــــــــــــرحِء َأســـــــــــــــــــــــــــح  هـــــــــــــذا لـــــــــــــذاَ  وقــــــــــــــَ

ُش      صــــــــــــــــــيـــــــُب ومــــنــــهـــــــا الــــطـــــــائــــِ
ُ
رمــــنــــهـــــــا امل طـــــــِ (3)اخلــــَ

 

  
اغانيُّ ، ، َجْمع ثَوٍب ، وَوقََع في الُمْجَمِل : من الثِّيابِ  الَخِطلُ و َوَجفَا  البََدِن ما َخَشَن وَغلُظَ  كذا منو من النَّْبِت وهو تَْصحيٌف نَبَّه عليه الصَّ

 قال ُرْؤبَةُ :

زًّا  ر  خـــــــــــــــــَ الً َأجـــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــِ اً  خـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ رحمـــــــــــــــــَ  ونــــــــــــــــــَ

ا      قـــــــــــَ هـــــــــــَ يــــــــــــح اِب غـــــــــــَ بـــــــــــَ اِن الشـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــَ رِيــــــــــــح (4)ِإن  لـــــــــــِ
 

  
 ، قاَل : أَْخَطالٌ  والَجْمعُ 

طاالً َأَعد    (5)له ونـَرحَمَقاً  َأخح
ائِِد. : الَخِطلُ  يقاُل :و  َحْبُل الصَّ

 كما في العُبَاِب. أَْخطالٌ  ، والَجْمعُ  َطَرُف الفُْسطاطِ  أَْيضاً :و

ُب يَْنَجرُّ على األَْرِض طوالً  ، أَْيضاً : الَخِطلُ و  ، كما في التَّْهِذيِب والعُبَاِب. الثوَّ

 اليََدْيِن : َخِشنُُهما. َخِطلُ  َرُجلٌ و
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، وفي التَّْهِذيِب والعُبَاِب : عنَد االْعطاء أَي إِْعطاِء التّْفِل ، وهو من ِصفَِة  َعِجٌل عنَد العَطاءِ  أَي بالَمْعروفِ  اليََدْينِ  َخِطلُ  من المجاِز : رُجلٌ و

 األَْجواِد.

بُِعيُّ  األَْخَطلُ و كاَن في َزَمِن بنِي أَُميَّة ، التَّْغلَبِيُّ ِغياُث بُن َغْوثٍ  األَْخَطلُ و ةَ فقَتَلَه ُعَمُر بُن ُهبَْيَرةَ ، الضَّ اِد  األَْخَطلُ و الذي ادََّعى النُّبوَّ بُن َحمَّ

 ، كما في العُبَاِب والُمْختلُف والُمْؤتَلَُف لآلِمِدّيِ. ُشعَراءُ  المجاِشِعيُّ أَُخو الفََرْزدقِ  بُن غاِلبٍ  األَْخَطلُ وبِن النَِّمِر بِن تَْولٍَب ، 

كةً ، الذي َخَطلٍ  ِهالٌل أَو عبُد هللا بنُ و األَْسلَِميُّ  قَتَلَه أَبُو بَْرَزةَ  بقَتِْلهِ  ، وسلمعليههللاصلىتَعَلََّق بأَْستاِر الَكْعبَِة يَْوَم الفتحِ ، فأََمَر النبيُّ  ، محرَّ

 عبُد هللا ، اْنتََهى. َخَطلٍ  األَْدَرميُّ ، واسمُ  َخَطلٍ  ، والذي في أَْنساِب أَبي ُعبَْيد القاِسُم بُن سالٍم : ِهالٌل بنُ  عنههللارضي

. بَْيُر بُن بكَّاٍر : اْسُمه آَدُم القََرِشيُّ األَْدَرِميُّ  وقاَل الزُّ

 الُملَقَُّب باألَْدَرِم ، ففي ِسيَاِق المصنِِّف نََظٌر ال يَْخفَى.قْلُت : وهو من ُوْلِد تيِم بِن غاِلٍب 

__________________ 
 ( يف اللسان : النبات.1)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.2)
 ( اللسان.3)
 والتكملة واألو  يف التهذيب واللسان ابختالف ألفا ه. 109( ديوانه ص 4)
 ا وفيهما بدون نسبة.« ترمقا»( هذه رواية التهذيب واللسان وفيه 5)
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 ، كما في الُمْحَكِم والُمِحيِط. : كَصْيقٍَل الَكْلبُ  الَخْيطلُ و

. الِسنَّْورُ  أَْيضاً :و  عن اللَّْيِث. وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : هي الهرُّ

 : والخاِزبَاز قاَل : الَخْيَطلُ و

ـــــــــــــــــه  ر ل هـــــــــــــــــاِر حَبشـــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــُر ال ـــــــــــــــــِدي  ي

َة      فـــــــــــــ  ـــــــــــــغـــــــــــــُ رُ اخلـــــــــــــَ كـــــــــــــمـــــــــــــا عـــــــــــــاجلََ ال طـــــــــــــَ ـــــــــــــح (1)ي
 

  
 بالنُّوِن وهي زائَِدةٌ. كالَخْنَطلِ 

ِمثُْل الَخْيِط ، قاَل : وأَنَّما لم أَْقِض على  َجماَعةُ الَجرادِ  كذِلكَ و ، وهما في الُمْحَكِم كَصْيقٍَل. العَطَّارُ  أَْيضاً :وكَجْنَذٍل الدَّاِهيَةُ ؛  : (2)الَحْنَظُل و

ياَدةِ ألَنَّ الالَم قَليالً ما تَُزاُد ، وإِنَّما ِزْيَدْت في َعْبَدٍل ، وفي ذِلَك ولذلك قََضْينا أَنَّ الَم طَ   ْيَسل أَْصٌل وإِْن كانُوا قد قالُوا َطْيس.الِمها بالّزِ

: وهي  ُخْطلٌ  ، ويَُخفَُّف ، يقاُل : ثَلَّةٌ  كُكتَبٍ  ُخُطلٌ  ج كأَنَّهما نَْعالِن كما في التَّْهِذيبِ  َخْطالَوانِ  ِجدًّا ؛ أُذُناه ْين: الشاةُ العَريَضةُ األُذُنَ  الَخْطالءُ و

 الغَنَُم الُمْستَْرِخيَةُ اآلذاِن ، كما في العُبَاِب ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب :

ُه  و َب رََأســــــــــــــــــــــــــَ زَاُب صــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح َدُف املــــــــــــِ  ِإذا اهلــــــــــــَ

ِة و      لــــــــ  ــــــــ  ــــــــثـ ٌو مــــــــن ال فــــــــح ــــــــه ضــــــــــــــــــــــَ رِ َأعــــــــجــــــــب طــــــــح (3)اخلــــــــُ
 

  
 وكذلك الِكالُب.

 ؛ وقيَل : الطَّويلَةُ الُمْضطِربَةُ. من اآلذاِن : الُمْستَْرِخيَةُ  الَخْطالءُ و

 الطَّويلَةُ الثَّْديَْيِن. الَخْلِق ، كما في التَّْهِذيِب ، وقيَل : هي الَمْرأَةُ الجافِيَةُ  : الَخْطالءُ و

 يُْستَْدَرُك عليه : * ومّما

 القواِئِم َطِويلُها. َخِطلُ  رُجلٌ 

هٌ ، وبه لُقَِّب الشاِعُر قيَل : إِنَّه من أَْخَطلُ  : َطويٌل ُمْضَطِرٌب. ورُجلٌ  َخِطلٌ  وُرْمحٌ   في القَْوِل وذِلَك أَنَّه قاَل : الَخَطلِ  اللِّساِن : ُمْضَطِربُه ُمفَوَّ

ر  يــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ يَنح جــــــــــــــــُ ين وابــــــــــــــــح ُر  ِإنــــــــــــــــ  مــــــــــــــــح  لــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

تـــــــــــــــاٌر لـــــــــــــــئـــــــــــــــيـــــــــــــــُم و      مـــــــــــــــا إِلســـــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــُ (1)أُمـــــــــــــــ 
 

  
ي به. َخَطل فقيَل له : هذا  من قَْوِلَك فُسّمِ

 : ُمْستَْرِخيَةٌ. خطل وسرة

 في َكالِمِه : أَْفَحَش. أَْخَطلَ و

ْيِد   الْستِرخاِء آذانِها. ُخْطلٌ  ُكلُّها (4)وِكالُب الصَّ

هُ المْرأَةُ كالقَِميِص ، أَو : كَصْيقٍل الفَْرُو ، أَو ثَْوٌب َغْيُر َمِخيٍط الفَْرَجْيِن ، أَو ِدْرٌع يُخاُط أََحُد ِشقَّْيِه ، ويُتَْرُك اآلَخُر تَْلبَسُ  الَخْيعَلُ  : [خعل]

ْي له.  قَِميٌص ال ُكمَّ

اغانيُّ : وإنَّما أُْسِقطَ  ْيِن لإلَضافَِة ، ألَنَّ الالَم كالُمْقَحمة ال يعتدُّ بها في ِمثِْل هذا الموِضعِ ، كقَْوِلهم : ال أَبَا لَ قاَل الصَّ َك وأَْصلُه ِت النُّوُن من ُكمَّ

 ى اإلضافَِة.ال أَباَك ، وال تُْحذُف النُّوُن في ِمثِْل هذا إالَّ عْنَد الالِم دوَن سائِِر ُحُروِف الَخْفِض ألَنَّها ال تأْتي بمْعنَ 

ئُْب. : الَخْيعَلُ و  الذِّ

 ، وهو َمْقلوٌب. الَخليعُ  أَْيضاً :و

 في قَْوِل ُرْؤبَة : ع الَخياِعلُ والغوُل  أَْيضاً :و
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ال و  ائــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــــــــَ َد اأَلرابَ  وا ــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــــــَ

واًة إىل      هــــــــــــــــــح وز مــــــــــــــــــَ الِبــــــــــــــــــَح اعــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــَ (5)خــــــــــــــــــَ
 

  
 فَلَبَِسهُ. الَخْيعَلَ  أَْلبََسهُ  أَي َخْيعَلَه فَتََخْيعَلَ  تقُوُل :و

اُء :و  : االْختِباُء من ريبٍَة. الَخْوَعلَةُ  قال الفرَّ

 ٍء أَْصالً.: اْعلَم أَنَّ الخاَء ال تكاُد تَأْتَِلُف َمَع العَْيِن إالَّ بَدِخيٍل وليَس ذِلَك في شي (6)قاَل ابُن فاِرَس 

.: أَْهَملَه اللَّْيُث والجَ  الخافِلُ  : [خفل]  ْوَهِريُّ

 كالماِلِخ والماِخِل. الهاِربُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ في نواِدِره : هو

__________________ 
 ( اللسان وصدره فيه : يداري النهار بسهم له.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وا َنحَظُر َكَجنحَدٍ .2)
صاحب اللسان يف  وله : اهلدف املعزاب ا قد أوضحه.ق»وأعجبه. وهبامش املطبوعة املصرية : وفيه : وأمكنه بد   43/  1( ديوان اهلذليا 3)

 .«وكذا  الشارح هنا  فراجعه ا ه مادة هدف
 ( اللسان.4)
 والثاين يف اللسان.« وعقد األابر »والتكملة برواية :  182( ديوانه ص 5)
 .200/  2( املقايي  6)
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. كَجْعفٍَر وُعالبٍِط والثاُء ُمثَلَّثَةٌ  ثِلٌ ُخفاو َخْفثَلٌ  رُجلٌ  : [خفثل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 َضعيُف العَْقِل والبََدِن. : أي (1)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

. : كعاُلبِطٍ  الُخفاِجلُ  : [خفجل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اَغانِيُّ : هو  الفَْدُم. وقاَل الصَّ

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وأَْنَشَد : : كَسَمْنَدٍل الثَّقيُل الَوْخمُ  الَخفَْنَجلُ و قاَل :

 (2)يـَغحزِ  ابلد ر ارِة  َخَفنحَجر
 ، كما في العُبَاِب. من فيه َسَماَجةٌ وفََحجٌ  قاَل غيُره : هوو

. بالشيِن الُمْعَجَمةِ  كَسَمْنَدلٍ  كالَخفَْنَشلِ  : [خفشل]  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 .(3)بُن ُدَرْيٍد : هو الثَّقيُل الَوِخُم وقاَل ا

 ما َحُمَض من َعصيِر الِعنَِب وَغْيِره. الَخلُّ  : [خلل]

 .َخلَّةٌ  والطَّائِفَةُ منه ، «الَخلُّ  نِْعَم اإِلدامُ »الحِديُث :  ، ومنه َعَربيُّ َصحيحٌ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وهو

 أَْم هي لغَةٌ كَخْمٍر وَخْمَرةٍ. الَخلِّ   أَْدِري أََعنَى الطاِئفَةَ منلهم ، فال بَِخلَّة قاَل أَبُو ِزياٍد : َجاُؤنا

؛ والباِرُد أَْغلَُب ، والذي فيه حرافة أَْسَخن وإن لم تكْن فبَاِرٌد َرْطٌب ، والّطْبُخ  حاّرٍ وباِردٍ  لَِطْيفَْين الَخْمِر ُمَركٌَّب من َجْوَهَرْينِ  َخلُّ  أَْجَوُدهُ و

طبَِة ، ُمنَق للشَّْهَوةِ ، ُمِعْيٌن على الَهْضِم ، كلُّ ذِلَك لدْفِعِه الَمِعَدةَ ، وإذا تََمْضَمَض به نَفَ  نافٌِع للَمِعَدةِ  (4)يُْنِقُص من بُُروَدتِِه  ةِ الرَّ ثَّةِ  عَ الحارَّ  اللِّ

صبّاً َعلَيها  نَْهِش الَهوامِّ  يَْنفَُع منو والقوباِء بوضعِ صوٍف مْبلوٍل منه َعلَيها ؛ والِحكَّةِ  ، والَجَرِب ، القُروحِ الَخبيثةِ  يَْنفَُع من َسْعيو وَشدَّها ،

ناً ؛ أَْكِل األَْفيونِ  يَْنفَُع منو ؛ وبُخاُر  َمْضَمَضةً به. أَْوجاعِ األَْسنانِ  منو ءٍ أَْسرع من كّلِ شي ْرِق النَّارِ حَ  يَْنفَُع منو والشوكراِن يُْشرُب ُمَسخَّ

ه ه منو ، ولكنَّ اإِلْدماَن منه ُربَّما أَدَّى إلى االْستِْسقاِء. لالْستِْسقاءِ  نافِعٌ  حاّرِ ويحدُّه ويُْفتَُح سدد المْصفَاةِ  ُعْسِر السَّْمعِ  يَْنفَُع أَْيضاً بخاُر حاّرِ

ِة الَكْلِب ، وإذا ُطِلي َمَع الكرنِب على النْقرِس نَفََع قالَهُ الرَّ  الدَِّوّي والطَّنين يَُحلِّلُ و ةٍ ،بقُوَّ  ي بملحٍ يَْنفَُع من َعضَّ  ئيُس.والُمتََّخذ ِمن الِعنَِب البَّرِ

ْملِ  الَخلُّ و أو النَّافِذُ بَْين  ، فإذا كاَن الطَّريُق في َجبٍَل فهو نقٌب ، (5)ما يقاُل اْفعَى َطِريمٍة ك َخلٍّ  أَيًّا كاَن. يقاُل : َحيَّةُ  أَْيضاً الطَّريُق يَْنفُذُ في الرَّ

ْمِل الُمتَراِكم ي به ألَنَّه رْملَتَْيِن ، أَو النافِذُ في الرَّ ماُل الُمتََراكمِة ُسّمِ  ِخاللٌ و خاءِ بضِم ال أَُخلُّ  ويَُؤنَُّث ج أي يَْنفُذُ ، يَُذكَّرُ  يَتََخلَّلُ  ، أَو الّرِ

 بالكسِر.

 : (6)؛ وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو الخفيُف الِجْسِم ، قاَل تأَبََّط َشّراً  الِجْسمِ  الُمْختَلُّ  النَّحيفُ  : الرُجلُ  الَخلُّ  من المجاِز :و

رٍو  مـــــــــح واَد بـــــــــَن عـــــــــَ يـــــــــهـــــــــا اي ســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــِ قـــــــــِ  فـــــــــاســـــــــــــــــــــــح

ي بــــــــــــــعــــــــــــــد خــــــــــــــاِد      مــــــــــــــِ ر  إن  ِجســــــــــــــــــــــــــــح (7)خلــــــــــــــَ
 

  
 الحاِل ، قاَل ُزَهْيُر يمَدُح هرم بن سنان : الُمْختَلُّ  وهو الفقيرُ  كالَخليلِ 

ـــــــــــــــرٌ إنح َأَله و  ي لـــــــــــــــِ ـــــــــــــــٍة  خـــــــــــــــَ بَل ـــــــــــــــوَم َمســـــــــــــــــــــــــــــح  ي

رُِم      (8)يـــــــــــقـــــــــــوُ  : ال غـــــــــــائـــــــــــٌب مـــــــــــاد وال حـــــــــــَ
 

  
 فيه َطَرائِق. الثَّوُب البالي : الَخلُّ و

أِْس ، وأَْنَشَد لَجْنَدٍل الطَهِوّيِ :، عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ زَ  َعْرٌق في العُنُِق وفي الظَّْهرِ  : الَخلُّ و  اَد َغْيُره : ُمتَِّصٌل بالرَّ

ِديـــــــــــــِد  ٍب شـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــح تح إىل صـــــــــــــــــــــــــــُ رِّ متـــــــــــــَ   اخلـــــــــــــَ

رِّ و      هــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح َض مــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ ٍ  أَتـــــــــــــــــح نــــــــــــــــُ (9)عــــــــــــــــُ
 

  
 وقاَل آَخُر :
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ِ َشِديُد   اخَلرِّ انيب املاَِلَطاح
__________________ 

 .317/  3( اجلمهرة 1)
 والتكملة. 370/  3واجلمهرة ( اللسان 2)
 ( ليست يف اجلمهرة ا ونقر العبارة يف التكملة عن ابن دريد ا ومل يعزها يف اللسان ألحد.3)
 تطبيض.« بردوته»( ابألصر 4)
 .«صرمية»( يف اللسان : 5)
وقا   برت  160/  2ا ماسة للتربيزي  ( كذا ابألصر ويف اللسان : وأنشد هذا البيت املنسوب إىل الشنفر  ابن أخت  برت شرنا. ويف شرح6)

 شرنا وذكر أنه خللف األمحر وهو الصحيح.
 وعجزه يف الصحاح. 163/  2وشرح ا ماسة للتربيزي  156/  2( اللسان واملقايي  7)
 والصحاح والتهذيب. 156/  2واللسان واملقايي   91( ديوانه ط بريوت ص 8)
 األو  يف الصحاح والتهذيب.والتكملة و  69/  1( اللسان واجلمهرة 9)
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وهي بهاٍء  يْعنِي السَِّمينَةَ ، ، قاَل األَْزَهِريُّ : َخلَّة ، وهذه عن األَْصَمِعّيِ ، يقاُل : أَتَاُهم. بقُْرٍص كأنّه فِْرِسن كالَخلَّةِ  ابُن الَمَخاِض  : الَخلُّ و

 أَْيضاً.

يِش من الطيَّرِ  : الَخلُّ و  قاَل أَبُو النَّْجِم : القَليُل الّرِ

اِح و  مــــــــــــــ  ِر الــــــــــــــر أحِس كــــــــــــــاجلــــــــــــــِ عــــــــــــــح ر  صــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــُ

رِّ      اِح  خــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ َدِف اجلــــــــــــــــَ (1)الــــــــــــــــذ اَنَب َأجــــــــــــــــح
 

  
 ، قاَل : الَحْمضُ  : الَخلُّ و

 (2)وال اخِلَماط  اخَلرِّ ليحَستح من 
 يكوُن في الناِس واإِلبِِل. الَمْهُزوُل والسَّميُن ِضدُّ  : الَخلُّ و

 الَمْهزوُل. الفَصيلُ  الَخلُّ و

. : الخلو  الّشرُّ

َعِة والسعَِة والَحْمِض للشَّّرِ والَحْرِب. الخلَّةُ  وفي التَّْهِذيِب : وتُْضَربُ   َمثاَلً للّدِ

 الشَّقُّ في الثَّْوِب. أَْيضاً :و

 بالحجاِز. : قُْرَب ِلينَةَ  الَخلِّ  ِرمالُ و

. فَقيهٌ  لَخلِّ  محمُد بُن الُمباَركِ  أَبُو الَحَسِن ،و  َسِمَع ابن البطر ، وعنه أَبُو الَحَسِن القَطْيعيُّ

. الَخلَّةُ و  وفي التَّْهِذيِب : هي الفُْرَجةُ في الُخَص. : الثُّْقبَةُ الصَّغيرةُ ، أَو عامٌّ

اُء :و ْملَةُ  : الَخلَّةُ  قاَل الفرَّ ْمِل. فَرَدةُ الُمنْ  اليَتِيَمةُ  الرَّ  من الرَّ

ةً  الَخْمرُ  : الَخلَّةُ و  وهو الِقياُس ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : أو حاِمَضتُها عامَّ

ة  طــــــــَ مــــــــح تح خبــــــــَ ــــــــيحســــــــــــــــــــــَ راء ل فــــــــح ــــــــجــــــــاَء هبــــــــا صــــــــــــــــــــــَ  ف

ةال و      لــــــــ  ا  خــــــــَ هــــــــاهبــــــــُ ُروَب شــــــــــــــــــــــِ وي الشــــــــــــــــــــــ  كــــــــح (3)يــــــــَ
 

  
بيعِ  (4)قُْرَب َعَدِن أَْبيََن عْنَد َسبَأ ُصَهْيٍب لبَنِي ُمْسِليَةَ  ة باليََمنِ   :َخلَّةُ و َخلُّ  بِال ُحموَضٍة ج الّطْعمِ  الُمتَغَيَِّرةُ  هي الَخْمَرةُ  أو ، ومنها أَبُو الرَّ

ّيِ  النَّحويُّ ، كاَن بِمْصَر في َدْولِة الَكاِمِل ، وهو َشِديُد االْشتِباهِ  الَخلِّيُّ  ُسلَْيمن بُن محمِد بِن ُسلَْيمن ةٌ باليََمِن يَْنتَِسبُون بالكسِر ، وجماعَ  بالِخلِّ

 هكذا إلى بَْيِت برخل ، قَْريةٌ بها ، وقد تقدَّم ِذْكُرها.

 الِجْسِم النَّْحيِفَِة. المرأَةُ الخفيفةُ  : الَخلَّةُ و

 مكانةُ اإِلْنساِن الخاليَةُ بعَد َموتِِه. : الخلَّةُ و

 : َحُمَضْت وفََسَدْت. تَْخليالً  الَخْمُر وَغْيُرها من األَْشِربَةِ  َخلَّلَتِ و

،  َخالًّ  العصيُر إذا صارَ  اْختَلَّ  ، وهذه عن اللَّْيِث ، وأَْنَكَرها األَْزَهِريُّ وقاَل : لم أَْسَمْع لغيِره أَنَّه يقاُل : َخالًّ كاْختَلَّ  العصيُر : صارَ  َخلَّلَ و

 .َخالًّ  َشَراُب فالٍن إذا فََسَد وصارَ  لَّلَ خَ  وَكالُمهم الجيِّد :

. ، فهو َخالًّ  الَخْمَر : َجعَلَها َخلَّلَ و  الِزٌم ُمتَعَّدٍ

ةٍ  بالَخلِّ  َوَضعَه في الشَّمِس ثم نََضَحه : البُْسرَ  َخلَّلَ و وكذا َغْير البُْسِر كالِخياِر والكرنِب  الُمَخلّلُ  كما في الُمْحَكِم ، وهو ، فََجعَلَه في َجرَّ

 والبَاِذْنجاِن والبََصِل.

 ، وهو َمثٌَل. َخْيٌر وال شرٌّ  أي وال َخْمرٌ  َخلٌّ  ما لَه يقاُل :و

 قاَل النَِّمُر بُن تَولٍَب :
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ه  تــــــــــــــِ يــــــــــــــح  هــــــــــــــال  ســــــــــــــــــــــــــــبَلــــــــــــــِت بــــــــــــــعــــــــــــــاِذايء وبـــــــــــــــَ

رِّ و      ض  اخلــــــــــــــَ نــــــــــــــَ (5)واخلــــــــــــــمــــــــــــــِر الــــــــــــــذي مل ميــــــــــــــُح
 

  
 من عصيِر الِعنَِب والتَّْمِر. الَخلِّ  خاذُ : اتِّ  االْختِاللُ و

 ، وهي التي ذَكَرتْها إْحَدى الُمتَخاِصَمتَْين إلى اْبنِة الُخّسِ ِحْين قالَْت : َمْرعى إِبل أَبي : بالضِم َشَجَرةٌ َشاكَّةٌ  الُخلَّةُ و بائِعُهُ. : كَشدَّادٍ  الَخاّللُ و

ةِ.، فقالَْت لها اْبنةُ الُخّسِ : َسري الُخلَّةِ  ةِ والِجرَّ رَّ  عَةُ الّدِ

 يكوُن من الشََّجِر وَغْيِره. الُخلَّةُ  وقاَل اللّْحيانيُّ :

ةً.  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو من الشََّجِر خاصَّ

__________________ 
 برواية : 21/  2( للمتنخر اهلذد ا ديوان اهلذليا 2) ( التكملة.1)

 مشــــــــــــــــــــــــــعشــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــة كـــــــــــــعـــــــــــــا الـــــــــــــديـــــــــــــك لـــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــت 

 إذا ذيـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن اخلـــــــــــــــــــــر اخلـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــاط    

  

 .«ديفت»واللسان 

 برواية : 72/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ِء ليست خبمطةٍ عقار كماء الين

 واللسان والصحاح.

 .«لبين مسيلمة»( يف معجم البلدان 4)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.5)
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 .بُخلَّةٍ  شََّجِر العظامِ ء من الوقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : ليَس شي

ً و ؛ من العَْرفَجِ َمْنبِتُهُ وُمْجتََمعُهُ  : الُخلَّةُ و  الُخلَّةُ و، فالَحْمُض ما فيه ملوَحةٌ ،  ُخلَّةٌ ووقيَل : الَمْرَعى ُكلُّه َحْمٌض  ما فيه َحالَوةٌ من النَّْبِت. أَْيضا

 ما ِسَواهُ.

 ُخْبز اإِلبِِل والَحْمُض لَْحمها أَو َخبِْيصها ، وفي التَّْهِذْيِب : فَاِكَهتُها. الُخلَّةُ  وتقوُل العََرُب :

ً  يقُولُون : كُصَرٍد. ُخلَلٌ  ج ٌء قالَهُ أَبُو َحنِيفَةَ . وإن لم يكْن بها من النَّبَاِت شيُخلَّةٌ  فهي ُكلُّ أَْرٍض لم يكن بها َحْمضٌ و  ُخلَّة َعلَْونا أَْرضا

 .ُخلاَلً  وأَْرضين

 .ُخلَّةٌ  إنَّما هي األَْرُض. يقاُل : أَْرضٌ  الُخلَّةُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

ٌء من الشََّجِر وهي ُجُرٌز من األَْرِض : التي ال َحْمض بها ، وُربَّما كانَْت بها ِعضاةٌ ، وُربَّما لم تُكْن ، ولو أَتَْيت أَْرضاً ليَس بها شي ُخلَلُ و

يَّة إِبِلٌ و،  ُخلِّيُّ  إذا نََسْبت إليها قُْلت : بَعيرٌ و ؛ ُخلَّةٌ  األَْرِض قُْلت : إنَّها  عن يَْعقوب. ُخلِّ

ْض أَي اْنتَِقل من حالٍ  ُمْختَلٌّ  ، ومنه الَمثَُل : إنَّك ُمْختَلَّةٌ و ُمِخلَّةٌ  جاَءِت اإِلبِلُ  يقاُل : تَْرعاها. إذا كانَتْ  ُمْختَلَّةٌ و ُمِخلَّةٌ  غيُره : إبِلٌ  قالو  فَتََحمَّ

ِد. إلى حاٍل. قاَل ابُن ُدَرْيٍد :  يقاُل ذِلَك للُمتَوّعِد الُمتََهّدِ

أَْحَمض  أََخلَّ  ، ومنه قَْوُل بعِض نِساِء األَْعَراِب وهي تَتََمنَّى بَْعالً : إِن َضمَّ قَْضقَض ، وإن َدَسر أَْغَمض ، وإن َرَعتْها إِبِلُُهم : الالً أََخلُّوا إخْ و

ة الشَّبَاِب َجَذعة ؛ تقُوُل : إن أََخَذ من قُبُل أَتَْبع ذ ها : لقَْد فََرْرِت لي ِشرَّ اجِ :، قالَْت لها أُمُّ  ِلَك بأَْن يأُْخَذ من ُدبٍُر وقَْوُل العجَّ

 (1)فالقـَوحا مَححضا  خمُِلِّاكانُوا 
ا كانُوا فيه ؛ يُْضَرُب لَمْن يَتََوعَّد ويَتََهدَُّد فيَْلقَى من هو أََشّد منه.  أي القُوا أََشدَّ ممَّ

لَها إليها. : إذا أََخلَّهاو يَُخلُّها َخالًّ  اإِلبِلَ  َخلَّ و  َحوَّ

 اْحتَبََسْت فيها. أي اإِلبِلُ  اْختَلَّتِ و

كةً  الَخلَلُ و ْيئَْيِن. : محرَّ  ُمْنفََرُج ما بين الشَّ

َق َُيُْرُج ِمْن َفرَتَى اْلَودْ ) كِجباٍل وَجبَل ؛ ومنه قَْولُه تعالَى : َخلَلٍ  جمعبالكسِر وقيَل : الِخاللُ  كِخالِلهِ  من السَّحاِب : مَخاِرُج الماءِ  الَخلَلُ و
اكُ  ُجبَْيرٍ  بنُ  وَسِعيدُ  البَْصريُّ  والَحَسنُ  ، عنهمهللارضيوقََرأَ ابُن َعبَّاٍس وابُن َمْسعُوٍد ،  .(2) (ِخالِلهِ   من البرهسم وأَبُو َعْمٍرو وأَبو والضَّحَّ

، نَقَلَه ابُن ِسْيَده ولم يَْذُكْر الفَتْح  بَْينهم أي بَكْسِرهما ويُْفتَُح الثاني ِخاللُُهمو ِخلَلُُهم وهو ، وهي الفَُرُج في السَّحاِب يَْخُرُج منها الَمَطُر ، َخلَِله

 في الثاني.

 (َفجاُسوا ِخالَل الدِّايرِ ) ، ومنه قَْولُه تعالَى : وما بَْين بُيوتِها هاكذا في النسخِ ، وفي الُمْحَكِم : ُجُدرُ  الداِر أَْيضاً ما َحوالَْي ُحدوِدها ِخاللُ و

 ُدوِر القَْوِم أَي بَْين البُيوِت وَوسَط الدُّوِر. ِخاللَ وبُيوِت الَحّيِ  ِخاللَ  يقاُل : َجلَْسنا .(3)

َنةَ )َرُعوا. وقيَل : ألَوَضعوا َمراِكبَُهم قاَل األَْزَهِريُّ : أي ألَسْ  .(4) (َوَْلَْوَضُعوا ِخالَلُكمْ )وقَْولُه تعالَى :  ُغوَنُكُم اْلِفت ْ ،  (ِخالَلكم يَ ب ْ

ق من الَجَماعاِت ِلَطلَِب الَخْلَوةِ والِفَراِر. ِخاللَكم بمعنَى َوَسطكم. وقيَل : ألَْسَرُعوا في الَهَربِ  ِخاللَكم وَجعَلَ   ، أَي ما تَفَرَّ

كةً كَجبٍَل وِجباٍل ، وعلى الثاني اْقتََصر الشَّهاُب في الِعنَايِة في ُسْوَرةِ  َخلَلٍ  قاَل شْيُخنَا : قالُوا يُْحتََمُل أَْن يكوَن ُمْفرداً كِكتاٍب أَو َجْمع محرَّ

 التَّْوبَِة.

 .ِخالِلهمو َخلَِلهم وفي الُمْحَكِم : بَْين َدَخَل بَْينَهم تََخلَّلَُهمو

 ُء نَفََد.الشَّي تََخلَّلَ و

ً  تََخلَّلَ و  .(5) الَمَطُر : َخصَّ ولم يكْن عاما
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َطَب : َطلَبَه بين تََخلَّلَ و َراِم ،، الصواُب حْذُف لَْفَظِة بَْين ، كما هو في الُمْحَكِم بْعَد اْنِقَضا السَّعَفِ  ِخاللِ  الرُّ َطبُ  ِء الّصِ  ُخاللٌ  وذِلَك الرُّ

ِهما. ُخاللَةٌ و  وقيَل : هي ما يَْبقَى في أُُصوِل السَّعَِف من التَّْمِر الذي يَْنتَثُِر ، وهي الُكَرابَةُ ، قالَهُ الدَّْينوِرّي. بَضّمِ

 في الُوُضوِء ، أَصابِعَهُ وِلْحيَتَه : أَساَل الماَء بَْينهما َخلَّلَ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 .43( سورة النور اآية 2)
 .5( اإلسراء اآية 3)
 .47( التوبة اآية 4)
 .«ِخاَلهَلم والقوَم َدَخرَ »( نقص يف عبارة الشارح ويف القاموس زايدة نصها : 5)
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ياها خُتَلُِّلها َأصاِبَعكم ال َخلُِّلوا»ا ِديُث :  وهو َمعحروٌف ا ومنه  .«انٌر قَليٌر بـُقح
 .َخليلٌ و َمْخلولٌ  فهو يَُخلُّه َخالًّ  ءَ الشَّي َخلَّ و

 ، كما في الُمْحَكِم. ثَقَبَهُ ونَفََذهُ  كذِلَك أي تََخلَّلَهُ و

 .أَِخلَّةٌ  ج أَي ثَقَبَه به به َخلَّه كِكتاٍب ما : الِخاَللُ و

ً و  ، وهو َمْعروٌف.بْعَد الطَّعاِم  به األَْسنانُ  تَُخلَّلُ  ما أَْيضا

 عوٌد يُْجعَُل في لساِن الفَصيِل ِلئاَلَّ يَْرَضَع. أَْيضاً : الِخاللُ و

 قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : َشقَّ ِلسانَه فأَْدَخَل فيه ذِلَك العودَ  إذا َخلَّهُ َخالًّ  قدو

ه  َاتــــــــــــــــــــــــــِ ربح ر  إلــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــه مبــــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــَ

ر  كـــــــــمـــــــــا      رح  خـــــــــَ جـــــــــِ
ُ
ـــــــــلســـــــــــــــــــــــاِن املـــــــــ َر ال هـــــــــح (1) ـــــــــَ

 

  
 .بِخاللٍ  َشدَّهُ  وَغْيَره : الِكساءَ  َخلَّ و

 ، ومنه قَْوُل الشاِعِر : بالِخاللِ  ثَْوبَه : َشكَّه َخلَّ  وفي التَّْهِذيِب :

رٍّ  اُ   فـــــــــــــو  تـــــــــــــَ بـــــــــــــَ تـــــــــــــك إذ خـــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــبَلـــــــــــــح

َت و      هأَنـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــ  رِّ  ختـــــــــــــــــــَُ ال   ابخلـــــــــــــــــــَ  (2) خـــــــــــــــــــَ
  

يُق ، َرِضَي هللا تعالَى عنه الِخاللِ  ذوو ا َحّث النبيُّ ،  ألَنَّه ، لُقَِّب به أَبُو بَْكٍر الصّدِ  تََصدََّق بَجميعِ ماِلهِ  الّصَدقةِ  على ، وسلمعليههللاصلىلمَّ

 فقاَل : هللا وَرُسولُه. ؟، فقاَل : ما تََرْكت ألَْهِلكَ  وسلمعليههللاصلىكلِّه ، فسأَلَه النبيُّ ، 

 .الِخاللِ  ، وقاَل له طاِرُق بُن شهاٍب ، َرِضَي هللا تعالَى عنه ، يا َذا بِِخاللٍ  ، وهي عبَاَءةٌ كانَْت َعلَيه ، ِكساَءهُ  َخلَّ  قَدْ و

ثٌ  الِخالِليُّ  بِن علّيِ  محمُد بُن أَحمدَ  أَبُو بَْكرٍ و بيعِ والمزنّيِ ، هكذا َضبََطه ابُن نْقَطةَ في محّدِ التَّْقيِيِد ، وتَبِعَه الحافُِظ في  ثِقَةٌ َرَوى عن الرَّ

ِليُّ  إبراهيُم بُن عثمانَ  أَبُو القاِسِم. وبالفتِح والشَّدِّ  التَّْبِصيِر ، وتَْرَجَمهُ ابُن السَّبكّي في الطَّبَقاِت ،  الجْرَجانيُّ عن َحْمَزة السَّْهِمّي. الَخالَّ

ْمحِ : نَفََذهُ  اْختَلَّهو  فَُؤاَدهُ ، قاَل : فاْختَلَّ  ، كما في التَّْهِذيِب ؛ وقيَل : َطعَنَه اْنتََظَمه قيَل :و ، كما في الُمْحَكِم ؛ بالرُّ

تَـَللحتُ مل ا   (3)فـَُؤاَده ابملِطحَرِد  اخح
 ، كما في الُمْحَكِم. به : َطعَنَهُ َطعَنَةً إِثَْر أُْخَرى تََخلَّلَهُ و

 كأَنَّ فيه َمنَافَِذ. غيُر ُمتَضامٍّ  أي ُمتََخْلِخلٌ و خالٌّ  وَعْسَكرٌ  قاَل :

كةً  الَخلَلُ و  وهو من ذِلَك كأَنَّه تُِرَك منه َمْوِضٌع لهم يُْبَرم وال أُْحِكم. الَوْهُن في األَْمرِ  : محرَّ

قَّةُ في النَّاِس. : الَخلَلُ و  الّرِ

 وهو مجاٌز. (4) التفّرق في الرأَي واإلْنتِشارُ  أَْيضاً :و

 ، وفي الُمْحَكِم : واِهٌن. واهٍ  ُمْختَلُّ  أَْمرٌ و

 به. ِء أَْجَحفَ بالشَّي أََخلَّ و

 غاَب عنه وتََرَكهُ. إِذا بالَمكاِن وغيِره أََخلَّ و

 قَلََّل الُجْنَد بها. إِذا الوالي بالثُّغورِ  أََخلَّ و

ُجلِ  أََخلَّ و  لم يَِف له. إِذا بالرَّ

 َشِديدةٌ أَي َخصاَصةٌ ، عن اللّْحيانّيِ. َخلَّةٌ   : بهيقالُ  : الحاَجةُ والفَْقُر والَخصاَصةُ  الَخلَّةُ و
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 .الَخلَّة اللُهمَّ سادّ  في حِديِث االْستِْسقاِء :و َخلَّتَه ويقاُل في الّدعاِء : َسدَّ هللا

 ، أَي الفُْرَجةُ التي تََرَك ، قاَل أَْوُس : َخلَّته واْسُددْ اللُهمَّ اْخلُْف على أَْهِله بخيٍر  : يقاُل لَمْن َماَت له َميٌت : وفي التَّْهِذيِب : قاَل األََصْمِعيُّ 

تـــــــــــــوي ا   الـــــــــــــٍة ال َيســـــــــــــــــــــــــــح ِك َفضـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــح  هلـــــــــــــُِ

وُد وال      قــــــــــــــــُ ةُ فـــــــــــــــــُ لــــــــــــــــ  اهــــــــــــــــِب  خــــــــــــــــَ (5)الــــــــــــــــذ 
 

  
 .(6) السَِّرقَةِ  الَخصاَصة تَْحملُه على تَْدعو إِلى السَّلَِّة ، أَي الَخلَّةُ  في الَمثَِل :و

 اْحتاَج. أَي بالضمِ  أُِخلَّ و َخالًّ  الرُجلُ  َخلَّ  وقَدْ 

 .َخليلٌ و ُمْختَلٌّ و بَِكْسِرها ، لخاِء ، وفي نسِخ الُمْحَكِم :بفتحِ ا ُمَخلُّ  رُجلٌ و

__________________ 
 واللسان. 111( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان وصدره فيه :2)

 نبذ اجلؤار وضر هدية روقه
 ( اللسان وصدره فيه :3)

 نبذ اجلؤار وضر هدية روقه
 ( يف القاموس : واالنتشاُر والتفّرُ  يف الراي.4)
 واللسان والتهذيب. 10( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( يف القاموس : أي إىل السرقِة.6)
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 ُمْحتاٌج. ُمْعِدٌم فَقيرٌ  أَي أََخلُّ و

  األَْحَوجِ.األَْقَربِ  لألََخلِّ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وفي بعِض َصَدقاِت السَّلَفِ 

، أَي متى يَْحتاُج الناُس إِلى  «إِليه يَْختَلُّ  َعلَيُكم بالِعْلِم فإِنَّ أََحَدُكم ال يَْدِري متى»:  عنههللارضيقَْوُل ابِن َمْسعوٍد  ، ومنه إِليه : اْحتاجَ  اْختَلَّ و

 ما عْنَده.

 ، عن اللّْحيانّيِ. ما أَْحَوَجكَ  أَي هللاُ إِليه أََخلَّكَ  ماو

 ، وقَْوَل الشاِعِر : باألََخّلِ فاألََخلِّ  ومنه قَْولُهم : اْلَزقْ  : األَْفقَرُ  األََخلُّ و قاَل :

قــــــــــيــــــــــم أبَرحضــــــــــــــــــــــــه و  م  َزيــــــــــٌد مــــــــــن مــــــــــُ  مــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــَ

ر       قـــــــــــــرا  َأخـــــــــــــَ (1)ِإلـــــــــــــيـــــــــــــه مـــــــــــــن أَبـــــــــــــيـــــــــــــِه وأَفـــــــــــــح
 

  
إِليه  َخلَّة ألَنَّ التعجَب إِنَّما هو من صيغِة الفاِعِل ال من صيغِة الَمْفعوِل ، أَي أََشد أُِخلَّ  إِلى كذا إِذا اْحتاَج ال من أََخلَّ  هو أَْفعَُل من قَْوِلكَ 

 وأَْفقر من أَبيِه.

ةً ، ويُجوُز َحَسنَةٌ ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وكأَنَّ  َخلَّةٌ  تكوُن في الرُجِل ، يقاُل : في فالنٍ  : الَخْصلَةُ  الَخلَّةُ و ه إِنَّما َذَهَب بها إِلى الَخْصلَِة الَحَسنَِة خاصَّ

 بالكْسِر. ِخاللٌ  ج أَْن يكوَن َمثَّل بالَحَسنَِة لَمكاِن فَْضِلها على السَِّمجِة ،

 : عنههللارضي، قاَل َكْعُب بُن ُزَهيٍر ،  الَخليلَةُ  بالضمِ  : الُخلَّةُ و

هـــــــــــا  ةً اي َوحيـــــــــــحَ لـــــــــــ  ا صـــــــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــُ تح لـــــــــــو َأهنـــــــــــ   َدقـــــــــــَ

بـــــــــو ُ      قـــــــــح  مـــــــــوعـــــــــوَدهـــــــــا َأوح لـــــــــو َأن  الـــــــــَنصـــــــــــــــــــــــَح مـــــــــَ

  

ــــــــهــــــــا  ــــــــكــــــــن لــــــــةٌ ل هــــــــا  خــــــــُ ن َدمــــــــِ ــــــــرَت مــــــــِ ي د ســــــــــــــــــــــِ  قــــــــَ

  
(2)فـــــــــــــجـــــــــــــٌض وولـــــــــــــٌض وِإخـــــــــــــالٌف وتـــــــــــــبـــــــــــــديـــــــــــــُر   

 

  
ةُ  أَْيضاً : الُخلةُ و داقَةُ الُمْختَصَّ  الِخاَللَةُ و الُخلولَةُ  كِكتاٍب ، واالسُم. ِخاللٌ  ج منه وفي َدعاَرةٍ  الُحبِّ  فيها تكوُن في َعفافِ  َخلَلَ  ال التي الصَّ

اَغانّي وأَْنَشَد : ُمثَلَّثَةٌ  األَِخيَرةُ   عن الصَّ

ـــــــــــحـــــــــــت و  ب ُر مـــــــــــن َأصـــــــــــــــــــــــــح واصـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ ـــــــــــَف ت  كـــــــــــي

ه     ــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــت الل ب  خــــــــــــــــــِ رححــــــــــــــــــَ  (3) ؟كــــــــــــــــــَبيب مــــــــــــــــــَ
  

ل ، وقيَل : كْنيَةُ ُعْرقُوٍب.  وأَبُو َمْرَحٍب كْنيَةُ الّظِ

 ، قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : ويُْفتَحُ  ِخالالً و خالَّهُ ُمخالَّةً  قَدْ و

 (4)وال قاِد  اخِلال ِ لسُت مبَقحليِّ و 
 كُجلَّة وِجالل. ُخلَّة ، وقيَل : َجْمعُ  خالَْلت ؛ قيَل : هو َمْصدرُ  (5) (ال بَ ْيع  ِفيِه َوال ِخالل  )وقَْولُه تعالَى : 

داقَة. بَكْسِرهما أَي الُمصاَدقَِة واإِلخاءِ  الِخلَّةو الِخلِّ  إِنَّه لََكريمُ و  والُموادَّةِ ، هكذا في التَّْهِذيِب الُمصاَدقَة ، وفي الُمْحَكِم : الصَّ

ديقُ  الُخلَّةُ و  َطر الَماِزنيُّ :ألَنَّه في األَْصِل َمْصدٌر ، قاَل أَْوفى بُن مَ  للذََّكِر واألُْنثَى والواِحِد والَجميعِ  ، يقاُل : أَْيضاً : الصَّ

لـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــا  جيَأاَل أَبـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــ   جـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــراً  خـــــــــــــــــــُ

ــــــــــــــــلــــــــــــــــكَ أَبن       ي لــــــــــــــــِ ر  خــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ت قــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ (6)مل يـ
 

  
 وقد ثناه ِجراُن العَْود في قَْوِله :

َذرًا اي  ذا حـــــــــــــــــَ جي  خـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــ  ين  خـــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــِإنـــــــــــــــــ 

ح      ــــــــُ ل وحد قــــــــد كــــــــاَد َيصــــــــــــــــــــــح ــــــــعــــــــَ ران ال ت جــــــــِ ــــــــح (7)رأَي
 

  
ْوَجتِين ألَنَّ   أَْيضاً. ُخلَّة التََّزاوجَ أَْوقَعه على الزَّ

ديُق الُمْختَصُّ ، وال يَُضمُّ إِالَّ َمَع ُوّدٍ يقاُل : كاَن لي ُودًّا  الُخلُّ و  .ُخالًّ و: بالكسِر والضِم الصَّ
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 قاَل ابُن ِسْيَده : وَكْسُر الخاِء أَْكثَُر.

ً  ِخلٌّ  واألُْنثَى  قال الشاِعُر : أَْخاللٌ  ج أَْيضا

داين و  يــــــــــــمــــــــــــجي  خــــــــــــال ُ إِ أُولــــــــــــئــــــــــــَك َأخــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــِ

مح و      ــــــــــَ ت ــــــــــكــــــــــَ ن  ابل ــــــــــ  َزي ــــــــــَ ــــــــــي تـ ئ ــــــــــال  ك ال ــــــــــُ دان (8)َأخــــــــــح
 

  
ءُ  ج كأَميرٍ  كالَخليلِ  نٌ و أَِخالَّ  عن ابِن األَْعَرابّيِ. : الصاِدقُ  الَخليلُ  قيَل : أَو .(9) (َواختَََّذ هللاُ ِإْبراِهيَم َخِليالً ) قاَل هللاُ تعالَى : ُخالَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( األو  يف اللسان.2)
 ( اللسان ونسبه للنابغة اجلعدي ا والتهذيب والصحاح.3)
 وصدره : 143( ديوانه ط بريوت ص 4)

 صرفُت اهلو  عنهّن من خشية الرد 
 واللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب.

 .31( إبراهيم اآية 5)
 والصحاح.( اللسان والتهذيب 6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان.8)
 .125( النساء اآية 9)
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اُج : هو الُمِحبُّ الذي ال جَّ ةً ال َخلَلَ  وقاَل الزَّ فيها. قاَل : وجائٌَز أَْن يكوَن مْعنَاه الفَِقير  َخلَلَ  في َمَحبَّتِه ، وبه فسََّر اآليَةَ ، أَي أََحبَّه َمَحبَّةً تامَّ

 إِلى ربِّه. (1)ِقيراً أَي اتّخَذهَ ُمْحتاجاً فَ 

ها : الَخِليلُ  أَو هللِا ، سماعاً ؛ قاَل : وال أَِزيُد فيه  َخِليل ، وسلمعليههللاصلى، وبه فَسََّر ابُن ُدَرْيٍد قَْولَُهْم في إِبَراهيَم  من أَْصفَى الَمَودَّةَ وأََصحَّ

 ، كما في الُمْحَكِم. َخالئِلُ و َخليالتٌ  وهي بهاٍء وَجْمعُها شيئاً ألَنَّها في القُْرآِن.

 وهو القائُِل : َسْيُف َسِعيِد بِن َزْيِد بِن َعْمِرو بِن نُفَْيٍل َرِضَي هللاُ تعالَى عنه والفائُِز : ِكاَلُهما الَخِليلُ و

 اخلــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرِ رُب ابلــــــــــــــــــفــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِز و َأضــــــــــــــــــــــــــــــــح 

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــرَب كـــــــــــــــــرمٍي مـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــٍد هبـــــــــــــــــلـــــــــــــــــو ِ     

  

 يـــــــــــــرجـــــــــــــو ِرضــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــرمحـــــــــــــِن والـــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــوِ  

  
 حـــــــــــــــىت أمـــــــــــــــوَت َأو أَر  ســـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــي  

  
، ولقَْد أَْظرف َمْن  َخِليليُّ  هو يقاُل في النِّْسبَِة :و وعلى ولِده وآِلِهما ؛ ، َصلَواُت هللِا وَسالُمه َعلَيه الَخليلِ  إِبراهيمَ  َسيِِّدنا اسُم َمدينةِ  أَْيضاً :و

 قاَل :

 َخِليليفقلحُت لصاِحيب هذا 
ْفت بزياَرةِ َمْن بها من األَْنبياِء الِكَراِم  1168وقَْد َدَخْلت هذه المِدينةَ في َسنَة  ، وهي مِدينةٌ عظيَمةٌ بَْين ِجباٍل ، َعلَيها  السالمعليهم، وتََشرَّ

قد َخَرَج منها أََكابُِر العُلَماِء ُسوٌر َعظيٌم يقاُل إِنَّه من بناِء الِجّنِ ، يَْسِكنَها َطوائُِف من العََرِب ، ولم أَجْد بها من أَْحمل عنه عْلَم الحِديِث ، و

. فمن ذِلَك البُْرهاُن إِبَراهيُم بنُ  ، وولُده الشَّمس  732َماَت بها َسنَة  الَخِليلِ  الَجْعبَِريُّ الشافِِعيُّ الَمْقري ، نَِزيلُ  َخِليلٍ   إِبَراهيَم بنِ في كّلِ فَّنٍ

، وأَُخوه  803وأَوالُده الْبُرهاُن إِبَراهيم وأَحمُد ومحمُد وُعَمُر وعليُّ ، حدَّثُوا ، األَِخيْر َسِمَع على الميدومي وتُوفي َسنَة  الَخِليلِ  محمُد شْيخُ 

ْيُن َعْبُد القاِدِر بُن محمِد بِن علّيٍ َسِمَع على المديومّي وتُوفي َسنَة  785ُعَمُر اْستََجاَز له البَْرزالي َجْمعاً وتُوفي َسنَة  ، وأَُخوه  827، والزَّ

يِن محمُد شْيُخ َحَرمِ  ُث الّسَراُج ُعَمُر عن الحاِفِظ بن حجٍر والقاياتّي وأََخَذ الَمْشيخةَ ، وأَُخوهم الثالِ  898حدََّث ، وتُوفي َسنَة  الَخِليلِ  َشْمُس الّدِ

ْيُن َعْبُد الباِسِط بُن محمِد بِن محمِد بِن علّيٍ أََجاَز له الحافُِظ بُن حجٍر وابُن إِماِم الَكاِمِليّة تُوفي َسنَة 893، تُوفي َسنَة  ؛ ومن  897 ، والزَّ

ْين أَبُو َعْبِد هللا محمُد بُن محمِد بنِ الُمتَأَخرين شْيُخ َمَشايِخنا شَ  الشافِِعيُّ ، أََخَذ عن الحافِِظ البَابِِلّي وجماَعٍة ، وعنه عدَّةٌ من  الَخِليليُّ  َرُف الّدِ

 شيوِخنا.

 عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وقَْوُل لَبِيٍد : : قَْلبُكَ  َخليلُكَ و

واٌد و  ٌح ســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــح دح رََأ  صــــــــــــــــــــــــُ هلــــــــــقــــــــــَ يــــــــــلــــــــــِ لــــــــــِ  خــــــــــَ

اح      ِر مـــــــــن بـــــــــَ مـــــــــَ حـــــــــح ه واملـــــــــِ فـــــــــِ يـــــــــح ِم ســـــــــــــــــــــــَ (2)قـــــــــائـــــــــِ
 

  
 : َكبُِده ، ُضِرَب َضْربةً فَرأَى َكبَِد نْفِسه ظاِهَرةً. َخِليلُهوُصْبٌح : كاَن من ُملوِك الَحبَشِة ، 

َر قَْوُل الشاِعِر : أَْنفُكَ  َخِليلُك أَو  وبه فُّسِ

ت بــــــــــه  حــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــَ مــــــــــا نـ ثــــــــــُ ــــــــــح يـ دٌة مــــــــــن حــــــــــَ  ِإذا َريــــــــــح

هــــــــــــا      َراي  يــــــــــــرٌ َأَله بــــــــــــِ لــــــــــــِ ه  خــــــــــــَ لــــــــــــُ واصــــــــــــــــــــــــــِ (3)يــــــــــــُ
 

  
 ، َذَكَره اللّْحيانيُّ في نَواِدِره ومنه قَْوُل الشاِعِر : ِضدُّ َعمَّ  وهو َخصَّ  : إذا َخلَّ َخالًّ و

ه و  م  يف دعــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــِ دح عــــــــــــــــــــَ ال  قــــــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــــــَ

ال  و      مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــاه واســـــــــــــــــــــــــــــح ب ـــــــــــــــِ رت  كـــــــــــــــان (4)خـــــــــــــــَ
 

  
اَغانّي ، أَي اْختَلَّ و ُخلوالً و َخالًّ  من َحدَّْي َضَرَب ونََصرَ  يَُخلُّ و يَِخلُّ  لَْحُمهُ  َخلَّ و  .ُمْختَلُّ و َمْخلولٌ  فهو نَقََص وُهِزلَ  ، وهذه عن الصَّ

 : قَلَّ ونَُحَف. ُخلُوالً و َخالً  لَْحُمهُ  َخلَّ  وقاَل الِكسائيُّ :

 .تََخلَّلَهُ  وقد ، ُخاللَته ، ويقاُل : أََكلَ  ِخلَلَةٌ  قيَل :وبالكسِر ،  ِخلَّةٌ  ناِن الواِحَدةُ كِعنٍَب وكتاٍب وثُماَمٍة بَِقيَّةُ الطَّعاِم بَْيَن األسْ  الِخلَلُ و

 ، كما في التَّْهِذيِب. ِخلَّة فَتََخلَّْلت يقاُل : َوَجْدت في فمي

 ، وهو َمثٌَل. تََخلَّل ، أَي ما يَْخُرُج من بَْين أَْسنانِه إذا ِخلَلهو ِخلَلتهو ُخاللَته ، يقاُل : فالٌن يأُْكلُ  التَّخلُّلِ  ما يَقَُع من الُخاللَةُ  وفي العُبَاِب :
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 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. الشَّديُد العََطِش  الُمْختَلُّ و

__________________ 
 .«فقري»( ابألصر 1)
 واللسان والتكملة. 127( ديوانه ط بريوت ص 2)
 اللسان.( 3)
 ( التهذيب واللسان.4)
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ٍث لَقَُب نافِعِ بِن َخليفَةَ الغَنَِوّيِ الشَّاِعرِ  الُمَخلِّلُ و اغانِيُّ : ولُقَِّب به لقَْوِله : : كُمَحّدِ  ، نَقَلَه الحافُِظ في التَّْبصيِر. قاَل الصَّ

 لـــــــــــــو كـــــــــــــنـــــــــــــت جـــــــــــــاَر الـــــــــــــربمجـــــــــــــيـــــــــــــة أَّديـــــــــــــت و 

هــــــــــا عــــــــــبــــــــــدُ و      تــــــــــِ  لــــــــــكــــــــــنــــــــــمــــــــــا يســــــــــــــــــــــــعــــــــــ  بــــــــــذمــــــــــّ

  

 أزب كـــــــــــــــــاليب بـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــؤم فـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــه 

  
تـــــــــــه بـــــــــــعـــــــــــدُ    لـــــــــــّ  خـــــــــــبـــــــــــاء فـــــــــــلـــــــــــم هتـــــــــــتـــــــــــك َأخـــــــــــِ

  
 .خاللَةٌ  قاَل األَْزَهِريُّ بلغَِة أَْهِل البَْصَرةِ الواِحَدةُ  كَسَحاٍب : البَلَحُ  : الَخاللُ و

 النَّْخلَةُ أَْطلَعَتْه. أََخلَّتِ و

ً  : أََخلَّتْ و  ِضدُّ. ، وهو، َحَكاه أَبُو ُعبَْيٍد  أَساَءِت الَحْمَل أَْيضا

 كغَُراٍب َعَرٌض يَْعِرُض في كّلِ ُحْلٍو فَيُغَيُِّر َطْعَمهُ إلى الُحموَضِة. الُخاَللُ و

 تُْنقَُش بالذَّهِب وغيِره ، قاَل األَْغلَُب العجليُّ : : بالكسِر َجْفُن السَّْيِف الُمغَشَّى باألََدِم أَو بِطانَةٌ يُغَشَّى بها َجْفُن السَّيفِ  الِخلَّةُ و

هح  بــــــــــــَ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  جــــــــــــاريــــــــــــٌة مــــــــــــن قــــــــــــيــــــــــــ  ابــــــــــــن ثـ

هح      بـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــُ ر ٍة مـــــــــــــــــُ اُء ذات ســـــــــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ  قـ

  

بــــــــــــــهح   ممــــــــــــــكــــــــــــــورُة اال عــــــــــــــلــــــــــــــ  رِداُح ا ــــــــــــــجــــــــــــــُ

  
يـــــــــــٍف مـــــــــــذهـــــــــــبـــــــــــهح  خـــــــــــلـــــــــــةكـــــــــــَبهنـــــــــــا    (1)ســـــــــــــــــــــــــُ

 

  
 وفي التَّْهِذيِب داِخل َسير الَجْفِن يَُرى من خاِرجٍ وهو نَْقٌش وِزْينةٌ. السَّْيُر يكوُن في َظْهِر ِسيَِة القَْوِس. أَْيضاً : الِخلَّةُ و

ة : ِخاللٌ و ِخلَلٌ  ج كما في الُمْحَكِم ، ِخلَّةٌ  كلُّ ِجْلَدةٍ َمْنقوَشةٍ و مَّ  قاَل ذُو الرُّ

 إىل لــــــــــــــــوائــــــــــــــــح مــــــــــــــــن اطــــــــــــــــال  أجــــــــــــــــوبــــــــــــــــة 

ا      رٌ كــــــــــَبهنــــــــــ  لــــــــــَ ب  خــــــــــِ ة ُقشــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــ  وحشــــــــــــــــــــــــِ (2)مــــــــــَ
 

  
 األَْبَرِص :وقاَل َعبِْيُد بُن 

 دار حـــــــــــيٍّ َمضـــــــــــــــــــــــــَ  هبـــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــالـــــــــــُف الـــــــــــد هح 

ت دايُرهــــــــــــــم       حــــــــــــــَ ال ِ ِر فــــــــــــــَبضــــــــــــــــــــــــــــح (3)كــــــــــــــاخلــــــــــــــِ
 

  
 ومنه قَْوُل الشاِعِر : أَِخلَّةٌ  َجْمُع الَجْمعِ  جج

هح  لــــــــــــ  مــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــوٌخ جــــــــــــِ يِن ســــــــــــــــــــــــــلــــــــــــح  إن  بــــــــــــَ

ُر       وِه خـــــــــــــــُ يـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــُوجـــــــــــــــُ هح بـــــــــــــــِ لـــــــــــــــ  (4)اأَلخـــــــــــــــِ
 

  
، ألَنَّ فِْعلَةً ال تَُكسَُّر على أَْفِعلة  ِخلَّة َجْمع األَِخلَّة َجْفَن السَّيٍف ، قاَل ابُن ِسْيَده : وال أَْدِري كيَف يكونُ  (5)أَْعنِي  ِخلَّةٍ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو َجْمعُ 

ُهه َعلَيه أَْن تَُكسََّر على ا الذي أَُوّجِ  ِخلَّةِ  لُغَة في الِخاللُ  فيكوُن َجْمُع الَجْمعِ ، وَعَسى أَْن يكونَ  أَِخلَّةٍ  على ِخاللٌ  ثم ِخاللٍ  ، هذا َخَطأٌ فأمَّ

 .(6)ا الَمْعُروف ، إالَّ أَنَّي ال أَْعِرفه لُغَةً فيها َجْمعُها الَمأْلُوف وقِياسه أَِخلَّة السيِف فيكون

 َمْعروٌف للنِّساِء قاَل : كبَْلباٍل َحْلٌي م : الَخْلَخالُ وويَُضمُّ ،  : َكَجْعفَرٍ  اْلَخْلَخلُ و

َ  الَبِزمي متحَب    (7) اخلَلحَخرِّ َمألح
د الُمه َضُروَرةً.  ُشّدِ

 وقاَل آَخُر :

 (8) اخلَلحَخربـَر اقة اجلِيِد َصُموت 
 وقاَل اْمُرُؤ القَْيِس :
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ّذٍة  لــــــــــــــــــَ َواَدًا لــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــبيَن مَل أركــــــــــــــــــبح جــــــــــــــــــَ

نح كــــــــــاعــــــــــبــــــــــًا ذاَت و      طــــــــــّ بــــــــــَ لــــــــــخــــــــــا ِ مل أَتـــــــــــَ (9)خــــــــــَ
 

  
 تََخْلَخْت لَبَِستْه.و ، أي ساق الَمْرأَةِ. من السَّاقِ  ، َزاَد األَْزَهِريُّ : َمْوِضعُه : كُمَدْحَرجٍ  الُمَخْلَخلُ و .َخالِخيلُ و َخالِخلٌ  والَجْمعُ 

__________________ 
 من أرجوزة له وفيها بعد األَو  : 148( شعراء أمويون ا يف شعر األغلب ص 1)

 كرميٌة أخواهلا والعصبه
 وبعد املشطور الثاين :

 كبهنا حقة مسٍك مذهبه
 وانظر فيه ختريج األبيات.

 ( اللسان.2)
 واللسان. «دار حي أصاهبم سالفُ » وفيه : 112بريوت ص ( ديوانه ط 3)
 ( اللسان.4)
 ( نقله اللسان عن ابن سيده نقاًل عن ابن االعرايب.5)
 ( يعين اخِلال  لغة يف اخلّلة.6)
 ( اللسان بدون نسبة.7)
 ( اللسان بدون نسبة.8)
 .143( ديوانه ط بريوت ص 9)
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 رقيٌق. وَهْلَهاٌل وَهْلَهٌل : َخْلَخلٌ و َخْلَخالٌ  ثَْوبٌ و

ْين يوسُف إماُم الخانقاه السميساطية شارُح القدورّي تُوفي  : د بأَْذَربيجاَن قُْرَب السُّْلطانيَّةِ  َخْلَخالٌ و بَْينها وبَْين تَْبِريز ، ومنها اإِلماُم ُمَوفَُّق الّدِ

 .(1)ُخ مشايِخنا ، تَْرَجَمه العَْينيُّ في َطبَقاِت الَحنَِفيِة وشيْ  709َسنَة 

 جاَء ِذْكُره في ِكتاِب األَغاني. ُمغَنِّ  : اسمُ  بضم النونِ  َخليالنُ والعَْظَم أََخَذ ما َعلَيه من اللَّْحِم  َخْلَخلَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 أَْنفُه ِلئاَلَّ يَْرتَِضَع ، عن َشِمٍر. ُخلَّ  : الفَِصيُل الذي الَمْخلولُ 

 ميُن.السَّ  الَمْخلُولُ و

بيعِ : أَْخَطأَه فََهَزلَهُ عن ابِن َعبَّاٍد. َخلَّ و  البَعيُر من الرَّ

 الطَّريقَةُ بَْين الطَّرْيقَْين. الخلَّةُ و

 : العظميَةُ من اإِلبِِل ، والَهَضبَةُ أَْيضاً عن ابِن َعبَّاٍد ، وقيَل : األُْنثَى من اإِلبِِل كما في الُمْحَكِم. الُخلَّةُ و

 .الَخِليلَةُ  بالكسرِ  الِخلَّةُ و

 ، ليَس فيها َحْمٌض عن يَْعقوب. الُخلَّةِ  : َكثيرةٌ  ُمِخلَّةٌ  وأَْرضٌ 

 : السَّْيُف ، وأَْيضاً الّرْمُح والناِصُح ، كلُّ ذِلَك عن ابِن األَْعَرابّيِ. الَخِليلُ و

ِة اللُّغَِة. الَخِليلُ و  بُن أَْحَمد الفَْرُهوِدّي أََحُد أَئِمَّ

كَّة اللَّيُل عن ابِن َعبَّاٍد. الَخلَلُ و  : محرَّ

 به الثَّوُب. يَُخلُّ  : بالكسِر العوُد الذي الِخاَللُ و

 به مبنيّاً للَمْفعوِل أي أَْحَوج. أُِخلَّ و َخلَّ  الرُجُل : اْفتَقََر ِمثْل أََخلَّ و

 الرُجُل بمْرَكِزِه : تََرَكه. أََخلَّ و

 في ُدعائِِه َخصَّ قاَل أُْفنوُن التَّْغِلبّي : َخلّلَ و

لــــــــــغح حــــــــــبــــــــــيــــــــــبــــــــــًا و  رح أَبــــــــــح لــــــــــ  راهتــــــــــم  خــــــــــَ  يف ســــــــــــــــــــــــَ

َزن      و  مــــــــنــــــــهــــــــم عــــــــلــــــــ  حــــــــَ طــــــــَ (2)أن  الــــــــفــــــــؤاَد انــــــــح
 

  
 وقاَل غيُره :

ك مل َتســــــــــــــــــــــــمــــــــــضح ومل تــــــــــُك شــــــــــــــــــــــــاهــــــــــداً    كــــــــــبنــــــــــ 
ي فــــــــــــعــــــــــــم  و      اعــــــــــــِ داَة دعــــــــــــا الــــــــــــد  الغــــــــــــَ لــــــــــــ  (3)خــــــــــــَ

 

  
لُوا ٍء لم يَْنبت َوَضْعت آَخَر في َمْوِضِعه ، يقاُل :أن تتبَع الِقثاَء والبّطيَخ فتَْنُظَر كلَّ شي التَّْخليلُ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو :  قثاَءُكم. َخلِّ

ْبها ، أي القُْط ما في أُُصوِل الَكَرِب من تََمِرها  تََخلَّلْ  وقاَل الدَّْينوِري : يقالُ   .(4)هذه النّْخلَةَ وتََكرَّ

 .َخالًّ  إذا َجعَله فَتََخلَّله ويقاُل : كاَن عْنَد فالٍن نَبِيذٌ 

 .الَخْلَخال أْلبَْستها َخْلَخلَتهاو

 في قَْوِل الَحاِرِث بِن ُزَهْيٍر تقدََّم ِذْكُره في ع ر ق. الخالل وِعْرقُ 

 قاَل : الَخلِّ  ويقاُل للَخْمِر : أُمُّ 
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ت أبُمِّ  ــــــــــــــح ي رِّ َرمــــــــــــــَ ــــــــــــــه  اخلــــــــــــــَ ب ــــــــــــــح ل ــــــــــــــَ َة قـ ــــــــــــــ  ب  حــــــــــــــَ

اَلَث لـــــــــيـــــــــا       شح مـــــــــنـــــــــهـــــــــا ثـــــــــَ عـــــــــِ تـــــــــَ نــــــــــح (5)فـــــــــلـــــــــم يــــــــــَ
 

  
. الُخلَّةُ و  : بالضِم الُخْمَرةُ الحاِمَضةُ ، أَي الَخِميُر حَكاهُ ابُن األَْعَرابيُّ

غَاُر اللَّواتي األَِخلَّةُ و  بها ما بَْين ِشقَاِق البَْيِت. َخلُّ يُ  : الَخَشبَات الّصِ

ه صاِلح بِن أَحمَد وإِْسَمعيل بِن الَحْضَرّمي تُوفي  الخلِّ  وأَحمُد بُن الَحَسِن بن أَحمَد بِن محمِد بِن يوسَف بِن إِْبراهيَم بِن أَبي فَقيهٌ َرَوى عن َعّمِ

 .690َسنَة 

. الُخلُولِ  وأُمُّ   : بالضِم َحيَواٌن بَْحِريٌّ

 ، وقَْوُل الشاِعِر : بِخاللٍ  َء : َجَمَع أَْطَرافَهالشي َخلَّ و

وححــــــــــــــاً  ــــــــــــــَ رحَن نـ هــــــــــــــَ ه قــــــــــــــظــــــــــــــَ ن مبــــــــــــــوتــــــــــــــِ عــــــــــــــح  لــــــــــــــَِ

امـــــــــــــــًا مـــــــــــــــا      يـــــــــــــــَ ر  قـــــــــــــــِ ود  لـــــــــــــــَُ (6)هلـــــــــــــــن  عـــــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 .«كذا بياض ابألصر»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 وصدره يف الصحاح.« عل  دخن .. أبلغ كالابً »( التكملة ويف اللسان : 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( التكملة : من مثرها.4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
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 على العوِد اْضِطراراً. الَخلَّ  لهنَّ ثَْوٌب بعوٍد فأَْوقَعَ  يَُخلُّ  أََراَد ال

 : بَِقيَّةُ الطَّعاِم بَْين األَْسناِن. الخالو

 : فيه ُخُشونَةٌ. َخْلخالٌ  ورْملٌ 

. تََخلَّلَ و  الرْمَل : َمَضى فيه ، عن األَْزَهِريُّ

 كما َسيَأْتي. خيليل : َمْوِضٌع باليََمِن نُِسَب إليه أََحُد األَْذَواِء ، هكذا قالَهُ نَْصر ، والصوابُ  الَخِليلوكي ،  الخلو

ُل : : ِخفَي ُخموالً  ِذْكُره وَصْوتُه َخَملَ  : [خمل]  قاَل الُمتَنَخَّ

ِر  يــــــــــــــــَ ز  ابأَلهــــــــــــــــح نــــــــــــــــح
َ

ِرف املــــــــــــــــ عــــــــــــــــح  هــــــــــــــــر تـــــــــــــــــَ

م مل      عحصـــــــــــــــــــــــَ م يف املـــــــــِ رِ كـــــــــالـــــــــَوشـــــــــــــــــــــــح مـــــــــُ  (1) ؟لـــــــــَح
  

اَغانيُّ وا َح به األَْزَهِريُّ وابُن ِسْيَده والَجْوَهِريُّ والصَّ ة. ونَقََل بُن القَطَّاعِ وابُن القوِطيَّ أَراَد لم يَْدُرس فيْخفَى ، هو من َحّدِ نََصَر ، هكذا َصرَّ

ِة اللّغَِة األَْنَدلُِسييِّن من أَْرباِب األَْفعاِل وَغْيِرهم ه نَبَاَهة ، وقد َجاَء في َوْصِفه ،  َخُملَ  جماَعةٌ من أَئِمَّ كَكُرَم َكَراَمةً ، كما قالُوا في ِضّدِ

ه ،  الَخَمالَة بْعدَ  به ورفع الَجَهالةِ  بْعدَ  به وعلم الّضاللَةِ  بْعدَ  به هدى ، وسلمعليههللاصلى ِة اللَِّساِن وسلمه وأَقَرَّ ، ونَقَلَه عياُض ، وهو من أَئِمَّ

احِ الشفاِء أَنّه للُمَشاَكلَِة كما في نسيِم الّرياِض وغيِره نَقَلَه شْيُخنا.  وَزَعَم بعُض ُشرَّ

 َغْيَر.قْلُت : والصواُب أنَّه على الُمَشاَكلَِة ألْطباقِهِم على أنِّه من َحّدِ نََصَر ال 

 ساقٌِط ال نَباَهةَ له. أي خاِملٌ  فهو ِضّد نوهه هللا تعالَى أَْخَملَهُ و

ُف وال يَُذكَُّر. ويقاُل أَْيضاً : هو خاِمٌن بالنُّوِن على البََدِل كما َسيَأْتي كةً. َخَملٌ  ج وفي التَّْهِذيِب : ال يُعَرَّ  محرَّ

 أَي اْخِفُضوا الصَّوَت بِذْكِره تَْوقيراً لَجالِلِه. «خاِمالً  اْذُكُرو هللا ِذْكراً »في الحِديِث : و

. الخاِملُ  والقَْولُ   : هو الَخفيُض ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

ْمِل. وفي التَّْهِذيِب : َمْفَرٌج بَْين َهْبطٍة و من األَْرِض  الغاِمضُ  اْلُمْنَهبَطُ  : كَسفينَةٍ  الَخميلَةُ و  وهي َمْكَرَمةٌ للنَّباِت. صالبَةٍ ، وفي الُمْحَكِم : من الرَّ

 القَِطيفَِة. بَخْملِ  وقيَل : هي األَْرُض السَّْهلةُ التي تُْنبِت ، ُشبِّه نَْبتُها

 وأَْنَشَد لطرفَةَ : ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ  أَو َرْملَةٌ تُْنبُِت الشَّجرَ  ٍء من األَْرِض ،وقيَل : هي َمْنقَُع ماٍء وَمْنبُِت َشَجٍر ، وال تكوُن إالَّ في َوِطي

َراًب  راعـــــــــــــــي َربــــــــــــــــح  خبـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــةٍ خـــــــــــــــذوٌ  تـــــــــــــــُ

دي      رحتـــــــــــــَ اَوُ  اطـــــــــــــراَف الـــــــــــــربيـــــــــــــِر وتــــــــــــــَ نـــــــــــــَ (2)تــــــــــــــَ
 

  
ْملِة حْيُث يَْذهُب ُمْعَظُمها ويَْبقَى شي  ، قاَل لَبِيٌد : الَخَمائِلُ  ٌء من لَيِّنِها ، والَجْمعُ وقيَل : هي ُمْستََرقُّ الرَّ

ُر واكــــــــــــــٌف مــــــــــــــن دميــــــــــــــةٍ  بــــــــــــــَ تح وَأســــــــــــــــــــــــــــح   ابتــــــــــــــَ
روي      هــــــــا  اخلــــــــمــــــــائــــــــرَ يــــــــُ امــــــــُ جــــــــَ (3)دائــــــــمــــــــًا َتســــــــــــــــــــــح

 

  
 ، قاَل أَبُو ِخَراٍش : الَخِميلُ  والَجْمعُ  الَخْملِ  ذاتُ  القَطيفَةُ  : الَخِملَةُ و

ا و  ي الشـــــــــــــــــــــــمـــــــــَ  حـــــــــىت كـــــــــَبهنـــــــــ  رَاعـــــــــِ ـــــــــُ تح تـ لـــــــــ    ـــــــــَ

عــــــــاِع      ــــــــض يف الشــــــــــــــــــــــ  ي ــــــــَبضــــــــــــــــــــــِ َ  ال ــــــــح َوي ــــــــُ ــــــــرُ فـ ي (4)مخــــــــَِ
 

  
 بالكسِر. الِخْملَةِ و بالفتح ، كالَخْملَةِ  الشَّمِس بها ، ويُْرَوى َجِميل بالجيِم ، َشبَّه الشَّمَس باإِلَهالِة في بَيَاِضها ،َشبَّه األَتَان في ُشعاعِ 

 َء إذا َوقََع في َوَسِطه.الذي ال تََرى فيه الشي الشَّجُر الكثيُر الُمْلتَفُّ  : الَخِميلَةُ و

 كثيُف.وفي العُبَاِب : الشجُر الُمْلتَفُّ ال

 من األَْرِض. (5)ٍء ، قاَل األَْزَهِريُّ : وال يكوُن إالَّ في َوِطي الَمْوِضُع الكثيُر الشَّجِر حيُث كانَ  قيَل : هوو

 ، كما في الُمْحَكِم والتَّْهِذيِب. بفتِحهما الَخَمالةِ و كالَخْملِ  ، َخِميلٌ  ، والَجْمعُ  ريُش النَّعامِ  : الَخِميلَةُ و
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__________________ 
 ويرو  : مل لمر ابخلاء ا واللسان.« مل  مر»برواية :  1/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ا من معلقته. 21( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .221/  2ا من معلقته واملقايي   172( ديوانه ط بريوت ص 3)
 وصدره فيه : 1191/  3( شرح أشعار اهلذليا 4)

 فلما رأين الشم  صارت كبهنا
 واللسان.

 ( يف التهذيب : وطاٍء.5)
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، كذا في النسخِ وهو َغلٌَط ، والصواُب : في الَجّرِ ونَحِوِه ليَليَن ، كما هو نصُّ العُبَاِب ،  أو نَْحِوِه ليَلينَ  (1) البُْسَر َوَضعَه في الَحرِّ  َخَملَ و

 وهو قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد ، ونَصُّ الُمْحَكِم : في الِجَراِر ونحِوها.

ا يُْنَسُخ ويُْفَضُل له فُضوٌل. ُهْدُب القَطيفَِة ونحِوها : بالفتحِ  الَخْملُ و  ممَّ

 أَي ُهْدٍب. َخْملٍ  َجعَلَها ذاتُ  لَهاأَْخمَ  قدو

 قال عْمُرو بُن شاٍس : الِطْنِفَسةُ  أَْيضاً : الَخْملُ و

قــــــــــهــــــــــا و  وح رف فـــــــــــَ ٍن كــــــــــالــــــــــد وحم َأشــــــــــــــــــــــــح عــــــــــُ  مــــــــــن طــــــــــُ

يِّ واكــــــــنــــــــاٍت عــــــــلــــــــ       لــــــــَ بــــــــاُء الســــــــــــــــــــــ  رِ  ــــــــِ مــــــــح (2)اخلــــــــَ
 

  
 أي َجاِلَسات على الطَّنَافِس.

 َسمٌك. أَْيضاً : الَخْملُ و

كةً. اللَّْيُث َضْرٌب من السََّمِك ِمثْل اللُّْخم ،وقاَل   أَو الصَّواُب بالجيِم محرَّ

 وإالَّ فال يَْعبَأْ به. (3)ِلثَقٍَة  الَخَمل وقاَل األَْزَهريُّ : ال أَْعرفُه بالخاِء في باِب السَّمِك ، وأَْعرُف الَجَمَل ، فإْن صحَّ 

ديُق الخاِلُص. ُغَرابّيِ الَحبيُب الُمصافِيو (4) بالكسِر والضِم وكغَُرابٍ   :الِخْملُ و  ، كما في العُبَاِب ، وكأَنَّه َمْقلوُب الخلم الذي هو الصَّ

 ، قالَهُ اللَّْيُث. َخْملٌ  له كالِكساِء ونحِوه من صوفٍ  الُمْخَملُ  : الثَّوبُ  الَخْملَةُ و

ُجِل  الِخْملَةُ و وقد تقدََّم قَِريباً فهو تِْكراٌر. ويُْكَسرُ  ، الَخْملِ  البِيض القصيرةُ : العَبَاُء القََطوانِيَّةُ وهي  الَخْملَةُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : بالكسِر بِطانَةُ الرَّ

 أْسراِره وَمخازيِه. عن أي ِخْمالِته اْسأَْل عن يقاُل :ووَسريَرتُه. 

اُء : يقالُ  ولَئِْيُمها ، قالَهُ أَبو َزْيٍد ، قاَل :  الِخْملَةِ  يقاُل : هو خبيثُ  أو خاصٌّ باللّْومِ  هكذا َرَواهُ َسلََمةُ عنه. وَكرْيُمها الِخْملَةِ  هو لئيمُ  وقاَل الفرَّ

 .الِخْملَةِ  ولم يُْسمْع َحَسن

 وهو شْبهُ العََرجِ ، قاَل الُكَمْيُت : كغُراٍب داٌء في َمفاِصِل االنسانِ  : الُخَمالُ و

وا مــــــــــن عــــــــــداوٍة و  ــــــــــُ رِب  نســــــــــــــــــــــــيــــــــــاهنــــــــــم مــــــــــا ُأشــــــــــــــــــــــــح

بــــــــــاع      رحُج الضــــــــــــــــــــــــِّ تح عــــــــــُ يــــــــــَ اإذا اَنســــــــــــــــــــــــِ اهلــــــــــَ (5)مخــــــــــَُ
 

  
 ، قاَل األَْعَشى يِصُف نَِجْيبَةً : (6) تَْظلَُع منه الَخْيل والّشاِء واإِلبِلِ  قَوائِِم الَحيَوانِ  يَأْخذُ فيو

و  فح عــــــــــــــلــــــــــــــ  حــــــــــــــُ طــــــــــــــ  عــــــــــــــَ  اٍر ومل يــــــــــــــَ ح مل تـــــــــــــــُ

ُروقــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــن      ٌد عــــــــــــُ يــــــــــــح بـــــــــــــَ ضح عــــــــــــُ ا ِ طــــــــــــَ (7)مخــــــــــــَُ
 

  
 قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : هو َظلٌع يكوُن في قوائِِم اإِلبِِل فيَُداَوى بقَْطعِ الِعْرِق.

ُل في القوائِِم يَُدوُر وفي التَّْهِذيِب : داٌء يأْخذُ الفََرَس فال يَْبَرح حتى يُْقَطع منه ِعْرٌق أَو يَْهِلك ؛ وأَْيضاً : داٌء  يأْخذُ في قائَِمِة الشاِء ثم يَتََحوَّ

.  بَْينهنَّ

 .َمْخُمولٌ  فهو كعُنِيَ  ُخِملَ  قَدْ و

 .(8)، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسبُهم من عبِد القَْيِس  كثُماَمٍة بَْطنٌ  ُخَمالَةَ  بنوو

 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده وهو مجاُز. ، يْعنِي الثَّريدَ  كأَميٍر ماالَن من الطَّعامِ  : الَخِميلُ و

 عن ابِن ُدَرْيٍد وهو مجاٌز أَْيضاً. السَّحاُب الَكثيفُ  أَْيضاً :و

َر قَْوُل األَْعَشى : الُمْخَملَةُ  الثِّيابُ  أَْيضاً :و  وبه فُّسِ
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__________________ 
قوله : يف ا ّر أو حنوه ا هكذا يف خرت »وهبامش املطبوعة املصـــــــرية : « اجِلرارِ »وعل  هامشـــــــه عن نســـــــخة أخر  : « يف اجلرّ »( يف القاموس 1)

قوله : يف اجلر اخل هو نص »وعل  هامش القاموس : « الشـــــــارح وهي النســـــــخة الجي خطبها ا والذي يف النســـــــخ املطبوعة مثر ما يف العباب ا ه
 .242/  2وانظر اجلمهرة « العباب مجض جرة ا ونص امكم : يف اجلرار وحنوها ا ه مصححه

 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.2)
 .«. ففيه نظر.. فاقبله ا وإاّل « لثقةٍ »( يف التهذيب : 3)
 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس عن نسخة أخر .« كغراب وغرايب»( عبارة 4)
 ( عجزه يف الصحاح واللسان.5)
 ( يف القاموس : يظلض منه.6)
 .221/  2واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   164ديوانه ط بريوت ص ( 7)
 وبنو مُخلة بطن من العرب زعموا ا أحسبهم من قي . 242/  2( الذي يف اجلمهرة 8)
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ة و  ر  َعشــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــ   ِإن  لــــــــــــــــنــــــــــــــــا ُدرحَ. فــــــــــــــــكــــــــــــــــُ

ُرهــــــــــــا و      رت  ِإلــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا مخــــــــــــَح هــــــــــــاحيــــــــــــَُ يــــــــــــلــــــــــــُ (1)مخــــــــــــَِ
 

  
ْواو  بالضِم. ُخْمالً  َسمَّ

بْنُت أَبي َصْعَصعة َزْوُج َعبَاَدة  َخِميلَةُ وبْنُت َعْوٍف األَْنصاِريَّةُ لها ُصْحبَةٌ ، وهي بالفتحِ ؛  (2) َخِميلَةُ  ، منها كأَميٍر وَسِفينٍَة وُجَهْينَةَ  َخِميالً و

امِت َصَحابيَّةٌ أَْيضاً وهي بالضِم.  بِن الصَّ

يَّاِت.كُزبَْيٍر شيٌخ لَحبيِب بِن أَبي  : ُخَمْيلُ و  ثابٍِت الزَّ

 قْلُت : وهو تابِِعيٌّ ثِقَةٌ يَْرِوي عن نافِع بِن عْبِد الَواِرِث قالَهُ ابُن َحبَّان.

ا ُخَمْيلٍ  وفَاتَهُ َحّماد بن قاَل األَميُر : َضبََطه الخضريُّ بفتحِ  (3)بن أَبي ُعَمْيٍر  ُخَمْيل ، َرَوى َعْبُد هللِا بِن شبيٍب عن أَبيِه عنه ِحَكايات ، وأَمَّ

ِله.  أَوَّ

ياضَ  الَخمائِلَ  ؛ َرَعى اْختََملَ و  ، والتَْرِكيُب يدلُّ على اْنِخفاٍض واْستِْرساٍل وُسقوٍط. بَْينهم أي الّرِ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : بالتَّحريِك الذي ينضُج في البَْيِت بعَد ما يُْقَطع. الَخَملُ 

 أَْن يُْقَطَع الثََّمُر الذي قَُرَب نْضُجه فيجعَل على الَحْبِل. التَّْخِميل قاَل :

ِة : َخْملٌ  : كُمْكَرم له ُمْخَملٌ  وثَْوبٌ  مَّ  قاَل ذُو الرُّ

َداَء  وح ٌض رَاَح يف ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــّ ن جـــــــــــــَ ةٍ هـــــــــــــَ لـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  خمـــــــــــــُح

ُدُب      ِه اهلـــــــــُ بـــــــــِ وح لـــــــــَ  ثــــــــــَ ِف َأعـــــــــح ائـــــــــِ طـــــــــَ ن الـــــــــقـــــــــَ (4)مـــــــــِ
 

  
كةً السَّ  الَخَملَةُ و  .خاِملٌ  ِفلَةُ من الناِس الواِحُد :: محرَّ

ْرقاُء َواِلَدةُ َمْرواَن بِن الَحَكِم األَُموّي. ُخملُ و  بُن شّقٍ بالضِم بَْطٌن من كنانَةَ من ولِدِه الزَّ

 : كِكتاٍب َمْوِضٌع بحَمى َضِريَّة من ِدياِر نفاثَةَ قالَهُ نَْصُر. الِخَمالُ و

. وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو الَخْمَجليلَةُ  : [خمجل]  التَّْهويُش يكوُن بَْين القوِم. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 .َخْمَجليلَةٌ  ونصُّ الُمِحيط : التّْشويُش ، يقاُل بَْينهم

اغانيُّ : والتَّْشويُش ليَس من َكالِم العََرِب ، وقد َمّر الَكالُم َعلَيه في   .«ه وش»قاَل الصَّ

. َخْنتَلُ  : [خنتل] اغانيُّ  كَجْعفَر أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

َدةِ. اسُم رُجلٍ  وهو  ، والتاُء فَْوقيةٌ ، وَوقََع في نسخِ الُمْحَكِم بالباِء الموحَّ

 ، والصواُب أَنَّه بالُمثَلَّثَِة كما َسيَأْتي قَِريباً. كقُْنفٍُذ ع بِدياِر بنِي ِكالبٍ  ُخْنتُلٌ و

 والثاُء ُمثَلَّثَةٌ. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، كَجْنَدلٍ  الَخْنثَلُ  : [خنثل]

. الضَّعيفُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو  من الرجاِل ، وحكم بزياَدةِ النُّوِن والحاُء لغَةٌ فيه كما َمرَّ

ْخَمةُ البَْطِن الُمْستَْرِخيَةُ  : الَخْنثَلُ و  ، كما في الُمْحَكِم. المرأةُ الضَّ

ي به لَسعَته كما في الُمْحَكِم. وادٍ  : َخْنثَلٌ و  في بالِد بنِي قَُرْيٍط من بنِي ِكالٍب ُسّمِ

 قْلُت : ومنه قَْوُل جاِمعِ بن مرخية :
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 أَرِقــــــــــــــــُت بــــــــــــــــذي اآرام وهــــــــــــــــنــــــــــــــــًا وعــــــــــــــــادين 

رِ عـــــــــــداد اهلـــــــــــو  بـــــــــــا الـــــــــــغـــــــــــبـــــــــــاِب و      ثـــــــــــَ ـــــــــــح نـ  خـــــــــــَ

  
. بالكسرِ  الِخْنِجلُ  : [خنجل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ابَةُ. وفي الُمْحَكِم : هي خَّ  الَجسيمةُ الصَّ

 الَحْمقاُء. قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هيو

 .(5) البَذيةُ  قاَل غيُره : هيو

جَ  الرُجلُ  َخْنَجلَ  يقاُل :و  أي الَحْمقاُء عن ابِن األَْعَرابّيِ. بِِخْنِجلٍ  تََزوَّ

. الَخْنَدلَةُ  : [خندل] اغانيُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 ، والدَّاُل ُمْهَملةٌ. اْمتِالُء الِجْسمِ  وفي الُمْحَكِم : هو

__________________ 
 واللسان والتكملة والتهذيب. 136( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .266/  1( ويقا  الها َحبيبة انظر التبصري 2)
 مخَِري بن ُعمري. 265/  1( يف التبصري 3)
 واللسان والتكملة. 29( ديوانه ص 4)
 ( يف القاموس : البذيئة.5)
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 قْلُت : والصواُب أنَّ النُّوَن زائَِدةٌ ، وأَْصلُه الَخدُل من قَْوِلهم : ساٌق َخِدلَةٌ إذا كانْت ُمْمتَِلئة اللَّْحِم.

. َخْنَشلَ  : [خنشل] ُجُل ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  الرَّ

. اْضَطَرَب من الِكبَِر والَهَرمِ  الُمْحَكِم :وفي   ؛ وفي العُبَاِب : إذا أََسنَّ

 : البَعيُر السَّريُع. الَخْنَشليلُ و الَخْنَشلُ و

ً و ْخُم الشَّديدُ  أَْيضا  ، كما في العُبَاِب. الضَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : الَماِضي ، عن أَبي َعْمٍرو. الَخْنَشليلُ 

 بالسَّْيِف. لَخْنَشِليلٌ  : هو الَجيُِّد الضَّرِب بالسَّْيِف ؛ يقاُل : إنَّه وقاَل غيُره

 : الُمِسنُّ من النَّاِس واإِلبِِل. الَخْنَشِليلُ و الَخْنَشلُ و

 .َخْنَشلَتْ  ُمِسنَّةٌ وفيها بَِقيَّةٌ ، وقد َخْنَشليلَةٌ  وَعجوزٌ 

 : باِزٌل ، وقيَل : َطويلَةٌ. َخْنَشليلٌ  وناقَةٌ 

ةً ثاُلثيًّا ، وكذا َخْنَشِليالً  َجعََل ِسْيبََوْيه ةً رباعيَّاً وَمرَّ  قيَل : ُربَاعيٌّ ، وقيَل : ثاُلثيٌّ ، ولذا َذَكَره المصنُِّف في الَمَحلَّين. الَخْنَشلُ  َمرَّ

. اْلَخْنَطِليلَةُ  : [خنطل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

بالضِم ، وهي الطائِفَةُ من الدَّواِب واإِلبِِل ، َزاَد  كالُخْنطولَةِ  على التَّْشبيهِ  السَّحابِ  كذِلَك منوالِقْطعَةُ من اإِلبِِل والبَقَِر ،  ِسْيَده : هيوقاَل ابُن 

ِة : َخنَاِطيلٌ  األَْزَهِريُّ : ونَْحِوها ، والَجْمعُ  مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

داَد واســـــــــــــــــــــــح  ُة اأَلعـــــــــح يـــــــــ  تح مـــــــــَ تح هبـــــــــا َدعـــــــــَ دلـــــــــَ بـــــــــح ـــــــــَ  تـ

ـــــــــرَ      ي اطـــــــــِ ـــــــــَ ن ذ    خـــــــــَ ِا خـــــــــُ ـــــــــعـــــــــِ (1)آجـــــــــاٍ  مـــــــــن ال
 

  
 أََراَد بها الِقْطعَةَ من البَقَِر.

 وقاَل َسْعُد بُن َزْيِد َمنَاةَ يَُخاِطُب أََخاه ماِلَك بَن َزْيِد َمنَاةَ :

را  فــــــــــــــــَ َز عــــــــــــــــح ر  يــــــــــــــــوَم ِورحِد هــــــــــــــــامــــــــــــــــُ ظــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

ي و      يــــــــــــرُ هــــــــــــح اطــــــــــــِ نــــــــــــَ را  خــــــــــــَ (2) ــــــــــــوُس اخُلضـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
قَةٌ  َخناطيلُ  وإِبِلٌ  أََراَد بها قَِطيَع اإِلِبِل.  كما َسبََق. وقيَل : ال واِحَد لها كعَبَاِديد ونَْحِوها. ُخْنُطولَة ، قيَل : واِحُدها : ُمتَفَّرِ

ٌج ُمْعتَِرٌض بها َخناِطيلُ  لُعابٌ و  ، ومنه قَْوُل ابِن ُمْقبٍل يَِصُف بَقََرةَ َوْحٍش : : ُمتَلَّزِ

هــــــــا  طــــــــُ حــــــــَ وحذاِن َيســــــــــــــــــــــح اع مــــــــن ا ــــــــَ عــــــــَ  كــــــــاد الــــــــلــــــــ 

هـــــــــــا و      ـــــــــــح ي ـــــــــــَ يـ اح  ـــــــــــَح ـــــــــــَ رٌِج ب ـــــــــــررِجـــــــــــح ي ـــــــــــاطـــــــــــِ ن (3)خـــــــــــَ
 

  
قَةُ. الَخنَاِطيلُ  قاَل ابُن ِسْيَده :  : الِقَطُع الُمتَفَّرِ

لٌ و بالضمِ  ُخُؤولٌ  الكثيرُ و وهذه شاذَّةٌ ،،  أَْخِولَةٌ و أَْخوالٌ  : أَُخو األُّمِ ج الخالُ  : [خول] أي أْخُت األُّمِ ،  بهاءٍ  الَخالَةُ  وهي ُخؤولَةٌ و كُسكٍَّر ، ُخوَّ

 َمْصَدُره وال فِْعل له. الُخُؤولَةُ و

 من الخيِر أي تََوسَّْمت. خاالً  في فالنٍ  أََخْلت ، يقاُل : ما تََوسَّْمَت من خيرٍ  : الَخالُ و

 ِلواُء الَجْيِش. : الَخالُ و

اُخ : بُْرٌد م : الَخالُ و  َمْعروٌف أَْرُضه َحْمراُء فيها ُخُطوٌط ُسوٌد ، قاَل الشَّمَّ
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رحَداِن مـــــــــــــن و  ون ِدرح ـــــــــــــاً  خـــــــــــــا بــــــــــــــُ عـــــــــــــُ  وتســـــــــــــــــــــــــــح

ز      ِد مـــــــــاعـــــــــِ لـــــــــح ُروٌ  مـــــــــن اجلـــــــــِ قـــــــــح (4)عـــــــــلـــــــــ  َذا  مـــــــــَ
 

  
 الفَْحُل األَْسَوُد من اإِلبِِل. : الَخالُ  األَْعَرابّيِ :قاَل ابُن و

 ومنه قَْوُل الشاِعِر : صاِحبُها أي هذا الفرِس  خالُ  أَنا يقاُل :و

رّاً  اَف الــــــــــــقــــــــــــوِم ســــــــــــــــــــــــــِ طــــــــــــَ ب  هلــــــــــــا نــــــــــــِ  َيصــــــــــــــــــــــــــُ

ُد و      هــــــــــــَ اَيشــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــم  خــــــــــــاهلــــــــــــُ َر الــــــــــــز عــــــــــــِ (5)أَمــــــــــــح
 

  
ئيُس   يُشاِوُره في تَْدبيِره.يقُوُل : لفَاِرِسها قَْدٌر ، فالرَّ

لَ و تََخيَّلَ ومن الخيِر  خاالً  فيه أَخالَ و سَ  أَي تََخوَّ . تَفَرَّ اغانيُّ  ، األَِخيَرةُ نَقَلَها الصَّ

 إزاُؤه قائٌِم عليه. أَي خائِلُهُ وماٍل  خالُ  هوو

 ِء والُمْصلُح له ، والقائُِم به.ويَْرَعى. وأَْيضاً الُمتَعَهُد للشي (6)ويَْسقي  َعلَيهم أَي يَْحلُب يَُخولُ  : الحافُِظ وَراِعي القَْومِ  الخائِلُ  وفي التَّْهِذيِب :

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 .«. من القّد ماعز.. وسبعون در اً »( ديوانه واللسان والصحاح وفيهما 4)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.5)
 والتهذيب ويف اللسان : يسع .( األصر 6)
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َل خاالً و ا. : اتََّخَذه تََخوَّ َم َعمًّ  ، وكذِلَك تَعَمَّ

لَ و لُهم كان»الحِديُث :  ، ومنه فالناً : تَعَهَّده تََخوَّ نُهم أَي يَتَعَّهدهم ؛ وكاَن األَْصَمِعّي يقُوُل : «بالَمْوِعظِة َمَخافةَ السآَمةِ  يَتََخوَّ أَي  يَتََخوَّ

لت دهم ، وُربَّما قالُوا :يَتَعَهَّ  َدتْها. تََخوَّ يُح األَْرَض إذا تَعَهَّ  الّرِ

لهم بالحاِء الُمْهَملَِة وقد َسبََق.  قْلُت : ويُْرَوى أَْيضاً : كان يَتََحوَّ

ُجلُ  أَْخَولَ و  .أَْخوالٍ  إذا كاَن َذا ُمْخِولٌ  فهو أُْخِولَ و الرَّ

هما ُمَخالٌ و ، وأَبى األَْصَمِعيُّ الَكْسَر فيهما ، مٍ كُمْحِسٍن وُمْكرَ  ُمْخَولٌ  رُجٌل ُمِعمُّ و ، فيه لَفٌّ ونَْشٌر  األَْخوالِ وَكريُم األَْعماِم  ، أَي ُمعَمُّ بضّمِ

 ومعّمٍ ، قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : يُْستَْعَمُل إاّل َمَع ُمعَمٍّ  يكادُ  ال َغْيُر ُمَرتَّبٍ 

ُه  نــــــــــــَ يـــــــــــــح ِر بـــــــــــــَ َفضــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

زحِع املــــــــــــ رحَن كــــــــــــاجلــــــــــــَ بـــــــــــــَ  فــــــــــــَبدح

مٍّ يف الـــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــريَِة      عـــــــــــــَ يـــــــــــــِد مـــــــــــــُ ِو ِ ِبـــــــــــــِ (1)خمـــــــــــــُح
 

  
كةً أَْصُل فأِْس اللِّجامِ  الَخَولُ و  اللِّجاِم وال أَْدِري ما هو. َخَول ، عن اللَّْيِث وقاَل األَْزَهِريُّ : ال أَْعرفُ  : محرَّ

 بمْعنَى التَّْمِليِك ، وقَْوُل لَبِيٍد : التَّْخِويلِ  فهو َمأُْخوذٌ من ن النَّعَِم والعَبيِد واإِلماِء وغيِرِهم من الحاِشيَةِ : ما أََعطاَك هللاُ تعالى م الَخَولُ و

تح و  ــــــــــــــــــَ اَرق ــــــــــــــــــَ ا ف ُد ملــــــــــــــــــّ مــــــــــــــــــَ دح حتــــــــــــــــــَح قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  ل

اَريت وا ــــــــــــــمــــــــــــــُد مــــــــــــــن خــــــــــــــرِي      َو ح جــــــــــــــَ (2)خــــــــــــــَ
 

  
 والُمَؤنَِّث. (3) والَجميعِ ، والُمَذكَّرِ للواِحِد  العَطيِة ؛ بالَخَولِ  الُمرادُ 

ا َجاَء شاذّاً على الِقياِس وإِِن اطََّرَد في االْستِْعماِل. اُء. وقيَل : هو اسُم َجْمعٍ  خائِلٌ  ويقاُل للواِحدِ  قاَل ابُن ِسْيَده : وهو ممَّ اعي قالَهُ الفرَّ  وهو الرَّ

 فاِعالً ال يَُكسَُّر على فَعَل.كَرائِحٍ وَرَوح ، وليَس بَجْمعٍ ألَنَّ  لخائِلٍ 

أَي  خاِلكَ  َغْير اْستَخْل خاالً  ، تقُوُل : كاْستَخالَ  ، كما في الُمْحَكِم ، أَْخواالً  فيهم : اتََّخَذُهم اْستَْخَولَ و أَي َحَشماً. (4) َخوالً  : اتََّخَذُهم اْستَْخَولَُهمو

 اتَّخْذه ، كما في العُبَاِب.

 كعُُموَمٍة. ُخؤولَةٌ  بَْيني وبَْينَه يقاُل :و

 وهو َمْصَدٌر كما تقدََّم. الُخؤولَةِ  بَيِّنُ  خالٌ  يقاُل :و

ةٍ  خالَةٍ  ُهما اْبناو وَعّم البِن اآلَخِر بِخالِف  خالَة ْين كلٌّ منهما، ألَنَّ األْختَْين والعَمَّ  خالٍ  ، وكذا يقاُل اْبنا َعّمٍ وال يُقاُل اْبنا وال تَقُْل اْبنا َعمَّ

ِة  ةُ أَُخوها الخالِ والعَمَّ ه الْبنِه وهو خالٌ  ، إذ العَمَّ  الْبنِها ، قالَهُ شْيُخنا. خالٌ  الْبنِها وهي َعمَّ

لَهو الً  َخوَّ  أَي أَْعَطْيناُكم وَملَّْكناُكم. (5) ( ما َخوَّْلناُكمْ َوتَ رَْكُتمْ )، ومنه قَْولُه تعالَى :  هللا تعالى الماَل : أَْعطاهُ إيَّاه ُمتَفَّضِ

 ، وقاَل أَبُو النَّْجِم : (6) (ُثَّ ِإذا َخوََّلُه نِْعَمًة ِمْنهُ )وكذِلَك قَْولُه تعالَى : 

 ا ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــد هلل الـــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــوب اجملـــــــــــــــــــــّزِ  

رِ      خــــــــــــّ بــــــــــــَ رح ومل يـــــــــــــُ خــــــــــــُ بــــــــــــح طــــــــــــَ  فــــــــــــلــــــــــــم يـــــــــــــَ  َأعــــــــــــح

  

َُخو  ِ  َخَو ُكوُم الذ َر  من 
 (7) امل

اِعي الَحَسُن الِقياِم على المالِ  الَخْوِليُّ و كةً. َخَولٌ  ج ، أَو القائُِم بأَْمِر الناِس السائُِس له ، : الرَّ  محرَّ

اِعي الَحَسُن الِقياِم على الماِل والغَنَِم ، والَجْمعُ  الَخَوليُّ  وفي الُمْحَكِم : كةً الرَّ  ب.كعََربّيٍ وَعرَ  َخَولٌ  : محرَّ

 ، بالكسِر ، إذا َرَعاهُ وَساَسهُ وقاَم به. ِخياالً و يَُخوُل َخْوالً  مالَهُ  خالَ  قَدو

قينَ  أَي أَْخَوَل أَْخَولَ  َذَهبوا يقاُل :و  ؛ وفي التَّْهِذيِب : أَي واِحداً واِحداً. ُمتَفَّرِ
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قُوا َشتَّى وُهما اْسَمان ُجِعال اْسماً واِحداً   ُء البُْرُجميُّ يَِصُف الثوَر والِكالَب : وبُنِيا على الفَتْحِ ، قاَل ضابِىوفي العُبَاِب : إذا تَفَرَّ

ا  ه ضـــــــــــــــــــــــــــاراَِيهتـــــــــــــِ ـــــــــــــُ ق ـــــــــــــه َروح رت عـــــــــــــن ـــــــــــــِ اق  ُيســـــــــــــــــــــــــــَ

     ِ اح اَط حــــــــديــــــــِد الــــــــقــــــــَ قــــــــَ َو ســــــــــــــــــــــِ َوال َأخــــــــح  (8) َأخــــــــح
  

__________________ 
 والتكملة. 57( من معلقته ا ديوانه ص 1)
 والضبرت عنه. 140( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : والذ َكِر واألُنث .3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : كاستخاهلم.4)
 .94( سورة األنعام اآية 5)
 .8( سورة الزمر اآية 6)
 ( األخري يف اللسان والتهذيب واألساس.7)
 ( اللسان والتهذيب والصحاح.8)
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 وُز أَْن يكوَن كَشغَر بَغَر ، وأَْن يكوَن كيَْوَم يَْوَم.وقاَل ِسْيبَويه : يج

 له وَجِديٌر. َخليقٌ  أَي للَخْيرِ  لََمخيلٌ  إنَّه يقاُل :و

كةً  األَْنصاِريُّ  َخَوِلّيٍ  أَوُس بنُ و الواُو  وقد تَُسكَّنُ  بسكوِن الياِء ، ، والياُء ُمَشدََّدةً ، هكذا َضبََطه العَْسَكريُّ في كتاِب التَّْصحيِف ؛ وقيَل : محرَّ

بّيِ تَْشِديُد الياِء َمَع فتحِ الواِو وسُكونِها ، وسكوُن الياِء َمَع سُكونِها ، َشِهَد بَْدراً وهو أََحُد من نََزَل في قَْبِر الن ، فتلخص ثاَلثَة أَْقواٍل :

ا ، وسلمعليههللاصلى  .لُِحدَ  لمَّ

 َعْمُرو بُن ُزَهْيٍر َشِهَد بَْدراً والَمَشاِهد. خْوِلّيٍ  عجليُّ ، ويقاُل الجْعِفيُّ وهو الصواُب ، واسُم أَبي، ال َخْوِلّيٍ  بُن أَبي َخْوِليُّ  بالسكونِ و

 َرِضَي هللا تعالَى عنهم. َصحابِيُّونَ  األَْنصاِريُّ  بُن أَْوٍس  َخْوِليُّ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

.بِن َخلَِف بِن وبرة َموْ  َخولّيِ  َسْعُد بنُ   لَى حاِطب َصَحابيُّ بَْدِريُّ

لُ و ٌث. الُمَخوَّ  : كُمعَظٍَّم محّدِ

 وهو القائُِل فيه : َسْيُف بِسطاَم بِن قَْيٍس  أَْيضاً :و

َداًل  املـــــــــــــــخـــــــــــــــّو َ إن   ـــــــــــــــغـــــــــــــــي بـــــــــــــــه بـــــــــــــــَ  ال أَب

يــــــــــُت بســــــــــــــــــــــــطــــــــــامــــــــــا      طــــــــــوَ  ا ــــــــــيــــــــــاِة ومــــــــــا لــــــــــُِّ

  

 كـــــــم مـــــــن كـــــــمـــــــّي ســـــــــــــــــــــقـــــــاُه املـــــــوت شـــــــــــــــــــــفـــــــرتـــــــه 

  
رغــــــــــامــــــــــاكــــــــــان قــــــــــدمــــــــــًا َأيّب و     الضــــــــــــــــــــــــيــــــــــم ضــــــــــــــــــــــــِ

  
 .(1)عن ابِن ُدَرْيٍد  ع الُخَوْيالءُ و

 بُن َعْمِرو بِن الحافي بِن قَُضاَعة. َخْوالنُ  ، وهو : قَبيلَةٌ باليََمنِ  َخْوالنُ و

َكٍة لها  ُعصاَرةُ الُحُضِض  الَخْوالنِ  ُكْحلُ و فَها هللا تعالَى ، وهو من َشَجَرةٍ ُمتَشّوِ أَْغصاٌن ُطولُها ثاَلثَةُ أَْذُرعٍ أَو أَْكثَر ، ، بلغَِة أَْهِل َمكَّةَ َشرَّ

 وله ثََمٌر َشبِيهٌ بالفلفِل ، وقْشُرها أَْصفَر ، ولها أُُصوٌل َكثِيرةٌ وتَْنبُت في األَماِكِن الَوِعَرةِ.

بِن أَُميَّة  بِْنُت َحكيمٍ  ، األُولَى كُجَهْينَةَ  ُخَوْيلَةُ  ع منهنَّ :بال الٍم َعْشُر َصحابيَّاٍت ، أَو أَْربَ  : َخْولَةُ و ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. . الظَّْبيَةُ الَخْولَةُ و

 الثانيةُ :و ؛ وسلمعليههللاصلىالسلمية ، اْمَرأَة ُعثْمان بِن َمْظعُون ، َرَوى عنها َسْعُد بُن أَبي َوقَّاص وابُن الُمَسيَِّب ، َوَهبَْت نْفَسها للنبّيِ 

 ُخَوْيلَةُ  الثالثةُ :و األَْنصاريَّة ، أَْخَرَج لها ابُن أَبي عاِصٍم حديثاً ، َرَوى عنها النُّْعماُن بُن أَبي عياش وَمعَاذُ بُن رفاَعةَ ، (2) بِْنُت ثاِمرٍ  ُخَوْيلَةُ 

ِد المطَّلِب ، وقيَل : اْمَرأَةُ َحْمَزةَ هي بْنُت ثاِمٍر ، وقيَل : ثاِمٌر بِن فهِد بِن قَْيٍس األَْنصاِريَّة النجاِريَّة أُمُّ محمٍد َزْوَجةُ َحْمَزةَ بِن َعبْ  بِْنُت قَْيِس 

اِمِت ، وهي ال بِْنُت ثَْعلَبَةَ الُمجاِدلَةُ  ُخَوْيلَةُ  الرابعَةُ :و لَقٌَب لقَْيس ، َرَوى عنها جماَعةٌ ، تي نََزَل فيها ، ويقاُل : بْنُت ماِلٍك َزْوجةُ أَْوس بِن الصَّ

َع هللاُ قَ ْوَل الَِِّت َُتاِدُلَك يف َزْوِجها) ى :قَْولُه تعالَ   منهنَّ : فََخْولَةُ  ، ومن عداهنَّ  ُخَوْيلَةُ و َخْولَةُ  فَهُؤالء األَْربَعة قيَل فيهنَّ  (3) (َقْد ْسَِ

َذَكَرها ابُن َسْعٍد ،  َخْولّيِ  أُْخُت أَْوِس بنِ  َخْولّيِ  ا ، وبْنتُ بِْنُت األَْسوِد بن حذافَةَ أُمُّ َحْرَملَة الخَزاِعيَّة من مهاِجَرةِ الَحبََشِة َمَع َزْوِجه َخْولَةُ 

ةَ الظهاِر ؛  (4)وبْنُت دليح  اِمِت َرَوى أَبُو إْسحق السُّبَْيعيُّ عن رُجٍل عنها قصَّ وبْنُت َعْبِد هللا ، قيَل : هي الُمجاِدلَةُ وهو قَْوٌل شاذٌّ ، وبْنُت الصَّ

.األَْنصاِريَّةُ ِعَداُدها   في أَْهِل البَْصَرةِ ؛ وبْنُت ُعبَْيِد بن ثَْعلَبَة األَْنصاِريَّةُ ، من الُمبَايعَات فَهُؤالء َعَشَرة منهنَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

بْنُت الُهَذْيِل بِن ُهبَْيَرةَ الثَّْعلبيَّة  َخْولَةُ وُمْنذِر بِن َزْيٍد ، بْنُت ال َخْولَةُ وبْنُت ماِلِك بِن بِْشٍر الزْرقِيَّةُ ،  َخْولَةُ وبْنُت عقبَةَ بِن رافِعٍ األَْشَهِليةُ ،  َخْولَةُ 

 .َصحابيَّات ، وسلمعليههللاصلىخاِدم َرُسوِل هللا  َخْولَةُ و،  (5)بْنُت اليََمان العَْنِسية  َخْولَةُ وبْنُت يساٍر ،  َخْولَةُ و، 

. َخْولَة وَسْعُد بنُ   العاِمِريُّ َصحابيُّ

 : َمْن يُِقيُس األَْرَض بقصِب الَمَساحِة. الخوليُّ و
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 .737القوصّي فَِقيهٌ َماَت ببلَِدِه َسنَة  الخوليّ  وأَحمُد بُن علّيِ بِن أحمَد بن أبي

 : َمْوِضٌع ، قاَل َعْمُرو بُن َمْعِديْكِرب : الَخالِ  وذاتُ 

__________________ 
 .243/  2( اجلمهرة 1)
 وقد نبه إليه هبامش املطبوعة املصرية.« بنت انجي»( يف القاموس : 2)
 .1( سورة اجملادلة اآية 3)
 ( يف أسد الغابة : دليج.4)
 ( أسد الغابة : العبسية.5)

  



13823 

 

مح قــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــوا بــــــــــــذاِت و   قــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــاً  اخلــــــــــــا ِ هــــــــــــُ

(1)اأَلشــــــــــــــــــــعـــــــث ســــــــــــــــــــلســــــــــــــــــــلــــــوا يف غــــــري عــــــهـــــــِد و     
 

  
 ِمثْل اإِلْستِْخبَاِل ، وكاَن أَبُو ُعبَْيَدةَ يَْرِوي قَْوَل ُزَهْيٍر : االْستِْخوالُ و

واهـــــــــنـــــــــالـــــــــك ِإن  َولـــــــــُ خـــــــــح تـــــــــَ ِولـــــــــوااملـــــــــاَ   ُيســـــــــــــــــــــــح  لـــــــــُح

لــــوا و      غــــح ــــَ روا يـ يحســــــــــــــــــِ ــــَ وا وِإن يـ طــــُ عــــح ــــُ وا يـ ــــُ بَل (2)ِإن ُيســـــــــــــــــــــح
 

  
 وقَْد تقدََّم في خ ب ل.

لَتْهُ و  .خالَها َدَعتْه تََخوَّ

الٌ  وهو  أَي العطية. الَخَولِ  كَشدَّاٍد َكثِيرُ  َخوَّ

لُ و عاُء الُحفَّاُظ للَماِل. الُخوَّ  : كُسكٍَّر : الّرِ

 َخَذُهم كالعَبيِد.فالٍن إِذا قََهَرُهم واتَّ  َخَولُ  وَهُؤالء

 بْعَد اْنِفراٍد. َخَولٍ  صاَر َذا خاَل يَُخوُل َخْوالً و

. أَْخَولُ  وهو  من فالٍن أَي أََشّد كبراً منه ، نَقَلَه السهيليُّ

 من مياِه َكْلِب بِن وبرةَ من باِديَِة الشأَِم ، قالَهُ نَْصُر. خالةو

ِة اللغَِة َماَت بَحلَب َسنَة  لََوْيهَخا وأَبُو َعْبِد هللا الُحَسْيُن بُن أَحمَد بنِ   .730النََّحويُّ الَهَمدانيُّ من أَئِمَّ

اهد يأْتي ِذْكُره في خ م م. ُخَوْيلُ و  بُن محمِد الخمامّي الزَّ

ً و خاالً و، ويُْكَسراِن ،  َخْيلَةً و يَخاُل َخْيالً  ءَ الشي خالَ  : [خيل] كةً ،  َخياَلنا  : َظنَّه. َخْيلُولَةً و َمخالَةً و َمخيلَةً و، محرَّ

 .الَمخالَةِ و الَخياَْلنِ و الَخالِ و الَخيلَةِ وبالفتحِ والكسِر  الِخيَلِ  اْقتََصَر ابُن ِسْيَده منها على

اغانيُّ   .الَخْيلُولَةِ و الَمِخيلَةِ وبالكسِر  الِخيَلَةِ  ونَقََل الصَّ

ً  َزْيداً  ِخْلتُه وفي التَّْهِذيبِ  ُل ، ومْعنَاهُ : َمْن  يََخلْ  من يَْسَمعْ  نه الَمثَُل :، وم ، بالكسرِ  َخياَلنا أَي يظنُّ ؛ وقيَل : من يَْشبَْع ، وَكالُم العََرِب األَوَّ

.قاُل ذِلَك عنْ يَْسَمْع أَْخباَر الناِس وَمعَايبَُهم يَقَع في نْفِسه عليهم الَمكُروه ، ومْعنَاهُ : أَنَّ مجانَبةَ الناِس أَْسلُم ؛ وقيَل : ي  َد تَْحقيِق الظَّّنِ

، هي لُغَيَّة بنِي  وتُْفتَُح في لُغَيَّةٍ  وهو األَْفصُح كما في العُبَاِب ، َزاَد غيُره : وأَْكثَُر اْستِْعماالً ، (3) ، بكسِر الَهْمَزةِ  إِخالُ  تقوُل في ُمْستَْقبَِلهِ و

 أََسٍد وهو الِقياُس كما في العُبَاِب والِمْصبَاحِ.

بالفتحِ كالَمْرفُوِض ، وَزَعَم أَْقواٌم  أََخال وقاَل الَمْرُزوقي في َشْرحِ الَحَماسِة : الكسُر لُغَةٌ طائِيَّةٌ َكثَُر اْستِْعمالُها في أَْلسنِة َغْيِرهم حتى َصارَ 

 صُح ، وفيه َكالٌم في شرحِ الكعبيِة البِن هشاٍم ، قالَهُ شْيُخنا.أَنَّ الفتَح هو األَفْ 

هَ التَُّهَمةَ إِليه تََخيُّالً و تَْخيِْيالً  َعلَيه َخيَّلَ و  ، كما في الُمْحَكِم ، وهو قَْوُل أَبي َزْيٍد. وجَّ

َسهُ  َخيَّلَ و لَهُ و كتََخيَّلَهُ  فيه الَخْيَر : تَفَرَّ  بالياِء ، والواِو. تََخوَّ

َر ، وتََحقَّقهُ فتََحقََّق. تََخيَّلَهُ فتََخيَّلَ  ويقاُل : َرهُ فتََصوَّ  ، كما يقاُل تََصوَّ

ْست فيه الَخْيَر. تََخياّلً  عليه تََخيَّْلتُ  وفي التَْهِذيِب :  إِذا تََخبَّرته وتَفَرَّ

ثٍَة ومُ  الُمَخيِّلُ و الُمَخيِّلَةُ  السَّحابَةُ و ثٍ كُمَحّدِ  إِذا َرأَْيتُها. التي تُْحَسبُها ماِطَرةً  الُمْختالَةُ و بضِم الميمِ  الُمخيلَةُ و َحّدِ

السماَء أَْقبََل وأَْدبََر فإِذا أََراُدوا أَنَّ  َمِخيلةً  ، ومنه الحِديُث : أَنَّه كاَن إذا رأى َمَخايِلُ  ، بفتحِ الميِم السَّحابَةُ ، والَجْمعُ  الَمِخيلَةَ  وفي التَّْهِذيِب :

 بفتِحها. َمِخيلَة بضِم الميِم ، وإِذا أََراُدوا السَّحابَةَ نَْفَسها قالُوا : هذه ُمِخيلَةٌ  فهي أََخالَتْ  تَغَيََّمت قالُوا :

 للَمَطِر. ُمخيلَةً  : ِشْمنا َسحابَةً  أََخْلناو أَْخيَْلناو
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 ، فَرَعَدْت وبََرقَْت ، فإِذا َوقََع الَمَطُر َذَهَب اسُم ذِلَك. : تََهيَّأَْت للَمَطرِ  َخيَّلَتْ و تََخيَّلَتْ والسَّماُء  أَْخيَلَتِ و

 قاَل : : َسحاٌب ال يُْخِلُف َمَطُرهُ  الخالُ و

 (4)َسّحاً َمَطرُه  اخلَا ِ ِمثحُر َسحاِب 
 ال َمَطَر فيه.والذي إِذا َرأَْيته َحِسْبته ماِطراً  أَو

 البَْرُق. : الخالُ و

اُج : كالُخياَلءِ  الِكْبرُ  ضاً :أَيْ و  ، قاَل العَجَّ

__________________ 
 .«اخلا »( معجم البلدان 1)
 ( تقدم يف خبر واللسان.2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : األلف.3)
 ( اللسان.4)
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ا   اخلـــــــــــــا ُ و  هـــــــــــــ  وٌب مـــــــــــــن ثـــــــــــــيـــــــــــــاِب اجلـــــــــــــُ  ثـــــــــــــَ

ا  و      فـــــــــــ  لـــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــُ فـــــــــــح ر فـــــــــــيـــــــــــه غـــــــــــَ هـــــــــــح (1)الـــــــــــد 
 

  
 وقاَل آَخُر :

نــــــــــــــا و  تــــــــــــــَ دح َدان ســــــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــِّ  ِإنح كــــــــــــــنــــــــــــــَت ســــــــــــــــــــــــــــَ

َت و      ـــــــــح ن ـــــــــخـــــــــا ِ ِإنح كـــــــــُ ـــــــــل رح  ل حـــــــــَ ـــــــــَ ب ف ـــــــــاذحهـــــــــَ (2)ف
 

  
ِل ، وَجعَلَهما األَْزَهِريُّ واِحداً أَْحمر فيه ُخُطوٌط ُسوٌد كان يُْعمُل في الدَّْهِر  بُْرٌد يََمنِيٌّ  أَْيضاً :و من ثياِب اليََمِن. الثَّوُب النَّاِعمُ  أَْيضاً :و األَوَّ

 ، وقيَل : نْكتَةٌ َسوداُء فيه. في البََدنِ  َسْوداءُ  شاَمةٌ  أَْيضاً :و وقَْد تقدَّم ذِلَك في خ ول أَْيضاً ، وهو يَْحتمُل الواَو والياَء.

 .بالكسرِ  ِخيالنٌ  ج وفي التَّْهِذيِب بثْرةٌ في الَوْجِه تَْضِرُب إِلى الّسوادِ 

 َمِخيلٌ  فيَمْن قاَل : ُخيَْيلٌ  وال فِْعَل له ، وتَْصِغيُره : َخْيالءٌ  وهي ، الِخيالتِ  أَي َكثِيرُ  َمُخولٌ و، َزاَد األَْزَهِريُّ :  َمْخيولٌ و َمخيلٌ و أَْخيَلُ  هوو

 .َمُخولٌ  فيَمْن قاَل : ُخَوْيلٌ و،  َمْخيولٌ و

ْخُم ،  : الخالُ و ً والَجبَُل الضَّ  قال الشاِعُر : ِخيالنُ  على التَّْشبيِه وَجْمعُهما البَعيُر الّضْخمُ  أَْيضا

 غــــــــــــــثــــــــــــــاٌء كــــــــــــــثــــــــــــــرٌي ال عــــــــــــــرميــــــــــــــة فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــُم 

ن  و      يـــــــــالانً لـــــــــكـــــــــِ ُم  خـــــــــِ ائـــــــــِ مـــــــــَ (3)عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا الـــــــــعـــــــــَ
 

  
 َشبََّهُهم باإِلبِِل في أَْبدانِهم وأَنَّه ال ُعقُول لَُهم.

 بالدَّابَِّة. يكونُ  الظَّلَعِ  ِمثْلُ  الخالُ و

ي به إِالَّ ألَنَّه كان يُْعقَد من بُرودِ   .الخالِ  وفي التَّْهِذيِب : يُْعقَُد لِواليِة واٍل ، وال أَُراهُ ُسّمِ

 بالدابَِّة. يكونُ  الضلعُ  ِمثْلُ  الخالُ و

 وأَْنَشَد اللّْيُث : خائِلٌ  فهو يَخاُل َخاالً  الفََرسُ  خالَ  قدو

ريــــــــــُخ فــــــــــرد وا  رَ انَد  الصــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــح ًة  اخلــــــــــَ يـــــــــــَ  عــــــــــانــــــــــِ

ا      فـــــــَ كـــو مـــن حـــَ ال  وَتشـــــــــــــــــح كـــو الـــكـــَ (4)خـــــــا ِ َتشـــــــــــــــــح
 

  
ُجُل السَّْمحُ  : الخالُ و عليه. َخيَّلَ  ، وقد الثَّوُب يُْستَُر به الَميِّتُ  : الخالُ و  وفي التَّْهِذيِب : يَُشبَّه يَُشبَّه بالغَْيِم ِحْين يَْبرُق ، كذا في الُمْحَكِم. الرَّ

 وهو السَّحاُب الماِطُر. بالخالِ 

 قالَهُ نَْصٌر. (5)من شّقِ اليَماَمِة  ع  :الخالُ و

 .خاالً  فيه أََخالَ  وهي الفََراَسةُ وقد .الَمخيلَةُ  : الخالُ و

 من اإِلبِِل ، عن ابِن األَْعَرابّيِ وقد تقدََّم في خ ول. الفَْحُل األَْسودُ  : الخالُ و

 إِذا قاَم بأَْمِره وَساَسهُ وقد ذُِكَر في خ ول. َخالَهُ يَخولُهُ  وهو من ؟هذا الفََرِس أَي َمْن صاِحبُه َخالُ  ، يقاُل : َمنْ  ءِ صاِحُب الشي : الخالُ و

 إِذ هي من شأِْن. َمْن يُْعقَد له اللِّواُء. الِخالفَةُ  : الخالُ و

 في أَْرِض َغَطفاَن وهو ِلبَنِي ُسلَْيٍم قال : َجبٌَل تِْلقاَء الدَّثينَةِ  : الخالُ و

ك  اجـــــــــــــَ مـــــــــــــوُ  الـــــــــــــد وافـــــــــــــُض  ابخلـــــــــــــا ِ َأهـــــــــــــَ  ا ـــــــــــــُ

واهـــــــــــــا مـــــــــــــن اأَلرحِض انزِعو      هـــــــــــــح
َ

َت ملـــــــــــــ ـــــــــــــح  (6) ؟أَن
  

 .خالٍ و خالٌ  ، يقاُل : رُجلٌ  الُمْعِجُب بنَْفِسهالُمتََكبُِّر  : الخالُ و

 الَمْوِضُع الذي ال أَنِيَس به. : الخالُ و

 .خاَل يَخاُل خاالً  الظَّنُّ والتََّوهُّمُ  : الخالُ و
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. : الَخالُ و ُجُل الفارُغ مْن َعالقَِة الُحبَّ  الرَّ

جاِل. : الخالُ و  العََزُب من الّرِ

ُجلُ  الخالُ و  إِذا َرَعاه وأَْحَسَن الِقياَم َعلَيه. يَُخولُ و يَِخيلُ  عليه خالَ  وقد ِقياِم على المالِ الَحَسُن ال : الرَّ

غيَرةُ. : الخالُ و  األََكَمةُ الصَّ

 يَُسوسه ويَْرَعاه. ءِ الُمالِزُم للشَّي : الخالُ و

كةً ، وقد َمرَّ إِْنكاُر  الَخَولِ  وكأَنَّه لُغَةٌ في لَجاُم الفََرِس  : الخالُ و  األَْزَهِرّي على اللَّْيِث في خ ول.محرَّ

ُجُل الضَّعيُف القَْلِب والِجْسمِ  : الخالُ و  وهو أَْشبَه أَْن يكوَن بتَْشِديِد الالِم من َخلَّ لَْحُمه إِذا َهُزَل وقد تقدََّم. الرَّ

__________________ 
 ( اللسان واألو  يف التهذيب والصحاح.1)
 وهبامشها عن نسخة : رجر من بين عبد القي .( اللسان والصحاح 2)
 ( الثاين يف اللسان بدون نسبة.3)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب ابختالف روايته.4)
 ( ابقوت : ش  اليمن.5)
 .«اخلا »( اللسان ومعجم البلدان 6)
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ِل. َمْعُروفٌ  نَْبٌت له نَْوٌر م : الخالُ و  بِنَْجٍد وليَس باألَوَّ

 ُء من التَُّهَمِة.يالبَر : الخالُ و

ُجُل الَحَسنُ  : الخالُ و ُس ويَتَفَطَُّن فهذه أحد وثاَلثُون مْعنًى فيه يُتََخيَّلُ  بما الَمِخيلَةِ  الرَّ أَُخو األُّمِ فتكوُن اثْنَْين  الخالُ  . وَمرَّ للخالِ  أَي يَتَفَرَّ

من أَْجَمَع ما َرأَْيت فيها قَِصيَدةً من بَْحِر السْلِسلَِة للشْيخِ َعْبد هللِا الطبالوّي يمَدُح بها أَبَا وثاَلثِْين مْعنًى نََظَم َغاِلبَها الشُّعَراُء في ُمخاَطبَاتِهم ، و

، والُمْفتَِقُر ، النَّْصر الطبالوّي َذَكَر فيها هذه الَمعَاني التي َسَرَدها المصنُِّف ، وَزاَد َعلَيه بعَض معاني ينَظُر فيها فمنها : الصاِحُب 

ُق ، والذي يَْقَطُع الخالَء من الحشيِش والَما ، والنقرُس والخلُق ، فهذه َعَشَرةُ ؛  (1)ِضي ، والمخصُص ، والقاِطُع ، والَمْهزوُل ، والُمتَفَّرِ

 ها من َخلَّ يخلُّ فهو خالُّ بتَْشِديِد الالِم.وَذَكَر الِكْبر والتََّكبر واالْختِيال وهذه الثَّالثَة بمْعنًى واِحٍد ، وال يَْخفَى أَنَّ المعَاني السَّْبعة األَُوِل ُكلّ 

 وَخلَّ إِليه : اْفتَقََر.

 َخالًّ َشكَّهُ وقََطعَه. َخلَّهو

ا الذي يَْقَطُع الَخألَ فالصواُب فيه الخالُئ بالَهْمِز ُحِذفَْت للتَّْخفِ  َخلَّهو يِف ، فهو ليَس من هذا في الدُّعاِء : َخصَّه كما َسبََق ذِلَك ُكلّه. وأَمَّ

ْل ذِلَك.  الَحْرِف. والنقرُس َمْفهوٌم من الظَّْلعِ الذي َذَكَره المصنُِّف فتأمَّ

 وكانَْت َحَسنَة العََطِل. إِذا كاَن في َضْرِعها لَبَنٌ  ُمِخيلَةٌ  ، فهي اقَةُ النَّ  أَخالَتِ  من المجاِز :و

 قاَل ابُن ِسْيَده : أََراه على التَّْشبيِه بالسَّحاِب.

 وهو مجاٌز. اْختالَتْ  ، وفي الُمْحَكِم : اْزدانَتْ  إِذا األَرُض بالنَّباتِ  أَخالَتِ و

.إِْطالقُه َصِريحٌ  الُخياَلءُ و األَْخيَلُ و اغانيُّ   بأَْن يكوَن بالفتحِ وال قَائِل به ، بل هو بَضّمٍ ففتحٍ ، وُرِوي أَْيضاً بكسٍر ففتح وَذَكَر الَوْجَهين الصَّ

 في الحِديِث : قاَل النبيُّ وفضيلة تتراءى لإِلْنساِن من نْفِسه.  تخيل عن الِكْبرُ  بفتحِ الميِم ُكلّه الَمخيلَةُ و الخالُ و الَخْيلَةُ و الَخْيلُ و

 ُضبَِط بالَوْجَهْين. خيالءِ  ذِلكَ  تصنعُ  لْستَ  إِنَّك:  عنه تعالَى هللا َرِضيَ  ، بَْكرٍ  ألَبِي ، وسلمعليههللاصلى

 وأَْنَشَد : الُخياَلء تَْذكيرُ  األَْخيَلُ  وقاَل اللّْيُث :

َيرُ هلا بعحَد ِإدحالٍج ِمراٌح و   (2) َأخح
َها ، والمْعنَى أَي ُمتََكبٌِّر ذُو أَخائِلٌ وَمْقلوباً وُمْخثَاٌل  خالٍ و خاِئلٌ و خالٌ  رُجلٌ و  إِْطالقُه َصِريٌح في أَنَّه بفتحِ الَهْمَزةِ ، وليَس كذِلَك بل هو بضّمِ

فاِت إِالَّ رُجٌل أُدابٌِر ال يَْقبََل قَْوَل أََحٍد وال يَلْ  ألَُخائِل ُمْعَجٌب بنَْفِسه وال نَِظير ُخياَلءَ  ٍء ، وأُباتٌِر يَْبتُُر َرِحَمه أَي يَْقَطعُها ، وي على شيمن الّصِ

.  نبَّه عليه الَجْوَهِريُّ

 .(3) (ِإنَّ هللَا ال َيُِبُّ ُكلَّ ُُمْتال  َفُخور  )وفي التّنِزيِل العَزيِز : 

 : إِذا تََكبََّر. تَخايَلَ و تََخيَّلَ  قدو

 ، وهو يَقَُع على ُدبِر البَعيِر ، وأَُراُهم إِنَّما يَتََشاَءُمون لذِلَك ؛ قاَل الفََرْزدُق : أَْخيَلٍ  عْنَد العََرِب ، يقُولُون : أَْشأَم من : طائٌِر َمْشُؤومٌ  األَْخيَلُ و

رٍِ   دح َن مـــــــــــُ نـــــــــــيـــــــــــه ابـــــــــــح تـــــــــــِ غـــــــــــح لـــــــــــ  ـــــــــــَ نـــــــــــًا بـ طـــــــــــَ  ِإذا قـــــــــــَ

يــــــــِب      راقــــــــِ ِت مــــــــن طــــــــرِي الــــــــعــــــــَ يــــــــح ــــــــَ الفــــــــالقـ يــــــــَ  (4)!َأخــــــــح
  

 ويُْرَوى :

 ... فُلقِّيِت من طرِي الَيعاِقيبِ 
َردُ  اقُ  األَْخَضُر ، أَو هو الشَّاِهين ، أَو هو الصُّ ِقرَّ اُء. أَو هو الّشِ  قالَهُ الفرَّ

ي به ألَنَّ على جناِحِه أَْلواناً تَُخاِلُف لَْونَه ؛ قاَل أَبُو َكبيٍر الُهَذليُّ :  قاَل السَُّكِريُّ : ُسّمِ
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َرحـــــــــــــَت لـــــــــــــه ا صـــــــــــــــــــــــــــاةَ  ه  فـــــــــــــاذا طـــــــــــــَ  رأَيـــــــــــــتـــــــــــــَ

مــــــــــوَر      تــــــــــهــــــــــا طــــــــــُ عــــــــــَ رِ يــــــــــنــــــــــُزو لــــــــــَوقـــــــــــح يــــــــــَ (5)اأَلخــــــــــح
 

  
يَ  وقيَل :  الْختِالِف لَْونِه بالسَّواِد والبَياِض. به ُسّمِ

يت به ،  وفي العُبَاِب : هو يَْنصرُف في النِّكَرةِ إِذا ُسّمِ

__________________ 
 .«ا شيش هكذا يف خطه ا وراجض مادة خ   ي من املو و مرقوله : والذي يقطض اخلأل من »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( اللسان والتكملة.2)
 .18( لقمان اآية 3)
 .235/  2واللسان والتكملة والصحاح واملقايي   141/  2( ديوانه ط بريوت 4)
 .92/  2( ديوان اهلذليا 5)



13829 

 

َعحرفِة وال يف الّنِكرِة 
رفُه يف امل َفًة منومنهم من ال َيصـــح ِر صـــِ َي   تعاىل  الت َخي رِ  وَ حَعُله يف اأَلصـــح اَن َرضـــِ ا وحَيحتُج بقوِ  َحســـ 

 عنه :
جِي  يــــــــــــمــــــــــــَ مــــــــــــي ابألُمــــــــــــوِر وشــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــح  َذرِيــــــــــــين وعــــــــــــِ

رِي فـــــــــيـــــــــهـــــــــا عـــــــــلـــــــــيـــــــــِك      الفـــــــــمـــــــــا طـــــــــائـــــــــِ يـــــــــَ (1)أَبخـــــــــح
 

  
 .األَخائِلُ  ؛ وفي التَّْهِذيِب : َجْمعُه بالكسرِ  ِخيلٌ  ج

 فقالَْت : األَخائِلِ  ، وقد َجَمعَتْه على األَْخيَليَّة َرْهُط لَْيلَى بِن َكْعبٍ  من بنِي ُعقَْيلٍ  عَاِوية : بَْطنٌ بِن مُ  األَْخيَلِ  بَنُوو

رُ حنـــــــــــــن  نـــــــــــــا  اأَلخـــــــــــــائـــــــــــــِ المـــــــــــــُ زاُ  غـــــــــــــُ  مـــــــــــــا يـــــــــــــَ

ورا      ذحكـــــــــُ ـــــــــَعصـــــــــــــــــــــــا مـــــــــَ ـــــــــ  ال ِدب  عـــــــــل ـــــــــَ (2)حـــــــــىت ي
 

  
 تََشبَّه. إِذا ُء لهالشي تََخيَّلَ و

اِغُب :وقاَل   ِء في النَّْفِس.الشي َخيالَ  : تََصّورُ  التََّخيُّلُ  الرَّ

ِر بِن إِْسمعيل الَحلَبِيُّ  أَْخيَلَ  وإِْسحُق بنُ  ، بضٍم ففتحٍ ، عن إِْسمعيل بِن عيَّاٍش ، خاِلُد بُن َعْمٍرو السُّلَِفيُّ  األَْخيَلِ  أَبُوو ثاِن. عن مبَّشِ  ُمحّدِ

 تََشبَّه لََك في اليَقََظِة والُحْلِم من صوَرةٍ.: ما  الَخيالَةُ و الَخيَالُ و

ل ، وكذاكلُّ شي الَخيالُ  وفي التَّْهِذيِب : ُء ِشْبه في النَّْوِم صوَرةُ تِْمثاِله ، وُربَّما َمرَّ بَك الشي َخيالُهواإِلْنساِن في الِمْرآةِ ،  َخيالُ  ٍء تََراه كالّظِ

ِل فهو  .َخيالُ  لي تََخيَّلَ  ، يقاُل : َخيالٌ  الّظِ

اِغُب : أَْصلُ  ة  الَخيالِ  وقاَل الرَّ َرةِ في الَمنَاِم وفي الِمْرآةِ وفي القَْلِب ثم اْستُْعِمل في صوَرةِ كّلِ أَْمٍر  (3)القُوَّ دةُ كالصُّوَرةِ الُمتَصوَّ المجرَّ

ٍر ، وفي كّلِ دقيٍق يَْجِري مْجَرى  .الَخيالِ  ُمتََصوَّ

ةٌ تَْحفَ  الَخيالُ وقاَل :  ما اْلتَفََت ُظ ما يْدِرُكه الحسُّ الُمْشتََرُك من صوِر الَمْحُسوَساِت بْعَد َغْيبُوبِة الَمادَّةِ بحْيُث يشاِهُدها الحسُّ الُمْشترُك ُكلّ قوَّ

ماغِ  ل من الّدِ  َخيَالَتهو َخيالَه ، يقاُل : َرأَْيت ُجِل وَطْلعَتُهُ َشْخُص الرَّ  أَْيضاً :و. أَْخيِلَةٌ  ج إِليه ، فهو ِخَزانَةٌ للحّسِ الُمْشترِك ، وَمَحلّه البَْطن األَوَّ

 ، وقاَل الشاِعُر وهو البُْحترّي :

تح  مــــــــــــــــــ  ُت بــــــــــــــــــنــــــــــــــــــازٍِ  ِإال  أَلــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَلســــــــــــــــــــــــــــــــح

لــــــــــي َأو      ــــــــــَرحــــــــــح هــــــــــاب ــــــــــُ ت ــــــــــَ ــــــــــال ي ُذوب  خــــــــــَ ــــــــــكــــــــــَ (4)ال
 

  
 وقيَل : إِنَّما أَنََّث على إِراَدةِ المْرأَةِ.

ئْبُ  َخياالً  َوَضَع ِلَولَِدها لها : أَْخيَلَ وللنَّاقَِة  َخيَّلَ و  فال يَْقُربُه ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. ِليَْفَزَع منه الذِّ

 وِمثْلُه َغيَّف وَخيَّف ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ وهو قَْوُل عراٍم. َكعَّ َعْنُهم إِذا َعِن القَْومِ  فالنٌ  َخيَّلَ و

ُجُل إِذا َجبَُن عند الِقت َخيَّلَ  وقاَل غيُره :  اِل.الرَّ

 به للبَهائِِم والطَّْيِر فَتَُظنُّهُ إِْنساناً. يَُخيَّلُ  : ِكَساٌء أَْسوُد يُْنَصُب على ُعودٍ  الَخيالُ و

ئُْب َظنَّه إِنساناً ، قاَل الشاِعُر :  وفي التَّْهِذيِب : َخَشبةٌ تُوَضُع فيْلقَى َعلَيها الثوُب للغَنَِم إِذا َرآها الذِّ

ه  ريح ا د غـــــــــــــــــَ ين َأٌخ ال َأخـــــــــــــــــَ ريح أَنـــــــــــــــــ   غـــــــــــــــــَ

ي      رَاعــــــِ يـــــــا ِ كــــــَ كــــــر  اخلــــــَ يــــــف بــــــال فــــــِ طــــــِ تــــــَ (5)َيســــــــــــــــــــح
 

  
ائِدُ  الَخيالِ  وقيَل : َراِعي أُْل يْنِصُب له الصَّ أُْل. َخياالً  : الرَّ ائُِد فيَتْبَعه الرَّ  فيَأْلَفُه فيأْخذُه الصَّ

اِجُز : ِخيالنو، عن الِكَسائي ،  أَْخيِلَةٌ  ما نُِصَب في أَْرٍض ليُْعلََم أَنَّها ِحًمى فال تُْقَرُب ، والَجْمعُ  الَخيالُ  وقيَل :  قاَل الرَّ

ا اهلـــــــــــــــــــــُ رح  ختـــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــِ  طـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــرًة ومل تـــــــــــــــــــــَ

ا      يــــــــــــــالنُ كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ  ر  خــــــــــــــِ ظــــــــــــــِ تــــــــــــــَ (6)راٍع  ــــــــــــــُح
 

  
اِعي عْنَد َحِظيرةِ َغنَمِ  بالِخيالنِ  أََرادَ   ه.ما نََصبَه الرَّ
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 بِن وائٍِل. أَْرٌض ِلبَنِي تَْغِلبَ  : الَخيالُ و

 نَْبٌت. : الَخيالُ و

في ِمْشيَتِه ، قالَهُ أَبُو  يَْختالُ  ألَنَّه خائِلٌ  أَو واِحُدهُ  من لَْفِظه ، وهو ُمَؤنٌَّث سماعيُّ يَعمُّ الذََّكَر واألُْنثَى ، : جماعةُ األَْفراس ال واِحَد له الَخْيلُ و

 َل ابُن ِسْيَده : وليَس هذاُعبَْيدة ؛ قا

__________________ 
 واللسان والصحاح.« فما طائري يوماً »برواية :  206( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان والصحاح وفيهما : حنن األخاير.2)
 ( يف املفردات : الصورة اجملردة.3)
 ( اللسان.4)
 قتيبة بال فكر ا بفتح الفاء.( اللسان والصحاح. قا  ابن بري : أنشده ابن 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
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مرُي عاِئٌد إىل بناًء عل  أَن ه اســـــُم مَجحٍض ا أَم ا عل  الَقوحِ   للَخيحرِ  ألَن ه أَقحرُب مذحُكوٍر ا وَ ُوُز إعاَدتُه اخلاِئرِ  مبعحُروٍف ا والضـــــ 
  ا قاَلُه شيحُخنا.أبَن ه مؤن ٌث كما َنّصوا عليه فيَـتَـَعّا َعوحِده للخاِئرِ 

ْيت  العاَلِء فقاَل :ويَْشهُد لَما قالَهُ أَبُو ُعبَْيَدة ما َحَكاه أَبُو حاتٍِم نَْقالً عن األَْصَمِعّي قاَل : جاَء َمْعتُوهٌ إلى أَبي َعْمٍرو بنِ   يا أَبَا َعْمرو ِلَم َسمَّ

في الَمْشيِ ، فقاَل أَبُو َعْمٍرو ألْصحابِه بْعَد ما َولَّى : اْكتُبُوا  الْختِياِلها : َعلِّمنا ، قاَل : لكن أَْدِري ، فقالَ  ال أَْدِري فقاَل : ؟فقالَ  ؟الَخْيل َخْيالً 

 .(1)الِحْكَمة واْرُووها وْلو عن َمْعتُوٍه 

اِغُب : بعَدما َذَكرَ  ا قيَل ال يَْرَكُب أََحٌد فَر الَخْيل : ومنها تُنُوِول لَْفظ الُخياَلء وقاَل الرَّ  ساً إالَّ َوَجَد في نْفِسه نَْخوةً.لمَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : وقَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب :

ت  فـــــــــــــــَ اَزال وتـــــــــــــــواقــــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ افـــــــــــــــتــــــــــــــــَ ال ـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح  خـــــــــــــــَ

د ُع و      قـــــــــــــاء خمـــــــــــــَُ ُر الـــــــــــــلـــــــــــــِّ طـــــــــــــَ ا بـــــــــــــَ ال ـــــــــــــُ (2)كـــــــــــــِ
 

  
 ويُْكَسُر. وهذه أَْشهر وأَْعَرُف ، ُخيولٌ و أَْخيالٌ  * َجْمُع الَجْمعِ جج ثَنَّاهُ على قَْوِلهم : ُهما ِلقَاحان أَْسَوَداِن وِجماالنِ 

اِغُب :  ويُْستَْعَمُل في كّلِ واحٍد منهما  (4) (َوِمْن ِرابِط اخْلَْيلِ )جميعاً. قاَل تعالَى :  (3) والفُْرَسانِ  في األَْصِل اسٌم لألَْفراِس  الَخْيلُ وقاَل الرَّ

َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم )هللا فُحِذَف للِعْلم اْختِصاراً فهذا للفُْرساِن. وكذا قَْوله تعالَى :  َخْيلٍ  يا ركابهللا اْرَكبِي أَي  َخْيلَ  ُمْنفرداً نَْحو ما ُرِوي : يا
ٍش في َمْعِصيِة تَْسعَى في َمْعِصيِة هللا ، ورجلَه كّل ما َخْيلٍ  ُكلّ  َخْيلَه أَنَّ  الَتِك. وجاَء في التَّْفِسيِر :، أي بفُْرسانِك وَرجَّ  (5) (َبَْيِلَك َورَِجِلكَ 

 هللا.

 َخْيلُ و (6) (َواخْلَْيَل َواْلِبغاَل َواحْلَِمَْي ِلرَتَْكُبوها َوزِيَنةً )، يْعنِي األَْفراَس وكذا قَْوله تعالَى :  «الَخْيلِ  َعفَوت لَُكم عن صَدقَةِ »في الحِديِث : و

ّيِ. د قُْرَب قَْزوينَ  :  بَْينها وبَْين الرَّ

اهُ  الَخْيلِ  كان يُْدَعى َزْيدَ   َمْهلهِل بِن َزْيِد بِن منهِب الطَّائيُّ النَّْبهانيُّ ،هو ابنُ  َزْيُد الَخْيرِ و ا ، وسلمعليههللاصلى ، (7)النبيُّ  ِلَشَجاَعتِِه فََسمَّ  لمَّ

 ، وأَثْنَى عليه وأَْقَطعَه أَْرضين ، وقد تقدََّم ِذْكُره في ا ل ف. َزْيَد الَخْيِر ألَنَه بمْعنَاهُ  عليه في َسنَة تْسعٍ من الُهْجرةِ : َوفَدَ 

َي به ِلما اتََّهَمهُ به َكْعُب بُن ُزَهْيرِ و  ِمْن أَْخِذ فََرٍس له. بِن أَبَي ُسْلمى أَْيضاً : أَزاَل تََوهَُّم أَنَّه ُسّمِ

ً  ال تُسايَُر وال تُواقَفُ  َخْيالهُ  أَو ال تُواقَفُ  َخْيالهُ  فالٌن ال تَُسايَرُ  يقاُل :و  ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده وهو مجاٌز. أي ال يَُطاُق نَميمةً وَكِذبا

 نَقَلَه ابُن ِسْيَده. َظنَْنتَ  فتَِجُده على ما أَنَّ عْنَده َغنَاء أَو أَنَّه ال َغنَاء عْنَده ، أَْعلَُم من فُْرسانِها ، يُْضَرُب لمن تَُظنُّ به َظنًّا الَخْيلُ  قالُوا :و

، أَي السَّذاُب  َداَوَم على أَْكِله : َخاَل يَخاُل َخْيالً وويُْفتَُح.  يمانِيَّةٌ نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، الِحْلتيتُ  أَْيضاً :و نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، : بالكسِر السَّذابُ  الِخيلُ و

 .َخاَل يَِخيُل َخْيالً  ْعَرابِّيِ ، ونَصه، قالَهُ األَْزَهِريُّ ، وهو قَْوُل ابن األَ 

ثٌ  ِخيلَةُ و ،  بِخيلَة ، وهو أَبُو القاِسِم عبُد الَمِلِك بُن عبِد الغَفَّاِر بِن محمِد بِن المظفر البَْصِريُّ الفَقيهُ الَهَمدانىُّ يُْعَرفُ  األَْصفَهانِيُّ بالكسِر محّدِ

 حافُِظ.َسِمْعُت منه ، قالَهُ ال ؛ قاَل ابُن َماُكوال : َسِمَع الكثيَر بأَْصبَهان ، وأَْدَرك أَْصحاَب الطْبرانيّ  (8)ويُلَقَُّب ببحيٌر 

 قْلُت : فقَوُل المصنِِّف اإِلْصفَهانّي فيه نََظٌر.

 فالناً أي باَرْيته وفَعَْلت فْعلَه ، قاَل الُكَمْيُت : َخايَْلت ، : الُمباراةُ  الُمخايَلَةُ و

م  اهنــــــــــــــــــــــــُ وم أميــــــــــــــــــــــــح  أَقــــــــــــــــــــــــوُ  هلــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــَ

هــــــــــــــا     ــــــــــــــُ ل ــــــــــــــِ اي ُر  ختــــــــــــــُ د  اأَلِشــــــــــــــحُ ــــــــــــــ  ــــــــــــــن (9)يف ال
 

  
 يها.: أي تُفاِخُرها وتُبارِ  تُخايلُها

__________________ 
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 فقا  أبو عمرو : اكتبوا ا وهذا صحيح ا ألن املختا  يف مشيته يتلون يف حركته ألواانً. 235/  2( العبارة يف املقايي  1)
 برواية : فتناداي وتواقفت. 18/  1( ديوان اهلذليا 2)
 .«ج»كذا ابألصر والقاموس :   (*)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم.3)
 .60األنفا  اآية ( 4)
 .64( اإلسراء اآية 5)
 .8( النحر اآية 6)
 ليست يف القاموس.« النيب»( لفة 7)
 : يلقب خببري. 242/  1( يف التبصري 8)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.9)
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كأَِميٍر  َخِليلٍ  في الَمْوِضعَين ، وَوقََع في كتاِب نَْصر ذو َخْيل هكذا في الَمْوِضعَْيِن نَّص العُبَاِب ، وفي بعِض النسخِ : وذُو (1) َخْيليلٍ  ذُوو

ْعبد بِن َسبَأ األَْصغر بِن َكْعِب بِن بِن َوِليعَةَ بِن مَ  ماِلُك بُن ُزبَْيدِ  وقاَل : َمْوِضٌع بشّقِ اليمِن نُِسَب إليه أَحُد األَْذواِء وهو على ما في العُبَاِب :

 َزْيِد بِن َسْهِل الِحْميرّي.

 بِن َزْيِد بِن الغَْوث األْصغَر ابِن َسْعِد بِن َعْوف بِن َعِدّيِ بِن ماِلِك بِن َزْيِد بِن َسْهٍل الِحْميرّي. بُن ُجَرَش بِن أَْسلَمَ  (2) َخْيليلٍ  ذُوو

 كما في العُبَاِب. بَْيعَِة أَْضَجمَ كُمعَظٍَّم في ضُ  الُمَخيَّلِ  بنُوو

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : الطَّيُف. الَخيالَةُ و الَخيالُ 

 .خالَةٌ  والَجْمعُ  الُمْختالُ  : الشابُّ  الخائِلُ و

ُ  الخالَةُ و َر قَْوُل النَِّمِر بِن تَْولٍب  الُمْختالَةُ  : المْرأَة  : عنههللارضيوبهما فُّسِ

ب   بــــــــــاُب وحــــــــــُ بــــــــــة  اخلــــــــــالــــــــــةِ َأوحَد  الشــــــــــــــــــــــــّ لــــــــــَ  اخلــــــــــَ

بــــــــه و      لــــــــَ ِب مــــــــن قـــــــــَ لــــــــح ُت فــــــــمــــــــا ابلــــــــقــــــــَ رِئــــــــح (3)قــــــــد بــــــــَ
 

  
 ويُْرَوى : الَخلَبة محّركةً كعَابٍد وَعبَدةٍ وبكسِر الالِم أَْيضاً بمْعنَى الخداعِة.

 كَمقُوٍل كثير الِخيالِن في َجَسِده. َمُخولٌ  ورُجلٌ 

ً  األَْخيَل : َوقَعَ  َمْخيولٌ  وبَعيرٌ  ِة لكنَّه صحيٌح. َمْخيولٌ  على عجِزِه فقََطعَه ، ومنه قيَل للرُجِل إذا َطاَر َعْقلَه فََزعا  ، وهو من اْستِْعماِل العامَّ

 .الخيولِ  : بالتَّْشِديِد أَْصحابُ  الَخيَّالَةُ و

 بمْعنَى الِكْبر. الُخياَلءِ  ٍر ففتحٍ لغَةٌ فيبكس الِخياَلءُ و

 ذِلَك. خيال للَخْيِر أي َخِليٌق له ، وَحِقيقَتُه أَنَّه مظهر َمِخيلٌ  وهو

 قاَل : يُِخيل ء اْشتَبَه يقاُل : هذا أَْمٌر الالشي أَخالَ و

ُج ال و  لــــــــــَ ُ  أَبـــــــــــح دح يــــــــــرُ الصــــــــــــــــــــــــِّ ه  لــــــــــُِ يــــــــــلــــــــــُ بــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ

بـــــــــــــاِب و      ه ذوو األَلـــــــــــــح رِفـــــــــــــُ عـــــــــــــح دح  يــــــــــــــَ (4)الصــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
 كذا وفي مخيلي أي َشبَّهت يْعنِي على َغَرر من َغْيِر يَِقيٍن ، ومنه قَْولُهم : َوقََع في ُخيَّلت كُمعَظٍَّم أي على ما الُمَخيَّلِ  وفالٌن يمِضي على

 .مخيالتي

ا َتْسعى)والَوْهِم ، ومنه قَْولُه تعالَى :  ييلِ التَّخْ  إليه أَنَّه كذا على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه من ُخيِّلَ و  .(5) (ُُيَيَُّل ِإَلْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم َأَّنَّ

 ِء في النْفِس.الشي َخيال : تْصويرُ  التَّخييلُ و

 ً  ة :: إذا بَلََغ نَْبتُها الَمَدى وَخَرَج َزْهُرها ، قاَل ابُن َهْرمَ  ُمتََخايِلَةً و ُمتََخيِّلةً  وَوَجْدنا أَْرضا

ا  بــــــــَ ه عــــــــنــــــــك الصــــــــــــــــــــــِّ بــــــــَ وح ــــــــَ را ثـ رُ ســــــــــــــــــــــَ خــــــــايــــــــِ تــــــــَ ُ
 املــــــــ

 قــــــــــــــّرب لــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــِا اخلــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــرت املــــــــــــــزايــــــــــــــرِ و     

  
 وقاَل آَخُر :

ت حــــــــــــىت  بــــــــــــح ــــــــــــ  ت َز ر فــــــــــــيــــــــــــه الــــــــــــنـ لــــــــــــح ــــــــــــَ ايـ  ختــــــــــــََ

و مـــــــــــا      ر  الشـــــــــــــــــــــــــاء نــــــــــــُ (6)ُراَبه وحـــــــــــىت مـــــــــــا تـــــــــــُ
 

  
َهاِم. نَْستَخيلُ والَجَهام  نَْستَخيلُ  الحِديُث : ماِطَرةً ، ومنه فَخالَها السَّحابَةَ : إِذا نََظَر إِليها اْستََخالَ و  الّرِ

 األَْرُض بالنَّباِت : اْزَدانَْت. اْختَالَتِ و
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 فيها الَمَطُر. يخالُ  أَي الَمِظنَّة ، وأَْصلُه في السَّحابَِة التي َمِخيلَة النَّجابَِة َجْمعُ  َمَخايلُ  ويقاُل : َظَهَرت فيه

 أَي َخالقَتها للَمَطِر. َخالهاو َمِخيلها وما أَْحَسنُ 

ا َهلََكْت ُهلُُك أَي على ما  أَي على كّلِ حاٍل. َخيَّْلت واْفعَْل كذا إِمَّ

 ُف ِظلِّه.الطائِِر يَْرتَفُع في السماِء فيَْنظُر إِلى ِظّلِ نْفِسه فيََرى أَنَّه َصْيٌد فيَْنقَضُّ َعلَيه وال يجُد شيئاً ، وهو خاطِ  َخيالُ  : الَخيالُ و

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : َخِليٍر.1)
 .«كذا بياض ابألصر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.3)
 ( اللسان واألساس والتهذيب.4)
 .66( طه اآية 5)
 .«ختيلت»( اللسان والصحاح ا ويف اللسان 6)
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 : ُمْشِكٌل. ُمِخيلٌ  ءٌ وشي

، وهو َمْعُدوٌد في الصَّحابَِة عْنَد البَُخاِري  عنههللارضيلعَُمَر  الَخْيلَ  ألَنَّه كاَن يِلي الَخْيلِ  ، ويقاُل أَْيضاً َسْلمانُ  الَخْيليُّ  وَسْلماُن بُن َربِيعَةَ 

َكثِيرةً للِجَهاِد ، فكاَن بالُكوفَِة أَْربَعةُ آالِف فََرٍس ُمعَدَّةٍ لعَُدّوٍ يَْدَهُمهم ،  َخْيالً  قَْد أََعدَّ في كّلِ َمْصرٍ  عنههللارضيوأَبي حاتٍِم ، وكاَن ُعَمُر 

 اْستَْشَهَد ببلْنَجَر نَْحواً من َسنَِة ثاَلثِْين.

 الَخِليفَِة. َخْيلِ  ألَنَّه كاَن على الَخْيلِ  (1)واألَميُر عريب 

 ، هكذا َضبََطه الحافُِظ. الَخْيالنيُّ  بِن إِبَراهيَم بِن يَِزيدٍ  (2)، منه أَبُو َسْهٍل أَحمُد بُن محمِد : بلٌد بَما َوَراء النَّْهِر  َخْيالنُ و

ْين أَحمُد بُن موَسى رين شمُس الّدِ  غاِز.أََحُد األَْذكياِء ، له َحواٍش على شرِح العَقَائِد النَّْسِفيِة َسلََك فيها َمْسلََك األَلْ  الخيالي وِمَن الُمتَأَّخِ

 فصل الدال
 املْهَملِة مع الالمِ 

ُك ،  بالفتحِ  َدأاْلً  كَمنَعَ  َدأَلَ  : [دأل] ً و،  كَجَمَزى َدأَلَىوويَُحرَّ كةً ، َدأاَلنا  هو أَو وَعَجلَةٌ ، ِمْشيَةٌ فيها َضْعفٌ  ، وفي الُمْحَكِم : وهي ، وهو محرَّ

في ِمْشيَتِه من النَّشاِط ، وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه فيَما تََضعُه العََرُب على أَْلسنَِة البهائِِم  (3)، وهو الذي كأَنَّه يسعَى  َمْشٌي نَشيطٌ  هو َعْدٌو ُمتَقاِرٌب ، أَو

 لَضّبٍ يخاِطُب اْبنه :

ا  كــــــــــــــــَ ك ال َأاَب لــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــَ وا بـ َدمــــــــــــــــُ  َأهــــــــــــــــَ

ي و      َأىَل َأان أَمحشـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــد  كـــــــــــــــا  ال ـــــــــــــــَ وال (4)حـــــــــــــــَ
 

  
َمْشٌي يقارب فيه الَخْطو ويَْبغي فيه كأَنَّه  الدَّأاَلن ِمْشيَةٌ َشبيَهةٌ بالَختِْل وَمْشيِ الُمثْقَِل ، وَذَكَر األَْصَمِعيُّ في ِمْشيَِة الَخْيِل :وقاَل أَبُو َزْيٍد : هي 

 ُمثْقل من حمٍل.

ً و يْدأَُل َدأاَلً  له َدأَلَ و كتينِ  دأاَلنا  للغزاِل ليأُْكلَه أَي يَْختِلُه. يَْدأَلُ  الذئْبُ  ، يقاُل : َختَلَه ، أَي ، محرَّ

 : بالضِم وكسر الهمزةِ وال نظيَر لها. الدُّئِلُ و

 وقاَل ثَْعلَب : ال نَْعلَُم اْسماً جاَء على فُِعل َغْير هذا.

 االْسُت. كُدئِلٍ  قاَل شْيُخنا : ويَأْتي له في الميِم ُرئِم

 أَو فيها لغَةٌ ِمثْلُها كالّرعل انتهى. كُدئِل يُْحَصى من كلماتٍ وكأَن المصنِّف نَِسيَهُ ، وفي أَثْناِء الِكتاِب ما ال 

َحه  قْلُت : وهذا البناُء أَْعنِي َمْضُموَم الفاِء وَمْكسوَر العَْيِن في سقوِطه اْختِالٌف فقيَل : ُمْهَمل لالْستِثْقَاِل ، وقيَل : بل ُمْستَعَمٌل على الِقلَِّة وَرجَّ

  هشاٍم القَْولَين بِال تَْرجيحٍ كما بيَّْنته في رسالِة التَّْصِريِف.أَبُو َحيَّاٍن ، وَحَكى ابنُ 

كةً  كالدَّأاَلنِ  ابُن آَوى ، وهذه عن كراعٍ ، قاَل ابُن ِسْيَده وليَس بمْعُروٍف ، قد تَُضمُّ الهمزةُ و كةً  الدَّأاَلنُ  قيَل :وبالفتحِ ،  الدَّأْلِ ومحرَّ محرَّ

ئبُ  بالّداِل والذَّاِل هو  .الذِّ

ي الذئُب ذَُؤالةً أَْيضاً ، ومْعنَى الذَّأاَلِن الَمْشُي الَخِفيُف.  قاَل األَْصَمِعيُّ : ولهذا ُسّمِ

 أَو كالثَّْعلِب. ُدَوْيبَّةٌ كابِن ِعْرٍس  أَْيضاً : الَدُّئِلُ و

 قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا هو الَمْعروُف.

 في جيِش أَبي ُسْفيان الذين َوَرُدوا المِدينةَ في َغْزوةِ السويِق وأَْحرقُوا النَِّخيَل ثم اْنَصَرفُوا : نهعهللارضيقاَل َكْعُب بُن مالٍَك األَْنَصاِريُّ ، 

ه  َرســـــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــح يـــــــــــَ  مـــــــــــُ ٍش لـــــــــــو قـــــــــــِ يـــــــــــح  جـــــــــــاُ وا ِبـــــــــــَ

َرس      عــــــــــــــح رِ مــــــــــــــا كــــــــــــــان ِإال  كــــــــــــــمــــــــــــــُ ئــــــــــــــِ ــــــــــــــد  (5)ال
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ر والـــــــــــــثـــــــــــــراِء ومـــــــــــــن   عـــــــــــــاٍر مـــــــــــــن الـــــــــــــّنســـــــــــــــــــــــــــح

  
 أَبــــــــــــطــــــــــــاِ  بــــــــــــطــــــــــــحــــــــــــاء والــــــــــــقــــــــــــنــــــــــــا األســــــــــــــــــــــــــرِ   

  
ِم بِن غاِلبٍ  الدُّئِلُ و بِن ُمْدِرَكةَ ، هكذا في سائِِر النسخِ وهو َغلٌَط فاِحٌش ، فإِنَّ الصواَب فيه  أَبُو قَبيلٍة في الُهوِن بِن ُخَزْيَمةَ  بِن عائَِذة بُن ُمَحلِّ

يش ال ِم أَِخي ُحْملة وهم من ولِد ُملَْيحِ بِن الُهوِن ويقاُل لولِد الّدِ يش بُن ُمَحلِّ  قارةُ ،الّدِ

__________________ 
 غريب اخليلي. 299/  1( يف التبصري 1)
  مد بن أمحد بن إبراهيم. 302/  1( يف التبصري 2)
 ( يف اللسان والتهذيب : يبغي.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.5)
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ه يف الشــــِا املعحَجمِة ا فهذا َعجيٌب منه كيَف يغحفرُ  َو  الدِّيش وَقدح ذََكَره بنَـفحســــِ َحلِِّم ولٌد ســــِ
ُ
ح ُفه وليَ  مل  عن ِمثحِله يصــــَ

 .(1)وُحلحمة فليـُتَـنَـب ه لذِلَك 
َع يائي مَ  بضِم الدَّاِل وعلى الواِو همزةٌ ، وإِنَّما فَتَحوا الَهْمزةَ على َمْذهبِهم في النِّْسبَِة اْستَثْقاالً لتََوالي الَكْسَرتَْين الدُّئِل ُدَؤِليٌ  إِلى النِّْسبَةُ و

 النََّسِب كما يُْنَسُب إِلى نَِمٍر نََمِرٌي.

لُوا في ُجَؤٍن ُجَون قَلَبُوا الَهْمزةَ واواً ألن الهمزةَ إِذا اْنفَتََحْت وكانَْت قَْبلَها ضمةٌ فتَْخِفيفُها أَْن تَْقلبَها واواً َمْخصة ، كما قا بفتحِ َعْينِِهما ُدَوِليُّ و

 ناِدٌر. ، وهذا بَكْسَرتَْينِ  ِدئِليٌّ و بالكسرِ  ّيٍ كخيرِ  ِديليُّ و وفي ُمَؤن ُمَون

، هذه ناِدَرةٌ ، إِذ ليَس في الَكالِم فُِعليٌّ أَي بالضِم فالَكْسِر ال أَنَّه بَكْسَرتَْين كما قالَهُ  ُدئِليُّ و ُدَؤليُّ  قْلُت : والذي في الُمْحَكِم والنََّسب إِليه

 المصنُِّف فاْنُظْر ذِلَك.

يل كخيِرّيٍ إِنَّما هو نْسبَةٌ إِلى ِديليّ  ثم أَنَّ  بضٍم فَكْسٍر فِذْكُره هنا  الدُّئِل إِلى، ولَْيَسْت نْسبَةٌ « د ول»بالكسِر لقبيلٍة أُْخَرى يَأْتي ِذْكُرها في  الّدِ

 َغْيُر َسِديٍد.

ئَِليُّ وأَبُو األَْسَوِد ظالُم بُن َعْمٍرو  ما نَّصه : في َشْرحِ اللَُّمعِ لألَْصبَهانِّيِ و كِعنٍَب  ِدئلٍ  إِنَّما هو بَكْسِر الدَّاِل زائده وفتحِ الَهْمَزةِ نِْسبَةٌ إِلى الّدِ

مِة.وهي قبيلةٌ أُْخَرى غيُر   الُمتَقَّدِ

ُخون بأَنَّ أَبَا األَْسَوِد إِنَّما هو من قبيلٍة من كنانَ   ةَ كما َسيَأْتي بياُن نََسبِِه.قْلُت : وهذا فيه َخْرٌق لَما أَْجَمَع عليه النَّسَّابَةُ والُمُؤّرِ

الً من أَنَّه قبيلةٌ في الُهوِن َغلٌَط كما وقَْولُه : وهي قبيلةٌ أُْخَرى إِلى آخِره َمْردوٌد عليه وليَس هو من َكالِم  َشْرحِ اللَُّمعِ ، فإِنَّ الذي َذَكَره أَوَّ

ئَلِ  َسبََق ذِلَك ، وأَْيضاً فليَس لهم قبيلةٌ تُْعرفُ  ةُ النََّسِب هو  بالّدِ كِعنٍَب بإِْجماعِ النَّسابَِة ، والصواُب في تَْفصيِل هذا المقاِم على ما َذَهَب إِليه أَئِمَّ

 في ِكنَانَةَ َرْهُط أَبي األَْسَوِد بالضِم وكسِر الهمزةِ. الدُّئِلُ  َرِحَمه هللا تعالَى ما نَّصه : ابُن القَطَّاعِ  ا قالَهُ م

يَْعُمر بِن ِحْلس بِن نِفَاثَةَ بِن َعِدّيِ بُن بَْكِر بِن َعْبِد َمنَاة بِن ِكنانَةَ ، ومن ولِدِه أَبُو األَْسَوِد وهو ظالُم بُن َعْمِرو بِن ُسْفيان بِن  الدُّئِلُ  قْلُت : وهو

: َعْمُرو بُن ظاِلم ، وقيَل ، اْسُمه ُعثْماُن بُن َعْمِرو بِن ُسْفيان ، وقاَل ابُن َحبَّان : هو ظالُم بُن َعْمِرو بِن جْندِل بِن ُسْفيان ، وقيَل  الدُّئِلِ  بنِ 

ُل من تكلََّم يَْرِوي عن ُعْمَران بِن الُحَصْين وعنه أَْهُل البَْصرَ  ةِ وَشِهَد َمَع علّيٍ ِصفِّين وولَي البَْصَرةَ البِن َعبَّاٍس وَماَت بها وقد أََسنَّ وهو أَوَّ

 بالنَّْحِو.

 .169قْلُت : وَرَوى عنه اْبنُه َحْرب ويَْحيَى بُن يَْعُمر ثِقَةٌ توفي َسنَة 

يلُ  بِد القَْيِس في َحنيفةَ كُزوِر وفي ع الدُّولُ و ثم قاَل ابُن القَطَّاعِ : يلُ  كِزيٍر وكذلك الّدِ ، وَهُؤالء يَأْتي ِذْكُرهم للمصنِِّف في َدَوَل ،  في األَْزدِ  الّدِ

يت وَغْيِره من ُعلَمَ  ّكِ ةً لَكالِم ابِن القَطَّاعِ ، وهذا التَّْفصيُل بعَْينِه َوقََع البِن الّسِ  اِء اللغَِة.وإِنَّما َساقَهم ُهنا تَِتمَّ

.« د ول»في  ِذْكُره  رُجٌل يأْتيابُن َداالنَ و  ، وَذَكَره ابُن ِسْيَده ُهنا بناء على أَنَّه َمْهموٌز ، قاَل : والنِّْسبَةُ إليه َدأاَلنيُّ

 كما في العُبَاِب والُمْحَكِم. الدَّاهيةُ  بالضمِ  الدُّْؤلولُ و

ً و  م ، أي اْختِالٍط.من أَْمِرهِ  ُدْؤلولٍ  ، يقاُل : َوقََع القَْوُم في اإِلختِالطُ  أَْيضا

 الُمخاتَلَةُ. ، ِزنَة الُمداَعلَِة ، الُمداَءلَةُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و

 وقد تكوُن في ُسْرعِة الَمْشيِ ، كما في التَّْهِذيِب. َدأَْلتهوله  َدأَْلت

 كما يَْجَمُع اللَّْقَمةَ بأََصابِِعه. َجَمعَه َدْبالً  من َحدَّْي نََصَر وَضَربَ  يَْدبِلُهُ و َدبَلَهُ يَْدبُلُهُ  : [دبل]

ْرَب بها : َدْبالً  بالعََصا َدبَلَهو  وكذا بالّسوِط. تابََع عليه الضَّ

 .كَدبَّلَها تَْدبيالً  بعَد أَْن َجَمعَها بأَصابِِعه َكبََّرها للَّْقم : يَْدبُلها َدْبالً  اللُّْقَمةَ  دبَلَ و

 : (2)تَْعظيُم اللُّْقمِة واْزِدراُدها ، وأَْنَشَد المرزبانيُّ في تَْرَجمِة ُحَمْيد األْرقط  التَّْدبيلُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

__________________ 
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 .190( انظر مجهرة ابن جزم ص 1)
 األريقرت يهجو رجاًل. قا  ابن بري هو  ميد األرقرت. وقد سقرت من معجم الشعراء ترمجة محيد األرقرت.« بقر»( يف اللسان 2)
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ر َدبــــــــــــــــِّ ُه   تــــــــــــــــُ قــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح ُدُر حــــــــــــــــَ اُه َوحيــــــــــــــــَح فــــــــــــــــّ  كــــــــــــــــَ

ـــــــــه األانمـــــــــُر      ـــــــــي ِن مـــــــــا جـــــــــازت إل طـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــب (1)إىل ال
 

  
 وقاَل غيُره :

 (2)َأاَب اجلوحزَاء َأو َتِطيحا  َدبِّر
ْرقِين ُدبُوالً و َدْبالً  األَْرضَ  َدبَلَ و  وَدَمْلته. َدبَْلته ٍء أَْصلَحته فقَدْ ، وكلُّ شي َمْدبولَةٌ  لتَُجوَد ، فهي ونحِوه (3) : أَْصلََحها بالّسِ

 عن ثَْعلٍَب. : الطَّاعونُ  الدَّْبلُ و

، وهي من حصوِن َخْيبََر ، وقَْد دلَّه هللا على  الحِديُث : إِنَّه غدا إلى النَّطاةِ  الضِم ؛ ومنهب ُدبولٌ  ج من َجَداوِل األَنهاِر ، الَجْدَولُ  : الدَّْبلُ و

ْون من الماِء فقََطعَها فلم يَْلبَثوا إالَّ قليالً حتى أَْعَطوا بأَْيِديهم ، وإنَّما ُدبول َمَشاِرب كانُوا يسقون منها يَت  كانوا يْنزلُون إليها باللَّيِل فيَتََروَّ ُسّمِ

ْبلُ و ، أي تُْصلَح وتَُجهَّز وتُنَقَّى. تُْدبَلُ  الَجَداوُل ُدبوالً ألَنَّها  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ وأَْنَشَد لُدَكْين : سِر الثُّْكلُ بالك : الّدِ

رُ اي  داً  ِدبـــــــــــــح يـــــــــــــٍر هـــــــــــــاجـــــــــــــِ ت  بـــــــــــــلـــــــــــــَ  مـــــــــــــا بـــــــــــــِ

دا و      اح ســـــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــِ تـــــــــــــَ عـــــــــــــَ َررحت رَكـــــــــــــح (4)ال خـــــــــــــَ
 

  
اها بالثُّْكِل ؛ وقاَل غيُره : إنَّما خاِطَب بذِلَك اْبنَتَه.  َسمَّ

ْبلُ و  أي داهيةٌ َدْهياء ، أو ثُْكٌل ثَاِكٌل وَسيَأْتي قَِريباً. ِدْبٌل َدابلٌ  بَالَغُوا به فقالُوا :. وقد دبول ، َجْمعُه الدَّاهيةُ  : الّدِ

 َدَهتْهُ الدَّواِهي. أي َدبَلَتْهُ الدَّبُولُ  يقاُل :و بالضِم الِحماُر الصغيُر. الدُّْبلُ و

 .ِدْبٌل دابِلٌ  َصِريُحه أَنَّه بالفتحِ والصواُب بالكسِر يقالُ  َدْبٌل دابِلٌ و

وهو الَهَواُن والِخْزُي ، وقاَل كثيُر بُن الغريرة ل َذابٌِل بالذَّاِل المعجمِة:أي َداهيةٌ َدْهياء ؛ واألْصَمِعي يقُوُل : ِذبْ  مبالَغَةٌ  ، كأَميٍر ، ِدْبٌل َدبِيلٌ و
 النّْهَشليُّ : (5)

م  هــــــــــــــِ  لــــــــــــــقــــــــــــــد فــــــــــــــو الــــــــــــــنــــــــــــــاس يف ِديــــــــــــــنــــــــــــــِ

 خــــــــــــلــــــــــــّ  ابــــــــــــن عــــــــــــفــــــــــــان شــــــــــــــــــــــــــرنا طــــــــــــويــــــــــــالً و     

  

اِد  يــــــــــــَ رحَب اجلــــــــــــِ اة وضــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــَ اَن الــــــــــــكــــــــــــُ عــــــــــــَ  طــــــــــــِ

  
ن و    واضـــــــــــــــــــــــــــِ وح  ا ــــــــــــــَ الً قـــــــــــــــَ يــــــــــــــال ِدبــــــــــــــح  (6) َدبــــــــــــــِ

  
 وَرَواه أَبُو َعْمٍرو الشَّْيبانيُّ : ِذْبالً ذَبِيال ، بالذَّاِل المْعجمِة وَسيَأْتي في َمْوضِعه.

 قاَل ابُن ِسْيَده : وربَّما نُِصَب على مْعنَى الدُّعاِء.

بَْيلَةُ و  أي أََصابتْهم الداهيةُ. َدبَلَتْهم الدُّبَْيلة ، وتَْصغيُرها للتّْكبيِر. قاَل أَبو ُعبَْيٍد : يقاُل : كُجَهْينَةَ الدَّاهيةُ  : الدُّ

ْبلَة ، مأْخوَذةٌ من االْجتِماعِ ألَنَّه فََساٌد ُمْجتَِمٌع ، داٌء في الَجْوفِ  : الدُّبَْيلةُ و  بالضِم والفتحِ. كالدُّ

ْرقيُن ونحُوه : الدُّبَالُ و  كالدَُّماِل بالميِم ؛ وفي الُمْحَكِم : كَسحاٍب وَسيَأْتي له كذلك في الدماِل. كغُراٍب الّسِ

تُّ ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، َذَكُرهُ أو  نْفُسه ، الِخْنزيرُ  : كَجْوَهرٍ  الدَّْوبَلُ و  كما في العُبَاِب. أو َولَُده وهو الرَّ

 نَقَلَه ابُن ِسْيَده. ولَُد الِحمارِ  أَْيضاً :و

 وفي العُبَاِب : الِحماُر الصغيُر ال يَْكبُُر.

ئُْب العَِرمُ  : الدَّْوبَلُ و  ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. الذِّ

 ، ومنه قَْوُل َجِريٍر : لَقَُب األَْخَطلِ  أَْيضاً :و
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كـــــــــــــَ   رٌ بـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ي َدوح رحقـــــــــــــِ ه ال يــــــــــــــُ عـــــــــــــَ  ُء   َدمـــــــــــــح

ــــــــــــذ  ِّ      كــــــــــــي مــــــــــــن ال بــــــــــــح ــــــــــــَ ا يـ رَأال إلــــــــــــ  بــــــــــــَ (7)َدوح
 

  
 الثَّْعلَُب. أَْيضاً :و

 كأميٍر الغََضى يَْكثُُر بالَمكاِن. : الدَّبيلُ و

 ، كما في العُبَاِب. الدَّكُّ من األْرِض  أَْيضاً :و

 كُكتٍُب. ُدبُلٌ  الُمْنتَثُِر ِمْن َوَرِق األَْرَطى ج أَْيضاً :و

 عن الفاِرِسي وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه : ع بالِسْندِ  َدبيلو

ــــــــفــــــــاً  ــــــــر أحس واق ُم ال ــــــــَ ت ــــــــح ــــــــوقــــــــي أَقـ ُح ف ــــــــِ ب ُيصــــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــَ

ال أو مــــــــــــــن َورَاء      اىل قــــــــــــــَ (8)َدبــــــــــــــيــــــــــــــربــــــــــــــقــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ومل أجده يف معجم الشعراء. «ما ضمت عليه األانمر»برواية : « مادة : بقر»( البيت يف اللسان من مخسة أبيات منسوبة  ميد األرقرت 1)
 ( اللسان.2)
 ( يف اللسان : ابلسرجا.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 بري.( يف اللسان : بشامة بن الغدير النهشلي ا قاله ابن 5)
 .327/  2( الثاين يف اللسان والصحاح واملقايي  6)
 ( اللسان وصدره يف الصحاح.7)
 ابختالف الرواية.« دبير»( اللسان ومعجم البلدان 8)
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 قاَل : فلم يَْلبَث الشاعُر أَْن ُصِلَب بها.

ْبلَةُ و ها النَّْضُر بالزبِد. : بالضِم اللُّْقَمةُ الَكبيَرةُ  الدُّ  وَخصَّ

ً و ْمِغ وغيِره. ءِ الُكتْلَةُ ِمَن الّشيْ  : أَْيضا  كالصَّ

 ٍء معجوٍن أو نحو ذِلَك.وقاَل اللَّْيُث : هو الُكتْلَةُ من ناِطٍف أو َحْيٍس أو شي

 كُكتٍُب وُصَرٍد. ُدبُلٌ  ثُْقُب الفَأِْس ج أَْيضاً :و

 والذَّاُل المْعجمةُ لُغَةٌ فيه. كَصبُوٍر الدَّاِهيَةُ  : الدَّبُولُ و

هُ. بالداِل والذاِل أي أََصابَتْه الداِهيَةُ أو َدبَلَتْهُ الدَّبولُ  قَْولُهم :والَمْرأَةُ الثَّْكلَى ،  ضاً :أَيْ و  ثَِكلَتْهُ الثَّْكلَى أَي أُمُّ

ْملةِ  ع بالشامِ  (1) كُزبَْيٍر أَو أَميٍر أَو ُكتُبٍ   :ُدبَْيلُ و حيِم بُن يَْحيَى قُْرَب الرَّ َضبََطه الحافُِظ بالفتحِ ، حدَّث عن الصباحِ بِن  الدَّبَْيليُّ  منه َعْبُد الرَّ

 محاِرٍب وعنه إْبَراهيُم بُن موَسى.

ِد بِن َهارونَ و ازيُّ  أَْحَمُد بُن ُمَحمَّ مطران  بِن أَبي ُشعَْيُب بُن محمدِ  أَبُو القاِسمِ و .370ُء الحربّى ، قاَل الَخطيُب : َماَت َسنَة الُمْقرى الّدبَْيليُّ  الرَّ

از (2)  َدبَْيل بِن إبَراهيَم الغسانّي َذَكَره عْبُد الغنّيِ نُِسَب إلى (3)عن محمِد بِن إبَراهيَم الصُّورّي ، وعنه أَبُو أَحمَد محمُد بُن محمِد  الّدبَْيليُّ  البَزَّ

ملة.  الرَّ

َدةِ وسكوِن الياِء الُمثَنَّاةِ  َدْيبُلُ و اغانيُّ : أَْهلُها  قََصبَةُ بالِد الِسْندِ  الداُل َمْفتوَحةالتّْحتيِة و : بضِم الباِء الموحَّ التي تَْرفأُ إليها السُّفُُن. قاَل الصَّ

ُب ، كذا في النسخِ ، والصوا ويقاُل له ُصلَحاُء وأَُمَراُؤها ُطلَحاء قَِديماً وَحِديثاً يَُشاِركوَن قُطَّاَع َطِريِق ُسفُِن البَْحِر ويَْضِربُون َمعَهم بَسْهم ،

 ومنه قَْوُل الشاِعِر : على التَّثْنِيَةِ  الدَّْيباُلنُ  لها :

ــــــــــــــهــــــــــــــا  ــــــــــــــدارع املشــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــو  مــــــــــــــن  كــــــــــــــان ال

ـــــــــــــٌب مـــــــــــــن رجـــــــــــــاِ       ـــــــــــــالنســـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــي ـــــــــــــب ـــــــــــــدي  ال

  
ْيبُِليُّ  محمُد بُن إبراهيمَ  أَبُو َجْعفرٍ  منها يُّ  الدَّ ائِغ. الَمّكِ  َمْشهوٌر واْبنُه إْبَراهيم حدََّث عن محمِد بِن علّيِ بِن َزْيٍد الصَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 أي َكتَّْلته. َدْبالً  ءَ الشي َدبَّْلت

 ، وأَْوَرَده المصنُِّف في الذاِل المْعَجمِة كما َسيَأْتي. َدبََل َدْبلُه وتقُوُل لَمْن تَْدعو َعلَيه : ما لَهُ 

اِعي : َدباَلً  البَعيُر وغيُره كفَِرحَ  َدبِلَ و  إذا اْمتأَلَ َشْحماً ولَْحماً ، قاَل الرَّ

دح  قـــــــــَ ـــــــــَ يـــــــــُ  فـ تـــــــــِ ا والـــــــــعـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــح نـ َداَرَ  الـــــــــغـــــــــَ   مـــــــــِ  تـــــــــَ

ا وارٌد      هــــــــــــــَ نـــــــــــــــح رافــــــــــــــَ  مــــــــــــــِ
َ

رُ اَلقــــــــــــــَ  املــــــــــــــ (4)َدبــــــــــــــِ
 

  
 ْحُم الحِديُث ، َشْحُم عاِمها كما في العُبَاِب.الغَضُّ : الشَّ 

 : كأَميٍر أَْرٌض ُمْستَويَةٌ َسْهلةٌ ليَس فيها َرْمٌل وال َحُزونَةٌ تْنبُِت النصّي والحلمة والرعامى. الدَّبِيلُ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو :

 َشَد النَّْضُر لمْرَواَن بِن أَبي َحْفَصةَ في َمْعِن بِن زائَِدةَ :أَْيضاً : موِضٌع يُتَاِخُم أَْعَراض اليََماَمة عن كراعٍ ، وأَنْ  الدَّبِيلُ و

جي  تح انقــــــــــــــــَ طــــــــــــــــ  اُ   مــــــــــــــــا ختــــــــــــــــََ  لــــــــــــــــوال َرجــــــــــــــــَ

رحَض      يـــــــــــــرعـــــــــــــَ بـــــــــــــِ ـــــــــــــد  ران  ال ر  جنـــــــــــــَح (5)وال قـــــــــــــُ
 

  
اُج : ُدباُلً  وتُْجَمعُ   قاَل العَجَّ

بُرِ جاَدله  ي   ابلد   (6)الَولِح
 أَْيضاً : من قُرى أَْرمينيَةَ. َدبِيلُ و

اغانيُّ بالفتحِ. ِدْبلَةُ و  بالكسِر من أَْعالِم النِّساِء ، وَضبََطه الصَّ
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ُد : التَّْدبِيلُ و  : الَجْمُع ، قاَل ُمَزّرِ

تو  لـــــــــــــــــح ا  َدبــــــــــــــــــ  ثـــــــــــــــــا  اأَل يف كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ   أَمـــــــــــــــــح

ض      مــــــــــــَ ت ال  ــــــــــــُح عــــــــــــَ طــــــــــــِّ اد قــــــــــــُ قــــــــــــَ (7)ُرُ وُس نــــــــــــِ
 

  
 .ُدباَلً  : َجعَلَه تَْدبيالً  الَحْيس َدبَّلَ و

. المالَ  َدْبَكلَ  : [دبكل]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 َجَمعَهُ وَردَّ أَْطراَف ما اْنتََشَر منه وفي النَّواِدِر : أي

__________________ 
 أوله وكسر  نيه. ( اقتصر ايقوت عل  ضبطه نصاً بفتح1)
وايقوت : ابن أيب َقطحران ا ويف معجم البلدان ذكره ابسم : أبو القاسم شعيب بن  مد بن أمحد بن شعيب بن بزيض  575/  2( يف التبصري 2)

 بن سنان ا ويقا  له : ابن سوار العبدي البزاز املعروف اببن أيب قطران.
 ( األصر والتبصري ويف معجم البلدان : أمحد.3)
 واللسان والتكملة. 200( ديوانه ط بريوت ص 4)
 والتهذيب.« دبير»( اللسان والتكملة ومعجم البلدان 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 ( اللسان والصحاح واألساس.7)
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بحَكرُ  يف الُعَباِب :و   تـَعحُلوه َلَاَجٌة. : كَجعحَفٍر الَغليُة اجلِلحِد الس ِمجُ  الد 
بُعِ  من ُكنَى َدْبَكلٍ  أُمُّ و  من ُشعَراِء الَحَماسِة ومْعنَاه الغَليُظ الِجْلِد الّسِمُج. : بالضِم شاِعٌر ُخزاِعيُّ  ُدباِكلٍ  وابُن أَبي (1) الضَّ

 ، كما في الُمْحَكِم. : كُزبَْيٍر وثُماَمٍة القَِطرانُ  الدَُّجْيلُ  : [دجل]

  ِجْسَمهُ بالِهناِء.َطالهُ به أَو َعمَّ  : دجالً  البَعيرَ  َدَجلَ و

 شدَّهُ َطْلي الَجَرِب بالقَِطراِن. الدَّْجلُ  وفي التَّْهِذيِب :

الُ  اْشتِقاقُ  ومنه وهو قَْوُل أَبي ُعبَْيٍد قيَل : التَّْدِجيل َء َجَسد البَعيِر أَْجَمع فذِلكَ وإذا ُهنِى الِهناَء كما أنَّ  ألنَّه يَعُمُّ األَْرضَ  الَكذَّاُب ، الَمسيحُ  الدَّجَّ

بُوبيةَ وهذا من أَْعَظِم الَكِذِب. (3) َكَذَب وأَْخَرقَ  إذا َدَجَل دجالً  هو من (2) أو يَعُمُّ الَجَسَد.  ألَنَّه يدَِّعي الرُّ

. جاَمعَ  وَدجاً إذا َدَجلَ  قيَل :و  قالَهُ األَْصَمِعيُّ

 قََطَع نَواِحَي األَرِض َسْيراً. الرُجُل إذا َدَجلَ  قيَل : هو منو

يَ  االً  قاَل أَبُو العَبَّاِس : ُسّمِ  لَضْربِِه في األَرِض وقَْطعَه أَْكثََر نَواِحيها. َدجَّ

َل تَْدجيالً  أَو من ي األَرَض بَكثْرةِ ُجُموِعه ، أَو ألنَّ  َغطَّى إذا َدجَّ ي على الناِس بُكْفِره ، أو ألَنَّه يُغَّطِ  الَحقَّ بالباِطِل. يَْدُجلُ  هألَنَّه يُغَّطِ

ْهته بماِء الذََّهِب فقَدْ ، وكلُّ شي َطلَى بالذََّهبِ  إذا َدَجلَ  * منأَو ْلته ٍء َموَّ ي به َدجَّ ، وتَْلبِيسه ، أَو ألَنَّه يُْظِهُر  بالباِطلِ  على الناِس  لتَْمويِههِ  ، ُسّمِ

 ِخالَف ما يْضمُر.

اغانيُّ ، والصواُب أَنَّ  َهِب أو مائِهِ للذَّ  كغُرابٍ  الدُّجالِ  ِمنَ  هو أَو الَ  ، عن كراعٍ ، هكذا َضبََطه الصَّ بمْعنَى الذَّهِب كَشدَّاٍد. قاَل ابُن ِسْيَده  الدَّجَّ

 : هو اسٌم كالقَذَّاِف والَجبَّاِن ، وأَْنَشَد :

ر دحان  ــــــــــــاَح وجــــــــــــَ ــــــــــــّرِم رحان ال ــــــــــــا وَكســــــــــــــــــــــــــ  ن ــــــــــــح َزل ــــــــــــَ  مث نـ

ه الـــــــــــر وُم      تـــــــــــح يـــــــــــحـــــــــــًا َكســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــِ االدَ صـــــــــــــــــــــــــَ (4)جـــــــــــ 
 

  
ي به  حْيُث ساَر. ألَنَّ الُكنوَز تَتْبَعُهُ  ُسّمِ

الِ  أو ِمنَ   ِلِفِرْنِد السَّْيِف. كَشدَّادٍ  الدَّجَّ

الَةِ  أو ِمنَ  ً  (5) الدَّجَّ ْفقَِة العَظيَمةِ  بالتَّْشِديِد أَْيضا ْفقةُ تَْحمُل الَمتَاَع للتِّجاَرةِ قاَل : للرُّ ي األَْرَض بَكثْرةِ أَْهِلها. وقيَل : هي الرُّ  تُغَّطِ

 (6)من َأعحظم الّرِفاِ   َدج اَلة
ي به كَسحاٍب للِسْرجينِ  الدَّجالِ  أو ِمنَ  ُس وْجهَ األَْرِض. ُسّمِ  ألَنَّه ينّجِ

لِ  من هو أو ِة. م ألَنَّهم يَتْبَعونَهُ النَّاِس كُسكٍَّر ِللُقَّاِطهِ  ُدجَّ  ، فقد َوَرَد أَنَّه رُجٌل من يَُهوٍد يَْخُرُج في آخر هذه األُمَّ

الَ  وقد َسَرَد المصنُِّف هذه األَْوجه ُكلّها ، وأََصّحها وأَْحَسنها من قاَل إنَّ  قَّ ِسْحُره وَكِذبُه واْفتَِراُؤه وِستُْره الح َدْجلُه هو الَكذَّاُب ، وإنَّما الدَّجَّ

 بَكِذبه وإْظهاُره ِخالَف ما يْضمُر.

الٍ  : إني قد َوَعْدتُها ِلعَلّيٍ ولستُ  فقالَ  عنهاهللارضي فاِطَمةَ  َخَطبَ  عنههللارضيفي الحِديِث : إنَّ أَبَا بَْكٍر و  ، أََراَد هذا المْعنَى والَجْمعُ  بَدجَّ

الونَ   على َغيِر قِياٍس. َدَجاِجلَة عُوه علىكما في التَّْهِذيِب ، قاَل شْيُخنا : وقد َجمَ  َدجَّ

االً  وعن عبِد هللا بِن إْدريس األْزدّيِ : ما َعَرْفت حتى َسِمْعتها من ماِلٍك حيُث قاَل : وَذَكَر ابُن إْسحق يْعنِي صاِحَب  َدَجاِجلَة يُْجَمُع على َدجَّ

يَرةِ إنّما هو الٌ  الّسِ  .الدََّجاجلَة من َدجَّ

ي ألَنَّه َغطَّى األْرَض بمائِِه ِحْين فَاَض. نَْهُر بَغدادَ  َحَكاه اللّْحيانيُّ ، والفَتْح هو الَمْشهوُر ، بالكسرِ  َدْجلَةُ و  ، ُسّمِ

 َمْعِرفَةٌ لنَْهٍر بالِعَراِق. ِدْجلَةُ  ْهِذيِب :وفي التَّ 



13844 

 

 بِال الٍم. ِدْجلَةَ  وقاَل ثَْعلَُب : تقُوُل َعبَْرت

 .ِدْجلَه ومن أَْمثاِل الَحِريرّي : أَْحمُق من رْجلَه وأَْوسُع ِمنْ 

 كُزبَْيٍر ِشْعٌب منها. : ُدَجيلُ و

__________________ 
 الشارح ابلعبارة فاقتض  كسرها.( ضبطت يف القاموس ابلضم وتصرف 1)
 .«أو ِمن َدَجرَ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 .«وأحر »( يف القاموس : 3)
 .«أو»بد  : « و»ابلقاموس :  (*)
 ( اللسان.4)
 اب اء املهملة.« الدحالة»( عن القاموس وابألصر 5)
 .330/  2واملقايي   68/  2( اللسان والصحاح والتهذيب واجلمهرة 6)
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ٌب منها.  وفي الُمْحَكِم : نَْهٌر ُمتََشعِّ

 وفي التَّْهِذيِب : نَْهٌر صغيٌر يَتَخلُج منها.

ُل ملوِك بنِي َساَسان بالمَدائِن عل  َكثيرةٌ وَمْخَرُجه من أَْصبَهان.يه قًُرى ونَقََل شْيُخنا عن الخفاِجّيِ أَنه نَْهٌر باألَْهواِز َحفََره أَْرَدِشير بُن بَابَِك أَوَّ

 قْلُت : وفيه َعِرَق َشبِيٌب الخاِرِجيُّ ، قالَهُ نَْصر.

ل. ُدَجيلُ وقاَل :   أَْيضاً نَْهٌر عْنَد مسكٍن فتأمَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 أي َكالٌم يُتَناقَل وناٌس ُمْختِلفَوَن. َدْوَجلَةٌ  يقاُل بَْينهم

 : السْحُر. الدَّْجلُ و

اُء : يقاُل هو ْلِو  يَْدُجلُ  وقاَل الفرَّ  ويَْدلُُج بها َمْقلُوٌب منه. (1)بالدَّ

لَ و ْرِجين. تَْدِجيالً  أَْرَضه َدجَّ  : أَْصلَحها بالّسِ

لُ  والبَعيرُ   .َدَجلَه : كُمعَظٍَّم الَمْهنوُء بالقَِطراِن وقد الُمَدجَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ْجِملُ  : [دجمل]  ِدْجِملٍ وإنك على َدَجٍم َكريٍم  اً في تَْرِكيِب َدَجَم. يقاُل :: كِزْبِرجٍ الخلُق أَْهَملَه الجماَعةُ ، ونَقَلَه صاِحُب اللََّساِن اْستِْطَراد الّدِ

 َكريٍم أي ُخلٍُق طيٍِّب.

وُربَّما أَْنبََت الِسْدَر أَو َمْدَخٌل تحَت الُجْرِف أَو في  ِمْيٌل أو نَْحُوه ى فيهويَُضمُّ نَْقٌب َضيٌِّق فَُمهُ ُمتَِّسٌع أَْسفَلُهُ حتى يُْمشَ  بالفتحِ  الدَّْحلُ  : [دحل]

 ونحو ذِلَك من الَمَواِرِد والَمنَاِهِل ، كلُّ ذِلَك في الُمْحَكِم. ُعْرِض َخَشِب البِئَِر في أَْسفَِلها

حاحِ. الدَّْحلُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : ةٌ تكوُن في األْرِض وفي أََسافِِل األَْوديِة فيها ضيٌق ثم يَتَِّسُع كما في العُبَاِب والتَّْهِذيِب والّصِ  ُهوَّ

 ْشبِيِه.، كما في الُمْحَكِم ، وإنَّما هو على التَّ  داِخلٌ  عليهم َخْرٌق في بُيوِت األَْعَراِب يُْجعَُل ِلتَْدُخلَهُ المرأَةُ إذا َدَخلَ  : الدَّْحلُ  أو

ً  قاَل األَْزَهِريُّ : وَرأَْيت بالَخْلصاء في نَواِحي الدَّْهناء الَمْصنَُع يَْجَمُع الماَء. : الدَّْحلُ و َكثِيرةً َدَخْلت في غيِر واِحٍد منها ، وهي َخالِئُق  ُدْحالنا

ةً يَتَِّسُع في صفاةٍ َمْلساَء منها َسكًّا في األَرِض قا الدَّْحل َخلَقها هللا تعالَى تحَت األَْرِض ، يَْذَهبُ  ةً يضيُق وَمرَّ ف يَميناً وشماالً فَمرَّ مةً ، ثم يَتَلَجَّ

ا اْنتََهْيت إلى الماِء إذا َجوٌّ ِمَن الماِء لم أَقِْف على َسعتِه وَكثْرتِه إِلظالمِ  َدْحلٍ  ، وَدَخْلت في تحَت األَْرِض ، فاْستَقَْيت َمَع  الدَّْحلِ  منها فلمَّ

 ُدحولٌ و ، وهذه بالكسرِ  ِدحالٌ و أَْدحالٌ و كأَْفلٍُس  أَْدُحلٌ  ج منه ماًء َعْذباً صافياً ُزالالً ألَنَّه ماُء السماِء مساٌل إليه من فَْوق واْجتََمَع فيه أَْصحابي

هما ُدْحالنٌ و اَغانيُّ ، واْنفَرَ  بضّمِ  َد ابُن ِسْيَده باألُْولَى ، وقاَل أَُميَّةُ الُهَذليُّ :نَقَلَه الجماَعةُ األَْزَهِريُّ وابُن ِسْيَده والَجْوَهِريُّ والصَّ

يــــــــــــــــــَزُه  رَامــــــــــــــــــِ اٍم جــــــــــــــــــَ َم حــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــَ  َأو َأصــــــــــــــــــــــــــــــــح

َد       ـــــــــــــــــَ ي ٍة حـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــِ زَاب ا ِ حـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــدِّحـــــــــــــــــَ (2)ابل
 

  
 ، عن ابِن ِسْيَده ، وأَْنَشَد : بهاٍء البِئْرُ  : الدَّْحلَةُ و

ض  مــــــــــــــَ زِيــــــــــــــَد والــــــــــــــطــــــــــــــ  رًا ويــــــــــــــَ مــــــــــــــح ُت عــــــــــــــَ يــــــــــــــح  هنــــــــــــــََ

ضو      قــــــــــــَ ر  الــــــــــــكــــــــــــرمي فــــــــــــيـــــــــــــَ طــــــــــــَ رحص َيضــــــــــــــــــــــــــح  ا ــــــــــــِ

  

لةٍ يف  تَـزَع  َدحح  (3)فال َيكاُد يـُنـح
ةِ قَْوِلَك قُلْ   ت لهما إِيَّاُكما.أَي نََهْيتُهما فقُْلُت لهما : إِيَّاُكما والطََّمعِ ، فحَذف ألَنَّ قَْولَه نََهْيُت َعْمراً ويَِزيَد في قوَّ

 العَِريُض البَْطِن. كَكتٍِف الُمْستَْرِخي البَطينُ  : الدَِّحلُ و

 ، كما في العُبَاِب. الكثيُر المالِ  أَْيضاً : الدَِّحلُ و

. الدَّاِهيَةُ الُخدَّاعُ  أَْيضاً :و  للناِس ، قالَهُ أَبُو َزْيٍد واألََمِويُّ
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 وقاَل أَبُو َعْمٍرو : هو الَخبُّ الَخبيُث.

 هو الدَّهاء في َكْيٍس وَحْذٍق وكذِلَك الدَِّحن. الدَِّحل وقيَل :

 ، كما في التَّْهِذيِب. حتى يَْستَْمِكَن مْن حاَجتِهِ  ويَُماِكُسهم يَُداِحلُهم وهو الذي الُمماِكُس عنَد البَْيعِ  أَْيضاً ، الدَِّحلُ و

حاحِ : رُجلٌ  . َدِحلَ  السَّميُن القصيُر الُمْنَدِلُق البَْطِن ، وقد أَْيضاً ، وهو الدََّحلِ  بَيِّن َدِحلٌ  وفي الّصِ  كفَِرَح في الُكّلِ

__________________ 
 ( التكملة : ابلولد.1)
 والتكملة والتهذيب. 176/  2وديوان اهلذليا يف شعره  .499( شرح أشعار اهلذليا ا يف شعر أمية بن أيب عائذ اهلذد ص 2)
 ( اللسان.3)
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ِكيَّةُ  : الدَُّحولُ و  من تحت َجاِلها. تُْحفَُر فَيوَجُد ماُؤها تحَت أَْجواِلها فَتُْحفَُر حتى يُْستَْنبََط ماُؤها التي كَصْبوٍر الرَّ

ٍف في نَواِحيها. َدُحولٌ  وقيَل : بئرٌ  الواِسعَةُ الَجوانِبِ  : هي الدَُّحولُ  البِئْرُ و  ذات تَلَجُّ

يَةً عنها. تَُداِحلُهاوناقةٌ تُعاِرُض اإِلبَِل  ِمثُْل العَنُوِد وهيِمَن اإِلبِِل  الدَُّحولُ و  ُمتَنَّحِ

حاحِ. َحفََر في َجوانِِب البِئْرِ  : َدحالً  َكَمنَعَ  َدَحلَ و  كما في الّصِ

قاَل : نعم ،  ؟فأُْدِخل الِمْبَولَة معي في البيتِ أَ  : وَسألَه رُجّل ِمْصَرادٌ  عنههللارضيحديُث أَبي ُهَرْيرةَ  ومنه صاَر في جانِِب الِخباءِ  َدَحلَ  أَو

ةِ التي تكوُن في أَسافِِل األَْوديِة ، يقُوُل : ِصْر فيها كالذي يصيُر في ؟في الكْسرِ  اْدُحلْ و  .الدَّْحلِ  َشبَّه َجوانَِب الِخباِء وَمَداِخِله بالُهوَّ

ائِدُ : ما يَْنِصبُهُ  الدَّاحولُ و  ، َزاَد األَْزَهِريُّ : والّظبَاِء. للُحُمرِ  من َخَشبَات على ُرؤوِسها ِخَرقٌ  الصَّ

اغانّي كما اْقتََصَر ابُن ِسْيَده على الُحُمِر ، اداتٌ  واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ والصَّ ، وُربَّما نََصبَها  َدواِحيلُ  ج قَِصاٌر تُْرَكز في األَرض كأَنَّها َطرَّ

باِء وَرَكزَ الصائُِد ل َراَج. َدواِحيلَه يالً للّظِ  وأَْوقََد لها الّسِ

 بالَمْوِصل ، أَْهلُها أَْكراٌد لصوٌص. ة كَسْحبانٍ  َدْحالنُ و

، قاَل  فَرَّ واْستَتََر وخافَ  إِذا َدَحلَ  أَو ، كما في العُبَاِب والتَّْهِذيِب ، تَباَعدَ  وفي نسخٍة كفَِرَح وهو َغلٌَط ، إِذا كَمنََع. وَزَحلَ  َعنِّي َدَحلَ  يقاُل :و

: 

ر و  رُ َرجـــــــــــــــــــــُ حـــــــــــــــــــــَ دح الً عـــــــــــــــــــــين  يـــــــــــــــــــــَ  َدحـــــــــــــــــــــح

الن     اًل  كــــــــــــَدحــــــــــــَ حــــــــــــح ر القــــــــــــَ  فــــــــــــَ كــــــــــــح (1)الــــــــــــبــــــــــــَ
 

  
جِل ال»في حديِث أَبي وائٍِل : و نه تَْدَحل َوَرَد علينا كتاُب ُعَمَر ونحن بخانِِقين إِذا قاَل الرجُل للرَّ  أَي ال تَِفّر وال تَْستَتِر. (2) «فقد آمَّ

 . بالنَّبَِطيَّة ، ال تََخْف.تَْدَحلْ  وقاَل َشِمٌر : َسِمْعت َعلّي بَن ُمْصعٍَب يقوُل : ال

 بالحاِء. الدَّْحلِ  َدَخَل في فالٌن إِذا َدَحلَ  قاَل األَْزَهِريُّ : َسِمْعتهم يقُولُون :و

 .كأَْدَحلَ  وقاَل غيُره :

 َراَوَغهُ. : ةً َداَحلَهُ ُمَداَحلَ و

 خاَدَعه وماَكَسه. في التَّْهِذيبِ و

 نَقَلَه َشِمٌر عن األََسِديَِّة. كتََم ما َعِلَمهُ وأَْخبََر بغيِرهِ  : َداَحلَه قيَل :و

َحالُ و َحالِ  ، وبه فَسََّر األَْصَمِعيُّ قَْوَل أَُميَّة الُهَذلّي الذي َسبََق َحيََدى كِكتاٍب اإِلْمتِناعُ  الّدِ  ويَْعِصي ، وليَس ِمنَ  (3)، قاَل : كأَنَّه يُواِرُب  بالّدِ

ِة : الدَّْحلِ  مَّ ا قَْوُل ذي الرُّ  الذي هو السََّرُب ، وأَمَّ

ا  اهتـــــــــــِ جـــــــــــبـــــــــــَ خـــــــــــاِد َأو حـــــــــــَ  مـــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــَ ِّ ابألَفـــــــــــح

عصـــــــــــــــــــــــــاُ هـــــــــــا و      ـــــــــــِ ت ه اســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ اِإذا رَاب اهلـــــــــــُ (4)ِدحـــــــــــَ
 

  
 أَي ُمَراَوغتها ، ويُْرَوى : عَدالُها ، وهو أَْن تَْعِدَل عن الفَْحِل. ِحَدالُها ويُْرَوى :فإِنَّه يُريُد : أَْن تميَل في أَحِد ِشقَّيها ، 

 : عنههللارضيقاَل لَبِيُد  ع قُْرَب َحْزِن بَني يَْربوعٍ  : بالفتحِ  َدْحلٌ و

َرٍة  حـــــــــــح راٍر بســـــــــــــــــــــــــُ َت رزقـــــــــــًا مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــ  بــــــــــــَ  فــــــــــــَ

نح و      رَ مـــــــــِ (5)ال لشـــــــــــــــــــــــَ  هبـــــــــّن ا ـــــــــبـــــــــائـــــــــال  َدحـــــــــح
 

  
 وقاَل أَْيضاً :

فــــــــــا مــــــــــاًء  ــــــــــ  َتصــــــــــــــــــــــــي ــــــــــَ رٍ فـ َدحــــــــــح ــــــــــِ ــــــــــاً  ب اكــــــــــن  ســــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــعــــــــــلــــــــــجــــــــــوُم      ه ال ــــــــــِ رَات و  فــــــــــو  ســــــــــــــــــــــــَ (6)َيســــــــــــــــــــــــح
 

  
 كما في العُبَاِب.
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ا ما تَْعتاُده الشَّعراُء من ِذْكِرها ِة : الدَّْحلَ  وفي الُمْحَكِم : وأَمَّ مَّ  من أَْسماِء الَمَواِضعِ كقَْوِل ِذي الرُّ

__________________ 
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.1)
 ( يف اللسان والتهذيب : أم نه.2)
 .«يدارب»( عن التكملة وابألصر 3)
 .«حد »واللسان والتكملة وعجزه يف التهذيب ا ونقدم يف مادة  533( ديوانه ص 4)
 .«دحر»ومعجم البلدان  115( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«دحر»البلدان  ومعجم 155( ديوانه ص 6)
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رحعـــــــــــاء مـــــــــــالـــــــــــٍك  َ كـــــــــــاين ِبـــــــــــِ ـــــــــــح ُت أَب ئـــــــــــح  ِإذا شـــــــــــــــــــــــــِ

رِإىل      ُر  الـــــــد حـــــــح يٍّ وَ حضــــــــــــــــــــَ مــــــَ ًد  لــــــِ بـــــــح تـــــــَ (1)مســــــــــــــــــــح
 

  
ي الموِضُع باسِم الجنِس ، وقد يجوُز أَْن يكوَن َغلََب عليه اسُم الجنِس كما قالُوا الرزق  يَت بذِلَك  (2)فقد يكوُن ُسّمِ في بَِرٍك َمْعروفٍة ، ُسّمِ

 لبَيَاِض مائِها وصفائِِه.

. بالضم َجزيَرةٌ بيَن اليمِن وبالِد البُجةِ  : ُدْحلُ و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 ثَْغُر بالِد البَُجِة. قْلُت : وهي

يِّقَةُ الرأَِس  الدَّْحالءُ و قاَل : ٍف في الشي البِئُْر الضَّ  ِء وتََطامٍن.، والتْرِكيُب يدلُّ على تَلَجُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

الُ  ِة : بالدَّاُحولِ  : كَشدَّاٍد الذي يَِصيدُ  الدَّحَّ مَّ  قاَل ذُو الرُّ

ا و  جـــــــــــوُم كـــــــــــَبهنـــــــــــ  نـــــــــــًا والـــــــــــنـــــــــــّ ن َأجـــــــــــح َر بـــــــــــح  َبشـــــــــــــــــــــــــح

ا ٍ مصـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــيـــــــــــح      ا  َدحـــــــــــ  ي ُذاَبهلـــــــــــَ ذَكـــــــــــِّ (3)يـــــــــــُ
 

  
 عن ابِن َعبَّاٍد. كالدَّْحلِ  : ُحْفَرةٌ  الدحيلةو

اِجِز : الدََّحالنُ و كةً الفَراُر ، ومنه قَْوُل الرَّ  : محرَّ

ر الَق  الَفححال كَدَحالن  الَبكح
. الدَّاِحلُ و  : الَحقُوُد ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 : كَصبُور ماٌء بنَْجد في بالِد بَنِي عجالن من قَْيِس عيالن. الدَُّحولُ و

 : ماٌء نَْجِديُّ لغََطفان ، قالَهُ نَْصٌر. َدْحلُ و

 أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ : الدَّْحقَلَةُ  : [دحقل]

 كما في العُبَاِب والُمْحَكِم.،  اْنتِفاُخ البَْطنِ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو

. َدْحَملَةً  به َدْحَملَ  : [دحمل]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 َدْحَرَجهُ على األَْرِض. وفي العُبَاِب والُمْحَكِم : أَي

ْيَن   :َدْحَملَةً  القومَ  َدْحَملَ و ويقاُل : َدْمَحلَه على القَْلِب كما َسيَأْتي. عيُن يُوَطُؤون (4) باألَْرِض تََرَكُهم ُمَسوَّ  ، كما في العُبَاِب. ُمَصرَّ

 ُدَرْيٍد. (5)، وكذِلَك الرُجُل إِذا كاَن كذِلَك ، عن ابِن  النَّاِحلَةُ الُمْستَْرِخيَةُ الِجْلدِ  : العَُجوزُ  الدَّْحَملَةُ و

ُ  الدَّْحَملَةُ  قاَل غيُره :و ةُ  : المْرأَة ْخَمةُ التَّارَّ  ِضدُّ. فهو الضَّ

 كعاُلبٍط الغَليُظ الُمْكتَنُِز. : الدَُّحاِملُ و

لَ و ، َمْصدٌر ِمْيِميٌّ ، َمْدَخالً و ، بالضِم ، َدَخَل يَْدُخُل ُدخوالً  : [دخل]  نَقيُض َخَرَج. : كلُّ ذِلكَ  كاْفتَعَلَ  ادََّخلَ و اْنَدَخلَ و تََدخَّ

لَ  وفي العُبَاِب :  قليالً قليالً. َدَخلَ  ُء :الشي تََدخَّ

ل أَْصلُه (6) (َأْو ُمدََّخالً )كاْفتَعََل قَْولُه تعالَى :  ادََّخلَ  ومن عِر : ُمتََدّخِ  وليَس بالفَصيحِ ، قاَل الُكَمْيُت : اْنَدَخلَ  ، وقد جاَء في الّشِ

عــــــــهــــــــا  ريحَ مــــــــوضــــــــــــــــــــــِ عــــــــاطــــــــَ  غــــــــَ ــــــــَ ت ــــــــَ ويت تـ طــــــــح  ال خــــــــَ

ن و      كــــــــح يــــــــت الســــــــــــــــــــــ  دي يف محــــــــَِ رال يــــــــَ َدخــــــــِ نــــــــح ــــــــَ (7)تـ
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 .(8) (َربِّ َأْدِخْلِ  ُمْدَخَل ِصْدق  )، بضِم الميِم ، ومنه قَْولُه تعالَى :  ُمْدَخالً و أَْدَخْلتُهُ إِْدخاالً و ُدُخوالً  به َدَخْلتُ و

إِلى البَْيِت وَحَذْفَت َحْرَف الجِر فاْنتََصَب اْنتِصاَب الَمْفعوِل به ، ألَنَّ األْمِكنةَ  َدَخْلت البَْيَت ، والصَّحيُح فيه أَْن تريدَ  َدَخْلتُ  وفي العُبَاِب : يقالُ 

تُّ ، وما َجَرى َمْجَرى ذِلَك نحو أََمام وَوَراء وأَْعلَى و أَْسفل وعْنَد ولَُدْن وَوَسط ، بمْعنَى على َضْربَْين : مبهٌم وَمْحدوٌد ، فالُمْبهُم الَجهاُت الّسِ

ً بَْين ، وقُبَالة ، فهذا وما أَْشبَهه من األَْمِكنِة يكوُن ظرفاً ألنَّه غيُر َمْحدوٍد ، أاَل تََرى أَنَّ َخْلفك قد يكوُن قُدَّ  ا الَمْحدوُد الذي له ِخْلقة  ؟اما فأَمَّ

وِق والدَّاِر والَمْسجِد فال يكوُن ظرفاً ألَنَّك ال تقوُل قَعَْدت الدَّاَر ، وال َصلَّْيت الَمْسِجَد ، وال وَشْخص وأَْقطار تَُحوُزه نحو الَجبَِل والَواِدي والس

 نِْمت الَجبَل ، وال

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«الز رح »( اللسان : 2)
 واللسان والتهذيب. 671( ديوانه ا يف ملحقاته ص 3)
 ابألرض. وهبامشه عن نسخة أخر  :« ل  األرضمسوين ع»( يف القاموس : 4)
 .327/  3( اجلمهرة 5)
 .57( التوبة من اآية 6)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.7)
 .80( سورة اإلسراء اآية 8)
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ِف َحرحِف اجلِر حنوَ  ا هو حبذح ُت الَواِدي ا وما جاَء من ذِلَك فِإل  ت اجَلَبر.  َدَخلحت ُقمح َعدح يحَت ونَزلحت الَواِدي وصــــــــــــــَ البَـ
 انـحتَـَه .

؛ قاَل ِسْيبََوْيه : وهو من الظُروِف التي ال تُْستَْعَمل إِالَّ بالحْرِف يْعنِي ال يكون إِالَّ اْسماً كأَنَّه  الدَّاِخل ٍء : باِطنُهكّل شي َداِخلُ  وفي الُمْحَكِم :

 ُمْختٌص كاليَِد والرْجِل.

ُجِل إِذا ائْتََزَر ، ومنهمن  الذي يَلي الَجَسَد ، ويَلي الجانَِب األَْيَمنَ  الدَّاِخلُ  اإِلزاِر : َطَرفُهُ  داِخلَةُ و إِزاره وليَْنفُض  داِخلَة فليَْنزع» الحِديُث : الرَّ

 زاَر.، أَي َمْوِضعه من َجَسِده ال اإلِ  «إزاِرهِ  َداِخلَة يْغسلُ »وفي حِديِث العائِِن : «. بها فَِراَشه

اإِلزاِر َمَذاِكيُره ، َكنَّى عنها كما يَُكنَّى عن الفَْرج بالسَّراويِل. فيقاُل : فالٌن نَِظيُف السََّراِويل ؛  َداِخلَة وقاَل ابُن األَْنباِري : قاَل بعُضهم :

 إِزاِره الَوِرُك. َداِخلَة وقاَل بعُضهم :

 ، كما في التَّْهِذيِب. َدواِخلُ  ج من َخَمٍر ، َداِخلَةٌ  ما في أَرِضهم؛ يقاُل :  األَرِض : َخَمُرها وغاِمُضها داِخلَةُ و

ُجِل ُمثَلَّثَةً  َدْخلَةُ و ِم وفَتِْحها ،  ُدْخلُلُهُ و َدِخيلُهو َدخيلَتُهو ، عن ابِن ِسْيَده ، الرَّ لُهُ و داِخلَتُهو ، بالضِم والمِد ، ُدَخْيالُؤهُ و، بضِم الالَّ كُسكٍَّر  ُدخَّ

ْيالهُ و ، وقال اللّْيُث : هو بالضِم ، كِكتابٍ  ِدخالُهُ و ْيَهى  ُدخَّ نِيَّتُه وَمْذَهبُه  َعَشَر لُغَة والمْعنَى : (1)، فهي أَْربَعَة  بالكسِر والفتحِ  ِدْخلُهُ وكُسمَّ

 أَْمِره ، ومْعنَى الُكّلِ : َعَرْفت َجِميَع أَْمِره. ُدْخلَة ، وقد يَُضاُف كلُّ ذلك إِلى األَْمِر فَيقاُل : يَُداِخلُه ، ألَنَّ ذِلَك ُكلَّه وَجميُع أَمِرِه وَخلَُدهُ وبِطانَتُه

قاَل ابُن ِسْيَده : وال أَْعرُف  قالَهُ اللّْحيانيُّ ؛ يَُداِخلُهم أَي خاصٌّ  ِدْخلَلٌ و ُدْخلُلٌ  ، وبَْينهما الُمباِطنُ  الُمداِخلُ  : كقُْنفٍُذ وِدْرَهمٍ  الدُّْخلُلُ و (2) الدَِّخيلُ و

 ما هو.

 أَي إِخاٌء ومودَّةٌ. ُدْخلَلٌ و ُدْخلُلٌ  وفي التَّْهِذيِب : قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : بَْينهم

 ، عن ابِن ِسْيَده. داِخِلهِ  : كُجْنَدٍب وقُْنفٍُذ َصفاءُ  ُدْخلَلُهُ والُحّبِ  داِخلُ و

كةً ما الدََّخلُ و  .َمْدُخولٌ  بالتحريِك فهو َدَخالً و بالفتحِ  َدْخالً  كفَِرَح وُعنِيَ  َدِخلَ  ٍد في َعْقٍل أَْو ِجْسٍم ، وقدمن فَسا داَخلَكَ  : محرَّ

َنُكمْ َوال تَ تَِّخُذوا َأمْياَنُكْم َدَخاًل ب َ )وَدَغٌل وقَْولُه تعالَى :  َدَخلٌ  ، يقاُل : هذا أَْمٌر فيه الغَْدُر والَمْكُر والدَّاُء والَخديعَةُ   :الدََّخلُ و أَي  (3) (ي ْ

 مْكراً وَخديعَةً وَدَغالً وِغّشاً وخيانةً.

 ، ويُْفتَُح عن األَْزَهِرّي. في الَحَسبِ  الدَّاِخلُ  العَْيبُ  : الدَّْخلُ و

 كالدغِل بالغَْيِن كما َسيَأْتي. الشََّجُر الُمْلتَفُّ  الدخلُ و

 منهم.القوُم الذين يَْنتَِسبوَن إِلى من لَْيسوا  : الدخلو

 هنا اْسماً للَجْمعِ كالروحِ والخوِل. الدخل قاَل ابُن ِسْيَده : وأََرى

 .داِخلٌ  أَي َدخيلٌ  وُحبٌّ  ، َدخيلٌ  داءٌ و

 وقَْوُل الشاِعِر : َداِخلُهُ  فََسدَ  َدَخالً  أَْمُرهُ كفَِرحَ  َدِخلَ و

ــــــــــــــــــداً  اديت أَب هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــــــــــــــَ يب ل ــــــــــــــــــح ي  غــــــــــــــــــَ

ٌن وال      ركــــــــــــــالشــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــِ  ال َدخــــــــــــــِ (4)َدخــــــــــــــح
 

  
 ، فأَقاَم الُمضاَف إِليه ُمقام الُمضاِف. َدْخل أَي وال فَاِسد فخفََّف ، ويجوُز أَْن يُريَد : وال ذُو َدِخل يجوُز أَْن يُريَد : وال

ً  َدِخيلٌ  فيهم ، واألُْنثَى فتَْدُخلُ  ، هكذا في النسخِ ، وفي الُمْحَكِم : فيهم يَْدُخلُ وفيهم أَي من غيِرهم ،  َدخيلٌ  هوو  .أَْيضا

 ، أَْكثَر منها ابُن ُدَرْيٍد في الَجْمَهَرةِ. في َكالِم العََرِب ولَْيَسْت منه أُْدِخلَتْ  كلُّ َكِلَمةٍ  الدَّخيلُ و

ِوّيِ وأَِلِف التَّأْسيِس  : الدَِّخيلُ و اِد من قَْوِله : الَحْرُف الذي بَْين َحْرف الرَّ  كالصَّ
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 (5)ِكِليين هِلَمٍّ اي أَُميحمة انصب 
ي   ؟ُء ُمْختلفاً بعَد الَحْرِف الذي ال يجوُز اْختِالفه أَْعني أَِلَف التَّأْسيِس في القَافيِة ، أاَل تَراهُ يَِجي َدِخيلٌ  به ألَنَّهُسّمِ

 ، وهذا َغلٌَط ، الفََرُس الذي يَُخصُّ بالعَلَفِ  : الدَِّخيلُ و

__________________ 
 ( الصواب : أربض عشرة لغة.1)
ُلرُ »القاموس عن نسخة أخر  : ( عل  هامش 2)  .«والد خح
 .94( النحر اآية 3)
 ( اللسان.4)
 وعجزه : 9( مطلض قصيدة للنابغة الذبياين. ديوانه ط بريوت ص 5)

 ء الكواكبِ ليٍر أقاسيه بطيو 
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ٍر وبه َفس َر قـَوحُ  الشاِعِر وهو الر اِعي : الد ِخيلي   فِإن  الذي َصر َح به األَِئم ُة أَن ه  ا وهو قـَوحُ  َأيب َنصح
نـــــــــــه  دح قـــــــــــَ نـــــــــــاَط الـــــــــــَودحِع حـــــــــــيـــــــــــُث عـــــــــــَ  كـــــــــــَبن  مـــــــــــَ

ــــــــــاُن      ب ــــــــــَ ــــــــــيٍّ ل ــــــــــل ي ِد  َدخــــــــــِ ــــــــــ  ل قــــــــــَ ُ
ــــــــــِر املــــــــــ ي (1)َأســــــــــــــــــــــــِ

 

  
ْل ذِلَك.  وُهناَك قَْوٌل آَخُر البِن األَْعَرابّيِ َسيَأْتي قَِريباً فتأْمَّ

بِّيفََرُس الكَ  : الدَِّخيلُ و . لَجِ الضَّ اغانِيُّ  نَقَلَه الصَّ

 في القَْوِم. أُْدِخلَ  في النََّسِب ألَْنه كُمْكَرٍم اللَّئيُم الدَِّعيُّ  : الُمْدَخلُ و

كةً  َدَخلٌ  هم في بَنِي فالنٍ و  وهذا قد تقدََّم فهو تِْكراٌر. يَْنتَسبوَن َمعَُهم ولَْيسوا منهم إِذا كانوا محرَّ

 ، قالَْت عثمة بنت مطرود : الدَّاُء والعَْيُب والريبَةُ  : بالفتحِ  الدَّْخلُ و

ر  خـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــاَن كـــــــــــــــــالـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــح َر  الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــــَ

ريــــــــــــــــــــــــك و      دح رمــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــُ (2)ابلــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــح
 

  
ِل تََرْكتُها لُطوِلها ؛ اغانيُّ في العُبَاِب عن الُمفَضَّ ة َساقَها الصَّ كُ  يُْضَرُب في ِذي منظر ال َخْير عْنَده وله قصَّ  ِرّيِ.عن األَْزهَ  ويَُحرَّ

 ، َزاَد األَْزَهِريُّ من المنالِة. َعلَْيَك من َضْيعَتِكَ  َدَخلَ  ما : الدَّْخلُ و

لُ و ُجلُ  كُسكَّرٍ  : الدُّخَّ  بعُضه في بعٍض. َدَخلَ  ، الُمتَداِخلُهُ  الغَليُظ الِجْسمِ  الرَّ

لُ و اِعي : الَخصائِلِ العََصَب من  ، َداَخلَ  ، وفي الُمْحَكِم : ما َدَخلَ  ما : الدُّخَّ  ، وقيَل في قوِل الرَّ

 ُدخ رِ عن  ُدخ رٌ يـَنحَماُز عنه 
لُ  لِ  بعُضه في بعٍض ، ويقاُل : لَْحُمه ِمثْلُ  دوخل لحمٍ  ُدخَّ  .الدُّخَّ

لُ  وفي التَّْهِذيِب :  اللّْحم : ما َعاَذ بالعَظِم وهو أَْطيُب اللَّْحِم. ُدخَّ

لُ و اغانيُّ لُمَزاِحٍم العقيلّيِ : الشََّجرِ  أَْغصانِ  من اْلَكأَل في أُصولِ  َدَخلَ  ما : الدُّخَّ  ، كما في الُمْحَكِم ، وأَْنَشَد الصَّ

ــــــــــــــــمــــــــــــــــة  ــــــــــــــــه ابأَلحــــــــــــــــرمــــــــــــــــا وكــــــــــــــــت  َأطــــــــــــــــاَع ل

رٌ نصــــــــــــــــــــــــــــــــي وَأحــــــــــــــــــر       ــــــــــــــــــمُ  ُدخــــــــــــــــــ  ي  ومجــــــــــــــــــَِ

  
لُ  ْهِذيِب :وفي التَّ  ذُ. َدَخلَ  من الَكأَلِ : ما الدُّخَّ  في أَْغصاِن الشََّجِر وَمنَعه التفافُه عن أَْن يُْرَعى وهو العُوَّ

لُ و يِش  َدَخلَ  ما : الدُّخَّ  وهو أَْجوُده ألَنَّه ال تِصيبُه الشمُس. بين الظُّْهراِن والبُْطناِن من الّرِ

لُ و لة بَْينها ، واِحَدتُها فيَْدخلُ  ْسقُط على ُرُؤوِس الشََّجِر والنَّْخلِ يَ  أَْغبَرُ  صغيرٌ  طائرٌ  : الدُّخَّ  .ُدخَّ

.  وفي التَّْهِذيِب : طيٌر ِصغَاٌر أَْمثاُل العََصافيِر تَأِْوي الِغيراَن والشََّجَر الُمْلتفَّ

لَةُ  وقاَل أَبُو حاتٍِم في كتاِب الطيِر : تاُء اْنتََشَرت وَخَرَجْت  تَْدُخلُ و: طائَِرةٌ تكوُن في الِغيراِن  الدُّخَّ البُيوَت وتَتََصيُّدها الِصْبياُن ، فإِذا كاَن الّشِ

أَْعَظم رأْساً  والقْنبُرةُ  بعضهنَّ َكْدَراء وَدْهَساء وَزْرقَاء ، وفي بعضهنَّ رقش بسواٍد وُحْمرةٍ ، كلُّ ذِلَك يكوُن بالبَيَاِض ، وهي بعظِم القْنبُرةِ ،

ْجلين نحو رجل القْنبرةِ والجماع لٌ  منها ، ال قَِصيرة الذُّنابَى وال َطِويلَتها ، قصيرةُ الّرِ  ، قاَل أَبُو النَّْجِم يَِصُف َراِعَي إِبٍِل حافياً : الدُّخَّ

ِر َ حُفو َعن طراِد   الد خ رِ كالص قح
لٌ  ْيَده : وهو طائِرٌ قاَل ابُن سِ  كُجْنَدٍب وقُْنفُذٍ  كالدُّْخلَلِ  ثَبَتَْت فيه الياُء على غيِر قِياٍس ،  َدخاِخيلُ  ج أَْصغر من العُْصفوِر يكوُن بالحجازِ  ُمتََدّخِ

 .َدَخاِليلُ  قالَهُ ابُن ِسْيَده. وَوقََع في التَّْهِذيِب :

لٌ و  وِمْلَحتَْيِن. (3) بَْين ِظلَمٍ  ٌر ،على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم ، قالَهُ نصْ  ع قُْرَب المدينةِ   :ُدخَّ

َخالُ و  ؛ بَعيراً قد َشِرَب بَْين بعيَريِن لم يَْشَربا ليَْشَرَب ما َعساهُ لم يكْن َشِربَ  تُْدِخلَ  أَنْ  في الِوْرِد : كِكتابٍ  ، الّدِ
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__________________ 
 واللسان والتكملة والتهذيب. 82( ديوانه ط بريوت ص 1)
 اللسان.( 2)
( ضــــــــبطت يف التكملة ابلقلم بفتح فســــــــكون ا وقوله : با  لم وملحتا مضــــــــروب عليها بنســــــــخة املؤلف ا ذكره عل  هامش القاموس عن 3)

 نسخة أخر .
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 وقيَر : هو َأنح حَتحمَلها عل  ا وِض مبَر ِة ِعراكاً ا قا  أَُمي ُة اهلَُذد  :
ـــــــــــــــَم يف جـــــــــــــــرِده و  ي العـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــب قـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــح ل ـــــــــــــــُ  تـ

ـــــــــــــــدفـــــــــــــــوف بشـــــــــــــــــــــــــــــرٍب و      (1)ِدخـــــــــــــــا ِ تـــــــــــــــويف ال
 

  
 وقاَل لَبِيُد َرِضَي هللا تعالَى عنه :

ُذدحهــــــــــــــــــا  راَ  ومل يــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَبوحَرَدهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ

ِص و      غــــــــــَ ــــــــــَ فــــــــــِ  عــــــــــلــــــــــ  نـ ــــــــــدِّخــــــــــا ِ مل ُيشــــــــــــــــــــــــح (2)ال
 

  
 بعيٌر قد َشِرَب بَْين بعيَريِن لم يَْشِربَا فذِلكَ  فأُْدِخل َرَسٌل ثم َوَرَد َرَسٌل آَخُر الحْوضَ وفي التَّْهِذيِب : وإذا َوَرَدِت اإِلبُِل أَْرساالً فَشِرَب منها 

َخال . الّدِ  ، وإنَّما يُْفعَل في قلَِّة الماِء قالَهُ األَْصَمِعيُّ

َخالُ  وقاَل اللَّْيُث : بَت َجِميعاً ُحِملَت على الحوِض ثانيةً لتَْستوفي ُشْربَها ، والقَْوُل ما في ِوْرد اإِلبِِل إذا ُسِقيَت قَِطيعاً قَِطيعاً حتى إذا ما َشرِ  الّدِ

.  قالَهُ األَْصَمِعيُّ

َخالُ و  ، كما في الُمْحَكِم. ويَُضمُّ  ، لتََداُخِلها َذوائُِب الفََرِس  : الّدِ

َخالُ و اُج : بعِضها في بعٍض  ُدخولُ  من الَمفَاِصلِ  : الّدِ  قاَل العجَّ

َرجا ِدخاالً ِطرحفٍة ُشد ت و   ُمدح
 كذا في النسخِ. كالدَّخيلِ 

ْل. الدَِّخيل ولم يَْذُكر ِدخالُهاوالَمفاِصِل  تَداُخلُ  وفي الُمْحَكِم :  فتأمَّ

ْخلَةُ و  ، كذا نصُّ الُمْحَكِم. : بالكسِر تَْخليُط أَْلواٍن في لَْونٍ  الّدِ

ْخلَةُ  ونَصُّ التَّْهِذيِب :   : تَْخليٌط من أَْلواٍن في لوٍن.في اللَّْونِ  الّدِ

 قْلُت : وهكذا هو في العَْيِن.

ْخلَةِ  هو َحَسنُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و يت :و وهو مجاٌز. الَمْذَهِب فى أُموِره َحَسنُ  أَي الَمْدَخلِ و الّدِ ّكِ  وتَُخفَُّف َسفيفةٌ  : بالتَّشِديدِ  الدَّْوَخلَّةُ  قاَل ابُن الّسِ

َطب والَجْمعُ  وَضُع فيها التَّْمُر.من ُخوٍص يُ  تُْنَسجُ  يت يجعل فيه الرُّ ّكِ  قاَل َعِديُّ بُن َزْيٍد : الدَّواِخيلُ  ونصُّ ابن الّسِ

ه  لــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــوٌف ابرٌِد  ــــــــــــــــــــِ ُت جــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــــَ

اٌء و      بــــــــــــــَ يــــــــــــــرُ فــــــــــــــيــــــــــــــه  ــــــــــــــِ وحصح  َدَواخــــــــــــــِ (3)حــــــــــــــُ
 

  
 في ِدياِر بَنِي أَبي بَْكِر بِن كالٍب يُْذَكُر َمَع َحْوَمٍل ، قال اْمُرُؤ القَْيِس : كقَبوٍل ع : الدَُّخولُ و

 (4)فَحوحَمِر  الد ُخو ِ بسقحرِت الّلَو  َباح 
 شاِعٌر أَْيضاً. الدَّاِخل أَِخي بنِي َسْهِم بِن معَاِوية بِن تَِميٍم واْبنه ُعَمر بن : لَقَُب ُزَهْيِر بِن َحراٍم الشَّاِعر الُهَذِلّيِ  الدَّاِخلُ و

بيبُ  الدَّخيِليُّ و اِعي الذي قّدْمناهُ َسابقاً ، فقاَل : : كأَِميِرّيٍ الظَّْبيُّ الرَّ : الظَّْبُي  الدَِّخيليُّ  ، وكذِلَك األَِهيليُّ ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ ، وأَْنَشَد قَْوَل الرَّ

ْحِل بالَوَدعِ في ُعنُِق الظَّْبي ، يقوُل : َجعَْلن الَوَدع بيُب يُعَلَُّق في ُعنُِقه الَوَدع ، فََشبَّه الَوَدع في الرَّ ْجِل. الرَّ  ُمقَدَّم الرَّ

 وهناَك قَْوٌل آَخُر ألَبي نَْصر تقدََّم ِذْكُره وقد َغِلَط المصنَُّف فيه.

 ، قاَل نَْصُر : أَُظنّها بالبَْحَرين. ة كثيرةُ التَّْمرِ  كَحْمَزةَ : : َدْخلَةُ و

 الَوْحشيَِّة. َمْعَسلَةُ النَّْحلِ  : الدَّْخلَةُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و

يَّانِ  ، المداِخلَ  ، وفي العُبَاِب : َهُضب َمداِخلَ  َهَضبُ و  َشْرقِيَّةُ. ُمْشِرٌف على الرَّ

 من الشَّْحِم ، ونصُّ الُمِحيِط : ما قَدَّْمناهُ. َدَخلَ  ، وفي بعِض النسخِ : ما من اللَّْحِم بين اللَّْحمِ  َدَخلَ  كِزْبِرجٍ : ما الدَّْخِللُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد :

 أي للعََرِب كما في العباب. لَْعبَةٌ لهم ، بالضِم َمْمُدوداً ، الدَُّخْيِلياءُ و
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لُ و  وهو الِقياُس في باِب التفَعِّل. فيها خولَ الدُّ  في األُموِر َمن يَتََكلَّفُ  الُمتََدّخِ

__________________ 
 والصحاح. 335/  2واللسان. وعجزه يف املقايي  « يف برده»برواية  183/  2( ديوان اهلذليا 1)
 واللسان والتهذيب. 108( ديوانه ط بريوت ص 2)
 وعجزه يف التهذيب.«  با»( اللسان 3)
 ( مطلض معلقته ا وصدره :4)

 نبِك من ذكر  حبيٍب ومنز ِ  قفا
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لَةُ و . كقُبََّرةٍ كلُّ لَْحَمٍة ُمْجتَِمعَةٍ  : الدُّخَّ اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 .َدْخلٌ  الَجْوِف قَْد أََصابَها : َعِفنَةُ  َمْدخولَةٌ  نَْخلَةٌ و

 بَيِّن من الُهَزاِل. َدَخلٌ  وفيه َدَخلٌ  وفيه َمْدخولٌ  بَعيرٌ  في َجْوفِه الُهَزاُل. يقاُل : الدَّاِخلُ و : الَمْهزولُ  الَمْدخولُ و

 أَو في َحَسبِه. َدَخلٌ  َمن في َعْقِلهِ  : الَمْدخولُ و

 وقد تقدََّم. كعُنِيَ  ُدِخلَ  قدو

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 بالضِم والدُّْخُن : الجاورس. الدُّْخلُ 

 والَمْخَرجِ أي َحَسن الطَّريقِة َمْحموُدها. الَمْدَخلِ  وفالٌن َحَسنُ 

 : فََرٌس بَْين فََرَسين في الّرَهاِن كما في العُبَاِب. الدَِّخيلُ و

ِة : أَنَا لدُخوِله : الضَّيفُ  الدَِّخيلُ و  فالٍن. َدِخيلُ  على الَمِضيِف ، كما في الُمْحَكِم ، ومنه قَْوُل العامَّ

الُ و الدُّْخلُلُ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : الُ  ، ُكلُّه : الدَّاِخلُ و الدَّخَّ  األُذُِن ، قاَل األَْزَهِريُّ : وهو الِهْرنَِصاُن. َدخَّ

اِعي السابِق :وقاَل السُّكَِّريُّ في َشْرحِ قَْوِل ا  .الدخولِ  أي من َظْبيٍ من َدخوليٌّ  ، وبعُضهم يَْرِويه : َدِخيل خيل كاَن يقاُل لها بنَاتُ  َدِخيليُّ  لرَّ

 بعِضها في بعٍض. دخولُ و: تَشابُهها والتباُسها  ِدخالُهاواألُُموِر  تََداُخلُ و

ي َمْدخوالً وَمْسُروفاً.  وإذا ائتُِكَل الّطعاُم ُسّمِ

قَاع : ُمَداِخلَة وناقَةٌ   الخلِق إذا تاَلَحَكت واْكتَنََزت واْشتَدَّ أَْسُرها ، وقَْوُل ابن الّرِ

نـــــــــــــــــا  ن  غـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــَرمـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــه أَدابَرهـــــــــــــــــُ

ــــــــــه ومل      ب  ب ــــــــــَ ت ــــــــــَ تـ رِ ملــــــــــا اســــــــــــــــــــــــح خــــــــــِ دح ــــــــــَ ت (1)َيســــــــــــــــــــــــح
 

  
 الَحَمَر فَيَْختَِل الّصيَد ولكنَّه َجاَهَرها. يَْدُخل يقُوُل : لم

 ِء القَْيِس :: األِخاّلُء واألَْصِفياُء ، ومنه قَْوُل اْمِرى الدُّْخلُلُونو

لُلونَضيـ َعه   (2)إذ َغَدُروا  الد خح
ةُ ُهنا ؛ وأَْيضاً الَحْشوةُ الذين . يَْدُخلُون هم الخاصَّ  في قوٍم ولْيُسوا منهم فهو من األَْضَداِد قالَهُ األَْزَهِريُّ

 ٌء.منه شي تداخلنِيو ْوَخلَةِ الدَّ  َجعَلَه في تَدخيالً  التَّْمر دخلو

 ، كَصبُوٍر ، َهَضبَةٌ في ِدياِر سليم. الدَُّخولِ  وذاتُ 

 .«ح ل ل»بالغَْربيِة من ِمْصَر وقد ذُِكَرْت في  الداِخلِ  وَمَحلَّةُ 

 .الدخلُ  : المدُخولُ و

 في األُموِر. الدُّْخللُ  : هو الُمَداِخلُ و

الُ و  .الدُخولِ  : كَشدَّاٍد الكثيرُ  الّدخَّ

ْحمِن بِن ُمعَاِوية بِن ِهَشاِم ألَنَّه الدَّاِخلُ و  األَْنَدلُس وتملََّك ولُده بها. َدَخلَ  : لَقَُب عْبِد الرَّ

ٌث. الدَِّخيلِ  وأَبُو يَْعقوب يوسف بُن أَْحمد بنِ   ، كأَميٍر ، محّدِ

 بُن إياس بِن نُوحِ بِن مجاعة بِن مراَرةَ الحنفيُّ من أَتْباعِ التابِِعين ثِقَةٌ من أَْهِل اليََماَمِة. َدِخيلُ و
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 كُزبَْيٍر كما في العُبَاِب. ُدَخْيلُ  بُن أَبي الَخِليِل َصاِلح بن أَبي َمْريم يَْرِوي عن يَْحيَى بِن ُمِعين ويقاُل فيه َدِخيلُ و

اغانّي نََظٌر ظاهِ قْلُت : وهو تابِِعيٌّ ضب اق َذَكَره ابُن َحبَّان ، ففي َكالٍم الصَّ  ٌر.عي من أَْهِل البَْصَرة َرَوى عن أَبي ُهَرْيَرةَ وعنه َمَطر الَورَّ

 باْمَرأَتِه : ِكنايَةٌ عن الِجماعِ ، وَغلََب اْستِْعَماله في الَوْطِء الَحالِل. َدَخلَ و

 ُ  بها. َمْدُخولٌ  والَمْرأَة

فاِف. الدَّْخلَةُ  قْلُت ومنه  لليلَِة الزَّ

 : َضْرٌب من الَمْشيِ. الدَّْربَلَةُ  : [دربل]

 .َدْربَلَ  وقد َضْرُب الطَّْبلِ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : هوو

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ْربَالَةُ  اذُوَن وبه كنوا أَبَا الّدِ  وهي عاِميَّةٌ. ِدْربَالة : بالكسِر ثَْوٌب َخِشٌن يَْلبَُسه الشَّحَّ

__________________ 
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.1)
 وصدره : 104( ديوانه ط بريوت ص 2)

 إن بين عوٍف ابتنوا َحَسباً 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.



13859 

 

. الدَّْرَجلَةُ  : [درجل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 .(1) َسيٌر أو َعقٌَب يُوَضُع في الَحماِئل ويُْجعَُل على القوِس  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

 قَْوَسه : فَعََل بها ذِلَك. َدْرَجلَ و

اغانيُّ : هكذا نَّص الُمِحيِط ، والصواُب أَْن يُوَضَع َسْيٌر أَو َعقٌَب في الَحمائِِل.  قاَل الصَّ

. : كُشَرْحبيلٍ  الدَُّرْخبيلُ  : [درخبل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ، الباُء لغَةٌ في الميِم والنُّوِن بََدَل الالِم لغَةٌ فيه عن ابِن ماِلٍك. الدَّاِهيَةُ  وفي العُبَاِب : هي

 بالميِم عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً. كالدَُّرْخميلِ  : [درخمل]

 والدَُّرْخبِيُن للداِهيَِة. َرْخِميلُ الدُّ  وقاَل أَبُو ماِلٍك : هي

 عن ابِن َعبَّاٍد. ُء الثَّقيُل الرأِس هو أَْيضاً البَطيو

اِء وسكوِن الخاِء وكسِر الميمِ  الدَُّرْخملَةُ و قاَل :  كما في العُبَاِب. األُْعجوبَةُ واألُْضحوَكةُ  : بضِم الداِل وفتحِ الرَّ

َرْقلُ  : [درقل]  عن أَبي ُعبَْيٍد. : َكِسبَْحٍل ثيابٌ  الّدِ

 كاإِلْرمينِيَِّة. وقاَل غيُره :

َرْقلَةُ و ْبيانِ   :الّدِ  .(2) بهاٍء لُْعبَةٌ للّصِ

ْرقِلَةُ  ويقاُل :  : كَشْرَذَمٍة والكاُف لغَةٌ فيه كما َسيَأتي. الّدِ

ً  : َدْرقَلَةً  الرُجلُ  َدْرقَلَ  قاَل ابُن الفََرجِ :و  ْرقََع.كدَ  َمرَّ َسريعا

 له : أَطاَع وأَْذَعَن. َدْرقَلَ و

بيُّ : لَِعبَ  َدْرقَلَ و رَ  َرقَصَ  وذِلَك إذا الدَّْرقَلَةَ  الصَّ  أي يَْرقُصون. «يَُدْرقِلون أَنَّه قَِدَم عليه فِتْيةٌ من الَحبَِشيةِ »الحِديُث :  وبه فُّسِ

جَ  قيَل : َدْرقََن إذاو  في الَمْشيِ. تَبَْختَرَ  : إذا َدْرقَلَ  وقال ابن عبَّاٍد : تفحَّ

ْرِكلَةُ   :[دركل] ْقِص  الّدِ بَةٌ قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  أو هي َحبِِشيَّةٌ  ، قالَهُ أَبُو َعْمٍرو : كِشْرِذَمٍة وِسبَْحلٍَة لُْعبَةٌ للعََجِم ، أَو َضْرٌب من الرَّ  : ومنه (3)ُمعَرَّ

رْكلةِ  رَّ على أَْصحابِ أنَّه مَ »الحِديُث :  ، فَْبينما ُهم كذِلَك « يا بَنِي أَْرفَدة حتى تَْعلَم اليهوُد والنَّصاَرى أَنَّ في ِدْيننا فُْسحة (4)فقاَل : خذوا  الّدِ

وا. ا َرأُوه اْبَذَعرُّ  إذ َجاَء ُعَمُر َرِضَي هللاُ تعالَى عنه فلمَّ

، أَْهَملَه  (5)اِء وسكوِن الواِو كسِر الالِم ، وتُْفتَُح الدَّاُل أَْيضاً ، ويقاُل : بكسِر الداِل وسكوِن الراِء بكسِر الداِل وفتحِ الرَّ  ِدَرْوِليَةُ   :[درل]

. وهو اغانيُّ ةُ تَقُول َدَولُو الَجْوَهِريُّ والصَّ  ، بفتحِ الداِل والواِو وضّمِ الالِم. د بالّروِم والعامَّ

 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه : [دزل]

 .«س ف ن»بالكسِر َجدُّ إْبَراهيم بِن الُحَسْين الَهَمَدانيُّ الحافُِظ الُملَقَُّب بسفينة َذَكَره المَصنُِّف في  ديزيل

. الدَّْوَشلَةُ  : [دشل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ، كما في العُبَاِب. الَكَمَرةُ  وقاَل الخارزنجيُّ : هي

كةً  الدََّعلُ  : [دعل] . : محرَّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 الَختُْل. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو
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 الهاِرُب. الدَّاِعلُ و قاَل :

 أي يُخاتِلُه. يَُداعلُه ، وهو الُمخاتَلَةُ  الُمَداَعلَةُ و قاَل :

ْعبِلُ  : [دعبل] ْفَدعِ  الّدِ  عن ابِن َعبَّاٍد. : كِزْبِرجٍ بَْيُض الّضِ

 الشابَّةُ. القَِويَّةُ  الفَتِيةُ  النَّاقَةُ  : هي قاَل ابُن األَْعَرابّيِ و

 الشاِرُف. : هي النَّاقَةُ  (6)قاَل ابُن فاِرَس و

ْعبِلَةِ  وقاُل غيُره :  أي في الِفتَيِة والشاِرِف. فيهما بالهاءِ  كالّدِ

__________________ 
رجر قوســــه يف بع  »كاألصــــر. وعل  هامش القاموس أيضــــاً : قوله « القوس»وعل  هامشــــه عن نســــخة اخر  : « الفرسِ »( يف القاموس 1)

 .«النسخ فرسه ا ه
رَتِي  »( بعدها يف القاموس : 2)  وقد نبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.« والَبخح
 .334/  3( اجلمهرة 3)
 ( يف اللسان : ِجد وا.4)
 الالم وتشدد اي ه وختفف.( نص ايقوت عل  فتح أوله و نيه وسكون الواو وكسر 5)
 .«دعبر»( اجملمر 6)
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 له مدائُِح في آِل البيِت َمْشهوَرةٌ ، َرَوى عنه أَُخوه عليُّ بُن علّيٍ. شاِعٌر ُخزاعيٌّ راِفِضيٌّ  بُن علّيِ  ِدْعبلُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ٌث عن ُسويِد بِن سَ  ِدْعبلٍ  محمُد بُن علّيِ بنِ   ِعيٍد.األَْصبَهانُّي محّدِ

. الدَّْعَكلَةُ  : [دعكل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 تَْدميثَُك األَْرَض باألَْرُجِل َوْطأً. وفي العُبَاِب : هو

كةً َدَخٌل في األَْمِر ُمْفِسدٌ  الدََّغلُ  : [دغل]  .َدَغالً  قَْوُل الَحَسِن : اتََّخذُوا كتاَب هللا ، ومنه محرَّ

 ٍر ُمْفِسٍد.وفي التَّْهِذيِب َدَخَل في أَمْ 

 الشََّجُر الكثيُر الُمْلتَفُّ كالدَّخِل. : الدََّغلُ و

 ، وأَْعرف ذِلَك في الَحْمِض إذا خالََطه الِغْربَل كما في الُمْحَكِم. اْشتِباُك النَّْبِت وَكثَْرتُهُ  قيَل : هوو

 بالكسِر. ِدغالٌ و أَْدغالٌ  الَمْوِضُع يُخاُف فيه االْغتياُل ج قيَل : هوو

 .كالداِغلِ  أَو َخِفيُّ  َدَغلٍ  ذو أي كَكتٍِف وُمْحِسنٍ  َدِغلٌ  َمكانٌ و

 األَْرِض : ِرقَّتُها وبُُطونُها والَوطاُء فيها. أَْدغالُ  وقاَل النَّْضُر :

 ، وأَْنَشَد : أَْدغالٌ  ، والِجبِالُ  َدَغلٌ  ءُ ، والغائُِط الَوِطي َدَغلٌ  ، والَواِدي َدَغلٌ  والقُفُّ الْمرتِفُع واألَكَمةُ 

 (1) أَدحغاهِلاعن َعَتِب اأَلرحِض وعن 
 .الدََّغلِ  أي في غاَب فيه الرُجُل : أَْدَغلَ و

ِل.قاَل ابُن ِسْيَده : وهو ِمَن  َوَشى به به أَْيضاً : إذا أَْدَغلَ و به : خانَهُ واْغتالَهُ. أَْدَغلَ و  األوَّ

 كما في العُبَاِب والُمْحَكِم. يُْفِسُدهُ ويُخاِلفُه  ما فيه أَْدَخلَ  إذا في األَْمرِ  أَْدَغلَ و

 : الِحْقُد الُمْكتَتَُم. الدَّاِغلَةُ و

كُدخوِل الصائِِد في الفُتْرةِ ليِْختَِل  ُدخوَل الُمريبِ  فيه َدَخلَ  : َدغالً  فيه كَمنَعَ  َدَغلَ و ، كما في الُمْحَكِم. القَْوُم يَْلتَِمسون َعْيبََك وِخيانَتَكَ  أَْيضاً :و

 القَْنص ، كما في التَّْهِذيِب والُمْحَكِم.

 بِال واِحٍد. ، وفي التَّْهِذيِب الغَوائُِل ، : الدَّواِهي الدَّغاِولُ و

، وَوِهَم في نِْسبَتِه  الدَّواِغلُ  وَغِلَط الَجْوَهِريُّ فيه فقالَ  ، دغولةٌ  ْرَوى أَنَّهاوقاَل البْكِريُّ في َشْرحِ أََمالي القَاِلي : وال يُْدَرى ما واِحُدها ، ويُ 

. .الدََّغاولُ  إلى أَبي ُعبَْيٍد ، فإنَّ أَبَا ُعبَْيٍد لم يَْقُل إالَّ   وقَْد َوقََع في الُمْجمِل البِن فاِرس أَْيضاً مثل ما قالَهُ الَجْوَهِريُّ

 والغََوائُِل وأُمُّ اللَُّهْيِم والُمْصَمئِلّةُ : الدَّاِهيَةُ ، قاَل أَبُو صخٍر الُهَذليُّ : الدَّغاِولُ  ي الغَِريِب المصنَِّف :ونَّص أَبي ُعبَْيٍد ف

د  لـــــــــــــ   عـــــــــــــائـــــــــــــِ ئـــــــــــــيـــــــــــــَم ولـــــــــــــو ختـــــــــــــََ  إن  الـــــــــــــلـــــــــــــ 

ه و      الَذة مـــــــــــــــــن ِغشـــــــــــــــــــــــــــــــِّ مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ (2)َدغـــــــــــــــــاِو ل
 

  
 والَوطاُء منها إذا َكثُر َشَجُرها ، كما في الُمْحَكِم. : بُطوُن األَْوِديَةِ  الَمداِغلُ و

كةً وقد َسبََق مْعناهُ ، والتَّْرِكيُب يدلُّ على اْلتِباٍس واْلتِواٍء من َشْيئين يَتَداَخالن. الدََّغلُ  : كَسفينَةٍ  الدَّغيلَةُ و  محرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 األَْرُض : َكثَُر َشَجُرها. أَْدَغلَتِ 

. َداِغلٌ  وَمكانٌ   : َخِفيٌّ
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 لهم الشَّرَّ أَي يَْبِغيهم الشَّرَّ ويَْحِسبُونه يُِريُد لهم الَخْيَر ، كما في التَّْهِذيِب. يُْدِغل : الباِغي أَْصحابَه الشَّرَّ  الدَّاِغلُ و

ئِْب  ولَدُ  ولَُد الِفيِل ، أَو : كَجْعفَرٍ  الدَّْغفَلُ  : [دغفل]  ِمَن العَْيِش : الواِسُع. الدَّْغفَلُ   :قاَل األَْصَمِعيُّ والذِّ

 ، وأَْنَشَد : الُمْخِصبُ  من األْعواِم : الدَّْغفَلُ  وقاَل ابُن األَْعَرابيُّ :

 (3) َدغحَفِلي  ِإذ َزمان الناِس و 
__________________ 

 ( اللسان والتكملة والتهذيب ونسب الرجز حباشيته عن نسخة منه أليب النجم.1)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 930/  2شرح أشعار اهلذليا ( 2)
 ( اللسان والصحاح ونسباه للعجاج ا ويف اللسان قبله :3)

 قد تر  إذ اجلىن جينّ و 
 وبعده :

 ابلدار إذ ثوب الصبا يديّ 
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يِش : الكثيُر. الدَّْغفَلُ و  ِمَن الّرِ

:  أَْحمدُ  وقالَ  ، وسلمعليههللاصلىبِن ذُْهٍل ، قاَل البَُخاِري : ال يُْعرُف أَنَّه أَْدَرَك النبيَّ  َشْيبانَ  بنِ  َعْمِرو بُن َحْنَظلَةَ النَّسَّابَةُ من بَنِي َدْغفَلُ و

 .ُصْحبةً  له أَنَّ  أََرى

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : شْيٌخ يَْرِوي عن أَنَس بِن ماِلٍك َرَوى عنه الّزْهِرّي. َدْغفَلٌ 

فَ أَ  َدْغفَلٍ  ودفاع بن اِسيُّ وقد ُضعِّ  .بُو روح البَْصِرّي عن َعْبِد الحميِد بِن صيفي ، وعنه محمُد بُن أَبي بَْكٍر المقدمّي وُعَمُر بُن خطاٍب الرَّ

ْفلُ  : [دفل]  ، وهذه عن ابِن َعبَّاٍد. بالكسرِ  الّدِ

ْفلَىو ِة اللغَِة ؛ َزاَد الَجْوَهِريُّ أَنَّه يكوُن وا كِذْكَرى : الّدِ ُن ، وال وهو األَْكثَُر األَْشَهُر عنَد الُحَكماِء وعليه اْقتََصَر طائِفَةٌ من أَئِمَّ ِحداً وجمعاً يُنَوَّ

ْنه َن في النَِّكرةِ ، ومن َجعَلَها للتَّأْنيِث لم ينّوِ ُن فمن َجعََل أَِلفَه لإِلْلَحاِق نَوَّ  .يُنَوَّ

وِجُب َمْنَع الصَّرِف ، وأَجابُوا بأَنَّ أَلَف قاَل شْيُخنا : وبََحثُوا ِلَم اْفتََرقَت أَِلُف اإِلْلَحاِق من أَِلِف التَّأْنيِث َمَع أَنَّ أَلَف اإِلْلَحاِق الَمْقصوَرةِ تُ 

ه نُِقلَْت. اإِلْلَحاِق ال تَْمنَُع الصَّرَف إِالَّ َمَع الِعْلِميَِّة وما نَْحن فيه نَِكَرةٌ   ، قالَهُ عليُّ األَْجُهوِري ، ومن َخّطِ

، منه نَْهريٌّ ، ومنه بَِريٌّ َوَرقُه كَوَرِق الحمقاِء بْل  (1) فارِسيَّتُهُ : َخْرَزْهَره الطَّْعِم جّداً  نَْبٌت ُمرُّ  قاَل شيُخنَا : وَكالُم الَجْوَهِريُّ كالنُّحاةِ ُمقَيٌَّد ،

وَشْوُكه َخِفيٌّ  ُمْنبَسَطةٌ على األَْرِض ، وِعْنَد الَوَرِق َشْوٌك ، ويَْنبُِت في الَخَراباِت ، والنَّْهِريُّ يَْنبُِت في شطوِط األَْنهاِر أََرّق ، وقُْضبانُه ِطوالٌ 

َّاٌل وَزْهُرهُ  وَوَرقُه كَوَرِق الخالِف وَوَرِق اللَّْوِز َعِريٌض وأَْعلَى ساقِِه أَْغلَُظ من أَْسفَِلِه ، ٌء َخِشٌن جّداً ، وعليه شي كالَوْرِد األَْحَمرِ  (2) قَت

 وخصوصاً َعِصيُر َوَرقِه ، ِطالءً  والتَّفَِشي نافٌِع للَجَرِب والِحكَّةِ  مفتحٍ َمْحُشٌو َشْيئاً كالصُّوِف ، وَحْملُهُ كالُخْرنوبِ  ُمْجتَِمٌع ِمثْل الشَّعَِر ؛

ْكبَِة والظَّْهرِ  كةً َجْمُع أَْرَضة ، (3) ، وِلَطْرِد البََراغيِث واألََرِض  ِضماداً  العَتيقِ  وِلَوَجعِ الرُّ وإِلزالَِة البََرِص ِطالًء  البَْيَت ، َرّشاً بَِطبيِخهِ  ، محرَّ

ةً بَْعَد اإِلْنقاءِ  ْلبِة وهو َشديُد الَمْنفَعَةِ  بِلُبِِّه اثْنَتَْي َعَشَرةَ َمرَّ ٌب ، ويُْجعَُل َوَرقُه على األَْوراِم الصُّ  فيها. وهو ُسمٌّ وقد يُْخلَُط بَشَراٍب وسذاٍب ُمَجرَّ

 فيُْسقَى فيَُخلُِّص من ُسُموِم الَهَواِم.

ئيُس : وهو َخِطٌر بنَْفِسه وَزْهِره للناِس والدواِب والِكالِب ، لكنَّه يَْنفَُع إِذا ُشِرَب بالشََّراِب المْطبوخِ مَ   َع السَذاِب على ما قِْيَل.قاَل الرَّ

ْفلُ و ً أَيْ  الّدِ ْفتُ  أَي بالكسِر ما َغلَُظ من ضا  ُهنا وَذَكَره في الذاِل المْعجمِة أَْيضاً وَسيَأْتي قَِريباً. (4)قالَهُ ابُن فاِرس  القَِطراُن والّزِ

كةً الِخضابُ  الدَّقَلُ  : [دقل] اِد المْهَملِة ، والواِحَدةُ  : محرَّ واُب بالصَّ  وهي الخصبة كما في العُبَاِب. َدقَلَةٌ  ، هكذا في سائِِر النسخِ ، والصَّ

 أَْرَدأُ التَّْمِر. : الدَّقَلُ و

 من النَّْخِل األَْلوان واِحُدها لَْون. الدَّقَلُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

 تكوُن ِميقاراً. الدَّقَلَةَ  ٌء إِالَّ أَنَّ : َرِدي الدَّقَلِ  وتَْمرُ 

 ما يكوُن تَْمُره أَْحَمر ، ومنه أَْسَود ، وُجْرُم تَْمِره َصغيٌر ، ونَواهُ كبيُر. الدَّقَلِ  وِمنَ 

 وهي الخصبةُ والَجميُع الِخصاُب. َدقَلَةٌ  الَمْجهوُل ِمَن النَّْخِل ُكلِّه ، الواِحَدةُ  الدَّقَلُ  وفي العُبَاِب : قاَل أَبُو َحنِيفَةَ :

اجُز : األَْدقالُ و  : َشرُّ النَّْخِل ، وتَْمُرها َشرُّ التَّْمِر ، قاَل الرَّ

تـــــــــــــم  نـــــــــــــح رًا لـــــــــــــكـــــــــــــُ ُم متـــــــــــــَح تـــــــــــــُ ـــــــــــــح نـ اللـــــــــــــو كـــــــــــــُ  َدقـــــــــــــَ

ال      تـــــــــــم َوشـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــح ُم مـــــــــــاًء لـــــــــــكـــــــــــُ (5)َأو كـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــُ
 

  
 يُّ :وقاَل الَجْعدِ 

 مل يـــــــــــــــقـــــــــــــــايـــــــــــــــظـــــــــــــــين عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  كـــــــــــــــا ـــــــــــــــمـــــــــــــــة 

ــــــــــــــــحــــــــــــــــِر وحــــــــــــــــود      ــــــــــــــــب ــــــــــــــــدقــــــــــــــــرلــــــــــــــــَك ال  ال

  
 من التَّْمِر ، كذا في الُمْحَكِم. ما لم يكن اجناساً َمْعروفَةً  الدَّقَلُ  أَو ، إِْدقاالً  النَّْخلُ  أَْدقَلَ  قَدْ و
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__________________ 
 ( يف تذكرة داود : جوز هرج.1)
 واو.بدون « زهره»( يف القاموس : 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : واأَلرحَضِة.3)
 ويف اجملمر يف مادة دفر : وقا  قوم الِدفحُر : فاغُلة من القطران.« دفر»( مل يرد يف املقايي  يف مادة 4)
 ( اللسان.5)
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 َسْهُم السَّفينَِة. أَْيضاً : الدَّقَلُ و

َراعُ وفي الُمْحَكِم : هي َخَشبةٌ َطويلَةٌ   كَجْوَهٍر. كالدَّْوقَلِ  تَُشدُّ في َوَسِط السَّفينَِة ؛ َزاَد األَْزَهِريُّ : يَُمدُّ َعلَيها الّشِ

كةً وكفِرَحٍة وَسفينٍَة ضاِويَةٌ قَِميئَةٌ ج َدقَلَةٌ  شاةٌ و  كِكتاٍب. ِدقالٌ  : محرَّ

 ، إِاّل أَْن يكوَن على طْرحِ الزائِِد. َدقائِلُ  إِنما هو َدقِيلة قاَل ابُن ِسْيَده : هذا قَْوُل أَْهِل اللغَِة ، وعْنِدي أَنَّ َجْمعَ 

 : َضِويَت. ُمْدقِلٌ  وهي أَْدقَلَتْ  قدو

 ، هكذا في الُمْحَكِم ، وفي ِسيَاِق المصنِِّف قُُصوٌر. (1) الذََّكرِ  : من أَْسماِء َرأِْس  الدَّْوقَلُ و

 .(2)َزَعُموا وال أَْدِري اْشتِقَاقَه  اسمٌ  َدْوقَلُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

ْل وهللا أَْعلم. َدْوقَلِ  قْلُت : يمكُن أَْن يكوَن َمْنقوالً من  السَِّفينَِة أَو مْن َرأِْس الَكَمرةِ في َضخاَمتِه وقْصِره فتأَمَّ

ْخَمةُ  الدَّْوقَلَةُ و  ُث.، قالَهُ اللَّيْ  َدْوقَلَةٌ  ، يقاُل َكَمَرةٌ  بهاٍء الَكَمَرةُ الضَّ

 شاِعٌر. َدْوقَلَةٌ و

 ، كما في العُبَاِب. َمنَعَه وَحَرَمه : َدقَلَه َدقالً و

 قَفاهُ ولَْحيَْيه. إِذا َضَربَ  َدقَلَه أَو كَدقََمهِ  َضَرَب أَْنفَهُ وفََمهُ  : َدقَلَهُ و

اَغانيُّ عن أَبي تُراٍب ، قاَل : هكذا َسِمْعُت ُمْبتكراً إِالَّ في اللَّْحي والقَفَا ، والدَّْقُم في األَ  الدَّْقلُ  قاَل األَْزَهِريُّ : وال يكونُ  ْنِف والفَِم ، ونَقَلَه الصَّ

 األْعَرابّي يقوُل.

 من اإِلْنساِن. َضْعُف الِجْسمِ  : بالفتحِ  الدَّْقلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

 التَّغَيُُّب والدُّخوُل. بالضمِ  الدُّقولُ و

كةً ، ع بال َدقَلَةٌ و  ، وهو في العُبَاِب بالفتحِ َمْضبُوٌط هكذا. يَماَمةِ ، محرَّ

ً : األَْكُل وأَْخذُ الشي الدَّْوقَلَةُ  ، كما في الُمْحَكِم. وفي التَّْهِذيِب : : أََخَذهُ وأََكلَهُ  َدْوقَلَهُ و  لنَْفِسه. يَُدْوقلُهُ  ِء اْختِصاصا

 الَمْرأَةَ : جاَمعَها. َدْوقَلَ و

 والتَّْهِذيِب : أَْولََج فيها َكَمَرتَه.وفي العُبَاِب 

 ، كذا في التَّْهِذيِب والعُبَاِب. َخَرَجتا من َخْلِفِه فََضَربَتا أَْدباَر فَِخَذْيِه واْستَْرَختَا إِذا ُخْصيَتاهُ  َدْوقَلَتْ  يقاُل :و

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

َطها بيَِده. َدْوقَلَ  ةَ : نَوَّ  الَجرَّ

 أَي َصغيٌر. َدْقلٍ  : جاَء بولَدٍ  أَْدقَلَ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ِء النِّيِل بالقُْرِب من ِدْمياط ، وإِليها نُِسبَت الُكوَرةُ وقد َرأَْيتها.بفتحِ الدال والقاِف وسكوِن الهاِء قَْريةٌ على شاِطى َدقَْهلةٌ  : [دقهل]

ينَ  َدَكلَ  : [دكل]  ِم.، كما في الُمْحكَ  َجَمعَهُ بيَِدِه ليَُطيَِّن به : َدْكالً  من َحدَّْي نََصَر وَضَربَ  يَْدِكلُ و يَْدُكلُ  الّطِ

 كما في العُبَاِب. وِطئَهُ  : َدْكالً  ءَ الشَّيْ  َدَكلَ و

ُ  الدََّكلَةُ و كةً ، الَحْمأَة  كما في الُمْحَكِم. ، محرَّ
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قيُق. في العُبَاِب :و يُن الرَّ  الّطِ

 وفي الُمْحَكِم : الماُء إِذا َصاَر ِطيناً َرقِيقاً.

ِهم أَْيضاً : هم الدََّكلَةُ و  كما في الُمْحَكِم والعُبَاِب. الَّذيَن ال يُجيبوَن السُّْلطاَن من ِعّزِ

 ، وهو اْرتِفاُع اإِلْنساِن في نْفِسه قالَهُ أَبُو َزْيٍد ، وأَْنَشَد للفَْقعسّي : تََدلّلَ  إِذا عليه تََدكَّلَ و

نا  ِليناعلي  ابلد هح  (3) َتدَك 
 وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ :

 (4) الت دَك رم َعزَازٌة قـَوحم هل
__________________ 

 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا والسيا  اقتض  كسرها.1)
 .361/  3( اجلمهرة 2)
 ( اللسان والصحاح وقبله فيهما :3)

 اي انقجي ما لِك تدألينا
 ( اللسان والصحاح.4)
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 وأَْنَشَد أَبُو َعْمٍرو :

تح  لــــــــــــَ دَكــــــــــــ  َ   تــــــــــــَ تــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــطــــــــــــ    بــــــــــــعــــــــــــِدي وَأهلــــــــــــحَ
َرن و      ـــــــــــــار واجلـــــــــــــَ ب ُدو يف اخلـــــــــــــَ ـــــــــــــعـــــــــــــح (1)حنـــــــــــــن ن

 

  
 كما في الُمْحَكِم. اْنبََسطَ  عليه : تََدكَّلَ  قيَل :و

 في نَْفِسه. تََرفَّعَ  قيَل :و

 ، كلُّ ذِلَك ُمتقاِرٌب كما في الُمْحَكِم. اْعتَزَّ  قيَل :و

 ، هكذا في النسخِ ونَّص ابِن َعبَّاٍد في الُمِحيِط : تَخايََل. تَخاَملَ  إِذا تََدّكلَ  قيَل :و

َ  إِذا تََدكَّلَ  قيَل :و  كما في العُبَاِب. تَبَاَطأ

انَةٍ  ُدكَّالَةُ و اَغانيُّ بفتحِ الدَّاِل ، َكُرمَّ  د بالَمْغِرِب للبَْربَِر. وَضبََطه الصَّ

 وُدْكن ، وهي الرماُح التي فيها ُدْكنة ، وَعَزاهُ األَْزَهِريُّ ِإلى أَبي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد : ُدْكل َجْمعُه،  : األَْدَكنُ  األَْدَكلُ  قاَل أَبُو العَبَّاِس :و

رَابــــــــــــة  ــــــــــــَ ُر قـ الِن َفضــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــييف لــــــــــــه َفضــــــــــــــــــــــــــح  عــــــــــــَ

ُمر و      ِر الســــــــــــــيِف والســــــــــــــ  ٌر بَنصــــــــــــــــــح رَفضــــــــــــــــــح  (2) الــــد كــــح
  

كةً وظاِهُر ِسياِق المصنِِّف أَنَّه بالفتحِ وليَس كذِلَك ، أَي من ِصلِّيانٍ  َدَكلَةٌ  قاَل ابُن َعبَّاٍد : يقاُل بهاو تشبُع َغنَمها من َحَسافتِها أَي  بَِقيَّةٌ منه محرَّ

 منه. أَو قِْطعَةٌ  يَبِيسها ،

َغها. تَْدكيالً  الدَّابَّةُ  َدكَّلَ و  َمرَّ

 ، كما في العُبَاِب. اسُم َشْيطانٍ  ، وهو اَرىكَسكَ  َدكالَى تقُوُل النَّصاَرى للُمتَنَبِّئ َمعَه ُرْوحٌ و

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 وهو الَموُطوُء. الدَِّكيُل الَمْدُكولُ 

 عن ابِن َعبَّاٍد. َدَكلَةٌ  : بَقَايا الماِء الواِحَدةُ  الدََّكلُ و

؛ وفي التَّْهِذيِب :  تُريِه َجراَءةً عليه في تَغَنُّجٍ وتََشكُّلٍ  وذِلَك أَنْ  على َزْوِجها تََدلُّلُها ، وهذه من العُبَاِب ، دالُوالُؤهاو َداللُهاوالَمْرأَِة  َدلُّ  : [دلل]

 به. تَِدلُّ  أَي ِشْكل َدلٍّ  واْمَرأَةٌ ذاتُ  وما بها ِخالٌف. (3) تُخاِلفُهُ  ، وفي بعِض نسخِ الُمْحَكِم : كأَنَّما ، كأَنَّها وَشْكٍل ،

إِنّه من بابَْي تَِعَب  َر عليه جماَعةٌ ، وقاَل بعٌض :وهو َصِريٌح في أَنَّه من َحّدِ َضَرَب ، وِمثْلُه في العُبَاِب والُمْحَكِم ، واْقتَصَ  َدلَّْت تَِدلُّ  قدو

 وَضَرَب كما نَقَلَه شْيُخنا.

 والَهْيئِة وأَْنَشَد : (4): ُحْسُن الحِديِث وُحْسُن الُمَزاح  َدلُّهاوةِ المْرأَ  َداللُ  وفي التَّْهِذيِب : قاَل َشِمٌر :

 فـــــــــــــــال تـــــــــــــــلـــــــــــــــحـــــــــــــــي  الـــــــــــــــد ال ُ فـــــــــــــــإن كـــــــــــــــاَن 

الم و      (5)إن كـــــــــــــــان الـــــــــــــــَوَداع فـــــــــــــــبـــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
 عليه أي تَْجتَِرُئ عليه. تَِدلُّ  ويقاُل : هي

 .«َدلُّها  إذا َرأَْيت اْمَرأَةً أَْعجبَنِيبَْينا أَنَا أَُطوف بالبَيتِ »قَْوُل َسْعٍد َرِضَي هللا تعالَى عنه : و

 والشَّمائِِل وَغْير ذِلَك وِمثْله قَْول الَهَروّي في الغَِرْيبَْين ، ومنه الَمْنَظرِ والَهْيئِة  كالَهْديِ وُهما من السَِّكينَِة والَوقاِر وُحْسنِ  الدَّلُّ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد :

اُر ِجد يُواِريَه حتى وسلمعليههللاصلىمن َرُسوِل هللا ،  َدالًّ  ما أَْعلَم أََحداً أَْقرب َسْمتاً وال َهْدياً وال»تعالَى عنه : قَْوُل حذيفَةَ َرِضَي هللا 

 .«األَْرِض من ابِن أُّمِ َعْبدٍ 

 ، كما في الُمْحَكِم ، قاَل اْمُرؤ القَْيِس : كتََدلَّلَ  عليه عليه اْنبََسطَ  أََدلَّ و
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َم أَ  اطـــــــــــِ اًل بـــــــــــعـــــــــــَ  هـــــــــــذا فـــــــــــَ هـــــــــــح رِ مـــــــــــَ َدلـــــــــــ   الـــــــــــتـــــــــــ 

لـــي      رحمـــي فـــــــَبمجـــِح ِت صـــــــــــــــــَ عـــــــح ِت قـــــــد أَزحمـــَ نـــــــح (6)فـــــــِإنح كـــُ
 

  
. أََدلَّ  ، ومنه الَمثَُل : بَِمَحبَّتِِه فأَْفَرَط عليه عليه َوثُقَ  أََدلَّ  ، هكذا هو في النسخِ ، ونَّص الَجْمَهرةِ : أَْوثَقَ  أََدلَّ و  فأََملَّ

 ، قاَل ماِلُك بُن خاِلٍد الخناعيُّ : أََخَذُهم من فَْوُق وكذا البازيُّ على َصْيِدهِ  إذا على أَْقرانِهِ  أََدلَّ و

ٌر  ــــــــــح َزبـ ٌث هــــــــــِ يــــــــــح ــــــــــَ ِد ّ ل ِه  مــــــــــُ تــــــــــِ يســــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــنــــــــــد خــــــــــِ

رَاِس      ٍر وَأعــــــــــــــح ِا لــــــــــــــه َأجــــــــــــــح تــــــــــــــَ مــــــــــــــَ (7)ابلــــــــــــــر قــــــــــــــح
 

  
ئُب : َجِرَب وَضِويّ  أََدلَّ و اغانيُّ : الذِّ  نَقَلَه الصَّ

__________________ 
 ( اللسان ونسبه أليب ُحيَـي ة الشيباين.1)
 ( اللسان وعجزه يف التكملة.2)
 اب اء املهملة.« حتالفه»( عن القاموس وابألصر 3)
 .«املزح»( اللسان والتهذيب : 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 .«وإن كنت»برواية :  37( من معلقته ا ديوانه ص 6)
 .4/  3( ديوان اهلذليا 7)
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 ، كما في المْحَكِم. : ما تَِدلُّ به على َحميِمكَ  الدَّالَّةُ و

 من يَِدلُّ على َمْن له عْنَده َمْنزلَة شْبهَ َجَراَءةٍ منه. الدَّالَّةُ  وفي التَّْهِذيِب :

اِغانيُّ : الَكْسَر والفَتَْح قاَل : والفَتُْح أَْعلَى ؛ ويُثَلَّثُ  يَدلُّهُ َداللَةً  عليه َدلَّهُ و بالضِم وإِْطالقُه  ُدلولَةً و ، اْقتََصَر ابُن ِسْيَده على الَكْسَر ، وَذَكَر الصَّ

َدهُ  على الطَّريقِ  فاْنَدلَّ  قُصوٌر ،  إِليه ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : َسدَّ

وُر ال  َك اي َأعــــــــــــــــــح َد   مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  تـ

َد   كـــــــــــــيـــــــــــــف و      نـــــــــــــح َو    يــــــــــــــَ ثــــــــــــــح ُرٌ  وعـــــــــــــِ  (1) ؟امـــــــــــــح
  

ِل بأَنَّه لم تَِجئ َح الماّل َعْبُد الَحِكيِم في َحَواِشي المطوَّ  إالَّ الِزماً ، اْنتََهى. الدَّاللَةُ  قاَل شْيُخنا : وَصرَّ

 َعَرْفته. َداللَةً  بهذا الطَّريقِ  َدلَْلت قْلُت : وفي التَّْهِذيِب :

َكْون اللّْفِظ متى أُْطِلق أَو أُِحس فُِهَم منه مْعنَاهُ للعلم  الدَّاللَةُ  ، ثم إنَّ الُمراَد بالتَّسديِد إَراَءة الطَّريِق. وفي االْصِطالحِ :  َداللَةً أَُدلُّ  به َدلَْلتو

ِن واإلْلتَِزاِم ألنَّ اللّْفَظ الدَّالَّ بالوْضعِ  يَدلُّ على تََماِم ما ُوِضَع له بالمُطابَقَِة ، وعلى جزئِِه بوْضِعه وهي ُمْنقَسَمةٌ إلى الُمطابقَِة والتََّضمُّ

هِن باإلْلتِزاِم كاإلْنساِن فإنَّه يدلُّ على تَماِم الَحيَواِن النَّ  اطِق بالُمطابقَِة وعلى أََحِدهما بالتََّضّمِن إَن كان له جزًء ، وعلى ما ياُلِزُمه في الذِّ

ن ، وعلى قابِِل الِعْلم باإل ٌل في َمْوضِعه.بالتََّضمُّ  ْلتِزاِم كما هو ُمفَصَّ

لِّيلىو لِّيلَىو الدلولَةُ و الدَّاللَةُ  ، ونَصُّ الُمْحَكِم : واالسمُ  : كخلِّيفَى الدَّاللَةُ  الّدِ  .الّدِ

لِّيلَى وفي التَّْهِذيِب : قاَل أَبُو ُعبَْيٍد :  .الدَّاللَةِ  من الّدِ

 فيها قالَهُ ِسْيبَوْيه. بها وُرسوُخهُ  الدَّليلِ  ِعْلم هو أَو

لِّيلَى قَْوُل الَجْوَهِرّيِ :و  الدَّليُل َسْهٌو ألنّه من الَمَصاِدِر. الّدِ

َح به أَْيضاً غيُر الَجْوَهِرّي ، ونَوقَِش بَما أََشاَر إليه المصنُِّف وهو َغلٌَط محٌض ، فإنَّ غايَةَ  ْصدٌر كما قاَل ؛ ما فيه أَنَّه مَ  قاَل شْيُخنا : وقد َصرَّ

لُ و والَمْصدُر يُْستعمُل بمْعنَى اسِم الفاِعِل كاَد أَْن يكوَن قياساً كاْستِْعماِلِه بمْعنَى اسِم الَمْفعوِل.  أَْيضاً :وكَشدَّاٍد الجاِمُع بيَن البَيِّعَْيِن ،  : الدَّالَّ

ثِيَن منهم أَبُو الَحَسِن أَْحمُد بُن َعبْ  اسُم َجماَعةٍ  ل ِد هللا بِن ُزَرْيِق بِن حميدِ من المحّدِ  .391ثِقَةٌ عن أَبي َعْبِد هللا المحاملّي َماَت َسنَة  الدَّالَّ

اُء كما في التَّْهِذيِب. كَسحابٍَة وكتابَةٍ  الدَّاَللَةُ  واالسمُ   قالَهُ الفرَّ

لِ  بالفتحِ ِحْرفَةُ  الدَّاَللَةُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : اللةِ ال . وَدليٌل بَيِّنالدَّالَّ  بالكسِر ال َغْير. ّدِ

اَللَةُ و لِ  أي بالكسِر ما َجعَْلتَهُ له : الّدِ ً و ، للدَّالَّ  كما في التَّْهِذيِب. وقد يُْفتَحُ  ، كما في الُمْحَكِم ، للدَّليلِ  أَْيضا

كَ  تََدْلَدلَ و ً  : تََهدََّل وتََحرَّ يا  ، قاَل : ُمتََدلِّ

يــــــــــــــه مــــــــــــــن  يــــــــــــــَ ُد ِ كــــــــــــــَبن  ُخصـــــــــــــــــــــــــــح َدلــــــــــــــح  الــــــــــــــتــــــــــــــ 

رحُف عـــــــــجـــــــــوٍز فـــــــــيـــــــــه ثـــــــــنـــــــــتـــــــــا حـــــــــنـــــــــظـــــــــِر      (2) ـــــــــَ
 

  
ْلَدلَةُ و ْلدالِ  ِء الَمنُوِط ،، وأَْيضاً : تَْحريُك الشي : تَْحريُك الرأِْس واألَْعضاِء في الَمْشيِ  الدَّ  الدَّْلدالُ  واإلْسمُ  ، َدْلَدله ِدْلَداالً  ، وقد بالكسرِ  كالّدِ

 بالفتحِ.

هماالدُّْلُدلُ و الدُّْلُدولُ و وهي دابَّةٌ  أو ِشْبُههُ  له َشْوٌك ِطواٌل قالَهُ اللَّْيُث أَو َذَكَره كما نَقَلَه شْيُخنا ، أَو َعظيُمهُ  عن ابِن األَْعَرابّيِ ، القُْنفُذُ  * : بضّمِ

هاِم ، وفَْرُق ما بَْينهما كفَْرِق ما بَْين   الِفئَرة والِجْرذان والبَقَر والَجَواِميس والِعَراب والبََخاتِّيِ.تَْنتَِفُض فتَْرِمي بَشْوٍك كالّسِ

هي التي  ، قيَل : وسلمعليههللاصلىبَْغلَةٌ َشْهباُء للنبّيِ ،  ، هكذا في النسخِ ، وصوابُه بِال الٍم وهو َمْضموٌم وكأَنَّه أَْطلَقه للشُّْهرةِ ، الدُّْلُدلُ و

ثِين أَنَّ أَْهَداها له الُمقَْوقَس ، وَصرَّ  يَِر وبعُض الُمحّدِ ةُ الّسِ  َذَكٌر ، وقاَل ابُن الصَّالحِ : هي أُْنثَى ، نَقَلَه شْيُخنا. ُدْلُدلَ  َح أَئِمَّ

ْلُدلِ  ، يقاُل : َوقََع القَوُم في األَْمُر العَظيمُ  : الدُّْلُدلُ و  .الدُّ

 كما هو نَصُّ الُمْحَكِم. الِحْميَرّيِ  ، كذا في النسخِ والصَّواُب َمْنَجشانَ  (3) بنتا َمْنِشحانَ  ُمِدلَّةُ و َدلَّةُ و

 هذه ُمِدلَّة قْلُت : وهو ذُو َمْنَجشاَن بِن كلة بِن َرْدمان وبْنته
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__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( األو  يف اللسان.2)
لُد ُ »ابلقاموس :  (*)  .الد لحدو »تقدمي عل  : « الد 
 ويف اللسان : منجشان.« منشجان»( يف القاموس 3)
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َم ذِلَك يف ن ج ش ُمَفص اًل. َعُر ا ابحنا أَُدد بن َزيحٍد وقد تقد   أُم  مرَِّة ومَتِيٍم وهو اأَلشح
بوها فَقالوا ِل والالُم ساِكنَةٌ َخِفيفَةٌ :َمْكسوُر األَوَّ  بالفاِرِسيَّةِ  ِدلْ و ْوا بهابالفتحِ  َدلٌّ  الفُؤاُد َعرَّ المْرأَةَ ، وإنَّما فَتَُحوه ألَنَّهم لم يَِجُدوا   والشَّّدِ وَسمَّ

 الذي هو الدَّالُل والّشْكُل كما في الُمْحَكِم. الدَّلُّ  أَْخرُجوه إلى ما في َكالِمهم وهو دالًّ  في َكالِمهم

واُب با َدلََّوْيهِ و البَْغَداِدّي أَبُو هاِشٍم ،  الّطوِسّيِ  بِن ِزيادِ  لَقَُب ِزياِد بِن أَيُّوبَ  لضِم َمَع التَّْشديِد :بتَْشِديِد الالِم الَمْفتوَحِة كما في النسخِ ، والصَّ

ِغير ، َرَوى له البَُخاري وأَبُو َداُود  يه شْعبَة الصَّ والتَّْرَمذّي والنسائّي ، َماَت َسنَة وكاَن يَْغَضُب من هذا اللَّقِب ، ثِقَةٌ حافٌِظ ، وكاَن أَْحمُد يَُسّمِ

 عن ِسّتٍ وثََمانِْين َسنَة. 152

ثو ُدلَْيلٌ و ودِ  عن أَبيِه عن السدّي ، َدليلٍ  َن وكأَميٍر عبُد الَمِلِك بنُ : كُزبَْيٍر ُمَحّدِ أَبُو الُحَسْين قاِضي بَْلبِيس  الدَِّليلِ  بنِ  بِن ُعَمرَ  وأَحمُد بُن َحمُّ

ْحمن بِن النَّحاس وكان يَْحفُظ ، ثان عن عبِد الرَّ  .(1) ُمَحّدِ

  الصَّوِت اْسُمه ناقٌِد وُكْنيتُه أَبُو َزْيٍد ، َخَصاهُ ابُن َحْزٍم َمَع َجماَعٍة من الُمَخنَّثين.َمْعروٌف بالِغنَاِء وُحْسنِ  كَسحاٍب ُمَخنٌَّث م : َداَللُ و

 َسْينقُْلُت : ومنهم أَحمُد بُن إِْسمعيل بِن الحُ  في نََسِب ِحْميَرَ  بِن ماِلٍك بِن َعْمِرو بِن قَْيِس بِن ُمعَاِوية بِن ُجَشِم بِن عبِد شمٍس  بُن َعِدّيٍ  َداللُ و

 أَحُد الفُقَهاِء باليََمِن َذَكَره ابُن َسُمَرةَ والجْنِدّي. الدالئي

 االْضِطراُب. : بالفتحِ  الدَّْلدالُ و

 وبَْلباٍل إِذا اْضَطرب أَْمُرُهم وتََذْبَدَب. َدْلدالٍ  قاَل اللّْحيانيُّ : يقاُل َوقََع القَْوُم في

يت إِذا، عن  بالضمِ  ، هذه ُدْلُدلٌ و َدْلدالٌ  قَْومٌ و ّكِ  بيَن أَْمَرْيِن فلم يَْستَقيموا. تَدْلَدلُوا ابِن الّسِ

يت : جاَء القَْومُ  ّكِ  ، قاَل أَبُو َمْعَدان البَاِهِليُّ : (ال ِإىل هُؤالِء َوال ِإىل هُؤالءِ )إِذا كانُوا ُمَذْبَذبِْين  ُدْلُدالً  وقاَل ابُن الّسِ

ُن  ُم والــــــــــــــــــز ابئــــــــــــــــــِ زَائــــــــــــــــــِ اَء ا ــــــــــــــــــَ ُدالً جــــــــــــــــــَ  ُدلــــــــــــــــــح

اِن      طــــــــــــ  ض الــــــــــــقــــــــــــُ َا وال مــــــــــــَ (2)ال ســــــــــــــــــــــــــابــــــــــــقــــــــــــِ
 

  
بِينتاِن من باِهلَةَ.  قاَل : والَحِزيمتاِن والزَّ

. : اْنَصبَّ  اْنَدلَّ و اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ةُ الَواِضَحةُ  الدُّلَّىو  عن ابِن األَْعَرابِّي. : كُربَّى الَمَحجَّ

ةُ البَْيضاُء  الدَّليلَةُ  عن أَبي َعْمٍرو :« ل د د»تَْرِكيِب وَوقََع في التَّْهِذيِب في آَخر   ، فاْنُظْر ذِلَك. (3): الَمَحجَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

ً  الدَِّليلُ   الشاِعِر : ، وقَْولُ  أَِداّلءُ و أَِدلَّة . وقيَل : هو الُمْرشُد وما به اإِلْرشاُد ، الَجْمعُ الدَّالُّ  : ما يُْستََدلُّ به. وأَْيضا

ي  عـــــــــــلـــــــــــ   طـــــــــــِ
َ

د وا املـــــــــــ يـــــــــــرٍ شـــــــــــــــــــــــــَ ٍب  َدلـــــــــــِ  دائـــــــــــِ

ر      مـــــــــٍة بســـــــــــــــــــــــيـــــــــِف اأَلحبـــــــــحُ ِر كـــــــــا ـــــــــِ (4)مـــــــــن َأهـــــــــح
 

  
 .َدِليلٍ  ، كأَنَّه قاَل : ُمْعتِمِديَن على َدِليلٍ  أَي على َداللَةِ 

أََك ، قاَل : َدلَّكَ  ويقاُل : ما  عليَّ أَي َجرَّ

لــــــــــــــوالً فــــــــــــــإنح تــــــــــــــُك  دح ين  مــــــــــــــَ  عــــــــــــــلــــــــــــــي  فــــــــــــــِإنــــــــــــــ 

اين      ٌر ولســــــــــــــــــــــــُت بــــــــــفــــــــــَ مــــــــــح د  ال غــــــــــُ هــــــــــح عــــــــــَ (5)لــــــــــِ
 

  
أََك عليَّ ِحْلمي فإِنِّي ال أُقِرُّ بالظلِم ، قاَل قَْيُس بُن ُزَهْيٍر :  أََراَد : فإِن َجرَّ

م  لـــــــــــــــح ن  ا ـــــــــــــــِ وحمـــــــــــــــي  َد   َأ ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــي  قـ

ـــــــــُم و      ي ـــــــــِ ل ـــــــــرجـــــــــُر ا ـــــــــَ ر ال هـــــــــَ جـــــــــح ـــــــــَ ت ـــــــــد ُيســـــــــــــــــــــــح (6)ق
 

  
 ُء.بالشَّجاَعِة : الَجِري الُمِدلُّ و
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. الُمَدلِّل وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :  الذي يَتََجنَّى في غيِر َمْوِضع تََجّنٍ

 فالٌن إِذا َهَدى. َدلَّ وقاَل : 

 إِذا اْفتََخر. َدلَّ و

اُء :  : الِمنَّةُ. الدَّالَّةُ  وقاَل الفرَّ

لّةُ الو  : اإلْدالُل. دَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : امدِّ ن.1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
 .«وهي الد ىل» 68/  14« لدد»( زيد يف التهذيب املطبوع 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
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 إِذا َمنَّ بعَطائِِه. َدلَّ يَِدلُّ وإِذا َهَدى ،  يَِدلُّ َدلَّ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 الَمنَّاُن بعََمِله. األََدلُّ و

 .إِْدالالً  بالطَّريقِ  (1) ادَّللت وقاَل أَبُو َزْيٍد :

َك.الشي تََدْلَدلو  ُء وتََدْرَدَر : إِذا تََحرَّ

 َب فيها.في األَْرِض وبَْلبَل وقَْلقَل َذهَ  َدْلَدل وقاَل الِكَسائيُّ :

ً  االْستِْداللُ و ِليِل إِلثْباِت الَمْدلُوِل وقد يكوُن ُمطاِوعا  الطَّريق. لَدلَّه : تَْقريُر الدَّ

 وأَْنَشَد أَبُو ُعبَْيٍد : َداَلالتٍ  على الدَّاللَةُ  ويُْجَمعُ  َداللَةِ  أَو َدِليلَة َجْمعُ  الدَّالئِلُ و

ُرٌ  اِبلط رح  ذو   (2) َدالالتِإيّنِ امح
. ُمَدللة ُل أَْهِل بَْغداَد : فالنَةٌ وقَوْ  اَغانيُّ  فالٍن أَي مرباته ليَس من َكالِم العََرِب قالَهُ الصَّ

 بِن ذي ُرَعْين بَْطٌن من ِحْميََر. مدلّ  وبَنُو

النَّْيسابوِريُّ َرَوى  َدلَّوْيه عن أَبي أَْحَمَد الَحاِكِم وَغْيِره. وأَبُو بَْكٍر محمُد بُن أَْحمَد ابنِ  بالدَّلّويّ  الدْستِوائيُّ الَمْعروفُ  َدلَّوْيهِ  وحاِمُد بُن أَحمَد بنِ 

 عن البَُخاِري : بَّر الَواِلَدْين.

 َكِم ، وهو قَْوُل األَْصَمِعّي.، كما في الُمحْ  َدمالٍ  ؛ يقاُل : َجاَء بتَْمرٍ  : كَسحاٍب التَّْمُر العَِفُن األَْسَوُد القَديمُ  الدَّمالُ  : [دمل]

 ما فيه من الَخْلق َميِّتاً نحو األَْصداِف والَمناقِيف والنّبَّاحِ قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : (3) ما َرَمى بِه البَْحُر من ُخشاَرةِ   :الدََّمالُ  في التّْهِذيِب :و

 (4)الُبحوِر وِحيتاهُنا  َدما ُ 
ْرقينُ  : الدََّمالُ و  نحُوه ، كما في التَّْهِذيِب.و الّسِ

 ، كما في الُمْحَكِم ، وأَْنَشَد : التُّرابِ  الَوأْلِة ، وهي البَْعُر منوما َوِطئَتْهُ الدَّوابُّ من البَْعِر  : الدََّمالُ و

َر  تح أَرحعـــــــــــــَ حـــــــــــــَ بـــــــــــــ  قـــــــــــــا    (5)َفصـــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــالـــــــــــــنـــــــــــــِّ

مــــــــــــًا لــــــــــــيــــــــــــ  عــــــــــــلــــــــــــ  و      لــــــــــــِ ظــــــــــــح مــــــــــــا مــــــــــــُ (6)الــــــــــــد 
 

  
 الطَّْلعِ قَْبَل إِْدَراِكِه حتى يَْسَودَّ.فَساُد  : الدََّمالُ و

 ، والالُم يَُشاِرك النَّوَن في َمَواِضَع. الدََّمانُ  يُِصيُب النَّْخَل فيَْسواّد َطْلعُه قَْبَل أَْن يْلقََح ويقاُل له أَْيضاً : الدََّمالُ  ونصُّ ابِن ُدَرْيٍد :

ً و بالفتحِ  َدْمالً  األَْرضَ  َدَملَ و ك َدَمالنا حِديُث َسْعٍد  ، كما في المْحَكِم ؛ ومنه َسْرقَنَها : أَْدَملَهاوأَْصلََحها ،  َدَملَها أَو ، بالدَّمالِ  ةً أَْصلََحهامحرَّ

ِة ، وكاَن يقوُل : مكتل عّرة مكتل برة يَْدُمل أَنّه كان»َرِضَي هللا تعالَى عنه :   .«أَْرضه بالعُرَّ

لَتْ   : َصلََحْت به. فَتََدمَّ

 قاَل :

ــــــــــــدو  ــــــــــــ   ق ل ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ــــــــــــازُِ  آ  ل تح مــــــــــــن ــــــــــــَ ل عــــــــــــَ  جــــــــــــَ

َر  مل و      رح ُأخـــــــــــــح َدمـــــــــــــ  ـــــــــــــُ ـــــــــــــا  ت ـــــــــــــن ِوي ـــــــــــــَ ت (7)َيســـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ، قاَل الُكَمْيت : أَْصلَحَ  : إِذا َدْمالً  بَْينهم َدَملَ  من المجاِز :و

نــــــــــــــة  تــــــــــــــح ش  لــــــــــــــفــــــــــــــِ  رََأ  أََرًة مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا حتــــــــــــــَُ

اِإيـــــــــــــــقـــــــــــــــاد راٍج َأنح يـــــــــــــــكـــــــــــــــوَن و      (8)َدمـــــــــــــــاهلـــــــــــــــَ
 

  
 بَْينهم ، وهذه عن ابِن َعبَّاٍد. كَدْوَملَ  يكون سبباً إِلْشعاِل النارِ  الدََّمالَ  سبُب هذه الَحْرب كما أَنَّ يقوُل : يَْرجو أَْن يكوَن 
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 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. : تَصالَحوا تََداَملواو

لُ و  ّي.ما هو ، نَقَلَه األَْزَهرِ  االْنِدَمالِ وألَنَّه إِلى البُْرِء  : كُسكٍَّر وُصَرٍد الُخَراجُ  الدُّمَّ

يَت ي به تَفَاُؤالً بالصَّالحِ كما ُسّمِ  وفي العُبَاِب : ُسّمِ

__________________ 
 .«أدحللت ابلّطري  إدحالالً »( يف اللسان : 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( نونت يف القاموس ا والسيا  اقتض  ختفيفها.3)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.4)
قوله : أرعر أي طوياًل مســــرتخياً كما يف اللســــان ا وقوله : كالنقا  أي النعا  ا مجض نقر يعين نبالً متهداًل من »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 5)

 .«نعمته ا شبهه يف هتدله ابلنعر اخلل  الجي  رها البسها ا أفاده يف اللسان
 ( اللسان.6)
 ( اللسان بدون نسبة.7)
 .( اللسان والصحاح وفيهما إرّة بكسر اهلمزة8)
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ِر اللَغِة ذِلَك ا قاَ  أَبُو ا لكُة َمَفاَزٌة والل ديُغ َسِليماً ا هذا قـَوحُ  الَبصحرِيِّا وقد َخاَلَف قـَوحٌم من َأهح َهح
ِم :امل  لن جح
ِر و  ـــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــــاِم اأَلمـــــــــــــــــح  قـــــــــــــــــام جـــــــــــــــــيّن الســـــــــــــــــــــــــــــــن

َر و      عــــــــــــح ــــــــــــغــــــــــــاِرُب فــــــــــــِ َد ال هــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ رِ امــــــــــــح مــــــــــــ  ــــــــــــد  (1)ال
 

  
 ناِدٌر. َدماميلُ  ج

 وذِلَك إِذا تََماثَل ، قالَهُ اللّْيُث. كاْنَدَملَ  ءَ كَسِمَع بَِرى جْرَحه َدِملَ و

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : يَْدُملُه الدَّواءُ  َدَملَهُ و من َوَجِعه اْنَدَملَ والَمِريُض ،  اْنَدَملَ  ويقاُل :

رحُح الســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــِف و  هجــــــــــــــُ لــــــــــــــُ مــــــــــــــُ دح ا  تــــــــــــــَ ربح  فــــــــــــــيــــــــــــــَ

رََح الـــــــــــلِّســــــــــــــــــــــــاُن و      ر مـــــــــــا جـــــــــــَ هـــــــــــح رحُح الـــــــــــد  (2)جـــــــــــُ
 

  
 قْلُت : ومنه أََخَذ الشاِعُر :

ـــــــــــــاُم  ئ ـــــــــــــِ ت ـــــــــــــح اِن هلـــــــــــــا ال ـــــــــــــَ ن ات الســـــــــــــــــــــــــــِّ رَاحـــــــــــــَ  جـــــــــــــِ

ــــــــــــــلِّســــــــــــــــــــــــــــانُ و      رََح ال اُم مــــــــــــــا جــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــلــــــــــــــح  ال ي

  
ْفُق. الدَّْملُ و  : الّرِ

 ليُْصلَح وهو مجاٌز ، قاَل أَبُو الَحَسِن : : َداَراهُ  َداَملَهُ و

َن اإلِ  ُت مــــــــِ ئــــــــح نــــــــِ واِن مــــــــن لســــــــــــــــــــــُت زائــــــــاًل شــــــــــــــــــــــَ  خــــــــح

ه     لــــــــــــُ رَ  أُدامــــــــــــِ ر ِ   َدمــــــــــــح خــــــــــــَ
ُ

قــــــــــــاء املــــــــــــ (3)الســــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
 َجاَء بالمْصدِر على غيِر فِْعِله.

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 : واٍد من أَْوديَِة العََرِب. اليَْدُملَةُ 

ْيلَىو ْيَهى َدأَْماُؤها ، عن ابِن َعبَّاٍد. ُدمَّ  اليَْربُوع : كُسمَّ

 القَْوَم أي اْطِوهم على ما فيهم. اْدُملِ  ويقاُل :

 : َسْرقَنَها ، عن اللَّْيِث وابِن َعبَّاٍد. إدَماالً  األَْرض أَْدَملَ و

 : كالُمَداَجاة. الُمداَملَةُ و

 بِي َعْمٍرو.الُجْرُح على اْفتَعَل تََماثَل ، عن أَ  ادََّملَ و

ُوا االً  وقد َسمَّ  كَشدَّاٍد وُزبَْيٍر. ُدَمْيالً و َدمَّ

. وقال : ابُن ُدَرْيٍد : َدْمَحلَهُ   :[دمحل]  .(4)كَدْحَملَه  َدْحَرَجهُ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ، قال ُرْؤبَةُ : بالضِم الُمْكتَنُِز الُمتَداِخلُ  الدُّماِحلُ و

َوازِ  ـــــــــــــــا خـــــــــــــــَ جـــــــــــــــازِه ُت يف َأعـــــــــــــــح ـــــــــــــــح ب  ال َحســـــــــــــــــــــــــــــِ

َد      قــــــــــــِ ن  الــــــــــــعــــــــــــَ هبــــــــــــِِ ذح المــــــــــــن جــــــــــــَ احــــــــــــِ مــــــــــــَ (5)الــــــــــــد 
 

  
.  يقوُل : كأَنَّ أَْعجاَزُهنَّ تَْنجذُب لثقِل أَْوَراكهنَّ

 كذِلَك كما في العُبَاِب. دماِحلٌ و ُدَمِحلٌ  ؛ والرُجلُ  (6) كعُلَبَِطٍة المرأةُ السَّمينةُ ، أَو الَحَسنَةُ الَخْلقِ  الدَُّمِحلَةُ و

ْرباِل :و ْمحالُ  في ياقُوتَة الّطِ ، هكذا هو في النسخِ بكسِر الُمثَنَّاةِ التَّْحتيِة وتَشديِد الموحَدةِ الَمْفتوَحِة. وفي العُبَاِب  (7) : بالكسِر التِّبَِّري الّدِ

ُروهُ ال أَبُو َعْمٍرو وال األَْزَهرِ   .(8)ّي ، وقد قيَل إنَّه َمْنَسوٌب لَكذا بتْقديِم الموّحَدةِ ولم يُفَّسِ
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. دانالُ  : [دنل] اغانيُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 وقد أَْجَحَف به المصنُِّف كابِن ِسْيَده وقصَر في بَيانِه ولُغَاتِه. اسٌم أَْعَجِميُّ  وفي المْحَكِم :

َر وكاَن من أَعَ  َدانيَال وقاَل َجماَعةٌ فيه ّزِ الناِس أَْيضاً وهو الَمْعروُف الَمْشهوُر على األَْلِسنَِة وهو اسُم نَبّيٍ َغْيُر ُمْرَسٍل كاَن في َزَمِن بُْختَنَصَّ

خين فَوُشوا به فأَْلقاهُ وأَْصحابَه في األُْخدوِد كما هو َمْشهوٌر. وَجواُز إْعجاِم َداِله ال أَْصَل له ، وإن َذَكَره جماَعةٌ من ا عْنَده وأََحبَُّهم إليه لُمَؤّرِ

اُح الشفاِء وغيُرهم ، وقيَل : مْعنَاه الُحْكم هلل ، وَذَكَر كثيراً من ُمتَعَلِّقاتِه الشهاُب أََواِخر نسيِم الرِّ   ياِض قالَهُ شْيُخنا.وشرَّ

 وقََرأُْت في كتاِب ليَس البِن َخالََوْيه ما نَّصه ، وأَْنَشَدنا :

 إذا كـــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــوزيـــــــــــــــــــُر أاب اجلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاِ  

ــــــــــــــــادو      ــــــــــــــــي ــــــــــــــــدان ــــــــــــــــعــــــــــــــــراِ  ال   ــــــــــــــــتســــــــــــــــــــــــــــــُب ال

  

 فــــــــــــــال تــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــجــــــــــــــّ  فــــــــــــــعــــــــــــــن قــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــٍر 

  
َوِر الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاد    نـــــــــــــــــر  األايَم يف صـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
. كقُْنفُذٍ  ُدْنبُلٌ  : [دنبل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 ( اللسان وفيه : ويبق  الدهر.2) واللسان والتهذيب وفيهما بدون نسبة. 303/  2( الثاين يف املقايي  1)
 ( اللسان واألساس ونسباه أليب األسود ا ويف التهذيب بدون نسبة.3)
( ديوانه ص 5) .«د لته وذ لته أيضاً »ابلدا  والذا  ا والذا  أعل  ا إذا دحرجته ا ويقا  : ء وفيها : ودمحلت الشي 327/  3( اجلمهرة 4)

 والتكملة. 121
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة بضمتا.6)
ّي.7)  ( بياض ابألصر ا ونبه له هبامش املطبوعة املصرية.8) ( يف اللسان والتكملة : الَبرت 
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ةُ النََّسِب : ين أَبُو العَبَّاِس  لةٌ من األَْكراِد بَنَواحي الَمْوِصِل ، منهمقبي وقاَل أَئِمَّ حج  الفَقيهُ الشَّافعيُّ  بِن الُحَسْين أَْحمُد بُن نَْصرٍ  اإلماُم شمِس الّدِ

ه : تُوفي بالَمْوِصِل  (1)، وناَب في القَضاِء ببَْغداَد ، وَماَت بْعَد الستمائِة ، كذا في التَّْبصيِر  595َسنَة  ، والذي في َطبَقَات ابِن السَّبكي ما نَصَّ

ثُ  ؛ 598َسنَة  ْنبُِليَّانِ  َسِمَع السَّلَِفيُّ ، وأَُخوه ُسلَْيمان َحدََّث أَْيضاً ، وعليُّ بُن أَبي بكِر بِن ُسليماَن الُمَحّدِ  .الدُّ

 لعََربّيِ وإنّما هو الدُّمُل.ليَس با الّدْنبُلُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد في الَجْمَهَرةِ :

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

َوِلي  الّدْنقِليُّ  إْحَدى َمَدائِن الّزْنج َغْربِي بَّرِ اليََمِن وهي َمقَرُّ ُسْلطان النَّْوبَة اآلَن ومنها أَْحمُد بُن أَبي بكِر بِن إْسَمعيل (2)بالضِم  ُدنقلَةُ   :[دنقل]

 .838الممالحِ َماَت َسنَة قََضاء المحالب وَسَكَن ب

مانِ  الدَّْولَةُ  : [دول]  من حاِل البُْؤِس والضِر إلى حاِل الغْبَطِة والّسروِر. : اْنِقالُب الزَّ

قالَهُ أَبُو َعْمِرو بُن  الفتُْح في الَحْربِ أَو الضمُّ فيه و كما في الُمْحَكِم ، ويَُضمُّ  وتقدََّم تَْفسيُر العُْقبَِة بالنَّْوبِة والبََدِل ، العُْقبَةُ في المالِ  : الدَّْولَةُ و

 العاَلِء.

 .الدَّْولَة إْحَدى الِفئَتَْين على األُْخَرى ، يقاُل : كانَْت لنا عليهم تُدالَ  في الَحْرِب أَنْ  الّدْولَةُ و

اُء : قَْولُه تعالَى :  بمْوِضع  للدَّْولةِ  قََرأَها السُّلَِميُّ فيَما أَْعلَم بالفتحِ ، قاَل : وليَس هذا (3) (َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اْْلَْغِنياِء ِمْنُكمْ )قاَل الفرَّ

ةُ ؛ قاَل :  الدَّْولة للَجْيَشْين يَْهِزُم هذا هذا ثم يُْهَزُم الهاِزُم ، فتَقوُل : قد َرَجعَت الدَّْولة ، إنَّما بالضِم في الِمْلك  الدُّْولَةوعلى َهُؤالء كأَنّها المرَّ

ان ويُْفتَحان ، أَو ُهما سواءٌ  ، الدُّْولةُ  والسُّنَن التي تغيَّر وتُبدَُّل عن الدَّْهِر فتِْلكَ   أَو الضمُّ في اآلِخرة والفتُْح في الدُّنيا. بمْعنًى واِحٍد يَُضمَّ

تحِ ، الِفْعل. وقاَل عيَسى بُن ُعَمَر : ِكْلتاهما تكوُن في الماِل به بعَْينِه ، وبالف يُتَداَولُ  ِء الذي: بالضِم ، اسُم الشي الدُّْولةُ  وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد :

 والَحْرِب سواٌء.

ا أَنَا فو هللا ما أَْدِري ما بينهما.  وقاَل يونس : أَمَّ

ةِ التي تْحدُث لإِلْنساِن ، فيقاُل : هذه  لَْت.فالٍن قد أَْقبَ  َدْولةُ  قاَل شْيُخنا : وتُْستَْعمُل في نْفِس الَحالِة السارَّ

 الدَّاِل. ُمثَلَّثَة ُدَولٌ  ج االْستِيالُء والغَلَبَةُ وقيَل : غيُر ذِلكَ  قَْوٍم ، إلى قَْوٍم وبالفتحِ : وقيَل بالضّمِ إْنتِقاُل النّْعمِة من

ا َسبِيلَه أَْن  َدْولَة ُدْولة أَنَّ ُء فُْعلٍَة على فُعٍَل يُِريَك أَنَّها كأَنَّها إنَّما جاَءْت عْنَدهم على فُْعلٍَة فكوقاَل ابُن جني : َمِجي وإنَّما ذِلَك ألَنَّ الواَو وممَّ

ُد عنَدَك َضْعَف ُحُروِف اللِّيِن الثَّالثَِة. ِة قاَل : وهذا يَُؤّكِ مَّ  يأْتي تابعاً للضَّ

اجِ :  ، ومنه أََدالَهُ إَِدالَةً  قدو  ، قيَل : مْعنَاهُ َستَأْكُل منَّا كما أََكْلنَاها. «امنه أُِدْلنا منَّا كما ستَُدالُ  إنَّ األَْرضَ »قَْوُل الحجَّ

 .بالدَُّولِ  : أََخذُوه تَداَولوهُ و

ةً ؛ وقَْولُه تعالَى :  تََداَولَتهو ةً وهذه مرَّ  أَي َداَر. َدالَ  أَي نُِديُرها من (4) (َوتِْلَك اْْلَاّيُم نُداِوهُلا َبنْيَ الّناسِ )األَْيِدي : أََخَذتْه هذه مرَّ

 كما في العُبَاِب. تَداُولٍ  بعدَ  تَداُولٌ  أَو وإْن ِشئَْت َحَمْلته على أَنَّه َوقََع في هذه الحاِل ؛ ؛ قاَل ِسْيبََوْيه : على األَْمرِ  ُمداَولَةً  أَي َدَوالَْيكَ  قالُوا :و

وَحجاَزْيك أََمَره أَْن يَْحُجَز  : وهذه حروٌف ِخْلقَتُها على هذا ال تُغيَّر ، قاَل : وَهَذاَذْيك ، قالَ  َدَوالَْيكووقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقاُل َحجاَزْيك 

ا َهَذاَذْيك فأَْمره أَْن يْقَطَع أَْمَر القَْوم ،   َدْولَة هذاو َدْولة األَْمَر بَْينهم يأْخذُ هذا تََداَولوا ِمنْ  َدَوالَْيكوبينهم ، ويُْحتَمُل َكوَن مْعنَاه ُكفَّ نَْفَسك ، وأَمَّ

 ، قال عْبُد بني الَحْسحاِس :

ٌض  ــــــــــُ رحق ــــــــــُ ــــــــــرُبحِد بـ رحٌد شــــــــــــــــــــــــُ   ابل ــــــــــُ   (5)إذا شــــــــــــــــــــــــُ ِّ بـ
كَ      يـــــــــــح ـــــــــــَ ِ   َدوال ريحُ البـــــــــــِ نـــــــــــا غـــــــــــَ لـــــــــــ  (6)حـــــــــــىت كـــــــــــُ

 

  
__________________ 

 .575/  2( التبصري 1)
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 ( يف معجم البلدان : هي دمقلة ا وخبرت السكري ُدنكلة.2)
 .7( ا شر اآية 3)
 .140عمران اآية ( آ  4)
قوله : برقض ا كذا خبطه ا والذي يف الصــــــحاح واللســــــان : شــــــ  ابلربد مثله ا والرواية : برقض كما يف الصــــــاغاين »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 5)

 .«متوركاً عل  اجلوهري
 واللسان والتكملة والصحاح والتهذيب واألساس. 16( ديوان سحيم ص 6)
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 ْمَرأَةٍ ليَْنظَر َجَسَدها فَشقَّت هي أَْيضاً ثياَب َجَسِده.هذا رُجٌل َشقَّ ثياَب ا

 ، وأَْنَشَد : الدَّوالَْيكَ  وقد تَْدُخلُه أََل فَيُْجعَُل اْسماً مع الكاِف ، يقالُ  قاَل ابُن بُُزْرجٍ :

هح و  كـــــــــَ بحفـــــــــَ ه ذي مـــــــــَ تـــــــــُ بــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــٍب صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــَ

ي      كَ مَيحشــــــــــــــــــــــِ يـــــــــح هح  الـــــــــد والـــــــــَ كـــــــــَ نـــــــــ  ُدو الـــــــــبــــــــــُ عـــــــــح (1)ويــــــــــَ
 

  
 ِمثْله في العُبَاِب. أَْن يَتََحفَّزَ  الدَّوالَْيكَ و قال :

 ، كذا في النسخِ ، وصوابُه إذا َحاَك كما في التَّْهِذيِب ؛ والبُنََّكةُ : ثِْقلُه إذا عدا. في ِمْشيَتِه إذا جالَ  ؛ (2)وفي التَّْهِذيِب : يَتَبَْختَُر 

 ذِلَك. َخَرجَ  من ِمعاً أَو ِصفاٍق : ُطِعَن ف ما في بَْطنِه اْنَدالَ و

 اْستَْرَخى. ، وفي العُبَاِب : البَْطُن : اتََّسَع وَدنَا من األَْرِض  اْنَدالَ و

 ، قاَل : ُء : ناَس وتَعَلَّقَ الشَّي اْنَدالَ و

َدِج  ٌر كـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــِ دا ِ فـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــــــ

اِ       ن مــــــــــــــــــدرعــــــــــــــــــة َألــــــــــــــــــح َن مــــــــــــــــــِ َدوح (3)بــــــــــــــــــَ
 

  
 ابُن ُدَرْيٍد.هكذا أَْنَشَده 

يرافي :  ُمْنفَعل من التََّدلِّي َمْقلُوٌب عنه ، فعلى هذا ال يكوُن له َمْصدر ألَنَّ الَمْقلوَب ال َمْصدَر له. ُمْندال وقاَل الّسِ

 والتَُّولِة. بالدَُّولَةِ  جاءَ  كالتَُولِة ، يقاُل : (4) الدَّاِهيَةِ  ِمْن ؛ أَْسماءِ  كُهَمَزةٍ   :الدَُّولَةُ و

اِعي : أَتى عليه َسنَتانِ  الذي أَو الذي أَتَى عليه عاٌم ، : كأَميٍر ، النَّْبُت اليابُِس العاِميُّ  دَِّويلُ الو  وهو ال َخْير فيه ، قالَهُ أَبُو َزْيٍد ، قاَل الرَّ

م  وهنـــــــــــُ بـــــــــــُ ُذوُ  لـــــــــــَ يـــــــــــٍض مـــــــــــا تـــــــــــَ َريح َربـــــــــــِ هـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــَ

ًة و      وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــًا ومخـــــــــــــــــــــَح (5)َدِويـــــــــــــــــــــالِإاّل محـــــــــــــــــــــُ
 

  
 .َدِويلٌ  ، وقيَل : كلُّ ما اْنَكَسَر من النَّْبِت واْسَودَّ فهو النَِّصيَّ والسَّبَطَ  يَبِيسَ  أو يَُخصُّ 

 أَْسود يُْضَرُب إلى الُحْمرةِ. : ِعنٌَب طائِِفيٌّ  الدَّواِليو

ةَ بنِ  لَُجْيمٍ  صْعِب بنِ  بالضِم رُجٌل من بَنِي َحنيفَةَ بنِ  الدُّولُ و ، وُعبَْيُد بُن  الدُّولِ  ، وَهفَّاُن بُن الَحاِرِث بِن ذْهِل بنِ  دُّولِ ال ، منهم : ُسَحْيُم بُن مرَّ

 .الدُّولِ  ثْعلَبَةَ بِن يَْربوعِ بن ثْعلَبَةَ بنِ 

ً و ، هكذا في النسخِ والصواُب  منهم : فَْرَوةُ بُن نَعاَمةَ  بِن قاِسِط بِن هنِب بِن أَْفَصى بِن دْعِمّيِ بِن جِديلَةَ بِن أََسٍد ، َحيٌّ من بَكِر بِن وائِلِ  أَْيضا

 َعَدٌد كثيٌر. الدُّولِ  ، وبَنُو عِدّيِ بنِ  الذي َملََك الشاَم في الجاِهِليَّةِ  ، وهو (6)نُفَاثَةَ 

 ْعِد َمناةَ بِن غاِمٍد.بُن سَ  الدُّولُ  في األَْزِد :و

باِب :و  بِن َعْبِد َمناةَ بِن أُّدِ بِن طابَخةَ. بُن ِحّلِ بِن َعِدّيِ  الدُّولُ  في الرَّ

يلُ و بُن َعْمِرو بِن َوديعَةَ بِن أَْفَصى بِن عبِد  ديلُ وبُن َشّنِ بن أَْفَصى بِن عبِد القَْيِس ،  ديلُ  : ديالنِ  : بالكسِر َحيُّ من عبِد القَْيِس أَو هما الّدِ

يت. القَْيِس  ّكِ حاحِ نَْقالً عن ابِن الّسِ  منهم أَْهُل ُعماَن كما في الّصِ

يلِ  فمن بنِي ْحمن بُن أَُذْينَة َوِلي قََضاَء البَْصَرةِ ، وعَ  الّدِ ْمُرو بُن الُجعَْيِد الذي ساَق عبَد القَْيِس إلى البَْحَرْين وكان يقاُل له بِن َشّنِ : عبُد الرَّ

 أَْفَكُل من ولِده الُمثَنَّى بُن َمْخرَمةَ صاِحُب علّيٍ َرِضَي هللا تعالَى عنه.

يلِ  بِن َعْمِرو : َعْوُف بنُ  ديلِ  ومن بنِي  ٍد الخْدِرّي َرِضَي هللا تعالَى عنه.، وحطُم بُن َجبلَةَ ، وأَبُو نَْضَرةَ صاِحُب أَبي سعي الّدِ

يلُ و يلُ  ع ببِالِد فَزاَرةَ ، وفي األَْزِد : : الّدِ يلُ  أَْيضاً :و َمناةَ ؛ َزْيدِ  هداِد بنِ  بنُ  الّدِ  بُن َعْمٍرو. الّدِ

يلُ  بِن نَزاِر بِن َمعَّدِ : في إِيادِ و  بُن أَُميَّةَ. الّدِ
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يلِ  بَنوو بِن كنانَةَ ، وهي َرْهُط أَبي األْسوِد ، وهو قَْوُل الِكسائّي وأَبي ُعبَْيٍد ومحمُد بُن َحبِيٍب قالَهُ أَبُو  ِن عبِد َمناةَ أَْيضاً من بنِي بَْكِر ب الّدِ

 علّيِ في الباِرعِ.

__________________ 
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.1)
 كاألصر.« يتحّفز»( كذا ويف التهذيب : 2)
 ( اللسان.3)
 القاموس ابلضم.( ضبطت يف 4)
 واللسان ا وانظر ختر ه يف الديوان. 229( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .565/  2( ضبطت عن التبصري 6)
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 بُن صباحِ بِن ُعبَْيِد بِن عبِد شمِس ، بَْطٌن من َعْنَزةَ. الديلُ  وفاتَهُ :

بِن أَبي سالَمةَ ، ويقاُل : يَزيُد بُن عبِد الرحمِن بِن عاِصٍم ، ويقاُل :  لرحمنِ منهم : يَزيُد بُن عبِد ا من َهْمَدانَ  بالكوفَةِ  (1) : بَْطنٌ  َداالنَ  بَنُوو

 ابُن هْنٍد ، وقيَل : غيُر ذِلَك.

ثُ  ي حِديثِِه ليٌن ، كذا عن المْنهاِل بِن َعْمٍرو وقَْيس بِن ُمْسلٍم ، وعنه شْعبَةُ والمحاِربيُّ ، َوثَّقَةُ أَبُو حاتٍِم ، وقاَل ابُن عِدّيِ : ف أَبو خاِلٍد المحّدِ

 في الَكاشِف للذَّهِبّيِ.

 في َهْمَداَن. بِن ياِسِر بِن رافِعٍ في ماِلِك بِن ُجَشِم بِن حاِشِد بِن ُجَشِم بِن خيراَن بِن نوفٍ  بُن سابِقَةَ  داالنُ و

 قال ابُن ِسْيَده : وهو غيُر َمْهموٍز.

 الذي يقوُل : قْلُت : ومنهم أَْيضاً : ماِلُك بُن خزيِم بِن ماِلكٍ 

 مـــــــــىت  ـــــــــمـــــــــض الـــــــــقـــــــــلـــــــــَب الـــــــــذكـــــــــّي وصـــــــــــــــــــــــارمـــــــــاً 

 رأنـــــــــــــفـــــــــــــًا محـــــــــــــيـــــــــــــًا  ـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــك املـــــــــــــظـــــــــــــامل    

  
 عن ابِن األَْعَرابّيِ. صاَر ُشْهَرةً  دالَةً و َداَل يَدوُل َدْوالً  نَقَلَه األَْزَهِريُّ ؛ وقد دالٌ  : الشُّْهَرةُ ج الدَّالَةُ و

 عن ابِن َعبَّاٍد. الْنِدياِلها : الَحْوَصلَةُ  الدَّْولَةُ و

ْقِشقَةُ. : الدَّْولَةُ و قاَل :  الّشِ

 ٌء ِمثُل الَمزاَدةِ َضيِّقَةُ الفَِم.وشي قاَل :

 القانَِصةُ. الدَّولَةُ  قاَل غيُره :و

 ا قد تقدََّم فهو تِْكراٌر.، وهذ كاْندالَ  وقَُرَب إلى األَْرِض  بَْطنُه : اْستَْرَخى َدالَ ومن البَْطِن : جانبُهُ ؛  .الدَّْولَةُ و

 بالضِم : ع. ُدوالنُ و

ِهما بُدوالهُ  َجاءَ  قاَل أَبُو ماِلٍك : يقالُ و  بالدَّواِهي. أي وتُوالهُ بَضّمِ

 وتُوالتِه وقد تقدََّم. بُدوالتِه وقاَل ابُن َعبَّاٍد : َجاءَ 

نا من أََدالَناو  على فالٍن واْنُصرني عليه. أَِدْلني ، يقاُل : اللُهمَّ  لَبَةُ : الغَ  اإِلدالَةُ و. الدَّْولَةِ  هللا تعالى من َعُدّوِ

 أَي يُديُرها ، ومنه اآليَةُ الَكِريمةُ وقد َسبََق ِذْكُرها. بيَن الناِس  يُداِولها األَيَّاُم داَرْت وهللاُ تعالى دالَتِ و

 َمْقلُوٌب منه. : لُغَةٌ في الدَّْلوِ  الدَّْولُ و

 .كالّدْولَة اْنِقالُب الدَّْهِر من حاٍل إلى حالٍ  : الدَّولُ و

 عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد : الُمتَداَولُ  بالتَّْحِريِك النَّْبلُ  الدََّولُ و

 (2) الد َو ح َ ُوُز ابجلُوِد من النـ بحِر 
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ، قاَل الَخليُل بُن أَْحمَد : دولة َجْمعُ  الدوالت

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــٍ  وّدين مثـــــــــــــن ُت كـــــــــــــر  صـــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ  َوفـ

 وأايمــــــــــــــــــــــــــــي دواليتإال املــــــــــــــــــــــــــــؤمــــــــــــــــــــــــــــر     

  
ِد :  وفي كتاِب ليَس البِن َخالََوْيه : أَْنَشَدنا نَْفَطَوْيه عن الُمبَّرِ
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ُب مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــرٍي  لـــــــــــــــ  هـــــــــــــــَ ك اي مـــــــــــــــُ تـــــــــــــــُ دوح  عـــــــــــــــَ

ك لـــــــــــــلـــــــــــــفـــــــــــــقــــــــــــــريِ      َد  ميـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــُ نـــــــــــــح ا تــــــــــــــَ  أَمـــــــــــــَ

  

 قــــــــــــــــــوٍم  أضــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت دمــــــــــــــــــاءَ  بــــــــــــــــــدوالتٍ 

  
ٍة َدُروِر و    كـــــــــــــَ واشـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــ  مـــــــــــــُ (3)طـــــــــــــرحَت عـــــــــــــل

 

  
ةً لهذا. يَتََداولُونه بَْينُهم َدولَةً  ءُ ، يقاُل صاَر الفي دولة هو بالضِم َجْمع ةً لهذا وَمرَّ  يكوُن َمرَّ

ته. َدْولَة وقاَل ابُن َعبَّاٍد : يقاُل ما أَْعَظم  بَْطنِه أي ُسرَّ

َولَةُ وقاَل :   .دوالت كِعنَبٍَة الداِهيَةُ والَجْمعُ  الّدِ

 أي يْبلَى وهو مجاٌز. يَدولُ  إذا بَِلي ؛ وقد َجعََل َوّده يَُدولُ  الثّْوبُ  َدالَ  وقاَل أَبُو َزْيٍد :

عُوا من مكاِن إلى َمكاٍن. اْنَدللَ و  القوُم : تََجمَّ

__________________ 
 .«وفةبه وابلك»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 ( اللسان.2)
 ونسبهما أليب حرملة العبدي يهجو املهلب وصدر الثاين فيه : 1313/  3( البيتان يف الكامر للمربد 3)

 بدوالٍب أضعت دماء قومي
 وعزاه لرجر من بين منقر بن عبيد بن ا ارث بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم برواية : 1247/  3والبيت الثاين يف الكامر 

 ف أضعت دماء قوميبسوال
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ي َمْخرُجه من طرِف اللّساِن قُْرَب َمْخرجِ التاِء ، يجوُز تَْذكيُره وتأْنِيثُه ، تقوُل منه الدَّالُ و حسناً  َدّوْلت َداالً  : حرٌف من ُحروِف التََّهّجِ

اٍل وحاالٍت ، وقد تُْقلَُب من التاِء إذا كان بْعَد الجيِم كقراَءةِ من كح َداالت كماٍل وأَْمَواٍل ، وإذا ِشئْت ُجِمعَت أَْدوالٌ  وَحَسنَةً ، وَجْمُع الُمَذكَّرِ 

 قََرأَ في الشاذِّ ، وكذِلَك يجدبيك ربك.

 : المْرأَةُ السَِّمينَةُ ، قاَل الشاِعُر : الدَّالُ  وقاَل الَخِليُل :

ة  ــــــــــــــَ ول ــــــــــــــُ ب طــــــــــــــح وحرَاء عــــــــــــــُ ة حــــــــــــــَ فــــــــــــــَ هــــــــــــــَ فــــــــــــــح هــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

هــــــــــــــــــا  دا      بــــــــــــــــــَ اَل  حــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــبّن اهلــــــــــــــــــِ

  
 : كغَُراٍب بَْطٌن من العََرِب. الدَُّوالُ و

يت : أي َصْدٌر منه  َدْهلٌ  ، يقاُل : َمَضى السَّاَعةُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ : الدَّْهلُ  : [دهل] ّكِ من اللَّيِل أي ساَعةً. وقاَل ابُن الّسِ

 ، وأَْنَشَد :

ـــــــــِر  ـــــــــلـــــــــي رٌ َمضـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــن ال دٌة  َدهـــــــــح  وهـــــــــي واحـــــــــِ

ور      عــــــــــــــُ ذح ٌر ابلــــــــــــــد وِّ مــــــــــــــَ ا طــــــــــــــائــــــــــــــِ (1)كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ 
 

  
 اللّْحيانّي بالذَّاِل وهي ناِدَرةٌ. (2)كذا َرَواه يَْعقوب ، وَرَواه 

 ُء اليَسيُر.الشَّي : الدَّْهلُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو :و

 أَْصلُه دالةٌ. ، قاَل األَْزَهِريُّ : الُمتََحيِّرُ  الدَّاِهلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

ة بأَْحواِلها وُملُوِكها وما اْمتَاَزت به على غ بالكسِر أَْعَظُم ُمُدِن الِهْندِ  ِدْهلَىو يِرها من البِالِد ، وقد َذَكَرها اإلْسالِميَِّة لها ِعدَّة تََواِريخ ُمْختَصَّ

، وقد اْنتََسَب إليها أَكابُِر العُلَماِء في  ِدْهِليٌّ و ِدْهلَويٌّ  ابُن بَطُّوطة في ِرْحلَتِه وأَْوسع فيها الَكالَم ، وهي على نَْهٍر جاٍر كالنِّيِل ، ة والنِّْسبَةُ إليها

ْين عُ  ين  الدْهلَويُّ  َمُر بُن إْسحقكّلِ فّنٍ قَِديماً وحِديثاً ، منهم سَراُج الّدِ حمِن بُن قطِب الّدِ ْين عْبُد الرَّ ِة األُُصوِل ، والسَّيِّد أَِصْيل الّدِ أَحُد أَِئمَّ

يَراِزي ُث الُمتََوفى بكنبابت َسنَة  الدْهلَويُّ  َحْيدر بن علّيِ بِن أَبي بَْكٍر الّشِ ، والشْيُخ  714َسنَة  ىبِدْهلَ  ، وواِلُده أََحُد الحفَّاِظ ُوِلدَ  817الُمحّدِ

ْين بَختْيَاُر بُن أَْحمَد بِن موَسى الفْرغانيُّ  ْين محمُد بُن أَْحمَد  (3)أََحُد مشايِخنا الَمْشُهوِرين الُمتََوفى َسنَة  الدْهلَويُّ  قُْطُب الّدِ ؛ والشْيُخ نظاُم الّدِ

ْين محموُد الَمْعروُف بسَراجِ  725الُمتََوفى َسنَة  الدْهلَويُّ  بِن َدانيال الخاِلِديُّ البلدارنيُّ  ، وَسِعيُد  757الُمتََوفى َسنَة  ِدْهلَى ؛ والسَّيِّد نَِصيَر الّدِ

قد  (4)فَِظ الحا البَْغداِديُّ الحافُِظ نَِزيل ِدَمْشق َسِمَع الَكثِيَر وَجَمَع وأَفَاَد واْستَْدَرَك على الذََّهبّيِ وغيِره من الشيوخِ ، قالَ  الِدْهليُّ  بُن عبِد هللاِ 

َرها ، َماَت َسنَة   .749لَِقيَه جماَعةٌ من شيوِخنا وَرأَْيت له َوْقعة بَْغداَد قد َحرَّ

ُث أَبُو محم رين اإلماُم الُمحّدِ ْين أَبُو الَخْيِر ويُْعرُف بالجالِل وكان َحْنبِليًّا ؛ ومن الُمتأَّخِ ْين ٍد عبُد الَحّقِ بُن َسْيِف الدِّ قْلُت : وهو نَْجم الّدِ

ةِ فاِرِسيٌّ ، تَْرَجَم فيه الَمَواهبَ  الدْهلَويُّ  البَُخاِريُّ  ِة الحِديِث ، َشَرَح المْشَكاة ، َعَربيُّ وفاِرِسيٌّ ، وَمَدارُج النبوَّ  اللّْدنِيِة وأَْخبَاَر من كباِر أَئِمَّ

ّي وَطبَقَتِه كالشيخِ عْبِد الَوَهاِب المتقّي وماّل علي قاري  األَْخياِر وَغْيَرها ، وَوفََد إلى الَحَرَمْين فأََخَذ عن الشهاِب أَْحمَد بنِ  حجِر الَمّكِ

 وغيِرهما.

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

احِ : (5)، بالنَّبَِطيِّة ، مْعنَاهُ ال تََخْف  َدْهل قاَل اللَّْيُث : ال  ، وأَْنَشَد للطِرمَّ

رفــــــقــــــلـــــــُت لـــــــه ال  ر  َدهـــــــح مـــــــح قــــــَ لــــــح َد مـــــــا  (6)مــــــِ عـــــــح  بـــــــَ

ان مــــــــــنــــــــــه بــــــــــعــــــــــاِذر      بــــــــــ  َ  الــــــــــتـــــــــــ  فــــــــــَ يـــــــــــح ال نـــــــــــَ (7)مــــــــــَ
 

  
وقَْمل ليَسا من َكالِم العََرِب ، إنَّما ُهما من َكالِم النَّبَِط ، يَُسّمون الَجَمَل قَْمل  َدْهل ِريُّ ونََسبَه لبَشَّار وقاَل :بعَاِذر : من العَِذَرةِ. وأَْنَشَده األَْزهَ 

(8). 

 العَْدنانّي الحْشيبرّي الغَْيثّي َحدََّث عن علّيِ بِن محمِد بِن أَبي بَْكِر بِن مطيِر الحكمّيِ  َدهل بُن علّيِ بِن أَْحمَد بِن عبِد هللِا بنِ  ُدَهلُ  وكُصَرٍد ،

اها ، إِفَاَدة ال ُمْحتاجِ ، واْجتََمَع به شْيُخ وَعْبد الواِحِد بن محمِد الَحبَّاك ، ومحمد بن أَْحَمَد صاِحُب الَحاِل وأَلََّف حاِشيَةً على المْنَهاجِ َسمَّ

 مشايِخنا
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«قوله : ورواه ا أي : دهر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 بياض ابألصر. (3)
 .583/  2( التبصري 4)
 .«ال حتف»( عن اللسان والتكملة وابألصر 5)
 .«قوله : ملقمر أصله من القمر»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( اللسان والتكملة ا ونسب فيهما لبّشار ا زاد الصاغاين : يهجو الطرماح.7)
 .«قمر»( عن اللسان وابألصر 8)
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َمة ُمصحَطف  . ُدَهيحرٍ  بُن فـَتحح   ا موي  ا وعبُد الَعزيِز بُن َأيب الَعال   اخلضرّي كزَُبريحٍ شاِعٌر َضَبطَه الرشاطي 
. َدْهبَلَ  : [دهبل]  الرُجُل أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 َكبََّر اللُّقَِم ِليُسابَِق في األَْكِل. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : أي

 : طائٌِر. الدَّْهبَلُ و

بالُكوفَِة هو َشريُك بُن عبِد هللا بِن أَبي َشريٍك الَحاِرُث  َجدُّ ِلَشريٍك القاِضي بِن َعْمِرو بِن َسْعِد بِن ماِلِك بِن النَّخعِ  َدْهبَلِ  بُن َعْمِرو بنِ  َدْهبَلُ و

 .َدْهبلٍ  بِن األَْذَهِل بِن َكْعِب بنِ  بُن أَْوِس بِن الَحاِرثِ 

ا الُجَمِحيُّ فاْسُمه َوَهُب بُن زَمعَةَ  (1) ُجَمِحيٌّ وُدبَْيِريٌّ  َمجيَدانِ  شاِعرانِ  َدْهبَلٍ  بِِكبَِر اللُّقَِم ، وأَبُو َمْعروفٌ  بُن كاَرةَ م َدْهبَلُ و ، أمَّ
بِن أَسيِد  (2)

 حذافَةَ بِن ُجَمحٍ. بِن أَُحْيحةَ بِن َخلَِف بِن َوَهِب بنِ 

. الدَّْهقَلَةُ  : [دهقل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 الصَّحابِيَّْينِ  اْبنَي الدمون بِن ُعبَْيِد هللا بِن ماِلكٍ  كَجْعفٍَر َجدٌّ لقَبِيَصةَ وُهَمْيلٍ  َدْهقَلَ وأَْخذُ ِجْلِد الدَّابَِّة يَْحِلقُهُ حتى يَتََملََّص  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

 .َماُكوال ابنُ  َذَكَرهما بالطائفِ  وسلمعليههللاصلىِضَي هللا تعالَى عنهما ، أَْنزلَهما رَ 

. الدَّْهَكلُ  : [دهكل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 الدَّاِهيَةُ. : هي (3)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

 وأَْنَشَد : الشَّديَدةُ من َشدائِِد الدَّْهرِ  الدَّْهَكلُ  قاَل اللَّْيُث :و

َكرُ َلَقَض  َعَليهم يف اللِّقاِء   (4) ُمَدهح
ً و ، بهاٍء َوْطُء األَْرِض باألَْرُجلِ  الدَّْهَكلَةُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و ْمَزَمة ، ِشْبهُ الدَّْمَدَمةِ  هي أَْيضا  والبِنَاِء. في الفُْرسانِ  ، وفي العُبَاِب : الزَّ

يلُ  : [ديل] يت ، فاألْولَى َكتْبُه بالسَّواِد ،« د ول»َكتَبَه بالُحْمَرةِ َمَع أَنَّ الَجْوَهِريَّ نَقَلَه في  بالكسر الّدِ ّكِ  َحيٌّ من تَْغِلَب. عن ابِن الّسِ

ً وفي عبِد القَْيِس ،  : الَدياَلنو  على ما َسبََق قَِريباً. في إِياٍد وغيِرهم أَْيضا

 وقاَل شْيُخنَا : َكالُمه َصِريٌح في أَنَّه يائيٌّ ولذِلَك تَْرَجَمهُ وَحّده.

ي بالنَّقِل من  عُه الواو إذاً فال يُْحتاُج إلى هذه التَّْرجمِة.بوْزِن ما لم يَُسمَّ فاِعلُه فمْوِض  الّدْولَةِ  َعلَيهم من ديلَ  وفي الروِض للسهيلّي : أنَّه ُسّمِ

 بِن َعِدّيٍ أَخي لخم ، ثم قَْولُه ُجَشَم هو كُصَرٍد هكذا في سائِِر النسخِ وِمثْلُه في العُبَاِب. كتَميُل ابُن ُجَشَم في ُجذامَ  تَِديلُ  قاَل ابُن َحبيٍب :و

ْل ذِلَك. وقََرأْت في الُمْؤتَلِف والُمْختلِف ما نَّصه : كلُّ   اسٍم في العََرِب ُجَشَم إالَّ ِحَشم بُن جزاٍم فإنَّه بكسِر الحاِء الُمْهَملَِة وسكوِن الشيِن فتأمَّ

 فصل الذال
 املْعَجمة َمَع الالمِ 

ً و بالفتحِ  يَْذأَُل َذأاْلً  كَمنَعَ  َذأَلَ  : [ذأل] كةً  َذأاَلنا  أَْسَرَع أَو َمَشى في ِخفٍّة وَمْيٍس. محرَّ

ً و َذأاْلً  الناقَةُ  َذأَلَتِ  و َزْيٍد :قاَل أَبُ   : َمَشْت َمْشياً َخِفيفاً ، وأَْنَشَد : َذأاَلنا

َأ ُ َمر تح أبَِعحَل  الس َحَريحِن   (5) َتذح
 إذا َمَشى بُسْرَعٍة وَمْيٍس. َذأََل يَْذأَلُ  وقاَل ابُن فاِرس :

ئْبُ  وهذه عن ابِن َعبَّاٍد ، ويَُضمُّ  بالدَّاِل والذَّال عن اللَّْيِث ، الذَّأاْلنُ و  ويُْرَوى قَْوُل ُرْؤبَة : ابُن آَوى أو الذِّ
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هح  ُدمـــــــــــــــــــُ وِن املـــــــــــــــــــاِء َداٍو ســـــــــــــــــــــــــــــــــُ  إىل َأجـــــــــــــــــــُ

يِن      اَرطــــــــــــــــــَ هُ فــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ هح  َذأحاَلن مــــــــــــــــــُ (6)وَلحســــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 أسدي.دهريي  117( يف املؤتلف ل مدي ص 1)
 ربيعة. 389( األصر واآمدي ا ويف الشعر والشعراء ص 2)
 .336/  3( اجلمهرة 3)
 ( التكملة.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 والتكملة والثاين يف اللسان. 150( ديوانه ص 6)
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َسُم : الثـ عحَلُب.  داٍو أي رَِكَبه ُدَوايًَة كُدوايَِة الل َ ِ ا والس مح
مِ  َذآليلُ  ريِك َمْشيُهُ جبالتَّح  :الذَّأاَلنُ و ً و رُجٍل ؛ كثُماَمٍة اسمُ  (1) ذُؤالَةُ و وهو ناِدرُ  بالالَّ ال تَْنصرُف للِعْلِميَِّة والتَّأْنِيِث  َمْعِرفَةٌ  ، وهي الذئبُ  أَْيضا

 ، وقاَل أَْسماُء بُن خاِرَجةَ :

وحٍم مــــــــــــــــــــــــن   ُذَ الــــــــــــــــــــــــهد كــــــــــــــــــــــــر  يـــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــُد عــــــــــــــلــــــــــــــ  ِإابلــــــــــــــه      زِي ٌث يــــــــــــــَ غــــــــــــــح (2)ضــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 : وتقُولُ  لها َصبيًّا تََرقِّصُ  وهي َسْوَداء َجاِرية على َمرَّ  ، وسلمعليههللاصلىفي الحِديِث : أنَّه ، و

 ُذَ الـــــــــــــــــــهح اي ابـــــــــــــــــــَن الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوِم اي  ُذَ ا 

طــــــــ  و ــــــــلــــــــ  اهلــــــــبــــــــنــــــــقــــــــعــــــــهح      (3)ميشــــــــــــــــــــــي الــــــــثــــــــّ
 

  
بَاعِ  ذَُؤال فإنَّ  ذَُؤال فقاَل : ال تقُولي  بالضِم. ذُْؤالنٌ و بالكسرِ  ِذئاْلنٌ  ج َشرُّ الّسِ

 تََصاَغَر. أي تََذاَءلَ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

بِن شْبَوة بِن ثَْوباَن بِن َعْبِس بِن شحاَرةَ بِن  ذَُؤال : كغَُراٍب قَبيلَةٌ باليََمِن وبهم ُعِرفَت الناِحيَةُ التي على نِْصف يَْوٍم من ُزبَْيد ، وهم بَنُو ذَُؤالٌ 

 غاِلِب بِن عبِد هللا بِن عّكِ بِن َعْدنان ، ومنه الفُقَهاُء بَنُو عجيل اآلتي ِذْكُرهم.

 بِن شْبَوةَ ، وفيهم فُقَهاء ُصلَحاء. ذَُؤالِ  هم من بنِي صريِف بنِ  ذَُؤال أَْرِض اليََمِن قَْوٌم يقاُل لهم بَنُو وفي فشال من

 بَنُو الصريِد حيُّ وقَْوٌم بنواحي لحج يُْعرفوَن ببنِي العواء حي. ذَُؤال ومن بنِي ماِلِك بنِ 

  َعبَّاٍد.: كِمْنبٍَر الَخِفيُف السَّريُع ، عن ابنِ  الِمْذأَلو

ُده ، أي تََوعَّْد َغْيِري فإنّي أَْعرفُك. ذَُؤالَة ومن أَْمثاِلهم : َخّشِ   بالِحبالَِة ؛ يُْضَرُب لَمْن ال يُبَالي تَُهّدِ

اغانيُّ ، النَّباُت كنََصَر وَكُرمَ  َذبَلَ  [ذبل] النَّباُت  َذبَلَ  وفي الُمْحَكِم : َذِوَي. ذُبوالً و َذْبالً  اْقتََصَر بُن ِسْيَده على األُْولَى والثانية َذَكَرها الصَّ

ّيِ. (4) ذُبوالً و َذْبالً  واإِلْنسانُ   : رقَّ بْعَد الّرِ

 ، قاَل امُرُؤ القَْيِس : َضُمرَ  : يَْذبُُل َذْبالً  الفََرسُ  َذبُلَ  وو

ــــــــــ  عــــــــــ رِ ل ــــــــــح ب ــــــــــذ  ه  ال زامــــــــــَ ــــــــــِ ت اٌش كــــــــــَبن  اهــــــــــح ــــــــــ  ي  جــــــــــَ

ِر      رحجـــــــــَ ُي مـــــــــِ ـــــــــح ل ه غـــــــــَ ـــــــــُ ي ـــــــــه محـــــــــَح ـــــــــي (5)ِإذا جـــــــــاَش ف
 

  
 ِجْسُمه ولَْحُمه ، وقيَل : مْعنَاهُ بََطل نَكاُحه. ذَبَلَ  ِء أَيالشي ذُبولِ  أَي أَْصلُه ، وهو من َذبََل َذْبلُهُ  ما لَهُ  يقاُل في الشَّتْم :و

 كما نقوُل ثُكالً ثَاِكالً ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : وهو الَهَواُن والخْزُي. َذْبالً َذاباِلً  يقاُل :و

 .(6)من الَحواِضِن ، قاَل كثِير بن الغريرة  ُدعاٌء عليه ويُْكَسُر وهو َذْبالً َذبيالً  ابُن األَْعَرابّيِ. يقوُل :و

مــــــــــــــاِة وركــــــــــــــ  اجلــــــــــــــيــــــــــــــاِد   طــــــــــــــعــــــــــــــان الــــــــــــــكــــــــــــــُ

ِن : و      الً قـــــــــــــوُ  ا ـــــــــــــواضـــــــــــــــــــــــــــِ (7)َذبـــــــــــــيـــــــــــــال ذبـــــــــــــح
 

  
 يُْرَوى بالَوْجَهين.

يحُ  ، لذبُوِلها ، البَْعَرةُ  الذَّْبلَةُ و مَّ  تذبلُ  ألَنَّها الُمْذبِلَةُ  والّرِ  ِة :باألَْشياِء أَي تَْلِوي بها ، قاَل ذُو الرُّ

ر   َدان كــــــــــــــُ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ هــــــــــــــا بـ تــــــــــــــح لــــــــــــــةٍ ِداير  ــــــــــــــََ  َذبــــــــــــــح

م      ِذُب املـــــــــــاَء ســـــــــــــــــــــــــاجـــــــــــِ (8)َدروٍج وُأخـــــــــــر  هتـــــــــــُح
 

  
انَةٍ  : الذُّبالَةُ و اغانيُّ ، كثُماَمٍة وُرمَّ  التي تُْسرُج. الفَتيلَةُ  ، وهذه عن الصَّ

اٍن ، قال امُرُؤ القَْيِس : ذُبَالٌ  ج وفي التَّْهِذيِب : التي يْصبُح بها الّسراُج ،  كغَُراٍب وُرمَّ
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ي ابـــــــــيـــــــــُح راهـــــــــٍب ُيضـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــاُه َأو َمصـــــــــــــــــــــــَ  ُء ســـــــــــــــــــــــَ

ِر      تـــــــــــ  (9)امـــــــــــاَ  الســـــــــــــــــــــــــلـــــــــــيـــــــــــرَت ابلـــــــــــذ ابِ  املـــــــــــفـــــــــــَ
 

  
 وقاَل أَْيضاً :

__________________ 
 ( عن القاموس وابألصر د الة ابلدا  املهملة.1)
 ( اللسان.2)
 ( األو  يف اللسان.3)
 اللسان : دّ .( يف 4)
 واللسان والصحاح. 53( من معلقته ا ديوانه ص 5)
 ( يف اللسان : قا  بشامة بن الغدير النهشلي.6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان.8)
 .60( من معلقته ا ديوانه ص 9)
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ي ا ُيضـــــــــــــــــــــِ يــــــــعـــــــهـــــــَ جــــــــِ هــــــــا ِلضـــــــــــــــــــــَ هــــــــُ رَاَش َوجــــــــح  ُء الــــــــفــــــــِ

نـــــــــــاِديـــــــــــر      ٍت يف قـــــــــــَ بـــــــــــاِح َزيـــــــــــح (1)ُذاب  ِ كـــــــــــِمصــــــــــــــــــــــــح
 

  
يَِّة ، أَو عظاُم َظْهِر دابٍَّة بَْحِريٍَّة تُتََّخذُ منها األَْسِورةُ واألَ  الذَّْبلُ و  ْمشاُط.: ِجْلُد السُّلَْحفاةِ البَْحِريَِّة أَو البَّرِ

  َجريُر :وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : َظْهر السُّلَْحفاة البَْحِريَِّة يُْجعَل منهُ األَْمشاُط ، وَزاَد غيُره. والخاتَُم وغيُرهما قالَ 

وحعــــــــــهــــــــــا  وحاًن بــــــــــكــــــــــَ وحِد  جــــــــــَ بــــــــــَ  ا ــــــــــَ  تــــــــــر  الــــــــــعــــــــــَ

كـــــــــًا مـــــــــن غـــــــــرِي عـــــــــاٍج وال      رهلـــــــــا َمســـــــــــــــــــــــَ (2)َذبـــــــــح
 

  
ى منه الَمَسك ، وأَْنَشَد ثعلب : الذَّْبلُ  وقاَل النَّْضُر :  : القُروُن يَُسوَّ

َهُر  الذ َبالتتقو  ذاُت   (3)َجيـح
ْبل : الَحْبُل. الذَّبُل فَجَمعَ  باَلت ، والرَّ ئْباَن ويُْذِهُب نُخالَةَ الشَّعَرِ  باألَلِف والتاِء ، وَرَواه ابُن األَْعَرابِّي الرَّ عن  واالْمتِشاُط بها يُْخِرُج الّصِ

 تَْجِربٍة.

 َجبٌَل. : َذْبلٌ و

ْبلُ و  بالكسِر الثُّْكُل. : الذِّ

 عُبَاِب.كما في ال ثُْكٌل ثاِكلٌ  أَي َذبٌِل َذبِيلٌ و

 ، له ِوفَاَدةٌ يَُرْوى حِديثُه عن بْنتِه جمعة. عنههللارضي،  َصحابيٌّ  بِن َعْمٍرو والسَُّدوسيُّ  بُن ُطفَْيلِ  ذابِلُ و

 ، كما في العُبَاِب. اليابِسةُ الشَّفَةِ  من النِّساِء : الذَّْبالءُ و

جاِل وهي َدقيقَةٌ  تََذبَّلَتْ و  في الَمْشيِ ، عن ابِن َعبَّاٍد. أَو تَبَْختََرتْ  ، كما في الُمْحَكِم ، : َمَشْت ِمْشيَةَ الّرِ

 كُكتٍُب وُركَّعٍ. ذُبَلٌ  ج ، وفي الُمْحَكِم : الِصُق اللِّيِط ، َرقيٌق الِصٌق باللِّيطِ  ذابِلٌ  قَنًىو

 قُروٌح تَْخُرُج بالَجْنِب فَتَْنقُُب إِلى الَجْوِف. ، بالداِل والذاِل ، النَّقّاباُت ، وهي َرابٍ كغُ  : الذُّبَالُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ و

 في بِالِد نَْجد َمْعدوٌد من اليَماَمة قاَل امُرَؤ القَْيِس : َجبَلٌ  ، باألَلِف ، أَْذبُلُ  يقالُ و كيَْنُصُر ، يَْذبُلُ و

ه  ومــــــــــــَ َك مــــــــــــن لــــــــــــيــــــــــــٍر كــــــــــــَبن  جنــــــــــــُُ  فــــــــــــيــــــــــــا لــــــــــــَ

د ت بــــــــكــــــــ     ر شــــــــــــــــــــــُ تــــــــح ــــــــفــــــــَ رِ رِّ مــــــــغــــــــاِر ال بــــــــُ ذح (4)بــــــــيــــــــَ
 

  
 .َذابالً  وَجعَلَه أَْذواهُ  الَحرُّ : أَْذبَلَهُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : َمْيعةُ الشَّباِب ، عن ابِن َعبَّاٍد. الذَّْبل

 أَي أَصابَتْه داِهيَةٌ. َذبَلَتْه ذُبولٌ  ، كأَميٍر ، أَي بالدَّاِهيَِة ، عن ابِن َعبَّاٍد ، أَْيضاً ويقاُل : بالذَّبيلِ  ِمثَال الزئبر بالذئبل وأَتَانا

 : أَْن يُْلِقي الرُجُل ثيابَهُ إِالَّ واحداً. التََّذبُّلو

ت. تََذبَّلَتِ  . أَْيضاً التَّلَِوي ، يقاُل :التََّذبُّلو  الناقَةُ بذنَبِها أَي تَلَوَّ

. َذبَلَتْهم َذبيلَةو ذبلت َذبَائِلَه ويقاُل في الشتِْم :  أَي َهلَُكوا ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 بالكسِر ، اسُم امَرأَةٍ. ِذْبلَهُ و

 : جفَّ ويَبَِس ِريقُه. ذُبوالً و َذبالً  فُوه َذبَلَ و

.بالِجيِم أَْهَملَه الَجوْ  الذَّْجلُ  : [ذجل]  َهِريُّ

. جائِرٌ  ذاِجلٌ  الظُّْلُم وهو وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو اغانِيُّ  نَقَلَه األَْزَهِريُّ والصَّ
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 ، يقاُل : طلب العَداوةُ والِحْقدُ الثَّأُْر أَو َطلَُب مكافَأَةٍ بِجنايٍَة ُجنِيَْت عليك أَو َعداَوةٍ أَتِيَت إِليك ، أَو هو  ، بالحاِء المْهَملَِة ، الذَّْحلُ  : [ذحل]

 : عنههللارضيقال ِلبَيُد  ذُحولٌ و أَْذحالٌ  ج بذحِلهِ 

َر  ذ  ٌب َتشــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــح و ِ غــــــــــــــُ ا   ابلــــــــــــــذ حــــــــــــــُ  كــــــــــــــَبهنــــــــــــــّ

هـــــــــــا      َدامـــــــــــُ ـــــــــــح ديِّ رواســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــًا أَق ـــــــــــبـــــــــــَ ن  ال (5)جـــــــــــِ
 

  
 ، كما في العُبَاِب. ع الذَّْحلُ و

. َذْحَملَهُ  : [ذحمل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 بالداِل والذاِل كما تقدََّم. كَذْمَحلَهُ  َدْحَرَجهُ  ابُن ُدَرْيٍد : أَيوقاَل 

. َذْرَملَ  : [ذرمل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 واللسان والتكملة وعجزه يف التهذيب. 140( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
 ( اللسان.3)
 وعجزه فيه : 49بريوت ص ( ديوانه ط 4)

 أبمراس كتان إىل صّم جند ِ 
 .177( ديوانه ط بريوت ص 5)
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يت : أَي ّكِ  ، وأَْنَشَد لجميِل بِن َمْرثٍد : َسلَحَ  وقاَل ابُن الّسِ

ه و  يــــــــــــــــح فــــــــــــــــَ تــــــــــــــــِ َبَت كــــــــــــــــَ طــــــــــــــــَ الِإن حــــــــــــــــَ  َذرحمــــــــــــــــَ

وحَذال      َزعــــــــــــــًا وهــــــــــــــَ و جــــــــــــــَ بــــــــــــــُ كــــــــــــــح ر  يــــــــــــــَ (1)َأوخــــــــــــــَ
 

  
ْيفِ  الرُجُل : َذْرَملَ  قاَل غيُره :و لَها على الضَّ َدةً ليُعَّجِ  ، كما في العُبَاِب. أَْخَرَج ُخْبَزتَهُ ُمَرمَّ

كةً  الذََّعلُ  : [ذعل] . محرَّ  والعَْين ُمْهَملَة أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 اإِلْقراُر بعَد الُجُحوِد. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو

. بالفاِء بالكسِر والفتحِ  الذَّْفلُ  : [ذفل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

قيقُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو  والفتِح َذَكَره ابُن ِسْيَده وَزاَد الذي قَْبل الَخْضَخاُض ، قاَل ابُن ِمْقبٍِل : (2)، واْقتََصَر على الكسِر  القَِطراُن الرَّ

تح  اُن كـــــــــاألُدحِم قـــــــــاَرفـــــــــَ مـــــــــَ لـــــــــح ي بـــــــــه الـــــــــظـــــــــِّ  مَيحشـــــــــــــــــــــــِ

وحِن و      ِت الـــــــــر هـــــــــَ  اجلـــــــــَ رِ بـــــــــَزيـــــــــح ا  الـــــــــذِّفـــــــــح يـــــــــَ (3)طـــــــــالـــــــــِ
 

  
 ويُْرَوى كالدُّْهِم.

هما ،  ذاُللَةً و َذلَّ يَِذلُّ ذاُلًّ  : [ذلل] نٌ و َذليلُ  : هاَن فهو َذاللَةً و َمَذلَّةً وبالَكسِر  ِذلَّةً وبضّمِ  ، بالكسِر ، ِذاللٌ  ج ِن َعبَّادٍ ، هذه عن اب بالضمِ  ذاُلَّ

ً  ، وَجعَلَ  أَِذلَّةٌ  ِسْيَده. وَزاَد األَْزَهِريُّ :َذَكَرهما ابُن  أَِذاّلءُ و نا ْل ذِلَك. قاَل َعْمُرو بُن  َذِليلٍ  بالضِم ، َجْمعُ  ذاُلَّ ، وابُن َعبَّاٍد َجعَلَه ُمْفرداً ، فتأَمَّ

 قَِميئة :

غحضــــــــــــــــــــــــــــــــة و  ــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــوٍم أُود ب  شــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــر ق

ئــــــــــــــامــــــــــــــًا      ُت فصـــــــــــــــــــــــــــاُروا لــــــــــــــِ عــــــــــــــح مــــــــــــــَ (4)ِذالالقــــــــــــــَ
 

  
َِّخْذ َوليّاً يُعَاِونُه ويَُحاِلفُ  (5) (ََلْ َيُكْن َلُه َوِل  ِمَن الذُّلِّ )قَْولُه تعالَى : و به وهو عاَدةُ العََرِب ، كانَْت تُحاِلُف بعُضها بعضاً  لذلَّةٍ  هُ أَي لم يَت

بَْير : عَة فنَفَى ذِلَك جلَّ ثناُؤه. ويَْلتَِمسوَن بذِلَك الِعزَّ والَمنَ  ، تَأْويلُه أَنَّ الرُجَل إِذا أََصابَتْه ُخطَّة «أَْبقَى لألَْهِل والمالِ  الذُّلُّ »في حِديِث ابِن الزُّ

ر بنَْفِسه وأَْهِله وماِله ، وُربَّ  ذُلٌّ  فيها َضْيم ينالُه ما كان ذِلَك سبباً فَصبََر عليها كاَن أَْبقَى له وألَْهِله وماِله ، فإِذا اْضَطَرَب فيها طاِلباً للعّزِ َغرَّ

 لَهالِكه.

لَّةُ  ؛ قيَل : (6) (َسَيناهُلُْم َغَضب  ِمْن َرِبِِّْم َوِذلَّة  )وقَْولُه تعالَى :  اج : م الذِّ جَّ ا أُِمُروا به من قَتْل أَْنفِسهم ، وقيَل : هي أَْخذ الجْزيَِة ؛ قاَل الزَّ

 الجْزيَةُ لم تَقَع في الذين َعبَُدوا الِعْجل ألَنَّ هللا تاَب عليهم بقَتِْلهم أَْنفُِسهم.

، قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : مْعنَاهُ ُرَحَماء َرفِيِقين على  (7) (َأِعزَّة  َعَلى اْلكاِفرِينَ َأِذلَّة  َعَلى اْلُمْؤِمِننَي )وقَْولُه تعالَى في صفَِة الُمْؤِمنِين. 

 الُمْؤِمنِين ، ِغالٌظ ِشَداد على الَكافِِرين ، وقَْوُل الشاِعِر :

ىِن  هــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــيـ ــــــــــــي المــــــــــــر ل رَاث ــــــــــــُ ةٍ ٍء غــــــــــــري ءح تـ ــــــــــــ   ِذل

ـــــــــــُف      ي فـــــــــــِ ن  حـــــــــــَ داٌن هلـــــــــــُ ُر َأخـــــــــــح ـــــــــــِ اب ـــــــــــَ ن (8)صـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 . ورفََع َصنَاِبر على البدِل من تَُراٍث.ِذلَّة ، أَو غيَر ِذي َذِليلٍ  غيرَ أََراَد : 

ُ  ِمثْلُ  اْستََذلَّهُ و إْذاَلالً  هو أََذلَّهُ و َ  .«اإلَماَرة لَِقي هللاُ وال َوْجه له عْنَده اْستََذلَّ ومن فاَرَق الجماَعةَ » الحِديُث : َسَواء ، ومنه َذلَّلَّ

 ، كما في الُمْحَكِم ، أَو َوَجَده كذِلَك ، كاْستَْحَمَده إذا َوَجَده َحِميداً. َذِليالً  : رآهُ  اْستََذلَّهُ و

ْعَب نََزَع القُراَد عنه ليَْستَِلذَّ فَيَأْنَُس به اْستََذلَّ و  ؛ وإيّاه َعنَى الُحَطْيئة بقَْوِله : يَِذلّ و البَعيَر الصَّ

ض  َريـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ يِن قـ راد بـــــــــــــــُ ُر  مـــــــــــــــا قـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

تـــــــــــــــطـــــــــــــــاِع      راُد مبُســـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــقـــــــــــــــُ زِع ال (9)إذا نـــــــــــــــُ
 

  
ءَ  َصاَر أَْصحابُه الرُجلُ  أََذلَّ و  .أَِذالَّ
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 .َذليالً  فالناً : وَجَده أََذلَّ و

 ْيبََوْيه لَكْعِب بِن ماِلٍك :، وأَْنَشَد سِ  أو ُمبالَغَةٌ  ُمِذلٌّ  أي ذُلُّ َذليلٌ  قَْولُهم :و

ُة مــــــــــا ســــــــــــــــــــــــذهــــــــــا  ظــــــــــَ َريــــــــــح ــــــــــُ تح قـ يــــــــــَ قــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــقــــــــــد ل  ل

ر  بــــــــــــــــــدارِهــــــــــــــــــم و      يــــــــــــــــــر ُذ يف حــــــــــــــــــَ (10) َذلــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( التكملة ا واألو  يف اللسان وقبله :1)
 لعواً مىت رأيته تقّهالً 

 .«هو الدفر ابلدا  غري معجمة ا وال أدري ما صحته قوم :ونص عبارهتا : الِذفر ا قالوا : القطران ا وقا   315/  2( اجلمهرة 2)
 ( ديوانه والتكملة ا ويف الديوان : بزيت الرهاء.3)
 ( اللسان.4)
 .111( سورة اإلسراء اآية 5)
 .152( سورة األعراف اآية 6)
 .54( املائدة اآية 7)
 ( اللسان.8)
 ن.واللسا« بين رايحٍ »برواية :  202( ديوانه ط بريوت ص 9)
 ( اللسان.10)
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عُوبِة. الذُّلُّ و  يكوُن في اإِلْنساِن والدابَِّة ، قاَل : َذلولٌ  فهو َذلَّ يَِذلُّ ذاُلًّ  بالضِم ويُْكَسُر ِضدُّ الصُّ

ر  فــــــــــِإين  و  ر  وُيســــــــــــــــــــــــح ُك مــــــــــن ُعســــــــــــــــــــــــح  مــــــــــا يــــــــــَ

ــــــــــــــُب  َذلــــــــــــــو ٌ      َا أَرِي قــــــــــــــِ تــــــــــــــَ عــــــــــــــح
ُ

(1)حبــــــــــــــاِج املــــــــــــــ
 

  
 مْعنَى َرفِيق وَرؤوٍف.َعلَّق َذلُوالً بالباِء ألنَّ فيه 

 .َذلَّْلته الذََّكُر واألُْنثَى في ذِلَك سواٌء ، وقد َذلُولٌ  ودابَّةٌ 

اِغُب : تَْين ذُلُلٌ  ج لْيَسْت بَصْعبٍة ، َذلُولٌ  وهي ذالًّ  الدابَّةُ بعَد شماس َذلَّتِ  وقاَل الرَّ  قاَل الشاِعُر : أَِذلَّةو بضمَّ

ة  نــــــــــــ  ــــــــــــر َد  أَبســــــــــــــــــــــــــِ ُه كــــــــــــبحَس ال تــــــــــــُ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــاقـ

رٍ      َداد  ُذلـــــــــــــُ فـــــــــــــار حـــــــــــــِ لـــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــِّ َؤلـــــــــــــ  (2)مـــــــــــــُ
 

  
 باإِلحداِد أي قد أُِدقَّت وأُِرقَّت. ُمَذلَّلةٌ  وإنَّما أََراَد أَنَّها

تُه ِذلُّ و ل ، عن أَبي َعْمٍرو.، وهو ما ُوِطى الطَّريِق بالكسِر َمَحجَّ  َء منه وُسّهِ

لُّ و ً  الذِّ ْحَمةُ ، ويَُضمُّ وبهما قُِرى  :، أَْيضا ِة ، والكسُر قراَءةُ  (3) (َواْخِفْض هَلُما َجناَح الذُّلِّ )قَْولُه تعالَى :  ءَ الِرْفُق والرَّ م قراَءةُ العامَّ الضَّ

بُن ُحَسْين وأَبي َحْيَوةَ وابُن أَبي  َسِعيِد بِن ُجبَْيٍر والَحَسُن البَْصِريُّ وأَبي َرجاٍء والَجْحَدريُّ وعاِصُم بُن أَبي النجوِد ويَْحيَى بُن وثَّاٍب وُسْفيانُ 

 .لِ الذَّلو أَو الكسُر على أَنَّه َمْصَدرُ  َعْبلَة ،

اِغُب : كالَمْقهوِر لهما ، وعلى قراَءةِ الَكْسِر :  (4)ما كاَن بْعَد تصعٍب وَشماٍس ، ومْعنَى اآليَِة أي ِلْن  الذَّلُّ وما كاَن عن قَْهٍر ،  الذُّلُّ  وقاَل الرَّ

 ِلْن واْنقَْد لَُهما.

يَتْ  ُمْحَكِم ،، كما في ال ُدلِّيَْت ، َعناقيُده : تَْذِليالً  الَكْرُم بالضمِ  ذُلِّلَ و  (َوُذلَِّلْت ُقُطوُفها َتْذلِيالً )بُو َحنِيفَةَ وقَْولُه تعالَى :َعناقيُده ، قالَهُ أَ  أَو ُسّوِ

(5). 

 قاَل مجاِهُد : إْن قاَم اْرتَفَع إليه وإن قَعََد تََدلّى إليه القطُف.

ألَبي  ُمَذلَّل كم من ِعْذق»في الحِديِث : ْت فال تَْمتَنِع على طاِلٍب. وي أُْمِكنَ وقاَل ابُن األَْنباِري. أَي أُْصِلَحْت وقربْت. وقاَل ابُن عرفَةَ : أَ 

 .«الدَّْحداحِ في الجنَّةِ 

 قالَهُ أَبُو َحنِيفَةَ. النَّْخُل ُوِضَع ِعْذقُها على الَجريدةِ لتَْحِملَهُ  ذُلِّلَ و

رها العُذُوِق في الدنيا أَنَّها إذا  تَْذليلُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : ُحها ويُبَّسِ يها عنَد اْنِشقَاقِها عنها يَْعِمد اآلبُِر إليها فيَُسّمِ َخَرَجت من َكَوافيِرها التي تُغَّطِ
لى َخْيِر ما يَتُْرُكون المِدينَةَ ع»الحِديُث :  حتى يَُدلِّيها خاِرَجة من بَْين ُظْهرانّي الجريِد والسُّالَّ ، فيُْسَهل قِطافُها عند إيناِعها ؛ قاَل : ومنه (6)

 قُُطوفها. ُمذَّلَّلة أَي «ال يَْغشاها إالَّ العََوافي ُمَذلَّلة كانَتْ 

اغانيُّ : وقيَل في قَْوِل اْمِرى  ِء القَْيِس :قاَل الصَّ

ٍر و  ِديــــــــــِر خُمَصــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــف كــــــــــاجلــــــــــَ طــــــــــِ ٍح لــــــــــَ  َكشــــــــــــــــــــــــح

يِّ و      قــــــــــِ بــــــــــوِب الســــــــــــــــــــــــ  رِ ســــــــــــــــــــــــاٍ  كــــــــــبُنــــــــــح َذلــــــــــ 
ُ
(7)املــــــــــ

 

  
لُوا ألَنَّه يكرُم على أَْهِله فَيَتَعَهَّدونَه ، فلذِلَك َجعَلَه ِمثْلَه ، يقاُل : الُمَذلَّل ثََمَره ليُْجتَنَى ، وإنَّما َجعَلَه ِمثْلإنَّه الذي قد َعَطَف  نَْخلَكم فتَْخرج  َذلِّ

 كبائُِسه.

 .الُمَذلَّل ْخلِ وفي التَّْهِذيِب : قاَل األَْصَمِعيُّ : أََراَد ساقاً كأُْنبوِب بَْردّيٍ بَْين هذا النَّ 

 وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : السَِّقيُّ الذي يَْسِقيه الماَء من َغْير أْن يُتََكلَّف له السَّقي.

 طريُق الماِء إليه. ذُلِّلَ  فقاَل : الُمَذلَّل وُسئَِل ابُن األَْعَرابِّيِ عن
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 بالكسِر. ِذلٍّ  َجْمعُ  وَمَساِلِكها وُطُرِقها ، هاأي َمجاِري أَْذالِلها وعلى أَْذاللَها أُموُر هللا جاِريَةٌ  يقاُل :و

 كما في الُمْحَكِم والعُبَاِب. حاِلِه بِال واحدٍ  أي أَْذالِله َدْعهُ علىو

 ، واِحُد هاِذلُّ ، ومنه قَْوُل الَخْنساء : (8)، أي أَْحواِلها التي تَْصلُح عليها وتَْسُهل وتَْنتَشر  أَْذالِلها وفي التَّْهِذيِب : أَْجِر األُموَر على

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 .24( اإلسراء اآية 3)
(4.  ( يف املفردات : ُكنح
 .14( اإلنسان اآية 5)
 رها.( يف التهذيب : فيسحبها ويـَُيسِّ 6)
 واللسان وعجزه يف التهذيب. 45( من معلقته ا ديوانه ص 7)
 ( اللسان والتهذيب : وتتيسر.8)
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ىَت ا   ِر ا ـــــــــــــواِدُث بـــــــــــــعـــــــــــــَد الـــــــــــــفـــــــــــــَ جـــــــــــــح  لـــــــــــــتـــــــــــــَ

و      حــــــــــــــــــــــــح
َ

غــــــــــــــــــــــــاَدر ابملــــــــــــــــــــــــ امــــــــــــــــــــــــُ (1)أَذحالهلــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ٍء.أي لْست آسى بعَده على شي

 ، أي على ُطُرقِه وُوُجوِهه.«أَْذالِله ٍء من كتاِب هللا إالَّ وقد َجاَء علىمن شيما »قَْوُل ابِن َمْسعوٍد : ، و أي َوْجِهه أَْذالِله جاَء علىو

، وهذه عن أَبي  وُعلَبَطٍة وُهْدُهدٍ  ، وهذه عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، بفتحِ َذاِلهما األُولَى والِمِهما وكعُلَبِطٍ  الذَّلَِذلَةُ و َمْقُصوٌر منه ، الذَّلَِذلُ و الذَّالِذلُ و

فَياُن : أَسافُِل القَميِص الطَّويلِ  ، وهذه عن أَبي َزْيٍد أَْيضاً ُكلُّه وِزْبِرجٍ وِزْبِرَجةٍ  َزْيٍد ،  إِذا ناَس ، فأَْخلَق ، قاَل الزَّ

راً قد َرَفض   (2) الذ الِذالُمَشمِّ
 ْمُع ذِلَك ُكلّه.الذي هو جَ  الذَّالِذلِ  : َمْقصوٌر من الذَّلَِذلُ ووفي الُمْحَكِم : 

 قاَل األَْزَهِريُّ : وكِذلَك الذَّناِذُن واِحُدها ذُْنِذٌن.

 تُُهمذُلَْيِذالوبالضِم  ذُْلذاُلتُُهمو َذالِذلُُهموالنَّاِس أَْراذلُهم ، كما في العُبَاِب ،  أَْذاللُ و َذلوِليُّونَ  : الَحَسُن الُخلُق الدَِّميثُه ج الذَّلُوِليُّ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 ، ونَّص الُمِحيِط : أَواِخر قَِليٍل منهم. أَواِخُرُهم ، ُمَصغَّراً أي

 ألَنَّه يَُشجُّ َرأَْسه قاَل : : الَوتِدُ  الَمَذلَّةِ  َعْيرُ و

ـــــــــــت عـــــــــــرَي  ـــــــــــت عـــــــــــريًا كـــــــــــن ـــــــــــو كـــــــــــن ةٍ ل ـــــــــــّ َذل  مـــــــــــَ

َر قـــــــــبـــــــــيـــــــــحِ       أو كـــــــــنـــــــــت كســــــــــــــــــــــرًا كـــــــــنـــــــــت َكســــــــــــــــــــــح

  
 ، عن ابِن َعبَّاٍد. : اْضَطَرَب واْستَْرَخى تََذْلَذلَ و

 ٌء ، عن األَْزَهِرّي.َمَخافَة أَْن يَفُوتَه شي : أَْسَرعَ  اْذلَْولَىو قاَل :

اَغانيُّ : وَمْوِضُع ِذْكِره في الحروِف اللَّيِّنِة.  قاَل الصَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 له : َخَضَع. تََذلَّلَ 

 .ذُلُلٍ  من ُطُرقٍ  َذليلٌ  ثَلَّم وتََهدَّم. وَطريقٌ الَحْوض : تَ  َذلَّ و

 ذُلِّلَت أَي َذِليلَة وتكوُن هي َذليالً  ، يكوُن الطَّريق (3) (فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك ُذُلالً ) ، وقَْولُه تعالَى : ذُلُلٌ  وُسبُل َذلُولٌ  وفي التَّْهِذيِب : َسبِيلٌ 

 ليَْخرَج الشَّراُب من بُُطونِها.

 ، وأَْيضاً : اْنَطلَق في اْستِْخفاِء ؛ قاَل ِسْيبََوْيه : ال يُْستَْعمُل إالَّ َمِزيداً قََضينا عليه بالياِء لَكْونِها الماً. َذلَّ و: اْنقَاَد  اْذلَولَى ابُن ِسْيَده : وقالَ 

 ولى فَذَهَب متقاِذفاً. اْذلَْولَىوِذْكره قاَم ُمْستَْرِخياً ،  اْذلَْولَىو: اْنَكَسَر قَْلبُه  اْذلَْولَى وقاَل األَْزَهِريُّ :

 إذا كاَن يَْضَطرُب. ُمْذلولى وِرَشاءٌ 

 .تََذلَّلَ  : تََواَضَع ، وأَْصلُه تََذلَّىو

 .َذلُولَى َمْذلُولٌ  وفي الُمْحَكِم : َرُجلٌ 

 أَو فَْوَق العَنَِق. ه األَْزَهِريُّ ،، نَقَلَ  : كأَميٍر السَّْيُر اللَّيُِّن ما كانَ  الذَِّميلُ  : [ذمل]

ِسيُم. يقاُل : الذَِّميلُ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : إذا اْرتَفَع السَّْيُر عن العُنُِق قَليالً فهو التََّزيُّد ، فإذا اْرتَفَعِ عن ذِلَك فهو من َحدَّْي  يَْذُملُ و َذَمَل يَْذِملُ  ثم الرَّ

ً و كأَميٍر ، َذِميالً و بالضِم ، موالً ذُ و بالفتحِ ، َذْمالً  َضَرَب ونََصرَ  اعي : َذَمالنا كةً ، قاَل الرَّ  محرَّ

ُه  وصـــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــُ ـــــــــــَ ِر ا ـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــِة ال تـــــــــــزاُ  قـ  َذخـــــــــــِ

ز ًة و      يــــــــــــــــــــالبــــــــــــــــــــا اخلــــــــــــــــــــوارِج هــــــــــــــــــــِ (4)َذمــــــــــــــــــــِ
 

  
. يَْذُمل وقاَل األَْصَمِعيُّ : ال  بَِعير يَْوماً وليلةً إاّل َمْهِريٌّ
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 بالضِم. (5) ذُْملٍ  نُوقٍ  من َذمولٌ  ناقَةٌ  هيو

ْلتُهو  أَي السَّير. الذَِّميلِ  َحَمْلتُه على تَْذِميالً  ، أَي البَِعير ، َذمَّ

 من النُّوِق. كَسِفينٍَة الُمْعيِيَةُ  : الذَِّميلَةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

ْوا قدو  كُزبَْيٍر. ذَُمْيالً و امالً ذَ  َسمَّ

__________________ 
 واللسان والتهذيب والصحاح.« لتجر املنية بعد الفىت»برواية :  121( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 .69( النحر اآية 3)
 وانظر ختر ه فيه.« . هزة وذويال.. برواية : ما تزا  235( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ضبطت يف القاموس ابلقلم بصمتا.( 5)
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ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ، قال : الذََّواِمل من النُّوقِ  الذَّاِملَة َجْمعُ 

 (1) الّذَواِمرخَتُب  إليه اليَـعحَمالُت 
.  نَقَلَه األَْزَهِريُّ

. َذْمَحلَهُ  : [ذمحل]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 بالداِل والذاِل وقد تقدََّم. َدْحَرَجهُ كَذْحَملَهُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَي

. الذَّالُ  : [ذول]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 .ذَُوْيلَةٌ  َحْرُف هجاٍء تَْصغيُرها وقاَل اللّْيُث : هي

ْلُت َذاالً  قدو . َكتَْبتُها أَي َذوَّ اغانيُّ  ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ والصَّ

ا قدمت في أََخواوقاَل ابُن ِسْيَده : وهو  ا َحْرٌف َمْجهوٌر يكوُن أَْصالً ال بََدالً وال زائِداً ، وإنَّما َحَكْمت على أَِلِفها باْنِقالبِها من واٍو لمَّ تِها ممَّ

 َعْينُه أَِلف َمْجهولَةُ االْنِقالِب.

 ِء يَجوُز تَْذكيُره وتَأْنِيثُه ، وفِْعلُه من األَْجوِف الَواِوّي ، تقوُل :من أُُصوِل األْسناِن قُْرَب َمْخرِج الثا الذالِ  وفي البََصائِر للمصنِِّف : َمْخرجُ 

ْلت َذاالً   .َذاالتو أَذوالٌ  َحَسنَة ، وَجْمعُه َذوَّ

 تقدََّم.، والصَّحيُح بالداِل وقد  (2)هذه ِروايَةُ ابِن ُدَرْيٍد  ، قاَل ابُن ِسْيَده : كأَميٍر اليَبِيُس من النَّباِت وغيِره الذَِّويلُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

يِك ، قالَهُ الَخِليُل وأَْنَشَد : الذال  ُعْرُف الّدِ

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــي وُح حبــــــــــــــــاجــــــــــــــــب لــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــرٌص يـ ــــــــــــــــه ب  ب

ا كــــــــــــــذا ِ      القــــــــــــــَ تــــــــــــــِ ُ  ائــــــــــــــح لــــــــــــــِ  الــــــــــــــدِّيــــــــــــــِك أيَتــــــــــــــَ

  
أَو نَِسيَهُ  ، كذا في النسخِ والصَّواُب : على َعَمٍد ، كما هو نَّص الُمْحَكِم ، تََرَكهُ على َعْهدٍ  بالضمِ  ذُُهوالً و َذْهالً  وعنه كَمنع َذَهلَهُ  : [ذهل]

 لُشْغٍل.

 َء تَنَاساه على َعْمٍد أَو يَْشغَلك عنه ُشْغٌل.: تَْرُكَك الشي الذَّْهلُ  وفي التَّْهِذيِب :

 .(3) (َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعة  َعّما َأْرَضَعتْ )قاَل هللاُ تعالَى : يَْوَم  السُّلُوُّ وِطيُب النَّْفِس عن اإِلْلِف.  :الذّهولُ  أَي أو َهو

اِغُب :  . َشْغٌل يُوِرُث حْزناً ونْسياناً.الذُّهولُ  وقاَل الرَّ

 منه. ساعةٌ  ، وهذه عن ابِن ُدَرْيٍد ، أَي من الليِل ويَُضمُّ  (4) َذْهلٍ  قاَل اللّْحيانيُّ : يقاُل َجاَء بْعدَ و

ت وقالَ   ه ، وقيَل بْعَد هْدٍء.ابُن ُدَرْيٍد : أَي قِْطعَة عظيَمةٌ نَْحو الثُّلُِث أَو النْصِف ، قاَل : ولم يَِجئ به غيُر أَبي ماِلٍك ، وما أَْدِري ما صحَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : والدَّاُل أَْعلى.

قيُق. : بالضِم الفرُس الَجوادُ  الذُّْهلولُ و  الرَّ

. َجَرةٌ البَشامِ بالضِم شَ  الذُّْهلُ و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 من بَْكِر بِن وائٍِل ، قاَل قريط بن أنيف : قبيلةٌ  بِن ثَْعلَبَةَ بن ُعَكابَةَ  بُن َشْيبانَ  ذُْهلُ  بِال المٍ و
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ــــــــلــــــــي  ــــــــحح إب ب ــــــــِ ت ــــــــُت مــــــــن مــــــــازٍن مل َتســــــــــــــــــــــح ــــــــو كــــــــن  ل

 بـــــــن شـــــــــــــــــــــيـــــــبـــــــاان ذهـــــــربـــــــنـــــــو الـــــــلـــــــقـــــــيـــــــطـــــــِة مـــــــن     

  
إماُم أَْهِل الحِديِث بنَْيسابُور وولُده محمُد بُن يَْحيَى من الحفَّاِظ أَْيضاً ، وقد َذَكَره المصنُِّف في ح ي ك  الحافِظُ  بُن محمِد بِن يَْحيَى منها يَْحيَى

وقد  على الصَّحيحِ  ان بِن أَنَس بن قاِسطِ بُن محمِد بِن َحْنبَل بِن هالِل بِن أَسِد بِن إْدريس بِن عبِد هللا بِن َحبَّ  أَْحمدُ  صاِحُب المْذَهبِ  واإلمامُ  ؛

 تقدَّم ِذْكُره في ح ن ب ل.

ا القاِضي أَبُو الطَّاِهرِ و يِّبِ  أَمَّ  .ذُْهلٍ  وَسَدوُس هو ابُن َشْيبان بنِ  فََسدوِسيٌّ  واألولى الصَّوابُ  الذُّْهِليُّ  ، وفي بَْعِض النسخِ أَبُو الطَّ

عن أَبِي ُهَريَرةَ ، َرَوى سهيُل بُن أَبِي صاِلحٍ عن ُسلَْيِط عنه ، قالَهُ  التَّابِِعيُّ  بِن شماخِ الظْهِريّ  بُن َعْوفِ  ذَُهيلُ و،  بُن َعِطيَّةَ  ذَُهْيلُ  كُزبَْيرٍ و

 ابُن َحبَّاٍن.

 بِن بَْكِر بِن َوائٍِل. بِن َصْعِب بِن علّيِ  بُن ثَْعلَبَةَ بِن ُعكابَةَ  ذُْهلُ و الَمْذُكوُر أَّوالً ، بُن َشْيبانَ  ذُْهلُ  : الذُّْهالنِ و

 بِن ثَْعلَبَةَ أَْوَرَدُهم الَجْوَهِريُّ والسهيليُّ وابُن قُتَْيبة والبَْغداِديُّ في َشْرحِ الشَّواِهِد وغيِرهم ، ذُْهلِ  فقَوُل َشْيِخنا : أَْوالدُ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .319/  2( اجلمهرة 2)
 .2( سورة ا ج اآية 3)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة. وتصرف الشارح فاقتض  كسرها.4)
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يحبان  (1)وَأغحَفَر ذِلَك املصــــــــــنُِّف تـَقحصــــــــــرياً  ّر  م ٍر ا وحَتحقيُقه ولُد ثـَعحَلَبة بِن ُعَكابََة. ويقاُ  له ثـَعحَلَبُة ا     ذهالً و : شــــــــــَ
يحبان  بيعة ا وولد لماً ومر ة وَأاَب رَ  ذهر وتيماً وثـَعحَلَبة وعوفاً ا فولد ذهالً  وا اِرِث وأُم هم رقاش من بيِن تـَغحلب فولد شــــــــــــــَ

يحبان وعاِمراً  ذهر يحبان بنُ  (2)بن ثـَعحَلَبة بِن ُعَكابََة شـــــَ ُدوســـــاً ومازانً وعاِمراً وعمراً ومالكاً وَزيحد  ذهر وعمراً فولد شـــــَ  (3)ســـــَ
رِهم يف ُكُتِب األَنحساِب.  َمَناة ا وكر  َهُؤالء ا هلم َأعحقاٌب و ر  ِذكح

ْواو  الَجواُد من الَخْيِل. الذُّْهلُول ٍء يذعر أو غيِره وقد َشذَّ عنهْركيُب يدلُّ على ُشْغٍل في شي، والتَّ  كعُثْمانَ  ذُْهالنَ  َسمَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

اُح الفَِصيحِ والفيوميّ  َذَهلَه عنه كفَِرَح لغَةٌ في َذِهلَ و َذِهلَه اغانيُّ والَجْوَهِريُّ وُشرَّ  .كَمنََع نَقَلَه ابُن ِسْيَده والصَّ

 عنه هذا هو الَمْعروُف في تَْعِديتِه وهو األَْكثُر وتَْعِديته بنَْفِسه قَِليٌل بل غيُر َمْعروٍف. أَْذَهلَهو إْذهاالً  األَْمرُ  أَْذَهلَهو

 السليطيُّ شاِعٌر َهاَجى َجِريراً. ذَُهيلٍ  وَغسَّاُن بنُ 

اِء اليَْربوعيُّ شاِعٌر َضبََطه الرشاطي. ذَُهيلُ و  بُن الفرَّ

 بُن َكْعٍب تابِِعيٌّ َرَوى عنه سماُك بُن َحْرٍب. ذُْهلُ و

 بُن أَْوِس بِن نَُمْير بِن مشنج من أتْبَاعِ التابِِعين َرَوى عنه ُزَهْيُر بُن أَبي ثابٍِت. ذُْهلُ و

 أَْيضاً بَْطٌن في تَْغِلب. ذُْهل وبَنُو

 بُن ُمعَاِوية في كْنَدةَ. ذُْهلُ و

 فّيِ بِن َسْعِد العَِشيَرةِ.بُن الَحاِرِث في جع ذُْهلُ و

 ٍء.بُن ردمان بِن جْندب في َطيِّى ذُْهلُ و

 ، كما في الُمْحَكِم. ءٍ : آِخُر ُكّلِ شي الذَّْيلُ  : [ذيل]

اغان من اإِلزاِر والثَّوِب ما ُجرَّ  الذَّْيلُ و قاَل شْيُخنا : هذا هو الحِقيقيُّ وما بْعَده مجاٌز.  يُّ فأََصاَب األَْرَض.منه إذا أُْسبِل ، َزاَد الصَّ

ُجل َذْيلُ  وقاَل خاِلُد بُن جنبةَ : ، فإِْن كان َطِويل الثَّْوِب  َذْيالً  المْرأَةِ ما َوقََع على األَْرِض من ثَْوبِها من نَواِحيها ُكلِّها ، قاَل : وال نَْدعو للرَّ

 فذِلَك اإلْرفال في القَِميِص والُجبَِّة.

 ةِ أَو قِنَاعها إِذا أَْرَخْت شيئاً منهما.في ِدْرعِ المْرأَ  الذَّْيلُ و

ْمِل كأَثَرِ  الذَّْيلُ و يحِ : ما تَتُْرُكهُ في الرَّ  َمْجروٍر. َذْيلٍ  من الّرِ

َسِن ونَْحوه كأَنَّه أَثَرُ  ه. َذْيلٍ  وفي الُمْحَكِم : كَهْيئِة الرَّ  َجرَّ

 قاَل :

فور  َذيحرٌ لكرِّ ريٍح فيه   (4)َمسح
 العُبَاِب : هو ما اْنَسَحَب على َوْجه األَْرِض من التُّراِب والقماِم.وفي 

، وهذه عن الَهَجرّيِ ، وأَْنَشَد ألَبي البَقَرات  أَْذيُلٌ و ذُيولٌ و أَْذيالٌ  ج فَتَعَلَّق أَو ما أُسبَل منه إِذا طالَ  َذنَبُهُ  كالبَعيرِ  من الفََرِس وغيِرهِ  الذَّْيلُ و

 النخعّي :

الٍت ثـــــــــــــــالً  مـــــــــــــــِ و  طـــــــــــــــا مـــــــــــــــاثـــــــــــــــِ َر الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــح

ن       هـــــــــــــُ فـــــــــــــتــــــــــــــح رُ  ـــــــــــــََ رحاب  أَذحيـــــــــــــُ (5)الـــــــــــــرِّيـــــــــــــح تــــــــــــــُ
 

  
 وقاَل النابِغَةُ :
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ــــــــــــــــر اِمســــــــــــــــــــــــــــــاِت  ر  ال اكــــــــــــــــَبن  جمــــــــــــــــََ وهلــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ  ُذي

ُض      وانـــــــــِ ه الصـــــــــــــــــــــــ  قـــــــــتـــــــــح يـــــــــٌم لـــــــــَ  (6)عـــــــــلـــــــــيـــــــــه َقضـــــــــــــــــــــــِ
 

  
يحِ مآِخيُرها ا أَْذيالُ  يأْتي في قَْوِل َطَرفَةَ. وقيَل : األَْذيالِ  وشاِهدُ   لتي تَْكَسُح بها ما َخفَّ لها.الّرِ

 .َذْيٌل كأَْذيَلَ  صاَر له ذاَل يَِذيلُ و

 بَذنَبِِه : شاَل. َذالَ و

ت َذْيلَهُ  فالٌن تَبَْختََر فََجرَّ  َذالَ و  على األَْرِض كما في التَّْهِذيِب ، قاَل طرفَةُ يَِصُف ناقَتَه : َذْيلَها ، وكذِلَك المْرأَةُ إِذا ماَست فََجرَّ

__________________ 
 .«ا ضر» وهبامشه عن املقتضب :« اِ صحن: » 314( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 قا  : دخر بنوه يف بين ضبة.« ذهر بن ذهر»( مكانه يف مجهرة ابن حزم ذكر 2)
 .«علي» ( زيد يف مجهرة ابن حزم ا زاد :3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 واللسان.« عليه ا حصريٌ »برواية :  79( ديوانه ط بريوت ص 6)
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تح  ـــــــــــَ َذال تح كـــــــــــمـــــــــــا   فـــــــــــَ ـــــــــــَ ٍ   ذال لـــــــــــِ ـــــــــــيـــــــــــَدُة جمـــــــــــَح  َول

ا      رِي َرهبــــــــــــــ  د د  أَذحاي َ تــــــــــــــُ ٍر ممــــــــــــــَُ حــــــــــــــح (1)ســـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 الناقَةُ بذَنَبِها نََشَرتْه على فَخَذْيها. َذالَتِ  وِروايَةُ األَْزَهِرّي : َسْحل معضد وأَْوَرَده بْعَد قَْوِله :

 وفَُسَدْت ، وكذِلَك الناقَةُ. الَمْرأَةُ : ُهِزلَتْ  ذالَتِ و

 اْمتِهانُها بالعََمِل والحمِل عليها.، وهي  «الَخْيل إَِذالَةِ  نََهى عن»الحِديُث :  أَي أَْهَزْلتها ، ومنه أََذْلتهاوأَنا كذا في النسخِ ، واألَْولى :  أََذْلتُهُ و

 هاَن. : َذيالً  ءُ الشَّي َذالَ و

 ، كما في العُبَاِب. كتََذايَلَتْ  حالُهُ : تواَضعَتْ  َذالَتْ و

 .كتََذيَّلَ  إِليه اْنبََسطَ  َذالَ و

 أََهْنتُه ولم أُْحِسِن الِقياَم عليه. أَنَا : أََذْلتُهُ و

ُ  أََذالَتِ و  ، كما في العُبَاِب ؛ وفي التَّْهِذيِب : أَْرَختْه. َسلَتُهالِقناَع أَرْ  المْرأَة

 َطويلُه. َذيَّالٌ و َذْيلٍ  ذُو ذائِلٌ  فََرسٌ و

الذَّنَِب فيَْذُكُرون  َذيَّالُ  فإِْن كاَن قَِصيراً وَذنَبُه َطويٌل قالُوا الذَّْيلِ  الطَّويُل القَّدِ الطَّويلُ  من الَخْيلِ  الذَّيَّالُ  أَو : الذَّْيلِ  َطويلٌ  ذائِلٌ  وقاَل ابُن قُتَْيبة :

 الذَّنَب كما في العُبَاِب.

اغانيُّ للنا َذيَّالُ  ، أَو قالُوا ذائِلَةٌ  ، واألُْنثَى ذائِلٌ  وفي التَّْهِذيِب : فإِْن كاَن الفََرُس قَِصير الذَّنَِب ، قالوا :  بِغَِة الذُّبيانيُّ :الذَّنَِب وأَْنَشَد الصَّ

ــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــث يســــــــــــــــــــــــــمــــــــــــُو   بــــــــــــكــــــــــــّر جمــــــــــــر ٍب كــــــــــــال

نِّ  ذاي  ٍ عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  َأوصـــــــــــــــــــــــــــــــــاِ       (2)رِفـــــــــــــــــــَ
 

  
 لقَْيِس :َذنَبه ، وقد يقاُل ذِلَك لثَْوِر الَوحِش أَْيضاً ، قاَل اْمُرُؤ ا َذْيلَ  واْستِنانه كأَنَّه يَْسَحب الُمتَبَْختُِر في َمْشيِه من الَخْيِل : الذَّيَّالُ  وفي الُمْحَكِم :

 فـــــــــــخـــــــــــرح لـــــــــــروقـــــــــــيـــــــــــه وأَمضـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــت مـــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــاً 

ــــــــــــَ       ــــــــــــرو  َأخــــــــــــن ــــــــــــقــــــــــــر  وال (3)ذاّي ِ طــــــــــــوا  ال
 

  
 تَبَْختََر. الرُجُل أَي تََذيَّلَ  من ذِلَك قَْولُهم :و

 ، قاَل النابِغَةُ الذُّبيانيُّ : الذَّْيلِ  َطويلَةُ  ُمذالَةٌ و ذائِلَةٌ و ذائِلٌ  ِدْرعُ و

ة و  ــــــــــــ  ي عــــــــــــِ ــــــــــــ  ب ــــــــــــُ لــــــــــــة تـ ــــــــــــح ث ــــــــــــَ وٍت نـ مــــــــــــُ  كــــــــــــّر صــــــــــــــــــــــــــَ

اَء و      م كـــــــــر  َقضـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــح ي ـــــــــَ ل ُج ســـــــــــــــــــــــُ رِ َنســـــــــــــــــــــــح ـــــــــِ (4)ذائ
 

  
 .السالمعليهمايْعنِي ُسلَيمن بن َداُود 

 ، وفي بعِض النسخِ : ومن الَخلَِق َرقيقُهُ لَطيفُه وهو َغلٌَط. (5) من الَحلَِق َرقيقُةُ لَطيفُةُ و

 : رقيقَةٌ لطيفَةٌ مع ُطوٍل. َذالَةٌ مُ و ذائِلَةٌ  ونَّص الُمْحَكِم : َحْلقَةٌ 

ُل. الُمتََذيِّلُ و : كُمعَظٍَّم كما هو في النسخِ ، وفي نَسخِة الُمْحَكِم بضِم الميِم وكسِر الذاِل ؛ الُمَذيَّلُ و  : الُمتَبَّدِ

 بِن ذُْهٍل ، قاَل َمْفروُق بُن َعْمِرو الشَّْيبانّي : لَشْيبانَ  كانَ  : فََرسٌ  َذْيلٍ  ذُوو

ــــــــــارُس ذي و  ــــــــــرٍ ف ــــــــــٍة  ذي  وَأصــــــــــــــــــــــــحــــــــــاِب ضــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــيو      ــــــــــــــــل ــــــــــــــــلــــــــــــــــوُم حــــــــــــــــالئ  َأخــــــــــــــــوُة دعــــــــــــــــاٍء ت

  
 أَي أَبَْعد قَتِْل َهُؤالء يَلُْمنِنَي.

. أَواِخُر منهم أَي النَّاِس  ِمنَ  أَْذيالٌ  َجاءَ و  قَِليل نَقَلَه الصَّاغانيُّ

. للَمْفعوِل أََصابَها لَْطٌخ من َمَطٍر َضعيفٍ  بالبِنَاءِ  ةٌ ُمتََذيَّلَ  أَْرضٌ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ
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َمِل وال يكونُ  من البَسيِط والكاِمِل ما ِزيَد على وتِِدِه من آِخِر البَْيتِ  الُمذالُ و في البَِسْيِط إِالَّ من الُمَسدَِّس  الُمذالُ  َحْرفان ، وهو الُمَسبَّغ في الرَّ

ل قَْولُه :  ، وال في الَكامِل إِالَّ من الُمَربعِ ، ِمثَاُل األَوَّ

تح  لـــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  نـــــــــــــــا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا خـــــــــــــــَ  ِإان  َذممـــــــــــــــَح

ـــــــــمح      ي رًا مـــــــــن متـــــــــَِ مـــــــــح ٍد وعـــــــــَ ـــــــــح ـــــــــُن َزي ُد ب عـــــــــح (6)ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 وِمثْاُل الثاني :

__________________ 
 سان والصحاح واألساس.والل 29( من معلقته ا ديوانه ص 1)
 ونسبه للنابغة اجلعدي.« رفن»واللسان  366/  2واملقايي   124( ديوانه ط بريوت ص 2)
 برواية : 144( ديوانه ط بريوت 3)

قـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرهـــــــــــــــــٍب   فـــــــــــــــــجـــــــــــــــــا  الصــــــــــــــــــــــــــــــوار واتـــــــــــــــــّ

رَا      .. طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 .366/  2واللسان وعجزه يف الصحاح واملقايي   95( ديوانه ط بريوت ص 4)
 يف القاموس : رقيُقه لطيُفه.( 5)
 ( اللسان.6)
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ه  قـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــُ َدٌث يـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــوُن مـــــــــــــــــــــــُ  جـــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــّرايحح      ِف ال لـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ تـ خـــــــــــــــــــح دًا مبـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ (1)أَب
 

  
اُج : إِذا ِزْيَد على ا جَّ ا ال واِحٌد وذلِ  َحْرفٌ  لُجْزءِ فقَْولُه : َرْن من تَِميْم ُمْستَْفِعاَلن ، وقَْولُه : تَلَِفْر ِريَاْح ُمتَفَاِعالْن ، وقاَل الزَّ َك الُجْزُء ممَّ

ً  الُمَذال يُزاَحُف ، فاْسُمه  للقَميِص. الذَّْيلِ  كأَنَّ ذِلَك الَحْرَف بَمْنِزلَةِ  نَْحو ُمتَفاِعالْن أَْصلُه ُمتَفَاِعلُن فزدت حرفا

 على اْعتَِداِل الُجْزِء ساكٌن ، وبَْيته إِنَّا َذَمْمنا الخ. (2)أَْن يزال  اإِلذَالَةُ  وفي العُبَاِب :

 قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : الذَّْيلِ  ، كُمعَظٍَّم ، َطويلُ  ُمَذيَّلٌ  ِرداءٌ و

ه  عــــــــــــاجــــــــــــَ رٌب كــــــــــــَبن  نــــــــــــِ ن  لــــــــــــنــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــعــــــــــــَ

الء      َذاَر  َدوار يف مــــــــــــــــــُ رِ عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  َذي (3)مــــــــــــــــــُ
 

  
 .تَْذييالً  ثَْوبَه َذيَّلَ  وقد

 يُْضَرُب للُمتََكبِِّر وهو مهيٌن. وهي األََمةُ ألَنَّها تُهاُن وهي تَتَبَْختَرُ  ُمذالَةٍ  في الَمثَِل : أَْخيَُل منو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 وهو الَهواُن والِخْزُي. َذْيٌل ذائِلٌ  يقاُل :

َكْت َذنَبَها. تََذيَّلَتو  الدابَّةُ : َحرَّ

 : بَْطٌن ، كما في الُمْحَكِم. الذَّيَّالِ  وبَنُو

 ، قاَل ُكثَيُِّر : َذْيلَه ثَْوبَه : أََطالَ  أََذالَ و

ٌة  يــــــنـــــــَ ي ِدالٌص َحصــــــــــــــــــــِ  عــــــلــــــ  ابــــــن َأيب الــــــعـــــــاصــــــــــــــــــــِ

رحَدهــــــــــــا      دِّي ســــــــــــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــَ
ُ
اَأجــــــــــــاَد امل ــــــــــــَبَذاهلــــــــــــَ (4)ف

 

  
 : التَّائِهُ الُمتَبَْختُِر. الذَّيَّالُ و

 َمَض الالمِ  فصر الراء
أَلُ  : [رأل]  ، قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : أَو َحْوِليُّهُ  وفي التَّْهِذيِب : فَْرُخ النَّعامِ  : َولَُد النَّعاِم. الرَّ

قــــــــــَا مــــــــــن الــــــــــَوجــــــــــَ  و  م  حــــــــــواِم مــــــــــا يــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــُ

كــــــــــاَن الــــــــــّرِدحِف مــــــــــنــــــــــه عــــــــــلــــــــــ       (5)را ِ كــــــــــَبن  مــــــــــَ
 

  
ا أَنَّه َخفََّف تَْخفيفاً قِياِسيّاً أَو أَْبَدل إِْبداالً َصِحيحاً ؛ َرأْلِ  أََراَد على  قاَل : وهي بهاءٍ  ، فإِمَّ

ين  ِغ ا ـــــــــــــــــــــــاِرِث عـــــــــــــــــــــــينِّ أَنـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــِ  أَبـــــــــــــــــــــــح

رح      ٍخ يف ِإايٍد وُمضـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــح ر  شـــــــــــــــــــــــــــَ (6)شـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  

ةٌ  هـــــــــــــــا  رَأحلـــــــــــــــَ ومـــــــــــــــُ عـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح ٌف بــــــــــــــــُ تـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

  
رح    اَن الشــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــَ ت  ومخــــــــــــــــَ  ُر الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ   حكــــــــــــــــُ

  
 بكْسِرهنَّ ، قاَل أَبُو النَّْجِم : ِرئَالَةٌ و ِرئَالٌ و ِرئاْلنٌ  كأَْفلٍُس في القَِليِل ؛ وفي الَكثيِر : أَْرُؤلٌ  ج

 االر  ِ رَاَعِت الربداء أّم و 
 وقاَل ُطفَْيُل :

م عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــكـــــــــــــــــمح وأَنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــمح  ةٌ أَُذوُدهـــــــــــــــــُ  رائلـــــــــــــــــَ

      ُ وامــــــــِ هــــــــاُ  اخلــــــــَ ــــــــنــــــــِّ الاًل كــــــــمــــــــا ِذيــــــــَد ال (7)شــــــــــــــــــــــِ
 

  
ئالَة ابُن ِسْيَده : وأَُرى الهاَء لَِحقَتقاَل  أَلة ِرأاََلت لتَأْنِيِث الجماَعِة ، كما لَِحقَت في الِفحالِة ، وَجْمعُ  الّرِ  .الّرِ

اُؤولُ و ِرئَالٍ  ذاتُ  ُمْرئِلَةٌ  نَعاَمةٌ و  تَْمنَعه من الشَّراِب والقَْضِم. في أْسناِن الدَّابَّةِ  (8) . ِزيَاَدةُ الرَّ
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َوائِلُ  ُر :وقاَل النَّضْ  . الرَّ  : أْسناٌن ِصغاٌر تَْنبُت في أُُصوِل األَْسناِن الِكباِر فيَْحفرَن أُُصوَل الِكباِر حتى يَْسقُطَن ، وأَْنَكَره األَْصَمِعيُّ

َؤالِ  بَزاقه ؛لقاِطُر منه ؛ وقاَل اللَّْيُث :ا َزبَُد الفََرِس أَو لُعابُه أَْيضاً :و اغانيُّ : يُْهَمُز وال يُْهَمُز قالَهُ ابُن األَْعَرابّيِ. كغَُرابِ  كالرُّ  ، قاَل الصَّ

يت بمْعنَى لُعاب الدَّواِب. وَرَوى أَبُو ُعبَْيٍد : بِال َهْمٍز وَسيَأْتي ، قالَ  ّكِ   :قْلُت : الَهْمُز فيهما ُرِوَي عن ابِن الّسِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .( يف التكملة : أن يزاد2)
 وعجزه يف اللسان. 57( من معلقته ا ديوانه ص 3)
 ( اللسان.4)
 وعجزه يف اللسان.« وصم صالب»برواية :  143( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان.7)
 والذي يف اللسان : الر  ا  : الزايدة يف أسنان الدابة.« الزايَدةُ »( يف القاموس : 8)
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 اِئالالر   الر َ ا ُ يظّر يكُسوها 
 قاَل أَبو َعْمٍرو : أَي لُعاباً قاطرا من فيه.

ُء غالباً عليه اسٌم يكوُن لكّلِ من الباِب الذي يكوُن فيه الشي وهو ، َمْذكوٌر في حماَسِة أَبي تماٍم ، ءٍ الشَّاِعُر من ِسْنبِِس َطّيِ  َرأاْلنَ  جابُر بنُ و

ِعق قَْولهم ابن تِه أو كاَن في صفَتِه. قاَل ِسْيبََوْيه : وكابِن الصَّ ً  َرأاْلن َمن كاَن من أُمَّ وابناً لُكراعٍ  لَرأاْلنَ  وابَن ُكراعٍ ، ليَس كلُّ َمن كاَن ابنا

. كما قالُوا في ابِن ُكراعٍ. َرأاْلنِيُّ  يهَغلَب عليه االسُم ، والنََّسُب إل  ُكَراِعيُّ

ئَالِ  ذاتُ و  ، قاَل األَْعَشى : : َرْوَضةٌ  الّرِ

يـــــــــَب فـــــــــَذاقـــــــــا  ثـــــــــِ ِح فـــــــــالـــــــــكـــــــــَ فـــــــــَ ي الســـــــــــــــــــــــ  عـــــــــِ رحتـــــــــَ ـــــــــَ  تـ

طــــــــــــــا فــــــــــــــذاَت      ــــــــــــــقــــــــــــــَ َض ال َروح ــــــــــــــَ ــــــــــــــّرائ ِ ٍر فـ (1)ال
 

  
ئالِ  َجوُّ و اعي : ع الّرِ  ، قاَل الرَّ

تح و  ِ وَأصــــــــــــــــــــــبــــــــحــــــــَ اح تــــــــَ مــــــــَ تح بــــــــواِدي الــــــــر قــــــــح  أَمحســــــــــــــــــــــَ

هح  رائ ٍ ِبـــــــــــــوِّ      َ فـــــــــــــالـــــــــــــقـــــــــــــُ ا  (2)حـــــــــــــيـــــــــــــُث بـــــــــــــَ
 

  
ئَالُ و . : َكواكبٌ  الّرِ اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

أْلِ  طاَل ُشبِّهَ بعُنُقِ  إذا النَّبَاتُ  اْستَْرأَلَ و قالَ   .الرَّ

ئْالنُ  .اْستَْرأَلَتِ و  في العُبَاِب أَْسنَانها.، وليَس  : َكبَُرْت أَْسنَانُها الّرِ

ً  أي ُمرائِالً  فالنٌ  َمرَّ و . ُمْسِرعا اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 أي هلُكوا ، قاَل بعُض األَْغفاِل يَِصُف اْمَرأَةً َراَوَدتْه : َرأْلَهم يقاُل زفَّ 

رِي  يب متـــــــــــــــــىن أَيـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــح تح إىل جـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــامـــــــــــــــــَ

َزف       ــــــــــــــَ ريحِي  رَأحِد فـ ريتح طــــــــــــــَ طــــــــــــــِ تــــــــــــــُ (3)واســــــــــــــــــــــــــــح
 

  
أْلِ  قاَل ابُن ِسْيَده : إنَّما أََراَد أنَّ فيه َوْحِشيَّة  من الفََزعِ ، وهذا كقَْوِلهم : شالَْت نَعاَمتُهم أي فَِزُعوا فََهَربوا. كالرَّ

أْبَلَةُ  : [رأبل] اغانيُّ هنا وَذَكَرا هذا الَحْرَف في ر ب ل لَما فيه من االْختِالِف الذي َسنَْذكُره. الرَّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

ً  وفي الُمْحَكِم : هو ئا ى ، ونصُّ الُمْحَكِم : في جانِبَْيه ، في جانِبِه أَْن يَْمِشَي ُمتََكفِّ  بالجيِم. كأَنَّه يَتََوجَّ

ه ، َدهاهُ وُخْبثِه من أي َرأْبَلَتِه فَعََل ذلك من يقاُل :و ئْبالِ  منه اْشتِقاقُ و وَجْرأَتِه واْرتَِصاد َشّرِ  األَسُد. وهو كِقْرطاٍس  الّرِ

ئْبالُ  وقاَل أَبُو َسِعيٍد السُّكَِّريُّ : . الّرِ ّنِ بَاعِ : الكثيُر اللّْحِم ، الحِديُث الّسِ  من الّسِ

ئْبُ  أَْيضاً :و  الَخبيُث. الذِّ

ئْبالُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و هُ وْحُدهُ  الّرِ يَتْ  من تَِلُدهُ أُمُّ  ُرباِعيٌّ وقد ال يُْهَمُز. العََرِب كما َسيَأْتي ، َرآبِيل ، وبه ُسّمِ

ال يَْنَصِرف من قَْد على الُمَضارعِ الَمنفّيِ لَْحٌن إالَّ أَنَّه شائٌِع في العبَاَراِت ، حتى َوقََع لَجْمعٍ من األَكابِر كابِن ماِلٍك فيَما قاْل شْيُخنا : ُدخوُل 

َمْخَشِرّي في مواِضٍع من ُمَصنَّفاتِه الَكشَّاف واألََساس ، وَغْيرهما من أَْعيان المَصنِِّفين بحيُث   صاَر ال يَتََحاَشى عنه أََحٌد.الخالصِة والزَّ

بِال َهْمٍز ألَنَّه بِال  ِرْيبالَ  بأَنَّه ُرباِعيُّ على َكثْرةِ ِزياَدةِ الَهْمزةِ من ِجَهِة قَْولهم في المْعنَى ِرئْبال وقاَل ابُن ِسْيَده : وإنّما قََضْيت على َمْهُموز

فال يكوُن فِيعاالً ألَنَّه من أَْبنيِة الَمَصاِدِر ، وال ِفْعالالً وياُؤه أَْصٌل ألنَّ الياَء ال تكوُن أَْصالً في َهْمٍز ال يَْخلُو من َكْونِه فيِعَاالً أَو فِْعالالً ، 

ِفيفاً بَدليًّا ، وإنَّما قََضينا على ُمَخفٌَّف عنه تَخْ  ِرْيباالً  ، وأَنَّ  يَتََرأْبَلُون بَنَاِت األْربَعَِة ، فثَبََت أَنَّه فِْعالٌل ، َهْمَزتُه أَْصٌل بَدليِل قَْوِلهم َخَرُجوا

، فإِْن قُْل أَنَّه فِئْعاٌل لَكثْرةِ ِزياَدةِ الَهْمزةِ ، وقد قالُوا تََربَّل لَْحَمه ، قْلنا  َريابِل تَْخِفيِف َهْمَزتِه أَنَّه بدليٌّ لقَْوِل بعِضهم يَِصُف َرجالً : هو لَْيٌث أَبُو

اإنَّ فِئْعاالً في األَْسماِء َعدَ  فمن باِب ِسبَْطٍر ،  ِرئْبال لَْحمه مع قَْوِلهم تََربَّل ٌم ، وال يسوُغ الَحْمل على باِب إْنقَْحٍل ما ُوِجد عنه َمْندوَحة ، وأَمَّ

 ، وهذه عن أَبي علّيِ وَسيَأْتي. َريابِيلُ و َرآبِلَةٌ و َرآبيلُ و َرآبلُ  ج إنَّما هو في مْعنَى َسْبٍط وليَس من لَْفِظه
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 ، كما في الُمْحَكِم. أَو َغَزْوا على أَْرُجِلِهم وْحَدُهم بِال واٍل عليهم أَو أََغاُروا على الناِس وفَعَلُوا فِْعل األََسِد ، : تَلَصَّصوا لواتََرأْبَ و

ْبلَةُ  : [ربل] كُ  : بالفتحِ  الرَّ  ؛ قاَل األَْصَمِعيُّ : ويَُحرَّ

__________________ 
 واللسان. 163( ديوانه ط بريوت ص 1)
 وانظر ختر ه فيه.« فبمست»برواية :  189( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان.3)
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ضُ  ريُك أَفحصُح واجَلمح  ُكر   َحَمٍة َغليظٍَة َأو هي ابِطُن الَفِخِذ.  ا الر َبالت الت حح
باَلت وقاَل ثَْعلَب :  : أُُصوُل األْفَخاِذ ، وأَْنَشَد : الرَّ

َض  امـــــــــــــــِ التكـــــــــــــــَبن  جمـــــــــــــــََ  مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا  الـــــــــــــــر بـــــــــــــــَ

ئــــــــــــــاِم      ون إىل فــــــــــــــِ هــــــــــــــُ نحضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ئــــــــــــــاٌم يـ (1)فــــــــــــــِ
 

  
 من باِطِن الفَِخِذ ، قاَل الُمْستوِغُر وقد عاَش ثَْلثَُمائة وثاَلثِْين َسنَة : ما َحْوَل الضَّْرعِ والَحياءِ  هي أَو

ش  املــــــــــــــاُء يف  نــــــــــــــِ التِ يــــــــــــــَ  مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا  الــــــــــــــر بــــــــــــــَ

رِي      ِ  الــــــــَوغــــــــِ ِف يف الــــــــلــــــــ  يــــــــَش الــــــــر ضــــــــــــــــــــــح (2)َنشــــــــــــــــــــــِ
 

  
باَلتِ  َعظيَمةٌ  َرْبالءُ وكفَِرَحٍة  َربِلَةُ  امرأَةٌ و كما في العُبَاِب ، أَي َضيِّقةُ األْرفَاغِ كما في  َرْفغاءُ  َرْبالءُ  أَو ، وفي الُمْحَكِم : َضْخَمتها ، الرَّ

 العَْين.

بالَةُ و  عن أَبي ُعبَْيٍد. : كثَْرةُ اللّْحمِ  الرَّ

 َزاَد َغْيُره : والشَّْحم.

 .َربَلَت ِمثُْل ذِلَك وقد ُمتََربِّلَةٌ و َكثِيَر اللَّْحِم والشَّْحِم ؛ َزاَد ابُن ِسْيَده : َربِلَةٌ  وهي ، َربِلٌ  وهو

 : َكثِيُر اللّْحِم. َربِيلٌ  وفي التَّْهِذيِب : رُجلٌ 

بيلَةُ و َمُن والَخْفُض والنَّْعَمةُ  الرَّ  ، قاَل أَبُو ِخَراٍش الُهَذليُّ : : كَسِفينٍَة الّسِ

و و  ـــــــــــُ ل ـــــــــــح ثـ ُك مـــــــــــَ ـــــــــــَ جـــــــــــاً مل ي ـــــــــــ  ب هـــــــــــَ ؤاِد مـــــــــــُ ـــــــــــفـــــــــــُ  َج ال

بـــــــاَب يف      ةَأضـــــــــــــــــــــاَع الشــــــــــــــــــــ  يــــــلـــــــَ ِ   الــــــر بــــــِ فــــــح (3)واخلــــــَ
 

  
 عن ثَْعلَب ؛ وفي التَّْهِذيِب : َكثَُر َعَدُدُهم. أو َكثَُر أَموالُُهم وأَوالُدُهمْ  ونََمْوا ، َكثُُروا من َحدَّْي نََصَر وَضَربَ  يَْربُلونَ و َربَلَوا يَْربِلونَ و

ا نََشَر ولَد إْسَمعيل  وَكثُُروا َضاقَْت عليهم َمكَّةُ وقَْد ذُِكَر في ع ر ب. فَربَلُوا وفي بعِض ُكتُِب النَّسِب : أنَّ هللاَ تعالَى لمَّ

ْبلُ و مان عليها  في آخر القَْيِظ بَْعَد الَهْيجِ ببَْرِد اللَّْيِل من َغْيِر َمَطرٍ  بَوَرٍق أَْخَضر ُضروٌب من الشََّجِر يَتَفَطَّرُ  : بالفتحِ  الرَّ ، وذِلَك إذا بََرَد الزَّ

ْيفُ   ، قاَل : ُربولٌ  ج وأَْدبََر الصَّ

 هلـــــــــــــا مـــــــــــــن وراٍ  انعـــــــــــــٍم مـــــــــــــا يـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا 

حـــــــــــــــ  و      اه الضـــــــــــــــــــــــــــــّ رَتحعـــــــــــــــَ  رُبـــــــــــــــو مـــــــــــــــرّف فـــــــــــــــَ

  
ىوقاَل أَبو ِزيَاٍد : من النَّباِت نَبَاٌت ال يكادُ  ْبل  يَْنبُت إاِّل بْعَد ما تَْيبَُس األَْرُض وهو يَُسمَّ ِة : الرَّ مَّ ْيحة والخْلفَة والربة ، وأَْنَشَد لِذي الرُّ  والّرِ

بـــــــــــــه  َربـــــــــــــالً   وأَرحطـــــــــــــ  نـــــــــــــفـــــــــــــت عـــــــــــــنـــــــــــــه َذَوائـــــــــــــِ

بُ      هــــــــــُ ِت الشــــــــــــــــــــــــّ اتــــــــــَ ِر حــــــــــىت مــــــــــَ ب ا ــــــــــّ َواكــــــــــِ  كــــــــــَ

  
اِجُز : مبالَغَةٌ  كأَنَّه َرْبٌل أَْربَلُ و  وإَِجاَدةٌ ، قاَل الرَّ

ال  بـــــــــَ حـــــــــح ا ســـــــــــــــــــــــَ بـــــــــن طـــــــــاَد ضـــــــــــــــــــــــَ ب  َأنح َأصـــــــــــــــــــــــح  ُأحـــــــــِ

رحلُد و      الً َوَراًل يـــــــــــــــــــــــــــــَ ال َربــــــــــــــــــــــــــــح (4)أَرحبــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، عن ابِن َعبَّاٍد. أََكلَهُ  الظَّْبُي : تََربَّلَ و

ِة : الشََّجُر أَْخَرَجهُ  تََربَّلَ و مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

رٍة  طــــــــــــح رًا مــــــــــــن ُرخــــــــــــامــــــــــــَ  وخــــــــــــِ دح ورًا ونــــــــــــَ كــــــــــــُ  مــــــــــــُ

ه و      ائـــــــــــــِ د  ز  مـــــــــــــن ثـــــــــــــُ ـــــــــــــَ تـ رِ مـــــــــــــا اهـــــــــــــح ـــــــــــــِّ رَتَب
ُ

(5)املـــــــــــــ
 

  
 القَْوُم : َرَعْوهُ. تََربَّلَ و

 أَي يَتََصيَُّدون ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. يَتََربَّلُون ، يقاُل : َخَرُجوا فالٌن : تََصيَّدَ  تََربَّلَ و

ْبلَ  تَتَبَّعَ  : تََربَّلَ و  ، عن ابِن َعبَّاٍد. الرَّ
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 ، كما في الُمْحَكِم. َرْبلُها أَو َكثُرَ  ، كما في العُبَاِب ، : أَْنبَتَتْهُ  أَْربَلَتْ و َربالً  األَْرضُ  َربَّلَتِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

ْبلُ  َكثيَرتُه أَي ، كذا في النسخِ والصَّواُب : : َكثيَرتُها ِمْربالٌ  أَْرضٌ و  .الرَّ

بِيلُ و اْنُظُروا لنا َرُجالً يَتََجنَُّب بنا الطَّريَق ، فقالُوا : ما »:  عنههللارضي (6)حِديُث ُعَمَر  ، ومنه وْحَدهُ  القَْومَ  يَْغُزو الذي : كأَميٍر اللِّصُّ  الرَّ

.؛ التَّْفِسير لطاِرِق بِن َشهَ  «في الجاِهِليَّةِ  َربِيالً  نَْعلَُم إِالَّ فالناً فإِنَّه كان  اٍب َحَكاهُ الَهَرِويُّ

ْيبَلُ و  من النِّساِء كما في العُبَاِب. َكحْيَدٍر النَّاِعَمةُ  : الرَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب واألساس.1)
 والصحاح. 213( اللسان وانظر معجم الشعراء للمرزابين ص 2)
 واألساس ا وعجزه يف الصحاح. 482/  2واللسان واملقايي   158/  2( ديوان اهلذليا 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 .«عمرو بن العاص»( يف اللسان : 6)
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 اللَّحيَمةُ. وقاَل غيُره : هي

يبالُ و . : بالكسِر األََسدُ  الّرِ ّنِ  ، َزاَد أَبُو َسِعيٍد السُّكَِّريُّ : الكثيُر اللّْحِم الحِديُث الّسِ

العََرِب الذين كانُوا يَْغُزون على أَْرُجِلهم ، قاَل  َريَابِيلُ  ، ومنه َريَاِبيلُ و َريَابِلَة قاَل األَْزَهِرّي : كذا َسِمْعته من العََرِب بِال َهْمٍز ، والَجْمعُ 

 َجريُر :

يـــــــــــــــــــرُ  َن زَأحرِي  َراَيبـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــالِد لـــــــــــــــــــََ

ااب و      جـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ اّد اســـــــــــــــــــــــــــــــح ُة أَرححيـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــ  (1)حـــــــــــــــــَ
 

  
ِحيُح. (2)وفي النَّقَائِِض َشيَاِطين البالِد   ، وهو الصَّ

اُء :و يبالُ  قاَل الفرَّ  ِذْكُره والَكالُم عليه. النَّباُت الُمْلتَفُّ الطَّويُل ، والَمْهموُز تقدَّمَ  : الّرِ

يبالُ و ِعيفُ  : الّرِ  ، وفي المْحَكِم : الشْيُخ الَكبيُر. الشْيُخ الضَّ

 تَْعِملٍة.ِليلَةُ غيُر ُمسْ وال يجِوُز فتُح الَهْمزةِ ألَنَّه ليس في أَْوزانِهم ِمثَْل أَْفِعل إِالَّ ما َحَكى ِسْيبَوْيه من قَْوِلهم أَْصبِع وهي لغَةٌ قَ  كإِثِْمدٍ  إِْربِلُ و

اِء السَّابِق ِذْكُره ، فيَُجوُز أَْن تكوَن  ربلٌ  األَْرُض ال يََزاُل بها تََربَّلَتِ  َعَربيّاً جاَز أَْن يكوَن من أَْربل قاَل ياقُوُت : فإِْن كانَ  ، أَو ِمن قَْوِل الفرَّ

بذِلَك ، ثم اْستََمّر كما فَعَلُوا في أَْسماِء الشُّهوِر  (3)هذه األَْرِض اتفَق فيها في بعِض األَْعواِم من الخْصِب وَسعَه النَّْبِت ما َدَعاُهم إِلى تَْسِميَتِهم 

دٌق َعِميٌق في يُعَدُّ في أَْعماِلها وبَْينُهما َمِسيَرةُ يَْوَمْيِن وهي َمِدينةٌ َحِصينةٌ كبيَرةٌ في فََضاٍء من األَْرِض ، ولَقَْلعتها َخنْ  د قُْرَب الَمْوِصلِ  ، وهو

أِْس ، وفي هذه القَْلعِة مناِزٌل وأَْسواٌق ومناِزُل للرَّ  ِعيَّة ، وأَْكثَُر أَْهِلها أَْكراٌد قد َطَرِفها ، وهي على تّلٍ عاٍل من التَُّراِب عظيٍم واِسع الرَّ

تُْجلُب من جباٍل تَُجاِوُرها ، وقد نُِسَب إِليها اْستَْعربُوا ، وبَْينها وبَْين بَْغداَد َمِسيَرةُ َسْبعِة أَيَّاٍم للقَوافِِل ، وُشْربُهم من اآلباِر العَْذبِة ، وفَواِكُهها 

 وغيُرهما. االْربليُّ  ، وأَبُو أَْحمَد القاِسُم بُن المظفِر الشَّْهَرُزوِري الشَّْيبانيّ  األَربليُّ  ُن أَْحمَد الُمْستوفيّ غيُر واِحٍد كأَبي البََركاِت الُمباَرُك ب

اغ (4)على ساِحِل بَْحِره عن نَْصِر ، وتَلَقَّفَه  بالشامِ  التي اسٌم لَصْيداءَ  أَْيضاً : إِْربِلُ و  انيُّ في العُبَاِب.عنه الحازمّي ، وَذَكَره أَْيضاً الصَّ

بَاليُّ  َحْفُص بُن َعْمٍرو بنِ و ثٌ  الّرقَاِشيُّ  َرباٍل الرَّ عن ابِن ُعلَيَّة والقَطَّان ، وعنه ابُن َماَجه وابُن ُخَزْيمةَ والمحامليُّ ثَْبٌت توفي  كَسحاٍب محّدِ

 كذا في الَكاِشِف. 258َسنَة 

بَلُ و كةً نباٌت شديُد الُخْضَرةِ كثي الرَّ  ِدْرَهماِن منه تِْرياٌق للَْسعِ األَفاعي. ونَواِحيها بَشْرقي ِمْصَر ؛ يقاُل : ٌر ببُْلبَْيسَ : محرَّ

ال األََسِدّيِ لهما آثاٌر في َحْرِب القاِدِسيَّةِ  ِربِّيلٌ و يٍت أَُخو َحمَّ  ، كما في العُبَاِب. : كِسّكِ

 كِزْبِرجٍ.عن ابِن ُدَرْيٍد وَضبََطه نَْصُر  : كتَْنُصُرع (5) تَْربُلُ و

 .َربَلَ  ِمثْل مالُهُ : َكثُرَ  اْرتَبَلَ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ابِلَةُ   : لَْحَمةُ الَكتِِف ، عن ابِن َعبَّاٍد. الرَّ

 : كأَميٍر َجِسيٌم. َربِيلٌ  ورُجلٌ 

هُ َوْحَده ، عن ابِن َعبَّاٍد. الّريبالُ و  : الذي تَِلُدهُ أُمُّ

 : األََسُد المْنَكُر ، قاَل أَبُو َصْخٍر الُهَذليُّ : يبالَةُ الرّ و

ِرٍس  ٍر شــــــــــــــــــــــــَ وٍس اَبســــــــــــــــــــــــِ بــــــــــُ ا عــــــــــَ ِم امــــــــــيــــــــــّ هــــــــــح  جــــــــــَ

ٍة      اِقضــــــــــــــــــــــــَ ةٍ َورحٍد ُقضــــــــــــــــــــــــَ الــــــــــَ ــــــــــبــــــــــَ ِم  رِي كــــــــــِ (6)شــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : يُِغيُر على الناِس ويَْفعَل فِْعل األََسِد. يَتَرأْْبلُ  أَي َخبِيٌث ، وهو ِريبالٌ  وِلصٌّ  ِريبالٌ  وذئْبٌ 

اُء :  على لغَِة َمْن تََرَك الَهْمَز. يَتََريبلُ  وقاَل الفرَّ
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. َرابَلَ و  : َخبَُث واْرتََصد للشَّّرِ

ْت بعَد اليَبِس عْنَد إِْقباِل الَخريِف. تََربَّلَتِ و  األَْرُض : اْخَضرَّ

 ها.المْرأَةُ : َكثَُر لَْحمَ  تََربَّلَتِ و

 الَمَراِعي : َكثَُر ُعْشبُها ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : َربَلَتِ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( وهي رواية الديوان.2)
 تسميتها.« : إربر»( يف معجم البلدان : 3)
 ( يف معجم البلدان : وتلّقنه.4)
 عن العمراين وعن غريه بضمهما ا ويف كتاب نصر بكسر ا. وقيدها ايقوت بفتح أوله و لثه ا 285/  3( اجلمهرة 5)
 والضبرت عنه ا وفيه : ورد قصاقصة. 968/  2( شرح أشعار اهلذليا 6)
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تُذو ُمضــــــــــــــــــــــــــاٍض و  لــــــــــــَ ــــــــــــَ رح  َربـ جــــــــــــَ  مــــــــــــنــــــــــــه ا ــــــــــــُ

رح      القــــــــــــَ  واســــــــــــــــــــــــــرٌت وُذو أَمــــــــــــَ (1)حــــــــــــيــــــــــــث تــــــــــــَ
 

  
ِمْل والمضاض نَْبٌت.  قال الُحْجُر داراُت بالرَّ

بَْحلُ  : [ربحل] حاحِ. : كِقَمْطٍر التارُّ في طوٍل أَو التامُّ الَخْلِق ، أَو العَظيُم الشَّأِْن من الناِس واإِلبِلِ  الّرِ  ، كذا في الُمْحَكِم والتَّْهِذيِب والّصِ

 كما في العُبَاِب. َضْخَمةٌ  وِسبَْحلَةٌ : ِربَْحلَةٌ  جاِريَةٌ و

 .(2) َجيَِّدةُ الَخْلق طويلَةٌ  وقيَل :

تْبَلُ  : [بلرت] . كَجْعفَرٍ  الرَّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ً و؛  (3) القصيرُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو  اسٌم. أَْيضا

اِء ، بالضمِ  ُرتبِيلٍ  صاِلُح بنُ و َدةِ ، وِسيَاُق التْبصيِر. يَْقتَِضي أَنَّه بفتحِ الرَّ ثٌ  وَكْسر الموحَّ عن التِّيِمّيِ ُمْرَسل ، وعنه ُعْمَراُن بُن ُحَدْيٍر.  محّدِ

 َذَكَره وكذا ؛ مرسالً  وسلمعليههللاصلى: َكذا َعَزاهُ ابُن نُْقَطةَ إِلى خ ؛ والذي في كتاِب ابِن أَبي حاتٍِم : أنه َرَوى عن النبّيِ  (4)قاَل الحافُِظ 

 .التِّيميّ  فصارَ  النبيّ  تََصحَّف فكأَنَّه ُصْحبةٌ  له تصحُّ  ال فيَمنْ  الصَّحابَةِ  في العَْسكِريّ  أَْحمدَ  أَبُو

تَلُ  : [رتل] كةً ُحْسُن تَناُسِق الشي الرَّ  واْنتِظاُمه على اْستِقاَمٍة. ءِ : محرَّ

 بَياُض األَْسناِن وَكثَْرةُ ماِئها. أَْيضاً :و

تِلِ  ءٍ الَحَسُن من الَكالِم والطَّيِِّب من كّلِ شي أَْيضاً :و  .َرتِلٌ و َرتَلٌ  ؛ يقاُل : َكالمٌ  ، كَكتٍِف ، فيهما كالرَّ

تِلُ و ِد الشَّديُد البَياِض ، الكثيُر الماِء من الثُّغورِ  (5)، وفي نُسخٍة : أَو الَحَسُن  والَحَسنُ  من األَْسناِن ، الُمفَلَّجُ  أَْيضاً : الرَّ  ؛ يقاُل : ثَْغرٌ  التَّنَضُّ

تِلِ  ي النَّبَاتِ إِذا كاَن ُمْستو َرتَلٌ   ، كَكتٍِف. كالرَّ

اِغُب : أَْحَسَن تأْليفَه تَْرتِيالً  الكالمَ  َرتَّلَ و  إْرساُل الَكِلَمِة من الفَِم بُسُهولٍة واْستِقاَمٍة. التَّْرتيلُ  ، أَو بَيَّنه تَْبييناً بغَيِر بَْغيٍ. وقاَل الرَّ

. وُعْرفاً ِرعايَ  ِن بالقَراَءةِ كما حقَّقَه الَمنَاِوي.قْلُت : هذا هو المْعنَى اللُّغَويُّ  ةُ َمَخارجِ الُحُروِف وحْفُظ الُوقُوِف وهو َخْفُض الصَّوِت والتََّحزُّ

 وهو ِضّد الُمعجِل. ُمَرتَّالً  ، أي أَْنَزْلناهُ  (6) (َورَت َّْلناُه تَ ْرتِيالً )وفي العُبَاِب : قَْولُه تعالَى : 

 تََرسََّل. إذا فيه تََرتَّلَ و

تَلِ  : كَكتٍِف بَيِّنُ  َرتِلٌ  ماءٌ و كةً ، أي الرَّ  باِرٌد. ، محرَّ

تَْيالءُ و راجِ ، ومنها : ما هي  َكثِيرةٌ ، أَْنواعٌ  ، وهو من الَهوامِّ  : جْنسٌ  ويُْقَصرُ  بالضّمِ والمدِّ  الرُّ أَْشَهُرها ِشْبهُ الذُّباِب الذي يطيُر َحْوَل الّسِ

ٌم ُمْؤِلمٌ َسْوداَء َرْقطاَء ، ومنها :   ، وُربَّما قَتََل. َصْفَراُء َزْغباُء ، ولَْسُع َجميعها ُمَوّرِ

تَْيالءُ و ً  الرُّ ي به ، ويَْنفَُع أَْيضاً من نباٌت َزَهُره كَزْهِر السَّْوَسِن يَْنفَُع من نَْهِشها ، أي بالمّدِ ، أَْيضا كما هو َمْذكوٌر في  نَْهِش العَْقربِ  ، ولذا ُسّمِ

 .ُكتُِب الطبِّ 

 من الرجاِل. : القصيرُ  الراتِلَةُ و

 ، كما في العُبَاِب ؛ والتّْركيُب يدلُّ على تََساٍو في أَْشياء ُمتَناِسقَِة. : األََرثُّ  األَْرتَلُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : كأَْفلٍُس ِحْصٌن أو قَْريةٌ باليََمِن من حازة بنِي شهاٍب ، قالَهُ ياقوُت. أَْرتُلُ 
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ُجلُ  : [رجل] اغانيُّ ، م َمْعروٌف وهو الذََّكُر من نَْوعِ اإِلنْساِن يَْختُص به ، ولذِلَك قاَل  : بضِم الجيِم وسكونِه الرَّ ، األَِخيرةُ لغَةٌ نَقَلَها الصَّ

 .َرُجالً  (7) (اُه َمَلكاً جَلََعْلناهُ َوَلْو َجَعْلن)تعالَى : 

ْجلُ  وفي التَّْهِذيِب : َح الفاِرِسيُّ قَْوَل ِسْيبَوْيه  الرَّ وقاَل : لو كاَن : بالفتحِ وسكوِن الجيِم اسٌم للَجْمعِ عْنَد ِسْيبََوْيه ، وَجْمٌع عْنَد أَبي الَحَسِن وَرجَّ

 ونَْحن نَِجُده ُمَصغَّراً على لفِظِه ، قاَل :َجْمعاً ثم ُصغَّر لُردَّ إلى واِحِده ثم ُجِمَع 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : يف طُوٍ .2)
 وزيد فيها : زعموا. 295/  3( اجلمهرة 3)
 .592/  2( التبصري 4)
 ( وهي عبارة القاموس املطبوع املتداو .5)
 .32( الفرقان اآية 6)
 .9( األنعام اآية 7)
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 (1)عاداي  ُرَجيحالً أخش  رَُكيحباً و 
على  ُرَوْيِجلٌ و على الِقياِس ، ُرَجْيلٌ  تصغيُره إلى ما بْعَد. ذِلَك ، ساَعةَ يُولَدُ  َرُجلٌ  إذا اْحتَلََم وَشبَّ ، أَو هو فَْوَق الغاُلِم وذِلكَ  إنَّما هو قيَل :و

َوْيجلُ  أَْفلَحَ »الحِديُث :  ، ومنه َراِجلٍ  غيِر قِياٍس كأَنَّه تَْصغيرُ   .«إْن َصَدقَ  الرُّ

، ُحِكي ذِلَك عن خاِل الفََرْزدِق قاَل : َسِمْعُت الفََرْزدَق يقوُل ذِلَك ؛ قاَل : وَزَعَم أنَّ  الكثيُر الِجماعِ  في َكالِم العََرِب من أَْهِل اليمِن : الرُجلُ و

يه العُْصفُوِريَّ ؛  وأَْنَشَد : من العََرِب من يَُسّمِ

الً  رورِي   َرجـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــُت يف زمـــــــــــــــــاِن غـــــــــــــــــُ

هـــــــــــــــوُد و      ـــــــــــــــح ل ـــــــــــــــٌر مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــوَم جـــــــــــــــاف ـــــــــــــــي (2)َأان ال
 

  
. اغانيُّ  نَقَلَه األْزَهِريُّ والصَّ

ُجلُ و اِجلُ  أَْيضاً : الرَّ  ، أي كاِمٌل كما في العَْين. َرُجلٌ  ، وهذا َراِجلٌ  ، أي َرُجلٌ  ، يقال هذا الكاِملُ  ؛ وأَْيضاً : الرَّ

اِجل جماَعةُ  الرجلُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : الَة وهم الرَّ  .الّرجَّ

ُر أَبُوه ، واألَْكثَ  بَرُجٍل َرُجلٍ  ِصفَةً يْعنِي به الشدَّةَ والَكَماَل ، وعليه أََجاَز ِسْيبََوْيه الَجرَّ في قَْوِلهم : َمَرْرت الرُجلُ  وفي الُمْحَكِم : وقد يكونُ 

ُجل الرْفُع ؛ وقاَل في موِضعٍ : وإذا قُْلت هو ، ال  َرُجل ، فهو ِرْجلَْين تكلََّم وَمَشى على َرُجل فقد يجوُز أْن تْعنِي كما لَهُ وأَْن تُريَد كلَّ  الرَّ

َشِهيَدْيِن ِمْن )َجْمُع الَجْمعِ. وفي التَّْنِزيِل  رَجاالت بكْسِرِهما ِمثُْل ِجَماٍل وِجَماالت ؛ وقيَل : ِرجاالتٌ و ِرجالٌ  ج تُريُد غيَر ذِلَك المْعنَى ،
 ؛ أي من أَْهِل ِملَّتِكم. (3) (رِجاِلُكمْ 

،  أَْرجالٍ  ، َجعَلُوه بََدالً من (4) َرْجلَةٍ  ، وقالُوا ، ثاَلثةُ  أَْرَجال قاَل ِسْيبََوْيه : لم يُْكَسر على بناٍء من أَْبنيِة أَْدنى العَدِد يْعنِي أَْنهم لم يقُولُواو

 ، وهو أَْيضاً اسٌم للَجْمعِ ألَنَّ فَِعلَةٌ لَْيَسْت من أَْبنِيِة الجموعِ. َرِجلَةٌ  ونظيُره ثالثَةُ أَْشياٍء َجعَلُوا لَْفعَاء بََدالً من أَْفعاٍل ، وَحَكى أَبُو َزْيٍد في َجْمِعه

 كِعنَبٍَة. رجالً ِرَجلَةٌ  قاَل الِكَسائيُّ : َجَمعُواو َخفَّف عنه.مُ  َرْجلَة وَذَهَب أَبو العَبَّاِس إلى أنَّ 

 ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب الُهَذليُّ : أَراِجلُ و ، َزاَد الِكَسائي َرجل َمْرَجلٌ  قاَل ابُن جني : َجْمعُ و

تــــــــــاُ هـــــــــم  م وشـــــــــــــــــــــــِ هــــــــــُ فــــــــــُ يـــــــــــح يــــــــــِه صـــــــــــــــــــــــَ نــــــــــِ م  بــــــــــَ  َأهــــــــــَ

رَت و      ُز َوســـــــــــــــــــــــــح د  َواغـــــــــــح عـــــــــــَ رِ قـــــــــــالـــــــــــوا تــــــــــــَ (5)اأَلراجـــــــــــِ
 

  
تهم نفقةُ َصْيِفهم وِشتائِهم وقالُوا ألَبيِهم :  قاَل : (6) َرْجلَةٌ  وهي تَعَدَّأَي اْنَصِرْف عنَّا. يقوُل : أََهمَّ

طـــــــــــــــــاً  بـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــَ غـــــــــــــــــح ر  مـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــر  جـــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــَ

لـــــــــــــــــــــه     بـــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــــرَي جـــــــــــــــــــــريان بـــــــــــــــــــــيِن جـــــــــــــــــــــَ

  

م  تـــــــــــــــــــــاهتـــــــــــــــــــــِ َب فـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــح وا جـــــــــــــــــــــَ َرقـــــــــــــــــــــُ  خـــــــــــــــــــــَ

  
ة    رحمــــــــــــــــَ بــــــــــــــــالــــــــــــــــوا حــــــــــــــــُ لــــــــــــــــهمل يــــــــــــــــُ (7)الــــــــــــــــر جــــــــــــــــُ

 

  
اِغُب فقاَل : ويقاُل للَمْرأَةِ َكنَّى  ُجلِ  إذا كانَْت ُمتََشبّهةً  َرُجلَة بالَجْيِب عن الفَْرجِ ، وقَيََّده الرَّ  في بعِض أَْحواِلها. بالرَّ

أْي َرُجلَة كانَتْ  عنهاهللارضيإنَّ عائَِشة »الحِديُث :  قْلُت : ويَُؤيَُّده َجالِ  ، أَي كاَن َرأْيُها َرأْيَ  «الرَّ  .الّرِ

لَتِ و ُجلِ  صاَرتْ  الَمْرأَةُ : تََرجَّ  في بعِض أَْحواِلها. كالرَّ

جوِليَّةِ  بَيِّنُ  َرُجلٌ و ْجلَةِ و الرُّ ْجِليَّةِ و الرُّ جوِليَّةِ و ، األُْولَى عن ابِن األَْعَرابّيِ ، بضمهنَّ  الرُّ ، وهذه عن الِكَسائّي كما في التَّْهِذيِب ، قال  بالفتحِ  الرَّ

 ابُن ِسْيَده : وهي من الَمَصاِدِر التي ال أَْفعاَل لَها.

اِغُب : قَْولُه تعالَى :  ،  (9) (َوقاَل رَُجل  ُمْؤِمن  ِمْن آِل ِفْرَعْونَ )؛ وقَْولُه تعالَى :  (8) (َوجاَء رَُجل  ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسعى)وقاَل الرَّ

 والَجالَدة. الّرجوِليَّةِ  فاألْولَى به

ُجلَْينِ  هوو  أََشدُُّهما. أي أَْرَجُل الرَّ
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ِب من عَجُّ لْيَسْت في اآلَخِر ؛ وقاَل ابُن ِسْيَده : وأَُراه من باِب أَْحنَك الشَّاتَْين أي أَنَّه ال فِْعل له ، وإنَّما َجاَء فِْعل التَّ  ُرْجِليَّة وفي التَّْهِذيِب : فيه

 غيِر فِْعٍل.

__________________ 
 ( اللسان وقبله :1)

بٍة من ماليا  بنيُته بُعصح
 ( التهذيب واللسان والتكملة بدون نسبة.2)
 .282( البقرة اآية 3)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة.4)
 واللسان والصحاح. 83/  1( ديوان اهلذليا 5)
 والتهذيب ضبطت ابلقلم بضم اجليم. واملثبت عن القاموس واملفردات.( يف اللسان والصحاح 6)
لة»( اللسان والثاين يف الصحاح ا وعجز الثاين يف املفردات برواية : مل ينالوا ا وضبرت ابلقلم 7)  بفتح الراء وسكون اجليم.« الَرجح
 .20( القصص اآية 8)
 .28( غافر اآية 9)
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ٌ  َحَكى الفاِرِسيُّ :و َجالَ  : تَِلدُ  ، كُمْحِسنٍ  ْرِجلٌ مُ  امرأَة  ، كما في الُمْحَكِم. ُمْذِكرٌ  ، وإنَّما الَمْشهورُ  الّرِ

لٌ  بُْردٌ و جالِ  كُصَورِ  ، كُمعَظٍَّم فيه ُصَورٌ  ُمَرجَّ  .الّرِ

لٌ  وفي العُبَاِب : ثَْوبٌ   أي ُمعَلَّم ؛ قاَل امُرُؤ القَْيِس : ُمَرجَّ

ر  َورَاءَ  ي  ــــــــــــــَُ ُت هبــــــــــــــا أَمحشــــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــح ــــــــــــــقــــــــــــــُ  ان ف

رحٍط      ران أَذحايَ  مـــــــــــــــِ رِ عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ِإثـــــــــــــــح َرجـــــــــــــــ  (1)مـــــــــــــــُ
 

  
ْجلُ و اغُب : هو العُْضو الَمْخصوُص بأَْكثِر الَحيَواِن ؛ بالكسِر القََدمُ  الّرِ اُج ، ونَقَلَه  أو من أَْصل الفَِخِذ إلى القََدمِ  ؛ وقاَل الرَّ جَّ ، أُْنثَى ، قالَهُ الزَّ

 .أَْرُجلٌ  ج الفيومّي ،

 .(2) (َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َوَأْرُجَلُكمْ )قاَل هللاُ تعالَى : 

ر على غيِره ، وقاَل ابُن جني :  اْستَْغنَوا فيه بَجْمعِ القلَِّة عن َجْمعِ الَكثْرةِ. قاَل ِسْيبََوْيه : ال نَْعلَمه ُكّسِ

ْجلِ  : عظيمُ  رُجٌل أَْرَجلُ و ْكبَِة  الّرِ أِْس.، كاألَْرَكِب للعظيِم الرُّ  ، واألَْرأَس للعظيِم الرَّ

َرِجَل وبَسْطَرْين :  َرِجلَ  ، كذا في النسخِ ، والظاِهُر أنَّ في العباَرةِ َسْقطاً. ونّص الُمْحَكِم بْعَد قَْوِله وقد راِجلٌ  فهو َرجالً  كفَِرحَ  َرِجلَ  قدو

،  َرِجيلٌ و ، كَكتٍِف ، َرِجلٌ و هكذا بضِم الجيِم وهي لغَةُ الحجاِز قالَهُ َشْيُخنا ، وَوقََع في نسخِ الُمْحَكِم بالتَّْحريِك ، َرُجلٌ و راِجلٌ  فهو َرجالً 

ح الفاِرِسيُّ قَْوَل ِسيْ  َرْجلٌ و كأَميِر ،  بََوْيه كما تقدََّم.بالفتحِ ، قاَل ِسْيبََوْيه : هو اسٌم للَجْمعِ ، وقاَل أَبُو الَحَسِن : َجْمٌع ، وَرجَّ

 فَمَشى على قََدَمْيه قاَل : يَْرَكبُه في سفرٍ  إذا لم يكْن له َظْهرٌ  كَسْكَرانٍ  َرْجالنُ و

وة  لــــــــــــح لــــــــــــ  خبــــــــــــَ يــــــــــــح ت لــــــــــــَ يــــــــــــح ييف إذا اَلقـــــــــــــَ لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

َت ِ       يـــــــــــح ـــــــــــَ النَ َأن ازحَدار بـ يـــــــــــا  َرجـــــــــــح (3)حـــــــــــافـــــــــــِ
 

  
 كقائٍِم وِقياٍم ، وأَْنَشَد أَبُو َحيَّان في البَْحر : راِجلٌ  ، وهو َجْمعُ  (4) (َفرِجااًل َأْو رُْكباانً )بالكسِر ، ومنه قَْولُه تعالَى :  ِرجالٌ  ج

 بـــــــــــنـــــــــــو غـــــــــــدانـــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــاخـــــــــــٌص أبصـــــــــــــــــــــــــارهــــــــــم و 

ن       طــــــــــــــــُوهنــــــــــــــــِ َت بــــــــــــــــُ وَن حتــــــــــــــــَح االمَيحشــــــــــــــــــــــــــــــُ  رِجــــــــــــــــَ

  
الَةٌ و أَي ماِشين على األَْقدامِ  ْيُخنا بالكسِر نَْقالً عن أَبي َحيَّان ، والذي في الُمْحَكِم والتَّْهِذيِب بالفتحِ َمَع التَّْشِديِد ، وهو قَْوُل َضبََطه ش َرجَّ

واُب.  الِكَسائي وهو الصَّ

الٌ و اٍن عن الِكَسائي ، هكذا َضبََطه في الُمْحَكِم والتَّْهِذيِب ، وأَْنَشَد األَِخيُر : ُرجَّ  كُرمَّ

وفـــــــــــــــٍة حـــــــــــــــَ و  نـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ر تـ هـــــــــــــــح ي  ـــــــــــــــَ ابء مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــِ  دح

ا ُ هبــــــــــــا      ــــــــــــر جــــــــــــ  رَاعــــــــــــا  ال (5)خــــــــــــائــــــــــــفــــــــــــًة ســــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 أَو ُركباناً. فُرّجاالً  ونَقَلَه أَبُو َحيَّان ، وقاَل : منه قَِراَءة َعْكرَمة وأَبي َمْجلز

كَسْكَرى وهو  َرْجلىو كعَْجالن وَعجالَى َرْجالن بالفتحِ َمَع التَّْخِفيِف كُسَكاَرى وَسكاَرى ، وهو َجْمعُ  َرجالَىو بالضِم َمَع التَّْخِفيِف ، ُرجالَىو

اَغانيُّ ؛ َرْجالن أَْيضاً َجْمعُ  و كَراِكٍب وُرْكبان أَ  رجيل أو راِجلٍ  نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، وهو َجْمعُ  بالضمِ  ُرْجالنٌ و كعَْجالن وَعْجلى نَقَلَه الصَّ

 قَِضيٍب وقضباٍن.

ْعِر :و  بالفتحِ ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ البِن ُمْقبٍِل : َرْجلَةٌ  قد َجاَء في الّشِ

لـــــــــةو  ُرٍض  َرجـــــــــح َ  عـــــــــنح عـــــــــُ يـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــبـ ـــــــــوَن ال رِب  َيضـــــــــــــــــــــــح

يـــنـــــــا      جـــِّ اُ  ســـــــــــــــــِ طـــــــَ تح بـــــــه األَبـــح واصـــــــــــــــــــــَ رحاًب تـــَ (6)ضـــــــــــــــــَ
 

  
 قْلُت : وَوقََع في البَُخاِري :

َلةو   ضاِحَيةَيضحرِبوَن اهلَاَم  َرجح



13916 

 

ْجلَةُ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو : الَةُ  : الرَّ جَّ ٍء ، وَمْعناهُ وَكْمأَةً َجْمع َكمْ  راِجلٍ  َجْمع َرْجلة في هذا البَْيِت ، وليَس في َكالِمهم فَْعلة جاَءْت َجْمعاً غيرُ  الرَّ

. اَغانيُّ ينا أَي َشِديداً ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ والصَّ  َضْرباً ِسّجِ

َره في الِمْصباحِ.  قاَل شْيُخنا : وقيَل َكْمأَةٌ للواِحِد أَْيضاً عْنَد قوٍم كما َحرَّ

 قْلُت : وَسبََق البَْحُث فيه في الَهْمَزةِ.

__________________ 
 برواية : 41( من معلقته ا ديوانه ص 1)

 عل  أثرينا ذير مرٍط مرّحرِ 
 والتكملة.

 .6( املائدة اآية 2)
 .492/  2( اللسان واملقايي  3)
 .239( البقرة اآية 4)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.5)
 والتهذيب والتكملة وصدره يف اللسان. 333( ديوانه ص 6)
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كَكاتٍِب وَكتَبٍَة إِالَّ أَنَّ الذي َضبََطه ابُن ِسْيَده ما  راِجلٍ  بالكسِر كما هو َمْضبوٌط في الُمْحَكِم ، وَضبََطه شْيُخنا بالتَّْحريِك فيكوُن َجْمعُ  ِرْجلَةٌ و

 قدَّْمنَاه.

 كَرِغيٍف وأَْرِغفٍَة. َرِجيل َجْمعُ  أَْرِجلَةٌ و

، فقَْد أََجاَز أَبُو الَحَسن  َراِجل َجْمع ِرَجالو،  ِرَجال َجْمع أَْرِجلةو،  أَْرِجلَة َجْمع أََراِجل ُز أَْن يكونَ وقاَل ابُن جني : يجو أََراِجيلُ و أََراِجلُ و
 في قوِل الشاِعِر : (1)

 (2)يف ليلٍة من مُجاد  ذات أَنحديٍة 
أَْنِدية كِرَداء وأَْرِدية ، فكذا يكوُن هذا فحاِصُل ما َذَكَره المصنُِّف من أَْن يكوَن َكسَّر نًَدى على نَِداٍء كَجَمٍل وِجماٍل ، ثم َكسَّر نَِداء على 

َجْمٌع أَْيضاً على اْشتِباٍه في بعِضها وتَْخليٍط في بعٍض َمحّل  أََراِجيل الجموعِ اثْنا َعَشَر كما َعَرْفت ، فقَوُل شْيِخنا َعَشرة أَو أََحَد َعَشر ِإْن قُْلنا

ٍل ؛ بْل هو ِسيَ  ُجلَ  كَسْكرى فإِنَّه من العُبَاِب ، وَوِهَم بعُضهم فقاَل : إِنَّ  َرْجلَى اُق ابِن ِسْيَده في الُمْحَكِم ما عَداتأمَّ َوَصلَت ُجموُعه إِلى  الرَّ

ِضّد راِكٍب كما  َراِجل هو في َجْمعِ  اثْنَْي َعَشَر َجْمعاً ، ونَقَلَها عن أَبي َحيَّان في البَْحِر وهو َغلٌَط محٌض ، وَكالُم أَبي َحيَّان وأَْصحابه إِنّما

ا أَْوَردَ  ا َذَكَره ابُن َعَرْفته ، ثم إِنَّ المصنَِّف قد قصر في ِذْكِر بعِض الجموعِ منها ، وُمِعيٌب على البَْحِر الُمحْيِط أْن يَْخلو َعمَّ ِة. فممَّ ه األَئمَّ

 ، بضِم الجيِم ، عن الِكَسائِي. رُجلٍ   بالقلِم وهو َجْمعوَضبََطه كِعنَبَةٍ  ِرَجلَة ِسْيَده في أَثْناِء َسْرِد الجموعِ 

الىو  بالضِم َمَع التَّْشديِد َذَكَره ابُن ِسْيَده واألَْزَهِرٌي عن الِكَسائِّي ونَقَلَه أَبُو َحيّان أَْيضاً. ُرجَّ

 قاَل شْيُخنا وهو من َشواذَّ الُجموعِ.

ً  فُرجاالً  ةُ َعْكَرمة :كغَُراٍب عن أَبي َحيَّاٍن ومنه قِراءَ  ُرَجالٌ و  ، قاَل شْيُخنا : هو من النّواِدِر فيْدخُل في باِب ُرَخال. أَو ُركبانا

كةً نَقَلَه شْيُخنا عن أَبي َحيَّان أَْيضاً ، وقد أََشْونا إِليه. َرَجلَةو  محرَّ

الً  ءَ وقُِرى كَراِكٍب وَرْكٍب وصاِحٍب وَصْحٍب ، ومنه قَْولُه  َراِجلٍ  حِ ، وهو َجْمعُ بالفت فَرْجالً  ءَ ، كُسكٍَّر ، عن أَبي َحيّان أَْيضاً ، وقُِرى فُرجَّ

 ، كما في العُبَاِب ، وقد تقدَّم ما فيه الَكالم عن ِسْيبََوْيه واألَْخفَش. (َورَِجِلكَ ) (3) (َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم َبَْيِلكَ )تعالَى : 

 اسٌم للَجْمعِ كالَمِعيز والَكِليب.، كأَميٍر ، عن أَبي َحيَّاٍن وقيَل : هو  َرِجيلٌ و

ْشِرين وهلل الحْمِد كِكتابٍِة عن أَبي َحيَّان أَْيضاً ، فهذه ثََمانِية أَْلفاٍظ ُمْستَدرَكٍة على المصنِِّف على ِخالٍف في بعِضها فصاَر المجموُع عِ  ِرَجالَةٌ و

 والِمنَِّة.

ْجلَةُ و ةِ على الَمْشيِ. بالفتحِ  الرَّ  ويُْكَسُر ِشدَّةُ الَمْشي ؛ أَو بالضِم القُوَّ

ْجلَةُ  وفي الُمْحَكِم :  ، وبالكسِر : شدَّةُ الَمْشيِ. َراِجالً  بالضِم الَمْشيُ  الرُّ

ْجلَةُ  وفي التّْهِذيِب : جيلِ  : نجابَةُ  الرُّ  من الدواِب واإِلبِِل ، قاَل : الرَّ

ب  هلــــــــــــــــا وطــــــــــــــــاَ  ِإايهبــــــــــــــــُ   ا حــــــــــــــــىت ُأشــــــــــــــــــــــــــــــِ

لـــــــــةذو      ُب  ُرجـــــــــح نـــــــــَ حـــــــــح ن جـــــــــَ ُن الـــــــــرَباثـــــــــِ ثـــــــــح (4)شـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْجلَةِ  وقاَل أَْيضاً : يقاُل َحَملَك هللاُ عن ْجلَةِ  ومن الرُّ ْجلةو،  الرُّ ُجلِ  هنا : فْعل الرُّ  الذي ال دابَّةَ له. الرَّ

ةٌ و لُ  َصْعبةٌ ال يُستطاُع الَمْشي فيها حتى َخِشنَةٌ  عن أَبي الِهْيثمِ  ، كَسْكَرى ويَُمدُّ  َرْجلَى َحرَّ  فيها. يُتََرجَّ

ةٌ  اِغُب : َحرَّ  بُصعُوبَتِها. لألَْرُجلِ  : ضاِغَطةٌ  َرْجالء وقاَل الرَّ

ةٌ   كثيرةُ الِحجارةِ  باألَْرِض  (5) ُمْستويَةٌ  َرْجالء أو راِجلٌ  ُصْلبة َخِشنَة ال يَْعَمل فيها َخْيٌل وال إِبٌِل وال يَْسِلُكها إِالَّ  َرْجالء وقاَل أَبُو الَهْيثِم : َحرَّ

 نَقَلَه األَْزَهِريُّ وقاَل الحاِرُث بُن ِحلِّزة :

َذاٍر  ن حــــــــــــِ اًل مــــــــــــِ َوائــــــــــــِ جــــــــــــي مــــــــــــُ نــــــــــــح َ  يـــــــــــــُ يــــــــــــح  لــــــــــــَ

ر ٌة      اَلءُ رَأُس طـــــــــــــــــــــــــــوحٍد وحـــــــــــــــــــــــــــَ (6)َرجـــــــــــــــــــــــــــح
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__________________ 
 ( يف اللسان : أبو إسحا .1)
 ( اللسان.2)
 .64 ( اإلسراء اآية3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.« أو مستوية»( قوله : 5)
 والضبرت عنه. 346/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 6)
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َل الرُجلُ و  .ِرْجلَْيهِ  َرِكبَ و: نََزَل عن دابَّتِه  تََرجَّ

لَ و ْنَد : َوَضعَهُ تحتَ  تََرجَّ  ، كما في الُمْحَكِم. ِرْجلَْيِه كاْرتََجلَهُ  الزَّ

ْنَد بيََدْيه  اْرتََجَل الرُجلُ  وقيَل : َر قَْوُل الشاِعِر : ِرْجلَْيهوجاَء من أَْرٍض بَِعيَدةٍ فاْقتََدَح ناراً وأَْمَسَك الزَّ  ألَنَّه وْحَده ، وبه فُّسِ

 أَبعحل  تـَلحعةٍ  ُمرح َِرٍ كُدَخان 
 وَسيَأْتي.

لَ  من المجاِز :و  ، كما في العُبَاِب. اْرتَفَعَ  أَي النهارُ  تََرجَّ

اِغُب : أَي اْنَحطَِّت الشمُس عن الِحْيطاِن كأَنَّها لَتْ  وقاَل الرَّ اغَ  تََرجَّ  انّي :، وأَْنَشَد الصَّ

ا و  تِ هــــــــــــاَج بــــــــــــه ملــــــــــــّ لــــــــــــَ رجــــــــــــ  حــــــــــــَ   تــــــــــــَ  الضــــــــــــــــــــــــــ 

ِر      ـــــــــِ ىّت مـــــــــن كـــــــــالٍب وانب ـــــــــُب شـــــــــــــــــــــــَ (1)عصـــــــــــــــــــــــائ
 

  
لَ  فما»في حِديِث العَُرنِيِّين : و ُجل ، أَي ما اْرتَفََع تَْشبيهاً باْرتِفاعِ  النهاُر حتى أُتَي بهم تََرجَّ بَا ، قالَهُ ابُن األَثِيِر. الرَّ  عن الّصِ

 .بِرْجِلها أَو َعلَّقَها ، بِِرْجِله ، وفي الُمْحَكِم : بِرْجلَْيهِ  : َعقَلَها لَهااْرتَجَ والشاةَ  َرَجلَ و

 َعلَّْقتها بها ، وِمثْله في الُمْفَرداِت. بِرْجِلها الشاةَ  َرَجْلت وفي العُبَاِب :

لُ و  ، ففيه تِْكَراٌر ال يَْخفَى. الّرجالِ  من البُروِد والثِّياِب ، وقد تقدََّم عْنَد قَْوِله : فيه ُصَور : كُمعَظٍَّم ، والُمعلَّمُ  الُمَرجَّ

لُ و قُّ  : الُمَرجَّ  كما في الُمْحَكِم. ِرْجِله والذي يُْسلَخ من قِبَل واحدةٍ  ِرجلٍ  يُْسلَُخ من الذي الّزِ

اُء : الِجْلدُ  لُ  وقاَل الفرَّ  واِحَدةٍ. ِرْجلٍ  : الذي ُسِلَخ من الُمَرجَّ

 والَمْنُجوُل : الذي يَُشقُّ ُعْرقُوباه َجِميعاً كما يَْسلخ الناُس اليوَم ، والُمَزقَُّق : الذي يُْسلَخ من قِبَل َرأِْسه.

لُ و قُّ الَمآْلن َخْمراً  : الُمَرجَّ  وبه فَسََّر األَْصَمِعيُّ قَْوَل الشاِعر : الّزِ

ُف مــــــــــــــِ  ر  َأايم َأ ــــــــــــــَح َر الــــــــــــــثــــــــــــــ  فــــــــــــــَ َزرِي عــــــــــــــَ ــــــــــــــح  ئـ

ر  و      رٍ َأغــــــــــــــــــــُ   كــــــــــــــــــــُ َرجــــــــــــــــــــ  ن  مــــــــــــــــــــُ (2)َراي 
 

  
لُ  ل وفَسََّر الُمفَضَّ يَّان : الَمْدُهون. الُمَرجَّ حِ ، وأَُغضَّ أَي أَْنقُص منه بالِمْقَراِض ليَْستَِوى َشعَثُه والرَّ  بالُمَسرَّ

 وقاَل أَبُو العَبَّاس : حدَّثْت ابَن األَْعَرابّيِ بقوِل األَْصَمِعّي فاْستَْحَسنه ، كما في التَّْهِذيِب.

لُ و  ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. تِه في األَْرِض من الَجراِد : الذي تَُرى آثاُر أَْجنِحَ  الُمَرجَّ

ْجلَةُ و  ال بَياَض به في َمْوِضعٍ َغْيرها. الدَّابةِ  ِرْجلَيِ  بَياٌض في إِْحَدى التَّْرجيلُ وبالضِم  الرُّ

 اْبيَّضتْ  َرْجالءُ  ونَْعجةٌ  ه ِمَن الُمْحَكِم ، قاَل :، فإِنَّ  التَّْرِجيل نَقَلَه األَْزَهِريُّ ما عدا َرْجالءُ  هيو،  أَْرَجلُ  والنَّْعتُ  ، َرجالً  كفَِرحَ  َرِجلَ  وقد

إِلى الَخاِصَرتين ، وفي التَّْهِذيِب : َمَع الَخاِصَرتَْيِن  ِرْجاَلها
 ، وسائُِرها أَْسَود. (3)

 َضٌح ، غيُره : قاَل الُمَرقِّش األَْصغَُر :بَياٌض ، ويُْكَره إِالَّ أْن يكوَن به وَ  ِرْجلَْيه من الَخْيِل : الذي في إِْحَدى األَْرَجلُ  وفي العُبَابِ 

عــــــــــابــــــــــٌة  يــــــــــٌر لــــــــــيــــــــــَ  فــــــــــيــــــــــه مــــــــــَ بــــــــــِ يــــــــــٌر نــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــِ

رف      وحن الصــــــــــــــــــــــِّ ٌت كــــــــلــــــــَ يــــــــح مــــــــَ ركــــــــُ رَح  أَرحجــــــــَ ــــــــح (4)أَقـ
 

  
َجلِ  فُمِدحَ  ا كاَن أَْقَرح وشاةٌ  بالرَّ  كذِلَك. َرْجالء لمَّ

لَتْ  ، وُوِجَد في نسخِ المحكم َرجالً  المرأَةُ ولََدها َرَجلَتِ و  .(5)، وهذا يقاُل له : اليَتْن  قَْبَل َرأِْسه ِرْجالهُ  َوَضعَتْه بَحْيُث َخَرَجتْ  بالتَّشديِد ، َرجَّ

ً  نَْبتٌ  بالكسرِ  الغَُرابِ  ِرْجلُ و اغِ أَْصلُها إِذا ُطبَخ نَفََع من اإِلْسهاِل الُمْزِمِن ، ِرْجلُ  ، ويقاُل له أَْيضا  تَْفِصيالً.« غ ر ب»ذُِكَر في  قدو الزَّ



13920 

 

 ، قاَل الُكَمْيُت : َضْرٌب من َصّرِ اإِلبِِل ال يَْقِدُر الفَِصيُل أْن يَْرَضَع معه وال يَْنَحلُّ  الغَُراِب : ِرْجلُ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان ا وفيه يف غض  أيضاً برواية خمتلفة ا والتكملة والتهذيب.2)
 ( الذي يف التهذيب : وهي البيضاء احد  الرجلا إىل اخلاصرة.3)
 واللسان. 13بيت رقم  55( املفضلية رقم 4)
 ا ( عل  هامش القاموس : قوله : ورجلت املرأة ولدها اخل ا ويقا  : أيتنت املرأة ويتنت إذا خرجت رجال ولدها قبر يديه كما أييت يف اليو5)
 .«ه
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ر   رَ صـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــا  رِجـــــــــح ـــــــــن َك يف ال كـــــــــُ ـــــــــح ل راِب مـــــــــُ ـــــــــغـــــــــُ  ال

ورا      جـــــــــــُ ن أَراَد فـــــــــــيـــــــــــه الـــــــــــفـــــــــــُ (1)ِس عـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــَ
 

  
ّماء ، وتَْقديُره َصّراً ِمثْل رْجلُ  ّرِ ، فهو من باِب َرَجَع القَْهقََرى واْشتََمَل الصَّ الغَُراِب ،  ِرْجل َصرَّ  الغُراِب : َمْصدٌر ألَنَّه َضْرٌب من الصَّ

 الغَُراِب. ِرْجل ومْعنَاهُ اْستَْحَكم ُمْلُكك فال يمكُن َحلُّه كما ال يمكُن الفَِصيَل َحلَّ 

ُجُل يَْرَجُل َرَجالً  أَي َمشَّاٌء أَي قَويٌّ على الَمْشيِ ، وكذا البَعيُر والحماُر ، َزاَد األَْزَهِريُّ : وقد َرجيلٌ و رُجٌل راِجلٌ و إِذا  ُرْجلَةً و َرِجَل الرَّ

 كَسْكَرى وَسَكاَرى. َرَجالَىو َرْجلَى ج كاَن يْمِشي في السَّفَر وْحَده ال دابَّةَ له يَْرَكبها ،

ِجيلُ  ِذيِب :وفي التَّهْ  بُور عليه. الرَّ  من الناِس : الَمشَّاُء الَجيُِّد الَمْشيِ ، وأَْيضاً القَويُّ على الَمْشيِ الصَّ

ْجلَةُ وقاَل :  جيلِ  : نَجابَةُ  الرُّ  وحمارٌ  َرِجيلَة ةٌ من الدَواِب واإِلبِِل وهو الصبُوُر على طوِل السَّْيِر ، ولم أَْسَمْع منه فِْعالً ِإالَّ في النعوِت : ناقَ  الرَّ

 .رُجٌل َرِجيلٌ و َرِجيلٌ 

ِجيلُ و ُجلُ  كأَميرٍ  : الرَّ ْلبُ  الرَّ  كما في الُمْحَكِم ، َزاَد غيُره : القَويُّ على الَمْشيِ. الصُّ

 فقاَم له. وفي التَّْهِذيِب : أََخَذ في أَْمٍر َخَزبَهُ  إِذا َحَزبَه أَْمرٌ  ِرْجلٍ  هو قائٌِم على من المجاِز :و

 ، ويَُدها ِسيَتْها العُْليَا. القَْوِس : ِسيَتُها السُّْفلَى ِرْجلُ و

 ما َسفَل عن كبِِدها. ِرْجلُها وقيلَ 

 القَْوِس أَتمُّ من يِدها. ِرْجلُ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ :

 أََشّد من أَْيِديها ، وأَْنَشَد : أَْرُجلهاوقَْوِس إِذا أُوتَِرت أََعاِليها ، وأَْيِديها أََسافِلها ، قاَل : ال أَْرُجلُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 (2) أَرحُجرلَيحَت الِقِسي  كل ها من 
يَتَْين الطَّ  اها فُْرَضتَاها ، وِعْطفَاها ِسيَتَاها ، وبَْعَد الّسِ ائِفَان ، وبَْعَد الطَّاِئفَْين األَْبَهَران ، وما بَْين األَْبَهَرْين قاَل : وَطَرفا القَْوِس ُظْفَراها ، وَحزَّ

كبُِدها ، وهو ما بَْين َعْقَدي الِحمالَِة 
(3). 

ْجلُ و ْجالنو عن كراعٍ ، وهو مجاٌز. من البَْحِر : َخليُجهُ  الّرِ  من السَّْهِم : َحْرفاهُ. الّرِ

 لهم. الطَّاِئِر : ِمْيَسمٌ  ِرْجلُ و

 يَْجِري مْجَراها ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الَجراِد : نَْبٌت كالبَْقلَِة اليَمانِيَّةِ  ِرْجلُ و

 قَْبَل ذِلَك. تََكلََّم به من غيِر أَْن يَُهيِّئَهُ  ِمثْل اْقتََضبَه اْقتَِضاباً وُهما إِذا اْرتَِجاالً  الَكالمَ  اْرتََجلَ و

اِغُب :  اً من غيِر تََدبٍُّر.أَْوَرَده قائِم اْرتََجلَه وقاَل الرَّ

 وقاَل غيُره : من َغْيِر تََردٍُّد وال تَلَْعثٍُم.

 وقاَل بعُضهم : من َغْيِر َرِويٍَّة وال فكٍر وكلَّ ذِلَك ُمتَقاِرٌب.

 به ولم يَُشاور أََحداً فيه. برأَيِِه : اْنفََردَ  اْرتََجلَ و

، كما في الُمْحَكِم وفي التَّْهِذيِب : إِذا َخلََط العَنََق بالَهْملَجِة ، زاَد في العُبَاِب : فَراَوَح  الَهْملََجةِ َراَوَح بيَن العَنَِق و في َعْدِوه : الفََرسُ  اْرتََجلَ و

 ٍء من هذا ، والعَنَق والَهْملََجةُ َسْيَران تقدَّم ِذْكُرهما.ٍء من هذا وشيبيَن شي

لَ و لَ والبِئَْر  تََرّجِ  فيها من َغْيِر أَْن يُْدلَى ، كما في الُمْحَكِم ، وفي التَّْهِذيِب : من غيِر أَْن يَُدلَّى. نََزلَ  ِكاَلهما ِإذا فيها تََرجَّ

لَ و  .(4)وقد تقدََّم هذا بعَْينِه قَِريباً فهو تِْكراٌر  النَّهاُر : اْرتَفَعَ  تََرجَّ

لَ و لَ تَرَ  ، وهذا أَْيضاً قد تقدََّم عْنَد قَْوِله َراِجالً  فالٌن : َمَشى تََرجَّ  : نََزَل عن دابَّتِه. ّجِ
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 َشْعُره كانَ »:  وسلمعليههللاصلىفي صفَتِه ، و بَْيَن السُّبوَطِة والُجعوَدةِ  ثاَلُث لُغاٍت َحَكاها ابُن ِسْيَده : وكَجبٍَل وَكتِفٍ  بالفتحِ  َرْجلٌ  َشعَرٌ و

 السُّبوَطِة بل بَْينهما.أَي لم يكْن َشِديَد الُجعوَدةِ وال َشِديَد  «َرِجالً 

ْلتُهُ تَْرجيالً و بالتّْحريِك ، َرَجالً  كفَِرحَ  َرِجلَ  قدو ْحتُه وَمّشْطتُه ، قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : : َرجَّ  َسرَّ

 كــــــــــــــــــَبن  دمــــــــــــــــــاَء اهلــــــــــــــــــادايِت بــــــــــــــــــنــــــــــــــــــحــــــــــــــــــرِِه 

ٍب      يــــــــــــح اٍء بشــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــّ رِ ُعصــــــــــــــــــــــــــاَرُة حــــــــــــِ َرجــــــــــــّ (5)مــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 والصحاح.( اللسان 1)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.2)
 ( بعدها يف التهذيب : وعقداها يسميان الكليتا ا وأولرها الجي تشد يف يدها ورجلها تسم  الُوقوف وهي املضائغ.3)
 .«اأُلوحىل حذفه لتقدمه قريباً »( عل  هامش القاموس : 4)
 والضبرت عنه. 56( من معلقته ا ديوانه ص 5)
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اغِ  لَ  ُب :وقاَل الرَّ ْجلُ  َشعََرهُ كأَنَّه أَْنَزلَه حْيثُ  َرجَّ  أَي عن َمنَابتِه ونََظَر فيه شْيخنا. الّرِ

كةً ِكاَلُهما عن ابِن ِسْيَده أَْيضاً ، واْقتََصَر َعلَيهما  َرَجلُهُ و كَكِتفٍ  َرِجلُهُ و بالفَتحِ عن ابِن ِسْيَده ، ونَقَلَه أَبو زرَعةَ  الشَّعَرِ  رُجٌل َرْجلُ و محرَّ

اغانيُّ ، وَزاَد عياض في المشاِرِق :  كَسَكاَرى. َرجالَىو أَْرجالٌ  ج بضِم الجيِم كما نَقَلَه شْيُخنا ، فهي أَْربَُع لُغَاتٍ  َرُجلُه الصَّ

ا ا، با َرْجلٌ  وفي الُمْحَكِم : قاَل ِسْيبََوْيه : أَمَّ فَِة ، وأَمَّ ، بالكسِر ، فإِنَّه لم ينص  َرِجل لفتحِ فاََل يَُكسَُّر اْستَْغنَوا عنه بالواو والنُّوِن وذِلَك في الّصِ

فَِة ، وال يُْحَمُل على باب أَْنجاٍد وأَْنكاٍد َجْمع نَِجد ونَِكد لقلَِّة تَْكسيِر هذه الّصِ  ل قَلَِّة بنائِها ، إِنَّما فَِة من أَجْ عليه وقِياُسه قِيَاس فَعُل في الّصِ

 ُء ُمَكسَّراً لمطابَقَِة االسِم في البِنَاِء ، فيكوُن ما َحَكاه اللُّغَويون مناألَْعَرف في َجِميعِ ذِلَك الَجْمع بالواِو والنُّوِن ، لكنَّه ُربَّما َجاَء منه الشي

 على هذا. َرِجلو َرَجل َجْمعُ  أَْرَجالو َرَجالَى

واُب : الطَّرفَْين ، كما هو نَصُّ الُمْحَكِم ، وزاد : َمْوُطوء َرُكوب ، وأَْنَشَد  بَعيُد الطَّريقَْينِ  ، كأَميٍر ، َرِجيلٌ  َمكانٌ و ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

اِعي :  للرَّ

تح  رَتد فــــــــــــــَ دوا عــــــــــــــلــــــــــــــ  َأكــــــــــــــوارِهــــــــــــــا فــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

ذََع الـــــر عـــــــان      َد  جـــــــَ َب الصـــــــــــــــــــــ  خـــــــِ يـــــالً صـــــــــــــــــــَ (1)َرجـــــِ
 

  
ِجيلُ  وفي العُبَاِب :  : الغَليُظ الشَّديُد من األَْرِض ، وأَْنَشَد هذا البَْيَت. الرَّ

 ، وَجعَلَه ابُن ِسْيَده من َوْصِف الَمكاِن كما تقدََّم. : َمْوطوٌء َركوبٌ  َرِجيلٌ  فََرسٌ و

ِجيلُ  وفي العُبَاِب :  من الَخْيِل : الذي ال يَخفَى. الرَّ

 ال يَْعَرُق. وقيَل : الذي

. ُمْرتََجلٌ  أَي َرجيلٌ  َكالمٌ و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

َجلُ و كةً أَْن يُتَْرَك الفَصيلُ  الرَّ ه ما َشاءَ  والُمْهُر والبَْهمةُ  : محرَّ  ، وفي الُمْحَكِم : متى َشاَء : قاَل الفََطاميُّ : يَْرَضُع أُمَّ

نــــــــــــا  اَف غــــــــــــالمــــــــــــُ الً فصــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا  َرجــــــــــــَ

هـــــــــــــــا َرضـــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــا      وِّقـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ (2)ِإراَدَة َأنح يـ
 

  
ها ، وأَنْ  أَْرَجلَهاو،  كأَْرَجلَها أَْرَسلَهُ َمعَها : َرَجلَها يَْرُجلُها َرْجالً و اِعي َمَع أُّمِ يت :الرَّ ّكِ  َشَد ابُن الّسِ

 (3)حىت ُفِطما  أُرحِجرُمَسرحَهٌد 
 كما في التَّْهِذيِب.

اِغُب : كأَنَّما ُجِعلَت له بذِلكَ   .ِرجالً  وَزاَد الرَّ

هُ : َرَضعَها. َرَجلَ و  البَْهُم أُمَّ

كةً ، َرَجلٌ  بَْهَمةٌ و  .أَْرجالٌ  ، كَكتٍِف ، والَجْمعُ  َرِجلٌ و ، محرَّ

، عن ابِن  َعلَيَك شأْنََك فاْلَزْمهُ  بفتحِ الجيِم كما هو َمْضبوٌط في نسخِ الُمْحَكِم فما في النسخِ بسُكونِها َخَطأٌ ، أي اْرتَِجْل َرَجلَكَ  يقاُل :و

 األْعَرابِّيِ.

ْجلُ  من المجاِز :و شاةٍ  ِرْجلَ  أْهَدى لنا أَبُو بَْكرٍ » تعالَى عنها : في حِديِث عائَِشةَ ، َرِضَي هللاُ ، أُْنثَى. و ءِ : بالكسِر الطَّائِفَةُ من الشي الّرِ

تْها باسِم بعِضها ، قالَهُ ابُن األَثيِر. وفي العُبَاِب : أََراَدتْ  «َمْشوية فقََسْمتها إالَّ َكتِفَها ا يَِليها من شقِّها  رْجلَها ، تُريُد نِْصَف شاةٍ ُطوالً فَسمَّ ممَّ

أِْس. ْجلِ بالرِّ  أَو َكنَّْت عن الشاِة كلِّها  كما يَُكنَّى عنها بالرَّ

ْعِب بِن َجثَّاَمةَ : و أََراَد فَِخَذه  أي أََحد ِشقَّْيه ، وقيَل : «حماٍر وهو ُمْحِرمٌ  ِرْجل ، وسلمعليههللاصلىأَنَّه أَْهَدى إلى النبّيِ ، »في حِديِث الصَّ

ْجلُ و ْيتِ  : الّرِ اويَِة من الَخْمِر والزَّ  أَبي َحنِيفَةَ.، عن  نِْصُف الرَّ

 كالعانَةِ  ، وِمثْلُه كثيّر في َكالِمهم َجْمٌع على َغْيِر لَْفظ الواِحدِ  يَُذكَُّر ويَُؤنَُّث ، وهو الِقْطعَةُ العَظيَمةُ من الَجرادِ  بالّرْجلِ  َخصَّ بعُضهمو

وارِ  لجماَعِة النَّعاِم ، والَخْيطِ  لجماَعِة الَحِميِر ، قاَل أَبُو النَّْجِم يَِصُف الُحُمَر في َعْدِوها وتََطايُِر الَحَصى عن  .أَْرجالٌ  ج لجماَعِة البَقَِر ، والّصِ

 َحوافِِرها :
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ا  زاء مــــــــــــــــن ِنضــــــــــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح
َ

ا املــــــــــــــــ  كــــــــــــــــَبلــــــــــــــــ 

ا     اهلــــــــــــــَِ بــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ر ومل يـ حــــــــــــــح ه والــــــــــــــنــــــــــــــ   يف الــــــــــــــَوجــــــــــــــح

  

رُ  اهِلا  رِجح  (4)َجراٍد طاَر عن ُخذ 
__________________ 

 وانظر ختر ه يف ا واللسان. 225نه ط بريوت ص ( ديوا1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
 ( التكملة ويف اللسان األو  والثالث ومثله يف الصحاح ا والثاين يف التكملة برواية :4)

 يف اخلز والوجه مل يباهلا
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ً  يَْغتسلُ  كان أَنَّه السالمعليهفي حِديِث أيُّوب و في و .«َجرادٍ  ِرْجلُ  كأَنَّ نَْبلَه»من َجراد َذَهب ، وفي حِديٍث آَخَر :  ِرْجلٌ  عليه فََخرَّ  ُعريانا

هم لو َعِلُموا لم نَّ من َجراٍد فَجعََل ِغْلماُن َمكَّة يأْخذُون منه ، فقاَل : أََما إِ  ِرْجلٌ  أَنَّه َدَخَل َمكَّة»حِديِث ابِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما : 

 َكِره ذِلَك في الَحَرِم ألَنَّه َصْيٌد. .«يأْخذُوه

ْجلُ و ان : ِزْن وأَْرِجحْ  ِرْجلَ  أَنَّه اْشتََرى»الحِديُث :  ، ومنه السَّراويُل الطَّاقُ  : الّرِ ؛ قاَل ابُن األَثيِر : هذا كما يقاُل  «َسراِويل ، ثم قاَل للَوزَّ

ْجلَْين َسَراِويل ، ألَنَّ السََّراِويل من لباِس  ِرْجلَيْ   نَْعٍل ، وإِنَّما ُهما َزْوجاِن ، يُريُد :اْشتََرى َزْوَج ُخّفٍ وزْوجَ  ي السََّراِويل  الّرِ ، وبعُضهم يَُسّمِ

 ِرْجالً.

ْجلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و  أي َسْهٌم. ِرْجلٌ  لي في ماِلكَ  ، يقاُل : ءِ السَّْهُم في الشي : الّرِ

ُجلُ  أيضاً : ْجلُ الرِّ و  .ِرْجلَةٌ  وهي النَُّؤؤمُ  الرَّ

ْجلُ و  الَخاِلي عن الِكتابَِة. الِقْرطاُس األَْبيَضُ  : الّرِ

ْجلُ و  البُْؤُس والفَْقُر. : الّرِ

 القاذوَرةُ ِمنَّا. أَْيضاً :و

 ِدفاعٍ ، عن الَخِليِل. ِرْجلُ  جاَءتْ  الَجراِد ؛ يقاُل : بِرْجلِ  الكثيُر ُشبِّه الَجْيشُ  أَْيضاً :و

ْجلُ و اُل : لي التَّقَدُّمُ  : الّرِ ْجلُ  ، عن أَبي الَمَكاِرِم ؛ قاَل : يقوُل الَجمَّ ْجلُ  أي أَنَا أَتَقَدَُّم ؛ ويقوُل اآلَخُر : ال بل الّرِ لي ويَتََشاحوَن على ذِلَك  الّرِ

 أي في كّلِ ما ذُِكَر. أَْرجالٌ  ج ويَتَضايقوَن ، وذِلَك عْنَد اْجتَِماعِ القُُطِر ،

اِعي : من َجراٍد فَيَْشِوي منها بِِرْجلٍ  َمْن يَقَعُ  الُمْرتَِجلُ و  ، أَو يَْطبُخ ، كما في الُمْحَكِم وبه فَسََّر قَْوَل الرَّ

ان  رٍ كـــــــــــــُدخـــــــــــــَ رح ـــــــــــــَِ عـــــــــــــة  مـــــــــــــُ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  تـ  أَبعـــــــــــــح

وال      لــــــــــــُ جــــــــــــًا مــــــــــــبـــــــــــــح رحفــــــــــــَ ر م عــــــــــــَ رح َن ضــــــــــــــــــــــــــَ (1)غــــــــــــَ
 

  
 هللاُ تعالَى عنه :وقال لَبِيُد ، َرِضَي 

ه  اللـــــــــــُ طـــــــــــًا يـــــــــــطـــــــــــري  ـــــــــــِ بـــــــــــَ اَزعـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــَ  فـــــــــــتــــــــــــَ

ان      رٍ كــــــــُدخــــــــَ رح ــــــــَِ هــــــــا  مــــــــُ رَامــــــــُ يــــــــُب ضــــــــــــــــــــــِ (2)ُيشــــــــــــــــــــــِ
 

  
ْنَد بيََدْيِه  الُمْرتَِجلُ  قيَل :و اِعي الَمْذكوِر. ِرْجلَْيهِ وَمْن يُْمِسُك الزَّ ر أَْيضاً قَْوُل الرَّ  ألَنَّه وْحُده وبه فُّسِ

ْنَد فأَْمَسك  الُمْرتَِجلُ ووقاَل أَبُو َعْمٍرو :  ْنَدة الّسْفلَى (3)الذي يَْقدُح الزَّ  .بِرْجِله الزَّ

ْجلُ  قد يُْستَعارُ و ماِن فيقاُل : الّرِ حِديُث ابِن الُمَسيِِّب  ، ومنه في َحياتِِه وعلى َعْهِدهِ  رأِْس فاُلٍن أيكقَْوِلَك : على  فاُلنٍ  ِرْجلِ  كاَن ذِلَك على للزَّ

 بِرْجلَيْ  أََخذَ  ثم قَْصرٍ  إلى َصعَدَ  حتى البَْحرِ  على يْمِشي ، وسلمعليههللاصلى: أَنَّه قاَل ذاَت يَْوٍم اكتب يا برد أنّيِ َرأَْيت موَسى النبّي ، 

موَسى ، وأَظنُّ هذا قد هلك يْعِني عْبَد الَمِلِك  ِرْجلِ  من الَجبَابَرةِ ما َهِلَك على رِجْله َشْيطاٍن فأَْلقاه في البَْحِر ، وأَنِّي ال أَْعلم نبيًّا َهِلَك على

 التي هي آلة الِقيام َمْوِضع وقت القيام. الرجل وضعت فجاَء نَْعيُه بْعَد أَْربَع

ْجلَةُ و  في َرَوْضٍة واِحَدةٍ. ، َزاَد األَْزَهِريُّ : الَكثِير ، بالكسِر َمْنبُِت العَْرفَجِ :  الّرِ

ةِ إلى السَّْهلَِة ج أَْيضاً :و  كِعنٍَب. ِرَجلٌ  َمِسيُل الماِء من الَحرَّ

َجلُ  وقاَل َشِمرٌ   : َمَسايُل الماِء قاَل لَبِيٌد َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : الّرِ

ُج الــــــــــبــــــــــارَض لــــــــــَ  مــــــــــُ لــــــــــح َد  يـــــــــــَ جــــــــــًا يف الــــــــــنــــــــــ   مــــــــــح

يــــــــــــــــــــِض رايٍض و      رابــــــــــــــــــــِ رح مــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــَ (4)رِجــــــــــــــــــــَ
 

  
اِغُب : تَْسِميَته بذِلَك كتَْسِميَتِه بالمذانِب.  وقاَل الرَّ

َجلُ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ :  تكوُن في الِغلَِظ واللِّْين وهي أََماكٌن َسهلَةٌ تَْنَصبُّ إليها الِمياهُ فتُْمسُكها. الّرِ

ةُ : ْجلَةُ  وقاَل َمرَّ  وهي َمِسيٌل َسهلَةٌ ِمْلبات وفي نسخٍة منبات. كالقَِرّيِ وهي َواِسعَةُ تَُحلُّ ، قاَل : الّرِ
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ْجلَةُ و قاَل : ون البَْقلَة الَحْمقاء َضْرٌب من الَحْمِض  : الّرِ ْجلة ، وقَْوٌم يَُسمُّ ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : الفَْرفَُخ  العَْرفَجُ  ، وإنَّما هي الّرِ

 يَْعنوَن هذه البَْقلةَ ، وذِلَك ألَنَّها ِرْجلَةٍ  أَْحَمُق من قَْولُهم : ومنه بالخاِء المعجمة والفاِء ؛

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتكملة والتهذيب. 240وت ص ( ديوانه ط بري 1)
 برواية : 170( ديوانه ط بريوت ص 2)

 كدخان مشعلٍة ُيَشب  ضرامها
 واللسان والتكملة وعجزه يف الصحاح.

 .«قوله : فبمسك ا كذا خبطه ا واألوىل :فيمسك»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ن والصحاح.واللسا 145( ديوانه ط بريوت ص 4)
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ضُ  تِلُعَها ماُء الس يحر ا واجَلمح ََسايِر فيَـقح
 .رَِجرٌ  تـَنحبُت عل  طُُرِ  الناِس فُتَداُس ا ويف امل

ْجلَةِ  وفي العُبَاِب أَْصلُ  يَت بها البَْقلَةُ. الّرِ  الَمِسيُل فُسّمِ

اِغُب : ْجلَةُ  وقاَل الرَّ  : البَْقلَةُ الَحْمقاُء لَكْونِها نابِتَة في َمْوِضعِ القََدِم. الّرِ

اَغانيُّ : ةُ تقُولُ  قاَل الصَّ  أي باإِلَضافَِة. ِرْجِلهِ  من أَْحَمقُ  والعامَّ

 التَّْيِس : ع بَْين الُكوفَِة والشاِم. ِرْجلَةُ و

 أَْحجاٍر : ع بالشاِم. ِرْجلَةُ و

 وبها قَْبُر بِالِل بِن َجِريٍر ، يقوُل َجِريٌر : ْزِن بَنِي يَْربوعٍ بَقٍَر : ع بأَْسفَِل حَ  ِرْجلَتاو

ي الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــِ  قـــــــــــاريـــــــــــًة و  َض َأ ـــــــــــح قـــــــــــُ عـــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــَ  ال تـ

يَنح      زاج َوَرعــــــــــــح جَيح بــــــــــــا املــــــــــــِ لــــــــــــَ ِر  رِجــــــــــــح قــــــــــــَ (1)بـــــــــــــَ
 

  
ْجلِ  ذوو اءِ  الّرِ . شاِعرٌ  القَُشْيريُّ  لُْقماُن بُن تَْوبَةَ  : بكسِر الرَّ اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ُح أَْيضاً. كِمْنبٍَر الُمْشطُ  : الِمْرَجلُ و  ، وهو الُمَسّرِ

 ، قاَل : الِقْدُر من الِحجاَرةِ والنُّحاِس ُمَذكَّرٌ  : الِمْرَجلُ و

 القوِم أََفر ِمرحَجرُ حىت إذا ما 
ةً ؛ وقيَل : هي كلُّ ما ُطبَخ فيها من   قِْدٍر وَغْيِرها قاَل اْمُرُؤ القَْيِس :وقيَل : هو قِْدُر النَّحاِس خاصَّ

ُه  ــــــــــزامــــــــــَ اٍش كــــــــــبّن اهــــــــــت ــــــــــ  ي ِر جــــــــــَ ــــــــــح ب ــــــــــذ  ــــــــــ  ال  عــــــــــل

ُي      لــــــــــح ه غــــــــــَ رِ إذا جــــــــــاش فــــــــــيــــــــــه محــــــــــيــــــــــُ رحجــــــــــَ (2)مــــــــــِ
 

  
اِعي أَْيضاً وقد َسبَق. : َطبََخ فيه اْرتََجلَ و َر قَْوُل الرَّ  ، وبه فُّسِ

 عاماً.يْطبُخ فيه طَ  ِمْرَجالً  نََصبَ  اْرتََجلَ  وفي التَّْهِذيِب :

 َسَواِديّة ، وقاَل األَْزَهِريُّ : بلُغَِة العََجِم ، وهو من بُقوِل البَساتِْين. : الَكَرْفسُ  التَّراجيلُ و

 ، وَجعَلَه ِسْيبََوْيه ُرباعيّاً لقَْوِله : (3)على هذا ُمفَْفعَل  فُمَمْرَجل ، الَمراِجلِ  فيها ُصَورُ  من الَوْشيِ  : ثيابٌ  الُمَمْرَجلُ و

َُمرحَجرِ ٍة كِشَيِة بِشيَ 
 (4) امل

 ، ويجوُز َكْونه من باِب تََمْدَرع وتََمْسَكن ، فال يكوُن له في ذلك َدِليٌل. الُمَمْرَجلِ  وَجعََل َدِليلَه على ذِلَك ثباَت الميِم في

الُ  كَشدَّادٍ و َرِضَي  قَتَلَه َزْيُد بُن الَخطَّابِ  فأَْشَرَكهُ في األَْمِر ، اْرتَدَّ فَتَبَع ُمَسْيِلَمةَ ولحقه االْدباَر  قَِدَم في َوْفِد بَنِي َحنِيفَةَ ثم الحنَِفيُّ  بُن ُعْنفَُوةَ  َرجَّ

الُ و الُمْهَملِة وهو َعْبُد الغنيّ  يَْوَم اليَماَمِة وَوِهَم من َضبََطه بالحاءِ  هللا تعالَى عنه جَّ  من بَنِي أََسٍد. ْنٍد شاِعرٌ بُن هِ  الرَّ

َجالِ  كِكتاٍب أَبوو .  الّرِ جالِ  أَبُووساِلُم بُن عطاٍء تابِِعيُّ ْحمن بِن عبِد هللِا بِن جاِريَة  الّرِ  بِن النّْعماِن األَْنَصاِريُّ الَمَدنيُّ  (5)محمُد بُن عبِد الرَّ

ثٌ  ِه َعْمَرةَ  َمْشهوٌر ، (6) محّدِ ْحمن بِن َسْعِد بِن َزَراَرة َرَوى عنه يَْحيَى ابُن َسِعيٍد األَْنَصاِريُّ واْبنهُ جاِريَةُ بن أَبي َرَوى عن أُّمِ  بْنُت عبِد الرَّ

َجالِ  ْحمن بُن أَبي الّرِ جالِ  ، وأَُخوه عْبُد الرَّ جالِ  َرَويا عن أَبِيهما وأَُخوهما ماِلُك بن أَبي الّرِ َشْيٌخ  ِرجالٍ   بنُ وُعبَْيدُ  َذَكَره ابُن َسْعٍد. الّرِ

ُب  للطَّبَرانّيِ  از الُمَؤّدِ  ، وُعبَْيد لَقَبُه. (7)َسِمَع يَْحَي بُن بَُكْيٍر ، قاَل الحافُِظ : اْسُمه محمُد بُن محمِد بِن موَسى البَزَّ

 بأَْن أَْنَزلَه عن دابَّتِه ، قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : راِجالً  : أَْمَهلَه أَو َجعَلَه أَْرَجلَهُ و

 (8) ُمرحِجليفقالتح لَك الويالُت ِإّنك 
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 إِذا َولََدِت الغَنَُم بعُضها بعَد بعٍض.و

َجْيالءَ  قيَل : َولَّْدتُها اَغانيُّ لألَُموّيِ. كالغَُمْيصاءِ  الرُّ  وَولَّْدتها َطبَقة بْعَد َطبَقٍة ، كما في التَّْهِذيِب ، ونََسبَه الصَّ

اِجلَةُ و اِعي الذي يَْحِمُل عليه َمتاَعهُ  الرَّ  ، عن أَبي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد : : َكْبُش الرَّ

__________________ 
 .«رجلتا بقر»( معجم البلدان 1)
 والضبرت عنه. 53ه ص ( من معلقته ا ديوان2)
َعر ا وهو الصواب بدلير مقابله ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)  .«قوله : مففعر كذا خبطه ا والذي يف اللسان : مُمَفح
 ( اللسان.4)
 حارثة. 593/  2( يف التبصري 5)
عبد الرمحن بن حارثة األنصــــــاري وأمه عمرة بنت عبد قوله : و ّدث ا كنيته يف األصــــــر أبو عبد الرمحن واله  مد بن »( هبامش القاموس : 6)

 .«ل  املوطبالرمحن بن سعد بن زرارة األنصاري ا رو  عن عائشة كثرياً وإلا كين أبيب الرجا  ألنه كان له أوالد عشرة رجااًل كاملا ا ه زرقاين ع
 املؤّذن. 593/  2( يف التبصري 7)
 وصدره : 34( من معلقته ا ص 8)

 خلدر خدر عنيزةٍ يوم دخلت او 
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وحٍط و  ُت يف قــــــــــــــَ مـــــــــــــِ عـــــــــــــح ر  يــــــــــــــَ لـــــــــــــةٍ فـــــــــــــظـــــــــــــَ   راجـــــــــــــِ
د      بـــــــــِ تـــــــــَ هـــــــــح َث يــــــــــَ َر ِإال  َريـــــــــح هـــــــــح ُت الـــــــــد  فـــــــــِّ كـــــــــَ (1)يـــــــــُ

 

  
 .الَمَراِجلُ  َجْمعُه بُْرٌد يََمنِيٌّ  ، الفتُح عن ابِن األَْعَرابِّيِ َوْحُده ، والَكْسُر عن اللَّْيثِ  كَمْقعٍَد وِمْنبَرٍ  : الِمْرَجلُ و

 ومن أَْمثاِلهم : الُمَمْرَجلِ  : من ِمْرَجِليٌّ  وفي الُمْحَكِم : ثَْوبٌ 

 ِمرحَجِلّياً َحِديثاً كان بـُرحُد  
 َحِديثاً وكنت تَْلبَس العَبَاء ، قالَهُ ابُن األَْعَرابّيِ. الَمَراِجل (2)أَي إِنَّما ُكسيت 

، يْعنِي تْلَك الثياَب ، قاَل : ويقاُل  «حتى يَْبنَي الناُس بيوتاً يَُوشُّونها َوْشَي الَمَراِحل» في الحِديِث :و«. ر ح ل»ِب : في تَْرِكيِب وفي التَّْهِذي

 ً  بالجيم. الَمَراِجلُ  لها أَْيضا

ْجلُ و  الَخْيِل ، كذا في النَّواِدِر. بَرْجلِ  ، يقاُل : باَت الِحَصانُ  النَّْزوُ  : بالفتحِ  الرَّ

َجْيالءُ و َجِليُّونَ و كغَُمْيصاءٍ  الرُّ كةً ، قَْوٌم كانوا يَْعُدونَ  الرَّ  َرَجِليٌّ  الواحدُ  أَْرُجِلِهم على ، كذا في العُبَاِب ، ونَّص األَْزَهِرّي : يْغُزون ، ، محرَّ

 كةً أَْيضاً ، هكذا في العُبَاِب.محرَّ 

ْجلة ، َمْنُسوٌب إِلى ِرْجلَْيه للذي يَْغُزو على َرُجٌل ُرَجِليٌّ  والذي في التَّْهِذيِب : ْل.الرُّ والُمْنتَِشُر بُن  وهو ابُن السلكِة ، وُهْم ُسلَْيُك الَمقانِبِ  . فتأْمَّ

 ما في العُبَاِب.ك َوْهٍب الباِهِليُّ ، وأَْوفَى بُن َمَطٍر الماِزنيُّ 

من األَْمِر أَي اْرَكْب  اْرتََجْلتَ  ما اْرتَِجلْ  ، كما في العُبَاِب ؛ ونَّص األَْزَهِرّي : يقاُل : أَي ما اْستَْبَدْدَت فيه بَرأْيِكَ  اْرتََجْلتَ  يقاُل : أَْمُرَك ماو

اَغانيُّ ِللَبِيٍد َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :  ما َرِكْبَت منه ، وأَْنَشَد الصَّ

م و  هــــــــــــَ ــــــــــــ  تـ ــــــــــــريًا غــــــــــــري مــــــــــــُ  مــــــــــــا َعصــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــُت أَم

رحِء مــــــــــا      َ
َر املــــــــــ ــــــــــح ــــــــــكــــــــــن  أَم ِدي ول ــــــــــح العــــــــــن (3)ارح ــــــــــََ

 

  
وا بالحاِء. (4)ويُْرَوى اْرتََحال  بُن يَْعمر بِن َعْوٍف في كنانَةَ ، من أَْجداِد ُعْرَوة بِن أَُذْينَةَ الشاِعِر ،  ِرْجلُ  منهم بكسِرِهما ِرْجلَةً و ِرْجالً  وَسمَّ

 بُن ذُْبياَن بِن َكْعٍب في تِميٍم َجدُّ خاِلِد ابِن َعّم الذي كاَن َسيِّد بَنِي َسْعٍد في َزَمانِه. ِرْجلُ و

 ي َصْعِب بِن َعْمٍرو ابِن قَْيِس من بَنِي ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ.بنُت أَبي َصْعب أُمُّ هيصِم بِن أَب ِرْجلَةو

ْجالءُ و إِلى َجْنِب َجبٍَل يقاُل له الَمْرَدمة  ماٌء لبنِي َسعيِد بِن قُْرطٍ  من غيِر أَلٍف والٍم ، َرْجالءُ و، وفي نسخٍة :  الرَّ
(5). 

َجلُ و ْجلُ  ، هكذا في النسخِ وفي الِعبَاَرةِ َسْقٌط ، قاَل نَْصٌر : كِعنٍَب ع باليَماَمةِ  : الّرِ ا بسكوِن  الّرِ بكسٍر ففتحٍ َمْوِضٌع بَْين الُكوفَِة وفلج ؛ وأَمَّ

اَغانيُّ شاِهداً على األَّوِل قَْوَل األَْعَشى :  الجيِم فَمْوِضع قُْرَب اليََماَمة ؛ وأَْنَشَد الصَّ

ا اٌر فــــــــــــبــــــــــــطــــــــــــُن اخلــــــــــــاِ  جــــــــــــَ ا قــــــــــــالــــــــــــوا لــــــــــــَُ  َد ــــــــــــُ

ــــــــــواُء      ة فــــــــــاألَب ــــــــــّ ِدي جــــــــــَ ــــــــــَعســــــــــــــــــــــــح رُ فــــــــــال ــــــــــّرِجــــــــــَ (6)فــــــــــال
 

  
َجل قْلُت : وعْنِدي فيما قالَهُ نَْصر نََظٌر فإِنَّ األَْبواَء ما بَْين الَحَرَمْيِن فهو أَْشبَه أَْن يكونَ  ْل. الّرِ  َمْوِضعاً قَِريباً منه فتأَمَّ

 عن ابِن َعبَّاٍد. : التَّْقِويَةُ  التَّْرِجيلُ و

كةً  َرَجلٌ  فرسٌ و  ليسْت بَمْصرورةٍ. أَي على ولَِدها راِجلٌ  ، وناقَةٌ  َرَجلٌ  ُمْرَسٌل على الَخْيِل ، وكذا َخْيلٌ  أَي : محرَّ

َجْيلَةِ  ذوو  وَكْعُب بُن عاِمرِ  كان أَْحنَف ،و التَّْغلَبِيُّ  بن ُجَشم بِن بَْكِر بِن َحبِيِب بِن َعْمِرو بِن غْنِم بِن تَْغلب : كُجَهْينَةَ ثالثةٌ : عاِمُر بُن ماِلكِ  الرُّ

ر بِن ُعَمْيَرةَ بِن أََسِد بِن َربِيعَةَ بِن نََزاٍر. النَّْهِديُّ ، وعاِمُر بُن َزْيِد َمنَاةَ  بِن نَْهدِ   بِن علّيِ بِن ذْبيَان بِن َسْعِد بِن جبيِل بِن َمْنصوِر بِن مبَّشِ

يَّادونَ  األَراِجيلُ و اغانيُّ  : الصَّ  كّل ذي ِرْجلُ  وقَْد تقدََّم ، قاَل ، والتَّْرِكيُب يدلُّ ُمْعَظُمه على العُْضو الذي هو أَْرجلة  ، وكأَنَّه َجْمعُ ، نَقَلَه الصَّ

ْجلُ  ، وقد َشذَّ عنه ِرْجل ْجلةُ وللَجراِد ،  الّرِ  .الّرَجْيالء للبَْقلَِة وولّدتها الّرِ

ا ْجلَة قْلُت : أَمَّ اغِب فال يكون شاذاً عنه. الّرِ يَت باسِم الَمِسيل ، أَو بَما تقدََّم عن الرَّ  للبَْقلَِة فإِنَّها ُسّمِ
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__________________ 
 ابختالف الرواية. 22/  2( اللسان والتكملة والتهذيب واجلمهرة 1)
 .«كسيب»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( اللسان والتكملة ونسباه للجعدي.3)
قوله : ويرو  اخل ا قا  يف التكملة : من قوهلم ارحتلت البعري إذا ركبته بقتٍب أو اعروريته أي : يرحتر األمر »هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : ( 4)

 .«يركبه
 ( يف معجم البلدان : املردة.5)
 .«فاألبالء فالرجر»برواية : « الرجر»ومعجم البلدان  146( ديوانه ط بريوت ص 6)
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 تَْدرُك َعلَْيه :* ومّما يُسْ 

جولةِ  بَيِّن َرُجلٌ و المْرأَةَ : جاَمعَها. َرَجلَ   بالضِم عن الِكَسائي. الرُّ

 .ِرْجلَه : أََصابَ  َرَجلَه َرْجالً و كفَِرَح أََصابَه فيها ما يَْكَره. ِرْجله من َرِجلَ و

 يدي.في الِحبَالة ، وإِذا وقَعَْت يَُده فهو م ِرْجله : وقَعَتْ  َمْرُجولٌ  وظْبيٌ 

ْجلَةُ و ، عن أَبي َعْمٍرو. بِرْجِله أََخذَ  اْرتََجَل الّرُجلُ و  : بالكسِر المْرأَةُ النَُّؤوُم. الّرِ

لَ  النهاُر : اْرتَفََع ِمثْل اْرتََجلَ و  .تََرجَّ

 : ُصْلٌب. َرِجيلٌ  وَمكانٌ 

 : َغِليٌظ َوِعٌر في الَجبَِل. َرِجيلٌ  وَطِريقٌ 

ْجلةو ي ، وأَْنَشَد : الّرِ  : الِقْطعَةُ من الَوْحِش عن ابِن بَّرِ

ـــــــــاً و  ن تح َوســـــــــــــــــــــــَ جـــــــــَ ـــــــــَ ل ـــــــــاٍج جلـــــــــَح ـــــــــب ـــــــــعـــــــــُا عـــــــــُا ل  ال

لـــــــــة     (1)مـــــــــن بـــــــــنـــــــــاِت الـــــــــوحـــــــــش َأطـــــــــفـــــــــا   بـــــــــرِجـــــــــح
 

  
 الحصاَن في الَخْيِل إِذا أَْرَسْلت فيها فحالً. أَْرَجْلتو

ْجلُ و ُجالن للرُجلِ  ، أَي على َخْوٍف من فَْوتِه وَحَكى ابُن األَْعَرابّيِ : ِرْجلٍ  ٍء ، يقاُل أَنَا على: الَخْوُف والفََزُع من فوِت شي الّرِ واْمَرأَتِه  الرَّ

 على التّْغِليِب.

َجالِ  تَتََشبَّه ِمْرجالنيةٌ  واْمَرأَةٌ   في الَهْيئِة أَو في الَكالِم. بالّرِ

 .ِرْجلَه َشَكى رجالً  كعُنِيَ  ُرِجلَ و

 كفَِرَح في هذا الَمْعنى ، وِمثْلُه عن ُكراعٍ. َرِجلَ  وَحَكى الفاِرِسيُّ :

جلَةُ و  .ِرْجلَه بالضِم أَن يَْشَكو الرُّ

ك ره ، كأَنَّهُ يُريُد الُحْزَن والثُّْكَل. َراِجل وَحَكى اللَّْحيانيُّ : ال نَْفعَل َكذا أُمُّ  ، ولم يُفَّسِ

 ٌ  عن اللّْيِث ، وأَْنَشَد : رجال والَجْمعٌ  َرُجلَةٌ راجلةٌ  واْمَرأَة

م صــــــــــــــــــــــــــــــــاِدقــــــــــــــــــاً  وحهلــــــــــــــــــُُ  فــــــــــــــــــإنح يــــــــــــــــــُك قـــــــــــــــــــَ

م      ـــــــــكـــــــــُ ـــــــــي ـــــــــي ِإل تح ِنســـــــــــــــــــــــائ ـــــــــقـــــــــَ ي االً َفســـــــــــــــــــــــِ (2)رِجـــــــــَ
 

  
 .َرَواجلَ  أَي

الللرَّ  قاَل األَْزَهِريُّ : وَسِمْعت بعَضهم يقولُ   .َرَجاِجيل ويُْجَمعُ  اِجل َرجَّ

 في حاَجتِِه وَمَشى. ِرْجلَْيه : َرِكَب على اْرتََجَل الرُجلُ و

لواو  نََزلُوا في الَحْرِب للِقتاِل. تََرجَّ

ْجلُ و ً  (3)ُجباٌر  الّرِ ا إِ  بِرْجِلها ، أَي ان أَصابَْت الدابَّةُ تْحته إِْنسانا اكُب ضاِمٌن فهدر هذا ِإذا كاَن سائِراً ، فأَمَّ ْن كانت َواقِفَةً في الطَّريِق فالرَّ

 .ِرْجلٍ  أَصابَْت بيٍد أَو

لِ  ونََهى عن هاِن واْمتِشاِط الشَّعِر كّل يَْوٍم. التََّرجُّ  إِالَّ ِغبًّا أَي َكثَْرة االّدِ

 ٌ ي الحاِرِث بِن ِحلِّزة : َرِجيلَةٌ  واْمَرأَة  قَِويَّةٌ على الَمْشيِ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ريح  ِت غـــــــــــَ نـــــــــــح تـــــــــــديـــــــــــِت وكـــــــــــُ يـــــــــــلـــــــــــةٍ َأ.  اهـــــــــــح  َرجـــــــــــِ

ِج و      ســــــــــــــــــــَ جح تـــــــان الســــــــــــــــــــ  عــــــوا مــــــِ طــــــَ (4)الــــــقــــــوُم قـــــــد قــــــَ
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 قَْريَةٌ بِمْصَر على َشْرقي النِّْيِل. الّرَجْيالت وكفر أَبي

. الّرجلِ  وذُو  : َصنٌَم ِحَجاِزيُّ

اغانيُّ للُمثَقَّب العَ  رجلٍ  وذاتُ   بِدّي :: َمْوِضٌع من أَْرِض بَْكِر بِن وائٍِل من أََسافِل الحزِن وأَعالي فلج ، قالَهُ نَْصُر ، وأَْنَشَد الصَّ

رَاَف فـــــــــــــذاِت  َررحَن عـــــــــــــلـــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــَ رٍ مـــــــــــــَ  رِجـــــــــــــح

مــــــــــــــِا وَ      ــــــــــــــَ ــــــــــــــي َح ابل ــــــــــــــِ ــــــــــــــّذرَان ين ال ــــــــــــــَ ب كــــــــــــــّ ــــــــــــــَ (5)ن
 

  
 أَْيضاً َمْوِضٌع من ِدياِر َكْلٍب بالشاِم. ِرْجل وذاتُ 

جالِ  واِحدُ  َرُجلو  على صحابي. (6)َزَعَم ابُن َحْزٍم أَنَّه علم  الّرِ

َمة أَْحمُد بُن صاِلحٍ ابِن أَبي َجالِ  والقاِضي العاَلَّ  اليََمِن. ِرجالِ  له تاِريٌخ في الّرِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب بدون نسبة.2)
 ( يف اللسان : ويف ا ديث : العجماء جرِحها ُجَباٌر ا ويروي بعضهم :الرجر ُجَباٌر.3)
 ( اللسان.4)
 وفيه : ونكّ َ.« رجر»( معجم البلدان 5)
صحايب مل يسم ا ادع  ابن حزم أن هذه اللفظة علم عليه لاه هبا أهلها ا فقا  : صحايب رجر » 590/  1واإلصابة  594/  2( التبصري 6)

 معروف.
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َجالِ  وبَْيُت أَبي  له ُشْهَرةٌ باليََمِن. الّرِ

 ا وَسيَأْتي الَكالُم عليه.ي التي بْعَدهف المصنِّفُ  وَذَكَره ، ِسْيَرتِه في الشَّامي َضبََطه هكذا السالمعليه: اسُم أُّمِ َسيِّدنا يوسَف  َراِجيلُ و

جيلُ و  بُن ُمعَاِوية الجعفيُّ من أَتْباعِ التابِِعين ، َرَوى عن أَبي إْسحق السُّبَْيِعّي. الرَّ

ْحلُ  : [رحل] جاِل ُدْوَن النَّساِء. : َمْرَكٌب للبعيرِ  الرَّ  والناقَِة وهو أَْصغَر من القَتَِب ، وهو من َمَراكِب الّرِ

ْحل أَبي ُعبَْيَدةَ :ونَقََل َشِمٌر عن  ْحلِ  بَجِميع َربَضه وَحقَبه وِحْلسه وَجِميع أَْغُرِضه ، قاَل : ويقُولُون أَْيضاً ألَْعوادِ  الرَّ  َرْحلٌ  بغيِر أََداةٍ  الرَّ

 وأَْنَشَد :

ـــــــــــــــــــــيكـــــــــــــــــــــَبن   ل ـــــــــــــــــــــيوأََداَة  َرحـــــــــــــــــــــح ل  َرحـــــــــــــــــــــح

ِر      حـــــــــــــح زَاٍب كـــــــــــــَبَلن الضـــــــــــــــــــــــــــ  (1)عـــــــــــــلـــــــــــــ  حـــــــــــــَ
 

  
اُحولِ   بالكسِر ، قاَل ابُن ِحلِّزة : ِرحالٌ  في الَكثيِر ،و بضِم الحاِء في القَليِل ، أَْرُحلٌ  ج كما في العُبَاِب واللَِّسانِ  كالرَّ

ِج  لــــــــــــِ دح َة مــــــــــــُ لــــــــــــَ ــــــــــــح يـ اُ  وال كــــــــــــلــــــــــــَ يــــــــــــَ َرَ  اخلــــــــــــَ  طــــــــــــَ

دِكــــــــــــًا      اســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ن ــــــــــــِ ل عــــــــــــر ِج  أبَرححــــــــــــُ ــــــــــــَ ت ــــــــــــَ (2)ومل يـ
 

  
 وقاَل الذُّْبيانيُّ :

َد  رُ أَفـــــــــــــــِ َحـــــــــــــــّ  غـــــــــــــــري َأّن ركـــــــــــــــابـــــــــــــــنـــــــــــــــا  الـــــــــــــــرت 

َز ح      ا نــــــــــــــَ نـــــــــــــاملـــــــــــــّ رحـــــــــــــالـــــــــــــِ ِد  بـــــــــــــِ (3)وكـــــــــــــَبنح قـــــــــــــَ
 

  
ْحلُ و ُجلِ  َمْسَكنُكَ  أَْيضاً : الرَّ  .أَْرُحلٌ  أَي َمْنزلَه ، والَجْمعُ  َرْحلَه وبَْيتُك وَمْنزلَُك ، يقاُل : َدَخْلت على الرَّ

عن َزْوجتِه ، أََراَد ِغْشيانَها في  بَرْحِله ، َكنَّى «البَاِرَحة َرْحِلي يا رسوُل هللا ، َحَولَّتقال : »في حِديِث ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : و

ا أَْن يُريَد به الَمْنزَل الَمأَْوى  َرْحِله قُبُِلها من ِجَهِة َظْهِرها َكنّى عنه بتَْحويلِ  ، إِمَّ
ا أَْن يُريَد به (4) ْحلَ  ، وإِمَّ لإِلبِِل وهو الذي يُْرَكب عليه  الرَّ

 الُكوُر.

ْحلُ  يُْطلقو ةِ الغواص. وفي َشْرحِ الشفاِء : ما تَْستَْصِحبُه من األَثَاثِ  أَْيضاً على الرَّ ْحلُ  والمتَاعِ ، وقد أَْنَكَر الَحِريرّي ذِلَك في درَّ ،  الرَّ

 متَاُعَك الذي تَأِْوي إِليه.

اِغِب : ْحلُ  وفي المْفَرداِت للرَّ ا جلس عليه من الَمْنزِل والَجْمعُ ما يُْوَضُع ع الرَّ  لى البَعيِر للّركوِب ، ثم يُعَبَُّر به تاَرةً عن البَعيِر وتاَرةً عمَّ

 ، اْنتََهى. (5) (اْجَعُلوا ِبضاَعتَ ُهْم يف رِحاهلِِمْ )، قاَل هللاُ تعالَى :  ِرَحالٌ 

حالِ  في الحِديِث : إِذا اْبتَلَّت النِّعال فَصلّوا فيو  (7)ي َصلُّوا ُرْكباناً. وقاَل ابُن األَثيِر : يْعنِي الدُّْور والَمَساِكن والَمنَاِزل ، والنِّعاُل أَ  (6) الّرِ

 ُهنا : الِحَراُر.

حالَةُ و  ، قاَل َعْنتَرةُ : : كِكتابٍَة السَّْرجُ  الّرِ

ـــــــــــــةِ ِإذ ال أَزَاُ  عـــــــــــــلـــــــــــــ   ال ـــــــــــــٍح  رِحـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــاب

ِم      لــــــــــــ  كــــــــــــَ ــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــاُة مــــــــــــُ اَوَره ال عــــــــــــَ ــــــــــــَ ٍد تـ (8)هنــــــــــــَح
 

  
 كما في الُمْحَكِم.

 ونَّص األَْزَهِرّي :

زِِم  َحح
 (9)هَنحٍد َمرَا ِكُله نَِبير امل

ْحلِ  وقاَل ابُن ِسْيَده : َحالَةُ كالرَّ ْحلُ  من َمَراِكب النَِّساِء ، وأَْنَكَره األَْزَهِريُّ ، وقاَل : الّرِ َحالَةُ و الرَّ َجاِل ُدْوَن النِّساِء. وقيَل : الّرِ  من َمَراِكِب الّرِ

َحالَةُ  َحائِل أَْكبَُر من السَّْرجِ ، تُغَشَّى بالُجلُود تكوُن للَخْيِل والنَّجائِِب من اإِلبِِل ، والَجْمعُ  الّرِ اح : ، الرَّ ِرمَّ  ومنه قَْوُل الّطِ

َد ذا  نــــــــــــــــــح َب عــــــــــــــــــِ جــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ رَتُوا الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــَ

َك      رو  ابلـــــــــــــــــــّرِحـــــــــــــــــــا ِ لـــــــــــــــــــَ (10)ابلـــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــِ
 

  



13934 

 

َحالَة ولم يُْسَمع  بمْعنَى السَّْرجِ إِالَّ قَْول َعْنتََرة السَّابِق. الّرِ

 قْلُت : وقَْد أَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لعاِمِر بن الطُّفَْيِل :

لـــــــــــَ  و  ٍض حـــــــــــَ طـــــــــــِّ قـــــــــــَ ٍح  لـــــــــــّرِحـــــــــــالـــــــــــةِ امـــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــابـــــــــــِ

رَاب      ُذُه عــــــــــــــــــن اأَل ــــــــــــــــــح (11)ابٍد نــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والتهذيب.1)
 والضبرت عنه. 1بيت رقم  62( مفضلية رقم 2)
 برواية : أفد الرتّجُر. 38( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان : واملبو .4)
 .62( يوسف اآية 5)
 .«فالصالة يف الرحا  قوله : فصلوا اخل الذي يف اللسان :»املصرية : ( هبامش املطبوعة 6)
 .«قوله : والنعا  اخل لي  هذا من كالم ابن األثري كما يعلم ابلوقوف عليه»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ط بريوت واللسان والصحاح. 25( من معلقته ا ديوانه ص 8)
 ذي يف املعلقة ا هو عجز بيت آخر وصدره :( هذه رواية األزهري يف التهذيب ا وال9)

 وحشيجي سرٌج عل  عبر الشو 
 واللسان والتهذيب. 159( ديوانه ص 10)
 صاغاين : ولي  البيت له وإلا هو( اللسان والصحاح والتكملة وقا  ال11)
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ي لعَُمْيرة بِن طاِرٍق :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  رحٍد كـــــــــــَبهنـــــــــــ  ٍ  فـــــــــــوَ  جـــــــــــُ دح يـــــــــــاِن صــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــح  بـــــــــــفـــــــــــِ

ـــــــــهـــــــــا      ـــــــــان عـــــــــلـــــــــي ب قـــــــــح ُب عـــــــــِ ـــــــــِ وال رطـــــــــَ ـــــــــِ ـــــــــر حـــــــــائ (1)ال
 

  
ْكِض الشَّديدِ  كان ُجلوٍد ال َخَشَب فيه هو َسْرٌج من أَو ََّخذُ للرَّ  ، كما في الُمْحَكِم ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : يُت

هــــــــا  ــــــــُ رحي ُم جــــــــَ فحصــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ وحصــــــــــــــــــــــاُء يـ ــــــــه خــــــــَ ُدو ب عــــــــح ــــــــَ  تـ

      َ لـــــــــــَ ـــــــــــةِ حـــــــــــَ ـــــــــــّرِحـــــــــــال زَُع  ال ٌو متـــــــــــَح (2)وهـــــــــــي رِخـــــــــــح
 

  
 يقوُل : تَْعُدو فتَْزفِر فتَْفِصم َحلََق الِحَزاِم.

ْحلَ  عليه ، وفي الُمْحَكِم : َجعََل ، : َحطَّ  اْرتََحلَهُ و ، يَْرَحلُه َرْحالً  البعيَر كَمنَعَ  َرَحلَ   .(3) َرِحيلٌ و َمْرُحولٌ  فهو الرَّ

 ، قاَل األَْعَشى : : َشدَّ َعلَيه أََداتَه َرَحلَه ِرْحلَةً و

تح  لــــــــــــــــَ ا  َرحــــــــــــــــَ دوًة َأمجــــــــــــــــاهلــــــــــــــــَ ُة غــــــــــــــــُ يــــــــــــــــ   لــــــــــــــــَُ

ا     َدا هلـــــــَ َّب عـــــــلـــــــيـــــــك فـــــــمـــــــا تـــــــقـــــــوُ  بـــــــَ  (4) ؟َغضـــــــــــــــــــــح
  

 وقاَل المثقَُّب العَْبِديُّ :

هـــــــــــــاِإذا مـــــــــــــا قـــــــــــــمـــــــــــــت  لـــــــــــــُ ـــــــــــــٍر  أَرححـــــــــــــَ ـــــــــــــلـــــــــــــي  ب

زِيــــــــــــــــــِن      ِر ا ــــــــــــــــــَ (5)َ َو ُه آهــــــــــــــــــَة الــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــُ
 

  
حلةِ  فَكِرْهت أَْن أُْعِجلَه ، أَي َجعَلَنِي اْرتََحلَنِي : إِنَّ ابِني (6)في الحِديِث و  فََرِكب على َظْهِري. كالرَّ

 إِذا َعلَْوته. أَْرَحله َرْحالً  البعيرَ  َرَحْلت وفي التَّْهِذيِب :

 البعيَر إِذا َرِكْبته بقَتٍَب أَو اْعَرْوَرْيته ، قاَل الجعِديُّ : اْرتََحْلت وقاَل َشِمٌر :

يــــــــــــح و  م مــــــــــــا َعصــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــ  تـ ــــــــــــريًا غــــــــــــري مــــــــــــُ  ُت أَم

رحِء مــــــــــا      َ
َر املــــــــــ ــــــــــح ــــــــــكــــــــــن  أَم ــــــــــِدي ول العــــــــــن (7)ارححتــــــــــََ

 

  
 األَْمَر يَْرَكبُه. يَْرتَحلُ  أَي :

 .ُمْرتَِحله قاَل َشِمٌر : ولو أَنَّ َرجالً َصَرَع آَخَر وقَعََد على َظْهِره لقَْلت َرأَْيته

ْحلَةِ  إِنَّه لَحَسنُ و حْ  ، بالكسِر ، أَي الّرِ  قاَل : لَرْحِلها أَي َشدَّه لإِلبِلِ  لِ الرَّ

لةً  َرَحُلوهاو   (8)فيها َرَعن  رِحح
الُ و حَّ  له. العاِلُم به الُمجيدُ  : كَشدَّادٍ  الرَّ

لَةُ و ً  ِرحالُها : كُمعَظََّمٍة إِبٌِل عليها *الُمَرحَّ  ، قاَل : ِضدٌّ  ِرحالُها التي ُوِضعَْت عنها ، وهي أَْيضا

يـــــــــــــــرِ ســـــــــــــــــــــــــــــو   رححـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ٍ  رَاحـــــــــــــــلـــــــــــــــةٍ  تـ اح  وعـــــــــــــــَ

امـــــــــــــــا     نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ افـــــــــــــــَة َأنح تـ هـــــــــــــــا خمـــــــــــــــََ ئـــــــــــــــُ  ُأكـــــــــــــــالـــــــــــــــِ

  
حولُ و حولَةُ و الرَّ تَِجُدوَن »في الحِديِث : ولٍة وقد يكوُن على النَّسِب. وللذََّكِر واألُْنثَى ، فاِعلَةٌ بمْعنَى َمْفعُ  تُْرَحلَ  الصاِلَحةُ ألَنْ  الراِحلَةُ و الرَّ

اِحلَةُ  ، «راِحلَةٌ  فيهاالناَس بْعِدي كإِبٍل مائٍة ليس   َرْحِلهومن اإِلبِِل : القويُّ على األَْسفاِر واألَْحماِل ، وهي التي يَْختاُرها الرُجُل لَمْرَكبِِه  الرَّ

 على النَّجابِة وتََمام الَخْلق وُحْسن الَمْنَظِر ، وإِذا كانَْت في جماَعِة اإِلبِِل تَبَيَّنَت وُعِرفَت.

اِحلَة قاَل األَْزَهِريُّ هذا تَْفسيُر ابِن قُتَْيبة وقد َغلََط فيه فإِنَّه َجعَلَ  ِحلَةُ و،  َراِحلَة الناقَةَ وليَس الَجَمل ِعْنَده الرَّ العََرِب كلُّ بعيٍر نَِجيٍب ، ِعْنَد  الرَّ

اِحلةِ  َسواٌء كاَن َذَكراً أَو أُْنثَى ، ولْيَست الناقَةُ أَْولى باسمِ  ً  الرَّ ،  َرَواِحل ، وَجْمعُه َراِحلَة من الَجَمِل ، تقوُل العََرُب للَجَمِل إِذا كاَن نَِجيبا

اِحلَة وُدُخول الهاِء في فَِة ، كما  الرَّ َمةٌ.للُمبَالغَِة في الّصِ  تقوُل رُجٌل داِهيَةٌ وباقِعَةٌ وعالَّ

يَت  ، أَي َمْدفُوق. (10) (ماء  داِفق  ) أَي َمْرِضيٍَّة ، و (9) (يف ِعيَشة  راِضَية  )كما قاَل هللاُ تعالَى :  تُْرَحلُ  ألَنَّها َراِحلَة وقيَل : أَنَّما ُسّمِ
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 ذي َدْفٍق. (ماء  داِفق  ) ، أَي ذاُت رضاً ، و (ة  ِعيَشة  راِضيَ )، وكذِلَك :  َرْحلٍ  وقيَل : ألَنَّها ذاتُ 

__________________ 
 برواية : عل  األ راب. 18للبيد بن ربيعة ا والبيت يف ديوان لبيد ط بريوت ص 

 ( اللسان.1)
 واللسان.« فهي رخو»برواية :  16/  1( ديوان اهلذليا 2)
 مو القاموس ا وقد وضعها الشارح خارج األقواس عل  أهنا ليست من القاموس ا وهو خطب.هذه العبارة يف « فهو مرحو  ورحير»( قوله : 3)
 واللسان. 150( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 سجوده يف فببطب ا سن فركبه سجد وسلمعليههللاصلىقوله : ويف ا ديث اخل أوله كما يف اللسان أن النيب »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .اخل ابين إن:  فقا  ا عنه سئر فري فلما ا
 ( اللسان.7)
 ( اللسان بدون نسبة.8)
 ابألصر ليست من القاموس. (*)
 .7( سورة القارعة اآية 9)
 .8( سورة الطار  اآية 10)
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ائُِض َمْهريَّةً. راِحلَةً  فصاَرتْ  وَذلَّلَها َراَضها صاِحبُها : أَْرَحلَهاو  ، وكذِلَك أَْمَهَرها إِْمهاراً إِذا َجعَلَها الرَّ

 .راِحلَةً  إِذا أََخَذ بعيراً َصْعباً فَجعَلَه ُمْرحلٌ  البعيَر فهو رُجلٌ  أَْرَحلَ  قاَل أَبُو َزْيٍد :و

لُ و ذِلَك  (1) وتَْفسيُر الَجْوَهِرّيِ إِيَّاهُ بإِزاِر َخّزٍ فيه َعلٌَم غيُر َجيٍِّد وإِنما ِب ،وما َضاَهاهُ ، كما في التَّْهِذي َرْحلٍ  كُمعَظٍَّم بُْرٌد فيه تَصاويرُ   :الُمَرحَّ

ِل بالجيِم.  تفسيُر الُمَرجَّ

راً بصوَرةِ  ْحلِ  قاَل شْيُخنا : وقد يقاُل ال ُمنَافَاة بَْينهما إِذ يجوُز أَْن يكوَن العَلَُم ُمَصوَّ  ا ه. الرَّ

 ِس :ِء القَيْ وقَْوُل اْمِرى

ر  َورَاَءان  ي  ــــــــــــــَُ ُت هبــــــــــــــا أَمحشــــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــح ــــــــــــــقــــــــــــــُ  ف

رحٍط      ران أَذحاي  مـــــــــــــــِ رِ عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ِإثـــــــــــــــح َرحـــــــــــــــ  (2)مـــــــــــــــُ
 

  
الت يُْرَوى بالحاِء وبالجيِم أَي ُمعَلَّم ويُْجَمُع على ، يْعنِي  «الُمرحَّالت كاَن يصلِّي وعليه من هذه»الحِديُث :  ، ومنه الَمَراِحلُ و الُمَرحَّ

لة الُمُروطَ  على السَّْيِر ، قالَهُ  كِمْنبٍَر : القَْويُّ من الِجمالِ  الِمْرَحلُ و : «الَمَراِحلِ  حتى يَْبنَي الناُس بيوتاً يَُوشُّونها َوْشيَ ». وفي آَخر : الُمَرحَّ

اُء.  الفرَّ

اُء أَْيضاً كما  قَِويُّ  أَي بالكسِر والضمِ  ِرْحلَةٍ  بعيٌر ذوو  في العُبَاِب.على السَّيِر ، قالَهُ الفرَّ

إِذا كاَن قَِويّاً ، هكذا َضبََطه كُمْحِسٍن  َرِحيلٌ و ُمْرِحلٌ  والذي في التَّْهِذيِب : بعيرٌ 
ْل. (3)  فتأَمَّ

 بأَْن كانَْت بَْيضاَء وَظْهرها أَْسود. سْوداُء وَظْهُرها أَْبيُض أَو َعْكُسهُ  َرْحالءُ  شاةٌ  قاَل أَبُو الغَْوِث :و

ً  ْحالءُ رَ  وقاَل غيُره : شاةٌ  ت واْسَودَّ َظْهرها فهي أَْيضا اِكِب من َمآِخير َكتِِفيها ، وِإن اْبيَّضِ . َزاَد َرْحالءُ  َسْوداُء بَْيضاُء َمْوضع َمْرَكب الرَّ

ْت إِْحَدى ِرْجلَيها فهي َرْجالُء وهو مجاٌز.  األَْزَهِريُّ : فإِن اْبيَّضِ

ْحلِ  ألَنَّه َمْوِضعُ  الظَّْهر فقط : أَْبيضُ  أَْرَحلُ  وفرسٌ  قاَل أَبُو الغَْوِث : أَي لم يَِصل البَيَاُض إِلى البَْطِن وال إِلى العَُجِز وال إِلى العُنُِق وهو  الرَّ

ة على السَّيِر. ِرْحلَةٍ  وبعيٌر ذو مجاٌز.  ، بالكسِر ، أَي قُوَّ

بَْير  . ومنهَرحيلٌ  َك ناقَةٌ ، وكذلِ  يرحلَ  ، أَو على أَنْ  قَِويُّ على السَّيرِ  ، كأَميٍر ، َرحيلٌ  َجَملٌ و بَراِحلٍَة  أََمَر له (4)حِديُث الجعدّي : أَنَّ الزُّ

دُ  َرحيلٍ  ْحلةِ  قَويُّ على َراِحلَةٌ َرِحيلٌ  ، قاَل المبّرِ وَضبََطه  ِرْحلةٍ  . كما يقاُل : فَْحٌل فَِحيٌل ذو فِْحلٍَة ، وقد تقدََّم قَْولُه بعيٌر ذُواإِلْرتَِحالِ و الّرِ

 بالَوْجَهْين قَِريباً فإَعاَدتُه ثانياً تِْكراٌر.

لَهُ  ِمَن المجاِز :و  رِكبَهُ بَمْكروٍه. إِذا تََرحَّ

لُواكترَ  اْنتَقَلُوا إِذا اْرتَِحاالً  القوُم عن المكانِ  اْرتََحلَ  قَْد َجَرى ذِلَك في المْنِطِق حتى قيَل :وساَر وَمَضى ،  : ِرْحله البعيرُ  اْرتََحلَ و  ، واالسمُ  حَّ

ْحلَةُ   .اْرتَِحالٌ  ، َحَكاه اللّْحيانّي ، أَي ِرْحلَةوإِلى الُملوِك  ُرْحلة إِنَّه لذو ، يقاُل : بالضِم والكسرِ  الرُّ

ْحلَةُ  أَو تاِء َوا)، ومنه قَْولُه تعالَى :  ِرْحلَتنا للَمِسيِر ، يقاُل : َدنَت االْرتَِحالُ  بالكسرِ  الّرِ  .(5) (لصَّْيفِ رِْحَلَة الشِّ

 إِليهم ، قالَهُ أَبُو َعْمٍرو. أَْرتَِحلُ  أَي الذين ُرْحلتِي أَْنتم وتُريُده وتَأْخذُ فيه. يقاُل : بالضِم الَوْجهُ الذي تَْقِصُدهو

 إِليه. أَْرتَحلَ  أَي َوْجِهي الذي أُريُد أَنْ  ُرْحلتِي ويقاُل : َمكَّة

 إِليه لجاِهِه أَو ِعْلِمه. يُْرَحلُ  الشَِّريِف أَو العاِلِم الَكبيِر الذيومن هنا أُْطِلق على 

 قاَل شْيُخنا : وفعلة في الَمْفعوِل ادََّعى أَْقواٌم فيه الِقياَس.

ْحلَةُ و  ، عن ابِن ِسْيَده. السَّْفَرةُ الواحدةُ  أَْيضاً : الرُّ

ِحيلُ و اِعي : َرَحَل يَْرَحُل يَْرَحل من القومِ  اْرتَِحالِ  كأَميٍر اسمُ  الرَّ  ، قاَل الرَّ
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ِديــــــــــــــــاًل  ٍك ابلــــــــــــــــفــــــــــــــــراِش مــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــا ابُ  َدفــــــــــــــــِّ

َك أَمح أََردحَت َرحــــــــــــيــــــــــــاًل      ًذ  بــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــِ (6)أَقــــــــــــَ
 

  
 ، كما في اللَِّساِن. َمْنِزٌل بين مكةَ والبَْصَرةِ  : الّرِحيلُ و

يقِ  يوسفَ  َسيِّدنا (7) أُمِّ  : اسمُ  َراِحيلُ و اغانيُّ وغيُره ، وأََغرَب الشَّامّي حيُث َضبََطه السالمعليه الصّدِ  ، هكذا َضبََطه الصَّ

__________________ 
 بدون واو.« إلا»( يف القاموس : 1)
 انظره مض تعليقنا عليه.« رجر»( تقدم يف 2)
 ( ضبرت ابلقلم يف التهذيب بكسر امليم وسكون الراء وفتح ا اء.3)
 بن الزبري.( يف اللسان : أن ا4)
 .2( قريش اآية 5)
 وانظر ختر ه فيه.« مديالً »بد  « مذيالً »والضبرت عنه ا وفيه :  213( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلّر.7)
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.يف املهمات من ِسريَتِه ابجليِم ا وَضَبطَه شيحُخ مشاِلنا الزرحقايّن  َهاح  ابلَوجح
 َمْعروفَةٌ ، َزَعَم ذِلَك يَْعقوُب ، وأَْنَشَد : َهْضبَةٌ  بالكسرِ  ِرْحلَةٌ و

فح  عـــــــــَ ـــــــــَ يـــــــــاِض فـــــــــِإن تـ ِن ا ـــــــــِ راَد  عـــــــــلـــــــــ  ِدمـــــــــح  تـــــــــُ

د        نــــــــــــــَ
ُ

لــــــــــــــةٌ فــــــــــــــِإن  املــــــــــــــ وُب  رِحــــــــــــــح  .(1)فــــــــــــــرَكــــــــــــــُ
  

 فتُْرَكب. َرْحلها اِء ، أَي أَْن يَُشدَّ قاَل : وَرُكوب َهْضبَةٌ أَْيضاً ، وِروايَة ِسْيبََوْيه : فُرُكوب أَي بضِم الرّ 

 ، كما يقاُل أَْعَرَب فهو ُمْعِرب إِذا كاَن له َخْيل ِعراٌب ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ. ُمْرِحلٌ  فهو َرواِحلُه كثَُرتْ  الرُجُل : أَْرَحلَ و

 عن أَبي َزْيٍد. ُمْرحل فهو البعيُر قَِوَي َظْهُره بعَد َضْعفٍ  أَْرَحلَ و

ْحلَةَ  اإِلبُِل : َسِمنَْت بعَد ُهزاٍل فأَطاقَتِ  أَْرَحلَتِ و  .الّرِ

اِغُب :  لِسَمنِه وَسناِمه. َرْحلٌ  البعيُر َسِمَن كأَنَّه صاَر على َظْهِره أَْرَحلَ  وقاَل الرَّ

ً  ُمْرِحل وفي نواِدِر األَْعَراِب : بعيرٌ   .إِذا كاَن َسِميناً وإِن لم يكن نَِجيبا

 يَْركبُها. َراِحلَة فالناً أَْعطاه أَْرَحلَ و

 وساَر. اْنتَقَلَ  : يَْرَحُل رحالً  كَمنَعَ  عن المكانِ  َرَحلَ و

ْلتُه تَْرحيالً و  أَْظعَْنته من مكانِه وأََزْلته ، قاَل : َرحَّ

رال  رححــــــــــَ ر  هبــــــــــا  يـــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــيــــــــــُب عــــــــــن داٍر حيــــــــــَُ

ىت       رحــــــــَ َرحــــــــِّ ــــــــُ ار  يـ  .(2)عــــــــنــــــــهــــــــا صــــــــــــــــــــــاحــــــــَب الــــــــد 
  

لٍ  قومٍ  من راِحلٌ  فهو ويُْرَوى : عاِمَر الدَّار.  ، قاَل : كُركَّعٍ  ُرحَّ

ت لــــــــــــح ــــــــــــالِد  َرحــــــــــــَ رِ مــــــــــــن أَقحصــــــــــــــــــــــــــَ  ب ــــــــــــر حــــــــــــ   ال

ِر      وححــــــــَ يَبح مــــــــَ ــــــــح ن جــــــــَ ــــــــَ ر ف حــــــــح ر الشــــــــــــــــــــــِّ ــــــــَ ل ــــــــُ (3)مــــــــن قـ
 

  
لُ  من َعَدنَ  (4)عنَد اْقتَِراِب السَّاعِة : تَْخرُج ناٌر »في الحِديِث : و ، وتَْنِزُل  َرَحلُوا َمعَهم إِذا تَْرَحل ، َرَواه شعبَةُ وقاَل : مْعنَاه «الناسَ  تَُرّحِ

ل َمعَهم إِذا نََزلُوا ، جاَء به ُمتصَّالً بالحِديِث ، قاَل َشِمٌر : ويُْرَوى : ِحيلِ  ، وقيَل : تَْحِملُهم على الَمَراِحل ي تُْنِزلُهمالناَس أَ  تَُرّحِ  .الرَّ

 أَي ألَْعلَُونَّك. «بَسْيِفي ألَْرَحلَنَّك لتَُكفَّنَّ عن َشتِْمِه أَو»الحِديُث :  ، ومنه َعالهُ  إِذا فالناً بَسْيِفه َرَحلَ  ِمَن المجاِز :و

 .َمْرَحلَتان أَو َمْرَحلة ، وهو الَمْنِزل بَْين الَمْنِزلَين ، يقاُل : بَْينى وبَْين كذا (5) الَمَراِحل : واحدةُ  الَمْرَحلَةُ و

 .ِرْحلَتِه عاَونَهُ على : َراَحلَهُ ُمَراَحلَةً و

 له. يَْرَحلَ  َسأَلَهُ أَنْ  أَي اْستَْرَحلَهُ و

حالُ و  ، ومنه قَْوُل األَْعَشى : ، كِكتاٍب الطنافُِس الِحيريَّةُ  الّرِ

اَرهــــــــــــــــا مَ و  اِب غــــــــــــــــاديــــــــــــــــٍة كــــــــــــــــَبن   ــــــــــــــــَِ  صــــــــــــــــــــــــــــــَ

روَدهــــــــــــا و      َرتح عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه بــــــــــــُ اَنشــــــــــــــــــــــــــَ (6)رِحــــــــــــاهلــــــــــــَ
 

  
حالَةِ  ذوو  بِن عباَدةَ بِن ُعقَْيل بِن كْعِب بِن َربِيعَةَ بِن عاِمِر بِن َصْعَصعَه. بالكسِر ُمعاِويَةُ بُن كْعِب بِن ُمعَاِويَةَ  الّرِ

 عْنَد الحْلِب ، عن ابِن َعبَّاٍد. : ُدعاٌء للنَّْعَجةِ  ِرحالَْه رحالَهْ و

حالَةُ و وهي عْنَد أَبي ُعبَْيَدةَ الِحَمالة ، وقاَل أَبُو النََّدى : غلَط أَبُو ُعبَْيَدة أفلت عليها عاِمر بُن الطُّفَْيِل يَْوَم  أَْيضاً : فرُس عاِمِر بِن الطُّفَْيلِ  الّرِ

 الرقم ، فقاَل َسلََمةُ بُن الَخْرَشِب األَْنَماِرّي :
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ه  قـــــــَ وح ـــــــَ  حنـــــــوت بـــــــنصـــــــــــــــــــــِر الســـــــــــــــــــــيـــــــِف ال غـــــــمـــــــَد فـ

ِر و      هــــــــح ِر  الــــــــر حــــــــالــــــــةِ ســــــــــــــــــــــرٍج عــــــــلــــــــ   ــــــــَ اتــــــــِ (7)فــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( اللسان.3)
 .«قوله : خترج انر من عدن ا كذا خبطه والذي يف اللسان كالنهاية : من قعر عدن»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
ا  5ة املعّدة للمســــاحة ابألراضــــي املصــــرية عدد قوله : واحدة املراحر ا كتب د بع  املهندســــا أن املرحلتا ابلقصــــب»( هبامش القاموس : 5)

ا والقصـــــبة ابملرت تســـــاوي ثالثة أمتار ونصـــــف مرت ونصـــــف عشـــــره ا والفر  با  117605ا  33وأما قدر ا ابلذراع املعماري فهو  24986
فالذراع القدمي يســاوي اهلنداســة املعروفة مبصــر جزء من مائة جزء الجي هي املرت ا  61الدراع القدمي وذراع اآدمي امدث أن الذراع القدمي من املرت 

جزء من املرت عن القدمي ا والذراع امدث املعرب عنه يف كتب الفقه  14جزء من مائة جزء املرت ا فاآدمي ينقص  47ا وذراع اآدمي من املرت 
 .«جزء. ا ه نصر ابختصار 100جزء من تقسيم املرت إىل  47ابلذراع اآدمي 

 .497/  2واللسان وعجزه يف الصحاح واملقايي   150بريوت ص ( ديوانه ط 6)
 والضبرت عنها. 6بيت رقم  5( من قصيدة مفضلية رقم 7)
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الِ  كَشدَّاٍد أَبُوو حَّ ى عنه يَزيُد صاِحُب أَنَس َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، َروَ  التَّابعيُّ  ، ويقاُل محمُد بُن خاِلٍد األَْنَصاِريُّ المدنيُّ  خاِلُد بُن محمدٍ  الرَّ

الِ  بُن بَيَان العقيليُّ ، وأَبُو حَّ الُ و َرَوى عن بشبِر بِن يساٍر ، وعنه عيَسى بُن يونَس وأَُخوه َسْعد بُن ُعبَْيد : ُعْقبَةُ بُن ُعبيٍد الطَّائيُّ  الرَّ بُن  َرحَّ

الِ  المْنِذِر ، وَعْمُرو بنُ  حَّ الٍ  ، وعليُّ بُن محمِد بنِ  الرَّ ثوَن. َرحَّ  محّدِ

الُ  وفاتَه :  بُن سلٍم عن َعَطاء بِن أَبي َربَاحِ وعنه عتاُب بُن عبِد العزيِز ، أَْوَرَده ابُن َحبَّان. َرحَّ

الُ و حَّ  شاِعٌر. بِن المختاِر بِن لقيِط بِن ُمعَاِويَةَ بِن خفاَجةَ بِن َعْمِرو بِن عقيلٍ  بُن َعْزَرةَ  الرَّ

ْحلُ  َمْوِضع ما يَقَُع عليه : ُشْهبَةٌ أَو ُحْمَرةٌ على الَكِتفَْينِ  التَّْرحيلُ و  .الرَّ

 ِر األَْعراِب.، كذا في نوادِ  َرِحيلٌ و َرِحيلَةٌ و ُمْرِحلَةٌ  ، وكذِلكَ  نَجيبَةٌ  ُمْستَْرِحلَةٌ  ناقةٌ و

احوالتُ و  الشاِعر : في قوِل الفََرْزَدقِ  الرَّ

والتُ عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــن   يــــــــــــفــــــــــــة   راحــــــــــــُ طــــــــــــِ  كــــــــــــرِّ قــــــــــــَ

هـــــــا      المــــــُ راَن عــــــِ يحصــــــــــــــــــــَ ــــــَ (1)مــــــن الشـــــــــــــــــــــاِم أو مــــــن قـ
 

  
ْحلُ   الثياِب الَمْوِشيَّة. الَمْوِشيَّة ، وقَْيَصران َضْرٌب من الِرَحالُ  ، هكذا هو نَصُّ األَْزَهِريُّ : وفي العُبَاِب : : الَمْوِشيُّ  الرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 .َرْحِلهِ  البعيِر : َمْوِضعُ  ُمْرتََحل

 عال َظْهَره وَرِكبَه. اْرتََحلَهوفالٌن فالناً  َرحلَ و

ْكباِن. أَْرُحل ويقاُل في الَسّبِ : يا ابَن ُمْلقَى  الرُّ

 : اإلْشَخاُص واإِلْزعاُج. االْرتَِحالُ و

الو َرُحولٌ  ورُجلٌ  الةو َرحَّ ْحلةِ  : َكثيرُ  َرحَّ  .الّرِ

ل وقَْومٌ   كثيراً. يَْرتَِحلُون : ُرحَّ

 فالٌن أَْمراً ما يُطيقُه. اْرتََحلَ و

َر قَْوُل ُزَهْيٍر :الناَس نْفسه أََذلَّها لهم فُهم يَْركبُونها باألََذى  اْستَْرَحلوفالٌن صاِحبَه بما يَْكره.  َرَحلَ و  ، وبه فّسِ

َز ح و  ــــــــَ نح ال يـ رمــــــــَ رَتححــــــــِ ه  َيســــــــــــــــــــــح ــــــــفســــــــــــــــــــــَ اَس ن ــــــــ  ــــــــن  ال

َدم و      نـــــــــح ـــــــــَ هـــــــــا يـــــــــومـــــــــًا مـــــــــن الـــــــــذ  ِّ يـ فـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــُ (2)ال يـ
 

  
 وقيَل : مْعنَاهُ أَنَّه يَْسأَلهم أَْن يَْحِملُوا منه َكلَّه وثِْقلَه وُمْؤنَته ؛ وَمْن قاَل بهذا القَْوِل َرَوى البَْيَت :

َبمال و   يـُعحفها يوماً من الناِس ُيسح
يت في كتاِب الَمعَاني. ّكِ  قالَهُ ابُن الّسِ

 : شاَب وَضعَُف ، قاَل ُدَكْين : َرَواِحله وَمَشتْ 

َواِذد  يِن عــــــــــــَ بــــــــــــحــــــــــــُت قــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــََ  َأصــــــــــــــــــــــــــح

تح      فـــــــــــاِ  وَمشـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــيبـــــــــــعـــــــــــَد الشـــــــــــــــــــــــــِّ (3)َرَواحـــــــــــِ
 

  
 َزاِجَرها فتَمِضي ، وهو مجاٌز. الراحلةُ  َعَواِذلي كما تُِطيعقيَل : تََرْكُت َجْهلي واْرَعَوْيُت وأََطْعُت 

َواِحل : أَقَاَم ، وهذا َمَحطّ  َرْحلَه وأَْلقَى َرْحلَه وَحطَّ   .الّرَحالو الرَّ

 : تَْوِشيَة الثياِب. التّْرِحيلُ و

 : ما يرحلَك. التَّْرِحيلَةو
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 جِ.المْصَحِف : ما يُْوَضُع عليه كَهْيئَِة السَّرْ  َرْحلُ و

ْحلَةُ و ةُ والَجْوَدةُ. الرُّ  : بالضِم ، القوَّ

 .رَحالَتك وإذا عجَل الرُجُل إلى صاِحبِه بالشَّّرِ قيَل : اْستَْقَدْمت

 : نَِقيُض الَمَحّلِ ، قاَل األَْعَشى : الُمْرتََحلو

 (4) ُمرححَتَاَل إن  َ َالن وإن  
 اسُم الَمْوِضعِ الذي يَُحلُّ فيه. الُمْرتََحل وإنَّ ُحلوالً. وقد يكونُ  اْرتحاالً  يُريُد : إنَّ 

 له نْفِسي إذا َصبَْرت على أََذاه. َرحْلتو

ِحيلُ و ته في تَْرِكيِب ع ر ب. الرَّ  : كأَميٍر اسُم رُجٍل وقصَّ

__________________ 
 واللسان والتكملة والتهذيب.« .. قيصرانمن اخلّز أو من »برواية :  230/  2( ديوانه ط بريوت 1)
 ( اللسان واألساس.2)
 ( اللسان واألساس ومل ينسبه.3)
 وعجزه : 170( صدر بيت من قصيدة مدح األعش  هبا سالمة ذا فائش ا ديوانه ط بريوت ص 4)

 إن يف السفر ما مض  مهالو 
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 : بالكسِر ، النَّْعَجةُ عن ابِن َعبَّاٍد. الِرَحالَةُ و

اِء الشَّْيبانّي ،  لُ الرحاو الُ و: لَقَُب َعْمرو بِن النُّْعماِن بِن البَرَّ حَّ  الفَْهِمّي شاِعَراِن. الرَّ

حالُ و اض في قصة لَِطيمة كْسَرى. الرَّ  : لَقَُب ُعْرَوةَ بِن ُعتْبَة بِن َجْعفَِر بِن ِكاَلٍب قَتَلَه البَرَّ

ِحبي عن أَبيِه عن بالٍل. َرِحيل لَمِلِك بنُ إليه. وعبُد ا َرَحلُوا إلى الحْكِم : تََراَحلُواو  الرَّ

 : كُجَهْينَةَ جماَعةُ نْسَوةٍ من يَُهود ، كذا بخّطِ ُمغَْلطاي. ُرَحْيلَهُ و

 : قَبيلَةٌ من السلَْيمانِيِّين بجباِل كابل. ُرَحْيلةو

لُ و حْ  الُمَرحَّ ْحمن بِن علّيِ بِن عبِد الرَّ لِ  مِن بنِ : كُمعَظٍَّم ماِلُك بُن عبِد الرَّ  ، أََحُد فَُضالِء الَمغَاِربَِة ، له نَْظٌم َحَسٌن. الُمَرحَّ

ين بنُ  ٍث : َصْدُر الّدِ لِ  وكُمَحّدِ  أََحُد األَْعالِم. الُمَرّحِ

ْخلُ  : [رخل] ْخلَةُ وبالكسِر  الّرِ ِخلُ و لغَةٌ فيه ، بهاءٍ  الّرِ اغانيُّ : كَكتِفٍ  الرَّ أْنِ  ، وعلى األَِخيَرةِ اْقتََصَر الصَّ  والذََّكُر َحَملٌ  األُْنثَى من أَوالِد الضَّ

َخالِ  بالكسِر ، ومنه قَْولُهم : هو من ِرَخالٌ و بضِم الخاِء ، أَْرُخلٌ  ج  وهو ناِدٌر كَكِلَمات جاَءْت ، قاَل بعُضهم : (1) ويَُضمُّ  إنَاُث الّسَخاِل ، الّرِ

 مــــــــــــــا لــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــا كــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــًا غــــــــــــــري مثــــــــــــــاٍن 

ــــــــــــــوزن فــــــــــــــعــــــــــــــا ح       هــــــــــــــي مجــــــــــــــض وهــــــــــــــي يف ال

  

راٌر  ؤاٌم وُدرَاٌب وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
راٌم و و    راٌ  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ُرخــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ح عــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ـــــــــــــــــــٍر وُبســـــــــــــــــــــــــــــــــاٌط و  ئ ؤاٌر مجـــــــــــــــــــض  ـــــــــــــــــــِ   ـــــــــــــــــــُ

  
 مجـــــــــــض بســـــــــــــــــــــــــرت هـــــــــــكـــــــــــذا فـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا يـــــــــــقـــــــــــا ح   

  
يَاه ، وُرجاٌل َجْمُع رُجل ِخالُف ا اِكُب ، وُرذال َجْمُع ُرذَّل ، وقد َمرَّ البَْحُث فيه في ظأر ، وع ر قْلُت : وقد فاتَه : ُرباب َجْمع ُربَّى من الّشِ لرَّ

 ق ، وب س ط ، ود ر ب.

كةً ، َرَخلَةٌ و بالكسِر ، رْخالنٌ و َخْيلُ و كِعنَبٍَة ، ِرَخلَةٌ و محرَّ . لبَني جعفِر بِن ِكالبٍ  كانَ  كُزبَْيٍر فََرسُ  : الرُّ اَغانيُّ كُجَهْينَةَ  ُرَخْيلَةَ  وبَنُو نَقَلَه الصَّ

 .(2)، عن ابِن ُدَرْيٍد  بَْطنٌ 

ْخلَةُ و ثِ  الّرِ  عن أَبي عبِد هللا النعالّي. بالكسِر ، َجدُّ صاِلحِ بِن الُمباَرِك الُمَحّدِ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

لُ  َخالِ  : صاِحبُ  الُمتََرّخِ َر قَْوُل الُكَمْيت : الذي يَُربِّيها ، الّرِ  وبه فُّسِ

ـــــــــــــــذي و  ـــــــــــــــُح ابل ـــــــــــــــواي ـــــــــــــــن وُج ال ـــــــــــــــو ُوَد اهلـــــــــــــــُ  ل

دَع      يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا َدعـــــــــــــــــح رُولـــــــــــــــــِ رَتَخـــــــــــــــــِّ
ُ

(3)املـــــــــــــــــ
 

  
 بِن عائٍِذ األَْشَجِعيُّ كاَن قاِئَد أَْشَجع في األَْحزاِب ثم أَْسلَم. ُرَخْيلَة بُن ثَْعلَبَة بَْدِريٌّ ، وَمْسعُوُد بنُ  ُرَخْيلَةو

َخاِخيلُ و  : أَْنبَِذة التَّْمِر ؛ قاَل ابُن أَْحَمَر : الرَّ

 جعفيها الرخاخيربذا و 
اَغانيُّ ، وأَْوَرَده المصنُِّف في َجعََف اْستِْطَراداً ، وأَْهَملَه هنا  اغانّيِ.هكذا فَسََّره الصَّ  كالصَّ

. اإِلْرَدْخلُ  : [ردخل]  بالكسِر أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 التَّارُّ السَّميُن. وقاَل اللَّْيُث : هو

 لغيِر اللَّْيِث. اإِلْرَدْخل قاَل األَْزَهِريُّ : لم أَْسَمعْ 

 أَصالَِة الَهْمَزةِ وِزياَدتِها. قْلُت : للمصنِِّف ذِلَك في الَهْمِز بعَْينِه ، وكأَنَّه أََشاَر إلى االْختِالِف في
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َدْعلُ  : [ردعل] . بُمْهَملَتَْيِن كِربَْحلٍ  الّرِ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اُك بُن عبِد هللِا الّسلوليُّ  ِصغاُر األَْوالدِ  وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد :  : (4)قاَل الضَّحَّ

جِي  يــــــــَ بـــــــــح َُ  صــــــــــــــــــــــِ رتح  َأال هــــــــر أَتــــــــَ  الــــــــنصــــــــــــــــــــــري  مــــــــَ

الً      يـــــــاوَمســـــــــــــــــــح  رِدعـــــح ائـــــِ  (5) ؟َّب الـــــقـــــوِم  ـــــلـــــمـــــــًا ِنســـــــــــــــــــــَ
  

ْذلُ  : [رذل] ذالُ و بالفتحِ  الرَّ ِذيلُ و بالضمِ  الرُّ  من الناِس في َمْنظِرِه وَحاالتِِه. : الدُّونُ  األَْرَذلُ و ، كأَميٍر ، الرَّ

__________________ 
أيضــــــاً تؤام و ؤار وعرا  ورابب وفرار ورقا  ودقا  ودخا  ومجا  ( هبامش القاموس : قوله : ويضــــــم ا مما جاء من اجلمض عل  فعا  ابلضــــــم 1)

 وبساط ورجا  أفاده القرايف.
 .213/  2( اجلمهرة 2)
 .«النوايح»بد  « السوانح»( اللسان وفيه 3)
 ويف التكملة : قا  الضحا  بن عبد   أخو العجري السلود.« قا  عجري»( يف اللسان : 4)
 ( اللسان والتكملة.5)
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ِدي يَل : هووق  ٍء.ُء من كّلِ شيالَخِسيُس أَو الرَّ

بالضِم ،  ُرذالٌ و ، عن يَْعقوب ، َرِذيلٍ  َجْمعُ  ُرَذالءُ و ، بالضِم ، ُرذُولٌ و ، أََراذلٌ  ، وفي بعِض النسخِ : أَرذالٌ  ج الثياِب والِفْعلِ  َرْذلُ  ورُجلٌ 

َوات َّبَ َعَك ):  عزوجلوال تُفاِرُق هذه األِلَف والالَم ، وقَْولُه  أَْرَذلونَ و قَِريباً ،« لر خ »وهو من الَجْمعِ العَزيِز وقد تقدََّمْت نظائُِره في 
ناَعات ال تَُضرُّ في باِب  (1) (اْْلَْرَذُلونَ  اُج : نََسبُوهم إلى الِحياَكِة والِحَجاَمِة ، قاَل : والّصِ جَّ يانَاِت.، قالَهُ قَْوُم نُوحٍ له ، قاَل الزَّ  الّدِ

 أَي أَِخسَّاُؤنا. (2) (ْأيِ ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم َأراِذلُنا ابِدَي الرَّ ) ، قاَل هللاُ تعالَى : األَْرَذاَل األََراِذل وفي العُبَاِب : ويَْجَمعُ 

اغانيُّ ، كَكُرَم وَعِلمَ  َرذُلَ  قدو  كَكُرَم. َرذُلَ  ، ِكاَلُهما من َمَصاِدرِ  بالضمِ  ُرذولَةً و بالفتحِ  َرذالَةً  ، األَِخيَرةُ لغَةٌ نَقَلَها الصَّ

 .ْرذُولٌ مَ و َرْذلٌ  َجعَلَه كذِلَك ، وهو أَْرَذلَهُ و يَْرذُلُه َرْذالً  غيُرهُ  َرَذلَهُ  قدو

 وَشدََّد. َرذَّلَه ، ولو َعَرض له لقَالَ  لُرِذلَ  كعُنَِي ، قاَل : كأَنَّه َوَضَع ذِلَك فيه يْعنِي أَنَّه لم يَْعرض ُرِذلَ  وَحَكى ِسْيبََوْيه :

َذالُ و َذالَةُ و الرُّ هما ما اْنتُِقي َجيُِّدهُ  الرُّ  وبَِقي َرِدْيئُه. بضّمِ

ذيلَةُ و َذائِلُ  والَجْمعُ  ِضدُّ الفَضيلَةِ  الرَّ  .الرَّ

 .«إالَّ َحَظر عنه الِعْلَم واألََدبَ  (3)هللاُ َعْبداً  اْستَْرَذلَ  ما»الحِديُث :  ، ومنه ِضدُّ اْستََجاَدهُ  اْستَْرَذلَهُ و

 أَْرَذلُهو، هكذا في النسخِ الصَّحيَحِة ، وتَْقديُره : رذالى العُُمِر  ُؤهُ العُُمِر : أَْسوَ  أَْرَذلُ و، كُحبَاَرى  ُرَذالَىو ُرَذالءَ  صاَر أَْصحابُهُ  الرُجلُ  أَْرَذلَ و

ا ، وُوِجَد في بعِض النسخِ بحْذِف الواِو هكذا.  : أَْسَوُؤهُ ، وإْن كاَن في العباَرةِ قصوٌر مَّ

 العُُمِر وهو ُمطابٌق لَما في العُبَاِب. أَْرَذل ورذالى

 العُُمِر ، وكُحبَاَرى ، أَْسَوُؤهُ. الءُرذَ ووَوقََع في نسَخِة شْيِخنا 

به نَِظير اآليَِة على أَنَّ هذا قْلُت : وهو َخَطأٌ ، قاَل : وَزَعَم بعٌض أنَّ ُحبَاَرى هنا لَْفٌظ ُمْقَحٌم ، ولوال هي لكاَن َرّد بالُمْهَملِة وإلى ُمتَعَلّق 

ِة اللُّغَِة فليُحَ  ر.الَوْزَن غيُر َمْوجوٍد في َكالِم أَئِمَّ  رَّ

 قاَل شْيُخنا. ولو كان كذِلَك لكانَْت إلى َمْكتوبَة بالياِء ، وهي في أُُصوِل القَاموِس بِالم أَِلف وهو يُنافي ما قالُوه.

ا التي بأُُصوِل النسخِ الَجيَِّدةِ رذالى بالياِء ، ولذا َصحَّ َوْزنُه بحُ  ى فحينئٍذ ما َزَعَمه بعٌض ال بَارَ قْلُت : وهذا بناٌء على ما َوقَع في نْسَختِه ، وأَمَّ

 مريةَ فيه.

العُُمِر أي أَنَّه بالمّدِ  ُرَذالء أَْرَذلوثم قاَل : وقاَل آَخُرون لعلَّه نَِظيُر ما َوقََع للَجْوَهِرّيِ في بهازره وضريحيات ، ثم قاَل : والظاِهُر أَنَّ الَمتَْن 

ْل.أَْسَوؤُ  وكُحبَاَرى ، أي يقاُل َمْقصوراً ، وقَْولُه :  هُ َشْرٌح له وهللا أَْعلَم فتأمَّ

ِل في أُُصوِل اللُّغَِة والنسخِ الَمقْ  ُروَءةِ الُمقَابَلَِة ؛ والصواُب في العباَرةِ قْلُت : وكلُّ ذِلَك َخْبَط َعْشواٍء وَضْرٌب في حديٍد باِرٍد ، وَسبَبُه َعَدُم التَّأمُّ

 بَاَرى ، إلى هنا تََمام الُجْملَِة.كحُ  ُرَذالَىو ُرَذالءَ  : صاَر أَْصحابُه أَْرَذلو

 العُُمِر : أَْسَوُؤه ، وبهذا يْنَدفُِع اإِلْشَكاُل ويَتَّضُح تَْحِقيق الَمقَاِم في الحاِل. أَْرَذلُ وثم قاَل : 

ْمْخَشريُّ بالَهَرِم والَخَرِف أي حتى ال يَْعِقل ، ويدلُّ لذِلَك قَْولُه تعالَى فيَما بْعُد في اآليَةِ  أَْرَذلُ  ثم َوِمْنُكْم َمْن يُ َردُّ ِإىل ) : العُُمِر فَسََّره الزَّ
 .(4) (َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال يَ ْعَلَم ِمْن بَ ْعِد ِعْلم  َشْيئاً 

 ، أي حاَل الِكبَِر والعَُجِز. «(ِإىل َأْرَذِل اْلُعُمرِ )أَُعوذُ بَك أَْن أَُردَّ »في الحِديِث : و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ
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 ٌء.: وِسٌخ َرِدي َرِذيلٌ و َرْذلٌ  ثَْوبٌ 

 : فَْسٌل. َرْذلٌ  وِدْرَهمٌ 

ْيرفيُّ من َدَراِهِمي كذا أي فَسَّلَها. أَْرَذلَ و  الصَّ

 من ِرَجاِله كذا وكذا َرُجالً لم يَْرَضهم. أَْرَذلَ وَغنَِمي  لَ أَْرذَ و

َسلُ  : [رسل] كةً ، القَِطيُع من كّلِ شي الرَّ  ، هكذا في الُمْحَكِم. أَْرسالٌ  ٍء ج: محرَّ

__________________ 
 .111( سورة الشعراء اآية 1)
 .27( هود اآية 2)
 .«عبد»( ابألصر 3)
 .5اآية ( سورة ا ج 4)
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 وفي الِمْصبَاحِ : ويُْستَْعمُل في الناِس تَْشبيهاً.

عةً يَتْلُو بعُضهم بعضاً. «الحِديُث أَنَّ الناَس َدَخلُوا عليه بعَد َمْوتِه أَْرساالً يَصلُّوَن عليه قْلُت : ومنه  ، أي أَْفواجاً وفَِرقاً ُمتَقَّطِ

َسلُ و  ٍء ، قاَل األْعَشى :ٍد من غيِر أَْن يَِصفَها بشي، هكذا َحَكاه أَبُو ُعبَيْ  اإِلبِلِ  : الرَّ

بحــــــت َعَرضــــــــــــــــــــاً  ــــــد َأصــــــــــــــح ِقي رايضــــــــــــــــــــًا هلــــــا ق  َيســــــــــــــح

وحُد و      ـــــــــقـــــــــَ ـــــــــهـــــــــا ال ـــــــــف عـــــــــن ان رُ َزوحرًا  ـــــــــَ ـــــــــر ســـــــــــــــــــــــَ (1)ال
 

  
اِجُز : القَِطيُع منها ومن الغَنَمِ  هو أو يت : ما بَْين َعشٍر إلى َخْمٍس وِعْشِرين ، وقاَل الرَّ ّكِ حاحِ ، وقاَل ابُن الّسِ  ، كما في الّصِ

وِّصح  ائـــــــــــــــِد خـــــــــــــــَ و  لـــــــــــــــلـــــــــــــــذ  رأَقـــــــــــــــُ  بـــــــــــــــَرســـــــــــــــــــــــــــــَ

بــــــــــــــــات ابأُلَو       ائــــــــــــــــِ اُف الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  (2)إيّنِ َأخــــــــــــــــَ
 

  
اجُز : أَْرسالٌ  والَجْمعُ   ، قاَل الرَّ

وِّصـــــــــــــــــــــــــــــا  هـــــــــــــــا خـــــــــــــــَ َديـــــــــــــــح  أبَرحســـــــــــــــــــــــــــــا ِ اي ذائـــــــــــــــِ

ال   و      ُذوَداهـــــــــــــــــــا ِذايَد الضـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــَ (3)ال ت
 

  
با إِبلكما شيئاً بْعَد شي  ٍء وال تََدَعاها تَْزَدحُم على الَحْوِض.أَي قّرِ

 أي قَِطيعاً قَِطيعاً. أَْرساالً  ويقاُل جاَءِت الَخْيلُ 

َسل وَوقِير كثيرُ »في الحِديِث : وفيه ِذْكر السَّنِة : و ْسل قَِليل الرَّ َسل ؛ كثيرُ  الرَّ منها إلى الَمْرَعى ، أََراَد أَنَّها كثيَرةُ  يُْرَسلُ  يْعنِي الذي «الرَّ

َسل ْذرّي فقاَل : كثيرُ العَدِد قَِليلَةُ اللّبَِن ، فهي فَعٌَل بمْعنَى ُمْفعَل ، قاَل ابُن األَثيِر : كذا فَسََّره ابُن قُتَْيبة ، وقد فَسََّره العُ  ِق في  الرَّ أي َشِديُد التَّفَرُّ

ِل الحِديِث :  َطلَِب الَمْرَعى ، قاَل : وهو أَْشبَه ألَنَّه ، يْعنِي اإِلبَِل ، فإذا َهِلَكِت اإِلبُل َمَع َصْبِرها  «َماَت الَوِديُّ وَهلَك الَهِديُّ »قاَل في أَوَّ

ق وتَْنتَِشر في َطلَِب الَمْرَعى  ؟ى يكثَُر عَدُدهاوبَقَائِها على الَحْدِب كيف تَْسلَم الغَنَُم وتَْنَمى حت قاَل : والَوْجه ما قالَهُ العُْذريُّ وأَنَّ الغَنَم تَتَفَرَّ

ْسلُ و لقلَّتِه. ْفُق والتَُّؤَدةُ  : الّرِ ْسلَةِ  أي اتَّئِد فيه ِرْسِلك ، يقاُل : أَْفعَْل كذا وكذا على بالكسِر ، الّرِ اٍد ، وأَْوَرَده أَْيضاً بالهاِء عن ابِن َعبَّ  كالّرِ

 إنَّها َصِفيَّةُ بْنُت ُحيَي. ِرْسِلُكما على»، أَْوَرَده صاِحُب اللَِّساِن. وفي الحِديِث :  التََّرسُّلِ و صاِحُب اللَِّساِن ،

ْسلُ و ْسلُ  ، وقَيََّدهُ في التَّْوِشيحِ تِْبعاً ألَْهِل الغَِريِب بالطري ، يقاُل : َكثُرَ  اللَّبَُن ما كانَ  : الّرِ  العاَم أي َكثَُر اللّبَُن. الّرِ

ْسل َرأَْيت في عاٍم َكثَُر فيه»:  عنههللارضيقاَل أَبُو َسِعيٍد الخدِريُّ و ي عاٍم َكثَُر فيه التَّْمُر البَيَاَض أَْكثَر من السَّواِد ، ثم َرأَْيت بْعَد ذِلَك ف الّرِ

ْسلُ  ؛ «السََّواد أَْكثَر من البَيَاِض  واُد ، اللَّبَُن وهو البَيَاُض إذا َكثَُر قَلَّ التَّْمُر وهو السَّواُد ، وأَْهُل البَْدو يقُولُون : إذا َكثَُر البَيَاُض قَلَّ السَّ  الّرِ

 .«ِرْسلهاوَهِلَك الفَدَّاُدون إالَّ من أَعطى في نَْجَدتِها »ِديِث : في الح وإذا َكثَُر السَّواُد قَلَّ البَيَاُض واختلف

هم : قاَل فالٌن كذا قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : هي قَِليلَةُ الشَّْحِم واللّْحِم واللّبَِن فنَْحُرها يَُهون عليه وبَْذلُها ال يْشِفق منه ، وهذا كقَْولِ  قَْوالن : ِرْسِلها في

ِل َهَوانِها اْستِهانَتِه بالقَْوِل ، فكأَنَّ َوْجهَ الحِديِث : إالَّ من أَْعَطى في ِسَمنِها وهَزاِلها أي في حاِل الضّنِ بها ِلَسمنِها وحا ، أي على ِرْسِله على

 عليه لهَزاِلها ، كما تقوُل في المنشط والمكره.

ْسلَ  نَا أَنَّ ولَبَنها ، قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : قد َعِلمْ  ِرْسلهاووالقَْوُل اآلَخُر :  : اللَّبَُن ، ولكن ليَس له في هذا الحِديِث مْعنَى ، وقاَل غيُره : له فيه  الّرِ

ْسلَ  مْعنًى ألَنَّه َذَكرَ  ، فهذا ُكلّه نِها بْعَد النَّْجَدةِ على ِجَهِة التَّْفِخيِم لإلبِِل ، فَجَرى َمْجَرى قَْوِلهم إالَّ من أَْعَطى في ِسَمنِها وُحْسنِها ووفُوِر لبَ  الّرِ

ْسلِ  يَْرجُع إلى مْعنًى واِحٍد. وقاَل ابُن األَثيِر : واألَْحَسُن أَْن يكوَن الُمَراُد بالنَّْجدةِ الشدَّةِ والَجْدب ، َخاء والِخْصب ، ألَنَّ  بالّرِ ْسلَ  الرَّ اللَّبَُن  : الّرِ

يِق والّسعَِة ، وقد َمرَّ ذِلَك في ن ج د فَراِجْعه.وإنّما يُْكثر في حاِل الِخْصِب ، فيكوُن المْعنَى أَنَّه يُخرُج َحّق   هللا تعالَى في حاِل الّضِ

ي : ِرْسلُُهم : َكثُرَ  أَْرَسلُواو  أي صاَر لَُهم اللّبَن من َمَواِشيهم ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
 برواية : 146( ديوانه ط بريوت ص 1)

 ُعُزابً يسقي دايراً هلا قد أصبحت 
 ويف اللسان : غرضاً.

 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.2)
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اان  لــــــــــــــــــــونَدعــــــــــــــــــــَ رحســــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُ
الٍد  املــــــــــــــــــــ  إىل بــــــــــــــــــــِ

ا       قـــــــــــــــَ فـــــــــــــــارُِ  وا ـــــــــــــــِ
َ

وُ  املـــــــــــــــ (1)هبـــــــــــــــا ا ـــــــــــــــُ
 

  
 َكثَُر لَبَنُهم وُشْربهم قاَل تَأَبََّط َشّراً : كَرسَّلوا تَْرسيالً 

ٍة و  ـــــــــ  ل ـــــــــَ ـــــــــرَاعـــــــــي ثـ ت ب هـــــــــا لســـــــــــــــــــــــح طـــــــــَ ـــــــــاَم َوســـــــــــــــــــــــح  ق

ٍر      حـــــــح ِ  ضـــــــــــــــــَ يـــح رحنــــَ رِ طـــويـــــــِر الـــعصـــــــــــــــــــــا غـــُ َرســـــــــــــــــــــِّ (2)مـــُ
 

  
ل  : َكثيُر اللَّبَِن فهو كالغُْرنَْيِق ، وهو ِشْبهُ الُكْرِكّيِ في الماِء أَبَداً ، ويُْرَوى : ُمَرّسِ

هــــــــا و  لــــــــُ ــــــــح بـ ٍة كــــــــان عــــــــَ ي صــــــــــــــــــــــرحمــــــــَ ت بــــــــرَاعــــــــِ  لســــــــــــــــــــــح

ِب مــهــبـــــــِر      قـــــــح ا مــئــنـــــــاثـــــــة الســــــــــــــــ  (3)طــويـــــــَر الــَعصـــــــــــــــــــــَ
 

  
كةً  َرَسلٍ  صاُروا ذوي : أَْرَسلُواو  أي قِْطعاٍن. أَْرَسالٍ  ، وفي العُبَاِب : ذوي أي قَطائِعَ  محرَّ

ْسلُ و  .ِرْسالن ، وُهما َطَرُف العَُضِد من الفََرِس  : الّرِ

ْسلُ و  .َرْسلٌ  ، يقاُل : َسْيرٌ  بالفتح السَّْهُل من السَّيرِ  : الرَّ

كةً مح َرَسالً  كفَِرحَ  َرِسلَ  البَعيُر السَّْهُل السَّيِر ، وهي بهاٍء ، وقد هو أَْيضاً :و  كَكَراَمٍة. َرسالَةً و رَّ

ْسلُ و لُ  أَْيضاً : الرَّ ، ولو قاَل بْعَد  َرسالَةً و َرَسالً  كفَِرحَ  َرِسلَ  وقد ، واألُْولَى الصَّواُب ، (4) الُمتََرسَّل ، وفي بعِض النسخِ : من الشَّعَرِ  الُمتََرّسِ

لُ وقَْوِله : وهي بهاٍء  ْل.فيهم َرِسلَ  من الشَّعَِر وقد الُمتََرّسِ  ا كفَِرَح إلى آِخِره لَكاَن أَْخَصر وأَْوفََق لقاِعَدتِه فتأمَّ

ْسلَةُ و  أي َكَسُل. َرْسلَةٌ  ، يقاُل : َرُجٌل فيه : بالفتحِ الَكَسلُ  الرَّ

 .َمَراِسيلَ  نُْوقٍ  : َسْهلَةٌ السَّْيِر من ِمْرسالٌ  ناقَةٌ و

 ، قاَل َكْعُب بُن ُزَهْيٍر َرِضَي هللاُ تَعالَى عنه : َرْسلَةٌ  الِخفَاُف التي تُْعِطيَك ما َعْنَدها َعْفواً ، الواِحَدةُ  الَمَراِسيل وقيَل :

غــــــــــهــــــــــا  لــــــــــِّ بـــــــــــَ عــــــــــاُد أبَرحض ال يـــــــــــُ تح ســــــــــــــــــــــــُ  أَمحســــــــــــــــــــــــَ

جـــــــــيـــــــــبـــــــــات      تـــــــــاُ  الـــــــــنـــــــــ  يـــــــــرإال  الـــــــــعـــــــــِ رَاســـــــــــــــــــــــِ
َ
(5)املـــــــــ

 

  
 ليُصيَب صاِحبَه. إذا َمَضى في َمْوِضع َشِجيرٍ  الغُْصِن من يِدهِ  ُمْرِسلَ  اللُّْقَمِة في َحْلِقِه أو ُمْرِسلَ  أي ِمْرساالً  ال يكوُن الفَتَى ويقاُل :

ي به لِخفَّتِه ، وُربَّما ُشبَِّهِت الناقَةُ به. أَْيضاً : َسْهٌم َصغيرٌ  الِمْرسالُ و  ، كذا في النسخِ ، وفي العُبَاِب : فصيٌر ، وإنَّما ُسّمِ

َر قَْولُه تعالَى :  : التْسليطُ  سالُ اإلرْ و أي ُسلُِّطوا عليهم وقُيُِّضوا لهم  .(َأزًّا) (6) (َأاّن َأْرَسْلَنا الشَّياِطنَي َعَلى اْلكاِفرِيَن تَ ُؤزُُّهمْ )وبه فُّسِ

، وقيَل : مْعنَاه : أَنَّا َخلَّْينا الشَّيَاِطين وِإيَّاهم فلم  (7) (َشْيطاانً َوَمْن يَ ْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْْحِن نُ َقيِّْض َلُه )بُكْفِرهم ، كما قاَل تعالَى : 

اُج ، قاَل : والُمْختاُر األَّول. جَّ  نَْعِصمهم من القَبوِل منهم ، وِكاَل القَْولَين َذَكَرُهما الزَّ

 يَةَ.والتّْخِليَة ، وبه فَسَّر أَبُو العَبَّاِس اآل اإلْطالقُ  هنا اإلْرسالُ  قيَل :و

 ، وهو قَِريٌب من اإلْطالِق والتَّْخِلية. اإلْهمالُ  أَْيضاً : اإلْرَسالُ و

ه كأنَّه السالمعليهمأَْنبياَءهُ  عزوجلهللِا  إْرَسال وبه فّسرَ  التَّْوِجيهُ  أَْيضاً : اإلْرَسالُ و  واالسمُ  العَبَّاِس  أَبُو قالَهُ  ، عباِدي أَْنِذُروا أَنْ  إليهم َوجَّ

سالَ   بالكسِر والفتحِ. ةُ الّرِ

ُسولُ و ِسيلُ و الرَّ  ، األَِخيَرةُ عن ثَْعلٍَب ، وأَْنَشَد : كَصبُوٍر وأَميرٍ  الرَّ

َدهـــــــم  ُت عــــــــنــــــــح ون مــــــــا حبــــــــَُ َذب الــــــــَواشـــــــــــــــــــــُ  لــــــــقــــــــد كــــــــَ

لــــــــ  وال      يــــــــح هــــــــمبــــــــلــــــــَ تــــــــُ لــــــــح يــــــــرِ  أَرحســــــــــــــــــــــَ  (8) بــــــــَرســــــــــــــــــــــِ
  

 قْلُت : هو لُكثَيِّر ، ويُرَوى :
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 بَرُسو  أَرحَسلحتهمبِسرٍّ وال 
ُسولو َسالة : بمْعنَى الرَّ  الجعفّي : (9)، يَُؤنَّث ويَُذكَّر ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لألَْشعِر  الّرِ

واًل  رو َرســــــــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــح غ بــــــــــــــــيِنَ عــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ  َأال أَبــــــــــــــــح

يِن       تـــــــــــــــاحـــــــــــــــتـــــــــــــــكـــــــــــــــم غـــــــــــــــَ (10)أَبيّن عـــــــــــــــن فـــــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.2)
 .«. مئناثة الصقب.. وفيه : كان عبدها« هبر»( اللسان 3)
رَتِسر. ويف اللسان :« املسرتسر»( عل  هامش القاموس نقاًل عن الشارح : 4) ر : ُمسح  شعر َرسح
 ( اللسان.5)
 .83( مرمي اآية 6)
 .36( الزخرف اآية 7)
 لكثري. ( اللسان والتهذيب وفيه بدون نسبة ا ونسبه يف اللسان والصحاح :8)
 ابلسا وهو الصواب.« األسعر»للسان : ( ا9)
 .«أاب عمرو»( اللسان والصحاح وفيهما : 10)
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 أي عن ُحْكِمكم ، وِمثْلُه لعَبَّاِس بِن مْرَداس :

فـــــــــــــــافـــــــــــــــاً  ٌغ عـــــــــــــــين خـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ بـــــــــــــــح نح مـــــــــــــــُ  َأال مـــــــــــــــَ

تــــــــــهــــــــــاهــــــــــا      نــــــــــح ُت َأهــــــــــلــــــــــك مــــــــــُ يــــــــــح واًل بـــــــــــَ (1)َرســــــــــــــــــــــــُ
 

  
ُسول وأَنَّثَ  َسالةِ  حيث كاَن بمْعنَى الرَّ  .الّرِ

ُسولُ و  .الُمْرَسلُ  أَْيضاً : الرَّ

ِن : أَْشَهد أَنَّ محمداً  ُسولُ و. عزوجلهللا أَْعلم وأُبَيِّن أَنَّ محمداً ُمتَابُع اإِلْخباِر عن هللِا  َرُسولُ  وقاَل ابُن األَْنباِري في قَْوِل الُمَؤذِّ مْعنَاه في  الرَّ

يِن ، هو َجْمعُ  أَرُسلٌ  ج أي ُمتَتَابِعَة َرَسالً  اللغِة : الذي يُتابع أَْخباَر الذي بَعَثَه أَْخذاً من قَْوِلهم : جاَءِت اإِلبلِ  ُسولِ  بضِم الّسِ على أَنَّه ُمَؤنَّث  الرَّ

َسالةِ  بمْعنَى ي للُهَذلّي : الّرِ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

المــــــــــــة لــــــــــــو كــــــــــــاَن يف قــــــــــــلــــــــــــيب كــــــــــــ ِر قــــــــــــُ دح  قــــــــــــَ

ريح  مــــــــــــا َأَلهــــــــــــا      ا لــــــــــــغــــــــــــَ بــــــــــــن لــــــــــــيحــــــــــــُ (2)أَرحســــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 السُّْلطان. أَْرُسل وقاَل الِكَسائي : َسِمْعُت فَِصيحاً من األَْعراِب يقوُل جاَءتْنا

ُسول ، وإن كانَ  أَْرُسل على َرُسوالً  وَذَهَب ابُن جني إلى أَنَّه َكسَّر ا تُْستَْخَدم في هذا هنا إنَّما يُراُد به الَمْرأَة ألَ  الرَّ نَّها في غالِب األَْمِر ممَّ

 الباِب.

تَْين ويَُخفَّف كَصبُوٍر وُصبُرٍ  ُرُسلٌ و اِء. ُرَسالءُ و بضمَّ اغانيُّ للفرَّ  وهذه عن ابِن األَْعَرابّيِ ، ونََسبَها الصَّ

َح به صاِحُب اللَِّساِن وغيُره أَنّه من َمعَاني لََك في النِّضاِل ونحِوهِ  (3) الُمَواِفق  :الّرسولُ و ِسيل ، هكذا ُمْقتََضى ِسيَاقِه ، والذي َصرَّ كأَميٍر  الرَّ

 فتَنَبَّه لذِلَك.

الً يَْستَِوي فيهما الُمَذكَُّر ألَنَّ فَعوالً وفَعي ُرُسلُ  ولم يَقُلْ  (4) َرّبِ اْلعالَِمينَ  َرُسولُ  إِنّا (فَ ُقوال :)وقَْولُه َعزَّ وجلَّ في حكايِة موَسى وأَِخيه 

اغانّي في العُبَاِب ، وِمثْله في اللَِّساِن. قاَل َشْيُخنا : وليَس في اآليَِة َجْمعٌ  والُمَؤنَُّث والواِحُد والَجْمعُ  إالَّ  ، ِمثْل َعُدّوٍ وَصِديٍق ، هذا نَّص الصَّ

نان كما هو َرأُْي الُكوفِيِّين ، أَو أَنَّه يُْفَهم من باٍب أَْولى وفي النَّاُموِس : أََراَد بالواِحِد والَجْمع أَْن يُريَد ما َزاَد على الواِحِد وأَّن أَقَّل الَجْمعِ اثْ 

 القَليِل والكثيِر وهو بَعيُد الَمَراِم عن هذا الَمقَاِم ، اْنتََهى.

 بالتَّثْنِيِة. (ِإاّن َرُسوال)قاَل شْيُخنا قَْد َجاَء في طه : 

َمخْ  ُسولُ  َشِريُّ في الَكشَّاِف :قاَل الزَّ َسالةِ و الُمْرَسل يكوُن بمْعنَى الرَّ ، فلم يكْن بُّد من التَّثْنِيِة ، وفي آيَِة الشُّعَراء  الُمْرَسل ، ففي طه بمْعنَى الّرِ

َسالةِ  بمْعنَى  ِف بالَمْصَدِر ، اْنتَهى.فجاَزِت التَّْسويةُ فيه إِذا ُوِصَف به بَْين الواِحِد والُمثَنَّى والَجْمع كالَوصْ  الّرِ

 .ِرَسالةٍ  َرّبِ العَالَِمين ، أَي َذُوو ِرَسالة وقاَل أَبُو إِْسحق النََّحويُّ في مْعنَى اآليَِة إِنَّا

ي ُسوُل َرُسوالً  قاَل األَْزَهِريُّ : وهو قَْوُل األَْخفَش. وُسّمِ ا ِرَسالةٍ  أَي ذو َرُسولٍ  ألَنَّه ذو الرَّ ُسولُ  وأَمَّ ُسل بمْعنَى الرَّ  فكقَْوِل أَبي ذَُؤْيٍب : الرُّ

ريحُ  ين ِإلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا وخــــــــــــــَ كــــــــــــــح  الــــــــــــــّرســــــــــــــــــــــــــــوأَلــــــــــــــِ

رَبح      ي اخلـــــــــــــَ ـــــــــــــواحـــــــــــــِ ـــــــــــــن م ب مـــــــــــــهـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ل (5)  َأعـــــــــــــح
 

  
ُسلِ  أَي َخْير  .الرُّ

 بعُضهم إِلى بعٍض. أَْرَسل : تََراَسلواو

ْسلَةِ  : المرأَةُ الكثيَرةُ الشَّعَِر في ساقَْيها الطَّويلَتُه الُمراِسلُ و القوائِِم  َرْسلة : ِمْرسالٌ  ، هكذا في سائِِر النسخِ ، والذي في اللَِّساِن : ناقَةٌ  كالرَّ

 كثيَرةُ الشَّعَِر في ساقَْيها َطويلَتُه.

ْل ذِلكَ   .قْلُت : فهي إِذاً من صفِة الناقَِة ال المرأَةِ فتأَمَّ
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بأَّيِ َوْجٍه كاَن ، ماَت أَو َطلَّقها ، أَو هي التي قَْد أََسنَّْت وفيها بَِقيَّة  التي فاَرقَها َزْوجها هي الُخطَّاب أَو تُراِسلُ  التي من النِّساِء : الُمراِسلُ و

سالُ  َشباٍب ، واالسمُ  َج امرأَةً في حِديِث أَبي ُهَرْيَرةَ أَنَّ رجالً من األَْنصاِر تزبالكسِر. و الّرِ ، يْعِني ثَيِّباً ، فقاَل النبيُّ  ُمراِسالً  وَّ

 .«وتاُلِعبك تاُلِعبُها بِْكراً  فَهالَّ »:  وسلمعليههللاصلى

 بالخطاِب ، وأَْنَشَد الَماِزنيُّ لَجِريٍر : تُراِسلُهُ والطَّالَق فَتََزيَُّن آلَخَر  أَنَّه يُريدُ  َماَت َزْوُجها ، أَو أََحسَّْت منه هي التي أَو

ه  ر شــــــــــــــــــــــيــــــــخــــــــِ تــــــــَ قــــــــح ريُة بــــــــعــــــــد مــــــــَ بــــــــَ ي هــــــــُ  مَيحشــــــــــــــــــــــِ

َي      رَمشـــــــــــــــــــــــــح راســـــــــــــــــــــــــِ
ُ

الِ   املـــــــــــ تح بـــــــــــطـــــــــــَ (6)أُوِذنـــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 اهلذليا وبرواية :يف شعر أيب كبري  99/  2( هذه رواية اللسان للبيت نقاًل عن ابن بري ا ويف ديوان اهلذليا 2)
ــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــا و  ــــــــــــ  كــــــــــــمــــــــــــث ــــــــــــي ــــــــــــلــــــــــــة األنســـــــــــــــــــــــــاب ل  جــــــــــــلــــــــــــي

لــــــــــــــــي      ممــــــــــــــــن متــــــــــــــــتــــــــــــــــض قــــــــــــــــد أتــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــا أَرســـــــــــــــــــــــــــــُ

  

 .«واملداِففُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 .16( الشعراء اآية 4)
 واللسان. 146/  1( ديوان اهلذليا 5)
 ( ديوانه واللسان والصحاح والتهذيب.6)



13953 

 

ُد ذِلَك ِمثْل هذه المْرأَة التي قَْد بََسأَْت بالطَّالِق أَي أَنَِسْت به.يقوُل : ليَس يْطلُب بدِم   أَبيِه ُمعَوَّ

 من َشبَاٍب : األَْولَى ِذْكُره عْنَد قَْوِله أََسنَّْت كما تقدََّم ، وِمثْلُه في اللَِّساِن وغيِره. وفيها بَِقيَّةٌ  قَْولُه :

اِسالنِ و ِعْرقاِن  الراِسالنِ  : (1)إَِشاَرة إِلى ما َوقََع في نسخِ الُمْجَمِل البِن فاِرس  يهما ، وَغِلَط َمْن قاَل ِعْرقا الَكفَّْينِ : الَكتِفاِن أَو ِعْرقاِن ف الرَّ

ابِلَتانِ  في الَكفَّْيِن ،  هكذا في النسخِ والصَّواُب : أَو الوابِلَتاِن. أو الرَّ

 .رسل َجْمعْ  َرسالت ، تَْصغيرُ  هاَوَن بهتَ  : أَي ُرَسْيالتِهِ  أَْلقَى الَكالَم على يقاُل :و

َسْيالءُ و َسْيلَى ، هكذا في النسخ بالمّدِ ، والّصواُب : الرُّ  كما في اللَِّساِن. ُدَوْيبَّةٌ  ، َمْقصوٌر : الرُّ

َخَمةُ  ِرسالَةَ  أُمُّ و  ُكْنية لَها. بالكسِر ، الرَّ

ِسيلُ و  .(2)ُء الطَّفيُف كما هو نَصُّ الُمحيِط ْيضاً ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : والشيأَ  ُء اللَّطيفُ كأَميٍر ، الواِسُع والشي  :الرَّ

ِسيلُ و كأَنَّه فَِعيٌل  َرِسيلَهم بنُو فالنٍ  أَْرَسلَ  بنِي فالٍن ، أَي فحُل إِبِلهم ، وقد َرِسيلُ  في الشَّوِل ليَْضِربَها ، يقاُل : هذا يُْرَسلُ  العََربيُّ  الفَْحلُ  : الرَّ

 كُمْنَذٍر ونَِذيٍر وُمْسَمعٍ وَسِميعٍ. أَْرَسلَ  بمْعنَى ُمْفعَل من

ِسيلُ و  في نضاٍل وغيِره. الُمراِسلُ  : الرَّ

ِسيلُ و  الماُء العَْذُب. : الرَّ

تينِ  ُرُسلٌ  جاريَةٌ  قاَل اليَِزيِديُّ :و   َزْيٍد العباِدّي :، قاَل عِديُّ بنُ  ال تَْختَِمرُ  (3) َصغيَرةً  إِذا كانت بضمَّ

ٍر و  كـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــِ و بـــــــــــــــــِ رٍ لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد َأهلـــــــــــــــــحُ  ُرســـــــــــــــــــــــــــــــُ

َاُ مـــــــــــــن مـــــــــــــَ ِّ الـــــــــــــر َدن      هـــــــــــــا أَلـــــــــــــَ (4)َمســـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 ويُْرَوى : َرَشأَ.

 أَي تَْرتيٌل. ْرِسيلٌ تَ  كان في َكالَمهِ »في الحِديِث : : بَْعُضه على أَثَِر بَْعٍض. و وهو التَّْحقيُق بِال َعَجلٍة ، وقيلَ  في الِقراَءةِ : التَّْرتيلُ  التَّْرسيلُ و

ْسلَ  : َسقَّْيتُها تَْرسيالً  فُْضالنِي َرسَّْلتُ و  أَي اللّبََن. الّرِ

ْدرِ  الُمْرَسلَةُ و . الِقالَدةُ فيها الَخَرُز وغيُرها هي أَو ، (5)، عن ابِن ُدَرْيٍد  : كُمْكَرَمٍة قِاَلَدةٌ َطويلَةٌ تَقَُع على الصَّ  ، قالَهُ اليَزيِديُّ

م يَْذَكر ول ، وسلمعليههللاصلىهللِا  َرُسولُ  ثم يقوُل التَّابِعيُّ : قالَ  بأََسانِيد ُمتَِّصلَة إِليه ، : التي يَْرويها الُمَحدَُّث إِلى التَّابِِعّيِ  الُمْرَسلَةُ  األَحاديثُ و

 ً  .األُُصولِ  ُكتُبِ  في الَمقَامِ  هذا وتَْحِقيق ، وسلمعليههللاصلىهللا  َرُسولِ  ، َسِمعَه من َصَحابيّا

، واإِلبُِل إِذا َوَرَدت الماء وكانَْت َكثِيرةً فإِنَّ القَيَِّم بها يُوِرُدها الَحْوَض  َرَسل بْعدَ  َرَسالً  بفتحِ الَهْمَزةِ أَي أَْرساالً  اإِلبِلَ  أَْرِسلِ  أَي قالَ  اْستَْرَسلَ و

 هكذا وال يُْوِرُدها ُجْملةً فتَْزَدِحُم على الحْوِض وال تَْرَوى.

ثه وهو مجاٌز ، وأَْصلُه السُّ  إِليه اْنبََسَط واْستَأْنَسَ  اْستَْرَسلَ و  اْستَرَسلَ  أَيُّما مسلمٍ » الحِديُث : ُكون والثَّبَاُت ، ومنهواْطَمأَنَّ وَوثَُق به فيما يحّدِ

 .«إِلى مسلٍم فغَبَنَه فهو كذا

 الشَّعَُر صاَر َسْبطاً. اْستَْرَسلَ و

 وتَفَهم من غيِر أَْن يَْرفََع َصْوتَه َشِديداً. في قِراَءِتِه : اتَّأَدَ  تََرسَّلَ و

َسالُ و  بالفتحِ ، قاَل األَْعَشى : َرْسلٍ  ، عن أَبي َزْيٍد ، وهو َجْمعُ  اْستِْرَساِلهاووِلها لطُ  كِكتاٍب قَوائُِم البعيرِ  : الّرِ

 (6) رِسا ُغوَلاح فـَوحَ  ُعو ٍج 
 أَي قَوائُِم ِطواٍل.
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ياحُ  في التَّْنزيلِ  الُمْرَسالتُ و  أَي تُْطلَق في الَحلبِة. تُْرَسل لَكْونِها الَخْيلُ أَو  عن ثَْعلب ، أَو الَمالئَِكةُ  كعُْرِف الفََرِس ، أُْرِسلَت الّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .ُمَراَسالت في كذا ، وبَْينهما َراَسله

__________________ 
 والراسالن : عرقان. 393/  2ووقض يف املقايي  « رسر»( اجملمر 1)
 كاألصر.« اللطيف»( يف التكملة ا ومل يعزه ا 2)
 يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  نصبها.( ضبطت 3)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.4)
 .336/  2( اجلمهرة 5)
 وروايته : 166( ديوانه ط بريوت ص 6)

رت يف جـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــٍن كـــــــــــــــــــــــإران ا    أثـــــــــــــــــــــــّ

ـــــــــــــــــَا فـــــــــــــــــو  عـــــــــــــــــوٍج رســــــــــــــــــــــــــــــا ِ      ول  مـــــــــــــــــيـــــــــــــــــِت عـــــــــــــــــُ
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َسالَةُ و  .َرَسائِل : بالكسِر ، المجلةُ الُمْشتَِملةُ على قَليٍل من الَمَسائِل التي تَُكوُن من نوعٍ واِحٍد ، والَجْمعُ  الّرِ

 .إِْرَساِله الغناء باَراه في راسلهوفي الغنَاِء ونحوه  َرِسيله وهو

ي  تَاِلي.في الغنَاِء والعََمل المُ  الَمَراِسل وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : العََرُب تَُسّمِ

 من القوِل : اللَّيِّن الَخِفْيض ، قاَل األَْعَشى : الرسلو

ًة  ُم مــــــــائــــــــَ نــــــــهــــــــُ رّحح مــــــــِ ِك : ســــــــــــــــــــــَ لــــــــح اَ  لــــــــلــــــــمــــــــَ قــــــــَ ــــــــَ  فـ

الً      ا  رِســـــــــــــــــــح عـــــــَ ا َرفــــــَ وضـــــــــــــــــــــًا َومـــــــَ فـــــُ وحِ  خمـــــح (1)مـــــن الـــــقـــــَ
 

  
ُسولُ  : المرسالُ و  ُشبِّه بالسَّْهِم القَصيِر لِخفَّتِه. الرَّ

 أَي َجماَعة َجَماَعة. ِرْسلة ِرْسلة وَجاُؤا

 .َرِسيلو ُمراِسلٌ  ، فهو َراَسله ُمَراَسلةو

ْسلو  ْيُث ، وأَْنَشَد :القوائِِم ، أَي َسِلَسة لَيِّنة الَمفَاِصل ، قالَهُ اللَّ  َرْسلة ، بالفتحِ ، الذي فيه ليٌن واْستِْرخاٌء ، يقاُل : ناقَةٌ  الرَّ

لــــــــــــــــة قــــــــــــــــاهــــــــــــــــا  بــــــــــــــــَرســــــــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح  ُوثــــــــــــــــّ  مــــــــــــــــُ

طــــــــاهــــــــا      ور مــــــــن مــــــــَ ب الــــــــكــــــــُ لــــــــح (2)مــــــــوضــــــــــــــــــــــض جــــــــُ
 

  
 ُء : َسِلَس.الشي اْستَْرَسلو

 : التَّأَني في ِمْشيَِة الدابَِّة. االْستِْرَسالُ و

ْسل وقاَل أَبُو َزْيٍد :  .َرسالَةً و َرَسالً  كفَِرحَ  َرِسلَ  ، وقد الُمْسترِسل : الطَّويلُ  الرَّ

القُعوِد : أَْن يتربََّع  في األُموِر : التَّمهُّل والتََّوقّر ، وفي الركوِب أَْن يَْبسَط ِرْجلَْيه على الدابَِّة حتى يُْرِخي ثيابَه على ِرْجلَْيه. وفي التََّرسُّلو

 ويُْرِخي ثيابَه على ِرْجلَيّه َحْوله.

ِسيلُ و  ِديُّ :: الْسْهُل ، قاَل ُجبَْيها األُس الرَّ

ُت و  مـــــــــح يـــــــــالً قـــــــــُ ي  َرســـــــــــــــــــــــِ غـــــــــِ تـــــــــَ بــــــــــح  ابلـــــــــذي جـــــــــاء يــــــــــَ

اســـــــــــــــــــــِر      ه لســـــــــــــــــــــت بـــــــبـــــــَ ـــــــَوجـــــــح يـــــــَج ال لـــــــِ ـــــــيـــــــه بـــــــَ (3)ِإل
 

  
َسلُ و كةً ذواُت اللَّيَِن.  الرَّ َهامُ  أَْرَسلهو: محرَّ  الَمنَايا. ُرُسلُ  عن يِدِه َخَذلَه ، وهو مجاٌز ، وكذا قَْولهم : الّسِ

 كُمْكَرٍم َذَكَره ابُن نُْقَطة. (4)األَّوِسّي  ُمْرَسلٍ  وَمْسعوُد بُن َمْنصوِر بنِ 

 من الَخِليفَِة الُمْستَْعصِم. َرُسوالً  ُملُوُك اليََمِن من آِل َغسَّان ، ألَنَّ َجدَّهم كانَ  رسولٍ  وبنُو

ا يُْستَْدَرُك عليه : [رشل]  : * وممَّ

َشلُ  كةً ، النحوَسةُ وسوُء البَْخِت ، وهو الرَّ  .َشلأَرْ  : محرَّ

ْحمن بُن ثابِِت بِن ثَْوبان ، وعنه  ُمَرشَّلٍ  ويَزيُد بُن خاِلِد بنِ  ٌث ، هكذا َضبََطه الحافُِظ ، َرَوى عن عبِد الرَّ ، كُمعَظٍَّم ، من أَْهِل يَافَا ُمَحّدِ

 هو ثِقَةٌ عاقٌِل.، وقاَل : (5)َمْحموُد بُن إْبَراهيم بِن َمنِيعٍ 

ْطلُ  : [رطل] يت ، وهو األَْفصُح ، وفي شروحِ الفَِصيحِ والِمْصباحِ : الَكْسر أَْعَرُف وأَْشَهر فال ِعْبَرة  : ويُْكَسرُ  الرَّ ّكِ ، الَكْسُر عن ابِن الّسِ

 بظاِهِر َكالِم المصنِِّف في تَْرجيحِ الفَتْحِ : ما يُكاُل به ؛ قاَل ابُن أَْحمر :

رٌ هلـــــــــــــا  ـــــــــــــزيـــــــــــــَت مـــــــــــــنـــــــــــــه  رِطـــــــــــــح يـــــــــــــر ال كـــــــــــــِ  تـــــــــــــَ

ارا و      َ و  هبـــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــــِ ٌح َيســـــــــــــــــــــــــــــــــُ ال  (6)فـــــــــــــــــــَ
 

  
ْطلِ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ً  بأََواقي الغََرِب ، اثْنَتَا َعَشَرةَ أُْوقِيَّةً  : الّرِ  ، فذِلَك أَْربعمائة وثََمانوَن ِدْرهماً. واألُوقِيَّةُ أَْربَعوَن ِدْرَهما
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ْطلُ  قْلُت : وهو  وَشَرَحه بَما َسبَق. رْطلٌ  السُّنَّة في النكاحِ الشاميُّ ، وبه فَسََّر الحربيُّ :  الّرِ

النَّشُّ عْشُروَن ِدْرهماً ، فذِلَك َخْمسمائة ِدْرهٍم ؛ ُرِوَي ذِلَك عن عائَِشة َرِضَي و وقاَل األَْزَهِريُّ : السُّنَّة في النكاحِ اثْنَتَا َعَشَرةَ أُوقِيَّة ونَشٌّ ،

.هللاُ تعالى عنها. وَوَرَد في حِديِث ُعمَ   َر ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه : اثْنَتَا َعَشَرةَ أُْوقِيَّة ، ولم يَْذكر النَّشَّ

ْطلُ  وقاَل اللَّْيُث :  مْقَداُر َمّنٍ ، وتُْكَسُر الراُء فيه. الرَّ

__________________ 
 والضبرت عنه. 110( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( اللسان.3)
 اأُلوشي. 1276 / 4( يف التبصري 4)
 ُليض. 1276/  4( يف التبصري 5)
 .373/  2( اللسان والتهذيب واجلمهرة 6)
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حاحِ : ْطل وفي الّصِ ْطلو الرَّ  ِنْصف َمناً. الّرِ

اُع ثََمانِيَة  .رْطاَلن ، والمدُّ  أَْرطالٍ  وفي األََساِس : والصَّ

ْطلُ و ي : أَِو الذي لم تَْشتَدَّ ِعظاُمهُ  لالْحتِالِم ، الُمراِهقُ  ، وقيَل : هو الغاُلُم القَضيفُ  ، بالفتحِ والكسِر ، الرَّ تُه ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  ولم تَْستَْحكم قُوَّ

 (1) الر طحرال أُِقيم للُغالِم و 
 وأَْنَشَد آلَخَر :

 (2)وشيحخ َداِمر  َرطحرُغَليِّم 
 .رطلة والَجْمعُ 

ْطلُ و ُجلُ  : الرَّ ْخو الرَّ ً و كُمْحِسِن كما في العُبَاِب ؛ كالُمْرِطلِ  ، يُْفتَُح ويُْكَسرُ  اللَّيِّنُ  الّرِ خاَوةِ  أَْيضا الَكبِيُر الضَّعيُف أَِو الذَّاهُب إلى اللِّيِن والرَّ

ي لعُْمراِن بِن َحطَّان : والِكبَرِ   ، واْنشَد ابُن بَّرِ

 (3)وال َسِغر  َرطحرُمَوث   اخلَلح  ال 
ْطلُ و ْخوُ  : لرَّ ُجُل الّرِ  اللَّيُِّن. بالفتحِ َوْحَدهُ العَْدُل ، والرَّ

ْطلُ و  ، وهي بهاٍء. األَْحَمقُ  : الرَّ

ْطلُ و  الضَّعيُف ، عن أَبي ُعبَْيٍد ، وأَْنَشَد : الفََرُس الَخفيفُ  : الرَّ

 (4) َرطحالتـَرَاه كالذِّئحِب َخِفيفاً 
. وهي بهاءٍ  ْحده ،، ويقاُل : هو بالَكْسِر وَ  يُْكَسرُ و  في الُكّلِ

 وهو قَْوُل ابِن األَْعَرابِّيِ أَْيضاً. إْرخاُؤهُ وإِرسالُهُ  قاَل ابُن األَْنباِرّي :و: تَْلييُن الشَّعَِر بالدُّْهن وتَْكسيُرهُ.  التَّْرِطيلُ و

 إذا كاَن ُمْستَرخياً. َرْطلٌ  قاَل : وهو َمأْخوذٌ من قَْوِلهم : َرُجلٌ 

ا يُْخِطىوفي التّْهذِ  ةُ قَْولَهم :يِب : وممَّ ا َرطَّْلت ُء فيه العامَّ ْلته ، وأَمَّ فهو أَْن يُلَيِّن شعَرهُ بالدُّْهِن والَمْسحِ حتى يَِليَن  التَّْرِطيلُ  َشعَِري إذا َرجَّ

 ويَْبُرَق.

 : التَّْرِطيلُ و «.َشعَرٍ  تَْرِطيل ٌء باَساَءتِه عن تجديِد ثَْوٍب أَوُمِسيلو ُكِشف الغََطاُء لَُشِغَل ُمْحِسٌن بإِْحساِنه و»في حِديِث الَحَسِن البَْصِرّي : و

 .باألَْرطالِ  الَوْزنُ 

َطْيالءُ و  ُدَرْيٍد. (5)عن ابِن  ع ُمَصغَّراً َمْمُدوداً : الرُّ

 ، عنه أَْيضاً. اْستَْرَخْت أُذُناهُ  إذا أَْرَطلَ  أَو ، عن ابِن َعبَّاٍد ؛ َرْطلٌ  : صاَر له َولَدٌ  أَْرَطلَ و

اغانيُّ بالفتحِ ، كُمْحِسنٍ  : الُمْرِطلُ و جاِل. ، وَضبََطه الصَّ  الطَّويُل من الّرِ

 بمْعنًى واِحٍد. وَعدا َرَطلَ  يقاُل :و

وقاَل ابُن فاِرس في هذا التّْركيِب : ليَس هذا وما أَْشبََهه من ،  يَْرُطلُهُ َرْطالً  (6) َراَزهُ ليَْعِرَف َوْزنَهُ  بيِده : ءَ الشَّي َرَطلَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

 محِض اللُّغَِة.

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : ال غنَاَء عْنَده ؛ وهو أَْيضاً الُمْستَْرِخي األُذُنَْين. َرْطلٌ  رُجلٌ 

 .ِمراطلةً  : َوَزنَه وبَاعَ  َرَطلَه َرْطالً و
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 ات ِمْصَر.: إْحَدى ُمْنتَزهَ  الرطلى وبركةُ 

ْمحِ  َرَعلَهُ  : [رعل]  .كأَْرَعلَهُ  بُسْرعةٍ  َطعَنَهُ َطْعناً َشديداً  : َرْعالً  كَمنَعَهُ  بالرُّ

 وَملَك بها يََده ، قالَه اللَّْيُث. (7)الطَّْعنة : أَْشبهها  أَْرَعلَ و

 به ، عن أَبي َزْيٍد. نَفََحهُ  : َرْعالً  بالسَّْيفِ  َرَعلَهُ و

ْعلَةُ  قاَل اللَّْيُث :و يَْت بذِلَك ألَنَّها ال تكاُد تَُرى إالَّ سابِقَةً للظَِّليِم. : النَّعاَمةُ  الرَّ  ، ُسّمِ

ْعلَةُ و ِرها : الرَّ  كأَنَّها َزنََمةٌ. وتُتَْرُك نائَِسة التَبِينُ  ِجْلَدةٌ من أُذُِن النَّاقِة والشاةِ تَُشقُّ فَتُعَلَُّق في ُمَؤخَّ

__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة.1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 .194من قصيدة يصف رجاًل من اخلوارج وأن أمه قد أجنبت بوالدته ا ويصف فرساً ومتام روايته ص  193( ديوان شعر اخلوارج ص 3)

 طــــــــــــــــوع الــــــــــــــــقــــــــــــــــيــــــــــــــــاد وأًي تــــــــــــــــقــــــــــــــــريــــــــــــــــبــــــــــــــــه خــــــــــــــــذم 

ــــــــــــــد ال رطــــــــــــــٌر وال ســـــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــرُ      ــــــــــــــب  كــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــي  أق

  

 وانظر ختر ه فيه.

 ( اللسان.4)
 وزيد فيها : زعموا. 373/  2( اجلمهرة 5)
 وزيد فيها : وأحسبه دخياًل. 373/  2( اجلمهرة 6)
 ( يف اللسان : أشبعها.7)
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 األَْحمر في قطع الجلِد من الّسَماِت.، بالضِم ، َرَواه  ُرْعلٍ  ِشيَاٍه أَو نُوقٍ  من َرْعالءُ  او النَّاقَةُ  الشَّاةُ و

ْعالءُ  وقيَل : انّيِ :: هي التي ُشقَّْت أُذُنُها َشقّاً واِحداً بائِناً في َوَسِطها فناست األُذُُن من َجانِبْيها ، أَْنَشَد ابُن فاِرس للِفْنِد الزِّ  الرَّ  مَّ

زا  ة اأَلعــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــح تـ ت الــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــح  رَأَي

نــــــــــــــــــــِ       ر األَيــــــــــــــــــــح ثــــــــــــــــــــح رِ َ  مــــــــــــــــــــِ (1)الــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــح
 

  
اغانيُّ : وللِفْنِد قَِصيدتَاِن على هذا  ِوّي ، وليَس البَْيُت الَمْذكور في واِحَدةٍ منهما.قاَل الصَّ  الَوْزِن والرَّ

ْعلَةُ و  األُذُِن. بَرْعلةِ  على التَّْشبِيهِ  القُْلفَةُ  : الرَّ

ْعلَةُ و  أَْيضاً. ِرعالٌ  ، والَجْمعُ  النَّْخلَةُ الطَّويلَةُ  هي أَو ؛ ِرعالٌ  ، والَجْمعُ  الدَّقَلِ  (2) نَْخلَةِ  : اسمُ  الرَّ

ْعلَةُ و ، أَي  َرْعلَةً  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ يقاُل : تََرَك ِعياالً  أَو الَكثيُر منهم أَي ِعياالً ، كما في اللَِّساِن ، َرْعلَةً  ، يقاُل : تََرَك فالنٌ  الِعيالُ  : الرَّ

 كثيراً.

ْعلَةُ و ِعيلِ  َسْت بالَكثيَرةِ ليْ  الِقْطعَةُ من الَخْيِل القليلَةُ  : القَِطيُع ، أَو الرَّ َجاِل ، قاَل ابُن ِسْيَده : ومنه قَْوُل  كالرَّ ، كأَميٍر ، يكوُن من الَخْيِل والّرِ

 َعْنتََرةَ :

وارِســـــــــــــــــــــــــــي  يـــــــــــــ  فـــــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــــِ
َ
 إذح ال أابِدُر يف امل

ر      ـــــــــــــــــرَأو ال أُوَكـــــــــــــــــِّ ي ـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــِ (3)اأَلو ِ   ابل
 

  
َمتُها ، أوالَخْيِل : أَّولُها  َرْعلَةُ  أَو  قَْدُر الِعْشريَن أَو الَخْمَسِة والِعْشِريَن. هي الِقْطعَةُ من الَخْيلِ  وُمقَّدِ

ْعلةِ  فكأَنِّي»في حِديِث ابِن ِزْمل : و ْعلة األُْولَى حيَن أَْشفَوا على الَمْرجِ َكبَُّروا ، ثم جاَءتِ  بالرَّ ْعلة الثانِيَةُ ، ثم َجاَءتِ  الرَّ  الثاِلثَةُ. الرَّ

ا أَْن يكونَ  أََراعيلُ و أَْرعالٌ و بالكسِر ، ِرعالٌ  ج ، َرِعيلٌ  ، ولَجَماَعِة الَخْيلِ  َرْعلَةٌ  األَثيِر : يقاُل للِقْطعَِة من الفُْرسانِ قاَل ابُن   أََراِعيلُ  ؛ فإمَّ

ا أَْن يكوَن َجْمع ْعلة وقد تكونُ  كقَِطيعٍ وأَقاِطيع. َرِعيل َجْمع الَجْمعِ ، وإمَّ ِعيلُ و الرَّ  قاَل : من البَقَرِ  الِقْطعَةُ  : الرَّ

واٍج  هـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــ  ر ُد مـــــــــــــــــن َنصـــــــــــــــــــــــــــــــِ   ـــــــــــــــــََ

ر      قـــــــــَ جـــــــــو مـــــــــن الـــــــــبــــــــــَ نـــــــــح يـــــــــرُ كـــــــــمـــــــــا يــــــــــَ  (4) الـــــــــر عـــــــــِ
  

 ويكوُن من القََطا ، قاَل :

ا  ثـــــــــًا كـــــــــَبهنـــــــــ  عـــــــــح رحب شـــــــــــــــــــــــُ ام الســـــــــــــــــــــــِّ ود أَمـــــــــَ قـــــــــُ  تــــــــــَ

ور  رِعــــــــــــا ُ      كــــــــــــُ طــــــــــــا يف ِورحدهــــــــــــّن بــــــــــــُ (5)الــــــــــــقــــــــــــَ
 

  
 وقاَل اْمُرُؤ القَْيِس :

َواٍن و  ريح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍة ذاِت ق

ا      راهبـــــــــــــــــــــــَ (6)الـــــــــــــــــــــــّرِعـــــــــــــــــــــــا ُ كـــــــــــــــــــــــَبن  َأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لَطَرفَةَ :

فــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــٍة  ٌ  يف غــــــــــــــــــــارٍة َمســــــــــــــــــــــــــــــــــح  ُذلــــــــــــــــــــُ

رِعـــــــــــــــا      ّر  كـــــــــــــــَ رااًب متـــــــــــــــَُ ري َأســـــــــــــــــــــــــــــح (7)الـــــــــــــــطـــــــــــــــ 
 

  
ي : ِروايَةُ األَْصِمعّيِ في َصْدِر هذا البَْيِت.  قاَل ابُن بَّرِ

 أَفحزاِعهمُذُل  الغارِة يف 
ْعلة قاَل : وصوابُه أَن يقولَ  ْعلةوالِقْطعَة من الطَّْيِر ، وَعلَيه يصحُّ شاِهُده ال على الَخْيِل ، قاَل :  الرَّ َمةٌ كانت  الرَّ الِقْطعةُ من الَخْيِل ، متقّدِ

 أَوال.

ا ِعيلُ  قاَل : وأَمَّ َمٍة من َخْيٍل وجراٍد ، وط الرَّ ِعيلِ  يٍر ، ورجاٍل ، ونجوٍم ، وإِبٍِل وغيِر ذِلَك ، قاَل وشاِهدُ فهو اسُم كّلِ قْطعٍَة متقّدِ لإِلبِِل  الرَّ

 قَْوُل القَُحْيف العقيليُّ :
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ال أَ  طـــــــــــــ  عـــــــــــــَ َم داٍر مـــــــــــــُ ِرف أَم ال َرســـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

اه ومـــــــــــن عـــــــــــام َأو ال      ؟مـــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــاِم يـــــــــــغحشـــــــــــــــــــــــــَ
  

ا  ــــــــــــــــــٍ  كــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــ  رِي طــــــــــــــــــاٌر ولراٍت حــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــِ

  
ّؤيف    ــــــــــــَ ة بـ لــــــــــــ  يــــــــــــرٍ َمضــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــ   َرعــــــــــــِ عــــــــــــَ ــــــــــــَ (8)ال تـ

 

  
اعي :  وقاَل الرَّ

رَافــــــــــــــهــــــــــــــا  اًل َأشــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــِ اًب مــــــــــــــائ دح ُدون حــــــــــــــُ  حيــــــــــــــَح

َن      َدعـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــٍة ي زِل ـــــــــــــح ن ـــــــــــــاَل يف كـــــــــــــرِّ مـــــــــــــَ ي (9)َرعـــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 .«األني »والتكملة والتهذيب ا وابألصر  407/  2والصحاح واملقايي  « رعر»( اللسان واجملمر 1)
 وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  كسرها.( ضبطت يف القاموس ابلضم ا 2)
 واللسان. 58( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 .«رعا »واللسان والتهذيب ا ويف الديوان  160( ديوانه ط بريوت ص 6)
 وصدره : 58( ديوانه ط بريوت ص 7)

 ذل  الغارِة يف إفزاعهم
 .406/  2واللسان والصحاح واملقايي  

 ن.( اللسا8)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 228( ديوانه ط بريوت ص 9)
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 وبَما َذَكْرناه لََك تَْعِرُف ما في َكالِم المصنِِّف من القُصوِر.

ِعيل : الخاِرُج في الُمْستَْرِعلُ و لِ  الرَّ ِل ، أَو الناِهُض في أَوَّ ِعيل األَوَّ  كأَنَّه يَْستَِحثُّها ، قاَل تأَبََّط َشّراً : أَو هو قائُِدها ، الرَّ

مــــــــاً  ــــــــّ ل ًا ُمســــــــــــــــــــــَ ــــــــّ ت حــــــــي ين مــــــــا ُدمــــــــح غــــــــِ ــــــــح ب ــــــــَ  مــــــــىت تـ

ين مــــــــــض      دح ر ــــــــــَِ رَتعــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــح
ُ
ِر  امل هــــــــــَ بـــــــــــح عــــــــــَ تـــــــــــَ ُ

(1)املــــــــــ
 

  
 وبه فَسََّر ابُن األَْعَرابّيِ هذا البَْيَت ، قاَل ابُن ِسْيَده : وليَس بََجيٍِّد. ذو اإِلبِلِ  هو أَو

ْعلُ و ْعِن ، لْيَسْت الُمه بَدالً من النّوِن. أَْنُف الَجبَلِ  : بالفتحِ ، الرَّ  كالرَّ

ا ْعلةِ  الَجبَِل ، بالالِم ، فمن َرْعلُ  قاَل ابُن جني : أَمَّ ِعيلو الرَّ َمةُ من الَخْيِل ، وذِلَك أَنَّ الَخْيَل تُْوَصُف بالحرَكِة ، وهي القطْ  الرَّ عَةُ المتقّدِ

 والسُّْرعِة.

ْعلُ و ُجِل : ثيابُه الرَّ  أَي ثيابَه ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. َرْعلَه ، يقاُل : َمرَّ فالٌن يَُجرُّ  من الرَّ

ْعلُ و  .(2)، عن ابِن ُدَرْيٍد  ع  :الرَّ

ْعلُ  قاَل قطرُب :و يَتْ وبالكسِر ، َذَكُر النَّْحِل ،  : الّرِ ،  وسلمعليههللاصلىَدَعا َعلَيهم النبيُّ  من ُسلَْيمٍ  باليََمنِ  وَذْكواُن قَبيلَتانِ  هي ِرْعلٌ  به ُسّمِ

ْعِليُّ  ِء القَْيِس بِن بَْهثَةَ بِن سليٍم ، ومنهم العَبَّاسُ بُن ماِلِك بِن َعْوِف بِن اْمِرى ِرْعلُ  وهو . الّرِ  َصَحابيٌّ له ِوفاَدةٌ ، َرَوى عنه مطرٌد إِْن َصحَّ

اِعلُ و اُل نَْخٍل بالمدينَِة َمْعروٌف. : الدَّقََل. الرَّ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو فُحَّ

 ؛ قاَل َعْمُرو بُن ُهَمْيٍل الُهَذليُّ : ُمعَظَِّم ، ِخياُر المالِ ك : الُمَرعَّلُ و

نــــــــا  يــــــــِ بــــــــح نــــــــا بســــــــــــــــــــــَ قــــــــح الان وســــــــــــــــــــــُ تــــــــح نــــــــا بــــــــقــــــــَ لــــــــح ــــــــَ تـ ــــــــَ  قـ

جــــــــــــاِن      نــــــــــــا ابهلــــــــــــِ ئــــــــــــح رنســــــــــــــــــــــــــاًء وجــــــــــــِ َرعــــــــــــ 
ُ

(3)املــــــــــــ
 

  
ل ويُْرَوى : ٍث من الُمَرّعِ ِعيل كُمحّدِ ْعلولُ و .الرَّ في  ، كذا أَْرَعلُ  يقاُل ِلَما تََهدََّل من النَّبَاتِ الطَّْرخوُن ، و هو : كُسْرسوٍر ، بَْقلَةٌ ، أَو الرُّ

 ، هكذا في العُبَاِب. وكذا ما اْنثَنَى من العُْشِب وطابَ  ِلَما تََهدََّل من الثِّياِب ؛العُبَاِب. وفي اللَِّساِن :

 إِذا اْنثَنَى وَطاَل ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : أَْرَعلُ  وفي اللَِّساِن : ُعْشبٌ 

اَ   ثـــــــــــــــــَ َرتح غـــــــــــــــــِ َباًن َأجمـــــــــــــــــحَ د ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ  أَنحشـــــــــــــــــــــــــــــــُ

ا َ      هــــــــــَ ــــــــــح ثـ مــــــــــَ  هــــــــــَ َر ا ــــــــــِ قــــــــــح ــــــــــَ تح بـ ــــــــــَ ث هــــــــــَ ــــــــــح ثـ  فــــــــــهــــــــــَ

  

 (4)جَم اَج الن َد  َمث ا   أَرحَعرَ 
 الُمْضَطرُب العَْقِل الُمْستَرِخي ؛ وأَْنَكَر األَْصَمِعيُّ األَْرَعَن ؛ وهي َرْعالُء. : األَْحَمقُ  األَْرَعلُ و

َعالَةُ و ، قالَهُ  ، أَي َزاَدهُ هللا ُحْمقاً ُكلَّما اْزَداَد ِغنًى َرَعالَة ، ومنه الَمثَُل : تقُوُل العََرُب لألَْحَمِق ُكلَّما اْزَدْدَت َمثَالة َزاَدَك هللاُ  : الُحْمقُ  الرَّ

.  األَْصَمِعيُّ

 .َرعالً  كفَِرحَ  َرِعلَ  قَدْ و

 ، عن أَبي َزْيٍد. كِمْنبٍَر ، الباتُِك من السُّيوفِ  : الِمْرَعلُ و

ْعلَةُ و ُؤوِس ، لغَةٌ يَمانِيَّةٌ ، عن ابِن ُدَرْيٍد. : بالضِم ، إِْكليٌل من َرْيحاٍن وآٍس  الرُّ  يُتََّخذُ على الرُّ

ئْبُ ، بال ِرْعلَةٍ  أَبُوو  ، وكذِلَك أَبُو ِعْسلٍَة. ِرْعلَةٍ  ، يقاُل : هو أَْخبَُث من أَبي كسِر ، الذِّ

َعالُ و  ، عن ابِن َعبَّاٍد. كغُراٍب ما ساَل من األَْنفِ  : الرُّ

َدِف من َحْضَرَمْوتَ  (5) بُن آبدِ  ُرَعْيلُ   :كُزبَْيرٍ و . بِن الصَّ اَغانيُّ  ، َذَكَره األَميُر والصَّ

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. لم يُْطبَْخ َجيِّداً  : كَجْهَوِرّيٍ ، َرْعَوِليٌّ  ِشواءٌ و
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ْعالءِ  َعِديُّ بنُ و  شاعٌر. الرَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

ْعالءُ  يَِت المْرأَةُ. الرَّ  : الشاةُ الطَّويلَةُ األُذُِن ، وبه ُسّمِ

__________________ 
 ( اللسان واألساس والتهذيب.1)
 .386/  2( اجلمهرة 2)
 .406/  2واللسان والصحاح واملقايي  « فقتالً »برواية :  815/  2( شرح أشعار اهلذليا 3)
 ( التكملة وزيد فيها :4)

 فدمها نّياً وما أال 
 والثالث يف اللسان والتهذيب واألساس.

 .«أبد»والتكملة  607/  2( ضبطت يف التبصري 5)
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ياحِ : أََوائِلُها ؛ وقيَل : ُدفَعُها إِذا تَتَابَعَْت. أََراِعيلُ و  الّرِ

ِة : أََرِعيلُ و مَّ ق منها ؛ قاَل ذُو الرُّ ماتُها وما تَفَرَّ  الَجَهاِم : ُمقَّدِ

 (1)اجلَهاِم اخلُور  أَراِعيرَ تـُزحِجي 
 : أَْرَساالً ، ُمتَقَدَِّمين. ُمْستَْرِعِلين وَجاُؤوا

 الغَنَم : تَتَابَعَْت في السَّْيِر والَمْرَعى ، فتَقَدََّم بعُضها بَْعضاً. اْستَْرَعلَتِ و

 : َوسَّع َشقَّه. َرْعالً  ءَ الشي َرَعلَ و

 .ُرْعلو أَْرعالٌ  : أَْفلَف ، والَجْمعُ  أَْرَعل وُغالمٌ 

 .ْرَعلأَ  ٍء ُمْستَْرخٍ ُمتََدّلٍ فهووكلُّ شي

 ، ومنه قَْوُل َجِرير : أَْرَعل ويقاُل للقَْلفاِء من النِّساِء إِذا َطاَل َمْوِضع َخْفضها حتى يَْستَرِخي :

بُلها الِغَدفحِر   (2) اأَلرحَعرَرَعثات ُعنـح
 أََراَد بعُْنبُلها بَْظَرها ، والِغَدْفل العَِريُض.

 فهي ُمْمِشرة إِذا َغلَُظت. َرْعلَتها فإِذا َعَستْ وُمْقِصدة ،  ُمْرِعلة وفي النَّواِدِر : َشَجَرةٌ 

 .َرْعلتها العَْوَسَجةُ : َخَرَجتْ  أَْرَعلَتِ و

ْعلَةُ و  : الحماقَةُ. الرَّ

ْعلُ و ةُ من الَكْرم ، الواِحَدةُ  الرُّ  الَكْرُم. َرعَّل ، عن أَبي َحنِيفَةَ ؛ وقَدْ  ُرْعلَة : األَْطراُف الغَضَّ

 يقطع اللّْحم فيَُدلِّيه. أَْرْعل وَضْربٌ  : َطويٌل. أَْرَعل وثَْوبٌ  ما تََهدََّل من ثيابِِه. أََراِعْيله وَمرَّ يَُجرُّ 

َر قَْوُل ابن ُهَمْيل السَّابِق. الُمَرعَّلُ و  : كُمعَظٍَّم أَْن يَُشقَّ في آَذاِن اإِلبِِل شقيٌق صغيٌر تُوَسُم بذِلَك ، وبه فُّسِ

ْعلَةُ و  قٍَة عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْنَشَد :: اسُم نا الرَّ

 اخِلرية من بـََناهِتا الر عحَلةو 
 : اسُم فََرِس أَِخي الَخْنساء ، قالَت : َرْعلةو

ك و  َدتـــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــَ ةُ قـــــــــــد فـ لـــــــــــَ رَتَاحـــــــــــت  َرعـــــــــــح  فـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــح

رَاهــــــــــا      ــــــــــَ هــــــــــا يـ ر فــــــــــارِســــــــــــــــــــــــُ يــــــــــح َت اخلــــــــــَ يــــــــــح (3)فــــــــــلــــــــــَ
 

  
 : بالكسِر ، قَبيلَةٌ في اليََمِن. ِرْعلَةو

َج بَرْعناءَ  الرُجُل : َرْعبَلَ  : [رعبل] ْعبلُ  ، أَي الَحْمقَاء وهي تََزوَّ  .الرَّ

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : ُرْعبُولة لتَِصَل الناُر إِليه فتُْنضجه ، والِقْطعَةُ الواِحَدةُ  اللَّْحَم : قََطعَهُ  َرْعبَلَ و

ــــــــــــــه  ل وح لــــــــــــــوَ  حــــــــــــــَ
ُ

َر  املــــــــــــــ ــــــــــــــَ لــــــــــــــهتـ ــــــــــــــَ ب َرعــــــــــــــح  مــــــــــــــُ

ـــــــــه      َب ل ِب ومـــــــــن ال َذنـــــــــح ـــــــــذنـــــــــح ر ذا ال تـــــــــُ قـــــــــح ـــــــــَ (4)يـ
 

  
قَه َرْعبَلَ و قُوه ، «فُسطاَط خاِلٍد بالّسيوفِ  َرْعبَلوا أَنَّ أَْهَل اليََماَمةِ »الحِديُث :  ، ومنه الثَّْوَب : َمزَّ َق. لَ فتََرْعبَ  ، أَي قَطَّعوه وَمزَّ  ، أَي تََمزَّ

ْعبولَةُ و قَةُ  الرُّ  ؛ وأَْيضاً : الِقْطعَةُ من اللَّْحِم. : بالضِم ، الِخْرقَةُ الُمتََمّزِ

ْعبِلَةُ و َق. تََرْعبَلَ  : بالكسِر ، الثَّْوُب الَخلَُق وقد الّرِ  ، أَْخلَق وتََمزَّ

 .ُرْعبُولة ، َجَمعُوا على أَنَّ كلَّ جزٍء منه أَْخالقٌ  َرعابيلُ  ثَْوبٌ و
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عابِيلَ  قاَل ابُن ِسْيَده : وَزَعَم ابُن األَْعَرابّيِ أَنَّ  ، وقد َغِلَط ابُن األَْعَرابّيِ ؛ قاَل  ُرْعبُولةٍ  ٍء ، والصَّحيُح أَنَّه َجْمعُ ، وليَس بشي ِرْعبِلة َجْمعُ  الرَّ

 َكْعُب بُن ُزَهْيٍر ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه :

هـــــــــا  َرعـــــــــُ دح هـــــــــا ومـــــــــِ ـــــــــح ي فـــــــــ  ـــــــــكـــــــــَ ـــــــــان ب ب ـــــــــ  ـــــــــل ي ال رحمـــــــــِ ـــــــــَ  تـ

يـــــــــــهـــــــــــا      رَاقـــــــــــِ ٌ  عـــــــــــن تــــــــــــَ قـــــــــــ  يـــــــــــرُمشـــــــــــــــــــــــــَ ابـــــــــــِ (5)َرعـــــــــــَ
 

  
 من الثِّياِب عن اللَّْيِث ، قاَل أَبُو النَّْجِم : : ذاُت ُخْلقانٍ  َرْعبَلٌ  امرأَةٌ و

ِر  نحســـــــــــــــــــــــــــَ ُ
يـــــــــــــِر املـــــــــــــ َداَم الـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــَبن  َأهـــــــــــــح

َو ِ      رَاِع اأَلطــــــــــــــح هــــــــــــــا والشــــــــــــــــــــــــــــِّ َديــــــــــــــح  عــــــــــــــلــــــــــــــ  يــــــــــــــَ

  

ي  الحــــــــــــــــِ اَء تــــــــــــــــُ رحقــــــــــــــــَ َداُم خــــــــــــــــَ رِ َأهــــــــــــــــح بــــــــــــــــَ  َرعــــــــــــــــح

  
ـــــــــــــهـــــــــــــا ِدرحُع عـــــــــــــاٍم َأو ِ     َ  عـــــــــــــن قـــــــــــــِّ (6)شـــــــــــــــــــــــــــُ

 

  
__________________ 

 األساس لر بة : ( اللسان ا ونسبه يف1)
 وصدره : 448( ديوانه ص 2)

 بزرود أرقصت القعود فراشها
 واللسان والتهذيب.

 فال شاهد فيها ا واملثبت كرواية اللسان.« وقد فقدتك طلقة» برواية : 141( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.5) ( اللسان واألو  يف الصحاح.4)
 كصوت خرقاء.( التكملة والثاين يف اللسان وفيه :  6)
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ٌ  أو اي أَْيضاً. (1) َحْمقاُء َرْعناُء َخْرقَاءُ   :َرْعبَلٌ  اْمَرأَة  ؛ ويُْرَوى بالزَّ

ْعبَلُ  ثَِكلَتْهُ  يقاُل في الدُّعاِء :و هُ  الرَّ ي : (2) أَي أُمُّ  ، الَحْمقاُء ، وقيَل : سواٌء كانَْت َحْمقاء أَو لم تكْن وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

قــــــــــــر ملــــــــــــو  ر قــــــــــــاَ  ذو الــــــــــــعــــــــــــَ قــــــــــــِ عــــــــــــح  ن ال يـــــــــــــَ

ك      تـــــــــــح لـــــــــــَ كـــــــــــِ راذهـــــــــــب إلـــــــــــيـــــــــــك ثـــــــــــَ بـــــــــــَ (3)الـــــــــــر عـــــــــــح
 

  
 أو هو بزايٍ شاِعراِن. الَماِزنيُّ ، َرْعبَلٍ  وَعْمُرو بنُ  بِن حصِن بِن حاِرثَةَ ، بُن ِعصامٍ  َرْعبَلُ و

 بُن كلِب العَْنبَِريُّ ، فإنّه أَْيضاً من الشُّعَراِء. َرْعبَلُ  وفاتَهُ :

 ، له ِذْكٌر. َرْعبَلٍ  أَبُو ذبياِن بنُ و

اِء ، واألُْولَى أَْكثَرُ  َرْعبَليلٌ و َرْعبَلَةٌ  ريحٌ و يح : لم تَْستَِقْم في ُهبوبِها ، وهذه عن الفرَّ  ، قاَل ابُن أَْحمر يصُف الّرِ

واء  لـــــــــــــــةَعشــــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــَ وح الـــــــــــــــر َواح خـــــــــــــــَ  َرعـــــــــــــــح  جـــــــــــــــَ

ر      هـــــــــــــح هـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــَ ُدوِّ َرواحـــــــــــــُ اة الـــــــــــــغـــــــــــــُ (4)جـــــــــــــَ
 

  
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : َضْخٌم وقد ثَقََّل الَمه الشاِعُر َضُروَرةً فقاَل : َرْعبَلٌ  َجَملٌ 

ر  مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــتشـــــــــــــــــــــــــــــــٌر إذا َمشـــــــــــــــــــــــــــــــَ   بـــــــــــــــــَ  َرعـــــــــــــــــح

َو        ُر اأَلطـــــــــــــــــــح فـــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــاه الســـــــــــــــــــــــــــــــــ   إذا مـــــــــــــــــــَ

  

 (5)البَـَلُد الَعَطو ُد اهلَوحَجر  و 
ْغلُ  : [رغل]  : بالضِم ، نَْبٌت. الرُّ

 ابتُها السُّهوُل ، قاَل أَبُو النَّْجِم :وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : َحْمَضةٌ تَْنفرُش وِعيَدانُها ِصالٌب ، وَوَرقُها نحو من َوَرِق الَجَماجِم إالَّ أَنَّها بَْيضاُء وَمن

د    هــــــــــــــــَ راه مــــــــــــــــن الــــــــــــــــتـــــــــــــــــ  فــــــــــــــــح ر  حــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

راء و      رٍ يف روض َذفــــــــــــــــح ر  ُرغــــــــــــــــح جــــــــــــــــِ (6)خمــــــــــــــــُح
 

  
يه الفُْرس أو هو  ، قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : السَّْرَمقُ  الذي يَُسّمِ

 (7)َأَغنِّ  ُرغحرابَت من اخلَلحصاء يف 
ْغل قاَل األَْزَهِريُّ : َغِلَط اللَّْيُث في تَْفسيرِ  ْغلُ وْرَمق ؛ أَنَّه السَّ  الرُّ  .أَْرغالٌ  ج من َشَجِر الَحْمِض وَوَرقُه َمْفتوٌل ؛ واإِلبُِل تُْحِمض به ، الرُّ

ْغلُ  أي األَْرُض : أَْنبَتَتْه أَْرَغلَتِ و  .الرُّ

ْرُع : جاَوَز ُسْنبُلُه اإِلْلحاَم ، واالسمُ  أَْرَغلَ و ْغلُ  الزَّ  ، بالفتحِ عن أَبي َحنِيفَةَ ؛ قاَل ابُن َعبَّاٍد : وذِلَك إذا اْشتَدَّ َحبُّه في السُّْنبُِل. الرَّ

 كأَْرَغَن. (8)بَهًوى أَو َمعُونٍَة عن ابِن ُدَرْيٍد  إليه : مالَ  أَْرَغلَ و

 أْخَطأ. أَْيضاً : أَْرَغلَ و

 َضلَّْت. ، أَي اإِلبُِل عن َمراتِِعها أَْرَغلَتِ و

 َء في غيِر َمْوِضِعه.َوَضَع الشي أَْيضاً : أَْرَغلَ و

ْغلَةُ و ها أَي تَْرَضُع ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. تَْرَغلُ  ، : البَْهَمةُ  الرَّ  أُمَّ

ْغلَةُ و  كالغُْرلَِة. بالضِم ، القُْلفَةُ  : الرُّ

ي : األَْرَغل َعبَّاس : أَنَّه كاَن يَْكَره َذبِْيَحةحِديُث ابِن  عن األَْحمر ؛ ومنه كاألَْغَرلِ  ، : األَْقلَفُ  األَْرَغلُ و  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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ٍر   فــــــــــــــــــإيّنِ امــــــــــــــــــُرٌ  مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــيِن عــــــــــــــــــامــــــــــــــــــِ

رٌ و      ــــــــــــــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــــــــــــــَ ٌة ثـ ــــــــــــــــــــــــــــ  ِك دارِي  ِإنــــــــــــــــــــــــــــ 

  

فـــــــــــــــه  نـــــــــــــــوُ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  أَنـــــــــــــــح و  الـــــــــــــــعـــــــــــــــُ بـــــــــــــــُ  تــــــــــــــــَ

  
ــــــــــــــــَودحغــــــــــــــــة    ركــــــــــــــــمــــــــــــــــا ابَ  ذو ال َرحغــــــــــــــــَ (9)األح

 

  
. الُخْصيَتَْينِ الطَّويُل  : األَْرَغلُ و اَغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

مانِ  : األَْرَغلُ و  وأََغَرُل. أَْرَغلُ  ، وعامٌ  أَْغَرلو أَْرَغلُ  َعْيشٌ  ، يقاُل : الواِسُع النَّاِعُم من العَْيِش والزَّ

ه ، كَمنَعَ  الَمْولودُ  َرَغلَ و اِء والزاي َجِميعاً ، ُمْرِغلٌ  : أَْرَضعَتْهُ ، فهي فأَْرَغلَتْهُ  في َغْفلٍة وُسْرعٍة ، َرَضعَها : يَْرَغلُها ، أُمُّ أو خاصٌّ  بالرَّ

ه الرياشيُّ ، قاَل الشاِعُر : بالَجْدي  ، هكذا َخصَّ

__________________ 
 ( الذي يف القاموس : خرقاء ا مهموزة.1)
 القاموس.مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش « وثكلته الرعير أي أمه»( عبارة : 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والتكملة.4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
 .395/  2( اجلمهرة 8)
 ( اللسان ابدون نسبة.9)
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ا  يـــــــــــ  جـــــــــــِ َر الـــــــــــعـــــــــــَ مـــــــــــَ بـــــــــــِ  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا ا ـــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــح

الً      ا  َرغــــــــــــــح يــــــــــــــ  َ  الــــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــِ (1)إذا مــــــــــــــا آنــــــــــــــَ
 

  
 ، يَِصفُه باللُّْؤِم. يَْرَغلُها الشاةِ يقوُل : إنَّه يباِدُر بالعَِشّيِ إلى 

 ، قاَل أَبُو َوْجَزةَ : ٍء وأََكلَهِإذا اْغتَنََم كلَّ شي َرغولٌ  هو َرمٌّ  قاَل أَبُو َزْيٍد : يقالُ و

رَب تح مـــــــــــــــــــــــوارُِده  َرغـــــــــــــــــــــــو ٌ َرميف   إذا اغـــــــــــــــــــــــح

رَتفـــــــــــــا و      ـــــــــــــه جـــــــــــــاٌر إذا اخـــــــــــــح ـــــــــــــاُم ل ـــــــــــــن (2)ال ي
 

  
 يَْحتقر شيئاً وَشِره إليه ، وإْن أَْخَصب لم يَنَْم َجاُره خوفاً من غائِلَتِه.يقوُل : إذا أَْجَدب لم 

غولُ و  ، كما في العُبَاِب. : الشَّاةُ تَْرَضُع الغَنَمَ  الرَّ

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ وأَْنَشَد لَدْختَنُوَس بنت لَِقيط : كقَطاٍم ، األََمةُ  : َرغالٌ و

دحج  يِّ حبــــــــــــــــــــــــِِ غــــــــــــــــــــــــِ َر الــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــــــَ

وا     لـــــــــــــ  قـــــــــــــَ تــــــــــــــَ هـــــــــــــا إذا الـــــــــــــنـــــــــــــاس اســـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــِ  َربـــــــــــــ 

  

تح وال  لـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــــــــََ لـــــــــــــــــــــــَ  ال رِجـــــــــــــــــــــــح

  
ر   لـــــــــــــــَرغـــــــــــــــا ِ    ظـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ (3)فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا ُمســـــــــــــــــــــــــــــح

 

  
 هي األََمةُ ألَنَّها تَْطعَم وتَْستَْطِعم. َرغالُ  قاَل :

ْره. عن ابِن ُدَرْيٍد ولم ِرغاالً و َراَغَل يَُراِغُل ُمَراَغلَةً  ُكْنيَةٌ من (4) ، كِكتابٍ  ِرغالٍ  أَبُوو  يُفَّسِ

ِجْستانّي ، أَبي داُودَ  اإِلَمام في ُسنَنِ و ةِ  ُسلَْيمن بن األَْشعَِث الّسِ ، وبه َجَزَم ابُن  عنهماهللارضي وَغْيِرِهما َعِن ابِن ُعَمرَ  للبَْيَهِقي وَدالئِِل النُّبُوَّ

يَِر. ِة الّسِ  إْسحق والشَّاميّة وَغْيُرُهما من أَئِمَّ

 وفي بعِض النسخِ 

وهو أَبُو  ِرغالٍ  هذا قَْبِر أَبي» َل :فقا بِقَْبرٍ  فَمَرْرنا الطَّائِفِ  إِلى معه َخَرْجنا حينَ  ، وسلمعليههللاصلىَسِمْعُت َرسوَل هللِا ،  عن أَنَس قاَل :

ا َخَرَج منه أََصابَتْهُ النِّْقَمةُ التي أَصابَْت قَْوَمهُ بهذا الَمكاِن فُدفِ  ثَقيٍف وكان وأَْوَرَده  الحديَث. .«َن فيهمن ثَموَد وكان بهذا الَحَرِم يَْدفَُع عنه فلمَّ

اُح. القَْسطالنيُّ هكذا في الَمَواِهِب في وفاَدةِ ثَقيفٍ  هوا إلى  اغانّيِ كذِلَك إنَّهوالصَّ  وقَْوُل الَجْوَهِرّيِ  وبَسَطهُ الشُّرَّ كاَن َدليالً للَحبََشِة حيَن تََوجَّ

 بالمغمس ؛ قاَل َجِريُر : فماَت في الطَّريقِ  َحَرَسها هللاُ تعالَى ، مكَّة

وه  ــــــــــــــــــــارحمجــــــــــــــــــــُُ َرزحد  ف ــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــَ  إذا مــــــــــــــــــــاَت ال

ربح َأيب      ون قــــــــــــــــَ رحمــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ا كــــــــــــــــمــــــــــــــــا تـ (5)رِغــــــــــــــــَ
 

  
فقَْبُره بَْين َمكَّة والطائِِف يُْرَجُم  وكاَن َعشَّاراً جاِئراً  على نَبيِّنا وعليه الصَّالة والسَّالم ؛ ِسْيَده : كاَن َعْبداً لُشعَْيبٍ َغيُر َجيٍِّد ، وكذا قَْوُل ابِن 

 إلى اليوِم.

َحاحِ ما ُصوَرتُه أَبو (6)قاَل ابُن المكرم و  بَعَثَه السالمعليهٌد كاَن لَصالحِ النبّيِ اْسُمه َزْيُد بُن مخلٍف َعبْ  ِرَغالٍ  : وَرأَْيت في هاِمِش الّصِ

 ً قا ً  أَتَى وأنَّه ، ُمَصّدِ ه ، فُهم يُعاُجونه بلبِن تْلَك الشَّاةِ ، يْعنِي يُغَذُّونه ، فأَبَى أََن يأْخَذ و واِحَدةٌ  شاةٌ  إالَّ  لَبَنٌ  لَُهمْ  ليسَ  قَْوما لَُهم صبيٌّ قد ماتَْت أُمُّ

اَدْعها نُ  َغْيَرِها فقالُوا : فَقََده صاِلٌح ،  حابي بها هذا الصبيَّ ، فأَبَى ، فيُقاُل إنَّه نََزلَت به قاِرَعةٌ من السَّماِء ، ويقاُل : بْل قَتَلَه َربُّ الشَّاةِ ، فلمَّ

 .النَّاسُ  يَْرُجُمه والطَّاِئفِ  مكَّة بَْين فقَْبُره ، فلَعَنَه بَصنِيِعه فأُْخبِرَ  النَّاسَ  ينشدُ  الَمْوِسمِ  في قامَ  ، السالمعليه

اغانيُّ ، وقد أَْهَملَه ياقوُت في الُمْعَجِم. كَسحاٍب ، َجباَلِن قُْرَب َضِريَّةَ  َرغالٍ  اْبنَاو  ، نَقَلَه الصَّ

اغانيُّ : هكذا َذَكرَ  : ُشقَّْت أُذُنُها وتُِرَكْت ُمعَلَّقَةً  َرْغالءُ  ناقَةٌ و ُك. قاَل الصَّ ه ابُن ُدَرْيٍد في هذا التَّركيِب فأْخَطأَ ، والصَّواُب : تنوُس أَي تَتََحرَّ

ْحِة فإَعاَدتُه هنا َخَطأٌ. ِكيِب على الّصِ  َرْعالُء بالعَْيِن المْهَملَِة ، وقد َذَكَره في ذِلَك الترَّ

 عن ابِن ُدَرْيٍد. كعُثْماَن ، اسمٌ  : ُرْغالنو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 ٌج.: الهِ  َراِغلٌ  فَِصيلٌ 

ه : أَْرَضعها أَْرَغلَ و أَي صْرَت َصبِيًّا تَْرضُع  .«أَْرَغْلتَ »أَنَّه قََرأَ على عاِصم فَلََحن ، فقاَل : »حِديُث ِمْسعٍَر :  ، ومنه كَرَغلَها الَمْولوُد أُمَّ

اُي لغَةٌ فيه.  بْعَدما َمَهْرت الِقراَءة. والزَّ

__________________ 
 والصحاح.( اللسان 1)
 .413/  2( اللسان والصحاح واجملمر واملقايي  2)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.3)
قوله : ككتاب ا تقدم يف غم  ا ضــــــــبطه بكســــــــر الراء كما هنا لكنه جر  هنا  عل  أنه قرب أيب رغا  دلير ا بشــــــــة »( هبامش القاموس : 4)

يف فصــــر الياء من املعتر ما نصــــه : وذو اليدين نفير بن حبيب دلير ا بشــــة يوم الفير الذي كان مض أبرهة فقد تبض اجلوهري فيما ســــب  وســــيبيت 
 .«اله نفير وله كنيه ولقب ا كتبه نصر ؟؟؟ا
 ( ديوانه واللسان.5)
 ( يعين ابن منظور صاحب اللسان.6)
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اي ، ويُْنِشُد بَْيَت ابن أَْحمر : أَْرَغلَتِ و اِء والزَّ  القَطاةُ فَْرَخها إِذا َزقَّتْه ، بالرَّ

تح  لــــــــــــــــَ قــــــــــــــــه  فــــــــــــــــَبرحغــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح لــــــــــــــــةً يف حــــــــــــــــَ  ُرغــــــــــــــــح

ي     طـــــــــــــِ رت مل ختـــــــــــــُح فـــــــــــــَ (1)ِء اجلـــــــــــــيـــــــــــــَد ومل َتشـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
َوايَتَْين.  بالّرِ

 الماَء : َصبَّه َصبًّا كثيراً ، عن ابِن ُدَرْيٍد. أَْرَغلَ و

كَكتٍِف ، قاَل جندُل بُن حرّيٍ  َرفِلٌ و أَْرفَلُ  َخُرَق باللِّباِس ، وكّلِ َعَمٍل ، وهو : َرْفالً  فَِرحَ  أَْيضاً ِمثْلُ  َرفِلَ و .يَْرفُُل َرْفالً  كنََصرَ  : َرفَلَ  : [رفل]

: 

رح  عـــــــــِ مـــــــــَ مـــــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــح ي ـــــــــَ ل مِّ لســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــِن عـــــــــَ  ُرب  اب

اُه اإِلبــــــــــــــــرح      نــــــــــــــــَ ُه الــــــــــــــــقــــــــــــــــوُم وَتشــــــــــــــــــــــــــــــح  حيــــــــــــــــبــــــــــــــــ 

  

واٌش ويف اَ يِّ   (2) َرِفرح يف الش وح  َوشح
ْكِب َوْشواٌش.  وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : في الرَّ

ٌ  َرْفالءُ  هيو  نَقَلَه ابُن ِسْيَده. قَبيَحةٌ  أَي كفَِرَحٍة وبَكْسَرتَْينِ  َرفِلَةٌ  وامرأَة

ُجُل في ثيابِِه : َرفَلَ و ً و بالفتحِ ، يَْرفُُل َرْفالً  الرَّ  : َجرَّ َذْيلَهُ وتَبَْختََر. أَْرفَلَ و تَّْحريِك ،بال َرفاَلنا

ْفلُ  وقاَل اللَّْيُث : ْجِل ، وأَْنَشَد : الرَّ  : َجّر الذَّْيِل وَرْكُضه بالّرِ

ن لــــــــــــــح رحفـــــــــــــــُ رِيــــــــــــــر وفــــــــــــــزِّه  يـــــــــــــــَ َر  ا ــــــــــــــَ  يف ســــــــــــــــــــــــــــَ

ه أَذحاياًل      ابــــــــــــــــِ د  حــــــــــــــــ ح مــــــــــــــــن هــــــــــــــــُ (3)َيســـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 .َرافِلٌ  تَبَْختَُرا فهو َخَطَر بِيَِدهِ  أَْرفَلَ و َرفَلَ  أَو

يَرافي ، والتاُء زائَِدةٌ. في ِمْشيَتِهِ  يَْرفُلُ  كتَْمتينٍ  تَْرفيلٌ  رُجلٌ و  ، عن الّسِ

 ثَْوبَه. اْرفلَ  عن ابِن ُدَرْيٍد ، وكذِلكَ  أَْرَسَل َذْيلَهُ  أَي بالكسرِ  أَْرفََل ِرْفلَهُ و

ْفلِ  وقميٌص سابغُ  فَلُّ  وَوقََع في بعِض نسخِ الَجْمَهِرةِ : أَي الذَّْيلِ  الرَّ رُ  الّرِ ٌ  أَي َذْيلَهَ. ِرْفلَه : كِهَجّفٍ الذَّْيُل ، يقاُل َشمَّ  كفَِرَحةٍ  َرفِلَةٌ  وامرأَة

ً  : َرافِلَةٌ و  في ثيابِها ال تُْحِسن الَمْشَي. إِذا كانَتْ  َرْفالءُ و قاً.في ِمْشيَتها ُخرْ  َرفِلَة تَتََرفَّلُ  إِذا َمَشْت وتَِميُس في َذِلَك. وقيَل : تَُجرُّ َذْيلَها َجّراً َحَسنا

 فَتَُجرُّ َذْيلَها.

فَالنِ  كثيرُ  ِمْرفالٌ  رُجلٌ و  .الرَّ

 ٌ فولِ  : كثيَرةٌ  ِمْرفالٌ  وامَرأَة  في ثيابِها. الرُّ

 ، قاَل الشاِعُر : كَسحاٍب َطويلٌ  َرفالٌ  َشعَرٌ و

 (4) َرفا ٍ بفاِحٍم ُمنحسِدٍ  
 من الَخْيِل وكذِلَك من البَعيِر والَوِعِل ، قاَل النابِغَةُ الجعديُّ ، َرِضَي هللا تعالَى عنه : : كِخَدّبٍ ، الطَّويُل الذَّنَبِ  الِرفَلُّ  المجاِز :من و

ُذه  ز ًة  حخــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــِ َرفــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــَ

راٍض      ه بــــــــــــــــــــــــَرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح َران  قــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ رفـ  َرفــــــــــــــــــــــــِ

  

ٍد ابزٍ   لــــــــــــــــــــح ِد الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــِر جــــــــــــــــــــَ  أَيــــــــــــــــــــِّ

  
ف الـــــــــــــــ   لـــــــــــــــَ َز َأخـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــاز  عـــــــــــــــامـــــــــــــــًا َأو بـ

  
 .ِرفَلٍّ  وِرفَنُّ لغَةٌ ، وقيَل : نونُها بدٌل من المِ 

فَلُّ و فَنُّ َجِميعاً من الَخْيلِ  الّرِ  (5) الكثيُر اللَّحِم. والّرِ
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فَلُ و  .(6) الثَّْوُب الواِسعُ   :الّرِ

 ، وقد يكوُن الطَّويُل الذنَِب ، يُوَصُف بالَوْجَهْين ، قاَل ُرْؤبَة : البَعيُر الواسُع الِجْلدِ  أَْيضاً :و

يـــــــــــــــك  ُد الـــــــــــــــد رانـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ر  جـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ الد  رِف  اأَلجـــــــــــــــح

ســــــــــــــــــــــــــــاد      ٌب يف َأجح َتضــــــــــــــــــــــــــــِ ه خمــــــــــــــُح ــــــــــــــ  (7)كــــــــــــــبَن
 

  
ِكيَّةِ  التَّْرفيلُ و ْفلِ  : إِْجماُم الرَّ  ، بالفتحِ ، وهو مجاٌز. كالرَّ

ي به ألَنَّه وسع فصاَر بمنَْزلَِة  على ُمتفاِعلُْن فَيَصيَر ُمتَفاِعالتُنْ  َخِفيٌف وهوتُنْ  الكاِمِل َسبَبٌ  ُعُروِض  زاَد فيأَْن يُ  : التَّْرفِيل من المجاِز :و ُسّمِ

 فيه ، وبَْيتُه قَْول الُحَطْيئة : يرفلُ  الثْوِب الذي

َك  ـــــــــــــــــــــــــ  َت أَن مـــــــــــــــــــــــــح يِن وَزعـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــَ َررحت  َأغـــــــــــــــــــــــــَ

رح      ِف لمـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــــح (8)البـــــــــــــــــــــــٌن ابلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( األو  والثالث يف التكملة واللسان ا والثالث يف الصحاح.2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 .«والواسُض من الثوبِ »( يف القاموس : 6)
 ( اللسان واألو  يف التهذيب والصحاح.7)
 .«ل »والتكملة واللسان  33بريوت ص ( ديوانه ط 8)
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 والتَّأْميُر والتَّْحكيُم. التَّْسِويدُ  : التَّْرفِيلُ  من المجاِز :و

ُد أَي يَتََسوَّ  «على األَْقواِل حيُث كانوا من أَْهِل َحْضَرَمْوت يَتََرفَّلو»حِديُث وائِِل بِن حجٍر َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :  الَمِلك فترفل ، ومنه َرفَلَه

 الثَّْوِب وهو أَْسبَاغه وإِْسبَاله. تَْرفيلِ  ويَتََرأَُس ، ُمْستعاٌر من

 وهو في مْعنَى التَّْسويِد. التَّعِظيمُ  : التَّْرفيلُ و

راً لخْدَمتِه. ِضدُّ  فهو التَّْذليلُ  : التَّْرفيلُ  قيَل :و  ألَنَّه إِذا حكمه في أَْمٍر فكأَنّه َجعَلَه َذِليالً ُمَسخَّ

ِة : التَّْمليكُ  : التَّْرفيلُ و مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

نـــــــــــاِإذا حنـــــــــــن  لـــــــــــح ه  َرفــــــــــــ  اَد قـــــــــــوحمـــــــــــَ َرًأ ســـــــــــــــــــــــــَ  امـــــــــــح

ر و      ذحكـــــــــَ ـــــــــُ َك ي ـــــــــِ ـــــــــر ذل ـــــــــكـــــــــنح مـــــــــن قـــــــــب (1)ِإن مل ي
 

  
 عن ابِن ُدَرْيٍد. ٌء يوَضُع بَْين يََدي قَضيبِِه ِلئاَلَّ يَْسِفدَ التَّْيِس : كِكتاٍب ، َشي ِرفَالُ و

 كما في العُبَاِب واللَّساِن. : كُمعَظََّمٍة ، تَُصرُّ بِخْرقٍَة ثم تُْرَسُل على أَْخالفِها فتُغَطَّى بها ُمَرفَّلَةٌ  وناقَةٌ  قاَل :

 .(2)، عن ابِن ُدَرْيٍد  اسمٌ  : كَجْوَهٍر ، َرْوفَلٌ و

ثانِ  تَْرفُلُ و وَن تاَءها ، كما في العُبَاِب.وأَْصحاُب الحدِ  : كتَْنُصُر ابُن عبِد الكريِم وابُن داوَد ُمحّدِ  يث يَْضمُّ

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. ُرفَْيلٍ  وإِليه نُِسَب نَْهرُ  رُجٌل ، بُن الُمْسِلَمةِ  ُرفَْيلُ  : كُزبَْيرٍ و

كةً ، َحِمئَتُها َرفَلُ و ِكيَِّة : محرَّ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : جمتها كما في العُبَاِب. وفي األََساِس واللَِّساِن : ِمْكلتُها وهو مجاٌز. (3) الرَّ

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. : ُدعاٌء للنَّْعَجِة إِلى الَحلَبِ  َرفَْل َرفَلْ و

 ، والتاُء زائَِدةٌ. . تَبَْختََر ِكْبراً تَْرفََل تَْرفَلَةً و

  عليه :* ومّما يُْستَْدَركُ 

 ٌ  : تَُجرُّ َذْيلَها إِذا َمَشْت وتَِميُس. رافِلَةٌ  امَرأَة

فُولِ  أَي كّل َضْرب من تَْرفُل الَمَرافِلَ  : ُمْرخًى. وهي ُمْرفَلٌ  وأَزارٌ   .الرُّ

 : َطويٌل. َرفالٌ  وثَْوبٌ 

 .أَْرفَلَ و َرفَلَ  في ثيابِِه ِمثْل تََرفَّلَ و

 فيها. يَْرفلُ  لَةٍ أَي حلَّة َطوي ِمْرفَلَةٍ  وَخَرَج في

 : واِسٌع سابٌغ ، وهو مجاٌز. ِرفَلٌّ  وَعْيشٌ 

فِلُ و  : األَْحمُق. الرَّ

 : َزاَده على ما اْحتََكم ، وهو مجاٌز. َرفَّلَهُ تَْرفِيالً و

ْقلَةُ  : [رقل] ْعلَِة ، الرَّ  أَي يَد الُمتَناِوِل وهي فَْوق الَجبَّاَرةِ. فاتَْت اليَدَ  التي النَّْخلَةُ  : ِمثْل الرَّ

ْقلَةُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : إِذا فاتَِت النَّْخلَِة يَد الُمتناِول فهي َجبَّاَرةٌ ، فإِذا اْرتَفَعَْت عن ذِلَك فهي  ، ومنه الَمثَُل : ِرقالٌ و َرْقلُ  ج ، الرَّ

يـــــــــــــــــــان   تـــــــــــــــــــح ر  الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــِ رتـــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــح

رو      ــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــــك ابل رِي دح  مــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــُ

  
ْقلُ  وفي حِديٍث : َخَرَج كأَنَّه  قَْوُل ُكثَيٍِّر : الّرقالِ  ، وشاِهدُ  في يِدِه َحْربَةٌ  الرَّ
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د   دة هتــــــــــــــــَُ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ زحم فـ تح د حبــــــــــــــــَ زيــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــُ

طــــــــــــاِة      وِديِّ مــــــــــــن نــــــــــــَ هــــــــــــُ ــــــــــــَ ــــــــــــيـ ــــــــــــا ِ كــــــــــــال ــــــــــــّرِق (4)ال
 

  
اقولُ و . الحابولُ  : َحْبٌل يُْصعد به النَّْخل في بعِض اللَّغَاِت ، وهو الرَّ  والَكرُّ

 َضْرٌب من الَخبَب. اإِلْرقالُ  ، وقيَل : إِْرقاالً  الناقَةُ  أَْرقَلَتِ  وقد : أَْسَرعَ  أَْرقَلَ و

 ُسْرَعةُ َسْيِر اإِلبِِل. (5)واإِلْجَذام واإِلْجَماز  اإِلْرقالُ  وَرَوى أَبُو ُعبَْيٍد عن أَْصحابِهِ 

 ؛ وهو َضْرٌب من العَْدِو فَْوَق الَخبَِب ؛ وقاَل النابِغَةُ : اإِلْرقَال وفي حِديِث قُسًّ : َذَكرَ 

ِن عــــــــنــــــــهــــــــن   عــــــــح زِلــــــــوا لــــــــلــــــــطــــــــ  نــــــــح تـــــــــُ لــــــــواِإذا اســــــــــــــــــــــح  أَرحقــــــــَ

ِب  ِإرحقـــــــــا َ ِإىل املـــــــــوِت      اعـــــــــِ صـــــــــــــــــــــــَ
َ
اِ  امل مـــــــــَ (6)اجلـــــــــِ

 

  
__________________ 

 ( اللسان والتهذيب والصحاح.1)
 .364/  3( اجلمهرة 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : مُجُّتها.3)
 .«هتد »بد  « حتد »( اللسان والتهذيب وفيهما 4)
 .«اإلمجار»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 5)
 واللسان واألساس والتهذيب.« استنزلوا عنهن للطعنإذا »برواية :  11( ديوانه ط بريوت ص 6)
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 وفي قَِصيدةِ َكْعِب بِن ُزَهْيٍر :

 وتـَبحِغير ِإرحقا ٌ فيها عل  األَيحن 
اجِ : الَمفَاَزةَ : قََطعَها أَْرقَلَ و  ، قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد للعجَّ

ر    شـــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ت وامل يـــــــــــــــــح م  رب  الـــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ  ال هـــــــــــــــــُ

التِ و      رحقــــــــــــِ ُ
لــــــــــــَ    املــــــــــــ ٍب لــــــــــــَح هــــــــــــح ر  ســــــــــــــــــــــــــَ (1)كــــــــــــُ

 

  
اجِ : أَي وربَّ  في ُكّلِ َسْهٍب ، وهي اإِلبُِل الُمْسرَعةُ ، ونََصَب ُكلَّ ألَنَّه  الُمْرقِالتِ  قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا َخطأٌ من اللَّْيِث ، ومْعنَى قَْول العَجَّ

 اً ، ونبَّه َعلَيه ابُن ِسْيَده أَْيضاً ، فتَْقليُد المصنِِّف اللَّْيَث في هذا الَحْرف َغْير َوِجيٍه فاْعلَم ذِلَك.َجعَلَه ظرف

 ؛ قاَل َطَرفَةُ : اإِلْرقالِ  ، األَخيَرةُ عن ابِن ِسْيَده ، أَي كثيَرةُ  كُمْحِسٍن وُمْحِسنٍَة : ُمْسِرَعةٌ  ُمْرقِلَةٌ و ُمْرقِلٌ و ، كِمْحراٍب ، ِمْرقالٌ  ناقَةٌ و

ِتضـــــــــــــــــــــــــارِه و  نـــــــــــَد احـــــــــــح م  عـــــــــــِ ي اهلـــــــــــَ  ِإيّن ألُمحضـــــــــــــــــــــــــِ

وحجـــــــــــاء      رحقـــــــــــا ٍ بـــــــــــعـــــــــــَ تـــــــــــِدي  مـــــــــــِ غـــــــــــح روُح وتــــــــــــَ (2)تـــــــــــَ
 

  
ْهرّي ابن أَخي َسْعد من ُمْسِلَمِة الفَتْحِ ، بِن ُعتْبَةَ  (3) هاِشمِ  : لَقَبُ  الِمْرقالُ و ايَةَ  بِن أَبِي َوقَّاٍص الزَّ ألَنَّ َعِليًّا َرِضَي هللا تعالَى عنه أَْعطاهُ الرَّ

 أَي يُْسِرُع ، وقد قُتَِل بِصفِّيَن َرِضَي هللا تعالَى عنه. بها يُْرِقلُ  بِِصفّيَن فكانَ 

فَياِن  الِمْرقالِ  أَبُوو  وَسيَأْتِي في ز ف ي إْن َشاَء هللا تعالَى. اْسُمهُ َعطاٌء بُن أَسيٍد أََحُد بَني ُعوافَةَ وهو لَقٌَب و: ُكْنيَةُ الزَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 .َمَراقِيل نُوقٌ 

 في الَحْرِب : أَْسَرُعوا ، وهو مجاٌز. أَْرقَلُواو

َماحِ فقاَل : اإِلْرقالَ  ، واْستَعَاَر أَبُو َحيَّة النَُّمْيريّ  لٌ ِمْرقا في األُموِر وهو يرقل وفالنٌ   للّرِ

ريح   ه لـــــــــــــو كـــــــــــــاَن غـــــــــــــَ تح أَمـــــــــــــا ِإنـــــــــــــ  لـــــــــــــَ  أَرحقــــــــــــــَ

فــــــــــات الــــــــــلــــــــــهــــــــــازِم      نــــــــــا ابلــــــــــر اعــــــــــِ (4)ِإلــــــــــيــــــــــه الــــــــــقــــــــــَ
 

  
 يعنِي األَِسنَّة.

اُء : فرات  ِظيٌر.ثالثَةُ أَْسماٍء ُجِعلَت اْسماً واِحداً وليَس له نَ  بارقلي وقاَل الفرَّ

ْكلُ  : [ركل]  : َضْربَُك الفََرَس بِِرْجِلَك ليَْعُدَو. الرَّ

ْرُب بِرْجٍل واِحَدةٍ  أَْيضاً :و ْرُب باألَْرُجِل. . وقيَل :َرَكلَه يَْرُكلُه َرْكالً  ، الضَّ ْفُس. وقيَل : الضَّ ْجل. وقيَل : هو الرَّ ْكُض بالّرِ  هو الرَّ

 ال تأُْكل بْعَدها أَْكلَةً. ألَْرُكلَنََّك َرْكلَةً  وتقولُ 

 بَْعُضهم بعضاً بأَْرُجِلهم. َرَكلُوا والّصْبياُن : القَْومُ  تَراَكلَ  قدو

ْكلُ و اثُ   :الرَّ ِد ، قاَل الشاِعُر : (5)وهو الطيطان عن ابِن األْعَرابّيِ ؛ وَخّصه ابُن ُدَرْيٍد. بلغَِة عبِد القَْيِس  الُكرَّ  ، وِمثْلُه في الَكاِمِل للُمبَّرِ

ا  راهبــــــــــــِ يــــــــــــُب تــــــــــــُ ذا اأَلَحســــــــــــــــــــــــــاُء طــــــــــــِ بــــــــــــ   َأاَل حــــــــــــَ

رٌ و      ــــــــــــُح  رَكــــــــــــح ــــــــــــا ورَائ ــــــــــــن ي ــــــــــــَ ل (6)هبــــــــــــا غــــــــــــاٍد عــــــــــــَ
 

  
 ، كَشدَّاٍد. َركَّالٌ  بائِعُهُ :و

ْكلَةُ و  : الُحْزَمةُ من البَْقِل. الرَّ

ُجلُ  : الِمْرَكلُ  وو اِكِب. ، هكذا هو في النسخِ ، والصَّواُب بكْسِر الراِء وسكوِن الجيِم ، وَخّصه في اللَِّساِن : كِمْنبٍَر ، الرَّ  بِرْجِل الرَّ

ْجِل. كمْقعٍَد ، الطَّريقُ  : الَمْرَكلُ و  ألَنَّه يُْضَرُب بالّرِ
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ْكِض وُهما َحْيُث تُصيبُهُ بِِرْجِلَك من الدَّابَّةِ  أَْيضاً : الَمْرَكلُ و ْكته للرَّ  ، قاَل َعْنتََرةُ : َمَراِكلٌ  ، والَجْمعُ  َمْرَكالن إذا َحرَّ

َو  و  ر الشــــــــــــــــــــــ  بــــــــح رحٌج عــــــــلــــــــ  عــــــــَ جِي ســــــــــــــــــــــَ يــــــــ   َحشــــــــــــــــــــــِ

ٍد      ههنــــــــــــــَح ــــــــــــــُ ل راكــــــــــــــِ زِم  مــــــــــــــَ ــــــــــــــِر امــــــــــــــح ــــــــــــــي ب ــــــــــــــَ (7)ن
 

  
 .الَمَراِكلِ  أَي أَنَّه واِسُع الجْوِف َعِظيمُ 

 ِء القَْيِس يِصُف فََرساً :، ومنه قَْوُل اْمِرى : كُمعَظََّمٍة ، ُكدَّْت بحوافِِر الدَّابَّةِ  ُمَركَّلَةٌ  أَْرضٌ و

__________________ 
 .425/  2واللسان والتكملة والتهذيب والثاين يف املقايي   40( ديوانه ص 1)
 واللسان. 22( معلقته ا ديوانه ص 2)
 ( يف القاموس : هاشُم بُن ا ابلضم فيهما ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جر ا ا لإلضافة.3)
 .«اللهاذم»( اللسان ا ويف األساس نسبه للهذد ا وفيه : 4)
 .412/  2( انظر اجلمهرة 5)
 ( اللسان.6)
 واللسان. 19( معلقته ديوانه ص 7)
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حيف إذا مـــــــــا الســـــــــــــــــــــــاحبـــــــــاُت عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــَوَ.   ِمســـــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــِد      ِدي ـــــــــــكـــــــــــَ ـــــــــــاَر ا ابل ب ـــــــــــغـــــــــــُ ـــــــــــرحَن ال رأَث رَكـــــــــــ 
ُ

(1)املـــــــــــ
 

  
َك َعلَيها َضَربَها بِِرْجِلهِ  إذا بِِمْسَحاتِهِ  الرُجلُ  تََركَّلَ و  ، قاَل األَْخَطُل : لتَْدُخَل في األَْرِض  وتََورَّ

 (2) َيرَتَك رَيَظر  عل  ِمسححاتِه 
 ، عن ابِن ُدَرْيٍد َزَعُموا. ع َمْرَكالنُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 الصبيُّ صاِحبَه. َراَكلَ  . وقدالتََّراكلُ  : المَراَكلَةُ 

ْملُ  : [رمل]  ، كما في الُمْحَكِم. َرْملَةٌ  واِحُدهُ  َمْعروٌف ، من التَّرابِ  : م الرَّ

يَتْ و ، َرْملَةٌ  وقاَل غيُره : الِقْطعَةُ منها ، وَرِضَي عنها ،  وسلمعليههللاصلىأُمُّ َحبيبَة َزْوُج النبّيِ  اْبنةُ أَبي ُسْفياَن أُمُّ الُمْؤِمنِين َرْملَةُ  بها ُسّمِ

ةُ ُعثْماَن ، هاَجَرْت إلى الَحبََشِة مع َزْوِجها ُعبَْيِد هللا بِن َجحْ  ها صِفيةُ اْبنةُ أَبي العَاِص ، َعمَّ َجها وأُمُّ َر وماَت بالَحبََشِة ، وَزوَّ ٍش فتَنَصَّ

بِْنت ِشْيبَةَ واْبنَة َعْبِد هللا بِن أُبي ابِن َسلُول ،  كَرْملَة وَغْيُرها ؛ َهَرها أَْربَعَمائة ِدينارٍ وأَمْ  وأَْرَسلَها ، وسلمعليههللاصلىالنَّجاِشيُّ من َرُسوِل هللا 

َمالُ  ، يقاُل : َحبَّذا تِْلكَ  ِرمالٌ  ج ْبنَةُ الوقيعِة الغفَاِريَِّة ولُهنَّ صْحبَةٌ ،واْبنَة أَبي َعْوٍف السُّهِميَّة ، وا بضِم الميِم  أَْرُملٌ و العفر والبِالُد القفر الّرِ

اُج :  قاَل العجَّ

ر  مـــــــــــحـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــت رض اأَلرحض ابل َن عـــــــــــَ عـــــــــــح طـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــَ  يـ

ال مــــــــــــــن      وحَز الــــــــــــــفــــــــــــــَ رِ جــــــــــــــَ ر أَرحمــــــــــــــُ (3)فــــــــــــــَبرحمــــــــــــــُ
 

  
ْملَ  َجعََل فيه : يَْرملُهُ َرْمالً  الطَّعامَ  َرَملَ و  ، عن ابِن َعبَّاٍد. الرَّ

 ، َذَكَرُهما من َحّدِ نََصَر ، والفَِصيُح فيهما التّْشديُد كما َسيَأْتي. لََطَخهُ بالدَّمِ  ونَْحَوه الثَّْوبَ  َرَملَ و

 َزيَّنَهُ بالَجْوَهِر ونَْحِوِه. : يَْرُملُه َرْمالً  السَّريَر أَو الَحصيرَ  َرَملَ و. لَهُ َرمَّ وَ  كأْرَملَهُ  َرقَّقه ، : يَْرُملُه َرْمالً  النَّْسجَ  َرَملَ و

 إذا نََسْجته وَسفَْفته ، قاَل َعْبَدةُ بُن الطَّبيِب : ُمْرَملٌ و َمْرمولٌ  ، فهو أَْرَمْلتهوالَحصيَر  َرَمْلت وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد :

َرٍ   ريحُ الــــــــــــقــــــــــــوِم يف شـــــــــــــــــــــــــَ َد ســـــــــــــــــــــــــَ اهــــــــــــَ  إَذا  ــــــــــــََ

رحِو      ٌب ابلســـــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــَ ه شـــــــــــــــــــــــــَ و ُ كـــــــــــبَنـــــــــــّ رحمـــــــــــُ (4)مـــــــــــَ
 

  
ً  َرَملَ  إذا َرْمالً  السَّريرَ  َرَملَ و  ، قاَل الشاِعُر : كأَْرَملَهُ  فَجعَلَهُ َظْهراً له أَو غيَره َشريطا

ٍب   ِإذ ازَاُ  عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  طــــــــــــــــــريــــــــــــــــــٍ  الحــــــــــــــــــِ

حـــــــــــتـــــــــــه َحصـــــــــــــــــــــــــرٌي و      فـــــــــــح ركـــــــــــَبن  صـــــــــــــــــــــــــَ رحمـــــــــــَ (5)مـــــــــــُ
 

  
 إذا نََسْجته بَشِرٍط من خوٍص أَو ليٍف ، وأَْنَشَد أَبُو ُعبَْيٍد : اْرَمْلتهوالسَّريَر  َرَمْلت وقاَل ابُن قُتَْيبَةَ :

َج الَعنحكبوِت  ُرحَمرُ كَبن  َنسح
 (6) امل

ً و َرَمالً  فاُلنٌ  َرَملَ و َكتَْيِن  َرَمالنا ، وهو ُدوَن الَمْشيِ وفَْوَق العَْدِو ، وذِلَك إذا أَْسَرَع في ِمْشيَتِه وَهزَّ مْنِكبَْيه ،  َهْرَولَ  ، بالفتحِ ، َمْرَمالً ومحرَّ

ً  وهو في ذِلَك ال يَْنُزو ، والطائُِف بالبَْيتِ  ةَ أَنَّ ليَْعلَم أَْهُل َمكَّ  َرَملُوا بأَنَّهم وذِلكَ  ، وبأَْصحابِهِ  ، وسلمعليههللاصلىاقتداًء بالنبّيِ  يَْرُمُل َرَمالنا

ُد : ةً ، وأَْنَشَد الُمبَّرِ  بهم قوَّ

تـــــــــــــــــــه  رانقـــــــــــــــــــَ رحمـــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــاِ   تــــــــــــــــــــَ  يف الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــِّ

فــــــــــــــيــــــــــــــُد مــــــــــــــاِ       ُف مــــــــــــــاٍ  ومــــــــــــــُ لــــــــــــــِ تــــــــــــــح (7)مــــــــــــــُ
 

  
َمالنُ  فِيمَ »في حِديِث ُعَمَر ، َرِضَي هللا تعالى عنه : و ُء ُر َمجيقاَل ابُن األَثِيِر : يكث ؟«والَكْشُف عن الَمنَاكِب وقد أَطَّأَ هللا اإِلْسالم الرَّ

َسفان وما أَْشبَه ذِلَك ؛ وحكى الحربيُّ فيه قو  الً َغِريباً قاَل : إنَّه تَثْنيةُ الَمْصدِر على هذا الوْزِن في أَْنواعِ الحَرَكِة كالنََّزواِن والنََّسالن والرَّ

َمل َمل وليس َمْصدراً ، أََراَد بهما الرَّ َمللل والسَّعي ، قاَل : وَجاَز أَْن يقالَ  الرَّ ا َخفَّ اسم رَّ َمل والسَّعي ، ألَنَّه لمَّ  وثَقُل اسُم السَّعي ُغلِّب الرَّ

__________________ 
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 واللسان. 53( معلقته ا ديوانه ص 1)
 وصدره : 5( ديوانه ص 2)

 ربت وراب يف حجرها ابن مدينة
 والصحاح. 430/  2 و 319/  2 و 334/  1والبيت يف اللسان والتهذيب واألساس ا واملقايي  

 ( اللسان.3)
 والضبرت عنها. 13بيت رقم  26( من قصيدة مفضلية رقم 4)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة. والتهذيب.5)
 والتهذيب. 47نسبه للعجاج ا انظر ديوانه ص « غز »ويف اللسان  442/  2( اللسان واملقايي  6)
 برواية : 1402/  3( الكامر للمربد 7)

 قا انقته ترقر يف الن
 وهبامشه نسبهما  ققه للقتا  الكاليب ا واملثبت كرواية اللسان.
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َي   تعاىل عنه ا فيه ما قاَ   الر َمالنِ  اأَلخف  فقيرَ  ا قاَ  : وهذا الَقوحُ  من ذِلَك اإِلَمام كما تـَرَاُه ا وقـَوحُ  ُعَمَر ا َرضــــــــــِ
َهُد خِباَلِفه َحابَه ا وسلللللمعليههللاصلللللى به النيب  ا الّطواِف هو الذي أََمرَ  َرَمرَ  أَلن   َيشـــــــح رةِ  يف َأصـــــــح اءِ  ُعمح  لرُيِيَ  الَقضـــــــَ

رِِكا ُشح
ُنون يف بعِ  اأَلطحواِف دوحَن بعٍ  ا وأَم ا الس عحي َباح الص َفا  بيـَثحرِ  مُح   وَهنَـتحهم:  قالوا حيحثُ  قـَو هَتم امل ا وهو َمسح

عير ا  ِد هاَجَر أُمِّ إلح عاٌر قدمٌي من عهح َرحَوة فهو شـــــِ
رَاد فإَذنح  ا السلللالمعليهماوامل

ُ
يَ  ا ُعَمرَ  بَقوح ِ  امل  ا عنه تعاىل  ُ  َرضـــــِ

ِر  َرَمالنُ  ن  أَلجح ده الذي ســــُ َنهم فيه الطواِف َوحح ُر العلِم ال ِخالَف بـَيـح َرحه َأهح دٌر ا قاَ  : وكذِلَك شــــَ الكف اِر ا وهو َمصــــح
ٌه.  فليَ  للتـ ثحنيِة َوجح

َملُ و  ُخوذٌ من، هكذا في النُّسخِ ، والظاِهُر أَنَّ في الِعبَاَرةِ َسقطاً َصَوابُه َضْرب منه ، أو جْنٌس منه ، أَو أَنَّ الُمراَد مأْ  في العَُروِض منه الرَّ

اٍت ، قاَل : َرَمَل َرَمالً   ، وْزنُه فَاِعالتُْن ِسّت َمرَّ

ــــــــــــازُِع مــــــــــــا َداَم  ــــــــــــن ب ال لــــــــــــَ غــــــــــــح ــــــــــــُ رال يـ ــــــــــــر مــــــــــــَ  ال

ر و      ــــــــــقــــــــــد محــــــــــََ ــــــــــًا ف ت ب  صــــــــــــــــــــــــامــــــــــِ (1)مــــــــــن َأكــــــــــَ
 

  
 وقد نظمه شْيُخنا الَمْرحوُم َعْبُد هللا الّشْبَراِوّي. فقاَل :

تقــــــــــــد  لــــــــــــح وح  فــــــــــــيــــــــــــه طــــــــــــائــــــــــــعــــــــــــاً  َرمــــــــــــَ  الــــــــــــقــــــــــــَ

ر     ِويــــــــــــح ي طــــــــــــَ رححــــــــــــِ َو  حــــــــــــىت غــــــــــــدا شــــــــــــــــــــــــــَ  ابهلــــــــــــَ

  

نح  لـــــــــــــــُ اعـــــــــــــــِ نح فـــــــــــــــَ التـــــــــــــــُ اعـــــــــــــــِ نح فـــــــــــــــَ التـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــاعـــــــــــــــِ

  
ر   يــــــــح بــــــــِ رِي هــــــــر إلــــــــيــــــــه مــــــــن ســــــــــــــــــــــَ عــــــــح َت شــــــــــــــــــــــِ يــــــــح  لــــــــَ

  
 ولبعض أَْصحابنا :

تقـــــــــــد  لـــــــــــح اًل  َرمـــــــــــَ ائـــــــــــِ َف فـــــــــــيـــــــــــه قـــــــــــَ ـــــــــــَوصـــــــــــــــــــــــــح  ال

ه     َدابـــــــــــــــــِ ِدّي مـــــــــــــــــن َأهـــــــــــــــــح  إذ بـــــــــــــــــدا اهلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــح

  

لـــــــــــــــُ  اعـــــــــــــــِ نح فـــــــــــــــَ التـــــــــــــــُ نح فـــــــــــــــاعـــــــــــــــِ التـــــــــــــــَ اعـــــــــــــــِ  نح فـــــــــــــــَ

  
هِ )   ا ب            ِ ن            ّ ُن آم            َ َو ال            رَّْح            ْ ْل ه            ُ  (ق            ُ

  
َمل وفي الُمْحَكِم : ي العََرُب من َغْيِر أْن يَُحدُّوا في ذِلَك شي الرَّ ا تُسّمِ ْعِر كلُّ ِشْعٍر َمْهزول َغْيِر ُمْؤتَِلِف البِنَاِء ، وهو ممَّ  ئاً نَْحو قَْوله :من الّشِ

حــــــــــــــــوُب  لــــــــــــــــح ه مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ َر مــــــــــــــــن َأهــــــــــــــــح فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  أَقـ

وُب      نـــــــــــــــُ اُت فـــــــــــــــالـــــــــــــــذ  يـــــــــــــــ  بـــــــــــــــِ طـــــــــــــــَ (2)فـــــــــــــــالـــــــــــــــقـــــــــــــــُ
 

  
ةُ الَمْجُزوِء   ، كذا سمَع من العََرِب. َرَمالً  يَْجعَلُونهقاَل : وعامَّ

ي العََرُب ، َمَع أَنَّ كلَّ لَْفَظٍة ولَقٍَب اْستَْعَملَه العَُروضيُّون فهو من َكال ا تَُسّمِ ِم العََرِب تَأِْويلُه إنَّما اْستَْعَملَته في قاَل ابُن جنّي : قَْولهُ وهو ممَّ

وضيُّون ، وليَس َمْنقوالً عن َمْوِضِعه ال نقل العَلَم وال نقل التَْشبِيه ، أاََل تَرى أَنَّ العَُروَض والِمْصراَع الَمْوِضعِ الذي اْستَْعَملَه فيه العَرُ 

لتي نَقَلَها أَْهُل ولكْن ليَس في الَمَواِضعِ ا ؟والقَْبض والعَْقل وَغْير ذِلَك من األَْسماِء التي اْستَْعَملَها أَْصحاُب هذه الصناَعِة قد تَعَلَّقَت العََرُب بها

اهذا العلِم إليها ، إنَّما العَُروُض الَخَشبة التي في َوَسِط البَْيِت الَمْبنِّيِ لَُهم ، والِمْصراُع أََحُد ِصْفقَي الباِب فنَ   قَل ذِلَك ونََحْوه تَْشبيهاً ، وأَمَّ

َمل ْعِر الذي وصفَه باْضِطَراِب البِنَاِء والنُّْقَضاِن عن األَْصِل ، فعَلَى هذا فإِنَّ العََرَب َوَضعَْت فيه اللَّْفَظة نَْفَسها ِعبَاَرة عْندَ  الرَّ هم عن الّشِ

َمل بالُجْملَِة فإنَّ و َوَضعَه أَْهُل هذه الصناَعِة ، لم يَْنقلُوه نَْقالً َعلَِميّاً وال نَْقالً تَْشبِيهيًّا ، قاَل : عْ  َغْير القَِصيدِ  كلُّ ما كانَ  هو الرَّ  ِر.من الّشِ

َجزِ  َغْيرو  ، اْنتََهى نَصُّ ابِن جنّي. الرَّ

َملُ و حاحِ ؛ وفي التَّْهِذيِب : الَمَطُر الضَّعيُف. القليُل من الَمَطرِ  : الرَّ  ، كما في الّصِ

َمل من مطٍر أَي قَِليٌل. قاَل َشِمٌر : لم أَْسَمعْ  َرَملٌ  وأََصابَهم  .أَْرمالٌ  عُ بهذا الَمْعنَى إالَّ لألُمِوّيِ ، والَجمْ  الرَّ

َملُ و ياَدةُ في الشَّي : الرَّ  ِء.الّزِ

َملُ و  ، قال الجعديُّ : ُرْملَةٌ  ، واِحَدتُه ُخطوٌط في قَوائِِم البَقََرةِ الَوْحِشيَِّة ُمخاِلفَةٌ لسائِِر لَْونِها : الرَّ
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اُة هبـــــــــــا  جـــــــــــَ د  الـــــــــــنـــــــــــ  ا بـــــــــــعـــــــــــدمـــــــــــا جـــــــــــَ  كـــــــــــَبهنـــــــــــ 

تح      رحِولــــــــــَ هــــــــــاٌة ســــــــــــــــــــــــُ اح مــــــــــَ طــــــــــَ يــــــــــِّ الابلشــــــــــــــــــــــــ  (3)َرمــــــــــَ
 

  
حِديُث أَبي ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي هللا تعالى عنه : كنَّا َمَع َرُسوِل هللا ،  ، عن أَبي ُعبَْيٍد ؛ ومنه نَِفَد زاُدُهم إذا أَْرَملُوا من المجاِز :و

ْملِ  ، وأَْصلُه من وأَْنفَْضنا فأَْرَمْلنا َغَزاة في ، وسلمعليههللاصلى ْملِ  كأَنَّهم لَِصقوا الرَّ  كأَْدقَعُوا من الدقعاِء. بالرَّ

اَد أَْنفَدوهُ ؛ قاَل السُّلَْيك : أَْرَملوهُ و  أَي الزَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 .«القطبيات»( اللسان ومعجم البلدان 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
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لـــــــــــــــواإذا  ًة  أَرحمـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  طـــــــــــــــِ رحت مـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ  زادًا عـــــــــــــــَ

مـــــــــا      د  خـــــــــَ ُ
رِيـــــــــَح املـــــــــ يـــــــــهـــــــــا الســــــــــــــــــــــ  لـــــــــَ ر  بـــــــــرِجـــــــــح (1) ـــــــــَُ

 

  
لَهُ  أَْرَملَ و لَهُ وَوسَّعَه ، يقاُل : الَحْبَل : َطوَّ  له في قَْيِده ، عن ابِن َعبَّاٍد. أَْرَملَ  ، وكذِلَك القَْيُد إذا َطوَّ

 ثَُره فيه ، عن ابِن َعبَّاٍد.أَ  السَّْهُم : تَلَطََّخ بالدَِّم فبَِقي أَْرَملَ و

لَْت تَْرِميالً  من َزْوِجها ، وال يكوُن إالَّ َمَع حاِجٍة ، كما في األََساِس ، أَْرَملَةً  الَمْرأَةُ صاَرتْ  أَْرَملَتِ  من المجاِز :و  وهذه عن َشِمٍر. َكَرمَّ

ٌ  (2) أَْرَملُ  رُجلٌ و أَْصٌل في النِّساِء ، وقِيَل : خاصٌّ بهنَّ ، أَو أَكثرّي فيهنَّ كما  األَْرَملَةَ   : إنَّ ، خالف اْصِطالحه هنا لما قِْيلَ  أَْرَملَةٌ  وامرأَة

 ٍء من رُجٍل أَو امرأَةٍ َكسَّروه تَْكِسير األَْسماء لِقلَّته ؛ ويقاُل للفَِقيِر الذي ال يَْقدُر على شي أَراِملَةٌ و أَراِملُ  ُمْحتَاَجةٌ أَو ِمْسكينَةٌ ج َسيَأْتي ،

 .ْرَملَةٌ أَ 

ي عن ابِن قُتَْيبة قاَل : إذا قاَل الرُجُل : هذا الَمالُ  األَراِملُ و جاِل والنِّساِء ، ألَنَّ  ألََراِمل : الَمَساِكين. وَحَكى ابُن بَّرِ  األََراِملَ  بنِي فالٍن فهو للّرِ

جاِل ألَنَّ الغاِلَب علىيَقَُع على الذُّكوِر والنِّساِء ، قاَل : وقاَل ابُن األَْنباِري : يُْدفَع للنِّ  أَنَّهنَّ النَِّساء ، وإن كانوا يقُولُون  األََراِملِ  ساِء ُدْوَن الّرِ

جاِل أَنَّهم الذُّكوُر ُدْوَن اإِلنَاِث وإِْن كانوا يقُولُون َرُجلة ؛ وفي شْعِر أَبي طاِلٍب يَمْ  أَْرَمل َرُجل هللا  دُح َسيَِّدنا َرُسول، كما أَنَّ الغاِلَب على الّرِ

 : وسلمعليههللاصلى

َمة   لأَلرَاِمرمثَا  اليَـَتاَم  ِعصح
 ، وهو بالنَِّساِء أََخص وأَْكثَُر اْستِْعَماالً. أََراِمل الَمَساِكين من نِساٍء وِرجاٍل. قاَل : ويقاُل لكّلِ واِحٍد من الفَِريقَْيِن على اْنِفَراِدهِ  األََراِملُ  قاَل :

ي : ، وكذِلَك : َرُجلٌ  وهي بهاءٍ  وهو الذي ماتَْت َزْوَجته ، أَو الذي ال اْمَرأَةَ له ، : العََزبُ  األَْرَملُ و  أَيٌِّم ، واْمرأَةٌ أَيَِّمةٌ ، أَْنَشَد ابُن بَّرِ

ٌض  َدفــــــــ  ٌف مــــــــُ يــــــــح حــــــــاَن ضــــــــــــــــــــــَ لــــــــح ِك عــــــــلــــــــ  مــــــــِ بــــــــح ــــــــَ  لــــــــيـ

ةٌ و      لــــــــــَ ال  أَرحمــــــــــَ زحجــــــــــي مــــــــــض الــــــــــلــــــــــيــــــــــِر أَرحمــــــــــَ (3)تـــــــــــُ
 

  
اِجِز : األَْرَملِ  وأَْنَشَد ابُن قُتَْيبةَ شاِهداً على  قَْوِل الرَّ

اًل  بـــــــــَ حـــــــــح ًا ســـــــــــــــــــــــَ بـــــــــّ طـــــــــاد ضـــــــــــــــــــــــَ ب  َأنح َأصـــــــــــــــــــــــح  ُأحـــــــــِ

تــــــــــــــاَء رَ      الً عــــــــــــــَ  الــــــــــــــر بــــــــــــــيــــــــــــــَض والشــــــــــــــــــــــــــــِّ (4)أَرحمــــــــــــــَ
 

  
 فإِنَّه أََراَد َضبّاً ال أُْنثَى له ليكوَن َسِميناً.

َمْخَشِريُّ : وال يقاُل : شيخٌ   إِالَّ أَْن يََشاَء شاِعٌر في تَْمليحِ َكالِمه. أَْرَمل وقاَل الزَّ

 إِالَّ على التَّْشبيِه والُمغَالَطِة ، قاَل َجِريُر : في الُمَذكَّرِ  األَْرَمل وقاَل ابُن جنّيِ : قلَّما يُْستَْعملُ 

ر   هـــــــــا  اأَلرامـــــــــرِ كـــــــــُ تـــــــــَ يـــــــــَت حـــــــــاجـــــــــَ  قـــــــــد َقضـــــــــــــــــــــــِّ

ِة هــــــــــذا      نح  ــــــــــاجــــــــــَ مــــــــــَ رفــــــــــَ ر  اأَلرحمــــــــــَ (5)الــــــــــذ كــــــــــَ
 

  
 يُريُد بذِلَك نَْفَسه.

يَت األَْرَملَة وقاَل ابُن األَْنباِري : لذهاِب َزاِدَها وفَْقِدها كاِسيَها وَمْن كاَن َعْيُشها صالحاً به. قاَل : وال  أَْرملَةُ  التي َماَت عنها َزْوُجها ؛ ُسّمِ

ُجُل قَيِّم عليها وتَْلزُمه ُمْؤنَتها إِالَّ في ُشذُوٍذ ، ألَنَّ الرُجَل ال يَْذهُب َزاُدهُ بمْوِت اْمَرأَتِه إِذا لم تكْن قَيِّمة عل أَْرَمل يقاُل إِذا ماتَْت اْمَرأَتُه يه والرَّ

 ٌء من ذِلَك.وال يْلَزُمها شي

 ، عن ابِن بُُزْرَج. أَْرَملَةٌ  أَو ال يقاُل للعََزبِة الُموِسَرةِ 

 والنَّْفعِ. طِر والَخْيرِ جْدبَةٌ قَِليلةُ الم َرْمالءُ  وَسنَة أَْرَمل يقاُل عامٌ  من األْعواِم : القليُل الَمَطِر. األَْرَملُ  من المجاِز :و

عَفاء األَْرَملَةُ  من المجاِز :و جاُل الُمْحتاجوَن الضُّ يت ، أَو كلُّ جماَعةِ  : الّرِ ّكِ  وإْن لم يكْن فيهم نِساء ، عن ابِن الّسِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
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كا من النســاء والرجا  ا ويقا  هلم : األرامر أيضــاً ا وإن مل يكن ( هبامش القاموس : قوله : ورجر أرمر وامرأة اخل. أبو علي : األرامر املســا 2)
لألرامر فيهم نســاء : ويقا  : امرأة أرملة ا وكذلك نســوة أرملة ا واألرملة : الجي مات زوجها ا ورجر أرمر : ذهب زاده. القتيب : لو أوصــ  مبا  

رجلة ا أو  لو قا  : ثلثي للرجا  مل يعرت للنســـــــــاء ا وإن كان يقا  هلا :أعطي للرجا  ا ورد أبن ا كم الشـــــــــرعي ال حيمر عل  الشـــــــــذوذ ا كما 
ولك أن تفر  أبن لفة األرمر يتناو  الصــــــــــــــنفا ا خبالف لفة الرجا  والغلمان ال يتناو   للغلمان مل تعرت لألنث  ا وإن كان يقا  هلا غالمة.

 (.قرايف بتصرف)األنث  ا وإن كان يقا  لواحدة رجلة وغالمة ا ألهنما إلا  معان ابأللف والتاء 
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
 ( اللسان والصحاح واألساس والتكملة.5)
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. أَرحَملة جاٍ  َأو ِنَساٍء ُدوحَن رِجا ٍ من رِ   بعحَد َأنح يكونُوا ُ حتاِجاح
ما يَْحِملُونه إِالَّ ما اْستَْفقَُروا له ، يْعنِي أَنَّهم قوٌم ال يَْمِلُكون اإِلبَِل ، وال يَْقِدُرون  ألَْرَملَة وقاَل ابُن بُُزْرج : يقاُل إِنَّ بَْيَت فالٍن لَضْخٌم وإِنَّهم

 الْرتَِحاِل إِالَّ على إِبٍِل يَْستَِعيُرونها ، من أَْفقَْرته َظْهَر بَِعيِري إِذا أََعْرته إِيَّاه.على ا

ُح بُن قاِسٍط : أَراِميلُ و أَراِملُ  ُجْذموُرهُ ج بالضِم ، العَْرفَجِ  أُْرُمولَةُ و  ، قاَل الَجالَّ

زِيــــــــــــض اهلــــــــــــاِدِج  وحد الــــــــــــنــــــــــــ  ت كــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــَ ئــــــــــــح  فــــــــــــجــــــــــــِ

د يف      ــــــــــــــــــــِّ ي ــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــجِ  أَرامــــــــــــــــــــرِ قـ راف ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ  ال

  

بٍة َهَجاِهج   (1)يف أَرحض َسوحٍء َجدح
ْملَةُ و ي عن ابِن َخالََوْيه ، ، بالضم ، الَخطُّ األَْسَودُ  الرُّ ، قاَل َجِريُر  أَْرمالٌ وَكُصَرٍد  ، ُرَملٌ  ج يكوُن على َظْهِر الغَزاِل وأَْفخاِذِه ، َحَكاه ابُن بَّرِ

: 

ه  ــــــــــــــُ ل وحر أَمحســــــــــــــــــــــــــــَ  َأهــــــــــــــح  بــــــــــــــذهــــــــــــــاِب الــــــــــــــكــــــــــــــَ

واه ِذي      يٍّ شــــــــــــــــــــــــــــَ وحشــــــــــــــــــــــــــــِ ركــــــــــــــر  مــــــــــــــَ (2)ُرمــــــــــــــَ
 

  
ْمِليُّ  منها : قَْرية بَهَجَر َذَكَره نَْصٌر ؛ وقَْريةٌ بسرخس منها أَبُو القاِسِم صاِعُد بُن ُعَمرَ  بالفتحِ ، َخْمَسةُ َمَواِضعَ  : َرْملَةُ و ، َرَوى عنه أَبُو  الرَّ

ْين محمُد بُن ؛ وقَْريةٌ بَمْصَر في جزيَرةِ بَنِي نَْصر تُْذَكُر َمَع َمنِيَّة العَطَّاِر ، ومنها العاَلَّ  532 (3)َسْعٍد السْمعَانّي ، تُوفي َسنَة  مةُ َشْمس الّدِ

ْمِليُّ  أَْحَمد بِن َحْمَزةَ  من ُكوِر فِِلْسِطْين بَْينها وبَْين  أَْشَهُرها د بالشَّامِ  الشاِم ؛ َرْملَة الشَّافِِعيُّ أََحُد األَْعياِن الَمْشُهوِرين ، وغلَط َمْن نََسبَه إِلى الرَّ

اج منه وقد َدَخْلتها ، (4)بَْيِت الَمْقِدِس ثََمانِية َعَشَر ِمْيالً  ْمِليُّ  أَبُو بَْكٍر أَْحمُد بُن أَْبَراهيَم بِن ُموَسى السَّرَّ  إِْدريسُ وعن يَْحيَى بن ُمِعْين ؛  الرَّ

ْمِليُّ  يُّ بُن عبِد السالمِ  أَبُو القاِسمِ و وآَخُرون ؛ الرَّ َمْيِليُّ  الَمْقدِسيُّ  َمّكِ ْملَة وهو َمْنسوٌب إِلى هذه ُمَصغَّراً  هكذا َجاءَ  الرُّ التي ذُِكَرْت ،  (5) الرَّ

َل َشِهيداً مقبالً َغْير فاّرٍ عْنَد َرَحَل الِعَراق والشَّام وِمْصر فأَْكثََر عن أَْصحاِب المخلِص وَرَجَع إِلى القدِس فَدَرَس فْقهَ الشَّافِِعيَّة إِلى أَْن قُتِ 

 .492عالى في َسنَة اْستِيالِء اإِلْفَرنجِ ، لَعَنَهم هللا ت

 وسائُرها أَبيُض. ُكلّها َسْوداُء القَوائِمِ  َرْمالءُ  نَْعَجةٌ و

 .َرْمالءُ  من الشاِء الذي اْسَودَّْت قََوائِمه ُكلّها واألُْنثَى األَْرَملُ  وقاَل : أَبُو ُعبَْيٍد :

لُ و ٍث وُمْحِسٍن : األََسدُ  : الُمَرّمِ  ، كما في العُبَاٍب. كُمَحّدِ

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. كِمْنبٍَر القَْيُد الصغيرُ  : َملُ الِمرْ و

 أي الَمْسفوُف الَمْنسوُج. الرمولُ  : الُخوصُ  اليَْرمولُ و

كاُم ِلَما ُخِطَم وُرِكَم وقاَل َغْيُره : أَ  ُرِملَ  ما الحصيِر : كغُرابٍ  ُرمالُ و َمْخَشِريُّ : ونَِظيُره الُخطاُم والرُّ كالَخْلِق  َمْرمولُه يأَي نُِسَج ؛ قاَل الزَّ

، وفي ِرَوايٍة : سريٍر والُمراُد به أَنَّه كأَنَّ السَّريَر  «َحصيٍر قد أَثَّر في جْنبِه ُرمالِ  وإِذا هو جاِلٌس على» الحِديُث : بمْعنَى الَمْخلوِق ، ومنه

 قد نُِسَج َوْجُهه بالسَّعَِف ولم يكْن عليه ِوَطاء ِسَوى الَحِصير.

 حتى يَِصيَر َذا َطَرائِق َمْوُضونَة ، وفي بعِض النسخِ : ولته. كثَُر َعْصُده ولَيُّهُ  ، إِذا : كُمعَظَّمٍ  لٌ ُمَرمَّ  َخبِيصٌ و

 في َطَرِف إِْفِريِقيَّة قُْرَب طْبنَة. كعَْضَرفوٍط : د بالَمْغِربِ  أَْرَملولٌ و

 : بالضِم ، واٍد. تُراِملُ و

اِعي : كيَْمنَُع ع يَْرَملُ و  في قَْوِل الرَّ

ُم  اُء ُدَوهنــــــــــــــــَُ ِت اأَلرححــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ال ىّت ِإَذا حــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــَ

اُء      رُ أَرححـــــــــَ رحمـــــــــُ ـــــــــَ ُدوا   يـ عـــــــــُ ـــــــــَ (6)كـــــــــر  الـــــــــطـــــــــرُف أو بـ
 

  
 من نَواِحي قبرة. : ناحيةٌ باألَْنَدلُِس  يَْرَملَةُ و ... حار الطرف أَرمل وَرَوى ابُن َحبِيٍب : أَرحاء

 .أَْرَملُ  أَي ولَةٌ أُْرم ُغالمٌ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و
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 .(7)كقَْوِلهم بالفَاِرِسيَِّة َزاَره  أُْرمولَةٌ  وقاَل اللَّْيُث : قَْولُهم ُغالمٌ 

__________________ 
 ( اللسان والثاين والثالث يف التكملة والثاين يف التهذيب.1)
 ( اللسان ونسبه للجعدي.2)
 اللباب : تويف حدود سنة ثالثا ومخسمئة.وابألحرف يف  570( يف معجم البلدان : سنة 3)
 ( يف معجم البلدان : يوماً.4)
 ( يف اللباب نسب إىل الر َميحلة ا وهي من األرض املقدسة.5)
 وانظر ختر ه فيه..« .. أرحاء أَرحُمَر حار الطرف»وفيه :  55( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .«زاذه»( يف اللسان والتهذيب : 7)
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 َعَربِيَّتها وال فاِرِسيَّتها. األُْرمولَةَ  األَْزَهِريُّ : ال أَْعِرفُ وقاَل 

َمْيلَةُ و  ِمْصَر. ُرَمْيلَةُ  أَْشَهُرها : كُجَهْينَةَ ، ثالثةُ َمواِضعَ  : الرُّ

 اسٌم. : ُرَمْيلَةُ و

ل  : كالمٌ يقالُ  التَّْزييُف. في الَكالِم : أَْن ال يكون َصِحيحاً ِمثْل التَّْرميلُ  من المجاِز :و ل ِمثْل َطعَامٌ  ُمَرمَّ  .ُمَرمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

لَ  ْمل : َجعََل فيه تَْرِميالً  الطَّعامَ  َرمَّ ل أََمر أَْن تُْكفأَ القُُدور وأَنْ »حِديُث الُحُمِر األَْهِليِة :  ، ومنه الرَّ أَي يُلَّت به ِلئاَلَّ يْنتَفع  «اللّْحم بالتُّرابِ  يَُرمَّ

 .به

لَ و  الثَّْوَب ونَْحوه : لَطَّخه بالدَِّم. َرمَّ

 السَّْهم أََصابَه الدَّم فبَِقي أَثَُره فيه ، قاَل أَبُو النَّْجِم يَِصُف ِسَهاماً : اْرتََملَ و: تَلَطََّخ ،  اْرتََملَ و

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــش عـــــــــــــــل ـــــــــــــــرِّي ر ة ال مـــــــــــــــَ اهلـــــــــــــــا ـــــــــــــــُح  ارحمتـــــــــــــــَِ

ا      اهلـــــــــــِ كـــــــــــَ ر يف شـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ب ـــــــــــح ٍ  أَقـ لـــــــــــَ (1)مـــــــــــن عـــــــــــَ
 

  
ل ويقاُل : َخ به ، وقد ُرّمِ ج به ُكلُّه إِذا لُّطِ خ به وُضّرِ لَ  فالٌن بالدَِّم وُضّمِ  بَدِمه ؛ قاَل َجدُّ حاتِِم الطَّائّي : تََرمَّ

يِن   لـــــــــــــــــــــــــــوينَأن  بـــــــــــــــــــــــــــَ ِم  َرمـــــــــــــــــــــــــــ   ابلـــــــــــــــــــــــــــد 

مِ      لـــــــــــَ كـــــــــــح ـــــــــــُ ـــــــــــّرِجـــــــــــاِ  ي اَد ال َ  آســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــح ـــــــــــَ  مـــــــــــن يـ

  

و ِم و  قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ نح َدرحٌء بــــــــــــــــــه يـ كــــــــــــــــــُ نح يــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــَ

  
َزِم    ـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــن َأخـــــــــــح رِف ٌة َأعـــــــــــح نـــــــــــَ نحشـــــــــــــــــــــــــَ (2)شـــــــــــــــــــــــــِ

 

  
واِملُ و  .َراِملَة : نَواِشُج الَحِصيِر ، الواِحَدةُ  الرَّ

بُعِ أُمُّ  يت. ِرَمالَ  ويقاُل للضَّ ّكِ  ، عن ابِن الّسِ

 : األَْبلَُق ، عن أَبي َعْمٍرو. األَْرَملُ و

ِمْيلَةُ و ملِ  ة ، األْْرُض الَمْمُطورة: كَسِفينَ  الرَّ  من اإِلبِِل أَي رفض ُمتَفرقَة. أَْرَمال وهو القَِليُل من الَمَطِر ، عن ابِن َعبَّاٍد ، وبها بالرَّ

ملِ  الشَّاِعُر من أَْرَملَ و َجِز. الرَّ  كأَْرَجز من الرَّ

فالنَةُ في بَْيتِها إِذا أَقاَمْت علَْيهم وقد َماَت َزْوُجها. وأَرمئيل بالفتحِ ، مِدينَةٌ َكبيَرةٌ بَْيَن مْكَران والدَّيبل  اْرتََملَتْ وله في قَْيِده إِذا َوسََّع  أَْرَملَ و

 من أَْرِض الّسْنِد بَْينها وبَْين البَْحِر نْصَف فَْرسخٍ في اإِلْقليِم الثاني.

ملو الٌ  بالفتحِ َعلَم َمْعُروٌف وصاِحبُه الرَّ . ُرَمْيلُ  َشدَّاٍد ، وكُزبَْيرٍ ك َرمَّ  بُن ِدْيناٍر شاِعٌر ِإْسالميٌّ

 : اسمان. يَْرُمولٌ و َراِملٌ و

. َساَل لُعابُه اْرِمْعالالً  الصبِيُّ  اْرَمعَلَّ  : [رمعل]  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

 .اْرَمعَلَّ  وقيَل : كلُّ ما اْبتَلَّ فقد الثَّْوُب : اْبتَلَّ  اْرَمعَلَّ و

واُء َساَل َدَسُمه اْرَمعَلَّ و  وأَْنَشَد أَبُو َعْمٍرو : الّشِ

ي وعـــــــــجـــــــــال و  اَء طـــــــــاهـــــــــِ بح لـــــــــنـــــــــا الـــــــــد  ـــــــــح  انحصـــــــــــــــــــــــِ

واِة      رٍّ لـــــــــــــنـــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــِ رحمـــــــــــــَ ا  مـــــــــــــُ (3)ُذُ وهبـــــــــــــُ
 

  
ُجُل : اْرَمعَلَّ و  .(4) أَْسَرعَ  الرَّ

اُء و  ، قاَل مْدِرُك بُن ِحْصن األََسِديُّ : َشِهقَ  الرُجُل : اْرَمعَلَّ  واألَْصَمِعيُّ :قاَل الفرَّ
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ا و  رَت اَ شــــــــــــــــــــــــــــَ يب رابــــــــــــــِ ا رآين صــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــِ  ملــــــــــــــ 

هـــــــــــا     يـــــــــــنـــــــــــُ قـــــــــــِ ن نـــــــــــفـــــــــــ  قـــــــــــد َأَلهـــــــــــا يـــــــــــَ َوطـــــــــــِّ  مـــــــــــُ

  

تح  َهشــــــــــــــــــــــَ َزعـــــــــًا مـــــــــن َأنح ميـــــــــوَت وَأجـــــــــح كـــــــــَ  جـــــــــَ  بـــــــــَ

  
رشـــــــــــــــــــــــي  و    ر  ِإلـــــــــيـــــــــه اجلـــــــــِ عـــــــــَ هـــــــــا  ارحمـــــــــَ يـــــــــنـــــــــُ نـــــــــِ (5)خـــــــــَ

 

  
قَتْ  عَلَّتِ اْرمَ و  ، كما في العُبَاِب. (6) اإِلبُِل : تَفَرَّ

 قََطرانُه ، وقيَل َساَل فتَتَابََع. الدَّْمُع تَتابَعَ  اْرَمعَلَّ و

فَيان : كاْرَمغَلَّ  : [رمغل]  بالعَْيِن والغَْيِن وبهما ُرِوي قَْوُل الزَّ

ر   عــــــــــــَ فــــــــــــح ــــــــــــَ ُح لــــــــــــو يـ بــــــــــــح وِّرح صــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ  يــــــــــــقــــــــــــوُ  نـ

يــــــــــــه و      نــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ُر عــــــــــــن عــــــــــــَ طــــــــــــح ر  الــــــــــــقــــــــــــَ غــــــــــــِ رحمــــــــــــَ  مــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( اللسان والتهذيب والتكملة.1)
 ( الرجز بتمامه يف التكملة ا واألو  واألخري يف اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان.3)
رََع.4)  ( يف القاموس : والرُجُر َأسح
 يف الصحاح.( اللسان والثاين 5)
 نبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية. وسيذكرها الشارح يف املستدر .« واأَلدمُي تـََرط َب شديداً »( بعد قوله تفرقت زايدة يف القاموس نصها : 6)
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ر   عـــــــــــــــــِ رحمـــــــــــــــــَ ؤ مـــــــــــــــــُ ؤلـــــــــــــــــُ م الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  ظـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــُ

َب        ــــــــــــــــاُء َأو ِشــــــــــــــــَح ب كــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ه ن فــــــــــــــــ  لــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ (1)تـ
 

  
اغانيُّ اْستِْطراداً في التَّْركيِب الذي قَْبلَه ، فَكتُْب المصنِِّف إِيَّاه بالُحْمَرةِ َمَحلُّ نََظٍر.هكذا َذَكَره   الَجْوَهِريُّ والصَّ

. ُمْرَمِغلٍّ  وَزَعَم يَْعقوب أَنَّ َغْين  بدُل من َعْيِن ُمْرَمِعّلٍ

باغِ  الُمْرَمِغلُّ و باغ. ، وفي اللِّساِن : : الِجْلُد إِذا ُوِضَع في الّدِ  فيه الّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 قَْولُهم اْدَر نَِفْق ُمْرَمِعالًّ بالعَْيِن ، أَي اْمِض راِشداً.

 واْرَمعَلَّ األَِديُم : تََرطََّب َشِديداً.

ْطُب. الُمْرَمِغلُّ و  : بالغَْيِن ، الرَّ

َوالُ  : [رول]  .ُرَوالُه فالٌن يُسيلُ  ْهَمُز وقد تقدََّم في َرأََل أَْيضاً والَهْمز عن ابِن األَْعَرابّيِ ، هو اللّعَاُب. يقاُل :، يُْهَمُز وال يُ  : كغُراب الرُّ

َوالُ  وفي الُمْحَكِم : اُوولِ  لُعاُب الدَّوابِّ  : الرُّ  ، والعََرُب ال تَْهِمُز فَاُعوالً. كالرَّ

والُ  أَو  خاصٌّ بالفََرِس. الرُّ

 : كما قالُوا : ِشْعٌر شاِعٌر. مبالَغَةٌ  ُرواٌل رائِلٌ و

 قاَل :

قـَيحه   (2) الر اِئال الر َوا ِمنح َمج  ِشدح
َوالُ و ائِلِ  كلُّ سّنٍ زائِدةٍ ال تَْنبُُت على نِْبتَِة األَْضَراِس  : الرُّ واُب أَنَّ هذا تَْفسير كالرَّ اُوول ، هكذا ُمْقتََضى ِسيَاقه ، وهو َخَطأٌ ، والصَّ  للرَّ

اِجُز : الّرَوال ال الرائِلِ و  كما هو نَّص اللِّساِن ، قاَل الرَّ

ال   حـــــــــــــــًا أَفـــــــــــــــَ غـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــلـــــــــــــــِ رِيـــــــــــــــك َأشـــــــــــــــــــــــــــــح  تـــــــــــــــُ

ــــــــــــــــــًا      ب ــــــــــــــــــ  رَك ــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــاًل  راُوول ــــــــــــــــــح ث (3)مــــــــــــــــــُ
 

  
ائِلُ  وقاَل اللَّْيُث : ائِلَةو الرَّ اُوول ِسنُّ تَْنبُُت للدابَِّة تمْنعُه من الشَّرِب والقَْضِم. وقاَل الَجْوَهِريُّ : َزَعَم قَْوٌم أَنَّ  الرَّ ِسنُّ زائَِدةٌ في اإِلْنساِن  الرَّ

 : (4)والفََرِس ، وأَْنَكَره األَْصَمِعيُّ وفي الحماَسِة من باِب الُملَح 

قـــــــــح  ـــــــــُ ه نـ ـــــــــح ي ـــــــــَ قـ دح قـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ تـ ـــــــــح ل ٌم مـــــــــُ ـــــــــَ ا هلـــــــــا ف  َرهتـــــــــُ

يــــــــــرِ      ر  مــــــــــن فــــــــــِ رهــــــــــا قــــــــــد طــــــــــُ فــــــــــَ  كــــــــــَبن  ِمشــــــــــــــــــــــــح

  

َدداً  هـــــــا عـــــــَ قـــــــِ لـــــــح تح يف حـــــــَ فـــــــَ عـــــــِ ا ُأضـــــــــــــــــــــح نـــــــاهنـــــــُ  َأســـــــــــــــــــــح

  
رات مجــــــــــــــــيــــــــــــــــعــــــــــــــــًا    ظــــــــــــــــاهــــــــــــــــَ  ابلــــــــــــــــر َواِويــــــــــــــــرمــــــــــــــــُ

  
َواِويل  : أَْسناٌن ِصغاٌر تَْنبُُت في أُصوِل األَْسناِن الِكباِر يَْحِفُرون أُُصوَل الِكباِر حتى يَْسقُْطن. الرَّ

لَ و  ، قاَل : أَو أَْكثََر َدَسَمها َدْلكاً َشِديداً. أَو َدلََكها بالسَّْمنِ  السَّْمِن ، آَدَمها باإِلهالَةِ  تَْرويالً  الُخْبَزةَ  (5) َروَّ

 الــــــــــــيــــــــــــوَم لــــــــــــنــــــــــــا فــــــــــــقــــــــــــد غــــــــــــلــــــــــــبح  رّو مــــــــــــن 

ــــــــنــــــــاس جــــــــبح       خــــــــبــــــــزًا بســــــــــــــــــــــمــــــــن وهــــــــو عــــــــنــــــــد ال

  
لَ و لَ  أَْدلَى ليَبوَل. أَو : تَْرويالً  الفََرسُ  َروَّ  وهو أَْن يَْمتَدَّ وال يَْشتَدَّ. أَْنعََظ في اْستِْرخاءِ  َروَّ

لَ  أَو اجُز : أَْنَزَل قَْبَل الُوصوِل إِلى المرأَةِ  َروَّ  قاَل الرَّ

ــــــــــــــال  ي ــــــــــــــهــــــــــــــا زجنــــــــــــــِح ل ــــــــــــــح ي عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ   (6)ملــــــــــــــا رَأتح بـ
يـــــــــــــال     نـــــــــــــض الـــــــــــــَفصـــــــــــــــــــــــــــِ اًل ال ميـــــــــــــَح نحشـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــَ  طـــــــــــــَ
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َروِّاًل مــــــــــــــــــــــن دوهنــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــُ رحِوي ــــــــــــــــــــــَ  تـ

  
تح لــــــــــــــه مــــــــــــــقــــــــــــــا   يــــــــــــــالً قــــــــــــــالــــــــــــــَ رحســــــــــــــــــــــــــــِ ًة تـــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

  

َتَك ُكنحَت َحيحضة مَتحِصياًل   (7)لَيـح
ُجُل الكثيرُ  *الِمْرَولُ و َوالِ  كِمْنبٍَر ، الرَّ  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. اللُّعابُ  ، أَي الرُّ

 ، ِكاَلُهما عن أَبي َحنِيفَةَ. الضَّعيفِ  الذي ال يُْنتَفَُع به ، وأَْيضاً : قِْطعَةُ الَحْبلِ  الِقْطعَةُ من الَحْبلِ  أَْيضاً : الِمْرَولُ و

ائِلُ و  ، قاَل ُرْؤبَة : : القَاِطرُ  الرَّ

__________________ 
 ولي  الرجز للزفيان.« رمعر»قا  الصاغاين يف التكملة « رمعر»( اللسان والتكملة والصحاح يف مادة 1)
 سان.( الل2)
 ( اللسان.3)
 ( كذا ابألصر ا والبيتان يف ا ماسة يف ابب مذمة النساء.4)
 واللسان والثاين يف األساس. «.. مَظه رات.. يف خلقها»برواية :  180/  4( شرح ديوان ا ماسة 5)
 .«صياًل ا أي متصر دماً وتقطر أفاده يف اللسانقوله زجنياًل ا الزجنير والز اجر الضعيف من الرجا  ا وقوله : مت»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( اللسان والتهذيب واألو  والثاين يف الصحاح.7)
 ابألصر ليست من القاموس. (*)



13987 

 

قـَيحه   (1) الر اِئال الر َوا ِمنح َمج  ِشدح
 أَي اللُّعاُب القاِطُر من فِْيِه.

ْل. : كَحمولَِة ، ناحيةٌ باألَْنَدلُِس  يَُرولَةُ و  ، لكْن َوْزنُه بَحُمولَة يَْقتَِضي أَْن تكوَن الياُء أَْصِليةً فَمْوِضُع ِذْكِرها في ي ر ل ال هنا فتأَمَّ

 : واٍد لُسلَْيٍم. َرْوالنَ  ذوو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

لَ  َوال الفََرُس في مْخالتِه من َروَّ  اللُّعاب. الرُّ

عاً ُمْضطرباً. التَّْرِويلو  : أَْن يَبُوَل بوالً ُمتَقَّطِ

لُ و ٍث الُمْستَْرِخي الذََّكِر. الُمَرّوِ  : كُمَحّدِ

 : كِمْنبٍَر ، الناِعُم اإِلَداِم. الِمْرَولُ و

ِن ، عن ابِن األَْعَرابّيِ.  وأَْيضاً : الفََرُس الكثيُر التََّحصُّ

َوْيلِ  وذُو  اِر بَنِي عاِمٍر قُْرَب الَحاِجِز َمْنِزٌل من َمناِزِل حاّجِ الُكوفَِة.: كُزبَْيٍر من ِدي الرُّ

ْهبَلَةُ  : [رهبل]  ، كما في الُمْحَكِم. يَتََرْهبَلُ  ، وجاءَ  تََرْهبَلَ  : َضْرٌب من الَمْشيِ وقد الرَّ

ْهبَلُ و  : كالٌم ال يُْفَهُم. الرَّ

 ، كما في العُبَاِب. ُمَرْهبَلٌ  وهو الرُجلُ  َرْهبَلَ  وقد

ْهَدلُ  : [رهدل] . : َكَجْعفَرٍ  الرَّ  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

جاِل. الضَّعيفُ  وفي اللَِّساِن ، والعُبَاِب : هو  من الّرِ

 األَْحمُق. قيَل : هوو

ْهَدلُ و  َشْبهُ القُبََّرةِ إِالَّ أَنَّها لْيَسْت لها قُْنُزعة ، قالَهُ ثَْعلَب. طائِرٌ  وَزْنبُورٍ  كَجْعفَِر ، وقُْنفٍُذ وِزْبِرجٍ  : الرَّ

ْهَدنِ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو طاِئٌر صغيٌر َشبِْيهٌ بالعُْصفوِر أَو أَْصغَر ، َهاِدلُ  بالنُّوِن ، والَجْمعُ  لُغاٌت في الرَّ َهاِدُن. الرَّ  والرَّ

ْدِر ، قاَل العَُجْيُر السَّلُوليُّ : َرِهلُ  . وفََرسٌ َرِهلٌ  فهو اْضَطَرَب واْستَْرَخى : َرَهالً  ، لَْحُمهُ : بالَكْسرِ  َرِهلَ  : [رهل]  الصَّ

تــــــــــــذِزٌف  يــــــــــــِف ال مــــــــــــُ د  الســــــــــــــــــــــــــ  د  قــــــــــــَ ىًت قــــــــــــُ  فــــــــــــَ

رٌ ال و      ه  َرهـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــُ ه و ِدل ـــــــــــــــــــُ ات ـــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــَ (2)ل
 

  
ْعِف. َغْيِر داءٍ أَو َرِوَم من  حْيُث ماَن ، اْنتَفَخَ  اللَّْحُم : َرهل قيَل :و َمِن وهو إِلى الضَّ  ولكنّه َرَخاَوةٌ إِلى الّسِ

 : َهبََج َوْجهه واْنتَفََخْت َمَحاِجُره. تَْرِهيالً  َكثَْرة النَّْومِ  َرهَّلَهُ و

َهلُ و كةً ، الماُء األَْصفرُ  الرَّ  .(3)، عن ابِن ُدَرْيٍد  يكوُن في السُّْخدِ  الذي : محرَّ

ْهلُ و  يكوُن في السَّماِء. سحاٌب َرقيٌق يُْشبِهُ النََّدى بالكسِر ، : الّرِ

 َوْجُهه من كثَْرةِ النَّوِم. : كُمعَظٍَّم ، إذا تََهيَّجَ  ُمَرهَّالً  أَْصبَحَ و

ُ  : [ريل]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. : كِكتابٍ  اليّْرِ

 ، كما في الُمحيِط والعُبَاِب. يَِريلُ  الصبيُّ  رالَ  وقد َغْيُر َمْهموٍز. اللُّعابُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو
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 مع الالمِ  فصل الزاي
ا يُْستَْدَرُك عليه : [زأل]  : * وممَّ

 ، ومنه قَْوُل أَبي حزاٍم العَْكِلّي :« ض ن أ»: االْستِْحيَاُء ، أَْوَرَده األَْزَهِريُّ في تْرِكيِب  (4) التَّْزءالُ 

زَاَء َ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ىِن  تـ طــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ٌء آرٌِم ُمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ؤ ه      طـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ه اإِلد  ال يـ ـــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــح (5)إذا ائـ
 

  
 وقد أَْهَملَه الجماَعةُ.

__________________ 
 والتكملة واللسان. وقبله يف التكملة : 126( ديوانه ص 1)

 يف مثر حجر الذئب يكسو الفائال
 .452/  2( اللسان واملقايي  2)
 .415/  2( اجلمهرة 3)
 اللسان : الت زاُ  .( يف 4)
 ( اللسان.5)
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ْبلُ  : [زبل]  وما أَْشبََههُ. : بالكسِر. وكأَميٍر ، السَّرقينُ  الّزِ

 .الَمَزابلُ  ، كما في العُبَاِب ، والَجْمعُ  وَمْوِضعُهُ  ، كما في الُمْحَكِم ، : وتَُضمُّ الباُء ُمْلقاهُ  الَمْزبَلَةُ و

ْبل أَي أَْصلََحه َسَمَدهُ  ، من حّدِ َضَرَب ، يَْزبِلُهُ َزْبالً  َزْرَعهُ  َزبَلَ و  وكذِلَك األَْرض. بالّزِ

بالُ و ً  أي ، ويَُضمُّ  ِزباالً  من فالنٍ  ما أََصابَ  منه قَْولُهم :وبِِفيها ،  : النَّْملَةُ  (1)، كذا في النسخِ والصَّواُب  كِكتاٍب ، ما تَْحِملُه النِّْحلَةُ   :الّزِ  شيئا

 ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل يَِصُف فحالً : (2)، عن ابِن ُدَرْيٍد 

َرُه  هـــــــــــــــــح جـــــــــــــــــار محـــــــــــــــــََ   ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــن رمُي ال  كـــــــــــــــــَ

زأح بـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــوٍب      رحتـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ (3)زاَِبالفـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــم يـ
 

  
قاءِ  ما في البِئْرِ و مِّ  ُزبالَةٌ  واإِلناِء والّسِ  ٌء.َشيْ  أي بالضَّ

ُد بُن الَحَسِن بِن َعيَّاٍش  أَبُو بَْكرٍ  كَسحابٍَة ع منه : َزبالَةُ و باليُّ  ُمَحمَّ ّمِ َرَوى عنه  الزَّ ، هكذا َضبََطه أَبُو َمْسعُوٍد البََجليُّ ، وَضبََطه الَخِطيُب بالضَّ

ه ثٌ  الَمْخُزوميُّ المَدنيُّ  َزبالَةَ  بنِ  بِن أَبي الَحَسنِ  ومحمُد بُن الَحَسنِ  ؛ َزبَالَة أَبُو العَبَّاس بُن عْقَدةَ ، ويقاُل إنَّه َمْنسوٌب إلى َجّدِ عن ماِلٍك  ُمحّدِ

بَْيُر بُن بَكَّاٍر والدََّراوْرِدي ، وعنه أَْهُل الِعَراِق ، وقد تكلَّم فيه ابُن ُمِعيٍن وأَبُو َداُود ، وقاَل الرشاطيُّ : واٍه ال يُْحتَج به ،  وقد َرَوى عنه الزُّ

 وأَبُو َخْيثََمة.

 ، كان بَْينها وبَْين اللِّعْين الَمْنقَرّي ُمَهاجاةٌ ، وكذِلَك بَْينها وبَْين أُْختها َخْذلَةَ. شاِعَرةٌ  أُْخُت ُهْرَداَن وَخْدلَةَ   ِمْرداٍس بِْنُت ُعتَْيبَةَ بنِ  َزبالَةُ و

، فقْوُل  47هللا تعالى عنه ، له وفاَدةٌ ، وتوفي َسنَة اللَّْيثيُّ الصَّحابيُّ ، َرِضَي  بالضّمِ َجدُّ واِلِد ماِلٍك بِن الُحَوْيِرِث بِن أَْشيَمَ  بُن خَشْيٍش  ُزبالَةُ و

ٍل ، وكذا إْهماُل المصنِِّف إيَّاه وَعَدُم إشاَرتِه إلى ذِلَك. اغانيُّ فيه أَنَّه من أَْصحاِب الحِديِث محل تأمُّ  الصَّ

اِجيُّ ؛ وقاَل ابُن خرداذ به بَْين ع زبالَةُ و جَّ ي من َضَواِحي المِدينَِة ، قالَهُ الزَّ بِن حباِب بِن مْكَرب بِن عْملَْيق ؛ وقاَل  بُزبَالَة بَْغداَد والمِدينَِة ُسّمِ

بِْنت َمْسعُوٍد  بُزبَالَة ابُن الَكْلبيّ 
 من العََمالقَِة. (4)

قاءِ  ي من قَْوِلهم ما في الّسِ الَماَء أَي َضْبطها ،  لزْبِلها َمكَّة ؛ وقيَل : ٌء ، وهي َمْنزلَةٌ من َمنَاِهِل َطِريقِ أي شي ُزبَالَة وقاَل أَْهُل اللّغَِة : ُسّمِ

 للِقْربَِة إذا اْحتََملَها على شدَّتِه. الزبلِ  يقاُل : فالٌن َشِديدٌ 

 وفي التْبِصيِر : َمْنزلَةٌ بَْين فْيد والُكْوفَة.

باليُّ  َجْعفَُر بُن محمدٍ و ٌث. الزُّ  ُمحّدِ

 عن أَبي عاِصٍم النَّبِيل.

باليُّ  َحسَّان وفَاتَه :  عن َزْيِد بِن الحباِب. الزُّ

بِْيلُ و َدِت الباُء ِمثْلوكأَميٍر  الزَّ اُي ُشّدِ يٍن وقِْنديلٍ  إذا ُكِسَرِت الزَّ :  وقد يُْفتَحُ  بالكْسِر ألَنَّه ليَس في َكالِمهم ، فَْعليٌل بالفتحِ. قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، ِسّكِ

اِء نَقَلَها ال اغانيُّ ،وهي لُغَةٌ عن الفرَّ من  ُزبُلٌ  ، يقاُل : عْنَده َزنَابِيلُ و بالضمِّ  ُزْبالنٌ وكُكتٍُب  ُزبُلٌ  ج يُْحَمل فيه القُفَّةُ أَو الجراُب أَِو الِوعاءُ  صَّ

 .َزنَابِيلوتَْمٍر 

اِد ، كما َسيَأْتي ، وا كِزْبِرجٍ الدَّاِهيَةُ  الِزئْبِلُ و  وَضآبُِل. َزآبِلُ  لَجْمعُ عن ابِن َعبَّاٍد ، وكذِلَك الِضئْبُِل بالضَّ

أْبَلُ و  قاَل : القَصيرُ  أَْيضاً : : كَجْعفٍَر وتُْكَسُر الباءُ  الزَّ

ٌم   (5) زَأحَبرَحَزنـحَبر اِ ضَناح َفدح
 بِتَْرِك الَهْمِز أَْكثَُر.و

ْندِ  زابَلُ و  وله َكْوَرةٌ َكبيَرةٌ تُْعَرُف بزابلستان. كهاَجَر د بالّسِ
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اي كما َضبََطه الحافُِظ  ِزْنبيلٍ  أَْحَمُد بُن الُحَسْيِن بِن أَْحَمَد بنِ  أَبُو العَبَّاِس و عن أبي  الصَّغيرِ  النَّهاَوْنِديُّ راوي تاريخِ البُخاِرّيِ  ، (6)، بفتحِ الزَّ

 األَْشقَِر عنهُ. بنِ  القاِسمِ 

ْبلَةُ و  عن ابِن األَْعَرابّيِ ، قاَل : بالضِم ، اللَّْقَمةُ  : الزُّ

__________________ 
 .45/  3( كما يف الصحاح واللسان واملقايي  1)
 ونص عبارهتا : ويقا  : ما أصبت من فالن زاباًل وال ُزاباًل أي مل أصب منه طائاًل. 282/  1( اجلمهرة 2)
 به البن أمحر.( اللسان واجلمهرة والتهذيب واألساس ونس3)
َعر»( يف معجم البلدان 4)  .«ِمسح
 ( اللسان.5)
 .593/  2( انظر التبصري 6)
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بَلَةُ و ً  أَي َزبَلَةً  َرَزأْتُهُ  ؛ يقاُل : ما ءُ بالتَّْحريِك ، الشَّيْ  : الزَّ  .َزبَلَة ، وكذا ما أَْغنى عنه شيئا

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : اْحتََمْلته ، وكذِلَك َزَمْلته واْزَدَمْلته. اْزَدبَْلتهوَء الشَّي َزبَْلتُ 

 : بالضّمِ ، َمْوِضٌع. ُزْبالنُ و

 : بالضّمِ ، ابُن تَِمْيٍم أٌَخ لعَْمِرو بِن تَِمْيٍم. قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : ليُسوا بالَكثِيِر. قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : ُزبالَةُ و

ن   نــــــــــــــــــَ اال  حمــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــن ه  ُزاَبلــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــــِذمــــــــــــــــــ 

َزرًا      تــــــــــــَ ر وائــــــــــــح دح َض ثـــــــــــوَب الـــــــــــغـــــــــــَ نـــــــــــ  قـــــــــــَ (1)إذا تــــــــــــَ
 

  
 : الَحِقْيبَةُ ، عن أَبي َعْمٍرو. الزبلُ و

ين محمُد بُن أَْحمَد الشَِّهيُر بابنِ  لََدْيه الشََّهاب أَْحمد والنُّور حاِكُم َمِدينَِة يَْنبُع ، َسِمَع َمَع أَِخيِه التَّاج َعْبد الَوَهاب ووَ  ُزبَالَةَ  والقاِضي َشْمس الّدِ

 .841َعِلّي تساعيات العز بن جماَعةَ تَْخِريخ ابن الُكَوْيك على الجمال أَبي البََرَكاِت الَكاَزُروني الَمَدني في َسنَة 

بَّالُ و  .الّزْبل : كَشدَّاٍد من يَتَعَانَى َحْمل الزَّ

 كِذْكَرى قَْريةٌ بِمْصَر من الشَّْرقيِة. ِزْبلَىو

د بِن الظاِهِر غاِزي صاِحُب َحلََب وكاَن ُشجاعاً َماَت بِمْصرَ  زبالَةُ و  .680 َسنَة لَقَُب األَميِر أَْحمَد بِن الظاِهِر علّيِ بِن العَِزيِز ُمَحمَّ

 .597ِة ، َماَت َسنَة ُء ، أَثْنَى عليه المْنذِريُّ في التَّْكِملَ القَُرِشيُّ الَمْخُزوميُّ الضريُر الُمْقِرى مزيبل وإْبَراهيُم بنُ 

ْبتَلُ  : [زبتل]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. : كَجْعفَرٍ  الزَّ

اَغانيُّ في العُبَاِب. القَِصيرُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو  ، هكذا أَْوَرَده الصَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

اغانيُّ وصاِحُب اللَِّساِن اْستِْطراداً في َسْبغََل. اْزبَغَلَّ  : [زبغل]  الثَّْوُب : اْبتَلَّ بالماِء كاْسبَغَلَّ ، َذَكَره الصَّ

ْجلَةُ  : [زجل] يِت في كتاِب الَمعَاني ؛ وأَْنَشَد ألَبي َوْجَزةَ : : بالضّمِ ، الِجْلَدةُ التي بَيَن العَْينَْينِ  الزُّ ّكِ  ، قالَهُ ابُن الّسِ

ةَ  كـــــــــَبن   لـــــــــَ َرٍد  ُزجـــــــــح ـــــــــَ وحٍب صـــــــــــــــــــــــاَب مـــــــــن بـ  صـــــــــــــــــــــــَ

بِ      ه مــــــــــن رائــــــــــٍح جلــــــــــَِ بــــــــــُ يـــــــــــح ذبــــــــــِ ت شــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــُ

  

ٌح  واصـــــــــــــــــــــــِ ا  (2)نـــــــــَ تـــــــــَ نــــــــــَ صـــــــــــــــــــــــَ ن َأحح اَويـــــــــح َ محـــــــــَ  اح  بـــــــــَ

  
َرب    ج ابلضـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــح ام الـــــــــثــــــــــ  مـــــــــَ عـــــــــًا كـــــــــهـــــــــُ نـــــــــ  (3)ممـــــــــَُ

 

  
ْجلَةُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و ْجلَةِ  واِحَدةٍ ، وإنَّه لَحَسن ُزْجلَةٍ  ، ونَّص الُمِحيِط : الحاُل يقاُل : هو على الحالَةُ  : الزُّ  .الزُّ

ْجلَةُ و  وبهما ُرِوي ما أَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ : َصْوُت النَّاِس ، ويُْفتَحُ  : الزَّ

ا  ِن كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ  َريـــــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــدة أَزِّ اآخـــــــــــــــــِ

جــــــــاِن      لــــــــح هــــــــا الــــــــعــــــــِ د  تــــــــَ لــــــــةُ إذا ابـــــــــح ر  َزجــــــــح (4)قــــــــافــــــــِ
 

  
يت :و ّكِ ْجلَةُ  قاَل ابُن الّسِ ء الُهنَْيَهة منه من ماٍء أَو بََرٍد. ونَّص كتاِب الَمعَاني : له من الّشي ُزْجلة ، يقاُل : ِء والُهنَْيَهةُ منهالبِلَّةُ من الشَّيْ  : الزُّ

 بَْغيِر الواِو.

ْجلَةُ و  .ُزَجلٌ  والَجْمعُ  ءٍ ةُ من كّلِ َشيْ الِقْطعَ  : الزُّ

ْجلَةُ و ةً ، والَجْمعُ  الَجماَعةُ أَو من الناِس  : الزُّ  ؛ قاَل لَبِيَد ، َرِضَي هللا تعالَى عنه : َزَجلٌ  خاصَّ

الً  ا   ُزجــــــــــَ هــــــــــَ قـــــــــــَ وح َح فـــــــــــَ وضــــــــــــــــــــــــِ اَج تــــــــــُ عــــــــــَ  كــــــــــَبن  نــــــــــِ

ا و      هـــــــــــــَ فـــــــــــــًا آرامـــــــــــــُ طـــــــــــــ  َرَة عـــــــــــــُ (5) ـــــــــــــبـــــــــــــاَء َوجـــــــــــــح
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بَْيرِ  بِن زباِن بِن َسيَّاٍر الفََزاريّ  بِْنُت َمْنظورٍ  زْجلَةُ ويُْفتَُح و بَْيِر ، َرِضَي هللا تعالى  َزْوَجةُ الزُّ ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : َزْوُج ابِن الزُّ

واُب : أَو َمْوالةٌ  ، (6)عنهما ، كما هو نَّص العُبَاِب والتَّْبصيِر  ، َرِضَي هللا تعالى عنه من  لُمعاِويَةَ  ةٌ وَمْوال ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

 .(6)، كذا في التّْبصيِر  اِلْبنَتِِه عاتَِكةَ  هي َمْوالةٌ  أَو التَّابِعيات ؛ َرَوْت عن أُّمِ الدَّْرَداِء ،

__________________ 
 واللسان. 44/  1( ديوان اهلذليا 1)
 .«ااي البي  ا وا ماوان : الشفتان ا والضرب : العسر ا أفاده يف التكملةقوله : نواصح ا هي الثن»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.3)
 ( اللسان.4)
 .166( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .597/  2( انظر التبصري 6)
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 بي أَي فَرَماني وَدفََع بي. فََزَجلَ  فأََخَذ بيَِدي»بِن َسالم :  حِديُث َعْبد هللاِ  ومنه َرَماهُ وَدفَعَهُ. َزْجالً  به َزَجلَ و ، َزَجلَهُ يَْزُجلُه َزْجالً و

 : َرَمْت به كَزَحَرْت به َزْحراً. َزْجالً  الناقَةُ بَما في بَْطنِها َزَجلَتِ و

ا  به. َزَجلَتْ  ويقاُل : لَعََن هللا أُمًّ

ْمحِ  َزَجلَهُ و هُ  : يَْزُجلُه َزْجالً  بالرُّ  ، وقيَل : َرَماهُ. َزجَّ

 أَْرَسلَها على بُْعٍد. : يَْزُجلُها َزْجالً  الَحمامَ  َزَجلَ و

ْجلُ و اِجلِ  وهي َحمامُ  بَِعيٍد ؛ َمْزَجل : إِْرَساُل الحماِم الهاِدي من الزَّ الِ و الزَّ جَّ  ، كَشدَّاٍد ، وهذه عن الفاِرِسّيِ ، قاَل الشاِعُر : الزَّ

َتنا ُكن ا مَحَاَميح   (1) زَاِجر اي لَيـح
 َصبًّا. َصبَّهُ  : يَْزُجلُه َزْجالً  الماَء في َرِحِمها الفَْحلُ  َزَجلَ و

اَجلُ و ةً ، نَقَلَه أَبُو ُعبَْيَدةَ وأَبُ  الظَّليمِ  هو َمنِيُّ  أَو ؛ قاَل األَْزَهِريُّ : هكذا َسِمْعتُها بفتحِ الجيِم بغَْيِر َهْمٍز ، : كعالٍَم ، ماُء الفَْحلِ  الزَّ و َعْمٍرو خاصَّ

 لُغَةٌ فيه ، وأَْنَشَد أَبُو ُعبَْيَدةَ البِن أَْحمر : وقد يُْهَمزُ  وأَبُو َسِعيٍد عن أَْصحابِِه ؛

فٍّ و  جـــــــــــــَ ٍد هـــــــــــــِ بـــــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــــــاُت ذي لـــــــــــــِ  مـــــــــــــا بــــــــــــــَ

َا      قـــــــــــــِ رٍ ســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــزاجـــــــــــــَ ـــــــــــــا  ب ـــــــــــــن (2)حـــــــــــــىت َرِوي
 

  
اَجلَ  العََرَب تقُوُل إنَّ ُرِوي بالَوْجَهْين. قاَل أَبُو َسِعيٍد : وأَْخبََرني َمْن َسِمَع  النَّعاَمِة والَهْيِق في أَياِم ِحَضانهما ، وهو التَّْقليُب ،  ُمَزاَجلة هنا الزَّ

 َمِذر البَْيُض فهي تُقَلِّبه ليَْسلَم من الَمَذر. تَُزاِجلْ  ألَنّها إِْن لم

اَجلُ  أَو ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب تَْحِضينه بَْيَضه ، وِمثْلُه في الُمْحَكِم ، ألَنَّ الضَّميَر  هاما يَِسيل من ُدبُِر الظَّليِم أَيَّاَم تَْحِضينِها بَْيضَ  الزَّ

حِ به أَْرباُب الَحَواِشي وإْن كاَراِجٌع إلى الظَّليِم ، وهو َذَكُر النَّعاِم فال بَْيَض له ، فالُمراُد بَْيض أُْنثَاهُ فيَتَعَيَُّن تَْذِكْير الضَّميِر ، وصَ  ن يَْحتَِمُل رَّ

 التأِْويل فإِنَّه في غايٍَة من البُْعِد نَبَّه عليه شْيُخنا.

اَجلُ و  ، عن أَبي َحنِيفَة ؛ وقاَل ابُن َعبَّاٍد : ِسَمةٌ في أَْعناِق اإِلبِِل ؛ قاَل الراِجُز : في األَْعناقِ  يكونُ  َوْسمٌ  : الزَّ

َر  ؤحكـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــُ ٍر َأن تـ  ِإن  َأحـــــــــــــــــــــــَ   ِإبـــــــــــــــــــــــِ

ٌة جــــــــــ     ــــــــــ  ي ــــــــــهــــــــــا مَححضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــي رح اَءتح عــــــــــل ــــــــــز اجــــــــــَ (3)ال
 

  
ْعر أَْن يكوَن فيه اَجل قاَل ابُن ِسْيَده : قياُس هذا الّشِ  َمْهموزاً. الزَّ

اِجلُ و  ، قاَل األَْعَشى : َزَواِجلُ  ، الفتُح عن أَبي ُعبَْيٍد ، والَجْمعُ  كصاِحٍب وهاَجَر ، عوٌد يكوُن في َطَرِف الَحْبِل يَُشدُّ به الَوْطبُ  : الزَّ

كــــــــــــم  ف  ِوطــــــــــــابــــــــــــُ اَن عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه َأنح ختــــــــــــَِ هــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

ه      َديــــــــــح تح فــــــــــيــــــــــمــــــــــا لــــــــــَ يــــــــــَ نــــــــــِ رُ إذا ثــــــــــُ (4)الــــــــــز واجــــــــــِ
 

  
اَجلُ و ْمحِ  : الزَّ  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الَحْلقَةُ في ُزّجِ الرُّ

اِجلُ و قاَل :  العَْسَكِر. (5) قائدُ   :الزَّ

 ى عنه.الطَّائّيِ َرِضَي هللاُ تعال فََرُس زيِد الَخْيلِ  : َزاِجلٌ و

نانُ  : الِمْزَجلُ و غيُر. أَو الِمْزراُق ، كِمْنبٍَر ، الّسِ ْمُح الصَّ  أَو الرُّ

 .َزَجلَه َزْجالً بالِمْزجالِ  ، وهو النَّْيَزُك ِشْبه الِمْزراِق ، وقد كِمْحَراٍب ، الِقْدُح قَْبَل أَْن يُْنَصَل ويُراشَ  : الِمْزَجالُ و

َجلُ و كةً ، اللَِّعُب والَجلَبَةُ ،  الزَّ  ، وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه : التَّْطِريبُ  ُخّص بهو: محرَّ

رٌ لـــــــــــــه  ه   َزجـــــــــــــَ ـــــــــــــّ  صـــــــــــــــــــــــــــوُت حـــــــــــــاٍد  (6)كـــــــــــــبَن

ري      يــــــــــــقــــــــــــَة َأو َزمــــــــــــِ ب الــــــــــــَوســــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــَ (7)إذا طــــــــــــَ
 

  
َجلُ و  بالتَّْسبيحِ والتَّْهليِل أَي صوٌت َرفيٌع عاٍل. اَزَجلٌ  ، وللَمالئَِكةِ  َرْفُع الّصْوتِ  أَْيضاً : الزَّ
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اِجل وُربَّما أُوِقعَ  َزاِجلٌ و َزِجلٌ  فهو َزَجالً  كفَِرحَ  َزِجلَ  وقد  على الِغنَاِء قاَل : الزَّ

 (8) زاِجالً هو يـَُغنِّيها ِغناًء و 
__________________ 

 ( اللسان والتهذيب.1)
 الصحاح.و  48/  3( اللسان والتهذيب واملقايي  2)
 ( اللسان والثاين يف التهذيب.3)
 واللسان والصحاح والتهذيب. «أن  ف وطابكم إذا حنيت فيها لديك. ..»برواية :  137( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : لصاحِب.5)
 .«للوزنقوله : كبنه ا يقرأ ابختالس حركة اهلاء »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.8)
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تَ  َزِجلٌ  نَْبتٌ و تَْت ، ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : : َصوَّ  ، قاَل األَْعَشى : فيه الِريحُ  َصوَّ

تح  َرفـــــــَ واســـــــــــــــــــــًا إذا انحصـــــــــــــــــَ ُض لـــلـــحـــلـــي َوســـــــــــــــــح  َتســـــــــــــــــمـــَ

رٌِ       ــــــــٍح ِعشــــــــــــــــــــــح رُ كــــــــمــــــــا اســــــــــــــــــــــتــــــــعــــــــاَن بــــــــرِي (1)َزجــــــــِ
 

  
َؤاِجلُ و اِء ، ويقاُل : بالَهْمزِ  مكسوراً  الِزئْجيلُ وضّمِ ، : بال الزُّ ي : وكذِلَك قالَهُ األُمويُّ  بالنُّونِ  الزْنجيلُ  فيهما ِكاَلهما عن الفرَّ ، قاَل ابُن بَّرِ

اُء هو الَمْحفوُظ عْنَدنا ، جاِل ؛ وأَْنَشَد أَبُو  الضَّعيفُ  بالنُّوِن ، وهو الذي اْختاَرهُ عليُّ بُن َحْمَزةَ ، قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : والذي قالَهُ الفرَّ البََدِن من الّرِ

 ان واألَُمويُّ :عبِد هللِا وأَبُو محمٍد األَْعَرابِي

هــــــــــــــــــــا  يــــــــــــــــــــالملــــــــــــــــــــا رَأتح ُزَو ــــــــــــــــــــح جــــــــــــــــــــِ  زِئــــــــــــــــــــح

يـــــــــــــال     لـــــــــــــك الـــــــــــــَفصـــــــــــــــــــــــــــِ ب ال ميـــــــــــــَح يحشـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــَ  طـــــــــــــَ

  

يـــــــــــــال  فحصـــــــــــــــــــــــــــِ تح لـــــــــــــه مـــــــــــــقـــــــــــــالـــــــــــــًة تــــــــــــــَ  قـــــــــــــالـــــــــــــَ

  
ـــــــــال    ي يحضـــــــــــــــــــــــة متحصـــــــــــــــــــــــِ َت حـــــــــَ ـــــــــح ن َك كـــــــــُ ـــــــــَ ت ـــــــــح يـ ـــــــــَ (2)ل

 

  
 .«ر ول»وقد َمرَّ في 

َجْنَجلُ و . كالسََّجْنَجلِ  لُغَةٌ ُروِميَّةٌ َدَخلَت في َكالِم العََربِ  : الِمْرآةُ  الزَّ يِن وَسيَأْتي ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ  بالّسِ

 ، يُْرَوى بالجيِم وبالحاِء. بعيَدةٌ  أَي َزجولٌ  ُعْقبَةٌ و

اِء. َسريعَةٌ  َزْجالءُ  ناقَةً و  ، عن الفرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

الُ  جَّ عِ  الزَّ اِجلِ  ُب بالَحمامِ : الالَّ  .كالزَّ

َجلُ و ْعِر َمْعروٌف ُمْحَدٌث. الزَّ كةً ، نَْوٌع من الّشِ  : محرَّ

اَجلُ و  : َحْلقَةٌ من الَخَشبَة تكوُن مع الُمَكاِرّي في الِحزاِم. الزَّ

 في الحوية ُرُؤوٌس يثْنَى بعَضُهنَّ على بعٍض يلزمن االبن ِلئاَّل يستقدُم الَهْوَدج أَو يَتَأخُر. الزواجلُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 أي ذُو َرْعٍد. َزَجلٍ  وَسَحاٌب ذُو

اِجلُ و: لَرْعِده َصْوٌت.  َزِجلٌ  وَغْيثٌ  امي ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْيضاً بَيَاُض البَْيَضِة عن أَ  الزَّ  بي َعْمٍرو.: كَصاِحٍب الرَّ

 الجّن : َعِزْيفها ؛ قاَل األَْعَشى : زجلو

ٍة وَ  وِحشــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــَدٍة مــــــــــثــــــــــِر  ــــــــــهــــــــــِر الــــــــــرت حِس مــــــــــُ  بــــــــــَ

ا      اهتــــــــــِ افــــــــــَ رُ لــــــــــلــــــــــجــــــــــّن ابلــــــــــلــــــــــيــــــــــِر يف حــــــــــَ (3)َزجــــــــــَ
 

  
 قاَل لَبِيُد : كتََزْحَولَ  : َزلَّ ، كذا في النسخِ ، وفي بعِضها  َزالَ  : مزحالً و ُزُحوالً و يَْزَحُل َزْحالً  عن َمقاِمِه كَمنَعَ  ءُ الشي َزَحلَ  : [زحل]

الــــــــــــــه  يــــــــــــــ  ــــــــــــــَ يــــــــــــــُر أو فـ ــــــــــــــفــــــــــــــِ قــــــــــــــوُم ال ــــــــــــــو يــــــــــــــَ  ل

ي و      امــــــــــــــِ قــــــــــــــَ ر مــــــــــــــَ ثــــــــــــــح رَز   عــــــــــــــن مــــــــــــــِ (4)َزحــــــــــــــَ
 

  
 أَْعيا. الرُجُل كَزَحَف إذا َزَحلَ و

ى : مْزحالً و ُزحوالً  عن َمَكانِهِ  َزَحلَ و َر ، ومنه تَنَحَّ ا »الحِديُث :  وبَعَُد وتَأَخَّ َر ولم يَُؤمَّ القَْوم. «َزَحلَ  أُقِْيَمِت الصَّالةفلمَّ  أَي تَأَخَّ

لَ  أَي أَْنفَْدت ما عْنِدي «َعنِّي فقد نََزْحتَني اْزَحلْ  أَنَّه قاَل لقَتاَدةَ »في حِديِث ابِن الُمَسيِِّب : و ى وتَبَاَعد ، قاَل الَجْوَهِريُّ : كتََزحَّ  فهو أَي تَنَحَّ

 بالكسِر. ِزْحليلٌ و كَكتِفٍ  َزِحلٌ 

َرْت في َسْيِرها َزَحلَتِ و  ، قاَل : النَّاقَةُ : تأَخَّ

 ٍ اح تح انُب دُكــــــــــــــَ لــــــــــــــَ عــــــــــــــَ رُ قــــــــــــــد جــــــــــــــَ زححــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  تـ

لــــــــــوا      حــــــــــَ لــــــــــح وا بــــــــــه وحــــــــــَ احــــــــــُ رًا وِإنح صــــــــــــــــــــــــَ (5)ُأخــــــــــح
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ائِدُ  هي التي َزحولٌ  ناقَةٌ  قاَل اللَّْيثُ و ، ونَّص العَْيِن  َوْجَهها فََولَّتْ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : الذَّائُِد ، (6) إِذا َوَرَدِت الَحْوَض فََضَرب الرَّ

 الَحْوَض. حتى تَِردَ  تَْزَحلُ  َعُجَزَها ولم تََزلْ  فََولَّتْه ،

ى ويَتَبَاَعُد عنها ،سَواٌء كانَْت َحسَ  عن األُمورِ  يَْزَحلُ  : كُصَرٍد ، ُزَحلٌ  رُجلٌ و  وهي بهاٍء. نَةً أَو قَبِيَحةً ، أَي يَتَنَحَّ

 ويُْرَوى بالجيِم أَْيضاً وقد تقدََّم. بَعيَدةٌ  َزحولٌ  عقبَةٌ و

ً  ُزَحلَ و ُد للَمْعرفَةِ  كُزفََر َمْمنوعا  من الصَّرِف ، قاَل الُمبَّرِ

__________________ 
 اللسان.وعجزه يف  144( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان واألو  والثاين يف الصحاح.2)
 والضبرت عنه. 146( ديوانه ط بريوت ص 3)
 واللسان والتهذيب. 147( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.5)
 .«الذائدُ »وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « الزائد»( يف القاموس : 6)
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 َأي بـَُعَد ا ويقاُ  : ِإن ه يف الس ماِء الساِبَعِة. َزَحرَ  ا لُِّي به ألَن ه (1) َكوحَكٌب من اخلُن  ِ   والعد ِ 
ُم م ُزَحلَ  ُغالمُ و  كاَن يُْعَرُف بالَحَدِق في التَّْنِجيِم. َمْعروٌف. قاَل األَميُر : أَبو القاِسِم الُمنَّجِ

ْحليلو فا: بالكسِر ، الَمَكاُن الضَّ  الّزِ ِلُق من الصَّ ْحِليف ، عن أَبي ماِلكٍ  يُِّق الزَّ ْحلولِ  وَغْيِره كالّزِ . كالزُّ  ، بالضّمِ

ْحِليلُ و . السَّريعُ  : الّزِ يرافيُّ  َمثََّل به ِسْيبَوْيه وفَسََّره الّسِ

ْحل من ِزْحليلٌ  قاَل ابُن جنّي : قاَل أَبو علّيِ :  كِسْحتِيٍت من السَّْحت. الزَّ

 أَْلَجأَهُ. أَي إِليه أَْزَحلَهُ  من المجاِز :و

 ، قاَل أَبو النَّْجِم : أَبعَدهُ  أَْيضاً : أَْزَحلَهُ و

هح  ــــــــــُ ل ــــــــــٍد َوجــــــــــَ ِدي وحٍ  شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــ  هــــــــــَ ا عــــــــــل ــــــــــَ ن مــــــــــح ــــــــــُ  ق

هح      دلــــــــــــــُ عــــــــــــــح رتٍّ نـــــــــــــــَ وحَ  خــــــــــــــَ اًل فـــــــــــــــَ بــــــــــــــح د  حــــــــــــــَ  لــــــــــــــَُ

  

 (2) أَزحِحُلهح نُقوُ  َقدِّمح ذا وهذا 
لَهُ تَْزحيالً   .كَزحَّ

َحلَةُ و ُجلُ  هو أَْيضاً :وكُهَمَزةٍ دابَّةٌ تَْدُخُل في ُحْجَرها من قِبَِل اْستِها  : الزُّ ووجد هنا في بعِض النسخِ  ال يَسيُح في األَْرِض وقليال ،  يَْزَحلُ  الرَّ

 .أَي اْرتَفََع ، قالَهُ ابُن َخالََوْيه في كتاِب اْطرغّش واْبرغشّ  َمْقلوُب اْحَزأَلَّ  اْزَحأَلَّ و ِزيَاَدة قَْوله

َحلُّ و لُ  كِخَدّبٍ الَجَملُ  الّزِ يَها فَيَْشَربَ  يَُزّحِ . اإِلبَِل ويُزاِحُمها في الِوْرِد حتى يُنَّحِ  ، قالَهُ بَْهَدُل الدُّبَْيِريُّ

يت : قيَل البنَِة الُخّسِ أَيُّ الِجَمال أَْفَرهُ  ّكِ بَْحلُ  ؟وقاَل ابُن الّسِ َحلّ  فقالَْت : الّسِ  ْحُل.، الراِحلَةُ الفَ  الّزِ

ْيَحلَةُ و لُ وكأَنَّه يَْمِشي  : ِمْشيَةُ ُخياَلءَ  الزَّ  .يَتََزحَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 عن َمَكانِِه : أََزالَه. َزْحولَهُ 

 أَي ُمْنتََدحاً ، قاَل األَْخطُل : َمْزَحالً  يقاُل : إِنَّ لي عْنَدك إِليه ، وقد يكوُن َمْصدراً. يْزَحلُ  : الَمْوِضعُ  الَمْزَحلُ و

َتماٌر و   (3) َمزحَحرَيُكنح عن قريش ُمسح
 بِن أَبي عاِمٍر السلميةُ. واِلَدةُ َعْبد هللا بِن عْجَزةَ السْلِمّي ، وَضبََطه المفجع بكاٍف في آِخِره كذا بخّطِ مغلطاي. زحل وعتْبَةُ بِْنتُ 

ْحلولُ و  .: بالضّمِ الَخِفيُف الِجْسمِ  الزُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 كما في اللَّساِن ، وقد أَْهَملَه الَجَماَعةُ. (4)َء في بِئٍْر أَو من جبٍل : َدْهَوَرتُك الشي الزْحقَلَةُ   :[زحقل]

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

اي فحسن  هو على : َسَدلَهُ ، أَْوَرَده ِسْيبََوْيه ، وقاَل : يَْزدلُه ثْوبَه َزَدلَ  : [زدل] ين لْيَسْت بمطبقة وهي من َمْوِضع الزَّ الُمَضاَرعِة ألَنَّ الّسِ

اِد أَْجَود من الُمَضاَرعة مع َكْون الُمَضاَرَعة في الصَّ  ْين.إِْبَدالها لذِلَك ، والبَيَان فيها أَْجوُد إِذ كان البَيَان في الصَّ  اِد أَْكثََر منها في الّسِ

 ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. َزْرقَلَةً  يلي بَِحقِّ  َزْرقَلَ  : [زرقل]

 أَعطانيِه. وقاَل ابُن َعبَّاٍد : أَي

 ، كما في العُبَاِب. نَفََشهُ  أَي (5) َشعََرهُ  َزْرقَلَ و قاَل :
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 كما َسيَأْتي. سرهقدس: قَبِيلَةٌ بالَمْغرِب نُِسبَْت إِليهم البَْلَدةُ ، وإِليها نُِسَب اإِلَماُم أَبُو الَحَسِن الشَّاذلّي  زرديلة : [زردل]

اُج : َزِعٌل كتََزعَّلَ  وأَِشَر فهو نَِشطَ  : َزَعالً  كفَِرحَ  َزِعلَ  : [زعل]  ، قاَل العجَّ

ـــــــــــــقـــــــــــــوِم مـــــــــــــن  ـــــــــــــقـــــــــــــَن ابل ت ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ ـــــــــــــزعـــــــــــــريـ ـــــــــــــت  ال

مـــــــــــ     َ  عـــــــــــُ يـــــــــــح ر مـــــــــــَ حـــــــــــِ (6)اَن ورِحـــــــــــاَ  اإِلســـــــــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 واألصر كاللسان.« الُكن  ِ »( يف التهذيب 1)
 ( التكملة.2)
 وصدره : 11( ديوانه ص 3)

 فان ال تغريها قريش ميلكها
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 ( اللسان : جبٍر.4)
 .«والَشَعرَ »( يف القاموس : 5)
 ( اللسان.6)
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 َطَرفَة :وقال 

ـــــــــــــــــــــــالٍد و  رٍ ب ا  َزعـــــــــــــــــــــــِ اهنـــــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــح ل   ـــــــــــــــــــــــِ

ِدرح      ــــــــــوِم اخلــــــــــَ ــــــــــي رحِب يف ال (1)كــــــــــاملــــــــــخــــــــــاِض اجلــــــــــُ
 

  
 اْستَنَّ بغَْيِر فاِرِسه. : َزَعالً  الفََرسُ  َزِعلَ و

 ؛ نَِشيٌط. َزِعلٌ  وفََرٌس َسِعلٌ 

َمُن ؛ أَْزَعلَهُ و ْعُي والّسِ  ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : نَشََّطهُ  الرَّ

ٌج  عـــــــــــــَ ه لـــــــــــــَح تـــــــــــــح يـــــــــــــَم وطـــــــــــــاَوعـــــــــــــَ مـــــــــــــِ َر اجلـــــــــــــَ  َأكـــــــــــــَ

نــــــــــــاِة و      ُر الــــــــــــقــــــــــــَ ثــــــــــــح همــــــــــــِ تــــــــــــح لــــــــــــَ رُُع  أَزحعــــــــــــَ (2)اأَلمــــــــــــح
 

  
 ويُْرَوى : أَْسعَلَتْه وَسيَأْتي.

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. من مكانِِه أَْزَعَجهُ  أَْزَعلَهُ و

علولُ و جاِل ، عن ُكراعٍ وهو في المصنَِّف ألَبي كُسْرسوٍر ، الخفيفُ  الزُّ  ُعبَْيٍد بالغَْيِن. وقاَل ابُن َعبَّاٍد بهما. من الرَّ

 ِإذا كاَن نَشيطاً ُمْستَنّاً. إِْزِعيلٌ و َزِعلٌ  من الُحُمِر ، يقاُل : حمارٌ  : كإِْزميٍل ، النَّشيطُ  اإِلْزعيلُ و

ْعلَةُ  قاَل اللَّْيُث :و  ، كذِلَك تكوُن ما عاَشْت. التي تَِلُد َسنَةً وال تَِلُد أُْخَرى من الَحَواِمِل : الزَّ

ْعلَةُ و ْعلَِة ، وَحَكى يَْعقوب أَنَّه بََدٌل. النَّعاَمةُ  : الزَّ  ، لُغَةٌ في الصَّ

ْعلُ و اغانيُّ  (3)قد خالََف هنا اْصِطالحه َسْهواً َمَع أَنَّ ابَن ُدَرْيٍد َضبََطه بالفتحِ في الَجْمَهرةِ  : بالكسِر ، َمْوِضعٌ  الزَّ  أَْيضاً فِفيِه ، وتَبِعَه الصَّ

 نََظٌر من َوْجَهْين.

علُ و  رُجٍل من ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ. اسمُ  : الّزِ

ياُن بنُ  ْعلِ  والرَّ ْعلُ و (4) الّزِ  بُن َكْعِب بِن حجيَّةَ. الّزِ

ِعلُ و ً  ؛ الزَّ ُر ُجوعا  وَعلََز. َزَعلَ  ، وكذِلَك العَلَُز وقد كَكتٍِف ، الُمتََضّوِ

َعْيلُ و الصموتي ، هكذا َذَكَره أَبُو محمٍد األَْعَرابّي في كتاِب الَخْيِل من تَأِْليِفه. وقاَل ابُن الَكْلبي في  كُزبَيٍّر ، فََرُس قَْيٍس بِن ِمْرداٍس  : الزُّ

 كتاِب َمْن نُِسَب إِلى فََرِسه من تَأْليِفه : أَنَّه فََرُس حَصْين بِن ِمْرداٍس.

ْواو بََط كما هو اْصِطالُحه. هما.بفتح َزْعالنَ و َزْعالً  َسمَّ  قَْولُه بفتِْحِهما ُمْستَدرٌك ألَنَّ إِطالقَهما يُِفيُد الضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْعالنُ  ُر الذي لم يقرُّ له قََرارٌ  الزَّ لِ  : الُمتََضّوِ  .كالُمتََزّعِ

 بُن ُعْرَوةَ : رُجٌل ، عن ابِن َعبَّاٍد. الزعلةُ و

 اِدّي بالكسِر عن ابِن َعبَّاٍس.وأَبُو يِزيُد المرَ 

علِ  وُسْفياُن بنُ   بالفتحِ ُرِوَي عنه َحْرٌف في الِقَراآِت. الزَّ

 بُن ِصيري الَكْلبي كَكتٍِف من َرهِط َزْيِد بِن حاِرثَةَ. َزِعلُ و

 َكنُهم ما بَْين سردد ومور وما بَْين حيس وُزبَْيد.بُن ُجَشم بِن يَْخلد بَْطٌن َعِظيٌم َمسْ  زعلُ  : جماَعةٌ من العََرِب في الجاِهِليَِّة منهم : زعلو

 الذي َوفََد على الُمَؤيِِّد صاِحب تعزو َمَدَحه َذَكَره الناِشِريُّ في أَْنسابِِه. الزعليُّ  ومن َمَشاِهير ِرَجاِلهم األِديُب الشاِعُر عبُد هللِا بُن َجْعفَرٍ 

ٌث ثِقَةٌ تُوفي َسنَة  َزْعالن َسِن بنِ وأَبُو علّيِ الُحَسْيُن بُن إِْبَراهيَم بِن الحَ   .216ُمَحّدِ
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ْعبَلُ  : [زعبل]  ، والَجْمعُ  ُعنُقُه َدقَّتْ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : فَعَُظَم بَْطنُه وَدقَّ  من الّصبيان : كَجْعفٍَر ، َمن ال يَْنَجْع فيه الِغذاءُ  الزَّ

ي لُرْؤبَة : َزَعابِلُ   ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ال  ذبـــــــــــــِ َده الضـــــــــــــــــــــــــــ  تح عـــــــــــــنـــــــــــــح  جـــــــــــــاَءتح فـــــــــــــالقـــــــــــــَ

َدًة      ــــــــــــــــــح َريبِّ َول ــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــًا يـ ح الً لــــــــــــــــــِ ابــــــــــــــــــِ (5)َزعــــــــــــــــــَ
 

  
ر لنا ْعبَلَ  قاَل : وقاَل ابُن َخالََوْيه : لم يُفَّسِ  إِالَّ الزاهُد ، قاَل ، وهو الذي يَْعُظم بَْطنُه من أَْسفَِله ويَِدقُّ من أَْعاله ويكبُُر َرأُْسه وتَِدقُّ ُعنَقه. الزَّ

ْعبَلُ و  ِكاَلُهما عن ابِن َعبَّاٍد. الِحْرباءُ  أَْيضاً :واألَْفعَى ؛  : الزَّ

ْعبَلُ و ْعبَلُ  ، يقاُل : ثَِكلَتْه األُمُّ  : الزَّ  .عن ُكراعٍ  الزَّ

__________________ 
 والضبرت عنه. 53( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .9/  3واللسان والتهذيب واملقايي   4/  1( ديوان اهلذليا 2)
 .7/  3( اجلمهرة 3)
 راّين بن زِعحر. 607/  2( يف التبصري 4)
 من أرجوزة مطلعها : 121لر بة وهو يف ديوانه ص ( اللسان والصحاح ونسب الرجز للعجاج فيهما ا وصوب ابن بري والصاغاين نسبته 5)

 عرفت ابلنضرية املنازال
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اِء كما تقدََّم ؛ ه أو قاَل ابُن ِسْيَده : والّصحيُح عْنَدنا بالرَّ  ، كما هو نَّص الَجْوَهِرّيِ. الَحْمقاءُ  َمْعناهُ ثَِكلَتْه أُمُّ

ا ْعبََل بالرَّ ي : وقد تقدََّم أَنَّ الرَّ ْعبَل ِء ، المْرأَةُ الَحْمقاُء ولم أََر أََحداً َذَكرَ قاَل ابُن بَّرِ اي بهذا المْعنَى ِسَوى الَجْوَهِرّي. الزَّ  بالزَّ

اغانيُّ وَغْيره.  قْلُت : وهو ثِقَةٌ فيَما يْنقُل وقد تابَعَهُ على ذِلَك الصَّ

ْعبَلُ و  عن ابِن َعبَّاٍد. شجرةُ القُْطنِ  : الزَّ

ٌث َرَوى  :َزْعبَلٌ و  .«تهادوا (1)و[ ]تََزاَوُروا »حِديث :  عنه أَبو قُداَمةَ الحاِرُث بُن ُعبيدٍ  ُمَحّدِ

ْين الُمْهَملَِة من ُولِد ساَمةَ  (2)، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : الساِميُّ  الشَّاِميُّ  بِن َعْبِد هللا بِن أَُذْينَة بِن كران بِن َكْعبٍ  بُن الَوليدِ  َزْعبَلُ و بالّسِ

  ، هكذا َساقَهُ الدَّارقُْطنِي.بِن لَُؤّيٍ 

الَحَسِن بن ُسْفيان عن عْبِد الغافِِر الفاِرِسّي كذا في  (3)فابُن الَوليِد َرَوى عن أَبي فَراٍس وفاِطَمةُ َرَوت أَربعي  حدَّثا َزْعبَلٍ  فاطمةُ بنتُ و

واِلُد فاِطَمةَ ، وأَنَّه كَجْعفَر وليَس كذِلَك بل هو َجدُّها ألَنَّها أُمُّ الَخْيِر فاِطَمةُ بْنُت أَبي  َزْعباَلً  التَّْبِصيِر ، ثم الظاِهُر من ِسيَاِق المصنِِّف : أَنَّ 

بِن ُعْجالن البَْغداِديُّ ، عاَشْت أَْكثََر من مائَِة َسنٍَة عن عْبِد الغافِِر الفاِرِسّيِ ، وعنها أَبُو َسْعِد السْمعَانّي  َزْعبِلِ  ر بنِ الَحَسِن علّي بِن الُمَظفَّ 

ْل ذِلَك ؛ ويق 531وتُوفيت َسنَة  ْعبِِليّ  اُل لواِلِدهابنَْيَسابُور ، وَضبََط َجّدها كِزْبِرجٍ ، هكذا َضبََطه السْمعَانيُّ والحافُِظ فتأَمَّ ه. الزَّ  ِنْسبَة إلى َجّدِ

ْعبَلَةُ و  ، كما في اللَِّساِن. َمن يَْسَمُن بََدنُهُ وتَِدقُّ َرقَبَتُه الزَّ

 ، كما في العُبَاِب. : أَْعَطى َعِطيَّةً َسنِيَّةً  َزْعبَلَ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ْعبَلَةُ   : الدَّْلو ومنه قَْولُه : الزَّ

لـــــــــــــــــــةزَ  بـــــــــــــــــــَ روِ   عـــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــة اخلـــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــِ  قـــــــــــــــــــَ

يح ســـــــــــــــــــــــــر ب مَمحشـــــــــــــــــــــــــوِ       فـــــــــــ  تح بـــــــــــكـــــــــــَ لـــــــــــ  ـــــــــــُ (4)بـ
 

  
ْسٌل في بُن َكْعِب بِن َعْمِرو بِن عْبِد هللا بِن جلد بِن ماِلٍك ومالك جماع مذحج شريف في قَْوِمه وهو أَُخو الَحاِرِث بِن َكْعٍب وله نَ  َزْعبلُ و

ْعبِليّ  ، َذَكَره ابُن الجوانّي وأَْحمُد بن إْبراهيم زعبل ال يكلمالبَْصَرةِ ، وهو الذي يقاُل له في الَمثَِل :  قيَل لِعَظم بَْطنِه ، وهو شْيٌخ  الزَّ

 .الَهَمدانّي النَّسَّابَة حدََّث عنه في اإِلْكِليل َكثِيراً ؛ قاَل : أَْدَرَك الناس وداَخَل ُملُوك اليََمِن وَعَرف أَْخبَاَرها

ين أَْحمُد بُن َرَمضان بِن عراِم بِن سابِقٍ : قَْريَةٌ  َزْعبَل وأَبُو ر َزْين الّدِ ْعبِليُّ  َشْرقي ِمْصَر ، منها شْيُخنا الُمعَّمِ ْن أَْدَرك الحاِفظ  الزَّ الشافِِعيُّ ممَّ

 .1169البَابِِلّي وَشَملَتْه إَجاَزته ، َماَت َسنَة 

اغانيُّ  الّزْعَجلَةُ  : [زعجل]  يكوُن في اإِلْنساِن. ُسوُء الُخلُقِ   وصاِحُب اللَِّساِن. وهو: أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والصَّ

هُ  : يَْزُغلُهُ َزغالً  : كَمنَعَهُ  َزَغلَهُ  : [زغل]  .كأَْزَغلَه َصبَّهُ ُدفعاً وَمجَّ

ياِشيُّ ، وفي اللَِّساِن : األُمَّ َرَضعَها الَجْدُي : َزَغلَ و ها َزَغلَتِ  ، والعَْين لُغَةٌ فيه ، قالَهُ الّرِ  قََهْرتها فَرِضعَتْها. : تَْزَغلُها َزْغالً  البَْهَمةُ أُمَّ

 .كأَْزَغلَتْ  وقَطَّعَتْهُ  ُزْغلَةً ُزْغلَةً  به النَّاقَةُ ببَْوِلَها : َرَمتْ  َزَغلَتِ و

ْغلَةُ و ه ِمن فِيَك من الشَّراِب.: بالضّمِ ، ما تَمُ  الزُّ  جُّ

ْغلَةُ و . االْستُ  : الزُّ  ، عن الَهَجريُّ

 الدُّْفعَةُ من البَْوِل وغيِره. أَْيضاً :و الثَّْور. ُزْغلَة قاَل : ومن َسبِّهم : يا

ً  أي من إِنائِكَ  ُزْغلَةً  لي أَْزِغلْ  يقاُل :و  من اللَّبَِن. ُصبَّ لي شيئا

 من اللبَِن ، يُريُد قَْدَر ما يَْمألُ فََمه. ُزْغلَةً  األَْزَهِريُّ : َسِمْعُت أَْعَرابيًّا يقوُل آلَخَر : اْسِقنِيوقاَل 

 محمُد بُن الحسيِن بِن محمِد بِن الُحسينِ  أَبو عْبِد هللاِ و
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__________________ 
 .607/  2( زايدة عن التبصري 1)
 .607/  2( ومثله يف التبصري 2)
 أربعا. 659/  2( يف التبصري 3)
قوله : ســــّرب كذا يف اللســــان مضــــبوطاً شــــكاًل بتشــــديد الراء وهبامشــــه نقاًل عن »وهبامش املطبوعة املصــــرية :  344/  3( اللســــان والتهذيب 4)

ومل يظهر  (إحد  نسخه) (ح)وهبامشه قا   ققه هذا الضبرت عن « ُشز ب»ويف التهذيب « نسخة من التهذيب شزب مضبوطاً كركض ا فليحرر
 وجهه فهو صيغة مجض الشازب ا والظاهر أنه  رف عن شذب أي  اهر العرو .



14003 

 

َبة اىل الزاغوِد   (2)البَـنحَجِديِهي   (1)اأَلزحِدي   من قـَُر  بنج ديه مبروالر وحذ من َخرَاَسان هبا  زَاُغو  الشاِفِعي  الَفِقيُه ا اِفُة ا ِنسح
َهل  
ُ
عوٍد اَقربحُ امل َُوف ُ  بُن عبِد الَكِرمِي اهلََرِوي  واُ ســـــُا بُن َمســـــح

َمعايّن الَكِبري ا وامل لبَـَغِوي  ِب بِن َأيب صـــــفرة ا تـََفق ه عل  الســـــح
َعايّن ا وتـَرحمَجَه يف ا زّي ا وعنه أَبُو َسعحِد بِن السمح ح  الّسجح للباِب ا وقاَ  : الَفر اء وَأيب عبحِد   عيَس  بِن ُشَعيحِب بِن ِإسح

َنة  ِه   (3) ُمؤلِّفُ  ا وهو 559كاَن ثَِقًة ُتويف ســــَ َتِمُر عل  التفســــرِي وا ديِث والِفقح كتاِب قـَيحِد اأَلَوابِد يف أَرحبَِعمائِة جُمَل ٍد َيشــــح
 والل غِة.

ا َشربَْت :، قاَل ابُن أَْحمر وَذَكَر القََطاة وفَْرَخها و الطَّائُِر فَْرَخهُ : َزقَّهُ  أَْزَغلَ و  أَنَّها َسقَتْه ممَّ

تح  لــــــــــــــــَ ه  فــــــــــــــــَبزحغــــــــــــــــَ قــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح ةً يف حــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  ُزغــــــــــــــــح

طـــــــــــــ      رت مل ختـــــــــــــُح فـــــــــــــَ يـــــــــــــَد ومل َتشـــــــــــــــــــــــــــح (4)ء اجلـــــــــــــِ
 

  
 اْستَعاَر الِجيَد للقََطاةِ ، والعَْيُن لُغَةٌ فيه وقد تقدََّم.

ي لَصْخِر بِن َعْمِرو بِن الشَِّريِد : أَْوَزَغتْ  ِمثْلُ  الطَّْعنَةُ بالدَّمِ  أَْزَغلَتِ و  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ًة و  ـــــــــــــَ ن عـــــــــــــح ٍد طـــــــــــــَ ـــــــــــــح ُت إىل ُدَري عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــد َدفـ  ل

الء      رُ جنــــــــــَح زحغــــــــــِ ر  تـــــــــــُ حــــــــــَ نــــــــــح َ
رتِّ املــــــــــ (5)مــــــــــثــــــــــر عــــــــــَ

 

  
ُغولُ و ضاعِ من اإِلبِِل والغَنَِم. : الزَّ  كَصبوٍر ، اللِهُج بالرَّ

ْغلُولُ و وحِ  كُسْرسوٍر ، الخفيفُ  : الزُّ   والِجْسِم ، قالَهُ ابُن َخالََوْيه ، وَحَكاهُ ُكراعٍ بالعَْيِن والغَْيِن.الرُّ

 بثَْغِر َرِشيد. ُزْغلُولٍ  رُجٍل وإليه نُِسَب جاِمعُ  اسمُ  : ُزْغلُولٌ و

ْغلُولُ و ْفلُ  : الزُّ َغاِليلُ  ، والَجْمعُ  الّطِ  .الزَّ

 ، أي َصِغيُرك ، كما في األََساِس. ُزْغلُولك : ِصغَاٌر. وتقُوُل : كيفَ  َزَغاِليلٌ  وِصْبيَةٌ 

اُر : كُزبَْيٍر ، شيٌخ البِن شاهينَ  ُزَغْيلُ و  ُزَغْيلٍ  ، هكذا في سائِِر النسخِ ، والذي هو شيٌخ البِن شاهين ، إنَّما هو محمُد بُن الُحَسْيِن بنِ  التَّمَّ

ْل ذِلَك. َح به الحافُِظ وَغْيُره ، ففي الِعبَاَرةِ َسْقٌط فتأمَّ اُر كما صرَّ  التَّمَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : َصبَّه. أَْزَغلَه إْزغاالً 

 اَدةُ من َعْزالئِها : َصبَّْت.الَمزَ  َزَغلَتو

 من َعْزالء الَمَزاَدةِ الماَء : َدفَقَه. أَْزَغلَ و

 .ُمْزِغلٌ  الَمْرأَةُ َولََدها : أَْرَضعَتْه ، فهي أَْزَغلَتِ و

أي األَْطفَال الّصغَار نَقَلَه  َغاِليلالزَّ  أي صرت كالّزْغلُوِل وَدَخلَت في ُحْكمٍ  أَبَا َسلَمة أَْزَغْلت عاِصٍم فلََحَن فقاَل : (6)قََرأَ مْسعٌر عن و

َمخَشِريُّ وقد تقدََّم أَْيضاً في   .«ر غ ل»الزَّ

ْغلُولُ و  أَْيضاً : فَْرُخ الَحماِم. الزُّ

ْغلُولُ  وقاَل ابُن َخالَوْيه :  : اليَتِيُم. الزُّ

ْوا  بالضّم لَقَُب جماَعٍة من أَْهِل بلقينة. أُْزُغلُوو. ُزَغْيالً و َزَغالً و َزْغالً  وقد َسمَّ

َغلُ و . الزَّ كةً : الغشُّ  : محرَّ

ةُ. ُزَغِليٌّ  وهو ةُ والخاصَّ  بضِم ففتحٍ ، هكذا تقُوُل به العامَّ
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ْغفَلُ  : [زغفل] . كَجْعفَرٍ  الزَّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 َكَذَب. إذا َزْغفََل َزْغفَلَةً و قاَل : َشَجٌر. وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : هو

ْغفَلَ  أَوقَدَ  أَْيضاً : َزْغفَلَ و قاَل :  لهذا الشََّجِر. الزَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ْغفَل ي لَجِميِل بِن َمْرثَد الَمْعنيَّ : الزَّ ئْبِر ، أَْنَشَد ابُن بَّرِ  : الّزِ

 (7) الز غحَفرذا  الِكساُء ُذو َعَليحِه 
ئْبِر ، وِمثْلُه في العُبَاِب.أََراَد ال  ذي عليه الّزِ

ْغُملُ  : [زغمل]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. : كقُْنفُذٍ  الزُّ

__________________ 
 ( يف اللباب : األرزي.1)
 ( يف القاموس : البنجذيهي ابلذا .2)
 ( يف القاموس : ُمَصنُِّف.3)
 واألساس. 13/  3واملقايي  ( اللسان والصحاح 4)
 ( اللسان.5)
 .«عل »( يف األساس : 6)
 ( اللسان والتكملة.7)
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ْغُملة وقاَل ابُن َعبَّاٍد : ْغلُمةِ  الَحِسيَكةُ في القَْلبِ  : الزُّ  .كالزُّ

ْغلُة قْلُت : والَحِسيَكةُ الّضِغينةُ ، والذي يُْرَوى عن أَبي َزْيدٍ  ْغُملة . وكأَنَّ الزُّ ْل ذِلَك وَسيَأْتي إْن َشاَء هللا تعالَى.َمقْ  الزُّ  لوبَةٌ منه فتأمَّ

 : الغََضُب والِحدَّةُ. األَْزفَلُ  : [زفل]

اُء. بأَْزفَلَتِِهم من الناِس ، وِمَن اإِلبِِل يقاُل : جاؤا بهاِء ، الجماَعةُ  : األَْزفَلَةُ و  وبأَْجفَلَتِِهم أَي بجَماَعتِِهم ، قالَهُ الفرَّ

 أي َجماَعة ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : «من الناِس  أَْزفَلَةٍ  أَنَّها أَْرَسلَْت إِلى»حِديِث عائَِشةَ ، َرِضَي هللاُ تعالى عنها : في و

وحٌم  ُم مــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ ةٍ ِإيّنِ أَلعــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ  أبَزحفـــــــــــــــــــَ

ــــــــــاِس      ي ــــــــــ  أَبكــــــــــح ل ــــــــــح ي ــــــــــَ نح ل ربَ مــــــــــِ اُ وا أُلخــــــــــح (1)جــــــــــَ
 

  

ُت هلـــــــــم  لـــــــــح قـــــــــُ لـــــــــ  فــــــــــَ يـــــــــح ربَ مـــــــــن لـــــــــَ  جـــــــــاُ وا أُلخـــــــــح

  
ــــــــاسِ    ــــــــن ــــــــ  مــــــــن ال ل ــــــــح ي ــــــــَ نِّ أَمح ل ــــــــ  مــــــــن اجلــــــــِ ل ــــــــح ي ــــــــَ  ؟ل

  
 الِخفَّةُ. ، وهي كإِْرَدبَّةٍ  ، إِْزفِلَّة قاَل ِسْيبََوْيه : أََخَذتْهو

فَياُن :: الجماَعةُ من كّلِ شي األَْجفَلَى ِمثَالُ  األَْزفَلَىو  ٍء ؛ قاَل الزَّ

مـــــــــــــَ  لـــــــــــــح تح حـــــــــــــىت ِإذا  ـــــــــــــَ فـــــــــــــَ َكشـــــــــــــــــــــــــــ   اُ هـــــــــــــا تـــــــــــــَ

تح      َرفــــــــَ ٍة قــــــــد شــــــــــــــــــــــَ بــــــــَ هــــــــَ يـــــــــح (2)عــــــــينِّ وعــــــــن صــــــــــــــــــــــَ
 

  

َتبحنـََفتح  اأَلزحفـََل عاَدتح تـَُباري   (3)واسح
ي للَمْخروعِ بِن ُرفَْيع :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 (4)رُُكواب  أَزحفـََل َجاُ وا ِإليك 
 اسٌم. : كَجْوَهٍر ، َزْوفَلٌ و

 : اسُم رُجٍل. (5) َزْيفَلٌ ووفي التَّْهِذيِب : 

ْفقَلَةُ  : [زفقل] اَغانيُّ ؛ وبتْقِديِم القاِف على الفاِء ، َضبََطه صاِحُب اللَِّساِن. الزَّ  ، هكذا بتْقِديِم الفاِء على القاِف ، َضبََطه الصَّ

.  وقَْد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 .السُّْرَعةُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو

ْبَطْين. (6)ونَصُّ الَجْمَهَرةِ   يَْحتَِمُل الضَّ

ْقلُ  : [زقل] واقِيلُ و: بالضِم ،  الزُّ . الزَّ  : أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 اللُّصوُص. وقاَل الَخارَزْنِجيُّ : هم

قِيلَةُ و يِّقَةُ. : الزَّ  كسفينٍة ، الِسكَّةُ الضَّ

يِّقُ   .قاَل : وكذِلَك يُوَصُف به الطَّريُق الضَّ

 من ناِحيَتَي َرأِْسه. َسَدَل َطَرفَْيها إِذا ِعماَمتَهُ  فالنٌ  َزْوقَلَ  قال ابُن ُدَرْيٍد : يقُوُل بعُض العََرِب :و

 أَْن تُْخَرَج الشُّعوُر من تحتِها. والقلنُسَوةِ : الِعماَمةِ  َزواقيلُ  قاَل الَخارَزْنِجيُّ :و

ْوقِليَّةُ  والعمة  من ذِلَك. الزَّ

 يُْستَْدرُك َعلَْيه :* ومّما 

َواقِيلُ   : قوٌم بناِحيَِة الَجِزيَرةِ وما َحْوِلها ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. الزَّ
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ْقلُ وقاَل :  ِة : الزَّ  : َرَماه. َزقَلَهُ َزقالً  ال أَْحَسيُه َعَربيّاً. وفي اْستِْعماِل العامَّ

قلَةُ و  ٌء يُْجعَُل في فِم اللُِّص إِذا أُْمِسَك لَْيالً يتَكلَّم.: بالضّمِ ، شي الزُّ

اِل وَزْيُد بُن علّيٍ  تََزلُّ  َكَمِلْلتَ  َزِلْلتَ و ، من حّدِ َضَرَب ، تَِزلُّ  يا فالنُ  َزلَْلتَ  : [زلل] اِء ، وبه قََرأَ أَبُو السَّمَّ ، من حّدِ َعِلَم ، وهذه عن الفرَّ

ِة ؛ َزِلْلتُم (7)ُعَمْيٍر قَْولَه تعالى : فإن  وُعبَْيُد بنُ  ايِ  َمِزلَّةً و ، كأَميٍر ، َزِليالً و َزالً  بكسِر الاّلِم واألَْولَى قَِراَءةُ العامَّ ، بالضِم  ُزلُوالً و، بكسِر الزَّ

كةً ،  َزلاَلً و ، وهذه عن اللّْحيانّي كاألُْولَى والثانِيَة ؛ يفَى  ِزلِّيلَىو، محرَّ ، أَو  َمْنِطقٍ  َرأْيٍ ، أَو َزِلْقُت في طيٍن ، أَو عن اللَّْحيانّيِ : ، ويَُمدُّ كِخلِّ

 َدْيٍن.

__________________ 
 ( اللسان والصحاح واألساس.1)
/  13التهذيب هنا والذي يف « قوله شرفت كذا خبطه كاللسان ا وهبامشه : نقاًل عن التهذيب : شرفت فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)

« صهب»شرفت وهبامشه عن نسخة منه : شبقت ا ونسب الرجز هنا  هلميان. ويف اللسان « صهب»شرفت كاألصر ا ويف التهذيب  212
 شدفت.

 ويف صهب فسر شرفت أهنا انقة يف حتّنت.« زفر وصهب»( اللسان والتهذيب 3)
 ( اللسان.4)
 إىل ما جاء يف التاج.( يف التهذيب : زنفر ابلنون ا ونبه  ققه 5)
 .342/  3( انظر اجلمهرة 6)
 .209( البقرة اآية 7)
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َُما الشَّْيطاُن َعْنها)؛ وقَْولُه تعالَى :  إِْزالالً  غيُره أََزلَّهو اُهما ، وقيَل : أَي َكَسبَُهما، وقُِرى (1) (فََأَزهلَّ لَّة َء : فأََزالَُهما ، أَي نَحَّ  .الزَّ

أْي ؛ وقيَل : َحَملَُهما على لَّهماأَزَ  وقاَل ثَْعلَب : لَلِ  في الرَّ  .الزَّ

ُُم الشَّْيطانُ )، ومنه قَْولُه تعالَى :  اْستََزلَّهُ و َا اْستَ َزهلَّ  .زلَّتَهم ؛ قيَل : أَي َطلَبَ  (2) (ِإَّنَّ

ايِ وَكْسِرها ، األُْولَى عن أَبي َعْمٍرو : الَمِزلَّةُ و الَمَزلَّةُ و اِعي : َمْوِضعُهُ  بفتحِ الزَّ ْخرةِ الَمْلساِء وما أَْشبَهها ، قاَل الرَّ  وهي المْدَحَضةُ نَْحو الصَّ

ن  فـــــــــــــوحَ   هـــــــــــــُ قـــــــــــــُ رافـــــــــــــِ تح مـــــــــــــَ يـــــــــــــَ نـــــــــــــِ ةٍ بـــــــــــــُ َزلـــــــــــــ   مـــــــــــــَ

ـــــــــال      ي قـــــــــِ راُد مـــــــــَ ـــــــــقـــــــــُ ـــــــــُض هبـــــــــا ال ـــــــــطـــــــــي (3)ال يســـــــــــــــــــــــت
 

  
 َمْدَحَضة ، أََراَد أَنَّه تَْزلَق عليه األَْقَدام وال تَثْبُت. َمِزلَّة وفي صفَِة الصَّراِط :

لَّةُ  االسمُ و  .«العاِلمِ  َزلَّةِ  نَعُوذُ باهلل من»الحِديُث ،  قَبيَحةً إِذا َوقََع في أَْمٍر َمْكروٍه ، أَو أَْخَطأَ َخَطأً فاحشاً ، ومنه َزلَّة الرُجلُ  َزلَّ  ، يقاُل : الزَّ

 العالَِم. َزلَّةُ  العاِلمِ  َزلَّةُ  ِم الَمْشهوِر :وفي الَكال

كةً  َزلَلٌ  كذاو، بالضّمِ  ُزلٌّ  وَمقاَمةٌ  ، ُزلٌّ  َمقامٌ و  أَي يُْزلُق ، قاَل الُكَمْيُت : فيه يَُزلُّ  إِذا كانَ  محرَّ

ه و  ــــــــَ ل ــــــــاعــــــــِ َت ف ــــــــح ن ا ِإنح كــــــــُ ــــــــَ ب ن  الصــــــــــــــــــــــِّ هــــــــُ ــــــــُ ل  َوصــــــــــــــــــــــح

ٌة و      وقـــــــــــَ لـــــــــــُ ا ُزحـــــــــــح بـــــــــــَ ام الصـــــــــــــــــــــــــِّ قـــــــــــَ رُ يف مـــــــــــَ ـــــــــــَ (4)َزل
 

  
 وقاَل آَخُر :

وقـــــــــــــــــــــــــــــٌة  لـــــــــــــــــــــــــــــُ نح ُزحـــــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــــــَ  ُز يف لـــــــــــــــــــــــــــــِ

ر       هـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــاِن تــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  (5) ؟هبـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ
  

 وقد ذُِكَر تََماُمه في ح ل ل ، وقاَل أَبُو محمٍد الحْذلَِميُّ :

تـــــــــــــــو    ِإن  هلـــــــــــــــا يف الـــــــــــــــعـــــــــــــــاِم ذي الـــــــــــــــفـــــــــــــــُ

رِ و      يـــــــــــــــــ  َزلـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــِ ة والـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــِّ

  

 (6)رِعحَيَة َموحىًل انصٍح َشِفي  
 من َمْوِضعٍ إِلى َمْوِضعٍ والنِّيَّةُ الَمْوضُع يَْنُوْوَن الَمِسْيَر إِليه. تزلُّ  أَي إِنَّها

ُء يَِزلُّ  قَْوسٌ و  السَّْهُم عنها لُسْرَعِة ُخُروِجه. َزالَّ

 وَمَضى ، قاَل : ُعْمُره : َذَهبَ  َزلَّ و

ِت ومل يـــــــــــــكـــــــــــــنح  ـــــــــــــح يـــــــــــــاد ِإذ أَنَي د  الـــــــــــــلـــــــــــــ   َأعـــــــــــــُ

يـــــــــالـــــــــيـــــــــا  َز   مبـــــــــا      د  الـــــــــلـــــــــ  ٍش َأعـــــــــُ يـــــــــح (7)مـــــــــن عـــــــــَ
 

  
ً  َمّراً  َمرَّ  كقُعُوٍد ، ُزلوالً و َزليالً  فالنٌ  َزلَّ و  ، عن ابِن ُشَمْيٍل. َسريعا

 ومنها َوْزُن. َزلَلٌ  ، ويقاُل : من َدنَانِيرك زالٌّ  يقاُل ِدْرَهمٌ اْنَصبَّْت أَو نَقََصْت وْزناً ،  ، كقُعُوٍد ، ُزلُوالً  الدَّراِهمُ  َزلَّتِ و

؛ قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : أَي من أُْسِديَْت إِليه وأُْعِطيَها واْصُطنِعَت عْنَده  «إِليه نِْعَمة فليَْشُكْرها أُِزلَّت من»الحِديُث :  ، ومنه إِليه نِْعَمةً : أَْسَداها أََزلَّ و

ِليل ثيِر : وأَْصلُه من؛ قاَل ابُن األَ   وهو اْنتِقاُل الِجْسِم من َمَكاٍن إِلى مكاٍن ، فاْستُِعيَر الْنتِقاِل النِّْعَمِة من الُمْنِعم إِلى الُمْنعَِم عليه. يقاُل : الزَّ

 ِإليه ، قاَل ُكثَيٌِّر يْذُكُر اْمَرأَةً : أَزلَّهاومنه إِلى فالٍن نِْعَمةٌ ،  َزلَّت

ٍن وصــــــــــــــــــــــــــادٌ  و  ثــــــــــــح مــــــــــــُ د تح لــــــــــــَ  ِإيّن وِإن صــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــا      ــــــــــن ــــــــــي ــــــــــت ِإل ا كــــــــــان ــــــــــهــــــــــا مبــــــــــَ ــــــــــي تِ عــــــــــل ــــــــــ  (8)أََزل
 

  
ً  أََزلَّ و  أَْعَطاهُ. أَي إِليه من َحقِّه شيئا

لَّةُ  قاَل اللَّْيُث :و نيعَةُ  من َكالِم النَّاِس عْنَد الطَّعاِم ، وهو الزَّ  له أَْزلَْلت ، وقاَل أَبُو َعْمٍرو : ويَُضمُّ  ، َزلَّةً  إِلى النَّاِس ؛ يقاُل : اتََّخَذ فالنٌ  الصَّ

 .َزلَْلت ، وال يقالُ  َزلَّةً 
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لَّةُ و  فالٍن ، أَي في ُعْرِسِه عن ابِن ُشَمْيٍل. َزلَّةِ  ، يقاُل : ُكنَّا في العُْرسُ  : الزَّ

لَّةُ و  والذَّْنُب ، قاَل : الَخطيئَةُ  : الزَّ

َت  لـــــــــــح عـــــــــــَ ريحِي جـــــــــــَ ال  عـــــــــــلـــــــــــ  غـــــــــــَ هح هـــــــــــَ   ؟الـــــــــــز لـــــــــــ 
هح      لـــــــــــ  اِم الـــــــــــقـــــــــــُ و ابُ ســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــُ وحَف َأعـــــــــــح (9)َفســـــــــــــــــــــــــَ

 

  
__________________ 

 .36( سورة البقرة اآية 1)
 .155( سورة آ  عمران اآية 2)
 وانظر ختر ه فيه. واللسان. 241( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 الصحاح.( اللسان والثاين يف 6)
 ( اللسان.7)
 واللسان والتهذيب. 54( ديوانه ص 8)
 ( اللسان والتهذيب.9)



14009 

 

لَّةُ و  .َزلَّ َزلَّةً  في َمقَاٍل ونَْحِوه ، وقد السَّْقَطةُ  : الزَّ

لَّةُ و نيعِ إِلى الناِس ؛، كما قالَهُ اللَّْيُث.  ِعراقِيَّةٌ  ، لُغَةٌ  اسٌم لَما تَْحِمُل من مائَِدةِ َصديِقَك أَو قَِريبِكَ  : الزَّ هي  أَو قاَل : وإِنَّما اْشتُقَّ ذِلَك من الصَّ

ة الِعَراقِيِّْين. عاِميَّةٌ  لُغَةٌ   تَكلََّمت بها عامَّ

لَّةُ و اِء والَجْمعُ  بالكسِر ، الِحَجاَرةُ أَو ُمْلُسها : الزَّ لَلُ  ، عن الفرَّ  .الزَّ

لَّةُ و كةً  َزلَلٌ  في ِميزانِه يقاُل :وبالضّمِ ، ِضيُق النَّفَِس ،  : الزُّ  ، وهذه عن اللّْحيَانِّيِ. نُْقَصانٌ  أي محرَّ

 : ُزالِزلٌ و ُزاللٌ  ماءٌ  ، وقيَل : باِردٌ  : ُزاللٌ  ، وقيَل : ماءٌ  الَمّر في الَحْلقِ والنُّزوِل  كغُراٍب ، وأَميٍر وَصبُوٍر وُعالِبٍط : َسِريعُ  ُزاللٌ  ماءٌ و

 .ُزلوالً  في الَحْلقِ  يَِزلُّ  َسْهٌل َسِلسٌ  خاِلصٌ  َعْذٌب صافٍ 

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : : السَّريعُ  األََزلُّ و

 ِإن قيَد وِإن قاَم َنَصب أََز   
 الخفيُف الَوِرَكْينِ  أَْيضاً :و الْستَْمَسك إِزاُره. أَو أََشدُّ منه األَْرَسُح ، كما هو نَّص الُمْحَكِم ، ، هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : األََشجُّ  : األََزلُّ و

ءُ  وهي عن أَبي َعْمٍرو ، لَلِ  ال َعِجيَزةَ لَها َرْسحاء بَيِّنة َزالَّ  ، قاَل : الزَّ

زحملِِ  رحواَء ولـــــــــــــــكـــــــــــــــن حـــــــــــــــِ تح بـــــــــــــــكـــــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

ءَ ال و      َزال  ــــــــــــــــــِ مِ  ب هــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح تـ ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــُ  ول

  

الَء ولكن ُزرحُقِم و   (1)ال ِبَكحح
 .َزلَالً  الرُجلُ  َزلَّ  قدو

ْمعُ و ئْبِ  األََزلُّ  الّسِ بُعِ والذِّ اً : : ِذئٌْب أَْرَسُح يَتََولَُّد بين الضَّ  ، قاَل تأَبََّط شرًّ

ر   َو  رِفــــــــــــــــَ يِّ َأحــــــــــــــــح ٌر يف ا ــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِ  ُمســــــــــــــــــــــــــــــح

ٌض و      مــــــــــــــــــــــح ُزو فســــــــــــــــــــــــــــــــــــِ غــــــــــــــــــــــح (2)أََز   ِإذا يـــــــــــــــــــــــَ
 

  
بُُع العَْرجاُء. وفي الَمثَِل : هو أَْسَمُع من الِسْمعِ وهذه الصفَةُ الِزمَ  في األَْصِل :  األََزلُّ  : (3). وقاَل ابُن األَثِيِر األََزلِّ  ةٌ له ، كما يقاُل الضَّ

لُّ  إذا َعدا ، والَجْمعُ  َزلَّ َزِليالً  الصغيُر العَُجز َوهو في صفاِت الذئِْب الَخِفيف ، وقيَل : هو من  .الزُّ

َكهُ  ِزْلزاالً و زْلَزلَهُ َزْلَزلَةً و  ميعِ مصاِدِر المَضاَعِف ، واالسمُ َشِديداً وأَْزَعَجهُ. وقد قالوا : إنَّ الفَْعالَل والِفْعالَل ُمطَّردان في جَ  ُمثَلَّثَةً َحرَّ

ْلزالُ   هي. فتََزْلَزلَتْ  ، بالكسِر ، ِزْلزاالً و َزْلَزلةً  . هللا األَْرضَ الزَّ

َكت حركةً َشِديَدةً ، والِقَراَءةُ  (4) (ِإذا زُْلزَِلِت اْْلَْرُض زِْلزاهَلا)وقاَل أَبُو إْسحق في قَْوِله تعالَى :  ، بالكسِر ، ويَُجوُز في  ِزْلزالَها ، أَي َحرَّ

ْلصاِل  َزْلزالَها الَكالمِ  ْلزالو، قاَل : وليَس في الَكالِم فَْعالل ، بفتحِ الفاِء ، إالَّ في المضاَعِف نَْحو الصَّ ، قاَل : وهو بالكسِر ، الَمْصدُر ،  الزَّ

 وكذِلَك الِوْسَواُس والَوْسواُس. وبالفتحِ ، االسُم.

 بالضِم. ُزْلزالَها ، بالفتحِ ؛ وعن نعيِم بِن َمْيَسَرةَ : َزْلزالَها األَْرضُ  َزْلَزلَتِ  وفي العُبَاِب : قََرأَ عاِمٌر والْجَدِريُّ وأَبُو البرهسم : إذا

 الضِم.، ب (5)شديداً  ُزْلِزلُوا ُزلزاالً ووقََرأَ الَخِليُل في األَْحزاِب : 

ْلَزلَةُ  وفي اللَِّساِن : قاَل ابُن األَْنباِري : َوزُْلزُِلوا َحّّت يَ ُقوَل ) ، التَّْخويُف والتَّْحذيُر من قَْوِله تعالَى : َزْلزلَةٌ  في قَْوِلهم أََصابَِت القَْومَ  الزَّ
ُروا. (6) (الرَُّسولُ  فُوا وُحذِّ  ؛ أي ُخّوِ

الِزلُ و  والشَّدائُِد واألَْهواُل ؛ قاَل ِعمَراُن بُن ِحطَّان : : الباََليَا الزَّ
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تـــــــــــــــك َأايم هلـــــــــــــــا مخـــــــــــــــٌ   لـــــــــــــــ   فـــــــــــــــقـــــــــــــــد َأ ـــــــــــــــَ

ــــــــــــهــــــــــــا      ــــــــــــي ــــــــــــز الزِ ُ ف ُر  ال ــــــــــــَوهــــــــــــَ واُ  وال (7)واأَلهــــــــــــح
 

  
__________________ 

 ( اللسان والثاين يف الصحاح.1)
 ( اللسان.2)
األثري اخل هذه العبارة ذكرها ابن األثري تفســرياً ملا وقض يف حديث ذكره صــاحب اللســان ونصــه : قوله : وقا  ابن »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 .«ه ا املعز  دامية األز ّ  الذئب اختطاف األمة أموا  من عليه قدرت ما اختطفت:  عباس ابن إىل كتب  السالمعليهويف حديث علي 
 .1( الزلزلة اآية 4)
 .11( األحزاب اآية 5)
 .214البقرة اآية ( 6)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتهذيب.« . مح .. وفيه : وقد 167( ديوان شعر اخلوارج ص 7)
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ْلزلَةُ  وقاَل بعُضهم : لَلِ  مأُْخوَذةٌ من الزَّ أْي ، فإذا قيَل : الزَّ القوُم فمْعنَاه ُصِرفوا عن اإلْستِقاَمِة وأُْوقَِع في قُلُوبِهم الَخوُف  ُزْلِزل في الرَّ

 والَحَذُر.

 ؛ أي اْجعَل أَْمَرُهم ُمْضطِرباً ُمتَقَْلقالً َغْير ثابٍِت. «َزْلِزْلهمواللُهمَّ اْهِزم األَْحزاَب »في الحِديِث : و

اَءْيِن َكِلمةٌ تُقاُل عند إِِزْلِزلُ و الزلِ  بكسِر الَهْمَزةِ والزَّ  .الزَّ

ْلَزلةِ  قاَل ابُن جنّيِ : يَْنبِغي أَْن يكوَن من مْعنَاها وقَِريباً من لَْفِظها وال تكون من ُحُروفِ  ؛ قاَل : وعلى أَنَّه ِمثٌَل فأَتَْت فيه بَِليَّة من جَهٍة  الزَّ

ِلها إالَّ في األَْسماِء الجاِريَِة على أَْسمائِها نَْحو ُمَدْحرج ، وليسَ أُْخَرى ، وذِلَك أَنَّ بناَت ا ياَدة من أَوَّ من ذِلَك ،  إِِزْلِزل ألَْربعَة ال تدرُكها الّزِ

 ومْعناهُ وِمثَالُه فِِعْلِعل. األَْزل فيجُب أَْن يكوَن من لفظِ 

ْلُزولُ و وحِ والِجْسمِ  كُسْرُسوٍر ، الَخفيفُ  : الزُّ  لظَّريُف.ا الرُّ

ْلْزولُ و . أَْيضاً :والِخفَّةُ.  أَْيضاً : الزُّ  الِقتاُل والشَّرُّ

. ُزْلُزولٍ  قاَل األَْصَمِعيُّ يقاُل : ترْكُت القَْوَم في  وُعْلعُوٍل أَي في قتاٍل وشّرٍ

 قاَل َشِمٌر : ولم يعِرْفهُ أَبُو َسِعيٍد.

لَِزلُ و ايِ الثانيةِ وبفتَْحتَْين ،  الزَّ لَِزلُ  قاَل َشِمٌر : وهو : األَثاُث والَمتاُع. بكسِر الزَّ لَزلُ  أَْيضاً ، وفي كتاِب الياقوت : الزَّ والقُثُْرُد والُخْنثُُر :  الزَّ

 قَماُش البيِت.

 كعُلَبٍط. ُزلَزل قْلُت : ونَقََل شْيُخنا عن بعٍض 

 بَْين الَكْرخِ والّصَراة وقد تقدََّم ذِلَك في ب ر ك ُمفَسَّراً. ببَْغدادَ  َزْلَزلٍ  يه تُصاُف بْرَكةُ الُمغَنِّي يُْضَرُب بَِضْربِه العوَد الَمثَُل ، وإل َزْلَزلٌ  َكفَْدفَدٍ و

ْلُزلُ و اُء. كُهْدُهٍد ، الطَّبَّاُل الحاِذقُ  : الزُّ  قالَهُ الفرَّ

ِليلُ و . كأَميٍر ، الفالوذُ  : الزَّ اَغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

. بالَمْغِربِ كَصبُوٍر د  : َزلُولُ و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

لَةُ و  : كَجبَّانٍَة ، َعقَبَةٌ بِتِهاَمةَ. َزالَّ

ٍث ، الكثيرُ  : الُمَزلّلُ و  الَمْعروِف.والَهَدايا  كُمَحّدِ

ِليَّةُ و  كما في اللَِّساِن والعُبَاِب. َزالِليُّ  : بالكسِر ، البَِساُط ج الّزِ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

لُو  فيه القََدم ؛ قاَل : تَِزلُّ  : الَمكاُن الذي لُ الزَّ

و ٍ يف  ُزال ٍ مبــــــــــــــــــــــاٍء  َرٍ   َزلــــــــــــــــــــــُ  مبــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــح

رِيـــــــــــُب      بـــــــــــاٌب فـــــــــــوقـــــــــــه وضـــــــــــــــــــــــــَ ر  ضـــــــــــــــــــــــــَ (1)لـــــــــــَِ
 

  
 فالناً إلى القَْوِم : قَدََّمهُ. أََزلَّ و

 عنه نِْعَمةً أَْخَرَجها. أََزلَّ و

ِليلُ و  : َمْشٌي َخِفيٌف. الزَّ

 وقُْلقٌُل إذا كاَن َخفيفاً. ُزْلُزلٌ  وُغالمٌ 

اللُ و ي الماُء الباِردُ  الزُّ ُده ، ومنه ُسّمِ  .ُزاَلالً  : بالضِم ، حيواٌن صغيُر الِجْسِم أَْبيَضه إذا َماَت ُجِعَل في الماِء فيُبَّرِ

اللُ و افي من كّلِ شي الزُّ َمِة :: الصَّ  ٍء قاَل ذُو الرُّ
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و هـــــــــــــــــــــات  ن  ممـــــــــــــــــــــَُ وَدهـــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــَبن  جـــــــــــــــــــــُ

ٌب      ـــــــــــــــــا َذهـــــــــــــــــَ (2)ُزال ُ عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  أَبحشـــــــــــــــــــــــــــــــارِه
 

  
 نفُسه : َرَجعَْت عْنَد الموِت في صْدِرِه ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : َزلتتََزلْ و

نـــــــــــــاُه و  رَكـــــــــــــح ـــــــــــــَ َز ُ قـــــــــــــالـــــــــــــوا تـ َزلـــــــــــــح ـــــــــــــَ ه  تـ  نـــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــُ

ِد و      ــــــــِ َذا غــــــــرَي ســــــــــــــــــــــان دوين َأو كــــــــَ ــــــــَ ن (3)قــــــــد َأســــــــــــــــــــــح
 

  
 إذا ُدقَِّق. ُزلَّ و: الَخفيُف ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ. قاَل :  األََزلُّ و

 قَطُّ ماًء أَْبَرَد من ماِء الثَّغُوب. َزْلَزْلتُ  وقاَل أَبُو َشْنبٍَل : ما

 أَْبَرَد من ماِء الثَّْغِب. ُزلُوالً  فيه يَِزلُّ  قاَل األَْزَهِريُّ : مْعناهُ ما َجعَْلُت في َحْلقي ماءً 

 أي يَُسوقُها بالعُْنِف. يَُزْلِزلُها : التََّحُرُك واالْضِطَراُب ، وجاَء باإِلبِلِ  التََّزْلزلُ و

وكأَنَّه يْعتَِمُد على  ُمْعتَِمداً في أََحِد ِشقّْيِه رافِعاً َجْنبَهُ اآلَخرَ  وأَْسَرعَ  َعدا بالكسِر ، ِزماالً  من َحدَّْي َضَرَب ونََصرَ  يَْزُملُ و َزَمَل يَْزِملُ  : [زمل]

 ِرْجٍل واِحَدةٍ وليَس له بذِلَك تمكُُّن الُمْعتَِمِد على ِرْجلَْيه جميعاً.

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( اللسان والتهذيب واألساس.2)
 واللسان.« .. . إذا أسندوين.. ة : فقالوابرواي 122/  1( ديوان اهلذليا 3)
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 يُِصيبُه. كِكتاٍب ، َظْلٌع في البَِعيرِ  زمالو

يو اِويَةِ  (1) ِلفافَةَ  قاَل األَْزَهِريُّ : العََرُب تَُسّمِ  كُكتٍُب. ُزُملٌ  جوبالكسِر ،  ِزَماالً  الرَّ

 أَْشِربٍَة. ِمثْلُ  أَْزملةٍ  ثالثَةُ و

 غيَرهُ أي يَتْبَعُه. يَْزُملُ  من الزاِملُ و

اِملُ و  الذي كأَنَّه يَْظلَُع من نَشاِطِه. وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : من ُحُمِرة الوحِش  من الدَّواّبِ. الزَّ

ً و َزَمالً و بفتِْحِهما َزماالً و يَْزمُل َزْمالً  في َمْشِيِه وَعْدِوه َزَملَ  وقد َكتَْين إذا َرأَْيته يَتََحامَ  َزَمالنا  ُل على يََدْيه بَْغياً ونََشاطاً ، قاَل :محرَّ

د  الَيَديحن   زاِمالَتراُه يف ِإحح
 وقاَل لَبِيُد :

  ُ نـــــــــــــــِ ِد يف ســــــــــــــــــــــــــــَ اٌج مـــــــــــــــُ حـــــــــــــــ  َو ســــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــح  فــــــــــــــــَ

ُدو      عـــــــــــــح ِن إذا يــــــــــــــَ طـــــــــــــح رح الحـــــــــــــُ  الـــــــــــــبـــــــــــــَ (2)َزمـــــــــــــَ
 

  
 ، وهو القائُِل فيه : فََرُس ُمعاِويَةَ بِن ِمْرداٍس السَّلَِمّيِ  : زاِملٌ و

دح َأكـــــــــثـــــــــرُت تـــــــــعـــــــــريـــــــــَ   قـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــعـــــــــمـــــــــري ل  زامـــــــــرٍ ل

رَا     دََع عــــــــــــابــــــــــــِ الِح َأو لــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــح ِض الســــــــــــــــــــــــــّ  لــــــــــــوقــــــــــــح

  

ه و  ــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــالئ ــــــــــــــــــــه وب ــــــــــــــــــــر َأايٍم ل  ال مــــــــــــــــــــث

  
رَا   رحِع إن كـــــــــــنـــــــــــَت خـــــــــــابـــــــــــِ  كـــــــــــيـــــــــــوٍم لـــــــــــه ابلـــــــــــفـــــــــــَ

  
اِملَةُ و ُجِل ومتاُعهُ في َسفَِره التي يُْحَمُل عليها الزَّ ْملِ  فاِعلَةً من من اإِلبِِل وَغْيِرها طعاُم الرَّ ، ولقد أَْبَدَع َمْرواُن بُن  َزَواملُ  الَحْمِل والَجْمعُ  الزَّ

 أَبي َحْفصة إِذ َهَجا قوماً من ُرواةِ الّشْعِر فقاَل :

ر َدهــــــــــم  َزوامــــــــــِ ــــــــــح م عــــــــــن لــــــــــح عــــــــــاِر ال عــــــــــِ ــــــــــأَلشــــــــــــــــــــــــح  ل

لـــــــــــــــــح      دهـــــــــــــــــا ِإال  كـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــِّ رِ ِبـــــــــــــــــَ  م اأَلابعـــــــــــــــــِ

  

دا  رِي الـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــرُي ِإذا غـــــــــــَ دح ُر  مـــــــــــا يـــــــــــَ مـــــــــــح  لـــــــــــعـــــــــــَ

  
ِر    ـــــــــــِ رائ ـــــــــــغـــــــــــَ ه َأو رَاَح مـــــــــــا يف ال (3)أبَوســـــــــــــــــــــــــاقـــــــــــِ

 

  
 الصَّوُت عن األَْصَمِعّي ، وأَْنَشَد األَْخفَُش : األَْزَملُ و

ا  راهتـــــــــــِ جـــــــــــَ ر يف حـــــــــــَ يـــــــــــح ثـــــــــــاُت اخلـــــــــــَ ب  لـــــــــــِ  َتضـــــــــــــــــــــــــِ

جــــــــاِج هلــــــــا و      ض مــــــــن حتــــــــت الــــــــعــــــــَ مــــــــَ الَتســــــــــــــــــــــح (4)ازحمــــــــَ
 

  
ه ، وقيَل : أَْزَمالً  يُريدُ  ، وهو ِوعاُء ُجْردانِه ، وال  كلُّ َصْوٍت ُمْختَِلٍط أَو َصْوٌت يَْخُرُج من قُْنِب دابَّةٍ  : األَْزَملُ  ، فحَذَف الَهْمَزةَ كما قالُوا َوْيلُمَّ

 وُكلَّه. أَي َجميعَه بأَزَمِلهِ  ءُ أَي الشي وأََخَذهُ  فِْعَل له.

 أَي كثيَرةٌ. أَْزَملَة يقاُل : ِعيَاالت الكثيَرةُ  األَْزَملَةُ و

 ، قاَل : َرنيُن القَْوِس  : األَْزَملَةُ و

يِّ َأهـــــــــــــــــازِيـــــــــــــــــٌج و و  ةٌ لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــِقســـــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ  أَزحمـــــــــــــــــَ

نــــــــــوب َتســــــــــــــــــــــــو       ّ  اجلــــــــــَ ــــــــــرَبَدا حــــــــــِ (5)املــــــــــاَء وال
 

  
 الدابَّةُ إِذا فَعَلَْت ذِلَك ، قالَهُ أَبُو الَهْيثِم. َزَملَتِ  في أََحِد ِشقَّيِه ، من َزَملَ  ، من األَْوعاِل الذي إِذا َعَدا : بالضمِ  األُْزُمولَةُ و

ُت من الُوُعول ويَُضمُّ ، َكبِْرَذْونَةٍ  : اإِلْزَمْولَةُ  قاَل غيُره :و  ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل يَِصُف َوْعالً ُمِسنّاً : وغيِرها الُمَصّوِ

را  م  الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ وحدًا َأحـــــــــــــــَ ولـــــــــــــــةً عـــــــــــــــَ اًل  أَزحمـــــــــــــــُ  َوقـــــــــــــــِ

َذفـــــــــا      ض الـــــــــقـــــــــُ بـــــــــَ تــــــــــح راث ِإبـــــــــيـــــــــِه يــــــــــَ (6)عـــــــــلـــــــــ  تـــــــــُ
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بَْيِديُّ في األَْبنِيِة. ويقاُل : هو أُْزمولَة َرَواهُ أَبُو َعْمٍرو : ،  إِْزَمْولَةُ و إِْزَمْول بالضِم ، وَرَواهُ األَْصَمِعيُّ َكِبْرَذْونٍَة وكذِلَك يَْرِويه ِسْيبََوْيه والزُّ

 بكسِر األَلِف وفتِح الميِم.

 ْت َمدًّا ألَنَّها َمْفتوٌح ما قْبلَها ، فَشابََهِت األُُصول بذِلَك فأُْلِحقَْت بها.وقاَل ابُن جنّيِ : قيَل هو ُمْلَحق بَجْرَدْحٍل ، وذِلَك أَنَّ الواَو التي فيه ليسَ 

اُء : فََرسٌ  ً  إِْزَمولَة أَو قالَ  أُْزُمولَة وقاَل الفرَّ ٍل أَْيضاً في ُسْرعتِه ، وأَْنَشَد بَْيَت ابِن ُمْقبِ  أُْزُمولَة إِذا اْنَشَمَر في َعْدِوه وأَْسَرَع. ويقاُل للَوِعِل أَْيضا

 ، وفَسَّره فقاَل : القَُذُف الَمهاِلُك يُريُد الَمفَاِوَز ، وقيَل : أََراَد قَُذف الِجبَاِل ، قاَل : وهو أَْجوُد.

ْوَملَةُ و  : َسْوُق اإِلبِِل. الزَّ

__________________ 
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا والسيا  اقتض  نصبها بعد تصرف الشارح ابلعبارة.1)
 واللسان وعجزه يف التهذيب. 145ديوانه ط بريوت ص ( 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( اللسان بدون نسبة.5)
 .62واللسان والتهذيب والتكملة والصحاح ومنته  الطلب ص  183( ديوانه ص 6)
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ْوَملَةُ  في الُمْحَكِم :و ْوَملَةُ  : اإِلبُِل ، العيرُ وواللِّطْميةُ  الزَّ ، والِعيُر ما كاَن عليها حمٌل أَْو لم يُكْن ، قالَهُ ابُن  التي عليها أَْحمالُها واللِّطميةُ : فالزَّ

اُء في نَواِدِرِه :  األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد الفرَّ

الَب الــــــــــِعشــــــــــــــــــــــــح   ك طــــــــــِ يــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــح يـ لــــــــــِ  َنســــــــــــــــــــــــ   خــــــــــَ

ةٌ      لـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ ِ   َزوح لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ اِء بـ بـــــــــــــــــَ (1)ذاُت عـــــــــــــــــَ
 

  
 لُصوِص العََرِب :وقَْوُل بعِض 

ي عـــــــــن  ربح و ِإىل   صـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــُ هـــــــــمَأشـــــــــــــــــــــــح لـــــــــِ  َزوامـــــــــِ

َزن و      ر وا مـــــــــــــن ا ـــــــــــــَ (2)مـــــــــــــا ُأالقـــــــــــــي ِإذا مـــــــــــــَ
 

  
 .زاملة أَو َزْوَملَة يَُجوُز أَْن يكوَن َجْمع

ْملَةَ و فَقَة الزُّ  ، عن أَبي َزْيٍد ، وأَْنَشَد : : بالضّمِ ، الرُّ

تح  جـــــــــــَ تـــــــــــِ رِهـــــــــــا حـــــــــــالـــــــــــٌب يـــــــــــومـــــــــــًا وال نـــــــــــُ  مل ميـــــــــــُح

هـــــــا يف      بـــــــًا وال ســـــــــــــــــــــاقــــــَ قــــــح لـــــــةٍ ســــــــــــــــــــَ (3)حـــــــاِدي  ُزمــــــح
 

  
ْملَةُ  قيَل :و  الَجماَعةُ. : الزُّ

ْملَةُ و ْوُر من الَوِدّيِ وما فاَت اليََد من الفَسيلِ  : الّزِ  ، ُكلُّ ذِلَك عن الَهَجرّيِ. بالكسِر ، ما اْلتَفَّ من الَجبَّاِر ، والصَّ

ِميلُ و ديفُ  : الزَّ ديُف على الدابَِّة يتكلَُّم به العََرُب ، كأَميٍر ، الرَّ ْملِ  على البَِعيِر الذي يَْحِمُل الطعاَم والَمتاَع ، وقيَل ، هو الرَّ  ، بالكسِر. كالّزِ

 أَْرَدفَه أَو عاَدلَهُ. : َزَملَهُ يَْزُملُهُ َزْمالً و

 إِذا أَْرَدْفته. َمْزمولٌ و َزِميلٌ  الرُجَل على البَعيِر فهو َزَمْلتُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

ُجالِن على بَعيَرْيهما فهما قيَل :و  فإِذا كانا بِال َعَمٍل فََرفيقاِن. َزِميالنِ  إِذا َعِمَل الرَّ

 ، وأَْنَشَد : : اإِلْخفاءُ  التَّْزِميلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

لــــــــــون َزمــــــــــِّ ــــــــــُ م  يـ هــــــــــُ ــــــــــَ نـ ــــــــــح يـ ــــــــــَ ِن بـ غــــــــــح نــــــــــَا الضــــــــــــــــــــــــِّ  حــــــــــَ

ف و      لــــــــَ هــــــــه كــــــــَ وُد َأو يف َوجــــــــح ُن َأســــــــــــــــــــــح غــــــــح (4)الضــــــــــــــــــــــِّ
 

  
لُوهم» حِديُث قَتْلى أُُحٍد : ، ومنه اللَّفُّ في الثَّْوبِ  : التََّزِميلُ و  ، أَي لُفَّوهم فيها. «بِثيَابِهم َزّمِ

ل فإِذا رُجلٌ »في حِديِث السَِّقيفَِة : و  ُمَدثَّر ، يْعنِي َسْعد بن ُعبَادة.، أَي ُمغَطًّى  «بَْين َظْهرانَْيهم ُمَزمَّ

 وقاَل اْمُرُؤ القَْيِس :

 (5) ُمَزم ركبري أانٍس يف ِِباٍد 
لَ و لَ  بالثَّْوِب وتََدثََّر به : تَلَفَّفَ  تََزمَّ مَّ لُ )، ومنه قَْولُه تعالَى :  عليه افَّعَّلَ  كازَّ لُ  : قاَل أَبُو إِْسحق : أَْصلُه (6) (اي أَي َُّها اْلُمزَّمِّ ، والتاُء  الُمتََزّمِ

لَ  تُْدغُم في الزايِ لقُْربِها منها ، يقاُل :  فالٌن إِذا تَلَفََّف بثِيَابِِه. تََزمَّ

لُ و مَّ اٍن وَكتٍِف وقِْسيَبٍّ  : الزُّ انَةٍ  ، بكسٍر فسكوٍن ففتٍح فتَْشِديٍد ، كُسكٍَّر وُصَرٍد وِعْدٍل وُزبَْيٍر وقُبَّْيٍط وُرمَّ ، فهي لُغاٌت  وُجَهْينَةَ وقُبَّْيَطٍة وُرمَّ

ِعيفُ  إِْحَدى َعَشَرةَ ، كلُّ ذِلَك بمْعنَى ْذُل الذي الَجباُن الضَّ لُ  الرَّ في بَْيتِه ال يَْنَهض للغَْزِو ويَْكَسُل عن مسامات األُموِر الِجَساِم ، قاَل  يَتََزمَّ

 : أَُحْيحةُ 

نــــــــــــــائــــــــــــــي و  يِن غــــــــــــــَ غــــــــــــــح ــــــــــــــُ ــــــــــــــيــــــــــــــَك مــــــــــــــا يـ  ال وأَب

ــــــــــــاِن      ي ــــــــــــح ت ــــــــــــفــــــــــــِ رٌ مــــــــــــن ال ــــــــــــح ي وُ    ُزمــــــــــــ  (7)َكســــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ا : وابنَاه وابن اللَّْيل ، ليسَ  ْيلٍ  وقالَْت أُمُّ تأَبََّط شرًّ  ، وقاَل أَبُو َكبيٍر الُهَذليُّ : (8)، َشُروٌب للقَْيِل ، يَْضرُب بالذَّْيِل  بُزمَّ
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ن املـــــــــــــــنـــــــــــــــام رأَيـــــــــــــــو  ب  مـــــــــــــــِ هـــــــــــــــُ ه ِإَذا يــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

اِ  لـــــــــيـــــــــَ       ِب الســـــــــــــــــــــــّ عـــــــــح وب كـــــــــَ رُتـــــــــُ رِ كـــــــــَ (9)بـــــــــُزمـــــــــ 
 

  
لِ  وقاَل ِسْيبََويّه : َغلَب على مَّ ا تْدخلُه الهاُء. الزُّ  الَجْمُع بالواِو والنُّوِن ألَنَّ مَؤنَّثه ممَّ

 يَْقطُع بها األَِديَم ، قاَل َعْبَدةُ بُن الطَّبِيِب : : بالكسِر ، َشْفَرةُ الَحذَّاءِ  اإِلْزِميلُ و

__________________ 
 .62واللسان والتهذيب والتكملة ومنته  الطلب ص  183( ديوانه ص 1)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.2)
 .«حادِ »( اللسان والتهذيب والتكملة وفيها 3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
 وصدره : 62ديوانه ص ( من معلقته ا 5)

 كبن ثبرياً يف عرانا وبله
 والبيت بتمامه يف اللسان.

 ( أو  سورة املزمر.6)
 .«زمر»واجملمر  26/  3( اللسان والصحاح واملقايي  7)
 نبه عليه هبامش املطبوعة املصرية.« كمقرب اخلير»( زيد يف اللسان : 8)
 الزمر ابلضعيف.والضبرت عنه. وفسر  94/  2( ديوان اهلذليا 9)

  



14017 

 

هـــــــا  مـــــــُ نحســـــــــــــــــــــِ ي يف اأَلرحِض مـــــــَ حـــــــِ تـــــــَ نــــــــح ة يــــــــَ امـــــــَ هـــــــَ يــــــــح  عـــــــَ

رحف      حــــــــَ  يف أَِدمِي الصــــــــــــــــــــــِّ تــــــــَ ــــــــح يــــــــرُ كــــــــمــــــــا انـ (1)ِإزحمــــــــِ
 

  
 ، بقَُر الَوْحِش. في َطَرِف ُرْمحٍ لَصْيِد البَقَرِ  كالِهالِل تُْجعَل َحديَدةٌ  : اإِلْزِميلُ و

 الِمْطَرقَةُ. اإِلْزِميلُ  قيَل :و

جاِل. الشَّديدُ  اإِلْزِميلُ و  ، قاَل : ِمَن الّرِ

ِش و   ِإزحِميرال ِبُغّ  َعِنيد الُفحح
 : َشِديُد األَْكِل ُشبِّه بالشَّْفَرةِ. إِْزِميلٌ  وقيَل : َرُجلٌ 

 ِضدٌّ. الدُّْون ، وهو الضَّعيفُ  أَْيضاً : اإلْزِميلُ و

ها ، ِلهِ أَْزمُ و ، بفتحِ الميِم ، بأَْزَمِلهِ  أََخَذهُ  يقاُل :و كةً ، كما في اللَِّساِن. بَزَملَتِه ، وكذا بأَثَاثِهِ  أَي أَْزَملَتِهِ و ، بضّمِ  ، محرَّ

كةً ،  َزَملَةً  تََركَ و  ِعياالً. أَي أَْزَمالً و أَْزَملَةً و، محرَّ

ةٍ واِحَدةٍ  ُكلَّه َحَملَهُ  أَي الِحْمل ، اْزَدَملَهُ و ْملِ  ، وهو اْفتَعََل من بَِمرَّ ا جاَءِت التاُء بْعَد الزايِ ُجِعلَْت َداالً. الّزِ  ، أَْصلُه اْزتََملَه ، فلمَّ

ُجِل العاِلم باألْمِر. قاَل : عاِلٌم بها. أَي َزْوَملَتِها هو ابنُ  يقاُل :و  أَْيضاً ابُن األََمِة وَعْبُد هللا بنُ  َزْوَملَةَ  وابنُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقاُل ذِلَك للرَّ

اغانّيِ  (2) بالكسرِ  الجهنِيُّ ، ِزْملٍ   َصحابِيٌّ َغلٌَط. في العُبَاِب : ، تابِِعيُّ َمْجهوٌل غيُر ثِقٍَة. وقوُل الصَّ

اُح قاَل شْيُخنا : َكالُم المصنِِّف هو الغَلَُط ، وعْبُد هللا َصحابِيٌّ َذَكَره الَحافُِظ في اإِلَصابَةِ  َح به شرَّ ْن أَلََّف في أَْسماِء الصَّحابَِة وَصرَّ  كغَْيِره ممَّ

 الَمواِهِب في التَّْعبيِر أَثْناء الطب ، انتََهى.

 قْلُت : قاَل الذََّهبِيٌّ في التَّْجريِد : يُْرَوى عنه حِديُث االْستِْغفاِر وهو تابِِعيٌّ َمْجهوٌل.

يواِن : إِنّه أَرْ   َسَل حِديثاً فيُوهُم فيه الصْحبَة وال يكاُد يُْعرُف ، أَحاِدْيثه ُمْنَكَرة.وقاَل في ذيِل الّدِ

صاِحُب شْرَطِة ُمعاِويَةَ ،  َصحابِيُّ  العْذِريُّ  بُن َعْمِرو بِن أَبي العَْنِز بِن ُخشافٍ  َزْملُ  هو بُن َربيعَةَ ، أَو ، كُزبَْيرٍ  ُزَمْيلُ  هو أَو بالفتحِ  َزْملُ و

 الَخزاِعيُّ َذَكَره السهيلّي. ُزَمْيلُ  تَِل بمْرجِ َراهِط ؛ وَوقََع في العُبَاِب : َعْمِرو بُن العتر بِن ُخشاٍف ، وهناَك َصحابيُّ آَخر يقاُل لهلَه ِوفاَدةٌ وقُ 

بَْيرِ  ُزَمْيلُ  كُزبَْيرٍ و  ، وعنه يَِزيُد بُن الهاِد تكلّم فيه. بُن َعيَّاٍش َرَوى عن َمْوالهُ ُعْرَوةَ بِن الزُّ

َمْيِليُّ  بِن َسلََمةَ بِن عبِد العُّزى بِن عاِمرٍ  َسلََمةُ بُن َمْخَرَمةَ  : أَبُو َسِعيدٍ  كُجَهْينَةَ ، بَْطٌن من تُجيَب منهم : ُزَمْيلَةُ و ثُ  الزُّ َشِهَد فتَْح  التُِّجيبِيُّ الُمَحّدِ

يعَةُ بُن لقيٍط التُِّجيبِيُّ واْبنُه َسِعيد بن َسلََمةَ َرَوى عن أَبيِه ، وعنه ِمْصَر وَرَوى عن ُعمَرو وُعثْمان ، َرِضَي هللاُ تعالى عنهما ، وعنه َرب

 َعْمُرو بُن الَحاِرِث وُسلَْيماُن بُن أَبِي وهٍب.

َمْيِليُّ  أَْيضاً أَبُو حْفص َحْرَملَةُ بُن يَْحيَى ُزَمْيلَة ومن بَنِي ؛ وسكُن بُن أَبي كريمةَ بِن َزْيٍد « ح ر م ل»صاِحُب الشافِِعّيِ قد تقدََّم َذَكَره في  الزُّ

َمْيِليُّ  التُِّجيبِيُّ   َرَوى عنه َحْيوةُ بُن ُشَرْيحٍ. الزُّ

لَةُ و ُد فيها الماءُ  الُمَزمَّ ةٍ أو َخابيٍة َخْضَراء ، قالَهُ المطرزّي في شرحِ الَمقَاَمات ، وهي لُغَةٌ  : كُمعَظََّمٍة ، التي يُبَرَّ ْعملُها يَْستَ  ِعراِقيَّةٌ  من َجرَّ

 أَْهُل بْغَداَد ، كما في العُبَاِب.

ْملُ و ً  ِزْمالً  إِن فَقَْدتموني لتَْفِقُدنَّ »في حِديِث أَبي الدَّْرداء ، ، و : بالكسِر ، الِحْملُ  الّزِ ؛ يُريُد ِحْمالً َعِظيماً من العلِم ؛ قاَل الخَطابيُّ :  «َعِظيما

ل وَرَواهُ بعُضهم  ، بالضّمِ والتْشِديِد ، وهو َخَطأٌ. ُزمَّ

 ، عن أَبي َعْمٍرو. إذا كاَن نِْصَف الُجواِلقِ  ِزْملٌ  ما في ُجواِلِقَك إِالَّ  يقاُل :و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : الُمعاَدلَةُ على البَعيِر. الُمزاَملَةُ 

ِميلُ و فيُق في السَّفَِر الذي يعينَك على أُُموِركَ  الزَّ ِديِف ، ثم اْستُِعيَر فقيَل : أَْنَت فاِرُس الِعْلِم وأَنَا : الرَّ  .َزِميلُكَ  ، وأَْصلُه في الرَّ
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 ، والياُء لإِلْشبَاعِ. االزمل الِقِسّيِ : أَْصَواتُها ، َجْمعُ  أََزاِميلُ و

ْوَملَة وقاَل النَّْضُر : ْفقة. الزَّ  ِمثْل الرُّ

__________________ 
 ويف اللسان : عريانة.« عيهمةٌ »برواية :  21بيت رقم  26 ( من قصيدة مفضلية رقم1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ُجَهيِن .2)
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كةً ، أَي بأَثَاثِه. بَزَملَتِه ءَ وأََخَذ الشي  ، محرَّ

 إِبِِله وَغنَِمه ولم يَُخلِّْف من ماِلِه شيئاً.إذا َخَرَج بأْهِلِه و (1) بأَْزَمِلهِ  ، وَخَرجَ  أَْزَملَة وقاَل أَبُو َزْيٍد : َخَرَج فالٌن وَخلَّف

َملُ و َجُز ؛ وَسِمْعُت ثَِقيفاً وُهَذْيالً  الزَّ كةً ، الرَّ  أَي يَتََراَجُزون ، وقَْوُل الشاِعِر : يَتََزاَملُون : محرَّ

ــــــــــــازُع مــــــــــــا داَم  ــــــــــــن لــــــــــــب ال غــــــــــــح ــــــــــــُ رح ال يـ ــــــــــــز مــــــــــــَ  ال

رح      تــــــــــــًا فــــــــــــقــــــــــــد محــــــــــــََ ب  صــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــِ (2)إذا َأكــــــــــــَ
 

  
تُه ؛ قاَل ابُن جنِّي : هكذا َرَوْيناهُ عن أَبي َعْمٍرو (3)يقوُل : ما داَم يَْرُجُز فهو قَِويٌّ على السقي  َمل ، فإذا َسَكَت َذَهبَْت قوَّ ، بالزايِ  الزَّ

 نَى وقد تقدََّم.الُمْعَجَمِة ، وَرَواه غيُرهُ بالراِء ، وُهَما َصِحيَحان في المعْ 

 بُن ِزياٍد الطَّائيُّ شْيُخ لعلّيِ بِن المِدينّي فيه َجَهالَةٌ. زاِملُ و

 ثِقَةٌ. زاِملٍ  بُن أَْوس الطَّائيُّ عن أَبي ُهَرْيَرة َرِضَي هللا تعالَى عنه ، وعنه اْبنُه عقبةُ بنُ  زاِملُ و

 .(4)بُن وبيٍر وابُن أَّمِ ِديناٍر : شاِعَران  ُزَمْيلُ و

 هو قاتُِل ابن َداَرةَ ، وأَنّهما َجِميعاً اْسَمان له. ُزَمْيالً و َزَمالً  د قيَل إنَّ وق

 : اسُم رُجٍل. وأَْيضاً : اسُم اْمَرأَةٍ. َزْوَملُ و

الِ  ومحمُد بُن الُحَسْيِن األَْنصاِريُّ الَمْعُروُف بابنِ  مَّ  ْسَكْندِريَِّة َذَكَره َمْنصوُر في الذَّْيِل.إلِ ٧، كشدَّاٍد ، َسِمَع بمكَّةَ يونس الهاشمّي وَماَت ب الزَّ

َواِملُ و  في ثيابِِه : تَلَفَّف. اْزَدَملَ و: بَُطْين من العََرِب في َضَواِحي ِمْصَر.  الزَّ

اِغُب. المزملو  : يَُكنَّى به عن المقصر والُمتَهاِوُن في األَْمِر َذَكَره الرَّ

ْمجيلُ  : [زمجل]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. : بالكسرِ  الّزِ

 وكأَنَّه القَِويُّ ، كما في العُبَاِب. النَِّمرُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

ْل ذِلَك. ْخُم كما َسيَأْتي فتأمَّ ْنجيُل الذي هو بمْعنَى القَويُّ الضَّ  قْلُت : وكأَنَّ ِمْيَمه َمْقلوبَةٌ عن نوِن الزَّ

 َوقََع. أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وقاَل األَْزَهِريُّ : أَي : اْزِمْهالالً  الَمَطرُ  َهلَّ اْزمَ  : [ازمهلل]

 ساَل بْعَد َذَوبانِِه. إذا الثَّْلجُ  اْزَمَهلَّ و قاَل :

. الُمْنتَِصبُ  : هو الُمْزَمِهلُّ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

افي ِمَن المياِه. الُمْزَمِهلُّ  : (5)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و  الصَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 إذا فَِرَح عن أَبي َعْمٍرو. اْزَمَهلَّ 

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

َج له بقيُّ بُن َمْخلٍد حِديثاً ، َذَكَره ابُن فهٍد في ُمْعَجِمِه. َزْمَكلَ   : كَجْعفٍَر ، صحابيُّ َخرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ْنبُلُ  : [بلزن] جاِل. الزُّ  : كقُْنفٍُذ ، القصيُر من الّرِ

 : إسٌم ، أَْوَرَده األَْزَهِريُّ في ُرباِعّيِ التَّْهِذيِب. َزْنبَلُ و
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َرها  َزْنبَلٍ  وابنُ  ر َرأَْيت له َواقِعَة السُّْلطان َسِليٍم عْنَد ُدُخوِله بِمْصَر َحرَّ ِخين كان بالَمَحلَِّة ُمتَأّْخِ  فأَْبَدَع.: رُجٌل من الُمَؤّرِ

ْنبِيلُ و بِيِل ، وهذا قد َذَكَره المصنُِّف في  الّزِ  .َزنَابِيلُ  ، والَجْمعُ « ز ب ل»: بالكسِر والفتحِ ، لُغَةٌ في الزَّ

 .624الَمْخزوميُّ اليَمنِيُّ عن ابِن َعَجْيٍل وابِن الحْضَرمّيِ َماَت َسنَة  الّزْنبُولِ  أَْحمُد بُن أَبي بَْكِر بِن إْبَراِهيَم بنِ و

__________________ 
 .«أبزملة»( يف اللسان ؛ 1)
 واملثبت كرواية اللسان.« مخر .. . فإن أكب.. ( اللسان واألساس وفيها : لن يغلب2)
 ( اللسان : السعي.3)
 زمير بن أم دينار الفزاري قاتر ابن دارة وهو زمير بن وبري ا قا  حا ضربه الضربة الجي هلك فيها : 129( كذا ا ويف املؤتلف ل مدي ص 4)

 أان زمـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــــــــــن داره 

ـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــزارهو       كـــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــف الســــــــــــــــــــــــــــــــــب

  

 مث عقلت النيب والبكارة
 مالك بن خياط العكلي ا شاعر فارس.وفيه أيضاً زمير بن حذافة بن 

 وزامر بن مصاد القيين مث ا يوي ا شاعر فارس.

 .342/  3( اجلمهرة 5)
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ا يُْستَْدَرُك عليه ، أَْيضاً :  * وممَّ

ْنِجيلُ  : [زنجل] عيُف ، هكذا َرَواهُ األَُمويُّ وابُن األَْعَرابّيِ بالنّوِن. الّزِ  : بالكسِر ، الضَّ

ئِْجيُل بالَهْمِز بدُل النُّوِن ، وقد اْستَْطَرده المصنِّف في ز ج ل ،  اُء : هو الّزِ ْنِجيلُ ووقاَل الفرَّ ْخُم ، كما في اللَِّساِن. الّزِ  أَْيضاً : القَويُّ الضَّ

 .(1)َمْدرسةٌ بِدَمْشق نُِسبَْت إلى  : الّزْنِجيِليّةو

ْنَجبيلُ  : [زنجبل] اغانيُّ في َزْجبََل. الزَّ  هنا َذَكَره الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن ، وأَْوَرَده الصَّ

ى (2) الَخْمرَ  قاَل ابُن ِسْيَده : َزَعَم قَْوٌم أنَّ   قاَل : َزْنَجبيالً  يَُسمَّ

 عاِت  ُمطَي ب َزجنحَبيرو 
ْنَجبيل ، عزوجلاألَْزَهِريُّ : َذَكَر هللا  وقالَ  ، أَي  (3) (كاَن ِمزاُجها َزَْنَِبياًل َعْيناً ِفيها ُتَسّمى َسْلَسِبيالً )في كتابِِه العَِزيِز فقاَل :  الزَّ

ْنَجبِيل يَْجَمع َطْعمَ  ْنَجبِيل ، والعََرُب تَِصفُ  الزَّ يِب وهو ُمْستطاٌب عْنَدهم ِجدًّا ؛ قاَل األَْعَشى : الزَّ  بالّطِ

ا مــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــن ي ــــــــــــــــــِ ن يب كــــــــــــــــــبّن جــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــز جنــــــــــــــــــحَ  ال

ورا      ا وأَرحاًي َمشــــــــــــــــــــــــــــُ اهــــــــــــــَ رَت فــــــــــــــَ الــــــــــــــَ (4)  خــــــــــــــَ
 

  
ْنَجبِيل قاَل : فجائٌِز أَْن يكونَ  في َخْمِر الجنَِّة ، وجاِئٌز أَْن يكوَن ِمَزاَجها وال َغائِلَة له ، وجائٌِز أَْن يكوَن اْسماً للعَْين التي تُْؤخذُ منها هذه  الزَّ

 الَخْمر ، واْسُمه السَّْلَسبِيُل أَْيضاً.

ْنَجبِيلُ  قاَل أَبُو َحنِيفَة :و ا يَْنبُُت في بالِد العََرِب بأَْرِض ُعَمان. الزَّ  ممَّ

 ُت : وبأَْرِض اليََمِن أَْيضاً.قلْ 

يفَةً تْحِذي اللَِّسان ، تَْسِري في األَْرِض  (5) ُعُروقٌ  وهو اَسِن وليَس منه شي ونَباتُهُ كالقََصِب والبَْرِدّيِ  َحّرِ يّاً ، وليَس بَشَجٍر ، يُْؤَكُل والرَّ ٌء بَّرِ

ْين ،رْطباً كما يُْؤَكُل البَْقُل ، ويُْستَْعمُل يابِساً ، ومَربَّ  ْنج والّصِ نَةٌ هاِضَمةٌ  اهُ أَْجوُد الُمَربَّيات ، وأَْجَوُده ما يُْؤتَى به من بِالِد الّزِ ةٌ ُمَسّخِ له قُوَّ

يَّةٌ  جاِليَةٌ للبَْلغَِم ، ُملَيِّنَةٌ يَِسيراً باِهيَّةٌ  َحةٌ للنَْفس ، ُمَذّكِ َف وُسِحَق واْكتُِحَل به أَزاَل الِغشاَوةَ وإن ُخِلَط بُرطوبَِة َكبِِد الَمعَِز وُجفِّ  للعَْقل ، ُمْفّرِ

 عن تَْجربٍة. وُظْلَمةَ البََصرِ 

 ولذا نُِسبَْت إليهم. الِكاَلِب : بَْقلَةٌ وَرقُها كالِخالِف ، وقُْضبانُه ُحْمٌر يَْجلو الَكلََف والنََّمَش ، ويَْقتُُل الِكالبَ  َزْنَجبِيلُ و

 اُز.اإلْشتُْر غ : هو العََجمِ  َزْنَجبِيلُ و

اَسُن. : هو الشَّامِ  َزْنَجبِيلُ و  الرَّ

ْنَدبِيلُ  : [زندبل] . الزَّ اغانيُّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 الفيُل العظيُم. وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : هو

 قاَل شْيُخنَا : َزَعَم قَْوٌم أَنَّ نُونَه أَْصِليَّةٌ كغيِرِه.

َح الشْيُخ أَبُو   َحيَّان بأَنَّ نُونَه زائَِدةٌ ، وتابَعُوهُ ، ونَقَلَه غيُره عن ِسْيبََوْيه ، اْنتََهى.وَصرَّ

بٌ  قْلُت : كيَف يكوُن ذِلَك وُهم قالوا : إنَّه ْل ذِلَك. ُمعَرَّ  زنده پيل ، ومْعنَاهُ بالفاِرِسيَِّة الفيُل الحيُّ ، ويَُكنَّى به عن العظيِم ، فتأمَّ

. مْشيَتِهِ  في َزْنفَلَ  : [زنفل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

َك كالُمثِْقلِ  وقاَل األَْزَهِريُّ : إذا  بِحْمٍل. (6) تََحرَّ

 ، يقاُل : َجاَء. أَْسَرعَ   :َزْنفََل َزْنفَلَةً  : (7)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و
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 إذا َجاَء ُمْسِرعاً. يَُزْنِفلُ 

فَها هللا تعالَى ، يَْرِوي  أََحُد فُقَهاِء مكَّةَ  ، قاَل الدَّارقْطنِيُّ : َسَكَن َعَرفَةَ ، العََرفيُّ  َزْنفَلٌ  : من أَْسَماِء العََرِب ، وهو اسُم رُجٍل ، ومنه َزْنفَلٌ و شرَّ

. وقاَل الدَّارقُْطنِيُّ : َضِعيٌف. قَةٍ غيُر ثِ  عن ابِن أَبي ُملَْيَكةَ ، وعنه إْبَراِهيُم بُن ُعَمَر بِن أَبي الَوِزيِر وجماَعةُ ،  ، قالَهُ النِّسائِيُّ

 إالَّ منه. (8)قاَل ابُن ُدَرْيٍد : َسِمْعتُه من أَبي ُعثْمان االْشنَانذانّي ، ولم أَْسَمْع ذِلَك  : الدَّاهيةُ. َزْنفَلٍ  أُمُّ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 ابألصر.( بياض 1)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  نصبها.2)
 .18ـ  17( سورة االنسان اآيتان 3)
 واللسان. 85( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وِعرحٌ .5)
 .«زفر»( ضبطت يف اللسان ابلقلم بفتح القاف ا ومثله يف التكملة 6)
 .342/  3 ( اجلمهرة7)
 ( يف اجلمهرة : ومل ألعه.8)
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 : َرقََص َرْقَص النَّبَِط ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. َزْنفََل َزْنفَلَةً 

ِرين ، َدفِْيُن َمَحلَّة أَبي على القَْنَطرةِ وإليه نُسِ  َزْنفَلُ و في َضَواِحي ِمْصَر  نَافِلَةُ الزَّ  بَتِ : لَقَُب أَبي الَحَسِن عليُّ بُن الَحَسِن االْبِشْيِهّي ِمَن المتأَّخِ

 باَرَك هللا فيهم.

 ، أَْهَملَه الجماَعةُ ُكلُّهم ، وأَنَا أَْخَشى أَْن يكوَن تَْصِحيفاً. َزْنفَلَ  ِمثْلُ  في َمْشيِهِ  َزْنقَلَ  : [زنقل]

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 أَتْباعِ التابِِعْين ، َرَوى عنه أَْهُل الَجِزيَرةِ. بُن علّيِ بِن محجٍن أَبُو فََزاَرةَ الرقّيِ من َزْنَكلُ  : [زنكل]

َوْنَكلُ و َونَِّك وبهما يُْرَوى قَْولُه : الزَّ  : كَسفَْرَجٍل ، القصيُر كالزَّ

 بـَعحُلها َزَون ٌك َزَونـحَز و 
اغانيُّ في ز ك ل.  هنا َذَكَره صاِحُب اللَِّساِن ، وأَْوَرَده الصَّ

 : قَْريةٌ من قَُرى ِمْصَر من أَْعَماِل الغَْربيِة. َزْنَكلُونو

والُ  : [زول] َوالِ  واإلْضِمْحالُل ، ومنه الدُّنيا َوِشيَكة : الذَّهاُب واإلْستِحالَةُ  الزَّ  .الزَّ

: َكالُمه فيه إجماٌل وأَبُو علّيٍ َجعَلَه  ؛ قاَل شْيُخنا قَليلةٌ عن أَبي علّيٍ  ، وهي يَزالُ و ، هذا هو األَْكثَُر ، يَُزولُ  ُء عن َمَكانِهالشي َزالَ و

 ً بالفتحِ كقَاَل وليَس كذِلَك إذ ال ُموِجَب لفتحِ الَماِضي  َزالَ  كخاَف على الِقياِس ، وَكالُمه كالصَّريحِ في أَنَّه ُمَضاِرعُ  لَزالَ  ُمَضاِرعا

، بالفتحِ كما يَْقتَِضيه اْصِطالحه  َزْوالً و، كأميٍر ،  َزويالً و ، هذه عن اللِّْحيَانّي ، كقُعُودٍ  ُزُؤوالً و َزواالً  والُمَضاِرعِ كما ال يَْخفَى وهللاُ أَْعلَم ؛

ً و ، وفي بعِض النسخِ بالضِم ، كةً وهذه عن ابِن األَْعَراِبّيِ. َزَوالنا  ، محرَّ

ى وبَعَُد. اْزَوأَلّ  كاْحَمرَّ اْحِمَراراً هكذا في النسخِ. وفي العُبَاِب : اْزَولَّ اْزِوالالً و  ِمثُْل اْطَمأَنَّ إذا تَنَحَّ

ْلتُه تَْزِويالً و أَزْلتُه إَِزالَةً و ْيتُه َزوَّ  .فاْنَزالَ  إذا نَحَّ

 ، كلُّ ذِلَك عن اللِّْحيانّيِ. أَْزلَتُه إَزالَةً و ، كقُعُوٍد ، ُزُووالً و أَُزوُل َزواالً  عن َمَكاني بالضمِ  ُزْلتُ و أَِزيلُهُ و أَزالُه : بالكسِر ، ِزْلتُهو

 إذا ُدِعي له باإِلقاَمِة. َزاَل َزوالَةً و،  َزَواالً  الُمْلكُ  َزالَ و

يت ، أي أَْذَهَب هللا َحَرَكته وتََصّرفَه كما يقاُل : اْسَكَت هللا و بالَهالكِ  عليه ُدعاءٌ  : َزوالَهُ  هللاُ  َزالَ و َزوالَهُ  هللاُ تعالَى أََزالَ و ّكِ الباَلِء عن ابِن الّسِ

تَه.  نامَّ

 أَي َذَهبَْت َحَرَكته ، وقَْوُل األَْعَشى : َزاَل َزوالَهُ و

هــــــــــــا  َدا هلــــــــــــا مــــــــــــنح  ــــــــــــَِّ هــــــــــــاَر بــــــــــــَ ذا الــــــــــــنــــــــــــ   هــــــــــــَ

ر      ــــــــــــــح ي ــــــــــــــ  ــــــــــــــل ا ابل ا زَا َ مــــــــــــــا ابهلــــــــــــــُ  (1) ؟َزواهلــــــــــــــَ
  

،  َزوالَها هللاُ  أََزالَ  ؛ قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : وإنّما َكِرهَ الَخياَل ألَنَّه يَِهيُج َشْوقَه وقد يكوُن على اللُّغَِة األَِخيَرةِ أَي َزوالَها الَخيالُ  َزالَ  مْعناهُ قيَل : 

ي ذِلَك ِرَوايَة أَبي َعْمٍرو :  ْفعِ على اإِلْقواِء  َزوالُهاوويقَّوِ ْفعِ فَسِمعَه األَْعَشى ، فَجاَء ؛ وق (2)بالرَّ اَل : هذا َمثٌَل قديٌم تَْستَْعملُه العََرُب هكذا بالرَّ

ْيَف َضيَّْعِت اللَّبََن ، وأَْطِرْق َكَرا ، وَغْيُر أَبي َعْمٍرو وَرَوى هذا الَمثََل   بالنَّْصِب بغَْيِر إْقواٍء ، على مْعنَىبه على اْستِْعماِله ، كقَْوِلهم : الصَّ

 هي بالنََّهاِر. كَزَواِلها عنَّا َطْيفُها باللَّْيلِ  الَ زَ 

َوائلُ و ْيدُ  الزَّ  .َزائِلَة ، َجْمعُ  : الصَّ

َوائِل من المجاِز : هو َراِميو  إليه ، ومنه قَْوُل ابِن َميَّاَدةَ : (3) النِّساءِ  إذا كاَن َطبًّا بإْصباءِ  الزَّ

َرَأ أَرحمــــــــــــــي و  ُت امــــــــــــــح نــــــــــــــح رَ كــــــــــــــُ ر ًة  الــــــــــــــز وائــــــــــــــِ  مــــــــــــــَ

َي      ُت َرمـــــــــح ُت قـــــــــد َود عـــــــــح حـــــــــح بـــــــــَ رفـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح  الـــــــــز وائـــــــــِ
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ا و  َرعــــــــاهتــــــــِ ِر عــــــــن شــــــــــــــــــــــَ هــــــــح َس اجلــــــــَ وح ــــــــَ ُت قـ لــــــــح طــــــــ   عــــــــَ

  
ر و    اح َرثٍّ وانصــــــــــــــــــــــِ هــــــــامــــــــي بــــــــَ (4)عــــــــاَدتح ســــــــــــــــــــــِ

 

  
ا شاَب وأََسن لم تَْصُب إليه اْمَرأَةٌ ،   والشََّرعاُت األَْوتاُر.هذا َرُجٌل كان يَْخِتُل النَِّساَء في َشبِْيبَتِه بُحْسنِه ، فلمَّ

وائِلُ  من المجاِز :و  ِمَن الَمْشِرِق والَمْغرِب في اْستَِداَرتِها. لَزَواِلها النُّجومُ  : الزَّ

 َذَهَب ، وقيَل : بَِرَح ، قاَل ُزَهْيُر : ، وقيَل : اْرتَفَعَ  : َزَواالً  النَّهارُ  َزالَ  من مجاِز المجاِز :و

ي وقـــــــــــد  لـــــــــــِ هـــــــــــاُر بـــــــــــنـــــــــــا الـــــــــــ زَا َ كـــــــــــَبن  َرحـــــــــــح  نـــــــــــ 

ِد      ٍ  َوحــــــــِ بحنــــــــِ تــــــــَ ِر عــــــــلــــــــ  ُمســــــــــــــــــــــح يــــــــح لــــــــَ وحَم اجلــــــــُ ــــــــَ (5)يـ
 

  
__________________ 

 واللسان والتهذيب. 150( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ابلرفض.« زواهلا»( وهي عبارة الديوان فقد ضبرت 2)
 ( ضبطت يف القاموس ابلرفض ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.3)
 .38/  3البيتان يف اللسان والتهذيب واألو  يف الصحاح واألساس واملقايي  ( 4)
 اب اء املهملة.« يوم ا لير»ا ويف اللسان  31( البيت يف اللسان ونسبه للنابغة ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص 5)
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ً و ، كِكتاٍب ، ِزئاالً و ، كذِلَك نَصَّ عليه ثَْعلَب ، َهْمزٍ بِال  ، كقُعُوٍد ، ُزُووالً و َزَواالً  الشَّْمسُ  َزالَتِ  من المجاِز :و كةً ، َزَوالنا  َزلَّتْ  ، محرَّ

لُّ َغْير أَنَّهم لم يقُولُوا في َمْصَدِرهما َزالَ والنَّهاُر  َزالَ  ومنه مالَْت عن َكبِِد السَّماِء.و  ، كما قالُوا في الشَّْمِس. ُزُووالً  الّظِ

 كقَْوِله : نََهَضتْ  أي ِزئَاالً  لَخْيُل بُِرْكبَانِهاا َزالَتِ  من المجاِز :و

 (1)اهلََمالِيُج ابلُفرحساِن  زَا َ قد و 
لِّ  زاَل زائِلُ  من المجاِز :و  وَعقََل. قاَم قائُِم الظَّهيرةِ  أَي الّظِ

أَي عن اللّْحيانّيِ ، ولم يتقدَّْم ِذْكُره ، تَبَع ِعبَاَرةَ الُمْحَكِم  عنه ، وقَْولُه : لهممكانَُهم ثم بََدا  (2) ائْتََووا كقَْيلُولٍَة إذا َزْيلُولَةً  َظْعنُُهم َزالَتْ  يقاُل :و

َظْعنُُهم إلى أَْن قاَل : ثم بََدا لَُهم ، عنه أَْيضاً ، أَي عن اللّْحيانّي كذِلَك ، وهو َصِحيٌح ،  َزالَتْ وونَّصها بْعَد ما ذُِكَر ، وهذه عن اللّْحيانّي ، 

ا  في ِسيَاِق المصنِِّف فالصَّواُب َحْذُف لَْفظِة عنه فتَنَبَّه لذِلَك. وأَمَّ

 .ُمَزاِولٌ  ، وكلُّ ُمَحاِوٍل ُمَطاِلبٌ  عالََجهُ وحاَولَهُ وطالَبَهُ  ، بالكسِر ، ِزواالً و َزاَولَهُ ُمَزاَولَةً و

 هذا األَْمر. ُمَزاَولَة . وَمِلْلتُ ُمَزاِولُهاوِرٌس لألَْعماِل هو ُمَما حاَجةً له ، أَي يَُحاِولُها ، ويقاُل : يَُزاِولُ  ومن المجاِز : هو

 بأَْيِدْيهم. ُمَزاَوالً  هذا األَْمُر ُمَداَوالً فيهم َزالَ  وتقُوُل ما

ً و َزاَل يَُزوُل َزوالً  قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا ُكلُّه من  ، وأَْنَشَد ثَْعلب البِن خاِرَجةَ : َزَوالنا

تــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــح ُت مــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــح َوقـــــــــــــــــــَ اًا فـــــــــــــــــــَ  أُزَاِوهلــــــــــــــــــُ

ب      ٍ  َعضــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ن ٍد ذي َروح ــــــــــــــــ  ن هــــــــــــــــَ (3)مبــــــــــــــــُ
 

  
الً  َزاَوْلت وقاَل رجٌل آلَخَر َعيََّره بالُجْبِن : وهللا ما كنُت َجبَاناً ولكنِّي  وقاَل ُزَهْيُر : !ُمْلكاً ُمؤجَّ

واِدان  َد رَأحِس جــــــــــــَ ا ُوقــــــــــــوفــــــــــــًا عــــــــــــنــــــــــــح نــــــــــــَ ــــــــــــح تـ  فــــــــــــبــــــــــــِ

نـــــــــــــا     زَاِولـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــــه و  يـ فح ـــــــــــــَ هعـــــــــــــن نـ زَاِولـــــــــــــُ ـــــــــــــُ (4)نـ
 

  
لَهو لَهوَ  تََزوَّ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب أََجاَءهُ ، وهكذا َحَكاه الفاِرِسيُّ عن أَبي َزْيٍد. : أَجاَدهُ  َزوَّ

ْولُ  من المجاِز :و  أَي َعَجٌب من العََجائِِب. األَْزَوالِ  من َزْولٌ  يقاُل : هذا : العََجبُ  الزَّ

ْولُ و ْقُر.  : الزَّ ُجِل.  أَْيضاً :والصَّ ُجلُ وع باليََمِن.  أَْيضاً :و الناُس من شجاَعتِِه. يَتََزايلُ  الذي الشُّجاعُ  أَْيضاً :وفَْرُج الرَّ  الَجوادُ  أَْيضاً : الرَّ

د : أَْزوالٌ  والَجْمعُ  يت لكثيِر بِن ُمَزرَّ ّكِ  ؛ وأَْنَشَد ابُن الّسِ

راِم  ـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــِ دح أَُروُح ابل قـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ  اأَلزحوا ل

ال       ح وحٍث ِشـــــــــــــــــِ دِّاًي لـــــــــــــــــذات لـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ (5)مـــــــــــــــــُ
 

  
ْولُ  من المجاِز :و  الباَلُء. أَْيضاً :والشَّْخُص.  : الزَّ

اُز : الَخفيفُ  أَْيضاً :و  ، وأَْنَشَد القَزَّ

دَ  ين لـــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــَ دح تـــــــــــــَ ا وَتســـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــِ ٌة تـــــــــــــَ يـــــــــــــ   نـــــــــــــِ

الِن      جــــــــــح ا  َزوح ٌ مــــــــــض اخلــــــــــائــــــــــِف الــــــــــعــــــــــَ وهبــــــــــُ (6)وثــــــــــُ
 

  
يت : الظَِّريفُ  وهو أَْيضاً : ّكِ َجاِل. قاَل ابُن الّسِ  الفَِطُن. يُْعجُب من َظْرفِه. وقيَل : هو من الّرِ

َف ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. َزاَل يَُزولُ  وقد  إذا تََظرَّ

ٌ  بهاءٍ  ، َزْولَةٌ  هيو جاِل ؛ وقيَل : هي الفَِطنَةُ الدَّاِهيَّةُ ؛ وقيَل : هي الظَِّريفَةُ. َزْولَةٌ  ، يقاُل : اْمَرأَة  إذا كانت بَْرَزةً للّرِ

سائِلِ  َزْولَةٌ  وَوِصيفَةٌ   وفَتَيَاٌت َزْوالٌت. أَْزَوالٌ  يَةٌ ، يقاُل : فِتْ  أَْزَوالٌ  ج : نافَِذةٌ في الّرِ

لَ و  تَنَاَهى َظْرفُه. الفَتى إذا تََزوَّ

لَهو ألََزالَه األَخيُر ُمَطاِوعٌ  فاَرقَهُ  إذا عنه اْنزالَ و َزالَهُ  يقاُل :و  .َزوَّ
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ائِلَةُ و كٍ  عن َمْوِضِعه ، يَُزولُ  من الحيوانِ  كلُّ ذي روحٍ  الزَّ  ال يَقرُّ في َمَكانِه يَقَُع على اإِلنساِن وغيِره ، ومنه أَو كلُّ ُمتََحّرِ

__________________ 
 ( جزء من بيت ومتامه يف اللسان :1)

 عـــــــــــــهـــــــــــــدي هبـــــــــــــم يـــــــــــــوم ابب الـــــــــــــقـــــــــــــريـــــــــــــتـــــــــــــا وقـــــــــــــد 

 زا  اهلــــــــــــــمــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــج ابلــــــــــــــفــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــان والــــــــــــــلــــــــــــــجــــــــــــــمِ     

  

 .«انـحتَـَووحا»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 2)
 ( اللسان.3)
 .«فبتنا عراةً »واللسان والصحاح ا ويف الديوان :  66ديوانه ط بريوت ص ( 4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
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ٍم يف َجبـحَهجي فنَـَزعحته ومل ر  فَرآين»:  عنههللارضلللللليحِديُث ُجنحدب اجلَُهيِنّ  هح ُجٌر منهم ُمنحبطحاً عل  الت ِر فَرَماين بســـــــــــَ
َرأَتِه :  مي ولو كانو  »َأحَتَر   ا فقاَ  المح ُ : اإِلزاَلةُ  : اإلزحِداي ُ و  «لَتَحر  َ  زائَِلةً  لَقدح خاَلطَُه َسهح  ا قاَ  ُكَثريِّ

َد مــــــــــــا  عــــــــــــح ــــــــــــَ ِة بـ ــــــــــــَ الف َداه ابخلــــــــــــِ ــــــــــــَ تح ي  َأحــــــــــــاطــــــــــــَ

ُروَن      اأَراَد رِجـــــــــــــــــــــــــاٌ  آخـــــــــــــــــــــــــَ (1)ازحِدايهلـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وتََحاَولوا. : تَعَالَجوا تََزاَولواو

ويلُ  أََخَذهُ  يقاُل :و إنَّه كان إذا َسِمَع الحِديَث لم يَْحفَْظهُ »حِديُث قَتَاَدةَ :  ، ومنه والبُكاءُ  والقَلَُق واإِلْزعاجُ  أَي الَحَرَكةُ  ألَْمِر ما والعَويلُ  الزَّ

ويلُ وأََخَذهُ العَِويُل   .«حتى يَْحفَظه الزَّ

ُجِل إذا فَِزَع من شيو ا َرآني :يقاُل للرَّ ً  َزالَ  أي َزاَل َزوالُهُ و هُ َزاَل َزويلُ  ٍء وَحِذَر لمَّ ، وأَْنَشَد  ِزيَل َزِويلُه ، ويقاُل أَْيضاً : جانِبُه ذُْعراً وفََرقا

 أَبُو َحنِيفَةَ ألَيُّوِب بِن َعبَايَة :

ا َأنح و بـــــــــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــــــــُ ُن ُرعـــــــــــــــــــــــح ُزوأَيحمـــــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــــــَ

وهـــــــــــــا      فـــــــــــــُ لـــــــــــــَ  الـــــــــــــز ِويـــــــــــــرَ  مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا إذا َأغـــــــــــــح

  
ِة يَِصُف بَْيضةَ النَّعا مَّ  َمِة :وقاَل ذُو الرُّ

هـــــــــــا و  ا وأُمـــــــــــ  نـــــــــــ  حـــــــــــاُش مـــــــــــِ نـــــــــــح يحضـــــــــــــــــــــــــاَء ال تــــــــــــَ  بــــــــــــَ

ــــــــــــا      ن ــــــــــــح ا  زَا َ إذا مــــــــــــا رَأَت ــــــــــــ  ن هــــــــــــامــــــــــــِ ــــــــــــُ ــــــــــــل (2)َزِوي
 

  
 وَسيَأْتي قَِريباً. َزِويلُها ِمنَّا ِزيلَ  أي ال تَْنِفُر ، وأُّمها النَّعاَمِة التي باَضتْها إذا َرأَتْنا ذُِعَرت ِمنَّا وَجفَلَْت نافَِرةً ، ويُْرَوى :

َوْيلُ وكُزبَْيٍر ، د  : ُزَوْيلٌ و ِم ، الزُّ  ع قُْرَب الحاِجِر. : بالالَّ

 السُّوَداِن. بَزِوْيلَة مقابل االجدابية ويُْعرفُ  د قُْرَب إِْفِريِقيَّةَ  ثانِْيهما :و المْهِديَّة ؛ بَزِويلَة ويُْعرفُ  د بالبَْربَرِ  بْلداٌن ، أََحُدهما : : كَسِفينَةٍ  َزِويلَةُ و

 رُجٍل. اسمُ  كُجَهْينَةَ ع ، أَو ُزَوْيلَةُ و

ْبط ، ولكن َضبََطه الَمْقريزيُّ في  بالقاِهَرةِ  : أََحُد األَْبواِب الَمْشهوَرةُ  ُزَوْيلَةَ  بابُ و َرها هللا تعالَى ، هذا هو الَمْشهوُر على األَْلِسنَِة بالضَّ َعمَّ

ْل ذِلَك. وقاَل  َزِوْيلَةُ  الخطِط ، وياقوُت في المْعَجِم كَسفينٍَة وقاَل إنَّه نُِسَب إلى قَبِيلٍَة من البَْربِر يقاُل لَهم ، نََزلُوا هذا الَمكان واْختَّطوا به فتأمَّ

 إْبَراهيُم بُن يونس البعلبكّي في ِرْحلتِه المْصِريَّة.

ةً ُدْون غيِره من  ُزَوْيلَة فأََجاَب أَنَّ بابَ  ؟ُدْون سائِِر األَبوابِ  ُزَوْيلَة يْكتبوَن بابي ءٍ سأَْلُت بعَض شيوِخنا : ألّيِ شي له ِمْصَراعان خاصَّ

 األَبواِب فتَثْنِيَتُه لذِلَك.

 ْربِهما.والخرق لقُ  ُزَوْيلَة قْلُت : والصَّواُب : أَنَّهم إنَّما يثنُّون إلَراَدةِ ِذْكر باِب الخرق ، فيقُولُون بابَيْ 

او َوالُ  أَمَّ ِم ، وَغِلَط الَجْوَهِريُّ في اللُّ  الزَّ ك في ِمْشيَتِِه كثيراً وما يَْقَطعُه من الَمسافَِة قليٌل فبالكاِف ال بالالَّ َجِز وإنَّما الذي يَتََحرَّ غَِة والرَّ

 األُْرجوَزةُ كافِيَّةٌ.

والُ وونَّص الَجْوَهِرّيِ :  ك في َمْشيِِه  الزَّ  عُه من المسافَِة قليٌل ، وأَْنَشَد أَبُو َعْمٍرو :كثيراً وما يَْقطَ  (3)الذي يَتََحرَّ

ِر  َجد 
ُ
رُتِ امل  الز َوا ِ الُبحح

َجُز ألَبي األَْسوِد العجلّي وهو ُمغَيّر ُكلّه ، والذي أَْنَشَده أَبُو ي باالْعتِراِض حْيُث قاَل : الرَّ  َعْمٍرو : وقد َسبَقَه ابُن بَّرِ

ِر الز و ا ح  َُجذ 
رُتِ امل  البـُهح

لُهاو  أَي األُْرُجوَزة : أَوَّ

اِ   ــــــــــــــــ  ي ُة ا ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ئ ــــــــــــــــح َريـ تح مــــــــــــــــُ ر ضــــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  تـ

ا ِ لـــــــــــــــنـــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــ      يـــــــــــــــ  ٍك نــــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ كـــــــــــــــح  ٍء َدمـــــــــــــــَ
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ِر الز و ا ِ  َُجذ 
رُتِ امل  الُبحح

ي البُْهتُِر :  وِرَوايةُ ابُن بَّرِ

اِ   كـــــــــــــــــــ  ٍح بـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــَبر هـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــِ

ــــــــــــــــد ر اِ       ه ال ــــــــــــــــِ ن عــــــــــــــــح ــــــــــــــــطــــــــــــــــَ تح ل ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَبوحرَك (4)ف
 

  

ا إيحرا ِ   عنَد اخِلالِط أمي 
 هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : فأَْوْزَكْت وأَيّما إْيَزاِك بالزايِ فيهما ، كما هو نَصُّ ِروايَِة أَبي َعْمٍرو.

ٍم َدو اِ   لـــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــــا ِبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َداكـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَ

را ِ      ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــك ال هـــــــــــــــــا يف ذل كـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُ ل دح ـــــــــــــــــَ  ي

  

َقريِش  ال ِ  (5)ابلَقنـح ا َتدح  (6) أمي 
__________________ 

 ( اللسان.1)
 .38/  3واللسان والتهذيب واملقايي   554( ديوانه ص 2)
 ( يف الصحاح : يف مشيته.3)
 .«الد را ِ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
 ( يف التكملة : ابلقنفِرّش.5)
 واألرجوزة يف التكملة واألو  والثاين والثالث يف اللسان.( من شواهد القاموس 6)
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اك بهذا المْعنَى لم يَْذُكْره في َزَوَك مع أَنَّ تَْرِكيَب َزَوَك ساِقٌط عْنَد ا وَّ لَجْوَهِرّيِ كما تقدََّم. وقد يَُجاُب عن قْلُت : والعََجُب من المصنِِّف أَنَّ الزَّ

ْلِب القَِويُّ ، والبُْهتُر   أَْيضاً ، كما يقاُل بالكاِف ، فإنَّ التَّْرِكيَب ال يأْبَى المْعنَى ، والدََّمْكَمك :الَجْوَهِرّيِ بأَنَّه يقاُل بالالمِ  كَسفَْرَجٍل ، الشَّديُد الصُّ

ها أَي نَاَكها ، وَذَكر بَِكيك وبَكَّاك مدفع ، وهذا مِ  اِجِز :والُجذَّر والَجْيَذُر كلُّ ذِلَك بمْعنَى القَِصير ؛ وأَرَّ  ثُْل قَْول الرَّ

اشــــــــــــــــــــــــ و  نـــــــــــَ ِك اكـــــــــــتشــــــــــــــــــــــــفـــــــــــتح لـــــــــــِ مــــــــــَ كـــــــــــح  ٍء َدمـــــــــــَ

كِ      نــــــــــــــــــــّ ارُُه َعضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــن وارٍم كــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــَ

  

ِك  صح ســــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــًة ال بــــــــــــرح نــــــــــــِ  تــــــــــــقــــــــــــوُ  َدلــــــــــــّ

  
ـــــــــــــِك    ـــــــــــــكـــــــــــــب ـــــــــــــغـــــــــــــّي ب هـــــــــــــا أبذل َداســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ (1)ف

 

  
اُك : الُمتَتَابَُع ، وأَْوَزَكْت أَيَّما إِْيَزاك : أَي النَْت عْنَد النكاحِ ، اُك : الَكثيُر السَّْحِق في الِجماعِ ؛ وأَْنَشَد أَبُو َعْمٍرو أَْيضاً : والطَّْعُن الدَّرَّ  والدَّوَّ

راِط  هـــــــــــــــا َدوحكـــــــــــــــًا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  الصــــــــــــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــَداكـــــــــــــــَ

َواِط      هـــــــــــــا الـــــــــــــَوطـــــــــــــح َدوحِ  َزوحجـــــــــــــِ (2)لـــــــــــــيـــــــــــــَ  كـــــــــــــَ
 

  
ْخُم.  والقَْنفَِريش : الذََّكُر الضَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

ْولُ  َك. َزالَ  : الَحَرَكةُ ، يقاُل : رأَْيُت َشبَحاً ثم الزَّ  أَي تََحرَّ

 عن مَكانِهم : َحاُصوا عنه. َزالُواو

ُك أَو اْستَِزْلهووقاَل أَبُو الَهْيثَِم : يقاُل اْستَِحل هذا الشَّخَص   أَي يفاِرُق َمْوِضعَه. يَُزولُ  أَي انُظر هل يَُحوُل أَي يَتََحرَّ

الُ و وَّ ْولِ  اِد ، الكثيرُ : كَشدَّ  الزَّ  أَي الَحَرَكة. الزَّ

 به السَّراُب : َرفَعَه وأَْظَهَره. َزالَ و

 اْنتَقََل من بلٍد إلى بلٍد ؛ ومنه قَْوُل َكْعِب بِن ُزَهْيٍر : َزالَ و

َلموا   ُزولوابَبطحِن َمك َة َلم ا َأسح
 أَي اْنتَقَلُوا عن َمكَّة ُمهاِجِرْين إِلى المِدينَِة.

أْيِ ع َزالَ و .  يَُزولُ  ، عن اللّْحيانّيِ ، وهو يَُزوُل ُزُؤوالً  ن الرَّ على الُمبَالَغَِة ؛ قاَل الُكَمْيُت  َزْوٌل أَْزَولُ وفي الناِس أَي يُْكثُر الَحَرَكةَ وال يَْستَقرُّ

: 

ي  شــــــــــــــــــــــــــِ
َ
ا هلــــــــــــا ابمل مــــــــــــ  رحت عــــــــــــَ  فــــــــــــقــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــِ

هـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو  َزوحالً ِب      َديـــــــــــــــــــح (3)اأَلزحَو ُ لـــــــــــــــــــَ
 

  
ي : قاَل أَبُو السَّْمح :وقاَل ابُن   أَْن يَأْتِيِه أَْمٌر يَْمنَعُه الِفَراَر. األَْزَولُ  بَّرِ

 : اسُم أُّمِ ُرْستٍم الفاِرِسّيِ. زالو

ْولِ  : الَمْذُعور من الُمَزاِولُ و  أَي الشَّبَُح باللَّْيِل. الزَّ

ِمْيِن يُْعَرُف بها المزولةو  عاِميَّةٌ. مزاول الشَّْمس والَجْمعُ  َزَوالُ  : آلَةٌ للُمنَّجِ

ِحين. الزويليو  بالضِم كالمغرفة للَمالَّ

 : َشَخَص له َشْخٌص. َزائِلَةٌ  له َزالَتْ و

 النُّجوِم : َطِويٌل. َزائِلُ  وِليلٌ 

 : َعَجٌب في ُسْرَعتِه وِخفَّتِه. َزْولٌ  وَسْيرٌ 

 : َعِجْيبَةٌ في ِشدَّتِها وبَْرِدها. َزْولَةٌ  وَشتَْوةٌ 
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ْهلولُ  : [زهل]  ، ومنه قَْوُل َكْعِب بِن ُزَهْيٍر َرِضَي هللا تعالَى عنه : َزَهاِليلٌ  ٍء والَجْمعُ من كّلِ شي : كُسْرسوٍر ، األَْملَسُ  الزُّ

ه  قـــــــــــُ زحلـــــــــــِ راُد عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا مث يــــــــــــُ ي الـــــــــــقـــــــــــُ  مَيحشـــــــــــــــــــــــــِ

راٌب      بـــــــــــــاٌن وأَقـــــــــــــح يـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا لـــــــــــــَ  (4)رُ َزهـــــــــــــالـــــــــــــِ
  

 األَْقراُب : الَخواِصُر.

ْهلولُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :  : األَْملَُس الظْهِر. الزُّ

باب له َمْعدٌن ، يقاُل له : َمْعدُن الشََّجَرتَْين ، وماُؤهُ البردان ملح كثير النَّْخِل ، قالَهُ نَْصُر : َجبَلٌ  : ُزْهلولٌ و ْهلُ و أَْسَود للضَّ : التَّبَاُعُد من  الزَّ

.  الشَّّرِ

َهلُ و  .َزَهالً  كفَِرحَ  َزِهلَ  وقد وبياٌض. (5) بالتَّحريِك اْمِليالسُ   :الزَّ

اِهلُ و  : الُمْطَمِئنُّ القَْلبِ  الزَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

__________________ 
 ا فقد تقدم الرجز فيها. (دلص وكظر وذلغ وعضك)( انظر التاج واللسان والتكملة يف املواد 1)
 أيضاً.« دو »( تقدم يف دو  ا وانظر اللسان والتكملة 2)
 التهذيب.( اللسان والصحاح وعجزه يف 3)
 ( اللسان.4)
 ( األصر والتكملة ويف اللسان : امليساس.5)



14031 

 

ْهلولُ  ي عن الَوزيِر الَمْغربّيِ. الزُّ  : الحيَّةُ لها ُعْرٌف ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

 َحبَّان.وَزاِهُل بُن َعْمٍرو السَّْكَسِكيُّ من أَْهِل الشَّاِم ، َرَوى عنه َسِعيُد بُن أَبي هالٍل ، ثِقَةٌ َذَكَره ابُن 

َد بَْعَضه على بعٍض  إِذا َزْهَملَةً  الَمتاعَ  َزْهَملَ  : [زهمل]  أَْهَملَه الجماَعةُ ُكلُّهم ، وكأَنَّه َمْقلوُب َزْهلََم ، كما َسيَأْتي. نَضَّ

ي : أََزالَهُ  لُغَةٌ في يَزيلُه َزْيالً  عن مكانِهِ  زالَهُ  : [زيل] . قاَل ابُن بَّرِ  .أََزالَهُ  َصوابُه أَي كما قالَهُ الَجْوَهِريُّ

قَه. إِزاالً و أََزالَه إِزالَةً و َزْيالً  ءُ الشي َزالَ  في الُمْحَكِم :و  ، وهذه عن اللّْحيانّيِ أَي فَرَّ

قُوا أَي تَزاياُلً تََزايَلوا  َربِيعَةُ تَقُوُل :و ، وهذه حجاِزيَّةٌ َرَواها اللّْحيَانيُّ ؛ قاَل : تَْزييالً و تََزيَّلوا تََزيُّالً و س : تَفَرَّ  ، وأَْنَشَد للُمتَلّمِ

 َأحــــــــــــــــــاِرُث ِإان  لــــــــــــــــــو ُتســــــــــــــــــــــــــــــــاُط ِدمــــــــــــــــــاُ ان 

ن     لــــــــــــح ــــــــــــ  َزيـ ــــــــــــَ ّ  َدٌم َدمــــــــــــا  تـ (1)حــــــــــــىت مــــــــــــا ميــــــــــــََ
 

  
بْ َنا الَِّذيَن َكَفُروا)، وقَْولُه تعالَى :  تََزايَْلن ويُْرَوى :  ، يقُوُل : لو تََميَُّزوا. (2) (َلْو تَ َزي َُّلوا َلَعذَّ

 َضأْنَك من ِمعَزاَك ، أَي ِمْزهُ وأَبْن َذا من َذا. ِزلْ  يقاُل : ِمْزتُهُ فلم يَْنَمزْ  أَي فلم يَْنَزلْ  ِزْلته أَِزيلُه َزْيالً و

قَهُ  َزيَّلَهُ تَْزييالً فتََزيَّلَ و َق : فَرَّ نَ ُهمْ ) قَْولُه تعالَى : ومنه فتَفَرَّ ُمتَعّدٍ نَْحو ِمْزتُه وَميَّْزتُه ،  زلت وهو على التَّْكثِير فبَمْن قاَل : (3) (فَ َزي َّْلنا بَ ي ْ

اِغُب.  قالَهُ الرَّ

ا اَء قاَل في قَْوِله تعالَى :  َزاَل يَِزيلُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : أَمَّ نَ ُهمْ )فإِنَّ الفرَّ  أَِزيلُه َء فأَناالشي ِزْلتُ  ، وإِنَّما هي من ُزْلت ، لْيَسْت من (فَ َزي َّْلنا بَ ي ْ

ْقَت ذا من ذا ؛ وقاَل : بَْينهم ،  فَزايَْلنا ذا من ذا كما تقُوُل : ِمْز ذا من ذا ، قاَل : وقَرأَ بعُضهم ِزلْ  لَكثْرةِ الِفْعِل ، ولو قَلَّ لقْلتُ  فََزيَّْلنا إِذا فَرَّ

قنا وهو ِمنْ  فََزيَّْلنا اِعْر. وقاَل القُتَْيبيُّ في تْفِسيِر قَْوِله تعالَى :وال تُصَ  (ال ُتَصعِّرْ )وهو ِمثْل قَْوِلك   أَنا. أََزْلتهو َزاَل يَُزولُ  أَي فَرَّ

اء ، وكاَن القُتَْيبّي ذا بي َزاَل يَِزيلُ و َزاَل يَُزولُ  قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا َغلٌَط من القُتَْيبي ولم يميز بَْين اٍن َعْذٍب وقد نَِحَس َحظُّهُ كما فَعََل الفرَّ

 من النَّْحِو وَمْعرفِة مقَايِيِسه.

 : الُمبَايُن. الُمَزايلُ  عنه والَحبِيبُ  اْنَزالَ و : فاَرقَهُ  ِزياالً و زايَلَهُ ُمَزايَلَةً و

 أَي فَاِرقُوهم في األَْفعاِل. َزايِلُوهموويقاُل : خاِلُطوا الناَس 

يالُ و  : الفُراُق. الّزِ

 ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : : التَّبايُنُ  لُ التَّزايُ و

ــــــــــــهــــــــــــا  ــــــــــــي ِم ف ــــــــــــد وح ٍن كــــــــــــال عــــــــــــُ رٌ ِإىل  ــــــــــــُ ــــــــــــُ زاي ــــــــــــَ  ت

يـــــــــــــــــُج و      ن  َوشـــــــــــــــــــــــــــــــِ ز ة َأمحـــــــــــــــــاٍ  هلـــــــــــــــــَُ (4)هـــــــــــــــــِ
 

  
عنك فال  أَتََزايلُ  عنه أَي ُمْحتَشٌم ألَنَّه إِذا اْحتََشَمه بايَنَهُ بَشْخِصه واْنقَبََض عنه ؛ ويقاُل : أَنَا ُمتَزايلٌ  وهو االْحتِشاُم. : التَّزايُلُ  من المجاِز :و

 أَتََجاَسُر عليك ، كما في األََساِس.

يَلُ و كةً ، تَباُعُد ما بين الفَِخَدْينِ  الزَّ  الفَِخَذْين : ُمْنفَِرُجهما. أَْزيَلُ  وهو كالفََحجِ. : محرَّ

 الفَِخَذْين أَْفلَج الثَّنَايا بفَِخِذه األَْيَمن شاَمةٌ. أَْزيَل أَْجلَى الَجبِين أَْقنَى األَْنفِ »في حِديِث الَمْهِدّيِ : و

ُجُل الَكيُِّس اللَّطيُف. : الِمْزيَالُ و الِمْزيَلُ و  كِمْنبٍَر وِمْحراٍب ، الرَّ

ً أَن َرُجلَين »في حِديِث ُمعَاِويَةَ : و  .«ِمْزيالً  تََداَعيَا َعْنَده وكان أََحُدهما ِمْخلَطا

ٍة. يَُزولُ  هو الَجِدُل في الخُصوماِت الذي الِمْزيَلُ  قاَل ابُن األَثيِر : ٍة إِلى ُحجَّ  من ُحجَّ

 قْلُت : فإَِذْن يُْذَكُر في َزَوَل ، وهكذا نَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن.
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َمْخَشِريَّ َذَكَره في ز ي ل كالمصنِِّف.ولكنَّ   الزَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .25( الفتح اآية 2)
 .28( يون  اآية 3)
 برواية : 51/  1( ديوان اهلذليا 4)

 هزة أمجا  هلن وسيجو 
 واملثبت كرواية اللسان.
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 .أَزيلُ و أَزالُ  (1) ما بِرْحُت وُمضاِرُعهُ  ، كما تقُوُل : أَْفعَلُهُ  ِزْلتُ  ماو

 قاَل األَْزَهريُّ : وقلَّما يُتََكلَّم به إِالَّ بحرِف النَّْفي.

عن َمَكانِه ، ولكنّه يُراُد بهما  زالَ وإِذا اْنَصَرَف من حاٍل إلى حاٍل ،  َزاَل يَُزولُ  الفعُل من يَزالُ  وال َزالَ  قاَل ابُن َكْيسان : ليَس يُراُد بما

 حاُل الّدائَِمةُ ، انتََهى.ِء والُمالَزَمةُ الشي

ةُ ُمْختَِلفاِن في المادَّةِ تِْلَك ُمَركَّبَةٌ من  ِة بَنَْوها على فَِعَل بكسِر العَْيِن « ز ي ل»، وهذه من « زول»فهي والتامَّ ، أَو النَّاقَِصةُ ُمغَيََّرةٌ من التَّامَّ

 ماَزهُ. إِذا زالَهُ يَزيلُهُ  بعَد أَْن كانَْت َمْفتوَحةً ، أَو هي من

اِغُب : قَْولُهم : ما أَي ما بَِرْحُت ،  َزيَّْلتُ  أُْجِريا َمْجَرى كاَن في َرْفعِ االسِم ونَْصِب الَخبَِر ، وأَْصلُه من الياِء لقَْوِلهم : يَزالُ  وال َزالَ  وقاَل الرَّ

يَْقتَِضي مْعنَى النَّْفي إِذ هو ِضدُّ الثَّباِت ، وما  َزالَ  َزْيٌد إِالَّ ُمْنطلقاً كما يقاُل : ما كاَن َزْيٌد إِالَّ ُمْنطلقاً ، وذِلَك أَنَّ  َزالَ  وال يصح أَْن يقاَل : ما

َمْجَرى كاَن في كْونِه إِثْباتاً ، وكماال يقال : كاَن  يَْجِري َزالَ  ما وال يَْقتَِضيان النَّْفي ، والنَّْفيان إِذا اْجتََمعَا اْقتََضيَا اإِلثْبات ، فصاَر قَْولُهم :

 أَي بَزْيٍد َحَكاه ِسْيبََوْيه. ِزياالً  ذِلكَ  وَزْيداً حتى فَعَلَ  ِزْلتُ  بَزْيٍد وما ِزْلتُ  وما َزْيٌد إِالَّ ُمْنطلقاً. َزالَ  َزْيٌد إِالَّ ُمْنطلقاً ، ال يقاُل : ما

 ، وهو قَليٌل. أَْفعَلُ  َزْلتُ  ْعنَى ماأَْفعَُل بم ِزْلتُ  َحَكى بعُضهم :و

 ، َحَكاهُ أَبُو الَخطَّاب األَْخفَش ، وهذا كما يقاُل في كاد : ِكْيَد ، ومنه قَْوُل الُهَذليَّ : َزالَ  ، لُغَةٌ في ما يَْفعَُل وكذا فالنٌ  ِزيلَ  ما يقاُل :و

جي و  ـــــــــ  ث َن جـــــــــُ ـــــــــح ل فِّ أيحكـــــــــُ ـــــــــقـــــــــُ ـــــــــاُع ال ب ـــــــــَد ضـــــــــــــــــــــــِ ي  كـــــــــِ

وح و      ـــــــــــَ راٌش يـ ـــــــــــَد خـــــــــــِ ي مكـــــــــــِ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ـــــــــــك يـ  (2) !َم ذل
  

 وقَْولُه : عنه أَي عن األَْخفَش ، ولم يتقدَّْم له ِذْكٌر فهو ُمْستَدرٌك زائٌِد فتنبَّه لذِلَك.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 من النِّساِء ، التي تَْستُرَوْجَهها عنك. الُمتََزايِلَةُ 

َمْخَشِريُّ : أَي استفز من الفرق وهو من إِْسناِد الِفْعِل إِلى َمْصَدِرِه ، ومنه قَْوُل ذي  ِزيَل َزِويلُهو ِة السابِِق : أَي َذَهبَْت حركتُه. وقاَل الزَّ مَّ الرُّ

: 

 .(3) َزِويـحُلهاِمن ا  زِيحرَ 
 قَْلبُها من الفََزعِ. ِزيلَ  أَي

ي : ويُْحتََمُل أَْن يكونَ   هللا. زالَهُ  في البيِت َمْبنيّاً للَمْفعوِل من ِزيلَ  قاَل ابُن بَّرِ

ِويلُ و واِل ، وأَْن يكونَ  الزَّ . قاَل : فهذا َزِويلُها ِمنَّا َزالَ وِمنَّا َزَوالُها ،  ِزيلَ  ، ويدلُّ على صحِة ذِلَك أَنَّه يُْرَوى : َزالَ  لُغَة في ِزيلَ  بمْعنَى الزَّ

 ْبني للفاِعِل ُدْوَن المْبنِي للَمْفعوِل.المَ  َزالَ  بمْعنَى ِزيلَ  يدلُّ على أَنَّ 

 فصل السني
 املُْهملِة مع الالمِ 

 ء.َء وعن الشيالشي َسأَلَهُ  واِحٍد ، يقاُل : كذا وعن كذا وبَكذا بمعنًى َسأَلَهُ  : [سأل]

ياً بنَْفِسه وبهذه الُحُروِف بمعنًى واِحٍد كما هو ظاِهُر َكالِمه ، وهو  نَْسأَلُ  وقاَل األَْخفَُش : يقاُل َخَرْجنا عن فالٍن وبفالٍن ؛ وفي اْستِْعَماِله ُمتَعّدِ

 الذي َذَهَب إِليه األَْخفَُش اختالٌف.

َجاء ال االْستِْعطاف.ففي شْرحِ خْطبِة الشَّفاء للَخفَاجّيِ أَنَّه يَتَعدَّى بنَْفِسه وبعَْن وِمْن وفي ، إِذا كاَن بمْعنَى   الرَّ

 وفي تْعِليِق الفََرائِد على تَْسهيِل الفََوائِد للبَْدِر الدَماِمْيني

__________________ 
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 بدون واو العطف.« مضارُعهُ »( يف القاموس : 1)
 وروايته : 1220/  3( البيت يف شرح أشعار اهلذليا يف شعر أيب خراش 2)

 فــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــعــــــــــــد أو تــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــكــــــــــــاين خــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــة 

 كـــــــــــــــــــاد خـــــــــــــــــــراٌش يـــــــــــــــــــوم ذلـــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــمُ و     

  

 قا  أبو سعيد : ولعت من ينشد :

ــــــــــــقــــــــــــف أيكــــــــــــلــــــــــــن جــــــــــــثــــــــــــجي و  ــــــــــــدت ضـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــاع ال  كــــــــــــي

 كــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــراش يــــــــــــــــــوم ذلــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــيــــــــــــــــــتــــــــــــــــــمو     

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 .«زو »( تقدم يف مادة 3)
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ِسه ا ولغريِِه ابجلاِر.يـَتَـَعد   للماِ  بنَـ  َسَب َ  أَثحناء أَفحعا  الُقُلوب ؛ َأن    فح
 عنه. الَمْسؤولِ  ، وقد تَْدخُل على السَّائلِ  عنه بنَْفِسه ، وقد تَْدخُل عن على الَمْسؤولِ  وفي ِشفاِء الغَِليِل للشَّهاب : أَنَّه يتعَدَّى إِلى

 لُغَةُ بنِي عاِمٍر. السَّائلِ  قاَل شْيُخنا : وُدخولُها على

ي :  ِء : اْستَْخبَْرتُهُ.عن الشي َسأَْلتهوَء بمْعنَى اْستَْعَطْيته إِيَّاه ، الشي َسأَْلته وقاَل ابُن بَّرِ

اِغِب في ُمْفرَداتِه تَْحقيٌق َحَسن ، قاَل : ي إِلى  السُّؤالُ  قْلُت : وللرَّ ي إِلى الَمْعرفَِة ، واْسِتْدعاُء ماٍل أَو ما يَُؤّدِ ماٍل : اْستِْدعاُء َمْعرفٍَة أَو ما يَُؤّدِ

ا بَِرّدٍ أَو فاْستِْدعاُء الَمْعرفِة َجَوابُه على اللِّساِن واليَُد َخِليفَةٌ له بالِكتَابَِة أَو اإِلَشاَرةِ ، واْستِْدعاُء الماِل َجَوابُ  ه على اليَِد واللَّساُن َخِليفَةٌ لها إِمَّ

 .(1)بَوْعٍد أَو بّرٍ 

وتَْنبيهِه ، وهذا ظاِهٌر وعلى التّْبِكيِت قَْولُه :  الَمْسُؤولِ  ، وقد يكوُن للَّتبكيِت ، وتاَرةً ويكوُن لتَْعريفِ للَمْعرفِة قد يكوُن لإِلْستِْعالِم  الّسَؤالُ و

كذا وعن كذا  سأَْلتُه ُل :إِذا كاَن للتَّْعريِف يُعَدَّى إِلى الَمْفعوِل الثاني تاَرةً بنَْفِسه ، وتاَرةً بالجاِر. تقُو السَُّؤالُ و (2) (َوِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِئَلتْ )

 وبكذا وبعن أَْكثر. وإِذا كان الْستِْدعاِء ماٍل فإنَّه يُعَدَّى بنَْفِسه أَو بِمْن انتََهى.

 ، بالفتحِ والمّدِ ، تَْسآالً و ، ةٌ َمَسلَ  كَمْرَحلٍَة ، وقد تُْحَذُف منه الَهْمَزةُ فيقاُل : َمْسأَلَةً و بالمدِّ  َسآلَةً و كغَُراٍب ، َسأََل يَْسأَُل ُسَؤاالً  وفي الُمْحَكِم :

كةً. َسأَلَةً و  ، محرَّ

 بَحَرَكِة الحرِف الثاني من المْستَْقبِل. َسلْ  كَخاَف : َسالَ  من األَْمرُ و

 فاْسأَلْ  كَ ، قاَل ابُن ِسْيَده : والعََرُب قاِطبَةً تْحِذُف الَهْمَز منه في األَْمِر ، فإِذا َوَصلُوا بالفاِء أَو الواو َهَمُزوا كقَْولِ  اْسأَلْ  كَجأَرَ  َسأَلَ  منو

 غَِة واٌو لَما َحَكاه أَبُو َزْيٍد من قَْوِلهم :هي لُغَةُ ُهَذْيل ، والعَْيُن من هذه اللُّ وكَخاَف يَخاُف ،  ساَل يََسالُ  على التَّْخِفيِف البََدلّيِ : ويقالُ  .اْسأَلْ و

بعََذاٍب واقِعٍ ، وقيَل :  َسأََل سائِلٌ  ، كقَْوِلَك يَتَقَاَوَماِن ويَتَقَاَوالِن ، وبه قََرأَ أَبُو َجْعفٍَر وناِفعٍ وابُن َكثيٍر وابُن َكثيٍر وابُن ُعَمرَ  يَتَساَوالنِ  ُهما

 َمْهموٌز على مْعنَى َدَعا داعٍ. َسأََل سائِلٌ  ٍد بعَذاٍب واقِعٍ. وقََرأَ ابُن كثيٍر وأَبُو َعْمٍرو والُكوفيُّون :وا َسالَ  مْعناهُ بغَْيِر َهْمزٍ 

 ، قاَل الشاِعُر : َساَل يََسالُ  ، أَي عن َعَذاٍب ، قاَل األَْخفَُش : وقد يَُخفَُّف فيقاُل : (َسَأَل ساِئل  ِبَعذاب  )وقاَل الَجْوَهِريُّ 

رح و  ٍ  مـــــــــــُ ه  ســـــــــــــــــــــــــا َ هـــــــــــَ دتـــــــــــِ تـــــــــــاعـــــــــــًا أُبصـــــــــــــــــــــــــح  ِإمـــــــــــح

غحشــــــــــــــــــــــاُه      وامــــــــي املــــــــوِت تـــــــــَ نح وحــــــــَ عــــــــِ تــــــــَ (3)مل َيســــــــــــــــــــــح
 

  
َقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك اي )َء قَْولُه تعالَى : ، وبهما قُِرى ويُتْرُك َهْمُزُهما بالهاِء وهذا عن ابِن جنّي ، السُّْؤلَةُ و ، بالضِم َمْهموزاً ، السُّْؤلُ و

 .َسأَْلتها أَي أُْعِطْيت أُْمنِيَّتك التي َسأَْلتَهُ  ما ، أَي (4) (ُموسى

َمْخَشِريُّ :  فْعٌل بمْعنَى َمْفعوٍل كعرٍف ونْكٍر. السُّْؤلُ  وقاَل الزَّ

 ةِ وَسيَأْتي في س ول.َهْمزوقاَل ابُن جنّيِ : أَْصُل السُّوِل الَهْمز عند العََرِب ، اْستَثْقَلُوا َضْغَطة الَهْمَزةِ فيه فتََكلَّموا به على تَْخفيِف ال

 من النَّاِس بالَهْمِز وبغَْيِر الَهْمِز كما َسيَأْتي في س ول. السُّؤالِ  كُهَمَزةٍ ، الكثيرُ  : ُسَؤلَةٌ و

 كذا في العُبَاِب واللَّساِن. قََضى حاَجتَهُ  أَي َمْسأَلَتَهُ و ُسْؤلَتُهُ و أَْسأَلَهُ ُسْؤلَهُ و

ا قَْوُل بِالِل بِن جريٍر : و  أَمَّ

مح  هــــــــــــُ ــــــــــــَ تـ لــــــــــــح ــــــــــــَ ايـ مح َأو ســــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــُ ــــــــــــَ تـ فــــــــــــح  ِإذا ضــــــــــــــــــــــــــِ

َرهح      َة حــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــ  َت هبــــــــــــــــم عــــــــــــــــِ دح (5)وجــــــــــــــــَ
 

  
والياُء  وهي األَْصُل ، َسأَْلتُه الَهْمَزةُ التي في ، كما قالَهُ أَْحمُد بُن يَْحيَى ، وذِلَك ِحْيَن فَِهَم. وقبَل ذِلَك فإِنَّه لم يَْعِرْفه وُهما فَجَمَع بَْين اللُّغَتَْينِ 

وهذا  ، قاَل : فَعايَْلتَُهم على هذا وَوْزنُه َل :، قا سايَْلتَهم وهي العوُض والفرُع ، فقد تََراهُ كيَف َجَمَع بَْينهما في قَْوِله : قاَل : سايَْلتُه التي في

 في اللُّغَِة. له يُْعرفُ  ِمثاٌل ال نَظيرَ 
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ً  َسأَلَ  : تَساَءلُواو  به تَسَّاَءلُونَ  ، وقَْولُه تعالَى : واتَّقُوا هللا الذي يَتَساياَلنو يَتَساَءالن ، وُهما بعُضهم بعضا

__________________ 
 .«سب »ليست يف املفردات « أبو برّ »( قوله : 1)
 .8( سورة التكوير اآية 2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 .36( طه اآية 4)
 ( من شواهد القاموس ا واللسان.5)
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اَءُلون ا فمن قـََرأَ  (َتسائَ ُلوَن ِبهِ )َء : ا وقُرِ  (1) (َواْْلَْرحامَ ) ر َتســ  اَءلون فاأَلصــح يناً لُقرحِب هذه من هذه  تـََتســَ قُِلَبِت التاُء ســِ
ُله أَيحضـــــــــاً  َتســـــــــائـَُلونَ  مث أُدحِغَمت فيها ا ومن قـََرأَ  اَءُلون فَبصـــــــــح ُحِذَفِت التاُء الثانَِيُة َكراِهّية لإِلعاَدِة ا ومعحناُه َتطحلُبون  تـََتســـــــــَ

 حقوَقَكم به.
ا تََمسُّ الحاَجةُ إِليه فهو  والحِديِث نَْوعان :في كتاِب هللا  السَُّؤالُ  قال ابُن األَثيِر : * تَنبِيه : أََحُدهما : ما كاَن على َوْجِه التَّْبيين والتَّْعلم ممَّ

وَوقََع ما كاَن من هذا الَوْجِه  ُمبَاٌح أَو َمْندوٌب أَو مأْموٌر به ، واآلَخُر ما كاَن على طريِق التَّكلُِّف والتَّعنُِّت فهو َمْكروهٌ وِمْنِهيٌّ عنه ، فكلُّ 

 ، وِإن َوقََع الَجَواُب عنه فهو ُعقَوبَةٌ وتَْغليٌظ. للسَّائِلِ  السُّكوُت عن َجَواِبه فإِنَّما هو َرْدٌع وَزْجرٌ 

 الدَّقِيقَة التي ال يُْحتاُج إِليها. الَمَسائلَ  ، أََرادَ  «وَعابَها الَمَسائلَ  َكِره»في الحِديِث : و

 .السَُّؤالِ  ثَْرةِ في حِديٍث آَخر : أَنّه نََهى عن كَ و

 الناِس أَْموالَهم من غيِر َحاَجٍة. ُسَؤالُ  قيَل : هو من هذا ، أَو قيَل : هو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َّلٌ  رُجلٌ   .السَُّؤالِ  ، كَشدَّاٍد ، َوُسُؤوٌل ، كَصبُور : َكثيرُ  سأ

الٌ وكَكاتٍِب وَكتَبهُ  َسائِلٌ  ، َجْمعُ  َسأَلَةٌ  وقَْومٌ  ان ، وَساَءْلته ُسؤَّ  ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : ُمَساَءلَة ، كُرمَّ

تَ أَ  ـــــــــح ار أَمح مل  ســـــــــــــــــــــــاَءل ـــــــــد  َم ال رَرســـــــــــــــــــــــح ائـــــــــِ  ُتســـــــــــــــــــــــَ

ر     ده ابأَلوائــــــــِ هــــــــح ِن أَمح عــــــــن عــــــــَ كــــــــح  (2) ؟عــــــــن الســــــــــــــــــــــ 
  

 بالَهْمِز. الَمْسأَلَِة َمَسائِلُ  وَجْمعُ 

. َمَسائِلَ و َمْسأَلَةً  وتَعَلَّمت َمْخَشِريُّ  اْستُِعيَر الَمْصَدُر للَمْفعوِل وهو مجاٌز قالَهُ الزَّ

 ، َوَضَع الَمْصَدر َمْوِضَع االسِم ، ولذِلَك ُجِمَع. َسأاَلتِنا وَحَكى أَبُو علّيٍ عن أَبي َزْيٍد قْولَهم : اللُهمَّ أَْعطنا

ى اِغُب وبه فَسَّر قَْولَه تعالَى : ٍء ، قاإذا كاَن ُمْستَْدِعياً لشي َساِئالً  والفَقيُر يَُسمَّ َهرْ )لَهُ الرَّ ؛ وفَسَّره الَحَسُن بطاِلِب  (3) (َوَأمَّا الّساِئَل َفال تَ ن ْ

 الِعْلِم.

ْين. قاَل ابُن مجاِهٍد : وال  * فائدة مهمة. يَْجعَل فيها ياًء وال يَمّدها. في كتاِب الشذوِذ البِن جنّيٍ قَِراَءةُ الَحَسِن : ثم سولوا الفتنة َمْرفُوعة الّسِ

كعيدوا ، ولُغَةٌ ثانيةٌ هنا وهي  سيلوا لُغتان ، وإذا أُْسنَِد الِفْعُل إلى الَمْفعوِل فاألَْقيَس فيه أْن يقاَل : َساَل يََسالُ و َسأََل يسأَلُ  قاَل ابُن جنّيٍ :

ة فيقالُ  ِة فعل إالَّ كِقيل وبِيع ؛ واللُّغَ  ِسيلوا إْشماُم َكْسرةِ الفاِء َضمَّ ةُ الثالثةُ سولوا كقَْوِلهم : قُول وبُوع وقد ُسوَر به وهو على إْخالِص ضمَّ

فخفََّف الَهْمَزةَ فَجعَلَها بَْين بَْين ،  سئلوا أَنَّه أَقَلُّ اللُّغاِت ؛ فهذا أََحُد الَوْجَهْين وهو كالسَّاذجِ ، وفيه َوْجهٌ آَخر فيه الصنعة وهو أَْن يكوَن أََرادَ 

ة فاْنتََحى بها  سيلوا ي بَْين الَهْمَزةِ والياِء ألَنَّها مْكُسورةٌ فصاَرتْ أَ  ا قاَربَْت الياء وَضعُفَْت فيها الَكْسَرةُ شابََهْت الياَء السَّاِكنَة وقَْبلها ضمَّ ، فلمَّ

ا أَْخلصها في اللّْفِظ واواً الْنِضَماِم ما قَْبلها على رَ  أْي أَبي الَحَسِن في تَْخفيِف الَهْمَزةِ المْكُسوَرةِ إذا اْنَضمَّ ما قَْبلها ، نَْحو قَْوِله : بوغ ، فأَمَّ

 نتهى.وأما بقاها على َرَوائحِ الَهْمِز الذي فيها فَجعَلَها بَْين بَْين فخفيت الَكْسرة فيها فشابََهْت الْنِضَماِم ما قَْبلها الواو ا

اِغُب : الذي فيه ُسهولَةٌ ، يَذكَّرُ  الطَّريُق وما َوَضَح منه بَّاٍد ،، وهذه عن ابِن عَ  السَّبيلَةُ و السَّبيلُ  : [سبل] ، والتَّأْنِيُث أَْكثَُر ،  ويَُؤنَّثُ  ، َزاَد الرَّ

 (ا َسِبيَل الَغيِّ يَ تَِّخُذوُه َسِبيالً َوِإْن يَ َرْوا َسِبيَل الرُّْشِد ال يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل ، َوِإْن يَ َروْ )قالَهُ ابُن األَثيِر ، شاِهُد التَّْذِكيِر قَْولُه تعالَى : 

ةِ  (5) (ُقْل هِذِه َسِبيِلي َأْدُعوا ِإىَل هللِا َعلى َبِصْيَة  )، وشاِهُد التَّأْنِيِث :  (4) َوَأَّْنارًا )؛ قاَل هللا تعالَى :  كُكتُبٍ  ُسبُل ج ، َعبََّر به عن المحجَّ
 .(6) (َوُسُبالً 

ه ثَْعلَب فقاَل : على هللا أَْن يَْقِصدَ  (7) (السَِّبيِل َوِمْنها جاِئر  ) َعلَى هللِا قَْصدُ  (وَ )قَْولُه تعالَى : و أي  (َوِمْنها جاِئر  )للُمْسِلِمين ،  السَّبيلَ  فََسرَّ

 فيَْنبَِغي أَنْ  السَّبيلِ  ومن الطُُّرق جائٌر على َغْيرِ 
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__________________ 
 ( اآية األوىل من النساء.1)
 واللسان. 139/  1ديوان اهلذليا ( 2)
 .10( الضح  اآية 3)
 .146( سورة األعراف اآية 4)
 .108( سورة يوسف اآية 5)
 .15( سورة النحر اآية 6)
 .9( النحر اآية 7)
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 .جائِرٌ  َسبيرٌ  أي ومنها لقولِِه َوِمنحها جائِرٌ  واِحداً بَعيحِنه َسبيالً  ال اسُم ِجنح ٍ  هنا الس بيرَ  يكونَ 
 واْستِْعمالُهُ في الِجهاِد أَْكثَرُ  هللا ، َسبيلِ  فهو من الِجهاِد وكّلِ ما أَمَر هللا به من الَخْيرِ  في أَي ، (هللاِ ) (1) َسبِيلِ  أَْنِفقُوا فِي (وَ )قَْولُه تعالَى : و

ين ، وقَْولُه  السَّبيلُ  ألَنَّه أُِريَد به الذي يُريُد الغَْزَو وال يجُد ما يُبَلِّغُه َمْغزاه ، فيُْعطى من َسْهمه ،  (يف َسِبيِل هللاِ )الذي يُقاتَُل فيه على َعْقِد الّدِ

جُل  َسبيلِ  أُِريَد به هللا ، َعزَّ وَجلَّ ، وهو ِبرٌّ َداخٌل في َسبيلٍ  وُكلُّ  َسبَّل  ثََمَرها أَو َغلَّتها فإنَّه يُْسلَك بما َسبَّلوُعْقدةً له هللا ، وإذا َحبَّس الرَّ

 والفقيُر والمجاِهُد وغيُرهم. السَّبيلِ  الَخْيِر يُْعطى منه ابنُ  َسبيلُ 

ِب إلى هللا ،  َسبيلُ ووقاَل ابُن األَثِيِر :  داِء الفََرائِِض والنَّوافِِل وأَْنواعِ ، بأَ  عزوجلهللا عامٌّ يقَُع على كّلِ عمٍل خالٍص ُسِلَك به َطِريُق التقرُّ

عات ، وإذا أُْطِلق فهو في الغاِلِب واقٌِع على الِجهاِد حتى َصاَر لَكثَْرةِ االْستِْعماِل كأَنَّه َمْقصوٌر عليه.  التََّطوُّ

او ي اْبناً ل ابُن الطَّريِق أي : فهو السَّبيلِ  ابنُ  أَمَّ  ها لُمالَزَمته إيّاها ، قالَهُ ابُن األَثِيِر.المسافُِر الَكثِيُر السَّفَِر ، ُسّمِ

اِغُب : هو المسافُِر البَعيُد عن َمْنِزِلِه نُِسَب إلى  لُمَماَرَستِه إيّاه. السَّبيلِ  وقاَل الرَّ

جوَع إلى بلِدِه وال يج الذي قُِطَع عليه الطَّريُق. وقاَل ابُن ِسْيَده : تَأِْويلُه ُد ما يَتَبَلَّغ به ؛ وقيَل : هو الذي يُريُد البَلَد َزاَد غيُره : وهو يُريُد الرُّ

 َغْير بلِدِه ألَْمٍر يْلَزُمه.

يُف الُمْنقَِطُع به يُْعَطى قَْدَر ما يُتَبَلَُّغ به إلى َوَطنِه.  وقاَل ابُن َعَرفة : هو الضَّ

اِعي : ي : هو الذي أَتَى به الطَّريُق ، قاَل الرَّ  وقاَل ابُن بَّرِ

و  نـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ن  بـ وارِهـــــــــــــِ يـــــــــــــرٍ عـــــــــــــلـــــــــــــ  َأكـــــــــــــح بـــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

رَارا      م إال  غــــــــــــــــِ هــــــــــــــــُ وحمــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ يــــــــــــــــٌر نـ لــــــــــــــــِ (2)قــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل آَخر :

ه و  دح ـــــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــــَ نح مل ي نحســـــــــــــــــــــــــــــــوب ِإىل مـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــاِب      ت ـــــــــــــــكـــــــــــــــِ ز   يف ال ـــــــــــــــَ َذا    نـ (3)كـــــــــــــــَ
 

  
 .َمْسبولَةٌ  أي َسبِيٌل سابِلَةٌ  ، يقاُل : الَمْسلوَكةُ  لوافََق اللَّْفظ واالْشتِقَاق ، السُّبُلِ  ، قاَل بعُضهم : ولو قاَل من من الطُُّرقِ  السَّابِلَةُ و

 .السَّوابِلِ  ويُْجَمُع أَْيضاً على السَّبيلِ  وهو السَّاِلُك على َسابِل في حوائِِجهم َجْمعُ  القوُم الُمْختَِلفَةُ عليها أَْيضاً : السَّابِلَةُ و

 أَي أَْبناُؤها الُمْختَِلفُون إليها. سابِلَتُها ثَُرتْ الطَّريُق : كَ  أَْسبَلَتِ و

 .«إَزاَره مْسبِلٍ  اإِلَزاِر ، وقاَل : إنَّ هللا ال يَْنُظر إلى إِْسبالِ  نََهى عن»الحِديُث :  ، ومنه اإِلَزاُر : أَْرَخاه أَْسبَلَ و

والَمنَّان والُمْنِفق ِسْلعَته  الُمْسبِلُ  ، فَذَكَر : (ال يُ زَكِّيِهمْ ) و (ال يَ ْنُظُر ِإلَْيِهمْ ) و (اْلِقياَمةِ ال ُيَكلُِّمُهُم هللاُ يَ ْوَم )ثالثَةٌ »في حِديٍث آَخَر : و

ُل ثَْوبَه ويُْرِسلُه إلى األَْرِض إذا َمَشى وإنَّما يَْفعُل ذ الُمْسِبلُ  ؛ قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ وَغْيِره : «بالَحِلِف الكاِذب  ِلَك ِكْبراً واْختياالً.الذي يَُطّوِ

 َدْمعُهُ أَي َهَطَل. أَْسبَلَ  ويُْستَْعمُل أَْيضاً الِزماً ، يقاُل : أَْرَسلَه أَي (4) َدْمعَه فأْْسبَلَ  ِمَن المجاِز : وقََف على الدَّارِ و

 وأَْرَخْت عثانِْينَها إلى األَْرِض. السَّماُء : أَْمَطَرتْ  أَْسبَلَتِ و

 ِستْراً وهو مجاٌز. أَسبلَ  وتََكاثََف كأَنَّما (5)الَمَطُر : أَْرَسَل َدْفعَه  بَلَ أَسْ  وفي األََساِس :

كةً ،  السَّبَلَةُ وويَُضمُّ  ، بالفتحِ ، السَّبولَةُ و ْنبُلَةُ و، محرَّ ْرَعةُ المائِلَةُ  ، كقُْنفَُذةٍ ، ، بالضمِّ  السُّ ، األُْولَى لُغَةُ بنِي هميان ، نَقَلَه السهيليُّ في  الزَّ

ْوِض ، واألَِخيَرةُ لُغَةُ بنِي تَِمْيٍم.  الرَّ

 الذَُّرةِ واألَُرّزِ ونَْحِوه إذا مالَْت. ُسْنبُلَةُ  هي السَّبولَةُ  وقاَل اللَّْيُث :

كةً ، الَمَطرُ  السَّبَلُ  ِمَن المجاِز :و  ، قاَل لَبِيٌد َرِضَي هللا تعالى عنه : السَّبَلُ  َوقَعَ  ، يقاُل : الُمْسبِلُ  : محرَّ
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اِدِه  ــــــــــــــ  َأعحضــــــــــــــــــــــــــــَ ِن عــــــــــــــل ــــــــــــــدِّمــــــــــــــح ُخ ال  راســــــــــــــــــــــــــــِ

ُه كــــــــــــــر  رِيــــــــــــــٍح و      مــــــــــــــتــــــــــــــح لــــــــــــــَ رح ثـــــــــــــــَ بــــــــــــــَ (6)ســــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .195( البقرة اآية 1)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 145( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 .«والد فحضَ »القاموس : ( يف 4)
 .«دفعة»( عن األساس وابألصر 5)
 والضبرت عنه. 143( ديوانه ط بريوت ص 6)
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 ، وهو الَمَطُر بَْين السَّحاِب واألَْرِض ِحْين يَْخُرُج من السَّحاِب ولم يَِصْل إلى األَْرِض. السَّبَلُ  ، واالسمُ  إْسبِاالً  السَّماءُ  أَْسبَلتِ  وقاَل أَبُو َزْيٍد :

 كما في الُمِحيِط. ِسبالٌ  والَجْمعُ  َسبَلَه ، يقاُل : أَْرَغَم هللا األَْنفُ  : السَّبَلُ و

 الُمِحيِط. وال يَْخفَى أَنَّ قَْولَه : والشَّتُْم ِزياَدةٌ ألَنَّ الَمْعنَى قد تَمَّ عْنَد قَْوِله : السَّّب. كما في ُسبَلٌ  ، يقاُل : بَْينِي وبَْينه السَّبُّ والشَّتْمُ  : السَّبَلُ و

 ، وقيَل : أَْطرافُه. السُّْنبلِ  لُغَةُ الحجاِز وِمْصَر قاِطبَةً ، وقيَل : هو ما اْنبََسَط من ُشعَاعِ  السُّْنبُلُ  : السَّبَلُ و

أَو ِشْبه ِغَشاَوةٍ كأَنَّها نَْسُج العَْنكبوِت كما في العُبَاِب ؛ َزاَد الَجْوَهِريُّ : بعُُروٍق  ِغشاَوةُ العَْينِ  يُِصيُب في العَْيِن ؛ قيَل : هو: َداٌء  السَّبَلُ و

 ُحْمٍر.

 ِن.إْحَدى َطبَقاِت العَيْ  من اْنتِفاخِ ُعُروِقها الظَّاِهَرةِ في َسْطِح الُمْلتَِحَمةِ  وقاَل الّرئيُس :

 وتَْفضيله في التَّْذِكَرةِ. ٍء فيما بَْينهما كالدُّخانِ ُظهوُر إِْنتَِساجِ شي قيَل : هوو

كةً ، الدَّائَِرةُ في َوَسِط الشَّفَِة العُْليا ، أَو ما على الشاِرِب من الشَّعَرِ  السَّبَلَةُ و أَو  فقصَّها ، وهو مجاٌز ؛ َسبَلَتُك ، ومنه قَْولُهم : طالَتْ  : محرَّ

ةً َطَرفَةُ أَو ُمْجتََمُع الشَّاِربَْيِن أَو ما على الذَّقَِن إِلى َطَرِف اللِّْحيَِة ُكلِّها أَو  ، هكذا في سائِِر النسخِ ، وفي العبَاَرةِ َسْقٌط ؛ فإِنَّ نَصَّ  ُمقَدَُّمها خاصَّ

ا قَْولُه : أَو ُمقَدَّ  ةً ؛ وقيَل : هي اللْحيَةُ ُكلُّها بأَْسِرها ، عن ثَْعلَب. وأَمَّ  ُمها فإِنَّه من نَّصِ األَْزَهِرّيِ ، قاَل :الُمْحَكِم : إِلى َطَرِف اللْحيَِة خاصَّ

ْل ذِلَك. وعلى هذا تكوُن األَْقواُل َسْبعَة. أَْسبَل عْنَد العََرِب ُمقَدَّم اللْحيَِة وما السَّبَلَةُ و ْدِر فتأَمَّ  منها على الصَّ

في الحِديِث : . و(1)اللْحيَِة  من َشعَِر الشاِرِب في أَْسبَل َطَرف اللْحيَِة ، ومنهم من يَْجعَلُها ما السَّبَلَة وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : من العََرِب من يَْجعَلُ 

 .«السَّبَلةِ  إِنَّه كاَن وافِرَ »

 قال األَْزَهِريُّ : يَْعنِي الشَّعَرات التي تحَت اللَّْحي األَْسفِل.

، قاَل  ِسبَالٌ  ج : الشَّاِرُب ، السَّبَلَةُ  يُّ :ما َظَهَر من ُمقَدَِّم اللْحيَِة بعد العاِرَضْين ، والعُثْنُون ما بََطن. وقاَل الَجْوَهرِ  السَّبَلَةُ  وقَاَل أَبُو َزْيٍد :

اُخ :  الشمَّ

هـــــــا و  يضـــــــــــــــــــِ هـــــــا بـــــَقضـــــــــــــــــــِ ٌم َقضـــــــــــــــــــ  يـــــح لـــــَ  جـــــــاَءتح ســـــــــــــــــــُ

يـــــــــِض      قـــــــــِ وحِد ابلـــــــــبـــــــــَ ُر حـــــــــَ َنشـــــــــــــــــــــــِّ اتــــــــــُ اهلـــــــــَ بـــــــــَ (2)ســـــــــــــــــــــــِ
 

  
 أَو ما َساَل من وبَِر البَِعيِر في َمْنَحِرِه. البَعيِر : نَْحُره ، َسبَلَةُ و

 أَي في َمْنَحِرها. َسبَلتِها وفيه ثُْغرة النَّْحر. يقاُل : َوَجأَ بَشْفَرته في (3): الَمْنَحُر من البَعيِر وهي التَّرْيبَةُ  السَّبَلَةُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

َسِل والنََّشر في الُمْرَسلِة والَمْنُشورَ  الُمْسبَلَةُ  وهي الثِّيابُ  َسبَلٌ  َجْمعُه ثيابَهُ  أَي َسبَلَتَه َجرَّ و  ةِ.كالرَّ

بِن ُمعَاويَة بِن الَحاِرِث بِن َرافعِ بِن َعْبِد َعْوِف بِن عتبَةَ بِن الحاِرِث بِن رعِل بِن عاِمِر بِن َحْرِب بِن  : خالُد بُن َعْوِف بِن نَْضلَةَ  السَّبَلَةِ  ذوو

 .من ُرَؤسائِهم َسْعِد بِن ثَْعلَبَةَ بِن سليِم بِن فَْهِم بِن غْنِم بِن َدْوٍس الّدوِسيُّ 

 ، هكذا نَصُّ العُبَاِب. أَي ِرقَِّة ِجْلِدهِ  السَّبَلَةِ  بَعيٌر َحَسنُ  يُقاُل :و

 ، يُريُدون ِرقَّةَ َخّدِه. السَّبَلَةِ  وفي التَّْهِذيِب : يقاُل إِنَّ بَعيَرك لَحَسن

 قْلُت : ولعلَّ هذا هو الصَّواُب.

 ليَْنَحَرها ، كما في العُبَاِب. ي ثُْغَرةِ نَْحِرهاَطعََن ف إِذا النَّاقَةِ  َسبَلَةِ  في (4) كتَبَ  يقاُل :و

 بَعيِره إِذا نََحَرهُ فَطعََن في نَْحِره كأَنَّها َشعَراٌت تكوُن في الَمْنَحِر. َسبَلَة ونَّص األَْزَهِرّيِ : َسِمْعُت أَْعرابيّاً يقوُل : لَتََم ، بالتاِء ، في

داً  َسبَلَتَه نََشرَ  من المجاِز : َجاَء فالٌن وقدو ِم قَريباً. أَي َجاَء ُمتََوّعِ اخِ الُمتقّدِ  ، وشاِهُده قَْول الشَّمَّ

َكةً  َسباَلنِيٌّ  رُجلٌ  من الَمَجاِز : يقاُل :و ٍث وُمعَظٍَّم وأَحمدَ  ، ُمْسبِلٌ و، محرَّ  ؛ األُْولَى والثانِيَة كُمْحِسٍن وُمْكَرٍم وُمَحّدِ
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َيِة. الس بَـَلةِ  َطويرُ  واأَلِخريَُة عن ابِن ُدَريحٍد ا والراِبَعُة واخلاِمَسُة عن ابِن َعب اٍد ا  َأي الّلحح
 َطِويلَة. َسبَلَة كأَنَّه أُْعِطيَ  ُسبِّل تَْسبيالً  وقد

ا قَْولُهم : َعْينٌ  : َطِويلَةُ الُهْدبِ  َسْبالءُ  َعْينٌ و  لُغَةٌ عاِميَّةٌ. ُمْسبَلَة ، وأَمَّ

 (1) (َحّّت َتواَرْت اِبحلِْجابِ )رها على َحّدِ قَْوِله تعالَى :ها َمَع أَنَّه لم يكْن َسبََق ِذكْ أَي الَكأْس ، وِإنَّما أََعاَد الضَّمير إِلي َمأَلََها من الَمَجاِز :و

كةً ، يقاُل : َمأَلَ اإِلنَاَء إِلى َسبَلَة ، كقوِلَك إِلى أَْصباِرها ، واِحُدها أي ُحروفِها أَْسبَاِلها إِلى  أَي إِلى َرأِْسه. َسبَلَتِه محرَّ

الِء : أَْسبالُ و  ، قاَل باعُث بُن ُصَرْيم اليَْشُكِري : ِشفاُهها الّدِ

م  هـــــــــــــِ وين مـــــــــــــائـــــــــــــحـــــــــــــًا بـــــــــــــِدالئـــــــــــــِ لـــــــــــــُ  ِإذا أَرحســـــــــــــــــــــــــــَ

قــــــــــــًا ِإىل      لــــــــــــَ ا عــــــــــــَ ألهتــــــــــــُ مــــــــــــَ افــــــــــــَ بــــــــــــاهلــــــــــــِ (2)َأســــــــــــــــــــــــــح
 

  
 الدَّمُّ. يقوُل : بعَثُوني طالباً لتِراتِهم فأَْكثَْرت من القَتِْل ، والعَلَُق :

 الْرتَِخائِه. كُمْحِسٍن ، الذََّكرُ  : الُمْسبِلُ  من المجاِز :و

. أَْيضاً : الُمْسبِلو  الضَّبُّ

ُل قَْول اللَّْحيَاني وهو الُمْصفَح أَْيضاً ، وفيه ِستَّة فُُروض ، وله ُغْنم ِستَّة أَْنِصباء إِْن فَاَز ،  السَّاِدُس أَو الخاِمُس من قِداحِ الَمْيِسرِ  أَْيضاً :و األَوَّ

 .الَمَسابِلُ  ُغْرم ِستَّة أَْنِصباء إِن لم يَفُْز ، والَجْمعُ وعليه 

ةِ  من أَْسَماءِ  اسمٌ  : ُمْسبِلٌ و  عاِديَّة. ذي الِحجَّ

 كأَنَّه لطوِل لَْحيَتِه. كُمعَظٍَّم ، الشَّيُخ السَِّمجُ  : الُمَسبَّلُ و

 ُمْسترخيةٌ. : كفَِرَحٍة ، طويلَةٌ  َسبِلَةٌ  ُخْصيَةٌ و

 كما في العُبَاِب ؛ وقاَل الحافُِظ في التَّْبصيِر : وفي األَْزدِ  (3)، ظاِهُر ِإطالقِِه يَْقتَضي أَنَّه الفتحِ ؛ وابُن ُدَرْيٍد َضبََطه بالضِم  : قبيلةٌ  َسبالَةَ  بَنُوو

ْحمن َوالي َخَراَسان للَمْنصوِر ، وحُ  ِسبَالَة بَاليُّ  ْمرانكِكتَابٍَة منهم َعْبُد الجبَّاِر بُن َعْبِد الرَّ  الذي يقوُل فيه الشاِعُر : الّسِ

بـــــــــــــادّ مـــــــــــــىت كـــــــــــــان محـــــــــــــراُن   راعـــــــــــــيـــــــــــــاً  الســـــــــــــــــــــــــــّ

ُه ابلـــــــــــــــدّو َأســــــــــــــــــــــــــــود ســــــــــــــــــــــــــــاحلِ و       قـــــــــــــــد رَاعـــــــــــــــَ

  
ْل َذِلَك.  فتأَمَّ

ْبلَةُ و  ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ. : بالضِم ، الَمَطَرةُ الواِسعَةُ  السُّ

 قاَل النَِّمُر بُن تَْولٍب ، َرِضَي هللا تعالَى عنه :، وقيَل : اسُم أَْرٍض ،  : كإِْزِميٍل د إِْسبِيلٌ و

ـــــــــــــــــرَ  ي ـــــــــــــــــِ ب ه  ِ ســـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــه أُم تح ب قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح  أَل

مــــــــــــا      هــــــــــــَ ــــــــــــح ٍك أَيـ ــــــــــــُ ب ــــــــــــ  رأحِس ذي حــــــــــــُ (4)عــــــــــــل
 

  
 وقاَل َخلَُف األَْحمر :

يــــــــــــــــــــــــــــــرال أَرحَض ِإال   بــــــــــــــــــــــــــــــِ  ِإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــــــــــــــر و      لــــــــــــــــــــــــِ (5)كــــــــــــــــــــــــر  أَرحٍض َتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 حْصٌن بأَْقَصى اليََمِن ، وقيَل : حْصٌن َوَراء البَْحِر ، قاَل الشاِعُر يَِصُف ِحَماراً َوْحِشياً : إِْسبِيلُ  وقاَل ياقُوُت :

ًة   ابســـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر رحهـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــان هبـــــــــــــــــا بـ

ــــــــــكــــــــــالُب      ــــــــــه ال ــــــــــحــــــــــت ــــــــــب ــــــــــدهــــــــــر ال ن (6)مــــــــــن ال
 

  
 وهذا ِصفَةُ َجبٍَل ال حْصٍن.



14044 

 

 إِْسبِيل قَِسم بنِْصفَْين نِْصفُه إِلى ِمْخالف َرَداع ، ونِْصفه إِلى بلِد َعْنس ، وبَْينَجبٌَل في ِمْخالف ِذَمار ، وهو ُمنْ  إِْسبِيل وقاَل ابُن الدمينة :

ام ُسلَْيمن ، والناُس يَْستَْشفُون به من األَْوَصاِب والَجَرِب وغيِر ذِلَك ، ى حمَّ ة تَُسمَّ قاَل محمُد بُن عبِد هللا النميريُّ  وِذَمار أََكَمةٌ َسْوَداء بها حمَّ

 ثَّقَِفيُّ :ثم ال

 طــــــــالــــــــعــــــــا  اســــــــــــــــــــــبــــــــيــــــــرِإىل أن بــــــــدا د حصــــــــــــــــــــــن 

 حصــــــــــــــــــــــن مل تــــــــنــــــــلــــــــه األصــــــــــــــــــــــابــــــــض اســــــــــــــــــــــبــــــــيــــــــرو     

  
 وبَما قُْلنا َظَهَر قُصوُر المصنِِّف في ِسيَاقِه.

 أُثَاٍل قالَهُ نَْصر. ِسبَالُ  على َساِكنِها أَْفَضُل الصَّالة والسَّالِم ، يقاُل له كِكتاٍب ع بَْين البَْصَرةِ والمدينةِ  : السَّبَالُ و

__________________ 
 .32( سورة ص اآية 1)
 .130/  3( اللسان والصحاح واملقايي  2)
 .714/  2والتبصري  288/  1( انظر اجلمهرة 3)
 والتهذيب.واللسان والتكملة  403( ديوانه ص 4)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.5)
 مل ينبحنه الكالب.« : اسبير»( يف معجم البلدان 6)
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بَاب ، قالَهُ نَْصر. َكَجبٍَل ، ع قُْرَب اليَماِمةِ  : َسبَلٌ و  ببِالِد الرَّ

 قَِديمة من َخْيِل العََرِب ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد وأَْنَشَد : فََرٍس  : اسمُ  َسبَلُ و

وَ  َواد بــــــــــــُن هــــــــــــو اجلــــــــــــَ راُد بــــــــــــُن اجلــــــــــــَ بــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ

ر      ــــــــــــــَ وا جــــــــــــــاَد وِإنح جــــــــــــــاُدوا َوب (1)ِإن َدميــــــــــــــ ُ
 

  
نِي آِكِل الُمَراِر ، ثم صاَر لبَنِي ِهالٍل وقاَل الَجْوَهِريُّ : اسُم فََرٍس نَِجيٍب في العََرِب ؛ قاَل األَْصَمِعيُّ : هي أُمُّ أَْعَوج كانَْت ِلغَنِّيٍ ، وأَْعَوُج لبَ 

 َد هو الَجَواد ، الخ.، وأَْنشَ 

 وقاَل غيُره : هي أُمُّ أَْعَوج األَْكبَر لبَنِي جعَدةَ ، قاَل النابِغَةُ الجْعِديُّ ، َرِضَي هللا تعالَى عنه :

ٍب و   عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــج جــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاٍد جنــــــــــــــــــــُُ

اٍض ومـــــــــــــــن آِ       ر فـــــــــــــــيـــــــــــــــّ رح جنـــــــــــــــَُ بـــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ

  
هقْلُت : وقََرأْت في أَْنساِب الَخْيِل البِن الَكْلبي أَنَّ  ل من نتجه بَنُو ِهالٍل وأُمُّ القاميِة ،  َسبَل بِْنُت فياٍض ، كانَْت لبَنِي جْعَدةَ وأُمُّ  َسبَل أَْعَوَج أَوَّ

 اْنتََهى.

ْعُر لَجْهم بنِ  ي حْيُث قاَل : الّشِ  يْعنِي قَْولَه : هو الَجَواُد بُن الَجواد ، الخ. (2) َسبَل وأَْغَرَب ابُن بَّرِ

ْكٍر أَْشعَر منه ، قاَل : وقد أَْدرْكته قاَل أَبُو ِزيَاٍد الِكاَلبّي : وهو من بَنِي َكْعِب بِن بَْكٍر وكاَن شاعراً لم يُْسَمْع في الجاِهِليِّة واإلْسالِم من بَنِي بَ 

 يُْرَعد َرأَْسه وهو يقوُل :

َوا ـــــــــــــُن َأان اجلـــــــــــــَ َواد ب ـــــــــــــُن اجلـــــــــــــَ رُد ب ـــــــــــــَ ب  ســـــــــــــــــــــــــــَ

رح      ـــــــــــــــــَ وا جـــــــــــــــــاَد وإنح جـــــــــــــــــاُدوا َوب  إن دميـــــــــــــــــ ُ

  
ي : فثَبََت بهذا أَنَّ  ل ذِلَك. َسبَلَ  قاَل ابُن بَّرِ  اسُم رُجٍل وليَس باسِم فََرٍس كما َذَكَر الَجْوَهِريُّ ، فتأمَّ

 َسبَلٍ  ، هكذا في سائِِر النسخِ وهو َخَطأٌ فاِحٌش ، فإنَّ الصَّحابيَّ إِنَّما هو ُهبَْيَرةَ بنُ  ثِ بُن العَْجالِن صحابيٌّ طائِِفيُّ ، ووالُد ُهبَْيَرةَ الُمَحدِّ  َسبَلُ و

ثاً ؛ ففي التَّْبِصيِر  بِن  بَلِ سَ  بُن العَْجالِن الطائِِفّي. الْبنه ُهبَْيَرةَ ُصْحبَةَ. وقَاَل ابُن فَْهٍد في ُمْعجمِه : ُهبْيَرةُ بنُ  َسبَل : (3)الذي َجعَلَه ُمَحّدِ

 فتَنَبَّه لذِلَك.العَْجالِن الثَّقِفيُّ َوِلي َمكَّة قُبَْيل َعتَاب بِن أَِسيٍد أَياماً ، ولم يَْذُكر أََحٌد َسباَلً واِلَده في الصَّحابَِة ، 

ينِ   المْعَجَمِة ، وهو قَْوُل الدَّارقْطنِّي قالَه الحافُِظ. أَو هو بالّشِ

 ؛ هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : مظة بُن سْلَهم بِن الَحَكِم بِن َسْعِد العَِشْيَرةِ. بَطَّةَ  بُن َحَدقَةَ بنِ  السَّبَلِ  ذوو

 بُن هالِل البَْكريُّ : (4)، قاَل َمْجَمُع  طائفةٌ منها قليلةٌ أو كثيرةٌ  أي من ِرماحٍ  َسبَلٌ  يقاُل :و

هــــــــا و  ــــــــُ ت ا قــــــــد َوّزعــــــــح طــــــــَ ــــــــقــــــــَ راِب ال ر كــــــــبســــــــــــــــــــــح ــــــــح ي  خــــــــَ

رٌ هلــــــــــا      بــــــــــَ ُض  ســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ لــــــــــح ُة تـــــــــــَ يــــــــــ  (5)فــــــــــيــــــــــه املــــــــــنــــــــــِ
 

  
ْمح.  يْعنِي به الرُّ

. بلٌَد ، قاَل َصْخر الغَّيِ يَْرثي اْبنَه تِليداً. ع. : كَجْعفَرٍ  َسْبلَلٌ و  وقاَل السُّكَِّريُّ

ٍر و  يــــــــــــــح وحُت انئــــــــــــــحــــــــــــــٍة بــــــــــــــلــــــــــــــَ  مــــــــــــــا إنح صــــــــــــــــــــــــــــَ

رَ      لـــــــــــَ ـــــــــــح بـ وِد  بســـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــُ نـــــــــــاُم مـــــــــــض اهلـــــــــــُ (6)ال تـــــــــــَ
 

  
 فَه.َجعَلَه اسماً للقبيلة وتََرَك َصرْ 

حِديُث َوْقف ُعَمَر ، َرِضَي هللا تعالَى عنه :  ، كأَنَّه َجعََل إليه َطِريقاً َمْطروقَةً ، ومنه هللا تعالَى َسبيلِ  َجعَلَه فيو: أَبَاَحهُ  َسبَّلَهُ تَْسبيالً و

 ها عليه.، أَي اْجعَْلها َوْقفاً وأَِبْح ثََمَرتَها لمن وقَْفت «ثََمَرتَها َسبِّلواْحبِْس أَْصلها »

بالِ  ذوو  بِن الَحاِرِث بِن سابى بِن أَبي صعِب بِن هنيَّةَ بِن َسْعِد بِن ثَْعلَبَةَ بِن ُسلَْيِم بِن فْهم بِن غْنِم بِن َدْوٍس  : كِكتاٍب ، سعُد بُن ُصفَْيحِ  الّسِ

 َحداً من قَُرْيش إالَّ قَتَلَه بأَبي األَُزْيهِر الدُّْوِسّي َذَكَره ابُن الَكْلبِي.، وهو الذي كاَن آَل أَْن ال يَأْخَذ أَ  خاُل أَبي ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه
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ثِ  (7) كَشدَّاٍد ، َجدُّ واِلدِ  بُن َطْيَشةَ : السَّبَّالُ و ، َرَوى عن إِْسرائيل بُن يُونَس وماِلٍك ، وطاَل عَمُره فلَِقيَهُ ابُن  اْزداد بِن َجميِل بِن موسى الُمَحّدِ

 ناِجيَةَ ، قاَل الحافُِظ : وَضبََطه

__________________ 
 ( قا  ابن بري : الشعر جلهم بن ِشبحر ا قا  أبو زايد الكاليب : وهو من بين كعب بن بكر. وانظر اللسان.1)
 ( يف اللسان : ِشبر.2)
 .770/  2التبصري ( 3)
 ونبه إليه هبامش املطبوعة املصرية.«  مد»( يف اللسان : 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 .«سبلر»واللسان ومعجم البلدان  67/  2( ديوان اهلذليا 6)
 وهبامشه عن إحد  نسخه : أزداد.« أزحَداذ» 714/  2( يف التبصري 7)
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َعايّنِ بياٍء حَتحتيٍة وتَِبَعهُ   ابُن األَثرِي ا وتـََعق َبه الرضّي الشاِطيّب فَبَصاَب. ابُن السمح
ْن َرَوى عن أَْزداٍد هذا أَْيضاً ُعَمُر بُن أَيُّوب السْقطيُّ وابُن ناِجيَةَ الذي َذَكَره هو عْبُد هللِا بُن محم  ِد بِن ناِجيَةَ.قْلُت : وممَّ

ولكْن لّما كانَْت َرأَْس آيٍة وكاَن  َمْعَرفَةٌ  قاَل األَْخفَُش : (1) (ناً ِفيها ُتَسّمى َسْلَسِبيالً َعيْ )، قاَل هللا تعالَى :  : َعْيٌن في الجنةِ  َسْلَسبِيلُ و

 ً  قَِريباً. وَسيَأتي (2) (كاَنْت َقوارِيَرا َقوارِيَرا)، كقَْوِله تعالَى :  ِزْيَدِت األِلُف في اآليَِة لإلْزِدواجِ  َمْفتوحا

من العََرِب ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، قاَل الحافُِظ : في قَضاَعة ، ومنهم وعلة بن عبِد هللا بِن الَحاِرِث بِن بلغِ بِن  كُجَهْينَةَ قَبيلةٌ  بن الهونِ  ُسبَْيلَةَ  بنُوو

 فارس. ُسبَْيلَةَ  ُهبَْيَرةَ بنِ 

كةً ، َجبَلٌ  َسباَلنُ و ُك بها.، بأَْذْربِْيجان ُمْشِرٌف على أَْرَدبِيل وهو من مَ  : محرَّ  عَالم الصالحين واألَماِكِن التي تَُزاُر ويُتَبَرَّ

ثِينَ   :َسباَلنُ و بِن الحدثان النْضِرّي يَْرِوي عن أَبي ُهَرْيَرةَ وعاِئَشةَ ، وعنه َسِعيُد  مولى ماِلِك بِن أَْوِس  أَبُو عبِد هللا (3) ساِلمُ  منهم : لَقَُب الُمَحّدِ

بِن  خاِلِد بِن عبِد هللا أَْيضاً لَقَبُ و عن هشاِم بِن ُعْرَوةَ تكلم فيه ؛ إْبراهيَم بِن ِزيادٍ  أَْيضاً لَقَبُ و  بُن األََشّجِ ؛المْقبَرّي ونعيُم المجمر وبَُكْيرُ 

 الفََرجِ.

عبِد هللا كْنيَة خاِلٍد وهو بعَْينِه َشْيخ خاِلِد  ، هكذا في سائِِر النسخِ ، والصَّواُب : ُسقُوُط الواِو ، وأَبُو أَبي عبِد هللا َشْيخِ خاِلِد بِن ِدْهقَانَ وقَْولُه : و

 بِن ِدْهقاَن كما حقَّقَهُ الحافُِظ وغيُرهُ فتنبَّْه لذِلَك.

 الَمَطُر ، كما في األََساِس. يُْسبِلُ  كما أَْكثََر َكالَمهُ عليه إذا عليه أَْسبَلَ  من المجاِز : يقاُل :و

ياً ، وُوِجَد في النسخِ بْعَد هذا ما نَّصه : أَْسبَلَ  ، وتقدَّمَ  َهَطاَل  أَي الدَّْمُع والَمَطرُ  أَْسبَلَ و  والسَّماُء أَْمَطرْت ؛ وإِزاَرهُ أَْرخاهُ  الدَّْمَع َصبَّه متعّدِ

 وفيه تِْكراٌر يُتَنَبَّهُ لذِلَك.

ْرُع : َخَرَجتْ  أَْسبَلَ و ، وكذا على لُغَِة الحجاِز فإنَّهم يقُولُون أَْيضاً  الّسْنبل ُسبُوالً  ، هذا على قِياِس لُغَِة بَنِي هميان ؛ فانَُّهم يَُسّمون ُسبولَتُه الزَّ

ْرع من أَْسبَلَ  : ا على قياِس لُغَِة بَنِي تميم فيقاُل : السُّْنبُلِ  الزَّ ْرُع ، نَبَّه على ذِلَك  َسْنبَل ، كما يقُولُون أَْحَظَل الَمَكاُن من الَحْنَظِل ، وأَمَّ الزَّ

ْوِض وَسيَأْتي للمصنِِّف شي  .«س ن ب ل»ٌء من ذِلَك في السهيليُّ في الرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

َرْت فَجْمعُها «أَْسبُله دَ فإذا األَْرُض عنْ »حِديُث َسُمرة :  إذا أُنِّثَْت ، ومنه للسَّبِيلِ  : وهو َجْمُع قلَّةٍ  أَْسبُلٍ  على السَّبِيلُ  يُْجَمعُ   أَي ُطُرقه ، وإذا ذُّكِ

 .أَْسبِلَة

 ٌ  َذْيلَها. أَْسبَلَتْ  : مْسبِلٌ  واْمَرأَة

 الفََرُس َذنَبَه : أَْرَسلَه. أَْسبَلَ و

كةً ، ثياٌب تُتََّخذُ من ُمشاقَِّة الَكتَّان أَْغلَُظ ما تكوُن ؛ ومنه السَّبَلُ و اجِ وعليه ثِيابٌ َدخَ »حِديُث الَحَسِن :  : محرَّ  .«َسبَلَةٌ  ْلت على الحجَّ

َر قَْولُه تعالَى :  السَّبِيلُ و َتِ  اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيالً ): الُوْصلَةُ والسَّبَُب ، وبه فّسِ ، أَي َسبَباً وُوْصلة ؛ وأَْنَشَد أَبُو ُعبَْيَدةَ  (4) (اي لَي ْ

 لجِريٍر :

ٍد أَ  مــــــــــ  يــــــــــَر  ــــــــــَُ لــــــــــِ م خــــــــــَ كــــــــــُ لــــــــــِ تــــــــــَ قــــــــــح َد مــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ  فــــــــــبـ

وُ       يــــــوُن مــــــض الــــــر ســــــــــــــــــــُ و الــــــقــــــُ رحجــــــُ يــــــالتـــــــَ بــــــِ  (5) ؟ســــــــــــــــــــَ
  

 أَي َسبباً وُوْصلَةً.

 : هاِطٌل َغِزيٌر. سابِلٌ  وَغْيثٌ 

َق فَُجِعَل كلُّ جزٍء منه َسباَلتٍ  وَحَكى اللّْحيانيُّ : أَنَّه لَذُو ، ثم ُجِمَع على هذا كما قالوا للبَعيِر : ذُو عثَانِين  َسبَلَة ، وهو من الواِحِد الذي فُّرِ

 كأَنَّهم َجعَلوا كلَّ جزٍء منه ُعثْنُوناً.



14048 

 

بال ويقاُل لألَْعداِء : هم ُصْهبُ   قاَل : الّسِ

ي  َ رأحســــــــــــــــــــــــِ يــــــــــ  ح الُ  الســــــــــــــــــــــــيــــــــــوف شــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــظــــــــــِ

َب اعــــــح و      هـــــــح وحِم صــــــــــــــــــــُ نـــــــاقــــــي يف الــــــقــــــَ بـــــــا تــــــِ (6)الســــــــــــــــــــ 
 

  
نَّْور َسبَالة عليه ُشعَْيراٌت ِمثْل»في حِديِث ِذي الثَُّديَّة : و  .«الّسِ

__________________ 
 .18( سورة االنسان اآية 1)
 «.كاَنْت َقوارِيَرا ، َقوارِيَرا» والقراءة : 16 و 15( سورة االنسان من اآيتا 2)
 القاموس ابلكسر منونة.( ضبطت يف 3)
 .27( سورة الفرقان اآية 4)
 واللسان والصحاح.« أفبعد مرتكهم»( ديوانه وفيه : 5)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 113( البيت لعبيد   بن قي  الرقيات ا ديوانه ص 6)
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 ٌ  على شاِربَْيها َشعٌَر. َسْبالءُ  واْمَرأَة

 لبَنِي حمان بِن عْبِد َكْعِب بِن َسْعٍد ، قالَهُ نَْصر ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : (1): كُجَهْينَةَ ، َمْوِضٌع من أَْرِض بَنِي نَُمْيٍر  السُّبَْيلَةُ و

مـــــــــــاً  لـــــــــــِ ح ُمســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــِّ ب ـــــــــــَ ـــــــــــُه ا وال أُقـ َح اإِلل ـــــــــــَ ب ـــــــــــَ  قـ

َر      لـــــــــــةَأهـــــــــــح يـــــــــــح بــــــــــــَ ان  الســـــــــــــــــــــــــ  يِن محـــــــــــِ  (2)مـــــــــــن بـــــــــــَ
 

  
ى الشاةُ :وقاَل ابُن َعبَّاٍد : تُسَ   .َسبَْل َسبَلْ  وتُْدَعى للَحْلِب ، فيقاُل : َسباَلً  مَّ

 الولد ، وقيَل : تَْعتَِرُضون للناِس في الطُُّرِق للفَاِحَشة. َسبِيل أَي (3) (َوتَ ْقَطُعوَن السَِّبيلَ )، وقَْولُه تعالَى :  أَْسبَلَ  ، ِمثْل تَْسبيالً  ثَْوبَه َسبَّلَ و

تٌ و ين والباِء وتَْشديد الالِم ، َمْوِضٌع في َجبَِل أََجأَ ، عن نَْصٍر. ُسباُلَّ  : بضِم الّسِ

. : كعُْصفُرٍ  السُّْبتُلُ  : [سبتل]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

، لُغَةٌ يَمانِيَّةٌ ال أَقُِف على َحِقْيقتِه  البَْقلِ  نَصُّ الَجْمَهرةِ. َحبٌّ من َحبَِّة ،، و َحبَّةٌ من َحبٍّ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :
(4). 

بَْحلُ  : [سبحل] قاِء والجاريةِ  الّسِ ّبِ والبَعيِر والّسِ ْخُم من الضَّ  قاَل شْيُخنا : لعلَّه أََراَد بها الِجْنَس ال الُمْفَرَد ، ولذِلَك صحَّ  : كِقَمْطٍر ، الضَّ

ْل ، اْنتََهى. (5) (َوَعَلى هللِا َقْصُد السَِّبيِل َوِمْنها جاِئر  )تَْقِسيُمهُ لضخٍم وغيِره ، كقَْوِله ، تعالَى :   فتأَمَّ

ي : شاِهدُ  بَْحلِ  قاَل ابُن بَّرِ ّبِ قَْوُل الشاِعِر : الّسِ  الضَّ

رٌ  حـــــــــح ـــــــــَ ب ـــــــــًة  ســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــل ي زحكـــــــــاِن كـــــــــاان َفضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــه نـ  ل

ِر      (6)عــــــــــلــــــــــ  كــــــــــرِّ حــــــــــاٍف يف الــــــــــبــــــــــالِد وانعــــــــــِ
 

  
بَْحل قاَل : وشاِهدُ  ِة : الّسِ مَّ  البَِعيِر قَْوُل ِذي الرُّ

الً  حـــــــــح بـــــــــَ ه  ســـــــــــــــــــــــِ اتـــــــــِ نـــــــــَ ا بــــــــــَ يـــــــــَ اح َأحـــــــــح رحخـــــــــَ  َأاب شـــــــــــــــــــــــَ

ائــــــــ       بــــــــَ اب ا ــــــــَ بــــــــَ هــــــــا وهــــــــي الــــــــلــــــــ  يــــــــتــــــــُ الــــــــِ قــــــــَ (7)مــــــــَ
 

  
بَْحلُ  َخْيُر اإِلبِلِ »في الحِديِث : و ْخُم ، واألُْنثَىأَي  الّسِ  ِمثُْل ِربَْحلة. ِسبَْحلَةٌ  الضَّ

 .ِسبَْحلٌ  ويقاُل : ِسقَاءٌ 

بَْحلُ  وقاَل : أَبُو ُعبَْيٍد : َحْبلُ و الّسِ  والِهبِلُّ : الفَْحُل. الّسِ

بَْحُل : الراِحلَةُ الفَْحُل. السَّبَْحلُ  فقالَْت : ؟ اإِلبِِل َخْيرٌ ِربَْحٌل إِذا ُوِصَف بالتََّراَرةِ والنَّْعَمِة ، وقيَل الْبنَِة الُخّسِ : أَيُّ  ِسبَْحلٌ  وقاَل اللَّْيُث :  الّرِ

ر ما َعنَى به من األَْنواعِ. (8)ِربَْحٌل أَي َعِظيٌم ، قاَل : وهو على االتْباعِ  لَِسبَْحل وَحَكى اللّْحيانيُّ أَْيضاً : إنَّه  ، ولم يُفَّسِ

 َك الرُجُل.: َعظيٌم َطِويٌل ، وكذلِ  ِسبَْحلٌ  وِزقٌّ 

يت. كالسَّبَْحلَلِ  : عظيمٌ  ِسبَْحلٌ  وَضْرعٌ  ّكِ  ، كَسْفَرَجٍل ، عن ابِن الّسِ

 : واِسٌع. َسبَْحلَلٌ  وِسقَاءٌ  َسبَْحلَلٌ  يقاُل : وادٍ 

. َسبَْحلَلٌ  وَضبُّ   : عِظيٌم ُمِسنُّ

ُجُل : َسْبَحلَ و  وهو من الَكِلَمات الَمْنُحوتِة. قاَل سبحاَن هللا الرَّ

ْبُل إِذا أَْدَركَ  وهو َخَطأٌ ، الُمْسبَْحِللُ  كَسفَْرَجٍل ، وفي بعِض النسخِ  (9) السَّبَْحلَلُ و ْيَد ، قالَهُ اللَّْيُث. الّشِ  الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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بَْحلَةُ   من اإِلبِِل : العَِظيمةُ ؛ وقيَل : الغَِزيَرةُ. الّسِ

 : َطِويلَةٌ ، ومنه قَْوُل بعِض األَْعراِب يَِصُف اْبنَةً له : سبَْحلَةٌ  واْمَرأَةٌ 

ةٌ  لــــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــــــــــَ ه  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــــــــَ  رحبــــــــــــــــــــــــــــَح

ه      لــــــــــــــَ خــــــــــــــح بــــــــــــــاَت الــــــــــــــنــــــــــــــ  مــــــــــــــي نــــــــــــــَ نــــــــــــــح (10)تـــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 م.( يف معجم البلدان : بين متيم لبين مِحّان منه1)
وانظر ختر ه فيه ا واللســـــــان ومعجم البلدان  «من بين محاان .... وال أحاشـــــــي غريهم»برواية :  277( البيت للراعي يف ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«السبيلة»
 سورة العنكبوت. 29( من اآية 3)
 .296/  3( اجلمهرة 4)
 .9( النحر اآية 5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان.7)
 اإلتساع.( اللسان : 8)
 وسيبيت أنه عبارة نسخة من القاموس ا وهو خطب.« واملسبحلر»( يف القاموس : 9)
 ( اللسان ونسبه لبع  نساء األعراب تصف ابنتها.10)
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اجِ.  وقَْوُل العّجِ

ِ َعيحَسُجور ِبَسبحَحر  الد ف اح
ين. بِسبَْحل قاَل ابُن جنّيِ : أََرادَ  َك الحاَء وَغيََّر َحَرَكةَ الّسِ  ، فأَْسَكن الباَء وَحرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : كَسفَْرَجٍل ، أَْهَملَه الجَماَعةُ. السَّبَْنَدلُ  : [سبدل]

 وقاَل ُكراع : هو السََّمْنَدُل بالميِم على ما يَأْتي بَيَانه.

.: أَْهَملَه الَجوْ  َسبَْعلَلٌ  رُجلٌ  : [سبعل] اغانيُّ  َهِريُّ والصَّ

 على ما يَأْتي بَيَانه. كَسبَْهلٍَل لَْفظاً ومْعنىً  وقاَل َكراٌع : هو

 إِذا اْبتَلَّ به. الشَّعَُر بالدُّْهنِ  : اْسبَغَلَّ  كذِلكَ و ، وكذِلَك اْزبَغَلَّ كما في اللَِّساِن والعُبَاِب ، اْبتَلَّ بالماءِ  : اْسبِْغالالً  الثَّوبُ  اْسبَغَلَّ  : [سبغل]

 ، وهو كقَْوِلهم : َسبَْهلاَلً. َء معه وال ِسالَح عليهال شي أَي َسبَْغلاَلً  فالنٌ  أَتَانَا قاَل اللّْحيانيُّ : يقالُ و

 وَسبَْهلاَلً ، أَي ليَس معه ِسالٌح. َسبَْغلاَلً  ِشيوقاَل الِكَسائي : جاء يَمْ 

 وَسبَْهلَالً أَي فاِرغاً. َسبَْغلاَلً  وقاَل األَْصَمِعيُّ وأَبُو َعْمٍرو : جاَء فالنٌ 

افي. الُمْسبَِغلُّ و  الُمتَِّسُع الضَّ

 : سابِغَةٌ ، قاَل : ُمْسبَِغلَّةٌ  ِدْرعٌ و

ٌة و  يــــــــــــــ  عــــــــــــــِ يــــــــــــــ  ــــــــــــــُ ٌة تـ وحمــــــــــــــًا عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه ألحمــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  يـ

تمــــــــن      ال  غــــــــِ بــــــــَ ســــــــــــــــــــــح
ُ
ا  امل وهلــــــــُ وايف ُفصــــــــــــــــــــــُ (1)الضــــــــــــــــــــــ 

 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : ُمْستَْرِسٌل ، قاَل كثيُِّر : ُمْسبَِغلٌّ  َشعَرٌ 

ه  وحَديح رأحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ُح فـ ائــــــــــِ ةٌ َمســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــ  غــــــــــِ بــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــح

ا      الهلــــــــــَ م  خــــــــــِ ُك دارِيــــــــــَن اأَلحــــــــــَ َر  ِمســــــــــــــــــــــــح (2)جــــــــــَ
 

  
يرافي.  السَّبَْغلَلُ و ً  َسْبغَلَ و: الفاِرُغ ، عن الّسِ اهُ َدَسما  ، هكذا َرَواهُ بعُضهم ، وقد َرَواهُ ابُن األَْعَرابِّيِ. فاْسبَغَلَّ  طعَاَمه إِذا َروَّ

 َسْغبَلَه فاْسغَبَلَّ على ما يأْتي في َمْوِضِعه.

فاِرغاً ليَس معه من  أَو عن أَبي َزْيٍد ؛ َغْيَر ُمْكتَِرثٍ  في ِمْشيَتِه أَو ُمْختَاالً   ،، عن الِكَسائّي واللّْحيانيّ  أَي َسْبْغلاَلً  َسبَْهلاَلً  جاءَ  : [سبهل]

 ٌء.أَْعماِل اآلِخَرةِ شي

 .«آِخَرةٍ  في َعَملِ  ال في َعَمِل ُدْنيا وال َسبَْهلاَلً  إِنِّي ألَْكَره أَْن أََرى أََحَدكم»ُرِوَي عن ُعَمَر أَنَّه قاَل : و

ِل الدُّْنيا وال في َعَمٍل من األَثيِر : التَّْنِكير في ُدْنيا وآِخَرة يَْرِجع إِلى الُمَضاِف إِليهما ، وهو العََمُل كأَنَّه قاَل : ال في َعَمٍل من أَْعَماقاَل ابُن 

 أََعماِل اآلَخِرةِ.

 ٍء.غيِر شيإِذا جاَء وذَهَب في  َسبَْهلاَلً  يَْمِشي قاَل األَْصَمِعيُّ : يقاُل جاَء الرُجلُ و

 ِء.أَي َغْير َمْحموِد الَمِجي َسبَْهلاَلً  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : جاءَ 

ي يْعنِ  َسبَْهلَل ، ويقاُل أَْيضاً : أَْنَت الضَّالل بُن األاَلِل بنِ  السَّبَْهلَلِ  ِجئَْت بالضَّالل بنِ  ، وكذِلَك : الباطلُ  يْعنِي السَّبَْهلَلِ  الضَّالُل بنُ  يقاُل : هوو

 البَاِطل.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 : النَِّشيُط الفَِرُح ، عن أَبي الَهْيثِم. السَّبَْهلَلُ 

يرافيُّ : كلُّ فاِرغٍ :  .َسبَْهلَلٌ  وقاَل الّسِ

بَْهلَىو بَْهلَى : َكِسبَْطَرى ، التَّبْختُُر ؛ يقاُل : َمَشى فالنٌ  الّسِ  .الّسِ

 .(3)؛ وقيَل : بعُضهم في أَثر بعٍض ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  َخَرجوا ُمتَتَابِِعين واِحداً بْعَد واِحدٍ  إِذا تََساتَلُواو اْستَتَلُواو َستاْلً  القومُ  َستَلَ   :[ستل]

 قالَهُ اللَّْيُث. ساتِلٌ  فهو إِذا اْنقََطع ِسْلُكه دَّْمعِ واللُّْؤلُؤِ كلُّ ما َجَرى قََطراناً كالو

يِّقُ  : الَمْستَلُ و  فيها. يَتََساتَلُونَ  ، ألَنَّ الناسَ  الَمَساتِلُ  ، والَجْمعُ  كَمْقعٍَد ، الطَّريُق الضَّ

__________________ 
 ديوانه.( اللسان والتكملة ونسب فيها لكثري ا لي  يف 1)
 واللسان والتكملة. 50( ديوانه ص 2)
 .17/  2( اجلمهرة 3)
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كةً ، العُقاب أَو طاِئٌر َشبيهٌ به السَّتَلُ و يَْضِرُب إِلى السَّواِد ، يَْحِمُل َعْظَم الفَِخِذ من البَعيِر  بالنَّسرِ  َشبيهٌ  أَو ، هكذا َذَكَره أَبُو حاتٍِم ، : محرَّ

ه ، وَعْظَم السَّاِق ، أَو كلّ   ج َعْظٍم ذي ُمّخٍ حتى إِذا كاَن في كبِد السَّماِء أَْرَسلَه على َصْخر أَو َصفاً حتى يَنَكسر ، ثم يَْنزل عليه فيَأْكُل ُمخَّ

 بالضِم والكسِر. ُستاْلنٌ 

ً  السَّتَلُ و  التَّبَُع. أَْيضا

 تابََع. : َساتََل ُمَساتَلَةً و

ذالَةُ. السُّتالَةُ و  : بالضِم ، الرُّ

 ٍء. شيمن كلِّ 

 َمْقلوٌب عنه ، وهو الذي أَخَذ ما عليه من اللّْحم. : الَمْسلوتُ  الَمْستولُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 القوُم َخَرُجوا تِبَاعاً واِحداً في أَثِر واِحٍد ، عن ابِن ِسْيَده. اْنَستَلَ 

ِة : قْلُت : ما بال َعْينَْيك الخ ، بيتاً واِحداً ثم أُْرتَج عليَّ فَمَكثْت  فتََساتَلَتْ  اللُّْؤلُؤ ، ونُِعَي إِليه َولَُده تََساتَلَ وواْنقََطع السْلُك  مَّ ُدموُعه قاَل ذُو الرُّ

ى َشِديَدة فُهِديُت لهِذِه القَِص  عليَّ قَوافِيها فُحفِّْظُت ما ُحفِّظُت منها  فتََساتَلَتْ  يَدةِ َحْوالً ال أُِضْيُف إِليه شيئاً حتى قَِدْمُت أَْصبَهان فُحِمْمُت بها حمَّ

. َمْخَشِريُّ  وَذَهَب عليَّ منها ، قالَهُ الزَّ

ْخَمةُ  : الدَّْلوُ  السَّْجلُ  : [سجل]  العَظيمةُ مملوَءةً ماًء ُمَذكٌَّر. الضَّ

ْلِو.ِمل قيَل : هوو  ُء الدَّ

 ولكن َدْلٌو. َسْجلٌ  َر ، وال يقاُل لها فاِرَغةً وقيَل : إِذا كاَن فيه ماٌء قَلَّ أَو َكثُ 

 وال َذنُوٌب. َسْجلٌ  وفي التَّْهِذيِب : وال يقاُل له وهو فارٌغ :

ي :  اْسُمها َمأْلَى ماًء ، والذَّنُوب إنَّما يكوُن فيها ِمثُْل نْصفَها ماًء. السَّْجلُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 ؛ وقاَل الشاِعُر : «من ماٍء فأَْفَرَغ على بَْوِله بَسْجلٍ  ثم أََمرَ »ِد : في حِديِث بَْوِل األَْعَرابّيِ في المْسجِ و

رُ  جــــــــــــــح وُب  الســــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــُ ة والــــــــــــــذ  فــــــــــــــَ طــــــــــــــح  والــــــــــــــنــــــــــــــ 

وُب      ثـــــــــــــــُ و هـــــــــــــــا يــــــــــــــــَ رحكـــــــــــــــُ َر  مـــــــــــــــَ ىت  يــــــــــــــــَ (1)حـــــــــــــــَ
 

  
ُجُل الَجوادُ  : السَّْجلُ و  عن أَبِي العََمْيثَل األَْعَرابّيِ. الرَّ

ْرُع العَظيُم ج : السَّْجلُ و  بالضِم ، قَاَل لَبِيُد : ُسجولٌ و بالكسرِ  ِسَجالٌ  الضَّ

يلون  َجا  ُِ  (2) الِسَجا ِ عل   السِّ
 وأَْنَشَد أَْعَرابيٌّ :

ِر َربٍّ  بـــــــــــــــــح اًل مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ي انئـــــــــــــــــِ  أَُرجـــــــــــــــــِّ

ه      تــــــــــــــُ مــــــــــــــَ  وَذمــــــــــــــ  عــــــــــــــح ا ُ لــــــــــــــه نـــــــــــــــُ جــــــــــــــَ (3)ســـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ةُ : البِئُْر القَِليلَةُ الماِء ؛ ال َجالُ وذَّمَّ الُء الَمأْلَى  الّسِ : الّدِ

تُه بالكسِر ، أَي َعْهده ُمْحَكم من  (4) ، والمْعنَى قَِليله َكثِيٌر ، وَرَواهُ األَْصَمِعيُّ : وِذمَّ

ل قوِلكَ   القاِضي لفالٍن بَماِلِه أَي اْستَْوثََق له به. َسجَّ

 ُمبَالَغَةٌ. أَي َضْخٌم ، ٌل َسجيلٌ َسجْ  لهم من المجدِ و

 وقيَل إذا كثَّر له العََطاء. َسْجلَْينِ  أَو َسْجالً  : أَْعطاهُ  أَْسَجلَهُ و
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من البِئِْر يكوُن لكّلِ  بَسْجلَْين ، وأَْصلُه أَنَّ الُمْستَِقيَين منها على هؤالِء وآخُر على هؤالءِ  َسْجلٌ  ، كِكتاب ، أَي ِسجالٌ  الَحْرُب بينهم قالُوا :و

ا َسأَله ِهَرْقُل فقاَل ذِلَك ، َمْعناهُ أَنّا نَُداُل  َسْجلٌ  واِحٍد منهما ةً ويَُداُل علينا أَي َدْلٌو َمآْلن ماًء ، وقد َجاَء ِذْكُره في حِديِث أَبي ُسْفيان لمَّ عليه مرَّ

 أُْخَرى.

 ، قاَل : َضْخَمةٌ  أَي َسجيلَةٌ و َسِجيلٌ  َدْلوٌ و

َ  مـــــــــــــقـــــــــــــاَم الشـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــِخ البـــــــــــــينح لـــــــــــــه  ئـــــــــــــح  بـــــــــــــِ

ك      مـــــــــــ  رِت عـــــــــــَ هـــــــــــا وَأعـــــــــــح ذح يـــــــــــلـــــــــــهخـــــــــــُ جـــــــــــِ  الســـــــــــــــــــــــــ 

  

 (5)ِإنح مل َيُكنح َعم ك ذا َحِليَله 
__________________ 

 ( اللسان والتهذيب.1)
 وصدره : 104( ديوانه ط بريوت ص 2)

 ُسَناةٍ كبن ُدُموَعُه َغرحاَب 
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( يف التهذيب : الدلو امل ن ا والدلو يذكر ويؤنث.4)
 ( الثاين والثالث يف اللسان والصحاح والتهذيب.5)
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 َأي بِئحَ  مَقام الشيحِخ الذي البَِناح له هَذا املَقام الذي يقاُ  له هذا الَكالُم.
ْفنِ  السَّجالَةِ  بَيِّنَةُ  َسجيلَةٌ  ُخْصيَةٌ و  واِسعَتُه. (1) : ُمْستَْرخيَةُ الصَّ

 ُمتََدّلِ واِسٌع. أَْسَجلُ و : َطِويٌل ، َسجيلٌ  َضْرعٌ و

ْخو الُمْضطرُب الذي يَْضِرُب ِرْجلَيها من َخْلفها وال يكوُن إالَّ من ُضُروعِ الشاِء. أْسَجلُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : َضْرعٌ   : هو الواِسُع الّرِ

ْرعِ. َسْجالءُ  ناقةٌ و  : عظيمةُ الضَّ

 بأْن َصنََع ِمثَْل َصنِعه في َجْريٍ أَو َسْقيٍ ، وأَْصلُه في االْستِقاِء. باراهُ وفاَخَرهُ  : إذا ساَجلَهُ ُمَساَجلةً  من المجاِز :و

 ، قاَل الفَْضُل بُن عباٍس اللهبيُّ : يَتَبَاَريَانِ  أَي يَتَساَجالن هماو

نح  ينمـــــــــــَ لـــــــــــح اجـــــــــــِ  ُيســـــــــــــــــــــــــاجـــــــــــِ داً  رح ُيســـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــاجـــــــــــِ

َرب      ِد الـــــــــــــكـــــــــــــَ قـــــــــــــح َو إىل عـــــــــــــَ لـــــــــــــح أُل الـــــــــــــد  (2)ميـــــــــــــَح
 

  
ي : أَْصلُ  ِمثْل ما يُْخرج اآلَخُر ، فأَيُّهما نََكل فقد ُغِلَب ، فَضَربَتْه  َسْجِله أَْن يَْستَِقَي ساقِيَان فيُْخرج ُكلُّ واِحٍد منهما في الُمَساَجلةِ  قاَل ابُن بَّرِ

 فالناً ، فمْعنَاهُ أَنَّه يُْخِرج من الشََّرِف ِمثْل ما يْخِرُجه اآلَخُر ، فأَيُّهما نََكل فقد ُغِلَب. يَُساِجلُ  العََرُب َمثاَلً للُمفَاَخَرةِ ، فإذا قيَل : فالنٌ 

فَِإنَّ ِللَِّذيَن )؛ فقاَل :  الُمَساَجلَةِ  ا. قاَل ابُن أَبي الحِديِد في َشْرحِ نَْهج البالَغِة : وقد نَِزَل القُْرآُن على َمْخرجِ َكالِمهم في: تَفَاَخُرو تََساَجلُواو
ْلُو. (3) (ظََلُموا َذنُوابً   اآلية ، والذَّنُوب : الدَّ

ُجُل : أَْسَجلَ و ه وَعَطاُؤه لل َكثَُر َخْيُره الرَّ  نَّاِس.وبِرُّ

ْحساِن ) : عزوجلقَْوُل محمِد بِن الَحنَِفيَّة في تَْفسيِر قَْوِله  لهم ، ومنه األَْمَر : أَْطلَقَه (4) لهم أَْسَجلَ والنَّاَس : تََرَكُهْم  أَْسَجلَ و َهْل َجزاُء اإْلِ
ْحسانُ   ُمْرَسلَة ُمْطلَقة في اإِلحساِن إِلى كّلِ أََحٍد ، لم يُْشتََرط فيها بَرٌّ ُدْوَن فاِجٍر.، يْعنِي  للبَّرِ والفاِجرِ  ُمْسَجلةٌ  ، قاَل : هي (5) (ِإالَّ اإْلِ

 أَي ال تُْطِلقُوها في ُزُروعِ الناِس. أَْنعاَمُكم تُْسِجلُوا وال»في الحِديِث : و

 ، قاَل : الَحْوَض : َمأَلَهُ  أَْسَجلَ و

ًة و  َعــــــــــــــــــَ رتح َذ واأَلوحجــــــــــــــــــاَذ مــــــــــــــــــُ  غــــــــــــــــــاَدَر اأُلخــــــــــــــــــح

و و      فــــــــــــُ طــــــــــــح رَ تــــــــــــَ جــــــــــــَ راان  َأســـــــــــــــــــــــــح دح اًء وغــــــــــــُ (6)َأهنــــــــــــح
 

  
 أَي ال يَخاُف أََحٌد أََحداً. (7) سجل ، والذي في اللَِّساِن : والدَّْهرُ  ، كُمْكَرمٍ  ُمْسَجلٌ  فَعَْلناهُ والدَّْهرُ  يقاُل :و

 ، وأَْنَشَد الضبيُّ : الَمْبذُوُل ، الُمباُح لكّلِ أََحدٍ  : كُمْكَرٍم ، الُمْسَجلُ و

هـــــــــــا  ـــــــــــُ ل ر وَرحـــــــــــح ـــــــــــح َري ُ
ي ابملـــــــــــ ـــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــِ ل ـــــــــــَ ُت ق  َأَنـــــــــــَح

ر      يــــــــح ه مــــــــن طــــــــارِ  الــــــــلــــــــ  مــــــــا انبــــــــَ رُ لــــــــِ جــــــــَ (8)ُمســــــــــــــــــــــح
 

  
حل الَمْنزل.  أََراَد بالرَّ

لَ و  أَْنعََظ. أَي تَْسِجيالً  الرُجلُ  َسجَّ

لَ و  .كَسَجَل َسْجالً  َرَمى به من فَْوقُ  إذا به َسجَّ

ِجلَّ  كتَبَ و ِجلِّ  ، قاَل هللا تعالَى : كَطّيِ  لِكتاِب العَْهِد ونَْحِوه ْين وتَْشِديِد الالِم ، وهو الصَّكُّ اسمٌ بكْسَرتَ  الّسِ تٌ  ج (9)، للِكتاِب  الّسِ ، وهو  ِسِجالَّ

ت فتُْوَضعُ »الحِديُث :  أََحُد األَْسماِء الُمَذكَّرةِ الَمْجموَعِة بالتاِء ولها نََظائِر ، ومنه ِجالَّ ل ، وقد وهو أَْيضاً الكاتِبُ  ؛ «ةفي ِكفَّ  الّسِ ، وبه  َسجَّ

َرِت اآليَةُ.  فُّسِ
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ُجُل بالَحبَِشيَِّة  قيَل : هوو ِجلُّ  ُرِوَي عن أَبي الَجْوزاِء أَنَّه قاَل :والرَّ  ، وتَماُم الَكالِم للِكتاِب. وسلمعليههللاصلىاسُم كاتٍِب للنبّيِ  الّسِ

اغانيُّ :  .قاَل الصَّ  وَذَكَره بعُضهم في الصَّحابَِة وال يَِصحُّ

 قْلُت : هكذا أَْوَرَده الذَّهبيُّ في التَّْجريِد ، وابُن فَْهٍد في ُمْعَجِمِه وقاال : فيه نََزلَت اآليَةُ الَمْذُكْوَرةُ.

 اسُم َملٍَك. قيَل :و

__________________ 
 ابلتحريك.( ضبطت ابلقلم يف اللسان والتكملة 1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
 .«وإنّ »وابألصر  59( الذارايت اآية 3)
َر هلم.4)  ( يف القاموس : واأَلمح
 .60( الرمحن اآية 5)
 ( اللسان والصحاح.6)
َجرٌ »( كذا والذي يف اللسان : 7)  كاألصر.« ُمسح
 ( اللسان والصحاح.8)
ِجلِّ ِلْلُكُتبِ » 104( كذا ابألصر ا وبسورة األنبياء اآية 9)  .«َكَطيِّ السِّ
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ِجلُّ  ، هو : بالكسرِ  السْجلُ و  ، ُرِوَي ذِلَك عن عيَسى بِن ُعَمَر الُكوفّي. وبه قََرأَ ، ولو قاَل : وبالكسِر الّصِحْيفة كاَن أَْخَصر. للِكتابِ  لُغَةٌ  الّسِ

ْرعِ. السَّْجالءِ  بالضِم َجْمٌع للنَّاقَةِ  السُّْجلُ و  للعَِظيمِة الضَّ

 كأَِميٍر ، النَّصيُب. : السَِّجيلُ و

 الذي هو الدَّْلو الَمأْلَى ، قاَل : وال يُْعِجبُنِي. السَّْجلِ  قاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : فَِعيٌل من

ْلُب الشَِّديُد. : السَِّجيلُ و  الصُّ

ِجيلُ و يٍت ، حجاَرةٌ كالَمَدرِ   :الّسِ يل  ) ، قاَل هللا تعالَى : كِسّكِ بٌ  ، وهو (1) (تَ ْرِميِهْم ِبِجارَة  ِمْن ِسجِّ  (2) َسْنكِ  َدِخيٌل أْصلُه بالفاِرِسيَّةِ  ُمعَرَّ

َب َسقََطْت ، َوِكل ا ُعّرِ ، لقَْوِله  ُطبَِخْت بنَاِر َجَهنََّم ، وُكتَِب فيها أْسماُء القومِ  حجاَرةٌ من ِطْينٍ  أَو كانَتْ  أَي الَحَجر والطَّْين ، والواُو عاِطفَةٌ فلمَّ

 ، وهذا قَْوُل الَجْوَهِرّيِ. (3) (ِلنُ ْرِسَل َعَلْيِهْم ِحجارًَة ِمْن ِطني  ُمَسوََّمًة ِعْنَد رَبِّكَ ):  عزوجل

يلِ  وقاَل أَبُو إْسَحاق : للناِس في ّجِ  أَْقواٌل ، وفي التَّْفسيِر أَنَّها من ِجّلٍ وِطْيٍن ، وقيَل : من ِجّلٍ وحجاَرةٍ. الّسِ

 وقاَل أَْهُل اللُّغَِة : هذا فاِرِسيٌّ والعََرُب ال تَْعِرُف هذا.

ِة قاَل األَْزَهِريُّ : والذي عْنَدنا  قَْوِم وهللاُ أَْعلم أَنَّه إذا كان التَّْفسيُر َصِحيحاً فهو فاِرِسيٌّ أُْعِرَب ألنَّ هللا تعالَى قد َذَكَر هذه الحجاَرةَ في قصَّ

يل ، فقد بَيَّن للعََرِب ما َعنَى (لِنُ ْرِسَل َعَلْيِهْم ِحجارًَة ِمْن ِطني  ) : وقالَ  ، السالمعليهلُْوٍط  ا قد  . ومن َكالمِ بِسّجِ الفُْرِس ما ال يُْحَصى ممَّ

ا قد أَْعَربَتْه العََرُب. وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ :  (4)أَْعَربَتْه العََرُب نَْحو َجاُموس  يل  )وِدْيبَاج ، وال أُْنِكر أَْن يكوَن هذا ممَّ َكثِيَرةٌ  ، تَأِْويلُه : (ِمْن ِسجِّ

  ُمْقبٍِل :َشِديَدةٌ ، وقاَل : إِنَّ ِمثَْل ذِلَك قَْول ابنِ 

ُرٍض و  َ  عـــــــــن عـــــــــُ يـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــبـ ـــــــــون ال رِب لـــــــــٍة َيضـــــــــــــــــــــــح  َرجـــــــــح

يــنـــــــا      جــِّ طـــــــاُ  ســــــــــــــــِ تح بـــــــه األَبــح َواصـــــــــــــــــــــَ رحاًب تـــَ (5)ضــــــــــــــــَ
 

  
ين  يلوقاَل : وِسّجِ  بمْعنًى واِحٍد. ِسّجِ

يل وقاَل بعُضهم :  أَي أَْرَسْلته فكأَنَّها ُمْرِسلَةٌ عليهم. أَْسَجْلته من ِسّجِ

 .السَّْجل إذا أَْعَطْيت ، وَجعَلَه من أَْسَجْلت قاَل أَبُو إْسحق : وقاَل بعُضهم من

يل  ) أَو قَْولَهُ تعالَى : ا ُكتَِب لهم أَنَُّهم يعذَّبُون بها ِسِجلٍّ  أَي من (ِمْن ِسجِّ ر فهو أَْبيَنُها ألَنَّ من ؛ قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا القَ  أَي ممَّ ْوُل إذا فُّسِ

ني  ،) : قاَل هللا تعالَى كتاِب هللا َدِليالً عليه ، يٌن ِكتاٌب َمْرقُومٌ  (َكاّل ِإنَّ ِكتاَب الُفّجاِر َلِفي ِسجِّ َوْيل  يَ ْوَمِئذ  ) َوما أَْدراَك ما ِسّجِ
ِبنيَ   .(6) (ِلْلُمَكذِّ

يلُ و ّجِ ينِ  الّسِ بُهم بها.، ال بمْعنَى الِسّجِ ا َكتََب هللا أَنَّه يُعَذِّ  َمْعنى أَنَّها حجاَرةٌ ممَّ

اغانيُّ عنه أَْيضاً وسلّمه وقَلََّده المصنُِّف وَزاَد : ِعْنِدي أَي في اآليةِ  هذا أَْحَسُن ما َمرَّ فيهاو:  قاَل األَْزَهِريُّ  ْل  وأَثْبَتُها ، وهكذا نَقَلَه الصَّ فتأمَّ

 ذِلَك.

اغانيُّ عن ابِن َعبَّاٍد وَغلََّطه وقاَل : الصَّواُب :  َسَواِجيلُ  عن كراعٍ ، والَجْمعُ  : ِغالُف القاروَرةِ  السَّْوَجلَةُ و سَّْوَجلُ الو السَّاجولُ و ، ونَقَلَه الصَّ

 الساحوُل بالحاِء الُمْهَملَِة.

ٌب ، قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : : الِمرآةُ روميٌّ  السََّجْنَجلُ و  ُمعَرَّ

ٍة  فـــــــــاضـــــــــــــــــــــــَ ريح مـــــــــُ يحضـــــــــــــــــــــــاء غـــــــــَ ـــــــــَ ٌة بـ فـــــــــَ هـــــــــَ فـــــــــح هـــــــــَ  مـــــــــُ

قــــــــولــــــــٌة       هــــــــا َمصــــــــــــــــــــــح بــــــــُ رائــــــــِ رِ تــــــــَ جــــــــَ نــــــــح جــــــــَ (7)كــــــــالســــــــــــــــــــــ 
 

  
 َزَجْنَجٌل وقد تقدََّم. َذَكَره األَْزَهِريُّ في الُخماِسي ، قاَل : وقاَل بعُضهم :و
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ةِ  يقاُل :والذََّهُب ؛  أَْيضاً :و  وقَِطعُها على التَّْشبِيِه بالِمرآةِ. َسبَائُك الِفضَّ

ْعفرانُ  يقاُل :و   وفَسََّره به.ِء القَْيِس بالسََّجْنَجلِ ، ومن قاَل ذِلَك َرَوى قَْوَل اْمِرى الزَّ

__________________ 
 .4( سورة الفير اآية 1)
قوله : ســــنك ا بفتح الســــا املهملة وبعد النون الســــاكنة كاف مكســــورة ا وكر : بكســــر الكاف وبعدها الم ا »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 .«أفاده القسطالين
 .(ِلنُ ْرِسَل َعَلْيِهمْ )ويف اآية :  34 و 33( الذارايت اآيتان 3)
 (.شفاء الغلير)( جاموس فارسي معرب كاوميش ا وديباج فارسي معرب ديوابف أي نساجة اجلن 4)
 .137/  3( التهذيب واللسان وعجزه يف املقايي  5)
 .10ـ  7( املطففون اآايت من 6)
 وعجزه يف الصحاح. ا من معلقته ا واللسان والتكملة 42( ديوانه ط بريوت ص 7)
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ِة : فاْنَصبَّ  َصبًّا ُمتَّصالً  : َصبَّه َسْجالً فاْنَسَجلَ  الماءَ  َسَجلَ و مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

ٍ و  اح ِت الـــــــــــــــــــــذِّراَع هلـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــَ  أَرحَدفـــــــــــــــــــــَ

وِم املــــــــاِء      جــــــــُ رســــــــــــــــــــــَ جــــــــَ اال فــــــــانحســــــــــــــــــــــَ جــــــــَ (1)انحســــــــــــــــــــــِ
 

  
 ، كما هو نَصُّ العُبَاب. َسجولٌ  َعْنزٌ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : : َغزيَرةٌ  َسجولٌ  َعْينٌ و

ى ، قالَهُ ابُن َعبَّاٍد. ُدعاٌء للنَّْعَجِة للَحلَبِ  : بالكسِر ، ِسَجاْل ِسَجالْ و بالضمِ  السجلُ  والَجْمعُ  : الَمْرأةُ العَظيمةُ الَمأَْكَمةِ  السَّْجالءُ و  وبه تَُسمَّ

ا يُْستَْدرَ   ُك عليه :* وممَّ

ل  القاِضي لفالٍن بَماِلِه : اْستَْوثَق له به. َسجَّ

 به : َحَكَم به ُحْكماً قَْطِعيّاً هكذا فَسََّره الشَّريُف. سجله وقيَل :

َره وأَثْبَتَه ، كما في العنَايَِة.  وقيَل : قَرَّ

لو َمْخَشِريُّ في شْرحِ الَمقَاَمات له. َسجَّ  عليه بكذا : َشَهَره وَوَسَمه ، قالَهُ الزَّ

 قََرأَها ِقَراَءةً ُمتَِّصلَةً. َسْجالً  الِقَراَءةَ  سجلو

 الَكالَم : أَْرَسْلته. أَْسَجْلتُ و

َجالِ  وله بِرٌّ فائِضُ   .الّسِ

ها وأُْرِحلَت  أُْسِجلَتِ و  ْرِسلَت.إذا أُ  (2)البَِهيمةُ مع أُّمِ

 بالفتحِ ، وقاَل : هو َملٌَك. السَّْجلِ  قاَل أَبُو َزْيٍد : وقََرأَ بعُضهم : كَطّيِ 

 قُْلُت : وهي قِراَءةُ ابِن عباٍس وفَسَّره بأَنَّه رُجٌل.

ُم ، يقاُل : خل السوجلُ و . سوجل : األَّوُل المتقّدِ اغانيُّ  القوِم نَقَلَه الصَّ

ِحْيفِة.  الُسجلُّ  َزْرَعةَ على أَبي ُهَرْيَرةَ وقََرأَ أَبُو  : قَْريَةٌ بعَْسقاََلن منها َعْبُد الجبَّاِر بُن  (3) ِسِجلِّينوبالضِم وتَْشِديِد الالِم ، وهي لُغَةٌ أُْخَرى للصَّ

 ، عنه أَبُو القاِسِم الطْبَرانّي. السجليني (4)أَبي عاِمٍر 

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

َدة ، قَْريَةٌ من أَْعماِل َحلََب. ُسْجبُل : [سجبل]  : كقُْنفٍُذ ، بْعَد الجيِم موحَّ

 لم يَْفتِلُوا َسَداهُ. َسَحلُوه . يقاُل :َسَحلَهُ يَْسَحلُه َسْحالً  وقد كأَميٍر ، كالسَّحيلِ  أَي ال يُْفتَُل طاقَْين : ثَْوٌب ال يُْبَرُم َغْزلُهُ  السَّْحلُ  : [سحل]

ى ِحيلُ السَّ  وقيَل : ا الثَّْوُب فإنَّه ال يَُسمَّ  .السَّْحلُ  ، ولكْن يقاُل له َسِحيالً  الغَْزُل الذي لم يُْبَرْم ، فأَمَّ

حاحِ : ما كاَن َسَداه  (5) الَخْيُط َغْير َمْفتوٍل ؛ ومن الثِّياِب ما كاَن َغْزلُهُ طاقاً واِحداً ، والُمْبَرُم الَمْفتوُل الغَْزل طاقَْين والِمتْأم السَِّحيلُ  وفي الّصِ

 .ُمْسَحل ولُْحمته طاقَْين طاقَْين ليَس بُمْبَرم وال

ةٍ واِحَدةٍ  : السَِّحيلُ و السَّْحلُ و حاحِ : الَحْبُل الذي على قُوَّ من الَحْبِل الذي يُْفتَل فَتاْلً واِحداً كما يَْفتُِل  السَِّحيلُ  والُمْبَرُم الذي على َطاقَْين وفي الّصِ

 الخيَّاُط ِسْلَكه ، والُمْبَرُم أَْن يَْجَمع بَْين نَِسْيَجتَْين فَيُْفتاَل َحْبالً واِحداً.

، وقاَل  َسَحْلته ، واللُّغَةُ العاِليَةُ  ُمْسَحلٌ  فهو تهأَْسَحلْ  ألَْجِل الُمْبَرم ، وقاَل غيُره : وقد يقالُ  ُمْسَحل (6)، وال يقاُل  َمْسُحولٌ  الَحْبَل فهو َسَحْلتو

 ُزَهْيٌر :
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َم  َسِحيرعل  كرِّ حاٍ  من   (7)وُمربح
 ، َخّصه األَْزَهِريُّ هكذا. أَو ِمن القُْطنِ  رقيٌق ، ثَْوٌب أَْبيَضُ  : السَّْحلُ و

 ثياِب اليََمِن ، قاَل الُمَسيَُّب بُن َعلَس يَْذكر ُظعُناً : الثَّْوُب األَْبيَُض من الُكْرُسِف من السَّْحلُ  وقاَل الَجْوَهِريُّ :

__________________ 
 واللسان والتهذيب. 449( ديوانه ص 1)
ِجَلتح البهمة2) ... ( يف األساس : وُأسح  . وأُرِجَلتح
 ( ضبطت عن معجم البلدان بكسر أوله و نيه وتشديد المه املكسورة.3)
 البلدان : ابن أيب عاصم.( يف معجم 4)
 .«املتذم»( يف الصحاح : 5)
 وقد نبه إليه هبامش املطبوعة املصرية.« ويقا »( يف الصحاح : 6)
 وصدره : 79( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 7)

مُتا  مييناً لِنعحَم الس يِّداِن ُوِجدح
 .140/  3وعجزه يف اللسان والتهذيب واملقايي  
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ـــــــــــــــهـــــــــــــــا و  ن ـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــي ـــــــــــــــًا أُب ن عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــقـــــــــــــــد أَرح   ـــــــــــــــُ  ل

رُ      اَءهـــــــــــــــــــــا األَثـــــــــــــــــــــح َد  كـــــــــــــــــــــَبن  ُزهـــــــــــــــــــــَ  حتـــــــــــــــــــــُح

  

هـــــــــــــــا  عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ رحفـ ـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا ويـ ِفضـــــــــــــــــــــــــــــُ  يف اآِ  لـــــــــــــــَح

  
ه    وح كــــــــــــــــبَنــــــــــــــــ  لــــــــــــــــُ رُ رِيــــــــــــــــٌض يـــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح (1)ســــــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
ُل الُهَذليُّ : ُسُحلٌ و ُسحولٌ و أَْسحالٌ  ج َشبَّه الطَّريَق بثَْوٍب أَْبيَض تَْين ، قاَل الُمتَنَخَّ  ، األَِخيُر بضمَّ

رِ  حــــــــــــُ ا  كــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــ  وحهنــــــــــــَ ال لــــــــــــَ يــــــــــــِ  جــــــــــــَ  الــــــــــــبــــــــــــِ

َوِ       ر اأَلســــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــَ اِء ا ــــــــــــــَ ح  جنــــــــــــــِ (2)ســــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ي :  ونَْجم ونُُجم. (3)وَرْهن وُرُهن وَخْطب وُخُطب وَحْجل وُحُجل وَخْلق وُخلُق  قاَل األَْزَهِريُّ : هو ِمثْل َسْقٍف وُسقٍُف ، َزاَد ابُن بَّرِ

له أَي تَْكِشُط ما عليها من اللَّْحِم ، ويُْرَوى :  تَْسَحلُها فَجعَلَتْ »الحِديُث :  ، اْنقََشر ؛ ومنه فاْنَسَحلَ  قََشَره ونََحتَه : َسْحالً  ، ، كَمنَعَهُ  َسَحلَهُ و

 نَاه.وهو بمعْ  تَْسَحاها

ياحُ  من المجاِز :و  تَْنِزُع أََدَمتها. تَْكُشُط ما عليها أَي َسْحالً  األَْرضَ  تَْسَحلُ  الّرِ

أَي قََشَره أَو َعاَله ، فهو فاِعٌل بمْعنَى  َسَحلَه َمْقلوٌب أِلنَّ الماءَ  وهو ِريُف البَْحِر وشاِطئُه وهو (4) السَّاِحلِ  من المجاِز : قَعََد فالٌن علىو

 عليه. مرَّ  من الماِء إذا اْرتَفََع الَمدُّ ثم َجَزَر فَجَرَف ما ساِحلٍ  أَو َمْعناهُ ذو ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. َمْسحوالً  وكاَن الِقياسُ  عولٍ َمفْ 

 البَْحِر. ساِحلَ  أَي أَتَى بهم «يرِ أَبُو ُسْفيان بالعِ  فََساَحلَ »حِديُث بَْدٍر :  وأََخذُوا عليه ؛ ومنه أَتَْوهُ  أَي ساَحلُوا ُمَساَحلةً  من المجاِز :و

 اْنتَقََدها. : َسْحالً  الدََّراِهَم كَمنَعَ  َسَحلَ و

 ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : الغَريَم مائَةَ ِدْرَهٍم : نَقََده َسَحلَ و

ىًن  ٍض مث آَب إىل مــــــــــــــــِ مــــــــــــــــح ــــــــــــــــاَت ِبــــــــــــــــَ ــــــــــــــــب  ف

زحَج      َ
ي املــــــ غــــــِ ــــــَ ت ــــــح بـ ــــــَ َح رادًا يـ ــــــَ ب رفـــــــَبصــــــــــــــــــــح حـــــــح (5)ابلســــــــــــــــــــ 

 

  
 أي النَّْقد ، َوَضَع الَمْصَدر َمْوِضَع االسِم.

 فقََشَر ِجْلَده. : َضَربَه َسْحالً  ِمائَةَ َسْوطٍ  َسَحلَهو

 وَصبَِّت الدَّْمَع. : بََكتْ  ُسُحوالً و تَْسَحُل َسْحالً  العَْينُ  َسَحلَتِ و

 .ِمْسَحلٌ  ، ومنه قيَل لعَْير الفاَلةِ  نََهقَ  أَي ُسحاالً و َسِحيالً  ، اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على األَِخيَرةِ ، كَمنََع وَضَربَ  والِحَمارُ  البَْغلُ  َسَحلَ و

 .ِمْسَحلٌ  ، ومنه قيَل : للَِّسانِ  فالٌن : َشتََم والمَ  َسَحلَ و

ةِ  السُّحالَةُ و  إذا بََرَده. َسَحلَه َسْحالً  ؛ وقد إذا بُِردَ  ونْحِوهما : بالضِم ، ما َسقََط من الذََّهِب والِفضَّ

 .ُسَحالَة ٍء فَما َسقََط منهمن شي ُسِحلَ  وكلُّ ما

 ما تََحاتُّ من الحِديِد وبُِرَد من الَمَواِزين. السُّحالَةُ  وقاَل اللَّْيُث :

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. ُخشاَرةُ القَْومِ  : السَُّحالَةُ  من المجاِز :و

َد منهما ، وكذِلَك قِْشر َغْيرهما من الُحبوِب كاألَُرّزِ والدُّْخِن. قِْشُر البُّرِ والشَّعيِر ونَْحِوه : السَُّحالَةُ و  إِذا ُجّرِ

ً والذَُّرةِ إِذ ُدقَّ شْبه ال (6)قاَل األَْزَهِريُّ : وما تََحاتَّ من األَُرّزِ   .ُسَحالَة نَُّخالَِة فهي أَْيضا

 الِمْبَرُد. ، وهو بالِمْسَحلِ  نَْحتَُك الَخَشبَةَ  السَّْحلُ  قاَل اللَّْيُث :و، الِمْنَحت  (7) كِمْنبَرٍ   :الِمْسَحلُ و

 ، قاَل ابُن أَْحمر : اللَِّساُن ما كانَ  الِمْسَحلُ و
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يـــــــٍب ِإذا مـــــــا انحســـــــــــــــــــــاح و  طـــــــِ همـــــــن خـــــــَ لـــــــُ حـــــــَ  ِمســـــــــــــــــــــح

ورا      عحســـــــــــــــــــــــُ ورًا ومـــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــقـــــــــو  مـــــــــَ رِِّح ال فـــــــــَ (8)مبـــــــــُ
 

  
 ُجِعَل كالِمْبَرِد وهو مجاٌز ، وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده :

ُت و  بــــــــــــح دي ِإن رَكــــــــــــِ نــــــــــــح لــــــــــــيِإن  عــــــــــــِ حــــــــــــَ  ِمســــــــــــــــــــــــــح

ي      ـــــــــــــــَح رِطـــــــــــــــاٍب وَخشـــــــــــــــــــــــــــــِ م  َذرارِي (9)ســـــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والثاين يف الصحاح.1)
 والصحاح. 140/  3واللسان والتهذيب واملقايي   10/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ( يف اللسان : وَحلح  وُحُل .3)
 ( ضبطت يف القاموس ابلرفض وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  كسرها.4)
 واللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب. 41/  1( ديوان اهلذليا 5)
 ( يف التهذيب : الر ّز.6)
 وقد أخطب الشارح بوضعها خارج األقواس عل  أهنا ليست من القاموس.من القاموس ا « كمنرب»( قوله : 7)
 ( اللسان والتهذيب.8)
 ( اللسان.9)
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َح بعٌض أَنَّ اللِّساَن قد يُْوَصُف  قَْوُل الَجْوَهِرّيِ : اللِّساُن الَخطيُب بغيِر واو َسْهٌو ، والصَّواُب : والَخطيُب بَحْرِف َعْطفٍ و ولكْن َصحَّ

 ْيضاً فال َسْهو ، نَقَلَه شْيُخنا وِعْنِدي فيه نََظٌر.بالَخطابَِة أَ 

حالِ  اللِّجامُ  : الِمْسَحلُ و أَنَّ هللا َعزَّ وجلَّ قاَل ألَيُّوب على نَبيِّنا »الحِديُث :  ِمْنَطٌق ونَِطاٌق وِمئَْزٌر وإَِزاٌر ، ومنه ، كما تقُوُل : كِكتابٍ  كالّسِ

ياَر  َحالوفي فَِم األََسِد  (1)وعليه الصَّالة والسَّالم : ال يَْنبَِغي ألَحٍد أَْن يَُخاِصمني إِالَّ َمْن يَْجعَل الّزِ َحاك« في فَِم العَْنقاء الّسِ  ، ويُْرَوى : الّشِ

يِن والكاِف ، وقد ذُكِ   َر في َمْوِضِعه.بالّشِ

 وهي الحِديَدةُ القائَِمةُ في الفَِم قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد في كتاِب السرج والِلجاِم. فَأُْسه : الِمْسَحلُ  أَو

 الشحشح الذي ال يكاُد يَْنقَِطُع في ُخْطبَتِه وهو فَْوَق المصقع. الَخِطيُب البَليغُ  : الِمْسَحلُ  من المجاِز :و

 وهي الحِديَدةُ التي تحت الَحْجفَلٍَة السُّْفلَى ، قاَل ُرْؤبةُ : على َطَرفَْي َشكيِم اللِّجامِ  إِْحَداُهما ُمْدَخلة في األُْخَرى َحْلقتانِ  : الِمْسَحلُ  قيَل :و

َحَلالوال َشِكيُم   (2)انحَدق ا  املِسح
الَحنَِك ، قاَل : والفَأُْس الحِديَدةُ القائَِمةُ في الشَِّكْيمِة ، والشَِّكْيمةُ الحِديَدةُ الُمْعتَِرَضة في  اللِّجاِم : الحِديَدةُ التي تَْحتَ  ِمْسَحل وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

 ، قاَل األَْعَشى : الَمَساِحلُ  الفَِم ، والَجْمعُ 

ٍب  اعــــــــــِ بــــــــــَ وحم عــــــــــُ َداِء يـــــــــــَ َددحُت عــــــــــن اأَلعــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــَ

تــــــــهــــــــا      َرعــــــــَ ي أَفـــــــــح َذاكــــــــِ
َ
ُدوَد املــــــــ رُ صــــــــــــــــــــــُ ســــــــــــــــــــــاحــــــــِ

َ
(3)امل

 

  
ِم اللِّْحيَةِ  هو ِمْسَحله من المجاِز : َشابَ و ْدُغ ، جاِنُب الِلْحيَِة أَو أَْسفَُل الِعذاَرْيِن إِلى ُمقَدَّ  .ِمْسَحالنِ  وُهما أَو هو الصُّ

 دل الطَُّهوّيِ.: َمْوِضُع الِعَذاِر في قَْوِل َجنْ  الِمْسَحلُ وقاَل األَْزَهِريُّ ، 

ُتها وقد تـََر  يف  َحليُعلِّقح  (4) ِمسح
ا قَْوُل الشاِعِر : أَي في َمْوِضعِ ِعَذاِري من لْحيَتِي ، يْعنِي الشَّْيب ، قاَل :  وأَمَّ

َحِلياآَن َلم ا ابـحَي   َأعحَل    (5) ِمسح
ْدغاِن وُهما من الِلَجاِم الَخدَّاِن. فالِمْسَحالنِ   ُهنا الصُّ

 في السَّخاِء. (6) النهايَةُ   :َحلُ الِمسْ و

ُد الذي يُقيُم الُحدودَ  أَْيضاً :و  بَْين يََدْي السُّْلطان. الَجالَّ

 السَّاقي النَّشيُط. أَْيضاً :و

 الُمْنُخُل. أَْيضاً :و

 فَُم الَمزاَدةِ. أَْيضاً :و

ّب. السَّْحلِ  من الماِهُر بالقُرآنِ  أَْيضاً :و  وهو السَّْرُد والتَّتَابُع والصَّ

قيُق يكونُ  الثَّْوُب النَّقيُّ  أَْيضاً :و  من القُْطِن. الرَّ

 وْحَده. ، هكذا في نسخِ الُمْحَكِم ، وفي العُبَاِب يَْحِمل الشُّجاُع الذي يَْعَملُ  أَْيضاً :و

 ال يُطاُق ماُؤهُ. الذي الِميزابُ  أَْيضاً :و

اِرمُ العَْزُم ا أَْيضاً :و  ِإذا َعَزَم على األَْمِر وَجدَّ فيه وأَْنَشَد أَبُو ُعَمَر الجرمّي لَصْخِر بِن َعْمٍرو البَاِهِلّيِ : ِمْسَحلَه ، يقاُل : َرِكَب فالنٌ  لصَّ

َحِليِإن  ِعنحِدي ِإن رَِكبحُت و   (7) ِمسح
 .وتقدََّم عن ابِن ِسْيده أَنَّه أَْنَشَده شاِهداً على مْعنَى اللِّسانِ 
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 فإِْن كاَن معه َغْيُره فهو ُمْبَرٌم وُمغَاٌر. يُْفتَُل وْحَده ، وفي الُمْحَكِم ، الَخْيَط ، الَحْبلُ  أَْيضاً :و

 أَي تَبَع َغيَّهُ  ِمْسَحلَهُ  فالنٌ  َرِكبَ  ، يقاُل : الغَيُّ  أَْيضاً :و

__________________ 
 .«ء  عر يف فم الدابة إذا استصعبت لتنقاد وتذ  ا هابن األثري : الزاير شيقوله : الزاير ا قا  »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 واللسان والتهذيب. 180( ديوانه ص 2)
 واللسان والتهذيب ا ويف الديوان : أقرعتها بد  أفرعتها. 138( ديوانه ط بريوت ص 3)
 وبعده فيها :« تر »بد  « نزا»( اللسان والتهذيب واألساس وفيها 4)

 قد حاز اجلال ُمَرج ليشيٌب و 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.5)
 ( يف القاموس : الغايُة.6)
 ( التهذيب واللسان وبعده فيه :7)

 سم ذراريح رطاٍب وخشي
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ِه فَدَفَض فيه برأحِسِه. فلم يـَنحتهِ   عنه وَأصحله يف الَفَرِس ِإذا َِش ر يف َسريح
. لالسَّحْ  من الَمَطُر الَجْودُ  : الِمْسَحلُ و  وهو الصَّبُّ

ُجل أَْيضاً :و  .ِمْسَحله عن ابِن َعبَّاٍد ، ومنه َشابَ  عاِرُض الرَّ

. فََرُس ُشَرْيحِ بِن قِْرواِش العَْبِسي : ِمْسَحلُ و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

اُج فيهما : اسُم رُجلٍ  أَْيضاً :و اجِ ، قاَل العجَّ  وهو أَبُو الدَّْهنَاِء امَرأَة العجَّ

نـــــــــــــا و ـــــــــــــّن  هـــــــــــــح ِت الـــــــــــــد  رُ َأ ـــــــــــــنـــــــــــــ  حـــــــــــــَ  ِمســـــــــــــــــــــــــــح

رُ      جـــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح  َأن  األمــــــــــــــــرَي ابلــــــــــــــــقضــــــــــــــــــــــــــــــاِء يـــــــــــــــــَ

  
حاحِ والعُبَاِب : اسُم ِجنِّّيِ األَْعَشى أَْيضاً :و  األَْعَشى وفيه يقوُل : (1)اسُم تابِعَة  ، وفي الّصِ

لـــــــــِ  وحُت خـــــــــَ الً يـــــــــلـــــــــي َدعـــــــــَ حـــــــــَ وحا لـــــــــه  ِمســـــــــــــــــــــــح  وَدعـــــــــَ

ِم      َذمـــــــــ  ُ
ِا املـــــــــ جـــــــــِ ـــــــــلـــــــــهـــــــــَ عـــــــــًا ل دح اَم جـــــــــَ ـــــــــ  ن هـــــــــِ (2)جـــــــــِ

 

  
 ؛ أَي إِذا َمَضى في قَريِضه. ِمْسَحلَهو، أَْعَجَز األَْعَشى  ِمْسَحلَهْ  ومن َسَجعاِت األََساِس : إِذا َرِكَب فالنٌ 

 اْسَحْنفََر فيه ، وهو مجاٌز. ، وقيَل : َجَرى به إِذا بالَكالمِ  اْنَسَحلَ  يقاُل للَخِطيِب :و

 َحَسنُها. َطويلُها أَي اللِّْحيَِة بالَكسرِ  إْسِحالنِيُّ  رُجلٌ و

 : المْرأَةُ الرائِعَةُ الطَّويلَةُ الَجميلَةُ. اإِلْسِحالنِيَّةو ِصفَةَ ، اإِلْسِحالنُ  قاَل ِسْيبََوْيه :

َسْبُط الشَّعَِر أَْفَرُع  : ُمْسحالنيُّ و ُمْسُحالن أَو يُوَصُف بالطوِل وُحْسن القََوام َطويلٌ  أَي بضمِهنَّ  ُمْسُحالنِيٌّ و أُْسُحالنٌ و ُمْسُحالنٌ  شابٌّ  يقاُل :و

 ؛ وقاَل األَْعلم يَِصُف ِضبَاعاً : َسَحاِليلٌ  أَي العَظيُم البَْطِن والَجْمعُ  : البَِطينُ  السَّْحاللُ و كما في الُمْحَكِم ، ، وهي بهاءٍ 

 (3)كَبن  ُجلوَدُهن  ثَِياُب راِهبح   َسَحالِيرٍ ُسوٍد 
 عن ابِن ُدَرْيٍد ، قاَل النابِغَةُ الذّْبيانيُّ : أَو : ع عن اللَّْيِث ، : بالضِم ، وادٍ  ُمْسُحالنُ و

ه  حــــــــــُ بــــــــــح ــــــــــَ ك نـ ــــــــــبــــــــــَ رِي يب َأنح يــــــــــَ لــــــــــح رُت كــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَبرحبــــــــــِ

ُت أَرحعــــــــَ  و      نــــــــح النَ ِإنح كــــــــُ حــــــــُ رَا  ُمســــــــــــــــــــــح امــــــــِ حــــــــَ (4)فــــــــَ
 

  
 ، قالَهُ ابُن ِسْيَده. السُُّحوليَّةُ  كَصبُوٍر ع باليََمِن تُْنَسُج به الثِّيابُ  : َسُحولُ و

ى  ، قاَل َطَرفةُ بُن العَْبِد : السُُّحوليَّةِ  وقاَل غيُره : قَْريَةٌ باليََمِن تُْحَمُل منها ثياٌب قْطن بيض تَُسمَّ

هـــــــــــــا و  ومـــــــــــــَ ح آايٌت كـــــــــــــَبن  ُرســـــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــح  ابلســـــــــــــــــــــــــــ 

اٍن وَ      َدٌة و ميــــــــــــــََ ه َريــــــــــــــح تــــــــــــــح و ُ شــــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــُ (5)ســــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 في ، وسلمعليههللاصلىُكفَِّن َرُسوُل هللا »في حِديِث عائَِشةَ ، َرِضَي هللا تعالَى عنها : : وُهما قَْريَتان باليََمِن. و َسُحولو (6)أَي أَْهل َرْبَذةٌ 

م  َسُحوِليَّين ويُْرَوى في ثَْوبَْينُكْرُسٍف ليس فيها قَِمْيٌص وال ِعَماَمةٌ ؛  َسُحوليَّةٍ  أَثْوابٍ  ثالثَةِ  ا الضَّ ل ظاِهٌر ، وأَمَّ يُْرَوى بالفتحِ وبالضِم ، األَوَّ

 (7)وهو الثَّْوُب األَْبيَُض من القُْطِن ، وإِن كاَن ال يُْنَسُب إِلى الَجْمعِ لكنّه قد َجاَء فعول للواِحِد فشبه  َسْحل َجْمع السُُّحول فعَلَى أَنَّها نِْسبَة إِلى

م قُُصوُر يُرهم ، وبه يُْعلَ كما في العُبَاِب ، ويقاُل : إِنَّ اسَم القَْريِة بالضِم أَْيضاً ، وبالَوْجَهْين ، أَْوَرَده ابُن األَثيِر وِعيَاض والجالُل وغ

 المصنِِّف.

ْينُوِري قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : يُْستاُك به يُْشبه األَثْل َمنابِتُه َمنَابُِت األََراِك في الّسُهولِ  : بالكسِر ، َشَجرٌ  اإِلْسِحلُ و  أَي بقُْضبانِه ، قالَهُ الدَّ

ه و  ٍن كــــــــــبَنــــــــــ  ثــــــــــح ريح شــــــــــــــــــــــــَ ٍص غــــــــــَ و بــــــــــَرخــــــــــح طــــــــــُ عــــــــــح  تـــــــــــَ

اوِ      يبحٍ َأو َمســـــــــــــــــــــَ ارِيـــــــُض  ـــــــَ رِ يـــــــُك َأســـــــــــــــــــــَ حـــــــِ (8)ِإســـــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 
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 ( يف التهذيب : اسم شيطان يف قو  األعش .1)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 183( ديوانه ط بريوت ص 2)
 والتهذيب. 80/  2( اللسان وديوان اهلذليا 3)
 وجزء منه يف التهذيب واللسان.« حامر»والتكملة ومعجم البلدان « سبكعم كليب»برواية :  64( ديوانه ط بريوت ص 4)
 واللسان والتهذيب ومعجم البلدان.« ريدة وسحو »برواية :  79( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«ريدة»( يف معجم البلدان والتهذيب واللسان : 6)
 .«قوله : فشبه ا كذا خبطه لعله : فنسب إليه»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 واللسان وعجزه يف التهذيب والصحاح. 46ريوت ص ( معلقته ا ديوانه ط ب8)
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 وال نَِظير له إالَّ إِْذِخر وإِْجِرد وإِْبِلم وإِثِْمد.

ها. ، األَْرنَُب الصَّغيرةُ  (1) كُهَمَزةٍ   :السَُّحلَةُ و  التي قد اْرتَفَعَْت عن الِخْرِنق وفاَرقَْت أُمَّ

جاِل : الَمْسحولُ و غيُر الَحِقيُر. من الّرِ  الصَّ

 المكاُن الُمْستَِوي الواِسُع. أَْيضاً :و

اجِ  أَْيضاً :و  وهو القائُِل فيه : َجَمٌل للعَجَّ

اِر  مســـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــو ٌ أَنـــــــــــــيـــــــــــــخ   مـــــــــــــض الصـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــّ

ارِ       مـــــــــــــــــــــاللـــــــــــــــــــــة املـــــــــــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــــــــــــور ابألســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 عن ابِن َعبَّاٍد. : َمسايُل الماءِ  األَساِحلُ و

ً  أَْسَحلَ  يقاُل :و  ويَلُوُمونَهُ ويَقَعُون فيه. وَجَد النَّاَس يَْسَحلُونَهُ أَي يَْشتُِمونَهُ  إذا فالنا

 وقد تقدََّم. َسَحل َسْحالً  وهو النَّهيُق والنُّهاُق وقد يَدوُر في َصْدِر الِحماِر. الذي كأَميٍر وُغراٍب ، الصَّوتُ  : السَُّحالُ و السَِّحيلُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

تُه ، ُسِحلَتْ   ، وهو مجاٌز. َسِحيالً  ُجِعَل َحْبلُه الُمْبَرم والمْعنَى َمِريَرةُ فالٍن إذا َضعُفَْت قُوَّ

 ةٌ عن ابِن َعبَّاٍد َغْيُر فَِصيَحٍة.لُغَ  ُمْسَحلٌ  الَحْبَل فهو أَْسَحْلتو

لَةُ و َطة أَْيضاً. الُمَسحَّ  : كُمعَظََّمٍة ، ُكبَّةُ الغَْزِل ، عن أَبي َعْمٍرو ، قاَل : وهي الَوِشْيعة والُمَسمَّ

اُر ألَنَّه السَُّحولِ  هي الَمْقُصوَرةُ َمْنُسوبَة إلى الّسُحوليّة وقيَل : الثِّيابُ   أَي يَغِسلُها فيُنَقِّي عنها األَْوَساخ. هايَْسَحلُ  وهو القَصَّ

يَِت القَْريةُ الَمْذُكوَرةُ ، وهو ابُن َسواَدةَ بِن َعْمِرو بِن َسْعِد بِن َعْوِف بِن َعدِ  َسُحولُ و ّيِ بِن ماِلِك بِن َزْيِد بِن َسْهِل أَبُو قَبِيلٍة باليََمِن وبه ُسّمِ

.  الِحْميَِريُّ

 الدَّراِهَم َصبَْبتُها كأَنَّك َحَكْكت بعَضها ببعٍض. َسَحْلتُ واْمالسَّْت. واتَْسَحلَِت الدََّراِهُم 

 : اإلْنِصباُب وتَقَشُُّر َوْجِه األَْرِض. االْنِسحالُ والناقَِة : إْسراُعها في َسْيِرها ، عن األَْصَمِعّيِ.  اْنِسحالُ و

 مجاٌز.لَْيلتَها أَي تَُصبُّ الماَء ، وهو  تَْسَحلُ  وباتَِت السَّماءُ 

أََشدُّ نَِهيقه ؛ وهذا قد أَْوَرَده الَجْوَهِريُّ وَغْيُره ، فتَْرُك المصنِِّف إيّاه  َسِحيلُهو: كِمْنبٍَر ، الِحَماُر الَوْحشيُّ ، وهو صفَةٌ غالبَةٌ  الِمْسَحلُ و

 َغِريٌب.

 إذا َمَضى في ُخْطبتِه. ِمْسَحلَه وَرِكبَ 

 ا ُمتَتَابعاً ُمتَِّصالً ، ويُْرَوى بالجيِم وقد تقدََّم.: قََرأَه َسْحالً  الِقَراَءةَ  َسَحلَ و

 : السَّْرُد ، وهو أَْن يَتْبََع بعُضه بعضاً. السَّْحلُ و

 َضاللَة إذا أَْسَرَع فيها وَجدَّ. ِمْسَحلِ  وَطعََن في

َحالُ و ُجلَْين. يقاُل : هو الُمَساَحلَةُ و الّسِ  أَي ياُلِحيِه. يَُساِحلُه : الُمالَحاةُ بَْين الرَّ

ْحِليلُ  وقاَل أَبُو َزْيٍد : ْرعِ التي ليَس في اإِلبِِل ِمثْلها. الّسِ  : الناقَةُ العَظيَمةُ الضَّ

جاِل. الِمْسَحلُ و  : الشيطاُن وأَْيضاً الَخِسيُس من الّرِ

  عن ابِن ُعَمَر.تابِِعيُّ  مْسَحل وُسلَْيماُن بنُ 

اغانّي في تْرِكيِب  َساُحولُ و  .«س ج ل»القاُروَرِة : ِغالفُها نَقَلَه الصَّ
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جاِل  السْحلُولُ و عيُف من الّرِ  .(2): كزْهلوٍل ، الَحِقيُر الضَّ

  نَْصر.: كأَميٍر ، أَْرٌض بَْين الُكوفَِة والشَّاِم كاَن النُّْعماُن بُن المْنِذِر يحمى بها ، قالَهُ  َسِحيلٌ و

ا يِلي القبلة وليسَ  السَّاِحلُ و  َرَوى عن ماِلٍك. السَّاِحليُّ  بحٍر ، منها إْسرائيُل بُن روح بساِحلِ  : مِدينَةٌ بالَمْغرِب قبلي قَْيروان ممَّ

 الجوابر : ُكوَرةٌ صغيرةٌ بِمْصَر. ساِحلُ و

 دنكرو بالدنجاوية. ساِحلُ و

 دبركة بالَمنُوفيِة. ساِحلُ و

 طب باالسيوطية.الح ساِحلُ و

ْخمُ  : كَجْعفٍَر ، السَّْحبَلُ  : [سحبل] ّبِ والِسقاِء والبَْطِن الضَّ ْلِو والضَّ  ، قاَل : من الدَّ

__________________ 
 .«َوُسَحَلٌة : كُهَمَزةٍ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 ( يف التكملة : واملسحو  من الرجا  : الصغري ا قري.2)
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رحاًب  زُِي غـــــــــــــــــــــَ الً أَنـــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــــح  َرِواّي  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِواي       َو  هــــــــــــــــــُ اَل الــــــــــــــــــز وحَر هــــــــــــــــــَ (1)إذا عــــــــــــــــــَ
 

  
ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ًا  بـــــــــ  طـــــــــاد ضـــــــــــــــــــــــَ ب  َأنح َأصـــــــــــــــــــــــح الُأحـــــــــِ بـــــــــَ حـــــــــح  ســـــــــــــــــــــــَ

ال      ــــــــــــاَء أَرحمــــــــــــَ ت ــــــــــــَض. والشــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــي ــــــــــــر ب (2)َرعــــــــــــَ  ال
 

  
 وقال الُجَمْيُح :

َبرٍ يف و   (3)من ُمُسو  الض بحن َمنحُجوب  َسحح
ْدر ، وقاَل ِهْميان :  يْعنِي ِسقاًء واِسعاً قد ُدبَغ بالنََّجِب ، وهو قِْشر الّسِ

 الس َحاِبالأَدحَرَجتح بُطوهَنا و 
 العَِريُض البَْطِن. السَّْحبَلُ  وقاَل اللَّْيُث :

 كالسََّحْبلَلِ  كَسفَْرَجٍل على ما تقدََّم ، وهكذا في ساِئر األُُصوِل ، وُوِجَد في بعِض النسخِ  في الكلِّ  (4) كالسَّبَحلَلِ  الواِدي الواِسعُ   :السَّْحبَلُ و

 وهو َغلٌَط.

ى في بالِد الحاِرِث بِن َكْعٍب ، قالَهُ نَْصُر ؛ قاَل َجْعفَُر بُن ُعْلبة الحاِرثيُّ  وادٍ  : َسْحبَلٍ  َصْحراءُ و ى قُرَّ  : بعَْينِه يَُضمُّ إليه ماٌء يَُسمَّ

ر    قــــــــُ فــــــــَ  بــــــــِ رٍ َأهلــــــــَح بــــــــَ حــــــــح تح  ســــــــــــــــــــــَ بــــــــَ لــــــــَ  حــــــــا َأجــــــــح

ُر      بـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ
ُ
ُدو  املـــــــــ ااي والـــــــــعـــــــــَ نـــــــــَ َ

يـــــــــنـــــــــا املـــــــــ لـــــــــَ (5)عـــــــــَ
 

  
 وقاَل أَْيضاً في هذه القْطعَِة :

راء  حــح ي يــوَم صــــــــــــــــَ فــِ يــح ُر ســــــــــــــــَ دح رٍ هلــم صـــــــــــــــــــــَ بـــــــَ حــح  ســــــــــــــــَ

ُر وَ      تح عــــــــلــــــــيــــــــه اأَلانمــــــــِ مــــــــ  (6)د مــــــــنــــــــه مــــــــا ضــــــــــــــــــــــُ
 

  
يَةُ  السَّْحبَلَةُ و  الواِسعَةُ ، هكذا َذَكُروه ؛ وقد تقدََّم في س ج ل السَّجيلةُ من الُخَصى الُمتََدلِّيَةُ وهما َصِحيحان. : الُخْصيَةُ الُمتََدلِّ

ا يُْستَْدَركُ    عليه :* وممَّ

 أَي واِسٌع. َسْحبَلٌ  ، وِجَرابٌ  َسْحبَلٌ  ِوعاءٌ 

 : َجْوفَاُء. َسْحبَلَةٌ  وُعْلبَة

 الفَْحُل العَِظيُم. السَّْحبَلُ  وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد :

 الطَّويُل في ضخٍم. السَّْحبَلُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

 : اتََّخَذ َدْلواً َكبِيرةً. َسْحبََل َسْحبَلَةً و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ليَس به بأٌْس. : كَجْعفٍَر لَقَُب َعْبد هللا بِن محمِد بِن أَبي يَْحيَى المدنّي أَِخي إْبَراهيَم ؛ قاَل ابُن أَبي عدّيِ في الَكاِمِل : َسْحبَلُ 

 ه البَْيت والعََدد.بُن غافٍِق : قَبِيلَةٌ من ُعّك باليََمِن في َسْحبَلُ و

. السَّْحَجلَةُ  : [سحجل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 : وليَس بثَْبٍت. َصْقلُهُ ، قالَ  أَو ءِ َدْلُك الشي وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

 ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. : كعاُلبِطٍ  السُّحاِدلُ  : [سحدل]

 .(7) ثُنَِّي لَمكاِن ُعنَاِدلَْيِه وُهما الُخْصيانِ  أَي َذَكره من ُخْصيَْيه ، من ُعنَاِدلَْيهِ  ُسَحاِدلَْيهِ  هو ال يَْعِرفُ  منه الَمثَُل :والذََّكُر ؛  : هو وقاَل ابُن َعبَّادٍ 
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اغانيُّ وَسيَأْتي ذِلَك في  كَجْعفٍَر ، َعلَمٌ  : َسْحَدلُ و  .«ع ن د ل»، هكذا أَْوَرَده الصَّ

أِْن َذَكراً كاَن أَو أُْنثَى ؛ قاَل أَبُو َزْيٍد : ساَعةَ تََضعَها ، هكذا في الُمْحَكِم. : ولَُد الشاةِ ما كانَ  السَّْخلَةُ  : [سخل]  من الَمعَز والضَّ

أِْن وبه َجَزمَ  افِِعيُّ في شرحِ الُمْسنَِد.وقيَل : تَْختَص بأَْوالِد الضَّ   عياض في المشاِرِق ، والرَّ

، وهذه  ، كِعنَبَةٍ  ِسَخلَةٌ و ، بالضِم ، ُسْخالنٌ و ، بالكسِر ، ِسَخالٌ و َسْخلٌ  ج وقيَل : تَْختَص بأَْوالِد الَمعَِز وبه َجَزَم ابُن األَثيِر في النَّهايَِة ،

 ناِدَرةٌ.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان واألو  يف التهذيب برواية :2)

 لكنين أحببت ضّباً سحبالً و 
 وصدره : 12بيت رقم  4( من قصيدة مفضلية رقم 3)

 فاقين لعلِك أن حَتحَظيح وحتتليب
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.

َلرِ »( يف القاموس : 4)  .«كالس َحبـح
 .«قّر »ومعجم البلدان « املنااي»بد  « الوالاي»( اللسان والصحاح وفيهما 5)
 ( اللسان.6)
يَـَتاِن.7)  ( يف القاموس : اخُلصح
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؛ وهو في األْصِل ولَُد  «فيَْقتَلُه َسْخلي كأَنِّي بَجبَّاٍر يَْعِمد إلى»الحِديُث :  : الَمْولُوُد الُمَحبَُّب إلى أَبََوْيه ؛ ومنه السَّْخلُ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :

اُح : الغَنَِم ، ِرمَّ  قاَل الّطِ

ا  اهتـــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــ  َتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ه ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــُ راقـــــــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــــــُ

او      الهنـــــــــــــُ خـــــــــــــح ه  ســـــــــــــــــــــــــــُ ه ســـــــــــــــــــــــــــارِحـــــــــــــَ لـــــــــــــَ وح (1)حـــــــــــــَ
 

  
لٌ  ِرَجالٌ و الٌ و ُسخَّ اٍن ، ُضعَفَاُء أَْرذالٌ  ُسخَّ  ؛ قاَل أَبُو َكبِيٍر : (2) : كُسكٍَّر وُرمَّ

ًة  ريــــــــ  حــــــــاِب ســــــــــــــــــــــَ ُت مــــــــن الصــــــــــــــــــــــِّ عــــــــح دح مجــــــــََ قــــــــَ لــــــــَ  فـــــــــَ

ٍش      ريحَ َوخـــــــــــح َداٍت غـــــــــــَ ابآ لـــــــــــِ دح رخـــــــــــُ خـــــــــــ  (3)ســـــــــــــــــــــــــُ
 

  
ْم من كّلِ شي السَّْخلُ و بالفتحِ ، قاَل : َسْخلٌ  الواحدُ  قاَل ابُن جنّيِ : قاَل خاِلدُ   ٍء.أَْيضاً : ما لم يُتَمَّ

لُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : الُ و السُّخَّ  : األَْوغاُد وال واِحد لَُهما. السُّخَّ

 َكَخَسلَُهم. نَفَاُهم : َسْخالً  ، ، كَمنَعَ  َسَخلَُهمو

 واْجتِذاباً. َء أََخَذهُ ُمَخاتَلَةً الشَّي َسَخلَ و

.قاَل األَْزَهِريُّ : هذا َحْرٌف ال أَْحفَظه لغيِر اللَّْيِث وال أُِحقُّ َمْعِرفَته إِالَّ أَْن يكوَن َمْقل  وباً من الَخْلِس كما قالُوا َجَذَب وَجبََذ وبَضَّ وَضبَّ

لَُهم تَْسِخيالً و  وَضعَّفَهم ، وهي لُغَةُ ُهَذْيٍل. : عابَُهم َسخَّ

لَتِ و لَت ، ولُغَةُ الحجاِز : نَفََضتْهُ  إِذا النَّْخلَةُ : َضعَُف نََواها وتَْمُرها ، أَو َسخَّ ْيص. َسخَّ  إِذا َحَملَِت الّشِ

ُجلُ  لَ َسخَّ و  نَفََضها. النَّْخلَةَ : الرَّ

َرهُ. أَي األَْمَر : أَْسَخلَهُ و  أَخَّ

 كالَمْخسوِل. : الَمْرذُولُ  الَمْسُخولُ و

ً و  : أَي َمْجهولَةٌ ؛ قاَل : َمْسخولَةَ  ، يقاُل : َكَواكبُ  الَمْجهولُ  أَْيضا

وحزاُ هــــــــــــــــــــــــــا و  َراي  وجــــــــــــــــــــــــــَ ُن الــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــ   حنــــــــــــــــــــــــــَح

ُن و      رحَزمُ حنـــــــــــــــــــــــــــــَح  الـــــــــــــــــــــــــــــذِّراعـــــــــــــــــــــــــــــاِن واملـــــــــــــــــــــــــــــِ

  

تـــــــــــــــــم كـــــــــــــــــواكـــــــــــــــــُب و  ولـــــــــــــــــةٌ أَنـــــــــــــــــح خـــــــــــــــــُ  َمســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
ُم    ـــــــــــــَ ل عـــــــــــــح ـــــــــــــُ َر  يف الســـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــاِء وال تـ ـــــــــــــُ (4)تـ

 

  
 ويَُرْوى : َمْخسولَة ، وقد تقدََّم ِذْكُره في َمْوِضِعه.

 ، قاَل األَْعَشى : كِكتاٍب ع : الّسَخالُ و

َ ُدرحَ. فـــــــــــــبـــــــــــــاَدوح  اح لـــــــــــــي مـــــــــــــا بـــــــــــــَ ر  َأهـــــــــــــح  حـــــــــــــَ

ـــــــــــــ       ِوي لـــــــــــــح تح عـــــــــــــُ لـــــــــــــ  ا ِ ًة د وحـــــــــــــَ خـــــــــــــَ (5)ابلســـــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
ا يِلي َمْطلَع الشمِس ، يقاُل له ِخْنِزير ، قاَل الجْعِديُّ :  وقيَل : هو َجبٌَل ممَّ

ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاِد و  ا   َرب  ال ُت  ـــــــــــــــــََ لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ  قـ

وَب      ـــــــــــــُ ن خـــــــــــــا ِ جـــــــــــــَ َرِب  الســـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــح ثـ ـــــــــــــَ (6)ِإىل يـ
 

  
لُ و يصُ  : السُّخَّ  بلُغَِة المِدينَِة ، وهو الذي ال يشتَدُّ نََواهُ. كُسكٍَّر ، الّشِ

ي لُ  وقاَل عيَسى بُن ُعَمَر : إِذا اقترثت البُْسَرتان والثَّالث في َمكاٍن واِحٍد ُسّمِ  ، واالْقتَِراث االْجتَِماعِ ، وُدخوُل بعِضها في بعٍض. السُّخَّ

ً أَنَّه َخَرَج إِلى يَْنبُع ِحيَن واَدَع ب»في الحِديِث : و الً  نِي ُمدِلجٍ فأَْهَدْت إِليه اْمرأَةٌ ُرَطبا  .«فقَبِلَه ُسخَّ

لِ  أَنَّ رجالً َجاَء بَكبَائِس من هذه»في حِديٍث آَخَر : و  ، ويُْرَوى بالحاِء أَْيضاً. «السُّخَّ



14072 

 

 كما في العُبَاِب. النُّفايَةُ  ، بالضِم ، السَُّخالَةُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. ةَ ُسَخْيلَ  أَبُو  : كُجَهْينَةَ ، تابِِعيُّ عن علّيٍ ، وعنه خضُر بُن قواس البجليُّ

 : َجبٌَل لبَنِي غاِضَرةَ ، قالَهُ ياقوُت. سخل وأُمُّ 

تَْر. الشَّعَرَ  َسَدلَ  : [سدل]  أَْرَسلَهُ.أَْرخاهُ و أَي أَْسَدلَهُ و َسْدالً  ، من َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، يَْسُدلُهُ و يَْسِدلُه والثَّوَب والّسِ

 الَمْنهيُّ عنه في الصَّالةِ هو إِْسبالُ  السَّْدلُ  وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد :

__________________ 
 ( اللسان.1)
 واألصر كاللسان.« أوغاد»ويف التهذيب : « أراذ » 145/  3( يف املقايي  2)
 واللسان.« خدابً ِلداتٍ »برواية :  90/  2( ديوان اهلذليا 3)
 والثاين يف الصحاح. 145/  3اللسان واملقايي  ( 4)
 .«سخا »واللسان ومعجم البلدان « .. أحّر أهلي بطن الغمي »برواية :  163( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( اللسان.6)
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 .بَسدح ٍ  الرُجِر ثـَوحبه من غرِي َأنح َيُضم  جانِبَـيحه ا فِإنح َضم ُهما فلي َ 
ٌد في َف بثَْوبِه ويْدخَل يََدْيه من داِخٍل فيَْرَكع ويَْسُجد وهو كذِلَك ، وكانَِت اليَُهوُد تَْفعُل ذِلَك فنُُهوا عنه ، وهذا مطَّرِ وقاَل غيُره : هو أَْن يَْلتَحِ 

ن غيِر أَْن يَْجعلَهما على القَِميِص وَغْيِره من الثيِّاِب ، وقيَل : هو أَْن يََضَع وَسَط اإِلَزاِر على رأِْسه ويُْرسَل َطَرفَْيه عن يمينِه وِشَماِله م

 َكتِفَْيه.

 ، وقاَل اللّْيُث : كثيٌر َطويٌل قد َوقََع على الظَّْهِر. ُمْستَْرِسلٌ  أَي ُمْنَسِدلٌ  َشعَرٌ و

 : إِْرساُل الشَّعَِر َغْير َمْعقوٍف وال ُمعَقٍَّد. السَّْدلُ و

اُء : تُْر : ج: سُّْدلُ الو الشَّعََر وَسَدْنته : أَْرَخْيتة. َسَدْلت وقاَل الفرَّ ا قَْوُل ُحَميد بِن ثَْور  أَْسُدلٌ و ُسدولٌ و أَْسدالٌ  بالضِم والكسِر ، والّسِ كأَْفلٍُس ، فأَمَّ

: 

ــــــــــٍة  ــــــــــن ي عــــــــــِ ر   ــــــــــَ َن كــــــــــُ ــــــــــح ل ــــــــــَ ايـ ــــــــــد خــــــــــَ َن وق ُرحــــــــــح ــــــــــَ  فـ

رحَن      ن  وابشـــــــــــــــــــــــــَ ُدو َ هلـــــــــــَُ مـــــــــــا  الســـــــــــــــــــــــــ  َرقـــــــــــ 
ُ

(1)املـــــــــــ
 

  
ا كان الُمَرقَّما ،  السَِّديلُ  على لَْفِظ الواِحِد كالسُّدوِس لَضْرٍب من الثِّياِب وَصفَه بالواِحِد ، وهكذا َرَواه يَْعقوب ، وِرَوايَةُ َغْيره : السُّدولُ  فإِنَّه لمَّ

 واِحٌد. السَِّديلَ  وهو الصَّحيُح ألَنَّ 

ْدلُ و ْمطُ   :الّسِ ْدرِ من الدُّرِّ  من الَجْوَهِر ؛ وفي الُمْحَكِم : بالكسِر ، الّسِ  : (2)قاَل حاجُب الَماِزنيُّ  ُسُدولٌ  ، والَجْمعُ   يَطوُل إِلى الصَّ

رحٍن  ر  قـــــــــــــــَ َة كــــــــــــــُ يــــــــــــــ  وحَن الــــــــــــــفــــــــــــــارِســــــــــــــــــــــــــــِ  َكســــــــــــــــــــــــــــَ

َة و      لــــــــــــــــــــــ  ن  اأَلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُدو ِ َزيــــــــــــــــــــــ  (3)ابلســــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 كُكتٍُب. ُسُدلٌ  مائٌِل ج أَي أَْسَدلُ  َذَكرٌ  منهوبالتَّحريِك ، الَمْيُل ،  : السََّدلُ و

 ، كما في اللَِّساِن. َشقَّهُ  : من َحّدِ َضَرَب ، يَْسُدلُهُ َسْدالً  ثَْوبَهُ  َسَدلَ و

ُض في ُشقَِّة الِخباِء.كأْميٍر ، شي ؛ السَِّديلُ و ، كما في العُبَاِب. َذَهبَ  : َسْدالً  في البِالدِ  َسَدلَ و  ٌء يُعَرَّ

 .أَْسدالٌ و َسَدائِلُ و ُسُدولٌ  والَجْمعُ  ِستُْر َحَجلَِة المرأَةِ  قيَل : هوو

 ع. َسِديلُ و

 .ُسُدولٌ  والَجْمعُ  ما أُْسِبَل على الَهْوَدجِ  : السَِّديلُ و

ِم والنُّوِن ، ما ُجلَِّل به الَهْودُج من الثِّياِب. السُُّدولُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ :  والسُُّدوُن ، بالالَّ

 : الشَّاِرُب. السَّْوَدلُ و

ُجُل : َسْوَدلَ  : قاَل األَْصَمِعيُّ و  أَي شاِربَاه. َسْوَدالهُ  ، وقاَل ابُن األَْعَرابِّيِ : َطالَ  َسْوَدلُهُ  طالَ  الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : كُمْكَرٍم ُمْستَْرِسٌل. ُمْسَدلٌ  َشعَرٌ 

 .تَْسِديالً  َشعَره على عاتِقَْيه وُعنُِقه َسدَّلَ  اُل :: كُمعَظٍَّم ، هو الَكثيُر الطَّويُل ، يق الُمَسدَّلُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : الشَّعَرُ 

ِدلَّىو ٌب ، وأَْصلُه بالفاِرسيَِّة ِسْه ِدلَّه ، كأَنَّه ثالثَةُ بُيُوٍت كالحاِري  الّسِ ْين ، كما في العُبَاِب واللَِّساِن. (4): كِزِمكَّى ، ُمعَرَّ  بُكمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 وإْسرائيُن : َزَعَم يَْعقوب أَنَّه بدُل اسم َملٍَك. ِإْسرائيلُ  : [سرأل]
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ْربال : [سربل] ْرُع أَو كلُّ ما لُبِسَ  الّسِ َوَسرابِيَل َتِقيُكْم ) ؛ قاَل هللا تعالَى : َسرابِيلُ  ، والَجْمعُ  ِسْربالٌ  ، فهو ، بالكسِر ، القَميُص أَو الّدِ
 ومنه قَْوُل َكْعِب بِن ُزَهْيٍر : (6)هي  (5) (ِبََْسُكمْ 

ُم  هــــــــــُ بــــــــــوســــــــــــــــــــــــُ طــــــــــاٌ  لــــــــــَ ــــــــــح ِا أَب رانــــــــــِ م  الــــــــــعــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــُ

ِج      جــــــــا مــــــــن َنســــــــــــــــــــــح يــــــــح يــــــــرُ َداُوَد يف اهلــــــــَ رابــــــــِ (7)ســــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، إِنَّها (احْلَرَّ ) (8) (َسرابِيَل َتِقيُكمُ )وقيَل : في قَْوِله تعالَى : 

__________________ 
 .«خايلن»بد  « زايلن»( اللسان وفيه 1)
 حتريف.« املزين»( يف اللسان : 2)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.3)
 ويف الصحاح كا اري ا أيضاً.« قوله : كا ارّي كذا خبطه كاللسان»املصرية : ( هبامش املطبوعة 4)
 .81( سورة النحر اآية 5)
 ( كذا ويف العبارة نقص ا ويف اللسان : هي الدروع.6)
 ( اللسان.7)
 .81( سورة النحر اآية 8)
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ِر ا َرِّ أَلن  ما   َوَق  ا َر  وَق  الرَبحَد.الُقُمص َتِقي ا َر  والرَبحد ا فاكتَـَف  بذِكح
ْربالَ  أَيَّاه أَْلبَْستُهُ  َسْربَْلتُهوبه  تََسْربَلَ  قدو ْربالُ  ، «هللاُ تعالَى َسْربَلَنِيه ال أَْخلَع ِسْرباالً »حِديُث ُعثْمان َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :  ، ومنه الّسِ :  الّسِ

 القَميُص وَكنَّى به عن الِخالفَِة.

يَْت َدَسماً. : الثَّريُد الدَِّسمُ  السَّْربَلَةُ و  ، وقاَل أَبُو َعْمٍرو ثَريَدةٌ قد ُرّوِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الَمْوِت : لَقَُب عْبد هللا الزبيني ويَأْتي في ز ب ن. سْربالُ 

ْرحالُ  : [سرحل] ئِْب ، وقد َذَكَره المصنُِّف اْستِْطراداً في تَْركيِب س ر ح ، والُمه ُمْبدلَةٌ من نوٍن أَو : بالكسِر ، لُغَةٌ  الّسِ ْرحاِن اسٌم للذِّ  في الّسِ

 أَنَّها زائَِدةٌ كما يَْقتَِضيه َصنِيُع المصنِِّف.

. السَّْرَطلَةُ  : [سرطل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

الطَّويُل الُمْضَطِرُب الَخْلِق  السَّْرَطلُ  ، ولو قاَل : ، كَجْعفٍَر ، طويٌل ُمْضَطِرُب الَخْلقِ  َسْرَطلٌ  ِطراٍب وهوُطوٌل في اضْ  : (1)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

 لكاَن أَْخَصَر وأَْوفَُق لِسيَاقِه. َسْرَطلَ  ؛ وقد

. : بكسِر الَهْمَزةِ  ِإْسرافيلُ  : [سرفل] اغانيُّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

يت :وقاَل ا ّكِ  َسرافِيل إِْسرافِيُن ، قاَل : وهو بدُل كإِْسرائِيل وإِْسرائِين. وكاَن القَنانيُّ ، يقوُل : َمْعُروٍف ، ويقاُل أَْيضاً : اسُم َملَكٍ  بُن الّسِ

 وَسَرافِين.

 وهو الصَّواُب لعلَّه لكون هذه األَْسماء أَْعَجِميَّة فُحُروفُها ُكلُّها أَْصِليَّة. َهْمَزتُه أَْصِليَّةٌ و ُخماِسيٌّ  : إنَّه قيلَ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 َسَرْنَدُل : كَسفَْرَجٍل من أَْجداِد مسدِد بِن مسرهد.

بَةٌ وقد تَُذكَّرُ  السَّراويلُ  : [سرل]  ها إالَّ التأْنِْيث ، قاَل قَْيُس بُن َعبَاَدةَ :ولم يَْعِرف األَْصَمِعيُّ في : فاِرِسيَّةٌ ُمعَرَّ

ا  م الـــــــــــنـــــــــــاُس َأهنـــــــــــ  لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ مـــــــــــا يـ يـــــــــــح كـــــــــــَ  أََردحُت لـــــــــــِ

ـــــــــــرُ      راِوي وُد شـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــودُ  ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ ـــــــــــُوف ـــــــــــح  وال ي ـــــــــــَ  قـ

  

ٌ  وهــــــــــــذه و  يــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــوا غــــــــــــاَب قـ ول قــــــــــــُ ــــــــــــَ  َأنح ال يـ

  
راِويـــــــــــــــرُ    وُد  ســـــــــــــــــــــــــــــَ ه مثـــــــــــــــَُ تـــــــــــــــح (2)عـــــــــــــــاِديٍّ متـــــــــــــــََ

 

  
د قَْيس منقاَل ابُن ِسْيَده : بَلَغَنا أَنَّ  ومّي ففَِضلَْت  َسراِوْيله قَْيساً طاَوَل ُروِميًّا بَْين يََدْي ُمعَاِويَةَ ، أَو َغْيره من األَُمراِء ، فتََجرَّ وأَْلقاها إلى الرُّ

 عنه ، فقاَل : هَذْين البَْيتَْين يَْعتذُر من فْعِله ذِلَك في الَمْشهِد الَمْجموعِ.

ر لم يَْرجع إالَّ إلى لفِظ الواِحِد فتُِرَك ؛ َسراويالتٌ  ج أَْعَجِميَّةٌ أُْعِربَْت وأُنِّثَْت ، السَّراِويلُ  وقاَل اللَّْيُث :  ؛ قاَل ِسْيبََوْيه : وال يَُكسَُّر ألَنَّه لو ُكّسِ

 ، وأَْنَشَد في المْحَكِم : ِسْروالَةٍ و ِسْروالٍ  َجْمعُ  هي لَْفظةٌ َعَربيَّةٌ كأَنَّها أَو

ؤحِم  ـــــــــــــــّ ـــــــــــــــل ن ال ه مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــةٌ عـــــــــــــــَ رحوال  ســـــــــــــــــــــــــــــِ

ف      طــــــــــــــِ عــــــــــــــح تـــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــح
ُ
رِ   مل َ  يــــــــــــــَ يــــــــــــــح (3)فــــــــــــــلــــــــــــــَ

 

  
ا َشْمِويل للطَّائِِر فبالفتحِ ، وكذا َزْرِويل. بكسرهنَّ وليس في الَكالِم فِْعِويٌل غيُرها. ِسْرِويلٍ  َجْمعُ  أَو  أَمَّ

 ْنع َصْرفِه والتَّأْنِيث.مَ  سراويل قاَل شْيُخنا : واألَْشَهُر في

ي في تْركيِب َشْرَحَل : َشراِحيُل اسُم رُجٍل ال يْنَصِرُف عْنَد ِسْيبََوْيه في َمْعرفٍَة وال نَِكَرةٍ  ، ويَْنَصِرُف عْنَد األَْخفَش في قْلُت : قاَل ابُن بَّرِ

ي : السَّراِويل النَِّكَرةِ ، فإن َحقَّْرته اْنَصَرَف عْنَدُهما ألَنَّه عربيٌّ ، وفاَرقَ  العُْجَمةُ هنا ال تَْمنَع الصَّْرف ِمثْل ِدْيبَاج  ألَنَّها أَْعَجِميَّةٌ. قاَل ابُن بَّرِ

ى هذا ِإْسَماِعيل ، قاَل : فعَلَ ونَْيُروز ، وإِنَّما تَْمنَع العُْجمةُ الصَّرَف إذا كاَن العجميُّ َمْنقوالً إلى َكالِم العََرِب وهو اسُم َعلٌَم كإْبَراهيَم و

ْيت به شيئاً لم يَْنَصرف للتَّأْنِيث والتَّْعِريف. َسراِوْيل يَْنَصِرف ر في قَْوِلك ُسَريِّيل ، ولو َسمَّ  إذا ُصغِّ
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 قاَل ويَْحتَجُّ من قاَل بتَْرِك َصْرفِها بقَْوِل ابِن ُمْقبٍِل :

ه  ا َذب  الــــــــــــــــــّرايِد كــــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــــ   أَتــــــــــــــــــَ  دوهنــــــــــــــــــَ

ييف يف      ىًت فـــــــــــارِســـــــــــــــــــــــــِ راِويـــــــــــرفـــــــــــَ (4)رامـــــــــــِح  ســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
اِجِز :  وقَْوُل الرَّ

رحواِط  ٍر شــــــــــــــــــــــــــــِ َن مــــــــــــــن ِذي َزجــــــــــــــَ حــــــــــــــح لــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  يـ

طــــــــــــــــــــاطِ      ح ٍ  ِشــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ ل ٍز خبــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ ت   ــــــــــــــــــــُح

  
__________________ 

 .338/  3( اجلمهرة 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.4)
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َاط  َسراِويرَ عل    (1)له َألح
 ، َزَعَم يَْعقوب أَنَّ النُّوَن فيها بدٌل من الالِم. بالنوِن لُغَةٌ  السَّراِوينُ و

رواُل بالشينِ و ً  الّشِ ِجْستانّي عن بعض العََرِب كما َسيَأْتِي. لغةٌ  أَْيضا  َحَكاها الّسِ

 كما في األَساِس. ُمتََسْرولٌ و ُمَسْرولٌ  فهو َسْرَولَ  أَي لَبَِس ، وكذِلكَ  فَتََسْرَولَ  أَْلبَْستُه إِيَّاها : َسْرَوْلتُه َسْرَولَةً و

 : أَْلبََس ِريُشه ساقَْيه. ُمَسْرَولٌ  وفي اللِّساِن : طائِرٌ  في ِرْجلَْيها ريشٌ  إذا كانَ  ُمَسْرَولَةٌ  َحماَمةٌ  من المجاِز :و

 ، هكذا َذَكَره أَبُو ُعبَْيٍد في ِشياِت الَخْيِل. : جاَوَز بَياُض تَْحجيِله العَُضَدْين والفَِخَذْينِ  ُمَسْرَولٌ  أَْبلقُ  فرسٌ  من المجاِز أَْيضاً :و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

. الُمَسْرَولُ   : الثَّْوُر الوْحشيُّ للسَّواِد الذي في قوائِِمه ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 فليَس بعربّيٍ صحيحٍ. َسَرلَ  وأَْما

اُح :كعُْرَوةِ الِمْرَجِل ؛ قاَل الطِّ  لها ُعْرَوةٌ  صغيَرةٌ ، يقاُل إنَّها على َهْيئِة التّْورِ  : كَحْيَدٍر ، ُطَسْيَسةٌ  السَّْيَطلُ و السَّْطلُ  : [سطل]  ِرمَّ

ه  ثــــــــــانــــــــــُ ر  عــــــــــُ ه فــــــــــظــــــــــَ هــــــــــاَرتــــــــــُ تح صــــــــــــــــــــــــُ ِبســــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــُ

رٍ يف      طـــــــــــــَ يـــــــــــــح رَتد دُ   ســـــــــــــــــــــــــــَ تح لـــــــــــــه يـــــــــــــَ ئـــــــــــــَ فـــــــــــــِ  كـــــــــــــُ

  
 : هكذا َزَعَم قَْوٌم. (2)؛ قاَل ابُن ُدَرْيٍد  الَمْعروفِ  بالسَّْطلِ  : الطَّْسُت وليسَ  السَّْيَطلُ  أَو ُسُطولٌ  ج

ُجُل الطَّويلُ  النَّْيَطُل : السَّْيَطلُ و  ، عن ابِن َعبَّاٍد. الِجْرمِ  الرَّ

اِجُز : من الغُباِر : الُمْرتَِفُع كالطَّاِسلِ  السَّاِطلُ و  قاَل الرَّ

ال  اســــــــــــــــــــــِ ام الــــــــطــــــــ  تــــــــَ ســــــــــــــــــــــَ  الــــــــقــــــــَ كح ٍد يــــــــُ لــــــــَ ــــــــَ رح بـ  بــــــــَ

ال      اًل َذوابـــــــــــــــــِ ُت فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه ُذبـــــــــــــــــُ َرقـــــــــــــــــح (3)أَمـــــــــــــــــح
 

  
 .السَّاِطال ويُْرَوى :

 عن ابِن َعبَّاٍد. ءٌ جاَء وْحَده وليَس معه شي إذا يَتَسْيَطلُ  َجاءَ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 هذه اللَّْفظةَ َعَربيَّةً.: بالضّمِ ، المْركُب الَحْربيُّ المعُد لِقتاِل الُكفَّاِر في البَْحِر نَقَلَه الَمْقِريزّي في الُخَطِط ؛ قاَل : وال أَْحَسُب  األُْسُطولُ 

بات.قاَل شْيُخنا : و  قد َذَكَره جماَعةٌ في الُمعَرَّ

 : أَْسَكَره لُغَةٌ عاِميَّةٌ. َسْطالً  الدَّواءُ  َسَطلَهُ و

واُل من اإِلبِلِ  السُّعابِلُ  : [سعبل]  ولم يُْذَكر لها واِحٌد أَْهَملَه الجماَعةُ. : الّطِ

هما ُسْعلَةً و ُسعاالً  : كنََصَر ، َسعَلَ  : [سعل]  أَيْ  وهي الدََّم أَي أَْلقاهُ من َصْدِرِه ، فََسعَلَ  ثُر ذِلَك حتى قالُوا : َرَماهُ ، ثم كَ  ُسْعلَةٌ  وبه بضّمِ

ئيُس في القانوِن ، ولذا يقاُل لعُُروِق الِرئَِة قََصبُ  َحَرَكةٌ تَْدفَُع بها الطَّبيعةُ أَذًى عن الِرئَِة واألَْعضاِء التي تَتَِّصُل بها : السُّْعلَةُ   كما حقَّقَهُ الرَّ

َك الّسَؤاُل فأََخَذكَ  السُّعَالِ   ُمْنَكَرةً. ليَسعُل ُسْعلَة ؛ وإِنَّه السُّعالُ  ألَنَّ َمْخرَجه منها ؛ وتقوُل : أََغصَّ

 ولكنَّ العََرَب هكذا تََكلَّمت به ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : سعاٌل مسعل ، وكان الِقياُس أَْن يقاَل : كقَْوِلهم شغٌل شاِغٌل وِشْعٌر شاِعرٌ  ُمبالَغَةُ  ُسعاٌل ساعلٌ و

 املزفورِ  كُسعحَلةِ  َساِعرٍ ذو 
 ، وكذِلَك َزَعَل َزعالً. نََشطَ  ظاِهُره أَنَّه من َحّدِ نََصَر ، والصَّحيُح أَنَّه من َحّدِ فَِرحَ  َسعََل َسْعالً و

 الَمْرَعى وأَْزَعلَه ، ويُْرَوى بَْيُت أَبي ذَُؤْيٍب بالَوْجَهْين : أَْسعَلَهوَزِعٌل : نَِشيٌط.  َسِعلٌ  وأَْزَعْلتُه : أَْنَشْطته ، وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ : فََرسٌ  أَْسعَْلتُهو
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ٌج  حــــــــــــَ ه لــــــــــــَح تــــــــــــح يــــــــــــَم وطــــــــــــاَوعــــــــــــَ مــــــــــــِ َر اجلــــــــــــَ  َأكــــــــــــَ

نــــــــــاِة و      همــــــــــثــــــــــُر الــــــــــقــــــــــَ تــــــــــح لــــــــــَ عــــــــــَ رُُع  َأســــــــــــــــــــــــح (4)اأَلمــــــــــح
 

  
 ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل : : الَحْلقُ  اِعلُ السَّ و

__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة.1)
 .27/  3( اجلمهرة 2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 .76/  3وانظر اللسان والتكملة وجزء منه يف املقايي  « وأزعلته»برواية ؛  13/  1( شرح أشعار اهلذليا 4)
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رٍِج  ري ُ َشــــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــِ واِ  ا ــــــــــــــــَ ّواِف أَبــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــــَ

وايف      يــــــــــم إىل ســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــِ رمــــــــــاء اجلــــــــــَ اعــــــــــِ (1)الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
 من الَحْلِق. السُّعالِ  وهو َمْوِضعٌ  كالَمْسعَلِ  َسوافِيِه : ُحْلقوُمه وَمِريئُه

. ُسعالٌ  النَّاقةُ بها السَّاِعلُ و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ْعالةُ و ْعالءُ و الّسِ .بكسِرهما  (2) الّسِ  ، الغُوُل أَو ساِحَرةُ الجّنِ

عالةُ  وقيَل : قيَل : هم َسَحَرةُ الِجّنِ يعنِي أَنَّ «. السَّعالَى ال َصفََر وال هاَمةَ وال ُغوَل ولكن»في الحِديِث : و السَّعالَى ج : أَْخبَُث الِغْيالنِ  الّسِ

ّنِ َسَحَرة كَسَحَرةِ اإِلْنس لهم تَْلبِيس وتَْخيِيل ، وقد َذَكَرها العََرب في شعِرها ، قاَل الغُوَل ال تَْقدُر أَْن تَغُوَل أََحداً أَو تُِضلَّه ، ولكن في الجِ 

 األَْغَشى :

ُن  و  عادِنساٍء كَبهن   (3) السِّ
 قاَل أَبو حاتٍِم : يُريُد في سوِء حالهنَّ ِحْين أُِسْرَن ؛ وقاَل أُميّةُ الُهَذليُّ :

طـــــــــــــــــــــــــــٍر و َوٍة عـــــــــــــــــــــــــــُ  أيحِوي إىل ِنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ــــــــر      ــــــــَض مــــــــث ي رَاضــــــــــــــــــــــِ عــــــــادشــــــــــــــــــــــعــــــــٍت مــــــــَ (4)الســــــــــــــــــــــ 
 

  
ْعالةِ  وقاَل بعُض العََرِب لم تَِصف العربُ   إالَّ العََجائَز والَخْيَل. بالّسِ

 ، أَي النَِّساء الصَّخابَات ، وهو مجاٌز. السَّعَالي ويقاُل : أَُعوذُ باهلل من هذه

ابَةً  في الخبِث والسَّالَطِة ، وفي العُبَاِب : صاَرْت كِهيَ  أَي مرأةُ ال اْستَْسعَلَتِ  من المجاِز :و  بَِذيَّةً. (5) أَي َصخَّ

ْعالةِ  وقاَل أَبُو َعْدنان : إذا كانَْت المرأةُ قَبِْيحةَ الَوْجه َسيِّئَة الُخلُِق ُشبِّهت  .بالّسِ

فاْستَتْيََسْت ثم من بعِد  (6)، واْستَْنَوَق الَجَمُل ، واْستَْنَسَر البغاُث. وقَْولُهم : َعْنٌز نََزْت في َجبٍَل  قاَل أَبُو َزْيٍد : وِمثْلُه اْستَْكلَبَْت واْستَأَْسَد الرُجلُ 

 اْستِتْياِسها اْستَْعنََزْت.

يُص اليابِسُ  السَّعَلُ و كةً ، الّشِ  ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ. : محرَّ

ِم  السَّعاِليو لُها وَطِريُّهُ يَْقلَُع الَجرَب وهو أَْفَضُل َدواءٍ  ؛ (7): بكسِر الالَّ َر  للسُّعالِ  نَباٌت يَْفُجُر وَرقُه الدُّبَْيالِت ويَُحلِّ ويَفُشُّ االْنتصاَب حتى التَّبَخُّ

 به

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الفَُم ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل : السَّاِعلُ 

ريُه  ــــــــــٍف َمصــــــــــــــــــــــــِ ي طــــــــــِ ــــــــــَ اٍج ل جــــــــــ  ِر عــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــ  ِإث ل  عــــــــــَ

وحِن      َرِس اجلــــــــَ عــــــــاَع الــــــــَعضــــــــــــــــــــــح ج  لــــــــُ هميــــــــَُ لــــــــُ (8)ســــــــــــــــــــــاعــــــــِ
 

  
. يَْسعُلُ  به الساِعلَ  أَي فَُمه ، ألنَّ   ، قالَهُ األَْزَهِريُّ

ْعلَىو عالءِ  كِذْكَرى لُغَةٌ في الّسِ  ، قيَل : هي أُْنثَى الِغْيالن. ِسْعلَيات والَجْمعُ  الّسِ

 : الَخْيُل على التَّْشبِيِه ، قاَل ذُو اإِلْصبَعِ : السَّعاليو

ـــــــــــــــا ُأســـــــــــــــــــــــــــــوَد عـــــــــــــــاديـــــــــــــــٍة  ن ـــــــــــــــح ث عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــح  مُث  انـ

عــــــــــادمــــــــــثــــــــــر      ُزعــــــــــا  الســــــــــــــــــــــــ  قــــــــــائــــــــــيــــــــــًا نـــــــــــُ (9)نــــــــــَ
 

  
 نَقَائِياً : ُمْختاَرات ، والنُُّزُع : يَْنزُع كلُّ واِحٍد منهم إلى أٍَب َشِريٍف.

__________________ 
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 ( اللسان والتهذيب.1)
لقيت الســــــعالء حســــــان يف بع  طر  املدينة وهو غالم قبر أن  هامش القاموس : قوله والســــــعالة والســــــعالء الغو . قا  أبو عبيدة : ( عل 2)

 قا  : نعم ا فقالت : أنشدين ثالثة أبيات وإال قتلتك فقا  : ؟يقو  الشعر ا فربكت عليه ا وقالت : أنت الذي يرجو قومك أن تكون شاعرهم
 إذا مـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــرع فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــالم 

 فـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا أن يـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــوه    

  

 إذا مل يســـــــــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــد اإلزار 

  
 فـــــــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــذي الهـــــــــــــــــــــــــوه  

  

 ود صـــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــب مــــــــــــــن بــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــــــــيصـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــان 

  
 فـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــًا أقـــــــــــــــــــو  وحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــوه  

  

األبيات ا فخلت سبيله. وقا  دريد : إن عمرو بن يربوع أخذ سعالة فبولدها عساًل وضمضمات ا مث فرت من عنده ا فمن ولد عسر صيفي 
 (.قرايف)ا ولوا بين السعالة 

 وصدره : 169( ديوانه ط بريوت ص 3)
 شيوٍخ جر  بشَطيح أريكٍ و 

 وروايته فيه : 184/  2( ديوان اهلذليا 4)
 اطـــــــــــــــــــــــالُت الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو لـــــــــــــــــــــــه نســــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌة عـــــــــــــــــــــــ

 ر عـــــــــــــــوٌج مـــــــــــــــراضــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــض مـــــــــــــــثـــــــــــــــُر الســــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــاد    

  

 مضروب عليه بنسخة املؤلف.« اي صخابة»( قوله : 5)
 ( يف اللسان : يف حبر.6)
 ( ضبطت ابلقلم يف القاموس بفتح الالم.7)
 ( اللسان والتهذيب.8)
 ( اللسان والتهذيب.9)
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 .ُسعَاالً  السَّويق : أَْوَرَث له أَْسعَلَهو

ْعالةِ  : َجعَلَه أَْسعَلَهو  .كالّسِ

ْعليُّ  وعليُّ بُن محمِد بِن أَبي ٌث َرَوى عن قاِضي البَْصَرةِ أَبي ُعَمَر محمُد بُن أَْحَمَد النََّهاَوْنديُّ ، قالَهُ الحافُِظ  الّسِ  .(1)بالكسِر ، ُمَحّدِ

. ْت به الِجراحاتُ كثُرَ  الرُجُل : َسْغبَلَ  : [سغبل] اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

اهُ َدَسماً. الطَّعاَم : آَدَمه باإِلهالَةِ  َسْغبَلَ و  والسَّْمن ، وقيَل : َروَّ

 : أَْن يُثَرَد اللَّْحم مع الشَّْحم فيْكثَر َدَسمه ، قاَل : السَّْغبَلَةُ  وقيَل :

نح  رمـــــــــــَ ـــــــــــَ ب غـــــــــــح بح  ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ل ـــــــــــا غـــــــــــَ ـــــــــــن ـــــــــــوَم ل ـــــــــــي  ال

ب      َد الــــــــنــــــــاِس حــــــــَ نــــــــح مــــــــًا فــــــــهــــــــو عــــــــِ زًا و ــــــــَح بــــــــح (2)خــــــــُ
 

  
اهُ  َسْغبَلَ و  به ، وكذِلَك َسْبغَلَه فاْسبَغَلَّ بتْقِديِم الباِء على الغَْين وقد تقدََّم. رأَْسه بالدُّْهِن : َروَّ

 َسْهٌل. : أَي َسْغبَلٌ  ، وفي اللَِّساِن : ُمَسْغبَلٌ  ءُ شيو

ْرَع لَبَِسها تََسْغبَلَ و . الّدِ اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 : بالفتحِ ، لُغَةٌ َحَكاها بعُضهم. السَّْغلُ  : [سغل]

غيُر الُجثَِّة الدَّقيُق القوائِمِ  : السَِّغلُ و  .السَّغَلُ  واالسمُ  الضَّعيُف ، عن اللَّْيِث ، واْقتََصَر على اللُّغَِة األَخيَرةِ ؛ قاَل : كَكِتٍف ، الصَّ

ْبيان كالَوِغِل ، يقاُل : َصبِيٌّ  ُء الُخلُِق والغذاءِ الُمْضَطِرُب األَْعضاِء أَو السَّّيِ  : هو ِغلُ السَّ  أَو  .السَّغَل بَيِّن َسِغلٌ  من الّصِ

ُد الَمْهُزولُ  : السَِّغلُ  أَو  من الَخْيِل. الُمتََخّدِ

 : تََخدََّد لْحُمهُ وُهِزَل ؛ قاَل َسالَمةُ بُن َجْنَدل يَِصُف فََرساً : َسغَالً  الفََرسُ  َسِغلَ و

ىن وال  ــــــــــح غــــــــــ  وال أَق رٍ لــــــــــيــــــــــَ  أَبشــــــــــــــــــــــــح غــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ

وب      ن مـــــــرحبـــــــُ كـــــــح ّي الســـــــــــــــــــــ  قـــــــ  َدواًء قـــــــفـــــــِ (3)ُيســـــــــــــــــــــح
 

  
. َسِغلَ  قدو اغانيُّ : وهي الَمعَاني الثالثَّةُ. كفَِرَح في الُكّلِ  قال الصَّ

دََّر به أَوالً لُغَةٌ في هذه الَمعَاني عن بعِضهم. بالسكوِن الذي السَّْغلو  صَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ديئَةُ كاألَْسغاِن َذَكَره األَْزَهِريُّ في تَْركيِب َسغََن ، وهو قَْوُل ابِن األَْعَرابِّيِ كما َسيَأْتي. األَْسغالُ   : األَْغِذيةُ الرَّ

ٌن للعََطِش ، وإذا  عاِم والبَاِه ؛للطَّ  قابٌِض ُمقَّوٍ ُمِدرٌّ ُمَشهٍّ  َكثيٌر في بالِد العََرِب ؛ َمْعُروٌف ، قاَل أَبُو َحنِيفَةَ : ثََمٌر م السَّفَْرَجلُ  : [سفرجل] ُمَسّكِ

َر وأُْخِرَج َحبُّهُ وُجِعَل مَكانَهُ َعَسٌل وُطيَِّن وُشِويَ   وتَْصغيُرها الواِحَدةُ بهاءٍ  َسفاِرجُ  ج في الفُْرِن ، أُِكَل على الّطعاِم أَْطلََق ، وأَْنفعُه ما قُّوِ

 ، وَذَكَره األَْزَهِريُّ في الُخماِسّيِ. ُسفَْيِجلٌ و ُسفَْيِرجٌ 

، ال  اْسفَْرَجْلت ٌء َمقُول وال َغْيره ، وكذِلَك قَْولُه : ليَس في الَكالِم ِمثْلشي ِسِفْرجاالً  وقَْوُل ِسْيبََوْيه ليَس في الَكالِم ِمثْل ِسِفرجال ، ال يُريُد أَنَّ 

 وال َغْيره. اْسفَْرَجْلت أَْن يكوَن في الَكالِم ِمثْل هذا البِنَاء ، الَمقُولة إنَّما نَفَى  اْسفَْرَجْلت يُريُد أَنَّ 

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

. سفرجلة َجدُّ أَبي علّيٍ أَْحمُد بُن محمِد بِن علّيِ بنِ  سفرجلة  الَهَمدانيُّ الُكوفيُّ َرَوى عنه أَبُو محمٍد عْبُد العَِزيِز بُن محمِد النَّْخَشبِيُّ

 : بَْيٌت بَِدمْشق الشُّام. فَْرَجالنِيُّونالسُّ و

هنَّ ،  السُّفالَةُ و السُّفولُ و السُّْفلُ  : [سفل] ْفلُ و، بضّمِ ْفلَةُ و الّسِ بالفتحِ ، نَقيُض العُْلِو والعُلُّوِ والعاُلَوةِ والِعْلِو والِعْلَوةِ  السَّفالُ وبكسِرهما ،  الّسِ

 .َسفَال ، ويقاُل أَْمُرهم في والعاَلءِ 
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، بالنَّصِب  (ِمْنُكمْ ) (4) (َوالرَّْكُب َأْسَفلَ )َء قَْولُه تعالَى : يكوُن اْسماً وَظْرفاً ، وقُِرى : نَقيُض األَْعلَى األَْسفَلُ و : نقيُض العُْليا. السُّْفلَىو

فعِ أَي أََشدُّ   منكم. تََسفُّالً  على أَنَّه َظْرٌف ، وبالرَّ

 : نَقيُض التَّعَلِّي. التََّسفُّلُ و

__________________ 
 .736/  2( التبصري 1)
 ( اللسان.2)
 .77/  3واللسان والصحاح واملقايي  « .. . يُعطي دواء.. برواية : لي  أبسفي 15البيت  22( مفضلية رقم 3)
 .42( األنفا  اآية 4)
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 َمنْ  أَْسفَلَ  َرَدْدناهُ  كأَنَّه قاَل : الَهَرم وهو (َأْرَذِل اْلُعُمرِ ) أَي إلى ، (1) (َرَدْدانُه َأْسَفَل ساِفِلنيَ )قَْولُه تعالَى : و : نَقيُض العَالي ؛ السَّافِلُ و

 أَْسفََل السَّافِِلين ألَنَّ كلَّ َمْولوٍد يُولَُد على الِفْطرةِ فمن َكفََر وَضلَّ فهو الَمْردوُد إلى الضَّالِل ِلَمْن َكفَرأَو إلى التَّلَِف أَو إلى  ، أَْسفََل سافِلٍ و َسفَل

ْنساَن َلِفي ُخْسر  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاحِلاتِ ) ، كما قاَل َعزَّ وجلَّ :  .أَسافِلُ  ، والَجْمعُ  (2) (ِإنَّ اإْلِ

اءِ  كَكُرَم وَعِلَم ونََصرَ  َسفُلَ  قدو ل. سفالَةُ و، الثالثَّةُ من َمَصادِر البابَْين ،  سفالً و ُسفوالً و َسفاالً  األَِخيَرتان عن الفرَّ  : َمْصَدُر البَاِب األَوَّ

 تََسفُّالً و، الثالثَّةُ على غيِر الِقياِس ،  كِكتابٍ  ِسفاالً وويَُضمُّ ،  ،، بالفتحِ  َسْفالً  كَكُرمَ  ونََسبِه في ُخلُِقِه وِعْلِمهِ  َسفُلَ و فالنٌ  تََسفَّلَ  من المجاِز :و

ل ، وِإنَّما لم يَْذُكره لُشْهرتِِه ، وكذِلكَ   كلُّ ذِلَك بمْعنَى َخسَّ َحّظه فيه. اْستَفَلٍ  َمْصَدر األَوَّ

 .أَْسفَِلهِ  ، بالضِم ، نََزَل من أَْعالهُ إلى ُسفوالً  ، من َحّدِ نََصَر ، ءِ في الشَّي َسفَلَ و

يت عن بعِض العََرِب ، النَّاِس بالكسرِ  ِسْفلَةُ و ّكِ ين ، نَقَلَه ابُن الّسِ  وُغْوغاُؤُهم أََسافِلُُهم وكفَِرَحٍة : على التَّْخِفيِف بنَْقِل َكْسرةِ الفاِء إلى الّسِ

ْمحِ : نِْصفُه  سافِلَةُ و ، كما في الُمْحَكِم ؛ قاَل : أَْسفَل ألنَّها البَعيِر : كفَِرَحٍة ، قوائُِمه َسِفلةُ و الدَّابَّةِ  سفلةِ  وأَْراذلُهم وُسقَّاُطُهم ، ُمْستعاٌر من الرُّ

. جَّ  الذي يَلي الزُّ

يحِ ، بالضِم ، ِضدُّ ُعالَوِتها ُسفالَةُ و . وُعالَوتُها : وُعالوتُها من الَتهاُسفَ  الريحِ وُعالَوتِها ، وقَعَدَ  ُسفالَةِ  ، يقاُل : قَعََد في الّرِ  َحْيَث تَُهبُّ

ا ُسفالَةِ و: ما كاَن بإَزاِء ذِلَك ؛ وقيَل : ُكنَّ في ُعالَوِة الريحِ  السُّفالَةُ و يد ، وأَمَّ ا ُعالَوتُها فأْن يكوَن فَْوَق الصَّ يحِ ، فأَمَّ فأْن يكوَن  ُسفَالَتها الّرِ

يِد ال يْستَْقبل الرِّ   يح.تَْحَت الصَّ

 وأَْعالهُ. أَْسفَلَهُ  وُعالَوتُه : ٍء.كّلِ شي ُسفالَةُ  قيَل :و

. د بالِهْندِ  : ُسفَالَةُ و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

فَها هللا تعالَى ، والمعاُلةُ : َمَحلّةٌ أَْعاَلها. َمكَّةَ  بأَْسفَلِ  : َمَحلَّةٌ  الَمْسفَلَةُ وكَكُرَم.  َسفُلَ  بالفتحِ ، النَّذالَةُ وقد : السَّفَالَةُ و  شرَّ

ً و  .(3)من قَُرى الَخزرِج  ة باليَماَمةِ  أَْيضا

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 األَْوِديَِة : ِضدُّ أَعاِليها ؛ قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : أَسافِلُ 

َه  ِإذا انمت ِكالُب و   (4) اأَلساِفرَأشح
اِعي : أَسافِلُ و  اإِلبِِل : ِصغَاُرها ، عن األَْصَمِعّيِ ، وأَْنَشَد أَبُو ُعبَْيٍد للرَّ

بحهنــــــــــــــا  هــــــــــــــا اأَلزمــــــــــــــاُن حــــــــــــــىت َأجــــــــــــــَ لــــــــــــــَ َواكــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

هـــــــــا قـــــــــلـــــــــيـــــــــِر      نـــــــــح ٍد مـــــــــِ لـــــــــَ رِ ِإىل جـــــــــَ (5)اأَلســـــــــــــــــــــــافـــــــــِ
 

  
 أَي قَِليُل األَْوالِد.

 : الَمْقعَدة والدُّبُُر. السَّافِلَةُ و

ِفلَةُ و ي عن ابِن َخالََوْيه ، وُحِكي عن أَبي ُعَمَر أَنَّ الُمَراَد بها السفلَةِ  لُغَةٌ ثاِلثَةٌ في: بَكْسَرتَْين ،  الّسِ اغانيُّ عن يونس ، وابُن بَّرِ أَْسفَل  نَقَلَه الصَّ

فلَة ، وَجْمعُ  ألَْسفَل السُّفَِّل َسِفلَة ، قاَل : وكذا قاَل الَوزيُر ، يقالُ  السُّفَّل ألَنَّها َجْمٌع ،  َسِفلَةٌ   الَجْوَهِريُّ : وال يقاُل هو، قالَ  َسفَل بالكسرِ  الّسِ

ةُ تقوُل :  ، قاَل ابُن األَثيِر : وليَس بعربّيٍ. َسِفلٍ  من قومٍ  َسِفلَةٌ  رُجلٌ  والعامَّ

اٌك ،  ؟فأَْنت طاِلٌق : فقاَل له : ما َصْنعَتُك َسِفلَة فقُْلت لها : إْن ُكْنتُ  : َسِفلَة وَسأََل رُجٌل التَّْرِمذي فقاَل له : قالَْت لي اْمَرأَتي يا قاَل : َسمَّ

َك هللاُ  ْل  َسِفلَة فظاِهُر هذه الِحَكايَة أَنَّه يَُجوُز أَْن يقاَل للواِحدِ  !، وهللاُ  َسِفلَةٌ  قاَل : !أََعزَّ  : التَّصويُب. التَّْسِفيلُ وفتأَمَّ

ُب  التََّسفُّلُ و . السافِلُ  كأَميٍر ، السَّفيلُ و: التََّصوُّ  الناقُِص الَحّظِ

 السُّْفليو السَّْفلِ  بالضِم نِْسبَة إِلى ُسفليٌّ  مضر ، ويقاُل للقَِليِل الَحّظِ : هو ُسْفلي َمْنِزلَته عْنَد األَميِر ، وهو من َسِفلَتْ و
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__________________ 
 .5( سورة التا اآية 1)
 .2( سورة العصر اآية 2)
 البلدان والتكملة : اخلَرحج.( يف معجم 3)
 واللسان وصدره فيهما : 144/  1( ديوان اهلذليا 4)

 أبطيب من فيها إذا جئت طارقاً 
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتهذيب والصحاح بدون نسبة. 207( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 يـَرحمحه العلّي. السفلي   مقابر الُعلحوي ا ومنه قـَوحهُلم : من يـَرحَحم
 .السَِّفلة وهو يَُسافِل فالناً أَي يُبَاِريه في أَْفعاِله

َرَوى عنه أَبُو القاِسِم هبَةُ هللاُ بُن عْبِد الَواِرِث  السَّفاليُّ  كِكتاٍب ، قَْريةٌ باليََمِن منها أَبُو أَْسحق إِْبراهيُم بُن عْبِد الَوَهاِب بِن أَْسعَد ِسفَالٍ  وذُو

يراِزي.  الحافُِظ الّشِ

 بالكسِر لَقَُب رُجٍل من َهَمدان بأَْرِض يَْحصب. ِسفلٍ  وقاَل الحافُِظ : ذُو

ْقلِ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو ِمثْلُ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ : السَّْقلُ   :[سقل] اد َجِميعاً للسَّْيِف وال الصَّ ين والصَّ  .(1)ثَّْوِب ونَْحِوهما بالّسِ

 ، لُغَةٌ في الّصاِد. (2) بالضِم ، الخاِصَرةُ   :السُّْقلُ  قاَل اللَّْيُث :و

ْيقَلُ و السَّْيقَلُ  قاَل اليَِّزيِديُّ : هوو اد في جميعِ ذِلَك أَْفصَ  الصَّ اد َجميِعاً ؛ وقاَل األَْزَهِريُّ : والصَّ ين والصَّ  ُح.بالّسِ

 .«ع ن ص ل»وَسيَأْتي في  العُْنُصُل أَي بََصُل الفارِ  ، األُْولَى نَقَلَها أَبُو َحنِيفَةَ ، بكسِرهما اإِلْسقالُ و اإِلْسقيلُ و

ةً ؛ هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : لَحْم  من الَخْيِل القَليُل لَْحِم الَمتْنَْينِ  هووالخاِصَرتَْيِن ،  السفلَْين أَي كَكِتٍف ، الرُجُل الُمْنَهِضمُ  : السَِّقلُ و خاصَّ

 الَمتِْن ، كما في العُبَاِب.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : كإِْزِميٍل ، قَْريَةُ بِمْصَر عْنَد َجِزيَرةِ بَنِي محمٍد ، وقد َرأَْيتُها. أَْسِقيلُ 

لوا بها إِلى الَمحاّلِ الُمْرتَِفعَِة والَجْمعُ : بالكسرِ  اإِلْسقَالَةُ و  عاّميَّةٌ. أََساقِيلُ   ، ما يَْربُطه الُمَهْنِدُسون من األَْخشاِب والِحبَاِل ليَتََوصَّ

 بلٌد للِزْنجِ. اسقالةو

يَّةُ و ، َسِمَع  الِسِقلِّيُّ  في تَْرَجَمِة القاِضي أَبي الَحَسِن عليُّ بُن المفرجِ ؛ بَكْسَرتَْين وتَْشِديد الالِم ، َجزيَرةٌ بالَمْغرِب ، هكذا َضبََطه ابُن نُْقَطةَ  ِسِقلِّ

اِد وَسيَأْتي.  أَبَا َذّرٍ الَهَرِوّي وَغْيَره. قاَل الحافُِظ وأَْكثَُر ما يقاُل بالّصِ

ْكلُ  : [سكل]  ، أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. بالكسرِ  الّسِ

 ، كذا في العُبَاِب. ، كِقَرَدةٍ  ِسَكلَةو أَْسكالٌ  ج في طوٍل ، َسَمَكةٌ َسْوداُء َضْخَمةٌ   :وقاَل الَخارُزْنِجيُّ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْكاَلنِيُّون  : قَبِيلَةٌ من السُّودان منهم جماَعةٌ في َطَرابُلُس الغَْرِب. الّسِ

 .َسلَّهُ يَُسلُّه َسالًّ كاالْستِاللِ  ، ي ِرْفقٍ َء وِإْخَراُجهُ ف: اْنتِزاُعَك الشَّي السَّلُّ  : [سلل]

 .«الشَّعَرةُ من العَِجينِ  تَُسلُّ  منهم كما ألَُسلَّنَّك»في حِديِث َحسَّان : و

 ؛ قاَل َكْعُب بُن ُزَهْيٍر ، َرِضَي هللا تعالَى عنه : َسلَّهُ َسالًّ  ، وقد َمْسلولٌ  : َسليلٌ  َسْيفٌ و

ِه  اُء بـــــــــــِ َتضـــــــــــــــــــــــــَ وَ  لـــــــــــنـــــــــــوٌر ُيســـــــــــــــــــــــــح  ِإن  الـــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــُ

ٌد مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــيـــــــــوِف        نـــــــــ  هـــــــــَ و ُ مـــــــــُ لـــــــــُ (3)َمســـــــــــــــــــــــح
 

  
اَن بمكَّةَ يعدُّ األَْسِلَحة لِقتَاِل َرُسوِل هللا ، قاَل ِحَماُس بُن قَْيِس الكنانيُّ ، وك السُّيوفِ  اْستِاللِ  عندَ  ويُْكَسُر أَي السَّلَّةِ  أَتَْيناُهم عندَ  يقاُل :و

 : وسلمعليههللاصلى

هح  يِن الــــــــــــقــــــــــــوُم فــــــــــــمــــــــــــا د عــــــــــــلــــــــــــّ قــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ  ِإنح يـ

هح      ٌر وأَلــــــــــــــــــــ  الٌح كــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــــــذا ســــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

 (4) الس ل ةح ذو ِغرَاَريحِن َسرِيُض و 
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حاِم ، اْنَسلَّ و ُجُل من الزُّ  اْنَطلََق في اْسِتخْفاء. أَي تََسلَّلَ و الرَّ

 أَي َمَضْيُت وَخَرْجُت بتَأَّنٍ وتَْدِريجِ. «من بَْين يََدْيه فاْنَسلَْلتُ »في حِديِث عائَِشةَ ، َرِضَي هللا تعالَى عنها : و

 من بَْينهم أَي َخَرَج. اْنَسلَّ  وقاَل الَجْوَهِريُّ :

 ِمثْلُه ، انتََهى. لتََسلَّ و اْنَسلَّتْ ووفي الَمثَِل : َرَمتْني بَدائِها 

__________________ 
 .41/  3( اجلمهرة 1)
 ( يف التهذيب : اخلصر.2)
 ( من قصيدته ابنت سعاد ا شرح القصيدة البن هشام.3)
 ( الثاين والثالث يف اللسان والصحاح والثالث يف التهذيب.4)
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 يَْنَسلُّونو يَتََسلَّلون ، قاَل اللّْيثُ  (1) (يَ َتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلواذاً )كفَعَْلت ، وقَْولُه تعالَى : لْيَسْت للَمَطاَوَعِة إِنَّما هي  اْنَسلَْلت وقاَل ِسْيبََوْيه :

 واِحٌد.

 ِء.من الشَّي اْنَسلَّ  : بالضِم ، ما السُّاللَةُ و

ْنساَن ِمْن ُسالَلة  ِمْن ِطني  َلَقْد َخَلْقَنا )اإِلْنساِن ؛ قاَل هللا تعالَى :  ُساللَةُ  والنُّْطفَةُ   .(2) (اإْلِ

اُء :  من كّلِ تُْربٍة. ُسلَّ  الذي السُّاللَةُ  وقاَل الفرَّ

 .َسالًّ  ءُ الشي يَُسلُّ  من ُصْلب الرُجِل وتََرائِِب الَمْرأَةِ كما ُسلَّ  وقاَل أَبُو الَهْيثِم : ما

اِخ : َسالًّ  من الظَّْهرِ  يَُسلُّ  : الماءُ  السُّاللَةِ  ُرِوي عن َعْكرَمةَ أَنَّه قاَل فيو  ، ومنه قَْوُل الشمَّ

ٍت  ٍة لــــــــــــــــَوقــــــــــــــــح رح ــــــــــــــــَِ شــــــــــــــــــــــــــــــاَء مــــــــــــــــُ َوتح َأحح  طــــــــــــــــَ

ٍج      هُ عـــــــــــلـــــــــــ  َمشـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــُ اللـــــــــــَ ُا  ســـــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــِ (3)مـــــــــــَ
 

  
ْنساِن ِمْن ِطني  ُثَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن )قاَل : والدليُل على أَنَّه الماُء قَْولُه تعالَى :  ِمْن )، ثم تَْرَجَم عنه ، فقاَل :  (4) (ُسالَلة  َوَبَدَأ َخْلَق اإْلِ

 .(5) (ماء  َمِهني  

ي اْستُلَّ  وقاَل قَتَاَدة : اُء. ؛ قاَل : ُساللَةٌ  آَدُم من ِطْيٍن فُسّمِ  وإِلى هذا َذَهَب الفرَّ

ه الَولَدُ  السُّاللَةُ  قاَل األَْخفَُش :و ي كالسَّليلِ  ِحْين يَُخُرُج من بَْطِن أُّمِ  .السُّاللَةِ  ألَنَّه ُخِلَق من َسِليالً  ُسّمِ

 ، عن أَبي َعْمٍرو ، قالَْت هْنُد بِْنُت النُّْعمان بِن بَِشير : : البِْنتُ  السَّليلَةُ و

ٌة و  يـــــــــــــــ  َربـــــــــــــــِ رٌة عـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح ُد ِإال  مـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  مـــــــــــــــا هـــــــــــــــِ

يــــــــــلــــــــــةُ      لــــــــــِ ر ســــــــــــــــــــــــَ غــــــــــح لــــــــــهــــــــــا بـــــــــــَ لــــــــــ  راٍس  ــــــــــََ  (6) أَفــــــــــح
  

،  ذات َطرائِقَ  إِذا كانَتْ  ، أَو لَْحَمةٌ  (8) َعَصبَةٌ  أَْيضاً : َعقَبةٌ ، أَوو ، وقيَل : هي لَْحمةُ الَمتْنَْين. الَمتْنِ  (7) ما اْستََطاَل من لَْحَمةِ   :السَّليلَةُ و

 قاَل األَْعَشى : ؟يَْنفَصُل بعُضها من بعٍض 

ُؤو و  َر الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــــح َك مـــــــــــــــــــِ واحـــــــــــــــــــِ  َدأحاًي لـــــــــــــــــــَ

يـــــــــرُ ِس اَلَءَم فـــــــــيـــــــــهـــــــــا      لـــــــــِ ارا  الســـــــــــــــــــــــ  قـــــــــَ (9)الـــــــــفـــــــــَ
 

  
ْلِب. السَّالئِلُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : واُل تكوُن ممتدَّةً َمَع الصُّ  : َطرائُِق اللَّْحِم الّطِ

 لها مْنقَاُر َطويٌل. َسَمَكةٌ َطويلَةٌ  أَْيضاً :و

قَْبَل أَْن يُْعلم أَنَّه َذَكٌر وأُْنثَى ، قاَل  َسِليلٌ  إِذا َوَضعَِت الناقَةُ فَولَدها ساَعةَ تََضعُه ، وهي بهاٍء ؛ قاَل األَْصَمِعيُّ : رُ : كأَميٍر ، الُمهْ  السَِّليلُ و

اِعي :  الرَّ

 (10) َسِليالً أَلحَقتح مبُنحَحرِِ  الّرايِح 
اِء. فَبَقيرٌ  ، أَي إِْن كاَن في واِحَدةٍ منهما ، ما ِسَكٍة وال َسلًى وإِالَّ ما ُوِلَد في غيِر  من األَْمهاِر : السَِّليلُ  قيَل :و  ، وقد ذُِكَر في َحْرِف الرَّ

 ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : ِدماُغ الفََرِس  أَْيضاً :و

دة  حـــــــــَ مـــــــــح رحِف اوحىف شــــــــــــــــــــــبحُن قـــــــــَ ِ  الـــــــــطـــــــــِّ نـــــــــَ وح  كـــــــــقـــــــــَ

ــــــــــه      ــــــــــرُ فــــــــــي ي لــــــــــِ ــــــــــه ِإَرُم  الســــــــــــــــــــــــ  ه ل ــــــــــح ــــــــــي َوال (11)حــــــــــَ
 

  
أَي َصافي شرابِها. وقيَل : هو  «الَجنَّة َسِليل اللُهمَّ اْسِقنا من»الحِديُث :  من القََذى حتى خلَص ، ومنه ُسلَّ  كأَنَّه الشَّراُب الخاِلصُ  أَْيضاً :و

افي من القََذى والَكَدر ، فِعيٌل بمْعنَى َمْفعوٍل ، وقيَل : السَّْهل في الَحْلق ،   الَجنَّة ، ويُْرَوى : َسْلَسبيل ويُْرَوى :الشَّراُب الباِرُد ؛ وقيَل : الصَّ

 الَجنَّة. َسْلَسال
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 السَّنَّاُم. أَْيضاً :و

 حيث يِسْيُل ُمْعظُم الماِء. َمْجَرى الماِء في الواِدي أَو َوَسُطه أَْيضاً :و

َر قَْوُل األَْعَشى السَّابِق. النُّخاعُ  أَْيضاً :و  ، وبه فّسِ

__________________ 
 .63( سورة النور اآية 1)
 .12( املؤمنون اآية 2)
 واللسان والتهذيب. 94( ديوانه ص 3)
 .8ـ  7( السجدة اآية 4)
 .8( سورة السجدة اآية 5)
تصحيف وأن صوابه نغر ابلنون وهو اخلسي  من الناس والدواب ألن البغر ( اللسان وعجزه يف الصحاح. قا  ابن بري : وذكر بعضهم أهنا 6)

 ال يُنِسُر.
 .« مِ »( يف القاموس : 7)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وَعَصِبه.8)
 واللسان والتكملة وعجزه يف التهذيب.« . الحم منها.. ودأايً تالحكن»برواية :  81( ديوانه ط بريوت ص 9)
 وصدره :« مبفرت »وفيه :  226ه ط بريوت ص ( ديوان10)

 يتحبعحن مائَِرَة اليدين ِِشِل ةً 
 وانظر ختر ه فيه.

 ( اللسان والتكملة والتهذيب بدون نسبة.11)
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عَة واليَنَمة والَحلَمة واٍد واِسٌع غاِمٌض يُْنبُِت السَّلَمَ  أَْيضاً :و نُ  وَجْمعُهما  : هو َمْوِضٌع فيه َشَجرٌ ُمَشدَّد الالِم ، قيلَ  كالسَّالِّ  والسَُّمرَ  والضَّ  السُّالَّ
اٍن ، قاَل كراٌع : (1) نُ  كُرمَّ نُ  ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : َسِليلٍ  َجْمعُ  السُّالَّ يُِّق في الواِدي ؛ َسالٌّ  واِحُدها السُّالَّ أَو  كحائٍِر وَحوَران وهو الَمِسيُل الضَّ

 ، يَْجتَِمُع الَماُء إليه. َسوالُّ  ٌء وما َحْولَه ُمْشِرف ، وَجْمعُهمكاٌن وِطي السَّالُّ  ، وهو قَْوُل النَّْضِر ، قالَ  َسوالُّ  جمُع الثَّانيةِ 

 .السَِّليلِ  ْذكوٌر في الصَّحابَِة في ِرَوايٍَة َمْغلوَطٍة ، وإنَّما هو الَجِريريُّ عن أَبي؛ قاَل الحافُِظ مَ  : األَْشَجِعيُّ صحابيٌّ  السَّليلُ و

 من أَْهِل البَْصَرة ، َرَوى عن أَبي َذّرٍ وَعْبِد هللا بِن َربَاحٍ ، وعنه التَّابِِعيُّ  بِن شميِر القَْيسّي الَجِريريُّ  بُن نُقَْيرِ  (2) : ُصَرْيبُ  السَّليلِ  أَبُوو

ِم.« ن ق ر»َكْهَمُس بُن الَحَسِن وَسِعيُد بُن إياِس الَجِريرّي وثَّقُوه ، وتقدََّم ِذْكُره في   ، ويقاُل : هو نُفَْيُر بالفاِء ، وقيَل : نُفَْيُل بالالَّ

 بيِه ، وعنه أَبُو الَوليِد.: ُعبَْيُد هللا ، بُن إِياٍد عن أَ  (3)، هكذا في النسخِ ، وفي التَّْبِصيِر  عبُد هللا  :السَِّليلِ  أَبُوو

 ، َرَوى عن محمِد بِن ُعثْمان بِن أَبي ِشْيبَةَ. بُن أَحمدَ  السَّليلُ  وابنُه بِن الشيخِ ، أَحمُد بُن صاِحِب آِمَد عيسى : السَِّليلِ  أَبُوو

 .السَِّليلِ  النَّْجَرانيُّ عن أَبيِه ، وعنه ابنُه موَسى أبو بُن بِْشِر بِن رافِع َسليلُ و

ْهِرّيِ ، وعنه َمْغُن بُن عيسى. َسليلٍ  عبُد هللِا بُن يَْحيَى بنِ و  عن الزَّ

ثوَن. وآَخُرون السَّليلِ  زْيُد بُن َخِليفَةَ بنِ و  محّدِ

َمَرٌض َمْعروٌف أََعاَذنا هللا منه ؛ وقاَل  كغُرابٍ  السُّاللُ و أَْيضاً ، الضمُ  يُْرَوى فيهوبالكسِر ،  السُّلُّ و ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، بالفتحِ  السَّلَّةُ و

ئَِة أو ذاَت الَجْنِب ، أو األَِطبَّاُء : هي ا تُْعِقُب ذاَت الّرِ ئَِة إِمَّ ى هاِديَةٌ  هو قَْرَحةٌ تَْحُدُث في الّرِ وفي  ُزكاٌم ونَواِزُل ، أَو ُسعاٌل طويٌل وتَْلَزُمها ُحمَّ

 ْقتُل ، قاَل ابُن أَْحمر :التَّْهِذيِب ، داٌء يَْهِزُل ويُضني ويَ 

يـــــــــــــــــــــٌم  زَا  لـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــــــَِ ـــــــــــــــــــــَ  أَرَاان ال يـ

ن      طــــــــــح َداِء الــــــــــبــــــــــَ الن كــــــــــَ ارا  ســــــــــــــــــــــــُ فــــــــــَ (4)َأو صــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 وأَْنَشَد ابُن قُتَْيبَة لعُْرَوة بِن حَزاٍم فيه أَْيضاً :

ر  يَب  ابـــــــــــــين  الســــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــام َأصــــــــــــــــــــــــــَ  َأو داُء اهلـــــــــــــُ

يــــــــــا      َك مــــــــــا بــــــــــِ ن بــــــــــِ كــــــــــُ ينِّ ال يــــــــــَ َ  عــــــــــَ  .(5)فــــــــــإاي 
  

 : (6)ومثْلُه قَْوُل اآلَخر 

ي  كـــــــــِ تـــــــــَ ٍة ال َيشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ زِل نـــــــــح ر  مبـــــــــَِ هـــــــــا  الســـــــــــــــــــــــ  لـــــــــُ  َأهـــــــــح

ـــــــــــ و      ـــــــــــي رِيِّ رق ـــــــــــِ اب ِ  الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــح ل ش كـــــــــــمـــــــــــَ ـــــــــــح ي  عـــــــــــَ

  
لَّ  ُغبَاُر َذْيل المرأَةِ الفاِجَرةِ يُوِرثُ »في الحِديِث : و اتَّبع الفََواِجر وفََجَر َذَهَب مالُه واْفتَقََر ، فَشبَّه ِخفَّة الَماِل وَذَهابَه بِخفَّة ، يُريُد أَنَّ من  «الّسِ

 .ُسلَّ  الجسِم وذهابِه إذا

 وفي تَْرَجمِة َظْبَظَب قاَل ُرْؤبَةُ :

 وما يب  َبحظَاب ُسالن كَبن  يَب 
ي : في هذا البيِت شاِهٌد على صحةِ  ِة ، وَصَوابُه عْنَده ألَنَّ  السُّلِّ  قاَل ابُن بَّرِ اص : إِنَّه من َغلَِط العامَّ ة الغَوَّ  الَحِريرّي. قاَل في كتابِه ُدرَّ

تعالى  هللا أََسلَّهُ وبالضِم  ُسلَّ  وقد لَكثَْرةِ ما َجاَء في أَْشعاِر الفَُصحاِء ، وَذَكَره ِسْيبََوْيه أَْيضاً في كتابِِه. السُّلّ  ، ولم يُِصْب في إِْنَكاِرهِ  السُّاللُ 

 شاذٌّ على غيِر قِياٍس. َمْسلولٌ  وهو

 .السُّلّ  قاَل ِسْيبََوْيه : كأَنَّه وضَع فيه

بَْيُر بُن بكَّاٍر : الياُس بُن ُمَضر أَّوُل من ماَت من ي السُّلِّ  وقاَل الزُّ  يأْساً. السُّلُّ  فُسّمِ

 .َسلَّةٌ  ، يقاُل : لي في بنِي فالنٍ  : السَِّرقَةُ الَخِفيَّةُ  السَّلَّةُ و
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لٌ  فهو يَُسلُّه َسالًّ  ءَ الرُجُل الشي َسلَّ  . وقدالسَّلَّةِ  ويقاُل : الَخلَّةُ تَْدعو إلى يت ، وقد كاإلْساللِ  َساِرقٌ  َسالَّ ّكِ ، وبه  أََسلَّ يُِسلُّ إِْسالالً  عن ابِن الّسِ

 .«إِْساللَ  وأَنَّ ال إِْغالَل وال»الحِديَث :  فَسََّر أَبُو َعْمٍرو

 البَعيَر وَغْيَره في َجْوِف اللَّيِل إذا اْنتََزَعه من بيِن اإِلبِِل. َسلَّ و

__________________ 
ٌن.1)  ( يف القاموس : ُسال 
 .689/  2( يف القاموس : ضريب ابلضاد ا ومثله يف التبصري 2)
 .690/  2( التبصري 3)
 ( اللسان.4)
 وفيه برواية : 399( اللسان والشعر والشعراء ص 5)

 يب اليبس أو داء اهليام شربته
 وذكر البيت.« ومثله قو  ابن أمحر»( يف اللسان : 6)
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 لكسِر.با ِساللٌ  ج الُمْطبَقَِة ، وهي السَّبََذةُ ، قالَهُ األَْزَهِري ؛ (1) الجونَةِ  : شْبهُ  السَّلَّةُ و

ْشَوةُ  اإلْساللُ و ْشَوةُ والسَِّرقَةَ َجِميعاً. : الّرِ َر الحِديُث أَْيضاً. وقاَل الَجْوَهِريُّ : الحِديُث يَْحتَِمُل الّرِ  وبه فُّسِ

ُجلُ  َسلَّ و  ، ساقَِطا األَْسنان ، قالَهُ اللّْحيانيُّ ، وكذِلَك الشَّاةُ. َسلَّةٌ  ، وهي َسلٌّ  : َذَهَب أَْسنَانُه ، فهو يَِسلُّ  الرَّ

ْبِو في َجْوِف الفرِس من َكْبَوةٍ يَْكبُوها السَّلَّةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و ُق  َسلَّته (2)، فإذا اْنتَفََخ منه قبل  : اْرتِداُد الرَّ فيُْرَكَض َرْكضاً َشِديداً ويُعَرَّ

ْبو.ويُْلقَى عليه الجِ   الُل فْيخرُج الرَّ

 .الِمَسالُّ  ، كما في المْحَكِم. وقاَل غيُره : إِْبَرةٌ عِظْيمةٌ ، والَجْمعُ  : بكسِر الميِم ، ِمْخيٌَط َضْخمٌ  الِمَسلَّةٌ و

ءةُ و انٍَة ، َشْوَكةُ النَّْخِل : ج السُّالَّ ءٌ  : كُرمَّ  ؛ قاَل َعْلقَمةُ يَِصُف ناقَةً أَو فََرساً : ُسالَّ

ال   ر  هلــــــــــا   ءةٌ ســــــــــــــــــــــــُ ديِّ غــــــــــُ هــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــنـ  كــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــا ال

جـــــــــوُم      عـــــــــح ر اَن مـــــــــَ ـــــــــُ َو  قـ ـــــــــَ ـــــــــٍة مـــــــــن نـ ئ ـــــــــح ي ـــــــــَ (3)ذو فـ
 

  
 واحَدةٍ. َسلَّةٍ  أَْن تَْخِرَز َخْرَزتَْين في ونَصُّ الُمْحَكِم : أَْن تَْخِرَز َسْيَرْيِن في َخْرَزةٍ. السَّلَّةُ و

 ؛ وأَْنَشَد : الَحْوِض  ، ونَصُّ الُمْحَكِم : نََصائِب الفُْرَجةُ بَْين أَْنصابِ  هي الخابِيَة ، أَوالعَْيُب في الَحْوِض أَو  : السَّلَّةُ و

 يف َحوحِضها أَم انـحَفَجرَ  َأَسل ةٌ 
حاحِ والعُبَاِب : قَبِيلةٌ من َهَواِزن ، : فَِخذٌ من قَْيِس  َسلُولُ و ةَ بِن َصْعَصْعةَ  بِن َهَواِزن ؛ وفي الّصِ بِن ُمعَاِويَة بِن بَْكِر بِن َهَواِزن  وهم بَنُو ُمرَّ

ِهم اسمُ  َسلُولُ و ؛ اٍم  نُِسبُوا إليها وهي ابنةُ َذْهل بِن َشْيبَان بِن ثَْعلَبَةَ ، (4) أُّمِ ةَ  السَّلُوليُّ  الشَّاِعرُ منهم عبُد هللا بُن َهمَّ هو من بنِي َعْمِرو بِن ُمرَّ

يَرافّي عن ابِن َحبِيٍب قاَل : في قَْيِس  السَّلُولّيِ  بِن َصْعَصعَة ، وُهْم َرْهُط أَبي َمْريم ي : َحَكى الّسِ ة بِن  َسلُول الصَّحابّيِ. وقاَل ابُن بَّرِ بن ُمرَّ

 َصْعَصعَة اسُم رُجٍل وفيهم يقُوُل :

ة ِإان  و  بـــــــــــــ  َر ســـــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــح ـــــــــــــقـــــــــــــَ َر  ال ـــــــــــــَ   أاَُنٌس ال نـ

ٌر و      ه عــــــــــــــامــــــــــــــِ و ُ ِإذا مــــــــــــــا رَأَتــــــــــــــح لــــــــــــــُ  (5) ســــــــــــــــــــــــــــَ
  

ةَ بن َصْعَصعَة. َسلُولَ ويُريُد عاِمَر بن َصْعَصعَةَ ،   بن ُمرَّ

 ؛ ويقاُل َجدَّتُه. أُمُّ عبِد هللا بِن أُبّيِ الُمنافِقِ  أَْيضاً : َسلُولُ و

ّيٍ  ُسلِّيُّ و  ، قاَل لَبِيٌد ، َرِضَي هللا تعالَى عنه : عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ  ع لبَنِي وُدبيَّ  كُكلِّ

ٍف  َوقـــــــــح ـــــــــَ يٍّ فـ لـــــــــِّ ٍض  َفســـــــــــــــــــــــُ فـــــــــَ لـــــــــح اِف ضـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ  فـــــــــَبكـــــــــح

قـــــــــــــــــيـــــــــــــــــُم      ُض فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه لرًة وتـــــــــــــــــُ َربـــــــــــــــــ  (6)تــــــــــــــــــَ
 

  
ٍ  ليَس : بتصحيفِ و  كُربّى. ُسلّى وال بتَْصحيفِ  كُسَمّيٍ  ُسلَّي

نُ و  ، قاَل َجِريُر : : بالضِم ، واٍد لبَنِي َعْمِرو بِن تَميمٍ  السُّالَّ

ـــــــــم  دَك عـــــــــح ـــــــــَ َ  بـ ـــــــــح ل ـــــــــَ رحِ  ِإذ مل نـ ـــــــــعـــــــــِ َر  ال ـــــــــَ َو  ثـ  هنـــــــــَح

رحقــــــــــــًا و      رحِ  عــــــــــــِ نِ ابلــــــــــــعــــــــــــِ ال  ان ابلســــــــــــــــــــــــــ  ال  (7)ســــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 وقاَل غيُره :

ِة  ــــــــــــــَروحضــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــدِّايُر ب ِن ال مــــــــــــــَ ــــــــــــــِ نِ ل ال   الســــــــــــــــــــــــــــ 

اِن      مــــــــــ  ِب الصــــــــــــــــــــــــ  ِ فــــــــــجــــــــــانــــــــــِ اح تــــــــــَ مــــــــــَ (8)فــــــــــالــــــــــر قــــــــــح
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  َسلَْلته السَّْيَف ، لُغَةٌ في أَْسلَْلت َر أَْيضا  ، وقَْوُل الفََرْزَدِق : «إِْساللَ  ال إِْغالَل وال»الحِديُث :  ، وبه فّسِ
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م  كـــــــــــُ وفـــــــــــَ يـــــــــــُ م كـــــــــــَبن  ســـــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــُ يــــــــــــح َولـــــــــــ  داَة تــــــــــــَ  غـــــــــــَ

مح مل      كــــــــــُ ــــــــــِ ــــــــــاق ُا يف َأعــــــــــن ــــــــــِ رِ َذآن لحســــــــــــــــــــــــَ (9)ُتســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 فَّك التَّْضعيِف كما قالُوا : هو يَتََمْلَمُل وإِنَّماقيَل : هو من 

__________________ 
 ( يف القاموس : واجلونَُة ا كالس رِّ ج ِسالٌ .1)
 .«قوله : قبر سلته اخل كذا يف خطة ا وعبارة اللسان : قير أخرج سّلته فريك  اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 واللسان. 54بيت رقم  120( املفضلية 3)
 .«أُم ُهم»( القاموس : 4)
 [.كاألصر]ويف اللسان « وإاّن لقوٌم ال نر »برواية :  91( البيت للسموأ  بن عاداي وهو يف ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«الس ل ي»والضبرت عنه ا ومعجم البلدان  181( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .« السالن سالانكالعر  عرقاً وال»والتكملة وفيها  595( ديوانه ص 7)
 كرب.( اللسان ومعجم البلدان ونسبه لعمرو بن معدي8)
 [.كاألصر]واللسان « . مل ُتَسل رِ .. عشية ولّيتم»برواية :  175/  2( ديوانه ط بريوت 9)
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ل ر هو يـََتَمل ُر ا وهكذا َرَواه ابُن اأَلعحرَايبِّ ا فَبم ا ثـَعحَلب فَرَواه مل ُلر اللُهم  ». ويف ا ِديِث : ُتســـَ ِخيحَمة قـَلحيب اســـح ا وهو  «ســـَ
 الَسَخائَِم وحَتُّر الش كائَِم. َتُسرّ  جماٌز ؛ ومنه قـَوحهُلم : اهلََدااي
من قشِرِه والشَّْطبَةُ السَّْعفَةُ الخضراُء ، وقيل الّسيف ؛  ُسلّ  َشْطبٍَة ، هو مصدر بمعنى المفعول أَي ما كَمَسلِّ  وفي حِديِث أُّمِ َزْرعٍ : َمْضَجعُه

من  َسِليلةٌ  ِء تَْغِزله ؛ ويقاُل :َء بْعَد الشيمنه المرأَةُ الشي تَُسلُّ  : الشَّعَُر يُْنفَُش ثم يُْطَوى ويَُشدُّ ثم السليلةُ و .(1) انسلت السيُف من الِغْمدِ  انسلّ و

َراعِ ويَُشدُّ ثم أََسلَةِ  ٌء يُْنفَش منه ثم يُْطوى ويُْدَمُج ِطواالً ، طوُل كّل واِحَدةٍ نَْحو من ِذَراعٍ في ِغلَظِ بتِه ، وهي شيمن َضِريْ  اْستُلَّ  َشعَر لَما  الذِّ

 منه المرأَةُ. تَسُّلُّ 

 ، أَْنَشَد ثَْعلَب : َسليالً  الُمْهر : أُْخِرجَ  سلَّ و

ي  جـــــــــــــانـــــــــــــب  ًا َرابعـــــــــــــِ يـــــــــــــّ  َأشـــــــــــــــــــــــــــَ   َقســـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــِ

ٍب قـــــــــاِر و      نـــــــــح ر  َح جـــــــــَ را  ســـــــــــــــــــــــُ قـــــــــَ رََح َأشـــــــــــــــــــــــح (2)أَقــــــــــح
 

  
 السَّناِم : َطراِئُق ِطواٌل تُْقَطُع منه. َسالئِلُ و

 .السَّالئِلُ  اللّْحِم : َخِصيلُه ، وهي َسِليلُ و

 : نَغَفَاٌت ُمْستطيلَةٌ في األَْنِف. السَّالئِلُ و

 من َسُمٍر كما يقاُل فَْرٌش من ُعْرفٍُط ، وغالٌّ من َسلٍَم ، وقَْوُل ُزَهْير : َسِليلٌ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقالُ 

ين وقــــــــد ســــــــــــــــــــــاَ   ــــــــح ي ــــــــرُ كــــــــَبن  عــــــــَ لــــــــي  هبــــــــم  الســــــــــــــــــــــ 

ُم      م أَمــــــــــــــَ ُم لــــــــــــــو َأهنــــــــــــــ  ا هــــــــــــــُ ريٌَة مــــــــــــــَ (3)وجــــــــــــــِ
 

  
ي قَْولُه : َسالَ   بهم أَي َساُروا سْيراً َسريعاً. السَِّليلُ  قاَل ابُن بَّرِ

 به في ُخْفية. (4)ذهب بكَذا أَ  اْستَلّ و

لُ و السَّالُّ و  : السَّاِرُق. األََسلَّ و السَّالَّ

َر الحِديُث أَْيضاً. اإِلْساللُ و  : الغاَرةُ الظاِهَرةُ ، وبه فّسِ

ٍث ، اللَِّطيُف الِحْيلَِة فى الُمَسلِّلُ و، وأَْيضاً أََعاَن َغْيَره عليه.  َسلَّة إِذا َصاَر صاِحبَ  أََسلَّ و  السَِّرقَِة. : كُمَحّدِ

 .َسلُّ  َعَربِيَّة ، والَجْمعُ  السَّلَّة الُخْبِز َمْعُروفَةٌ ؛ قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال أَْعِرفُ  َسلَّةُ و

 ى.عْنِدي من الَجْمعِ العَِزيِز ألَنَّه َمْصنوٌع غيُر َمْخلوٍق ، وأَْن يكوَن من باِب َكْوَكٍب وَكْوَكبٍَة أَْولَ  َسلٌّ  قاَل أَبُو الَحَسِن :

 هي الَهِرَمةُ التي لم يْبَق لها ِسنُّ ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ. ْسنانُها من الَهَرِم ؛ وقيَل :: الناقَةُ التي َسقََطْت أَ  السَّلَّةو

هذا الفََرِس على  َسلَّةُ  . ويقاُل : َخَرَجتْ السَّلَّةِ  وفََرٌس َشِديدُ  .(5)َدْفعَتُه في ِسياقِه  ؛ وقيَل : (5)الفََرِس : َدْفعَتُه من بَْين الَخْيِل ُمْحتضراً  َسلَّةُ و

 سائِِر الَخْيِل ، وهو مجاٌز.

 : ُشقُوٌق في األَْرِض تَْسِرُق الَماَء. السَّلَّةُ و

ْين ، بطٌن في قَضاعة واْسُمه الَحاِرُث بُن ِرفاَعة بِن ُعْذَرةَ بِن َعِدّيِ بِن َعْبِد َشْمِس بِن  سلَّىو َطُرود بِن قَُداَمة بِن كحنّى ، وقيَل : بكسِر الّسِ

 َجْرِم بِن َزبان بن ُحلوان ، قاَل الشاِعُر :

تح و  رَكــــــــــــــَ ــــــــــــــَ لــــــــــــــ  مــــــــــــــا تـ ًة  ســــــــــــــــــــــــــــِ ز اَن ذلــــــــــــــ   هبــــــــــــــِِ

نح َأحــــــــــــاٍ  ُقســــــــــــــــــــــــــِّ و      ُدوُد لــــــــــــكــــــــــــِ تح وجــــــــــــُ (6)مــــــــــــَ
 

  
َواةِ. ِسلَّى منهم : أَْسماُء بُن رباب بِن ُمعَاِويَةَ بِن ماِلِك بنِ   الّصحابيُّ ، وأَبُو تَِمْيمة طَرْيُف بُن مجاِلِد الهجيميُّ من الرُّ
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ين وتَْشديِد الاّلِم الَمْفتوَحِة ، ماٌء لبَنِي ضبَّة بنََواِحي اليََماَمة ، ق ِسلَّىو الَهُ نَْصر ؛ وبالفتحِ : َجبٌَل بَمنَاذر من أَْعماِل األَْهواِز َكثِير بكسِر الّسِ

 التمِر ؛ قاَل :

وِب  نـــــــــــــُ م ِبـــــــــــــَ ِديـــــــــــــَرهـــــــــــــُ لـــــــــــــ  كـــــــــــــَبن غـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــِ

فــــــــــــــاِر      ٍد قــــــــــــــِ لــــــــــــــَ عــــــــــــــاٌم فــــــــــــــاَ  يف بـــــــــــــــَ (7)نــــــــــــــَ
 

  
ي : قاَل أَبُو الِمْقدام بَْيَهس بُن ُصَهْيب :  قاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 للفظة مقحمة واألوىل حذفها.( كذا ا سال وا1)
 ( اللسان.2)
 برواية : وعربٌة بد  وجرية. واللسان والصحاح. 91( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( يف األساس : َذَهَب.4)
 . سباقه... ( يف اللسان : ُ حِضراً 5)
 ( اللسان.6)
ويف موضض آخر من الرتمجة « حاهلم»قاَ  ويف تفسريه : غديرهم : نعاٌم  ... ويف معجم البلدان : كبن غديرها« كبن عذيرهم»( اللسان وفيه : 7)

 والبيت من عدة أبيات نسبها لشقي  بن جزء.« كبن غديرهم»فيه : 
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لــــــــــ   يــــــــــٍة  بســــــــــــــــــــــــِ تــــــــــح ربح  َمصــــــــــــــــــــــــارُِع فــــــــــِ لــــــــــِّ  وســــــــــــــــــــــــِ

ت ومـــــــــن َورحد      يـــــــــح مـــــــــَ ر  مـــــــــن كـــــــــُ قـــــــــح راٍم وعـــــــــَ (1)كـــــــــِ
 

  
ْغَرى كانَْت بها َوْقعة بَْين الُمَهلَّب واألََزاِرقَة ، قُتِل بها إَِماُمهم ُعبَْيُد هللا بُن بَِشير بِن وِسلِّْبرى يقاُل لهما العاقُوُل وهي مَ  ِسلَّى قاَل : ناِذُر الصُّ

.  الَماُحوز الَماِزنيُّ

ي : وفي قَُضاَعة  ِن القَْين.ِء القَْيِس بِن ثَْعلَبَةَ بِن ماِلِك بِن كنَانَةَ ببِْنُت َزبان بن اْمِرى َسلُولُ  قاَل ابُن بَّرِ

 بُن َكْعِب بِن َعْمِرو بِن َربِْيعَة بِن َحاِرثَة. َسلُولُ  وفي ُخَزاَعة :

 .َسلَّةٌ  من الغَنَِم التي يطول قواها ، يقاُل : في فيها المسلولَةُ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو :

َر فيهالشي (2) تسلَّلو اِغُب. تََسلّلٍ  ُء اْضَطَرَب كأَنَّه تُُصّوِ ٌد فرّدَد لَْفظه تَْنبيهاً على تََرّدِد َمْعناه ، قالَهُ الرَّ  َمتََرّدِ

ها رهم بِعَْيٍب كان فيها ، فقالَْت ، هو إِلْحَدى َضَرائِر َرْهِم بِْنُت الخْزرج اْمَرأَةُ َسْعِد بِن َزْيد َمنَاة َرَمتْ  اْنَسلَّتووفي الَمثَِل : َرَمتْني بَدائِها 

ةُ ذِلَك.  الضرَّ

 : اْنَشّق منه وهو مجاٌز. (3)النَّهُر َجْدوالً  اْستَلَّ و

 : ماَءةٌ بأَْعلَى ثادق ، قالَهُ نَْصر. السَِّليلَةُ و

: َسْهُل الدخوِل  َسْلسالٌ و َسْلَسلٌ  أَْيضاً : يقاُل : ماءٌ  أَو الباِرُد. السَّْهُل في الَحْلِق ، السَِّلسُ  : كَجْعفٍَر وَخْلخاٍل ، الماُء العَْذبُ  السَّْلَسلُ  : [سلسل]

ه حتى َصفَا اِغُب : تََردَّد في مقّرِ  بالضِم. كالسُّالِسلِ  في الَحْلِق لعُذوبَتِه وَصفَائِه. وقاَل الرَّ

ي : شاِهدُ قاَل   قَْوُل أَبي َكبِيٍر : السَّْلَسلِ  ابُن بَّرِ

رُه  اِب وِذكـــــــــــح بـــــــــــَ يـــــــــــَر إىل الشـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــِ  أَم ال ســـــــــــــــــــــــــَ

يـــــــ       هـــــــَ  إد  مـــــــن الـــــــر حـــــــِ رِ َأشـــــــــــــــــــــح لحســـــــــــــــــــــَ (4)الســـــــــــــــــــــ 
 

  
 قَْوُل لَبِيٍد : السُّالِسل وشاِهدُ 

ٌك  يـــــــــــــٌ  وَدرحمـــــــــــــَ تـــــــــــــِ م راٌح عـــــــــــــَ هـــــــــــــُ ـــــــــــــُ قـــــــــــــائـــــــــــــبـ  حـــــــــــــَ

ٌة و و      وريــــــــــــــــ  رٌت وفــــــــــــــــاثــــــــــــــــُ رُ َريــــــــــــــــح الســــــــــــــــــــــــــــــِ (5)ســــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 وقاَل أَبُو ذَُؤْيٍب :

ٍة  بــــــــــــيــــــــــــ  طــــــــــــفــــــــــــٍة َرحــــــــــــح هــــــــــــا مــــــــــــن نــــــــــــُ ر جــــــــــــَ  َفشــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــةٍ      ل الســــــــــــــِ ٍب  ســــــــــــــُ رمن مــــــاِء ِلصــــــــــــــــــــح الســــــــــــــــــــِ (6)ســــــــــــــُ
 

  
 : عنههللارضي، قاَل َحسَّاُن  من الَخْمِر : اللَّيِّنَةُ  السَّْلسالُ و السَّْلَسلُ و

 (7) الس لحَسربـََرد  ُيَصف ُ  ابلر ِحي  
افي إذا ُشِرب السَّْلَسل اللَّْيُث : هووقاَل   في الَحْلِق. يَتََسْلَسل أَي العَْذُب الصَّ

 أَو َصبََب ؛ قاَل األَْخَطُل : الماُء : َجَرى في ُحدورٍ  تََسْلَسلَ و

مــــــــــاَءًة  ــــــــــهــــــــــا  ــــــــــَ ــــــــــي ٍم عــــــــــل اَف مــــــــــن جنــــــــــَح  إذا خــــــــــَ

َواًل      دح رُ أََدب  إلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا جـــــــــــَ لحســـــــــــــــــــــــــَ َتســـــــــــــــــــــــــَ (8)يــــــــــــَ
 

  
 َرقِيقُه. ُء النّْسجِ : َرِدي ُمتََسْلِسلٌ و ُمَسْلَسلٌ  ثَْوبٌ و

 ِء.ِء بالشَّيالشَّي (9) : إِتِّصالُ  السَّْلَسلَةُ و

 : ُمتَِّصٌل بعُضه ببعٍض. ُمَسْلَسلٌ  ءٌ وشي

ً و  .ِسْلِسلةو ِلْسِلَسلةٌ  عن األَْصَمِعّيِ ؛ يقاُل : ويُْكَسرُ  ؛ َسةُ اللَّْسلَ  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وقاَل أَبُو َعْمٍرو : هي الِقْطعَةُ الطَّويلَةُ من السَّنامِ  أَْيضا
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ْلِسلَةُ و  من الَجَواهِر ُمْشتَق من ذِلَك. من حديٍد ونحِوه (10) بالكِسر ، دائرٌ   :الّسِ

ر فيه تََسلٌّل ُمتََردُُّد فردََّد لَْفَظه تنبيهاً على ترّدِد َمْعناه والَجمْ  اِغُب : تُُصّوِ  يُقاُدون إلى الَجنَّةِ »الحِديُث :  ؛ ومنه السَّالِسلُ  عُ وقاَل الرَّ

 .«بالسَّالِسلِ 

__________________ 
نسبه « سل »ونسبه لرجر من اخلوارج وانظر ختر ه فيه ا واللسان منسوب لبيه  ويف معجم البلدان  93( البيت يف ديوان شعر اخلوارج ص 1)

 لبع  اخلوارج.
 وَتَسلحَسَر.( يف املفردات : 2)
 ( يف األساس : استّر النهَر جدوٌ .3)
 واللسان. قا  ابن دريد : وِذِكرُُه ابلضم والكسر. 89/  2( ديوان اهلذليا 4)
 وضبطت فيه سالسر ابلفتح ا واللسان. 134( ديوانه ط بريوت ص 5)
 وفيه : نطفة رجبية ا واللسان. 143/  1( ديوان اهلذليا 6)
 يه :( ديوانه وصدره ف7)

 يسقون من ورد الربيص عليهم
 واجملمر. 60/  3( ديوانه واللسان والتهذيب واملقايي  8)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : إيصاُ .9)
 ( اللسان : دائرة.10)
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 في َعْرِض السَّحاِب. تََسْلَسلَ وأَي اْستََطال في َخفَقانِه  البَْرقِ  َسالِسلُ  من المجاِز : بََدتو

واُب : بكسِرهما ِسْلِسلٌ و ِسْلِسلَةٌ  واِحَدتُها أَْيضاً ، منه تََسْلَسلَ  السَّحاِب : ما لُ َسالسِ و  .(1)، كما في اللَّساِن  سلسيلو ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

ْلِسالنُ و  وهما ببِالِد بَنِي أََسٍد ومنه قَْوُل الَشاِعِر : (2)َمْوِضعَان  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : : بالكسِر ع الّسِ

ي  بـــــــــا  يـــــــــلـــــــــَ لـــــــــِ ِ خـــــــــَ اح لـــــــــَ لحســـــــــــــــــــــــِ ين  الســـــــــــــــــــــــِّ  لـــــــــو انـــــــــ 

مـــــــا لــــــيـــــــا      رحُت مـــــــا قــــــلــــــتــــــُ كــــــَ َو  أَنــــــح ِف الــــــلــــــِّ عــــــح ــــــَ (3)بــــــنـ
 

  
ألَنَّ الدَّْهناَء ال َجبَل فيها ، نَبَّه  (4)أْرُض بَنِي تَِميٍم ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : َحْبٌل بالحاِء الُمْهَملِة  كفَْدفٍَد ، َجبٌَل بالدَّْهناءِ   :السَّْلَسلُ و

 على ذِلَك نَْصُر ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ :

ِر  هــــــــَ جــــــــح تــــــــَ ســــــــــــــــــــــح
َ
ِ  امل َر اأَلمحــــــــحَ هــــــــح يــــــــك جــــــــَ فــــــــِ كــــــــح  يــــــــَ

دات      قـــــــَ يـــــــانـــــــٌة مـــــــن عـــــــَ حـــــــح رِ ضـــــــــــــــــــــَ لحســـــــــــــــــــــَ (5)الســـــــــــــــــــــ 
 

  
 ، قالَهُ أَبُو ُعبَْيد. : َرْمٌل يَتَعَقَُّد بعُضه على بعٍض ويَْنقادُ  السَّالِسلُ و

ْملِ  كَسالِسلِ  حِديُث ابن َعْمٍرو : في األَْرِض الخامسِة َحيَّات وهو مجاٌز ؛ ومنه َسالِسل يقاُل : َرْمٌل ذو سَّيِّد في الفرق لذي ؛ وأَْنَشَد ابُن ال الرَّ

ةِ  مَّ  : الرُّ

ـــــــــــقـــــــــــة  ـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــوي ـــــــــــٍة مـــــــــــن وحـــــــــــش ب  ألُدحمـــــــــــان

رذات و      فــــــــح (6)الســــــــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــرِ بــــــــا ا ــــــــبــــــــاِ  الــــــــعــــــــُ
 

  
َماِل الُمْستَِطْيلَِة واِحَدتُها  .ِسِلسيلو ِسْلِسْلة وفَسََّرها بالّرِ

ْلِسلَةُ و ِكتَابه وهو مجاٌز. َسالِسل (7)، يقاُل : ما أَْحَسن  من الِكتاِب : ُسطوُره السَّالِسلُ و وهي ُدوْيبَّةُ رقَْيطاُء لها َذنٌَب  الَوَحَرةُ  : بالكسِر ، الّسِ

 َرقيٌق تَْمصُع به إذا َعَدْت وقد ذُِكَرْت في وح ر.

ً  َسْلَسلَ  ما يقاُل :و  كأَنّه ما َصبَّه في َحْلِقه. ما أََكلَه أَي طعاما

 .وُمتََخْلِخلٌ  ُمتََسْلِسلٌ  ، فهو لُبَِس حتى َرقَّ  وتََخْلَخَل : الثَّْوبُ  تََسْلَسلَ و

 َمْقلوٌب منه. الُمَسْلَسلَ  ، وكذِلَك ُملَْسلٌَس ، وكأَنَّ  : فيه َوْشٌي ُمَخطَّطٌ  ُمَسْلَسلٌ  ثَْوبٌ و

ها وبه َجَزَم ابُن األَثيِر ؛ ونَقََل الحافِ  السَّالِسلِ  َغْزَوةُ ذاتِ و ين وهو الَمْشهوُر وبه َحَزم البَْكريُّ ؛ ويُْرَوى بضّمِ ُظ القَْولَْين ظاِهُرهُ أَنَّه بفتحِ الّسِ

أَ الشَّاميُّ من الضِم ، وقاَل : إنَّ بالضِم والفتحِ لُغَتَان ، فاْقتَِصاُر المصنِِّف على الواِحَدةِ قصوٌر ظاِهٌر ؛ وتَ  في الفَتْحِ ؛ وقاَل ابُن القيِم : بَرَّ

ح البرهانُ  ةٌ ، وقد صرَّ الِعه لم يَْذُكر إالَّ الفتح. قاَل شْيُخنَا : وهذا َغْيُر قاِدحٍ ألَنَّ الحافَِظ حجَّ َح بهما المجد مع سعِة اّطِ  بأنَّ َغيٌر واِحٍد صرَّ

ْلِسلَةِ  عن الَمْهجوِر ثم تَْسِميَته على الفتحِ ألنَّه كان به َرْمٌل بعُضه على بعٍض معاً ؛ وكم فاَت المجُد من األَْمِر الَمْشهوِر فَْضالً  وعلى  كالّسِ

يت الغََزاةُ ، َوَراء واِدي القُرى ماٌء بأَْرِض ُجَذامَ  السُّالِسلَ  أَي ذات هيوالضِم لُسُهولتِه ؛  َرِضَي هللا  َغَزاها َسِريَّةُ َعْمِرو بِن العاِص  وبه ُسّمِ

 : عنههللارضيمن الُهْجرةِ الشَّريفَِة ؛ قاَل َحسَّاٌن  َسنَةَ ثَمانٍ  ى عنهتعال

ازِِ   نـــــــــــــَ
َ

م املـــــــــــــ جح لـــــــــــــَرســـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــَ د َ  مل هتـــــــــــــَح  َأجـــــــــــــِ

وحَ  َذاِت و      وٍ  فــــــــــــَ لـــــــــــُ رِ َداِر مـــــــــــُ الســـــــــــــــــــــــــِ (8)الســـــــــــــــــــــــــ 
 

  
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

يُح يَِصيرُ  َسْلَسلٌ  َغديرٌ  ْلِسلَةِ  : إذا َضَربَتْه الّرِ  ؛ قاَل أَْوُس : كالّسِ

ه و  ــــــــــــــــ  ي  كــــــــــــــــبَن كــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــه اهلــــــــــــــــال ي ــــــــــــــــِ رَبَن  َأشــــــــــــــــــــــــــــــح

ه الـــــرِّيـــــُح      تـــــنـــــــِ َرت يف مـــــَ ديـــــٌر جـــــَ رُ غـــــــَ لحســـــــــــــــــــــَ (9)ســـــــــــــــــــَ
 

  
 أَنَا : َصبَْبته فيه. َسْلَسْلتهوالماُء في الَحْلِق : َجَرى ،  تََسْلَسلَ و

__________________ 
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 .«ِسلحِسلة وِسلحِسر»( الذي يف اللسان : 1)
 ( قا  ايقوت : كبهنم ذكروا السلسلة مث ثنوها : اسم موضض ومل حيدده.2)
 واللسان.« سلسالن»( معجم البلدان 3)
 .«حبر»ويف اللسان « جبر»( ويف معجم البلدان 4)
عصا انبتة يف الشم  حىت طبختها فهي أشد ما يكون ا وهي من  والضحيانة :« الشعراءقا  بع  « : »سلسر»( اللسان ومعجم البلدان 5)

 الطلح.
 برواية :« سويقة»( معجم البلدان 6)

 ألدمـــــــــــــــانـــــــــــــــة مـــــــــــــــن بـــــــــــــــا وحـــــــــــــــش ســـــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــقـــــــــــــــة 

 بـــــــــــــا الـــــــــــــطـــــــــــــوا  الـــــــــــــعـــــــــــــفـــــــــــــر ذات الســــــــــــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــرو     

  

 ( يف األساس : وما أقوَم.7)
 والتكملة. 210( ديوانه ط بريوت ص 8)
رَبَنِيها]واللسان  96ريو ص ( ديوانه ط ب9)  وعجزه يف الصحاح. [فيه : وَأشح
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 : بَِريُق فِِرْنِد السَّيِف وَدبِيبُه. التََّسْلسلو

ْلِسلَةِ  : فيه ِمثْلُ  ُمَسْلَسلٌ  وَسْيفٌ   من الِفِرْند. الّسِ

 في أَعاِليِه وال يكاُد يُْخِلف. يَتََسْلَسل الذي الُمَسْلَسلُ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : البَْرق

ْلِسْلة إذا َرأَْيت في قوائِِمه ِشْبه َسالِسل وبِْرَذْوٌن ذو  .الّسِ

ْوح بِن أَي الِقْطعَة من السَّناِم ، عن ا السَّْلَسلَةَ  إذا أََكلَ  َسْلَسلَ وولُْسلٌَس ، بالضِم ، عن ابِن األَْعَرابّيِ.  ُسْلَسلٌ  ويقاُل للغاُلِم الَخِفيِف الرُّ

 األَْعَرابّيِ.

 .ُمَسْلَسلٌ  فهو بالّسْلِسلةِ  : قَيََّده َسْلَسلَهو

 ٍء.بِن َغْنٍم بَْطٌن من َطّيِ  ِسْلِسلَةَ  وقاَل ابُن َحبِيٍب : بَنُو

ُث َصافْحت فالناً قاَل : َصافَْحت فالناً هكذا إِلى َرُسوِل هللا  الُمَسْلَسلُ  والَحِديثُ   .وسلمعليههللاصلىِمثْل أَْن يقوَل المحّدِ

اغانيُّ : قد َسِمْعت من األََحاِديثِ  بمكَّة َحَرَسها هللا تعالَى. والِهْند واليََمن وبَْغَداد ما ينِْيُف على أَْربَعمائِة حِديٍث ، ولم  الُمَسْلَسلة قاَل الصَّ

 : الُمَسْلَسالت يَْبلَغنِي أَنَّ أَحداً اْجتََمَع له هذا القَْدُر من

َدا   ا ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد هلل محـــــــــــــــــدًا دائـــــــــــــــــمـــــــــــــــــًا أَبـــــــــــــــــَ

َدا     طـــــــــــــه َأحـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــُ  أعـــــــــــــطـــــــــــــاين   مـــــــــــــا مل يـ

  
ْيتها الَمْرقَاة العَِليَّةَ في شْرحِ الحِديثِ  الُمَسْلَسلُ  وأَْشَهُرها الحِديثُ قْلُت :  ِليَّة وقد أَِلْفت فيها ِرَسالَةً حافِلَةً َسمَّ باألولية نافِعَةً في  الُمَسْلَسل باألَوَّ

ا َسِمْعتها بالَحَرَمْين واليََمن بُشُروِطها ما ينِْيُف على الَمائِة  الُمَسْلَسلة بابِها ، وقد َوقَعَْت لنا األَحاِديثُ  ِة ممَّ ِة والعامَّ وما هو باإِلجاَزةِ الخاصَّ

 وِمْصَر والقُْدس ما يَْبلَغ إلى أَْربَعُمائٍة ونَيَِّف والَحْمُد هلل تعالَى على ذِلَك.

 ، نَْهٌر في َسَواِد الِعَراِق يَُضاُف إليه َطُسوٌج من َخَراَسان. (1): كَجْعفٍَر  َسْلَسلُ و

ْيعَِة فنُِسَب إ الّسْلسلةِ  وَدْربُ  اِزي من فُقَهاِء الّشِ  سْلُسولُ وليه قالَهُ الحافُِظ. ببَْغَداَد عْنَد باِب الُكوفَة نَزلَهُ أَبُو َجْعفٍَر محمُد بُن يَْعقوب الَكِليني الرَّ

ْمِل : بالفتحِ ، لُغَةٌ في  بالكسِر ، عاِميَّة. ِسْلِسيلهِ  الرَّ

ْلِسيل ومنية ياطيّ  الّسِ مَّ ْين بُن مْصَطفى الّدِ َمةُ َزْين الّدِ ، ُوِلَد َسنَة  السلسيليَّ  : بالكسِر ، قَْريَةٌ قُْرَب تنيس ومنها شْيُخ مشايخِ َمَشايِخنا العالَّ

، وأَحمُد بُن عبِد هللا  1111، وقََرأَ على المزاحّي والشبراملسّي والشمس الشوبرّي ، وعنه اإِلماُم أَبُو حاِمِد البَْدِرّي ، وتُوفي َسنَة  1040

 بالضِم أََحُد الفُقَهاِء باليََمِن َذَكَره الخزرجي. السُّالليُّ  بِن أَْحمَد الكنانيّ 

 وُربَّما ُوِصَف به الماُء. : اللَّيُِّن الذي ال ُخشونَةَ فيه السَّْلَسبيلُ  : [سلسبيل]

 ِق.أَي َسْهُل الَمْدخِل في الَحلْ  َسْلَسبِيلٌ  يقاُل : َشَرابٌ 

 ، ومنه قَْوُل عبِد هللا بِن َرَواَحة : الَخْمرُ  قيَل : هوو

نــــــــــــــــــاٍن  م يف جــــــــــــــــــِ َد َرهبــــــــــــــــــِّ م عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــح  ِإهنــــــــــــــــــ 

يـــــــــَ  و      ون الـــــــــر حـــــــــِ َربـــــــــُ بـــــــــيـــــــــالَيشـــــــــــــــــــــــح لحســـــــــــــــــــــــَ (2)الســـــــــــــــــــــــ 
 

  
 على أَنَّه َعْطٌف مرادٌف.

 .(3) (َعْيناً ِفيها ُتَسّمى َسْلَسِبيالً )إالَّ في القُْرآِن ، قاَل تعالَى :  َسْلَسبِيلَ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : لم أَْسَمعْ و

اُج : جَّ يَت لِصفَتِها ، وقد َمثََّل به ِسْيبََوْيه على أَنَّ  َعْيٌن في الَجنَّةِ  قاَل الزَّ ه صفةٌ ، ، وهو في اللُّغَِة لَما كاَن في غايَِة السَّالَسِة فكأَنَّ العَْيَن ُسّمِ

ْيَرافّي.  وفَسََّره الّسِ

ْلَسبِيلُ  وقاَل أَبُو بْكٍر : يجوُز أَْن يكونَ  َن ، وَحقُّه أَْن ال يُ  السَّ نة إذ كاَن اْسماً للعَْين فنُّوِ ْجرى لتَْعِريِفه وتأْنِيثِه ليكوَن موافِقاً رُؤوس اآلياِت الُمنَوَّ

َء ، ويجوُز أَْن يكوَن صفةً للعَْيِن ونَْعتاً له ، فإذا كاَن وْصفاً َزاَل عنه ثِْقُل التَّْعريِف التوفيُق بَْينهما أََخّف على اللَِّساِن وأَْسَهل على القاِرى

 اَء.واْستََحقَّ اإِلْجرَ 
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 .اْنِسالالً  يَْنَسلُّ في ُحلوقِهم َسْلَسبِيالً  قاَل ابُن َعبَّاس :و

 وقاَل أَبُو َجْعفِر البَاقِر : َمْعنا ُملَيِّنة فيَما بَْين الَحْنَجَرةِ 

__________________ 
 ابلكسر فيهما.« ِسلحِسرٌ »( قيدها ايقوت 1)
 .«سلسر»( اللسان 2)
 .18( الدهر اآية 3)
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َفِشي مبثِر ذِلَك.« س    »ا وقد ذََكَره املصنُِّف كالص اغايّنِ يف  ا َلح ِ و  َم الَكالُم هنا  عن اأَلخح  ا وتقد 
ا َمْن فَسََّره بقَْولِه : َسْل َربّك َسبِيالً إلى هالسَّْلَسبيلَةُ السَّْلَسبِيالتُ  بَِقي أَنَّه يقاُل في َجْمِعه : َسالِسُب وَسالِسيُب ، وَجْمعُ  ذه العَْين فهو َخَطأُ . وأَمَّ

 غيُر جائٍِز.

أََحِد الِخْصيَان بَداِر الِخاَلفَِة نُِسَب إليه ، َرَوَى عن بَِقيَّة بِن الَوِليِد ، وعنه أَبُو القاِسِم  َسْلَسبِيلَ  البَْغَداِديُّ َمْولى السَّْلَسبِيليُّ  وُمْسلُم بُن قاِدمِ 

 الطْبَرانّي.

َكةً  السََّملَةُ   :[سمل]  قاَل َصْخُر بُن َعْمٍرو : (1)يَْبقَى في أَْسفِل اإِلناِء وغيِره كالثَِّميلٍَة  ويَُضمُّ الماُء القليلُ  : محرَّ

 َلََلةيف كرِّ ماٍء آجٍن و 
 ، قاَل ابُن أْحمر : َسَملٌ  ج

ِ  يف  يــــــــح يــــــــ الــــــــز اجــــــــِر الــــــــعــــــــِ لــــــــِ نــــــــهــــــــا  اإِلمــــــــح يــــــــُ  َأعــــــــح

هـــــــا      ِض يف أَنحصـــــــــــــــــــــافـــــــِ ـــــــَوقـــــــائـــــــِ رُ مـــــــثـــــــُر ال مـــــــَ (2)الســـــــــــــــــــــ 
 

  
 .«اإِلَداَوةِ  َسَملَةٌ كَسَملةِ  فلم يَْبَق إالّ »في حِديِث علّيٍ ، َرِضَي هللا تعالَى عنه : و

ُ  أَْيضاً : السََّملَةُ و ْيُن. الَحْمأَة  والّطِ

 ، بالكسِر ، قاَل أُميَّةُ الُهَذليُّ : ِسمالٌ و َسَملٌ  بَِقيَّةُ الماِء في الَحْوِض أو ما فيِه من الَحْمأَةِ ، ج أَْيضاً :و

رو  ِم الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــُ َح جنــــــــــــــــــَح يــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــَبوحَرَدهــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــَ

رحَد      ِف بـــــَ يــــح ِد الصـــــــــــــــــ  هـــــــَ يـــــح مـــــــا ِ ِع مــــن صـــــــــــــــــَ (3)الســـــــــــــــــِّ
 

  
لَ و ُجُل : تََسمَّ ل َسَمالً  ، يقاُل : تََرْكتُه َشِربَها أو أََخَذها الرَّ  من الشََّراِب وغيِره. يَتََسمَّ

لَ و  ، عن اللَّْحيانّيِ. لَحَّ في ُشْربِهِ النَّبيَذ : أَ  تََسمَّ

لَهُ تَْسِميالً  ، السََّملَةِ  أي من نقَّاهُ منها : َسَمالً  الَحْوضَ  َسَملَ و  ، قاَل الُكَمْيُت : كأْسَملَ  أَْصلَحَ  : َسَمالً  بَْينهم َسَملو .كَسمَّ

و و  وُدهـــــــــــــــــــم يف األُمـــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــُ َب  قــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــح  تــــــــــــــــــــَ

نح      م  ومـــــــــــــــَ نح َيســـــــــــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــ  رُ رِعـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ (4)ُيســـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ْن يُداِرى ويُداِهُن.  أي يَْبعُد غايَتُُهم َعمَّ

لَتِ و لَْت تَْسِميالً  أي الَماء القَِليل (5) السََّملَةَ  لم تُْخِرج إالَّ   :َسَمالً  الدَّْلوُ  َسمَّ اُء : وهو أَْجوُد من كَسمَّ  .َسَملَتْ  ، قاَل الفرَّ

 بحِدْيَدةٍ ُمْحماةٍ أو غيِرها ، وقد يكوُن بالشَّْوِك. فَقَأَها : ُملُها َسَمالً يَسْ  َعْينَهُ  َسَملَ و

 ، وقد َمرَّ في س م ر ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : «أَْعينَهم فََسَملَ »في حِديِث العَُرنِيِّين : و

هــــــــــــا  داقــــــــــــَ ُم كــــــــــــَبن  حــــــــــــِ ُ بــــــــــــعــــــــــــَدهــــــــــــُ اح  فــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــَ

تح      لــــــــــَ ُض  لــــــــــُِ مــــــــــَ دح وٌر تــــــــــَ وحٍ  فــــــــــهــــــــــي عــــــــــُ (6)بشــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اِء. كاْستََملَها  عن الفرَّ

ِهما ، ُسمولَةً و ُسموالً  الثَّْوبُ  َسَملَ و  ، كما يقاُل : ُرْمٌح أْقصاٌد وبُْرَمةٌ أَْعشاٌر. أَْسمالٌ  ، كَكُرَم ، فهو ثَْوبٌ  َسُملَ و كأَْسَملَ  أَْخلَقَ  ، بضّمِ

كتينِ  َسَملَةٌ و َسَملٌ و  .«ُملَيَّتَْين أَْسمالُ  وَعلَيها»، وفي آَخَر : « قَِطيفةٍ  َسَملُ  ولنا»الحِديُث :  ، ومنه ، محرَّ

 الُمالَءةِ وهي اإِلَزاُر.، والُملَيَّةُ تَْصغيُر  َسَملٌ  األَْخالُق ، الواِحدُ  األَْسمالُ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد :

 ، وأَْنَشَد ثَْعلَب : كَكِتٍف وأَميٍر وَصبُورٍ  ، َسُمولٌ و َسِميلٌ و َسَملٌ  ثَْوبٌ و
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 اخلََل  الد رِي  الس ِميربـَيحُض 
 وقاَل أَْعَرابيُّ من بني َعْوف بن َسْعٍد :

ٍت  و صـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُة ذي ذعـــــــــــــــــالـــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــَُ

رِ ٍ      َض امـــــــــــح يـــــــــــح ـــــــــــَ يـــــــــــر بـ قـــــــــــِ تـــــــــــَ َ  مبُســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح (7)ء لـــــــــــَ
 

  
لَ و  ، عن اللَّْحيانّيِ وأَْنَشَد : : لم يَْخُرج منه إالَّ ماٌء قليلٌ  تَْسِميالً  الَحْوضُ  َسمَّ

__________________ 
 واألصر كالصحاح.« الث َملة»( يف اللسان : 1)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.2)
 يف شعر أمية بن أيب عائذ اهلذد وروايته : 177/  2اهلذليا ( البيت يف ديوان 3)
رهـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــح جنـــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــرو و   ذكـــــــــــــــــــــــّ

ــــــــــرد الســـــــــــــــــــــــمــــــــــا ِ      ــــــــــهــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــمــــــــــ  ب  ع مــــــــــن صـــــــــــــــــــــــي

  

 واملثبت كرواية اللسان.

  من ( اللســـــــــان والتهذيب والصـــــــــحاح. قا  ابن بري : والذي يف شـــــــــعره : وتنب  قعورهم ا ابلراء ا أي تبعد غايتهم عمن يداري ويداهن عل4)
 َيُسم .

 .. ( يف القاموس : إاّل الس َمَلَة القليلة ا َكَسم َلتح 5)
 واللسان واألساس والتهذيب. 3/  1( ديوان اهلذليا 6)
 ( اللسان.7)

  



14103 

 

ا  را ــــــــــــــُ وحضــــــــــــــــــــــــــــاَ  ملــــــــــــــن يــــــــــــــَ َح حــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــح

ا      را ـــــــــــُ عـــــــــــًا قـــــــــــِ اح مـــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــَ مـــــــــــ  (1)ُمســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
لَتو ْلُو كذِلكَ  َسمَّ اِء أَنّه أْجَود من الدَّ  بالتَّْخفيِف. َسَملَتْ  وهذا قد تقدََّم قَِريباً فهو تِْكراٌر ، وَمرَّ عن الفرَّ

 َرقََّق له. إذا فالناً بالقَْولِ  َسَملَ و

. النَّبيِذ ، بالضِم ، بَقاياهُ  ُسْمالنُ و  وكذِلَك من الماِء قالَهُ النّْحيانيُّ

 الناقِعِ ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل : في الماءِ  ي يكونُ الذ كَسحاٍب ، الدُّودُ  : السََّمالُ و

حـــــــــــــار  ا بـــــــــــــذوي ســـــــــــــــــــــــــــُ خـــــــــــــاهلـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبن  ســـــــــــــــــــــــــــِ

رحمــــــــــــــــــــاِء َأوالُد      مــــــــــــــــــــا إىل اخلــــــــــــــــــــَ (2)الســــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
الُ و  يمانيَّةٌ. كَشدَّاٍد ، َشَجرٌ  : السمَّ

ي به أَبُو قَبيلَةٍ  أَْيضاً :و ينا بنِي َعْينَهُ  فََسَملَ  ألَنَّه لََطَم َرُجالً  ُسّمِ الٍ  ، َحَكى الَجْوَهِريُّ قاَل : قاَل أْعَرابيُّ فَقَا َجدُّنا َعْيَن رجٍل فُسّمِ  .َسمَّ

الُ  قْلُت : هو  ِء القَْيِس بِن بَْهثَةَ بِن ُسلَْيٍم من ُوْلِده مجاِشُع بُن َمْسعوٍد وأُخوه مجاِلد َصَحابِيَّان ، ومنهم َربيعَةُ بُن ُرفيعِ بُن َعْوِف بِن اْمِرى َسمَّ

اليُّ  ِة ، وعبِد هللا بِن حاِزِم السلمّي والى خَراَسان ، وُعْرَوة بِن أْسماء السمَّ ْلت السلّي قُتَِل يَْوِم بِئِْر َمعُْونة ولكّلٍ  قاتُِل ُدَرْيِد بِن الصمَّ بِن الصَّ

 َصْحبَةٌ.

الِ  أَبُوو الذي تُْرَوى عنه ُحُروُف في الِقَراآت ، َوقد َرَوى عنه أَبُو َزْيٍد ُحُروفاً  ءُ الُمْقِري رُجُل من األَْعَراِب ، وهو قَْعنَبٌ  اْسُمه العََدِويُّ  السَّمَّ

 في كتاِب المحتسِب الذي أَلَّفَهُ في الِقَراآت الشَّاذَّةِ.وأَْكثََر منه ابُن جنّي 

الِ  أَبُوو  كان في الردَّةِ مع ُطلَْيَحة وهو سْمعَاُن بُن ُهبَْيَرةَ بِن ُمَساِحِق بِن بَُجْيِر بِن ُعَمْيٍر. شاِعٌر أََسِديٌّ  السَّمَّ

 أَْشعاٌر بصفِّْين وغيِرها.وأَْخبَاٌر  َحدَّْين واْسُمه النَّجاِشيُّ شاِعٌر َمْشهوٌر له الَخْمرِ آَخُر َحدَّهُ عليٌّ َرِضَي هللاُ تعالى عنه في  أَْيضاً : رُجلٌ و

الُ و َرِضَي هللاُ تعالَى عنه وأَخيِه ُمَخالٍد َرِضَي هللا تعالى عنه ، وهذا هو  َجدٌّ لُمَجاِشعِ بِن َمْسعوٍد الصَّحابِّيِ  ِء القَْيِس بِن اْمِرى بُن َعْوفِ  َسمَّ

 الذي تقدََّم فيه أَنَّه أَبُو قَبِيلٍَة بعَْينِه وَمرَّ قَِريباً.

الِ  َسيَّاُل بنُ و  اليََماميُّ حدٌَّث عنه ابنُه محمد. (3) بِن الُحَرْيِش  َسمَّ

حيمو الٍ  خاِلُد بُن يَِزيَد بنِ  أَبُو عبِد الرَّ انيُّ صاِحُب َزْيِد بِن أَبي أَنِْيَسةَ َرَوى عنه محمُد بُن َسلَمَ  َسمَّ ثان. ةَ الحرَّ  محّدِ

لُ  قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ :و ٍر ، األَْرُض الواِسعَةُ  السََّموَّ  ، قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : السَّْهلَةُ التُّرابِ  قيَل : هيو ، وقيَل : هو الَجْوُف الواِسُع منها ، : كَحَزوَّ

 (4) الس َمو  أَثـَرحَن ُغباراً ابلَكِديِد 
كَّ و بيُع بُن ِزياٍد يَُخاِطُب النّْعماِن : : بالفتحِ ، طائِرٌ  َسْمويلُ  بت :قاَل ابُن الّسِ  قاَل الرَّ

هـــــــــــــا  عـــــــــــــِ ٌم أَبمجـــــــــــــحَ تح خلـــــــــــــَح ـــــــــــــَ ُث لـــــــــــــو ُوزِن يـــــــــــــح َ  حبـــــــــــــِ

ًة مــــــــن رِيــــــــِش      وا رِيشــــــــــــــــــــــَ ِدلــــــــُ عــــــــح ِويــــــــالمل يـــــــــَ  .(5) لــــــــَح
  

 قَِريباً أَنَّه لَْيَس لهم فِْعِويل بالكسِر.، وَمّر في َسْرَوَل « ج ب ر»وقد َوَزَن به الُمصنُِّف َجْبريل في 

. د كثيُر الطُّيورِ  : َسْمويلُ  أو اغانيُّ  ، َذَكَر الَوْجَهْين ابُن ِسْيَده والصَّ

حاحِ : : السَّاِعي إِلْصالحِ الَمعيَشةِ  السَّاِملُ و  معَاِشِه. (6)في إْصالحِ  ، وفي الّصِ

غيَرةُ  السَّْوَملَةُ و غيَرةُ وهي الطَّْرَجهاَرةُ أَْيضاً. : الِفْنجانَةُ الصَّ  ، كما في الُمْحَكِم. وقاَل غيُره : هي الفيالجةُ الصَّ

 ج.قْلُت : والفيالجةُ تَْعِريُب يياله بالفاِرِسيَّة ، والِفْنجانَةُ لَْفَظةٌ مولََّدةٌ أَْصلُها فِْلجانَةُ كما َذَكْرناه في ف ل 

اِمُر البَْطِن وقد أَْيضاً :و، : كُمْشَمِعّلٍ ، طائٌِر  الُمْسَمئِلُّ و ُجُل : َضُمَر بَْطنه. اْسَمأَلَّ  الضَّ  الرَّ
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__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة.1)
 ابختالف الرواية.« اخلرماء»( اللسان ومعجم البلدان 2)
 بفتح فكسر. 693/  2( ضبطه ابلقلم يف التبصري 3)
 ومتام روايته فيه : 53( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 4)

ـــــــــــــو.  ـــــــــــــ  ال  مســــــــــــــــــــــــــحٍّ إذا مـــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــاحبـــــــــــــات عـــــــــــــل

رِ      رَكـــــــــــــــــ 
ُ

 أثـــــــــــــــــرن الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار ابلـــــــــــــــــكـــــــــــــــــديـــــــــــــــــد املـــــــــــــــــ

  

 ( اللسان والتكملة والتهذيب ابختالف رواايته.5)
 ( الصحاح : صالح معاشه.6)
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 .اْسَمأَلَّ اْسِمئاَْلالً  ، وقد الثَّْوُب الباِلي : الُمْسَمئِلُّ و

. : بالَهْمز ، طائٌِر يُْكنِّى أَبَا بََراءٍ  السََّمْوأَلُ و  عن ابِن األَْعَرابيُّ

 كَجْعفٍَر ِكاَلُهما عن ابِن ِسْيَده. كالسَّْمأَلِ  الظَّلُّ  ، السََّمْوأَلُ و

 عن ابِن َعبَّاٍد. ذُباُب الَخلِّ  : السََّمْوأَلُ و

. وفي المقَ  بُن عاِدياءَ  السََّمْوأَلُ و بُن أَْوفَى بِن عاِدياَء رفَاَعةَ بِن جْفنَةَ صاِحُب الُحْصِن األَْبلَِق ، وفيه الَمثَُل :  السََّمْوأَلُ  دَمِة الفاِضِليَِّة :اليَُهوِديُّ

ً  السََّمْوأَلِ  أَْوفَى من لُ  ، وهو َمْهموٌز ، ويقاُل فيه أَْيضا ٍر ، اسٌم سْريَانيٌّ ُمْعَرٌب. قاَل الَجْوَهِريُّ : َوْزنُه فَعَوأَل  َسَموَّ ي  (1)كَحَزوَّ : قاَل ابُن بَّرِ

 : َصَوابُه فَعَْولٌَل.

 قْلُت : وَضبَطه بعُضهم بكسِر السَّْين أَْيضاً.

ها ، كذا في جامِ  السََّمْوأَلُ و  عِ األَُصوِل.أَْيضاً َجدُّ َصِفية بِْنُت ُحيَّيِ بِن أَْخَطب ألُّمِ

 أَْيضاً : فَخذٌ من َكْعِب بِن َعْمٍرو مزيقياء. السََّمْوأَلُ و

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. السََّمْوأَلُ  الَخلُّ : َعاَلهُ  َسْمأَلَ و

 عن ابن عبَّاٍد. َسريعٌ  أي َسَمْوأَلٌ  قََربٌ و

ِم ، َدْمٌع يُْهراقُ  السُّْملَةُ و  هُ يَْفقَأُ العَْيَن.عند الجوعِ الشَِّديِد كأَنَّ  (2) : بالضَّ

 ، كأَنَّه يَْفقَأُ العَْيَن. السُّْملَة جوُع يأُْخذُ اإِلْنساَن فيَأُْخذُه لذِلَك َوَجٌع في َعْينَْيِه فَتَْهدلَق عيناه َدْمعاً فيُْدَعى ذِلكَ  السُّْملَةُ  ونَصُّ أَبي َزْيٍد :

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ِة : ةالّسْملَ  : َجْمعُ  السُُّمولُ  مَّ  للَماِء القَِليِل يَْبقَى في الَحْوِض عن األَْصَمِعّيِ وأَْنَشَد لذي الرُّ

ا  ــــــــــــــــوهنــــــــــــــــَ ي ٍت كــــــــــــــــَبن  عــــــــــــــــُ رَياي  ح ــــــــــــــــ  محــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــل

َ  إال       بـــــــــــح فـــــــــــا مل يــــــــــــَ الُت الصـــــــــــــــــــــــــ  اقـــــــــــِ وهلـــــــــــُ (3)لـــــــــــُُ
 

  
 أَْيضاً عن أَبي َعْمٍرو وأَْنَشَد : أَْسمالٌ و

ا َيرتح    ا ِياِض يـُب سا َألح
َمالُ  ويُْجَمعُ   ، قاَل ُرْؤبَة : السََّمائِل على َسَملَةٍ  عُ الذي هو َجمْ  الّسِ

 الس َماِئالذا َهَبواٍت يـَنحَشف 
لَهو َسْمالً  الَحْوضَ  َسَملَ و  .السََّملَةِ  نَقَّاه من (4):  َسمَّ

الِ  وأَبُو . (5)العَبِديُّ  سمَّ  شاِعٌر َذَكَره اآلِمِديُّ

الٍ  َمْولَى بنِي (6)ْيُن بُن عياٍش وُحسَ  ٌث. َسمَّ  محّدِ

ال وأَبو  العْنبَِريُّ شاِعٌر أَْيضاً. السَّمَّ

لُّ : اْرتَفََع ، قالَْت َسْلَمى  اْسَمأَلّ و  الُجَهنِيَّةُ تَْرثي أََخاها : (7)الّظِ

ًة  يضــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــِ ريًة ونــــــــــــــَ يــــــــــــــاَه َحضــــــــــــــــــــــــــــِ رُِد املــــــــــــــِ  يــــــــــــــَ

طـــــــــــــاِة إذا      َب   ِورحَد الـــــــــــــقـــــــــــــَ ُض  الـــــــــــــحَ بـــــــــــــ  (8)الـــــــــــــتــــــــــــــ 
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لُّ إلى أَْصِل العُوِد ، وقيَل : التُّبَُّع الدَّبَراُن   لُه اْرِتفاُعه طاِلعاً. اْسِمئاْلوأي َرَجَع الّظِ

لُ و  ، عن ابِن َعبَّاٍد. َسَمل َسَمل : النَّْعَجةُ الَخلَُق الصُّوِف ، وتُْدَعى للَحلَِب ، فيُقاُل : السَّّمِ

ْين.: اسُم قَْري َسَمائِلُ و  ٍة. ويقاُل بالّشِ

 .«ش ول»: اْستِْرَخاء الذََّكِر عْنَد الجماعِ عن ابِن ُدَرْيٍد ، وَسيَأْتي للمصنِِّف ذِلَك في  التَّْسِمْيلُ و

 َوْجُهه : تَغَيََّر من ُهَزاٍل. اْسَمأَلَّ و

 عن نافِعٍ. َمْسُمولٍ  ومحمُد بُن ُسلَْيَمن بنِ 

. : السََّمْرطولُ و كَسفَْرَجٍل ، .السََّمْرَطلُ  : [سمرطل] اغانيُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

ْين الُمعََجمِة. الطَّويُل الُمْضَطِربُ  وقاَل ابُن ِسْيَده : هو اغانِّي بالّشِ  ، وهو من األَْمثِلَِة التي فاتََت الكتاب ، ويأْتِي عن الصَّ

فاً منوقاَل ابُن جنّيِ : قد يجوُز أَْن ي  كوُن محرَّ

__________________ 
 واألصر كاللسان نقاًل عن اجلوهري.« فـََعوحَعر»( الذي يف الصحاح : 1)
 .«فيهرا »ويف التهذيب : « فتهرا ُ »( يف اللسان والتكملة : 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 .«وللة»( عن اللسان وابألصر 4)
 التبصري : حسا بن عّباش الباجدائي موىل بين َلّا  عن جعفر بن برقان.( يف 6) العدوي. 693/  2( يف التبصري 5)
( اللســـــان والتهذيب 8) انظر اللســـــان نف .« ســـــعد »( يف اللســـــان : ســـــلم  بنت جمذعة اجلُهنية ترثي أخاها أســـــعد ا قا  ابن بري الها 7)

 وعجزه يف الصحاح.
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َمعحه  َلحَرطُو ٍ  َرُفوٍط ا قاَ  : ومل َنسح عحِر قاَ  :ا كَعضح عحناه يف الشِّ  يف نـَثحٍر ا وإلّا لَِ
 (1)نِياٍف َشعحَشِض  َلَرحطُو ٍ عل  

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : كَسفَْرَجٍل ، أَْهَملَه الجَماَعةُ. السََّمْرَملُ  : [سمرمل]

 الغُوُل. : السََّمْرَملَةُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : في ُرباِعّيِ التَّْهِذيِب :

 وسلمعليههللاصلىوعلى ُوْلِدهما  والسَّالمُ  الصَّالةُ  ابُن إِبراهيَم الَخليِل عليهما ، أَْهَملَه الجماَعةُ كلُّهم ، وهو : بكسِر الَهْمَزةِ  ِإْسمعيلُ  : [لسمع]

ْريانيَّةِ  ومعناه ،  بأَبِي ُمِطيعٍ. إسماعيل ، ولذا يُْكنَى َمْن كان اْسُمه ُمِطيُع هللاِ  بالّسِ

ُل َمْن َكتََب بالعََربية»أَنَّه قاَل :  عليه وسلم تعالى َصلّى هللاُ  روى عن النَّبّيِ   .«َعلَيه الصَّالةُ والسالمُ  إْسَماعيل أَوَّ

ه أُمُّ َولٍَد وتُْدَعى ،  إْسَماعيل أَّول من تََكلَّم بالعََربيةِ  َرَوى : َوايةُ أََصح من ِرَوايِة َمنْ قاَل أَبُو َعْمٍرو : هذه الرِّ  والِخالُف في ذِلَك َكثِيٌر وأُمُّ

 أَْرَسلَه ُمْرَسلٌ  نَبِيٌّ  ، وسلمعليههللاصلىهاَجَر من قُْبِط ِمْصَر من قَْريٍة يقاُل لها أُمُّ العََرِب قُْرَب الفرما ، وهو الَجدُّ الثَّالثُون لَسيِّدنا َرُسول هللِا 

نا ، نَبِيِّ  وَمْوِلدِ  وفَاتِه وبَْين ، أَبِيهِ  أَْوالدِ  أَْكبَر وهو بعُضهم وَكفَر بعُضهم فآمنَ  الحجازِ  بأَْرِض  كانُوا الذين العََماِليقِ  إلىو أَْخواِله إلى تعالَى هللاُ 

يت ابنُ  وَزَعمَ  ، بالنُّونِ  إْسَماعين فيه ويقالُ  ، َسنَة وستّمائةِ  أَْلفَْين من نَْحو ، وسلمعليههللاصلى ّكِ  .نظائُِره وتقدََّمتْ  الالمِ  من بََدلُ  نونَه أَنَّ  الّسِ

اه َمْطلَع َزَواهِر النُّجوِم أَنَّ  لُ  السالمعليه ِإْسَماعيل قاَل شْيُخنا : وَذَكَر المصنُِّف في كتاِب لُغَاِت القُْرآِن الذي َسمَّ ى من أَوَّ  من االسمِ  بهذا تََسمَّ

ِة الِمْعَراِج ، قاَل : وله  إِْسَماعيل فيهم فإنَّ  المالئَِكةِ  عن القيدِ  بهذا واْحتََرْزنَا:  قالَ . آَدمَ  بنِي ْنيا كما ذُِكَر في قصَّ وهو أَِميُن َمالئَِكة َسَماء الدُّ

ى من المالئَِكةِ   ، انتََهى. إِْسَماعيل كالٌم أَْوسع من هّدا في كتابِه تُْحفَة القََماِعيل فِْيَمْن تََسمَّ

 وباسِمه صنَّف هذا الكتاَب أَْعنِي القاُموس ، كما َمرَّ في الخْطبِة. إِْسَماعيل ُت : وهذا الكتاُب أَْهَداهُ لملِك ُزبَْيد األَْشَرفُ قلْ 

اسٌم ملٍك تَْحت يَِده َسْبعُون أَلِف َملٍك تَْحَت يِد كّلِ ملٍك ، َسْبعُوَن أَْلَف َملٍَك كذا في ُمْسنِد الحاِرِث  إْسَماعيل وقََرأُْت في الروِض للسهيلّيِ قالَ 

 بِن أَبي أَُساَمة ، وفي ِرَوايِة ابِن إْسَحق اثنَا َعَشر أَْلِف َملٍَك.

َحه جماعَ  هو الذَّبيُح على الصَّحيحو ِثين واْستََدلّ َصحَّ هو  (2)، والذَّبيُح الثاني  نالذَّبِْيَحيْ  ابنُ  أَنَا» ، وسلمعليههللاصلىبقَْوِله ،  واةٌ من المحّدِ

َحه جماَعةٌ ، وعليه إِْجماُع أَْهِل الكتابَْين ، وتَْفِصيُل األَْقواِل  السالمعليهَجدُّه َعْبد المطَِّلب بِن َعْبِد َمنَاف ، وقيَل : بل الذَّبيُح إْسَحق  ، وَصحَّ

 حِ الَمَواهِب للّزْرقَاني فَراِجْعه.في شرْ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

هم ، منهم أَبُو َسْعِد الجْرَجانّي وأَبُوه اإِلَماُم أَبُو بَْكٍر ، ومن ُوْلِده أَبو نَْصر محمُد  اإِلْسَماِعيلّيُّون ثُون نُِسبُوا إلى َجّدِ بُن أَْحمَد بِن إِْبراهيَم ، محّدِ

 صاِحُب ابِن ُسَرْيجٍ ، وأَبُو الَحَسِن النَّْيَسابوِري وغيُرهم. ْسَماعيلياإلِ  وأَبُو حاِمدٍ 

ا أَبو عبِد هللاِ   بِن أَبي خاِلٍد. إْسَماعيل البَْغَداِدّي الّرقّيِ فلِعنَايتِه بَجْمعِ أََحاِديثِ  اإِلْسَماعيليّ  وأَمَّ

اِدق. إِْسَماعيل فْرقَةٌ من البَاِطنِيِّة قالُوا بإَِماَمةِ  اإِلْسَماِعيليَّةو  بِن َجْعفٍَر الصَّ

. : كُمْشَمِعلٍّ  الُمْسَمِغلُّ  : [سمغل]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اغانيُّ : هو  والَجْسَرةُ ِمثْلُها. ُمْسَمِغلَّةٌ  ، وهي الطَّويُل من اإِلبِلِ  وقاَل ابُن ِسْيَده والصَّ

 ْستَْدَرُك عليه :* ومّما يُ 

ْين والعَْين كما َسيَأْتي. الُمْسَمِغلَّةُ   : الناقَةُ السَّريعَةُ ؛ ومنهم َمْن يَْجعَل الميَم زائَِدةً ؛ ويقاُل هو بالّشِ

 أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. كُمْشَمِعلٍّ  الُمْسَمِهلُّ  : [سمهل]

امِ  : هو (3)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد   ُر.الضَّ



14108 

 

 الرُجُل : َضُمَر بَْطنه ، لُغَةٌ في اْسَمأَلَّ بالَهْمِز. اْسَمَهلَّ  وقد

. السََّمْنَدلُ  : [سمندل]  : كَسفَْرَجٍل ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«املشهور أنه أبوه عبد   بن عبد املطلب ا هعبد املطلب ا  قوله : والذبيح الثاين هو جده.»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .402/  3( اجلمهرة 3)



14109 

 

، ويقاُل فيه أَْيضاً السَّبَْنَدُل بالباِء عن كراعٍ ، ويقاُل إِنَّه إِذا َهِرَم واْنقََطَع نَْسلُه أَْلقَى نَْفَسه  (1) طائٌِر بالهْنِد ال يَْحتَِرُق بالنارِ  وقاَل أَبُو َسِعيٍد :

 ِر فيَعُوُد ِإلى َشبَابِه.في الَجمْ 

ْنبُلَةُ   :[سنبل] ْرعِ  َسنابِلِ  : بالضِم ، واِحَدةُ  السَّ بُ َلة  ِماَئُة َحبَّة  )، قاَل هللاُ تعالَى :  ُسْنباُلتهو الزَّ وقال تعالى :  (2) (َسْبَع َسناِبَل يف ُكلِّ ُسن ْ

ُبالت  ُخْضر  )  .(3) (َوَسْبَع ُسن ْ

ْرعُ  َسْنبَلَ  قدو  ، وهي لُغَةُ بنِي تَِميٍم ، ولُغَةُ الحجاِز أَْسبََل كما تقدََّم. الزَّ

ْنبُلَةُ و ْيِفيَِّة. بُْرٌج في السَّماءِ  : السُّ  وهو ساِدُس البُُروجِ وثاِلُث البُُروجِ الصَّ

 بِن قَْيِس الزرقية بايَعَْت. بِْنُت ماِعٍص  ُسْنبُلَةُ و

 نَّ عنه هللا رضيفي حِديِث عائَِشةَ  ، وقد َجاَء ِذْكُر األَِخْيرة َصَحابَيَّتانِ  ، كما في العُبَاِب ، وفي معجِم ابِن فَْهٍد : األَْسلَِميَّة الماِلِكيَّةُ  ُسْنبُلَةَ  أُمُّ و

 .«وسلمعليههللاصلىلَرُسوِل هللا  ُسْنبُلَة أُمُّ  أَْهَدت»: 

 وفيها يقُوُل قائِلُُهم : و عاِمرٍ : بِئٌْر بمكةَ َحفََرها بَنُو ُجَمحٍ وبَنُ  ُسْنبُلَةُ و

بـَُلةحَنحُن َحَفرحان للَحِجيِج   (4) ُسنـح
 و غيُرها.وقاَل نَْصُر في كتابِِه : بِئٌْر بمكةَ َحفََرها بَنُو ُجَمحٍ وهم بَنُو َخلَف بِن وهٍب ، وَجاَء هذا في شعر جرم ال أَْدِري هي أَ 

 ُسْنباُلنِيٌّ  قَِميصٌ  أَنَّه ُرئي بالُكوفَة على حماٍر َعَربّيٍ وَعلَيهفي حِديِث َسْلَمان َرِضَي هللا تعالَى عنه : و

 الذي قد أُْسبَِل هكذا َرَواه عن عبِد الَوَهاِب الغَنَوّي. سابُِغ الطُّولِ  ، قاَل َشِمٌر : أَي بالضمِ 

ُجلُ  َسْنبَلَ  قاَل غيُره :وَمْنسوٌب إِلى بَلٍَد بالروٍم.  هو أَو قاَل : هُ من َخْلِفِه أَو أَماِمِه. : إِذا أَْسبَلَه ثوبَهُ  الرَّ  وَجرَّ

له َذنَباً من َخْلِفِه فتْلكَ  َسْنبَلَ  وقاَل خاِلُد بُن َجْنبه : ْنبَلَةُ  ثَْوبَه إِذا َجرَّ  ، فهذا القَميصُ  َسْنبَلَه ، وقاَل أَُخوه : ما َطاَل من َخْلِفِه وأَماِمِه فقد السَّ

 .السُّْنباُلنيُّ 

ها : ُسْنبُلُ و ُسْنباُلنُ و ً  بضّمِ  ، وفي العُبَاِب : مْقداُر ِعْشرين فَْرَسخاً. بَلَداِن بالروِم بَْينهما ِعْشروَن فَْرَسخا

ثٌ  ُسْنبُلُ و ْين. بُن علّيِ الشَّاِمّيِ ُمحّدِ  وهو شْيٌخ لمحمِد بِن المَسيِِّب األَْرغيانيُّ ، قاَل الحافُِظ وَضبَطه ابُن طاِهٍر بفتحِ الّسِ

اُء :قاَل او ْنبَلَةُ  لفرَّ  الطَّعاِم. ُسْنبُلِ  ، والنُّوُن زائَِدةٌ ِمثْلها في بالفتحِ ، الِعَضاةُ  السَّ

ْين والنُّوِن َحَمالً علَى ظاِهِر لَْفِظه.  قاَل ابُن األَثيِر : ُكلُّهم َذَكُروه في الّسِ

ى .السُّْنبُلُ و ائَِحِة ويَُسمَّ ْيحان الِهْنِدّي ، العَصافيرِ  ُسْنبُلَ  كقُْنفٍُذ نَباٌت َطيُِّب الرَّ وأَْضعَفُه  ما ُجِلَب من سورا بَْلَدةٌ بالِعَراِق ، أَْجَوُدهُ السُّوِريُّ  والرَّ

ياحِ ، الِهْنِديُّ ، ُمفَتٌِّح ُمَحلِّلٌ  ماغِ والَكبِِد والِطّحاِل والُكلَى واألَْمعاِء ُمِدرٌّ  للّرِ يَّةٌ  للبَْوِل ، ُمقَّوٍ للّدِ في َحْبِس النَّْزِف الُمْفِرِط من  بَةٌ َعِجي وله خاّصِ

ِحِم ،   الرِوميُّ بالناِرِديُن. السُّْنبُلُ والرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .(5)الِهْنِديُّ التاِجُر َمْولى العز السالمي َحدََّث عن ابِن النجاِرّيِ  ُسْنبُلُ 

 أَْحَرَق جاِريَة بن قَُداَمة ، وهو من أَْصحاِب علّيٍ َرِضَي هللا تعالَى عنه َخْمِسين بالَكْسِر ، ويقاُل بالصاِد أَْيضاً رُجٌل بصريٌّ  سْنبَل وابنُ 

 َرُجالً من أَْهِل البَْصَرة في َداِرِه.

 قَْريَةَ بِمْصَر. السنبالوينو

 أََحُد مشايخِ النُْقَشبَْنِديَِّة ، تُوفي بمكَِّة َسنَة أَْلٍف. ليُّ الَسْنبَ  : كَجْعفٍَر مدينةٌ عظيمةٌ بالِهْنِد ، منها الشْيُخ العاِرُف َزَكِريا العثْمانيُّ  َسْنبَلُ و
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ُث. سنبالنو  َمَحلَّةٌ كبيرةً بأَْصبََهان ، منها أَبُو َجْعفٍَر أَْحَمُد بُن َسِعيد بِن َجِريٍر الُمحّدِ

__________________ 
لنار ا قا  يف لسان العرب : أبو سعيد السمند  طائر إذا انقطض ويعمر من ريشه مناشف ا إذا اّتسخت تنظف اب»( عل  هامش القاموس : 1)

ا فتولد  نسله وهرم ألق  نفسه يف اجلمر فيعود إىل شبابه ا وقا  غريه : هو دابة تدخر النار فال حترقه ا قا  وسرفوت كزنبور ا دويبة كسام أبرص
 .«(قرايف)ر ماتت ا وهي نظري السمند  يعيش يف النار ويبي  يف كريان الزجاجا ما دامت النار توقد ا فهي حية ا فإذا طفئت النا

 .261( البقرة اآية 2)
 .43( يوسف اآية 3)
 ا وبعده فيه :« سنبلة»( اللسان ومعجم البلدان 4)

 صوَب سحاٍب ذو اجلال  أنزله
 رو  عن الفخر بن البخارّي. 774/  2( يف التبصري 5)
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.بُن بَْعَكك القََرِشيُّ َصَحابيٌّ قِيَل اْسُمه لَبِيُد َربِّه ، وقيَل : َعْمُرو ، وقيَل : َحنَّة ، َرَوى عنه األَْسوُد بُن يَ  السَّنَابِلِ  وأَبُو  ِزيٍد النخعيُّ

. : بالكسرِ  ِسْنجالٌ  : [سنجل] اغانيُّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

اُخ :، وقيَل : قَْريةٌ بأَرْ  ع وقاَل ابُن ِسْيَده :  ِمْينِيَّة ، َذَكَرها الشَّمَّ

َر غــــــــارة  بــــــــح حــــــــاين قـــــــــَ بــــــــَ جــــــــا ِ َأاَل اي َأصــــــــــــــــــــــح نــــــــح  ســــــــــــــــــــــِ

رحَن وآجــــــــــاِ  و      ــــــــــد َحضــــــــــــــــــــــــَ ااي ق ــــــــــَ ن َر مــــــــــَ ــــــــــح ب ــــــــــَ (1)قـ
 

  
 ويُْرَوى :

قـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــاين   . و..َأاَل اي َأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ا      اِدايت وَأوحجـــــــــــــــــَ ااي غـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ ر مـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح  قــــــــــــــــــَ

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اغانّي في : إِذا َمأَل َحْوضَ  َسْنَجلَ   .«س ج ل»ه نََشاطاً ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وأَْوَرَدهُ الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. غانيُّ  َسْنَدل أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

.  وقاَل ابُن َخالََوْيه : السَّْنَدُل َجْورُب الُخّفِ

 لَبَِس الَجْوَربَْين ليَْصطاَد الَوْحَش في َصكَِّة ُعَمّيٍ.وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : َسْنَدَل الرُجُل إِذا 

 والسَّْنَدُل : طائٌِر يأُْكُل البِيَش عن الحائِِط ، كما في اللَِّساِن.

 ِب الُخّفِ في ِصغَِرها.والسَّْنَدُل : َسِفينَةٌ صغيَرةٌ تكوُن في بْطِن السَِّفينَِة الَكبيَرةِ يُْخِرُجونها وْقَت الحاَجِة ولعلَّها ُشبَِّهت بَجْورَ 

ْنَداُل بالكسِر لُغَةٌ في ِسْنَداِن الحِديِد ويُْكنَى به عن الرُجِل الَوقِحِ الَولُوجِ الخروج.  والّسِ

َمةُ أَبُو العَبَّاس أَْحمُد بُن علّيِ السَّْنديليُّ أََحُد المحقِّ   في الَمْعقُوالت. ِقْينوَسْنِديلَةُ بالفتحِ مدينةٌ بالِهْنِد منها شْيُخنا العاَلَّ

ْنَطلَةُ  : [سنطل] . السَّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 الطُّوُل. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو

واُب : السَّْنَطليلُ و  ، كما هو نَصُّ ابِن األَْعَرابّيِ. الطَّويلُ  : السَّْنطيلُ  هكذا في النسخِ ، والصَّ

 ، قاَل َمْسعوُد بُن َوِكيع : يََكاُد يَْسقُُط إِذا َمَشى الذي ْشيِ : بفتحِ الطَّاِء ، الضَّعيُف المَ  الُمسنَطلُ و

رِ لـــــــــــــــيـــــــــــــــ  بـــــــــــــــوحـــــــــــــــواٍح وال  طـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح  ُمســـــــــــــــــــــــــــــَ

 ال حـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــٍ  كـــــــــــــالـــــــــــــعـــــــــــــريـــــــــــــِ  امـــــــــــــثـــــــــــــرِ و     

  
 ، ونَصُّ اللَِّساِن : ثم يَْرتَِفُع. ويَْرتَِفعُ  وُعنُقُه َمْن يَْنَحِدُر رأَُسه هو أَو

 ُء رأَْسه.يَْمِشي يَُطأِْطىوقاَل الفاِرِسيُّ : هو الذي 

 ال يَْمِلُك نَْفَسه. ، وفي الُمْحَكِم : الُمتََمائُِل ، أَو المائِلُ 

 العظيُم البَْطِن الُمْضَطِرُب الَخْلِق. قاَل اللّْيُث : هوو

 إِذا َمَشى ُمَطأَِطئاً. َسْنَطلَ  ، وقد : بالضِم ، الِمْشيَةُ بالسكوِن وُمَطأَْطأَة الرأِس  السُّْنطالَةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

انِ  َسْنَطلٌ  قاَل األَْزَهِريُّ :و مَّ  له أَْنٌف تَقَدََّمه ، َرأَْيته. ُجبَْيٌل بظاِهِر الصَّ

 وقِلَّة الُخُشونَِة ، كما في الُمْحَكِم وأَْنَشَد للِجْعِدي يَِصُف َسَحاباً. ينِ ٍء إِلى اللِّ كَكتٍِف ، كلُّ شي : السَِّهلُ و : بالفتحِ ، السَّْهلُ  : [سهل]
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تح  عـــــــــــَ طـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــح الَح وانـ ـــــــــــح رت األَف بـــــــــــَ  حـــــــــــىت ِإذا هـــــــــــَ

رَت      ر  الــــــــغــــــــائــــــــِ نــــــــوُب وحــــــــَ العــــــــنــــــــه اجلــــــــَ هــــــــِ (2)الســــــــــــــــــــــ 
 

  
 على غيِر قِياٍس. بالضمِ  ُسْهِليُّ  إِليه والنِْسبَةُ  قاَل :

لَهُ تَْسهيالً و،  َسَهالَةً  ، كَكُرَم ، َسُهلَ  قدو  .َسْهالً  وَصيََّره : يَسََّره َسهَّ

 أَي َحَمَل ُمْؤنَته َعْنَك وَخفََّف َعلَيك. هللاُ عليك األَْمَر َولَكَ  َسهَّلَ  في الدُّعاِء :و

 : الغُراُب. السَّْهلُ و

 .ُسهولٌ  ج أُْجِريَت ُمْجَرى الظُّْروفوهو ِمَن األَْسماِء التي  من األَرِض ِضدُّ الَحْزنِ  السَّْهلُ و

__________________ 
 وبعده فيه :« ابكرات وآجا »وفيه : « سنجا »( اللسان ومعجم البلدان 1)
 قـــــــــــبـــــــــــر اخـــــــــــتـــــــــــالف الـــــــــــقـــــــــــوم مـــــــــــن بـــــــــــا ســــــــــــــــــــــــالـــــــــــٍب و 

 آخــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــوب هــــــــــــــــوً  بــــــــــــــــا أبــــــــــــــــطــــــــــــــــا و     

  

 والتكملة. 117وانظر ديوانه ص 

 ( اللسان.2)



14113 

 

 .(1) (تَ تَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوهِلا ُقُصوراً )قاَل هللاُ تعالَى : 

ه ، وهو قَْولُهم َحُزنَْت ُحُزونةً. ُسهولَةً  ، كَكُرَم ، َسُهلَتْ  وقد َسْهلَةٌ  وأَْرضٌ   َجاُؤا به على بناِء ِضّدِ

 ، بالضِم ، يَْرَعى فيه. (2) ُسْهليٌّ  بَعيرٌ و

ْين. السَّْهلَِة ُسْهِليٌّ  ْنَسُب إِلى األَْرِض قاَل أَبُو َعْمِرو بِن العاَلِء : يُ   بضِم الّسِ

مالِ »حِديُث َرْميِ الِجَماِر :  نُوا نَاِزِلين بالَحْزِن ، ومنهونََزلُوه بْعَد ما كا : َصاُروا فيه أَْسَهلُواو  «فيَقُوُم ُمْستقبَل القْبلَةِ  فيُْسِهلُ  ثم يأُْخذُ ذاَت الّشِ

 ى بَْطِن الَواِدي.، أََراَد أَنَّه يصيُر إل

ْره ؛ قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّه يْعنِي بذِلَك : الوجهِ  َسْهلُ  رُجلٌ و ا يُْستَْحَسن. قَليُل لَْحِمهِ  ، عن اللّْحيانّيِ ولم يُفَّسِ  وهو ممَّ

 الَخدَّْين غيُر ُمْرتفعِ الَوْجنَتَْين.، أَي سائُِل  الَخدَّْين َصْلتُُهما َسْهلُ  أَنَّه ، وسلمعليههللاصلىفي ِصفَتِه و

ْهلَةُ و ْمِل يَجي الّسِ  ُء به الماُء.: بالكسِر ، تُراٌب كالرَّ

 فهي نَِقيُض َحْزنة. َسْهلَة ، فإذا قْلتَ  : كفِرَحٍة ، كثيَرتُها َسِهلَةٌ  أَْرضٌ و

 لغيِر اللّْيِث. َسِهلَة قاَل األَْزَهِريُّ : لم أَْسَمعْ 

ْهلَة َرابّيِ : يقاُل لَرْمِل البَْحرِ وقاَل ابُن األَعْ  ْين. الّسِ  ، هكذا قاَل بكسِر الّسِ

ْهلَة وقاَل الَجْوَهِريُّ :  بالكسِر َرْمٌل لْيَس بالدَّقيِق. الّسِ

 .«أَو تَُراٍب أَْحمر بِسْهلة أَتَاه ُُ السالمعليه َجْبريل إنَّ »:  عنهماهللارضيفي حديِث أُّمِ َسلَمةَ في َمْقتِل الُحَسْيِن ، و

ْهلَةُ  قاَل ابُن األَثيِر :  .ِسْهلَةٍ  : كَكِتٍف ، ذو َسِهلٌ  ونَْهرٌ  َرْمٌل خشٌن لَْيَس بالدُّقاِق الناِعمِ  الّسِ

 .ُمْسِهلٌ  وهذا َدواءٌ  الدَّواُء أاََلَن بَْطنَهُ  أَْسَهلَهُ وبَْطنُه ،  أُْسِهلوالرُجُل بالضِم ،  أُْسِهلَ و

 .َسْهالً  : َعدَّهُ  اْستَْسَهلَهُ وياَسَرهُ.  : ساَهلَهُ ُمَساَهلَةً و

ْحمِن بُن عبِد هللا بِن أَبي الَحَسِن الَخثْعَِميّ  : كُزبَْيٍر ، ِحْصٌن باألَْنَدلُِس  ُسَهْيلٌ و ْوض  السهيليُّ  إليه نُِسَب اإلَماُم أَبُو القاِسِم عبُد الرَّ مَؤلُِّف الرَّ

 األُنُِف وغيِره.

ي بالَكْوكِب ألَنّه ال يَُرى في جميعِ األْنَدلُس إاّل منه َماَت بَمَراكش َسنَة وق  .481اَل ابُن االباِر بالقُْرِب من مالقة ُسّمِ

 واٍد بها أَْيضاً. : ُسَهْيلٌ و

 عنَد ُطلوِعه تَْنَضُج الفَواِكهُ ويَْنقَِضي القَْيُظ. يمانيٌّ  نَْجمٌ  : ُسَهْيلٌ و

 َكْوَكٌب ال يُْرى بَخَراَسان ويَُرى بالِعَراِق. ُسَهْيلٌ  وقاَل األَْزَهِريُّ 

 كان َعشَّاراً على طريِق اليََمِن َظلُوماً فَسَخه هللا َكْوكباً. ُسَهْيالً  وقاَل اللّْيُث : بَلَغَنا أنَّ 

وبَْين ُرْؤيَة  ُسَهْيالً  ْرِمينِيَة ، وبَْين ُرْؤيَة أَْهِل الحجازِ يَُرى بالحجاِز وفي جميِع أَْرِض العََرِب وال يَُرى بأَْرِض أَ  ُسَهْيلٌ  : (3)وقاَل ابُن كباَسةَ 

 أَْهِل الِعَراِق إيَّاه ِعْشُرون يوماً ، قاَل الشاِعُر :

رٌ إذا  يــــــــح هــــــــَ ضح  ســــــــــــــــــــــُ لـــــــــَ ِ  طــــــــَ مــــــــح َض الشــــــــــــــــــــــ  لــــــــَ طــــــــح  مــــــــَ

ذَعح      بـــــــــــوِن ا ـــــــــــِ   وا ـــــــــــِ   جـــــــــــَ ُن الـــــــــــلـــــــــــ  (4)فـــــــــــابـــــــــــح
 

  
لَْت أَْسناُن اإِلبِِل.ويقاُل : إنه يَْطلُُع عنَد نتاجِ   اإِلبِِل فإذا حالَِت السَّنَةُ تََحوَّ

. بُن راِفع ُسَهْيلُ و  بِن أَبي ُعَمَر بِن عائِِذ بِن ثَْعلَبَةَ بِن غْنِم بِن ماِلِك بِن النََّجاِر األَْنَصاِريُّ بَْدِريٌّ
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 .عنهماهللارضيبَْدِريٌّ قُتَِل َمَع علّيِ بصفِّْين ،  ْلبيُّ :، قال ابُن الكَ  األَْنصاِريُّ  بِن َعِدّيِ  بُن َعْمِرو ُسَهْيلُ و

. بُن بَْيضاءَ  ُسَهْيلُ و ه وأَبُوه َوَهُب بُن َربِيعَةَ القَُرِشيُّ الفْهِريُّ  ، وهي أُمُّ

 بِن َسْعِد األَْنَصاِريُّ قُتَِل يَْوم بِئِْر َمعُونَة. بُن عاِمرِ  ُسَهْيلُ و

__________________ 
 .74( األعراف اآية 1)
 (.قرايف)( عل  هامش القاموس : قوله : وبعري سهلي ابلضم وهو من تغيري النسب كما يف دهري ا ه ا 2)
 ( اللسان والتهذيب : ابن ُكناسة.3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
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 بِن عبِد َشْمس بِن َعْبِدوّد العاِمِريُّ أَبُو يَزيِد القَُرِشيُّ أََحُد أَْشراِف قَُرْيش وُخَطبائِهم وكاَن أَْعلَم الشفة. بُن َعْمِرو ُسَهْيلُ و

 .عنهمهللارضي َصَحابيُّونَ  األَْزِديُّ َحِليُف بنِي عْبِد األَْشَهل قُتَِل يَْوم اليََماَمةِ  بُن َعِدّيٍ  ُسَهْيلُ و

 بُن ُعبَْيِد بِن النّْعَمان لهم ُصْحبَةٌ. ُسَهْيلُ وبُن َخِليفَةَ أَبُو َسِويَّة المْنقَِريُّ  ُسَهْيلُ وبُن الَحْنَظِليَّة العَْبَشِميُّ ،  لُ ُسَهيْ  وفَاتَهُ :

اغانّيِ ولم أَجْد له ذِ  ُسَهْيلُ  وَسبََق للمصنِِّف : ْكراً في َمعَاِجِم الصَّحابَِة وتقدَّم الَكالُم عليه بُن َعْمٍرو الُجَمِحيُّ في الُمَؤلَّفِة قلُوبِِهم تبعاً للصَّ

 هناك.

أَبُو بَْكٍر عن أَبي عْمَران الجونّيِ وثابٍِت وعنه بِْشُر بُن الوِليِد وُهْدبَةُ ، قاَل أَبُو حاتٍِم : وجماَعةٌ  (1)مهران القطيعيُّ  بُن أَبِي َحْزمِ  ُسَهْيلُ و

اَدان وعليُّ بُن عاِصٍم ؛ قاَل ابُن ُمِعْين :  صاِلحٍ بُن أَبي  ُسَهْيلُ و لَْيَس بالقَِوّيِ. ان أَبُو يَِزيٍد عن أَبيِه وابِن الُمَسيِِّب ، وعنه شْعبَةُ والَحمَّ السمَّ

ٍة ؛ وقاَل أَبُو حاتٍِم : ال نَْحتجُّ به وَوثَّقَه ناٌس ، أَْخَرَج حِديثَه ُمْسِلِم والبَُخاِرّي َمْقُروناً ، تُوف ثاِن َضِعيفاِن. ، 24َسنَة  (2)ي لْيَس بحجَّ  محّدِ

عَفَاء : بُن ُعَمْيٍر ، األَخيُر  ُسَهْيلُ وبُن أَبي فرقٍد ،  ُسَهْيلُ وبُن َذَكَوان ،  ُسَهْيلُ وابُن بَيَاٍن ،  ُسَهْيلُ والعبديُّ ؛  (3)بُن خاِلٍد  ُسَهْيلُ  وفَاتَه في الضُّ

 َمْجهوٌل.

بُن حمان ،  َسْهلُ وبُن أَبي حثَْمةَ ،  َسْهلُ وبُن الحاِرِث ،  َسْهلُ و،  (4)ابُن بَْيضاَء  َسْهلُ وبُن َسْعٍد ،  َسْهلُ  وهم : : ِعْشروَن َصحابيًّا َسْهلٌ و

بيعِ ،  َسْهلُ وْمٍرو ، بُن رافِعِ بِن أَبي عَ  َسْهلُ وبُن رافِعِ بِن خِديجٍ ،  َسْهلُ وبُن َحنِيِف ،  َسْهلُ وبُن الَحْنَظليَّة ،  َسْهلُ و بُن رومّي ،  َسْهلُ وبُن الرَّ

بُن عاِمٍر ،  َسْهلُ وَمْولَى بنِي ظفر ،  َسْهلُ وبُن أَبي َصْعَصعَة ،  َسْهلُ وبُن َصْخٍر ،  َسْهلُ و،  َسْهلٍ  بُن أَبي َسْهلُ وبُن َسْعِد بِن ماِلٍك ،  َسْهلُ و

 بُن َعِدّيٍ األَْنصاِريُّ فهُؤالء ِعْشُرون. َسْهلُ ويٍك األَْنَصاِريُّ ، بُن َعتِ  َسْهلُ وبُن َعتِيٍك النجارّي ،  َسْهلُ و

بُن قرَظةَ ،  َسْهلُ وبُن َعْمٍرو الحاِرثيُّ ،  َسْهلُ وبُن َعْمٍرو القَُرِشيُّ ،  َسْهلُ وبُن َعْمٍرو النجاِريُّ ،  َسْهلُ وبُن َعِدّيٍ الخْزَرِجيُّ ،  َسْهلُ  وفَاتَهُ :

بُن يوسَف  َسْهلُ وبن منجاٍب ،  َسْهلُ وبُن ماِلٍك ،  َسْهلُ وبُن قَْيٍس المْزنِيُّ ،  َسْهلُ وبُن قَْيٍس الخْزَرِجيُّ ،  َسْهلُ وبُن قَْيٍس األَْنصاِريُّ ،  َسْهلُ و

 .(5) أَْجَمِعين عنهمهللارضيفهُؤالء أََحَد َعَشر نفساً لهم ُصْحبةٌ أَْيضاً 

ثِ  َسْهلُ و  َسْهلُ وبُن ثَْعلَبَةَ ،  َسْهلُ وأَبُو األََسِد ،  َسْهلُ وأَبُو َمْحَجٍن ،  َسْهلُ وبُن َمعَاذ ،  َسْهلُ وبُن أَبي أماَمةَ ،  َسْهلُ  من التَّابِِعين :، ف مائَةُ محّدِ

 بُن حاِرثَةَ.

ْلت ،  َسْهلُ وبُن َصَدقَةَ ،  َسْهلُ وبُن محمٍد ،  َسْهلُ وبُن أََسٍد ،  َسْهلُ وبُن عقيٍل ،  َسْهلُ  ومن أَتْباِعِهم : ،  (6)بُن أسلح  َسْهلُ وبُن أَبي الصَّ

 بُن يوسَف. َسْهلُ و،  َسْهلٍ  بُن أَبي َسْهلُ و

ثِين  اد الدَّ  َسْهلُ وبُن تََماِم بِن بزيعٍ ،  َسْهلُ وبُن بَكَّار أَبُو بِْشر البََصرّي المْكفُوف ،  ُسَهْيلُ  : (7)ومن ُدْونِهم من المحّدِ ل ، بُن َحمَّ بُن  َسْهلُ والَّ

اِزيُّ ،  بُن محمٍد العَْسَكريُّ  َسْهلُ وبُن ُعثَْمان العَْسكريُّ الحافُِظ ،  َسْهلُ وبُن صقير الخالطّي ،  َسْهلُ وبُن صالحٍ األَْنطاِكّي ،  َسْهلُ وزنجلَةَ الرَّ

 بُن عبِد هللا التَّْسترّي. َسْهلُ وق ، بُن هاِشٍم بِدَمشْ  َسْهلُ وبُن محمٍد أَبُو حاتٍِم : السِجْستانّي ،  َسْهلُ و، 

ْن تََكلَّم فيهم ار ،  َسْهلُ وبُن عاِمٍر البجليُّ ،  َسْهلُ  وممَّ  َسْهلٌ وأَبُو ُحَرْيز ،  َسْهلُ والفََزاِريُّ  َسْهلُ وبُن يَِزيٍد ،  َسْهلُ وبُن قرين ،  َسْهلُ وبُن َعمَّ

ه َسْهلُ وبُن علّيٍ ،  َسْهلُ وبُن َخاقَان ،  َسْهلُ واألَْعَرابيُّ ،  ن اسُم أَبيِه أَوجّدِ ْن لهم تََراِجم  َسْهلة أَو ُسَهْيل أَو َسْهل بُن تماٍم ، وغيُر َهُؤالء ِممَّ ممَّ

 في التََّواِريخ وُكتُِب الحِديِث لْيَس هذا محلُّ اْستِْقَصائهم.

 .ُسَهْيلَةَ  ثَِل : أَْكَذُب منكذَّاٌب ، وفي المَ  : كُجَهْينَةَ ، ُسَهْيلَةُ و

__________________ 
 ومثله يف تقريب التهذيب.« الُقَطعي» 244/  2( يف ميزان االعتدا  1)
 ( يف تقريب التهذيب : مات يف خالفة املنصور.2)
 ومثله يف ميزان االعتدا .« خاّلد»( يف تقريب التهذيب : 3)
 من مالك بن النضر بن كنانة. ... أبيه وهب بن ربيعة ( وهي أمه والها دعد بنت اجلحدم ا واسم4)



14116 

 

 ( ترجم هلم يف أسد الغابة.5)
 ( يف تقريب التهذيب : أسلم.6)
 .«سهر»( تقريب التهذيب : 7)
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يُح. اغانيُّ : وقيَل هي الّرِ  قاَل الصَّ

 ، كما في العُبَاِب. (1) : كَصبُوٍر ، والَمُشوُّ  السَُّهولُ و

 : ِحْصٌن بأَْبيََن. َسْهلَةُ و

 رُجٍل. اسمُ  : َسْهلَةُ و

 .بالسَّْهلَْينِ  باليََمِن ناِحيَةٌ تُْعَرفُ و

 في نََواِحيها. : ة بَصْنعاءٌ  َسْهلٍ  بَنُوو

 : التَّساُمُح. التَّساُهلُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 تَْعَملوا الُحزن َمَع الناِس ، قاَل لَبِيُد َرِضَي هللا تعالَى عنه :َمَع الناِس ، وأَْحَزنوا اسْ  السُُّهْولَة : اْستَْعَملوا أََسَهلُوا

لــــــوافـــــــإنح  هــــــِ رُ  ُيســــــــــــــــــــح هـــــــح جي  فـــــــالســــــــــــــــــــ  رحفــــــَ ي وطــــــُ ظــــــِّ  حــــــَ

ب و      رحكــــــــــَ ر  مــــــــــَ بح هبــــــــــم كــــــــــُ ــــــــــوا أَرحكــــــــــَ زِن (2)ِإن حيــــــــــُح
 

  
ً  السَّْهلِ  اْفتَعََل من، هو  «َمَكانَه في َجَهنَّم اْستََهلَّ  َمْن َكَذَب عليَّ فقد»في الحِديِث : و أَ واتَّخَذ َمَكانا  من جهنَّم. َسْهالً  ، أَي تَبَوَّ

 المقاَدةِ. َسْهلُ  الُخلُقِ  َسْهلُ  ورُجلٌ 

 الَمأَْخِذ وهو مجاٌز. َسْهلُ  ، وهو ُسُهولَةٌ  وَكالٌم فيه

ُث. السَّْهلَويّ  َجدُّ أَبي بَْكٍر محمُد بِن َسْعٍد السرِخِسيّ  َسْهلََوْيهو  المحّدِ

 البرسانّي اْسُمه َكثيُر بُن ِزياٍد َرَوى عن مسة األَْزِديَّة ، وعنه عليُّ بُن عبِد األَْعلَى. َسْهلٍ  وأَبُو

 عن ابِن َعَمَر وعنه َداُود بُن سليٍك السعدّي. َسْهل وأَبُو

 ْنَصاِريُّ له صْحبَةٌ.األَ  َسْهلَة وأَبُو

 َمْولَى ُعثْمان عنه وعنه قَْيُس بُن أَبي حاِزٍم. َسْهلَة وأَبُو

 بُن ماِلٍك األَْصبَِحيُّ اْسُمه نافٌع َعمُّ َسيِّدنا ماِلك بِن أَنَس َرَوى عن أَبيِه وعنه ماِلٌك. ُسَهْيل وأَبُو

ا قَْوُل ُعَمَر بِن أَبي َربيعَةَ :ٍء َذَكَرهم البالضِم ، جماَعةٌ في طيِّي السُّْهليُّونو  رشاطيُّ ، وأَمَّ

ح الــــــــــــثــــــــــــراّي  كــــــــــــِ نــــــــــــح
ُ

ا املــــــــــــ هــــــــــــَ ــــــــــــ  الً أَيـ يــــــــــــح هــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــُ

انِ      يــــــــــــــَ قــــــــــــــِ تــــــــــــــَ لــــــــــــــح  ؟عــــــــــــــمــــــــــــــر    كــــــــــــــيــــــــــــــف يـــــــــــــــَ
  

ْحمن بِن َعْوٍف. ُسَهْيلُ  فهو  بُن عبِد الرَّ

. : كَجْعفَرٍ  السَّْهبَلُ  : [سهبل] اغانيُّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 ُء.الَجِري وفي اللَِّساِن : هو

ُجُل. ي الرَّ  قْلُت : وبه ُسّمِ

لَتْ   :[سول] يل  ) له : قاَل هللا تعالَى : له نَْفُسه كذا َزيَّنَتْ  َسوَّ ِء ِسْيُن الشيتَحْ  : التَّْسويلُ و (3) (َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنْ ُفُسُكْم َأْمرًا َفَصْْب  مجَِ

 وتَْزيينُه وتَْحبيبُه ليَْفعَلَه أَو يقُولَه.

اِغُب : هو تَْزيِين النَّْفِس لما َحِرَص عليه وتَْصوير القَبِيُح منه بُصْورةِ الحْسِن.  وقاَل الرَّ
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 من السَّْوِل وهو أُْمنِيَّةُ اإِلْنساِن يَتََمنَّاها فتَُزيِّن لطاِلبِها الباِطل وغيَره من ُغروِر الدُّنيا. (4): تَْفعيل  التَّْسويلُ  وقاَل غيُره :

لَ و  .(هَلُمْ ) (5) (الشَّْيطاُن َسوََّل هَلُْم َوَأْملى)، قاَل هللا تعالَى :  له الشيطاُن : أَْغواهُ  َسوَّ

 في هذا األَْمِر أي َعِديلُك. َسِوْيلُك ، يقاُل : أَنَا : كأَميٍر ، العَديلُ  السَّويلُ و

 قاَل الُمتَنَّخُل الُهَذليُّ : : َمن في أَْسفَِلِه اْستِْرخاءٌ  األَْسَولُ و

ا  وحهنــــــــــــَ ال لــــــــــــَ ر الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــ  جــــــــــــَ حــــــــــــُ  كــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــ 

ر      مــــــــــــــــَ اِء ا ــــــــــــــــَ ح  جنــــــــــــــــِ َو ســــــــــــــــــــــــــــــَ (6)اأَلســــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 أَراَد بالَحَمِل السَّحاَب األَْسوَد.

 : ُمْستَْرخٍ ولُهْدبِه إِْسباٌل. أَْسَولُ  وَسحابٌ 

 .َسْوالً  كفَِرحَ  َسِولَ  قدو

َواُب : السَّْولَةُ و كةً ، السََّولُ  : هكذا في النسخِ ، والصَّ ةِ من اْستِْرخاءُ  محرَّ  البَْطِن. ما تَْحَت السُّرَّ

ٌ  أَْسَولُ  رُجلٌ   .َسْوالءُ  ، واْمَرأَة

__________________ 
 فيف الواو ا واملثبت ضبطه كالتكملة.( ضبطت يف القاموس بتخ1)
 .18( يوسف اآية 3) واللسان والتكملة ا والتهذيب. 20( ديوانه ص 2)
 ومثله يف التهذيب.« تفعير»( اللسان : 4)
 .66/  13والتهذيب « حال»وابألصر  118/  3واللسان واملقايي   10/  2( ديوان اهلذليا 6) .25(  مد اآية 5)
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 .َسْوالءُ  وَسَحابَةٌ  أْْسَولُ  كالسَّحاِب ، يقاُل : سحابٌ  غيِره أَْيضاً اْستِْرخاءو

 وكانْت تُْدَعى َعجيبَةَ وقَْريَةَ الَحماِم قَديماً. لبَنِي َمْسعوٍد بَْطٌن من ُهَذْيل ، بِنَْخلَِة اليَمانيةِ  ُمْرتَِفعَةٍ  بِال الٍم ، ِحْصٌن على َرابِيَةٍ  : َسْولَةُ و

 تكوُن بْعَد األُْمنِية. السُّولَةَ  ، وكأَنَّ  (1)فيما طلَب ، واألُْمنِيةَ فيَما قَدََّر  السُّولَةَ  ، والفَْرُق بَْينها وبَْين األُْمنِية أنَّ  بالضِم الَمْسأَلَةُ  السُّْولَةُ و ْولُ السُّ و

اِغُب : ، اْستَثْقَلُوا َضْغطة الَهْمَزة فيه فتََكلَّموا به على التَّْخفيِف ،  في الَمْهموزِ  لُغَةٌ  الحاَجةُ التي تَْحرُص عليها النْفُس ، (2) السُّولُ  وقاَل الرَّ

اعي فيه فلم يَْهِمْزه :  قاَل الرَّ

م  هــــــــــُ قــــــــــُ ــــــــــِ الئ تح خــــــــــَ ــــــــــ  ــــــــــاَس ِإذ َرث ــــــــــن َك ال ــــــــــُ رَتحت  ِإخــــــــــح

َده و      نــــــــح رحجــــــــَ  عــــــــِ نح كــــــــان يـــــــــُ ر  مــــــــَ تــــــــَ و ُ اعــــــــح (3)الســـــــــــــــــــــ 
 

  
اِء قَْوله  السُّولَ  والدَّليُل على أَنَّ   ، أَي أُْعِطيَت أُْمنِيَّتك التي َسأَلَتها. (4) (َقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك اي ُموسى):  عزوجلأَْصلُه الَهْمز قَِراَءة القُرَّ

 ِسْيبََوْيه.، َحَكاها  َسأَْلتُ  لُغَةٌ في ، كُجواٍر وجواٍر ، ، بالضِم والكسرِ  ُسواالً  ، قاَل ثَْعلُب : يقاُل : بفتِْحهما َسْلُت أَسالو

 على هذه اللُّغَِة ولْيَس على بََدِل الَهْمَزةِ. يَُدلُّ على أَنَّها واٌو في األَْصلِ  َحَكاه أَبُو َزْيٍد وابُن جنّيِ ، يَتَساَوالنِ  قَْولُُهْم : هماو

 على هذه اللُّغَِة. (5) السُّوالِ  كُهَمَزةٍ ، كثيرُ   :ُسَولَةٌ  رُجلٌ و

ْخَمةُ  السَّْوالءُ و ْلُو الضَّ  ، قاَل : : الدَّ

 َمسحك فارٍض هنَِيٍّ  َسوحالء
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

لُ  ُن ِمثْلُه. وقَْومٌ  التََّسوُّ  .أَْسَولُ  : بالضِم ، َجْمعُ  ُسولٌ  : اْستِْرخاُء البَْطِن ، والتََّسوُّ

 لُهْدبِهنَّ إِْسباُل. ُسولٌ  وَسحائِبٌ 

 .أَْسِولَة ، كغُراٍب ، ُسَوالٍ  َجْمعِ وَحَكى ابُن جنّيِ في 

 بالضِم ، َمْوِضٌع. ُسوالنُ وبَْطُن من الهان بِن ماِلٍك أَخي َهَمدان بِن ماِلٍك  ُسوالنُ و

 وقاَل بعُض األَُدباِء.

 (6)ُهَذير َرُسوَ    فاِحَشًة  َساَلتح 
اِغُب.كما قاَل األَُدب َسأَلَ  ، قاَل : ولْيَس من ُسوالً  أَي َطلَبَْت منه  اَء قالَهُ الرَّ

ً و يَِسيُل َسْيالً  ءُ الماُء والشي َسالَ  : [سيل]  غيُره. أََسالَهو: َجَرى ،  َسياَلنا

 في الَحِقيقَِة حالَةٌ في الِقْطِر تَْحَصُل بْعَد اإِلَذابَِة. اإِلَسالَةُ و، أَي أَْجَرْيناه ،  (اْلِقْطرِ ) (7) (َوَأَسْلنا َلُه َعنْيَ )قاَل هللاُ تعالَى : 

 ، وَضعوا الَمْصَدَر َمْوِضَع االسِم. سائِلٌ  ؛ َسْيلٌ  ماءٌ و

 .السائِلُ  : الماُء الكثيرُ  السَّيلُ  أَو

اِد ؛ َوَجْدُت بَْقالً وبُقَْيالً وماًء َغلاَلً  وَّ ، وَعنَى بالبَْقل والبُقَْيل أَنَّ منه ما أَْدَرَك  سائِالً  ، أَي ماًء كثيراً  َسْيالً  قاَل ثَْعلَُب : ومن َكالِم بعِض الرُّ

إِذاً َمْصدٌر في األَْصِل لكنَّه ُجِعَل اْسماً للماِء الذي يَأْتيَك ولم يُِصْبك َمَطُره ، قاَل هللاُ  فالسَّْيلُ  فَكبُر وَطاَل ، ومنه ما لم يُْدِرْك فهو صغبٌر ؛

 .ُسيولٌ  ج .(9) (فََأْرَسْلنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِمِ ) (8) (َمَل السَّْيُل زََبدًا رابِياً فَاْحتَ )تعالَى : 

 : بالَكْسِر ، جْريَةُ الماِء. الِسيلَةُ و
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 ، أَو التي َعُرَضْت في الَجْبَهِة ، وقََصبَة األَْنِف وقد على األَْرنَبَِة حتى َرثََمتْها َسالَتْ  من الغَُرِر : الُمْعتَِدلَةُ في قََصبَِة األَْنِف أَو التي السَّائِلَةُ و

ْمراُخ. َسالَتِ  ةُ أَي اْستََطالَْت وَعُرَضْت ، فإِْن َدقَّت فهي الّشِ  الغُرَّ

__________________ 
َره اإلنسان.1)  ( يف املفردات : َقد 
 مز.( يف املفردات : الس ؤحُ  ا ابهل2)
 .67/  13والتهذيب « اخرتنك الناسُ »ا والضبرت عنه ا وانظر ختر ه فيه ا ويف اللسان :  194( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .36( طه اآية 4)
 ( يف القاموس : الس ؤا .5)
 ( املفردات للراغب.6)
 .12( سورة سبب اآية 7)
 .17( الرعد اآية 8)
 .16( سبب اآية 9)
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ُل الُهَذليُّ وَذَكَر قوساً : ِغراَر النَّْصِل : أََطالَهُ  أََسالَ و هُ ، قاَل الُمتَنَخَّ  وأَثَمَّ

فــــــــــــــات  رحهــــــــــــــَ َر مــــــــــــــُ عــــــــــــــابــــــــــــــِ ت هبــــــــــــــا مــــــــــــــَ َرنــــــــــــــح  قـــــــــــــــَ

رَاط  ُمســـــــــــــــــــــــــــــــــــاالةِ      ر ِة والـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــِ (1)اأَلغـــــــــــــــــــــِ
 

  
ين وهو َذنَبُه الدَّاِخُل في ال : بالكسِر ، ِسْنُخ قائِِم السَّيِف ونحِوه الّسيالنُ و ّكِ  نِّصاِب ، كما في األََساِس.كالّسِ

ين في النِّصاِب. ّكِ حاحِ : ما يَْدخُل من السَّْيِف والّسِ  وفي الّصِ

 قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : َسِمْعته ولم أَْسَمْعه من عاِلِم.

ْبِرقَان بِن بَْدر : ي : قاَل الَجَواِليِقي أَْنَشَد أَبُو َعْمٍرو للّزِ  قاَل ابُن بَّرِ

َرٌس و  مح مــــــــــــا دام د فـــــــــــــَ كــــــــــــُ نح ُأصــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــَِ  لــــــــــــَ

بحضـــــــــــــــــــــًا عــلـــ  و      د  قـــَ تـــــــَ يـــالنِ اشــــــــــــــــح امــي  الســــــــــــــــِّ (2)ِإهبـــــــح
 

  
 اسُم جماَعٍة. : ِسيالنُ و

 كوفيٌّ له سماٌع واْسُمه عبُد هللِا َرَوى عنه قَْيُس بُن أَبي حاِزٍم في الِفتَِن. : َصحابيٌّ  ِسيالنَ  ابنُ و

، هكذا َذَكَره الذَّهبِيُّ أَْيضاً : قاَل الحافُِظ : والصَّحيُح أَنَّهما َشْخٌص واِحٌد َرَوى عن أَبي  : تابِِعيَّانِ  ِسيالنَ  ، وجابُر بنُ  سيالنَ  عيسى بنُ و

 ُهَرْيَرة ، اْختُِلَف في اسِمه.

اَغانيُّ على ِذْكِر عيسى ، وَذَكَره الذََّهبِيُّ في الكاشِ  عن ابِن َمْسعوٍد وأَبي ُهَرْيَرةَ ، وعنه  ِسيالنَ  ِف فقاَل جابُر بنُ قْلُت : ولذا اْقتََصَر الصَّ

 محمُد بُن َزْيٍد.

ثٌ  ِسيالنَ  عيسى بنِ  إِبراهيُم بنُ و  عن هشام بِن ُعْرَوةَ وعنه الحميدّي. ُمحّدِ

 ، قالَهُ نَْصر. كَسحاٍب : ع بالحجازِ  َسيَالُ و

فَها هللاُ تعالَى : كَسحابٍَة : ع بقُْرِب المدينةِ  : السَّيَالَةُ و كة. وقاَل نَْصُر : هي  على َمْرَحلَةِ  ، َشرَّ وهي أُْولَى َمْرَحلَة ألَْهِل المدينِة إِذا إَِراُدوا مَّ

ْوَحاء في طريِق َمكَّة إِلى المدينِة. ، نَقَلَه أَبُو َعْمٍرو عن بعِض  نباٌت له َشْوٌك أَبيٌض طويٌل إذا نُزَع َخَرَج منه اللَّبَنُ  : السَّيَالَةُ و بَْين ملل والرَّ

َواةِ.  الرُّ

 ، وهو َشَجُر الِخالِف ، بلُغَِة اليََمِن. السَّيَال ي األََساِس : وكأَنَّ ثَْغَرها َشْوكُ وف

 َشَجٌر سبط األَْغصاِن عليه َشْوٌك أَبيُض أُُصولُه أَْمثاُل ثَنَايا العََذاَرى ، قاَل األَْعَشى يَِصُف الَخْمَر : السَّيَالُ  وقاَل غيُره :

نـــــــــــــَ  راب يف ســــــــــــــــــــــــــِ ا اأَلعـــــــــــــح َرهتـــــــــــــح وح ابكـــــــــــــَ  ِة الـــــــــــــنــــــــــــــ 

وحِ       الَ  شــــــــــــــــــــــــَ ري خــــــــــِ جــــــــــح ا ِم فــــــــــتــــــــــَ يــــــــــَ (3)الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
ِة  َسيالٌ  ج ، نَقَلَه أَبُو َحنِيفَةَ عن أَبي ِزياٍد ، أَو ما َطاَل من السَُّمرِ  َشَجٌر له َشْوٌك أَبيُض وهو من الِعَضاةِ ، السَّيَال وفي الُمْحَكِم : مَّ قاَل ذو الرُّ

 يَِصُف األَْجَماَل :

َن إِ  جــــــــــــــــح رحَن ابأَلمجــــــــــــــــا  مــــــــــــــــا هــــــــــــــــِ كــــــــــــــــ   ذ بــــــــــــــــَ

ر و      خــــــــــح َواِدي الــــــــــنــــــــــ  ا مــــــــــثــــــــــر صــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــَ (4)الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
كةً  أَي َجْريِه َسْيِله الماِء : َمْوِضعُ  َمسيلُ و  ، هكذا نَقَلَه ابُن ِسْيَده. كَمَسله محرَّ

 قاَل شْيُخنَا : هو من الشُّذُوِذ بمَكاٍن ال يََكاُد يُْعَرُف له نَِظيٌر.

 ِسْيَده وهو في كتاِب الشواِذ البِن جنّيِ.قْلُت : نَقَلَه ابُن 

 غيُر َمْهُموٍز على الِقياِس. َمَسايِلُ  ج

تَْين ُمُسلٌ و إنَّما هو َمْفِعل ، وَمْفِعٌل ال يُْجَمُع على ذِلَك ، ولكنَّهم َشبَّهوه بفَِعيٍل كما  َمِسيالً  بالضِم على غيِر قِياٍس ، ألَنَّ  ُمْسالنٌ و أَْمِسلَةٌ و بضمَّ

 وُرْغفان. (5)َرِغيٌف وُرُغٌف وأَْرِغفَة  قالُوا
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 أَْمِكنَة ولها نََظائُِر.وقاَل األَْزَهِريُّ : تََوهَُّموا أَنَّ الميَم أَْصليةٌ وأَنَّه على َوْزِن فَِعيٍل ولم يَُرْد به َمفِعل كما َجَمعُوا مكاناً و

.، نَقَلَ  السَّيَال ، يقاُل : له كَشدَّاٍد : َضْرٌب من الِحسابِ و اغانيُّ  ه الصَّ

__________________ 
 وانظر اللسان.« . مساالت األغرة كالقراط.. شنفت هبا»برواية :  27/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( اللسان.2)
 واللسان والتهذيب. 164( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«ابألمحا » وعجزه يف الصحاح. وابألصر :« السيا »( اللسان ومعجم البلدان 4)
 صر : رغفة.( ابأل5)
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الٍ  َسيَّالُ و ثُ  اليَماِميُّ  بُن َسمَّ  .«س م ل»الذي َرَوى عنه ابنُه محمد وقد تقدََّم ِذْكُره في  الُمحّدِ

 قاَل األْخَطُل : : كَسكاَرى ، ماٌء بالشامِ  (1) السَّيالَىو

ُت بــــــــــــــه حــــــــــــــفــــــــــــــرُي  دح هــــــــــــــِ نح عــــــــــــــَ ا ممــــــــــــــِ  فــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

يــــــــــــاىلفــــــــــــبجــــــــــــبــــــــــــا       ويــــــــــــُر  الســــــــــــــــــــــــــ  (2)فــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــَ
 

  
 : ة بنابُلَُس. َسْيلونُ و

 وَسْيلَةُ : ة بالفَيُّوم.

 : كِضيَزى ، من الثُّغوِر. ِسْيلَىو

ةِ بنِي ُسلَْيٍم والسَّواِرقِيَِّة. َسيَلٍ  َحْبسُ و كةً : بَْين َحرَّ  محرَّ

َل وَحَكى فيه الَمّد والقَْصَر ،، قاَل شْيُخنا : الثاني أَْعَرُف وأَْجَرى على أَْلِسنَِة أَْهلها ، وَصحَّ  َمسيلَةُ  ويقالُ  َمِسيالو  د بالَمْغِربِ  َح بعٌض األَوَّ

، بل الذي بناهُ هو أَبُو علّيِ َجْعفَُر بُن علّيِ بِن أَحمَد بِن  (3)وقَْولُه بناهُ الفاِطميُّوَن َغلٌَط واضٌح  ٌر بنََواِحي أَْفِريقية. قاَل :َمْعروٌف َمْشهو

اء َطِويلٍَة :مدَُّح الكثيُر العََطاِء ألَْهِل الِعْلِم ، والبِن هانِيَحْمدان األَْنَدلُِسيُّ األَميُر الم  ٍء األَْنَدلُِسيُّ فيه َمَدائُح فائِقَةٌ ، منها قَْولُه من قصيدةٍ َغرَّ

هـــــــــــــــا   املـــــــــــــــدنـــــــــــــــفـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الـــــــــــــــربيـــــــــــــــة كـــــــــــــــلـــــــــــــــّ

ـــــــــــــــّي أحـــــــــــــــور     ـــــــــــــــل  جســـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــي وطـــــــــــــــرف ابب

  

 املشـــــــــــــــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــريات ثـــــــــــــــــــالثـــــــــــــــــــة و 

  
 وجــــــــــعــــــــــفــــــــــرالشــــــــــــــــــــــــمــــــــــ  والــــــــــقــــــــــمــــــــــر املــــــــــنــــــــــري   

  
 كما قالَهُ يَْحيَى الصقليُّ الجبائيُّ وغيُره.

ْن نُِسَب إليه أَبُو العَبَّاِس أَحمُد بُن محمِد بِن َحْرِب المسيلّي قََرأَ عليه عبُد العَِزيز السماقّي ، وعبُد  هللا المسيلّي شاِرُح ُمْختََصر ابِن قْلُت : وممَّ

 الحاِجِب كاَن معاِصراً للذَّهبِّيِ.

ا يُْستَْدَرُك عليه :* وم  مَّ

 : َجَرى. َمَساالً و يَِسيُل َمِسيالً  الماءُ  َسالَ 

وَجاَش بنا البَْحُر ، أَي َوقَعُوا في أَْمٍر شِديٍد ، وَوقَْعنا نَْحن في أََشّد منه ، ألنَّ الذي  السَّْيل بهم َسالَ  . وتقوُل العََرُب :أََسالَه : َسيَّلَهُ تَْسيِيالً و

نْ   .السَّْيل به يَِسيلُ  يَُجيُِّش به البَْحر أَْسَوأَ حاالً ممَّ

 ، ومنه قَْوُل األَْعَشى : السَّْيل بمْعنَى َسائِلَة َجْمعُ  السََّوائِلو

 (4) السوائرُ ك كنَت لقً   ري َعَليح و 
 عليه الَخْيل. َسالَتْ  من كّلِ َوْجٍه وهو مجاٌز ؛ وكذا َسالَتْ  الَكتَائُِب إذا تََسايَلَتو

 .َسيَّال من ناِحيٍَة. ويقاُل : نََزْلنا بواٍد نَْبته َميَّال وماُؤه َسالُوا : جماَعةٌ  َسيَّالَةومن النَّاِس  سائِلَةً  وَرأَْيت

 ، وَرَواهُ بعٌض بالنُّوِن وهو بمْعنَاه.« أَي ُمْمتَّدها األَْطَراف سائِلُ »في صفَتِه ، صلَّى هللا تعالى عليه وسلَّم : و

 الَخدَّْين. ُمَسالُ  ومن المجاِز : هو

ُجِل : جانِبا لحي ُمَساالو  ته قاَل :الرَّ

واُده  يِّ ســــــــــــــــــــــــَ جــــــــــِ ــــــــــنــــــــــ  يِّ ال وح كــــــــــان يف ا ــــــــــَ لــــــــــَ ــــــــــَ  فـ

ك      لـــــــح تح تـــــــِ حـــــــَ ســـــــــــــــــــــاالتِ ملـــــــا َمســـــــــــــــــــــَ
ُ
ُر  امل (5)عـــــــامـــــــِ

 

  
 أَْيضاً : ِعْطفاهُ ، قاَل أَبُو َحيَّة النميريُّ : ُمساالهُ و
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ين  ــــــــَ ث ــــــــح نـ ــــــــَ ر يـ ــــــــر حــــــــح ــــــــاه عــــــــلــــــــ  ال ن َعشــــــــــــــــــــــح ــــــــَ  إذا مــــــــا نـ

ه     ــــــــــح ي ــــــــــَ َدم  ُمســــــــــــــــــــــــال قــــــــــح ــــــــــه مــــــــــن َوراٍء ومــــــــــُ (6)عــــــــــن
 

  
 إنَّما نََصبه على الظَّرِف.

فَها هللا تعالَى. قالَهُ نَْصر. َسيلو  : بالفتحِ ، اسُم َمكَّة ، َشرَّ

 هو الذي َعنَاه الشاِعُر بقَْوِله : (7)بُن األََسِل النَّْصِريُّ  َسْيلُ و

ٍر  ــــــــــح رٍ َوي ــــــــــح ي رِ  بســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ي ريٍَة  ســــــــــــــــــــــــَ غــــــــــِ ٍر مــــــــــُ ــــــــــح ي  خــــــــــَ

ُم      جــــــــــِ لــــــــــح ًة فــــــــــهــــــــــي تـــــــــــُ بــــــــــَ ًة َأو َرهــــــــــح بــــــــــَ (8)رََأتح َرغــــــــــح
 

  
__________________ 

 ( ضبطت ابلقلم يف معجم البلدان بضم السا.1)
 .«السياىل»( معجم البلدان 2)
ان املغرب وهو يومئذ ود عهد أبيه. ويف البي 315( قا  ايقوت : مدينة ابملغرب تســــــم  اممدية اختطها أبو القاســــــم  مد بن املهدي ســــــنة 3)

 قائد من قواده.ـ  . وتوىل بناءها علي بن محدون.. بناها عبيد   الشيعي وجعلها سداً بينه وبا زانته 267/  3البن عذار  
 وصدره فيه :«  ري عليه»برواية :  137( ديوانه ط بريوت ص 4)

 ليتك حا  البحر دونك كلهو 
 والبيت يف اللسان.

 ان والصحاح.( اللس6) ( اللسان والصحاح.5)
 يف التكملة املطبوع : النصري ابلصاد كاألصر.« قوله : النصري ا كذا خبطه والذي يف التكملة النضري ا فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( التكملة.8)
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 والبَْيُت َمْخُروٌم ، كما في العُبَاِب.

كةً ، َجبٌَل. َسيَلُ و  : محرَّ

ة. َسيلٍ  وفاِطَمةُ بِْنُت َسْعِد بنِ   هي أُمُّ قصّي وزْهَرة بِن كالِب بِن ُمرَّ

 : مشدََّدةً اْنِعَطاٌف في البَْحِر َحْيُث يَِمْيُل. السَّيَّالَةُ و

ْيِن. ِسْيالنُ و  : اسٌم لبَْحِر الّصِ

ِعيد األَْعلَى. ِسيلينو  : بالكسِر ، ُكوَرةٌ في َشْرقي الصَّ

 فصل الشني
 املْعَجَمِة مع الالمِ 

ْبلُ  : [شبل] ْيَد ، ج الّشِ  ، بالكسر ، قاَل الُكَمْيُت : ِشبالٌ و ، بالضِم ، ُشبولٌ و ، كأَْفلٍُس ، أَْشبُلُ و أَْشبالٌ  : بالكسِر ، َولَُد األََسِد إذا أَْدَرَك الصَّ

م  ـــــــــُ ت فـــــــــح ـــــــــَ ل ـــــــــهـــــــــّن خـــــــــَ ـــــــــدًا وهـــــــــر يشـــــــــــــــــــــــب  ســـــــــــــــــــــــعـــــــــي

رإال  َأاب      ـــــــــــــــــــــُ ب رُ  األشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــُ ب  األشـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 وقاَل رجٌل من بِني َجِذيمة :

رحَده  ــــــــــــــَ داٍة بـ نــــــــــــــاِن يف غــــــــــــــَ ــــــــــــــبــــــــــــــَ ُن ال ثــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــــَ

ا ذو      يـــــــــــ  حـــــــــــَ
ُ

م املـــــــــــ هـــــــــــح بـــــــــــا ٍ جـــــــــــَ (1)عـــــــــــده  شـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 في بنِي فالٍن إذا نََشأَ فيهم ، وقاَل غيُره : وال يكوُن إالَّ في نِْعَمٍة. َشبَلَ  وقاَل الِكَسائيُّ : َشبَّ في نِْعَمٍة.وإذا نََشأَ  ُشبوالً  الغالمُ  َشبَلَ و

 وهو مجاٌز ، قاَل الُكَمْيُت : أََعانَه أَْيضاً :وَعَطَف.  أَي عليه أَْشبَلَ و

ـــــــــــــــــــوُر و  ك األُم ـــــــــــــــــــح ت ـــــــــــــــــــَ َزبـ ا إذا حـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  ن  مـــــــــــــــــــِ

ُب و      لـــــــــــــِ بـــــــــــــح لـــــــــــــَ
ُ

َك املـــــــــــــ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ رعـــــــــــــَ بـــــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــــح
ُ
(2)امل

 

  
 التَّعطُُّف والَمعُونَةُ. اإلْشبالُ  وقاَل الِكَسائيُّ :

جْ  وَصبََرْت َعلَيهم أَقَاَمْت عليهم بعَد َزْوِجها : ُمْشبِلٌ  وهي المْرأَةُ على َولَِدها أَْشبَلَتِ  من المجاِز :و كاللَّْبَوةِ  إِْشباِلها ، تقوُل : هي في ولم تَتََزوَّ

 .أَْشباِلها على

نَّ ، قاَل شْيُخنَا : َضبََطه بالكسِر ألَنَّ إْرِمينِيَةَ قد قيَل إنَّها بالفتحِ وإْن كاَن غيَر صواٍب وَوْزنها بها إَشاَرة إلى أَ  : بالكسِر كإِْرِمينِيَة إِْشبيِليَةُ و

َدةٌ  َمْنُسوبَةٌ إلى بعِض ُملُوِك اْصبَانيول على غيِر قِياٍس ، وقيَل  الياَء مخفَّفَة ال للنََّسِب كما تََوهََّمه كثيُروَن ، وِإن َجَزَم أَْيضاً أَْقواٌم بأَنَّها مشدَّ

 إنَّها إِْسالِميَةٌ ويَأْتي ِخاَلفُه.

 لَى ،وغيُره ، ونقَل عن أَبي علّيٍ َكالماً يأْتي ِسيَاقُه في أَرمن إِْن شاَء هللاُ تعا (3)قْلُت : الَوْجَهان الَمْذُكوَران في إِْرِمينِيَة قد نَقَلَهما ياقوُت 

َدلُس وَسِريُره ، ، ويقاُل لها حْمص ألَنَّ جْنَد حْمص نََزلَها : وِلواُؤهم بالَمْيَمنَِة بْعَد لواِء جْنِد ِدَمْشق ، وبها قاِعَدةُ َمِلِك األَنْ  أَْعَظُم بَلٍَد باألَْنَدلُِس 

ِل لبلة وهي َغْربي قُْرطبة بَْينهما ثاَلثُون فَْرسخاً ، وكانَْت قَِديماً فيَما وبها كاَن بَنُو عباد ولمقامهم بها َخربَْت قُْرُطبة ، وَعَملُها ُمتَّصٌل بعَمَ 

ا اآلَن فهو بُطلَْيِطلة كذا في المْعَجِم. وِم ، وبها كاَن ُكرِسيُّهم األَْعَظم ، وأَمَّ  يَْزَعم بعُضهم قاِعَدةَ َمِلِك الرُّ

 لهواِء وُحْسن الَمبَاني ونَْهرها األَْعَظم الذي يَْصعُد الَمدُّ فيه اثْنَْين وَسْبِعين ِمْيالً ثم يُْحَسر.اْعتَِداُل ا ِإْشبِيِليَة وقاَل الشقندّي : من محاِسنِ 

 ُحْسناً من هذا َعُروُس الِبالِد األَْنَدلُِسيَّة ألَنَّ تاَجها الشََّرف وفي ُعنُِقها سمط النَّْهِر األَْعَظم ولْيَس في األَْرِض أَتَمّ  ِإْشبيِليَة وقاَل ابُن مفلحٍ :

ْيِد تَْحَت ظالِل الثَِّماِر وتَغْ   ريِد األَْطياِر أَْربعَةَ وِعْشرْين ِمْيالً.النَّْهِر يَُضاِهي دْجلَةَ والفَُرات والنِّْيل ، وتَِسيُر القََواِرُب فيه للنُّْزهِة والصَّ

ا َشَرفُ   اِء فَراِجْعه.فقد تقدََّم ِذْكُره في َحْرِف الف إِْشبِيِليَة قْلُت : وأَمَّ

الَخطَّاِب قاِضيها  ُمُدٌن وأَقَاِليم تُْذَكُر في َمَواِضِعها ، وقد نُِسَب إِليها َخْلٌق كثيٌر من أَْهِل الِعْلِم منهم : عبُد هللا بُن ُعَمَر بنِ  إِْشبَيِليَة وفي ُكورةِ 

 ، والقاِضي أَبُو بَْكِر بُن العََربّي شاِرحِ التَّْرمذي وغيُرهم. 401اَت َسنَة ، وأَبُو ُعَمَر أَحمُد بُن عبِد الَمِلِك بِن هاِشِم ، مَ  276َماَت َسنَة 
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__________________ 
 ( اللسان وفيه : ذو شبا  ورده.1)
 .242/  3( اللسان وجزء من البيت يف املقايي  2)
 وايء خفيفة.( قيدها ايقوت نصاً ابلكسر مث السكون وكسر الباء املوحدة وايء ساكنة والم 3)
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ْبلَْينِ  ذوو  كان له اْبناِن تَْوأَماِن يُْدَعيانِ  بِن ُجَشَم بِن بْكِر بِن َحبِيِب بِن َعْمِرو بِن غنِم بِن تَْغلب التْغِلبيُّ  عامُر بُن َعْمِرو بِن الَحاِرثِ  الّشِ

ْبلَْينِ  . الّشِ اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 من الفُقََهاِء. ِشْبلٍ  الَخِضُر بنُ و

 األََسُد الذي اْشتَبََكْت أَْنيابُهُ. ابِلُ الشَّ و

ً  البََدنِ  ءُ الغاُلُم الُمْمتَِلى أَْيضاً :و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ قاَل وهو أَْيضاً الشاِبُن بالنُّوِن والِحَضْجُر. نِْعَمةً وَشبَابا

ْبِليُّ و هم أَو إِلى َمْوِضعٍ أَْشَهُرهم : اإِلماُم أَبُو بْكرٍ  : بالكسِر ، اسُم َجماَعةٍ  الّشِ ْبِليُّ  نُِسبُوا إِلى َجّدِ اْختَِلَف في اسِمه فقيَل : دلُف بُن ُجْحدٍر  الّشِ
هَّاِد والعاِرفْين تُوفي ببَْغَداَد َسنَة  (1)  وقَْبُره بها يَُزاُر. 334وقيَل غيُر َذِلَك ، من أَكاِبِر الزُّ

ْبليُّ  بُن محمِد بِن الُحَسْين بِن عبِد هللا بن (2)بو الَحَسِن عليُّ ومنهم أَْيضاً أَ  البَْغَداِديُّ الشاِعُر َرَوى عنه أَبُو القاِسِم بُن السََّمْرقَْنِدّي  الشْبل الّشِ

ْبليُّ   بِن علّيِ وَماَت َسنَة نَيٍِّف وَسْبِعْين وأَْربَعُمائة ، وصاِحبُنا الَجواُد الَكِريُم المَهذَُّب عليُّ بُن محمدِ  يَِّة أَبي بْكرٍ  الّشِ  الدميرّي ، يقاُل إِنَّه من ذُّرِ

ْبليّ  ِم هذه السَّنَِة ُظْلماً وقد َوَرْدُت عليه بدميرة أَيَّام ِزياَرتي فأَْكَرَمنِي ِرِحَمه هللاُ تعا الّشِ بُن َعبَّاٍد  ِشْبلُ و لَى وقُتَِل قاتِلُه ؛الَمْذُكور ، قُتَِل في محرَّ

يُّ المَ   ثِقَةٌ إِالَّ أَنَّه يََرى القََدَر. ُمْقِرئُها تاََل على ابِن كثيٍر وَسِمَع أَبَا الطُّفَْيل وِعدَّة ، وعنه َروُح وأَبُو حذيفَةَ النَّهِدّي ؛ قاَل أَبُو َداُود : ّكِ

ْحمن عن أَبيِه ، قاَل ابُن َعِدّيٍ : له َمنَاِكير ، بُن العاَلءِ  ِشْبلُ و ثاِن. بِن عبِد الرَّ  ُمحّدِ

وَشِهَد القاِدِسيَِّة َمَع َسْعٍد ،  الجاِهِليَّةِ  في ، وسلمعليههللاصلىأَبُو الطُّفَْيِل األَْحَمِسيُّ تابِِعيٌّ أَْدَرَك النبيَّ  بِن أَبي َحيَّة ، بُن َعْوفِ  ُشبَْيلُ  : َكُزبَْيرٍ و

 إِْسَماعيل بُن أَبي خاِلٍد.وُرِوَي عن ُعَمَر ِعَداُده في أَْهِل الُكوفَة ، َرَوى عنه 

بَِعيُّ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب ابُن َعْزَرةَ  بُن ُعْرَوةَ  ُشبَْيلُ و أَبُو َعْمٍرو النََّحِويُّ عن أَنَس وَشْهر ، وعنه شْعبَةُ وَسِعيُد بُن عاِمٍر ،  الضُّ

 .بن ُدَعاَمة السَُّدوِسيّ  َختَُن قَتاَدةَ  َوثَّقَهُ ابُن ُمِعْين ، وهو

 في نََسِب ثَقيٍف. ُشبَْيلٍ  ُمنَبِّهُ بنُ و

ٌث. ُشبَْيلٍ  أَبُوو  ْعبَْيد هللا بُن أَبي ُمْسِلٍم ُمَحّدِ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : َمعَها أَْوالُدها. ُمْشبِلٌ  لَْبَوةٌ 

ه وقَِوي فهيوقاَل أَبُو َزْيٍد فيَما َرَوى أَبُو ُعبَْيٍد عنه : إِذا َمَشى الُحَوار َمَع  لَشفَقَتِها  ُمْشبِلٌ  ، يْعنِي األُمَّ ؛ قاَل األَْزَهِريُّ : قيَل لها ُمْشبِلٌ  أُّمِ

 على الَولَِد.

 وُشْبالُن بالضِم اسٌم.

ْحمن عنه. شبلٌ و  َصحابيٌّ له حِديٌث َضعيٌف من ِرَوايَِة عبِد الرَّ

المزنّي أَو البََجليُّ َصحابيُّ َرَوى عنه ُعبَْيُد هللا بُن َعْبِد هللا ، وقاَل الذَّهبِيُّ في الكاِشِف : في  بُن َمْعبِد وقيَل ابُن حاِمٍد ، وقيَل ابُن ُخلَْيد شْبلُ و

 أَبيِه أَْقواٌل ، ويقاُل ال ُصْحبَة له ولذا أَْسقَطه البَُخاِري.

ى َواِلَده ُخلَْيداً  ، وقاَل : يَْرِوي عن َعْبِد هللا بِن ماِلٍك األَْوِسّي ، وعنه ُعبَْيُد هللا بُن َعْبِد هللا قْلُت : وأَْوَرَده ابُن َحبَّان في ثقَاِت التابِِعْين وَسمَّ

ْهرّي.  والزُّ

اء. ُشبَْيلُ و  بُن الحجنبار شاِعٌر َذَكَره المصنُِّف في حرِف الرَّ

 .377خِ أَبي َسْعٍد اإِلْدِريِسّي تُوفي َسنَة اليََماِميُّ من شيو ُشبَْيل الشبيليُّ  بِن أَحمَد بنِ  ُشبَْيل وأَبُو الَخْيِر محمُد بنُ 

 لَقَُب عيسى بِن َزْيِد بِن علّيِ بِن الُحَسْين وإِليه نعتزي في النِّْسبَِة. األَْشبالِ  ومؤتم



14128 

 

الحافِِظ السخاوّي والبُْرهان البقاعّي البَْنَهاِوّي من شيوخِ  األُْشبُوليُّ  بالضِم قَْريَةٌ بِمْصَر منها الشَّْمس محمُد بُن محمِد بِن إِْسَماعيل أُْشبُولُ و

ْحمنوالبَْدر الَمْشَهدّي ، َسِمَع على ابِن الشَّْيخة وغيِره ، وكان من المسندين بِمْصَر ، وشْيُخنا َزاِهُد الَحَرِم أَبُو العَبَّا  س أَحمُد بُن عبِد الرَّ

 َمن ثم َرَجَع ِإلى مكَّةَ وبها تُوفي. َرِحَمه هللاُ تعالَى ونَفَعَنا به.كان عالماً صالحاً َسِمْعنا عليه بمكَّةَ ، ودَخَل اليَ  األُْشبُوليّ 

__________________ 
 .«اجلد»( ينسب إىل ِشبلية من قر  اسروشنة كما يف اللباب ا والذي بعده ينسب إىل 1)
 ..«.. أبو علي  مد بن ا سا»( يف اللباب : 2)



14129 

 

 بُن يَْعلَى بِن غاِلِب بِن َسْعِد َذَكَرُهما الَهَمدانّي. ِشْبلُ  بُن صحار بِن َخْوالن ، والثاني ِشْبلُ  بَْطنان في قَُضاَعة أََحُدهما شبلو

ٌث. بِشْبلِ  وأَبُو بْكٍر الطهمانّي المْعُروفُ   ُمَحّدِ

 بِن َعْمٍرو َصحابّي من نُقَبَاِء األَْنَصاِر. ِشْبلِ  وعبُد هللا بنُ 

 َعْلقََمةُ بُن قَْيٍس تابِِعيُّ ثقَةٌ. ِشْبل وأَبُو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اء ثم ضِم الموحدةِ ، قَْريَةٌ بشرف ُشبُْربُلُ  : [شبرل] ين والموحدةِ وسكوِن الرَّ ر في الباِب الخاِمِس ، َذَكَره الشْيُخ األَْكبَ  إِْشبَيِليَة بضِم الّشِ

اج  من األَْقطاب. الشُّبُْربُليّ  والعْشِرين من الفُتُوَحات وَذَكَر منها أَبَا الحّجِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اِهد عن الثَّْورّي وشْعبَة. (1): قْريَةٌ بأَْصبَهان منها عاِمُر بُن َحْمَدَوْيه  َمْشتَلَة  :[شتل]  الزَّ

الصُّوفي َحدََّث عن أَبي  (3) المشتوليّ  الطََّواِحين ، منها أَبُو علّيِ الَحَسُن بُن علّيِ بِن موسى بمشتول َرى ِمْصَر وتُْعرفُ : من قُ  (2) َمْشتُولو

 .340تُوفي َسنَة  بِن َسْهل ، قاَل ابُن القراب : بْكرِ 

ثِين. شاتيل وابنُ   من الُمَحّدِ

َ  شاتيال وعلى ر َماَت في نَيٍِّف وَخْمِسْين ومائَة وأَْلف.أَحُد المْعتَِقِدين بَحلَب ُمتَأ  ّخِ

 : جماَعةٌ بريِف ِمْصَر. الشتليونو

اِء ، أَي أَصابِعُه َشثُلَتْ  : [شثل]  وَشثْنُها َغِليُظها وَخِشنُها األَصابعِ  َشثْلُ  فهو وَخُشنَْت ، َغلَُظتْ  ، بالثاِء الُمثَلَّثَِة ، كَكُرَم وفَِرَح ِكاَلُهما عن الفرَّ

 بالنّوِن. وَزَعَم يَْعقوب وأَبُو ُعبَْيد أَنَّ الَمها بدُل من نوِن َشثْن.

يت : ّكِ  وَشثَُن ُشثُونَةً. َشثُل ُشثُولَةً  لُغَةٌ في الشَّثِْن ، وقد الشَّثْلُ  وقاَل ابُن الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِرْجلُه. َشثِلَتْ  ْحِم ُمتَراِكبةٌ ، وقد: غليظةُ اللَّ  َشثْلَةٌ  قََدمٌ 

 ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. : كَجْرَولٍ  الشَّْجَولُ  : [شجل]

ْجلَْين ِمنَّا. وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو  الطَّويُل الّرِ

وعنه فليح بُن ُسلَْيمان ، أَْوَرَده ابُن َحبَّان فى الثِّقَاِت والحافُِظ في التَّْبِصيِر َرَوى عن َمْوالهُ أَبي ُهَرْيَرةَ ،  ، كِمْنبٍَر ، تابِِعيٌّ  ِمْشَجلٍ  ثابُِت بنُ و

والَجماَعِة على أَنَّ  إالَّ أَنّهُ َضبََطه بالحاِء ال الجيِم ، والصَّحيُح ما َضبََطه الحافُِظ ، فإذاً يكوُن هذا الحرُف ُمْستَْدركاً على المصنِِّف ،

اغانيَّ أَْورَ   َده بَْين تَْركيِب َشْحتََل وَشَخَل ، فيلزُم أَْن يكوَن بالحاِء.الصَّ

 ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. (4) من كذا ، بالحاِء الُمْهَملَِة وبالُمثَنَّاةِ الفَْوقيةِ  َشْحتَلَةً  أَْعِطنِي  :[شحتل]

اغانيُّ : هي لُغَةٌ بْغَداِديَّةٌ ،  أَو قليالً منه ، قاَل : ولْيَس من كالِم العََرِب. فَةً منهأَي نُتْ  وقاَل الصَّ

ْل ذِلَك.  قْلُت : فإذاً اْستَْدَراَكه على الَجْوَهِريُّ في غيِر محلِّه فتأمَّ

. كَمنَعَ  يَْشَخلُه َشْخالً  الشَّرابَ  َشَخلَ  : [شخل]  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

 .بالِمْشَخلَةِ  وبََزلَه َصفَّاهُ  : أَي (5)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

 قاَل األَْزَهِريُّ : َسِمْعُت العََرَب يقُولُون ذِلَك.
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 .َشَخنَها َحْلباً ، وكذِلكَ  : إذا َحلَبَها َشْخالً  النَّاقَةَ  َشَخلَ  يقُولُون أَْيضاً :و قاَل :

ديقُ  الشَّْخلُ  قاَل أَبُو َزْيٍد :و  قي.أَي َصِدي َشْخِلي يقاُل : هو : الصَّ

 قالَهُ اللَّْيُث ، الغاُلُم الَحَدُث الذي يُصاِدقُكَ  هو أَو

__________________ 
 ا ويف معجم البلدان : محدونة.« املشتلي»( األصر واللباب 1)
ُتو  بضم امليم والتاء وسكون الشا.2)  ( ضبطت عن ايقوت وقيد ضبطها نصاً ا وضبطت يف اللباب ابلقلم ُمشح
 يف اللباب عل  ضبطها بضم امليم وسكون الشا وضم التاء.( نص ابن األثري 3)
 لي  يف القاموس ا وقد وضعها الشارح داخر األقواس خطب.« الفوقية»( لفة 4)
 .224/  2( اجلمهرة 5)
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ُله كَبمرٍي ا مبعحىَن الص ِدي  ا يقاُ  : هو  كالش ِخيرِ   َأي َصِفي ُه. َشِخيُلهو  شخح
 صافَاهُ. إذا َشاَخلَهُ ُمَشاَخلَةً  قدو

ْين والخاُء  .(1)، قاَل ابُن ُدَرْيٍد : هي َعَربيةٌ َصِحيَحة وإن كانت ُمْبتََذلةً  ، بكسِر ميِمِهما ، الِمْصفاةُ  الِمْشَخلَةُ و الِمْشَخلُ و وقاَل ابُن فاِرس : الّشِ

 ٍء.والالُم لْيَس بشي

 لَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن.، أَْهَملَه ا كصاِحبٍ  شاِدلٌ  : [شدل]

اغانيُّ : هو  َعلٌَم. وقاَل الصَّ

 .(2)، كذا في التَّْبِصيِر  بِن علّيِ النَّْيسابوِريُّ صاِحُب اسحَق بِن راهويه شاِدلِ  محمُد بنُ و

يِّدُ   ، قال شْيُخنا وقد أَْنَكُروه وتَعَقَّبُوه ؛المْعَجَمةِ  أو هي بالذَّالِ  قُْرَب تونس كما في لطاِئِف الِمنَِن ؛ بهاٍء : ة بالَمْغربِ  شاِدلَةُ و القطُب  منها السَّ

ّي بن عليُّ بُن عبِد هللا بِن عبِد الجباِر بِن تَِميِم بِن هرمز بِن حاتِِم بِن قصّيِ بِن يونس بِن يوشع بِن ورِد بِن أَبي بَطَّال عل أَبُو الَحَسنِ  اإِلمامُ 

ْدريس بِن ُعَمَر بِن إِْدريس بِن إِْدريس بِن عبِد هللا بِن الَحَسِن بِن الَحَسِن بِن علّيِ بِن أَبي طاِلِب الحسنّي أَحمَد بِن محمِد بِن عيسى بِن إِ 

ا َوَرَد من الَمْغرِب نَزَل  من ُصوفِيَّة اإِلْسَكْنَدِريَّةِ  (4) الشَّاِدِليَّةِ  العِليَّةِ  أُْستاذُ الطَّائِفَةِ  ونفعنا به آِمين. سرهقدس .(3) الشاِدِليُّ  اإِلْدِريسيّ  أَي لمَّ

 بها.

أَبُو الَحَسِن عليُّ بُن عبِد الجباِر قاَل شْيُخنا : وقد َردَّ ذِلَك شيُخ مشايِخنِا أَبُو علّيِ الَحَسُن بُن َمْسعوٍد اليومي في شرحِ َداِليَّتِه حيُث قاَل الشَّيخ 

 محمُد ألَنَّه كان يَعَبَُّد فيها ولْيَس منها كما توهََّم صاِحُب القَاُموِس واْقتَفَى أَثََره تلميذُهُ شْيخنا اإلماُم أَبُو عبِد هللا شاِدلَة الزرويلي : ونُِسَب إلى

ه على ما قالَهُ ، وله َرِضَي هللا تعالَى عنه تَْرجمةٌ َمْبسوَطةٌ في لطاِئِف الِمنَِن وغيِره ؛ ُوِلَد  َرِضَي هللا تعالى عنه في َسنَة بُن المسناوي وأَقَرَّ

من قَُرى أَْفِريقية ، وَدَخَل  شاِدلَةَ  ، بقَْريِة غمارة من قَُرى أَْفِريقية بالقُْرِب من َسْبتَه ، ثم اْنتَقََل إلى تُونُس وسَكنَ  593، ويقاُل : َسنَة  591

ال ؛ في َشْهِر ذي القْعَدةِ أَو 656الشَّْرق وتُوفي بَصْحراء ِعْيَذاب َسنَة  ين أَبُو الفَْضل وفيهم يقُولُ  َشوَّ وأَبُو  األْستاذُ العاِرُف باهلل تعالَى تاُج الّدِ

وغيرهما ، الُمتََوفَّى  (5)هللا الكْنَدِرّي صاِحُب كتاِب التَّْنوير في إْسقاط التَّْدبير شاِرُح الِحَكِم  بِن َعطاءِ  أَحمُد بُن محمِد بِن عبِد الَكِريمِ  العَبَّاِس 

 ، وقد أََخَذ عن أَبي العَبَّاِس المرسّي وغيِره : 709ْصَر َسنَة بمِ 

بــــــــــِّ  كح حبــــــــــُ ةِ مَتَســــــــــــــــــــــــ  يــــــــــ  َ  مــــــــــا ( 6)الشــــــــــــــــــــــــاِدلــــــــــِ لــــــــــح  تـــــــــــَ

ِر      روُم فـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــِّ ح ذاَ  مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم وَحصـــــــــــــــــــــــــِّ  تـــــــــــَ

  

م و  نـــــــــــاَ  عـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم فـــــــــــإهنـــــــــــ ُ يـــــــــــح ُدَونح عـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ  ال تـ

  
رِ    تـــــــــــــــبمـــــــــــــــِّ

ُ
ُاِ املـــــــــــــــ ًد  يف َأعـــــــــــــــح وُم هـــــــــــــــُ (7)جنـــــــــــــــُُ

 

  

* * * 
م و  هـــــــِ ـــــــبـــــــاســـــــــــــــــــــِ ِ  ل ـــــــِ ب ـــــــِ ـــــــل م ب هـــــــُ ـــــــح نـ ب عـــــــَ جـــــــِ ـــــــَ ت  ال حتـــــــَح

لـــــــــي     جـــــــــَ نـــــــــح ّر تـــــــــعـــــــــلـــــــــو وتــــــــــَ م يف الســـــــــــــــــــــــِّ  فـــــــــبنـــــــــواُرهـــــــــُ

  

م حــــــــقــــــــيــــــــقــــــــًة و  رَاهــــــــُ ــــــــَ  جــــــــاهــــــــد تشــــــــــــــــــــــاهــــــــد كــــــــي تـ

  
ز ِ    عــــــــــــح نح مبــــــــــــَِ ُدوا كــــــــــــال ولــــــــــــكــــــــــــِ قــــــــــــِ  فــــــــــــمــــــــــــا فــــــــــــُ

  
 : الشاِدليُّ  وقاَل أَبُو الَحَسِن عليُّ بُن ُعَمَر القَُرِشيُّ المخائي

تح  شــــــــــــــــــــــــــاِدِدّ َأان  ــــــــــــُ ُت وِإن أَم ــــــــــــح ي ــــــــــــِ ي  مــــــــــــا حــــــــــــُ

وَريت يف الــــــــــنــــــــــاِس َأنح      لــــــــــوافــــــــــَمشــــــــــــــــــــــــُ د  َتشــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــَ

  
 وقاَل غيُره :

بِّ  كح حبـــــــــــــــــُ ه  الشـــــــــــــــــــــــــــــــاِدِدِّ مَتَســـــــــــــــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــإنـــــــــــــــــ 

رِ      هــــــــح رِّ واجلــــــــَ لــــــــيــــــــك يف الســــــــــــــــــــــِّ  لــــــــه طــــــــر  الــــــــت ســــــــــــــــــــــح

  

رِِه  امـــــي عـــــلـــــ  َأهـــــــِر َعصـــــــــــــــــــح ِن الســـــــــــــــــــــ  و اَ ســـــــــــــــــــَ ـــــُ  أَب

  
لــــــــــتح عــــــــــن الــــــــــعــــــــــّد    اتــــــــــه جــــــــــَ رَامــــــــــَ رِ كــــــــــَ  واَ صــــــــــــــــــــــــح
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 وقاَل غيُره :

بِّ  كح ؛ حبــــــــــُ َ  مــــــــــا  الشــــــــــــــــــــــــاِدِدِّ مَتَســــــــــــــــــــــــ  لــــــــــح  فــــــــــتـــــــــــَ

ال     قــــــــــــــِّ ح ذا املــــــــــــــنــــــــــــــاط وَحصــــــــــــــــــــــــــــِّ روُم وحــــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

  

ــــــــــــُده  ري ــــــــــــُ ــــــــــــه يف كــــــــــــرِّ حــــــــــــاٍ  ت رح ب َوســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ  تـ

  
ال   َوســــــــــــــــــــــــِّ تــــــــــــَ اَب مـــــــــــن أَيحيت بـــــــــــه مـــــــــــُ  فـــــــــــمـــــــــــا خـــــــــــَ

  
__________________ 

 صفيه ا فعريب صحيح وإن كان قد ابتذ .( عبارة اجلمهرة : فبما قوهلم : شّخر الرجر : 1)
 .764/  2( انظر التبصري 2)
 ( يف القاموس : الشاِذد  : ابلذا  املعجمة.3)
 ( يف القاموس : الشاِذلي ِة ا ابلذا  املعجمة.4)
 .«قوله : شارح ا كم ا وا كم له أيضاً »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ابلدا  املعجمة.( يف القاموس الشاذلة ا 6)
 .«َتردُم ُهد ً »( من شواهد القاموس ا ويف القاموس : 7)



14133 

 

ه عن كتاِب األَْذكاِر للَمْقِريزي : قاَل شْيُخنا : ومن العجائِِب ما نَقَلَه شْيُخنا اإِلماُم العاِرُف الجاِمُع أَبُو العَبَّاِس ِسْيِدي أَْحمد بن ناِصر في رْحلَتِ 

 ذَّاِل المْعَجَمِة ؛ قاَل : وَكتَْبته ألَنَّا ال نَْنُطُق به إالَّ بكسِر الذاِل انتهى.أَنَّ الشاذُليَّ بضِم ال

الشَّاِذليُّ ، أَي أَْنَت الفَْرُد في قْلُت : لْيَس هذا بعَِجيٍب ، فقد ورد أَنَّه َرِضَي ُّللاُّ تعالى عنه ُخوِطَب يَْوماً من األَيَّاِم فقيَل له : يا عليُّ أَْنَت 

ْل ذِلَك.خْدَمتِ   ي ، فتأَمَّ

ين أَبُو َمْحموٍد الَحْنِفّي   بثاَلثَِة أَْشياَء لم تكن ألََحٍد قَْبلهم وال بَْعدهم. الشَّاِدِليَّةُ  ، اْختَصَّت سرهقدسقاَل ِسْيِدي َشْمس الّدِ

ُل : أَنَّهم ُمْختاُرون من اللّْوحِ الَمْحفُوِظ.  األَوَّ

ْحِو.الثاني : أَنَّ الَمْجذُوَب منهم يَ   ْرجُع إلى الصَّ

 الثاِلُث : أَنَّ القطَب منهم َدائِماً أَبَداً إلى يَْوم الِقيَاَمِة.

ْين محمُد الشَّاِطر لتلميِذه ِسْيِدي ُمَحمد الشَِّريفّي : يا محمُد إذا أََراَد هللا بعَْبٍد   .شاِدلّيٍ  ُسوءاً َسلََّطه علىوقاَل القطُب ِسْيِدي ناِصُر الّدِ

ة محمٍد ، صلَّى هللا تعالى عليه وسلَّم ، فإن كانَ وقاَل   ُعموماً َسِلَمْت منه أَبُو العَبَّاِس المرسي : إذا أََراَد هللا أَْن ينزَل بالًء َسلَّم منه أُمَّ

م بن بَِشيش ، عن أَبي العَبَّاس السَّْبتِي ، عن أَبي فقيَل : أََخَذ عن ِسْيِدي عبد السَّال الشَّاِدِليّ  . واْختُِلَف في أَْخِذ ِسْيِدي أَبي الَحَسنِ الشَّاِدِليَّةُ 

 محمٍد صالح عن أَبي َمِدين الغَْوث.

 وَذَكَر القشاشيُّ في السمط المجيِد أَنَّ ِسْيِدي عبَد السَّالم أََخَذ عن أَبي مدين من غيِر َواِسَطٍة.

ُم أَبُو الَحَسِن أَْيضاً عن أَبي الفتحِ الَواِسِطّي شيُخ مشايخِ الرفاِعيَِّة بِمْصَر ؛ وَسنَُد هذه قاَل أَبُو ساِلٍم العياِشّي : والتاِريُخ يْقبَلُه ، وأََخَذ اإلما

َسائِل.الطَِّريقَة وَكْيِفيَّة تََسْلسلها إلى فَْوق قد بَيَّناه في كتابِنِا العَْقِد الثِّمين وفي إِتْحاف األَْصِفياء وغيِرهما من ال  رَّ

 أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. بٍ كصاحِ  شاِذلٌ  : [شذل]

اغانيُّ : هو  والذاُل ُمْعَجمةٌ. َعلَمٌ  وقاَل الصَّ

 من أَْجداِد مكحوٍل. ، (1)، كما في التَّْبِصيِر  شاِذلٍ  بنُ  هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : َسْهَرابُ  َشْهرانُ و

 .شاِذلٍ  هو أَبُو ُمْسِلٍم واِلُد َمْكحوٍل كذا في اإِلْكماَل ، فهو َمْكُحوُل بُن ُمْسِلم بِن َسْهراب بنِ  (1)قاَل الحافُِظ : َسْهراُب 

َمْشهوراً َغْير أَنَّه َضبََطه ، تَْرَجمه السَّْبِكيُّ في الطَّبَقاِت ، وقاَل : كاَن َواِعظاً  لَقَُب ُعَزْيِزّيِ بِن عبِد الَمِلِك الفَقيِه الشَّافِِعّيِ  : كَحْيَدَرةٍ ، َشْيَذلَةُ و

 بالدَّاِل الُمْهَملِة.

اِد بِن أَْوس ، وعنه َحسَّاُن بُن َعطِ  (2) بُن أُدَّةَ  َشَراحيلُ   :[شرحل] اِمِت وَشّدِ اغانّي ، وفي أَبيِه أَْقواٌل ، عن َعبَاَدةَ بِن الصَّ يَّةَ أَبُو األَْشعَِث الصَّ

حمن بُن يَِزيِد بِن جابِر  ، ثِقَةٌ َشِهَد فَتَْح ِدَمْشق. وعبُد الرَّ

حمَن بُن ُشَرْيح وابُن لُهَ  بُن يَزيدَ  َشراِحيلُ و ْحمن الَحْبِلّي ، وعنه َحْيَوةُ بُن شريحٍ وعبُد الرَّ  ْيعَة ، ثِقَةٌ.الْمعَافِِرّي عن أَبي قالبَةَ وأَبي عبِد الرَّ

ثوَن. األَْسوِد َضعَّفَه محمُد بُن َعْوٍف ، العَْنِسيُّ عن محمِد بِن َعْمِرو بنِ  بُن َعْمٍرو َشراِحيلُ و ى ُمَحّدِ بُن َعْمٍرو  َشراِحيلُ  ولهم رُجٌل آَخر يَُسمَّ

ا  عن إْبراهيَم فَمْجُهولُون. َشَراِحيلُ وعن فَضالَةَ  َشَراِحيلُ وبُن عبِد الَحِميِد  َشَراِحيلُ  َرَوى عن بَْكِر بِن خنيس ضعَف أَْيضاً : وأَمَّ

ْحمن ، الُجْعِفيُّ  َشَراِحيلُ ويُعَدُّ في الْحمِصيِّين َرَوى عنه أَبُو يَِزيد الهوزنّي ،  قَِريُّ الِمنْ  َشَراحيلُ و . ُشَرْحبيلُ  أَو هو َرَوى عنه ابنُه عبُد الرَّ

ةَ  َشَراِحيلُ و ، َرِضَي هللاُ  َصحابِيُّونَ  الَحْضَرميُّ له ِوفَاَدةٌ  بُن ُزْرَعةَ  َشَراِحيلُ و الَهَمدانيُّ ، وقيَل الكْنِديُّ َرَوى عنه حجُر بُن َعِدّيِ. بُن ُمرَّ

 تعالَى عنهم.

.بُن ماِلِك بِن ذبيان إِليه اْنتََهى َشَرُف عّكٍ ، وهو َجدُّ األَِمير سملقة الذي َمرَّ  َشَراحيلُ وقْلُت :    ِذْكُره في القاِف قالَهُ النَّاِشريُّ

 ال يَْنَصِرُف عند ِسْيبََوْيه في َشَراِحيلُ  قاَل الَجْوَهِريُّ : *و

__________________ 
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 وفيه شهران. 764/  2( التبصري 1)
 ب.. ويقا  آدة جد أبيه ا وهو ابن شراحير بن كل.. ( قيدها يف تقريب التهذيب : آدة ابملد وختفيف الدا 2)
 ساقطة من األصر. (*)
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َنحِض كَسرَاِوير ا قاَلُه شيحُخنا. َمعحرَِفٍة وال َنِكَرةٍ 
ُدها كاِفَيٌة يف امل ِض ا َأي فهي َوحح  ألَن ه ِبزِنَِة مَجحِض اجَلمح

 قاَل : وهذا هو الذي َجَزَم به األَْكثَُر.

أَي ألَنَّه عْنَده لْيَس بَجْمعٍ ، وما لَْيَس بَجْمعٍ وِإْن كاَن على صيغَتِه عْنَده يْحتَاُج إلى  وعنَد األَْخفَِش يَْنَصِرُف في النِّكَرةِ  ثم قاَل الَجْوَهِريُّ :

 علٍَّة أُْخَرى وهي الِعْلِميَّةُ في ِمثِْل هذا.

 ْعَجِميَّةٌ.ألَنَّه َعَربيَّ ، وفاَرَق السََّراِويل ألَنَّها أَ  فإِْن َحقَّْرتَه اْنَصَرَف عنَدهما ثم قاَل الَجْوَهِريُّ :

وهذا لْيس بصحيحٍ إِذ لو كاَن َكذِلَك لَكاَن َمْصروفاً ألَنَّ  عزوجلوقاَل ابُن الَكْلبِّي : كلُّ اسٍم كاَن في آخره إِيٌل أَو إِلٌّ فهو ُمَضاٌف إِلى هللا 

 اإِليَل واإِللَّ َعَربيَّان.

 ، ويقاُل أَْيضاً َشَراِحْين. َشَراِحيل أَْصِليَّة فيثم إِنَّ َصِريَح َكالِم المصنِِّف أَنَّ الالَم 

 وَزَعَم يَْعقوب أَنَّ نُونَه بََدٌل ، وَذَكَر ابُن القَطَّاعِ أَنَّ الالَم زائَِدةٌ.

ا قَْوُل الشاِعِر :قاَل أَبُو َحيَّان : وكأَنَّه عْنَده من الشَّْرح ، وَجَزَم به في االرتشاف وَشْرح التَّْسِهيل وَغْيِرهما ؛   وأَمَّ

نٍّ و  ينِّ كــــــــــــــــــــر   ــــــــــــــــــــَ ينِّ و ــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــَ

ي      رَاحــــــــــِ وحمــــــــــي شــــــــــــــــــــــــَ يِن ِإىل قـــــــــــَ مــــــــــُ لــــــــــِ (1)أَُمســــــــــــــــــــــــح
 

  
اُء : أََرادَ   فَرّخَم في غيِر النَداِء. َشَراِحيل قاَل الفرَّ

. كُخَزْعبيلٍ  ُشَرْحبيلٌ  : [شرحبل] اغانيَّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 قيَل : أَْعَجِميَّة.وهو اسُم رُجٍل : و

ْحمن. الُجْعِفيُّ أَو هو َشراحيلٌ  ُشَرْحبيلُ و لم أَجْد له ِذْكراً في معاِجِم الصَّحابَِة. الَحْنَظِليُّ  ُشَرْحبيلُ و  وقد تقدََّم أَنَّه َرَوى عنه ابنُه عبُد الرَّ

 .60ه ُصْحبَةٌ ، تُوفي َسنَة بِن َسلََمةَ الثّقَِفيُّ ، قاَل ابُن َشاِهْين : ل بُن َغْيالنَ  ُشَرْحبيلُ و

ْمطِ  ُشَرْحبيلُ و عنه َمْكُحوُل الِكْنِديُّ أَبُو يَِزيد أَِميُر حمص لُمعَاِويَةَ ، كاَن من فُْرَسانِه ُمْختَلَف في ُصْحبَتِه ، َرَوى عن ُعَمَر وَسْلَمان ، و بُن الّسِ

ةَ مَ  ه وأَبُوه عبُد هللا بُن المطاع التِّمْيِميُّ أَبُو  بُن َحَسنَةَ  ُشَرْحبيلُ و .42اَت بِصفِّْين َسنَة وُسلَْيُم بُن عاِمِر وُجبَْيُر بُن نفيِر وكثيُر بُن ُمرَّ وهي أُمُّ

ْن هاَجَر إِلى الَحبََشة ، وهو أََحُد أَُمَراء أَْجنَاد الشَّاِم ، َرَوى عنه عبدُ  ْحمن بُن غنِم ،عبِد هللا األَِمير َحِلْيف بنِي ُزْهَرةَ ممَّ بُن  ُشَرْحبيلُ و  الرَّ

 َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصَحابيُّونَ  نََزَل حْمَص َرَوى عنه نمرانُ  ُشَرْحبيلٍ  بُن أْوٍس أَو هو أَْوُس بنُ  ُشَرْحبيلُ و 18شفقَةَ تُوفي َسنَة 

 وفاتَهُ :

 بُن َمْعديْكِرَب فهُؤالء لَُهم ُصْحبته أَْيضاً. ُشَرْحبيلُ 

فَه ، وهم ثاَلثَةُ ِرَجاٍل : أََحُدهم َمْولَى بنِي خطَمةَ عن أَبي ُهَرْيَرةَ وابِن َعبَّاٍس ، وعنه ابُن أَبي ِذئٍْب وماِلٍك وَضعَّ  بُن َسْعدٍ  ُشَرْحبيلُ و

بُن َسْعِد بِن َعبَاَدةَ  ُشَرْحبيلُ  والثاِلثُ  المِدينَِة َرَوى عنه أَْهلُها :بي َوقَّاص عن أَبيِه ِعَداُده في أَْهِل بُن َسْعِد بِن أَ  ُشَرْحبيلُ  الدَّارقْطنِيُّ ، والثاني

ه وأَبيِه وعنه ابنُه عَ  بُن َسِعْيدِ  ُشَرْحبيلُ و .ُشَرْحبيلٍ  الَخْزَرِخيُّ عن أَبيِه عنه ابنُه َعْمُرو بنُ  ْمُرو وعبُد هللا بُن محمِد بِن َسْعِد بِن َعبَاَدةَ عن َجّدِ

ْحمن الَجْبِلّيِ وعنه اللَّْيُث وابُن لَُهْيعَ  بُن َشريكٍ  ُشَرْحبيلُ و بِن عقيٍل وثَِّق. بِن حاِمِد  بُن ُمْسِلمِ  ُشَرْحبيلُ و ةَ ، َصُدوٌق.المعَافِِريُّ عن أَبي عبِد الرَّ

بن ُعثَْمان وإِْسَماعيُل بُن َعيَّاَش ،  (2)عنهم عن أَبي أَماَمةَ وجبيِر بِن نَِفْير وعنه َجريُر الخوالنيُّ الحْمِصيُّ عن تميِم الدَّاِرّيِ وعدَّة أَْرَسَل 

حمِن بِن َراِفعٍ  بُن يَِزيدَ  ُشَرْحبيلُ و َوثَّقَهُ أَْحمُد وَضعَّفَهُ ابُن ُمِعْيٍن. عن  الَحَكمِ بُن  ُشَرْحبيلُ و وعنه َسِعيُد بُن أَبي أَيُّوب. المعَافِِريُّ عن عبِد الرَّ

يوان : قاَل ابُن خزيمة أَنَا أَْبرأُ من عْهَدتِهما ؛ (3)عاِمِر بِن  ثوَن. عاِئل ، قاَل الذََّهبيُّ في َذْيِل الّدِ  وفاتَهُ. ُمَحّدِ

بُن مدرك الُجْعِفيُّ عن ابِن َعبَّاِس وعنه محمُد بُن ُعبَْيٍد َصُدوٌق ،  ُشَرْحبيلُ والرحبيُّ عن َعْمِرو بِن العَاص وثَِّق ،  (4)بُن شفقة  َشَرْحبيلُ 

 بنُ  ُشَرْحبيلُ وأَبُو َسْعٍد عن ابِن َعبَّاٍس ،  ُشَرْحبيلُ وبُن َمْعشر العَْنِسيُّ عن َمعَاذ بِن َجبَل ،  ُشَرْحبيلُ و

__________________ 
(1) .... 
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 عثمان.( يف ميزان االعتدا  : َحرِيز بن 2)
 ( يف ميزان االعتدا  : عامر بن انئر.3)
 ( يف تقريب التهذيب : شفعة بضم املعجمة وسكون الفاء.4)
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َن عن َأيب الد رحَداء ا  بيرُ و أميح ِرَب ا  ُشَرحح رو بِن َمعحديكح بيرُ و بُن الَقعحَقاِع وقد َتَكل م فيه عن َعمح َعِت الص اغاين   ُشَرحح بُن اأَلشح
َعاء ا نـح رَاِحير ا من صــــَ ام ويقاُ  هو شــــَ بيرُ و لشــــ  َرحح بيرُ و بُن بالٍ  اخلُوحالين  ا  شــــُ َرحح رحِط  شــــُ بُن َمعحن ا فهُؤالء ُكل هم عل  شــــَ

 املصنِِّف.
. وأَبُو أَيُّوب  بِن َمْريم بِن ُسْفيَان ذي جرب َذَكَره ُشَرْحبيلِ  بُن الحاِرِث بِن َزْيٍد بِن زنيِم بِن ذي ُرَعْين َجدُّ شراَحةَ بنِ  ُشَرْحبيلُ و الَهَمدانيُّ

َمْشِقيُّ  ْحمن الّدِ  ُعِرَف بذِلَك ألَنَّه ابُن بِْنت ُشَرْحبيل ، َرَوى عنه أَبُو َسْعِد الَهَرِوّي. الشَُّرْحبيِليُّ  ُسلَْيماُن بُن عبِد الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 كَجْعفٍَر ، أَْهَملَه الَجماَعةُ. الشَّْرَذلُ  : [شرذل]

ُجُل الطَّويُل.و  قاَل ابُن أَبي َخْيثََمةَ : هو الرَّ

ٌث َرَوى عنه قَْيُس بُن الَحاِرِث األََسِديُّ هكذا هو في االْستِْيعاِب البِن عبِد البَّرِ الحافِظ وَوَجْدته هكذا في ها الشَّْرَذلِ  وخِمْيَصةُ بنُ  ِمِش ُمَحّدِ

 .(1)نسخِة اللَِّساِن 

ْروالُ  : [شرل]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. : بالكسرِ  الّشِ

جْستاني : هيوقاَل ابُن األَْنبَاِري : ق ْروالِ  اَل الّسِ ْين ، هكذا َسِمْعته من األَْعَراِب. قاَل : كأَنَّه َسِمعَه بالفاِرِسيَِّة وهو ال يَْعِرفه  لُغَةٌ في الّسِ بالّسِ

 فَحَكاه.

ْين. يَّةٌ ُمْبتََذلَةٌ ، ومنهم َمْن يقُوُل َشْلوار ويَْفتَح الّشِ  قْلُت : وهي لُغَةٌ عاّمِ

 : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. ةُ الشَّْسلَ  : [شسل]

 ، بالثاِء الُمثَلّثَِة. من األَْقداِم الغَليَظةُ ، لُغَةٌ في الشَّثْلَةِ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هي

. َشْشقَلَةً  الدينارَ  َشْشقَلَ  : [ششقل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 العَْين ، َعَجِميَّة قالَهُ ابُن ِسْيَده.، هكذا هو نَصُّ  َعيََّرهُ  وقاَل اللَّْيُث :

ْعَر الَجيِّدَ  . وقاَل اللّْيُث : هي كلمةٌ ِحْميَِريَّةٌ لََهَجْت بها َصيَاِرفَةُ الِعَراِق في تَْعيِير الدَّنانِيِر ، بالشَّْشقَلَةِ  قاَل : ؟وقيَل ليُونُس : بَِم تَْعرُف الّشِ

 ا أَي َوَزنَّاها ِديناراً ديناراً ، ولْيَسْت َعَربيَّة َمْحَضة.أَي َعيَّْرناه َشْشقَْلناها يقُولُون قد

ْين والقاُف ؛ إالَّ  (2)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد  يناِر لتَْنُظَر أَيُّهما أَثْقَُل. الشَّْشقَلَةُ  : أُْهِملَِت الّشِ يناَر بإَزاء الّدِ  فإنَّها : أَْن تَِزَن الّدِ

 َضةً.قاَل : وال أَْحَسبُها َعَربيَّةً َمحْ 

 أَي َوَزْنتُها. َشقَْلتُها الدَّنانِيَر ، وقد أَْشقلَ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقالُ 

ا قَْوُل اللَّْيِث تَْعيِير الدَّنانِير فإنَّ أَبا ُعبَْيٍد َرَوى عن أَنَُّهم قالُوا الِكَسائي واألَْصَمِعي وأَبي َزْيٍد  قاَل األَْزَهِريُّ وهذا أَْشبَه بَكالِم العََرِب ، وأَمَّ

 َجِميعاً عايَْرُت الَمَكايِيَل وعاَوْرتها ، ولم يُِجيُزوا َعيَّرتها ، وقالُوا التَّْعييُر بهذا المْعنَى لَْحٌن.

 فَيُلَيُِّن ويَُهيُِّج الباَءةَ. في العََسلِ  ِعْرُق َشَجٍر ِهْنِدّيٍ يَُربَّى ، (3)، والالُم مشدََّدةٌ في األُْولَى  األَْشقاقُلُّ و الشَّقاقُلُ و الشَّْشقاقُلُّ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

. الشَّْوَشلُ  اغانيُّ  : كَجْوَهٍر ، الخْصُب والرّغُد أَْهَملَه الَجماَعةُ ، وأَْوَرَده الصَّ

ِم المَشدََّدةِ مقصوَرةً ، فإذا ُخفِّفَْت ُمدَّ  الشاصلَّى  :[شصل] اِد وفتحِ الالَّ وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ  (4) نَْبتٌ  ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ ، وهو تْ بضِم الصَّ

 ، كما في اللَِّساِن والعُبَاِب. أََكلَهُ  إذا َشْفَصلَ و َشْوَصلَ  :
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كةً ،  الشَّعَلُ  : [شعل]  في ناحيٍَة منها ، وَخصَّ بعُضهم به َعْرضاً. والنَّاِصيَةِ أَ  ، بالضِم ، البَياُض في َذنَِب الفََرِس  الشُّْعلَةُ و: محرَّ

ةٌ   ، وهو في الذنَِب أَْكثَُر. القََذالِ  قد يكوُن فيو تأُْخذُ إْحَدى العَْينَْين حتى تَْدخَل فيها ، َشْعالءُ  يقاُل : ُغرَّ

__________________ 
 .«شرذ »اللسان ترمجة مستقلة ملادة ( أفرد 1)
 .344/  2( انظر اجلمهرة 2)
رت ( كذا ا والثانية أيضـــاً بتشـــديد الالم كما يف ترمجة عاصـــم أفندي عن هامش القاموس ا ويف التكملة أيضـــاً بتشـــديد الالم يف اللفظتا ا ضـــب3)

 قلم ا يعين يف الششقاقّر واألشقاقّر.
 ( يف القاموس : نباٌت.4)
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 ؛ قاَل : َشعَلٍ  إذا َصاَر ذا اْشعَالَّ اْشِعيالالً  كذِلكَ و ، واألَِخيَرةُ شاذَّةٌ ، ُشْعلَةً و َشعاَلً  كفَِرحَ  َشِعلَ 

ب يف كـــــــرِّ جـــــــانـــــــٍب و  يـــــــح هـــــــاِض الشـــــــــــــــــــــ  عـــــــَد انـــــــتـــــــِ  بـــــــَ

جي حــــــــىت      مــــــــ  َب   عــــــــلــــــــ  لــــــــِ عــــــــَ هــــــــا  اشــــــــــــــــــــــح يــــــــمــــــــُ (1)هبــــــــَ
 

  
َك األَلَف الْلتِقَاء السَّاِكنَْين اْشعَالَّ  أََرادَ  وه إلى  فحرَّ ل الَحَرَكة ، فإذا اْضَطرُّ ، فاْنقَلَبَْت َهْمَزة ألَنَّ األَلَف َحْرٌف َضعيٌف واِسُع الَمْخَرجِ ال يَتََحمَّ

ُكوه بأَْقرب الُحُروِف إليه.  تَْحِريِكه َحرَّ

هو أَْصبَُغ ، وإْن كاَن في َصْدِرِه فهو أَْدَعُم ، فإذا بَلََغ ، وإن كاَن في َوَسِط الذنَِب ف أَْشعَلُ  فهو ويقاُل إذا كاَن البَياُض في َطَرِف َذنَِب الفََرِس 

 التَّجعيُل إلى ُرْكبَتَْيه فهو ُمَجبٌَّب ، فإْن كاَن في يََدْيه فهو ُمقَفٌَّز.

 .الشَّعَل نُ بَيِّ  أَْشعَلُ  ، والفََرسُ  الشُّْعلَة وقاَل األَْصَمِعيُّ : إذا خالََط البَياُض الذَّنََب في أَّيِ لوٍن كاَن فذِلكَ 

 .َشْعالءُ  وهي شاِعلٌ و َشعيلٌ  قاَل غيُره :و

 أَْمعََن. : يَْشعُل َشعاَلً  فيه كَمنَعَ  َشعَلَ و

 اْلتََهبَْت واْضَطَرَمْت. تََشعَّلَتْ و أَْشعَلََها فاْشتَعَلَتْ و كَشعَّلَها تَْشِعيالً  أَْلَهبَها ، أََجاَزها أَبُو َزْيٍد ، أَي يَْشعَلُها َشعَالً  في الَحَطبِ  النَّارَ  َشعَلَ و

َجْت في الَحَطِب. اْشتَعَلَتِ  وقاَل اللّْحيَانيُّ :  الناُر تَأَجَّ

ةُ : نارٌ   ُمْلتَِهبَةٌ ُمتَِّقَدةٌ. ُمْشعَلَةٌ  وقاَل ُمرَّ

 فيه من الَحَطِب. (2) اْشتَعَلَتْ  : بالضم ، ما الشُّْعلَةُ و

 اِر.لََهُب النَّ  أَْيضاً : الشُّْعلَةُ و

َهاُب ؛ تُْشعَل قاَل األَْزَهِريُّ ، هي ِشْبه الِجْذَوةِ وهي قِْطعَة َخَشبَةٍ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب :  ج كُكتُبٍ  فيها الناُر ، وكذِلَك القَبَُس والّشِ

 بالضِم أَْيضاً ، وهو لََهُب الناِر. (3) كالشُّْعلولِ  بضّمٍ ففتحٍ 

، األُْولَى َوْزنها بَصِحْيفة فإنَّ السَِّكنَةَ ُربَّما  كَسِكينةٍ  : الشَِّعْيلَةُ و الناِر لُسْرَعتِها. بإِْشعالِ  على التّْشبِيهِ  قَْيِس بِن ِسباعٍ بِال الٍم ، فرُس  : ُشْعلَةُ و

ينٍَة بالكسِر فتَشِديِد الكاف المْكُسوَرةِ ، لَة  الفَتيلَةُ  هي في الذُّباِل ؛ أَو الُمْشعَلَةُ  النارُ  تَْشتَبه بِسّكِ يُْستَْصبَُح بها ، وال  فيها نارٌ  بالدُّْهنِ  (4)الُمَروَّ

تَْين كَصِحيفٍَة وُصُحٍف ، كما هو نَصُّ العُبَاِب والتَّْهِذيِب ؛ قاَل لَبِيُد : ُشعُلٌ  ، َشِعيلٌ  ج بالناِر ، اْشتَعَلَت ايقاُل لها كذِلَك إالَّ إذ  بضمَّ

ــــــــــــاً  ن ب  َوهــــــــــــح قــــــــــــًا هــــــــــــَ ــــــــــــح َري ــــــــــــُ َر  بـ ــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــاِح تـ

ـــــــــاِح      ِمصـــــــــــــــــــــــب ـــــــــةكـــــــــَ ل ـــــــــح ي عـــــــــِ ـــــــــذ اَب   الشـــــــــــــــــــــــ  (5)يف ال
 

  
راُج يَْخَمد فقَاَم وأَْصلَحَ كان »في حِديِث ُعَمر بن َعْبِد العَِزيِز : و ُعَمر وقَعَْدُت وأَنَا  وقاَل : قُْمُت وأَنَا الشَِّعيلَة يَْسُمر مع ُجلَسائِه فَكاَد الّسِ

 .«ُعَمر

 .َمَشاِعلُ  َجْمعُهما كِمْنبٍَر ، الِمْصفَاةُ  : الِمْشعَلُ وكَمْقعٍَد ، الِقْنديُل ؛  : الَمْشعَلُ و

ً  الِمْشعَلُ و َِّخذُهُ أَْهُل البَاِديَةِ  ءٌ شي أَْيضا من َخَشٍب تَُشدُّ تْلَك الُجلوُد إليها فيَصيُر  له أَْربُع قَوائِمَ  يُْخَرُز بعُضها إلى بعٍض كالنِّْطعِ  من ُجلودٍ  يَت

 ، قَاَل : الَمَشاِعلُ  والَجْمعُ  كالِمْشعالِ  ألَنَّه لْيَس لهم ِحبَابٌ  يُْنبَذُ فيه كالَحْوِض 

 يكفح  مشعاالً و  َنَس  الدنّ و 
ة : مَّ  وقاَل ذو الرُّ

داً  مــــــــــح ــــــــــَواِت عــــــــــَ ل َت الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــِ َواق َن مــــــــــَ عــــــــــح  َأضــــــــــــــــــــــــَ

َن و      فـــــــــــــــح رَ حـــــــــــــــالـــــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــِ
َ
رَارا  امل (6)واجلـــــــــــــــِ

 

  
 .«يَْوَم َخْيبَر ، قاَل : هي ِزقَاٌق كانوا يَْنتَبِذُون فيها الَمَشاِعل أَنَّه َشقَّ »في الحِديِث : و
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قاَل : أََكَل  ؟فقيَل : وكيَف َماَت أَبُو خاِرَجةَ عن بعِض األَْعَراِب أَنَّه ُوِجَد ُمتَعلِّقاً بأَْستاِر الَكْعبِة يَْدعو ويقوُل : اللُهمَّ أَِمتْنِي ِميتَةَ أَبي خاِرَجةَ ، و

 الً ، ونَاَم َشامساً فلَِقي هللا َشْبعان َريَّان َدْفآن.بذجاً وَشِرَب مْشعَ 

ها بالِهنَاِء ولم يَْطِل النُّقَب من الَجَرِب ُدْون غيِرها من بََدِن البَِعيِر األَْجَرب. إِبِلَهُ بالقَِطراِن : َكثََّرهُ عليها أَْشعَلَ  من المجاِز :و  وَعمَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
َعلحَت.( 2)  األصر واللسان ا ويف القاموس : أشح
 .«كالش ُعو ِ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 .«املرّواة»( اللسان والتهذيب : 4)
 واللسان والتهذيب واألساس. 109( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .190/  3واللسان والتهذيب والصحاح واملقايي   200( ديوانه ص 6)
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 ، قاَل : بَثَّها إذا الَخْيَل في الغاَرةِ  عَلَ أَشْ  من المجاِز :و

ُر و  يـــــــــح ةٌ اخلـــــــــَ لـــــــــَ عـــــــــَ رٍِم  ُمشـــــــــــــــــــــــح ٍض ضـــــــــــــــــــــــَ  يف ســـــــــــــــــــــــاطـــــــــِ

يـــــــــــــُب      اســـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــَ راٌد َأو يــــــــــــــَ ن  جـــــــــــــَ (1)كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ ُ
 

  
قَها أَْشعَلَ و  ، عن اللّْحيانّيِ. اإِلبَِل : فَرَّ

قَْت. أَْشعَلَتِ و  الغاَرةُ : تفَرَّ

قَةُ. الُمْشِعلَةُ  والغاَرةُ   : الُمْنتَِشَرةُ الُمتَفَّرِ

ي : والصَّحيُح أَنَّه لألَْخَطِل : ُمْشِعلة ويقاُل : َكتِيبَةٌ   ، بكسِر العَْين ، إِذا اْنتََشَرْت ؛ قاَل َجِريُر يَُخاِطُب َرُجالً ، قاَل ابُن بُّرِ

نـــــــــــَت  ةَ عـــــــــــايـــــــــــَ لـــــــــــَ عـــــــــــِ ا  ُمشـــــــــــــــــــــــــح  الـــــــــــّرِعـــــــــــاِ  كـــــــــــَبهنـــــــــــ 

ورا      اِم وُكــــــــــــــــُ اِوُ  يف ِشــــــــــــــــََ غــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ريحٌ تـ (2)طــــــــــــــــَ
 

  
 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. السَّْقَي أَْكثََر الماءَ  أَْشعَلو

ً  (3) اْشتَعَلَتِ و قا  ، عن ابِن َعبَّاٍد. الِقْربَةُ أَو الَمَزادةُ َساَل َماُؤها ُمتَفَّرِ

ً  أَْشعَلَتِ و قا ً  الطَّْعنَةُ : َخَرَج َدُمها ُمتَفَّرِ  .عنه أَْيضا

 ، وفي العُبَاِب : ُدُموُعها. العَْيُن : َكثَُر َدْمعُها أَْشعَلَتِ و

قٌ  ُمْنتَِشرٌ  كثيرٌ  ، أَي ، كُمْحِسنٍ  ُمْشِعلٌ  َجرادٌ  من المجاِز :و  إذا اْنتََشَر وَجَرى في كّلِ َوْجٍه. ُمتَفَّرِ

َمْخَشِريُّ : كُمْحِسٍن ، وهو الذي يَْخُرُج في كّلِ وَ  الُمْشِعل يقاُل : َجاَء َجْيٌش كالَجَرادِ  اغانّي ، وَضبََطه الزَّ ْجٍه ، هكذا َضبََطه األَْزَهِرّي والصَّ

 وُمْكَرٍم.

اُء :و  ، وَمْعٌل ِمثْلُه ؛ قاَل : خفيٌف ُمتََوقِّدٌ  أَي َشْعلٌ  رُجلٌ  قاَل الفرَّ

وحِ  غــــــــــالٍم  ن ســــــــــــــــــــــــَ َن مــــــــــِ حــــــــــح لــــــــــِ لــــــــــِ يــــــــــُ عــــــــــح  هشــــــــــــــــــــــــَ
ِر      عـــــــــــــــــح اَد  بـــــــــــــــــَرواٍح مـــــــــــــــــَ (4)قـــــــــــــــــاَم فـــــــــــــــــنـــــــــــــــــَ

 

  
اهلي : به لُقَِّب تَأَبََّط َشّراً و  جابِر بن ُسْفيان. قاَل قَْيُس بُن ُخَوْيلد الصَّ

رين و رٌ أَيحمـــــــــــــُ عـــــــــــــح ـــــــــــــاًل  شـــــــــــــــــــــــــــَ ر مـــــــــــــقـــــــــــــت ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح  ألَقـ

ُت      لـــــــح قــُ ــَ رٍ فـ عـــــــح ُض  لشــــــــــــــــَ َت شـــــــــــــــــــــافــِ مـــــــا أَنـــــــح (5)بــئحســــــــــــــــَ
 

  
 ، كُزفََر ، بَْطٌن من تَميٍم. ُشعَلَ  بنُوو

 َشعَُره. اْنتَفَشَ  : اْشِعيالالً  رأُْسه اْشعالَّ و

قِينَ  (6)بِقْرَدْحَمٍة  َشعاليلَ  َذَهبُوا يقاُل :و  ِمثُْل َشعَاِرير ، قاَل أَبُو َوْجَزة : أَي ُمتَفَّرِ

هــــــــــا  قــــــــــُ وابــــــــــِ تح مــــــــــنــــــــــه ســــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــىت إذا مــــــــــا َدنــــــــــَ

ه و      يـــــــــــح فـــــــــــَ طـــــــــــح عـــــــــــِ اِم بـــــــــــِ غـــــــــــَ لـــــــــــ  يـــــــــــرُ لـــــــــــِ الـــــــــــِ عـــــــــــَ (7)شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ِمثْل تاِمٍر والبٍِن ولْيَس له فِْعل ، قاَل َعْمُرو بُن اإِلْطنابَة : إِْشعالٍ  أَي ذو شاِعلٌ  رُجلٌ و

يـــــــــــــــٍر إذا  ـــــــــــــــكـــــــــــــــاٍس وال مـــــــــــــــِ وا أبَن  لـــــــــــــــيحســـــــــــــــــــــــــــــُ

تح      بـــــــ  وامـــــــا ا ـــرب شـــــــــــــــــُ لـــُ عـــَ ر َأشـــــــــــــــــح اعـــــــِ  (8) ابلشـــــــــــــــــــــ 
  

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 فيه الناُر. تُْشعَل : الَمْوِضُع الذي الَمْشعَلَةُ 

 َغَضباً : َهاَج على الَمثَِل. اْشتَعَلَ و
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الناِر. ودَخَل في قَْوِله : الّرأْس َشعَُر اللّْحيِة ألَنَّه ُكلّه من  اْشتِعالِ  الشيُب في الرأِْس : اتَّقََد ، على الَمثَِل ، وأَْصلُه من اْشتَعَلَ  أَنا أَو أَْشعَْلتهو

أَِس.  الرَّ

ي لجريٍر : أَْشعَل بفتحِ العَْين ، ألَنَّه من لُمْشعَلا وقَْولُهم : َجاَء فالٌن كالَحِريقِ   الناَر في الَحَطِب أَي أَْضَرَمها ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تح و  شـــــــــــــــــــــــــــَ َداُم وُأمحِح رَِج اخلـــــــــــــِ َب ح إذا حـــــــــــــَ  اســـــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــِ       رِي ر ُم كـــــــــــا ـــــــــــَ رحٌب َتضـــــــــــــــــــــــــَ رِ حـــــــــــَ عـــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــح
ُ
(9)امل

 

  
ْقته ؛ قاَل أَبُو َوْجَزة : أَْشعَْلتو  َجْمعَه إذا فَرَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والصحاح ونسباه جلرير.2)
 ومثله يف التهذيب واللسان والصحاح.« وأشعلت»( كذا ابألصر وسيا  القاموس يقتضي 3)
 ( اللسان والتكملة.4)
 ( اللسان.5)
قوله : بقردمحة ا قا  اجملد ذهبوا بقردمحة أو ذهبوا قردمحة بكســـــر قافهما وتفتح أي تفرقوا ا وصـــــرحت بقردمحة »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 6)

 .«وتكسر قافهما مبعىن قذمحة ا ه وقرذمحة
 ( اللسان والتهذيب.7)
 ( اللسان والصحاح.8)
 ( اللسان.9)
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ّرٌِ   فـــــــــــــــَ َد ذا  مـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ عـــــــــــــــاَد زمـــــــــــــــاٌن بـ  فـــــــــــــــَ

رَ و      عـــــــــِ رًو  كـــــــــر  َودحٌ مـــــــــن نــــــــــَ  ُأشـــــــــــــــــــــــح عـــــــــَ (1)ُمشـــــــــــــــــــــــح
 

  
 : بالضِم ، الِفْرقَة من الناِس وغيِرهم. الشُّْعلولُ و

 : َمْوِضٌع عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ واسُم رُجٍل. َشْعالنُ و

اق. الشَِّعيلُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد :  ، كأَِميٍر ، ِشْبه الَكَواِكِب يكوُن في أَْسفَِل الِقْدِر ، وأَْيضاً الحرَّ

 .أَْشعَلَ  صار اْشعاالً  الفََرسُ  اْشعَلَّ و

ِليَّات  ِمْشعَلُ و  .(2): كِمْنبٍَر ، واٍد لبَنِي سالمان بن مفرج من األْزِد كذا في الُمفَضَّ

تَْين ، فيه أَْربُع لُغَاتٍ  (3) الشُّْغلُ   :[شغل] ِمثْل نَْهر ونََهر ، وقََرأَ أَْهُل الشاِم والُكوفة وزيد  وبالفتحِ وبفتَْحتَْين ِمثْل ُخْلق وُخلُق ، بالضِم وبضمَّ

تَْين وعياش مخير. وقََرأَ ابُن أَبي ُهبَْيرة ويَِزيُد النَحوي في (يف ُشُغل  ) ويزيد ورويس بالفتحِ ؛ وقََرأَ ُمَجاهُد وأَباُن بُن تَْغلب وأَبُو  َشْغل بضمَّ

ال وُعبَْيُد بُن ُعَمْير في اِغُب : هو العارِ  ِضدُّ الفَراغ بالتَّْحِريك ، َشغَل َعْمٍرو وأَبُو السَّمَّ  ُشغولٌ و أَْشغالٌ  ج ُض الذي يْذِهُل اإِلْنساِن ،وقاَل الرَّ

ُر و  جـــــــح َدتح  (4)مـــــــا هـــــــَ بـــــــاعـــــــَ وَن تـــــــَ كـــــــُ لـــــــَ  َأن تـــــــَ ـــــــح  لـــــــيـ

َك      َرتــــــــــح صــــــــــــــــــــــــَ َك وال َأنح َأحح يــــــــــح لــــــــــَ و ُ عــــــــــَ غــــــــــُ  شــــــــــــــــــــــــُ

  
 لُغَةٌ َجيَِّدةٌ أَو قليلةٌ أَو َرديئَةٌ. ، أَْشغَلَه واْختُِلَف فيها فقيَل هي ، أَي أَْشغَلَهُ و ، وهذه عن ِسْيبََوْيه ، ويَُضمُّ  ، بالفتحِ  َشْغالً  كَمنَعَه َشغَلَهُ  قدو

اِغِب ، واألَْبنِيَة البِن القَطَّاع ، وال يُعْ  أَْشغَلَتْه قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال يقالُ  َهاب ، والُمْفَرَدات للرَّ فَاء للّشِ رف ، وِمثْلُه في شروحِ الفَِصيحِ وَشْرح الّشِ

ة اللُّغَِة وكتبه بعض عمال الصاحب له في رْقعَة فَوقع عليها من يكتب  .ألشغالي ال يصلح اشغالي ألََحٍد القَْول بَجْوَدتِها عن إماٍم من أَئِمَّ

 قاَل شْيُخنا : فإذا ال مْعنَى لتََرّدد المصنِّف فيها.

ل ذِلَك. (5)وهو جائٌِز  أُْشِغْلتُ  ْجَمِل : ال يََكاُدون يقُولُون :قْلُت : ولعلّه اْستَأْنََس بقَْوِل ابن فاِرَس حْيُث قاَل في المُ   فتأمَّ

 .َمْشغولُ  فهو كعُنِيَ  ُشِغلَ وبه  اْشتَغَلَ و

ب : ويقاُل منه من األَْفعاِل التي ُغِلبَت فيها ِصْيغَة ما لم يَُسمَّ فاِعلُه ، قالَ  ُشِغلَ  قاَل ثَْعلُب : إِنَّما يُْحفَُظ  وهو َشاذُّ   :، قالَ  أَْشغَلَهُ  ما في التَّعَجُّ

 ً ُب ، َمْوضوٌع على ِصْيغَِة فعل الفاعل ، ألَنَّه حْفظا ُب من الَمْجهولِ  ، أَي التَّعَجُّ  عنه بكذا على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه. ُشِغلَ  ، ويقاُل : وال يُتَعَجَّ

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ، كَكِتفٍ  َشِغلٌ  هوو

 ُء عليه.قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّه على النََّسِب ألَنَّه ال فِْعَل له يَِجي

 ، وأَْنَشَد : ناِدرٌ  أي على لَْفِظ الَمْفعولِ  وفتُح الغَْينِ  بكسِر الغَْيِن ، قاَل : ُمْشتَِغلٌ  كذِلَك رُجلٌ و قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

ٌة ِإن  الــــــــــــــ لــــــــــــــَ ــــــــــــــ  تـ
ُ

يــــــــــــــا ملــــــــــــــ نــــــــــــــح ُر الــــــــــــــد   ذي أَيحمــــــــــــــُ

ٍر عـــــــــــنـــــــــــه و      ر  ذي أَمـــــــــــَ رُ كـــــــــــُ غـــــــــــِ تـــــــــــَ َيشـــــــــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
ِزم اْشتَغَْلت وقاَل اللَّْيُث :  .اْشتَغَلَ  أَنَا ، والِفْعل الالَّ

 ، وكذِلَك قاَل ابُن ُدَرْيٍد. اْشتَغَلَ  وقاَل أَبُو حاتٍِم في كتاِب تَْقويم المفسٍد والمزال عن جَهِة مْعنَى َكالم العََرب ال يقالُ 

 وأَْنَشَدوا : ُمْشتَغَلٌ  ِء فهوفالٌن بالشي اْشتُِغلَ  وقاَل ابُن فاِرس في الَمقَاييس : قد َجاَء عنهم

ا  ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ َرتـ فـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــت إّن نـ ت قـــــــــــال َك مثـــــــــــُ  ـــــــــــح ت ـــــــــــ  يـ  حـــــــــــَ

رحُو      هـــــــــــم اي عـــــــــــُ رُ الـــــــــــيـــــــــــوَم كـــــــــــلـــــــــــ  غـــــــــــَ تــــــــــــَ (6)ُمشـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 كما يقُولُون : شْعٌر شاِعٌر ولَْيٌل الئٌِل وَمْوٌت مائٌِت ، عن ابِن ُدَرْيٍد. ُمبالَغَةٌ  ُشْغٌل شاِغلٌ و

__________________ 
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 ( اللسان والتكملة والتهذيب.1)
 وروايته فيها : 16بيت رقم  20( وردت يف قو  الشنفري األزدي يف قصية مفضلية رقم 2)

ٍر  عــــــــــــَ  خــــــــــــرجــــــــــــنــــــــــــا مــــــــــــن الــــــــــــوادي الــــــــــــذي بــــــــــــا ِمشـــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــا و      جيب رحبـــــــــــــَ  اجلـــــــــــــبـــــــــــــاهـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــات أنشــــــــــــــــــــــــــبت ســــــــــــــــــــــــــُ

  

 .«مشعر»وانظر معجم البلدان 

ُغل  )( عل  هامش القاموس : قوله : الشـــغر ا الزخمشـــري يف ســـورة الفرقان 3) حاَب اجْلَنَِّة اْليَ ْوَم يف ش   ُ افتضـــاض األبكار ا وعزاه يف ســـورة  (ِإنَّ َأص   ْ
 (.قرايف)ي  البن عباس ا زاد غريه : عل  شاطئ األهنار. 

 .«قوله : وما هجر ا اخل ا يف اللسان : قا  ابن ميادة : وما هجر اخل»هبامش املطبوعة املصرية : ( 4)
ِغلحتُ : » 195/  3ويف املقايي  « شغر»( كذا يف اجملمر 5)  .«قالوا : وال يقا  ُأشح
 والضبرت عنها ا بدون نسبة. 195/  3( املقايي  6)
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 بَمْنِزلِة قَْولهم : َهمٌّ ناِصٌب وِعيَشةٌ َراِضيَةٌ.وقاَل ِسْيبَوْيه : هو 

 أَي يَْحملُك عليه. يَْشغَلُكَ  كَمْرَحلٍَة ، ما : الَمْشغَلَةُ و

 كتَْمَرةٍ وتَمٍر. َشْغلٌ  ج ، والعََرَمةُ واِحٌد ، (1) والبَْيَدُر والُكْدسُ  بالفتحِ ، الشَّْغلَةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و

، فَحَمَد هللا وأَثْنَى عليه وصلَّى على َرُسوِل هللا ، صلَّى  َشْغلةٍ  على ، َرِضَي هللا تعالَى عنه ، َخَطَب عليٌّ  بيُّ في الحِديِث : أنّهَرَوى الشَّعْ و

ْمُت ُحْكٌم والسُُّكوُت َسالَمةٌ وال َرأْي لَمْن ال يُطاع ، وُمخالَفَة الشَّفِ »  تعالَى عليه وسلّم ، ثم قاَل :هللا يق النَّاصُح تُوِرُث الَحْسَرةَ والنََّداَمةَ الصَّ

ا َحكَّْمُت قالوا : ال ُحْكَم إالَّ هلل ، أاََل وإنَّ هذه َكِلَمةُ َحّقٍ يُرادُ  ؛ قالوا : ْم. فقُْلت : ال ؛ فقالُوا : ال بُدَّ فلمَّ  بها باِطٌل ، إنّما يقولُوَن ال أَِميَر وال َحّكِ

 .«إِماَرةَ 

. الشُّْغلِ  أُْفعولَةٌ من ِم ،، بالض أُْشغولَةٌ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 فيه الّسمُّ : َسَرى ؛ والدَّواُء نََجَع. اْشتَغَلو المْشغَلة َجْمعُ  الَمَشاِغلُ و،  َشاِغل َجْمعُ  الشََّواِغلُ  عنك َشغَلَتْنِي

كةً ، لُغَةٌ في الشَّغَلَةُ و  بالفتحِ عن ابِن األَثيِر. الشَّْغلَةِ  ، محرَّ

 .الشُّْغلِ  ، كَشدَّاٍد ، الكثيرُ  الشَّغَّالُ و

 : ُمتَعلٌِّق بَما ال يَْنتَِفع به. َمْشغُولٌ  عنه ، وفالٌن فاِرغٌ  تََشاَغلو

 من ذات النّْحيَْين. أَْشغَلُ  وهو

 : فيها سكَّاٌن. َمْشغُولَةٌ  ومن المجاِز : َدارٌ 

 : لها بَْعٌل. َمْشغُولَةٌ  وجاِريَةٌ 

 : معلٌَّق بتَِجاَرةٍ. َمْشغُولٌ  ومالٌ 

 .َمشافِلُ  الَكباِرَجةُ والَكِرُش ، ج ، أَْهَملَه الجماَعةُ ، وهي ، كِمْكنََسةٍ  الِمْشفَلَةُ  : [شفل]

فَِّصلَّى : [شفصل] . وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : الالِم َمْقصوَرةً  ، بكسِر الشيِن والصاِد وَشدِّ  الّشِ ويخرج  نباٌت يَْلتَِوي على الشجرِ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ْمِسمِ  عن القُْطنِ  (2)عليه أَْمثَاَل الَمَساّلِ وينفلق   ، عن اللّْيِث. أَو ثََمُره وهو َحبٌّ كالّسِ

 ، وهو نباٌت أَْيضاً قد تقدََّم في َمْوِضِعه. الشاُصلَّى وَشْوَصَل أََكلَهُ وأََكلَ  َشْفَصلَ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ي : َذَكَره شْيُخ األَْزد. َشْفَطلٌ  : [شفطل] . وهو اسٌم قاَل ابُن بَّرِ اغانيُّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

.، أَ  ، كَجْعفَرٍ  َشْفقَلٌ  : [شفقل]  ْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 اسٌم. : (3)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

 الشَّاِعُر. راِويةُ الفََرْزَدقِ  َشْفقَلٍ  وأَبُو قاَل :

 . قاَل : وال نَِظير لهذا االسِم كما في اللَِّساِن.َشْفقَلٌ  وقاَل ابُن َخالََوْيه : راِويَةُ الفََرْزَدِق اْسُمه

.، أَْهَملَه الجَ  الشاقولُ  : [شقل]  ْوَهِريُّ

ْيُث : اع بالبَْصَرةِ  وقاَل اللِّ رَّ ها في األَْرِض  وفي رأِْسها ُزجٌّ  وهي قَْدَر ِذَراْعين ، َخَشبَةٌ تكوُن َمَع الزُّ يَْجعُل أَحُدهم فيها رأَْس الَحْبِل ثم يَُرزُّ

 ويضبُطها حتى يمدَّ الَحْبُل.
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 يَْكنُون بذِلَك عن النكاحِ. جاَمعَها : أَي لَها بشاقُوِله يَْشقُلُها َشْقالً َشقَ  قالُوا :والذََّكِر.  اْشتَقّوا منها اسمَ و قاَل :

يناَر : َوَزنَهُ. َشقَلَ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و  الّدِ

ُجُل : َشْوقَلَ و ً  الرَّ َن ِحْلما  وَوقَاراً. تََرزَّ

 قَِريباً.« ش ش ق ل»في  ، َمرَّ ِذْكُره الشَّقاقُلُ و

ِم َمْكسوَرة والياِء َخِفيفَة ، (4)، بالفتحِ  أَْشقاِليَةُ و  باألَْنَدلُِس. والالَّ

 وقاَل ياقوُت : إِقليم من بْطِليوس من نََواِحي األَْنَدلُس.

 من الُمتَعَبَِّداتِ  شاقولَةَ  َمْيمونَةُ بنتُ و

__________________ 
 ( يف التهذيب : والُكنح .1)
 ويتفّل . ( يف اللسان والتكملة :2)
 .344/  3( اجلمهرة 3)
 ونص ايقوت عل  الفتح ا ويف التكملة ابلقلم بفتح اهلمزة. ( الذي يف ترمجة عاصم بكسر اهلمزة فليحرر ا عل  هامش القاموس.4)
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ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : األَْخذُ. الشَّْقلُ 

َحه. َشْوقَلَ و ينار : عايََرهُ وَصحَّ  الّدِ

 .369الفَِقيهُ الَحْنبَليُّ البَْغَداِديُّ الُمتََوفَّي َسنَة  الشاقالئيُّ  : َجدُّ أَبي إِسحق إِْبراهيُم بُن أَحمَد بِن ُعَمَر بِن حْمَدان شاقالً و

ح َشْقلَةو. شقلة ويقاُل : عْنَده َدَراهمُ  يَّة.من َدَراهم ، لَكثِْيَرة منها ُمَصحَّ  ة معايََرة : عاّمِ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : بضِم األَّوِل والثاِلِث والخاِمِس ، مِدينَةٌ في ساِحِل َجِزْيَرة ِصْقِلية ، نَقَلَه ياقوُت. أُشقُوبُل : [شقبل]

 : الشَّبَهُ. الشَّْكلُ  : [شكل]

 .من أَبيِه وَشبَهٌ  َشْكلٌ  قاَل أَبُو َعْمٍرو : يقاُل في فالنٍ 

 فالٍن أَي ِمثْلُه في َحاالتِه. َشْكلُ  هذا أَي على ِمثاِله. وفالنٌ  َشْكل ، تقوُل : هذا على الِمثْلُ  أَْيضاً : الشَّْكلُ و

جَّ  َشْكِله ، أَي َعَذاٌب آَخُر من (1) (َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه َأْزواج  )قاَل هللاُ تعالى :  اُج ؛ وقََرأَ ُمجاهُد : وأَُخُر ، أَي من ِمثِْل ذِلَك األَّول ، قالَهُ الزَّ

 أَْنواٌع. (َأْزواج  )ألَنَّ مْعنَى قَْوله  َشْكِله أَي وأَْنَواٌع أَُخُر من َشْكِله من

اِغُب : أَي مثٌل له في الَهْيئِة وتَعاِطي الِفْعل.  وقاَل الرَّ

 بالكسِر. ِشْكِله وبه قََرأَ ُمجاهُد : من يُْكَسرُ و

 .َشْكِلي من َشْكله ، ولْيسَ  َشْكِلي ما يُوافِقَُك ويَْصلُُح لََك ، تَقوُل : هذا من َهواَي ومن أَْيضاً : الشْكلُ و

 فيَما يُتََكلَُّف منها ويُْهتَمُّ لها ، قالَهُ اللّْيُث ، وأَْنَشَد : الُمْختَِلفَةِ  والَحَوائجِ  لألُمورِ  األَْشكالِ  واحدُ  : الشَّْكلُ و

 (2) اأَلشحكا ُدوَن  كا ُ اأَلشح خَتحُلُج و 
 الُمْلتَبَِسةُ. (3) الُمْشِكلَةُ  أَْيضاً : األُُمورُ  األَْشكالُ و

 ِء الَمْحسوَسةُ والُمتََوهََّمةُ.ُصوَرةُ الشَّي أَْيضاً : الشَّْكلُ و

ع َهْيئَةٌ حاِصلَةٌ للِجْسِم بسبِب إَِحاَطة َحّدٍ واِحٍد بالمْقَداِر كما في الُكَرةِ ، أَو ُحدوٍد كما في الُمَضلَّعات من ُمربَّ  الشَّْكلُ  وقاَل ابُن الكماِل :

اِغُب : ُشكولٌ و أَْشكالٌ  ج وُمَسدَّس ، ، قاَل  أَْشكالٌ  قيَل : الناسُ  في الَحِقيقِة االنس الذي بَْين الُمتََماثِلَْين في الطَِّريقِة ، ومنه الشَّْكلُ  قاَل الرَّ

اِعي يمْدُح َعْبد الَمِلِك بن َمْرَوان :  الرَّ

َدُه  ِة َوحــــــــــــــح ِديــــــــــــــنــــــــــــــَ
َ

َد ابملــــــــــــــ الــــــــــــــَ  فــــــــــــــبَبــــــــــــــوَ  جــــــــــــــَ

ُوا اجلـــــــــمـــــــــيـــــــــَض      ركـــــــــَ ُم تـــــــــَ وحمـــــــــًا هـــــــــُ ـــــــــَ والً قـ كـــــــــُ (4)شـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 وأَنَُشَد أَبُو ُعبَْيٍد :

مــــــــــا  تــــــــــُ بـــــــــــح لــــــــــَ ًا ِإن طــــــــــَ ا د أميــــــــــِّ بــــــــــَ طــــــــــلــــــــــُ  فــــــــــال تــــــــــَ

و ِ فــــــــــــِإن  اأَلاَيمــــــــــــَ  لــــــــــــيــــــــــــ  د      كــــــــــــُ (5)بشــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ٌن أَْصفَُر وأَْحَمرُ  : الشَّْكلُ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. نباٌت ُمتَلَّوِ

 وبَْيتُه : الَجْمُع بَْين الَخْبِن والَكفِّ  في العَُروِض : الشَّْكلُ و

َهـــــــــــــــــــــــــــُ  ري  ـــــــــــــــــــــــــــدِّايُر غـــــــــــــــــــــــــــَ ِن ال مـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــِ  ن  ل

ــــــــــــــــر اَبِب      وحِن ال زحِن جــــــــــــــــَ ُ
ر  َداين املــــــــــــــــ (6)كــــــــــــــــُ
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 كما في العُبَاِب.

 أَبيِه أَي َشبَُهه. شاِكلَةِ  ، يقاُل : هذا على الشَّْكلُ  : الشَّاِكلَةُ و

َرِت اآليةُ :  النَّاِحيةُ   :الشَّاِكلَةُ و  ، عن األَْخفَِش. (7) (ُقْل ُكل  يَ ْعَمُل َعلى شاِكَلِتهِ )والِجهةُ ، وبه فُّسِ

 ، قاَل قَتَاَدة في تَْفِسيِر اآلية : أَي على جانِبِه وعلى ما يَْنِوي. النِّيَّةُ  أَْيضاً :و

__________________ 
 .58( سورة ص اآية 1)
 واللسان نسبه له ا وبدون نسبة يف التهذيب. 86( الرجز للعجاج ديوانه ص 2)
 أهنا معطوفة عل  ما قبلها ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الرفض.( ضبطت يف القاموس ابلكسر عل  3)
 وانظر ختر ه.« .. . ُهُم جعلوا.. وأبو  َضاَربَ »برواية :  231( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان.5)
 ( التكملة.6)
 .84( اإلسراء اآية 7)
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َرِت اآليةُ. الطَّريقَةُ  أَْيضاً :و  والَجِدْيلةُ ، وبه فُّسِ

َرِت اآليةُ عن ابِن َعَرفَة. الَمْذَهبُ  أَْيضاً :و  والَخِلْيقَةُ ، وبه فُّسِ

اِغُب في تَْفِسيِر اآليِة : أَي على َسِجيّتِه التي قَيََّدته ، وذِلَك أَنَّ ُسْلَطاَن السَِّجيَّة على اإِلْنساِن ق في الذَِّريعَِة  (1)بت اِهٌر بحسِب ما يثوقاَل الرَّ

 .«ُكٌل ُميَسٌَّر ِلَما ُخِلَق له»:  السالمعليهقاَل  َمَكارِم الشَِّريعَة ، وهذا كماإِلى 

ْدغِ  : الشَّاِكلَةُ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. البياُض ما بَْين األُذُِن والصُّ

 .«الشاِكلَةَ  فَقَّدوا في الطُّهورِ تَ » الحِديُث : ْين الِعَذاِر واألُذُِن ، ومنهوقاَل قُْطرب : ما بَ 

 ، وهو َمْوِصُل الفَِخِذ من السَّاِق. بَْين ُعْرِض الخاِصَرة والثَِّفنَةِ  الذي من الفََرِس : الِجْلدُ  .الشَّاِكلَةُ و

 : ظاِهُر الطَّْفَطفَتَْين من لَُدْن َمْبلَغ القَُصْيَري إِلى َحْرف الَحْرقَفَِة من جانِبَي البَْطِن. الشَّاِكلَتَان وقيَل :

ِميَِّة أَي خاِصَرتها. شاِكلَةَ  الخاِصَرةُ وهي الطَّْفَطفة ، ومنه : أََصابَ  الشَّاِكلَةُ  وقيَل :  الرَّ

َر. ُء :الشَّي تََشكَّلَ و  تََصوَّ

َرهُ. الً َشكَّلَهُ تَْشِكيو  : َصوَّ

ثم َشدَّْت بها سائَِر َذَوائِبِها ، والصَّواُب أَنَّه من َحّدِ  المرأَةُ َشعََرها : أَي َضفََرْت ُخْصلَتَْيِن من ُمقَدَِّم رأِْسها عن يميِن وشمالٍ . (2) َشكَّلَ و

 نََصَركما قيََّده ابُن القَطَّاع.

 عليَّ األَْخبَاُر وأَْحَكلَْت بمْعنًى واِحٍد. أَْشَكلَتْ  قاُل :واْختَلََط ، وي األَمُر : اْلتَبَسَ  أْْشَكلَ و

 : الُحْمَرةُ تُْخلَُط بالبَياِض. الشُّْكلَةُ  وقاَل َشِمٌر :

 .ُمْشِكلٌ  ، ومنه قيَل لألَْمِر الُمْشتَبِه : أَْشَكلُ  ءٌ وهذا شي

اِغُب :  .تَْشِكيالً و َشكََّل َشْكالً وكَشَكَل  من الشَّبَهِ في األَْمِر اْستِعَاَرة كاالْشتِبَاه  اإِلْشَكالُ  قاَل الرَّ

 النَّْخُل : َطاَب بُسُره وَحاَل وأَْشبَهَ أَْن يُِصيَر ُرَطباً. أَْشَكلَ  وأَْدَرَك ، عن الِكَسائي. وفي األََساِس : النَّْخُل : َطاَب ُرَطبُه أَْشَكلَ و

 َمَع بعِضها ُمْختَِلفَةٌ. ُمْلتَبَِسةٌ  أَي أَْشكالٌ  أَمورٌ و

اِغُب : التي تُقَيَُّد اإِلْنساَن ، الحاَجةُ  أَْيضاً :واللَّْبُس ؛  ، بفتحِ الَهْمَزةِ والكاِف. األَْشَكلَةُ و ، نَقَلَه ابُن  كالشَّْكالءِ  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، َزاَد الرَّ

. اغانيُّ  ِسْيَده والصَّ

 ما فيه ُحْمَرةٌ وبياٌض ُمْختَِلٌط أَو ما فيه بياٌض يَْضِرَب إلى الُحْمَرةِ والُكْدَرةِ.  :من ساِئِر األَْشياءِ  األَْشَكلُ و

 عْنَد العََرِب اللَّْونَان الُمْختَِلَطان. األَْشَكلُ  وقيَل :

 : فيه بياٌض وُحْمَرةٌ ُمْختَِلَطان ؛ قاَل َجِريُر : أَْشَكلُ  وَدمٌ 

وُر ِدمـــــــــــاُ هـــــــــــا  لـــــــــــ  متـــــــــــَُ تـــــــــــح ِت الـــــــــــقـــــــــــَ  فـــــــــــمـــــــــــا زَالـــــــــــَ

ة      لـــــــــَ ىت  مـــــــــاُء ِدجـــــــــح ة حـــــــــَ لـــــــــَ رُ بـــــــــِدجـــــــــح كـــــــــَ (3)َأشـــــــــــــــــــــــح
 

  
ْدُر الَجبَِليُّ  : األَْشَكلُ و اُج : الّسِ  ؛ قاَل العجَّ

رَاِمي عن ِقياِس 
َ
َكرِ َمعحَج امل  (4) اأَلشح

َشَجٌر ِمثْل َشَجِر العُنَّاب في َشْوِكه وَعقَف أَْغصانِه ، غيَر أَنَّه أَْصغَر َوَرقاً وأَْكثَُر أَْفناناً ،  األَْشَكلَ  ةَ : أَْخبََرني بعُض العََرِب أَنَّ وقاَل أَبُو َحنِيفَ 

 ، قاَل : الواِحَدةُ بهاءٍ  ذُ منه الِقِسيُّ ؛وهو ُصْلٌب ِجدًّا وله نُبَْيقَةٌ حاِمَضةٌ شِديَدةُ الُحُموَضِة ، َمنَابتُه َشَواهُق الجباِل تُتَّخَ 
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نـــــــــــــاِة  ة مـــــــــــــن جـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ةٍ َأو َوجـــــــــــــح لـــــــــــــَ كـــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــح

ر      نــــــــــــَ ــــــــــــَ ِس مل يـ وح ــــــــــــقــــــــــــَ هــــــــــــا ابل رِغــــــــــــح (5)إنح مل يــــــــــــُ
 

  
 يْعنِي ِسْدَرة َجبَِليَّة.

 َعلَْيك لَونُه. أَْشَكلَ  أَو ُغْبَرةٌ كأَنَّه قد ما يَْخِلُط َسواَدهُ ُحْمَرةٌ  والغَنَِم : من اإِلبِلِ  األَْشَكلُ و

__________________ 
 ( يف املفردات : حسبما بيّـنحُت يف الذريعة.1)
 ( يف اللسان : وَشك لت.2)
 ( التهذيب واألساس ا ويف اللسان مل ينسبه.3)
 والصحاح رواية أخر  : 205/  3واللسان ا وفيه يف املقايي   51( ديوانه ص 4)

 عوجاً كما اعوجت قياس األشكر
 وقبله :

 يغلو هبا ركباهنا وتغتلي
 وبعده :

 من قلقالت وطوا  قلقرِ 
 ( صدره يف اللسان والصحاح.5)
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بُع فيها ُغْبرةٌ   َسواٌد وُصْفرةٌ َسِمَجةٌ. (2)لَْونَاِن فيه  ُشْكلَةو (1)وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : الضَّ

 في العَْيِن وهي كالشُّْهلَِة. الشُّْكلَةُ  ، بالضِم ، ومنه الشُّْكلَةُ  اسُم اللَّْونِ و

 من َسواٍد. ُشْكلَةٌ ومن ُسْمرةٍ  ُشْكلَةٌ  ويقاُل : فيه

 .أَْشَكلَتْ  وقد العَْيِن ، أَْشَكلُ  ؛ ورُجلٌ  الشََّكلِ  : بَيِّنَةُ  َشْكالءُ  وَعْينٌ 

 ْمرةِ تكوُن في بياِض العَْيِن ، فإذا كانَْت في َسواِد العَْيِن فهي ُشْهلَةٌ ؛ وأَْنَشَد :كَهْيئِة الحُ  الشُّْكلَةُ  وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد :

ريح و  ـــــــهـــــــا غـــــــَ ـــــــي َب ف يـــــــح ةال عـــــــَ لـــــــَ كـــــــح هـــــــا  شـــــــــــــــــــــُ ـــــــِ ن ـــــــح ي  عـــــــَ

ريحِ      اُ  الــــــــطــــــــ  تــــــــَ رٌ كــــــــذا  عــــــــِ كــــــــح ا  شــــــــــــــــــــــُ وهنــــــــُ يــــــــُ (3)عــــــــُ
 

  
قُوُر والبَُزاةُ وال تُوَصُف  َغْيَر ُشْهلَِة  بالُحْمرةِ ، ولكْن تُوَصُف بُزْرقِة العَْيِن وُشْهلتِها. قاَل : ويُْرَوى هذا البَْيت :ِعتَاُق الطَّْيِر : هي الصُّ

 َعْينِها.

ْقِر ، ثم قاَل : ولَِكنّا ل الشُّْكلَةُ  وقيَل : ْفرةُ التي تَُخاِلط بياَض العَْيِن التي َحْوَل الَحَدقَِة على ِصفَِة َعْيِن الصَّ إاّل في  الشُّْكلَةَ  م نَْسَمعْ في العَْيِن الصُّ

ْفرةِ.  الُحْمرةِ ولم نَْسَمْعها في الصُّ

ٌء من ؛ قاَل ابُن األَثيِر : أَي في بياِضها شي َمْنُهوَس العَِقبَْين العَْينِ  أَْشَكلَ  يَع الفَمِ ، َضلِ  وسلمعليههللاصلى َرُسوُل هللا ، كانَ  في الحِديِث :و

 ُحْمرةٍ وهو َمْحموٌد َمْحبوٌب.

 ، هكذا فَسََّره ِسَماُك بُن َحْرٍب وَرَوى عنه شْعبَة. َطويَل َشّقِ العَْينِ  كانَ  قيَل : أَيو

 قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا ناِدٌر.

ِرِق وتلميذُه في المطاِلعِ ، وابُن وقاَل َشْيُخنا : هو تَْفسيٌر َغِريٌب نَقَلَه التَّْرمذّي في الشََّمائِِل عن األَْصَمِعّيِ وتَعَقَّبَه القاِضي ِعيَاض في المشا

ةُ الحِديِث على َمْخَشِريُّ في الفائِِق وغيُرهم. وأَْطبََق أَئِمَّ أَنَّه َوْهٌم َمْحٌض وأَنَّه لو ثَبََت لُغَةً ال يصحُّ في َوْصِفه  األَثيِر في النِّهايِة ، والزَّ

ةِ  من أََحدٌ  نَقَلَه وال العََربِ  عن ثاِبتٍ  غيرُ  وهو فكيفَ  ، َمْحضٌ  َذمٌّ  العَْينِ  َشقِّ  ُطولَ  ألَنَّ  ، وسلمعليههللاصلى  لمن المصنِّفِ  من وأَنّه األََدبِ  أَئِمَّ

 .العََجبِ  أَْعَجبِ 

 كما في الُمْحَكِم. َشكََّل تَْشِكيالً و،  كتََشكَّلَ  الِعنَُب : أَْينََع بَْعُضهُ أَو اْسَودَّ وأََخَذ في النُّْضجِ  َشَكلَ و

 ، وهذا قد تقدََّم فهو تِْكَراٌر. األَْمُر : اْلتَبَسَ  َشَكلَ و

 الدَّابَِّة. شَكالِ  َدهُ من، كقَْوِلَك : قَيَّ  أَْعَجَمهُ  : إذا َشْكالً  الِكتابَ  َشَكلَ  من المجاِز :و

واالْلتِبَاَس ، فالَهْمَزةُ حْينَئٍِذ  اإلْشكالَ  كأَنَّه أََزاَل عنه كأَْشَكلَهُ  إذا قَيََّده باإِلْعراِب وأَْعَجَمهُ إذا نَقََطه ، َمْشُكولٌ  الِكتاَب فهو َشَكلَ  وقاَل أَبُو حاتٍِم :

 كتاٍب من غيِر سماعٍ.للَسلِب. قال الَجْوَهِري : وهذا نَقَْلته من 

كالُ  (4) واسُم ذِلَك الَحْبل ؛ كَشكَّلَها تَْشِكيالً  َشدَّ قَوائَِمها بَحْبلٍ   :يَْشُكلُها َشْكالً  الدَّابَّةَ  َشَكلَ و ،  كُكتُبٍ  ُشُكلٌ  ج ، وهو الِعقَاُل ، ، كِكتابٍ  الّشِ

 ويخفَُّف.

َكالِ  : قُيِّدَ  َمْشُكولٌ  وفََرسٌ  اِعي : بالّشِ  ؛ قاَل الرَّ

ٌة  ــــــــــَ وب هــــــــــُ ــــــــــِه شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــي رَاِب ف ــــــــــح َح األَقـ َوضــــــــــــــــــــــــّ ــــــــــَ تـ  مــــــــــُ

ُه      الــــــــــــُ َش الــــــــــــيــــــــــــديــــــــــــِن ختــــــــــــََ والً هنــــــــــــَِ كــــــــــــُ (5)َمشــــــــــــــــــــــــــح
 

  
كالُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و ْحِل : َخْيٌط يوَضُع بين التَّْصديِر والَحقَبِ  الّشِ ً  في الرَّ واُر ، أَْيضا عن أَبِي  ، لَكْياَل يَْدنو الَحقََب من الثِّيِل ، وهو الّزِ

ْجِل. كذِلَك الِوثاقُ وِوثاٌق بين الَحقَِب والبِطاِن ؛  أَْيضاً :و َعْمٍرو.  بين اليَِد والّرِ

كالُ  من المجاِز :و لَةً والواِحَدةُ ُمْطلَقَةً  منه (6) في الَخْيِل أَْن تكوَن ثاَلُث قَوائِمَ  الّشِ َكالِ  ؛ شبِّه ُمَحجَّ كالَ  وهو الِعقَاُل ؛ ألَنَّ  بالّشِ إنَّما يكوُن  الّشِ

ً  قيلَ و في ثاَلِث قَوائَِم ؛ لَة ، وال يكونُ  َعْكُسهُ أَْيضا كالُ  ، وهو أَنَّ ثاَلَث قَوائَِم منه ُمْطلَقَة والواِحَدة ُمَحجَّ ْجِل. الّشِ  إالَّ في الرَّ

ب ذِلَك الِجْنس فلم تُكْن فيه كالَمْشكولِ  ، وهو َمْكُروهٌ ، ألَنَّه َمْشكولٌ  والفََرسُ   ُصوَرةً تَفَاُؤالً ، ويمكُن أَْن يكوَن َجرَّ
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__________________ 
 ابلثاء املثلثة ا وانظر فيهما مادة غثر.« غثرة»( يف اللسان والتهذيب 1)
 ه أعاده ابعتبار ا يوان فذّكره.كذا ابألصر واللسان والتهذيب ا إن عاد الضمري للضبض فهي مؤنثة ا ولعل« فيه»( قوله 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 حبذف لفظة ذلك.« واسُم ا برِ »( يف القاموس : 4)
 وانظر ختر ه فيِه.« فيه شهبة»برواية :  240( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«القوائم منه»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
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َكا ِ  َغر  زاَلِت الَكرَاَهُة لَزَواِ  شبهجَنَابَة ؛ وقيَر : إذا كاَن َمَض ذِلَك أَ   .الشِّ
َكالُ  وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ :  أَْن يكوَن بياُض التّْحِجيِل في ِرْجٍل واِحَدةٍ ويٍَد من ِخالٍف ، قَلَّ البياُض أَو َكثَُر. الّشِ

ي بذِلَك ألَنَّك َحَذْفت من َطَرفِه اآلِخر ومن نَْحو َحْذفُك أَِلَف فَ  من العَُروِض : ما ُحِذَف ثانيِه وسابِعُه الَمْشُكولُ و اِعالتُْن والنوَن منها ، ُسّمِ

 يَُده وِرْجلُه ، كما في الُمْحَكِم. ُشِكلَتْ  أَّوِله فصاَر بَمْنِزلَِة الدابَِّة التي

 .لِ الشَّكَ  وسائُِرها أَْسوُد ، وهي بَيِّنَةُ  الشَّاِكلَةِ  من النِّعاجِ : البَْيضاءُ  الشَّْكالءُ و

 وهذا قد تقَدََّم ِذكُرهما فهو تِْكَراٌر. كاألَْشَكلَةِ  الحاَجةُ  : الشَّْكالءُ و

بَةُ عن الطَّريِق األَْعَظِم. الشَّواِكلُ و  : الطُُّرُق الُمتََشعِّ

 .شاِكلَة أَي تَتََشعَُّب منه ُطرٌق جماعة وهو َجْمعُ  َشَواِكل يقاُل : هذا َطريٌق ذو

 وهو مجاٌز. الشَّواِكلِ  الطَّريِق ، وهما جانبَاهُ ؛ وَطريٌق ظاِهرُ  َشاِكلَتَيْ  يقاُل : اْستََوى في

ْكلُ و  ، بالكسِر والفتحِ ، ُغْنُج المرأَةِ وَدلُّها وَغَزلُها. الّشِ

 ، وهو ما تَتََحسَّن به من الغُْنِج وُحْسن الدَّّل. ِشْكلٍ  يقاُل : اْمَرأَةٌ ذاتُ 

 ، كفَِرَحٍة. َشِكلَةٌ  فهي َكالً شَ  ، ، كفَِرَحتْ  َشِكلَتْ  وقد

 ٌ ْكلِ  َحَسنَةُ  َشِكلَةٌ ُمْشِكلَةٌ  ويقاُل : اْمَرأَة  .الّشِ

 وهو من أَْوالِد الَمْهِدي. َشْكلَةَ  وهي جاِريَةُ الَمْهِدي وإِليها نُِسَب إبراهيُم بنُ  (1) امَرأَةٍ  : اسمُ  َشْكلَةٌ و

 لتي كَهْيئِة الشَّْهالِء.ا الشَّْكالءِ  ، بالضِم ، َجْمُع العَْينِ  ُشْكلٌ و

ً و  الذي قد َخالََطه الدَُّم وهو مجاٌز. من الِمياهِ  األَْشَكلِ  َجْمعُ  أَْيضا

كةً ، أَبُو بَْطٍن. َشَكلٌ و الذي َخالََط َسَواَده ُحْمَرةٌ أَو ُغْبَرة. ِمَن الِكبَاِش وغيِرها األَْشَكلِ  أَْيضاً : َجْمعُ و  ، محرَّ

 بُن يَْربوعِ بِن الحاِرِث. َشَكلُ  بُن َكْعِب بِن الحريش ؛ والثاني في َكْلب وهو َشَكلُ  قْلُت : هما بَْطنَان أََحُدهما في بَنِي عاِمِر بِن َصْعَصعَة وهو

ثٌ  َشَكلٍ  وابنُه ُشتَْيُر بنُ  َمْشهوٌر أَْخَرَج له التَّْرمذيُّ في الدُّعاِء وَغْيِره ، َصحابِيٌّ  الكوفيُّ  بُن ُحَمْيٍد العَْبِسيُّ  َشَكلُ و بل تابِِعيٌّ َرَوى عن  ُمَحّدِ

بَْيِر ؛ قالَهُ ابُن َحبَّ   اٍن.أَبيِه وعن علّيٍ وابِن َمْسعوٍد ، وعنه الشَّعبِيُّ وأَْهُل الُكْوفَة ، َماَت في ِواليَِة ابِن الزُّ

الَةُ  َكلُ الشَّوْ و جَّ  ، عن الزجاجّيِ. : الرَّ

اُء : اجّيِ. أَو الَمْيَمنَةُ أَو الَمْيَسَرةُ  الشَّْوَكلَةُ  وقاَل الفرَّ جَّ  عن الزَّ

 العَْوَسَجةُ. ؛ وأَْيضاً : النَّاِحيَةُ  الشَّْوَكلَةُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و

بَُد الُمخْ  : الشَِّكيلُ  من المجاِز :و . تَِلُط بالدَِّم يَْظَهُر على َشكيِم اللِّجامِ كأَِميٍر ، الزَّ َمْخَشِريُّ  ، نَقَلَه الزَّ

ً  األَْشَكالُ و ٍة يُْشبِه بعُضه بعضا ُط به النِّساُء. يشاكلو : َحْلٌي من لُْؤلٍُؤ أَو فِضَّ ِة  يُقَرَّ مَّ وقيَل : كانَْت الَجَواِري تُعَلِّقُه في ُشعُوِرهنَّ ، قاَل ذو الرُّ

: 

َرجـــــــــــــــــــح  اِ  إذا خـــــــــــــــــــَ َر اآصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــَ  َن طـــــــــــــــــــَ

ا ِ      اَ  اخلـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ طـــــــــــــــًا وعـــــــــــــــِ َن َريـــــــــــــــح رحُكضــــــــــــــــــــــــــــح  يــــــــــــــــَ

  

ِر  الصــــــــــــــــــــــــِ ن صــــــــــــــــــــــــَ َت مــــــــــِ عــــــــــح ا ِ لــــــــــَِ كــــــــــَ  اأَلشــــــــــــــــــــــــح

  
واِد و    ـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ ِد ال ـــــــــــــــــــِ رَائ ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَ ِر وال ذح  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

َواِد  ا ا ــــــــــــــــــــَ اهتــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــــ   أَدحاًب عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــَ

  
اِ     مـــــــــــَ ة الشــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــَ يــــــــــــح ىَن يف لـــــــــــَ ز  الســــــــــــــــــــــــ  (2)هـــــــــــَ
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 العََجُب. والَخاُل : بُْرٌد ُمَوشَّى ؛ واألَْدُب :يَْرُكْضَن : يََطأَْن ؛ 

 .َشْكلٌ  الواِحدُ 

 عن ابِن ُدَرْيٍد. كالتَّشاُكلِ  أَي ال يُوافِقُكَ  يَُشاِكلُكَ  يقاُل : هذا أَْمٌر ال : الُموافَقَةُ. الُمَشاَكلَةُ و

__________________ 
 فاقتض  جرها لإلضافة. ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة1)
 والتكملة ويف اللسان الثالث واخلام  والسادس ومثله يف التهذيب. 481( ديوانه ص 2)



14155 

 

اِغُب : أَْصلُ   وهو تَْقييُد الدابَِّة. الشْكلِ  من الُمَشاَكلَةِ  وقاَل الرَّ

 منه. أَي َشبَهٌ  شاِكلٌ و، بالضِم ،  ُشْكلَةٌ ومن أَبيِه  أَْشَكلَةٌ  فيه قاَل أَبُو َعْمٍرو : يقالُ و

 به أَي أَْشبَهُ. أَْشَكلُ  هذاو

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : الَمْذَهُب والقَْصُد. الشَّْكلُ 

 : الحاَجةُ ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. (1) الشَّوكالءُ و

 ٌء يَِسيٌر.من َدٍم ، بالضِم ، أَي شي ُشْكلَةٌ  وفيه

 .مْشِكالتٌ  ، والَجْمعُ  َشْكلٍ  َصاَر ذا أَْشَكلَ  أَي أَْمثاِله وأَْشبَاِهه ، من قَْوِلهم : أَْشَكاِله ، كُمْحِسٍن ، الدَّاِخُل في الُمْشِكلُ و

 : األُموُر الُمْلتَبَِسِة. الَمَشاِكلَ  وهو يفكُّ 

 : ِمثُْل َشَجِر الشَّْريان عن أَبي َحنِيفَةَ. األَْشَكلِ  ونباتُ 

اجُ  جَّ  .أَْشَكلَ  عليَّ األَْمُر أَي َشَكلَ  وقاَل الزَّ

 : الُمَداَهنَةُ. الشَّْكالءُ و

 كما تَقُوُل : تََماثََل. َشَكلَ والَمِريُض  أَْشَكلَ و

 الَمْرأَةُ : تََدلَّلَْت. تََشكَّلَتِ و

 بَها ، عن ابِن القَطَّاعِ.األََسُد اللَّْبَوة : َضرَ  َشَكلَ و

 ، وهو مجاٌز. الشََّواِكل الصَّواِب ، وهو يَْرِمي بََرأْيِه َشاِكلَةَ  وأََصابَ 

ٌث. الشَّْكِليُّ  وأَبُو الفَْضل العَبَّاُس بُن يُوُسف  ، بالكسِر ، ُمَحّدِ

مدٍ  َشْكالنٌ و ٌث َماَت َسنَة  الشَّْكالنيُّ  ، بالفتحِ ، قَْريةٌ بمرو ، منها أَبُو عصمة أَحمُد بُن عبِد هللِا بِن ُمحَّ  .451ُمَحّدِ

 الَحَسِن. الشَّْكلو، كُمعَظٍَّم ، صاِحُب الَهْيئِة  الُمَشكَّلُ و

ار حمن بُن أَبي َحمَّ ِد بِن ُسلَْيمن بنِ ُء شيْ ، كُزبَْيٍر ، الُمْقِرى ُشَكْيلٌ  وعبُد الرَّ اليََمنِيُّ َماَت َسنَة  الشَُّكْيلِ  ٌخ لعُثَْمان بِن أَبي ِشْيبَة ؛ وأَحمُد بُن ُمَحمَّ

ْيِديَّة بواِدي سرور من اليََمِن. األَْشَكلِ  . وبَنُو654  : بَْطٌن من العََرِب َمْسَكنُهم بيت حجر من الزَّ

 .661لّيِ بِن ساِلٍم الَخْزَرِجيُّ َماَت بتريم َسنَة ، كُزبَْيٍر ، إبراهيُم بُن ع ُشَكْيلٍ  وأَبُو

كةً ، أَْن يُصيَب الثَّوَب َسوادٌ  الشَّلَلُ  : [شلل]  بثَْوبِك ، وهو مجاٌز. الشَّلَل ؛ يقاُل : ما هذا وال يَْذَهَب بغَْسِلهِ  أَو غيُره ، محرَّ

 العَْيُر أُتُنَه ، والسائُِق إِبِلَه. َشلَّ  ؛ وكذِلكَ  الًّ فاْنَشلَّ َشلَّهُ يَُشلُّهُ شَ  ؛ يقاُل : كالشَّلِّ  الطَّْردُ  : الشَّلَلُ و

 بالسَّْيِف : أَي يَْكَسُؤهم ويطْرُدهم ؛ قاَل لَبِيُد َرِضَي هللا تعالى عنه : يَُشلُّهم وَمرَّ فالنٌ 

م  وحرَاهتـــــــــــــــــِِ ي عـــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــِ افـــــــــــــــــِ  يف مجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــض حـــــــــــــــــَ

ون ابدحعـــــــــــــــا       مـــــــــــــــ  هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ رح ال يـ ـــــــــــــــَ ل (2)الشـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 أَو َذهابُها. ، أَو الفََساُد فيها ، اليُْبُس في اليَدِ  : الشَّلَلُ و

نَقَلَهما  ، َمْجُهولَْين ُشلَّتْ و أُِشلَّتْ و َشلاَلً و َشالًّ  كفَِرَح ، قاَل ثَْعلَُب : وهي اللُّغَةُ الفَِصيحةُ ، َشِللَ  كَملَّ يََملُّ ، وأَْصلُه بالفتحِ  تََشلُّ  يَُده َشلَّتْ  وقد

اُحه : َضِعيفَةٌ َمْرُجوَحةٌ. ثَْعلبُ   في فَِصيِحِه وقاَل في األَِخيَرةِ : إنَّها َرِدْيئَةٌ. وقاَل ُشرَّ

اُء : ال يقالُ   هللا. أََشلَّها يَُده ، وإنَّما يقالُ  ُشلَّتْ  وقاَل الفرَّ
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قاَل : وهي أَقَلُّ ، يْعنِي أن َحْذَف َعالَمة التَّأْنِيِث في ِمثِْل هذا ،  َشلَّتْ  َخْمُسه ، قاَل : وبعُضهم يقُوُل : َشلَّ وَعْشُره  َشلَّ  وقاَل اللّْحيانيُّ :

 التَّْرِكيِب أَْكثَر من إِثْباتِها ، وأَْنَشَد :

تح  لــــــــ  ٍر  َفشــــــــــــــــــــــَ فــــــــَ عــــــــح َن جــــــــَ و ابــــــــح لــــــــُ وحَم َأعــــــــح ــــــــَ يــــــــيِن يـ  ميــــــــَ

ر  و      نــــــــا انهــــــــا و  شــــــــــــــــــــــَ ر  بــــــــَ ُر  شــــــــــــــــــــــَ نــــــــاصــــــــــــــــــــــِ (3)اخلــــــــَ
 

  
ٌ  أََشلُّ  َرُجلٌ و ءُ  ، واْمَرأَة  .َشالَّ

 يََدهُ. أََشلَّ  وقد يا َرُجل ، بالكسِر ، َشِلْلتَ  وقد

 ؛ يُقاُل ذِلَك في الدُّعاِء. يَُدكَ  تَْشلَلْ  َكقَطاِم ، أَي ال : َمْبنِيَّة َشاللِ  وال َشلاَلً  ال يقاُل :و

ْمَي والطَّْعَن : ال  وال َعًمى ، وال َشلاَلً  ويُقاُل لَمْن أََجاَد الرَّ

__________________ 
 ( يف التكملة واللسان واألساس : شكالء ا ويف التهذيب عن ابن األعرايب يقا  للحاجة : أشكلة وشاكلة وشوكالء ونواة مبعىن واحد.1)
 .174/  3( مل أعثر عليه يف ديوانه ط بريوت ا ويف الديوان قصيدة عل  الروي وقد نبه هبامشه إىل البيت ا وعجزه يف املقايي  2)
 ( اللسان.3)
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ُر  َأي َأصاِبُعك ا قاَ  أَبُو اخُلضحريِّ الرَيحبُوعي  : َشر    َعشح
اِب ال  حـــــــــــــَ بـــــــــــــح َر َأيب ا ـــــــــــــَح هـــــــــــــح يمـــــــــــــُ لـــــــــــــِّ  َتشـــــــــــــــــــــــــــَ

نح ِذي َأ ِّ      (1)ابَرَ  فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَك   مــــــــــــــــــِ
 

  
َك الالَم للقافِيَِة والياُء من ِصلَة الكْسَرةِ. َشِلْلتَ  أي : ال  َحرَّ

 ، ألَنَّه َوقََع َمْوِقع األَْمِر فُشبِّه به. تَْشلَلْ  في مْعنَى ال َشلَلِ  قاَل اللَّْيُث : ويقاُل ال

ءُ  َعْينٌ و  ، عن النَّْضِر وهو مجاٌز. : قد َذَهَب بََصُرها َشالَّ

 ل له ِذهاُب البََصِر.وفي العَْيِن ِعْرٌق إذا قُِطَع َحصَ 

 ، قاَل النابِغَةُ الجعِديُّ : كأَِميٍر د الشَِّليلُ و

مـــــــــوا  لـــــــــِ ن قـــــــــدح عـــــــــَ نـــــــــا ولـــــــــوال حنـــــــــَح بـــــــــح لـــــــــَ  حـــــــــىت غـــــــــَ

تح      ــــــــــ  ل ــــــــــالً حــــــــــَ ي ــــــــــِ ل اال  شــــــــــــــــــــــــَ م ومجــــــــــَ  ذارَاهــــــــــُ (2)عــــــــــَ
 

  
ْحلِ  : الشَِّليلُ و   َجِميُل :قالَ  ِمْسٌح مْن ُصوٍف أَو َشعٍَر يُْجعَُل على َعُجِز البَعيِر من َوراِء الرَّ

َرتح  ا حَتَســــــــــــــــــــــــ  مــــــــــ  ِر لــــــــــَ َج الــــــــــر حــــــــــح يــــــــــح ج  َأجــــــــــِ ئــــــــــِ  تــــــــــَ

ز  عــــــــنــــــــهــــــــا      تـــــــــُ هــــــــا وابـــــــــح بــــــــُ نــــــــاكــــــــِ هــــــــامــــــــَ يــــــــلــــــــُ لــــــــِ (3)شـــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، قاَل حاجُب الَماِزنّي : أَِشلَّةٌ  والَجْمعُ 

رحٍن  ر  قـــــــــــــــَ َة كــــــــــــــُ يــــــــــــــ  وحَن الــــــــــــــفــــــــــــــارِســــــــــــــــــــــــــــِ  َكســــــــــــــــــــــــــــَ

ن  و      ةَ َزيـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــ  ُدوِ   اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ (4)ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ْرعِ  أَْيضاً :و غيَرةُ  قد تكونُ و ثَْوباً كان أَو غيَره ، قالَهُ أَبُو ُعبَْيٍد ؛ قاَل : الِغاللَةُ تُْلبَُس تَْحَت الّدِ رُع الصَّ ما  تَْحَت الكبيَرةِ أَو عامٌّ  القَِصيَرةُ  الّدِ

ه أَِشلَّةٌ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّوابُ  ، بالكسرِ  ِشلَّةٌ  ج كانَْت ،  ات اللُّغَويَِّة ، قاَل أَْوُس بُن حجر :كما في سائِِر األُمَّ

بــــــــــاَء ذاَت و  هــــــــــح نــــــــــا هبــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ ئــــــــــح ةٍ جــــــــــِ لــــــــــ   َأشــــــــــــــــــــــــِ

ُض      مـــــــــــَ لـــــــــــح ُة تــــــــــــَ يـــــــــــ  نـــــــــــِ
َ

(5)هلـــــــــــا عـــــــــــاِرٌض فـــــــــــيـــــــــــه املـــــــــــ
 

  
ْرعَ  َشلَّ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : ْرعِ نَْفِسها َشلَّهاوإذا لَبِسها ،  يَُشلُّها َشالًّ  الّدِ  .َشِليلٌ  عليه. ويقاُل للّدِ

ين  َمْجَرى الماِء في الواِدي أَو َوَسُطه : الشَِّليلُ و حْيُث يِسْيُل ُمْعَظم الماِء ، هكذا َرَواه أَبُو ُعبَْيٍد عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، والَمْشُهوُر فيه السَِّليُل بالّسِ

 الُمْهَملَِة وقد تقدََّم.

 وهو الِعْرُق األَبيُض الذي في فِقَِر الظَّْهِر. النُّخاعُ  : الشَِّليلُ و

يْن فيها أَْعلَى. َشِليلَةٌ  واِحَدتُها َطرائُِق ِطواٌل من لَْحٍم تكوُن ُمْمتَدَّةً َمَع الظَّْهرِ  أَْيضاً :و  ِكاَلُهما عن كراعٍ ، والّسِ

لَقَُب جابِر َجّده ، وهو ابُن ماِلِك بِن نصِر بِن  الشَِّليلُ والصَّحابِّي ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه ،  البََجِلّيِ  بِن جابِرٍ  َجدُّ َجريِر بِن عبِد هللا : الشَِّليلُ و

 ثَْعلَبَةَ بِن ُجَشم بِن َعْوٍف ، وفيه يقوُل الشاِعُر :

َر بين  َر َعقح ُت الَعقح  (6) َشِليرَكرِهح
ين أَبي محمدٍ شرف ال بُن ُمَهْلِهٍل َشْيٌخ للحافِظِ  َشِليلُ و ، أَْوَرَده في ُمْعجِم شيوِخه وأَثْنَى عليه ، َرَوى عِن  الِدْمياِطّيِ  بِن َخلَف عبِد الُمْؤِمنِ  ّدِ

 ابِن ُمفَضَّل.

 وفاتَْه :

 ، قََرأَ بالسبع على الشطنوفّيِ. َشِليلٍ  محمُد بُن أَحمَد بنِ 

ٌث  بُن إِسحَق الِزْنبَِقيُّ  ُشلَْيلُ  : كُزبَْيرٍ و  له ِذْكٌر.ُمَحّدِ

 ثم مْن بَنِي نفاثَةَ منهم. النُّفاثِيُّ ؛ ِلصٌّ شاِعٌر مْن بَنِي ِكالبٍ  الشُّلَْيلِ  أَبُوو
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 ، بكسِر الميِم ، كثيُر الطَّْرِد. ِمَشلٌّ  ِحمارٌ و

ْحبَِة َطيُِّب النَّْفِس. َشلولٌ و ِمَشلٌّ  َرُجلٌ و  ، كَصبُوٍر وُعنٍُق وُصَرٍد وبُْلبٍُل وفَْدفٍَد ، أَي َخفيٌف في الحاَجِة َسريٌع َحَسُن الصُّ

وح النَِّشيط في َعَمِله : وُشْعُشٌع وُجْلُجٌل ، قاَل وُشْنُشٌن وُسْلُسٌل ولُْسلٌُس  ُشْلُشلٌ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقاُل للغاُلِم الحاّرِ الرأِْس الَخِفيِف الرُّ

 األَْعَشى :

__________________ 
 والرواية : مهر أيب ا ارث. ( اللسان والتهذيب ا واألو  يف الصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين :1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان وقبله فيه :4)

 صــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيب وأقصــــــــــــــــــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــري أين 

 أهــــــــــــــــــــش إذا مــــــــــــــــــــررت عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  ا ــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــو     

  

 واألساس والصحاح. 175/  3واللسان واملقايي   58( ديوانه ط بريوت ص 5)
 وصدره فيه :« عقر»( اللسان 6)

 إذا هبت لقاريها الرايح
 وضبطها بفتح فكسر.« شلر»وضبرت شلير كزبري ا وعجزه يف اللسان 
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ين و  عـــــــــــُ بــــــــــــَ تــــــــــــح َدوحُت ِإىل ا ـــــــــــانـــــــــــوِت يــــــــــــَ  قـــــــــــد غـــــــــــَ

ر  شـــــــــــــــــــاٍو      ُلو ٌ  ِمشـــــــــــــــــــَ رٌ  شــــــــــــــَ لحشـــــــــــــــــــُ ِوُ   شــــــــــــــُ (1)شــــــــــــــَ
 

  
فَات. الشُّلُِل ُشلُلونَ  قاَل ِسْيبََوْيه : َجْمعُ   ، وال يُْكَسُر لِقلَِّة فُعٍُل في الّصِ

الَخِفيُف القَِليُل ، وَكذِلَك الشَِّوُل ،  الشُّْلُشلُ  الِمْطَرُد ، الِمَشلُّ والَخِفيُف ،  الشَّلُولُ ووقاَل أَبُو بَْكٍر في بيِت األَْعَشى : الشَّاِوي الذي َشَوى ، 

 واألَْلفاُظ ُمتَقاِربَةٌ أُِريَد بِذْكِرها والَجْمع بَْينها الُمبَالَغة.

ُدهُ  : قَليُل اللَّحمِ  ُمتََشْلِشلٌ وكبُْلبٍُل  ُشْلُشلٌ  رُجلٌ و  :من َعَمٍل أَو غيِره ، قاَل تَأَبََّط شّراً  َخِفيٌف فيَما أََخَذ فيه ُمتَخّدِ

جِي و  ِر هــــــــــــامــــــــــــَ مــــــــــــح ين أُرحِوي مــــــــــــن اخلــــــــــــَ ــــــــــــ  ن ــــــــــــكــــــــــــِ  ل

ِب و      احـــــــِ ال ابلشـــــــــــــــــــــ 
َ
و املــــ رأََنضــــــــــــــــــُ لحشـــــــــــــــــــــِ َتشــــــــــــــــــَ

ُ
(2)املــــ

 

  
اِحب ، وقيَل : يُريُد به ال َد القَِليل اللَّْحم ، والشَّاِحب على هذا يُِريد الصَّ ُجَل الَخِفيف الُمتَخّدِ  سَّْيف وَسيَأْتي.إِنَّما يْعنِي الرَّ

 أَنَا. َشْلَشْلتهو تََشْلَشل ُمتَابعة ، وقد : قََطراُن الماءِ  الشَّْلَشلَةُ و

فإِنَّه يَأْتي يَْوَم الِقياَمة »في الحِديِث : بعِضه بعضاً. و إِذا تَتَابَع قََطرانُ  وكذِلَك الدَّمُ  في َسياَلنِه ، : ُمتَتابُع القَْطرِ  ُمتََشْلِشلٌ و، كفَْدفٍَد  َشْلَشلٌ  ماءٌ و

 أَي يَتقاَطُر َدماً. .«يَتََشْلَشل ُحهوجر

َم  َشْلَشلَ و  وبه فَسََّر األَْصَمِعيُّ بَْيَت تَأَبََّط شّرا السَّابِق. به. َصبَّهُ  تََشْلَشلَ والسَّْيُف الدَّ

بيُّ  َشْلَشلَ و قَهُ  ، بالكْسِر ، ِشْلَشاالً و َشْلَشلَةً  به َشْلَشلَ وبَْولَه ،  الصَّ :  الشَّْلشالُ  ، وقيَل لنَُصيٍب : ما بالفتحِ  الشَّْلشالُ  وأَْرَسلَهُ ُمْنتَِشراً ، واالسمُ فَرَّ

 في بيٍت قالَهُ : ال أَْدِري ، َسِمْعته يقاُل فقُْلته.

، النِيَّةُ حْيُث اْنتَوى القوُم ، كما في  ، بالضمِ  لَّةُ الشُّ و كَشنَّتْه ، عن اللَّْحيانّيِ ، وَزَعَم يَْعقوب أَنَّه من البََدِل. العيُن َدْمعَها : أَْرَسلَتْهُ  َشلَّتِ و

 ، كما في التَّْهِذيِب. أَو النِيَّةُ في السَّفَرِ  الُمْحَكِم ،

 ، وبهما ُرِوي قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب : األَمُر البعيُد تَْطلُبُه ، ويُْفتَحُ  : الشُّلَّةُ و

رو  مـــــــــــــح َك عـــــــــــــن طـــــــــــــالبـــــــــــــَك أُم  عـــــــــــــَ تـــــــــــــُ ـــــــــــــح يـ  هنـــــــــــــََ

يــــــــــــــحُ      حــــــــــــــِ َت ِإٍذ صــــــــــــــــــــــــــــَ ٍة وأَنــــــــــــــح بــــــــــــــَ  بــــــــــــــعــــــــــــــاقــــــــــــــِ

  

مٍّ و  رَت ابــــــــــــِن عــــــــــــَ خــــــــــــح َ ح ســــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــ   قــــــــــــلــــــــــــُت  ــــــــــــَ

  
َب و    لـــــــــــَ طـــــــــــح ةٍ مـــــــــــَ لـــــــــــ  روُح  شـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــطـــــــــــ  (3)وهـــــــــــي ال

 

  
 َوايَة األَْصَمِعّي.وَرَواهُ األَْخفَُش : ُسْخَط ابن َعْمٍرو ، وقاَل يْعنِي ابَن ُعَوْيمر ، ويُْرَوى : ونوًى َطُروح ، وهي رِ 

 بالفتحِ. َشلَّة وَرَوى ابُن َحبِيٍب :

ٍث ، الِحماُر النَّهارُ   :الُمَشلِّلُ و واُب : النِّهايَةُ. (4) كُمَحّدِ ، كما في العُبَاِب واللَِّساِن ، وهو نَصُّ ابِن  في الِعنايِة بأُتُنِه هكذا في النسخِ ، والصَّ

 األَْعَرابّيِ.

 عَظٍَّم ، َجبٌَل يُْهبَُط منه إِلى قَُدْيٍد.كمُ  : الُمَشلَّلُ و

 اْبتََدأَ في اإِلْنِدفاعِ قَْبَل أَن يَْشتَدَّ. واْنَسلَّ : السَّْيلُ  اْنَشلَّ  قاَل َشِمٌر :و

نحُو  ، هكذا هو في العُبَاِب ، وفي بعِض النسخِ : والشاِء ، (5) من إِناِث اإِلبِِل والنِّساءِ  كَصبُوٍر ، الشَّلُولُ والَمَطُر اْنَحَدَر  اْنَشلَّ  قاَل غيُره :و

 الناِب.

. ماٌء لبَنِي العَْجالنِ  : الشَّلولُ و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ءُ  اليَدُ   التي ال تُواتِي صاِحبَها على ما تُريُد ِلَما بها من اآلفِة. الشَّالَّ

ْرَع عليه َشلَّ و  : لَبَِسها. يَُشلُّها َشالًّ  الّدِ



14160 

 

__________________ 
 واللسان وعجزه يف التهذيب. 147( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.2)
/  3واللســــان والثاين يف املقايي   .«وهي الطروح»بد  « ونو  طروح« »وقلت»بد   «فقلت»برواية :  69ــــــــــــــــــ  68/  1( ديوان اهلذليا 3)

 والصحاح. 174
قوله ا مار النهار اخل هكذا يف النســـــخ والصـــــواب ا مار »وهبامشـــــه قا  مصـــــححه : « النهاية»( عل  هامش القاموس عن نســـــخة أخر  : 4)

 .«دية املطبوعة قدمياً : النهاية ا فلعر نسخة الشارح  رفة ا ه مصححهالنهاية يف العناية اخل ا ه شارح لكن يف النسخة اهلن
 .«والشاءِ »( الذي يف القاموس : 5)
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 ، بالضِم ، الدَّْرُع والطَّْرُد. الشُّلَّةُ و

 َمْطُروِدين. انَشلُّوا أَي ِشالالً  وَذَهَب القَْومُ 

 إِذا َجاُؤوا يَْطُرُدون اإِلبَِل. ِشالالً  وَجاُؤوا

اللُ و قُون ، قاَل ابُن الدَُّمْينة : الّشِ  : القوُم الُمتَفَّرِ

ه  ــــــــــَ ــــــــــن ي طــــــــــِ ٌش قــــــــــَ َريــــــــــح ــــــــــُ تح قـ ــــــــــذي حــــــــــجــــــــــ  ــــــــــا وال  أَم

الالً      ِك  شــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــِ رِّ ابٍ  وهــــــــــــال وحىل كــــــــــــح (1)ومــــــــــــَ
 

  
 ُعوٍن. لَِمَشلُّ  ويقاُل للَكاتِِب النِّْحريِر الَكافِي : إِنَّه

حاحِ والعُبَاِب : والعََجُب من المصنِِّف كيَف أَْهَملَه. َشلَْلتو  الثوَب : ِخْطتُه ِخياَطةً َخِفيفَةً ، كما في الّصِ

اللَةُ و  : بالكْسِر ، ِخالُف الكفافة. الّشِ

 بالكْسِر ، ثَْوٌب يُغَطَّى به العُنُُق َذَكَره شيخ زاده في حاِشيَِة البَْيَضاِوي. الِمَشلُّ و

قُّ السائُِل. ْلَشلُ الشَّ و  : الّزِ

 أَي ذو قََطراٍن ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : َشْلشالٍ و َشْلَشلٍ  وماٌء ذو

م و  قـــــــَ مـــــــاَم ذي الســـــــــــــــــــــ  تـــــــِ ُ  اهـــــــح فـــــــح ِت الـــــــنــــــــ  مـــــــ  تـــــــَ  اهـــــــح

َر و      يــــــــح ــــــــلــــــــ  ِت ال لحشــــــــــــــــــــــا ٍ وافــــــــَ م  ِبشــــــــــــــــــــــَ جــــــــَ (2)ســــــــــــــــــــــَ
 

  
هم  ، يقاُل : أَْينَ ، كُربَّى ، النِّيَّةَ في السَّفَِر والصَّوِم والَحْربِ  الشُّلَّىو  ؟.ُشالَّ

 : الغَضُّ من النَّباِت ، قاَل َجِريُر : الشُّالِشلُ و

ِ ابلص لحب بذي   ُشالِشاليـَرحَعاح
 الذئُْب في الغَنَِم واْنَشنَّ : أََغاَر فيها ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ في تَْرِكيِب َشغََغ. اْنَشلَّ و

 : الجهام عن أَبي َعْمٍرو : وأَْنَشَد لصالح : الشليلُ و

ـــــا  تح صــــــــــــــب ـــــا أَمحســـــــــــــــــــَ ـــــاِم ِإذا الصــــــــــــــب  شــــــــــــــحم الســــــــــــــن

ُرُدهـــــــــا      طـــــــــح يـــــــــرُ صـــــــــــــــــــــــفـــــــــراَء يـــــــــَ لـــــــــِ َربِ  شـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــح  الـــــــــعـــــــــَ

  
لُ و ِعيد حْيُث يَْنحدُر منه النِّْيل. والصْبحُ  الّشالَّ  ، وهو مجاٌز. (3)الظَّالَم أَي يَْطرُده  يَُشلُّ  : كَشدَّاٍد ، َمْوِضٌع بأَْعلَى الصَّ

َمالُ  : [شمل] ْمالل بزياَدةِ الياِء ، وكذِلكَ  كالشيمالِ  ِضدُّ اليمينِ  الّشِ  يَِصُف فََرساً :ِء القَْيِس ، ويُْرَوى قَْول اْمِرى بكْسِرهنَّ  الّشِ

َوٍة  قــــــــــــح اح لــــــــــــَ نــــــــــــاحــــــــــــَ خــــــــــــاء اجلــــــــــــَ تــــــــــــح  كــــــــــــَبين  بــــــــــــفــــــــــــَ

بحُت      بحطـــــــَ بـــــــان طـــــــَ قـــح ـــعـــِ وٍد مـــن ال يـــُ يـــمـــــــادصـــــــــــــــــَ (4)شـــــــــــــــــِ
 

  
 بالَوْجَهْين ، واألَِخيَرةُ أَْعَرُف. ِشْمالليو

 .ِشْمالل قاَل اللّْحيانيُّ : ولم يَْعرِف الِكَسائي وال األَْصَمِعيّ 

ُروَرةِ ، وال يكونُ  ِشماالً  أَنَّ قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي  ةً أَْشبَع الَكْسرة للّضِ ْعِر خاصَّ ، فِيعاالً ألَنَّ فِيعاالً إِنّما هو من أَْبنِيَِة  ِشيمالٌ  إِنَّما هو في الّشِ

يمالُ والَمَصاِدِر ،   لْيَس بمْصَدٍر إِنّما هو اسٌم. الّشِ

 ِء القَْيِس.قْلُت : ويُْروى في قَْوِل اْمِرى

 .ءُ َجِل منها أَُطأِْطىعلى عَ 

 ويُْرَوى :
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 .َدفُوٍف من الِعْقبان

ْكت واْحتَثَثْت.  ومْعنَى َطأَْطأْت : حرَّ

ي : ِرَوايَةُ أَبي َعْمٍرو   من هذه الناقَِة بعُقاٍب. ِشْماللي بإضافَتِه إلى ياِء الُمتَكلِِّم ، أَي كأَنِّي َطأَْطأْت ِشْمالليوقاَل ابُن بَّرِ

على هذا  فِشْمالل من غيِر إضافٍَة إلى الياِء ، أَي كأَنِّي بََطأَْطأْتي بهده الفََرِس َطأَْطأُْت بعُقاٍب خِفيفٍَة في َطيَرانِها ، ِشْمالل األْصَمِعيُّ وَرَواهُ 

ُره قَْبل فَتَْخاِء تْقِديُره بعُقاٍب فَتَْخاء ِشْمالٍل.  من ِصفَِة ُعقاٍب الذي تُقّدِ

مال : يََده ِشْماللي ءُ أََراَد بقَْوِله أَُطأِْطى وقاَل أَبُو َعْمٍرو :  .الّشِ

مالُ و  بضِم الميِم كأَْعنُقٍ  أَْشُملٌ  ج واِحٌد ، الِشْماللُ و الّشِ

__________________ 
 واألساس ونسبه لذي الرمة. 175/  3( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 ( اللسان بدون نسبة والصحاح.2)
 قوله :( األساس وشاهده فيه 3)
ه و   الـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــر مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــزم الـــــــــــــــظـــــــــــــــالم يشـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــّ

 ضــــــــــــــــــــــــــوء كـــــــــــــنـــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــة ا صــــــــــــــــــــــــــان األشــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــرِ     

  

 واللسان والتكملة والتهذيب والصحاح.« ِشالد»برواية :  144( ديوانه ط بريوت ص 4)
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ا ُمَؤن ثٌة ا قاَلُه اجلَوحَهرِي  ا وأنحَشَد ابُن بـَّرِي للُكَميحِت :  وأَذحرٍُع أَلهن 
م  اهنــــــــــــــــــــــــُُ وحَم أميــــــــــــــــــــــــح وُ  هلــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــــــــــُ

َد       هــــــــــــــــا يف الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  لــــــــــــــــُ ايــــــــــــــــِ رُ ختــــــــــــــــُ (1)اأَلِشــــــــــــــــحُ
 

  
 .(3) (َوَعْن َأمْياَِّنِْم َوَعْن َِشائِِلِهمْ )، وفيه :  (2) (َعِن اْلَيِمنِي َوالشَّماِئلِ )على غيِر قِياٍس ، قاَل هللا تعالى :  َشمائِلُ و

تَْين ، قاَل األَْزَرُق العَ  ُشُملٌ و  : (4)ْبِديُّ ، بضمَّ

ٌُن   ُِشُاليف أَقـُُوٍس انَزَعتحها أميح
، ولِكنَّه على َحّدِ ِدالٍص  ِشَماالن ، لْيَس من باِب ُجنُب ألنَّهم قد قالوا الواِحدِ  (5) على لَْفظِ  ِشمالٌ  َحَكى ِسْيبََوْيه عن أَبي الَخطَّاِب في َجْمِعهو

 وِهجاٍن.

مالِ  أََخَذ ذات : َشمالً  به َشَملَ و  ، َحَكاه ابُن األَْعَرابِّيِ ، وبه فَسََّر قَْوَل ُزَهْير : الّشِ

ـــــــــزِي  ي ُت هلـــــــــا : َأجـــــــــِ لـــــــــح َرتح ســـــــــــــــــــــــرحـــــــــًا فـــــــــقـــــــــُ  جـــــــــَ

ًو       ــــــــــَ ــــــــــةً نـ ول مــــــــــُ قــــــــــاءُ  َمشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــِّ ــــــــــل ىَت ال ــــــــــمــــــــــَ  (6) ؟ف
  

مالِ  أي مأُْخوذاً بها ذاتَ  َمْشُمولةً  قاَل :  .الّشِ

ْيت : ّكِ  َشاِف.َسريعَةُ االْنكِ  َمْشُمولةً  وقاَل ابُن الّسِ

َمالُ و  ، وقاَل َعْبد يَغُوث الحاِرثيُّ : شماِئلُ  ج والُخلُُق ، : الطَّْبعُ  الّشِ

هــــــــــــا  عــــــــــــُ فــــــــــــح ــــــــــــَ َة نـ المــــــــــــَ
َ

مــــــــــــا َأن  املــــــــــــ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  أملَح تـ

وحمـــــــــي َأخـــــــــي مـــــــــن      يـــــــــٌر ومـــــــــا لـــــــــَ لـــــــــِ يـــــــــاقـــــــــَ الـــــــــِ (7)ِشـــــــــِ
 

  
 فقُِلَب ؛ وقاَل آَخُر : َشَمائِلي ِهجاٍن وِدالٍص ، أَو تَْقِديُره منيَُجوز أَْن يكوَن واِحداً أَي من َطْبعي ، وأَْن يكوَن َجْمعاً من باِب 

رحُت مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــُم  كــــــــــــَ ــــــــــــح ي وقــــــــــــد أَن وحمــــــــــــِ ــــــــــــَ ُم قـ  هــــــــــــُ

رَ      ائــــــــــــــــِ وهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن  ِشــــــــــــــــَ لــــــــــــــــُ دِّ ادبــــــــــــــــُ (8)ِشــــــــــــــــِ
 

  
اِغُب : قيَل للَخِليقَةِ   على البََدِن. اْشتِماَل الّشَمال لَكْونِه ُمْشتَِمالً على اإِلْنسانِ  ِشَمالٌ  وقاَل الرَّ

 .بِشَمالي أَْن أَْعَملَ  ِشَماليو (9) َشْمائِلي ومن َسَجعاِت األََساِس : لْيَس من

َمالِ  من المجاِز : َزَجْرت له َطْيرو  كما في األََساِس. الشُّْؤمِ  أَي َطْير الّشِ

 وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ :

َعرح ُشُؤوَنك و  َما ِ مل َأجح  ابلشِّ
 ْؤِم.أَي لم أََضْعها َمْوِضع الشُّ 

مالِ  أْي ما يَْكَره كأَنَّ الطاِئَر إنَّما أَتَاهُ عن شمالٍ  : ُكلُّ َطْيٍر يُتََشاَءُم به. وَجَرى له ُغرابُ  ِشمالٍ  وَطْيرُ   ، قاَل أَبُو ذَُؤْيٍب : الّشِ

ريحَ  رحَت هلــــــــــا طــــــــــَ مــــــــــا َزجــــــــــَ نح  الشـــــــــــــــــــــــِّ كــــــــــُ  فــــــــــإن يــــــــــَ

ا      نـــــــاهبـــــــُ تـــــــِ ك اجـــــــح بـــــــح و  ُيصـــــــــــــــــــــِ وا  الـــــــذي هتـــــــَح (10)هـــــــَ
 

  
يُح التي تَُهبُّ  : الشََّمالُ و الَكْعبِة. وقاَل غيُره : من  َشَمالِ  ، كما في الُمْحَكِم ؛ وفي الُمْفَرَدات : من من قِبَِل الِحْجرِ  وتأْتي بالفتحِ ويُْكَسُر ، الّرِ

 ناحيَِة القُْطِب.

 ، أَي َواقٌِف للقُْبلَِة نَقَلَه ابُن ِسْيَده عن ثَْعلَب. َك وأَْنَت ُمْستَْقبِلٌ أَو ما اْستَْقبَلََك عن يَِمين
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، عن ابِن األَْعَرابّيِ ،  النّْعِش إلى َمْسقَِط النَّْسِر الطَّائرِ  بناتِ  من َمْطلَعِ  َمَهبّه َمَهبُّه بين َمْطلَعِ الشَّمِس وبناِت نَْعٍش ؛ أَو كان الصَّحيُح أَنَّه ماو

وإذا َهبَّْت َسْبعَة  وال تكاُد تَُهبُّ ليالً  ، وهو الَمْعروُف بِمْصَر بالمريسّي ، وبالحجاِز : االذيُب ؛ ويكون اْسماً وِصفَةً  في تَْذِكَرةِ أَبي َعلّيٍ ،كذا 

 أَيِّام على أَْهِل ِمْصر أََعّدوا األَْكفَان ألَنَّ َطْبعَها َطْبُع الَمْوِت باِرَدةً 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .48( النحر اآية 2)
 .17( األعراف اآية 3)
 ( يف اللسان : العنربي.4)
 .«بلفِة الواحدِ »( يف القاموس ؛ وِشاٌ  ا 5)
 وعجزه يف التهذيب.« جرت ُسُنحاً »واللسان والتكملة واألساس ويف مجيعها  8( ديوانه ط بريوت ص 6)
 الصحاح منسوابً جلرير خطب.( اللسان والتكملة ا وعجزه يف 7)
 .110( اللسان بدون نسبة ا ويف التهذيب واألساس نسب للبيد ا والبيت يف ديوانه ط بريوت ص 8)
 .«من ِشائلي»وسقطت منها « لي  من ِشاد»( يف األساس : 9)
 برواية : 70/  1( ديوان اهلذليا 10)

 زجرت هلا طري السنيح فإن تصب
 الرواية ا واملثبت كرواية اللسان.ونبه هبامشه إىل هذه 
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زِ  الش بحَمرو  ا كَحيحَدٍر ا كالش يحَمرِ   ايِبَسةً  َب ِ  َمقحلوٌب من ابهلَمح رُه الش مح  ا قاَ  :  ر كةً  الش َمرِ و  اآيت ِذكح
ُد  الِد الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ ٌك بــــــــــــــــــبــــــــــــــــــِ الــــــــــــــــــِ َو  مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  ثـ

ي عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه رايُح      فـــــــــــِ روِّ َتســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــَ (1)الشـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ا أَْن يكوَن الَمْوُضوع  الشَّْمأَلِ  ا أَْن يكوَن على التَّْخِفيِف الِقياِسّي فيقاَل ابُن ِسْيَده : فإمَّ  ، وهو َحْذُف الَهْمزةِ وإْلقاء الَحَرَكة على ما قَْبِلها ، وإمَّ

 ، هكذا جاء في شْعِر البَِعْيث ولم يُْسَمع إالَّ فيه ، قاَل : وتَُسكَُّن ميُمهُ  هكذا. قاَل :

ٍة  ــــــــــَ ن وحَ  َأطــــــــــالُ  ِدمــــــــــح ــــــــــك الشــــــــــــــــــــــــ  اَج عــــــــــلــــــــــي  َأهــــــــــَ

رِ      جـــــــــح ِب اهلـــــــــَ ِن َأو جـــــــــانـــــــــِ ِة الـــــــــرُبحَديـــــــــح فـــــــــَ  بـــــــــنـــــــــاصـــــــــــــــــــــــِ

  

ِدهــــــــــــا  هــــــــــــح دح ِن عــــــــــــَ ٌد مــــــــــــن دون حــــــــــــِ  أَتــــــــــــَ  أَبــــــــــــَ

  
ر  انفـــــــــــحـــــــــــٍة و    ر ت عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا كـــــــــــُ رِ جـــــــــــَ (2)ِشـــــــــــَح

 

  
 ، كَجْعفٍَر ، قاَل الُكَمْيُت : بالَهْمزِ  الشَّْمأَلُ و

َه  فـــــــــــــــَ ا اكـــــــــــــــح مـــــــــــــــ  وُب فـــــــــــــــلـــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ ه اجلـــــــــــــــَ َرتـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

ُه      يـــــــــــــــَ زَالـــــــــــــــِ تح عـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  َب ُ ر  حـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح (3)الشـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 وقاَل أَْوُس :

ز ِت و  َب ُ عـــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــــّراَِيَح وإذ  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عـــــــــــا      فـــــــــــِ تـــــــــــَ لـــــــــــح اِة مـــــــــــُ تـــــــــــَ يـــــــــــُض الـــــــــــفـــــــــــَ مـــــــــــِ (4)اَبَت كـــــــــــَ
 

  
فَياُن :وهذا ال يكوُن إالَّ في ال قد تَُشدُّ الُمهُ و ْعِر ، قاَل الزَّ  ّشِ

باُء َأو   (5) َِشحَب   تـَُلف ه َنكح
ْعِر فتِْسعَة. ويقاُل أَْيضاً : (6) كأَِميرٍ  ، الشَِّمْيلُ و، كَجْوَهٍر ،  الشَّْوَملو ِم لَْيَسَت لَضُروَرةِ الّشِ  ، ففيها لُغَاٌت ثََمانيةٌ ، وإْن قُْلنا إنَّ مشدََّدة الالَّ

كةً مع َشّدِ الالِم ، وَهاتَان نَقَلَهما شْيُخنا ، فتكوُن اللُّغاُت إْحَدى َعَشرَ  الشََّملُّ وكَهاَجَر من غيِر َهْمِز ،  الشَّاَملُ  ةَ على قَْوٍل قاَل : وَزاَد محرَّ

ْل.  الكاف في األَِخْيَرْين إْطناباً وُخُروجاً عن اْصِطالِحه إذ لو قاَل : كَجْوَهٍر وَصبُوٍر وأَِميٍر لَكفَى ، فتأَمَّ

 قال َجِذيمةُ األَْبرش : َشَماالتٌ  الشََّمالُ  ج

ٍم  لــــــــــــــــــــــــَ ُت يف عــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ فـ ا َأوح  ُرمبــــــــــــــــــــــــ 

وحيب      ــــــــــــــــــــــــَ نح ثـ عــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ رحفـ ــــــــــــــــــــــــَ االتُ تـ (7)ِشــــــــــــــــــــــــََ
 

  
 فأَْدَخَل النُّوَن الَخِفيفَةَ في الَواِجِب َضُروَرةً.

 ، كقَْوِلهم : أَْجنَبُوا من الَجنُوِب. : َدَخلوا فيها أَْشَملُواو

 .َمْشُمولُون ، وهم كفَِرُحوا ، أَصابَتْهم ، َشِملُواو

 أَي َضَربَتْه فبََرَد ماُؤهُ وَصفَا. الشََّمالِ  : إذا نََسَجتْه ريحُ  َمْشُمولٌ  ومنه َغِديرٌ 

َضها : يَْشملُها َشمالً  الَخْمرَ  َشَملَ  منهو  ، وهو مجاٌز. َمْشُمولَةٌ  وطابَْت ، ولذا يقاُل لها فَبََرَدتْ  للشَمالِ  َعرَّ

 وفي قَْوِل كْعِب بِن ُزَهْيٍر َرِضَي هللا تعالى عنه :

مو ِ َصاٍف أبَبحَطَح َأضحَح  وهو   َمشح
 .الشََّمالُ  أَي ماٌء َضَربَتْه

َمالُ و  كِكتاٍب ، ِسَمةٌ في َضْرعِ الشاةِ. ، الّشِ

ْرعِ يَْقِبُض عليها الحاِصُد. أَْيضاً :و  ُكلُّ قَْبَضٍة من الزَّ
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،  إذا ثَقُلَتْ  : وكْيٌس يُغَشَّى به َضْرُع الشاةِ ، كاَن أَْحَسن وأَْخَصر وقَْولُه :، ولو قاَل  يُغَطَّى به َضْرُع الشَّاةِ  (8) ِمْخالةٍ  شْبهُ  ءٌ شي أَْيضاً :و

ْرَع ُمَذكٌَّر.  ، وكذِلَك النَّْخلَةُ إذا ُشدَّت أَْعذاقُها بِقَطعِ األَْكِسية لئاَلَّ تُْنفَض. أو خاصٌّ بالعَْنزِ  األَْولَى إذا ثَقَُل ألَنَّ الضَّ

مالَ  من َحّدِ َضَرَب ، الَكْسُر عن اللّْحيانّيِ ، َعلََّق عليها يَْشِملُهاو َحّدِ نََصَر ، من َشَملَها يَْشُملُهاو  الشَّاةَ أَْيضاً. َشَملَ و وَشدَّهُ في َضْرِعها ؛ الّشِ

 أَو اتََّخَذه لها. ِشَماالً  َجعَل لها أَْشَملَهاو ، ِشَماالً  الناقَةَ َعلََّق عليها َشَملَ  وفي التَّْهِذيِب : وقيلَ 

 ، وهذه أَْعنِي األَخيَرةَ لُغَةٌ  األَْمُر ، كفَِرَح ونََصرَ  َشِملَُهمُ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 .«انفجة ِشر»( اللسان وفيه 2)
 ( اللسان.3)
 واللسان.« وإذ ابت»بد  « وقد أمس »برواية :  54( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والصحاح والتكملة قا  الصاغاين : ولي  الرجز للزقيان.5)
قوله : وكبمري ا يف نسخ املو املطبوعة قبله زايدة : وكصبوٍر ا وعليها قو  شيخه وزاد الكاف يف األخريين اخل ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 .«نية ا ه و مروقد سقطت من نسخ الشارح ولذا قا  : ففيها لغات مثا
 ( اللسان والصحاح.7)
اَلٍة.( يف القاموس : وشي8)  ٌء كِمخح
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َمِعي  ا ياين  ا قاَ  اجلَوحَهرِي  ا ومل يـَعحرِفحها اأَلصح ا  َعم ُهم ابلضِم ا َأي ُِشُوالً و  ابلفتِح ا َِشحالً و   ر كًة ا َِشَالً  قَِليلٌة ا قاَلُه الّلحح
 ات :قاَ  ابُن قـَيحِ  الر قـَي  

ا  مــــــــــ  رَاِش ولــــــــــَ وحمـــــــــــي عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــفـــــــــــِ ف نــــــــــــَ يـــــــــــح  كـــــــــــَ

رِ      مـــــــــــَ واءُ  َتشــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــح اَم غــــــــــارٌة شــــــــــــــــــــــــَ  (1) ؟الشــــــــــــــــــــــــ 
  

قَة.  أَي ُمتَفَرَّ

 َخْيراً أَو َشّراً ، كفَِرَح ، أَصابَُهم ذِلَك. َشِملَُهمْ  أَو

ُهم به أَْشَملَهمو  َخْيراً. أَْشَملَهم وال يقالُ  َشّراً : َعمَّ

 بالثَّْوِب : أَداَرهُ على َجَسِده ُكلِِّه حتى ال تَْخُرَج منه يَُدهُ. فالنٌ  اْشتََملَ و

 .ِشَماِله بالثَّْوِب أَْن يَْلتََف به فيَْطرُحه عن االْشتَِمالُ  وقيلَ 

اءِ  اْشتِمالِ  نََهى عن»في الحِديِث : و مَّ  .«الصَّ

بالثوِب حتى يَُجلِّل به َجَسَده وال يَْرفَع منه جانِباً فيكوُن فيه فُْرَجة تَْخُرُج منها يَُده ، وهو التَّلَفُّع ،  يَْشتَِملَ  قاَل أَبُو ُعبَْيٍد : هو عْنَد الفُقَهاِء أَنْ 

ا تَْفسيُر الفُقَهاِء فيَقُولُون هو أَنْ  َغْيره ثم يَْرفَعُه من أََحِد جانِبَْيه بثوٍب واِحٍد لْيَس عليه  يَْشتَِمل وُربَّما اْضَطَجَع فيه على هذه الحالِة : قاَل : وأَمَّ

قاَل : والفُقَهاُء أَْعلَم بالتَّأْويِل في هذا ، وذِلَك أََصحُّ في الَكالِم ، فمن َذَهَب إلى هذا التَّْفسيِر َكِره  (2)فيََضعه على َمْنِكبِه ويَْبُدو منه فُْرَجة ، 

ل به شاِمالً َجَسَده ، َمَخافَة أَْن يدفَع إلى حالٍَة سادَّةٍ لنَفَِسه التََّكشَُّف وإِبداَء العَْورةِ ومن فَسََّره تَْفِسي  فيَْهِلَك. (3)ر أَْهِل اللُّغَِة َكِره أَْن يَتََزمَّ

اء أَْن يَُخلِّل َجَسَده كلَّه بالِكَساِء أَو باإِلزاِر. اْشتَِمالُ  وقاَل الَجْوَهِريُّ  مَّ  الصَّ

 إحاَطةَ الِكَساِء على الَجَسِد. أََحاَط به أَي رُ عليه األَمْ  اْشتََملَ  من المجاِز :و

ْملَةُ و ، والَكْسُر في أَْلفاِظ الَهْيآِت قِياٌس ويدُل عليه قَْولُه فيَما  االْشتِمالِ  َهْيئَةُ  ، هكذا في النسخِ وَسقََط في بعِضها قَْولُه بالكسِر ، بالكسرِ  الّشِ

ْبِط ، وهذا لْيَس بشي الشَّْملَةَ  اُموِسه حْيُث َظنَّ أَنَّ بَْعد : وبالفتحِ ، وقد اْعتََرَض مال علي في ن ٍء كما يَْظَهُر هنا بالفتحِ لَكْونِه أَْطلَقَه عن الضَّ

ِل.  لََك عْنَد التأمُّ

ْملَةُ و اءُ  الّشِ مَّ إْن شاَء « ص م م»في  الميمِ  حرف في التي لْيَس تَْحتها قَِميٌص وال َسَراويٌل ، وُكِرَهت الصَّالةُ فيها. أَْيضاً َسيَأتي ِذْكُرها الصَّ

 هللاُ تعالَى.

ِلِهما الِمْشَملَةِ وبه كالِمْشَمِل  يُْشتََملُ  بالفتحِ ، ِكساٌء دوَن القَطيفَةِ  : الشَّْملَةُ و  ، ولو قاَل بَكْسِرهما لَكفََى. بكسِر أَوَّ

بها الرُجُل إذا نَاَم باللَّيِل ،  ِمْشَملَةٌ يَْشتَِمل  أو َشعٍَر يُؤتََزُر به ، فإذا لُفِّق ِلْفقَْين فهيِمئَْزٌر من ُصَوفٍ  (4)عْنَد العََرِب  الشَّْملَةُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

فُسئَِل َرِضَي هللاُ « إنَّي ألَِجُد بنَّةَ الغَْزِل ِمْنك» ْشعَِت بِن قَْيٍس الكْنِدّي :قَْوُل علّيٍ َرِضَي هللاُ تعالى عنه لألَ  بالكسِر. ومنه الّشْملَةُ ِشَمال وَجْمعُ 

َوايِة األُولَى فما أَْحَسنها وأَْلَطفها باَلَغةً وأَْفَصحها. باليَْميِن ويُْرَوى باليََمنِ  الشَّمالَ  تعالى عنه ، فقاَل : كاَن أَبُوه يَْنِسجُ   ، وعلى الّرِ

ٌق يُْلتََحفُ  الِمْشَملُ و الِمْشَملَةُ  وقاَل اللَّْيُث : ي :: ِكساٌء له َخْمٌل متفّرِ   به دوَن القَِطيفَِة ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

اًل  ثـــــــــــــــــــَ راٍب مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــا رَأَي

ي      نـــــــــــــاُه  ـــــــــــــَِ ثـــــــــــــح عـــــــــــــَ هإذ بــــــــــــــَ لـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  (5) ابملِشـــــــــــــــــــــــــــح
  

لـــــــــــــــوه قـــــــــــــــابســـــــــــــــــــــــــــــاً  ٍد أَرحســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ن ريحَ فـــــــــــــــِ  غـــــــــــــــَ

  
ه   لـــــــــــــَ جـــــــــــــَ ـــــــــــــعـــــــــــــَ ب  ال وحاًل وســـــــــــــــــــــــــــَ َو  حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــثـ  ف

  
 .الشَّْملَةُ  ، أَي أَْعَطاهُ إِيَّاها أَْشَملَهُ و

 ، هكذا نَصُّ اللّْحيانّي. الِمْشَملَة ، بالضِم ، َغطَّى عليه ُشُموالً و بالفتحِ ، َشْمالً  ، كعَِملَهُ ، َشَملَهُ و
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لَ  َغطَّاهُ بها ، وقد قاَل ابُن ِسْيَده : وأََراه إنّما أََرادَ  الً  بها تََشمَّ يِر الِفْعِل ، وإنّما هو وهذه عن اللَّْحيانّي وهو على غ تَْشِميالً وَ  على الِقياِس ، تََشمُّ

تَّْل ِإَلْيِه تَ ْبِتيالً )كقَْوِله   .(َوتَ ب َ

 .ِمْشَملَةٌ  ، ونَّص اللّْحيانّي : صاَرْت له ِمْشَملٍ  صاَر ذا أَي أَْشَملَ  ولقد ِمْشَملٍ  ما كان ذاو

 يَتَغَطَّى َدقيٌق نَْحو الِمْغَولِ  كِمْنبٍَر َسْيٌف قَصيرٌ  : الِمْشَملُ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : فـَرحُجه.2)
 ( اللسان : لتنّفسه.3)
 ( يف التهذيب : عند البادية.4)
 ( اللسان.5)
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َكِم : ابلث وبِ  ُحح
َتِمرُ  ا وَنّص امل  عليه الرُجُر فيـَُغطِّيه بثوِبه. َيشح

 بها. لُ يْشتَمَ  كِمْحَراٍب ، ِمْلَحفَةٌ  : الِمْشَمالُ و

 أو ألَنَّ لها َعْصفَةً كعَْصفَةِ  أَي تَعُمُّ ، بِِريِحها النَّاسَ  تَْشملُ  ألَنَّها كالَمْشمولَةِ  ، ولْيَس بقََوّيٍ  منها الطَّْعمِ  كَصبُوٍر ، الَخْمُر أَو الباِرَدةُ  : الشَُّمولُ و

َضها َملَ شَ وقَِريباً عْنَد قَْوِله :  الَمْشمولَةِ  ، وَمرَّ ِذْكرُ  الشََّمالِ   .للّشَمالِ  الَخْمر َعرَّ

 لها ِذْكٌر في كتاِب األََغاني. (1) ُمغَنِّيَةٍ  : اسمُ  َشُمولُ و

يِّبُها ، أُِخَذ من الَماِء الذي َهبَّْت به : الَمْرِضيُّ األَْخالقِ  الَمْشمولُ  من المجاِز :و َدتْه. الشََّمالُ  الطَّ  فبرَّ

احِ  ، بالكسِر والفتحِ وكِطِمّرٍ ، الِعْذقُ  الشَّْملُ و .الشَُّمولِ  وقاَل ابُن ِسْيَده : أََراهُ من نَْفُسه ، عن أَبي َحنِيفَةَ ، واْقتََصَر على الفَتْحِ ، وأَْنَشَد للطَّرمَّ

 في تَْشبِيِه َذنَِب البَعيِر بالِعْذِق في َسعَتِه وَكثْرةِ َهْلبِه :

رٍ َأو  مــــــــــــح ٍة  ِبشــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــاَ  مــــــــــــن َخصــــــــــــــــــــــــــح

ّرَِدتح      مـــــــــــاِم جـــــــــــُ َد الـــــــــــكـــــــــــِ عـــــــــــح (2)لـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــاِس بــــــــــــَ
 

  
 ، أَو بْعَد ما يُْلقَُط بعُضه. أو القَِليُل الَحْمِل منه

 .(3)وكاَن أَبُو ُعبَْيَدة يقُوُل : هو َحْمُل النَّْخلَة ما لم يَْكثُْر ويُْعُظْم ، فإذا َكثُر فهو َحْمٌل 

َطبِ  الشََّملُ و  من ُرَطٍب أَي قَِليٌل. َشَملٌ  ، يقاُل : ما على النَّْخلَِة إالَّ  بالتَّْحريِك القَِليُل من الرُّ

 ٌء قليٌل.من َمَطٍر : وأَْخَطأَنا َصْوبُه وَوابِلُه أََصابَنا منه شي لٌ َشمَ  ، يقاُل : أََصابَنا ِمَن الَمَطرِ و

 .َشَماِليلُ  ج ٌء َخفيٌف من َحْمِل النَّْخلَةِ ، وهو شي ، بالضمِ  الشُّْملولُ  ، وكذا أَْشمالٌ  ج كاإِلبِِل أَي قَِليالً  من النَّاِس وغيِره َشَمالً  يقاُل : َرأَْيتُ و

ُء القَِليُل يَْبقَى عليها من َحْملها. وقاَل غيُره : ما بَِقي في ، وهو الشَّي شَماِليلُ  ، وما عليها إالَّ  َشَملٌ و َشْملَةٌ  الَجْوَهِريُّ ما على النَّْخلَِة إالَّ قاَل 

ٌق.أَي شي َشَماِليلُ و َشْملَةٌ  النَّْخلِة إالَّ   ٌء ُمتَفّرِ

 أي في َكنَِفُكم. َشْمِلُكم الَكنَُف ، يقاُل : نَْحن في ي النسخِ ، والصَّواُب :، هكذا ف (4) الَكتِفُ   :الشَّْملُ و

الٍ  َشْملَةُ و الَكْلبيُّ شْيٌخ للَهْيثِم بِن َعِدّيٍ : بُن ُمنيبٍ  َشْملَةُ و  ، (5)عن َرَجاء بِن َحْيَوة ، عنه ُمْسلم بُن إبراهيَم ُكْنيَتُه أَبُو ُحتُْروٍش  ابُن َهزَّ

ثانِ  ِل أَنَّه َمْجهوٌل. ضعيفانِ  ُمَحّدِ  ، َضعَّفَه النّسائيُّ ، وقيَل في األَوَّ

بِن محمِد بِن عبِد هللا بِن أَبي هاشِم محمد بن الُحَسْين بِن محمِد بِن موَسى أَبُو محمٍد األَمير بن تاجِ  بُن محمِد بِن جعفرٍ  ُشَمْيلَةُ  كُجَهْينَةَ :و

 من أَوالِد أَُمراِء َمكَّةَ. ي هاِشِم األَْصغَِر الحسنّيالَمعَاِلي بِن أَبي الفَْضِل بِن أَب

ْين بُن معية الحسنّي النَّسَّابَةُ في تَْرَجَمة َواِلِده ما نَّصه : قد كاَن أَبُوه وَجّده أَِمْيَرْين ب مكَّة ولعلَّهما ولِّيا قَْبل تاج الَمعاِلي شكر قاَل الشيُخ تاُج الّدِ

 هكذا قاَل هبَةُ هللِا.

ى أَنَّهما كانَا أَِمْيَري يَْنبُع فال وُل : إنَّ الَحْرَب بَْين بنِي ُسلَْيمن وبَنِي موَسى كانَْت ِسَجاالً فلعلَّهما َملََكاها في أَثْنائِها وقد نَّص العَمِرّي علوأَقُ 

ثٌ  بَْحَث فيه ، اٌل عاَش أَْكثَر من مائَِة َسنٍَة ، وكاَن قد ُولِ  ُمَحّدِ ٌر َرحَّ  َضِعيٌف. َد بَخَراَسان ،فاِضٌل معّمِ

 .(6)قاَل الحافُِظ : تُُكلَِّم في سماِعِه من َكِريمةَ الَمُروزيَّة 

يَرافي ، َشْملَلَهاو أَْشَملَهاو يَْشُملُها َشْمالً  النَّْخلَةَ  َشِملَ و َطِب. ، وهذه عن الّسِ  لَقََط ما عليها من الرُّ

 ، وهو الثََّمُر القَِليُل الذي بِقي عليها. َشَماِليِلها النَّْخلَةَ إِذا أََخْذُت من َشْملَْلتُ  وقيَل :

قُوا َشماليلَ  ذهبُواو  فَِرقاً. : أَي تَفَرَّ
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ً  (7) الفَْحلُ  أَْشَملَ و لَهُ ِلقَاحا ت تَِقمُّ قُُموماً ، قالَهُ أَبُو َزْيٍد.، فإِذا أَْلقََحها ُكلَّه أَْلقََح النِّْصَف منها إِلى الثُّلُثَْين : إِذا إِْشماالً  َشوَّ َها حتى قمَّ  ا قيَل أَقَمَّ

__________________ 
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح فاقتض  جرها.1)
 واللسان والتكملة. 408( ديوانه ص 2)
 .«. فإذا كرب.. ما مل يكرب»( يف اللسان : 3)
 .«والَكَنفُ »نسخة أخر  : ( عل  هامش القاموس عن 4)
 ( يف ميزان االعتدا  : أبو حرتوش البصري ا وعنه ضبطت.5)
 .«املروزية»ومل ترد « من كرمية» 791/  2( يف التبصري 6)
 ضبرت قلم.« َشوحَله»( يف اللسان والتهذيب : 7)
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ً  َشِملَتِ و  .تَْشَمُل َشَمالً  فهي كفَِرَح ، قَبِلَتْه من الفَْحِل ، النَّاقةُ ِلقَاحا

كُ  ، بالفتحِ  َشْمِلَها إِبِلُُكم بَعيراً لنا : أَْخفَتْهُ وَدَخَل في َشِملَتْ و  ، كما في الُمْحَكِم والُمِحيِط. في ِغَماِرها ، أَي ويَُحرَّ

ُجُل في حاَجتِه أَي اْنَشَملَ و رَ  الرَّ  فيها. َشمَّ

 ُء كاْنَشَمَر.الشَّي اْنَشَملَ  وقاَل ثَْعلَُب :

 في حاَجتِه واْنَشَمَر فيها بمْعنََى ، وأَْنَشَد أَبُو تُراٍب : اْنَشَملَ  وقاَل َغيُره :

هـــــــــــا  ـــــــــــُ ب ـــــــــــاِط حَيحســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــي َور ُة األَل قـــــــــــح ـــــــــــاُء مـــــــــــُ ن  َوجـــــــــــح

الً      ًة مجـــــــــــََ ـــــــــــَ ُر رَاهـــــــــــا رَأحي ـــــــــــح نح قـــــــــــب كـــــــــــُ ـــــــــــَ نح مل ي  مـــــــــــَ

  

ُ  أَرحبـــــــــــعـــــــــــٍة  لـــــــــــح ُد   عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا خـــــــــــَ  حـــــــــــىت يـــــــــــَ

  
راب    َ  األَقـــــــــــــح اليف الزٍِ   ـــــــــــــَِ مـــــــــــــَ (1)فـــــــــــــانحشـــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 اْنَضمَّ واْنَشَمَر. فاْنَشَملَ  أََراَد أَْربَعةَ أَْخالٍف في َضْرع الِزٍق لَِحَق أَْقَرابها

َل تَْشِميالً  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، أَْسَرعَ  الرُجُل : اْنَشَملَ و  .كَشمَّ

 : أَْظَهَروا التَّْضعيَف إِْشعاراً بإِْلحاقِِه. َشْملَلَ و

ِم  ِشِملَّةٌ  ناقَةٌ و َرةٌ ؛ ومنه قَْوُل َكْعِب بِن ُزَهْيٍر. َسريعَةٌ  : َخِفيفَةٌ  بكْسِرِهنَّ  ِشْمِليلٌ و ِشْماللٌ و ِشمالٌ وبَكْسَرتَْيِن ُمَشدََّدةَ الالَّ  ُمَشّمِ

 (2) ِِشحِليرَعم ها خاهُلا قـَوحداُء و 
 . وقد َمرَّ االْختِالُف فيه.ِشْمالل ِء القَْيِس : َطأَْطأْتُ ْوُل اْمِرىوكذا قَ 

 : َسِريٌع ، أَْنَشَد ثَْعلَب : ِشْماللٌ و ِشْمِليلٌ و ِشِملٌ  وَجَملٌ 

 (3) ِِشِرِّ أبَوحِب ضبـحَعيح َمرٍِح 
ْنيا : ُكْنيَةُ  َشْملَةَ  أُمُّ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأْنَشَد : الدُّ

نح أُ  ةَ مِّ مـــــــــــِ لـــــــــــَ هـــــــــــا  ِشـــــــــــَح ـــــــــــفـــــــــــِ ذائ ـــــــــــِ ـــــــــــا ب ـــــــــــن ي رحمـــــــــــِ ـــــــــــَ  تـ

هـــــــــــاِويـــــــــــر      تح مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــتـــــــــــ  نـــــــــــَ ـــــــــــِّ (4)غـــــــــــرّارة زُي
 

  
 وهو مجاٌز.

 على َعْقِل اإِلْنساِن فيُغَيِّبَانه. يَْشتَِمالن ، عن أَبي َعْمٍرو ألَنّهما الَخْمرِ  أَْيضاً : ُكْنيَةُ و

مالِ  أَبُوو  وهو ابُن ضبَاِب َرَوى عن أَبي أَيُّوب األَْنَصاِرّي ، وعنه َمْكُحول الشَّامّي. ، كِكتاٍب ، تابِعيٌّ  الّشِ

مالِ  محمُد بُن أَبيو  َحدََّث عن محمِد بِن الُمثَنَّى وأُْختاه لبابَةُ والتامةُ َحدَّثَتا. ُعطاِرِديُّ  الّشِ

َمالَْينِ  ذوو وقيَل و كان أَْعَسر واْستَْشَهد يَْوَم بَْدٍر ، َصَحابيُّ  و بن عبشان الخَزاِعيُّ أَبُو محمدٍ بِن نضلَةَ بِن َعْمرِ  ُعَمْيُر بُن عبِد َعْمِرو (5) الّشِ

مال َجِميعاً فلُقَِّب به ، ووجهوا ترجيحه على ذي اليَِمْينَْين ألَّن َعَملَ  كاَن يَْعَمُل بِيََدْيهِ  ألَنَّه  ناِدٌر فغلب الَوْصف به قالَهُ شْيُخنا. الّشِ

الُ  : كَشدَّادٍ و ثُ  َشمَّ بِّيُّ اْختُِلَف فيه ، فقاَل عبُد الغنّيِ : إِنَّه هكذا كَشدَّاٍد وهو على هذا بُن موسى الُمَحّدِ َرَوى عن موسى بِن أَنَس  فَْردٌ  الضَّ

 وعنه َجِريُر.

قَةٌ بِناِحيَِة ُمْعقُلَةَ  الشَّماِليلُ  قاَل ابُن بُُزْرجِ :و ة :هذا هو  (6) ِحباُل َرْمٍل ُمتَفَّرِ مَّ  الصَّواُب ، وفي بعِض النسخِ : ُمقَْلقَلَةَ وهو َغلٌَط ، قاَل ذو الرُّ

واَع  ـــــــــح َن أَق َود عـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــرفـ ي ـــــــــِ ال مـــــــــَ َد مـــــــــا  الشـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــح ـــــــــَ  بـ

وَرهـــــــــــا      رَاَرهـــــــــــا وذُكـــــــــــُ هـــــــــــا َأحـــــــــــح لـــــــــــُ قـــــــــــح (7)َذَو  بــــــــــــَ
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ُث ، قد َمرَّ ِذْكُره في  ُشَمْيلِ  ، ومنهم : أَبُو الَحَسِن النَّْضُر بنُ  كُزبَْيٍر وِكتاٍب وَحْمَزةَ وصاِحٍب : أَْسماءٌ و بِن خرَشةَ الَماِزنيُّ النََّحويُّ الُمَحّدِ

يبَاَجة.  الّدِ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 ( اللسان والتكملة والتهذيب بدون نسبة.1)
 .216/  3( صدره كما يف املقايي  2)

 حرف أخوها أبوها من مهج نةٍ 
 ( اللسان.3)
 ( اللسان وصدره يف التهذيب والتكملة.4)
( عل  هامش القاموس : وهو غري ذي اليدين اخلراب  بن ســـــــارية ا وإلا مل يقر ذي اليمينا ألن عمر الشـــــــما  اندر فغلب الوصـــــــف به ا ه 5)

 قرايف.
 ومثلها يف معجم البلدان. .«وهي الصواب« »معقلة»ا يف بع  النسخ ويف بعضها هكذ»وعل  هامشه : « ُمَقلحَقَلة»( يف القاموس : 6)
 والتكملة. 305( ديوانه ص 7)
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مالِ  فالٌن عْنِدي  إِذا أُِسْيئَْت َمْنزلَتُه. بالّشِ

كةً ، أَي ِرْيحاً ، قاَل : َشَمالً  وأََصْبُت من فالنٍ   ، محرَّ

بح  الً َأصــــــــــــــــــــــــــِ ين  ِشــــــــــــََ َة ِإنــــــــــــ   مــــــــــــين الــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــ 

َوج     هـــــــــح لـــــــــَ ٍم مـــــــــُ حـــــــــح ـــــــــلـــــــــَ ر اٌب ب وح  شـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــلـــــــــ  اهلـــــــــَ

  
اح : رمَّ  وقَْوُل الّطِ

 (1) اأَلَشاِمرَمزَاِمرُي اأَلجاِنب و 
يحُ  َشَملَتِ  . وقدأََشاِمل على أَْشُمالً  ، ثم َجَمع أَْشُملٍ  على َشْمالً  قاَل ابُن ِسْيَده : أَُراهُ َجْمع لَتْ  ُشُموالً و تَْشُمُل َشْمالً  الّرِ ، عن  َماالً شَ  : تََحوَّ

 اللّْحيَانّيِ ، وقَْوُل أَبي َوْجَزة :

ةُ  مــــــــــولــــــــــَ ُدهــــــــــا  َمشــــــــــــــــــــــــح َواعــــــــــِ نــــــــــوٌب مــــــــــَ ــــــــــح  جمــــــــــَح  األُن

ِب      ِة الـــَقصـــــــــــــــــــــَ بـــــــَ طـــح مـــــــا  الشـــــــــــــــــ  (2)مـــن اهلـــِجـــــــان اجلـــِ
 

  
 وتَْذَهب َمَواِعُدها من الَجنُوِب ، ويُْرَوى : الشََّمالِ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : أَي يَْذَهُب أُْنُسها َمعَ 

مو ٌ جَمحنوبُة األُنح    َمَواِعُدها َمشح
يت. َمْشمولٌ وأَي أُْنُسها َمْحموٌد ألَنَّ الَجنُوَب َمَع الَمَطِر يُْشتََهى للِخْصِب ؛  ّكِ  َمَواِعُدها أَي لْيَسْت َمَواِعدها َمْحموَدةً ، قالَهُ ابُن الّسِ

 ُجنُوٍن أَي به فََزٌع كالُجنُوِن ، قال : من َشْملٌ  وبه

َلٍة  موَلةً مَحََلتح به يف لَيـح  (3) َمشح
 أَي فَِزعةً.

 وقاَل آَخُر :

ًَة  ريح يـــــــــــٍف عـــــــــــلـــــــــــ  َأن  طـــــــــــَ ا يَب مـــــــــــن طـــــــــــَ مـــــــــــَ  فـــــــــــَ

رَتيـــــيَن       عـــــح ـــــَ مـــــــًا تـ يـــــح ُت ضـــــــــــــــــــَ فـــــــح رِإذا خـــــِ مـــــــح (4)كـــــــالشـــــــــــــــــــ 
 

  
 أَي كالُجنُوِن من الفََزعِ.

 .الّشَمالِ  : َهبَّْت عليها ِريحُ  َمْشمولَةٌ  والنَّارُ 

 : عامٌّ. شاِملٌ  وأَْمرٌ 

 .الُمْشتَِمُل بالشَّْملَةِ  : كَكتٍِف ، الشَِّملُ و

 .بالّشَمالِ  : األَْخذُ  التَّْشِميلُ و

 أَي تََسعَُك كما يقاُل : فِراٌش يْفُرشك. َشْملَةٌ تَْشُملُك وهذه

 يٍَة.على ناقٍة فََذَهَب بها أَي َرِكبَها وَذَهَب بها ، عن أَبي َزْيٍد وهو مجاٌز ؛ وكذا قَْولُهم : َجاَء فالٌن ُمْشتَِمالً على َداهِ  اْشتََملَ و

نَتْه. تَْشتَِملُ  والرحم  على الَولَِد إِذا تََضمَّ

 َعلَيك وكانَْت نَْفِسي دوَن نَْفِسك. اْشتََمْلت : إِْن ِشئْت (5)اهُ بنَْفِسه ، يقاُل عليه : َوقَ  اْشتََملَ و

 .َشْملَهم وَجَمَع هللا

َق. َشْملَهم ، وَشتَّ  َشْملَهم ويقاُل في الدُّعاِء على األَْعَداِء َشتََّت هللا  أَي تَفَرَّ

 ، وأَْنَشَد : الشََّملُ و الشَّْملُ  ابُن بُُزْرج : يقالُ القَْوِم : ُمْجتَمع أَْمِرهم وَعَدِدهم ، وقاَل  َشْملُ و
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َرًة  يحســـــــــــــــــــــــَ ِر مـــــــــَ َد الـــــــــُعســـــــــــــــــــــــح عـــــــــح ُر   بــــــــــَ عـــــــــَ  قـــــــــد  ـــــــــَح

رحقــــــــــِة و      َد الــــــــــفــــــــــُ عــــــــــح ُض ُ  بـــــــــــَ مــــــــــَ ال ــــــــــَح مــــــــــَ (6)الشــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 ، بالتَّْحريِك : الشََّملِ  وأَْنَشَد أَبُو َزْيٍد في نَواِدِره للبُعَْيث في

رٍة و  ــــــــــح ث ــــــــــعــــــــــَد عــــــــــَ ــــــــــفــــــــــىَت ب ُش   ال عــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ ــــــــــد يـ  ق

يـــــــَت مــــــن و      تــــــِ ُض   الشــــــــــــــــــــ  مــــــَ رح قـــــــد  ــــــَح مـــــــَ (7)الشــــــــــــــــــــ 
 

  
 االْجتَِماُع واالْفتَِراُق من األَْضَداِد. الشَّْملُ  ونَقََل شْيُخنا عن بعِضهم قاَل أَبُو َعْمٍرو الَجْرميُّ : ما َسِمْعته بالتّْحريِك إِالَّ في هذا البَْيِت.

__________________ 
 ( روايته يف اللسان :1)

 ألم حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا 

 مـــــــــــــــــــــــــــــرُي األجـــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــُب واألشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــرُ     

  

 وقد نبه إىل رواية صدره يف اللسان هبامش املطبوعة املصرية.

 ( اللسان والتكملة والتهذيب.2)
 ومتامه فيه : 92/  2بيت أليب كبري اهلذد كما يف ديوان اهلذليا ( اللسان والتهذيب ا وهو عجز 3)

ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــز ودة  ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــه يف ل ــــــــــــــــــــت ب  محــــــــــــــــــــل

 كـــــــــــــــرهـــــــــــــــًا وعـــــــــــــــقـــــــــــــــد نـــــــــــــــطـــــــــــــــاقـــــــــــــــهـــــــــــــــا مل حيـــــــــــــــلـــــــــــــــر    

  

 فعل  هذه الرواية ال شاهد فيه.

 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
 اللسان.( 6) ... ( يف األساس : قا  عبيد   بن زايد للمنذر بن الزبري : إن شئت5)
 ( اللسان والصحاح.7)
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يت في كتاِب األَْضداِد  َمْشمولَةٌ  وأَْخالقٌ  ّكِ  عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : (1): أَي َمْذُموَمةٌ َسيِّئةٌ ، نَقَلَه ابُن الّسِ

قــــــــــــًا و  الئــــــــــــِ ّن خــــــــــــَ رِفــــــــــــَ عــــــــــــح ةلــــــــــــتـــــــــــــَ مــــــــــــولــــــــــــَ  َمشــــــــــــــــــــــــــح

َدمِ و      نـــــــــــــح ة مـــــــــــــَ اعـــــــــــــَ ن  واَلَت ســـــــــــــــــــــــــــَ َدمـــــــــــــَ نـــــــــــــح ـــــــــــــَ  لـــــــــــــتـ

  
 ء أَْسَود يَْعلُوه لَْون آَخُر.: أَْن يكوَن شي ِملُ الشَّا واللّْونُ 

قِيُق وبه فَسََّر قَْول ابِن ُمْقبٍِل يَِصُف ناقَةً : الشَِّملُ  قاَل َشِمٌر :  كَكتٍِف ، الرَّ

وحَذٍب  يـــــــــــٍف شـــــــــــــــــــــــــَ ُذب  عـــــــــــنـــــــــــه بـــــــــــلـــــــــــِ رٍ تـــــــــــَ  ِشـــــــــــَِ

ن      فــــــــــَ ــــــــــ  ر ة بــــــــــا الــــــــــز وحِر والــــــــــثـ مــــــــــي َأســــــــــــــــــــــــِ (2)حيــــــــــَح
 

  
 وبِِليٍف أَي بَذنٍَب.

اُج : الشََّماِليلُ و ق من ُشعَِب األَْغصاِن في ُرُؤوسيها كَشَماِريخ الِعْذِق ، قاَل العجَّ  ما تَفَرَّ

فـــــــــــــــا و  حـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح َرد   مـــــــــــــــن أَراٍط مـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــد تــــــــــــــــَ

ـــــــــــهـــــــــــا      ـــــــــــرُ مـــــــــــن ـــــــــــي ال فـــــــــــا  ِشـــــــــــََ فـــــــــــ  ـــــــــــَ ل ـــــــــــَ (3)ومـــــــــــا تـ
 

  
 النَّْخلةَ إذا كانَْت تَْنفُض َحْملَها فَشدَّ تَْحَت أَْعذاقِها قَِطَع أَْكِسيَة. َشَملَ و

 .(4)النََّوى : بَقَايَاهُ  َشَمايِلُ و

 : ُمتََشقٌِّق ِمثْل َشَماِطيط. َشَماِليلُ  وثَْوبٌ 

ْمأَلَةُ و ائِد ألَنَّها تُْخِفي َمِن اْستَتََر بها ، َجْمعُها الّشِ ِة : َمائِلُ الشَّ  : قُتْرةُ الصَّ مَّ  ، قاَل ذو الرُّ

رو  مـــــــــــائـــــــــــِ ٌص  ابلشـــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــِ تـــــــــــَ قـــــــــــح َن مـــــــــــُ ال   مـــــــــــن جـــــــــــِ

َزِرُب      نــــــــح ص مـــــــُ خـــــــح ي  الشــــــــــــــــــــ  فـــــــِ (5)َرذحُ  الـــــــثـــــــيـــــــاِب خـــــــَ
 

  
ْين ، وهي من أَْرِض ُعَمان. ونَوىً  َشَمائِلُ و قَةٌ بَْين األَِحبَِّة ألَنَّ  َمْشمولَةٌ  : قَْريةٌ ، ويقاُل بالّسِ َر قَْوُل  الّشَمالَ  ُمفَرَّ ُق السََّحاَب ، وبه فُّسِ تُفَّرِ

 ُزَهْيٍر :

موَلةً َنوً    (6) ؟َفمىَت اللِّقاءُ  َمشح
يحِ على الشََّمالُ  أَي َسِريعَة االْنِكَشاف وقد تقدََّم ، وقد يُْجَمعُ  و ِمثْل ِحَمالة وَحَمائِل ، قاَل أَبُ  ِشَمالَة على غيِر قِياٍس كأَنَّهم َجَمعُوا َشَمائِل للّرِ

 ِخَراش الُهَذليُّ :

مـــــــــــــــــان إزَارَه  ـــــــــــــــــِ ل َداُه ُتســـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــاُد ي ـــــــــــــــــَ  ت

ه      تـــــــح لـــــَ بــــــَ قـــــح تــــــَ ا اســـــــــــــــــــح مـــــــ  ائـــــــرُ مـــــن الـــــقـــــرِّ لـــــَ مـــــــَ (7)الشـــــــــــــــــــ 
 

  
َمالِ  وذو  ، كِكتاٍب ، َحمُل بُن بَْدٍر ، وكاَن أَْعَسر. الّشِ

يُح : َذَهبَتْ  أَْشَملَتِ و  .َشَملَتْ  ، ِمثْل َشَماالً  الّرِ

 .شمال : باِرَدةٌ ذات َمْشمولَةٌ  ولَْيلَة

. َشْملَةَ  وأُمُّ  َمْخَشِريُّ  : ُكْنيةُ الشَّمِس ِعن الزَّ

 ، وهو مجاٌز. َشْملَتَه ويقاُل : َضمَّ عليه اللَّيلُ 

 بَسْيِفه ، كما يقاُل ُمْرتَِدياً. ُمْشتَِمالً  وَجاءَ 

مِ   ى بنِي جالن ، َضبََطه ابُن واجٍب.بُن الحاِرِث ، أَْعشَ  ِشِملَّةُ  وبَكْسَرتَْين وَشّدِ الالَّ

حمن بُن أَبي  األَْنَصاِريُّ ، كُجَهْينَةَ ، َرَوى عنه َمْرَواُن بُن ُمعَاِويَةَ. ُشَمْيلَةَ  وعبُد الرَّ

 َرَوى عن محمِد بن أَبي سْدَرةَ. ُشَمْيلَة وُعَمُر بُن أَبي
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 انَْت َجِميلَةً.بِْنُت أَبي أزيهر الدُّوِسّي َزْوُج مجاِشعِ بِن َمْسعوٍد السلمّيِ أَِميُر البَْصَرةِ ثم َخلََف عليها عبَد هللا بن َعبَّاٍس وك ُشَمْيلَةُ و

 ، بِْنُت علّيِ بِن إبراهيَم الَواِسِطّي عن القاِضي أَبي بَْكٍر األَْنَصاِرّي. َشَمائِل ، وتُْدَعى ُشَمْيلَةُ و

، قاَل ُمَساِوُر بُن  الَحَسُن الَخْلقِ  ، هكذ في النسخِ ، واألَْولَى : وَغْيِرها ، اإِلبِِل وَغْيِرهِ  من الفَتِيُّ السَّريعُ  ، كَسفَْرَجٍل ، الشََّمْرَدلُ : [ردلشم]

 ِهْنٍد :

وُدوا عـــــــــــــاَد كـــــــــــــر   ت عـــــــــــــُ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــُ رحَد ٍ إذا قـ  ِشـــــــــــــََ

ه      بـــــــــُ َواهـــــــــِ زحٍ  مـــــــــَ يـــــــــاِن جـــــــــَ تـــــــــح م  مـــــــــن الـــــــــفـــــــــِ (8)َأشـــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( ويف األساس : ورجر مشمو  اخلالئ  : طيبها ؛ قا  :1)
ــــــــــــــّذٍة  ــــــــــــــاَء ل ــــــــــــــومــــــــــــــًا بصـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــب  كــــــــــــــبن مل أعــــــــــــــش ي

 مل أَنــــــــــــــُد مشــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــواًل خــــــــــــــالئــــــــــــــقــــــــــــــه مــــــــــــــثــــــــــــــلــــــــــــــيو     

  

 ( اللسان.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( شاهد قو  جرير :4)

 حـــــــــــــــيـــــــــــــــوا أمـــــــــــــــامـــــــــــــــة واذكـــــــــــــــروا عـــــــــــــــهـــــــــــــــدًا مضــــــــــــــــــــــــــــ  

 الــــــــــــــنــــــــــــــو قــــــــــــــبــــــــــــــر الــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــر  مــــــــــــــن ِشــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــر     

  

 (.3ديوانه ص )قا  ابن السكيت : الشمالير : البقااي. 

 .216/  3واللسان واملقايي   24( ديوانه ص 5)
 ( تقدم يف املادة.6)
 واللسان.« من القر»بد  « من اجلود»برواية :  149/  2( ديوان اهلذليا 7)
 ( اللسان والصحاح.8)
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ْخُم. الشََّمْرَدلُ ووقاَل ابُن األَْعَرابيُّ : الَهَمْرَجُل   الَجَمُل الضَّ

 الفَتِيُّ القَِويُّ الَجْلُد ، وَكذِلَك من اإِلبِِل ، وأَْنَشَد : الشََّمْرَدلُ  وقاَل اللّْيثُ 

 َِشَرحَد ٌ ُمَواِشَكُة اإِليغاِ  َحرحٌف 
 وأَْنَشَد أَبُو َعْمٍرو :

 َِشَرحَد ٌ ِو َعوحٌج بَِعيُد َمساِف اخَلطح 
ُم ُدُخولُها في الحاِرِث والَحَسن  الَكْعبِيُّ : ُشعَراءُ  الشََّمْرَدلُ وبُن حاِجِز البََجِليُّ ،  الّشَمْرَدلُ وبُن َشِريٍك اليَْربوِعيُّ :  الّشَمْرَدلُ و ، َدَخلَْت فيه الالَّ

 والعَبَّاس وَسقََطْت منه على َحّدِ سقُوِطها في قَْوِلَك َحاِرث وَحَسن وَعبَّاس ، قالَهُ ِسْيبَوْيه.

 بُو ُعبَْيٍد.َحَكاه عنه أَ  النَّاقَةُ الَحَسنَةُ الَجميلَةُ الَخْلقِ  الّشَمْرَدلَةُ  قاَل أَبُو ِزياٍد الكالبيُّ :و

 ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. بالذَّاِل الُمْعَجَمةِ  الشََّمْرَذلُ  : [شمرذل]

 كما في العُبَاِب. لُغَةٌ في الشََّمْرَدِل بالُمْهَملَةِ  وقاَل اللَّْيُث :

 للَِّساِن.: أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب ا الشََّمْرطولُ و الشََّمْرَطلُ  : [شمرطل]

 ، وقد تقدََّم البَْحُث فيه في َسَمْرَطل بالُمْهَملَِة فَراِجْعه. الطَّويُل الُمْضَطِرُب ِمنَّا وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

. ، بالضمِ  الشُّْمطالَةُ  : [شمطل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 كما في التَّْهِذيِب. فيها َشْحمٌ  يكونُ  البَْضعَةُ من اللّْحمِ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

ْمِشلُ   :[شمشل] . ، كِزْبِرجٍ  (1) الّشِ اغانيُّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 ، كما في اللَِّساِن. الِفيلُ  وقاَل كراُع : هو

. : أَْشَرفَ  اْشَمعَلَّ  : [شمعل] اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

قُوا إذا اْشَمعَلُّواو القَْوُم في الطَّلَبِ  اْشَمعَطَّ قاَل أَبُو تُراٍب : َسِمْعُت بعَض قَْيٍس يقوُل : و ْلِت يْمَدُح عبد  باَدُروا فيه وتفرَّ ، قاَل أَُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

 هللا بِن زيِد بِن جدعان :

َة  كـــــــــــــــــــ  ر  لـــــــــــــــــــُه َداٍع مبـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــح

نــــــــــــــــــاِدي و      ه يــــــــــــــــــُ ُر فــــــــــــــــــوحَ  داَرتــــــــــــــــــِ (2)آخــــــــــــــــــَ
 

  
 واْشَمعَطَّْت إذا اْنتََشَرْت. اإِلبِلُ  اْشَمعَلَّتِ و قاَل :

ً  وقاَل الَخِليُل : أَي قَْت َمَرحا  ونََشاطاً. َمَضْت وتَفَرَّ

قَْت ُمْسِرَعةً ، قاَل َربيعَةُ بُن َمْقروٍم :  وقاَل غيُره : تَفَرَّ

هــــــــــــــــا ملــــــــــــــــا  ِويــــــــــــــــ  تكــــــــــــــــَبن  هــــــــــــــــُ عــــــــــــــــلــــــــــــــــّ  اِشــــــــــــــــحَ

ِدر اإِلاَياَب      تــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح ِوي  الــــــــــــــــطــــــــــــــــرِي تـــــــــــــــــَ (3)هــــــــــــــــُ
 

  
قَْت ، قاَل : اْنتََشَرتْ  َكذِلَك ، أَي إذا الغاَرةُ في العَُدوِّ  اْشَمعَلَّتِ و قاَل :  وَشِملَْت وتفرَّ

امـــــــًا غـــــــاَرًة  بـــــــَ ُت شـــــــــــــــــــــَ حـــــــح بـــــــَ ةً صـــــــــــــــــــــَ لـــــــ  عـــــــِ مـــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــح

رِ و      ـــــــــبـــــــــًا ِلشـــــــــــــــــــــــاكـــــــــِ ِديـــــــــهـــــــــا قـــــــــرِي َر  ســـــــــــــــــــــــُبهـــــــــح  ُأخـــــــــح

  
 وقاَل أَْوس بُن َمْغَراء :

روِب إذا  د ا ـــــــــــــُ نـــــــــــــح مح عـــــــــــــِ تح َوهـــــــــــــَ لـــــــــــــ  عـــــــــــــَ  اِشـــــــــــــحَ

وهــــــــــــــــــا     نــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ وان  بـ وِّبــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ ثـ ــــــــــــــــــَ تـ
ُ

(4)مُث  واملــــــــــــــــــ
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َق. : َشْمعََل َشْمعَلَةً و  تَفَرَّ

 : النَّاقَةُ النَّشيَطةُ. الُمْشَمِعلُّ و

ين والغَْين : هي الطَّويلَةُ ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه ، وهي الَخِفيفَةُ  الشَّْمعَلَةِ و كالشَّْمعَلِ  وقاَل األَْزَهِريُّ هي السَّريعَةُ ، قاَل : والُمْسَمِغلَّةُ بالّسِ

 النَّشيَطةُ السَّريعَةُ ، وأَْنَشَد :

ُر  يـــــــــــَ عـــــــــــيـــــــــــُف األَثــــــــــــح وحُد الضــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــا الـــــــــــعـــــــــــَ  اي أَيـــــــــــ 

رُ      زححـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ي  تـ طـــــــــــــِ
َ

ث  املـــــــــــــ َك إذ حـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  مـــــــــــــا ل

  

راً وتـَنحُجو ابلرِّكاِب  َعرُأخح  الش مح
ُجُل الَخفيُف الظَّريُف أَو  : الُمْشَمِعلُّ و  ، وقد َمرَّ له في َسْمغََل : الُمْسَمِغلُّ الطَّويُل من اإِلبِِل. الطَّويلُ الرَّ

. بُن َمْلحانَ  الُمْشَمِعلُّ ومن اللّبَِن  الغاِلُب بُحُموَضتِه الحاِمضُ  : الُمْشَمِعلُّ و  الطَّائُّي عن النَّْضِر ، َضعَّفَه الدَّارقْطنِيُّ

ثاِن.  إْلياِس ، وفي بعِض النسخِ  بُن إياٍس  الُمْشَمِعلُّ و  ُمَحّدِ

__________________ 
 .«ِشطر»( وقعت يف اللسان قبر مادة 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان والصحاح وفيها : واملتبوبواب.4)
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 .َشْمعَلَتْ  إذا اْجتََمعُوا في فُْهِرهم ، وقد اليَهوِد : قِراَءتُُهم َشْمعَلَةُ و

بِّيُّ : ُشعَراءُ  َشْمعَلَةُ وبُن َطْيَسلَةَ ،  َشْمعَلَةُ و،  بُن فائِدٍ  َشْمعَلَةُ و  ، كما في العُبَاِب. بُن األَْخَضِر الضَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : السَِّريُع الَماِضي من النَّاِس. الُمْشَمِعلُّ 

 ٌ  : َكثيَرةُ الَحَرَكِة : أْنَشَد ثَْعلَب : ُمْشَمِعلَّةٌ  واْمَرأَة

يِّ ال  َدِة األُدححـــــــــــــِ ةٌ كـــــــــــــَواحـــــــــــــِ لـــــــــــــ  عـــــــــــــِ مـــــــــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــح

وُب و      ــــــــاب َجشــــــــــــــــــــــُ ي ــــــــِّ ــــــــث َت ال ٌة حتــــــــَح مــــــــَ جــــــــح (1)ال حــــــــَ
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 نَقَلَه ابُن القَطَّاع. الرُجُل تم ُطولَه اْشَمَهلَّ  : [شمهل]

. َشْنبَلَهُ  : [شنبل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 بمْعنًى واِحٍد. َشْنبَلَهووَرَشفَه وثاَغَمه  قَبَّلَهُ  وقاَل ابُن األَْعَرابِّي عن الدُّبَْيريَّة : يقاُل :

ثٌ  َشْنبَلٍ  عبُد هللِا بنُ و . محّدِ  عن إبراهيَم بِن َسْعِد ، وعنه الباغْنِديُّ

 في َزَمِن المْهِدي. شاِعرٌ  العُقَْيليُّ  َحَمُل بُن َخْزَرجٍ  َشْنبَلٍ  أَبُوو

 : بَْطٌن من العَلَِويِّين بالحجاِز. َشْنبَلٍ  وبَنُو

، هكذا هو بالفاِء في سائِِر النسخِ ، والذي في العُبَاِب والمحيِط بالقاِف ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب  (2) الشَّْنفَلَةُ   :[شنقل] و [شنفل]

 اللَِّساِن.

 ، كما في العُبَاِب. إْخراُجَك الدَّراِهَم في الُمطالَبَةِ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو ،

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

يَّةٌ.الشَّْنقَلَةُ نَْوعٌ  َراعِ عاّمِ   من الّصِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِعيِد األَْعلَى ، وقد َرأَْيتها وهي الُمَراد َعْنَدهم بالَجزِ  َشْنَدِويلُ  : [شندول] يَرةِ إذا : كَزْنَجبِيٍل ، َجزيَرةٌ َكبيَرةٌ ذات قًُرى فَْوَق َطْهطا بالصَّ

 أُْطِلقَت.

 اً :* ومّما يُْستَْدَرُك عليه أَْيض

لُه على نيِل ِمْصر  َشنِيلُ  : [شنيل] يِب وقاَل : فيه بعض المغَاِربة يفَّضِ أَْلف  َشنِيلُ  :: كأَِميٍر ، نَْهٌر عظيٌم باألَْنَدلَُس َذَكَره المقري في نْفحِ الّطِ

ْين عْنَدهم بأَْلٍف.  نيٍل ، والّشِ

ً و بالفتحِ ، َشْوالً تَُشولُه  (3) النَّاقةُ بَذنَبِها شالَتِ   :[شول] كةً ، وفي بعِض النسخِ : (4) َشَوالنا  بالفتحِ وهو َغلٌَط. َشواالً  محرَّ

 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، وأَْنَشَد ألَُحْيحة بِن الُجالحِ يََخاِطُب فَِسيَلَته : الذَّنَُب نَْفُسه الِزٌم ُمتَعَدٍّ  فشالَ  َرفَعَتْه : أَشالَتْهُ إَشالَةً و

ري اي يــــــــــــــــــــِر   َبــــــــــــــــــــ  َة الــــــــــــــــــــَفســــــــــــــــــــــــــــــــــِ ريح  خــــــــــــــــــــَ

ٍذ      نـــــــــــــــــــَ ري مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــ  ودَ َب (5)َفشـــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 أَي اْرتَِفعي.
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حاحِ :و لٌ  وال لَبََن لها أَْصالً ، ج (6) بَذنَبِها ِللِّقاح تَشولُ  ، بِال هاٍء ، هي التي شائِلٌ  ناقةٌ  في الّصِ ، َجْمُع َراِكعٍ ، وأَْنَشَد ألَبي  (7) كُركَّعٍ  ُشوَّ

 النّْجِم :

ن  كــــــــــــــــــــــــــَبن  يف و   أَذحانهبــــــــــــــــــــــــــِِ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ر     ــــــــــــ  ِف قــــــــــــرون اإِلي ــــــــــــح ي ِ  الصــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ ب ن عــــــــــــَ  مــــــــــــِ

  
ْين وتَْشديدِ  ِشيَّلٌ و ، كُسكٍَّر ، ُشيَّلٌ  يُْرَوى :و  بكْسِر الّشِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
َقَلُة.2)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : الش نـح
 هبامش القاموس : عداه اب رف هنا ويف ِشذ عداه بنفسه واألو  أفصح مصححه.( قوله : شالت الناقة بذنبها ا 3)
 وعل  هامشه عن نسخة أخر  : وَشَواَلانً.« وَشَواالً »( يف القاموس 4)
 ( اللسان.5)
لعته ممن أث  به ا  ( قوله للقاح ا عل  هامش القاموس : أي  صـــــــو  اللقاح أي ا مر هبا ا ولي  املراد ألجر أن حيصـــــــر هلا اللقاح ا كذا6)

ويتعا قراءة اللقاح بفتح الالم ا ألنه مصــــدر خبالف اللقاح مجض لقوح أو لقحة ا فإنه ابلكســــر ا فلم يشــــرت  املصــــدر « فضــــائر األجهوري»من 
صـــــحيح.  ويف املصـــــباح : أن اســـــم املصـــــدر ابلفتح والكســـــر ا وحينئذ فضـــــبرت املو ابلكســـــر (كتبه نصـــــر)واجلمض كما تو ه  شـــــي الفضـــــائر. 

 (.مصححه)
 ( عل  هامش القاموس : ج ُشو   َكرُك ٍض.7)
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َياين . ِو من بَناِت الواِو عنحَد الِكَسائي ا َرَواُه عنه الّلحح توَحِة عل  ما َيط رُِد يف هذا الن حح َفح
 الياِء امل

الٍ  أَْيضاً على الشَّائِلُ  يُْجَمعُ و  كَكاتٍِب وُكتَّاٍب. (1) ُشوَّ

 َشولٌ  واْرتَفَْع َضْرُعها ولم يَْبَق في ُضُروِعها إالَّ  فجفَّ لَبَنُها أو ثمانيةُ  من اإِلبِِل : ما أَتَى عليها من َحْمِلها أَو وْضِعها سبعةُ أَْشُهرٍ  الشَّائِلَةُ و

فكأَنَُّكم »:  عنههللارضيحِديُث علّيٍ  نه، وم على غيِر قِياٍس  َشْولٌ  ج من اللَّبَِن أَي بَِقيَّة ، مْقَدار ثُلُِث ما كان في ُضروِعها ِحْدثان نَتَاِجها

اجرِ  من اإِلبِِل التي نقَصْت أَْلبانُها ، وذِلَك إذا فُِصَل ولُدها عْنَد  الشَّْولُ  أَي الذي يَْزُجر إِبِلَه لتَِسيَر ، وقيَل : «بَشْوِله بالسَّاَعِة تْحُدوُكم َحْدَو الزَّ

 .أَْشوالٌ  َجْمُع الَجْمعِ  جج حتى يُْرَسل فيها الفَْحُل ، َشْوالً  ُطلُوعِ ُسَهيٍل فال تََزالُ 

 .شائِلَةٌ  لَبَنُها شالَ  ، والتي شائِلٌ  بَذنَبِها شالَتْ  وقاَل بعُضهم : يقاُل للتي

 يَُشولُ  َذنَبَها ، والذََّكرُ  تَُشولُ  لَبَنُها وال َحظَّ للذََّكِر فيه ، وأُْسِقَطت من التي يَُشولُ  ِسْيَده : وهو ِضدُّ الِقياِس ألَنَّ الهاَء تثبُت في التيقاَل ابُن 

 .شائِلٌ  َذنَبَه ، وإِْن لم يَُكْن من َمْذَهِب ِسْيبََوْيه ، وكلُّ ما اْرتَفَعَ 

ا النَّاقَةُ وقاَل األَْزَهِريُّ  قُح التي الشَّائِلُ  : وأَمَّ بَذنَبِها للفَْحِل أَي تَْرفَعه فذِلَك آيةُ ِلقاِحها ، وتَْرفَع َمَع ذِلَك رأَْسها  تَُشولُ  بغيِر هاٍء ، فهي الالَّ

لٌ  النُّوقِ  والشَّاِمِذ من الشَّائِلِ  وتَْشَمُخ بأَْنِفها ، وهي حْينَئٍِذ شاِمذٌ ، وقد َشَمَذْت ِشماذاً ، وَجْمعُ  ذٌ ، وهي العاِسُر أَْيضاً ، وقد َعَسَرْت  ُشوَّ وُشمَّ

، وقد َرَوى أَبُو ُعبَْيٍد عن األَْصَمِعّي أَْكثََره ، إالَّ أَنَّه قاَل : إذا أَتَى  (2)ِعَساراً ، قاَل األَْزَهِريُّ : أَْكثَُر هذا القَْول َمْسموٌع عن العََرِب َصِحيٌح 

، اللُهم إالَّ أَْن تَْحِمَل الناقةُ ِكشافاً ، وهو أَْن يَْضِربَها الفَْحُل بعَد نَتاِجها بأَيَّاٍم قاَلئِل ،  (3)َحْمِلها سبعةُ أَْشهٍر كما َذَكْرناه  على الناقِة من يَْوم

لَ و وهي َكُشوٌف حينَئٍِذ ، وهو أَْردأُ النَّتاج.  نَقََص. : تَْشويالً  لَبَنَها َشوَّ

لَتِ و  .الّشْولُ  وقَلَّْت ، وهي النَّاقةُ : َجفَّْت أَْلبانُها َشوَّ

حاحِ : لَتْ  وفي الّصِ  ، وأَْنَشَد ألَبي النَّْجم : شائِلَةً  صاَرتَ  َشوَّ

ُر عنها   َشو الحىت ِإذا ما الَعشح
َم.  يْعنِي َذَهَب وتََصرَّ

لَتِ و  اإِلبُِل : لََحقَْت بُطونُها بُظهوِرها. َشوَّ

لَتْ  من اللَّبَِن ، كما يقالُ  َشْولٍ  تَ قيَل : صاَرْت ذاو َعْت إذا بَقَي فيها ُجْرَعةٌ من الماِء ،  َشوَّ الَمزاَدةُ إذا قَلَّ ما بَِقَي فيها من الماِء ، وَكذِلَك َجرَّ

ْرَهُم  شالَتْ  وال يقالُ  لَ وكما يقاُل ِدْرَهٌم واِزٌن أَي ذو َوْزٍن ، وال يقاُل َوَزَن الّدِ  أَي بَِقيَّة. من الماءِ  َشْوالً   أَْبقَى فيهافي الَمزادةِ  َشوَّ

لَ و . َشوَّ  الماُء : قَلَّ

لَ و  الغَْرُب : قَلَّ ماُؤه. َشوَّ

الَةُ و  ، ُمَشدََّدةً ، َعلٌَم للعَْقَرِب. َشوَّ

الَةُ و يَت ألَنَّها، قاَل أَبُو حاتٍِم : هي دخلةٌ َكْدراُء إذا َوقَعَْت على َحَجٍر أو َشَجٍر خطرت ب طاِئرٌ  : الشَّوَّ  تَُشول زمكائها َخَطران الَجَمِل ُسّمِ

 ٌء من ُحْمرةٍ.بَذنَبِها ، وفي بَْطنِها وسفلتِها شي

 العَْقَرُب من َذنَبِها. تَشولُ  : ما الشَّْولَةُ و

ى  َرةَ.والشَّبَاةَ والشَّْوَكةَ واإِلبْ  الشَّْولَةُ  وقاَل َشِمٌر : َشْوَكةُ العَْقَرِب التي تَْضرُب بها تَُسمَّ

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الَحْمقاءُ  : الشَّْولَةُ و

يَت إْحَدى َمنَاِزِل القََمِر في بُْرج العَْقربِ  بَشْولَةِ و قاَل األَْزَهِريُّ : يَْنِزلُُهما القََمُر يُقاُل لهما  ُمتَقَابِالنِ  َكْوَكباِن نَيِّرانِ  ، وهي َشْولَةً  العَْقرِب ُسّمِ

 تَْشبيهاً بها ، ألَنَّ البُْرَج ُكلَّه على صوَرةِ العَْقرِب. ُحَمةُ العَْقَربِ 

 اْرتَفََع. فاْنَشالَ  َرفَعَهُ  أي َشاَولَهُ و ، عن أَبي َعْمٍرو ، َشوالً  به يَُشولُ  به َشالَ و ، إشالَةً  الَحَجرَ  أََشالَ و



14182 

 

حاحِ : ةِ  ُشْلتُ  وفي الّصِ ً  ِشلتُ  : رفَْعتها ، وال يقالُ  َشْوالً  بها أَُشولُ  بالَجرَّ ة أََشْلتُ  ، ويقاُل أَْيضا هي ، قاَل ُمْدِرُك بُن حصٍن  فاْنَشالَتْ  الَجرَّ

 األََسِديُّ :

__________________ 
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة اقتض  جرها.1)
 قلت : ومجيض ما ذكرُت يف هذا الباب من العرب مسموع ومروّي. ( عبارة التهذيب :2)
( عبارة اأَلزهري يف التهذيب : من يوم محلها ســــــبعة أشــــــهر خّف لبنها وهو غلرت ال أدري أهو من أيب عبيد أو األصــــــمعي والصــــــواب إذا أت  3)

 ... الناقة كشافاً عليها من يوم نتاجها سبعة أشهر كما ذكرته ال من يوم محلها اللهم إاّل أن محر 
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ا  نـــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــا ُمصـــــــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــي  حكـــــــــــــــــــُ  أَإبـــــــــــــــــــِ

نٍّ و      َ  ســــــــــــــــــــــــِ يــــــــــالً خــــــــــافــــــــــِ ا ُمشــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــ   (1) ؟ســــــــــــــــــــــــِ
  

بْنُت لَبُوٍن ، فقد َرفََع أَي يأُْخذُ بْنَت لَبُون فيقوُل : هذه بْنُت َمخاٍض فقد َخفََضها عن ِسنِّها التي هي فيها ، وتكوُن له بْنُت َمخاٍض فيقوُل : لي 

نَّ التي هي له إلى ِسّنٍ أُْخَرى أَْعلَى منها ، وتكوُن له بْنُت لَْبوٍن فيأُْخذُ ِحقَّةً.  الّسِ

 ، عن اللّْحيَانّيِ. يَُشالُ  َحَجرٌ  ، كِمْحَراٍب ، الِمْشَوالُ و

 ، كما في الُمْحَكِم. : الَخفيفُ  الشَّْولُ و

قاِء والدَّْلِو ، أَ  أَْيضاً :و  ، قاَل األَْعَشى : أَْشوالٌ  ج يكوُن في أَْسفِل الِقْربِة والَمَزاَدةِ ، و هو الماُء القَِليلُ بَِقيَّةُ الماِء في الّسِ

ـــــــــــــــر يب َض ال مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــه حـــــــــــــــىت ِإذا ل ب وح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــثـ  ُء ب

ا      ب  ُرواهتــــــــــُ تح وصــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــَ قــــــــــِ اســــــــــــــــــــــــُ واهلــــــــــَ (2)َأشــــــــــــــــــــــــح
 

  
 نَعاَمتُه : َخفَّ وَغِضَب ثم َسَكَن. شالَتْ و

قَْت َكِملَتُُهم إذا أَو وَمَضوا ، َخفَّْت َمنَاِزلُُهْم منهم إذا (3) القَْوم نعاَمهُ  شالَتْ  يقاُل :و قُوا كأَنَّه لم يَْبَق منهم إالَّ بَِقيَّةٌ ،  تَفَرَّ ، أَو إذا َماتُوا وتَفَرَّ

ُهم إذا أَو والنَّعاَمةُ : الجماَعةُ ،  .«ن ع م»، وَسيَأْتي في  َذَهَب ِعزُّ

 وفي حِديِث ابن ذي يََزَن :

اًل وقـــــــــد  َرقـــــــــح تح أَتـــــــــ  هـــــــــِ هـــــــــم  شـــــــــــــــــــــــالـــــــــَ تـــــــــُ عـــــــــامـــــــــَ  نـــــــــَ

َر الـــــــذي ســـــــــــــــــــــاال      َده الــــــن صــــــــــــــــــــح نـــــــح دح عــــــِ (4)فــــــلــــــم  ـــــــَِ
 

  
باخِ. الشَُّوْيالءُ و  ، بالضِم ممدوداً ، نَْبٌت من نَِجيِل الّسِ

 يُتََداَوى به. قاَل أَبُو َحنِيفَةَ : وقد َذَكَرها األَْصَمِعيُّ ولم يَُحلِّها ، وهي من العُْشِب ، قاَل : وَمنَابِتُها السَّْهل ،

اغانيُّ : وقد َرأَْيتها وهي َغْبراُء تَْنبَِسطُ  ْيلُ  وقد يقاُل له  على َوْجِه األَْرِض ، ال َشْوَك لها ، والماُل َحريٌص عليها ؛قاَل الصَّ في  كقُبَّْيطٍ  الشُّوَّ

 لُغَِة بعِض أَْهِل الِعَراِق.

بِّّيِ  َشْولَةُ و  وهو القائُِل فيها : فََرُس َزْيِد الفَواِرِس الضَّ

ِر  دح ـــــــــه مـــــــــن صـــــــــــــــــــــــَ ةقصـــــــــــــــــــــــرت ل ـــــــــَ ل وح ـــــــــه  شـــــــــــــــــــــــَ  ِإن

ـــــــــكـــــــــمـــــــــي       ـــــــــجـــــــــ  مـــــــــن املـــــــــوِت ال ـــــــــن ـــــــــاجـــــــــذي   املـــــــــن

  
يت :و ّكِ كانت تَْنَصُح ِلَمواِليها فَتَعوُد نَصيَحتُها وبَاالً عليهم ِلُحْمِقها فقيَل للنَّصيحِ األَْحَمق : و،  لعَْدوانَ  كانَتْ  أَمةٌ َرْعناءُ  َشْولَةُ  قاَل ابُن الّسِ

 الناِصَحةُ. َشْولَةُ  أَنتَ 

 الناِصَحةُ. َشْولةُ  أََمةٌ يُْضَرُب بها الَمثَُل في الحمِق ؛ يقاُل : أَْنتَ  َشْولَةُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

الٌ و اليُّ  منها أَبُو طاِهٍر محمُد بُن أَِبي النّْجِم بِن محمِد الَخِطيب ، كَشدَّاٍد ، ة بَمْروَ  َشوَّ  .532من شيوخِ أَبي َسْعِد السَّْمعانّي تُوفي َسنَة  الّشوَّ

الٌ و  وهو الذي يِلي َشْهر َرَمَضان ، وهو أَّوُل أَْشُهِر الحجِ. َشْهُر الِفْطرِ  : َشوَّ

ي االً  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : َزَعَم قوٌم أَنَّه ُسّمِ ً  َشوَّ  فيه اإِلبُِل. تَُشولُ  ألَنَّه وافََق َوْقتا

اِء. (5)ع ذنبها قْلُت أَي تَْرفَ   ، وهو قَْوُل الفرَّ

ي ْطِب ، بتَْشِويلِ  وقاَل غيُره : ُسّمِ على الِقياِس  َشواويلُ  ج أَْلبان اإِلبِِل وهو تََولِّيه وإِْدباُره ، وَكذِلَك َحاُل اإِلبِِل في اْشتَِداِد الحّرِ واْنقَطاعِ الرُّ

االتٌ و على طْرحِ الزائِِد ، َشواِولُ و العََرُب تََطيَُّر من َعْقد الَمنَاكحِ فيه ، وتقوُل : إِنَّ المْنكوَحةَ تَْمتَنِع من ناِكِحها كما تَْمتَنعِ  كانَتْ و ؛ َشوَّ

 .ِطيََرتَهم ، وسلمعليههللاصلى، فأَْبَطَل النبيُّ  (6)بذنبها  شالَتْ وَطُروقَةُ الَجَمِل إِذا لَِقَحْت 
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َجنِي»:  عنهاهللارضيقالَْت عائَِشةُ و الٍ  في ، وسلمعليههللاصلى ، هللا َرُسولُ  تََزوَّ الٍ  وبَنَى بي في َشوَّ وأَيُّ نسائِه كاَن أَْحَظى عْنَده  َشوَّ

الٍ  وساِلُم بنُ  ؟«منِّي يُّ  َشوَّ  (7)فّان بُن أَبي َربَاحٍ وَعْمُرو بُن دينار ثِقَةٌ َرَوى عن َمْوالتِه أُّم َحبِيبَة بِْنت أَبي ُسْفيان ، وعنه عَ  تابِِعيٌّ  بِن الَمّكِ

 قالَهُ ابُن َحبَّان.

الٍ  َعْبَدةُ بِْنُت أَبيو ها. عن رابِعَةَ العََدِويَِّة. َرَوت َشوَّ  قَدَّس هللاُ ِسرَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 برواية : 153( ديوانه ط بريوت ص 2)

 حىت إذا ملض الدلير بثوبه
 .230/  3واللسان وجزء منه يف املقايي  

 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح اقتض  جرها لإلضافة.3)
 ( اللسان.4)
 خطب.« ذبنها»( ابألصر 5)
 خطب.« بذبنها»( ابألصر 6)
 خطب.« دنيار»( ابألصر 7)
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على َوْزِن َكِريمٍة ، والشَُّوالُء  الشَِّويلَةُ  ، وهكذا َضبََطهما ، والذي في اللَّساِن ، (1)ْيٍد ، عن ابِن ُدرَ  ُمَصغََّرتَْيِن َمْوِضعانِ  الشَُّوْيالءُ و الشَُّوْيلَةُ و

 كُرَحضاِء َمْوِضعان.

الَةٌ  امرأةٌ و اَمةٌ  َشوَّ اجُز : نَمَّ  قال الرَّ

 َشو الهليحَستح بذاِت َنريحٍَب 
ثم  الَهْمدانِيُّ  اِويَة بِن َصْعب بِن دومان بِن بكيل بن ُجَشم بِن خيران بن نوف بن همدانبِن ُمعَ  بفتحِ الواِو ابُن ُدعاِم بِن ماِلكٍ  الشَّاَولِ  ذوو

 البكيليُّ أََحُد األَْذواِء.

َض له وَسبَّهُ  اْشتالَ و  وهو مجاٌز. له تَعَرَّ

 الذََّكِر عْنَد المجاَمعَِة كاَن أَْخَصر.اْرتَخاُء  ولو قاَل : اْستِْرخاُء الذََّكِر عنَد ُمحاَولَِة الِجماعِ  التَّْشويلُ و

 كما في العُبَاِب. أو هي َحبَِشيَّةٌ  هكذا َذَكَره هنا ، النَّْيكُ  الشَّْوَشالءُ  قال ابُن َعبَّاٍد :و

 : كِمْنبٍر ، ِمْنَجٌل َصغيٌر. الِمْشَولُ و

 إِليها ، ومنه قَْوُل األَْعَشى : َخفيٌف في العََمِل والِخْدَمِة والحاَجِة َسريعٌ  ، وقاٌد ذكيٌّ  : كَكِتفٍ  َشِولٌ  رُجلٌ و

 قــــــــــــد غــــــــــــدوت إىل ا ــــــــــــانــــــــــــوت يــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــين و 

ٌر      لحشــــــــــــــــــــُ ُلوٌ  شــــــــــــــُ ريف شــــــــــــــَ ِو ُ شــــــــــــــــــــاٍو ِمشــــــــــــــــــــَ (2)شــــــــــــــَ
 

  
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 الناقَةُ َذنَبَها : َرفَعَتْه. اْستََشالَتِ 

 بَى.الذَّنَا شائِلَةُ  وفََرسٌ 

 ، وكلُّ ما ارتَفَعَ «له فَسقَاهُ من أَْلبانِها َشوائِلُ  فَهَجَم عليه»حِديُث نَْضلة بِن َعْمرو: التي اْرتَفََع لَبَنُها ؛ ومنه وهي الناقَةُ  شائِلَةٍ  َجْمعُ  الشََّوائِلُ و

 .شائِلٌ 

ً  ميزاُن فالنٍ  َشالَ  الِميزاُن : اْرتَفَعَت إِْحَدى ِكفَّتَْيه. ويقاُل : شالَ و ميَزاني أَي  فََشالَ  ، وهو َمثٌَل في المفَاَخَرةِ ، يقاُل فاَخْرتُه يَُشوُل َشَوالنا

ي : ومنه قَْوُل األَْخَطِل :  فََخْرتُه بآبَائي وَغلَْبتُه ؛ قاَل ابُن بَّرِ

َت َأابَ  يفو  عـــــــــــــــح م  ِإذا َوضـــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــزاهنـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــِ

وا و      حــــــــــــُ يــــــــــــزاِن  شـــــــــــــــــــــــــا َ َرجــــــــــــَ (3)أَبــــــــــــوَ  يف املــــــــــــِ
 

  
 العَقرُب بَذنَبِها : َرفَعَتْه. شالَتِ و

 : َعلٌَم للعَْقرِب ، قاَل : َشْولَةُ و

 تزبئرّ  شولةقد جعلت 
 ِء ، أَو النَّْفخِ.الِقْربَةُ والزقُّ : اْرتَفَعَْت قَوائُِمهما عْنَد المل شالَتِ و

 بَضْبِعه : َرفَعَه. أََشالَ و

الٌ  وَذنَُب العَْقرِب يقاُل له  ، كَشدَّاٍد ، قاَل : َشوَّ

َرِب   َعِل  َشو ا َكَذَنِب الَعقح
اجِز :، كاْرتَوى بمْعنَى َرِوَي ، ومنه قَ  َشالَ  بمْعنَى اْشتَالَ و  ْوُل الرَّ

تا َ حىت ِإذا   ُسَهيحٌر يف الس َحر اشح
 ، بالكسِر ، التي يُْلعَُب بها ، عن اليَِزيِدّي. الِمْشَولَةُ و
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 ِء أَي يَْرفَعَهُ.بالشَّي يَُشولُ  : كَكتٍِف ، الذي الشَِّولُ و

حمن بُن الَحَكِم : شاَولَ و َشاَولَهُ و  به : إِذا َدافََع ، قاَل عبُد الرَّ

اِو ح  نح  َفشــــــــــــــــــــــَ كـــــــــُ عـــــــــاِن وال تـــــــــَ ٍ  يف الـــــــــطـــــــــِّ يـــــــــح قـــــــــَ  بـــــــــِ

ِت      لـــــــــ  ُة ســـــــــــــــــــــــُ يـــــــــ  َرفـــــــــِ شـــــــــــــــــــــــح
َ
اهـــــــــا ِإذا مـــــــــا امل (4)َأخـــــــــَ

 

  
ماحِ ،  تَشاُوالً  القَْومُ  تَشاَولَ  وقاَل أَبُو َزْيٍد : ي : الُمَشاَولَةُ وإِذا تَناَوَل بعُضهم بعضاً عْنَد الِقتَاِل بالّرِ ْحمن  ِمثْلُه ؛ قاَل ابُن بَّرِ ومنه قَْوُل َعْبد الرَّ

ِم ، وفي الَمثَِل :  بن الَحَكم المتقّدِ

َعل   َشوحهُلاما َضر  انابً 
ُ
 امل

َعّشِ وال تَْغتَرَّ أَي تَعَشَّ وال تَتِّكْل أَنَّك تَتَعَشَّى : قَْولُهموِمثْلُه  ، َد وإِْن كاَن يصيُر إِلى زادٍ يُْضَرُب ذِلَك للَِّذي يُْؤَمُر أَْن يأُْخَذ بالَحْزِم وأَْن يَتََزوَّ 

 عْنَد َغْيِرك.

 النَّعاميُّ شاِعٌر َذَكَره ابُن األَْعَرابّيِ. األَْشَولِ  وَسماَعةُ بنُ 

 : كُصَرٍد ، النصور عن أَبي َعْمٍرو. الشَُّولُ و

__________________ 
( اللســــــــــــان ا 3) ( تقدم يف مادة شــــــــــــلر ا انظر تعليقنا هنا .2) ومثلها وردل يف معجم البلدان يف ترمجتا مســــــــــــتقلتا. 71/  3( اجلمهرة 1)

 واألساس وعجزه فيها :
 قفزت حديدته إليك فشاال

 ( اللسان.4)
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 بالضِم َمْوِضٌع. الشُّولُ و

 .300عن عليَّ بِن خشرٍم وغيِره تُوفي في حدوِد َسنَة  الشَّاليُّ  بَْكٍر محمُد بُن ُعَمْيرة: َسَمَكةٌ بَْحريَّةٌ ؛ وأَْيضاً قَْريةٌ ببلخ منها أَبُو  الشَّالُ و

ي به ألَنَّه الشَّالُ و داُء الذي يُْعَمُل بَكَشِمير واَلُهور ويُْجلَُب به إِلى الباِلِد ، يقاُل إِنَّه من وبِر الَجَمِل ُسمَّ نَْت يَُرفَُع على األَْكتاِف إِْن كا : هذا الّرِ

 .َشاالتٌ و شْيالنُ  َعَربِيَّة والَجْمعُ 

 محمُد بُن عبِد هللا بِن َوهٍب من بَنِي َعْبِس بِن شحارة. َشْولَة وأَبُو

كةً ،  الشََّهلُ  : [شهل] َرِق في الَحَدقَِة وأَْحَسُن منه الشُّْهلَةُ و، محرَّ لَحَدقَةُ ُحْمَرةً أَو أَن تُْشَرَب ا ، كذا في المحكم ، ، بالضِم ، أَقَلُّ من الزَّ

وقيَل : هو أَْن يكوَن َسَواُدها بَْين الُحْمَرةِ  يَْضِرُب إلى الُحْمَرةِ  أَي َسواُدها ولْيَسْت ُخطوطاً كالشُّْكلَِة ولِكنَّها قِلَّةُ َسواِد الَحَدقَِة حتى كأَنَّهُ 

 والسَّواِد. وقيَل : هو أَْن ال يخلص َسواُدها.

اُء : ْهلَةُ الشُّ  وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : ا الشَّْكلَةُ فهي كَهْيئِة الُحْمرةِ تكوُن في بياِض العَْيِن وأَْنَشَد الفرَّ  ُحْمَرةٌ في سواِد العَْيِن ؛ وأَمَّ

َب فــــــــيــــــــهــــــــا غــــــــريحَ و  يــــــــح لــــــــةال عــــــــَ هــــــــح هـــــــا  شـــــــــــــــــــــُ نـــــــِ يــــــــح  عــــــــَ

ريح      تــــــــاُ  الــــــــطــــــــ  الً كــــــــذا  عــــــــِ هــــــــح ا  شــــــــــــــــــــــُ وهنــــــــُ يــــــــُ (1)عــــــــُ
 

  
ِة : َشْهالءُ و أَْشَهلُ  والنَّْعتُ  اْشَهلَّ اْشِهالالً و ، َشَهالً  ، : كفَِرحَ  َشِهلَ  مَّ  قال ذو الرُّ

رُ كــــــــــــــــَبيّنِ  هــــــــــــــــَ نــــــــــــــــِا ابٍز  َأشــــــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــح  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

حــــــــاال      ــــــــَ ت ــــــــاســــــــــــــــــــــح َه ف ــــــــ  ب ــــــــاَء شــــــــــــــــــــــَ ي ــــــــح ل ــــــــ  عــــــــَ (2)عــــــــل
 

  
 واألَْشَكُل واألَْسَجُر واِحٌد. األَْشَهلُ  قاَل أَبُو َزْيٍد :

  فيه ُكُدورة.إذا كاَن بياُضها لْيَس بخاِلٍص  َشْهالءُ  وَعْينٌ 

 .«أَْشَكَل العَْينَْين»، وفي ِرَوايٍَة : «ْينَْين َمْنُهوَس الَكْعبَْينالعَ  أَْشَهلَ  الفَمِ  َضِليعَ  ، وسلمعليههللاصلىكان َرُسوُل هللِا »في الحِديِث : و

ُحْمَرة في َسواِد العَْين كالشُّْكلَة في البَياِض ، وقد تقدََّم  الشُّْهلَةُ  قاَل : َطويُل َشّقِ العَْيِن ، قاَل : ؟قاَل شْعبَةُ : قْلُت ِلسَماك : ما أَْشَكُل العَْينَْين

 البَْحُث في ذِلَك في ش ك ل.

 قاَل : العَجوزُ  الشَّْهلَةُ و

ز ي  ـــــــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــــــُ زاِّي  (3)ابَت يـ ـــــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــــــَ َوه تـ ـــــــــــــــــــح  َدل

ّزِي      ــــــــــَ نـ ــــــــــُ ةً كــــــــــمــــــــــا تـ لــــــــــَ هــــــــــح ا  شــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــّ بــــــــــِ (4)صــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .ُشْهلَة في َعْينِها َشْهلَة َجعاِت األََساِس :ومن سَ 

جاُل. خاصٌّ بالنِساءِ  وذِلكَ  النََّصُف العاقِلَةُ  قيَل : هيو  ال يُوَصُف به الّرِ

 َكْهٌل. َشْهلٌ  َكْهٌل ، وال يُوَصُف بذِلَك إالَّ أَنَّ ابَن ُدَرْيٍد َحَكى : رُجلٌ  َشْهلٌ  َكْهلة ، وال يقاُل رَجلٌ  َشْهلَة يقاُل : اْمَرأَةٌ 

هُ  : شاَهلَهُ ُمَشاَهلَةً و  قاَرَصهُ وَراَجعَهُ في الَكالِم ، قاَل : واَلَحاهُ وعاَرَضه ، وقيَل : شاتََمهُ وشارَّ

نـــــــــا  نـــــــــَ يــــــــــح هقـــــــــد كـــــــــان فـــــــــيـــــــــمـــــــــا بــــــــــَ لـــــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــــاهـــــــــَ

ه      ــــــــــَ بحَزل ــــــــــَ ــــــــــب ي ال َّب مَتحشــــــــــــــــــــــــِ َرتح َغضــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ بـ (5)فــــــــــَبدح
 

  
 وقاَل آَخُر :

يــــــــــــتــــــــــــا  بــــــــــــِ فــــــــــــة اهلــــــــــــَ عــــــــــــح  َأن ال أََر  ذا الضــــــــــــــــــــــــــ 

ر     يــــــــــــتــــــــــــا ُيشــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــِ لــــــــــــِّ ر الــــــــــــبــــــــــــِ ثــــــــــــَ يـــــــــــــح مــــــــــــَ  الــــــــــــعــــــــــــَ

  
اجُز : : الحاَجةُ  الشَّْهالءُ و  ، قاَل ابُن فاِرس : واألَْصُل فيه الكاُف ، قاَل الرَّ

وا  لـــــــــــــُ ِ  حـــــــــــــىت ارححتـــــــــــــََ الئـــــــــــــيمل أَقـــــــــــــح هـــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــَ

نــــــــــــاءِ      ِب اَ ســــــــــــــــــــــــــح ُروب املــــــــــــكــــــــــــاعــــــــــــِ  مــــــــــــن الــــــــــــعــــــــــــَ

  
 ِلَحّيٍ من العََرِب. األَْشَهلِ  َصنٌَم ومنه بَنُو َعْبدِ  (6) األَْشَهلُ  قاَل ابُن الَكْلبي :و
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__________________ 
 .«عيوهُنا شهرٌ »( اللسان والصحاح ا ويف اللسان : 1)
 ( اللسان.2)
 .«ابت ينّزي ا كذا يف الصحاح والذي يف اللسان وكتب النحو : ابتت تنزيقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.4)
( اللســـان ونســـبه أليب األســـود العجلي ا والصـــحاح والتهذيب وفيهما بدون نســـبة ا ويف الصـــحاح : البادله بدون  ز ومثلها يف اللســـان. ويف 5)

 اللسان والتهذيب :
 البادله مث تولت وهي متشي

 يف التهذيب الببدله.

 .«َرُجٌر و»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 6)
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ِء القَْيِس بِن لنُّْعمان بِن اْمِرىقْلُت : وهو من األَْنَصاَر وهو ابُن جشم بِن الحاِرِث بِن الَخْزَرجِ إليه يَْرَجُع كلُّ أَْشَهلّيٍ منهم َسْعُد بُن َمعاذ بِن ا

ْحمن وأَُخوه َعْمُرو بُن َمعَاذ بَْدِريٌّ قُتَِل يَْوَم أُُحد ، وأَُسْيُد ب َهلِ األَشْ  َزْيِد بنِ  ُن ُحَضْير بِن سَماِك بِن َشِهَد بَْدراً ، وهو الذي اْهتَزَّ له َعْرُش الرَّ

ا قَْوُل الشاِعِر :َعْبد بِن اْمِرى  ِء القَْيِس َعْقبِيٌّ بَْدِريٌّ ، وغيُر هُؤالء ، فأَمَّ

اح أَ  هـــــــــــــــا حـــــــــــــــِ رحكـــــــــــــــَ بـــــــــــــــاٍء بــــــــــــــــَ قـــــــــــــــُ تح بـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــح

رو      ِد اأَلشـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــح ُر يف عـــــــــَ تـــــــــح ر  الـــــــــقـــــــــَ حـــــــــَ تـــــــــَ  اســـــــــــــــــــــــح

  
 هذا األَْنَصاِرّي. األَْشَهلِ  إنَّما أََراَد َعْبدَ 

 َرَوى عن ثابِت البنانّي ، وعنه ساِلُم بُن نوحٍ. تَبَعِ التَّابِِعينَ  الَجْرميُّ ، كُزبَْيٍر ، من ُشَهْيُل بُن نابِيو

انّيِ. (1) لَقَُب الِفْندِ  بُن َشْيبَان بِن َربيعَة بن زمان بِن ماِلِك بِن َصْعب بِن علّيِ بِن بَْكِر بِن َوائِلٍ  َشْهلٌ و مَّ  الّزِ

بَه بعٌض ، قاَل ابُن جنّيِ في المبهجِ : لْيَس في العََربِ  َشْهل الوائِليُّ الشاِعُر وَمرَّ له في الدَّاِل أَنَّ الِفْنَد لَقَبُ  ين ُمْعجمة غْير  َشْهل ، وَصوَّ بالّشِ

 الِفْنِد ، وِمثْلُه قَْوُل أَبي ُعبَْيٍد البَْكرّي.

 بِن الِفْنِد. (3)وهو مطُر بُن َعقَبَةَ بِن َزْيِد  (2)قاَل الحافُِظ : ومن ولِده أَبو َطالُوت الخاِرِجّي 

ْين ُمعْجمة أَْيضاً. َشْهلُ وشْيُخنا :  قالَ   بُن أَْنمار من بَِجيلَةَ ضبَطهُ بالّشِ

بن َعْمِرو بِن قَْيس في ِحْميَر أعجمها  َشْهل قْلُت : وفي كتاِب أََدِب الَخَواّصِ للَوزيِر أَبي القاِسِم أَنَّه قََرأَ بخّطِ ِشْبل النَّسَّابَة في عدَّةِ َمَواِضيع

ةُ ذِلَك ، هكذا نَقَلَه الحافُِظ في التَّْبِصير.ثالثاً وفَْوَق   اإِلْعَجاِم ظاٌء قاَل : وال أَْدِري ما صحَّ

يت : يقالُ و ّكِ ُج األََحاِديَث أَْلواناً. الشَّْهلُ و، قاَل :  أي َكِذبٌ  َشْهلٌ وفيه َوْلٌع  قاَل ابُن الّسِ  اْختِالُط اللَّْونَْين ، والَكذَّاُب يَُشّرِ

من ُهَزاٍل ، وقد َمرَّ ذِلَك  ماِء الوْجِه : َذهابُهُ  تََشهُّلُ و من أَْعماِل َجِزيَرةِ بنِي نَْصر. شهالة وهي الَمْعروفَةُ مبنية اٍب ، ة بِِمْصرَ كَسح : َشهالٌ و

 في س م ل أَْيضاً.

اغانيُّ : والتَّْرِكيُب يدلُّ على بعِض األَْلواِن وقد َشذَّ عنه اْمَرأَةٌ   .ُمَشاَهلَةالو َشهلَة قاَل الصَّ

فإنَّه الُمالَحاةُ وفيه  الُمَشاَهلَة أي تَْخِلُط بَْين األَْمَرْين لَدَهائِها وعقِلها ، وكذِلكَ  تَشهلُ  قْلُت : ال شذُوَذ فيهما فإِنَّ المْرأَةَ إذا كانَْت نصفاً فهي

واُب أَْن يقاَل إنَّ التَّْركيَب يدلُّ على اْختاِلِط لَْونَْين كما نَصَّ عليه ابُن اْختِالٌط بَْين أَْمَرْين ، وهذا يَْرجُع إلى َدَهاٍء وَمْكٍر وَخِديعٍَة ، فالصَّ 

يت ، فال يشذُّ من التَّْركيِب شي ّكِ ل ذِلَك.الّسِ  ٌء من الَمعَاني المْذُكوَرةِ ، فتأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 كذِلَك قالَهُ النَّْصُر ، وأَْنَشَد : أَْشَهلُ  إِذا كاَن أَْغبَر في بياٍض وِذئْبٌ  أَْشَهلُ  َجبَلٌ 

راِب فـــــــــــيـــــــــــه  ُح األَقـــــــــــح َوضـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــَ تـ ةٌ مـــــــــــُ لـــــــــــَ هـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــُ

كـــــــــــوالً      ه َمشـــــــــــــــــــــــــح الـــــــــــُ َديـــــــــــن ختـــــــــــَ ُج الـــــــــــيـــــــــــَ نـــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــَ

  
ْين المْعَجَمِة ، هكذا َضبََطه ابُن الجوانّي النَّسَّابَ  ُشَهْيلُ و َمِة ، الفَاِضِليَّة.بُن األََسِد بِن عْمَران بِن َعْمرو ُمَزْيقَياء ، كُزبَْيٍر بالّشِ  ة في المقّدِ

 : َجبٌَل ، واسُم رُجٍل. َشْهالنُ و

يَّةٌ. التَّْشِهيلُ و  : التَّْسِهيُل ، لُغَةٌ عاّمِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْحمن بُن محمِد بِن إِْيراهيَم المدينيُّ َحدََّث عن   ابِن عْقَدةَ.َشْهَدُل : كَجْعفٍَر ، َجدُّ أَبي ُمْسلٍم عبُد الرَّ

. الشَّْهَملَةُ  : [شهمل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ، ِمثُْل الشَّْهبََرةِ. العَجوزُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هي

 من العََرِب. : بالكسِر ، أَبُو بَْطنٍ  ِشْهميلُ  قال ابن دريدو
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 كما قاَل لكاَن َمْصروفاً. قْلُت : كأَنَّه مضاٌف إِلى ايل كِجْبِريل ، وقد ردَّ ذِلَك ألَنَّه لو كانَ 

 بالفتحِ ، وهو أَُخو العتيك بن األََسِد بِن عْمَران بِن َعْمرو ُمَزْيقياء. َشْهميلُ  وقاَل غيُره : إِنَّه

ْل ذِلَك. ُشَهْيلُ  قْلُت وقد تقدََّم عن ابِن الجوانّي النَّسَّابَة أَنَّه  بُن األََسِد ، كُزبَْيِر ، فتأَمَّ

__________________ 
 .633/  2وانظر التبصري « الذي سب  له يف الدا  وأييت له يف امليم أن الفند هو اللقب واله شهر. اه»( عل  هامش القاموس : 1)
 ا اجي 701/  2( يف التبصري 2)
 ( يف التبصري : يزيد.3)



14191 

 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اِل ، وَصْنعَتُهُ  الشَّيَّالُ  ، كَمْقعٍَد ، ومنه َمْشياَلً و أَِشْيله َشْيالً  به شْلتُ  : لُغَةٌ َرِديئَةٌ في الشَّْوِل ، يقاُل : الشَّيلُ  يَالَةِ  للَحمَّ  ، بالكسِر. الّشِ

 اغانيُّ هنا عن أَبي ُعبَْيَدةَ.، والصَّ « ل ش و»، نَقَلَه صاِحُب اللَِّساِن في  (1)الَخْلِق أَي ُمْضَطرُب الخالق  ِمْشيالُ  وفََرسٌ 

يَالُ و ه لْيَسْت كذِلَك ، وعلى هذه اللُّغَِة بَنُو شليه بَطْين من العلِويِّين بَحضَرَموت أَصْ  الّشِ لُه شيليه فلُقَِّب به : كِكتاٍب ، فََرٌس أَبُوه نَِجيٌب وأُمُّ

ُجُل.  الرَّ

 ِر َرِشيد.، كَشدَّاٍد ، لَقَُب جماَعٍة منهم بثَغْ  الشَّيَّالُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : اخلل .1)
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 فصل الصاد
 املُْهَمَلة َمَع الالمِ 

 عن أَبي َزْيٍد ، قاَل :« ص ول»، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن هنا ، وقد َذَكَره األَِخيُر اْستِْطراداً في  البَعيُر ، كَكُرمَ  َصُؤلَ  : [صأل]

سائِِر النسخِ ، ولو قاَل أَو َصاَر هكذا فِي  أَو َصاَر يَْقتُُل النَّاسَ  ليَأُْكلَهم ، واثََب النَّاسَ  ، كَكَراَمٍة ، إِذا َصآلَةً  ، بالَهْمَزةِ ، يَْصُؤل البَعيرُ  َصُؤلَ 

 ، وِذْكُر الَجَمِل ُمْستَْدَرٌك. َصُؤولٌ  ويَْعُدو عليهم فهو َجَملٌ  يَْقتُلُهم كاَن أَْخَصر ، ونَّص أُبي َزْيٍد : إِذا َصاَر يَُشلُّ الناسَ 

 أَي يَْصِهُل. يَْصئِلُ  وهو الفََرِس : َصِهيلُهُ  َصئِيلُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

  : وهو من باِب اإِلْبداِل.قْلتُ 

ئْبِلُ   :[صأبل] . (1) ، كِزْبِرج ، وتَُضمُّ الباءُ  الّصِ ِل ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  ، أَي َمَع كسِر األَوَّ

اُد أَْعرُف وَسيَأْتي  الدَّاِهيَةُ  وقاَل الِكَسائيُّ : هي الَكالُم عليه هناك ، وكذا في ضّمِ الباِء عن في لُغَِة بَنِي َضبَّةَ ، هكذا َرَواه أَبُو تُراٍب ، والضَّ

 الَجْوَهِرّيِ وغيِره.

ُجُل ، َصِحلَ  : [صحل] . َصِحلٌ و أَْصَحلُ  فهو َصَحالً  ، َصْوتُه كفَِرحَ  َصِحلَ و الرَّ  : بحَّ

 .«َصِحلٍ  فإِذا أَنا بهاتٍِف يَْصُرُخ بَصْوتٍ »وفي حِديِث ُرقَْيقَة : 

 وفي»:  وسلمعليههللاصلىأَي يَبَّح. وفي حِديِث أُّمِ َمْعبَد ِحْين َوَصفَتْه  «يَْصَحل أَنَّه كان يَْرفَُع َصْوتَه بالتَّْلبِيِة حتى»وفي حِديِث ابن ُعَمَر : 

ِة وأَن ال يكون حاّداً ، وهو غيُر َعَربّيٍ كما قالَهُ ابُن األَثيِر وغيُره ، وإِْن أَْطلَق الم «َصَحلٌ  صوتِه صنُِّف فأَوهَم أَنَّه َعَربيٌّ نبَّه ، هو كالبُحَّ

 عليه شْيُخنا ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ لبعِض العََرِب :

َز ح  يــــــــــــــــًا ومل يـــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِّ لــــــــــــــــَ َز ح مــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــلــــــــــــــــم يـــــــــــــــــَ

وٌح و      وَت حبـــــــــــُ رحـــــــــــىت  عـــــــــــال الصـــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  

ٍز َأَهّر و   (2)ُكل ما أَوحىف عل  َنشح

 .«َصْوتِي َصِحلَ  فُكْنت أُنَاِدي حتى»العَْهد في الَحّجِ : وفي حِديِث أَبي ُهَرْيَرةَ في نَْبِذ 

 ، قاَل في صفِة الهاِجَرةِ : اْحتَدَّ في بََححٍ  َصْوتُه إِذا َصِحلَ  أَو

َرمنِّ  ُتصحِحرُ 
ُ
 َصوحَت اجلُنحُدب امل

َحلُ  أَو ْدرِ  الصَّ كةً ، ُخشونَةٌ في الصَّ ْدِر. ، محرَّ  ، كذا في النسخِ ، ونَصُّ اللّْحيانّي : َحْشرَجةٌ في الصَّ

ْوِت من غيِر أَْن يَْستَِقيمَ  أَْيضاً :و  عن اللّْحيانّيِ أَْيضاً. اْنِشقاٌق في الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ي وأَْنَشَد : َصِحلَ   َحْلقُه إِذا بحَّ ، عن ابِن بَّرِ

  ُُلو ُ من النـ وحِح ا َصِحَلتقد و 
اغانيُّ ، وهو َصْيَدالنُ  : [صدل]  أَي : بَلٌَد أو َمْوِضٌع وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه : د : أَو : ع : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

ًة  ًة حــــــــــــــاِبســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــ  ــــــــــــــ  رِّي ًة مــــــــــــــُ يــــــــــــــ  ابــــــــــــــِ بــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ

ِف      عـــــح يـــــفـــــــًا بـــــنــــــَ نـــــِ اح مـــــُ َدلـــــَ يـــــــح هـــــــا  الصــــــــــــــــــ  يـــــعـــــُ (3)َوضــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 أ  أنه لي  يف الكالم فعلر بضم الالم غري ضئبر وزئرب. اه قرايف.( عل  هامش القاموس : قوله : وتضم الباء ا سيبيت يف ض1)
 ( اللسان والصحاح.2)
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ْنَدلَْين  بالنُّوِن بََدل  وَصْيَدنانيُّ  بالنُّوِن بََدل الياِء ، وَصْنَدالنيٌّ  على الِقياِس ، َصْيَدالنيُّ  إِليه والنِّْسبَةُ  بالنُّوِن وَسيَأْتي في َمْوِضِعه.ويُْرَوى : الصَّ

ِم ،  كَصيَاِرفٍَة. َصياِدلَةٌ  ج الالَّ

ْيَدالنيُّ  محمُد بُن داوَد الفَِقيهُ و اِزي الصَّ بُو العاَلِء الُحَسْيُن بُن داوَد بِن محمٍد َصُدوٌق َرَوى عن ابِن المبَاَرِك وعنه أَبُو حاتِِم أَ  (1) وَحِفيُده الرَّ

اِزي ، وفي بعِض النسخِ : وَجّده وهو َغلٌَط ، واألَْدِويِة والعَقَاقيِر ، ويُْنَسُب هكذا أَْيضاً يَْعلَى َحْمزةُ بُن عبِد  َمْنسوباِن ، إِلى بَْيعِ الِعْطرِ  الرَّ

ْيَدالنيُّ  العَِزيِز بِن الُمَهلَِّب النّْيسابُوِريّ  ابونّي ، الصَّ ْيَدلَةُ  وهو عن أَبي حاِمٍد البزاز ، وعنه أَبُو بَْكٍر البَْيَهقي وأَبُو ُعثْمان الصَّ أي بَْيُع  الصَّ

 العَطاَرةِ.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْيَدلُ  ِة ، نَقَلَه شْيُخنا  الصَّ  عن شروحِ الفَِصيحِ.حجاَرةُ الِفضَّ

ي عن ابِن َدَرْستََوْيه وقاَل : ُشبِّه بها حجاَرةُ العَقَاقِير فنُِسَب إِليها َصْيَدنانيُّ   وهو العَطَّاُر وَسيَأَتي في النوِن. َصْيَدالنيُّ و قْلُت : نَقَلَه ابُن بَّرِ

اَصلُ  : [صصل] . ، كَكْرباَلء الصَّْوَصالءُ و ، بفتِح الالِم ، كعالَمٍ  الصَّ اغانيُّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

واةِ أَنَّهما َشي نَْبتٌ  وقاَل أَبُو َحنِيفَة : اِد الثانِيَةِ ولم أََر من يَْعِرْفه. قاَل : وَزَعَم بعُض الرُّ ِم.و ٌء واِحٌد ، وَضبََطه بعٌض بضّمِ الصَّ  تْشِديِد الالَّ

َمْخَشِريُّ أَْيضاً. وَمْن يَقوُل  اإِلْصَطْبل هم هنا :: وَذَكَر بعضُ  [صطبل] واإِلْصَطْفِلْين ، وقد َذَكَرهما المصنُِّف فِي الَهْمَزةِ ، وهكذا أَْوَرَدهما الزَّ

 بزياَدةِ َهْمَزتهما فَمَحلُّ ِذْكِرهما هنا.

ْعلَةُ  : [صعل]  َكاه أَبُو َحنِيفَةَ عن أَبي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد :، حَ  : نَْخلَةٌ فيها ِعَوٌج وأُُصوُل َسعَِفها َجْرداءُ  الصَّ

ًة  لـــــــــــــَ َون  بـــــــــــــِذي اأَلطـــــــــــــاِم حـــــــــــــامـــــــــــــِ رحجـــــــــــــُ  ال تــــــــــــــَ

ن      كــــُ ةً مـــــــا مل تــــَ لـــــــَ عــــح يــــهـــــــا  صــــــــــــــــــَ رَاقــــِ بـــــــًا مــــَ عــــح (2)صــــــــــــــــــَ
 

  
ي : .وهي َمْذُموَمةٌ ألَنَّها إِذا طالَْت  من النَّْخِل : الطَّويلَةُ ، قاَل : الّصْعلة وقاَل ابُن بَّرِ  ُربَّما تَْعَوجُّ

ْعلَةُ و أِْس والعُنُِق ِمنَّا ومن النَّْخِل والنَّعامِ  : الصَّ ْعلو األَْصعَلِ  وللُمَذّكرِ  كالصَّعالءِ  ، وفي َكالِمه لَفٌّ ونَْشٌر َغْير ُمَرتَّب ، الدَّقِيقَةُ الرَّ بالفتحِ  الصَّ

ٌ  َصْعلٌ  ، قاَل األَْصَمِعيُّ : رُجلٌ   ال َغْير. َصْعلَةٌ  وامرأَة

ي ، وَحَكى غيُره : واْمَرأَةٌ َصْعالٌء ، والرُجُل على هذا  .أَْصعَلُ  قاَل ابُن بَّرِ

ْعلُ  وقاَل َشِمٌر : أِْس الطَّويُل العُنُِق الدَّقِيقُهما. الصَّ غيُر الرَّ جاِل : الصَّ  من الّرِ

 .«أَْصَمع أَْصعَلُ  اْستَْكثِروا من الطَّواِف بهذا البَْيِت قَْبل أَْن يَُحوَل بَْينكم وبَْينه من الَحبََشة َرُجلٌ »يِث علّيٍ : في حدِ و

ا َكالُم العََرِب فهو أَْصعَل قاَل األَْصَمِعيُّ : هكذا يُْرَوى أَِس. َصْعلٌ  ، فأَمَّ غيُر الرَّ ي حِديِث آَخر في َهْدِم الَكْعبَة قد َوَرَد فو بغيِر أَلٍف وهو الصَّ

 .أَْصعَل ، وأَْصَحاب الحِديِث يَْرُوونه «يَْهِدم الَكْعبةَ  َصْعلٌ  كأَنِّي به: »

 اْصِعيالالً ، وهذه عن ابِن ُدَرْيٍد. اْصعالَّ و ، َصعاَلً  ، كفَِرحَ  َصِعلَ  قدو

 قاَل : يقاُل اْصعَالَِّت النَّْخلَةُ إِذا َدقَّ َرأُْسها.

 أَْيضاً : الطَِّويُل. ْعلُ الصَّ و

راُع : اُج يَِصُف َدقََل السَِّفينَة وهو الذي يُْنَصب في َوَسِطه الّشِ  قاَل العّجِ

وحَذيب  و  َرُد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٌر َأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــح  َدقـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رٌ      عـــــــــــــــــح ين   صــــــــــــــــــــــــــــــَ اِج وُراب  (3)مـــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ْعل أََرادَ   الطَِّويل ، وإِنَّما يَِصُف مع ُطوِله اْستِواء أَْعاله بوَسِطه ولم يَِصْفه بِدقَّة الرأِْس. بالصَّ

ْعلُ و . من الُحُمِر : الذَّاِهُب الَوبَِر. الصَّ اغانيُّ  والعفاِء ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 كُزبَْيٍر ، اسٌم. ، ُصعَْيلُ و
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__________________ 
 وهو الصواب كما يف الشارح.« وحفيده»وعل  هامشه : قوله وجده ا هكذا يف بع  النسخ ويف بعضها « وَجد ه»القاموس : ( يف 1)
 ( اللسان.2)
رأيت يف حاشــية نســخة من التهذيب عل  قوله : صــعر من الســاج ا  واللســان والتهذيب. قا  ابن منظور : 69/  2( جمموع أشــعار العرب 3)

 سام ا ابمليم ا يتخذ منه دقر السفن.قا  : صوابه من ال
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْعلَةُ  أِْس ومنه حِديُث أُّم َمْعبَد : لم تُْزِر به الصَّ  .َصْعلَةٌ  : ِصغَُر الرَّ

قَّةُ والنُُّحوُل والِخفَّة في البََدِن.  ويقاُل أَْيضاً : هي الّدِ

ْعلُ و أْ  الصَّ  ِس.: الظَِّليُم ألَنَّه َصغيُر الرَّ

ْعلَةُ و ة : الصَّ مَّ  : النَّعَاَمةُ ، عن يَْعقوب ، قاَل ذو الرُّ

رِّ  و اٍر ِإىل كـــــــــــــُ ر  خـــــــــــــَ ةٍ هبـــــــــــــا كـــــــــــــُ لـــــــــــــَ عـــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــَ

ِب      رَاهــــــــِ ــــــــقــــــــَ ــــــــاِت ال رِع ذح ُ
ِ  املــــــــ ــــــــح وٍ  وَرف هــــــــُ (1)ضــــــــــــــــــــــَ

 

  
ي. َصْعلٌ  وهذا البَْيُت اْستَْشَهَد به الَجْوَهِريُّ على قَْوِله : ِحمار  َذاِهب ولْيَس فيه شاِهٌد عليه ، نبَّه على ذِلَك ابُن بَّرِ

عَلُ و قَّةُ. الصَّ كةً : الّدِ  محرَّ

أِْس  ُمَصْعتَلُ  رُجلٌ  : [صعتل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن. الرَّ

 ، كما في العُبَاِب. ُمْستَِطيلُه وقاَل ابُن َعبَّاٍد : أَي

 تَْدَرُك عليه :ومّما يُسْ *  : [صعقل]

ْعقُولُ   لَضْرٍب من الَكْمأَةِ. الصَّ

ي : َرأَْيت بخّطِ أَبي َسْهل الَهَرِوّي على حاِشيَِة كتاٍب : َجاَء على فَْعلُول َصْعفُوق ي :  َصْعقُولو قاَل ابُن بَّرِ لَضْرٍب من الَكْمأَةِ ، قاَل ابُن بَّرِ

 وهو َغْيُر َمْعروٍف وأَُظنُّه نَبَِطيّاً أَو أَْعَجِميّاً.

ِغلُ  : [صغل] . ، كَكتِفٍ  الصَّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ْين ، وهو السَّّيِ  السَِّغلِ  وقاَل اللّْيُث : هو لُغَةٌ في ْين فيهبالّسِ اِد. ُء الغذاِء ، قاَل : والّسِ  أَْكثَر من الصَّ

يَّْغلُ و  ، قالَهُ النَّْضُر. ُرئَي فيه كالُخطوطِ  أَو قُِلعَ  كِجْرَدْحٍل : التَّْمُر الُمْلتَِزُق بعُضه ببعٍض الُمْكتَنُِز فإِذا فُِلقَ  الّصِ

 قال :  في غيِر البَْرنّيِ وقلَّما يكونُ  وفي التَّْهِذيِب : هو التَّْمُر الُمْختَِلُط اآلِخذُ بعُضه ببعٍض أَْخذاً َشِديداً 

ذ    غـــــــــــَ رٍ يــــــــــــُ غـــــــــــح يــــــــــــ  تـــــــــــارٍِز   بصـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــٍز مـــــــــــُ نـــــــــــِ  كـــــــــــَ

يـــــــــــ  وَ      ريحِ خمـــــــــــَِ بـــــــــــان غـــــــــــَ ٍ  مـــــــــــن األَلـــــــــــح (2) ـــــــــــَح
 

  
ً  ِصيَّْغلٌ  يقاُل : ِطينٌ و  ، كذا في الُمْحَكِم. على فِيَّْعٍل غيُره في الَكالِم اسمٌ  ولْيسَ  ، عن النَّْضِر ، قاَل : أَْيضا

. الطَّعامَ  َصْغبَلَ  : [صغبل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 إذا آَدمه باإِلَهالَِة أَو السَّْمِن ، قاَل : وأَُرى ذِلَك لَمَكاِن الغَْين. َسْغبَلَةُ  وقاَل ابُن ِسْيَده : لُغَةٌ في

ْفِصلُّ  : [صفصل] مِ  الّصِ . ، بالكسِر ، ُمَشدََّدةَ الالَّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 أَو َشَجٌر ، وَوْزنُه فِْعِفّل ، قاَل : نَْبتٌ  وفي اللَِّساِن والعُبَاِب :

ودا  وٍد عــــــــــــــــــُ َرَم عــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــا َأكــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــح  َرعــــــــــــــــــَ

ر  و      ر  الصــــــــــــــــــــــِّ فحصــــــــــــــــــــــِ يــــــــدا  الصــــــــــــــــــــــِّ عحضــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ (3)والــــــــيـ
 

  
 ، كذا في التَّْهِذيِب. َرَعى إِبِلَهُ إِيَّاهُ  ُجُل إذاالر أَْصفَلَ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و

قال السَّْندريُّ  كَكتَبَةٍ  ، َصقَلَةٌ  ج صاقِلٌ  كِكتاٍب ، وهو ، الِصقَالُ  ، واالسمُ  َصِقيلٌ و َمْصقُولٌ  فهو َصْقالً وِصقَاالً : َجالهُ  َصقَلَهُ يَْصقُلُه : [صقل]

ِعِق كما َذَكَر   السَّْيرافي :بُن يَِزيِد بِن ُشَريِح بِن َعْمِرو بِن األَْحوِص بِن َجْعفَر بِن ِكالٍب ولْيَس ليَزيِد بِن َعْمِرو بِن الصَّ
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ه  لـــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ وحِم يـــــــــــــــوَم جـــــــــــــــَ ُن ُرُ وُس الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  حنـــــــــــــــَح

ة     لــــــــــــــَ ظــــــــــــــَ نــــــــــــــح ٌد وحــــــــــــــَ نــــــــــــــا َأســــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــح وحَم أَتـــــــــــــــَ  يـــــــــــــــَ

  

بٍ  م بـــــــــــُقضـــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــُ وهـــــــــــُ لـــــــــــُ عـــــــــــح ة  نــــــــــــَ لـــــــــــَ خـــــــــــَ تـــــــــــَ نــــــــــــح  مـــــــــــُ

  
ـــــــــهـــــــــا    َرَش عـــــــــن ـــــــــح ُد َأنح أَفـ عـــــــــح ـــــــــَ ةمل تـ ـــــــــَ ل قـــــــــَ (4)الصـــــــــــــــــــــــ 

 

  
 السَّيُر إذا أَْضَمَرها ، قالَهُ أَبُو َعْمٍرو ، وأَْنَشَد لُكثَيِّر : َصقَلَها ، وكذا أَْضَمَرها إذا النَّاقَةَ  َصقَلَ و

لـــــــــي  تـــــــــَ غـــــــــح وَج الـــــــــلـــــــــهـــــــــامـــــــــيـــــــــَم تــــــــــَ ُت هبـــــــــا الـــــــــعـــــــــُ  رَأَيـــــــــح

تح قـــــــد و      ِقلـــــــَ تح ُ وُمهـــــــا  صـــــــــــــــُ لـــــــ  اًل وشـــــــــــــــَ قح (5)صـــــــــــــــَ
 

  
ْقلُ و قاَل :  الخاِصَرةُ أُِخَذ من هذا. الصُّ

__________________ 
 ( اللسان وصدره يف الصحاح.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان ونسب الرجز ليزيد بن عمرو بن الصع  ا واألخري يف الصحاح بدون نسبة.4)
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 به األَْرَض ، َرَواه أَبُو تُراٍب عن ُشجاع السلمّيِ. َضَربَ  وَصقََع به أَي به األَْرضَ  َصقَلَ و

َمْخَشِريُّ : وأَدَّبَه ، قاَل : وهو مجاٌز. َضَربَه وَصقَعَه : بالعََصا َصقَلَهو  عن ُشجاعٍ ، َزاَد الزَّ

 السَّْيُف ونَْحوه كالِمْرآة والثَّْوب والَوَرق. بها يُْصقَلُ  ، كِمْكنََسٍة ، َخَرَزةٌ  الِمْصقَلَةُ و

ْيقَلُ و ُؤها ج ، َكَحْيَدٍر ، الصَّ اذُ السُّيُوِف وَجالَّ ْرِب من الَجْمعِ على َحّدِ دُخوِلها في  َصياقِلَةُ و َصياِقلُ  َشحَّ ، َدَخلَْت فيه الهاُء في هذا الضَّ

 القََشاِعَمِة.المالئَِكِة و

قَالُ و  ، كِكتاٍب ، البَْطُن. الّصِ

 الفََرِس َصْنعَتُهُ وِصيانَتُهُ. ِصقالُ  من المجاِز :و

قالِ  يقاُل : َجعََل فالٌن فََرَسه في  ، قاَل أَبُو النَّْجم يَِصُف فََرساً : الّصِ

ُقُلهَحىت  إذا أَثحىَن َجَعلحنا   (1) َنصح
 بالِحالِل والعَلَف والِقيَام عليه.أَي نَْصنَعُهُ 

ُره.  وقاَل َشِمٌر : أَي نَُضّمِ

ْقلُ و  : بالضِم ، الَجْنُب. الصُّ

 ، قاَل األَْعَشى : الَخفيُف من الدَّوابِّ  أَْيضاً :و

اًل  قــــــــح يــــــــَف وصــــــــــــــــــــــاَر صــــــــــــــــــــــُ صــــــــــــــــــــــِ
َ
فــــــــَ  عــــــــنــــــــه امل  نـــــــــَ

وُد و      قــــــــــــُ ر والــــــــــــفــــــــــــُ ذَكــــــــــــ  ر الــــــــــــتــــــــــــ  ثــــــــــــُ (2)قــــــــــــد كــــــــــــَ
 

  
ْقلَةِ  أَْيضاً :و ِة : الخاِصَرةُ كالصُّ مَّ  ، بالهاِء ، قاَل ذو الرُّ

هــــــــــا  جــــــــــَ يــــــــــ  رحَب أُوالهــــــــــا وهــــــــــَ لــــــــــ   هلــــــــــا ســــــــــــــــــــــــِ  خــــــــــَ

      ُ هـــــــا الحــــــِ فــــــِ لــــــح نح خــــــَ اح مــــــِ لــــــَ قــــــح يــــــُم  الصــــــــــــــــــــ  هــــــِ ح (3) ــــــِ
 

  
ِقلُ و جاِل عن ابِن َعبَّاٍد ، وقد كَكتٍِف ، الُمْختَِلُف الَمْشيِ  : الصَّ  كفَِرَح. َصِقلَ  من الّرِ

 بَيِّنُ  َصِقلٌ  فََرٍس إالَّ قَُصَر َجْنباهُ ، وذِلَك َعْيٌب. ويقاُل : فََرسٌ  ُصْقلَة وقلَّما طالَتْ  أَو قَُصرَ  ُصْقله القَليُل اللَّحِم من الَخْيِل َطالَ  هو أَْيضاً :و

قَل ْقلَْينِ  إذا كان َطِويلَ  الصَّ  .الصُّ

 إذا طالَْت ُصْقلَتُه وقَُصَر َجْنبَاهُ ، وأَْنَشَد : َصِقلٌ  : فََرسٌ  (4)وقاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ 

َف  وال أَقحىَن وال   َصِقرح لَيحَ  أَبسح
 .ِصقَالٌ  ، والَجْمعُ  َصِقلَةٌ  وَرَواهُ َغْيُره : وال َسِغل ، واألُْنثَى

 ، وهو القاِئُل فيه : َسْيُف ُعْرَوةَ بِن َزْيِد الَخْيلِ  كُزفَرَ  : ُصقَلُ و

رح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ م وال أُب رهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  َأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

عـــــــــــــــَ       دح رح ابلســـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــِف ذو يـــــــــــــــُ قـــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ر  ريــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــاِت اإِلبــــــــــــــــــــــــِ رحَب غــــــــــــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
رح    َف املــــــــــــــــــــــرُء اأُلجــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ ال  مــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــَ

  
 ، قاَل األَْخَطُل : ، كَمْسلََمةَ ، اسمٌ  َمصقَلَةُ و

ه  َرعـــــــــــــِ َب ح مَبصـــــــــــــــــــــــــــح َر وال َتســـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــ  غـــــــــــــَ
ُ

 دَِع املـــــــــــــ

َب ح و      ةاســـــــــــــــــــــح لـــــــَ قــــــَ ال  مَبصــــــــــــــــــــح عــــــَ ريِّ مـــــــا فـــــــَ كــــــح (5)الــــــبــــــَ
 

  
ثين. َمْصقَلَة بُن ُهبَْيرة من بنِي ثَْعلَبَةَ بِن َشْيبان وَولَُده رقبةُ بنُ  َمْصقَلَةُ  وهو  من الُمحّدِ
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ُث الصُّوفيُّ أَبُو الَحَسِن عليُّ بُن ُشَجاعِ بِن محمِد بِن علّيِ بِن مْسَهْر بِن عبِد العَزيِز بِن  َمْصقَلَة قْلُت : ومن ولِد أَِخيِه َزَكريا بن اإِلمام الُمحّدِ

 .442شليِل بِن عبِد هللا بِن َزَكريا َماَت َسنَة 

يَةُ و مِ  ِصِقلِّ اغانيُّ وغيُره من ال (6) ، بَكسراٍت ُمَشدََّدةَ الالَّ اِد ، هكذا َضبََطه الصَّ عُلَماِء ، وبه َجَزَم الرشاطّي ، وَضبََطه ابُن َخلََّكان بفتحِ الصَّ

 والقاِف.

واسّي. وبه  قاَل ابُن السَّْمعانّي : كذا َرأَْيته بخّطِ ُعَمر الرَّ

__________________ 
 ( األساس.1)
 واملثبت كرواية اللسان وفيه : ويرو  صعال.« التذكر والقعود ...... صار صعالو »برواية :  64( ديوانه ط بريوت ص 2)
 واللسان والتهذيب. 586( ديوانه ص 3)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : أبو عبيد.4)
 ( اللسان.5)
والالم وعل  ( قيدها ايقوت بثالث كســــرات وتشــــديد الالم والياء أيضــــا مشــــددة ا وبع  يقو  ابلســــا ا وأكثر أهر صــــقلية يفتحون الصــــاد 6)

كما هنا ا وإلا الذي يفتح الصــــاد والقاف املنســــوب إليها وهو صــــقلي ا اســــتثقلوا   (البن خلكان)هامش القاموس : قا  نصــــر الذي يف الوفيات 
كســرات من ضــبطه ابلقلم ابل« مقر»تواد الكســرات يف النســبة ا فالشــارح إن كان نقر ذلك عن ابن خلكان ا فقد انتقر نظره ا والذي أييت يف 

 ا فهو سب  نظر من املصحح اه.
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ُر صاِدها َخطَبٌ ا هوَرةٌ  َجزِيَرةٌ  َجَزَم الش هاُب يف شرِح الّشفاء قاَ  : وَكسح َغحربِ  َمشح
 َباح أَفحرِيقية واألَنحَدُل . ابمل

 وقاَل ابُن َخلََّكان : هي في بحِر الَمْغرِب قُْرب أَْفِريقيةَ.

شاطيُّ :   بالبَْحِر الشَّامي مواِزيَةً لبعِض بِالِد أَْفِريقية ُطولُها َسْبعَة أَيَّاٍم وَعْرُضها َخْمسة.وقاَل الرَّ

ة للشَِّريِف أَبي  قْلُت : وهي ُمْشتَِملَة على قًُرى َكثِيرٍة وقد َذَكَر أَْكثَرها المصنُِّف في َمَواِضعِ من كتابِِه هذا وقد اطَّلَْعت على تاريخ لها خاصَّ

َج منها جماالقاِسمِ  َعةٌ من األَْعالِم في كّلِ فّنٍ منهم أَبُو  اإِلْدِريِسّي أَلَّفَه لَمِلِكها اجاز اإِلْفَرْنجّي ، وكاَن ُمحبًّا ألَْهِل العلِم ُمْحِسناً إليهم ، وقد تََخرَّ

ّدِ على َخَرَج منها إلى القَْيَروان  الصقِليُّ  الفَْضل العَبَّاُس بُن َعْمِرو بِن هُرون الكنانيّ  ثم قَِدَم األَْنَدلُس ، وكان َحَسن الُمحاَضَرةِ َخبِيراً بالرَّ

ْينُوِرّي وتُوفي َسنَة  الصقليّ  أَْصحاِب الَمَذاِهب ، َحدََّث عن أَْحمَد بِن َسِعيدٍ  ، قالَهُ ابُن الفََرِضّي ومنهم أَبُو الَحَسِن عليُّ بُن  279وأَبي بَْكٍر الدَّ

االْسفََرايني صاِحُب أَبي بَْكٍر اإِلْسَماِعيلّي وأَبي َذّرٍ الَهَرِوّيِ ،  (1)قاِضي َمكَّةَ عن أَبي بَْكٍر محمُد بُن َسْعٍد  الصقليُّ  ْحمنالفََرجِ بِن عبِد الرَّ 

ْيَراِزيُّ وأَبُو بْكٍر محمُد بُن َعْبِد البَاقي األَ  ْنَصاِريُّ ، قالَهُ ابُن األَثيِر ، ومنهم أَبُو محمٍد وعنه الحافُِظ أَبُو القاِسِم هبَةُ هللِا بُن عبِد الَواِرِث الّشِ

ُق فيها إلى بَلَِده الصقليُّ  عبُد الَجبَّاِر بُن أَبي بْكٍر بِن محمِد بِن حمديس  منها : صقلية الشاِعُر وله أَْبياٌت يَتَشوَّ

ةذكـــــــــــــــــــرُت  يـــــــــــــــــــّ لـــــــــــــــــــّ قـــــــــــــــــــِ  واألســـــــــــــــــــــــــــــــــا  صـــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ِ  تــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــاَرهــــــــــــــــــا     فــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــ  ُد لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــنـ د    ــــــــــــــــــَُ

  

ٍة فـــــــــــــــــإن َأُ  ُأخـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــُت مـــــــــــــــــ  ن جـــــــــــــــــنـــــــــــــــــّ

  
اَرهــــــــــــــــــــــــــا   بــــــــــــــــــــــــــَ ّدُث َأخــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــــــــإين ُأحــــــــــــــــــــــــــَ

  

كــــــــــــــــ  و   لــــــــــــــــوال مــــــــــــــــلــــــــــــــــوحــــــــــــــــة مــــــــــــــــاِء الــــــــــــــــبــــــــــــــــِ

  
اَرهــــــــــــــــا    وعــــــــــــــــي َأهنــــــــــــــــح (2)حســــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــُت ُدمــــــــــــــــُ

 

  
وِصِقلِّياُن  شْيُخنا.نَقَلَه  527وفي َسنَة تَْرَجمه ابُن بَسَّام في الذَِّخْيَرةِ ، قاَل : وَدَخَل األَْنَدلُس وَمَدَح الُمْعتَِمد بن َعبَّاد ، وله ِدْيواٌن َمْشهوٌر تُ 

 ً ِم ، أَْيضا  كما في العُبَاِب. ع بالشامِ  أَي بَكْسراٍت ُمَشدَّد الالَّ

ْقالُء عو  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. الصَّ

 ، وهو البَِليُغ وأَْنَشَد ثَْعلَب : ِمْصلَقٌ  أَي ِمْصقَلٌ  َخَطيبٌ و

بـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــح مح أَق ُم  روا وِإنح هـــــــــــــــــُ  إذا هـــــــــــــــــُ

ــــــــــــٌب      اٌح أَرِي َر ممحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ب ــــــــــــح رُ أَقـ قــــــــــــَ  (3) ِمصــــــــــــــــــــــــــح
  

 فَسََّره فقَاَل : إنَّما أََراَد ِمْصلَق فقَلََب.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

قيلُ   : السَّيُف. الصَّ

ْقلَةُ و قَّةُ ، ومنه الصُّ ، أَي ِدقَّةٌ ونُُحوٌل. وقاَل بعُضهم « ، ولم تُِعْبه ثُْجلَةٌ  ُصْقلَةٌ  َزاِعيَّةُ : لم تُْزِر بهحِديُث أُّمِ َمْعبَد الخ ، بالضِم ، الضموُر والّدِ

ْين على اإلْبداِل ، ويُْرَوى  وقد ذُِكَر. َصْعلَة : أََراَدت أَنّه لم يَُكْن ُمنتِفَخ الخاِصَرة ِجدًّا وال ناِحالً ِجدًّا ، ويُْرَوى بالّسِ

قَلُ و كةً ، إْنِهَضامُ  الصَّ ْقل ، محرَّ  .الصُّ

اِجُز : ؟الِكساءِ  َمْصقُولِ  ويقوُل أََحُدهم لصاِحبِه : هل لََك في ى دوايَةً َرقِيقَةً ، قاَل الرَّ  أَي في لَبٍَن قد َدوَّ

فـــــــــــــا  يـــــــــــــ  اَف َأو هتـــــــــــــََ تـــــــــــــَ و إذا مـــــــــــــا اهـــــــــــــح هـــــــــــــح  فــــــــــــــَ

فـــــــــــــــا     َرشـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ َواايِت إذا تـ ي الـــــــــــــــد  قـــــــــــــــِ بـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ  يـ

  

 (4)الِكساِء قد َصَفا  َمصحُقو عن ُكرِّ 

 اْهتَاَف أَي َجاَع وَعِطَش ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ لعَْمرو بِن األَْهتَم الِمْنقَِرّي :

ر ٌة  ا وهــــــــــــي قـــــــــــــَ فــــــــــــَ اَت لــــــــــــه دوَن الصــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــبــــــــــــَ

اٌف و      و ُ  ـــــــــَِ قـــــــــُ (5)الـــــــــِكســـــــــــــــــــــــاِء َرقـــــــــيـــــــــُ   َمصـــــــــــــــــــــــح
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الِكساِء ِمْلَحفَةً تَْحَت الِكساِء َحْمَراء  بَمْصقُول ، وأَْجَراهُ ابُن األَْعَرابِّيِ على ظاِهِره فقاَل : أََرادَ أَي باَت له ِلباٌس وطعاٌم ، هذا قَْوُل األَْصَمِعّي 

ا قالَهُ اْستََحى أَْن يَْرجَع عنه.  ، فقيَل له : إنَّ األَْصَمِعيَّ يقوُل أََراَد به َرْغَوةَ اللَّبَِن ، فقاَل : إِنَّه لَمَّ

__________________ 
 ( اللباب : ابن أيب سعد.1)
 وفيه : واهلو  بد  واألس  وصدر الثاين : فإن كنت أخرجت من جّنة.« صقلية»( األو  والثاين يف معجم البلدان 2)
 ( اللسان.3)
 .«يبق »بد  « ينفي»( الرجز يف اللسان والتهذيب واألساس ا وفيها : 4)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب واألساس.5)
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اء : أَْنَت في ُصْقعٍ خالٍ وَروَ   خاٍل أَي في ناِحيَة خاِليَة. ُصْقلو ى أَبُو تُراٍب عن الفرَّ

ةُ تقوُل بكْسِر الصاِد ، ومنهم َمن يقُوُل إْسِقيل وقد  َصِقيلٌ و ثِْين ، والعامَّ  ذُِكَرْت.، كأَِميٍر ، قَْريةٌ بِمْصَر نُِسَب إليها بعُض الُمحّدِ

قَْعلُ  : [صقعل]  ، قالَهُ أَبو ُعبَْيٍد ، وأَْنَشَد : : كِسبَْحٍل ، التَّْمُر اليابُِس يُْنقَُع في اللَّبَِن الَحِليبِ  الّصِ

وحَ   م جــــــــــــَ َر  هلــــــــــــَُ رِ تـــــــــــــَ عــــــــــــَ قــــــــــــح رَيه  الصــــــــــــــــــــــــــِّ ثــــــــــــح  عــــــــــــِ

َرةو      جـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ن ه ا ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ن رُ  مـــــــــــــــِ  جـــــــــــــــبزا َتشـــــــــــــــــــــــــــــح

  
. باِرَدةٌ  أَي َشْربَةٌ ِصْنقَْعلَةٌ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

تَ  يَِصلُّ َصليالً  َصلَّ  : [صلل]  ، قاَل : ُمَصْلَصالً و كَصْلَصَل َصْلَصلَةً  : َصوَّ

 ُمَصلحَصِلهكَبن  َصوحَت الص نحِج يف 
 ً ْلَصلَةِ  ويجوُز أْن يكوَن َمْوِضعا  .للصَّ

َم تَْرجيُع َصْوت فَقُْل : َصلَّ و  ، قالَهُ اللَّْيُث. يَُصْلِصلُ  لََك ُكلُّ يابٍِس ، وَكذِ  تََصْلَصلَ و َصْلَصلَ  اللِّجاُم : اْمتَدَّ َصْوتُه ، فإْن تُُوّهِ

 .«الَجَرِس  َصْلَصلَةِ  ، وفي ِرَوايٍَة : أَْحياناً يأْتِيَنِي مثْل« على َصْفوانٍ  َصْلصلَةٌ  كأَنَّه»في حِديِث الَوْحي : و

ْلَصلَةُ  ك ، يقاُل : الصَّ ْلَصلَةُ و ، َصْلَصلَ و الحِديدُ  صلَّ  : َصْوُت الحديِد إذا ُحّرِ  .(1) الصلصيل : أََشدُّ من الصَّ

 .«بَْين السَّماِء واألَْرِض  َصْلَصلَةً  أَنَّهم َسِمعُوا»في حِديِث ُحنَْين : و

 ، أَي ُمقَاَرَعة السُّيُوِف. عْنَد الِقراعِ  ، والصَّواُب : َطنيٌن ،، كذا في النسخِ  (2) َصِليلٌ  َصليالً : ُسِمَع له يَِصلُّ  البَْيضُ  َصلَّ و

 الَحِديِد أَي َصْوتُه. َصِليلَ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : َسِمْعتُ 

، وفي التَّْهِذيِب : أَن يَْدُخَل في القَتِير فأَْنَت تَْسمع له َصْوتاً ، قاَل لَبِيٌد  ءِ ُضِرَب فأُْكِرهَ أَْن يَْدُخَل في الشَّي إذا َصِليالً  يَِصلُّ  الِمْسمارُ  َصلَّ و

 َرِضَي هللا تعالى عنه :

ي   ثـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ َم اجلـــــــــــــُ كـــــــــــــَ ا  (3)َأحـــــــــــــح وحرَاهتـــــــــــــِ  مـــــــــــــن عـــــــــــــَ

رَِه      رحابٍء إذا ُأكــــــــــــــــح ر  حــــــــــــــــِ رّ كــــــــــــــــُ  (4) صــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

ْرُع لَجْوَدة َصْنعَتِها تَْمنَُع   السَّْيَف أَْن يْمِضَي فيها ، وأَْحَكَم هنا : َردَّ.يقوُل : هذه الّدِ

اِعي : َصِليالً : يَبَِسْت أَْمعاُؤها من العََطِش فَُسِمَع لها َصْوٌت عنَد الشُّْربِ  تَِصلُّ  اإِلبِلُ  َصلَّتِ و  ، قاَل الرَّ

ًة  مــــــــعــــــــون َعشـــــــــــــــــــــيــــــــ  واِدَي َيســـــــــــــــــــــح وحا صـــــــــــــــــــــَ قــــــــَ  َفســـــــــــــــــــــَ

يـــــــــــال      لـــــــــــِ ن  صـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــِ وافـــــــــــِ مـــــــــــاِء يف َأجـــــــــــح لـــــــــــح (5)لـــــــــــِ
 

  
ِة ، قاَل ُمزاِحم  تَِصلُّ  وفي التَّْهِذيِب : َسِمْعُت لَجْوفِه َصِليالً من العََطِش ، وجاَءِت اإلبلُ  َعَطشاً ، وذِلَك إذا ُسِمعَْت ألَْجوافِها َصْوتاً كالبُحَّ

 العُقَْيليُّ :

ُؤهــــــــا  مــــــــح َد مــــــــا مَت   ــــــــِ عــــــــح ــــــــَ ه بـ ــــــــح ي ــــــــَ ل نح عــــــــَ َدتح مــــــــِ  غــــــــَ

ر       زاَء  َتصــــــــــــــــــــــــِ ٍ  بــــــــــَزيــــــــــح يــــــــــح ر وعــــــــــن قـــــــــــَ هــــــــــَ (6)جمــــــــــَح
 

  
قاُء َصليالً : يَبِسَ  َصلَّ و  ، وذِلَك إذا لم يَُكْن فيه ماٌء فهو يَتَقَْعقَُع وهو مجاٌز. الّسِ

 َمْطبُوخاً كان أَو نَيِّئاً ، قاَل الُحَطْيئةُ : أَْنتَنَ  ، بالضِم ، ُصلوالً  ، بالكسِر ، يَِصلُّ  اللَّْحمُ  َصلَّ و

رِِه  دح ُذ  ذا قــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــــــح ىًت يـــــــــــــــــــــــَ  ذاَ  فــــــــــــــــــــــَ

ُد الــــــــلــــــــحــــــــَم لــــــــديــــــــه      ســــــــــــــــــــــِ فح ــــــــُ و ح ال يـ لــــــــُ  (7) الصــــــــــــــــــــــ 
  

 ِء.، وقيَل : ال يُْستَْعمُل ذِلَك إالَّ في النَّي كأََصلَّ 
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ا قَْوُل الُحَطْيئة ي : أَمَّ لُول قاَل ابُن بَّرِ لُّول فإنَّه قد يمِكُن أَْن يقالَ  الصُّ كما يقاُل العََطاُء من أَْعَطى ، والقُلوُع من أَْقلَعَِت  َصلَّ  . وال يقالُ الصُّ

ى.  الُحمَّ

اُج : جَّ  .َصلَّ  اللحُم وال يقالُ  أََصلَّ  وقاَل الزَّ

 ، «يَِصلَّ  كلُّ ما َردَّ عليك قَْوُسك ما لم»في الحِديِث : و

__________________ 
 ( يف اللسان : الصلير.1)
 .«طناٌ »( يف القاموس : 2)
قوله : اجلنثي ابلرفض والنصب ا فمن قا  اجلنثي ابلرفض جعله ا داد أو الزراد أي أحكم صنعة هذه الدرع ا ومن »مش املطبوعة املصرية : ( هبا3)

 .«قا  : اجلنثي ابلنصب جعله السيف ا أفاده يف اللسان
 واللسان والتهذيب وعجزه يف الصحاح. 146( ديوانه ط بريوت ص 4)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 222 ( ديوانه ط بريوت ص5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 والصحاح واألساس. 277/  3واللسان واملقايي   176( ديوانه ط بريوت ص 7)
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َتغريِّ الرِّيح إذا كاَن ذِكّياً.
ُ
ِم امل َر الل حح باِب فإن ه  وُز َأكح ِتحح  َأي ما مل يـُنحِو ا وهذا عل  َسِبيِر االسح

 بفتحِ الالِم. (1) َصلَْلنا ئِذاَسُن : أَ ابُن َعبَّاٍس والحَ وقََرأَ 

لَّة يَبِْسنا من َصلَْلنا اللَّحُم إذا أَْنتََن. والثاني : َصلَّ  قاَل أَبُو إْسحَق : وهو على َضْربَْيِن : أََحُدهما أَنَّنا وتَغَيَّْرنا وتَغَيََّرْت ُصَوُرنا من وهي  الصَّ

 ْوُل ُزَهْيٍر :األَْرُض اليابَِسةُ ، وقَ 

غـــــــــــًة فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا أَنـــــــــــيـــــــــــٌ   لـــــــــــُج ُمضـــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــُ لـــــــــــَ  تــــــــــــُ

تح      لـــــــــ  ِح داُء  َأصـــــــــــــــــــــــَ َي حتـــــــــَت الـــــــــَكشـــــــــــــــــــــــح (2)فـــــــــهـــــــــح
 

  
 قيَل : مْعناهُ أَْنتَنَْت.

واِء.  قاَل ابُن ِسْيَده : فهذا يدلُّ على أَنَّه يُْستَْعَمُل في الطَّبيِخ والّشِ

لٌ  ُصلوالً : الماءُ  َصلَّ و  آِجٌن. ، كَشدَّاٍد ، اِجَن فهو َصالَّ

 : َغيَّره. الِقَدمُ  أََصلَّهُ و

لَّةُ و لَّةِ  ، يقاُل : ُخفٌّ َجيِّدُ  : الِجْلدُ  الصَّ باغِ ، منه أَو اليابِسُ  ، الصَّ لَّةِ  قيَل : ُخفٌّ َجيِّدُ و قَْبَل الّدِ ي باسِم األَْرِض ليُْبس النّْعل  النَّْعل أَي الصَّ ، ُسّمِ

 وتَْصويتها عْنَد الَوْطِء.

لَّةُ و  ما كانَْت كالسَّاِهَرةِ. األَْرضُ  : الصَّ

لَّةِ  وقاَل أَبُو ُعبَْيٍد : قَبََرهُ في ْلزْق عضرَطَك أَ » َكالِم َسيِّدنا علّيٍ َرِضَي هللا تعالى عنه : ، وهي األَْرُض ، ومنه قَْوُل المصنِِّف في شرحِ  الصَّ

لَّةِ   ، وقد تقدََّم َمْشُروحاً في الديباجة. «بالصَّ

تَةٌ. َمْمُطوَرتَْينِ  أَْرَضْين أَْرٌض لم تُْمَطْر بَْين هي أَو ، َصلَْلنا ئِذاأَ  ، ومنه قَِراَءةُ َمْن قََرأَ : اليابَِسةُ  هي األَْرضُ  أَو  وذِلَك ألَنَّها يابَِسةٌ ُمَصّوِ

 بالكسِر. ِصاللٌ  أَي َجْمُع الُكلِّ  ج وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هي األْرُض الَمْمُطوَرةُ بَْين أَْرَضْين لم تُْمَطرا ،

لَّةُ و قَةُ القَِليلَةُ  قيَل :و الَمَطَرةُ الواِسعَةُ ، : الصَّ ّلِ ، ويُْكَسرُ  ِء ،يُء بْعَد الشيَقَُع منها الشي الُمتَفَّرِ قَِة  ِضدٌّ  ، وهو كالصَّ ، أَي بَْين الواِسعَِة والُمتفّرِ

لَّةُ و القَِليلَة ، وفيه نََظٌر. قَةُ  الِقْطعَةُ  : الصَّ اِعي : من العُْشبِ  الُمتَفَّرِ ي باسم الَمَطِر ، والَجْمُع ِصالٌل ، ومنه قَْوُل الرَّ  ، ُسّمِ

مــــــــــــاٍت  نــــــــــــَ يــــــــــــك اإللــــــــــــُه وُمســـــــــــــــــــــــــح فــــــــــــِ كــــــــــــح يــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

الال      رُد الصــــــــــــــــــــــــــِّ طــــــــــــ  َ تــــــــــــَ َدِ  لــــــــــــَ ح نــــــــــــح (3)كــــــــــــجــــــــــــَ
 

  
َّبِعُها وتَْرَعاها.  قاَل أَبُو الَهْيثِم : هي َمواقُِع الَمَطِر فيها نَبَاٌت فاإِلبِِل تَت

لَّةُ و . التُّراُب النَِّديُّ  : الصَّ  ، نَقَلَه الصَّاغانيُّ

 ، ويُْكَسُر.َصْوُت الِمْسماِر ونَْحِوِه إِذا ُدقَّ بُكْرٍه  أَْيضاً :و

 ، وإذا ُضوِعَف فَصْلَصلَةٌ. َصْوُت اللِّجامِ  أَْيضاً :و

باغِ. أَْيضاً :و  الِجْلُد الُمْنتُِن في الّدِ

لَّةُ و اِء ، بالضِم ، بَِقيَّةُ الماءِ  : الصُّ ْيِت. وَغْيِرهِ  في الَحْوِض ، عن الفرَّ  كالدُّْهِن والزَّ

يُح الُمْنتِنَةُ. أَْيضاً :و  الّرِ

 تَراَرةُ اللَّْحِم النَِّدّيِ. اً :أَْيضو

اللَةُ بالكسِر ، بِطانَةُ الُخفِّ و اللِ  ، كما في الُمْحَكم ، الّصِ  كِهالٍل وأَِهلٍَّة. أَِصلَّةٌ  ج بَحْذِف الهاِء وهذه عن ابِن َعبَّاٍد ، أَو ساقُها كالّصِ

هما ، ُصْلُصلٌ  ِحمارٌ و تٌ  ُمَصْلِصلٌ و َصْلصالٌ و وُصالِصٌل ، بضّمِ  ، قاَل األَْعَشى : : ُمَصّوِ
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وح  هـــــــــا الصـــــــــــــــــــــــ  ُدو إذا َمســـــــــــــــــــــــ  عـــــــــح ـــــــــَ رِت يـــــــــٌ  تـ نـــــــــح  عـــــــــَ

ِو      دح عـــــــــــــَ رِ ُت كـــــــــــــَ لحصـــــــــــــــــــــــــــِ صـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
و اِ   امل (4)اجلـــــــــــــَ

 

  
ْوِت َشِديُده. َصْلَصالٌ  وقاَل أَبو أَْحمد العَْسَكرّي : ِحمارٌ   : قَِويُّ الصَّ

ْملِ  الصَّْلصالُ و ْيُن الُحرُّ ُخِلَط بالرَّ حاحِ ، يَتََصْلَصلُ  فَصارَ  : الّطِ اُر ، كما في العُبَاِب والّصِ يُن ما لم  إذا َجفَّ فإذا ُطبَِخ بالنَّاِر فهو الفَخَّ أَو الّطِ

 ً ي به لتََصْلصِلِه ، وُكلُّ ما َجفَّ من ِطْيٍن أو فّخاٍر فقد يُْجعَْل َخَزفا  كما في الُمْحَكِم.َصِليالً ،  َصلَّ  ُسّمِ

__________________ 
 ابلضاد املعجمة.« ضللنا»من سورة السجدة ا ويف اآية  10( اآية 1)
 واللسان. 14( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .277/  3وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتكملة والتهذيب وعجزه يف املقايي   245( ديوانه ط بريوت ص 3)
 واللسان. 165( ديوانه ط بريوت ص 4)
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ْلَصالُ  وقاَل أَبُو إسحَق : يُن اليابُِس الذي الصَّ ت. ومنه قَْولُه تعالَى :  يَِصلُّ  الّطِ  ، قاَل : هو (1) (ِمْن َصْلصال  َكاْلَفّخارِ )من يُْبِسه أَي يَُصّوِ

اٌر. َصْلَصالٌ   ما لم تُِصْبه النَّاُر ، فإذا َمسَّتْه فهو حينَئٍِذ فَخَّ

ْلَصالُ  وقاَل ُمجاِهُد :  َحَمأٌ َمْسنوٌن. الصَّ

ُجُل : َصْلَصلَ و  ، كلُّ ذِلَك عن ابِن األَْعَرابّيِ. قَتََل َسيَِّد العَْسَكرِ  أَْيضاً : إذاو أَْوَعَد وتََهدََّد ، الرَّ

ْعُد : َصفَ  َصْلَصلَ و  ا َصْوتُهُ.الرَّ

ً  َصْلَصلَ  من المجاِز :و . الَكِلَمةَ : أَْخَرَجها ُمتََحْذِلقا َمْخَشِريُّ  ، نَقَلَه الزَّ

ْلَصلَةُ و ْلُصلَةُ و ، بالفتحِ وهذه عن ابِن َعبَّاٍد ، الصَّ ْلُصلُ و الصُّ ِهما ، بَِقيَّةُ الماِء في الغَديرِ  الصُّ وفي اإِلَداَوةِ وغيِرها من اآلنِيَِة ، والَجْمُع  بضّمِ

 َصالِصُل ، قاَل أَبُو َوْجَزةَ :

م و  زهلــــــــــــُ نــــــــــــح ــــــــــــُ وحِم يـ ٌك لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــَ لــــــــــــَ نح مــــــــــــَ كــــــــــــُ  مل يــــــــــــَ

ب      و  عــــلــــ  َحســـــــــــــــــــــَ لــــح ُر ال تـــــُ اِلصـــــــــــــــــــــِ (2)إال  صـــــــــــــــــَ
 

  
ْيتِ  البَِقيَّةُ  (3)ِلَك  كذو اُج : من الدُّْهِن والزَّ  ، قاَل العجَّ

ُؤوِر  ــــــــــــــــغــــــــــــــــُ ه مــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــح يـ  كــــــــــــــــَبن  عــــــــــــــــَ

قـــــــــــور     نـــــــــــح فـــــــــــًا مـــــــــــَ َديح صـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــاِن يف  ـــــــــــَح لـــــــــــح ـــــــــــَ  قـ

  

ـــــــــــــــا قـــــــــــــــاُروِر  ت لـــــــــــــــَ وح جـــــــــــــــَ راِن َأوحـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ري   بــــــــــــــــــِ ِج والــــــــــــــــــّتصــــــــــــــــــــــــــــــــح َل ابلــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــــــح ري   غــــــــــــــــــَ

  

 (4)َصالِصَر الز يحِت إىل الش طور 

ْيُت إلى أَْنصافِها.قاَل ابُن ِسْيَده  اغانيُّ : َشبَّه أَعيُنَها ِحْين غاَرْت بالِجراِر فيها الزَّ  والصَّ

ي : َصَوابُه : (5)وأَْنَشَده الَجْوَهِريُّ : َصالِصُل  وإِنَّما صالِصَل ، بالفتحِ ، ألَنَّه َمْفعوٌل لغَيََّرتا ، قاَل : ولم يَُشبِّهها بالِجراِر  ، قاَل ابُن بَّرِ

 َشبَّهها بالقَاُروَرتَْين.

ْلُصلُ و  ، كما في الُمْحَكِم. ويُفَتَُح ، أَو بَياٌض في َشعَِر َمْعَرفَتِه ، كما في العُبَاِب ، كُهْدُهٍد ، ناِصيَةُ الفََرِس  : الصُّ

ْلُصلُ و . القََدُح ، أَُو الصَّغيُر منه : الصُّ  ، وهذا قَْوُل األَْصَمِعيُّ

ْلُصلُ  : وفي الُمْحَكمِ   من األَْقَداحِ ِمثُْل الغَُمِر ، هذه عن أَبي َحنِيفَةَ. الصُّ

ْلُصلُ و  أَو الفَاِختَةُ. َصغيرٌ  طاِئرٌ  : الصُّ

يه العََجُم الفاِختَة ، ويقاُل بل هو الذي يُْشبِهه.  قاَل اللّْيُث : هو طائٌِر يسّمِ

 .(6)وقاَل األَْزَهِريُّ : هذا الذي يقاُل له َمْوشجة 

 .ُصْلُصلٌ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : الصَّالِصُل الفَواِخُت ، واِحُدها

ْلُصلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و اِعي الحاِذُق. الصُّ  الرَّ

ْلُصلُ و الم ، وبَْينه وبَْين ملل تربان ، كما في العُبَاِب ، وقاَل نَْصُر : على َسْبعَِة ، على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالةِ والسَّ  ع بَطِريِق الَمدينَةِ  : الصُّ

 ، يَْوَم َخَرَج من الَمِدينَِة إلى مكَّةَ َعاَم الفَتْحِ. وسلمعليههللاصلىأَْمياٍل من الَمِدينَِة َمْنزل َرُسول هللِا 

 لبَنِي العَْجالَن. ماٌء قُْرَب اليَماَمةِ  أَْيضاً :و

 ، الصَّواُب أَنَّه ماٌء في َجْوِف َهَضبَة َحْمَراء ، قالَهُ نَْصُر. ع آخر أَْيضاً :و
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ْلُصلُ و  ما اْبيَضَّ من َشعَِر َظْهِر الفََرِس ولَبَّتِه من اْنِحتاِت الشَّعَِر. : الصُّ

ْلُصلَةُ و   األَْعَرابِّيِ.وِهي العْكِرَمةُ والسَّْعدانَةُ أَْيضاً قالَهُ ابنُ  بهاٍء الَحماَمةُ  : الصُّ

ةُ أَْيضاً عن أَبي َعْمٍرو. الَوْفَرةُ  أَْيضاً :و  ، وهي الُجمَّ

بَّاِحي : : ع ُصْلُصلٍ  َداَرةُ و  لبَنِي َعْمِرو بِن ِكالٍب ، وهي بأَْعلَى َداِرها بنَْجٍد ، قاَل أَبُو ثَُماَمة الصَّ

__________________ 
 من سورة الرمحن. 14( اآية 1)
 اللسان.( 2)
 .«وكذا»( يف القاموس : 3)
 ( الرجز يف اللسان واألخري يف الصحاح.4)
 ( الذي يف الصحاح املطبوع صالصر ابلفتح ا كما صّوبه ابن بري.5)
يف ومل يذكرها األزهري يف مادة صــــلر وال « موســــحة بال نقرت فحرره قوله : موشــــجة كذا خبطه ا ويف اللســــان :»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 6)

 وشج.
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ُم مــــــــــنــــــــــعــــــــــوا مــــــــــا بــــــــــا دارة  رهــــــــــُ لحصــــــــــــــــــــــــُ  صــــــــــــــــــــــــُ

بــــــــــاِت مــــــــــن َنضـــــــــــــــــــــــاد وحــــــــــائــــــــــر      (1)إىل اهلَضـــــــــــــــــــــــَ
 

  
لُّ و ْفراءُ  هي أَو التي تْقتُُل من ساَعتِها إذا نََهَشْت ، ، بالكسِر ، الَحيَّةُ  الّصِ ْقية. الدَّقيقَةُ الصَّ  ال تَْنفَُع فيها الرُّ

 وهو مجاٌز. الدَّاِهيَةُ  وهي بِصلٍّ  يقاُل : ُمنِي فالنٌ و

 إذا كانت ُمْنَكَرةً ِمثْل األَْفعَى. (2)َصفاً  لَِصلُّ  ويقاُل : إنَّها

لِّ  أَْصالٍل وإِنَّه لِهتُْر أَْهتاٍر ، يقاُل ذِلَك للرُجِل ذي الدَّهاِء واإِلْرِب ، وأَْصلُ  لَِصلُّ  وقاَل أَبُو زْيٍد : يقاُل إنَّه من الَحيَّاِت يَُشبَّه الرُجُل به  الّصِ

 إذا كاَن داِهيَةً ، وقاَل النابِغَةُ الذُّْبيانيُّ :

ٍر  ٍة ذَكــــــــــــَ ــــــــــــ  ي ــــــــــــه مــــــــــــن حــــــــــــَ ــــــــــــا ب ن ــــــــــــح  مــــــــــــا ذا ُرزِئ

نــــــــاضــــــــــــــــــــــٍة ابلــــــــر زَااي      رِّ َنضــــــــــــــــــــــح الِ  أَ  صــــــــــــــــــــــِ (3)صــــــــــــــــــــــح
 

  
الَّةِ   وهي الدَّاِهيَةُ عن ابِن ِسْيَده ، وَسيَأْتي للمصنِِّف أَْيضاً قَِريباً. كالصَّ

لُّ  من المجاِز :و ِن أَي ِمثاْلن ، عن كراعٍ. الِمثْلُ  : الّصِ  ، يقاُل : هما ِصالَّ

لُّ  من المجاِز :و . ِصلُّ  ، يقاُل : هذا الِقْرنُ  الّصِ َمْخَشِريُّ  هذا أَي قِْرنه ، نَقَلَه الزَّ

لُّ و  ، وقيَل نَْبٌت قاَل : َشَجرٌ  : الّصِ

ودا  وٍد عــــــــــــــــــُ َرَم عــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــا َأكــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــح  َرعــــــــــــــــــَ

ر       يــــــــدا  الصــــــــــــــــــــــِّ عحضــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ر  والــــــــيـ فحصــــــــــــــــــــــِ (4)والصــــــــــــــــــــــِّ
 

  
لُّ  من المجاِز :و ى بَنُو فالٍن  يقاُل : السَّْيُف القاِطُع ج أَْصاللٌ  : الّصِ   أَْصالالً أَي ُسيوفاً بُتْراً ، كما في األََساِس ، وقاَل ابُن ُمْقبٍِل :َعرَّ

هــــــــم  مــــــــُ ذح مــــــــان مــــــــا َداَم جــــــــِ ــــــــح ث و عــــــــُ ــــــــُ ن ــــــــَ ِك بـ ــــــــح ب ــــــــَ يـ ــــــــِ  ل

ُب      ر   وخُتحشــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــُ الٍ  تـ (5)عــــــــــلــــــــــيــــــــــه أَبصــــــــــــــــــــــــح
 

  
لُّ و  َصالًّ : َصفَّاه. يَُصلُّه الشَّرابَ  َصلَّ و بالضِم ، ما تَغَيََّر من اللَّْحِم وغيِره. : الصُّ

 ، يمانِيَّةٌ. يَُصفَّى فيه الذي ، بالكسِر ، اإِلناءُ  الِمَصلَّةُ و

لِّيانُ و مِ  الّصِ ْلي كالِحْرِصيانٍَة من الَحْرِص ، ويجوُز أَْن يكوَن من ، بَكْسَرتَْين ُمَشدََّدةَ الالَّ لِّ  واليَاُء َخِفيفَةٌ ، فِْعِليان من الصَّ ، والياُء  الّصِ

ياضُ  نَْبتٌ   زائَِدتَان ،والنُّونُ   ، قالَهُ أَبُو من الطَّريفَِة يَْنبُُت ُصعُداً وأَْضَخُمهُ أَْعجاُزه ، وأُُصولُه على قَْدِر نَْبِت الَحلّيِ ، وَمنَابتُه السُّهوُل والّرِ

لِّيانُ  َحنِيفَةَ ، ونَقََل عن أَبي َعْمٍرو : يانَةُ  ه بهاءٍ واِحَدتُ  من الَجْنبِة لِغلَِظه وبقَائِه ، الّصِ  .ِصلِّ

ُجِل يُْقدُم على اليَِمْيِن الَكاِذبَِة وال يَتَتَْعتَُع فيها : َجذَّها َجذَّ العَْيرِ  لِّيانَة ومن أَْمثاِل العََرِب تقُولُه للرَّ ، وذِلَك أَنَّ العَْيَر إذا َكَدَمها بِِفيه اْجتَثَّها  الّصِ

 بأَْصِلها إذا اْرتَعَاها.

لِّيانُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :  من أَْطيَِب الَكأَلِ وله ِجْعثِنَةٌ وَوَرٌق َرقِيٌق. الّصِ

 قيَل : هو الدَّاِهي الُمْنَكُر في الُخُصوَمةِ و داٍه ُمْنَكٌر في الُخصوَمةِ  يوِهتُْر أَْهتاٍر ، أَي حيَّةٌ من الحيَّاِت مْعنَاهُ أَ  أَْصاللٍ  لَِصلُّ  إنَّه يقاُل :و

 ، وقد ذُِكَر شاِهُده قَِريباً. غيِرهاو

يُِّد الَكِريُم الَحسيُب الخاِلُص النََّسبِ  الُمَصلِّلُ و ٍث ، السَّ   َعبَّاٍد.، وهذه عن ابنِ  ، بالفتحِ  كالُمَصْلَصلِ  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، ، كُمَحّدِ

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الَمَطُر الَجْودُ  أَْيضاً : الُمَصلِّلُ و

ً و قاَل : ِة. أَْيضا  األَْسَكُف ، وهو اإلْسكاُف عنَد العامَّ

الُّ  قاَل : (6)في حِديِث ابن َعبَّاٍس و  (7)العُبَاِب ، وفي اللَِّساِن فيَْيبَُس ، هكذا في النسخِ وِمثْلُه في  يَقَُع على األَْرِض فَتَْنَشقُّ  الذي الماءُ  الصَّ

 فيَِجفُّ فيصيُر له َصْوٌت.
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،  ُصاللَتُه َصبَْبنا فيه ماًء فَعََزْلنا ُكالًّ على ِحياِله ، يقاُل : هذهو الُمْختَِلِط بالتُّرابِ  ، وهو أَْن نَْعمَد إلى الَحبِّ  الَحبَّ  َصلَْلنا قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 بالضِم.

__________________ 
 .«دارة صلصر»( معجم البلدان 1)
(2.  ( اللسان : ُصِفيٍّ
 واللسان والتهذيب واألساس والصحاح. 100( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«صفصر»( اللسان والتهذيب والثاين يف الصحاح ا وتقدم الرجز يف 4)
 واللسان والتكملة واألساس والتهذيب. 13( ديوانه ص 5)
كذا خبطه ا وعبارة اللسان : ويف تفسري ابن عباس يف تفسري الصلصا    (كذا وقض ابهلامش)قوله : ويف تفسري اخل »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 ... كذا والذي يف اللسان : يف حديث ابن عباس يف تفسري« : هو الصا ّ 
 ومثله يف التهذيب.« فتنش ّ »( اللسان : 7)
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الَّةُ تَُصلُّهمَصلَّ  من المجاِز :و  ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. أََصابَتُْهُم الدَّاهيةُ  ، من َحّدِ نََصَر ، أَي تُْهم الصَّ

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. َجفَّْت َحْمأتُه إذا الغِديرُ  تََصْلَصلَ و

َت. إذا الَحْليُ  تََصْلَصلَ و  صوَّ

 ، قاَل َجِريٌر : و بِن َحْنَظلَةَ ماٌء لبَنِي أَْسَمَر من بَنِي َعْمرِ  ، (1)، بالضِم  ُصالِصلُ و

الن  ويف وكـــــــــــــــــان لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــََ ـــــــــــــــــُ ا قـ فـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــَ

ىَن      يـــــــــح بــــــــــَ ّويح صـــــــــــــــــــــــالصـــــــــــــــــــــــَر مـــــــــن لـــــــــُ (2)إىل جـــــــــَ
 

  
 كما في العُبَاِب.

ْل َذِلَك.  وقاَل نَْصُر : ُصالِصُل ماٌء لبَنِي عاِمِر بِن َجِذيمة بِن َعْبِد القَْيِس ، فتأَمَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 قََرأَ علّي والَحَسن البَْصِري ، في ِرَوايَة أُْخرى وَسِعيد بُن ُجبَْير وأَبُو البرهسم : أَئِذا ، بالفتِح من َحّدِ َعِلَم ، وبه تصلّ  يا لحم بالكسرِ  َصِلْلتَ 

مِ  َصِلْلنا اغانيُّ في العُبَاِب ، والَخفَاجيُّ  بكسِر الالَّ   في العنايِة أَثْناء السَّْجدةِ.، وَذَكَره ابُن جنّيِ في المحتسِب ، والصَّ

ْوِت َدقِيقُه. َصْلَصالٌ  وفََرسٌ   : حادُّ الصَّ

 أَتُِحبُّون أَْن تَُكونوا ِمثْل الَحِمير»الَحِديث :  ، وبه فَسَّرَ  َصْلَصالٌ و َصالٌّ  وقاَل أَبُو أَْحمد العَْسَكرّي : يقاُل للِحماِر الوْحِشي الحاّد الصَّْوت

الَّة ثين بالضاِد الُمعْ كأَنَّ  ؟الصَّ تِها ونََشاِطها ، قاَل : وَرَواه بعُض الُمحّدِ ِحيَحة األَْجَساد الشَِّديَدة األَْصَوات لقُوَّ َجَمِة ، قاَل : وهو ه يُريُد الصَّ

 َخَطأٌ.

ُت الَخَزُف الَجِديُد : وقاَل النَّابِغَةُ  ُت كما يصّوِ  الجْعِديُّ :وِطْيٌن َصاّلٌل وِمْصالٌل يَُصّوِ

تح َأابَ  فــــــــــــال  يــــــــــــَ نــــــــــــا َأعــــــــــــح َرتــــــــــــَ خــــــــــــح  فــــــــــــإن  صــــــــــــــــــــــــــَ

اال     بــــــــَ َر ِإخــــــــح هــــــــح طــــــــاَع الــــــــد  تــــــــَ و هلــــــــا مــــــــا اســــــــــــــــــــــح  أَيحلــــــــُ

  

لـــــــــــــًة  لـــــــــــــ  قـــــــــــــَ مـــــــــــــًا مـــــــــــــُ ثـــــــــــــح ه خـــــــــــــُ اِولـــــــــــــُ عـــــــــــــَ  َرد تح مـــــــــــــَ

  
ال و    ال  اح صــــــــــــــــــــــَ َر اجلــــــــالــــــــَ ضــــــــــــــــــــــَ تح َأخح (3)صــــــــــــــــــــــاَدفــــــــَ

 

  
ةً في ماٍء قد اْخَضرَّ َجانِبَاها منه ، وَعنَى بالصَّخَرةِ َمْجَدهم وَشَرفَهم فََضَرَب يقُوُل : صاَدفَْت ناقَتِي الَحوَض يابِساً ، وقيَل : أََراَد َصْخرَ 

 بالصَّخرةَ َمثاَلً.

لَّةُ و ْمَخَشِرّيِ. الصَّ  : االْسُت ، عن الزَّ

اَللةُ ، بالكسِر ، بَِطانَةَ الُخّفِ ، وقد . َصلَْلتُ  والّصِ  الُخفَّ َصالًّ

لَّةُ و ْلبة. الصَّ  : قُوارةُ الُخّفِ الصُّ

َد للَكثَْرةِ ، قاَل أَبُو الغول النَّْهشليُّ : َصلَّْلتُ و  اللِّجاَم : ُشّدِ

ا  َواَء ملــــــــــــــــــــّ ذح م بــــــــــــــــــــين اخلــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــح  رأيـ

حـــــــــــَ  وَ      تُ دان األضـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــح لـــــــــــ   الـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــامح  صـــــــــــــــــــــــــَ

  

م  ـــــــــــــــــُ ت لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــودّكـــــــــــــــــم وقـ ـــــــــــــــــم ب ـــــــــــــــــت ي ـــــــــــــــــّ َول ـــــــــــــــــَ  تـ

  
َذامح    ريحٌ أَمح جـــــــــــــــــــُ َك خـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــح  َأعـــــــــــــــــــّك مـــــــــــــــــــِ

  
 والصْلصالَةُ : أَْرٌض لْيَس بها أََحٌد.

ٌل من الظَمِأ.  وُرجٌل َصالَّ

ةُ   .َصلَّتْ  (4)إذا كانَْت ِصفراً فإذا فرَغْت  تَِصلُّ  والَجرَّ

ْلُصلَةُ و  ، بالضِم ، ماَءةٌ لُمَحاِرب قُْرَب ماوان ، أَُظنُّه بَْينه وبَْين الربذة ، قالَهُ نَْصر. الصُّ
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اِد وَسيَأْتي. ةٍ ِصلَّ  ويقاُل : هو تبعُ   أَي َداِهيَة ال َخْير فيه ، ويُْرَوى بالضَّ

 ، عن أَبي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد : َضَربَ  َصْمالً : بالعََصا َصَملَ  : [صمل]

رِّ  ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ فـــــــــــــــاُء ال ـــــــــــــــهـــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــي راَوٌة ف  هـــــــــــــــِ

تُ      ــــــــــــح ل مــــــــــــَ رِّ  صــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــاَن هبــــــــــــا يف اجلــــــــــــَ قــــــــــــح  عــــــــــــُ

  

َله بشرِّ  ُته وَأهح  (5)فُبجح

 الَجبَل ، وبُْجتُه : أََصْبتُه به.الَجرُّ : َسْفُح 

 إذا َضَربَه بها. َصَملَهو وقاَل السُّلَميُّ : َصقَلَه بالعََصا

__________________ 
وهو املاء الذي لبين ألر ا قيدها ايقوت نصــــــا ابلفتح ا وهو مجض الصــــــلصــــــا  خمففا. وفيه يف موضــــــض آخر « صــــــالصــــــر»( يف معجم البلدان 1)

 لبين عامر. صالصر بضم الصاد ماء
 .«صالصر»( معجم البلدان 2)
 ( البيتان يف اللسان واألو  وعجز الثاين يف التكملة ا وعجز الثاين يف الصحاح.3)
 ( يف األساس : قرعت.4)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.5)
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 ، وأَْكثَُر ما يُوَصُف به الَجَمل والَجبَُل والرُجُل ، قاَل ُرْؤبَة : َصْمالً وُصموالً : َصلَُب واْشتَدَّ  يَْصُملُ  ءُ الشَّي َصَملَ و

َمَما  صاِمرعن   (1)عاٍس إذا ما اصحَلخح
 يَِصُف الَجبَل.

 ، قالَْت َزْينَُب تَْرثي أََخاَها يَِزيد بِن الطَّثَِريَِّة : لم يَِجْد ِريّاً فََخُشنَ  يَبَِس ، وقيَل : إِذا : صاِملٌ و َصِميلٌ  َصْمالً فهو والشََّجرُ  السقاءُ  َصَملَ و

داِن وانره  رحعــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ ِه يـ َر  جــــــــــــــــــــازَِريــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ  تـ

يــــــِم و      يـــــــُر اهلَشــــــــــــــــــــِ دامــــــِ هعــــــلــــــيــــــهـــــــا عـــــــَ لـــــــُ  (2) صـــــــــــــــــــــامــــــِ
  

ي ألَ   بي السَّْوداء الِعْجلّي :والعُْدُموُل : القَِديُم ، تقُوُل : على الناِر َحَطٌب يابٌِس ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

الً و  ة صـــــــــــــــــــــامـــــــِ لـــــــَ ـــــــن َرمـــــــح ك اي اب فـــــــُ ـــــــح يـ ر  ضـــــــــــــــــــــَ ظـــــــَ ـــــــَ  ي

وســـــــــــــــــــــا     لـــــــُ راِب عـــــــَ و  الشـــــــــــــــــــــ  ُذوُ  ســـــــــــــــــــــِ  مـــــــا ِإنح يـــــــَ

  
 ، كما في العُبَاِب. عن الطَّعاِم : َكفَّ عنه َصَملَ و

اِملُ و ِميلُ و الصَّ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وقد تقدََّم شاِهُده قَِريباً. : اليابِسُ  الصَّ

ِميلُ  وقاَل اللَّْيُث : قاُء اليابُِس ، وأَْنَشَد : الصَّ  : الّسِ

ر   ن تـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــَ راِت فـ ـــــــــــفـــــــــــُ  إذا َذاَد عـــــــــــن مـــــــــــاِء ال

ي َأخــــــــًا      قــــــــِ ٍة َيســــــــــــــــــــــح رحبــــــــَ يــــــــرِ َأخــــــــا قــــــــِ مــــــــِ  (3) بصــــــــــــــــــــــَ
  

ْمليلُ و  ، بالكسِر ، نَْبٌت. الّصِ

ه ولم أَْسَمْعه إالَّ من رُجٍل من َجْرٍم قَِديماً   .(4)قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال أَقُف على َحّدِ

او قاَل : ُجُل الضَّعيُف البِْنيَةِ  أَمَّ  ، َعَربيٌّ فَِصيٌح. ِصْمليلٌ  فيقاُل له الرَّ

 : اْشتَدَّ. اْصِمئْالالً  ُء ، بالَهْمِز ،الشَّي اْصَمأَلَّ و

.النَّ  اْصَمأَلَّ و  ْبُت : اْلتَفَّ

 ، عن أَبي َزْيٍد ، وأَْنَشَد للُكَمْيِت : : الدَّاهيةُ  الُمْصَمئِلَّةُ و

الت و  عحضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُ
ُم املـــــــــــــــــــ َبدحهـــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  مل تـ

هـــــــــــاال و      تـــــــــــُ لـــــــــــ  ئـــــــــــِ مـــــــــــَ ُر  ُمصـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــِ ئـــــــــــح (5)الضـــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
ُجُل : َصْوَملَ و ْوَملُ وَ  ، عن اللَّْيِث ، قاَل : َجفَّ ِجْلُده ُجوعاً وُضّراً  الرَّ  َشَجٌر بالعاِليَِة. الصَّ

ُملُّ و ُجلُ  كعُتُلٍّ  ، الصُّ  العَظيُم ، وكذِلَك من اإِلبِِل والجبَاِل. الشديُد الَخْلقِ  ، الرَّ

 .ُصُملَّةٌ  واألُْنثَى :

 .«َصُملٌّ  أَْنَت رُجلٌ »في الحِديِث : و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 السَّقاُء الَخلَق عن اللَّْيِث.:  الصاِملُ 

 بدنُه وبَْطنُه. َصَملَ  ويقاُل :

ياُم : أَْيبََسه. أَْصَملُهو  الّصِ

 ، أَي في ساقِها يُْبٌس وُخُشونة. «َصِميلَةٌ  إنَّها»في حِديِث ُمعَاِويَةَ : و

ِميلُ و  : كأَِميٍر ، العََصا يمانِيَّةٌ. الصَّ
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ُملَّةُ ، كعُتُلٍَّة ، العََصا ُل  والصُّ  اليَْشكِريُّ : (6)، قاَل الُمتَنَخَّ

 يـــــــــــــــــطـــــــــــــــــّوف يب عـــــــــــــــــكـــــــــــــــــّب يف مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــّد 

ِرُب و      ةِ َيضـــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــ  مـــــــــــــُ ا ابلصـــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــّ فـــــــــــــَ  يف قــــــــــــــَ

  
 : الُمْنتَِفُخ من الغََضِب. الُمْصَمئِلُّ و

 وقاَل أَبُو َزْيٍد : هو الشَّديُد من األُموِر.

ْوا َصِميالً ، كأَميٍر ، منهم ُصُملٌّ  ورُجلٌ  َمْخَشِرّيِ. وقد َسمَّ ِميلُ  ، كعُتُّلٍ ، َشِديُد البَْضعَة مجتِمُع الّسّنِ ، عن الزَّ بُن حاتِِم بِن شمِر بِن ذي  الصَّ

بَابيُّ ، وقيَل : بل حاتِم بن َعْمِرو بُن جندع بِن شمٍر ، كاَن أَِميراً باألَْنَدلُس ، وابنُ  ِميلِ  ه هذيل بنالَجْوَشِن الضَّ  قَتَلَه الدَّاِخُل. الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الرُجُل : تَمَّ ُطوله عن ابِن القَطَّاعِ. اْصَمَهلَّ  : [صمهل]

__________________ 
 واللسان والتهذيب. 184( أراجيزه ص 1)
 ( اللسان والصحاح ا ويرو  للعجري السلود.2)
 بة.( اللسان والتهذيب بدون نس3)
 .373/  3( انظر اجلمهرة 4)
 ( اللسان والتهذيب وعجزه يف الصحاح.5)
 .238والشعر والشعراء ص  178انظر املؤتلف ل مدي ص « املنخر اليشكري»( كذا والصواب 6)
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ْنبُلُ  : [صنبل] . : ، بالباِء الموحدةِ ، كقُْنفٍُذ وِخْنِدفٍ  الصُّ  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ْيت الدَّاِهي اللَِّساِن والعُبَاِب :وفي   الُمْنَكُر. الخّرِ

 ، قاَل ُمَهْلِهل : كِخْنِدٍف ، َعلَُم رُجٍل من تَْغِلبَ  : ِصْنبِلٌ و

م  هــــــــــُ ــــــــــُ ــــــــــنـ ي جــــــــــِ رَاِع هــــــــــَ ــــــــــكــــــــــُ َر يف ال َوعــــــــــ  ــــــــــَ ا تـ مــــــــــ  ــــــــــَ  ل

اًل      ـــــــــِ ب ـــــــــح ن رًا َأو صـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــِ َُر جـــــــــاب ُت َأَثح ـــــــــح ل هـــــــــَ ـــــــــح ل (1)هـــــــــَ
 

  
 من بنِي تَغِلَب. ِصْنِبلُ و القَْيِس بِن الحماِم ، وجابِرُ الَهِجْين : هو اْمُرُؤ 

 من أَْهِل : َرُجٌل من أَْهِل البَْصَرةِ ، أَْحَرَق جاِريَةَ بن قُداَمةَ ، وهو من أَْصحاِب علّيٍ َرِضَي هللاُ تعالى عنه َخْمِسْين َرُجالً  ِصْنبِلٍ  وابنُ 

 البَْصَرةِ في َداِرِه.

 يه :* ومّما يُْستَْدَرُك عل

 الهادي بالتاِء الفَْوقيِة بْعَد النُّوِن أَي َطويلُه. ِصْنتِلُ  : هو [صنتل]

 قاَل األَْزَهِريُّ : هكذا قرأَته في نواِدِر أَبي َعْمٍرو.

ْنتِلُ و . الّصِ اغانيُّ  ، بالضّمِ ، العَظيُم الرأِْس ، نَقَلَه الصَّ

ْنتِلُ و اِء ، قاَل : وال أَْدِري الّصِ ْخمةُ ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن الفّرِ  َصحيٌح أَم ال.أَ  : الناقَةُ الضَّ

ْنَدلُ   :[صندل] يِح وهو أَْنَواع م (2) : َخَشبٌ  الصَّ قاِن ُمَحلٌِّل لألَْوراِم ناِفٌع للَخفَ  أَو األَْصفَُر ، أَْجَوُده األَْحمُر أَو األَبيضُ  َمْعروٌف َطيُِّب الّرِ

ةِ والُحميّاتِ  داعِ وِلَضْعِف الَمِعَدةِ الحارَّ ه يُْضِعُف الباَءة. والصُّ  َمْنقوٌع نَشاَرته ، وإِْدماُن َشّمِ

 ، َكَجْعفٍَر. َصْنَدلٌ  البَعيُر والِحماُر : َضُخَم رأَُسه وَصلَُب وَعُظَم ، فهو َصْنَدلَ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

نْ  وفي التَّْهِذيِب : أِْس ، قاَل ُرْؤبَة : َدلُ الصَّ ْخُم الرَّ  من الُحُمِر الشَّديُد الَخْلِق الضَّ

اً َصنحَداًل ُصناِداًل   (3)أَنـحَعُت َعريح
ْنَدلُ  وقاَل الَجْوَهِريُّ : أِْس. الصَّ ْخُم الرَّ  البَعيُر الضَّ

 إِذا كاَن صلباً. ُعالبِطٍ  ، ِمثْل ُصناِدل قاَل ابُن ُدَرْيٍد : بَِعيرٌ و

ْنَدلِ  قاَل : وأَبَى ذِلَك قَْوٌم من أَْهِل اللُّغَِة فقالُوا لْيسَ   ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : (4)في اللّغَِة أَْصٌل  للصَّ

رِيـــــــــــــــِ   ه الشـــــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــِ رٍو وابـــــــــــــــح مـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  رَأتح لـــــــــــــــِ

نــــــــــــــــــاِداًل      نــــــــــــــــــاِد َ عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــر ُ وس  صــــــــــــــــــــــــــــــــَ (5)ال
 

  
 ، قاَل : كاَن فيه َحْربٌ  من أَياِمِهم : يَْومٌ  َصْندلٍ  يومُ و

 (6) َصنحَد ِ فلو َأهّنا مل تـَنحَصِلتح يـَوحَم 
 وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه :

تح  حـــــــَ بــــَ ًة مث َأصــــــــــــــــــح بـــــــَ قــــح ي حــــِ ســــــــــــــــــِ فح ــــَ ــــنـ ُت ب نـــــــح ــــِ ن  ضــــــــــــــــــَ

هــــــــــا     عــــــــــُ ــــــــــح يـ نــــــــــهــــــــــا ومجــــــــــَِ يــــــــــح ــــــــــَ اٍء بـ طــــــــــَ ِت عــــــــــَ نــــــــــح بــــــــــِ ــــــــــِ  ل

  

ًة  يــــــــــــــ  ًة حــــــــــــــابســــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــ  رِّي ًة مــــــــــــــُ يــــــــــــــ  بــــــــــــــابــــــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِف    عــــح ــــَ ــــنـ ــــخـــــــًا ب ي ــــِ ن نـــــــح مــــُ اح الصــــــــــــــــــ  ــــَ هـــــــا  َدل ــــعــــُ ي (7)َرضــــــــــــــــــِ

 

  
 ٌء من ذِلَك في ص د ل.وقد َمرَّ شي

َل مع النِّساءِ  تََصْنَدلَ و  ، عن ابِن َعبَّاٍد. : تَغَزَّ
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 بِمْعنًى واِحٍد ، وقد تقدََّم ِذْكُره. َصْيَدالنِّيٍ  ، ِمثْلُ  َصْنَدالنِيُّ  رُجلٌ و

ي : ْيَدالنيُّ  قاَل ابُن بَّرِ ْيَدنانيُّ و الصَّ ْيَدل العَطَّاُر َمْنسوٌب إِلى الصَّ ْيَدنُ و الصَّ ِة ، فُشبِّه بها حجاَرةُ العَقَاقِير ،  الصَّ ، واألَْصُل فيهما حجاَرةُ الِفضَّ

 وعليه قَْوُل األَْعَشى يَِصُف ناقَةً َشبَّه َزْوَرها بَصالية العَطَّار :

فــــــــــــــاً و  انــــــــــــــُ يــــــــــــــه  ــــــــــــــَ قــــــــــــــَ رحفـــــــــــــــَ ر  يف مــــــــــــــِ  َزوحرًا تــــــــــــــَ

بــــــــــِ      ِ  نــــــــــَ دوح َدانينِّ يــــــــــاًل كــــــــــَ يــــــــــح كــــــــــًا  الصــــــــــــــــــــــــ  (8)َدامــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والتكملة ا ويف اللسان : ملا توّقر.1)
( عل  هامش القاموس : يف املصباح : الصند  فنعر شجر معروف ا والصندلة كلمة أعجمية ا وهي شبه اخلف ا ويكون يف نعله مسامري ا 2)

َسَك واجلمض : صناد  اه تصند  إذا لب  الصندلة ا كما قالوا : وتصرف الناس فيه فقالوا :
َ
 .«متّسك إذا لب  امل

 وقبله فيها : 182( أراجيزه 3)
 كبن حتجي صخباً جنادالً 

 .74/  2( اجلمهرة 4)
 .«صند »( اللسان والصحاح 5)
 .«صد »والتكملة  74/  2( اجلمهرة 6)
 .«بنعف الصيدلا»برواية : « صد »واللسان « صد »والتكملة  289/  1( الكتاب 7)
 واملثبت كرواية اللسان. نبياًل كبيت الصيدالين دامكا برواية : 131( ديوانه ط بريوت ص 8)
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ْيَدالنّيِ ، وقد ذُِكَر في د م ك.  ويُْروى : الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْين. َصْندلُ   : قَْريَةٌ من أَْعماِل الغربية ، أَو هي بالّسِ

. بكسِر الطاءِ  الُمَصْنِطلُ  : [صنطل] اغانيُّ  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 ، َزاَد غيُره : من سْكٍر أَو غيِره. ُء رأََسهالذي يَْمِشي ويَُطأِْطى وفي اللَّساِن : هو

ً  ، كقُعُوٍد ، وُصُؤوالً  ، كِكتاب ، َصْوالً وِصياالً  عليه يَُصولُ  على قِْرنِه َصالَ  : [صول] كةً ، وَصَوالنا وَحَمل  : َسَطا َمصالَةً و وصاالً  ، محرَّ

 عليه ، قاَل :

وحا و  هُ مل َلحشـــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــَ  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــم  َمصـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــَ

ريــــــــــــُح و      َ ُ الصــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــلــــــــــــ  َوِة ال ــــــــــــر غــــــــــــح َت ال (1)حتــــــــــــَح
 

  
 ، وقاَل َعْمُرو بُن َمْسعُوِد بِن َعْبِد مراد : َصْولٍ  ويقاُل ُربَّ قَْوٍل أََشّد من

ان  دح نــــــــــــا  ــــــــــــَِ لــــــــــــَ اصــــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــَ مــــــــــــز مــــــــــــَ غــــــــــــح  فــــــــــــِإن تـــــــــــــَ

ن      ًا يف َأانمــــــــــــــــر مــــــــــــــــَ اَل ــــــــــــــــَ و ُ غــــــــــــــــِ  َيصــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 أَي أَْسُطو وأَْقَهر. «أَُصولُ  بك»في حِديِث الّدعاء : و

 عليه وقََهَره. اْستََطالَ  فالٌن على فالٍن إِذا َصالَ  من المجاِز :و

 وقدََّمها. : قاتَلَها َصُؤولٌ  الفَْحُل على اإِلبِِل َصْوالً ، فهو َصالَ و

 وَحَمَل عليها يْكدُمها ويَْرَمُحها. العَْيُر على العانِة : َشلَّها َصالَ و

ْولَةُ و ، : َوثَبَ  َصْولَةً و عليه َصْوالً  َصالَ و  : الَوثْبَةُ. الصَّ

 ، قاَل ُخفاُف بُن نُْدبَة : أُتِيحَ  ي، أَ  لهم كذا بالكسرِ  ِصيلو

يـــــــــــــرَ  ه  َفصـــــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــِّ رحٌم كـــــــــــــَبن  بـــــــــــــكـــــــــــــَ ـــــــــــــَ م قـ  هلـــــــــــــُ

ُض      مــــــَ ــــــح ل ــــــَ يـــــــر يـ ــــــ  ــــــل مـــــــِة ال ــــــح ل هـــــــااًب بـــــــدا يف  ــــــُ (2)شــــــــــــــــــــِ
 

  
التي يُْكنَُس بها نواِحي البَْيَدِر ، عن  بهاٍء ، الِمْكنََسةُ  : الِمْصَولَةُ و ، عن أَبي َزْيٍد. ٌء يُْنقَُع فيه الَحْنَظُل لتَْذَهَب َمراَرتُه، كِمْنبٍَر ، شي الِمْصَولُ و

 ابِن األَْعرابّيِ.

يلَةُ و  ، نَقَلَه الصاغانيُّ في ص ى ل. ، بالكسِر ، ُعْقَدةُ العََذبَةِ  الّصِ

بِن علّيِ بِن فطر  (3)بِن أَْحمَد  محمُد بُن جعفرٍ  أَبُو عبِد هللا منها األَْدنَى َشْرقيَّ النِّْيل تُْذَكُر َمَع برنبل ، ة بَصعيِد َمْصرَ  ، بالفتح ، َصْولُ و

ْوليُّ  األَْنَصاِريّ  ِشيُد العَ  الفَِقيهُ الماِلِكيُّ  الصَّ كذا في التّْبصيِر للحافِِظ ، قاَل  638طَّار في ُمْعَجِمِه وَماَت َسنَة ، كاَن زاِهداً ُمتَعفِّفاً َكتََب عنه الرَّ

ابُن َماُكوال ، وال ابُن نَْقَطة ، وال  : ولم يَْذُكر هذه التَّْرَجمة العَْسَكريُّ ، وال الدَّارقْطنِيُّ ، وال عبُد الغَنِّيِ وال ابِن الدباغِ ، وال السَّلَفّي ، وال

ابونّي ، وال الفََرِضيُّ ، وال الذََّهبيُّ ، وال مغلطاي ابُن ُسلَْيم ، وال  اق. (4)الصَّ زَّ  ، فُسْبحان الرَّ

َسا وتََشبَّها بالفُْرِس ، وقاَل ابُن األَثيِر : بالضم ، رُجلٌ  ، ُصولٌ و على يَِد  ُصولُ  أُْسلَم من األَتْراك كان هو وأَُخوه فَْيروُز َملََكْي ُجْرَجان تََمجَّ

نَِديُم  ُصوٍل الصُّوِليُّ  محمُد بُن يَْحيَى بِن عبِد هللا بِن العَبَّاِس بِن محمِد بنِ  وإِليه يُْنَسُب أَبُو بَْكرٍ  الُمَهلَِّب ولم يََزْل معه حتى قُتَِل يَِزيُد ،يَِزيد بِن 

د وثَْعلَب ، وعن اِضي باهلِل ، وكاَن َديِّناً فاِضالً وله تََصانيُف َحَسنةٌ َمْشهوَرةٌ ، َرَوى عن أَبي َداُوَد والُمبَّرِ ه الدَّارقْطنِيُّ وابُن حبويه ، َماَت الرَّ

ه إِبراهيمُ  كذاو ، 336بالبَْصَرةِ َسنَة   العَبَّاِس.بُن العَبَّاِس بِن عبِد هللا بِن  ابُن َعّمِ

ي : ع : ُصولٌ و  ، قاَل ُحْنُدج بُن ُحْنُدج الُمّرِ

يـــــــِر  و ٍ يف لـــــــَ وُ   صـــــــــــــــــــــُ رُض والـــــــطـــــــ  اهـــــــ  الـــــــعـــــــَ نـــــــَ  تــــــــَ

يــــــــــــر      ه ابلــــــــــــلــــــــــــ  لــــــــــــُ يـــــــــــــح ا لــــــــــــَ َبلــــــــــــ  وحصــــــــــــــــــــــــــو ُ كــــــــــــَ  مــــــــــــَ
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ٍر طـــــــــــاَ  يف  و ٍ ِلســـــــــــــــــــــــــاهـــــــــــِ ه  صـــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــُ مـــــــــــُ لـــــــــــح  متـــــــــــََ

  
تـــــــــــــو ُ    فـــــــــــــح وحط مـــــــــــــَ ة ابلســـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــ  ه حـــــــــــــَ  كـــــــــــــبَنـــــــــــــ 

  

رٍت  حــــــــــَ . عــــــــــلــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــَ دح َدَر ُ  َأن يــــــــــُ  مــــــــــا أَقــــــــــح

  
زحُن ممــــــــــــــن دارُه    و ُ مــــــــــــــن دارُُه ا ــــــــــــــَ (5)صــــــــــــــــــــــــــــُ

 

  
__________________ 

 ( اللسان بدون نسبة.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 وهبامشه عن إحد  نسخه : أمحد. 850/  3( التبصري 3)
 سليم والصابوين والفرضي والذهيب ومغلطاي فقرت.( الذين وردوا يف التبصري : ابن ماكوال وابن نقطة وابن 4)
ويف اللســــــان « ليله»بد  « كبلا صــــــبحه»من أبيات ا واألو  والثاين يف اللســــــان ويف معجم البلدان : « صــــــو »( األبيات يف معجم البلدان 5)

 .«مفتو »بد  « مقتو »ومعجم البلدان : 
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َر هذا االسُم في هذه الِقْطعَِة.  وتَكرَّ

. َء بالماءِ : إِْخراُجَك الشَّي لُ التَّْصويو  كإْخراجِ الَحَصاةِ من الرّزِ

 َكْنُس نَواِحي البَْيدِر. أَْيضاً :و

لَةٌ  ِحْنَطةٌ  منه قَْولُهم :و والتَّْشِديُد للُمبالَغَِة ، ولو قاَل : َكْسح البَْيدِر كاَن أَْخَصر ، ْلناها وقد ُمَصوَّ  .َصوَّ

 كُسوَرةٍ وُسوٍر. ُصولٌ و ، بالضمِ  من ِحْنَطٍة ، ُصولَةٌ  يقاُل :و

لُ  الَجرادُ و  ، كما في العُبَاب. يُساطُ  تَْصويالً أَي في َمْشواهُ  يَُصوَّ

 ، في ِرَوايٍَة. أَُصاِولُ  الحِديُث : بك ، ومنه (1) واثَبَهُ  ، بَكْسِرِهما ، ِصيالَةً و وِصياالً  ُمصاَولَةً  َصاَولَهُ و

 رُجٍل. ، كَخْولَةَ ، اسمُ  َصْولَةُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ُؤولُ  جاِل : الذي يَْضرُب الناَس َويَتََطاَوُل عليهم. الصَّ  من الّرِ

اِء : وإِْن تَلْ   (2) (َأْو تُ ْعِرُضوا)، بالَهْمِز ،  (2)ُؤوا قاَل األَْزَهِريُّ : األَْصُل فيه تَْرُك الَهْمِز وكأَنَّه ُهِمَز الْنِضماِم الواِو ، وقد َهَمَز بعُض القُرَّ

 الْنِضَماِم الواِو.

 والفَْحالن يَتََصاَوالِن أَي يَتََواثَبَاِن.

 يَأْكُل َراِعيَه ويُواثُِب الناَس فيَأْكلُهم. َصُؤولٌ  وقاَل اللَّْيُث : َجَملٌ 

 من َجَمٍل. أَْصَولُ  ويقاُل :

َد به َحْمَزةُ. الَ صَ  وقاَل َحْمزةُ األَْصبَهانيُّ في أَْمثاِله :  الَجَمُل إذا َعضَّ ، وقد تَفَرَّ

البرُّ َصوالً. وأَبُو نَْصٍر إْبراهيُم بُن الُحَسْين  َصالَ  ، بالكسِر ، ما يُْكَسُح به الّسْنيل من الِعْيَداِن واألَْقِمَشِة ، يقاُل : الِمْصَولُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد :

ٌث. َصْولَةَ  بِن حاتٍِم البَْغداِديُّ يُْعرُف بابنِ   ، بالفتحِ ، ُمحّدِ

 .*، بالضِم ، َمِدينَةٌ في بِالِد الخزر ُصولٌ و

 وصوليان : بِالُد َسَواِحل بَْحِر الِهْنِد.

ل ل َوْهلٍَة ، كما في األََساِس. (3) َصْولَةٍ  ولَِقْيته أَوَّ  أَي أَوَّ

 في الِمْزَوِد إذا كاَن يأُْكُل الطَّعاَم ويَْنَهُكه ويُباِلُغ فيه. َصْولَةٍ  وهو ذُو

َهلُ  : [صهل] كةً ، ِحدَّةُ الصَّوِت مع بََحح الصَّ قَْوَل أَّمِ َمْعبَد َرِضَي هللا تعالى  ، ولْيَس بالشَّديِد ولكنَّه َحَسٌن ، قالَهُ أَبُو ُعبَْيٍد وبه فَسَّرَ  ، محرَّ

 .«َصَهلٌ  َصْوتِه في» ، وسلمعليههللاصلىعنها في ِصفَتِه 

ْهلِ   بالفَتْحِ. كالصَّ

ْهلُ و َحلُ  ، ِمثْل بالفتحِ  ، الصَّ ْوِت. الصَّ ةُ في الصَّ  وهو البُحَّ

الٌ  الفََرُس ، كَضَرَب وَمنََع ، َصِهيالً ، فهو َصَهلَ و َت. ، كَشدَّاٍد ، َصهَّ  َصوَّ

ِهيلُ و َهالُ و الصَّ . وُغراٍب ، َصْوتُهكأَميٍر  : الصُّ  ِمثُْل النَِّهيِق والنَُّهاِق للِحَماِر ، قالَهُ الَجْوَهِريُّ
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واإِلبِِل ، تُريُد أَنَّها كانَْت في أَْهِل قِلٍَّة فَنَقَلَها إلى أَْهِل َكثَْرٍة وثَْرَوةٍ ، ألَنَّ أَْهَل الَخْيِل « وأَِطْيطٍ  َصِهيلٍ  فَجعَلَنِي في أَْهل»وفي حِديِث أُّمِ َزْرعٍ : 

 أَْكثَُر من أَْهِل الغَنَِم.

ياِل والهياجِ  صاِهلٍ  َرُجٌل ذوو  ، كما في الُمْحَكِم. : شديُد الّصِ

ةِ نَْفِسه. ، َزاَد النَّْضُر : يَْخبُِط بيَِده وِرْجِلهِ  الذي : البَعيرُ  الصاِهلُ و قاَل اللَّْيُث :  ويَعَضُّ وال يَْرُغو بواحدةٍ من ِعزَّ

ةِ نَْفِسه. ولَجْوفِه َدِويٌّ  اللَّْيُث :قاَل   من ِعزَّ

 ، قاَل : َصاِهلٌ  وبها صاِهلٍ  وناقَةٌ ذاتُ  ، صاِهلٍ  وذو صاِهلٌ  يقاُل : َجَملٌ 

 (4)ال أَيحَمُن اخلَبحرَت قائُده  صاِهرٍ ذو و 
__________________ 

 نسخ الشارح. وقد سقطت من« وتصاوال : تـََواثَبا»( بعدها زايدة يف القاموس نصها : 1)
 .134( سورة النساء اآية 2)
 ابألصر : اخلرز ا وما أثبتاه عن ايقوت. (*)
 .«َصوح »( يف األساس : 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
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 هكذا أَْنَشَده أَبُو َعْمٍرو.

اِهلَةُ و ِهيلُ  : الصَّ ْوُت ، الصَّ  ، كقَْوِلَك : َسِمْعُت َرَواِغي اإِلبِِل ، َجْمُع َراِغيَة. الصَّواِهلُ  َمْصَدٌر على فاِعلَِة ، ج ، وهو الصَّ

 ، فقاَل : صواِهلَ  (1) أَْصواَت الَمَساِحي َجعََل أَبُو ُزبَْيٍد الطَّائيُّ و

رُ هلـــــــــا  واهـــــــــِ الم كـــــــــمـــــــــا  صـــــــــــــــــــــــَ مِّ الســـــــــــــــــــــــ   يف صـــــــــــــــــــــــُ

ـــــــارِيف      ي ـــــــِدي الصــــــــــــــ  اُت يف أَي ـــــــ  ي (2)صـــــــــــــــــــــاَح الَقســــــــــــــِ
 

  
باِن في العُْشبِ  ُمْقبٍِل أَْصواتَ َجعََل تَِميُم بُن أَبي بِن و  ، كأَنَّه يُريُد ُغنَّةَ َطيََرانِها فقاَل : َصواِهلَ  الذِّ

رَ كـــــــــــــــــــــــــــــَبن   واهـــــــــــــــــــــــــــــِ ه  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــــــــِ  ِذاب 

بــــــــاِح      َر الصـــــــــــــــــــــ  يــــــــح بـــــــــَ يــــــــرُ قـــــــــُ هــــــــِ ن  صـــــــــــــــــــــَ (3)اُ صـــــــــــــــــــــُ
 

  
الَحاِرِث بِن تَِميِم بِن َسْعِد بن هذيٍل أَُخو بَنِي ماِزِن بِن  بُن كاهِل بنِ  صاِهلَةُ  قْلُت : هو من العََرِب ، عن ابِن ُدَرْيٍد : : حيٌّ  صاِهلَةَ  بَنُوو

 صاِهلَةَ  وِد بِن شمخِ بِن َمْخزوِم بنِ ُمعَاِويَةَ بِن تميِم بِن َسْعِد بن هذيٍل ، وإليه يَْنتَِهي نََسُب أَبي ذَُؤْيٍب الُهَذلّيِ ، وكذا نََسُب عبِد هللا بِن َمْسعُ 

 الى عنه.الصَّحابّي َرِضَي هللا تع

ْهَطلَةُ  : [صهطل]  : أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. الصَّ

 ، كما في العُبَاِب. ءِ َرخاَوةُ الشَّي وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

 : أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. َصاَل يَصيلُ  : [صيل]

 بَمْعنَى يثُِب. لُغَةٌ في يَصولُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد :

 ، وتقدََّم شاِهُده من قَْوِل َخفاف.« ص ول»، وقد َسبََق هذا له في  قُيَِّض وأُتِيحَ  ، أَي له كذا ، بالكسرِ  ِصيلَ و قاَل :

ا يُْستَْدَرُك عليه :  ، وهذا َمْوِضُع ِذْكِره.« ص ول»، بالكسِر : ُعْقدةُ العََذبِة ، َذَكَره المصنُِّف في  يلَةُ الّصِ  * وممَّ

 َكتَعَيَّش : بِئٌْر ببِالِد هذيل ، قاَل الُمَذاُل بُن المعترض : تََصيَّلو

ا مـــــــــن و  ـــــــــَ ن عـــــــــح ـــــــــَ نـ ُن مـــــــــَ ـــــــــرحنـــــــــَح ـــــــــهـــــــــا  َتصـــــــــــــــــــــــي  وَأهـــــــــل

ــــــــــعــــــــــد  ــــــــــم     ا مــــــــــن ب ــــــــــر مشــــــــــــــــــــــــارهبــــــــــَ (4)ء طــــــــــوي
 

  

 فصل الضاد
 املَعجمِة مع الالمِ 

ئِيلُ  : [ضأل] ً و الدَّقِيُق الَحقيُر ، الِجْسمِ  ، كأَميٍر : الصَّغيرُ  الضَّ حاحِ ، النَّحيفُ  أَْيضا أَي في الَحقَاَرةِ والنَّحافَِة  كالُمْضَطِئّلِ فيهما ، كما في الّصِ

 ، وأَْنَشَد اللَّْيُث :

مــــــــــو  اح َتســــــــــــــــــــــــح َة حــــــــــِ رحمــــــــــَ ك اي ابــــــــــن قـــــــــــُ تــــــــــُ  رأَيـــــــــــح

اح      رِمـــــــــــَ رمـــــــــــض الـــــــــــقـــــــــــَ ئـــــــــــِ طـــــــــــَ اِم  ُمضــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــَ َ
(5)املـــــــــــ

 

  
ً »قاَل ُعَمُر للِجنِّّيِ : و  .«إنِّي أََراَك َضئِيالً َشِخيتا

 ِعيٌف.، أَي نَحيٌف ضَ  «لَضئيلٌ  إنَّك»في حِديِث األَْحنِف : و

ئِيلُ  وقاَل اللّْيُث : ، قاَل  َضئِيلَةٌ  ، واألُْنثَى َضئِيلُونو ، بالكسِر ، ِضئالٌ و كُكَرَماٍء ، ج ُضَؤالءُ  ِء في َضْعِفه وِصغَِره وِدقَّتِه ،نَْعُت الشي الضَّ

 الجعِديُّ :

ئــــــــــــــــــا ٌ ال  ا  ضــــــــــــــــــــــــــــــــِ واِويــــــــــــــــــُر محــــــــــــــــــَ   وال عــــــــــــــــــَ

قــــــــــــــاِ       طــــــــــــــاِب لــــــــــــــألَثــــــــــــــح وحَم اخلــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ون يـ (6)لــــــــــــــُ
 

  
 ، قال أَبُو ِخراٍش : تََضاَءلَ و َضآلَةً  ، كَكُرمَ  َضُؤلَ  قدو
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ًة و  د  ُر هــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــد  د ين ال َد َأنح قــــــــــد هــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ  مــــــــــا بـ

مـــــي      ظـــــح مـــــي وَر   هلـــــــا عـــــَ (7)َتضـــــــــــــــــــــاَ  هلـــــــا ِجســـــــــــــــــــح
 

  
 لها باإِلْدغاِم. تََضاَءلو فحَذَف ، وَرَوى أَبُو َعْمٍرو : تََضاَءلَ  أََرادَ 

__________________ 
 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.« املساحي و»( قوله : 1)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 289( ديوانه ص 2)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.3)
 .«تصير»( معجم البلدان 4)
 للسان والتكملة بدون نسبة.( ا5)
 ( اللسان.6)
 واللسان. 151/  2( ديوان اهلذليا 7)
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 َوَحقََّرهُ َكْياَل يَْستَبِْين ، قاَل ُزَهْيٌر : َشْخَصهُ : َصغََّرهُ  َضاَءلَ و

نــــــــــا  المــــــــــُ َش جــــــــــاء غــــــــــُ ُذوُد الــــــــــَوحــــــــــح نــــــــــا نــــــــــَ يــــــــــح  فــــــــــبـــــــــــَ

ه و      صـــــــــــــــــــــَ خح ي شـــــــــــــــــــــَ فـــــــِ ِدب  ولـــــــُح هيـــــــَ لـــــــُ ـــــــِ ائ  (1) ُيضـــــــــــــــــــــَ
  

ُجُل : تضاَءلَ و من َخْشيَِة هللا حتى  ليَتََضاَءلُ  إنَّ العَْرَش على َمْنِكب إْسرافِيل وإِنَّه»الحِديُث :  ، ومنه أَْخفَى َشْخَصهُ قاِعداً وتََصاَغرَ  الرَّ

 ، يُِريُد : يَتََصاَغُر ويَِدقُّ تَواُضعاً. يَصيَر ِمثَْل الَوَصعِ 

. أَي ، بالضِم ، هو عليه ُضْؤالنٌ  يقاُل :و  َكلٌّ

ْؤلَةُ و  النَّحيُف الَحقيُر. الضَّعيفُ  ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب : كتؤدةٍ ، ، بالضمِ  الضُّ

ئِيلَةُ و  ، عن ثَْعلَب. اللهاةُ  ، كَسِفينٍَة ، الضَّ

حاحِ ، وفي الُمْحَكِم : َحيَّةٌ كأَنَّها أَْفعَى ، قاَل النَّابِغَةُ الذُّبيانيُّ : الَحيَّةُ الدَّقيقَةُ  أَْيضاً :و  ، كما في الّصِ

ين  ـــــــــــح اَوَرت ت  كـــــــــــَبيّنِ ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِ ـــــــــــب ةٌ ف ـــــــــــَ ـــــــــــل ي ـــــــــــِ ئ  ضـــــــــــــــــــــــــَ

ُض      ا الســـــــــــــــــــــــم  اَنقـــــــــِ ـــــــــيـــــــــاهبـــــــــِ (2)مـــــــــن الـــــــــر قـــــــــِش يف أَن
 

  
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : َصغَُر وفاَل َرأْيُه ، وهو مجاٌز. َضآلَةً  ُرَم ،الرُجُل ، ككَ  َضُؤلَ  قاَل أَبُو َزْيٍد :

 : َشْخٌث ، وقالَْت َزْينَُب تَْرثي أََخاَها يَِزيد بن الطَّثَِريَّة : ُمتضائِلٌ  ورُجلٌ 

ِف ال  يـــــــــح د  الســـــــــــــــــــــــ  د  قـــــــــَ ىًت قـــــــــُ رٌ فـــــــــَ تضـــــــــــــــــــــــائـــــــــِ  مـــــــــُ

هح و      ـــــــــــــــــــُ ه و ِدل ـــــــــــــــــــُ ان ـــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــَ ٌر ل (3)ال َرهـــــــــــــــــــِ
 

  
.نَقَلَه   الَجْوَهِريُّ

 : َرقِيٌق ، قاَل ماِلُك بُن نَُوْيرة : ُمتضائِلٌ  ونَْسجٌ 

ا  نـــــــــَ َت كـــــــــالـــــــــقـــــــــَ مـــــــــح و  والـــــــــكـــــــــُ يـــــــــاَد ا ـــــــــُ د  اجلـــــــــِ عـــــــــِ  نـــــــــُ

هــــــــــا و      جــــــــــُ ر  ِدالٍص َنســــــــــــــــــــــــح رُ كــــــــــُ تضــــــــــــــــــــــــائــــــــــِ  (4) مــــــــــُ
  

 ُء إذا اْنقَبََض واْنَضمَّ بعُضه إلى بعٍض.الشي تََضاَءلَ و

 منها وَذلَّ وساَءْت حالُه. تََضاَءلَ  النَّْخلةِ  (5)للبَْقِل فقاَل : إنَّ الُكُرْنَب إذا كاَن إلى َجْنِب  التَّضاُؤل واْستَْعَمل أَبُو َحنِيفَةَ 

 وحَسبُه عليه ُضْؤالٌن إذا ِعيَب به.

ُؤولَةُ و  ُهَزاُل والَمَذلَّةُ.، بالضِم : ال الضُّ

 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للُكَمْيت : الدَّاِهيَةُ  ، ونَصَّ الَجْوَهِرّي وربما َضّم الباِء فيهما : ، كِزئْبٍِر وقد تَُضمُّ باُؤُهما الِضئْبِلُ  : [ضأبل]

الت و  عحضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُ
ُم املـــــــــــــــــــ ب دحهـــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  مل تـ

هـــــــــــا و      تـــــــــــُ لـــــــــــ  ـــــــــــِ ئ مـــــــــــَ رُ ال ُمصـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــِ ـــــــــــح ئ  (6) الضـــــــــــــــــــــــــِّ
  

ئْبُِر َمْسُموَعْين بضّمِ الباِء فهما من النواِدِر. (7) فِعلٌُل غيَرُهما في الَكالمِ  ولْيسَ  ْعلَب :قاَل ثَ   ، أَي بكْسِر الفاِء وَضّمِ الالِم ، فإْن كاَن هذا والّزِ

ياَدةِ في ا أَْن تَْخُرَج عن بناِء لَكِلَمِة َجاَز وقاَل ابُن كيسان : هذا إذا َجاَء على هذا الِمثَاِل َشِهد للَهْمَزةِ بأَنَّها زائَِدةٌ ، وإذا َوقَعَْت ُحروُف الّزِ

حاحِ والعُبَاِب.  األُُصوِل ، فلهذا ما َجاَءت هكذا كما في الّصِ

ئْبِلِ  َجاَء فالنٌ  ْصَمِعّي :وقاَل األَْزهِريُّ في الثالثّيِ الصَّحيح ، قاَل : أَْهَملَه اللّْيُث ، قاَل : وفيه َحْرٌف زائٌِد َذَكَره أَبُو ُعبَْيٍد عن األَ   بالّضِ

 ِطل وُهما الداِهيَةُ ، قاَل الُكمْيُت :والنِّئْ 
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م  هـــــــــــــُ لـــــــــــــ  ا َأ ـــــــــــــَ واُم ا ممـــــــــــــ  زَُع األَقـــــــــــــح فـــــــــــــح  َأال يــــــــــــــَ

ِ و      اح قــــــــــَ هــــــــــم ذاُت َودح ئــــــــــح ا  ــــــــــَِ مــــــــــ  رُ لــــــــــَ بــــــــــِ ئــــــــــح  ؟ضــــــــــــــــــــــــِ
  

 قاَل : وإْن كانَْت الَهْمَزةُ أَْصِليّةً فالَكِلَمةُ ُرباِعيَّة.

ئْبِل وقاَل ابُن ِسْيَده : ئْبِر ،، بالكسِر والَهْمِز ، مِ  الّضِ ئْبِلُ و ثُْل الّزِ : الداِهيَةُ ، َحَكى األَِخْيرةَ ابُن جنّيِ ، واألَْكثَُر ما بََدأْنا به بالكسِر ، قاَل  الّضِ

 ِزيَاُد الِمْلقَِطيُّ :

ال  بـــــــــــِ ئـــــــــــح ِدي جلـــــــــــارَِ  ضـــــــــــــــــــــــــِ ُ  َأنح هتـــــــــــُح مـــــــــــ  لـــــــــــَ ـــــــــــَ  تـ

ال و      ن صـــــــــــــــــــــامـــــــِ ـــــــح ِوعـــــــاَءي لـــــــح ـــــــِ ـــــــمـــــــًا ل ي ـــــــِ ئ ـــــــَ قـــــــَ  ل لـــــــح ـــــــُ (8)تـ
 

  
__________________ 

 واللسان واألساس. فبينا نبغي الصيد جاء غالمنا وصدره فيه : 65( ديوانه ط بريوت ص 1)
 واألساس. 80( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( تقدم يف أبد  ا وانظر تعليقنا هنا .3)
 ( اللسان.4)
 .«اللسان : إىل جنب ا بلة اهقوله : إىل جنب النخلة ا الذي يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( اللسان والصحاح.6)
 ( عل  هامش القاموس : مما جاء عل  فعلر ابلضم غري ا ا صئبر ابملهملة ا كما يف ص أ  أفاده القرايف.7)
 ( اللسان.8)
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اِد الُمْهَملَِة ِصئْبِل للداِهيَِة فهو ثاِلٌث.  قاَل شْيُخنا : وقد َسبََق له في الصَّ

 تقدََّم هناك أَنَّها لُغَةُ بَنِي َضبَّةَ ، والضاُد أَْعَرُف كما في الُمْحَكِم. قْلُت : وقد

ي على هاتَْين الَكِلَمتَْين نِئُْدل ، قاَل : وهو الكابُوُس.  وَزاَد ابُن بَّرِ

.قْلُت : وقد تقدََّم للمصنِِّف في زأبر ما نَّصه أَو لََحن ، أَي َضّم بائِه ، وهنا َعدَّه من النَّظَ  لٌّ  اِئر واألْشبَاه فِفْيه تأَمُّ

ْحلُ  : [ضحل] حاحِ. : الَماُء القَليلُ  الضَّ ْحَضاُح ، كما في الّصِ  ، وهو الضَّ

قيقُ   األْرِض ال ُعْمَق له. َوْجهِ  على وفي الُمْحَكِم : هو الماُء الرَّ

 قاَل َشْيُخنا : قَيَّده بعُضهم بأَْن يَْظهَر منه القَْعر.

 ألنّه فيَما قَلَّ أَو َكثَُر. الّضْحلِ  اح أََعّم منوقيَل : بل الّضْحضَ 

ْحلُ  وقيَل : ةُ ونَْحوها. الضَّ  الماُء القَليُل يكوُن في العَْيِن والبِئِْر والُجمَّ

ي البِن ُمْقبٍِل :  وقيَل : يكوُن في الغَِديِر ونَْحِوه ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِضحُ  َضحرٌ َعالجيُم ال   وال ُمَتَضحح
 والعُلُجوُم هنا : الماُء الَكثيُر.

اِحيَةُ من»في الحِديِث : في كتابِِه ألَُكْيدِر َدْوَمةَ : و ْحلِ  ولنا الضَّ  أَْضحالٌ  ج ، وهو الماُء القَِليُل أَو القَِريُب الَمَكاِن ، ويُْرَوى من البَْعل. «الضَّ

 ، بالكْسِر. ِضَحالٌ و ُضحولٌ و

ْحلِ  أَتَانُ  منهو ِريُّ :قاَل الَجْوهَ   ألَنَّه ال يَْغُمُرها به لِقلَّتِه. الضَّ

ْحلِ  وقاَل األَْزَهِريُّ : أَتَانُ  ْخَرةُ بعُضها َغَمَره الماُء وبعُضها ظاِهٌر ، وَسيَأْتي الضَّ  .«أ ت ن» في الصَّ

 اُب.، وبه يَُشبَّه السَّر كَمْقعٍَد : الَمكاُن يَِقلُّ فيه الماءُ  ، الَمْضَحلُ و

ْحلِ  َمكانُ  الَمْضَحلُ  وفي الُمْحَكِم : اُج : الضَّ  ، قاَل العَجَّ

ال  رٍّ شـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــِ ـــــــــــَ ريح قـ ُت يـــــــــــومـــــــــــًا غـــــــــــَ بـــــــــــح  َحســـــــــــــــــــــــــِ

ال      رااًن عــــــــــلــــــــــ  َمضــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ دح ج غــــــــــُ نحســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ (1)يـ
 

  
 َشبَّهه بالغُُدِر. (2)يَِصُف السَّحاَب 

. الماُء : َرقَّ  (3) َضَحلَ و  وقَلَّ

 الغُُدُر : قَلَّ ماُؤها. َضَحلَتِ و

 َرقَّ َماُؤه فََذَهَب. ضاِحلٌ  وقاَل َشِمٌر : َغِديرٌ 

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 َخْيَرَك أَي ما أَقَلَّه. أَْضَحلَ  أَي قَليٌل. وما لََضْحلٌ  يقاُل : إنَّ َخْيَركَ 

. ، كِزْبِرجٍ  الِضرِزلُ  : [ضرزل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ، كما في اللَِّساِن والعُبَاِب. الشَّحيحُ  وقاَل أَبُو َخْيَرةَ : هو الرُجلُ 

اِعلُ  : [ضعل] . الضَّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

. وقاَل ابُن األْعَراِبّيِ : هو  الَجَمُل القَِويُّ
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 له.قاَل أَبُو العَبَّاِس : ولم أَْسَمْع هذا الَحْرَف إالَّ 

عَلُ و كةً : ِدقَّةُ البََدِن من تَقاُرِب النََّسبِ  الضَّ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ، محرَّ

ِغيلُ  : [ضغل] . ، كأَميرٍ  الضَّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اِم إذا اْمتَصَّ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو : هو  ، ونَقَلَه اللَّْيُث أَْيضاً هكذا. َضغََل يَْضغَُل َضِغيالً  ، وقد ِمْحَجَمهُ  (4) َصْوُت فَِم الَحجَّ

ْكلُ  : [ضكل] ْحِل بالحاِء فاْنُظْره. : الماُء القَِليلُ  الضَّ  ، هكذا في سائِِر النسخِ ، ولم أَِجْده في أُُصوِل اللُّغَِة التي بأَْيِدينا ، ولعلَّه تَْحريُف الضَّ

ْيَكلُ و ْخمُ  ، كَهْيَكٍل : العَظيمُ  الضَّ  ، عن ثَْعلَب. الضَّ

حاحِ : هوو  من الفَْقِر. العُْريانُ  في الّصِ

__________________ 
 ميدح سليمان بن علي ا والثاين يف التهذيب ونسبه أيضاً لر ية. 121( اللسان والتكملة ونسبه لر ية ا وهو يف ديوانه ص 1)
 ( يف اللسان : السراب.2)
 .«كمنض»  : ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر 3)
 .«يف»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 4)
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باعي : إذا َجاَء الرُجُل ُعْرياناً فهو البُْهُصلُ  ْيَكل كاألَْضَكلِ و وقاَل األَْزَهِريُّ في الرُّ  .الضَّ

ْيَكلُ  قيَل :و  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : َضياِكلَةُ و َضياِكلُ  الفَقيُر ج الضَّ

ٍ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــإان   ا آُ  َذاي   فـــــــــــــــــــــــــــــــــَبمـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مح      انهـــــــــــُ دح ةً َوجـــــــــــَ ـــــــــــَ ل ـــــــــــاكـــــــــــِ ي امـــــــــــَ   ضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ي (1)عـــــــــــَ
 

  
لُّ و الضَّالُل والضَّاللَةُ  : [ضلل] ْلَضلَةُ و ، ويَُضمُّ ، الضَّ لَّةُ و ، بالضّمِ ، األُْضلولَةُ و الضَّ  في قَْولَْين ، أَضاِليل ، وهما ُمْفردُ  ، بالكْسرِ  الّضِ

لَلُ و كةً : ِضدُّ الُهَدى الضَّ َشاد. ، محرَّ  والرَّ

 وقاَل ابُن الَكماِل : الّضالُل فَْقُدما يُوصُل إلى الَمْطلوِب.

 وقيَل : ُسلوُك َطريٍق ال يُوِصُل إلى الَمْطلوِب.

اِغُب : هو العُُدوُل عن الطَّريِق الُمْستَقيِم ، وتضاده الِهَدايَةَ   .وقاَل الرَّ

ا َيِضلُّ َعَلْيها)قاَل هللاُ تعالَى :  ا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإَّنَّ  .(2) (َفَمِن اْهَتدى فَِإَّنَّ

 الُمْرتَضى َصْعب ِجدًّا ولهذاهو ويقاُل : الضَّالُل لكّلِ ُعُدوٍل عن الحّقِ عمداً كاَن أَو سهواً يَِسيراً كاَن أَو َكثيراً ، فإنَّ الطَّريَق الُمْستَقيم الذي 

ا ، ولذِلَك نُِسَب إلى األَْنبِياء  (3)، ولذا َصحَّ أَْن يُْستَْعمل لَْفُظه فيمن  «ُصواتُح ولن اْستَِقيموا»:  وسلمعليههللاصلىقاَل ،  يكوُن منه َخَطأٌ مَّ

، أَي َغْير  (4) (َوَوَجَدَك َضاالًّ فَ َهدى) : وسلمعليههللاصلىى أَنَّه قاَل في النبّيِ ، وإلى الُكفَّاِر وإْن كاَن بَْين الضَّاللَْين بَْوٌن بَِعيٌد ، أاَل تَرَ 

ةِ.  ُمْهتٍد لَما ِسْيَق إليك من النبوَّ

 إلى إشاَرةً  ، (6) (ُمِبني   َضالل   َلِفي َأابان ِإنَّ ):  أَْوالُده وقالَ  ، (5) (اْلَقِدَيِ  َضالِلكَ  َلِفي ِإنَّكَ ) السالمعليهوقاَل تعالَى في يَْعقوب ، 

 وُسَف وَشْوقِه إليه.بي َشغَِفه

ً  ، (7) (الّضالِّنيَ  ِمنَ  َوَأانَ  ِإذاً  فَ َعْلُتها قالَ ):  السالمعليهوقاَل عن موسى ،   آَخر وْجهٍ  من والضَّاللُ :  قالَ . َسْهوٌ  منه ذِلكَ  أَنَّ  تَْنبِيها

ةِ ونَْحِوهما الُمَشاُر إليهما بقَْوِله تعالَى :َضالٌل في العُلوِم  : َضْربَان َوَمْن َيْكُفْر ) النََّظريَِّة كالّضالل في َمْعرفَِة وْحَدانِيَّتِه تعالى وَمعَرفَِة النُّبوَّ
 .(8) (فَ َقْد َضلَّ َضالاًل بَِعيداً )إلى قَْوِله :  (اِبهلِل َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلهِ 

 العُلوِم العََمِليَِّة كمْعِرفَِة األَْحكاِم الشَّْرعيَِّة التي هي الِعبَاَدات.وَضالٌل في 

 وتَِزلُّ أَي بفَتْحِ العَْين في الَماِضي وَكْسِرها في الُمَضاِرعِ ، وهذه هي اللُّغَةُ الفَِصيحةُ ، وهي لُغَةُ نَْجٍد. تَِضلُّ  كَزلَْلتَ  ضِلْلتَ 

 تََملُّ أَي بَكْسِر العَْين في الَماِضي وفَتِْحها في المَضاِرعِ وهي لُغَة الحجاِز والعَاِليِة. َمِلْلتُ  ِمثْلُ  َضِلْلُت تََضلُّ و

اِد في األَِخيَرةِ أَْيضاً.  وَرَوى كراٌع عن بنِي تَميٍم َكْسَر الضَّ

ا َأِضلُّ عَ )َء قَْولُه تعالَى : قاَل اللّْحيانيُّ : وبهما قُِرى ، األَِخيَرةُ قَِراَءة أَبي َحْيَوة ، وقََرأَ يَْحيَى بُن  (9) (لى نَ ْفِسيُقْل ِإْن َضَلْلُت فَِإَّنَّ

اِد ، وهي لُغَةُ تَميٍم. (10)، بَكْسِر  إَِضلُّ  َوثَّاب :  الَهْمَزةِ وفَتْحِ الضَّ

ِم ، وَرُجلٌ بكَ  َضِلْلناو َضِلْلت ٍء في القُْرآنِ قاَل ابُن ِسْيَده : وكان يَْحيَى بُن َوثَّاٍب يْقَرأُ كلَّ شي . َضالٌّ  ْسِر الالَّ  تالٌّ

ا قَِراَءةُ من قََرأَ وال أَلِّينَ  وأَمَّ َك األَِلَف الْلتِقَائِهما فاْنقَلَبَت َهْمَزة الضَّ ، ألَنَّ األَلَف  بَهْمِز األَلِف ، فإِنَّه َكِرهَ اْلتِقَاَء السَّاِكنَْين األَِلف والالِم فحرَّ

وا إلى تَْحِريِكه قَلَبُوه إلى أَْقرِب الُحُروِف إليه وهو الَهْمَزةُ ، قاَل : وعلَحْرٌف َضِعيٌف َواِسُع الَمخْ  ل الَحَرَكة ، فإذا اْضُطرُّ ى ذِلَك َرجِ ال يَتََحمَّ

 ما َحَكاه أَبُو َزْيٍد من قَْوِلهم َشأَبَّة وَمأْدَّة.

ختياني ، وقد بَسَطه ابُن جنّي في   المحتسِب وَذَكَر تَْوِجيه هذه الِقَراَءة فاْنُظْره.قْلُت : وهي قَِراَءةُ أَيُّوب الّسِ
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لولُ و الُّ  : الضَّ  ، قاَل : الضَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .108( سورة يون  اآية 2)
 .«ممن»( يف املفردات : 3)
 .7( سورة الضح  اآية 4)
 .95( سورة يوسف اآية 5)
 .8( سورة يوسف اآية 6)
 .20الشعراء اآية ( سورة 7)
 .136( النساء اآية 8)
 .50( سورة سبب اآية 9)
 .«قوله : بكسر اهلمزة وفتح الضاد وهي لغة متيم ا هكذا يف خطه ا و مر اه»( هبامش املطبوعة املصرية : 10)
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ُة َأن  مــــــــــــــا د  تح أُمــــــــــــــامــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  لــــــــــــــقــــــــــــــد َزعــــــــــــــَ

ٌر      ين َرجـــــــــــــــــــُ يِن  وأَنـــــــــــــــــــ  و ُ بـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــُ (1)ضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ال يُْهتََدى له. ثابِتٍ  ٍء ُمقيمٍ الطَّريَق ، كَمِلْلَت ، وكلُّ شيو الدَّاَر والَمْسجدَ  َضِلْلتَ و

 َضالالً وضاللَةً أَي َذَهَب. هو عنِّي َضلَّ و

يت ّكِ حاحِ : قاَل ابُن الّسِ  قيٍم ال يُْهتََدى له.ٍء مُ الَمْسجَد والدَّاَر إذا لم تَْعرْف َمْوِضعَهما ، وكذِلَك كلُّ شي َضلَْلت وفي الّصِ

ي : قاَل أَبُو َعْمٍرو بُن العاَلِء : إذا لم تَْعرِف الَمَكاَن قْلتَ  ، قاَل : يَْعنِي أَنَّ الَمكاَن  أَْضلَْلته ٌء قْلتَ ، وإذا َسقََط من يَِدَك شي َضلَْلتُه قاَل ابُن بَّرِ

ائِِل عن َمْوِضِعه : قدعنك ، تقوُل للشَّي َضلَّتْ  عنه ، وإذا َسقََطِت الدَّراهُم منك فقد تَِضلُّ  وإنَّما أَْنتَ  يَِضلُّ  ال ِء الثابِِت ، وللشَّي أَْضلَْلته ِء الزَّ

 ، قاَل الفََرْزَدُق : َضلَْلته في َمْوِضِعه إالَّ أَنَّك لم تَْهتَِد إليه :

تلـــــــــــقـــــــــــد و  لـــــــــــح لـــــــــــَ ـــــــــــاً  ضـــــــــــــــــــــــــَ و دارِم عـــــــــــُ دح  َأاَبَ  يـــــــــــَ

ال ِ      ريـــــــــــَ  َوابِر كضـــــــــــــــــــــــــَ ٍ  طـــــــــــَ مـــــــــــِ تـــــــــــَ لـــــــــــح (2) مـــــــــــُ
 

  
 واتْفَلَتا. فالٌن البعيَر والفََرَس : َذَهبَا عنه أََضلَّ و

إْضالالً إذا كان ُمْطلَقاً فَذَهَب وال تَْدِري أَْين أََخَذ. وكلُّ ما َجاَء  أَْضلَْلتهو بَِعيِري إذا كاَن َمْعقوالً فلم نَْهتَِد لَمَكانِه ، أَْضلَْلتو قاَل أَبُو َعْمٍرو :

 كَضلَُّهما. ، أَْضلَْلته ، وما َجاَء من الَمْفعوِل به قْلتَ  َضلَْلته من الضَّالِل من قِبَِلك قْلتَ 

 .أََضلَّه فالٌن بَِعيَره أَي َضلَّ  قاَل يونُس : يقاُل في غيِر الثابِتِ 

 ْزَهِريُّ : خالفَُهم يونُس في هذا.قاَل األَ 

ادُ  ، أَي بفتحِ العَْيِن في الَماِضي وَكْسِرها في المَضاِرعَ  يَِضلُّ  ءُ الشَّي َضلَّ و في المَضارعِ أَي َمَع َكْسِر العَْيِن في الَماِضي ،  وتُْفتَُح الضَّ

اِد في ُمضَ  الَمْفتُوح وال َوْجه له إذ ال َحْرف َحْلٍق فيه ، والَمْفتُوُح إنّما ُسِمَع في  َضلَّ  ارعِ وبهذا يْنَدفُِع ما أَْوَرَده شْيُخنا قَِضيّته فَتْحِ الضَّ

 كَزلَّ وَمّل الْنَدفَعَت عنه الشُّْبَهةُ. َضلُّ و الَمْكسوِر العَْيِن كمل وهللاُ أَْعلم انتهى. نعم لو قاَل :

نْيا)تعالَى : ، ومنه قَْولُه  َضاعَ  َمْصَدٌر لهما كَسِمَع يْسمُع َسَماعاً : َضالالً   ، أَي َضاَع وهو مجاٌز. (3) (َضلَّ َسْعيُ ُهْم يف احْلَياِة الدُّ

ً  الرُجُل : َضلَّ و ، أَي ِمتْنا  (4) (ِإذا َضَلْلنا يف اْْلَْرضِ أَ )ٌء من َخلِقه ، وفي التَّْنزيِل العَِزيِز : فلم يَبِْن شي فََضلَّ  َماَت وصاَر تُراباً وِعظاما

ً وِصْرنا تُراباً و اِغُب هو كنايَةٌ عن الَمْوِت واْستَِحالَِة البََدِن ، وقُِرىفي األَْرِض فلم يَتَبَيَّْن شي فََضلَْلنا ِعَظاما اِد ٌء من َخْلقنا ، وقاَل الرَّ َء بالصَّ

 كما تقدََّم.

 الماُء في اللَّبَِن ، وهو مجاٌز. َضلَّ  ، ومنه : َخِفَي وَغابَ  ُء إذاالشَّي َضلَّ و

ِة ، َضلَّ  ويقاُل :  النَّاِسي إذا َغاَب عنه حْفُظه. َضلَّ و الَكافُِر إذا َغاَب عن الُحجَّ

وني لَعَلِّي»في الحِديِث : و ، أَي أَِغيُب عن َعَذاِب  «هللاَ  أَِضلُّ  أنَّ َرُجالً أَْوَصى بَِنيه إذا ِمتُّ فاْحِرقُوني فإذا ِصْرُت حمماً فاْسَهُكوني ثم َذرُّ

 تَْيبيُّ : أَي لَعَلِّي أَفُوُت هللاَ ويَْخفَى عليه َمَكاني.هللِا ، وقاَل القُ 

 فالناً : أُْنِسيَهُ. فالنٌ  َضلَّ و

، أَي تَِغيب  (5) (ممَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحدامُها فَ ُتذَكَِّر ِإْحدامُهَا اْْلُْخرى)والضَّالُل : النِّْسيَان ، ومنه قَْولُه تعالَى : 

اِغُب : ، بَكْسِر الَهْمَزةِ ، فمن َكَسَر  تَِضلَّ  َء : إنْ وذِلَك من النِّْسيان الَمْوُضوع في اإِلْنساِن ، وقُِرى عن ِحْفِظها أَو يَِغيب ِحْفظها عنها. قاَل الرَّ

اُج : المْعنَى في « إنْ » جَّ ر َرْفٌع « تَِضلَّ  نْ إ»فالَكالُم على لَْفِظ الَجَزاِء ومْعنَاه ، قاَل الزَّ ْرها الذَّاِكَرةُ ، قاَل : وتُْذِكر وتَُذّكِ إْن تَْنَس إْحَداهما يَُذّكِ

ْشِهدوا ، وهي قَِراَءةُ أَْكثَر الناِس ، فََذَكَر الَخِليُل وِسْيبََوْيه أَنَّ المْعنَى اْستَ  (َأْن َتِضلَّ ِإْحدامُها فَ ُتذَكِّرَ )ال َغْير ، ومن قََرأَ « إِنْ »َمَع َكْسِر 

َرها ، فإْن قاَل إْنساٌن : فَِلَم َجاَز أَنْ  َر إِْحَداهما األُْخرى وِمْن أَْجِل أَْن تَُذّكِ وإنَّما أُِعدُّ هذا لإلْذَكار ، فالَجواُب عنه : أَنَّ  تَِضلَّ  اْمَرأَتَْين ألْن تَُذّكِ

 اإِلْذَكاَر لما كاَن َسبَبَه اإِلْضالل

__________________ 
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ر   َجاَز أنح يُذحَكر َأنح  َبُب الذي به َوَجَب اإلذحكاُر ا قاَ  : وِمثـحُله َأعحَددحُت هذا َأنح  َتضـــِ الَ  هو الســـ  مَيِير ا اِئرُت  أَلن  اإِلضـــح
الُ  ألَ  َبُب الد عحم كما ذُِكَر اإِلضــــح َيحَر ذُِكَر ألَن ه ســــَ

َبُب اإِلذحكاِر ا فَبدحَعَمه ا وإّلا َأعحَددحته للد عحِم ال للَميحِر ا ولكن  امل ن ه ســــَ
ُ إنح شاَء   تعاىل. ٌو. (1) الّضالِّاَ  اَن ِمنَ َوأَ  (قاَل فَ َعْلُتها ِإذاً )قـَوحلُه تعاىَل :  ومنه هذا هو الَباِّ  تـَنحِبيهاً َأن  ذِلَك منه َسهح

 ، قاَل ابُن هرَمةَ : َذَهَب َعنِّي فالٌن فلم أَْقِدر عليه أَي َضلَّنِي يقاُل :و

مـــــــــــــــهـــــــــــــــا و  رَائـــــــــــــــِ رَتِي كـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح
ُ

ُر املـــــــــــــــ ائـــــــــــــــِ  الســـــــــــــــــــــــــــــ 

م َأيّنِ      لـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ينيـ لـــــــــــــ  لـــــــــــــي  َتضـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــَ (2)عـــــــــــــِ
 

  
 أَي تَْذَهُب َعنِّي.

لةُ و اُء. ، بالضِم : الِحْذُق بالدَّاللَةِ  الضُّ  في السَّفَِر ، قالَهُ الفرَّ

لَّةُ و  إذا تََحيََّر ، قالَهُ ابُن السَّيِّد. َضلَّ َضلَّةً  ، وقد بالفتحِ : الَحْيَرةُ  ، الضَّ

. ، ونَّص المْحَكِم : في َخْيٍر ، الغَْيبَةُ لَخْيرٍ  أَْيضاً :و  أَْو َشّرٍ

الَّةُ و  يُْعَرُف. من اإِلبِِل : التي تَْبقَى بَمْضيَعٍَة بِال َربٍّ  الضَّ

الَّةُ  وقاَل ابُن األَثيِر : فاِت  الضَّ ائِعَةُ من كّلِ ما يُْقتَنَى من الَحيواِن وغيِره ، وهي في األَْصِل فاِعلَةٌ ثم اتُّسَع فيها فصاَرْت من الّصِ هي الضَّ

 الغَاِلبَِة.

ا وقاَل الَجْوَهِريُّ :  .َضوالّ  َزاَد غيُره : واالثْنَْين والَجِميع ، ويُْجَمُع على للذََّكِر واألُْنثَى. من البَِهْيَمةِ  َضلَّ  ما لَّةُ الضَّ

الَّةُ  ، وقد تُْطلَقُ  «الُمْؤمِن أَو الُمْسلِم َحَرُق النارِ  َضالَّةُ  إِنَّا نُِصيُب َهَواِمي اإِلبِِل ، فقاَل :»في الحِديِث : و  الِحْكَمةُ  على الَمعَاني ، ومنه الضَّ

 .ضالَّتَه ، أَي ال يََزاُل يَتََطلَّبها كما يَتََطلُّب الرُجلُ  الُمْؤِمنِ  ضالَّةُ 

ِم  تَُضلِّلُ  واِدي قاَل الِكَسائي : َوقََع فيو تَْيِن وَكْسِر الالَّ ادُ ، بضمَّ ، وهذه عن ابِن َعبَّاٍد ، وَذَكَرها أَْيضاً ابُن ِسْيَده ،  الُمَشدََّدةِ وقد تفتُح الضَّ

حاحِ. الباِطلُ  وهو  ِمثْل تُُخيَِّب وتُُهلَِّك ، ُكلُّه ال يَْنَصرُف ، كما في الّصِ

 ، أَي َهلُكوا وهو مجاٌز. تَُضلِّلَ  في واِدي (3)وفي األََساِس : وقعوا 

اِعي : َصيََّرهُ إِلى الضَّاللِ  ، بالفتحِ : ْضليالً وتَْضالالً تَ  َضلَّلَهُ و  ، وقيَل : نََسبَه إِليه ، قاَل الرَّ

ٍر و  َوميــــــــــــــِح َن عــــــــــــــُ دَة بــــــــــــــح يــــــــــــــح ُت جنــــــــــــــَُ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ  مــــــــــــــا أَتـ

لــــــــــيــــــــــال      ــــــــــدين َتضــــــــــــــــــــــــح زِي د  فــــــــــيــــــــــَ غــــــــــي اهلــــــــــُ ــــــــــح (4)أَب
 

  
اِعي بالَوْقِص ، وهو َحْذُف التاِء  واةُ ذِلَك وَرَوتْه : ولما أَتَْيُت ، على الكماِل.قاَل ابُن ِسْيَده : هكذا قالَهُ الرَّ  من ُمتَفاِعلُن ، فَكِرَهِت الرُّ

اغانّيِ ، كعُلَبَِطةٍ  ُضلَِضلَةٌ و ، بَكْسِرها ، نَقَلَهما الَجْوَهِريُّ ، َمِضلَّةٌ و ، بفتحِ الضاِد ، َمَضلَّةٌ  أَْرضٌ و الطَّريُق كما في  فيها يَُضلُّ  وهذه عن الصَّ

 الّصحاحِ. َزاَد غيُره : وال يُْهتََدى.

 ل ، وِمثْلُههـ  تَْحملَُك إِلى الضَّالِل ، كما هو الِقياُس في كّلِ َمْفعَلَِة على ما نَقَلَه الَخفَاجيُّ في شرحِ الشفاِء ، وَمرَّ في ج َمضلَّةٌ  وقيَل : أَْرضٌ 

 الولُد َمْجبَنَة َمْبَخلَةٌ.»الحِديُث : 

 يِر الهاِء.وَمِزلَّةٌ ، وهو اسٌم ، ولو كان نَعتاً لكاَن بغ َمِضلَّةٌ  وقاَل بعُضهم : أَْرضٌ 

 ، الذََّكر واألُْنثَى والَجْمُع سواء. َمَضلَّةٌ  وَخْرقٌ  َمَضلَّةٌ  ويقاُل : فاَلةٌ 

ت. َمَضلَّةٌ  وقيَل : أَْرضٌ   وأَْرُضون َمَضالَّ

لِّيلُ و يت : الكثيُر الضَّاللِ  ، الّضِ يِن وهو مجاٌز. كِسّكِ  في الّدِ

 وهو الكثيُر التَّبعِ للضَّالِل ، قاَل ُرْؤبَة : ِجّداً ، ضالٌّ  أَي ِضلِّيلٌ  وفي العُبَاِب : رُجلٌ 
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ه مــــــــــــــرميــــــــــــــة  لــــــــــــــح  قــــــــــــــلــــــــــــــُت لــــــــــــــزيــــــــــــــٍر مل َتصــــــــــــــــــــــــــــِ

يـــــــــــر     لـــــــــــِّ ه ضـــــــــــــــــــــــــِ ِدمــــــــــــَ نـــــــــــح بـــــــــــا يــــــــــــَ  َأهـــــــــــواِء الصـــــــــــــــــــــــــّ

  
__________________ 

 .20( سورة الشعراء اآية 1)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 177( ديوانه ص 2)
 ( يف األساس : وقعوا.3)
 واللسان وانظر ختر ه يف الديوان.« وال أتيتُ »برواية :  233( ديوانه ط بريوت ص 4)
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 ال يُْقِلُع عن الضَّاللَِة. ِضلِّيلٌ  وقاَل غيُره : رُجلٌ 

، هكذا في النسخِ ،  الذي ال يَُوفِّي بَخْيرٍ  ، وفي بعِض نسخِ الصَّحاحِ بَكْسِر الالِم أَْيضاً هكذا هو َمْضبوٌط بهما معاً : كُمعَظَّمٍ  ، الُمَضلَّلُ و

 ِجداً ، وقيَل : صاِحُب َغواياٍت وبَطاالٍت. ضالٌّ  والصَّواُب : الذي ال يَُوفَُّق لخْيٍر أَي

 بُدّ  وال كان إِن:  فقالَ  الشُّعََراءِ  أَْشعَر عن ُسئِل وقد عنههللارضيفي حديِث علّي و كان يُقال له ذلك سامرؤ القي الِضلِّيلو الُمَضلَّلُ  الَمِلكُ و

 القَْيِس. يْعنِي اْمَرأَ القَْيِس. الِضلَّيلُ  فالملك

،  عنههللارضيوالشْيُخ أَبُو عقيٍل ، والغاُلُم القَتِيُل ، الشْيُخ أَبُو عقيٍل لَبِيُد بُن َربيعَةَ  الِضلِّيلُ  وفي العُبَاِب قيَل : أَْشعَر الشُّعََراِء ثالثَةٌ : الَمِلكُ 

 والغاُلُم القَتِيُل َطَرفَةُ بُن العَْبِد.

ِهما ، عن ابِن َعبَّاٍد ، بَكْسِرهما ُضلِّ  بنُ  ُضلِّ  هو يقاُل :و  أَو ال يُْعَرفُ  ، كما في الُمْحَكِم ، لضَّاللِ ُمْنَهِمٌك في ا ، عن الَجْوَهِرّيِ ، أَي وَضّمِ

َمْخَشِريُّ وغيُرهما ، أَبُوه هو وال ، وهو راِجُع للمْعنَى  أَو ال َخْيَر فيه ، وكذلَك : قُلُّ بُن قُّلٍ ، وعلى هذا الَمْعنَى اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ والزَّ

 األَّول.

ْن هو ، و  هو الضَّالُل بُن األاَلِل ، والضَّالُل ابُن فَْهلٍَل ، وابُن ثَْهلٍَل ، والضَّالُل بُن التَّاَلل ُكلّه بهذا المْعنَى.وقيَل : إذا لم يُْدَر َمْن هو وِممَّ

 ، عن أَبي َزْيٍد ، وفي األََساِس : ِلغَيَّةٌ. لغيِر ِرْشَدةٍ  أَي بالكسرِ  ِلضلَّةٍ  هو اْبنُه من المجاِز :و

 أَي هْدراً لم يُثْأْْر به ، وهو مجاٌز. ثَأْرٍ بِال  أَي ِضلَّةً  َذَهَب َدُمهُ و

ً و عن ثَْعلَب. باإلضافَةِ  بَكْسِر التاِء والضادِ  ِضلَّةٍ  هو تِْبعُ  يقاُل :و ال َخْير فيه وال َخْير  أَي ، وكذلَك َرَواه ابُن األَْعَربّيِ ، (1) بالَوْصفِ  أَْيضا

 عْنَده ، َكذِلَك ، فَسََّراه.

ةً : هو تِْبعُ  اِد الُمْهَملِة ، كما في اللَِّساِن والعُبَابِ  داِهيَةٌ ال َخْيَر فيه أَي ِضلَّةٍ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ َمرَّ  ِضلُّ  وكذا ، ويُْرَوى : تِْبُع ِصلٍَّة بالصَّ

اِد الُمْهَملَِة فلْيَس فيه إِالَّ الَكْسرُ  قيَل :و لُغَةٌ فيه ِكاَلهما عن الِكسائي ، أَي داِهيَةٌ ال َخْيَر فيه.والصاد  أْضالٍل بالكسِر والضمِ  وقد  إذا قيَل بالصَّ

 تقدََّم.

لَّهُ و  ، وهو مجاٌز ، قاَل الُمَخبَُّل : َغيَّبَهُ  ءَ الشَّيو : َدفَنَهُ : أَضَّ

تح  لـــــــ  ٍد عَــــ  َأضــــــــــــــــــَ عـــــــح ِ  بــــِن ســــــــــــــــــَ يــــح ــــَ و قـ نــــُ ــــَ يـــــــَدهـــــــا بـ  مــــِ

م و      َ  بـــَن عـــــــاصـــــــــــــــــِ يـــح ـــَ ر قـ هـــح هـــــــا يف الـــــــد  (2)فـــــــارِســـــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل النَّابِغَةُ يَْرثي النُّْعماَن بِن الَحاِرِث الغَسَّانّي :

تح  يــــــــــايت وِإن متــــــــــَُ كح حــــــــــَ لــــــــــِ َي ال أَمــــــــــح  فــــــــــِإنح حتــــــــــَح

ــــــــــرُ      ك طــــــــــائ ــــــــــِ ت وح َد مــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــاٍة بـ ي  فــــــــــمــــــــــا يف حــــــــــَ

  

ــــــــــــــذَب  وهف ــــــــــــــ  ل ٍة  ُمضــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــِ ل ٍ جــــــــــــــَ اح ــــــــــــــعــــــــــــــَ  ب

  
ُر و    زحٌم وانئــــــــــــــــــِ وحالِن حــــــــــــــــــَ وِدَر ابجلــــــــــــــــــَ (3)غــــــــــــــــــُ

 

  
 ْفِن النُّعماِن الَحْزُم والعََطاُء.أَي َدافنُوه ِحْين َماَت ، وَعْين َجِليَّة أَي َخبٌَر صاِدٌق أَنَّه َماَت ، والَجْوالُن : َمْوِضٌع بالشَّأِْم ، أَي ُدفَِن بدَ 

ه : َدفَنَتْه ، ناِدٌر عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : أََضلَّتْ و  به أُمُّ

ىًت مـــــــــــــــــا  تح فـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ  ه  َأضـــــــــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــه أُمـــــــــــــــــ 

م      عـــــــــــــَ د  ة ال مـــــــــــــُ لـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ِم لـــــــــــــَ وح (4)مـــــــــــــن الـــــــــــــقـــــــــــــَ
 

  
 أَي ال َمْلَجأَ وال ِدَعاَمة.

لَلُ و ْخَرةِ ال تُصيبُه الشَّمسُ  الضَّ  الجاِري بَْين الشَّجِر. هو الماءُ  أَو ، َضلَلٌ  يقاُل : ماءٌ ،  ، بالتَّْحِريِك : الماُء الجاِري تَْحَت الصَّ

 وُصْلُصلَةٌ. ُضْلُضلَةٌ  ، الواِحَدةُ  بَقاياهُ  وَصالِصلُه : َضالِضُل الماءِ  قاَل اللّْحيانيُّ :و

 َغِليَظةٌ. ، وهذه عن ابِن ُدَرْيٍد ، وقُْنفُذةٍ  ْحيَانّيِ ،، وهذه عن اللّ  ، بفَتَْحتَْيِن فيهما ، وكعُلَبَِطٍة وُعلَبٍِط وُعالِبطٍ  َضلَِضلٌ و َضلَِضلَةٌ  أَْرضٌ و

لَِضلُ  وقاَل ِسْيبََوْيه :  َمْقصوٌر عن الضَّالِضِل. الضَّ
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اُء : َمكانٌ   وَجنَِديل على بناِء َحَمِصيص وَصَمكيك فحَذفُوا الياَء. َضلَِضيل وَجنَِدٌل ، هو الشَّديُد ذو الِحَجاَرةِ ، قاَل : أَراُدوا َضلَِضلٌ  وقاَل الفرَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : وابلنـ عحِت.1)
 ( اللسان والتهذيب واألساس.2)
 واللسان ا والثاين يف الصحاح والتهذيب.« فما يف حيايت. .. ال أملر حيايت»برواية :  90( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
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لَِضلُ  وقاَل الَجْوَهِريُّ : لَِضلَةُ و الضَّ  األَْرُض الغَِليَظةُ عن األَْصَمِعّيِ ، قاَل : كأَنَّه قَْصٌر الضَّالِضل. الضَّ

ً و لَِضلَةُ  أَي هي أَْيضا لَِضلُ و َذةٌ ، كما في الَجْمَهرةِ ،كعُلَبَِطٍة ، كما في الّصحاحِ ، وقُْنفُ  الضُّ لَِضلَةُ و الضَّ بفتَْحتَْين فيهما كما هو نَّص  الضَّ

 ، ولْيَس في الَكاَلِم الْمَضاَعف َغْيره ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ لَصْخر الغَّيِ : الحجاَرةُ يُِقلُّها : الرُجلُ  األَْصَمِعّي :

ه أَ  ــــــــــــــــــَ َزل رحان اأَلعــــــــــــــــــح َم َحضــــــــــــــــــــــــــــــــَ ت َأاي   َلســــــــــــــــــــــــــــــــح

ُن عـــــــــلـــــــــ  و      ُد ِإذح حنـــــــــَح عـــــــــح هبــــــــــَ لـــــــــَ َلضـــــــــــــــــــــــِ  (1) ؟الضـــــــــــــــــــــــ 
  

حاحِ.  كما في الّصِ

لَِضلَةُ  وفي التَّْهِذيِب ، ُجُل ، أَو فَْوَق ذِلَك أَْملَس يكوُن في بُطوِن األَْوِديَِة ، ولَْيَس في باِب التَّْضعيفِ  الضُّ َكلَمةٌ  كلُّ َحَجٍر قَْدر ما يُِقلُّه الرَّ

 تُْشبُِهها.

ِليُل الحاِذقُ و  اِب.، عن ابِن األْعَرابِّيِ ، والصَّواُب وُعلَبِط كما هو نَّص العُبَ  كعاُلبٍِط وُعلَبَِطٍة : الدَّ

 ع. ، بالفتحِ ، تَْضاللٌ و

 ، قاَل َعْمُرو بُن َشاٍس األََسِديُّ : بتَْضاللٍ  َضلُّ  يقاُل : للباِطِل :و

َ ادِّكـــــــــــارِهـــــــــــا  اح لـــــــــــ  الَت حـــــــــــِ يـــــــــــح رحت لـــــــــــَ ذَكـــــــــــ   تـــــــــــَ

الُع و      يِنَ اأَلضـــــــــــــــــــــح ريف قـــــــد حـــــــُ ال   ضـــــــــــــــــــــُ (2)بـــــــَتضـــــــــــــــــــــح
 

  
حاحِ.  كما في الّصِ

ي : َحَكاه أَبُو علّيٍ عن  اجِ :قاَل ابُن بَّرِ  أَبي َزْيٍد ُضالًّ بالنَّْصِب ، قاَل : وِمثْلُه للعَجَّ

ا   نح َأمجــــــــــــــح ااًل ومــــــــــــــا مــــــــــــــِ ُد َأمجــــــــــــــح نحشــــــــــــــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــَ

َ إال       اح غــــــــــــَ ــــــــــــح بـ ــــــــــــُ ةيـ لــــــــــــ  ال   ضــــــــــــــــــــــــــُ (3)بــــــــــــَتضــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 قْلُت : ومن َرَواه هكذا كأَنَّه قاَل : تََذكَّْرت لَْيلى َضالالً ، فَوَضَع ُضالَّ َمْوِضَع َضالالً.

قُها ال يجوُز في ْهٍل في نواِدِر أَبي َزْيٍد بتَْضالٍل ُمقَيَّداً ، وهكذا َرَواه األَْخفَُش وهو َغْيُر جائٍِز في العَُروِض عند الَخِليِل وإْطالوقاَل أَبُو سَ 

.  العََربيَِّة والبَْيُت حجةٌ لألَْخفَِش وفيه َكالٌم َمْوُدوع في ُكتُِب الفَّنِ

ا َصاَر  ما تَْجري به العََصا. أَي يا فَْقَدهُ ويا تَلَفَه ُضلَّ  يا في الَمثَِل :و بَّاِء ، فلمَّ ، يقُولُه قَِصيُر بُن َسْعِد لَجِذْيمة األَْبَرش ِحْيَن صاَر َمعَه إلى الزَّ

 اْرَكْب فََرِسي هذا واْنُج عليه ، فإنَّه ال يشقُّ ُغبَاُره. في َعَمِلها نَِدَم ، فقاَل له قَصيٌر :

اغانيُّ ، َطٍة وُهْدُهدٍ كعُلَبِ و ِل اْقتََصَر نَْصُر في كتابِه وكذا الصَّ اغانيُّ لَصْخٍر  ع ، وعلى األَوَّ ، قاَل نَْصُر : يُوشُك أَْن يكوَن لتَِميِم ، وأَْنَشَد الصَّ

 ، وقيَل : لَصْخير بُن ُعَمْير :

ة  ــــــــــــــــــَ َزل رحان اأَلعــــــــــــــــــح َم َحضــــــــــــــــــــــــــــــــَ ت َأاي   أََلســــــــــــــــــــــــــــــــح

ُن عـــــــــلـــــــــ  و      ُر إذ حنـــــــــَح بـــــــــح لـــــــــةالقــــــــــَ َلضـــــــــــــــــــــــِ  (4) ؟ضـــــــــــــــــــــــ 
  

 ْعُد إذ نَْحُن.قْلُت : وَسبََق هذا البَْيت من إْنشاِد الَجْوَهِرّي لألَْصَمِعّيِ شاِهداً على َمْعنَى الحِجر الذي يُِقلُّه اإلْنسان وفيه : وبَ 

 ، ويقاُل هو بالظاِء الُمَشالَِة كما َسيَأْتي. ع بفتحِ فَكْسٍر ، َضِليالءُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. أََضلَّه  : َجعَلَه َضاالًّ

ْهتَه للضَّالِل عن الطَّريِق وإيَّاهُ أََراَد لَ  أَْضلَْلت ، يقاُل : (5)قاَل األَْزَهِريُّ : اإِلْضالُل في َكالِم العََرِب ِضدُّ اإِلْرشاِد   بِيد :فالناً إذا َوجَّ

َد   تـــــــــــــَ َر اخلـــــــــــــرِي اهـــــــــــــح بـــــــــــــُ َداُه ســـــــــــــــــــــــــــُ نح هـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

ـــــــــــاِ  ومـــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــاَء      ـــــــــــب ر  انعـــــــــــَم ال  (6) َأضـــــــــــــــــــــــــَ
  

 .(7) (ُيِضلُّ َمْن َيشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيشاءُ ) قاَل لَبِيٌد : هذا في جاِهِليَّتِه. فَوافََق قَْولَه التَّْنِزيل العَِزيز :
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 في غيِر هذا الَمْوِضعِ على أََضلَّهم قاَل : وقد يَقَعُ 

__________________ 
 .157/  1واللسان واجلمهرة  1315/  3( شرح أشعار اهلذليا ا يف زايدات شعره 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان.3)
 .157/  1واجلمهرة واللسان  1315/  3( تقدم ا وقد نسب لصخر اهلذد ا وهو يف زايدات شعره شرح أشعار اهلذليا 4)
 ( يف التهذيب : ضد اهلداية واالرشاد.5)
 واللسان والتهذيب. 139( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .93( سورة النحر اآية 7)
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الِ  والد خوِ  فيه ا كَقوحلِه تعاىَل :  ِر عل  الضــــــــ  َلْلَن َكِثْيًا ِمَن الّناسِ )اَ مح ُنَّ َأض      ْ ل وا ا َأي (1) (َربِّ ِإَّنَّ َبِبها أَلن  َبســــــــَ  ضــــــــَ
عُر شيئاً وال تـَعحِقُر. ناَم ال تـَفح  اأَلصح

اِغُب : اإلْضالُل َضْربان : ا بأَنْ  وقاَل الرَّ البَعيَر  أَْضلَْلت ء كقَْوِلكَ َعْنك الشَّي يضلَّ  أََحُدهما أَْن يكوَن َسبَبَه الضَّالُل وذِلَك على وْجَهْين : إمَّ

ا أَْن يْحكَم بَضاللٍَة والضَّالُل في هَذْين َسبٌَب  َضلَّ  أَي َعنِّي ، وإمَّ
 لإِلْضالِل. (2)

ْت طائِفَتَان]كقَْوِله تعالَى :  ليَضلَّ  والضَّرُب الثاني : أَْن يكوَن اإلْضالُل َسبَباً للضَّالِل وهو أَن يَُزيَِّن لإِلْنساِن الباِطلَ  هَلَمَّْت طائَِفة  )[إذ َهمَّ
ُهمْ  ون أَْفعاالً يَْقِصُدون بها أَنْ  (3) (َأْن ُيِضلُّوَك َوما ُيِضلُّوَن ِإاّل أَنْ ُفَسُهمْ  ِمن ْ فال يَْحَصل من فْعِلهم ذِلَك ، إالَّ ما فيه  تَضلَّ  أَي يَتََحرُّ

 َضالُل أَْنفُِسهم.

 .(4) (َوَْلُِضلَّن َُّهْم َوَْلَُمنِّيَ ن َُّهمْ )وقاَل عن الشَّْيطاِن 

 .(5) (َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبالًّ َكِثْياً )طان وقاَل في الشَّيْ 

ْنيا  يَِضلَّ  أََحُدهما : أَْن يكوَن َسببه الضَّالَل وهو أَنْ  وإْضالُل هللِا تعالَى لإِلْنساِن على َوْجَهْيِن : اإلْنساُن فيَْحُكم هللاُ تعالَى َعلَيه بذِلَك في الدُّ

الِّ  النَّاِر في اآلِخَرةِ ، وذِلَك إْضالٌل هو َعْدٌل وحقٌّ ، والُحْكُم علىويَْعدَل به عن َطريِق الَجنَّة إلى  بَضالِله والعُُدوُل به عن طريِق الَجنَِّة  الضَّ

 إلى النَّاِر َعْدٌل.

موداً كاَن أَو َمْذموماً أَِلفَه واْستََطابَه ولَِزَمه والثَّاني : من إْضالِل هللِا هو أَنَّ هللَا تعالَى َوَضَع جبلَّةَ اإلْنساِن على َهْيئٍَة إذا َراَعى َطريقاً َمحْ 

ةُ في اإِلْنساِن فِْعٌل َصْرفه واْنِصَرافَه عنه ويَِصيُر ذِلَك كالطَّْبعِ الذي يَأْبَى على الناقِِل ، ولذِلَك قيَل : العَاَدةُ َطْبٌع ثاٍن ، وهذه القُ  (6)وتَعَسَّر  وَّ

ٍء يكوُن َسبَباً في ُوقُوعِ فِْعٍل صحَّ هللاُ ألنَّ كلَّ شي أََضلَّه ْن يُْنَسَب ضالُل العَْبِد إلى هللِا من هذا الَوْجه فيقاُل :إلِهيٌّ ، وإذا كاَن كذِلَك صحَّ أَ 

ُره الَجَهلَةُ ولما قُْلنا َجعََل اإلْضالَل الَمْنسوَب إلى نَْفِسه للكَ  افِِر والفَاِسِق دْوَن الُمْؤِمن بل نَفَى نَِسبةُ ذلك الِفْعِل إليه ال على الَوْجه الذي يَتََصوَّ

َوالَِّذيَن َكَفُروا )، وقاَل في الَكافِر ، والفاِسِق :  (7) (َوما كاَن هللاُ ِلُيِضلَّ قَ ْوماً بَ ْعَد ِإْذ َهداُهمْ )عن نَْفِسه إِْضالَل الُمْؤِمن ، فقاَل : 
. َوُيِضلُّ هللاُ ..) (10) (. َكذِلَك ُيِضلُّ هللاُ اْلكاِفرِينَ ..)،  (9) (ِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلفاِسِقنيَ . َوما يُ ..) (8) (فَ تَ ْعساً هَلُْم َوَأَضلَّ َأْعماهَلُمْ 

ياَدة في الَمَرِض ، اْنتََهى. .(11) (الظّاِلِمنيَ   وعلى هذا النَّْحِو تَْقِليب األَْفئَِدة والَختْم على القَْلب والّزِ

. َضالٌّ  ويقاُل : هو  تَالٌّ

 ، قيَل : َعنَى بهم النََّصاَرى ، وقَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب : (12) (َواَل الّضالِّنيَ )وقَْولُه تعالَى : 

ؤاُد  ر  َرآهــــــــــا الــــــــــفــــــــــُ ُتضــــــــــــــــــــــــِ ال فــــــــــاســــــــــــــــــــــــح ه ضــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــُ

ِر      ابـــــــِ طـــــــَ راِم الـــــــعـــــــَ يـــــــِ  الـــــــكـــــــِ افـــــــًا مـــــــن الـــــــبـــــــِ يـــــــَ (13)نـــــــِ
 

  
حاحِ : ويقاُل : يَِضلَّ فََضلَّ  قاَل السُّكَِّريُّ : ُطِلَب أَنْ   َضاللُه ، قاَل أَْوس بُن َحَجٍر : َضلَّ  كما يقاُل ُجنَّ ُجنونُه ، وِمثْلُه في الّصِ

ُرٍ   ر ولــــــــــــــــُح د تح بــــــــــــــــَرحــــــــــــــــح  إذا انقــــــــــــــــٌة شــــــــــــــــــــــــــــــُ

دي      عــــــــح ٍم بـــــــــَ كــــــــَ ر  إىل حــــــــَ ا  فضــــــــــــــــــــــَ الهلــــــــُ (14)ضــــــــــــــــــــــَ
 

  
 إْضالالً : َضيَّعَه وأَْهلََكه. أََضلَّهو

ً  الحِديُث : : َوَجَده َضاالً ، كأَْحَمَده وأَْبَخلَه ، ومنه أََضلَّهو الً َغْيَر  فأََضلَّهم أَتَى قَْوما .، أَي َوَجَدُهم ُضالَّ  ُمْهتِدْين إلى الحّقِ

 ، أَي َهالٍك. (15) (ِإنَّ اْلُمْجرِِمنَي يف َضالل  َوُسُعر  )وقَْولُه تعالَى : 
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__________________ 
 .36( سورة ابراهيم اآية 1)
 ( يف املفردات : سبُب اإلضال .2)
 .113( سورة النساء اآية 3)
 .119( سورة النساء اآية 4)
 .62( سورة ي  اآية 5)
 ( املفردات : وتعّذر.6)
 .115( سورة التوبة اآية 7)
 .8( سورة  مد اآية 8)
 .26( البقرة اآية 9)
 .27( غافر اآية 10)
 .27( إبراهيم اآية 11)
 .7( الفاحتة اآية 12)
 واللسان. 141/  1( ديوان اهلذليا 13)
 واللسان. 100( ديوانه ط بريوت 14)
 .47( القمر اآية 15)
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لَِضلَةُ و َربِّي عنه ، أَي ال يْغفله  يَِضلُّ  عن ربِّي وال يَِضلُّ  ، أَي ال (1) (ال َيِضلُّ َربِّ َوال يَ ْنسى)، كعُلَِبَطٍة : الضَّالُل ، وقَْولُه تعالَى :  الضُّ

 ٌء.ٍء وال يَِغيُب عنه شي، وقيَل : أَي ال يَفُوتُه ، وقيَل : ال يَِغيُب عن شي

 أي في باِطٍل وإْضالٍل ألَْنفُِسهم. (يف َتْضِليل  ): وقَْولُه تعالَى 

 : السَّراُب ، قاَل الشاِعُر : الُمِضلُّ و

يــــــــــــــدٍة  قــــــــــــــِ دح ِن كــــــــــــــر  فــــــــــــــَ َدَدُت لــــــــــــــلــــــــــــــحــــــــــــــِ  َأعــــــــــــــح

ـــــــــــــحـــــــــــــِة      ٍف كـــــــــــــالئ ـــــــــــــُ رِّ أُن ضـــــــــــــــــــــــــــِ
ُ
ُرور  امل (2)جـــــــــــــَ

 

  
الَّ  يقاُل : إنََّك تَْهِدي ضالٌّ  : أْن يَرى أَنَّه الُمتََضالُّ و  .الُمتَضالَّ  وال تَْهِدي الضَّ

 وَضاللَةُ العََمِل : بْطالنُه وِضيَاُعه.

ْد ، أَي لم يُجاِزهم على ما َعِملُوا من َخْيٍر ، وهذا كما تَقُوُل للَّذي َعِمل َعَمالً لم يَعُ  (3) (َأَضلَّ َأْعماهَلُمْ )وقاَل أَبُو إْسحَق في قَْوِله تعالَى : 

 َسْعيُك. َضلَّ  عليه نَْفعُه : قد

 عن القَْصِد إذا َجاَر. َضلَّ و

. َضلَّةً  وفالٌن يَلُوُمني شاِد في َعْذِله ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  إِذا لم يَُوفَّق للرَّ

 .َمَضلٌّ  الناَس ، وكذِلَك َطِريقٌ  تُِضلُّ  : َمَضلَّة وفِتْنَةٌ 

ُض الَمتِيهةُ. وقاَل غيُره األَرْ  الَمَضلُّ  وقاَل األَْصَمِعيُّ :
 أََخْذُت أَْرضاً َمْجهالً َمَضالًّ ، وأَْنَشَد : : (4)

ا  مـــــــــــــريَُة ِإهنـــــــــــــ  يب عـــــــــــــُ حـــــــــــــح تح صـــــــــــــــــــــــــــَ َرقـــــــــــــَ  َأال طـــــــــــــَ

َروحراِت      َ
رِّ لـــــــــــــــنـــــــــــــــا ابملـــــــــــــــ ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

َ
ُرو   امل (5)طـــــــــــــــَ

 

  
. تَِضلُّ  عنك فذَهَب فال َضلَّ  هللاُ َضاللََك أَي أََضلَّ  ويقاُل : يت ، قاَل : وقَْولُهم َملَّ َماللََك أَي َذَهَب عنك حتى ال تََملَّ ّكِ  ، نَقَلَه ابُن الّسِ

 ، قاَل َكْعُب بُن ُزَهْيٍر. األََضاِليلُ  ، بالضِم : الضَّالُل ، والَجْمعُ  األُْضلُولَةُ و

 (6) اأَلَضالِيرُ ما َمواِعيُدها ِإال  و 
 اْضِليلٌ  أَو أُْضلُولٌ  أَو أُْضلُولَةٌ  َوى ، قاَل شْيُخنا : قيَل ال واِحَد له ، وقيَل : واِحُده ُمقَدٌَّر ، وقيَل : َمْسموٌع وهوالهَ  أََضاِليلِ  ويقاُل : تََماَدى في

 أَو غيُر ذلك.

 أَْمُر كذا وكذا ، أَي لم أَْقِدْر عليه ، وأَْنَشَد : أََضلَّني وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

يِن  فــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــــــ  ٌة َتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــ   ِإيّنِ ِإذا خـــــــــــــــــــــُ

ريـــــــــــــُد مـــــــــــــاد      ينتـــــــــــــُ لـــــــــــــ  لـــــــــــــي  َأضـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــَ (7)عـــــــــــــِ
 

  
 أَي فاَرقَتْني فلم أَْقِدْر عليها.

لُّ و . ضلَّ  ، بالضِم : اسٌم من الضُّ  إِذا َضاَع وَهِلَك ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 أَي في َضاللٍَة. ِضلَّةً  وفَعََل ذِلكَ 

 أَْين َذَهَب.أَي لم يُْدَر  ِضلَّةً  وَذَهبَ 

 بفتَْحتَْين وبَكْسَرتَْين ِكالُهما عن ابِن َعبَّاٍد. تَُضلِّلَ و تُُضلِّلَ  وَوقََع في واِدي

ْحهُ. َضلِّلْ  ويقاُل :  ماَءك أَي َسّرِ

 الماُء من تَْحت الَحجِر أَي َذَهَب. تضلَّلَ و
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 ُء : تَِلَف.الشي َضلَّ و

 ، بقوِله :بُن ماِلٍك ، كُمعَظٍَّم : هو َجدُّ خاِلِد بِن قَْيِس رُجٌل من بَنِي أََسد وإِيَّاه َعنَى األَْسَوُد بُن يَْعفر النَّْهَشليُّ  الُمَضلَّلُ و

ا  ال ـــــــــــــُ َدان كـــــــــــــِ اَت اخلـــــــــــــالـــــــــــــِ لـــــــــــــَي مـــــــــــــَ بـــــــــــــح  فـــــــــــــقـــــــــــــَ

ُن      واَن وابـــــــــح جـــــــــح يـــــــــُد بـــــــــن حـــــــــَ مـــــــــِ رِ عـــــــــَ لـــــــــ  ضــــــــــــــــــــــَ
ُ
 (8) امل

  
 والثاني خاِلُد بُن نَْضلة.

 ُء : َكتَبَه بالُحْمَرةِ على أَنَّهالشَّي اْضَمَحلَّ  : [ضمحل]

__________________ 
 .52( طه اآية 1)
 ( اللسان.2)
 .1(  مد اآية 3)
قوله : وقا  غريه أخذت اخل عبارة اللســــان ا وقا  غريه أرض مضــــر تضــــر الناس فيها واجملهر كذلك ا يقا  : »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 4)
 .«ذت أرضاً مضلة ومضلة وأخذ أرضاً جمهاًل مضال اهأخ
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( اللسان وصدره فيه :6)

 كانت مواعيد عرقوٍب هلا مثالً 
 ( اللسان بدون نسبة والتهذيب.7)
 ( اللسان والصحاح.8)
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َتدرٌ  عل  اجلَوحَهرِّي وليحَ  كذِلَك ا بر ذََكَره يف تـَرحكيِب ض ح  .  ُمسح
 بتَْقِديِم الميِم ، َحَكاها أَبُو َزْيٍد وهو على القَْلِب. اْمَضَحلَّ  في لُغَِة الكالبِيِّين :و قاَل :

 لُ االْضِمْحال ، وهو اْمَضَحلَّ  دْونَ  اْضَمَحلَّ  ، والدَّليُل على القَْلِب أَنَّ الَمْصَدَر إِنَّما هو على َذَهبَ  على البََدِل عن يَْعقوب ، ُكلُّ ذِلكَ  اْضَمَحنَّ و

 ، وال يقُولُون اْمِضْحالل.

فيه تَْعريٌض بالَجْوَهِرّيِ ألَنَّه كذِلَك « ض ح ل» وهذا َمْوِضعُه ال ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، السَّحاُب : اْنقََشعَ  اْضَمَحلَّ و اْنَحلَّ  أَْيضاً : اْضَمَحلَّ و

حَ  ة الصَّْرف ، وَصرَّ ْحُل وكأَنَّ المصنَِّف َجَرى على َذَكَره ، وهو الذي َجَزَم به أَْكثَُر أَئِمَّ  ابُن أَبي الحِديِد وَغْيُره بِزياَدةِ الميِم قاَل : ومنه الضَّ

ْرفِيِّين ، وما َجَرى عليه الَجْوَهِريُّ أَكْ    أَْعلَم قالَهُ شْيُخنا.ثَُر اْسِتْعماالً عْنَدُهم ، وهللاُ أَنَّ الَكِلَمةَ ُربَاعيَّةٌ وأَنَّ الميَم اَّْصِليّةٌ كما َماَل إِليه بعُض الصَّ

ميلَةُ  : [ضمل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ واللَّْيُث. ، كَسفينةٍ  الضَّ

. وَرَوى َعْمُرو عن أَبيِه أَنَّه قاَل : هي ِمنَةُ ، أَو قاَل األَْزَهِريُّ َعْرجاَء ، َخَطَب رجٌل إِلى ُمعَاِويَة بْنتاً له و ، قاَل : العَْرجاء هي المْرأَةُ الزَّ

َجه إِيَّاها. َضِميلَةٌ  فقاَل : إِنَّها باِق في الَحْلبَِة ، فَزوَّ َف بُمصاَهَرتَِك وال أُِريَدها للّسِ  ، فقاَل : إِنّي أََرْدت أَن أَتََشرَّ

مانَِة وإِالَّ فهي با َوايَة فالالُم بََدٌل من النُّوِن من الضَّ ِت الّرِ َمْخَشِريُّ : إِْن َصحَّ اِد الُمْهَملِة ، قيَل لها ذِلَك ليُْبِس وُجُسوٍء في ساقِها ، قاَل الزَّ لصَّ

 .َضِميلٌ و ضاِملٌ  وُكلُّ يابٍس 

ْنَدلُ  : [ضندل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. الضَّ

ْنَدِل ، أَو الصَّواُب بالصادِ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو أِْس كالصَّ ْخُم الرَّ . الُمْهَملةِ  الضَّ  كما نبَّه عليه الصاغانيُّ

 اْجتََمَع. ، بالضم : ُضُهوالً  يَْضَهلُ  ، اللَّبَُن ، كَمنَعَ  َضَهلَ  : [ضهل]

ْهلُ  اسُم اللِّبَِن :و ، َحَكاه  الً َضْهالً وُضُهو يَْضَهلُ  ، ، كَمنَعَ  َضَهلَ  فقد كاَن لبناً أَو غيَره ، ءٍ ٌء بعَد شيشي منه أَو كلُّ ما اْجتََمعَ  ، بالفتحِ ، الضَّ

 ابُن األَْعَرابّيِ.

 أَي قَِليلَةُ اللَّبَِن. َضُهولٌ  يقاُل : شاةٌ  كُكتُبٍ  ُضُهلٌ  ، ج َضهولٌ  النَّاقةُ والشَّاةُ : قَلَّ لَبَنُها فهي َضَهلَتِ و

 : يَْخُرُج لَبَنُها قَِليالً قَِليالً. َضُهولٌ  وناقَةٌ 

ِة : لُضْهلٌ  ويقال إِنَّها مَّ  بُْهٌل ال يَُشدُّ لها ِصَرار وال يَْرَوى لها ُحوار ، قاَل الرُّ

ٍة  لـــــــــــــَ عـــــــــــــح و اٍر ِإىل كـــــــــــــرِّ صــــــــــــــــــــــــــَ  هبـــــــــــــا كـــــــــــــر  خـــــــــــــَ

و ٍ      هــــــــُ ب  ضــــــــــــــــــــــَ راهــــــــِ ــــــــقــــــــَ ــــــــاِت ال رِع ذح ُ
ُ  املــــــــ ــــــــح (1)وَرف

 

  
حاحِ : َزاَد غيُره : ونَُزَر. الشَّراُب : قَلَّ وَرقَّ  َضَهلَ و  ، كما في الّصِ

حاحِ والعُبَاِب. إِليه : َرَجعَ  َضَهلَ  : قاَل األَْصَمِعيُّ و  على غيِر َوْجِه الُمْقاتَلِة والُمغَالَبَِة ، كما في الّصِ

ْهلِ  من نَقََصه أَيَّاه إِذا فالناً حقَّهُ  َضَهلَ و ِكيَّة يَْحبُِض إِذا نَقَصَ  الضَّ أَبََطلَهُ  قيَل :و كما قالُوا أَْحبََضه إِذا نَقََصه َحقَّه ، من قَْوِلهم : َحبََض ماُء الرَّ

ْهلِ  عليه من ْحِل. للماِء القَليلِ  ، بالفتحِ ، الضَّ  كالضَّ

أَي  تَْضَهلُهاو أَْن سأَلتْك ثََمَن َشْكِرها وَشْبِرَك أَْنشأَْت تَُطلُّهاأَ  في حِديِث يَْحيَى بن يَْعَمر أَنَّه قاَل لرُجٍل خاَصَمتْه امَرأَتُه فماَطلَها في حقِّها :و

ر  ُد ، أَو تَرّدها إِلى أَْهِلها وتُْخرِ تَُمّصِ  ُجها.عليها العََطاِء ، قالَهُ األَْزَهِريُّ ، أَو تَْسعَى في بْطالِن َحقِّها قالَهُ الُمبَّرِ

ُهولُ و ِة السَّابُق والمْعنَى أَنَّها تَْرجُع إِلى بَْيِضها. كَصبُوٍر من النَّعاِم : البَيوضُ  ، الضَّ مَّ َر قَْوُل ذي الرُّ  وبه فُّسِ

ً  َضهولٌ  بِئْرٌ و حاحِ : إِذا كاَن يَْخرُج ماُؤها قَليالً قليالً. قَِليلَةُ الماءِ  ، أَي كَصبُوٍر ، أَْيضا  وفي الّصِ

 أَي نَْزرةُ الماِء. كذِلكَ  ضاِهلَةٌ  َعْينٌ و

 ، وقاَل ُرْؤبَة : ضاِهلَةٌ  (2)ةٌ وَكذِلَك َجمَّ 
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ُرو هِبِن  اأَلعحُاَ الض واِهال   (3)يـَقح
 النَّْخُل : َظَهَر ُرَطبُه. أَْضَهلَ و

حاحِ :  البُْسُر إِذا بََدا فيه اإِلْرطاُب. أَْضَهلَ  النَّْخلَةُ : أَْرَطبَُت ، وقد قالُوا : أَْضَهلَتِ  وفي الّصِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 .«محّة»( اللسان والتهذيب : 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
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 أَي قَِليلَةً. من ماٍل أَي َعِطيَّةً نَْزَرةً  َضْهلَةً  أَْعَطاهُ و

. الَخبََر : اْستَْوَحى منه ما أَْمَكنَه اْستَْضَهلَ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

لُّ  َضَهلَ   : َرَجَع. ُضُهوالً  الّظِ

 ٍء.ِإذا اْجتََمَع شيئاً بْعَد شي ُضُهوالً و َضْهالً  ماُء البِئْرِ  َضَهلَ و

ْهلِ  : َدفََع إِليه شيئاً قَِليالً من الماءِ  َضَهلَه َضْهالً و  .الضَّ

. َضَهلَ  ويقاُل : هل  إِليك َخبٌَر أَي َوقََع ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 الماُل القَِليُل. الّضْهلُ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو :

 عْنَدك من الَماِل أَي ما اْجتََمَع عْنَدك منه. َضَهلَ  وقاَل أَبُو َزْيٍد : ما

 ٍن ماالً أَي َصيَّرته إِليه.إِلى فال أَْضَهْلت وقاَل اللّْحيانيُّ : يقاُل قد

 فالٌن إِذا َطاَل َسفَُرهُ واْستَفَاَد ماالً قَِليالً. َضْهيَلَ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 وقاَل األَْصَمِعيُّ : تََضَهلّت إِلى فالٍن إِذا َرَجْعت إِليه على َغْيِر َوْجِه الُمقَاتَلة.

الُ  : [ضيل] دِر : ما كاَن َعْذب الضَّ ً من الّسِ يُّ  ، غيُر َمْهموٍز ، ا ْدُر البَّرِ . قاَل النَِّمُر بُن تَْواٍب  واِحَدتُه بهاٍء ، أَو الّسِ وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ

 : عنههللارضي

هــــــــــــــا و  تــــــــــــــُ بـــــــــــــــح ُر نـــــــــــــــَ يــــــــــــــ  ر  ختــــــــــــــََ ا َدقــــــــــــــح َبهنــــــــــــــ   كــــــــــــــَ

عــــــــــم       ــــــــــٌف يــــــــــَ ا أُن (1)نــــــــــبــــــــــُت حبــــــــــارِهــــــــــا  الضــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 َميَّاَدة :وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ البِن 

ُرد هـــــــــــا  الِ  اخِلشـــــــــــــــــــــــــاِش يــــــــــــَ ُت مِبصـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــح طـــــــــــَ  قـــــــــــَ

رحِه مــــــــنــــــــهــــــــا      ةٌ عــــــــلــــــــ  الــــــــكــــــــُ ِديــــــــُر  ضــــــــــــــــــــــالــــــــَ (2)وجــــــــَ
 

  
الِ  يُريُد الِخشاَشةَ الُمتََخذةَ من  . ومصالل منتن قد قرح فأَْنتََن من خبِث ِريِحه.الضَّ

الُ و قَْدَر الذراعِ يْنبُُت نَبَاَت السَّْرِو ، وله بََرَمةٌ َصْفراء َذِكيَّة ِجدًّا يَأْتِيك ِريُحها من قَْبل  من الدَّّقِ يكوُن بأَْطراِف اليََمِن يَْرتَِفعُ  َشَجٌر آَخرُ  : الضَّ

ْدِر. بِضالِ  أَن تَِصل إليها ، قالَهُ أَبُو َحنِيفَةَ ، قاَل ولْيَستْ   الّسِ

 اِء ، ونََظَره الَجْوَهِريُّ بأَغاَل وأَْغيََل.، نَقَلَه أَبُو َحنِيفَةَ عن الفرَّ  : أَْنبَتَه أَْضيَلَ و الَمكانُ  أَضالَ و

 .الضال وقاَل ابُن القَطَّاع : إذا َكثَُر فيه

الَةُ  الُح أَْجَمعُ  الضَّ الَةِ  على االتِّساعِ. يقاُل : إنّه لََكاِملُ  : الّسِ ى من الضالَةِ  ، واألَْصُل في الضَّ الِ  النِّباُل والِقِسيُّ التي تَُسوَّ . ويقاُل : َخَرَج الضَّ

هامُ  أَي قَْوٌس ، ضالَة وفي يَِده  ، ومنه قَْوُل عاِصِم بِن ثابٍِت األْنصاِرّي َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : بالضالَةِ  ، يقاُل : َرأَْيته يَرمي أَو الّسِ

ِد  عـــــــــــَ قـــــــــــح
ُ

يـــــــــــُض املـــــــــــ مـــــــــــاَن َوضــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــح لـــــــــــَ و ســــــــــــــــــــــــُ  أَبـــــــــــُ

ِد  ضـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــةٌ و      وقـــــــــــَ ُ
يـــــــــــِم املـــــــــــ حـــــــــــِ ُر اجلـــــــــــَ ثـــــــــــح (3)مـــــــــــِ

 

  
هاَم ، َشبَّه نِصالَها بِناٍر ُموقََدةٍ. بالضالةِ  فإنَّه أََرادَ   الّسِ

ي : وقد يُعبَّر  عن النَّْبِل ألَنَّها تُْعَمُل منها. لضالَةِ با قاَل ابُن بَّرِ

الِ  ذاتُ و  : ع. الضَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ
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رَ  َضالُ  ،  (4)، ويُْرَوى بالنُّوِن أَْيضاً  ضالٍ  حِديُث أَبي ُهَرْيَرةَ : قال له أَباُن بُن سعيٍد َوْبٌر تََدلَّى من رأِْس  : اسُم َمكاٍن أَو َجبٍَل بعَْينِه ، وبه فُّسِ

 وهو َجبٌَل بأَْرِض َدْوٍس ، وقيَل غيُر ذِلَك.

 فصل الطاء
 املُْهَمَلِة مع الالمِ 

 يكوُن ذا َوْجهٍ  َمْعُروفٌ  يُْضَرُب به الذي (5) الطَّْبلُ :  [طبل]

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه.« يغّم الضا »برواية :  348( شعراء إسالميون ا شعر النمر ص 1)
 ضانة ابلنون ا وهي الرُبَُة. اللسان والصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين : وهي تصحيف ا والرواية :( 2)
 وبينهما يف التكملة :« وريش املقعد» ويف التكملة :« وصنض املقعد»( اللسان والتكملة ا ويف اللسان : 3)

 وتٌر من مِو ثوٍر أجردو 
 ( وعليه اقتصر ايقوت.4)
 كما ابألصر هنا.« ويف بع  النسخ الطبر الذي اخل ا ابسقاط كلمة معروف»وعل  هامش القاموس : « لطبُر : ما»( يف القاموس : 5)
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ِ ا ومَجحُعهو  َهاح َياانً. طُبو ٌ و  أطحبا ٌ  (1) ذا َوجح  ا قد خاَلَف هنا اصحِطالحه نسح
 ، كنََصَر. َطبَلَ  ، كِكتابٍَة وقد الِطبِّالَةُ  وِحْرفَتُه : ، كَشدَّاٍد ، َطبَّال صاِحبُهو

َمْخَشِريُّ والَجْوَهِريُّ ، قاَل : الطَّْبل ، يقاُل : ما أَْدِري أَيُّ  الَخْلقُ  : الطَّْبلُ و تَْطبِيالً ، واألُْولَى عن اللَّْيثِ  َطبَّلَ و  هو أَي أَيُّ الَخْلِق ، نَقَلَه الزَّ

يـــــــــــــاُر  وا َأان  خـــــــــــــِ مـــــــــــــُ لـــــــــــــِ رقـــــــــــــد عـــــــــــــَ بـــــــــــــح ـــــــــــــطـــــــــــــ   ال

ِر أَنـــــــــــــ  و      َد  والـــــــــــــَفضـــــــــــــــــــــــــــح ُر الـــــــــــــنـــــــــــــ  (2)نـــــــــــــا َأهـــــــــــــح
 

  
 ، قاَل لَبِيُد : النَّاِس  هو ، وأَيُّ الطَّْبن هو ، أَي أَيُّ  الطَّْبل ما أَْدِري أَيُّ و

ــــــــــــــــي  ل الِ  رِســــــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح ُت الن ــــــــــــــــح َري  مث جــــــــــــــــَ

يـــــــــاُر      نح خـــــــــِ لـــــــــمـــــــــون مـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ يـ رِ ســـــــــــــــــــــــَ بـــــــــح  (3) الـــــــــطـــــــــ 
  

 .الطُّبُولِ  موًشى فيه كَهْيئةِ  ثَْوٌب يمانٍ  : الطَّْبلُ و

ى به الطَّْبلِ  عليه ُصورةُ  وفي التَّْهِذيِب : ثَْوبٌ  ْبِليَّة تَُسمَّ  .الطَّ

 وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : َضْرٌب من الثِّياِب ، قاَل البَِعيث :

ا و  َرصــــــــــــــــــــــــاهتــــــــــِ ِر مــــــــــن عــــــــــَ هــــــــــح واُ  الــــــــــد  قــــــــــ  طــــــــــَ  أَبــــــــــح

ة      َة أَرحمـــــــــــــاٍم كـــــــــــــَبرحِديـــــــــــــَ يـــــــــــــ  قـــــــــــــِ ربـــــــــــــَ بـــــــــــــح (4)الـــــــــــــطـــــــــــــ 
 

  
. ثَْوبٌ  أَو  ِمْصِريٌّ

 ، وهي بُروٌد تَْلبَُسها أُمراُء ِمْصَر. الطَّْبل وفي األََساِس : بََرُزوا في أَْرِديَة

 وفي العَْيِن : تُْحَمُل من ِمْصر ، َصانَها هللاُ تعالَى ، قاَل أَبو النَّْجِم :

ي  ٍم ضـــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــِ ٍم وَرســـــــــــــــــــــــــــــح ِر َأاي  نح ِذكـــــــــــــــح  مـــــــــــــــِ

رِ      بـــــــــــــح ف الـــــــــــــ كـــــــــــــالـــــــــــــطـــــــــــــ  لـــــــــــــَ تــــــــــــــَ (5)ّرايِح يف خمـــــــــــــُح
 

  
 ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ. الَخَراجُ  : الطَّْبلُ و

ي  البَْندار. بَطْبلِ  وفي األََساِس : أَدَّى أَْهُل ِمْصَر َطْبالً من الَخراجِ وَطْبلَْين وُطبُوالً ، أَي نَْجماً ُسّمِ

 بِال تَعٍَب. أَي َدراِهَم الَخراجِ  الطَّبِليَّةَ  منه هو يُِحبُّ و

حاحِ ، ، بالضِم : النَّْعَجةُ  الطُّوبالَةُ و  ، قاَل َطَرفَةُ : ُطوبالٌ  وال يقاُل للَكْبِش  قاَل الَجْوَهِريُّ : ُطوباالتٌ  ج ، كما في الُمْحَكِم والّصِ

نـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــُة  عـــــــــــــــــــــاين حـــــــــــــــــــــَ وابلـــــــــــــــــــــةً نـــــــــــــــــــــَ  طـــــــــــــــــــــُ

رِِ       ــــــــــِعشــــــــــــــــــــــــح يســــــــــــــــــــــــًا مــــــــــن ال ــــــــــِ ب ــــــــــَ ت  ي (6)ُتســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .ُطوبالَةَ  على الشَّتِْم كأَنَّه قاَل : أَْعنِي ُطوبالَة بالَمْوِت ، وَحنانةُ : اسُم َراعٍ ، ونََصبَ نعاني : أَْخبرني 

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ْبلَةُ   ٌء من َخَشٍب تَتّخذُه النِّساُء.: شي الطَّ

يِب ، وأَْيضاً : َسلَّةُ الطَّعاِم وهو كالِخَوانِ  الطَّْبلُ و ْبعة للّطِ ً : الرَّ  والَجْمُع الطَّبَالَى. الطَّْبليَّة  ويقاُل أَْيضا

 : النَّْعَجةُ : وأَْرٌض خاِرَج ِمْصَر تُْعَرُف بذِلَك. الطَّبالَةُ و

 ذُو َوْجَهْين للنِكد الُمَرائي. َطْبلٌ  ومن المجاِز : هو

 تَْحَت الِكساِء. الطَّْبل وفالٌن يَْضِربُ 

ةُ تقو كةً ، والعامَّ ْين أَبُو النَّْصر َمْنصورُ وَطبَلَيه ، محرَّ  ُل طبلوهه قَْريَةٌ من أَْعماِل ِمْصَر من الَمنُوفِيَّة ، وقد َدَخْلتها ومنها اإِلماُم ناِصُر الّدِ

ِزين في الَمْعقوِل والَمْنقوِل. الطَّْبالِويُّ   الشافِِعيُّ أََحُد الُمبَرَّ



14247 

 

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَسفَْرَجٍل : لُغَةٌ في َطبَْرَزد َطبَْرَزلُ  : [طبرزل]

__________________ 
 انظر الشاحر. (ج)( هبامش القاموس : قد خالف فيه اصطالحه من الرمز حبرف 1)
 ( اللسان.2)
اس ا ونسـبهما يف وقد سـقرت األو  منه ا وانظر اللسـان والتكملة ا والثاين يف الصـحاح واألسـ« سـتعلمون»وفيه  138( ديوانه ط بريوت ص 3)

 لر بة. قا  الصاغاين : واختلفت نسخ اجلمهرة يف هذا ففي بعضها : 308/  1اجلمهرة 
 مث جــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــت ابنــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــال  رســـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــي 

 قــــــــــــــــد عــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــوان أاّن خــــــــــــــــيــــــــــــــــار الــــــــــــــــطــــــــــــــــبــــــــــــــــر    

  

 ويف بعضها النطال  رسلي ا من غري نسبة الرجز إىل أحد.

 والتكملة. 308/  1( اللسان واألساس واجلمهرة 4)
 اللسان واألساس والتكملة.( 5)
 .441/  3( لي  يف ديوانه ا ويف اللسان نسبه لطرفة ا والصحاح واملقايي  6)
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َمِعي  ا ونـََقَله يـَعحقوب وقاَ  : هو ِمثَاٌ  ال َأعحرِفُه.  وَطرَبحَزن : هلذا الس ك ِر ا فارِِسييف ُمَعر ٌب ا َحَكاه األصح
ه الْستَِوائِهما في االْستِْعماِل ، كوَطبَ  َطبَْرَزلُ  وقاَل ابُن جنِّي : ما ْرَزُن ، لْسَت بأَْن تَْجعَل أََحَدهما أَْصالً لصاِحبِه بأَْولَى منك بَحْمِله على ِضّدِ

 في اللَِّساِن.

حالُ   :[طحل] َمْعُروفَةٌ ، وهي لَْحَمةٌ َسْوَداُء َعِريَضةٌ في بَْطِن اإِلْنساِن وغيِره عن اليََساِر الِزقَةٌ بالَجْنِب ، ُمَذكَّر ،  م (1) ، كِكتاٍب : لَْحَمةٌ  الّطِ

َح به اللّْحيانيُّ ،  ، ال يَُكسَُّر على غيِر ذِلَك. كُكتُبٍ  ، ُطُحلٌ  ج َصرَّ

ِف بِن أَْصَمَع : ِطحالَهُ  َعُظمَ  إذا َطِحلٌ  كفَِرَح ، فهو الرُجُل ، َطِحلَ و  ، قاَل الحاِرُث بُن ُمَصّرِ

رَتِضــــــــــــــــــــــــــاً  عــــــــــــح ي  مــــــــــــُ ا أَرَاَد الــــــــــــكــــــــــــَ ِويــــــــــــه إمــــــــــــ   َأكــــــــــــح

ال      حــــــِ ين الــــــطــــــ  ِز الــــــطــــــ  حــــــح ينِّ مــــــن الــــــنــــــ  طــــــَ ُ
ي  املــــــ (2)كــــــَ

 

  
 من َحْمأَةٍ. وتَغَيََّرْت َرائَِحتُه فَسَد وأَْنتَنَ  وَطِهَل : الماءُ  َطِحلَ و

 .َمْطحولٌ  : فهو كعُنَِي ، َطْحالً : َشكاهُ  الرُجُل ، ُطِحلَ و

ُك : أََصابَ  ، بالفتحِ  كَمنَعَهُ ، َطْحالً  ، َطَحلَهو  .َمْطُحولٌ  فهو ِطَحالَهُ  ويَُحرَّ

ماِد. ، بالضّمِ : لَْوٌن بين الغُْبَرةِ والسَّواِد بِبيَاٍض قليلٍ  الطُّْحلَةُ و  ، ونَصُّ الُمْحَكِم : بَْين الغُْبَرةِ والبَياِض بَسَواٍد قليٍل كلَْوِن الرَّ

 ، قاَل الشَّْنفََرى. أَْطَحلُ  ِذئْبٌ 

 (3) َأطحَحرُ أََزّ  هَتَاَداُه الت ناِئُف 
ماِد وأََرى أَبَا َحنِيفَةَ َحَكى نَْصل األَْطَحلُ  َطْحالً ، وَجعَل أَبُو ُعبَْيدٍ  كفَِرحَ  ِحلَ طَ  منه شاةٌ َطْحالُء ، والِفْعلُ و  اسُم اللَّْوِن فقاَل : هو لَْوُن الرَّ

 .أَْطَحلُ  : إذا لم يَُكْن صافي اللَّْوِن ، وكذِلَك َشرابٌ  طاِحلٌ  وَشرابٌ  .أَْطَحل

 :، قاَل ُرْؤبَة  : َكِدرٌ  طاِحلٌ  ُغبارٌ و

َس  الَقتاَم و   (4) الط اِحالبـَلحدٌة ُتكح
، وهو الَوافُِد على النََّجاِشّي  شاِعٌر ُهَذِليٌّ  ، وَرأَْيته في ِديواِن أَْشعاِرهم َمْضبُوطاً كُمْحِسٍن ، ، كِمْنبَرٍ  ِمْطَحلٍ  َواثِلَةَ بنِ  َمْعِقُل بُن ُخَوْيِلِد بنِ و

 .الَمطاِحلِ  أَو هو أَبُو هم فَوَهبَهم له ،في األَْسَرى كانوا من قَْوِمه فَكلََّمه في

 قُتِلوا فيه. لهم : يَْومٌ  الَمطاِحلِ  يَْومُ و

 ، قاَل عبُد َمناِف بُن ربع الُهَذليُّ : ع الَمطاِحلُ  أَو

ِه  نـــــــــــٍا ومـــــــــــائـــــــــــِ وكـــــــــــم مـــــــــــن حـــــــــــُ عـــــــــــُ نــــــــــــَ  هـــــــــــُم مـــــــــــَ

(5)املــــــــطــــــــاحــــــــرِ هــــــــم أســــــــــــــــــــــلــــــــكــــــــوكــــــــم أنــــــــَف عــــــــاِذ و     
 

  
 بالدَّاِل الُمْهَملَة ، وأَنفها أَولها ويُْرَوى الَمَطافِل. الَمطاِحلِ  وَرَوى أَبُو َعْمٍرو : عاد

ً و كَكتٍِف : الغَْضباُن. ، الطَِّحلُ و  ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : الَمآْلنُ  أَْيضا

ه  راغـــــــــــــــــُ زاُ  فـــــــــــــــــِ ُروُد وال يـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــا ِإنح يـ

يـــــــــــــاِ       ه مـــــــــــــن اأَلعـــــــــــــح عـــــــــــــُ نــــــــــــــَ اًل وميـــــــــــــَح حـــــــــــــِ (6)طـــــــــــــَ
 

  
 د العرب فراغ.قاَل : كل إناء عن

 ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الماُء الُمَطْحلَبُ  أَْيضاً :و

 ، قاَل ُزَهْير : الطُّْحلُبِ  كثيرُ  َطِحلٌ  وقَل أَبُو َزْيٍد : ماءٌ 

َرابٍت مــــــــــاُ هــــــــــا  َن مــــــــــن شــــــــــــــــــــــــَ ُرجــــــــــح رٌ حيــــــــــَح حــــــــــِ  طــــــــــَ

َرقـــــــــا      م  والـــــــــغـــــــــَ َن الـــــــــغـــــــــَ فـــــــــح ُذوِع لـــــــــََ (7)عـــــــــلـــــــــ  اجلـــــــــُ
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ً و  الَكِدُر ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. األَْسَودُ  أَْيضا

َمْخَشِريُّ : وفيه َوْجَهان : أَْن يكوَن من  .الطُّْحلُبِ  ، أَو من مْعنَى الّطحالِ  قاَل الزَّ

__________________ 
أحر لنا ميتتان ودمان ا امليتتان : الســــــــــــــمك واجلراد ا والدمان : الكبد  كلتاب  م ا يف ا ديث :( عل  هامش القاموس : قوله : الطحا   1)

 «والطحا  ا ففي تفسريه ابللحم نظر ا أفاده القرايف
 ( اللسان.2)
 وصدره فيه : 601/  2ا خمتار الشعر اجلاهلي  26( من المية العرب للشنفر  بيت رقم 3)

 يِد كما َغَداأغُدو عل  الُقوِت الز هو 
 واللسان والتكملة وبعده فيها : 124( ديوانه ص 4)

 تُقنِّض املوماَة طسالً طاسالً 
 .44/  2( ديوان اهلذليا 5)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.6)
 واللسان واألساس والتهذيب. 41( ديوانه ط بريوت ص 7)
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 َمألَهُ. ، َطْحالً  كَمنَعَه ، َطَحلَهُ و

 : َمْملوٌء. َمْطحولٌ  إناءٌ و

 َكلٍب. : اسمُ  كِكتابٍ  ، ِطَحالٌ و

ً و  ، كُسكٍَّر ، وقيَل : َجبٌَل ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل : ع : لبَنِي الغُبَّرِ  أَْيضا

نح  كــــــــــُ يحشــــــــــــــــــــــــُة مل تــــــــــَ بـــــــــــَ يــــــــــاد اي كــــــــــُ َت الــــــــــلــــــــــ   لــــــــــيــــــــــح

زحٍم      لــــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــا حبــــــــــــــَ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ ا إال  كــــــــــــــَ حــــــــــــــَ (1)طــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل األَْخَطُل :

ٍ  و  َريـــــــــِّ يـــــــــَ  بـــــــــِ قـــــــــِ ال الـــــــــَبســـــــــــــــــــــــيـــــــــطـــــــــَة فـــــــــالشـــــــــــــــــــــــ   عـــــــــَ

ٍة      َ ُرَ بــــــــــــــ  اح وحُج بــــــــــــــَ حــــــــــــــا ِ فــــــــــــــالضـــــــــــــــــــــــــــ  (2)فــــــــــــــطــــــــــــــِ
 

  
 اليَْشكِريّ  ، يُْضَرُب لمن َطلََب حاَجةً إلى َمْن أَساَء إليه ، ألّن ُسَوْيَد بَن أَبي كاِهلٍ  ِطحالٍ  ومنه الَمثَُل : َضيَّْعَت البِكاَر على قاَل األَْزَهِريُّ :

 بقَْوِله :  في َرْجٍز له بَّرٍ َهَجا بني غُ 

ـــــــــــــغـــــــــــــرِي مـــــــــــــاِ   ُك ب ـــــــــــــح ي ـــــــــــــ  ـــــــــــــنـ ر ه ال نح ســـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

رب ِايُت عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ       حـــــــــــــــــــا ِ فـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــُ  طـــــــــــــــــــِ

  

 (3)َشواِغراً يـُلحِمعحَن ابلُقف اِ  

 ، والبِكاُر َجْمُع بَْكر وهو الفَِتيُّ من اإِلبِِل. فقالُوا له ذِلكَ  ، وفي نسخٍة على فََكاِكه ، ثم أُِسَر سَوْيُد فََطلََب إلى بني ُغبٍَّر أَْن يُعينُوهُ في فِكاِكه

ُث أَبُو عل بِمْصرَ  بل ثاَلُث قًُرى َطحالُء : قَْريَتانِ و ّيِ من أَْعماِل الشَّْرقيِة من إْحَداها وهي الَمْشهوَرةُ الُمْشِرفَةُ على النِّيِل شْيُخنا المفنن الُمحّدِ

 [ه 1181]ُعَمُر بُن علّيِ بِن يَْحيَى بِن ُمْصطفَى الماِلِكيُّ الطَّْحالِويُّ الُمتََوفِّي َسنَة 

ا يُْستَْدَرُك عليه :*  وممَّ

. وِكساءٌ له ، وهو َمثٌَل لُسْرعِة َجْريِه ، كما يقاُل للبَعيِر ال َمراَرةَ له أَي ال َجَساَرة له ، نَقَ  ِطَحالَ  يقاُل : إنَّ الفََرَس ال :  أَْطحلُ  لَه الَجْوَهِريُّ

حالِ  على لونِ   .الّطِ

 .(4): إذا لم يَُكْن َصافياً  أَْطحلُ  وَرمادٌ 

 للذي تَْعلُو ُخْضرتَه قليُل ُصْفَرةٍ. أَْطَحل ويقاُل : فََرٌس أَْخَضر

ألَنَّه نََزلَه ، وفيه الغَاُر  أَْطَحل َمنَاةِ بِن أُّدِ بِن طابَِخةَ ، يقاُل : ثَْورٌ : َجبٌَل بَمكَّةَ ، َحَرَسها هللاُ تعالَى ، يُضاُف إليِه ثَْوُر بُن عبِد  أَْطَحلُ و

 الَمْذُكوُر في القُْرآِن.

 اوَد.النَِّسائي وأَبي دَ ومحمُد بُن َطْحالَء الَمَدنيُّ عن أَبي َسلََمةَ واألَْعَرج ، وعنه اْبناه يَْعقوب ويَْحيَى والدََّراوْرِدي ، َصُدوٌق من رجاِل 

ْخِميلُ  : [طخمل] . ، كِقْنديلٍ  الّطِ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

يكُ  وقاَل اللَّْيُث : هو  ، وأَْنَشَد : الّدِ

ه  ـــــــــــاحـــــــــــِ ن ِم جـــــــــــَ ـــــــــــح ـــــــــــرٍت وَرق ي رحطـــــــــــِ ُت خلـــــــــــِ ـــــــــــح ب جـــــــــــِ  عـــــــــــَ

ة و      يــــــــــرٍ ُرمــــــــــ  مــــــــــِ خــــــــــح اِدر  طــــــــــِ غــــــــــَ ِث الصــــــــــــــــــــــــ  (5)وَرعــــــــــح
 

  
 قََرأُْت في نسخٍة من كتاِب اللّْيِث فََذَكَره.أَْوَرَده األَْزَهِريُّ في ترجمِة َخَرَط ، قاَل : 

ْربالُ  : [طربل]  فَْوَق الَجبَِل. ، بالكسِر : َعلٌَم يُْبنَى الّطِ

 كلُّ بِناٍء عاٍل. قيَل : هوو

 مائِلٍَة. كلُّ قِْطعٍَة من َجبٍَل أَو حائٍِط ُمْستَِطيلٍة في السَّماءِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : هيو
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 : هي الِقْطعَةُ العاِليَةُ من الِجَداِر. وقاَل الَجْوَهِريُّ 

ْخرةُ العظيمةُ الُمْشِرفةُ من الَجبَلِ  أَْيضاً :و  ، قاَل َجِريُر : الصَّ

ذ ٌب  رو  ُمشـــــــــــــــــــــــــَ ُب الـــــــــــعـــــــــــُ ذح  أَلـــــــــــو  هبـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــ 

تح عــــــــــــــلــــــــــــــ       نــــــــــــــَ ا وَكــــــــــــــَ رحاب ِ فــــــــــــــكــــــــــــــبلــــــــــــــ  (5)طــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : هو الَهَدُف الُمْشِرُف.

 مائٍِل فليُْسرعِ الَمْشي. بِطْربالٍ  الحِديِث : إذا َمرَّ أََحُدُكمفي و

__________________ 
 والتهذيب.« طحا »واللسان والتكملة ومعجم البلدان  257( ديوانه ص 1)
 ( اللسان.2)
بنو »ويف املصـــادر ضـــبطت « طحا »البلدان ( األو  والثاين من شـــواهد القاموس ا والرجز يف اللســـان والتكملة والتهذيب واألســـاس ومعجم 3)

 ابلقلم بضم ففتح خالفاً لضبرت القاموس وتنظري الشارح كُسك ر.« ُغرَب 
 302/  7ومعجم املؤلفا لكحالة ج  352/  1بياض ابألصر وما أثبتناه عن : فهرس الفهارس للكتاين ج  (*)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
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ْومعِة والبِنَاء المْرتَِفع. قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ :  هو َشبِْيه بالَمْنَظَرةِ من َمنَاِظِر العََجِم كَهْيئِة الصَّ

ماِل ، يَتََظلَُّل بها نَواِطيرُ  (1)قاَل األَْزَهِريُّ : وَرأَْيَت أَْهَل النَّْخِل في بَْيضاء بنِي َجِذيمة يَْبنُوَن ِخياماً من َسعَف النَّْخِل فَْوَق نُْقبان   (2)هم الّرِ

 والعََراِزيل. الطََّرابيل ويَُسّمونها

اِحٌد منها بَمْوِضعٍ قَريٍب من البَْصَرةِ ، وقاَل ابُن ُشَمْيِل : هو بناٌء يُْبنَى َعلَماً للَخْيِل يُْستَبُق إليه ، ومنه ما هو مثُْل الَمنَارةِ ، وبالَمْنَجَشانِيَِّة و

 قاَل ُدَكْين :

َن   رحاب الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــِّ محـــــــــــــــــىت إذا كـــــــــــــــــان ُدَويـــــــــــــــــح

لحصـــــــــــــــــــــــا      ـــــــــٍر صـــــــــــــــــــــــَ ي هـــــــــِ ـــــــــه بصـــــــــــــــــــــــَ َن مـــــــــن عـــــــــح  َرجـــــــــَ

  

ثَا    (3)ُمَطه ر الص ورة مثر التِّمح

ر ْربالُ  فُّسِ  هنا بالَمنَاَرةِ. الّطِ

. َمدَّهُ إلى فَْوقُ  إذا بَْولَه َطْربَلَ  يقاُل :و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 يَُدقُّ به الُكْدُس. الذي ، كِقْنِديٍل النَّْوَرجُ  الِطْربيلُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 الشأِم : َصواِمعُها. َطرابيلُ و قاَل الَجْوَهِريُّ :

اُء : ْربال وقاَل الفرَّ ْوَمعَة. الّطِ  الصَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 فالٌن : إذا َسَحَب َذْيلَه وتََمطَّى في ِمْشيَتِه. َطْربَلَ 

ةٌ   الَجَوانِِب : َطِويلَتُها ، َرَواهُ ابُن حمويه عن َشِمٍر. ُمَطْربَلَةُ  وَجرَّ

ْربالَ و ْربِيلُ و ، بالكسِر : قَْريَةٌ بَهَجَر. الّطِ  : أُْخَرى قالَهُ نَْصر. الّطِ

ْرِجهالَةُ   :[طرجهل] ْرِجهاَرةِ  َمْعروفَةٌ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، الِفْنَجانَةِ  : ِمثْلُ  ، بالكسرِ  الّطِ اِء ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعِه. (4) كالّطِ  بالرَّ

تُ  : [طرغل] مِ  األُْطُرُغالَّ اِء والغَْيِن الُمْعَجَمِة وتَْشِديِد الالَّ . وقاَل َشِمٌر : هي ، بضِم الَهْمَزةِ والرَّ الدَّباسيُّ والقَماِريُّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 األَْطواِق. (5) والصَّالِصُل ذواتُ 

.قاَل   األَْزَهِريُّ : وال أَْدِري أََمْعَرٌب أَم َعَربيٌّ

يَْت باسِم هذا الصَّْوت.  قْلُت : وكأَنَّها ُسّمِ

 والصَّالِصُل : هي الفََواِخت أَو ما يُْشبُِهها ، وقد تقدََّم قَِريباً.

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

باِعي : دَ  َطْرفَل : [طرفل]  َواُء ُمَؤلَّف ، ولْيَس بعََربّيِ َمْحٍض.: قاَل األَْزَهِريُّ في الرُّ

ٌح به في ُكتُِب األَِطبَّاِء. اطريفل قْلُت : وكأَنَّه يْعنِي به  ، وهو نَْوعان َكبيٌر وَصغيٌر كما هو ُمَصرَّ

 ، كما في الُمْحَكِم. : الماُء الجاِري على َوْجِه األَْرِض  الطَّْسلُ  : [طسل]

 .َطَسَل َطسالً  وقد اْضِطرابُهُ  قاَل الَجْوَهِريُّ و السَّراِب ،َضوُء  أَْيضاً :و

اُق ، ، كَصْيقٍَل : السَّرابُ  الطَّْيَسلُ و يحُ  البَرَّ . والغُبارُ  منها ، أَو الشَّديدةُ  عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، كالطَّسيلِ  ، (6) أَو الّرِ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 اللَّيالي.الُمْظِلُم من  أَْيضاً :و
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 ٍء.الَكثيُر من كّلِ شي أَْيضاً :و

ين بناًء على أَنَّ الَمه زائَِدةٌ. َطْيَسلٌ  ونَعَمٌ  َطْيَسلٌ  يقاُل : ماءٌ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وقد َذَكَره المصنُِّف أَْيضاً في الّسِ

َز ابُن َعْصفوٍر في الممتعِ َكْونَها كسبط وسبطر.  وَجوَّ

ياَدةُ أَْولَى.قاَل أَبُو َحيَّا  ن : والّزِ

ً و ينِ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، الّطْستُ  أَْيضا  ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه. كالسَّْطل ُمقَدَّمةَ الّسِ

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. قَِريباً فََكثَُر مالُهُ  َسفَراً  َسافَرَ  الرُجُل : َطْيَسلَ و

__________________ 
 .«نقيان»( اللسان والتهذيب : 1)
 ( يعين يف أايم الصرام ا كما يف التهذيب.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .«هكذا هو ابلكسر يف النسخ ا لكن صنيعه يف ابب الراء يقتضي الفتح فليحرر اه»( عل  هامش القاموس : 4)
 ( يف القاموس : ذات.5)
 .«والريحُ »( يف القاموس : 6)
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 َصْخر : قالَ  اسمٌ  ، كَحْيَدَرةَ : َطْيَسلَةُ و

ُت آِ   ينِّ ُأخـــــــــــــــح َزُأ مـــــــــــــــِ هح هتـــــــــــــــَح ـــــــــــــــَ ل يحســـــــــــــــــــــــــــــَ  طـــــــــــــــَ

طــــــــــًا ال شــــــــــــــــــــــــي     لــــــــــِ بــــــــــح هح قــــــــــالــــــــــت أَراُه مــــــــــُ (1)َء لــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : التَّراُب الدَّقيُق الناِعُم ، قاَل ُرْؤبَة : الطَّْسلُ 

َوحَماة 
التـَُقنُِّض امل  (2) طاِسال َطسح

 أَي ُمْلبِس ، وأَْنَشَد أَبُو َعْمٍرو : طاِسلٌ  والسَّاِطل : من الغُباِر الُمْرتَِفعِ ، ويقاُل قتامٌ  الطَّاِسلُ  وقيَل :

ال  طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــاٍ  َقســـــــــــــــــــــــــــــح رِّ زُق ض يف كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ رحف ـــــــــــــــَ  تـ

ال     هــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــان مــــــــــَ ُم ربح تح مــــــــــن شــــــــــــــــــــــــُ حــــــــــَ بــــــــــ   فصــــــــــــــــــــــــَ

  

َضَر طَيحساً َزغحَربِّياً طَيحَسال   (3)َأخح

 والطَّْرَطبِيس بمْعنَى واِحٍد في الَكثْرةِ. الطَّْيَسلُ و قاَل : والطَّْيسُ يَِصُف َحِميراً َوَرَدْت ماًء. 

 التَّنَكُُّر. التََّطْيسلُ و وقاَل أَبُو َعْمٍرو :

يُح عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الطَّْيَسلُ و  الّرِ

. ، كالَمْنعِ  الطَّْعلُ  : [طعل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 في األَْنَساِب. (4) الطَّْعنُ  األَْعَرابّيِ : هووقاَل ابُن 

ُم. الطاِعلُ و قاَل :  السَّهُم الُمقَوَّ

 قاَل األَْزَهِريُّ : وهذان َحْرفان َغِرْيبَان لم أَْسَمْعُهما لغَْيِره.

ْخُص النَّاِعُم من كّلِ شي الطَّْفلُ  : [طفل]  ٍء.: الرَّ

د  بالطَّْفلِ  يُوَصَف البَناُن وهو جمعٌ ، وإنما َجاَز أَْن  َطْفلٌ  يقاُل : بنانٌ  وهو واِحٌد ، ألَنَّ كلَّ َجْمعٍ لْيَس بَْينه وبَْين واِحِده إالَّ الهاء فإنَّه يَُوحَّ

 ويَُذكَّر ، ولهذا قاَل ُحَميد بُن ثُْوٍر َرِضَي هللاُ تعالى عنه :

هح  نـــــــَ حــــــح َ  عــــــنـــــــه َمســــــــــــــــــــَ ــــــح ب ــــــِّ ــــــل َن ال فــــــح ا َكشــــــــــــــــــــَ مـــــــ  ــــــَ ــــــل  ف

راِف      رٍ أَبطــــــــــــح فــــــــــــح ا زَ  طــــــــــــَ َوِشــــــــــــ  اًل مــــــــــــُ يــــــــــــح (5)اَن غــــــــــــَ
 

  
 فََجعَلَه بََدالً عنه. َطْفلِ  أََراَد بأَْطراِف بَنانٍ 

 ، بالضّمِ ، قاَل َعْمُرو بُن قَِميئة : ُطفُولٌ و ، بالكسِر ، ِطفالٌ  ج قاَل الَجْوَهِريُّ :

قــــــــــــــا  ِص الــــــــــــــنــــــــــــــ  ِر ِدعــــــــــــــح ثــــــــــــــح ٍر مــــــــــــــِ فــــــــــــــَ  إىل كــــــــــــــَ

اال و      فــــــــــــَ ُب بــــــــــــيضــــــــــــــــــــــــــًا طــــــــــــِ لــــــــــــِّ قــــــــــــَ فٍّ تـــــــــــــُ (6)كــــــــــــَ
 

  
 وقاَل ابُن َهْرمة :

ومـــــــــــِ  ون تـــــــــــُ ِر الـــــــــــَواشـــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــُ غـــــــــــح ىَت مـــــــــــا يــــــــــــَ  ءح مـــــــــــَ

مــــــــــــــــــٍة      عــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ نـ راٍف مــــــــــــــــــُ و أَبطــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــُ (7)طــــــــــــــــــُ
 

  
 ، قاَل األَْعَشى : هي بهاءٍ و

ُة  صـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــةُ َرخح ل فـــــــــــــــــح رح  طـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ر تـ  اأَلاَنمـــــــــــــــــِ

الِ       ه خبـــــــــــِ فـــــــــــ  كـــــــــــُ خـــــــــــًا مـــــــــــا تـــــــــــَ ب  ســـــــــــــــــــــــــُ (8)تـــــــــــَ
 

  
 : إذا َرُخَص. ُطفُولَةً و َطفالَةً  ، كَكُرَم ، َطفُلَ  وقد
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ْفلُ و ِغيُر من كّلِ شي الّطِ حاحِ ، ٍء أَو الَمْولودُ ، بالكسِر : الصَّ ً  ، كما في الّصِ حاحِ ، ِطْفلٌ  وَولَُد كّلِ وْحِشيٍَّة أَْيضا ،  الطَّفَلِ  بَيِّنُ  ، كما في الّصِ

كةً  ِهما مع تْشِديِد الياِء في األَِخيرةِ وقد ُسِمَع تَْخِفيفُها أَْيضاً وال فِْعل له ، نَقَلَه ابُن ِسْيده في الُمْحَكِم  الطُّفوِليَّةِ و الطُّفولَةِ و الطَّفالَةِ و محرَّ بضّمِ

اُح الفَِصيحِ قاِطبَةً ، واْستَْعَمله عياٌض وغيُره هكذا َمْصدراً فال عْبَرةَ بُمنَاقَشِة الشِّ  اح هاب وغوالسرقسطّي في األَْفعَاِل وُشرَّ يره من ُشرَّ

ْن يُْعتََمُد عليه في اللُّغَِة ذََكُروا ُورُ  اِغَب وغيَرهُ ممَّ َمْصدراً ، فال يَْحتاج إلى  الطُّفولَة ودَ الشفاء تَْقليداً له في إْنَكاِر ُوُروِده َزاِعِمين أَنَّ الرَّ

 ً ِة اللُّغَِة ، ثم قاَل الّشهاب النِّْسبَة التي تَصيُر بها الَجَواِمُد َمَصاِدر ، وَجعَلُوا ِمثْله سماعيّا  ِمثْل الُخُصوِصيّة كما فَعَلَه الَمْرُزوقي وغيُره من أَئمَّ

 إالَّ أن المصنِّف ثِقَةٌ فلعلّه َوقََف عليه.

 قد أََشْرنا لبْطالنِه منقاَل َشْيُخنا : َدْعَواُهم فيه أَنَّ الياَء للنََّسِب ال يَْخلو عن نََظٍر وإن قالَهُ السَّْعُد وغيُره في الُخصوِصيَّة ف

__________________ 
َخريح بن ُعَمري ا ومل ينســـبه يف اللســـان ا ورواية الثاين فيه.1) ويف  قالت : أراه يف الوقار والعله. ( مل أجده يف شـــعر صـــخر ا ويف التكملة نســـبه لصـــُ

 هح إّما تريين للوقار والَعلَ  ورد : 1315/  3زايدات شعره يف شرح أشعار اهلذليا 
 واللسان والتهذيب. 124( أراجيزه ص 2)
 ( اللسان.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : الَقدحُح.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان.7)
 واللسان.« حرة طفلة»برواية :  164( ديوانه ط بريوت ص 8)
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ا اد ُعوها يف لُغِة الَفتحح ُوُجوٍه منها : َكوحن ايئِه ُحِكي فيها  ِفيُف وايُء الن سِب ال خُتَف ُف ا ومنها َأن  َدعحو  الن سِب إل  الت خح
َصاِدر  ا وأَم ا من نـََقر الضم  يف اخلصوِصي ة وَشَبِهه فال يـَُتص ور عنحَده َنَسٌب ا ومنها : َأن  هذه الياَء َوقـََعتح يف كثرٍي من

َ
امل

تح ع يِح الجي ليحســَ ر اِح الَفصــِ يحَده وشــُ ه َحَكاه مجاَعٌة غرُي عياٍض كابِن ســِ ل  فعولٍة كالط واعي ِة ا ومنها : أّن هذا الل فَة نـَفحســَ
َرحُزوقّي وغريِه ا فال الحِتَفات إ

  ليه ا إذ علوغريِهم فال يصح  ما قاَلُه الّشهاب وإن اعحَتَمَد فيه عل  الر اِغِب وأَي َدُه بَكالِم امل
ِليم ما قاُلوه فقد صح  ثُبوتُ   وَصح ت اخُلصوِصي ُة ا و ُ َأعحلم ا إنته . الط فولِي ة َتسح

 فَراِجْعه.« خ ص ص»ٌء من ذِلَك في قْلُت : وقد َسبََق شي

بِيُّ يُْدَعى ِطْفالً ِحْين يَْسقُط من بَْطِن أُمِّ   ه إلى أَْن يَْحتلَم.ونَقََل األَْزَهِريُّ عن أَبي الَهْيثِم قاَل : الصَّ

ْل. ِطفلٌ  وقاَل الَمنَاويُّ : ويَْبقى هذا االسُم له حتى يَُميَِّز ثم ال يقاُل له بْعَد ذِلكَ   بل َصبيٌّ ، وهذا ُمنَاَزع بما قالَهُ أَبُو الَهْيثم : إلى أَْن يَْحتَلم فتأمَّ

ْفلُ  قاَل الَجْوَهِريُّ : وقد يكونُ  ْفِل الَِّذيَن ََلْ َيْظَهُروا َعلى َعْوراِت النِّساءِ ) الُجنُِب. قاَل هللاُ تعالَى : واِحداً وَجْمعاً ِمثْلُ  الّطِ  ، (1) (َأِو الطِّ

اُج في قَْوِله تعالَى : .أَْطفالٌ  ج جَّ ،  ِطْفلٌ و ِطْفلَةٌ  ، والعََرُب تَقُوُل : جاِريَةُ  أَْطفالٍ  أَنَّه هنا في َمْوِضعِ  .(2) (ُثَّ ُُيْرُِجُكْم ِطْفالً ) قاَل الزَّ

 وِطْفالٌت في الِقياِس. ِطْفلَتانِ و أَْطفالٌ و وِطْفالنِ  ِطْفلَةٌ و طْفلٌ  . ويقاُل :ِطْفلٌ  (3)، وِغْلمان  ِطْفلٌ  ، وُغالمٌ  ِطْفلٌ  ، وَجوارٍ  ِطْفلٌ  وَجاِريَتان

 : وسلمعليههللاصلىَشَد النبيَّ ، في حِديِث االْستِْسقَاِء : أَن أَْعَرابِيّاً أَنْ و

راء يــــــــــــدمــــــــــــ  لــــــــــــبــــــــــــاهنــــــــــــا  ذح ا  والــــــــــــعــــــــــــَ نــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ  أَتـ

يبِّ عــــــــن و      ت أُم  الصــــــــــــــــــــــّ لــــــــَ غــــــــِ رقــــــــد شــــــــــــــــــــــُ فــــــــح  الــــــــطــــــــِّ

  
ْفلُ  من المجاِز :و غيَرةُ. يقاُل : هو يَْسعَى لي في الحاَجةُ  : الّطِ ْفلُ و الَحَوائجِ أَي ِصغاُرها ، كما في األَساِس. أَْطفالِ  الصَّ  اللَّيُل. أَْيضاً : الّطِ

ِله وهو مجاٌز كما في األَساِس. ِطْفلٌ  يقاُل : أَتَْيته واللّيلُ   في أَوَّ

ْفلُ و  عن ابِن ِسْيَده ، قاَل الشاِعُر : الشَّمُس قُْرَب الغُروبِ  أَْيضاً : الّطِ

ُ  و   (4) ِطفحرٌ ال ُمَتالِفياً والش مح
ْفلُ  من المجاِز :و  الناِر. ِطْفلَ  ، كما في الُمْحَكِم : أَو الَجْمَرةُ ، كما في األََساِس. يقاُل : لَفَْفت في الخْرقَةِ  َسْقُط النَّارِ  الّطِ

ر به قَْوُل ُزَهْيٍر  أَْطفالُ  ، ومنه تََطايََرت أَْطفالٌ  والَجْمعُ  ِطْفلَةٌ و ِطْفلٌ  ْقَدحُ وفي التَّْهِذيِب : يقاُل للنَّاِر ساَعةَ تُ  الناِر أَي َشَررها ، وكلُّ ذِلَك قد فُّسِ

: 

نح  ــــــــــــــــــَ أَب ِر مث أَلدح جــــــــــــــــــح نح ابلــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــَ  أَلرححتــــــــــــــــــَِ

ين      ّرِجـــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــُ يـــــــــــر إال  َأنح يـ رُ إىل الـــــــــــلـــــــــــ  فـــــــــــح (5)طـــــــــــِ
 

  
ً وكلُّ ُجْزٍء من كّلِ شي ِمثْل قَْدح ناٍر أَو نزوٍل للبَْوِل وما أَْشبََهه.يْعنِي حاَجةً يَِسيرة  ، ومن هنا  أَْطفالٌ  ، والَجْمعُ  ِطْفلٌ  ٍء َعْيناً كاَن أَو َحَدثا

 الَهّمِ والُحّبِ قاَل : ِطْفلُ  قالُوا

يـــــــــــُر  ـــــــــــلـــــــــــ  م  إد  ال فـــــــــــا َ َيضـــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــا  َأطـــــــــــح بـــــــــــِّ  حـــــــــــُ

يـــــــص الـــــــبـــــــَ      مـــــــِ م  أَزحراَر الـــــــقـــــــَ (6)نـــــــائـــــــُ  كـــــــمـــــــا ضـــــــــــــــــــــَ
 

  
ْفلِ  ، كُمْحِسن : ذاتُ  الُمْطِفلُ و  المْرأَةُ والظَّْبيَةُ والنَّعَُم ، قاَل لَبيٌد : أَْطفَلَتِ  ، وقد من اإِلْنِس والَوْحِش  الّطِ

قــــــــــــان و  هــــــــــــَ ــــــــــــح روَع األَيـ ال فــــــــــــُ عــــــــــــَ ــــــــــــَ تفـ لــــــــــــَ فــــــــــــَ  َأطــــــــــــح

هـــــــــــا      عـــــــــــامـــــــــــُ بـــــــــــاُ هـــــــــــا ونـــــــــــَ اح  ـــــــــــِ تـــــــــــَ هـــــــــــَ لـــــــــــح (7)ابجلـــــــــــَ
 

  
حاحِ : بَاِء : َمطافِلُ و َمطافِيلُ  ج الظَّْبيَةُ َمعَها َولَُدها وهي قَِريبَةُ َعْهِد بالنَّتاجِ ، الُمْطِفلُ  وفي الّصِ  ، قاَل ُرْؤبَة في الّظِ
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هــــــــــا بــــــــــدائــــــــــال  لــــــــــِ  فــــــــــاســــــــــــــــــــــــتــــــــــبــــــــــدلــــــــــت مــــــــــن َأهــــــــــح

ال     ــــــــــــــــِ طــــــــــــــــاف ــــــــــــــــًا وآرامــــــــــــــــًا هبــــــــــــــــا مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــن  عــــــــــــــــي

  
__________________ 

 .31( النور اآية 1)
 .67( غافر 2)
 .«قوله : وغلمان طفر ا سقرت قبله من خطه كاللسان : وغالمان طفر نظري ما قبله»املطبوعة املصرية : ( هبامش 3)
 ( وعجزه يف اللسان واألساس والتهذيب :4)

 ببع  نواشغ الوادي محوالً 
 ومل ينسبه يف اللسان ا ونسبه يف األساس للمرار وصدره فيه :

 ال متالقياً واللير طفرو 
 واللسان واألساس والتهذيب. 59بريوت ص ( ديوانه ط 5)
 ( اللسان.6)
 واللسان والتهذيب. 164( ديوانه ط بريوت ص 7)



14258 

 

 وقاَل أَبُو ذَُؤْيب في اإِلبِِل :

ه و  يـــــــــــنـــــــــــَ َدلـــــــــــِ بـــــــــــح ِك لـــــــــــو تــــــــــــَ نـــــــــــح ديـــــــــــثـــــــــــًا مـــــــــــِ  ِإن  حـــــــــــَ

وٍذ      ـــــــــاِن عـــــــــُ ـــــــــب ر يف أَل حـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــن ىَن ال رجـــــــــَ ـــــــــِ طـــــــــاف  مـــــــــَ

  

يـــــــــرَ  طـــــــــافـــــــــِ هـــــــــا  مـــــــــَ تـــــــــاجـــــــــُ  أَبـــــــــكـــــــــاٍر حـــــــــديـــــــــثـــــــــًا نـــــــــَ

  
ر ُتشـــــــــــــــــــــــا   اصـــــــــــــــــــــــِ فـــــــــَ َ

ر مـــــــــاِء املـــــــــ ثـــــــــح (1)ب مبـــــــــاٍء مـــــــــِ
 

  
 ، باإلْشباعِ ، معها أَْوالُدها. َمطافِلُ  ونُوقٌ  ُمْطِفلٌ  وقاَل أَبُو َعبَْيٍد : ناقَةٌ 

 فهي أَْطفَلَتْ  أَْوالَدها َحِديثاً ، ويقاُل :، أَي اإِلبِل َمَع أَْوالِدها ، والعُوذُ : اإلبُِل التي َوَضعَْت  الَمطافِيل في الحِديِث : ساَرْت قَُرْيٌش بالعُوذِ و

 ، يُريُد أَنَّهم جاؤوا بأَْجَمِعهم ِكبَاَرُهم وِصغَاَرهم. ُمْطِفلَةٌ و ُمْطِفلٌ 

 ، فََجمع بغَْير إْشباعٍ. الَمطاِفل في حِديِث علّيٍ َرِضَي هللاُ تعالى عنه : فأَْقبَْلتم إليَّ إْقبَاَل العُوذو

 أَي بِبَْرِدها. بَْرداً  األَْطفالَ  : تَْقتُلُ  ُمْطِفلٌ  لَيلَةٌ و

 ، وكذِلَك َرشَّحه كما في األَساِس. تََدبََّرهُ  إذا الَكاَلم تَْطِفيالً  َطفَّلَ  من المجاِز :و

 وأَْقبَل بَظالِمِه ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : اللّيُل : َدنا َطفَّلَ و

ا هــــــــــــالــــــــــــو  بحبــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــًا بــــــــــــتــــــــــــَ فح بــــــــــــٍة نـــــــــــــَ يــــــــــــِّ  ٍك طــــــــــــَ

ال      فـــــــــــ  ُر طـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــلـــــــــــ  دااًن إذا ال ُر َأخـــــــــــح ذَكـــــــــــ  ـــــــــــَ (2)ت
 

  
 ، قاَل األَْخَطُل : ِطْفلَها النَّاقَةُ : َرشََّحتْ  َطفَّلَتِ و

ه  ولــــــــــــــَ ر  ُذيــــــــــــــُ ه الــــــــــــــرِّيــــــــــــــُح جــــــــــــــَ تــــــــــــــح َزعــــــــــــــَ  إذا َزعــــــــــــــح

قــــــــــاٌ       وٌذ ثــــــــــِ تح عــــــــــُ عــــــــــَ ركــــــــــمــــــــــا َرجــــــــــ  فــــــــــ  طــــــــــَ (3)تــــــــــُ
 

  
ت بالُوجوبِ  الشَّمسُ  َطفَّلَتِ و  َدنَْت للغُروِب.و : َهمَّ

، أَي في  فيهما ُطفُوالً  تَْطفلُ  كَطفَلَتْ  أَي َدنَْت منه ، الشمُس للغُروبِ  َطفَلَتِ  حِديُث ابِن ُعَمَر : أَنَّه َكِره الصَّالة على الَجناَزةِ ِحْين ومنه

 الشَّمِس والنَّاقِة.

. أَطفالُها السَّيِر حتى تَْلَحقَهاَرفََق بها في  تَْطفيالً : اإِلبِلَ  َطفَّلَ و كاً ، آخُرهُ عنَد الغُروبِ  َطفَلُ و ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ واْصِفرار  العَِشّيِ ، محرَّ

 الشَّمِس.

حاحِ :  الشمُس للغُروِب ، يقاُل : أَتَْيتُه َطفاَلً. َطفَلَتِ  بْعَد العَْصِر إذا الطَّفَلُ  وفي الّصِ

 تُه َطفاَلً أَي ُمْمِسياً ، وذِلَك بْعَد ما تَْدنو الشمس للغُروِب.وقاَل ابُن بُُزْرج : أَتَيْ 

 ، ونَّص الُمْحَكِم : إلى اْستِْكماِلها في األَْرِض. من الغَداِة من لَُدْن ذُروِر الشَّمِس إلى اْستِكانِها في األَْرِض  الطَّفَلُ و

الغَداةِ  َطفَلُ  وفي التَّْهِذيِب :
 من األَْرِض. (5)والعَِشّيِ من لَُدْن أَن تَُهمَّ الشمُس بالذُُّروِر إلى أَْن يَْستَْمِكَن الضَّحُّ  (4)

حُّ في األَْرِض انتهى. ْت بالذُُّروِر ولّما يَْستَْمِكن الضَّ اِغِب : إذا َهمَّ  ونَّص الرَّ

 ويقاُل : أَتَْيتُه َطفاَلً وذِلَك بْعَد ُطلوعِ الشَّمِس.

 : إقباُل اللَّيِل على النّهاِر بُظْلمتِه. الطَّفَلُ و

 وأَْنَشَد البِن َهْرَمة : : الّظْلَمةُ نفُسها * الطَّفَلُ  وقاَل أَبُو َعْمٍرو :

 (6) َطَفرُ قد َعرايَن من َلوحِن الد َج  و 
اغانيُّ إلى نابِغَِة بنِي َشْيبَاَن ، واْسُمه َعبُد هللِا ابن ُمَخاِرق وأَوَّ   لُه :ونََسبَه الصَّ
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 لَِعحُت منها َعزِيَف اجِلنِّ َساِكَنها
 وقد َعرانَي الخ.

ُجُل ُطفوالً : َطفَلَ و  .الطَّفَِل كأَْطفَلَ  َدَخَل في الرَّ

اُء في نواِدِره. َطلَعَتْ  إذا الشَّمسُ  َطفَلَتِ و  ، نَقَلَه الفرَّ

اُج :و جَّ ْت عنَد الغُروبِ  : َطفَلَتْ  قاَل الزَّ ْت ، وكذا بَْين أَتَْيته َطفَلَتو طلعت طفلت أَي بَين ِضدٌّ  وهو كأَْطفَلَتْ  وَدنَْت له اْحَمرَّ  َطفاَلً  اْحَمرَّ

 بْعَد ُطلوعِ الشَّمِس. َطفَالً  ُمْمسياً وأَتَْيته

__________________ 
 واللسان والصحاح والثاين يف التهذيب. 141/  1( البيتان يف ديوان اهلذليا 1)
 بدون نسبة. ( اللسان2)
 ( اللسان واألساس.3)
ونص عبارة التهذيب : وقا  الليث : الط َفُر : َطَفُر الغداة « قوله : طفر الغدارة اخل كذا ابللســــان أيضــــاً وحرره»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 4)

 وَطَفُر العشّي.
 .«الصبحُ »( يف التهذيب : 5)
 ابألصر ليست من القاموس وهي منه. (*)
 ت يف التكملة ا وعجزه يف اللسان والتهذيب ونسباه البن هرمة.( البي6)
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 فأَْفَسَده. ، بالضم ، تَْطفيالً : أَصابَهُ التُّرابُ  ُطفِّلَ و النَّْبُت ، كفَِرَح ، َطِفلَ  قال ابُن َعبَّاِد :و

اغانيُّ ، نَْقالً عن ابنِ  ِطْفلٌ  وقاَل غيُره : ُعْشبٌ  ، بالضم ، أَي كعُنَِي فَراِجع  ُطفِّلَ و ، كفَِرحَ  َطِفلَ   َعبَّاٍد ،لم يَُطْل ، والذي نَّص عليه الصَّ

 الُمِحيِط.

ُمَضاعفاً وظاِهُر قَْوِله بالضِم ، أَنّه كَكُرَم  ُطفِّلَ  بَالضِم ، الخ بأَنَّ التَّْفعيَل َمْصدر ُطفِّلَ و قاَل شْيُخنا : واْعتََرَض بعُضهم على قَْوِل المصنِِّف :

 ، فكْيَف يقُوُل تَْطفيالً.

ِل َكثيراً على الَمْبنِّيِ للَمْجهوِل قْلُت : وهو غفلَةٌ عن اْستِْيفاِء اْصِطالَحاتِه فقَْد أََشْرنا ِمَراراً إلى أَنَّ المصنَِّف قد يُْطِلق : بالضِم ، في األَْفعا

ْبط راِجعِ للعَْين كما هو قاِعدَ وهذا منه  ا ال يَْخفَى فال يُتََوهَّم أَنَّ الضَّ تُه في األَْفعاِل ألَّن ُكالًّ منهما من ويَُؤيُّده ِذْكُر َمْصَدِره تَْطِفيالً إذ َمثَّله ممَّ

 اْصِطالَحاتِه كما ال يَْخفى ، وهللاُ تعالى أَْعلم.

 َطِفيلَةُ ، والذي في اللِّساِن أَنَّه بهاءٍ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب واِحَدتُه (1) يَْبقَى في الَحْوِض واِحَدتُهاكأَميٍر : الماُء الَكِدُر  ، الطَِّفيلُ و

ْفئِلُ  ْنُق الَكِدُر يَْبقَى في الَحْوِض ، والواِحَدةُ ِطْفئِلَةٌ يْعني  َطْفأَلَ  كِزبِرجٍ ألَنَّه َذَكَره في الّطِ ْل.وقاَل : هو الماُء الرَّ  بالواِحَدةِ الطائِفَةَ فتأمَّ

 ، وقد تََمثََّل بِالُل َرِضَي هللاُ تعالَى عنه فقاَل : َجبٌَل بَمكَّة : َطِفيلٌ و

ةو  نـــــــــــــــ  يـــــــــــــــاه جمـــــــــــــــََ رح أَرَِدنح يـــــــــــــــومـــــــــــــــًا مـــــــــــــــِ   ؟هـــــــــــــــَ
ُدَونح د شـــــــــــــــــــــــامـــــــــٌة و و      بـــــــــح رح يــــــــــَ يـــــــــرٌ هـــــــــَ فـــــــــِ  (2) ؟طـــــــــَ

  
 َعْينان. َطِفيلُ و وقاَل الَخَطابيُّ : شاَمةُ 

 من بنِي غنِّيٍ. كُزبَْيٍر : شاِعرٌ  ، الطُّفَْيلُ و

لٍ  الطُّفَْيلُ  قاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ :و يت : هو من بنِي عبِد هللِا و أَو العَرائِِس. (3) األَْعراِس  ُطفَْيلَ  الكوفيُّ الذي يُْدَعى ، كَشدَّاٍد ، بُن َزالَّ ّكِ قاَل ابُن الّسِ

نِْسبَة  الطُّفَْيليُّ  ومنه ٌء ،، وكاَن يقوُل : َودْدت أَنَّ الُكوفَة بركةٌ ُمَصْهرَجة فال يَْخفَى عليَّ منها شي الَوالئَِم بِال َدْعَوةٍ كاَن يَأْتي  بِن َغَطفَان ،

 إليه ، وهو الذي يَْدخُل الَوِليمةَ والمآِدَب ولم يُْدَع إليها.

ْفليلُ و فُوا منه فِْعالً فقالُوا : ُطفَْيلّيٍ  أْكُل طعَاَمهم من غيِر أَْن يُْدَعى ثم كلُّ واِغل، الذي يَْدخُل َمَع القَْوِم فيَ  ، بالكسرِ  الّطِ  عليه َطفَّلَ  قد ، وَصرَّ

 عليه. تََطفَّلَ و تَْطفيالً 

 في األَْعراِس. يَتََطفَّلُ  من كالِم أَْهِل الِعَراِق ، يقاُل : هو التَّْطِفيلُ  وقاَل اللَّْيُث :

 األَْعراِس. ُطفَْيلَ  على الناِس حتى نسخَ  يَُطفِّلُ  اِس : ما َزالَ ومن َسَجعَاِت األَسَ 

ي عن ابِن َخالََوْيه : اِمُج واللَّعَمُظ واللَّْعُموُظ  الطُّفَْيليُّ  وَحَكى ابُن بَّرِ ُل والقَْسقاُس والدَّاِمُر والدَّاِمُق والزَّ الَّ والواِرُش والَواِغُل واألَْرَشُم والزَّ

 والَمْكَزُم.

اِغُب في اْشتِقَاقِه َوْجهاً آَخَر فقاَل : يقاُل إنَّه منونَ   النَّهاُر وهو إتْيانُه إلى الطَّعاِم من غيِر َدْعَوةٍ في ذِلَك الَوْقِت. َطفَّلَ  قََل الرَّ

تِه يْعنِي أَنَّه يُْظِلُم على القَْوِم أَْمَرهم فال يَْدُرون َمن وهو إْقباُل الليِل على النَّهاِر بُظْلمَ  الطَّفَلِ  ونَقََل أَبُو َطاِلب عن األَْصَمِعّيِ أَنَّه َمأْخوذٌ من

ل. َدَعاه وال َكْيَف َدَخَل عليهم. اجُح األَوَّ  قْلُت والرَّ

ْفيَلُ و ْفلُ  كِحْذيَمٍ  ، الّطِ اِجُز : الّطِ  وهو بناٌء َوْضِعيُّ ، وكذِلَك رُجٌل ِطْريٌَم ، قاَل َكْهَدُل الرَّ

َيال   (4)اي ربِّ ال تـَرحُددح إلينا ِطفح
ا لم يَْستَِقْم الَوْزن َغيَّر بِناَء التّْصِغير وهو يُريدُ  ره بذِلَك ويَُحقِّره ، فلمَّ َمْذَهُب ابِن األَْعَرابيُّ ، والقياُس ه ، وهذا وقيَل : إنّه أََراَد ُطفَْيالً يَُصغِّ

ُل.  األَوَّ

اِجِز. اسمٌ  أَْيضاً :و ر قَْوُل الرَّ  وبه فُّسِ

يُن اليابسُ  ، الطَّفَالُ و الطُّفَالُ و  يمانِيَّةٌ. كغُراٍب وَسحاٍب الّطِ
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__________________ 
 كما صّوبه الشارح بعد.« واحدته»( يف القاموس : 1)
 ( اللسان.2)
مش القاموس : قوله : الذي يدع  طفير األعراس اخل قا  القرايف : ابو الطفير عامر بن واثلة ا آخر من مات من أصــــــــــــحاب النيب ( عل  ها3)

 ص ا وكان ثقة مبموانً ا إال أنه كان يقدم علياً ا تويف سنة مائة ا وقير سنة مئة وعشرين اه جامض الفنون البن شعيب اه مصححه.
 ( اللسان.4)
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 ، وهكذا ُرِوَي قَْوُل عبِد َمنَاف الُهَذلّي : : ع المَطافِلُ و

 املطافرهم أسلكوكم أنف عاذ و 
 وقد ذُِكَر في ط ح ل.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

كةً : الَمَطُر ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وأَْنَشَد : الطَّفَلُ   ، محرَّ

ٍد جاَدُه   (1)الثـ َراي   طََفرُ ِلَوهح
 الوسمّي : ُمَطْيراتُه وجاَدهُ. أَْطفالُ  األََساِس : َوقَعَتْ وفي 

 من َمَطٍر. ِطْفلٌ 

فلُ و غَاُر في قَْوِل أَبي ذَُؤْيٍب : الّطِ  ، بالكسِر : السَّحاُب الّصِ

هــــــــــــا  يــــــــــــَر اجلــــــــــــَ حــــــــــــِ تــــــــــــُ الً  قــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــح  ثــــــــــــَ

َض      مـــــَ جـــــح تـــــَ رُ ُم واســـــــــــــــــــح فـــــــح وحـــــــا  الـــــطـــــِّ (2)فـــــيـــــهـــــــا ُرشـــــــــــــــــــُ
 

  
ْين األَْصفَر الَمْعُروُف بِمْصَر وتُْصبَُغ به الثِّياُب. الطَّْفلُ و  ، بالفتحِ ، هذا الّطِ

 الَكالَم : تََدبََّرهُ. أَْطفَلَ و

 الُحُمُر العُْشَب إذا َرَعتْه فَأَثَاَرْت عليه التُّراَب عن ابِن َعبَّاٍد. َطفَلَتِ و

 إذا كاَنتح لَيِّنَة اهلُُبوبِ  ِطفحرٌ رِيٌح و 
 ، كُزبَْيٍر ، بَْين تهاَمةَ واليََمِن قالَهُ نَْصر. لُطفَيْ  وواِدي

الشاِعر الذي َوفََد على علّيٍ َرِضَى هللاُ تعالَى عنه ، َذَكَره ابُن الَكْلبي  ُطفَْيلٍ  بُن َعْمِرو بِن ثَْعلَبَة بِن الَحاِرِث بَْطٌن من َكْلَب ، منهم أَبُو ُطفَْيلُ و

 شاِعَر. ُطفَْيل بُن سريعِ بِن أَبي ، ومن ولِده أَبُو نَُهْيك ُمَساِورُ 

النَّْيَسابوِريُّ الِمْصريُّ ثِقَةٌ  الطَّفَّالُ  ، وكذِلَك نََسب أَبُو الَحَسِن محمُد بُن الُحَسْين بِن محمِد بِن الُحَسْين بِن الّسّري الطَّفلَ  : َمْن يَبِيعُ  الطَّفَّالُ و

اِزي تُوفي َسنَة  عن أَبي الطَّاِهِر الذَُّهلّي ، وعنه أَبُو محمدٍ   .448النَّْخَشبّي وأَبُو عبِد هللِا الرَّ

عاِمُر بُن واثِلَةَ  الطُّفَْيل َكتََب عنه السَّلفيُّ َذَكَرُهما َمْنصوٌر. وأَبُو الطَّفَّالِ  ، وعبُد الَكِريِم بُن علّيٍ النََّحوّي ابنُ  الطَّفَّال وعبُد الَكِريِم بُن ُعَمرَ 

ّي. بَْير الَمّكِ  اللَّْيثّي َرِضَي هللاُ تعالَى عنه آِخُر الصَّحابَِة َمْوتاً ، َرَوى عنه أَبُو الزُّ

. ، بالمْعَجَمِة ، كَسَمْيَدعٍ  الطَّفَْيَشلُ  : [طفشل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 َمْعروٌف. نَْوٌع من الَمَرقِ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد :

ُجُل الضَّعيفُ  الطَّفَْنَشلُ   َشِمٌر :قالَ و  وأَْنَشَده : ، بالنُّوِن : الرَّ

هـــــــــــــــــا زجنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــال  لـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــَ ا رََأتح بــــــــــــــــــُ  ملـــــــــــــــــ 

الً      نحشـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــَ يـــــــــــال  طـــــــــــَ ُض الـــــــــــَفصـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــَ (3)ال ميـــــــــــَح
 

  
اِء وهو منه ، أَي من مْعنَى الَمَرِق ،   وأَْنَشَده األَُمويُّ :قاَل : أَْنَشَد نِيه اإِلياِديُّ هكذا ، ومثْلُه قَْوُل الفرَّ

 طفنشًب ال مَيحَنُض الَفِصيال
 َمْقصوراً َمْهموزاً كما في التَّْهِذيِب.

 ويُْرَوى أَْيضاً َطفَْيَشالً بالياِء والالِم.

 َطفَا وَشاَل.قاَل : ألَنَّه  ؟فالطَّفَْيشلُ  فقاَل : ألَنَّه ، َعَصا وفَرَّ ، قاَل : ؟وُسئِل بعُضهم عن َسبَِب تَْسِميِة العُْصفورِ 
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عيُف ، أَو أََخفُّ الَمَطرِ  الطَّلُّ  : [طلل] حاحِ. أَو أَْضعفه ، كما في الُمْحَكِم ، : الَمَطُر الضَّ  ، كما في الّصِ

اِغُب : وهو ما له أَثَر قَليٌل ، ومنه قَْولُه تعالَى : ْحِو ، النََّدىأَو هو  (4) فََطلٌّ  فَإِْن لَْم يُِصْبها وابِلٌ  قاَل الرَّ  أَو الذي يَْنزُل من السماِء في الصَّ

 ، بالكسِر أَْنَشَد ابُن جنّيِ في المحتسِب للقحيف العقيلي : فَْوقَه ودوَن الَمَطِر ، ج ِطاللٌ  هو

اَلُ   ا الــــــــــــــــــطــــــــــــــــــّ رهبــــــــــــــــــُ  داير ا ــــــــــــــــــّي َيضــــــــــــــــــــــــــــــــح

 هبـــــــــــــــــــا َأهـــــــــــــــــــُر مـــــــــــــــــــن اجلـــــــــــــــــــايف ومـــــــــــــــــــا ُ     

  
اِء وِمثْ  ، كِعنَبٍ  ِطلَلٌ و  لُه َحْرُف الَجبَِل وِحرف ، قاَل : ولم يُْسَمْع غيُرُهما.، وهذه عن الفرَّ

 وفي نسخٍة بزياَدةِ الواِو بَْين الَحَسن والُمْعِجب. من لَْيٍل وَشعٍَر وماٍء وغيِر ذِلكَ  (5) الَحَسُن الُمْعِجبُ   :الطَّلُّ و

__________________ 
 .413/  3( اللسان والصحاح واألساس واملقايي  1)
 واللسان.« استجير»برواية :  132/  1ديوان اهلذليا ( 2)
 وبعده :« زجنبيالً »( األصر والتكملة واللسان وفيه : 3)

 قــــــــــــــــالــــــــــــــــت لــــــــــــــــه مــــــــــــــــقــــــــــــــــالــــــــــــــــة تــــــــــــــــفصـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــال : 

 لـــــــــــــــيـــــــــــــــتـــــــــــــــَك كـــــــــــــــنـــــــــــــــَت حـــــــــــــــيضــــــــــــــــــــــــــــًة متصــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــال    

  

 .265( البقرة اآية 4)
ُعحِجبُ »( يف القاموس : 5)

 .«اَ َسُن وامل
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 أَي َحَسٌن. َطلٌّ  أَي َحَسٌن ، وكذِلَك حِديثٌ  َطلٌّ  وَشعَر َطلٌّ  ، وماءٌ  َطلٌّ  يقاُل : لَْيلٌ 

 وال ناِطٌل والناِطُل : الَخْمُر. َطلٌ  أَي ما بها لَبٌَن ، وقالُوا أَْيضاً : ما بها َطلٌّ  ، يقاُل : ما بالناقَةِ  اللَّبَنُ  : الطَّلُّ و

ً  : الطَّلُّ و ُجُل الكبيُر سنّا  عن كراعٍ. الرَّ

 عن أَبي َعْمٍرو. ويُْكَسرُ  ، عن ابِن األَْعَرابيُّ ، الَحيَّةُ  : لطَّلُّ او

 .«لهـ  ض»وتَْضَهلُها أَي تَْمُطلُها وقد ذُِكَر في  تَُطلُّها ، ومنه قَْوُل يَْحيَى بن يَْعَمر : أَْنَشأْتَ  الَمْطلُ  : الطَّلُّ و

بَُن قُلَّ أو َكثَُر ، قِلَّةُ لَبَِن الناقةِ  : الطَّلُّ و أَي ما بها لَبٌَن ، قال يَْعقوب :  ُطلٌّ  ، وبه َضبََط الَجْوَهِريُّ قَْولَهم : ما بالناقَةِ  ويَُضمُّ  ، وقيَل : هو اللِّ

 ُحِكَي ذِلَك عن أَبي َعْمٍرو.

ً  َسْوُق اإِلِبلِ  : الطلُّ و  َعنِيفاً. َسْوقا

ِم أَو أَن ال  : الّطلُّ و  وقيل : هو أَْن ال يُثْأَر به أَو تُْقبَل ِديتَّه. ، ونَّص الُمْحَكِم : يُثْأََر بهَهِدُر الدُّ

اِغُب : وذِلَك إذا قَلُّ االْعتَِداد به ويَصيُر أَثَُره كأَنُّه  .طلُّ  قاَل الرَّ

ِم أَْكثَرُ  أَي الدَُّم نَْفُسه ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، هو َطلَّ  قدو أي يُْهَدُر ، قاَل أَبُو  يَُطلُّ  ِريُّ عن أَبي َزْيٍد ، ومنه الحِديُث ، وِمثْل ذِلكَ نَقَلَه الَجْوهَ  وبالضَّ

 : َمْهَدٌر قاَل : َطليلٌ و َمْطلولٌ  فهو أَْهَدْرتُه ، : أَنا َطاّلٍ وُطلُوالً  َطلَْلتُهو َزْيدٍ 

ٌب  ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــ  هلـــــــــــــــــا طـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــي م ل  ِدمـــــــــــــــــاُ هـــــــــــــــــُ

طــــــــــــــلــــــــــــــولــــــــــــــةٌ      َره  مــــــــــــــَ ذح (1)مــــــــــــــثــــــــــــــر َدِم الــــــــــــــعــــــــــــــُ
 

  
 أَي أَْهَدَره. َطلّهُ و هللاُ تعالى أََطلَّهُ و : أُْهِدَر. بالضمِ  َدُمه ، أَِطلَّ و

 َدُمهُ  َطلَّ  َدُمه ، بالفتحِ ، وأَبُو ُعبَْيَدةَ والكسائي يقُوالنه ، وقاَل أَبُو ُعبَْيَدة : فيه ثالُث لُغاٍت : َطلَّ  قاَل الَجْوَهِريُّ : قاَل أَبُو َزْيٍد : وال يقاُل :
، وال يَْخفَى ما في ِسياِق المصنِِّف  َمْطلولٌ و ُمَطلٌّ  فهو فيهما ، بالضمِ  ، ُطلَّ و َدُمه أُِطلَّ و أي من َحّدِ َضَرَب وَعِلمَ  (3) َكيَزلُّ ويََملُّ  يِطلُّ  (2)

ِل.  من ُمَخالَفٍَة وتِْكراٍر يَْظَهر عْنَد التأمُّ

 خاِلُد بُن َجْنبه : َمنَعَهُ إيَّاهُ وَحبََسهُ.وقاَل  َحقَّهُ ، كَمدَّهُ : نَقََصهَ إيَّاهُ  َطلّهُ و

 أَْبَطلَه. قيَل :و

َر قَْوُل يَْحيَى بن يَْعَمر السَّابُق. وقيَل : َسعَى في بْطالِن َحقِّه كأنَّه من الدَّمِ  َمَطلَهُ  َطالًّ : َغريَمهُ  َطلَّ و  .الَمْطلولِ  وبه فُّسِ

 ، كما في الُمْحَكِم. أَي ِطْرقٌ  َطلٌّ  ما بالنَّاقةِ و

 وحسن. أْعَجبَ  َماللَةً : أَي َطاللةً ، كَملَّ  َطلَّ و

 .الطَّلُّ  ، وفي نسخٍة : أََصابَها الطَّلُّ  نََزَل عليها ، بالضِم ، َطالًّ ، األَْرضُ  ُطلَّتِ و

 .َمْطلولَةُ  النََّدى فهي َطلَّهاو : نَِدْيتَ  َطلَّةٌ  ، بالفتحِ ، فهي َطلَّتْ و

 : نَِديَْت. َطلَّتْ و : أُْمِطَرْت ، فُطلَّتْ  ، َطلَّتْ و بِالُدك (4) ُطلَّتْ  ي الدُّعاِء :وقالُوا ف

ال يكوُن منها إنَّما هي َمْفعولَةٌ  الطَّلَّ  ، ألَنَّ  َطلَّتْ  ، بالضِم ، وال يقالُ  ُطلَّتْ و ، بالضِم ال َغْير. يُقاُل : َرُحبَْت بالُدك ُطلَّتْ  وقاَل أَبُو إسحَق :

 .َطلٌّ   ندٍ وكلٌّ 

ءٍ و ُء ، كُسالَّ  نَْفُسه. الَمْطلولُ  الدَّمُ  ، أَي بضٍم فتَْشِديٍد ، وفي بعِض النسخِ : بَكْسٍر ففتحٍ وهو َغلٌَط ، الطُّالَّ

 وقاَل ابُن َعبَّاٍد هو ِشْبهُ جليَدةٍ على َوْجه الدَِّم.

 ، وهو عْنَده من ُمَحّوِل التْضعيِف ، كما قالُوا ال أَْمالهُ يُِريُدون ال أََملُّه. ُمْبَدلٍَة من المٍ َهْمَزتُه ُمْنقَِلبةٌ عن ياٍء  قاَل أَبُو علّي الفاِرِسّي :



14265 

 

 ، وقيَل : السَِّلَسةُ ، قاَل حَمُد بُن ثَْوٍر َرِضَي هللاُ تعالى. : الَخْمُر اللذيَذةُ  الطَّلَّةُ و

َدامـــــــــــــــــٍة  مـــــــــــــــــُ ر  كـــــــــــــــــَبيّنِ شـــــــــــــــــــــــــــــــاِرٌب لـــــــــــــــــِ  َأ ـــــــــــــــــَ

ظــــــــــــاِم ال     اِر بــــــــــــَا َدبــــــــــــيــــــــــــبُ هلــــــــــــا يف عــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــ 

  

ا  يـــــــــــ  مـــــــــــَ وِد ا ـــــــــــُ ةٍ رَكـــــــــــُ لـــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــاَب مـــــــــــاَءهــــــــــا  طـــــــــــَ

  
ـــــــــــُب    ي ـــــــــــِ ُروِم َرب ـــــــــــكـــــــــــُ قـــــــــــاراِء ال (5)هبـــــــــــا مـــــــــــن عـــــــــــَ

 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : َبَطَر.2)
 القاموس.مضروب عليه بنسخة املؤلف أفاده عل  هامش « كيز  ومير»( قوله : 3)
 .«قوله : طلت بالد  وطلت ا األو  ابلضم والثاين ابلفتح كما ضبطه خبطه»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 واللسان والتكملة والثاين يف الصحاح. 59( ديوانه ص 5)
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 أََراَد من ُكُروِم العَقاراء فَقَلَب.

لَّةُ  من المجاِز :و ْوَجةُ  : الطَّ  ِريُّ لعَْمِرو بِن َحسَّاِن بِن هانِئ بِن َمْسعوِد بِن قَْيِس بِن خاِلٍد :، وأَْنَشَد الَجْوهَ  الزَّ

مـــــــــــــــــــــــا ِإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌف أَ  اح انهلـــــــــــــــــــــــَُ  يف انبـــــــــــــــــــــــَ

جي َو ه      ـــــــــــــــــ  ل ـــــــــــــــــامُ  طـــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــَ  (1) ؟مـــــــــــــــــا ِإنح ت
  

ي لشاِعٍر :  وإساٌف : اسُم رُجٍل ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وحِت و  اٌج إىل مــــــــــــــَ تــــــــــــــَ حــــــــــــــح مــــــــــــــُ جيِإيّنِ لــــــــــــــَ لــــــــــــــ   طــــــــــــــَ

ُر و      مــــــــــ  عــــــــــَ وِء ابٍ  مــــــــــُ ــــــــــُن الســــــــــــــــــــــــ  رِي (2)لــــــــــكــــــــــنح قــــــــــَ
 

  
وائِحِ  : الطَّلَّةُ و  ، أَْنَشَد ثَْعلَب : اللَّذيَذةُ من الرَّ

ي ة  ـــــــــــَِ يـــــــــــَ مـــــــــــح ثـــــــــــَ َراي  مـــــــــــن عـــــــــــُ ةٍ  (3)ُء بـــــــــــِ لـــــــــــ   طـــــــــــَ

يــــــــُب      ثــــــــِ ُب الــــــــد ِوي فــــــــيــــــــُ لــــــــح ش  هلــــــــا الــــــــقــــــــَ هــــــــَ (4)يـــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد أَبُو َحنِيفَةَ :

زَامــــــــــــَ   رِيــــــــــــِح خــــــــــــُ ةٍ بــــــــــــِ لــــــــــــ  ا  طــــــــــــَ  مــــــــــــن ثــــــــــــيــــــــــــاهبــــــــــــِ

ٍب و      ك  قــــــــــِ ِد املِســــــــــــــــــــــــح يــــــــــِّ (5)مــــــــــن أَرٍَج مــــــــــن جــــــــــَ
 

  
ْوَضةُ بَلَّها : الطَّلَّةُ و  هي. طلت أَي النَدَّى وقد الطَّلُّ  الرَّ

ُ  العَجوزُ  : الطَّلَّةُ و  اللِّساِن الُمْؤِذيةُ. البَِذيَّةُ  ، وأَْيضاً : المْرأَة

 النَّْعَمةُ في الَمْطعَِم والَمْلبَِس. : الطَّلَّةُ و

لَّةُ و  الَمْنسوجِ من دوم اآلتي ِذْكُره. للَحصيرِ  ، كأَميٍر : َطِليلٍ  بالَكْسِر : َجْمعُ  ، الّطِ

ً و بالضِم : العُنُُق. ، الطُّلَّةُ و اِء. كُصَردٍ  ، ُطلَلٌ  ج ، نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ ، الشَّْربَةُ من اللّبَنِ  : أَْيضا  ، وهو قَْوُل الفرَّ

كةً : الشَّاِخُص من آثاِر الدَّارِ  الطَّلَلُ و ْسُم ما كاَن الِصقاً باألَْرِض. ، محرَّ  ، والرَّ

 ، ويقاُل : حيَّا هللاُ  ُطلولٌ و أَْطاللٌ  ج أي َشْخَصك ، طاللَتكو َطلَلَكَ  يقاُل : حيَّا هللاُ  ، كَسحابٍَة فيهما. كالطَّاللَةِ  ءٍ َشْخُص كّلِ شي الطَّلَلُ  قيَل :و

 َمْوِضٌع من َصْحنِها يَُهيَّأُ ِلَمْجِلِس أَْهِلها. من الدَّارِ  الطَّلَلُ  قاَل األَْزَهِريُّ :و ، أَي ما َشَخَص من َجَسِدك. أَْطاللَكو َطلَلَك

 كالدُّكَّانَِة يُْجلَُس عليها. وقاَل ابُن ِسْيَده :

 .الطَّلَلُ  ونَقََل األَْزَهِريُّ عن أَبي الدُّقَْيش قاَل : كان يكون بِفناِء كّلِ بَْيٍت ُدكَّاٌن عليه الَمأَْكُل والَمْشَرُب فذِلكَ 

 وهي ِشراُعها ، ومنه حِديُث أَبي بَْكٍر : أَنَّه كاَن يَُصلِّي على أَْطالِل السَّفينِة. لٌ أَْطال ، عن ابِن ِسْيَده ، والَجْمعُ  من السَّفينِة : ِجاللُها الطَّلَلُ و

 ٍء.ُء من كّلِ شيالطري : الطَّلَلُ و

َمْخَشِريُّ : أَي على َوْجِهه وهو مجاٌز. على َظْهِرهِ  أَي الماءِ  َطلَلِ  َمَشى على يقاُل :و  نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد ، وقاَل الزَّ

 عن ابِن ُعبَّاٍد. أَو الدَّمُ  ، ُطلّ  ، وهذا قد َسبََق عن الَجْوَهِريُّ في َمْعنى قَْوِلهم ما بالناقَِة من ، بالضِم : اللّبَنُ  الطُّلُّ و

 أَْنَشَده ابُن األَْعَرابّيِ. قَْولُهو

 الط َلر لب َده َضرحبُ  ر الن قاِمثح 
َكهُ وُرِويَ  الطَّلِّ  أََراَد َضْرب قاَل ابُن ِسْيَده : لَل : َضْربُ  ففَكَّ الُمْدَغَم ثم َحرَّ الِل التي هي َجْمعُ  ، الّطِ  الطَّلَّ  بكسِر الطَّاِء َمْقصوراً من الّطِ

 فحَذَف أَلُف الَجْمِع.

 اْقتََصَر ابُن جنّيِ في المحتسِب.قْلُت : وعلى هذا الَوْجه 

 ، قاَل أَبُو العَُمْيثَل : هما بمْعنًى واِحٍد. تََطاَوْلُت فَنََظْرتُ  تََطالَْلتُ و
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 ِء يَْبعُُد عنه ، قاَل َطْهماُن بُن َعْمٍرو :َمدَّ ُعنُقَه يَْنُظُر إلى الشي تَطالَّ  وقاَل الَجْوَهِريُّ :

َزاًن َأيّنِ  فـــــــــــَ  حـــــــــــَ تُ كـــــــــــَ لـــــــــــح طـــــــــــالـــــــــــَ يح أََر    تـــــــــــَ  كـــــــــــَ

َراينِ  * ُذرَا     ٍخ فــــــــــــــــمــــــــــــــــا تـــــــــــــــــُ جَيح َدمــــــــــــــــح لــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــُ

  

مــــــــــــــانــــــــــــــِه  لــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــو تـ ذا وِ  ل بــــــــــــــ   َأال حــــــــــــــَ

  
مـــــــــــــانِ    لـــــــــــــَ هـــــــــــــا الـــــــــــــعـــــــــــــَ مـــــــــــــا اي أَيـــــــــــــ  كـــــــــــــُ اللـــــــــــــُ   ـــــــــــــِ

  

مــــــــا ه  ** رمــــــــا ُكــــــــُ تــــــــُ ــــــــح رِبـ ب الــــــــذي لــــــــو شــــــــــــــــــــــَ ذح  الــــــــعــــــــَ

  
فــــــــــــاين و    مــــــــــــ   إذًا لشــــــــــــــــــــــــــَ ُ  ا ــــــــــــُ (6)يب انفــــــــــــِ

 

  
__________________ 

 والصحاح.( اللسان 1)
 ( اللسان.2)
 .«عثيلة ومل أَقف عليهما ا فحرره قوله : عثيمة كذا خبطه ا ويف اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 كذا ابألصر واللسان : ُذر .  (*)
 كذا ابألصر واللسان : وما ُكما.  (**)
 ( اللسان ا واألو  يف الصحاح.6)
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تِْر. التَّطالُّ  ْمٍرو :وقاَل أَبُو عَ  الُع من فَْوق الَمكاِن أَو من الّسِ  االّطِ

،  علينا يهوديٌّ فقُْمت فََضَرْبت َرأَْسه بالسَّيفِ  فأََطلَّ »حِديُث َصِفيَّة بِْنت عْبِد الُمطَِّلب َرِضَي هللاُ تعالى عنها :  ، ومنه أَْشَرفَ  أي عليه أََطلَّ و

 وقاَل َجريُر :

ـــــــــــــــازِي  ـــــــــــــــب ر  َأان ال طـــــــــــــــِ
ُ

ريحٍ  املـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَُ  عـــــــــــــــل

ـــــــــــااب     ب  أحتـــــــــــت مـــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــمـــــــــــاِء هلـــــــــــا انحصـــــــــــــــــــــــــِ

  
اِغُب : وَحِقيقَةُ   لَساِعَدة بن ُجَؤيَّة :، وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده  كاْستََطلَّ  أي بَشْخِصه ، بََطلَِلهِ  عليه أَوفَى عليه أََطلّ  قاَل الرَّ

اٍن و  ريف مـــــــــــــنـــــــــــــه ميـــــــــــــَ طـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ـــــــــــــٌ   ُمســـــــــــــــــــــــــــح  وجـــــــــــــال

ريُهــــــــا      بــــــــِ رنا صــــــــــــــــــــــَ هــــــــِ فــــــــَ كــــــــح راة مــــــــُ رحِض الســــــــــــــــــــــ  (1)لــــــــعــــــــَ
 

  
 في لُغَِة هذيٍل ، عن ابِن َعبَّاٍد. (2) ، كأِميٍر : الَخلَقُ  الطَِّليلُ و

 كلُّ ذِلَك في الُمْحَكِم. من َسعٍَف أَو من قُشوِرهِ أَو الَمْنسوُج من َدْوٍم أَو  ، عن ابِن األَْعَرابِّي ، الَحِصيرُ  أَْيضاً :و

، بالكسِر ، وهذه قد َذَكَرها المصنُِّف  ِطلَّةٌ و أَِطلَّةٌ  ج البُوِرياُء ، وقاَل األَْصَمِعيُّ : الباِريُّ ال َغْير ، الطَِّليلةُ  وفي التَّْهِذيِب قاَل أَبُو َعْمرو :

 ، كما يقاُل : َجِليٌل وأِجلَّةٌ وِجلَّةٌ وَكثِيٌب وُكتٌُب. ، كُكتُبٍ  ُطلُلٌ و قَِريباً ،

ا قاَل لها فاِرُسها يوَم القاِدِسيَِّة وقد اْنتَهى إلى َزَعُموا أَنَّها تََكلََّمْت لَ  اللَّْيثِّي ، الشَّدَّاخِ الشَّدَّاِخي بِن عبِد هللِا بنِ  أَْطالُل : ناقةٌ أَو فََرٌس لبَُكْيرِ و مَّ

 وُسورةِ البَقََرةِ. ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : وثَْبتُ  نَْهٍر : ثِبِي أَْطالُل ، فقالَِت الفََرُس : وثْبٌ 

ا قََطعُوا في كتاِب الَخْيِل البِن الَكْلبّي : كان بَُكْيُر قد َوّجه َمَع َسْعِد بِن أَبي وقَّاص و وَشِهَد يوَم القاِدِسيَِّة فََذَكر لَنا وهللاُ أَْعلم أَنَّ األعاِجَم لمَّ

ْهِر ، وكاَن فيَما يقاُل َعْرُض نَْهر الِجْسَر الذي على نَْهِر القاِدسيَّة صاَح بَُكْير لفََرِسه : ِثبِي أَْطالُل ، فاْجتََمعَْت ثم وثَبَْت فإذا هي من َوَراء النَّ 

 ، وأَْنَشَد لبعض الشُّعَراِء : يَّة يوَمئٍِذ أَْربَِعين ِذراعاً ، فقاَل األعاِجُم : هذا أَْمٌر من السَّماِء ال َطاقَةَ لُكم به فاْنَهَزُمواالقاِدسِ 

ت  مــــــــَ جــــــــَ وقــــــــاَن َأحــــــــح ٍر مبــــــــُ يــــــــح  لــــــــقــــــــد غــــــــاَب عــــــــن خــــــــَ

ال       اِخ فـــــــــــاِرُس َأطـــــــــــح د  يِن الشـــــــــــــــــــــــــ  ريحُ بـــــــــــَ كـــــــــــَ (3)بـــــــــــُ
 

  
حاحِ ، الطُّالِطلَةُ ، كعاُلبَِطٍة : الدَّاِهيَةُ و  َمْقصوٌر عن الطُّالِطِل. الطُّلَِطلُ و ، هو َمْقصوٌر عنه كالطُّلَِطلَةِ  العَْقماُء ، كما في التَّْهِذيِب والّصِ

أَو هي ُسقوُط اللهاةِ  ، عن األْصَمِعّي نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، َرطِ على َطَرِف الُمْستَ  ، عن ابِن ِسْيَده أو لَْحَمةٌ سائِلَةٌ  لَْحَمةٌ في الَحْلقِ  الطُّالِطلَةُ :و

 ، عن أَبي الَهْيثِم ، يقاُل : َوقَعَْت ُطالِطلَتُه يَْعنِي لَهاتَه إذا اَسقََطْت. حتى ال يَسوَغ له طعاٌم وال َشرابٌ 

ير في َوقَعَ  هكذا ، وسلمعليههللاصلى الُمْستَْهِزئِْيَن بِالنبّيِ أََحُد  (4) والُد ماِلكٍ  الطُّالِطلَةُ :و ةِ الشَّاِميَِّة وفي أَْنساِب أَبي ُعبَْيٍد في نََسِب أَْسلَم الّسِ

ه ، ق الَهُ أَبُو الَوِليِد من ُخَزاَعه في بنِي نوى بن ملكان بِن أَْقَصى ، والذي في الروِض للسهيلّي هو الَحاِرُث بُن إسحَق ، والطُّالِطلَةُ أُمُّ

 وسلمعليههللاصلىْيَن برُسوِل هللِا الوقشّي. وقََرأُْت في أَْنساِب ابِن الَكْلبّي : هو الَحاِرُث بُن قَْيِس بِن َعِدّيِ بِن َسْعِد بن سهِم كاَن من الُمْستَْهِزئِ 

 .ذِلكَ  فاْنُظرْ  ،

 كالطُّالِطِل ، بالضِم والفتحِ. أَي يَْقَطُع ُظهوَرها ، كما في الُمْحَكِم ، هافي أَْصالِب الُحُمِر يَْقَطعُ  يأُْخذُ  داءٌ  أَْيضاً :و

 بالفتحِ والضِم كما في الُمْحكم. الَمْوُت كالطُّالِطلِ  الطُّالِطلَةُ :و

بَذةِ ، ذو ِطالٍل ، كِكتاٍب : ماءٌ و ةَ  قَِريٌب من الرَّ  ي :، قاَل أَبُو َصْخٍر الُهَذلُّ  أَو ع ببِالِد بني ُمرَّ

اٍت  ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــ  يـ قــــــــــــــَ اَن مــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــقــــــــــــــِ ــــــــــــــُدوَن ال فــــــــــــــي ــــــــــــــُ  ي

اَلِ       اِج بـــــــــــــذي طـــــــــــــَ عـــــــــــــَ اَلِء الـــــــــــــنـــــــــــــِّ َبطـــــــــــــح (5)كـــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 واللسان.« بعرض السراة»وفيه :  214/  2( ديوان اهلذليا 1)
ضـــبطه بســـكون الالم وملا يف بع  ( عل  هامش القاموس : قوله : اخلل  ا هكذا هو ابلتحريك عل  الصـــواب خالفا ملا يف بع  النســـخ من 2)

 آخر من ضبطه بفتح فكسر ا وملا يف بعضها أيضاً من أنه ا لو ا اب اء املهملة آخره واو ا اه ا من هامش املو.
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 برواية : لقد غادرت خير. 456( اللسان والتكملة وفيهما : أجحرت بد  أحجمت ونسبه يف التكملة للشماخ وهو يف ديوانه ص 3)
عل  هامش القاموس : قوله : والد مالك ا الذي يف الروض للســـــــــــهيلي أن اله ا ارث ا والطالطلة : أمه ا وأبوه : قي  بن عدي ا انظر ( 4)

ه بن سلو  ا الشارح وعليه ا فقو  أيب السعود يف تفسريه : وا ارث بن قي  بن الطالطلة ا يقرأ ابن الثاين ابلرفض نعت  ٍن ا مثر عبد   بن أيب
 .«نصر

 والضبرت عنه. 963/  2( وشرح أشعار اهلذليا 5)
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 المزنّي والُد ُزَهْير الّشاِعر. فرُس أَبي َسْلَمى بِن ربيعَةَ  ذو ِطالٍل :و

 وهذا قد تقدََّم قَِريباً فهو تِْكراٌر ويُْرَوى فيه الفتُح أَْيضاً. الطُّالِطُل ، كعاُلبٍِط : الَمْوتُ و

 ، كما في الُمْحَكِم. الُ الدَّاُء العُض أَْيضاً :و

 وقاَل الَجْوَهِريُّ : َرَماهُ هللاُ بالطُّالِطلَِة وُحّمى ُمَماِطلَة وهو الدَّاُء العُضاُل الذي ال َدَواء له.

 وفي الُمْحَكِم : هو َوَجٌع في الظَّْهِر.

 الُمعاِلُج َمْوِضعَه. وَزاَد األَْزَهِريُّ بْعَد العُضاِل : الذي ال يُْقدُر له على ِحْيلة وال يَْعِرفُ 

ْبَحةُ التي تُْعِجله.  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هي الذِّ

 والسُّروُر عن أَبي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد : كَسحابٍَة : الفََرحُ  الطَّاللَةُ ،و

ُت ومل ُأصــــــــــــــــــــــــــــــاِدفح  ا َأنح َوهبــــــــــــــــِح ــــــــــــــــمــــــــــــــــ  ــــــــــــــــل  ف

اللـــــــــه      يـــــــــُت بـــــــــال طـــــــــَ قـــــــــِ لـــــــــي بـــــــــَ و  َرحـــــــــح (1)ســـــــــــــــــــــــِ
 

  
 فََرٍح وال ُسروٍر.مْعناهُ : بغيِر 

ً و  ، يقاُل : على َمْنِطِقه َطاللَةُ الُحْسِن أَي بَْهَجتُه. البَْهَجةُ  أَْيضا

 وبه فسَر قَْولهم : لْيَسْت لفالٍن َطاللَةٌ ، وقاَل : الحالَةُ الَحَسنَةُ والهيئةُ الجميلَةُ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ : الطَّاللَةُ و

ه  ـــــــــــــــــ  ي أَن مـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــُت أملح تـ

ه     اهنــــــــــــــُ ة ُحســــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــَ الل ــــــــــــــطــــــــــــــ  ــــــــــــــر ال ي  (2) ؟مجــــــــــــــَِ
  

. كُهْدُهٍد : الَمَرُض الدَّائمُ  ، الطُّْلُطلُ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ نَقَلَه األَْزَهِريُّ

ُخو الَمْغرِب وابُن السَّْمعاني ، وهك ُطلَْيُطلَةُ ، بضِم الطَّاَءينِ و اغانيُّ أَْيضاً ، والصَّواُب بَكْسِر الطاِء الثانيِة كما َضبََطه ُمَؤّرِ ذا َضبََطه الصَّ

بُو ُعثْمان َسِعيُد بُن أَبي ، َصوابُه باألَْنَدلُس ، وهي بَْلَدةٌ عظيمةٌ واِسعَةُ األَْعماِل بَْينها وبَْين قُْرُطبَة َسْبعَة أَيّاٍم منها أَ  د بالَمْغربِ  وغيُرهم ،

اه ماِلٌك الَحِكيْم لَكِلَمٍة ، َسِمعَها منه ، وقيَل اْسُمه عبُد الَوَهاِب ، وقيَل : عبُد ا حمن ، َسَكَن قُْرُطبة ، تُوفي َسنَة ِهْنٍد الطُّلَْيُطِليُّ الذي َسمَّ لرَّ

200. 

حمن بن قُتَْيبَةَ بِن ُمْسلِم البَاِهليُّ قاِضي ُطلَْيُطلَة عن عيَسى وأَْحمُد بُن الَوِليِد بِن عبِد الخاِلِق بِن عبِد الجبَّا ِر بِن بْشِر ابِن عبِد هللا بِن عبِد الرَّ

 بِن ِديناُر يَْحيَى بن يَْحيَى وَسْحنوَن ، وتُوفي باألَْنَدلُس.

 به َطْلياً. َطاَلهُ  بالورِس َطالًّ : َطلَّهو

ً  َطلَّ  قال خاِلُد بُن َجْنبة :و ر قَْوُل يَْحيَى بن يَْعَمر الذي تقدَّم.  حقَّهُ : َمنَعَهُ فالنا  إيَّاه وَحبََسه ، وبه فُّسِ

َكهُ و  كتَْلتَلَهُ. َطلَطلَهُ : َحرَّ

 تَْحريُك اليََدْيِن في الَمْشيِ. الطَّْلَطلَةُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد :

. ليس بُمْسِفرٍ  أَي ُمِطلّ  أَْمرٌ  تقوُل : هذاو  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 أَي : َرطِب. َطلٍّ  ذُو َطلُّ  يَْومٌ 

 النََّدى. َطلَّها : َمْطلولَةٌ و َطلَّةٌ  وأَْرضٌ 

 السَّماُء : اْشتَدَّ َوْقعُها. َطلَّتِ و

اِعي :: اللّبَُن الَمْحُض فَْوقه َرْغَوةٌ َمْصبُوٌب عليه ماٌء فتَْحَسبُ  الَمْطلُولُ و  ه َطيِّباً وهو ال َخْير فيه ، قاَل الرَّ
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وحا و  تـــــــــَ ك إن شــــــــــــــــــــــَ وحمــــــــِ ب قـــــــــَ  مــــــــطــــــــلــــــــولــــــــةٌ حَبســــــــــــــــــــــح

يــــــــــــااًن      قــــــــــــٌة َأحــــــــــــح ذح هــــــــــــار ومــــــــــــَ رَع الــــــــــــنــــــــــــ  (3)شــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 هنا ِجْلدةٌ مْوُدونةٌ بلَبٍَن َمْحٍض يأُْكلُونها. الَمْطلولَةُ  وقيَل :

. الطُّلَّىو  ، كُربَّى : الشَّْربةُ من اللّبَِن ، نَقَلَه األْزَهِريُّ

 : َحَسٌن. َطلُّ  وحِديثُ 

 ِشْعَر َجِميٍل وأَْحاله. أََطلَّ  وعن أَْعَرابِيٍَّة : ما

 ٌ  : َحَسنَةٌ لَِطيفَةٌ. َطلَّةٌ  واْمَرأَة

 ويقاُل : فََرٌس َحَسُن الطَّاللَِة ، وهو ما اْرتَفََع من َخْلِقه.

 فالٌن على فالٍن باألَذى إذا َداَم على إِْيذائِه. أََطلَّ  ويقاُل :

__________________ 
 ( اللسان والتكملة.1)
 ( اللسان والتكملة.2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 277( ديوانه ط بريوت ص 3)
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 مْعنَى الفََرحِ والسُّروِر.والطُّاللَةُ ، بالضِم : لُغَةٌ في الطَّاللَِة عن أَبي َعْمٍرو في 

 وقاَل األْصَمِعيُّ : الّطاللَةُ الُحْسُن والماُء.

 أَي َحَسنَةً. َطِليلةً  وَخَطَب فالٌن ُخْطبَةً 

 عليه حتى َغلَبَه أَي أَلَحَّ ، وهو مجاٌز عن ابِن َعبَّاٍد. أََطلّ و

بَاُب. الُمَطلِّلُ و ٍث : الضَّ  ، َكُمَحّدِ

 لَةُ : داٌء يُِصيُب اإلْنساَن في بَْطنِه.والطُّالطِ  الطُّلَِطلَةُ و

 أَي َهدراً. وقاَل ابُن َعبَّاٍد : َذَهَب َدُمه ُطالًّ وِطالًّ ، بالضِم والكسِر :

 عليَّ حقِّي فَذَهَب به أَي ألمأ عليه عن ابِن َعبَّاٍد. أَطلَّ و

 السماِء.الفََرُس بَذنَبِه : َمرَّ مطالً به إذا نََصبَه في  اْستََطلَّ و قاَل :

 وقاَل أَبُو َعْمٍرو : يقاُل هذه أَْرٌض قد تََطلّلَْت أي نَبَتَْت وتخيّرْت ولم يََطأْها أََحٌد.

 وذُو َطالٍل ، كَسحاٍب : واٍد بالشََّربَّة لغََطفَان. م

 : الَخْلُق ُكلُّهم. الطَّْملُ  : [طمل]

ْملُ و ُجُل الفاِحشُ  ، الّطِ  ، كذا في الُمْحَكِم. ال يُباِلي ما َصنَعَ  الذي بالكسِر : الرَّ

 ، بالضِم ، ُطمولٌ  ج ، كَصبُوٍر ، الطَّمولِ و كالطَّاِملِ  ، ِطْملٌ  ُء الذي ال يُبَاِلي ما أَتَى وما قيَل له ، وإنَّه لَِمْلطٌ ونَصُّ العَْيِن بْعَد الفاِحش : البَِذي

 ، بالضِم. الطُّمولَةُ  واالسمُ 

ْملُ  بّيِ :قاَل ابُن األْعَراو  الماُء الَكِدُر. الّطِ

 الثَّْوُب الُمْشبَُع ِصْبغاً. أَْيضاً :و

اغانيُّ ، الِكساُء األْسَودُ  أَْيضاً :و ً  نَقَلَه الصَّ  أَو األَْسَوُد ُمْطلقا

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الِقالَدةُ  أَْيضاً :و

 ال يُباِلي ما َصنََع. اللَّئيمُ  أَْيضاً :و

 ْحمُق.األَ  أَْيضاً :و

 عن أَبي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : اللِّصُّ  أَْيضاً :و

ِش كــــــــــــّر و  َواحــــــــــــِ ــــــــــــفــــــــــــَ رََع يف ال رٍ َأســــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــح  طــــــــــــَ

اد      بــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ زايت واَل يـ خــــــــــــــــــح
ُ

ّر املــــــــــــــــــ (1) ــــــــــــــــــَُ
 

  
ْمِليلِ  الَخبِيُث ، وفي األَْمثاِل للميدانّيِ : الفاِسقُ  وَخصَّ به غيُره :  بالكسِر. كالّطِ

 الثَّْوُب الَخلَُق. أَْيضاً :و

ئبُ  أَْيضاً :و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وَخّص به غيُره. الذِّ

ِملِّ  ، كما في الُمْحَكِم ، األْطلَُس الخِفيُّ الشَّخِص  ْماللِ و ، كِطِمرٍّ  كالّطِ  ، نَقَلَهما ابُن ِسْيَده. ، كِسْربالٍ  الّطِ

، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : القَِشف كما هو  التَّقَشُّفِ  الَهْيئِة األْغبَرُ  الحاِل القبيحُ  ءُ ْحكِم : السَّيِّى، وفي المُ  ُء الُخلُقِ الفقيُر السَّّيِ  أَْيضاً :و

ْماللِ  نَّص الُمْحَكمِ  ْمليلِ و كالّطِ ، وأَْكثَُر ما يُوَصُف به القانُِص نَقَلَهن ابُِن  العاِري من الثِّيابِ  هو أَو ، بالضِم ، الطُّْملولِ و ، بكْسِرهما ، الّطِ

ْمالل ُدَرْيٍد ما َعدا  ، وأَْنَشَد : الّطِ
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ُلو ٌ َأطحَلُ   ُر  ُطمح  (2)عليه ِطمح
 كأَميِر : الَخِفيُّ الشأَِن. ، الطَِّميلُ و

ً و  أَي يَُشدَّان. يُْطَمالن ألَنَّهما كالطَّميلَةِ  الَجْدُي والعَناقُ  أَْيضا

 إذا َرَملَه وَجعَل فيه الُخيوَط. َطِميلٌ و َمْطمولٌ  َطمالً فهو َطَملَه ، وقد الَحصيرُ  : لُ الطَِّميو

 ماُء الَحْمأَة. أَْيضاً :و

َءةُ. أَْيضاً :و  السُّالَّ

 النَّْصُل العَريُض. أَْيضاً :و

 ، قاَل : الِقالَدةُ  أَْيضاً :و

ـــــــــٍك  ُة مـــــــــال ـــــــــَ ـــــــــن ـــــــــَر واب ـــــــــلـــــــــي ـــــــــُت ال ي ـــــــــِ ـــــــــَف أَب ي  فـــــــــكـــــــــَ

ضح      طــــــــ  قــــــــَ ــــــــُ ا يـ مــــــــ  ــــــــنــــــــتــــــــهــــــــا لــــــــَ هــــــــابــــــــزِي يــــــــلــــــــُ مــــــــِ  (3) ؟طــــــــَ
  

__________________ 
 ( وصدره يف اللسان والتهذيب :1)

 أطاعوا يف الغواية كر طمرٍ 
 كرواية األصر.  111والصحاح منسوابً للبيد ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص 

 والتكملة. 116/  3( اجلمهرة 2)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.3)
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يَتْ  يِب. تُْطَملُ  ألَنَّها ُسّمِ  أَي تُْلَطُخ بالّطِ

ً  بِن ُدْوَدان بِن أََسِد بِن َخزيمةَ ومنه قَْوُل الَكاِهِن : لبنِي الَحاِرِث بِن ثعلبةَ  كانَ  كِسْرباٍل : فََرسٌ  ، ِطْماللُ و فاْقتَاُسوا  طمالالً و اْرَكبُوا شنخوبا

 ألرَض أمياالً.ا

، وهذا قد تقدََّم عن ابِن ُدَرْيٍد قَِريباً ، وَمرَّ أَنَّ أَْكثََر ما  العاِري من الثِّيابِ  الرُجلُ  ، وفي بعِض النسخِ كُزبَْيٍر َغلٌَط : (1) كُزْنبُورٍ  ، الطُّْملُولُ و

 يُوَصُف به القانُِص فهو تِْكراٌر.

 لماِء الَكِدِر.الَحْوِض من ا أَْسفَلِ  الَحْمأَةُ وما بَِقَي في ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على األَِخْيَرتَْين ، وقاَل : هي ، بالضِم والفتحِ وبالتَّحريكِ  الطُّْملَةُ و

يُن يَْبقَى في أَْسفَِل الَحْوِض يقاُل : صاَر الماءُ وَ   كما يقاُل َدَكلَة. َطَملَة نَّص الَجْوَهِرّي : والّطِ

اِء : صاَر الماُء َدكلَةَ  قيُق. َطَملَةو ونَقََل األَْزَهِريُّ عن الفّرِ ين الرَّ  وثُْرُمطةً ، ُكلّه الّطِ

ْملَةُ و عيفَةُ  ، الّطِ . بالكسِر : المْرأَةُ الضَّ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ً  اإِلبَِل : َساقَها َطَملَ و ً  َسْوقا حاحِ : َعنيفا وكأَنَّه تَْصحيٌف من الكاتِِب  (2)الناقَةَ َطْمالً : َسرتُها َسْيراً قَبيحاً  َطَمْلتِ  فَِسيحاً ، وَوقََع في نسخِ الّصِ

 اِب.والصَّواُب فَِسيحاً كما في العُبَ 

 : السَّْيُر العَنيُف. الطَّْملُ  وفي الُمْحَكِم :

 كما تقدََّم. َطِميلٌ و َمْطمولٌ  فهو (3) َرَملَه وَجعَل فيه بالُخيوطِ  يَْطملُه َطْمالً : الَحصيرَ  َطَملَ و

 بالكسِر. ِطْملٌ  فهو أَْشبََع َصبغَهُ  يَْطملُه َطْمالً : الثَّْوبَ  َطَملَ و

. للشَّْوبَقِ  اسمٌ  ، كِمْكنََسٍة : َوسَّعَهُ بالِمْطَملَةِ  يَْطملُه َطمالً : الُخْبزَ  َطَملَ و  ، كَجْوَهٍر ، ما تَُوسَُّع به الُخْبَزةُ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

وكلُّ ما لُِطَخ بُِدْهٍن أو َدٍم أَو قاٍر  ْهِم والخبز ،أَي في السَّ  فيهما ، عن ابِن األَْعَرابّيِ  َطميلٌ و َمْطمولٌ  لَطَخه فهو وغيَرهُ : الدَُّم السَّْهمَ  َطَملَ و

 وهو مجاٌز. أَمٍر قبيحٍ فاْلتََطَخ به أَي َطْملَةٍ  َوقََع في يقاُل :و كعُنَِي وفَِرَح. ُطِملَ  وِشبِه ذلك فقد

.نَقَلَه الَجْوَهرِ  ما في الَحْوِض ، كاْفتُِعَل أُْخِرَج فلم يُتَْرْك فيه قَْطَرةٌ  اطُِّملَ و  يُّ

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. : شاَرَك اللُّصوصَ  اْنَطَملَ و

 َمحاهُ. إِْطماالً : الدَّْفتَرَ  أَْطَملَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : العَْجُن ، كما في العُبَاِب ، وبالكسِر : النَِّصيُب ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الطَّْملُ 

ْماللُ و ئُْب عن الّطِ اِء. ، بالكسِر : الذِّ  الفّرِ

لٌ و َمْطمولٌ  ورُجلٌ  . ُمَطمَّ  : َمْلطوٌخ بَدٍم أَو بقَبِيحٍ أَو غيِر ذِلَك نَقَلَه ابُن ِسْيَده واألَْزَهِريُّ

َكةً : قَْريةٌ بِمْصَر في َجِزيرةِ بنِي نَْصر وتُْعَرُف بطمالهه. َطَملَيهو  ، محرَّ

ُجلُ  َطْمَسلَ  : [طمسل] . عن المْرأَةِ  الرَّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 عنها. َعَجزَ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : أَي

 .َطماِسلَةٌ  ج اللِّصُّ ، ، الطُّْمُسلَةُ و ، ونَّص الُمحيِط : ، بالضمِ  الطُّْمُسلُّ و قاَل :

اَء. الطَّْمَسلَى (4) هو يَْمِشي لي تقوُل :و قاَل. رَّ  ، كَخْوَزلَى ، أَي الضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 ِء وفي الغّلِ أَْيضاً ، كلُّ ذِلَك في المحيِط.: الدَُّؤوُب في السَّقي ، وهو أَْيضاً التَّلَّطُف والتََّدسس في الشَّي الطَّْمَسلَة

. َطْنبَلَ  : [لطنب] ُجُل : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  الرَّ

اغانيُّ : أَي  تَحاَمَق بعَد تَعاقٍُل. وقاَل الصَّ

ٌب أَو ُمَولٌّد  (5) َطْنبولُ و الفتحِ في إِذ ال فَْعلُول ب، بالفتحِ ، كما هو ظاِهُر إِْطالقِه بل ُوِجَد هكذا في نسخِة شْيِخنا ُمقَيَّداً. قاَل شْيُخنا : ولعلّه ُمعَّرِ

 من قَْريَتاِن بِمْصرَ  َكالِم العََرِب ،

__________________ 
 ( يف القاموس : وكزُبرٍي.1)
 .«سرهتا»بد  « سريهتا»ويف اللسان : « فسيحاً »( الذي يف الصحاح : 2)
 ( يف القاموس : وجعر فيه اخليوط.3)
 كاألصر.« د»وعل  هامشه عن نسخة أخر  « يف»( يف القاموس 4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ابلفتح.5)
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هوُر اأَلّوَ . َشح
بوُ  بَقلحِب الن وِن ِميماً ا وهكذا َوَرَد يف الُكُتِب وامل  َأعحماِ  الش رحقيِة ا ويقاُ  أَيحضاً َطمح

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الثَّقيُل.كَجْعفٍَر : هو البَِليُد األَْحمُق الَوخُم  الطَّْنبَلُ 

. َطْنبَلَة وقاَل ابُن َعبَّاٍد : كاَن بَْينهم  أَي َشرُّ

 الَهمُّ والليُل. َطالَ  ، كقَْوِلَك : َطالَ  وكلُّ ما اْمتَدَّ من َزَمن أَو لَِزَم من َهّم ونَْحِوه فقد اْمتَدَّ. ، أَي ، بالضمِ  َطاَل يَُطوُل ُطوالً  : [طول]

حاحِ ، وفي الُمْحَكِم : نَِقيُض القصِر يكوُن في الناِس وغيِرهم من الحيواِن والَمواِت.ِخالُف العَْرِض كما في  الطُّولُ و  الّصِ

اِغُب : ماِن ونَْحِوه. الطُّولُ  وقاَل الرَّ  والِقَصُر من األَْسماِء الُمتََضايفِة ويُْستَْعمُل في األَْعياِن واألَْعراِض كالزَّ

 كاْستََطاَل. أَي فهو الِزٌم وال يَتَعدَّى إِالَّ للُمبَالَغَةِ  قاَل شْيُخنا ، عْنَد قَْوِله اْمتَدَّ :

ْيُن والطاُء للتَّأْكيِد واْستَْعمَل البَْيضاِوّي  اْستَطالَ و َطالَ  قاَل شْيُخنا : َكالُم المصنِِّف َصِريٌح في أَنَّ  بمْعنًى واِحٍد فُهما الِزَمان عْنَده والّسِ

َمْخَشِرّيِ  اُحه :ُمتَ  اْستََطالَ  كالزَّ ل أَْيضاً ، وقاَل ُشرَّ ياً وبَْنوا منه ُمْستَطاالً ، وَوقََع في الُمفَّصِ َعّدهُ َطويالً ، إِالَّ أَنَّهم لم يَْستَنُِدوا فيه  اْستََطالَه عّدِ

ة اللُّغَِة وال ُمَصنَّفاتِها كما أََشاَر إِليه في العنايِة.  لنَْقٍل عن أَئِمَّ

لِ  قْلُت : وقد اْستَْعَملَه السَّْعُد أَْيضاً في بناء قياِسّي  َطِويلَةً  أَي َعَدْدتها ِم بقَْوِله :لَْيلَتك ، ففَسََّره الَماّل عبُد الحِكي اْستََطلت وكما إِذا فقاَل : المطوَّ

ِزُم ، انتهى.، فإِنَّ االْستِْفعاَل يَِجي  ُء للحْسبَان والعَّدو االْستِْعمال اللُّغَوّي لالْستَِطالَة هو الالَّ

 يانّي. قاَل : ومْعناهُ الدُّعاُء.إِالَّ بَخْير ، عن اللّحْ  يَُطلْ  وال َطويلٌ  ، وقالُوا : إِنَّ اللّيلَ  ُمْستَِطيلٌ و َطويلٌ  فهو

ي لُطفَْيل : ، كغُرابٍ  ُطوالٌ و  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وا  انً  طـــــــــــــــُ دح ز  لـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ ن يــــــــــــــــَ َديـــــــــــــــح اعـــــــــــــــِ  الســـــــــــــــــــــــــــــ 

هــــــــــاب      َر الشــــــــــــــــــــــــِّ ثــــــــــح ه مــــــــــِ نــــــــــانــــــــــُ وُح ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــُ (1)يـــــــــــَ
 

  
، َحْمالً على  َطويل ، كَكُرَم ، اْستِْدالالً باالسِم منه إِذا جاَء على فَِعيٍل نَْحو طاَل َطُولَ  ، وقاَل النََّحويون : أَْصلُ  ُطوالَةٌ و َطويلَةٌ  هي بهاءٍ و

 .ُطواٌل ِطوالٌ و َطويلٌ  أَي َجْمعُ  جو َشُرَف فهو َشِريٌف وَكُرَم فهو َكِريٌم ،

ُمتَعَديّاً فهو فَعَل وال يكون فَعُل ألَنَّ فَعُل ال  طاله ِضّد الِقَصِر إِذا كان الزماً َغْير ُمتَعّدٍ وأَما الطولِ  قاَل ابُن جنّيِ في المخصص : هذا من

ت الواو في ي به َمْفعول ، ، وإِنَّما هو كفَِعيٍل يَْعنِ  َطائِل ء على الفعِل ، ألَنَّك لو بَنَْيته على الفعِل قْلتَ ألَنَّه لم يَِجى طويل يَتَعَدَّى وإِنَّما َصحَّ

 وقد َجاَء على األَْصِل ما اْعتَلَّ فْعلَه نَْحو َمْخيوط فهذا أَْجَدر انتهى.

ت الواُو في تها في ِطوالٍ  وقاَل ِسْيبََوْيه : َصحَّ ووافََق الذين قالُوا فَِعيل  كِجواٍر من جاَوْرت ، قاَل : َطويلٍ  من ِطوالٌ  ، فَصارَ  َطويلٍ  لِصحَّ

 ل أَنَّهما أُْختان فََجَمعوه َجْمعه.الَّذين قالُوا فُعا

ت في الواِحِد فُحْكُمها أَْن تصحَّ في الَجْمعِ ، قاَل ابُن جنّيِ : لم تُْقلب إِالَّ  ِطيالٌ  َحَكى اللُّغَويون :و  في ، وال يُوجبه الِقياس ألَنَّ الواَو قد َصحَّ

 بَْيٍت شاذٍّ وهو قَْولُه :

مــــــــــــــــــاءَة ِذلــــــــــــــــــ   َ د َأن  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ ا  بــــــــــــــــــَ  ٌة تـــــــــــــــــــَ

ز اء الــــــــــــــــرجــــــــــــــــاِ  و      اَأن  َأعــــــــــــــــِ يــــــــــــــــاهلــــــــــــــــُ  (2) طــــــــــــــــِ
  

 .ِطيالو ِطوال أَي بَكْسِر طاءِ  بكسِرهما وقَْولُه :

الُ و اٍن : الُمْفِرطُ  ، الطُّوَّ الو الطُّوِل ُطَوالَ  وال يُْكَسُر إِنَّما يُْجَمُع َجْمع السَّالمة ، يقاُل للرُجِل إِذا كاَن أَْهَوج الطُّولِ  كُرمَّ ٌ  ُطوَّ  ُطوالَة ، واْمَرأَة

الةو  ، وأَْنَشَد ابُن جنّيِ في المحتسِب : ُطوَّ

بح  جــــــــــَ جــــــــــٍب مــــــــــن الــــــــــعــــــــــَ  جــــــــــا ا بصــــــــــــــــــــــــيــــــــــٍد عــــــــــَ

ــــــــــــــا      ــــــــــــــن ــــــــــــــعــــــــــــــي َرَ  ال ــــــــــــــح ّوا َ أَُزيـ بح  طــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــذ   ال

  
ً  الطَّْولِ و الطُّولِ  منه في أَْطَولَ  : كنتُ  طاَولَني فُطْلتُه لِكسائي في باِب الُمغالَبَة :قاَل او  الطُّولِ  ، كذا في النسخِ ، وَصوابُه : من َجِميعا

حاحِ والُمَخصَِّص ، وفي الُمْحَكِم : ُكْنُت أََشدَّ ُطوالً منه ، وقاَل : الطَّْولِ و  َجِميعاً ، وِمثْلُه في الّصِ
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ٌة ِإن   َرٌة عـــــــــــــــــاِديـــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــح َرزحَدَ  صـــــــــــــــــــــــــــــــَ   الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ

تح      عـــــــــــاال  طـــــــــــالـــــــــــَ ا اأَلوح اهلـــــــــــُ نـــــــــــَ ـــــــــــَ َ  تـ يـــــــــــح لـــــــــــَ ـــــــــــَ (3)فـ
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( اللسان ونسبه لُسبيح بن رابح الزجني ا ويقا  رابح بن سبيح وقد3)
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 األَْوعال. طالَتْ  أَي

 القاَمِة. ُطولِ  أَي َغلَبَه في «العَبَّاُس عمرَ  فطالَ »حديُث االْستِْسقاء : و طالَُهم إالَّ  ِطَوالٍ  ما َمَشى مع»الحِديُث :  ، بالضمِ  الطُّولِ  ومن

حاحِ : اعِ السَّاِكنَْيِن ، وال ، فنُِقلَت الضَّمةُ إلى الطاِء وَسقََطِت الواُو الْجتِم َطويل ، بضِم الواِو ، ألَنَّك تقُولُ  َطُوْلتُ  أَْصلُه ُطْلتُ و وفي الّصِ

يه قُْلَت : ُطْلتُه يجوُز أَْن تقوَل منه ْلته ، ألَنَّ فَْعلَت ال يَتَعَدَّى فإْن أََرْدت أَن تُعَّدِ ا قَْولُك : أََطْلته أَو َطوَّ فإنّما تَْعنِي بذِلَك :  طاَولَني فُطْلتُه ، وأَمَّ

 اْنتََهى. َجِميعاً ، الطَّولِ و الطُّولِ  منه من أَْطولَ  ُكْنت

 ٍء.كما ال يكون فَعُْلتُه في شي ُطْلته كما قُْلَت قَبَُح وهو قَبيٌح ، قاَل : وال يكونُ  ُطوالو َطويل على فَعُْلُت ألَنََّك تقولُ  ُطْلتُ  وقاَل ِسْيبََوْيه : يقالُ 

لٍة ، الدَّ  ُطْلتُ  قاَل الَماِزنيُّ : ا ُطوالٌ و َطِويلٌ  ليُل على ذِلكَ فعُْلُت أَْصٌل واْعتَلَّت من فعُْلت غيَر ُمَحوَّ لة كما  طاَوْلته فُطْلتُه ، قاَل : وأمَّ فهي ُمَحوَّ

لَت قُْلُت ، وفاِعلُها لةٌ من  َطويلٌ  ، ال يقاُل فيه طائِلٌ  ُحّوِ كما ال يقاُل في قائٍِل قَِويٌل ، قاَل : ولم يُْؤخذ هذا إالَّ على الثِّقَات ، قاَل : وقُْلُت ُمَحوَّ

لة من فَعَْلت إلى فَِعْلت وكانَْت فَِعْلت أَْولَى بها ألنَّ الَكْسَرةَ من الياِء ،  بقُْلت ألَنَّ  كما كاَن فَعُْلت أَْولَىفَعَْلت إلى فَعُْلت كما أَن بِْعُت َمَحوَّ

 الضَّمةَ من الواِو.

له إْطواالً : أَْطَولَهو أَطالَهُ إطالَةً و وال أَي َجعَلَه َطويالً. قاَل ابُن ِسْيَده : وكأَنَّ الذَّيَن قالُوا ذِلَك إنَّما أََراُدوا أَْن يُنَبُِّهوا على أَْصِل الباِب ،  َطوَّ

 ْصِل أَْنَشَد ِسْيبََوْيه :يُقَاُس هذا إنَّما أَتَى للتَّْنبِيه على األَ 

َددحِت  تِ صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح َول ـــــــــَبطـــــــــح مـــــــــا  ف ـــــــــ  ل ـــــــــَ دوَد وقـ  الصـــــــــــــــــــــــ 

و ِ ِوصـــــــــــــــــــــــاٌ  عـــــــــلـــــــــ       ُدوُم  طـــــــــُ دوِد يـــــــــَ (1)الصـــــــــــــــــــــــ 
 

  
كةً : الطََّولُ و ه : وَجَملٌ ، ونَ  وقَْوُل الَجْوَهِرّي : في َشفَِة البَعيرِ  على األْسفَِل ، كما في الُمْحَكِم. في ِمْشفَِر البَعيِر األْعلَى طولٌ  ، محرَّ  صُّ

ةٌ باإِلْنساِن ، والبَعيُر إنَّما يقاُل فيه ِمْشفٌَر. (2) َوَهمٌ  َشفَتُه العُْليا ، وهو طالَتْ  إذا أَْطول  ألنَّ الشَّفَةَ خاصَّ

 ال يَْعلمه إالَّ فُقَهاُء اللُّغَِة فأَْطلَقَها قاَل شْيُخنا : وِمثْلُه ال يكوُن وهماً إنما هو مجاٌز ، وقََصَد الَجْوَهِرّي اإلْيضاَح والبَيَان ، ألنَّ الِمْشفَرَ 

 الَجْوَهِريُّ لذِلَك ، كما قيَل في اإلْنساِن مجازاً : َعظيُم الَمَشافِِر ، وهللاُ تعالى أَْعلم ، اْنتََهى.

 .َطَولٌ  وبه أَْطَولُ  بَعيرٌ  يقاُل :

ُجُل ِمثْلُ  تََطاَولَ و  ِء قاَل :لَْيه وَمدَّ قَواَمهُ ليَْنُظَر إلى الشَّيإذا قاَم على أََصابع ِرجْ  تََطالَلَ  الرَّ

تُ  اَولــــــــح طــــــــَ َدا   تــــــــَ رُي فــــــــمــــــــا بــــــــَ دوا اَ صــــــــــــــــــــــِ بــــــــح ــــــــَ  كــــــــي يـ

يـــــــــا      َدا لـــــــــِ رَي بـــــــــَ َت اَ صـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــح ين واي لـــــــــَ يـــــــــح عـــــــــَ (3)لـــــــــِ
 

  
 ، َحَكاه ثَْعلَب وهو كاْستََطاَر. اْمتَدَّ واْرتَفَعَ  : (4)الشَّقُّ  اْستََطالَ و

 .تََطاَولَ  أَْيضاً :و وَرفََع نَْفَسه ، تَفَضَّلَ  عليه : اْستََطالَ و

 هو أَْن يَْرفََع رأَْسه ويََرى أَنَّ له عليه فَْضالً في القَْدِر ، وهو َمْذُموٌم يُوَضُع َمْوِضَع التََّكبَِّر. التََّطاُولُ و قاَل األَْزَهِريُّ : االْستَِطالَةُ 

با االْستَِطالَةُ في ِعْرِض الناِس »في الحِديِث : و  ، أَي اْستِْحقَاُرهم والتََّرفُُّع عليهم والَوقِيعَةُ فيهم. «أَْربَى الّرِ

ْيلَةُ ، بالو  .ِطيلَتَه هللاُ  أََطالَ  ، يقاُل : كسِر : العُُمرُ الّطِ

 َوْزنُه به يُدلُّ على أَصالَِة التاِء وهي زائَِدةٌ ، فلذا لو قاَل : بالكسِر كاَن أَْحَسن. ، كِدْرَهمٍ  التِّْطَولُ و

 .(5)العََرِب بهذا الَمْعنى  لم نَْسَمْعه من ، كَسِفينٍَة ، عن اللَّْيِث ، وأَْنَكَره األَْزَهِريُّ وقاَل : الطَّويلَةُ و

__________________ 
 .434/  3ابلنصب واملقايي  « واألوغاال»ابلرفض ا « األوعا ُ »وردت فيه روايتان للبيت  -
 ( البيت للمرار الفقعسي ا ويف اللسان والصحاح بدون نسبة.1)
 .«ومشفر للبعري ا وجحفلة للفرس ا اه ا قرايفقوله : وهم ا ألنه يقا  : شفة لالنسان ا »( عل  هامش القاموس : 2)
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 ( اللسان.3)
 .«قوله : الش  ا عبارة اللسان : الش  يف ا ائرت»( عل  هامش املطبوعة املصرية : 4)
بٍر ( كذا ابألصــــــــر ويف العبارة نقص حيث أن الشــــــــارح أغفر معىن الطويلة ا ومتام قو  الليث يف التهذيب : وقا  الليث : الطويلة : اســــــــم ح5)

وكان حقه أن يذكر « ومل ألض الطويلة هبذا املعىن (يعين األزهري)قلت :  ... ُتشـــــــد به قائمة الدابة مث ترســـــــر يف املرع  ا وكانت العرب تتكلم به
 .«. فريتفض االضطراب والتشويش عن عبارته.. حبر طوير يشد به قائمة الدابة»كالم األزهري بعد قوله اآيت 
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َول ونه :َرأَْيتهم يَُسمُّ و يَلو الّطِ ْعرِ  قدو كِعنَب فيهما ، الّطِ  َضُروَرةً ، قاَل َمْنظوُر بُن َمْرثَد األََسِديُّ : تَُشدَُّد الُمُهما في الّشِ

رِّ  اٍن حــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــَ تح د مبــــــــــــــــــَ ر ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــَ

ِر دِّ      تــــــــــــــح ر ضــــــــــــــــــــــــــــًا مل أَيحُ  عــــــــــــــن قـــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

  

َرِة يف  ُهح
 (1) الطَِّو ِّ تـََعر َض امل

اِجُز :قاَل  ْعِر كثيراً ويَِزيُدون في الَحْرِف من بعِض ُحُروفِه ، قاَل الرَّ  الَجْوَهِريُّ : وقد يَْفعَلُون ِمثَْل ذِلَك في الّشِ

َوِد الُقُطنِّ   (2)ُقطُن ٌة من َأجح
ي : وأَْنَشَد غيُره :  قاَل ابُن بَّرِ

َوِد الُقطحُننِّ   ُقطحنـُن ٌة من َأجح
 وأَّولُه :

َوِّ كَبن  جَمحرَ  ُسح
ِعها امل    َدمح

ي ، كلُّ ذِلكَ  َطَرفَه  أَْنت وتُْمِسكُ  به تَُشدُّ  هو الَحْبلُ  يَُشدُّ به قائَِمةُ الدَّابَِّة ، أَو َطويلٌ  َحْبلٌ  قالَهُ ذُْهُل بُن قريع ، ويقاُل : قارُب بُن ساِلٍم الُمّرِ

 : ، أَو يَُشدُّ أََحُد َطَرفَْيه في َوتٍِد واآلَخُر في يَِد الفََرِس ليَُدوَر فيه ويَْرَعى ال يَْذَهب لَوْجِهه ، قاَل ُمَزاِحمُ  وتُْرِسلُها تَْرَعى

ا و  هـــــــــــَ مـــــــــــُ َص  ـــــــــــَح لـــــــــــِّ ـــــــــــُ وحداَء قـ ـــــــــــَ بـــــــــــٍة قـ هـــــــــــَ لـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــَ

الٍ  ا و      يــــــــــٍد يف خــــــــــِ الِة بــــــــــِ عــــــــــح َو كســــــــــــــــــــــــِ طــــــــــح  تــــــــــِ

  
 وقاَل َطْرفَةُ :

ُرَ  إن  املــــــــــوَت مــــــــــا أَ  مــــــــــح عــــــــــَ ىَت لــــــــــَ َب الــــــــــفــــــــــَ طــــــــــَ  خــــــــــح

َو ِ      ـــــــــطـــــــــِّ ال كـــــــــَ ـــــــــَ ِد  ل ـــــــــَ ـــــــــي ـــــــــاُه ابل ي ـــــــــح ن ـــــــــِ رحخـــــــــَ  وث ُ
(3)املـــــــــ

 

  
، يْعنِي إذا نََزَل رُجٌل في َعْسكٍر على َمْوِضعٍ له أَْن يَْمنََع  «الفََرِس ، وثَلَِّة الْبئِر ، وَحلَقِة القَْومِ  ِطَولِ  ال ِحَمى إالَّ في ثالٍث :»في الحِديِث : و

 فََرِسه ، وكذِلَك إذا َحفََر بئْراً له أَْن يَْمنََع غيَرهُ ِمْقداَر ما يكوُن َحِريماً له. َطِولَ  غيَرهُ 

لَ و ل ، ويقاُل : أَْرَخى َطويلَتَها في الَمْرَعى تَْطِويالً : لها َطوَّ لَ  ورُجلٌ »في الحِديِث : و لفََرِسك يا فالُن أَي أَْرخِ َحْبلَه في َمْرَعاهُ. َطّوِ لها  َطوَّ

يَلَ و الطََّولَ  (4)لها  فأََطالَ »، وفي آَخَر : « طّولها َمْرجٍ فقََطعَتْ  في لَ و .«الّطِ  ولم يَْعِجْله. أَْمَهلَه تَْطويالً : لَه َطوَّ

 ، َكَسحاٍب : َمَدى الدَّْهِر. الطََّوالُ و

 ر بَمْعنًى ، وَذَكَره أَْيضاً ابُن ماِلٍك في المثلثات.الدَّهْ  َطَولو الدَّْهرِ  َطَوال قاَل الَجْوَهِريُّ : هو من قَْوِلَك : ال أَُكلَِّمهُ 

، وهذه عن كراعٍ  ، بالكسرِ  ِطيَلُكَ و ، بالفتحِ ، َطْولُكَ و ، وهذه عن كراع ، ، بالضمِ  ُطَولُكَ و ، كِعنٍَب فيهما ، ِطيَلُكَ و طاَل ِطَولُكَ  يقاُل :و

 ً ا الَحْبل فلم  ، كِكتاب الُكَ ِطيَ و ، كَسحاٍب ، َطَوالُكَ و ، كُصَرٍد ، ُطَولُكو أْيضا يت ، قاَل : فأمَّ ّكِ ، قاَل الَجْوَهِريُّ : كلُّ ذِلَك َذَكَره ابُن الّسِ

ِل وفتحِ الثَّاني : أَي  وتَماِدْيَك في أَْمٍر أَو تََراِخيك عنه كما في األَساِس ، وهو مجاٌز. ُمْكثُكَ  طالَ  نَْسَمْعه إاّل بَِكْسِر األَوَّ

اُج : جَّ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً ، قاَل  أَو َغْيبَتُكَ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وهو مجاٌز أَْيضاً ، أَو ُعُمُركَ  ُمّدتُكَ  َطالَتْ  أَي ِطَولُكو َطاَل ِطيَلُك وقاَل الزَّ

 : القََطاميُّ 

ُر  لــــــــــَ هــــــــــا الــــــــــطــــــــــ  مح أَيــــــــــ  لــــــــــَ وَ  فــــــــــاســــــــــــــــــــــــح بــــــــــ   إان   ــــــــــُ

يــــــــــَت وإنح و      لــــــــــِ تح إن بــــــــــَ َو ُ بــــــــــك  طــــــــــالــــــــــَ (5)الــــــــــطــــــــــِّ
 

  
يَلُ  ويُْرَوى : َولُ و ، ِطْيلة َجْمعُ  الّطِ يَلُ  ، فاْعتَلَّ  ِطَولة َجْمعُ  الّطِ ا الّطِ فمن باِب ِعنَبٍَة  ِطَولو ِطَولَة واْنقَلَبَت ياُؤه واواً الْعتاِلِلها في الواِحِد ، فأَمَّ

 وِعنٍَب ، وقاَل ُطفَْيُل :

ــــــــــــاً  اَء طــــــــــــارِق ه إذ جــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ فـ دح  َأَلان فــــــــــــلــــــــــــم نــــــــــــَ

ا لـــــــــه قـــــــــد و      نـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــُ ا َ قـ ك طـــــــــَ ولـــــــــُ زِِ   طـــــــــُ (6)فـــــــــانـــــــــح
 

  
ي : ِطيَلُك السَّفَِر وُمَكابََدةِ السَّيِر ، ويُْرَوى : ُطولِ  أَي أَْمُرَك الذي أَْنَت فيه من  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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 (7) ِطيُلها طَا َ أََما تـَعحِرف اأَلطحالَ  قد 
__________________ 

 ( اللسان واألو  والثالث يف الصحاح والتهذيب.1)
 قارب بن سامل املري.( الصحاح واللسان وفيه رواية أخر  ونسب الرجز لذهر بن قريض أو 2)
 والصحاح. 434/  3ا من معلقته ا واللسان واألساس والتهذيب واملقايي   34( ديوانه ط بريوت ص 3)
قوله : فبطا  هلا اخل كذا خبطه وعبارة اللســــــان : فبطا  هلا فقطعت طيلها الطو  والطير ابلكســــــر اخل ما فيه ا »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 4)

 .«وهي  اهرة
 اللسان والتهذيب. (5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان بدون نسبة.7)
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 والعُلوُّ ، قال أَبُو ذَُؤْيٍب : : الفَْضُل والقُْدَرةُ والِغنَى والسَّعَةُ  الطَّائلَةُ و الطَّائِلُ و الطَّْولُ و

ا و وهنـــــــــــَ لـــــــــــُ ين فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــذيـــــــــــَن يــــــــــــَ بـــــــــــُ  أَيحشـــــــــــــــــــــــــِ

وين و      بـــــــــُ وا مل أَيحشـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــُ لـــــــــِ رِ لـــــــــو عـــــــــَ ائـــــــــِ  (1) بـــــــــطـــــــــَ
  

 وأَْنَشَد ثَْعلَب في ِصفَِة ذئٍْب :

رح و  لـــــــــــــُ  بـــــــــــــطـــــــــــــائـــــــــــــلـــــــــــــةٍ إن َأغـــــــــــــاَر فـــــــــــــلـــــــــــــم حيـــــــــــــَح

مــــــــا      طــــــــُ ريح ســــــــــــــــــــــاَوَر الــــــــفــــــــُ لــــــــٍة مــــــــن مجــــــــَُ يــــــــح (2)يف لــــــــَ
 

  
لَ  قدو  : الَمنُّ والفَْضُل. الطَّْولِ  ، وأَْصلُ  اْمتَنَّ كَطاَل عليهم أَي عليهم تََطوَّ

لُ و قاَل األَْزَهِريُّ :  : َمْذموٌم يُْوَضَع موضَع التَّكبّر كاالْستَِطالِة وقد تقدََّم. التََّطاُولُ و عْنَد العََرِب َمْحموٌد يُْوَضُع َمْوِضَع الَمحاِسِن ، التََّطوُّ

اُج : مْعناهُ من لم يْقِدْر منكم على َمْهرِ  (3) (َوَمْن ََلْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوالً )وقَْولُه تعالَى :  جَّ ة ، قاَل : ، قاَل الزَّ القُْدرةُ على  الطَّْولُ و الُحرَّ

 الَمْهِر.

ا يُْصَرُف إلى الَمْهِر والنَّفَقَِة. اِغُب : هو ِكنايةٌ عمَّ  وقاَل الرَّ

. (4) (ِذي الطَّْوِل ال ِإلَه ِإاّل ُهوَ )وقَْولُه تعالَى :   ، أَي ذي القُْدرةِ ، وقيَل : ذي الفَْضِل والَمّنِ

 الذََّكُر واألُْنثَى في ذلك سواهٌ ، قاَل : للدُّوِن الَخسيِس  بطائلٍ  ما هو يقاُل :و

 طاِئرٍ لقد َكل فوين ُخط ة غرَي 
 ر ماٍض وال قاِطعٍ كان َسْيفا ُدوناً بَْين السُّيوِف.أَي َغيْ  «طائِلٍ  َضَرْبته بسيٍف َغْير»حِديُث أَبي َمْسعوٍد في قَتِْل أَبي َجْهٍل :  ومنه

 النَّفُع والفائَِدةُ. الطائِلِ  ، أَي َغْير َرفيعٍ وال نَِفيٍس ، وأَْصلُ  «طائلٍ  أَنَّه ذكر رُجالً من أَْصحابِه قُبَِض فُكفَِّن في َكفٍَن َغْير»في حِديٍث آَخَر : و

لُ و اغانيُّ :، وعليه ا كُسكٍَّر : طائِرٌ  ، الطُّوَّ ْجلَْيِن. َطويلُ  مائيٌّ  ْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، وَزاَد الصَّ في دياِر فََزاَرةَ  كثَُمامٍة : ع أَو بِئْرٌ  ، ُطَوالَةُ و الّرِ

اخِ : اغانيُّ للشَّمَّ ةَ ، قالَهُ نَْصُر ، وأَْنَشَد الصَّ  لبَنِي ُمرَّ

يح  وحمــــــــــــــَ ال يـــــــــــــــَ والــــــــــــــةَ كــــــــــــــِ ُر أَرحَو   طــــــــــــــُ  َوصــــــــــــــــــــــــــــح

ون      نـــــــــــــــُ رَُح الـــــــــــــــظـــــــــــــــ  طـــــــــــــــ  وٌن آَن مـــــــــــــــُ نـــــــــــــــُ (5) ـــــــــــــــَ
 

  
. فََرٌس لبَِني ُضبَْيعَةَ بِن نَِزارٍ  : ُطَوالَةُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

عِن أَنَس وابِن الُمَسيِِّب ، وعنه ماِلُك وَوَرقاء والدََّراُوْردي ،  تابِِعيٌّ  بِن َمْعَمر النَّجاِريُّ قاِضي الَمِدينَة : عبُد هللا بُن عبِد الرحمنِ  ُطَوالَةَ  أَبُوو

 وكان يسرد الصَّوم ، كذا في الَكاِشِف.

 رُجٍل. (6) كغُراٍب : اسمُ  ، ُطَوالُ و

حاحِ ، ولداً  المْرأَةُ : ولََدْت أَْوالًد ِطواالً ، أَو َولَداً َطويالً  أَطالَتِ و  ِطواالً. (7)، وفي األََساِس والّصِ

. قد تقصُر ، الطَّويلَةَ  وأَنَّ  تُِطيلُ  في الَمثَِل : أَنَّ القَصيَرةَ قدو  ولْيَس بِحِديٍث كما َوِهَم الَجْوَهِريُّ

يِة َكثيٌر من األَْمثاِل الَمْشهوَرةِ ، وقد قاَل شْيُخنا  َح ابُن األَثيِر أَنَّه حِديٌث : ال َوْهم إذ َكْونه َمثاَلً ال يُنَافي أَنَّه حِديٌث ، ففي األَحاِديِث النَّبّوِ َصرَّ

 إنتََهى.

اغانّي في َجْعِله َمثاَلً.  قْلُت : والمصنُِّف قَلََّد الصَّ

 من العََرِب ، عن ابِن ُدَرْيٍد. : بَْطنٌ  األَْطَولِ  بَنوو

ِة ، يَِصُف ناقَتَه : : األَتَانُ  الطَّالَةُ و مَّ  ، قاَل ذو الرُّ
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هـــــــــا  ـــــــــُ ِد حـــــــــارِك ـــــــــح ي ـــــــــُر ا ـــــــــَ ث ـــــــــِض مـــــــــِ ب و ارة الضـــــــــــــــــــــــ   مـــــــــَ

ا      ُ   طـــــــــــــالـــــــــــــةٌ كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ  لـــــــــــــَ هـــــــــــــا بــــــــــــــَ (8)يف َدفـــــــــــــ 
 

  
مَّ   ِة.قاَل األَْزَهِريُّ : وال أَْعِرفه فليُْنَظر في شْعِر ذي الرُّ

 ، كما في العُبَاِب. ، كِمْنبٍَر : الذََّكرُ  الِمْطَولُ و

َسنُ  أَْيضاً :و  .الَمطاِولُ  والَجْمعُ  الرَّ

. الَخْيِل : أَْرسانُها َمطاِولُ و  ، نَقَلَه اأْلَْزَهِريُّ

يحِ ، َكَكيَِّسٍة : نَيَِّحتُها َطيِّلَةُ و . الّرِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

يِن والِعدة. ماَطلَه : طاَولَه ُمَطاَولَةً و  في الّدِ

__________________ 
 واللسان.« فيها األوالء يلوهنا»برواية :  144/  1( ديوان اهلذليا 1)
 ( اللسان.2)
 .25( النساء اآية 3)
 .3( غافر اآية 4)
 .«طوالة»ومعجم البلدان واللسان والتكملة  90( ديوانه ص 5)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  رفض التنوين إلضافته.6)
 .«ولداً »حبذف « ولدت طواالً »( املثبت عبارة الصحاح ا ويف األساس : 7)
 واللسان والتكملة ومل ينسبه. 670( ديوانه ص 8)
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هي : البَقََرةُ وآُل ُعْمراَن والنِّساُء والمائَِدة واألَْنعاُم واألَْعَراُف ،  األَْعَرافِ  سوَرةِ  البَقََرةِ إلى سوَرةِ  من القُْرآنِ ، في  ، كُصَردٍ  الطَُّولُ  السَّْبعُ و

اَءة َجِميعاً ألَنَّهما سوَرةٌ واِحَدةٌ أَو األَْنفاُل َوبَر ، السالمعليه سوَرةُ يونُسَ  فقيَل : هي (1) السَّابِعَةِ  اْختَلَفُوا فيو فهذه ستُّ ُسَوٍر ُمتَواِليات ،

 ، أَي عْنَد َمْن قاَل ، بهذا القَْوِل. وقاَل بعُضهم : هي الَكْهُف ، وقيَل. (2) عنَدهُ 

الً.  التَّْوبةُ ، وقيَل : الَحواميُم ، والصَّحيُح ما َذَكَره المصنُِّف أَوَّ

 ، وقاَل الشاِعُر : الطَُّولُ  وُهنَّ  لطُّولَىا ، يقاُل : هي السُّوَرةُ  الطُّْولَى َجْمعُ  الطَُّولُ و

ه  عـــــــــامـــــــــتـــــــــُ تـــــــــه بـــــــــعـــــــــَد مـــــــــا طـــــــــاَرتح نـــــــــَ نـــــــــح كـــــــــ   ســـــــــــــــــــــــَ

يِن      ا فــــــــــاتــــــــــَ وِر ملــــــــــ  َو ُ بســــــــــــــــــــــــوَرِة الــــــــــطــــــــــ   (3) الــــــــــطــــــــــ 
  

 ، وهذا البِنَاُء يْلزُمه األَلُف والالُم أَو اإِلضافَةُ. «الطَُّول أُوتِيُت السَّْبعَ »في الحِديِث : و

 وَجْوَدتِه. ، أَي ثَْمَرةٌ من نَْخلٍَة ، يُْضَرُب في اْختِصاِر الَكالمِ  َطِويلَةٍ  قَصيَرةٌ منفي الَمثَِل : و

انِ  الطَّويلَةُ و مَّ ةُ : تكوُن ثاَلثَة أَْمياٍل ف (4) ثاَلثة طولِ  ِميٍل في َواِسعَةٌ ، َعْرُضها قَْدرَ  َرْوَضةٌ بالصَّ  ي ِمثِْلها ،أَْمياٍل ، قالَهُ األَْزَهِريُّ ، وقاَل َمرَّ

 إذا اْمتأَل َشِربُوا الشَّهَر والشَّْهرين ، وأَْنَشَد : وفيها َمساٌك للَمَطرِ 

 ِعيدُ  الط ِويلةعاَد قـَلحيب من 
 الطَِّويلَتَْين السُّوَرتَْين بأَْطولِ  أَي «بُطولَى الطُّولَيَْينِ  أَنَّه كان يْقرأُ في الَمْغِربِ »حِديُث أُّمِ َسلََمةَ :  ، ومنه األَْطَولِ  ، كطوبَى : تَأْنيثُ  الطُّولَىو

 يْعنِي األَْنعاَم واألَْعَراَف.

فيعةُ ، ج أَْيضاً : الطُّولَىو  َكُصَرٍد. ، ُطَولٌ  الحالَةُ الرَّ

ْعرِ  الطَّويلُ و ي بذلِ  ُمَولََّدةٌ  َمْعروٌف. وقاَل الَجْوَهِريُّ : من جْنِس العَُروِض وهي َكلمةٌ  من بُحوِر الّشِ ْعِر ُكلِّه ، وذِلَك أَنَّ  أَْطَولُ  َك ألَنَّه، ُسّمِ الّشِ

ْعِر من َغْيِر دائَِرتِه اثنان وأَْربَعون َحْرفاً ، ألَنَّ أَوْ  م أَْجزائِه  فالطُّول تاَده ُمْبتَدأٌ بها ،أَْصلَه ثمانِيَةٌ وأَْربَعُون َحْرفاً ، وأَْكثَُر ُحروِف الّشِ لمتقّدِ

لُه َوتٌِد ، كذا في الُمْحَكِم ، وَوْزنُه : فَعُولُْن مَ الِزٌم أَبداً ، ألَنَّ أَّولَ  وائِد أَبداً تَتَقدَُّم أَْسبابَها ما أَوَّ اٍت ، ِمثُْل  أَْجزائِه أَْوتاٌد والزَّ فَاِعْيلُْن ثماني َمرَّ

 ِء القَْيِس :قَْول اْمِرى

اِد  ـــــــبـــــــَ ُر ال لـــــــَ ـــــــطـــــــ  هـــــــا ال ـــــــ  احـــــــًا أَي بـــــــَ م صـــــــــــــــــــــَ عـــــــِ ـــــــح  َأال ان

ن مـــو      مـــح عـــِ ر اخلـــــــاد هـــــــر يـــنـــح (5)ن كـــــــاَن يف الـــُعصـــــــــــــــــُ
 

  
 وهي الدُُّخوُل واألَْوتاُر. الطَّوائِلُ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، والَجْمعُ  َعداَوةٌ وتَِرةٌ  أَي طائِلَةٌ  بَْينهمو

 أَي بَوتٍْر كاَن له فيهم ، ثَأٌْر يَْطلبُه بَدِم قَتِيِله. بَطائِلَةٍ  وفالٌن يَْطلُب بنِي فالنٍ 

حاحِ :و  فيه إذا لم يَُكْن فيه َغنَاٌء َرْمِزيَّة ، يقاُل ذِلَك في التَّْذِكيِر والتَّأنيِث. َطاِئلَ  يقاُل هذا أَْمٌر ال في الّصِ

 أَي يُتََكلُّم به إالَّ فيه. (6) : خاصٌّ بالَجدِ  بِطائِلٍ  لم يَْحُل منهو

ا كانوا قَتَلوا أَي عليهم اْستََطالُوا يقاُل :و . قَتَلوا منهم أَْكثَر ممَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

َجالُ  حاحِ. األَْطَول ، َجْمعُ  األَطاِولُ  الّرِ  ، كما في الّصِ

 وتََطاَوال : تَبَاَريا.

بُّ بفَْضِلِه : تََطاَولَ و ل عليهم الرَّ  اَرْقَت النَّْعَل في إْطالقِها على الواِحِد.أَو أَْشَرَف ، وهو من باِب ط تََطوَّ

ً  أَْطَولُُكنَّ »في الحِديِث : و  .الطَّْولِ  ، أَي أََمدُُّكنَّ يداً بالعَطاِء من «يداً أَْسَرُع بي لُحوقا

 لفََرِسه : َشدَّه في الَحْبِل. أََطالَ و
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 .الطُّولَ  أَو الطَّْولَ  فالٌن : أَْظَهرَ  تََطاَولَ و

 ، وِمثْلُه قَْوُل الشاِعِر : َطالَ  أَي (7) (فَ َتطاَوَل َعَلْيِهُم اْلُعُمرُ )ى : قاَل هللاُ تعالَ 

 ليلك ابالمثد تطاو 
 اليََدْين َطويلَ  : لَقَُب ُحَمْيد بِن أَبي ُحَمْيد تَْيَرَوْيه َمْولَى َطْلَحةَ الّطْلَحات من ثِقَاِت التَّابِِعين ، كان قصيراً  الطَّويلُ و

__________________ 
 ( يف القاموس ابلرفض ا والسيا  اقتض  جرها.1)
 .. ( أي عند صاحب هذا القو  ا اه ا قرايف ا عن هامش القاموس2)
 اللسان بدون نسبة.( 3)
 ( القاموس : ابلكسر منونة ا والسيا  اقتض  رفض التنوين إلضافتها.4)
 ..«.. . وهر يَِعمنح .. أال عمح »برواية :  139( ديوانه ط بريوت ص 5)
ِد.6)  ( يف القاموس : ابجَلحح
 .45( القصص اآية 7)
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د  َأو  ُ  الَفَرزحَدِ  :ا وقـَوح  143َيَديحه َماَت َسَنة  لطُو ِ  فُسمِّي ابلضِّ
 (1) َأطحَو ُ بيتاً دعائُمه َأَعّز و 

 .َطويلَةٌ  أَي َعِزيَزةٌ 

 وهو الفَْضُل والعُلُوُّ على األَْعَداِء. الطَّْولِ  ، من أََطاِول في حِديِث الدُّعاِء : وبِكَ و

 على إِبِِله أَي يَسوقُها َكْيف يََشاُء ويذبُّ عنها الفُُحوُل. يَتََطاَولُ  والفَْحلُ 

يَّةٌ. الّطولِ  : َكثيرُ  ُمَطاِولٌ و ورُجٌل ُطوالنيٌّ بالضمِ   ، عاّمِ

 : قَْريةٌ بِمْصَر قُْرَب البرمون ، وقد َدَخْلتُها. الّطويلَةُ و

بيعِ بِن ُسلَْيمان المَراِدّي  ُطولُون وأَْحمُد بنُ  ّمِ ، أَميُر ِمْصَر ، وابنُه أَبُو معّدِ عدناُن بُن أَحمَد ُوِلَد بِمْصَر وَرَوى عن الرَّ وَماَت َسنَة بالضَّ

325. 

اغانيُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وهو الطَّْهبَلَةُ  : [طهبل]  الذَّهاُب في األَْرِض. : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 ُت : وهو َمْقلُوُب الطَّْهلَبَة بهذا المْعنَى وقد تقدََّم له هناك ولم يذكروه أَْيضاً.قلْ 

. َطْهفَلَ  : [طهفل] ُجُل : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  الرَّ

ي ف أََكَل ُخْبَز الذَُّرةِ وداَوَم عليه وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : إذا  ي أَماِليِه : لعََدِم َغْيِره.، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، وَزاَد ابُن بَّرِ

 .كتََطهَّلَ  وتَغَيَّرَ  أَِجنَ  أَي طاِهلٌ و ، بالفتحِ ، َطِهلٌ  فهو ، األُولَى عن ابِن ُدَرْيٍد ، الماُء ، كفَِرَح وَمنَعَ  َطَهلَ  : [طهل]

. الطُّْهلَةُ  قاَل أَبُو َحنِيفَةَ :و  ، بالضِم ، اليسيُر من الَكأَلِ

 ٌء يسيٌر ولْيَس بالَكثِيِر.من َكأَلٍ أَي شي ُطْهلَةٌ   : في األَْرِض وقاَل ابُن األْعَراِبّيِ 

ً  الطُّْهلَةُ و قاَل :  بَْقلَةٌ ناِعَمةٌ. أَْيضا

ُجلُ  َطْهيَلَ و قاَل :  أََكلَها. الرَّ

ْهئِلَةُ و ْهِلئَةُ و الّطِ  ال َخْيَر فيه. الذي الطَِّهيلَةُ ، كَسفينٍَة : األَْحَمقُ  ، األَخيَرةُ عن اللَّْيِث. ويقاُل أَْيضاً : ، بَكْسِرهما وتَْقديِم الَهْمَزةِ وتَأِْخيِرها الّطِ

 .بعَدما ِليطَ  ، ونَصُّ العُبَاِب : ما اْنَحّت فيه من الَحْوِض  ما اْنَحتَّ من الطيِِّن في الَحْوِض  أَْيضاً :و

 .(2)ٌء من غيٍم وهو فِْعِليةٌ أَي شي ِطْهِلئَةٌ  ، الذي في الّصحاحِ : ما على السَّماءِ  أَي َسحابَةٌ  ِطْهِلئَةٌ  َذَكَر الجوهِريُّ فيه هنا : وما في السَّماءِ و

لَما في َهْمزِه من  في الَمْوِضعَْين أَي هذا الَحْرف واألْولَى ِذْكره ِء وقد تَقَدَّما في الَهْمَزةِ ،ِء والِكْرفِىالِغْرقِى (3) كَهْمزِ  زائِدٌ  قاَل : إنَّ َهْمَزهُ و

اُء ونَقَْلناه في الَهْمَزةِ ، وأَ  َح به الفرَّ ا ِزياَدتُها في الثَّالثَة فقد َصرَّ ياَدةِ وَعَدِمها ، أَمَّ ا َعَدُم زياَدتِها فقد نُِقَل عن ابِن جنِّي وقد االْختِالِف في الّزِ مَّ

الً فراِجْعه إْن ِشئَْت.في غ َذَكْرناه  رق ُمَطوَّ

 عن ابِن َعبَّاٍد. : الذي ال يوَجُد له َحْجٌم إذا ُمسَّ  الطَّْهَملُ  : [طهمل]

ذا ِخالُف َصْنعَتِه بالهاِء عن ابِن َعبَّاٍد ، وه الطَّْهَملَةُ  ، هكذا في النسخِ وفيه نََظٌر ، ألنَّ المْرأَةَ الدَّقيقةَ هي (4) المرأَةُ الدَّقيقةُ  أَْيضاً :و

ْل.  واْصِطالحه فتأَمَّ

الحِديُث : َوقَفَْت امرأَةٌ على ُعَمَر َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، فقالَْت : إنِّي  ، ومنه وهي بهاءٍ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، الَجسيُم القَبيُح الِخْلقَةِ  : الطَّْهَملُ و

 ٌ َر  َطْهَملَةٌ  امرأَة اجِ : َطَهاِملُ  بالدَّقَيقِة وبالقَبيحِة ، والَجْمعُ ، فُّسِ  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للعجَّ
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 َ اح ال  (5)مُيحســــــــــــــــــــــــــِ وافــــــــــــِ  عــــــــــــن قــــــــــــَ ِّ اأَلذ  غــــــــــــَ

َن      قـــــــــــــح طـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ اَل  (5)يـ ـــــــــــــِ ال ر دًا هبـــــــــــــََ وحاًن خـــــــــــــُ  هـــــــــــــَ

  

ٍت وال َطهاِمال   (6)ال َجعحرَبِاي 

__________________ 
 وصدره فيه : 155/  2( ديوانه ط بريوت 1)

 إن الذي لك البسماَء بىن لنا
 ( الذي يف الصحاح واللسان : ِفعحِلَئة.2)
َزةِ »( يف القاموس : 3)  ويف الصحاح : و زته زائدة كهمزة.« كَهمح
 ( عل  هامش القاموس : فيه نظر ا فإهنا الطهملة ال الطهمر. انظر الشارح.4)
قوله : ميســــا ا كذا خبطه كاللســــان والذي يف التكملة كالصــــحاح : يصــــبحن ا وقوله ينطقن اخل هذا املشــــطور »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 5)

 .«أسقطه اجلوهري كما نبه عليه الصاغاين
 ا واألو  والثالث يف الصحاح واللسان ونسبهما صاحب اللسان للعجاج كاألصر. 121( الرجز يف التكملة ونسبه لر بة وهو يف ديوانه ص 6)
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. : األَْسَوُد القَصيرُ  الطَّْهَمِليُّ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ُجلُ  تََطْهَملَ و  َء َمعَه.َمَشى وال َشي الرَّ

ً  يَتََطْهَملُ  َمرَّ و  ، كما في العُبَاِب. له : اْحتَاَل وتَلَطََّف أَْن يأُْخَذ منه شيئا

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : الضَّخاُم. الطَّهاِملُ 

ْهِملَةُ و  ، بالكسِر : المْرأَةُ السَّوَداُء القَبيحةُ ، عن كراعٍ. الّطِ

 فصل الظاء
 املشالة َمَع الالمِ 

 ُء.أَو هو الفَيْ  (1) بالكسِر : نَِقيُض النْضجِ  الِظلُّ   :[ظلل]

ما كاَن قَْبَل الشمِس  فالِظلُّ  ُء بالعَِشّيِ بالغَداةِ والفَيْ  الِظلُّ  أَي أَو هو ٌء ،وفي ِظلٌّ  وقاَل ُرْؤبَة : كلُّ َمْوضعٍ تكوُن فيه الشمُس فَتَزوُل عنه فهو

 ُء ما فاَء بَْعُد.، والفَيْ 

 (ُأُكُلها داِئم  ):  عزوجل، ولذِلَك قاَل  ِظلٌّ  ُء ، إنَّما هي أَبداً فيكوُن هناك فَي ِظلَّها الَجنَّة ، وال يقاُل فَْيئها ألَنَّ الشمَس ال تُعاقِبُ  ِظلُّ  وقالُوا :

 دائٌم أَْيضاً. ِظلُّهو ، أََرادَ  (َوِظلُّها) (2)

وهو ما اْستَتََرْت عنه  الِظلُّ  : هذه الماّدةُ بالظاِء ان أفهمت ستراً أَو إقامةً أَو مصيراً فتناول ذِلَك َكِلمات َكثِيَرةٌ منها ظلل وقاَل أَبُو َحيَّان ، في

 حاَل أَْهِل الجنَِّة وهو النابِغَةُ ، فقاَل يَِصفُ  بالِظلِّ  ، وقد َجعََل بعُضهم للَجنَِّة فَْيأً َغْير أَنَّه قَيََّده وأَْظاللٌ  ُظلُولٌ و ، بالكسِر ، ج ِظاللٌ  الشمسُ 

 الجعديُّ َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :

ُدو عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــم  غــــــــــــــح  َفســــــــــــــــــــــــــــالُم اإللــــــــــــــِه يـــــــــــــــَ

ال  و      ِس ذاُت الــــــــــــــظــــــــــــــِّ رحَدوح وُء الــــــــــــــفــــــــــــــِ يــــــــــــــُ (3)فـــــــــــــــُ
 

  
 وقاَل ُكثَيُِّر :

ا  رحهبـــــــــَ الِد وغـــــــــَ ـــــــــِ ـــــــــب رحقـــــــــي  ال رحُت شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــقـــــــــد ســـــــــــــــــــــــِ  ل

هــــــــــا و و      ين َِشحســــــــــــــــــــــــُ تــــــــــح َربـــــــــــَ اقــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــَ وهلــــــــــُ لــــــــــُ (4) ــــــــــُ
 

  
لُّ  وقاَل أَبُو الَهْيثِم : وال إذا فاَءِت الشمُس أَي َرَجعَْت إلى الجانِِب الغَْربّيِ ، كلُّ ما لم تَْطلُع عليه الشمُس والفَيْ  الّظِ ُء ال يُْدَعى فَْيأً إالَّ بْعَد الزَّ

لُّ و ُء شرقيٌّ ٌء ، والفَيْ فما فاَءْت منه الشمُس ، وبَِقَي ِظالًّ فهو فَيْ  لُّ  َغْربيٌّ ، وإِنَّما يُْدعى الّظِ واِل ، ثم يُْدعى  الّظِ ل النَّهار إلى الزَّ ِظالًّ من أَوَّ

واِل إلى اللَّْيِل ، وأَْنَشَد :  فَْيأَ بْعَد الزَّ

رّ فـــــال  ه  الـــــظـــــــِّ يـــــعــــــــُ طـــــِ تـــــَ حـــــَ  َتســـــــــــــــــــح رحِد الضـــــــــــــــــــ   مـــــن بــــــَ

يح و      ُذوُ  ال الـــــــــفـــــــــَ يِّ تـــــــــَ رحِد الـــــــــَعشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ (5)ُء مـــــــــن بـ
 

  
لُّ  َوالَ  (َوما َيْسَتِوي اْْلَْعمى َواْلَبِصُْي َواَل الظُُّلماُت َواَل النُّوُر ،)قَْولُه تعالَى :  ومنه ، قيَل : الَجنَّةُ   :الّظلُّ و ،  (6) َواَل اْلَحُرورُ  الّظِ

لُّ  َحَكاهُ ثَْعلٌَب قاَل : والَحروُر الناُر ، قاَل : وأَنَا أَقولُ  لُّ الّظِ  والَحروُر الَحرُّ بعَْينِه. بعَْينِه ، الّظِ

اِغُب : وقد يقالُ  ، من  (َواَل الظِّلُّ َواَل احْلَُرورُ ):  عزوجلٍء ساتٌِر َمْحموداً كان أَو َمْذموماً ، فمن الَمْحموِد قَْولُه لكّلِ شي ِظلٌّ  وقاَل الرَّ

 .(7) (َوِظلّ  ِمْن ََيُْموم  )الَمْذموِم قَْولُه تعالَى : 

لُّ و  الَخياُل من الِجّنِ وغيِره يَُرى. أَْيضاً : الّظِ
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.  وفي التَّْهِذيِب : ِشْبه الَخيَاِل من الِجّنِ

لُّ و  بِن َمْروان. فََرُس َمْسلََمةَ بِن عبِد الَمِلكِ  أَْيضاً : الّظِ

لِّ  يُعَبَّرُ و فاِهيَِة ، ومنه قَْولُه تعالَى :  (8) الِعّزِ والَمنَعَةِ  عن بالّظِ ةٍ ومناَعٍة ، وكذا قَْولُه  (9) (ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف ِظالل  َوُعُيون  )والرَّ ، أَي في ِعزَّ

 .(10) (ُهْم َوَأْزواُجُهْم يف ِظالل  )، وقَْولُه تعالَى :  (ُأُكُلها داِئم  َوِظلُّها)تعالَى : 

اِغُب. أَي ِعّزِه ومناَعتِه ِظلِّه فالٌن أَي َحَرَسنِي وَجعَلَنِي في أََظلَّنيو  ، قالَهُ الرَّ

__________________ 
حِّ »( يف القاموس : 1)  .«الضِّ
 .35( الرعد اآية 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 .21( سورة فاطر اآية 6)
 .43( الواقعة اآية 7)
 والسيا  اقتض  جّر ا.« العز  واملنعةُ »( القاموس : 8)
 .41اآية ( املرسالت 9)
 .56( سورة ي  اآية 10)
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لُّ و ئْبِرُ  : الّظِ  ، عن ابِن َعبَّاٍد. الّزِ

لُّ و ُكَرةِ األَْرِض ، وبَقَدِر ما َزاَد بََدنُها في الِعَظِم اْزَداَد  ِظلُّ  نَْفُسه ، وهو قَْوُل الْمنَجمين َزَعُموا ذِلَك قالُوا : وإنّما اْسَودَّ ِجدًّا ألَنَّه اللَّيلُ  : الّظِ

 .ظلِّها َسَوادُ 

ي اللَّيلُ كّلِ شي ِظلُّ و وقاَل أَْبو َحيَّان : .ٍء ذَُراه وِستُْره ، ولذِلَك ُسّمِ   ِظالًّ

يِِّد : َسَواُده. ُجْنُحهُ  اللَّيِل : ِظلُّ  أَو حاحِ والفرق البِن السَّ  ، وفي الّصِ

ِة : ظلِّ  يقاُل : أَتَانَا في مَّ  اللَّيِل ، قاَل ذُو الرُّ

ه  فـــــــُ عحســـــــــــــــــــــِ هـــــــوَ  مـــــــَ جـــــــح َ
ازَِح املـــــــ ُف الـــــــنـــــــ   قـــــــد َأعحســـــــــــــــــــــِ

رِّ يف      وُم   ـــــــــِ ُه الـــــــــبـــــــــُ و هـــــــــامـــــــــَ عـــــــــُ دح َر يـــــــــَ ضــــــــــــــــــــــَ (1)َأخح
 

  
لَّ  قاَل الَجْوَهِريُّ : هو اْستِعاَرةٌ ألَنَّ   .بِظلٍّ  في الَحقيقَِة إنَّما هو َضْوَء ُشعاعِ الشمِس ُدْوَن الشُّعاعِ ، فإذا لم يَُكْن َضْوء فهو ُظْلمةٌ ولْيسَ  الّظِ

لُّ و  ، كما يقولُون : ال يُفاِرُق َسَواِدي َسَواَدك. ِظلِّي ِظلَّكَ  منه قَْولُهم : ال يُفاِرقُ لَمكاِن َسَواِده ، و ٍء َشْخُصهمن كّلِ شي الّظِ

اِغُب : قاَل بعُض أَْهِل اللُّغِة : يقاُل للشَّخِص   ، قاَل : ويدلُّ على ِذلَك قَْوُل الشاِعِر : ِظلٌّ  (2)وقاَل الرَّ

ِبَئٍة  ِ ر  ملّا نـََزلحَنا َرفـَعحَنا   (3)َأخح
لَّ  : لْيَس يَْنِصبُون وقالَ   ُء إنما يَْنِصبُون األَْخبِئَة.الذي هو الفَيْ  الّظِ

 وقاَل آَخُر :

َبُض أَفـحَياَء الظِّالِ  َعِشي ًة   (4)تـَتـح
، وقَْولُه : أَْفياء  الّظلَّ  فكأَنّه َرفَعَ  ِظلَّها أَْخبئَة مْعناهُ َرفَْعنا األَْخبِئَة فَرفَْعنا به ِظلَّ  أَي أَْفياء الّشُخوص ، ولْيَس في هذا َداللَةٌ ، فإنَّ قَْولَه َرفَْعنا

الُل عامٌّ والفَيْ  الِل فالّظِ ل.ُء خاصٌّ ففيه إضافَةُ الشيالّظِ  ِكنُّه. ِء :الشي ِظلُّ  أَو ِء إلى جْنِسه ، فتأَمَّ

لُّ و لُه الّظِ الشتاِء أَي في أَّوِل ما َجاَء من  ِظلِّ  هكذا في النسخِ ، والصَّواُب على ما في نواِدِر أَبي َزْيٍد : يقاُل كان ذِلَك في،  من الشَّباِب : أَوَّ

تاِء.  الّشِ

لُّ و  القَْيِظ أَي في ِشدَّةِ الَحّرِ ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : ِظلِّ  قاَل أَبُو َزْيٍد : يقَاُل فَعَل ذِلَك في من القَْيِظ : ِشدَّتُه الّظِ

ه  ر طــــــــــــِ ــــــــــــُ طــــــــــــا وفـ ه قــــــــــــبــــــــــــر الــــــــــــقــــــــــــَ تــــــــــــُ ل ســــــــــــــــــــــــــح  غــــــــــــَ

رِّ يف      ه   ـــــــــــِ طـــــــــــِ بـــــــــــِ غـــــــــــح يـــــــــــِة مـــــــــــُ قـــــــــــِ
َ

اج املـــــــــــ (5)َأجـــــــــــ 
 

  
لُّ و  َسواُدهُ. : ِظلُّه من السَّحاِب : ما َواَرى الّشمَس منه ، أَو الّظِ

 .أَي هي في السَّحابِ  ُمْستَِظلَّةٌ  والّشمسُ 

 .ُظلَّةٌ  فهو أََظلَّك ءٍ وكلُّ شي

لُّ و  من النَّهاِر : لَْونُه إذا َغلَبَتْه الّشمُس. الّظِ

ه وَمنَعَتِه وهو مجاٌز. في َكنَِفهِ  أَي ِظلِّهِ  في يعيشُ  هو يقاُل :و  وناِحيَتِه أَي في ِعّزِ

ُجِل النُّفوِر ألَنَّ الظَّْبَي إذا نَفََر  ، كما في العُبَاِب ، ِظلّهِ  أَي َمْوِضع ِظلَّهُ  تَْرَك الظَّْبيِ  ، ويُْرَوى. ألَتُْرَكنَّه ، اتُْرْكهُ  من أَْمثاِلهم :و يُْضَرُب للرَّ

 ِظلَّه لظَّْبيُ ، واألَْصُل في ذِلَك أَنَّ الظَّْبَي يَْكنِس في الَحّرِ ويَأْتِيه السَّامي فيُثِيُره وال يعوُد إلى ِكناِسه ، فيُقاُل تََرَك ا ٍء ال يعوُد إليه أَبداً من شي

 ٍء ال يعوُد إليه.، ثم َصاَر َمثاَلً لكّلِ نافٍِر من شي

لُّ  وقاَل المْيدانّي :  به في ِشدَّةِ الَحّرِ ، يُْضَرُب في َهْجِر الرُجِل صاِحبِه. تََظليُسْ  في الَمثَِل الِكناُس الذي الّظِ

.و اِء ال بفتِْحه كما َوِهَم الجوهريُّ  تَْرَك بسكوِن الرَّ
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ه وكفى له شاِهداً إْيراد هُؤالء هكذا َمَع أَنَّهم قد  يَْرتِكبُون في األَْمثاِل ما ال يرتكُب قْلُت : هو في العُبَاِب والتَّْهِذيِب كما أَْوَرَده الَجْوَهِريُّ بنَّصِ

ا َذَكَره األَ  ْزَهِريُّ وغيُره منها : أَتَْيته ِحْين َشّد في غيِرها فال َوْهَم حْينَئٍِذ وأَْحسن من َولَِعه بهذا التَّْوِهيم لو ذكر بَِقيَّة األَْمثاِل الَواِرَدة فيه ممَّ

 فال يَْبَرُح مْكنََسه ، ومنها أَتَْيته، وذلك إذا كنِس نْصَف النَّهاِر  ِظلّه الظَّبي

__________________ 
 .461/  3( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 ( املفردات : للشاخص.2)
 ( املفردات بدون نسبة.3)
 ( املفردات بدون نسبة.4)
 رية.( اللسان واألساس والتهذيب والتكملة مقدماً لعجزه عل  صدره ا نبه عليه هبامش املطبوعة املص5)
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تد   ِ ل ه ِحاح ينحِشُد الظ يبح   ِة ا َرِّ. (1)ا َأي ِحاح يشح َوّ فيه من ِشد   ا َر  فَيطحلُب ِكناساً َيكح
 قد َداَمْت ِظاللَتُه. أَو دائُِمهُ  ، وفي العُبَاِب : َواِرٌف ، ِظلٍّ  : ذو َظِليلٌ  مكانٌ و

كقَْوِلهم : ِشْعر شاِعٌر ، ومنه قَْولُه  أو ُمبالَغَةٌ  لنسخِ جنة وهو تَْحريٌف َصوابُه منه كما َذَكْرنا ،، وفي بعِض ا منه يكونُ  ِظلٌّ َظليلٌ  قَْولُهم :و

 .(2) (َونُْدِخُلُهْم ِظالًّ َظِليالً )تعالَى : 

اِغُب : هو ِكنايَةٌ عن َغَضاَرةِ العَْيِش ، وقَْوُل أَُحْيَحة بن الُجالح يَِصُف   النَّْخَل :وقاَل الرَّ

َي  ر  هــــــــــــِ ي  الــــــــــــظــــــــــــِّ رِّ حــــــــــــَ   الــــــــــــظــــــــــــلــــــــــــِ  يف ا ــــــــــــَ

ُر      ُن اأَلمجـــــــــــــــحَ ســـــــــــــــــــــــــــــَ ُر اأَلحح ظـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح
َ

(3)ِ  واملـــــــــــــــ
 

  
 ، فَوَضَع الَمْصدَر َمْوِضَع االسِم. الظَِّليلُ  ءُ قاَل ابُن ِسْيَده : المْعنَى عْنِدي هي الشَّي

حاحِ : (3) ِظلٍّ  يَْوُمنا : صاَر ذا أََظلَّ و  .ِظلٍّ  كاَن ذا ، وفي العُبَاِب والّصِ

 ، وبالشََّجَرةِ : اْستَْذَرى بها. ماَل إليه وقَعََد فيه : اْكتَنَّ به ، وقيَل : اْستََظلَّ بالِظلِّ و

 .تََظلَّلَ  أَي ِء وبهمن الشَّي اْستََظلَّ و

 الَكْرُم : اْلتَفَّْت نَواِميه. اْستََظلَّ و

ِة : غاَرتْ  ، وفي المحيِط : َعْيُن الناقِة ، العُيونُ  اْستََظلَّتِ و مَّ  ، قاَل ذو الرُّ

ٍم  َواهــــــــِ يـــــــــوِن ســـــــــــــــــــــــَ ِت الـــــــــعـــــــــُ ال  ظـــــــــِ تـــــــــَ  عـــــــــلـــــــــ  ُمســـــــــــــــــــــــح

هـــــــا      امـــــــُ غـــــــَ رَاهـــــــا لـــــــُ ـــــــُ و بـ ســـــــــــــــــــــُ كح ٍة يـــــــَ يـــــــَ كـــــــِ َويـــــــح (4)شـــــــــــــــــــــُ
 

  
 ، وَشَوْيِكيَةٌ ِحْين َطلََع نَابُها. ُمْستَِظلَّةٌ  العََجاجِ يقوُل : غاَرْت ُعيونُها فهي تَْحَت 

 ، ومنه قَْولُه : الُمْستََظلُّ  وهو الدَُّم : كان في الَجْوفِ  اْستََظلَّ و

َتَظر  ِمنح َعَل  اجلَوحِف الذي كان   اسح
لُّ  منه ُء : َغِشيَنِي ، واالسمُ الشَّي أََظلَّنِيو  فالٌن إذا أََظلَّنِي أَو (5) (ِإىل ِظلّ  ِذي َثالِث ُشَعب  )ثَْعلَب قَْولَه تعالَى : ، بالكسِر ، وبه فَسََّر  الّظِ

وَدنَا مْنُكم ، أَي أَْقبََل َعلَيُكم  َشْهٌر عظيمٌ  أََظلَُّكم أَيُّها الناُس قد»الحِديُث :  أَْمٌر ، ومنه أََظلَّك من قُْربه ، ثم قيَل : ِظلَّهُ  َدنَا ِمنّي حتى أَْلقَى عليَّ 

 .ِظلَّهُ  كأَنّه أَْلقَى َعلَيُكم

هوُم من َكالٍم وكذا ، وال يقاُل ذِلَك إالَّ بالنَّهاِر ، كما ال يقُولُون بَاَت يَبِيُت إالَّ باللَّيِل ، قالَهُ اللَّْيُث وغيُره ، وهو الَمفْ  نََهاَرهُ يَْفعَُل كذا َظلَّ و

 ِسْيبََوْيه.

ً قاَل غيُرهم : يقاُل أَيْ و ْعرِ  بعِض  ُسِمع في يَْفعَُل كذا ألَنَّه قد لَْيلَهُ  َظلَّ  ضا  ، وهو قَْوُل األَْعَشى : الّشِ

ُنوِن  َيَظرّ 
َ
 (6)َرجيماً لَريحِب امل

 بمْعنَى َصاَر ، ويُْستَْعمُل في غيِر النَّهاِر كما َذَكَره المصنُّف في البلغة. َظلَّ  وقد َرد عليه ذِلَك وأََجابُوا عنه بأَنَّ 

اغانيُّ وال َوْهَم فيه كما َزَعَمه شْيُخنا ، ، بالفتحِ  َظلُّ يَ   ، بالضم. َظالَّ وُظلُوالً  ، أَي فهو من َحّدِ َمنََع ، وهي لُغَةٌ نَقَلَها الصَّ

 الِمْصباحِ.ُظلوالً ، وعلى هذه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ وصاِحُب  أََظلّ  ، أَي من َحّدِ تَِعَب ، بالكسرِ  أَْعَمُل كذا ، َظِلْلتُ و

، وهو من  (7) (َفظَْلُتْم تَ َفكَُّهونَ )، ومنه قَْولُه تعالَى :  ، َكلَْستُ  َظْلتُ  ونَْحوها فيقُولُون َظِلْلت ِمَن العََرِب من يحِذُف المَ و قاَل اللَّْيُث :

، ُحِذفَِت الالُم لثِقَِل التَّْضعيِف والَكْسِر وبَِقيَِت الظاُء على  َظِلْلت ، واألَْصُل فيه (8) (ظَْلَت َعَلْيِه عاِكفاً ) َشواذِّ التَّخفيِف. وكذا قَْولُه تعالَى :

 فَتِْحها.
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َمْين وتََرُكوا الظاء على فَتِْحها واْكتَفُوا بتعارُ  اغانيُّ : أَْسقَُطوا األُْولَى اْستِثْقاالً الْجتَِماعِ الالَّ  يَة َمقَاُمها.ِف َمْوِضِعه وقِيَام الثانِ وقاَل الصَّ

 وبه قََرأَ ابُن َمْسعوٍد واألَْعَمشُ  َكِمْلتُ  ِظْلتُ  يقُولُوَن :و

__________________ 
 .«تشتد»( عن التهذيب وابألصر 1)
 .57( سورة النساء اآية 2)
 ( اللسان.3)
 واللسان والتكملة. 640( ديوانه ص 4)
 .30( املرسالت اآية 5)
 وعجزه فيه : 205( ديوانه ط بريوت ص 6)

 للسقِم يف أهِلِه وا ََزنح و 
 .65( الواقعة اآية 7)
 .98( طه اآية 8)
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رِة الالِم عل  الظاِء ا و و  َوة وابُن َأيب َعبَـَلة ا هي لَُغُة ا جاِز عل  حَتحويِر َكســـــــــــح ُز يف غرِي وقـََتاَدُة وأَبُو الربهســـــــــــم وأَبُو َحيـح
ُسوِر حَنحو َ حت بذِلَك َأي َ َمح  َسسحت ا وهذا قـَوحُ  ُحذ ا  الن حويِّا.املكح ُت بذِلَك َأي َأحح  ت ا وَأَحسح

او ا ما أَْنَشَد  َظِلْلتُ  أَْصلُه ِظْلتُ  قاَل ابُن ِسْيَده : قاَل ِسْيبََوْيه : أَمَّ إاّل أَنَّهم َحَذفُوا فأَْلقُوا الَحَرَكةَ على الفاِء كما قالُوا ِخْفت وهذا النّْحُو شاذٌّ ، وأَمَّ

 أَبُو َزْيٍد لرُجٍل من بنِي عقيل :

ي مـــــــــا  مـــــــــِ لـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ تُ أملَح تـ لـــــــــح فـــــــــاً   ـــــــــِ ـــــــــقـــــــــوِم واقـــــــــِ  ابل

را      فـــــــح ه قــــــــَ ارِفـــــــُ عـــــــَ تح مـــــــَ حـــــــَ ٍر َأضـــــــــــــــــــــح لـــــــَ (1)عـــــــلـــــــ  طـــــــَ
 

  
 جنّيِ : قاَل َكَسُروا الظاَء في إْنشاِدهم ولْيَس من لُغَتِهم.قاَل ابُن 

اِغُب : يُعَبَّرُ  ا يُْفعَل بالنّهاِر ويُْجَرى مجرى صْرت ، قاَل تعالَى :  بَظلّ  وقاَل الرَّ  انتََهى. (ظَْلَت َعَلْيِه عاِكفاً )َعمَّ

هاُب : فهو فْعٌل ناقٌِص لثُبُوِت الَخبَِر في جميعِ النَّ  ضّي ألَنَّه لوقت فيهقاَل الّشِ الشمس من الَصبَاحِ للَمساِء أَو من  ظلّ  هاِر ، كما قاَل الرَّ

ةً بمْعنَى الدَّوام ، كذا في شَ  ِت النَّهاَر وغيِره ، وكذا إذا َكانَْت تامَّ  ْرحِ الشفاِء.الطُّلوعِ للغُُروِب فإذا كانَْت بمْعنَى َصاَر َعمَّ

ِضي : قالُوا لم تستعمل  إالَّ ناقَِصة. َظلَّ  وقاَل الرَّ

ماِن الَمْدلولِ  َدة عن الزَّ ةً بمْعنَى َطاَل وَداَم ، وقد جاَءْت ناقَِصةً بمْعنَى َصاَر ُمَجرَّ  َظلَّ  عليه بتَْرِكيبِه ، قاَل تعالَى : وقاَل ابُن ماِلٍك : تكوُن تامَّ

 .(2) َوْجُههُ ُمْسَودًّا

 : اإِلقامةُ. الظَّلَّةُ و

ً و ةُ  أَْيضا  َذَكُروا من َمعَاني، هكذا في النسخِ ولم أَِجْده في األُصوِل التي بأَْيِدينا ، وأَنَا أَْخَشى أَْن يكوَن تَْحريفاً ، فإِنَّ األَْزَهِريَّ وغيَره  الِصحَّ

ْل. الظُّلّةُ  ْيَحةُ فتأَمَّ  ، بالضّمِ ، الصَّ

 بالضِم : الغاِشيَةُ. ، الظُّلَّةُ و

به من الشمِس. قْلُت : وقد تقدََّم  يُْستََظلُّ  سواٌء ، وهو ما الِمَظلَّةُ و الظُّلَّةُ و البُْرُطلَّةُ ، قاَل : الِمَظلَّةُ و ، وفي التَّْهِذيِب : البُْرُطلَّةُ  أَْيضاً :و

يَّقَة ، وتقدََّم أَنَّها َكِلَمةٌ نَبَِطيَّة. الِمَظلَّة للمصنِِّف أَنَّ البُْرُطلَّة  الضَّ

ُل َسحابَةٍ  : ةُ الظُّلَّ و  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي َزْيٍد. تُِظلُّ  أَوَّ

اِغُب : وأَْكثَُر ما يقاُل فيما يُْستَْوَخم ويُْكَرهُ ، ومنه قَْولُه تعالَى : حاحِ : (َكأَنَُّه ظُلَّة  ) (3) َوإِْذ نَتَْقنَا اْلَجبََل فَْوقَُهمْ  قاَل الرَّ ،  يظل ، ونَّص الّصِ

 .«أَو َغَماَمتانِ  ُظلَّتانِ  البقرةُ وآُل عمراَن كأَنَّهما»الحِديُث  األُُصوِل أُْوِلى َسحابٍَة ومنهوفي بعِض 

 ، وقيَل : كلُّ ما أَْطبََق عليك ، وقيَل : كلُّ ما َستََرَك من فَْوق. من شجرٍ  أََظلَّكَ  ما أَْيضاً :و

 .(4) الظُّلَّةِ  فَأََخَذُهْم َعذاُب يَْومِ  في التَّْنزيِل العَِزيِز :و

 قالوا َغْيم تحتَهُ َسموٌم. قاَل الَجْوَهِريُّ :

ا نَالَُهم من الَحّرِ فأَْطبَقَْت عليهم أََظلَّتُْهم أَو َسحابَةٌ  وفي التَّْهِذيِب :  وَهلُكوا تحتَها. فاْجتََمعُوا تحتَها ُمْستَجيريَن بها ممَّ

 من َشَجٍر أَو َحَجٍر أَو غيِر ذِلَك. به يُْستََظلُّ  ، بالكسِر ، وُظلَّتُه ، بالضِم ، أَي ما الِظلِّ  يقاُل : َدامْت ِظاللَةُ و

ِل  وِظاللٌ  كغُْرفٍَة وُغَرٌف ، ُظلَلٌ  ج ، نَقَلَه األَْزهِريُّ ، فَِّة يُْستَتَُر به من الَحّرِ والبَْردِ ٌء كالصُّ أَْيضاً : شي الظُّلَّةُ و كعُْلبٍَة وِعالٍب ، ومن األوَّ

 ُظلَلٍ  في ضاً في ِظالٍل ، وقََرأَ َحْمَزةُ والِكسائي وَخلَف :َء أَيْ أَي يَأْتِيَُهم َعَذابَه ، وقُِرى (5) ِمَن اْلغَمامِ  ُظلَلٍ  إِاّل أَْن يَأْتِيَُهُم هللاُ فِي قَْولُه تعالَى :

 .(6) على األََرائِِك ُمتَِّكئُون
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ِلَك أَنَّ لَمْن تحتهم وهي أَْرٌض لَُهم ، وذ ُظلَلٌ  ، قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هي (7) ُظلَلٌ  ِمَن النّاِر َوِمْن تَْحتِِهمْ  ُظلَلٌ  لَُهْم ِمْن فَْوقِِهمْ  وقَْولُه تعالَى :

 لَمْن تحتها ، ثم َهلُمَّ َجّرا حتى يْنتهوا إِلى القَْعِر. ُظلَّةٌ  جهنَّم أَْدَراٌك وأَْطباٌق ، فبَِساُط هذه

 ، أََراَد كأَنَّها الِجبَاُل والسُُّحب ، قاَل الُكَمْيُت : الظُّلَلُ  في الحِديِث : أَنَّه َذَكَر فِتَناً كأَنَّهاو

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .17( سورة الزخرف اآية 2)
 .171( سورة األعراف اآية 3)
 .189( الشعراء اآية 4)
 .210( سورة البقرة اآية 5)
 .(يف ِظالل  )والقراءة :  56( سورة ي  اآية 6)
 .16( الزمر اآية 7)
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هــــــــا  ــــــــُ ت ــــــــح يـ ــــــــَ وُت وبـ ــــــــُ ب كــــــــَ ــــــــح ن ــــــــعــــــــَ ــــــــقــــــــوُ  ال َف ت ــــــــح ي ــــــــكــــــــَ  ف

ِر       حـــح وحجـــــــًا مـــن الـــبـــَ تح مـــَ لـــــــَ رِ ِإذا مـــــــا عـــَ لـــــــَ  ؟(1) كـــــــالـــظـــ 
  

لَّةُ و  كِطلٍَّة وَطِليٍل. َظِليلٍ  وكأَنَّه َجْمعُ  بالكسِر : الِظاللُ  ، الّظِ

 ٍد.، أَي بكسِر الميِم وفَتِْحها ، األَِخيَرةُ عن ابِن األَْعَرابّيِ واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على الَكْسِر ، وهو قَْوُل أَبي َزيْ  ، بالكسِر والفتحِ  الَمَظلَّةُ و

 الَكبيُر من األَْخبِيَِة. قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : وإِنّما َجاَز فيها فَتُْح الميِم ألَنَّها تُْنقَُل بمْنِزلَِة البَْيِت وهو

ُرها.قيَل : ال تكوُن إِاّل من الثياِب وهي َكبيَرةٌ ذاُت ُرواٍق وُربّما كانَْت ُشقَّة وُشقَّتين وثالثاً ، وُربَّما كان لها ِكفَاةٌ   وهو مؤخَّ

ةً. الِمَظلَّةُ  وقاَل ثَْعلَُب :  من الشَّعَِر خاصَّ

اوقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : الَخْيَمة تكوُن من أَْعواٍد تُْسقَُف   فمن ثياٍب. الَمَظلَّةُ  بالثُّماِم وال تكوُن من ثياٍب ، وأَمَّ

، ثم الِخبَاء وهو أَْصغَُر بيوِت  الَمَظلَّة ، وهي أَْعَظُم ما يكوُن من بيوِت الشَّعَِر ثم الَوُسوط نَْعت الَمَظلَّةُ  وقاَل أَبُو َزْيٍد : من بيوِت األَْعرابِ 

 الشَّعَر.

 والِخبَاُء يكوُن صغيراً وكبيراً. َظلَّةُ المِ  وقاَل أَبُو ماِلٍك :

َجْت َرُجالً فأَْبطأَ بها أَْهلُها على َزْوِجها  ُظلّه ، أَْبِرُزوا لِصْهِركم الِمَظلَّة ومن أَْمثَاِلهم : ِعلَّةٌ ما ِعلَّة أَْوتاٌد وأَِخلَّة ، وَعَمدُ  ، قالَتْهُ جاِريَةٌ ُزّوِ

 ، وأَّما قَْوُل أَُميَّة بن أَبي عائذ الُهَذليُّ : الَمظالُّ  ِت البَْيِت فقالَْت ذِلَك اْستِْحثاثاً لُهم ، والجْمعُ وَجعَلُوا يَْعتَلُّون بَجْمعِ أََدَوا

ه و  ــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــن ي ــــــــــــــــــــــِ ان ــــــــــــــــــــــَ ٍر كــــــــــــــــــــــَبن  أَف ــــــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــــــَ  ل

َم      َن ُدهـــــــــــح لـــــــــــح لـــــــــــِّ ُر جـــــــــــُ راصـــــــــــــــــــــــــِ ظـــــــــــادصـــــــــــــــــــــــــَ
َ

(2)املـــــــــــ
 

  
ا أَْبَدلَها ياًء الْجتِماعِ الَمثَلَْين ، وعلى هذا تُْكتَُب بالياِء. الَمظالَّ  إِنّما أََرادَ  ا َحَذفَها وإِمَّ  فخفََّف الاّلَم ، فإِمَّ

ا يَِلي َصْدَر القََدِم من أَْصِل اإِلْبهاِم إِلى أَْصِل الِخْنَصِر نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، وقاَل : يَقُولُون  : بَْطُن اإِلْصبَعِ  األََظلُّ و اإلْنَساُن بُُطوَن  أََظلَّ  :ممَّ

ا يِلي َظْهر القََدِم. األََظلَّ  أََصابِِعه ، هكذا َعبَُّروا َعنه ببُُطوٍن والصَّواُب عْنِدي أَنَّ   بَْطُن اإِلْصبَعِ ممَّ

. من اإِلبِِل : باِطُن الَمْنِسمِ  األََظلُّ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ي به الْستِتَاِره ويُْستَعاُر لغَيِره ، ومنه الَمثَُل : إِْن يَْدمَ وقاَل أَبُو َحيَّان : باِطُن  فقد نَِقَب ُخفَّي ، يقاُل للشَّاكي لَمْن هو  أََظلُّكَ  ُخفَّ البَعير ُسّمِ

ة : مَّ  أَْسوأُ حاالً منه ، وقاَل ذو الرُّ

ُيوم اأَلَ رِّ دامي   بَِعيد الش بحِو َمهح
اغانيُّ للَبِيٍد   : عنههللاضيروأَْنَشَد الصَّ

َرتح و  جــــــــــــــــــــ  رحَو ملــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــَ َ
 تصــــــــــــــــــــــــــــــــــّر املــــــــــــــــــــ

ٍر دامــــــــــــــي      عــــــــــــــِ يــــــــــــــٍب مــــــــــــــَ كــــــــــــــِ رّ بــــــــــــــنــــــــــــــَ (3)اأَل ــــــــــــــَ
 

  
 ألَنَّهم عاَملُوه ُمعَاَملَة الَوْصِف. شاذٌّ  وهو بالضمِ  ُظلُّ  ج

اُج التَّْضعيَف في قَْوِله :  قاَل الَجْوَهِريُّ :  وأَْظَهَر العجَّ

كــــــــــو الــــــــــَوجــــــــــَ  مــــــــــن رٍ  َتشــــــــــــــــــــــــح لــــــــــَ رِ و  َأ ــــــــــح لــــــــــَ  َأ ــــــــــح

ر     لــــــــــــَ ــــــــــــح ٍر أَم هــــــــــــح الٍ  و ــــــــــــَ وِ  ِإمــــــــــــح نح طــــــــــــُ  (4) مــــــــــــِ
  

 واْحتَاَج إِلى فَّكِ اإلْدغاِم كقَْوِل قَْعنَب بن أُّمِ صاحب : َضُرْوَرةً 

ي  قـــــــــِ لـــــــــُ ِت مـــــــــن خـــــــــُ ر بـــــــــح اًل َأعـــــــــاِذَ  قـــــــــد جـــــــــَ هـــــــــح  مـــــــــَ

وا      نـــــــــــــُ نـــــــــــــِ وُد ألَقـــــــــــــواٍم وِإن ضـــــــــــــــــــــــــــَ (5)َأيّنِ َأجـــــــــــــُ
 

  
 ُمْستَْنقَع الماِء في أَْسفَِل َمسيِل الَواِدي. ، كَسِفينٍَة ، الظَِّليلَةُ و

 التَّْهِذيِب : ُمْستَْنقَُع ماٍء قَِليٍل في َمِسيٍل ونَْحِوه.وفي 
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ْوَضةُ الكثيرةُ الَحَرجاِت ، وج َظالئِلُ  قاَل أَبُو َعْمٍرو هي :و وهي ِشْبه ُحْفرة في بَْطِن َمِسيِل ماٍء فيَْنقَِطُع السَّْيل ويَْبقى ذِلَك الماُء فيها ،  الرَّ

 قاَل ُرْؤبَة :

ضُ  قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــــَ رَاٍت تـ ال  خَبصـــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــِ الئ ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ  ال

ال      الئــــــــــــــِ ُر يف  ــــــــــــــَ يــــــــــــــح ن  الســـــــــــــــــــــــــــ  (6)غــــــــــــــاَدَرهــــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والتهذيب.1)
 واللسان. 118/  2( ديوان اهلذليا يف شعر أمية 2)
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.« وتصكّ »وبرواية  139( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .462/  3واللسان واألو  يف الصحاح واملقايي   47ديوانه ص ( األو  من شواهد القاموس. والرجز يف 4)
 ( اللسان.5)
 واللسان والتكملة والثاين يف التهذيب. 121( ديوانه ص 6)
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 قَْولُه بَخِصَراٍت ، يْعنِي أَْسناناً بََواِرَد تَْنقَُع الغَِليَل.

ي بذِلَك ، : طائِرٌ  ِظلِّهِ  ُمالِعبُ و لَّ  فإِذا نََكْرتَهُ أَْخَرْجتَ  هذا في لَغٍَة ، ِظلِّهنَّ  ومالِعباتُ  ِظلِّهما وهما ُمالِعبا َمْعروٌف ُسّمِ على الِعدَّةِ فَقُْلَت  الّظِ

 ، كذا في الُمْحَكِم والعُبَاِب. ُهنَّ ُمالِعباٌت أَْظاللَُهنَّ 

 الَطاللَةُ بالطاِء.، وكذِلَك  الظَّاللَةُ ، كَسحابٍَة ، الشَّْخصُ و

 ، قاَل أَْسماُء بُن خاِرَجةَ : على األَْرِض  ِظلّها بالكسِر : السَّحابَةُ تََراها َوْحَدها وتََرى الِظاللَةُ ،و

ة  قـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــح يـ وحٍم ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ  د كـــــــــــــــــــــــر يـ

ه     اَللــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــي َ َجــــــــــــــــــــُر كــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــِّ وح  فـــــــــــــــــــــَ

  
 ٍب ونَْحِوه.من َسحا أََظلَّكَ  كَسحاٍب : ما قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : الَظالُل ،و

 ، وَذَكَره المصنُِّف أَْيضاً : َضِليالُء بالضاِد والصَّواُب أَنَّه بالظاِء. ع ، بالمّدِ ، َظليالءُ و

َرَوى عن أَنَس ، وعنه  تابِِعيٌّ  القَْسَمِليُّ األَْعَمى أَبي ماِلكٍ  أَبي ِهالٍل وعليه اْقتََصَر ابُن َحيَّان ، ويقاُل : ابنُ  أَبُو ِظالٍل ، كِكتاٍب : هالُل بنُ و

 َمْرَواُن بُن ُمعَاِويَة ويَِزيُد بُن َهاُرون.

اه.  قاَل الذَّهبيُّ في الَكاِشِف : َضعَّفُوه. وَشدَّ ابُن َحبَّاٍن فقَوَّ

يواِن : هالُل بُن َمْيمون ، ويقاُل : وقاَل في ا لّدِ
(1) .  ابُن ُسَوْيد أَبُو ِظالٍل القَْسَمِليُّ

ةُ ما يَْرِويه ال يُتَابَُع عليه :  قاَل ابُن َعِدّيٍ : عامَّ

ِل كما قالَهُ ابُن َحبَّاٍن ، وعبُد العَِزيِز قْلُت : ويقاُل له أَْيضاً : هالُل بُن أَبي ُسَوْيد. وهو من رجاِل التَّْرمذّي وَرَوى عنه أَْيضاً يَْحيَى بُن ال ُمتََوّكِ

 بُن ُمْسلم كما قالَهُ المزّي في الُكنَى.

اُء :و الُل ِظالُل الَجنَّةِ  قاَل الفرَّ قَْوُل العَبَّاِس َرِضَي هللاُ تعالَى عنه يَْمَدحه  الِظالُل الَجنَّةُ وهو َغلٌَط ، ومنه ، وفي بعِض النسِخ : الّظِ

 : وسلمعليههللاصلى

الِ  ويف  َت يف الـــــــــــظـــــــــــِّ بـــــــــــح هـــــــــــا طـــــــــــِ لـــــــــــِ بـــــــــــح نح قــــــــــــَ  مـــــــــــِ

ُف الــــــــــَوَرُ       ُث ُلحصــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح وحدٍَع حــــــــــَ تـــــــــــَ (2)ُمســــــــــــــــــــــــح
 

  
 ِلك إلى األَْرِض فَكنَى عنها ، ولم يَتَقَدَّم ِذْكرها لبَيَاِن المْعنَى.أَي ُكْنَت َطيِّباً في ُصْلِب آَدَم حيُث كاَن في الَجنَِّة ، وِمْن قَْبِلها أَي ِمْن قَْبل نُُزو

الُل منو  السَِّفينَةَ وَمْن فيها. فتُِظلُّ  ألَنّها تُْرفَع البَْحِر : أَْمواُجهُ  الّظِ

كةً : الماءُ  الظَّلَلُ و  .«ض ل ل»، كما في العُبَاِب ، وقد تقدََّم له أَْيضاً ِمثُْل ذِلَك في  تَْحَت الشََّجِر ال تُصيبُهُ الشَّمسُ  الذي يكونُ  ، محرَّ

ً  َظلَّلَ و  ، عن ابِن َعبَّاٍد. بالسَّْوِط : أََشاَر به تَْخويفا

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، هكذا َعبَّر بالسُّفُن وهو َجْمٌع. ، بالضِم : السُّفُنُ  الظُّْلُظلُ و

ٌل ، كَشدَّاٍد : عو  َخفَُّف كما في العُبَاِب.ويُ  َظالَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 يَْفعَُل كذا أَي دام نَقَلَه ابُن ماِلٍك ، وهي لُغَةُ أَْهِل الشاِم. َظلَّ 

لِّ  : ذو َسحاٍب ، وقيَل : دائمُ  ُمِظلٌّ  ويَْومٌ   .الّظِ

اِجُز : َكِظلِّ  ويقاُل : َوْجُهه  الَحَجِر : أَي أَْسوُد قاَل الرَّ

ُهَك كَبل َ   (3)من َحَجر  ِ ريف ا َوجح



14299 

 

من َحَجر ، وال أَْدفَأَ من َشَجر ، وال أََشدَّ  أََظلَّ  ءٌ قاَل بعُضهم : أََراَد الوقاحةَ وقيل أََراَد أَنَّه كاَن أَْسوَد الَوْجِه ، والعََرُب تقوُل : لْيَس شي

 .ِظلُّ  َسَواداً من

 .ِظلِّه ادِ وكلُّ ما كاَن أَْرفَع َسْمكاً كاَن َمْسقُط الشمِس أَْبعَد ، وكلُّ ما كاَن أَْكثَر َعْرضاً وأََشّد اْكتِنازاً كاَن أََشّد لَسو

 الشََّجَرةُ وغيُرها. أََظلَّتْنِيو

 .«الَخْضَراُء وال أَقَلَِّت الغَْبراُء أَْصَدق لَْهَجة من أَبي ذرٍّ  أََظلَّتِ  ما»الحِديُث :  ومنه

 بها : اْستَْذّرى. اْستََظلَّ و

 .ظلُّه ويقاُل للَميِِّث قد َضحى

 .الّظلِّ  من ُمَظلَّل وَعرشٌ 

 قالَهُ  يَظلّل وفي الَمثَِل : لكن على األَثاْلِث لَْحم ال

__________________ 
 ( يف ميزان االعتدا  : هال  بن سويد ا ويقا  ابن أيب سويد. وقا  ابن معا : أبو  ال  اله هال  بن بشر.1)
 ( التهذيب والتكملة.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
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ُتوِلا مل ا قاُلوا : َقح
وتِه امل  رِي . َحَم َجُزورِكم ا نـََقَله اجلَوحهَ   َلِّلوا بـَيـحَه  يف إخح

َر هللاُ لُهم السَّحابَ  (1) َعلَْيُكُم اْلغَمامَ  َظلَّْلناوَ  وقَْولُه تعالَى :  حتى َخَرُجوا إلى األَْرِض المقدََّسِة ، واالسُم الظَّاللَةُ بالفتحِ. يُِظلُّهم ، قيَل : َسخَّ

ئْبِ  ِظلُّ  وقَْولُهم : َمرَّ بنا كأَنَّه  .ِذئٍْب أَي َسِريعاً َكُسْرَعِة الّذِ

اِجِز : الظُّلَلُ و َر قَْوُل الرَّ ْجِن ، وبه فُّسِ  ، بُيوُت الّسِ

ِز  ُة بــــــــــــــُن مــــــــــــــاعــــــــــــــِ مــــــــــــــَ قــــــــــــــَ لــــــــــــــح َك اي عــــــــــــــَ  َوحيــــــــــــــحَ

زِ      رَائـــــــــــــــِ ِح ا ـــــــــــــــَ واقـــــــــــــــِ َك يف الـــــــــــــــلـــــــــــــــ  رح لـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــَ

  

َراِب في الِجهاِد حتى يَْعلَُوه السَّيُف ، ِكنايةٌ عن  الَجنَّةُ تْحَت ظالِل السُّيوفِ »في الحِديِث : و (2) ؟األََواِرزِ  الظُّلَلفي اتِّباعِ و نُّوِ من الّضِ الدُّ

 عليه. ِظلُّه ويَِصيرَ 

لُّ  ألَنَّه يَْدفَُع األََذى عن الناِس كما يَْدفَعُ  هللِا في األَْرِض  ِظلُّ  في آَخَر : السُّْلطانُ و مْعناهُ ِستْر هللِا ، وقيَل :  أََذى َحّرِ الشمِس ، وقيَل : الّظِ

   ، وقَْوُل َعْنتََرةَ :خاصَّة هللاِ 

و  و و  يـــــــــــُت عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــطـــــــــــ  هلـــــــــــقـــــــــــد أَبـــــــــــِ  َأ ـــــــــــلـــــــــــّ

ِر      ِرمَي املــــــــــــــــبحكــــــــــــــــَ (3)حــــــــــــــــىت َأانَ  بــــــــــــــــه كــــــــــــــــَ
 

  
. أََظلُّ و أََراَد :  عليه ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

اِجُز : ِظلٌّ  ويقاُل : اْنتَعَلَِت الَمَطايا ِظاللُها إذا اْنتََصَف النَّهاُر في القَْيِط فلم يَُكْن لها  ، قاَل الرَّ

ا  الهلــــــــــــــِ ي عــــــــــــــلــــــــــــــ   ــــــــــــــِ  قــــــــــــــد َوَرَدتح مَتحشــــــــــــــــــــــــــــِ

ا و      الهلــــــــــــِ مــــــــــــح  عــــــــــــلــــــــــــ  قــــــــــــِ ِت الشــــــــــــــــــــــــــ  (4)َذابــــــــــــَ
 

  
 وقاَل آَخُر ِمثِْله :

 فكاَن َجوحَراب الظِّر  انـحتَـَعَر و 
 : ماٌء في ِدياِر بَنِي أَبي بَْكِر بِن ِكالٍب قالَهُ نَْصر. الِمظلو

ٍء قاَل : ولْيَس في البَعيِر ُمْضغة أََرقُّ وال أَْنعَم : لَْحٌم َرقيٌق الِزٌق ببَاِطِن الَمْنِسم من البَعيِر ، نقله األَْزَهِريُّ عن أَْعَرابّيٍ من طّيِ  الُمْستَِظلُّ و

ُجل ب شأِْن أَِخيه : قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : إذا أََراَد الَمْشُكوُّ إليه أَنَّه في منها َغْير أَنَّه ال َدَسم فيه. وقاَل أَبو ُعبَْيٍد في باِب ُسوِء الُمَشارَكِة في اْهتماِم الرَّ

ا فيه صاِحبُه الشاكي قاَل له إن يَْدمَ  به الُملُوك عْنَد ُرُكوبِهم ،  تَْستَِظلُّ  ما الِمَظلَّةُ و فقد نَِقَب ُخفَّي ، يقوُل : إنَّه في ِمثْل حاِلَك. أََظلُّكَ  نَْحٍو ممَّ

 ِسيَِّة جتر.وهي بالفارِ 

 : ُمْلتَفّة. ظلِّيلةٌ  وأَْيَكة ٌء يَتَّخذُه اإِلْنسان من َشَجٍر أَو وثَْوٍب يَْستَتُِر به من َحّرِ الشمِس عاِميَّةٌ.، ُمَشدََّدة الالِم : شي الّظلّيلةو

 .(5)ة وَرأَْيت ِظاَللةً من الطَّيِر ، بالكسِر ، أي َغيَابَ  وهذا مناِخي وَمَحلّي وبَْيتي ومظلِّي.

ْرُت عن حالَتِي وهو مجاٌز. ظلِّي عن (6)واْنتَقَْلت   وأَْنَشَدنا بعُض الشيوخِ : (7)نَْفسه  ِظلّ  وكذا هو يَتْبَعُ  أَي ُهّجِ

ــــــــــــــــعــــــــــــــــه  ــــــــــــــــب ــــــــــــــــت ــــــــــــــــذي ت ــــــــــــــــرز  ال ــــــــــــــــر ال  مــــــــــــــــث

كح  الــــــــــــظــــــــــــرمــــــــــــثــــــــــــر      عــــــــــــَ  الــــــــــــذي ميشــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــَ

  

ركـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاً  دح ـــــــــــــــــــَت ال تـــــــــــــــــــُ  أَن

  
كح    بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــإذا ولـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَت عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه تـــــــــــــــــَ

  
 رأِْسه إذا اْختَاَل وهو مجاٌز كما في األََساِس. ِظلّ  وهو يُبَاِري

 أَي َكنَِفِه. ِظلِّه : أَْدَخلَه في أََظلّهو
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 ِظلّ  : كان إذا َمَشى لم يَُكن له وسلمعليههللاصلىيُْرَوى أَنَّ النبيَّ و في كونِه راقِياً عن الَحرِّ  الظل أي ال يفيد فائدة (8) َظِليلٍ  ال وقَْولُه تعالَى :

 ، ولهذا تَأِْويل يَْختَص بغير هذا الكتاِب.

 .ِظلّه وأَْيضاً َدامَ  ظلٍّ  : َصاَر ذا أََظلّ و اليَْومِ  ظلّ و

 ُء َطاَل.الشي ظلّ و

 ، كقُْنقٍُذ : ما يُْستَُر به من الشمِس قالَهُ اللّْيُث. الظُّْلُظلُ و

__________________ 
 .57( سورة البقرة اآية 1)
 ( اللسان.2)
 واللسان وصدره يف الصحاح. 57( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان واألساس.4)
 : وانتلعت  لي أي هجرت قا  : قوله : وانتقلت اخل كذا خبطه والذي يف األساس»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

 قـــــــــــــــــــد وردت متشــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــالهلـــــــــــــــــــا 

 ذابـــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــالهلـــــــــــــــــــاو     

  

 .«وقد تقدم يف الشارح

 وضبطت فيه  اللة ابلقلم بفتح الظاء.« غياية»( يف األساس : 6)
 ( يف األساس : ِلم َته.7)
 .31( املرسالت اآية 8)
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 الشمُس اْستَتََرت بالسَّحاِب. اْستََظلَّتِ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

اغانيُّ هكذا في العُبَاِب هنا ُمْستِقالًّ قاَل : وقََرأَ يَْحيَى بُن يَْعَمر : ظلَّ  َظاَل يَُظوُل ، أي  أَْهَملَهُ الجماَعةُ. وأَْوَرَده الصَّ

ً  ُظْلت  .(1)أي فَعََل ذِلَك لََك ثم أُْسِقَطِت الالُم اأْلُْولَى  َظلَْلت ا لم يَُسمَّ فاِعلُه ، أَيبضِم الظاِء ، وقيَل : إنَّه أََراَد م عليه عاكفا

 فصل العني
 املْهَمَلُة َمَع الالم

 ، َكَجْعفٍر : أَْهَمله الجْوَهِريُّ هنا وصاِحُب اللَِّساِن. َعْبَدلُ  : [عبدل]

ً  بِن ياِم بِن الَحاِرِث بِن َسيَّاٍر العْجِليُّ  بُن َحْنَظلَةَ  َعْبَدلُ  وفي العُبَاِب : اِس كاَن َشريفا هـ  في قوِمه ولم يَْذكْره المصنُِّف في ن الَمْعروُف بالنَّهَّ

ُل فِي اسِمه َمْرثَُد ، وهكذا هو َمضبوٌط في ويقاُل الِعْنِزيُّ ويقا (2) وَمْزيٌَد الُمحاِربِيُّ  بُن الَحاِرِث بِن َسيَّاٍر َشاِعٌر ، َعْبَدلُ  س ، وَعمُّ أَبِيهِ 

، األَخيُر َمْذكوٌر في أَواِخِر َشْرحِ أماِلي القَالي للبَْكِرّي وفي شْرحِ َشواِهِد الُمْغنِي ،  شاِعرانِ  َعْبَدلٍ  اْبنا (4) والَحَكُم الكوفِيُّ  (3)التَّْبِصيِر 

ُل له ِذْكٌر في زمِن ِزياٍد ، وقد َسبََق له  أَنَّ الَم َعْبَدٍل َزائَِدةٌ.« ع ب د»في  واألَوَّ

َحابَةِ  العَباِدلَةٌ و  مائتاِن وِعشرون. هو من الَكالِم الَمْنحوِت الَمْجموعِ من َكِلَمتَْين كالبَْسَملة ونَْحِوها ، من الصَّ

وأَْربَعَة وثالثِْين رُجالً َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم ، ما َعدا الُمْختَلَُف في والذي صحَّ بَْعَد الُمراجعَِة للَمعَاِجِم واألَْجزاِء أَنَّ عدَّتَهم بلَغَْت أَْربَعمائٍة 

 منهم وهم : وإذا أَْطلَقوا أَرادوا أَْربَعَةً  ُصْحبِتهم وهم ثالثَةٌ وَخْمسون نْفساً ، فاْقتِصاُر المصنِِّف على القَْدر الَمْذكوِر ال يَْخلو عن تَْقصيٍر ،

هكذا في النسخ والصَّواُب ابُن َعُمرو بِن العاِص ، َرِضَي  بُن العاِص  وعبد هللا بن الزبير عبُد هللاِ  بُن ُعَمَرو عبُد هللاِ و ،عبُد هللِا بُن َعبَّاٍس 

مَ  هللاُ تعالَى عنهم ، ه منهم ، وقد تقدََّم ، أَشاَر بذِلَك إلى الرّدِ على الجْوَهِرّيِ َحْيُث أَْوَرَده في ع ب د وعدَّ  وليس منهم ابُن َمْسعوٍد كما تُُوّهِ

 البَْحُث فيه َمْبسوطاً في حرِف الدَّاِل فَراِجْعه.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .«ع ب د»اسُم مدينَِة َحْضَرَمْوت القَِديمِة َذَكَره المصنُِّف في  َعْبَدلُ 

هم ، فمنهم العَْبَدليُّونو في َغَطفَان َجدُّهم َعْبُد هللِا بُن َغَطفاَن وكاَن اْسُمه عبُد العُزى ، فِحْين وفَُدوا قَبِيلَةٌ  : قبائٌِل من العََرِب يَْنتَِسبُون إلى َجّدِ

ومنهم َجْوشُن بُن يَِزيد ُدَهْيم العَْبَدليُّ  قالوا : نَْحُن بنُو عبِد العَُزى. قاَل : أَْنتم بنُو عبِد هللاِ  ؟من أَْنتُم : قال وسلمعليههللاصلىعلى َرُسوِل هللِا 

 الشاِعُر.

ِب بِن َسلََمةَ الُخوالنيُّ و بِن َكعْ وقاَل ابُن األَثيِر : وفي ُخوالَن بَْطٌن يقاُل لهم بنُو عبِد هللا منهم أَبو الَحَسِن عليُّ بُن محمِد بِن عبِد هللِا بِن َعْمر

 .329العَْبدليُّ عن يونُس بن عبِد األْعلَى وَماَت بِمْصَر َسنَة 

 ُهم الكّراميةُ نُِسبُوا إلى أَبي عبِد هللا بِن كرام. العَْبِدليَّةُ و

 الصُّوفِيُّ عن ابِن البطر ، وعنه ابُن السَّمعاني. ليُّ العَْبدَ  وقَْريةُ عبِد هللِا بَواِسَط الِعَراق منها أَبو القاِسِم محموُد بُن علّيِ بِن إْسمعيلَ 

 وِمنيةُ أَبِي عبِد هللِا قَْريةٌ من أَْعماِل ِمْصَر. * قْلُت :

  الخواص.ابِ : نوعٌ من البّطيخِ األَْصفَر َمْعروٌف بِِمْصَر َمْنسوٌب لعبِد هللِا بِن طاِهٍر َذَكَره الَوزيَر أَبو القاِسم الَمْغربّي في كت العبدالويو

ُث النَّسَّابةُ ، َرَوى عنه أبو َمْنصور العْكبِرّي المعدل ، و ه ُعبَْيِد وشْيُخ الشَّرف محمُد بُن محمِد بن َعلّيٍ العُبَيَدليُّ الُمَحّدِ هو َمْنسوٌب إلى َجّدِ

 هللِا.

. العَباقيلُ  [عبقل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الجْوهِريُّ والصَّ

 كالعَقَابيل كما في اللّساِن. قايا الَمَرِض والُحبِّ بَ  وقاَل اللّْحيانيُّ : هي
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 ( إىل هنا ينتهي اجلزء السابض من املطبوعة املصرية.1)
 ( قوله اماريب : مضروب عليه بنسخة املؤلف ا عن هامش القاموس.2)
 .906/  3( انظر التبصري 3)
 الكويف ا مضروب عليه بنسخة املؤلف ا عن هامش القاموس.( قوله : 4)
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 بالرمِل ، قالَهُ نَْصُر. (1): مْوِضٌع لبَنِي فرير  َعباقلُ 

ْخُم من كّلِ شي العَْبلُ  : [عبل] جاِل. ، ومنه ءٍ الضَّ  الحديُث في صفِة سْعِد بِن معاٍذ كان َعْبالً من الّرِ

راَعْين أَْي َضْخُمهما. َعْبلُ  ورُجلٌ   الذِّ

 الشََّوى أَي غليُظ القوائِم ، قاَل اْمُرؤ القَْيِس : َعْبلُ  وفََرسٌ 

ليُم الشــــــــــــــظ   ِنِج الن ســـــــــــــــــــا  عبـــــرِ ســــــــــــــُ َو  شــــــــــــــَ  الشــــــــــــــ 

اِد      اٌت عـــــــلـــــــ  الـــــــفـــــــَ اٌت ُمشـــــــــــــــــــــرِفـــــــَ بـــــــَ جـــــــَ ُه حـــــــَ (2)لـــــــَ
 

  
 أَْعبَلٌ  فهو َضُخمَ  : أَي نََصرَ  ِمثْلُ  َعبَلَ  ، وكذا َعبَالَةً  َكَكُرمَ  َعبُلَ  قدو  ألَنَّه نعت ،َعْبالتٌ  َعْبلَة وِضخاٍم ، وَجْمعُ  (3) كِجبالٍ  ِعبَالٌ  هي بهاٍء جو

راَعْين. َغلَُظ واْبيَضَّ  أَي أَْعبَلَ و ، كَكِتفٍ  َعبِلٌ  فهو ، َعْبالً  كفَِرحَ  َعبِلَ و  وأَْصلُه في الذِّ

ْخَرةُ و ْلبَةُ ، وَجْمعُها أَْو البَْيضاُء منها من غير أَنَّ تُخصَّ بصفَة ، العَْبالُء الصَّ حاحِ ، وهكذا قيََّده ثَْعلَب ، زاَد غيُره الصُّ  ِعبالٌ  كما في الّصِ

 كبَْطحاء وبَِطاحٍ.

ْخمُ  ، كَسَمْنَدلٍ  العَبَْنبَلُ و  عن أَبِي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد : الشَّديُد العَظيمُ  : الضَّ

ُت عـــــــــــَ  يـــــــــــح ال لـــــــــــَ  رحجـــــــــــَ مـــــــــــَ َف اهلـــــــــــَ طـــــــــــَ يـــــــــــح  وحِدي اخلـــــــــــَ

ال      بـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــعـــــــــــــَ َة ال اثـــــــــــــَ ـــــــــــــدِّهلـــــــــــــح وحَزَب ال (4)اهلـــــــــــــَ
 

  

ال  بــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ بـ ــــــــــــًا عــــــــــــَ ئ ب  انشــــــــــــــــــــــــــِ ُت ُأحــــــــــــِ ــــــــــــح ن  كــــــــــــُ

  
َزال    ب  الـــــــــــــغـــــــــــــَ َو  الـــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــاَء حيـــــــــــــُِ هـــــــــــــح (5)يــــــــــــــَ

 

  
كةً  العَبَلُ و وقالت اْمَرأَةٌ : واألَْرَطى واألَثْل ونَْحو  غيُر ُمْنبَِسٍط كَوَرِق الطَّْرفاء ، وفي العُبَاِب : ُمْنفَتِل ، كلُّ َوَرٍق َمْفتولٍ  : الَهَدُب ، وهو ُمحرَّ

اِجِز : حاح ، ومنه قوُل الرَّ  ذِلَك ، كما في الّصِ

ِو   اٍف شــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــ  ر  نـــــــــــــَ ي كــــــــــــُ لــــــــــــِ يــــــــــــح  َأوحَد  بــــــــــــلــــــــــــَ

قـــــــــ  وُمصـــــــــــــــــــــــاٍص و      لـــــــــح ب عـــــــــَ رصـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ بـــــــــَ (6)عـــــــــَ
 

  
، أَو هو ِمثُْل الَوَرِق وليَس  الَوَرُق الدَّقيقُ  هو وَصلَُح أَن يُْدبََغ به ، أَو في القيِظ واْحَمرَّ  ُهْدبُه إذا َغلُظَ  قيَل :و ثََمُر األَْرَطى ، قيَل : هوو

ً و ، أَي من الَوَرِق ، السَّاقُِط منه هو أَو بَوَرٍق ،  أي في السَّاقِِط والطَّاِلع. َجُر فيهماالشَّ  أَْعبَلَ  ِضدٌّ ، وقد منه ، فهو الطَّاِلعُ  أَْيضا

إذا َطلََع َوَرقُه ، قاَل : وهذا هو الصَّحيُح ، ومنه قوُل ذي  ُمْعبِلٌ  وأَْرَطى ُمْعبِلٌ  َغًضى قاَل اأَلْزهريُّ : َسِمْعُت غيَر واِحٍد من العََرِب يقوُل :

ِة : مَّ  الرُّ

ا  راهتـــــــــِ قـــــــــ  صـــــــــــــــــــــــقـــــــــَ مـــــــــح  اتـــــــــ  ِت الشـــــــــــــــــــــــ   إذا ذابـــــــــَ

ـــــــــــنـــــــــــ     رميـــــــــــة أبَف رحبـــــــــــوِع الصـــــــــــــــــــــــــ  راِن مـــــــــــَ بـــــــــــِ عـــــــــــح (7)مـــــــــــُ
 

  
وإنَّما يسقُُط َوَرقُها إذا بََرَد الزماُن وإنَّما يتَّقي الَوْحشيُّ َحرَّ الشمِس بأَْفناِن األَْرطاةِ التي َطلَع َوَرقُها ، وذِلَك ِحْين يَْكنِس في َحْمراء القَْيِظ ، 

 وال يَْكنِس الَوحُش حينئٍذ وال يتَّقي َحرَّ الشمِس.

 .ُمْعبِلٌ  إذا َسقََط وَرقُها ، فهي أَْعبَلَتو اأَلرطاةُ إذا نَبََت وَرقُها ، أَْعبَلَت وقاَل النَّْضرُ 

 الشََّجَرةُ من اأَلْضداِد ، ولو لم يْحفَْظه عن العََرِب ما قالَهُ ألَنَّه ثقةٌ مأْموٌن. أَْعبَلَت قاَل األَْزَهِريُّ َجعََل ابُن ُشَمْيل

 الشجُر إذا َخَرَج ثمُره ، قاَل وقاَل لم أَِجْد ذِلَك َمْعروفاً. أَْعبَلَ  وَحَكى ابُن ِسْيَده عن أبي َحنِيفَةَ 

حاحِ : قاَل األَْصَمِعيُّ  إذا أَتَْيت ِمنًى فاْنتََهْيت  ، قاَل لرُجٍل : عنههللارضي (8)الحِديُث : أَنَّ ُعَمَر  الشََّجَرةُ َسقََط وَرقُها ، ومنه أَْعبَلَت وفي الّصِ

 ولم تُْجَرد ولم تُْسَرف ُسرَّ تْحتَها َسْبعون نبيًّا فانِزْل تَْحتَها. تُْعبَل  هناك َسْرحةً لمإلى مْوِضعِ كذا وكذا فإنَّ 

  شجٍر نَبََت وَرقُه صيفاً وشتاءً قاَل أَبو ُعبَْيد : أَي لم يَْسقُط ورقُها ولم يأُْكْلها الَجَراُد وال السرفة ، قاَل : والسَّْرو والنَّْخل ال يُْعباَلن ، وُكلُّ 

 .يُْعبَل فهو ال

 بكسِر الباِء ، أَي لم يْسقُط وَرقُها. تْعبِل وَرَواه الحربيُّ : لم
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 عنها ، ومنه َحثَّ َوَرقَها َعْبالً  الشََّجَرةَ يَْعِبلُها َعبَلَ وَ 

__________________ 
 ء.( زيد يف ايقوت : من ط 1)
 ظيم الص  ابلذرع ا والفاد : اللحم الذي عل  الور  ا وأصله الفائر.والضبرت عنه ا وهبامشه : الشظ  : ع 143( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«كحبا »( عن القاموس ا وابألصر 3)
 ( التكملة.4)
 ( اللسان.5)
 .«مضاض وعبر»و « أودي بليل »( اللسان وفيه 6)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 504( ديوانه ص 7)
 .«ابن عمر»( يف اللسان : 8)
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َذحُكور ا ملا ديُث 
حاح. تـُعحَبر امل  َأي مل حيت  وَرُقها ا وهكذا هو َمضحُبوط يف الصِّ

 كِمْكنََسٍة أَي نَْصالً َعريضاً َطويالً. ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن الِكساِئّيِ ، وهو مْعبَلَةً  َجعََل فيه َعْبالً : يَْعبِلُه السَّْهمَ  َعبَلَ و

ل. الِمْعبَلةُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : من النِّصال ض النَّْصل ويَُطوَّ  وهو أَن يُعَرَّ

 وقاَل أَبو َحنيفَة : هي َحديَدةٌ ُمَصفَّحة ال َعْين لها ، قاَل َعْنتَرةُ :

ِلّي و   (1)َوِقيُض  ِمعحَبلةٌ يف الَبجح
، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لعاِصم بِن ثابٍت  «َمعَابِلُه قَصَدتْكمتََكنَّفَتْكم َغوائِلُه وأَ »حِديُث علّيٍ ، َرِضَي هللا تعالى عنه :  ، ومنه الَمعابِلُ  والَجْمعُ 

 األَْنَصاِرّي :

ُر و  ــــــــــــــِ اب ــــــــــــــَ ن ٌر عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ــــــــــــــهــــــــــــــا َوتـ ــــــــــــــي ــــــــــــــقــــــــــــــوُس ف  ال

ــــــــــــه      زِ   عــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــحــــــــــــت ــــــــــــَ رُ ت ــــــــــــِ اب عــــــــــــَ
َ

(2)املــــــــــــ
 

  
 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : َردَّهُ  عبالً  يَْعبِلُه ءَ الشي َعبَلَ و

ُم  هــــــــــــُ ــــــــــــح نـ يــــــــــــي عــــــــــــَ و ح هــــــــــــا إن  َرمــــــــــــح بــــــــــــُ مــــــــــــعــــــــــــح  لــــــــــــَ

قــــــــــو ح      صــــــــــــــــــــــــح
َ
ريــــــــــَخ الــــــــــيــــــــــوَم إال  امل (3)فــــــــــال صــــــــــــــــــــــــَ

 

  
ْمُي شيئاً فقاتََل بالسَّْيِف ، ه فال يُْغني الرَّ  : الَمْرُدود. الَمْعبُولو كان يَْرِمي َعُدوَّ

. قََطعَه َعْبالً  َعبَلَهو ي ما َشغَلَك وَحبََسكأَ  َعبَلَك ، يقاُل : ما َحبََسه : َعبَلَهو  قَْطعاً ُمْستأَصالً نَقَلَه األَْزَهِريُّ

. به : َذَهبَ  َعبَلَ و اغانيُّ  به ، نَقَلَه الصَّ

ِم. َعبالَّتَه أَْلقَى عليهو  بُن َرحيبٍ  العابِلِ  ذو قاَل ابُن الَكْلبِي :و أَي ثِْقلَهُ. َحَكاه اللّْحيانيُّ لُغَة : وتَُخفَّفُ  وعليه اْقتََصَر الجْوَهِريُّ ، ، ُمَشدََّدةَ الالَّ
َعْينّي ، العْبلِ  بِن ينحض بن تزايد بنِ  (4) من األَقياِل ، من ُولِده : حميُد بُن هشاِم بِن حميِد بِن  قَيلٌ  بِن َعْمرو بِن مالِك بِن َزْيِد بن ُرَعْين الرُّ

ةَ أبو خليفَةَ َمْصِريٌّ َشِهَد أَُخوه نمران وَجدُّه زْرَعة فَتَْح ِمْصَر ، عن لَْيٍث وابِن لهيعَةَ  َر َطوياٍل.خليفَةَ بِن زرَعةَ بِن مرَّ   ، وَعمَّ

وهو أَُخو َعاد بِن َعْوص ،  اْنقََرضوا قد كأَِميٍر قَبيلةٌ من العََرب العاِربَةِ  ، السالمعليهوْح بن نُ  بِن عوِص بِن إرَم بِن سامٍ  َعبيلِ  وبَنو قاَل :

ْوض للسهيلّي :  بُن مهالئيل بن َعْوص بن عمالِق بن الوذُ بن إرَم ، وفي بعِض هذه األْسماء اْختِالٌف ، قاَل : وبَنُو َعبِيلُ  والذي في الرَّ

يَت الجحفَةُ.هم الذين َسَكن َعبِيلٍ   وا الجحفَةَ فأَْجَحفَت بهم السُّيول فُسّمِ

ُجِل إذا َماَت وكذِلَك قولُهم : غالَتْه ُغوٌل. أَي اْشتَعَبَتْه َشعوبٌ  َعبَلَتْهُ َعبُولٌ  يقالُ و كَصبُوٍر الَمنِيَّةُ ، َعبُولُ و  يقاُل ذِلَك للرَّ

اِر :القَْطُع المستأْص العَْبلِ  قال األَْزَهِريُّ : وأَْصلُ   ُل ، وأَْنَشَد للَمرَّ

ٌم وإيّنِ و  َتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــــح  إن  املــــــــــــــــــــــــاَ  مــــــــــــــــــــــــُ

ِ  اأَلرحِض      عــــــــــــح ــــــــــــَ جيبــــــــــــبـ لــــــــــــَ و ِ  عــــــــــــابــــــــــــِ بــــــــــــُ  (5) عــــــــــــَ
  

حاحِ ، وهو عن أَبي َحنِيفَةَ قاَل : وأَْخبرني أَْعَرابيٌّ أَنَّ منه األَْبيض ومنه األَْحَمر ومنه  كَسحاٍب : الَوْرُد الَجبَِليُّ  ، العَبالُ و ، كما في الّصِ

يح ، قاَل : وهو يْنبُت غياضاً ،  الجياُد ، الِغالظُ  تُْقَطَع منه الِعِصيُّ  تُْقتَّط أَي ويَْغلُُظ حتى اأَلْصفَر ، وله َشوٌك قَصاٌر حجن وَوْرُده َطيُِّب الّرِ

 ، هكذا في النسخ ، والصَّواُب : ومنه كانَْت. السالمعليهقيَل ومنه كان َعَصا موسى ،  قاَل :

 لعَْوَسجِ ، وقيَل : غيُر ذلك.قاَل شْيُخنا : وبه َجَزَم كثيٌر من أَْهِل التْفِسيِر ، وقيَل : بل كانَْت من آِس الجنَِّة َوقيَل : من العنَّاِب ، وقيَل : من ا

 اسٌم. ، كَجْوَهٍر : َعْوبَلٌ و

__________________ 
 وصدره فيه : 50( ديوانه ط بريوت ص 1)

 آخر منهُم أجررت ر يو 
 ( الصحاح.2)
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ونســبهما أليب شــجرة الســلمي ا وكان من فّتا  العرب ا قاله  504/  2( اللســان والتكملة والتهذيب بدون نســبة ا والرجز يف الكامر للمربد 3)
 صريح بد  صريخ. حيث كان يرمي املسلما فال يغين شيئاً ا ويف الكامر : يوم الردة

 ( يف التكملة ابلقلم ا ُرَحيب.4)
 ( اللسان للمرار الفقعسي ا وجزء منه يف التهذيب.5)
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 ، وفي العُبَاِب : َمْوِضٌع وِمثْلُه في اللَّساِن. العَْبالُء : ثالثَةُ َمواِضعَ و

ْفِر بِبِالِد قَْيس. قاَل أَبو َعْمرو : العَْبالُء :و  َمْعِدُن الصُّ

 ، ومنه قوُل أَبي كبيٍر الُهذلّي. : الَجبَُل األَْبيُض الِحجاَرةِ  األَْعبَلُ و

لــــــــــمــــــــــومــــــــــٍة  رحَف يف مــــــــــَ ري الــــــــــطــــــــــ  ايَن ُأجــــــــــح دح  صــــــــــــــــــــــــَ

وحن      ا كــــــــــلــــــــــَ حــــــــــاِب هبــــــــــِ وحُن الســــــــــــــــــــــــ  رِ لــــــــــَ بــــــــــَ (1)اأَلعــــــــــح
 

  
َر قوُل أَبي كبيٍر أَْيضاً. أَسودَ  يكونُ و أَبيضَ  يكونُ و أَو َحَجٌر أَْخَشُن َغليٌظ يكوُن أَْحَمرَ   ، وبه فُّسِ

حاِح :  : ِحَجاَرةٌ بيٌض. األَْعبَلُ  وَوقََع في الّصِ

ي : وَصَوابُهقاَل ا  َحَجٌر أَْبيُض ألنَّ أَْفعََل من صفِة الواِحِد الُمَذكَِّر. اأَلْعبَلُ  بُن بَّرِ

، بِن أََسِد بن ربيعَةَ بن نِزاِر ، وَعميَرةُ َجدُّ أَبِيِه ، ومنهم طريُف بُن أَبان بن َسلََمةَ بِن جاِريَةَ  بالضم ، فِي َعميَرةَ  بِن ُمبَّشِر ، بُن أَْنمارٍ  ُعْبلَةُ و

 ، له ِوفاَدةٌ وله أَقاِرٌب. ُعْبلَةَ  بِن فهِم بِن بْكِر بنِ 

حاحِ ، وقْولُه (2) جاِريَةٍ  : اسمُ  بالفتحِ  ، َعْبلَةُ و ٌ  من قَُرْيٍش  ، كما في الّصِ واُب أَنَّها من تَِميٍم.َخَطأ   ، والصَّ

 بِْنُت ُعبَْيد بِن جادل بِن قَْيِس بِن َحْنَظلَةَ بِن ماِلِك بِن زيِد َمناةَ بِن تميٍم. َعْبلَةُ  قاَل الدَّاْرقْطنِي : هي

 بْنُت نافِذ بِن قَْيِس بن َحْنَظلَةَ. َعْبلَةُ  وقاَل غيُره : هي

كةً. يقالُ  من قَُرْيش أُمُّ قَبيلَةٍ  وهي  لهم : العَباَلُت ، محرَّ

عْنَد رُجٍل فَبَعَثَها بانحاِء َسْمٍن تَبيعُها بُِسوِق ُعَكاظ فبَاَعْت َوِشربَْت بالثَّمِن َخْمراً وَرَهنَْت ابَن أَخيِه  َعْبلَةُ  قاَل أبو الفََرج األَْصبَهانّي : كانَتْ 

َجها عبُد شمِس بُن عبِد َمنَا  بالفتحِ  َعْبِليُّ  إليهم والنِّْسبَةُ  وهم العَباََلُت ، (3)ف فَولََدْت له أَُميَّةً األْصغَر وعبد أَُميَّة ونَْوفاَلً وَهَربَْت فَطلَّقَها فتزوَّ

هم اسْ  حاحِ : تردُّه إلى الواِحِد ألنَّ أُمَّ وبالتحريِك عن ابِن  .َعْبلة ُمهاعلى ما يَِجُب في الَجْمعِ الذي له واِحٌد من لَْفِظه قالَهُ ِسْيبََوْيه. وفي الّصِ

َرَوى عن كعِب بِن ماِلِك  العَْبِليُّ  األِمْير والحافِِظ َعْبد الغني بن َسِعيٍد وهو َخَطأٌ ، كذا َحقَّقه البَْلبِْيِسي في األَْنساِب ، ومنهم أَبو عدّيِ  ماكوال

 غير الصَّحابّي ِشْعراً.

 نََظَري غْرنَاَطةَ والَمِريَِّة ، كما في العُبَاِب.وهو فحٌص بَْين  : ع بِالَمْغِربِ  (4) البِيَرة َعْبلَةُ و

ْخَمةُ من النِّساِء ، عن ابِن َعبَّاٍد. الغَِليَظةُ  العَبِيلَةُ و  الضَّ

 ، َذَكَره ابُن الَكْلبّي في كتاِب األْنساِب. بُن قِْسميٍل : له ِذْكر َعبِيلَةُ و

هما : البَْظرُ  العُْنبُلَةُ و العُْنبُلُ و حاحِ. ، بَضّمِ  ، كما في الّصِ

 وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لعاِصِم بِن ثابٍِت األَْنَصاِرّي. كعاُلِبٍط : الغَليظُ  ، العُنابِلُ و

 (5)القوُس فيها َوتـٌَر ُعناِبر و 
ْنِجيُّ لِغلَِظهِ  وتَْشِديِد الباءِ  بالضمِ  العُْنبُليُّ و  .«ع ن ب ل»، عن ابِن ُدَرْيٍد وَسيَأْتي له في  الزَّ

. : ع المعَابِلُ و اغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ٍث : َمْن معهُ  ، الُمعَبِّلُ و هامِ  َمعابِلُ  كُمَحّدِ  عن ابِن َعبَّاٍد. من الّسِ

ا يُْستدَرُك عليِه :  * وممَّ

 ا حجاَرةُ القَدَّاحِ ، وُربَّما قََدحوا ببعِضها ولَيس بالَمْرِو كأَنَّها البِلَّْور.الطَّريَدةُ في َسواء األَْرض ِحجاَرتها بيٌض كأَنَّه العَْبالءُ 

 في الَخْنَدق. أَْعبِلةً  أنَّ الُمْسلميَن َوَجدوا الحِديُث : على غيِر الواِحِد ، ومنه األَْعبَلِ  َجْمعُ  األَْعبِلَةُ و
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 : بَْيضاء. َعْبالء وأَْكمةٌ 

 ٌ ةُ الَخْلِق. َعْبلَةٌ  واْمَرأَة  : تامَّ

__________________ 
 واللسان. 92/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة ا والسيا  اقتض  جرها لالضافة.2)
 .74( اقتصر ابن حزم عل  أمية األصغر وعبد أمية قا  : وأبنا  ا يسمون العبالت انظر مجهرة ابن حزم ص 3)
قوله : البرية ضبطه يف التكملة بكسر اهلمزة أو  الكلمة وبكسر الباء وسكون الياء التحتية ا وقوله : فحص كذا »ملطبوعة املصرية : ( هبامش ا4)

«  عبلة»بوزن إخريطة وإن شئت بوزن كربيتة. وفيه يف مادة « إلبرية»ويف معجم البلدان « يف التكملة ويف نسخة ايقوت : وهو حصن قطري اخل اه
.حصن با   َنَظريح

 ( تقدم يف املادة.5)
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 اسُم اْمَرأَةٍ ، ومنه قَْوُل َعْنتََرة : َعْبلَةُ و

ةَ اي َدار  لـــــــــــــَ بــــــــــــــح ي  عـــــــــــــَ مـــــــــــــِ لـــــــــــــ  كـــــــــــــَ  ابجلـــــــــــــَواِء تـــــــــــــَ

احـــــــًا َداَر و      بـــــــَ ي صـــــــــــــــــــَ مـــــِ ةَ عـــــِ لـــــــَ بــــــح ي  عـــــَ مـــــِ لـــــَ (1)واســـــــــــــــــــح
 

  
. َعبَْلتو  الَحْبَل َعْبالً فَتَْلته ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 .ُعبَّلٌ  َسِميٌن والَجْمعُ  عابِلٌ  وُغالمٌ 

 ٌ  .ُعبُلٌ  ، والَجْمعُ  َعبُولٌ  واْمَرأَة

 الشجُر إذا َطلََع َوَرقُه ، عن األَْزَهِرّيِ. َعبَلَ و

َرَوى عنه  العَبِليُّ  الَمْذُكور ، منهم : عبُد هللا بُن عْمٍرو العابِل قَبيلَةٌ وهو َجدُّ ذي بُن َعْمٍرو بِن ماِلِك بِن زْيِد بِن ُرَعْين ، بالتَْحريِك : العَبَلُ و

َعينيّ  اُج بُن عبِد هللِا بِن َحْمزة الرُّ  أَميُر زويلَةَ عن بَُكْير بِن األَشّجِ وعنه ابُن َوَهب. العَبِليُّ  ابُن إسحَق ، وحجَّ

 به الشجُر أَي يُْقَطُع. يُْعبَلُ  ، بالكسِر : ما الِمْعبَلُ و

يُِّد عزُّ  العُبالى وبَنُو ْيِن بُن علّيٍ ، بالضِم : بَْطٌن من العلَويِّْين باليََمِن َجدُّهم إسمعيُل بُن عبِد هللا بِن محمِد القاِسم الرسي الحسني منهم السَّ   الّدِ

يُِّد إبراهيُم بُن أَْحَمد بِن علّيٍ العُباليُّ له حاِشيَةٌ على المْغنِي البن ِهَشام ، تُ  العُباليُّ   .1071وفي َسنَة من الُمْبرِزْين ، وابُن أَخيِه السَّ

 ، بَكْسَرتَْين َمَع تَْشديِد الالم : قَْريةٌ من أَْعماِل َصفََد. ِعبِلّْينِ و

 ، ِمثُْل أَْبَهلَها ، والعَْيُن ُمْبدلَةٌ من الَهْمَزةِ قالَهُ اللّْيُث زاَد غيُره : تَِرُد متى شاَءْت. اإلبَِل : أَْهَملَها َعْبَهلَ  : [لعبه]

 ال َراِعَي لها وال حافِظ ، قاَل أَبو َوْجزة. ُمْهَملَةٌ  ، أَي بفتحِ الهاِء : ، بالفتحِ  ُمعَْبَهلَةٌ و َعباِهلُ  إبِلٌ و

وٍف ِورُدهـــــــــــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــــــــــرَاُد  رِيح جلـــــــــــــــــــــــــَ  أَفـــــــــــــــــــــــــح

      ٍ ـــــــــــــــِ رَان هـــــــــــــــاعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ل هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح بـ ـــــــــــــــُور اُد  عـــــــــــــــَ (2)ال
 

  
حاحِ : ُملُوُك اليََمِن ، : اأَلْقيالُ  العَباِهلَةُ و وَن على ُمْلِكِهم فلم يُزالوا عنه. ، وفي الّصِ ٍء أَْهَمْلته فكاَن قاَل أَبو ُعبَْيٍد : وكذِلَك ُكلُّ شي الُمقَرُّ

ا يُِريُد وال يُْضَرب على يََدْيه.  ُمْهَمالً ال يُْمنَع ممَّ

ٍد َرُسوِل هللا » ، لوائِِل بِن ُحْجٍر ولقَْوِمه : وسلمعليههللاصلىفي كتاِب َرُسوِل هللا و ،  «العَباِهلَةِ  لِ األَْقيا إلى ، وسلمعليههللاصلىِمْن ُمَحمَّ

، فُحِذفَِت الياُء وُعّوِض  ِعْبهال أَو ُعْبُهول َجْمع َعباِهيل ، والتاُء لتَأْكيِد الَجْمعِ كقَْشعَم وقََشاِعَمٍة ، ويجوُز أَن يكوَن األَْصل َعْبَهلٌ  واِحُدها

ُل أَْشبَه.  منها الهاُء كما قيَل فََراِزنَة في فََراِزْيِن واألَوَّ

 الذين ال يََد عليهم ألََحٍد. العَباِهلَةُ  ِف اللّساِن :وفي تَثِْقي

 العَْبَهلَةُ والِعْبهاُل ، بالكسِر : الُمعاتَبَةُ.و

ً و : الُمْمتَنُِع ، الُمتَعَْبِهلُ و ا. ءٍ الذي ال يُْمنَُع من شي أَْيضا  ، قاَل تأبََّط َشرًّ

مــــــــاً  ــــــــ  ل ا ُمســــــــــــــــــــــَ ــــــــن ي ُت حــــــــَ ين مــــــــا ُدمــــــــح غــــــــِ ــــــــح ب ــــــــَ ىت تـ  مــــــــَ

ر      رَتحعــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــح
ُ
ين مــــــــــض امل دح ر ــــــــــَِ هــــــــــِ بــــــــــح عــــــــــَ تـــــــــــَ ُ

 (3) املــــــــــ
  

ِل. (4)الُمْستَْرِعُل : الذي يَْظَهُر  ِعيِل األوَّ  مع الرَّ

 إذا أُثِْيرت ، عن ابن ُشَمْيل. ، ُمحّركةً : الَمَدَرةُ الكبيَرةُ تَْنقَِلُع من األَْرِض  العَتَلَةُ  : [عتل]

ً و  ِة.بَ َعِريَضةٌ ، في أَْسفَِلها َخَشبةٌ يُْحفَر بها األَْرُض والِحيطاُن ، لْيَسْت بُمعَقَّفَة كالفَأِْس ولكنها ُمْستَقيمةٌ مع الَخشَ  َحِديَدةٌ كأَنَّها رأُْس فَأٍس  أَْيضا

ْخَمةُ من َحِديٍد لها َرأٌْس ُمفَْلَطحٌ  هي أو  يُْهَدُم بها الحائُِط. كقَبِيعِة السَّْيف تكوُن مع البَنَّاء العَصا الضَّ

اِر والُمْجتابِ  قيَل : هيو  .َعتَلٌ  ، والَجْمعُ  بَْيَرُم النَّجَّ

 فهي أَبداً قَِويَّةٌ. تُْلقَحُ  التي الناقةُ  أَْيضاً :و
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 من الَخَشِب. ِهراَوةُ الغَليَظةُ ال قيَل : هيو

ْلت أَُميَّةُ الثقَِفيُّ  َعتَلٌ  القَْوُس الفاِرسيَّةُ ج أَْيضاً :و  : (5)قال أَبو الصَّ

وَن عـــــــــــــن  رحمـــــــــــــُ رٍ يــــــــــــــَ تـــــــــــــَ رٌت   عـــــــــــــَ بــــــــــــُ ا غـــــــــــــُ  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ 

جـــــــــــاال      ي  إعـــــــــــح رحمـــــــــــِ َ
ُر املـــــــــــ جـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــُ ٍر يـ َزخمـــــــــــحَ ـــــــــــِ (6)ب

 

  
__________________ 

 .15( من معلقته ا ديوانه ص 1)
 والثاين يف اللسان والصحاح برواية :« عرام »( التكملة وفيه : 2)

 عباهر عبهلها الوراد
 ( اللسان والتكملة.3)
 ( يف التكملة : ينه .4)
 .«قوله : قا  أبو الصلت أمية الثقفي كذا خبطه»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.6)
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اهُ ُعتْبَةَ  وسلمعليههللاصلىَغيََّر النبيُّ ،  أَبو الَوليِد ، بُن عبِد السُّلَِميُّ  َعتَلَةُ  بِال الٍم :و دَّة ،  ، اسَمه وَسمَّ ، وكأنَّه َكِرَهه لَما فيه من الِغْلظة والّشِ

ُعُتلّ  بَ ْعَد ذِلَك )، قاَل تعالَى :  ةَ الالمِ بضمتيِن ُمَشدَّدَ  العُتُلُّ  منه اْشتُقَّ و وقيَل : كان اسُمه نشبَةَ وقد نَِزَل حمَص وَرَوى عنه جماَعةٌ ،
 يَْعتلُ  ، هكذا في النسخ ، والصَّواُب : الَمنُوع ، كما هو نصَّ الّراغِب واللَِّساِن ، زاَد الّراغُب : الذي األكوُل الَمنيعُ  ، قيل : هو (1) (زَنِيم  

اء. الجافي َء َعتاْلً ، وقيَل : هوالشي  عن المْوِعَظِة ، نَقَلَه صاِحُب التَّْوشيحِ عن الفرَّ

الذي ال يَْنقاُد لخيٍر عن ابِن َعَرفَة ،  الغَليظُ  : هو الشَّديُد الخصومة ، وقيَل : هو الفَظُّ وقاَل غيُره : الجافي الُخلُق اللَّئيُم الَضِريبة ، وقيل 

جاِل والدَّواب ، وقيَل : من كّلِ شي  ٍء.وقيل : هو الجافي الشَّديُد من الّرِ

ْمُح الغَِليُظ. أَْيضاً :و  الرُّ

ً و ٍء ،في لُغَِة َجِديلة َطّيِ  كأَميٍر : األجيرُ  ، العَتِيلُ و ً  ُعتاَلءُ  الخاِدُم ج أَْيضا تَْيِن. ُعتُلٌ  ، كُكَرَماء ، وأَْيضا  بضمَّ

 : َشديٌد. َعتيلٌ  داءٌ و

َدةِ كما تقدََّم في ع ب ل ، وَسيَأتي له أَْيضاً في  ، كقُْنفٍُذ وُجْنَدٍب : البَْظرُ  العُْنتُلُ و ، « ع ن ب ل»، عن اللّْحيانِّي ، والمْعُروُف : ُعْنبُل بالموحَّ

 وأَْنَشَد :

َدا  تــــــــرٌ بــــــــَ نــــــــح قــــــــه  عــــــــُ وح بحُس فـــــــــَ ُض الــــــــفــــــــَ  لــــــــو تــــــــوضــــــــــــــــــــــَ

ا      راهبــــــــــــُ ر  عــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا غــــــــــــُ فــــــــــــَ ــــــــــــح رًة النـ ذَكــــــــــــ  (2)مــــــــــــُ
 

  
هُ  أَي فاْنعَتَلَ  ، من َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، قاَل األَْزهِريُّ : هما لُغَتان فَِصيحتَان ، يَْعتُلُه َعتاْلً و َعتلَهُ يَْعتِلُهو ً  َجّراً  َجرَّ ،  فََحَملَه وَجَذبه َعنِيفا

 عاِصُم وَحْمزةُ والِكسائيُّ وأَبو َعْمٍرو : ، قََرأَ  (3) (ُخُذوُه فَاْعِتُلوُه ِإىل َسواِء اجلَِْحيمِ )للُمطاَوَعِة أَي اْنقَاَد وفي التَّْنزيِل :  فاْنعَتَلَ  وقْولُه

 ، بالكسِر ، وقََرأَ ابُن َكثِيٍر ونافَعٍ وابُن عاِمٍر : بالضِم ، ومْعناهُ ُخذُوه فاْقِصفُوه كما يُْقَصف الَحَطُب. فَاْعتِلُوهُ 

يت العَتْلُ و ّكِ ْجن َدْفعاً َعنيفاً.وعَ  َعتَلَه : الدَّْفع واإلْرهاُق بالسَّْوق العَنِيف. وقاَل ابُن الّسِ  تَنَه ، بالالِم والنُّوِن َجِميعاً أَي َدفَعَه إلى الّسِ

ُجل العَتْلُ  وقاَل غيُره :  أَي تَُجّره إليك وتَْذَهب به إلى َحْبس أَو بَِليَّة. فتَْعتِله أَْن تَأُْخَذ بتَْلبيِب الرَّ

 وقاَل أبو النَّْجم يَِصف فَرساً :

نَ  َرُعه فـَرحعاً وَلسح  (4) نـَعحِتُلها نـَفح
 أَي على الَجّرِ العَنِيِف. ، َكِمْنبٍر : قَِويٌّ على ذلك ِمْعتَلٌ  وهو

 قَْوداً َعنيفاً. قاَدها أَي فعَتَلَها (5) الناقَة يقاُل : أََخَذ بِِزَمامِ و

 ، قاَل : أَْسَرعَ  ، أَي َعتِلٌ  فهو َعتاْلً  إلى الشَّّرِ ، كفَِرحَ  َعتِلَ و

 الَعَترداَويـحُته من  َعِترٍ و 
قَه قَِطعاً. َعْنتَلَةً : َعْنتَلَهُ و  َخرَّ

.وال أَجي ال أَْبَرُح مكاني أَي معكَ  أَتَعَتَّلُ  ال يقاُل :و  ُء معَك ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 َمن ليَس عنَده َغناَء للنساءِ  : (6): بِقثَْوّلٍ وهو ُمَشدَُّد الالِم بتَْشِديِد الالِم ، وَوَزنَه ابُن َعبَّاٍد  ، هكذا في النسِخ ، والصَّواُب : الِعتَْوُل ، كِدْرَهمٍ و

ةٍ وشدَّةٍ ، وه اغاني يدلُّ على قوَّ و عْنِدي تَْصحيٌف من ِعثَْول ، قالَهُ ابُن َعبَّاٍد ، وهو شاذٌّ عن هذا التْرِكيِب ، فإنَّ التَّْركيَب كما قَالَهُ الصَّ

ل ذِلك.  بالُمثَلَّثَِة ، فتأمَّ

 أَي الَمأُْكولة ، التي تَْقَطُع األَِكيلَةَ  « :ع ن ت ل»، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : والِضباُع العَناتُِل ، كما َسيَأتِي له في  الِظباُء العَناتِلُ و

 ً  ، بكسِر القاِف وفَتْحِ الطاِء ، وفي بعَض النسخ : بفتحٍ فسكوٍن. قَِطعا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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__________________ 
 .13( سورة القلم اآية 1)
 .«بدا عنبر»( اللسان وفيه : 2)
 .47( الدخان اآية 3)
 ( اللسان وقبله :4)

ــــــــــــــه  ــــــــــــــنســـــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــٌر ي  طــــــــــــــار عــــــــــــــن املــــــــــــــهــــــــــــــر نســـــــــــــــــــــــــــي

 عــــــــــــــن مــــــــــــــفــــــــــــــرع الــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــا حــــــــــــــّر عــــــــــــــطــــــــــــــلــــــــــــــه    

  

 ( يف القاموس بنصبها والسيا  اقتض  جرها.5)
 الالم ا ومل يعزها.( ضبطت يف التكملة ابلقلم بتخفيف 6)
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كةً الَحِديَدةُ يُْقَطع بها فَِسيُل النَّْخل وقُُضُب الَكْرم. العَتَلَةُ   ، محرَّ

 والُمعَاتَلَةُ المَراَهقَةُ والُمَدافَعَةُ.

اُل باألُْجرةِ. العَتَّالُ و  ، كَشدَّاٍد الحمَّ

كةً : األَُجَراُء ، واِحُدها العَتَلَةُ و تَْين. ُعتُلٌ  ْيضاً الِجْلواُز َجْمعُهأَ  العاتِلُ و عاتِلٌ  ، محرَّ  بضمَّ

 ُء معك ، هكذا ُرِوي بخّطِ الجْوَهِرّي في بعِض النسخ.معَك ِشْبراً أَي ال أَجي أَْنعَتِلُ  ويقاُل ال

 : ُصْلٌب َشِديٌد ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ. ُعتُلٌّ  وَجبَلٌ 

َرقحَن يف َطوحٍد   ُعُترّ ثالثٌة َأشح
جاِل.  والِعتَْولُّ ، كِقْرَشّبٍ : الجافي الغَِليُظ من الّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الشَِّديُد ، عن ابِن ُدَرْيٍد كما في العُبَاِب ، وقد أَْهَملَه الجماَعةُ. (1)العُتْبُُل ، كقُْنفٍُذ 

ُك : الكثيُر من كّلِ شي العَثِلُ  : [عثل]  من النّعَِم وغيِرها ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، قاَل األْعَشى : ءٍ ، ككتٍِف ويَُحرَّ

هــــــــــا  ُ ــــــــــالــــــــــِ ن تح مــــــــــَ طــــــــــ  ــــــــــذي حــــــــــَ ُر ال مــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ  إيّنِ ل

ُر      يـــــــــَ  إلـــــــــيـــــــــه الـــــــــبـــــــــاقـــــــــِ ِوي وســـــــــــــــــــــــِ رُ هتـــــــــَح ثـــــــــَ (2)الـــــــــعـــــــــَ
 

  
 ويُْروى : الغُيُُل.

 الَجْمَهرةِ :َوفِي  (3) الغليُظ الفَْخمُ  ، ككتِفٍ  العَثِلُ و

 ، كفَِرَح ، فيهما. َعثِلَ  : الِغلَُظ والفََخاَمةُ ، العُثَلُ 

ْمحاق أَْيضاً. بالتحريِك : ثَْرُب الشاةِ  العَثَلُ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :و  وهو الِخْلُم والّسِ

جاِل كالِقثَْوّلِ ، عن الجوْ  ، كِقْرَشّبٍ : الفَْدُم الُمْستَْرِخي الِعثَْولُّ و  َهِرّيِ.من الّرِ

اجز : ي للرَّ  وَزاَد غيُره : العَييُّ الثَّقيُل ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 (4) ِعثـحَو ِّ هاَج بِعرحس َحوحَقٍر 
 قِثَْوّلٍ ، ِعثَْولٌّ  وصاحبُك هذاْلبٌُل ، قاَل أَبو الَهْيثِم : قاَل لي أَْعَرابيٌّ ولصاِحٍب لي كان يَْستَثِْقله وُكنَّا معاً نَْختَِلف إليه فقاَل لي أَْنَت قُْلقٌُل بُ 

 ، َكَصنَْوبٍَر ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن كتاِب ِسْيبََوْيه. كالعَثَْوثَلِ 

 الكثيُر َشعَِر الرأِْس والَجَسِد. : الِعثَْولُّ و

ِغيُر عن المبرد أنَّه كان يقولُ  أَعثى وضبُع َعثْوا ، إذا َكانَا َكثِيَري الشَّعَر ، وكذا ال : الطَّويُل اللِّْحيِة من ضبعان  الِعثَْولُّ  وَحَكى األَْخفَُش الصَّ
ُجِل والمْرأَةِ. (5)  يقاُل للرَّ

ل.  قاَل شْيُخنا : فالُمه عْنَده زائَِدةٌ كالم فجعل فتأمَّ

 كُكتُِب. ، ُعثُلٌ  ج الفَْدُم الُمْستَْرِخي ، َكَصبُوٍر : األَْحَمقُ  ، العَثُولُ و

 لجافِيَةُ الغليظةُ.النَّْخلَةُ ا : العَثُولُ و

ُد : كبيرةً َكثَّةٌ  أَي َكَجْعفَِريَّةٍ  َعثَُوِليَّةٌ  ِلْحيَةٌ  يقاُل :و  ، وفي العُبَاِب : َكثَّةٌ ، وأَْنَشَد الُمبَّرِ
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ر و  ر  امـــــــــــــّ ةٍ ٍء ذي  ـــــــــــــيـــــــــــــٍة كـــــــــــــُ َولـــــــــــــيـــــــــــــ  ـــــــــــــح ثـ  عـــــــــــــَ

ال     ن  َأن  لـــــــــــه َفضـــــــــــــــــــــــــح  يـــــــــــقـــــــــــوُم عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا  ـــــــــــَ

  

هـــــــا و  رحضــــــــــــــــِ بـــــــاِ  وعــَ ُر يف طــُوِ  الســــــــــــــــِّ  مـــــــا الــَفضـــــــــــــــــــــح

  
ال    قـــــــــح بـــــــــهـــــــــا عـــــــــَ احـــــــــِ رح لصـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ (6)إذا ُ  مل  ـــــــــَح

 

  
اغانيُّ أَْصلُه :  وبَناهُ الشاِعُر على ِمثَاِل َجْدوٍل ثم نََسب إليه. ِعثَْولة قاَل الصَّ

 ككتاٍب : ثَنِيَّةٌ أَو واٍد بأَْرِض ُجذاَم. ِعثَالٌ و

 أَي ُمْصِلُحه. ازاُؤه أَي ماٍل بالكسرِ  ِعثْلُ  هو قاَل ابُن ُعبَّاٍد :و

 يَْنبُُت عليه الشَّعَُر. الذي بِالضم ، َعَصُب الَمْعَرفَةِ  العُثْلولُ و قاَل :

بُعُ  ِعثْيَل أُمُّ و  ، هكذا نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن كتاِب ِسْيبََوْيه. ، كِحْذيٍَم : الضَّ

__________________ 
 الصلب الشديد. : 296/  3( ضبطت ابلقلم يف التكملة بفتح العا والباء ا ويف اجلمهرة 1)
 .45/  2واجلمهرة واملثبت كرواية اللسان والتكملة « . الباقر الغير.. خطت منالها»برواية :  194( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«الضخمُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
 ( اللسان.4)
 .«قوله : وكذا ال يقا  اخل هكذا يف خطه و مله»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 بدون واو. والتكملة.« كر»ونسبهما ألعرايب ا برواية :  652/  2( البيتان يف الكامر للمربد 6)
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ي از في هذا الفَْصِل  َعْنثَل : والذي في كتاِب ِسْيبََوْيه أُمُّ  قاَل ابُن بَّرِ بالنُّوِن قاَل : وكذا َذَكَره أَْهُل اللّغَِة بالنّوِن ال غيّر. وقاَل : قد وسَّع القَزَّ

 وَسيَأْتي في النّون أَْيضاً.

باعِ و  ، عن ابِن َعبَّاٍد. الِعثْيَُل : الذََّكُر من الّضِ

 أَي فيَْنتَفش َشعَره ويَْشعَث. ال يَدَِّهُن وال يَتََزيَّنُ  أَْيضاً منو قاَل :

اء :و  ، وأَْنَشَد : على غيِر اْستِواءٍ  (1) يَُده إذا َجبََرتْ  َعثَلَتْ  قاَل الفرَّ

ه  َديــــــــــــح َج الــــــــــــّرِجــــــــــــاِ  عــــــــــــلــــــــــــ  يــــــــــــَ هــــــــــــَ َر  مــــــــــــُ ــــــــــــَ  تـ

ُه      ظـــــــــــــامـــــــــــــَ تح كـــــــــــــَبن  عـــــــــــــِ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ثـ ربح  عـــــــــــــَ (2)ِبـــــــــــــَ
 

  
 وأَْصلُه عثْم بالميِم. «ُصْلحٌ  َعثْلٍ  إذا اْنَجبََرت على غيرِ »في حِديِث النَّخِعّي في األَْعضاِء : و بالميِم وهو األَْصُل : كعَثََمتْ 

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

 َضْخٌم َجِسيٌم. َعثَْوثَلٌ  َرُجلٌ 

 ، كِقْرَشبٍَّة : َضْخمةٌ ، قاَل : ِعثَْولَّة ولْحيَةٌ 

يِّ و  َت يف ا ــــــــــــــَ ــــــــــــــح ه أَن لــــــــــــــ  ــــــــــــــعــــــــــــــِ ــــــــــــــُر ال ي   قــــــــــــــلــــــــــــــِ

الٍت و ــــــــــــــــًِ       بــــــــــــــــَ هذو ســــــــــــــــــــــــــــــَ َولــــــــــــــــ  ــــــــــــــــح ثـ (3)عــــــــــــــــِ
 

  
 ، كعاُلبٍِط ، عن ابِن ِسْيَده. كالعُثاِجلِ  ِمثُْل اأَلثَْجِل ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن أَبِي ُعبَْيٍد ، العظيُم البَْطنِ  العَثَْجلُ  : [عثجل]

ْخُم من األساقي أَْيضاً :و  ونَْحوها ، عن اللَّْيِث. واأَلْوِعية (4) الواِسُع الضَّ

 اليماَمة. أَْرِض  والعَثَْجِليَّةُ أَْرٌض وماٌء بواِدي السُّلَيعِ من قاَل :

 ثَقَُل عليه النُّهوُض من َهَرٍم أَو ِعلٍَّة. الرُجلُ  َعثَْجلَ و

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

ياَداِت في الهاِمش. َعثَْجلُ  حاِح من الّزِ  ، َكَجْعفٍَر : َمكاٌن كذا في بعِض نسخِ الّصِ

هما ، وكِقْرطاٍس  العُثْكولَةُ و العُثْكولُ  : [عثكل] ْمراخُ  ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على األُولَى واألَِخْيَرةُ : بضّمِ ، وهو ما عليه البُْسُر  الِعْذُق أَو الّشِ

َحاحِ.من ِعيداِن الِكباسَ   ِة ، وهو في النَّخِل بمْنِزلَِة العُْنقوِد من الَكْرم ، كما في الّصِ

 .«ُخذُوا ِعثْكاالً فيه مائة ِشْمراخ فاْضِربُوه بها َضْربةً »في الحِديِث : و

 ء القَْيِس :يُخه ، وأَْنَشَد اأَلَْزَهِريُّ المِرىالِعْذُق إذا َكثَُرْت َشمارِ  تَعَثَْكلَ  ، وقد َعثاكيلَ  ذو أَْيضاً ، ، وتُْفتَُح الكافُ  ُمتَعَثِْكلٌ  ِعْذقٌ و

لة  ُتَـَعثحِكرِ أَثِيٍث كِقنحو الن خح
 (5) امل

 قال : فَتََذْبَذبَْت في الَهواءِ  أَو ُصوفٍ  من ِعْهٍن أَو زينَةٍ  على الَهْوَدجِ  ما ُعلِّقَت العُثْكولَةُ و العُثْكولُ و

ـــــــــــنـــــــــــًة  َز زِي َر  الـــــــــــَودحَع فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا والـــــــــــر جـــــــــــائـــــــــــِ ـــــــــــَ  تـ

وَدًة       قــــــــــُ عــــــــــح هــــــــــا مــــــــــَ نــــــــــاقــــــــــِ رأَبعــــــــــح ثــــــــــاكــــــــــِ  (6) كــــــــــالــــــــــعــــــــــَ
  

 : َزيَّنَهُ بها. َعثَْكلَهُ و

 الثَّقيُل من العَْدِو. العَثَْكلَةُ و

اجِز : ذو َعثَْكالَن : قَْيلٌ و ا قوُل الرَّ  من اأَلْقياِل ، وأَمَّ

 (7) اأَل ِكرِ َطِويَلُة اأَلقحناِء و 
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 فإنَّه أََراَد العَثاِكَل فَقَلََب العَْيَن َهْمزةً ، قالَهُ الجْوَهِريُّ وقد تقدََّم.

ا يُْستدرُك عليه :  * ومَّ

 : كثيُر الشَّماِريخِ. ُمعَثَْكلٌ  ِعْذقٌ 

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.« جرت»القاموس :  ( يف1)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
نص العبارة بتمامها  318/  3مضـــــــروب عليه بنســـــــخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس. وقد ورد يف التهذيب « األســـــــاقي و»( قوله : 4)

 كاألصر.
 فيها :( من معلقته ا وصدره 5)

 فرع يغش  املو أسود فاحمو 
 ( اللسان والتهذيب.6)
 ( اللسان والصحاح ا وقبله فيهما :7)

 لو أبصرت سعد  هبا كتائلي
 « :ثكر»وبعده يف اللسان 

 مثر العذار  اُ س ر العطابر
 وقد تقدم الرجز يف مادة ثكر.
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 بيِه.: كثيُر الِعْهِن والصُّوِف ، على التَّشْ  ُمعَثَْكلٌ  وَهْودجٌ 

كتيِن السُّْرعةُ. العََجلَةُ و العََجلُ  : [عجل]  ، محرَّ

اِغبُ  ِة القْرآِن حتى قِيَل :َطلَُب الشي العََجلَةُ  قاَل الرَّ يه قَْبَل أََوانِه ، وهي من ُمْقتََضى الشَّْهوةِ فلذلَك كانَْت َمْذموَمةً في عامَّ من  العََجلَةُ  ِء وتََحّرِ

 .(2) (. َوما َأْعَجَلَك َعْن قَ ْوِمَك اي ُموسى..)،  (1) (َوال تَ ْعَجْل اِبْلُقْرآنِ )الشَّْيطاِن ، قاَل تعالَى 

ا قْولُه تعالَى  وإن كانَْت َمْذموَمةً فالذي دعا إليها أَْمٌر َمْحموٌد وهو  َعَجلَته ، فإنَّه ذَكَر أَنَّ  (3) (َوَعِجْلُت ِإَلْيَك َربِّ ِلرَتْضى)قاَل : وأَمَّ

ها َعِجلٌ  وهو َطلَُب ِرضا هللا تعالَى ، ِة : بكسر الجيِم وضّمِ مَّ  ، قاَل ذو الرُّ

ٍف  طــــــــــِ قــــــــــح يــــــــــِه رجــــــــــاَل مــــــــــُ رٍ كــــــــــبن  رِجــــــــــلــــــــــَ جــــــــــُ  عــــــــــَ

يـــــــــــــُم      رحنـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ِه تـ رحَديـــــــــــــح ـــــــــــــُ ن بـ اَوَب مـــــــــــــِ (4)إذا  ـــــــــــــََ
 

  
ا ِعجالٍ و بالضِم ، ُعجالىو ، بالفتح ، َعجالَى قومٍ  من َعجيلٌ و عاِجلٌ و َعجالنُ و فال  َعُجلٌ و َعِجلٌ  ، بالكسِر ، وهذا ُكلُّه َجْمُع َعْجالُن ، وأَمَّ

 أَْقَرب إلى َحّدِ التْكِسيِر ألَنَّ ُمَؤنَّثه ال تَْلَحقَهُ الهاُء. َعِجلٌ و يَُكسَُّر عْنَد ِسْيبََوْيه ،

 ٌ لَ و ، عجالً ، ، كفَِرحَ  َعِجلَ  وقد كَرْجلَى وَرجالَى وِرجاٍل. ِعجالٌ و َعجالَى وِنْسوةٌ  َعْجلَى وامَرأَة لَ و تَْعجيالً  َعجَّ َمْن )، قاَل هللاُ تعالَى :  تَعَجَّ
ْل لَنا ِقطَّنا قَ ْبَل يَ ْوِم احلِْسابِ )وقاَل :  (5) (ْلنا َلُه ِفيها ما َنشاُء ِلَمْن نُرِيدُ كاَن يُرِيُد اْلعاِجَلَة َعجَّ  َفَمْن )وقاَل تعالَى :  (6) (َعجِّ

 ، قاَل هللا تعالَى : اإلْعجالُ   ، وكذِلكفي األْمرِ  يَْعَجلَ  َحثَّه وأََمَرهُ أَن كلُّ ذِلَك بمْعنَى اْستَْعَجلَهُ و ، (7) (تَ َعجََّل يف يَ ْوَمنْيِ َفال ِإُْثَ َعَلْيهِ 

 : وقاَل القطاميُّ : (9) (َوَيْستَ ْعِجُلوَنَك اِبْلَعذابِ ) ، وقاَل : (8) (َوَيْستَ ْعِجُلوَنَك اِبلسَّيَِّئِة قَ ْبَل احلََْسَنةِ )

وان لــــــُ جــــــَ عــــــح تـــــــَ نـــــــا  فـــــــاســــــــــــــــــــح تــــــِ حـــــــابــــــَ  وكـــــــانــــــوا مــــــن صــــــــــــــــــــَ

ركــــــــــــــمــــــــــــــا      جــــــــــــــ  عــــــــــــــَ ُور اد  تـــــــــــــــَ ر اٌط لــــــــــــــِ (10)فـــــــــــــــُ
 

  
ِميَر المْنفِصَل َمكاَن المتَّصل. أَي طالباً ذلك من نْفِسه ُمتََكلِّفاً إياهُ  يَْستَْعِجلُ  َمرَّ و  ، َحَكاه ِسْيبََوْيه وَوَضَع فيه الضَّ

ي بذِلكَ  العْجالُن َشْعبانُ و  أَي نَفَاد أَيَاِمه. لُسْرعِة ُمضيِّه ونَفاِدهِ  ُسّمِ

 قصيِر األياِم فأَيّاُمه قاَل ابُن ِسْيَده ، وهذا القوُل ليَس بقَِوّيٍ ألنَّ َشْعباَن إْن كان في زمن َطويِل األَياِم فأَيّاُمه ِطواٌل ، وإن كان في زمنٍ 

 قِصاٌر.

باَن قد ثَبََت في األَْذهاِن أَنَّه َشْهٌر قَِصيٌر َسِريُع االْنِقَضاء في أَّيِ َزماٍن كان ٍء ألنَّ َشعْ قاَل ابُن المكرم : وهذا الذي اْنتَقََده ابُن ِسْيَده ليَس بشي

ي العَْجالن ، وهللاُ أَْعلَُم.  ، ألنَّ الصوَم يَْفَجأُ في آِخِره فلذِلك ُسّمِ

ي لتَْعِجيِله الِقَرى ، وهو َجدُّ تَِميم بن أُبّي بِن ُمْقبِل جماَعٍة منهم : بَنُو العَْجالن بَْطٌن في بنِي عاِمِر بِن  بِال الٍم : َعلَمُ  َعْجالُن ،و َصْعَصعة ُسّمِ

 بِن َعْوِف بِن حنتِف بِن َعْجالن الشَّاِعر ، وفيه يقوُل النَّجاِشيُّ في أَْبياٍت :

ه و  ـــــــــــــِ ل وح ـــــــــــــقـــــــــــــَ الن إال  ب جـــــــــــــح ـــــــــــــعـــــــــــــَ ي ال  مـــــــــــــا لـــــــــــــُِّ

د و      بـــــــح هـــــــا الـــــعـــــَ ب أَيـــــّ لـــــــُ جـــــــرخـــــــذ الـــــقـــــعـــــــب واحـــــح  اعـــــح

  
  حاِرثَة بِن ضبيعَةَ : بَْطٌن في بلى.والعَْجالُن بنُ 

 والعَْجالُن بُن َزْيِد بِن غنٍم : بَْطٌن في األَْنصاِر.

ْين أَبو سريع َعْجالُن بُن رميشة الحسنيُّ َمِلُك الحجاِز وغيِره وهو واِسٌع في األعالِم.  وعزُّ الّدِ

 يفَة.، َحَكاه أَبو َحنِ  ، كسْكَرى َسريعةُ السَّْهمِ  َعْجلَى قَْوسٌ و

 ٍء.في كّلِ شي واآلِجلَِة عامٌّ  نَقيُض اآلِجلِ  : العاِجلَةُ و العاِجلُ و
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 له. أَْعَجلَني فَعََجْلت ، أَي كيَف َسبَْقتَهم. يقاُل : (َوما َأْعَجَلَك َعْن قَ ْوِمكَ )، قاَل تعالَى :  َسبَقَه ، كاْستَْعَجلَهُ  أَْعَجلَهُ و

__________________ 
 .114( طه اآية 1)
 .83( طه اآية 2)
 .84( طه اآية 3)
 .227/  4واملقايي   578( ديوانه ص 4)
 .18( سورة اإلسراء اآية 5)
 .16( سورة ص اآية 6)
 .203( سورة البقرة اآية 7)
 .6( سورة الرعد اآية 8)
 .53والعنكبوت اآية  47( سورة ا ج اآية 9)
 ( اللسان والصحاح.10)
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 .العََجلة تقَدَّْمته فََحَمْلته على:  اْستَْعَجْلتهو

لَهُ و  تَْعجيالً : اْستََحثَّه. َعجَّ

ٍث وِمفتاحٍ  الُمْعِجلُ و .ُمْعِجلَةٌ  فهي أَْلقَْت ولََدها لغيِر تَمامٍ  إْعجاالً : الناقةُ  أَْعَجلَتِ و اإِلبِِل : ما تُْنتَُج قَْبَل أَن تَْستَْكِمَل  ، من ، كُمْحِسٍن وُمَحّدِ

  ، قاَل األَْخطُل : الَحْوَل فَيَعيُش ولَُدها

رإذا  جــــــــــــَ عــــــــــــح زٍِ   مــــــــــــُ نــــــــــــح َد مــــــــــــَ ه عــــــــــــنــــــــــــح  غــــــــــــاَدرحتــــــــــــَ

وب      الِة َكســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــفـــــــــــــَ يـــــــــــــَح جلـــــــــــــو اِب ال ـــــــــــــِ (1)أُت
 

  
ئَْب.  يْعنِي الذِّ

 من الَحَواِمِل التي تََضُع َولََدها قَْبَل إنَاه. الِمْعجالُ  ، وقيَل : ، كُمْكَرم ُمْعَجلٌ  الَولَدُ و

اكُب قْبَل اْستَِوائِه عليه. اإِلْعجالُ و  في السَّْيِر : أَْن يَثَِب البعيُر إذا َرِكبَه الرَّ

ْجَل في َغْرِزها : وهي ِمْعجالٌ  ، وناقَةٌ  ِمْعجالٌ  وَجَملٌ  اغانّيِ ، ولَِقي   كُمْحِسنَةٍ َوثَبَْت ، كالُمْعِجلَةِ و قاَمتْ  التي إذا وَضْعَت الّرِ ، وهذه عن الصَّ

ِة فقاَل : أَْنِشْدني : مَّ  أَبو َعْمٍرو بُن العَالِء ذا الرُّ

نَـيحك منها املاُء يـَنحَسِكبُ   ما ابُ  َعيـح
 فأَْنَشَده حتى انتََهى إلى قوِلِه :

تَـَو  يف َغرحزِها تَِثبُ   حىت ِإذا ما اسح
ك  اِعي أَْحَسُن منك َوْصفاً حْين يقوُل :فقاَل له : َعمُّ  الرَّ

رحزِهـــــــــــــــــــــــا و  َي إذا قـــــــــــــــــــــــاَم يف غـــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــــــــح

رُ      قــــــــــــــــَ يـــــــــــــــنـــــــــــــــة َأو َأوح فـــــــــــــــِ ر الســـــــــــــــــــــــــــــ  ثـــــــــــــــح مـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَ

  

رُ ال و  جـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُوُرو  تـ ـــــــــــــــد ال رحَء عـــــــــــــــن َ
 املـــــــــــــــ

  
ُر    ه أَبحصــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــت ب ــــــــــــــــرُكــــــــــــــــح َي ب (2)ِ  وهــــــــــــــــح

 

  
 فقاَل َوصَف بذِلَك ناقَةَ ِملٍك ، وأَنا أَِصُف لََك ناقة ُسوقٍة.

ِل الَحْملِ  : الِمْعجالُ و هما ما العُْجلَةُ و العُْجلُ و بالكسِر والضمِّ  الِعجالَةُ و الُمْدِرَكةُ من النَّْخِل في أَوَّ ْلتَه بِضمَّ  ، ومنه قْولُهم : التَّْمرُ  ءٍ من شي تَعَجَّ

اكِب. وفي الَمثَِل : الثَّيِّبُ  ُعجالَةُ  اِكِب. ُعجالَةُ  الرَّ  الرَّ

لُ و ْعيكُمحَ  الُمعَّجِ اِعي يَْحلُُب اإلبَِل َحْلبَةً وهي في الرَّ ٍث الرَّ ْعي. يُْعِجلُها كأَنه ّدِ بالضِم وهو لَبٌَن يَْحِملُه  اآلتي أهلَهُ بالعُجالةِ  أَْيضاً :و إتْمام الرَّ

اِعي من الَمْرَعى إلى أَْصحاِب الشاِء قْبَل أَْن تْصدَر الغَنََم ، وإنَّما يْفعُل ذلك عْنَد َكثْرةِ اللَّبَِن ، قالَهُ ا اغانِيُّ في شْرحِ الرَّ بُن األثيِر والصَّ

اِعي  ، وقاَل الُكَمْيت : العُجالَةَ  حِديِث خزيمةَ : ويْحِمل الرَّ

هــــــــــــــا مل دح عــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ت قــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــون يـ ل جــــــــــــــِّ عــــــــــــــَ
ُ

 ومل  املــــــــــــــ

ُب      قـــــــــَ و  وا ـــــــــَ طـــــــــاهـــــــــا الـــــــــُوســــــــــــــــــــــُ خح مـــــــــَ (3)مَيحســــــــــــــــــــــَ
 

  
لُ  وقيَل : لِ  هو الذي يأْتي باإلْعجالِة من اإلبِِل من الغَريبِ  الُمعَّجِ  ، قاَل اُمُرُؤ القْيِس يَِصُف َسياَلَن الدَّْمع : كالُمتَعَّجِ

زَاَدَل  مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــَ رٍ كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ ُ جـــــــــــــــــِّ عـــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــُ

رايّ      اِن فــــــــــــــَ ِدهــــــــــــــَ قــــــــــــــا بــــــــــــــِ لــــــــــــــَ ا ُيســــــــــــــــــــــــــــح (4)ِن ملــــــــــــــ 
 

  
هما العُْجلَةُ و العُْجلُ و ، بالكسر ، اإلْعجالَةُ و ، بالكسر والضم ، العُجالةو لُ  ذلك اللبَُن الذي يَْحلُبُهُ  ، األَِخْيَرتَان عن ابِن َعبَّاٍد ، بَضّمِ  .الُمعَّجِ

ل أَن اإلْعجالةُ  وقيَل : اِعي بلبِن إبِِله إذا َصَدَرْت عن الماِء والَجْمُع اإلْعجاالُت ، قاَل الُكَمْيت : يُعَّجِ  الرَّ

ٌر  فــــــــــــ  َي حــــــــــــُ ا َوهــــــــــــح جــــــــــــاالهتــــــــــــِ مح  عــــــــــــح كــــــــــــُ ــــــــــــح ت ــــــــــــَ  أَتـ

ا      اهلـــــــــــَ الٍب مثـــــــــــَُ تـــــــــــِ ج  لـــــــــــكـــــــــــم قـــــــــــبـــــــــــر احـــــــــــح (5)متـــــــــــَُ
 

  
 يخاِطُب اليََمن يقوُل أَتَتُْكم َمَودَّةُ َمعَّدٍ بإْعجاالتِها.
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اٍن وِسنَّوٍر : ُجماع الكّفِ من الَحْيِس أَو التَّْمرِ و لُ  أَو أقِطٍ  يُْعَجُن بََسوبقٍ  (6) تَْمر َجْمعُهُ من أَْكلُهُ ، أَو يُْستَْعَجلُ  كُرمَّ  ، والَجْمعُ  أَْكلُهُ  فَيُتَعَجَّ

 وهي َهنَاٌت من اأَلقِِط يَْجعلُونها ِطَواالً. َعَجاِجيلُ 

الُ  وقاَل ثْعلَب : ْولُ و العُجَّ  به قْبل الِغذاِء كاللُّهنة. اْستُْعِجل ما الِعجَّ

كةً : الطيُن أَو الَحْمأَةُ. العََجلُ و  ، محرَّ

__________________ 
 ( اللسان وفيه : معجال غادرنه.1)
الرتتيــب ا والثــاين يف وقــد ذكر الثــاين قبــر األو  ا وانظر ختر همــا فيــه ا والبيتــان يف اللســـــــــــــــان هبــذا  103 - 102( ديوانــه ط بريوت ص 2)

 التهذيب.
 واللسان والتهذيب. 65( اهلاِشيات ص 3)
 واللسان والصحاح.« ملا َتسلقا»برواية :  172( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والتهذيب واألساس.5)
 .«ومَتحرٌ »( يف القاموس : 6)
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ْنساُن ِمنْ )وقاَل ابُن اأَلْعَرابّيِ في تْفسيِر قوِلِه تعالَى :   أَي من ِطْيٍن ، وأَْنَشَد : َعَجلٍ  (1) (ُخِلَق اإْلِ

َرةِ و  خــــــح ُض يف الصــــــــــــــــــــ  بــــــح ه  * الــــــنـــــــ  تـــــــُ بــــــِ نــــــح اِء مــــــَ مـــــــ   الصــــــــــــــــــــ 

ُت بـــــــــَا املـــــــــاِء و و      نـــــــــبـــــــــُ ُر يـــــــــَ خـــــــــح رِ الـــــــــنـــــــــ  جـــــــــَ (2)الـــــــــعـــــــــَ
 

  
ْن يُْرَجُع إليه في عْلِم اللُّغِة ، وِمثْلُه قَْوُل اأَلْزَهِرّي.وقاَل ابُن َعَرفَةَ ليَس عْنِدي في   هذا ِحكايةٌ عمَّ

 وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : هي لُغَةٌ ِحْميَِريَّة ، وأَْنَشَد البَْيَت المْذُكوَر.

تِه وأََشاَر إلى ِمثْله ابُن ُدَرْيٍد. مخَشِريُّ : وهللاُ أَْعلَم بصحَّ  وقاَل الزَّ

وأَنَّ ذِلَك  (3)ء بل ذلك تَْنبِيه على أَنَّه ال يَتَعدَّى ، وليَس بشي (ِمْن َْحَإ  َمْسُنون  )قاَل بعُضهم  (ِمْن َعَجل  )اغُب قْولُه تعالَى : وقاَل الرَّ 

َب عليها ، وعلى ذِلَك قاَل  ْنساُن َعُجوالً )إْحَدى القَُوى التي ُرّكِ  انتََهى. (4) (وَكاَن اإْلِ

اُء :  ْنساُن ِمْن َعَجل  )وفي التَّْهِذيِب : قاَل الفرَّ َب على َعَجلٍ  وعلى (ُخِلَق اإْلِ  وعلى العََجلَةُ  وِخْلقَتُه العََجلةُ  ، وبِْنيَتُه العََجلةِ  كأَنَّك قْلت ُرّكِ

 ونْحو ذِلك. العََجلةِ 

َء : ُخِلْقَت منه ، كما تقوُل : ُخِلْقَت من لِعٍب إذا بُولغ في وْصِفه يُْكثِر الشي قاَل أَبو إْسحق : ُخوِطَب العََرُب بما تَْعِقل ، والعرب تقوُل للَّذي

 باللَِّعب ، وُخِلَق فالٌن من الَكْيس إذا بُولَغ في َصفَتِه بالَكْيس.

ا ، السالمعليهَم ، ، والجواُب ُمْضمر ، قيَل : إن آدَ  اْستَْعجلوا وقاَل أَبو حاتٍِم في مْعنَى اآليِة : أَي لو يَْعَملُون ما وُح الّرْكبَتَْين  بَلَغ لمَّ منه الرُّ

 ، ذِلَك. عزوجلَهمَّ بالنُّهوِض قْبَل أَْن تَْبلَغ القََدَمْين ، فقاَل هللاُ ، 

 من اإلْنساِن. العََجلةُ  وقاَل ثْعلَب : مْعناه َخِلقَت

ْنساُن )قاَل ابُن جنّيِ األَْحسن أْن يكوَن تَْقِديره   لَكثْرةِ فْعِله إيَّاه واْعتِياِده له ، وهذا أَْقوى مْعنًى ِمن أَْن يكوَن أََراَد ُخِلقَ  (ِمْن َعَجل  ُخِلَق اإْلِ

ر المْعنى ، قاَل : وكأَنَّ  العََجل امن اإلْنساِن أَلنَّه أَْمٌر قد اطََّرَد واتََّسَع ، وَحْملُه على القَْلب يَْبعُد في الصْنعِة ويَُصغِّ َخِفَي على   هذا الموِضَع لمَّ

ين ، قاَل ولَعَْمِري أَنَّه في اللُّغة لَكما َذَكر َغْير أَنَّه في هذا المْوِضع ال يَُراُد به األَْنفس العجل بعضهم قاَل : إنَّ  والسُّْرَعِة ، أاََل  العََجلة هنا الّطِ

ْنساُن َعُجوالً )فنَظيُره قَْولُه تعالَى :  (5) (َسُأرِيُكْم آايِت َفال َتْستَ ْعِجُلونِ )تََراه َعزَّ اْسُمه كيَف قاَل َعقيبه :  ُخِلَق ) و (وَكاَن اإْلِ
ْنساُن َضِعيفاً  ْعِف ِلَما يُْؤذن به من الّضُرورةِ والحاَجِة ، فهذا هو َوْجه القَْول فيه. العََجل ، ألَنَّ  (6) (اإْلِ  َضْرٌب من الضَّ

 بالكسِر : ولُد البَقََرةِ. ، الِعْجلُ و

ُر فيه اِغُب : تََصوُّ  .(7) (ِعْجاًل َجَسدًا َلُه ُخوار  )إذا َصاَر ثَْوراً ، قاَل تعالَى :  العََجلة قاَل الرَّ

ه إلى َشْهر ، ثم بَْرَغٌز نحواً من َشْهرين ونْصف ، ثم هو الفَْرقَد ، ِعْجلٌ  َخْيرة : هووقاَل أَبو  ْولِ  حْين تَضعُه أُمُّ  ج ، كِسنَّوٍر ، كالِعجَّ

ْولةو ِعْجلة ، واأُلْنثى َعجاجيلُ   .الِعْجل عجول ، وَجْمعُ  ِعجَّ

ي : يقاُل ثالثةُ   .األَْعجالُ  وهي أَْعِجلة وقاَل ابُن بَّرِ

 .ِعْجلٍ  ، كُمْحِسٍن : ذاتُ  ُمْعِجلٌ  بَقََرةٌ و

ْيت فََرَسك هذا ، فَفَقَأَ  ِعْجل من َربيعَة ، وهو : َحيٌّ  ِعْجلٍ  بنوو بُن لَُجْيم بِن َصْعب بِن علّيِ بن بْكِر بِن وائٍِل ، وكان يحمُق ، قيَل له : ما َسمَّ

ه ح ْيته اأَلْعوَر ، وأُمُّ له ُصْحبةٌ ، وأبو المْعتَِمر  الِعْجِليُّ  ذام التي يُْضَرُب بها الَمثَُل ، منهم : فراُت بُن َحبَّان بِن ثْعلَبَةإْحَدى َعْينَْيه وقاَل : َسمَّ

  بُن عيسىبَْصريُّ من شيوخِ ُمْسلم والتَّْرمذّي ، وأَبو دلف القاسمُ  الِعْجليُّ  تابِعيٌّ ، وأَبو اأَلْشعث أَْحمُد بُن المقدامِ  الِعْجليُّ  مورُق بُن المشمرجِ 

ا قَْولُه : َجواٌد َمْشهوٌر ، قاَل الجْوَهريُّ : الِعْجليُّ   وأَمَّ
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و  ــــــــــــُ ن ــــــــــــَ ــــــــــــا بـ ن ــــــــــــُ وال ــــــــــــا َأخــــــــــــح مــــــــــــن ــــــــــــ  ل رح عــــــــــــَ جــــــــــــِ  عــــــــــــِ

رح      قـــــــــااًل ابلـــــــــّرِجـــــــــِ تـــــــــِ بـــــــــيـــــــــذ واعـــــــــح رحَب الـــــــــنـــــــــ  (8)شـــــــــــــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 .37( األنبياء اآية 1)
 وما أثبتناه عن اللسان.« الص خرةُ »ابألصر :  (*)
 ( اللسان والتكملة.2)
 ( يف املفردات املطبوع : أنه ال يتعّر  من ذلك ا وأّن ذلك أحد األخال  الجي رّكب عليها.3)
 .11( اإلسراء اآية 4)
 .37( األنبياء اآية 5)
 .28( النساء اآية 6)
 .88ا وطه اآية  148( سورة األعراف 7)
 ( اللسان والصحاح.8)
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َك الجيَم َضُرورةً ألَنَّه يجوُز تَْحِريك السَّاِكن في القافِيَِة بحَرَكِة ما قَْبله.  إنَّما َحرَّ

قاءُ  الِعْجلَةُ و  كِقْربٍَة وقَِرٍب ، قاَل األَْعَشى : كِعنَبٍ  ، ِعَجلٌ  الدوالُب ج الِعْجلَةُ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :و ، بالكسِر : الّسِ

ـــــــــــــًة و  ـــــــــــــرت آِون ـــــــــــــري وَ  ال ـــــــــــــُ ـــــــــــــات ُذي  الســـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــب

جـــــــــازِهـــــــــا و      الِت عـــــــــلـــــــــ  َأعـــــــــح رُ الـــــــــر افـــــــــِ جـــــــــَ (1)الـــــــــعـــــــــِ
 

  
اُح :كرْهَمٍة وِرَهاٍم وِذْهبٍَة وذِ  ِجبالٍ  ِمثْل ِعَجالٍ  يُْجَمُع أَْيضاً علىو قاَل ثَْعلَُب َشبَّه أَْعجاَزُهنَّ باألَْسِقيِة الَمْملُوَءةِ ، ِرمَّ  هاٍب ، قاَل الّطِ

هــــــــا  خــــــــِ بــــــــح طــــــــاِف بــــــــطــــــــَ ُف َأوحشــــــــــــــــــــــاَ  الــــــــنــــــــِّ َنشــــــــــــــــــــــِّ  تـــــــــُ

جـــــــــا عـــــــــلـــــــــ  َأن مـــــــــكـــــــــتـــــــــوَب      يـــــــــض  الـــــــــعـــــــــِ (2)وَكـــــــــِ
 

  
اغانيُّ :  وَرَواه الصَّ

 ودوهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  .... 

ــــــــــــ       ــــــــــــض عــــــــــــجــــــــــــركــــــــــــل ــــــــــــوهبــــــــــــن وكــــــــــــي  مــــــــــــكــــــــــــت

  
 يَْستَِطيُل َمَع األَْرِض هو الَوسيج. نباتٌ  : الِعْجلَةُ و

 قاَل أَبو َحنِيفَةَ أَْطيَب َكأٍل وليَس ببقٍل ، وأَْنَشَد غيُره :

رحداِح  رحداحــــــــــــًا مــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــِّ  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــِ

لـــــــــــةذا      جـــــــــــح ي  عـــــــــــِ يٍّ ضـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ (3)وذا َنصـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ليِّنة ُمْستَِطيلة ، لها ثََمَرةٌ ِمثْل ِرْجِل الدَّجاَجِة ُمتَقَبِّضة ، فإذا يَبَِسْت تَفَتََّحْت وليَس لها  (4)وقيَل : هي َشَجَرةٌ ذاُت َوَرٍق وُكعوٍب وقُُصب 

 َزْهرة.

يَ   :ِعْجلَةُ و  كالنِّْسبِة إلى القَبِيلَة. ِليٌّ ِعجْ  ، والنِّْسبَةُ إليها (5) اْمَرأَة بِِعْجلَةَ  ع قُْرَب اأَلْنباِر ُسّمِ

ها الثَّْوُر. ، العََجلَةُ و ها ، بالتحريِك : اآللَةُ التي يَُجرُّ اِغُب : لُسْرَعة َمّرِ  بالكسر. ِعَجالٌ و أَْعجالٌ و ، بحْذف الهاِء ، َعَجلٌ  ج قاَل الرَّ

 عليها األَثْقاُل. (6) َؤلَُّف تُْحَملُ ُخُشٌب تُ  أَْيضاً :و أو المحالَةُ. يُْستَقَى عليه ، الدوالبُ  أَْيضاً :و

 .َعَجلٌ  ، والَجْمعُ  َخَشبَةٌ ُمْعتَِرَضةٌ على نَعَاَمِة البئْر والغَْرُب ُمعَلٌَّق بها قاَل الِكاَلبيُّ هيو

ُ  أَْيضاً :و يُن والَحْمأَة  .كالعََجل ، الّطِ

ً و  «َعَجلة ثم أَْسنَُدوا إليه في مْشَربَة في»الَحِدْيث :  ، والنَّقيُر جْذٌع يُْنقَر فيه ويُْجعَل فيه كالَمَراقي ، ومنه الدََّرَجةُ من النَّْخِل نَْحُو النَّقيرِ  أَْيضا

 ، عن ابِن األَثيِر.

 ِمن قَُرى َذَماَر. ة باليمنِ  أَْيضاً :و

فَها هللاُ تعالَى ، بِِلْصقِ  العََجلَةِ  دارُ و . الَمْسِجِد الحرامِ  : بمكَّة ، َشرَّ  ، نَقَلَه الصاغانيُّ

ها الدَّوابُّ ، ولَد َسنَةَ  العََجلَةِ  َعَمل (8)إلى  محّركةً  الَمُروِزيُّ الشافِِعيُّ  العََجِليُّ  (7) َشرابٍ  علّيِ بن ُعثماُن بنُ  أَبو سْعدٍ و ،  440التي تَجرُّ

َر ، وله تعليقةٌ على الحاِوي ، وتُوفي َسنَة  (9)عليه القاِضي حسيُن الماوردي وتَفَقَّه   بقَْريِة پتج ديه. 526وَسِمَع الحِدْيث وَعمَّ

ا أَبو الفُتوحِ أَْسعَدُ و ْين شاِرُح الَوِسيِط والمهذَِّب والَمْذُكور في مسأَلَِة الدور. أَمَّ  الِعْجليَّانِ   بُن علّيِ َسْعدُ  كذاو بُن َمْحموِد اإلمام منتجب الّدِ

 بِن لَُجْيم الماِضي ِذْكُره وهكذا َضبََطه ابُن َخلََّكان. ِعْجل إلى فبالكسرِ 

يَتْ  الثَّْكلَى والواِلهُ من النِّساِء واإلبِلِ  ، كَصبُوٍر : العَُجولُ و أَي  ِلعََجلَتِها في َحركاتِها ، وهي التي فقََدْت ولَدها ، وفيه لفٌّ ونشٌر ُمَرتَّب ، ُسّمِ

ً  في َجْيئَتِها وِذهابِها  ، قالَِت الخنساُء : َجَزعا
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و ٌ فــــــــــمــــــــــا  جــــــــــُ يــــــــــُف بــــــــــه  عــــــــــَ طــــــــــِ وٍّ تــــــــــُ  عــــــــــلــــــــــ  بـــــــــــَ

الٌن وإســــــــــــــــــــــــــرار      ــــــــــــاِن إعــــــــــــح ــــــــــــن ي ــــــــــــِ ن (10)هلــــــــــــا حــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .239/  4واللسان واملقايي  « ذيو  اخلزّ »برواية :  148ريوت ص ( ديوانه ط ب1)
 قوله : تنشف اخل تقدم يف ترمجة وكض ا وقا  ابن بري صوابه :»( اللسان وعجزه يف الصحاح ا وهبامش اللسان : 2)

 تـــــــــــــــــنشــــــــــــــــــــــــــــــف أوشــــــــــــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاف ودوهنــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــض     ــــــــــــــــوهبــــــــــــــــن وكــــــــــــــــي  كــــــــــــــــلــــــــــــــــ  عــــــــــــــــجــــــــــــــــر مــــــــــــــــكــــــــــــــــت

  

 ( اللسان بدون نسبة.3)
 اللسان : وُقُضب.( يف 4)
 ( وهي عجلة بنت عمرو بن عدي جد ملو  خلم ا قاله ايقوت.5)
 ( القاموس : حُيحَمُر.6)
 ( يف اللباب : شراف.7)
 ( قوله إىل العجلة ا يعين : منسوابً إىل العجلة كما يفهم من عبارة اللباب.8)
 ( يف اللباب : املرو الروذي.9)
 واللسان.« وما عجو ٌ »برواية :  48( ديواهنا ط بريوت ص 10)
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 ، كما في اللَّسان ، وهو على غيِر قِياس ، قاَل األَْعَشى : (1) معاجلو ، هكذا في النسخ ، والصَّوابُ  َعجائِلُ و كُكتُبٍ  ُعُجلُ  ج

قــــــــــاً  فــــــــــِ ــــــــــَ رحت ــــــــــُد ا ــــــــــيِّ مــــــــــُ ي مــــــــــِ ر  عــــــــــَ ظــــــــــَ ــــــــــَ  حــــــــــىت  ي

َوٌة      ُض ابلــــــــــر اِح عــــــــــنــــــــــه ِنســــــــــــــــــــــــح فــــــــــَ دح رُ يــــــــــَ جــــــــــُ  (2) عــــــــــُ
  

ار الفَْقعسيُّ : تُْعِجلِ  ، عن أَبي َعْمٍرو ، ألنَّها الَمنِيَّةُ  : العَُجولُ و  َمن نََزلَْت به عن إْدَراِك أَْهِله ، قاَل الَمرَّ

نـــــــــــــــــــااي و 
َ

اَ  املـــــــــــــــــــ اطـــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــو َأن ختـــــــــــــــــــََ

كَ ختحشــــــــــــــــــــــــَ  َأن و      لــــــــــَ جــــــــــِّ عــــــــــَ و ُ  تـــــــــــُ جــــــــــُ  (3) الــــــــــعــــــــــَ
  

 ، عن ثْعلَب ، ويقاُل : هو كِسنَّْوٍر كما تقدََّم. اللُّْهنَةِ  به قْبل الِغذاِء ِمثْل اْستُْعِجل : ما العَُجولُ و

. َحفََرها عبُد شمٍس أَو قَُصيٌّ  ، َحَرسها هللا تعالَى ، كانَ  بئٌْر بمكةَ  : العَُجولُ و  ، نَقَلَه الصَّغانيُّ

 األَساِس.، كما في  مْعجال ، َجْمعُ  : ُمْختََصراُت الطُُّرقِ  الَمعاجيلُ و

 ، قاَل الشاِعُر : َسْيٌر َسريعٌ  َضْرباِن من الَمْشيِ وهو ، كُجَهْينَةَ : (4) العَُجْيلَةُ و ، ُمَصغَّراً َمْقصوراً ، العَُجْيلَىو

ي  لــــــــ مَتحشــــــــــــــــــــــِ يــــــــح جــــــــَ ٍم  الــــــــعــــــــُ قــــــــَ دح  مــــــــن خمــــــــافــــــــة شــــــــــــــــــــــَ

ربُ      يـــــــــَف وَتضـــــــــــــــــــــــح نـــــــــِ قـــــــــ   وا ـــــــــَ ي الـــــــــدِّفـــــــــِ (5)مَتحشـــــــــــــــــــــــِ
 

  
ُب إلى قوٍم قَْبَل أَْن يُتَأَهََّب لهم به قْبل الِغذاِء ، اْستُْعِجل وهو ما ْهنَةُ كُزبيٍر : اللُّ  ، العَُجْيلُ و ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وهو في المْعنَى  أَو َطعاٌم يُقَرَّ

 قريٌب من اللُّْهنَِة.

 التي تقدََّم ِذْكُرها. الِعْجلَةُ  ، قيَل : هي كالِكتابِة : نَباتٌ  ، الِعَجالَةُ و

 َمْعروٌف. م : مْوِضعٌ  العَجالُء ، عو

مةِ  ، َعْجلَىو قُْرَب الَمِصيَصة. بَمْرج الديباجِ  ، وفي العُبَاِب : بُلَْيدةُ ، العَْجالنِية : دو  الشاِعُر ، وفيها يقوُل : كَسْكَرى : ناقة ذي الرُّ

  ٍ لــــــــــــــَ  بــــــــــــــا بٍَّ وداحــــــــــــــِ جــــــــــــــح عــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــوُ  لــــــــــــــِ

      ُ ــــــــِ ال ــــــــك اأَلمــــــــَ ــــــــي َوتح عــــــــل ــــــــح ــــــــقــــــــد أَقـ دِّي ف (6)َأجــــــــِ
 

  

جي  ـــــــــــــَ اق ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــِ ـــــــــــــوُ  ل ـــــــــــــَ أَق ل جـــــــــــــح ـــــــــــــت  عـــــــــــــَ  وحـــــــــــــن

  
مـــــــــــــادِ    ـــــــــــــِّ ـــــــــــــث ـــــــــــــ  ال ّب وحنـــــــــــــن عـــــــــــــل ـــــــــــــَ ـــــــــــــَوق  إىل ال

  

لــــــــــــــــــــــَ َألَح ُ  اي  جــــــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــــالداً  عــــــــــــــــــــــَ

  
اد    هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــعــــــــــــــــِ ِت ال راب  واِ  هبــــــــــــــــا مــــــــــــــــُ (7)هــــــــــــــــَ

 

  
 فََرُس ثَْعلَبَةَ بِن أُّمِ َحْزنَةَ. أَْيضاً : اسُم :و

 وهو القائُِل فيها : فََرُس يَزيَد بِن ِمْرداٍس السُّلَِميُّ  أَْيضاً :و

لـــــــــَ مل أ  و  جـــــــــح هـــــــــم  عـــــــــَ احـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــاِح رِم ب  يف الصـــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــقــــــــــــوِم مــــــــــــن كــــــــــــان أّو و       حــــــــــــ  طــــــــــــعــــــــــــاِن ال

  
ةِ  أَْيضاً :و  وهو القائُِل فيها : فََرُس ُدَرْيِد بِن الِصمَّ

ٌة و  ا هــــــــــي ســــــــــــــــــــــــاعــــــــــَ لــــــــــَ  إلــــــــــ  جــــــــــح عــــــــــَ ت لــــــــــِ  قــــــــــلــــــــــح

قـــــــــــي     اَلحـــــــــــِ يـــــــــــين مـــــــــــَ قـــــــــــِ  فـــــــــــًد  لـــــــــــك أمـــــــــــي َأ ـــــــــــِح

  
ا قوُل لَبِيٍد َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :  قاَل الّصاَغانِيُّ : وأَمَّ

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا  ي ـــــــــــــــِ رحُزٌ  واجلـــــــــــــــوُن ف ـــــــــــــــُ ُر قـ ـــــــــــــــَ كـــــــــــــــاثـ ـــــــــــــــَ  ت

لـــــــــــــ و      جـــــــــــــح اُ   عـــــــــــــَ يـــــــــــــَ ُة واخلـــــــــــــَ امـــــــــــــَ عـــــــــــــَ (8)والـــــــــــــنــــــــــــــ 
 

  
 َن أََراَد واِحَدةً من الفََرَسْيِن الَمْذُكوَرتَْيِن.فيجوُز أَْن يكو

ثِ  بِن حاتِمٍ  ، على النَّْعِت : لَقَُب الُحَسْيِن بِن محمدٍ  الِعْجلُ  ُعبَْيدٌ و  ، ثِقَةٌ. الُمحّدِ
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الٌ  التّْمر والَحْيس ، والواِحَدةُ  َعَجاِجيل وُطوِلها ِمثْلُ  َهناٌت من األَقِِط تُْجعَُل ِطواالً بِِغلَِظ األَُكفِّ  العََجاِجيلُ  قاَل النَّْضُر :و اٍن ، وقد  ُعجَّ كُرمَّ

 تقدََّم.

لَ و لَهو أَقَِطه تَْعجيالً  َعجَّ  َجعَلَهُ كذلك. تَعَجَّ

 هذهمن الطَّريِق و ُمْستَْعَجلَةً  أََخْذتُ  في النّواِدِر :و

__________________ 
 وفيه أيضاً : وعجائر.« ومعاجير»( يف اللسان : 1)
 وصدره فيه : 149( ديوانه ط بريوت ص 2)

 حىت يظر عميد القوم متكئاً 
 وعجزه يف التهذيب. 239/  4واللسان والتكملة واملقايي  

 ( اللسان وفيه : ونرجو أن ختاطب .3)
 أخر  : والُعَجيحاَلُء.( عل  هامش القاموس عن نسخة 4)
 ( اللسان والتكملة.5)
 وفيه : با مي. 319( ديوانه ص 6)
 ( اللسان.7)
 وعجزه فيه : 123( ديوانه ط بريوت ص 8)

 حتجُر والنعامُة واخلبا ُ و 
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تَـعحِجلة عة من الطريِ  وخَمحدَع ا ونـََفٌذ وَنَسٌم ونـََبٌ  وأَنحباٌ  ا ُكل ه الطري ِ  ُمسح َرِة. وهذه ُخدح  مبعحىَن الُقرحبَِة واخُلصح
حاحِ :و اغانيُّ : أَْسود أَْبيض أَْصل الذَّنب يكثر تحرك َذنَبِه. أُمُّ َعْجالَن : طاِئرٌ  في الّصِ  ، َزاَد الصَّ

الٍ  أَتانا يقاُل :و ْولٍ و بعُجَّ اٍن وِسنَّْورٍ  ، ِعجَّ  قد ُعِجَن بالسَِّويِق أَو األَقِِط ، عن ابِن ُشَمْيٍل وقد تقدََّم. أَي بُجْمعٍَة من التَّْمرِ  (1) كُرمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .َعَجلَةٌ  ، كَصبُوٍر : فيه َعُجولٌ  رُجلٌ 

 بَذْنبِه إذا أََخَذه به ولم يُْمِهْله. عاَجلَهو

 ا نَِقيُض اآلِجلَِة.الدُّني العاِجلَةُ و

 عنه : َزاَغ. عجلو

كةً : ما العََجلُ و َم قْبَل إْدراِك الِغذاِء ، قاَل : اْستُْعِجل ، محرَّ  به من َطعاٍم فقُّدِ

اًل  جـــــــــَ َد  عـــــــــَ ـــــــــنـــــــــ  نح اي ذا ال ين َأكـــــــــُ ثـــــــــح غـــــــــِ  إنح مل تـــــــــُ

رح ن      ِ  غـــــــــَ دح تح يف شـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــَ ـــــــــَ ٍة َوقـ مـــــــــَ قـــــــــح لـــــــــُ (2)كـــــــــَ
 

  
ا ال يُتِْعبُه أَكلُه كالتَّْمِر والسَِّويِق ألَنَّه العَُجالَةُ و َده الراكُب ممَّ ا سوى ذِلَك من الطَّعاِم  يُْعِجله ، أَو ألنَّ السَّفَرَ  يَْستَْعِجله ، بالضِم ما تََزوَّ عمَّ

ْلتم الُمعالَجِ. ويقاُل : حاح. َعجَّ ْنتُم ، كما في الّصِ  كما يقاُل لَهَّ

د ، وهكذا َضبََطه. َعَجلٍ  ، كُسَمْيهى : َضْرٌب من الَمْشيِ في العَُجْيليو  وُسْرعٍة ، عن ابِن َوالَّ

ْلتو .، قالَ  َعَجلةٍ  اللَّْحم تَْعجيالً َطبَْخته على َعجَّ  هُ الجْوَهِريُّ

ْلتُ و ْلتُ و من الِكراِء كذا ، تَعَجَّ  له من الثّمن كذا ، عن الجْوَهِرّيِ. عجَّ

واُج. َعِجلَ  أَي العَُجول بأَيّمكِ  َعِجلَت وفي الَمثَِل : لو كةً كاَرة الثَّوِب ، والَجْمعُ  العََجلَةو بها الزَّ ائِد ،  أَْعجالٌ و ِعَجالٌ  ، محرَّ على طرح الزَّ

 المزاَدةُ ، وأَْيضاً : الضمرة تَْنبُث َوْحدها على الشأز ، عن أَبي َعْمرو. : اإلداَرةُ الصغيَرةُ ، وقيَل : (3)ضاً وأَيْ 

 وَعْجالُن ، بالفتحِ : مْوِضٌع ، وأَْنَشَد ثْعلَب :

َو  بــــــــــــا عــــــــــــاجٍل  َن الــــــــــــنـــــــــــــ  ّرِفــــــــــــح ن  ُيصــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــهــــــــــــُ

ر و      َذلـــــــــ 
ُ
رِيـــــــــف اأَلِديـــــــــِب املـــــــــ الَن َتصـــــــــــــــــــــــح جـــــــــح (4)عـــــــــَ

 

  
 لسراج.محمُد بُن أَْحَمَد بن ُعثْمان بِن ِعْجالن ، بالكسر ، من شيوخِ ابن سيد الناِس ، وهكذا َضبَطه ، َحدََّث عن أَبي الُحَسْين بِن او

ُرون يت في كتاب التَّْصغيِر : ويَُصغِّ ّكِ ،  ُعَجْيلٌ  ُعَجْيالن ، يَْذَهبُون به إلى َعْجاَلن ويَُصغُّرونَه على لْفِظه ، فيَقُولُون : العَِجلَ  وقاَل ابُن الّسِ

ل أَْجَوُد اه.  واألَوَّ

. ُعَجْيلٍ  بَنُووَ   : َحيٌّ

 ُعَجْيل ه فُقَهاء اليََمِن بَنُوقْلُت : وهو لَقَُب ُعَمر بن حاِمد بِن زرنِق بِن الَوليِد بِن محمِد بِن حامِد بِن معزِب المغربّي من بنِي عّكٍ من ولدِ 

هاب  ُعَجْيل أََجلُّهم اإلماُم الفَقيهُ قطُب اليََمِن أَْحَمُد بُن موسى بن علّيِ بِن ُعَمر ه إْبراهيم بِن علّيِ ولَبَِس الخرقَةَ عن الّشِ أََخَذ عن عّمِ

ن أَ  ّيِ في حْضَرةِ ابِن الفاِرِض ، وأَبُوه ممَّ ع وقد السهروردّي بالَحَرِم المّكِ ْدَرك سيدي عبد القاِدِر الجيالنّي ، وأَُخوه محمُد هو الُملَقَُّب بالمشّرِ

ث  تقدَّم ِذْكُره في العَْيِن ، وفي ولِده َكثْرة باليََمِن ، وإليه نُِسَب بيُت الفَِقيه لمِدينٍَة َكبيَرةٍ باليََمِن ، ومن ولِده شيُخ شيوخِ مشايِخنا : اإلَمام الُمَحّدِ

 َحدََّث عن يَْحيَى بن مكرِم الطَّبَري وغيِره ، وعنه الشيُخ حسُن العجيمّي وغيُره. ُعَجْيل بن العجليّ  ر أَبو الَوفَاِء أَْحمد بن محمدِ الُمعَمِّ 

 : قَْريةٌ بِمْصَر من أَْعمال الغربيِة وقد َدَخْلتها. العجيل ومنية

 .األَْعجلُ  عل بنا كذا حتى يموتَ ويقُولُون في التجلِد وصحة الجْسِم : لَْيتَنِي وفالناً يُفْ 
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__________________ 
 مجاع الكّف اخل اه. ( عل  هامش القاموس : هو مكرر مض ما تقدم من قوله : وكرمان وسّنور :1)
 والتهذيب. 238/  4( اللسان واملقايي  2)
 ابملعنيا التاليا.بكسر ففتح « العجلة»والذي يف اللسان « العجلة ابلتحريك»( قوله وأيضاً يعين 3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)



14330 

 

ْلتُ و لَه َخَراَجه : كلَّْفته أَنْ  تعجَّ  .يعّجِ

ْين أَْحمُد  الُمْستَْعجلُ و ه نَْجُم الّدِ ه أُلّمِ حيِم الرفاعيُّ ، أََخَذ عن َجّدِ ْين أَْحمُد بُن محمِد بِن عبِد الرَّ ه بِن علّيِ بِن ُعثْمان ، وعنلَقَُب الشيخ شمِس الّدِ

ْين أَْحمُد بُن ُسلَْيمن ُعِرَف باألَْخَضر.  اإلماُم نَْجم الّدِ

ْين إْبراهيُم بُن محمِد بن َسبَأ المعجليُّ َذَكَره الجنديُّ والَخزْ  مْعَجلِ  وبَْيت َرجيُّ ، وابنُه أَْحمد ، كمْقعٍَد : قَْرية باليََمِن منها الفَِقيهُ بُْرهاُن الّدِ

 َرَوى عن أَبيِه.

ا يُ   ْستدرُك عليه.* وممَّ

اغانيُّ في العُبَاِب ، وأَْهَملَه الجماَعةُ. الِعْجَهْولُ  : [عجهل]  ، كِفْرَدْرٍس : الثَِّقيُل ، نَقَلَه الصَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 الشدَّةُ ، نَقَلَه ابُن القَطَّاعِ. العجيلَةُ  : [عجيل]

 وقيَل هو األَْمُر الُمتَوسُط بَْين اإلْفراِط والتَّْفريِط. : ما قاَم في النُّفوِس أَنَّهُ ُمْستَقيمٌ  هوو ، ِضدُّ الَجْوِر ، العَْدلُ  : [عدل]

اغُب : االْعتَِداِء بوْجٍه نَْحو ٍء من األَْزمنِة َمْنسوخاً وال يُوَصُف ب، َضْربَان : ُمْطلٌق يَْقتَِضي العَْقُل ُحْسنَه وال يكوُن في شي العَْدلُ  وقاَل الرَّ

ن َكفَّ أََذاهُ عنك ، يُْعَرُف َكْونه َعْدالً بالشَّْرعِ ويمكُن نَْسخه في بعِض األَْزمنِة  َعْدلٌ و اإلْحساِن إلى َمن أَْحَسَن إليَك وَكّف األَِذيَِّة عمَّ

 (َفَمِن اْعَتدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتدى َعَلْيُكمْ )كالقََصاِص وأُروش الِجنَاياِت وأَْخذ مال الُمْرتّدِ ، ولذِلَك قاَل تعالَى : 

َي ذِلَك اْعتداٌء وَسيِّئَةٌ ، وهذا النَّْحو هو المْعنّي بقوِلِه  (2) (َسيَِّئة  ِمثْ ُلها]َوَجزاُء َسيَِّئة  )وقال تعالى :  (1) ِإنَّ هللَا َيَُْمُر اِبْلَعْدِل )، فُسّمِ
 أَقَلَّ منه ،هو الُمَساَواة في الُمَكافَأَة إن َخْيراً فَخْيٌر وإن َشّراً فََشرٌّ ، واإلْحساُن أَْن يُقابَل الخيُر بأَْكثر منه والشَّرُّ ب العَْدلَ  فإنَّ  (3) (ْحسانِ َواإْلِ 

اِغُب : الَمْعَدلَةِ و ، بكسر الداِل ، الَمْعِدلَةِ و ، بالضِم ، العُدولَةِ و كالعَدالةِ  : لْفٌظ يَْقتَِضي الُمَساَواة ويُْستَْعمُل  الَمْعدلَةُ و العََدالَةُ  بفَتْحها. قاَل الرَّ

 باْعتباِر الُمضايفَِة.

 في ُحْكِمه َمْعَدلةٍ  : ذو عاِدلٌ  . وهو َحَكمٌ يَْعِدلُ و ، يقاُل : هو يَْقِضي بالحقِّ  عاِدلٌ  فهو ، من َحّدِ َضَرَب ، َعْدالً  يَْعِدلُ  الحاِكُم في الُحْكمِ  َعَدلَ 

ً  َعْدلٍ و ُعدولٍ  قومٍ  ِمن ي لُكثَيِّر : اسٌم للَجْمع ، أَي األَِخير ، بلَْفِظ الواِحِد ، وهذا أَْيضا  كتَْجٍر وَشْرٍب ، كما في الُمْحَكِم ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

نح و  كـــــــــــُ الِء ومل يـــــــــــَ لـــــــــــ  يف اخلـــــــــــَ يـــــــــــح ُت لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ  ابيـ

لــــــــ       يــــــــح هــــــــوٌد عــــــــلــــــــ  لــــــــَ ُدو ٌ شــــــــــــــــــــــُ ُض  عــــــــُ انــــــــِ قــــــــَ (4)مــــــــَ
 

  
ْل ، انتََهى. العاِدلُ  هو لَْفُظ الواِحِد وقدَّم أَنَّ الواِحَد هو العَْدلَ  بلَْفِظ الواِحِد َصريُحه أَنَّ قاَل شْيُخنا قْولُه   ، ففي َكالِمه نَْوٌع من التّناقِض فتأَمَّ

 من الناِس : الَمْرِضيُّ قولُه وُحْكُمه. العَْدلُ و

 جائُِز الشَّهاَدةِ. عاِدلٌ و َعْدلٌ  رُجلٌ  وقاَل الباِهليُّ :

 .َعْدلٍ  ، ُوِصَف بالمْصَدِر ، مْعناه ذو العََدالةِ و العَْدلِ  : ِرضاً وَمْقنٌَع في الشَّهاَدة بَيِّن َعْدلٌ  ورُجلٌ 

، فهو ال  َعْدلٍ  ونِْسَوةٌ َذوات َعْدلٍ  كلُّ ذِلَك على مْعنَى رجاٌل َذُوو َعْدلٌ  ونِْسَوةٌ  َعْدلٌ  واْمرأةٌ  َعْدلٌ  وِرجالٌ  َعْدلٌ  وَرُجالنِ  َعْدلٌ  ويقاُل : رُجلٌ 

 ذي ليَس بمْصَدٍر.يُثَنَّى وال يُْجَمع وال يَُؤنَُّث ، فإن رأَْيته َمْجموعاً أَو مثنًى أَو ُمَؤنّثاً فعَلَى أَنّه قد أُْجِري ُمْجرى الَوْصِف ال

 ى وال يُْجَمُع ، وبالنَّظِر إلى ما َصار إليه ِمَن النّقِل للذَّات يُثَنَّى ويُْجَمع.بالنَّظر إلى أَْصِله وهو ِضدُّ الَجْوِر ال يُثَنَّ  العَْدلُ  قاَل شْيُخنا :

ِضي أَنَّه  وقال الّشهاب المْصَدُر الَمْنعوت به يَْستَِوي فيه الواِحُد المَذكَُّر وغيُره ، قاَل : وهذا االْستِواء هو األَْصل المطَّرد فال يُنَافِيه قَْول الرَّ

 َعْدالن ألنَّه ِرعايَةٌ لجانِِب المْعنَى ، قاَل وقَْوُل المصنِِّف ، وهذا اسٌم ُمخاِلٌف لَما أَْجَمعوا عليه ، انتَهى. يقاُل َرُجالن

ٌ  َعْدلٌ  قْلُت : وقاَل ابُن جنّيِ : قْولُهم رُجلٌ  من قبِل المْصَدِريَِّة ، فإذا قيَل : إنَّما اْجتََمعا في الِصفَِة المَذكََّرةِ ألنَّ التّْذكير إنَّما أَتَاها  َعْدلٌ  واْمرأَة

 فكأَنَّه ُوِصَف بَجِميع َعْدلٌ  رُجلٌ 

__________________ 
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يَض الرِّ  ِر وَحاَز مجَِ تَـوحىل عل  الَفضـــــح َف ابجلنحِ  َأمجحَض متحِكيناً اجلنحِ  ُمباَلَغة كما تقوُ  : اســـــح ايســـــة والنـ بحر وحَنحو ذِلَك ا فُوصـــــِ
ٍم وحنحوِه مم   َدِر املذحكوِر ا وكذِلَك الَقوحُ  يف َخصح ضِض و حِكيداً ا وُجِعر اإلفحراُد والت ذحكرُي إمارًة للمصح ا ُوِصَف به من هلذا املوح

 املَصاِدر.
ٌ قد َحَكى ابُن و قاَل ابُن ِسْيَده : ، أَنَّثوا المْصَدَر لَما َجَرى وصفاً على الُمَؤنَِّث وإن لم يَُكن على ُصوَرةِ اسِم الفاِعِل ، وال  َعْدلَةٌ  جنّيِ : امرأَة

 هو الفاِعُل في الحِقيقَِة ، وإنَّما اْستَْهواه لذِلَك َجْريُها وصفاً على الُمَؤنَِّث.

ْل ، انتََهى. العدلة قْلُت : وبهذا َسقََط قَْوُل شْيِخنا  َغْير َمْعروف وال َمْسموع ، واللُّغَةُ ليَس َمْوُضوعها ِذْكر المقيسات فتأَمَّ

 وفرٌس َطْوعة الِقياِد ، وقَْول أُميَّة : َعْدلة واْمرأةٌ  َعْدل وقاَل ابُن جنّيِ أَْيضاً : فإن قيَل : فقد قالُوا رُجلٌ 

رَ و  ــــــــــر قحشــــــــــــــــــــــــاُء َأخــــــــــح ُة ال فــــــــــَ ــــــــــح تـ ُة ا ــــــــــَ يــــــــــ  هــــــــــا ا ــــــــــَ  جــــــــــَ

ُم      لــــــــــِ نــــــــــاُت ِ  والــــــــــكــــــــــَ هــــــــــا آمــــــــــِ (1)مــــــــــن بــــــــــيــــــــــتــــــــــِ
 

  
قع الفَْرُق فيه بَْين ُمَذكَِّره قيَل : هذا قد َخَرَج على صوَرةِ الصفَِة ألَنَّهم لم يُْؤثِروا أَْن يَْبعُدوا كلَّ البُْعد من أَْصل الَوْصِف الذي بابه أَْن يَ 

لَفُّت إليها للُمبَاقاة لها والتَّنبيه عليها َمْجرى إْخراج بعِض الُمْعتَّلِ على أَْصِله ، نَْحو اْستَْحَوَذ ، وُمَؤنَّثه ، فَجَرى هذا في حفِظ األُُصول والتَّ 

 مة وَضْيفة ، وَجَمعَ وَمْجرى إْعمال ُصْغتُه وُعْدتُه ، وإن كاَن قد نُِقل إلى فَعُْلت لَما كاَن أَْصله فَعَْلت ، وعلى ذِلَك أَنَّث بعُضهم فقاَل َخصْ 

 ُخصوٌم وأَْضياٌف. فقاَل :

 الُحْكَم تَْعديالً : أَقاَمهُ. َعدَّلَ و

 .َعْدلٌ  أَي قاَل إنَّه فالناً : َزكَّاهُ  َعدَّلَ و

اهُ  والِمْكياَل : الِميزانَ  َعدَّلَ و  .فاْعتََدلَ  َسوَّ

كةً وكُهَمَزةٍ  العََدلَةُ و  للشُّهود. الُمَزكُّون ، وهذه عن ابِن األَْعَرابّيِ : ، محرَّ

لونه. وقاَل أَبو َزْيٍد : رُجلٌ  العَُدلَةِ  وقاَل َشِمّر : قاَل القُْرُمليُّ : َسأَْلت عن فالنٍ  أَو كُهَمَزةٍ  أَْيضاً : ُعَدلة وقومٌ  ُعَدلَةٌ  ، كتَُؤدةٍ ، أَي الذين يُعَّدِ

 عن أَبي َعْمٍرو. للواِحِد ، وبالتحريك للَجْمعِ 

 بَْين الشَّْيئَْين. َعاَدلَ  ، وكذا واَزنَهُ  عاَدلَهُ ُمعاَدلَةو َعْدالً  َعَدلَهُ يَْعِدلُهو

 َرِكَب معه. : َعاَدلَهُ و في الَمْحِملِ  َعَدلَهو

 وُعَدالُء. أَْعدالٌ  ج ، كأمير ، وقيَل : هو الِمثُْل وليَس بالنَّظيِر َعْينه ، العَِديلو ، بالكسِر ، كالِعْدلِ  : الِمثُْل والنَّظيرُ  العَْدلُ و

اِغُب :ق  (َأْو َعْدُل ذِلَك ِصياماً )يُْستَْعمل فيَما يُْدَرُك بالبَِصيَرةِ كاالْحكاِم وعلى ذِلَك قَْولُه تعالَى  العَْدل ُمتَقاربان ، لكنَّ  الِعْدلُ و العَْدلُ  اَل الرَّ

 الت.فيَما يُْدرُك بالحاسَِّة كالَمْوُزونَات والَمْعُدوَدات والَمِكيْ  العَِديلُ و الِعْدلُ و (2)

حاحِ : قاَل األَْخفَُش : بهذا َعْدالً َحَسناً ، تَْجعَلُه اْسماً للِمثِْل  َعَدْلت بالفَتْح أَْصلُه َمْصدر قَْولك : العَْدلُ و بالكسِر : الِمثُْل ، الِعْدلُ  وفي الّصِ

 الَمتاعِ ، كما قالُوا امرأَةٌ َرزاٌن وَعُجٌز َرِزيٌن للفَْرِق. ِعْدل ِلتَْفُرَق بَْينه وبَْين

اُء : شاتِك إذا  ِعْدلُ و ُغالِمك ِعْدلُ  وُل منه عْنِدي، بالكسِر : الِمثُْل ، تق الِعْدلُ و َء من غيِر ِجْنِسه ،الشي َعاَدلَ  ، بِالفتحِ ، ما العَْدلُ  وقاَل الفرَّ

 ً شاةً ، فإذا أََرْدت قيمتَه من غيِر جْنِسه نََصبَْت العَْين ، وُربَّما َكَسَرها بعُض العََرب ، وكأَنَّه منهم غلٌط  تَْعِدلُ  ُغالماً أَو شاةً  يَْعِدلُ  كاَن ُغالما

 بالكسِر ، انتَهى. ِعْدلٌ  أَنَّه األَْعدالِ  أَْجَمعُوا على واِحدِ  ، قال : وقد الِعْدل من العَْدل لتَقاُرِب مْعنَى

اُج : جَّ واِحٌد في معنى الِمثْل ، قاَل : والمْعنَى واِحد ، كان الِمثُْل من الجْنس أَو ِمن غير الجْنِس. قاَل :  الِعْدلُ و العَْدلُ  وفي العُبَاِب : وقاَل الزَّ

 ٌء وَجَب أَن يقوَل إنَّ بعَض العََرب َغِلط.ولم يقولُوا : إنَّ العََرَب َغِلَطت وليَس إذا أَْخطأَ ُمْخِطى

 َسواٌء أَي ِمثْلُه ، انتََهى. هُ ِعْدلُ و ءِ الشي َعْدلُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 ِء من غيِر جْنِسه حتى تَْجعلَه له ِمثاْلً. وأََجاَز بعُضهم أَن يقاَل : عْنِديَء بالشيتَقويُمك الشي العَْدلُ  وقاَل بعُضهم :
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َلهو  ُغالِمك َأي ِمثحله ا ِعدح ُ   ابلفتِح ا ال َغريح ا قيمُته. ا َعدح
 ذِلَك ِصياماً بَكْسر العَْين ، وقََرأَها الِكَسائّي وأَْهُل المِدينَِة بالفتحِ. ِعْدلُ  وقَرأَ ابُن عاِمٍر : أَو

ً و الَجزاُء ، قيَل :و الَكْيُل ، العَْدلُ و  .«َعْدلٌ  َصْرٌف والال يُْقبَل منه »الحِديَث  وبه فسََّر ابُن ُشَمْيلٍ  الفَريَضةُ  أَْيضا

،  (ِمْنها) (1) (َوِإْن تَ ْعِدْل ُكلَّ َعْدل  ال يُ ْؤَخذْ )إذا اْعتُبَِر فيه مْعنَى الُمَساَواة ، ومنه قْولُه تعالَى :  الِفداءُ  قيَل : هوو النَافِلَةُ ، يقاُل : هوو

حاحِ. وكاَن أَبو ُعبَْيَدةَ يقوُل : وإْن تُْقِسْط كلَّ إْقساط ال يُْقبَْل  (اً َأْو َعْدُل ذِلَك ِصيام)أَي تَْفِد ُكلَّ فِداٍء ، وكذا قَْولُه تعالَى :  ، كما في الّصِ

 فداٍء ال يُْقبَل منها الِفداُء منها ، قاَل األَْزَهِريُّ وهذا غلٌط فاِحٌش وإْقداٌم من أَبي ُعبَْيَدةَ على كتاِب هللِا تعالَى ، والمْعنَى فيه لو تَْفتدي بكلِّ 

 ٍذ.يوَمئِ 

 السَِّويَّةُ. العَْدلُ  يقاُل :و

 االْستِقاَمةُ. العَْدلُ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :و

يت : هو بِال الٍم : رُجلٌ  ، َعْدلٌ و ّكِ حاحِ ، والصَّواُب :  العَْدلُ  من سْعِد العَِشيَرة. وقاَل ابُن الّسِ بُن َجْزء بِن َسْعِد العَِشيَرة ، هكذا َوقََع في الّصِ

يت وِمثْ من َسْعِد ا ّكِ حاح ، وفي لعَِشيَرةِ واْختُِلف في اسِم َواِلِده ، فقيَل : هو َجْزء هكذا بالَهْمَزةِ كما َوقََع في نسخِ اإلْصالحِ البِن الّسِ لُه في الّصِ

َرةِ ، وكانَ  العَْدلُ  َجْمَهَرةِ اأْلَْنساِب البِن الَكْلبي : هو اء الُمَكرَّ ، ونصُّ   ُشْرَطةَ تُبَّع فإذا أُِريَد قَتُْل َرُجٍل ُدفَِع إليهوِليَ  بُن ُجرَّ بضِم الجيِم والرَّ

حاحِ : وكان تَبَّع إذا أََراَد قَتْل َرُجٍل َدفَعَه إليه  .َعْدلٍ  لُكّلِ ما يُئَِس منه ُوِضَع على يََديْ  بْعَد ذِلكَ  فقيلَ  الّصِ

 يكوُن على أََحِد َجْنبَي البَِعيِر. بالكسر : نِْصُف الِحْمل ، الِعْدلُ و

ى به ، َمْعُدولٍ  اسُم ِحْمل الِعْدلُ  وقاَل األَْزَهِريُّ  قَضاِء الّسوِء : ما  عدولِ  ، عن ِسْيبََوْيه ، ومن ذِلَك تقوُل في ُعدولٌ و أَْعدالٌ  ج بِحْمٍل أَي ُمَسوًّ

 الذي يُعاِدلك في الَوْزن والقَدر. العَِديلُ  الجْوَهِريُّ : في الَمْحمل. وقالَ  ُمعاِدلُكَ  َعديلُكَ و ُعدول ولكن ُعدولٌ  هم

ي : لم يَْشتِرط الجْوَهِريُّ في  من الناِس ، عاَدلَك ما العَِديلُ  فقاَل : الِعْدلو العَِديلِ  أن يكوَن إْنساناً ِمثْله ، وفََرق ِسْيبََوْيه بَْين العَِديل قاَل ابُن بَّرِ

ة ، فبَيَّن أَنَّ ال يكوُن إالَّ للمَ  الِعْدلو ة. الِعْدل اإلْنسان ال يكون إالَّ إْنساناً ِمثْله ، وأنَّ  َعِديل تاعِ خاصَّ  ال يكون إالَّ للَمتاع خاصَّ

 ، بالكسِر ، واْمتأََل عن أَبي َعْدنان. كالِعْدل َصاَر بَْطنُه أَي َعدَّلَ  َشِرَب حتى يقاُل :و

َن بمْعناه.قاَل األَْزَهِريُّ : وكذِلَك حتى َعدََّن و  أَوَّ

 بين الباِرِد والحاّرِ ، ويومٌ  ُمْعتَِدلٌ  بَْين الطُّول والِقَصر ، وماءٌ  ُمْعتَِدلٌ  ، كقَْوِلهم ِجْسمٌ  : تََوسُُّط حاِل بَْين حالَْين في َكّمٍ أَو َكْيفٍ  االْعتِدالُ و

ْلتَهُ و بالتَّْخفيِف ، َعَدْلتَهُ  وُكلُّ ما أَقَْمتَهُ فقد اْعتََدلَ  وُكلُّ ما تَناَسَب فقد طيِّب الهواِء ِضدُّ ُمْعتَِذل ، بالذاِل المْعجمِة. ُمْعتَِدلٌ   بالتَّْشديِد ، وَزَعموا َعدَّ

ُموني ،  «السَّْهم في الثِّقافِ  يُْعَدل كما َعَدلُوني ٍم إذا ِمْلتُ الحمُد هلِل الذي َجعَلَني في قَوْ »، قاَل :  عنههللارضيأَنَّ ُعَمَر بن الَخطَّاب ،  ، أَي قَوَّ

 وقاَل الشاعُر :

كح  َتســـــــــــــــــــــــَ وحَم حـــــــــىت امـــــــــح ُت هبـــــــــا الـــــــــقـــــــــَ حـــــــــح بـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــَ

اُت ابأَلرحض ا      ِدهلــــــــــــــُ يــــــــــــــال  َأعــــــــــــــح (2)َأن متــــــــــــــَِ
 

  
َء بالتّْخفيِف وبالتَّثْقيِل ، فاألُولى قَِراَءةُ عاِصٍم واألْخفَِش ، والثانِيَةُ ، قُِرى (رَكََّبكَ ) (3) (فَ َعَدَلَك يف َأيِّ ُصورَة  ما شاءَ )وقولُه تعالَى : 

 قَِراَءة نافِعٍ وأَْهل الحجاِز.

ا قَبيحٍ ، و ا َحَسٍن وإمَّ اُء : من َخفََّف فََوْجُهه ، وهللاُ أَْعلم ، فََصَرفَك إلى أَّيِ ُصورةٍ ما شاَء : إمَّ ا قَِصيٍر ، وقيَل : أََرادَ قاَل الفرَّ ا َطويٍل ، وإمَّ  إمَّ

 ِمن الُكْفر إلى اإلْيماِن وهي نَْعمةٌ. َعَدلَك

َمك وَجعَ  اِء وأَْجَوُدهما في العََربيِة ، والمْعنَى : فَقَوَّ الَخْلق ، وقد قاَل  ُمعَدَّلَ  لَك ُمْعتدالً قاَل األَْزَهِريُّ : والتَّْشديُد أَْعجُب الَوْجَهْين إلى الفرَّ

اُء   في قَِراَءةِ َمن قََرأَ بالتَّْخِفيف (4)الفرَّ

__________________ 



14335 

 

 .70( سورة األنعام اآية 1)
 .247/  4( اللسان واملقايي  2)
 .8 و 7( االنفطار اآيتان 3)
 .«وقد قا  غري الفراء»( الذي يف التهذيب واللسان : 4)
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َتو  ا ومنه قوُ  الشاِعر : فاعحَتَد َ  ءَ الشي َعَدلحت َمك ا ِمن قـَوحِلكأن ه مبعحىَن فَسو ا  وقـَو    َأي َسو يحته فاسح
ر  َعَدلحناهو   (1) فاعحَتَد بَبدح

ْمناه فاْستَقاَم ، وكلُّ ُمثَقَّفٍ   ، وعن الطَّريِق : َجاَر. َعْدالً وُعدوالً : حادَ  يَْعِدلُ  عنه َعَدلَ و ُمْعتَِدلٌ  أَي قَوَّ

 ماَل. نْفُسه : الطَّريقُ  َعَدلَ و إليه ُعدوالً َرَجعَ  َعَدلَ و

راَب. عن اإلبِِل : إذا الفَْحلُ  َعَدلَ و  تََرَك الّضِ

اُل الفَْحلَ  َعَدلَ و راِب : الَجمَّ اهُ  عن الّضِ ى. فاْنعََدلَ  نَحَّ  تَنَحَّ

ى بينهما. : إذا فالناً بفالنٍ  َعَدلَ و  َسوَّ

 َمْصِرٌف. أَي َمْعدولٌ  وال ، َكَمْجِلٍس ، َمْعِدلٌ  مالَهُ  يقاُل :و

ى. عنه اْنعََدلَ و ة : : اْعَوجَّ  عاَدلَ و : تَنَحَّ مَّ  ، قاَل ذو الرُّ

ِهـــــــــــا و  ِو غـــــــــــريح رحَف عـــــــــــن حنـــــــــــَح ـــــــــــطـــــــــــ  ي ال  إيّنِ أُلحنـــــــــــح

ه مل      تــــــــــــُ يــــــــــــاًء ولــــــــــــو طــــــــــــاَوعــــــــــــح عــــــــــــاِد حــــــــــــَ  (2) يــــــــــــُ
  

 أَي بقَْصِدها نحواً.بنْحو أرضها  يَْعِدل : وقيَل : مْعناه لم يَْنعَِدلْ  أَي لم

ى في ذِلكَ  لك ، كِكتاٍب : أَن يْعِرض الِعدالُ و  ، عن ابِن األْعَرابِّيِ وأَْنَشَد : أَْمراِن فال تْدري ألَيِّهما تصيُر فأَنَت تََروَّ

رِه و  ِديــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــرميــــــــــــــُة أَمــــــــــــــح عــــــــــــــح مِّ تـــــــــــــــُ  ُذو اهلــــــــــــــَ

ه الـــــــــــــــر قـــــــــــــــ  و      ثـــــــــــــــح يـــــــــــــــِّ عـــــــــــــــاِد ُ إذا مل متـــــــــــــــُ (3)يـــــــــــــــُ
 

  
من  ِعدالٍ  : الشَّكُّ في أَْمَرْيِن ، يقاُل : أَنا في الُمعاَدلَةُ و بْين األَْمَرْين أَيَّهما يَْرَكب. تُميِّثْه : تَُذلَّّلِ الَمُشوَرات وقوُل الناِس أَْين تَْذَهب. يُعاِدلُ  أَي

 ن أَيَّهما آتي أَي َميَّْلت.بْين أَْمريْ  عاَدْلت أَْمِضي عليه أَْم أَتْركه. وقدأَ  هذا األْمِر أَي في شّكٍ منه ،

، فقاَل الفاِرِسيُّ : أَْصلُها  بعََدْولى ، وقد نَفَى ِسْيبََوْيه فَعَْولى فاحتُجَّ عليه ة بالبَحِرينِ  ، بفتحِ العَْين والداِل وسكوِن الواِو َمْقصوَرةً : َعَدْولَىو

ّي :َعَدْوالً ، وإنَّما تُرَك صْرفُه ألَنَّه ُجعل اْسماً للبُْقعة  ا قَْوُل نَْهَشل بن َحّرِ  ولم نَْسَمْع في أَْشعاِرهم َعَدْوالً َمْصروفاً ، فأَمَّ

ُم  وحكــــــــــــَ  وإن كــــــــــــان دارهــــــــــــُ ِن الــــــــــــنـــــــــــــ   فــــــــــــال  حمــــــــــــَ

را      يحصـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــَ َت ب ـــــــــــــح ن َدوحالٍة وكـــــــــــــُ (4)وراَء عـــــــــــــَ
 

  
ا ابن األْعَرابّيِ فإنه قاَل : هي مْوِضٌع وَذَهَب إلى أَنَّ الهاَء فيها وْضٌع ، فََزَعَم بعُضهم أَنَّه بالهاِء َضُروَرةً ، وهذا يَُؤنِّس بقوِل الفاِرِسّيِ ،  وأَمَّ

 ، ونَِظيُرهُ قَْولهم قََهْوباةٌ للنَّْصِل العَِريِض. َعَدْولَى ال أَنَّه أَرادَ 

 الشجرةُ القَديمةُ الطويلَةُ. : العََدْوليُّ و

حاح ، ال إلى الشَّجرةِ كما يُتَوهَّم من ِسياِق المصنِِّف ، قاَل طرفةُ بُن  ُسفٌُن َمْنسوبَةٌ إليها العََدْوليَّةُ و أَي إلى القَْريِة الَمْذكوَرةِ ، كما في الّصِ

 العَْبِد :

ة يــــــــــ  لــــــــــِ َدوح ن  عــــــــــَ اح ابــــــــــِن ايمــــــــــِ فــــــــــِ  َأو مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ

تــــــــــــِدي      هــــــــــــح وحرًا ويـــــــــــــَ ُح طــــــــــــَ وُر هبــــــــــــا املــــــــــــال  (5) ــــــــــــَُ
 

  
 .العََدْوِليَّة والُخلُُج ُسفٌُن دْونَ وهكذا فسََّره األَْصِمعيُّ قاَل : 

 الخ. َعَدْوِليَّة وقاَل ابُن األْعَرابّيِ في قَْوِل َطَرفة :

ى َعَدْوالة بوْزِن فَعَوْ  :  َعَدْولٍ  أَو إلى الة ،قاَل : نسبها إلى ضَخم وقَِدم ، يقوُل هي قديمةٌ أَو َضْخمةٌ ، وقيَل : نُِسبَْت إلى مْوِضع كان يَُسمَّ

َِّخذُ السُّفُنَ رُجٌل  اغانيُّ ، كان يَت . أَو إلى قوٍم كانوا يَْنزلون َهَجرَ  ، نَقَلَه الصَّ  فيَما َذَكَر األَْصَمِعيُّ

ةٌ على ِحَدة. َعَدْولى وقاَل ابُن الَكْلبي : ن يُْعَرُف من أَْهِل اليََمِن إنما هم أُمَّ  لْيسوا من َربيعَةَ وال ُمَضر وال ممَّ

__________________ 
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 ( البيت لعبد   بن الزبعر  ا من قصيدة قاهلا يوم أحد مطلعها :1)
ـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــا ألـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــرح   اي غـــــــــــــــــــراب ال

 إلـــــــــــــــا تـــــــــــــــنـــــــــــــــطـــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــئـــــــــــــــًا قـــــــــــــــد فـــــــــــــــعـــــــــــــــرح     

  

 وصدر البيت :

 فقتلنا الضعف من أشرافهم
 .144/  3انظر سرية ابن هشام 

 .247/  4واللسان واملقايي   493( ديوانه ص 2)
 والتهذيب وفيه : صرامة  ّه.( اللسان 3)
 ( اللسان.4)
 وصدره يف اللسان والتهذيب برواية : ابن نبتر. 247/  4والتهذيب واملقايي   20( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 َجْمعُها. العََدْولَىو ما قالَهُ األْصَمِعيُّ ، العََدْولّيِ  قاَل األَْزَهِريُّ : والقوُل في

حُ  : العََدْولَىو َحاحِ : ، الَمالَّ ُح ، وهو الصَّواُب. العََدْوليُّ و والذي في الّصِ  ، بِكسِر الالِم وَشّدِ الياِء : المالَّ

 بِال الٍم ، وهو الصَّواُب. ُعَدْيلُ و َمْعروٌف من بنِي العجِل ، وفي بعِض النسخِ : ، كُزبَْيٍر : ابُن الفَْرخِ شاعرٌ  العَُدْيلُ و

ثٌ  بِن مْصعَب ، دَ بُن أْحم َمْعِدلُ  أَبو األَْزهرِ و  نَْيسابُوِري َرَوى عن األَصّمِ ، وعنه محمُد بُن يَْحيَى المزكّي. َكَمْجِلٍس ، محّدِ

يات  الُمعَدَّالُت ، كُمعَظَّماٍت : َزوايا البيتِ و  واألَْخصاُم والثَِّفنات أَْيضاً. (1)، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، قاَل : وهي الدَّراقِيُع والُمَزوَّ

 ، قاَل الشاِعُر : هذا األَْمَر إذا اْرتَبََك فيه ولم يُْمِضه يُعاِدلُ  هو يقاُل :و

ه  م  أَمحســــــــــــــــــــــــــَ  وهــــــــــــو داٌء فــــــــــــَبمحضــــــــــــــــــــــــــِ  إذا اهلــــــــــــَ

َت و      ــــــــــح ضــــــــــــــــــــــــيــــــــــه وأَن مح َت مبــــــــــُ هَلســــــــــــــــــــــــح عــــــــــاِدلــــــــــُ (2)تــــــــــُ
 

  
 أَي وأَنَت تَُشكُّ فيه.

كةً : تَْسِويَةُ  العََدلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و  .الِعْدلَْينِ  األَْونَْين ، أَي ، محرَّ

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

ي به فُوِضَع َمْوِضعَ : في أَْسماِء هللا ُسْبحانه هو الذي ال يَِميُل به الَهَوى فيَجورَ  العَْدلُ  ، وهو  العَاِدل  في الُحْكم ، وهو في األْصل َمْصدٌر ُسّمِ

ى نْفُسه َعْدالً.  أَْبلَغ منه ألَنَّه ُجِعَل الُمَسمَّ

 : صاَر َعْدالً. َعَدالَةً  الرُجُل ، كَكُرَم ، َعُدلَ  وقد

 الذي لم تَْظَهر منه ريبةٌ. العَْدلُ   سعيُد بُن الُمَسيِّب : َذَوْي َعْقل ، وقاَل إْبراِهيُم :، قالَ  (ِمْنُكمْ ) (3) (َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  )وقْولُه تعالَى : 

اك : في الُحّبِ والجماعِ. (4) (َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تَ ْعِدُلوا َبنْيَ النِّساِء َوَلْو َحَرْصُتمْ )وقْولُه تعالَى :   ، قاَل ُعبَْيَدةُ السَّلمانيُّ والضَّحَّ

اِغُب : إَشاَرة إلى ما عليه ِجبِلَةُ الناِس من الَمْيِل.  وقاَل الرَّ

 فالناً أَي يَُساِويه. يَْعِدلُ  وفالنٌ 

 ٌء َمْوقَعَك.ٌء أَي ما يقَُع عْنَدنا شيعْندنا شي يَْعِدلك ويقاُل : ما

 .كالِعْدلَْين وَعاَدلهما على ناِضحٍ َشدَّهما على َجْنبَي البَعيرِ 

 بعيٍر أَي َوقَعا َمعاً ولم يَْصَرعٍ أََحُدهما اآلخِر. ِعْدلَيْ  ْصَطِرعانِ وَوقََع المُ 

 صاحبتَها. تُعاِدلُ  : الِغَراَرتاِن ألَّن كلَّ واِحَدةٍ منهما العَِديلتانو

 أَمتعة البَْيِت إذا َجعَْلتها أَْعداالً ُمْستويةً لإلْعتكام يوَم الظَّْعِن. َعَدْلت ويقاُل :

ْعُر : اتََّزَن واْستَقَاَم ، اْعتََدلَ و ْعر إنَّما هو َعدَّْلتهو الّشِ  األَْجزاِء. تَْعديلُ  أَنَا. ومنه قَْوُل أَبي علّيِ الفاِرِسّي : ألَنَّ الُمَراعى في الّشِ

اها على الِقيَم. القَسَّامُ  َعدَّلَ و  األَْنصباَء للقَْسِم بْين الشُّركاء إذا َسوَّ

هام المْذُكوَرةِ في الكتاِب والسُّنَِّة من غيِر َجْور. ُمعَدَّلَة في الِقْسمة أَي العَْدل ، أََرادَ  «عاِدلَةٌ  الِعْلم ثالثةٌ : فَِريضةٌ »في الحِديِث : و  على الّسِ

 .َعْدلٍ  منه كذا وكذا أَي قِيمتَه ويقاُل : هذا قضاٌء َحْدٌل َغْير َعْدلَه الِقيمةُ ، يقال : ُخذْ  العَْدلُ و

 الباِطِل أَي في َطِريِقه وَمْذَهبِه. َمْعِدلو الحقِّ  َمْعِدل وأََخَذ في

 ، وقاَل أَبو ِخَراش : عاِدلالمَ  وَمْذموِم َمداِخله أَي إلى ُسوِء َمَذاِهبِه وَمَساِلِكه ، وهو َسديدُ  َمعاِدِله ويقاُل : اْنُظروا إلى ُسوءِ 



14339 

 

م  هــــــــــــــُ راقـــــــــــــــَ رحُت فــــــــــــــِ ين إذا ذَكــــــــــــــَ  عــــــــــــــلــــــــــــــ  أَنــــــــــــــ 

يـــــــــــُ  عـــــــــــلـــــــــــي  اأَلرُض ذاُت      عـــــــــــاِد َتضـــــــــــــــــــــــــِ
َ

(5)املـــــــــــ
 

  
__________________ 

 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : املروايت ابلراء.1)
 ( اللسان والتكملة واألساس.2)
 .2( سورة الطال  اآية 3)
 .129النساء اآية ( سورة 4)
 يف زايدات شعره ا واللسان. 1344/  3( شرح أشعار اهلذليا 5)
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 فيها يَميناً وشماالً ِمن َسعَتِها. يُْعَدل أََراَد ذاَت السَّعة

 ذا.الدابَّةَ إلى مْوِضع ك َعَدْلتُ و فالناً عن َطِريِقه ، َعَدْلتُ  َء عن َوْجهه ، تقوُل :الشي تَْعِدل : أَنْ  العَْدلُ و

 أَي ال تُْصَرف ماِشيَتكم وتُماُل عن الَمْرعى وال تُمنَع. «ساِرحتُكم تُْعَدل ال»في الحديِث و

، عْنَده  في أَْمِري َوَمَضْيت على َعَزمي ، وذلك إذا َميََّل بْين أَْمَرْين أَيَُّهما يأتي ثم اْستَقَاَم له الرأي فعََزَم على أَْوالهما الِعدالَ  ويقاُل : قََطْعتُ 

ة : مَّ  ومنه قَْوُل ذي الرُّ

الٍ   رِيِّ إىل بـــــــــــــــــــِ  إىل ابـــــــــــــــــــِن الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــِ

َداال      ة الـــــــــعـــــــــِ لـــــــــَ قـــــــــُ عـــــــــح ِف مـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ ُت بـــــــــنـ عـــــــــح طـــــــــَ (1)قـــــــــَ
 

  
ر َعدَّلَ و ، يُِريُد أَنَّهما كانا عْنَده  «بَْينهما فَعَدَّْلتُ  أُتِيُت بإناَءْين»حِديُث المْعَراجِ  أَْمَره تَْعديالً كعَاَدله إذا تََوقََّف بْين أَْمَرْين أَيَُّهما يأْتي ، وبه فّسِ

ح عْنَده.  ُمْستويَْيِن ال يْقِدر على اْختِياِر أََحدهما وال يتَرجَّ

تُه جبهتَهُ فلم تُِصب واحدةً من العَْينَْين ولم تَِمْل على واِحٍد من الَخدَّْين ، قالَهُ أَبو  لُ ُمْعتَدِ  وفرسٌ  ةِ إذا تََوسََّطْت ُغرَّ  ُعبَْيَدةَ.الغُرَّ

ى ، قاَل أَبو النَّْجم : اْنعََدلَ و َراِب : تَنَحَّ  الفَْحل عن الّضِ

 (2) يـُعحَد الفحُر وَلم ا  انـحَعَد َ و 
 : أَْشَرَك. يَْعِدلُ  باهللِ  َعَدلَ و

اجِ :  بربِّه ، ومنه يَْعِدلُ  الُمْشِرُك الذي العَاِدلُ و ى  َعَدلَ  ، وقاَل األَْحمُر : «عاِدلٌ  إنَّك لقاسطٌ »قَْوُل المْرأَةِ للحجَّ الكافُر بَربِّه َعْدالً وُعُدوالً َسوَّ

 به غيَره فعَبََدهُ.

 ٍء ، وأَْنَشَد غيُره :: القَديُم من كّلِ شي العََدْوِليُّ  ، وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : َعَدْوِليَّةٌ  حَدتُه: قديٌم ، وا َعَدْوِليٌّ  وَشَجرٌ 

 (3)اهلَِشيم وصاِمُله  َعَدوحِد  عليها 
 ويُْرَوى : َعداِميل الَهِشيم ، كما َسيَأْتي.

 ُعْدُمِلّيٍ. َعَدْوِلّيِ  في خبِر أَبي العاِرم : فآُخذُ في أَْرًطىو

من النُّوِق الُمثَقَّفَة األْعضاِء بعُضها ببعض ، قاَل : وَرَوى َشِمٌر عن ُمحاِرب قاَل : الُمعَْنِدلة ِمن النُّوِق  الُمْعتِدلةُ  وَرَوى األَْزَهِريُّ عن اللَّْيِث :

 ، وَجعَلَه ُرباعيًّا من باِب َعْنَدل.

 قاَل األَْزَهِريُّ : والصَّواُب ما قاَل اللَّْيُث ، وَرَوى َشِمٌر عن أَبي َعْدناَن الكنانّي أَْنَشَده :

َد َ و  َد ِ الــــــــــــــــفــــــــــــــــحــــــــــــــــُر وإن مل  عــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ  يـ

تح و      َدلـــــــــــَ تـــــــــــَ ِر  اعـــــــــــح يـــــــــــَ نـــــــــــاِم اأَلمـــــــــــح (4)ذاُت الســـــــــــــــــــــــــ 
 

  
َمن بْعَد ما كان مائِالً. اعتدالُ  قاَل :  ذات السَّناِم اْستِقامةُ َسناِمها من الّسِ

ألَنَّ الناقة إذا  الُمْعتَِدلة لَة غيُر َصِحيحٍ ، وأنَّ الصوابَ قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا يدلُّ على أَنَّ الحرَف الذي َرَواه َشِمٌر عن ُمحاِرب في الُمعَْندِ 

 أَْعضاُؤها كلُّها من السَّناِم وغيِره. اْعتََدلَتْ  َسِمنَت

 أَي القوام. االْعتَِدالِ  وفي األَساِس : جاِريَةٌ َحَسنةُ 

ةٍ.  وأَياٌم ُمْعتِدالت غيُر ُمْعتَِذالت أَي طيِّبةٌ غيُر حارَّ

ٌث. َعاِدلٍ  وإْسمعيُل بُن أَْحَمد بِن َمْنصوِر بِن الَحَسن بن محمِد بنِ   البَُخاِرّي العَاِدلّي محّدِ

كلُّ ُمِسّنٍ  ، كُزْنبُوٍر : العُْدُمول ، اْقتََصَر الجْوَهِريُّ منهنَّ على األُْولَى ، وَزادَ  ، مضموماتٍ  العُداِمليُّ و العُداِملُ و العُْدُمِليُّ و العُْدُملُ  : [عدمل]

 ، قالَْت َزْينُب أُخت ابن الطَّثَريَّة : َعداِميلٌ  ، والَجْمعُ  (5) قديم
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 (6)اهلَِشيم وصاِمُله  َعداِميرُ عليها 
ْخُم القَديُم من الشجرِ  قيَل : هوو ه بعُضهم ، ومنه قَْوُل أَبي عاِرٍم الِكالبّي : وآُخذُ في أَْرًطى  الضَّ  .ُعْدُمِلّيٍ  َعَدْوِلّيٍ ، هكذا َخصَّ

ْخمُ و بابِ  أَْيضاً : القديُم الضَّ ى ُعْدُمِليَّة ، واألُْنثى من الّضِ ر ُعْمَر اإلْنساِن حتى يَْهَرم فيَُسمَّ ً  ، وَزَعَم أَبو الدُّقَْيش أَنَّه يُْعمَّ عْنَد ذِلك ، قاَل  ُعْدُمِليّا

اِجُز :  الرَّ

ُمِليِّ يف   اَ َسب الَقِدمي ُعدح
__________________ 

 ( اللسان واألساس.1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 ( اللسان.4)
 عبارة امكم : كر مسن قدمي ا وقير هو القدمي ا وقير : هو القدمي الضخم.»( كذا ابألصر واللسان وهبامشه 5)
 ( اللسان والصحاح وصدره فيهما.6)

 تر  جازريه يرعدن روانره
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ي : وأَْنَشدَ   ابُن بَّرِ

ريان  ُمِليِّ من َمعحِدِن الصِّ  ُعدح
ْفِدعُ  ، العُْدُمولُ و ي عليه شاِهداً قَْوَل ِجران العَْود : كُزنُبوٍر : الّضِ  ، عن كراعٍ ، وليَس ذِلَك بمْعُروٍف ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 (1) الَعداِميرُ من آِجٍن رََكَضتح فيه 
َخمِ  ، العُْدُملُ و  ، عن ابِن َعبَّاٍد. كقُْنفٍُذ : الذََّكُر من الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 قاَل لَبِيٌد : : قَديمةٌ ، َعداِملُ  ُغُدرٌ 

ًة  ــــــــــــ  ــــــــــــاهــــــــــــًا َرِوي ي وحٍ  مــــــــــــِ رحَن مــــــــــــن غــــــــــــَ ــــــــــــاكــــــــــــِ ب ــــــــــــُ  ي

ال و      دامـــــــــــِ وِن عـــــــــــَ تـــــــــــُ ُ
ٍج ُزرحَ  املـــــــــــ عـــــــــــِ نـــــــــــح (2)مـــــــــــن مـــــــــــَ

 

  
 .العَداِملُ  أَي عاديَّة قديمةٌ ، والَجْمعُ  ُعْدُمِليَّة قاَل األْزَهِريُّ : وأَْكثَر ما يقاُل على جَهِة النِّْسبَِة َرِكيَّة

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاحُب اللَّساِن. العَْندبِيلُ  : (3) [عدبل]

َرةَ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو ُت أَْلواناً ، ، زاَد غيُره : طاِئٌر أَْصغَُر من ابِن ثُمَّ َكأَنَّه َمْقلوٌب منه ، وَسيَأْتِي قَريباً في الذي  أَو لغةٌ في العَْنَدِليبِ  يَُصّوِ

 بْعَده.

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

 : الناقَةُ السَّريعَةُ ، كما في اللَّساِن ، وأَْهَملَه الجماَعةُ. العَْيَدُهولُ  : [عدهل]

ْخُم الرأِْس للُمَذكَِّر والُمَؤنَّثِ  العَْنَدلُ  : [عندل] اِجز :، نَقَلَ  : البعيُر الضَّ  ه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للرَّ

ا  اهتـــــــــــــِ يـــــــــــــ  الحـــــــــــــِ ر طـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ َر  فـ ـــــــــــــَ  كـــــــــــــيـــــــــــــف تـ

نــــــــــــــــاِد ِ      ا عــــــــــــــــَ َدالهتــــــــــــــــِ نــــــــــــــــح  اهلــــــــــــــــامــــــــــــــــاِت صــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

َقماهِتا   (4)شداقِم األشداِ  َشدح

 ، وأَْنَشَد : الطويُل ، وهي بهاءٍ  العَْندلُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

هـــــــا  تـــُ هـــَ َب نــَكـــح لـــــــح ي الــكـــَ مــِ ذح اَلَء تـــــــَ َعصــــــــــــــــح تح بــِ  لــيســـــــــــــــــــــَ

ةٍ ال و      ـــــــــــَ َدل ـــــــــــح ن عـــــــــــَ ـــــــــــِ ا  ب اَيهـــــــــــَ دح ـــــــــــَ ك  ث طـــــــــــَ (5)َيصـــــــــــــــــــــــــح
 

  
حاحِ.  كما في الّصِ

 ، وَصْنَدَل : َضُخَم رأُْسه ، عن ابِن األْعَرابّيِ. البعيُر : اْشتَدَّ  َعْنَدلَ و

تَ  َعْنَدلَ و َت. البُْلبُُل : َصوَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وكذِلَك الُهْدُهُد إذا َصوَّ

كما في  ، ويقُولُون : ما يَْعِرُف ُسَحاِدلَْيه من ُعنَاِدلَْيِه أَي َذَكَره ِمن ُخْصيَْيه ، ثَنَّى ُسَحاِدلَْيه لَمكاِن ُعنَادلَْيه ، العُناِدالِن ، بالضِم : الُخْصيانِ و

 المحيِط ، وقد تقدَّم ذِلَك في َسْحَدَل.

ُت أَْلواناً ، قاَل بعُض ُشعَراء َغنِّيِ : : ُعْصفورٌ  العَْنَدليلُ و  يَُصّوِ

ــــــــــــــح و  ن ــــــــــــــعــــــــــــــَ ــــــــــــــرُ ال ي ــــــــــــــِ ٍة  َدل ــــــــــــــ  ن ا يف جــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  إذا َرق

ر      ـــــــــــد خـــــــــــ  ـــــــــــاِء ال ُن مـــــــــــن زُق ســـــــــــــــــــــــــَ (6)خـــــــــــريحٌ وَأحح
 

  
م : : َضْخَمةُ الثَّْديَْينِ  َعْنَدلَةٌ  امرأَةٌ و َر قَوُل الشَّاِعِر الُمتَقَّدِ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. وبِِه فُّسِ

ايها ِبَعنحَدَلةٍ ال و   َيصحَطك  َثدح
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ارُ  قَاُل لَهُ :، َطائٌِر يُ  العَْنَدليبُ و  كما في الّصحاح ، والباُء ُمْقَحَمةٌ. الَهزَّ

 وقال ابُن األَْعَراِبّي : هو البُْلبُُل.

، ثم ُمدَّ بباٍء وُكِسعت بالٍم  العَْنَدلُ  . قاَل األَْزَهِريُّ : وَجعَْلتُهُ ُرباِعيّاً ألنَّ أَْصلَهالعَنَاِدلُ  وقاَل األَْزَهريُّ : طائٌِر أَْصغَُر ِمن العُْصفوِر ، والَجْمعُ 

َرةٍ ثم قُِلبَت باًء ،  وذُِكَر في مكرَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب وصدره فيه :1)

 فناشحوين قلياًل من مسّوفة
 وروايته : 116( ديوانه ط بريوت ص 2)

ًة   ختــــــــــــــــــــــــرّين مــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــوٍ  عــــــــــــــــــــــــذااًب رويــــــــــــــــــــــــّ

 عــــــــــــــدامــــــــــــــالمــــــــــــــن مــــــــــــــنــــــــــــــعــــــــــــــٍج بــــــــــــــيــــــــــــــ  اجلــــــــــــــمــــــــــــــام و     

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 ( وردت يف التكملة قبر مادة عدمر.3)
 ( الصحاح واألو  والثاين يف اللسان.4)
 ( اللسان والتكملة والصحاح والتهذيب.5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
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َقام. (1) عند  ا وأيحيت له أَيحضاً يف الباءِ  حرف
َ
 هذا بَعيحنه وَنذحكر هنا  ما يُناِسُب امل

َد للَكثْرةِ ، كالتعذيلِ  َعْذالً  َعَذلَهُ يَْعِذلُه ، : المالمةُ  العَْذلُ  : [عذل]  ، وأَْعتََب. الَمالمةَ  منه قَبِلَ  أَي تَعَذَّلَ و الرُجلُ  اْعتََذلَ و ، ُشّدِ

ئَم يُْحِرق بعَْذِله قلبَ  العَْذلُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : الناَس َكثيراً ِمثْل ُضَحَكٍة وُهَزأَةٍ ،  يَْعِذلُ  ، كُهَمَزةٍ  ُعَذلَةُ  (2) فهو ، الَمْعذولِ  اإلْحراُق فكأَنَّ الالَّ

 ني.أَخي وهو يَْخذُلُ  أَْعِذل وأَخي ُخَذلةٌ ، وِكالنا ليَس باْبِن أََمة يقوُل : أَنَا ُعَذلٌ  وِمْنه الَمثَُل : أَنَا

ٌ  َشدَّاٍد : كثيُرهُ  ِمثْل َعذَّالٌ  رُجلٌ و  قاَل : العَْذلِ  ، َكثِيرةُ  َعذَّالَةٌ  ، وكذِلَك اْمَرأَة

َدتح  الـــــــــــــتـــــــــــــايَ غـــــــــــــَ ذ  اًل  عـــــــــــــَ هـــــــــــــح ُت مـــــــــــــَ لـــــــــــــح  فـــــــــــــقـــــــــــــُ

ِذالين      عـــــــــــــح ـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  تـ لـــــــــــــح ٍد بســـــــــــــــــــــــــــَ  ؟(3)َأيف َوجـــــــــــــح
  

كةً  العََذلَةُ  همو اٍن ، العُذَّالُ و ، محرَّ  .عاِذل ، كُسكٍَّر كلُّ ذِلَك َجْمعُ  العُذَّلُ و ، كُرمَّ

تينِ  ُعذُلٌ و أَياٌم ُمْعتِذالتٌ  من المجاِز :و بعضاً فيقوُل اليوُم منها لصاِحبه أَنا أََشدُّ  يَْعِذلُ  كأَنَّ بعَضها َشِديدةُ الَحرِّ  وهذه عن ابن األَْعرابّيِ  بضمَّ

ي ك َكحّرِ ا منك وِلَم ال يكوُن َحرُّ ه ، كأَنَّه فرَط فتََداَرك تَْفريَطه باإلْفراِط الئماً نْفَسه على ما فََرط  اْعتََذلَ  وفي األَساِس : ؟َحرًّ يوُمنا اْشتَدَّ َحرُّ

 .(4)منه 

 : أَياٌم ُمْشتِعلَة عْنَد ُطلُوِعه ، اْنتََهى. (5)وُمْعتِذالُت ُسَهْيل 

ي : ُمْعتِذالُت ُسَهْيٍل : أَياٌم َشِديداُت الَحّرِ ت ُء قَْبل ُطلُوِعه أَو بْعده. ويقاُل : ُمْعتَِدالٌت ، بداٍل ُمْهَملٍة ، أَي أَنَُّهنَّ قد اْستََوْين في ِجيوقاَل ابُن بَّرِ

. يَتَعَاَذْلن شدَّةِ الَحّرِ وَمْن َرَواه بالذاِل أَي أَنَُّهنَّ  ا بالَكّفِ عن الَحّرِ ا بِشدَّةِ الَحّرِ وإمَّ  ويأُْمُر بعُضهن بعضاً إمَّ

ي ذِلَك الِعْرُق عاِذراً ،  «تَْغذُو عاِذلٌ  تلك»في الحِديث و ِعْرٌق يَْخُرُج منه َدُم اإلْستحاَضةِ  العاِذلُ  : ِمن المجازِ و ، يْعنِي تَِسيُل ، وُربَّما ُسّمِ

اِء ، وأُنَِّث على مْعنَى الِعْرقِة ، والَجْمعُ   كشاِرٍف وُشُرٍف. ُعذُلٌ  بالرَّ

ي   للِعْرق لَكْونه َسبباً له. العْذل الِعْرُق بذِلَك ألَنَّ المْرأَةَ تَْستَِليم إلى َزْوِجها ، فَجعلَ وفي العُبَاِب ُسّمِ

 مْوِضٌع ، قاَل ُرْؤبَة : ماٌء أَو ع عاِذلُ و

الً  اجـــــــــــــــِ ثـــــــــــــــَ َن يف عـــــــــــــــَ َرغـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ٍر أَفـ جـــــــــــــــَ  يف ثـــــــــــــــُ

اِذال      رِدحَن عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ اٍت َأو ي ِذمـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ (6)مـــــــــــــــُ
 

  
بِّيُّ :قاَل الُمفَّضُل  م  عاِذلٌ  اسُم َشْعباَن في الجاِهِليَّةِ  الضَّ ِة بَُرٌك ، وُمَحرَّ ال َوْعٌل ، وذي القْعَدةِ َوْرنَةٌ ، وذي الحجَّ ، وَرَمَضان ناتٌِق ، وَشوَّ

اٌن ، وَربِيع اآلَخر َوْبصاٌن ، وجَماَدى األُْولَى ُرنَّى ، ل ، خوَّ  ، وَرَجب األصمُّ ، (7)وَجماَدى اآلخرة َخنِين  ُمْؤتِمٌر ، وَصفَر ناِجٌر وَربِيع األَوَّ

الٍ  هو اسمُ  أَو ل ، وأَْنَشَد شْيُخنا : َشوَّ بُوا األوَّ  وتعقّبُوا عليه وَصوَّ

يِن  ه  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاِذ ُ يــــــــــــــــــلــــــــــــــــــومــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــِّ  يف حــــــــــــــــــُ

بو      ــــــــــــــــان أين َرجــــــــــــــــَ ب عــــــــــــــــح  مــــــــــــــــا َدَر  شــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ْت له التَّْوِرية ألنَّ َرَجباً اْسُمه األَصّم فكأنَّه يق ئِمُ  وُل :قاَل فتَمَّ  .َعواِذلُ  ج في الَهَوى أَنّي أََصمُّ ال أَْسَمع الَماَلَم ، العاِذلُ  وما َدَرى الالَّ

اِمي : َرَمى ثانيَةً. اْعتََذلَ و : اْعتََذلَ و  الرَّ

يت : َسِمْعُت الِكالبّي يقوُل : َرَمى فالٌن فأَْخَطأَ ثم ّكِ  أَي َرَمى ثانيَةً. اْعتََذلَ  قاَل ابُن الّسِ

 نْفَسه على الَخَطأ فَرَمى ثانيَةً فأََصاَب. َعَذلَ  وفي األََساِس : أَي

. ، ُمَشدََّدةً : االْستُ  العَذَّالَةُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

__________________ 
 ( كذا.1)
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 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وهو.2)
 .258/  4( اللسان واملقايي  3)
 ( وردت هذا القو  يف األساس تفسرياً لقو  الراعي :4)

ـــــــــــــــين  ـــــــــــــــعـــــــــــــــذل ـــــــــــــــم ي ـــــــــــــــت و ـــــــــــــــر ا ـــــــــــــــل  مث انصــــــــــــــــــــــــــــرف

اين      قــــــــــــــد طــــــــــــــا  مــــــــــــــا قــــــــــــــادين جــــــــــــــهــــــــــــــلــــــــــــــي وعــــــــــــــنــــــــــــــّ

  

 ( يف األساس : ومعتذالت سهير ومتعذالته.5)
 والتكملة. 126( ديوانه ص 6)
 ( يف اللسان : حنا.7)
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َد للَكثَْرةِ. إلْفراِط ُجوِده أَي ياُلمُ  يُْعَذلُ  : من كُمعَظَّمٍ  ، الُمعَذَّلُ و  ، ُشّدِ

فقيهٌ ماِلِكيٌّ ، وعبُد  (1) ُمعَذَّلٍ  بُن َغْيالن أَبو أَْحمد ، َرَوى عنه ُعَمُر بُن َشبَّةَ ، وابنُه أَبو الفَْضل أَحمُد بنُ  ُمعَذَّلُ  جماَعٍة منهم اسمُ   :الُمعَذَّلُ و

مِد بنُ  عن َوهِب بِن ربيعَةَ ،  (2)بُن البحترّي  الُمعَذَّلُ و بُن حاتٍِم عن نَْصر بِن علّيِ الَجْهَضمّي ، الُمعَذَّلُ و ، شاِعٌر بديُع القَْولِ  (1) ُمعَذَّلٍ  الصَّ

النمريُّ شيٌخ  الُمعَذَّلِ  عطيةُ الطفاوّي شيٌخ لعَْوٍف األَْعَرابّي ، وزيُد بنُ  الُمعَذَّل الجْرَجانّي عن َزَكريا بِن أَبي زائَِدةَ ، وأَبو الُمعَذَّلِ  وأَبو

ةَ عن  الُمعَذّلِ  عن محمِد بِن ِبْشر العَْبدّي ، وأَبو ُمعَّذلٍ  لمحمِد بِن َمْروان القَطَّان ، ومحمُد بُن عبِد هللِا بنِ  عقبةَ بِن عبِد الغافِِر وعنه  (3)ُمرَّ

 حماُد بُن زيٍد كذا في التَّْبصير.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ا : العَْذلِ  ، ُمَشدَّدة ، َكثيرُ  َعذَّالَةٌ  رُجلٌ   ، والهاُء للُمبالَغَِة ، قاَل تأَبََّط شرًّ

الــــــــــــــة َأشــــــــــــــــــــــــــــٍب  الــــــــــــــٍة خــــــــــــــد  ذ   اي مــــــــــــــن لــــــــــــــعــــــــــــــَ

رِيـــــــــــ       دي َأّي ختـــــــــــَح لـــــــــــح وِم جـــــــــــِ (4)خـــــــــــر َ  ابلـــــــــــلـــــــــــ 
 

  
 ويَُجوُز العاِذالت. العَاِذلةِ  من النِّساِء َجْمعُ  العَواِذلُ و

 ، يُْضرُب لَما قد فَاَت ، وأَْصُل أَنَّ الحاِرِث بن ظالم َضَرَب رُجالً فقَتَلَه ، فأُْخبر بعُْذِره فقاَل ذِلك. العََذلَ  أَْمثاِلهم : َسبََق السَّْيفُ ومن 

. َعذَّالُ و  بُن محمٍد ، كَكتَّاٍن ، حدََّث عن محمِد بِن َجَحاَدةَ وعنه ِزياُد بُن يَْحيَى الحسبانيُّ

 ا يُْستَْدَرُك عليه :* وممَّ 

، وأَْهَملَه الجماَعةُ ، وَسيَأْتي في  (5)، كَجْعفٍَر وِسبَْحٍل : العَِريُض الواِسُع ، قد َجاَء ِذْكُره في شْعِر َجِريٍر كما في اللَّساِن  العَْذفَلُ   :[عذفل]

 .«غ ذ ف ل»

 وَحَراِجل. َعَراِجل منها ، وهي بلُغَِة تَِميم الَحْرَجلَةُ ، والَجْمعُ  ، وقيَل : الجماَعةُ  الِقْطعَةُ من الَخْيلِ  العَْرَجلَةُ  : [عرجل]

ً و  ، قاَل حاتُِم : جماَعةُ الُمشاةِ  أَْيضا

لــــــــــــةٍ و  رحجــــــــــــَ م  عــــــــــــَ ــــــــــــر وس كــــــــــــبهنــــــــــــ  ِث ال عــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــُ

ُزوُرهــــــــا      ٍر جــــــــَ دح خح بــــــــقــــــــِ بــــــــَ طــــــــح نِّ مل تــــــــُ و اجلــــــــِ نــــــــُ (6)بـــــــــَ
 

  
 ، وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيَدةَ : َعَراِجلَة والَجْمعُ 

ًة  يـــــــــــ  وَص َعشـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــُ وَن الـــــــــــقـــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــُ وا ميـــــــــــُ  راحـــــــــــُ

ةً      لــــــــــــَ رَاجــــــــــــِ ر  عــــــــــــَ ِ حــــــــــــاٍف وانعــــــــــــِ اح (7)مــــــــــــن بــــــــــــَ
 

  
 عن كراعٍ. الَمعَز أَْيضاً الجماَعةُ منو

. الِعْرَجْوُل ، كبِْرَذْوٍن : الجماَعةُ و اغانيُّ  ، نقَلَه الصَّ

. العَْرَدلُ  : [عردل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

ْلبُ  العَْردُ  وفي المحيِط واللَِّساِن : هو  الشَّديُد. الصُّ

 بهاٍء : االْستِْرخاُء في الَمْشيِ. العَْرَدلَةُ و

ْلُب الشَّديُد كالعَْرَدلِ  أَْيضاً :و الطَّويُل : العََرْنَدلُ  (8)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و  ، والنوُن زائَِدةٌ. الصُّ

يَسةُ األََسدِ  الِعرزالُ  : [عرزل] ُده األََسدُ  ما يَْجَمعُه قيَل : هوو َمأَْواه ، ، وقيل : ، بالكسِر : ِعّرِ بُه في َمأْواهُ ألَْشبَاِله مما يَُمّهِ . ويَُهذِّ  كالعُّشِ

وَخْوفاً من  ، وفي العُبَاِب : فَْوَق أَْطراِف الشََّجر يكوُن فيه فَِراراً  أَْطراِف النَّْخلِ  فَْوَق ، ، وفي الُمْحَكم : َمْوِضٌع يَتَِّخذُه الناطوُر في أَْيضاً :و

 األََسِد.
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ى ِعْرزاالً.  وَسِقيفةُ الناطوِر أَْيضاً تَُسمَّ

 البِقيَّةُ من اللحِم. : الِعْرَزالُ و

 الَمتاُع. يُْجَمُع فيه ِشْبهُ الُجواِلقِ  قيَل : هوو

__________________ 
 وفيه أهنما أخوان.« املعذ  » 1299/  4( يف التبصري 1)
رَتي ا عن وهب بن زمعة.2)  ( يف التبصري : الَبخح
 .«بن»( يف التبصري : 3)
 .واملثبت كرواية األساس« . أي حترا .. حر  ... بر من لعذالة»وروايته :  20بيت رقم  1( من قصيدة مفضلية رقم 4)
حاح ( هبامش اللســـان : قوله : عذفر : يف شـــعر جرير العذفر اخل ا كذا يف األصـــر ومل جند هذه الرتمجة ابلعا املهملة والذا  املعجمة يف الصـــ5)

 والقاموس وامكم والتهذيب والتكملة بر املوجود فيها عذفر ابملعجمة فقرت ا وهنا  استشهدوا بشعر جرير وهو قوله :
 «عنبلها الغدفر األرغررعثات »

ومثله البن بري ا « بقدر جزورها»قا  الصــاغاين : والرواية : « بنار قدورها»واللســان والصــحاح والتكملة وفيهما  64( ديوانه ط بريوت ص 6)
 وهي رواية الديوان.

 ( اللسان.7)
 .334/  3( اجلمهرة 8)
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ََّخذُ للَمِلِك إذا قاتََل ، أَْيضاً :و  ، َحَكاهُ أَبو َحنِيفَةَ ، وأَْنَشَد : بيُت لُمْجتَنَى الَكْمأَةِ  قد يكونُ و بيُت صغيٌر يُت

ه  مــــــــــونــــــــــَ لــــــــــَ عــــــــــح  لــــــــــقــــــــــد ســــــــــــــــــــــــاَءين والــــــــــنــــــــــاُس ال يـــــــــــَ

ــــــــــــــرُ      رَازِي يــــــــــــــم   عــــــــــــــَ قــــــــــــــِ ن  مــــــــــــــُ اٍء هبــــــــــــــِِ مــــــــــــــ  (1)كــــــــــــــَ
 

  
 وقيَل : هو بيٌت صغيٌر لم يَُحلَّ بأَْكثََر من هذا.

 وَمأَْواها ، قاَل أَبو النَّْجم : ُجْحُر الَحيَّةِ  : الِعْرَزالُ و

ناُشه الَعرَازاَِل و   (2)َأمجت َأحح
ْيُف فََخَرَجْت من ُجْحَرتِها ، وأَْنَشَد اإلياِديُّ :  يقوُل : جاَء الصَّ

رحانُء يف  ي لـــــــــــــــه الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ كـــــــــــــــِ احتـــــــــــــــَح رحزَاهلـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــِ

ا      اهلــــــــــــِ فــــــــــــَ رِي عــــــــــــلــــــــــــ  ثــــــــــــِ (3)أُم  الــــــــــــر حــــــــــــَ   ــــــــــــَح
 

  
ته :أََراَد بالقَْرناء  ي هذا لألَْعَشى وتَتِمَّ  الَحيَّة ، وأَْوَرَد ابُن بَّرِ

 حَتَك َك اجلَرحابء يف ِعَقاهِلا
 وقاَل َشِمٌر : هو بَقَايا الَمتاعِ. ِعْرَزالَه اْحتََملَ  ، عن ابِن األَْعرابِّيِ ، يقاُل : الَمتاُع القليلُ  : الِعْرَزالُ و

 الثَُّماِم : ِعيَدانُه ، وأَْنَشَد : َعراِزيلُ و قاَل : ألَْعَرابِّيِ.، عن ابِن ا ُغْصُن الشجرِ  : الِعْرَزالُ و

ه  مـــــــــــُ  إنح َوَرَدتح يـــــــــــومـــــــــــًا شـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــدًا شـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــَ

مـــــــــــــه     جـــــــــــــُ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ٍم تـ ظـــــــــــــح ـــــــــــــعـــــــــــــَ رُِد املـــــــــــــاَء ب ـــــــــــــَ  ال ت

  

ُدُمه  َعرَازيرِ ال و   (4)مُثَاٍم َتكح

 الحانوُت. : الِعْرزالُ و

 يَْجتَِمعُون. الِفْرقَةُ من الناِس  أَْيضاً :و

 .َعَراِزيلَه أَي ثِقَلَه ، وكذِلَك أَْلقى عليه ِعْرزالَه يقاُل : أَْلقَى عليه الثِّقَلُ  أَْيضاً :و

بعي اآلتي قَِريباً. الذِليُل الحقيرُ  : الِعْرزالُ و  ، من نواِدِر أَبي َزْيٍد ، وبه فسَر َرَجز غدَّاِف بن بََجَرةَ الرَّ

. فَُم الَمزاَدةِ  أَْيضاً :و اغانيُّ . القَِفيَّةُ يُْؤثَُر بها اإلنساُن ويَُخصُّ  أَْيضاً :و ، نَقَلَه الصَّ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ر قَْوُل غدَّاف بِن بََجَرةَ الّربعي : ُمْجتَِمعون ْعَرابّيِ في نواِدِره :: مجمعةٌ ، وقاَل ابُن األَ  َعرازيلُ  قومٌ و  ، وبه فّسِ

يـــــــــــــِر  َذالـــــــــــــِ وا هــــــــــــــَ َرجــــــــــــــُ ُت لــــــــــــــقــــــــــــــوٍم خــــــــــــــَ لــــــــــــــح  قـــــــــــــــُ

يــــــــــر     وحكــــــــــ  الــــــــــقــــــــــِ ُض لــــــــــلــــــــــنـــــــــــ  فــــــــــَ نـــــــــــح وحكــــــــــَ  وال يـــــــــــَ  نـــــــــــَ

  

ــــــــــــر  ي ــــــــــــِ مــــــــــــال م طــــــــــــَ كــــــــــــُ قــــــــــــَ ــــــــــــح ل ــــــــــــَ ِذروا ال يـ ــــــــــــَ ت  احــــــــــــح

  
م    لـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــٌة أَمـــــــــــــــــــواهلـــــــــــــــــــُُ رَازِيـــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــَ

  

ياً واِسض األَحالِير   (5)يـَرحمون َرمح

 .(7)وَهَذاِليُل : ُمْنقَِطعون  .(6)أَو ِحَرابة  في لُصوِصيَّةٍ  وقاَل ابُن ِسْيَده : أََراُهم ُمْجتَِمعون

ا يْستدرُك عليه :  * وممَّ

ائُِد من القَِديد  ِعْرزالُ  ائُِد : ِخَرقُه وأَْهداُمه يَْمتَِهُدها ويَْضَطِجُع عليها في القُتْرةِ ، وقيَل : هو ما يَْجَمعُه الصَّ في قُتْرتِه ، وقيَل هو ما يُْخبَأُ الصَّ

ُجِل.  للرَّ

 عْنَد العََرِب : َمَظالُّ َذِليلةٌ فيها ُمتَيٌّع َخِفيٌف. العََراِزيلُ و
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ْخُم. العَْرَطليلُ و ْرَطلُ العَ  : [عرطل]  : الضَّ

 ٍء.وقاَل اللَّْيُث : الطَّويُل من كّلِ شي

 الُمْضطرب ، قاَل أَبو النّْجم : الفاِحُش الطولِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : هوو

ِر  كـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح رٍت لـــــــــــــــــه وَكـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح  أَيحِوي إىل مـــــــــــــــــُ

      ٍ ــــــــــــح ن م هــــــــــــاٍد وعــــــــــــُ رحطــــــــــــَ ريف ســــــــــــــــــــــــــَ رحطــــــــــــَ (8)عــــــــــــَ
 

  
يرافي.: الطويُل ، وقي العَْرطِليلُ و  َل : الغَِليُظ ، عن الّسِ

ي : وَذَكَر ِسْيبََوْيه َعْرَطِليالً فقاَل الّزبَْيديُّ : لم نُْلِف تْفِسيره ، قاَل : وقد قيَل إنَّه الطَّويلُ  ِة ذِلَك بقْوِلهم قاَل ابُن بَّرِ  َعْرَطلٌ  ، واْستدلَّ على صحَّ

 للطَّويِل.

 من الِغْلمان : باِب والقَدِّ الَحَسن الشَّ  : العَْرَطلُ و العَْرَطويلُ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 واألصر كرواية التكملة.« وكرهت أحناشها»( التهذيب واللسان : 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( األربعة األو  ما عدا اخلام  يف اللسان والتكملة.5)
 ( اللسان : خرابة.6)
 ( اللسان : متقطعون.7)
 والثاين يف اللسان كرواية األصر. «وكاهر ضخم وعن  عرطر» وفيهما : 340/  3التكملة واجلمهرة ( 8)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. َعْرَطلَ  اغانيُّ  : إذا اْستَْرَخى في َمْشيِه ، نَقَلَه الصَّ

حاح. : الدَّواهي العَراقِيلُ  : [عرقل]  كما في الّصِ

حاح. ابُهاِمن األُموِر : ِصع العَراقيلُ و  كعََراقِيبِها ، كما في الّصِ

 َجاَر عن القَصِد. الرُجُل : َعْرقَلَ و

َجه. أَي كاَلَمهُ  َعْرقَلَ  : التَّْعويج ، يقاُل : العَْرقَلَةُ و  َعوَّ

ق : مْعنَاُهما على فالنٍ  فاَلنٌ  َعْرقَلَ  قاَل ابُن األَْنباِري في قَْوِلهم :و َج عليه الِفْعَل والكالَم وأََداَر عليه َكالماً غيَر ُمْستَِقيمٍ  وَحوَّ ، قاَل :  َعوَّ

َق مأْخوذٌ من ُحوِق الَكَمرةِ وهو ما داَر على الكَمرةِ.  وَحوَّ

 ، الشاِعُر الَمْعُروُف. بُن الَخطيم َعْرقَلُ  ، العَْرقَلَةِ  ، أَي من ومنه. قاَل :

 ، قاَل : البَْيض ، بالكسِر : ُصْفَرةُ  الِعْرقيلُ و

ُد مــــــــــنــــــــــهــــــــــا  اســــــــــــــــــــــــِ جــــــــــَ َ
ُب املــــــــــ ٌة حُتحســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــَ فــــــــــح  طــــــــــَ

يــــــــــــــــال      رحقــــــــــــــــِ داُف َأو عــــــــــــــــِ رااًن يــــــــــــــــُ فــــــــــــــــَ (1)َزعــــــــــــــــح
 

  
 وقيَل : الِغْرقِيُل بياُض البَْيض ، بالغَْين.

. ، كَخْوَزلَى : ِمْشيَةٌ يُتَبَْختَُر فيها العَْرقَلىو  ، ويقاُل : هي العرقالُء بالمّدِ

 ، كما في الُمْحَكَم. الِعْرقاُل ، بالكسر : من ال يَْستَقيُم على ُرْشِدهو

. العَْرَكلُ  : [عركل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 الدُّفُّ والطَّْيُل. وفي العُبَاِب : هو

 اسٌم. : َعْرَكلٌ  في اللَّساِن :و

. ، كإْرَدبٍّ  الِعْرَهلُّ  : [عرهل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ، قاَل : الشَّديُد من اإلبِل وفي العُبَاِب : هو

ِب َدوحَسراو   َأعحطَاه ِعرحَهالً من الص هح
ي :و اغانيُّ : كعاَُلبٍِط : الكاِمُل الَخْلقِ  ، العَُراِهلُ  قاَل ابُن بَّرِ  ، قاَل : من الَخْيلِ  ، زاَد الصَّ

عــــــــــــح  ــــــــــــَ بـ ــــــــــــح تـ ــــــــــــَ رَاهــــــــــــال يـ حــــــــــــَ  عــــــــــــُ َف الضــــــــــــــــــــــــــ   َن َزاي 

ال     َدافـــــــــــــــِ ٍر غـــــــــــــــُ ائـــــــــــــــِ ُح ذا َخصـــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــَ  يـ

  

َن الَعَصا َعثَاِكال   (2)كالرُبحِد َراي 

 كما َسيَأْتي. والزاُي لُغَةٌ في الُكلِّ  من اإلبِِل ، العَراهيُل : الجماَعةُ الُمْهَملَةُ و

لَهو َعْزالً  يَْعِزلُه عن العََملِ  َعَزلَهُ  : [عزل] لَ و اْنعََزلَ و فاْعتََزلَ  تَْعزيالً  َعزَّ َحاحِ : تَعَزَّ اهُ  ، أَي فعَزلَ  ، وفي الّصِ ى وأَْفَرَزه نَحَّ ،  جانِباً فَتَنَحَّ

 كما في الُمْحَكم.

ه عن الِعالجِ ، كما هو  اْنعََزلَ  قاَل َشْيُخنا : لكن في الِمْصباحِ ما يَْقتَِضي أَنَّه ال يقالُ  ل.لخلُّوِ  قَاِعَدة الُمَطاَوعة في ِمثِْله وهللاُ أَْعلَُم ، فتأمَّ

ُْم َعِن السَّْمِع َلَمْعُزوُلونَ )وقْولُه تعالَى :   أَي َمْمنُوُعون بْعَد أَْن كانوا يمكنون. (3) (ِإَّنَّ

 لم يُِرْد َولََدها كاْعتََزلَها. َعْزالً : عنها َعَزلَ و
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 .العَْزلِ  الرُجل الماَء عن جاِريَتِه إذا جاَمعَها لَئِالَّ تَْحِمل ، ومنه الحِديُث : فكيَف تََرى في العَْزُل َعْزلُ  قاَل األَْزَهِريُّ :

اِعي الُمْنفَِردُ  الِمْعزالُ و حاحِ : الذي : الرَّ من الناِس ،  ِبَمْعِزلٍ  بَماِشيتِه ويَْرَعاها يَْعتَِزلُ  بإبِِله في َرْعيِ أُنُِف الَكإل تَتَبُّع مساقَِط الغَْيِث. وفي الّصِ

 وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ :

َدُف  زَا ُ إذا اهلـــــــــــــَ عـــــــــــــح ه  املـــــــــــــِ و َب رأحســـــــــــــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــَ

ِر و      طــــــــح ِة اخلــــــــُ لــــــــ  ٌو مــــــــن الــــــــثـــــــــ  فــــــــح ه ضــــــــــــــــــــــَ بــــــــَ جــــــــَ (4)َأعــــــــح
 

  
 وقال األَْعَشى :

وي  لـــــــــــح ـــــــــــَ يـــــــــــِه وتـ نـــــــــــِ َخ عـــــــــــن بـــــــــــَ يـــــــــــح رِج الشـــــــــــــــــــــــــ   ختـــــــــــُح

ِة      زَابـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ون املـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــَ زَا ِ بـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــح (5)املـــــــــــــــــِ
 

  
جاِل.  وهذا المْعنَى ليَس بَذّمٍ عْنَدهم ألَنَّ هذا من فِْعل الشُّْجعان وَذِوي البَأِْس والنّْجَدةِ من الّرِ

 يَْنِزل َوْحَده ، وهو َذمٌّ عْنَدهم بهذا المْعنَى. الناِزُل ناِحيَةً من السَّفرِ  أَْيضاً :و

__________________ 
 ( اللسان والتكملة.1)
 .«نياف الضح »( التكملة والتهذيب واألو  يف اللسان برواية : 2)
 .212( سورة الشعراء اآية 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ه يف التهذيب.وعجز  208/  4واللسان واملقايي   169( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 ، قاَل عْبَدةُ بُن الطَّبيِب : َمعاِزيلُ  َمن ال ُرْمَح معه ، ج أَْيضاً :و

ه  رتـــــــِ عــــــو بــــــعــــــ  ُأســــــــــــــــــــح دح َرَف الـــــــدِّيـــــــُك يـــــــَ  إذ َأشــــــــــــــــــــح

وحٌم      بــــــــــــاِح وهــــــــــــم قـــــــــــــَ عــــــــــــازِيــــــــــــرُ إىل الصــــــــــــــــــــــــــ  (1)مــــــــــــَ
 

  
ً  يَْعتَِزلُ  من أَْيضاً : الِمْعَزالُ و . أَْهَل الَمْيِسِر لُْؤما  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً. الضَّعيُف األَْحَمقُ  أَْيضاً :و

 أَي اْنفََرَز. بعُضهم عن بعٍض  اْنعََزلَ  تَعاَزلُوا :و

 ِعباَدةٌ. العُْزلةُ  نْفُسه ، يقاُل : االْنِعزالُ  ، وفي اللساِن : اْعتََزلَ  هو اسٌم من االْعتِزالُ  ، بالضِم : العُْزلَةُ و

ْمُل الُمْنفَِرُد الُمْنقَِطعُ  األَْعَزلُ و  الُمْنعَِزُل ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. : الرَّ

 َعَزالً  ، َكِعلَم ، َعِزلَ  َذنَبه في ِشّقٍ ، وقد يَْعِزلُ  ال ِخْلقَةً ، وهو َعْيٌب ، وقيَل : هو الذي عاَدةً  عن الدُّبُرِ  من الدواّبِ المائُِل الذَّنَبِ  األْعَزلُ و

َكةً ، ومنه قْولُهم : أَُعوذُ باهلِل من  : أَي من رُجٍل ال ِسالَح َمعَه على فََرٍس ُمْعَوّج العَِسيب. األَْعَزلِ  على األَْعزلِ  محرَّ

َمْخَشِريُّ : . سحاٌب ال َمَطَر فيه : األَْعَزلُ و والعََرُب تَتََشاَءُم به إذا كانَْت إمالَته إلى اليَِمْين قاَل الزَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

يو ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. ُعُزلٌ  ، والَجْمعُ  من اللّْحم يكونُ  الغائِب الرُجلِ  نَِصيبُ  أَْيضاً :و هو َكْوَكٌب على ، و األَْعَزلُ  أََحُد الِسماَكْينِ  ُسّمِ

ة.  المَجرَّ

ماكُ  ا األَْعَزلُ  قاَل األَْزَهِريُّ وفي نجوِم السَّماِء ِسَما َكان : أََحُدهما الّسِ اِمُح ، فأمَّ ماُك الرَّ فهو من منازِل القََمِر به يَْنِزل  األَْعَزلُ  ، واآلَخُر الّسِ

ي اِمحِ ، أَو ألَنَّه إذا َطلََع ال يكوُن  الذي كاألَْعَزلِ  ن الَكَواكبِ َء بَْين يََدْيه مال شي ألَنَّه أَْعَزلُ  وهو شآٍم ، وُسّمِ ال ِسالَح معه كما كاَن َمَع الرَّ

 ، قاَل أْوُس بُن حجر : في أَياِمِه ِريٌح وال بَْردٌ 

هــــــــا  فــــــــاعــــــــِ َد ارحتــــــــِ مــــــــح  عــــــــنــــــــح روَن الشــــــــــــــــــــــَ َبن  قــــــــُ  كــــــــَ

َزالو      م َأعـــــــح جـــــــح قـــــــًا مـــــــن الـــــــنـــــــ  تح طـــــــلـــــــح  قـــــــد صـــــــــــــــــــــاَدفـــــــَ

  

َرد َد فـــــــــــ ـــــــــــَ هـــــــــــا تـ عـــــــــــاعـــــــــــُ وحُءهـــــــــــا وشـــــــــــــــــــــــــُ  يـــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــَ

  
نح المــــــــر    نح وأَزحيــــــــِ صــــــــــــــــــــــِ رحبــــــــال فــــــــَبحح (2)ٍء إن َتســــــــــــــــــــــَ

 

  
اُح : العُْزلُ  والَجْمعُ  رمَّ  ، قاَل الّطِ

ــــــــــــــض  ي ــــــــــــــِ ــــــــــــــر ب وحء ال ــــــــــــــَ ُب نـ ــــــــــــــ  ي ن  صــــــــــــــــــــــــــــَ اهــــــــــــــُ   ــــــــــــــَ

م      َن اأَلجنــــــــــــــــحُ زح ِ مــــــــــــــــِ ه  الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ (3)والــــــــــــــــر ا ــــــــــــــــَِ
 

  
كةً ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. العََزلِ  بيِّن الَحْرقَفَتَْينِ الناِقُص إْحَدى  : األْعَزلُ و  محرَّ

 الَحْرَب وُربّما ُخصَّ به من ال ُرْمَح َمعَه ، وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيد : يَْعتِزلُ  فهو َمن ال ِسالَح معه أَْيضاً :و

ــــــــــــريَهــــــــــــا و  َت أَم ــــــــــــح ن ة حــــــــــــا كــــــــــــُ ــــــــــــَ ــــــــــــن دي
َ

 أََر  املــــــــــــ

ــــــــــــــــــرَبِي     َن ال ــــــــــــــــــِ (4)َز ُ اأَلعــــــــــــــــــح ُء هبــــــــــــــــــا وانَم أَم
 

  
تَْينِ  ، «فال بأَْس أَن يأُْخَذ من ِسالحِ الغَنِيمة أَْعَزلَ  إذا كاَن الرُجلُ »في حِديِث الَحسِن : و ، َحَكاه الَهَرويُّ في الغَِريبَْين ، كما  كالعُُزِل بضمَّ

،  وسلمعليههللاصلىَرآني َرُسول هللِا ، »حِديُث َسلََمة بن األْكَوعِ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ،  يقاُل ناقةٌ ُعلٌُط ، واْمَرأَةٌ فَنٌُق وماٌء ُسُدٌم ، ومنه

تَْين  ُعُزلٌ  َجْمعُ  أَْعزالٌ و كأَْحَمر وُحْمرٍ  بالضمِ  ُعْزلٌ  وَجْمعُُهما  ، أَي ليَس معي ِسالٌح ،، الحِديثُ  «بالُحَدْيبِيَّة ُعُزالً فأَْعَطانِي َجْحفَةً  بضمَّ

 كُجنٍُب وأَْجناٍب وُسُدٍم وأَْسَداٍم قالَهُ األَْزَهِريُّ ، قاَل الفنُد :

زَا  َة اأَلعــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــح تـ ُت الــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــح  رَأَي

ر      َر األَيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــح ثــــــــــــــــــح (5)َ  مــــــــــــــــــِ
 

  
 ، والَمْعُروُف األَْرعال. األَْعَزلِ  اه عليُّ بن َحْمَزةَ ، وهو َجْمعُ هكذا َروَ 

لٌ و  ، كُركَّعٍ. ُعّزِ

ا َوقَعَ  ُحوا بأَنَّه ال يُْجَمُع أَْفعل على فُعَّل ، ولكنَّه لمَّ اِمحِ َحَملُوه عليه ، ألَنَّهم قد يَْحِملُون الّصِ  األَْعَزل قاَل شْيُخنا : َصرَّ فَة على في ُمقابَلَِة الرَّ

ها كعدّوة حمالً على صديقٍة ، أَو أُْجِري ل ِضّدِ  ُمْجَرى ُحسَّر َجْمُع حاِسر لتَقَاُربهما في ُعزَّ
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__________________ 
 67بيت رقم  26وهو الصواب. وهي رواية املفضليات ا مفضلية « لد  الصباح»( اللسان والصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين : والرواية : 1)

 .143ا ص 
 برواية : 84( ديوانه ط بريوت ص 2)

 ٍء أن تسربالفبحسن وأزين ابمر 
 واللسان والتهذيب والتكملة.

 واللسان والتهذيب. 137( ديوانه ص 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
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 املعحىَن ا قَاَلُه الس هيلي  يف الر وِض ا قاَ  أَبو كبرٍي اهلَُذد  :
ِض ُأشـــــــــــــــــــــــابـــــــــٍة  ريحَ مجـــــــــَح ي غـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــِ فح رَاَء نــــــــــَ جـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــُ

فــــــــــــاِرِش     
َ

ِك املــــــــــــ لــــــــــــح دًا وال هــــــــــــُ ز  ِ ُحشــــــــــــــــــــــــــُ (1)عــــــــــــُ
 

  

يح  َواِويـــــــــــــــَر يف اهلـــــــــــــــَ يـــــــــــــــٍر وال عـــــــــــــــَ ريح مـــــــــــــــِ  غـــــــــــــــَ

  
ز  ٍ جــــــــــــــــــا وال    فــــــــــــــــــاِ   عــــــــــــــــــُ (2)وال أكــــــــــــــــــح

 

  
، وُهما لُغَتان  بالتحريِك وبالضمِ  العََزلُ  واالسمُ  ، عن ابِن جنّيِ وهو على غيِر قِياٍس ، َمعازيلُ و بالضِم ، كأَْحمر وُحْمران ، ُعْزالنٌ و

 كالشُّْغِل والشَّغَِل والبُْخِل والبََخل.

، كما في  َمْوزوٍن وال ُمْنتَقٍَد إلى َمَحّلِ النَّْجمِ ما يوَرُد بَْيَت الماِل تَْقِدَمةً غيَر  ، بالفتحِ : العَْزلُ و ، كما في اللّساِن. كِكتاٍب : الضَّْعفُ  ، الِعَزالُ و

 اللَّساِن والمحيِط.

 ، قاَل امُرُؤ القْيِس : (3)، عن ابِن ُدَرْيٍد  ع أَْيضاً :و

ِب  وَ  ِبــــــــــــــــانــــــــــــــــِ مــــــــــــــــُ يِّ ا ــــــــــــــــَ زح ِ حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  ال

ي      لـــــــــِ كـــــــــح هـــــــــا شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــُ كـــــــــح ُم شـــــــــــــــــــــــَ الئـــــــــِ (4)إذ ال يـــــــــُ
 

  
. العَْزالُء : االْستُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 كالِقْربِة في أَْسفَِلها حيُث يُْستَْفَرُغ ما فِيها من الماِء. (5) َمَصبُّ الماِء من الراويَِة ونحوها أَْيضاً :و

حاح : العَْزالُء فَُم الَمَزاَدةِ األْسفَل.  وفي الّصِ

 وقاَل الَخِليُل : لكّلِ َمزاَدةٍ َعْزالَوان من أَْسفِلها.

يَت َعْزال إن و ، بكسِر الالِم ، َعَزاِلي ج ء ألَنَّها في أََحِد ُخْصَمي المزاَدةِ في َوَسطها وال هي كفَِمها الذي يُْستَقى فيها ،وفي الُمْحَكم : ُسّمِ

 ِمثْل الصَّحاِري والصَّحاَرى والعَذاِري والعَذاَرى ، قاَل الُكَمْيت : َعَزالَى ِشئَْت فَتَْحت الاّلَم فقُْلت

فـــــــــــــَ  ا اكـــــــــــــح نـــــــــــــوُب فـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــ  ه اجلـــــــــــــَ َرتـــــــــــــح ر  مـــــــــــــَ  هـــــــــــــَ

تح      ـــــــــــــــ  ل هحـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ زال َبُ   عـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح (6)الشـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
حاح.  كما في الّصِ

 . وفي حِديِث االْستِْسقاء :َعزاِليَها وأَْرَسلَتْ  َعزاِليَها يقاُل للسَّحابَِة إذا اْنَهَمَرْت بالَمَطِر الَجْود : قد َحلَّت

 َجم  الُبعا  الَعزائرُدفاُ  
 ِمثْل الشَّائِك والشَّاِكي ، َشبَّه اتِّساَع الَمَطِر واْنِدفاقَه بالذي يَْخُرج من فِم الَمزاَدةِ. العَزاِلي أَْصلُه

 ، كما في العُبَاِب. لبَنِي َجْعفر بن ِكالبٍ  كانَتْ  فََرسٌ  العَْزالُء :و

 ، وفي اللَّساِن : َمواِضٌع في بِالِد بَنِي يَْربوع ، قاَل َجريُر : : ع األَعاِزلُ و

ــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــا   اأَلعــــــــــــــــازِ َ رحِوي اأَلجــــــــــــــــارَِع و تـ لــــــــــــــــ   كــــــــــــــــُ

اُر و      جـــــــــَ َر اأَلحـــــــــح ـــــــــَ قـــــــــاب ـــــــــَ ـــــــــُث ت َف حـــــــــي عـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــنـ (7)ال
 

  
 وقد أَْهَملَه ياقوُت.

 مِدينَةٌ بها. ، وبَْحرانَةَ : ، بالضِم : ة باليمِن من َعَمل بَْحرانَةَ  ُعْزلَةُ و

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. أَْعَزلَةٌ  ، والَجْمعُ  العُقابِ العَزاالِن : الريَشتاِن اللَّتاِن في َطَرِف َذنَِب و

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. كُجَهينَةَ : ع ، ُعَزْيلَةُ و
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 الذين يَْستَْعرُضون الناَس قَتاْلً ، والَخواِرجَ  والجماَعةِ  أَْهَل السُّنَّةِ  أَي فِئَتَي الضَّاللِة عندهم اْعتََزلُوا من القََدِريَِّة َزَعُموا أَنَّهم : فْرقَةٌ  الُمْعتَِزلَةُ و

اُهم به ا بُن يَساٍر البَْصِريُّ  الَحَسنُ  َسيُِّد التابِِعْين أَو َسمَّ منهم َعمُر بُن  أَْصحابه كذاو ، وكان من قْبل يَْختَِلف إليه ، واصُل بُن َعطاءٍ  اْعتََزله لَمَّ

ُر القوَل بالَمْنِزلَِة بيَن الَمْنِزلَتَْيِن ، وأَنَّ صاِحَب الَكبيَرةِ ال ُمْؤِمٌن  واصلٌ  (8) ِد فََشَرعَ إلى أُْسُطوانٍة من أُْسُطواناِت المسجِ  ُعبَْيد وغيُره ، يُقَّرِ

وا َعنَّا واِصلٌ  اْعتََزلَ  الَمْنِزلَتَْين كَجماعٍة من أَصحاِب الَحَسِن ، فقاَل الَحَسُن : هو بين ُمْطلٌَق وال كافٌِر ُمْطلٌَق بَلْ   لذِلَك. ْعتَِزلَةالمُ  فُسمُّ

 ريقَْين.وقالَِت الَخواِرُج بتَْكِفير ُمْرتَِكبي الَكبَائِِر والحّق أَنَّهم ُمْؤِمنُون وإن فََسقُوا بالَكبائِِر ، فَخَرج واِصٌل من الفَ 

__________________ 
 واللسان. 90/  2( ديوان اهلذليا 1)
 واللسان والتهذيب. 168( ديوانه ط بريوت ص 2)
  معجم البلدان : ماء با البصرة واليمامة.( يف3)
 .«العز »والتكملة ومعجم البلدان  151( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( عل  هامش القاموس : وتطل  أيضاً عل  فم الراوية ا أي األعل  الذي يصب املاء فيه أواًل ا اه ا شهاب.5)
 ( اللسان والصحاح.6)
 ( اللسان.7)
 وَشرََع.( يف القاموس : 8)
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وا بذِلك ، وَعْمُرو بُن ُعبَْيِد هذا هو ابُن ُعبَْيد بُن باٍب أَبو ُعثْمان َمْولَى بلعدوية  الُمْعتَِزلَة ويقاُل : مرَّ قتاَدةُ بعَْمرو بِن ُعبَْيد فقاَل : ما هذه فسمُّ

وُدفَِن بمران على لَْيلَتين من مكَّةَ بطريِق البَْصَرةِ  144اَت بمكَّةَ َسنَة من بَنِي تَِميٍم بَْصِريُّ ناِسٌك َسِمَع الحِديَث وقاَل بالقََدِر ودعا إليه ، م

 وصلَّى عليه ُسلَْيمن بُن علّيٍ َوَرثَاه أَبو َجْعفر الَمْنصور :

ٍد  تـــــــــوســـــــــــــــــــــــِّ  صـــــــــــــــــــــــلـــــــــّ  اإللـــــــــُه عـــــــــلـــــــــيـــــــــك مـــــــــن مـــــــــُ

َررحت بــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــر ان     ًا مــــــــــــــــــَ ربح  قــــــــــــــــــَ

  

قـــــــــــاً  حـــــــــــقـــــــــــِّ تـــــــــــَ نـــــــــــًا مـــــــــــُ ؤحمـــــــــــِ َن مـــــــــــُ ًا تضـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــ  ربح  قـــــــــــَ

  
رحآن   ـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــه وَداَن ابل  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  اآل

  

قــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــا ــــــــــاً  َر أَبــــــــــح هــــــــــح  فــــــــــلــــــــــو أن  هــــــــــذا الــــــــــد 

  
مــــــــــــــان   ثــــــــــــــح ا َأاب عــــــــــــــُ يــــــــــــــن قــــــــــــــَ  لــــــــــــــنــــــــــــــا حــــــــــــــَ  أَبـــــــــــــــح

  
َرهُ  َعَزلَ  اْقَرعْ  يقاُل لسائِِق الِحماِر :و  ، كما في العُبَاِب. ِحماِرَك ، محّركةً ، أَي ُمَؤخَّ

كةً : الَحْرقَفَةُ. ةُ العََزلَ و  ، محرَّ

ا يُْستدرَك عليه :  * وممَّ

لَهو ءَ الشي اْعتََزلَ  أَي ال تُكونُوا عليَّ وال َمِعي ، وقوُل  (1) (َوِإْن ََلْ تُ ْؤِمُنوا ِل فَاْعَتزُِلونِ ):ى عنه. وقْولُه تعالى، ويتعَدَّيان بعَْن : تَنَحَّ  تَعَزَّ

 األَْحوص :

ـــــــــــــذي  ة ال كـــــــــــــَ ـــــــــــــِ َت عـــــــــــــات ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ز  ُ اي بـ عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  أَتـ

ُر      وكـــــــــــ  ؤاُد مـــــــــــُ ـــــــــــفـــــــــــُ ـــــــــــه ال دا وب ـــــــــــعـــــــــــِ َذَر ال (2)حـــــــــــَ
 

  
 يكوُن على الَوْجَهْين.

 : الُمْستبدُّ بَرأْيه. الِمْعَزالُ و

أَي في جانٍِب من ِدْين أَبيِه ، وقيَل :  (3) (وَكاَن يف َمْعِزل  )عنه. وقْولُه تعالَى :  ُعْزلةٍ  عن كذا وكذا ، كَمْجِلٍس أَي بمْوِضع بَمْعزلٍ  وُكْنتُ 

ا :  من السَِّفينِة ، قاَل تَأَبََّط شرًّ

ر ٍة و  ـــــــــــٍم وقـــــــــــِ ب غـــــــــــي لـــــــــــح ٍب جـــــــــــُ لـــــــــــح ُ ُت ِبـــــــــــِ  َلســـــــــــــــــــــــــح

ٍد عــــــــن اخلــــــــري و      لــــــــح فــــــــًا صــــــــــــــــــــــَ زِ ال بصــــــــــــــــــــــَ عــــــــح (4)مــــــــَ
 

  
 من الطَّْيِر : من ال يْقِدُر على الطَّيراِن ، نَقَلَه شْيُخنا. األَْعَزلُ و

 : واٍد لبَنِي العَْنبِر بِن تَِميٍم ، قاَل صخيُر بُن َعْمٍرو : األَْعَزلةُ و

رحان  ــــــــــــــــــهألســــــــــــــــــــــــــــــــت أايَم َحضــــــــــــــــــــــــــــــــَ َزل  اأَلعــــــــــــــــــح

ه و      لـــــــــَ لحضـــــــــــــــــــــــُ (5)قـــــــــبـــــــــر إذ حنـــــــــُن عـــــــــلـــــــــ  الضـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 : ماٌء في دياِر َكْلب في واٍد لهم. األَْعَزلُ و

يَّان ، ألنَّ به ماًء ، ولآلَخرِ  األْعَزل واألَْعَزالِن : واِديَان ، يقاُل ألََحِدهما الظَّْمآن ، قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : هما َواِديَان يَْقَطعان بَْطن  األْعَزلُ  الرَّ

وت في بِالِد بَنِي َحْنَظلَة بِن ماِلٍك ، قاَل   َجِريٌر :الُمرُّ

ُر أرو  دونـــــــــــــنـــــــــــــا  ؤحِنســـــــــــــــــــــــــــان وَديــــــــــــــح رح تــــــــــــــُ  هـــــــــــــَ

عــــــــــــــــان     َر اأَل ــــــــــــــــح واكــــــــــــــــِ ــــــــــــــــا بــــــــــــــــَ  (6) ؟ابالعــــــــــــــــزل
  

انّي وهو القائُِل فيها : َعاِزلَةُ و  : اسُم َضْيعٍة كانَْت ألَبي نَُخْيلة الحمَّ

ةٌ  ريح  عــــــــــــــــازِلــــــــــــــــَ زِ ُ عــــــــــــــــن كــــــــــــــــرِّ خــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــَ

رُ      فــــــــــــــِ لــــــــــــــح فــــــــــــــَ ــــــــــــــُ حــــــــــــــاُ هــــــــــــــا تـ طــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ايبســــــــــــــــــــــــــــٌة ب

  

 (7)لِلحِجنِّ با قاَرتـَيحها أَفحَكُر 
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الُ و اٍن : العُزَّ  ، قاَل الشاِعُر : الُمْعتَِزلَةُ  ، كُرمَّ

ـــــــــــهـــــــــــم  ُت مـــــــــــن َوارِج َلســـــــــــــــــــــــــح ُت مـــــــــــن اخلـــــــــــَ ـــــــــــح رِئ ـــــــــــَ  ب

َن      ز ا ِ مـــــــــــــِ (8)مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم وابـــــــــــــِن ابِب  الـــــــــــــعـــــــــــــُ
 

  
 وأََراَد بابِن باٍب َعْمرو بن ُعبَْيد.

 ، محّركةً : نقص إْحَدى الَحْرقَفَتَْين ، قاَل : العََزلو

 (9) الَعَز قد َأعحَجَلت ساقـَُتها قـَرحَع 
__________________ 

 .«وإن»ويف اآية  21( سورة الدخان اآية 1)
 ( اللسان والصحاح وصدره يف األساس.2)
 .42( سورة هود اآية 3)
 ( اللسان.4)
 ا هنا .انظر تعليقن« ضلر»( تقدم يف مادة 5)
 .«األعزالن»( معجم البلدان 6)
 ( اللسان وبعده فيه :7)

 أقبر ابخلري عليها مقبرُ 
ابلغا املعجمة ا قا  املربد : ويعين ابلغزّا  « من الغزّا »من أبيات فيه ا برواية :  1110/  3( اللســــان والتهذيب والبيت يف الكامر للمربد 8)

 ن يلزم الغزّالا ليعرف املتعففات من النساء ا ونسب البيت حباشيته السحا  بن سويد الفقيه.واصر بن عطاء ا وكان يلقب بذلك ألنه كا
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.9)
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 في َذنَِب الدابَِّة : أَْن يَميَل إلى أََحِد الجانِبَْين. العََزلُ و

يَّةٌ ، وكذا العَُزالِن بالضم ، بمْعنَى الِعَزالُ و الَةُ ، ُمَشدََّدة : َحيٌّ من العََرِب في ِجْيَزة ِمْصَر. العزل ، بالكسِر : َمتاُع البَْيِت ، عاّمِ  والعزَّ

.والعَُزْيُل ، كُزبَْيٍر : اسٌم وهو ابُن َسلَمة بن بداء بِن عاِمِر بِن َعْوثَبان بِن َزاهِر بِن مراٍد َجدُّ قَ   ْيِس بِن الَمْكُشوح ، قالَهُ الطَّبريُّ

اُخ : َعزاهيلُ  العُْزهوُل ، بالضِم : الَجَمُل الُمْهَمُل ، ج : [عزهل]  ، قاَل الشمَّ

ٌك  بـــــــــُ ه حـــــــــُ قـــــــــَ وح ـــــــــَ َو  فـ غـــــــــاث أَبحـــــــــح تـــــــــَ  حـــــــــىت اســـــــــــــــــــــــح

زحُف      ِديـــــــــاًل بـــــــــه الـــــــــعـــــــــُ و هـــــــــَ عـــــــــُ دح يـــــــــريـــــــــَ زاهـــــــــِ (1)الـــــــــعـــــــــَ
 

  
ً و  : اسٌم كما َسيَأْتي. َعْزَهلٌ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، قاَل : ومنه اْشتِقاقُ  السَّريُع الَخفيفُ  أَْيضا

 ، كِزْبِرج وَجْعفٍَر : الرُجُل الُمْضَطِرُب. الِعزِهلُ و

ً  َذَكُر الَحمامِ  ، بالكسِر : الِعْزَهلُ  قاَل اللّْيُث :و  ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : َعزاِهلُ  ْمعُ ، والجَ  أَو فَْرُخها ، وقاَل غيُره : بالفتح أَْيضا

تح  فــــــــــــاِت انحــــــــــــَ عــــــــــــَ ُة الشــــــــــــــــــــــــــ  دانــــــــــــَ عــــــــــــح  إذا ســــــــــــــــــــــــــَ

هـــــــــــا     لـــــــــــُ زاهـــــــــــِ رِيـــــــــــنـــــــــــا  عـــــــــــَ ُت هلـــــــــــا عـــــــــــَ عـــــــــــح (2)لـــــــــــَِ
 

  
ْوت.  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : العَريُن الصَّ

 كِزْبِرجٍ وُزْنبوٍر : السابُق السَّريُع.و

 ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، وأَْنَشَد : َعزاِهلُ  عُ ، والَجمْ  الفاِرغُ  : الرُجلُ  كإْرَدبٍّ  ، الِعْزَهلُّ و

يــــــــــــــِة و  تــــــــــــــح رِ قــــــــــــــد أَُر  يف الــــــــــــــفــــــــــــــِ زاهــــــــــــــِ  الــــــــــــــعــــــــــــــَ

ائـــــــــــــــرِ      راِ  الـــــــــــــــذ  زِّ الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ  َأجـــــــــــــــر  مـــــــــــــــن خـــــــــــــــَ

  

 (3)َفضحفاضًة َتضحفو عل  األانِمر 

 عنه أَْيضاً. ع أَْيضاً :و ، عن ابِن ُدَرْيٍد. كَجْعفٍَر : اسمٌ  ، َعْزَهلٌ و

 كالُمعَْلَهِز. للَمفعوِل : الحَسُن الِغَذاءِ  الَمعَْزَهلُ و

 ، عن ابن ِسْيَده. كعاَُلِبٍط : ع ، ُعَزاِهلُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي. الِعْزِهيلُ   ، بالكسِر : َذَكُر الَحماِم ، عن ابِن بَّرِ

 ، كإْرَدّبٍ : َشديٌد ، قاَل : ِعْزَهلٌّ  وبَِعيرٌ 

ِب َدوحَسراً  َأعحطاه ِعزحَهالن و   (4)من الص هح
 من الَخْيِل ، كعاُلبٍِط : الكاِمُل الَخْلق ، قاَل : العَُزاِهلُ و

َف الض َح  ُعزاِهال  بَـعحَن َزاي   (5)يـَتـح
 : الُمْهَمُل. الُمعَْزَهلُ و وقاَل ابُن األْعَرابّيِ الُمعَْبَهلُ 

يحِ ، قالَهُ ابُن األَْعَرابّيِ  ، محّركةً : َحباُب الماِء إذا َجَرى العََسلُ  : [عسل]  (َوَأَّْنار  ِمْن َعَسل  ُمَصفًّى) : عزوجلقْولُه ، و من ُهبوِب الّرِ

اِر واألَْوَراِق ما يَْمأَلْ بُطونَها ثم إنَّه تعالَى تُْخِرُجه من أَْفواِهها ، َوَذِلَك أنَّها تأُْكُل من األَْزه لُعاُب النَّْحل الدُّنيا فقيَل : هو َعَسلِ  اْختُِلَف في (6)

حه  (7) (َُيُْرُج ِمْن بُطُوَِّنا)يْقلُب تلَك األَْجسام في داِخل أَْبدانِها َعَسالً ، ثم تْلِقيه من أَْفواِهها فتكوُن ِمن في قْوِله تعالَى :  ، للتّْبِعيض ، وَرجَّ

 ِعَمِة ال تكوُن إالَّ في البْطِن.الغَْزنويُّ قاَل : ألنَّ اْستِحالَةَ األطْ 
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أَْشَرف »َل ُمْحتِقراً للدُّنيا : وقاَل آَخُرون : إنَّه يخُرُج من أَْدباِرها ، َحَكاه ابُن عطيَّة عن علّيٍ َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، فإنَّه َحَكى عنه أَنَّه قا

 ، فظاِهُره أَنَّه يخرج من ُدبُِرها. «جيُع نَْحلَةٍ ِلبَاس ابِن آَدَم فيها لُعاُب ُدْودةٍ وأَْشَرف َشَرابِه فيها رَ 

َمْركوٌب وَمْنكوٌح وَمْشموٌم ، وتَعَقََّب عليه الّدَمْيرّي ذِلَك وقاَل : الّذي يُْرَوى عنه : إنَّما الدُّنيا ستَّة أَْشياٍء : َمْطعوٌم وَمْشروٌب وَمْلبوٌس و

 ، الحِديُث.وهو َمَذقَةُ ذُباِب  العََسل فأَْشَرف الَمْطعومِ 

__________________ 
 برواية : 82( ديوانه ص 1)

 حـــــــــــــىت اســــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــغـــــــــــــاثـــــــــــــت ِبـــــــــــــون فـــــــــــــوقـــــــــــــه حـــــــــــــبـــــــــــــك 

ــــــــــــــاكــــــــــــــيــــــــــــــر     ــــــــــــــور  املــــــــــــــث ــــــــــــــه ال ــــــــــــــاًل ب ــــــــــــــدعــــــــــــــو هــــــــــــــدي  ت

  

 .«عرهر»واملثبت كرواية اللسان والتهذيب والتكملة 

 ( اللسان والتكملة.2)
 .270/  3( اللسان واألو  يف التهذيب 3)
 وعجزه :« عرهر»والتكملة ( اللسان والتهذيب 4)

ِدسُ   أخا الربض أو قد َكاد للبز  ُيسح
 .«عرهر»( تقدم يف مادة 5)
 .15( سورة ا مد اآية 6)
 .69( سورة النحر اآية 7)
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ار بن ياِسٍر بهذا الَوْجه كما َذَكَره ابُن الجوزّي في بعِض مَؤلَّفَاتِه ، واْعتََرَض  بعُض َمن أَلََّف في تَْفضيِل قْلُت هذا الحِديُث قد ُرِوي عن عمَّ

 بأَنَّه َمْخلوٌط في بُطونِها فال ينافي األّول انتَهى. العََسل ِء ، فَوْصفُ أَنَّ هذا َغْير َواِرٍد ، فإنَّ المذَق هو خلُط الشي العََسلِ  اللَّبَِن على

ل.قْلُت : وهذا َجْهٌل باللُّغَِة العَربيَّة ، فإنَّ المراَد بالمَذقَِة هنا ما تَ  ه ، والمْذُق كالمّجِ ال يكوُن بالفَِم فتأمَّ  ْمذقُه بِفيها أَي تمجُّ

ْهِر وغيِره يُْحدثُه هللاُ في الَهواءِ  أَو َطلٌّ َخِفيُّ  بإْلهاٍم من هللِا تعالَى بأَْفواِهها ، فإذا َشبِعَت اْلتَقََطْت  فَيَْلقُُطه النَّْحلُ  كأَْوراِق الشَّجرِ  يَقَُع على الزَّ

ةً   .العََسلُ  أُْخرى من تِْلَك األَْجزاِء وَذَهبَْت به إلى بيوتِها وَوَضعَتْه هناِلَك ، فهومرَّ

 فَيَقَُع َعَسالً. من برِد الَهواءِ  هو بُخاٌر يَْصعَُد فَيَْنَضُج في الَجّوِ فَيَْستَحيُل فَيَْغلَُظ في اللّْيلِ  قيَل في هذا الطَّّلِ اللَّطيِف الَخِفّيِ و

اِزّي في تْفِسيِره : وهذا أَْقَرُب إلى العَْقِل وأََشدُّ مناَسبَة لإلْستِْقراِء ، فإنَّ َطبِيعَةَ الترْنَجبِ  وال شكَّ أنَّه َطلٌّ  العََسلِ  ْين قَِريبةٌ منقاَل اإلماُم الرَّ

، وإذا اْستُْخِرَج من بيوتِها تُِرَك لها  بالعََسلِ  ْيضاً نحُن نُشاِهُد أَنَّ النَّْحَل يَْغتِذييحدُث في الَهواِء ويَقَُع على أْطراِف األْشجاِر واألَْزهاِر ، وأَ 

 منه ما تأُْكلُه ، انتََهى.

اِزي أَنَّه َطلٌّ تَْحِملُه بأَْفواِهها وتََضعُه في بيوتِها فَيَْنعِقد َعَسالً ، وظاِهُر القُْرآِن يُ  َُيُْرُج ِمْن )، فإنَّه نَّص على أَنَّه خاِلفُه قْلُت ظاِهُر َكالم الرَّ
. أَنَُّه َعلى ..) (ِمْن َبنْيِ فَ ْرث  َوَدم  )، والظاِهُر أَنَّه بْعَد اْستِْقراِره في بُطونِها تْقذفُه َعَسالً بقُْدَرةِ السَِّميع العَِليم كما يُْخرُج اللَّبَن  (بُُطوَِّنا
ل. (ء  َقِدير  ُكلِّ َشيْ   ، فتأمَّ

يَْنِزُل من السَّماِء على َهْيئِة فيثبُت في أَماِكَن فتَأْتي  العََسلَ  وَذَكَر الكواشي في تْفِسيِره األَْوَسِط : أَنَّ  ظاِهراً فَيَْلقُطه الناُس. العََسلُ  قد يَقَعُ و

ه بعُض الناِس أنَّه من فُُضالِت الِغذاِء ، وأنَّه قد اْستَحاَل في الَمِعَدة ، ال كما تََوهَّمَ  للعََسلِ  النَّْحُل فتَْشربُه ثم تأْتي الَخِليَّة فتُْلِقيه في الشَّْمعِ الُمَهيَّأ

 َعَسالً ، هذه عباَرتُه.

اِزي ، وكلُّ ذلك فيه َداَللةٌ على أنَّه مخرجه من أَْفواِه النَّْخِل ، وهو َمْذَهُب الجْمهُ  ا َساقَه الرَّ ور ، وقد أُْشِكَل ذِلَك على قُْلُت وهو قَريٌب ممَّ

ا تحيَّر في تَْحقيِق هذا األَْمر َصنََع لها َخاَليا من ُزجاجٍ ليَْنُظَر إلى َكْيفيَّ ا ِمْين حتى إنَّ أرسطاَطاِليس لمَّ فيه حتى  تعسلَ  ة ذِلَك فأَبَْت أَنلُمتَقَّدِ

. والحقُّ أنَّه ال يَْعلَم بحَ  ْين فلم يتحقّق ، َحَكاه الغْزنويُّ َجاجِ بالّطِ ِقيقَة ُخُروِجه إاّل خاِلقُه ُسْبحانه وتعالَى ، لكن ال يتمُّ لطخته ِمن باِطن الزُّ

 إصالحه إالَّ بحمى أَْنفَاِسها.

 َغْيُر َسِديٍد ، وِخاَلفَاتُه َغْيُر َمْنقولٍَة عن الواِضعِ وال َمْسموَعة عن العََرِب الذين هم قُْدُوة كّلِ ُمتَكلِّمٍ  العََسلِ  وقاَل َشْيُخنا : َكالُم المصنِِّف في

يُْعَرُف إلَماٍم كاِمٍل ، فيجُب ُمِجيٍد ، وُخصوصاً َدْعَوى أَنَّه بُخاٌر الخ ، ما ماَل المصنُِّف به لَرأْي الُحَكماِء وأَْهل التَّْصعيد فهو قَْوٌل باِطٌل ال 

 .الَحَذُر ِمْن إيراِدِه في الُمصنَّفات الَمْوُضوعِة في َكالِم العََرِب افراداً وتَْرِكيباً ، انتهى

ْفناك  اِزي قْلُت : وذهل شْيخنا أَنَّ كتابَه هذا البَْحر المحيط وأَنَّ من شأْنِه َجْلب األَْقوال من كّلِ َمديٍد وَوِسْيٍط وقد َعرَّ أَنَّ األَْقواَل الَمْذُكورةَ للرَّ

 ُمدَّعٍ ُمحيٍط.والغَْزنوي والكواشي صاِحُب الَوِسيِط وَكفَى بَهُؤالء قُْدَوةً وُمتَّبعاً لكّلِ 

 أَْفَرْدُت لمنَافِِعه وأَْسمائِِه ِكتاباً.و

 وقاَل شْيُخنا : تَْصنِيفُه هذا ُمْختَصر في نَْحِو َوَرقَتَْين فيه فائَِدةٌ ّما.

اَسْيِن وأَْزيَد ، وقد َرأَْيته وَطالَ  العََسل قْلُت : إن كاَن الُمراُد به تَْرقِيق األََسل لتَْصِفيق ْعته واْستَفَْدت منه ، فكيَف يقوُل شْيخنا في فهو نَْحو ُكرَّ

ْل ذِلَك ومنافِعُه َكثِيَرةٌ جّداً أَْفَرَدها األطبَّاء في تََصانِيِفهم ، ليَس هذا َمَحّل ِذْكِرها ، وهو غذاٌء مع األَْغِذيَِة ، ودواٌء مع  نَْحِو َوَرقَتَْين ، فتأمَّ

في ُسنَِن ابن ماَجه من حِديِث ابِن و وطالٌء مع األَْطليِة ، ومفرٌح مع الُمْفرحات. (1)مع الَحالَوةِ األَْدِويِة ، وَشَراٌب مع األَْشربِة ، وحلٌو 

 .العََسلو فعلَْيُكم بالشفاَءْين القُْرآن (ِشفاء  ِلما يف الصُُّدورِ )شفاٌء من كّلِ داٍء والقْرآُن  العََسلُ  َمْسعوٍد َرفَعَه :

اُز في الجاِمع ، قاَل الشمَّ  ويَُؤنَّثُ  يَُذكَّرُ   اُخ :، والتَّْذِكيُر لُغَةٌ َمْعروفةٌ ، والتَّأْنيُث أَْكثَر ، كما في الِمْصباحِ ، وبِِه َجَزَم القزَّ

__________________ 
 ا الوي كما يف املصا قوله : ا الوة ا كذا خبطه ا والصواب :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
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هـــــــــــا كـــــــــــبَ  وقـــــــــــُ رِيـــــــــــن َيشـــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــوَن الـــــــــــنـــــــــــا ـــــــــــِ  ن  عـــــــــــُ

رٌ هبـــــــا      وُرهـــــــا  َعســـــــــــــــــــــَ تح يـــــــدا مـــــــن َيشـــــــــــــــــــــُ (1)طـــــــابـــــــَ
 

  
تَْين ، ُعُسلٌ و أَْعسالٌ  ج ِهنَّ ، هكذا َذَكَر أَبو َحنِيفَة في َجْمِعه ، قاَل : وذِلَك إذا أََرْدت أَْنواَعه ، وأَْنَشَد  وُعْسالنٌ  ُعسولٌ و ُعْسلٌ و ، بضمَّ ، بضّمِ

: 

يحضــــــــــــــــــــــــــاُء مــــــــــــن  ــــــــــــَ رِ عُ بـ َرٌب  ســــــــــــــــــــــــــح  ِذرحَوٍة ضــــــــــــــــــــــــــَ

رِم      الِت مــــــــــن عــــــــــَ ــــــــــقــــــــــِ تح مبــــــــــاِء ال ــــــــــَ ــــــــــب ي (2)شــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ، وأُخذُه من الَخِليَّة ، قاَل لَبِيٌد : : ُمْشتاُرهُ ِمن َمْوِضِعه العاِسلُ و العَسَّالُ و

حـــــــــابـــــــــة  زحِن ســـــــــــــــــــــــَ َب مـــــــــن أَبـــــــــكـــــــــاِر مـــــــــُ هـــــــــَ  أَبشـــــــــــــــــــــــح

َر و      حــــــــــح وٍر شــــــــــــــــــــــــاَرُه الــــــــــنــــــــــ  رُ أَرحِي ُدبــــــــــُ (3)عــــــــــاســــــــــــــــــــــــِ
 

  
 .(4) (اْختاَر ُموسى قَ ْوَمُه َسْبِعنَي رَُجالً )أََراَد شاَره ِمَن النَّْحِل فعدَّى بحْذِف الَوِسيط : ك 

ل فيه ، ومنه بَنُو فالٍن يُوفُِضون إلىمن راقُوٍد وغي العََسلَ  ، وهي التي تَتَِّخذُ فيها النَّْخلُ  ، كَجبَّانٍَة : ُشوَرةُ النَّْحلِ  العَسَّالَةُ و ،  العَسَّالَةِ  ِره فتُعَّسِ

 .العَسَّالةِ  كما تَطَِّرد النَّْحل إلى

حاحِ. النَّْحُل نَْفُسها أَْيضاً :و  ، كما في الّصِ

ه ، ومنه َزْنَجبِيلٌ  َخلََطه به تَْعِسيالً : َعسَّلهو ، من َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، َعْسالً  يَْعُسلُهو يَْعِسلُه الطعامَ  َعَسلَ و أَي َمْعمول  ُمعَسَّل وطيَّبَه وحالَّ

ي : ومنه قوُل الشاِعِر :  به ، قاَل ابُن بَّرِ

تح بـــــــــــه  حـــــــــــَ نـــــــــــَ هـــــــــــا مـــــــــــَ واكـــــــــــَ َذتح ِمســــــــــــــــــــــــح  إذا َأخـــــــــــَ

يـــــــــر      بـــــــــِ م الـــــــــز جنـــــــــحَ عـــــــــح رُرضــــــــــــــــــــــااًب كـــــــــطـــــــــَ َعســــــــــــــــــــــ 
ُ
(5)املـــــــــ

 

  
 اْستَْعَسلوا : اْستَْوَهبُوه.و

حاحِ :  ْدتُهم إياه ، بالتَّْشِديِد أَي وَعسَّْلتُُهم ، بالتّْخِفيِف ، فَعََسْلتُُهم العََسلَ  َجاُؤوا يَْستَْعِسلون أَي يْطلبُونوفي الّصِ ، واْقتََصر الجْوَهِريُّ على  َزوَّ

 التَّْشديِد.

َطبِ  العََسلُ و ةٍ ، أَْيضاً : َصْقُر الرُّ ْقرُ  ، وهو ما َساَل من ُساَلفَتِه وهو ُحْلٌو بُِمرَّ َطِب ، َعَسلُ  هكذا اْستَعَاَره أبو َحنِيفَة فقاَل : الصَّ  َعَسلُ و الرُّ

ى به على التَّْشبِيه. يو النّْحِل هو الُمْنفَِرُد باالسِم دْوَن ما سَواهُ من الُحْلو المسمَّ  َعَسالً لحالَوتِِه وهو من ذلك. العُْرفُطِ  (6) َصْمغَ  العََرُب تَُسّمِ

. : َعالَمتُهم اليَهودِ  َعَسِليُّ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ال َحالَوة  العََسل ، وفي المْحَكم : من َشَجِرها ، يُْشبِه يَْنَضُح من شجرةٍ  ءٌ ، وفي العُبَاِب : صْمٌغ ، وفي المْحَكِم : شي اللُّْبنى : طيبٌ  َعَسلُ و

ةُ تَقوُل : َحَصى لُباٍن. له ُر به ، والعامَّ  ويُتَبَخَّ

ْمثِ  َعَسلُ و  كالُجمان. يخُرُج منه أَْبيَضُ  ءٌ : شي الّرِ

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد كما في العُبَاِب. : قَبيلَةٌ  َعَسلٍ  بَنُوو

. م أَْخباِريٌّ  بُن َذْكَوانَ  َعَسلُ و  َمْعروٌف لَِقَي األَْصَمِعيَّ

ْين ، ثم قاَل : َذَكَر ابُن الصَّالحِ في علوِم الحِديِث أَنَّ  (7)قاَل الحافُِظ في التَّْبصير  ه َرآه بخّطِ األَْزَهِرّيِ في التَّْهذهيِب بكسِر العَْيِن وسكوِن الّسِ

 : وال أَراه َضبََطه.

 ألنَّ ساِمعَه يَلَذُّ بِِطيب ِذْكِرِه ، وهو مجاٌز. العََسلِ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وهو من فاُلناً : َطيََّب الثَّناَء عليه َعَسلَ و

ا أَْن تكوَن ُمْشتَقَّة من قْوِله : حتى تَذُوقي نََكَحها َعْسالً  يَْعِسلُها ةَ الَمْرأَ  َعَسلَ و ا أَْن تكوَن لفَظةً  ُعَسْيلَتَكِ  ويَذُوق ُعَسْيلَتَه ، وهو مجاٌز ، إمَّ ، وإمَّ

 ُمْرتََجلَة على ِحَدةٍ.

 قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّها ُمْشتَقَّةٌ.
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ً  ، أَي ، بالتحريكِ  من طعاِمه َعَسالً  َعَسلَ و  ، عن أَبي َعْمٍرو. ذاقَهُ كَحلََب َحلَبا

ً  َعَسلَ  من المجاِز :و  ؟َعَسلَه ، قيَل : يا َرُسول هللِا ما َعَسلَه إذا أََراَد هللاُ بعبٍد خيراً »الحِديُث :  ، ومنه َحبَّبَه إلى الناِس  َعْسالً  يَْعسلُه هللاُ فالنا

أَي َجعََل له من العََمِل الصاِلحِ ثناًء َطيِّباً ، َشبَّه ما َرَزقَه هللاُ تعالَى  «حاً بيَن يََدْي َمْوته حتى يَْرَضى عنه َمْن َحْولَهفقاَل : يَْفتَح له َعَمالً صال

  أَي وفَّقَه هللاُ الذي يُْجعَل في الطعام فَيَْحلو به ويَِطيب ، وهذا َمثَلٌ  بالعََسلِ  من العََمِل الصاِلِح الذي طاَب به ِذْكُره بيَن قَْوِمه

__________________ 
 .313/  4واللسان والتهذيب وعجزه يف املقايي   39( ديوانه ص 1)
 ( اللسان.2)
 .313/  4واللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب واملقايي   132( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«واختار»من سورة األعراف ا ويف اآية :  155( اآية 4)
 اللسان.( 5)
 ( ضبطت يف القاموس ابلرفض ا والسيا  اقـحَتَض  نصبها.6)
 .955/  3( التبصري 7)
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 .الَعَسرَ  لَعَمٍر صاحٍل يـُتحِحفه كما يـُتحِحف الرُجُر َأَخاه إذا َأطحَعَمه
ْمحُ  َعَسلَ و ً  ، بالضمِ  وُعسوالً  ، بالفتحِ ، َعَسالً  ، من َحّدِ َضَرَب ، يَْعِسلُ  الرُّ ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على  اْشتَدَّ اْهِتزاُزه التحريِك ،، ب وَعَسالنا

 المْصَدِر األَخيِر ، وقاَل : اْهتَز واْضَطَرب ، وأَْنَشَد ألَْوٍس :

ذ ه  لـــــــــــــــَ ٍب واحـــــــــــــــٍد وتــــــــــــــــَ عـــــــــــــــح قـــــــــــــــاَ  بـــــــــــــــكـــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

فِّ      ــــــــــكــــــــــَ ز  ابل داَ  إذا مــــــــــا هــــــــــُ ــــــــــَ رُ ي عحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ (1)يـ
 

  
 ، قاَل : َعَسلَ و ُمْضطِرٌب لَْدٌن ، وهو العاتُِر وقد َعتَرَ  َعسولٌ و َعسَّالٌ و عاسلٌ  رمحٌ  فهو

 (2)إذا ُهز  َعرَت  َعس ا ٍ بُكرِّ 
ئُْب أَو الفرسُ  َعَسلَ و ً  ، من َحّدِ َضَرب ، يَْعِسلُ  أَو الثَّْعلبُ  الذِّ ً  َعَسالً وَعَسالنا َكتَْين : َمَضى ُمْسِرعا  .اْضَطَرَب في َعْدِوه وَهزَّ رأَْسهو ، محرَّ

 الفرِس وَعَسالنُه : أَْن يَْضَطِرم في َعْدِوه فيَْخِفق برأِْسه ويَطَِّرد َمتْنُه ، قاَل : َعَسلُ  وقيَل :

وب و رحقــــــــــــــــُ ٌض يف الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ  ِ  لــــــــــــــــو ال َوجــــــــــــــــَ

اًل مـــــــــن الـــــــــذِّيـــــــــب      قـــــــــَ  َعســـــــــــــــــــــــَ ُت أَبــــــــــح نـــــــــح (3)لـــــــــكـــــــــُ
 

  
 وقاَل لَبِيُد :

ب أَمحســــــــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــارابً  ذئــــــــــــــــح اَلَن الــــــــــــــــِّ  َعســــــــــــــــــــــــــــــَ

ر      ُر عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه فــــــــــــَنســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــح َرَد الــــــــــــلــــــــــــ  (4)بـــــــــــــَ
 

  
 وقاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ :

فِّ  ـــــــــــكـــــــــــَ زِّ ال ٌن هبـــــــــــَِ دح ـــــــــــَ رُ ل عحســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ه  يـ ـــــــــــُ ن ـــــــــــح تـ  مـــــــــــَ

رَ فـــــــيـــــــه كـــــــمـــــــا      ُب  َعســـــــــــــــــــــَ لـــــــَ عـــــــح ريـــــــَ  الـــــــثــــــــ  (5)الـــــــطـــــــ 
 

  
 والعََسالن لإلْنساِن كما َسيَأْتي. العََسل في الطَّريِق فحَذَف وأَْوَصَل ، كقوِلَك َدَخْلُت البَْيَت ، وقد يُْستعارُ  َعَسلَ  أََرادَ 

ً  َعَسلَ و َكتَْين : الماُء َعَسالً وَعَسالنا َكتْهُ الريُح فاْضَطَربَ  ، محرَّ  واْرتَفَعَْت ُحبُُكه ، أَْنَشَد ثَْعلَب : َحرَّ

تح والـــــــــ حـــــــــَ رح قـــــــــد صـــــــــــــــــــــــبـــــــــ  ر  غـــــــــَ يف مـــــــــا َزحـــــــــَ  ظـــــــــِّ

وحضـــــــــــــــــــــــــــــًا كـــــــــــــــَبن  مـــــــــــــــاَءه إذا      رح حـــــــــــــــَ  َعســـــــــــــــــــــــــــــَ

  

 (6)من انِفِ  ُرَويحزِييف َلَرح 

َوْيِزيُّ : الطَّْيلَساُن ، والسََّمُل : الَخلَق ، وإنَّما َشبَّه الماَء في َصفائِه بُخْضرة الطَّْيلَسان وَجعَله َسَمالً   أَْخلَق كان لونُه أَْعتَق.َء إذا ألَنَّ الشي الرُّ

ئِْب. أَْسَرعَ و أَْعنَقَ  الدليُل بالَمفاَزةِ  َعَسلَ و  كإْسراعِ الذِّ

 ، والنُّوُن زائَِدةٌ ، قالَهُ الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لألَْعَشى : النَّاقَةُ السَّريعةُ كالعَْنَسلِ  ، بالفتحِ : العَْسلُ و

ال و  وحَز الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ وحَز جـــــــــــــــَ َض اجلـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــد أَقـــــــــــــــح

ر ِة الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــازِِ       رِ ِة اب ـــــــــــــــــُ نحســـــــــــــــــــــــــــــــَ (7)الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ
 

  
 َذَهَب ِسْيبََوْيه إلى أَنَّه من العََسالِن.

 ، وأَنَّ وْزَن الَكِلَمِة فَْعلٌَل والالُم األَِخيرةُ زائَِدة. َعْنَسل ، فَذَهَب إلى أَنَّ الالَم زائَِدةٌ من َعْنَسل وقاَل محمُد بُن َحبيٍب : قالُوا للعَْنس

ِن الذي هو َعْدُو فَْنعٌَل من العََسال َعْنَسل قاَل ابُن جنّيِ : وقد تََرَك في هذا القَْول َمْذَهب ِسْيبََوْيه الذي عليه يَْنبِغي أَْن يكوَن العََمل ، وذِلَك أَنَّ 

ئْب ، والذي َذَهَب إليه ِسْيبََوْيه هو القَْول ، ألنَّ زياَدةَ النُّوِن ثانيَةً أَْكثَر من زياَدةِ الالِم ، أاََل تََرى  إلى َكثْرةِ باِب قَْنبَر وُعْنُصل وقِْنعَاس الذِّ

 ؟وقلَِّة باِب ذِلَك وأُوالِلك

__________________ 
 واللسان والصحاح. 96 ( ديوانه ط بريوت ص1)
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 : كر عّسا  إذا ُهّز َعَسرح. 314/  4( اللسان والصحاح ويف املقايي  2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
ونســــــــبه يف الصــــــــحاح للنابغة اجلعدي ا ويف  314/  4( مل أجده يف ديوانه ا والبيت يف اللســــــــان منســــــــواب للبيد ا وبدون نســــــــبة يف املقايي  4)

ا يف شـــعر أيب كبري اهلذد ا إىل اجلعدي  105/  2إىل لبيد. ونســـبه يف ديوان اهلذليا  252/  1ونســـبه يف اجلمهرة  «وقا  اجلعدي»التهذيب 
 ا وقد ذكر البيت يف شرحه لبيت أيب كبري :

 إاّل عــــــــــــــــــــواســـــــــــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــــراط مــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدة 

 ابلــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــورد أمي مــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــغضــــــــــــــــــــــــــــــــــف    

  

هبامش األصر ما نصه : البيت للنابغة اجلعدي يصف ر اً »ونسبه للبيد وهبامشه :  474/  1وسيبيت يف هذه املادة. والبيت يف الكامر للمربد 
 وأنشد أَبو عبيدة يف جماز القرآن للنابغة اجلعدي. «ا وقبله : حادر األكعب صدٍ  مارٍن لا املو إذا ُهّز َعَسرح 

 ية اللسان.واملثبت كروا« لذِّ هبزِّ »يف شعره برواية :  190/  1( ديوان اهلذليا 5)
 .314/  4والثاين يف املقايي  « أنشد األصمعي»( اللسان واألساس وفيه : 6)
 ( اللسان والصحاح.7)
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بَه صاِحُب الممتعِ.  قْلُت : وهذا القَْوُل وافَقَه األَْكثَرون كابِن عْصفوٍر وأَْضَرابه وَصوَّ

 .(1)، في شْعِر ُزَهْير قالَهُ نَْصر  ع  :العسلُ و

اِء. من الِجنِّ  (2) بالكسِر : قَبيلَة ، ِعْسلٌ و  ، ويقاُل : ِعْسر بالرَّ

ْعالةُ  بُن َعْمِرو بِن يَْربوعٍ ، ِعْسلُ  من تِميٍم وهو : قَبيلةٌ من بَنِي َعْمِرو بِن يَْربُوع ِعْسلِ  بَنُوو ُهُم الّسِ هم قاَل علباُء بُن ، وفي ويَْزَعموَن أَنَّ أُمَّ

 أَْرقَم :

الِت  عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــــــــــــــِّ َح ُ  ب ـــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــَ  اي قـ

اتِ      راَر الــــــــــــنــــــــــــ  وع شــــــــــــــــــــــــــِ رحبــــــــــــُ ــــــــــــَ ُرو بــــــــــــَن يـ مــــــــــــح  عــــــــــــَ

  

ياِت   (3)ليسوا أِعف اَء وال َأكح

 وقد ذُِكَر في ن وت.

 .العََسلِ  إذا أََخَذ ما هناِلَك ِمن َمْعُسلَتَه ، يقاُل : قََطَف فالنٌ  ، كَمْرَحلٍَة : الَخِليَّةُ  الَمْعَسلَةُ و

حاحِ : يقاُل ما ِلفاُلٍن َمْضِربُ و  : أَي أَْعراقَهُ. َعَسلَةٍ  * ما أَْعِرُف له َمْضِربَ و يْعنِي من النَّسِب ، َعَسلَة في الّصِ

 أَي َمْنِصب وَمْنَكح. َعَسلَة وفي األساِس من المجاِز : ما يُْعَرُف له َمْضِرب

 وفي المْحَكِم : ال يُْستَْعمالن إالَّ في النَّْفيِ.

ْرِب ، قاَل الشاِعُر : الرُجُل الشَّديُد الضَّْرب السريُع َرْجعِ اليَدِ  كَكِتٍف : ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : كأَميرٍ  ، العَِسيلُ و  بالضَّ

ِذُرهـــــــــــا  نـــــــــــح فـــــــــــح  تــــــــــــُ يـــــــــــة والـــــــــــنــــــــــــ  والـــــــــــِ ي مـــــــــــُ  مَتحشـــــــــــــــــــــــــِ

َوِج      فِّ اأَلهـــــــــح يـــــــــر بـــــــــكـــــــــَ رمـــــــــض الـــــــــَوبـــــــــِ (4)الـــــــــَعســـــــــــــــــــــــِ
 

  
حاحِ  كمْكنََسٍة : العَطَّارُ و ،  ، هكذا في النسخِ وهو َغلٌَط ، والصَّواُب : وكأميٍر : ِمْكنََسةُ العَطَّاِر ، وهي التي يَْجَمُع بها العْطَر ، كما في الّصِ

 الِعْطِر ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : وهي ِمْكنََسةُ َشعٍَر يَْكنُِس بها العَطَّاُر بِالَطه من

جي  حـــــــــــــَ دح ريحٍ ال َأكــــــــــــــوُن ومــــــــــــــِ ين خبــــــــــــــَ رِشـــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــَ

رٍة      خــــــــح ِت يــــــــومــــــــًا صــــــــــــــــــــــَ نــــــــاحــــــــِ يــــــــركــــــــَ (5)بــــــــَعســــــــــــــــــــــِ
 

  
حا اءُ حِ ، وهكذا أَنْ أَراَد َكناِحٍت َصْخرةً يوماً فحاَل بَْين الُمَضاف والُمَضاف إليه ألنَّ الوْقَت عْنَدهم كالفُْضِل في الكالِم ، كما في الّصِ  َشَده الفرَّ

اِء وَجْمعُه يُْقلَُع بها الغاِليَةُ  التي الريشةُ  : العَِسيلُ  أَو  .ُعُسلٌ  ، وهو قوُل ابِن األْعَرابِّيِ والفرَّ

 كُكتٍُب. ُعُسلٌ  ج َعِسيالً أَْيضاً ، البعيرِ  ُربَّما قيَل لقَِضيبِ و ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، قَضيُب الفيلِ  : العَِسيلُ و

ْعية له ، والَجْمعُ  إزاُؤه ، أَي ماٍل ، بالكسرِ  ِعْسلُ  هو يقاُل :و  .أَْعسالٌ  وخالُه أَي ُمْصلُحه وَحَسُن الّرِ

 ُعَمر عن كأَميٍر ، رُجٌل من بَنِي تِميٍم َولُده َصبيغ هو الذي َسأَلَ  ، أَبي َصبِيغٍ  ِعْسلٍ  بالبَْصَرةِ قُْرَب ُخطَِّة بَنِي َضبَّةَ نُِسَب إلى ِعْسلٍ  قَْصرُ و

 َغَرائِب القُْرآن.

 وقاَل يَْحيَى بُن معيٍن : بل هو َصبِيُغ بُن شريٍك.

بِن َعْمِرو بِن يَْربوعٍ التَِّمْيميُّ ، فمن قاَل :  َعْسلِ  قاَل الحافظ : القَْوالن َصِحْيحان وهو َصبِيُغ بُن شريِك بِن الُمْنذِر بِن قطِن بِن قشعِ بنِ 

ِه األْعلَى ، وقد ذُِكَر في ص ب غ.فقد نَ  ِعْسل َصبِيُغ بنُ   َسبَه إلى َجّدِ

 لبَنِي نُميٍر ، ويقَاُل هو بالغَْيِن كما َسيَأتي. : ع ِعْسلٍ  ذوو

كةً : َشاِعرٌ  َعَسلَةَ  ابنُ و  .َعَسلَةَ  ، قاَل ابُن األْعَرابِّيِ : هو عبُد الَمِسيح بنُ  ، محرَّ
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ئْب ، بالعَْين والغَْين من ُكنَى ، بالكسرِ  ِعسلَةَ  أَبوو ومن أَبي ِرْعلَةَ ومن أَبي ِسْلعَاَمةَ ومن أَبي ُمْعَطةَ ُكلُّه  ِعْسلَةَ  ، يقاُل : هو أَْخبَُث من أَبي الذِّ

ئُْب.  الذِّ

 اِق.، وهو َمْنهٌل من مناِهِل طريِق مكَّةَ لحاّجِ الِعرَ  ، كُجَهْينَةَ : ماٌء َشْرقيَّ َسميراءَ  العَُسْيلَةُ و

__________________ 
ر ا وهو قوله :1)  ( كذا ابألصر وايقوت ا ومل يذكره ا والذي يف شعر زهري ِعسح

ــــــــــــــــــوب عســـــــــــــــــــــــــــــــٍر  ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم ِبــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــي  كــــــــــــــــــبن عــــــــــــــــــل

 غـــــــــــــــــمـــــــــــــــــامـــــــــــــــــًا يســــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـــــــــــــــــّر ويســــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــطـــــــــــــــــريُ     

  

 ويف ايقوت ما يؤيده.« عسر»فلعله تصحف عليه وأراد  338وفسره ثعلب أبنه موضض ا شرح ديوانه ص 

 .«قَبيرٌ »القاموس : ( يف 2)
يريد : الناس واألكياس فقلب السا لء ا وهي لغة لبع  « النات واألكيات»لعلياء بن أرقم. قوله : « نوت»( تقدم الرجز يف التاج واللسان 3)

 العرب ا قاله أبو زيد.
 عا الكلمة ابلفتح. [َمضحَربَ ]ابلقاموس :  (*)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 .315/  4والصحاح والتهذيب وعجزه يف املقايي  ( اللسان 5)
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رَ  النُّْطفَةُ أَو ماُء الرُجلِ  العَُسْيلَةُ  من المجاز :و  .«ُعَسْيلَتَك ويَذُوق ُعَسْيلَتَه ال حتى تَذُوقي»الحِديُث  ، وبكّلٍ منهما فّسِ

الذي يكوُن بتَْغييِب الَحَشفة في فَْرجِ المْرأَةِ ، وال يكوُن َذواُق العَُسْيلَتَْين معاً إالَّ بالتَّْغييِب  َحالوةِ الجماعِ  في هذا الحِديِث ِكنايَةٌ عن العَُسْيلَةُ  أَو

.  وإْن لم يُْنِزال ، ولذِلَك اْشتَرط ُعَسْيلَتهما ، قالَهُ األَْزَهِريُّ

فاْستَعاَر لها َذْوقاً ، وقالُوا لكّلِ  العََسلِ  الُمْستَْحلَى من المْرأَةِ فَشبَّه لَذَّة الجماعِ بَِذوقِ ألنَّ الجماَع هو  ِللَذَّتِه بالعََسلِ  تَْشبِيهٌ  وقاَل ابُن األَثيِر : فيه

 .العََسل على أَنَّه يُْستَْحلَى اْستِْحالء َمْعسولٌ و َعَسلٌ  ما اْستَْحلَوا

حاحِ : وفي الجماعِ  َرْت بالهاِء ألنَّ الغاِلَب علىوصُ  بالعََسلِ  ُشبَِّهت تلك اللَّذَّة العَُسْيلَة وفي الّصِ التَّأْنِيِث ، ويقاُل : إنَّما أُنَِّث ألنَّه أُِريد  العََسل غِّ

 وهي الِقْطعَةُ منه ، كما تقوُل للقْطعَِة من الذََّهِب ذهبة. العََسلة به

.َكقَُوْيسة وُشَمْيسة ، قاَل  ُعَسْيلة ُمَؤنثاً قالَ  (1)وقاَل ابُن األَثيِر : ومن صغّره   وإنَّما َصغََّره إشاَرةً إلى القَدِر القَليِل الذي يَْحصل به الَحلُّ

تَْيِن : الرجاُل الصالحونَ  العُُسلُ و ا جاَء على لَْفِظ فاِعٍل وهو َمْفعوٌل به. َعسولٌ و عاِسلٌ  الواِحدُ  عِن ابِن األَْعَرابّيِ ، قاَل : ، بضمَّ  ، وهو ممَّ

 .كالعََسلِ  أَي ذو َعَمٍل صاِلح الثَّناء عليه به يُْستَْحلى َعَسلٍ  ذو عاِسلٌ   رُجلٌ قاَل األَْزَهِريُّ : كأَنَّه أَرادَ 

اٍد : َصحابيٌّ  الُمَراِديُّ ، عسَّالٍ  َصْفواُن بنُ و  ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، نَِزَل الُكوفَة وَرَوى عنه ابُن َمْسعوٍد مع َجاللَتِه. كَشدَّ

ً أَ  له وبَْسالً  َعْسالً  يقاُل :و  اللَّْحُي في الَمالِم. العَْسل ، ويقاُل : ي تَْعسا

 العََسلَ  بنصبِ  ، العََسلُ  َكَذَب عليكَ  عن ُعَمر رِضَي هللاُ تعالَى عنه قاَل لعَْمرو بن َمْعِديَكِرب : في الحِديثِ و والعََسالُن : الَخبَبُ  العََسلُ و

محِ. ورفِعِه أَي عليَك بُسْرَعِة الَمْشيِ  ئِْب واْهتِزاز الرُّ  ، هو من العََسالِن َمْشي الذِّ

ئِْب ، يق محِ واْهتِزاُز األَْعضاِء في العَْدِو ، وأَْكثَر ما يُْستَْعمل في الذِّ اِغُب : العََسالُن اْهِتزاُز الرُّ بعُضهم ويَْنِسُل. وقاَل  يَْعِسلُ  اُل : َمرَّ وقاَل الرَّ

 تَْفصيالً فراِجْعه. «ك ذ ب»َشْرُحه في  َمرَّ و النَّْحِل ، َعَسلُ  هنا هو بالعََسلِ  : إنَّ المرادَ 

 قاَل أَبو كبيٍر الُهَذليُّ : كُركَّعٍ وفَواِرسَ  ، َعواِسلُ و ُعسَّلٌ  : الذئُب ج العاِسلُ و

رُ إاّل  واســـــــــــــــــــــــــــــِ راِط مـــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــدٌة   عـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــاملـــــــــــــــِ

وحرَد َأميٍِّ مـــــــــــــُ      يـــــــــــــِر مـــــــــــــَ ِف ابلـــــــــــــلـــــــــــــ  َغضـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــَ (2)تـ
 

  
 ، قالَهُ األَْزَهِريُّ في َشْرحِ قَْوِل ابِن األَْعَرابّيِ وقد َسبََق قَِريباً. كالعََسلِ  ذو العََمِل الصاِلحِ يُْستَْحلَى الثّناُء عليه به : العاِسلُ و

 ، وبَْعَداُن حْصٌن له قًُرى. كفَِرحٍة : ة باليمِن من َعَمِل البَْعدانيَّةِ  ، َعِسلَةُ و

. على آسانٍ  أَي من أَبِيهِ  أَْعسالٍ  هو علىو اغانيُّ  من أَبيِه ، نَقَلَه الصَّ

ا يُْستدرُك عليِه :  * وممَّ

 َجاُؤوا بالهاِء إلَراَدةِ الّطائِفَة كقَْوِلهم لَْحمة ولَبَنة. العََسِل َعَسلَةٌ  واِحَدةُ 

 ُل أَبي ذَُؤْيٍب :، وقوْ  َعَسلٌ  : فيه عاِسلٌ  وَمكانٌ 

ر هـــــــــا  ىت  أَقــــــــــَ وُب حـــــــــَ عحســـــــــــــــــــــــُ مـــــــــ   هبـــــــــا الـــــــــيــــــــــَ نـــــــــَ  تــــــــــَ

بـــــــــــاءِة     
َ

ِب املـــــــــــ ٍف َرحـــــــــــح بحلـــــــــــَ رِ إىل مـــــــــــَ (3)عـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 .َعَسلٍ  إنَّما هو على النََّسِب أَي ذي

لَ و َمْعُسولٌ  ويقاُل للحِديِث الُحْلو :  ُجِعَل أُْدَمه َعَسالً. الرُجُل تَْعِسيالً : ُعّسِ

. (4)لعُْضوان لَكْونِهما َمِظنَّة والعَُسْيلتان : ا َمْخَشِريُّ  االْلتِذاذ ، وهو كنايَةٌ ، قالَهُ الزَّ

ئُْب ، قاَل الفََرْزدُق : العَسَّالُ و  : الذِّ
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ـــــــــَ  و  ا ٍ أطـــــــــل ـــــــــاً  عســـــــــــــــــــــــ   ومـــــــــا كـــــــــان صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــب

َبلين      نـــــــــــــًا فـــــــــــــَ وحهـــــــــــــِ (5)رفـــــــــــــعـــــــــــــُت لـــــــــــــنـــــــــــــاري مـــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ابلفاء.« صفره»( ابألصر 1)
 والضبرت عنه. 105/  2ديوان اهلذليا ( 2)
 .314/  4واللسان واملقايي   142/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ( األساس : مظّنجي االلتذاذ.4)
 .473/  1والكامر للمربد  329/  2( ديوانه ط بريوت 5)
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ئِْب فقُِلَب كذا في ُد ، قاَل : إنَّما أََراَد َرفَْعتها للذِّ  الُمَواَزنِة لآلِمِدّي. هكذا أَْنَشَده الُمبَّرِ

 .َعَسلِ  : ذاتُ  عاِسلَةٌ  وَخِليَّةٌ 

َمْخَشِريُّ ولَبَنَهُ َولََحَمهُ  َعَسلَة وما تََرَك له َمْضِربَ   أَْطعََمه اللَّبََن واللْحمَ  َعَسلَهُ وَ  أَي َشتَمه حتى َهَدَم نََسبَه ونَفَى منِصبَه ، وهو مجاٌز قالَهُ الزَّ

 .العََسلَ و

 الَكالِم : ُحْلوةُ المْنِطق َمِليحةُ اللَّْفِظ طيِّبةُ النَّغِم. ْعُسولَةٌ مَ  وجاِريَةٌ 

 الَمواِعيِد أَي صاِدقُها. َمْعسولُ  وهو

. عسله ماٍل ، كأَميٍر : أَي َعِسيلُ  وهو اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 : لَِزَمه. َعِسالً و عسوالً  ِء ، كعَلَم ،بالشي َعِسلَ و

 بُن ُغَزيَّة من ُشعَراء ُهَذْيل. عاِسلُ و

 بَنِي فالٍن أَي علم جماعتهم وأمرهم. عسلة ويقاُل : علم فالن

 بُن عقبَةَ بِن صمعةَ بِن عاِصِم بن ماِلِك بِن قيِس بِن ماِلٍك بَْطٌن من ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ. ُعَسْيلُ  وَكُزبَْيرٍ 

من أَْصحاِب  العَُسْيليُّ  ريِف ِمْصَر منهم البرهاُن إْبراهيُم بُن يوسف بِن ُسلَْيمان المناوّي المنزلقْلُت : ومنهم بقيَّةٌ ببَْيِت الَمْقِدِس والشاِم و

وتَميَّز بالفَِضْيلة وأُِشيَر إليه أَجاَزه  856، وَولَُده الشمُس محمُد بُن إبراهيَم ُوِلَد بمنية سلسيل َسنَة  886الشيخِ محمِد الغمرّي ، تُوفي َسنَة 

يمّي.الشَّادِ   ي والخيضرّي والّدِ

ه َصبيغ بن ِعْسلٍ  بُن عبِد هللا بنِ  ِعْسلُ  وبالكسرِ   بُن ُسْفيان عن َعَطاء. ِعْسلُ و ، ِعْسلٍ  التَِّمْيميُّ َرَوى عن عّمِ

 هذا وِعْسنه أَي ِمثْله. ِعْسلُ  وهذا

 التَِمْيميُّ َشِهَد الَجَمَل هو أَُخو َصبِيغ. ِعْسلٍ  وَربيعَةُ بن

اِهد عن ابِن المباَرك وابِن ُعيَْينة ، وأَْيضاً لقَُب أَبي أَْحم العَسَّالُ و َد محمد بن أَْحمَد لَقَُب أَبي عبِد هللِا محمد بِن ُموَسى النَّْيسابُوِرّي الزَّ

 األَْصبَهانّي من شيوخِ أَبي نعيٍم وأَبي الشَّيخِ.

َمْخشِريُّ : من بَنِي باألَْنَدلُس َحْوله جناُن المنازه اْستَْدَرَكه شْيُخنا. وفي التَّْهِذيِب في تَْركيِب َعَسَم : َذَكَر أَْعَرابيٌّ ، زاَد الزَّ  العََسلِ  ِديووا

 األَساِس : يُريُد لنا ُكّل ولٍد َولَدتْه من فحٍل ، وهو مجاٌز.النَّْسل. وفي  العََسلَةُ  ، قاَل : َعَسلَةٍ  عامٍر ، أََمةً فقاَل : هي لنا وُكلُّ َضْربٍَة لها من

 .العََسل : ما كاَن على لَْونِ  العسِليُّ و

يَّةٌ.  والتَّْعسيلةُ : النّْومةُ الَخِفيفَةُ ، عاّمِ

 : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. العَْسبَلَةُ  : [عسبل]

 ، ونَقَلَه أَْيضاً ابُن القطَّاعِ. يُعَْسبِلُون ، وهم تََردُُّدهمو أَْيضاً اْجِتماُعهمو  الناِس بعِضهم إلى بعٍض ،اْختِالفُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن. ، كَجْعفَرٍ  َعْسَجلٌ 

ةِ بنِي ُسلَْيمٍ  وفي العُبَاِب :  وقاَل نَْصر في شْعِر العَبَّاِس بِن مْرَداٍس قاَل : ع بَِحرَّ

ُه  واًل يـــــــــــروعـــــــــــُ مـــــــــــ  َرســـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــح لـــــــــــغ َأاب ســـــــــــــــــــــــــُ  أَبـــــــــــح

لــــــــي و      ٍر وَأهــــــــح دح رلــــــــو حــــــــر  ذا ســـــــــــــــــــــِ جــــــــَ (1)بــــــــَعســـــــــــــــــــــح
 

  
. العَْسَطلَةُ  : [عسطل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 .(2)هذه لُغَةٌ بَِعيَدةٌ و قاَل : كالعَْلَسَطِة : الَكالُم غيُر ذي نِظامٍ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو

ين : ُمعَْلَسطٌ و ُمعَْسَطلٌ  َكالمٌ  يقاُل :  َكالٌم ُمعَْطلٌَس بهذا المْعنَى. ، وتقدََّم أَْيضاً في الّسِ



14371 

 

 ، كما في المحيِط والمْحَكم. وِحجاَرةٌ بِيضٌ  ونُُشوزٌ  : مكاٌن فيه َصالبةٌ  العَْسقَلَةُ  : [عسقل]

ً و عُه.و تََريُُّع السَّرابِ  أَْيضا  تَلَمُّ

ُ  العَساقيلُ و  هو أَْكبر من الِفْقع وأَشدُّ بياضاً واْستِْرخاًء. التي بَْين البَياِض والُحْمرة ، وقيَل : : الَكْمأَة

 ، بالضِم. ُعسقولٌ و ، كَجْعفٍَر ، َعْسقَلٌ  الواِحدُ 

 ها َشْحمة األَْرض ، وأَْنشَد :وقاَل الجْوَهريُّ هي الَكْمأَةُ الِكباُر البِيُض يقاُل ل

__________________ 
 .«عسجر»( معجم البلدان 1)
 وفيها : العسلطة والعسطلة : الكالم غري ذي نظام ا كالم معسلرت ا وهذه لغة بعيدة زعموا. 342/  3( اجلمهرة 2)
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يـــــــــــــــــــــِف الـــــــــــــــــــــر اب و  نـــــــــــــــــــــِ رٍّ مـــــــــــــــــــــُ رَب فـــــــــــــــــــــِ  َأغـــــــــــــــــــــح

يــــــــرُ عــــــــلــــــــيــــــــه      م  الــــــــَعســــــــــــــــــــــاقــــــــِ حــــــــَ ثــــــــُر الشــــــــــــــــــــــ  (1)مــــــــِ
 

  
 ُجِعال اسماً لواِحٍد كما قالُوا َحضاِجر. : السَّرابُ  العَساقِيلُ و العَساقِلُ و

 قاَل الجْوَهِريُّ : لم أَْسَمْع بواِحِده ونَقَلَه ابُن هشاٍم في شْرحِ الَكْعبية وأَيََّده.

حابِ  : العَساقِلُ و قَةُ من الّسِ  تَْلَمُع هكذا نَصُّ العُبَاِب. الِقَطُع الُمتَفَّرِ

 السَّراِب قَِطعُه ال واِحَد لها ، قاَل َكْعُب ابُن ُزَهْير : َعساقِيلُ  وفي المْحَكِم :

تح  ـــــــــــــَ رِق هـــــــــــــا وقـــــــــــــد عـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي  كـــــــــــــَبن  َأوحَب ِذراعـــــــــــــَ

وِر و      َض ابلــــــــــقــــــــــُ فــــــــــ  لــــــــــَ يــــــــــرُ قــــــــــد تـــــــــــَ (2)الــــــــــَعســــــــــــــــــــــــاقــــــــــِ
 

  

يــــــــــــــٌة  ر انجــــــــــــــِ حــــــــــــــح انــــــــــــــٌة كــــــــــــــَبلن الضــــــــــــــــــــــــــــ  ريح  عــــــــــــــَ

  
َص    َرقــــــــــــ  ــــــــــــَ وِر إذا تـ يــــــــــــرُ ابلــــــــــــقــــــــــــُ (3)الــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــِ

 

  
با ، أَي قد تَغَشَّاها السَّراُب وَغطَّاها ، وهذا من المْقلوِب ألنَّ القُوَر هي التي تَلَفَّعَت  ، َعْسقَلة : َجْمعُ  َعساقِلو ، بالعَساقِيلِ  والقُوُر : الرُّ

 .ُعْسقُول : َجْمعُ  َعساقِيلُ و

 ، فقَلََب ، وقد ذُِكَر في قور. بالعَساقِيلِ  تَلَقَّعَْت القُورُ وقاَل ابُن ِسْيَده : أراَد : وقد 

 ، قاَل ُرْؤبَة : َعساقِل وقاَل األَْزَهِريُّ : وقَِطُع السَّرابِ 

ال  ـــــــــــــــِ َددًا َعســـــــــــــــــــــــــــــاق ـــــــــــــــهـــــــــــــــا جـــــــــــــــُ ر َد مـــــــــــــــن  جـــــــــــــــَ

ال      الئــــــــــــِ ة الســــــــــــــــــــــــــ  ولــــــــــــَ قــــــــــــُ صــــــــــــــــــــــــــح
َ
رِيــــــــــــَدَ  امل (4) ــــــــــــَح

 

  
َد أُتُناً أَْسبَلَْت   السَّراِب. َعساقِلُ  َشعَرها فََخَرَجْت ُجدداً بيضاً كأنَّها (5)يْعني الِمْسَحل َجرَّ

ا تقدََّم أَنَّ  اغانِّيِ على عاَدتِه العَساقِيلَ و العَساقِلَ  قْلُت : فََظَهَر ممَّ وَعْسقاَلُن : د  .اسٌم لِقَطِع السَّراِب ال السَّحاب ، وكأَنَّ المصنَِّف قَلََّد الصَّ

هُ النَّصاَرى له ُسوقٌ  الشام (6) بساِحِل بحر  في كّلِ َسنٍَة أَْنَشَد ثَْعلَب : تَُحجُّ

ال  قـــــــــــــــــَ وش بـــــــــــــــــه َعســـــــــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــَبن  الـــــــــــــــــُوحـــــــــــــــــُ

جِّ ِدايفـــــــــــــا      رحِن حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ (7)ُن صـــــــــــــــــــــــــــاَدَف يف قـ
 

  
 َشبَّه ذِلَك المكاَن لَكثْرةِ الُوُحوش بُسوِق َعْسقاَلن.

 َعْسقاَلن من أَْجناِد الشاِم.وقاَل األَْزَهِريُّ : 

 وقاَل الَجْوَهِريُّ : وهي َعُروُس الشاِم.

 وقاَل ابُن األثير : هي من فِِلْسِطْين.

َكثيٌر من أْهِل الِعْلِم ، في القَْرِن الخاِمِس اْستَْولَى عليها اإلْفَرنُج ،  َخْلقٌ  منها َخَرجَ  وقد ، السالمعليهوفي اللباِب : وبها كاَن داُر إْبراهيَم ، 

ْين يوسف بن أَيُّوب ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، وأَْخَرَب قَْلعَتها َخوْ  فاً من َسْطوةِ الَكفََرةِ فاْستولى عليها لَعَنَهم هللاُ تعالَى ثم فَتَحها السُّْلطاُن َصالُح الّدِ

ا اآلَن فلم يَْبَق بها إاّل الّرسوُم ، فُسْبحان الحّيِ القَيُّوم.الَخراُب إ  لى َزمانِنا هذا ، وأَمَّ

َح ابُن السَّمعانّي القَْوَل األَِخير ، وقاَل : أَْخَطأَ َمن قاَل إنَّها قَْريةٌ ببَْلَخ ، بل هي َمَحلَّةٌ ب ة ببَْلَخ أَو َمَحلَّةٌ  َعْسقَالُن أَْيضاً :و ها َسِمْعت بها ، وَرجَّ

البَْلخيُّ ثِقَةٌ عن عبِد هللِا بِن وهِب وبقيَّة بِن الَوليِد ، وعنه  َوْرداَن العَسقاَلنِيُّ  عيَسى بنِ  عيَسى بُن أَحمَد بنِ  أَبو يَْحيَى منها بها الحِديَث ،

 النَّسائِّي وأَبو حاتٍِم.

 ، أَي أَْعلَى رأََسه ، عن أَبي َعْمٍرو.، يقاُل َضَرَب َعْسقاَلنه  من الرأِْس : أَْعالهُ  العَْسقاَلنُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، عن األْصَمِعّي ، وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد : َعْسقَل : الَكْمأَةُ واِحُدها العَساقِلُ 
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اًل و  ؤًا وَعســــــــــــــــــــــــاقــــــــــِ مــــــــــُ َك َأكــــــــــح تــــــــــُ ــــــــــح يـ ــــــــــَ نـ  لــــــــــقــــــــــد جــــــــــَ

ِر و      بــــــــــَ نــــــــــاِت اأَلوح َك عــــــــــن بــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــح يـ (8)لــــــــــقــــــــــد هنــــــــــََ
 

  
ُع السَّراِب. العَْسقُولُ و العَْسقَلُ و  : تَلَمُّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .280/  3( من قصيدته ابنت سعاد ا واللسان وعجزه يف التهذيب 2)
 ( وهي رواية الصحاح ا وقد ذكرت أيضاً يف اللسان.3)
 واللسان والتهذيب. 125( ديوانه ص 4)
 واللسان : أنسلت.( يف التهذيب 5)
 ليست يف القاموس.« حبر»( لفظة 6)
 ( اللسان بدون نسبة.7)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.8)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُن الذي يَُظنُّ فيُِصيُب كالعاِشِن والعاِكِل ، كما في اللّساِن : وأَْهَملَه الجماَعةُ. العاِشلُ  : [عشل]  : الُمَخّمِ

 ، بالضم : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن. ْصقُولُ العُ  : [عصقل]

 َذَكُر الَجراِد. وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

 ، كما في العُبَاِب. : األعاصيرُ  العَصاقيلُ و قاَل :

كةً : الِمعَى العََصلُ  : [عصل]  .أَْعصالٌ  ويُْكَسُر ، ج ، كما في المْحَكِم ، ، محرَّ

حاحِ :  ، عن األْصَمِعّي ، وأَْنَشَد ألَبي النَّْجم : (1)، وهي األْعفاُج  األَْعصالِ  واِحدُ  َصلُ العَ  وفي الّصِ

ا  الهلــــــــــــــــــــــِ ُد مــــــــــــــــــــــن َأغــــــــــــــــــــــح  يف ابرٍِد يــــــــــــــــــــــربح

رحُع إىل      ي بــــــــــــــه اجلــــــــــــــَ رحمــــــــــــــِ ايـــــــــــــــَ (2)َأعحصــــــــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــِ
 

  
اح : ِرمَّ  وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده للّطِ

ُو  ـــــــــــح ل ـــــــــــهـــــــــــو خـــــــــــِ  إاّل مـــــــــــن املـــــــــــا  اأَلعحصـــــــــــــــــــــــــا ِ ف

يــــــــــــــاض      وِذ أبرٍض ذي اهنــــــــــــــِح جــــــــــــــُ لــــــــــــــح (3)ِء مــــــــــــــَ
 

  
ْفلَى يُْشبِه َشَجرٌ  العََصلُ و  بهاٍء. َعَصلَةٌ  الواِحَدةُ  تَأُْكلُه اإلبُِل وتَْشرب عليه الماَء كلَّ يوٍم ، وقيَل : هو َحْمٌض يَْنبُت على المياِه ، الّدِ

 ، قاَل َحسَّان ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : العََصلُ  يُر منها َسلََّحته ، والَجْمعُ : َشَجَرةٌ تَُسلُِّح اإلبَِل إذا أََكَل البَعِ  العََصلَةُ  وقيَل :

كـــــــــــم  ـــــــــــاهـــــــــــِ ت ـــــــــــاُح مـــــــــــن َأســـــــــــــــــــــــــح ي رُج اأَلضـــــــــــــــــــــــــح  ختـــــــــــَح

َن      ـــــــــح ل ـــــــــِب أيحكـــــــــُ ي ـــــــــِّ ـــــــــن الِح ال رح كســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــَعصـــــــــــــــــــــــَ (4)ال
 

  
 األْضياُح : األَْلبان الَمْمذوقةُ ، وقاَل لَبِيٌد :

ٍر صــــــــــــــــــــــــــــادٌ  و  يــــــــــــــح قــــــــــــــَ بــــــــــــــيــــــــــــــٌر مــــــــــــــن عــــــــــــــُ  قــــــــــــــَ

وٍث بـــــــــــــــا غـــــــــــــــاٍب و      يـــــــــــــــُ لـــــــــــــــُ رح كـــــــــــــــَ (5)َعصـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
حاحِ : يَْبدو بعُض باِطنه الذي ال َشعَر عليه. التواٌء في َعسيِب َذنَِب الفََرِس حتى يُصيَب كاَذتَهُ وفائِلَهُ. : العََصلُ و  وفي الّصِ

 في ُعوِدِه. َعَصلَ  الْنتِصابِه والحِديُث علّيٍ ، َرِضَي هللا تعالَى عنه : ال ِعَوج  ، ومنه االعِوجاُج في َصالبَةٍ  : العََصلُ و

 َكَكتٍِف. َعِصلٌ  وهو (6) كفَِرحَ  ، َعِصلَ  الِفْعلُ و

جَّ وَصلَُب ، وكل ِمْعَوّجٍ فِيِه َصاَلبة فهو أَْعَصلَ و  .َعِصلٌ و أَْعَصلٌ  : اعوَّ

 بالكسِر ، وهو ناِدٌر. ِعَصال ج : الفََرُس الِمْعَوجُّ العَِسيُب ، األَْعَصلُ و

 كَوَجعٍ وِوجاعٍ. َعَصل َجْمعُ  ِعصاالً  ِسْيَده : والذي عْنِدي أَنَّ قاَل ابُن 

ي به الْعِوَجاِجه ، وأَْنَشَد : ويُتَناَوُل به أَْغصاُن الشََّجَرةِ  أَو ُعوٌد يُْقطُف رأُْسه كِمْفتاحٍ : ِمْحَجنٌ  ، الِمْعَصالُ و  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، ُسّمِ

عحصــــــــــــــــــــــــــــا ِ إن  هلــــــــــــــا َرايًّ   م  كــــــــــــــمــــــــــــــِ لــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــــــ 

مح      نـــــــــــَ بح فــــــــــــَ رحِويـــــــــــهـــــــــــا فـــــــــــاذحهـــــــــــَ ك لـــــــــــن تــــــــــــُ (7)إنـــــــــــ 
 

  
ْولَجان أَْيضاً : الِمْعصالُ و اُع والِميجاُر أَْيضاً. كالِمْعصيلِ  الصَّ  ، وهو الِمْعقَُف والصَّ

 ، وهي اليابسةُ ، قاَل الشاِعُر : : ال لَْحم عليها َعْصاَلءُ  اْمَرأَةٌ و

َعصــــــــــــــــالءَ لــيســـــــــــــــــــــتح  هـــــــا  بــِ تـــُ هـــَ َب نــَكـــح لـــــــح مــي الــكـــَ ذح  تـــــــَ

ايهـــــــــــا و      دح ـــــــــــَ ك  ث طـــــــــــَ ـــــــــــٍة َيصـــــــــــــــــــــــــح َدل ـــــــــــح ن ـــــــــــعـــــــــــَ (8)ال ب
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ْبد فيََضعُه على رأِْس َصنَمه ويقوُل : اْطعَْم : فجاَء »في الحِديِث : و ، بَالَ  الرُجُل وغيُره : َعَصلَ و كان لرُجٍل َصنٌَم كاَن يأْتي بالُخْبِز والزُّ

ْبَد ثم (9)ثُْعلُبان فأََكَل الُخْبز  نَم َعَصلَ  والزُّ للَهَروّي : فجاَء ثَْعلَبان أَي بَاَل ، الثُّْعلُبان : َذَكُر الثَّعالِب ، وفي كتاِب الغَِريبَْين  «على رأِْس الصَّ

 فأََكال ، أََراَد تَثْنِيةَ ثَْعلَب ، وقد َمرَّ تَْحِقيقُه في ثعلب.

__________________ 
 ( األعفاج من الناس ومن ا افر ومن السباع كلها : ما يصري الطعام إليه بعد املعدة.1)
 .331/  4( الثاين يف الصحاح واللسان واملقايي  2)
 ( اللسان.3)
 والتهذيب وعجزه يف الصحاح.« أستاههم»واللسان وفيه :  176( ديوانه ط بريوت ص 4)
 والصحاح. 330/  4واللسان واملقايي   145( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( عل  هامش القاموس : وكفرح : اعوج  ِخلحَقًة ا فإن كان اعوجاُجه به ا قلت : عصر تعصياًل اه من هامش املو.6)
 والتكملة. 418/  3اجلمهرة ( 7)
 وتقدم يف عند . 330/  4( اللسان والتهذيب واملقايي  8)
 .«قوله : اخلبز ا كذا خبطه ا والذي يف اللسان : اجل  ا فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)



14376 

 

َجه : يَْعصلُه َعْصالً  العُودَ  َعَصلَ و وكفََرحٍ : اْعَوجَّ ِخْلقَةً ،  ، وفي بعِض النسخِ : ، كفَِرحَ  َعِصلَ  قْلَت :فإن كاَن اْعوَجاُجهُ ِخْلقَةً  تَْعويجاً ، َعوَّ

َل تَْعِصيالً  فإَن كاَن اْعِوجاُجهُ به قْلت  .َعصَّ

 قَبََض على َعَصاهُ. كاْطَمأَنَّ إذا اْعَصأَلَّ  قاَل ابُن َخالََوْيه :و

 الرُجُل ، وأَْنَشَد : َعصَّلَ  ، عن أَبي َعْمٍرو ، وقد : اإلْبطاءُ  التَّْعصيلُ و

ِب  راُن َأي  أَلـــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــــــــُح بـــــــــــــــــــــــُ  أيحلـــــــــــــــــــــــِ

رَ و      رِي   َعصـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــح رَ الـــــــــعـــــــــَ ِب  َعصـــــــــــــــــــــــح لـــــــــح (1)الـــــــــكـــــــــَ
 

  
 واألَْلُب : السَّْوُق الشَّديُد.

دُ  ، الِمْعَصلُ و دُ  كِمْنبٍر : الُمَشّدِ واُب : الُمتََشّدِ  ريِمِه.على غَ  ، كذا في النسخِ ، والصَّ

ْلُب. : السَّْهُم الشَِّديدُ  العاِصلُ و  الصُّ

لُ و هاِم ، الُمعَّصِ ٍث : ما يَْلتوي إذا ُرِمي به من الّسِ  تَْعصيالً. َعصَّلَ  ، وقد (2) كُمَحّدِ

لَْت  ُل ، بالضاِد المْعجمة ، من َعضَّ ي عن علّيِ بن َحْمزة قاَل : هو الُمعَّضِ  ت البَْيَضةُ في َجْوفِها.إذا اْلتَوَ  (3)وَحَكى ابُن بَّرِ

 ، وقاَل نَْصُر : َطريُق بشّقِ الدَّْهناء من طريِق البَْصرةِ. ، كقُْنفٍُذ : ع العُْنُصلُ و

اِد وفَتِْحها ، قاَل الفََرْزدُق : العُْنُصلَْينِ  ، ويقاُل له أَْيضاً َطريقُ  من اليَماَمِة إلى البَْصَرةِ  : هو َطريقٌ  العُْنُصلِ  َطريقُ و  ، بضِم الصَّ

ريـــــــــــ   اح أَراد طـــــــــــَ لـــــــــــَ نحصـــــــــــــــــــــــــُ تح  الـــــــــــعـــــــــــُ نـــــــــــَ  فـــــــــــيـــــــــــامـــــــــــَ

ِم      َتشـــــــــــــــــــــائـــــِ َو  مـــــُ يـــــُ  يف انئـــــي الصـــــــــــــــــــ  (4)بـــــــه الـــــعـــــِ
 

  
ي ، أَْربَُع لُغاٍت َذَكَرهنَّ الجْوَهِريُّ : كقُْنفٍُذ وُجْنَدٍب ويَُمدَّان ، العُْنُصلُ و حاحِ :  ويُْعَرُف باإلْسقالِ  ، عَناِصلُ ال ، والَجْمعُ  البََصُل البَّرِ ، وفي الّصِ

يه األطبَّاُء اإلْسقال.  وهو الذي تَُسّمِ

 * قْلُت : الَمْعروُف عْنَد األَطبَّاء االْسِقيل كما تقدََّم.

ِة. ببََصِل الفارِ  يُْعَرُف أَْيضاً :و  ، وهذا أَْشَهر عْنَد العامَّ

حاحِ : ويكوُن منه َخلٌّ ، عن   اسرافيون كذا في نسخ ، وفي بعِضها : بن اسرافيون.وفي الّصِ

 * قْلُت : إنَّما هو يَْحيَى بُن سرافيون صاِحُب الكناش.

 بَْقلَةٌ ولم يَُحلِّها. العُْنُصلُ  وقاَل كراٌع :

.وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : هو نَْبٌت في البََراِرّيِ ، وَزَعُموا أَنَّ الَوَحامى تَْشتَِهيه وتَأُْكلُه ،  يُّ  قاَل : وَزَعُموا أَنَّه البََصُل البَّرِ

اِث يْظَهُر ُمْنبسطاً َسْبطاً.  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : هو َوَرٌق ِمثُْل الُكرَّ

ةُ : هي ُشَجْيرةٌ ُسْهِليَّة تَْنبُت في َمَواِضع الماِء والنََّدى نَبات الَمْوزة ، ولها نَْور كنَْور السَّْوَسن األَ  ْجُرُسه النَّْحُل ، والبَقَر تأُْكُل ْبيض توقاَل ُمرَّ

بُِو والَحْشَرَجةِ  نافِعٌ  نافٌِع لَداِء الثَّْعلَِب والفاِلجِ والنَّسا ، وَخلُّهُ  َوَرقها في القُُحوط يُْخلَط لها في العَلَِف ، ْدِر ، للسُّعاِل الُمْزِمن والرَّ  من الصَّ

ي البََدَن الضَّعيفَ   ، وله مْدَخٌل في الِكيمياِء َكبيٌر ليَس هذا محلُّ ِذْكره. ويُقَّوِ

اِجز : للُمْعَوّجِ الساقِ  األَْعَصلِ  ، بالضِم : َجْمعُ  العُْصلُ و  اليابِس البََدن ، قاَل الرَّ

 الُعصحرُرب  َخريحٍ يف الّرِجاِ  و 
فُ الُمالِزُم للشي هو األْعَصلُ  أَو  عليه. (5) ِء والُمتَعَّطِ

ً و  أَي ُمْعوجٌّ َشديٌد ، قاَل أَْوُس : العََصلِ  بَيِّن أَْعَصل ، يقاُل : نابٌ  للناب األَْعوج أَْيضا
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 (6)رأَيُت هلا انابً من الش رِّ َأعحَصال 
 وقاَل غيُره :

__________________ 
ويف التهذيب محران « قوله : محران ا كذا خبطه كاللســـان والذي يف التكملة : محدان ا فحرره»ملصـــرية : ( اللســـان والتكملة وهبامش املطبوعة ا1)

 .330/  4أيضاً ا وعجزه يف املقايي  
 .«اعّوج خلَقًة فإنح كاَن اعِوجاُجُه به قلت : عص ر تعصيال« : وكفرح»( عل  هامش القاموس : 2)
 ( يف اللسان : عّضلت الدجاجة.3)
 برواية : فياسرت بد  فيامنت واللسان. 296/  2يوانه ط بريوت ( د4)
 ( يف القاموس ِبر املالزِم واملتعطِف ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  رفعهما.5)
 .83( صدره يف ديوانه ص 6)

 إين امرٌ  أعددُت للحرب بعد ماو 
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 (1) ُعصحرُ َضُروٌس هَتُُز الناَس أَنحياهُبا 
ً و ةٌ ، قاَل لَبيٌد : ُعْصلٌ  ، وِسهامٌ  (2) السَّْهُم الُمْعَوجُّ  أَْيضا  : ُمْعَوجَّ

قـــــــــــًا صــــــــــــــــــــــــائـــــــــــبـــــــــــاً  وحَم رِشــــــــــــــــــــــــح ُت الـــــــــــقـــــــــــَ يـــــــــــح َرمـــــــــــَ  فــــــــــــَ

      َ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ رِ ل ـــــــــــُعصـــــــــــــــــــــــــح رح  ابل عـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ قـــــــــــح
ُ

(3)وال ابملـــــــــــ
 

  
 ، قاَل أَبو َصْخر : ع : ُعْصلٌ و ويُْرَوى : لَْسنَ 

رحٍ   تح ذاُت عـــــــــِ فـــــــــَ هـــــــــاعـــــــــَ ـــــــــُ ل هـــــــــا  ُعصـــــــــــــــــــــــح رائمـــــــــُ ـــــــــَ  ف

ل       د اجح ٌش قـــــــَ يـــــــاُ هـــــــا َوحح حح َواُمهـــــــا  (4)فضــــــــــــــَ (5)ســــــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَكتٍِف : ُمْعَوجُّ الَمتِْن. َعِصلٌ  َسْهمٌ 

 أَْيضاً : السَّْهُم القَِليُل الريِش. األَْعَصلُ و

حاحِ ، زاَد غيُره : ال يقِدُر على اْستِقاَمتِها لَصالبَتِها. َعِصلةٌ  وَشَجَرةٌ   ، كفَِرَحٍة : َعْوجاُء ، كما في الّصِ

 : ُمْعَوجٌّ َشديٌد ، قَاَل َصْخر : َعِصلٌ  ونابٌ 

ٍة  ظــــــــــــَ َر ابهــــــــــــِ بــــــــــــح رح قـــــــــــــَ م أَقحصــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــ  ثـــــــــــــَ
ُ

 َأاب املــــــــــــ

ا      ُروٍس انهبــــــــــُ يــــــــــَك مــــــــــينِّ ضــــــــــــــــــــــــَ رُ  حتــــــــــِ (6)َعصــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 : اشتدَّ ، وَوَصَف َرُجٌل َجَمالً فقاَل : إذا أَْعَصلَ و نابُه َعِصلَ و بْعَدما يُِسنُّ ، أَي َشرٌّ َعِظيمٌ  يَْعَصل أَي هي قَِديمةٌ ، وذِلَك أَنَّ ناَب البَعيِر إنَّما

 يقاً ، وال تُحاِب به َصِديقاً ، وقاَل أَبو َصْخر الُهَذِليُّ :نابُه وَطاَل قِرابُه فبِْعه بَْيعاً َدلِ  َعِصلَ 

ىًت أَ  ال فـــــــــَ يـــــــــُب فـــــــــَ شـــــــــــــــــــــــِ
َ
ين امل مـــــــــَ كـــــــــَ َا َأحـــــــــح حـــــــــِ  فـــــــــَ

ٌم و      حــــــــــــح ٌر وال قــــــــــــَ مــــــــــــح رَ غــــــــــــُ  (7) ؟ابِزد َأعحصــــــــــــــــــــــــــَ
  

: يابُس البََدِن ، وهي  أَْعَصل ُخذُوا عنه يَْمنةً. ورُجلٌ ، أَي  «العََصل ياِمنُوا عن هذا» حِديُث بَدٍر : الّرْمُل الُمْلتِوي الُمْعَوجُّ ، ومنه العََصلُ و

حاحِ ، ويقاُل : َسلََك طريقَ  العُْنُصلَْين َعْصالةُ ، ويقاُل للرُجِل إذا أََضلَّ : أََخَذ في طريقِ   أَي الباِطل. العُْنُصلَْين ، كما في الّصِ

 : َشديٌد ، وهو مجاٌز والعَْصالَوان : ُشْعبتان تَُصبَّان على ذاِت ِعْرٍق ، قالَهُ نَْصر. أَْعَصلُ  وأَْمرٌ 

كةً وكسفينٍة : كلُّ َعَصبٍَة َمعَها لَْحٌم َغِليظٌ  العََضلَةُ  : [عضل] ، هكذا في النسَخ  ، كَكتٍِف ونَُدٍس  َعِضلٌ  فهو َعَضالً  كفَِرحَ  َعِضلَ  ، وقد ، محرَّ

م ، قاَل بعُض األَْغفاِل.والصَّواُب : وب تَْين ُمَشدَّد الالَّ  ضمَّ

ال   اِدَر الـــــــــــــُعضــــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــَ ُح الـــــــــــــكـــــــــــــُ طـــــــــــــِ نـــــــــــــح  لـــــــــــــو تــــــــــــــَ

ال       تـــــــــــَ ـــــــــــح ه فـــــــــــافـ ُؤوَن رأحســـــــــــــــــــــــــِ تح شـــــــــــــــــــــــــُ (8)َفضـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 ساقِِه. َعَضلَةُ  ، أَو َضخَمتْ  العََضلِ  صاَر َكثيرَ 

 ِق والعُضِد.كلُّ لَْحمة َغِليظٍة ُمْنتَبِرة ِمثْل لَْحم السا العََضلة وقاَل اللّْيثُ 

حاحِ والعُبَاِب : كلُّ لَْحمة ُمْجتَِمعة ُمْكتَنِزة في َعَصبَة فهي  .َعَضلَةٌ  وفي الّصِ

حاِح : َضيَّقَ  َعَضالً : عليه َعَضلَ و  عليه تَْعضيالً. َعضَّلَ  وحاَل بَْينه وبَْين ُمَراِده ، وفي الّصِ

دَّةُ  العَْضل إذا ضاقَْت عليه به الِحيَل ، وأَْصلُ  كأَْعَضلَ  ابن ُدَرْيدٍ  (9)عن  اْشتَدَّ  أي به األمرُ  َعَضلَ و  األْمُر : َغلَبه. أَْعَضلَهُ و : الَمْنُع والّشِ

 ُمثَلَّثَةً. يَْعُضلُها المْرأَةَ  َعَضلَ و

ا الفَتْح فال يُْعَرُف  قاَل شْيُخنا الضَّم هو األَْفَصح األَْعَرُف ، وبه َوَرَد الذكر ، والَكْسُر لُغَةٌ َحَكاها في االقتطاِف كابِن القطَّاعِ وابن ِسْيَده ، وأَمَّ

 وال َوْجه له إذ ال ُموِجَب له كما ال يَْخفَى ، وهللاُ تعالَى أَْعلم.
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ل. * قْلُت : وكأَنَّ المصنَِّف يْعنِي بالتَّثْليِث أَنه من األَبواِب الثالثِة نََصَر وَضَرَب وَعِلَم ال أَنَّه من َحدِّ  ْهِن فتأمَّ  َمنََع كما يُتَبَادر إليه في الذِّ

 ، نَقَلَهما وِعْضالً وِعْضالناً بكسرهما بالفَتْح َعْضالً 

__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة.1)
 ( ضبطت يف القاموس ابجلر فيهما ا وسيا  الشارح اقتض  الرفض.2)
 .«ابلعصرلسن »واللسان وفيه  147( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«قوله : قد أجل  ا بدرج اهلمزة»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 واللسان. 953/  2( شرح أشعار اهلذليا 5)
 واللسان والتهذيب. 229/  2( ديوان اهلذليا 6)
 واللسان. 928/  2( شرح أشعار اهلذليا 7)
 ( اللسان.8)
 : إذا غلة واشتد.وَعض ر يب األمر وأعضر »وفيها  93/  3( اجلمهرة 9)
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َلهاو  الفر اُء ا ُلوُهنَّ َأْن يَ ْنِكْحَن ) عزوجلا قاَ   ُ ا   ُلحماً  َأي من الت زوجِ  َمنَـَعها الز َوجَ  تـَعحضــــــــــياًل إذا َعضــــــــــ  َفال تَ ْعض       ُ
لِياء ا وأَم ا قوحلُه تعاىَل  (1) (َأْزواَجُهنَّ  ُتُموُهنَّ ِإاّل )ا قيَر خطاٌب لألزحواِج ا وقيَر لألوح ُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَ ْعِض ما آتَ ي ْ َوال تَ ْعض  ُ

َرأَتِه ا وهو أنح ُيضار ها و  الَعضحرَ  ا وَأن   (2) (َأْن َيَِْتنَي ِبفاِحَشة  ُمبَ يَِّنة   َرهتا ليضحَطر ها يف هذه اآيِة من الز وحِج المح ال حُيحِسن ِعشح
اًل ألَن ه مَيحنعها َحق ها من النـ َفقِة وُحســــح  َهرها ا َل اه  ُ تعاىَل َعضــــح رِها الذي أَمح رة ا كما بذِلَك إىل االفحِتداِء منه مبهح ِن الِعشــــح

 هلا من الن كاح إذا َدَعتح إىل كفؤهلا. َأن  الَود  إذا َمَنَض ُحرحمته من الت زويِج فقد َمَنعها اَ    الذي أُبيحَ 
 َضاَق. إذا الَمكاُن تَْعضيالً  بهم َعضَّلَ  من المجاِز :و

لَتِ و  بهم ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ أَي لَكثْرتِهم ، وأَْنَشَد ألَْوس : َغصَّتْ  إذا األَرُض بأَْهِلها َعضَّ

ريضــــــــــــــــــــــــًة  ا ابلــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــاِء مــــــــــَ نــــــــــ  َر  اأَلرَض مــــــــــِ ــــــــــَ  تـ

لـــــــــــةً      َعضـــــــــــــــــــــــــِّ َرم مـــــــــــِ  مـــــــــــُ َرمـــــــــــح ٍض عـــــــــــَ مـــــــــــح ا ِبـــــــــــَ (3)نـــــــــــ 
 

  
لَتِ و  إْعضال هذا من (4)تَْعضيالً إذا نَِشَب الولُد فََخَرج بعُضه ولم يَْخُرْج بعٌض فبَِقَي ُمْعتِرضاً ، وكاَن أَبو ُعبَْيدة يََرى  الَمْرأَةُ بَولَِدها َعضَّ

لٌ و بغيِر هاءٍ  ُمْعِضلُ  كأَْعَضلَْت فهي ِوالُده َعُسَر عليها إذا عضلَتْ  األَْمِر ويََراه منه. وقيَل : ثٍ  ُمعَّضِ  ببَْيضها ، وكذا الدَّجاجةُ  أَْيضاً ، كُمَحّدِ

 كالشاِء والطَّيِر ، قاَل الُكَمْيت : وغيُرها

هــــــــــــــا و  تــــــــــــــاجــــــــــــــِ ب  نــــــــــــــِ م  غــــــــــــــِ وُر َأهــــــــــــــَ  إذا األُمــــــــــــــُ

رحَت كــــــــــــر       رٍ َيســــــــــــــــــــــــــ  عضــــــــــــــــــــــــــِّ ّرِ   مــــــــــــُ طــــــــــــَ (5)ومــــــــــــُ
 

  
لٍ  وقاَل اللَّْيُث : يقاُل للقََطاةِ إذا نََشَب بَْيُضها : قََطاةٌ   .ُمعَّضِ

ٌق وامرأَةٌ وقا لٌ  َل األَْزَهِريُّ : َكالُم العََرِب : قََطاةٌ ُمَطّرِ ّي : ُمعَّضِ اغانيُّ لنَْهَشل بن َحّرِ  ، وأَْنَشَد الصَّ

 هلـــــــــــا  (6)تـــــــــــر  الـــــــــــرجـــــــــــاَ  قـــــــــــعـــــــــــودًا فـــــــــــاحيـــــــــــون 

رِ دأب      هــــــــا املــــــــعضــــــــــــــــــــــِّ ــــــــَ ي اَلقــــــــِ تح مــــــــَ اقــــــــَ  قــــــــد ضــــــــــــــــــــــَ

  
 .معاضيل والغنم

لَتِ  وقاَل أَبو ماِلٍك : لها قد بَظْبيةٍ  َمرَّ  أَنَّه السالمعليهفي حِديِث عيَسى ، و َولَِدها إذا َغصَّ في فَْرِجها فلم يَْخُرج ولم يَْدُخل ،المْرأَةُ ب َعضَّ  َعضَّ

 ولُدها.

لَةً  مْعنَاه أَنَّ ولََدها َجعَلَها  حيُث نَِشَب في بْطنِها ولم يَْخُرج ، قالَهُ ابُن األثيِر. ُمعَّضِ

 فأَْعياُهم َدواُؤه. : َغلَبَهم أَْعَضلَُهمو الدَّاُء األَِطبَّاءَ  تَعَضَّلَ و

 ، قالَْت لَْيلَى : ُمْعيٍ غاِلبٌ  : َشِديدَ  ، كغُرابٍ  ُعَضالٌ  َداءٌ و

اِء  َن الـــــــد  اهـــــــا مـــــــِ فـــــــَ ـــــــُعضـــــــــــــــــــــا ِ شـــــــــــــــــــــَ  الـــــــذي هبـــــــا  ال

اهـــــــــــا      قـــــــــــَ نـــــــــــاَة ســـــــــــــــــــــــــَ ز  الـــــــــــقـــــــــــَ الٌم إذا هـــــــــــَ (7)غـــــــــــُ
 

  
 الُمْنَكر الذي يأُْخذُ مباَدَهةً ثم ال يَْلبَث أَن يَْقتُل ، وهو الذي يُْعيي األِطبَّاَء ِعالُجه. العُضال وقاَل َشِمٌر : الدَّاءُ 

 وقاَل ابُن األَثيِر : هو المرض الذي يُْعِجُز األِطبَّاَء فال َدواَء له.

 أَي َغْيُر ذاِت َمثْنَِويَّة قاَل : : شديدةٌ ال َمثْنَِويَّةَ فيها الٌ ُعض َحْلفَةٌ و

 (8)إيّنِ َحَلفحُت َحلحَفًة ِعضاال 
 هنا داِهيَة عِجْيبة أَي َحلَْفُت يَِميناً داِهيَة َشِديَدة. ُعضالٌ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ وأَْنَشَد : َكثَُرْت أَْغَصانُها والتَفَّتْ  ، بالَهْمِز ، كاْطَمأَنَّْت : الشََّجَرةُ  اْعَضأَلَّتِ و
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جــــــــــــــــــاع  هــــــــــــــــــا َأميحٌ شــــــــــــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــَبن  زِمــــــــــــــــــامــــــــــــــــــَ

َرأ َد يف ُغصـــــــــــــــــــــــــــــوٍن      ةتــــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  ئـــــــــــــــِ عحضـــــــــــــــــــــــــــــَ (9)مـــــــــــــــُ
 

  
 وهي ُهَذِليَّة شاذَّة. (10)َهَمَز على قْوِلهم َدأَبَّة 

__________________ 
 .233( البقرة اآية 1)
 .19( النساء اآية 2)
 واألساس والتهذيب. 346/  4واللسان والصحاح واملقايي   121( ديوانه ط بريوت ص 3)
ويراه منه ا كذا خبطه وهو تكرار ا وعبارة اللســــان : حيمر هذا عل  إعضــــا  األمر  -إىل قوله  -قوله ير  هذا »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 4)

 .«ويراه منه
 ( اللسان.5)
 .«قوله : فاحيون هلا ا كذا خبطه وهو غري  اهر فحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( اللسان.7)
 .«غصاالً »( اللسان بدون نسبة ا وابألصر 8)
 .«ترأّد»بد  « تراء »والتهذيب والصحاح والتكملة ا ويف الصحاح ( اللسان 9)
 -كتب حباشية نسخة امكم الجي »( كذا ابألصر واللسان وحباشيته : 10)
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 ، وهي النَّاِعَمة. (1)وقاَل األَْزَهِريُّ : الصَّواُب ُمْعَطئِلَِّة بالطاِء 

ُجُل الداِهيَةُ  الِعْضلُ و ، عن ابِن األْعَرابّيِ أَْيضاً  الشَّديُد القُْبحِ كالُمْعِضِل كُمْحِسنٍ  ءُ أَْيضاً : الشيو ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الشَّديدُ  ، بالكسِر : الرَّ

 ، وأَْنَشَد :

 ِعضحرِ ِمنح ِحَفايفَح ِلم ٍة د و 
 أَو هو بالفَتْح. ، كما في العُبَاِب ، بالتحريِك : ع بالباِديَِة كثيُر الِغياِض  ، العََضلُ و

يِش ، وهما القاَرةُ من ِكنانَةَ ، وقد تقدََّم شي بُن الهوِن بِن ُخَزيَمةَ أَبو قَبيلةٍ  َعَضلُ و  ٌء من ذِلَك في قور ، وديش.، أَخو الّدِ

 الُجَرذُ. : العََضلُ و

 وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو َذَكُر الفأِْر.

الُجَرذُ ، وهكذا هو  العَُضلُ و بالضِم الداِهيَة ، ثم قاَل : العُْضلَة إذ أَتَى به عقَب قْوِله : ِسياُق َكالِم الجْوَهِرّيِ يَْقتَضي أَنَّه بضِم العينِ و

ا لم يَْهتِد  وليَس كذِلَك ، وإنَّما هو بالتَّحريِك فقط العَْينِ  (2)َمْضبوٌط في سائِِر النسخِ بضِم  ة ، ولمَّ كما َضبََطه ابُن األَْعَرابّيِ وغيُره من األئِمَّ

ر فال يْدري االْعِتراض على أَّيِ شيلمَ  حاحِ ا قلناه شيخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى قاَل : َكالُم المصنِِّف هنا غيُر ُمحرَّ ٍء ، والذي في أُُصوِل الّصِ

ل ذِلَك. بَه ، انتََهى فتأَمَّ  هو ما َحَكاه المصنُِّف وَصوَّ

 ، بالكسِر ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن أَبي نَْصر. ج ِعْضالنٌ 

حاح. العَُضلِ  من ُعْضلَةٌ  ، يقاُل : إنَّه بالضمِ  ُعْضلَةٌ  كُصَرٍد وقُْفٍل : الدَّواهي ، الواِحدُ  ، العَُضلُ و  أَي داِهيَةٌ من الدَّواِهي ، كما في الّصِ

 من العََرِب ، عن اْبِن ُدَرْيٍد. بَْطنٌ  ، كُجَهْينَةَ : ُعَضْيلَة كُصَرٍد : ع. وبَنُو ، العَُضلُ و

، « ليَس لها أَبو الَحَسنِ  ُمْعِضلة أَعوذ باهلِل من كلِّ »في حِديِث ُعَمر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : و ، ُمْعِضلة ، َجْمعُ  الُمْعِضالُت : الشدائِدُ و

لة ويُْرَوى ْعبة. ُمعَّضِ  ، أََراَد الَمْسأَلةَ أَو الُخطَّة الصَّ

َزبَّاُء ذاُت َوبٍَر أَْعيت قائَِدها وسائِقَها ، لو َوَرَدْت على أَْصحاِب محمِد ،  قاَل : ُمْعِضلة ي حِديِث الشَّْعبّي أَنّه كاَن إذا ُسئِل عنفو

لَتْ  ، وسلمعليههللاصلى  بهم. ألْعَضلَتْ  بهم ، ويُْرَوى لعَضَّ

  عنها َذْرعاً إلْشكالها.قاَل األَْزَهريُّ : مْعناه أَنَّهم يَِضيقون بالجوابِ 

 وال أَبا َحَسن. (3) ُمْعِضلة في حِديِث معاِويَة ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، وقد جاَءتْه َمْسأَلةٌ و

النافِيَة إنّما تَْدُخل على النَِّكَرات دْوَن قاَل ابُن األَثيِر : أَبو َحَسِن َمْعرفةٌ ُوِضعَت موِضَع النَّكرةِ َكأَنَّه قاَل : وال َرُجَل لها كأَبي َحَسٍن ، ألنَّ ال 

 الَمعاِرِف.

 ، كما في العُبَاِب. الِعْضيَلُّ ، كِقْرَشّبٍ : اللئيُم الّضيُِّق الُخلُقِ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ضَّالً أَي ُمَوثََّق الَخْلق ، وفي ِروايٍَة :ُمعَ  كانَ  أَنَّه:  وسلمعليههللاصلىفي صفَِة َسيِّدنا َرُسول هللِا ، و .َعَضلَتَه َعضالً : ضربت َعَضْلته

داً   ، وهو أَثْبُت. ُمقَصَّ

 من النِّساِء : الُمْكتَنِزة السَِّمجة. العَِضلَةُ و

 ن ما يُِريُد.عليه في أَْمِره تَْعضيالً : َضيََّق وحاَل بَْينه وبَيْ  َعضَّلَ و

 ِء : َضاَق.ُء عن الشيالشي َعضَّلَ و

لُ و اِد الُمْهَملةِ  الُمعَّضِ ِث : الذي يَْلتِوي إذا ُرِمَي به ، هكذا َرَواه عليُّ بُن َحْمزة ، وَذَكَره غيُره بالصَّ هاِم ، كُمَحّدِ  وقد تقدََّم. من الّسِ
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__________________ 
: هذا غلرت ليســــــت اهلمزة يف اعضــــــب  مزيده فيكون من ابب الثالثي ويكون وزنه حينئذ افعب  وإلا اهلمزة أبيدينا معزواً البن خلصــــــه ما نصــــــه  -

 .افعب  األفعا  يف ولي  سيبويه نصوص من هذا وشبهه كاطمبن  افعلر وزنه رابعي وهو ا تعاىل هللارحمهأصلية عل  مذهب سيبويه ا 
قا  ومنه : شــــــــجر غيطر أي انعم. وقد  .. مغطئلة ابلغا والطاء التكملة نقاًل عن األزهري :( كذا ابألصــــــــر والتهذيب واللســــــــان والذي يف 1)

 صد  اأَلزهري ا فإن أاب عبيد ذكر يف الغريب املصنِّف يف ابب مفَعِلرٍّ املغطئر ا الراكب بعضه بعضاً.
 ( يف الصحاح املطبوع ضبطت ابلقلم ابلتحريك.2)
 وله : مسبلة معضلة عبارة اللسان : جاءته مسبلة مشكلة فقا  : معضلة اخل.ق»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
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لَةُ و ثٍة : التي يَْعُسُر عليها ولُدها حتى تموت  الُمعَّضِ . (1)كُمَحّدِ  ، قالَهُ اللّْحيانيُّ

ة : مَّ  ويقاُل : أَْنَزَل بي القوُم أَْمراً ُعضاالً ال أَقُوُم به ، قاَل ذو الرُّ

ِذفح ملـــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــٍة َحصـــــــــــــــــــــــــــــــــاٍن مل أَق  ؤمـــــــــــــــــــن

بــــــــــــــــــًة ُعضــــــــــــــــــــــــــــــــاال      وجــــــــــــــــــِ (2) ذحِن   مــــــــــــــــــُ
 

  
لُه  .ُمْعضلٌ  فإذا لَِزم فهو ُعضالٌ  ويقاُل : األَْمُر أَوَّ

لَتِ  ويقاُل :  الناقةُ تَْعِضيالً وبَدََّدت تَْبِديداً وهو اإلْعياُء من الَمْشي والّرُكوب وُكّلِ َعَمٍل. َعضَّ

 : اْشتَدَّ وَغلَُظ واْستَْغلَق. أَْعَضلَنيو بي أَْعَضلَ و بي األَْمرُ  َعضلَ و

وهو األَْمُر  العُضالِ  : هو من (3)« لُكوفَة ما يَْرَضْون بأَميرٍ بي أََهُل ا أَْعَضلَ » قَْول ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : قاَل األُمويُّ في تْفِسيرِ 

 الشَّديُد الذي ال يقوُم به صاِحبُه ، أَي ضاقَْت َعلَيَّ الِحيَُل في أَْمِرهم وَصعُبَْت َعلَيَّ مداَراتُهم.

يِّقَة الَمَخاِرج. الُمْعِضلَةُ و ثٍة : الُخطَّة الضَّ  ، كُمْحِسنٍَة وُمَحّدِ

ْفلَى أَو يُْشبُهه عن أَبي َعْمرو. العََضلَةو كةً : َشَجُر الّدِ  ، محرَّ

َف.  وقاَل األْزَهِريُّ : أَْحِسبُه العََصلة بالصاِد فُصّحِ

. اغانيُّ : والصَّواُب ما قالَهُ األَْزهِريُّ  قاَل الصَّ

. ، كَجْعفَرٍ  العَْضبَلُ  : [عضبل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

ْلبُ  ُدَرْيٍد : هو وقاَل ابنُ   وليَس بثَْبٍت. ، َحَكاه عن اللّْحيَانّي ، قاَل : الصُّ

ْل.  * قْلُت : وكأَنَّه تَْصِحيُف الِعْضيَّلِ كِقْرَشّبٍ الذي تقدََّم آنفاً فتأَمَّ

. وفي اللّساِن : أَي القاروَرةَ  َعْضَهلَ  : [عضهل] اغانيُّ  كعَْلَهَضها. َصمَّ رأََسها : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 * قْلُت : وهو َمْقلوٌب.

اغانيُّ وابُن ِسْيَده ، وُعطوالً  ، وعليه اْقتََصَر الجْوَهِريُّ ، المرأةُ ، كفَِرَح ، َعَطالً ، بالتحريكِ  َعِطلَتِ  : [عطل]  تَعَّطلَتْ و بالضِم ، نَقَلَه الصَّ

 ولم تَْلبَس الزينة. إذا لم يكن عليها َحْليٌ 

حاحِ : إذا َخال ِجيُدها من القاَلئِِد. وفي  الّصِ

اِغُب : ينَة والشغل. العََطل وقاَل الرَّ  بغيِر هاٍء أَْنَشَد القَنانّي : عاِطلٌ  فهي فْقَداُن الّزِ

اًل و  رتحِ عــــــــاطــــــــِ ِة الســــــــــــــــــــــِّ فــــــــ  تح مــــــــن كــــــــُ َرفــــــــَ  لــــــــو َأشــــــــــــــــــــــح

اُض      ِه َخضـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ زاٌ  مـــــــــا عـــــــــَ ُت غـــــــــَ لـــــــــح قـــــــــُ (4)لـــــــــَ
 

  
تَْين ُعُطلٌ و من النِّساِء التي ليَس في ُعنُقها َحْلٌي وإن كاَن في يََدْيها وِرْجلَيها ، العاِطلُ  وقيَل : أَنَّ عائَِشةَ َرِضَي هللاُ  الحِديُث : ، ومنه بضمَّ

ً تعالَى عنها َكِرَهت أَن تَُصلِّي المْرأَةُ  اُخ : ُعُطالً ولو أَن تُعلِّق في ُعنُقها خْيطا  ، وقاَل الشمَّ

 (5)اي  َبحيًة ُعُطاًل ُحس انَة اجلِيد 
،  ُعطَّلٍ و َعواِطلَ  نِْسوةٍ  من ، وكاسيٍة حاليٍة ال يزينُها الَحْلُي والُحلل. العََطلو ، ال يشينُها العُْريُ  ُعُطل ومن َسَجعاِت األساِس : ربَّ عاريةٍ 

تَْين ُعُطل َجْمعُ  أَْعطالٍ و ، َعاِطل ٍر ، ِكالُهما َجْمعُ كُسكَّ   ، قاَل اْمرُؤ القَْيِس : ِمْعطالٌ  وُمعتاَدتُها بضمَّ

ـــــــــاً  ب َنصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَك مـــــــــُ رِي ـــــــــُ ـــــــــمـــــــــَ  إذ ت ل ـــــــــاد ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــي  ل

اِ  و      طــــــــَ عــــــــح ــــــــَ  مبــــــــِِ ــــــــي ــــــــرِّميح ل ــــــــِد ال ي ــــــــدًا كــــــــجــــــــِ ي (6)جــــــــِ
 

  
، عن ابِن ُدَرْيٍد ، قاَل  : َمواقُع ُحِليِّها َمعاِطلُهاو التي ال تُبالي أَن تَتَقَلَّد القاَلئِد ِلجماِلها وتماِمها.من النِّساِء الَحْسناء  الِمْعطالُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

 األْخَطُل :
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َرهـــــــــٍة  َرهـــــــــح ـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــاٍ  بـ كح يحضـــــــــــــــــــــــاَء مـــــــــِ ـــــــــَ ن كـــــــــرِّ بـ  مـــــــــِ

تح      ــــــــــَ هــــــــــازان لــــــــــَ عــــــــــاطــــــــــِ ب  مــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــذ  ــــــــــد رِّ وال (7)ابل
 

  
__________________ 

 اللسان : ميوت.( يف 1)
 واللسان والتهذيب. 441( ديوانه ص 2)
 .«يف اللسان زايدة : وال يرضاهم أمري»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ( صدره :5)

 دار الفتاة الجي كنا نقو  هلا
 واألساس. وعجزه يف اللسان والتهذيب. 21انظر الديوان ص 

 الضبرت عنه.و  140( ديوانه ط بريوت ص 6)
 والتكملة وعجزه يف اللسان والتهذيب. 184( ديوانه ص 7)
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 ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على اإلبِِل ، وقاَل األْعَشى : من الَخْيل واإلبِل التي ال قالئَِد عليها وال أَْرساَن لها األَْعطالو

 (1) َأعحطاهُلاَمرحُسوُن َخيحٍر و و 
 التي ال ِسَمةَ عليها. بِلِ من اإل األَْعطالُ  قاَل ثَْعلَب :و

حاحِ :و ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ  ُعُطلٌ  ورُجلٌ  ُعُطلٌ  ، يقاُل : فََرسٌ  بضمتينِ  ُعُطلٌ  ال ِسالَح معهم واحدةُ الكلِّ  الذين الرجالُ  األَْعطالُ  في الّصِ

: 

 ُعُطريف ِجل ٍة منها َعداميَ  
 كباِزٍل وبُُزٍل. عاِطلٍ  قيَل : إنّه يجوُز أَن يكوَن َجْمعَ 

 ، كَجبٍَل ، وَخصَّ به بعُضهم : َشْخص اإلْنساِن ، وكذِلَك الطَّلَُل واألَْطاَلُل بمْعناه ، يقاُل : ما أَْحَسنَ  َعَطلٌ  األْشخاُص والواحدُ  : األَْعَطالُ و

حاحِ. َعَطله  أَي َشطاَطه وتَماَمه ، كما في الّصِ

حاحِ. ، كما : التَّْفريغُ  التَّْعطيلُ و  في الّصِ

 ونحِوها. ؟؟؟في ِمثِْل الدار اإلخالءُ  أَْيضاً :و

لوها»في حِديِث عائَِشٍة َرِضَي هللاُ تعالَى عنها في امرأَةٍ تُُوفِّيت : فقالَْت : و ِء َضياعاً.تَْرُك الشي أَْيضاً :و أَي انِزُعوا َحليَها واْجعَلُوها  «َعّطِ

 عاِطالً.

ة العََطل فَِرَحٍة : الَحَسنَةُ من اإلبِِل ، ك العَِطلَةُ و  والطوِل. الِجْسم إذا كانت تامَّ

 وقاَل أَبو ُعبَْيد : العَِطالت من اإلبِِل الِحساُن ، فلم يَْشتقَّه.

 قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّ العَِطالت على هذا إنَّما هو على النََّسب.

ِفيُّ  أَْيضاً : العَِطلةو  ، أَْنَشَد أَبو َحنِيفَةَ للَبِيٍد : الناقةُ الصَّ

ــــــــــــهــــــــــــا  الِت مــــــــــــن طــــــــــــِ ــــــــــــعــــــــــــَ جــــــــــــاَوُز ال ــــــــــــَ ت ــــــــــــَ  فــــــــــــال نـ

ُزومِ      قــــــــــــــــاِرِب والــــــــــــــــكــــــــــــــــَ
ُ

ِر املــــــــــــــــ كــــــــــــــــح  إىل الــــــــــــــــبــــــــــــــــَ

  

َف مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا و  يــــــــــــح عــــــــــــِ   الســــــــــــــــــــــــــ  ا نــــــــــــُ نــــــــــــ   لــــــــــــكــــــــــــِ

  
وِم    م كـــــــــــُ حـــــــــــح يـــــــــــاِت الـــــــــــلـــــــــــ  ُؤِ  عـــــــــــافـــــــــــِ (2)أَبســـــــــــــــــــــــــح

 

  
ياهِ  أَْيضاً : العَِطلَةو  يُْعَرف في ُعنُقها أَنَّها َغِزيَرةٌ. َعِطلة ، عن اللّْيِث ، ونَصُّه في العَْين : شاةٌ  الِمْغزاُر من الّشِ

ْلُو التي اْنقََطَع وَذُمها أَْيضاً : العَِطلَةُ و  من اإلْستقاِء بها. فتعطَّلَت الدَّ

 ً لَتْ و وقاَل ابُن األثيِر : هي التي تُِرَك العََمُل بها حينا حديُث عائَِشةَ تَِصُف أَبَاها ، َرِضَي هللاُ تعالَى  ها وُعراها ، ومنهوتقَطَّعَْت أَوذامُ  ُعّطِ

دَّة حتى  «العَِطلة فَرأَب الثَّأَى وأَْوَذم»عنهما :  ى أَْمَر اإلْسالِم بْعد اْرتِداد الناِس وأَْوهى أَْمَر الّرِ ، أََراَدت أَنَّه َردَّ األُُموَر إلى نظاِمها وقَوَّ

 وُر.اْستَقَاَمت له األُم

َكةً : العُنُقُ  العََطلُ و  ، قاَل ُرْؤبَة : ، محرَّ

َقُص ُلحزي األَقـحَربَا   (3) َعطَُلهَأوح
أَو كّل ما  ، وقيَل : الطويلَةُ ُمْطلقاً ، وكذِلَك من النُّوِق والَخْيِل ، العُنُِق في ُحْسِن ِجْسمٍ  أَي العََطلِ  الطويلةُ  من النِّساِء ، كَحْيَدٍر : العَْيَطلُ و

 ، وقاَل ابُن ُكْلثُوم : َعْيَطلٌ  من البَهائِمِ  طاَل ُعنُقُه

يح  رٍ ِذراعـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ٍر  عـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــح  أَدحمـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــِ

يـــــــــــنـــــــــــا      نـــــــــــِ َرأح جـــــــــــَ قـــــــــــح وحِن مل تــــــــــــَ جـــــــــــاِن الـــــــــــلـــــــــــ  (4)هـــــــــــِ
 

  
 ن َمْنَظر وِسَمن ، والياُء زائَِدةٌ.: الناقَةُ الطويلَةُ في ُحسْ  العَْيَطلُ 

اِل النَّْخلِ  العَِطيلُ و ، كَحْيَدٍر ، العَْيَطلُ و  يَُؤبَّر به. ، كأَميٍر : ِشْمراٌخ من َطْلع فُحَّ
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 باإلْحساء. (5)قاَل األَْزهِريُّ : َسِمْعُت ذِلَك من النَّخِليِّين 

 نِي رهم بِن سْعِد بِن ُهَذيل.أَُخو بَ  كُمعَظٍَّم : شاِعٌر ُهَذِليٌّ  ، الُمعَطَّلُ و

__________________ 
 .162( صدره يف ديوانه ص 1)

 تسمض فيها هيب واقدميو 
ابلراء. والكزوم : الناقة اهلرمة. ويف الديوان : أبســـو  بدون « والكروم»واللســـان واألو  يف التهذيب ا وابألصـــر  186( ديوانه ط بريوت ص 2)

  ز.
 ( اللسان.3)
 وعجزه فيه : 362/  2معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي ( من 4)

 تربّعت األجارع واملتوان
 ونبه هبامشه إىل رواية األصر عل  أهنا رواية أيب عبيدة ا وهي الرواية يف اللسان أيضاً والتهذيب.

 ويف التهذيب : لعته من أهر اإلحساء.« النخيليا»( يف التكملة عن األزهري : 5)
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لت أَلنَّها َموات من األَرِض ال أَْيضاً :و  أَي أُْهِملَت من خْدَمتِها. ُعّطِ

 .ُعَطلَتْ  ، وكذِلَك كلُّ ماِشيٍَة إذا أُْهِملَت بِال َراعٍ فقد : ال َراِعَي لها ُمعَطَّلَةٌ  إبِلُ و

 ، قاَل سويُد بُن كراعٍ العكليُّ : ، كَسحابٍة : َجبٌَل لبَنِي تَميمٍ  َعَطالةُ و

ومــــــــــا يف يــــــــــلــــــــــي  قــــــــــُ لــــــــــِ طــــــــــالــــــــــة خــــــــــَ را  عــــــــــَ ظــــــــــُ  فــــــــــانــــــــــح

رَاَء  يف      ــــــــــــَ الــــــــــــةَأانرًا تـ طــــــــــــَ رحقــــــــــــا عــــــــــــَ ــــــــــــَ  (1) ؟أَم بـ
  

 كما في العُبَاِب ، وليَس فيه لبَنِي تَميٍم.

 ، وهو الذي قاَل فيه القائُِل. َعَطالة وفي التَّْهِذيِب : قاَل األَْزَهِريُّ ورأَْيت بالسَّودةِ من ِدياَرات بَنِي َسْعٍد َجباَلً منيفاً يقاُل له

ومــــــــــا يف  يــــــــــلــــــــــي  قــــــــــُ لــــــــــِ الــــــــــةخــــــــــَ طــــــــــَ را  عــــــــــَ ظــــــــــُ  فــــــــــانــــــــــح

رحقـــــــــــــاً      ـــــــــــــَ ِ أَم بـ اح َر  مـــــــــــــن ذي َأابنـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ؟َأانرًا تـ
  

 َرُجٍل. : اسمُ  َعطالَةُ و

حاحِ : إذا بقي ال شي بَِقَي بِال َعَملٍ  الرُجُل : تَعَطَّلَ و  .العُْطلَة ، يقاُل : هو يَْشُكو ضمِ بال العُْطلَةُ  واالسمُ  َء له ،، وفي بعِض نسخِ الّصِ

. ، كفَِرَح : َعُظَم بََدنُه َعِطلَ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 منهما َخال أَي من الماِل واألَدبِ  الرجلُ  َعِطلَ  ِء ، وإن كان أَْصله في الَحْلي ، يقاُل :في الُخلُّوِ من الشي العََطلُ  يُْستَْعملو قاَل الجْوَهِريُّ :

 ِمثْل ُعْسر وُعُسر وُخْلق وُخلُق. بضمٍة وبضمتينِ  ُعْطلٌ  فهو

 تَْعطيالً. َعطَّلَها ، وقد أَْعطال ، والَجْمعُ  بال َوتَر ، بضمتين : ُعُطلٌ  قَْوسٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 امرأَةٌ َعْطالء : ال َحْلَي عليها.

ِعيَّة إذا لم يَُكن لها َواٍل يَسوُسها فهم لوا . وقدُمعَطَّلون والرَّ ل أَي أُْهِملوا. وإذا تُِرَك الثَّْغر بِال حاٍم يَْحِميه فقد ُعّطِ  .ُعّطِ

 .ُمْعَطلة لبُيود أَْهلها. ومن الشاذِّ قِراَءة َمن قََرأَ : وبِئْرٍ  ُمعَطَّلة : ال يُْستَقَى منها وال يُنتَفَع بمائِها ، وقيَل : بِئرٌ  ُمعَطَّلة وبِئْرٌ 

ً وكلُّ ما تُ   .ُمْعَطلو ُمعَطَّلٌ  ِرك َضياعا

 * قْلُت : وهي قِراَءةُ الجْحَدِرّيِ.

كةً إذا كانَْت َحَسنَة الُجْردة. العََطلِ  واْمَرأَةٌ َحَسنَةُ   ، محرَّ

 ٌ  أَي ُحْسن ِجْسٍم ، وأَْنَشَد أَبو َعْمرو. َعَطل ، كفَِرَحٍة : ذاتُ  َعِطلَة واْمَرأَة

 (2)َوِسيم  َعَطرٍ َورحهاء ذات 
 الُحُدود : أَْن ال تُقاَم على َمن َوَجبَْت عليه. تَْعِطيلُ و

لتو ُت والَمزارُع إذا لم تُْعَمر ولم تُْحَرث. ُعّطِ  الغاَلَّ

 بالضِم ، إذا لم تَُكن له َضْيعة يُماِرُسها. ُعْطلةِ  وهو ذو

 : طويلَةٌ. َعْيَطلٌ  بةٌ وَهضْ 

 : ِشْمراُخ فحل النَّخل. العََطلُ و

ي : َعْيَطلُ و  : اسُم ناقٍة بعَْينِها ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ال  عــــــــــــاٍت ُذبــــــــــــ  عحشــــــــــــــــــــــــــَ ارِي شــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــَ ــــــــــــُ تح تـ  ابتــــــــــــَ

ال      طــــــــــَ يــــــــــح َزمــــــــــًا وعــــــــــَ مــــــــــ   َزمــــــــــح َي ُتســــــــــــــــــــــــَ (3)فــــــــــهــــــــــح
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 : ناِعٌم. َعْيَطلٌ  وشجرٌ 

 ِة عضل.واْعَطأَلَِّت الشََّجَرةُ ، كاْطَمأَنَّت : َكثُرت أَْغصانُها واْشتَدَّ اْلتِفافها ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، وقد َمرَّ في ترجم

 أَي الْشتِغَاِلهم بأَْهواِل يوِم الِقياَمِة. (4) (َوِإَذا اْلِعشاُر ُعطَِّلتْ )وقْولُه تعالَى : 

 بن رحيَضةَ الذكوانِيُّ السُّلميُّ ، َصحابيٌّ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه. الُمعَطلِ  وأَبو َعْمرو صفوان بنُ 

اِغُب. ُمعَّطلٌ  ويقاُل لَمْن يَْجعَل العالَم بَِزْعمه فارغاً عن صانعٍ أَتْقَنَه وَزيَّنَه  ، قالَهُ الرَّ

__________________ 
 من أبيات ا وعجزه فيه :« عطالة»( معجم البلدان 1)

 ؟راً تري من ذي أابنا أم برقاأان
 وسرتد روايته ا وانظر اللسان والتهذيب.

 ( اللسان والتهذيب.2)
 وزادا :« ابت يباري»( اللسان والصحاح وفيهما : 3)

 قد حذوانها هبيٍد وهالو 
 .4( سورة التكوير اآية 4)
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وقيَل : هي  ، َكَحْيَزبوٍن : المْرأَةُ الفَتِيَّةُ الجميلةُ الُمْمتَِلئَةُ الطويلةُ العُنُِق. العَْيَطبولُ و والعُْطبولَةُ ، بضمهنَّ ، العُْطبولُ و العُْطبُلُ  : [عطبل]

باِء : الطويلَةُ العُنُِق ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لعَُمر بِن أَبي ربيعَةَ ، وفي ة من النِّساِء ومن الّظِ حمن بُن َحسَّان  الَحَسنَةُ التامَّ العُبَاِب : قاَل عبُد الرَّ

 بن ثابٍِت ِحْين قُتِلَْت عمرةُ بْنُت النُّْعمان بِن بَِشْير اْمَرأَة ُمَسْيِلَمةَ على الُكْفر :

دي  نـــــــــــح ب عـــــــــــِ جـــــــــــائـــــــــــِ ب الـــــــــــعـــــــــــَ جـــــــــــَ نح َأعـــــــــــح  إن  مـــــــــــِ

ر ٍة      يحضـــــــــــــــــــــــــــاَء حـــــــــــــُ ـــــــــــــَ َر بـ تـــــــــــــح ـــــــــــــَ و قـ بـــــــــــــُ طـــــــــــــح (1)عـــــــــــــُ
 

  
ي : وال يقاُل   إنّما يقاُل َرُجل أَْجيَُد إذا كاَن طويَل العُنُِق ، انتََهى. ُعْطبُول َرُجلقاَل ابُن بَّرِ

 ، وفسََّره فقاَل : وال بقَِصير بعُْطبُولٍ  قد َذَكَر ابُن األثيِر في غريِب الحِديِث له : َوَرَد في صفَتِه ، صَّلى هللاُ تعالَى عليه وسلَّم : أَنَّه لم يَُكنو

ْلب ، قاَل : ويُْوَصف به الرُجُل والمْرأَةُ.الممتدُّ ال العُْطبُول ، كما  َعطابيلُ و َعطابلُ  ج قاَمِة الطويُل العُنُِق ، وقيَل : هو الطويُل األَْملَس الصُّ

حاحِ والُمْحَكم ، والذي في العُبَاِب : والَجْمعُ  ْعرِ  العَطابِيلُ  في الّصِ  و :، وأَْنَشَد أَبو َعْمرٍ  العَطابِلُ  ، ويجوُز في الّشِ

ـــــــــي  ل ـــــــــِ ـــــــــائ ت َد  هبـــــــــا كـــــــــَ عـــــــــح َرتح ســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــو أَبحصـــــــــــــــــــــــَ  ل

ِر      َذاَر  اُ ســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــعــــــــــَ َر ال ــــــــــح ث رمــــــــــِ ــــــــــِ اب طــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ (2)ال
 

  
ا ما أَْنَشَده ثَْعلَب :  وأَمَّ

 الُعطحُبرِّ مبِثحر جيد الّرميِة 
م للضَُّرورةِ.  إنَّما َشدََّد الالَّ

 دْوَن العُنُِق. : الطويلَةُ القَدِّ  العَْيَطبولُ  أَو

فاِد من الِكالبِ  الِعظالُ  : [عظل] باعِ  ، كِكتاٍب : الُمالَزَمةُ في الّسِ ا يَْنَشبُ  والّسِ فاِد ، والَجراِد وغيِره ممَّ  التَّعاُظلِ و كالُمعاَظلَةِ  ويتالَزُم في الّسِ

 قاَل :،  اْعتََظلَتْ و تَعَاَظلَتْ و ِعَظاالً و عاَظلَْت ُمعاَظلَةً  ، وقد االْعتِظالِ و

الب  رُ كــــــــــــــِ ا ــــــــــــــَ عــــــــــــــَ قـــــــــــــا  تـــــــــــــــَ وُد الــــــــــــــفــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــُ

د      طـــــــــــَ ـــــــــــًا ومل َتصـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــئ ي م شـــــــــــــــــــــــــَ (3)ِح مل حتـــــــــــَح
 

  
حِف الَكْلبِي :  وقاَل أَبو الزَّ

بـــــــــــــِة  لـــــــــــــح ِب َداَن لـــــــــــــلـــــــــــــكـــــــــــــَ لـــــــــــــح َي الـــــــــــــكـــــــــــــَ  مَتَشـــــــــــــــــــــــــــِّ

ي      غــــــــِ بــــــــح ــــــــَ ظــــــــا َ يـ وحَءة  الــــــــعــــــــِ رًا ابلســــــــــــــــــــــ  حــــــــِ (4)ُمصــــــــــــــــــــــح
 

  
 ، قاَل : عاَظلَ و قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : َسفََد السَّبُع

هـــــــــــــــــا و  لـــــــــــــــــ  اع كـــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــَ رُ الســـــــــــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــُ

ا و      ظـــــــــــــــــــَ رَاُد والـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــِ راجلـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــِ (5)تـــــــــــــــــــُ
 

  
بَاُع وتشابََكْت. تعاَظلَتِ  ويقاُل :  الّسِ

ً  : َعظالً  ، الِكالُب ، َكنََصَر وَسِمعَ  َعَظلَتِ و فاِد. َرِكَب بعُضها بعضا  في الّسِ

فادِ ال ُمتَعاِظلَةٌ  ، أَي ، كَسْكَرى َعْظلَىو عاِظلٌ  َجرادٌ و بُع : ال تَْبَرحُ  ِزَمةٌ بَْعضها بعضاً في الّسِ  َعْظلى أَْبِشِري بَجَرادٍ  ، ومن َكالِمهم للضَّ

 وِرجاٍل قَتْلى ، ومنه قولُه :

َر   ــــــــــــــُبشــــــــــــــــــــــــــــح رِي ابل  اي أُم  عــــــــــــــمــــــــــــــرٍو أَبحشــــــــــــــــــــــــــــِ

رَاٌد      وحٌت َذرِيـــــــــــــــــٌض وجـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــح  (6)!عـــــــــــــــــَ
  

ا لم  .أَراَد أَْن يقوَل : يا أُمَّ عاِمٍر فلمَّ  يَْستَِقم له البَْيت قاَل يا أُمَّ َعمٍرو ، وأُمُّ عاِمٍر ُكْنية الّضبُعِ ، قالَهُ األَْزَهِريُّ

 تََراَكبُوا عليه ليَْضربُوه ، قاَل : ، وقيَل : اْجتََمعوا أَي َعظَّلوا تَْعظيالً و تعظُّالً  عليه تَعَظَّلواو

م  هــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــِ ُم أبميــــــــــــــــــحُ هــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــ  يـ ُذوا ِقســــــــــــــــــــــــــــــــِ  َأخــــــــــــــــــَ

لــــــــــــون     ظــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــَ رَ  يــــــــــــتـ ظــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــَ ِر  تـ مــــــــــــح (7)الــــــــــــنــــــــــــ 
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ي به ، م : من أَياِم العََربِ  ، كُحباَرى العُظالَى يومُ و ألَنَّ الناَس َرِكَب بعُضهم  َمْعروٌف في األساِس : لبَنِي تَِميٍم ِحْين َغَزوا بَْكَر بن وائٍِل ُسّمِ

 ً ع الناس فيه حتى كأَنَّهم ُمتَراِكبُون ،عندما اْنَهَزمُ  بعضا واِحَدةً في الَهِزيمِة ،  االثناِن والثالثةُ دابَّةً  فيه أَو ألنَّه َرِكبَ  وا. وقاَل أَبو َحيَّان : لتَجمُّ

اُم بُن َشْوَذب الشَّْيبانيُّ :  وهذا قْوُل األْصَمِعّي. قاَل العَوَّ

وحِم  ُك يف يــــــــــــَ اىلفـــــــــــإنح يـــــــــــَ ظـــــــــــَ المـــــــــــٌة  الـــــــــــعـــــــــــُ  مـــــــــــَ

َومـــــــــا      ـــــــــح َز  وأَل ـــــــــرِت كـــــــــان َأخـــــــــح ـــــــــي ب ـــــــــغـــــــــَ وحُم ال ـــــــــَ (8)فـــــــــيـ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( كذا ورد هنا عل  أنه شعر ا وورد قوله يف اللسان نثراً.5)
 واألساس.( اللسان والتهذيب 6)
 ( اللسان بدون نسبة.7)
 والذي يف األساس« يوم العظاىل»( يف اللسان والصحاح واألساس : 8)
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ي يومُ  ياسِة بِْسطاُم بُن قيٍس وهاني تَعاَظلَ  ألنَّه العَُظالَى وقيَل : ُسّمِ  ُء بُن قَبِيصة وَمْفروُق بُن َعْمٍرو والَحْوفََزاُن.فيه على الّرِ

نَ في القافِيَ  عاَظلَ و  أَْشعَُر ُشعَرائُِكم َمْن لم»قْوُل ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :  بَْين القََوافِي ، ومنه يُعاِظل ، يقاُل : فالٌن ال ة ِعَظاالً : َضمَّ

ر اللَّْفظ والمْعنَى ،  يُعاِظل لم ، قْولُه : «كالَم ولم يتَتَبَّع ُحوِشيَّه يُعاِظل ِجيع ِمَن القَْوِل ولم يكّرِ أَي لم يَْحِمل بعَضه على بعٍض ولم يتكلَّم بالرَّ

 ال يُعَقِّده وال يُوالي بعَضه فْوَق بَْعٍض. يُعاِظل وُحوِشّي الَكالِم : َوْحِشيُّه وغريبُه ، وقيَل مْعنَى لم

َن ف عاَظلَ  وقاَل أَبو َحيَّان  ي ِشْعِره أَي َجعََل بعَض أَْبياتِه ُمْفتقراً في بياِن َمْعناه إلى غيِره.الشاعُر إذا َضمَّ

 .الُمعاَظلَة ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، َمأْخوذٌ من الَمأْبُونونَ  : الَمْجبُوُسون وهم بضمتينِ  العُُظلُ و

 وقاَل أَبو َحيَّان : هم الَمْفعوُل بهم ِفْعل قوم لُوٍط.

َكثَُرت أَْغصانُها ،  اْعَضأَلَّت ، ِكالُهما عن كراعٍ ، وقد تقدََّم في الضاد ، كُمْشَمِعّلٍ : الَمْوِضُع الكثيُر الشجرِ  الُمْعَظئِلُّ و  ،، كُمْحِسنٍ  الُمْعِظلُ و

 كما في اللَّساِن.

 الشََّجُر َكثَُرْت أَْغصانُه. اْعَظأَلَّ  وقاَل ابُن َخالَْويه :

ا يُْستدِرُك عليه :  * وممَّ

 ، وذِلَك أَن تََرى أَْربَعة وَخْمسة قد اْرتََدفَْت. اْعتََظلَتْ  إذا ُعَظالَىو ُشَمْيٍل : يقاُل : َرأَْيت الَجراَد ُرَدافَى وُرَكابَى قاَل ابنُ 

 .التَّعاِظلِ  لُغَةٌ في التَّعَظُّلُ و في أَثَِره ُمْنذ اليوم يَتَعَظَّل َء قد فاتَهُ ، يقاُل : َظلَّ : أَن يَتَتَبَّع الشي التَّعَظُّلُ و

 ، عن أَبي َحيَّان. َعْظلَى بمْعنَى عظال وَجَرادٌ 

 على الماِء : َكثُروا عليه واْزَدَحُموا. تَعَاَظلُواو

 وهو عظيله إذا قاَل كّل منهما أَنَا ِمثْلُك أَو خير منك. َعاَظلهو

تَْيِن ، العُُظلِ  بالضِم : لُغَةٌ في العُْظلُ و  كُصَرٍد وَجبٍَل : الفأَْرةُ الكبيَرةُ ، يُْرَوى بالظاِء والضاِد عن أَبي َسْهل. العَُظلُ و بضمَّ

كتيِن : شي العَفَلَةُ و العَفَلُ  : [عفل]  في الُخْصيِة. للرجالِ  التي ٌء يَْخُرُج من قُبُِل النساِء وَحياِء الناقِة كاألُْدَرةِ ، محرَّ

 نباُت لحٍم يْنبُت في قُبُِل المْرأَةِ وهو القََرُن. العَفَل وَحَكى األَْزَهِريُّ عن ابِن األْعَرابّيِ :

ر يَْخُرُج بالفَْرجِ ، قاَل : وال يَكوُن في األْبكاِر وال يُِصْيب المْرأَةَ إالَّ بْعَد ما تَِلد.شي العَفَلُ  وقاَل أَبو َعْمرو الشَّْيبانيُّ :  ٌء ُمَدوَّ

ِحِم ، قاَل : وكذِلَك هو في الدَّواّبِ. العَفَلُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : جاِل ِغلٌَظ يَْحُدُث في الدُّبُِر وفي النِّساِء ِغلٌَظ في الرَّ  في الّرِ

أَْربٌَع »تعالَى عنهما :  حِديُث ابِن َعبَّاٍس ، َرِضَي هللاُ  االسُم ، ومنه العَفَلةُ و الناقَةُ ، َعِفلَتِ و ، كفَِرَح ، فهي َعْفالءُ  المْرأَةُ ، َعِفلَتِ  قاَل اللَّْيُث :

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. : اْصالُحه التَّْعفيلُ و ، «الَمْجنونَةُ والَمْجذوَمةُ والبَْرصاء والعَْفالء ال يَُجْزَن في البَيعِ وال النِّكاحِ :

ْصُف فيُْحَمى ثم العَفَل قاَل أَبو َعْمٍرو : القََرن بالناقِة ِمثْلُ  به إذا  َعفلَهُ  ، يقاُل : النِّْسبَةُ إليه : التَّْعفيلُ و يُْكَوى به ذِلَك القََرن بالمْرأَةِ ، فيُْؤَخذ الرَّ

 نََسبَه إليه ، عن ابِن َعبَّاٍد.

بين  الذي الَخطُّ  أيضاو منهما ، وال يُْستَْعَمُل في األُْنثَى : َكثَْرةُ َشحِم ما بَْين ِرْجلَيِ التَّْيِس والثَّْوِر وال يَكاُد يُْستَْعمعُل إالَّ في الَخصّيِ  العَْفلُ و

 الدُّبُِر والذََّكِر.

 .(1)، عن ابِن فاِرس  َشْحُم ُخْصيَتَيِ الَكْبِش وما َحْولَهُ  أَْيضاً :و

  يَْهُجو عتبَةَ بن َجْعفر بِن ِكالٍب :من ُهَزاِله ، عن الِكَسائّي ، قاَل بِْشرٌ  ليُْعَرَف ِسَمنُه بَْين ِرْجليه َمَجسُّ الَكْبِش  أَْيضاً :و

َرًة  جــــــــح ُ  حــــــــَ رحبــــــــِ ــــــــَ عــــــــاُن يـ بــــــــح زِيــــــــُز الــــــــقــــــــفــــــــا شــــــــــــــــــــــَ  جــــــــَ

ِديـــــــــُث اخِلصـــــــــــــــــــــــاِء وارُِم      رِ حـــــــــَ فـــــــــح رَبُ  الـــــــــعـــــــــَ عـــــــــح (2)مـــــــــُ
 

  
__________________ 
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 ..«.. فيوم العظاىل كان فإن تك يف يوم الغبيرت»
 شحم َخَصيّب الكبش. 56/  4( يف املقايي  1)
 .56/  4حاح وعجزه يف التهذيب واملقايي  ( اللسان والص2)



14394 

 

والِ  العافِلُ و  عن ابِن األَْعَرابّيِ. من يَْلبَُس الثياَب الِقصاَر فوق الّطِ

 كقََطاِم : َشتٌْم للمرأَةِ. ، َعفَالُ و

 َشتٌْم ، يقاُل لألََمِة يا َعفَال. َعفَالو وفي العُبَاِب :

. بهاء : ماَءةٌ عاِديَّةٌ بقُْربِه ، العَْفالنَةو لبَنِي أَبي بكِر بن ِكالبٍ كَسْكراَن : َجبٌَل  ، َعْفالنُ و اغانيُّ  لهم أَْيضاً ، قالَهُ نَْصر والصَّ

 ، كما في العُبَاِب. : الشَّفَةُ التي تَْنقَلُب عنَد الضَِّحكِ  العَْفالءُ و

اجِ  زيد ُمنَاة بِن تَِميم ،بِن  ، كُزبَْيٍر : هم بنُو ماِلِك بِن َسْعدٍ  (1) العُفَْيلِ  بنُوو اجز. َرْهُط العَجَّ  الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َكةً : بَُظاَرةُ المْرأَةِ ، عن ابِن األْعَرابّيِ. العَفَلَةُ   ، محرَّ

ج ُرْهَم بنَت الَخْزَرج بِن وقاَل الُمفَضَّل بُن َسلَمة في قوِل العََرِب : َرَمتْني بدائِها واْنَسلَّْت ، قاَل : كان سبُب ذلَك أَنَّ سْعدَ   بن َزيِد َمنَاةَ تََزوَّ

ها : إذا سابَْبنَِك تَْيِم هللا ، وكانت من أَْجمِل النساِء ، فَولَدت له ماِلَك بن سعِد وكان ضرائُرها إذا سابَْبنَها يَقُْلَن لها يا َعْفالء : فقا لَْت لها أُمُّ

تها : َرَمتْني بدائِ ، ُسبِيِت ، فأَْرَسلَ  بعَفَالِ  فاْبَدئِيهنَّ  ها تْها َمثاَلً ، فسابَّتْها بعَد ذِلَك اْمرأةٌ من َضَرائرها ، فقالَْت لها ُرْهم : يا َعْفالء ، فقالَْت ضرَّ

 واْنَسلَّت ، وقد تقدََّم ذِلَك في سلل.

َمن. أَْعفَلُ  وَكْبٌش َحْوليٌّ   أَي كثيُر َشْحِم الُخْصية من الّسِ

 .َعفَلَهو الَكْبش ليْنُظَر ِسَمنَه يقاُل : َجسَّهُ وَغبََطه َعْفلَ  وإذا َمسَّ الرجلُ 

. ، كَسَمْنَدلٍ  العَفَْنَجلُ  : [عفجل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ، والنُّون زائَِدةٌ. ءٍ الكثيُر فُضوِل الكالِم في كّلِ شي الَهِدرُ  الثقيلُ  وفي اللّساِن والمحيِط : هو

 .العَْفَشليلِ و بِزياَدةِ النُّوِن ، وهذه عن األَْزَهِرّي ، كالعَفَْنَشلِ  ، كما في العُبَاِب ، ، كَجْعفٍَر : الثقيُل الَوْخمُ  العَْفَشلُ  : [عفشل]

 قليُل البَأِْس. ، أَي فشلٌ  ، بالكسرِ  ِعْفشالٌ  رُجلٌ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

حاحِ  : الرُجُل الجافي الثقيلُ  العَْفَشليلو  .، كما في الّصِ

حاحِ والُمْحَكِم. الُمْستَْرِخيةُ اللَّْحمِ  الُمِسنَّةُ  العَجوزُ  أَْيضاً :و  ، كما في الّصِ

 ، كما في الُمْحَكِم. الِكساُء الكثيُر الَوبَرِ  أَْيضاً :و

يتو ونَقََل الجْوَهِريُّ عن الجرمّي : هو الِكساُء الجافي ، غيُره : الثَّقيُل ، بُعُ  ُربََّما ُسّمِ ْبعانُ  هو أَو به ، َشِليالً َعفْ  الضَّ باعِ ،  الّضِ أَي َذَكُر الّضِ

 قاَل ساِعَدةَ بُن ُجَؤيَّة :

ِر الســـــــــــــــــــــــــارِي عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه  بـــــــــــَ ـــــــــــح ي األقـ  كـــــــــــَمشـــــــــــــــــــــــــح

بــــــــــــاءِة      ــــــــــــعــــــــــــَ فــــــــــــاء كــــــــــــال يــــــــــــرُ عــــــــــــِ لــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــَ فح (2)عــــــــــــَ
 

  
يواِن : َعْنَشِليُل ، بالنُّون.  قاَل األَْخفَُش : أَي ُمْنتفش َكثِير ، وفي بعِض نسخِ الّدِ

. ، بالطاِء المهملةِ  العَْفَطلَةُ  : [عفطل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 كالعَْلفََطِة ، يقاُل : بالتُّراِب وَعْلفََطه إذا َخلََطه به ، وهو َمْقلوٌب. ءِ َء بالشيَخْلُطَك الشي : هو (3)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

 الرُجُل العظيُم الَوْجِه. َعةُ. وهو: أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والجما ، كَجْعفَرٍ  العَْفقَلُ  : [عفقل]

 * قْلُت : وأَنَّه َمْقلوُب العَْفلَِق.

 قاَل الجْوَهِريُّ : هو الرُجُل الضخْم الُمْستَرِخي ، وقد تقدََّم في القاِف.
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. ، كَجْعفَرٍ  العَْفَكلُ  : [عفكل]  : أَْهَملَه الجْوَهريُّ

 العُبَاِب واللَّساِن.، كما في  األَْحمقُ  : هو (4)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

__________________ 
وكتب مصححه : كذا يف األصر ونسخة من التهذيب والذي يف التكملة : بنو العفير مضبوطاً كزبري ومثله « الُعَفيل »( يف التهذيب واللسان 1)

 يف القاموس.
الديوان فســر العفشــلير ابجلايف ا قا  : ويقا  : ثوب عفشــلير أي واللســان. ويف شــرح « الســاري عليها»برواية :  216/  1( ديوان اهلذليا 2)

 جاٍف ثقير.
 ء ا عفطلته ابلرتاب ا وكذلك العفلطة.ء ابلشيوفيها : الَعفطَلة : خلطك الشي 346/  3( اجلمهرة 3)
 .346/  3( اجلمهرة 4)
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 ، وعليه اْقتََصَر َكثِيُروَن. : الِعْلمُ  العَْقلُ  : [عقل]

حاحِ. العَْقلُ   :وفي العُبَابِ   الِحْجر والنّْهيَة ، وِمثْلُه في الّصِ

الِعْلُم بَخْيِر الَخْيَرْيِن وَشّرِ  هو بِصفاِت األَْشياِء من ُحْسنِها وقُْبِحها وَكماِلها ونُْقصانِها. أَو هو الِعْلمُ  أَو : ِضدُّ الُحْمقِ  العَْقلُ  وفي الُمْحَكِم :

ْيِن ، أَو ُمْطلٌَق ألُم ماٍت يَْستَتِبُّ بالشَّرَّ ةٍ بها يكوُن التمييُز بيَن القُْبح والُحْسن وِلَمعَاٍن ُمْجتَِمعٍة في الذّْهِن يكوُن بُمقَّدِ ها األَْغراُض وٍر أَو لقُوَّ

مصنَّفاِت الَمْعقُوالت لم يعرج عليها  ، هذه األَْقواُل التي َذَكَرها المصنُِّف ُكلُّها في والمصاِلُح ، ولَهْيئٍَة َمْحمودةٍ لإلْنساِن في َحَركاتِه وَكالِمه

 أَئِّمة اللّغَِة ، وهناك أَْقواٌل غيُرها لم يَْذُكرها المصنُِّف.

اغُب : ةِ  العَْقلُ  قاَل الرَّ ةِ الُمتََهيِّئَِة لقُبُول الِعْلِم ، ويقاُل للذي يَْستَْنبُطه اإلْنساُن بتِْلك القُوَّ عليٌّ ، َرِضَي هللاُ تعالى قاَل  ، ولهذا (1) َعْقلٌ  يقاُل للقُوَّ

لِ  َعْقالن َمْطبوٌع وَمْسموٌع ، فال يَْنفع َمْطبوع إذا لم يَُك َمْسموع ، كما ال يَْنفَُع َضْوء الشَّْمس وَضْوء العَْين َمْمنوع العَْقل عنه :  ، وإلى األوَّ

 َعْقل ما كسَب أَحٌد شيئاً أَْفَضل ِمنْ »أََشاَر بقوِله :  ، وإلى الثاني «العَْقلِ  َم ِمنَ ما َخلََق هللاُ َخْلقاً أَْكرَ »،  وسلموآلهعليههللاصلىأََشاَر النبيُّ ، 

، وكلُّ َمْوضع ذمَّ هللاُ الُكفَّار  (2) (َوما يَ ْعِقُلها ِإالَّ اْلعاِلُمونَ ):  عزوجلهو الَمْعنيُّ بقوله  العَْقل وهذا .«يَْهديه إلى ُهًدى أَو يَرّده عن َرًدى

ل كقَْوِله تعالَى :  العَْقل بعََدمِ  ، ونَْحو ذِلَك من اآلياِت ، وكلُّ َمْوِضعٍ  (3) (ُصم  ُبْكم  ُعْمي  فَ ُهْم ال يَ ْعِقُلونَ )فإَشاَرة إلى الثاني دْوَن األوَّ

ِل ، انتََهى. فإشاَرةٌ إلى العَْقل ُرفَِع التَّْكِليُف عن العَْبِد لعََدمِ   األوَّ

من غيِره إذا اتََّصَف ، وهي  العاقِلُ  هو ُعلُوم ضرورية بها يَتَميَّز العَْقل وفي َشْرح شْيخنا قاَل ابُن َمْرزوٍق : قاَل أَبو الَمعَالي في اإلْرشاِد :

الذي هو َشْرٌط في التَّْكِليف ، ولَْسنا نَْذُكُر تَْفِسيَره  العَْقل الِعْلم بُوُجوب الَواِجبات واْستِحالَِة الُمْستَِحيالت وَجَواز الجائَِزات ، قاَل : وهو تْفِسيرُ 

اسِ  َخة من َمقُولِة الَكْيف ، فهو صفَةٌ َراِسخةٌ تُوِجب لَمْن قامت به إْدَراك الُمْدَركات على بغيِر هذا ، وهو عْنَد غيِره من الَهْيئاِت والَكْيِفيات الرَّ

ها. وفي َحَواِشي المطالعِ : د عن المادَّةِ ال يَتَعَلَّق بالبََدِن تَعَلُّق التَّْدبير بل تَعَلُّق التَّأْثِير. العَْقلُ  ما هي عليه ما لم تَتَّصف بضّدِ  َجْوهر ُمَجرَّ

او ُروِريَّ  العَْقل في العَقائِِد النَّْسفية : أَمَّ ةٌ للنَّْفس بها تَْستَِعّد للعُلُوِم واإلْدَراكاِت وهو الَمْعنِّي بقَْوِلهم : َغِريَزة يتبعها الِعْلُم بالضَّ ات عْنَد وهو قُوَّ

 ات بالمشاَهَدةِ.َسالَمِة اآلالِت وقيَل. َجْوَهٌر يُْدرُك به الغَائِبات بالَوَسائِِط والُمَشاَهدَ 

نهما فِجْسم وإالَّ فإن كان وفي الَمواقِِف : قاَل الُحَكماُء الَجْوَهر إن كاَن حاالً في آخَر فُصوَرةٌ وإن كاَن محالً لها فَهيُولَى ، وإن كان ُمَركَّباً م

ف فنَْفس وإالَّ   ، انتََهى. فعقل ُمتَعَلِّقاً بالِجْسم تَعَلُّق التَّْدبِير والتََّصرُّ

ةٌ وَغِريَزةٌ أَْوَدَعها هللاُ ُسْبحانه في اإلْنساِن ليَتَميَّز بها عن الَحيَوان بإْدَراِك األُُموِر النَِّظِريَّة ، العَْقلُ  وقاَل قوٌم :  والَحقُّ أَنَّه نوٌر ُروحانِيٌّ  قُوَّ

ماغِ ، ا ال يليُق أَو  العَْقل ، واْشتِقَاقه من  والنََّظِريَّةَ به تُْدِرُك النَّفُس العلوَم الضَّروِريَّةَ  يُْقَذف به في القَْلب أَو الّدِ وهو الَمْنع لمْنِعِه صاِحبِه ممَّ

 وهو الَمْلجأ الْلتَِجاء صاِحبِه إليه كذا في التَّْحريِر البِن الهمام. المعقل من

ا ال يليُق قاَل : العقالُ  أَْصٌل مْعناه الَمْنُع ، ومنه العَْقلُ  وقاَل بعُض أَْهِل االْشتِقَاِق : ي به ألنّه يُْمنَُع عمَّ  للبَعيِر ُسّمِ

نــــــــــــــاقــــــــــــــد  لــــــــــــــح قــــــــــــــَ رو  عــــــــــــــَ قــــــــــــــح  َأّي و ِ   الــــــــــــــعــــــــــــــَ

َذا و     
َ

ّر املـــــــــــــــــــ ربح مـــــــــــــــــــُ رَبحان والصـــــــــــــــــــــــــــــــــ   صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِليُل ع العَْقلُ  وفي اإلْرشاِد إلماِم الَحَرَمْين : ُروريَِّة ، والدَّ لى أَنَّه من العُلوِم اْستِحالَة االتِّصاف به مع تَْقِديِر الُخلُّوِ من َجِميع من العُلُوِم الضَّ

ِريَر ومن ال يُْدِرُك  العَْقل ، وليسَ  العَْقل من العُلوم النََّظِريَِّة إذ َشْرط النََّظر تَعَذّر العَْقل العُلوِم ، وليسَ  ُروِريَّة فإنَّ الضَّ َجِمْيع العُلوم الضَّ

ُروِريَِّة وليَس ُكلّها ، انتَهى. العَْقلَ  مع اْنتِفاِء ُعلُوٍم َضُروِريٍَّة عنه ، فبَاَن بهذا أَنَّ  لعَْقلِ با يَتَِّصفُ   من العُلوِم الضَّ

َعْرض قوالن ، من ِجَهات هل له َحِقيقَة تُْدَرُك أَو ال قوالن ، وعلى أَنَّ َحِقيقَةً هل هو َجْوَهر أَو  العَْقلِ  وقاَل بعُضهم : اْختلَف الناُس في

 ُمتَفاِوتَة أَو ُمتَساِويَة قوالن ، وهل هو اسُم جْنس أَو العُقُولُ  وهل َمَحلّه الرأْس أَو القَْلب قوالن ، وهل

__________________ 
 ( يف املفردات : ويقا  للعلم الذي يستفيده االنسان بتلك القوة عقٌر.1)
 .43( العنكبوت اآية 2)
 .171( البقرة اآية 3)
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ه عل  أَقحواٍ   (1)جنحٌ  َأو نـَوحٌع ثالثَة أَقحواٍ  ا فهي َأَحد  تَـَلفوا يف الِح ر قـَوحاًل. مث القائُِلوَن ابجلَوحهري ة َأو الَعرضـــــــــــــي ة اخح َعشـــــــــــــَ
تَـَعد  هبا للُعلوِم واإلدحرَاكاِت وعل  أَن ه  َجوحَهر هو َجوحَهر َلِطيٌف َأعحَدهلا قـَوحالن ا فعل  أَن ه َعرٌض هو َمَلَكٌة يف النَـفحِ  ُتســـــــــــح

ات ابملشــــــــــاَهَدات َخَلَقه   تعاىَل يف الدِّماِي وَجَعر نورُه يف الَقلحِب ا  وســــــــــَ ســــــــــُ َحح
اِئرُت وامل َرُ  به الَغائِباُت ابلَوســــــــــَ نـََقله ُتدح

 األبحشيطي.
ُروِريَّة ، ولهم َكالٌم فينوٌر يُْقَذُف في القَْلِب فيَْستعّد إلْدراِك األَْشياِء  العَْقلُ  وقاَل ابُن فَْرحون : َغْير ما َذَكْرنا لم  العَْقل ، وهو ِمَن العُلوِم الضَّ

 نُوِرْده هنا قَْصداً لالْختِصاِر.

 ، وقيَل إلى أَْن يبلَغ أَْربَِعين َسنَة فحْينئٍِذ يَْستَْكِمل إلى أن يَْكُمَل عند البُلوغِ  ويَزيدُ  واْبتِداُء ُوجوِده عند اْجتِناِن الَولَِد ثم ال يَزاُل يَْنمو قالُوا :

َح به غيُر واِحٍد. َعْقله ، وهو يُِشير إلى ذِلَك. وقَْوُل ابن الجوزي إنَّه َمْوضوٌع  «ما ِمن نَبّيٍ إالَّ نُبَئ بعَد األَْربَِعين»في الحِديِث : و كما َصرَّ

َث وثالثِْين َسنَة كما في حِديٍث ، فاْشتِراُط األَْربَِعين ليَس بَشْرٍط َمْردوٍد لَكْونِه ُمْستنداً إلى َزْعِم النََّصاَرى. ألنَّ عيَسى نَبيٌّ وُرفَِع وهو ابُن ثال

 ً . وأَْيضا ي قَْبله ، وأَنَّ عيَسى كلُّ نَبّيٍ عاَش نِْصف ُعْمر الذ والصَّحيُح أَنَّه ُرفَِع وهو ابُن مائَة وِعْشِرين ، وما َوَرَد فيه غيُر َذِلَك فال يَصحُّ

 عاَش نِْصفها كذا في تَْذكرة الَمْحدولي. وسلموآلهعليههللاصلىعاَش مائَِة وِعْشِرْين َونَبِيَّنا ، 

 ال يَأْتي على َوْزن ، وهو َمْصدٌر ، وقاَل ِسْيبََوْيه : هو ِصفَةٌ ، وكاَن يقوُل إنَّ الَمْصَدرَ  َمْعقوالً و يَْعِقل َعْقالً  الرُجلُ  َعقَلَ  ، وقد ُعقولٌ  ج

لُ  َد ، قاَل : َعْقلُه ٌء أَي ُحبَِس عليهله شي ُعِقلَ  فيقوُل : كأنَّه الَمْعقُول َمْفعوٍل البَتَّة ويُتأَوَّ ويُْستَْغنَى بهذا عن الَمْفعَل الذي يكوُن  وأُيِّد وُشّدِ

ي : حاحِ والعُبَاِب ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  َمْصدراً ، كذا في الّصِ

قــــــــــَ  ًة فـــــــــــَ ظــــــــــَ وحعــــــــــِ مــــــــــًا ومــــــــــَ لــــــــــح م حــــــــــِ  دح أَفــــــــــاَدتح هلــــــــــَُ

ــــــــــــه إرحٌب و      ون ل كــــــــــــُ ــــــــــــَ نح ي مــــــــــــَ ــــــــــــِ قــــــــــــو ل عــــــــــــح (2)مــــــــــــَ
 

  
 تَْعِقلُه : ما الَمْعقولُ  . وقيَل :َعقَْلتُ  مْنذُ  (3)، وما فَعَْلته  َمْعقول ومن َسَجعاِت : األَساِس : َذَهَب ُطوالً وَعِدم َمْعقوالً ، وما لفاُلٍن َمقول وال

َد للَكثْرةِ ، َعقََّل تَعِقيالً و بقَْلبِك. اٍن. ُعقَّالو ُعقاَلءَ  قومٍ  من عاقِلٌ  فهو ، ُشّدِ  ، كُرمَّ

البَعيَر إذا َجَمْعَت قََوائَِمهُ ، وقيَل ، هو الذي يَْحبِس نَْفَسه  َعقَْلتُ  وهو الجاِمُع ألْمِره وَرأْيه ، َمأْخوذٌ من َعاقِلٌ  قاَل ابُن األْنباِرّي : رُجلٌ 

 ها عن َهَواها.ويَُردُّ 

 ، وَخصَّ بعُضهم : بْعَد اْستِْطالقِِه. أَْمَسَكه : َعْقالً  ، من َحدَّْي َضَرَب َونََصَر ، يَْعقُلُهو يَْعِقلُه الدَّواُء بَْطنَه َعقَلَ و

 ، يقاُل : لفاُلٍن قَْلبٌ  َعقولٌ  فَِهَمه فهو َعْقالً : ِقِلهُ يَعْ  ءَ الشي َعقَلَ و بطنُه : َعقَلَ  قاَل ابُن ُشَمْيل : إذا اْستَْطلََق بطُن اإلْنساِن ثم اْستَْمَسك فقد

 ، ولساُن َسُؤول ، أَي فَِهٌم. َعقولٌ 

ْبِرقان : أََحبُّ ِصْبيانِنا إلَْينا األَْبلَهُ   .العَقُول وقاَل الّزِ

 وٌل منه للُمبالَغَِة.فَعُ  العَقُولو قاَل ابُن األثيِر : هو الذي يَُظنُّ به الُحْمُق فإذا فُتِّش ُوِجد عاقِالً ،

 َشدَّ َوظيفَه إلى ِذراِعه. َعْقالً : يَْعِقلُه البعيرَ  َعقَلَ و

حاحِ : قاَل األَْصَمِعيُّ : راعِ ، أَْعِقلُه البَعيرَ  َعقَْلت وفي الّصِ  تَْعقيالً  كعَقَّلَه َعْقالً : وهو أَْن تُثْنِي َوِظيفه مع ِذراِعه فتَشدَّهما َجِميعاً في وسِط الذِّ

حاح. َد للَكثْرةِ ، كما في الّصِ  ُشّدِ

: أَنَّه قَِدَم رُجٌل من بعِض الفُروجِ عليه فنَثََر كنانَتَه فَسقََطْت َصِحيفَة فإذا فيها أَْبياٌت منه ، وهي من أَبيات  عنههللارضيفي حِديِث ُعَمَر ، و

  أَبي الِمْنهال بُقَْيلَة األْكبر :

َن  دح ٌص ُوجــــــــــــــِ ــــــــــــــُ ل ــــــــــــــُ ــــــــــــــمــــــــــــــا قـ التٍ ف قــــــــــــــ  عــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

جـــــــــــار     ِف الـــــــــــتـــــــــــِّ لـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ خـــــــــــح ٍض مبـــــــــــُ لـــــــــــح فـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــَ

  

هــــــــــــن   ــــــــــــُ ل قــــــــــــِّ عــــــــــــَ ــــــــــــُ مــــــــــــييف  يـ ــــــــــــظــــــــــــَ ي ٌد شــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح   جــــــــــــَ
  

َ  و    ئـــــــــــــح رُ بـــــــــــــِ قـــــــــــــِّ عـــــــــــــَ َؤاِر  مـــــــــــــُ ِد الـــــــــــــظـــــــــــــ  (4)الـــــــــــــذ وح
 

  
َراب ، ويُْرَوى : تُعَقَّل يْعنِي نساًء ُمعَقَّالت أْلَْزواِجِهن كما  النُّوُق عْنَد الّضِ
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ن  ] هـــــــــُ لـــــــــُ قـــــــــِّ عـــــــــَ م  * [يــــــــــُ ـــــــــح ي لـــــــــَ َدة مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــُ عـــــــــح  جـــــــــَ

َذار      ــــــــــعــــــــــَ رت ال قــــــــــح  مــــــــــعــــــــــيــــــــــدًا يــــــــــبــــــــــتــــــــــقــــــــــي ســــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 .«قوله فهي أحد عشر قواًل ا هكذا يف خطه ولعر األوىل عشرة أقوا  فتبمر»املطبوعة املصرية : ( هبامش 1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( يف األساس : وما فعلت كذا.3)
 .«أزر»( األصر واللسان ا وانظر اللسان والتكملة مادة 4)
 زايدة عن اللسان. (*)
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ض لهنَّ  لُونَُهنَّ  عن الجماع أَي أَنَّ أَْزواجهنَّ  بالعَْقلِ  فَكنَّىأََراَد أَنَّه يَتَعرَّ  أَْيضاً ، كأَنَّ البَْدء لأْلَْزواجِ واإلعاَدة له. يَْعِقلهنّ  وهو يُعَقِّ

هه ُعَمُر ،  تََرَك عيَالَه بالمِدينَِة فبَلَغَه  ، إلى إْحَدى الغََزواِت بنََواِحي فاِرَس وكانَ  عنههللارضي* قْلُت : وهذا الرُجُل صاِحُب األَْبياِت كاَن َوجَّ

 منه. أَنَّ َرُجالً من بَنِي ُسلَْيم اْسُمه َجْعَدة يَْختلف إلى النِّساِء الغَائِبات أَْزواَجُهن فَكتََب إلى َسيِّدنا ُعَمر يَْشُكو

 للتْكثِير. ، والتَّشِديدُ  بالِعقالِ  أَي الَمْشُدودة «الُمعَقَّلة القُْرآُن كاإلبِلِ »في الحِديِث : و

 .َعقَّلَه ِمثْلُ  اْعتَقَلَه اْعتِقاالً و

 ، وهو الدية. العَْقل أَي أَْعَطاه وَداهُ  َعْقالً : يَْعِقلُه القَتيلَ  َعقَلَ و

 ، وذِلَك إذا لَِزَمتْه ِديَّةٌ فأَْعَطاها عنه ، قاَل الشاِعُر : أَّدى ِجنَايَتَهُ  َعْقالً  عنه َعقَلَ و

رفــــــــإنح كــــــــاَن  قــــــــح ال عــــــــَ قــــــــِ يــــــــكــــــــمــــــــا  فــــــــاعــــــــح  عــــــــن َأخــــــــِ

ا      امحــــــــِ قــــــــَ َ
اِ  املــــــــ خــــــــاِض والــــــــِفصــــــــــــــــــــــَ

َ
نــــــــاِت املــــــــ (1)بــــــــَ

 

  
 مْعنَى أَدُّوا وأَْعُطوا حتى كأَنَّه قاَل : فأَْعِطيا عن أَِخيُكما. (2) اْعِقلوا َعدَّاه بعَْن ألنَّ في قَْوِله

يَةِ  َعْقالً : له َدَم فاُلنٍ  عقَلَ و  ، قالَْت َكْبَشة أُْخت َعْمرو بن َمْعِديكِرب : تََرَك القََوَد للّدِ

ه و  َر عـــــــــــــبـــــــــــــُد   إذح حـــــــــــــاَن يـــــــــــــومـــــــــــــُ  أَرحســـــــــــــــــــــــــــَ

ه ال      وحمـــــــــــِ ـــــــــــَ واإىل قـ لـــــــــــُ قـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــَ ي  تـ ُم َدمـــــــــــِ (3)هلـــــــــــَُ
 

  
ً  َعقَْلتُ و عنه َعقَْلتو َعقَْلته فهذا هو الفَْرُق بين  .له ، كذا في الُمْحَكم والتَّْهِذيب البِن القَطَّاعِ وَسيَأْتي قَِريبا

 َصِعَد. ، بالضِم : ُعقوالً و َعْقالً  الظَّْبيُ  َعقَلَ و

حاحِ : ي ، يَْعِقُل ُعقوالً  الَوِعُل أَي اْمتَنََع في الَجبَِل العاِلي َعقَلَ  وفي الّصِ  أَي على َحّدِ التَّْسِمية بالصفَِة. ويقاُل : وِعلٌ  عاقِالً  الَوِعلُ  وبه ُسّمِ

يَّاِد. عاقِلٌ  َن بََوَزِرِه عن الصَّ لُّ  َعقَلَ و إذا تََحصَّ  وِذلَك عْنَد اْنتِصاف النَّهاِر ، قاَل لَبِيٌد ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : قاَم قَائُِم الظَّهيرةِ  َعْقالً : الّظِ

َ  مل يــــــــــــــورأ هبــــــــــــــا  ُب الــــــــــــــكــــــــــــــانــــــــــــــِ  تســــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــُ

ر       اِ  إذا الــــــــــظــــــــــِّ َة الســــــــــــــــــــــــ  بــــــــــَ عــــــــــح رح شــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــَ (4)عــــــــــَ
 

  
 لََجأَ. إذا إليه َعْقالً وُعقوالً  َعقَلَ و

ً  َعقَلَ و  ، بالضِم ، قاَل : العُْقلةُ  ، واالسمُ  كاْعتَقَلَهُ  وهو أَْن يَْلوي ِرْجلَه على ِرْجِله َصَرَعه الشَّْغَزبِيَّةَ  إذا فاُلنا

رح  جــــــــــــح و عــــــــــــِ ــــــــــــُ ن ــــــــــــَ ا بـ ــــــــــــَ ــــــــــــن َوان ــــــــــــا إخــــــــــــح مــــــــــــن لــــــــــــّ  عــــــــــــَ

ااًل ابلـــــــــــّرجـــــــــــرح      قـــــــــــَ رحَب الـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــِذ اعـــــــــــتـــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــُ

  
. ، بالكسِر من َحّدِ َضَرَب ، َعْقالً  يَْعِقلُ  ، اسُم نَْبٍت يَأْتي ِذْكُره ، العاقولَ  البعيُر : أََكلَ  َعقَلَ و  في الكّلِ

يَةُ  العَْقلُ و ة وال يُتَْرُك في اإلْسالِم مفرٌج. العَْقل»الحِديُث :  إذا َوَداهُ كما تقدََّم ، ومنه َعقَلَه ، وقد : الّدِ  على الُمْسِلِمين عامَّ

يَت بذِلَك ألَنَّ اإلبَِل كانت الَمْقتول إذا أَْعَطْيت  ْلتَعقَ  بفناِء َوِلّيِ الَمْقتوِل َكثُر اْستِْعمالُهم هذا اللَّْفظ حتى قالُوا : تُْعقَل قاَل األْصَمِعيُّ : وإنَّما ُسّمِ

 ِديَّته َدَراِهم أَو َدنَانِير ، قاَل أَنَُس بُن ُمْدِرَكة :

كـــــــــــًا مث  يـــــــــــح لـــــــــــَ قـــــــــــلـــــــــــهإيّنِ وقـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــُ  َأعـــــــــــح

ر      قــــــــَ ــــــــَ ــــــــبـ ِت ال وِر يضــــــــــــــــــــــرُب ملــــــــا عــــــــافــــــــَ ــــــــ  ــــــــث (5)كــــــــال
 

  
ً و الِحْصُن ، : العَْقلُ و ُ  أَْيضا  ، قاَل أَُحْيحة : ُعقولٌ  ، والَجْمعُ  الَمْلَجأ

نـــــــــــــاً و  دح ِن ِحصـــــــــــــــــــــــــــح َددحت لـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــِ  قـــــــــــــد َأعـــــــــــــح

رزُُه      قــــــــــــــــو ُ لــــــــــــــــو َأن  املــــــــــــــــرَء حتــــــــــــــــَح (6)الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ
 

  
 .الَمْعِقلُ  قاَل اللَّْيُث : وهو

 لغيِر اللَّْيث. الَمْعِقل بمْعنَى العَْقلَ  التََّحصُّن في الَجبَِل ، ولم أَْسَمع بالعُقولِ  قاَل األَْزَهِريُّ : أُراهُ أََرادَ 
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 .العَْقل ، والقَْلبُ  القَْلبُ  العَْقلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 أبمر االثنا.« اعقال»( الذي يف البيت 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 برواية : مل يُوأرح هبا. 139( ديوانه ط بريوت ص 4)
 بدون نسبة. 70/  4( املقايي  5)
 والصحاح والتهذيب. 70/  4( اللسان واألساس واملقايي  6)
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 .(1) (ِلَمْن كاَن َلُه قَ ْلب  )قْلُت : وبه فسََّر بعٌض قَْولَه تعالَى : 

 ، قاَل َعْلقمةُ : ثَْوٌب أَْحمُر يَُجلَُّل به الَهْوَدجُ  : العَْقلُ و

الً  قــــــــــح ه  عــــــــــَ فــــــــــُ طــــــــــَ كــــــــــاُد الــــــــــطــــــــــرُي ختــــــــــَح مــــــــــًا تــــــــــَ  وَرقــــــــــح

مــــــــــــوُم      دح نح َدِم اأَلجــــــــــــواِف مــــــــــــَ ه مــــــــــــِ ــــــــــــ  (2)كــــــــــــبَن
 

  
 ، وفي الُمْحَكم : ِمَن الَوْشيِ األَْحمر ، وقيَل : َضْرٌب من البُُروِد. أَو َضْرٌب من الَوْشيِ 

، هكذا في سائِِر النسخِ ، وفي نسخٍة إْسقاُط الياِء قاَل شْيُخنا : وهو َغلٌَط ظاِهٌر فإْسقاُط الياِء وكّل خاِمٍس  إسقاُط الالِم ِمن ُمفاَعلَتُنْ  أَْيضاً :و

ِك ، انتََهى. العَْقلو ساِكن من الجْزِء إنَّما يقاُل له القَْبض ،  إنَّما هو َحْذَف الخاِمِس الُمتَحّرِ

 وِض إْسقاُط الياِء من َمفاِعيلُن بْعَد إْسكانِها في ُمفاَعلَتُْن فيَِصير َمفاِعلُْن ، وبَْيتُه :في العَرُ  العَْقلُ  قْلُت : وفي الُمْحَكم :

فــــــــــــــــــــــاٌر  ىن قــــــــــــــــــــــِ رحتــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــازٌِ  لــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــَ

طــــــــــــــور      هــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــُ ومــــــــــــــُ ا رســــــــــــــــــــــــــــُ (3)كــــــــــــــَبلــــــــــــــ 
 

  
جلِ  ، العَقَلُ و ْكبَتَْين أَو التواٌء في الّرِ ْجلَين حتى يَْصَطكَّ العُْرقوباِن ، وهو ، وقيَل : هو أن يُْفِرطَ  بالتحريِك : اْصِطكاُك الرُّ َوُح في الّرِ  الرَّ

 َمْذموٌم ، قاَل الجْعِديُّ يَِصُف ناقَةً :

رٍة  ر َدوحســـــــــــــــــــــــــَ ئـــــــــــح ي  الـــــــــــبـــــــــــِ ِة الـــــــــــز وحِر طـــــــــــَ ِويـــــــــــ  طـــــــــــح  مـــــــــــَ

نح      كـــــُ رحشـــــــــــــــــــــًا مل يـــــَ روشـــــــــــــــــــــِة الـــــّرِجـــــــر فــــــَ فـــــح المـــــَ قـــــَ (4)عـــــَ
 

  
 ، َعقالً : وهو التواٌء في ِرجِل البَعيِر واتِّساٌع. ، كفَِرحَ  َعِقلَ  وقد ، العَقَلِ  بَيِّنة َعْقالءُ  وناقةٌ  أَْعقَلُ  بعيرٌ  يقاُل :

عن أَْهِل الباِديَِة  يَْعِقلُون ، أَي أَنَّ القُرى ال «الُمَضَغ بَْيننا نَتَعاقَلُ  إنَّا ال»:  عنههللارضيفي حِديِث ُعَمَر ، و ، بَْينهم َعقَلوه َدَم فالٍن : تَعاقَلواو

جاجِ بل نُْلِزمه الجانِي. نَْعِقل ، وال أَْهُل البَاِديَِة عن أَْهِل القُرى في ِمثْل الُمْوِضَحة أَي ال  بَْيننا ما َسُهل ِمَن الّشِ

 يَُؤدُّونه ِمن أَْمواِلهم. ُغرٌم عليهم ، أَي ، بضم القاِف ، على قَوِمه َمْعقُلَةٌ  َدُمه يقاُل :و

يَةُ نفُسها أَْيضاً : قُلَةُ الَمعْ و  ، أَي بَِقيَّةٌ من ِديٍَّة كانت عليه. َمْعقُلة ، يقاُل : لنا عْنَد فالٍن َضَمٌد من الّدِ

 تَْمِسُك الَماَء ، َحَكاها الفاِرِسيُّ عن أَبي َزيٍد. (5) َخْبراُء بالدهناء  :َمْعقَلةٌ و

يَتقاَل األَْزَهريُّ : وقد َرأَْيتها وفيها َحَوايا كَ  الدواُء البَْطَن  يَْعِقل ألَنّها تُْمِسك الماَء كما َمْعقُلة ثِيرة تُْمِسك ماَء السَّماِء َدْهراً طويالً ، وإنَّما ُسّمِ

ِة : مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

ٍج  وحهــــــــــــــَ ٍة َأو عــــــــــــــَ زَاِويــــــــــــــ  ةٍ حــــــــــــــُ يــــــــــــــ  لــــــــــــــِ قــــــــــــــُ عــــــــــــــح  مــــــــــــــَ

ر      رَائـــــــــــــِ طـــــــــــــاِف الـــــــــــــّرِمـــــــــــــاِ  ا ـــــــــــــَ ُروُد أَبعـــــــــــــح (6)تــــــــــــــَ
 

  
ياِت التي كانت في الجاِهِليَّةِ  على حالِ  األُولَى ، أَي َمعاقِِلهم هم على يقاُل :و  أَو َمْعقُلَةٌ  يَُؤدُّونها كما كانوا يَُؤدُّونها في الجاِهِليَِّة واِحَدتُه الّدِ

في الحِديِث : كتَب بَْين قَُرْيش واالْنصار كتاباً فيه : الُمهاِجُرون ِمن قَُرْيش على و ، وأَْصلُه من ذِلَك ، على َمراتِِب آبائِِهم : َمعاقِِلهم على

ياِت وإِْعطائِها. َمعاقِلَهم بَْينهم يَتَعاقَلُون َرباَعتِهم  األُولَى أَي يكونُون على ما كانوا عليه من أَْخِذ الّدِ

مائٍة إذا كان فِداُؤه إذا أُِسَر مائةً  ِعقالُ و ويقاَل : فالٌن قَْيُد مائةٍ  الشريُف الذي إذا أُِسَر فُِدَي بمئيَن من اإِلبِِل. أَي،  الِمئيَن ، كِكتابٍ  ِعقالُ  هوو

ِعق :  من اإلبِِل ، قاَل يَزيُد بُن الصَّ

ي  غــــــــــــِ تــــــــــــَ ــــــــــــح َا وأَبـ ارِعــــــــــــِ ــــــــــــد   ُأســــــــــــــــــــــــــاِوُر بــــــــــــيــــــــــــَ  ال

قــــــــا َ      ِر  عــــــــِ هــــــــح َا يف الصــــــــــــــــــــــيــــــــاع ويف الــــــــد  ئــــــــِ (7)املــــــــِ
 

  
يّاً. اْعتَقَلَ و وفي حِديْث أُّمِ َزْرعٍ : ُرْمَحه َجعَلَه بَْين ِركابِه وساقِه. اْعتَقَلَ و  َخّطِ

اِكب تَْحَت فخِذه ويَُجرَّ آِخَره على األَْرِض وراءه. اْعتِقالُ  قاَل ابُن األثيِر : ْمح : أَْن يَْجعلَه الرَّ  الرُّ

__________________ 
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 .37( سورة   اآية 1)
 واللسان والصحاح.« تظر الطري»برواية  5بيت رقم  120( من قصيدة مفضلية لعلقمة بن عبدة رقم 2)
 ( اللسان.3)
 وعجزه يف الصحاح.( اللسان ومعه بيت آخر ا 4)
َناِء.5)  ( يف القاموس : ابلد هح
 .«معقلة»( اللسان ومعجم البلدان 6)
 ونبه مصححه إىل رواية التهذيب.« الصاع»ويف اللسان « الصياع»بد  « الصباح»( اللسان والتهذيب ا وفيه 7)
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الشاةَ وَحلَبَها وأََكَل مع أَْهِله  اْعتَقَلَ  من»حِديُث ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :  ، ومنه الشاةَ : َوَضَع رْجلَْيها بيَن ساقِِه وفخِذِه فََحلَبها اْعتَقَلَ و

ْجلَ  اْعتَقَلَ  يقاُل :و «َء من الِكْبرفقد بَِرى ، قاَل ذو  (2)، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : على الَمْوِرك  ثَنَاها فَوَضعَها على الَوِركِ  إذا (1) الّرِ

ّمة :  الرُّ

ُت أَ  لــــــــــح قــــــــــا َ طــــــــــَ تــــــــــِ ٍة  اعــــــــــح مــــــــــ  هلــــــــــَِ دح  الــــــــــّرجــــــــــر يف مــــــــــُ

هــــــــــا      ظــــــــــامــــــــــُ ــــــــــِ وحمــــــــــاِة َأوحد  ن َ
َرُ  املــــــــــ (3)إذا شــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 ، ومنه قَْوُل النابِغَِة : اْعتَقَلَه فالٌن قاِدَمة َرْحله بمْعنَى تَعَقَّل ، يقاُل : كتَعَقَّلَها أَي َخِفيَْت آثاُر ُطُرقها

واِر  ُمتَـَعقِّلاَ   (4)َقواِدَم اأَلكح
يَّة. العَْقلَ  أََخذَ  وِمن َدِم طائِلَتِه إذا من َدِم فالنٍ  اْعتَقَلَ و  ، أَي الّدِ

 ، ومنه قَْوُل َعْمرو بن العَدَّاء الَكْلبي : ، كِكتاٍب : َزكاةُ عاٍم ِمَن اإِلبِِل والغَنَمِ  الِعقالُ و

عــــــــَ   قــــــــاالً ســــــــــــــــــــــَ داً  عــــــــِ بــــــــَ ُ ح لــــــــنــــــــا ســــــــــــــــــــــَ رتح  فــــــــلــــــــم يــــــــَ

مــــــٌرو فــــــَ      عــــــ  عــــــَ يــــــَف لــــــوح قـــــــد ســــــــــــــــــــَ اِ كــــــَ قـــــــالــــــَ  ؟عــــــِ
  

ُدوا  َح ا ـــــــــــــــــي  َأوحابدًا ومل  ـــــــــــــــــَِ ـــــــــــــــــَ ب  أَلصـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
   ِ اح الــــــــــَ جــــــــــا مجــــــــــِ يــــــــــح ر ِ  يف اهلــــــــــَ فــــــــــَ نــــــــــَد الــــــــــتـــــــــــ  (5)عــــــــــِ

 

  
يق ، (6) منه قَْوُل أَبي بكرٍ و ، ِعقَال قاَل ابُن األثيِر : نَصب ِعقاالً على الظَّرف ، أَراَد ُمدَّةَ  ّدِ ، حين اْمتَنَعَِت  هللاُ تعالَى عنهَرِضَي  الّصِ

كاةِ إليه :   .«، لقاتَْلتُهم عليه وسلموآلهعليههللاصلىكانُوا يَُودُّونه إلى رسوِل هللِا  لو َمنَعونِي ِعقاالً »العََرُب عن أََداِء الزَّ

 َصَدقة عاٍم. الِعقالُ  قاَل الِكسائيُّ :

دقِة إذا قَبََضها  يُْعقَل الَحْبل الذي كان بالِعقالِ   تعالَى عنه ،وقاَل بعُضهم : أَراَد أَبو بْكٍر ، َرِضَى هللاُ  به الفَِريَضة التي كانت تُْؤخذُ في الصَّ

ق ، وذِلَك أَنَّه كان على صاِحِب اإِلبِِل أَْن يَُؤّدِي مع كّلِ فَِريضٍة ِعقاالً  ساِوي ِعقاالً ِمن به ، وِرواًء أَي َحْبالً ، وقيَل : أَراَد ما يُ  تُْعقَل الُمَصّدِ

ُق أَعياَن اإِلبِِل قيَل أََخَذ ِعقاالً ، وإذا أََخَذ أَثْمانَها قيَل أََخَذ نَ  َدقِة ، وقيَل : إذا أََخَذ المَصّدِ َصَدقَةَ العام  بالعقال ْقداً ، وقيَل : أَرادَ حقوِق الصَّ

 أشبه عندي.واْختَاَرهُ أَبو ُعبَيٍد وعليه اقتصر المصنُِّف وقال أَبو عبيٍد وهو 

وايَاِت : لو و صَدقَةُ عاٍم ، الِعقالَ  قاَل الَخطابيُّ : إِنَّما يُْضرُب الَمثَُل في ِمثِْل هذا باألَقّلِ ال بِاألَْكثَِر ، وليَس بسائٍر في لساِنهم أَنَّ  في أَْكثر الّرِ

 ً  ِعقالَ  َوَرَد في بعِض طرِق الحِديِث : لو َمنَعونيو قْلُت : القَْولَْين : ، وقد َجاَء في الحِديِث ما يدلُّ على َمنَعوني َعناقاً ، وفي أَْخَرى : َجْديا

 ، وهو بَعيٌد عن التّأِْويِل. بَعيرٍ 

 اسُم رُجٍل. : ِعقالُ و

 القَلوُص الفَتِيَّةُ. : الِعقالُ و

اٍن : فََرسٌ  ، العُقَّالِ  ذُوو  وهو َغلٌَط. عقالٌ  ، وِسياُق المصنِِّف يَْقتَِضي أَنَّ اسَم الفََرِس  كُرمَّ

حاِح : وذو  : اسُم فََرٍس. ُعقَّال وَوقََع في الّصِ

ي : والصَّحيُح ذو ، بِالِم التَّْعريِف ، وهو فَْحٌل من خيوِل العََرِب يُْنَسب إِليه ، قاَل َحْمزة َسيِّد الشَُّهداِء ، َرِضَي هللاُ تعالى  العُقَّالِ  قاَل ابُن بَّرِ

 عنه :

الٌح َوَورحٌد  ِدي ِإال  ســــــــــــــــــــــــــــــِ َ  عــــــــــــــــنــــــــــــــــح يــــــــــــــــح  لــــــــــــــــَ

نـــــــــــــــاِت ذي      ا ِ قـــــــــــــــارٌِح مـــــــــــــــن بـــــــــــــــَ قـــــــــــــــ   الـــــــــــــــعـــــــــــــــُ

  

ي  ســــــــــــــــــــــــــــِ فح ــــــــــــــَ ــــــــــــــنـ ــــــــــــــااي ب ن
َ

ــــــــــــــه املــــــــــــــ ي دون ــــــــــــــقــــــــــــــِ  أَت

  
غحشـــــــــــــــــــــــَ و    ـــــــــَ َو ُدوين يـ واد هـــــــــح ُدوَر الـــــــــعـــــــــَ (7)  صـــــــــــــــــــــــُ

 

  
ياحيّ  َحوِط بِن أَبي جابرٍ  وقاَل ابُن الَكْلبي : هو فََرسُ   الّرِ

__________________ 
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 ومثلها يف البيت الشاهد.« الرحر»( يف اللسان والتكملة واألساس : 1)
 ( وهي رواية التكملة واللسان.2)
 والتهذيب.واللسان والتكملة واألساس  639( ديوانه ص 3)
 ( كذا ورد عجز بيت النابغة يف اللسان والتهذيب ا قا  الصاغاين يف التكملة : هكذا أنشده األزهري ا والذي يف شعره :4)

ـــــــــــــد فـــــــــــــعـــــــــــــن  ـــــــــــــي ـــــــــــــد ول ـــــــــــــك قصــــــــــــــــــــــــــائ ـــــــــــــن ـــــــــــــي ـــــــــــــبت ـــــــــــــت  فـــــــــــــل

 ألـــــــــــــــــــــــــــٌف إلـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــــــوادم األكـــــــــــــــــــــــــــوارِ     

  

وإلا هو لعمرار بن سعيد الفقعسي ا  إليك قوادم األكوار. جيشاً .. ليدفعاو  فلتشعرن ندامة ويروي :»ويروي : « فلتعلنن ندامة»ويروي : 
 اي بن اهلذمي إليك أقبر صحبجي وصدره :

 .71/  4( اللسان والتهذيب واألو  يف الصحاح واملقايي  5)
رج عل  التضــــــــيي  ( هبامش القاموس : قوله : ومنه قو  أيب بكر اخل انتصــــــــر النووي عل  مســــــــلم للقو  أبن العقا  هنا ا بر ا ألن الكالم خ6)

 ء ا وإن كان ا بر الذي يعقر به البعري ال  وز دفعه يف الزكاة ا فال  وز القتا  عليه ا وال يصح محر ا ديث عليه اه نصر.والتشديد أبد. شي
 ( اللسان.7)
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ِب ا قاَ  َجرِيٌر : من َبيِن ثـَعحلبَة بِن يـَرحبوٍع ا وهو أَبو َداِحٍ  وابُن َأعحَوج لُصلحبه ابن الدِّينارِّي بنِ   اهلَُجيحِسيِّ بِن زاِد الر كح
نـــــــــــــا  وحَ  قـــــــــــــبـــــــــــــابـــــــــــــِ َ حـــــــــــــَ وح بـــــــــــــِ يـــــــــــــاَد يـــــــــــــَ  ِإن  اجلـــــــــــــِ

ــــــــــذي      َوَج َأو ل ِر َأعــــــــــح ا مــــــــــن َنســــــــــــــــــــــــح قــــــــــ  ــــــــــعــــــــــُ (1)ال
 

  
 ، فَراِجْعه.« د ح س»وَمرَّ للمصنف اْسِتْطَراُده في 

ى ذا وسلموآلهعليههللاصلىفي الحِديِث : أَنَّه كاَن للنبّيِ و  .العُقَّال ، فََرٌس يَُسمَّ

 الفََرَس. بالعُقَّالِ  أَبو ُعبَْيد ويَُخصُّ  وأَْكثَر ما يَْعتَِري في الشاِء ، داٌء في ِرجِل الدابَِّة إذا َمَشى َظلََع ساَعةً ثم اْنبََسطَ  : العُقَّالُ و

حاحِ :وفي   َظلٌع يأُْخذُ في قوائِم الدابَِّة ، وقاَل أَُحْيحة : العُقَّالُ  الّصِ

مـــــــــــــوهـــــــــــــا  لـــــــــــــِ ظـــــــــــــح وَم ال تـــــــــــــَ خـــــــــــــُ يِن  الـــــــــــــتـــــــــــــ   اي بـــــــــــــَ

وم ذو      خـــــــــــــُ ـــــــــــــ  ـــــــــــــت م ال ا ِإن   ـــــــــــــلـــــــــــــح قـــــــــــــ   (2) عـــــــــــــُ
  

ثِ  ، َعقَّالُ و النَِّفْيسة ، هذا هو األْصُل  كَسفينٍَة الَكريَمةُ الُمَخدََّرةُ  نِّساِء ،من ال العَِقيلَةُ و ، عن الّزْهِرّي. كَشدَّاٍد : اسُم أَبي َشْيَظِم بِن َشبَّةَ المحّدِ

 الَكالِم. َعقائِلُ  ٍء من الذَّواِت والَمعَاني ، ومنهثم اْستُْعِمل في الَكريِم من كّلِ شي

 من القوِم : َسيُِّدُهم. العَِقيلةُ و

 ، قاَل طرفَةُ : ٍء أَكرُمهُ من كّلِ شي العَِقيلَةُ و

فـــــــــي أَرَ  طـــــــــَ رَاِم وَيصـــــــــــــــــــــــح تـــــــــام الـــــــــكـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَ وحَت يـ َ
   املـــــــــ

ة     يـــــــــلـــــــــَ قـــــــــِ دِِّد  عـــــــــَ َتشـــــــــــــــــــــــَ
ُ
ِش املـــــــــ (3)مـــــــــاِ  الـــــــــفـــــــــاحـــــــــِ

 

  
 َكراَماتِه. بعَقائِل الُمْختَص عنههللارضيقَْوُل علَّيِ ،  ومنه

ةُ الكبيَرةُ الصافِيَةُ. الدُّرُّ  البَْحِر : َعِقيلةُ و  ، وقيَل : هي الدُّرَّ

ةُ في َصَدفتها. ي : هي الدُّرَّ  وقاَل ابُن بَّرِ

اغانيُّ لَطَرفَة أَْيضاً : العَقائِلُ  وغيِرهما ، والَجْمعُ  اإِلبِلِ و النِّساءِ  َكريمةُ  العَِقيلةُ  قاَل األَْزَهِريُّ :و  ، وأَْنَشَد الصَّ

ٍف  يــــــــــــح اللــــــــــــٌة فــــــــــــمــــــــــــّرتح كــــــــــــهــــــــــــاٌة ذاُت خــــــــــــَ  جــــــــــــُ

َدد  عــــــــقــــــــيــــــــلــــــــةُ      نــــــــح لــــــــَ ــــــــَ ــــــــوبــــــــيــــــــر يـ (4)شــــــــــــــــــــــيــــــــِخ كــــــــال
 

  
ْمِل ما اْعَوجَّ منه ، وكلُّ َمْعِطِف  عاقولُ  ، وقيَل : َمْعِطُف الواِدي والنَّْهرِ  أَْيضاً :و : ُمْعَظُم البَْحِر ، أو َمْوُجه ، العاقولَ و النَّْهِر والواِدي والرَّ

 .َعواقِيلٌ  ، والَجْمعُ  عاقولٌ  وادٍ 

 .عاقُولٌ  األَْوديِة : َدراقِيعُها في َمعاِطِفها واِحُدها َعواقِيلُ  وقيَل :

 لَكثْرةِ َمعاِطِفها. األَْرض ال يُْهتََدى لها أَْيضاً :و ما التَبََس من األُموِر. َعواقِيلُ  : َجْمعُه العَاقولُ و

ُل ، ويقاُل له َشْوُك الجماِل يطلُع على الجسوِر والتّرعِ وله َزْهرةٌ بِنَْفَسِجيَّة ، وأَْغفَلَه أَبو َمْعُروٌف له َشْوٌك تَْرعاه اإِلبِ  نَْبٌت م : العَاقولُ و

 َحنِيفَةَ في كتاِب النَّباِت.

عن أَبي اليََماِن الَحَكم بِن نافعٍ ،  (5) ليُّ العَاقو أَبو يَْحيى منه عبُد الكريِم بُن الَهْيثَمِ  بَْينها وبَْين الَمَدائِن َمْرَحلة ، : د ، بالنَّْهَروانِ  عاقولٍ  َدْيرُ و

 وعنه أَبو العبَّاس محمُد بُن إِسحاَق الثَّقَفّي ، قالَهُ الحاِكُم.

 د بالَمْغِرِب منه أَبو الَحَسِن عليُّ بُن إِبراهيَم. أَْيضاً :و

 ، كما في العُبَاِب. ة بالَموِصلِ  : َعاقولُ و

 ، كما في العُبَاِب. فَِة في التَّْوَراةِ ، َمْقصورةً : اْسُم الكو َعاقولَىو
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 ، وأَْصلُها اسُم فاعلٍة ِمنَ  عاقِلَةٍ  ، وهي القََرابَةُ من قِبَل األَب الذين يُْعُطون ِديَّة قَتْل الَخَطِأ ، وهي صفةُ جماَعةٍ  الرُجِل : َعَصبَتُه عاقِلَةُ و

فاِت الغاِلبَِة ، العَْقلِ   العاقِلَةِ  ، بديِة ِشْبه العَْمد والَخَطأ الَمْحض على وسلموآلهعليههللاصلىَضى َرُسوُل هللِا وقَ »في الحِديِث : و وهي من الّصِ

 .«يَُؤدُّونها في ثالِث ِسنِين إِلى َوَرثَِة الَمْقتولِ 

ل العاقِلَةِ  قاَل ابُن األَثيِر : وَمْعرفة لون ما تَُحمَّ ، فإِن اْحتََملوها أَدَّْوها في ثالِث ِسنِين ،  العاقِلَةُ  أَْن يُْنَظر إِلى إِْخوة الجانِي ِمن قِبَل األَب فيَُحمَّ

ه ، فإِن لم يَْحتَِملُوها ُرِفعَْت إِلى بَنِي َجّدِ أَبيِه ، فإِن لم يَْحتَِملوه ه ، ثم هكذا ال وإن لم يَْحتَِملوها ُرفِعَْت إِلى بَني َجّدِ ا ُرفِعَْت إِلى بَنِي َجّدِ أَبي َجّدِ

 تُْرفَع

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة فيها.2)
 .34( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 3)
 .38( من معلقته ا ديوانه ص 4)
 ( يف معجم البلدان : الدير عاقود.5)
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حاُب  الَعقحرِ  يـَعحَجزوا. قاَ  : وَمنح يف الدِّيواِن وَمنح ال ِديوان له يفعن َبيِن َأب حىت  ُر الِعرَا  : هم َأصــــــــح ســــــــواٌء. وقاَ  َأهح
 الد واِوين.

لون بقْدِر ما يِطْيقُ  العاقِلَةُ  قاَل إِسحاُق بُن َمْنصور : قْلُت ألَْحَمَد بن َحْنبل َمنِ  لم  َعاقِلَة ون ، قاَل : فإِن لم تَُكن، فقاَل : القَبيلَة إِالَّ أَنَّهم يَُحمَّ

 أَْصالً فإِنَّه يكوُن في بَْيِت الماِل وال تُْهَدُر الديَّةُ. العَاقِلَةُ  تُْجعَل في ماِل الجانِي ولكن تُْهَدر عنه ، وقاَل إِسحاُق : إِذا لم تَُكن

 ، كما في العُبَاِب. منه أَْعقَلَ  كانَ و الً ، أَي َغلَبَه، َعقْ  ، كنََصَره العَْقِل فعَقَلَهُ  : غالَبَهُ في عاقَلَهُ ُمعاقَلَةً و

ْيَهى : الِحصِرُم. العُقَّْيلَىو  ، كُسمَّ

الكْرُم ، ثم  فيُعَقِّل حِديُث الدَّجاِل : ثم ياتي الِخْصب ، ومنه الِحْصِرمَ  أَي ُعقَْياَله أَْخَرجَ  تَْعقيالً : الَكْرمُ  َعقَلَ و : َجعَلَه عاقِالً  َعقَّلَه تَْعقيالً و

ج أَي يُْخِرجُ   ثم يَِطيُب َطْعُمه. العُقَّْيلي يَُمّجِ

 ، كأَْحَمَده وأَْبَخلَه. : وَجَده عاقِالً  أَْعقَلَهو

 اْمتسَك. : أَي ُحبَِس وُمنَِع ، وقيَل : ِلسانُهُ ، َمْجهوالً  (1) اْعتَقَلَ و

ِة : لم يَْقِدْر على الَكالمِ  نُه أَيِلسا فاْعتُِقلَ  قاَل األَْصَمِعيُّ : َمِرَض فالنٌ  مَّ   ، وقاَل ذو الرُّ

رو  قـــــــــــَ تــــــــــــَ عـــــــــــح ٍر  مـــــــــــُ بـــــــــــح ريح خـــــــــــَ  الـــــــــــلِّســـــــــــــــــــــــــاِن بـــــــــــغـــــــــــَ

يــــــــــــــــُم      ٌر أَمــــــــــــــــِ ه َرجــــــــــــــــُ يــــــــــــــــد كــــــــــــــــبَنــــــــــــــــ  (2)ميــــــــــــــــَ
 

  
 الذي يَْحبِس نَْفَسه ويَُردُّها عن َهواها. العاقِلُ  ومنه أُِخذَ 

 بعَْينِه نجدي. في ِشْعِر ُزَهْير : : َجبَلٌ  عاقِلٌ و

ه  نــــــــــازِلـــــــــُ ِي عــــــــــاٍف مــــــــــَ ٌر كــــــــــالــــــــــَوحــــــــــح لــــــــــَ نح طــــــــــَ مــــــــــَ  لــــــــــِ

      ُ يـــــح ا الـــــر س  مـــــنـــــــه فـــــــالـــــر ســـــــــــــــــــَ فـــــــَ هعـــــَ لـــــــُ اقـــــِ عـــــــَ ـــــَ  (3) ؟فـ
  

 وثنَّاه الشاِعُر َضُرورة ، فقاَل :

َض  فــــــــــــَ دح َن مــــــــــــَ لــــــــــــح عــــــــــــَ ِ  ــــــــــــَح اح لــــــــــــَ نــــــــــــاً  عــــــــــــاقــــــــــــِ  َأايمــــــــــــِ

ااًل و      َ ِ ِشـــــــــــــِ اح تـــــــــــــَ َز رَامـــــــــــــَ عـــــــــــــَ َن أَمـــــــــــــح لـــــــــــــح عـــــــــــــَ (4)جـــــــــــــَ
 

  
َرة في أَعاِليه والرمة في أََسافِِله ،  سبعةُ مواِضعَ  : عاقِلٌ و  عاقِلٍ  وبَْطنُ ، منها : َرْمٌل بَْين مكَّةَ والمِدينَِة ، وماٌء لبَنِي أَبان بِن َداِرم ، وواِد إِمَّ

رةَ.على طِريِق حاّجِ البَْصَرةِ بَْين راَمتَْين وإِ   مَّ

، كما  وكان اْسُمه غافالً  ، عنههللارضيبِن ناِشٍب الكنانيُّ اللَّْيثي َحِليُف بَنِي َعدّيِ بِن َكْعٍب الصَّحابّي بَْدِرّي ،  بُن البَُكْيِر بِن عبِد ياليلَ  عاقِلُ و

اه عاقِالً تَفاُؤالً. وسلموآلهعليههللاصلىفَغَيَّره النَّبيُّ  في العُباِب ، وقيَل : نسبه كما في ُمْعجم ابِن فَْهد ،  ، وَسمَّ

يِة صاَرْت ِديَةُ المرأَةِ على  العَْقلُ  موِضَحتُه وموِضَحتُها سواٌء ، فإذا بَلَغَ  تُواِزيه ، مْعناه أَنَّ  الرُجَل إلى ثُْلِث ِديَتِها أي تُعاقِلُ  المرأَةُ و ثُلَُث الّدِ

يب : فإن جاَوَزت الثُّْلث ُردَّت إلى نِصِف ِديَِة الرُجلِ في حِديِث و النِصِف من ِديَِة الرُجل. ، ومْعناه أَنَّ ِديَةَ المرأَةِ في األَْصِل على  ابِن الَمّسِ

يَِة ، تأْ النِصِف من ِديَِة الرُجِل كما أنَّها تَِرُث نَِصَف ما يَِرث االبُن ، فَجعَلَها سعيٌد تُساِوي الرُجَل فيما يكوُن دْوَن ثُلُث ا ُخذُ كما يأُْخذُ الرُجُل لّدِ

ِمن اإِلبِِل ، وفي ثالٍث  إذا ُجنِي عليها ، فلها في إْصبَع من أَصابِِعها َعْشٌر ِمن اإِلبِِل كإِْصبَع الرجذِل ، وفي إِْصبَعَْين ِمن أََصابِِعها عشُرونَ 

ا من أَصابِعَها ثالثُوَن كالرُجِل ، فإن أُِصْيَب أَربٌع من أَصابِعها ُردَّت إلى ع ا للرُجِل ، وأمَّ شرين ألنَّها جاَوَزت الثُّلث فَُردَّْت إلى النِصِف ممَّ

 ا الثُّلُث كا فَعَلَه ابُن الَمسيِّب.الشافِِعيُّ وأَْهُل الُكوفَِة فإنَّهم َجعَلوا في إْصبَع الْمرأَةِ َخْمساً من اإلبِل ، وفي إصْبعَْين لها عْشراً ، ولم يَْعتبرو

، هذا َحْرٌف َرَواه ِسْيبََوْيه في باِب االْبتداِء يُْضَمر فيها ما بُني على  عنك شيئاً أَي َدْع عنك الشَّكّ  أَْعِقلُه ما ْقالً عنهم :نَ  قَْول الجوهِرّيِ و

ة اإِلْضمار في َكالِمِهم لالْختِصار ، وكذِلَك قَْولهم : ُخْذ  االْبتداِء كأَنَّه قاَل : ما أَْعلَُم شيئاً مما تقوُل َدْع عنك الشَّّك ، ويَْستِدُل بهذا على ِصحَّ

 َعْنك وِسْر َعْنك.

 سأَْلت أَبا َزْيٍد واألَْصَمِعيَ  (5)وقاَل بكُر الَماِزنيُّ : 
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__________________ 
أي منض  واعتقر لســانه ابلبناء للفاعر واملفعو  ا إذا حب  عن الكالم ( ضــبطت يف اللســان ابلبناء للفاعر وكتب مصــححه : عبارة املصــباح :1)

 فلم يقدر عليه.
 واللسان والتهذيب واألساس. 593( ديوانه ص 2)
 واللسان. 64( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 والصحاح أيضاً.« قوله : وقا  بكر املازين ا هكذا يف خطه ا ومثله يف اللسان اه»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
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َفش وَأاب ماِلٍك عن هذا ا رِف ف َب  عن هذا.واأَلخح َفش : أان ُمنحُذ ُخِلقحُت َأسح ري ما هو ا قاَ  اأَلخح يعاً : ما َندح  قاُلوا مجَِ
ي هذا َح به أْيضاً أَبو محمٍد إسماعيُل بُن  بالفاِء والغينِ  عنك تصحيٌف والصَّواُب ما أَْغفَلَه قال ابُن بَّرِ ، وهكذا َرَواه ِسْيبَوْيه ، وهكذا َصرَّ

 يا.محمِد بِن َعْبدوس النَّْيسابُوري أَنَّه تَْصِحيٌف ، والَمْسموُع بالغَْين والفاِء ، كذا بخّطِ أَبي َسْهل الَهَروّي وأَبي َزَكر

ً  َعْمداً  تَْعِقُل العاقِلَةُ  ْمَد وال العَْبَد ، وَرَواه غيُره : الالعَ  تَْعِقُل العاقِلةُ  ال (1) قَْوُل الشَّعبّيِ :و أَي أَنَّ كلَّ جنايٍة  وال َعْبداً  وال ُصْلحاً وال اْعتِرافا

ةً ، وال يَْلزم ٌء ، وكذِلَك ما اْصَطلحوا عليه من الِجناياِت في الخَطأ ، وكذِلَك إذا اْعتََرف منها شي العاقِلةَ  َعْمد فإِنَّها في ماِل الجانِي خاصَّ

. ، العاقِلَة الجانِي بالِجنايَِة من غيِر بَيِّنة تقُوُم عليِه ، وإن ادَّعى أَنَّها َخَطأٌ ال يُْقبَل منه وال يُْلَزم بها ه الجوهِريُّ  وليس بَحِديٍث كما تََوَهمَّ

َعْمداً وال ُصْلحاً وال اْعترافاً وال ما جنى  تَْعِقُل العاقِلَةُ  ال»أَْخَرَجه اإلماُم محمد في َمْوِطئه بإْسناِدِه عن ابِن َعبَّاٍس وَمتْنُه :  ا الحِديثُ قْلُت هذ

اه حِديثاً وإذا ثَبََت الَحِديث عن ابِن َعبَّ  «الَمْملوك اس ولو َمْوقوفاً ِسيَّما إذا كان في ُحْكم الَمْرفوع ، وكذِلَك ابُن األثيِر في النِّهايِة فإنَّه َسمَّ

اغاني. فقْولُه :  ليَس بحِديٍث الخ َمْردوٌد عليه وكأَنَّه نََظَر إلى الصَّ

ً  تَْعِقُل العاقِلَةُ  ال»في حِديِث الشَّْعبّيِ : و قاَل في العُباِب : ْوِله ذِلَك ، وذُِهَل أَنَّه َمْرويٌّ ِمن فقَلّده في قَ  «َعْمداً وال َعْبداً وال ُصْلحاً وال اْعتِرافا

اها تَْشييع فُقَهاء الَحنَفِ  يَّة لتَْشنِيع ُسفَهاء الشَّافِِعيَّة ونَقَلَه طريِق ابِن َعبَّاٍس ، وقد أََشاَر إلى ذِلَك الَمْنال علّي في ِرسالٍَة له أَلَّفَها في ذِلَك َسمَّ

ة ، وهو قول ابِن أَبي الجانِي شي عاقِلَةِ  َخَطأً فليَس على على َعْبدٍ  -ألْولَى ُحرٌّ ا - مْعناه أَن يَْجنَِي الُحرُّ  شْيُخنا ، ٌء إنَّما ِجنايَتَه في ماِلِه خاصَّ

. قاَل إبُن األثير : وهو ُمَواِفق لكالِم العََرِب ، به األْصَمِعيُّ وإليه َذَهَب اإلماُم الشَّافِعيُّ ْبُد على ُحّرٍ كما تََوهََّم أَبو العَ  أَْن يَْجنِيَ  ال لَْيلى وَصوَّ

 العَْمد وال العَْبَد. تَْعِقل العاقِلَةُ  أَي في تْفسيِر قْوِل الشَّْعبِّي السابِِق : ال َحنيفةَ 

ا العَْبُد فهو أَْن يَْجنِي على ُحّرٍ فليَس على ِجنايَتُه على َرقَبَتِه ، قاَل : وهو  ٌء من ِجنايَِة َعْبِده ، وإنَّماَمْواله شي عاقِلَةِ  قاَل ابُن األثيُر : وأَمَّ

 ماِم صاِحب القَْول.َمْذَهُب أَبِي َحنيفَةَ ، َرِحَمه هللا تعالَى ، هذا نَصُّ ابِن األثيِر ، وقد قدََّمه على القَْوِل الثانِي وفيه تأَدُّب مع اإل

ا قَْوُل المصنِِّف كما تََوهَّم إلى آِخره ففيه إساَءةُ أَدٍب مع اإل ين في َشْرحِ وأَمَّ ماِم ، َرِضي هللا تعالى عنه ، ال تَْخفَى كما نَبَّه عليه أكمل الّدِ

ن اْعتَنَى من فُقَهاء الَحنِفيَّة. ثم قاَل : ، ونَصُّ النِّهايَِة : إذ لو كاَن الَمْعنَى على األّول أَي  ألَنَّه لو كان المْعنى على ما تََوهَّم الِهَدايِة وغيُره ممَّ

ِل وهو قَْوُل أَبي َحنيفَةَ ولم يقُل على ما تََوهَّم ألنَّ فيه إساَءةُ أََدٍب ، ونَصُّ األْصَمِعّي : لو كان المْعنَى على القَْولِ   ما قاَل أَبو َحنيفَةَ ، األوَّ

 بزياَدةِ الواِو ، وهي ُمْستدركة. تَْعِقل خِ وال، هكذا في النس َعْبداً  .العاقِلَةُ و تَْعِقلُ  عن َعبٍد ولم يكن ، وال تَْعِقُل العاقِلَةُ  لكاَن الَكالُم : ال

شيدِ  (2)القاضي  قاَل األَْصَمِعيُّ : كلَّْمُت في ذِلَك أَبا يوُسفَ و ْمتُه (3) عنه َعقَْلتُ و َعقَْلتُه فلم يَْفِرق بين الَخِليفَة بَحْضَرةِ الرَّ ، هكذا نَقَلَه  حتى فهَّ

اغانّي في العُباِب ، وابُن القطَّاع في تَْهِذيبِه ، وقلََّدهم المصنُِّف فيَما أَْوَرَده هك ذا َخلَفاً عن َسلٍَف ، وقد أَجاَب ابُن األثيِر في النِّهايِة ، والصَّ

ْيِن في شْرحِ الِهَدايَِة فقاَل : يُْستَْعمل وسياقه وهو قْولُه :  تَْعِقل العاقِلَةُ  عنه وِسيَاق الَحِديث وهو قوله : ال ْلتُ َعقَ  بمْعنَى َعقَْلته عنه أكمُل الّدِ

ن اْعتََرَف ، انتََهى. ن صالََح وعمَّ د وعمَّ ن تَعَمَّ ن على ذِلَك ، ألنَّ المْعنَى عمَّ  وال ُصْلحاً وال اْعتِرافاً ، يَُدالَّ

ل عليه ، ألنَّه وإن كان مفصالً لما  قاَل َشْيُخنَا : ولو صحَّ عن أَبي يوُسَف أَنَّه فَِهمَ  عن األْصَمِعّي ِخالَف ما قالَهُ أَبُو َحنيفَةَ لرِجَع إليه وعوَّ

ا ه َصواٌب ، وَكْون هذه اللُّغَ أَْجمل من قواِعِد أَبي حنيفَةَ ، فإنَّه في َحيِّز أَْرباِب االْجتهاِد وهو أَتْقى هلِل من اْرتِكاِب ِخالف ما ثَبََت عْنَده أَنَّ  ة ممَّ

 َرِب ، وَكاَلمَخِفَي عن األَْصَمِعّي والشافِِعي لغََرابتِها ال يُنافي أَنَّها واِرَدةٌ في بعِض اللّغاِت الفَِصيَحِة الَواِرَدةِ عن بعِض العَ 

__________________ 
 .«وروي عن الشعيب أنه قا »ويف التهذيب : « ويف ا ديث»( يف اللسان والصحاح : 1)
 ليست يف القاموس.« لقاضيا»( لفظة 2)
 ( هبامش القاموس : أجيب أبن عقلُت يستعمر يف معىن عقلُت عنه ا وسيا  ا ديث ا وهو قوله : ال تعقر العاقلة عمداً ا وسياقه وهو قوله3)
 ين اه قرايف.وال صلحاً وال اعرتافاً يدالن عل  ذلك ألن معناه : عمن عمد وعمن صلح وعمن اعرتف اه شارح اهلداية ألكمر الد :
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 جاِمٌض لَكالِم الكرِّ كما ُعِرَف يف اأُلُصوِ  الَعَربي ة وغريِها ا فتبم ر. وسلموآلهعليههللاصلىالن يبِّ 
ً  أَي له بَكفَّيه تَعَقَّلَ  في التَّهِذيب : يقاُل :و ِئما ُمثْقاَلً ولو أناَخه لم يَْنَهْض به ، وذِلَك أَنَّ البَعيَر يكوُن قا شبََّك بيَن أَصابِعِهما ليَْركَب الجمَل واقِفا

 قوُل.فَيَْجَمع له يََدْيه ويَُشبِّك بيَن أَصابِِعه حتى يضَع فيها ِرْجله ويَْرَكب ، قاَل األَْزَهِريُّ : هكذا َسِمْعت أَْعرابيّاً ي (1)ويَْحِمله 

ْملِ  العُْقلَةُ و ى الثقاُف. ؟؟؟ا ُصوَرتهفرد وزوجان وفرد هكذ ، بالضِم في اْصِطالحِ ِحساِب الرَّ اغانيُّ قاَل : وهي التي تَُسمَّ  ، هكذا نَقَلَه الصَّ

 ٍء.قاَل شْيُخنا : هو ليَس من اللّغَِة في شي

 ، كما في العُباِب. كُزبَْيٍر : ة بَحْورانَ  ، ُعقَْيلٌ و

 اسٌم وأَبو قبيلٍة. : ُعقَْيلٌ و

ْهِرّي ، ويَْحيَى بنُ وفي شْرحِ ُمْسلم للنَّوِوّي : أَنَّ   ، وأَبا القبيلَِة فبالضِم. ُعقَيل َعِقيالً ُكلّه بالفتحِ إالَّ خاِلٍد عن الزَّ

 بَن صالحٍ كوفيٌّ عن الَحَسِن ، ومحمُد بنُ  ُعقيلُ  َرَوى عنه واِصٌل َمْولَى ابُن ُعيَْينة ، ومن ذِلكَ  (2)ِمْصريُّ  ُعقَيلٍ  قْلُت : ابن خالد أيلي وابنُ 

اِك ، ُعقيلٍ  الفريابّي بِمْصَر عن قُتيبَةَ بِن َسِعْيٍد ، وحسيُن بنُ  ُعقيلٍ  حَّ عن  (3) ُعقَيلٍ  بُن إبراهيَم بِن خاِلِد بنِ  ُعقَيلُ و َرَوى التَّْفسيَر عن الضَّ

ه.  أَبيِه عن َجّدِ

 بُن َكْعِب بِن ربيعَةَ بِن عاِمٍر. ُعقَْيلُ  وقَْولُه وأَبو قَبِيلٍَة : هو

 بُن خالٍل في فََزاَرةَ. ْيلُ ُعقَ  وفَاتَهُ :

 ً اُك بنُ  ُعقَيلُ  وفي أَْشَجَع أَْيضا  بُن ُطفَْيل الِكاَلبيُّ له ِذْكٌر ، واْختُِلَف في اسحق بن ُعقَْيلُ و َزْوُج الَخْنساِء الشاِعَرة ، ُعقَيل بُن هالٍل ، والضَّحَّ

 َكى ابُن َعَساِكر عن ابِن طاِهٍر أَنَّه َضبََطه بالضِم.شْيخ الباَغْندّي فَضبََطه األَميُر وغيُره بالفتحِ ، وحَ  ُعقَْيل

ثٍ  ، الُمعَقِّلُ و دٍ  كُمَحّدِ  له ِذْكٌر في نََسِب تنوخ. الُمعَقِّل المَذحجّي وابنُه عبُد هللِا بنِ  لَقَُب َربيعةَ بِن َكْعبٍ  ، وَضبََطه الحافُِظ على َوْزن ُمَحمَّ

ُ كَمْنِزٍل :  ، الَمْعِقلُ و  قَْوِمه أَي َمْلجؤهم ، قاَل الُكَمْيت : َمْعِقلُ  ، ويُْستعاُر فيقاُل : هو الَمْلَجأ

مح  َم الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوُم َأان  هلـــــــــــــــــَُ لـــــــــــــــــِ دح عـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

مح      رُ إزاٌء وَأان  هلــــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــــــــح (4)مــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
األَْرض وقََراَرها أَي  َمعَاقِلَ  إِنَّ ُملوَك ِحْميَر َملَُكوا»ان : في َحِديث َظْبيو ، َمعَاقِلٌ  الظَّْبُي َعقالً إذا َصعَّد واْمتَنَع ، والَجْمعُ  َعقَلَ  قيَل هو من

 ُحُصونها.

يُن من الحجازِ  ليَْعِقلَنَّ »في حِديٍث آخر : و ُجلُ و أَي يَْعتَِصم ويَْلتَجُئ ، «اأْلُرِويَّة من رأِْس الَجبَلِ  َمْعِقلَ  الّدِ ي الرَّ بُن  َمْعِقلُ  منهم : َمْعِقالً  به ُسّمِ

وُهما اثْنان  بُن ِسنانٍ  َمْعِقلُ و بِن عبِد هللِا الُمَزنيُّ َشِهَد الُحَدْيبيَّة ونَِزَل البَْصرة ، بُن يسارٍ  َمْعِقلُ و األَْنَصاِريُّ السُّلميُّ َعقبّي بَْدريٌّ ، رِ الُمْنذِ 

نٍ  َمْعِقلُ و الُمَزنيُّ له ِوفاَدةٌ ، (6)ِسنان بِن بْيَشةَ اأْلَْشَجِعيُّ َشِهَد وَسَكَن الَمدينَة والثاني ابُن  (5)أََحُدهما ابُن ِسنَان بِن مطهر  أَبو عمَرةَ  بُن ُمقَّرِ

ٍن وهم َسْبعةُ أُخوة هاَجُروا وَصحبُوا قالَهُ الَواقِِدي ،  َمْعِقلٍ  بُن أَبي َمْعِقلُ  ، ويقالُ  َمْعِقل بِن أَبي الَهْيثم وهو ابُن أَمِّ  َمْعِقلُ و أَُخو النُّْعمان بن ُمقَّرِ

،  َصحابِيُّونَ  اليَمانيُّ وَخبَره َمْوُضوع ، وذَُؤالَةُ بُن َعْوقَلَةَ  والَوليُد أَبو َزْيٍد ، (7) بُن الَهْيثِم األََسِديُّ وهو واِحٌد َرَوى عنه َسلَمةَ  َمْعِقل ، ويقالُ 

 َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم.

وهو أَُخو علّيِ وَجْعفر ألَبََوْيهما وهو  ، َشِهَد المشاِهَد ُكلَّها أَْنَسُب قَُرْيٍش وأَْعلَُمهم بأَيَّاِمها ُكْنيته أَبو يَِزيدٍ  بِن أَبي طاِلبٍ  َعِقيلُ  ( :8) كأَِميرٍ و

نٍ  َعِقيلُ و األَْكبَر َرَوى عنه ابنُه محمُد وعطاُء وأَبو صاِلحٍ السَّّمان ، َماَت َزَمَن ُمعاِويَةَ وقد َعِمي ، الُمَزنيُّ أَبو َحِكْيم أَخو النُّْعمان له  بُن ُمقَّرِ

 ما.، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه َصحابيَّانِ  ِوفاَدةٌ ،

 ، قاَل امُرُؤ القَْيِس : الواِدي العظيُم الُمتَّسعُ  ، كَسفَْرَجٍل : العَقَْنقَلُ و

__________________ 
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 .«وحيمله»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 1)
 البصري. 960/  3( يف التبصري 2)
 ( يف التبصري : ُعقير بن ابراهيم بن ُعقير بن خالد.3)
 ( اللسان.4)
 الغابة : مظهر.( يف أسد 5)
 ( أسد الغابة : نبيشة.6)
 ( أسد الغابة : أبو سلمة.7)
قا  النووي يف أوائر شــــــرح مســــــلم : عقير كله ابلفتح إال عقير بن خالد عن الزهري ا وحي  بن عقير وبين عقير »( عل  هامش القاموس : 8)

 وقد تقدم مثله قريباً.« فبالضم. اه قرايف
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حـــــــــَ   تـــــــــَ ـــــــــح َة ا ـــــــــيِّ وانـ زحان ســـــــــــــــــــــــاحـــــــــَ ا َأجـــــــــَ  فـــــــــلـــــــــمـــــــــ 

ن خـــــــبـــــــٍت ذي قـــــــفـــــــاف      طـــــــح ـــــــَ ـــــــنـــــــا ب رِ ب قـــــــَ ـــــــح نـ قـــــــَ (1)عـــــــَ
 

  
اُج : َعقاقِيلُ و َعقاقِلُ  والَجْمعُ   ، قاَل العَجَّ

َرفــــــــــــــا  طــــــــــــــح ه الــــــــــــــدِّهــــــــــــــاُس خــــــــــــــَ تــــــــــــــح قــــــــــــــ  لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  إذا تـ

فـــــــــــا و      يـــــــــــُر طـــــــــــَ قـــــــــــافـــــــــــِ تـــــــــــه الـــــــــــعـــــــــــَ قـــــــــــ  لـــــــــــَ ـــــــــــَ (2)ِإنح تـ
 

  
 الُمتَداِخُل الُمتَعَقُِّل بعُضه ببعٍض ويُْجَمُع َعقَْنقاَلت أَْيضاً. الَكثيُب الُمتَراِكمُ  قيَل : هوو

ْواو فهو عْنَده ثاُلثيٌّ  التَّْعِقيل وقيَل : هو الَحْبُل منه فيه ِحقَفةٌ وِجَرفةٌ وتقَقٌُّد ، قاَل ِسْيبََوْيه : هو من وقيَل : َعقَْنقاَلً ،  قانَِصة الضَّبِّ  ُربَّما َسمَّ

ل القافَْين. كالعَْنقَلِ  َمَصاِرينَه ، وقيَل : ُكْشيَته ،  بحذِف أَوَّ

ُجَل على الُمواَساةِ ، وقيَل ، إنَّ هذا َمْوضوع على الُهْزِء. َعقَْنقَلِ  وفي الَمثَِل : أَْطِعْم أََخاَك من ّبِ ، يُْضَرُب عْنَد َحثِّك الرَّ  الضَّ

 ، كما في العُبَاِب. السَّْيفُ  أَْيضاً :و القََدُح ، العَقَْنقَلُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 أَي َزَكاةُ عاٍم. ِعقالٌ  َوَجَب عليه الرُجُل : أَْعقَلَ و

ا يُسْ   تدرُك عليه :وممَّ

 ، والدَّواُء يمسُك البَْطن. العَاقِلُ  : العَقُولُ 

 كما يقاُل تََحلَّم وتََكيَّس. العَْقلَ  : تَكلَّفَ  تَعَقَّلَ و

 فَِهٌم وليَس كذِلَك. عاقِلٌ  : أَْظَهَر أَنَّه تَعاقَلَ و

 َعْقالً : فَِهَمه. يَْعِقلُه ءَ الشي َعقَلَ و

 كَضَرَب ، َحَكاها ابُن القَطَّاعِ وصاِحُب الِمْصباح. َعقَلَ  َر عاقِالً لُغَةٌ فيالرُجُل ، كفَِرَح : َصا َعِقلَ و

وِض. الَمْعقَلةو يَةُ ، لُغَةٌ في ضِم القاِف َحَكاه الّسهيليُّ في الرَّ  ، بفتحِ القاِف : الّدِ

 .َعقَلَه الدَّواُء بَْطنَه ِمثْل اْعتَقَلَ و

 العُْرقوباِن. يُْعقَلُ  ، كُكتٍُب وقد ُعقُلٌ  ، كِكتاٍب : ما يَُشدَّ به البَعيُر والَجْمعُ  الِعقالُ و : َحبََسه وَمنَعَه. اْعتَقَلَهو هُ تَعَقَّلَ و َعقَّلَهو َحاَجتِه َعقَلَهو

 عن الِجماعِ. بالعَْقلِ  ويَُكنى

 َرْفٌع. َعْقلٍ  ُمْنذُ اليوِم ، وكلّ  َمْعقُولٌ  َعْقالً وَعَكلَه : أَقاَمهُ على إْحَدى ِرْجلَْيِه ، وهو َعقَلَهو

 فيها. تُْعقَلُ  اإِلبِِل حيث َمعاقِلُ و

ان : ال يُْبَرأُ منه. ُعقَّالٍ  وداٌء ذو  ، كُرمَّ

 ، قاَل : لَتْهَعقو المرأَةُ َشعَرها َعقَلتِ  َضْرٌب من الَمْشط ، يقاُل : العَْقلُ و

روَن  َن الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــاَأَنـــــــــــــــــَح نـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح قـــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

رِ      قــــــــح ال  كــــــــعــــــــَ ــــــــح ي ــــــــَب مــــــــِ ــــــــي راب ــــــــف غــــــــَ ي ــــــــَعســــــــــــــــــــــِ (3)ال
 

  
حاحِ. العاقِلَةُ  والقُروُن : ُخَصل الشَّعَر. والَماِشَطةُ يقاُل لها  ، كما في الّصِ

 الرُجُل على القَْوِم ِعقاالً : َسعَى في َصَدقَاتِهم ، عن ابِن القَطَّاعِ. عقلَ و

حر ، وقد ُعِملَت له  ُعْقلَةٌ  أَْرُجلَهم ، ويقاُل أَْيضاً به َعقَلَ  بها الناَس إِذا صاَرَعهم ُعْقلَةٌ يَْعقلُ  البَْطن : اْستَْمَسَك ، ويقاُل : لفاُلنٍ  َعقَلَ و من الّسِ

 نُْشرة.

 .َمْعِقلُ  بِن يَساٍر الُمَزنّي ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، ومنه الَمثَُل : إِذا َجاَء نَْهُر هللِا بَطَل نَْهر َمْعِقلِ  بالبَْصَرة نُِسَب إلى َمْعِقلٍ  ونَْهرُ 
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َطبُ   بالبَْصرة َمْنُسوب إليه أَْيضاً. الَمْعِقليُّ  والرُّ

لُّ أَي لََجأَ وقَلَص أَْعقَلَ و  عْنَد اْنتَصاِف النهاِر. القوُم بهم الّظِ

 الَكْرِم : ما ُغِرَس منه ، أَْنَشَد ثَْعلَب : َعقَاقِيلُ و

ب  ِس مــــــــــــن كــــــــــــرِّ جــــــــــــانــــــــــــِ اَب اأَلوح ذ  رِقــــــــــــَ  جنــــــــــــَُ

ذِّ      جـــــــــَ يـــــــــركـــــــــَ اقـــــــــِ قـــــــــَ ريُهـــــــــا  عـــــــــَ بـــــــــِ ُروم خـــــــــَ ـــــــــكـــــــــُ (4)ال
 

  
 ولم يَْذُكر لها واِحداً.

__________________ 
 .41( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 وفيها : رقاب القوم. 74/  4( اللسان واملقايي  4)
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اٍن ثالُث بَقَالت يَْبقَْيَن بْعد اْنِصَرامه ، وُهنَّ السَّْعَدانة والُحلَّب والقُْطبَة. (1) ُعقَّالو  الَكإِل ، كُرمَّ

 : قَْريةٌ بالفَيُّوم. عاقُولَةُ و

يُّ الَمْعُروُف كَواِلِدهومحمُد بُن أَْحمَد بِن َسِعيٍد ال ْن أََخَذ عنه شيوخنا. بعَِقيلَةَ  حنفي المّكِ  ، كَسِفينٍة ، ممَّ

 .عواقيل ويقاُل لصاِحِب الشرانه لذو

 اإِلباَر أَي ال تَْقبَله ، وهو مجاٌز كما في األََساِس. تَْعِقل ونَْخلةٌ ال

ياحيُّ أَْدرك  َمْعِقلُ و بُن ُخَوْيلد أَو ُخلَْيد ، أَْوَرَده ابُن قانِعٍ ، َمْعِقلُ  بُن ماِلِك الِحْميَريُّ َصَحابيُّ ذَكَره ابُن الدَّبَّاغ ، وكذا عقيلُ و بُن قَْيٍس الّرِ

بُن عبِد هللِا الجزريُّ عن عطاٍء وعنه الفْريابّي  َمْعِقلُ و الصَّحابَةِ  بُن خداجٍ َذَكَر وثيمةُ أَنَّه قُتَِل باليَماَمة ، من َمْعِقلُ و ، 42الجاِهِليَّة َماَت سنة 

 .118بُن أََسٍد العمي أَبو الَهْيثِم الحافِظ أَُخو بهز َرَوى عنه البَُخاِريُّ َماَت َسنَة  َمْعِقلُ و بُن ماِلٍك الباِهِليُّ من شيوخِ البَُخاِري ، َمْعِقلُ و ،

.، كِكتاٍب عن ابِن  ِعقَالٌ و  َعبَّاٍس تابِِعيٌّ بجليٌّ

 محمُد بُن األَْغلب التَِّمْيميُّ أَميُر أَْفريقيَةَ له ِذْكٌر. عقالٍ  وأَبو

 عن سالَمةَ بْنِت الُحّرِ وعنها أَمُّ عبِد الملِك. (2) َعِقيلَةُ و ، بالفتحِ بْنُت ُعبَْيٍد َصحابِيَّة ، َعِقيلَةُ و

 كالعَباقِيِل ، عن اللّْحيانّي. والعَداوةِ والِعْشقِ : بقايا الِعلَِّة  العَقَابِيلُ  : [عقبل]

ى. قيَل : هوو  ما يَْخُرُج على الشَّفَِة ِغبَّ الُحمَّ

 ٍء ، قاَل عبَدةُ بُن الطَّبيِب :كّلِ شي العَقَابِيلُ  ويقاُل :

رَبَتح  َرسِّ َأخــــــــــــــي ا ــــــــــــــمــــــــــــــ   إذا غــــــــــــــَ  َرٌس كــــــــــــــَ

يـــــــــــــرُ يـــــــــــــومـــــــــــــًا  و بـــــــــــــه مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا      ابـــــــــــــِ قـــــــــــــَ (3)عـــــــــــــَ
 

  
ِهما. ُعْقبولٌ و ُعْقبولَةٌ  واحدةٌ الكّلِ : من األُموِر ، الشدائدُ  : العَقابِيلُ و حاِح : بضّمِ : الَحأَلُ ، وهو قُروٌح ِصغاٌر  العُْقبُولو العُْقبُولة وفي الّصِ

 .العَقَابِيلُ  تَْخُرج بالشَّفَة من بَقايا الَمَرِض ، والَجْمعُ 

عِر ، قال ُرْؤبَة : َعقَابِل قلُت : ويُْجَمُع أَْيضاً على  في َضُرورةِ الّشِ

َبَرتح   (4) َعقاِبالمنح ورحِد مُح   َأسح
 ، عن ابِن َعبَّاٍد. تَعَقَّبَه أَي تَعَْقبَلَهُ و

 فالٍن كعُلَبَِطٍة. ُعقَبلَةُ  هو يقاُل :و قاَل :

ْره ، كما في العُبَاِب ، وفسََّره غيرُ  اغانيُّ : هكذا قالَهُ ولم يُفَّسِ  أَي يَتَعَقَّبُه. ه فقاَل :قاَل الصَّ

يٌر. وذو َعواقِيلَ  َعقابِيلَ  هو ذو يقاُل :و  أَي ِشّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. العَقَابِيلو َرَماهُ هللاُ بالعَقَابِيس  أَي بالدَّواِهي ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

. ، كَسفَْرَجلٍ  العَقَْرَطلُ  : [عقرطل] اغانيُّ ، وعليه اْقتََصَر ابُن ِسْيَده ، ولو قاَل وقد  وقد تُْكَسُر العَْيُن والقاُف والطاءُ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 كما في اللَّساِن. األُْنثَى ِمَن الِفيَلَةِ  يقاُل بَكْسراٍت أَْخَصر :

 َجَمعَه. : َعْكالً  َصَر ،، من َحدَّْي َضَرَب ونَ  َعَكلَهُ يَْعِكلُهُ يَْعُكلُه : [عكل]

 وضمَّ قواصيها ، قاَل الفََرْزدُق : وساقَها أَي َجَمعَها واإِلبَِل : حاَزها السائُِق الخيلَ  َعَكلَ و
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وا وَ  َدارَكــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــر ت ي َدِف اأَلمــــــــــِ ــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــَ ُم عــــــــــل  هــــــــــُ

ر  إىل الـــــــــر ئـــــــــيـــــــــِ  و      مـــــــــًا ُتشـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ رُ نــــــــــَ كـــــــــَ عـــــــــح (5)تــــــــــُ
 

  
، ولو قاَل َعقَلَه بَحْبٍل ، كما هو نَصُّ أَبي َعْمرو كاَن أَْخَصر  َشدَّ ُرْسَغ يديِه إلى َعُضِده بَحْبلٍ  : يَْعُكلُه َعْكالً  البَعيرَ  َعَكلَ  قاَل أَبو َعْمرِو :و

حاحِ : هو أَْن يُْعقَل بِرْجٍل ، ى وهو وما ذَكَره المصنُِّف أَْبيَن ، وفي الّصِ ي بذِلَك كالِعقَاِل لَما يُْعقُل به  ، ، كِكتابٍ  الِعَكالُ  أَي الَحْبِل يَُسمَّ ُسّمِ

 البَعيُر.

__________________ 
 ( كذا ضبطت ابألصر واللسان وكتب هبامشه مصححه : ضبرت يف األصر كرمان وكذا ضبطه شارح القاموس ا وضبرت يف امكم ككتاب.1)
 أم البنا.وهبامشه عن إحد  نسخه : عقيلة هذه موالة  961/  3( كذا ابألصر والتبصري 2)
 والضبرت عنها. 5بيت رقم  26( مفضلية رقم 3)
 ( اللسان.4)
 برواية : 158/  2( ديوانه ط بريوت 5)
  .. هـــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  األمـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــرو 

رُ      عـــــــــــــكـــــــــــــَ  نـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــًا بشـــــــــــــــــــــــــــر إىل الـــــــــــــرئـــــــــــــيـــــــــــــ  ويـــــــــــــُ

  

 وعجزه يف التهذيب. 99/  4والبيت يف اللسان واملقايي  
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 أَي َمْعقُولة. َمْعُكولة وإِبلٌ 

 برأَيِِه. فيه قالَ  : َعْكالً  في األَمرِ  َعَكلَ و

اُج :و جَّ  ، وكذِلَك َحَكَل واْحَكَل واْحتََكَل. اْعتََكلَ و كأَْعَكلَ  وأَْشَكلَ  التْبَسَ  أَي عليه األَمرُ  َعَكلَ  قاَل الزَّ

 اآلن أَي لتهرج القَْوَل. لتعكل ، يقاُل : إنَّك برأْيِِه : َحَدسَ  َعَكلَ و

ً  َعَكلَ و  ، كما في الصَّحاحِ. َصَرَعه : َعَكلَه َعْكالً  أَو َسْوءٍ  َعَكلُوهم َمْعَكلَ  عن يَْعقوب ، يقاُل : َحبََسه : يَْعكلُه َعْكالً  فالنا

َد بعَضه على بعٍض  : يَْعُكلُهو يَْعِكلُه الَمتاعَ  َعَكلَ و .، عن ابِن ُدَرْيٍد ، واْقتَصَ  نَضَّ  َر الجْوَهِريُّ على الضّمِ

 فالٌن : ماَت. َعَكلَ و

حاحِ. في األَمِر : َجدَّ  َعَكلَ و  ، كما في الّصِ

جاِل ، اللّئِيمُ  ، واْقتََصَر ابُن األَْعَرابّيِ على الَكْسر : بالكسِر والضمِ  العُْكلُ و  .أَْعكالٌ  ج من الّرِ

الُمتَداِخُل منها ، قاَل ذو  أَو الُمتَراِكمُ  ، العَْوَكلَةُ  إالَّ أَنَّه دْوَن العَقَْنقَل ، وهي العَظيُم من الِرمالِ  قيَل:هوو الَكثِيِب ،َظْهُر  ، كَجْوَهٍر : العَْوَكلُ و

ِة : مَّ  الرُّ

ه و  تـــــــــــــح لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ التٌ قـــــــــــــد قـــــــــــــابـ وحكـــــــــــــَ ٌك  عـــــــــــــَ  عـــــــــــــوانـــــــــــــِ

ذزِر     
َ

َت غــــــــــــرَي املــــــــــــ بــــــــــــح َ الــــــــــــنـــــــــــــ  اح فــــــــــــَ اٌم نـــــــــــــَ (1)رُكــــــــــــَ
 

  
 ، كما في العُبَاِب. َعْوَكِليَّةٌ  َمَرقَةٌ  قَْولُهم : ومنه يُْؤتَدُم به ويُْجعَُل في الَمَرِق ، َضْرٌب من اإِلدام أَْيضاً :و

اُء : األَْرنَُب العَقورُ  العَْوَكلُ و  األَْرنَُب. العَْوَكلَةُ  ، وقاَل الفرَّ

 البَِخيُل المشؤوم قاَل : الرُجُل القصيُر األَْفَحجُ  : َكلَةُ العَوْ و

جـــــــــــــاٍت  ـــــــــــــعـــــــــــــَ ـــــــــــــراعـــــــــــــي ن ـــــــــــــَ  ب ـــــــــــــي رِ ل وحكـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

ِر      جـــــــــــ  حـــــــــــَ
ُ

َة املـــــــــــ يـــــــــــَ ي ِمشـــــــــــــــــــــــــح ر  مَيحشـــــــــــــــــــــــــِ (2)َأحـــــــــــَ
 

  
 الَحْمقاُء. من النِّساِء : العَْوَكلُ و

حاحِ. بالضِم : د ُعْكلٌ و اْسُمه  ، ُعْكِليٌّ  وقِلَّةُ فَْهٍم ، ولذِلَك يقاُل لكّلِ َمْن فيه َغْفلَةٌ ويُْستَْحَمق : َغباَوةٌ أَبو قبيلٍة فيهم  أَْيضاً :و ، كما في الّصِ

باِب ، َعْوُف بُن عبِد َمنَاةَ   فلُقَِّب به. ُعْكلٌ  َحَضنَتْهُ أََمةٌ تُْدَعى ِمَن الرَّ

، وأُّمهم بْنُت ذي اللّْحيِة من  (3)عبِد َمناةَ الَحاِرِث وُجَشماً وقيساً وسعداً وعلباَء قاَل ابُن الَكْلبِي : َولد َعْوف بُن َواِئِل بِن قَْيس بِن َعْوِف بِن 

 أََمةٌ لهم فغَلَبْت عليهم. ُعَكلٌ  ِحْميَر َحَضنَتْهم

 كُكتٍُب. ، ُعُكلٌ  ج الَمْشُؤوم عن ابِن األَْعَرابّيِ ، : القَصيُر البخيلُ  العاِكلُ و

ْوا : عاِكلُ و ً أَيْ  اسٌم ، وَسمَّ  ، كِكتاٍب وُزبَْير وَشدَّاٍد. ِعَكاالً  ضا

 ، كما في المحَكِم. : نَْجمانِ  العَْوَكالنِ و

 ع. ، بضِم النّوِن : َعْوكالنُ و

 ِمَن العََرِب. أَبو قَبيلةٍ  أَْيضاً :و

 بالضِم : ماَءةٌ لبَنِي أَبي بكِر بِن ِكالٍب. العُْكِليَّةُ و

 ، عن كراعٍ. الفضائِحُ  أَي َعْوَكلٍ  (4) قاَلئِد قَلَّْدتُهو

اعي ، الِمْعَكلُ و . (5)، نَقَلَه  كِمْنبٍَر : ِمْخيَُط الرَّ اغانيُّ  الصَّ
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 .أَي اْجتََمَع فيها الدُّْرِديُّ  ، كفَِرَح : َعِكَرتْ  (6) الَمْسَرَجةُ  َعِكلَتِ و

 : اْعتََزَل. اْعتََكلَ و

 تَنَاَطحا. الثَّْوراِن أَي اْعتََكلَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اء أَْحَسن. العََكلُ   من اإلبِِل ، كالعََكر ، لُغَةٌ ، والرَّ

 : الذي يَُظنُّ فيُِصيُب. الُمْعِكلُ و العاِكلُ و

َرائِر : اْختِالُط األُُموِر. اْعتِكالُ و  الضَّ

 ّلِ َرْملٍة رأُْسها.ك َعْوَكلُ و

 ، االْعتِالُج واالْصِطراُع ، قاَل البَْوالنيُّ : االْعتِكالُ و

__________________ 
 .301( اللسان وصدره يف الصحاح والتهذيب ا وانظر الديوان ص 1)
 .100/  4( اللسان واألو  يف املقايي  2)
 .198( انظر يف ألاء ولد عوف بن وائر مجهرة ابن حزم ص 3)
 ( القاموس : ابلضم ا والسيا  يقتضي نصبها.4)
 املعكر : املخبرت لبرت هبا الراعي عل  غنمه.»( الذي يف التكملة 5)
 ( نص اللسان عل  ضبطها ابلكسر.6)
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ا و   اعحِتكا ِ اعحَتَكال وأمي 
 قَبِيلة أَو بَلَد. َعْوَكالن : بَنُو عبِد هللِا بِن موَسى الكاِظِم بَْطٌن ، كأَنَّهم نَِزلُوا العَْوَكالنِيُّونو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 كَجْعفَر الشَّديُد. وبال الٍم : اسُم رُجٍل ، كما في اللَِّساِن ، وقد أَْهَملَه الجماَعةُ. العَْكبَلُ  : [عكبل]

 أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن.:  العَكاِزيلُ  : [عكزل]

 ، كما في العُبَاَب ، ولم يَْذكر لها واِحداً. براثُِن األََسدِ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هي

ً  العَلَلُ و العَلُّ  : [علل] كةً : الشَّْربَةُ الثانيةُ ، أَو الشُّْرُب بَْعَد الشُّْرِب تِباعا  بَْعَد نََهٍل. َعلَلٌ  ، ، محرَّ

 إِذا َشِربَت الشُّْربةَ الثانية. تَعُلُّ و تَِعلُّ  اإِلبِلُ  َعلَّتِ  ، ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، يَتعدَّى وال يَتعدَّى ، يقاُل : يَعُلُّ و يَِعلُّ  بنَْفِسه َعلَّ 

ُجلُ  َعلَّ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :  الشَّراِب. َعلَل من يَعُلُّ و َعلَّ يَِعلُّ و من الَمَرِض ، يَِعلُّ  الرَّ

ي : وقد يُْستَْعَمل ضاع كما يُْستَْعَمل في الِوْرد ، قاَل ابُن ُمْقبل : العَلَلُ  قاَل ابُن بَّرِ  والنََّهل في الرَّ

ـــــــــــــــــــــــه  د   ل الء َتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ زَا  خـــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــــــَ

ه ِدر ًة َأو      عــــــــــــــــــــــُ الالً فــــــــــــــــــــــرُتحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ (1)عــــــــــــــــــــــِ
 

  
 الدُّعاء والصَّالة ، فقال :واْستَْعَملَهما بعُض األَْغفاِل في 

لـــــــــــــ    ىَن مـــــــــــــنح بـــــــــــــعـــــــــــــد ذا َفصـــــــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــَ ـــــــــــــح  مُث  انـ

اًل و      يبِّ هنـــــــــــــــــــََ ال  عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  (2)عـــــــــــــــــــَ
 

  
 : َسقَاه السَّْقيَة الثانِيَة. أََعلَّهَ إِْعالالً و َعلاَلً و َعالًّ  ، من َحدَّي َضَرَب ونََصَر ، يَعُلُّهو َعلَّه يَِعلُّهو

 .العَلَل أَي َشِربَتْ  إِبِلُُهم َعلَّتْ  : أََعلُّواو .العَلَل قاَل االْصَمِعيُّ : إذا َوَرَدِت اإلبُِل الماَء فالسَّْقيَة األُْولَى النََّهل والثانِيَةُ 

 ، عن كراعٍ. أُِكَل منه أَي منه ُعلَّ  طعاٌم قد هذاو

أَ و به تَلَهَّى تَعَلَّلَ  تَشاَغَل ، أَو أَي باألَْمرِ  تَعَلَّلَ و حاحِ ، تََجزَّ  ، قاَل : كاْعتَل ، كما في الّصِ

ان  ـــــــــ  ن ٍ  حـــــــــَ ح ة مخـــــــــِ ـــــــــَ ل ـــــــــح يـ ـــــــــَ تح ل ـــــــــَ ل ـــــــــَ بـ قـــــــــح ـــــــــَ تـ ـــــــــاســـــــــــــــــــــــح  ف

تـــــــــــر       عـــــــــــح دان  تــــــــــــَ يـــــــــــح يـــــــــــض الـــــــــــعـــــــــــِ (3)فـــــــــــيـــــــــــه بـــــــــــَرجـــــــــــِ
 

  
ة تُْخِرجها وتَْمَضغُها. ِجيعِ الذي هو الِجرَّ  أَي أَنَّها تَشاَغُل بالرَّ

ي بالمرأَةِ : تَلَهَّى تَعَلَّلَ و . العَلُّ  بها ، ومنه ُسّمِ  للَّذي يَُزورُهنَّ

ُ  تَعَلَّلَتِ و  ، وتَُخفَُّف الاّلُم أَْيضاً. كتَعَالَّتْ  منه وَطُهرت وَحلَّ َوْطُؤها َخَرَجتْ  أَي من نِفاِسها المرأَة

 ٍء من الَمَرِق ونحِوه ليَْجزأَ به عن اللَّبَن ، قاَل َجِريٌر :المرأَةُ َصبيَّها بشي تُعَلِّلُ  ، كما : َشغَلَهُ به تَْعِليالً  كالحِديِث ونحِوه بَطعاٍم وغيِرهِ  َعلَّلَهُ و

ر لـــــــــــِّ عـــــــــــَ يـــــــــــهـــــــــــا  تــــــــــــُ نـــــــــــِ ٌة بـــــــــــَ بـــــــــــَ  وهـــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــاغـــــــــــِ

راِح      ِم الـــــــــــــقـــــــــــــَ بـــــــــــــح فـــــــــــــاٍس مـــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــح (4)أبَن
 

  
بيُّ ليَْسكت. به يُتَعَلَّلُ  ، بالضِم : ما العاُللَةُ و ، بالفتحِ ، العَلَّةُ و ، بفتحٍ فَكْسٍر فتَْشِديِد الٍم َمْفتُوحة ، التَِّعلَّةُ و  الصَّ

ْيفِ  تَِعلَّة»في حِديِث أَبي َحثْمة يَِصف التَّْمَر : و بّيِ وقَِرى الضَّ  .«الصَّ

، هكذا في النسخِ ، ونَصُّ ابِن األَْعَرابّيِ : ما َحلَْبَت قْبل الِفيقَة األُْولَى وقَْبل أَْن  ا ُحِلَب بعد الِفيقَِة األُْولَىم أَْيضاً والعُراَكةُ والدُّالَكةُ : العاُللَةُ و

حاِح : هي الَحْلبةُ بَْين الَحْلبَتَْين. ْرعِ  بِقيَّةُ اللَّبَنِ  أَْيضاً :و تَْجتَِمَع الِفيقَة الثانِيَةَ ، وفي الّصِ وَجْري الفََرِس ، ويقال  السَّْيرِ  بِقيَّةِ  يِرِه ِمنوغ في الضَّ

ل َجْري الفََرَس بَُداَهة ، وللَّذي يكوُن بَْعده : ُعاللَة ، قاَل األَْعَشى :  ألَوَّ
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ال  َداهـــــــــــــــــــــــــــــــــة َأو عـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ِإال  بـــــــــــــــــــــــــــــــــُ

زَاَرة      ِد اجلــــــــــــــــــُ ٍح هنــــــــــــــــــَح ــــــــــــــــــِ ة ســــــــــــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــَ (5)ل
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 اللسان بدون نسبة.( 3)
 ( اللسان.4)
 .13/  4واملثبت كرواية اللسان ا وانظر التهذيب واملقايي   «إاّل ُعاللة أو بداهة» برواية : 78( ديوانه ط بريوت ص 5)
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تِه ُعاللَةو كعاُللَِة الشاةِ لبَِقيَِّة لَْحمها ، ءٍ كّلِ شي أَْيضاً : بِقيَّةُ  العاُللَةُ و  ، وكلُّ ذِلَك مجاٌز. الشيخِ بِقيَّةَ قُوَّ

َل النَّهاِر وَوَسَطهُ وآِخَرهُ ، والُوْسَطى أَْيضاً : العاُللَةُ و  ، وقد يُْدَعى ُكلُُّهنَّ ُعاللَةً. العاُللَةُ  : هي أَْن تُْحلََب الناقةُ أَوَّ

ةِ تُْنِزله الناقةُ ، قاَل : العاُللَةُ  وقيَل : رَّ  اللَّبَُن بْعَد َحْلِب الّدِ

ه  الـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــ  َي ا ـــــــــــــــــــَ ي وهـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــِّ ُر أُم  َأمحـــــــــــــــــــِح

ين الــــــــــــــــــدِّر َة و      عــــــــــــــــــُ رحضــــــــــــــــــــــــــــــــِ اللــــــــــــــــــهتـــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــُ

  

 (1)ال ُ اَز  واِلٌد فـََعاَله و 
: َجلَْبتها َصباحاً ونِْصَف  كِكتابٍ  الِعاَللُ  واالسمُ  الناقَةَ ، كما هو نَصُّ اللَّْحيانّي ، عالَْلتُ  ، هكذا في النسخِ ، وَصَوابُه : وقد الناقَةُ  عالَّتِ  قدو

 النَّهاِر.

 وقاَل بعُض األَْعراب : قاَل األَْزَهِريُّ : الِعالُل الَحْلُب بَْعَد الَحْلب قْبل اْستِيجاب الضَّْرع للَحْلب بَكثَْرةِ اللَّبَِن ،

هـــــــــــــا  ـــــــــــــُ ّرِم ُم َأيّنِ ال ُأكـــــــــــــَ لـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُز تـ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــعـــــــــــــَ  ال

ال ِ عـــــــــن      ـــــــــعـــــــــِ يـــــــــايف  ال ِر َأضـــــــــــــــــــــــح دح (2)وال عـــــــــن قـــــــــِ
 

  
 بِِهنَّ أَي يَتَلَهَّى. يَتَعَلَّلُ و : َمْن يَُزوُر النِّساَء َكثيراً  العَلُّ و

ْخُم العَظيمُ  أَْيضاً :و  ، عن ابِن ِسْيَده ، قاَل : التَْيُس الضَّ

 َعلحَهباً من الت يوس َعال  و 
ْخمُ  أَْيضا :و حاحِ ، وقيَل : هوو ،( 3) ِعاللٌ  ، والَجْمعُ  القُراُد الضَّ غيُر الِجْسم قيَل : هو القُراُد الَمْهزول ، كما في الّصِ  ِضدٌّ. منه ، فهو الصَّ

جلُ  أَْيضاً : العَلُّ و حاحِ ، وقيَل : هو الُمِسنُّ  الَكبيرُ  الرَّ غيُر الجثَِّة ، كما في الّصِ ِعيُف ، يَُشبَّه بالقُراِد فيقَاُل : كأَنَّه النَّحيفُ  الصَّ  .َعلٌّ  الضَّ

قيقُ  قيَل : هوو ُل الهُ  ءٍ الِجْسِم الُمِسنُّ من كّلِ شي ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : الدَّقيقُ  الرَّ  َذليُّ :، كما في المْحَكِم ، قاَل الُمتَنَخَّ

  َ يـــــــــــح رٍّ لـــــــــــَ عـــــــــــَ بـــــــــــاَب لـــــــــــه   بـــــــــــِ  كـــــــــــبـــــــــــرٍي ال شـــــــــــــــــــــــــَ

ر      بـــــــَ ـــــــَ تـ قـــــــح ِه مـــــــُ ـــــــَوجـــــــح ُة صـــــــــــــــــــــايف ال لـــــــَ ـــــــح يـ ـــــــَ نح أُثـ كـــــــِ ـــــــَ (4)ل
 

  
 أَي ُمْستَأْنَف الشَّباب.

 َمْن تَقَبََّض ِجْلُدهُ ِمن َمَرٍض. العَلُّ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

ةُ ، العَلَّةُ و رَّ تِ  بَنُو منهو : الضَّ هاٍت َشتَّى من َرُجٍل واِحدٍ  ، وهم العاَلَّ يَْت بذِلكَ  بَنُو أُمَّ َجها َعلَى أُولى قد كانَْت قَْبلَها  (5) ألَنَّ  ، ُسّمِ التي تََزوَّ

حاحِ والعُبَاِب : ألَنَّ الذي. من هذه َعلَّ  ناِهٌل ثم  ، وَوقََع في الّصِ

يَتْ  ي : وإِنَّما ُسّمِ  .العَلَلِ  ْعَد صاِحبَتِها ِمنَ ب تُعَلُّ  ألَنَّها َعلَّةٌ  وقاَل ابُن بَّرِ

تٍ  ، وُهْم ِمن َعلَّة . وُهما اْبناَعلَّةٍ  ويقاُل : ُهما أََخواِن من تٍ و َعلَّةٍ  ، وهم ِإْخوةٌ من َعالَّ  ، ُكلُّ هذا من َكالِمهم. َعالَّ

ةٍ. َعلَّة ونَْحن أََخواِن ِمنْ  تَْين ، ولم يقُولُوا ِمن َضرَّ  ، وُهما أََخواِن ِمْن َضرَّ

 ، وأَْنَشَد : َعلَّة وأَْوالدُ  َعلَّة وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : هم بَنُو

ٍة و  ـــــــــــــــــ  ل رِّ املـــــــــــــــــاِ  وال ُدعـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــِ
ُ

مح ملـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــُ

وال و      مـــــــــومـــــــــِة خمـــــــــُح (6)ِإنح كـــــــــاَن َ حضـــــــــــــــــــــــًا يف الـــــــــعـــــــــُ
 

  
تٍ  األَْنبياُء أَْوالدُ »في الحِديِث : و هاٍت ُمْختِلفة وِدينُهم واِحٌد ، كذا في التَّْهذيِب. وفي النِّهايِة : أََراَد أَنَّ إِيمانَهم واِحٌد  «َعالَّ ، مْعناه أَنَّهم ألُمَّ

 وَشرائِعهم ُمْختِلفَة.

َرائِر بَنُو ي : يقاُل لبَنِي الضَّ ت وقاَل ابُن بَّرِ تٍ  الواِحَدةِ بَنُو أُّمٍ ، ويَصيُر هذا اللَّفُظ يُْستَْعمل للَجماَعِة الُمتَِّفِقْين ، وأَْبناءُ ، ولبَنِي األَّمِ  َعالَّ  َعالَّ

 يُْستَْعَمل في الِجماَعِة الُمْختِلِفْين.
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ي ، بالكسرِ  الِعلَّةُ و ْعِف ، قالَهُ ألَ  ِعلَّةً  الَمَرضُ  : مْعنًى يَحلُّ بالَمحّلِ فَيَتَغَيَّر به حاُل الَمحّلِ ، ومنه ُسّمِ ةِ إِلى الضَّ نَّ بحلوِلِه يَتَغَيَُّر الحاُل ِمَن القُوَّ

 الَمناِويُّ في التَّْوقيِف.

 .َمْعلُولٌ  قُلْ ، وال تَ  َعِليلٌ و ُمعَلٌّ  فهو ، بِعلَّةٍ  أَي أَصابَهُ ، هللاُ تعالَى أََعلَّهو اْعتِالالً ، اْعتَلَّ و ، َعِليلٌ  ، بالكسِر ، َعالًّ فهو يَِعلُّ  الرُجلُ  َعلَّ 

 في الُمتَقَاِرِب ِمَن العَُروِض فقاَل : وإِذا كاَن بناُء الُمتَقاِرِب على الَمْعلُولِ  وفي الُمْحَكِم : واْستَْعَمل أَبو إِسحَق لَْفظَ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.2)
 أعال .( كذا ابألصر واللسان ويف التهذيب : 3)
 .14/  4واللسان واملقايي   35/  2( ديوان اهلذليا 4)
 ولعله األوف  بقوله بعده ا مث عّر من هذه ا  مر اه.« ألن الذي»يف الصحاح والعباب « أن الذي»( عل  هامش القاموس : ذكر الشارح : 5)
 .91ديوانه ط بريوت ص ( اللسان بدون نسبة ا ونسبه يف التهذيب ألوس بن حجر ا وهو يف 6)
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ائِرِة الر ابَعِة ألَن ه  َمعحُلو ٍ  فـَُعولن فال بُد  من َأنح يـَبـحَق  فيه َغريح  ُضـــــارُِع يف الد 
ر امل ارِِع فقاَ  : ُأخِّ ُضـــــَ

تَـعحَمله يف امل ا وكذِلَك اســـــح
ائِرَ  َمعحُلو ُ  وِإن كاَن يف َأو لِه َوِتٌد فهو ا هو عل  َطرحِح الز ائِد  َمعحُلو ُ  ِة بـَيحتٌ اأَلو ِ  ا وليَ  يف َأو ِ  الد  اأَلو   ا وأََر  هذا ِإل 

ه له ا ُعر   كبَن ه جاَء عل  َتَكلُِّموَن يقولوهَنا وِإن مل يـُلحَفة به وِإال  فال َوجح
ُ
تَـعحملوهَنا يف ِمثحِر هذا َكِثرياً ا قاَ  : (1) وامل  وَيســــــــــح

ُت منه َعَل  ابجلمَلِة فو  ا هو ثـََلجِ  وال عل  ثَِقةٍ  َلســح ِإال  َأنح يكوَن عل  ما َذَهَب ِإليه  ُمَعريف   ُ فهو َأَعل ه أَلن  املعحُروَف ِإل 
تـُغحيِن عنه تَـعحمال يف الَكالِم اســــــــح للته ا وإن مل ُيســــــــح ُلو  ا من أَن ه جاَء عل  َجنَـنحته وســــــــَ بَـَويحه من قوهِلم جَمحُنون وَمســــــــح ما ســــــــيـح

ر  كما قاُلوا ُحزَِن وُفِسَر. أبَفـحَعلحت. قاَ  : ا يُقوُلون ُجِعَر فيه اجلُُنون والسِّ  وِإذا قاُلوا ُجن  وُسر  فِإل 
حاحِ والعُبَاِب ، وفي المْحَكِم : عن حاَجتِِه ، كأَنَّ تلك الَحَدُث يَْشغَُل صاِحبَهُ عن وجِههِ  أَْيضا : الِعلَّةُ و ثانياً صاَرْت ُشْغالً  الِعلَّة ، كما في الّصِ

ِل. وفي  أَي ما ُعْذِري في تَْرِك الجهاِد وَمعي أُْهبة الِقتاِل ، فوَضعَ  «؟وأَنَا َجْلٌد نَابلٌ  ِعلَّتي ما»حِديِث عاِصِم بِن ثابٍِت :  َمنَعَه عن ُشْغله األَوَّ

 ويَْعتذُر وهو يَْقِدُر. يَْعتَلُّ  ، أَي ِلكّلِ من لكّلِ ُمْعتَِذٍر ُمْقتَِدرٍ  : هذا ، يقالُ  ِعلَّةً  ال تَْعَدُم َخْرقاءُ  الَمثَُل : ومنه َمْوِضع العُْذِر ، الِعلَّةَ 

 .(2) َسبَبُه أَي ِعلَّتُهُ  وهذه صْعبَةً ، ِعلَّةً  الرُجلُ  اْعتَلَّ  قدو

ْحمن يَْضرِ »في حِديِث عائَِشةَ : و لهذا ، أَي َسبٌَب له. ِعلَّةٌ  وفي المْحَكِم : وهذا اِحلَة بِِعلَّة ب ِرْجِليفكاَن عبُد الرَّ أَي بَسبَبِها ، يُْظِهر أَنَّه  «الرَّ

 يَْضِرب َجْنب البَعيِر بِرْجِلِه وإنَّما يَْضِرُب ِرْجِلي.

 أَحُد ِرَجاالت العََرِب. في قُضاَعةَ  بِن َسْعِد بِن زْيٍد بَْطنٌ  بُن َغْنمٍ  ِعلَّةُ و

ِتهو  ، قاَل ُزهيُر : حالٍ أَي على كّلِ  ، بالكسِر ، قولُُهم على ِعالَّ

وٌم حــــــــــيــــــــــُث كــــــــــاَن وَ   لــــــــــُ يــــــــــَر مــــــــــَ خــــــــــِ  ِإن  الــــــــــبــــــــــَ

رُِم      ه هـــــــــــــَ تـــــــــــــِ ال  َواَد عـــــــــــــلـــــــــــــ  عـــــــــــــِ ن  اجلـــــــــــــَ (3)كـــــــــــــِ
 

  

ه  ــــــــــــــــــِ ت ال  ــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــِ وحانه عــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــد بـ  ق

  
رح و    مــــــــــُ وِر مــــــــــنــــــــــه والضــــــــــــــــــــــــ  يحســــــــــــــــــــــــُ َ

(4)عــــــــــلــــــــــ  املــــــــــ
 

  
ٍث : دافُِع جابِي الَخراجِ  الُمعَلِّلُ و ةٍ  أَْيضاً :و ، كما في المْحَكِم. بالِعلَلِ  ، كُمَحّدِ ةً بعَد َمرَّ حاحِ ، من يَْسِقي َمرَّ َمْن يَْجنِي  أَْيضاً :و ، كما في الّصِ

ةٍ  ةً بعَد َمرَّ حاحِ. الثََّمر َمرَّ  ، كما في الّصِ

تاِء ألَنَّهالسَّْبعة الت يوٌم من أَياِم العَجوزِ  : ُمعَلِّلٌ و  ِصنٌّ وِصنَّْبٌر وَوْبرٌ  ٍء من تَْخِفيِف البَْرد ، وهي :الناَس بشي يُعَلِّل ي تكوُن في آِخر الّشِ

 ُء الَجْمر وآِمٌر وُمْؤتَِمر ، وقيَل : إنّما هو ُمَحلّل وقد تقدََّم ذِلَك ِمَراراً.وُمْطفى ُمعَلِّلٌ و

ا ِسْيبََوْيه فَجعَلَهما َحْرفاً واِحداً َغْير َمِزيٍد : المٌ  ويُزاُد في أَْوِلها ، هذا هو األْصل َعلَّ و َكِلَمةُ َطَمعٍ  تَْوكيداً ، هكذا قالَهُ بعُض النَّحويِّْين ، وأَمَّ

َل الِفْعل لشبههنَّ له فتَْنِصب االسَم ، ومْعناها التََّوقُّع لمرجّوٍ أَو َمُخوف ، وهو َحْرٌف ِمثْل إنَّ ولَْيَت وكأَنَّ ولِكنَّ إالَّ أَنَّها تَْعَمل َعمَ  وإِْشفاقٍ 

زيٍد قائٌم ، َسِمعَه أَبو َزْيٍد من  َعلَّ و زيٍد قائٌم ، لَعَلَّ  وتَْرفَع الَخبَر كما تَْعَمل كاَن وأََخواتُها من األَْفعاِل ، وبعُضهم يخِفُض ما بْعَدها فيقوُل :

ً  «ل ع ل»وفيه لُغاٌت تُْذَكُر في  بَنِي ُعقَْيل ،  .قَِريبا

دُ  اليَْعلُولُ و اغانيُّ عن األَْصَمِعّي. : الغَديُر األَبيُض الُمطَّّرِ  ، نَقَلَه الصَّ

وِض :  األَْرَض بمائِِه. يعلُّ  ألَنَّه يَْعلُول الغْدَران ، واِحُدها اليَعاِليلُ  وقاَل السَُّهْيليُّ في الرَّ

 ، كما في المْحَكِم. يَْعلُول ، أَي َحباُب الماِء واِحُده الَحبابُ  : اليَعاِليلُ و

اغانيُّ لَكْعِب بِن ُزَهْيٍر ، َرِضَي هللاُ  الماءِ  تكوُن فَْوقَ  نُفَّاخاتٌ  اليَعاِليلُ  يقاُل :و حاحِ ، زاَد غيُره ، من َوْقع الَمَطِر ، وأَْنَشَد الصَّ ، كما في الّصِ

 تعالَى عنه :

ــــــــــقــــــــــذ  عــــــــــ ــــــــــرايُح ال ــــــــــفــــــــــي ال ــــــــــن ُه ت َرطــــــــــَ ــــــــــح ــــــــــه وأَفـ  ن

وحِب ســـــــــــــــــــــاريـــــــٍة بـــــــيـــــــٌ       نح صـــــــــــــــــــــَ يـــــــرمـــــــِ ـــــــِ عـــــــال  (5) يـــــــَ
  

 ويُْرَوى : تَْجلُو. وَرَوى األَْصَمِعيُّ : ِمْن نَوِء ساريٍة.
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__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : يستعملوهنا.1)
 قرايف.( عل  هامش القاموس : هذا بناء منه عل  ترادف العّلة والسبب اه ا 2)
 واللسان والصحاح. 91( ديوانه ط بريوت ص 3)
 وفيه وعل  التيسري منه. 17بيت رقم  16( من قصيدة مفضلية للمرار بن منقذ العدوي رقم 4)
 ( من قصيدته ابنت سعاد ا وعجزه يف اللسان.5)
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 .يَعاِليل فعلى هذا يكوُن على َحْذِف ُمضاٍف أَي بيٌض ذاتقاَل البَْغداِديُّ في شْرِحه على قَصيَدةِ َكْعٍب بْعَد نَْقِله هذا القَْول : 

وِض : السَّحابُ  : اليَْعلُولُ و  األَبيُض. السَّحاُب ، وَزاَد ابُن ِسْيَده : الُمطَِّرُد وقاَل غيُره الّسحابُ  اليَعاِليلُ  ، ونَصُّ السَّهيلّي في الرَّ

 يْعنِي َسحائِب بِيض ولم يَِزد على هذا. يَعاِليل وقاَل نَْفَطَوْيه في شْرحِ البَْيِت : بيضٌ 

 َسحاٌب بِيٌض لم يَْعِرف لها أَبو ُعبَْيَدة واِحداً ، وقد قاَل بعُض األْعَراِب : واِحُدها اليَعاِليلُ  قاَل أَبو العبَّاِس األْحوِل في شْرحِ القَصيَدةِ :

 .يَْعلُول

 ْصفها بالبَياِض لتكون أَْكثَر َماء ، يقاُل : بَيَّْضت اإِلناَء إذا َمأَلْته من الماِء.وقاَل الشاِرُح البَْغداِديُّ : وبيٌض فاِعُل أَْفَرطه ووَ 

 ، وأَْنَشَد للُكَمْيت : يَْعلُول َسحائُِب بعُضها فَْوَق بعٍض ، الواِحدُ  اليَعاِليلُ  وقاَل الجْوَهِريُّ :

ه  قــــــــــــَ وح ــــــــــــَ ِك فـ لــــــــــــح َي الســــــــــــــــــــــــــِّ ااًن واهــــــــــــِ  كــــــــــــَبن  مجــــــــــــَُ

يـــٍ       ـــِ نح ب يـــــــرَ كـــمـــــــا اهنـــــــر  مـــِ ـــِ عـــــــال ـــَ ب  ي كـــــــُ (1)َتســـــــــــــــــح
 

  
 أَي من السَّحاِب ، كما في الُمْحَكم. أَو الِقْطعَةُ البَْيضاُء منه

 .اليَعاِليلُ  ، والَجْمعُ  الَمَطر بعَد الَمَطرِ  اليَْعلُولُ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :و

ْبغِ. ما ، اليَْعلُولُ و ةً بعَد أُْخَرى ُعلَّ  من الّصِ  ، كما في العُباِب. يَْعلُولٌ  ِصْبغٌ  ، يقاُل : َمرَّ

ةً أُْخَرى. يَْعلولٌ  وقاَل عبُد اللَِّطيف البَْغداِدّي : ثْوبٌ   إذا ُصبَغ وأُِعْيد َمرَّ

 وقِْرَعْوٌس وُعْصفُوريٌّ ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. يَْعلُولٌ  : البعيُر ذو السَّناَمْينِ و

َجِميعاً أَو هو إذا أَْنعَظ. قاَل  (2) الذََّكرِ  ، ونَقَلَه ابُن فاِرَس أَْيضاً : اسمُ  فَْدفَدٍ  َزاَد كراٌع : ِمثْلو ، وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، كُهْدُهدٍ  ، العُْلعُلُ و

حاحِ : كالعَْلعالِ  القُْنبَُر الذََّكرُ  أَْيضاً :و أَو ما إذا أَْنعَظ لم يَْشتَدَّ. الُجْرَذان إذا أَْنعَظ. العُْلعُل ابُن َخالََوْيه :  العَْلعَلُ  ، وَوقََع في بعِض نسخِ الّصِ

 الذََّكُر من القَنَافِِذ ، وعنه نَقََل صاِحُب اللّساِن ، والصَّحيُح ِمن القَنَابِِر كما في نْسَختِنا بخّطِ ياقوت.

هابَةُ التي تُْشِرُف على البَْطِن من العَْظِم  أَْيضاً :و حاحِ. كأَنَّه لسانٌ الرَّ  ، كما في الّصِ

هابَِة من الفََرِس.  وقيَل : هو رأُس الرَّ

هابَِة وهي َطَرُف الَمِعدة ، والَجْمعُ   ، وفَتََح ابُن فاِرَس َعْين األَِخْيرتين. ِعلٌّ و ُعلٌّ و ُعلُلٌ  وقيَل : طَوُف الضلعِ الذي يُْشِرف على الرَّ

اِء ، يقاُل : إنَّه لفي كُسْر سوٍر : الشَّرُّ الَدائُم : واالْضِطراُب والِقتالُ  ، العُْلعُولُ و َشّرٍ وُزْلُزوِل َشّرٍ أَي في قِتاٍل واْضطراٍب  ُعلعُولِ  ، عن الفرَّ

 ، قاَل أَبو ِحَزاٍم العُْكِليُّ :

بحانَ  ــــــــــــ  ــــــــــــن هــــــــــــا ال ــــــــــــ  رح أَي ــــــــــــعــــــــــــُ ُه يف ال ــــــــــــِ اف ســــــــــــــــــــــــــَ
ُ
 ء امل

ا      وســــــــــــــــــــــَ عحســــــــــــــــــــــُ َف الـــــــــَوَر  اجلـــــــــُ وِ  إن اَلغـــــــــَ (3)عـــــــــُ
 

  
 رُجٍل : قاَل : اسمُ  تَِعلَّةٌ و

ِر  بــــــــــــاُن ِإبــــــــــــح ــــــــــــح ةَ أل لــــــــــــ  عــــــــــــِ ٍر  تــــــــــــَ  بــــــــــــِن ُمســــــــــــــــــــــــــافــــــــــــِ

رَاُم      ي  حــــــــــــَ لــــــــــــَ هــــــــــــا عــــــــــــَ كــــــــــــُ لــــــــــــِ (4)مــــــــــــا داَم ميــــــــــــَح
 

  
 واإِلبِِل. ، عن يَْعقوب. َزاَد في العُبَاِب : : َزْجٌر للغَنَمِ  َعلْ َعلْ و

 ، قاَل : وهو ِمْن قَْوِل الفََرْزدق : : المرأةُ الُمَطيَّبَةُ طيباً بعَد ِطيبٍ  العَليلَةُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

َعل رال تـُبحِعِديين من َجَناِ  و 
ُ
 (5) امل

ةً بعَد   أُْخَرى.فيَمْن َرَواه بالفتحِ ، أَي الُمَطيَّب َمرَّ

 .العاََلِليُّ  الغُْرفةُ ، ج أَي مع كسِر الاّلم الُمَشّددة : وتَُضمُّ العينُ  والالُم والياُء ُمَشدََّدتان ، بكسرتينِ  الِعلِّيّةو
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__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( يف القاموس ابلرفض ا وسيا  الشارح اقتض  اجلر.2)
 ( التكملة.3)
 بة.( اللسان بدون نس4)
ء القي  ا والبيت من معلقته ا ء القي  ا والبيت بتمامة يف التكملة منســـــــوابً المر ( يف اللســـــــان بدون نســـــــبة ا ويف التهذيب ونســـــــبه المر 5)

 وصدره : 35ديوانه ط بريوت ص 
 فقلت هلا سريي وأرخي زمامه

 وقد نسبه الشارح إىل الفرزد  خطب.
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يَّةِ  هو من يقاُل :و يَّتِهمو قوِمهِ  ِعلِّ َمْين وَحْذف  ُعلّيِِّهمو ِعلِّيِّهمو وِعْليَتِهم بالكسِر ُمَخفَّفَْة ، بالكسِر والضِم ، ُعلِّ ، بالكسر والضِم وتَْشديِد الالَّ

ْفعَةِ  التاِء ، يِّينَ إِنَّ ِكتاَب اأْلَْبراِر لَِفي  (َكاّل )قَْولُه تعالَى : و يَِصفُه بالعُلُّوِ والّرِ يٍن. ِعلِّيٌّ  الواِحدُ  قيَل : (1) ِعلِّ  ، كِسّكِ

يَّةٌ و يَّةٌ و بزياَدةِ الهاِء ، ِعلِّ  ، بضِم العَْين ، قيَل : هو َمكاٌن في السَّماِء السَّابعَِة تَْصعُد إليه أَْرواُح المْؤِمنين ، وقيَل : هو اسُم أَْشرف الِجنَانِ  ُعلِّ

ين اسُم َشّرِ مَ  صُّ واِضع النِّْيراِن ، وقيَل : بل ذِلَك على الَحِقيقَِة اسُم ُسكَّانِها ، وهذا أَْقَرب في العََربيَِّة إذ كاَن هذا الَجْمع يَْخت، كما أَنَّ ِسّجِ

 أَْيضاً. الُمْعتَلِّ  أَو َجْمٌع بِال واِحٍد وسيُعاُد في بالنَّاِطقين ،

 َوَرقه ِمثْل َوَرِق القرم. : َشَجٌر كبيرٌ  العَْلعاَلنُ و

 : اْضَطَرَب واْستَْرَخى. تَعَْلعَلَ و

كةً : ماٌء بِِحْسَمى. َعلاَلنُ و  ، محرَّ

 ، كما في العُبَاِب. (2) : َجبٌَل بالشامِ  َعْلعَالٌ و

نَةٌ  امرأَةٌ و ن : جاِهلَةٌ وهو َعالَّ ن بأَْرِض كذا وكذا ، أَي جاِهٌل ، وامرأَةٌ  قاَل أَبُو َسعيٍد : يقاُل : .َعالَّ نة أَنَّا َعالَّ أَي جاِهلَةٌ ، قاَل : وهي  َعالَّ

 لُغَةٌ مْعُروفَةٌ.

 قاَل األَْزَهِريُّ : ال أَْعِرف هذا الَحْرَف وال أَْدِري َمْن َرَواه عن أَبي َسِعيٍد.

 بالِميِم أَْيضاً. منهم : واِلُد القطِب أَبي الَحَسِن علّي الَمْدفُون بساِحِل أَْرسوف ، ويقاُل فيه ُعلَْيم كُزبَْيٍر : اسمٌ  ، ُعلَْيلٌ و

ار وابُن أَِخيه أَْحمُد بُن يزيِد بنِ  (3)الفنري  ُعلَْيلٍ  والَحَسُن بنُ  بُن أَْحمَد  ُعلَْيل من شيوِخ ابن خزيَمةَ وَولَده ُعلَْيلٍ  االْخبَاِرّي عن أَبي نَْصر التمَّ

 .(4)َرَوى عن َحْرَملَةَ وغيِره 

رُجٍل َضَرَب » (5) [في]حِديُث عطاء أَو النخعيّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وهو مجاٌز ، ومنه تابََع عليه الضَّْربَ  إذا الضاِرُب الَمْضروبَ  َعلَّ و

 الشُّْرِب. َعلَلِ  أَي إذا تابََع عليه الضرَب ، ِمنْ  «َضْرباً ففيِه القََودُ  َعلَّه بالعََصا رُجالً فقَتَله قاَل : إذا

ِة : َعْرٌض ساِبِريٌّ  عالَّةٍ  الَمثَِل : َعَرَض عليَّ َسْومَ في و أَي لم يُباِلْغ ألنَّ العالَّةَ  إذا َعَرَض عليك الطَّعاَم وأَْنت ُمْستَْغٍن عنه ، بمْعنَى قَْوِل العامَّ

ً  ال يُْعَرُض عليها الشُّْربُ  .، نَقَلَه الجْوَهرِ  ُمبالَغاً فيه كالعَْرض على الناِهلَة َعْرضا  يُّ

حاحِ. أَْصَدْرتُها قَْبَل َريِّها إذا اإِلبِلَ  أَْعلَْلتُ و  ، كذا نَّص الّصِ

 أَو هي بالغيِن. إذا أَْصَدْرتَها ولم تْرِوها ، عالَّةٌ  اإِلبَِل فهي أَْعلَْلت وَرَوى أَبو ُعبَْيٍد عن األَْصَمِعّيِ :

ِة االْشتِقاِق قاَل : ل هو الَمسموُع. ونََسبَه الجْوَهِريُّ إلى بعض أَئمَّ  وكأَنَّه من الغُلَّة وهو العََطُش : قاَل : واألَوَّ

اِزّي قاَل : َصَدَرِت اإِلبُِل غالَّة وَغَوالَّ ، وقد أَْغلَْلتها من الغُّلَّة والغَليل  ا أَْغلَْلتها ، وَرَوى األَْزَهِريُّ عن نَُصيٍر الرَّ وهو َحراَرةُ العََطِش ، وأَمَّ

 فقد َرِويَْت. َعلَّتْ  الشَّْربةَ الثانيةَ ثم تُْصِدَرها ِرَواء ، وإذا (6)تَْسِقيه  ألنَّ مْعناها أَن

 تََجنَّى عليه. إذا اْعتَلَّه اْعتاقَه عن أَْمٍر أَو : اْعتَلَّهُ اْعتِالالً و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

. أَْعلَْلت اإِلبَِل ِمثْل َعلَْلت  نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 ، َحَكاه ابُن األَْعَرابِّيِ ، وأَْنَشَد ِلعَاَهاَن بِن َكْعب : َعَوالٌّ  ( :7) َعلَّى وإِبِلٌ 

َض  وح ك  ا ــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــاتـ ال  اًل  عــــــــــــــــــَ  وهنــــــــــــــــــَح

يــــــــــــــــم و      نــــــــــــــــِ ٌن مــــــــــــــــُ طــــــــــــــــَ (8)ُدون ِذايِدهــــــــــــــــا عــــــــــــــــَ
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ها عن إِضافَِة نَْهالها.تَْسُكن إليه فَيُنيُمها ، وَرَواه ابُن جنِّي :  ها ونَْهالً ، أََراَد ونَْهالها فَحَذف واْكتَفَى بإِضافَِة َعالَّ  َعالَّ

ةً بعَد أُْخَرى ،  يَعُلُّ  ، يُريُد أَنَّ عطاَء هللا مَضاَعفٌ  «الَمْعلول من َجِزيل َعطائِك»في حِديِث علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : و به عباَده َمرَّ

 ُل َكْعب :ومنه قَوْ 

__________________ 
 .19( املطففا اآية 1)
 ( زاد ايقوت : مشرف عل  البثنية با الغور وجبا  الشراة.2)
 الَعَنزي. 965/  3( يف التبصري 3)
 : أعلير بن أمحد بن يزيد بن علير بن حبيش بن سعد العنزي ا روي عن حرملة وغريه. 966/  3( الذي يف التبصري 4)
 زايدة لإليضاح ا عن اللسان.( 5)
 ( اللسان : تسقيها ا وهي  اهرة.6)
 .«قوله : وإبر َعل   َأي كسكر  اه»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( اللسان.8)
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َهٌر ابلر اح   (1) َمعحُلو كبَن ه ُمنـح
كةً ، من الطَّعاِم : ما أُِكَل منه ، عن كراعٍ. العَلَلُ و  ، محرَّ

تَْين. ُعلُلٌ  به المريُض من الطَّعاِم الَخِفيِف ، والَجْمعُ  يُعَلَّل ، كَصبُوٍر : ما العَلُولُ و  بضمَّ

ْمتها بمْعنًى. تَعَالَْلتو  نَْفِسي وتَلوَّ

 ر ، قاَل :الناقَةَ إذا اْستَْخَرْجت ما عْنَدها من السَّيْ  تَعالَْلتو

تُ قـــــــــــــد و  لـــــــــــــح عـــــــــــــالـــــــــــــَ ِ   تـــــــــــــَ نـــــــــــــح يـــــــــــــر الـــــــــــــعـــــــــــــَ  َذمـــــــــــــِ

وحِط يف دميـــــــــــــــومـــــــــــــــٍة كـــــــــــــــالـــــــــــــــرت حس      (2)ابلســـــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ٍث : الذي الُمعَلِّلُ و َر أَْيضاً قَْوُل الفََرْزدق  يُعَلِّلُ  ، كُمَحّدِ يِق ، وبه فّسِ فَه بالّرِ  ، فيَمْن َرَواه بالكسِر. الُمعَلِّل : من َجنَاكِ  (3)ُمتََرّشِ

. الُمعَلِّل ألَْعَراِبّيِ :وقاَل ابُن ا  الُمِعْين بالبِّرِ بعَد البّرِ

يَت بذِلَك ِلِلْينها وَمْوتِها. االْعتِاللِ و الِعلَّةِ  وُحروفُ   : األَلُف والواُو والياُء ، ُسّمِ

 : الذي ال َخْير عْنَده ، قاَل الشَّْنفَرى : العَلُّ و

ت و  ر  َلســــــــــــــــــــــــــــح ه  بــــــــــــــعــــــــــــــَ ريح رّه ُدوحن خــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

زُ       اَج َأعـــــــــــح ـــــــــــَ ت ه اهـــــــــــح ـــــــــــَ ت ـــــــــــف  إذا مـــــــــــا ُرعـــــــــــح (4)أَل
 

  
 : األَْفيُل من اإِلبِِل ، كما في العُباِب. اليَْعلُولُ و

 يَْنحدُر الماُء ِمن أَْعالها. الِجباُل الُمْرتفعَة ، نَقَلَه أَبو العَبَّاِس األَْحول في شْرحِ الكْعبية ، َزاَد السَّهيليُّ : اليَعاِليلُ  وقاَل أَبو السَّْمحِ الطائيُّ :

ةً بْعَد أُْخَرى ، ال واِحِد لها. اليَعَاِليلُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :  التي شربت َمرَّ

ةً بَْعَد َمرَّ   : الُمْفرطةُ في البَياِض. اليَعاِليلُ  وهو يَْفعُول. وقيَل : يَْعلُول ةٍ واِحُدهاوقاَل غيُره : هي التي تهمى َمرَّ

ه. بيُّ ، يَتَعالُّ ثْدي أُّمِ  وهو يَتَعالُّ ناقَتَه يحلُُب ُعاللَتها ، والصَّ

 .َعاّلن ويقاُل في الَمْجهوِل : هو فالُن ابنُ 

ن البْكريُّ الَمكِّ   يُّ َسِمَع منه شيوُخ مشايِخنا.والشمس محمُد بُن أَْحمد بِن َعالَّ

 بُن َشرحبيل بَْطٌن من قُضاَعةَ. َعلُّ و

ار  ُعاللَةُ و ان البَْغداِديُّ ثِقَة عن أَبي بكِر بِن سليم النَّجَّ  .(5)، كثَُماَمةَ : َجدُّ أَْحمد بِن نَْصر بِن علّيِ بِن نَْصر الّطحَّ

ُن : لَقَُب جماَعٍة من  ُن أَبو الَحَسِن بِن عبوَعالَّ حمن بِن محمِد بِن الُمِغْيرة الَمْخزوميُّ البْصِريُّ ، وَعالَّ ثِين منهم : عليُّ بُن عبِد الّرِ ِد الُمحّدِ

ُن بُن إْبراهيَم بِن عبِد هللاِ  مِد الطياِلِسيُّ البَْغداِديُّ ، وعاّلُن بُن أَْحمَد بِن ُسلَْيمن الِمْصريُّ المعدل ، وعالَّ  البَْغَداِديُّ وغيُرهم. الصَّ

. ٌث بَْغداِديٌّ  وأَبو َسْعٍد محمُد بُن الُحَسْين بِن عبِد هللِا بِن أَبي عالنة ، ُمحّدِ

كةً : الِمْهنَةُ ، العََملُ  : [عمل] ِة اللُّغِة واألُُصول أَنَّ  أَْعمالٌ  الِفْعُل ج أَْيضاً :و ، محرَّ الِفْعل ألنَّه فِْعٌل  أََخّص من العََملَ  ، وَزَعَم بعٌض من أَئمَّ

 بنَْوعِ َمَشقة ، قالُوا ولذا ال يُْنَسب إلى هللِا تعالَى.

اِغُب : ْعٌل كلُّ فْعٍل يَْصدر ِمن الَحيَوان بقَْصِده ، فهو أََخّص من الِفْعل ألنَّ الِفْعَل قد يُْنَسب إلى الَحيَوانات التي يَقَُع منها فِ  العََملُ  وقاَل الرَّ

ا يُْنَسب إلى ذِلَك ولم العََملُ و قد يُْنَسب إلى الَجَماَدات ،بغيِر قَْصٍد ، و  .العَواِمل والبَقَر (6)في الَحيَوانات إالَّ في قَْوِلهم اإلبِل  يُْستَْعمل قلمَّ

ْمٍر قَْوالً كاَن أَو فِْعالً بالجاِرَحِة أَو القَْلِب ، حركةُ البََدن بُكلِّه أَو بعِضه ، وُربَّما أُْطِلق على َحَركِة النَّفِس ، فهو إْحداُث أَ  العََملُ  وقاَل شْيُخنا :

ه البعُض بَما ال يكوُن قَْوالً ونُوقِش بأنَّ تَْخِصيص الِفْعل به أَوْ   اْستِْعماِلهما لى من حيثُ لكنَّ األَْسبَق للفَْهِم اْختِصاَصه بالجاِرَحِة ، وَخصَّ

ى َعَمالً ُعْرفاً ، يُْعَطف عليه ، فمن َحلََف الُمتَقابِلَْين فيقاُل األَقواُل واألَفعاُل ، وقيلَ   فقاَل لم يَْحنَث ، وقيَل : يَْعملُ   : القَْوُل ال يَُسمَّ
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__________________ 
 ا وصدره : 3( من قصيدته ابنت سعاد ا بيت رقم 1)

  لو عوارض ذي  لٍم إذا ابتسمت
واألو  يف اللســــــــان واألســــــــاس « الرجز لدكا أو أليب  مد الفقعســــــــي»وحباشــــــــيته ونســــــــب الرجز ملنظور بن مرثد ا  13/  4( يف املقايي  2)

 والصحاح.
 ء القي  ا انظر ما الحظناه قريباً.( تقدم أن البيت لي  للفرزد  إلا هو من معلقة امر 3)
 ا والضبرت عنه. 18بيت رقم  600/  2( من المية العرب ا خمتار الشعر اجلاهلي 4)
 .«الّنّجاد» 963/  3التبصري ( يف 5)
 ليست يف املفردات.« اإلبر»( لفظة 6)
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ُخر يف ِقي  أنه ال َيدح  والِفعحر إال  جمازاً. الَعَمرِ  الت حح
 .العََملِ  في: اْضطََّرَب  اْعتََملَ و العََملَ  : َطلََب إِلَْيهِ  اْستَعَملَه وقيل : َغْيُرهُ  اْستَْعَملَهُ و أَْعَملَهُ و َعَمالً  َكفَِرحَ  َعِملَ 

 بنَْفِسه. َعِملَ  : اْعتََملَ و ِلغَْيِرهِ  َعِملَ  وقيَل :

 ونَّص التَّْهِذيب : لنَْفِسه ، أَْنَشَد ِسْيبََوْيه :

يـــــــــــــــَك  ِرمَي وأَبـــــــــــــــِ رح إن  الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح   يــــــــــــــــَ
ر     كـــــــــــِ نح يــــــــــتــــــــــ  دح يــــــــــومــــــــــًا عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــَ  إنح مل  ــــــــــَِ

  

تِحرح  َتِسي ِمنح بـَعحِدها ويكح  (1)فَيكح

 قاَل األَْزَهِريُّ : هذا كما يقاُل اْختََدم إذا َخَدَم نَْفَسه ، واْقتََرأَ إذا قََرأَ السالَم على نَْفِسه.

 .«من أَْمواِلهم يَْعتَِملُوها َدفَع إليهم أَْرَضُهم على أَنْ »في حِديِث َخْيبر : و

 أَي أَنَّهم يَقُومون بَما تحتاُج إليه من ِعَمارةٍ وِزَراعٍة وتَْلِقيح وِحراسٍة ونَْحو ذِلَك. العََملِ  َمال اْفتِعَاٌل ِمنَ قاَل ابُن األَثيِر : االْعتِ 

 فالٌن ِذْهنَه في كذا وكذا إذا َدبََّره بفَْهِمه. أَْعَملَ و

 .تَْعِملُمسْ  فهو به َعِملَ  : اْستَْعَملَهُ و وِلسانَهُ  َرأْيَهُ وآلَتَهُ  أَْعَملَ و

ياً إالَّ في هذا الَحْرف ، وفي قْوِلهم : ، قاَل : ولم يَِجى عاِملٌ  َعَمالً ، فهو العََمَل يَْعَملَهُ  فالنٌ  َعِملَ  قاَل األَْزَهِريُّ : ء فَِعْلُت أَْفعَُل فَعاَلً متعّدِ

ه َهباَلً ، وإالَّ فسائُِر الَكالِم يِجى  لعَْين كقَْوِلك : َسِرْطُت اللُّْقَمة َسْرطاً ، وبَِلْعته بَْلعاً وما أَْشبَهه.ُء على فَْعٍل َساِكن اَهبِلَتْه أُمُّ

أَي َكُسوب ، وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه  َعُمول . وقالُوا في رُجلعمل ، َحَكاه ِسْيبََوْيه في مْعنَى َعَملٍ  ذو : أَي ككِتٍف وَصبُورٍ  ، َعُمولٌ و َعِملٌ  رُجلٌ و

 لساعَدةَ بن ُجَؤيَّة :

نـــــــــًا حـــــــــَ  وحهـــــــــِ لـــــــــيـــــــــٌر مـــــــــَ ذهـــــــــا كـــــــــَ رٌ ىت شـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــِ  عـــــــــَ

ِم      نـــــــــــَ ـــــــــــَ َر مل يـ يـــــــــــح رااًب وابت الـــــــــــلـــــــــــ  (2)ابتـــــــــــت طـــــــــــِ
 

  
 ً  ، وَدفَعَه غيُره من النَّحويِّين وقاَل : إنَّما هو َظْرف ، َشآها أَي أَْعَجبها َكِليل بَْرق َصِفيٍف َمْوِهناً بْعَد هدٍء ِمنَ  (3) بعَِمل نَصَب ِسْيبََوْيه َمْوِهنا

 اللّْيِل باتت ِطراباً ، يْعنِي البَقَر ، وباَت اللّيََل لم يَنَِم يْعنِي البَْرق.

 وقاَل القطاميُّ :

 العمرُ فقد يهوُن عل  املستنجح 
 .العََملِ  وهو الدَُّؤوُب في

 .العََملِ  ، أَي على َمْطبوٌع عليه : َعِملٌ و َعُمولٌ  رُجلُ  أَو

 .لٌ َعمَ  إالَّ فساُدكم ، أَي ما كاَن لي َعِملَةٌ  ، إذا أْدَخلُوا الهاَء َكَسُروا الِمْيم. قالَت امَرأَةٌ ِمن العََرِب : ما َكاَن لي العَِملُ  ، بكسِر الِميِم : العَِملَةُ و

ً  الِعْملَةُ و كالِعْملَِة بالكسِر. ُعِملَ  ما : العَِملَةُ و  إذا كاَن َخبِيَث الَكْسِب. الِعْملَة وحالَتُه يقاُل : رُجٌل َخبِيثُ  العََملِ  َهْيئَةُ  ، أَي بالكسِر ، أَْيضا

ُجِل في الشَّرِّ  : الِعْملَةُ و ةً. باِطنَةُ الرَّ  خاصَّ

مِّ  العََملِ  أَْجرُ  : الِعْملَةُ و الذي ُجِعَل له  العاِملِ  ِرْزقُ  ، بالضِم : العُمالَةُ  ، الَكْسر عن اللّْحيانّي. وقاَل األَْزَهِريُّ : ُمثَلَّثَةً  الِعمالَةُ و كالعُْملَِة بالضَّ

 .العََملِ  على ما قُلِّد من

لَهُ و لَنِي ، وسلموآلهعليههللاصلىَعْهِد َرُسول هللا ،  على َعِملَتْ »الحِديُث :  ، ومنه تَْعِميالً : أَْعطاهُ إيَّاها َعمَّ  .ُعمالَتِي أَي أَْعطاني «فعَمَّ

كةً : العََملَةُ و  في ِطيٍن أَو َحْفٍر أَو َغْيِره. العََملِ  ُضُروباً ِمن بأَْيديِهم العاِملونُ  ، محرَّ

  األْصَمِعيُّ لبعِض األْعراِب يَِصُف حاّجاً :على أَْرُجِلهم ِمن الُمساِفِرْين ، وأَْنَشدَ  : الُمشاةُ  العََملِ  بنُوو
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رح  ص  َذمــــــــــــــَ مــــــــــــــا نــــــــــــــُ لــــــــــــــ  رًا كــــــــــــــُ كــــــــــــــح ُث بــــــــــــــَ  حيــــــــــــــَُ

رح      عـــــــــــَ تــــــــــــَ اِء وانــــــــــــح َن الـــــــــــدِّمـــــــــــَ َذ  مـــــــــــِ تـــــــــــَ ِد احـــــــــــح  قـــــــــــَ

  

رح و  ُر مــــــــــــــنــــــــــــــه واأَل ــــــــــــــَ عــــــــــــــَ َب األشــــــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــــِ  نــــــــــــــَ

  
َز ح    ـــــــــــــــَ تـ ر  اأَلرَاِ  فـــــــــــــــاعـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــِ *حـــــــــــــــىّت أَت

 

  

َز ح و  ـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــ   ونـ َر   وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ذَكـــــــــــــــــــــــَ

  
و    نــــــــــــــــُ ُه بـــــــــــــــــَ زِلــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح زٍِ  يـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح رح مبــــــــــــــــَِ مــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

  

غُله وال ثـََقرح   (4)ال َضَفٌف َيشح

__________________ 
 .145/  4( اللسان واألو  والثاين يف الصحاح واملقايي  1)
 واللسان. 198/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ورّد عل  سيبويه يف استدالله عل  إعما  فعير بقوله : حىت شذها كليٍر. عبارة امكم ا ويف املغين :هي »( كتب مصحح اللسان حباشيته هنا 3)
 ( التكملة ما عدا السابض ا واخلام  والسادس والسابض يف اللسان والتهذيب واألساس. قا  اأَلزهري  : نز  : أقام مبىًن.4)
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 .بِعََملٍ  ساَمهُ  : عاَملَهُ ُمعَاَملَةً و

، وُمْقتََضاه أَْن يكوَن بضٍم ففتحٍ  أَو كبَُرحينَ  ، وهذه عن ابِن األْعَرابِّيِ ، ، بَكْسَرتَْيِن ُمَشدََّدةَ الالِم أَو كِغْسلينٍ  الِعِملِّينَ  به َعِمل قاَل أَبو َزْيٍد :و

 في أََذاه واْستَْقَصى في شتِْمه. (1) أَي بالَغَ  وتَْخِفيِفها : فكسٍر ، والذي َرَواه ابُن ِسْيَده عن ثَْعلب : بكسِر العَْين وفتحِ الِميمِ 

 ، وال يقاُل ذِلَك إالَّ لألُْنثَى ، هذا قَْوُل أَْهِل اللُّغَِة. العََملِ  على الناقةُ النَّجيبةُ الُمْعتَِملَةُ الَمْطبوعةُ  ، بفتحِ الِميِم ، ِمَن اإلبِِل : اليَْعَملَةُ و

اجِز : العََملِ  الناقَةُ السَّريعةُ اْشتُّق لها اسٌم من لُ اليَْعمَ  وقال كراٌع : ي للرَّ  ، والَجْمُع يَْعَمالٌت ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َد  ـــــــــــــح ُد َزي ـــــــــــــح التِ اي َزي مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــيـ ر  ال ـــــــــــــ  ب ـــــــــــــذ   ال

زِ       ُر عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــَك فـــــــــــانـــــــــــح يـــــــــــح اَوَ  الـــــــــــلـــــــــــ  طـــــــــــَ (2)تـــــــــــَ
 

  
 وهو النَِّجيُب ، َحَكاه أَبو علّيٍ ، وأَْنَشَد غيُره : يَْعَملُ  الَجَملُ  نُِقَل عن بعِضهم :و

ٍة  يـــــــــــــــَ تـــــــــــــــاِد انجـــــــــــــــِ  إذ ال أَزَا  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  أَقـــــــــــــــح

بـــــــــاَء      هـــــــــح ةصـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ مـــــــــَ عـــــــــح رَأو  يــــــــــَ مـــــــــَ عـــــــــح ر يــــــــــَ  مجـــــــــََ

  
 وال يُوَصُف بهما إنّما هما اْسماِن. ، يَْعَمل أَراَد : أَو َجَملٌ 

، فيُْعلَم بهما البَعيُر والناقَةُ ، ولذِلَك  يَْعملةٌ و يَْعَملٌ  ، إنّما يقالُ  يَْعَملَةٌ  وال ناقَةٌ  يَْعَملٌ  عْند ِسْيبََوْيه اسٌم ألنَّه ال يقاُل َجَملٌ  اليَْعَملُ  وفي الُمْحكِم :

يته ْر بلفِظ الَجْمعِ أَْن يكوَن ِصفَة للواِحهد  يَْعَملَة َجْمع بيعَملٍ  قاَل : ال نَْعلَم يَْفعاَلً َجاَء َوْصفاً ، وقاَل في باِب ما ال يَْنصرف : إْن َسمَّ فَحّجِ

 َوْصفاً. اليَْعَملَ  الُمَذكَّر ، وبعُضهم يَُردُّ هذا ويَْجعَل

 ، قاَل القَطاِميُّ : ، كفَِرحَ  َعِملَتْ  وقَد ، اليَْعَملَةِ  ِمثْل فاِرهةَ  العَمالَة ، كفَِرَحٍة : بَيِّنَةُ  َعِملَةٌ  ناقَةٌ و

َم الــــــــــ عــــــــــح ىَت نــــــــــِ تح فــــــــــَ لــــــــــَ مــــــــــِ جي  عــــــــــَ يــــــــــ  طــــــــــِ  إلــــــــــيــــــــــه مــــــــــَ

الان      فــــــــار كــــــــِ َد الســــــــــــــــــــــِّ هــــــــح ي جــــــــَ كــــــــِ ــــــــَ ت (3)ال َتشــــــــــــــــــــــح
 

  
ً  َعِملَ و  ، ككتٍِف ، وشاِهُده قَْوُل ساِعَدةَ بن ُجَؤيَّة الَماِضي ِذْكره. َعِملٌ  داَم فهو ، أَي كفَِرَح ، البَْرُق أَْيضا

 نَوعاً من اإِلْعراِب. فيه ِء : أَْحَدثَ ُء في الشَّيالشَّي َعِملَ  َعَمالً ما فرفََع أَو نََصَب أَو َجرَّ ، وقد َعِملَ  في العربيَِّة : ما العاِملُ و

كت أُذُنَْيها لشدَّةِ السَّْيِر. فعَِملَتْ  ، ومنه حِديُث اإلْسراِء والبُراق : َعتأَْسرَ  أَي النَّاقةُ بأُذُنَْيها َعِملَتِ و  بأُذُنَْيها أَي أَْسَرَعْت ألَنَّها إذا أَْسَرَعْت َحرَّ

لَ و رَ  أَي تَْعِميالً  فالٌن عليهم ، بالضِم ، ُعّمِ لَ  عليهم ، ويقال : َمن الذي العََملَ  وولي أُّمِ بَ  ُعّمِ   عاِمالً.عليكم أَي نُّصِ

 : األَْرُجُل. العَواِملُ و

 .عاِملَةَ  الدابَِّة قَوائُِمها ، واِحَدتُها َعواِملُ  قاَل األَْزَهِريُّ :

محُ   .بعَواِمِله ، والفََرسُ  بعاِمِله ومن َسَجعاِت األَساِس : الرَّ

ياَسةِ  : العَواِملُ و كاةِ :و ، بَقَُر الَحْرِث والّدِ وهي التي يُْستَقى  عاِملَةٍ  من البَقَِر : َجْمعُ  العَواِملُ  ، «ءٌ شي العَواِمل ليَس في» في حِديِث الزَّ

 في األْشغاِل. تُْستَْعملو عليها ويُْحَرث

 قاَل ابُن األثيِر : وهذا الحْكُم ُمطَّرَد في اإِلبِِل.

محِ  عاِملُ و ناِن ، زاَد أَبو ُعبَْيٍد : بِذَراَعْين ، والَجْمعُ  َصْدُرهُ  عاِملَتُهو الرُّ  .العَواِملُ  ُدْوَن الّسِ

نان ُدْون الثَّْعلب.  وقيَل : ما يَِلي الّسِ

ناَن نَْفَسه  ، وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : َعاِملُ  وقاَل قوَم : إنَّ الّسِ

ّر و  ــــــــــــــعــــــــــــــوي وهتــــــــــــــِ ــــــــــــــجــــــــــــــالَء ت ــــــــــــــن ن ال  َأطــــــــــــــعــــــــــــــُ

رّ      مـــــــــــِ هـــــــــــَ نــــــــــــح  هلـــــــــــا مـــــــــــن اجلـــــــــــوِف َرشـــــــــــــــــــــــــاٌش مـــــــــــُ

  

 (4)فيها ُمنحَكِسر  العامرِ ثعلُب و 
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ةَ بِن أَدد بِن زْيِد بِن يَْشُجب بِن عريِب بِن َزْيِد بِن كْهاَلن  بِن َسبَأ : َحيٌّ باليمنِ  عاِملَةَ  بنُوو ُهم من ولِد الحاَرث بِن َعِدّي بِن الحاِرِث بِن مرَّ

هم اهر وُمعاِويَة ابني عاِملَةَ  بِن َسبَأ ، نُِسبُوا إلى أُّمِ  بْنت ماِلِك بِن َوِديعَةَ بِن قُضاَعةَ أُّم الزَّ

__________________ 
 .«يف أذاهُ »  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ( عل1)
 ( اللسان ا واألو  يف األساس ونسبه جلرير.2)
 ( اللسان.3)
 ونسب الرجز ملالك بن عوف النصري. 139/  3( اجلمهرة 4)
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 الشاِعُر وغريُه. العاملي   ا اِرِث بِن َعِدّي نـَفحسه ا ومنهم َعِدي  بُن الرقاعِ 
 ، قاَل األَْعَشى : من ولَِد قاِسطٍ  الَجْوَهِريُّ : ويَْزعُم نُسَّاُب ُمَضر أَنَّهمقاَل 

رَ أَ  ا  عـــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــَ ذح ىت تـــــــــــــــــَ ىت  مـــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــَ

رمِ      دِ  اأَلكـــــــــــــــــــــــــــــح  ؟إىل غـــــــــــــــــــــــــــــرِي والـــــــــــــــــــــــــــــِ
  

عـــــــــــــــــوا و  رٌت فـــــــــــــــــارحجـــــــــــــــــِ م قـــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــِ دُكـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــِ  وال

  
َدِم    ر األَقــــــــــــــح ب الــــــــــــــفــــــــــــــاخــــــــــــــِ (1)إىل الــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 من العَماِلقَِة. وقد َردَّ عليه أَبو سْعٍد وغيُره. عاِملَةَ  َجعَلَ وَشذَّ ابُن األثيِر حيُث 

 أَي باليمِن. ، محّركةً ، َحيٌّ بها َعَملٍ  بنُوو

اِجِز : َعَملٍ  وفي األَساِس : يقاُل لُمشاةِ اليمِن بنُو َر أَْيضاً ما أَْنَشَده األَْصَمِعيُّ من قوِل الرَّ  ، وبه فّسِ

 َعَمرح مبَنحزِ  يـَنحزِله بُنو 
 ولَعلّهم شْرَذَمةٌ من َهُؤالء أَو غيِرهم. العملي قْلُت : وَرأَْيت في َجبَِل الخليِل جماَعةً يقاُل لهم بنُو

 من العََرِب. ، كُجَهْينَةَ : قَبِيلةٌ  ُعَمْيلَةَ  بنُوو

 ، كما في المْحَكِم. كَجَمَزى : ع ، َعَملَىو

 إالَّ في الشّرِ ، كما في العُباِب. تُْستَْعمل وال بالفتحِ : السَِّرقَةُ أَو الِخيانَةُ  العَْملَةُ و

 والثَّلُج ، َجاَء ِذْكُره في حِديِث الشَّْعبِْي. من الشَّراِب : ما فيه اللَّبَُن والعََسلُ  الَمْعمولُ و

لَهُ و َدةَ  َعمَّ كةً ُمَشدَّ  غَةُ الذّْبيانيُّ :بالشأِم ، قاَل النابِ  ع الميِم : ، محرَّ

ة َو بـــــــــــــــــــــين  لـــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــوايت  بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــَ

َدَأتح عـــــــــــيـــــــــــوُن      َن الـــــــــــنـــــــــــوَم إذح هـــــــــــَ عـــــــــــح نــــــــــــَ (2)مـــــــــــَ
 

  
 ويُْرَوى : بيعملة.

 ، كما في العُبَاِب ، قاَل عاِمُر الخصفّي : من أَياِمِهم اليَْعَملَةِ  ، كَمْقعٍَد : ِمْلٌك لبَنِي هاِشٍم بواِدي بِيَشةَ ويومُ  الَمْعَملُ و

 َأحـــــــــــــ  َأابه هـــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــن حـــــــــــــرمـــــــــــــلـــــــــــــة 

 الــــــــــــــيــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــلــــــــــــــةيــــــــــــــوم اهلــــــــــــــبــــــــــــــاآت ويــــــــــــــوم     

  
لَ و  واْجتََهَد ، قاَل ُمزاِحُم العُقيليُّ : تَعَنَّى وفي حاَجتِِه إذا من أَْجِلهِ  فالنٌ  تَعَمَّ

لـــــــــ   وُ  مـــــــــن الـــــــــبـــــــــِ قـــــــــُ ـــــــــَ يـــــــــهـــــــــا تـ غـــــــــانـــــــــِ كـــــــــاُد مـــــــــَ  تـــــــــَ

هـــــــــا ال      لـــــــــِ هـــــــــا عـــــــــن َأهـــــــــح لـــــــــِ رِلســـــــــــــــــــــــائـــــــــِ مـــــــــ  عـــــــــَ ـــــــــَ (3)تـ
 

  
 أَي ال تَتَعَنَّ فليَس لََك فََرٌج في ُسَؤاِلك.

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

كاةَ :، ومنه قيَل للَّذي يَْستَْخرِ  َعَملهو : هو الذي يتَولَّى أُموَر الرُجِل في ماِلِه وِمْلِكه العاِملُ   .عاِملٌ  ج الزَّ

 له. يَْعَمل غيَره إذا َسأَلَه أَن اْستَْعَملَ و

 السُّلطاِن. أَْعمالِ  فالٌن إذا َوِلَي َعَمالً من اْستُْعِملو

 .ُعَمالَته : أَْعطاه أَْعَملَهو فالٌن اللَِّبَن إذا بَنى به بِناءً  اْستَْعَملو

 في الِعَراِق : هي الُمساقَاةُ في الحجاِز. الُمعاَملَةُ و

 .الُمعاَملَةُ  : التَّعَاُملو
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 به وُمِهن. ُعِمل : قد ُمْستَْعَملٌ  (4)وَجَمٌل 

 يُعِملُ  أَي ال تَُحثُّ وال تُساق. وفي حِديِث لُْقمان «الَمِطيُّ إالَّ إلى ثالثَِة َمَساِجد تُْعَملُ  ال»الحِديُث :  ، ومنه فعَِملَت الناقةَ  أَْعَمْلت ويقاُل :

 كوِب والَمْشي.الناقةَ والساَق ، أَْخبر أَنَّه قَِويٌّ على السَّْيِر راِكباً وماِشياً ، فهو يَْجَمُع بَْين األَْمَرْين ، وأَنَّه حاِذٌق بالرُّ 

 بمكَّة. تُْعَملُ  كما تُْعَملُ  َرٍم : أَي لْحٌب َمْسلوٌك ، وَحَكى اللّْحيانيُّ : لم أََر النَّفَقة، كُمكْ  ُمْعَملٌ  وطريقٌ 

 قاَل ابُن ِسْيَده : أَي تُْنفَق.

 إذا كاَن قَويّاً. َعَملٍ  وفالٌن ابنُ 

الَةٌ  وناقةٌ   ، ُمَشدََّدةً : أَي فاِرَهةٌ ، كما في األَساِس. َعمَّ

كةً :  َعَملٌ و  اسُم رُجٍل ، ومنه قَْوُل قَْيس بِن عاِصٍم وهو يَُرقِّص ابنَه حكيماً :، محرَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
َلة»وبعد ذكر : ويروي عن الزخمشري : « َعّمَله»والضبرت عنه ا ومعجم البلدان  126( ديوانه ط بريوت ص 2)  .«ُعمح
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.3)
 وحبٌر.( اللسان : 4)
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ِبهح  ِبهح َأاب أُمِّك َأو َأشح  (1) َعَمرَأشح
.  كما اْستَْشَهَد به الَجوَهِريُّ

ل. َعَملى وقاَل أَبو َزَكريا إنَّما أََراَد أَو أَْشبِه  ولم يُِرد أَنَّه اسُم رُجٍل ، فتأَمَّ

الُ و  .العََملِ  ، أَو الدَّائِب على العََملِ  ، كَشدَّاٍد : الَكثيرُ  العَمَّ

 : قْريَةٌ بِمْصَر في شرقية الَمْنصوَرة. العاِملِ  ةومني

 : َجبٌَل بالشاِم. عاِملَةُ و

 َمن يُْسبُِل ثيابَهُ َدالالً. أَْيضاً :و ُء ِلِعَظِمِه وتََرهُِّلِه.ٍء : البَطيمن كّلِ شي العََمْيثَلُ  : [عمثل]

 يُْكفَى العََمل وال يَْحتاج إلى التَّْشميِر ، وأَْنَشَد ألَبي النَّْجم :ُء الذي يُْسبُِل كالواِدع الذي وقاَل الَخِليُل : هو البَطي

َثرليَ  مبُلحتاٍث وال   (2) َعَميـح
يرافي ، الَجْلُد النَّشيطُ  قيَل : هوو  ِضدٌّ ، وهي بهاٍء. ، عن الّسِ

 الطَّويُل الثِّياِب. أَْيضاً :و

َر قَْوُل أَبي النَّْجم أَْيضاً. القَصيُر الُمْستَْرخي أَْيضاً :و  ، وبه فّسِ

باِء والُوعوِل. أَيضاً :و  وقاَل األَْصَمِعيُّ : هو الذَّيَّاُل بَذنَبِه. الطَّويُل الذَّنَِب من الّظِ

ْخُم الشَّديُد العريضُ  أَْيضاً :و جاِل ، كأَنَّ فيه بطأٌ من ِعَظِمِه ، والَجْمُع العَماثُِل ، عن م الضَّ  حمِد بِن زياٍد.من الّرِ

ا  األََسدُ  أَْيضاً :و باعِ سَوى عْرِسه وأَْشباِله شيئاً ممَّ باعِ ، أَو ألَنَّه ال يُْعطي أََحداً من الّسِ  يَْفترُسه ، قاَل :، ُوِصَف بذِلَك لضَخِمه على سائِِر الّسِ

ِد  ي اأَلســـــــــــــــــــــــَ ي كـــــــــَمشـــــــــــــــــــــــح ثـــــــــرح ميحشـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــح مـــــــــَ  الـــــــــعـــــــــَ

اح      اح الــــــــــــــعــــــــــــــريــــــــــــــنــــــــــــــا وبــــــــــــــَ بــــــــــــــرح بــــــــــــــَ  األشــــــــــــــــــــــــــــح

  
 كما في العُبَاِب.

يُِّد الكريمُ  أَْيضاً :و اغانّي. السَّ  ، عن الصَّ

 ، نَقَلَه أَبو زْيٍد في كتاِب اإِلبِِل. بهاٍء النَّاقَةُ الجسيمةُ  ، العََمْيثَلَةو

ذُيولٍ  هي العََمْيثَِليَّةَ  يقاُل : هو يْمِشيو  ، كما في العُبَاِب. ِمْشيَةٌ في تقَاُعٍس وَجّرِ

ا يُْستَْدَرُك عليه : *  وممَّ

 : الكبُش الكبيُر القَْرن الكثيُر الصُّوف ، عن محمِد بِن زياٍد. العََمْيثَلُ 

 األَْعَرابّي مْعُروٌف. العمْيثَلِ  وأَبو

 : الفََرُس والَجَمُل لضخِمهما. العََمْيثَلُ و

ي عن ابِن َخالََوْيه قاَل : ليَس أَحٌد  ْخُم والكبُش الكبيُر القَْرن والطويُل الذَّيِل َغْير العََمْيثل فسَّرَ وَحَكى ابُن بَّرِ . أَنَّه الفََرُس واألََسُد والرجُل الضَّ

 محمِد بِن ِزياٍد.

ى اْستِْدراكاً ، ، وال يَْخفَى أَنَّ مِ « ع ب ل»، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ هنا وأَْوَرَده في  ، بالضِم : البَْظُر كالعُْنبُلِ  العُْنبَلَةُ  : [عنبل] ثْل هذا ال يَُسمَّ

 وأَْنَشَد َشِمٌر :

بُلهاَرَعثاث   (3)الِغَدفحِر األرحَغِر  ُعنـح
 ، قاَل َجِريٌر : المرأةُ الطَّويلَةُ البَْظرِ  : العُْنبُلَةُ و
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__________________ 
 ( الصحاح واللسان ونسباه المرأة ترقص ولدها ا وبعده :1)

 زأنً يف اجلبروار  إىل اخلريات 
 وقبله يف الصحاح :

 ال تكونن كهّلوف وكرو 
 قا  ابن بري : قا  أبو زيد : الذي رقصه هو أبوه ا وهو قي  بن عاصم واسم الولد حكيم ا واسم امه منفوسة بنت زيد اخلير. وقا  الصاغاين

وار  إىل »قد ذكر مشطورين األو  الذي ابألصر وبعده والصواب : قا  قي  بن عاصم املنقري. و « أشبه أاب أبيك»يف التكملة : والرواية : 
 قا  : وبا املشطورين مشطوران و ا :« اخلريات

وف وكــــــــــــــــــــــر و   ال تــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــّ

 يصـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــح يف مضـــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــعــــــــــــــــه قــــــــــــــــد اجنــــــــــــــــد     

  

 ( اللسان ا وقبله :2)
 يــــــــــــــــــهــــــــــــــــــدي هبــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاف عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــد  

 ركـــــــــــــــــب يف ضــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــذفـــــــــــــــــاري قـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد     

  

 وبعده :

 املقصمرلي  ابلفيادة و 
 وصدره :« األرعر»برواية  448ونسبه إىل جرير ا وهو يف ديوانه ص « غدفر»والبيت بتمامه يف التكملة « غدفر»( اللسان 3)

 بزرود أرقصت القعود فراشها
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ــــــــــح   ل ــــــــــطــــــــــّ ــــــــــعــــــــــد ال َز ب َرمــــــــــ  ــــــــــَ هــــــــــاإذا تـ ــــــــــُ ل ــــــــــُ بـ ــــــــــح نـ  عــــــــــُ

يـــــــــر      ُر الـــــــــفـــــــــِ فـــــــــَ ُر هـــــــــذا ِمشـــــــــــــــــــــــح وابـــــــــِ (1)قـــــــــاَ  الـــــــــقـــــــــَ
 

  
 ، كما في الُمْحَكِم. يَُدق عليها بالِمْهراِس  التي الَخَشبَةُ  : العُْنبُلَةُ و

حاحِ : ، بالضِم : الَوتَُر الغليظُ  العُنابِلُ و  وأَْنَشَد لألَْنصاِرّي : (2)الغَِليُظ  ، وفي الّصِ

ٌر و  ــــــــــــــَ ــــــــــــــهــــــــــــــا َوتـ ــــــــــــــي ُس ف وح ــــــــــــــقــــــــــــــَ رُ ال ــــــــــــــِ ــــــــــــــاب ن  عــــــــــــــُ

زِ      ـــــــــــَ ُر ت ـــــــــــِ عـــــــــــاب
َ

ه املـــــــــــ ـــــــــــِ ت حـــــــــــَ فـــــــــــح (3)   عـــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْلُب الَمتِْين ، وَجْمعُه العُنابِلُ   بالفتحِ ِمثْل ُجواِلق وَجواِلق. َعنابِل : هو الصُّ

ُجُل العَْبلُ  أَْيضاً :و ْخُم. الرَّ  أَي الضَّ

ْنجيُّ  ، بالضِم : العُْنبُليُّ و ي عن ابِن َخالََوْيه ، زاَد غيُرهما : (4)، عن ابِن ُدَرْيٍد  الزَّ ي به لغلِظه ،  الغَليُظ. ، ونَقَلَه ابُن بَّرِ وفي الَجْمهرةِ : ُسّمِ

ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ــــــــــــــحــــــــــــــي  ي ــــــــــــــدا َمســــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــد ب هــــــــــــــا وق ــــــــــــــ   اي رِي

يـــــــــــــــحِ و      ـــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــِ وحابَي مـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــَ ر  ثـ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح  ابـ

  

 (5)رحيي  الُعنحبليّ صار رِيُح و 

ا   يُْستَْدَرُك عليه :* وممَّ

 َعبَْنبَُل ، كَسفَْرَجٍل : الجِسيُم العَِظيُم ، عن أَبي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد للبَْوالنّي :

ال  بـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ بـ ئـــــــــــــًا عـــــــــــــَ ُت أُريـــــــــــــُد انشـــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــح  كـــــــــــــُ

َزال      ــــــــــــغــــــــــــَ ب  ال ــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــاَء وحيــــــــــــُِ َو  ال هــــــــــــح ــــــــــــَ (6)يـ
 

  
 وقد َذَكَره المصنُِّف في ع ب ل.

ْلُب الشَّديُد. وقاَل ابُن ِسْيَده : هو .(7)أَْهَملَه الجْوَهِريُّ  : ، كقُْنفُذٍ  العُْنتُلُ   :[عنتل]  الصُّ

بالباِء وليَس بتَْصِحيف ، وإنّما هو ِمثُْل نَبَع الماِء ونَتَع ، وُرِوي بالَوْجَهْين قَْول أَبي َصْفوان  البَْظُر لُغَةٌ في العُْنبُلِ  العُْنتُل قاَل أَبو َسِعيٍد :و

 األَسدّي يْهُجو ابَن َميَّادة :

ــــــــدا  رٌ ب ــــــــُ ت ــــــــح نـ ــــــــه  عــــــــُ ق وح ــــــــَ بحُس فـ ــــــــفــــــــَ ض ال وضــــــــــــــــــــــَ ــــــــُ ــــــــو ت  ل

ا      راهبــــــــــــُ ر  عــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا غــــــــــــُ فــــــــــــَ ــــــــــــح ذَكــــــــــــرًة النـ (8)مــــــــــــُ
 

  
 ، بالضِم : فَْرُج المْرأَةِ ، وَرَواه غيُره بالفتحِ. العُْنتُل وقاَل أَبو َعْمٍرو :

قَهُ قَِطعاً. أَي ءَ الشَّي َعْنتَلَ و  َخرَّ

ً و ُع األَِكيلَةَ قَِطعا باُع العَناتُِل التي تُقَّطِ  .«ع ت ل»، وقد َمرَّ ذِلَك للمصنِِّف أَْيضاً في  الّضِ

.: أَْهَملَ  ، كَجْنَدلٍ  َعْنثَلٍ  أُمُّ  : [عنثل] اغانيُّ  ه الَجْوَهِريُّ والصَّ

يُُع. وقاَل ِسْيبََوْيه في كتابِه : هي  الضَّ

 كِدْرَهٍم ، وهكذا نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن كتاِب ِسْيبََوْيه. لُغَةٌ في أُّم ِعثْيَلٍ  قاَل بعُضهم : هي

ي : والذي في كتاِب ِسْيبََوْيه :  أََشْرنا إليه آنِفاً.بالنُّوِن ، وقد  َعْنثَل أُمُّ  قاَل ابُن بَّرِ

. ، كقُْنفُذٍ  العُْنُجلُ  : [عنجل] اغانيُّ  : أَْهَملَهُ الجْوَهِريُّ والصَّ

 الشَّيُخ إذا اْنَحَسر لَْحُمه وبََدْت ِعظاُمه. وقاَل ابُن َخالََوْيه : هو
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ي عنه قاَل : لم يَْفُرق لنا بَْين اِهد قاَل : العُْنُجل وَحَكى ابُن بَّرِ الشيُخ الُمْدَرِهمُّ إذا بََدْت ِعظاُمه ، وبالغَْين التَّفَّة ، وهو  العُْنُجل والفُْنجِل إالَّ الزَّ

 َعنَاق األَْرِض.

 اليابُِس ُهزاالً ، وكذِلَك العُْنُجف. العُْنُجل وقاَل األَْزَهِريُّ :

 ، ال أَقِف على َحِقيقِة صفَتِها. ُدَوْيبَّةٌ  ، بالضِم : العُْنجولُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

__________________ 
 ( ديوانه واللسان.1)
 .«قوله : ويف الصحاح : الغلية ا أي بدون ذكر الوتر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«عبر»( اللسان والصحاح 3)
 .169/  2( اجلمهرة 4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان ا وقد تقدم.6)
القاموس : هذه املادة ذكرها اجلوهري أيضــــــــــاً يف الثالثي اه قرايف ا كذا ومل تذكر يف الصــــــــــحاح ا وفيها يف مادة عتر : ويقا  ال ( عل  هامش 7)

 أنعتر. معك أي ال أبرح مكاين.
 ( اللسان.8)
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 ، وَصْنَدَل َضُخم َرأُْسه ، عن ابِن األْعَرابّيِ. البعيُر : اْشتَدَّ َعَصبُه َعْنَدلَ  : [عندل]

ارُ  : َعْنَدلو َت. ، وكذا الُهْدُهد ، الَهزَّ  إذا كانت النُّون ثانِيةً فال تُْجعَل زائَِدة إالَّ بثَبٍَت. قاَل َسْيبََوْيه : َصوَّ

أِْس  العَْنَدلُ و ْخمةُ. وقيَل : هي الشَّديَدةُ  : النَّاقةُ العظيمةُ الرَّ حاحِ : قاَل أَبو َعْمٍرو :و للُمَذكَِّر والُمَؤنَّثِ  الضَّ  الطَّويُل. العَْنَدل في الّصِ

 ، قاَل : وهي بهاءٍ  وقاَل أَبو َزْيٍد : هو العَظيُم الرأِْس ِمثْل القَْنَدل ،

ا  اهتـــــــــــــــِ يـــــــــــــــ  ال حـــــــــــــــِ َر  مـــــــــــــــّرطـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــيـــــــــــــــف تـ

نـــــــــــــاِد ِ      ا عـــــــــــــَ َدالهتـــــــــــــِ نـــــــــــــح  (1) ؟اهلـــــــــــــامـــــــــــــاِت صـــــــــــــــــــــــــــَ
  

ابِن ، ويقُولُون : ما يَْعِرف ُسَحاِدلَْيه من ُعنَاِدلَْيه أَي َذَكَره من ُخْصيَيه ، ثَنّى ُسَحاِدلَْيه لَمكاِن ُعنَاِدلَْيه ، عن  الُخْصيانِ  : ، بالضمِ  العُناِدالنِ و

 َعبَّاٍد ، وقد َمرَّ في س ح د ل.

ت أَْلواناً ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ  ، بالميِن : َضْرٌب من العَصافيرِ  العَْنَدليلُ و  لبَْعِض ُشعَراء َغنِّي :يَُصّوِ

ــــــــــــــرُ و  ي ــــــــــــــِ َدل ــــــــــــــح ن ــــــــــــــعــــــــــــــَ ٍة  ال ــــــــــــــ  ن ا يف جــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  إذا َزق

ر      ـــــــــــد خـــــــــــ  ـــــــــــاِء ال ُن مـــــــــــن زُق ســـــــــــــــــــــــــَ ريحٌ وَأحح (2)خـــــــــــَ
 

  
ٌ  قاَل األَْعَرابِّيِ :و  ، وأَْنَشَد : : َضْخَمةُ الثَّْديَْينِ  َعْنَدلَةٌ  اْمَرأَة

هـــــــا  تـــُ هـــَ لـــــــَب نــَكـــح ي الــكـــَ مــِ ذح الَء تـــــــَ تح بــَعصــــــــــــــــح  لــيســـــــــــــــــــــَ

ـــــــــــةٍ ال و      َدل ـــــــــــح ن ـــــــــــعـــــــــــَ ايهـــــــــــا  ب دح ـــــــــــَ ك  ث طـــــــــــَ (3)َتصـــــــــــــــــــــــــح
 

  
ابع ِمن ولم يكنْ  أَْحرف ما جاَوَز أَربعةَ  كلَّ  ألنَّ  َمْحذوٌف منه ، العَْندليبِ  : َجْمعُ  العَنادلُ و يَُردُّ إلى الرباِعّيِ  فإنَّه َمّدٍ ولينٍ  (4) ُحروف الرَّ

باِعي وتُْبنَى منه ، هذا نَصُّ  ويُْبنَى منه الجمعُ  اِبع من ُحروِف الَمّدِ واللِّْين فإنَّها ال تَُرّد إلى الرُّ  الجْوَهِرّي والتَّْصغيُر ، فإن كاَن الَحْرف الرَّ

حاحِ.  في الّصِ

رةٍ ثم قُِلبت باء. َدلالعَنْ  ُرباِعيُّ أَْصله العَْنَدِليبُ  وقاَل األْزَهِريُّ :  ، ثم ُمدَّ بياٍء وُكِسعت بالٍم مَكرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ل. من النوِق الُمثَقَّفَة األَْعَضاء بعُضها ببعٍض ، َرَواه َشِمٌر عن ُمحاِرب وأَْنَكَره األَْزَهِريُّ ، وقد َمرَّ ِذْكُره في ع د الُمعَْنِدلة

 : الّسريُع. العَْنَدلو

ا يُْستَْدَرُك عليه :*   وممَّ

 ، كَجْعفٍَر : الناقَةُ القويَّةُ السَّريعةُ ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن اللَّْيِث. العَْنَسلُ  : [عنسل]

 .«ع س ل»وقاَل غيُره : النُّون زائَِدةٌ ، ولذا أَْوَرَده المصنُِّف في 

يُّ  ، بالضِم : بََصُل الفارِ  العُْنُصل : [عنصل] « س ق ل»وذُِكَر في  ، وقد َذَكَره الجْوَهِريُّ في ع ص ل ، على أَنَّ النّوَن زائَِدةٌ ، وهو البّرِ

 .العَناِصلُ  ، وَمرَّ الشاِهُد عليه ُهناِلَك ، والَجْمعُ  العُنُصلَْين ، وكذِلكَ  «ع ص ل»وفي 

اغ ، بالمْعجمِة ، كَجْندلٍ  العَْنَظلُ  : [عنظل] .: أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ  انيُّ

 بيُت العَْنَكبوِت. وقال كراٌع : هو

 ُء ، وكذِلَك النَّْعَظلَةُ.البَطي العَْدو العَْنَظلَةُ و

. ، كَجْنَدلٍ  العَْنَكلُ  : [عنكل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

ْلُب. وفي اللَّساِن : هو  الصُّ

 : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن. (5) َعْينِيلُ   :[عنل]
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يرافيُّ : هو ِمثَاٌل مْنَكٌر وَمَضى ِمثْله َخْيِليل.  وقاَل الّسِ

ألَْشعَرّي ، َرِضَي ، وهو أَُخو وائِِل بِن ناِجيَةَ َجدُّ أَبي موَسى ا في األَْشعَِرينَ  بِن األَْشعَِر بِن أََددٍ  ابُن ناِجيَةَ بِن الَجَماِهرِ  وقاَل ابُن َحبيٍب : هو

 هللاُ تعالَى عنه.

. في الُحْكِم : عالَ  : [عول]  جاَر وماَل عن الَحّقِ

 ، أَو اْرتَفَع أَحُد َطَرفَْيه عن اآلَخِر أَو ماَل ، وهذا عن اللّْحيانّي ، قاَل : الميزاُن : نَقََص وجاَر ، أَو زادَ  عالَ و

__________________ 
 ( اللسان ا1)
 لتهذيب.( اللسان وا2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 وتصرف الشارح ابلعبارة.« َحرحفَ »( يف القاموس : 4)
 ( عل  هامش القاموس : هكذا يف النسخ بفتح العا املهملة وكسر النون ا وضبطه عاصم بفتحهما ا فليحرر ا اه هبامش املو.5)
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َرحـــــــــــــوا  وَ    واطـــــــــــــ  نـــــــــــــا َرســـــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــح بـــــــــــــِ  ِإان  تـــــــــــــَ

وحَ       ــــــــــَ ــــــــــر ســــــــــــــــــــــــو  و قـ واال ــــــــــُ ــــــــــن  عــــــــــال وازِي
َ

(1)يف املــــــــــ
 

  
أَي ال أَِميل عن االْستِواِء واالْعتِداِل ، وبه فسََّر  «أَُعول لْسُت بميزاٍن ال»قَْول ُعثْمان ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : َكتب إلى أَْهِل الُكوفَة :  ومنه

 ، أَي ذِلَك أَْقرب أَْن ال تَُجوروا وتَِميلوا. (2) (ذِلَك َأْدىن َأاّل تَ ُعوُلوا)أَْكثَرهم قْولَه تعالَى : 

 أَي ُمتفاقٌِم ، على القَْلِب ، وقَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب : عائلٌ و الٍ ع ، يقاُل : أَْمرٌ  أَْمُرُهم : اْشتَدَّ وتفاقم عالَ و عائِلٌ  عيالً فهو يَِعيلُ و َعْوالً ، يعول

ه  دًا ألنــــــــــــ  قــــــــــــح ــــــــــــَ نــــــــــــك فـ لــــــــــــ  مــــــــــــِ ك َأعــــــــــــح  فــــــــــــذلــــــــــــِ

يــــــــــــُج      عــــــــــــِ رام بــــــــــــَ ــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــِ ين ل طــــــــــــح (3)كــــــــــــرمٌي وبــــــــــــَ
 

  
 أَي أََشدَّ فقَلَب فَوْزنه على هذا أَْفلَع. أَْعَول إنّما أََرادَ 

ً الشَّي عالَ و هُ  َعْوالً : يَعُولُه ُء فالنا اُء ، ومنه قَِراَءةُ ابِن َمْسعوٍد : وال َغلَبَه وثَقَُل عليه وأََهمَّ ، مْعنَاه  (4)أَن يَأْتِيَني بهم َجميعاً  يَعُلْ  ، قالَهُ الفرَّ

 ال يَُشّق عليه ذِلَك ، ويقاُل : ال يَعُْلني أَي ال يَْغلبنِي ، وقالَت الَخْنساُء :

ريَة مــــــــــــــا و  ــــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــــِ ي ال فــــــــــــــِ كــــــــــــــح ــــــــــــــَ  اعــــــــــــــاهلــــــــــــــَ ي
دا و      لـــــــــــــــِ وح مح مـــــــــــــــَ َرهـــــــــــــــُ غـــــــــــــــَ (5)إن كـــــــــــــــان َأصـــــــــــــــــــــــــــــح

 

  
، َزاَد الَجْوَهِريُّ : وهو أَن تزيَد ِسهاماً فيَْدخل النّْقصان على  اْرتَفَعَتْ  قاَل اللّْحيانيُّ :و َزاَدْت. َعْوالً : تَعُولُ  الفَريَضةُ في الِحسابِ  عالَتِ و

 فهي تَِميُل على أَْهِل الفَريَضِة َجِميعاً فتَْنقُُصهم ، ومنه عالَتْ  أَْهِل الفََرائِض. قاَل أَبو ُعبَْيد : أَظنُّه َمأْخوذاً من الَمْيِل ، وذِلَك أَنَّ الفَِريَضةَ إذا

 أَي اْرتَفَع على الماِء. «قَلَم َزَكريا عالَ و» حِديُث َمْريَم :

حاحِ. أََعْلتُهاو أَنا ُعْلتُهاو  بمْعنَى يتعدَّى وال يَتعدَّى ، كما في الّصِ

ً  (6)وَرَوى  هام ،« األَْزَهِريُّ عن الُمفَضِل : أَنَّه أَتى في اْبنَتَْين وأَبََوْين واْمَرأَة فقاَل : صاَر ثََمنُها تُْسعا  عالَتْ  ، قاَل أَبو ُعبَْيد : أََراَد أَنَّ الّسِ

احتى َصاَر للمْرأَة التُّْسع ، ولها في األَْصل الثُّْمن ، وذِلَك أَنَّ الفَريَضةَ لو لم تَعُْل  صاَرْت من َسْبعة  عالَتْ  كانت من أَْربعِة وِعْشرين ، فلمَّ

ثالثةٌ من َسْبعة وِعْشرين ، وهو التُّْسع وعْشرين ، فلالْبنَتَْين الثُّلُثان َستَّةَ َعشِر َسْهماً ، ولألَبََوْين السُُّدسان ثماِنيَة أَْسُهم ، وللمْرأَِة ثالثةٌ وهذه 

ى الِمْنبَريَّة ،ثاَلثَ  العَْول ، وكان لها قَْبل ألَنَّ عِليّاً ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، ُسئِل عنها  ة من أَْربعة وِعْشِرين وهو الثُّمن ، وهذه المسألة تَُسمَّ

 ً هاُم تسعةٌ ، وقد َمرَّ  ألنَّ مجموَع ِسهاِمها واِحٌد وثُُمُن واِحٍد ، فأَْصلُها ثَمانيةٌ  وهو على الِمْنبِر فقاَل من غير َرِويَّة : صاَر ثُُمنها تُْسعا والّسِ

 .«ن ب ر»ِذْكُرها في 

َر قَْولُه تعالَى : أَعيَلَ و كأَْعَولَ  ِعيالُهُ  َكثُرَ  ، كِكتَابٍَة وُعووالً ، بالضِم : ِعيالَةً و فالٌن َعْوالً  عالَ و ذِلَك َأْدىن َأاّل ) على الُمعاقبِة ، وبه فّسِ
ْحمن بِن َزْبِد بِن أَْسلم. يَالكمعِ  ، أَي أَْدنَى ِلئاَّل يَْكثُر (تَ ُعوُلوا  ، وهو قَْوُل عبِد الرَّ

 .ِعيالُه إذا َكثُر أَعاَل يُِعيلُ و ، إذا َجاَر ، يَعُول الرُجلُ  عالَ  : (7)والَمْعروُف  قاَل األْزَهِريُّ : وإلى هذا القَْول َذَهَب الشَّافِِعّي ، قاَل :

 .ِعيالُه إذا َكثُر عاَل يَعُولُ  ْفتَقَر ، قاَل : وِمن العََرِب الفَُصحاء َمْن يقول :إذا ا يَعُول الرُجلُ  عالَ  وقاَل الِكسائيُّ :

ما َحِفظه وَضبََطه ، قاَل : وقَْول قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا يَُؤيِّد ما َذَهَب إليه الشافِِعّي في تْفِسيِر اآلية ألَنَّ الِكسائيَّ ال يَْحِكي عن العََرب إالَّ 

ة ألنَّه ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، عربيُّ اللِّساِن فَِصيُح اللْهجِة ، قاَل : وقد اْعتََرض عليه بعُض الُمتََحْذلِ الشافِِعّي  ِقين فََخَطأَه ، وقد نْفسه ُحجَّ

 َرِب.َعِجل ولم يَتَثَبَّت فيَما قاَل ، وال يجوُز للحَضِرّيِ أَن يَْعَجل إلى إِْنكاِر ما ال يَْعِرفه من لُغاِت العَ 

 أَي َولَدت أَْوالداً. أَْعَولَتْ و وفي حِديِث القاِسِم بِن مخيمَرةَ : أَنَّه َدَخَل بها

 أَي صاَرْت ذاتَ  أَْعيَلَتْ  قاَل ابُن األَثيِر : األَْصُل فيه

__________________ 
 ( اللسان والصحاح واألساس.1)
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 .3( النساء اآية 2)
 واللسان. 61/  1( ديوان اهلذليا 3)
 .83( يوسف اآية 4)
 وصدره : 30( ديواهنا ط بريوت ص 5)

 يكلفه القوم ما عاهلم
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب ا وصدره يف األساس.

ه قا  قوله : ورو  األزهري عن املفضــر أنه أت  اخل كذا يف خطه وعبارة اللســان : ورو  األزهري عن املفضــر أن»( هبامش املطبوعة املصــرية : 6)
 وهي عبارة التهذيب أيضاً.« : عالت الفريضة أي ارتفعت وزادت ا ويف حديث علّي أنه أت  اخل اه

 ( يف التهذيب : واملعروف يف كالم العرب.7)
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ر فيه الواُو ا يقاُ  : ِعَيا  رِي  : اأَلصـــــح ا  ِعيالُه إذا َكثُر  َ َأعحَواو  َأعا َ  ا وَعزا هذا الَقوح  إىل اهلََرِوّي ا وقاَ  : قاَ  الز خَمحشـــــَ
له َكَقوحهِلم أَقحيا  وَأعحياد. ِعَيا  فإن ه يف بنائِه َمنحظوٌر إىل لفةِ  َأعحيَـَلتح  فَبم ا  ا ال َأصح

 َجاَر في ُحْكِمه. ، وماَل : ِعيالُه : َكثُر فَعالَ  وماَل ، عالَ  وتقوُل العََرُب : مالَهُ 

. َكفَاُهم ، بالكسِر : عيالَةً و ، كقُعُوٍد ، َعْوالً وُعُؤوالً  عاَل ِعيالَهُ و  َمعاَشهم ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ

 وقانَهم وأَْنفََق عليهم. مانَُهم قاَل غيُره :و

 شهراً إذا َكفَْيته َمعاَشه. ُعْلتُه ويقاُل :

 وقيَل : إذا قاَم بَما يَْحتاُجون اليه من قُوٍت وكسوةٍ وغيِرهما.

،  ِعيَاِلك أَي بَمْن تَُمون وتَْلزمك نَفَقَه في «تَعُول واْبَدأْ بَمنْ »في آَخر : و ، أَي أَْنفََق عليها. «وَعلَّمها فَعَالَها له جاريةٌ  َكانَتْ »في الحِديِث : و

 ٌء فليَُكن لألَجانِِب ، وقاَل الُكَمْيت :فإن فََضَل شي

هـــــــــا أُم  عـــــــــامـــــــــٍر  نـــــــــِ َرتح يف ِحضـــــــــــــــــــــــح  كـــــــــمـــــــــا خـــــــــامـــــــــَ

ر حــــــــــىت      بــــــــــح د  ا ــــــــــَ ٌس  عــــــــــا َ لــــــــــَ اَأوح يــــــــــاهلــــــــــَ (1)عــــــــــِ
 

  
 ويُْرَوى : غاَل بالغَْين. 

 وقاَل أَُميَّةُ :

لــــــــــــودًا و  وح تــــــــــــَك مــــــــــــَ َذوح كَ غــــــــــــَ تــــــــــــُ عــــــــــــاً  عــــــــــــلــــــــــــح  اَيفــــــــــــِ

هــــــــــــر     نــــــــــــح ك وتـــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــَ ين عــــــــــــَ  تــــــــــــعــــــــــــر مبــــــــــــا َأجــــــــــــح

  
 .َعيَّلَُهمو كأَعالَُهم

ُجُل : أَْعَولَ و ياحِ  الرَّ لَ  َرفََع َصْوتَهُ بالبُكاِء والّصِ َحراَرة َوْجد  العَْولَةُ  ، وقد تكونُ  العَويلُ و العَْولَةُ و العَْولُ  واالسمُ  تَْعِويالً قالَهُ َشِمٌر ، َكعَوَّ

 الَحِزين والُمِحّبِ من غيِر نَِداٍء وال بُكاٍء ، قاَل ُملَيُح الُهَذليُّ :

ُدان  نـــــــــُ كـــــــــح لـــــــــ  وتـــــــــَ يـــــــــح بـــــــــنـــــــــا لـــــــــَ لـــــــــُ  فـــــــــكـــــــــيـــــــــَف َتســـــــــــــــــــــــح

ح مـــــــــنـــــــــك و      نـــــــــ  لـــــــــةقـــــــــد متـــــــــَُ وح دُ  الـــــــــعـــــــــَ نـــــــــُ  (2) ؟الـــــــــكـــــــــُ
  

 َصوتاً من غيِر بُكاٍء ، ومنه قَْوُل أَبي ُزبَْيد : العَويلُ  وقد يكونُ 

ِر منه  َرجٌة  َعِويرٌ للص دح  (3)فيه َحشح
ِويل حتى يَْحفَظه العَِويلُ  كان إذا َسِمَع الحديَث ، أََخَذه»أَي َزئِيٌر كأَنَّه يَْشتكي َصْدَره. وفي حِديِث ُشْعبة :  ، وأَْنَشَد ثَْعلَب لعُبَْيِد هللِا بِن  «والزَّ

 عبِد هللِا بِن عتبةَ :

رَبٌِّز  نيف مـــــــــــُ حـــــــــــَ ح َفضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح ل ـــــــــــَ ـــــــــــإن تـ َت ف مـــــــــــح  َزعـــــــــــَ

َك      ســـــــــــــــــــــــَ فح ـــــــــَ نـ ـــــــــَ بـــــــــَ ح فـ َواٌد وإن ُتســـــــــــــــــــــــح ِو جـــــــــَ (4)َأعـــــــــح
 

  
 فََحَذف وأَْوَصَل. أَْعِولْ  أَراَد فعَلى نْفِسك

لَ  عليه وَحَملَ  عليه دالَّة أََدلَّ  إذا عليه أَْعَول قاَل أَبو َزْيٍد :و ل ، يقاُل : كعَوَّ عليَّ بَما ِشئْت أَي اْستَِعن بي كأَنَّه يقوُل اْحمْل علّيِ ما  َعّوِ

 أَْحبَْبت.

  بعُضهم قَْول أَبي كبيٍر الُهَذليُّ :، وبه فسَّرَ  ُمْعيِلٌ و ُمْعِولٌ  فهو أَْعيَلَ و َحَرَص كأَعالَ  إذا فالنٌ  أَْعَولَ  قاَل أَبو َزْيٍد أَْيضاً :و

اخـــــــــٍة  نـــــــــَ ُت بـــــــــيـــــــــتـــــــــًا غـــــــــري بـــــــــيـــــــــِت ســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــح ـــــــــَ  فـــــــــبَتـ

رمي و      زحدار الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــَ ِو ِ ازحَدرحُت مــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــح
ُ

(5)املــــــــــــــــــ
 

  
تَتْ  أَْعَولَتو  ، كما في الُمْحَكِم والعُبَاِب. القَْوُس َصوَّ

فه بعُضهم فقاَل : الفََرُس ، وِمثْلُه َوقََع في نسخِة اللَّساِن   .(6)وَصحَّ



14445 

 

ه. َعيَل َعْولُهُ و  : ثَِكلَتْهُ أُمُّ

 َصْبِري : ُغِلَب. ِعيلَ و

ا كان عليه من قْوِلهِم : ا  َسِطيح :في حِديثِ و الفَريضةُ إذا اْرتَفَعَتْ  عالَتِ  قاَل أَبو طاِلٍب : ويكوُن بمْعنَى ُرِفع وُغيِّر عمَّ أَي  صبُره ِعيلَ  فلمَّ

 َكمقوٍل ، قاَل الُكَمْيت : َمعُولٌ  فهو ُغِلَب ،

__________________ 
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.1)
 واملثبت كرواية اللسان.« .. . وقد مينح منا.. برواية : وكيف 1016/  3( شرح أشعار اهلذليا 2)
 وعجزه : 625( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 3)

 كبلا هي يف أحشاء مصدور
 وانظر ختر ه فيه ا والبيت يف األساس والتكملة وصدره يف اللسان والتهذيب.

 ( اللسان.4)
 واللسان وعجزه يف التهذيب. 100/  2( ديوان اهلذليا 5)
 كالقاموس.« القوس»( كذا ا والذي يف اللسان 6)
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زَاٍر و  يَنح نــــــــــــــــِ الِف ابــــــــــــــــح تــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــا َأان يف ائــــــــــــــــح

ي  وال      لـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــوٍس عـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح و مبـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــُ (1)مـــــــــــــــــَ
 

  
أْي ، وقَْوُل ُكثَيِّر :  أَي لْسُت بَمْغلوِب الرَّ

م و  اهلـــــــــــــــَ ٍ مجـــــــــــــــِ اح ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــِ ِ  مـــــــــــــــا َرد وا ل  ابأَلمـــــــــــــــح

د      لـــــــ  جـــــــَ تـــــــَ ـــــــَ نح يـ ربحَ مـــــــَ يـــــــَر الصـــــــــــــــــــــ  عـــــــِ ري فـــــــَ مـــــــح عـــــــَ ـــــــَ (2)ل
 

  
بِر فََحَذف وَعدَّى ، ويُْحتََمل أَن يجوَز على قَْوِله ِعيلَ  يكونَ يُْحتمل أَنَّه أَراَد أَْن  جُل َصْبَره. ِعيلَ  على الصَّ  الرَّ

اح قاَل : فجاَء به عالَ و عاَل َعْولَه ، يقاُل : كعَاَل فيهما قاَل ابُن ِسْيَده : ولم أََره لغَْيِره. لى ع َصْبِري ، األِخير نَقَلَه اللّْحيانيُّ عن أَبي الَجرَّ

 فعل الفاعل.

، ونَصُّ الجْوَهِرّي : أَو َغْير ذِلَك قاَل :  يُْضَرُب لَمْن يُْعَجُب من كالِمِه ونَْحِوهِ  قاَل الجْوَهِريُّ : ُغِلَب ما هو غاِلبُهُ. أَي عائِلُهُ  ما هو عيلَ و

 وهو على َمْذهِب الدُّعاِء ، قاَل النمُر بُن تَْولَُب :

داً و  ـــــــــــــح ا ُرَوي ـــــــــــــن ب ك حـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــب ي ـــــــــــــِ ب بح حـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ب  َأحـــــــــــــح

      َ يــــــــــــح كفــــــــــــلــــــــــــَ ــــــــــــُ ول عــــــــــــُ ــــــــــــَ ــــــــــــا  يـ رِم (3)َأن َتصــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 وقاَل ابُن ُمْقبل يَِصُف فََرساً :

ين وشـــــــــــــــــــــُ ـــــــُ ن ـــــــَ يِّ ا يـ ـــــــفـــــــاجلـــــــِ ي ال دح َر خـــــــَ ثـــــــح َد  مـــــــِ   خـــــــَ
ه      َديـــــــــح ِو يـــــــــَ دح يـــــــــرَ بســـــــــــــــــــــــَ همـــــــــا هـــــــــو  عـــــــــِ لـــــــــُ (4)عـــــــــائـــــــــِ

 

  
 ِء يُْعِجبك : قاتَلَه هللاُ وأَْخَزاه هللاُ.وهو كْقوِلك للشي

ي بالمْصَدِر. عالَكَ  : ُكلُّ ما العَْولُ و ك كأَنَّه ُسّمِ  ِمن األَْمِر أَي أََهمَّ

ات. الُمْستَعاُن به أَْيضاً : العَْولُ و  في الُمهمَّ

 .الِعيالِ  قوتُ  أَْيضاً :و

لَ و الً : اتََّكَل واْعتََمدَ  َعوَّ  ، عن ثَْعلب وبه فسََّر قْولَه : عليه َمعَوَّ

ٍم داِرٍس من   (5) ُمَعو  ِ فهرح عند َرسح
ل على أَنَّه َمْصدرُ   ؟نِّيأَي اتََّكَل ، كأَنَّه قاَل إنَّما راحتى في البُكاِء فما مْعنَى اتَِّكالي في شفاِء َغِليلي على َرْسٍم دارٍس ال َغناء عْنَده ع َعوَّ

ل فَسبِيلي أَن أُْقبَِل على بَُكائِي. وقيلَ  ْلت هنا َمْصَدرُ  الُمعَوَّ  وبُكاٍء. ِإْعوالٍ  عنَد رسٍم دارٍس من أَي بََكْيت فيكوُن َمْعناه فهلْ  أَْعَوْلت بمْعنَى َعوَّ

 أَي ُعْمَدتى ، قاَل تأبََّط َشّراً : ِعَولي ، يقاُل : هو كِعنَبٍ  ، الِعَولُ  واالسمُ 

مــــــــــــا  نــــــــــــ  َودلــــــــــــكــــــــــــِ َو ٍ إن كــــــــــــنــــــــــــُت ذا  عــــــــــــِ  عــــــــــــِ

اِ       بـــــــ  ِد ســــــــــــــــــَ جـــــــح َ
ب املــــ (6)عــــلــــ  َبصــــــــــــــــــري بــــَكســـــــــــــــــــــح

 

  
ه : أَبو َعْكَرَمةَ َرَوىقََرأْت في شرحِ قَِصيَدة تأَبََّط َشّراً للُمفَضَّل ال بِّّي ما نَصَّ بكسِر العَْين في اللَّْفَظتَْين َجِميعاً ، وَغْيُر أَبي َعْكَرَمةَ  ِعَولي ضَّ

وَمْن َكَسَرُهما َجعَلَهما  بفتحِ العَْين والواِو َجِميعاً ِكْلتا اللَّْفَظتَْين َرَواهم هكذا ، وهذه ِروايَةُ أَْحمد بِن ُعبَْيد َجعَلَُهما َمْصَدَرْين ، َعَولي َرَوى

 كبَْدرةٍ وبَِدر ، يقوُل لو أَني بََكْيت على أََحٍد بََكْيت على هذا الذي هذه ِصفَته : بَِصير بَِكْسِب الَمْجِد ، الخ. َعْولة َجْمع

 أَْيضاً.« ع ي ل»، ولذا أَعاَدها المصنُِّف في  واِويَّةٌ يائِيَّةٌ  وتَعُولُهم ، ِكتاٍب : َمْن تَتََكفَُّل بِِهم ِمثْل ِعيَالُكَ و ، كَكيٍِّس ، (7) َعيَّلُكَ و

ي :  ج إذا َكفَاُهم َمعاَشهم ، وكأَنَّه في األْصِل َمْصدٌر ُوِضَع على الَمْفعُوِل ، عالَُهم يَعُولُهم ياُؤه ُمْنقَِلبة عن واٍو ألنَّه من الِعيالُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 عن كراعٍ. عالَةٌ 

ا فَْيِعل فال يَُكسَّر على عائِلٍ  قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّه َجْمعُ  َ  العَيِّل البتَّةَ وأَْصلُ  فَعَلةٍ  على ما يكثُر في هذا النَّْحِو ، وأَمَّ في و ْدغَم.َعْيِوٌل فأ

 .«أَو َعيِّالنِ  َعيِّلٌ و فاذا َرَجْعُت إِلى أَْهِلي َدنَْت منِّي المرأَةُ »حِديِث َحْنَظلَة الَكاتِب : 

 رُجٌل يُْدِخل على»الحِديُث :  وقد تَقَُع على الجماَعِة ، ومنه
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__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( اللسان.2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والصحاح. 379نمر ص ( شعراء إسالميون ا شعر ال3)
 واللسان وجزء منه يف التهذيب. 251( ديوانه ص 4)
 وصدره فيه : 31ء القي  ا من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص ( المر 5)

 إن شفائي عربة مهراقةو 
 والبيت بتمامه يف التكملة ا ويف اللسان.

 واللسان والصحاح والتهذيب.« كسب ا مدب»برواية :  10بيت رقم  1( مفضلية رقم 6)
 ( عل  هامش القاموس : قا  الصــــــــاغاين يف التكملة : العيا  مجض عير ا كجياد مجض جيد ا وهو من يلزم اإلنفا  عليه ا ويكون الاً للواحد7)

 ا كما استعمله ا ريري يف مقاماته ا وذكره املطرزي يف شرحه اه شرح الشفاء كتبه نصر.
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َوةٌ  يقاُ  :و  (1) َعَياِير ومل يـَُقر َعيِّرٍ  ا فقاَ  َعَشرةِ  يُعوهُلم ا يُريُد عل  َعَشرِة أَنحف ٍ  «ِوعاًء من َطعامٍ  يِّرٍ عَ  َعَشرةِ   َعياِئرٌ  ِنسح
َدِر : أَتـَُر  َ  ا َعز  وجــر  ا قــَد ر عل  الــذِّئــحب َأنح أَيحكــَر َحُلوبــةَ  بــَة يف القــَ ِة وُر ح  َعيــائــَر عــالــةٍ  ا ومنــه حــِديــُث ذي الر مــ 

 ؟.َضرَائكَ 
 ، قاَل : : َصيََّرُهم ِعياالً أَو أَْهَملَُهم َعيَّلَُهمو

 األَيـحَتاَم َطعحنُة انشَره َعي رَ لقد 
 ، كِمْنبٍر : الحديَدةُ يُْنقَُر بها الِجباُل. الِمْعَولُ و

ْخُر ، والَجْمعُ   .َمعاِولٌ  وقاَل الجْوَهِريُّ : الفأُْس العَظيمةُ التي يُْنقَُر بها الصَّ

ا أَن يَْعنَي به الظُّلَّ  : النَّعاَمةُ  العالَةُ و ا أَن يَْعنَي به هذا النَّوَع من الَحيَوان ، وإِمَّ  ة ألَنَّ النَّعاَمةَ أَْيضاً الظُّلَّة ، وهو الصَّحيُح.، عن كراعٍ ، فإِمَّ

 ، ُمَخفَّفة الالِم. الظُّلَِّة يُْستَتَُر بها ِمن الَمَطرِ  : ِشْبه العالَةُ و

لَ  قدو حاحِ : تقوُل منه تَْعويال : اتََّخَذَها. َعوَّ ْلت عالَةً  ونَصُّ الّصِ  لُهَذِليُّ :بَنَْيتها ، قاَل َعْبُد َمناف بُن ِرْبعٍ ا َعوَّ

عـــــــٌة  قـــــَ ـــــح يـ رحُب هـــــَ غـــــــٌة والضـــــــــــــــــــ  غحشـــــــــــــــــــَ ُن شـــــــــــــــــــَ عـــــح  فـــــــالـــــطـــــ 

رحَب      وِّ ضـــــــــــــــــــــَ عـــــــَ ُ
دا  املـــــــ (2)حتـــــــَت الـــــــدِّميـــــــة الـــــــَعضـــــــــــــــــــــَ

 

  
ي : الصَّحيُح أَنَّ البَيَت لساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّةَ الُهَذلّي.  قاَل ابُن بَّرِ

 .(3)قُْلُت : وهكذا قََرأْته في ِديواِن ِشْعِر الهذِليِّين في قَِصيَدةٍ لساِعَدةَ 

 وهو أَْن يَْقَطَع الشََّجَر فيَْستَِظلُّ بِه ِمن الَمَطِر. العالَةَ  الذي يَْبني الُمعَّول وقاَل شاِرُحه السُّكَّرّي :

لَ و ل وعليه اْستَعاَن به وبه أَي عليه َعوَّ اً. كِعنَبٍ  ، الِعَولُ  واالسمُ  الُمتَِّكلُ أَي  الُمعَّوِ  ، وقد َمرَّ شاِهُده ِمن قَْوِل تأَبََّط َشرَّ

 َجاَر في ُحْكِمِه. ماَل :و ، ِعيالُهُ  أَي َكثُر  :فعَالَ  ، وماَل : ُدعاٌء عليه عالَ  (4) مالَهُ  بقاُل أَْيضاً :و ٌء.شي : أَي وال مالٌ  عالٌ  مالَهُ  يقاُل :و

ً يقاُل و  ، يْدَعى له باإلقالَة. وفي التَّْهِذيِب : ُدعاُء له بأَْن يَْنتَِعش ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : للعاثِِر : عاً لََك عالياً كقوِلِهم لَعاً لََك عاِليا

رح  قــــــــــُ ــــــــــَ ُر مل يـ عــــــــــح ــــــــــ  ِت الــــــــــنـ  َأخــــــــــاَ  الــــــــــذي ِإنح َزلــــــــــ 

يـــــــاً      َك عـــــــالــــــِ َت ولــــــكــــــن قـــــــا  عـــــــًا لـــــــَ ِعســـــــــــــــــــــح  (5) !تــــــَ
  

، بفتحِ الِميِم ، كذا قَيَّده ابُن السَّْمعاني ، وبه َجَزَم أَبو َعلّيٍ الجيانّي ، وقَيَّده ابُن  َمْعَوليٌّ  ، والنِّْسبةُ إِليهم : قَبائٌِل من األَْزدِ  الَمعاِولَةُ و ِولُ الَمعاو

به ابُن األَثيِر. وهم بَنُو غاِلِب بِن ُعثْماَن بِن نَْصِر بِن زْهَران بِن َكْعب بن الحاِرِث بن  بِن شمِس بِن َعْمرو بنِ  مْعَولَة نِْقَطةَ بالكسِر ، وَصوَّ

س ، وعنه قتاَدةُ وُشْعبة ، ثِقَةٌ ، َكْعب بِن عبِد هللِا بِن ماِلِك بِن نَْصر بِن األَْزِد ، منهم : غيالُن بُن َجِريٍر المْعَوليُّ البَْصريُّ ، تابِِعيٌّ عن أَنَ 

 ماً :وقاَل الشاِعُر يَِصُف َحما

ًة و  َت فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا َرنـــــــــــــ  عـــــــــــــح ت لـــــــــــــَِ لـــــــــــــح  ِإذا دخـــــــــــــَ

رَت      غــــــــــــَ ــــــــــــَ عــــــــــــاِو ل
َ

داد  املــــــــــــ ــــــــــــوت هــــــــــــَ ي ــــــــــــُ (6)يف ب
 

  
 وَهداُد َحيَّان ِمن األَْزِد. َمعاِولُ  قاَل الجْوَهِريُّ :

الِ  َسْبَرةُ بنُ و  ، رُجٌل َمْعروٌف. ، كَشدَّادٍ  العَوَّ

الٍ  خاِرَجةُ بنُ و ْدَمانيُّ ، َعوَّ ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب مع َعْمِرو بن العَاص ، كما هو نَصُّ  فَتَْح ِمْصَر مع عبِد هللِا بِن عمٍروَشِهَد  الرَّ

 العُبَاِب. وِمن َمَوالي خاِرَجةَ هذا يَزيُد بن ثَْور بِن ِزياِد بِن ثَُماَمة من المحّدثِين ، وبَنُو َرْدَمان من رعين.

حاحِ :و  لَزْيٍد. َعْولٌ و َزْيدٍ  َعْولَ و َعْولَكَ  ثْل َوْيَب يقالُ َكِلَمةٌ مِ  َعْولَ  في الّصِ
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 يُْستَْعَمل بمْعنَى َوْيُل ُمْطلقاً على جَهِة األَصالَِة. والذي في شْرحِ التَّْسهيِل لمصنِِّفه : أَنَّه ال يُْستَْعَمل إِالَّ  َعْولَ  قاَل شْيُخنَا : وهذا َصريٌح في أَنَّ 

َح ب  ه غيُرهتابِعَاً لَوْيل ، وَصرَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : عيائر.1)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 40/  2( ديوان اهلذليا 2)
ا ومل أجد  674/  2( كذا ا والبيت يف شـــعر عبد مناف يف ديوان اهلذليا ا ويف شـــرح أشـــعارهم صـــنعة الســـكري يف شـــعر عبد مناف أيضـــاً 3)

 ا الروي ا ومل أعثر يف شعره عل  هذا البيت.فيهما قصيدة لساعدة بن جؤية عل  هذ
 ( عل  هامش القاموس : ما ا يف هذا الرتكيب ا ليست انفية ا بر هي استفهامية صورة ا اه ا نصر.4)
 ( اللسان بدون نسبه.5)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.6)
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هير ا وهو الذي ا  قـحَتَصَر عليه اجلالُ  يف َ حِض اهلََوامض ا انتَـَه .وَوافـََقه عليه أَبو َحي ان وغريُه ِمن َشر اِح الّتسح
 ، ال يُتََكلَُّم به إِالَّ مع َوْيلَه. َعْولَهو قُْلُت : وهو نَصُّ ِسْيبََوْيه في الكتاِب قاَل : وقالُوا َوْيلَه

ا قَْولُهم : َوْيلَه  َكاُء.البُ  العَِويلَ و العَْولَ  ، فإِنَّ  َعْولَهو وقاَل األَْزَهِريُّ : وأَمَّ

 على الدُّعاِء والذم ، كما يقاُل َوْيالً له وتَُراباً له. َعْولَهو وقاَل أَبو طاِلٍب : النَّْصب في قوِلِهم َوْيلَه

لَ  ، ِمثْل بََكى أَي اْعتََولَ و ة : أَْعَولَ و َعوَّ مَّ  ، قاَل ذو الرُّ

ه  َذاِف كــــــــــــــبَنــــــــــــــ  َد الــــــــــــــقــــــــــــــِ ٌر عــــــــــــــنــــــــــــــح  لــــــــــــــه أَرحمــــــــــــــَ

ا      َواهلـــــــــــَُ ـــــــــــِ ت اىَل لَرًة واعـــــــــــح كـــــــــــَ ـــــــــــُب الشـــــــــــــــــــــــــ  ي (1)جنـــــــــــَِ
 

  
ُجُل : أََعالَ و  .ِعيالٍ  وأَْيضاً : صاَر ذا اْفتَقََر. الرَّ

 ، قاَل الُحَصْيُن بُن الحماِم المريُّ : ، كغُراٍب : َحيٌّ من بني عبِد هللِا بِن َغَطفانَ  ُعوالٌ و

اَءتح وَ  هـــــــا جـــــــَ يضــــــــــــــــــــِ َقضــــــــــــــــــــِ هـــــــا بــــــِ حـــــــاٌش َقضــــــــــــــــــــ   جــــــِ

َوا ٍ مجـــــــــــــــــُض و      ا  عـــــــــــــــــُ (2)مـــــــــــــــــا أََدّ  وَأأَلمـــــــــــــــــَ
 

  
 َمْوِضعاِن. : ُعوالٌ و

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

الٌ  العََواِويُل : َجْمعُ  لَ  ، َمْصدر ِعوَّ  إِذا بََكى ، وَحَذَف الشاِعُر يَاَءه َضُروَرةً ، فقاَل : َعوَّ

اهِنا َعَواوال َمُض من ُشذ   تسح
ٍد ، والمْعنَى واِحد. «عليه يُعَذَّبُ  الُمْعَولُ »في الحِديث : و  أَي الذي يُْبكى عليه من الَمْوتَى ، ويُْرَوى كُمَحمَّ

َر قَْوُل أَبي كبيٍر الُهذلّي أَْيضاً. يُْعِول ، كُمْحِسٍن : الذي الُمْعِولُ و  بَداللٍَة أَو َمْنزلٍَة. وقيَل هو الذي يَْحِمل عليك بدالٍَّة ، وبه فّسِ

 على القَْصِد أَحٌد أَي ال يَْحتاج. يَعُولُ  وقاَل يونُس : ال

لُ و ٍد الُمْستَغاُث والُمْعتَمُد ، وقد يُْستعارُ  الُمعَوَّ باعِ وغيِرهما من البََهائِِم ، قاَل األَْعَشى : للطَّيرِ  الِعيَال ، كُمَحمَّ  والّسِ

هــــــــــا و  صــــــــــــــــــــــــِ خح واَر بشــــــــــــــــــــــــَ ض الصــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــِ ا تــــــــــَ  كــــــــــَبلــــــــــ 

يِّ      لـــــــــــَ رحُز  ابلســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ خـــــــــــاُء تـ تـــــــــــح ـــــــــــَ افـ يـــــــــــاهلـــــــــــَ (3)عـــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد ثَْعلَب في ِصفَِة ذئٍْب وناقٍَة َعقََرها له :

هـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــُ ت رَتَكـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ هف ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــال ي ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِ َزراً  ل  جـــــــــــــــــَ

يب      حــــــــــح هــــــــــا صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ل ــــــــــ   َرحــــــــــح ل دًا وعــــــــــَ مــــــــــح (4)عــــــــــَ
 

  
ٍد وُمكرٍم ، ذو ُمعَيَّلٌ  ورُجلٌ   ، قُِلبَت الواُو ياًء للخفَِّة ، وقَْوُل أَُميَّة بِن أَبي الصَّْلت : ِعيَالٍ  ، كُمَحمَّ

ا  ٌر مـــــــــــــ  ه ُعشـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــُ ثــــــــــــــح ا ومـــــــــــــِ ٌض مـــــــــــــ  لـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــرٌ      ا و  عــــــــــــائ تِ مــــــــــــ  ــــــــــــَ قــــــــــــورا  عــــــــــــال ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ــــــــــــبـ (5)ال
 

  
ل ِمن السَّلَعِ والعَُشِر وقد ذُِكَر في ب ق ر.أي أَنَّ   السَّنةَ الَجْدبة أَثْقَلَت البقَر بَما ُحّمِ

وا َحْبالً من ِحباِل السَّفينَِة بذِلَك. العويلُ و ِعيُف ، وقد َسمَّ  : الضَّ

 والعُوالَةُ االْحتِياُج والتََّطفُّل.

وقيَل : هي الضَّخمةُ  النَّجيبَةُ الشَّديدةُ. قيَل : هيو النَّاقةُ السَّريعَةُ. ، وهاتان عن ابِن ُدَرْيٍد : هالُ العَيْ و العَْيُهولُ و العَْيَهلَةُ و العَْيَهلُ  : [عهل]

 العظيمةُ. وقيَل : هي الطَّويلَةُ ، قاَل :
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ومــــــــــــــــــــا و  هــــــــــــــــــــُ ُم اجلــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــ  َدٍة  ــــــــــــــــــــََ لــــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــــَ

ومـــــــــــا      اًل َرســـــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــَ يــــــــــــح رحُت فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــَ (6)َزجـــــــــــَ
 

  
بَير األَسدِ   يُّ :وقاَل ابُن الزُّ

ة َأو  يــــــــــــ  الــــــــــــِ رمجــــــــــــَُ هــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ة  عــــــــــــَ يــــــــــــ  مــــــــــــِ قــــــــــــَ دح  شــــــــــــــــــــــــــَ

وِر عــــــــاذُر      ِض والــــــــكــــــــُ دوِب الــــــــنِّســــــــــــــــــــــح (7)هبــــــــا مــــــــن نــــــــُ
 

  
 وقاَل غيُره :

__________________ 
 والتكملة. 233( ديوانه ص 1)
 والضبرت عنها. 22بيت رقم  12( مفضلية رقم 2)
 واللسان.« فتخاء ترز »برواية :  152( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والصحاح والتكملة من أبيات فيها ا وروايته يف التكملة :5)

 ســـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــعـــــــــــــــًا مـــــــــــــــا ومـــــــــــــــثـــــــــــــــلـــــــــــــــه عشـــــــــــــــــــــــــــــرًا مـــــــــــــــا 

 عـــــــــــــــائـــــــــــــــاًل مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد عـــــــــــــــالـــــــــــــــت الـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــقـــــــــــــــورا    

  

 مل يذكر األو  وورد فيه بدله : 173/  4( اللسان والثاين يف الصحاح ا ويف املقايي  6)
 والزعوماخملصة األنقاء 

 ( اللسان والتهذيب ونسبه لعبد   بن الزبري األسدي.7)
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تح كــــــــر   و الــــــــّرِحــــــــاَ  َفشــــــــــــــــــــــالــــــــَ لــــــــةانشــــــــــــــــــــــُ هــــــــَ ــــــــح يـ  عــــــــَ

ور      ر ابلــــــــكــــــــُ يــــــــح وِس الــــــــلــــــــّ لــــــــُ فــــــــار مــــــــَ ربح الســــــــــــــــــــــِّ (1)عــــــــُ
 

  
عِر ، قاَل  َعْيَهلٌّ  وُربَّما قالُوا َهلٌ َعيْ  ، وأَْنَكَر ذِلَك أَبو حاتٍِم فقاَل : وال يقاُل : َجَملٌ  الذََّكُر من اإِلبِلِ  العَْيَهلُ  قيَل :و ، ُمَشدَّداً في َضُروَرِة الّشِ

 : (2)منظوُر بُن حبَّة 

رِّ  تــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح
ُ

د اهلــــــــــــــــائــــــــــــــــم املــــــــــــــــ رِّ َوجــــــــــــــــح  ُنســــــــــــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــــــــاَء َأو      رِّ بـــــــــــــــــبـــــــــــــــــازٍِ  َوجـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح يـ (3)عـــــــــــــــــَ
 

  
م لتَماِم البِناِء إذ لو كاَن  ل كما تََراه من َمْشطور السَِّريع.قاَل ابُن ِسْيده : َشدََّد الالَّ  بالتَّْخِفيِف لكاَن من كاِمِل السَّريع ، واألَوَّ

ً  : العَْيَهلُ و جُل ال يَْستَِقرُّ نََزقا ٌ  َعْيَهلَةٌ  ، يقاُل : ناقَةٌ  أُنثاُهما بهاءٍ  يَتَردَُّد إْقباالً وإِْدباراً ، الرَّ ٌ  َعْيَهلَةٌ  وامَرأَة حاحِ اْمرأَة  َعْيَهلٌ  ، والذي في الّصِ

 ، وأَْنَشَد : َعْيَهلَة أَْيضاً : ال تَْستَقرُّ نََزقاً ، زاَد غيُره : وال يقاُل للناقَِة إالَّ  َعْيَهلَةٌ و

ٌر  يـــــــــ  عـــــــــَ ٌف مـــــــــُ يـــــــــح دح عـــــــــاء ضـــــــــــــــــــــــَ ِك َأاب اجلـــــــــَ بـــــــــح يــــــــــَ  لـــــــــِ

َن و      غحشــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــد واخــــــــــِ ــــــــــَ لــــــــــٌة تـ رُ أَرحمــــــــــَ هــــــــــَ ــــــــــح يـ (4)عــــــــــَ
 

  
 وقاَل غيُره :

رٍ  ـــــــــــــفـــــــــــــاٍن و ـــــــــــــَح ي ـــــــــــــاُخ ضـــــــــــــــــــــــــــِ ن َم مـــــــــــــُ عـــــــــــــح ـــــــــــــِ ن ـــــــــــــَ   ف
ِر و      قـــــــــــــَ  زِفـــــــــــــح لـــــــــــــح لـــــــــــــةمـــــــــــــُ هـــــــــــــَ يــــــــــــــح ا   عـــــــــــــَ (5)ِبـــــــــــــََ

 

  
يُح الشَّديَدةُ. : العَْيَهلُ و  الّرِ

 ، وقيَل : الشديَدةُ. المرأَةُ الطَّويلةُ  أَْيضاً :و

 الُمسنَّةُ. بهاٍء : العجوزُ  ، العَْيَهلَةُ و

 : الَمِلُك األَْعظُم ، كالَخليفَِة. العاِهلُ و

ُ  العاِهلُ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :و  ، وأَْنَشَد ابُن فاِرَس : ال َزْوَج لها التي المرأَة

ال  واهـــــــــِ  مشـــــــــــــــــــــــ  الـــــــــنِّســـــــــــــــــــــــاُء إىل الـــــــــنِّســـــــــــــــــــــــاِء عـــــــــَ

ة الســـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــاِء وَأميِِّ      ـــــــــــــَ اح عـــــــــــــارِف ن بـــــــــــــَ (6)مـــــــــــــِ
 

  
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ي عن أَبي ُعبَْيٍد ، وأَْنَشَد : َعْيَهْلتُ   اإِلبَِل : أَْهَمْلتها ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

َهَلها َعَياهرٌ   (7)الذ و اد  َعيـح
َدةِ.  أَو هو بالموحَّ

 وَمعيالً : اْفتَقََر. ، بالضِم وبالكسِر ، وُعيوالً  َعْيلَةً و َعْيالً  عاَل يعيلُ  : [عيل]

 ُمْقتَِصٌد وال عالَ  ما»في الحِديِث : و بمْعنًى واِحٍد اْفتَقََر واْحتَاَج. عالَ و مالَ  أَي اْفتَقََر ، وقيَل : عالَ  ، عالَ و الدُّعاِء : مالَهُ مالَ قالُوا في 

ا أَنا فال»في حِديِث ِصلَة : و أَي ما اْفتَقََر. «يَِعيل ح : «فيها أَعيلُ  أَمَّ  ، وقاَل أَُحْيحةُ بُن الَجالَّ

نــــــــــــــاه و  ىت غــــــــــــــِ ري الــــــــــــــفــــــــــــــقــــــــــــــرُي مــــــــــــــَ دح  مــــــــــــــا يــــــــــــــَ

ىت و      يِنّ مـــــــــــــَ رِي الـــــــــــــغـــــــــــــَ دح يـــــــــــــرُ مـــــــــــــا يـــــــــــــَ عـــــــــــــِ (8)يـــــــــــــَ
 

  
، أَي أََزاَل عنك فقَر النَّْفِس وَجعَل لََك الغناَء األَْكبر ، المْعنى بقَْوِله الغنى غنى  (9) (َوَوَجَدَك عاِئاًل فََأْغىن)، قاَل هللاُ تعالَى :  عائِلٌ  فهو

 ، «تالالُمخْ  العاِئلَ  في الحِديِث : إنَّ هللاَ يُْيِغضُ و النَّْفِس ، أَو وَجَدك فَِقيراً إلى َرْحمِة هللِا وَعْفِوه فأَْغنَاك بغُْفراِن ما تقدََّم ِمن َذْنبِك وما تَأَّخر.

، بضٍم  ُعيَّلٌ و أَي فُقََراء ، «يَتََكفَّفُون الناسَ  عالَةً  أَن تََدَع وَرثَتَك أَْغنياء َخْيٌر من أَْن تترَكُهم»الحِديُث :  ، كحائٍِك وحاَكةُ ، ومنه عالَةٌ  ج

 فتَْشديٍد ، قاَل :
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نــــــــــــــــاُ هـــــــــــــــم  اًل أَبــــــــــــــــح يــــــــــــــــ  دًا عــــــــــــــــُ َن هنــــــــــــــــَح  فــــــــــــــــرَتَكــــــــــــــــح

ر د و      ُ
وت املــــــــــ نــــــــــانــــــــــة كــــــــــالــــــــــل صــــــــــــــــــــــــُ و كــــــــــِ نــــــــــُ ــــــــــَ (10)بـ

 

  
َلةً )، ومنه قَْولُه تعالَى :  (11) العَْيلَةُ  واالْسمُ  أَي فقرأَ ، ، كَسْكَرى َعْيلَى تََرَك أَْوالَدهَ يَتَاَمىو  .(12) (َوِإْن ِخْفُتْم َعي ْ

__________________ 
 .«.. انشوا الرجا  فسالت»( اللسان والصحاح وفيهما : 1)
 ( يف اللسان : ابن مرثد األسدي.2)
 .173/  4( اللسان والثاين يف الصحاح والتكملة واملقايي  3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 بدون نسبة. 174/  4( اللسان والتهذيب واملقايي  5)
 بدون نسبة ا وبعده فيها : 173/  4( املقايي  6)

ـــــــــــــــه   ذهـــــــــــــــب الـــــــــــــــرمـــــــــــــــاح بـــــــــــــــبـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــا فـــــــــــــــرتكـــــــــــــــن

 قــــــــــــــّومِ يف صـــــــــــــــــــــــــــدر مــــــــــــــعــــــــــــــتــــــــــــــد  الــــــــــــــكــــــــــــــعــــــــــــــوب مــــــــــــــ    

  

 ( اللسان ا وفيه يف عبهر ا الرواد ا ابلراء.7)
 .«الغىت»( اللسان والصحاح وابألصر 8)
 .8( الضح  اآية 9)
 ( اللسان.10)
 ( عل  هامش القاموس : قا  يف شرح الشفاء : والصحيح ورود العيلة مبعىن العيا  ا نقله نصر.11)
 .28( التوبة اآية 12)
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ئُْب ألَنَّه الُمعيلُ و  أَي يَْلتَِمُس. ، إعالَةً  َصْيداً  يُعيلُ  : األََسُد والنَِّمُر والذِّ

 وأَْعَجَزني ، َرَواه األَْحَمر. َعْيالً وَمِعيالً : أَْعَوَزني يَِعيلُنِي ءُ الشَّي عالَنِيو

ُجُل ، وكذا الفََرسُ  عالَ و َ  تََمايَلَ  إذا يَِعيل في َمْشيِه الرَّ  كتَعَيََّل. ، وهو في الفََرِس َمْمُدوح يدلُّ على َكَرِمه ، اَل وتَبَْختَرَ واْختَ  وتََكفَّأ

ي : وِمن  التَّبَْختُر قَْول ُحَمْيد : العَْيل قاَل ابُن بَّرِ

دح هلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ..   . مل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَِ

يـــــــــــَف إال  َأن      كـــــــــــالـــــــــــِ يـــــــــــرَ تـــــــــــَ عـــــــــــِ َبمـــــــــــا تـــــــــــَ  وَتســـــــــــــــــــــــــح

  
الَّةَ  عالَ و  ، َرَواه أَبو َزْيٍد. إذا لم يَْدِر أَين يَْبِغيها َعْيالً وَعياَلناً : يَِعيل (1) الضَّ

ِم والفتحِ  يَِعيلُ  في األَْرِض  عالَ و كعَاَر : وقاَل ابُن  َذَهَب ودارَ  ، هكذا في النسِخ ، وُضبَِط في المْحَكِم بالضِم والكسِر : َعْيالً وُعيوالً ، بالضَّ

 األَْنباِرّي : إذا َذَهَب فيها.

 في ِمْشيتِها. ُمتَبَْختَِرةٌ : َميَّالَةٌ  َعيَّالَةٌ  امرأَةٌ و

 العَْيالُن : الذََّكُر من الِضباعِ.و

ً أَو الصَّواُب قَْيُس َعْيالن  بُن ُمَضر بِن نَِزاٍر ، (2)وهو إلياُس  بِال الٍم ، أَبو قَْيٍس  َعْيالُن ،و  ، ويَُؤيّد القَْوَل األَّول قَْول َسْحبان : ُمضافا

ُ  بـــــــــن عـــــــــيـــــــــالن أَنـــــــــين  يـــــــــح ـــــــــَ  لـــــــــقـــــــــد عـــــــــلـــــــــمـــــــــتح قـ

هــــــــــا     يــــــــــبــــــــــُ طــــــــــِ  إذا قــــــــــلــــــــــُت أمــــــــــا بــــــــــعــــــــــد َأيّنِ خــــــــــَ

  
 وقاَل ُزفَُر بُن الحاِرِث :

ٌة  قـــــــــــــ  الَن بــــــــــــــَ يـــــــــــــح ُ  بـــــــــــــُن عـــــــــــــَ يـــــــــــــح ا قــــــــــــــَ  َأال إلـــــــــــــ 

ِت      نــــــــــ  غــــــــــَ ــــــــــَ ريح تـ ــــــــــَح الــــــــــُعصــــــــــــــــــــــــَ َدتح رِي (3)إذا َوجــــــــــَ
 

  
 ويَُؤيّد القَوَل الثاني قَْوُل اآلَخِر :

 إىل حـــــــــكـــــــــٍم مـــــــــن قـــــــــيـــــــــ  عـــــــــيـــــــــالن فـــــــــيصـــــــــــــــــــــــٍر 

ر مــــــــــــــن حــــــــــــــيــــــــــــــي ربــــــــــــــيــــــــــــــعــــــــــــــة عــــــــــــــاملِ و       آخــــــــــــــَ

  
اج :  وقَْوُل العجَّ

 قـَيح  َعيحالن ومن تـََقي ساو 
.و  قاَل الَجْوَهِريُّ : وليَس في العََرِب َعْيالن َغْيره. ليَس له َسِميُّ

. شاطيُّ  قْلُت : وَعْيالُن بُن جاَدةَ : بَْطٌن من باِهلَةَ ، هكذا َضبََطه الرَّ

 فأُِضيَف إليه. هو في األْصِل اسُم فََرِسه يقاُل :و

 عبٌد لُمَضر فَحَضَن إلياس فغلَب عليه ونسَب إليه. وقاَل ابُن الَكْلبي في َجْمهرةِ نََسب قَْيس بن َعْيالن : إنَّما َعْيالن

وض قَْيُس بُن َعْيالن هو الَمْشهوُر عْنَد أَْهِل النَّسِب ، وبعُضهم يقوُل : قَْيٌس هو َعْيالن ال اْبن ه ، قاَل : وُعِرَف قَْيُس وقاَل الّسهيلّي في الرَّ

ى َعْيالن ، كما ُعِرَف قَْيسُ  كبَّة في بجيلَةَ بفََرٍس له اْسُمه كبَّة ، وكان هو وقَْيُس َعْيالن ُمتََجاِوَرْين ، فإذا ذُِكَر أَحُدهما  َعْيالن بفََرٍس له يَُسمَّ

 قيَل : قَْيُس َعْيالن أَو قَْيس كبَّة. ؟أَو قيَل أَّي القَْيَسين هو

 وقيَل : َعْيالن اسُم َكْلٍب كاَن له.

 وقيَل : اسُم َجبَِل ُوِلَد عْنَده.

 ُم ُغالٍم لُمَضر كان َحَضنه.وقيَل : اس
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ي َعْيالُن. َعْيلة وقيَل : كاَن َجواداً أَتْلَف مالَهُ فأَْدَرَكته  فُسّمِ

 ، كَسيٍِّد ، وهم الذين يَتََكفَّل بهم الرُجُل ويَعُولُهم ، قاَل : َعيِّلٍ  ، كِكتاٍب َجْمعُ  الِعيَالُ و

َده  نـــــــــــح رحَج عـــــــــــِ َ  وال يــــــــــــُ الٌم عـــــــــــلـــــــــــ  حيـــــــــــَح  ســـــــــــــــــــــــــَ

هَوالٌء وإن أَزحر       لـــــــــــــِ يـــــــــــــِّ ُر  بـــــــــــــعـــــــــــــَ قـــــــــــــح (4)الـــــــــــــفـــــــــــــَ
 

  
ه بعُضهم بالنِّْسوةِ فقاَل : ونِْسوةٌ  َعيايِلُ  أَي َجْمُع الَجْمعِ  ججو ، الِعيَال ويقاُل : عْنَده كذا وكذا َعيِّالً أَي كذا وكذا نفساً من  ، َعيايِلُ  ، وَخصَّ

 قَِريباً. «ل ع و»وذُِكَر في 

ِزَل الُكوفَة ، له ِوفاَدةٌ وِروايَةٌ ِن عبِد هللِا بِن ربِيعَةَ البجليُّ األْحمسيُّ َصحابيٌّ نَ  العَْيلَةِ  كَكيَِّسٍة ، ويقاُل : ابُن أَبي ، العَيِّلَة أَو العَْيلَةِ  َصْخُر بنُ و

ح المصنُِّف بَكْونه َصحابيًّا ، وكأَنَّه َسَها.  ، وله حِديٌث َرَواه أَبو َداُود ، َرَوى عنه ابنُه أَبو حاِزٍم ، ولم يَُصّرِ

__________________ 
 ( ضبطت يف القاموس ابلرفض ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  نصبها.1)
 سان : الناس.( يف الل2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان.4)



14456 

 

اُء : يقالُ و  ، َشديَدةٌ ، أَي َعلَفُه ، وال يَْخفَى ما في ِعبَاَرةِ المصنِِّف من القُصوِر. بالكسِر وَمعالَتُه اليَوَم ، البِْرَذْونِ  ِعيالَةُ  قاَل الفرَّ

 أَي منتك. ْلتُكَ عُ  إِيَّاك أَي طاَل ما َعْيلَتِي طالَ  قاَل يونُس : يقالُ و

ه قاَل بَْينا هو جاِلٌس بالُكوفَة في َمْجِلس مع أَْصحابه فقاَل : (1)َرَوى َصخُر بُن عبِد هللِا بن ربيعَةَ و َسِمْعت َرُسوَل هللِا ، » عن أَبيِه عن َجّدِ

عِر ِحَكماً ، وإنَّ من القْوِل َعْيالً  وسلمعليههللاصلى  ، ويُْرَوى عياالً.« ، يقوُل : إنَّ ِمن البَياِن لِسْحراً ، وإنَّ ِمن الِعْلم َجْهالً ، وإِنَّ من الّشِ

كةً : َعْرُضَك َحِديثََك وكالَمَك على َمن ال يُريُده وليَس من َشأْنِه كأَنَّه لم  العَيَلُ  قاَل َصْعَصعةُ : فَعََرَضهُ  ويُْطلُب َكالَمه يَْهتَِد لمن يُريُده، محرَّ

 ، كما في العُباِب والنِّهايِة. على َمن ال يُريُده

 كانَْت َزْوَج بْنُت معبِد بِن بحِر بِن عبِديِن قصّي بِن ِكالبٍ  العَيِّلَةُ و بْنُت المطَِّلب َجدَّةٌ للُزبَْير ، العَيِّلَةُ  منهم : كَكيَِّسٍة : من أَسمائهنَّ  ، العَيِّلَةُ و

بَْير. ام بِن ُخَوْيلد َواِلد الزُّ  العَوَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : الفاقَةُ. العالَةُ 

 .عائِلَةً  َء وإن ِخْفتُم، وبه قُِرى العَْيلَة : العائِلَةُ و

 ، كَسيٍِّد : الفَقيُر. العَيِّلُ و

 ، كُمْكَرٍم ، وقد تقدََّم. ُمْعيَلٌ  ه أَْيضاً :، ويقاُل في ِعيالٍ  ، كُمعَظٍَّم : ذو ُمعَيَّلٌ  ورُجلٌ 

ي : شاِهُده قَْول الباِهِلّي  َعيََّل ِعيالَهو  : (2): أَْهَملَهم ، ودابَّتَه أَْهَملَها في الَمفاَزةِ وَسيَّبَها ، قاَل ابُن بَّرِ

ٍن  الِئصـــــــــــــــــــــــــــــًا مبـــــــــــــــاٍء آجـــــــــــــــِ قـــــــــــــــي قـــــــــــــــَ  نســـــــــــــــــــــــــــــِ

رُي و      قــــــــــــوُم هبــــــــــــا اَ ســــــــــــــــــــــــــِ رإذا يــــــــــــَ يــــــــــــ  عــــــــــــَ  (3) يـــــــــــــُ
  

ُ  ُمِعيلٌ  ، فهو ِعيالُه : َكثُر َعيَّلَ و أَْعيَلَ و أَعالَ و الرُجلُ  عالَ و أَي يَُسيّب.  .ِعيَالٍ  ، وقاَل األْخفَش : صاَر ذا ُمِعيلَةٌ  ، والمْرأَة

 .العائِلِ  َجْمعُ  ْيلةالعَ و أَي ُمْحتاجاً ، العَْيلة وقاَل ابُن الَكْلبي : ما ِزْلت ُمِعيالً من

 للفَقيِر وللُمتََكبِِّر والُمتَبَْختِر. العائِلِ  ، وأَْيضاً َجْمعُ  العَْيلة ، بالكسِر ، الِعْيل وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 ْوٌس :، كَشدَّاٍذ : الُمتَبَْختُر الُمتََمايُِل في َمْشيه يُوَصُف به الرُجُل والفََرُس واألَسُد ، قاَل أَ  العَيَّالُ و

ــــــــــــٌة  ِي ٌث عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه مــــــــــــن الــــــــــــرَبحِديِّ هــــــــــــربح يــــــــــــح  لــــــــــــَ

رحُزابينِّ      َ
ا ٌ كــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــ  اِ   عــــــــــــــــــَ (4) صــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 ويُْرَوى : َعيَّار.

ئِْب واألَسِد والنَّْمِر الُمْلتَِمُس الباِحُث والَجْمُع َعيابيل على غيِر قِياٍس ، أَْنَشَد ِسْيبََوْيه ل العَيِّلُ و جّي يَِصُف ، كَكيِّس : من الذِّ حكيِم بن ُمعَيَّة الرَّ

 قِناةً نَبَتَْت في َمْوِضعٍ َمْحفوٍف بالِجباِل والشَّجِر :

ر  ظـــــــــــــــُ بـــــــــــــــاٍ  وحـــــــــــــــُ وار جـــــــــــــــِ تح أَبطـــــــــــــــح فـــــــــــــــ   حـــــــــــــــُ

ريف     مــــــــُ فِّ الســــــــــــــــــــــ  تــــــــَ لــــــــح ِب الــــــــغــــــــيــــــــطــــــــا  مــــــــُ   َأشــــــــــــــــــــــَ

  

 (5)فيها َعيابِيُر ُأسوٌد وُلُر 

 للُمتَبَْختِر في مْشيِه. العَيَّالِ  وقيَل : العَيابِيُل َجْمعُ 

يرافي : كأَنَّه قاَل فيها ُمتَبَْختِرات أُسود ولم يَْجعلها َجْمع  .َعيَّال لكن َجعَلَها َجْمع َعيّل وقاَل ابُن الّسِ

يرافي والصَّواُب َغيايِيُل بالغَْين المْعجمِة َجْمع غيل على غيِر قِياٍس  َف ابُن الّسِ  .وقاَل أَبو محمٍد بُن األَْعَرابّيِ : َصحَّ

 : زائٌِد على غيِره ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. عائِلٌ  ومكيالٌ 
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.: ُسوُء الِغذاِء ، نَقَلَه  التَّْعييلُ و  الجْوَهِريُّ

 أَحٌد على القَْصِد أَي ال يَْحتاج. يَِعيلُ  وقال يونُس : ال

 وقاَل أَبو َعْمٍرو : العَْيلَى ، كَسْكَرى : التي تَْبِكي على الَميِِّت.

__________________ 
 ( يف اللسان : بُريدة.1)
 ( يف األساس : قا  َحَجر الباهلي.2)
 وعجزه يف اللسان.« تعّير. .. قالئصنا»( األساس ا وفيه : 3)
 والضبرت عنه ا واللسان وفيه أبوصا  ا وعجزه يف الصحاح والتهذيب. 105( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان ا وفيه : الغيطان بد  الغيطا .5)
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ا :: الُمَسيَُّب ، وقيَل : هو الذي أُِسي الُمعَيَّل والَخِليعُ   َء ِغَذاُؤه ، قاَل تأَبََّط َشرًّ

تـــــــــــه و  عـــــــــــح طـــــــــــَ فـــــــــــٌر قـــــــــــَ  واٍد كـــــــــــجـــــــــــوِف الـــــــــــعـــــــــــرِي قـــــــــــَ

يـــــــــض      لـــــــــِ ِوي كـــــــــاخلـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ رِ بـــــــــه الـــــــــذئـــــــــب يـ يـــــــــ  عـــــــــَ ُ
 املـــــــــ

  
رين مظفُر بُن إْبراهيم وزفُر بُن َعْيالن عن إْبراهم بِن ُدَحْيم. وجناَدةَ بُن العيالنّي َصحابيٌّ إلى َعْيالن بِن  حاَدةَ بَْطٌن من باِهلَةَ. وفي الُمتَأَّخِ

 بِن جماَعةَ العيالنيُّ الضَّريُر الشاِعُر في َزَمِن الكاِمِل بِن العَاِدل قيََّده الحافُِظ أَبو القاِسِم األسعردي.

 مع الالم فصل الغني
 .: أَْهَملَه الجْوَهِريُّ  َغنَِل الَمكاُن ، كفَِرحَ  : [غتل]

ته. َغتِلٌ  َكثُر فيه الشَّجُر فهو وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : إذا  ، كَكِتٍف ، قاَل : وال أَْدِري ما صحَّ

 ، يمانيَّة. (1) ُمْلتَفٌّ  ، كَكتٍِف : َغتِلٌ  نَْخلٌ و

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، كَحْيَدرٍ  الغَْيدلُ  : [غدل]

َغدُ  الَخاْرَزْنِجيُّ : هووقاَل   .(2)، كما في العُبَاِب  من العَْيِش الواِسُع الرَّ

. ، كِسبَْحلٍ  الِغَدْفلُ  : [غدفل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

جاِل. وقاَل ابُن ِسْيَده : هو  الطَّويُل ِمن الّرِ

 .(3) قِ من البُْعراِن التَّامُّ العظيُم الَخلْ  الِغَدْفلُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

 وقاَل غيُره : هو السابُغ شعِر الذَّنَِب.

. الواِسعُ  : الِغَدْفلُ  العَْيشُ و  كالِغْدفِِل ، كِزْبِرجٍ ، والدَّْغفَُل والدَّْغفَِليُّ

ني بُْرداَك من الَمثُْل : قد ومنه وَغداِمُل ، وهى الُخْلقاُن ِمن الثِّياِب ، َغدافِلُ  ج كالِغَدْمِل ، البالي : الِغَدْفلُ  الثَّوبُ و ، هكذا أَْنَشَده  غَدافِِلي َغرَّ

 قالَهُ رُجٌل َسأَْل رجالً أَن يَْكُسَوهُ فََوَعَدهُ فأَْلقى ُخْلقانَه فلم يَْكُسه. ابُن األَْعَرابي في نواِدِره ،

وايةَ : وقاَل أَبو محمٍد األَْسود : إنَّ   الّرِ

 قد َغر ين بـُرحداَ  ِمن َخذاِفري
 وبْعَده :

رِي عـــــــــــلـــــــــــ  حـــــــــــر   َذافـــــــــــِ َت مـــــــــــن خـــــــــــَ يـــــــــــح  اي لـــــــــــَ

ُف شــــــــــــــــــــــــرَب الشــــــــــــــــــــــــابــــــــــرِ      نحصــــــــــــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــربقــــــــــة تـــــــــــَ

  
أَْطماَرها وَمَضت طماعية في قاَل : وأَْصل ذِلَك أَن جاريةً فقيَرةً كانت عليها أَْطماٌر فنََظَرت إلى بنِت ملِكِهم فَرأَت عليها ثِياباً فاِخَرةً فأَْلقت 

 ٍء وَرِجعَْت وقد أََخَذت أَْطماَرها فأَْنَشأَت تقُوله.أَْن تَأْخَذ من ثِيابِها شيئاً فلم تَْظفَر منها بشي

 واِسعةٌ كاَن أَْخَصر. كِسْبحلٍَة : ْفلَةِغدَ  ، َرَواه َشِمٌر ولو قاَل : ورحمةٌ وُمالَءةٌ  كذِلكَ  غَدْفلَةٌ  ، كِسبَْحلٍَة : واِسعةٌ ، وُمالَءةٌ  ِغَدْفلَةٌ  رَحَمةٌ و

 ، األَِخير عن أَبي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ في ترجمِة عزهل : ، كعاُلبٍِط : كثيُر َشعَِر الذَّنَبِ  َغدافِلٌ  بعيٌر أَو كْبشٌ و

ال  زاهــــــــــــِ حــــــــــــَ  عــــــــــــُ َف الضــــــــــــــــــــــــــ  َن َزاي  عــــــــــــح ــــــــــــَ بـ ــــــــــــح تـ ــــــــــــَ  يـ

ال      دافـــــــــــــِ ُج ذا َخصـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــٍر غـــــــــــــُ فـــــــــــــُ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ (4)يـ
 

  
 كِسبَْحٍل وقد تقدََّم. ِغَدْفلٌ  وكذِلَك بعيرٌ 

 أَي األَْكل والّشْرب ، أَو األَْكل والِجَماع. َوقََع في األَْهيَغَينِ  الرُجُل : َغْدفَلَ و
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ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : واِسٌع ، قالَهُ َشِمٌر ، وأَْنَشَد لَجريٍر يَِصُف بَْظَر اْمَرأَةٍ : ِغَدْفلٌ  ُعْنبُلٌ 

ــــــــــِ  هــــــــــا ب وَص فــــــــــرَاشــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــُ ــــــــــقــــــــــَ ت ال  َزُروَد أَرحَقصــــــــــــــــــــــــَ

هـــــــــا      لـــــــــِ بـــــــــُ ـــــــــح نـ اُت عـــــــــُ ثـــــــــَ رَرعـــــــــَ َدفـــــــــح ر  الـــــــــغـــــــــِ (5)اأَلرحغـــــــــَ
 

  
__________________ 

 .23/  2( انظر اجلمهرة 1)
 ( ويف التكملة : عيش غيدٌ  أي واسٌض ا ومل يعزه.2)
 وبعري ِغَدفر : طوير عظيم اخللف. 336/  3( الذي يف اجلمهرة 3)
قوله : عزاهال ا أنشـــده يف التكملة عراهاًل ابلراء ا وقد ذكره الشـــارح وصـــاحب اللســـان يف »اللســـان والتكملة ا وهبامش املطبوعة املصـــرية : ( 4)

 .«ماديت عرهر وعزهر
 برواية : األرعر ا واألصر كرواية التكملة. 448( ديوانه ص 5)
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ِم : القُْلفَةُ  الغُْرلَةُ  : [غرل] ، يُريُد على ِصغَِره  «ُغْرلَتِه ُغالماً َرِكَب الَخْيل على»ِديُث أَبي بْكٍر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : ح ، ومنه ، بالضَّ

ْبِرقان : و قَْبل أَْن يُْختَن.  ، إِنَّما أَْعَجبَه ُطولَها لتَمام خلِقه. «الغُْرلة أََحبُّ ِصْبيانِنا إِلَْينا الطويلُ »في حِديِث الّزِ

 ، وكذِلَك األَْرَغُل ، نَقَلَه األَْحمر ، وقد تقدََّم. : األَْقلَفُ  األَْغَرلُ و

 كاألَْرَغِل فيهما. األَْعواِم : الُمْخِصُب ، ومن العَْيِش : الواِسعُ  من األَغرلُ و

ْمُح الطَّويلُ  ، الغَِرلُ و اُج : كَكتٍِف : الرُّ  المفرط في الّطوِل ، قاَل العجَّ

 (1)ري اخلَلحِ  وال َقصِ  َغرِ ال 
ُجُل الُمْستَْرِخي الَخْلقِ  أَْيضاً :و اجِ أَْيضاً. الرَّ َر بيُت العَجَّ  وبه فّسِ

ْيُن يَْبقى في أَْسفِل الحْوِض. الِغْريَنُ  : هو ، كِحذيَمٍ  الِغْريَلُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و  الغُباُر. قيَل : هوو بالنُّوِن ، هو الّطِ

ً  ، بالالِم والنّوِن : الِغْريَلُ  قاَل أَبو َزْيٍد في كتاِب الَمَطر :و يُن يَْحِملُه السَّْيُل فَيَْبقَى على وجِه األَرِض ُمتََشقِّقاً َرْطباً كان أَو يابسا ، وليَس  الّطِ

على األَْرِض ثم يَْنُضَب ، فإذا َجفَّ َرأَْيت َء السَّْيُل فيَثْبت أَن يَجي الِغْريَلُ  في نَّصِ أَبي َزْيٍد ُمتََشقِّقاً ، وإنَّما أََخَذه ِمن ِسياِق األَْصَمِعّي قاَل :

يَن َرقِيقاً قد َجفَّ على وْجِه األَْرِض قد تََشقَّق.  الّطِ

. ُمخاُط كّلِ ذي حافِرٍ  أَْيضاً :و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 ، عن أَبي َعْمٍرو. تَْبقَى فيه الدَّعاميُص ال يُْقَدُر على ُشْربِه الذي الغَديرُ  أَْيضاً :و

 ، عن أَبي َعْمٍرو. الثُّْفُل في أَْسفَِل القارورةِ  أَْيضاً :و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : ثُْفل ما صبَغ به. الِغْريَلُ 

ً ُغرالً بُ »يُْحَشُر الناُس يوَم الِقيَاَمِة ُحفاةً ُعراةً » الحِديُث : ، ومنه األَْغرلِ  ، بالضِم : َجْمعُ  الغُْرلُ و  أَي قُْلفاً. «ْهما

 قََطعَه. َغْربَلَهَ  قيَل :و نََخلَهُ ، : َغْربَلَةً  أَي الدَّقيق ونَْحوه َغْربَلَهُ  : [غربل]

نُون ، وقيَل : أَي يُْقتَلُون ويُْطحَ  «َغْربَلةً  الناُس فيه يُغَْربَلُ  كيَف بُكم إذا ُكْنتم في زمانٍ »الحِديُث :  ، ومنه القوَم : قَتَلَهم َوَطَحنَهم َغْربَلَ و

 .بالِغْربالِ  الطَّعامَ  يُغَْربلُ  يُْذَهُب بخياِرهم وتَْبقى أََراذلُهم ، كما يَْفعَل َمنْ 

جاِل كأَنَّه َخَرَج من ، بفتحِ الباِء : الدُّوُن الَخسيسُ  الُمغَْربَلُ و القتِيل :  َغْربل ، عن أَبِي ُعبَْيٍد وقد الَمْقتوُل الُمْنتَِفخُ  أَْيضاً :و ، الِغربالِ  ِمن الّرِ

 انتَفََخ فأََشاَل ِرْجلَْيه ، وأَْنَشَد لعاِمِر الخصفّي خصفة بن قَْيس َعْيالن :

لـــــــــــــه  رحمـــــــــــــَ يـــــــــــــا َأابه هـــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــن حـــــــــــــَ  َأحـــــــــــــح

لـــــــــــــه     مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ بـــــــــــــا آِت ويـــــــــــــوم الـــــــــــــيـ  يـــــــــــــوَم اهلـــــــــــــَ

  

ه  ــــــــــــــَ ل وح ــــــــــــــوَ  حــــــــــــــَ ــــــــــــــر  املــــــــــــــل هت ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــَ رحبـ غــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

  
ه لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــدات و    لـــــــــــــــــهُر ـــــــــــــــــحَ كـــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــَ

  

 (2)يقتر ذا الذنِب ومن ال ذنب له 

 ويُْرَوى : ُمَرْعبَلَه. قيَل : يُريُد أَنَّه يَْنتَِقي السَّادةَ فيَْقتلُهم.

ْوض : والذي أََراه أَنَّه يُريُد بالغَْربَلَِة اْستِْقصاَءهم وتَتَبّعَهم كما قاَل َمْكحوُل  َمْشقيُّ : َدَخْلت الشامَ وقاَل السَّهيليُّ في الرَّ  فغَْربَْلتُها َغْربَلَةً  الّدِ

 حتى لم أََدع ِعْلماً إالَّ َحَوْيته.

. الذَّاِهبُ  : الُمغَْربَلُ  الُمْلكُ و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 َمعُروف ، قاَل الُحَطْيئةُ يَْهُجو أُّمه : بالكسِر : ما يُْنَخُل به الِغْربالُ و
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ودِ  تـــــــــــــــُ رحاباًل إذا اســـــــــــــــــــــــــــــح رنا َأ غـــــــــــــــِ ت ســـــــــــــــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــح

ا و      دِّثــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــَ حــــــــــــَ تــــــــــــَ
ُ

واًن عــــــــــــلــــــــــــ  املــــــــــــ (3)كــــــــــــانــــــــــــُ
 

  
 قاَل َكْعُب بُن ُزَهْيٍر : الغََرابيلُ  والَجْمعُ 

تح و  مــــــــــَ ــــــــــذي َزعــــــــــَ ــــــــــعــــــــــهــــــــــِد ال َك ابل  مــــــــــا مَتَســــــــــــــــــــــــ 

رابـــــــــــيـــــــــــرُ إاّل كـــــــــــمـــــــــــا مُتســـــــــــــــــــــــــُك املـــــــــــاَء      ـــــــــــغـــــــــــَ (4)ال
 

  
 في بالِغْربالِ  الذي يُْضَرب به ُشبِّه الدُّفُّ  : الِغْربالُ و

__________________ 
 واللسان والتهذيب ويروي : الطو  بد  اخلل . 30( ديوانه ص 1)
 .«عمر»( اللسان ا واألو  والثالث واخلام  يف التهذيب ا والثالث واخلام  يف الصحاح ا وبع  الرجز تقدم يف 2)
 والتكملة. 123( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ..«.. . مُيحسُك املاء.. وال متسك»وفيه :  24ن هشام ص ( من قصيدته ابنت سعاد ا شرح القصيدة الب4)
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ِتَداَرتِه ا ومنه رِبُوا عليه»ا ديُث :  اسح  .«ابلِغرحاب ِ  َأعحِلُنوا النَِّكاَح واضح
ام عن بالِغْربالِ  يَُكنَّىو ُجل النَّمَّ  .(1) الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُق ، وقد الُمغَربَلُ  قَه ، َرَواه َشِمٌر. َغْربَلَه : الُمفَرَّ  إذا فَرَّ

بّير : أَتَْيتُموني فاتِحي أَْفواِهكم كأنَّكمو  ، قيَل : هو العُْصفوُر. الِغْربِيلُ  في حِديِث ابن الزُّ

ْين محمُد بُن محمِد بِن محمِد بِن م ٌث ِمْصريٌّ وهو الحافُِظ تاُج الّدِ ْسلم بِن علّيِ بِن أَبي الجوِد ُعِرَف بابِن الغََرابيلي َسْبط وابُن الغََرابيلي محّدِ

ين الكركي ، ُوِلَد َسنَة   .835والَزَم الحافِظ ابن حجر وَماَت َسنَة  797القاِضي ِعماد الّدِ

. (2) كِقْنَدْحَرةٍ  الِغْرَزْحلَةُ   :[غرزحل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

  : وهي القَْحَزنَة ، كما في اللَّساِن والعُبَاِب.، قالَ  العَصا وقاَل أَبو َزْيٍد : هي

ةٍ  َغْرقَلَةً ، َغْرقَلَ  : [غرقل]  واِحَدةٍ ، عن ابِن األْعَرابّيِ. َصبَّ على رأِْسه الماَء بَمرَّ

حاحِ. البَْيَضةُ  َغْرقَلَتو  : َمِذَرت ، كما في الّصِ

يخُ  البَْيَضةُ  َغْرقَلَت وقاَل غيُره :  فََسَد ما في َجْوفِِهما. اأَْيضاً إذ والبّطِ

يِخ أَْيضاً إذا اْشتَدَّ.  وفي العُبَاِب : ويُْستَْعمل في البّطِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، بالكسِر : بياُض البَْيِض ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، ويقاُل أَْيضاً الِغْرقِيُل بِزياَدةِ الياِء. الِغْرقِلُ 

ِم الذََّكرُ  الغُْرُمولُ  : [غرمل] حوُ  هو أَو ُمْطلقاً ، ، بالضَّ ْخُم الّرِ  ، هذا قَْول أَبي زْيٍد. قَْبَل أَن تُْقَطَع ُغْرلَتُه منه ، ويقاُل له ذِلكَ  الصَّ

 ِلَذواِت الحافِِر ، قاَل بِْشُر : الغُْرمولُ  وقيَل :

َر  و  ــــــــــــــَ ِذيــــــــــــــٍذ تـ نــــــــــــــح رحمــــــــــــــو َ خــــــــــــــِ  فــــــــــــــيــــــــــــــه  الــــــــــــــغــــــــــــــُ

جــــــــــــاُر      ــــــــــــِّ ــــــــــــت ه ال قــــــــــــَ ــــــــــــ  ل ــــــــــــّزِ ِّ عــــــــــــَ يِّ ال طــــــــــــَ (3)كــــــــــــَ
 

  
ام فقاَل : أَْخرُجوني َغراِميل في الحِديِث عن ابِن ُعَمَر : أَنَّه نََظَر إلىو جال في الحمَّ . الّرِ  : وكانوا ُمْختَتنِين من غيِر شّكٍ

ث ُغْرُمٌل ،و .، ُكْنيته أَبو يَْعقوب ،  كقُْنفٍُذ : اسُم واِلِد يَْعقُوَب الُمحّدِ اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

. الغَراِميُل : ِهضاٌب ُحْمرٌ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ُ  َغَزلَتِ   :[غزل] ، قاَل  َمْغزولٌ  ، بالفتح ، أَي َغْزلٌ  فهو أَْيضاً : اْغتََزلَتْهو ، من َحّدِ َضَرَب ، َغْزالً  تَْغِزلُه (4)والكتَّاَن وغيَرهما  القُْطنَ  المْرأَة

 .ُغُزولٌ  ، وهو ُمَذكَّر َجْمعُه (5) (َكالَِِّت نَ َقَضْت َغْزهَلا)هللاُ تعالَى : 

ى ابُن ِسْيَده   .(7)ما تَْنسُجه العَْنَكبوُت َغْزالً  (6)قاَل ابُن ِسْيَده : وَسمَّ

لٌ  نِْسَوةٌ و  ، قاَل َجْندُل بُن الُمثَنَّى الحاِرثيُّ : َغواِزلُ و ، كُركَّعٍ ، ُغزَّ

ِر  حـــــــــــــــاِن اأَلجنـــــــــــــــحَ صـــــــــــــــــــــــــــــَ حح ه ابلصـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ   كـــــــــــــــبَن

خـــــــــــــــــاٌم أَبايدي      ٌن ســـــــــــــــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــح ز  ِ فـــــــــــــــــُ (8)غـــــــــــــــــُ
 

  
لَ  على أَنَّ   قد يكوُن هنا الرجاَل ألنَّ فُعَّالً في َجْمعِ فاعٍل من الُمَذكَِّر أَْكثَر منه في َجْمعِ فاِعلٍَة. المغُزَّ
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م : ، ُمثَلَّثَةُ الِميمِ  الَمْغَزلُ و ها ، واألِخيَرةُ أَقلُّها واألَْصل الضَّ ثَّالثَة ، وكذا ، نَقََل ثَْعلب اللُّغات ال به يُْغَزلُ  ما ، تميٌم تكسُر الِميَم ، وقَْيس تضمُّ

م في كتابِه البهّي كما في العُبَاِب. اُء الضَّ  ابُن ماِلٍك ، وأَْنَكَر الفرَّ

 : أَداَره. أَْغَزلَ و

اء في كتابه البهّيِ : وقد اْستَثْقَلَت  قْلُت : ونَصُّ الفرَّ

__________________ 
 ارة فاقتض  اجلر.( يف القاموس : الرجُر النماُم ابلضم فيهما ا وتصرف الشارح ابلعب1)
 ونبه عليه هبامش املطبوعة املصرية.« وا اُء مهملةٌ »( بعدها زايدة يف القاموس : 2)
 واللسان والتهذيب.« فيه»بد  « منه»وفيها :  49بيتاً رقم  42( من قصيدة مفضلية لبشر بن أيب خازم من 3)
 لي  يف القاموس.« والكتان وغري ا»( قوله : 4)
 .92( النحر اآية 5)
 وهو  اهر.« ول  سيبويه»( كذا ا ويف اللسان : 6)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : واستشهد عليه بقوله :7)

 «كبن نسج العنكبوت املرمر»
 للعجاج كما يف اللسان.

 ( اللسان.8)
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َحف وخِمحدَع  م ا من ذِلَك ِمصــح لها الضــ  رت ِميحمها ا وَأصــح مة يف حروٍف وَكســَ د وِمطحَرفالَعَرب الضــ  ا  ِمغحَز و  وجِمحســَ ا أَلهن 
ا هو ِمن املِغحَز  يف املعحىَن ُأِخَذت من ُأصحِحف َأي مجَُِعت فيه الّصحُف ا وكذِلكَ   .ُمغحَز  َأي فُِتَر وأُِدير فهو أُغحزِ  إل 

 نِساُؤكم. َغَزلَ  أَي ُربع ما «المْغزل عليكم كذا وكذا وُرْبع»في كتاٍب لقَْوٍم ِمن اليهوِد : و

 ، وقيَل : هو ُحْكم خص به هؤالء. الغَْزل ، وبالضّمِ ما يُْجعل فيه الغَْزل قاَل ابُن األثيِر : هو بالكسِر اآللَةُ ، وبالفتحِ َمْوِضعِ 

 : َحْبٌل دقيٌق. الُمغَْيِزلُ و

 ِزّي وأَْنَشَد :لِدقَّتِه ، قاَل : َحَكى ذِلَك الِحْرما بالِمْغزل قاَل ابُن ِسْيَده : أََراه ُشبِّه

ين : و  نــــــــــَ مــــــــــح لــــــــــُ وايت كــــــــــن  فــــــــــيــــــــــهــــــــــا يـــــــــــَ  قــــــــــاَ  الــــــــــلــــــــــ 

زِ لــــــــــعــــــــــر  اهلــــــــــو  يــــــــــوَم      يــــــــــح غــــــــــَ ُ
هح  املــــــــــ لــــــــــُ (1)قــــــــــاتــــــــــِ

 

  
كةً  الغََزلُ  واالسمُ  وُمراَوَدتُهنَّ ، النِّساِء : ُمحاَدثَتُُهنَّ  ُمغاَزلَةُ و  .غاَزلَها ُمغاَزلَةً و َغزالً ، َغِزلَ  ، وقد ، محرَّ

 ، وأَْنَشَد : كَمْقعَدٍ  اللهو مع النِّساِء كالَمْغَزِل ، الغََزلُ  قاَل ابُن ِسْيَده :و

هـــــــــا  يـــــــــلـــــــــُ لـــــــــِ صـــــــــــــــــــــــاُب حـــــــــَ
ُ
َ  امل ربح  تـــــــــقـــــــــو  ِدَ الـــــــــعـــــــــَ

ن      ــــــــِ عــــــــائ ــــــــطــــــــ  ــــــــٌك هــــــــر يف ال َز ُ َأ اي مــــــــال غــــــــح  (2) ؟مــــــــَ
  

ِة األََدِب وأَْهِل اللّساِن أَنَّ  الغََزلَ  قاَل شْيُخنا : ظاِهُره أَنَّ  والنَِّسيَب هو مدُح  الغََزلَ  هو ُمحاَدثَةُ النِّساِء ولعلَّه من معانِيِه ، والَمْعروُف عْنَد أَئمَّ

 األَْعضاِء الظاِهَرةِ من المْحبوِب ، أَو ِذْكر أَيَّاِم الوصِل والهجِر أَو نَْحو ذِلَك كما في عْمَدةِ ابن رشيٍق.

 بعض البَْسط الشيُخ ابن هَشاٍم في أَوائِِل شْرحِ الكعبيِة ، انتََهى.وبسَّطه 

 والتَْشبيُب ُكلُّها بمعنًى واِحٍد. التَّغَزلُ و قْلُت نَصُّ ابن رشيٍق في العَْمَدةِ : والنَّسيبُ 

عِر لقداَمةَ : يقاُل فالٌن يُشبُِّب بف النٍَة أَي ينسُب بها ، ولتََشابههما ال يُفَرُق اللُّغويّون بَْينهما وليَس وقاَل عبُد اللَّطيف البَْغداِديُّ في شْرحِ نْقِد الّشِ

 ذِلَك إِليهم.

مةُ عبُد القاِدِر بُن ُعَمر البَْغداِدّي في حاِشيَتِه على شْرحِ ابِن هَشاٍم على الَكْعبية : إِنَّ التَّْشبيَب إِنَّ  ما هو ِذْكُر صفاِت المْرأَةِ وهو القسم قاَل العالَّ

لو ّول من النَّسيِب فال يُْطلَق التَّْشبيُب على ِذْكِر صفاِت النَّاِسب وال على غيِره من القْسَمْين الباقِيَْين ،األَ  بمْعنَى النَّسيِب في األَقساِم  التَّغَزُّ

لٌ  األَْربعِة فيقاُل لكّلِ منهما  والنَِّسْيب. التَّغَزل َغْير ، فالغََزل الغََزل ِذْكرُ  التَّغَّزلُ و كما يقاُل له نَسيٌب ، تَغَزُّ

ثاَلثَتُها ُمتَقاِربَة ولهذا يعسُر الفَْرُق بَْينها  الغََزلَ و وقاَل عبُد اللِّطيف البَْغداِدّي في شْرِحه على نْقِد الّشعِر لقداَمةَ : اعلم أَنَّ النَّسيَب والتَّْشبيبَ 

 حتى يظّن بها أَنَّها واِحٌد.

ا التَّْشبيُب فهو اإِلَشاَدةُ  الغََزلَ  وُل ِإنَّ ونحن نُوِضُح لََك الفَْرق فنق هو األَْفعاُل واألَْحواُل واألَقواُل الجاِريَة بَْين المحّبِ والَمْحبوِب نَْفسها ، وأَمَّ

ا النَِّسيُب فهو ِذْكر الثَّالثَة أَْعنِي حاَل النَّا ِسب والَمْنُسوب به. واألُمور الجاِريَة بذْكِر الَمْحبوِب وِصفَاته وإِْشهار ذِلَك والتَّْصريح به ، وأَمَّ

 .الغََزل بَْينهما ، فالتَّْشبيب َداِخٌل في النَِّسيِب والنَِّسيُب ِذْكر

ْبوة ال غزلٌ  إِنَّما هو التََّصابي واالْستِْهتار بمودَّات النِّساِء ، ويقاُل في اإِلْنساِن إِنَّه الغََزلُ و قاَل قداَمةُ : تي تَِليُق بالنَّساِء إِذا كان متشكالً بالصَّ

يفةُ والحركاُت اللطيفةُ وتُجانِس ُمَوافَقَاتِِهن بالَوْجِد الذي يجده بهن إِلى أَن يَملَن إِليه والذي يُميلهّن إليه هو الشمائُل الحلوةُ والمعاطُف الظر

 والكالُم المستعَذُب والمزُح الُمْستَْغرُب.

يُْطلُق تاَرةً على االْستعداِد بنَْحو هذه الَحال والتَّْخلُّق بهذه الَخِليقِة ، ويُْطلُق تارةً أُْخرى على  الغََزل َهَم أَنَّ قاَل الشاِرُح الَمْذُكور : يَْنبَغي أَن يفْ 

 الغََزلُ  ى الفْعِل ، فقْولُه :ه إِلاالْنِفعاِل بهذه الحاِل كما يقاُل : الغَْضباُن على الُمْستعّدِ للغََضِب السَّريع االْنِفعَال به على َمن اْنفَعَل له وَخَرَج ب

ْبوة يُريُد به االْستِْعداد ، انتَهَ   ى.إِنَّما هو التَّصابي يُريُد به التََّخلُّق واالْنِفعَال ، وقْولُه إِذا كان متشكالً بالصَّ

لُ و لِ  ، فالغََزُل غيرُ  الغََزلِ  ، وقد يكوُن بمْعنَى ِذْكر للغََزلِ  أَي : التََّكلُُّف له التَّغَزُّ  كما تقدََّم قَِريباً. التَّغَزُّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
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ُل بِهنَّ  ، الغَِزلُ و ِل هنا ِذْكرُ  َغَزلٍ  على النََّسِب أَي ذو كَكتٍِف : الُمتَغَّزِ ْوِل قداَمةَ قَِريباً ال تََكلُّفُه ، وقد ذُِكَر تَْحِقيقُه في ق الغََزلِ  ، فالُمراُد بالتَّغَزُّ

 ، َغزالً. ، كفَِرحَ  َغِزلَ  وقد ،

عيُف عن األَْشياءِ  : الغَِزلُ و  لصاِحِب النِّساِء لَضْعِفه عن غيِر ذِلَك. َغِزلٌ  الفاتُِر فيها ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، قاَل : ومنه رُجلٌ  الضَّ

ى ما كانتْ  األَْغزلو ى يُِريُدون أَنَّها أَْغَزلُ  والصَّواُب كما في اللّساِن : والعََرُب تقوُل :، هكذا في سائِِر النسخِ ،  ِمن الُحمَّ  ُمْعتادةٌ  من الُحمَّ
رةً  (1)  عليه فكأَنَّها عاِشقَةٌ له. للعَليِل ُمتََكّرِ

 ، عن ثَْعلَب. األَربعيَن : َدنَا منها غاَزلَ و

باءِ  ، كَسحابٍ  الغَزالُ و ُك ويَْمِشي ، وقيَل : األُْنثَى ، الشاِدنُ  ، من الّظِ ، وتشبَّهُ به الجاِريَة في التَّشبيِب فيُذكَّر النَّْعت والفْعل على  حيَن يَتََحرَّ

مه فيََضعُها معاً ، وذِلَك حيَن يَْقُرن قَوائِ  ِمن حيَن يولُد إِلى أَن يَْبلَُغ أَُشدَّ اإِلحضارِ  َغزالٌ  هو أو تَْذكيِر التَّشبيِه ، وقيَل : هو بعد الطَّلى ،

 ، كِغْلمة وِغْلمان ، واألُْنثَى بالهاِء. وِغْزالٌن بكسِرِهما ِغْزلَةٌ  ج ويَْرفَعُها معاً ،

فَةٌ ِمن فقهاِء خاصٌّ بالّذكوِر وأَنَّه ال يقاُل في األُْنثى ، وإِنما يقاُل لها ظْبيَةٌ ، وهو الذي َجَزَم به طائ الغََزالَ  أَنَّ  (2)قاَل شْيُخنا : وظاِهُره بَوهٍم 

حوه ، والصَّواُب ِخالفُه ، فإِنَّهم قالوا في الذََّكر فدّي وغيُرهما وَصحَّ ، كما نَقَلَه  َغَزالَةُ  ، وفي األُْنثَى َغَزالٌ  اللّغَِة ، وماَل إِليه الَحِريريُّ والصَّ

ِة فال اْعتَِداِد بَما َزَعموه.  الفيومي في الِمْصباحِ وغيُر واِحٍد من االئمَّ

 وإِن قيَل إِنَّ َكالَم المصنِِّف ُربَّما يُوهُم ما َزَعموه فال اْلتِفات إِليه وهللاُ أَْعلَُم.

 .أَْغَزلَت ، وقد َغزالٍ  ، كُمْحِسٍن. ذاتُ  ُمْغِزلٌ  َظْبيَةٌ و

حاحِ. عنه منه ولَِهيَ  الَكْلُب ، كفَِرَح : فَتََر وهو أَْن يَْطلُبَه حتى إِذا أَْدَرَكهُ وثَغا من فََرِقه اْنَصَرفَ  َغِزلَ و  ، كذا في الّصِ

كَسحابٍة :  ، الغََزالَةُ و وهللِا كلبَُك. َغِزلَ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : فإِذا أََحسَّ بالَكْلِب َخِرَق ولَِصَق باألَْرِض ولَِهَي عنه الَكْلُب واْنَصَرَف فيقاُل :

يَت الشمسُ  الَجْونةُ  (3)، ويقاُل : غابت  الغَزالَةُ  وال يقاُل غابَتْ  الغََزالَةُ  ، يقاُل َطلَعت أو الشَّْمُس عند ُطلوعها ِزلُ تَغْ  ألَنَّها تَُمدُّ ِحباالً كأَنَّها ُسّمِ

 َعْيُن الشَّْمِس. هي أَو ، وفي المْحَكِم : إِذا اْرتَفََع النَّهاُر ، عنَد اْرتِفاِعها هي الشمسُ  أَو ، ألَنَّها اسٌم للشمِس عند ُغُروبِها ،

ف َشبِيب الخاِرِجّي يُْضَرُب بها الَمثَُل في الشجاَعِة ، نُِقَل أَنَّها هجمت على الكوفة في ثالثِْين فاِرساً وفيها ثاَلثُون أَلْ  (4) اْمرأَة أَْيضاً : اسمُ و

ْبَح وقَ  ِد وهي الُمراَدةُ في قْوِلِه :ُمقاتٍِل فَصلَّت الصُّ تُها في كاِمِل المبّرِ اُج وَمْن معه ، وقصَّ  َرأَْت فيها ُسوَرةَ البَقََرةِ ، ثم َهَرَب الحجَّ

َرزحَت ِإىل  ــــــــــــَ ال  بـ ةهــــــــــــَ ــــــــــــَ زال ــــــــــــغــــــــــــَ ــــــــــــَوغــــــــــــَ   ال  يف ال

ر      ـــــــــِ يح طـــــــــائ ـــــــــاحـــــــــَ ن ك يف جـــــــــَ ـــــــــُ ب لـــــــــح ـــــــــَ (5)ِإذ كـــــــــان قـ
 

  
 نَقَلَه َشْيُخنا.

وايةُ :  قْلُت : والّرِ

ال   َررحَت عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــَ ة كـــــــــــــــــَ زَالـــــــــــــــــَ  ... غـــــــــــــــــَ
ك     بــــــــــــــــــــــــُ  ... بــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــاَن قــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــح

  
 وِمثْلُه قَْوُل اآلَخر :

ت  زالــــــــــــــةُ أَقــــــــــــــامــــــــــــــَ راب  غــــــــــــــَ وَ  الضــــــــــــــــــــــــــــِّ  ســــــــــــــــــــــــــــُ

يـــــــــــطـــــــــــا      مـــــــــــِ وحاًل قـــــــــــَ اح حـــــــــــَ راقـــــــــــَ ِر الـــــــــــعـــــــــــِ (6)أَلهـــــــــــح
 

  
 أَي الم الَمْعرفِة ألَنَّها للمح األَْصِل ، قالَهُ شْيُخنا. قد تُْحَذُف الُمهاو

ُش على األَْرِض بوَرٍق أَْخَضر ال َشْوك فيه وال أَْفنان ، ُعْشبَةٌ  الغَزالَةُ  قاَل أَبو نْصٍر :و يَْخرُج من وَسِطها قَْضيٌب  ُحْلوة ِمِن السُّطَّاحِ تَتَفَرَّ

 وَمنابِتُها السُّهول. ءٍ يَأُْكلُها كلُّ شي ْصفر ِمن أَْسفَل القَِضيِب إِلى أَْعاله وهي َمْرعىً طويٌل يُْقَشُر فيُْؤَكل ، ولها نوٌر أَ 

ِم بِن األَْرقَمِ  : الغَزالَةُ و . فََرُس ُمَحّطِ  الخوالنيُّ
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__________________ 
 ( ضبطت يف القاموس ابلنصب منونة ا والسيا  اقتض  رفعها.1)
 يُوهُم.( كذا ا ولعله : 2)
 ( يف اللسان : غربت.3)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها لالضافة.4)
وانظر ختر ه فيه ا وانظر اللســــــــــــان  .«.. . بر كان قلبك.. إىل غزاله»( البيت يف ديوانه شــــــــــــعر اخلوارج يف شــــــــــــعر عمران بن حطان برواية : 5)

 .929/  2والكامر للمربد 
 ( اللسان ونسبه إىل أمين بن ُخَزمي.6)
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لُهُ  َغزالَةُ و حاحِ والعُبَاِب : أَّولُها. يقاُل : أَتَْيتُه .(1) الضَُّحى وَغزاالتُه : أَوَّ  الضَُّحى وَغَزاالِت الصَُّحى ، قاَل : َغَزالة وفي الّصِ

ر   الَن الســــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــح ي ذا َأايَم غــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ب  اي حــــــــــــــــَ

نح فــــــــــــــىًن و      َوُة الــــــــــــــقــــــــــــــوم َأال هــــــــــــــر مــــــــــــــِ  َدعــــــــــــــح

  

 ؟(2)َيُسو  ابلقوِم َغزَاالِت الض َح  

ِة : َغزالَةِ  ويقاُل َجاَءنا فالٌن في مَّ َحى ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لذي الرُّ  الضُّ

رفــــــــــــــُت  زالــــــــــــــةَ فــــــــــــــَبشــــــــــــــــــــــــــــح زحو   الــــــــــــــغــــــــــــــَ  رأحَس حــــــــــــــُ

ـــــــــــــــاال      ب ـــــــــــــــِ ىن ق هـــــــــــــــم ومـــــــــــــــا َأغـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ب ـــــــــــــــِ (3)أُراق
 

  
وايَِة على ما َحقَّقه أَبو َسْهل وأَبو َزَكريا : حاحِ ، والصَّواُب في الّرِ  هكذا في نسخِ الّصِ

رفحُت   رأحَس حوضي الَغزاَلةَ فَبشح
 على الظَّْرِف. الغَزالَة قاَل الجْوَهِريُّ : ونََصب

اغانيُّ : أَي َوْقت   الضَُّحى.قاَل الصَّ

ِة الشمُس ، وتَْقديُره عْنَده فأَْشرفُت ُطلوعَ  الغَزالَةُ  وقاَل ابُن َخالََوْيه : مَّ ، ورأَْس َحْزوى َمْفعول أَْشرفُت ، على مْعنَى  الغَزالةِ  في بيِت ذي الرُّ

 َعلَْوت أَي علَْوت رأْس َحْزوى طلوَع الشمِس.

لُها أَو بُعَْيَد ما تَْنبَِسُط الشَّمُس وتَْضَحى َحى أَو أَوَّ  ُخُمس النَّهاِر. نَْحو ُمِضّيِ  َمّدِ النَّهاِر األْكبر : إلى أَي الضُّ

 ، وهو َضْرٌب من الَجنَاِدب. َشْعبان : ُدَوْيبَة َغزالُ و

يفٌ  (4) نَباٌت كالطُّْرخونِ  الغَزالِ  َدمُ  قاَل أَبو َحنِيفَةَ :و ُط الَجواِري بمائِِه  ، يُْؤَكُل وهو أَْخَضر ، وله ِعْرق أَْحمر ِمثْل ُعُروق األَْرطاة حّرِ تَُخّطِ

وِض للسَّهيلّي : اسُم َطريق ، وهو غيُر  َعقَبَةٌ  ، كَسحاٍب : َغزالُ و ، قاَل : هكذا أَْخبَرني بعُض بني أَسٍد. َمَسكاً في أَْيديهنَّ ُحْمراً  ، وفي الرَّ

 .(5)َمْصروٍف 

 قْلُت : ومنه قَْوُل ُسويُد بُن ُعَمْير الُهَذليُّ :

نـــــــــــــــــا  ِديـــــــــــــــــ  َت عـــــــــــــــــَ ا َأن رأَيـــــــــــــــــح َررحَت ملـــــــــــــــــ   أَقــــــــــــــــــح

َت يــــــــــــوَم و      مــــــــــــح يــــــــــــَت مــــــــــــا قــــــــــــد  زا ِ َنســــــــــــــــــــــــــِ (6)غــــــــــــَ
 

  
وقد ذكرت في  لبَْلَحاِرِث بِن َربيعَةَ  لغَُزيِّلِ ا بُن عبِد يَغوَث. وداَرةُ  (7) ُهبِْيَرةُ  الَمْكُشوح واِلُدقَْيس ، والَمْكُشوُح اْسُمه ، كُربَيِّعٍ : َجدُّ  الغَُزيِّلُ و

 الدَّاَرات.

. الَمغاِزُل : ُعُمُد النَّْوَرجِ الذي يُداُس به الُكْدسُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

وا َغزاالً و  ، كَسحاٍب وَسحابَة. (8) َغزالةً و َسمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

.من امِرى أَْغَزلُ  في الَمثَِل : هو  ِء القَْيِس ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

بمْعنَى الَخِرق ِمثْل َخرق الَكْلب ،  الغَْزل ِمن فرعل ، هو ِمن أَْغَزلُ  من َعْنَكبوٍت هو من النَّسجِ. وقْولُهم : أَْغَزلُ  وفي العُبَاِب : وقْولُهم :

 ِء القَْيِس.من امِرى أَْغَزل وقيَل فرعُل رُجٌل من القَُدماِء وهو بمْعنَى

 .الغَزلِ  والتَّغاُزُل نَقَلَه الجْوَهِريُّ وهو تَفاُعٌل من

 : َمْوِضعان ، قاَل ُكثَيُِّر : َغزالٍ  ، وقَْرنُ  غزالٍ  (9)وفَْيفا 
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رب َت  يـــــــــــــُج وكـــــــــــــَ جـــــــــــــِ ج  ا ـــــــــــــَ ك مـــــــــــــا حـــــــــــــَ  أانِديـــــــــــــح

فــــــــــــا      يــــــــــــح زا ٍ بــــــــــــفــــــــــــَ ت  غــــــــــــَ لــــــــــــ  ة وَأهــــــــــــَ قــــــــــــَ ــــــــــــح (10)رُفـ
 

  
 وقد ذُِكَر في ف ي ف.

 القاِدِر بُن ُمغَْيزٍل أََخَذ عن السَّخاوّي والسيوطي.وعبُد 

 ، كَسحاٍب : قَْريةٌ بِِمْصَر ِمن أَْعماِل المنوفية وقد َرأَْيتُها. الغَزالِ  ومنيةُ 

__________________ 
 .«َأو هُلا»( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)
 ( الرجز يف اللسان غري منسوب ا والذي يف األساس :2)

 دعـــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــ  دعـــــــــــــوًة هـــــــــــــر مـــــــــــــن فـــــــــــــىت 

 يســـــــــــــــــــــــــــــــو  ابلــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــزاالت الضـــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــ     

  

 فقام ال واٍن وال رّث القو 

 ( اللسان والصحاح.3)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة بضمتا ا وضبطت يف القاموس يف مادٍة طرٍخ ابلقلم ابلفتح ومثله يف اللسان هنا.4)
 منونه.( ضبطها ايقوت ابلقلم يف آخرها ابلرفض 5)
 واملثبت كرواية اللسان.« فررتأ»وفيه :  812/  2عار اهلذليا ( شرح أش6)
ََة بنِ »( يف القاموس : 7)  .«ُهَبريح
 ( عل  هامش القاموس : وحجة اإلسالم الغزاد منسوب اه قرايف.8)
 الناس منها إىل األبطح.ومثله يف معجم البلدان ا قاَ  : مبكة حيث ينز  « فـَيحفاء غزا »( يف اللسان : 9)
 .«فيفاء»( معجم البلدان 10)
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َح به النَّوويُّ في التِّْبيان. وقاَل ابُن األَثيِر :  الغَزاليُّ  ، كَسحابٍَة : قَْريةٌ من قَُرى ُطوس ، قيَل : وإليها نُِسَب اإِلماُم أَبو حاِمدٍ  َغزالَةُ و كما َصرَّ

ب فيه التَّْشديد وهو َمْنسوٌب إلىُمَخفَّفاً ِخالُف الَمْشهو الغََزالي إنَّ  ال ر وَصوَّ على عاَدةِ أَْهِل َخَواِرْزم وجْرَجان  الغزال أَو الغَْزل بائِع الغَزَّ

 كالعصارّي إلى العَّصار ، وبَسَّط ذِلَك السبكيُّ وابُن َخلَّكان وابُن ُشْهبَة.

 .، فَِعيٌل بمْعنَى ُمفاعٍل كحِديٍث وَكليمٍ  َغِزيلُها ويقاُل : هو

 ، كما في األََساِس. (2)، وَضاللَه أَنَّه يَْكسو الناَس وهو َعْريان  ِمْغزل من ساقِ  (1)أََضّل  الغََزل وتقوُل : صاِحبُ 

با.  ومن المجاِز : ِمن أَْنفاس الّصبا إذا غاَزلَت ِرياَض الرُّ

 وهو يُغازُل َرَغداً من العَْيِش.

ه َغزالَةَ  وأَبو  بْنُت قنان من إِياد. َغزالَةُ  شاِعٌر جاِهليُّ من تجيب ، واْسُمه َربيعَةُ بُن عبِد هللِا وأُمُّ

 كَسَحاٍب : لَقَُب يَْعقوب بِن الُمبَاَرِك الُكوفّي. الغََزالُ و

 .350شاِعٌر أَْنَدلُِسيٌّ مجيٌد ، َماَت َسنَة  الغََزال ويَْحيَى بُن حكيمٍ 

 ٌء.ُمْقِرى َغَزال مَد بنِ وعبُد الواِحِد بِن أَحْ 

مياطّي بن َعْين الغََزال بِن َعْين (3)ومحمُد بُن الُحَسْين  ْقر ، وخالُد بُن محمِد بِن ُعبَْيد الّدِ عن بْكِر  الغََزال َكتََب عنه أَبو الطاِهِر بُن أَبي الصَّ

 بِن َسْهل وغيِره.

حمن حافٌِظ ُمْكِثٌر. َغَزال ومحمُد بُن علّيِ بن َداود بنِ  بُن أَبي بْكِر بِن بُْنَدار الَخبَّاز عن ثابِِت بِن بُْنَدار. وأَبو البَْدر محمُد  َغَزالُ  وأَبو عبِد الرَّ

ٌث. َغَزال بنُ   الَواِسِطيُّ محّدِ

الُ  وبالتَّْشديِد : أَْحمُد بُن أَيّوب الَمُروزيُّ  ال ، ومقاتُل ابن يَْحيَى السُّلميُّ  الغَزَّ ال بُن َهاُرون البَُخاريُّ ، وأَْحمُد  الغَزَّ ثون. وأَمُّ  الغَزَّ ،  غزالةَ  ُمحّدِ

 ُمَشدَّداً : حْصٌن من أَْعماِل ماردة باألَْنَدلُس ، قالَهُ ياقوُت.

 .687الَحَمويُّ َسِمَع من ابِن رواَحةَ ، َماَت َسنَة  الُمغَْيزل وأَْحمُد بُن محمِد بِن محمِد بِن نَْصِر هللِا بنِ 

 .االْغتِسالِ  من وبالضِم اسمٌ  ، َغَسْلت من ويَُضمُّ ، أو بالفتحِ َمْصَدرٌ  ، بالفتحِ  ه يَْغِسلُهُ َغْسالً َغَسلَ  : [غسل]

ا نَقَلَه الحافَِظان  ابُن حجر والعَْينّي في قاَل شْيُخنا : فهو ِخالُف الُوُضوِء ، وقيَل العْكُس بالضِم َمْصدٌر وبالفتحِ اسٌم ، وقيَل غيُر ذِلَك ممَّ

 َحْيهما على البَُخاِري.َشرْ 

 أَْيضاً. غسيلةو َغِسيل بغيِر هاٍء. قاَل اللَّْحيانيُّ : وَمْيتٌ  َغسيلٌ  وهي كقَتْلَى وقُتاَله ، ُغَسالءُ و َغْسلَى ج َمْغسولٌ و َغسيلٌ  فهو

 ، يذهُب بها إلى َمْذهب النُّعوت نَْحو النَِّطيحة. َغِسيلَة ، وُربَّما قالوا َغِسيلٌ  وقاَل الجْوَهِريُّ : ِمْلَحفة

ي : َصوابُه أَْن يقوَل َمْذهب األَْسماِء ِمثْل النَِّطيحة والذَّبِيْحة والعَِصيدة ،  (4)ِمن  َغِسيل وقاَل اللْيحانيُّ ميتُ  كَسَكاَرى ، َغَسالَى ج قاَل ابُن بَّرِ

 وُغَسالء. َغْسلى أَْمواتٍ 

 ، والَجْمعُ  َغْسلهم َمْوِضعُ  : َمْغَسلُهمو الَمْوتى َمْغِسلُ  ونَصُّ المْحَكِم : (5) الَميِّتِ  ُغْسلِ  َمْوِضعُ  أَْيضاً : الُمْغتََسلُ و عٍَد وَمْنِزلٍ ، كَمقْ  الَمْغَسلُ و

 .الَمغَاِسلُ 

 (هذا ُمْغَتَسل  ابِرد  َوَشراب  )، قاَل هللاُ تعالَى :  الَمغَاِسيلو الَمغَاِسلُ  والَجِميعُ  ُمغَْيِسلٌ  فيه ، وتَْصغيُره يُْغتَسلُ  : الَمْوِضُع الذي الُمْغتََسلُ و

كَصبُوٍر  ، الغَُسولُ و ، بكْسِرهما ، الِغْسلَةُ و الِغْسلُ و به كاألُْكِل لَما يُْؤَكُل ، قالَهُ ابُن األثيرِ  يُْغتََسلُ  : الماُء القَِليُل الذي ، بالضمِ  الغُْسلُ و ، (6)

لِ  به يُْغتََسلُ  القَِليلُ  الماءُ  ِمن العُبَاِب ، ، وَهاتَان وتَنُّورٍ  ً و ، «من الَجنَابَةِ  ُغْسلَه وضعت له»الحِديُث  ، وِمن األوَّ واأْلُْشنان وما  الِخطِميُّ  أَْيضا

 أَْشبَهه من الَحْمِض ، وأَْنَشَد َشِمٌر لعُْمران بن حطَّان :
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__________________ 
 له : أضر اخل ا قا  إايس بن سهم اهلذد.قو »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 نســـــــــــــــــــــــبــــــــــنــــــــــا بــــــــــلــــــــــيــــــــــلــــــــــ  فــــــــــانــــــــــبــــــــــعــــــــــثــــــــــت تــــــــــعــــــــــيــــــــــبــــــــــهــــــــــا 

ام أو ســـــــــــــــــــــــــــاِ  مــــــــــــــغــــــــــــــز       أضـــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــن ا ــــــــــــــجــــــــــــــّ

  

 .«يريد حجام ساابط كذا يف األساس

 ( األساس : وهو عاٍر.2)
 .«ا سن»وهبامشه عن إحد  نسخه :  1043/  2( األصر والتبصري 3)
 ( اللسان : يف.4)
 نبه عليه هبامش املطبوعة املصرية.« وقد اغتسر ابملاءِ »زايدة يف القاموس : « امليت»( بعد قوله 5)
 .42( سورة ص اآية 6)
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نـــــــــــاِب إىل  نـــــــــــاُف اجلـــــــــــَ تـــــــــــاِن فـــــــــــَبكـــــــــــح بـــــــــــَ  فـــــــــــالـــــــــــر حـــــــــــح

و أَرٍض يـــــــــــكـــــــــــون بـــــــــــه      (1)والـــــــــــر مَتُ  الـــــــــــَغســـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 وأَْنَشَد لَربيع بِن ِزياٍد :

ــــــــــــقــــــــــــو  وال  ــــــــــــب راَر ال ُم َأحــــــــــــح ــــــــــــِ ــــــــــــر وائ رحعــــــــــــ  ال ــــــــــــَ  تـ

وال      حـــــــــًا وَغســـــــــــــــــــــــ  لـــــــــح م طـــــــــَ يـــــــــكـــــــــُ َرعـــــــــح رحعـــــــــ  كـــــــــَ (2)تــــــــــَ
 

  
ةُ تقوُل :  .َغاُسول قْلُت : والعامَّ

 به َرأْساً أَو ثَْوباً ونَْحوه. َغَسْلت ءٍ كلُّ شي الغَُسولُ  وفي الُمْحَكِم :

يبِ  اْغتََسلَ و خ. تَنَضَّخَ  ِمثْل قَْوِلك : بالّطِ  ، ونَصُّ اللّحيانّي في نواِدِره وتََضمَّ

يبُ  الِغْسلَةُ و اة ، وال تَقُل ِغْسلَةٌ  ، يقاُل : ، بالكسِر : الّطِ  ، كما في الّصحاحِ. َغْسلة ُمَطرَّ

 ما تَْجعَلُهُ المرأَةُ في َشعَِرها عند االْمتِشاِط. أَْيضاً :و

أُْس من ِخْطِمّيٍ  يُْغَسلُ  ما أَْيضاً :و حمن بِن داَرةَ : بالكسرِ  كالِغْسلِ  ونَْحِوهِ  وطيٍن وأُْشنان به الرَّ  أَْيضاً وأَْنَشَد ابُن األْعَرابّيِ لعبد الرَّ

َر إن   يــــــــــح رَ فــــــــــيــــــــــا لــــــــــَ اً  الــــــــــِغســــــــــــــــــــــــح ِت أميــــــــــِّ  مــــــــــاُدمــــــــــح

يَن      راٌم ال مَيَســــــــــــــــــــــــــ  رُ عــــــــــــلــــــــــــي  حــــــــــــَ (3)الــــــــــــِغســــــــــــــــــــــــــح
 

  
 طَمعاً في تزّوجها. الِغْسلِ  لىأَي ال أُجاِمُع غيَرها فأَْحتاج إ

يِب يُْمتَشط به وَرُق اآلِس  أَْيضاً : الِغْسلةُ و ى بأَفاِويهَ من الّطِ  به. يُْغَسلُ  ِء كثُماَمٍة : ماُؤه الذيالشَّي ُغسالَةُ و يَُطرَّ

 .بالغَسلِ  ما يَْخُرُج منه الثّوِب : ُغسالَةُ و

 يُْغسل كالقَيحِ وغيِره كأَنَّه ما يَسيُل من ُجلوِد أَهِل النارِ  هو في القُْرآِن العظيِم :و ، كالغُسالَةِ  من الثَّوِب ونحِوه يُْغَسل ، بالكسِر : ما الِغْسلينُ و

اِء أَْيضاً. يرافي ، وهو قَْوُل الفرَّ  عنهم ، التَّْمثيل لِسْيبََوْيه والتَّْفسير للّسِ

حاحِ ، وهو قَْوُل من لُحوِم أَ  اْنغََسل وقاَل األَْخفَُش : هو ما ْين ، كما في الّصِ ْهِل الناِر وِدمائِهم ، ِزْيَدت فيه الياَء والنُّون كما ِزْيَدت في ِعِفّرِ

اجِ أَْيضاً. جَّ  الزَّ

ْين ُمْعَرب بالحَ  ْين ِمثْل قِنَّْسِرين ، واألَْصَمِعيُّ يََرى أَنَّ ِعِفّرِ ي : عْنَد ابن قتيبَةَ أَنَّ ِعِفّرِ يٌن قاَل ابُن بَّرِ  بَمْنزلِة ِسنيٍن. (4)َركاِت فيقوُل ِعِفّرِ

. قاَل اللَّْيُث في تْفسيِر اآليِة : هوو  الشَِّديُد الَحّرِ

 وقاَل ُمجاِهُد : هو َطعاٌم ِمن َطعاِم أَْهِل الناِر.

 وقاَل الَكْلبيُّ : هو ما أَْنَضَجت الناُر ِمن لُحوِمهم وَسقَط آِكلوه.

اُك :و ِريعُ  ِلينُ الِغسْ  قاَل الضَّحَّ  .الغَْسل ، فِْعِليٌن من ِغْسِلينٌ  ٌء فهوفخَرَج منه شيْ  َغَسْلتَه ، وكلُّ ُجْرح َشَجٌر في النَّارِ  والضَّ

 ُء.الشَّي ، وفي المْحَكِم : فيه ، به ُغِسلَ  كِمْنبٍَر : ما ، الِمْغَسلُ و

 فأَْوَجَع.َضَرَب  َغسالً : يَْغِسلُ  بالسوطِ  َغَسلَ  ِمن المجاِز :و

 ، والعَْين لُغَةٌ فيه كما َمرَّ ، وقيَل : هي نكاُحه إيَّاها أَْكثََر أَو أَقلَّ ، ومنه جاَمعَها كثيراً  َغْسالً : يَْغِسلُها المرأَةَ  َغَسلَ  ِمن المجاِز أَْيضاً :و

 .«ذِلَك ما بَْين الُجْمعَتَْين وبَكََّر واْبتََكر واْستََمَع ولم يَْلُغ َكفَّرَ  اْغتََسلو َغسَّل َمنْ »الحِديُث : 

ه َطْرفه ، َغسَّل قاَل القتيبيُّ : أَْكثَُر الناِس يَْذهبُون إلى أَنَّ مْعنَى بالتَّْشديِد ،  كغَسَّلَها أَي جاَمَع أَْهلَه قَْبل ُخُروجه للصَّالةِ ألَنَّ ذِلَك أَْجمع لغّضِ

اٍت ، ثم غَسلَ  ءَ وبه ُرِوي الحِديُث أَْيضاً ، ومْعناه أَْسبَغ الُوُضو  الجْمعَة. ُغْسلَ  بْعَد ذِلكَ  اْغتََسلَ  كّل عْضٍو ثاَلَث َمرَّ

َب األَْزَهِريُّ التَّْخِفيف ، وقيَل : اْغتََسلَ  بْعَد الِجماعِ ثم اْغتََسلَ  بالتَّشديدِ  َغسَّل وقاَل ابُن األَْنباِرّي : مْعنَى َر لهذا ، وَصوَّ  َغسَّلَ  للجْمعَة فَكرَّ

 الغَْسلَ  يِد والتَّْخفيِف أَْوَجبَ بالتَّْشد
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__________________ 
 واللسان والتكملة. وانظر ختر ه فيه. 162( ديوان شعر اخلوارج ا يف شعر عمران ا ص 1)
 ( اللسان بدون نسبة ا والتكملة ا قا  الصاغاين : ويرو  : علق  وغسويال والتهذيب.2)
قوله : فيا لير ا كذا خبطه كالصــــــحاح واللســــــان ا قا  يف »وهبامش املطبوعة املصــــــرية :  424/  4واملقايي  ( اللســــــان والتكملة والصــــــحاح 3)

 «التكملة : والرواية فيا مجر ا ال غري
 ( كذا وتنظريه بسنا يقتضي ختفيف الراء ا كما يف اللسان.4)
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َرأَتِه ِسه ألن ه إذا جاَمَض زوحَجته أَ  اغحَتَسرُ و  عل  امح َوَجهاهو بنفح رِ  حح  ا نـََقَله ابُن األَثرِي. للُغسح
 وَطرقَها. أَْكثَر ِضرابَها إذا الفَْحُل النَّاقَةَ  َغَسلَ  ِمن المجاِز :و

يتٍ  ِغْسلٌ  فَْحلٌ و اء ما َعدا األُْولَى ، بالكسر وكُصَرٍد وأَميِر وُهَمَزةٍ وِمْنبَِر وِسّكِ رابِ  ، ستُّ لُغاٍت نَقَلَُهنَّ الفرَّ اِء ، كثيُر الّضِ أَو يُْكِثُر  ، عن الفرَّ

راَب وال يُْلِقحُ  ُجُل. ، عن الِكسائي ، الّضِ  وكذا الرَّ

 ، قاَل لَبيُد : أَوِديَةٌ باليَماَمةِ  وقاَل غيُره : هي .(2): مواِضٌع َمْعروفَةٌ ، عن ابِن ُدَرْيٍد  (1) الَمغاسلُ و

ريًة  ك حـــــــــِ لـــــــــُ ـــــــــًا وَأهـــــــــح ت ـــــــــح ب ي ســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــِ ـــــــــَ رحت ـــــــــَ  فـــــــــقـــــــــد تـ

ر  املــــــــــلــــــــــو      ال  ــــــــــََ غــــــــــاســــــــــــــــــــــــِ
َ

دة فــــــــــاملــــــــــ قــــــــــح (3)ِ  نـــــــــــُ
 

  
 ، قاَل امُرُؤ القَْيِس : بالكسِر : ع بدياِر بَنِي أََسدٍ  ِغْسلٌ و

ٍر  دح اِر قــــــــــــــَ تــــــــــــــَ تــــــــــــــاِر ســــــــــــــــــــــــــــِ ض ابلســــــــــــــــــــــــــــِّ َربــــــــــــــ   تـــــــــــــــَ

رٍ إىل      ــــــــــــــــَود   ِغســــــــــــــــــــــــــــــح اَدهلــــــــــــــــا ال جــــــــــــــــَ (4)فــــــــــــــــَ
 

  
اِعي : : ع آَخرُ  ِغْسلٍ  ذاتُ و  بَْيَن اليَماَمِة والنِّباجِ لبَنِي ُكلَْيب بِن يَْربُوعٍ ثم صاَر لبَنِي نَُمْيٍر ، قاَل الرَّ

ن  بـــــــــــــــــذات  اهلـــــــــــــــــَ َن مجـــــــــــــــــِ رٍ َأ حنـــــــــــــــــَح  ِغســـــــــــــــــــــــــــــــح

ُدوان      ن الــــــــــــكــــــــــــُ دح هــــــــــــَ راُة الــــــــــــيــــــــــــوم ميــــــــــــَح (5)ســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ِم : ع ُغْسلٌ و كةً : َجبَلٌ  َغَسلٌ و ما في العُبَاِب.، ك ُغْسلَةُ  عن يَِمين َسِميراَء وبه ماٌء يقاُل له (6) ، بالضَّ بيَن تَْيماَء وَجبَلَْي  في الطَِّريقِ  ، محرَّ

 يوٌم ، نَقَلَه نَْصُر. (7)بَْينه وبَْين لفَاف  ءٍ َطيِّى

 ، كِقثَْولٍَّة : ة قُْرَب ِحْمَص. (8) الِغْسَولَّةُ و

 ، كما في العُبَاب. فيها الثِّياب يُْغَسلُ  ، على ساِكنِها أَْفضل الصَّالة والسَّالم ، في َطرفِها ، كَمْنِزلٍَة : َجبَّانة بالمدينةِ  (9) الَمْغِسلَةُ و

ئْب من كنى ، بالكسرِ  ِغْسلَةَ  أَبوو  والعَْين لُغَةٌ فيه كما َمّر. الذِّ

رابَ  أَْغَسلَ و اِء. : أَْكثََر الّضِ  عن الفرَّ

َر الحِديُث الَمْذكوُر كما َذَكَرناه قَِريباً. األَْعضاءِ  َغْسلِ  : الُمبالَغَةُ في التَّْغسيلُ و  ، وبه فّسِ

 ، قاَل امُرُؤ القَْيِس : َعِرقَ  أَي اْغتََسلَ و الفََرُس ، كعُنَِي ، ُغِسلَ  قاَل َشِمٌر :و

جـــــــــــــٍة  عـــــــــــــح وحٍر ونــــــــــــــَ َداًء بـــــــــــــَا ثــــــــــــــَ اَد  عـــــــــــــِ  فـــــــــــــعـــــــــــــَ

جح مبــــــــــاٍء      نحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ رِ ِدرَاكــــــــــًا ومل يـ غحســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُ يـ ــــــــــَ (10)فـ
 

  
 وقاَل آَخُر :

ا و  ـــــــــــــاِن كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ  ن ـــــــــــــعـــــــــــــِ وٍح يف ال مـــــــــــــُ  كـــــــــــــر  طـــــــــــــَ

تح إذا      لـــــــَ َتســــــــــــــــــــَ ُر  اغــــــح خـــــــاُء كـــــــاســــــــــــــــــــِ تــــــح (11)ابملـــــــاِء فـــــــَ
 

  
 وقاَل الفََرْزَدُق :

كــــــــــــم  لــــــــــــو  فــــــــــــِإنــــــــــــ 
ُ

َر املــــــــــــ لــــــــــــَ روا حــــــــــــُ ذحكــــــــــــُ  ال تــــــــــــَ

ريح كــــــــــحــــــــــائــــــــــٍ  مل      َد الــــــــــز بــــــــــَ عــــــــــح رِ بـــــــــــَ غحســـــــــــــــــــــــَ (12)تـــــــــــُ
 

  
باخِ. ينبُتُ  نَْبتٌ  ، كَشْمويٍل : الغَْسويلُ و  في الّسِ

بيعِ بِن ِزياٍد السابِق هكذا :  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : َضْرٌب ِمن الشََّجِر ، وقد روى قَْول الرَّ

ِويال  ال ِمثحَر َرعحِيُكم َعلحقا وَغسح
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__________________ 
 ( قيدها ايقوت : ابلضم وكسر السا املهملة. مث قا  : وقرأت خبرت ابن نُباتة السعدي : املغاسر بفتح امليم يف قو  لبيد :1)
 أســـــــــــــــــــــــــــرع فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا قــــــــــــــبــــــــــــــر ذلــــــــــــــك حــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــٌة و 

 ركــــــــــــــاح فــــــــــــــجــــــــــــــنــــــــــــــبــــــــــــــا نــــــــــــــقــــــــــــــدة فــــــــــــــاملــــــــــــــغــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــرُ     

  

 واحدها : مغسر. واملغاسر : أودية قريبة من اليمامة. 36/  3( الذي يف اجلمهرة 2)
 واللسان.« ولسنا ِبريةٍ  ...... فقد نرتعي»وفيه :  118( ديوان ط بريوت ص 3)
 ( لي  يف ديوانه ا والبيت يف التكملة.4)
 «غسر»وانظر ختر ه فيه ا واللسان ومعجم البلدان  271( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( يف معجم البلدان : جبر.6)
 قوله : لفاف ا كذا خبطه والذي يف القاموس وايقوت : لفلف ا ولي  فيهما لفاف.»املصرية : ( هبامش املطبوعة 7)
 ( قيدها ايقوت : الَغُسولة ضبرت قلم.8)
 ( ضبطها ايقوت ابلقلم ابلفتح فسكون ففتح9)
 ا من معلقته والتكملة وبعضه يف اللسان. 58( ديوانه ط بريوت ص 10)
 ( اللسان بدون نسبة.11)
 ديوانه واللسان.( 12)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

تَْين : لُغَةٌ في الغُُسلُ   ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للُكمْيِت يَِصُف ِحماَر َوْحٍش : االْغتِسالِ  ، بالضِم ، لالسِم من الغُْسلِ  ، بضمَّ

ن  ــــــــــــوعــــــــــــا مــــــــــــِ رٍ حتــــــــــــت اأَلالَءِة يف ن  ُغســــــــــــــــــــــــــُ

طــــــــــَ      قــــــــــح ــــــــــَ حــــــــــاٍ  وتـ َتســــــــــــــــــــــــح ــــــــــِ ــــــــــه ب ــــــــــي (1)اِر ابل عــــــــــل
 

  
ةً ِمن الَمَطِر. ةً ما على الشَّجرةِ من الماِء وَمرَّ  يقوُل : يسيُل عليه َمرَّ

 الَجَسِد ُكلّه. َغسل ، بالضِم : تمامُ  الغُْسلُ و

لَتْهو دٍ الَمالئَِكِة ، َرِضَى هللاُ تعالَى عنه ، اْستَْشَهَد يوَم أُحُ  َغِسيلُ  وَحْنَظلَةُ بُن أَبي عاِمٍر األَْنصاِرّي يقاُل له الَمالئَِكةُ ، وأَْوالُده يُْنَسبُون إليِه  غسَّ

 منهم : أَبو إسحَق إْبراهيُم بُن إسحَق بِن إْبراهيَم بِن عيسَى األْنصاريُّ الغَسيليُّ عن بْنَدار وهو َضِعيٌف. الغَسيِليِّين :

ْرني ِمن  «بماِء الثلجِ والبردِ  اْغِسْلنيو»في حِديِث الدُّعاِء : و هللاُ َحْوبَتَك أَي إِثَْمك يْعني طهَّرك منه ، وهو على الَمثَِل. َغَسلَ و أَي َطّهِ

 الذنوِب.

راِب الْمَرأَته ، قاَل الُهَذليُّ : (2) ُغِسلٌ  ورُجلٌ   ، كَكتٍِف : كثيُر الّضِ

وَ   (3) الُغَسرُ ُج َوقحض الَوبِير حَناه اأَلهح
أَي إذا َطلََب َمْن أََصابَتْه العَْيُن ِمن أَحٍد َجاَء إلى العائِِن بقََدحٍ فيه ماء ، فيُْدِخل َكفَّه  «اْستُْغِسْلتُم فاْغِسلُوا العَْيُن َحقٌّ فإذا»في حِديِث العَين : و

ه في القََدح ثم ل يََده اليُْسرى فيصبُّ على يِدِه اليُْمنى ، ثم يْدِخُل يَده اليُْمنى فيصبُّ على َوْجهه فيه ، ثم يْدخِ  يغسلُ  فيه فَيَتََمْضمض ، ثم يمجُّ

م يْدِخُل يَده اليُْسرى يِدِه اليُْسرى ، ثم يْدِخُل يَده اليُْسرى فيصبُّ على مرفِقه األَْيمن ، ثم يْدِخل يَده اليُْمنى فيصبُّ على مرفِقه األَْيسر ، ث

ه ى ثم يْدِخُل يََده اليُْمنى فيصبُّ على قَدِمه اليُْسرى ، ثم يْدِخُل يَده اليُْسرى فيصبُّ على رْكبتِه اليُْمنى ، ثم يْدخُل يدَ فيصبُّ على قَدِمه اليُْمن

ْستعَمُل على رأِْس داِخلَةَ اإِلزاِر ، وال يُوَضُع القََدُح على األَْرِض ، ثم يَُصبُّ ذلك الماُء المُ  يغسلُ  اليُْمنى فيصبُّ على رْكبته اليُْسرى ، ثم

 الُمَصاِب بالعَْين من خلِفه صبَّة واِحَدةً فيَْبرأُ بإِْذِن هللِا تعالَى.

ي ، وأَْنَشَد للفََرْزدِق : الغَاُسولُ و  : َجبٌَل بالشاِم ، عن ابِن بَّرِ

ر  ِإىل  ظــــــــــَ و تــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــُ رمــــــــــ  حــــــــــريــــــــــنــــــــــه  الــــــــــغــــــــــَ  تــــــــــَ

ــــــــــــــِ       ال مــــــــــــــَ جي اب ــــــــــــــَ راٍ  انقــــــــــــــِ ــــــــــــــِ ــــــــــــــااي ب ن ــــــــــــــَ (4)ث
 

  
 َضْرٌب من الشَّجِر. غاسلٌ و

 : األُْشنان. الغَسُّول

 .َغَسلَه ء ُمَطاِوعالشي اْنغََسلَ و

 أَْيِديهم أَي بمَكاِسبِهم. (5)ويقاُل : بَنُوا هذه المِدينَة بغُسالِت 

 رؤوسهم من يوِم الَجَمِل : أَي ما فََرغوا وال تََخلَّصوا. َغَسلوا وما

ويُْطَمَس ،  يُْغَسلَ  من النَُّكِت والِفقَر َغْسالً أَو من َحقّه أَن ُغِسل ، كما تقوُل ُعْرياٌن وَساَذٌج للذي ال يُنّكُت فيه قَائِله كأَنَّما (6) َمْغسولٌ  وَكالُمه

 منقح المهذِب من الَكالِم.ِكنايَةً عن ال الَمْغسولُ  وقد يكونُ 

ه : على َوْجِهه ِحْفلَةٌ. ِغْسلَةٌ  ويقاُل : على َوْجِهه  إِذا كان حَسناً وال ِمْلَح عليه ، كما يقاُل لضّدِ

 حِ.، كَشدَّاٍد : إِْحَدى محاّلِ ِمْصَر ، َحَرَسها هللاُ تعالَى ، وهي محلُّ َسَكني حيَن كتابَتِي في هذا الشرْ  الغَسَّالِ  وعْطفَةُ 

ُء ، وأَبو الَكرم الُمباَرُك بُن البَْغداِديُّ الُمْقِرى الغَسَّال األَْصبهانيُّ ، وأَبو الَخْير الُمباَرُك بُن الُحَسْين الغَّسال وأَبو القاِسِم َطلَحةُ بُن أَْحمدِ 

 الغنّيِ وحفيُده عبُد الّرحمن بُن عبِد الغنّي ، وأَبو بْكٍر أَْحمُد وابنُه عبدُ  الغَسَّال ، وأَبو البََركات محمُد بُن َسْعِد بنِ  الغَسَّال َمْسعود بِن خميس

ثُون  الغَسَّال ، وعبُد هللِا بُن محمد بِن نوحٍ  الغَسَّال ، والشيُخ محموُد بنُ  الغَسَّال بُن خطاب  .(7)الَمُروزيُّ ، ُمحّدِ
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__________________ 
 ( الصحاح واللسان.1)
 واألصر كاألساس يف الشرح والشاهد.« بضم ففتح»ويف الشاهد ا ابلقلم ( ضبطت يف اللسان هنا 2)
 ( اللسان واألساس.3)
 واألصر كاللسان.« ترع  حزينة»وفيه :  41/  2( ديوانه ط بريوت 4)
 ( يف األساس : بغساالت5)
 ( يف األساس : وكالم فالن مغسو  لي  مبعسوٍ .6)
 .1009 - 1008/  3( ذكرهم ا افة يف التبصري 7)
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. الماءَ  (1) َغْشيَلَ   :[غشل] اغانيُّ َدةِ ، وقد أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ ْين المْهَملِة والموحَّ واُب َغْسبََل بالّسِ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

َرهُ  وفي اللّساِن : أَي ْرفيَِّة. ثَوَّ  ، وقد َذَكَره أَْيضاً أَْرباُب األَْبنيِة الصَّ

 يُّ وصاِحُب اللَّساِن.: أَْهَملَه الجْوَهرِ  ، كَجْعفَرٍ  الغَْشفَلُ  : [غشفل]

 ، كما في العُبَاِب. (2) الثَّْعلَبِ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد هو ِمن أَْسماءِ 

 إِذا َكثَُرْت أَْغصانُها وأَْوَراقُها ، َذَكَره الجْوَهِريُّ وغيُره ، وهكذا يُْرَوى : اْخَضأَلَّتْ  ، أَي الشَّجرةُ ، بالُمْعجَمةِ  اْغَضأَلَّتِ  : [غضل]

جــــــــــــــــــاٌع كــــــــــــــــــَبن  زِ   مــــــــــــــــــامــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا َأميحٌ شــــــــــــــــــــــــــــــــُ

وٍن      َرأ َد يف ُغصـــــــــــــــــــــــــــــُ هتــــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  ئـــــــــــــــِ غحضـــــــــــــــــــــــــــــَ (3)مـــــــــــــــُ
 

  
 أَْطبََق َدْجنُها. أَْغَطلَتْ و يوَمنا هذا السَّماءُ  َغَطلَتِ  : [غطل]

 اْلتَبََسْت ُظْلَمتُه. ، َغَطالً : اللَّيُل ، كفَِرحَ  َغِطلَ و

، أَي في األَْصواِت  الظُّْلمِة كالغَْيَطلَِة فيهما أَْيضاً : اْختِالطُ و اْختاَلُط األَْصواِت ، الغَْيطولُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و : الظُّْلَمةُ الُمتَراِكَمةُ. الغَْيطولُ و

 والظُّلمِة.

نَّْورُ و  كالَخْيَطِل ، عن كراعٍ. الغَْيَظُل : الّسِ

َمْخشريُّ ، يقاُل : جاَء في (4) الشَّمُس من َمْشِرقِها كَهْيئَتِها من َمْغِربِها وْقَت الظْهرِ من الضَُّحى حيث تكوُن  الغَْيَطلُ و اغانيُّ والزَّ  ، نَقَلَه الصَّ

 الضَُّحى. َغْيَطلِ 

اُء. بهاٍء : األَكُل والشُّرُب والفََرُح باألَْمنِ  الغَْيَطلَةُ و  ، نَقَلَه الفرَّ

 َغلَبَةُ النُّعاِس. أَْيضاً :و

 الغَياِطلُ  ، وقيَل : اْلتِباُس الظَّالِم وتََراُكُمه ، والَجْمعُ  من اللَّيِل : اْلتِجاُج َسواِدهِ  الغَْيَطلَةُ و النُّعاِس وهي َغَواِلبُه. َغياِطلُ  في األََساِس : َرَكبتهو

 ، قاَل :

ُله َغياِطال و   (5)قد َكساان لَيـح
ي للفََرْزدِق :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 أَلحَيرُ  الَغياِطرِ َتِلرُت الليُر خُمح و 
اِء. وليَس هو ِمن َطغَا َطْغواً ، إِذا أَْسرَف في الظُّْلِم ، كما يُتَبَاَدُر إلى الذَّْهِن  الماُل الُمْطِغي : الغَْيَطلَةُ و ، بل ِمن ، هكذا َذَكُروه ، نُِقل عن الفرَّ

ل ذِلَك.  َطغَِت البَقََرةُ الَوْحِشيَّةُ طغياً ، إِذا صاَحْت ، والثَّْور ِمثْله ، فتأمَّ

ْنيا : الغَْيَطلَةُ و ْنيا أَي نِعَُمها الُمتَراِدفَة. َغياِطلُ  يقاُل : أَْبَطَرتْهم ، نعيُم الدُّ  الدُّ

َر قَْوُل ُزَهْيٍر : الشَّجُر الكثيُر الُمْلتَفُّ  أَْيضاً :و  ، وبه فّسِ

يِّ  غــــــــاَث ِبســــــــــــــــــــــَ تــــــــَ ز  كــــــــمــــــــا اســــــــــــــــــــــح لــــــــةٍ ٍء فـــــــــَ طــــــــَ يــــــــح  غــــــــَ

ُك      رح بـــــــه اَ شـــــــــــــــــــــَ ظـــــَ ـــــح ن ـــــُ يـــــوَن فـــــلـــــم يـ ـــــعـــــُ (6)خـــــــاَف ال
 

  
 ، قاَل امُرُؤ القَْيِس : َغْيَطلٌ  والَجْمعُ 

ر  يـــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــخ يف  رٍ فـــــــــــــــــظـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  غـــــــــــــــــَ

رح      عــــــــــِ مــــــــــاُر الــــــــــنــــــــــ  ِديــــــــــُر ا ــــــــــِ تــــــــــَ (7)كــــــــــمــــــــــا َيســــــــــــــــــــــــح
 

  
ةً و ، َغْيَطلَةٌ  : جماَعةُ الشََّجِر والعُشِب ، وكلُّ ُمْلتّفٍ ُمْختَِلطٍ  الغَْيَطلَةُ  وقاَل أَبو َحنِيفَة :  الطَّْرفاِء. (8) َعةَ جما بالغَْيَطلةِ  َخصَّ أَبو َحنِيفَةَ َمرَّ
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 واْلتِفافُهم. النَّاِس  اْجتماعُ  الغَْيَطلَةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

 : الجماَعةُ. الغَْيَطلَةُ  وقاَل ثَْعلَب :

اِعي : َغْيَطلَة وقاَل غيُره : اْزِدحاُم الناِس ، يقاُل : أَتَانَا في  : أَي في َزْحمٍة ، قاَل الرَّ

تح عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا  فــــــــــــ  تـــــــــــــَ لــــــــــــٍة ِإذا الــــــــــــح طــــــــــــَ يــــــــــــح غــــــــــــَ  بــــــــــــِ

وان      ـــــــــــــــُ ي ـــــــــــــــد  َد وال واعـــــــــــــــِ
َ

انهـــــــــــــــا املـــــــــــــــ دح (9)َنشـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

َبرَ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 1)  .«َغسح
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.2)
 اللسان.( 3)
 وقت الظهر اه. وعل  هامش القاموس : ويف بع  النسخ :« العصر»( يف القاموس : 4)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.5)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 50( ديوانه ط بريوت ص 6)
 والصحاح. 429/  4واللسان والتهذيب واملقايي   111( ديوانه ط بريوت ص 7)
 القاموس ابلضم.( ضبطت يف 8)
 واللسان والتهذيب. 271( ديوانه ط بريوت ص 9)
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باِء والبَقَرِ  أَْيضاً :و  ، كما في العُبَاِب. الغَياِطلُ  ، والَجْمعُ  ذاُت اللبَِن من الّظِ

َجعََل  إِذا َغْيَطلَ و هكذا ُمْقتََضى ِسياقِه وهو َغلٌَط ، والصَّواُب : َغْطيَلَ و ونِْعَمته. اتََّسَع في ماِلِه وَحَشِمه على الياِء إِذا ، بتَْقديِم الطَّاءِ  َغْطيَلَ و

 بتَْقديِم الياِء على الطاِء. َغْيَطلَ  ، ومنه إِلى آخِر ما ذُِكَر ُكلّه البَقَرِ  أَي الغَْيَطلِ  تِجاَرتَه في

 .عن الهجرّيِ  واْرتَفَعَت أَْصواتُهم فيه القوُم في الحديِث : أَفاضوا َغْيَطلَ و

ْوَضةُ  الغُوطالَةُ و ِم : الرَّ  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. ، بالضَّ

ً  اْغَطأَلَّ و  ، نَقَلَه أَبو ُعبَْيٍد. : َرِكَب بعُضه بعضا

وِض للّسهيلّيِ : اغانيُّ لحَ  الغَْيَطلَةِ  البَْحُر : َهاَج واْغتَلَى ِمن اْغَطأَلَّ  وفي الرَّ  سَّان ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :وهي الظُّْلمةُ ، انتََهى ، وأَْنَشَد الصَّ

ًة  لــــــــَ امــــــــِ ــــــــُح شــــــــــــــــــــــَ ب  الــــــــرِّي ُر حــــــــَا هتــــــــَُ حــــــــح  مــــــــا الــــــــبــــــــَ

ر       ئــــــــــِ طــــــــــَ غــــــــــح ــــــــــَ ِد  فــــــــــيـ ربحَ ابلــــــــــز بــــــــــَ ي الــــــــــعــــــــــِ رحمــــــــــِ ــــــــــَ (1)ويـ
 

  
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : البَقَرةُ الَوْحِشيَّةُ ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ. الغَْيَطلَةُ 

 وقاَل ثَْعلَب : هي البَقَرةُ ، فلم يَُخّص الَوْحِشيَّة ِمن غيِرها.

 .َغْيَطالتِهمو َغْيَطلَتَهم الَجلبَةُ ، يقاُل : َسِمْعت الغَْيَطلَةُ و

 الحْرِب : كثرةُ أَْصواتِها وُغباِرها. َغْيَطلَةُ و

 ناِعَمةٌ ُمْلتَفَّةُ األَْوراِق ، وهكذا يُْرَوى قَْول الشاِعِر : ةٌ ُمْغَطئِلَّ  وُغُصونٌ 

 (2) ُمغحطَِئل هتـََرأ َد يف ُغُصوٍن 
هم الغَياِطلُ و وا الغَْيَطلَةُ  ، بَنُوسهٍم ألَنَّ أُمَّ ألَنَّ رُجالً منهم قَتََل جانا َطاَف بالبَْيِت َسْبعاً ثم َخَرَج ِمن الَمْسجِد فقَتَلَه  بالغَياِطلِ  ، وقيَل : إِنَّما سمُّ

 فأَْظلَمت مكَّةَ حتى فَِزعوا من شدَّةِ الظُّْلمِة التي أََصابَتْهم.

وِض للسَّهيلّيِ. الغَْيَطلَةُ و  الظُّْلمةُ الشديدةُ ، كما في الرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ُء ، بالظاِء المشالِة : َرِكَب بعُضه بَْعضاً ، نَقَلَه ابُن القَطَّاعِ.الشي اْغَظأَلَّ  : [غظل]

 ُغفُوالً : تََرَكهُ وَسَها عنه.و َغْفلةً  عنه َغفَلَ  : [غفل]

 ، كفَِرَح : ثم َرأَْيت في بعِض المصنَّفاِت : َغِفلَ  قاَل شْيُخنا : َصِريُحه أَنَّه كَكتََب ، وَحَكى بعُضهم فيه

ت لـــــــــح فـــــــــِ رِهـــــــــا  غـــــــــَ ـــــــــفـــــــــاِء مث بـــــــــكســـــــــــــــــــــــح  بـــــــــفـــــــــتـــــــــِح ال

ارِعو      ضـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
امل ح الـــــــــــــفـــــــــــــاِء جـــــــــــــَ تـــــــــــــح ّم وفــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

  

حـــــــــــاً و  حـــــــــــ  اَء مصـــــــــــــــــــــــــَ م جـــــــــــَ ه ابلضـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــكـــــــــــن  ل

  
ضو    امـــــــــِ طـــــــــًا لســـــــــــــــــــــــَ بـــــــــح ح ضـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــح ٍة ابلـــــــــفـــــــــَ لـــــــــ   يف قـــــــــِ

  
ه ذِلَك انتََهى قْف عليه في شيثم قاَل : وهذا الذي أََشاَر إلى قلَّتِه ال أَْعِرفُه ولم أَ  ٍء من المصنَّفاِت اللُّغَويِة على َكثْرةِ االْستِْقراء فاْنُظْر صحَّ

ي في  : الغُفُول وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

يـــــــــــــــا  ر ٍة  * فـــــــــــــــانـــــــــــــــك هـــــــــــــــالن والـــــــــــــــلـــــــــــــــ  غـــــــــــــــِ  بـــــــــــــــِ

َايم عــــــــــــــــنــــــــــــــــك      ُدوُر ويف األح فــــــــــــــــو ُ تــــــــــــــــَ (3)غــــــــــــــــُ
 

  
ُجُل : َغفَلَ  أَو عنه غيُره ، كأَْغفَلَهُ   أَو تََرَكه على ذُْكٍر ، هذا نَّص كتاِب ِسْيبََوْيه. إليه َغْفلَتَه وصَّلَ  أَْغفَلَهُ و عنه َغفَلَ و صاَر غافِالً. الرَّ

 .الغَْفلَةُ  واالسمُ  َء تََرْكتَه َغفالً وأَْنَت له َذاِكٌر ،الشي أَْغفَْلتَ  وفي العَْين :
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م،  (4) ، محّركةً  الغَفَلُ و  ، واْقتََصَر ابُن ِسْيَده على األُْولَيَْين. والغُْفالُن ، بالضَّ

ٌل ظاِهٌر ، فالُمصرُح به في غيِره ِمن الدََّواوين أَنَّها مصادر ، انتهى.  وقال َشْيُخنا فيه تأَمُّ

كةً ال يكونُ  الغَفَلُ و اسٌم وأَْيضاً َمْصدرٌ  فالغَْفلَة  محرَّ

__________________ 
 والتكملة. 63بريوت ص  ( ديوانه ط1)
 .«عضر»وتقدم يف مادة  كبن زمامها أمي شجاعٌ  « :غضر»( صورة يف اللسان 2)
 .«الليا »بد  « الّلياد»كذا ابألصر ا واللسان :   (*)
 وهبامش اللســـان : قوله :« قوله : فانك ا كذا خبطه بال نقرت ا ويف اللســـان : فببك ا وكال ا تصـــحيف فحرره»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

 فابك هال ا كذا يف األصر.
ء الفعــر من ابب تعــب ا الــذي حكــاه شـــــــــــــــارح املواهــب عنــد الكالم عل  شــــــــــــــ  صـــــــــــــــدره ا ( عل  هــامش القــاموس : لعــر هــدا وجــه جمي4)

 : الفعر من قعد ا ومل حيك ابب تعب ا اه ا نصر ولذا قا  يف املصباح «وا َلْو تَ ْغُفُلونَ َكَفرُ   الَِّذينَ  َودَّ » القرآن يف والذي ا وسلمعليههللاصلى
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َنداً وأَم ا الُغفحالُن ابلضــِم فإن ه حُيحتمر َأن يكونَ  دح هلا ســَ َرجوحِة الجي ذََكَرها هو ومل جنَِ
ران مصــدراً إال  يف الل غِة امل دراً كُغفح  َمصــح

كِم قاَ  الشاِعُر : ُحح
 ا وَأن يكوَن الاً ويف امل
ُن يف  فـــــــــــــــَ إذ حنـــــــــــــــح ـــــــــــــــا  رٍ غـــــــــــــــَ ن رَبُ  ـــــــــــــــَِّ  وَأكـــــــــــــــح

اان      ريح نــــــــــــا اجلــــــــــــِ راقــــــــــــُ َو  وفــــــــــــِ ــــــــــــ  رحُف الــــــــــــنـ (1)صــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ْيدَ »في الحِديِث : و  .َغْفلة أَي يَْشتَِغُل به قَْلبه ويَْستولي عليه حتى تَِصير فيه «َغفَلَ  من اتَّبََع الصَّ

 على ما قالَهُ الحرالّي : فَْقد الشُّعوِر بَما َحقَّه أَْن يَْشعَر به. الغَْفلَةو

اِغُب : هو َسهٌو يَْعتَِري من قلَِّة التَّحفُّظ والتَّيَقُّظ. ِء :وقاَل أَبو البَقاِء هو الذَّهوُل عن الشي  وقاَل الرَّ

 وقيَل : متابَعَةُ النَّْفِس على ما تَْشتَهيه.

ُده تَّغَفُّلُ الو (2) التَّغافُلُ و  .الغَْفلة أَي تَعَمُّ

حاحِ : ياق أَنَّهما بْمعَنى واِحٍد ، وقد فرَق بعضُهم فقاَل : َغْفلَتَه إذا اْهتَبَْلت تغفَّْلتُهو عنه تَغَافَْلت وفي الّصِ دَ  تَغَافَلَ  ، وظاِهُر هذا الّسِ  الغَْفلة تَعَمَّ

 .َغْفلة : َختََل في تَغَفَّلو ُء عليه هذا النَّْحو.على َحّدِ ما يَِجي

يت. ءٍ ال تُْعنَى بشي غافِلٌ  : أَْن يْكِفيَك صاِحبُك وأنتَ  التَّْغفيلو ّكِ  ، قالَهُ ابُن الّسِ

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. كُمعَظٍَّم : من ال فِْطنة له ، الُمغَفَّلُ و

المزنيُّ ، له وألَبيِه صْحبَةٌ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما ، وهو فَْرد على ما قالَهُ الذََّهبي. قاَل الحافُِظ :  ُمغَفَّلٍ  ، وهو عبُد هللِا ابنُ  اسمٌ  أَْيضاً :و

ضاً : بْشُر ، وِمن ولِده أَيْ  ُمغَفَّل َرَوى عنه ابنه غفيل اْسُمه يَِزيد ، وله ابٌن آَخُر اْسُمه ِزياد ، َرَوى عنه ابنهُ خزاعيُّ بُن ِزياٍد ، وآَخُر اْسُمه

َل إلى َمْرَو فَسِمَع منه أَبو صاِلحٍ سلمويه ، وحفيُده محمُد بُن عبِد هللِا ابن ُمغَفَّل بِن عبد هللِا بنِ  ُمغَفَّل بُن َحسَّان بنِ   ُمغَفَّلِ  َسَكن هَراةَ ثم تحوَّ

ة بِن بِْشِر بِن َحسَّان يَكنى أَبا الُحَسْين كان شيُخ الجماَعِة بهَراةَ ، وحفيُده  َرئيُس هَراةَ أَبو محمٍد بُن عبِد هللِا بِن محمِد المزنيُّ أََحُد األَئمَّ

رين ِمن غيِر هذا البَْيت أَبو  350عظََّمه الحاِكُم ِجّداً ، َماَت َسنَة  ، َذَكره األَمير فََظَهَر أَنه ليَس فرداً ، كما قالَهُ الذََّهبي ، بل وفي الُمتأَّخِ

ابوني في َذْيله. (4)بِن علّيِ الَواِسِطّي عن أَبيِه ، وعنه ُعَمُر ابن يوسف َخِطيب بَْيت االبار  لُمغَفّ  بنُ  (3)اليَْقظان   نَقَْلته من خّطِ ابِن الصَّ

 التي ال تَْمتَنُع من فَِصيٍل يَْرضعُها وال تُبالي َمْن َحلَبها. كَصبُوٍر : النَّاقةُ البَْلهاءُ  ، الغَفُولُ و

ِم : الغُْفلُ و ه ، بالضَّ  .أَْغفال ، والَجْمع أُْغِفل فهو كالُمقَيّد الذي َمن ال يُْرَجى خيرهُ وال يُْخَشى َشرُّ

 ما ال َعالَمةَ فيه ِمن الِقداحِ والطُُّرِق وغيِرها ، وماال ِعماَرةَ وفيه من األَرضيَن. : الغُْفلُ و

حاحِ :  ا وال أَثَر ِعماَرةٍ.ال علم به ُغْفل الَمواُت ، يقاُل : أَْرضٌ  األَْغفالُ  وفي الّصِ

 َسْبَسٌب َميِّته ال َعالَمةَ فيها ، قاَل : الغُْفلُ  وفي المْحَكِم :

هاِمِه 
َ
َن ابمل  (5) اأَلغحفا ِ يرتحكح

 لنا إنَّ  ألَُكْيِدرَ  ، وسلمعليههللاصلىفي كتابِِه و ، والَجْمُع كالَجْمعِ. ُغْفلٌ  وكلُّ ال ما َعالَمةَ فيه وال أَثَر ِعماَرة ِمن األَرضيَِن والطُُّرِق ونحِوها

 أَي الَمْجهولَة التي ليَس فيها أَثٌَر يُْعَرُف. األَْرِض  أَْغفالَ و والَمعاِميَ  الضاِحيةَ 

 كأَنَّهم َجعَلوا كّل جْزٍء منها ُغْفالً. أَْغفالٌ  وَحَكى اللّْحيانيُّ : أَرضٌ 

 .ُغْفلٌ  ما ال ِسَمةَ عليه من الدَّوابِّ  كذِلَك كلُّ و ، : ال أَْعالَم فيها يُْهتدى بها أَْغفالٌ  وبِالدٌ 

 : ال ِسَمةَ عليها. ُغْفلٌ  دابَّةٌ 

َدقة ، ومنه ُغْفلٌ  وناقَةٌ   أَي ال ِسَمات عليها. «أَْغفالٌ  ولنا نَعٌَم َهَملٌ »حِديُث طهفَةَ :  : لم تُْوَسم ِلئاَلَّ تَِجب عليها الصَّ

 له وال ُغْرَم عليه من الِقداحِ.ما ال نَصيَب  أَْيضاً : الغُْفلُ و
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وتـََغاَفَر ا وتـََغف ر : تـََعم َدُه.2)
 أبو اليقظان ُمَغّفر. 1302/  3( يف التبصري 3)
 قر .( يف ايقوت : بيت اآابر : قرية يضاف إليها كورة من غوطة دمش  فيها عدة 4)
 ( اللسان بدون نسبة ا ونسبه يف التهذيب لذي الرمة ا والبيت يف ديوانه برواية :5)

 طــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــرود الــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــن األلــــــــــــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــــن ابملـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــار  األغـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــا ِ       ي
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، على لفِظ الواِحِد ، ليَسْت فيها فُروٌض وال لها ُغْنم وال عليها ُغْرم ، وكانت تُثَقَّل بها الِقداُح َكراِهيَّة التَُّهَمِة  ُغْفلٌ  وقاَل اللِّْحيَانيُّ : قِداحٌ 

 أَّولُها الُمَصدَُّر ثم الُمَضعَُّف ثم الَمنِيح ثم السَِّفيح. يْعني بتثقّل تكثّر ، قاَل : وهي أَْربَعَة :

جاِل : الغُْفلُ و  ، وقيَل : هو الذي ال يْعرُف ما عْنَده. من ال َحَسَب له من الّرِ

 .أَْغفالٌ  الذي لم يُسمَّ ولم يُْعرف ، والَجْمعُ  الشَّاعُر الَمْجهولُ  أَْيضاً :و الشَّْعُر الَمْجهوُل قائلُه. : الغُْفلُ و

 ، عن أَبي َحنِيفَةَ. أَوباُر اإِلبِلِ  : الغُْفلُ و

 وَكتََمه. تَْغفيالً : َستََره َغفَّلَهُ و

اجيّ  َكمْرَحلٍَة : العَْنفَقَةُ  ، الَمْغفَلَةُ و جَّ  بالَمْغفَلةِ  عليك»في حِديِث بعِض التابِِعين :  ، وقد جاءَ  ال جانِبَاها ، وَوِهَم الجْوَهِريُّ  ، عن الزَّ

يت (1) «والَمْنَشلة  عنها. يَْغفَلُ  ألّن كثيراً ِمن الناِس  َمْغفَلة يُِريُد االْحتِياط في َغْسِلهما في الُوضوِء ، ُسّمِ

 ِء ببْعِضه.ء بعُضه فهو من التَّْعبيِر عن الشيوقاَل شْيُخنا ُمِجيباً ِمن قبل الجْوَهِريَّ ال وهَم إذ جانِب الشي

 ابُن الخياط حيُث َضبََطه بالعَْيِن والقاِف وتَِبعه أُناُس ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، من بَنِي ُهَذْيٍل ، وقد َشذّ  : َجدُّ عبِد هللِا بِن َمْسعودٍ  غافِلٌ و

 وَغلَّطه آَخُرون ، قالَهُ شْيُخنا.

 ع. : غافِلٌ و

بو يَْكُسوم ِمن بِن كاِهٍل ، هو الذي أُْخِرج بأَُسَراه كْنَدةَ وِحْميََر مع َمْعِقِل بِن ُخَوْيلٍد حيَن َرَجَع أَ  بُن َصْخٍر أَخو بَنِي قَُرْيٍم بِن صاهلَةَ  غافِلُ و

 اليََمِن.

 ِمن العََرِب. كُجَهْينَةَ : بَْطنٌ  ، ُغفَْيلَةَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : بَنُوو

 في السُّكوِن. بِن َسلَمة بُن َعْوفِ  ُغفَْيلَةُ  قاَل ابُن َحبيٍب :و

 بِن َعويج (2) بنُت عاِمِر بِن عبد هللِا بِن َعبيدِ  ُغفَْيلةُ  بَاِب :في العُ و ، ومن َعَداهما فهو بالفتِح والعَْين والقاِف. بُن قاِسٍط في َربيعَةَ  ُغفَْيلةُ و

 العدويَّة.

ُ تعالَى عنه ، له في جّرِ اإِلزاِر. كُمْحِسٍن ، َصحابيٌّ  الغَفَارّي ، ُمْغِفلٍ  ُهبَْيُب بنُ و  َرِضَي ُّللّاِ

. أَْغفَلَ  ألَنّه ُمْغِفل قاَل ابُن فهد : قيَل ألَبيهِ   ِسَمةَ إِبِِله ، وهو فَْرد على ما قالَهُ الذَّهبيُّ

واِلُد َسالَمِة اْمَرأَة لها ُصْحبَة ، فقيَل : معقَل ، وقيَل : كوالِد ُهبَْيٍب َوقََع هذا االْختِالف بَْين ُرَواة ِسنَن  ُمْغفل وقاَل الحافُِظ : واْختُِلف في َضْبط

 أَبي َداود.

كةً الكثيرُ  الغَفَلُ و  ، عن أَبي العبَّاِس.  الرفيعُ ، محرَّ

 ِمن َعْيشه أَي َسعَة. َغفَلٍ  ، يقاُل : هو في السَّعَةُ من العْيِش  أَْيضاً :و

 ، عن ابِن ِسْيَده. كُمعَظٍَّم : بَْطنٌ  الُمغَفَّلِ  بَنُوو

 ، كاَن في حدوِد األَْربَعمائة واألَْربَِعين ، َرَوى َشيئاً. كُزبَْيرٍ  البَحتريُّ ، ُغفَْيلٍ  كاِمُل بنُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 بِن غنيمةً العاِمِريُّ عن عبِد الملِك بِن شعبَةَ ، وعنه السَّلفّي. (3)بُن محمِد بِن غفيِل  ُغفَيلُ 

 الُكوفيُّ ِشيعّي عن اإِلماِم الباقِِر. ُغفَْيلَةَ  وأَبو

حمن بنِ  ويَِزيُد بنُ   عن أَبي ُهَرْيرة. ُغفيلَةَ  عبِد الرَّ

وا  .غفلة وقد سمُّ
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اه غافِالً ، وكَذِلكَ  أَْغفَلَهو  : َسأَلَه َوْقت ُشْغله ولم يَْنتَظر َوْقت فَراِغه. أَْغفَلَهو تَْغفيالً  َغفَّلَه : أَصابَه غافِالً ، أَو َجعَلَه غافِالً أَو َسمَّ

 .َغْفلَته واْستَْغفَلَه : تَحيَّن تَغَفَّلَهو

 : ال ِلْقحةَ فيها. أَْغفالٌ  ونَعَمٌ 

 ما تَبِضٌّ ، يصُف َسنةً أََصابَتْهم فأَْهلَكت جياَد مالهم. أَْغفالٌ  وقاَل بعُض العََرِب لنا نَعَمٌ 

__________________ 
 .«كذا يف اللسان  قوله : واملنشلة هي موضض حلقة اخلامت ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة بضم ففتح.2)
 ُغفير بن  مد بن غنيمة بن ُغفير 961/  3( يف التبصري 3)
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اجِز : الغُفُلُ و ْعِر ، أَْنَشَد ثَْعلَب قَْوَل الرَّ تَْين : هي الناقَةُ ال ِسَمةَ عليها ، بالضِم أَو لضُرورةِ الّشِ  ، بضمَّ

هـــــــــــح  رح بـــــــــــاَء ال عـــــــــــيـــــــــــَش إال  كـــــــــــر  صـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــُ  غـــــــــــُ

رح      غــــــــــِ وحض شــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــاَوُ  ا ــــــــــوَض إذا ا ــــــــــَ (1)تــــــــــَ
 

  
 .أَْغفالٍ  ، كُمْحِسٍن : صاِحُب إبِلِ  ُمْغِفلٌ  ورُجلٌ  ُمْغِفل إذا لم يَُسمها فهو أَْغفَلَها وقد

 : لم تُْمَطر ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن الِكسائي. ُغْفل وأَْرضٌ 

 .غافِلٌ  فيها وهو (2): لم يَُجّرب األُموَر ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ وتََخدَّعه يَِمينه َحنَّثته  ُغْفلٌ  ورُجلٌ 

 : ُجّرد عن العََواِشر وغيرها. ُغْفل ومصَحفٌ 

 : لم يَُسّم واِضعُه. ُغْفل وكتابٌ 

 عنك َشيئاً أَي دع الشَّّك يأْتي ِذْكرها في ما آخر الكتاِب. أَْغفله ِسْيبََوْيه : ماوفي كتاِب 

هما ، الغُلَّةُ و الغُلُّ  : [غلل] كةً ، الغَلَلُ و ، بضّمِ ً  أَو َحرارةُ الَجْوفِ  وَحَراَرتُه قَلَّ أَو َكثَُر ، العََطُش أَو ِشدَّتُه : ُكلُّه كأَميرٍ  الغَِليلُ و ، محرَّ  لَْوحا

ِم ، فهو ُغلَّ  وقد واْمتِعاضاً ،  .الغُلَّة بَيِّن ُمْغتَلٌّ و َمْغلولٌ و َغليلٌ  ، بالضَّ

نٌ  غالٌّ  بعيرٌ و  لم يَْقِض ِريَّه. اْغتَلَّ و ُغلَّةً  بفتِحهما يَغَلُّ  البَعيرُ  َغلَّ  وقد : َشديُد العََطِش ، وَغالَّ

ا في األَْصل فالَماِضي مْكسوٌر كَملَّ يَِملُّ كما هو الّسماُع ، والِقياُس ألَنَّ َعْينَه والَمه ليَسا قاَل َشْيُخنا : قَْولُه بفتِْحهما ، هذا في الظاِهِر ،  وأَمَّ

 أَو أَحَدهما حرُف حلٍق ، انتََهى.

ً و ، بالَكسر ، كالِغلِّ  والَحَسدُ  : الِحْقدُ  الغَليلُ و ْغنُ  أَْيضا  .(ِغلّ  ) (3) (َونَ َزْعنا ما يف ُصُدورِِهْم ِمنْ )والِغشُّ والعََداوةُ ، قاَل هللاُ تعالَى :  الّضِ

اُج أَي ال يَْحُسُد بعُض أَْهِل الجنَِّة بعضاً في ُعلُّوِ الَمْرتبِة ، ألنَّ الَحَسدَ  جَّ أَةٌ من ذِلكَ  ِغلٌّ  قاَل الزَّ  َغلَّ  وقد ، وهو أَْيضاً َكَدٌر ، والجنَّةُ مبرَّ

حاحِ :  للنَّاقةِ  ، وكذِلَك بالعَِجْين النََّوى يُْخلَُط بالقَتِّ  : الغَِليلُ و ، من َحّدِ َضَرَب ، ِغالًّ إذا كاَن ذا ِغّشٍ أَو َضْغن وحْقٍد. يَِغلُّ  َصْدُره ، وفي الّصِ

 للنَّاقِة ، وأَْنَشَد لعلقمة. َغلَْلت : تُعلفُه النَّاقةُ ، تقولُ 

ِديِّ  هــــــــــح َءة كــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــنـــــــــــ  ال  رّ ســــــــــــــــــــــــُ  هلــــــــــا  غــــــــــُ

وم      جـــــــــُ عـــــــــح ر اَن مـــــــــَ و  قــــــــــُ ئـــــــــة مـــــــــن نـــــــــَ يـــــــــح (4)ذو فــــــــــَ
 

  
با بالنََّوى الذي بَعَرتْه اإِلبُِل ، سها قَْولُه : ذو فَْيئة أَي ذو َرْجعَة ، يُريُد أَنَّ النََّوى ُعِلفته اإِلبُِل ثم بَعَرته فَهو أَْصلَب ، شبّه به نُسوَرها واّمال

ته الناقةُ فَرَمتْه لَصالبَتِه ، يَتو والنَّْهديُّ الشيُخ الُمِسّن فعََصاه َمْلساء ، وَمْعُجوم : َمْعُضوض أَي عضَّ ا ُسّمِ  َغِليالً. َحراَرةُ الُحّبِ والُحْزنِ  ُربمَّ

 :، قاَل النَِّمُر بُن تَْولَْب  خانَ  إْغالالً : أََغلّ و

ٍر  ــــــــــــَ ف وح ــــــــــــَ ــــــــــــه نـ ن ــــــــــــح زة اب ا محــــــــــــَح ــــــــــــ  َز  ُ  عــــــــــــن  جــــــــــــَ

رٍّ جـــــــــــــــزاَء      غـــــــــــــــِ ِة كـــــــــــــــاذُب  مـــــــــــــــُ (5)ابأَلمـــــــــــــــانـــــــــــــــَ
 

  
ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َك ابلـــــــــــَوفـــــــــــاِء ومل تـــــــــــكـــــــــــن  َت نـــــــــــفســــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــح د   حـــــــــــَ

نــــــــــة      ر خــــــــــائــــــــــِ دح رّ لــــــــــلــــــــــغــــــــــَ غــــــــــِ ُض  مــــــــــُ بــــــــــَ (6)اإلصــــــــــــــــــــــــح
 

  
.أَي ال ِخيانَة وال  «ال إْغالَل وال إِْسالل»الحِديُث :  ومنه حاحِ ، وقد ذُِكَر في َسلَّ  َسِرقَة ، ويقاُل : ال رْشوة ، كما في الّصِ

ازّي :و  .غالَّة ، الواِحَدةُ  َغوالَّ  ، وَصَدَرت أَساَء َسْقيَها فلم تَْروَ  إِْغالالً : إبِلَهُ  أََغلَّ  قاَل نَِصيُر الرَّ

ُمْهَملِة اإِلبَِل إذا أَْصَدْرتها ولم تَْروها ، بالغَْين ، وهي َحراَرةُ العََطِش ، وقد َرَواه أَبو ُعبَْيٍد عن أَبي َزْيٍد بالعَْين ال أَْغلَْلت وقاَل األَْزَهِريُّ :

 .َغوالّ  ِمن إِبِلٍ  غالَّةٌ  وهي هي َغلَّتْ  وقد وهو تَصحيٌف وقد تقدََّم ،

 وتََرَك بعضه ُمْلتِزقاً بالجْلِد. أََخَذ بعَض اللّْحِم والشَّْحِم في السَّْلخِ  إذا في الجْلدِ  الجاِزرُ  أََغلَّ و
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( كذا ا وعبارة األساس : وتـََغّفلته ميينه : حنثته فيها وهو غافر.2)
 .47( ا جر اآية 3)
 ويروي عجزه :واللسان والصحاح  54بيت رقم  120( لعلقمة بن عبدة ا مفضلية 4)

 منظم من نو  قرآن معجوم
والصــحاح والتهذيب  376/  4وفيه : مجرة بد  محزة ا وانظر ختر ه فيه ا واللســان واملقايي   332( شــعراء إســالميون ا شــعر النمر ا ص 5)

16  /92. 
 ( اللسان.6)
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 أَي َعَطشْت. فالٌن : اْغتَلَّْت َغنَُمه أََغلَّ و

نَ الواِدي : أَْنبَ  أََغلَّ و  لنَْبٍت يَأْتي ِذْكُره. غالّ  ، بالضِم َجْمع َت الغاُلَّ

 قَِريباً. الغَلَّة ، ويَأْتي مْعنَى القوُم : بَلَغَْت َغلَّتُهم أََغلَّ و

ياُع أَْعَطتِ  أََغلَّتِ و َشدََّد النََظرَ  إذا (1) البََصرَ  الرُجلُ  أََغلَّ و  ْصلُها باٍق ، قاَل ُزَهْيٌر :ٍء وأَ إذا أَتَْت بشي ُمِغلَّة فهي الغَلَّةَ  الّضِ

رح  ـــــــــِ ل غـــــــــح ـــــــــُ تـ ـــــــــَ ـــــــــكـــــــــم مـــــــــا ال  فـ رّ ل غـــــــــِ ـــــــــُ هـــــــــا  ت ـــــــــِ ل  أَلهـــــــــح

ِم      يـــــــــــٍز وِدرحهـــــــــــَ فـــــــــــِ راِ  مـــــــــــن قـــــــــــَ رً  ابلـــــــــــعـــــــــــِ (2)قـــــــــــُ
 

  
اجُز :  وقاَل الرَّ

نـــــــــــد  ح  ن عـــــــــــِ ٌر جـــــــــــاء مـــــــــــِ يـــــــــــح ر ســـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــَ  أَقــــــــــــح

ِة      نـــــــــــــــــ  رحَد اجلـــــــــــــــــَ رُِد حـــــــــــــــــَ هح حيـــــــــــــــــَح لـــــــــــــــــ  غـــــــــــــــــِ
ُ

(3)املـــــــــــــــــ
 

  
ن أَي يُْنَسُب إلىيُغَلَّ  (4)، ومنه قِراَءةُ َمن قََرأَ : وما كان لنبّيِ أَْن  والِخيانةِ  الغُلُولِ  فالناً : نََسبَه إلى أََغلَّ و ، وهي قراءةُ  الغُلولِ  . أَي يَُخوَّ

اُء أَْيضاً. وقيلَ  يت ، ونَقَلَه الفرَّ ّكِ ُق ، قالَهُ ابُن الّسِ  : مْعناه على هذه ال يَُخّونه أَْصحابُه ، أَو ال يَُخان ، أَي ال أَْصحاِب عبِد هللِا ، يُِريُدون يسرَّ

 .(َوما كاَن لَِنِبّ  َأْن يَ ُغلَّ )يُْؤَخذُ من َغنِيَمتِِه ، وكاَن أَبو َعْمٍرو بُن العاَلِء ويونُس يَْختاران : 

ي : قلَّ أَن تَِجَد في َكالِم العََرِب : ما كان لفالٍن أَن يُ  ْضَرَب على أَْن يكوَن الِفْعل َمْبنيّاً للَمْفعوِل ، وإِنَّما تَِجده َمْبنيّاً للفاعَل ، وقاَل ابُن بَّرِ

ة  َوما كاَن )قَِراَءة َمْن قََرأَ : كقَوِلَك ما كان لُمْؤِمن أَْن يَْكِذَب ، وما كان لنبّيٍ أَن يَُخون ، وما كان لُمْحِرم أَن يَْلبَس ، قاَل : وبهذا يْعلم صحَّ
 ، على إْسناد الِفْعل للفاِعِل ُدْون الَمْفعوِل. ( َأْن يَ ُغلَّ لَِنِبّ  

كأََغلَّ ، أَو  ، وهي قَِراَءةُ ابن َكثِير وأَبي َعْمٍرو وعاِصٌم وروحٍ وَزْيدٍ  (َوما كاَن ِلَنِبّ  َأْن يَ ُغلَّ )، ومنه قَْولُه تعالَى :  ُغلوالً : خانَ  َغلَّ و

 والَمْغنَِم. ءِ خاصٌّ بالفَيْ 

يت : لم نَْسَمْع في الَمْغنَِم إِالَّ  ّكِ ا  الغُلولُ  ُغلُوالً. وقاَل أَبو ُعبَْيد : َغلَّ  قاَل ابُن الّسِ ِمن الَمْغنَم خاصَّة وال نََراه ِمن الخيانَِة وال ِمن الِحْقد ، وممَّ

 بالضِم. الغُلوِل َغلَّ يَغُلّ  ، بالكسِر ، وِمن َغلَّ يَِغلُّ  ، وِمن الِحْقد أََغلَّ يُِغلُّ  انَةِ يُبَيِّن ذِلَك أَنَّه يقاُل ِمن الِخي

يت ُغلوالً ألَنَّ األَْيِدي فيها َغلَّ  ٍء ُخْفية فقدالِخيانَةُ في الَمْغنَم والسَّرقة ، وكلُّ َمْن َخاَن في شي الغُلولُ  وقاَل ابُن األَثير : أَي يُْجعَُل  تُغَلُّ  ، وُسّمِ

 .الغُلّ  فيها

 ، يقاُل : كغَْلغَلَ  ل قَِضيبَه من غيِر أَن يَْرفَع األَْليةيْعنِي ِمن الِكباش ما يُْدخِ  يُِغلّ  وقاَل بعُض العََرِب : ومنها ما ِء َغالًّ أُْدِخلَ في الشَّي َغلَّ و

 إذا أَْدَخلَه. َغْلغَلَهو َغلَّه

. َغلَّه ، وهو ُمطاِوعُ  كاْنغَلَّ  فالٌن الَمفاوَز أَي َدَخلَها وتَوسََّطها ، َغلَّ  يَتعدَّى وال يَتَعدَّى ، ويقاُل : َدَخلَ  أَْيضاً : َغلَّ و  غالًّ

ِة يَِصُف الثَّوَر والِكناَس : تَغَْلغَلَ و ءِ شيفي ال تَغَلَّلَ و مَّ  : َدَخَل فيه ، يكوُن ذِلَك في الَجواِهِر واألَْعراِض ، قاَل ذُو الرُّ

يـــــــــــــقـــــــــــــٍة  رُه عـــــــــــــن كـــــــــــــرِّ ســـــــــــــــــــــــــــاٍ  َدقـــــــــــــِ فـــــــــــــِّ  حيـــــــــــــَُ

َر  و      ـــــــــ  رحٍ  يف الـــــــــثـ رعـــــــــن كـــــــــرِّ عـــــــــِ غـــــــــِ لـــــــــح غـــــــــَ ـــــــــَ تـ (5)مـــــــــُ
 

  
 َمْسعود في العََرض :وأَْنَشَد ثَْعلَب لعُبَْيَد هللِا بِن عتبَة بِن 

رَ  غــــــــــــَ لــــــــــــح غــــــــــــَ ــــــــــــَ َؤاِدي  تـ ــــــــــــُ مــــــــــــَة يف فـ ثــــــــــــح ب  عــــــــــــَ  حــــــــــــُ

رُي      ـــــــــــــــه مـــــــــــــــض اخلـــــــــــــــايف َيســـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــاِدي ب ـــــــــــــــَ (6)ف
 

  
ِء حتى يلتبِس به ويَِصير ِمن ِء في الشي: إْدخاُل الشَّي الغَْلغَلَة يا عدوَّ هللِا. تَغَْلغَْلت وفي حِديِث الُمخنَّث ِهيِت َوَصَف المْرأَة ، قاَل له : قد

 ُجْملتِه ، أَي بَلَْغت بنََظرك ِمن محاِسِن هذه المْرأَة حيُث ال يْبلَغ ناِظر وال يَِصل واِصل وال يَِصف َواِصف.
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مِ  فيها أَي يُْدَخل يُتَغَلَّل ألَنَّه تحَت الثَّوبِ  بَسُ يُلْ  بالكسِر ِشعارٌ  ، أَي الِغاللَة ، وهي تْحَت الثِّياِب ، الِغاللَةَ : لَبَِسها َغلَّ و  تُغَلُّ  ، كالغُلَِّة بالضَّ

ْرعِ أَي تُْدَخل ، وَجْمعُهما الغاَلئِلُ   .الغُلَلُ و تحَت الّدِ

يب : أَْدَخلَه فيه. َغلَّ و الدُّْهَن في رأِْسه : أَْدَخلَهُ في أُُصوِل َشعَرِه. َغلَّ و  َشعََره بالّطِ

__________________ 
 ( يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  النصب.1)
 ( من معلقته ا واللسان والتهذيب.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 .161( آ  عمران اآية 4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
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 ، عن ابِن األَْعرابّيِ. بََصره : َحاَد عن الصَّوابِ  َغلَّ و

 ، بالضِم. يَغُلُّ  فيها َجَرى إذا ن األَْشجارِ الماُء بي َغلَّ و

 ، وال يكوُن إالَّ من ضخٍم ، َحَكاه ابُن األَْعرابي. المرأَةَ : َحَشاها َغلَّ و

ً  َغلَّ و ، ويقاُل : َجعََل هللا  لُولٌ َمغْ  فهو ُغلَّ  َمْعروف ، وقد م الجاِمعَةُ من َحديدٍ  وهو ، بالضِم ، الغُلَّ  وَضَع في ُعنُِقه أَو يِده َغاّلٍ : يَغُلُّه فالنا

َر ِذْكُره في القُْرآِن والسُّنَِّة ويُراُد بها التَّكاِليف  ج أَْغاللٌ  وفي صْدِره ِغالًّ ، وفي ماِله ُغلوالً ، وفي ُعنُِقه ُغالًّ ، ُغلَّةً  في كبِِده ، وقد تََكرَّ

 الشَّاقَّة واألَْعمال الُمتِْعبَة.

ت. ُغالٍم وفائدةِ أَْرٍض  (1) اِء داٍر وأَجرِ : الدَّْخُل من ِكر الغَلَّةُ و قاَل  .«بالضَّمانِ  الغَلَّةُ » في الحِديِث :و من َربَِعها أَو كرائِها ، والَجْمُع الغاَلَّ

ْرعِ والثَّمر واللَّبَن واإِلجاَرةِ والنِّتاجِ ونَْحو ذِلَك. الغَلَّةُ و .«الَخراُج بالضَّمانِ » كحِديثِه اآلَخر : ابُن األَثيِر : هو  : الدَّْخُل الذي يَْحَصل ِمن الزَّ

ْيعَةَ : أَْعَطتْها أََغلَّتو  ، وهذا قد تقدَّم بعَْينِه فهو تْكراٌر. الغَلَّة أَي الضَّ

 في الّسْيِر. : السُّْرَعةُ  الغَْلغَلَةُ و

يَّانِ :(2) بِال المٍ  ، َغْلغَلَةٌ و  ، وهو َجبٌَل أَْسود َطويٌل بأََجأَ ، قالَهُ نَْصر. ِشعاٌب تَسيُل من َجبِل الرَّ

 فََمُضوا. تَغَْلغَلُوا في السَّْيِر. يقالُ  : أَْسَرعَ  تَغَْلغَلَ و

 ، قاَل عصاُم بُن عبيد الزَمانّي : : َمْحمولَةٌ من بَلٍَد إلى بَلَدٍ  ُمغَْلغَلَةٌ  ِرسالَةٌ و

غح َأاب لــــــــــــِ ــــــــــــح ةً مــــــــــــالــــــــــــك عــــــــــــينِّ  أَب لــــــــــــَ غــــــــــــَ لــــــــــــح غــــــــــــَ  مــــــــــــُ

وام و      يـــــــــــــاٌة بـــــــــــــا أَقـــــــــــــح تـــــــــــــاب حـــــــــــــَ (3)يف الـــــــــــــعـــــــــــــِ
 

  
 وفي حِديِث ابِن ذي يََزن :

لـــــــــــــة غـــــــــــــَ لـــــــــــــح غـــــــــــــَ اد  مـــــــــــــُ غـــــــــــــَ ـــــــــــــُ هـــــــــــــا تـ قـــــــــــــُ غـــــــــــــالـــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

ـــــــــــ       ي مـــــــــــِ جٍّ عـــــــــــَ ـــــــــــَ عـــــــــــاء مـــــــــــن ف ـــــــــــح ن (4)إىل صـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ُن ، بالضِم : َمنابُِت الطَّْلحِ أَْوِديَةٌ غاِمَضةٌ في األَْرِض و ُس األَسِدّي : الغاُلَّ  ذات َشَجر ، قاَل مضّرِ

ي  عــــــــــــــِ رحتــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ض تـ َدافــــــــــــــِ
َ

وحراء املــــــــــــــ ر َض حــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  تـ

مح      ر مـــــــــــن َرمـــــــــــَ وائـــــــــــِ اًن ســـــــــــــــــــــــــَ ال  العـــــــــــًا وغـــــــــــُ (5)تـــــــــــِ
 

  
 .غليلٌ و غالٌّ  الواِحُد :

ن َسلَم ، كما يقاُل ِعيٌص ِمن ِسْدر وقَِصيمة من م غالٌّ  أَرٌض ُمْطمئنَّة ذات َشَجر. وَمنابَُت السَّلَم والطَّْلح يقاُل لها الغَالُّ  وقاَل أَبو َحنِيفَة :

 َغضًى.

ُن :و ً  غالٌّ  الواِحدُ  َمْعروفٌ  نَباٌت م الغاُلَّ ِة : أَْيضا مَّ ي لذي الرُّ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ُه و  لـــــــــــــُ ـــــــــــــح يـ ٍد وســـــــــــــــــــــــــــَ ن َرقـــــــــــــح ال  َر يف غـــــــــــــُ هـــــــــــــَ  َأ ـــــــــــــح

ُح      ضــــــــــــــــــِ حح َتضــــــــــــــــــَ ٌر وال مــــُ حـــــــح ُم ال ضــــــــــــــــــُ الجــــيــــِ (6)عــــَ
 

  
َد للَكثْرةِ ، بالغاِليَةِ  تَغَلَّلَ و  بها ، قاَل أَبو َصْخٍر : تََطيَّبَ  : تَغَلََّف أَي اْغتَلّ و تَغَْلغَلَ و ُشّدِ

راج الـــــــد جـــــــَ   رّ ســـــــــــــــــــــِ تـــــــَ غـــــــح ة  تــــــــَ لـــــــَ فـــــــح ك طـــــــِ  ابملِســـــــــــــــــــــح

ب      هــــــــــَ فــــــــــا  وال هــــــــــي َأكــــــــــح تــــــــــح (7)فــــــــــال هــــــــــي مــــــــــِ
 

  
، أَي  «بالغاِليةِ  ، وسلمعليههللاصلىلحيةَ َرُسول هللِا  أَُغلِّل كْنتُ »في حِديِث عائَِشةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنها : و : َطيَّبَه. ا تَْغليالً به َغلَّلَهُ و 

 أُلَّطخها أَو أُْلبِسها بها ، وقاَل ُسويُد اليَْشكرّي :

هــــــــــــــــــا و  ُرواًن ســــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــغــــــــــــــــــًا َأطــــــــــــــــــرافــــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــــُ

هــــــــــا     تــــــــــح لــــــــــَ لــــــــــ  ضح  غــــــــــَ نــــــــــَ (8)ريــــــــــَح مســــــــــــــــــــــــٍك ذي فـــــــــــَ
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ا أَْن يكوَن من لفِظ الغاِليَِة ، وإما أَْن يكوَن أََرادَ  تَغَلَّى وَحكى اللّْيحانيُّ : فأَْبَدَل ِمن الالم األَخيَرة ياًء ، كما قالُوا : تظنَّْيت  تَغَلَّل بالغَاِلبَة ، فإمَّ

ل أَْقيَُس.  في تََظنَّْنت ، واألَوَّ

اُء : يقاُل :  بالغاِليَِة ، وال يقاُل تَغَلَّْيت. تَغَلَّْلت وقاَل الفرَّ

حاح : قاَل أَبو نَْصر : َسأَْلت األْصَمِعّي هلو  في الّصِ

__________________ 
رِة. ( عل  هامش1)  القاموس عن نسخة أخر  : وُأجح
 ( يف معجم البلدان : الغلغلة أبلف والم.2)
 نبه عليه مصحح املطبوعة املصرية.« أاب مالك»( اللسان وفيه : 3)
 ( اللسان.4)
 ونسبه ملضرس بن ربعي من ثالثة أبيات فيه.« رمم»( اللسان ومعجم البلدان 5)
 .«وغلرغلر ضحح ورَقَد »( اللسان يف املواد 6)
 .937/  2ونبه عليه مصحح املطبوعة املصرية ا والبيت يف شرح أشعار اهلذليا »( اللسان وفيه : وال اللون أكهب 7)
 والضبرت عنها. 7/  40( املفضليات. لسويد بن أيب اليشكري 8)



14492 

 

 فقاَ  : إن أََردحت أَن ك أَدحَخلحتها يف  حَيِتك َأو َشارِِبك فجائٌِز. ؟من الغالَِيةِ  تـََغل لحت  وزُ 
 َغلَّْفت وَغلَّْيت ، وَسيَأَتي في الُمْعتل إن شاَء هللاُ تعالَى. َغلَّْلت وقاَل اللّْيُث : يقاُل من الغاِليَةِ 

،  َغليلةٌ  الواِحدُ  أَي تحَت الدُّروعِ  أَو بطائُِن تُْلبَُس تَْحتَها أَي تُْدَخل ، تُغَلُّ  نَّهاألَ  الغالئُِل : الدُّروُع ، أَو مساميُرها الجاِمعَةُ بين ُرؤوِس الَحلَقِ و

 قاَل النابِغَةُ :

ر ًة  ّن كـــــــــــــــُ طـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح وحٍن وأُب ـــــــــــــــَ يـ دح كـــــــــــــــِ َا بـــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــُ

ر      الئـــــــــِ (1)فـــــــــهـــــــــن  ِوضــــــــــــــــــــــاٌء صــــــــــــــــــــــافـــــــــيـــــــــاُت الـــــــــغـــــــــَ
 

  
فاء ألنَّها آِخر ما يَْصَدأُ ِمن  الدُّروعِ ، وَمن َجعَلَها البطائَِن َجعََل الدُّروَع نقيَّة لم يُْصِدئْن الغاَلئِل ، وقاَل لَبِيٌد في الَمساميِر َخصَّ الغاَلئِل بالصَّ

: 

َكم َأضحغان الَقِتري الَغالِئر و   (2)َأحح
 ، قاَل : : ع َغْلغَلَةُ و

قـــــــــــاَديت  شـــــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــنـــــــــــاُ  مـــــــــــَ ك ال َأخح  هـــــــــــنـــــــــــالـــــــــــِ

وٍط و      ر  بـــــــــيـــــــــجي بـــــــــا شـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــهإذا حـــــــــَ غـــــــــَ لـــــــــح (3)غـــــــــَ
 

  
هما ُغلَّ و ما لَهُ أُلَّ و  .الغُلّ  : ُجنَّ فوضَع في ُعنُِقه ُغلّ و ، فأُّل : ُدفِع في قََضاء ، ُدعاٌء عليه ، وهو بِضّمِ

وُهما داٌء  ، بالضِم ، والغاُللَةُ  ، بالتحريِك ، الغَلَلُ  الغَنَُم : أََخَذته اْغتَلَّتو الثَّوَب : لبِْستُه تحَت الثِّيابِ  اْغتَلَْلتُ و الشَّراَب : َشِرْبتُه اْغتَلَْلتُ و

ْرع فيَتْرك فيه َشيئاً من اللَّبَن فيَعُود َدماً أَو َخَرطاً. للغَنَمِ   في اإِلْحِليِل ، وذِلَك أَْن ال يَْنفُض الحاِلب الضَّ

 يزتِها تحَت إِزاِرها تَضّخُم بها َعِجيزتُها ، قالَهُ ابُن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد :، وهو الثَّوُب الذي تشدُّه المرأَةْ على َعجِ  الِغاللَةُ ، كِكتابٍَة : العُظَّاَمةُ و

َذالـــــــــــــه 
ُ

بـــــــــــــة املـــــــــــــ قـــــــــــــح رحض الـــــــــــــنــــــــــــــ  تـــــــــــــا  عـــــــــــــَ غـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

هو      اللـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  غـــــــــــــــِ قـــــــــــــــح طـــــــــــــــ  نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  مل تـ

  

ن اخلَلح  والن باَله   (4)إال   سح

 ، والَجْمُع الغاَلئُِل وقد تقدََّم شاِهُده قَريباً. الَحْلقةِ الِمْسماُر الذي يَْجَمُع بين رأََسيِ  أَْيضاً :و

 كُهْدُهٍد : َجبٌَل بنَواِحي البَْحَرْيِن. ، ُغْلغُلٌ و

ِم : ِمن بِالِد ُخَزاَعهو  ، كَما في العُبَاِب. ُغالئُِل ، بالضَّ

 أَي ُمْشتاٌق ، وهو مجاز. إِليه ُمْغتَلٌّ  أَناو

 ، كما في الصَّحاحِ. عليه يُغَلَّ  َكلَّفَه أَنْ  أَي عبَده اْستَغَلَّ و

ِت : أََخذَ  اْستَغَلَّ و حاحِ أَْيضاً. َغلَّتَها الُمْستَِغالَّ  ، كما في الّصِ

حاحِ. َزاَد غيُره : يْعنِي التَّ  الشَّيخِ هذا ، كَصبُوٍر ، أَي الطَّعاُم الذي يُْدِخلُه َجْوفَه َغلُولُ  نِْعمَ  يقاُل :و ْغِذية التي تَغَذَّاها ، ويقاُل ، كما في الّصِ

 أَْيضاً في َشَراٍب َشِربَه.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .َغلٍّ و : أَي ُمِضبٌّ على ِحْقدٍ  ُمِغلٌّ  رُجلٌ 

َضَمان ، إذا  الُمِغلِّ  َغْير ، وال على الُمْستوَدع الُمِغل ليَس على الُمْستعيِر َغْير» حِديُث ُشَرْيح : الرُجُل : صاَر صاِحَب ِخيانٍَة ، ومنه أََغلّ و

. الُمْستَِغلُّ  هنا الُمِغلُّ  ، وقيَل : «لم يَُخن في العاِريَِّة والَوِديعة فال َضَمان عليه  ، وأَراَد به القابَِض ألنَّه بالقَْبض يكوُن ُمْستَِغاّلٍ

ُل الَوْجه.  قاَل ابُن األثيِر : واألَوَّ
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رَ واإِلْغالُل : الغاَرةُ الظاِهَرةُ أَيْ  ، وقد  ال إْغالَل وال إْساللَ  الحِديُث : ضاً : إعانَةُ الغَْير على الِخيانَِة. وأَْيضاً لُْبس الدُّروعِ ، وبكّلِ ذِلَك فّسِ

 ذُِكَر في س ل ل أَْيضاً.

 الَخِطيُب : لم يصْب في َكالِمه ، قاَل أَبو وَجزةَ : أََغلَّ و

رح  وال  طــــــــــــــــبــــــــــــــــاء الخــــــــــــــــُ لــــــــــــــــرخــــــــــــــــُ  إذا  غــــــــــــــــُ

ـــــــــــاء غـــــــــــريهـــــــــــُم      طـــــــــــب ر  خـــــــــــُ راُرهـــــــــــا  َأغـــــــــــَ (5)شـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 بالضِم : ما تَواَرْيت فيه ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الغُلَّةِ و

 ، كالغَْرَغرةِ في مْعنَى الَكْسر. الغَْلغَلَةُ و

__________________ 
 واملثبت كاللسان.« القالئر»برواية :  95( ديوان ط بريوت ص 1)
 ( صدره يف الديوان :2)

 اجتالها مبز  وتزايلتإذا ما 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 ( اللسان بدون نسبة.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
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كةً : الماُء الذيالغَلَلُ و  بَْين الشََّجِر ، والَجْمُع األَْغالل ، قاَل ُدَكْين : يَتَغَلَّل . محرَّ

ال   ام اأَلغــــــــــــح ر محــــــــــــَ ثــــــــــــح نح مــــــــــــِ يــــــــــــه مــــــــــــِ جــــــــــــِ نــــــــــــح  يـــــــــــــُ

لــــــــــــــ  ورِ      جــــــــــــــح ٍد عــــــــــــــَ ُض يــــــــــــــَ ال َوقــــــــــــــح ح ٍر ِشــــــــــــــِ  جــــــــــــــح

  

َب الن سا من حَتت َراي  ِمن عا    (1)َ مح

ة ، قاَل الُحَوْيِدر الغَلَلُ  وقيَل : ة ويَظَهر َمرَّ  ة :الماُء الظاِهُر الجاري على َوْجِه األَْرِض ُظهوراً قَِليالً وليَس له ِجْريَة فيَْخفى َمرَّ

بــــــــــح مــــــــــاُ ه  و  بــــــــــه فــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح يــــــــــُ ب الســـــــــــــــــــــــ  عــــــــــِ  لــــــــــَ

رحوَع      و  اخلـــــــــــِ ض يف ُأصـــــــــــــــــــــــــُ طـــــــــــِّ قـــــــــــَ اًل يــــــــــــُ لـــــــــــَ (2)غـــــــــــَ
 

  
ِعيُف يَِسيُل ِمن بَْطِن الواِدي أَو التِّلَع في الشجِر. الغَلَلُ  وقاَل أَبو َحنِيفَة :  السَّْيل الضَّ

 الماُء في الشجِر : تََخلَّلها. تَغَْلغَلَ و

 وقاَل أَبو َسِعيٍد : ال يَْذهب َكالُمنا َغلاَلً أَي ال يَْنبِغي أَن يَْنطوي عن الناِس بل يجُب أَْن يَْظهر.

 ، والَجْمُع َغالِغُل ، قاَل َكْعُب : َغْلغَلٌ  ن في األَْرِض ويقاُل لِعْرق الشََّجِر إذا أَْمعَ 

ا و  نـــــــــــــااي كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ  رِّ الـــــــــــــثـــــــــــــ  رَتّ عـــــــــــــن غـــــــــــــُ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ  تـ

ِر      الغـــــــــــِ ُروِ  غـــــــــــُ رحو  عـــــــــــن عـــــــــــُ ّي تــــــــــــُ (3)أَقـــــــــــاحـــــــــــِ
 

  
ي ، وأَْنَشَد : الغُلَلُ  ، والَجْمعُ  (4)، بالضِم : هي الغطاَمةُ  الغُلَّةُ و  ، قالَهُ ابُن بَّرِ

بـــــــــــــــا اهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ ه كـــــــــــــــَ ِوميـــــــــــــــُ قـــــــــــــــح  ُب وتــــــــــــــــَ

ُ  و      بــــــــــــــح ن الــــــــــــــر واِء ولــــــــــــــُ رح ُحســــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــَ (5)الــــــــــــــغــــــــــــــُ
 

  
نانَ   : ما يَْنقطُع ِمن ساِحِل البَْحِر فيَْجتَِمُع في موِضعٍ. الغالَّةُ و له أَي َدسَّه له وهو ال يشعُر به. َغلَّهو وقاَل الّسلميُّ : َغشَّ له الَخْنَجر والّسِ

 يُده إلى ُعنُِقه أَي أَْمِسَكت عن اإِلْنفاِق. ُغلَّتْ و

، واألَْصل في ذِلَك أَنَّ العََرَب كانوا  «إنَّ ِمن النِّساِء ُغالًّ قَِمالً يقِذفُه هللاُ في ُعنُِق َمن يَشاءُ »في الحِديِث : و بالغُلِّ  والعََرُب تكنِّي عن المرأَةِ 

 .الغُلّ و وعليه َشعَر ، فُربَّما قَِمَل في ُعنُِقه إذا قَبَّ ويَبَِس فيَْجتَمع عليه َمْحنَتان القَْمل من قِدٍّ  َغلُّوه بغُلٍّ  إذا أََسروا أَِسيراً 

 .بالغَلَّةِ  على ِعياِله أَي يَأْتيهم يُِغلُّ  وفالنٌ 

 .أََغلَّ  ، لُغَةٌ فياإِلَهاَب أَْبقى فيه عْنَد السَّْلخ  َغلّ و َسَكَت ، وأَْيضاً أَقامَ  أََغلَّ و ِء َغالًّ على الشي َغلَّ و

 .الغَلَّة القوُم : صاُروا في َوْقت أََغلَّ و

 ِغالٌل بالكسِر. الغلة ، وَجْمعُ  يَْستَِغلُّها الرُجُل : َوَجَده غاالًّ وله أَريضة يَْغتَلّها ِمثْل أََغلَّ و

 .ُغلَلٌ  ، بالضِم : ِخرقَةٌ تشدُّ على رأِْس اإِلْبِريِق ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، والَجْمعُ  الغُلَّةو

كةً : المْصفَاةُ ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للبيٍد : الغَلَلُ و  ، محرَّ

رٌ هلـــــــــــــا  لـــــــــــــَ ٍف  غـــــــــــــَ رحســـــــــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــن رازِقـــــــــــــيٍّ وكـــــــــــــُ

قــــــــــاِوال     
َ

فــــــــــون املــــــــــ نحصــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ ٍم يـ جــــــــــح اِن عــــــــــُ (6)أبميــــــــــح
 

  
 .ُغلَّة ، بالضِم َجْمعِ  ُغلَل يْعنِي الِفَدام على رأِْس اإلْبريِق ، وبعُضهم يْرِويه

 ، بكسِر الغَْين الثانِيَة : الُمْسِرعة. الُمغَْلِغلةو

كةً : اللَّْحُم الذي تُِرَك على اإِلهاِب حيَن ُسِلخَ  الغَلَلُ و  ، بالضِم : لغُط األَْصواِت. الغُْلغلةُ و ، محرَّ

ٍة ليَْنفَِسخ ، َغِميلٌ  فهو أَْفَسَده فاْنغََملَ  َغْمالً  يَْغُملُه األَديمَ  َغَملَ  : [غمل] ْملِ و لَفَّه صوفُه أَو عنه أَو َجعَلَه في ُغمَّ ليُْنتَِن  بْعَد البَلِّ  َدفَنَه في الرَّ

 وَغِميٌن. َغِميلٌ  فهو، وقيَل : إنّه إذا غفَل عنه ساعةٌ  فَيَْنتَتَِف َشعَُره إذا َجَذَب صوفَه فَيَْستَْرِخي
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 ُخ ثموقاَل أَبو َحنِيفَةَ : هو أَن يُْطوى على بَلَِله فيُطاُل طيَّه فْوَق حقِّه فيفسد. وقيَل : هو أَْن يلفَّ اإِلَهاب بْعَد ما يسلَ 

__________________ 
 ( اللسان واألو  والثاين يف الصحاح والتهذيب.1)
 ( اللسان.2)
 «أقاحي»بد  « أقاٍح ترو »ويف التهذيب : « من»بد  « عن»والتهذيب ا يف اللسان ( اللسان 3)
وهي مبعىن الِغاللة وقد تقدمت ا وهي الجي تشدها املرأة عل  عجزيتها حتت إزارها ا تضخم « الُعظحمة»ويف اللسان « العظامة»( كذا ا ولعلها 4)

 هبا عجيزهتا.
 ( اللسان بدون نسبة5)
 والصحاح 377/  4واللسان واملقايي   118بريوت ص ( ديوانه ط 6)
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ثر من يوٍم ولَيحلة َفســــــَد ا َعره َأو صــــــوفُه مث ميرُط ا فإن تُرَِ  َأكح رَتحِخي شــــــَ رَ  كذِلكَ و  يغّم يوماً ولَيحلة حىت َيســــــح َغم ه  إذا الُبســــــح
رِ   وَمغحموٌن. َمغحمو ٌ  فهو لُيدح

 .َمْغمولٌ  فهو ليْعَرقَ  بالثِّيابِ  فالناً َغطَّاه َغَملَ و

. َء : أَْصلََحهالشَّي َغَملَ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

نبيلِ  الِعنَبَ  َغَملَ و َد بعَضه على بعٍض. َغْمالً : يَْغُمله في الزَّ  نَضَّ

ً  َغَمالً : النَّباتُ  َغِملَ و  فبَِلي وَعِفَن. َرِكَب بعُضه بعضا

يت : : ع الغَْملُ و ّكِ  ، وأَْنَشَد ابُن الّسِ

 (1)لياًل والّرِحا  تـُنحِغ   رابلَغمح 
حِة : جز لرُجٍل يقاُل له َضبُّ وِسياقُه على الّصِ وايةُ : بالغَْيل ، بالياِء ، والرَّ اغانيُّ : الّرِ  قاَل الصَّ

  ُ هــــــــــــَ نـــــــــــــح اج تـــــــــــــَ جــــــــــــَ راهــــــــــــا ابلــــــــــــفــــــــــــِ  كــــــــــــيــــــــــــَف تــــــــــــَ

      ُ بــــــــــــِ قــــــــــــح َداُة تـــــــــــــَ اًل وا ــــــــــــُ يــــــــــــح ر لــــــــــــَ يــــــــــــح (2)ابلــــــــــــغــــــــــــَ
 

  
 السَّريُع.والقَْبُض : السَّيُر 

الُجْرح إذا َوَضْعت عليه الِخَرق بعُضها فْوَق  َغَمْلت وفي العُبَاِب : ، كفَِرحَ  َغِملَ  بالتحريِك : فَساُد الُجْرحِ من الِعصاِب ، وقد ، الغََملُ و

 بعٍض.

اِعي :كقَ  َغْملى حتى بَِلي ، والَجْمعُ  من النَِّصّيِ  بعضه على بعٍض  كأَميٍر : الُمتراِكبُ  ، الغَِميلُ و  ِتيٍل وقَتْلى ، قاَل الرَّ

ـــــــــــــ و  ل مـــــــــــــح ا  غـــــــــــــَ ـــــــــــــاِن كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ  ت ّي ابملـــــــــــــِ  َنصـــــــــــــــــــــــــــِ

عــــــــا      ــــــــ  َزل ــــــــَ ــــــــُدهــــــــا قــــــــد تـ ــــــــ  جــــــــل ت وح ب مــــــــَ ــــــــِ عــــــــال ــــــــَ (3)ث
 

  
ِم : الواِدي الغُْملولُ و يِّق الكثيُر النَّْبِت الُمْلتفُّ ، وقيَل : هو بَْطٌن غاِمٌض ِمن األَْرِض  ، بالضَّ الطَّويل  و الواِديالَكثِير ، أَو ه ذو الشََّجرِ  الضَّ

َراعان يَقوُد الغَْلوة يْنبُُت َشيئاً  الغُْملولُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : القَِليل العَْرِض الُمْلتَّف. ّكة في األَْرِض ضيِّق له َسنَدان ُطوُل السَّنَِد الذِّ كَهْيئِة الّسِ

 َكثيراً وهو أَْضيق من الِمليعِ ، قاَل :

ُب يف  اغـــــــــــــِ هـــــــــــــا الضـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــّ لـــــــــــــاي أَي مـــــــــــــح  و غـــــــــــــُ

و       َك غــــــــــــــــــُ َدتــــــــــــــــــح وٌ  َولــــــــــــــــــَ ك غــــــــــــــــــُ (4)إنــــــــــــــــــ 
 

  
ابيةُ  : الغُْملُولُ و اُح : َغَماِليل ، والَجْمعُ  كلُّ ُمْجتَِمع أَْظلََم وتََراَكم ِمن َشَجٍر أَو َغَماٍم أَو ُظْلَمٍة أَو َزاِويَة قيَل : هوو الرَّ رمَّ  ، قاَل الّطِ

ٍا و  عـــــــــــــــــاٍر وغـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَج مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــَ ارِي  خمـــــــــــــــــَ

يـــــــــــرو      الـــــــــــِ مـــــــــــَ يـــــــــــاِض  غـــــــــــَ نـــــــــــات الـــــــــــغـــــــــــِ جـــــــــــِ دح (5)مـــــــــــُ
 

  
واة أَنَّ و ى القنابرى وبالفاِرِسيَّة بَْرَغْشت  بَْقلَةٌ تُْؤَكُل َمْطبوخةً  الغُْملُولَ  قاَل أَبو حنيفَةَ َزَعَم بعُض الرُّ ، قاَل : وهي  (6)، وهي هذه التي تَُسمَّ

بيعِ.تب (7)بَْقلَةٌ َدْشتِيَّة  ل الرَّ ُر في أَوَّ  ّكِ

لَ و . : تََوسَّعَ  تَغَمَّ اغانيُّ  في الماِل ، نَقَلَه الصَّ

 ، كَجَمَزى : ع. َغَملَىو

 : خاِمٌل. َمْغمولٌ  َرُجلٌ  قاَل األَْصَمعيُّ :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 إِهابَهُ إِذا تََرَكه حتى يْفسَد ، قاَل الُكَمْيِت : أَْغَملَ 



14497 

 

ي  تــــــــغــــــــِ بــــــــح وعــــــــهــــــــا وهــــــــي تـــــــــَ ٍة عــــــــن كــــــــُ ئــــــــَ الــــــــِ  كــــــــحــــــــَ

تـــــــــــه و      عـــــــــــَ يــــــــــــ  الَح أَدمٍي ضـــــــــــــــــــــــــَ رصـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــِ غـــــــــــح (8)تــــــــــــُ
 

  
 : ُمتَقاِرٌب لم يَْنفسْخ. َمْغمولٌ  ونَْخلٌ 

 : أَْن ينحت ِعنَُب الَكْرِم فيَُخفّف ِمن َوَرقِه فيُْلتَقَط. الغَْملُ و

 نَّْبُت ، كفَِرَح : فسَد.ال َغِملَ و

لَ و  النَّباُت : َرِكَب بعُضه بعضاً. تَغَمَّ

__________________ 
ومثله يف الصــــــــحاح ا « الرحا »بد  « الرجا »ويف اللســــــــان :  كيف تراها وا داة تقب   وقبله فيهما :« الغمر»( اللســــــــان ومعجم البلدان 1)

 واألصر كالتكملة ومعجم البلدان.
 ( التكملة.2)
 والضبرت عنه ا وانظر ختر ه فيه ا واللسان والصحاح والتهذيب. 165( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 .«مدجيات»وكتب مصحح اللسان هبامشه : لعله : « مدجنات»بد  « واللسان والتهذيب وفيهما : مدحيات 84( ديوانه ص 5)
 واألصر كالتهذيب.« ابلشا ا والذي يف اللسان ابلساقوله : برغشت كذا خبطه »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 وقوله دشتية يف اللسان : دستية ابلسا.»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( اللسان.8)
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ي ُسواء كاَن شواًء أَو طبِيخاً. َمْغمولٌ  ولْحمٌ   وَمْغمون : إِذا ُغّطِ

كةً : الدَّأْب. الغََملُ و  ، محرَّ

 ، كفَِرَحٍة : كثيَرةُ النَّباِت التي يُواِري النَّباُت َوْجهها. َغِملَةٌ  وأَْرضٌ 

 األَْمَر : َستََره وَواَراهُ. َغَملَ و

 ِمن األَْرِض : الُمْطَمئِن الُمْنَخِفض عن األَْصَمعّي. الغَِميلُ و

 ها ثََمٌر أَْبيض كأَنَّه الَمالُء.، بالكْسِر : َشَجَرةٌ من الحْمض تَْنبُُت يَْعلُو الِغْملُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

 ليوٍم ِمن أَيَّاِمهم لم يكْن َمْذكوراً. َمْغمولٌ  وفي األَساِس : وِمن المجاِز : يومٌ 

 ، كُزْنبوٍر. الغُْنبولُ  : [غنبل]

.  أَْهَملَه الجْوهِريُّ

 كالنُّْغبوِل وليَس بثْبٍت. طائِرٌ  : (1)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

 وقُنفٍُذ. كَجْنَدلٍ  الفوقيَِّة ، ، بالُمثَنَّاة لٌ َغْنتَ  َرُجلٌ  : [غنتل]

. اغانيُّ  أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 خاِمٌل. وفي اللَّساِن : أَي

بُعُ  ، كَجْعفٍَر : َغْنتَلٍ  أُمُّ و  ، وهو تَْصحيُف أُّم َعْنثٍَل. الضَّ

. : ، كقُْنفُذٍ  الغُْنُجلُ  : [غنجل]  أَْهَملَه الجْوهِريُّ

 .الغُْنُجل ، وهي التَُّمْيلة ، ويقاُل لَذَكِره َعناُق األَْرِض  ابُن األَْعَرابّيِ : التُّفَّةوقاَل 

باُء وال يأُْكُل إالَّ اللْحَم. ينّيِ يُعلَّم فتُصاُد به األَرانُِب والّظِ  وقاَل األَْزهِريُّ : هو مثُْل الَكْلِب الّصِ

ْق لنا أَحدٌ  اِهد ، قاَل : العُْنُجل : الشَّْيُخ الُمْدَرِهمُّ إِذا بََدْت ِعظاُمه ، وبالغَيِن التُّفَّة وهو  الغُْنُجلو بيَن العُْنُجل وقاَل ابُن َخالََوْيه : لم يفّرِ إِال الزَّ

ْل بيَن الِعبارتَْين ، وقد َمرَّ ذلك في َعْنَجل ، ،  دابَّةٌ ال تُْعَرُف َحقيقتُها ُدَرْيٍد : قاَل ابنُ  كُزْنبورٍ  الغُْنُجوُل ،و ج ُعنَاِجُل. َعناُق اأْلَْرِض ، فتأَمَّ

 قاَل : هكذا قاَل األَْصَمعيُّ وتَقَدََّم في العْيِن أَْيضاً.

مِّ  الغُْنُدالنيُّ  : [غندل]  أَْهَملَه الجماَعةُ ُكلُّهم. : ، بالضَّ

ْخُم الرأِْس  وهو جاِل. الضَّ  ِمن الّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُث ويُْعرُف بابِن غندلك ، َرَوى عنه أَبو الفتْح بُن َمْسروٍر ، كذا في  الغُْنَدليُّ  بُن ُسلَْيمان بِن َمْنصورٍ  أَبو الَحَسِن محمدُ  ، بالضّمِ ، الُمَحّدِ

 .(2)التَّْبصيِر 

 أَْهلََكهُ ، كاْغتَالَهُ. َغْوالً : يَغُولُه ءُ الشي غالَهُ  : [غول]

 يَْدِر.أََخَذه من حيُث لم  : غالَهُ و

 .يَغُولُه ُء زيداً إِذا َذَهَب بهالشي غالَ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

 أَي أَْهلََكهُ. غالَهُ  وقاَل اللَّْيُث :
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داُع ، الغَْولُ و ر قْولُه تعالَى :  السُّْكرُ  قيَل :و : الصُّ َزُفونَ )، وبه فُّسِ داعِ ألَنَّه  ائِلَةُ غ أَي ليَس فيها (3) (ال ِفيها َغْول  َوال ُهْم َعْنها يُ ن ْ الصُّ

 .(4) (ال ُيَصدَُّعوَن َعْنها َوال يُ ْنزُِفونَ )تعالَى قاَل في مْوِضعٍ آخر : 

 ُعقولَهم ، وأَْنَشَد : تَْغتالَ  أَنْ  الغَْولُ  وقاَل أَبو عبيَدةَ :

ر و  مـــــــــــــــح نـــــــــــــــامـــــــــــــــا زالـــــــــــــــِت اخلـــــــــــــــَ تـــــــــــــــالـــــــــــــــُ غـــــــــــــــح  تــــــــــــــــَ

ُب ابأَلو ِ  اأَلو ِ  و      (5)تــــــــــــــــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ُعقولُهم وال يَْسَكروَن. تَغُولُ  وقاَل محمُد بُن سالم : ال

 الَخْمر فالناً إِذا َشِربَها فَذَهبَْت بعَْقِله أَو بصحِة بََدنِه. غالَتِ  وقاَل أَبو الَهْيثم :

اغُب : قاَل هللاُ تعالَى في صفَِة َخْمِر الجنَِّة :  ،  (6) (َوِإْْثُُهما َأْكَْبُ ِمْن نَ ْفِعِهما)، نَْفياً لكّلِ ما نَبَّه عليه بقْوِلِه :  (ِفيها َغْول   ال)وقاَل الرَّ

 .(7) (رِْجس  ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن َفاْجَتِنُبوهُ ):  عزوجلوبقْوِلِه ، 

__________________ 
 .313/  3( اجلمهرة 1)
 .987 - 986/  2( التبصري 2)
 .47الصافات اآية ( 3)
 .19( الواقعة اآية 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 .219( البقرة اآية 6)
 .90( املائدة اآية 7)
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 َمْن يمرُّ به ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ وأَْنَشَد لُرْؤبَة : يَْغتالُ  ألَنَّه بُْعُد الَمفاَزةِ  : الغَْولُ و

تح  طـــــــــــــــ  وح َ بـــــــــــــــه متـــــــــــــــََ ِة   غـــــــــــــــَ يـــــــــــــــلـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــرِّ مـــــــــــــــِ

ِة      فـــــــــــ  ـــــــــــ  هـــــــــــار  الـــــــــــنـ
َ

يـــــــــــُج املـــــــــــ راجـــــــــــِ نـــــــــــا حـــــــــــَ (1)بـــــــــــِ
 

  
 سيَر القَْوِم ، والِميلَةُ : أَْرٌض تَُولّه اإِلْنساَن أَي تُحيُِّره. تَْغتالُ  وقيَل : ألَنَّها

 األَْرِض أَن يَسيَر فيها فال تَْنقَطع. َغْول وقاَل اللّْحيانيُّ :

ي بُْعُد األَْرِض َغْوالً ألَنَّها  السَّابِلَة أَي تَْقِذُف بهم وتُْسقُطهم وتُْبِعُدهم. تَغُول وقاَل غيُرهُ : إِنَّما ُسّمِ

 .الغَْولِ  بَِعيَدةُ هذه األَْرض ، أَي ما أَْبعَد َذْرعها ، وإِنَّها ل َغْول وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : ما أَْبعَد

 بَِعيَدةٌ وإِْن كانَْت في َمْرأَى العْيِن قَِريبَة. َغْول وقاَل ابُن َخالََوْيه : أَْرٌض ذات

َرِت اآليَةُ أَْيضاً. الَمَشقَّةُ  : الغَْولُ و  ، وبه فّسِ

َر قْوُل لَبيٍد : ما اْنَهبَط من األَْرِض  : الغَْولُ و  ، وبه فّسِ

هـــــــــــا  قـــــــــــامـــــــــــُ هـــــــــــا فـــــــــــمـــــــــــُ لـــــــــــّ ِت الـــــــــــدايُر  ـــــــــــََ فـــــــــــَ  عـــــــــــَ

َد      ىًن  َبـــــــــــــ  امبـــــــــــــِِ وحهلـــــــــــــُ هـــــــــــــا  غـــــــــــــَ رِجـــــــــــــامـــــــــــــُ (2)فـــــــــــــَ
 

  
 ٌء.ال يُشاِرُكه شي جماَعةُ الطَّْلحِ  : الغَْولُ و

 طاةٍ :، ومنه قْوُل لَبيٍد يَِصُف ثَوراً يِْحفُر َرْمالً في أَْصِل أَرْ  التُّراُب الَكثيرُ  : الغَْولُ و

ًة و  بـــــــــــــ  ئـــــــــــــِ لـــــــــــــَ تــــــــــــــح ًا دوهنـــــــــــــا مـــــــــــــُ يـــــــــــــّ ي ِعصـــــــــــــــــــــــــــِ ربح  يـــــــــــــَ

ال      ِر غــــــــــائــــــــــِ وحاًل مــــــــــن الــــــــــر مــــــــــح ا غــــــــــَ ر  ُدوهنــــــــــَ (3)يــــــــــَ
 

  
ر به قْوُل لَبيٍد السابُِق. بِال الٍم : ع َغْولٌ و  ، فُّسِ

جاِم : ع آَخُر. َغْولُ و ّمِ : الَهلََكةُ  ، الغُولُ و الّرِ  يَْغتالُهو الِحْلِم أَي أَنَّه يُْهلُكه ُغولُ  ، وقالوا : الغََضبُ  ُغولٌ  ، وكلُّ ما أَْهلََك اإِلْنساَن فهو بالضَّ

 ويَْذهُب به.

 ، كالغائِلَِة. الدَّاِهيَةُ  : الغُولُ و

عالةُ  : الغُولُ و  ، وُهما ُمتَراِدفان كما َحقّقه شْيُخنا. الّسِ

عالةُ ، لغُولُ ا وقاَل أَبو الوفاِء األَْعَرابيُّ   وِغيالٌن. أَْغوالٌ  ج الذََّكُر ِمن الجّنِ ، فُسئَِل عن األَْنثى فقال : هي الّسِ

 .«ُغولَ  ال َصفََر وال»في الَحِدْيِث : و

ي الفاَلةِ للناِس فتَغُولُهم أَي تضلّهم يَتَراَءى ف الغُولَ  قاَل ابُن األَثير : أَحُد الِغيالِن وهي جْنٌس ِمن الشَّياِطْين والجّنِ ، كانَِت العََرُب تَْزعُم أَنَّ 

 عن الطَّريِق ، فنَفاهُ النبيُّ ، صلَّى هللاُ تعالى عليه وسلَّم ، وأَْبَطلَه.

، أَي ال تَْستَطيُع أَن  اْغتِياِلهو وُوجوِده وإِنَّما فيه إِبطاُل َزْعِم العََرِب في تلّونِه بالصُّوِر المْختِلفَةِ  الغُول يَس نَْفياً لعَْينِ  ُغولَ  قْولُه : ال وقيَل :

 تُِضلَّ أَحداً.

يو قاَل األَْزهِريُّ :  ِء القَْيِس :، ومنه قْوُل اْمرى أَْغوالٌ  ج ، الغُول (4) الَحيَّة العََرُب تَُسّمِ

نونٍة رز  كبَنحياِب و   (5) َأغحوا ِ َمسح
، وقَُرْيش لم تََر رأَْس َشْيطاٍن قَّط ، إِنَّما أَراَد  (6) (َكأَنَُّه ُرُؤُس الشَّياِطنيِ )قاَل أَبو حاتِم : يُريُد أَن يكبر ذِلَك ويعُظم ، ومنه قْولُه تعالَى : 

 تَْعِظيَم ذِلَك في ُصُدورهم.

 الشَّياِطيَن. باألَْغوالِ  وقيَل أَراَد اْمرُؤ القَْيِس 
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 وقيَل : أَراَد الَحيَّات.

 أَي ولكْن في الجّنِ َسَحَرةٌ لهم تَْلبِيٌس وتَْخييٌل. «َسَحرة الِجنِّ  (7)ولكن  ُغولَ  ال»الَحدْيُث :  ، ومنه ساِحَرةُ الِجنِّ   :الغُولُ و

 .غالَتْه ُغولٌ  ، ومنه قْولُهم : الَمنِيَّةُ  : الغُولُ و

__________________ 
 .167والرجز يف ديوانه ص  402/  4( اللسان واألو  يف الصحاح واملقايي  1)
 واللسان وعجزه يف الصحاح. 163( مطلض معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 2)
 وروايته : 115( البيت يف ديوانه ط بريوت ص 3)
 ابت يـــــــــــــريـــــــــــــد الـــــــــــــكـــــــــــــن لـــــــــــــو يســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــه و 

ـــــــــــــــــرتب غـــــــــــــــــائـــــــــــــــــالً      افـــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــن ال  يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاجل رجـــــــــــــــــّ

  

 ونبه هبامشه إىل رواية البيت كرواية األصر ومثلها يف اللسان وعجزه يف الصحاح.

 ( يف القاموس : ابلضم.4)
 ( صدره :5)

 ليقتلين واملشريف مضاجعي
 .«رز »بد  « زر »ويف اللسان والتكملة والتهذيب : 

 .65( سورة الصافات اآية 6)
 .«السعاد»( يف اللسان : ال غو  ولكن 7)
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 ، وهو ماٌء للضباِب بَجْوِف طخفة به نَْخٌل يُْذَكُر مع قادم ، وُهما َواِديان ، قالَهُ نَْصر. ع :(1) ُغولٌ و

 َشْيطاٌن يأُْكُل النَّاس. الغُولُ  قاَل النَّْضُر :و

 .ُغولٌ  وقاَل غيرهُ : ُكلُّ ما اْغتالََك ِمن جّنِ وَشْيطاٍن أَو َسبُع فهو

 جابُر بُن ُسْفيان الشاِعُر الَمْشهوُر. رأَتْها العََرُب وَعَرفَتْها وقَتَلَها تَأَبََّط َشّراً  مهولَةُ ذاُت أَْنياٍب ، دابَّةٌ  هي أَو

. : الغُولُ و ُن أَْلواناً من السََّحَرةِ والِجّنِ  من يَتَلَوَّ

لَتْ  إذا»في الَحدْيِث : و ها بِذْكِر هللِا.أَي ا «لُكم الِغيالُن فبَاِدُروا باألََذان تَغَوَّ  ْدفَعُوا َشرَّ

ُل عن خلِقه الذي ُخِلَق له» ذُِكَرْت الِغيالُن عنَد ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، فقاَل :و ن فإِنَّه ال يتحوَّ  .«إذا َرآها أَحُدكم فليَُؤذِّ

 ، أَو َوقََع في َمْهلَكٍة ، أَو لم يَْدِر أَْيَن َصقَع. أَي أَْهلََكتْهُ َهلََكةٌ  غالَتْه غولٌ  :يقاُل و ويُْفتَحُ  به َغوالً ، َغالَ  ، وقد كلُّ ما َزاَل به العَْقلُ  : الغُولُ  أَو

 ومنه قْوُل الشاِعِر : غائِلَةٍ  ، َجْمعُ  : الدَّواِهي الغَوائِلُ و

ن  َت مــــــــــــِ رِ فــــــــــــبَنــــــــــــح وائــــــــــــِ  حــــــــــــَا تــــــــــــرمــــــــــــ   الــــــــــــغــــــــــــَ

ن ذمِّ الــــــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــــــاِ  مبــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــزاحو       مــــــــــــــــــــِ

  
 منه واْنثَقََب فَذَهَب بالماِء ، قاَل الفََرْزدُق : الَحْوِض : ما اْنَخَرقَ  غائِلَةُ و

كـــــــــــم  وحضـــــــــــــــــــــــــَ مُت حـــــــــــَ يـــــــــــُ  إنـــــــــــكـــــــــــُم وجـــــــــــدح  اي قـــــــــــَ

جــــــــــــــور غــــــــــــــا َ      فــــــــــــــح ٍم مــــــــــــــَ لــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ثـ َر  مبــــــــــــــُ  الــــــــــــــقــــــــــــــِ

  

ــــــــــــــتح  هذهــــــــــــــب ــــــــــــــُ ل ــــــــــــــِ وائ ُم  غــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ت َرغــــــــــــــح ــــــــــــــح  مبــــــــــــــا أَفـ

  
ري    روع َقصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــفـــــــــُ قـــــــــة ال يـــــــــِّ (2)بـــــــــرِشـــــــــــــــــــــــاء ضـــــــــــــــــــــــَ

 

  
 بعَد ما نزلوا» في حِديث اإِلْفك :و في السَّْير وغيِرِه. : المباَدَرةُ  الُمغاَولَةُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و ْمراً داِهياً ُمْنَكراً أَ  ، أَي غائِلَةً  أَتَى َغْوالً و

 أَي ُمْبِعِدين في السَّيِر. «ُمغاوِلين

ار : أنّه أَْوَجَز في الصَّالةِ وقاَل : و أَي  «في الجاِهليَّة أُغاِولُهم ُكْنت»ْيِث قَْيِس بِن عاِصٍم : في َحدو .«حاجةً لي أُغاِولُ  ُكْنت»في حِدْيث عمَّ

اء ، وقاَل األْخطُل يَْذكُر َرُجالً أَغاَرْت عليه الَخْيُل :  أُباِدُرهم بالغاَرةِ والشَّّرِ ، ويُْرَوى بالرَّ

ا  لـــــــــــَة الـــــــــــّرِعـــــــــــاِ  كـــــــــــَبهنـــــــــــ  عـــــــــــِ ُت ُمشـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــح ـــــــــــَ  عـــــــــــايـ

غــــــــــــــــاِو ُ طــــــــــــــــرٌي      ورَا  تــــــــــــــــُ اَم وُكــــــــــــــــُ (3)يف ِشــــــــــــــــََ
 

  
 ، كِمْنبٍر : َحديَدةٌ تُْجعَُل في السَّوِط فيكوُن لها ِغالفاً. الِمْغولُ و

 وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : هو سوٌط في َجْوفِه َسْيٌف.

ي ِمْغَوالً ألنَّ صاِحبَه ه أَي يُْهلُكه من حيُث ال يَْحتِسبُه ، وَجْمعُه الَمغاِوُل. يَْغتالُ  وقاَل غيُرهُ : ُسّمِ  به َعدوَّ

 .«على رأِْسه بالِمْغولِ  حتى أَتى مكَّة فَضَربُوه»َحِدْيث الِفيل :  ، ومنه ِشْبهُ ِمْشَمٍل إالَّ أَنَّه أََدقُّ وأَْطوُل منه قيَل : هوو

يَةٌ بالِقلَِّة التي ال يُوَصُف بها إالَّ الَكْيِفيَّة.قَليُل العَْرِض  نَْصل َطويلٌ  قاَل أَبو حنيفَةَ : هوو   َغِليُظ الَمتِْن ، فوصف العَْرِض الذي هو َكّمِ

ُجُل تحَت ثِيابِه ، ومنه أَو َسْيفٌ   ؟هذافقاَل : ما  ِمْغولٌ  ، وبيِدها وسلمعليههللاصلىَرآها َرُسوُل هللِا »َحِدْيث أُّم ُسلَْيم :  قَصيٌر يَْشتمُل به الرَّ

 .«فقالَْت : أَْبعَج به بُطوَن الُكفَّار

ً و َحدٌّ ماٍض  َدقيٌق له وقيَل : هو َحِديدٌ  ات : و به الناَس. ليَْغتالَ  يشدُّه الفاتُِك على َوَسِطه قَفا  .«اْنتََزْعت ِمْغوالً فََوَجأْت به َكبَِدهُ »في َحِدْيث َخوَّ

 َرُجٍل. (4) اْسمُ   :ِمْغولٌ و

 بِن عاِصم بِن ماِلِك الجبليُّ ِمن ثِقاِت أَْصحاِب الَحِدْيث. ِمْغولِ  هللِا ماِلُك بنُ وأَبو عبِد 

 الغَْوالُن : َحْمٌض كاألُْشناِن.و
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حاحِ عن أَبي ُعبَْيٍد : الغَْوالُن نَْبٌت ِمن الَحْمِض ، زاَد أَبو حنيفَة َشبيهٌ بالعُْنُطواِن إالَّ أَنَّه أَدقُّ م ة :نه وهو َمرْ وفي الّصِ مَّ  َعى ، قاَل ذو الرُّ

__________________ 
 ( قيدها ايقوت نصاً ابلفتح.1)
 ( اللسان.2)
من قصــــــيدة يهجو هبا األخطر. وقا  ابن بري : البيت  292( اللســــــان والصــــــحاح والتهذيب واألســــــاس منســــــوابً جلرير ا وهو يف ديوانه ص 3)

 لألخطر ال جلرير.
 ( يف القاموس ابلضم منونة.4)
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وِر حــــــــــــــر   انرَه  قــــــــــــــاِح اخلــــــــــــــُ ُا الــــــــــــــلــــــــــــــِّ نــــــــــــــِ  حــــــــــــــَ

ر      بـــــــاِدهـــــــا الــــِعشــــــــــــــــــح وحضــــــــــــــــــَ  فــــو  َأكــــح وحالن حــــَ (1)بــــغــــَ
 

  
 ، عن ابِن ُدرْيٍد. ع الغَْوالُن :و

لُ و ُن. التَّغَوُّ لَتِ  يقاُل : : التَّلَوُّ ِة : تَغَوَّ مَّ نَْت ، قاَل ذو الرُّ  المْرأَةُ إذا تَلَوَّ

وٌ   كـــــــــــــــُ وا  ثـــــــــــــــَ تح إذا ذاُت َأهـــــــــــــــح و لـــــــــــــــَ غـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

وارُِح      عـــــــاُم الســـــــــــــــــــــ  وحضـــــــــــــــــــــَ  والـــــــنـــــــ  ـــــــَ ُد فـ (2)هبـــــــا الـــــــر بـــــــح
 

  
لَِت الغُولُ و نَْت ، قاَل َجريٌر : تَغَوَّ  : تََخيَّلَْت وتَلَوَّ

ي  و  غـــــــــري مـــــــــاضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــين اهلـــــــــَ ي ـــــــــِ واف ـــــــــُ وحمـــــــــًا ي ـــــــــَ يـ ـــــــــَ  فـ

واًل و      ـــــــــــهـــــــــــن  غـــــــــــُ ر  مـــــــــــن ـــــــــــَ ـــــــــــومـــــــــــًا ت و  ُ ي غـــــــــــَ ـــــــــــَ (3)تـ
 

  
لٌ و أَْغولُ  َعْيشٌ و  ، عن ابِن َعبَّاٍد. ناِعمٌ  ، أَي ، كُسكَّرٍ  ُغوَّ

 ، عن ابِن ِسْيَده. ، كُزبَْيٍر : ع ُغَوْيلٌ و

 فتَْقصُر عنها. تَغتالُ  كأَنَّها َسبقٍ  ذاتُ  ، أَي ، كِمْنبَرٍ  ِمْغَولٍ  فََرٌس ذاتُ  ِمن المجاِز :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .ِغْيلةً  : قَتَلَه اْغتالَهُ 

لَ و  األَْمُر : تَناَكَر وتَشابَه ، وهو مجاٌز. تَغَوَّ

لَتْهم الغُولُ و ُهوا. تَغَوَّ  : تُّوِ

 ، عن اللَّْحيانّي. الغَولِ  ، كَكيِّسٍة : بَعيَدةُ  َغيِّلةٌ  وأَْرضٌ 

ل وفاَلةٌ  لُهاو تَْغويالً أَي لْيَسْت بَيِّنة الّطرِق فهي تَُضلُِّل أَْهلَها ، تَغَوَّ نُها. تَغَوُّ  : اْشتِباُهها وتلوُّ

 األَْرِض : أَْطرافُها. أَْغوالُ و

لَتِ و  ذا َهلُكوا فيها.تْلَك األْرُض إ غالَتْهم األَْرُض بفالٍن : أَْهلََكتْه وَضلَّلَتْه. وقد تَغَوَّ

اُج : تَْغتالُ  وهذه أَْرضٌ   الَمْشَي : أَي ال يَْستَبين فيها الَمْشي من بُْعدها وسعتِها ، قاَل العجَّ

يـــــــــــــــــــاِط و  عـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــدِة الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــِّ َدٍة بـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــَ

ــــــــــٍة      هــــــــــول ــــــــــا ُ جمــــــــــَح ت غــــــــــح ــــــــــَ ي  تـ َو اخلــــــــــاطــــــــــِ طــــــــــح (4)خــــــــــَ
 

  
 الثِّياَب فتَقُصُر عنها. تَغُولُ  : َطويلَةٌ  َغْول وامرأَةٌ ذاتُ 

قْ  بَُع، يَْغتالُه هذا َصْقٌر الِر وغيِرِه:ويقاُل للصَّ ْبُع،أَي ال يَْذَهُب بقُوَّ الّشِ بعِ ، وهو مجاٌز ، قاَل ُزَهْيٌر يَِصُف تِه وِشدَّةِ َطيرانِه الّشِ أَو مْعناه نَْفي الّشِ

 َصْقراً :

يــــــــــٍة  قــــــــــاء راســــــــــــــــــــــــِ لــــــــــح ٍب يف ُذرا خــــــــــَ رحقــــــــــَ  مــــــــــن مــــــــــَ

ِب ال      خـــــــالـــــــِ
َ
ن املـــــــ جـــــــح تـــــــالـــــــهحـــــــُ غـــــــح ـــــــَ ُض  يـ بـــــــَ (5)الشـــــــــــــــــــــِّ

 

  
 : الِخيانَةُ. الغَْولُ و : الَمهاِلُك. الغَوائِلُ و

 : المغيَّبةُ أو الَمْسروقَةُ ، عن ابِن ُشَمْيٍل. الغائِلَةُ و

 ها.ببُْعد (6)ساِلَكها  تَغُولُ  النَّطاةِ أَي غائِلَةُ  وأَْرضٌ 

 وقاَل أَبو َعْمٍرو : الغوالين التي تُْشبهُ الّضلوَع في السَّفينَِة ، الواِحُد غوالن.

ْعالة أَْيضاً على الغُول ويُْجَمعُ   ، بكْسٍر ففتحٍ. ِغَولَةٍ  ، بالضّمِ ، بمْعنَى الّسِ
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 النَّجاِء. ُغولُ  وناقَةٌ 

 أَي عاقِبَته وَشّره. غائِلَتَه وأََخافُ 

لَتِ و  أَةُ : تََشبََّهْت بالغُوِل.المرْ  تَغَوَّ

ْيَرةِ أَْدَرَكه األََصّم  الغُولُ و ّيِ لقْبحِ َوْجِهه ، وكاَن َحَسن الَمْذهب والّسِ  وغيُرهُ.، بالضّمِ : لَقَُب عبِد العَزيِز بِن يَْحيى الَمّكِ

 .الغُولِ  قْلُت : وكأَنّه سرجُ 

 ، عن ثَْعلَب ، أَي تُجاَمُع. تُْرِضعُه المرأَةُ َولَدها وهي تُْؤتَى الذي : اللَّبَنُ  الغَْيلُ  : [غيل]

 وال أَْرَضْعته َغْيالً. قالَْت أُمُّ تأَبَُّط َشّراً تَُؤبِّنُه بْعَد َمْوتِه :

ً  الغَْيلُ  واْسُم ذِلَك اللّبَنِ  ، أَي على َحبٍَل ، وهي حاِملٌ  هو أَْن تُْرِضَع َولََدها أَو  ِربَه الَولَُد َضِوَي واْعتَلَّ عنه.، وإذا شَ  أَْيضا

__________________ 
 ( ديوانه واللسان.1)
 واللسان والتهذيب واألساس والصحاح. 102( ديوانه ص 2)
 ( ديوانه ابختالف الرواية ا واللسان.3)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 36( ديوانه ص 4)
 واألساس وعجزه يف الصحاح.واللسان والتهذيب  242( شرح ديوانه صنعة ثعلب ص 5)
 ( اللسان : ساكنها.6)
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ْل. الغَْيلُ  قاَل شْيُخنا : كاَن األَْظَهر في الِعباَرةِ أَْن يقوَل :  أَْن تُْرِضَع المْرأَةُ َولََدها الخ. كذا قالَهُ بعُض أَْرباِب الَحواِشي ، وهو ظاِهٌر فتأَمَّ

ُ  أَغالَتِ و ، قاَل  ُمْغيَلٌ و ُمغالٌ  أَي الَولَدُ  ، وهو ُمِغيٌل ُمْغيِلٌ  فهي ، الذي هو لَبَُن المأْتِيَّة أَو لَبَُن الحْبلَى ، الغَْيلَ  تْه: َسقَ  أَْغيَلَتْهو ولََدها المْرأَة

 اْمرُؤ القَْيِس :

عـــــــًا  رحضـــــــــــــــــــِ َرقـــــــُت ومـــــُ لـــــ  قـــــــد طـــــَ بـــــح لـــــــك حـــــُ ثـــــح   (1)فـــــمـــــِ
م      ائــــــــــِ هــــــــــا عــــــــــن ذي متــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــح يـ رِ فــــــــــَبهلــــــــــحَ يــــــــــَ غــــــــــح (2)مــــــــــُ

 

  
ه تُْرِضعُه ، أَغالَ و  ، بالكْسِر. الِغيلَةُ  واالْسُم : نْفُسها ، هي اْستَْغيَلَتْ و فالٌن َولََده إِذا َغِشَي أُمَّ

تِ  ه وهي تُْرِضعُه. الِغْيلَةُ  يقاُل : أَضرَّ ه وهي تُْرِضعُه ، وَكذِلَك إِذا َحَملَْت أُمُّ  بولَِد فالٍن إِذا أُتِيَْت أُمُّ

وَم يَْفعلُونَه فال يضرُّ أَْوالَدهم الِغْيلَةِ  ُت أَْن أَْنَهى عنلقد َهَممْ » : الحِديثِ  فيو ، وفي ِروايٍَة : تَْفعُل ذِلَك فال « حتى ذكرت أَنَّ فاِرَس والرُّ

 يَِضيُرهم.

ةِ ، وقيَل : ال يصحُّ الفتَْح إِال  مع حْذِف الهاِء. وقاَل ابُن األَثيِر : والفتُْح لُغَةٌ ، وقيَل : الكْسُر لالْسِم والفتُْح للَمرَّ

يَّاُن الُمْمتَِلى الغَْيلُ و  ، نَقَلَه الجْوهِريُّ ، وأَْنَشَد لمْنظوٍر بِن َمْرثٍد األََسِدّيِ : ءُ ، بالفتْحِ : السَّاعُد الرَّ

اح  فــــــــــــَ طــــــــــــح كــــــــــــاعــــــــــــٌب مــــــــــــائــــــــــــلــــــــــــة يف الــــــــــــعــــــــــــِ  لــــــــــــَ

اح      لـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ن غـــــــــــَ َديـــــــــــح يحضـــــــــــــــــــــــــاء ذاُت ســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــِ ـــــــــــَ  بـ

  

ن  ـــــــــــح َدي ـــــــــــح ـــــــــــز ي ـــــــــــِر ال ـــــــــــي ـــــــــــي ول ـــــــــــل ـــــــــــي َوُن مـــــــــــن ل  َأهـــــــــــح

  
ا و    ــــــــــــــِ  ِإذا متــــــــــــــطــــــــــــــ  ي ــــــــــــــعــــــــــــــِ ب ال قــــــــــــــَ (3)عــــــــــــــُ

 

  
 ، أَي في الساِعِد والغاُلِم ، قاَل الُمتَنَّخُل الُهَذليُّ : كالُمْغتاِل فيهما ، َغْيلةٌ  ، واألُْنثَى الغاُلُم السَّميُن العظيمُ  : الغَْيلُ و

م  عحصــــــــــــــــــــــــَ ِم املــــــــــِ تــــــــــا ِ كــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــح غــــــــــح ُ
ت  املــــــــــ لــــــــــ   غــــــــــُ

َتشـــــــــــــــــــــــــاِط      ٍم ُمســـــــــــــــــــــــــح زُه بـــــــــــَوســـــــــــــــــــــــــح واشـــــــــــــــــــــــــِ (4)نـــــــــــَ
 

  
ي الِمْعَصم الُمْمتَِلى اُء إِنَّما ُسّمِ  في مْعناه. َغْيل ُء ُمْغتاالً ألَنَّه ِمن الغَْوِل ، وليَس بقَوّيٍ لوُجوِدنا ساعدقاَل ابُن جنّيِ : قاَل الفرَّ

 حاحِ.، كما في الّصِ  الماُء الجاِري على َوْجِه األَرِض  أَْيضاً : الغَْيلُ و

حاحِ وغيِرِه ِمن األمهاِت أَنَّه بالكْسِر ، انتَ  َهى ، َغلٌَط والصَّواُب الفتْح ، وقوُل شْيِخنا : َكالُم المصنِِّف َصِريٌح في أَنَّهُ بالفتْحِ ، والذي في الّصِ

حاحِ والعُباِب وسائِِر األَمهاِت ، نَعَم الَكْسر لغَةٌ فيه ، نَقَلَه ابنُ   ِسْيَده. وِمثْلُه في الّصِ

ا الذي يَْجِري بيَن الشََّجر فهو الغَلَُل. الغَْيلُ  وقاَل بعُضهم :  ما َجَرى ِمن الِمياِه في األَْنهاِر والسَّواقي ، وأَمَّ

 .«ففيه العُْشر ، وما ُسِقي بالدَّْلو ففيه نِْصُف العُْشر بالغَْيلِ  ما ُسقيَ »في الَحديِث : و

 .(5) ءِ تَُخطُّه على الشَّيالَخطُّ   :الغَْيلُ و

ً و اروَن. َجبَلِ  ماٌء كاَن يَْجِري في أَْصلِ  أَْيضا  أَبِي قُبَْيٍس يَْغِسُل عليه القَصَّ

 فيه ُعيوٌن تَسيُل. ونْحوه كلُّ وادٍ  أَْيضاً :و

 َمكاٌن ِمن الغَْيضِة فيه ماٌء َمِعيٌن ، وأَْنَشَد : الغَْيلُ  وقاَل اللَّْيثُ 

ُلب َغيحرٍ ِحجارُة   وارِسات بُطحح
 ، ُمْقتَضى ِسياقِه أَنَّه بالفتْحِ. الذي تَراهُ قَريباً وهو بَِعيدٌ  : الغَْيلُ و

 ِمن األَرِض الذي تَراهُ قَريباً وهو بَِعيٌد وَضبََطه كسيٍد ، فاْنُظْر ذِلَك. الغيلُ  والذي في العُباِب :

ْل. عن ابِن َخالََوْيه : أَْرضٌ « غ ول»وتَقَدََّم في   ذاُت َغْول بهذا المْعنَى ، فتأَمَّ

__________________ 



14507 

 

كذا يف اللســان وقد ذكر يف   مثلك بكراً قد طرقت وثيباً و  قوله : ومرضــعاً ا كذا خبطه ابلنصــب كاللســان ويروي :»( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)
 .«شرح الديوان جوازاً اخلف  والنصب ووجههما فانحظُرحهُ 

وعجزه يف « ومرضضٍ »وفيها  406/  4واملثبت كرواية اللسان واملقايي  « .  و ِ .. ومرضضٍ »وفيه :  35معلقته ا ديوانه ط بريوت ص ( من 2)
 الصحاح.

 .406/  4( اللسان بدون نسبة واألو  والثاين يف الصحاح والتهذيب والثاين يف املقايي  3)
 بت كاللسان.واملث»وفيه : بوشٍم  18/  2( ديوان اهلذليا 4)
 ءٍ ( القاموس : شي5)
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 ع عنَد يَلَْملََم. أَْيضاً :و

 ، قالَهُ نَْصر. ع قُْرَب اليماَمةِ  أَْيضاً :و

ثَمانِيَة ، والفَلَج قَْريَةٌ بين َجبَلَْين َمآلن نَِخيالً ، وبأَْعاله نَفٌَر ِمن قَُشْير ، وبه مْنبٌَر وبَْينه وبيَن الفَلج َسْبعَةُ فَراِسخ أَو  واٍد لبَني َجْعَدةَ  أَْيضاً :و

 عظيمةٌ لجْعَدةَ ، قالَهُ نَْصر.

ى بذِلَك. ع آَخرُ  أَْيضاً :و  يَُسمَّ

 ِمن واٍد ونْحوه. كلُّ َمْوِضعٍ فيه ماءٌ  أَْيضاً :و

َر قوُل كثِّيٍر : أَْغيالٌ  ، والَجْمعُ  العَلَُم في الثَّْوبِ  أَْيضاً :و  ، عن أَبي َعْمٍرو ، وبه فُّسِ

ا  وَحشــــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــّرايح كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ  عــــــــــــــاَوُرهــــــــــــــا ال ــــــــــــــَ  ت

م      هـــــــــ  ِب ُمســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــح َعصـــــــــــــــــــــــح وحشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ يـــــــــا ِ تـ  اأَلغـــــــــح

  
 .َغْيل ثَْوبٌ  ، وزعَم أَنَّه يقاُل : الواِسُع من الثِّيابِ  الغَْيلُ  قاَل غيُرهُ :و

 َضِعيٌف لم أَْسَمْعه إِالَّ في هذا التْفِسيِر. الغَْيل وقاَل ابُن ِسْيَده : وِكاَل القَْولَْين في

ي : بالكْسِر : الشََّجُر الَكثيُر الُمْلتَفُّ  ، الِغْيلُ و  الذي ليَس بَشْوٍك يستتُر فيه ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ي  رت ميشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــــــَ ٌد َأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  َأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

بــــــــــــــــــــــــــاٍء و      يــــــــــــــــــــــــــرِ بــــــــــــــــــــــــــا َقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  .غــــــــــــــــــــــــــِ
  

 يُْفتَُح.و

 ، قاَل ُرْؤبَة : القََصِب والَحْلفاءِ  جماَعةُ  : الِغْيلُ  قاَل أَبو حنيفَة :و

باٍء وِخي  خُمحتَـَل  ِغيحريف   َقصح
 .أَْغيالٌ  والجْمعُ 

 ، وفي قَصيِد َكْعٍب : األََجَمةُ  أَْيضاً :و

 ِغيرُ دونُه  ِغيرٌ بَبطحن َعث ر 
الً : ويُْكَسُر َسِلَم ِمن التّْكراِر ، كلُّ واٍد فيه ماٌء. أَْيضاً :و  .أَْغيالٌ  ج وال يَْخفى أَنَّ هذا تَقَدََّم ، ولو قاَل أَوَّ

 ، قاَل عبُد هللِا بُن عْجالن النَّْهديُّ : ُغيولٌ  ِمثُْل ِخيٍس وال يْدخلُها الهاُء ، والَجْمعُ  ِغْيلٌ  َمْوِضُع األََسِد :و

ا  بــــــــــــاِب كــــــــــــَبهنــــــــــــ  رحابِ  الشــــــــــــــــــــــــــ  ِديــــــــــــَدُة ســــــــــــــــــــــــــِ  جــــــــــــَ

هـــــــــــا      تـــــــــــح رحِديٍّ لـــــــــــََ ُة بــــــــــــَ يـــــــــــ  قـــــــــــِ اســــــــــــــــــــــــَ وهلـــــــــــُ يـــــــــــُ  (1) غـــــــــــُ
  

حاحِ والتَّْهِذيِب.  هكذا في العُباِب والّصِ

ي :  ْسقي.وهو الماُء الذي يَْجِري بيَن الشََّجِر ألَنَّ الماَء يَْسقي واألََجَمةُ ال تَ  َغْيلٍ  هنا َجْمعُ  الغُيُولُ و قاَل ابُن بَّرِ

 ع. : الِغْيلُ و

 ، بالكْسِر ، أَْربَعةُ َمواِضَع. الِغيلُ  وفي التَّْبصيِر للحافِِظ :

 ، قاَل الُمتَنَّخُل الُهَذليُّ يَِصُف جاِريَةً : والدَّاِخُل فيه الِغيلِ  والُمتَغَيُِّل : الثَّابُِت في الُمغَيِّلُ و

ر ِة َأو انشــــــــــــــــــــــــــــِ   ء ا  كــــــــــــــاأَلميِح ذي الــــــــــــــطــــــــــــــ 

ِب      فـــــــــــــــــــــــَ رحِديِّ ا ـــــــــــــــــــــــَ رِ بــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــِ غـــــــــــــــــــــــح
ُ

(2)املـــــــــــــــــــــــ
 

  
الِل. الَكثيَرةُ األَْوراقِ  : الشَّجرةُ الُمْلتَفَّةُ األَْفنانِ  الِمْغيالُ و  الواِرفةُ الّظِ
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جرُ  أَْغيَلَ  قدو  : عُظَم واْلتَفَّ ، الثانيَةُ نَقَلَها الجْوهِريُّ عن األَْصَمعّي. اْستَْغيَلَ و تَغَيَّلَ و الّشِ

 العَظيمةُ ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ. مرأَةُ السَّمينةُ . الالغَْيلَةُ و

 بالكْسِر : ع. ، الِغْيلَةُ و

ْقِشقَةُ  أَْيضاً :و  ، عن ابِن األَْعرابّيِ ، وأَْنَشَد : الّشِ

ب  ار لــــــــــــــــكــــــــــــــــرِّ أَرحكــــــــــــــــَ د  ُب هــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــلـــــــــــةٍ      نســـــــــــــــــــــــــر  حنـــــــــــو األَيـــــــــــنـــــــــــِب  بـــــــــــغـــــــــــِ (3)تـــــــــــَ
 

  
 .االْغتِيالُ و الَخديعةُ  أَْيضاً :و

 .اْغتِيلَ  ، نَقَلَه الجْوهِريُّ ، وقد : َخَدَعهُ فَذَهَب به إلى َمْوِضعٍ فَقَتَلَه ِغيلَةً  قَتَلُهو

 في َكالِم العََرِب إِْيصاُل الشَّّرِ أَو القَتْل إِليه ِمن حيُث ال يَْعلَُم وال يشعُُر. الِغيلَةُ  وقاَل أَبو بْكٍر :

 إِذا قَتَلَه ِمن حيُث ال يْعلَُم ، وفَتََك به إِذا قَتَلَه ِمن حيُث تَراهُ وهو غاّر غافِل غيُر ُمْستعّد. ِغْيلَةً  وقاَل أَبو العبَّاِس : قَتَلَه

تَْين لٌ ُغيُ  إِبٌِل أَو بَقَرٌ و  ، قاَل األَْعَشى : َكثيَرةٌ  ، أَي ، بَضمَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 واللسان. 4/  2( ديوان اهلذليا 2)
 .«االينب»بد  « األنيب»( اللسان بدون نسبة ا وفيه : 3)
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هــــــــــا  ُ الــــــــــِ ــــــــــَ ن تح مــــــــــَ طــــــــــَ ــــــــــذي خــــــــــَ ر ال مــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ  ِإيّنِ ل

ُر      يـــــــــ  ِإلـــــــــيـــــــــه الـــــــــبـــــــــاقـــــــــِ ِدي وســــــــــــــــــــــِ رُ ختـــــــــَح يـــــــــُ (1)الـــــــــغـــــــــُ
 

  
ه ، وهكذا فسََّره أَيضاً ، ويُْرَوى في البيِت العُيُل أَْيضاً با َغيُول الواِحدُ  لعَْيِن المْهَملَِة ، َحَكى َذِلَك ابُن جنّيِ عن أَبي َعْمٍرو الشَّيبانّي عن جّدِ

 وقد تَقَدََّم.

 بو ُعبَْيَدةَ أَْيضاً.، هكذا فسََّره أَ  ِسمانٌ  : ُغيُلٌ  أَو

 ّيِ الّرباب :بُن ُعْقبَةَ بِن بهيِس بِن َمْسعوِد بِن حاِرثة بِن َعْمِرو بِن ربيعَةَ بِن ساِعَدةَ بِن كعِب بِن ثَْعلبَةَ بِن ملكان بِن َعدِ  َغْيالنُ  أَبو الحاِرثِ و

ةِ  مَّ  الشَّاِعُر الَمْشهوُر. اْسُم ذي الرُّ

ً فََحلََف أَن  ، أَي أَْوتار ، رُجٌل كان بينه وبين قوٍم ذُحولٌ  : َغْيالنُ و ، أَي  ال يُساِلَمُهم حتى يَْدُخَل َعْينَْيه التُّراُب ، أَي يَموَت فََرِهقوهُ يوما

ةٍ  أَْدرُكوهُ ، رِخيم ، ونَظيُرهُ ِمَن التَّ  َغْيالنُ  ، أَي يا َغْيلُ  فأَْيقََن بالشَّّرِ فََجعََل يَذُرُّ التُّراَب على َعْينَْيه ويقوُل : تََحلَّلْ  ، أَي َغْفلَة ، وهو على ِغرَّ

دَّةِ واالْشتِغاِل ،  ذِلَك منه ، يُريِهم أَنَّه يُصالُحُهم وأَنَّه قد تََحلََّل من يَمينِه فلم يَْقبَلوا قِراَءة َمْن قََرأَ : يا مال ليَْقِض َعلَْينا َربّك في وْقِت الّشِ

 وقَتَلُوهُ.

حاحِ ، وقد قيَل : : شجُر السَُّمرِ  َغْيالنَ  أُمُّ و   ثََمَرها أَْحلَى ِمَن العََسِل ، كما في الِعنايَِة أَثْناء الواقعِة.إنَّ  ، كما في الّصِ

ي لَكثْرةِ ُوجوِد الغْيالِن أَماَمهُ هو َمْردوٌد باِطٌل.  قاَل شْيُخنا : وقْوُل بعِضهم : إنَّه بكْسِر الغَْيِن وإِنّه ُسّمِ

 .الغائِلَةِ  فالٌن قَليلُ ، اْسٌم كالَواِبلَِة. يقاُل :  : الِحْقُد الباِطنُ  الغائِلَةُ و

. كالَمغالَةِ  الشَّرُّ  أَْيضاً : الغائِلَةُ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

تَْينِ  أَْغيَلَتِ و  ، وَكذِلَك البَقَُر وعليه قْوُل األَْعَشى : : الغَنَُم نُتَِجت في السَّنَِة َمرَّ

 الغُُيرُ ِسيَ  إليه الباِقر و 
 أَْنفُُسهم. أَْموالُُهم أَو َكثُُرواتَغَيَّلوا : كثَُر و

 قاَل عبُد مناٍف بُن ربع : الغيلِ  الذي في كَشدَّاٍد : األََسدُ  ، الغَيَّالُ و

ـــــــــــــه  رو رزمـــــــــــــت ل مـــــــــــــح ت َأاب عـــــــــــــَ َرفـــــــــــــح ا عـــــــــــــَ  ملـــــــــــــ 

َرِف      ا  يف الــــــــغــــــــَ يــــــــ  َة الــــــــغــــــــَ نــــــــهــــــــم َرزحمــــــــَ يــــــــح ــــــــَ (2)مــــــــن بـ
 

  
 ويُْرَوى العَيَّال بالعَْيِن.

. ، واٍد باليماَمةِ  أَْغيالٍ  أَو ذاتُ  أَْغيالٌ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 .ُمْغتالٌ  فهو الغاُلُم : َسِمَن وَغلُطَ  اْغتالَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : أَي َكثيٌر ، ومنه قْوُل لَبيٍد : غائِلٌ  تُرابٌ 

 َغوحاًل من الرت حب غاِئال
 وقد ذُِكَر في غ ول.

 ُء العَظيُم ، قاَل :ى: الُمْمتلِ  األَْغيلُ و

ال  لـــــــــــ  اًل ُمضـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــًا جـــــــــــافـــــــــــِ يـــــــــــح َن هـــــــــــَ  يـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــح

ال      يــــــــــــَ ود حــــــــــــنٍّ مســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــرًّا َأغــــــــــــح (3)قــــــــــــعــــــــــــُ
 

  
 .«غ ول»، عن ابِن األَْعرابّيِ ، وقد ذُِكَر في  غائِلَةٌ  : ُخروٌق في الَحْوِض ، واِحُدها الغَوائِلُ و

 فاُلناً كذا وكذا : إذا َوَصَل إليه منه َشرٌّ ، قاَل : غالَ و
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َرأً ما كان َلحَش   غا َ و   غوائَِلهامح
 إليه الشَّرَّ ِمن حيُث ال يَْعلَم فيَْستعدُّ. (4)أَي َوَصَل 

 : إذا فَعََل به ذِلَك. اْغتالَهُ و

 ، بالفتْحِ : فْعلَةٌ ِمَن االْغتيال. الغَْيلةُ و

 أَي أُْدَهى ِمن حيُث ال أَْشعُر ، يُريُد به الَخْسَف. ِمن تَْحتي أُْغتالَ  عوذُ بَِك أَنْ وأَ »في الَحدْيِث : و

تَْين. ُغيُلٌ  ٍء ، َجْمعُه: الُمْنفرُد ِمن كّلِ شي الغَيُولُ  وقاَل أَبو َعْمُرو :  بَضمَّ

 ، كسيٍد : واِسٌع. َغيلٌ  وثَْوبٌ 

 ، َكذِلَك. غيلَةٌ  وأَْرضٌ 

 ُ  : َطويلَةٌ. َغْيلَةٌ  واْمَرأَة

__________________ 
 وجزء من عجزه يف التهذيب.« مناشبها»والتكملة واللسان وفيه :  149( ديوانه ط بريوت ص 1)
 رزمة الَعّيا .»برواية  677/  2( شرح أشعار اهلذليا 2)
 ( اللسان ا وكتب مصححه هبامشه : قوله : مقوله حن ا هكذا يف األصر.3)
 أوصر.( اللسان : 4)
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 ِمن األْرِض : الذي تَراهُ قَريباً وهَو بَِعيٌد. الغَْيلُ و

 ، بالكْسر : السرقَةُ. الِغيالَةُ و

 يقاُل : غْلتُه ِغيالَةً وِغياالً وُغُؤوالً.

 األََسُد الشََّجَر : َدَخلَه واتَّخَذه ِغيالً. تَغَيَّلَ و

ِة وُهم : َغْيالن وَمِن اْسُمه مَّ اجُز ، هكذا َوقََع في كتاِب ِسْيبََوْيه ، وقيَل : َغْيالُن حْرٍب. : جماَعةٌ غيُر َغْيالن ذي الرُّ  َغْيالُن بُن ُحَرْيث الرَّ

طائف وكان قاَل ابُن ِسْيَده : ولْسُت منه على ثِقٍَة. وغيالن بن خرشة الضبي وغيالن بن سلمة بن معتب الثقفي وهذا له صحبة أَسلم بعد ال

 شاعراً وغيالن بن عمٍرو وله صحبة أَْيضاً له ِذْكُر َحدْيِث أَبي الُملَْيح الُهَذلّي عن أَبيِه.

 ، له َحدْيٌث َذَكَره ابُن الدبَّاغِ. وسلمعليههللاصلىوَغْيالُن أَْيضاً ِمن َموالي النبّيِ 

ى أَْيضاً حنيفاً.وَغْيالُن بُن دعمّيِ بِن إِياِد بِن شهاِب بِن َعْمٍرو اإِلي  اِديُّ له ِوفاَدةٌ ، وكان يَُسمَّ

از َصُدوٌق صاِلٌح َروَ  ى عنه أَبو بْكٍر الَخِطيِب َماَت وَغْيالُن َجدُّ أَبي طاِلٍب محمِد بِن محمِد بِن إِبراهيم بِن َغْيالن بِن عبِد هللِا بِن َغْيالن البَزَّ

، وهي أَحاِديُث َمْجموَعة في مجلَّدةٍ تَْحتوي على أَحد عشر جزأً وهي عْنِدي من تَْخريجِ  اتالغَْيالنيَّ  ، واليه نُِسبَتِ  440ببَْغداَد َسنَة 

 الدَّاْرقْطني ، وقد َرَوْيتها بأسانِيد عاِليٍَة.

 طائِفةٌ ِمن القدريَّة. الغَْيالنيَّةُ و

 َوى عن يَْعقوب بِن عتبَةَ.قْلُت : نُِسبُوا إلى َغْيالن بِن أَبي َغْيالن الَمْقتول في القََدِر ، وقد رَ 

.  وَغْيالُن بُن َمْعشٍر المغرائيُّ

.  وَغْيالُن بُن َجريٍر المغوليُّ

 وَغْيالُن بُن عبِد هللِا.

.  وَغْيالُن بُن َغْيالن األَْنصاريُّ

 وَغْيالُن بُن عميَرةَ ، تابعيُّوَن.

 مع الالم فصل الفاء
يَرةِ  الفَأْلُ  : [فأل] يَرةُ ال تكوُن إاّل فيَما يسوُء. : ِضدُّ الّطِ  ، وهو فيَما يُْستحبُّ ، والّطِ

يت : ّكِ بكذا ،  تَفاَءْلت ، فيقوُل : يا َواِجدُ  ضالٍَّة فيَْسَمع آَخر يقوُل : (1) طاِلبَ  يكونُ  يا ساِلُم ، أَو آَخر يقوُل : كأَْن يَْسَمَع َمريضٌ  قاَل ابُن الّسِ

هُ له في ظنِّه كما َسِمعَ    أنّه يَْبرأُ ِمن َمَرِضه أَو يِجُد ضالَّتَه.ويتَوجَّ

يََرةَ. الفَأْلَ  في الَحدْيِث : كان يحبُّ و  ويْكَرهُ الّطِ

 وفيَما يحُسُن وفيَما يسوُء. في الخيِر والشَّرِّ  الفَأْلُ  أَو يُْستَْعَملُ 

 فيَما يكَره أَْيضاً. الفَأْلَ  قاَل األَْزَهِريُّ : ِمن العََرِب َمْن يَْجعلُ 

 تَفاُؤالً ، وذِلَك أَْن تَْسَمَع اإِلْنساَن وأَْنَت تُريُد الحاَجةَ يا َسِعيد يا أَْفلَح ، أَو يَْدُعو باْسٍم قَبيحٍ. تفاَءْلتُ  اَل أَبو زْيٍد :ق

اِلحُ  الفَأْل ويْعجبُني« ال َعْدَوى وال ِطيََرةَ »في الَحدْيِث : و ما يكوُن صاِلحاً ، ومنه ما  الفَأْلِ  أنَّ ِمن : الَكِلَمةُ الَحَسنَةُ ، فهذا يدلُّ على الصَّ

 يكوُن َغْير صاِلح.

يََرةُ بمْعنَى الِجْنِس ، يََرة الفَأْلُ و وقد جاَءت الّطِ  .الفَأْلُ  بمْعنَى النَّوعِ ، ومنه : أَْصَدُق الّطِ

 ، عن ابِن ِسْيَده. فُُؤولٌ  ج
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  ، وأَْنَشَد للُكَمْيت : أَْفُؤلٌ  قاَل الجْوَهِريُّ : َجْمعُهو

ا تــــــــــــــقــــــــــــــو  و  رَي عــــــــــــــمــــــــــــــ  َبُ  الــــــــــــــطــــــــــــــ   ال َأســــــــــــــــــــــــــــح

يِن و      خــــــــــــــــــــــــاجلــــــــــــــــــــــــَُ تــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ ُؤ ال تـ ــــــــــــــــــــــــح (2)األَفـ
 

  
َّلَ و ، بالَهْمِز َمْمدوداً على التَّْخفيِف والقَْلِب ، به تَفاَءل قدو  ، بالَهْمِز َمْشدوداً. (3) به تَفأ

 بتَْرك َهْمِزه تَْخِفيفاً.قاَل ابُن األَثِيِر : وقد أُْوِلَع الناُس 

 ، قاَل الُكَمْيت يَِصُف َخْيالً : االْفتِئاُل : اْفتِعاٌل منهو

__________________ 
 ( يف القاموس : ابلضم منونة ا السيا  اقتض  نصبها.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ليست يف القاموس.« به»( لفظة 3)
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تح  قــــــــــَ د  ِ  صــــــــــــــــــــــــَ وافــــــــــِ َدتح حتــــــــــت اخلــــــــــَ  إذا مــــــــــا بــــــــــَ

ِن      بح أبميـــــــــــــحَ ريـــــــــــــن  فـــــــــــــَ االـــــــــــــز اجـــــــــــــِ ئـــــــــــــاهلـــــــــــــَ تـــــــــــــِ (1)افـــــــــــــح
 

  
أَْي ، بالَهْمِز ، وأَْصلُه غيُر الَهْمِز. اُء : اْفتَأَْلُت الرَّ  وقاَل الفرَّ

 منه ، قاَل ُرْؤبة : التَّْفئيُل تَْفِعيلٌ و

حــــــــــــــّزِي  يــــــــــــــُر والــــــــــــــتــــــــــــــ  ئــــــــــــــِ فــــــــــــــح ُذ الــــــــــــــتـــــــــــــــ   ال أَيحخــــــــــــــُ

َداذ واأَلزِّ      ُف الــــــــــــــعــــــــــــــِ ذح يــــــــــــــنــــــــــــــا وال قــــــــــــــَ (2)فــــــــــــــِ
 

  
ْحِر ألَنَّه قَْلُب الشي (3)وَرَوى أَبو َعْمٍرو : ال يَأُْخذُ التَّأْفِيَل   ِء عن َوْجهه.، وفسََّره بالّسِ

 عليك وال َطْيَر عليَك وال َشرَّ عليَك. ال َضْيرَ  أَي عليكَ  فَأْلَ  ال في نواِدِر األَْعراِب : يقاُل :و

ْبيانِ  ، الِفئالُ و كثيُرهُ  أَي رُجٌل فَئُِل اللَّْحِم ، كَكتِفٍ و َء في التُّراِب ثم يَْخبَُؤوَن الشَّي ، أَي ِصْبيان األَْعراِب وذِلَك أَنَّهم كِكتاٍب : لُْعبَةٌ للّصِ

حاحِ : في أَيِِّهما هو ، وَسيُْذَكُر في ف ي ل أَْيضاً.، و يَْقتَِسُمونه ويقولون في أَيِّها هو  نَصُّ العُباِب ، والّصِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 اللّْحِم ، كَحْيَدٍر : أَي َكثيُرهُ. فَْيأَلُ  رُجلٌ 

 ، ومنه قْوُل َطَرفَةَ : بالفَأَلِ  : الذي يَْلعبُ  المفائلُ و

هــــــــــا هبــــــــــا  يــــــــــزومــــــــــُ اَب املــــــــــاِء حــــــــــَ  يشــــــــــــــــــــــــ   حــــــــــبــــــــــَ

َم الـــــــــرت حَب      ِد  املـــــــــفـــــــــائـــــــــرُ كـــــــــمـــــــــا َقســـــــــــــــــــــــَ (4)ابلـــــــــيـــــــــَ
 

  
ثِْين. ْين بُن الفاالتي ِمن الُمَحّدِ  وشمُس الّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اِك وغيِرهِ  فَبيلٌ  : [فبل] ، وعنه أَبو ُعَمر  ، كأَميٍر : َجدُّ أَبي ُعَمَر أَْحمد بِن عبِد هللِا التَّاِجر األَْنَدلُِسي َرَحَل وَسِمَع ِمن ُعثْماَن بِن السمَّ

 الطلمنكّي ، َضبََطه الحافُِظ في التَّْبصيِر هكذا.

َّلَهُ  ، الفَتِيلَةو كلَّيِ الَحْبلِ  ّواهُ لَ  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، فَتاْلً : فَتَلَهُ يَْفتِلُهُ  : [فتل]  ، وأَْنَشَد أَبو َحنيفَةَ : َمْفتولٌ و فَتِيلٌ  فهو تَْفتِيالً ، كفَت

ر صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍف  ا َأمحــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــــــــوهنــــــــــــــــــــــــــــــُ  ل

ِك و      ـــــــــــــــــرهـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــاملســـــــــــــــــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــِ ت ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ (5)ال
 

  
 

 .كالفَتِيلِ  قاَل ويُْرَوى : كالمْسِك الفَتِيِت ، قاَل : هو

ْمه جداً ،قاَل أَبو الَحَسِن : وهذا   .تَفَتّلَ و اْنفَتَلَ  وقد يدلُّ على أَنَّه شْعٌر غيُر َمْعروٍف ، إِذ لو كاَن َمْعروفاً لَما اْختُِلَف في قافِيَتِه فتَفهَّ

 : اْنَصَرَف ، وهو مجاٌز. فاْنفَتَلَ  ، كلَفَتَهُ وهو َمْقلوٌب ، َصَرفَه فَتاْلً : َوْجَههُ عنهم فَتَلَ و

، وهو َمْذكوٌر  الَحْلقَةُ التي عنَد ُمْلتَقَى الدُّْجَرْينِ  الِعناِن ، وهي وقد يَُشدُّ على أَو ِعْرق أَو قِّدٍ ، ليفٍ  َخَزم أَو َحْبٌل دقيٌق ِمن ، كأَميٍر : الفَتِيلُ و

َر قْولُه تعالَى :  اةِ في َشّقِ النّو تكونُ  السََّحاةُ التي  :الفَتِيلُ و في َمْوِضِعه ، أَي ِمْقَدار تْلَك السََّحاة التي في  (6) (َوال يُْظَلُموَن فَِتيالً )، وبه فُّسِ

 َشّقِ النَّواةِ.

 ، وبه فَسََّر ابُن عبَّاٍس ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما اآليَةَ. بين أَصابِِعَك ِمن الَوَسخِ  فَتَْلتَه ما أَْيضاً : الفَتِيلُ و

يت : النَّقيُر النّْكتَةُ في ظْهِر النَّواةِ ،وقاَل اب ّكِ قيقَةُ على النَّواةِ. الفَتِيلُ و ُن الّسِ  : ما كاَن في َشّقِ النَّواةِ ، والقْطِميُر : القْشَرةُ الرَّ

 .كالفَتِيلَةِ  ِء التافِِة الَحِقيِر القَِليل ،قاَل األَْزهِريُّ : وهذه األَشياُء يُْضَرُب بها َمثاَلً للشي
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كُ  ، بالفتْحِ ، هذه عن ثَْعلَب ، فَتْلَةً  ما أُْغنِي عنَك فَتِيالً وال يقال :و ً  ، وهذه عن ابِن األَْعرابّيِ ، أَي ما أُْغنى عنكَ  ويَُحرَّ ِمْقَدار تْلَك  شيئا

 السََّحاة التي بشّقِ النَّواةِ.

ةً  الفَتْلَةُ و َل ما يَْطلُعُ  ، وهو الذي يُْشبِه قُُروَن الباقِالَّ ، : ِوعاُء َحّبِ السَّلَِم والسَُّمِر خاصَّ  السَّلََم والسَُّمَر. أَْفتَلَ  ، وقد (7) وذلك أَوَّ

 َحْمل السَُّمر والعُْرفُط. الفَتْلَةُ  قيَل :و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ملة.والتك 64( ديوان ص 2)
 ( يف التكملة : التبفيك.3)
 .«املقابر ابليد»وفيه :  20( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان.5)
 .48( سورة النساء اآية 6)
 ومثله يف اللسان.« َيطحُلضُ »( يف القاموس : 7)
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 .الفَتْلَةَ  إِذا أَْخَرجت أَْفتَْلت وقيَل : نَْور الِعضاِه إِذا اْنعَقََد ، وقد

ةً ، بْرَمةُ العُْرفُطِ  وقيَل : كُ  خاصَّ واةِ قاَل : ألَنَّ َهيَاِدبَها كأَنَّها قُْطٌن ، وهي بَْيضاُء ِمثْل ِزّرِ القَِميِص أَو  ويَُحرَّ ، َرَواه أَبو َحنيفَةَ عن بعِض الرُّ

.  أََشفُّ

ما ليَس بَوَرٍق ولكن  ، وهو ما يكوُن َمْفتوالً ِمن َوَرِق الشََّجر كَوَرِق الطَّْرفاِء واألَثِْل ونْحِوِهما ، أَو هو (1) الفَتْلِ  ، بالفتْحِ : واِحدُ  الفَتْلَةُ  أو

 ، عن أَبي َحنيفَة. يقوُم َمقاَمه

 فكاَن كالَهَدِب. يُْفتَلُ  ما لم يَْنبَِسْط من النَّباِت لكنَّهُ  قيَل :و

 ويُبُوٌن عن الَجنِب ، وهو في الوِظيِف والِفْرِسِن َعْيٌب. يِك : اْنِدماٌج في ِمْرفَِق النَّاقَةِ بالتَّحر ، الفَتَلُ  ِمن المجاِز :و

 فَتاْلُء. هيو ، الفَتَلِ  بَيِّنُ  أَْفتَلُ  : ِمْرفَقٌ  النَّْعتُ و

حاحِ : هو ما بيَن الِمْرفَقَْين عن َجْنبي البَعيِر.  وفي الّصِ

 فَةُ :األَْيِدي ، قاَل َطرَ  فُتْلُ  وقْومٌ 

ا  الن كــــــــــــــــَبلــــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح قــــــــــــــــان أَفـ رحفــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــا مــــــــــــــــِ

ٍج مـــــــــــَتشـــــــــــــــــــــــــدِِّد      مـــــــــــَ  دالـــــــــــِ لـــــــــــح ر ا بســـــــــــــــــــــــــَ (2)أُمـــــــــــِ
 

  
 وناقَةٌ فَتاْلُء : في ِذراِعها بُيُون عن الَجْنِب.

ْجلَْينِ  َرةُ الّرِ  كأَنَّهما فُتِال فَتاْلً ، وهو مجاٌز. أَو الفَتاْلُء : النَّاقَِة الثَّقيلَةُ الُمتَأّطِ

 كَشدَّاٍد : البُْلبُُل. ، الفَتَّالُ و

 ، لهذا فهو َمْصدٌر ، قالَهُ ابُن األْعَرابّيِ ، وهو مجاٌز. : ِصياُحهُ  الفَتْلُ و

. ، كيَْجعَُل : د بُطَخْيِرْستانَ  يَْفتَلُ و اغانيُّ  ِمن أَواِخِرها ، نَقَلَه الصَّ

 ، وذِلَك إِذا َخَدَعهُ. أَزالَهُ عن رأْيِهِ  إِذا في ذَُؤابَتِه فَتَلَ  َمن المجاِز :و

 : الذُّبالَةُ. الفَتِيلَةُ و رأَيُه. (3)ذَُؤابَتُه ، أَي ُخِدَع وُصِرَف  فُتِلَتْ  ويقاُل : جاَء وقد

َد للَكثْرةِ  ، كُمعَظٍَّم ، ُمفَتَّلٌ  ذُبالٌ و  ، قاَل اْمرُؤ القَْيِس : ُشّدِ

ٍم كُهّداِب الدَِّمقِ  و  َُفت  َشحح
 (4) رِ امل

بَْيِر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه :  ، ومنه من فالٍن في الِذْرَوِة والغاِرب ، أَي يَُدوُر ِمن وراِء َخديعَتِه يَْفتِلُ  ما زالَ  ِمن المجاِز أَْيضاً :و َحِديُث الزُّ

ْرَوةِ والغاِرِب حتى أَجابَتْه. يَْفتِلُ  ، فما زالَ  أَنَّه َسأََل عائَِشةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنها ، الُخروَج إِلى البَْصَرةِ فأَبَْت عليه  في الذِّ

اغانيُّ : أْي. الفَتْلُ  قاَل الصَّ  فيهما يَْفعلُهُ خاِطُم الصعِب ِمن اإِلبِِل يَْختلُه بذِلَك ، فَجعَلَه َمثاَلً للُمخاَدَعِة واإِلَزالَِة عن الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

تِِه. فُتِلَ  الساِعِد كأَنَّه َمْفتولُ  رُجلٌ   فَتاْلً لقُوَّ

اس جِ  فَتِلَتِ و  ْلد إِْبِطها فلم يكْن فيه َعَرٌك وال َحازٌّ وال خاِلٌع ، وهذا إِذا اْستَْرَخى ِجْلُد إِْبِطها وتَبَْخبََخ.النَّاقَةُ ، كفَِرَح ، فَتاَلً : امَّ

يدّي ، و .وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن الَحَسِن بِن ناِصٍر يُْعَرُف بابِن َمْفتَلَةَ ، كَمْرَحلٍَة ، عن ُعَمَر بِن إِْبراهيَم الزَّ  عنه الدبيثيُّ

 ٍر محمُد بُن عبِد هللِا األَْصبَهانيُّ الَمْفتوليُّ َرَوى عنه أَبو بْكِر بُن َمْرَدَوْيه الحافِظ.وأَبو بكْ 

َمْشقيُّ أََخَذ عن أَيُّوب الخلوتي وغيِره ، وعنه أَبو الَمواِهِب الَحْنبليُّ ، تُوفي َسنَة  الفَتَّال وإِبراهيُم بُن َمْنصورٍ  ن عن اثْنَتَيْ  1097الَحنَفيُّ الّدِ

 وَسْبِعين َسنَةً بِدَمْشق.
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ْهبان : نَْبٌت َوَرقُه كالسَّنا وَزْهُره أَْصفَُر. فَتائِلُ و  الرُّ

ُث عن أَبي يَْعلى الَمْوصلّي ، وعنه أَبو َجْعفر السمنانيُّ  فَتِيلٍ  وابنُ    وغيُرهُ.، كأَميٍر : هو هبةُ هللِا بُن موَسى بن الَحَسِن الَمْوصليُّ الُمَحّدِ

 : لَقَُب بِْشر بن مبشر الَواِسِطّي عن الَحَكم بِن نُفَْيل. فَتِلَهُ و

__________________ 
 ( يف القاموس : ابلضم.1)
 .472/  4كبهنا متُّر ا واللسان والصحاح واملقايي  »برواية :  25( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف األساس : ُصرف عن رأيه.3)
 العذار  يرمتا بلحمهافظّر  وصدره :« 33ديوان ص »( من معلقته 4)



14518 

 

 ، كُدَرْخِميَن. الفُتَْكِلينُ  : [فتكل]

 أَْهَملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللّساِن.

اُء : هي  كالفُتَْكِليِم ، بالميِم ، كما في العُباِب. الدَّاِهيَةُ  وقاَل الفرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 أَْهَملَه الَجماَعةُ. ، كِقْرَشّبٍ : فِثَْولٌّ  : رُجلٌ  [فثل]

ي َعييٌّ فَْدٌم.  وقاَل ابُن بَّرِ

واُب أَنَّه بالقاِف. ي ، والصَّ  قاَل صاِحُب اللّساِن : وقد اْنفََرَد به ابُن بَّرِ

 اْستَْرَخى وَغلَُظ. ، إِذا (1) كفَِرَح ونََصرَ  ، يَْفُجلُ  ءُ الشَّي فَِجلَ   :[فجل]

 .الفجلِ  منه اْشتِقاقُ قاَل ابُن عبَّاٍد : و

لَهُ تَْفِجيالً و َضهُ. فَجَّ  : َعرَّ

اجُز : ، كَجْنَدٍل : الُمتَباِعُد ما بيَن القََدَمْينِ  الفَْنَجلُ و األَْفَجلُ و  والسَّاقَْيِن ، قاَل الرَّ

اًل  جـــــــــــــــ  ثـــــــــــــــَ وًا وال مـــــــــــــــُ َرعـــــــــــــــًا رِخـــــــــــــــح جـــــــــــــــح  ال هـــــــــــــــِ

ج  و      ك  َأو أَفــــــــــــــَ الال َأصــــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــَ نــــــــــــــح  (2) فـــــــــــــــَ
  

ياَدةِ لقَْوِلهم :قاَل ابُن   إِذا اْستَْرَخى. فَِجل ِسْيَده : وإِنَّما قَضيت على نونِِه بالّزِ

تينِ  الفُْجلُ و ّمِ وبَضمَّ ِة : ، بالضَّ  الَخبِيثَةُ الُجشاِء َمْعروفَةٌ ، هذه األُُروَمةُ  ، ِكالُهما عن أَبي َحنيفَةَ ، والَمْشهوُر هو الَكْسُر على أَْلِسنَِة العامَّ

 ، قاَل مجهُز السَّفينَِة يَْهُجو رُجالً : ها بالهاءِ واِحَدتُ 

ه شــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــَ رِ ء ِِبُشــــــــــــــــــــــــــاء َأشــــــــــــــــــــــــــح جــــــــــــح ــــــــــــفــــــــــــُ  ال

ِر      قـــــــــــــح ر وَأّي ثـــــــــــــِ قـــــــــــــح اًل عـــــــــــــلـــــــــــــ  ثـــــــــــــِ قـــــــــــــح (3)ثـــــــــــــِ
 

  
 َجيٌِّد لَوَجعِ الَمفاِصِل واليََرقانِ  والعَْكس ، وُكلُّه الفُْجلِ  وهو بُْستانيٌّ َكثيُر الُوُجوِد وشاِميُّ ، يقاُل : إنَّه ُمَركٌَّب ِمن َوْضع بزِر الّسْلجِم في

ةً ،  نَْهِش األَفاِعي والعَقاِربِ  يُْمنَُع ِمنو َعظيمٌ  االْستِْسقاءِ  دخله في تَْجِفيفِ و الحاِصِل ِمَن البَْرِد ، ولَوَجعِ الَكبِدِ  وِعْرِق النَّسا والنّْقرِس ، خاصَّ

ه لَسْ   عُها.حتى أَنَّ آِكلَهُ ال يضرُّ

ُء ويجشى بعَد الطَّعاِم يَْهِضمُ  هوو ، أَو ُوِضَع على ُحْجِرها لم تَْستطع الُخروَج ، إْن ُوِضَع ِقْشُره أَو ماُؤهُ على َعْقَرٍب ماتَتْ  ِمن الُمجرباتو

ياحَ  ، وسفُّ بِْزِرِه ينعُظ ويُزيُد الباَء ويُْصلُح  بِْزُرهُ ثم قِْشُرهُ ثم َوَرقُه ثم لَْحُمهُ ، وأَْقوى ما فيه  (4) وقَْبلَهُ يُْطِفئُه تَْليِيناً لَِطيفاً ، ويُلَيِّنُ  ويخرج الّرِ

 برَد الَكبِِد وفَساَد االْستِْمراِء ُشْرباً ، ويُِزيُل البهَق ِطالًء.

ْدَر والَمِعَدةُ ، يُْبرىأَْيضاً أَنَّه يُنَقِّي األَْخالَط اللَِّزجةَ بالماِء والعََسِل ، ويُنَقِّ  الفُْجلِ  وِمن خواّصِ  ُء السُّعاَل َمْصلوقاً ، وماُؤهُ يْفتَُح الّسَدَد ، ي الصَّ

ُن اللَّْوَن ويْنبُِت الشَّعَر الُمتَناثَِر ، وكذا طِ  ُِّت الَحَصى بالسََّكْنجبِْين ، وأَْكلُه يحّسِ  الُؤهُ في داِء الثَّْعلَب.وعَصاَرةُ أَْغصانِِه تُفَت

َر وُطبَخ  َمَم قطوراً ، وكذا ُدْهُن بْزِرِه ، وماُؤهُ يَْجلُو البَياَض كحالً وجرُمهُ لحّلِ المادَّةِ وإن قُّوِ ضماداً ، وهو  (5)فيه ُدْهُن الَوْرِد أَزاَل الصَّ

 .يضرُّ الرأَْس والَحْلَق ويْصلُحه العََسُل ، كذا في التَّْذَكَرةِ للَحِكيْم َداُود األَْنطاكّي ، َرِحَمه هللاُ تعالَى

 الذي هو ِمَن البُقوِل ، قالَهُ أَبو حنيفَةَ. الفُْجلُ  وليَس هذا : دواٌء آَخرُ  الفُْجلِ  َحبُّ و

يُّ ُمْستَطيٌل َكثيُر الُوُجوِد في َصِعيِد ِمْصَر ، الفُْجل وقاَل الَحِكيُم َداوُد : بل هو نَْوٌع ِمن أَْنواعِ هذا ََّخذُ ُدْهنُ  بَّرِ  من بزِرهِ  الفُْجلِ  ومنه يُت

 .(6)ويُْعَرُف بالسيمعة 

 بُن ُعَميٍر : (7)كِمْشيَِة الشْيخِ ، وقاَل صْخُر  ِمْشيَةٌ فيها اْستِْرخاءٌ  ، وعلى األُولَى اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ ، وقاَل : الفَْنَجلَىو الفَْنَجلَةُ و
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شيِب والِعَلهح 
َ
 فإنح َتريين يف امل

__________________ 
اًل وحُير  ُ »ة نصها : ( بعدها يف القاموس زايد1)  .«َفجح
 ( اللسان والثاين يف التكملة وقبله فيها :2)

   أعطانيك غري أحدال
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( كذا ابألصر ويف القاموس : ويـُنَـفُِّذه وقبله يُطحِفُئُه.4)
 ( يف تذكرة داود االنطاكي : حير املعّدة.5)
 ( يف تذكرة داود : ابلسيمقة.6)
(7 ).  األصر واللسان ا ويف التكملة : ُصَخريح
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َوىل و  عــــــــح ــــــــقــــــــَ ي ال رحُت أَمحشــــــــــــــــــــــِ هح فصــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ل جــــــــَ ــــــــح ن ــــــــفــــــــَ  ال

هح و      لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ثـ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــًا نـ ث ـــــــــــــح ب ـــــــــــــَ ُث نـ ـــــــــــــُ ب ـــــــــــــح (1)لرًة أَنـ
 

  
اجُز :  وِروايَةُ ابِن القطَّاعِ في األَْبنِيِة ، قاَل الرَّ

 والَقعحَوَلهح  الَفنحَجل قاَربحُت أَمحِشي 
 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. : القاِمرُ  الفاِجلُ و

 وفي بعِض النسخِ : الفاِجُر ، وهو َغلٌَط.

 واْختََرَعهُ ، قالَهُ ابُن عبَّاٍد. أَْمراً : اْختَلَقَهُ  اْفتََجلَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

الُ   .الفْجلِ  ، ككتَّاٍن : بائِعُ  الفَجَّ

ْت تَرجمتُه في َزَرَق. فجلَةَ   يوسَف الّزرقانيُّ يُْعَرُف بابنِ وشْيُخ مشايِخنا محمُد بُن عْبِد الباقي بنِ   ، وقد َمرَّ

 َمثُْل الِجمالَِة ، قاَل الشاِعُر : فِحالَةٌ و ، بالكْسِر ، فِحالٌ و ، كأَْفلٍُس ، أَْفُحلٌ و ، بالضمِّ  فُحولٌ  : الذَّكُر من كّلِ َحيواٍن ، ج الفَْحلُ  : [فحل]

واهِلا  ِفحاَلةٌ   (2)ُتطحَرُد عن َأشح
 ، كُصقوَرةٍ. فُحولَةٌ و

 قاَل ِسْيبََوْيه : أَْلحقُوا الهاَء فيهما لتَأْنِيِث الَجْمعِ.

  َمصاِدُر.، وُهنَّ  ، بكْسرِهما الِفْحلَةِ و الِفحالَةِ و الفُحولَةِ  بَيِّنُ  ، وإنَّه فَْحلٌ  : أَي فَحيلٌ  رُجلٌ و

تُه على الضَّعيِف. ؟وقيَل لجحا : على َمْن فِحالَتُك ي وأَُخيَّاتي ، يُْضَرُب لَمْن قُوَّ  قاَل : على أُّمِ

 ، قاَل : كاْفتََحلَ  إِبِلَهُ فَْحالً َكريماً ، َكَمنََع : اْختَاَر لها ، فََحلَ و

َلنا افـحَتَحلحناحنن   (3)مل أَنحثله  َفحح
حاحِ :في و  ، قاَل أَبو محمٍد الفَْقعسيُّ : أَْرَسَل فيها فَْحالً  ، اذا اإِلبِلَ  فََحلَ  الّصِ

هــــــــا لــــــــُ حــــــــَ فــــــــح بــــــــضح  نـــــــــَ يــــــــالِت الــــــــطــــــــ  لــــــــِ  الــــــــبــــــــيــــــــَ  الــــــــقــــــــَ

زَعح      ــــــــــــَ تـ ز  اهــــــــــــح (4)مــــــــــــن كــــــــــــرِّ عــــــــــــر اص إذا هــــــــــــُ
 

  
اِعي : َكريٌم ُمْنِجٌب في ِضرابِه ، أَي فَْحٌل فَِحيلٌ  اإِلبِِل : فَْحلُ  : الفَِحيلُ و  ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للرَّ

ّرِ   ذٍر و ــــــــــــــــَُ نــــــــــــــــح َب مــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــانــــــــــــــــت جنــــــــــــــــائــــــــــــــــِ

يـــــــــــــــال      حـــــــــــــــِ ن  فـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ رحقــــــــــــــــُ ن  وطـــــــــــــــَ اهتـــــــــــــــِ (5)أُمـــــــــــــــ 
 

  
 هنا. الفَْحلُ  قاَل األَْزَهِريُّ : أَي وكاَن َطْرقهنَّ ُمْنِجباً ، والطَّْرُق :

ي : والصَّواُب في إ هاتُُهنَّ نَجائَِب ُمْنذٍر ، وكاَن َطْرقهنَّ فَحْ قاَل ابُن بَّرِ  الً.ْنشاِد البَْيِت : نَجائَِب ُمْنذٍر ، بالنَّْصِب ، والتَّقديُر : كانَْت أُمَّ

 إِيَّاهُ يْضرُب في إِبِِله. : أَعاَرهُ  أَْفَحلَهُ فَْحالً و

الُهم ، كانوا : ما يَْفعَلُهُ أَْعالُج كابُلَ  االْستِْفحالُ و  ، نَقَلَه اللّْيُث. إذا َرأَْوا رُجالً َجِسيماً من العََرِب َخلَّوا بينه وبين نسائِِهم ليُولََد فيهم مثلُهُ  وُجهَّ

 فَْحالً لَدوابِّنا فقد أَْخَطأَ. اْستَْفَحْلنا قاَل : وَمْن قاَل :

 وعظمه. اإِلبِِل في نُْبِلهِ  فَْحلَ  يُْشبِهُ  فَِحيلٌ  كْبشٌ و

يه العََرُب على التَّْشبيهِ  ُسَهْيلٌ  الفَْحلُ  ِمن المجاِز :و ، كذا في  فإنَّه إذا قََرَع اإِلبَِل اْعتََزلَها ِمن اإِلبِِل ، كالفَْحلِ  الْعتِزاِله النُّجومَ  ، هكذا تَُسّمِ

حاحِ.  الّصِ
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إذا اْعتََزَل الشَّْوَل بعَد ضرابِِه. وقيَل :  بالفَْحل ه الَكواِكبَ يُراُد ُسَهْيل ُشبِّه في اْعتِزالِ  : (6)كيَف يَزَهو  الفَْحل وفي األساِس : يقاُل أَما تَرى

ِة : مَّ ي به لعَظِمه ، وقاَل ذو الرُّ  ُسّمِ

ه و  ــــــــــ  ر كــــــــــبَن يــــــــــح هــــــــــَ ارِي ســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــلســــــــــــــــــــــــ   قــــــــــد الَح ل

ر      ســــــــــــــــــــــــاعــــــــــِ
َ
جــــــــــاٍن ُدس  مــــــــــنــــــــــه امل رِيــــــــــُض هــــــــــِ (7)قــــــــــَ

 

  
 يَِزيَد بنِ  (8) قاتَلَ  الذي بُن َعيَّاِش بِن َحسَّانَ  الفَْحلُ و

__________________ 
  قاربت املشي ال غري وبعده : ( اللسان والثاين يف الصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين : والرواية :1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   .... لرة أن

ـــــــــــــــلـــــــــــــــه     ـــــــــــــــب ـــــــــــــــعـــــــــــــــان راح اهلـــــــــــــــن  خـــــــــــــــزعـــــــــــــــلـــــــــــــــة الضــــــــــــــــــــــــــــب

  

 ( اللسان والصحاح.2)
 .«فحلنا»بد  « جهدان»( اللسان والتهذيب ويف التكملة : 3)
 .478/  4اللسان والصحاح والتهذيب واألو  يف املقايي  ( 4)
 واألساس. 479/  4وانظر ختر ه فيه ا والبيت يف اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   217( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«يزهر»( يف األساس : 6)
 ( اللسان واألساس وفيها :7)

 قريض هجان عارض الُشوَ  جافرُ 
 وتصرف الشارح ابلعبارة كما تر .« قاِترٌ »القاموس : ( يف 8)
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َهل بِ 
ُ
َرَة اأَلزحِدي  ا امل رحبٍَة فـََقَتَر كريف منهما صـــــاِحَبهُ  بِن َأيب صـــــفح واُب أَن ه  وخَتاَلَفا يف ضـــــَ ا هكذا يف ســـــائِِر النســـــِخ ا والصـــــ 

ُر ابلقاِف كما َضَبطَه ا اِفُة يف التـ بحصرِي.  الَقحح
اغانيُّ في العُباِب على الصَّواِب في القاِف فتَنَبَّه لذِلَك.وقد َذَكَره   الصَّ

الِ  الذي يُْلقَُح به َحوائِل النَّْخلِ  َذَكُر النَّْخلِ  : الفَْحلُ و انٍ  كالفُحَّ  ، نَقَلَهما ابُن ِسْيَده ، واْقتََصَر اللَّْيُث على األَخيَرةِ. ، كُرمَّ

ةٌ بالنَّْخلِ  قاَل ابُن ِسْيَده : الٌ  ، أَي ال يقاُل لغَيِر الذََّكِر ِمن النَّْخلِ  وهذه خاصَّ  .فُحَّ

وحِ ، وَكذِلَك قالَ  فَْحلٌ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ عن أَبي َعْمٍرو : ال يقالُ   أَبو نَْصِر. إِالَّ في ذي الرُّ

 أَبو َحنيفَةَ والناُس على ِخالِف هذا.

ا فَحاِحيلُ  َجْمعُهو  ، قاَل أَُحْيحةُ ابُن الُجالح : فُحولٍ  فجْمعُ  فَْحلٌ  ، وأَمَّ

يــــــــــــــــــــر  َة الــــــــــــــــــــَفســــــــــــــــــــــــــــــــــِ ريح ري اي خــــــــــــــــــــَ  َ َبــــــــــــــــــــ 

و      ٍذ َفشــــــــــــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــَ رِي مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــَ  َ َبــــــــــــــــــــ 

  

ر  ُر الّنخح  (1) ابلُفُحو ِ ِإذ َضن  َأهح

 البطيُن التَِّميميُّ :وقاَل 

َن  فــــــــــــح طــــــــــــِ ا ٍ يــــــــــــُ حــــــــــــ  ُه   بــــــــــــفــــــــــــُ بــــــــــــابــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  ضــــــــــــــــــــــــــِ

د ت     غـــــــــــــَ واد يـــــــــــــوم عـــــــــــــيـــــــــــــٍد تــــــــــــــَ
َ

طـــــــــــــوُن املـــــــــــــ  بـــــــــــــُ

  
الُ  بَني فالٍن وفَحاِحيلُهم ْمباَرَكة وهي ذُكوُر النَّْخِل ، وإذا كانَ  فُحولُ  وفي األَساِس : يحِ والنَّْخلةُ في سفالَتِها أَْلقََحها الفُحَّ  .في ُعالَوةِ الّرِ

اوي ج الفَْحلُ  ِمن المجاِز :و واةُ ، كما في الُمْحَكِم. فُحولٌ  الرَّ  ، وهم الرُّ

الِ  َحصيٌر تُْنَسُج من : الفَْحلُ و رَ  فحولٌ  ، أَي ِمن خوِصِه ، والَجْمعُ  النَّْخلِ  فُحَّ الَحدْيُث : َدَخَل على رُجٍل ِمن األَْنصاِر وفي ناِحيَِة  ، وبه فُّسِ

 ، فأََمَر بناِحيٍَة منه فُِرَشْت ثم صلَّى عليه. الفُُحولِ  ِمن تلكَ  فَْحلٌ  البيتِ 

ى ِمن سعفِ  ي به ألنّه يَُسوَّ ِمن النَّخيِل ، فتكلَّم به على التَّجّوِز كما قالوا : فالٌن يلبُس القُْطَن والصُّوَف ، وإِنما هي  الفَْحل قاَل َشِمٌر : ُسّمِ

 ثياٌب تغَزُل وتُتَّخذُ منهما.

وِم ، ومنه يومُ  ع ، بالشاِم كان به وقائِعُ  : فَْحلٌ و . فَْحلٍ  في صْدِر اإِلْسالِم مع الرُّ  وللّذي َشِهَده الفَْحِليُّ

 ، بالكْسِر ، كما َضبََطه نَْصر في مْعجِمِه ، والحافُِظ في التَّبصيِر ، وابُن األَثيِر في النِّهايَِة فتنبَّه لذِلَك. فِْحلٌ  واُب فيهقْلُت : الصَّ 

َج بأُّمِ ُجْنَدٍب لما َطلَّقَها امرُؤ القَ  بن َعْبَدةَ الشاِعر ، لَقَُب َعْلقََمة : الفَْحلُ  ِمن المجاِز :و ْعرِ ألَنَّه تََزوَّ ، كما في  ْيِس حيَن َغلّبَتْه عليه في الّشِ

حاحِ والعباِب.  الّصِ

ي فَْحالً ألَنَّه عاَرَض اْمَرأَ القَْيِس في قَِصيَدتِه التي يقوُل في أَّوِلها :  وقيَل ُسّمِ

 (2)َخِليلي  ُمر ا يب عل  أُمِّ ُجنحَدِب 
 بقْوِلِه :

َهِب  راِن يف غرِي مذح  (3)َذَهبحت من اهلجح
ل َعْلقَمةُ عليه.و  كلُّ واِحٍد منهما يُعاِرُض صاِحبَه في نْعِت فََرِسه ففُّضِ

االً. اْستَْفَحلَتِ و  النَّْخلَةُ : صاَرْت فُحَّ

 : ال تْحِمُل. ُمْستَْفِحلةٌ  وقاَل اللّْحيانيُّ : نَْخلةٌ 
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 واْشتَدَّ. تَفاقَمَ  : أَي األَْمرُ  اْستَْفَحلَ  ِمن المجاِز :و

لَ و  في الذُّكوَرةِ. بالفَْحلِ  : تََشبَّهَ  تَفَحَّ

َّاُل الِكالبيُّ : أُُحدٍ  َجبَلِ  ع في : فحلٍ  ُمثَنَّى فِْحالٌن ، بالكْسرِ و  ، كذا نَصُّ العُباِب ، قاَل القَت

نــــــــــاً  عــــــــــُ َن أَبعــــــــــلــــــــــ  عــــــــــاســــــــــــــــــــــــٍم  ــــــــــُ َروح رح تـــــــــــَ  اَي هــــــــــَ

ـــــــكـــــــّ       ان ـــــــَ ـــــــحـــــــل ـــــــقـــــــرَ  ف ـــــــَن ذاب ـــــــل ـــــــقـــــــب  (4) ؟واســـــــــــــــــــــت
  

__________________ 
 ( اللسان واألو  والثالث يف الصحاح ا والثاين والثالث يف األساس.1)
 وعجزه فيه : 64( ديوانه ط بريوت ص 2)

 نق  لباانت الفؤاد املعذحب
 ( مطلض القصيدة وعجزه :3)

 مل يك حقاً كر هذا التجنبو 
 ا ورواية صدره فيه :« فحلا»( معجم البلدان 4)

 تراء  أبعل  عاسٍم  ُُفنٌ ابهر 



14524 

 

اِعي.  وفي اللِّساِن : الفَْحالُن : َجباَلن َصِغيَران ، قاَل الرَّ

نــــــــاً  عــــــــُ ٍم  ــــــــُ لــــــــ  عــــــــاســــــــــــــــــــــِ ؤحِنســــــــــــــــــــــوَن أَبعــــــــح ــــــــُ  هــــــــر تـ

ن      اح َور كـــــــح ـــــــَ ل حـــــــح رِ  فـــــــَ قـــــــَ ـــــــَ ن ذا بـ ـــــــح ل ـــــــَ بـ قـــــــح ـــــــَ تـ  (1) ؟واســـــــــــــــــــــح
  

 الُحْمرةِ.وفي كتاِب نَْصر : الفَْحالن َجباَلن ِمن أََجأَ يَْشتبهان إِلى 

 قْلُت : ولعلَّ قْولَه : في أُُحٍد ، تَْصِحيٌف ِمن قْوِله أََجأَ ، فتَنَبَّه لذِلَك.

 ع. : فْحلَةٍ  ، ُمثَنَّى الِفْحلَتانو

ا بالكْسِر وبالفتْحِ وكَكتٍِف : َمواِضعُ  فِْحلٌ و ا بالفتْحِ فهو َجبٌَل لُهَذْيل ، بالكْسِر : فهو َمْوِضٌع بالشاِم ، وقد تَقَدََّمِت اإِلشاَرةُ  فِْحلُ  ، أَمَّ  إِليه ، وأَمَّ

 يصبُّ منه واِدي َشْجوة أَْسفَله لقَْوٍم ِمن بَني أُميَّةَ.

 ، ِمثُْل َجريٍر والفََرْزدِق ، وكان يقاُل لُهما فَْحال ُمَضر. الغاِلبُوَن بالِهجاِء َمْن َهاجاُهم (2) الشُّعَراءِ  فُحولُ و

َل عليهكذا كلُّ َمْن إِذا عاَرَض شو  كعَْلقَمةَ بِن عْبَدةَ الذي َمرَّ ِذْكُره. اعراً فُّضِ

 الِفْحالُء : ع.و

لُ  في األَساِس والُمحيِط :و  ، وهو مجاٌز. كالفَْحلِ  ال يَْحِمُل وال يُثِْمرُ  يَصيُر عاِقراً ، الذي : الُمتَعَقِّرُ  من الشَّجرِ  الُمتَفَّحِ

لَ  ِمن المجاِز :و ا قَِدَم الشامَ  ، ومنه في اللِّباِس والَمْطعَِم فََخشَّنَُهما الفُحولَةُ  تََكلَّفَ  تَفَحَّ لَ  َحدْيُث ُعَمَر رِضَي هللاُ تعالَى عنه : أَنَّه لمَّ له  تفحَّ

ِليْ  الفُحولَةَ  أَي تَكلَّفُوا له أَُمراُء الشامِ  ِضّد األُْنثى ألَنَّ التزيَُّن  الفَْحل ن غيَر ُمتَزيِّنِْين ، مأْخوذٌ ِمنفي اللِّباِس والَمْطعَِم فََخشَّنُوُهما أَي تَلَّقوه ُمتَبَذِّ

ّيِ ِمن شأِْن اإِلناِث والُمتَأَنِّثِين ،  ال يَتَزيَّنوَن. الفُحولُ و والتَّصنَُّع في الّزِ

. َسِليَطةٌ  : أَي فَْحلَةٌ  امرأَةٌ و  ، نَقَلَه الجْوهِريُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .لالْفتِحالِ  : يصلُحُ  فِْحلَةٍ  لدوابِّه. وبَعيٌر ذو فَْحالً  اإِلْنسانِ  اْفتِحالُ  ، بالكْسِر : لَةُ الِفحْ 

 ، عن ُكراعٍ. الفَِحيُل كالفَْحلِ و

 : أَْعطاهُ كأَْفَحلَه. اْفتََحلَهُ و فاُلناً بَعيراً  فََحلَ  وقاَل اللَّْحيانيُّ :

اِوي الفْحلِ  واْختُِلَف في سعيِد بنِ   عن ساِلِم بِن عبد هللِا بِن ُعَمَر ، فقيَل بالفاِء ، وقيَل بالقاِف. والرَّ

 ، َكَجْعفٍَر. الفَْحَجلُ  : [فحجل]

 للُمتَباِعِد الفَخذْيِن ، وإِنَّما األَْفَحُج هو الفَْنَجلُ  (3) وفَسَّروهُ باألَْفَحجِ. وعْنِدي أَنَّه َوَهمٌ  في ُكتُبِهم َذَكَرهُ النُّحاةُ  أَْهَملَه الجْوهِريُّ والجماَعةُ ، وقد

ا ذكروهُ أَوَرْدتُه  تِْبعاً لهم. لكنَّهم لمَّ

ةٌ  ُحوا في بعِض الَحَواِشي بأَنَّها َدْعوى ال يقوُم عليها َدليٌل ، والحافُِظ حجَّ ،  فَْحَجالً  على غيِرِه وال بدع أَنَّ يسمى األَْفَحجَ  قاَل شْيُخنا : وصرَّ

ْرِف. ُحوا به في مصنِّفاِت الصَّ  كما َذَكُروهُ ، وفَْنَجالً كما َزَعَمه ، ثم رأَْيتهم صرَّ

 زائَِدةٌ ألَنَّه بمْعنَى األَفَحجِ. الفَْحَجلِ  قاَل ابُن عصفوٍر في المْمتعِ : المُ 

ُل كّلِ ُم في الفَْحَجِل زائَِدةٌ لسقوِطها في األَْفَحجِ ، قاَل : وكثَرةُ االْستِْعماِل ال يكوُن َدِليالً إِالَّ حيُث يَتَساَوى َحمْ وقاَل الشيُخ أَبو حيَّان : الال

ياَدةِ ، وال يشترُط في َدلي اِد المْعنَى َدليُل الّزِ ا هنا فُسقوُط الالِم مع اتحَّ ِل التَّْصريِف واالْشتِقاِق كثَْرة واِحٍد منهما على صاِحبِه كالقَْلب ، وأَمَّ

 وال قِلَّة.

 قاَل شْيُخنا : وهو كالٌم ظاِهٌر يُْعلَُم به ما في كالِم المصنِِّف ِمَن القُصوِر ، انتََهى.

ْل. قْلُت : ويُْحتمُل أَْن يكوَن مركَّباً ِمن فحَج الرُجُل إِذا تَباَعَد ما بيَن ساقَْيه ، وفجَل إِذا َغلَُظ واْستَْرَخى ،  فتكوُن أَْصليَّةً ، فتأَمَّ
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 125( ديوانه ط بريوت ص 1)
عحرِ »( يف القاموس : 2)  .«الش َعراءِ »وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « الشِّ
 حفة حجة ا وال بدع أن يسم  االفحج فحجاًل كما يسم  فنجاًل. اه. قرايف.( عل  هامش القاموس : هذه دعو  ال دلير عليها ا ومن 3)
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 : اْسُم رُجٍل. (1)، كزْبِرجٍ  فِْحِطلٌ   :[فحطل]

 هكذا ُوِجَد في نسخِ المْحكِم.

 وأَثْبَتَه الجْوَهِريُّ وغيُرهُ بتْقِديِم الطاِء على الحاِء وَسيَأْتي ذِلَك.

لَ  : [فخل] ُجُل : تَفَخَّ . الرَّ  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 أَْظَهَر الَوقاَر والِحْلَم. : إذا (2)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

 ، كذا في العُباِب واللَّساِن. تََهيَّأَ ولَبَِس أَْحَسَن ثِيابِه أَْيضاً : إِذاو

 : أَْهَملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. الفَداِكلُ  : [فدكل]

 ، كما في العُباِب ، ولم يَْذُكر لها واِحداً. ِعظاُم األُمورِ   : هيوقاَل ابُن عبَّادٍ 

. فَْرَجلَةً  الرُجلُ  فَْرَجلَ  : [فرجل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

ج ويُْسِرعَ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و  ، وأَْنَشَد : هو أَْن يَتَفَحَّ

يـــــــــــــَر إذا مـــــــــــــا  ُم الـــــــــــــفـــــــــــــِ حـــــــــــــ  قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ اليـ رحجـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

ــــــــــــــًا هتــــــــــــــَُ        فــــــــــــــاف ر  َأخــــــــــــــح َدال ميــــــــــــــُِ ــــــــــــــح ن (3) اجلــــــــــــــَ
 

  
 ويقاُل : هو الذي يَُدْربُج في ِمْشيَتِه وهي ِمْشيَةٌ سْهلَةٌ.

 وَسيَأْتي في النوِن. ، كِبْرَذْوٍن : الِفْرجون الِفْرَجْولُ  قاَل ابُن عبَّاٍد :و

. ، بالكْسرِ  الِفْرِزلُ  : [فرزل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 القَْيُد. وقاَل ابُن عبَّاٍد : هو

ً و قاَل :  به الحدَّاُد الَحديَد. (4) يَْقَطعُ  الِمْفراُص الذي ، ، كذا في النسخِ وفي العُباِب : الِمْقراضُ  أَْيضا

 ، َحَكاه ابُن ُدَرْيٍد. ، كقُْنفٍُذ : َضْخمٌ  فُْرُزلٌ  ورُجلٌ  ، عن ُكراعٍ. قَيََّدهُ  : فَْرَزلَهُ فَْرزلَةً و

 بثَْبٍت. وقاَل ابُن ِسْيَده : ليسَ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : نوٌع ِمن الَمواِزيِن ِحجاِزيَّةٌ. الفراسلةُ  : [فرسل]

بُعِ  الفُْرُعلُ  : [فرعل] ّمِ : ولَُد الضَّ بُعِ. ، بالضَّ حاحِ ، زاَد األَْزهِريُّ : ِمَن الضَّ  ، كما في الّصِ

ي ألَبي النْجِم :وفي المْحَكِم : هو ولَُد الَوْبِر ِمن ابِن آَوى ،   وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِر  ُزو بُعثـحُنون كظهح  الُفرحُعرتـَنـح
اغانيُّ للشَّْنفََرى :  وأَْنَشَد الصَّ

نــــــــــا  البــــــــــُ يــــــــــٍر كــــــــــِ دح هــــــــــر تح بــــــــــلــــــــــَ  فــــــــــقــــــــــالــــــــــوا لــــــــــقــــــــــَ

ّ  أَمح عـــــــــَ   أَ  فـــــــــقـــــــــالـــــــــوا :     ٌب عـــــــــَ رٌ ِذئـــــــــح رحعـــــــــُ ـــــــــُ (5)فـ
 

  
حاحِ ، وقد تقَدََّم. فُْرُعل وقْولُهم في الَمثَل : أَْغَزُل ِمن  ، هو ِمن الغََزِل والُمراَوَدةِ ، كما في الّصِ

ي ألَبي مهراس : فَراِعلَةُ و فَراِعلُ  هي بهاٍء ، جو  ، زاُدوا الهاَء لتَأْنيِث الَجْمعِ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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ض  بـــــــــــــــُ اُع ضـــــــــــــــــــــــــــــَ ن  ُقشـــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَبن  نـــــــــــــــَداَءهـــــــــــــــُ

د مـــــــــــــن      قـــــــــــــ  فـــــــــــــَ هتــــــــــــــَ لـــــــــــــِ رَاعـــــــــــــِ يـــــــــــــال  فــــــــــــــَ (6)َأكـــــــــــــِ
 

  
ِة :وقالَ  مَّ   دو الرُّ

ِيها   ُغثـحرُ  َفراِعلةيُناُط أَب ح
ّمِ : الذََّكُر منهو . الفُْرُعالُن ، بالضَّ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َر قْولُهم : أَْغَزُل ِمن فُْرُعل  ، كما في العُباِب. فُْرُعل ، بالضّمِ : اْسُم رُجٍل ِمن القُدماِء ، وبه فّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَجْعفٍَر : اْسٌم. الفَْرَغلُ  : [فرغل]

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بفتح فسكون ففتح.1)
 .238/  2( اجلمهرة 2)
 «... . متّر أخفافاً .. تقحم الفير»( اللسان والتكملة. ويف اللسان : 3)
 .«يقلض»( يف التكملة : 4)
 .«ذئبٌ فقلنا أ»وفيه :  607/  2جلاهلي العرب ا خمتار الشعر ا ( المية5)
 ( اللسان.6)
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عيِد وقد ُزْرته. الفَْرَغلُ و  بُن أَْحَمد َدفِْين أَبي تيج بالصَّ

ا يُسْ   تَْدَرُك عليه :* وممَّ

هذه التي تُْرَمى بها الحجُر ، وهي عاميَّةٌ ، ويكنون به أَْيضاً عن الواِغِل الذي يَتََدخُل  ، بالفتحِ وكْسِر القاِف وتَْشديِد الالم : الفَْرقِلَّةُ  : [فرقل]

 في كّلِ أَْمٍر.

 الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن.أَْهَملَه  : ، كعاُلبِطٍ  الفُرافِلُ  : (1) [فرفل]

. َسويُق يَْنبوِت ُعمانَ  : فُرافِلُ  وقاَل اللّْيُث : اغانيُّ  ، هكذا نَقَلَه الصَّ

. الفَْيَزلَةُ  : [فزل]  : أَْهَملَهُ الجْوَهِريُّ

 إذا أَصابَها الغَْيُث. من األََرضيَن السَّريعةُ السَّيلِ  وقاَل األَْصَمعيُّ : هي

 َرُك عليه :* ومّما يُْستَدْ 

 ، والياُء زائَِدةٌ. فَْيَزلَةٌ  : الصَّالبَةُ ، عن األَْصَمعيُّ ، قاَل : ومنه أَْرضٌ  الفَْزلُ 

هاتِه ثم ُغِرَس ، َحَكاه أَبو َحنيفَةَ. (2) : قُْضباُن الَكْرِم للغَْرِس  الفَْسلُ   :[فسل]  ، وهو ما أُِخَذ ِمن أُمَّ

جاِل : الفَْسلُ و ْذُل الذي ال ُمُروَءةَ له ِمن الّرِ حاحِ ، كالَمْفسولِ  وال َجلدَ  الرَّ ،  فِسالٌ و ، بالضّمِ ، فُسولٌ و ، كأَْفلُس ، أَْفُسلٌ  ج ، كما في الّصِ

 ، قاَل الشاِعُر : كِكتابٍ 

د  أَرحبـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــٌة   ِفســـــــــــــــــــــــــــــــــا ٌ إذا مـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــُ

ك خــــــــــــامــــــــــــٌ  وأَبــــــــــــو  ســــــــــــــــــــــــــاِدي      (3)فــــــــــــزوجــــــــــــُ
 

  
 للنابغَِة الجْعِدّي يْهُجو لَْيلَى األَْخيليَّة.يُْرَوى ذِلَك 

ِهنَّ  فَُسالءُ  قالواو الَجْمَع كما قالوا بُعُولَة وفُحولَةً ، َحَكاه ُكراٌع ، (4)فأَثْبَتُوا  فُسولَة قالواو ، فُْسلٌ و ، واألَخيَرةُ ناِدَرةٌ ، وكأَنَّهم تَوهَُّموا  بَضّمِ

 اء كأَنَّهم تَوهَُّموا فيه َسِميحاً.، وِمثْلُه َسْمح وُسَمح فَِسيالً  فيه

ا فُعُول ففْزٌع داِخٌل عليه أَْجروه مْجَرى األَْسماِء ، ألَنَّ فِعاالً وفُعوالً   يَْعتَِقباِن على فَْعل في األَْسماِء قاَل ِسْيبََوْيه : واألَْكثَر فيه فِعال ، وأَمَّ

فةُ عليه. وقد وفُسوالً ،  فُسولَةً و فَسالَةً  ، قاَل : كأَنَّه وضَع ذِلَك فيه ، ُعنِيَ  ِمثْلُ  فُِسلَ  َحَكى ِسْيبََوْيهو وَعِلَم ، ، كَكُرمَ  فَُسلَ  َكثيراً ، فُحِملَت الّصِ

 وفَُسالء. فِسالو (5) فُسولٍ و أَْفسالٍ  ِمن قْومٍ  فَْسلٌ  فهو

، بالضّمِ ، َجْمُع الَجْمعِ  فُسالنُ و ، والذي في الِكتاِب هو الصَّواُب ، فَسلٌ  ، وفي بعض النسخِ : فَسيلٌ و فسائلُ  : النَّْخلَةُ الصغيَرةُ ، ج الفَِسيلَةُ و

 عن أَبي ُعبَْيٍد.

ُل ما يُْقلُع ِمن ِصغاِر النَّْخل هو  .فَِسيلَةٌ  َدةِ :، وقد يقاُل للواحِ  فَسائِلُ  والَوِديُّ ، والَجْمعُ  الفَِسيلُ  وقاَل األَْصَمعيُّ في ِصغاِر النْخِل : أَوَّ

ها واْغتََرَسها. أَْفَسلَهاو  : اْنتََزَعها من أُّمِ

 ، بالضّمِ : ُسَحالتُه. الَحديدِ  فُسالَةُ و

ْرِب إذا ُطبَع. الَحديدِ  فُسالَةُ  وفي الُمْحَكِم :  ونحِوه : ما تَناثََر منه عند الضَّ

لَةُ و ثٍَة : المرأَةُ التي إذا أُريَد غِ  الُمفَّسِ فَة»الَحديُث :  ، ومنه ْشيانُها قالْت أَنا حائٌض لتَُردَّه، كُمَحّدِ لَةو لَعََن الُمَسّوِ ، وهي التي تَْعتَل  «الُمفَّسِ

. َمْخشِريُّ ا يفتُِّره ويكسُر نَشاُطه ، قالَهُ الزَّ فه ألَنَّه ممَّ  لَزْوِجها بأَنّها حائٌض وتُسّوِ

 و.، عن أَبي َعْمرٍ  ، بالكْسِر : األَْحَمقُ  الِفْسلُ و

اِد. فََطَمهُ  إذا الصبيَّ  فََسلَ و وقاَل :  ، كأَنَّه لُغَةٌ في فََصلَه بالصَّ
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 أَْرَذلَه. ، أَي عليه َمتاَعه أَْفَسلَ  قاَل اللَّْيُث :و

َرُجلَْين وَشَرَط لهما ِمن النْقِد ِرضاهما أَنَّه اْشتََرى ناقَةً ِمن »َحدْيُث حذيفَةَ :  ، ومنه فُسول ، وهي َدَراهمُ  َزيَّفَها إذا َدراِهَمه عليه أَْفَسلَ و

ِدي الفَْسل ، أَي أَْرَذال وَزيَّفا منها ، وأَْصلُها ِمن «فأَْخرَج لهما ِكيساً فأَْفسال عليه ْذل ِمن كّلِ شي، وهو الرَّ  ِء :ُء الرَّ

__________________ 
 ( كذا ابألصر ا حقها أن تكون قبر مادة ف ر    .1)
 .«للِغراس»القاموس عن نسخة أخر  : ( عل  هامش 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 .«قوله : فاثبتوا اجلمض ا هكذا يف خطه ا ومثله يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«ِفسا »( يف اللسان : 5)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 تَْفِسيالً : أَْرَذلَه وَزيَّفَه. فَسلَه

 النَّْخل ثم يُْغَرَس في َمكاٍن آَخر. فَِسيلُ  : أَْن يُْقتَلَعَ  االْفتِسالُ و

 بْنُت واثِلَه بِن األَْسقَع ، كُجَهْينَةَ : تابِعيَّةٌ. فَُسْيلَةُ و

 : َصحابيٌّ ، هو أَبو واثِلَة ، وقيَل غيُرهُ. فَُسْيلَة وأَبو

ُء في الَحْلبَِة الفََرُس الذي يَْجي ، أَْربَع لُغاٍت ، اْقتََصَر الجْوَهِريُّ منهنَّ على األُْولَى : ، كقُْنفٍُذ وِزْبِرجٍ وُزْنبوٍر وبْرَذْونٍ  الفُْسُكلُ  : [فسكل]

 آِخَر الَخْيِل.

 ، كزْبِرجٍ : َرْذٌل. فِْسِكلٌ  رُجلٌ  منه قيَل :و

ةُ تقولُ   .فُْسُكل : قاَل الجْوَهِريُّ : والعامَّ

لُها الُمَجلِّي وهو السابُِق ، ثم الُمَصلِّي ثم الُمَسلّي ، ثم التَّالي ثم العاِطُف ، ثم الُمْرتاح  ل ، ثم الَحِظيُّ ، ثم قاَل أَبو الغَْوث : وأَوَّ ، ثم الُمَؤمَّ

 اللَِّطيُم ، ثم السَُّكْيت ، وهو الِفْشِكُل والفاُشوُر.

ٌر تابٌِع ، وقد كُزْنبورٍ  ، فُْسكولٌ  رُجلٌ و  .فُْسِكلَ و فَْسَكلَ  وبِْرَذْوٍن : ُمتَأَّخِ

َرهُ ، عن َشِمٍر. فَْسَكلَهُ غيُرهُ و ُكم فَْسَكلَتْني قْوُل علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، ألَْوالِد أَْسماء بنت ُعَمْيس منه : قد ، ومنه الِزٌم ُمتَعَدٍّ  : أَخَّ ؛  أُمُّ

 وقاَل األَْخَطُل :

يــــــــــح  تض قــــــــــد َأمجــــــــــَُ لــــــــــح كــــــــــِ  عــــــــــبــــــــــدًا لبــــــــــعــــــــــاً  ُفســــــــــــــــــــــــح

وم      عــــــــــُ كــــــــــح َ
م املــــــــــ حــــــــــَ فــــــــــح ُ

يــــــــــت أنــــــــــت املــــــــــ بــــــــــقــــــــــِ (1)فــــــــــَ
 

  
 (ِإْذ مَهَّْت طائَِفتاِن ِمْنُكْم َأْن تَ ْفَشال)وفَِزَع ؛ ومنه اآليةُ :  : َكِسَل وَضعَُف وتَراَخى وَجبُنَ  فَِشلٌ  فهو ، فََشالً ، ، كفَِرحَ  فَِشلَ  : [فشل]

 .(3)فتَْذَهب ِريُحُكم  (َوال تَناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا)؛ وقْولُه تعالَى :  (2)

ُكم إذا اْختَلَْفتم ، أَْخبَر أَنَّ اْختِالفَهم يُْضعفُهم وأنَّ األُْلفةَ تُزيُد في اُج : أَي تَْجبُنوا عن َعدّوِ جَّ تِهم. قاَل الزَّ  قُوَّ

ه : رُجٌل َخْشلٌ :  ، بفتِْحِهما وكَكِتفٍ  فَْشلٌ  رُجٌل َخْشلٌ و ا نصُّ  فَْشلٌ  َضِعيٌف َجباٌن. وقْولُه : كَكتٍِف ، َغلٌَط وأََخَذه ِمن ِعباَرةِ الُمْحَكِم ، وإِنمَّ

ْين أَْيضاً ، فُهما لُغتاِن ، ال أنَّه بالفَتْحِ فيهما وكَكتٍِف كما ظنَّه المصنِّفُ  ْين فيهما وبالّسِ ْل ذلِ  وَخْسل فَْسل ، أَي بالّشِ  َك.، فتأَمَّ

 ، وأَْنَشَد : بالّضم فُْشلٌ  ج

ٌة و  ين وا ــــــــــــــــــــوادُث مجــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــح  قــــــــــــــــــــد أَدحرَكــــــــــــــــــــَ

عـــــــــاف وال      ة قـــــــــوٍم ال ضـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــ  رَأســـــــــــــــــــــــِ (4)ُفشـــــــــــــــــــــــح
 

  
ْين الُمْهملَِة ، َجْمُع فُْسل.  ويُْرَوى : وال فُْسل ، بالّسِ

. أَْفشالٍ  على الفشلُ  ويُْجَمعُ   ، َذَكَره الجْوَهِريُّ

 أَي في الَهْوَدجِ ، كما في الُمْحكِم. تَْجعَلُه المْرأَةُ تحتَها فيه ِمن أَداةِ الَهْوَدجِ  ءٌ أَو شي ، عن ابِن األَْعرابّيِ. ، بالكْسِر : ِستُْر الَهْوَدجِ  الِفْشلُ و

. فُُشولٌ  ج ولكن نَّص الَجْوَهِرّيِ يَْقتَِضي الفتَْح ،  ، بالضّمِ

ُ  قد أَْفَشلَتِ و فََشالً : َعلَّقَْت ثْوباً على الَهْوَدجِ ثم أَْدَخلَتْه  فَشَّلَتهو تَفَشَّلَتْ و اْفتََشلَتْ  ؛ هكذا في النسخِ ، والذي في الُمْحَكِم والعُباِب : فِْشلَها المْرأَة

 ِم ، وهي الِحباُل ؛ قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل.ِمن ُرُؤوس األَْحناِء واألَْقتاِب وُعقَد العُصْ  (5)فيه وَشدَّْت أَْطرافَه إلى القَواِعِد ، فكاَن ذِلَك ِوقايَةً 

جَ  منهم : إذا تَفَشَّلَ و يت. تََزوَّ ّكِ  ، عن ابِن الّسِ

 الماُء : َساَل. تَفَشَّلَ و
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 َطَرف الذََّكر. الَحَشفَةُ  ، كَحْيَدَرة : الفَْيَشلَةُ و

ٍق. قيَل :و  رأُس كّلِ ُمَحوَّ

زائَِدة ، ويكوُن  فَْيَشلَة ِمن غيِر لَْفِظ فَْيَشة فتكوُن الياُء في فَْيَشلة كِزياَدتِها في َعْبَدل وَزْيَدل ، وقد يمكُن أَْن تكونَ قاَل بعُضهم : الُمها زائَِدةٌ 

للَّْفظان ُمْقتَِرنَْين واألَْصالن ُمْختَِلفَْين ، َوْزنها فَْيعَلَة ، ألَنَّ ِزياَدةَ الياِء ثانِيَة أَْكثَر ِمن ِزياَدةِ الالِم ، وتكوُن الياُء في فَْيَشة َعْيناً ، فيكوُن ا

 ونَِظيُر هذا قْولُهم : رُجٌل َضيَّاٌط وَضْيطاٌر ، وإليه ماَل ابُن جنّيِ.

 ، ويُْجَمُع أَْيضاً بحْذِف الهاِء ؛ ومنه قْوُل َجريٍر : َجْمعُه الفَياِشلُ و

__________________ 
 ساس.واللسان والتكملة واأل 86( ديوانه ص 1)
 .122( آ  عمران اآية 2)
 .(َوَتْذَهَب ِرَُيُكمْ ). كذا ابألصر ا والّصواب : 46( األنفا  اآية 3)
 ( اللسان.4)
 .«وجاية»( األصر واللسان ويف التهذيب : 5)
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ٍض  اشـــــــــــــــــــــــــِ ِديِّ جمـــــــــــُ ُر يف نـــــــــــَ كـــــــــــَ نـــــــــــح ـــــــــــُ  مـــــــــــا كـــــــــــان يـ

زِيــــــــــر وال ارحِتضــــــــــــــــــــــــاُع      ُر اخلــــــــــَ رَأكــــــــــح يحشــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــفــــــــــَ

  
 ٌر.َشجَ  : الفَياِشلُ و

ً و لبَنِي ُحَصْين. ماءٌ  أَْيضاً :و يَت تْلَك اآلكام  إِكاٌم ُحْمرٌ  أَْيضا ى وُسّمِ تَْشبيهاً بالفَياِشِل التي تَقَدََّم ِذْكُرها ؛  بالفَياِشلِ  (1)حْوَل ذِلَك الماِء ، وبه ُسّمِ

 قاَل القَتَّال الِكاَلبيُّ :

رَتِثح َأهـــــــــُر  ـــــــــال َيســـــــــــــــــــــــح رِ ف ـــــــــاشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــفـــــــــي  غـــــــــاَريت  ال

را      ن أَنحســـــــــــــــــــــُ ـــــــح ل مـــــــِ ـــــــطـــــــريح حيـــــــح تـــــــا  ال كـــــــم عـــــــِ ـــــــح ت ـــــــَ (2)أتـ
 

  
 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. ، كِمْنبٍَر : ِستُْر الَهْوَدجِ  الِمْفَشلُ و

ً و قاَل : ً  َمنْ  أَْيضا َج في الغَراِئِب لئاَلَّ يَْخُرَج الَولَُد ضاِويا  َضِعيفاً. يَتََزوَّ

اُء :و  ما يَْبقَى في الضَّْرعِ من اللَّبَِن. والتَّْمِشيُل : التَّْفِشيلُ  قاَل الفرَّ

فها هللاُ تعالَى. كَسحاٍب : ة قُْرَب َزبيدَ  ، فَشالٌ و ا يَلي مكَّة ، شرَّ  على َمْرحلٍَة منها ممَّ

ّمِ : ة بواِسطَ  (3) ْفشوِليَّةُ األُ و  في َغْربيها بَْينهما نْحو ثالثَةُ فَراِسَخ بُْنَسُب إليها حبشيُّ بُن محمٍد بِن ُشعَْيٍب أَبو الغنائِِم النّحويُّ الضَّريرُ  ، بالضَّ

 .565، ماَت في َسنَة  األُْفشوليُّ 

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

، لُغتاِن نَقَلَهما  فتَْفشلوا ، كَضَرَب يَْضرُب ، وبه قََرأَ الَحَسُن البَْصريُّ  فََشَل يَْفشلُ و ، فتَْفِشلوا ءَ ، كَكتََب يَْكتُب ، وبه قُِرى فََشَل يَْفشلُ 

. اغانيُّ  الصَّ

 : الضَّعيُف ، ومنه َحدْيُث االْستِْسقاء : الفَشلُ و

يو  َدان ال شـــــــــــــــــــــــــَ اس عـــــــــــنـــــــــــح ُر الـــــــــــنـــــــــــ  ا أيحكـــــــــــُ  ء ممـــــــــــ 

ز ســـــــــــــــــِ      هـــِ لـــح ر الـــعـــــــامـــّي والـــعـــِ ظـــــــَ نـــح رِ و  ا ـــَ (4)الـــَفشـــــــــــــــــــــح
 

  
ِعيُف آِكلُه وُمدَِّخُره ، كقْوِلِه تعالَى :  أَي آِكلُوها وُمْستوِجبُوها ، فنُِسبَِت اللَّْعنةُ إلى الشََّجَرةِ ،  (5) (َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة يف اْلُقْرآنِ )أَي الضَّ

ْين أَْيضاً فال يحتاُج إلى التَّأِْويل. وهي في الحِقيقَِة لغيِرها ، ويُْرَوى  بالّسِ

 ِلْحيَتَه :نَفََشها. فشلَ و الَكباِرَجةُ  الِمْفَشلةُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

 بالفتحِ : قَْريَةٌ باليََمِن. فَْشلٌ و

 ، كما في الُمْحَكِم. : الحاِجُز بين الّشْيئَْينِ  الفَْصلُ  : [فصل]

ا ألنَّه نَْوٌع ِمن الَمسائِلوالمصنِّفوَن  بَْينه وبيَن غيِرِه ، فهو بمْعنَى  فاِصلَةٌ  عن غيِره ، أَو ألَنَّه تَْرجمةٌ  َمْفصولٌ  يُتَْرجُمون به أَثْناء األَْبواِب إمَّ

 َمْفعوٍل أَو فاِعٍل ، قالَهُ شْيُخنا.

 ْجِلٍس.، كمَ  كالَمْفِصلِ  كلُّ ُمْلتَقَى َعْظَمْيِن من الَجَسدِ  : الفَْصلُ و

َر قْولُه تعالَى :  الَحقُّ من القَْولِ   :الفَْصلُ و  قاِطٌع. فاِصلٌ  ، أَي حقٌّ ، وقيَل : (6) (ِإنَُّه َلَقْول  َفْصل  )؛ وبه فُّسِ

 ؛ وأَْنَشَد : َوْصلٌ  (7) فَْصلَْينِ  ، وبين كلِّ  الَمْفِصلِ  من الَجَسِد : َمْوِضعُ  الفَْصلُ  قاَل اللّْيُث :و

اًل و  الً فَ َوصــــــــــــــــــــــــح رَتقــــــــــاً  صــــــــــــــــــــــــح فــــــــــح مــــــــــيــــــــــعــــــــــًا ومــــــــــُ  و ــــــــــَح

يـــــــــــفـــــــــــًا إِلنحســـــــــــــــــــــــــان      قـــــــــــًا و حلـــــــــــِ قـــــــــــًا وَرتـــــــــــح تـــــــــــح (8)فــــــــــــَ
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وِعماٌد ،  فَْصل ؛ فقَْوله : هو (ِعْنِدكَ ) (9) (ِإْن كاَن هذا ُهَو احْلَقَّ ِمنْ )، كقَْوِله تعالَى :  عنَد البَْصِريِّيَن كالِعماِد عند الكوفيينَ  الفَْصلُ و

 .للفَْصلِ  ونُِصب الحقُّ ألنَّه خبُر كاَن وَدَخلَْت هو

 ، كَحْيَدٍر ؛ هذا هو األَْصُل. كالفَْيَصلِ  القضاُء بين الَحّقِ والباِطلِ  : الفَْصلُ و

 اْسُم ذِلَك القََضاء. الفَْيَصلُ  وقيَل :

 .كاالْفتِصالِ  فَْطُم الَمْولودِ  : الفَْصلُ و

 َوَْحُْلهُ )، ومنه قْولُه تعالَى :  كِكتابٍ  ، الِفصالُ  : واالْسمُ  : إذا فََطَمهُ ، اْفتََصلَهو لوَد عن الّرضاعِ الَموْ  فََصلَ  يقاُل :

__________________ 
 .«االكا»وابألصر « الفياشر»( عن معجم البلدان 1)
 .«الفياشر»( اللسان ومعجم البلدان 2)
 الفاء وضم الشا وسكون الواو وكسر الالم وايء مشددة.( قيدها ايقوت نصاً يفتح اهلمزة وسكون 3)
 ( عجزه يف اللسان.4)
 .60( اإلسراء اآية 5)
 .13( الطار  اآية 6)
ِ »( يف القاموس : 7)  .«َمفحِصَلاح
 ( اللسان والتهذيب.8)
 .32( األنفا  اآية 9)
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ْهراً   َته  الوقحت الذي؛ املعحىَن : وَمَد  مَححِر امل (1) (َوِفص   الُُه َثالثُوَن ش   َ ر رحأَة إىل ُمنـح فيه الَوَلُد عن َرضــــاِعها َثالثُوَن  يـُفحصــــَ
راً.  َشهح

اغُب. الَحْجزُ  : الفَْصلُ و  بيَن الّشْيئَْين إِْشعاراً باْنتِهاِء ما قَْبله ؛ قالَهُ الرَّ

اِء.  وفي بعِض النسخِ : الَحْجُر ، بالرَّ

 وإِبانَةُ أََحِد الّشْيئَْين عن اآلَخِر. القَْطعُ  : الفَْصلُ و

.  وقال الحرالي : هو اْقتِطاُع بَْعض ِمن كّلٍ

ا ذُِكَر. في الكلِّ  ؛ بالَكْسِر ، فَْصالً  يَْفِصلُ  بَْينَُهَما فََصلَ   ممَّ

َحيُح : وقد:  النَّْظمَ  فََصلَ  بين الَخَرَزتَْيِن في النِّظاِم ؛ وقد تَْفِصلُ  التي : الَخَرَزةُ  الفاِصلَةُ و ، بالتّْشديِد ،  فَصَّلَ  ظاِهُره أَنَّه ِمن َحّدِ نََصَر ، والصَّ

 أَي َجعََل بين كّلِ لُْؤلَُؤتَْين َخَرَزةً. مفصَّلٌ  وِعْقد فإنَّ الَجْوهِريَّ قاَل بعَده :

ْلت وفي التْهِذيِب : الً بأْن يجعَل بين كّلِ ْلْؤلَؤتَ  فَصَّ بين كّلِ اثنَتَْين ِمن لوٍن  تَْفِصل ْين َمْرجانَةً أَو َشْذرةً أَو َجْوهرةً الِوشاَح إذا كان نْظُمه ُمفصَّ

 واِحٍد.

ْعرِ  فَواِصلُ  العَِزيِز : أَواِخُر آياِت التَّْنِزيلِ و  .فاِصلَةٌ  الواِحَدةُ  ، عزوجل، جلَّ ِكتاِب هللِا  بمْنِزلَِة قَوافي الّشِ

 َكذِلَك. فَْيَصلٌ  ماٍض ؛ وحُكومة : أَي فَْيَصلٌ و فاِصلٌ  ُحْكمٌ و

 ، أَي تفرُق بَْينهما. بين الِقْرنَْين تَْفِصلُ  : فَْيَصلٌ  َطْعنَةٌ و

 .فَِصيلٍ و يقاُل : َوثَّقُوا ُسوَر الَمدينَِة بِكباٍش  حائٌِط قصيٌر دون الِحْصِن أَو دوَن ُسوِر البَلَِد. ، كأَميٍر : الفَِصيلُ و

ه فُِصلَ  ولَُد النَّاقَِة إذا : الفَِصيلُ و  ، وقد يقاُل في البَقَر أَْيضاً. عن أُّمِ

ّمِ والكْسرِ  فُْصالنٌ  ج ؛ «فاْشتََرْيت به فَِصيالً ِمن البَقَر»َحدْيُث أَْصحاِب الغار :  ومنه اِء. ، بالضَّ  ، وهذه عن الفرَّ

ّمِ ، وحْكَم فُعاٍل أَْن يكسََّر على فِْعالن ، لكنّهم قد أَْدخلُوا عليه َشبَّهوه بغُراٍب وِغْربان ، يْعنِي أَنَّ حْكَم فَِعيٍل أَْن يَكسََّر على  فُْعالن ، بالضَّ

فَة ، كقَْوِلهم : كِكتابٍ  ، ِفَصال َمْن قاَل :و فَِعيالً لُمساَواتِه في العدَّةِ وُحروف اللِّين ،  أُْنثاهُ. الفَِصيلَةُ و الحاِرُث والعَبَّاس ؛ ، فعلى الّصِ

ُجِل : َعشيرتُه وَرْهُطه األَْدنَْونَ  الفَِصيلَةُ و َر قْولُه تعالَى :  من الرَّ  .(2) (َوَفِصيَلِتِه الَِِّت تُ ْؤِويهِ )؛ وبه فُّسِ

 ِمن القََدِم. الَمْفِصلِ  بمْنِزلَةِ ، وهي  وسلمعليههللاصلىالنبّيِ ،  فَِصيلَةُ  عنههللارضيكاَن يقاُل للعبَّاس ، و ، عن ثَْعلَب. أَو أَْقَرُب آبائِِه إليهِ 

 ، َحَكاهُ عن الَهَروّي. الِقْطعَةُ من لَْحِم الفَِخذِ  ِمن أَْقَرب َعِشيَرة اإلْنساِن ، وأَْصلُها الفَِصيلَةُ  قاَل ابُن األَثيِر :و

 ، وهي دوَن القَبيلَِة. الِقْطعَةُ من أَْعضاِء الَجَسدِ  : الفَِصيلَةُ  قاَل ثَْعلَب :و

 ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : من البَلَِد فُُصوالً : َخَرَج منه لَ فَصَ و

يــــــــــُك  و َوشــــــــــــــــــــــــِ و  الــــــــــُفصــــــــــــــــــــــــُ فــــــــــُ  بــــــــــعــــــــــيــــــــــُد الــــــــــغــــــــــُ

ــــــــــحــــــــــًا      ي ــــــــــه َأو ُمشــــــــــــــــــــــــِ (3)ِ  إال  ُمشــــــــــــــــــــــــاحــــــــــًا ب
 

  
 فالٌن ِمن عْنِدي فُُصوالً إذا َخَرَج. فََصلَ  ويقاُل :

يكوُن الِزماً َواِقعاً ، وإذا كاَن واقِعاً  ففََصلَ  ؛ أَي َخَرَجْت ، (4) (َوَلّما َفَصَلِت اْلِعْيُ ) منِّي إليه ِكتاٌب إذا نَفََذ ؛ قاَل هللاُ ، عزَّ وَجلَّ : فََصلَ و

 .الفُُصول ، وإذا كان الِزماً فَمْصَدُره الفَْصل فَمْصَدُرهُ 

 أَْمثال البُْلُسِن. الَكْرُم : َخَرَج َحبُّه َصغيراً  فََصلَ و

لَةُ ، : النَّْخلَةُ الَمْنقُولَةُ  الفَْصلَةُ و  ؛ وهذه عن أَبي َحنيفَةَ. عن َمْوِضِعها اْفتََصلَها وقد الُمحوَّ
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لَةُ تُسمَّى ل فَِسيلُه عن َمْنبِته ، والفَِسيلَةُ الُمحوَّ  ، وهي الفَْصالت. الفَْصلة وقاَل َهَجرّي : خْيُر النَّْخِل ما ُحّوِ

 ، وهو كلُّ ُمْلتَقَى َعْظَمْين ِمن الَجَسِد. كَمْنِزلٍ  ، َمْفِصلٌ  ِء ، الَواِحدُ األَْعضا َمفاِصلُ  : الَمفَاِصلُ و

 ِمن اإلْنساِن ثُلُث َمْفِصل في كلِّ »في حدْيِث النّْخعّي : و

__________________ 
 .15( األحقاف اآية 1)
 .13( سورة املعارج اآية 2)
 واملثبت كرواية اللسان.« القفو بعيد »برواية :  134/  1( ديوان اهلذليا 3)
 .94( يوسف اآية 4)
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. َمفحِصر ؛ يُريدُ  «ِدي ِة اإلصحَبض َُلَتاح  اأَلصاِبِض ا وهو ما با كرِّ أَلح
ْلبَةُ الُمتَراِكَمةُ  : الَمفاِصلُ و  الُمتَراِصفَةُ. الِحجاَرةُ الصُّ

 ما بيَن الَجبَلَْيِن. الَمفاِصلُ  قيَل :و

 ، وبه فَسَّر األَْصَمعيُّ قْوَل أَبي ذَُؤْيٍب : ويَْصفُو ماُؤهُ  وَحصًى ِصغاٍر فَيِرقُّ  من َرْمٍل وَرْضراٍض  الَجبَِل يكوُن بَْينهما لُ مْنفصَ  وقيَل : هي

هــــــــــا  تــــــــــاجــــــــــُ كــــــــــار حــــــــــديــــــــــٍث نــــــــــِ يــــــــــَر أَبــــــــــح طــــــــــافــــــــــِ  مــــــــــَ

ر مـــــــــاِء      ثـــــــــح رِ ُيشـــــــــــــــــــــــاُب مبـــــــــاٍء مـــــــــِ فـــــــــاصـــــــــــــــــــــــِ
َ
(1)املـــــــــ

 

  
 باِل ال يمرُّ بتُراٍب وال بِطْين.وأَراَد َصفَاَء الماِء الْنحَداِرِه ِمن الجِ 

 الواِدي : الَمسايُل. َمفاِصلُ  وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :

 الِعظاِم ، َشبَّه ذِلَك الماَء بماِء اللَّْحِم ، كذا في العُبَاِب. َمفاِصلُ  في البْيتِ  الَمفاِصلُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

 هو ماُء اللَّْحِم الذي يَْقطُر منه ، فَشبَّه ُحْمرة الَخْمر بذِلَك. ونَقََل السُّكَّريُّ عن ابِن األَْعَرابّيِ ما يَْقرُب ِمن ذِلَك قاَل :

  ال تْطلُع عليه الشْمُس ، وأَْنَشَد بيَت الُهَذلّي.كلُّ َمكاٍن في الَجبَلِ  الَمْفِصل وفي التْهِذيِب :

ْعُب. الَمفاِصلُ  وقاَل أَبو العميثِل :  ُصدوٌع في الِجباِل يَسيُل منها الماُء ، وإنَّما يقاُل لَما بيَن الَجبَلَْين الّشِ

 : عنههللارضي، قاَل حسَّاُن ،  ، كِمْنبٍر : اللِّسانُ  الِمْفَصلُ و

ب  لـــــــــَ تـــــــــا ـــــــــا حـــــــــَ لـــــــــح ين كـــــــــِ اطـــــــــِ ري فـــــــــعـــــــــَ  الـــــــــَعصـــــــــــــــــــــــِ

ــــــــــــُزجــــــــــــاجــــــــــــٍة أَرحخــــــــــــا ــــــــــــا      رِ ب فحصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــمــــــــــــِ ــــــــــــل (2)ل
 

  
 لفَْصِله بيَن الحّقِ والباِطِل. الحاِكمُ  ، بِزيَاَدةِ الياِء وهذه عن ابِن عبَّاٍد : الفَْيَصِليُّ و ، كَحْيَدٍر ، الفَْيَصلُ و

يِِّد ما يَْقتَِضي أَنَّه أُْطلِ  الٌ  رُجلُ و بيَن الحّقِ والباِطِل. الفاِصلُ  َق عليه َمجازاً ُمبالَغَة ، وأَْصلُه القَضاءُ قاَل شْيُخنا : وفي شْرحِ المْفتاحِ للسَّ  ، فَصَّ
 ، كما في العُباِب. َدِخيلٌ  ، وهو كَشدَّاٍد : َمدَّاُح النَّاِس ليَِصلوهُ 

ْوا فَْصالً و ةَ ، وعنه يَْعقوُب بُن يَْعقوب. فَْصلُ  منهم : َسمَّ  بُن القسِم عن ُسْفيان عن زبيد عن ُمرَّ

ى َكذِلَك. فَِصيالً و  ، كأَميٍر : وَسيَأْتي في آِخِر الَحْرف َمْن تَسمَّ

 ، له ِذْكٌر ، كما في العُباِب والتَّْبصيِر. البَْهرانيُّ : شاِعرٌ  الفَْصلِ  أَبوو

، وما أَْدِري َمْن َضبََطه بالفاِء ، وهو  والصَّواُب أَنَّه بالقاِف إْجماعاً ، وبالفاِء َغلٌَط َصِريحٌ  فَْرٌد في األَْسماِء ،، أَي  كُزفََر واِحدٌ  ، الفَُصلُ و

 .«ق ص ل»صنِِّف في ، كما َسيَأْتي ذلَك للم« َمْن عاَش بعَد الَمْوت»رُجٌل ِمن ُجَهْينَةَ ، ابُن َعّمِ ُعَمْير بِن ُجْنَدب ، له َخبٌَر وذُِكَر في كتاِب 

. َرَوى عن ابِن أَبي أَْوفَى وأَبي َجحيفَةَ وقَْيٍس 146الُكوفّي الحافِظ الطَّحان الُمتَوفي َسنَة  عن إْسمعيَل بِن أَبي خاِلدٍ  بالسَّنَِد الُمتَِّصل (3) َرَوْينا

 ، وعنه شْعبَةُ وُعبَْيُد هللِا وَخْلٌق ، كذا في الكاِشِف للذَّهبّيِ.

ِوي عن ابِن أَبي أَْوفَى وَعْمِرو بِن ُن َحبَّان : ُكْنيَتُه أَبو عبِد هللِا ُكوفيٌّ ، واْسُم أَبي خاِلٍد َسْعٌد البَْجليُّ ، وقيَل : هرمٌز َمْولَى بَِجْيلة ، يَرْ وقاَل اب

قُبَْيَل اإلْسالِم فَجهَُّزوهُ بَِجهاِزِه  وهو ابُن َعّمٍ له ، ُجَهْينَةَ من  ، رُجلٌ  قاَل : ماَت ُعَمْيُر بُن ُجْنَدبٍ  ُحَرْيث وأَنَِس بِن ماِلٍك ، وكان شيخاً صالحاً.

ه ، قالوا : ُسْبحان هللِا َمرَّ آنِفاً ، فما   فقالَ  ؟حاَجتُك إليهإذ َكَشَف الِقناَع عن رأِْسه فقاَل أَْيَن القَُصُل ؛ والقَُصُل أََحُد بَني َعّمِ

رح  بـــــــــــــَ ك اهلـــــــــــــَ ُت فـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــَر د ألُمـــــــــــــِّ يـــــــــــــح  أَتــــــــــــــَ

رح      ثـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــُ َك تـ َرتـــــــــــــِ فـــــــــــــَ ر  إىل حـــــــــــــُ (4)َأال تـــــــــــــَ
 

  

ُر و  كـــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ ك تـ ـــــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــاَدتح أُم

  
و  ح    ـــــــــــــــــا  إىل  ـــــــــــــــــَُ ن ـــــــــــــــــح و ل َت إنح حـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح  أَرَأَي

  

َرِتَك الُقَصرح   مث ُغيَِّب يف ُحفح
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__________________ 
 الصحاح.وعجزه يف  506/  4واللسان والتهذيب واملقايي   141/  1( ديوان اهلذليا 1)
 واللسان. 181( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«َرَويـحَناهُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : 3)
َتَشرح »( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  4)  .«فصر»ومثلها يف التكملة « تـُنـح
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َزَأ ح   (1)الذي َمَش  فاحح
 يقاُل : اْحَزأَلَّ البَعيُر في السَّْير إذا اْرتَفََع.

أَلان َد ح مث مــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــح  هــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن اجلــــــــــــــــــــــَ

رح      َك وُتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــ  ُد َرب ـــــــــــــــــــــــــُ ب عـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــَ  أَتـ

  

َرَ  وَأَضرح و  ُ  َسبيَر من َأشح  َترتح

 ٍر.فقْلُت : نَعَْم ، قاَل : فأَفاَق ونََكَح النِّساَء وُوِلَد له أَْوالٌد ولبَِث القَُصُل ثالثاً ثم ماَت وُدفَِن في قَْبِر ُعَميْ 

ا أَفاَق قاَل : ما فَعََل القَُصُل.وهذا الَخبَُر قد َرَواهُ   الشَّعبيُّ بَسنَِده أُْغِمي على رُجٍل من ُجَهْينَةَ فلمَّ

ياِق بعُض اْختِالٍف.  وَحَكاه غيُرهُ ، وفي الّسِ

 وَذَكَر المصنُِّف هذا لغَرابَتِه ، وكان األَْولَى ِذْكُره في ق ص ل.

ْن تكلََّم بعَد الْموِت َزْيُد بُن خاِرَجةَ   األَْنصاِريُّ ، كما في ُشُروحِ الَمواِهِب والَموَطأ ، وَكذِلَك ربعيُّ بُن ُخراٍش ، وقد ذُِكَر في ر ب ع. وممَّ

الِقتاِل  ِمن الجاثِيَِة ، أَوأَو من  ِمن األَْقواِل ، الُحُجراِت إلى آخِرِه في األََصّحِ  ُسوَرةِ  من : اْختُِلَف فيه فقيَل : ، كُمعَظٍَّم ، من القُْرآنِ  الُمفَصَّلُ و

ْين عن ؛ وهذا قافِ  ِمن ، أَو ّفِ ، أَو ِمن الصافَّاِت ، أَو ِمن النَّواِوّيِ ؛ أَو اإلماِم محيى الّدِ محمِد بن  عن ؛ وهذا يُْرَوى تَباَركَ  ِمن الصَّ

ْيفِ  إْسمعيل ْزماِرّيِ ، أَو شاشب الفَِقيه الشافِِعيّ أَْحمد بِن ك إنَّا فَتَْحنا ؛ عن ِمن أَو اليَمانّيِ ؛ بِن أَبي الصَّ  َسبِّحِ اْسَم َربَِّك ؛ عن الِفْركاحِ  ِمن الّدِ

 ، َرِحَمهم هللاُ تعالَى. الَخطَّابّيِ  اإِلماِم أَبي ُسلَْيمن الضَُّحى ، عن ِمن أَو فَِقيه الشَّام ،

يو أَو لِقلَِّة الَمْنسوخِ  بيَن ُسَوِره بالبَْسَملَِة ؛ وقيَل : لِقَصِر أَْعداد ُسَوِرِه من اآلي ، الفَْصلِ  ، أَو لَكثَْرةِ  بيَن ُسَورهِ  الفَُصولِ  لَكثَْرةِ  ُمفَصَّالً  ُسّمِ

 ، وقيَل غيُر ذِلَك. فيه

َطه الجالُل في اإلتْقاِن في . قاَل شْيُخنا : وقد بسالُمفَصَّل ما يَلَي الَمثاني ِمن قِصاِر السَُّوِر ، الطَُّواُل ثم المثاني ، ثم الُمفَصَّلُ  وفي األساِس :

 الفّنِ الثاِمِن َعَشَر منه.

ا بَْعدُ  وجلَّ ، قيَل : هو (2)في َكالِم هللِا ، َعزَّ  الِخَطابِ  فَْصلَ و البَيِّنَةُ على الُمدَِّعي واليَميُن على  هو أَو بيَن الَكالَمْين ؛ تَْفِصلُ  ألنَّها َكِلَمةُ أَمَّ

اِغُب. بين الَحّقِ والباِطلِ  يُْفَصلَ  الُمدََّعى عليه ، أَو هو أَنْ   ، أَو هو ما فيه قَْطع الُحْكم ، قالَهُ الرَّ

وقْولُه تعالَى  (4) (ء  َفصَّْلناُه تَ ْفِصيالً ُكلَّ َشيْ )وقْولُه تعالَى :  .(3) (آايت  ُمَفصَّالت  )، ومنه قْولُه تعالَى :  : التَّْبيينُ  التَّْفِصيلُ و

َلتْ ُأْحِكَمْت )  .(5) (آايتُُه ُثَّ ُفصِّ

 تْمِضي هذه وتَأتي هذه ، بين كّلِ اثْنَتَْين مْهلَةٌ. فَْصل أَي بين كّلِ اثْنَتَْين (آايت  ُمَفصَّالت  )وقيَل في قْوِلِه تعالَى : 

ْلنا ، أَي بَيَّناهُ ، وقيلَ  (6) (ِبِكتاب  َفصَّْلناهُ )وقْولُه تعالَى :   .بالفَواِصلِ  آياته فَصَّ

 بايَنَهُ. : ُمفاَصلَةً  َشريَكهُ  فاَصلَ و

ْغَرى في العَروِض  الفاِصلَةُ و كاٍت قَْبَل ساِكٍن نحُو َضَربَتْ  : هي السَّبَبان الَمْقُرونَان ، وهو الصُّ ، وُمتَفَاِمن ُمتَفَاِعلُْن ، وَعلَتُْن ِمن  ثالُث ُمتََحّرِ

 وفَعَلَتَْن. نَْحُو َضَربَتَا اٍت بْعَدها ساِكنٌ َحَرك الُكْبرى : أَْربَعُ  الفاِصلَةُ و ُمفَاَعلَتُْن ؛

ابُِع ساِكٌن ، قاَل : فإن اْجتََمعَْت أَْربعةُ أَْحرٍف ُمتَحرَكة  الفاِصلَةُ  وقاَل الَخليُل : فهي في العَروِض أَْن تَْجتِمَع ثالثَةُ أَْحرٍف ُمتَحرَكٍة والرَّ

 الفاِضلَةُ بالضاِد ُمْعَجمة ، وَسيَأْتي في ف ض ل.

في َسبيِل هللِا  فاِصلَةً  نَفَقةً  أَْنفَقَ  َمنْ »:  وسلمعليههللاصلىقْولُه ،  ، وهو في الحديِث أَنَّها بَسْبِعمائَِة ِضْعفٍ  ِذْكُرها : التي جاءَ  الفاِصلَةُ  النَّفَقَةُ و

 يَْفِصلُ و يَْقطعُها ِمن ماِلهِ ، وقيَل :  بين إيمانِِه وُكْفِرهِ  تَْفِصلُ  هي التي ، في ِرَوايَة : فلَهُ ِمن األَْجِر كذا ، تَْفِسيره في الحِديِث : «فبَسْبِعمائَةٍ 

 بَْينَها وبيَن ماِل نَْفسه.
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__________________ 
 .«قصر»( وردت يف إحد  نسخ القاموس رجزاً ا ويف نسخة مؤسسة الرسالة نثراً ومثلها يف التكملة 1)
 «.بِ َوَشَدْدان ُمْلَكُه َوآتَ ْيناُه احلِْْكَمَة َوَفْصَل اخلِْطا» من سورة ص 20( من اآية 2)
 .133( االعراف اآية 3)
 .12( االسراء اآية 4)
 .1( هود اآية 5)
 .(ِبِكتاب  َفصَّْلناهُ )ويف اآية :  52( سورة األعراف 6)
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ٍك فَصاِعداً ، فإذا في القَوافي : كلُّ تَْغييٍر اْختَصَّ بالعَروِض ولم يَُجْز ِمثْلُهُ في َحْشِو البَْيِت ، وهذا إنَّما يكوُن بإِْسقاِط َحْرٍف مُ  الفَْصلُ و تَحّرِ

ي فَْصالً  ةِ َعروٌض يَُخاِلفُها ، ويجُب أَْن يكوَن َعُروُض ، وإذا َوَجَب ِمثُْل هذا في العَُروِض لم يَُجْز أَْن يَقََع معها في القَِصيدَ  كاَن َكذِلَك ُسّمِ

في الَحْشِو ، نَْحَو ُمفَاِعلُْن في َعُروِض أَْبياِت القَِصيَدةِ ُكلِّها على ذِلَك الِمثاِل. وبياُن هذا أَنَّ ُكلَّ َعروٍض تَثْبَُت أَْصالً أَو اْعتِالالً على ما يُكوُن 

تَْلُزُم في الَحْشِو ، وفاِعلُْن في َعُروِض الَمديِد ، وفَِعلُْن في َعروِض البَسيِط ؛ فُكلُّ َعُروٍض جاَز أَْن يَْدُخلَها  الطَّويِل ، ألَنَّها تَْلزُم ، وهي ال

يَت باْسِم ذِلَك التَّْغيِير ، وهو يَت : الفَْصلُ  هذا التَّْغييُر ُسّمِ  .(1)العُبَاِب َصِحيحةً ، كما في  ، ومتى لم يَْدُخْلها ذِلَك التَّْغيِير ُسّمِ

ان ، كذا في اإلْكماِل. ، كأَميرٍ  فَِصيلٍ  الَحَكُم بنُ و عن  الفَصيلِ  وَعِديُّ بنُ  ، عن خاِلِد الَحذَّاء ، واْبنُه محمُد بُن الَحَكم يَْرِوي عن خالِد الطحَّ

واُب : يَْحيَى بنُ ؛ هكذا في النس الفَِصيلِ  وبَُحْيُر بنُ  ُعَمَر بِن عبِد العَزيِز وعنه األْصَمعيُّ ثِقَةٌ. ، وُهما َرُجالن أََحُدهما  الفَِصيلِ  خِ ، والصَّ

اِوي عن أَبي َعْمرو بِن العاَلِء ، وعنه أَبو عبيَدةَ َمْعمُر بُن المثنى اللُّغَويُّ ، والثاني ُكوفيٌّ   َرَوى عن الَحَسِن بِن صاِلحِ العنزيُّ البَْصريُّ الرَّ

ثوَن. معيل األَْحَمسيُّ َذَكَره ابُن ماُكوال ؛، وعنه محمُد بُن إسْ  (2)بِن يَْحيى   ُمَحّدِ

 البرجميُّ بَْصريٌّ َحدََّث. الفَِصيلِ  هياُج بُن عْمران بنِ  وفاتَهُ :

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 .فََصلَه : االْنِقطاُع ، وهو ُمطاِوعُ  االْنِفَصالُ 

اُج أَنَّ  جَّ  القَضاَء بيَن الَخْلِق. يَْفِصلُ  هللِا ، َعزَّ وجلَّ ،صفَةٌ ِمن صفَاِت  الفاِصلَ  وَذَكَر الزَّ

 : يوُم الِقياَمِة. الفَْصلِ  ويومُ 

اُب الشاةَ تَْفِصيالً  فَصَّلو بيَن الحّقِ والباِطلِ  يْفِصلُ  ، أَي بيِّن ظاِهرٌ  «ال نَْزر وال َهْذر فَْصل»:  وسلمعليههللاصلىفي صفَِة َكالِمِه ، و القَصَّ

اها   .(3): َعضَّ

ةُ ؛ ومنه الفَْيَصلُ و  .«بَْيني وبَْينه الفَْيَصل كانَتِ »حدْيُث ابِن ُعَمر :  : القَِطيعَةُ التامَّ

 ، أَي بأَْجَمِعهم. بفَِصيلَتِهم وجاؤوا

 ِمن َحَجٍر : أَي قِْطعَةٌ منه ، فَِعيٌل بمْعنَى َمْفعوٍل. فَِصيلٌ و

 ، كُجَهْينَةَ : اْسٌم. لَةُ فَُصيْ و

 : الطَّاُعون العاُم. الفَْصلُ و

 ، َربِيعيَّة وَخريفيَّة وَصْيفيَّة وَشتويَّة. الفَْصل : واِحدُ  (4) الفُُصولو

. الِفْصِعلُ  : [فصعل]  : أَْهَملَه الجْوهِريُّ

 كِزْبِرجٍ. وقال َشِمٌر : هو

 ، والفُْرُضُخ ِمثْلُه ؛ وأَْنَشَد : العَْقَربِ  : ِمن أَْسماءِ  قُْنفُذٍ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو ِمثالُ و

ُب و  ُلُغ َلسح  (5) الُفصحُعرما عَس  يـَبـح
 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. أَو الصَّغيُر من َولَِدها

ي : ُجُل اللَّئيمُ  قد يُوَصُف بهو وقاَل ابُن بَّرِ  الذي فيه َشرٌّ ، وأَْنَشَد : الرَّ

رقــــــــــامــــــــــة  عــــــــــُ يــــــــــر وكــــــــــفيف  الــــــــــُفصــــــــــــــــــــــــح ئــــــــــِ  الضــــــــــــــــــــــــ 

اِر      ا َقصــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــَ نــــــــــــِ َذيــــــــــــح رَاهــــــــــــا كــــــــــــُ نحصــــــــــــــــــــــــــَ (6)خــــــــــــِ
 

  
 قاَل : وهذا يمكُن أْن يُريد العَْقَرب.

 وقاَل آَخُر :
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ين بـــــــعـــــــَد مـــــــا  تـــــــح قـــــــَ يـــــــدة هـــــــر ســـــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــَبَ  الـــــــولـــــــِ

ة      ِرضـــــــــــــــــــــ 
ُ
ِرب امل رشــــــــــــــَ عـــــــُ َح  ُفصــــــــــــــح د  الضــــــــــــــ   (7) ؟حـــــــَ

  
 .فُضولٌ  ِضدُّ النَّْقِص ، ج : َمْعروٌف وهو الفَْضلُ  : [فضل]

__________________ 
 ( ومثله يف التكملة أيضاً.1)
 .«حي» 1081/  2( يف التبصري 2)
 ( يف األساس : وفّصر الشاة تفصياًل : قطعها عضواً عضواً.3)
ه ا ولعر الصــــواب أن يقو  : والفصــــر واحد الفصــــو  كما يد  قوله : والفصــــو  واحد الفصــــير هكذا يف خط»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 4)

 .«عليه كالم املصباح يف ز م ن
 .336/  3( اللسان والتكملة والتهذيب 5)
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 اْبتَداُء إْحساٍن بِال ِعلٍَّة. الفَْضلُ  وفي التَّوقيِف للَمناِوي :

اغِب : ياَدةُ على االْقتِصاِد وذِلَك َضْربان : َمْحموٌد ، ْضلُ الفَ  وفي الُمْفَرداِت للرَّ الغََضِب على ما  كفَْضلِ  الِعْلِم والِحْلِم ؛ وَمْذمومٌ  كفَْضلِ  الّزِ

َحِد الشَّْيئَْين على اآلَخِر إذا اْستُْعِمل بِزياَدةِ أَ  الفَْضلُ و في الَمْذموِم. الفُُضولُ و في الَمْحموِد أَْكثَر اْستِْعماالً ؛ الفَْضلُ و يجُب أَْن يكوَن عليه.

 جْنِس الَحيواِن على جْنِس النَّباِت. كفَْضلِ  ِمن حيُث الجْنِس  فَْضل فعلى ثاَلثَِة أَْضُرٍب :

 اإلْنساِن على غيِرِه ِمن الَحيواِن. كفَْضلِ  ِمن حيُث النَّْوعِ  فَْضلٌ و

 رُجٍل على آخر. كفَْضلِ  من حيُث الذّاتِ  فَْضلٌ و

الن َجْوهِريَّان ال َسبِيَل للناقِِص منهما أَْن يُزيل نَْقصه وأَْن يَْستفيدَ   اإلْنسان. فَِضْيلة كالفََرِس والِحماِر ال يُْمكنهما اْكتِسابَ  الفَْضلَ  فاألَوَّ

َوهللاُ َفضََّل بَ ْعَضُكْم َعلى )ي قَْوِلِه تعالَى : الَمْذكور ف التَّْفِضيل والثاِلُث قد يكوُن َعرضيّاً فيوجُد السَّبيل إلى اْكتِسابِه وِمن هذا النَّْحو
ةِ ؛ وكلُّ عطيٍَّة ال يلزُم إْعطاُؤها لَمْن تُْعَطى له يقاُل لها (1) (بَ ْعض   َوْسئَ ُلوا هللَا ِمْن )نْحو :  فَْضلٌ  ، أَي في الِمكنِة والماِل والَجاِه والقُوَّ
 ، انتهى. الفَضائِلِ  ، ُمتناِوٌل لألَْنواع الثالثَِة ِمن (3) (هللِا يُ ْؤتِيِه َمْن َيشاءُ  ذِلَك َفْضلُ ) ؛ وقْولُه تعالَى : (2) (َفْضِلهِ 

يت ، َكنَصَر وَعِلمَ  فََضلَ  قدو ّكِ ا ، األَخيَرةُ َحَكاها ابُن الّسِ ِظير ، أَي ِمن البَابَْين شاذَّة ال نَ  ، كيَْنُصُر ، فُمَركَّبَةٌ منهما يَْفُضلُ  ، كعَِلمَ  فَِضلَ  وأَمَّ

 لها.

حاحِ.قاَل ِسْيبََوْيه : هذا عنَد أَْصحابِنا إنَّما يَِجي  ُء على لُغَتَْين ، قاَل : وَكذِلَك نَِعَم يَْنعُُم وِمتَّ تَُموت وِدْمت تَُدوم وِكْدت تَُكود ، كما في الّصِ

ا الفَْضلِ  اللُّغاَت الثاّلث إنَّما هي فيقاَل شْيُخنا : والذي في كتاِب الفرِق البِن السَّيِّد : أَنَّ هذه  ياَدةُ ، فأَمَّ الذي هو  الفَْضلُ  الذي يُراُد به الّزِ

 كقَعََد يَْقعُُد ، وَمْن َرَوى قْوَل الشاِعِر : فََضَل يَْفُضلُ  بمْعنَى الشََّرف فليَس فيه إالَّ لُغَةٌ واِحَدةٌ وهي

ان هَنحشاًل   َفقيما َفِضَلتَوَجدح
ْق بيَن الَمْعنَيَْين.بكْسِر   الضاِد فقد َغِلَط ولم يفّرِ

ْيمريُّ في كتاِب التْبصَرةِ له : بكْسِرها في الماِضي  فَِضَل يَْفُضلُ و الذي هو السَّؤدُد ، الفَْضل ، كنََصَر يَْنُصُر ، ِمن فََضَل يَْفُضلُ  وقاَل الصَّ

ها في الُمضاِرع ِمن  ِء ، اْنتََهى.ي، وهي بَِقيَّةُ الش الفُْضلَةِ  وَضّمِ

يت عن أَبي ُعبَْيَدةَ : ّكِ وا الّضاد فأَعاُدوها إلى األْصِل ، وليَس في الَكالِم َحْرٌف ِمن  يَْفُضل ٌء قَِليٌل ، فإذا قالوامنه شي فَِضلَ  وقاَل ابُن الّسِ َضمُّ

اِضَي اْمَرأَة ثم يقُولوَن يَْحُضر ؛ وتَْحِقيقُه في بغيِة اآلماِل ألَبي َجْعفٍر السالِم يُْشبِهُ هذا ، قاَل : وَزَعَم بعُض النَّحويِّين أَنَّه يقاُل : َحِضَر الق

 اللبلي.

 .فَْضلٍ  : ذو فاِضلٌ  َرُجلٌ و

الٌ و  َسْمحة. لفَضْ  : ذاتُ  مفضلَةٌ و ِمْفَضالَةٌ  والَمْعروِف والَخْيِر والسَّماحِ ؛ وهي الفَْضلِ  ، كَشدَّاٍد وِمْنبٍَر وِمحراٍب وُمعَظٍَّم : َكثيرُ  فَضَّ

فيعَةُ في : ِخالُف النَّقيَصِة ، وهي الفَِضيلَةُ و  .الفَواِضلُ  ، والَجْمعُ  الفاِضلَةُ  ِمن ذِلَك : . واالْسمُ الفَْضلِ  الدََّرَجةُ الرَّ

لَهُ و اهُ  على غيِرهِ  فَضَّ  ، أَي أَثْبََت له مزيةً أَي َخْصلَةً تميُِّزه عن غيِرِه. تَْفِضيالً : َمزَّ

له أَو  أَو صيََّره َكذِلَك. بالتَّْفِضيلِ  : َحَكم له فَضَّ

ابن آَدَم أَنَّه يْمِشي قائِماً وإنَّ الدَّوابَّ  فضيلةَ  ؛ قيَل في التّْفسيِر : إنَّ  (4) (َوَفضَّْلناُهْم َعلى َكِثْي  ممَّْن َخَلْقنا تَ ْفِضيالً )وقْولُه تعالَى : 

 ِفيِه.واإِلبَِل والَحِميَر وما أَْشبَهها تْمِشي ُمْنكبَّةً ، وابن آَدَم يَتناَوُل الطَّعاَم بَيََدْيه وسائِر الَحيواِن يَتناَولُه ب

 ُعُل ِمن المزيِة.، وهو التَّفَا الفَْضلِ  في : التَّماِزي التَّفاُضلُ و ، كِكتاٍب ، الِفضالُ و

 ِمن بعٍض. أَْفَضل بيَن القَْوِم : أَْن يكوَن بعُضهم التَّفاُضلُ و
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 منه. أَْفَضلَ  ُكْنتُ و ْبته بهفَغَلَ  الفَْضلِ  فَْضالً : غالَبَنِي في فاَضلَني فَفََضْلتُه أَْفُضلُهو

ى عليه : (1) تَفَضَّلَ و  عليكم في القَْدِر والَمْنِزلَِة. الفَْضل ، أَي يكوُن له (2) (يُرِيُد َأْن يَ تَ َفضََّل َعَلْيُكمْ )؛ ومنه قْولُه تعالَى :  تََمزَّ

لَ  عليه : إذا تَفَضَّلَ  أَو  قاَل الشاِعُر :« فَْضِله وأَْحَسَن وأَنالَهُ ِمن تََطوَّ

اًل  َفضـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ زدحين تـ ـــــــــــَ ريًا ت قحصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ  مـــــــــــىت زِدحت تـ

ال     ب الـــــــَفضـــــــــــــــــــــح وحجـــــــِ تــــــــَ قحصـــــــــــــــــــــرِي َأســـــــــــــــــــــح  كـــــــَبيّنِ ابلـــــــتــــــــ 

  
 إِْفضاالً ؛ قاَل َحسَّاٌن ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : عليه كأَْفَضلَ 

يـــــــــــــهـــــــــــــُم  ربحِ أَبـــــــــــــِ َة حـــــــــــــوَ  قـــــــــــــَ نـــــــــــــَ فـــــــــــــح  َأوحالُد جـــــــــــــَ

رمِي      ـــــــــــَة الـــــــــــكـــــــــــَ ربح ابـــــــــــن مـــــــــــارِي رِ قـــــــــــَ فحضـــــــــــــــــــــــــَ ُ
(3)املـــــــــــ

 

  
َر قْولُه تعالَى :  على أَْقرانِهِ  الفَْضلَ  ادََّعى الرُجُل : تَفَضَّلَ  أَو حاحِ. (َلْيُكمْ يُرِيُد َأْن يَ تَ َفضََّل عَ )، وبه فُّسِ  ، كما في الّصِ

 : حاَز الشََّرَف ؛ قاَل ذُو اإِلْصبَع : عليه في الَحَسبِ  أَْفَضلَ و

ك ال  مــــــــِّ تَ اله ابــــــــُن عــــــــَ لــــــــح ٍب  أَفحضــــــــــــــــــــــَ  يف َحســــــــــــــــــــــَ

ُزوين      خــــــــــــــح ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــَ ين فـ ــــــــــــــَت َداي  ينِّ وال أَن (4)عــــــــــــــَ
 

  
يَّاُن هنا : الذي يَلي أَْمَرك ويَُسوُسك ، وأَراَد   فتْخُزَوني فأَْسَكَن للقافِيَِة ألَنَّ القَِصيَدةَ ُكلّها َمْردوفَة.الدَّ

 ؛ قاَل أَوٌس يَِصُف قَْوساً : َزادَ  إِذا عنه أَْفَضلَ و

هــــــــــا  ئــــــــــِ لــــــــــح فِّ ال دون مــــــــــِ الُع الــــــــــكــــــــــَ تــــــــــوٌم طــــــــــِ  كــــــــــَ

ال و      ض الَكفِّ أَفحضـــــــــــــــَ هـــــــا عن َموضـــــــــــــــِ ســـــــــــــــُ (5)ال َعجح
 

  
 .الفَواِضلِ  يقاُل : فالٌن َكثيرُ  .(6)، وهذه عن ابِن ُدَرْيٍد  : األَياِدي الَجسيَمةُ أَو الَجميلَةُ  الفَواِضلُ و

 اُل قَلَّتْ ولهذا قالوا : إِذا َعَزَب الم ِمن َريعِ ِضياِعه وأْرباحِ ِتجاَراتِه وأَْلبان ماِشيَتِه وأَْصوافِها ، الماِل : ما يأتِيَك ِمن َغلَّتِِه وَمرافِِقه فَواِضلُ و

ها فَواِضلُه ْيعة قَلَّت َمرافِق صاِحبِها منها ، وَكذِلَك اإِلبُِل : إِذا َعَزبَْت قلَّ اْنتِفاُع َربِّها بَدّرِ  ؛ قاَل الشاِعُر : ، أَي إِذا بَعُدِت الضَّ

ين  ــــــــــــ  ِة ِإن ــــــــــــَ ــــــــــــن دي
َ

ــــــــــــَك مــــــــــــااًل ابملــــــــــــ ي غــــــــــــِ ــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــبَب

تح      واِ  قــــــــــلــــــــــ  هأََر  عــــــــــاِزب اأَلمــــــــــح لــــــــــُ واضــــــــــــــــــــــــِ (7)فــــــــــَ
 

  
؛ ومنه  فَْضلَة ٌء ؛ ومنه قْولُهم لبَِقيَِّة الماِء في الَمزاَدةِ ولبَِقيَِّة الشَّراِب في اإِلناءِ ِء كالطَّعاِم وغيِرِه إِذا تُِرَك منه شيِمن الشي : البَِقيَّةُ  الفَْضلَةُ و

ِة : .بالضَّ  الفَُضالَةُ و ، بالفتحِ ، كالفَْضلِ  ؛ الفَْضلَةُ للفَِضيلِ  قْوُل العامَّ  ّمِ

ه على األَْرِض تَكبُّراً. «اإلزاِر في النارِ  فَْضلُ »في الَحديِث : و ، أَي ليَس  «الماِء ليَْمنَع به الَكأَل  فَْضل ال يْمنع»في آخر : و ، هو ما يجرُّ

 ألََحٍد أَْن يْغِلَب على البِئِْر الُمباَحِة ويَْمنَع الناَس منه حتى يَحوَزهُ في إِناٍء ويَملَكه.

 ناِدٌر. َحِسبَ  ِمثْلُ  فَِضل قاَل اللّْحيانيُّ في نواِدِره :و وَسِمعَ  كنََصرَ  ٌء ،منه شي فََضلَ  قدو

ِف. فَضلتْ  ، ألَنَّها الثِّياُب التي تُْبتَذَُل للنَّْومِ  : الفَْضلَةُ و  عن ثياِب التصرُّ

 .، َذَكَره أَبو ُعبَْيٍد في باِب أَْسماِء الَخْمرِ  الَخْمرُ  : الفَْضلَةُ و

 وقاَل أَبو َحنيفَةَ : ما يَْلحُق ِمن الَخْمِر بعَد الِقَدِم.

يَت  ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : فََضلو ألَنَّ َصِميَمها هو الذي بقيَ  فَْضلة قاَل ابُن ِسْيَده : وإِنَّما ُسّمِ

لــــــــــةفــــــــــمــــــــــا  َوتح هبــــــــــا  َفضــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــن أَذحرِعــــــــــاٍت هــــــــــَ

ر      حـــــــــح ة الضـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــاِديـــــــــَ ٌ  كـــــــــَ نـــــــــح َرة عـــــــــُ ذكـــــــــ  (8)مـــــــــُ
 

  
 ، وأَْنَشَد األَْزهِريُّ : ، كِكتابٍ  كالِفضالِ 
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__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : عليه.1)
 .24( املؤمنون اآية 2)
 .«جفن»واللسان  179( ديوانه ط بريوت ص 3)
 لسان.والضبرت عنهما ا وال 4بيت رقم  31( مفضلية 4)
 واللسان. 89( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .97/  3( اجلمهرة 6)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.7)
 واللسان. 39/  1( ديوان اهلذليا 8)
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تح و  بـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ ون ِإذا الـــــــــــــــذ وارُِع أُغـــــــــــــــح ارِبـــــــــــــــُ  الشـــــــــــــــــــــــــــــ 

َو      فــــــــــح الِد  الــــــــــِفضــــــــــــــــــــــــا ِ صــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــاِرٍف وتــــــــــِ (1)بــــــــــِ
 

  
 ، بالَكْسِر ؛ قاَل الشاِعُر : فِضالٌ و ، محّركةً ، فََضالتٌ  ج

ٍح  فِّ َمســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــِ رِت اأَلكـــــــــــُ ٍة ُبســـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــَ تــــــــــــح  يف فـــــــــــِ

ا ِ عـــــــــنـــــــــد      ِر  الـــــــــِفضـــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــُ دح هـــــــــم مل يـــــــــَ (2)قـــــــــدميـــــــــُ
 

  
. : َجبٌَل لُهَذْيلٍ  الفَْضلُ و اَغانِيُّ  ؛ نَقَلَهُ الصَّ

، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، َرَوى عنه أَُخوه  َصحابيٌّ  ، بعََرفَةَ  وَرِديفه ، وسلمعليههللاصلىبِن عْبِد المطَّلِب بِن َعّمِ النبّيِ  بُن عباِس  الفَْضلُ و

 وأَبو ُهَرْيَرةَ ، وأَْرَسَل عنه طائِفَةً ، ماَت بَطاُعوِن عمواس.

 ْلبي : له ِوفاَدةٌ.بُن ظاِلم بِن خزيمةً ، قاَل ابُن الكَ  المفَْضلُ  وفاتَهُ :

ثينَ و  بُن العباِس الَحلَبّي ِمن شيوخِ النّسائّي ، ثِقَةٌ. الفَْضلُ  منهم : َسِميّه وَسِميُّ أَبيهِ  اسُم جماَعِة ُمحّدِ

. الفَْضلُ و بُن َجْعفٍر. الفَْضلُ و بُن ُدْكين. الفَْضلُ و ْمريُّ بُن  الفَْضلُ و بُن َسْهٍل األَْعرُج. الفَْضلُ و بُن دلهٍم القصَّاب. الفَْضلُ و بُن الَحَسِن الضَّ

. . الفَْضلُ و بُن عبِد هللِا بِن أَبي رافِعٍ. الفَْضلُ و الصبَّاحِ البَْغداِديُّ  بُن َعْنبَسةَ الَواِسطيُّ

. الفَْضلِ  بنُ  الفَْضلُ و بُن عيَسى بِن أبان. الفَْضلُ و  المدنيُّ

رٍ  الفَْضلُ و .بُن ُمبَّشِ . الفَْضلُ و  األَْنصاِريُّ  بُن مساوٍر البَْصِريُّ

 بُن الموفِق. الفَْضلُ . و(3)بُن موَسى السنانيُّ  الفَْضلُ و

 بُن يَْعقوب البَْصِريُّ وغيُر َهؤالِء. الفَْضلُ و بُن يَِزيد. الفَْضلُ و

اِهُد شيُخ الَحَرمِ  نيُّ بِن َمْسعوٍد أَبو علّيِ التِّمييُّ الَخراسا بُن ِعياٍض  فَُضْيلُ  : كُزبَْيرٍ و ، َرَوى عن َمْنصوٍر وُحَصْين وَصْفواِن بِن ُسلَْيم  الزَّ

وقد جاَوَز  187وَخْلٍق ، وعنه القَطَّان وابُن َمْهدي ولوين وَخْلٌق ، َرَوى له الجماَعةُ ِسَوى ابُن ماَجه ، َماَت بالَحَرِم في المحرم َسنَة 

 ، هو خوالنيٌّ َمْجهوٌل. التَّابعيُّ الضَّعيفُ  بُن ِعياٍض  الفَُضْيلُ و الثََمانِْين.

َدفيُّ الثِّقَةُ  الفَُضيلُ و  ِمْصريٌّ َمْقبوٌل َماَت قَْبل َسنَة عْشِرْين ومائٍَة. بُن ِعياٍض الصَّ

ثينَ  جماَعةٌ   :الفَُضْيلُ و هللِا المدنّيِ ؛ وابِن عبِد  (4)بِن ُسلَْيمن النُّميرّي ؛ وابِن أَبي عبِد  فَُضْيلِ و بِن ُحَسْين الجحَدِرّيِ ؛ كفَُضيلِ  ِمن الُمحّدِ

بِّّيِ ؛ وابنِ  الَهْوزنّيِ ؛ وابِن َمْرُزوٍق الُكوفّيِ ؛ وابِن َمْيَسَرةَ العقيلّيِ  فَضالَةَ  الَوَهاِب السُّكَّرّيِ ؛ وابِن َعْمٍرو الفُقَْيمّيِ ؛ وابِن َغْزوان الضَّ

 وغيِرهم.

ثيَن منهم : كَسحابٍَة ويَُضمُّ : جماَعةٌ  ، ةُ فَضالَ و  بُن إِبراهيَم النسويُّ عن اللّْيِث. فضالَةُ و بُن خاِلٍد الُجَهنيُّ عن َعْلقَمةَ المزنّي. فضالَةُ  ِمن الُمحّدِ

 الّطهويُّ عن أَبي بْكِر بِن عيَّاش. الفَْضلِ  بنُ  فضالَةُ و

ْحمن بُن محمِد بِن عقيٍل.األَْنصاِريُّ  فَضالَةَ  بُن أَبي فَضالَةُ و بِن أَبي أُميَّةَ البَْصريُّ  فَضالَةَ  بنِ  ُمفَضَّلِ  بنُ  فَضالَةُ و عن علّيِ ، وعنه عبُد الرَّ

ه الُمباَرُك بنُ  ثوَن. ، فَضالَة وَعمُّ  ُمَحّدِ

 والُحَديبيَّة وَولَي قَضاَء ِدَمْشق ، َرَوى عنه أَبو علّيٍ الجنبّي بِن نافِذ بِن قَْيٍس األَْنصاِريُّ األَوسيُّ أَبو محمٍد َشِهَد بَْدراً  بُن ُعبَْيدِ  فَضالَةُ و

ْنعانيُّ ومحمُد بُن َكْعٍب وِعدَّةٌ ، َماَت  المزنيُّ له حِدْيٌث َذَكَره أَبو ُعَمر بُن عبِد البّرِ في  بُن ِهاللٍ  فَضالَةُ و .53َسنَة  (5)وَحنُش الصَّ

ْحمن بُن َحْرَملَة.األَ  بُن ِهْندٍ  فَضالَةُ و االْستِيعاِب. لم أَِجْد له ِذْكراً في َمعاِجِم الصَّحابَِة فليُْنظر  بُن عبِد هللاِ  فَضالَةُ و ْسلميُّ َرَوى عنه عبُد الرَّ
 ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصحابيُّونَ  ذِلَك ، (6)

الظَّْفريُّ له حِدْيٌث عنَد  فَضالَةُ و بُن ِديناٍر الُخزاعيُّ له إِْدراٌك َرَوى له التَّرمذّي. فَضالَةُ و بُن ُعَمر بِن الملوحِ َذَكَره ابُن هشاٍم. فَضالَةُ  وفاتَهُ :

 ْدَرَك الجاِهِليَّةَ.بُن َشريك األََسِديُّ الشاِعُر أَ  فَضالَةُ و بُن حاِرثَةَ أَُخو أَْسماء َرَوى له النّسائيُّ  فَضالَةُ و بَنِيِه.
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__________________ 
 برواية : 52( البيت لألعش  ا ديوانه ص 1)

 الشاربا إذا الذوارع غوليتو 
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب والتكملة بدون نسبة.

 ( اللسان بدون نسبة.2)
يناين.3)  ( يف ميزان االعتدا  : السِّ
 ( يف تقريب التهذيب : عبيد  .4)
 ( يف تقريب التهذيب : مات سنة مثان ومخسا ا وقير قبلها.5)
( يف تقريب التهذيب : فضـــــــــــــالة الليثي الزهراين ا صـــــــــــــحايب ا قير اســـــــــــــم أبيه عبد   ا وقير : وهب ا له حديث ا قلت : لعله الذي ذكر 6)

 ابألصر.
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 ُحداً ، قالَهُ ابُن َسْعٍد.بُن النُّعمان بِن قَْيٍس األَْنصاِريُّ أَُخو سماٍك َشِهَد أُ  فَضالَةُ و

 ، يقاُل : إِنَّه ماَت بالشَّاِم. عليه وسلم (1) رُجٌل آَخُر غيُر َمْنسوِب ِمن َموالي َرُسوِل هللِا ، صلَّى هللا تعالى  :فَضالَةُ و

ٌ  ، فَُضْيلَةُ و  ؛ قاَل : كُجَهْينَةَ : اْمَرأَة

ِدي  را عـــــــــــنـــــــــــح لـــــــــــةفـــــــــــال تـــــــــــذحكـــــــــــُ يـــــــــــح ا  ُفضـــــــــــــــــــــــــَ  َأهنـــــــــــ 

ِر      هـــــــَ ب  ـــــــَح لـــــــح ـــــــقـــــــَ رهـــــــا ال ـــــــراجـــــــضح ِذكـــــــح (2)مـــــــىت مـــــــا ي
 

  
 ، قاَل سلمى بُن المقعِد الِهَذليُّ : كثُماَمةَ : ع ، فُضالَةُ و

هـــــــــــم  فضـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــةعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــَك َذِوي  عـــــــــــح بـــــــــــِ  فـــــــــــاتـــــــــــ 

لــــــــــــــــــي و      رحيب غــــــــــــــــــري خمــــــــــــــــــُح (3)َذرحين ِإن  قـــــــــــــــــــُ
 

  
اِء : كِمْنبٍَر وِمْكنََسٍة وُعنُقٍ  ، الِمْفَضلُ و ُ  تَتَفَضَّلُ  الثَّْوبُ  ، وهذه عن الفرَّ  ببَْيتِها. فيه المرأَة

 ، هكذا في النسخ ، والصَّواُب : على عاتِِقه. بيَن أَْطراِف ثَْوبَْيِه على عاتِقَْيهِ  الالبِسُ  : التََّوشُُّح وأَن يُخاِلفَ  التَّفَضُّلُ و

ٌ  ، فُُضلٌ  رُجلٌ و تَينِ  فُُضلٌ  وامرأَة لٌ  ، كُجنٍُب ، وَكذِلكَ  ، بضمَّ  ، أَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ : في ثَوٍب واِحدٍ  ، أَي (4) ُمتَفَّضِ

ة جــــــــــــاٍف  يــــــــــــ  رحعــــــــــــِ عــــــــــــهــــــــــــا تــــــــــــِ بــــــــــــَ تـــــــــــــح ريـــــــــــــَ  ُفضــــــــــــــــــــــــــُ

ر      لـــــــــــ   وِإال  مل ُيصـــــــــــــــــــــــــَ تح صـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ (5)إنح َرتــــــــــــَ
 

  
 وشاِهُد األُْنثَى قْوُل األَْعَشى :

عـــــــُ و  مـــــــَ َج َيســـــــــــــــــــــح نـــــــح ا  الصـــــــــــــــــــــ  يـــــــٍب ختـــــــَ جـــــــِ تـــــــَ  ه ُمســـــــــــــــــــــح

ُة      نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ َرّدُد فـــــــــــيـــــــــــه الـــــــــــقـــــــــــَ ـــــــــــُ رُ إذا تـ (6)الـــــــــــُفضـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
لَتِ  وقاَل الجْوهِريُّ :  المْرأَةُ في بيتِها إذا كانْت في ثَوٍب واِحٍد كالَخْيعَل ونْحِوه. تَفَضَّ

لَتِ  وقاَل غيُرهُ :  المْرأَةُ : لَبَِسْت ثياَب َمْهنَتِها ؛ وقاَل اْمرُؤ القَْيِس : تفضَّ

ا  تح لــــــــــنــــــــــوٍم ثــــــــــيــــــــــاهبــــــــــَ َد َنضــــــــــــــــــــــــ  ُت وقــــــــــَ ئــــــــــح  فــــــــــجــــــــــِ

َة      بحســـــــــــــــــــــــَ رِت ااّل لـــــــــِ رِ لـــــــــد  الســـــــــــــــــــــــِّ (7)املـــــــــتـــــــــفضـــــــــــــــــــــــِّ
 

  
 وقاَل أَْيضاً :

ــــراشــــــــــــــــــهـــــــا و  ــــيـــــــُت املســـــــــــــــــــــِك فــــو  ف ــــت حــــي ف  ُتضــــــــــــــــــح

رِ نــــــؤوُم الضــــــــــــــــــــحــــــ  مل تــــــنــــــتــــــطــــــ ح عــــــن      (8)تــــــفضـــــــــــــــــــــ 
 

  
 ُء وتَْذَهُب.تَجي فضل ليَسْت بخاِدٍم تَْنتَطُق وهيأَي 

ْكبَة. التَّفضُّلِ  ، ِمن بالكْسرِ  الِفْضلَةِ  إِنّه لَحَسنُ و  في الثَّوِب الواِحِد ؛ عن أَبي زْيٍد ، ِمثْل الِجْلَسة والّرِ

الٌ و . فَضَّ  ، كَشدَّاٍد : ابُن ُجبَْيٍر التَّابعيُّ

 رُجٍل. (9) فَْضالُن : اْسمُ و

يها بعُضهم : هي الفاِصلَةُ الُكْبَرى فاِضلَةُ الو  .«ف ص ل»َحْرٍف ، وقد ذُِكَرْت في  لفَْضل ، هكذا يَُسّمِ

ّمِ : الُمْشتَِغُل بما ال يَْعنيِه. الفُضوِليُّ و  ، بالضَّ

اِغُب :  فُضوليٌّ  ، وقد اْستُْعِمَل الجمُع اْستِْعمال الُمْفَرِد فيَما ال َخْيَر فيه ؛ ولهذا نُِسَب إليه على لَْفِظه ، فقيَل : الفَْضل َجْمعُ  الفُضولُ  وقاَل الرَّ

َمْن ليَس بماِلٍك وال َوِكيٍل في ُعْرِف الفُقهاِء  الفُضوليُّ و لَمْن يَْشتَغُل بما ال يَْعنيِه ألَنَّه جعَل علماً على نَْوعٍ ِمن الَكالِم فنَزَل َمْنِزلَةَ الُمْفرِد ،

اغانيُّ : وفَتُْح الفاِء منه َخَطأٌ.  وال َولّيٍ ، زاَد الصَّ

. الَخيَّاطُ  الفُضوليُّ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و  ، وكذا القَراِريُّ
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لونَ  ، كُسمانَى : الفُضالَىو لون. الُمتَفَّضِ  ، أَي الُمتََطّوِ

ً  فَْضلٍ  ، وهي َكذِلَك : ذاتُ  َسْمحٌ  وَمْعروفٍ  فَْضلٍ  على قَْوِمه ، وهي بهاٍء ذو ِمْفضالٌ  رُجلٌ و  بمْعنَى َكثِير الِمْفضالُ  َسْمَحةٌ ، وقد تَقَدََّم آنِفا

 في ِصيَغِ الُمبالَغَِة. الفَْضلِ 

 ؛ قاَل الشاِعُر : الفَْضلَة ، واالْسُم منهما واِحٍد ، أَي تََرْكت منه وأَْبقَْيته بمْعنًى اْستَْفَضْلتُ و ءَ منه الشَّي أَْفَضْلتُ و

هـــــــا  ــــــح ي ال قـــــــاِدمــــــَ ركــــــِ فحضـــــــــــــــــــــِ ــــــُ ه  تـ فـــــــَ ف  ِنصــــــــــــــــــــح ــــــكــــــَ  ال

عــــــــا      َزلــــــــِّ ــــــــَ ُه قــــــــد تـ بــــــــاَر  رِيشــــــــــــــــــــــُ يــــــــِد ا ــــــــُ جــــــــِ (10)كــــــــَ
 

  
__________________ 

 ليست يف القاموس.« تعاىل»( لفظه 1)
 ( اللسان.2)
 واللسان. 793/  2( شرح أشعار اهلذليا 3)
رٌ »القاموس : ( يف 4)  بدون واو العطف.« ُمتَـَفضِّ
 ( اللسان.5)
 واللسان.« برواية : إذا تـَُرج ضُ  147( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .40( من معلقته ا ديوانه ص 7)
 .45( من معلقته ا ديوانه ص 8)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة.9)
 ( اللسان بدون نسبة.10)
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هو أَنَّ َهاِشماً و ، الفُُضولِ  ِحْلف ، يْعنِي داِر عبِد هللِا بِن ُجْدعان ِحْلفاً لو ُدِعيُت إلى ِمثِْله في اإلْسالِم ألََجْبتفي الحِدْيث : َشِهْدت في و

ي بذِلَك ألنَّهم تَحالَفوا أَْن ال يَتُْركوا ُسمِّ وُزْهَرةَ وتَْيماً َدَخلوا على عبِد هللِا بِن ُجْدعاَن فَتَحالَفوا بينهم على َدْفعِ الظُّْلِم وأَْخِذ الَحّقِ من الظَّالِم ، 

 عند أَحٍد فَْضالً يَْظِلُمه أَحداً إِالَّ أََخذُوه له منه.

ي به تَْشبيهاً بِحْلٍف كان قَديماً بمكَّة أَيَّام ُجْرُهم على التناُصِف واألَْخِذ للضَّعيِف من القَِوّيِ ، والغَ  يوقيَل : ُسّمِ  ِحْلف ريِب من القَاِطن ؛ وُسّمِ

ى الفُُضولِ   الفُُضول فقيَل ِحْلفُ  فَضالَةَ  بنُ  الفَْضلُ و بُن َوَداَعة الفَْضلُ و بُن الحاِرثِ  الفَْضلُ  ، الفَْضلُ  ألَنَّه قاَم به ِرجاٌل ِمن ُجْرُهم ُكلُّهم يَُسمَّ

 يَّبوَن وهم َخْمس قَبائِل ، وقد ذُِكَر في ح ل ف.َجْمعاً ألْسماِء َهُؤالء ، كما يقاُل َسْعٌد وُسعوٌد. وهذا الِحْلُف كاَن َعقََده الُمطَ 

وِض ، والثَّعالبيُّ في الُمضاِف والَمْنسوِب ، وابُن قُتَْيبَةَ في المعاِرِف وغيرُ   ُهم.وقد أَْوَسع الَكالَم فيه الّسهيليُّ في الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ وقاَل الشاِعُر : الفاِضلِ  ما ال يُوَجُد في الَمْفُضولِ  غيُرهُ ؛ ومنه قْولُهم : قد يُوَجُد في فََضلَه : َمْغلُوٌب قد َمْفضولٌ  رُجلٌ 

ك  الـــــــــــــــــــُ َ رِشـــــــــــــــــــِ فحضـــــــــــــــــــــــــــــــــُ ان إال   تــــــــــــــــــــَ  اأَلميـــــــــــــــــــح

زِيـــــــــــــُر      هـــــــــــــا الـــــــــــــغـــــــــــــَ لـــــــــــــُ (1)ميـــــــــــــَا أَبـــــــــــــيـــــــــــــك انئـــــــــــــِ
 

  
ياَدةِ ، وبهما  الفُْضلُ و أَي تغلُب : تَْين : َمْصَدراِن بمْعنَى الّزِ ، أَي ِزياَدة على  «إنَّ هلِل مالئَِكةً َسيَّاَرةً فُْضالً »الحْديُث :  يُْرَوىبالضّمِ وبَضمَّ

 الَمالئَِكِة الُمرتَّبيَن مع الَخالئِِق.

يَت الفُضولِ  وذاتُ   كانْت فيها وَسعة. لفَْضلةٍ  ، بالضّمِ ويُفتَُح : اْسُم ِدْرِعه ، صلَّى هللاُ تعالَى عليه وسلَّم ، ُسّمِ

 منها حين تُْقَسم ، قاَل ابُن َعثْمة : فََضلَ  ِم : ماالغَنائِ  فُُضولِ و

ااي  فـــــــــــــــَ رحابُع مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا والصـــــــــــــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــك املـــــــــــــــِ

ـــــــــطـــــــــُة و و      ـــــــــن شـــــــــــــــــــــــي ك وال مـــــــــُ كـــــــــح و حـــــــــُ ـــــــــُفضـــــــــــــــــــــــُ (2)ال
 

  
 به الرُجُل يْلبُسه في بَْيتِه ؛ وأَْنَشَد : يتفضَّلُ  ، بالكْسِر : الثّوُب الواِحدُ  الِفضالُ  وقاَل اللَّْيُث :

ــــــــــِ   ــــــــــبَل ٍة  ِفضــــــــــــــــــــــــا َ ف ــــــــــَ ب ــــــــــح ــــــــــَوثـ ــــــــــه ب ن مــــــــــن ــــــــــَوهــــــــــح  ال

ٍة قـــــــــــد طـــــــــــاَ  هـــــــــــذا      واريـــــــــــ  رحـــــــــــَ َفضـــــــــــــــــــــــــ  (3)الـــــــــــتــــــــــــ 
 

  
 ٌ تَْين : ُمْختالَةٌ  فُُضلٌ  واْمرأَة  ِمن ذيِلها. تُْفِضل بَضمَّ

وا ُمفَضَّالً ، كُمعَظٍَّم ، وفضلون.  وقد َسمَّ

 : قَْريةٌ بِمْصَر. فَضالَةَ  ومنيةُ 

يراِزي : اْعلَم أَنَّ فضالً يُْستَْعمُل في َمْوِضع يُْستَْبعُد فيه األَْدنَى ويُراُد به اْستِ  حالَة ما فَوقه ، ولهذا يَقَُع بين وفي شْرحِ المْفتاِح للقُْطب الّشِ

  نَْفيٍ ، اْنتََهى.َكالَمْين ُمتَغايَري المْعنَى ، وأَْكثَر اْستِْعمالِه ُمِجيئَهُ بعدَ 

 .تَتَفاَضلُ  بيَن الشَّْيئَْين ، واألَْشياءُ  فاَضلَ و

 عن القُوِت. فَْضلٍ  : أَي َكثيرُ  فاِضلٌ  وماُل فالنٍ 

 الّزماِم : أَي َطَرفه. فَْضلُ  وفي يِدهِ 

 أَْلفاً : أََخَذه فاِضالً عن حقِّه. اْستَْفَضلو

 .األَْفَضل ، كبُْشَرى : تأْنِيثُ  الفُْضلَىو

حيِم بُن علّيِ بِن الُحَسْين بِن أَْحمَد بِن الفََرج بِن أَْحمَد اللََّخميُّ العَْسقالنيُّ ا الفاِضلُ  والقاِضي لبيسانيُّ صاِحُب : ُعِرَف به أَبو علّيٍ عبُد الرَّ

ْين يوسف بن أَيُّوب ، ُوِلَد َسنَة  ،  596َع ِمن السَّلفّيِ وابِن َعَساِكر ، وتُوفي َسنَة ، َسمِ  529َدواِوْين اإلْنشاِء ، وَوِزير السُّْلطان َصالح الّدِ

 وُدفَِن هو والشَّاطبيُّ في قْبٍر واِحٍد بالقَرافَِة.

يَّةٌ بِمْصَر يقاُل لهم القطبيَّةُ. المفضَّلُ  والَمِلكُ  ْين بُن العاِدِل أَبي بْكٍر محمد بن أَيُّوب ، له ذّرِ  قْطُب الّدِ

 ، كِهَزْبٍر. الِفَطْحلُ  : [فطحل]
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اُح الفَِصيح أَنَّه يقاُل بفتحتيِن وسكوِن الحاِء :  فيه النّاسُ  (4) َدْهٌر لم يُْخلَقْ  هكذا َضبََطه الجْوَهِريُّ وغيُرهُ ؛ وزاَد شرَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 عن القاموس. واملثبت« حيل »( يف األصر 4)
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ر. بعدُ  حاِح : َزَمٌن بدُ  َدهح  ؛ ويف الصِّ
 وعلى نبيِّنا. السالمعليهَزَمُن نوحٍ ،  : الِفَطْحلِ  َزَمنُ  أَو

 ً  ، وهكذا أَجاَب به ُرْؤبَة حيَن ُسئَِل عنه. أَو َزَمٌن كانَِت الِحجاَرةُ فيه ِرطابا

حاحِ : قاَل الجرميُّ : سأَْلُت أَبا ُعبَْيدَ   األَْعراُب تقوُل : َزَمٌن كانَِت الِحجاَرةُ فيه رْطبةً ، انتََهى. ة عنه فقاَل :وفي الّصِ

 وقاَل بعُضهم :

رَزَمن   (1)إذ الس الم رِطاب  الِفَطحح
يِف. الِفَطْحل وقاَل أَبو حنيفَةَ : أَتَْيتك عامَ   والِهَدْملة ، يْعني َزَمن الِخْصِب والّرِ

حاحِ ، والصَّواُب لُرْؤبَة ، كما في العُبَاِب ، ونبَّه عليه أَبو َسْهٍل الَهرَ  اجِ كما في الّصِ .وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيَدةَ للعجَّ  ويُّ

اجِ نََزَل ماًء ِمن الِمياِه فأراد أَْن  َج اْمرأَةً فقالَْت له المْرأَةُ : ما ِسنُّك ما مالَُك ما كذاويُْرَوى أَنَّ ُرْؤبَة بن العجَّ  ؟يتزوَّ

 فأَْنَشأَ يقوُل :

تح إبــــــــــــــلــــــــــــــي  ِدي وقــــــــــــــلــــــــــــــ  قــــــــــــــح ــــــــــــــَ ا ازحَدَرتح نـ  ملــــــــــــــ 

ر     كـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ تح ب ـــــــــــــــــَ ل تح وات صـــــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ    َل

  

مح د ا كـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ن ين عـــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــُ بَل   ؟َتســـــــــــــــــــــــــــح
  

ر   رحُت عـــــــــمـــــــــَر اِ ســـــــــــــــــــــــح مـــــــــ  ـــــــــو عـــــــــَ ـــــــــت : ل ـــــــــقـــــــــل  ف

  

َر زمــــــــــــــــــَن  مــــــــــــــــــح رالــــــــــــــــــفــــــــــــــــــِ َأو عــــــــــــــــــُ حــــــــــــــــــح  طــــــــــــــــــَ

  
رو    ا الـــــــــــَوحـــــــــــح ريف كـــــــــــطـــــــــــِ تـــــــــــَ بــــــــــــح ر مـــــــــــُ خـــــــــــح  الصـــــــــــــــــــــــــ 

  

ر  كـــــــــــــــح م ا ـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح يـــــــــــــــُت عـــــــــــــــِ ين أُوتـــــــــــــــِ  َأو أَنـــــــــــــــ 

  
ر   مــــــــــــح ــــــــــــنــــــــــــ  مــــــــــــن كــــــــــــالَم ال يــــــــــــح لــــــــــــَ م ســــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــح  عــــــــــــِ

  

 (2)كنُت َرِها َهَرم َأو قـَتحر 

 ؛ عن َشِمٍر. السَّْيلُ  : الِفَطْحلُ و

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. التَّاُر العَظيمُ  أَْيضاً :و

ْخُم من اإِلبِلِ  أَْيضاً :و اِء وَشِمٍر. الضَّ  ، كِسبَْحٍل عن الفرَّ

اغانيُّ : كَجْعفَرٍ  ، فَْطَحلو قْلُت : وهو لُجبَْيِر بِن  رُجٍل ؛ وأَْنَشَد ثَْعلَب : اْسمُ  وبرقعٍ : قُْنفُذٍ  ِمثَالُ  فُْطُحلو ، وعليه اْقتََصَر الجْوهِريُّ ؛ زاَد الصَّ

 األَْضبط :

د مـــــــــــين  بـــــــــــاعـــــــــــَ رٌ تـــــــــــَ حـــــــــــَ طـــــــــــح ه  فـــــــــــَ تــــــــــُ  إذ ســــــــــــــــــــــــبَلـــــــــــح

َدا      عـــــــــــح نـــــــــــنـــــــــــا بــــــــــــُ يـــــــــــح (3)أَمـــــــــــَا فـــــــــــزاَد ُ  مـــــــــــا بــــــــــــَ
 

  
ه في الهاِمِش : إذ رأَْيتُه. حاحِ : إذ َدَعْوته ؛ وبخّطِ  وفي الّصِ

 وَوقََع في نسخِ الُمْحَكم : تَباَعد مني فَْحَطل ، بتْقِديِم الحاِء وقد أََشْرنا إليه.

 ، بالكْسِر : َحَرَكةُ اإلْنساِن. الِفْعلُ  : [فعل]

اغانيُّ : هو إْحداُث كّلِ شي  ٍء ِمن َعَمٍل أَو َغيِرِه فهو أََخصُّ ِمن العََمِل.وقاَل الصَّ

 أَو َغْير ُمتَعَّدٍ كما في الُمْحَكِم. أَو ِكنايةٌ عن ُكّلِ َعَمٍل ُمتَعَدٍّ 

الً كالَهْيئِة الحاِصلَِة للقاِطعِ بَسبِب َكْونِه قاِطعاً ؛ قالَهُ ابُن الَكمالِ وقيَل : هو الَهْيئَةُ العاِرَضةُ   .للُمَؤثِّر في غيِرِه بَسبِب التَّأْثيِر أَوَّ
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اغُب : ِرِه ، ولَما كان بقَْصٍد أَو غيِرِه ، ولَما كان بعْلٍم أَو بغي (4)التَّأْثيُر ِمن جَهِة ُمَؤثِّر وهو عامٌّ لَما كاَن بإِيجاِدِه أَو بغيِرِه  الِفْعلُ  وقاَل الرَّ

 منه ، انتََهى. (5)ولَما كاَن ِمن اإِلْنساِن أَو الَحيواِن أَو الَجماِد ، والعََمُل والّصنُع أََخّص 

 ما َظَهَر عن داِعيٍَة من الموقعِ كاَن عن ِعْلٍم أَو غيِر ِعْلم لتََديٍّن كان أَو غيِرِه. الِفْعلُ  وقاَل الحراليُّ :

َر وَطاَل َزَمنُه واْستَمرَّ ورّد بحديث ما الِفْعلُ  اَل الجوينيُّ :وق عنَد  الِفْعلُ و النغير. فعل ما كاَن في َزَمٍن يَسيٍر بِال تَْكِرير ، والعََمُل ما تَكرَّ

 النُّحاةِ ما َدلَّ على مْعنًى في نْفِسه ُمْقترٍن بأَحِد األَْزِمنَِة الثالثَِة.

فَْعالً وفِْعالً ، فاالْسُم  يَْفعَلَ  به فَعَلَ و ، ، كَمنَعَ  فَعَلَ  وبالفَتْحِ َمْصَدرُ  بالكْسِر ، اْسٌم لَكِلَمٍة َمْخصوَصٍة ، الِفْعلُ  حِ التَّصريِف :وقاَل السَّْعُد في شرْ 

 َمْكسوٌر والَمْصَدُر َمْفتوٌح.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 آخر.( اللسان والسادس يف الصحاح مض شطٍر 2)

 قد ألان زمن الفطحرو 
 .135ونسبهما للحجاج ا وصوب الصاغاين يف التكملة نسبتهما لر بة ا والرجز يف ديوانه ص 

 والصحاح.« فحطر وفطحر»( اللسان يف ماديت 3)
 .«أو غري إجادة»( يف املفردات : ابجادة 4)
 ( يف املفردات : والعمر مثله ا والصنض أخص منهما.5)
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 قْوٌم الَمْكسوُر هو االْسُم الحاِصُل بالَمْصَدِر.وقاَل 

 قاَل ابُن كماٍل ولكن اْشتََهَر بين الناِس َكْسر الفاِء في الَمْصَدِر.

 قاَل شْيُخنا : وفيه نََظٌر.

عاً وِخْدعاً ، وَصَرَع يَْصَرُع َصْرعاً وِصْرعاً ؛ وقََرأَ فِْعالً إالَّ َسَحَره يَْسَحُره ِسْحراً ، وقد جاَء َخَدَع يَْخَدُع َخدْ  لفَعَلَه يَْفعَلُه وقيَل : ال نَِظيرَ 

 الَخْيراِت ، بفتْحِ الفاِء. فَْعلَ  بعُضهم : وأَْوَحْينا إليهم

 َحياِء النَّاقِة. : ِكنايَةٌ عن الفَْعلُ و

 كّلِ أُْنثَى. (1) فَْرجِ  عنو

 م ونحوِه ، قالهُ اللَْيُث.ِمن الجوِد والَكرَ  الَحَسنِ  الِفْعلِ  كَسحاٍب : اْسمُ  ، الفَعالُ و

 ، قاَل هدبةُ : الَكَرمُ  ، الفَعالُ و

ِم َزوحرِه  ظـــــــــح ـــــــــ  عـــــــــَ ه عـــــــــل ـــــــــح ي ـــــــــَ يـ حـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــل ُروب ب  ضـــــــــــــــــــــــَ

وا      ــــــــقــــــــوم َهشــــــــــــــــــــــ  عــــــــا ِ إذا ال ــــــــلــــــــفــــــــَ عــــــــا  ل ــــــــ  ن قــــــــَ ــــــــَ (2)تـ
 

  
ةً  الفَعاُل فِْعل أَو يكونُ  . الواِحِد خاصَّ  في الَخْيِر والشَّّرِ

 ؛ قالَهُ ابُن األَْعرابّيِ. الفَعالِ  ، وفالٌن لَئيمُ  الفَعالِ  يقاُل : فالٌن َكريمُ 

 على الَحَسِن دوَن القَبيحِ. الفَعالَ  قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا هو الصَّواُب وال أَْدِري ِلَم قََصَر اللَّيثُ 

ُد :و  ، بالكْسِر. فِعالٌ  فهو فاعلَْينِ  اَن ِمن، واِحٍد ، وإذا ك لفاِعلٍ  هو ُمَخلَّصُ و يكوُن في المْدحِ والذّمِ ، الفَعالُ  قاَل المبّرِ

 قاَل األَْزهِريُّ : وهذا هو الَجيُِّد.

حاحِ. فِْعلٍ  وهو أَْيضاً َجْمعُ  ، فاِعلٍ  قْلُت : وهو إَذْن َمْصدرُ   كِقْدحٍ وقِداحٍ وبِئٍْر وبِئَاٍر ، كما في الّصِ

 كالِمْطَرقَِة. نِصاُب الفأِْس والقَدوِم ونحِوه : الِفعالُ و

ي :قالَ  في ُخْرت الَحَدثان ، والَحدثاُن  الِفعال لَخَشبَِة الفأِْس فإِنَّها َمْكسوَرةُ الفاِء ، يقاُل : يابابوُس أَو ِلجِ  الِفعال َمْفتوٌح أَبَداً إالَّ  الفَعالُ   ابُن بَّرِ

 : الفأَُس التي لها رأٌْس واِحَدةٌ.

اه فِعاالً :العُوُد الذي في  الِفعالُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :  ُخْرِت الفأِْس يُْعَمُل به ؛ وقاَل ابُن ُمْقبٍِل في نِصاِب القَدوِم وَسمَّ

تح و  لــــــــَ فــــــــاضــــــــــــــــــــــَ تــــــــاُ  تــــــــَ يــــــــُ  الــــــــعــــــــِ ِوي إذا الــــــــعــــــــِ  هتــــــــَح

اح حــــــــــــاَ       ُدوِم الــــــــــــقــــــــــــَ ِوي  قــــــــــــَ عــــــــــــاهلــــــــــــاهــــــــــــُ (3)فــــــــــــِ
 

  
تها ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعَرابّيِ : (4)قاَل ابُن فاِرَس   : ال أَْدِري كيف صحَّ

داهــــــــــــــــــا  ة يــــــــــــــــــَ ه وهــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــاحنــــــــــــــــــَِ تــــــــــــــــــح  أَتـــــــــــــــــــَ

ِقـــــــــــــيِّ عـــــــــــــلـــــــــــــ       ربح نـــــــــــــوَح اهلـــــــــــــِ عـــــــــــــا جـــــــــــــُ  الـــــــــــــفـــــــــــــِ

  
 كُكتٍُب. ، فُعُلٌ  ج

يِن والَحْفِر ونحِوه الفَعَلَةُ و كةً : ِصفَةٌ غاِلبةٌ على َعَملَِة الّطِ  .يَْفعلونَ  ألَنَّهم ، محرَّ

اُر يقاُل له  .فاِعلٌ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : والنَّجَّ

يِن ويَْحِفُر ؛ األَساس.  قْلُت : وقد خّص به اآلن َمْن يَْعَمُل بالّطِ

 كفَِرَحٍة : العاَدةُ. ، الفَِعلَةُ و

ً  اْفتَعَلَ  مجاِز :ِمن الو ِة : اْختَلَقَهُ  وُزوراً ، أَي عليه كِذبا مَّ  ؛ قاَل ذُو الرُّ
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  ٍ ن بــــــــــــــكــــــــــــــرِّ أُفــــــــــــــح رِفــــــــــــــح ُب قــــــــــــــد عــــــــــــــُ رائــــــــــــــِ  غــــــــــــــَ

ن اآفــــــــــــا       رمــــــــــــِ عــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ فــــــــــــح ــــــــــــُ عــــــــــــااًل  تـ تــــــــــــِ (5)افــــــــــــح
 

  
 فالٌن حِديثاً إذا اْختََرقَه ؛ وأَْنَشَد : اْفتَعَل وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

ر شــــــــــــــــــــــي مــــــــَ  قــــــــد َمضــــــــــــــــــــــ  ذكــــــــح يــــــــح لــــــــَ  ٍء اي ســــــــــــــــــــــُ

قـــــــــــــوَن وَ      ـــــــــــــطـــــــــــــِ ـــــــــــــن رح ُوشـــــــــــــــــــــــــــاة ي عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ فـــــــــــــح
ُ

(6)املـــــــــــــ
 

  
 قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : ُسئَِل الدُّبَْيِريُّ عن ُجْرِحه فقاَل :و

__________________ 
 وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جر ا.ابلضم ا « فرج»و « حياء»( يف القاموس ضبرت 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 290( ديوانه ص 3)
 .511/  4( انظر املقايي  4)
 واللسان والتهذيب واألساس وذكر قبله بيتا. 441( الديوان ص 5)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.6)



14556 

 

تَـَعرِ  جاءَ و  أَر َقين ُفح
مِ  حِ ا ابلفت ابمل َفحعو ِ  ا َأي عل  صــــــبَغِة اســــــح

ٍر َعظيمٍ  ا َأي جاءَ  امل ٍء ؛ ؛ قيَر له : أََتقولُه يف كرِّ شــــــي أبَمح
تَـَعر قاَ  : نعم أَقوَ  جاَء ماُ  فالنٍ  ُفح

تَـَعر ا وجاءَ  ابمل ُفح
َهَرين فجاءَ  ابمل تَـَعر ِمن اخَلَطب ا ويقاُ  َعذ َبين وَجٌض َأســــــــــــــح ُفح

إذا  ابمل
 عاَ. منه أملاً مل يـَعحَهد ِمثـحَله فيَما َمَض  له.

 .اْفعَلْ  ، قد جاَء بمْعنَى ، كقَطامِ  فَعالِ و

 : في قوِل عوِف بِن ماِلكٍ  ، بالضّمِ ، فُعالَةُ و

طـــــــــــارُ  يـــــــــــح ر َض ضـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــَ ةَ و  تـ عـــــــــــالـــــــــــَ نـــــــــــا فـــــــــــُ  دونـــــــــــَ

حـــــــاو      طــــــَ ُب ِمســــــــــــــــــــح قــــــلـــــــِّ طـــــــاٍر يــــــُ يــــــح ريحُ ضــــــــــــــــــــَ (1)مـــــــا خــــــَ
 

  
 ، وهي قَبيلَةٌ َمْعروفَةٌ. ُخزاَعةَ ِكنايَةٌ عن 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. الفَعالُ   ، بالفتْحِ : َمْصَدٌر ، كَذَهَب َذهاباً ، نَقَلَه الجْوهريُّ

 كِقْدحٍ وأَْقداحٍ. أَْفعالٍ  على الِفْعلُ  ويُْجَمعُ 

ةَ الواِحَدةَ ، كأَنَّه قاَل : قَتَْلت النَّْفس قَتْلَتك.؛ أَراَد ا (2) (َوفَ َعْلَت فَ ْعَلَتَك الَِِّت فَ َعْلتَ )وقْولُه تعالَى :   لمرَّ

اجِ ، قاَل : فِْعلَتَك وقََرأَ الشَّعبيُّ : جَّ ُل أَْجوُد. بالكْسِر ، على مْعنى وقَتَْلت الِقتْلَة التي قد َعَرْفتها ألَنَّه قَتَله بَوْكزه ، هذا عن الزَّ  واألَوَّ

 َحَسنَةٌ أَو قَبيَحةٌ. فَْعلة وكانَْت منه

 فُْعلةو فُعُلّ و فِعَّلو فِْعَولّ و فُْعلُولو فِْعِليلو ِمْفِعيلو أَْفعُولو فَعُولَةو فُعالَة الُمثَُل لألَْبنِية التي جاَءْت عن العََرِب ِمثْل الِفْعل واْشتَقّوا ِمن

 .ِفْعيَلو فَِعيلو ُمْفعَْنِللو

ْعرّيِ ألَنَّه إنَّما نَِزنه بأَْجزاء مادَّتِها ُكلِّها ف ع ل كقَْوِلَك :عن تَ  بالتَّْفِعيل وَكنَّى ابُن جنِّي  وفاِعاَلتُنْ  فاِعلُنو فَعُولُن َمفَاِعْيلن ْقِطيع البَْيِت الّشِ

ْعر. ُمْستَْفِعلُنو  وَغْير ذِلَك ِمن ُضروِب ُمقطَّعات الّشِ

عِر ما اْفتُِعل ه على ِمثَاٍل تقدََّمه فيه َمْن قَْبلَه ، وكاَن يقاُل : أَْعَذب األَغاني ماإذا اْبتََدَعه قائِلُه ولم يَْحذُ  ُمْفتَعَل ويقاُل : ِشْعرٌ   ، وأَْظَرُف الّشِ

 ، أَي قاِدِرْين على ما نُريُده. (3) (وَُكّنا فاِعِلنيَ ). وقْولُه تعالَى : اْفتُِعل

اُج.،  (4) (َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكاِة فاِعُلونَ )وقْولُه تعالَى :  جَّ  أَي ُمْؤتوَن ، قالَهُ الزَّ

 .فاِعلُون وقيَل : َمْعنَاهُ الذين ُهم للعََمِل الصاِلحِ 

ُب منه ؛ قالَهُ السَّْعُد في  أفعال أَو أَْفعُول ، َجْمعُ  األَفاِعيل وتُْنِسي إْبراهيم وإْسمعيل تَْفعَل األَفاِعيل وتقوُل : إنَّ الرشا ِصيغَةٌ تَْختَص بما يُتَعَجَّ

 حواشي الكشَّاف ، هو َعَربيٌّ ، وقيَل : ُمَولٌَّد.

اِغُب : والذي ِمن جَهةِ  َل بعُضهم بَْينهما فقاَل : ُمْنفَعلٌ و َمْفعولٌ  يقال له الفاِعلِ  وقاَل الرَّ في نْفِسه  الِفْعل إذا اْعتَبر قُبُول الَمْفعولُ  ، وقد فَصَّ
إلى إيجاِدِه وإن تََولََّد منه كُحْمرةِ اللَّْون ِمن َخَجٍل يَْعتري ِمن ُرْؤيَة إْنساٍن ،  الفاِعلُ  يقاُل لَما يْقصدُ  الُمْنفعلَ  ، ألنَّ  الُمْنفَعلِ  فهو أََعمُّ ِمن (5)

 والطََّرُب الحاِصُل ِمن الِغناِء ، وتََحّرك العاِشِق لُرْؤيَِة َمْعشوقِه.

 ، فذِلَك هو إيجاٌد ِمن َعَدٍم ال ِمن مادَّةٍ وَجْوهٍر ، بل ذِلَك هو إيجاُد الَجْوَهِر. عزوجلإالَّ لإِلْبداعِ الذي هو ِمن هللِا ،  فْعٍل اْنفعال َل : لكلِّ وقي

 ، كَجْعفٍَر. الفَْعَملُ  : [فعمل]

 أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَِّساِن.
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ُم زائدةٌ  ُء ،، أَي الُمْمتِلى الفَْعمُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : هو اغانّي ِرعايَةً للْفِظ. والالَّ  وإنَّما َذَكَرنه المصنُِّف هنا تِْبعاً للصَّ

 قاَل َشْيُخنا : وماَل جماَعةٌ إلى تَْصحيح أََصالَة الالِم.

 قْلُت : وهو غيُر ظاِهٍر والصَّواُب ِزياَدتُها وعليه األَْكثَُر.

. ، بالّضّمِ والفتحِ  الفَْوفَلُ  : [ففل]  : أَْهَملَه الجْوهِريُّ

__________________ 
 .«سطح»( صدره من شواهد القاموس ا والبيت يف التكملة واللسان 1)
 .19( الشعراء اآية 2)
 .79( األنبياء اآية 3)
 .4( املؤمنون اآية 4)
املفردات : فقا  : املفعوُ  يقا  إذا اعترب بفعر الفاعر ا واملنفعُر إذا اعترب قبو  ( كذا ابألصــــــــــر ويف نقله عن املفردات نقص ا ومتام عبارة يف 5)

 الفعر يف نفسه.
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َمُر وليَس ِمن ، ومنه أَْسوُد ومنه أَحْ  أَْمثاَل التَّْمرِ  الفَْوفَلُ  نَْخلَةٌ كنَْخِل النَّارِجيِل تَْحِمُل كبائَس فيها : الفُوفَلِ  وفي العُبَاِب : قاَل أَبو ِزياٍد : َشجَرةُ 

 نباِت أَْرِض العََرِب.

ة الغَليظةِ  وفي تَْذَكرةِ َداُود : ثََمٌر كالَجْوِز الشَّامّيِ ُمْستديٌر عفٌص قابٌض يُوَجُد في َشَجٍر كالنّارِجيِل ، والْلتِهاِب  ِطالًء ، َجيٌِّد لألَْوَراِم الحارَّ

 لتَْجفيِف المنِّي وَهْضِم الّطعاِم. ضماداً واْكِتحاالً ، وفيه خاِصيَّةٌ َعظيمةٌ  العَْينِ 

ْوا قدو  .فَْوفَلَةَ  َسمَّ

 .«ل ف و»وأَْوَرَده صاِحُب اللِّساِن بعَد تَْركيِب 

. الفَْقلُ  : [فقل]  : أَْهَملَه الْجوهِريُّ

ْرعِ : هو  بلُغَِة أَْهِل اليمِن. التَّْذِريَةُ  وقاَل النَّْضُر في كتاِب الزَّ

قِّ  هوو ماِديَس ِمن ُكْدِسهم ، فَقَلُوا يقاُل :  ، كِمْكنََسٍة ، وهي الِحْفراةُ ذاُت األَْسناِن ، ثم نَثُْرهُ. بالِمْفقَلَةِ  َرْفُع الّدِ

 قاَل : والدقُّ ما قد ِديَس ولم يُْذَر.

 قاَل : وهذا الَحْرُف َغريٌب.

ْيع. : أَي الفَْقلِ  أَْرٌض َكثيَرةُ و  َكثيَرةُ الرَّ

 .الفَْقلُ  قاالً : َظَهَر فيهاإفْ  أَْفقَلَتْ  قدو

ّمِ : سمكةٌ َمْسمومةٌ ال تُْؤَكلُ  ، الفُْقلُ و  ، قالَهُ الَخاْرَزْنِجيُّ في تَْكِملَِة العَْيِن. قَدَّها كإِْصبَعٍ  ، كِعنَبٍَة ، فِقلَةٌ  ، والَجْمُع ، بالضَّ

. فَْقَحلَ  : [فقحل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 أَْسَرَع الغََضب في غيِر َمْوِضِعه. اُء : أَيوقاَل الفرَّ 

مِّ  اْلفُْقُحلُ  منه :و  السَّريُع الغََضِب. : الرُجلُ  ، بالضَّ

 َشْيباَن. بَني كَجْعفٍَر : حيٌّ ِمن فَْقَحلٌ و

ْعَدةُ  األَْفَكلُ  : [فكل]  له. تَْعلُو اإلْنساَن تكوُن ِمن البَْرِد والَخْوِف وال فِْعلَ  ، كأَْحَمَد : الّرِ

 .«أَْفَكل فأََخَذ في»حِدْيُث ابِن َسالم :  ومنه

ي : «أَْفَكل أَْوَحى هللاُ تعالَى إلى البَْحِر أَن أَِطع موَسى بَضْربِه لََك فباَت وله»في حِدْيِث ابِن َعبَّاٍس : و  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

رحابهلـــــــــــــــــــا  ين بـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــِ غـــــــــــــــــــَ تح تــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــَ

نــــــــــــــــــــاًء ُرويــــــــــــــــــــدًا لــــــــــــــــــــه      رُ غــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــــَ (1)أَفــــــــــــــــــــح
 

  
 وقاَل الشَّْنفََرى :

جِي  ـــــَ ب حـــــح ٍش وصـــــــــــــــــــُ غـــــح ٍش وبــــــَ طـــــح ُت عـــــلـــــ  غـــــَ  َدَعســـــــــــــــــــــح

ٌر و      ـــــــــــــــٌز َوَوجـــــــــــــــح عـــــــــــــــاٌر وإرحزِي رُ ســـــــــــــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح (2)أَف
 

  
 .األَْفَكلُ  ، أَي أَصابَهُ  َمْفكولٌ  هو قاَل ابُن فاِرَس : ويقُولوَن : ال يُْبنى منه فِْعٌل وليَس َكذِلَك ، فإنَّهم قالواو

اقُ  : األَْفَكلُ و ِقرَّ  ألَنَّهم يَتَشاَءُموَن به ، فإذا عرَض لهم َكِرُهوه وفَِزَعوا منه واْرتَعَُدوا. الّشِ

 ، أَي بَجَماَعِتهم ، عن ابِن عبَّاٍد. الجماَعةُ ، وقد جاُؤوا بأَْفَكِلهمِ  : األَْفَكلُ و

 بِن َعْمٍرو الُمراِدّيِ.فََرُس نَزاِل  : األَْفَكلُ و

 الشَّاِعر لِرْعَدةٍ كانت فيه. لَقَُب األَْفَوِه األَْوِدّيِ  أَْيضاً :و
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لَهُ ابُن ؛ قا األَفَاِكل يسمونَ  وبَنُوه ِمن العََرِب وحينَئٍِذ ال يَْنَصِرُف في الَمْعِرفَِة للتَّْعِريف وَوْزِن الِفْعل ، ويَْنصرُف في النَِّكَرةِ  أَو بَْطنٍ  أَْيضاً :و

 ُدَرْيٍد :

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. أَْفواٌج منه ، أَي من كذا أَفاِكيلُ  يقاُل : عْنَدهو

 ، كذا في الُمحيِط ، وفي بعِض النسخِ : من الّسبِق. أََخَذْت بي ناقَتي أَْفكالً من السَّْيرِ و

 نًى واِحٍد.بمعْ  اْحتَفَلَ و في فِْعِلهِ  فالنٌ  اْفتََكلَ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و

ا يُْستدرُك عليه :  : َمْوِضٌع ، قاَل األَْفَوهُ : أَْفَكل * وممَّ

مـــــــــــــــــاُس َأن تـــــــــــــــــزوَر بـــــــــــــــــالَدان   متـــــــــــــــــىن  ا ـــــــــــــــــِ

رِ  َثحرًا مــــــــــــــــن َرغــــــــــــــــاان و      دح رتــــــــــــــــُ كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح (3)أبَف
 

  
__________________ 

 ( اللسان بدون نسبة.1)
 عنه.والضبرت  606/  2( المية العرب ا خمتار الشعر اجلاهلي 2)
 ( اللسان.3)
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 كما في اللِّساِن.

ُ و فاَلًّ  فَلَّهُ يَفُلُّه : [فلل] َ ُ  ُمطاِوعُ  تَفَلَّلَ و ؛ فَلَّهُ  ، األَِخيَران ُمطاِوعا اْفتَلَّ و اْنفَلَّ و فَتَفَلَّلَ  ثَلََمهُ ؛ تَْفِليالً : ّلََفَّ َ  .ّلََفَّ

ش ، اْنتََهى.ولذا قاَل شْيُخنا : فيه تَْخِليُط بالنِّْسبَِة لقَواِعِد  ْرفيِّين ، ويحمُل َكالمه على اللّفِ والنّْشر الُمَشوَّ  الصَّ

 وقاَل بعُض األَْغفاِل :

ال   نـــــــــــــاِدَر الـــــــــــــُعضـــــــــــــــــــــــــــُ ح الـــــــــــــكـــــــــــــُ نـــــــــــــطـــــــــــــِ  لـــــــــــــو تـــــــــــــَ

ال       تـــــــــــَ ـــــــــــح ه فـــــــــــافـ ُؤوَن رأحســـــــــــــــــــــــــِ ت شـــــــــــــــــــــــــُ (1)َفضـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ِك أَو»وفي َحِدْيث أُّمِ َزْرعٍ :  ْرَب ، تقوُل : إنَّها معه بيَن َشّجِ رأٍْس أَو َكْسِر ُعْضٍو أَو  بالفَلِّ  ، أَراَدتْ « أَو َجَمع ُكالًّ لَكِ  فَلَّكِ  َشجَّ الَكْسَر والضَّ

 الُخُصوَمةَ. بالفَلِّ  َجْمع بَْينهما ؛ وقيَل : أَراَدتْ 

 ، أَي اْنَهَزُموا. تَفَلَّلواو فاْنفَلُّوا َهَزَمُهم فاَلًّ : يفُلُّهم القومَ  فَلَّ و

 ، يَْستَِوي فيه الواِحُد والَجْمُع. : ُمْنهِزمونَ  فَلٌّ  قَْومٌ و

ي : ومنه قَْوُل الجْعِدّيِ :  قاَل ابُن بَّرِ

 َفرأَراُه مل يُغاِدر غري و 
 .الَمْفلُول أَي

 وفي قَِصيد َكْعٍب :

لو ُ ِإن يرت  الِقرحن ِإال  وهو   (2) َمفح
اٍن. وأَْفاللٌ  ، بالضّمِ ، فُلولٌ  ج أَي َمْهزوٌم ، ٌل ، كُرمَّ واُب : فاُلَّ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

ه أَْن يكوَن فاالًّ كشاِرٍب وَشْرٍب ففي الُمْحَكِم : قاَل أَبو الَحَسِن : ال يخلو ِمْن أَْن يكوَن اْسَم َجْمع أَو َمْصدراً ، فإْن كاَن اْسَم َجْمع فِقياُس واِحدِ 

ا  (3)ألنَّ َجْمَع الَجْمعِ  فالٍّ  بْل هو َجْمعُ  فَلٍّ  َجْمعَ  فُلولٌ  ، وال يلزُم أَْن يكونَ  فُلَّ  الً بمْعنَى َمْفعوٍل ألَنَّه هو الذيفاعِ  فالٌّ  ، ويكونَ  ناِدٌر ؛ وأَمَّ

ٌل فَجْمعُ  ل. فالٍّ  فاُلَّ ا يَُكسَّر على فُعَّال ، فتأَمَّ  ؛ قاَل َعْنتََرةَ : ُمْنثَِلمٌ  : أَي ُمْنفَلٌّ و أفلُّ و َمْفلولٌ و فَليلٌ  وَسْيفٌ  ال َمحالَةَ ، ألَنَّ فَْعالً ليَس ممَّ

ي و  عـــــــــِ مـــــــــح يـــــــــقـــــــــِة وهـــــــــو كـــــــــِ قـــــــــِ فـــــــــي كـــــــــالـــــــــعـــــــــَ يـــــــــح  ســـــــــــــــــــــــَ

ي ال      الحــــــــــــــِ ر  ســــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــَ طــــــــــــــارا  أَف (4)وال فــــــــــــــُ
 

  
 .فَلٌّ  واِحُدها وهي ُكسوٌر في َحّدهِ  : ثُلَُمهُ  فُلولُهُ و ؛ فُلُولٍ  : ذو لَلالفَ  بَيِّنُ  أَفَلُّ  وَسْيفٌ 

ُل أَصّح ، قاَل النابِغَةُ الذُّبيانيُّ : الفُلُولُ  وقد قيَل :  َمْصَدٌر واألَوَّ

 (5)من ِقراِع الَكتاِئِب  فُلو ٌ هِبن  
بَْير : و  الثَّْلَمةُ في السَّْيِف. الفَلَّةُ  ؛ «يوَم بَْدرٍ  فَلَّة فُلَّها فيه»في حِدْيث َسْيف الزُّ

حاحِ : إِذا اْنثَلََم. : ناُب البعيِر المنكِسرُ  الفَليلُ و  ، وفي الّصِ

 ؛ قاَل أَْعَشى باِهلَةَ : فُلولٌ  ، والَجْمعُ  الجماَعةُ كالفَلِّ  : الفَِليلُ و

ا جـــــــــاَء  ُ  ملـــــــــ  فـــــــــح ـــــــــ  ِت الـــــــــنـ مفـــــــــجـــــــــاشـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــُ لـــــــــ  ـــــــــَ  فـ

رو      مــــــــــِ تــــــــــَ عــــــــــح يــــــــــث مــــــــــُ لــــــــــِ ثــــــــــح ن تـــــــــــَ ب جــــــــــاَء مــــــــــِ  رَاكــــــــــِ

  
 أَي َجماَعتُهم الُمْنهِزُموَن.

 الشَّعَُر الُمْجتَِمُع كالفَليلَِة. : الفَليلُ و

ا أْن يكوَن ِمن الَجْمعِ الذي ال يفاِرُق واِحَده إالَّ با ا أَْن يكوَن ِمن باِب َسلَّة وَسّلٍ ، وإمَّ  لُكَمْيت :لهاِء ؛ قاَل اقاَل ابُن ِسْيَده : فإمَّ
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قـــــــــــــ  و  لـــــــــــــح ـــــــــــــُ رِِد الـــــــــــــدِّمـــــــــــــاء وحـــــــــــــيـــــــــــــث يـ طـــــــــــــ   مـــــــــــــُ

ر       فـــــــــ  ر املضـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ يـــــــــرِ مـــــــــن الشـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــِ (6)كـــــــــالـــــــــفـــــــــَ
 

  
ي البِن ُمْقبٍِل :  والَجْمُع فاَلئُِل ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

اً لِيُته وَفالئُِله َر َرَشحح  حَتَد 
__________________ 

 ( اللسان.1)
 وصدره :« جمدو »( من قصيدته ابنت سعاد برواية 2)

 إذا يساور قرانً ال حيّر له
 .«قوله : ألن مجض اجلمض اندر ا الذي يف اللسان : ألن مجض اسم اجلمض اندر كجمض اجلمض ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .43( ديوانه ط بريوت ص 4)
 وصدره فيه : 6( ديوانه ص 5)

 ال عيب فيهم غري أن سيوفهمو 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب. 434/  4والبيت يف املقايي  

 والتهذيب. 434/  4( اللسان واملقايي  6)
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 : الُكبَّةُ ِمن الشَّعَر. الفَِليلَةُ  ؛ وَطِريَدة فَِليلَة في حدْيِث ُمعاِويَة : أَنَّه َصِعَد على المْنبَِر وفي يِدهِ و

َمْخَشِريُّ : وكان الُمراُد الُكبَّة ِمن الدمقس.  وقاَل الزَّ

 ، ُهَذليَّةٌ. اللِّيفُ  : لفَليلُ او

 .فُلُولٌ  ؛ وفي بعِض النسِخ : وَشراِر الناِس ، وهو َغلٌَط ، والَجْمعُ  النَّارِ  (1) ِء كُسحالِة الذَّهِب وبُراَدةِ الحديِد وَشررِ ما نََدَر عن الشَّي الفَلُّ و

 أَرَضْين أَو ما أَْخطأَها الَمَطُر أَْعواماً ، أَو ما لم تُْمَطُر بين ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ. التي تُْمَطُر وال تُْنبِتُ  هي األَرُض الَجْدبَةُ ، ويُْكَسُر ؛ أَو .الفَلُّ و

َب : أَنَّها التي تَْمَطُر و َمْمطوَرتَْينِ   هي األَْرضُ  أَو هي التي لم يُِصْبها َمَطٌر. ال تُْنبُِت. وقيَل :، وهي الَخِطيَطةُ ، وقد َردَّه أَبو ُعبَْيَدةَ وَصوَّ

اجُز : أَْفاللٍ  قد تَُكسَُّر علىو والَجْمُع كالواِحِد ، َء بها ، وفاَلةٌ منها ،ال شي القَْفَرةُ   ؛ قاَل الرَّ

 (2)َمرحُت الص حارِي ُذو ُسُهوٍب أَفحال ح 
 : وِطئْناها. أَْفلَْلناو

اءُ   لم يُِصْبه َمَطٌر ؛ وأَْنَشَد : فلٍّ  الرُجُل صاَر بأَْرٍض  أَفَلَّ   :وقاَل الفرَّ

ر   ـــــــــــــــَ ا  أَف َو  فـــــــــــــــهـــــــــــــــو طـــــــــــــــاٍو كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ  ـــــــــــــــح  وأَقـ

َو       عـــــــح ِه صـــــــــــــــــــــوُت مـــــــِ وتـــــــِ لـــــــ  صـــــــــــــــــــــَ اِوُب َأعـــــــح (3) ـــــــُ
 

  
 ولم تُْمطْر ؛ قال عبُد هللِا بُن رواَحةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : بالكْسِر : األَْرُض ال نباَت بها ، الِفلُّ و

ت فــــــــــــلــــــــــــم َأكــــــــــــِذب أَبن   ــــــــــــمــــــــــــداً  دح هــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــَ

رُ      مــــــــوات مــــــــن عــــــــَ  رســــــــــــــــــــــوُ  الــــــــذي فــــــــوَ  الســــــــــــــــــــــ 

  

يـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــا و  لـــــــــــــــَ َ  كـــــــــــــــِ َ  وحيـــــــــــــــَح  َأن  َأاب حيـــــــــــــــَح

  
رٌ    قــــــــــــــبــــــــــــــ  تــــــــــــــَ ه مــــــــــــــُ ٌر يف ِديــــــــــــــنــــــــــــــِ مــــــــــــــَ  لــــــــــــــه عــــــــــــــَ

  

ن َنـــــــــــــلـــــــــــــٍة و  طـــــــــــــح زحع مـــــــــــــن بـــــــــــــَ  َأن  الـــــــــــــجي ابجلـــــــــــــِ

  
ا و    نح داهنـــــــــــَ ريف مـــــــــــَ زُِ   فـــــــــــِ عـــــــــــح (4)مـــــــــــن اخلـــــــــــرِي مـــــــــــَ

 

  
ى. نَم الَمْنصوُب حْوَل العُزَّ  أَي خاٍل ، من الخْيِر ، ويُْرَوى : ومن دونها ، أَي الصَّ

اغانيُّ : وتُْرَوى الِقْطعَةُ التي منها هذه األَْبيات لحسَّاٍن ، رِضَي هللاُ    تعالَى عنه ، هي َمْوجوَدةٌ في أَْشعاِرِهما.قاَل الصَّ

 وقاَل أَبو صاِلحٍ َمْسعوُد بُن قَْيٍد ، واْسُم قيٍد ُعثْمان ، يَِصُف إِبالً :

ُ  بــــــــــــــــــــالٍد  هــــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــــَح ر قــــــــــــــــــــَ رِّ حــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــِ

رِّ و      قـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــَ م غـــــــــــــــــري ُمســـــــــــــــــــــــــــــــح ُم جنـــــــــــــــــَح تـــــــــــــــــح  غـــــــــــــــــَ

  

 (5)فما تكاُد نِيُبها تـَُودِّ 

 يأُْخذُ بالنَّفَِس.الغَتْم : شدَّةُ الحّرِ الذي 

 ما َرقَّ من الشَّعَِر. : الفلُّ و

 ُء : أََخَذ منه أَْدنَى ُجْزٍء كعُْشِره.الشَّي اْستَفَلَّ و

 إالَّ شيئاً يَِسيراً. يَْستَِفلّ  وقيَل : االْستِْفالُل أَْن يُِصيَب ِمَن المْوِضعِ العَِسِر َشيئاً قَليالً ِمن مْوِضعِ طلَِب حّقٍ أَو ِصلٍَة فال

ُجُل : أَفلَّ و  .الفَلِّ  ، ِمن األَْرِض  َذَهَب مالهُ  الرَّ

 : َذَهَب ثم عاَد. يَِفلُّ  عنه َعْقلُه فَلَّ و

ى. ، كُربَّى : الَكتيبَةُ الُمْنهِزمةُ  الفُلَّى قاَل أَبو َعْمٍرو :و  وكذِلَك الفُرَّ
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بوا َكالَمه ؛ ، كُهْدُهٍد وِزْبِرجٍ  الفُْلفُلُ و ِة ، وَمنَعَه صاِحُب الِمْصباحِ أَْيضاً وَصوَّ اغانيُّ الكْسَر للعامَّ َمْعروٌف ، وهو  َحبٌّ ِهْنِديٌّ  ؛ ونََسَب الصَّ

ُب پِْلپِْل بالكْسِر ؛ ال يَْنبُُت بأَْرِض العََرِب ، وقد َكثَُر َمِجيئُه في َكالِمهم.  ُمعَرَّ

ان سواء ؛ زاَد َداوُد الَحِكيُم : وأَْرفَع ؛ وبيَن الَورَ قاَل أَبو  مَّ قَتَْين منه ِشْمراخاِن َحنيفَةَ : أَْخبَرني َمْن رأَى شجَرةً فقاَل : ِمثُْل َشَجِر الرُّ

ل فيَْسودُّ ويَْنكمِ  ْمراُخ في طوِل اإِلْصبَعِ وهو أَْخَضر ؛ فيُْجتَنَى ثم يَُشرُّ في الّظِ ان ، وإذا كاَن  (6)ش َمْنظوماِن ، والّشِ مَّ ، وله َشْوٌك كَشوك الرُّ

 رْطباً ُربِّب بالماِء والمْلحِ 

__________________ 
وعل  هامشه : قوله وشرار النار ا هذا هو الصواب خالفاً ملا يف بع  النسخ من أنه : وشرار الناس ا كما يف « وشرار النار»( يف القاموس : 1)

 هـ. الشارح ا
 لتهذيب.( اللسان وا2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
من قطعة من مخســة  186( األو  والثالث يف اللســان ا والثالث يف الصــحاح والتهذيب : واألبيات يف ديوان حســان بن  بت ط بريوت ص 4)

 .«شهدت ابذن   أن  مداً » أبيات. ويف الديوان :
 والتهذيب.( اللسان بدون نسبة ا واألو  والثاين يف الصحاح 5)
 ( عن اللسان وابألصر : ينكم .6)
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واِئِد فيكوُن هاُضوماً ا واِحَدتُه
َ
َُرب بة عل  امل

َر  مث يـُؤحَكرح كما تـُؤحَكُر الُبقوُ  امل  .فـُلحُفَلةٌ  حىت يُدح
ا يَلي الشَّجَرةَ أَْخَضر ِمن الجهَ  واألْبيُض  ِة األُْخَرى ، وُعوُدهُ سبٌط وهو أَْبيُض وأَْسوٌد ،وقاَل َداوُد الَحِكيُم في التَْذكرةِ. َوَرقُه َرقِيٌق أَْحَمر ممَّ

ا بُستانيٌّ أَو بَريٌّ ، وثَمرتُه َعناقِيُد كالِعنَِب حارٌّ يابِسٌ  وِكالُهما في االْستِْعماِل ، أْصلَحُ  ْفتِ  إمَّ ، ويَْجلُو  نافٌِع لقَْلع البَْلغَِم اللِّزجِ َمْضغاً بالّزِ

ْدرِ  الباِردِ  العََصِب والعََضالِت تَْسِخيناً ال يُوازيِه غيُره ، وللَمغَِص والنَّْفخِ واْسِتْعمالُه في اللّعوِق للسُّعالِ ولتَْسخيِن  الصَّوَت ،  وأَْوجاعِ الصَّ

ي الحْفَظ ، وال شي  ِمن الَمْشهوِر أَنَّ و ي تَْحميِر األَْلواِن.َء ِمثْلُه فوضيِق النفِس ، ويَْنفَُع في األَْكحاِل فيَْجلُو الظُّْلمةَ والبَياَض ، ويُْذكى ويُقَّوِ

ُطوبات وَكثيَرهُ يُْطِلق ويَُجفِّفُ  البَْطنَ  قَِليلَه يَْعِقلُ  ةٍ  البَْوَل ، ويُِدرُّ  الرُّ ْرَع بقُوَّ ُد الَمنِيَّ بعَد الجماعِ ، ويُْفِسُد الزَّ ِء ، وقد جاَء في قْوِل اْمرى ويُبَّدِ

 القَْيِس :

ـــــــــــعـــــــــــَر الصـــــــــــــــــــــــــريار َر  ب ـــــــــــَ ا  تـ َرصـــــــــــــــــــــــــاهتـــــــــــِ  يف عـــــــــــَ

ب  و      ه حــــــــــــَ ــــــــــــ  ا كــــــــــــبَن اهنــــــــــــِ يــــــــــــعــــــــــــَ رِ قــــــــــــِ فــــــــــــُ لــــــــــــح ــــــــــــُ (1)فـ
 

  
 وقاَل الُمَرقُِّش األَْكبر ، وقيَل : األَْصغَر :

َة  بــــــــــــ  رٍ فــــــــــــكــــــــــــَبن  حــــــــــــَ لــــــــــــفــــــــــــُ  يف جــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــه  فــــــــــــُ

هــــــــا      ائــــــــِ هــــــــا إىل إمســــــــــــــــــــــَ عــــــــِ جــــــــِ ا َمضــــــــــــــــــــــح (2)مــــــــا بــــــــَ
 

  
او َل ما يُثِْمرُ  الفُْلفُلِ  وهو شجرُ  الداَرفُْلفُلَ  أَمَّ َح جماَعةٌ بأَنَّ َشَجرَ  أَوَّ فيزيُد في الباَءةِ ويُْحِدُر  ؛ الفُْلفُلِ  غيَر َشَجرِ  دارفُْلفُل ؛ قاَل شْيُخنا : صرَّ

 ويَْنفَُع من نَْهِش الَهواّمِ ِطالًء بالدُّْهِن. والنَّفَخ ، ويُزيُل الَمغَصَ  ، أَي يَْهضُمه الطعامَ 

 بِمْصَر بِعْرِق الذََّهِب ، وبالفاِرِسيَّة پلپل دراز. ْلفُلالدارفُ  قْلُت : ويُعَرفُ 

 ؛ زاَد منال علّي في ناُموِسه : وكِزْبِرجٍ أَْيضاً ِمثُْل ذِلَك ، بل هو األَْكثَر في اْستِْعماِله. كُهْدُهٍد : الخاِدُم الَكيِّسُ  ، الفُْلفُلُ و

ل.  اللّيف. : الفُْلفُلُ و قاَل شْيُخنا : كذا قاَل وفيه تأَمُّ

 رُجٍل. (3) اْسمُ   :فُْلفُلٌ و

ُجُل : تَفَْلفَلَ و رَ  *[وتَبَْختَرَ ]قاَرَب بين الُخطا  الرَّ َخَرَج علينا عليٌّ ، رِضَي هللاُ تعالَى »الَحدْيُث عن أَبي عبِد الّرحمن السُّلمّيِ قاَل :  ، وبه فُّسِ

فَسأَْلته عن الِوتِر ، فقاَل : نعم ساَعة الِوتِر هذه ؛ هكذا  يَتَفَْلفَلُ  ، وَرَوى َعْبد َخْيٍر أَنَّه َخَرَج وهو (4)وكان َكيَِّس الِفْعل  «يَتَفَْلفَلُ  عنه ، وهو

 فَسَّره النَّْضُر.

واكِ  تَفَْلفَلَ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و ر الَحدْيُث وفَسَّره النَّْضرُ  شاَص فاهُ بالّسِ   أَْيضاً هكذا.، وبه فُّسِ

 إذا جاَء والِمْسواك في فِيِه يَُشوُصه. ُمتَفَْلِفالً  ونَقََل ابُن األثيِر عن الخطَّابّيِ يقاُل : جاَء فالنٌ 

 ن النَّْضِر.؛ ع فيهما كفَْلفَلَ  ، تَفَل ولعلَّه يَتَتَفَُّل ألنَّ من اْستَاكَ  بمْعنَى يَْستاُك ، قاَل : يَتَفَْلفَل وقاَل القتيبيُّ : ال أَْعرفُ 

ْرعِ  : تَفَْلفَلو حاحِ : َحلََمتاها ؛ قاَل ابُن ُمْقبٍِل يَِصُف ناقَةً : اْسَودَّْت َحلََمتاُهما إذا قاِدَمتا الضَّ  ؛ وُوِجَد في بعِض نسخِ الّصِ

ًة  ـــــــــــ  ي رٍّ َعشـــــــــــــــــــــــــِ راِب هـــــــــــِ ـــــــــــ  َأ ـــــــــــح ـــــــــــمـــــــــــر تح عـــــــــــل  ف

ال      فـــــــــــــَ لـــــــــــــح فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ اِن مل يـ يـــــــــــــ  وحَأابنـــــــــــــِ ـــــــــــــَ (5)هلـــــــــــــا تـ
 

  
 التَّْوأَبانِيَّان : قاِدَمتا الضَّْرع.

يَّةُ ، بالكْسرِ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :و . العامِ  لم يُِصْبها َمَطُر عاِمها حتى يُصيبَها الَمَطُر من التي األَْرضُ  كالِعلِّيِة : الِفلِّ  القابِِل ، ج الفاَلِليُّ

 ، أَي تَْحكي اْستداَرتَه وِصغََره. الفُْلفُل كَصعاِريرِ  داَراُت َوْشيه ُمَوشًّى ، أَي على صيغَِة الَمْفعوِل : ، بالفتحِ  ُمفَْلفَلٌ  ثَْوبٌ و

 ، قاَل : َعةً يَْلَذُع لَذْ  ُمفَْلفَلٌ  َشرابٌ و

ًة  َديــــــــــــــــ  واِء غــــــــــــــــُ ي  اجلــــــــــــــــِ كــــــــــــــــاكــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــَبن  مــــــــــــــــَ

الفـــــــًا مــــــن َرحــــــيــــــٍ       َن ســــــــــــــــــــُ حــــــح بــــــِ رصــــــــــــــــــــُ فـــــــَ لــــــح فــــــَ (6)مــــــُ
 

  
__________________ 
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 برواية : بعر األرآم. 30( من معلقته ا ديوانه ص 1)
 برواية : يف عينه ما با مصبحها. 2بيت رقم  51( للمرقش األكرب كما يف املفضليات مفضلية رقم 2)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة.3)
 ساقطة من األصر. (*)
 قوله : وكان كي  الفعر ا هكذا يف خرت الشارح.»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.5)
 واللسان بدون نسبة. 63ء القي  ا من معلقته ا ديوانه ص ( البيت المر 6)
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اِب.َذكَّر على إِراَدةِ   الشرَّ

 َكذِلَك. ُمفَْلفَلٌ  فهو يَْحِذي اللِّساَن ؛ وَطعامٌ  الفُْلفُلُ  أُْلِقي فيه ُمفَْلفَلٌ  وقيَل : َخْمرٌ 

 ، كَشعَِر األَْسوِد. : شديُد الُجعوَدةِ  ُمفَْلفَلٌ  َشعَرٌ و

باغُ  ُمفَْلفَلٌ  أَديمٌ و  .الفُْلفُلِ  فَظَهَر فيه ِمثْل : نََهَكهُ الّدِ

 الطَّائّيِ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، وفيه يقوُل : ْيُف َعِدّيِ بِن حاتِمٍ : سَ  األَفَلُّ و

الِدي  ذُ  طـــــــــــــــــــــــــــاِريف وتـــــــــــــــــــــــــــِ  إيّنِ ألَبـــــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــــر  إال       رحَوال  األَف جي واجلـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــ  (1)وشـــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ازّيِ صاِحب َجِريٍر ، وعنه أَبو منها : أَبو يَْغقوب إْسحُق بُن إْسمعيل بِن السََّكِن عن إْسحَق ب فِْلِفالُن ، بالكْسِر : ة بأَْصبَهانو ن َسْلمان الرَّ

 محمٍد بُن فاِرَس.

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ر أَْيضاً حديث أُّمِ َزْرع كما تَقَدَّم ، والمْعنى َكْسرك بُخصوَمتِه. الفَلُّ   : الُخصوَمةُ والنِّزاُع والّشقاُق ، وبه فُّسِ

ْين وفي ُغُروِب األَْسناِن وفي السَّْيِف. تَفَلُّلٌ  : التَْفِليلُ و ّكِ  في َحّدِ الّسِ

ْين له َصفاةً  فَلُّوا عنهما : وال -تعالَى في َحدْيث عائَِشةَ تَِصُف أَبَاها ، رِضَي هللاُ و تِه في الّدِ  اْستَفَلَّ و ، أَي َكَسروا له َحَجراً ، َكنَْت به عن قُوَّ

 َغْربَه : أَي َكَسَره.

 َمَضاِربَه : تََكسََّرْت. تَفَلَّلَتْ و

 : ثَْوٌب ِمن مشاقِة الكنَّاِن. الفلُّ و

 ِسنُّه : اْنثَلََم ؛ قاَل : اْنفَلَّ و

يـــــــــــــــِّ  جـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا عـــــــــــــــُ ر  ز عـــــــــــــــاِرضـــــــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ  مـــــــــــــــُ

ر       ـــــــــــــَ ـــــــــــــُة َأو أَق ن هـــــــــــــح ـــــــــــــ  ـــــــــــــل هـــــــــــــا ال عـــــــــــــامـــــــــــــُ (2)طـــــــــــــَ
 

  
.  وقَْوٌم فِالٌل ، بالكْسِر : ُمْنَهِزُموَن ، نَقَلَه الجْوهِريُّ

 األَْرُض : صاَرْت فاَلًّ ، عن أَبي َحنيفَةَ ، وأَْنَشَد : أَفَلَّتِ و

خــــــــاطــــــــ و  تــــــــَ ر مــــــــُ هــــــــَ نـــــــــح فــــــــت مــــــــن مــــــــَ  ٍء كــــــــم عســــــــــــــــــــــَ

ر       ـــــــــــــَ ـــــــــــــا أَف و  ف ـــــــــــــح ي وأَق وامـــــــــــــِ ام طـــــــــــــَ مـــــــــــــَ (3)جلـــــــــــــِ
 

  
ْوِض قْوَل ساِعَدة بن ُجَؤيَّة : الفَِليلُ و  : العُْرُف ، وبه فَسََّر الّسهيليُّ في الرَّ

ه و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وِدَر  ِواًي وَ َو بـ  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ُم هلــــــــــــــــا      يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ذر عــــــــــــــــٌة أُم يــــــــــــــــرُ مــــــــــــــــُ لــــــــــــــــِ (4)فــــــــــــــــَ
 

  
ا السُّكَّريُّ فإنّه فَسََّره بالّشعِر  نَقَلَه شْيُخنا :  الَمْكبوِب.وأَمَّ

ي ثََمُر البَْرَوِق فُْلفاُلً تَْشبِيهاً بهذا تَفَْلفَلَ و  ؛ قاَل : الفُْلفُل َشعَُر األَْسوِد : اْشتَدَّْت ُجعُوَدتُه ، كما في الُمْحَكِم ، وُربَّما ُسّمِ

 (5) فـُلحُفُلهانـحتَـَفَ  الرَبحَوُ  ُسوداً و 
 .وأَْهُل اليََمِن يسّموَن ثََمَر الغاِف فُْلفاُلً 

 : َمَشى ُمتَبَْختِراً. تَفَْلفَلَ و فَْلفَلَ و

اٍن : ناِحيَةٌ ببِالِد الّسوداِن. ٌن ، كُرمَّ  وفاُلَّ

 وفِيالُل ، بالكْسِر : اْسُم سجلماسة لَمدينٍَة في الغَْرِب.
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 الماِء : نَْبٌت يُجاِوُر الماَء سبٌط ناِعُم الَوَرِق ، له َحبٌّ في َعناقِيد. فُْلفُلُ و

نوبِر.وفالفُل ال  ّسوداِن : َحبٌّ ُمْستديٌر أَْملَُس في غلف ذي أَْبيات ِمثْل الصَّ

 القروِد : َحبُّ الليِم. فُْلفُلُ و

قالبَِة : فنجكشت. فُْلفُلُ و  الصَّ

ا بالتَّْركيِب أَو يَشقُّ أَْصلُه ويُوَضُع فيه اليَاَسِمْين ، وهو َزْهٌر نقيُّ البَ  الفُلُّ و ياِض ، والتَّدلُّك بَوَرقِه بالضّمِ : عباَرةٌ عن ياَسِمْين ُمضاَعف إمَّ

 يُطيُِّب البََدَن.

 بُن عبِد هللِا الُجْعفيُّ تابِعيٌّ يَْرِوي عن ابِن َمْسعوٍد ، وعنه القاِسُم بُن َحسَّان ، ثِقَةٌ. فلفلَةُ و

 . وَغَدا فِالًّ ِمن الطَّعاِم ، بالكْسِر : أَي خاِلياً.فلّ  وفي الَمثَِل : َمْن قل ذّل وَمن أَمر

 : : َشعَُر زبرة األََسِد ؛ قاَل ماِلُك بُن نويَرةَ  الفَِليلَةُ و

__________________ 
 ( لي  يف ديوانه ط بريوت / والبيت يف األساس.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 واللسان. 215/  1( ديوان اهلذليا 4)
 ( اللسان بدون نسبة ا ويف األساس نسبه أليب النجم وبعده فيها :5)

 اختلف النمر فصار ينقلهو 
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ة  ـــــــــــــَ ـــــــــــــل ي ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــَ ن عـــــــــــــرانء ذات ق  اي هلـــــــــــــف مـــــــــــــِ

ضُ جـــــــــــــــاءَ      مـــــــــــــــَ الٍث ختـــــــــــــــَح ـــــــــــــــَ  ت إد  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ث

  
 والفُلفيلَةُ ، بالضّمِ : نَْهٌر صغيٌر ينشقُّ ِمن النِّْيل.

. ، كِزْبِرجٍ  الِفْنئِلُ  : [فنل]  : أَْهَملَه الجْوهِريُّ

اُء : هي  ، كذا نَقَلَه األَْزهِريُّ في ثالثّيِ التهِذيِب. المرأَةُ القَصيَرةُ  وقاَل الفرَّ

 وفي كتاِب الوافِِر : هو بالقاِف.

 ، نَقَلَه األَْزهِريُّ أَْيضاً. َرقَبَةُ الفيلِ  الِفْنئِلُ  قاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :و

. ، كقُْنفُذٍ  الفُْنُجلُ  : [فنجل]  : أَْهَملَه الجْوهِريُّ

 ؛ ويُْرَوى بالعَْيِن وقد تَقَدََّم عن ابِن َخالََوْيه. َعناُق األْرِض  وفي اللّساِن : هو

جاِل ، الفَْنَجلُ و  ، وهو الُمتَباِعُد الفَخَذْين الشَّديُد الفََحجِ ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : *بالفتحِ : األَْفَحجُ  ِمن الّرِ

َدال  يــــــــــــــــَك غــــــــــــــــرَي : َأحــــــــــــــــح طــــــــــــــــانــــــــــــــــِ  ُ  َأعــــــــــــــــح

كّ و      ال ال َأصــــــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــــَ نــــــــــــــح ج  فـــــــــــــــَ (1) َأو أَفــــــــــــــَ
 

  
 : تَباعُد ما بين السَّاقَْيِن والقََدَمْين. الفَْنَجلَةُ و

 ، وهي ِمْشيَةُ الشَّْيخِ. ِمْشيَةٌ َضعيفةٌ كالفَْنَجلَى أَْيضاً :و

ا ؛ وقد الفَْنَجلَةُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :  ، وقد تَقَدََّم في ف ج ل. فَْنَجلَ  أَْن يمِشَي ُمتَفاجًّ

 : أَْهَملَه الجْوهِريُّ والجماَعةُ. فَْنَدلَةُ  : [فندل]

، كذا في النسخِ ، وفي بعِضها : أبي بْكِر بِن محمٍد ، وهو َغلٌَط ، والصَّواُب أنَّه َجدُّ الَوزيِر أَبي  محمدٍ  (2) والُد الوزيِر الكاتِب أَبي بكرِ  وهو

 .(3)ّيِ ، َرَوى عن األْعلَم الّشْنتمري ، َذَكَره أَبو َحيَّان كذا في التَّْبِصيِر بْكٍر محمد بِن عبِد الغن

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َعَساِكر وغيُرهُ ، قَتَلَه الفَِقيهُ الَمالِكيُّ َسِمَع منه الحافُِظ أَبو القاِسِم بُن  الفَْنَدالِويُّ  : بُلَْيدةٌ قُْرَب َسْبتة منها : يوسُف بُن دوناس بِن عيَسى فَْنَدالوةُ 

 كذا في اللّباِب للبَْلبيسي. 543الفرنُج بِدَمْشق َسنَة 

 : أَْهَملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. الُمفَْنِشلُ  : [فنشل]

اغانيُّ في   الُمفَْنشي. ، فقاَل : هو« ف ش ل»وأَْوَرَدهُ الصَّ

 أَي ُمفَْنِشياً.  بتَْقِديِم النوِن ،وُمنَْفِشالً  ِلْحيَتَه ُمفَْنِشالً  يقاُل : أَتانا

 والذي في العُبَاِب : أَتَانا ُمنَْفِشالً بِلْحيتِه وُمنَْفِشياً أَي ُمنفشاً.

. الفُولُ  : [فول] ّمِ  .«ل ف ي»َكتَبَه بالُحْمرةِ بِناًء على أَنَّه قد أَْهَملَه الجْوهِريُّ وليَس َكذِلَك ، بل َذَكَره في آِخر تَْرِكيِب  ، بالضَّ

ه : كذا َوَجْدته قد َذَكرَ   .«ف ول»، وَصوابُه أَْن يُْذَكَر في « ف ي ل»في  الفُول وَوَجْدت في هاِمِشه ما نَصُّ

ِص ، وهو  ، خالََف هنا اْصِطالَحه. فُولَةٌ  أَو ُمْختَصُّ باليابِِس ، الواِحَدةُ  ؛ َحَكاه ِسْيبََوْيه ؛ الباقِلَّى عنَد أَْهِل الشَّامِ  هوو َحبٌّ كالِحمَّ

ّمِ : د بِفَلَْسطينَ و . الفُولَةُ ، بالضَّ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 .الفُولِ  ، بالتّْشديِد : بائِعُ  الفَّوالُ 

الُ  وأَبُو عبِد هللِا محمدٌ   ِمن مشايخِ ابِن َعَربّيِ. الفَوَّ

 الَة عن ابِن كاس النَّخعّي ، وعنه ابُن الحاّجِ في الخلعياِت.وعبُد هللِا بُن إْبراهيَم بِن الفَوَّ 

ً  فَْهلَلُ  : [فهل] حاحِ والعُباِب. ِمن أَْسماِء البَّاِطلِ  فَْهلَلَ  الّضالُل بنُ  هو : في قَْوِلهم ِمن الّصْرفِ  ، كَجْعفٍَر َمْمنوعا  ِمثُْل ثَْهلَل ، كما في الّصِ

__________________ 
 عبارة القاموس : وابلفتح ا الرجر اأَلفجح. (*)
 ( اللسان بدون نسبة.1)
 ( يف القاموس : أيب بكر بن  مٍد.2)
 ابملثناة التحتية.« فيدلة» 1089/  3( الذي يف التبصري 3)
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يت فيه الضّم  ّكِ يت وَرَوى ابُن الّسِ ّكِ اغانيُّ وقَْبلهما ابن الّسِ َح به الجْوهِريُّ والصَّ أَيضاً ، وقاَل : هو الذي ال يُْعَرُف ، ثم َكْونه َمْمنوعاً َصرَّ

 قاَل : ال يَْنَصرُف.

ل وقاَل شْيُخنا : ال َوْجه لمْنِعه بل وال قَائِل به ، ألنَّ الِعْلِميَّة على تَْسِليمها فيه ال تَْستقل َوْحدها بالمنْ  عِ ، وال ِعلَّة أُْخرى تُوِجُب المْنَع فتأَمَّ

 انتََهى.

 ل.هـ  ب ل ، وهـ  وقد تَقَدَّم ِمثُْل ذِلَك في ث

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُب پهلة ، اْسٌم يَقَُع على َخْمسة بُْلدان : أَْصبَهان والّرّي وَماه   ونَهاَوْند وأََذْربِيجان.الفَْهلَويَّةُ : َمْنسوبَة إلى فَْهلَة ُمعَرَّ

ْريانيَّ  ة ، َحقَّقَه ابُن الَكماِل والشيُخ عْبُد القاِدِر وَكالُم الفُْرس قَِديماً كاَن يْجِري على َخْمسة أَْلِسنَة : الفَْهلَويَّة والّدريَّة والفاِرِسيَّة والَخْوزيَّة والّسِ

.  البَْغداِديُّ

ثين.والفَْهلَواُن : الشَّديُد الَمصاِرعِ ،  ي هكذا جماَعةٌ ِمن الُمَحّدِ  وقد ُسّمِ

 ، كِعنَبٍَة. فِيَلَةٌ و فُيولٌ و أَْفيالٌ  ج َمْعروٌف ، م : َحيوانٌ  ، بالكْسرِ  الِفيلُ  : [فيل]

يت : وال تَقُلْ  ّكِ  .أَْفيِلة قاَل ابُن الّسِ

 اِء كما قالوا أَْبيض وبِيض.فُْعالً فُكِسَر ِمن أَْجِل الي فِيل قاَل ِسْيبََوْيه : يَجوُز أَْن يكوَن أَْصل

 وقاَل األَْخفَُش : هذا ال يكوُن في الواِحِد وإنّما يكوُن في الَجْمعِ.

واُب : وصاِحبُه ؛ قاَل لَبيٌد رِضَي هللاُ تعالَى عنه : فَيَّالٌ  هي بهاٍء ، وصاِحبُهاو  ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

قــــــــــــــوُم  ــــــــــــــو يــــــــــــــَ يــــــــــــــرُ ل ــــــــــــــفــــــــــــــِ ــــــــــــــهَأو  ال ال يــــــــــــــ  ــــــــــــــَ  فـ

رح      ي وَزحـــــــــــــَ قـــــــــــــامـــــــــــــِ ِر مـــــــــــــَ ثـــــــــــــح (1)ز   عـــــــــــــن مـــــــــــــِ
 

  
 ، كما في العُباِب. الَمْفيوالُء : أوالُدهو

 قاَل شْيُخنا : يُْنَظُر هل له ُمْفَرد فيُْلحق بَمْفعوالء الَواِرد َجْمعاً أَو َغْير ذِلَك.

َمْخشِريُّ وَحَكاه ابُن جنِّي في باِب اْستَْحَوَذ  كالِفيلِ  الَجَمُل : صارَ  اْستَْفيَلَ و ، وهو مجاٌز. أَْيضاً : الثَّقيُل الخسيسُ  الِفيلُ و في ِعَظِمه ؛ نَقَلَه الزَّ

 وأََخواتِه ، وأَْنَشَد ألَبي الْنجِم :

ِيريربد عييَنح ُمصحَعب  تَـفح  (2) ُمسح
 ، عن ثَْعلََب. النَّباُت : اْكتََهلَ  تَفَيَّلَ و

 عن اللَّْيِث ؛ وأَْنَشَد :،  الشَّباُب : َزادَ  تَفَيَّلَ و

 (3)حىت إذا ما حاَن من تـََفليه 
اُج : فالٌن َسِمنَ  تَفَيَّلَ و  ؛ وقاَل العجَّ

ال  ـــــــــــــــــ  ب حـــــــــــــــــَ
ُ

ُض املـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــَ ن الٍ  ميـــــــــــــــــَح  كـــــــــــــــــّر جـــــــــــــــــُ

ال      يــــــــــــــــ  رحم إذا تــــــــــــــــفــــــــــــــــَ نــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــَ جــــــــــــــــَ (4)عــــــــــــــــَ
 

  
 .فِيلٌ  أَي إذا َسِمَن كأَنَّه

 أَْخَطأَ وَضعَُف.  :فَيالَةً  ، كذا في النسخِ ؛ وفي العُباِب : فَْيلَةً و وِمثْلُه في األَساِس ؛ فُيولَةً  ؛ وفي بعِض النسخِ  (5) يَِفيُل فيلولَةً  رأْيُه فالَ و

.، نَقَلَه ابُن ِسْيَده والزَّ  َكتَفَيَّلَ  أَي َضْعفاً ، فُيُولةً  ، كما في اللِّساِن ؛ وفي األَساِس : فِيَالَة يقاُل : ما ُكْنت أُحبُّ أَن يرى في َرأْيك  َمْخشِريُّ

 ؛ قاَل أُميَّةُ بُن أَبي عائٍِذ الُهَذليُّ : َرأْيَهُ : قَبََّحهُ وَخطَّأَهُ  فَيَّلَ و
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ِر  ــــــــِن كــــــــامــــــــِ ِب ب عــــــــح د كــــــــَ ــــــــح هــــــــا مــــــــن ُول ريح وح غــــــــَ لــــــــَ ــــــــَ  فـ

َت بــــــــــقــــــــــوٍ  صــــــــــــــــــــــــادٍ  مل      رِ مــــــــــدحــــــــــح يــــــــــ  فــــــــــَ (6)تـــــــــــُ
 

  
أاَل  رأْيُك ، وفي هذا َدليٌل على أَنَّ الُمضاَف إذا ُحِذَف ُرفَِض حْكُمه ، وصاَرِت الُمعاَملَةُ إلى ما ِصْرت إليه وَحَصلَْت عليه ، يُفَيَّل أَي لم

 تََرى أَنَّه ترَك َحْرف الُمضاَرَعة الُمْؤذن

__________________ 
 والضبرت عنه. 147( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ا : يدير.( اللسان واألساس وفيه2)
 .«تـََفّيله»( اللسان والتهذيب والتكملة وفيها 3)
 ( ديوانه فيما ينسب له ا واللسان والتكملة.4)
 وعل  هامشه كتب مصححه : ويف بع  النسخ فيلولة كقيلولة.« فُيولةً »( يف القاموس : 5)
 برواية : 193/  2( ديوان اهلذليا 6)

 فـــــــــــــلـــــــــــــو غـــــــــــــريهـــــــــــــا مـــــــــــــن ولـــــــــــــد عـــــــــــــمـــــــــــــرٍو وكـــــــــــــاهـــــــــــــٍر 

ر     يــــــــــــــــ  فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــدحــــــــــــــــت بــــــــــــــــقــــــــــــــــوٍ  صـــــــــــــــــــــــــــــاحل مل تـ

  

 .«كامر»بد  « كاهر»واملثبت كاللسان وفيه 
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 ؟أَنحت تـَُفي ر ابلتاِء ا َأي مل تـَُفي ر ابلَغيحبِة ا وهو الياُء ا وعدَ  إىل اخِلطاِب البت ة فقا َ 
يت ، وكَكيِِّس  بالكسر والفتح والِفراَسِة ، الرأْيِ  فِيلُ  رُجلٌ و ّكِ ، أَي  َضعيفُه ، أَي ، من غيِر إضافةٍ  فالٌ و فائِلُهو فالُهُ و ، وهذا عن ابِن الّسِ

أْي ُمْخِطى  قَْول الُكَمْيت : الِفيل ويقاُل أَْيضاً : فَْيأَُل الرأْي ، كَحْيَدٍر ، وقد ذُِكَر في ف أ ل شاِهدُ  .أَْفيالٌ  ج ُء الِفراَسِة ،الرَّ

يــــــــــــــــلــــــــــــــــواواِد فــــــــــــــــال بــــــــــــــــين َربِّ اجلــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــَ

م      ِذرَكــــــــــــُ عــــــــــــح ــــــــــــَ تــــــــــــم فــــــــــــنـ ــــــــــــح يــــــــــــرفــــــــــــمــــــــــــا أَن (1)لــــــــــــفــــــــــــِ
 

  
 َرّب الَجواِد : َربيعَة الفََرس.

 قْوُل َجِريٍر : الفَالِ  وشاِهدُ 

ـــــــــــــــا  ن َريـــــــــــــــح ر إذح جـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح  رأَيـــــــــــــــُك اي ُأخـــــــــــــــَ

اال و      ـــــــــــَ ـــــــــــَت ف ُة كـــــــــــن راســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــِ ت ال ـــــــــــَ رِّب (2)جـــــــــــُ
 

  
ِسْين الذي يَظنُّ ويُْخِطى الفَائِلُ  وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : َس فيه ، فإن ِمن الُمتفّرِ ُء ، قاَل : وال يُعَّد فَائِالً حتى يَْنظَر إلى الفََرس في حاالتِه ُكلِّها ويَتَفَرَّ

 .فَائِلٍ  أَْخَطأَ بعَد ذِلَك فهو فاِرٌس غيرُ 

 ، بالضّمِ : أَي َضْعٌف. فُيولَةٌ و ، كَسحابَةٍ  فَيالَةٌ  في َرأَيهِ و

ُموا على»لَحديِث : في او ي  عنهماهللارضيعليٌّ يَِصُف أَبا بْكٍر  (3)؛ قالَهُ « هذا الّرأْي اْنقََطَع نِظاُم الُمْسِلمين فِيَالة إْن تَمَّ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 ألُْفنُون التَّْغلبّي :

وا ك  فـــــــــــالـــــــــــُ لـــــــــــِ تـــــــــــهـــــــــــمعـــــــــــلـــــــــــي  ومل أَمـــــــــــح يـــــــــــالـــــــــــَ  فـــــــــــَ

ِن      نــــــَ ت عــــــلــــــ  اأَلرحســـــــــــــــــــــاي والــــــفــــــُ يـــــــح حــــــَ تــــــَ (4)حــــــىت انـــــــح
 

  
،  لُْعبَةٌ لِفتْياِن العََربِ  : فَمْن فَتَح َجعَلَه اْسماً ، وَمْن َكَسَر َجعَلَه َمْصدراً : فالَ  َغْير َمْهُموَزْين ، عن اللّْيث بالكْسِر والفتحِ  الِفيَالُ و الُمفايَلَةُ و

، « ف أ ل»وتَقَدََّم في ؟ ُء لصاِحبِه : في أَّيِ القْسَمْين هوَء فيه ثم يقِسمونَه قْسَمْين ثم يقوُل الَخابِىوقيَل : لِصْبيانِهم بالتُّراِب يَُخبِئُوَن الشي

 ؛ وقاَل طَرفَةُ : رأْيُكَ  فالَ  له : فإذا أَْخَطأَ قيلَ 

ُزومــــــــــهــــــــــا هبــــــــــا  ــــــــــح يـ اَب املــــــــــاِء حــــــــــَ ــــــــــَ ب  َيشــــــــــــــــــــــــُ   حــــــــــَ

َم الـــــــــرت حَب      رُ كـــــــــمـــــــــا َقســـــــــــــــــــــــَ فـــــــــايـــــــــِ
ُ
ِد  املـــــــــ (5)ابلـــــــــيـــــــــَ

 

  
 وقاَل بعُضهم : يقاُل لهذه اللّْعبِة الطُّبَن والسُّدَّر.

ي : والِفئاُل ِمن الفَأْل بالظَّفِر ، وَمن لم يَْهمْز َجعَلَه ِمن اُس فقاَل : فالَ  وقاَل ابُن بَّرِ  الُمفايَلَةِ  ِمن ِفيَالُ ال َرأْيُه إذا لم يْظفَْر ، قاَل : وَذَكَره النَّحَّ

 ولم يَقُل ِمن الُمفاَءلَِة.

 وقد تَقَدََّم. الِفيَال قْلُت : وقد َهَمَز َشِمرٌ 

 أَو ِعْرٌق. ، نَقَلَه أَبو ُعبَْيٍد ، : اللَّْحُم الذي على ُخْرِب الَوِركِ  الفائِلُ و

حاحِ : وكان بعُضهم يَْجعلُ   ِعْرقاً في الفخِذ ، نَقَلَه عن أَبي ُعبَْيٍد ؛ وأَْنَشَد للراجِز وهو همياُن : الفَائِل وفي الّصِ

هح  َيضـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــح رحقـــــــــــــًا أَبـ ُض عـــــــــــــِ جـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ا يـ  كـــــــــــــبلـــــــــــــ 

قـــــــــــــ  و      تـــــــــــــَ لـــــــــــــح لـــــــــــــهمـــــــــــــُ هح  فـــــــــــــائـــــــــــــِ بحُبضـــــــــــــــــــــــــــِ (6)ومـــــــــــــَ
 

  
 وُهما ِعْرقاِن في الفخِذ.

لََويْ  (7) الفَائِلَتانِ  قيَل :و ِن من لَُدْن أَْدنَى الَحَجبَتَْبِن إلى العَْجِب ُمْكتَنِفَتَا العُْصعُِص ُمْنَحِدرتاِن في جانِبَيِ ُمْضغَتاِن من لَْحٍم أَْسفَلُُهما على الصَّ

 الفَِخَذيِن ، وُهما من الفََرِس َكذِلَك ، أَو ُهما ِعْرقاِن ُمْستَْبِطناِن حاِذَي الفَِخِذ.

، قاَل : وليَس بيَن تِْلك  الفَائِل نْقَرةٌ فيها لَْحم ال َعْظم فيها ، وفي تْلَك النّْقرةِ وقاَل األَْصَمِعي في كتاِب الفَرِس : وفي الَوِرِك الُخْربة وهي 

 النّْقرةِ وبيَن الَجْوف َعْظٌم إنّما هو جْلٌد ولْحٌم ، وأَْنَشَد لألَْعَشى :
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نــــــــون  كــــــــح ُب الــــــــعــــــــرَي مــــــــن مــــــــَ هقــــــــد ََنحضــــــــــــــــــــــِ لــــــــِ  فــــــــائــــــــِ

ر و      طـــــــَ نـــــــا الـــــــبـــــــَ يـــــــرُت عـــــــلـــــــ  أَرحمـــــــاحـــــــِ (8)قـــــــد َيشـــــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 والتهذيب. 467/  4( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 ( اللسان والتهذيب واألساس ويف الصحاح بدون نسبة.2)
 الناس نفر حا أوالً  يعســـوابً  للدين كنت:   عنهماهللارضلليعبارة اللســـان : ويف حديث علي يصـــف أاب بكر »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

 .«اخل متموا إن:  اآخر حديث ويف:  قا  مث فيلوا حا وآخراً  عنه
 والثن مجض ثـُّنة وهي الشعر يف مذخري ا وافر ا وانظر اللسان.« األرساي والثنن»وفيها  3بيت رقم  66( مفضلية رقم 4)
 التهذيب. وعجزه يف 467/  4( من معلقته ا واللسان واملقايي  5)
 ( اللسان والصحاح وفيهما : وأبضه.6)
َغَتان.7)  ( يف اللسان : الفاِئالن : ُمَضيـح
 برواية : 149( ديوانه ط بريوت ص 8)

 قد نطعن العري يف مكنون فائله
 واللسان والصحاح ا وصدره يف التهذيب.
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 َدُمه. يقوُل : نحُن بَُصراُء بمْوِضعِ الطَّْعن ، انتََهى. الفَائِلِ  قاَل : وَمكنونُ 

 َء أَبو َعْمرو في ِروايَتِه ، كذا في العُباِب.وقد َخِطىقد نَْخِضُب العيَر ِمن  وَرَوى األَْصَمِعيُّ : .(1)قد نَْطعَن العيَر في  وَرَوى أَبو َعْمرو :

 . لُغَةٌ فيه.الفالُ و

اَرةِ الَوِرِك ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ اِلْمرىقاَل  اغانيُّ : ِعْرٌق يَْخُرُج ِمن فوَّ  ِء القَْيِس :الصَّ

ِنِج الن ســـــــــــــــــــا  و  شــــــــــــــَ ِر الشــــــــــــــ  ظ  َعبـــــح ِليم الشــــــــــــــ   ســــــــــــــَ

رِفـــــــاٌت عـــــــلـــــــ  الـــــــفـــــــاد      بـــــــاٌت ُمشـــــــــــــــــــــح جـــــــَ (2)لـــــــه حـــــــَ
 

  
ْجل.فقَلَبَهُ ، وهو ِعْرٌق في الفَِخَذْين يكوُن  الفَائِلِ  أَراَد على  في ُخْربِة الَوِرِك يَْنحدُر في الّرِ

 َكثيُرهُ. ، وَهَمَزهُ بعُضهم وقد تَقَّدَم ، أَي اللَّْحِم ، كَكيٍِّس  فَيِّلُ  رُجلٌ و

بَةُ پال في آِخِر نَواِحيها ِمن جَهِة الَجنُوِب ، وهي : ة بفارسَ  فالُ و ا قْلعَةٌ َحِصينَةٌ ، ، بيَن الفاِء والباِء ، وهي بيَن ِشْيَراز وهرمز ، له ُمعَرَّ

َمةُ صفيُّ  الفاِليُّ ُمَؤلُِّف التَّْقريِب وغيِرهِ  محمُد بُن َمْسعوِد بِن محمودِ  منها القُْطبُ  وهي َكثيَرةُ الفَواِكِه ، كاللّباِب وشْرِح الكشَّاِف. وَواِلُدهُ العالَّ

ُر ، َماَت سنة  ْيِن َمْسعود الُمفَّسِ ، األَخيُر َرَوى  قاِضيَا ِشيرازَ  بِن فَْضِل هللا بِن َربيعٍ الفاِليُّ  إْسماعيُل بُن إبراهيمَ  ْينالعاّلَمةُ مجُد الدِّ و .678الّدِ

اجِ َمْكرم بن أَبي العاَلِء الفاِلّي.  عن السرَّ

ً و ْين أَْحمُد بُن غسَّان ، كاِمل بن مَ  جماَعةٌ  أَْيضا ه والد القُْطب الَمْذُكور ، َذَكَرُهم الذّهبيُّ والحافُِظ فمنهم : العالَمةُ فخُر الّدِ ْحمود ، أََخَذ عن َعّمِ

ْين أَبو غسَّان َماَت في َسنَة  ْين َمْكَرم بِن أَبي العَالِء الفاِلّيِ وغيِرِهم. 635وأَبوه مجُد الّدِ  ، والقاِضي سراُج الّدِ

بِن علّيِ بِن ُسلَْيَمان  منه : أَبو الَحَسِن عليُّ بُن أَْحمدَ  قَريبَةٌ ِمن إْيَذجْ  (3) بُِخوِزْستانٍ د  أَْيضاً : فَالُ و وِمن ولِد َمْكرم هذا جماَعةٌ َحدَّثُوا بفَال.

واُب : الُمَؤّدِب عن أَبي ُعَمر  األِديب (4)  القاِسِم بِن َجْعفَر الهاِشِمّيِ وغيِرِه ، وعنه أَبو بْكٍر الَخِطيب وأَبو َجْعفَرٍ  (5)، كذا في النسخِ ، والصَّ

 .448الطيوريُّ ، َماَت َسنَة 

. بزيادةِ هاءٍ  فَالَةُ  أَو هو  قالَهُ الذهبيُّ

 الَمْعروف بَدَربَْند. فِياَلُن ، بالكْسر : ع قُْرَب باِب األَبوابِ و

الً  ، بالكْسِر : فِيلُ و ، بالضّمِ ، كذا في  ثم ُكْركانَجْ  ،« رن ص »، وقد ذُِكر في  ثم قيَل له الَمْنصوَرةُ  ، هكذا كاَن يقاُل له ، اْسُم ُخواَرْزَم أَوَّ

 العُباِب.

ثٌ  فِيلُ و  ِمن أَْهِل البَْصَرةِ ُكْنيَتُه أَبو َسْهل يَْرِوي عن جراد بِن طاِرٍق ، وعنه الصعق العَْبشميُّ َذَكَره ابُن َحبَّاٍن في ثِقاتِ  بُن َعرادةَ : ُمَحّدِ

 التابِِعْين.

 بي ُسْفياَن.أَْيضاً : َمْولَى ِزياِد بِن أَ  فِيلٌ و

 َرَوى عنه عبُد هللِا بُن ُجبَْيٍر ، َصحابيٌّ أَْيضاً رِضَي هللاُ تعالَى عنهما ، في النّْهي عن َسّبِ ماِعٍز. َصحابيٌّ  الُخزاِعيُّ : الِفيلِ  أَبُوو

ا يُْستَدرُك عليِه :  * وممَّ

 َكذِلك. الِفيَلَةِ  أَي َسْوَداُء ال يُْهتََدى لها ، وأَْلوانُ  الِفْيل لَْيلةٌ ِمثْل لَْونِ 

 ، أَي حينَ  فَيَّلوا قَْوُل علّيٍ يَِصُف أَبا بَْكر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما : وُكْنت آِخراً حينَ  ْفيِيالً : إِذا لم يُِصْب ؛ ومنهالرُجُل في رأْيِه تَ  فَيَّلَ و

 رأْيُهم ؛ ويُْرَوى : حيَن فَِشلوا. فالَ 

 .الِفيلِ  ، كَشدَّاٍد صاِحبُ  الفَيَّالُ و

َم. كالِفيلِ  الرُجُل : تَعظََّم فصارَ  فالَ و  ، أَو تََجهَّ

 البََجِليُّ قَتَلَتْه بَنُو نَْصر بِن ُمعاِويَة ؛ قاَل شاِعُرُهم : الِفيلِ  وذُو
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يــــــــــــرِ َذا و  نــــــــــــا  الــــــــــــفــــــــــــِ رَكــــــــــــح ض قــــــــــــد تـــــــــــــَ نــــــــــــ  قــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــ

ر     فــــــــــــــح جــــــــــــــِداًل بــــــــــــــقــــــــــــــَ نــــــــــــــح َداة الــــــــــــــقــــــــــــــاع مــــــــــــــُ  غــــــــــــــَ

  
__________________ 

  اشية السابقة.( وهي رواية الديوان ا انظر ا1)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 143( ديوانه ط بريوت ص 2)
 بفتح الزاي. 1149/  3( ضبطت ابلقلم يف التبصري 3)
 .«فالة»ومثله يف ايقوت « َسل ك» 1149/  3( التبصري 4)
 ( يف معجم البلدان : أيب عمرو.5)
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 : إْحَدى بُرِك ِمْصَر ، ويقاُل : بركةُ األَْفيلِة ، وقد تَقَدَّم في ب ر ك. الِفيلِ  وبركةُ 

َرَوى عن أَبي الَمَكاِرِم والشهاُب أَْحمُد بُن علّيِ بِن إِبراهيم بِن ُسلَْيمان الِكْرديُّ الفيليُّ ِمن أَصحاِب الشيخِ أَبي الَحَسِن علّيِ بِن قفٍل ، و

ابونّيِ  ْمياطّي وابِن الصَّ َظاِهر ِمْصَر  الفيلَةِ  ، قاَل القَْطُب الحلبيُّ في تاِريخِ ِمْصر : هو نْسبَةٌ إالى جاِمعِ  686 وغيِرِه باإِلجاَزةِ وَماَت َسنَة الّدِ

 ألَنّه ُوِلَد به.

 : عدَّةُ قًُرى بالِهْنِد َخَرَج منها أَكابُِر العُلَماِء. فَالَىو

 مع الالم فصل القاف
حاحِ. : نَقيُض بعدَ  قَْبلُ  : [قبل]  ، كما في الّصِ

 .(1) (لِِلِّ اْْلَْمُر ِمْن قَ ْبُل َوِمْن بَ ْعدُ )قاَل هللاُ تعالَى : 

 وبَْعد. قَْبل َعِقيب بَْعد ، يقال : اْفعَله قَْبلُ  وفي الُمْحَكم :

 ً ماِن وقد قاَل جمع أَنَّهما يَُكونان للَمكاِن أَْيضا   وفيه بَْحٌث انتََهى.قاَل شْيُخنا فُهما َظْرفاِن للزَّ

 قَْبل الَمدينَِة ، ويقوُل الخاِرُج ِمن القُدس إلى اليََمِن : الَمدينَةُ  قَْبل قْلُت : وهو بحَسِب اإِلضافَِة كقْوِل الخاِرجِ ِمَن اليََمِن إلى بيِت المْقِدِس : َمكَّة

تَعَلّم الَخّطِ ،  قَْبل فالٍن ؛ وفي التَّْرتيِب الّصناعّي نْحو : تَعَلّم الِهَجاء قَْبل َد السُّلطانِ َمكَّة ، وقد يُْستَْعَمُل أَْيضاً في الَمْنزلَِة كقَْوِلهم فالٌن عنْ 

ْل.  فتَأَمَّ

. قَْبلُ و قَْبلُ  آتِيَك منو ّمِ  ، َمْبنِيَّتَْيِن على الضَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : إالَّ أْن يُضاَف أَو يُنَكََّر.

 فحذَف ولم يَْبِن. (ْمُر ِمْن قَ ْبُل َوِمْن بَ ْعدُ لِِلِّ اْْلَ )وَسِمَع الِكسائّي : 

 وِمن بَْعٍد. قَْبلٍ  وبَْعداً وِجئْتُك ِمن قَْبالً  َحَكى ِسْيبََوْيه : اْفعَْلهو

نَتَْيِن. قَْبلٌ  قَْولُه :و  ُمنَوَّ

ا  الضّم والتَّْنِوْين فال يُْعَرُف وإْن َحَكاه بعُضهم عن ِهشاٍم ، وهذا التَّْنِوْين قاَل شْيُخنا : بالنَّْصِب على الظَّرفيَِّة أَو الَجّر في المْجُروِر بِمن ، أَمَّ

ل في مصنِّفاِت العََربيَّة.  َشْرطه َعَدم اإِلضافَِة ونِيّتها ال لَْفظاً وال تَْقديراً وال اْعتِبار مْعنى كما فّصِ

ناً. على الفتحِ  ، أَي قَْبلَ و ، أَي بالكْسر ، ْبلٍ قَ و ، أَي بالضّمِ ، قَْبلٌ  الذي في العُباِب : يقاُل أَتَْيتُكو  ، وقَْبالً ُمنَوَّ

 ٍء نََصْبت.، وُهما ِمثْل قْوِلَك ما َرأَْيت ِمثْلَه قَطُّ ، فإذا أََضْفتَه إلى شي (2)وبعُد ُرفِعا بِال تَْنوْين ألَنَّهما غايَتاِن  قبلُ  وقاَل الَخليُل :

تَي القُبُلُ و ّمِ وبضمَّ  .(3) (ِإْن كاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن قُ ُبل  )َء بهما قْولُه تعالَى : ، وقد قُِرى ِن : نَقُض الدُّبُرِ ، بالضَّ

حاحِ. بقُبُلِ  يقاْل : اْنزلْ  من الَجبَِل : َسْفُحه. ، بالضّمِ ، القُبلُ و  هذا الَجبَل أَي بَسْفِحه ؛ كذا في الّصِ

لُهُ. القُبلُ و َمن : أَوَّ تاِء وفي قُبُل كاَن ذِلَك فييقاُل :  من الزَّ حاحِ. قُبُل الّشِ ِلِه ، كذا في الّصِ ْيِف أَي في أَوَّ  الصَّ

ِله ، وحيَن يُْمكنها الدُُّخول في الِعدَّةِ  إِْقباِله ، أَي في «ُطْهرهنَّ  قُْبل في»؛ وفي ِروايٍَة : « عدَّتهنَّ  لقُْبل َطلِّقُوا النِّساءَ »في الحدْيِث : و وأَوَّ

 والشُّروعِ فيها فتكوُن لها َمْحسوبَة ، وذلك في حالَِة الطُّْهِر.

مِّ  أُْقبُِل قُْبلَكَ  إِذا قْولُهم :و َحاحِ. أَْقِصُد قَْصَدكَ  ، أَي ، بالضَّ ه نَْحَوك ، كذا في الّصِ  وأَتوجَّ

 وهو يكوُن اْسماً وَظْرفاً ، فإذا َجعَْلته اْسماً َرفَْعتَه ، وإِْن َجعَْلته َظْرفاً نََصْبتَه. ؟أُْقبِل قُْبلك ْجهُ. يقاُل : كيَف أَنَت إذا: الوَ  القُْبل وفي الُمْحَكِم :
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وجاَء رجٌل إلى الَخِليِل فسأَلَه عن قْوِل  ؟ْبلَكأَْقبَْلت قُ  على اإِلْنساِن كأَنََّك ال تُريُد غيَرهُ ، تقوُل : كيَف أَنَت لو إِْقبَالُك : القُْبلُ و وفي التْهِذيِب :

َوْجهك بما  اْستُْقبِل فقال : أَراهُ َمْرفوعاً ألَنَّه اسٌم وليَس بَمْصدٍر كالقَْصد والنَّْحو ، إِنَّما هو كيَف لو أَْنت ؟أَْقبَْلت قُْبلُك العََرِب : كيَف أَنَت لو

 تَْكره.

ّمِ : اللَّثَْمةُ  القُْبلَةُ و  تَْقبِيالً : لَثََمها. قَبَّلَها ، وقد التَّْقبيل وفِْعلُه القُبَلُ  ، َمْعروفَةٌ ، والَجْمعُ  ، بالضَّ

__________________ 
 .4( الروم اآية 1)
 ( اللسان : غائيان.2)
 .26( سورة يوسف اآية 3)
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َِّخذُهُ   :(1) القُْبلةُ و  اإلْنساِن على صاِحبِه. ، وفي المْحَكِم : بَوجه ، به وْجهَ  لتُْقبِلَ  السَّاِحَرةُ ما تَت

 العَْيِن. قِبَل ، أَي َوْسٌم بأُذُِن الشَّاةِ ُمْقبِالً  : القُْبلَةُ و

 كالقَبَالَِة. الكفَالَةُ  : القُْبلَةُ و

 بالكْسِر : التي يَُصلَّى نحَوها. ، الِقْبلَةُ و

 أَي ِجَهتُك. قِْبلَتُك ، أَي ِجَهةٌ. وأَْين قِْبلَةٌ  يقاُل : ما لَكالِمهِ  الِجَهةُ. ِل :في األصْ  الِقْبلَةُ و

 الَكْعبَةُ. : الِقْبلَةُ و

 .يُْستَْقبَُل قِْبلَةٌ  كلُّ ماو

ه  الُمقابلِ  في التعارِف صاَر اْسماً للَمكانِ نْحو الجْلَسِة والقْعَدةِ و القَابلُ  في األَْصِل : الحالَةُ التي عليها الِقْبلَةُ  وفي البَصائِِر للمصنِِّف : الُمتََوجَّ

 إليه للصَّالةِ انتَهى.

ي  قِْبلَته ، أَراَد به الُمسافَِر إذا اْلتَبَسْت عليه قِْبلَةٌ  ما بيَن الَمْشرِق والَمْغربِ »في َحِدْيث ابِن ُعَمَر : و ا الَحاِضر فيجُب عليه التََّحّرِ ، فأَمَّ

 أَْهِل الَمدينَِة ونَواِحيها فإنَّ الَكْعبَةَ َجنوبُها. قِْبلَة في َجنُوبِه أَو َشماِله ، ويجوُز أَْن يكوَن أَراَد به الِقْبلَةُ  واالْجتِهاد ، وهذا إنَّما يصحُّ لَمْن كانت

 ِوْجَهةٌ. ، أَي (2) ةٌ ، بكْسِرِهماوال ِدْبرَ  قِْبلَةٌ  مالَهُ في هذا يقاُل :و

حاحِ : إذا لم يْهتَد لجَهِة أَْمِره.  وفي الّصِ

مِّ  قُبالَتُه يقاُل : َجلََس فالنٌ و حاحِ ، وَكذِلكَ  تُجاُهه ، أَي ، بالضَّ  .الِقبالُ  ، وهو اْسٌم يكوُن َظْرفاً ، كما في الّصِ

ماِم يكوُن في اإلْصبَعِ الُوْسَطى والتي تَِليها. ْصبَعِ الُوْسَطى والتي تَِليهابين اإل يكونُ  النَّْعِل ، كِكتاٍب : ِزمامٌ  قِبالُ و  ؛ وقيَل : هو مثُْل الّزِ

راِك.  وقيَل : هو ما كاَن قدَّام عقِد الّشِ

ُ  ؛ أَو قِبالَْينِ  َجعَل لها  :أَْقبَلَهاو ، قابَلَها ُمقابَلَةً و ، قبالً ، ، كَمنَعَها قَبَلَها قدو راِك إلى العُْقَدةِ ، أَو * : أَْن تُثْنَى هاُمقابَلَت  : َشدَّ  قَبَلَها ذَُؤابَةُ الّشِ

 : َجعََل لها قِباالً. أَْقبَلَهاو ، قِبالَها

 ، أَي اْعَملُوا لها قِباالً. النِّعالَ  قابِلُوا»في الَحدْيِث : و

 .قِبالَها إذا َشَدْدت َمْقبُولَةٌ و : إذا جعلت لها قِباالً ؛ َمْقبَلَةٌ  ونَعلٌ 

حاحِ واألَساِس ، وهو مجاٌز. بقَوابِِله يقاُل : أََخْذت األَْمرَ  األَمِر : أَوائِلُه. قَوابِلُ و  ، أَي بأَوائِِله وحدثَانِِه ، كما في الّصِ

 إْقباالً ، وقيَل : ال فِْعَل له. أَْقبَلَتْ و  َمنََع ،قَْبالً ، ِمن َحدِّ  قَبَلَتْ  وقد .القابِلَةَ  يقاُل : آتِيكَ  .الُمْقبِلَةُ  : اللَّيلةُ  القابِلَةُ و

 ، قال األَْعَشى : (3) القَبِيلِ و كالقَبولِ  ، أَي تَتَلَقَّاه المْرأَةُ التي تأُْخذُ الَولََد عنَد الِوالَدةِ   :القابِلَةُ و

هـــــــــــا  ـــــــــــِ ل ـــــــــــح وُ ا مبـــــــــــث ـــــــــــُ ب ـــــــــــَ كـــــــــــم حـــــــــــىت تـ  ُأصـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــُ

هـــــــا      تـــــح مـــــَ لـــــَ لـــــ  َأســـــــــــــــــــح بـــــح ِة حـــــُ رحخـــــــَ هـــــــاكصـــــــــــــــــــَ يـــــلـــــُ (4)قـــــبـــــِ
 

  
ه عنَد الوالَدةِ. بالكْسرِ  وقِباالً ، قِبالَةً  كعَِلَم ، المْرأَة ، قَبِلَِت القابِلَةُ  وقد ، أَي يَئَِسْت منها. قَبُولُها ويُْرَوى :  فيهما : تَلَقَّت الَولََد ِمن بَْطن أُّمِ

 ، بالفتْحِ ، وهو َمْصَدٌر شاذٌّ. قَبوالً  ، كعَِلَمهُ ، قَبِلَهُ و تَقَبَّلَهُ و

حاح. القَبُول وَحَكى اليَِزيديُّ عن أَبي َعْمرو بِن العاَلِء :  ، بالفتْحِ ، َمْصَدر ، ولم نَْسَمع غيَرهُ كذا في الّصِ

ي : وقد جاَء الَوُضوُء والطَُّهوُر والَولُوُع والَوقُوُد وِعدَّتُها مع  النَّْفس. قَبِلَتْه إذا قَبُول ْمسة ، يقاُل : على فالنٍ خَ  القَبُولِ  قاَل ابُن بّرِ
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 : (5)لم يَْحِكها إالَّ ابُن األَْعَرابّيِ ، والَمْعروُف الفَتْح ؛ وقْوُل أيّوب بِن َعبايَة  قد يَُضمُّ و

ــــــــــــــــه و  نح عــــــــــــــــلــــــــــــــــي و ال مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ب ــــــــــــــــَ َر   قـ ــــــــــــــــُ  يـ

ــــــــــــــــه و      ــــــــــــــــي ــــــــــــــــ  عــــــــــــــــل ــــــــــــــــي ر ل و آخــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ب ــــــــــــــــَ  قـ

  
 َوُهَو الَِّذي يَ ْقَبلُ )؛ ومنه قْولُه تعالَى :  أََخَذه ٌء ِمن ذِلَك :وَحياٌء وُمرْوَءةٌ وَمْن ليَس له شيمعناه : ال يَْستوي َمْن له ُرواٌء 

__________________ 
 ( يف اللسان ا ابلقلم ابلتحريك ا وسيا  القاموس يقتضي الضم ا عطفاً عل  ما قبلها.1)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : أي.2)
 ابألصر والقاموس ا ويف اللسان : أن يثين.كذا   (*)
 .«ج قَباِئرُ »( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 3)
 واللسان والتكملة وعجزه يف الصحاح.« برواية : يسرهتا قبوهلا 135( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .25( الشور  اآية 5)
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ْنِب ، وَ )وقاَ  :  (1) (الت َّْوبََة َعْن ِعباِدهِ    .(2) (قاِبِل الت َّْوبِ غاِفِر الذَّ
 ِء على َوْجٍه يَْقتِضي ثَواباً كالَهِديَّة.الشي قَبُول : التَّقبُّلُ  وقيَل :

ا يَ تَ َقبَُّل هللاُ ِمَن اْلُمتَِّقنيَ )وقْولُه تعالَى :   بل إذا كانَْت على َوْجٍه َمْخصوٍص. ُمتَقبَّلةٍ  تَْنبيه أَنَّه ليَس كّل ِعباَدةٍ  (3) (ِإَّنَّ

ا ِبَقُبول  َحَسن  )وقولُه تعالَى :  للَجْمع بيَن  بتَقَبُّل ، ولم يَقُل بقَبُول ، وقيَل : تََكفََّل بها ، وإنَّما قالَ  قَبِلَها مْعناه ، قيَل : (4) (فَ تَ َقب ََّلها َرِبُّ

ضا واإلثابَةَ. القَبُولو ، ولالقَبُ  الذي هو التَّرقِّي في التَّقبُّلُ  األَْمَرْين  الذي يَْقتَِضي الّرِ

با ألَنَّها القَبُولُ و  وتَْستدبُِر الدَّبوَر. باَب الكعبةِ  تُقابِلُ  الدَّبوَر ، أَو ألَنَّها تُقابِلُ  ، كَصبُوٍر : ِريُح الصَّ

با ألنَّها القَبُولُ  وفي التَّهِذيِب : ياحِ : الصَّ  .الدَّبورَ  تَْستَْقبلُ  ِمن الرَّ

با ، فالدَّبُوُر التي تُهبُّ ِمن ُدبُ  ياُح ُمْعَظُمها األَْربَع الَجنُوب والشَّمال والدَّبُور والصَّ ِمن تِْلقائِها وهي  القَبُولُ و ر الَكْعبِة ،وقاَل األَْصَمعيُّ : الّرِ

با ؛ قاَل األَْخَطُل :  الصَّ

يــــــــــــهــــــــــــا  ُدوُس بــــــــــــِدرح ــــــــــــََ ر ســــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــَ بــــــــــــح  فــــــــــــإن تـــــــــــــَ

بــــــــــــــــة      يــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــَح طــــــــــــــــَ و فــــــــــــــــإن  الــــــــــــــــرِّي بــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ (5)قـ
 

  
 ، عن ثَْعلَب. تَْقبَلُها أَو ألَنَّ النَّْفسَ  ؛ الِقْبلَةِ  بيَن يََديك إذا َوقَْفت في اْستَْقبَلَك ما القَبُولُ  وقاَل ثَْعلَُب :

وايَةُ َصِحيحةً لذِلكَ وهذا الَوْجهُ األَِخيُر ِمن   قاَل : فإْن التَّْعليالِت َذَكَره اآلمِديُّ في الَمواَزنِة مع غيِرِه ، قاَل : وأَظنُّ أَنَّ األَْخطَل إْن كانت الّرِ

 تَْبَخل الخ ، أَي َطيِّبة ال يَْمنَعُها االْنِصراُف والَمِسيُر انتََهى.

  َطيِّبة الَمّسِ لَيِّنَة ال أَذًى فيها.كلُّ ِريحٍ  القَبُولُ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ :

ى قبُوالً. القَبُول قاَل اآلمِديُّ : يمكُن أَنَّ إْطالقَهم  على كّلِ ِريحٍ لَيِّنَة الَمّسِ على التَّْشبيِه ، كَزْيٍد أََسٌد ، ال على أَنَّ كلَّ ِريحٍ َطيِّبة تَُسمَّ

ُل عليه. ِريٌح تَلي القَبُول ثم قاَل : وعن النَّْضر : أن : با ، ما بَْينها وبيَن الَجنُوب ، قاَل : وهو ال يُْعَرُف وال يُعَوَّ  الصَّ

ل عليه إالَّ أَْن يُْحَمَل على ما َذَكْرته ِمَن التَّْشب  يِه.قاَل : وعن قَْوم تَْسِميَة الشَّمال قَبُوالً وليَس بثْبٍت وال ُمعَوَّ

ي  منه النَّهاُر وهو َمْطلُع الشْمِس. يقبلُ  ت قَبُوالً ألَنَّها تأْتي ِمَن الَمْوِضعِ الذيوذكَر ِمن ُوُجوه التَّْسِميِة أَنَّها ُسّمِ

ِد في الكاِمِل :« جنب»قاَل شْيُخنا : وقد َسبََق في  ْل ، انتََهى. القَبُولُ  عن المبّرِ با ، بعُضهم يَْجعَلُه للَجنُوب ، فتأمَّ  الصَّ

 ، عن اللّْحيانّي. قَبائِلُ  ْيه ، والَجْمعُ وهي تكوُن اْسماً وِصفَةً عنَد ِسْيبَوَ 

يُح ، قَبَلَتِ  قدو مِّ  ، وهذا عن اللّْحيانّيِ ، قَْبالً  تَْقبُلُ  ، كنََصرَ  الّرِ  اْسٌم. والفَتْح ، َمْصَدر ، وقُبُوالً ، بالضَّ

يحِ ،  ياحِ أْحياناً أَْسماء ، وأَْحياناً َمصاِدَر. وَكالُم قاَل شْيُخنا : الضمُّ هو الَمْصَدُر الَمْشهور ، والفتح : اْسٌم للّرِ وَسبََق اْستِْعَماُل أَْسماِء الّرِ

 المصنِِّف َصريٌح في أنَّه يقاُل بالضّمِ والفتْحِ َمْصدراً وليَس َكذِلَك.

َح به الَجْوَهِريُّ وغيُرهُ.  قْلُت : وهذا ظاِهٌر وقد َصرَّ

كةً : نََشٌز من األَ  القَبَلُ و  ؛ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للجْعِدّيِ : القَبَلِ  ، أَو ِمَن الَجبَِل. يقاُل : رأَْيُت فالناً بذِلكَ  يَْستَْقبِلُكَ  ْرِض ، محرَّ

ــــــــــــــــــــــــــــُة ِ  وِإيّن رجــــــــــــــــــــــــــــر  ي  َخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

نـــــــــــــــــاٍر يف      رِي كـــــــــــــــــَ ا ِذكـــــــــــــــــح رح إلـــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــَ (6)قــــــــــــــــــَ
 

  
 أَو رأُْس كّلِ أََكَمٍة أَو َجبٍَل.

 هذا الَجبَل أَي َسْفحه. بقَبَلِ  الَجبَِل كالسَّنَِد. يقاُل : اْنَزلْ أَو الُمْرتَفُع ِمن أَْصِل 

 أَو َجبٍَل. أَو ُمْجتََمُع رْملٍ 
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ةُ الَواِضَحةُ. : القَبَلُ و قاَل أَبو َعْمرو :و  المَحجَّ

__________________ 
 .25( الشور  اآية 1)
 .3( غافر اآية 2)
 .27( املائدة اآية 3)
 .37( آ  عمران 4)
 ( اللسان ا وعجزه يف الصحاح بدون نسبة.5)
 .«بد  يف قبر« بقبر»( التهذيب واللسان وعجزه يف الصحاح وفيهما 6)
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 إلْخراجِ الَولَِد. القابِلَةِ  لُْطفُ  أَْيضاً :و

حاحِ. (1)، وهو أَْن يَتَدانَى َصْدُر القََدَمْيِن ويَتَباعُد قََدماُهما  الفََحجُ  أَْيضاً :و  ، كما في الّصِ

 ثم َحنَف ثم فََحٌج. قَبَلٌ  وقاَل ابُن األَْعَرابي : في قََدَمْيه

ْجلَْين. القَبَلُ  وفي الُمْحَكم :  كالفََحجِ بيَن الّرِ

 ، قالَهُ اللّْيُث. على األَْنفِ  َسواده أَْقبَلَ  بل إِذا مْحِجِر ؛ ويقاُل :على ال السَّوادِ  إِْقبالُ  في العَْيِن : القَبَلُ و

 ِمثُْل الَحَوِل أَو أَْحَسُن منه. هو أو

 قاَل أَبو نَْصر : إِذا كاَن فيها َميل كالَحَوِل.

 على الَمْحِجِر. إِْقبالُها على ُعْرض األَْنِف ، أَو لُهاِإْقبا أَو على الُموِق ، إِْقبالُها ، أَو إِْحَدى الَحَدقَتَْيِن على األُْخرى إْقبالُ  هو أَو

 عن اللّْحيانّي. على الحاِجبِ  أَْقبَلَت هي التي أَو

 نََظِر كّلٍ ِمن العَْينَْيِن على صاِحبَتِها. إِْقبالُ  هو أَو

ْت اْحِمراراً ، إِْقبِالالً  اْقبَلَّتْ و ، قباَلً ، كنَصَر وفَِرحَ  العَْيُن ، قَبَلَتِ  وقد الَحَدقَتَْين على األْنفِ  إِْقبالُ  وقاَل أَبو زْيٍد :  واْقبَالَّْت اْقبيالالً  ، كاْحَمرَّ

ْت اْحِميراراً ، فهي قَْبالُء.  كاْحمارَّ

 ، واْمرأَةٌ قَْبالُء َكذِلَك. ْنِفهكأَنَّه يَْنُظُر إِلى َطَرِف أَ  القَبَلِ  بَيِّنُ  أَْقبَلُ  فهو أَنا : َصيَّْرتُها قَْبالء ؛ أَْقبَْلتُهاو

ُل السُّنَّة يَْلعنُه أَْهُل السَّماِء وأَْهُل  األَْقبَلُ  في حِدْيِث أَبي َرْيحانَةَ إِنِّي ألَجُد في بعِض الُكتُِب الُمْنزلَِة :و القَصيُر القََصرةِ صاِحُب الِعَراقَْين مبّدِ

 الذي كأَنَّه يَْنُظُر إِلى َطَرِف أَْنِفه ، وقيَل : هو األَْفَحُج. هو ؛ قيَل : األَْرض ، َوْيٌل له ثم َوْيٌل له

 ٌء ، كما في.ذِلَك شي قْبل ولم يكْن لها يَُصبُّ على ُرُؤوِسها ، أَي الَماء ، أَْن تَْشَرَب اإِلبُِل الماَء وهو : القَبَلُ و

حاحِ والعُباِب ؛ ومنه قْوُل الراجِز :  الّصِ

ِث مــــــــــــا أَرحَويــــــــــــتــــــــــــُ  رح ابلــــــــــــر يــــــــــــح جــــــــــــَ  هــــــــــــا ال ابلــــــــــــعــــــــــــَ

هـــــــــــــا ال و      ـــــــــــــُ ـــــــــــــت ـــــــــــــا أَرحَوي ي رح اب ـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــقـــــــــــــَ  (2) ابل
  

 وفي التْهِذيِب : يقاُل : َسقَى إِبلَه قَباَلً إِذا َصبَّ الماَء في الحْوِض وهي تَْشرُب منه فأََصابَها.

 ذِلَك شيئاً. قْبلَ  أَْن يُوِرَد الرُجُل إِبِلَه فيَْستقي على أَْفواِهها ولم يكُن َهيَّأَ لها القَبَلُ  وقاَل األَْصَمعيُّ :

 وفي المْحَكِم : َسقَى على إِبِله قَباَلً َصبَّ الماَء على أَْفواِهها.

 رُب.على اإِلبِِل : وذِلَك إِذا اَشِربَْت ما في الحْوِض فاْستَقى على ُرُؤوِسها وهي تَشْ  أَْقبَلَ و

 ذِلَك وهو أََشدُّ السَّقي. قَْبل وقاَل اللّْيحانيُّ ِمثَْل ذِلَك وزاَد فيه : ولم يكْن أَعدَّه

 .القَبَلِ  بَيِّنةُ  قَْرنا الشَّاةِ على َوْجِهها ، فهي قَْبالءُ  يُْقبِلَ  أَنْ  : القَبَلُ و

 ، عن اللّحْيانّي. أَْن يَتَكلََّم اإِلْنساُن بالَكالِم ولم يَْستَِعدَّ له : القَبَلُ و

 يقاُل : تََكلَّم فالٌن قَباَلً فأَجاَد.

حاحِ.  وقاَل : َرَجْزته قَبَالً : إِذا أَْنَشْدته َرَجزاً لم تَكْن أَْعَدْدتَه ، كما في الّصِ

ل ما يَُرى ولم يُرَ  النَّاِس  قَْبلَ  أَْن يََرى الِهاللَ  : القَبَلُ و  ذِلَك ، عن اللّْحيانّيِ. قَْبل أَوَّ

َل ما يَُرىأَو كلُّ شي واألَْصَمعّيِ يقاُل : َرأَْيت الِهالَل قَباَلً   .قَبَلٌ  ٍء أَوَّ

 أَي يَُرى ساَعةَ ما يطلُُع لِعَظِمه وُوضوِحه من غيِر أَْن يُتَطلََّب. في الحِدْيث في أَْشراِط الساَعِة : وأَْن يَُرى الِهالُل قَباَلً و
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كةً  قَبَلَةٍ  َجْمعُ  : القَبَلُ و  للفَلَكِة. ، محرَّ

يه ؛ وأَْنَشَد اللّْحيانيُّ في قَبَلَة اْقبِليه ، يكوُن عنَد نِساِء األَْعراِب يقُْلَن في َكالِمهنَّ : يا َضْرٌب ِمن الَخَرِز يُْؤَخذُ بها أَْيضاً :و  القَبَل ويا َكراِر ُكّرِ

: 

َن مــــــــــــن  عــــــــــــح رٍ مجــــــــــــَ  بــــــــــــَ ٍة  قـــــــــــــَ طحســــــــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــن  وفــــــــــــَ

م و      ظـــــــــــَ نـــــــــــح َ
اًل يف املـــــــــــ قـــــــــــابـــــــــــَ يـــــــــــ  مـــــــــــُ (3)الـــــــــــد رحَدبـــــــــــِ

 

  
 .قَْبلة اْقبِليه وبه ُرِوي أَْيضاً : يا بالفتْح كالقَْبلَةِ 

__________________ 
 .«عقبا ا»( يف الصحاح واللسان : 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان3)
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كةً : القَبَلَةُ  أَو  أَو الصبّيِ أَو الفََرِس. يَتأََلأَْلُ يُعَلَُّق في صْدِر المرأَةِ  ُمْستَِديرٌ  ٌء من عاجٍ شي ، محرَّ

 تُْدفَُع بها العَْيُن. على الخْيلِ  قَيَل : َحَجٌر َعريٌض يُعَلَّقُ و

تَْيِن وكُصَرٍد وكِعنٍَب ،و كةً وبَضمَّ ً و رأْيتُه قَباَلً ، محرَّ كةً  قَبَِليّا َدة الياِء ، محرَّ ، اْقتََصَر الجْوهِريُّ على األُْولَى والثانِيَِة  وقَبِيالً كأَميرٍ  ُمَشدَّ

ابعِة : ً  والرَّ  .ُمقابَلَةً و أَي ِعيانا

اهُ قِباَلً »في حِدْيِث أَبي ذَّرٍ : و ً  «أَنَّ هللاَ َكلَّمهُ قِباَلً »وفي ِروايٍَة : « َخلََق هللاُ آَدَم بيِده ثم َسوَّ ِمن غيِر ال ِمن َوَراء ِحجاٍب و ُمقابَلَةً و ، أَي ِعيانا

 أَْن يولِّي أَْمَره أَو َكالَمه أَحداً ِمن َمالئَِكتِه.

 وُمشاَهَدةً. ُمقابَلَةً  وقيَل قِباَلً وقَباَلً أَي اْستِئنافاً واْستِْقباالً ، وقَباَلً وقِباَلً أَي

جاُج : كلُّ ما َعايَْنته قْلَت فيه أَتاني قَباَلً أَي ُمعايَنَةً ، وكلُّ ما  .تَْقبَلََك قَبَلاسْ  وقاَل الزَّ

ٍء قِباَلً وفي التَّْنزيِل العَزيِز : وَحَشْرنا عليهم كّل شي
َأْو َيَْتِيَ ُهُم اْلَعذاُب )أَي ُمْستَقبالً ؛ وكذا قْولُه تعالَى :  (قُ ُبالً )أَي ِعياناً ، ويُْقَرأُ :  (1)

اُج. ُمقابَلَةً  َء أَْيضاً قَباَلً أَيأَي ِعياناً ، وقُِرى (2) (قُ ُبالً  جَّ  ، قالَهُ الزَّ

َدةِ. بكسِر القافِ  ماٌل ، قِبَلَه ليو  ، أَي مع فتْحِ الموحَّ

ْل ، انتََهى.  قاَل شْيُخنا : فيه ُمخالَفَةٌ الْصِطالحِ َضْبطه الَمْشهور فإِنَّه يْكفي أَْن لو قاَل بالكْسِر ، فتأَمَّ

ْبط ليُْعلم أَنَّ ما بْعَدهق ٌك ، وكذا لي لُُت : لو قاَل بكْسِر القاِف لُظنَّ أَنَّه بسكوِن ثانِيِه كما هو اْصِطالُحه ولكنَّه أَْظَهَر الضَّ فالٍن حقٌّ  قِبَلَ  ُمتَحّرِ

 فيه فأُْجِري َمْجَرى على ، إِذا قْلَت : لي عليك ماٌل. ماٌل ، ثم اتُِّسعَ  قِبَلَك الّسوق ولي قبل ء تقوُل َذَهبَ يكون لما ولى الشي قبلو أي عْنَده :

 ، أَي ِمن تِْلقائِه ِمن لَُدنه ليَس ِمن تِْلقاِء الُمالقاةِ لكن على مْعنًى ِمن عْنِده ، قالَهُ اللّْيُث. قِبَِله ويقاُل : أَصابَنِي هذا األَْمُر ِمن

، أَي ال طاقَةَ لهم بها وال قُْدَرةَ لهم على  (3) (فَ َلَنْأتِيَ ن َُّهْم ِبُُنود  ال ِقَبَل هَلُْم ِِبا)ه تعالى : ، ومنه قْولُ  أَي طاقَةٌ  ، كِعنٍَب ، قِبَلٌ  ما لي بهو

 ُمقاَوَمتِها.

َر قْولُه تعالَى : الَكِفيلُ  ، كأَميٍر : القَبِيلُ و المْعنَى : لو َحَشر عليهم كّل ٍء قَبيال ، في قِراَءةِ َمْن قََرأَ ويكوُن وَحَشْرنا عليهم كّل شي ، وبه فُّسِ

ِة ما يقوُل شي  .(ما كانُوا لِيُ ْؤِمُنوا)ٍء فكفََل لهم بصحَّ

 العَريُف. : القَبِيلُ و

اِمنُ  أَْيضاً :و  وقبالُء. قُبُلٌ  ، وهو قَريٌب ِمن مْعنى الَكِفيِل ، وَجْمُع الُكلِّ  الضَّ

اغانيُّ  به ، كنََصَر وَسِمَع وَضَربَ  قَبَلَ  قدو  بالفتْحِ : َكفَلَه وَضِمنَه ؛ قاَل : يَْقبَل قَبالَةً و يَْقبُل ، الثانِيَةُ نَقَلَها الصَّ

ٌن ابلــــــــــــــــرِّضـــــــــــــــــــــــــــــا  ِك َرهــــــــــــــــح ي لــــــــــــــــَ فــــــــــــــــِّ  ِإّن كــــــــــــــــَ

لــــــــي     بــــــــُ ــــــــح بح  فــــــــاقـ تح : قــــــــد َوجــــــــَ الــــــــَ (4)اي هــــــــنــــــــُد قــــــــَ
 

  
 مْعناهُ ُكوني أَْنِت قَبِيالً. اْقبُلي قاَل أَبو نَْصر :

 .القَبالَةَ  قاَل اللَّْحيانيُّ : وِمن ذِلَك قيَل كتَْبت عليهم

 ، بالكْسِر ، أَي ِعرافَتِه. قِبالَتِه ويقاُل : نحُن في

 .القَبالَةُ  واالْسُم : لُخُروِجه عن الِقياِس ، ناِدرٌ  ، وهذا العاِمَل العََمَل تَقَبُّالً  قَبَّْلتُ و

ً  ، وهو العاِمُل تَْقبِيالً  لَهُ تَقَبَّ و  لُخُروِجه عن الِقياِس. ناِدٌر أَْيضا

 تَقَبُّالً. تَقَبلهو إِيَّاه تَْقبيالً  قبلته وَحَكى بعٌض ُوُروَدهما على الِقياِس 

 ، انتََهى. القَبَالَةُ  ، والِكتاُب الَمْكتوُب عليه هو الِقبَالَةُ  ٍء ُمقاطعةً وُكتَِب عليه بذِلَك الِكتاُب فعََملُهبشي تَقَبَّل وفي األَساِس : وكلُّ َمنْ 



14585 

 

ً »في حدْيِث ابِن عبَّاٍس : و ا يَتَقَبَّل ، هو أَنْ  «إِيَّاُكم والقَباالُت فإنَّها صغاٌر وفَْضلُها ِربا أَْعَطى ، فذِلَك الفَْضل ِرباً ،  بَخراجٍ أَو ِجبَايٍَة أَْكثر ممَّ

 وَزَرَع فال بأَْس. تقبَّلَ  فإِنْ 

وُج. القَبِيلُ و  : الزُّ

__________________ 
 .111( سورة األنعام اآية 1)
 .55( الكهف اآية 2)
 .37( النمر اآية 3)
 ( اللسان.4)
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وم والعََرب ، من الثالثَِة فَصاِعداً من أَقواٍم َشتَّى تكونُ  الَجَماَعةُ  أَْيضاً :و ، وفي بعِض األَُصوِل من  وقد يكونوَن من نَْجٍر واحدٍ  كالّزنجِ والرُّ

 كعُنٍُق. ، قُبُل ج كالقَبِيلَِة ، وُربَّما كانوا بَني أٍَب واحدٍ  نحٍو واِحٍد ،

 .(ء  قُ ُبالً َوَحَشْران َعَلْيِهْم ُكلَّ َشيْ )في الَجْمعِ والتَّْصغيِر وغيِرهما ِمن األَبواِب الُمتَشابهِة ؛ ومنه قْولُه تعالى :  القَبِيلَ  واْستَْعمل ِسْبيََوْيه

 قاَل األَْخفَُش : أَي قَبيالً قَبيالً.

 وقاَل الَحَسُن البَْصريُّ : أَي ِعياناً.

. به الْمرأَةُ من َغْزِلها حيَن تَْفتِلُه أَْقبَلَتْ  ما يٍر : أَيقيَل في قْوِلهم : ما يعِرُف قَبيالً ِمن َدبِ و ا أَْدبََرْت ، نَقَلَه الجْوهِريُّ  ممَّ

بِّ  القَبيلُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و  والدَّبيُر َمْعِصيَتُه. تعالَى ، طاَعةُ الرَّ

 بَتُه.فَْوُز الِقْدحِ في الِقماِر ، والدَّبيُر َخيْ  القَبيلُ  قاَل الُمفَّضُل :و

 أَْن يكوَن رأُْس ِضْمِن النَّْعِل إلى اإِلْبهاِم ، والدَّبيُر أَْن يكوَن رأُْس ِضْمنِها إلى الِخْنِصِر. القَبيلُ  قاَل جماَعةٌ ِمن األَْعراِب :و

. اغانيُّ  وهذه األَْوُجه الثالثَةُ نَقَلهنَّ الصَّ

ْدِر  أَْقبِلَ  ما : القَبيلُ  أَو  ، والدَّبيُر ما أُْدبَر به عنه.به من الفَتِْل على الصَّ

 باِطُن الفَتِْل ، والدَّبيُر ظاِهُرهُ. : القَبيلُ  أَو

لُ  فالقَبيلُ  ُهما في فَتِْل الَحْبلِ  أَو ة ، الفَتُْل األَوَّ  والدَّبيُر الفَتُْل اآلِخُر. الذي عليه العامَّ

ةٍ على قُوَّ  القَبيلُ  وبعُضهم يقوُل :  والخاِرُج َدبيٌر. قَبِيلُ  ة ، َوْجُهها الدَّاخلُ في قُوى الَحْبِل كلُّ قُوَّ

 به الفاتُِل إلى ِحْقِوه والدَّبيُر : ما أَْدبر به الفاتُل إلى رْكبَتِه. أَْقبَلَ  : ما القَبيلُ  وقيَل :

.  وهذه األَْوُجه َذَكرهنُّ األْزهِريُّ

، وإذا َمَسحها عليها ِسْفالً فهو  قَبيلٌ  فَتِْل الَحْبِل إذا مسَح اليَِمين على اليَساِر ِعْلواً فهووفي األساس : ما يعِرف قَبِيالً ِمن َدبيٍر ، أَْصلُه ِمن 

 َدبيٌر ، وهو مجاٌز.

 أَْسفَُل األُذُِن والدَّبيُر أَْعالها. : القَبيلُ  أَو

 ، َذَكَرهما ابُن ِسْيَده. القُْطُن ، والدَّبيُر الكتَّانُ  : القَبِيلُ  أَو

، ويأْتي  الُمدابََرةِ  الشاةِ  ِمن المقابَلَةَ  أَي ما يَْعِرُف الشَّاةَ  ، مْعناُهما : قِباالً من ِدبارٍ  قْولُهم : ما يَْعِرفُ و ما يَْعِرُف قَبيالً ِمن َدبيٍر ، هم :قْولُ  أَو

ْن يُْدبُِر عنه يُْقبِلُ  أَو ما يَْعِرُف من َشْرُحهما. وِكذِلَك الناقَةُ ؛  ابُن ِسْيَده. ، نَقَلَه عليه ممَّ

ِه من نََسِب أَبيهِ  (1) أَو ما يَْعِرفُ  ه ، أَْوَرَده في تْفِسيِر قْوِلهم ما  نََسَب أُّمِ ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد ، ولكن نّصه : ما يَْعِرُف نََسَب أَبيِه من نََسِب أُّمِ

 يَْعِرُف قبيالً ِمن َدبيٍر.

تَْين فيهما. قُبُلٌ  الً ِمن ُدبٍُر ؛ وقيَل : ال يَْعِرُف األَْمر ُمْقبالً وال ُمْدبراً ، والَجْمعُ قيَل : ما يَْعِرُف قُبُ  وفاتَهُ ِمن َمعانِية :  وُدبٌُر بضمَّ

 رُجٍل. (2) اْسمُ   :قَبيلٌ و

أِْس  قَبائِلِ  بهاٍء : واِحدُ  القَبيلَةُ و حاحِ.  للِقَطعِ الَمْشعوِب بعُضها إلى بعٍض  ألَْطباقِِه ، أَو الرَّ ، وهي أَْربَعة تَِصل بها الشُُّؤون ، كما في الّصِ

 القَدحِ والَجْفنِة إذا كانْت على قِْطعَتيِن أَو ثالِث قَِطعٍ. قَبائِلُ  وكذِلكَ 

 رأِْسي ِمَن الّصداعِ وهي شعبُه. قبائِل ويقاُل : كاَدْت تصدع

أْس. قَبائِل أَي ِمن مْعنى ومنه ؛ قَبائِل بعِض الغروِب والَكثْرة لها قَبائِل باألُْخرى ، وَكذِلكَ  قُوبِلَت الرأِْس : كلُّ فِْلقٍة قد قَبيلَةُ  وقاَل اللّْيُث :  الرَّ
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يت حاحِ : وبها ُسّمِ  العََرِب. قَبائِلُ  وفي الّصِ

 قاَل شْيُخنا : ظاِهُرهُ أَنَّه مجاٌز فيها.

َح غيُرهُ  َمْخشرّي كما قالَهُ المصنُِّف.وصرَّ اغب وَجماَعة كالزَّ  بِخالفِه فادََّعى االْشتِراَك وميل الرَّ

 .قَبيلَةٌ  واِحُدُهم

غيُر ، وعليه فهو اْسُم جْنٍس َجْمعي ، وعلى كّلِ فالتَّْعبير بواِحِدهم  القَبِيل ، ويَجوُز َكْونه واِحد القَبائِل قاَل شْيُخنا : األَْولى واِحُدها ، أَي

 َصواٍب ، انتََهى.

__________________ 
 هـ. ( عل  هامش القاموس : وما يعرف ا ابلواو ا ا1)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة.2)
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 ُدْونها. لالقَبائِ و الرأِْس الْجتِماِعها وَجماَعتها الشَّْعب ، قَبائِل العََرِب ِمن قَبائِلُ  وقاَل أَبو العبَّاِس : أُِخذتْ 

اجُ  جَّ  الشََّجرةِ وهي أَْغصانُها. قَبائِل ِمن القَبائِلَ  واْشتَقَّ الزَّ

 ٍء نَْسلُه أَو نَْوُعه سواء كانوا ِمن نَْسِله أَو ال ، قالَهُ شْيُخنا.كّلِ شي قَبيلُ  ، أَو بَنُو آباٍء ُمْختِلفٍَة أَو أََعّم ، أَو هم بَنُو أٍَب واِحدٍ و

ا  العََرِب وسائِِرهم ِمن الناِس. قَبائِلِ  فِمن القَبِيلَةُ  وفي التْهِذيِب : أَمَّ

 ثم الفَِخذ.ثم الِعَماَرة ثم البَْطن  القَبيلَة ثم القَبيلَةِ  ِمن (1)قاَل ابُن الَكْلبي : الشَّْعب أَْكبَر 

اُج : جَّ ْبط ، السالمعليهِمن ولِد إْسمعيل ،  القَبيلَةُ  قاَل الزَّ ِمن  القَبيلَة ، َسّموا بذلَك ليُْفرَق بَْينهما ، ومْعنَى السالمعليه ، إْسحق ولدِ  ِمن كالّسِ

ِإنَُّه َيراُكْم ُهَو )؛ قاَل هللاُ تعالَى :  قَبِيلٌ  ٍء واِحدٍ  َجْمعٍ ِمن شي، ويقاُل لكلِّ  قَبيلَةٌ  ولِد إْسمعيل مْعنَى الَجماَعِة ، يقاُل لكّلِ َجماَعٍة ِمن واِحد
 ، أَي هو ومن كان ِمن نَْسِله. (2) (َوقَِبيُلهُ 

 : ُمْقبِلٍ  ، أَي السُّيوُر ؛ قاَل ابنُ  القَبائِلِ  يقاُل : لجاٌم َحَسنُ  َسْيُر اللِّجاِم. : القَبيلَةُ  ِمن المجاِز :و

ــــــــــتح  ذاَر وإن طــــــــــال ــــــــــعــــــــــِ ي ال رحخــــــــــِ ــــــــــُ هتـ ــــــــــُ ل ــــــــــِ ــــــــــائ ب ــــــــــَ  ق

ِر      فــِ ِة الصــــــــــــــــ  َرحخـــــــَ
ِف املــ نــح ر ســــــــــــــــِ ثـــــــح َرٍة مــِ (3)عــن حشــــــــــــــــح

 

  
َدانِها. القَبِيلَة والعُقابَاِن : ِدَعاَمتا َصْخَرةٌ على رأِْس البِئْرِ  : الِقبِيلَةُ و  ِمن َجنَبَتَْيها يعّضِ

 والَمْنَزَعةُ وُعقاُب البِئِْر حيُث يَقوُم السَّاقي. القَبِيلَةُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : هي

ا تَْحملُ  فَرس : اْسمُ  القَبِيلَةُ و يَت بذِلَك على التَّفاُؤِل كأنها إنمَّ  .القَبِيلَةِ  ، أَو كأَنَّ الفاِرَس عليها يقُوُم مقامَ  قَبِيلَةً  ، ُسّمِ

 الّصمونّي ، كما في العُباِب ؛ وفي الُمْحَكِم : ِمْرداس بِن ُحَصْين جاِهِلّي ؛ وأَْنَشَد له : الُحَصْين بِن ِمْرداٍس  وهو اْسُم فََرِس 

رحت لـــــــــــه  يـــــــــــلـــــــــــةَقصـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــِ نـــــــــــا  الـــــــــــقـــــــــــَ هـــــــــــح  إذ  ـــــــــــََ

ي و      تــــــــــــه ِذراعــــــــــــِ د  تح بشــــــــــــــــــــــــــِ (4)مــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــَ
 

  
 ْهنا.قََصْرت : أَي َحبَْست ، وأَراد اتَّجَ 

 ؛ قالَِت الَخْنساُء : أَْدبَرَ  (5) ِضدُّ  الَمْصَدُر ؛ وهو اإِلْقبالُ و االْسُم ، القْبلَ  إْقباالً وقَباَلً ؛ عن ُكراعٍ واللَّْحيانّي ، والصَّحيُح أنَّ  أَْقبَلَ و

َرتح  تح حـــــــــــىت إذا اد كـــــــــــَ ـــــــــــَ ل فـــــــــــَ ُض مـــــــــــا غـــــــــــَ ـــــــــــَ رحت ـــــــــــَ  تـ

ا هـــــــــــــــــــي      بـــــــــــــــــــا ٌ فـــــــــــــــــــإلـــــــــــــــــــّ (6)وِإدحابُر  ِإقـــــــــــــــــــح
 

  
 واإِلْدباَر على سعَِة الَكالِم. اإِلْقبالَ  ِسْيبََوْيه : َجْعلُهاقاَل 

 إقبالٍ  واإِلْدباِر ال على أَْن يكوَن ِمن باِب َحْذف الُمضاِف ، أَي هي ذاتُ  اإِلْقبال قاَل ابُن جنّيِ : واألَْحَسن في هذا أَْن يقوَل كأَنَّها ُحِلقَت ِمن

ْنساُن ِمْن َعَجل  ):  عزوجلْوِله وإِْدباٍر ، وقد ذَكر تَْعِليله ، في ق  .(7) (ُخِلَق اإْلِ

مِّ  أَْقبَلَ و  حدْيُث الَحَسِن : أَنَّه ُسئِل عن ؛ ومنه كأْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدقٍ  وفتحِ الباِء ؛ ولو قاَل كُمْكَرٍم أَصاَب المحزَّ ؛ أَي قَِدَم ، ُمْقباَلً ، بالضَّ

 قدَمتِه.، أَي  ِمن الِعراقِ  ُمْقبَِله

ُجُل : أَْقبَلَ و اِء هكذا في العُباِب. َعقََل بعَد َحماقَةٍ  الرَّ  ، عن الفرَّ

اِء :  الرُجُل كاَس بعَد َحماقٍَة ، فاْنُظْر ذِلَك. اْقتَبَلَ  والذي في التْهِذيِب عن الفرَّ

 لَِزَمهُ وأََخَذ فيه. عليه بَوْجِهه إذا أَْقبَلَ و قبالً ، يقبلُ  ءِ على الشَّي قَبَلَ و

 ، أَي تجاَههُ. قُبالَتَه َء : َجعَْلتُه يَليالشَّي أَْقبَْلتُهو

 وقِباالً. ُمقابَلَةً  به عاَرَضهُ  بالِكتاَب : الِكتابَ  قابَلَ و َواَجَههُ : : قابَلَهُ ُمقابَلَةً و
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 به. قابَْلتُه ٍء قْلتَ وقاَل اللَّْيُث : إذا َضَمْمت ْشيئاً إلى شي

. وتُِرَكْت ُمعَلَّقَةً من قُُدمِ  لم تَبِنْ  ، بفتحِ الباِء : قُِطعَْت من أْذُنِها قْطعَة ُمقابَلَةٌ  شاةٌ و  ، فإْن كانْت من أُُخر فهي ُمدابََرةٌ ، نَقَلَهُ الجْوِهريُّ

__________________ 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أكثر.1)
 .27( سورة األعراف اآية : 2)
 والتكملة واللسان واألساس والتهذيب. وقوله : حشرة : األذن اللطيفة امددة.« أرخ  العذار»برواية :  97ديوانه ص ( 3)
 ( اللسان.4)
 ( يف القاموس : نقيُ .5)
 واللسان.« ترتض ما رتعت»برواية :  48( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .37( األنبياء 7)
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 وفُتِلَت كأَنها َزنَمةٌ ، وَكذِلَك الشاةُ. (1)إذا ُشقَّ مقدَُّم أُذُنِها  ةٌ ُمقابَلَ  وقاَل اللَّْحيانيُّ : ناقَةٌ 

ا يَلي َوْجِهها ؛ َحَكاه ابُن األْعَرابّيِ. الُمقابَلَةُ  وقيَل :  : الناقَةُ التي تُْقَرُض قَْرضةً من مقدَِّم أُذُنِها ممَّ

ى بَشْرقاء أو َخرْ و  أَو ُمدابَرة. ُمقابَلَة قاء أَوفي الحِدْيِث : أَْنه نََهى أَْن يَُضحَّ

 ء ثم يُتَْرك ُمعَلَّقاً ال يَبِيُن كأَنَّه َزنََمة.أَْن يقطَع ِمن َطَرِف أُذُنِها شي الُمقابَلَةُ  قاَل األَْصَمعيُّ :

، جاء في التْفسيِر : أنَّه ال يَْنظُر بعُضهم في  (2) (ِإْخواانً َعلى ُسُرر  ُمَتقاِبِلنيَ ) بعُضهم بَْعضاً وقْولُه تعالَى : اْستَْقبَلو تَقاباَل : تَواَجهاو

 أَْقفاِء بعٍض.

 قاَل : قُوبِلَ  ، وقد أَبََوْيه قِبَلِ  َكريُم النََّسِب من ، بفتحِ الباِء : ُمقابَلٌ  رُجلٌ و

ُؤولـــــــــــــة  ت  خـــــــــــــُ ٍر متـــــــــــــَُ  ِإن كـــــــــــــنـــــــــــــَت يف بـــــــــــــكـــــــــــــح

رُ فـــــــــــــَباَن      قـــــــــــــابـــــــــــــَ
ُ

مـــــــــــــام  املـــــــــــــ (3)يف َذِوي اأَلعـــــــــــــح
 

  
 الَكريُم ِمن ِكال َطَرفَْيه. الُمقابَلُ  اللّحيانيُّ :وقاَل 

ه ، وهو مجازٌ  قِبَلِ  وُمدابٌَر إِذا كان َكريَم الطَّرفَْين ِمن ُمقابَلٌ  وقاَل غيُرهُ : رُجلٌ  الَشباِب ،  ُمْقتَبَلُ  رُجلٌ  منهو أَْمَرهُ : اْستَأْنَفَه ؛ اْقتَبَلَ و أَبيِه وأُّمِ

 كأَنَّه يَْستأْنُِف الشَّباَب كّل ساَعٍة ، وهو مجاٌز ؛ قاَل أَبو كبيٍر الُهَذليُّ : لم يَْظَهْر فيه أَثَُر ِكبَرٍ  أَي بفتحِ الباِء : بالفتحِ 

ريٍة و  فـــــــــــــــــِ بحتـــــــــــــــــه حبـــــــــــــــــَ بحطـــــــــــــــــَ نح طـــــــــــــــــَ ُرب  مـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــَ

ِح      ركـــــــــالـــــــــر مـــــــــح بـــــــــَ ـــــــــَ تـ قـــــــــح رب   مـــــــــُ بـــــــــاب  ـــــــــَُ (4)الشـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 ِمن غيِر أَْن يعدَّها ؛ وَكذِلَك الَكالُم. الُخْطبَةَ : اْرتََجلَها اْقتَبَلَ و

َكةً : الُجشار القَبَلَةُ و َدةِ الثَّقيلَة وآِخره َزاي كما هو نَصُّ أَبي ، محرَّ واُب : الُخبَّاُز ، بالخاِء الَمْضموَمِة وفتْحِ الموحَّ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

 اِب النَّباِت.َحنيفَةَ الدَّينوِرّي في كت

بِن حْفص بِن الَحَكم الثغرّي ، َرَوى عن ِهالِل بِن العاَلِء ومحمِد بِن عْبِد العَزيِز بِن الُمباَرك ، وعنه أَبو بْكٍر  أَبو بَْكٍر محمُد بِن ُعَمرو

. َمْشقيُّ وأَبو الفتْحِ األَْزديُّ الموصليُّ  محمُد بُن ُسلَْيمان البَّزار الّدِ

 نيُّ : َضعيٌف جدًّا.قاَل الدَّاْرقطْ 

اغانيُّ في العُباِب ، أَبو يَْعقوبو كةً ، القَبَِليَّان ، َذَكَره الصَّ ثاِن. ، محرَّ  ُمَحّدِ

. القَبَليّ  القاِضي أَْحمد بن الَحَسنِ  وفاتَهُ :  عن اإِلْسماِعيلّي وعنه أَبو محمٍد الشَّعبيُّ

الذي هو النَّباُت الَمْذكوُر وليَس َكذِلَك ،  القَبَلة ٍء ، وُربَّما يُتوهَُّم ِمن سياقه أَنَّها إِلىأَّيِ شي بَقي عليه أَنه لم يَْذكر أَنَّ هذه النِّْسبَة إِلى

 .القَبائِل والصَّحيُح أَنها نِْسبَةٌ إِلى

ٍء وبَْينه إِذا لم يَُرد به إِالَّ ْينه إِذا كاَن اْسماً لشيقاَل ِسْيبََوْيه : إِذا أََضْفت إِلى َجِميع فإنَّك توقع اإِلَضافَة على واِحِده الذي كسَر عليه ليُفرق بَ 

كةً ، وفي المْرأَةِ  القَبائِِل قَبَليٌّ  الَجْمُع ، فمنه قْوُل العََرِب في رُجٍل ِمن  ، كذا في اللّباِب للبَْلبيسي. قَبَليَّة محرَّ

؛ وذَكَر  أَْستَْقبلُ و أَي فيَما أَْستأْنِفُ  ، ومن ذي ِعوٍض وَعَوٍض ومن ذي أَنٍَف ، ، كِعنٍَب وَجبَلٍ  قَبَلٍ  ال أَُكلُِّمَك إِلى َعْشٍر من ذي يقاُل :و

اُحه كِعنٍَب. اُء ، واْقتََصَر ثَْعلَب على التْحريِك ، واْستَْدرَك عليه شرَّ  الَوْجَهْين الفرَّ

كةِ  ا تُشاِهُده ِمن األَيَّامِ  : ال أَُكلِّمكَ  لَمْكسورةِ القافِ ؛ ومْعنَى ا تَْستَْقبِلُها إِلى َعْشرٍ  : ال أَُكلُّمكَ  أَو مْعنَى الُمَحرَّ  .تَْستَْقبلُ  ، أي فيَما إِلى َعْشٍر ممَّ

، رِضَي هللاُ تعالَى  في الَحَسنَْينِ  العبَّاسّيِ  الُحْسُن والشاَرةُ ؛ ومنه قْوُل نَديِم المأَمونِ  وهذا عن ابِن األَْعَرابّيِ : وقد يَُضمُّ  ، بالفَتْحِ  القَبُولُ و

ُهما البَتُوُل وأَبوُهما عنهما : النَّْفُس ، وتَقَّدَم قْوُل أَيّوب بن  قَبِلَتْه إِذا القَبُول ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم. وهو ِمن قْوِلهم : فالٌن عليه القَبُولُ  أُمُّ

 قَريباً. (5)َعبايَة 

__________________ 
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 ( يف اللسان : مقدم أذهنا ومؤخرها.1)
 .47( ا جر اآية 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 واللسان والتهذيب..« .. لرب من دلّيته كالسيف مقتبرو »برواية  102/  2( ديوان اهلذليا 4)
 ّيابة.( يف اللسان ع5)
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 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. اسٌم للَمْصَدِر قد أُميَت فِْعلُه ، وهو وغيَر ذِلكَ  والعافِيَةَ  العَْفوَ  تَْقبَلَ  : أَنْ  القَبُولُ و

ْلَو ، كعَِلَم ، وهو قَبَِل القابِلُ  أَْيضاً : َمْصَدرُ  القَبُولُ و  دَّابِر ؛ قاَل ُزَهْيٌر :، وِضدُّه ال الذي يأُْخذُها من السَّاقي القابِلُ  أَي الدَّ

رٌ و  َدَرتح  قــــــــــــــابــــــــــــــِ مــــــــــــــا قــــــــــــــَ  يــــــــــــــتــــــــــــــغــــــــــــــىن كــــــــــــــلــــــــــــــّ

قـــــــــا      مـــــــــًا َدفـــــــــَ داه قـــــــــائـــــــــِ راقـــــــــي يـــــــــَ (1)عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــعـــــــــَ
 

  
 قَبُوالً ، عن اللّْحيانّيِ. قَبِلَها ، وقد قَبَلَةٌ  والَجْمعُ 

 االْستِقاِء.أَي يَتَلَقَّاها فيأُْخذُها عنَد  «َغْرب َزْمَزم يَْقبَلُ  رأَْيت َعقيالً »في الحدْيِث : و

اها أَبو الدُّقَْيش ، قاَل وأََزَمْت بِفْرِسن بَعيٍر فَماَت َمكانَه ؛  ، كِكتاٍب َحيَّةٌ َخبيثَةٌ  قِبالٍ  قَُصْيَرى قاَل َشِمٌر :و تقتُُل على الَمكاِن ، هكذا َسمَّ

اها أَبو خيَرةَ : قَُصْيرى ، وقد ذُِكَر في   .«ق ص ر»وَسمَّ

كةً : قَبَلٌ و  العُباِب. ، كما في قُْرَب ُدوَمِة الَجْنَدلِ  أَي هو على َوْزنِه ، َجبٌَل ، وبِِزنَته ، محرَّ

 ، كما في العُباِب. بهاٍء : د قُْرَب الدََّربَْندِ  ، قَبَلَةٌ و

 والدََّربَْنُد : هو باُب األَْبواِب.

يَّانِ  ، قُْبلَىو ب والرَّ اِء  كُحْبلَى : ع بين ُعرَّ ب بالرَّ ُب بالغَْين المْعَجمِة ، كُسكٍَّر ، وهو  (2)، هكذا في النسخِ ُعرَّ َجبٌَل نَجِديٌّ ، والصَّواُب : ُغرَّ

يَّاُن : واٍد بحَمى َضريَّة ِمن أَْرِض ِكالٍب.  ِمن ِدياِر ِكالٍب ، والرَّ

 : َمْسجٌد كان عن يَساِر مسجِد الَخْيِف. القَابِلُ و

 ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. كُمعَظٍَّم : الثَّْوُب الُمَرقَّعُ  ، الُمقَبَّلُ و الَمْقبولُ و

 الُمَردَُّم والُملَبَُّد والَمْلبوُد.وهو أَْيضاً 

كةً ؛ وهي ناِحيَةٌ ِمن ساِحِل البَْحِر بَْينها  قَبَل ، وعلى الثاني إِلى الِقْبلة ؛ وعلى األَّوِل كأَنَّه َمْنسوٌب إلى ، بالكْسِر وبالتَّْحريكِ  الِقْبِليَّةُ و محرَّ

الحِدْيُث : أَنَّه أَْقَطَع بِالَل  بيَن نَْخلة والَمدينَِة ، على ساِكنِها أَْفَضل السَّالم. ومنه (3) واِحي الفُْرعِ من ن وبيَن الَمدينَِة َخْمسةُ أَيَّاٍم. وقيَل : ناحيَةٌ 

 : َجْلِسيَّها وَغْوِريَّها. القَبَِليَّة بن الحاِرِث َمعاِدن

َمْخشريُّ و اغانيُّ والزَّ ْبِط األَخيِر اْقتََصَر ابُن األَثيِر والصَّ  غيُرهم.وعلى الضَّ

وفي كتاِب األَْمكنَِة : َمعاِدن الِقْلبَة ، بكْسِر القاِف وبعَدها الٌم َمْفتوحة ثم باء ، وهللاُ  وقاَل ابُن األَثيِر : هذا هو الَمْحفوُظ في الحِدْيِث ، قاَل :

 أَْعلم.

فَ  (4)قْلُت : وكأَنَّ المصنَِّف َعنَى  َف وَحرَّ  ، وهو ليَس ِمن هذا الباِب إِنَّما محلُّه البَاء ، وذِلَك ألَنِّي ما رأَْيُت بقْوِله : بالكْسِر ، إِلى هذا فَصحَّ

ثِين َضبََط في الحِدْيث ل ذِلَك. الِقْبِليَّة أََحداً ِمن المحّدِ  بالكْسِر فتأَمَّ

ً  يُقابِلُ  ، أَي ُمتَقابِلَةً  أَي (5) قِْبلَةً  َواْجعَلُوا بُيُوتَُكمْ  قْولُه تعالَى :و  ، هكذا أَْخَرَجه ابُن أَبي حاتٍِم عن ابِن عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالَى بعُضها بعضا

 عنهما.

أُِمُروا أَْن يتَِّخذوا »عنه أَْيضاً ِمن طريِق آخر : و ، اْجعَلُوها مسجداً حتى تصلّوا فيها أَْخَرَج ابُن َجريٍر وابُن َمْرَدَوْيه عن ابِن عبَّاٍس قاَل :و

 .«في بُيوتِهم َمساِجد

، وهذا القَْوُل الذي اْعتََمَده البَْيضاِويُّ  الَكْعبةِ  قبَل الَكْعبَِة ، وَذَكَر انَّ آَدَم فمن بَْعده كانوا يَُصلّون قبَل أَْخَرَج أَبو الشْيِخ عن أَبي ِسنان قاَل :و

ل أَْشَهر.  وفسََّر اآليَةَ به ، واألوَّ

 ، عن ُكراعٍ. كُصَرٍد : ع ، قُبَلُ و
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وا و أََحُد ُشعراِء الجاِهليَّة ُمَخْضرٌم عاَش مائَةَ وِعْشِرْين َسنَةً ، َذَكَره المصنُِّف في ع ور.  ُمْقبِلٍ  منهم : تَِميُم بُن أُبّيِ بنِ  ُمْقبِالً ، كُمْحِسنٍ َسمَّ

ريَن ملحق األَْحفاد باألَْجداد آِخُر أَْصحاِب الصَّالحِ  ُمْقبِلٍ  ومحمُد بنُ   ابن أَبي ُعَمَر ، حدَّث عنه السَّخاويُّ بَحلََب والسَّيُوطيُّ الحلبيُّ أََحُد الُمعَّمِ

 وعبُد الحّقِ السنباطّي وزكريا إجاَزةً.

__________________ 
 واللسان..« .. . عل  الَعرا ِ .. وقابر يتغىن»برواية :  41( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«ابلعا املهملة»( كذا ابألصر وهبامش القاموس عن الشارح : 2)
القبلية نسبة إىل قبلة بلدة بنواحي الفرع اخل غري مناسب إذا لي  هنا   ( عل  هامش القاموس : فقو   شي التحرير يف زكاة املعدن والركاز :3)

 ا نصر.هـ  بلدة تسم  هبذا االسم. ا
 .«اه  ىل( عل  هامش املطبوعة املصرية : قوله : عىن اخل كذا خبطه وكبنه ضمّن عىن معىن أشار ا فعدّ 4)
 .87( يون  اآية 5)
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 َصبُورٍ  قَبُوالً ِمثْلُ و قَبِيالً ِمثُْل أَميٍر ، وهذا قد تَقَدََّم له فهو تْكراٌر ؛و صاِحِب ، قابالً ِمثْلُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 المْرأَةِ : فَْرُجها ، كما في المْحَكِم. قُبُلُ 

 .«اْمرأَتِه فقاَل : إِذا َوَغَل إِلى ما ُهناِلك فعَليه َدمٌ  قُبُلِ  قْلُت لعطاٍء ُمحِرٌم قَبََض على»في حدْيِث ابن ُحَرْيجِ : و

تَْين ، ِخالُف الدُّبُِر وهو الفَْرُج ِمن الذََّكِر واألُْنثى ، وقيَل : هو لألُْنثى خاصةً ، وَوَغَل : إِذا َدَخَل  القُبُل  ، قالَهُ ابُن األَثيِر.، وهو بضمَّ

ِرِه. بقُْبلِ  وَوقََع السَّْهمُ   الهدِف وبُدْبِرِه ، أَي ِمن مقدَِّمه ومن ُمَؤخَّ

 وال ِدباٍر ، أَي ال يَْكتَرثُون لََك ؛ قاَل الشاِعُر : قِبالٍ  ويقولون : ما أَْنَت لهم في

ر و  َت عـــــــــــــــامـــــــــــــــِ بـــــــــــــــح  مـــــــــــــــا أَنـــــــــــــــَت ِإنح َغضـــــــــــــــــــــــــــــِ

بـــــــــــــــــــا ٍ هلـــــــــــــــــــا يف      (1)وال يف ِداَبِر  قـــــــــــــــــــِ
 

  
ٍة وهو مجاٌز. قِْبلَةٌ  وما لهذا األَْمرِ   ، بالكْسِر ، أَي ِجَهةُ صحَّ

 ِصْرنا فيها.:  أَْقبَْلناو ، القَبُولِ  : أَصابَنا ِريحُ  قُبِْلناو

 .اْستَْقبَلَتْه الَمكاَن : قَبَلَتِ و

 الَخبََر ، كعَِلَم : صدَّْقتَه. قَبِْلتِ و

 : حاَذاهُ بَوْجِهِه. اْستَْقبَلَهو على اإِلْنساِن كأَنََّك ال تُريُد غيَرهُ  إِْقبالُكَ  ، بالضّمِ : القُْبلُ و

 .قْبلَه ؛ يقوُل : ال تقّدُموا َرَمضاَن بصيام «الشَّْهر اْستِْقباالً  تَْستَْقبِلُوا ال»في الحِدْيِث : و

ل  «من أَْمِري ما اْستَْدبَْرت ما ُسقُت الَهْديَ  اْستَْقبَْلتُ  لو»في حِدْيِث الحّجِ : و أْي الذي َرأَْيته أَخيراً وأََمْرتُكم به في أَوَّ أَي لو َعنَّ لي هذا الرَّ

 .أَْمِري لَما ُسْقت الَهْديَ 

 .قَبَلٌ  ِمن ُمْشِرف ، الواِحدُ  اْستَْقبَلك ما األَْقبالُ  وقاَل األْصَمعيُّ :

فَمْن تَعدَّاه َظلَم ، وَمْن قصَر عنه َعِجَز ، وَمْن انتََهى إليه اْكتَفَى ؛  (2) يقَبَل وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : قاَل رُجٌل ِمن ربيعَةَ بِن ماِلٍك : إنَّ الحقَّ 

 أَي يَتَِّضُح لَك حيُث تَراهُ. (2) يقبَلَ  قاَل :

 وما َدبََر ، وبعُضهم ال يقوُل منه فَعَل. قَبل وقَبََّح هللاُ منه ما

 األَْرُض بالنَّبات : جاَءْت به. أَْقبَلَتِ و

 وُمدابِِري ؛ قاَل : ُمقابِلي ويقاُل : هذا جاِري

ي مـــــــــــــــــَض جـــــــــــــــــارَايت  ك نـــــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــح  محـــــــــــــــــََ

رَايت      دابـــــــــــــــــــــــــِ اليت ومـــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــِ (3)مـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
رها وفُتِلَت كأَنَّها َزنَمةٌ ؛ والِجْلَدةُ الُمعَلَّقَةُ هي إْقبالو وإْدبارة إْقبالَة وناقَةٌ ذاتُ   اإِلْقبالَةُ  وإْدبار ؛ عن اللَّْحيانّي ، إذا ُشقَّ مقدَُّم أُذُنِها وُمَؤخَّ

بارُ  الِقبَالُ  واإِلْدباَرةُ ، ويقاُل لها  والدُّْبرة. القُْبلةو والّدِ

 : أَْسفَل األُذُِن ، والدَّبيُر : أَْعاَلها. القَبِيلُ و

ضا وَمْيُل النْفِس إليه. «في األَْرِض  القَبُول ثم يُوَضُع له»في الحِدْيِث : و  ، أَي الَمَحبَّة والّرِ

 النَّعيُم : بَدا عليه واْستَبَان فيه ؛ قاَل األَْخَطُل : تقَبَّلهو

ن  دح قـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ هتـ لـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ا  بـ عـــــــــــــيـــــــــــــم كـــــــــــــَبلـــــــــــــ   الـــــــــــــنـــــــــــــ 

ب      هـــــــــــَ ذح رائـــــــــــبـــــــــــُه مبـــــــــــاٍء مـــــــــــُ تح تـــــــــــَ حـــــــــــَ (4)ُمســـــــــــــــــــــــــِ
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 .يَْقبَْله به إذا َراَوَده على األَْمِر فلم أَْقبَلو أَْقبَلهو

 إِيَّاه ، فيتعدَّى إلى َمْفعوٍل ؛ ومنه قْوُل عاِمِر بِن الطُّفَْيل : أَْقبَْلتُهاو ، اْستَْقبَلَتْه الَماِشيَةُ الواِدي : قَبَلَتِ و

واِرضـــــــــــــــــــــــــــاً  نـــــــــــــًا وعـــــــــــــَ كـــــــــــــُم قـــــــــــــَ نـــــــــــــ  ـــــــــــــَ يـ غـــــــــــــِ ـــــــــــــح أَلَب  فـــــــــــــَ

ن  و      لـــــــــــَ بـــــــــــِ ِد  ألُقـــــــــــح رحغـــــــــــَ َر البـــــــــــَة ضـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح (5)اخلـــــــــــَ
 

  
َماح نَْحو القَْوم وإِبلَه أَْفواه الَواِدي : أَْسلََكها إِيَّاها. أَْقبَْلناو  الّرِ

 هكذا. َكالِمك ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، يَْنصبُه على الظَّْرِف ، ولو َرفَعَه على الُمْبتدإ والخبِر لجاَز ، ولكَن َرَواه عن العََربِ  قِبالَ  الَكِلَمةُ وهذه 

__________________ 
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.1)
 .«يقبر»( عن اللسان وابألصر 2)
 واألساس.( اللسان والتهذيب 3)
 ( اللسان.4)
 . واملثبت كاللسان... . وألوردن اخلير.. برواية : فألبغينكم املال 55( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 َكِلمتك ، كقْوِلك : ِحياَل َكِلَمتك. قِبالَ  وقاَل اللّْحيانيُّ : هذه كلمةٌ 

 .قِبالَه ْلهالطَّريَق أَي ُدلَّه عليه واْجعَ  فأَْقبِْله وَحَكى أَْيضاً : اْذَهْب به

 ، قاَل ابُن أَْحمر : قُبَالَته الِمْكَواةَ الداَء : َجعَْلتها أَْقبَلتو

ًة  د  َددحُت أَلــــــــــِ تــــــــــَ اعــــــــــَ  والــــــــــح كــــــــــَ ُت الشـــــــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــرِبــــــــــح

تُ و      ـــــــــــح ل ـــــــــــَ بـ ـــــــــــح اِواي  أَقـ كـــــــــــَ
َ

روِ  املـــــــــــ ـــــــــــعـــــــــــُ واَه ال ـــــــــــح (1)أَف
 

  
ةً أَماِمي فأَْقبَْلت وكنا في َسفَرٍ  ةً خْلِفي في المْشي. زيداً وأَْدبَْرته ، أَي َجعَْلته َمرَّ  وَمرَّ

ةً وَدبَْرته أُْخرى. (2)الحبَل  قَبَْلتو  َمرَّ

 الرْحِل : أَْحناُؤهُ الَمْشعوب بعُضها إلى بعٍض. قَبائِلُ و

 الشََّجَرةِ : أَْغصانُها. قَبائِلُ و

 .قَبيلَةٌ  وكلُّ قِْطعٍَة ِمن الِجْلدِ 

اِعي : قَبائِلَ  ورأَْيتُ   ِمن الطَّْيِر : أَي أَْصنافاً ِمن الِغْربان وغيِرِها وهو مجاٌز ؛ قاَل الرَّ

ت ُرداىَف فــــــــــــوقــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــن  ةرأَيــــــــــــح يــــــــــــلــــــــــــَ بــــــــــــِ  قــــــــــــَ

وُج      حـــــــــُ م  شـــــــــــــــــــــــَ وهـــــــــا َأحـــــــــَ عـــــــــُ دح (3)مـــــــــن الـــــــــطـــــــــرِي يـــــــــَ
 

  
 يْعنِي الِغْربان فوَق الناقَِة.

 : أَي أَْخالق ، عن اللّْحيانّي. قَبائِل وثَْوبٌ 

 أي ِرقَاع وهو مجاٌز. قَبائِل ْوٍب لهوأَتانا في ثَ 

ْلُو وأَداتُها ما َداَمْت على البِئِْر يُْعَمُل بها ، فإذا لم تكْن على البئِْر فلْيَستْ  القَبَلَةُ و شاُء والدَّ كةً : الّرِ  .بقَبَلَةٍ  ، محرَّ

 : الفأُْس والُموَسى. المقبلتانو

ْجلَْين ، وأَْنَشَد :، بالكْسِر ، ِشْبهُ فَ  الِقبالُ  وقاَل اللّْيُث :  َحجٍ وتَباُعٍد بيَن الّرِ

 وَفجا ِقبا ٌ َحنحَكَلٌة فيها 
أْي ؛ عن ابن األَْعَرابّيِ.: َسّيِ  الِقبالِ  ويقاُل : ما َرَزأْته قِباالً وال ِزباالً ؛ وقد ذُِكَر في َزبََل. ورُجٌل ُمْنقَِطعُ   ُء الرَّ

 الرُجُل ، كَكُرَم : صاَر قَبِيالً ، أَي َكِفيالً. قَبُلَ و

ْره. قِبَِله الرُجُل ِمن اْقتَبَلَ و  َكالماً فأَجاَد ، عن اللّْحيانّيِ ولم يُفَّسِ

 نَْفسه. قِبَِله قاَل ابُن ِسْيَده : إالَّ أَْن يُريَد ِمن

يَح. قَبِّلوها وقاَل ابُن بُُزْرَج : قالوا يَح ، أَي أَْقبِلُوها الّرِ  الّرِ

يَح بمْعناهُ ، فإذا قالوا قابِلُوهاو قاَل األْزهِريُّ : يَح فإنَّ أَْكثَر َكالِمهم اْستَْقبِلُوها الّرِ يَح. اْستَْقبِلوا الّرِ  بها الّرِ

 : َخَرَزةٌ َشبيَهةٌ بالفَْلَكِة تُعَلَُّق في أَْعناِق الَخْيِل. القَبِيلُ و

ْبدةُ. القَبِيلَةُ  بو َعْمرو : يقاُل للِخْرقَِة يُْرفَُع بها قَبُّ القَِميِص وقاَل أَ   ، والتي يُْرقَُع بها َصْدُره اللِّ

 الرُجُل أَباه إذا أَْشبَهه ؛ قاَل الشاِعُر : تَقَبَّلَ و

تــــــــــــهــــــــــــا لــــــــــــح بـــــــــــــ  قــــــــــــَ مـــــــــــا  تـــــــــــــَ طــــــــــــالـــــــــــَ ٍة ولــــــــــــَ  مــــــــــــن أُمــــــــــــ 

اُرهـــــــــا      ـــــــــهـــــــــا مخـــــــــِ واِ  مـــــــــن ـــــــــوزَِع يف اأَلســـــــــــــــــــــــح ن ـــــــــُ (4)ت
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 ةُ هنا : األُمُّ.واألُمَّ 

 وأَْرٌض ُمْدبَرةٌ : أَي َوقََع الَمَطُر فيها ِخَططاً ولم يكْن عاّماً. ُمْقبَلَةٌ  وأَْرضٌ 

 ، أَي ناِصيَتها وُعْرفها ، ألَنَّهما اللَّذان يَْستَْقبِالن الناِظَر. قُباِلها : َكثيَرةُ الشَّعَِر في القُبالِ  ودابَّةٌ أَْهَدب

ال : قد جاَء في حِدْيثو  منه. اْستَْقبَلَكَ  : ما ءٍ كّلِ شي قُبالُ و الدَّجَّ

كةً ، وهو الَكألُ في َمواِضَع ِمن األَْرِض. قَبَل بالضّمِ ؛ وقد يكوُن َجْمعُ  قُْبل الَجَداِول : أَوائِلُها وُرُؤُسها َجْمعُ  أَْقبالُ و  ، محرَّ

ء المعافِرّي الِمْصِرّي عن عبِد هللِا بِن َعْمرو وعقبَةَ بِن عاِمٍر ، وعنه اللَّْيُث بُن سْعٍد وابُن لَُهْيعة وأَْهُل ، كأَميٍر : َحيُّ بُن هانِى قَبِيلِ  وأَبو

 ُء.، وكان يُْخِطى 128ِمْصَر ويَْحَي بُن أَيوب ، َماَت َسنَة 

 ُمَضر.قْلُت : وَرَوى عنه أَْيضاً بْكُر بُن 

 وقاَل أَبو حاتٍِم : صاِدُق الحِدْيِث.

__________________ 
 ( اللسان واألساس.1)
 .«اجلبر»( اللسان والتهذيب : 2)
 واللسان والتهذيب. 26( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
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 وَوقََع في العُباِب : َحيُّ بُن عاِمٍر المعافِريُّ وهو َغلٌَط.

ك القَبَِليَّةُ و يِف.، محرَّ  ةً ، ِمن الناِس ما كانوا قَِريباً ِمن الّرِ

 والقَْهبَلةُ : الَوْجهُ ، والهاُء زائَِدةٌ ، وَسيَأتي للمصنِِّف في قَْهبََل.

ُجوا عليه قْولُه تعالَى :  قَْبل ونَقََل شْيُخنا عن جماَعٍة أَنَّ  َفَد َكِلماُت َربِّ )يُْستَْعمل بمْعنَى ُدْون وَخرَّ ، وَحَمَل عليه بعُضهم  (1) (قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ

 قْوَل بَشَّار :

ياان قـَبحرَ األُُذُن تـَعحَشُ  و   الَعاح َأحح
 انتََهى.

 .للقبولِ  : االْستِعدادُ  القَابِِليَّةُ و

حي القَابِلَة وأَبو النّْجِم الُمباَرُك بُن الَحَسِن الفََرِضيُّ ُعِرَف بابنِ  م أَجاَز له قاِضي الماِرْستان َمْسَموعاتَه ، عن قاِضي الَمارْستان واْبنُه عبُد الرَّ

 ِن ثابِِت بِن بُْنداِر.، وحدََّث بسبعة ابن مجاِهٍد عن علّيِ بِن عبِد السَّيِّد بِن الصبَّاغِ ؛ وأَُخوه أَبو القاِسِم ُعبيُد هللِا َسِمَع من يَْحَي ب

ين عليُّ بنُ   الِء ُمعاِصٌر الحاِفظ ابن حجٍر.البَْكريُّ أََحُد الفُضْ  قَبيلَةَ  والشْيُخ نُور الّدِ

ْحمن القَبائِليُّ شيٌخ ألبي عاِصٍم النَّبيل.  وعبيُد بُن عبِد الرَّ

 والقبليُّوَن : ِشْرِذَمةٌ في ِريِف ِمْصر.

 ، كُجَهْينَةَ ، نَْوٌع ِمن االْعتِماِم. القُبَْيلَةُ و

ْين محمٌد القَبُوليُّ ، قَبُولَةُ و ُث الشيُخ نُور الّدِ َمةُ الُمحّدِ  1160ماَت بَدْهلى َسنَة  ، بالفتحِ : ِحْصٌن َمنِيٌع بالِهْنِد ، وإليه يُْنَسُب شْيُخنا العالَّ

ْرفيِّين الِفْعل الُمضارع. الُمْستقبلو  عْنَد الصَّ

ى ، وبَشفَتَْيه قَبَّلَتْهو ى ، و قُْبلةُ  الُحمَّ  هو مجاٌز.الُحمَّ

 إسَمعيل. (2)، كِكتاٍب ، خاِدُم َسِعيِد بِن ُجبَْير ، َرَوى عنه بْشُر بُن  قِبَالٍ  وراشُد بنُ 

 بِن ُمبَاَرك بِْنُت علّي البزاز ، كُمْحِسنٍَة ، حدَّثَْت عن أَْحمدُ  ُمْقبِلَةُ  ، كُمْحِسٍن : َجبٌَل أَْعلَى َعاِزلَة ، وقد ذُِكَر في ع ز ل. وأََمةُ العَِزيزِ  ُمْقبِلٌ و

 بِن دّرك.

افِعّي ولم أَِجد له َوْجهاً. القَواِبيل : السَّابَاط ، والَجْمعُ  القَابولُ و  ؛ قاَل صاِحُب الِمْصباحِ هكذا اْستَْعَملَه الغََزالي في ُكتُبِه وتَبِعَه الرَّ

اغانيُّ وصاِحُب اللّساِن ؛ القَْبعَلَةُ  : [قبعل] إْقبال القََدِم ُكلِّها على األُْخَرى ، أَو تَباُعُد ما بَْيَن  وهو القَْبعَلَةِ  هو َمْقلوبو أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 الَكْعبيِن ، أَو َمْشٌي ضعيٌف ، أَو َمْشُي َمن كأَنَّه يَْغِرُف التُّراَب بقََدَمْيِه.

 في مْشيِه ويَتَقَْعبَل ، وَسيَأْتي ذِلَك في قَْعيََل. ْبعَليَتَقَ  يقاُل : َمرَّ 

 عن ثَْعلٍَب. َسواٌء ؛ به قَتَلو قَتَلَهُ  : [قتل]

زياَدةِ الباِء وأَظنُّه َرآه في بيٍت فحِسَب ذِلَك لُغَة ؛ قاَل : وإنما هو عْنِدي على  قاَل ابُن ِسْيَده ال أَْعرافُها عن غيِره وهي نادَرةٌ َغِريبةٌ ، قاَل :

 كقَْوِله :

َرأحَن ابلس َور َحاِجر ال يـَقح
 ُسوُد امل

بَضْرٍب أَو َحَجٍر أَو  أَماتَهُ  وهو بناٌء َمْوُضوٌع للتَّْكثيِر ؛ التَّْقتاُل القَتْلو ، نَقَلَهما الجْوهريُّ قاَل ِسْيبََوْيه : قَتاْلً وتَْقتاالً  وإنَّما هو يْقَرأْن السَُّور ،

 الفََرْزدق : (3)وأَّما قول  قاتِلَةٌ  ، والَمنِيَّة َمْقتولٌ  وذاكَ  قاتِلٌ  لٍَّة ؛ فهوُسّمٍ أَو ع
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 (4) ُ زايداً َعينِّ  قـََترَ قد 
 بعْن ألَنَّ فيه مْعنَى َصَرف. قَتَلَ  َعدَّى

ذِلَك ابُن جنّي عنه ، والنَّحويُّون يُْنِكُرون هذا َكراهيّة  ، بكسِر الَهْمَزةِ على الّشذوِذ َجاَء به على األْصِل ، َحَكى اْقتُل وَحَكى قطرُب في األَْمرِ 

ة بْعَد َكْسرة ال يحُجر بَْينهما إالَّ حرٌف َضِعيٌف َغْير َحِصْين. أََشدُّ الناِس َعذاباً »في آَخر : و «.الِقتْلَة فأَْحِسنوا قَتَْلتم فإذا»في الحِديِث : و ضمَّ

 أُبّي بنِ  كقَتْله وهو كاِفرٌ  قَتَلَه أََراَد َمن «نبيٌّ  قَتَلَه نبيّاً أَو قَتَل يوَم الِقياَمِة َمن

__________________ 
 .109( الكهف اآية : 1)
 .«مبشر» 1120/  3( يف التبصري 2)
 .«قوله»( ابألصر 3)
 ( اللسان وقبله فيه ا ومل أجده يف ديوانه :4)

 كـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــف تـــــــــــــــــــــــراين قـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــًا جمـــــــــــــــــــــــيّن 

 ؟أقــــــــــــــــــلــــــــــــــــــب أمــــــــــــــــــري  ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــره لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــبــــــــــــــــــطــــــــــــــــــن    
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ٍر ال كَمنح   َتطحهرياً له يف ا دِّ كماِعٍز. قـََتله َخَلف يوَم َبدح
َّلَه د للَكثْرةِ. كقَت  تَْقتيالً ، ُشّدِ

ً  َء ُخْبراً الشي قَّتَلَ  من المجاِز :و ا ؛ قاَل هللاُ تعالَى :  َعِلَمه وِعْلما  ماً.، أَي لم يُِحيُطوا به ِعلْ  (1) (َوما قَ تَ ُلوُه يَِقيناً )ِعْلماً تامًّ

اء : الضَّميُر هنا للِعْلِم ؛ َكما تقوُل : ً  قَتَْلته وقاَل الفرَّ ا في قَْوِله :  قَتَْلتهو ِعْلما أْي والحِديث. وأَمَّ فهو  (2) (َوما قَ تَ ُلوُه َوما َصَلُبوهُ )يَِقيناً للرَّ

 .السالمعليهلعيَسى ، 

اُج : المْعنَى ما جَّ  َء ِعْلماً ، تأِْويلُه أَي أَْعلَم ِعْلماً تاّماً.الشي أَْقتُل اعْلَمُهم يَِقيناً كما تقوُل أَنا قَتَلوا وقاَل الزَّ

 ، قاَل َحسَّاٌن ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : َمَزَجه بالماءِ  إذا الشَّرابَ  قَتَلَ  من المجاِز :و

ا  َرَددحهتــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــَ ين فـ تــــــــــــــــــــــَ  إن  الــــــــــــــــــــــجي انَولــــــــــــــــــــــح

تح      لــــــــــَ تــــــــــِ تَ  قــــــــــُ لــــــــــح تــــــــــِ را مل فــــــــــهــــــــــاهتــــــــــِ  قــــــــــُ تــــــــــَ قــــــــــح (3)تـــــــــــُ
 

  
ةِ ال قَتَلَك دعاٌء عليه أَي قُتِْلتَ  قْولُه : لَةٌ أَْوَرَدها األَْصبَهانيُّ في األَغاني بَسنَِد والَحريِريُّ في درَّ ةٌ مطوَّ غََواص هللاُ ِلَم َمَزْجتها. ولهذا البَْيِت قصَّ

 ُد القاِدِر البَْغداِدّي في حاِشيَتِه علي الشْرحِ الَمْذكوِر.، وابُن ِهَشام في شْرحِ الكْعبيِة ، وأَْوَسعها شْرحاً الشيُخ عب

 الَخْمَر قَتاْلً : َمَزَجها فأََزاَل بذِلَك ِحدَّتها ، قاَل األَْخطُل : قَتَلَ  ويقاُل :

لــــــــــوهــــــــــافــــــــــقــــــــــلــــــــــُت  تــــــــــُ هـــــــــا  اقـــــــــــح زَاجـــــــــِ  عــــــــــنــــــــــكــــــــــُم مبــــــــــِ

ب  هبــــــــــا و      تــــــــــولــــــــــةحــــــــــُ قــــــــــح رحــــــــــا  مــــــــــَ تــــــــــَ قــــــــــح (4)تـــــــــــُ
 

  
 وقاَل ُدَكْين :

َق  من  توَلةِ ُأسح َقح
 (5) الَقواِترِ  امل

 .قِتالٍ  ، بزياَدةِ الياِء في وقِيتاالً  ُمقاتَلَةً و ، بالكسِر ، قِتاالً  قاتَلَهَ و بحدَّتها. القَواتِل أَي ِمن الُخمور الَمْمزوَجة

 قاَل الجْوَهِريُّ : وهو ِمن َكالِم العََرب.

 فَُّروها في أَْفعَْلت إِْفعاالً.وقاَل ِسْيبََوْيِه : َوفَّروا الُحروَف كما وَ 

ةُ منه. القَتْلِ  وهي الحالَةُ ِمن «، الِقتْلَة فأَْحِسنوا» الحِدْيث : ؛ ومنه ُسوٍء بالكسرِ  قَتَلَهُ قِتْلَةَ  يقاُل :و  ، وبالفَتْح المرَّ

حاحِ : الُمقاتِلُ و ؛ وفي بعِض النسخِ  (6) الُمقاتِلُ  بِالكسِر : العَُدوُّ  الِقتْلُ و ؛ وأَْنَشَد  أَْقتالٌ  ج العَُدوُّ ؛ الِقتْلُ  بزياَدةِ واِو العَْطف ؛ والذي في الّصِ

قَيّات :  البِن قَْيس الرُّ

َؤيٍّ و  ــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــِن ل رِب رتايب عــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــامــــــــــــــــــِ  اغــــــــــــــــــح

تــــــــــــــــــــــا يف بــــــــــــــــــــــالٍد كــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــريِة      (7)األَقــــــــــــــــــــــح
 

  
ديقُ  أَْيضاً : الِقتْلُ و  النظيُر. أَْيضاً :و ِضدٌّ. فهو الصَّ

. أَْيضاً :و  ؛ يقاُل : هما قِتاْلن وِحتْنان. الِمثْلُ  أَْيضاً :و ابُن العَّمِ

ُب. أَْيضاً :و ً و الشُّجاُع الُمجرَّ  .أَْقتالٌ  وغيِره ، وَجْمُع الكلِّ  قِتالٍ  في الِقْرنُ  أَْيضا

 عاِلٌم به. أَي َشرٍّ  لَِقتْلُ  إنَّهو

تين : َجْمعُ  القُتْلُ و ّمِ وبضمَّ  ، من أَْبنيِة الُمبالَغَِة. القَتْلِ  لَكثيرِ  ، كَصبُوٍر ، قَتُولٍ  بالضَّ
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َضهُ  أَْقتَلَهُ و أَي  تَْلتِنيأَقْ  خاِلُد بُن الَوليِد : قَتَله قَْوُل ماِلِك بِن نَُوْيرة ، َرِضي هللاُ تعالَى عنهُ الْمَرأَتِه يومَ  وأَْصبَره عليه ؛ ومنه (8) للقَتْلِ  َعرَّ

ْضتِني بُحْسن َوْجهك جها خاِلٌد بْعدَ  للقَتْل َعرَّ ؛  ، فأَْنَكَر ذِلَك عبُد هللِا بُن ُعَمر َمْقتَِله بُوجوِب الدَّْفع عنك والُمَحاَماة عليك ، وكانت َجِميلةً وتزوَّ

ْضته للبَْيعِ.  وِمثْلُه : أَبَْعُت الثَّْوب إذا َعرَّ

__________________ 
 .157ساء اآية ( الن1)
 .157( النساء اآية 2)
 والصحاح. 57/  5واللسان واألساس واملقايي   181( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان وقبله فيه :5)

 أسق  براوو  الشباب اخلاضرِ 
 هـ. عطف اوعل  هامشه : ويف بع  النسخ العدو املقاتر ا بدون حرف ال« العدّو واملقاترُ »( يف القاموس : 6)
 واللسان واألساس والصحاح. 208( ديوانه ص 7)
ا هــــــــ  ( عل  هامش القاموس : واسم الفاعر مقتر ا كمحسن ا واسم املفعو  ا كمكرم ا وقوهلم هذا الكالم مثاًل مقتر ابلضم لي  خطب ا ا8)

 نصر.
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بُ  ، الُمقَتَّلُ و  لألُُمور والعاِرُف بها ؛ عن أَبي َعْمرو. كُمعَظٍَّم : الُمَجّرِ

 ؛ قال امرُؤ القَْيِس : ُمقَتَّلٌ  ؛ وكذِلَك : رُجلٌ  الِعْشقُ  قَتَلَهُ  الذي بالحّبِ ؛ وقيَل : هو من القُلوِب : الُمَذلَّلُ  الُمقَتَّلُ و

َميحِك يف َأعحشاِر قـَلحب   (1) ُمَقت رِ بَسهح
س بذِلَك الِفْعل كالناقةِ  الُمقَتَّلُ  لبَْيت.وقاَل أَبو الَهْيثم في تْفسيِر هذا ا َّلة العَْوُد الُمَضرَّ الُمَذلَّلَِة لعََمل ِمن األَْعماِل وقد ِريَضْت وذُلِّلَْت  الُمقَت

دت.  وُعّوِ

 ، كما في األَساِس. اْستََماتَ  ِمثْل للقَتْلِ  اْستَْسلَم اْستَْقتَلَ و

ٌ  قَتِيلٌ  رُجلٌ و ألَنَّك تَْسلُك بها َطريَق االسِم ،  بقَِتيلَةٍ  بَنِي فالٍن ؛ وكذِلَك : َمَرْرت قَتيلَةُ  لم تُْذَكِر المرأَةُ فهِذه ، وإن َمْقتولَةٌ و َمْقتولٌ  ، قَتِيلٌ  وامرأَة

حاحِ.  كذا في الّصِ

 قاَل اللّْحيانِيُّ : قاَل الِكسائيُّ يجوُز في هذا طْرَح الهاِء وفي األّول إْدخال الَهاء.

ا يَْستِوي فيه الُمذكَّر والُمَؤنَّث وال تَْلحقه ونَقََل الشيُخ  التاُء فَِعيل بمْعنَى عبُد القاِدِر البَْغداِدّي في حاِشيَِة الكْعبيِة ما نَّصه : قاَل الرضي وممَّ

ٍل قد يُْحمل عليه فتَْلحقه التاُء مع ِذْكِر فالٍن وَجرْيحته ولَشبَهه لَْفظاً بفَِعيٍل بمْعنَى فاعِ  قَتِيلَة َمْفعول إالَّ أَن يُْحَذَف َمْوُصوفه نَْحو هذه

ٌ  الَمْوصوِف أَْيضاً نَْحو :  ، كما يُْحمل فَِعيل بمْعنى فاِعٍل عليه فتُْحَذف منه التاُء نَْحو ِمْلَحفة َجديٌد ، انتََهى. قَتِيلَةُ  امرأَة

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : قاتِلَةٌ  أَي قَتولٌ  امرأَةٌ و

و  تــــــــــــُ ــــــــــــَ ا  قـ ك وِإلــــــــــــ  تــــــــــــح هــــــــــــا َرمــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ نـ ــــــــــــح يـ  بــــــــــــعــــــــــــَ

ا      يـــــــــوهنـــــــــُ الُت عـــــــــُ واد الـــــــــقـــــــــاتـــــــــِ هـــــــــاُم الـــــــــغـــــــــَ (2)ســــــــــــــــــــــِ
 

  
 ِن ُحَصْين.وهو لُمْدرك ب

حاحِ ، وقيَل بَِقيَّةُ النَّْفِس. بَِقيَّةُ الِجْسمِ  أَْيضاً :و ، كَسحاٍب : النَّْفسُ  القَتالُ و ةُ. أَْيضاً :و ، كما في الّصِ  قَتالٍ  قاَل الجْوَهِريُّ يقاُل : ناقةٌ ذاتُ  القُوَّ

ِة : مَّ  إذا كانت َوثِيقَةً ؛ َزاَد غيُره : ُمْستَِوية الَخْلِق ، وأَْنَشَد لذي الرُّ

ــــــــــــا  ي  َأين وبــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــن ي اي مــــــــــــَ مــــــــــــِ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  أمل تـ

اًل      َ  حنــــــــــَح لــــــــــح َن اجلــــــــــَ َدعــــــــــح هــــــــــاٍو يــــــــــَ امــــــــــَ اهلــــــــــُ تــــــــــَ (3)قـــــــــــَ
 

  
ريُد أَنَّها وإِن ُهِزلَت فإِنَّ َعَملَها باٍق ؛ وقيَل : ِإذا بَِقي منه بْعد الُهزاِل غلظ أَْلواح فإِنَّما يُ  القَتَال وكذِلَك الَكتَاُل بالكاِف ، فإِذا قيَل : ناقةٌ بها بَِقيَّةُ 

 .(4)قذاف  ؛ قاَل ابُن ُمْقبٍِل :

 الَقَتا من الِعيِديِّ ابقيِة 
مِّ  الرُجُل ، اْقتُتِلو اء عن الِكسائّي ، قاَل : وال يقاُل في هذين إِالَّ  الِعْشُق أَو الِجنُّ  قَتَلَه : إِذا بالضَّ ،  قُتِل ، أَي وفيَما َعَداهما اْقتُتِل ؛ َحَكاه الفرَّ

.  نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 .اْقتُتِل النِّساء ، ال يقاُل في هذين إِالَّ  اْقتَتَلَتْه الِجنُّ ، وكذِلكَ  قَتَلَه ِعْشُق النِّساء أَو قَتَله فالنٌ  اْقتُتِلَ  وفي المْحَكِم :

ِة : اْقتُتِلو الِجنُّ ، اْختَبَلَته ، اْقتَتَلَتهو ُجنَّ ، اْقتُتِل وقاَل أَبو َزْيٍد : مَّ حاً ؛ قاَل ذو الرُّ  الرُجُل : َعِشَق ِعْشقاً ُمبَّرِ

ن َأن  ُرٌ  حــــــــــاَولــــــــــح نــــــــــهِإذا مــــــــــا امــــــــــح لــــــــــح تــــــــــِ تــــــــــَ قــــــــــح  يـــــــــــَ

ر      فــــــــــوس وال َذحــــــــــح نــــــــــٍة بــــــــــا الــــــــــنــــــــــ  ال ِإحــــــــــح (5)بــــــــــِ
 

  
. قَتَلَه قَْول أَبي ُعبَْيد ، وقد قالُواهذا   الِجنُّ

حاحِ ، وقيَل : تََهيَّأَ وَجدَّ. تأَنَّى إِذا لحاَجتِه فالنٌ  تَقَتَّلَ و  لها ، كما في الّصِ

َّلَتِ و  وتكسَّرت ؛ وقيَل ؛ إِذا َمَشْت ِمْشيَةً َحَسنة ؛ قاَل الشاِعُر : تَثَنَّتْ  إِذا المرأَةُ في ِمْشيَتِها تَقَت

تِ  لـــــــــــح تــــــــــــ  يند حـــــــــــىت ِإذا مـــــــــــا  تـــــــــــقـــــــــــَ تـــــــــــِ لـــــــــــح تــــــــــــَ  قــــــــــــَ

ِك      واســـــــــــــــــــــِ ر الــــنــــ  عـــــــح ِت مـــــــا هـــــــذا بــــفــــِ كـــــــح (6)تــــنســــــــــــــــــ 
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__________________ 
 ( من معلقته ا وصدره :1)

 ما ذرفت عينا  إاّل لتضر يبو 
 لصحاح ومل ينسبه.( اللسان ونسبه ملدر  بن حصا ا وا2)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب ا وبعده يف اللسان.3)

 أحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــنـــــــــــــــك الـــــــــــــــنـــــــــــــــفـــــــــــــــ  حـــــــــــــــىت كـــــــــــــــبنـــــــــــــــين 

ا      ؟أانجــــــــــــــيــــــــــــــك مــــــــــــــن قــــــــــــــرٍب فــــــــــــــيــــــــــــــنصــــــــــــــــــــــــــــاح ابهلــــــــــــــُ
  

 والبيت بتمامه يف اللسان.« ذعرت ِبوس هبلة قذاف قوله قذاف ا شطره األو  هكذا :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 واألساس. 57/  5واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   487ديوانه ص ( 5)
 والتهذيب. 56/  5( اللسان والصحاح واملقايي  6)
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 في ِمْشيَتِها. تَقَتَّل وقاَل أَبو ُعبَْيد : يقاُل للمرأَةِ هي

 قاَل األَْزهِريُّ : مْعناه تََدلُّلها واْختِيالها.

ِّلونَ  يقاُل أَْيضاً :و قد يُْدَغمو ألَنَّ التاَء غيُر الزَمٍة ، (1) ولم يُْدَغمْ  واِحٍد ، بمْعنىً  اْقتَتَلواو تَقاتَلواو َّلوا يُقَت بنَْقِل َحَرَكة التاِء إِلى القاِف فيهما  قَت

ومنهم َمْن يْكِسر  (2)تَاَدة واألَْعَرج : إِاّل َمْن َخطَّف الَخْطفَةَ وتصديُق ذِلَك قِراَءةُ الَحَسن البَْصرّي وقَ  وبحذِف األَلِف ألَنَّها ُمْجتَلَبَةٌ للسُكوِن.

لِ  القاَف فيهما الْلتِقاء السَّاِكنَْين ، ٍث ، ُمقَتِّلٌ  والفاِعُل من األَوَّ ،  وأَْهُل مكَّةَ  أَي مع ضّمِ الميِم ؛ ، بكسِر القافِ  ُمِقتِّلٌ  ومن الثاني ، كُمَحّدِ

ِّلٌ  يقولونَ  َحَرَسها هللاُ تعالَى ، ةَ. ُمقُت مَّ ةَ الضَّ مَّ  يُتْبعوَن الضَّ

ةَ ال مَّ فين يُريُدوَن ُمْرتَِدفِين أَتْبَعُوا الضَّ حاحِ والعُبَاِب.قاَل ِسْيبََوْيه : حدَّثَني الَخِليُل وَهُرون أَنَّ ناساً يقولُوَن ُمُرّدِ ةَ ، كذا نَصُّ الّصِ مَّ  ضَّ

ْنساُن  قُتِلَ  قَْولُه تعالَى :و اُء. لُِعنَ  أَي (3) ما أَْكفََرهُ اإْلِ  ، قالَهُ الفرَّ

الذي هو الُمحاَربَة بَْين اثْنَْين ؛ وَسبِيُل فاَعَل  الِقتالِ  أَنّى يُْصَرفون ، وليَس هذا ِمن لَعَنَهم ، أَي (4) (َأىّن يُ ْؤَفُكونَ ) هللاُ  قاتَلَُهمُ  قْولهُ تعالَى :و

 أَن يكوَن بَْين اثْنَْين في الغاِلِب ، وقد يرد من الواِحِد كَسافَْرت وطاَرْقت النَّْعل.

 ، ويقاُل : عاَداهُ ، ويقاُل : لَعَنَه. قَتَلَه هللاُ أَي قاتَلَه وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : مْعنَى

ب ِمن الشي قاَل ابُن األَثيرِ  ر في الحِدْيث وال يْخُرج عن أََحِد هذه الَمعانِي ، قاَل : وقد يرد بمْعنَى التَّعَجُّ ِء كقَْوِلهم : تَربَْت يَداهُ ، : وقد تَكرَّ

 .«هللاُ َسُمرة قاتَلَ » عنههللارضيقَْوُل ُعَمَر  قاَل : وقد ترُد وال يُراُد بها ُوقوُع األَْمِر ، ومنه

 العَيِيُّ  ( :6) ، َكِقثَْولٍّ  الِقتَْولُّ و .القَتْل بمْعنَى قِتالٍ  قِْبلَتِك وليَس كلُّ  (5)أَي دافِْعه من  «فإِنَّه َشْيطان قاتِْله»لماّر بَْين يََدي الُمَصلِّي : في حِدْيث او

 ، لُغَةٌ في الُمثَلَّثَِة أَو لُثْغَة. الُمْستَْرِخي الفَْدم

ْوا قدو  ، وإِيَّاها َعنَى األَْعَشى : ، كَحْمَزةَ  قَتْلَةَ  َسمَّ

نح  ك مـــــــــــــِ تـــــــــــــح ـــــــــــــَ ةشـــــــــــــــــــــــــــاقـ لـــــــــــــَ ـــــــــــــح تـ ـــــــــــــَ ا  قـ الهلـــــــــــــُ  َأطـــــــــــــح

ِر      ر ِإىل حـــــــــــــــائـــــــــــــــِ رتِّ فـــــــــــــــالـــــــــــــــُوتـــــــــــــــح (7)ابلشـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
يق ، قَتْلَةُ و ّدِ  ُجَهْينَةَ. ِمثْل قُتَْيلَةُ  ُربَّما قيَل فيهاو بْنُت عبِد العُزى أُمُّ أَْسماء اْبنَة أَبي بْكٍر الّصِ

عدَّةُ نِْسَوةٍ َعَربيَّات ، اْختُِلَف في  قِتالٍ  بُن يَْربوعٍ من ولدهما جماَعةٌ ؛ وأُمُّ  قِتالُ و بُن أَنف الناقَِة ؛ قتالُ  منهم : ِكتابٍ  ِمثْل قِتَالُ  أَْسمائِهم :ِمن و

َدةِ وهو الَمْشهو قِتالٍ  أُمِّ   ُر.الذي َوقََع ِذْكُرها في البَُخاِري فقيَل هكذا ، وقيَل بالموحَّ

 الِكالبيُّ ِمن ُشعَرائِهم. القَتَّالُ  منه َشدَّادٍ  ِمثْلُ و

 ُزفََر. : ِمثْل قُتَلو

 أَِميٍر. : ِمثْل قَتِيلُ و

اك ، وعنه بعَْلقََمةُ بُن مْرثٍد وهو أَْكبَر منه وإِْبراهيُم بُن أَْدَهم  بُن َحيَّاَن اإِلمامُ  ُمقاتِلُ  أَبو بْسطامو الخزاعيُّ البلخيُّ عْن ُمجاِهد وعْرَوةَ والضَّحَّ

ُر الضَّعيفُ  البلخيُّ  بُن سليمانَ  ُمقاتِلُ و ، وُدواْل ُدْوْز لَقَُب واِلِده ؛ بُن ُدواْل ُدْوْز أو ُهما واِحدٌ  ُمقاتِلُ و وابُن الُمباَرك ، ثِقَةٌ صاِلٌح : كذَّبَه  الُمفَّسِ

آَخُر تابعيٌّ غيُر َمْنسوٍب ،  ُمقاتِلُ و عن َعْلقَمةَ بِن مْرثٍد ، َضعيٌف ؛ بُن قَْيٍس  ُمقاتِلُ و اليمامّي عن ُمجاِهد ؛ بُن الفَْضلِ  ُمقاتِلُ و غيُره ؛و َوِكيعٌ 

ثوَن.  ُمحّدِ

 ٍء ، وعنه ماِلُك بُن مغول ثِقَةٌ.ح بِن هانىبُن بَِشير العجليُّ عن ُشَريْ  ُمقاتِلُ  وفاتَهُ :

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، قاَل َمْنظوُر بُن َمْرثَد : قَتَالَىو قَتْلىو القُتاَلُء ، عن ِسْيبََوْيه ، القَتِيلِ  َجْمعُ 
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ِرَب اأَلوحصـــــــــــــــــــــــــــــــاِ   مـــــــــــــــــًا تـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــظـــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــَح

رَت      تـــــــــاىَل َوســـــــــــــــــــــــح يـــــــــم الـــــــــبـــــــــاِد   الـــــــــقـــــــــَ (8)كـــــــــاهلَشـــــــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 هـ. ( عل  هامش القاموس : يف بع  النسخ : وإن مل يرغم ا بزايدة إن ا واألو  أوضح ا فليتبمر ا1)
 .10( سورة الصافات اآية 2)
 .17( سورة عب  اآية 3)
 .30( سورة التوبة اآية 4)
 «عن»( اللسان : 5)
(6.  ( القاموس : َكِعثـحَو ٍّ
 واللسان.« إىل حاجر»برواية :  92( ديوان ط بريوت ص 7)
 [.«حاِجرِ »كذا ابألصر ا واللسان ]( 8)
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 .قَتْلى ونِْسَوةٌ  جمَع السَّالَمة ألَنَّ ُمَؤنَّثه ال تَْدخلُه الهاُء : قَتِيل وال يجمعُ 

ُجِل بْين فَكَّْيه أَي َسبَب َمْقتَلُ  وِمن أَْمثاِلهم :  ِلَسانه. قَتْله الرَّ

حاحِ : الذين يَْصلحون الِقتالُ  لتاِء : الذين يَلُون، بكسِر ا الُمقاتِلَةُ و  .للِقتالِ  ؛ وفي الّصِ

ه. قَتَلَ و ً  اْقتُلواو هللاُ فالناً فإِنه كذا أَي َدفََع هللاُ َشرَّ واْحِسبُوه في ِعداِد َمْن َماَت وَهلَك ، وال تَْعتَدُّوا بَمْشَهده  قُتِل هللاُ ، أَي اْجعَلوه كَمنْ  قَتَلَه فالنا

جوا على قَْوِله ؛ ومنهوال  ، أَي أَْبِطلوا َدْعوته واْجعَلوه كَمْن قد َماَت. «األَِخيَر منهما فاْقتُلوا إِذا بُويِع الَخِليفَتَْين»الحِدْيث :   تُعَّرِ

 .َمْقتَل ، واِحُدها قَتَلَتْه اإِلْنساِن : الَمواِضُع التي إِذا أُِصيبت منه َمقاتِلُ و

 أَرٌض جاِهلَها. قَتَلتو أَْرضاً عاِلُمها قَتَل ُعبَْيدة ِمن أَْمثاِلهم في المْعِرفِة وحمِدهم إِيَّاها :وقاَل أَبو 

يت : يقاُل هو ّكِ  ُء الناَس.الشَّتَوات أَي يُطِعم فيها ويُْدفِى قاتِلُ  وقاَل ابُن الّسِ

ّيِ ، عن اب (1)َغِليلَه : َشفَاهُ  قَتَلَ و  ِن األَْعَرابّيِ.فََزاَل َغِليلُه بالّرِ

 الرُجُل للمرأَةِ : َخَضَع. تَقَتَّلو

 : ُمَذلَّلَة ، قد ِريَضْت. ُمقَتَّلة وناقَةٌ 

 : الَخْمرةُ ُمِزَجت بالماِء حتى َذَهبَت شدَّتُها. الَمْقتولَةُ و

 الَمْكُدوُد. الُمقَتَّلُ و

 : َذلوٌل بالعََمِل ؛ قاَل ُزَهْير : ُمقَتَّل وَجَملٌ 

رحيَبح  ين  يف غــــــــــــــَ يــــــــــــــح ةٍ كــــــــــــــَبن  عــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ــــــــــــــ  تـ قــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

ا      قـــــــَ حــــُ ًة ســــــــــــــــــُ نـــــــ  قــــي جــــَ ِح َتســــــــــــــــــح (2)مــــن الــــنــــواضــــــــــــــــــِ
 

  
َّلَتِ و  المرأَةُ للرُجِل : تََزيَّنَت. تَقَت

 في األَْمِر : َجدَّ فية. اْستَْقتَلو

 : الِجْسُم واللَّْحم. القَتَالو َسه وفَأََده.، كما نقوُل َصَدره ورأَ  قَتَالَه : أََصابَ  قَتَلَهو

 الناقِة : َشْحُمها ولَْحُمَها. قَتَالُ و

. قَتُولُ و  ، كَصبُوٍر : ِمْن أَْسمائِِهنَّ

ومِ  الِقتالِ  : َمْعركةُ  الَمْقتَلَةُ و  عظيمةٌ. َمْقتَلَةٌ  ، ويقاُل : كانَت بالرُّ

 .قاتِلٍ  إِْخوتك محّركةً َجْمعُ  قَتَلَةُ  وهم

. َمقاتِلَكَ  ويُقاُل : َولِّني  أَي َحّول َوْجَهك إِليَّ

يِف باإِلْطعاِم. قاتَلَ و  جوَع الضَّ

 ، كُمعَظٍَّم : لَقَُب ُمعاِويَة بِن حصِن بِن حذيفَةَ بِن بدٍر الفََزارّي. ُمقَتَّلٌ و

اهُد ، بفتحٍ فسكوٍن ، ِمن أَْهِل قْرطبَةَ ، قََرأَ على مكّيِ بِن أَبي طاِلبٍ   .502 ، وَماَت َسنَة وعبُد هللِا بُن سعيِد بِن حكيٍم الَمْقتَليُّ الزَّ

اجِ بِن أَبيَحدَّث عن قَتْلَةَ  ومحمُد بُن أَبي حمن بِن َمْيسرةَ ؛ ومحمُد بُن الحجَّ حمن بِن أَبي هالٍل عن أَبي  قَتْلَةَ  ه عبُد الرَّ الخوالنيُّ عن عبِد الرَّ

 ُهَرْيرةَ.

عبِد هللِا بِن حوالَةَ ، وعنه خالُد بُن الشَّرعبّي العني ، كُجَهْينَةَ ، ُمْختَلَف في صْحبَتِه اْسُمه َمْرثَد بُن َوَداَعة َرَوى عن عبِد هللِا بِن  قُتَْيلَةَ  وأَبو

 َمْعدان.
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، ومحلُّه ق ع ل ، وهكذا  لم يُبَْر بَْرياً َجيِّداً ، أَو هو تصحيُف الُمْقتَِعلِّ  الذي السَّْهمُ  وهو .(3): أَْهَملَه الجماَعةُ  ، كُمْشَمِخرٍّ  الُمقَثِْعلُّ   :[قثعل]

اغانيُّ على الصَّواِب هناك ،   وكذا صاِحُب اللّساِن ، ومنه قَْوُل لبيٍد :نَقَلَه الصَّ

بـــــــــــاً  قـــــــــــًا صـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــِ ُت الـــــــــــقـــــــــــوَم ِلشـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح  فـــــــــــَرمـــــــــــَ

ّر      عـــــــــــِ تـــــــــــَ قـــــــــــح
ُ

ِر وال ابملـــــــــــ (4)لـــــــــــيـــــــــــ  ابلـــــــــــُعصـــــــــــــــــــــــــح
 

  
كاً فيه  ه في ِحذائِه يحقِّق ، كما َسيَأْتي ذِلَك في مْوِضِعه وفيه تَْحِقيٌق يأْتي في قَْعبََل قَريباً ، ثم رأْيُت صاِحَب اللّساِن أَْوَرَده ُمَشّكِ ورأَْيت بخّطِ

ل ذِلَك.  هكذا هو َمْكتوٌب فتأمَّ

__________________ 
 ( اللسان : سقاه.1)
 واللسان. 40( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«قعثر»( كذا وقد ذكرت يف اللسان يف مادة مستقلة ا وذكر اجلوهري يف مادة 3)
 ومثله يف الصحاح.« عرابملقث»واللسان وفيه :  147( ديوانه ط بريوت ص 4)
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 : وهو العَييُّ الفَْدم الُمْستَْرِخي ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد : ، كِعثَْوّلٍ ِزنَةً ومعنًى الِقثَْولُّ  : [قثل]

ىًت  ينِّ كــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ َو ِّ ال حَتحســــــــــــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــح  قــــــــــــــــــِ

رِّ      تـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ
ُ

ة املـــــــــــــ لـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ِر الـــــــــــــثـ (1)َرثٍّ كـــــــــــــحـــــــــــــبـــــــــــــح
 

  
ي : وأَْنَشَد أَبو زْيٍد أَْيضاً :  قال ابُن بَّرِ

ال  و  عــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــاُن واِشــــــــــــــــــــحَ بــــــــــــــــــــح َر الضــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  ِشــــــــــــــــــــَ 

َوال  و      ثــــــــــــــح قـــــــــــــًا قـــــــــــــِ (2)كـــــــــــــان شــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــخـــــــــــــًا محـــــــــــــَِ
 

  
، وقد ذُِكَر في ب ل  قِثَْولٌّ  قُْلقُل وصاِحبُك هذا ِعثَْولٌّ  (3)قاَل أَبو الَهْيثم : قاَل أَبو لَْيلى األْعَرابّيِ لي ولصاِحٍب لي ُكنَّا نَْختِلف إليه : أَْنت بُْلبُل 

 ل.

ْخمُ  : الِقثَْولُّ و  الَكثيُف. ِعْذُق النَّْخِل الضَّ

 يقاُل : أَْعَطْيته قِثَْوالً ِمن اللّْحم. بَْضعَةُ الكبيَرةُ من اللَّحِم بعظاِمها.ال الِقثَْولُّ  قاَل أَبو زْيٍد :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اللّْحيِة أَي كبيُرها. قِثَْولُّ  رُجلٌ 

كُ  ، بالفتحِ ، وكعَِلَم قَْحالً  ، بالضِم ، كَمنََع ، قُحوالً  العُْود والجْلد ، قََحلَ  : [قحل] اغاني : الفَ  أَو يَُحرَّ تْح عن الجْوَهِرّي ، والتّْحريك عن الصَّ

 إذا يَبَِس.

 من البُْؤِس والِكبَر ، وهو مجاٌز. قُحوالً : يَبَِس ِجْلُدهُ على َعْظِمهِ  ، عن ابِن األْعَرابِّيِ ، كعُنِيَ  ، قُِحلَ و

 .قاِحلٌ  قُحوالً ، ِكالُهما يَبَِس ، فهو قُِحلَ و قُحوالً ، يَْقَحل ءُ الشي قََحلَ  وفي المْحَكِم :

لَ  جْلُده قَِحلَ و َل على البََدِل عن يَْعقوب. كتَقَحَّ  وتَقَهَّ

 وقَِفَل قُفُوالً إذا يَبَِس. قُُحوالً  الرُجلُ  قَِحل وقاَل أَبو ُعبَْيد :

 وفي حِدْيث َوْقعة الَجَمل :

 َقَحرح كيف نرد  شيحَخكم وقد 
ْلف أَْقَحلَت تَتَابعْت على قَُرْيش ِسنُو جْدٍب قد: » (4)حِدْيث االْستِْسقَاء  أَنا ، ومنه أَْقَحْلتُهو جْلُده.أَي َماَت وَجفَّ  أَي أَْهَزلَت الَماِشيَة  «الّظِ

 وأَْلَصقت ُجلوَدها بِعظاِمها ، وأََراَد ذات الظَّْلِف.

لُ و ُجُل اليابُِس الِجلِد السَّّيِ  الُمتَقَّحِ . حالِ ُء ال: الرَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

الناُس على عْهِد َرُسول هللِا ،  قََحل»الحِدْيث :  من الُهزاِل والبِلَى ؛ ومنه يَبَِس جْلُدهُ على َعْظِمهِ  : قََحالً  ، الشَّيُخ ، كفَِرحَ  قَِحلَ و

 .«وسلمعليههللاصلى

 أَي يَبِسوا ِمن شدَّةِ القْحِط.

ِمن الباب  قاِحلٌ  فهو ، يَْعنِي الذَّكر أَي حتى يَْيبََس ؛ خيٌر ِمن أَن يسأََل الناَس في نِكاحٍ  يَْقَحل يَْعصبُه أََحُدكم بِقّدٍ حتىفي الحِدْيث : ألَْن و

ِل ، ٌ أَي ُمِسّن ، وكذِلَك امر كِجْرَدْحلٍ  بكسِر الَهْمَزة اْنقَْحلَ و ِمن الباِب الثاني ، ، بالفتحِ ، وكَكِتفٍ  قَْحلٌ و األَوَّ  ، وأَْنَشَد األْصَمِعيٌّ : إِْنقَْحلَةٌ  أَة

الملّا رأَتحين َخَلَقاً   (5) إنـحَقحح
لإِللحاِق بَما اْقتََرَن بها من النُّوِن ِمن باِب ِجْرَدْحل ، وِمثْلُه  إِْنقَْحل في البَعيِر ؛ قاَل ابُن جنِّي يَْنبغي أَْن تكوَن الَهْمزة في اإِلْنقَْحل وقد يقاُل :

 َوْحده. إِْنقَْحالً  عنهم ِمن قْوِلهم رُجٌل إِْنَزْهٌو وامرأَةٌ إِْنَزْهَوةٌ إذا كانَا ذَوي َزْهٍو ، ولم يَْحك ِسْيبََوْيه ِمن هذا الَوْزن إالَّ ما ُرِوي 

. الَزَمه : قاَحلَهُ ُمقاَحلَةً و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ
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  ُجلُودها فتَموُت.يُِصيبُها فتَِجفَّ  كغُراٍب : داٌء في الغَنَمِ  ، القَُحالُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْبِط ، وِمثْلُه في العُبَاِب وا القَْحلُ  لتَّْبصيِر ، وأَْوَرَده المصنُِّف بُن َعيَّاش الذي قَتََل يَِزيَد بَن الُمَهلَِّب ، وقَتَلَه يَِزيُد ، هذا هو الصَّواُب في الضَّ

فه.« ف ح ل»في   فَصحَّ

ٌث َرَوى عن سالِم بِن عبِد هللِا بِن ُعَمَر ، ومنهم َمْن َضبََطه بالفاِء أَْيضاً. : القَْحل وسعيُد بنُ   محّدِ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح وفيها : ال  عليين.1)
 ( اللسان.2)
 .«قا  يف اللسان : والقلقر والبلبر اخلفيف من الرجا »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 سان : حديث استسقاء عبد املطلب.( الل4)
 ( اللسان.5)



14610 

 

 : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. قَْحَزلَه قَْحَزلَةً  : [قحزل]

 البالغ.وتَقَْحَزَن أَي وقع وال يخفى ما في سياق المصنِّف من القُصور  تَقَْحَزلَ  حتى وَضَربَهُ  كقحزنه قال أَْسقََطه وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : أَي

 كالقَْحَزنِة ، كذا في العُبَاِب. : العصا القحزلةو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أََكلَه أَْجَمع ؛ أَْوَرَده صاِحُب اللِّساِن وأَْهَملَه الجماَعةُ. قَْحفَلَهو ما في اإِلناءِ  قَْحفَلَ  : [قحفل]

 ، كَزْنَجبيٍل : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. القَْنَدويلُ  : [قندل]

أِْس  وقاَل أَبو ماِلٍك : هو ، كما في العُباِب ، والنُّوُن زائَِدةٌ على هذا ، ثم رأْيت صاِحَب اللّساِن أَْوَرَده في ق ن د ل ، وقاَل : َمثَّل  العظيُم الرَّ

جاِل. يرافّي ، وقاَل كراٌع : هو العظيُم الهاَمِة ِمن الّرِ  به ِسْيبََوْيه ، وفَسَّره الّسِ

 وقاَل غيُره : هو الطَّويُل القَفا ، وَسيَأْتي ذِلَك.

أِْس  القَذالُ  : [قذل] ِر الرَّ  ِمن اإِلْنساِن والفََرِس فْوَق فَأس القَفا. ، كَسحاٍب : ِجماُع ُمَؤخَّ

 وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : هو ما ُدْون القََمْحُدَوة إلى قُصاِص الشَّعِر.

ا يِلي الَمقَذَّ. القَذالُ و فْوقَها ، وقاَل األَْزَهِريُّ : القََمْحُدَوة ما أَْشَرَف على القَفا من عظِم الرأِْس والهاَمةُ   ُدْونها ممَّ

 َمْعِقُد الِعَذاِر من الفََرِس َخْلَف النَّاِصيَِة. القَذالُ  يقالُ و

تين ، قُذُلٌ  ج ويقاُل : القََذاالن ما اْكتَنَف فَأْس القَفا ِمن عن يَِمْيٍن وِشماٍل ،  .أَْقِذلَةٌ و ، بضمَّ

 .قََذالَهُ  ؛ وفي المْحَكِم : أَصابَ  لَهُ قَذا َضَربَ  قَْذالً : قََذلَهُ و

. فالٌن : ماَل وجارَ  قََذلَ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ً  قََذلَ و اِء. أَو َعابَه ، عن اللّْحيانّي ؛ تَبِعَه إذا فالنا  ، عن الفرَّ

 في األَْمِر. َجّد. قََذلَ و

اُء :و كةً  والَوَكُف والنََّطُف والَوَحُر ، القََذلُ  قاَل الفرَّ  العَْيُب. في الكّلِ : محرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .قَذاِله : الَمْشجوُج في الُمْقذولُ 

اُم ألنَّه يَْشِرط ما تَْحت القاِذلُ و  .القَذالِ  : الحجَّ

 الهيُِّن. اللَّئيُم الَخسيسُ  :، عن أَبي َعْمرو  وِسبَْحلٍ  ، عن َشِمٍر ، ، كقُْنفُذٍ  القُْذُعلُ  : [قذعل]

. : َعُسرَ  اْقَذَعلَّ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 ، وأَْنَشَد : (1)ٍء ِمن كّلِ شي ، كُمْشَمِعّلٍ : السَّريعُ  الُمْقَذِعلُّ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

تــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــي وإال   يــــــــــــــــــــت َأكــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــــِ  إذا كــــــــــــــــــــُ

ال  و      َذعــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــح ُر مــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــين أَرحمــــــــــــــــــُ دح (2)جــــــــــــــــــَ
 

  
ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

. الُمقَْذِعلُّ  ف إليهم ويَْرِمي الَكِلَمِة بْعَد الَكِلَمِة كالُمْقَذِعّرِ ُض للقَوِم ليَْدخل في أَْمِرهم وحِدْيثِهم ويَتََزحَّ  : الذي يتعرَّ

. ، كِجْرَدْحلٍ  (3) الِقْنَدْعلُ   :[قندعل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ
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 ، وَسيَأْتي. األْحَمقُ  هو وقاَل األْزهِريَّ في الُخماِسي :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. الِقْنَذْعلُ  : [قنذعل]  بالذاِل المْعجمِة لُغَةٌ في المْهَملَِة ، نَقَلَه األْزَهِريُّ

 ، وتَْصغيُرها قَُذْيِعّم. ، بضِم القاِف وفتحِ الذَّاِل : المرأَةُ القَصيَرةُ الَخسيَسةُ  القَُذْعِملَةُ  : [قذعمل]

ْخُم ِمن اإِلِبلِ  اُل : هو القَصيرُ يقو  بِال هاٍء. كالقَُذْعِملِ  الضَّ

 ٌء.وال قِْرَطْعبة أَي ليَس له شي قُذَْعِملَة ، عن أَبي زْيٍد : وفي التَّْهِذيِب : ما عْنَده ءٌ شي أَي قَُذْعِملَةٌ  ما عندهو

__________________ 
 املسرع يف مشيته.وفيها : املقذعر :  337/  3( اجلمهرة 1)
 والتكملة. 337/  3( اللسان واجلمهرة 2)
 .«الِقنحَذعحرُ »( يف القاموس : 3)
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. ُضُؤولَةٌ  أَي قَُذْعِملَةٌ  في َحَسبِه (1) ماو اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 ، عن النَّْضر. الشَّيُخ الكبيرُ  القَُذْعميلُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ا كاَن.ٌء ِمن السَّحاِب ، وهو الشيأَي شي ِملَةٌ قَُذعْ  ما في السَّماءِ   ٌء اليَِسيُر ممَّ

 أَي ما أََصْبت منه َشْيئاً. قَُذْعِميالً  وما أََصْبت منه

 : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، كعاُلبِطٍ  القُذاِملُ  : [قذمل]

 ، كما في العُبَاِب. الواِسعُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

. ، كِزِمكَّى الِقِرلَّى : [قرل]  ، أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ي : صغيٌر من طيوِر الماِء يَِصيُد السََّمك ، سِريُع الغَْوص َحديُد االْختِطافِ  طائِرٌ  وقاَل اللَّْيُث : هو ً  ، زاَد ابُن بَّرِ ،  ذُو َحْزٍم ال يَُرى إالَّ فَِرقا

 هكذا هو نَصُّ العُبَاِب.

 ً ، وأَْنَشَد  لماِء َطَمعاً ويْرفُع األُْخَرى في الَهواِء َحَذراً على وجِه الماِء على جانٍِب يَْهوى بإْحَدى َعْينَْيه إلى قَْعِر ا ونصُّ اللّساِن : إاّل ُمَرْفِرفا

ي :  ابُن بَّرِ

ال   فــــــــــــــــــــــــــــاين ومــــــــــــــــــــــــــــَ نح جــــــــــــــــــــــــــــَ  اي مــــــــــــــــــــــــــــَ

ال     هــــــــــــــــــــــح اًل وســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــت َأهــــــــــــــــــــــح ي  َنســــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ا و  ُب ملـــــــــــــــــــــــــــــــــ  رححـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــاَت مـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ال     َت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدَ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  رأَي

  

كـــــــــــــــــــــــــــــــــي  ك حتـــــــــــــــــــــــــــــــــَح نـــــــــــــــــــــــــــــــــ   إيّنِ َأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
رال     َت الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــــَ (2)مبـــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــَ

 

  
 .ِقِرلَّى ِمن أَْحَذرُ  * و ، قِِرلّى ، وأَْخَطُف من قِِرلَّى الَمثَُل : أَْحَزُم منمنه و

ا تََولَّى ، كالِقِرلَّى وُرِوَي في أَْسجاعِ اْبنة الُخّس : ُكْن َحِذراً  ي : ويُْروى ُكْن بَِصيراً  إن رأَى خيراً تََدلَّى وإن رأَى شرًّ ،  كالِقِرلَّى قاَل ابُن بَّرِ

 يقاُل : إنَّه إذا أَْبصر َسَمكةً في قَْعر البَْحر انقضَّ عليها كالسَّْهم ، وإن رأَى في السَّماِء جاِرحاً َمرَّ في األْرِض.

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

أََخَذ َشيئاً إالَّ جاَء إليِه وَداَخلَه ، وال يتخلَُّف عن طعاِم أََحٍد ، وإذا َسِمَع ُخُصومة لم يمّر بتِْلك  : كان َمْولى لِحْميَر ال يَْسَمع بأحدٍ  الِقِرلّى

 الطَِّريق فُضِرَب به الَمثَُل. يقاُل : وبه ُشبِّه هذا الطَّيُر ، كذا في شْرحِ ِدْيوان أَبي نُواٍس.

 ْصريَّة.أَْيضاً : حبٌّ كالجلبان يُْؤَكُل ، مِ  الِقِرلّىو

. بالُمثَلَّثَِة كَجْعفَرٍ  القَْرثَلُ  : [قرثل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ِرى وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو جاِل ؛ (3) ُء القَصيرُ الزَّ  ، كذا في اللّساِن والعُبَاِب. وهي بهاءٍ  ِمن الّرِ

. ، كِجْردحلةٍ  الِقْرَزْحلَةُ  : [قرزحل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

يت عن العاِمِريَّة أَنَّها َخَرزةٌ ونَ  ّكِ ْبياِن والضَّرائِر قََل ابُن الّسِ تْلبُسها المرأَةُ فيَْرَضى بها قَيُِّمها وال يَْبتَِغي غيَرها وال يَِليق معها  من َخَرِز الّصِ

ي :  أََحداً ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

لــــــــــــةُ ال تــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــُض  رحَزحــــــــــــح زا  الــــــــــــقــــــــــــِ جــــــــــــائــــــــــــِ  الــــــــــــعــــــــــــَ

ـــــــــــــــا دوهنـــــــــــــــا ا     ن فـــــــــــــــاِوزا إذا قـــــــــــــــطـــــــــــــــعـــــــــــــــح
َ

(4)ملـــــــــــــــ
 

  
 ُشبَِّهت بهذه الَخَشبَة ، كما في اللّساِن. المرأَةُ القَصيَرةُ  هي أَْيضاً :و ، أَو طولُها ِشْبرٌ  َخَشبَةٌ طولُها ِذراًع نحو العَصا : الِقْرَزْحلةو
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ّمِ اللَّئيم القُْرُزلُ  : [قرزل]  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ؛ وأَْنَشَد لُهْدية بن الَخْشَرم : بالضَّ

رحُزالً ال و  ــــــــــــُ نــــــــــــاِدفــــــــــــاً  قـ رت الــــــــــــّرِجــــــــــــا  جــــــــــــُ  وســــــــــــــــــــــــــح

عــــــــا      تــــــــَ لــــــــح ــــــــَ بـ ــــــــَ (5)إذا مــــــــا َمشــــــــــــــــــــــَ  َأو قــــــــا  قــــــــوحاًل تـ
 

  
 َء.: جمعُك الشي القَْرَزلَةو َجَمعَتْهُ فَْوَق رأِْسها إذا قَْرَزلَتْهُ  قدو ، نَقَلَه اللَّْيُث ، ٌء تَتَِّخذُه المرأَةُ فَْوَق رأِْسها كالقُْنُزَعةِ شي : القُْرَزلُ و

 ، عن أَبي َعْمرو. القَْيدُ  : القُْرُزلُ و

ْلبُ  القُْرُزلُ  قاَل غيُره :و  ِمن الدَّواب. الصُّ

__________________ 
 مضروب عليه بنسخة املؤلف.« وماد»وعل  هامشه أن لفظه « حسبهوماد يف »( كذا ابألصر ا ويف القاموس : 1)
 ( اللسان.2)
 .«و»بد  « أو»كذا ابألصر ا ويف القاموس :   (*)
 .318/  3( اجلمهرة 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
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 ُعبَْيَدةَ. الشَّديُد األَْسر ِمن األَْفراِس ، قالَهُ أَبو اللّطيُف الُمْجتَمُع الَخْلقِ  قيَل : هوو

ي باسِم القَْيِد كأَنَّه قَْيٌد للَوْحش يَْلحقُها ، أَو يُقَيِّد ما يُسابقه كما قاَل امرُؤ القَْيس : (1) فََرٍس  : اسمُ  قُْرُزلٌ و  ُسّمِ

 (2)مبُنحَجرٍد قـَيحد اأَلَوابِد َهيحَكِر 
 َزاِرّي.الفَ  لُحَذْيفَةَ بِن بَْدرٍ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ في نواِدِره : إنّه

  :الَجْعفرّي أَبي عاِمٍر ، وهو قَْوُل أَبي النَّدى وأَبي ُعبَْيدة وابن الَكْلبّي ، وعليه اْقتََصَر الجْوَهِريُّ وله يقوُل أَْوسُ  آَخُر لُطفَْيِل بن ماِلكٍ  فََرسٌ و

ر شــــــــــــــــــــــــــّدات و  يــــــــــــح رحُز جنــــــــــــا  حتــــــــــــَت الــــــــــــلــــــــــــّ  قـــــــــــــُ

زِّع      ــــــــــــِد املــــــــــــفــــــــــــَ ــــــــــــي ــــــــــــول (3)ميــــــــــــر  كــــــــــــخــــــــــــذروف ال
 

  
 وله يقوُل أَْيضاً :

رحُز ٌ   لـــــــــــــــــــــــــــوال و ا  قــــــــــــــــــــــــــــُ  إذ جنـــــــــــــــــــــــــــَ

َزمـــــــــــــا      دِّ  اأَلخـــــــــــــح َو  خـــــــــــــَ ـــــــــــــح ثـ ـــــــــــــكـــــــــــــاَن مـــــــــــــَ (4)ل
 

  
ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

اغانيُّ  القرصطال  :[قرصطل]  محمٍد الفَْقعَِسّي : ، وأَْهَملَه الجماَعةُ ، وأَْنَشَد ألَبي (5): الغُباُر ، نَقَلَه الصَّ

 قرصطا حىت ترّدين قرا 
 .قِْرَطلَّة العُْنقوُد منه يمأل عن أَبي َحنِيفَةَ ، قاَل في باِب الكْرم وَوَصف قَْريةً بِعَظِم العَناقِيِد : كِقْرَشبٍَّة ِعْدُل ِحمارٍ  الِقرَطلَّةُ  : [قرطل]

اغانيُّ  الِقْرطالِ  بالكسِر واِحَدةُ  كالِقْرطالَةِ  ِة. الِقْرَطلَّةَ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، ونََسَب الصَّ  إلى العامَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكسِر : البَْرَذَعةُ ، وكذِلَك القُْرطاُط والِقْرِطيُط. الِقْرطالَةُ 

 ِرِسيَّةٌ.، بالفتِح : نَوٌع ِمن الّطيوِر الَجواِرحِ يُصاُد بها ، وكأنَّها فا القَْرطالُ و

حاحِ : ُدَوْييَّةٌ َعريَضةٌ ُمْحبَْنِطئَةٌ بَطيئَةٌ  القََرْعبَالنَةُ  : [قرعبل]  عظيَمةُ البَْطِن. كذا في النسخِ ، والصَّواُب : بَِطينَّيةً ، وفي الّصِ

 ألَّن االسَم ال يكوُن على أَْكثر ِمن َخْمسة أَْحُرٍف ؛ فيه ثالثَةُ أَْحُرفٍ  ، ونَّص الجْوَهِرّي : فِزْيَدْت ، وِزيَدتْ  قََرْعبَلٌ  وأَْصلُه قاَل الجْوَهِريُّ :

حاحِ : وتَْصغيُره  قَُرْيِعيَةٌ. وتَْصغيُرها ، وفي الّصِ

ا فاَت الِكتاب ِمن األَْبنِيِة إالَّ أَنَّ ابَن جنّيِ قد قالَ  ، وال اْعتَِداد باألَلِف والنُّوِن بْعَدها ، على أَنَّ هذه  قََرْعبَل : كأَنَّه وقاَل ابُن ِسْيَده : وهو ممَّ

 اللّْفظةَ لم تُْسَمع إالَّ في كتاِب العَْين.

اً على َخْمسة أَْحُرٍف فهو فضٌل ليَس ِمن الُحروِف األْصِليَّة ؛ قاَل : ولم يأِْت اسٌم في كالِم العََرِب زائِد قََرْعبَل وقاَل األَْزَهِريُّ : ما َزاَد على

 في ِحكايَِة َصْوت باٍب ضخٍم في حالَتَى فَتِْحه وإْغالقِه. (6)إالَّ بِزياَداٍت لْيَسْت ِمن أَْصِلها ، أَو وصل بِحَكاية كقَْوِلهم : َجلَْنبَلَْق 

اِء وسكوِن النون وضمِ  القََرْنفُلُ  [قرفل] مَّ أَْهَملَهُ الجْوَهِريُّ ، وهو بفتحِ القاِف والرَّ  الفاِء ، وَذَكَر الفاكهيُّ في شرحِ الَمقَاَمات في قافِه الضَّ

ا الفاُء فَمْضُموَمة على الَوْجَهْين.  أَْيضاً ، وأَمَّ

 ً ِة ، ويقُولوَن أَْيضا يَّ  القََرْنِفلُ  قَْلُت : واألَِخيَرةُ هي الَمْشهوَرةُ بَْين العامَّ ها وهي عاّمِ  ةٌ ُمْبتَذلَةٌ.بكسِر الفاِء مع فتحِ القاِف وضّمِ

واةِ وأَْنَشَد : القََرْنفُولُ و  نَقَلَه أَبو َحنِيفَةَ عن بعِض الرُّ

__________________ 
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الكسر.1)
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 وصدره فيه : 51( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 2)
 وُكناهِتاقد أغتدي والطرُي يف و 

 وروايته فيه : 61( ديوانه ط بريوت ص 3)
رحُزٍ  و   ودع إخـــــــــــــــــــــــــوان الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــُ

ز عِ      قـــــــــــــــــــَ
ُ

ّر كـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــخ الـــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد املـــــــــــــــــــ  ميـــــــــــــــــــَُ

  

 واللسان.« األخرما»برواية :  113( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( مل يرد يف التكملة5)
 كقوله :قوله : جلنب . قا  يف اللسان  »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 فـــــــــــــــــتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــه طـــــــــــــــــورًا وطـــــــــــــــــورًا  ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــفـــــــــــــــــه 

ـــــــــــَ ح      ل ـــــــــــَ نح بـ ـــــــــــَ ل ـــــــــــه جـــــــــــَ ـــــــــــا مـــــــــــن ـــــــــــتســــــــــــــــــــــــمـــــــــــض يف ا ـــــــــــال  ف

  

غري  َحك  صوت ابب صخم يف حالجي فتحه وإسفاقه و ا حكايتان متباينتان : َجَلنح عل  حدة وبـََل ح عل  حدة. إال أهنما التزقا يف اللفة فظن
 .«املميز أهنما كلمة واحدة

  



14616 

 

ا وحٌد َأانٌة كـــــــــــــــــاملـــــــــــــــــهـــــــــــــــــَ و ح خـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــح  ة عـــــــــــــــــُ

يـــــــــــــــاهبـــــــــــــــا      و ح كـــــــــــــــَبن  يف أَنـــــــــــــــح فـــــــــــــــُ َرنــــــــــــــــح (1)الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ
 

  
ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

عحســــــــــــــــــــــــــــــــــو ح  َ
ر  ذا املــــــــــــــــــــ غــــــــــــــــــــح  وا أَبيب ثـــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــابـــــــــــــــه      و ح كـــــــــــــــَبن  يف أَنـــــــــــــــح فـــــــــــــــُ َرنــــــــــــــــح (2)الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ
 

  
ُروَرةِ ، ولذا أَْنَكَرها أَْقوامٌ  ْين. ثََمَرةُ شجَرةٍ بُسفالَِة الِهْندِ  وقيَل : إِنَّما أَْشبَع الفاَء للضَّ  ببِالِد َجاَوة بالقُْرِب ِمن بِالِد الّصِ

ا فأَْشجاُره عاديةٌ ضْخمةٌ وهي ببِالِد الُكفَّار أَْكثر منها ببِالِد الُمْسِلميَن ولْيَسْت متملكة  القََرْنفُل وقد َذَكَره ابُن بطوَطةَ في ِرْحلته فقاَل : أَمَّ

 لذي يُْجلَب إِلى البِالِد منها هو الِعْيَداُن هكذا قالَهُ.لَكثْرتِها ، وا

يه األَطبَّاُء ، قرفة ل. القرنفل وقاَل بعُضهم : ولعلَّ ذِلَك الذي يَُسّمِ  ، فتأَمَّ

ى الذََّكرَ  وهو ةِ وأَْذكاها ، ومنه َزَهٌر ويَُسمَّ يه القََرْنفل ، وهو الذي يقاُل له نوارُ  أَْفَضُل األَفاويِه الحارَّ  ويُْشبِه َزهَر الناَرْنجِ ، ومنهم َمن يَُسّمِ

ى األْنثَى وَزَهُرهُ أَْذكى األَْبيض. القََرْنفل ماغِ ُمقَّوٍ لهما. نافٌِع للَخفَقَانِ و وأَْقَوى فْعالً  ومنه ثََمٌر ويَُسمَّ اٌص ُمَصّفٍ للقَْلِب والّدِ  ِكالُهما لَطيٌف َغوَّ

للطَّعاِم كيَف اْستُْعِمل ، ولُدْهنه َخواصٌّ عظيمةٌ في تَْقويِة البَاه  هاِضمٌ  مْضغاً ؛ والنَّْكَهةِ  اْكتَِحاالً ، َصِر والغَشاَوةِ والبَ  اْستِْعماالً في الَمعَاِجْين ،

 ِطالًء.

 ليَس ِمن نَباِت أَْرِض العََرِب وقد َكثَُر َمِجيئُه في أَْشعاِرهم ، قاَل امرُؤ القَْيس : القََرْنفُلُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :

 (3)َنِسيم الص با جاَءتح بَراي  قـََرنـحُقر 
 وقاَل َعْمُرو بُن ُكلثُوم :

يــــــــــــهــــــــــــا  ه بــــــــــــفــــــــــــِ تــــــــــــُ هــــــــــــَ كــــــــــــح ك نــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  املِســــــــــــــــــــــــــح

ــــــــــــــــُح و      ررِي فــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح َرنـ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــا قـ ن ــــــــــــــــح ي الــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــي  وال

  
بفتَْحتَْين فسُكون فَكْسر : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل  قََرْنِفيلُ  ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه : *ُمَطبٌَّب به أَْيضاً َحَكاه أَبو َحنيفَةَ : وُمقَْرنَفٌ  ُمقَْرفَلٌ  طعامٌ و

 الشرقيِة وقد َدَخْلتها.

بِال ِلْبنة ، قالَهُ أَبو تُراٍب ، ونَقَلَه  قَميٌص للنِّساءِ  فيِف ، َحَكاها ابُن األَْعَرابّي في نواِدِره ،، لُغَةٌ في التَّخْ  ، كَجْعفٍَر ويَُشدُّ الُمه القَْرقَلُ  : [قرقل]

 األَْزَهِريُّ عن األَُموّي.

ْي له  .قَراقِلُ  ، ج (4) أَو ثَْوٌب ال ُكمَّ

ةُ قَْرقَر. يه العامَّ  قاَل الَجْوَهِريُّ : وهو الذي تَُسّمِ

اُء. القَْرقَلْ  َل األَُمويُّ : ونساُء أَْهِل الِعَراق يقُولوَن قَْرقٌَر وهو َخَطأٌ ، وَكالُم العََربِ وفي التّْهِذيِب قا  بالالِم ، قاَل : وكذِلَك قالَهُ الفرَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

قد َذَكَره المصنُِّف في جؤِن ، وهو أَبو إِسحَق إِْبراهيُم بُن ، كعُْصفُوٍر : مصنُِّف َمَطالع األَْنوار ، تْلميذُ القاِضي ِعيَاٍض ، و قُْرقُولٍ  ابنُ 

 .569، وتُوفي بفَاس َسنَة  505يوسَف بِن إِْبراهيَم بِن عبِد هللِا بِن باديس بِن القائِد الحمزّي ُوِلَد بالمريةَ ِمن األَْنَدلُس َسنَة 

 بهاٍء. قَْرَملَةٌ  (5) َء ، واِحَدتُهويَْنفَِضُح إِذا ُوِطى ال يُِكنُّ وال يُِظلُّ ، ، كَجْعفٍَر : شجٌر ضعيٌف بِال َشْوكٍ  القَْرَملُ   :[قرمل]

 شجَرةٌ ِمن الَحْمض ضعيفَةٌ ال ذَُرى لها وال ُستْرة وال َمْلجأ. القَْرَملَةُ  وقاَل اللّْحيانيُّ :

م ؛ القَْرَملَةُ  وقاَل أَبُو َحنِيفَةَ : ْفرة وَطْعُمها طعُم القاُلَّ الَمثَُل  ومنه شجَرةٌ تَْرتفُع على ُسَوْيقٍة قصيَرةٍ ثم تستتُر ، ولها َزْهرةٌ َصغيَرةٌ شديدةُ الصُّ

وبأََذلَّ منه ، والعََرُب تقولُه للرُجِل الذَّليِل يَعُوذ  يُْضَرُب لَمْن يَْستَِعين بَمْن ال دْفَع له بقَْرَملَةٍ  َذليٌل عائِذٌ  ، وبعُضهم يقوُل : بقَْرَملَةٍ  َذليٌل عاذَ  :

 بَمْن هو أَْضعف منه ؛ قاَل َجريٌر :
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ه  وُذ خبــــــــــــــالــــــــــــــِ عــــــــــــــُ َرزدَ  ِإذ يـــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبّن الــــــــــــــفــــــــــــــَ

وذ حتـــــــــت      عـــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــِر يـ ـــــــــي ـــــــــذل ـــــــــُر ال رمـــــــــث رحمـــــــــَ ـــــــــقـــــــــَ (6)ال
 

  
 .قَْرَملَةٍ  ويقاُل أَْيضاً : أََذلُّ ِمن

__________________ 
 ( اللسان والتكملة.1)
 ( اللسان.2)
 وصدره يف الديوان :« القرنفرِ »وفيه :  32( من معلقته ا ديوانه ص 3)

 إذا قامتا تضوّع املسُك منهما
 هـ. ( عل  هامش القاموس : فيه حذف نون مض بقاء الالم ا وقد تقدم الكالم عل  نظريه ا4)
 .«واحده»( يف القاموس : 5)
 ( اللسان والصحاح.6)
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حاحِ : كِزْبِرٍج : ولَُد البُْختِّيِ  ، الِقْرِملُ و  .القُراِملُ  ؛ والَجْمعُ  الِقْرِمليّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ؛ وفي بعِض نسخِ الّصِ

ً  في حِدْيث علّيٍ : أَنَّ و ، وهي القراملة. البَعيُر ذُو السَّناَمْينِ  هو أَو  تََردَّى في بئٍْر. قِْرِمِليّا

 .«في بئٍْر فلم يْقِدُروا على نَْحِره قِْرَمل تََردَّى»: في حِدْيث َمْسروق و

، قاَل  القَراِميلُ و القَراِملُ  ، وهي ضفاِئُر ِمن َشعٍَر وُصوٍف وإِْبر يسم تَِصُل به المرأَةُ َشعََرها ، والَجْمعُ  ما تَُشدُّه المرأَةُ في َشعََرها القَْرَملُ و

اجُز :  الرَّ

وان ة الـــــــــــــــقـــــــــــــــنـــــــــــــــُ نـــــــــــــــ  اُ  فـــــــــــــــيـــــــــــــــه الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ   ختـــــــــــــــَ
وان      عــــــــــــــًا َدفــــــــــــــُ ًا مــــــــــــــانــــــــــــــِ يــــــــــــــّ لــــــــــــــِ رح مــــــــــــــَ (1)َأوقـــــــــــــــَ

 

  
 ، قاَل : كَجْعفٍَر : فََرُس ُعْرَوةَ بِن الَوْردِ  ، قَْرَملُ و

يـــــــاً  بـــــــاء الـــــــجي لســـــــــــــــــــــُت انســـــــــــــــــــــِ يـــــــح يـــــــلـــــــِة شـــــــــــــــــــــَ لـــــــَ  كـــــــَ

ن  و      ن  مــــــــــا مــــــــــَ تــــــــــنــــــــــا ِإذح مــــــــــَ لــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ رُ ل رحمــــــــــَ ــــــــــَ  (2) قـ
  

اغانّي ، كقُْنفُذٍ  ، قُْرُملٌ و وإِيَّاُهما  َملََك بَْعَد َمْرثَِد بِن ذي َجَدنٍ  َملٌَك ِمن ُملُوك ِحْميَر ، وهو الذي ابُن الُحَمْيم عن ابِن ِسْيَده ، وَجْعفَرٍ  ، عن الصَّ

 َعنَى امرُؤ القَْيِس بقَْوِله :

نــــــــــــا و  ريح َربــــــــــــ  َد اخلــــــــــــَ رحثــــــــــــَ و مــــــــــــَ عــــــــــــُ دح  ِإذا حنــــــــــــُن نــــــــــــَ

بــــــــــيــــــــــدًا و      عــــــــــَ  عــــــــــَ دح رِ ِإذا حنــــــــــُن ال نــــــــــُ رحمــــــــــُ قــــــــــُ (3)لــــــــــِ
 

  
غاُر الكثيرةُ األَْوباِر. الِقْرِمِليَّةُ و الِقْرِملُ و  ، بالكسِر فيهما : اإِلبُِل الّصِ

 قاَل َشِمر : وهي إِبُِل التُّْرك.

ها البُْختِيَّةُ وأَبُوها الفاِلُج والفاِلُج : ْنِد للفحلِة ، كذا في  وقاَل أَبو الدُّقَْيش : أُمُّ ْخُم يُْحَمل ِمن الّسِ  التَّْهِذيِب.الَجَمُل الضَّ

 ، كَكْربَالَء : ع. قَْرَمالءُ و

. كُزْنبوٍر : َضْرٌب ِمن ثََمِر الغََضى ، القُْرُمولُ و اَغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 ً  وقَْصَمْلتُها إِذا َصَرْعتها ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. فقَْرَمْلتُها َرَمْيت أَْرنَبا

 رُك َعلَْيه :* ومّما يُْستَدْ 

اء وسكوِن النُّون وضّمِ الجيِم : قَْريةٌ باألَْنباِر ، ومنها أَبو َعْمرو محمُد بُن أَْحَمَد بِن يَْعقوب قََرْنُجل : [قرنجل]  القََرْنُجِليُّ  بفتحِ القاِف والرَّ

ُث.  األَْنباِرّي المحّدِ

كةً : أَْسَوأُ العََرجِ  القََزلُ  : [قزل] ، أَي بِهاتَْين  إِالَّ بِِهما أَْقَزلَ  ِدقَّةُ السَّاِق لَذهاِب لَْحِمها ؛ أَو ُهما جميعاً ، وال يكون هو أَو وأََشدُّه ؛ ، محرَّ

فَتَين ، َرَواه ابُن األَْعَرابّيِ.  الّصِ

ْجِل. أَْيضاً : القََزلُ و  أَْن يَْمِشَي ِمْشيَةَ الَمْقطوع الّرِ

 .أَْقَزلُ  فهو قََزالً  فَِرَح ،، ك قَِزلَ  ، وقد التَّبَْختُرُ  أَْيضاً :و

حاحِ :و ً  ، كَضَربَ  قََزلَ  في الّصِ كةً  قََزالنا  : العُْرجان. القََزالنو َوثََب وَمَشى ِمْشيَةَ العُْرجانِ  ، بالفتحِ : إِذا قَْزالً و ، زاَد غيُره : ، محرَّ

ئْبُ  أَْيضاً :و ، عن ابِن ُدَرْيٍد. ، َحيَّةٌ  األَْقَزلُ و  ، واْستَعاَره بعُضهم للَطْيِر ، فقاَل : الذِّ

َب يف آابرِهـــــــــــــــا  راَخ الــــــــــــــــز غــــــــــــــــح دَُع الــــــــــــــــفــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــَ

اح و      ـــــــــــَ ن ســـــــــــــــــــــــــور اجلـــــــــــَ كح ـــــــــــا مـــــــــــَ نح ب َزالمـــــــــــِ ـــــــــــح (4)أَقـ
 

  
 ، كذا في العُبَاِب. أَقاِزلُ  ِرْيَشتاِن َوْسَط َذنَِب العُقاِب ، ج األَْقَزالنِ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

 : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن. ، بالفتح القَْزَحلَةُ  : [قزحل]
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 ، كما في العُبَاِب. القَْوسُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هي

 : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن. ، َكُمْشَمِعلٍّ  الُمْقَزِعلُّ  : [قزعل]

. هو الذي وقاَل ابُن َعبَّاٍد :  على َشَرٍف غيَر ُمْطَمئِّنٍ

 كالُمْقَذِعّلِ بالذاِل وقد تقدََّم. ءٍ السَّريُع ِمن كّلِ شي هو أَْيضاً :و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 واللسان. 58( ديوان عروة بن الورد ط بريوت ص 2)
 ( ديوانه والتكملة.3)
 .«يف آابرها»بد  « يف آ رها»( اللسان وفيه 4)
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 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، كَجْعفَرٍ  القَْزَملُ  : [قزمل]

 القَصيُر الدَّميُم. وقاَل ابُن َعبّاٍد : هو

 ، كما في العُبَاِب. الذََّكرُ  ، بالكسِر : الِقْزِميلَةُ و قاَل :

، زاَد األَْزهِريُّ : وَكْسَطل وَكْسَطن وقَْسطان وَكْسطان ، كلُّ ذِلَك  كُزْنبورٍ  ، القُْسطولُ و والقَْسطاُن ، بفتحهنَّ ، القَْسطالُ و القَْسَطلُ  : [قسطل]

 السَّاِطُع. الغُبارُ  بَمْعنَى

 والقَْصَطل ، بالصاِد ، لُغَةٌ فيه.

وال َكْسطاالً ألنَّه ليَس في َكالِم العََرِب فَْعالل من غيِر  قَْسطاالً  ، ولم يجزْ  قاَل األَْزَهِريُّ : َجعََل أَبو َعْمرو قَْسطان فَْعالناً ال فَْعالالً 

 الُمَضاَعف َغْير َحْرف واِحٍد َجاَء ناِدراً وهو قَْولُهم : ناقةٌ بها َخْزعاٌل.

اء.  قاَل ابُن ِسْيَده : هذا قَْول الفرَّ

اغانيُّ : لُغَةٌ فيه كأَنَّه َمْمدوٌد منه مع قِلَّة فَْعالل في غيِر الُمضاَعف ، وأَْنَشَد أَبو ماِلٍك ألَْوس بِن َحَجر يَْرثي  القَْسطال وقاَل الَجْوَهِريُّ والصَّ

 رُجالً :

ـــــــــف إذا َدعـــــــــا و  َتضـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــح
ُ
م مـــــــــبحَو  امل عـــــــــح ـــــــــِ ن ـــــــــَ  ل

ن و      ٌة مـــــــــــِ ـــــــــــُر خـــــــــــارِجـــــــــــَ طـــــــــــا اخلـــــــــــي ـــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــح (1)ال
 

  
 وقاَل آَخُر :

 (2)رِيح ذي َرَهجح  َقسحطا كبَن ه 
ا اْلتقَى الُمْسِلمون والفُْرس َغِشيتهمفو  أَي َكثْرة الغُباِر ، بزياَدةِ األَلِف والنُّوِن للُمبالَغَِة. قَْسطالنيَّة ي خبِر َوْقعَة نَهاَوْند : لمَّ

 ، وكذِلَك المنِيَّة. (3) الدَّاهيةِ  : ِمن أَْسماءِ  قَْسَطلٍ  أُمُّ و

ْيب : : قَْوُس قَُزَح وُحْمَرةُ الشَّفَق القَْسَطالنِيَّةُ و حاحِ ؛ وأَْنَشَد لماِلِك بِن الرَّ  أَْيضاً ، كما في الّصِ

ـــــــــــه  ـــــــــــوق ـــــــــــُح ف ـــــــــــري ر ت ال ـــــــــــد جـــــــــــَ َدً  ق ر  جـــــــــــَ ـــــــــــَ  ت

ا      يــــــــــَ اليّنِ هــــــــــابــــــــــِ طــــــــــَ وحن الــــــــــَقســــــــــــــــــــــــح لــــــــــَ رااًب كــــــــــَ (4)تــــــــــُ
 

  
 ُخيوٌط كُخيوِط الُمْزن تُِحيط بالقََمر ، هي ، ِمن عالَمِة الَمَطر. القَْسَطالنيُّ  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ :

 ؛ وأَْنَشَد : قَْسَطالنِيَّة ، الواِحدُ  َمْنسوٌب إلى عاِملٍ  ِمن القَطيِفة ، ثَوبٌ  القَْسَطالنيُّ  قاَل اللَّْيُث :و

الين  كــــــــــَبن  عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا  طــــــــــَ ــــــــــَقســــــــــــــــــــــــح اًل  ال مــــــــــَ  خمــــــــــُح

     
َ
ه ابملـــــــــ انـــــــــَ فـــــــــ  تح شـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــ  ِب إذا مـــــــــا اتـ (5)نـــــــــاكـــــــــِ

 

  
اج د باألَْنَدلُِس  (6) قَْسَطلَةَ  أَو إلى ْعِر  القَْسَطليُّ  منه أَبو ُعَمَر أَحمُد بُن محمِد بِن َدرَّ ِمن ُكتَّاِب اإلْنشاء للَمْنصور ، يُْقَرن بالُمتَنَبِّي في جْوَدةِ الّشِ

 ، وَضبََطه الحاِفُظ بتَْشديِد الالِم فاْنُظْر ذِلَك.

 َغْربي قْفَصةَ ، والنِّْسبَةُ قَْسَطالنيٌّ ، قالَهُ ابُن فَْرحون. (7)أَي باألَْنَدلُِس أَْيضاً ؛ أَو هي ِمن إِْقِليم أَْفِريقية  : د بها قَْسِطيِليةُ و

 أَْعماِل أَْفِريقية بالَمْغرِب.وقاَل القطُب الحلبيُّ في تاِريخِ ِمْصر : القَْسَطالنيُّ كأَنَّه َمْنسوٌب إلى قُْسِطيلةَ ، بضِم القاِف ، ِمن 

ه : فريانة إْحَدى َمَدائِن أَْفِريقية ما بَْين قْفَصةَ وَسْبتَه بالقُْرِب مِ  معِ للحافِِظ السَّخاِوّي ما نَصُّ ن بِالِد قَْسِطلينة التي يُْنَسُب إليها وفي الّضوء الالَّ

.  القَْسطالنيُّ

أَحمُد العجمّي في َذْيِله على اللُّباِب : رأَْيت في نسخٍة قَديَمٍة ِمن شْرحِ أَبي شاَمةَ للشقراطسية َضْبَط وقاَل شيُخ مشايِخنا أَبو العَبَّاس 

ر وتَْوزَ  قَْسِطيِليَةُ و ة.القَْسَطالنّي بالقَلَم هكذا : بفتحِ القاِف وشدَّة على الالِم ، وَكتَب في الهاِمِش : قاَل لي بعُض َمْن َعَرَف هذه البِالَد نفط

 وقْفَصةُ بِالٌد بأَْفِريقية بالنَّاِحيَة التي تُْعَرف ببِالد الجريِد ؛ وشقراطس بْلَدةٌ هناِلَك ، اْنتََهى.
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اغانّي في العُبَاِب : ل. قَْسِطيِليَة ولكنَّ قَْوَل الصَّ  َمدينَةٌ باألَْنَدلُِس وهي حاِضَرةُ البِيَرةَ يُخاِلُف ما نَقَْلناه آنِفاً ، فتأَمَّ

 الَجَمل : هديُرهُ. َطلَةُ قَسْ و

 الخيِل : أَْصواتُها. قَساِطلُ و

__________________ 
 واللسان والصحاح. 108( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم وتصرف الشارح ابلعبارة.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 انه.ويف التكملة : شفّ « التقت شقاته»( اللسان وفيه : 5)
 ( قيدها ابلنص ايقوت بتشديد الالم.6)
 .«افريقيته»( ابألصر 7)
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 وهي ِحسُّه إذا اْنثَجَّ ِمن مكاٍن بَِعيٍد. قَْسَطلةٍ  ، ذُو ، بالكسرِ  قِْسطالٌ  من النَّْهِر : ِحسُّه وَصوتُه ، وهو نَْهرٌ  القَْسَطلَةُ و

مِّ  القُْسَطبيلَةُ  : [قسطبل] . ، بالضَّ َدةِ : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ  وفتحِ الطاِء وكسِر الموحَّ

 ، كما في العُبَاِب. الذََّكرُ  وفي نواِدِر األْعَراِب : هو

ة وهي رأُْس الذََّكِر ، ويَأْتي ِمثْلُه للمصنِِّف في النُّون أَْيضاً  بالنُّوِن  ْسطبينَةِ لُغَةٌ في القُ  ،ونَقَلَه األْزَهِريُّ في الُخماِسي عنه بمْعنَى الُكُمرَّ

 وَسيَأْتي.

. ، كِزْبِرجٍ  الِقْسِملُ  : [قسمل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 َولَُد األََسِد. وفي الُمْحَكِم : هو

 وقاَل أَبو َجْعفٍر القَطَّاع : هو بلُغَِة ُعَمان وَحَكاه قُْطرُب أَْيضاً.

 بَْطٌن ِمن األَْزِد. أَْيضاً :و

 ، وهو واِلُد َعبِيلَةَ ، َذَكَره المصنُِّف في َعبََل. ، بالكسِر : أَبو بَْطنٍ  قِْسميلٌ و

 : األَْحياُء ِمن األَْعراِب. القَساِميلُ و القَساِملَةُ و

 .قِْسمليٌّ  حيٌّ والنِّْسبَة إليهم القَساِملَةُ  وفي التَّْهِذيِب :

نَزلُوا البَْصَرة فنُِسبَِت المحلَّةُ إليهم منهم أَبو علّيِ بُن حرمّيِ بِن حْفص العتكّي بَصِريٌّ َرَوى عنه بَْطٌن ِمن األَْزِد  القَساِملَةُ  وقاَل ابُن األَثيِر :

 َسلَمة ؛ وِمن َمواِليهم محمُد بُن يَْحيَى الذهِليُّ ، وِمن المحلَِّة أَبو َشْيبان عيسى بُن سنَان عن ُعثْمان بِن أَبي َسْوَدةَ وغيِره ، وعنه حماُد بنُ 

 عبُد العَِزيِز بُن ُمْسلم الَخَراسانيُّ أَبو َزْيٍد َمُروزّي َسَكَن البَْصَرةَ ِمن شيوخِ ُمْسلم ، وثَّقَة ابُن ُمِعين.

أَخي َجذيَمةَ  يّ ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب ُمعاِويَة بن َعْمرو بِن ماِلِك بِن فَْهم بِن غنِم بِن دوٍس األَْزد : لَقَُب عائِِذ بِن َعْمٍرو قَْسَملَةُ و

 بَنِي ماِلِك بِن دوس. (1)وُهناَءةَ ونَِواء وفَراِهيم  األَْبَرِش 

 وقاَل غيُره : إنَّ الالَم فيه زائَِدةٌ فهي ِمن قسماِت الَوْجه وهي أَعاِليه. لُقَِّب لَجَماِلِه. قاَل ابُن ُدَرْيٍد :

ا يُْستدرُك عليه : [قشل]  : * وممَّ

 شاِعٌر مجيٌد. القَْشليُّ  ، بفتحٍ فسُكوِن ِشْين ُمْعجمة : قَْريةٌ باليََمِن منها سرور قَْشل

كةً : يكنَى به عن الفَْقِر ، ِمْصريَّة  القََشلُ و يَّة ُمْبتََذلَةٌ ، وقدمحرَّ  .قَْشالنٌ  كفَِرَح ، وهو قَِشلَ  عاّمِ

 .614، كُجَهْينَةَ ، يَْحيَى بُن أَبي الَمعَالي بِن علّيِ الَخاِزن ، َحدَّث عن ابِن البطّي ، وكاَن َراِفضيّاً ، َماَت َسنَة  قَُشْيلَةَ  وابنُ 

اغانيُّ  اْقتََصلَ و كاْقتََصلَهُ فاْنقََصلَ  أَو أَْسفل منه قَْطعاً َوِحيّاً ، من وسِطه قََطعَهُ  : قََصلَهُ يَْقِصلُهُ قَْصالً  : [قصل] ِكالُهما ُمَطاِوعان ؛ وأَْنَشَد الصَّ

: 

 (2)الَقَصِر الَعراِدِم  اقحِتَصا ِ مض 
 َداَسهُ. قَْصالً : البُّرَّ  قََصلَ و

 ، عن اللّْحيانّي. ُعنُقَه : َضَربَها قََصلَ و

ْرع أَْخَضرَ  اْقتُِصلَ  ما كأَميٍر ، ، وهو القَِصيلَ  َعلَفَها إذا عليها قََصلَ و الدَّابةُ ، قََصلَ و ي به لُسرَعةِ  من الزَّ  اْقتِصاِله ، والَجْمُع قُْصالن ، ُسّمِ

 ِمن َرخاَصتِه.

 قَطَّاٌع. أَي ، كِمْنبٍَر وَشدَّادٍ  ِمْقَصلٌ و قاِصلٌ  َسيفٌ و

 وهو مجاٌز. ماٍض  ، َكِمْنبٍَر : ِمْقَصلٌ  لسانٌ و
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كةً بالفتحِ وبالكسرِ  القََصلُ و ، وذِلَك إذا كاَن أََجلَّ ِمن  كثُمامٍة : ما ُعِزَل من البُّرِ إِذا نُقِّي فَيُْرَمى به ، القَُصالَةُ و ، الفتُْح عن اللّْحيانّي ، ، محرَّ

قاق قَِليالً ، عن اللّْحيانّي.  التُّراِب والّدِ

ح  ما يُْعَزل ِمن البُّرِ إذا نُقِّي ثم يَُداس الثانِية. القُصالَةُ  احِ :وفي الّصِ

 في الطعاِم : الّزؤاُن ، قاَل : القََصلو

__________________ 
 .«نو ً » 379واللسان ا ويف مجهرة ابن حزم ص « نواء وفراهيم»( كذا ابألصر 1)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.2)
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راَء رَ  َن محـــــــــــــَح ـــــــــــــح ل مـــــــــــــِ رح حيـــــــــــــَح قـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــنـ  ســـــــــــــــــــــــــــواًب ابل

ن      تح مـــــــــِ لـــــــــَ رحبـــــــــِ تح وكـــــــــُ لـــــــــَ رحبـــــــــِ رح قـــــــــد غـــــــــُ (1)الـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــَ
 

  
اُء : في الطَّعامِ  ا يُْرَمى به. قََصل وقاَل الفرَّ  وُزَؤان وَغفًى َمْنقوص ، وكلُّ هذ ممَّ

 ، وأَْنَشَد لماِلِك بِن مْرَداس : ، بالكسِر : الفَْسُل الضَّعيفُ  الِقْصلُ  قاَل أَبو َعْمرو :و

رٍ لــــــــــــيــــــــــــ   ِقصــــــــــــــــــــــــــح مِّ  بــــــــــــِ لحســــــــــــــــــــــــــَ ٍ  حــــــــــــِ لــــــــــــِ  حــــــــــــَ

مِّ      قـــــــــــــَ ٍن مـــــــــــــِ (2)عـــــــــــــنـــــــــــــد الـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــوت راشـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ً  الذي األَْحَمقُ  أَْيضاً :و َر البيُت الَمْذكوُر أَْيضاً. ال خيَر فيه ، أَو َمن ال يَتَمالَُك ُحْمقا  وبه فّسِ

ْرمة ، الجماَعةُ من اإِلبِلِ  أَْيضاً :و بهاٍء : الَحْمقاُء. ، الِقْصلَةُ و تِّْين فهي الكْدَحةُ  من العََشَرةِ إلى األَْربَعينَ  هي أَو نْحو الّصِ  .(3)فإذا بَلَغَت الّسِ

ْنيا. كُزفََر : رُجٌل من ُجَهْينَةَ له ِذْكٌر في كتاِب َمن عاَش بعَد الموتِ  ، قَُصلو  ، كذا في العُبَاِب ؛ والكتاُب الَمْذُكور البِن أَبي الدُّ

 قاَل شْيُخنا : ولم أََر فيه ما َذَكَره ولعلَّه آَخر لغْيِره أَو سقط في الذي رأَْيناه ، وهللاُ أَْعلَم ، اْنتََهى.

ا أَفاَق قاَل : م  وهذا محلُّ ِذْكِره.« ف ص ل»في  (4) وتَقدَّمَ  ، قَُصل ا فَعَلَ وفي حِدْيث الشَّْعبي : أُْغِمي على رُجٍل ِمن ُجَهْينَةَ فلمَّ

 القصيِر العريُض ِمن اإلبِِل والنَّاِس. ، ولو قاَل كِقْرَشبٍَّة لَسِلم ِمن هذا التَّْطويل ، الُمثَنَّاةِ التَّحتيِة والَّالِم الُمَشدَّدةِ  الياءِ  الِقْصيَلَّةُ ، بالكسِر وفتحِ و

جاِل الُمْكتَنِزُ األَْبجَ  أَْيضاً :و  اللْحِم. ُر من الّرِ

 ، كأَميٍر : الجماَعةُ. القَِصيلُ و

رعِ  القَْصلَةُ  ِرْخَوةٌ ؛ أَو أَي قَْصلَةٌ  شجرةٌ  يقاُل :و َزْهُر السَّلَِم. ، بالفتحِ : القَْصلُ و  ، وقد ذُِكَر. قصلٌ  جْمعُها الطَّائفةُ الُمْنفَِصلَةُ من الزَّ

ْرَمةُ م أَْيضاً :و  ، وقد ذُِكَر. ن اإلبِِل ، ويُْكَسرُ الصَّ

 جماَعةُ الماِشيَِة. أَْيضاً :و

الُ و . كَشدَّاٍد : األََسدُ  ، القَصَّ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 به ، كاْشَمعَلَّ : قَبََض عليه. اْقَصأَلَّ و

 بالمكاِن : أَقاَم. اْقَصأَلَّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُم كّلِ شي ِمْقَصلٌ  َجَملٌ   ٍء بأَْنيابِه.، كِمْنبٍر : يحّطِ

ةً. القََصلُ و كةً : تبُن الفُوِل خاصَّ  ، محرَّ

 وُحثَالة أَي َسِفلة ، وهو مجاٌز. قَُصالة ويقاُل : ما فالٌن إالَّ 

. الطَّعامَ  قَْصبَلَ  : [قصبل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ، وكذِلَك قَْصفَلَهُ وقَْصَملَهُ ؛ وأَْوَرَده صاِحُب اللّساِن في قَْصفَل اْستِْطراداً ، وأَْهَملَه هنا. أََكلَهُ أَْجَمعَ  وفي نواِدِر األَْعَراِب : أَي

عال ، ، بالفتحِ كما هو ُمْقَضى إْطالقه ويَْنبَغي أَْن يكوَن هذا ِمن النَّواِدِر ، فإنَّه ال فَْعالل لهم من غيِر الُمضاَعف َغْير َخزْ  قَْصَدالٌ  : [قصدل]

 وقد ذُِكَر في قَْسَطَل قَِريباً ، وقد أَْهَملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللّساِن.

اغانيُّ : جاَء في ِشعِر اْمرى  ِء القَْيس :قاَل الصَّ

تح  لـــــــــــ  ٍء وعـــــــــــَ دح َد هـــــــــــَ يـــــــــــح عـــــــــــَ  فـــــــــــوحَ  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا بــــــــــــُ

رٍب      نـــــــــــــــح ٍد بـــــــــــــــعـــــــــــــــَ د وقـــــــــــــــح عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ َدا بـ (5)َقصـــــــــــــــــــــــــــــح
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 يُْجلَُب منه العَْنبَرُ  ، فإذا أََضْفت ففيه ِزَحاٌف والمْعنَى على اإلَضافِة ، هذا نَصُّ العُبَاِب ، وكأَنَّ المصنَِّف الَحَظ هذا فقاَل : ع : قَْصَدالٌ  قيَل :

ْل ذِلَك.  فتأَمَّ

حاحِ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَرِّ  ، كقُْنفٍُذ : اللَّئيمُ  القُْصعُلُ  : [قصعل]  ي :ِمثْل القُْرُزل ، كما في الّصِ

رِ قــــــــــامــــــــــة  عــــــــــُ فيف  الــــــــــُقصــــــــــــــــــــــــح  الضــــــــــــــــــــــــعــــــــــيــــــــــِف وكــــــــــَ

ار      َذنــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــا َقصــــــــــــــــــــــــــّ راهــــــــــــا كــــــــــــُ نحصــــــــــــــــــــــــــَ (6)خــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والثاين يف الصحاح1)
 ( اللسان والصحاح.2)
ي قوله : فهي الكدحة ا هكذا يف األصـــــر وعبارته يف مادة صـــــدع : فإذا بلغت ســـــتا ص فهي الصـــــدعة أ»( األصـــــر واللســـــان وهبامشـــــه : 3)

 .«ابلكسر
 .«وقد»بد  « رقد»( التكملة وفيها 4)
 .«وقد»بد  « رقد»( التكملة وفيها 5)
 ( اللسان بدون نسبة.6)



14626 

 

اغانيُّ في تَْغِليِطه هي العَْقَرُب أَو َولَُدها ، ويُْكَسُر ، أَو  :القُْصعُلو في العُبَاِب : َذَكَر بعُض  الجْوهرّيِ بقوِله (1) َعْقَرٌب صغيرةٌ ؛ وَغِلَط الصَّ

ِم وَولَِد ، أَي في اللئي بالفاِء ألَنَّهما لُغتان فَِصيحتاِن في الَمْعنَيَْينِ  الفُْصعُل الصَّوابُ و اللئيُم وهو تَْصحيٌف ، القُْصعُل َمْن َصنََّف في اللُّغِة أَنَّ 

 العَْقرِب ، كما َحقَّقه ابُن ِسْيَده.

ئبِ  أَْيضاً :و  ، وهو بكسِر القاِف. كما في المْحَكِم. َولَُد الذِّ

 أَي تَوسََّطْت كبَِد السَّماِء. الشَّمُس : تََكبَّدِت السَّماءِ  اْقَصعَلَّتِ و

. الطَّعامَ  قَْصفَلَ  : [قصفل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 وقَْصَملَهُ. أََكلَه أَْجَمَع َكقَْصبَلَهُ  وفي نواِدِر األَْعراِب :

 في مْشيِه. قاَرَب الُخطا : قَْصَمَل قَْصَملَةً  : [قصمل]

. وَرَمى أَْرنباً فقَْصَملَها أَي َصَرَعها ، عن ابِن األَ  فالناً : َصَرَعه قَْصَملَ و اغانيُّ  ْعَرابّيِ.، نَقَلَه الصَّ

 وَكَسَره ، كقَْصلمه ، عن ابِن القَطَّاعِ والميُم زائَِدةٌ واألْصل قََصلَه. َء : قََطعَهَ الشَّي قَْصَملَ و

 اْلِتقاماً َشديداً. ، أَي كَخْوَزلَى ، َمْقصوراً  القَْصَملَى واْلتَقََمه ، كذا في نواِدِر األَْعَراِب ؛ ويقاُل : أَْلقاه في فيهِ  الطَّعاَم : أََكلَه أَْجَمعَ  قَْصَملَ و

 ، والميُم زائَِدةٌ. : ِشدَّةُ العَّضِ واألَْكلِ  القَْصَملَةُ و

 فتَْهتِك الفََم. تُقَْصِملَها فال تَْلبُث أَن األَْضراِس و األَْسنانِ  ُدَوْيبَّةٌ تَقَُع في أَْيضاً :و

بابَةُ من الماِء ونحِوه. أَْيضاً :و  الصُّ

ه ، عن  : األََسدُ  الُمقَْصِملُ  منهو .قَْصَمَل يُقَْصِملُ  تَموُت منه ، وقد ، َجْمُع فَِصيل ، كقُْنفٍُذ : داٌء يَقَُع في الفُْصالنِ  ، القُْصُملُ و لشدَّةِ َعّضِ

اغانّي ؛  ، عن ابِن ِسْيَده. كِزْبِرجٍ  كالِقْصِملِ  الصَّ

عاءِ  ، الُمقََصِملُ و  الجْوَهِريُّ ألَبي النَّجِم : ؛ وأَْنَشدَ  الشَّديُد العَصا من الّرِ

ِر  ــــــــــــــَ ث يـــــــــــــــح مــــــــــــــَ اٍث وال عــــــــــــــَ تــــــــــــــَ لــــــــــــــح  لــــــــــــــيــــــــــــــ  مبــــــــــــــُ

اَدِة و      يــــــــــــــ  رلــــــــــــــيــــــــــــــ  ابلــــــــــــــفــــــــــــــَ مــــــــــــــِ َقصــــــــــــــــــــــــــــح
ُ

(2)املــــــــــــــ
 

  
 قاَل : ألَنَّ الراِعي إنَّما يُوَصف بليِن العَصا.

ُجُل الشَّديدُ  ، القَُصِملُ و  ؛ واْقتََصَر ابُن ِسْيَده على األُْولَى. كعُلَبِِط وَجْعفٍَر وِزْبِرجٍ : الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ُعنُقَه : دقّهُ ، عن اللّْحيانّي. قَْصَمل

 ، كعاُلبٍِط : الشَّديُد العَّضِ ، قاَل في َوْصف الدَّْهر : القَُصاِملُ و

ال و  ر املـــــــــــــقـــــــــــــاتـــــــــــــِ تـــــــــــــُ ىَن يـــــــــــــقـــــــــــــح  الـــــــــــــدهـــــــــــــر َأخـــــــــــــح

ه      يـــــــــــــــــابـــــــــــــــــُ ًة أَنـــــــــــــــــح الجـــــــــــــــــارحـــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــِ (3)َقصـــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 في التَّْهِذيِب. كذا

تَْقطيالً ، عن أَبي  قَطيٌل َكقَطَّلَهُ و َمْقطولٌ  قََطعَهُ فهو ، من َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، األخيَرةُ عن أَبي َحنيفَةَ ، يَْقُطلُهُ و قََطلَهُ يَْقِطلُهُ  : [قطل]

 َحنيفَةَ.

 وَدقَّها ، عن اللّْحيانّيِ. َضَربَها وقََصلَها : ُعْنقَهُ  قََطلَ و

 فَسقَْطْت. : قُِطعَْت من أَْصِلها قَطيلٌ  نَْخلةٌ و

تَْين قُُطلٌ و قَطيلٌ  ِجْذعٌ و  .تَقَطَّلَ  َمْقطوٌع وقد ، أَي بضمَّ
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ُل الُهَذليُّ يَِصُف قتيالً : القُُطلُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ :  الَمْقطوُع ِمن الشَّجر ، قاَل الُمتَنَخَّ

د اًل  ه جمـــــــــــــــَُ ُده َدمـــــــــــــــَ َكســـــــــــــــــــــــــــــ   جـــــــــــــــلـــــــــــــــح تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  يـ

ذحُع الـــــــــد ومـــــــــة      ر جـــــــــِ ركـــــــــمـــــــــا تـــــــــقـــــــــطـــــــــ  طـــــــــُ (4)الـــــــــقـــــــــُ
 

  
 ويُْرَوى : يَتََسقَّى ، ويُْرَوى : ُمَسّدحاً بََدَل ُمَجدَّالً.

 .َمقاِطل ، والَجْمعُ  كِمْكنََسٍة : َحديَدةٌ يُْقَطُع بها ، الِمْقَطلَةُ و

 ولم يَُحدَّ أََعلَى جْنٍب واحٍد أَم َعلَى َجْنبَْين. أَو َصَرَعه كقَطَّره ؛ تَْقِطيالً : أَْلقاهُ على َجْنبِه قَطَّلَهُ و

__________________ 
 .«تغليرت»( يف القاموس : 1)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح والتهذيب.2)
 .«والدهر أحّب»( اللسان بدون نسبة ا والتهذيب وفيه 3)
 كما يقطر جذع النخلة واللسان والصحاح.  .. برواية : جمدال يتلق  34/  2ديوان اهلذليا ( 4)
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 ، الشاِعُر ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، لُقَِّب به لقَْوِله يَِصُف قبراً : كأَميٍر : لَقَُب أَبي ذَُؤْيب الُهَذليّ  ، القَِطيلُ و

َبًة عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــَ  إذا مـــــــــــــــــا زَاَر جمـــــــــــــــــُح

ر     قــــــــاُ  الصــــــــــــــــــــــخــــــــح ب  ثــــــــِ يــــــــرُ واخَلشــــــــــــــــــــــَ طــــــــِ (1)الــــــــقــــــــَ
 

  
 وهو الَمْقطوُع. بالقَِطيل الَمْقطول أََرادَ 

 قاَل ابُن ِسْيَده : هذا قَْوُل ابُن ُدَرْيٍد ، وإنَّما هو في ِروايِة الّسكَِّرّيِ لساِعَدةَ.

يوان ، والُمراُد به ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة الهذلي.  قْلُت : وهكذا هو في الّدِ

. بهاٍء : قِْطعَةُ كساٍء أَو ثوٍب يُنَشَُّف بها الماءُ  ، القَِطيلَةُ و  ، نَقَلَه الْجوَهِريُّ

. : ع على َدْجلَةَ  القاطولُ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

. كُمعَظٍَّم : الَمْطبوخُ  ، الُمقَطَّلُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الَخِشُن ، كلُّ ذِلَك عن ابِن األْعَرابّيِ. : الّطوُل ؛ وأَيضاً الِقَصُر ؛ وأَْيضاً : اللّْين ؛ وأَْيضاً : القََطلُ 

 قْلُت : فهو إذاً ِمن األَْضداِد.

. قطلوو  بالضم : اسٌم ُرِوميٌّ

مِّ  قُْطُربُّلُ   :[قطربل] اِء  ، بالضَّ َدةِ وتَْشديِد الباِء ال (2)وسُكوِن الطاِء وضِم الرَّ أَو بِتَْخِفيِفها وتشديِد  الَمْضموَمِة كما َضبََطه الجْوَهِريُّ ؛ ُمَوحَّ

ل : الَّالمِ  ْبط األوَّ َغْربي دْجلَةَ ، كما في العُبَاِب ؛  َمْوِضعاِن أََحُدُهما بالِعَراقِ  كما َضبََطه ياقوُت ، وُرِوي عن ياقوت فتَح القاِف أَْيضاً في الضَّ

، ومنه إسحُق بُن عبِد هللِا  يُْنَسُب إليه الَخْمرُ  : بَْين بْغَداَد وَعْكبُراء ، وكان َمْجمعاً ألَْهِل القصِف والشُّعَراء والُخلَعاء ،وفي الُمْشترك لياقوت 

وأَْنَشَد ياقوُت لصِديِقه محمد بن  بِن أَبي بْدٍر عن الُحَسْين بِن محمِد الَمُروزّي ؛ والَمْوِضُع الثاني قَْريةٌ ُمقابِل آمد ، يُبَاع فيها الَخْمر أَْيضاً ؛

 َجْعفر الربعّي الحلّّي :

ٍة  لـــــــــَ ر فـــــــــو  ِدجـــــــــح ـــــــــ  رح ب طـــــــــَ ـــــــــون : هـــــــــا قـــــــــَ ـــــــــقـــــــــول  ي

ــــــــــــغــــــــــــري مــــــــــــعــــــــــــاين     فــــــــــــا ــــــــــــًا ب ــــــــــــح َك أَل ــــــــــــُ ت ِدمــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  

َص دوهنـــــــــــا  فـــــــــــح رحفـــــــــــا ال أَر  الـــــــــــقـــــــــــَ ُب طـــــــــــَ  أَقـــــــــــلـــــــــــّ

  
َر  الــــــــــــرَبََدانِ و    (3)ال الــــــــــــنــــــــــــخــــــــــــر ابٍد مــــــــــــن قـــــــــــــُ

 

  
حاحِ ، وُوِجَد في بعِض النسخِ : بزُر الِعنَِب. الِعنَبِ  (4) ، كغُراٍب : نَْورُ  القُعالُ   :[قعل]  ، كما في الّصِ

به جماَعةٌ َزاِعِمين أَنَّه ال نَْوَر للِعنَِب ، وفيه نََظٌر ظاِهٌر.  قاَل شْيُخنا : وَصوَّ

 ، قالَهُ أَبو َحنيفَةَ ، كما في العُبَاِب. ما تَناثََر منه هو وِشْبِهِه أَو : فاِغيةُ الِحنَّاء القُعالُ  وفي المْحَكِم :

 .قُعالَةٌ  وفي المْحَكِم : ما تَناثََر ِمن نَْوِر الِعنَِب وفاِغيَة الِحنَّاء وِشْبِهِه ِمن ِكماِمه ، واِحَدتُه

 ، واِحَدتُه بهاٍء ، كما في العُباِب. الَوبَُر النَّاِسُل من البَعيرِ  : القُعالُ و

حاحِ ، النَّْورُ  عَلَ أَقْ و حاحِ : اْنَشقَّ  قُعالَتُه اْنَشقَّْت عنه ، كما في العُباِب : كاْشَمعَلَّ  اْقعَأَلَّ و ، كما في الّصِ  وتَناثََر. قُعالُه ؛ وفي الّصِ

 في يِده عن َشَجِره ، قالَهُ اللَّْيُث. اْستِْنفاُضه أَْيضاً :و تَْنِحيَتُه ؛ االْقتِعالُ و

حاحِ. الَجبَُل الطَّويلُ  : القَواِعلُ  : واِحَدةُ  القاِعلَةُ و  الشَّامُخ ، كما في الّصِ

ي : قاَل أَبو َعْمرو : واِحَدةُ   ، قاَل : قاِعلَةٌ  ، وشعر األَْفَوه َدليٌل على أَنَّه القَواِعِل قَْوَعلَة قاَل ابُن بَّرِ

َوٌة و  قــــــــــــح قــــــــــــ  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه لــــــــــــِ بــــــــــــح ــــــــــــَ  الــــــــــــدهــــــــــــُر ال يـ

لــــــــــــــيف رأحِس      ُض  ةقــــــــــــــاعــــــــــــــِ هــــــــــــــا أَرحبــــــــــــــَ تــــــــــــــح (5)لــــــــــــــََ
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 أَي أَْربع ِلْقوات.

فَِة واإِلضافَِة فيهما قَْوَعلَةٌ و قَْيعَلَةٌ  ُعقابٌ و  أَي على الّصِ

__________________ 
 يف شعر ساعدة بن جؤية اهلذد ا ومل اجده يف شعر أيب ذ يب. 215/  1( اللسان ا والبيت يف ديوان اهلذليا 1)
 فتحها.( نص ايقوت عل  2)
 وفيه : أقّلب طريف.« قطربر»( معجم البلدان 3)
ــــــــــــــ  ( عل  هامش القاموس : ال نور للعنب ا كما هو مشاهد ا ا4) ا قرايف ا قا  الشارح : ويف بع  النسخ ا بزر العنب ا وصوبه بعضهم ا هـ

 ا مصححههـ  ونوقش فانظره ا ا
 ( اللسان.5)
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َعحىَن ُعقاب َموحضض ُيَسم   هبذا ا وأَنحَشَد ثـَعحَلب : وتـَعحلوها ا القاِعَلةِ  ا َأي ِإىل َ حِوي ِإليها
 ا أَم ا ابإِلضاَفِة فامل

َعَلةَحل َقتح بك الُعَقاُب و   (1) الَقيـح
 وهو لماِلِك بِن بََجَرة.

حاحِ : كُمْشَمِعّلٍ ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للبيٍد : اً لم يُْبَر بَْرياً َجيِّد الذي السَّْهمُ  ، أَي بفتحِ العَْين : للَمْفعولِ  (2) المقيعَلو  ، وُوِجَد في نسخِ الّصِ

بـــــــــــاً  قـــــــــــًا صـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــِ ت الـــــــــــقـــــــــــوم رِشـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح  فـــــــــــَرمـــــــــــَ

ر وال      ــــــــــــُعصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــ  ابل ــــــــــــي رح ل عــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ قــــــــــــح
ُ

(3)ابملــــــــــــ
 

  
، بالفاِء وفتحِ العَْين وتَْخفيِف الالِم ، ومْعناه  وَوَجْدت بخّطِ أَبي َسْهل الَهَروّي ما نَّصه : رأَْيت هذا الَحْرف في ِديواِن لَبيٍد : وال بالُمْفتَعَل

ا يُْعَمل باألَيِدي المّدعي. وَوَجْدت أَْيضاً بخّطِ أَبي َزَكريا ما نَّصه هذا تَْصحيٌف والذي في شعِر لَبيٍد : وال بالُمْفتَعَِل ، ِمن الِفْعل ، أَ  ي لَيَس ممَّ

حة َمْقُروءة على إِنَّما هو ِسهاُم َكالٍم : ووَجْدت أَْيضاً بخطِّ   بعِضهم : َوَجْدت في نْسخٍة بخّطِ ُعَمَر بِن عبِد العَزيِز الَهَمدانّي شعر لبَيٍد ُمَصحَّ

به أَبو َزَكريا وأَبو َسْهل ، وعلى الحاِشيَِة : وِروايَةُ الَخِليل ِة : وال بالُمْفتَعَِل ِمن الِفعَل ، هكذا كما َصوَّ  ْل ذِلَك.، فتأَمَّ  بالُمْقتَعَل : األَئمَّ

ْخَرى ، ، وهو أَْن يَْمشَي كأَنَّهُ يَْغِرف التُّراَب بقََدَمْيه ، وهي ِمْشية قَبِيْحة ، وقيَل : هو إِْقباُل القََدِم ُكلّها على األُ  وتقدَّمَ  القَْيعَلَةِ  ِمثْلُ  القَْعَولَةُ و

 عيٌف.وقيَل : تَباُعُد ما بَْين الَكْعبين وإِْقبال كّل واِحَدةٍ ِمن القََدَمْين بجَماَعتِها على األُْخَرى ؛ وقيَل : هو َمْشٌي ضَ 

ى الِمْشَحطَ  ُعودٌ  ، بالفتحِ : القَْعلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و ْطِب من  ُسُروغِ القُُطوِف ِلئاَلَّ تَتَعَفََّر ؛ والسُُّروغ ما َخَرَج ِمن يُْجعَُل تحتَ  يَُسمَّ الرَّ

كَحْيَدٍر ، كما هو نَصُّ  القَْيعَلُ  ، َصوابُه كأَميٍر : األَْرنَُب الذََّكرُ  ،( 4) القَِعيلُ و الَمْشُؤوُم.القَصيُر البَخيُل  أَْيضاً : القَْعلُ و قاَل : قُضباِن الَكْرمِ 

 العُبَاب.

 ، كما في العُبَاِب والمْحَكِم. ، كَحْيَدَرٍة : المرأَةُ الجافِيَةُ العَظيمةُ  القَْيعَلَةُ و

 ، ومنه قَْوُل ماِلِك بِن بََجَرة الذي تقدََّم. بُرُؤوِس الِجبالِ  يبالقَواِعِل ، أَ  العُقاُب السَّاِكنَةُ  أَْيضاً :و

 ، وِإليه نُِسَب العُقاُب. : ع القَْوَعلَةُ و

غيُر أَو األََكَمةُ الصَّغيرةُ  أَْيضاً :و ي. القَواِعلِ  ، واِحَدةُ  الُجبَْيُل الصَّ  على قَْوِل أَبي َعْمرو على ما نَقَلَه ابُن بَّرِ

 عََد عليها.: قَ  قَْوَعلَ و

كوِب. االْقعياللُ و  : االْنتِصاُب في الرُّ

ةٍ : ُمْقعالَّةٌ  َصْخَرةٌ و  ُمْنتَِصبَةٌ ال أَْصَل لها في األَْرِض. ، كُمْحَمارَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : القَْعَولَةِ  ، كَخْوَزلَى : لُغَةٌ في القَْعَولَى

 (5)والَفنحَجَلهح  الَقعحَوىلَفِصرحت أَمحِشي 
. ، كَجْعفٍَر وِزْبِرجٍ  القَْعبَلُ  : [قعبل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 الفُْطُر. وقاَل األَْزَهِريُّ : هو

ه ُعوٌد ، وإِذا يَبَِس َصاَر له رأْس أَْسود ِمثْل الدُُّجنَّة السَّْوداِء ، يقاُل له ينبُُت ُمْستِطيالً َدقِيقاً كأَنَّ  َضْرٌب من الَكْمأَةِ  قاَل أَبو َحنيفَةَ : هوو

بَاعِ.  فََسوات الّضِ

بيعِ يُْجنى فيُْشوى ويُْطبخ ويُْؤَكُل. نَْبٌت آَخُر أَبيضُ  قيَل : هوو  ينبُُت نَبَات الَكْمأَة في الرَّ

 بالضِم. فيهما كالقُعبولِ  لَُب فيه اللَّبَنُ القَْعُب يُحْ  : القَْعبَلُ  قاَل األَْزهِريُّ :و

 قْلُت : وكأَنَّ الالَم زائَِدةٌ.
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__________________ 
 ( الصحاح والتهذيب والتكملة واللسان وفيهما نسب خلالد بن قي  بن منقذ ا وقبله يف اللسان :1)

هح  ــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــك إذ رهــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــت آ  مــــــــــــــــــــوأل

ة     ِر الســــــــــــــــــــــــيـــــــــــف عـــــــــــنـــــــــــد الســــــــــــــــــــــــبـــــــــــلـــــــــــَ َنصــــــــــــــــــــــــح  حـــــــــــز وا بـــــــــــِ

  

تَـَعُر.( 2)  يف القاموس : واملقح
 انظر ما الحظناه هنا .« قتعر»( تقدم يف مادة 3)
 ليست يف القاموس ا وجعلها الشارح يف األقواس خطب.« القعير»( لفظة 4)
 ( الصحاح والتكملة ونسبه يف اللسان لصخر بن عمري ا وقبله فيه :5)

 فإن تريين يف املشيب والعَلهح 
 وبعده :

 نقتَلهح لرة أنبث نبثاً و 
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 .(2)َرُجٍل ، عن ابِن ُدَرْيٍد  (1): اسُم  قَْعبَلُ و

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. الُمتَقَلُِّع الِجْلفُ  أَْيضاً :و

كةً. القَبَلِ  (3) َشديدَ  إِذا كان القََدَمْيِن َمْبنِيّاً للمفعولِ  ُمقَْعبَلُ  وَرُجلٌ  قاَل :  ، محرَّ

 : وهو أَْن يَْمِشي كأَنَّه يَْحِفُر بِرْجلَْيه. لَةِ القَْبعَ  في الَمْشيِ ِمثْل : القَْعبَلَةُ و

حاحِ : بالُمثَنَّاةِ  كالقَْعثَلَةِ   :[قعثل]  الفَْوقيَّة ونََسبَها األَْصَمِعّي. (4)بالُمثَلَّثَِة ؛ وفي الّصِ

 ، وقد َمرَّ ِمثُْل ذِلَك في قَْلعََث. كأَنَّه يَتَقَلَُّع من وَحلٍ  في مْشيِِه ويَتَقَْلعَُث إِذا َمرَّ  يَتَقَْعثَلُ  َمرَّ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

هامِ  الُمْقثَِعلُّ  قَْوُل الجوَهِرّيِ ،و حاحِ ، هكذا وهو من الّسِ ال « ق ث ع ل»وَهٌم وَمْوِضعُهُ  ، أَي كُمْشَمِعّلٍ كما هو َمْضبوٌط في سائِِر نسخِ الّصِ

ً ]والْبيُت الشَّاِهُد  ِذْكُره للمصنِِّف هناك وأََشاَر إِلى أَنَّه تَْصحيٌف ؛ وتقدَّمَ  ؛« ق ع ث ل»  الذى أَْوَرَده وهو قَْول لَبيٍد : *[أيضا

ت الـــــــــــقـــــــــــو  يـــــــــــح َرمـــــــــــَ قـــــــــــًا صــــــــــــــــــــــــائـــــــــــبـــــــــــاً فــــــــــــَ  م رِشــــــــــــــــــــــــح

ر وال      ــــــــــــُعصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــ  ابل ــــــــــــي رح ل عــــــــــــَ ــــــــــــَ ثـ قــــــــــــح
ُ

(5)ابملــــــــــــ
 

  
فٌ   الصَّحيحةُ على ما وِجَد في ِديواِن شعِر لَبيٍد : والِروايَةُ  كما نبَّه عليه أَبو َسْهل الَهَروّي وأَبو َزَكريا على ما قَدَّْمنا عنهما ؛ ُمَصحَّ

تَـَعرح  ُفح
 لي  ابلُعصحِر وال ابمل

به الجماَعةُ ، وهكذا ُوِجَد أَْيضاً بخّطِ ُعَمَر بِن عبِد العَزيِز  والُمثَنَّاةِ الفَوقيَّةبالفاِء  ، ولو قاَل ِمن الِفْعل كاَن أَْخَصر ، وهذا هو الذي َصوَّ

 ةِ وَجاَء في ِروايَِة شاذَّةٍ بالقاِف والُمثَنَّا الَهَمدانّي في ِديواِن شعِر لَبيٍد ، ويُْرَوى لْسَن بالعُْصل.
الفَوقيَّة الَمْفتوَحِة من اْقتَعََل السَّْهَم إِذا لم  (6)

ً  يَْبِره ْل ذِلَك.« ق ع ل»، ونُِسبَت هذه إِلى الَخِليل كما تقدََّم ، وحْينئٍذ فَمَحلُّ ِذْكِره  َجيِّداً  بَْريا  ال هنا ، فتأَمَّ

. قَْعَطلَهُ قَْعَطلَةً  : [قعطل]  : أَْهَملَه الجْوهِريُّ

 َصَرَعه. أَي فقَْعَطلَه األَْعَرابّيِ : َضَربَه وقاَل ابنُ 

 في التَّقاِضي. عليه على َغريِمه َضيَّقَ  قَْعَطلَ و قاَل :

 أَْكثََر منه. إذا في الَكالمِ  قَْعَطلَ  قاَل غيُره :و

ْوا قَْعطالً ، منهم :و اُس بنُ  قد َسمَّ اس ْسُمهاو َمْشهورٌ  شاِعرٌ  بِن سويِد بِن الَحاِرثِ  القَْعَطلِ  َجوَّ لقوِل  بالقَْعَطلِ  ثابٌِت ولُقِّبَ  أي اسُم أَبي َجوَّ

 ٍء له :بِن ماِلِك بِن طيِّى رُجٍل من بَنِي َزيِد بِن ثُماَمةَ 

يــــــــــــــاً  يــــــــــــــين اأَلمــــــــــــــاين  خــــــــــــــالــــــــــــــِ نــــــــــــــِّ ر  ميــــــــــــــَُ ظــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

رَ و      طـــــــَ عـــــــح ـــــــَ ا قـ يـــــــَ ـــــــِ كـــــــان ُت مـــــــَ مـــــــح ـــــــِ ئ (7)حـــــــىت قـــــــد ســـــــــــــــــــــَ
 

  
. اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

ا   يُْستَدرُك عليه :* وممَّ

 : السَّريُع. القَْعَطل

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. القَْمعَلَةُ  : الطَّْرَجهاَرةُ : عن ابِن األَْعَرابّيِ ، قاَل : وهي القَْعَملَةُ  : [قعمل]  ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 الطعاَم أَْجَمع : أََكلَه كقَْعبَلَه. قَْعَملَ  وفي نواِدِر األَْعراِب :

اٍن. قُفَّالٌ  ج قافِلٌ  فهو ِمن السَّفَر ، َرَجعَ  ، كقُعوٍد : قُفوالً  ، كنََصَر وَضَرَب ، قَفَلَ  : [فلق]  ، كُرمَّ
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 ُرجوُع الُجْند بْعَد الغَْزِو. القُفُولُ  وقِيَل :

كةً : اسُم الَجْمعِ  القَفَلُ و  بمْعنَى القَفَل وقد َجاءَ  بمْنِزلَِة القَعَد للقَاِعِدين عن الغَْزِو اسٌم يْلزُمهم ؛ قاَل : القَفَل ؛ قاَل األَْزَهِريُّ : وُهمُ  ، محرَّ

 .القُفولِ 

ْفقَةُ  القافِلَةُ و ي بهِ  الُمْبتَِدئَةُ في السَّفَرِ  أَي الراجعَةُ ِمن السَّفِر. وأَْيضاً : القُفَّالُ  : الرُّ  ِمن السَّفَِر. تَفاُؤالً بالرجوعِ  ، ُسّمِ

 َل األَْزهِريُّ : وظنَّ ابُن قتيبَةَ أَنَّ عوامَّ الناِس يغلَطونقا

__________________ 
 خارج األقواس خطب. فهي يف القاموس.« رجر»وقد وضض الشارح « واسُم رُجرٍ »( يف القاموس : 1)
 .318/  3( انظر اجلمهرة 2)
 ( يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة اقتض  النصب.3)
 كاألصر.  (ابملثلثة)( يف الصحاح واللسان عن اجلوهري ا وكال ا عن األصمعي 4)
 ساقطة من األصر. (*)
 .«قتعر»و « قعر»( تقدم يف 5)
 ( وهي رواية الديوان ا وقد تقدمت.6)
 ( يف شواهد القاموس ا والتكملة.7)



14634 

 

ا  ِميتهم الناِهضــِ بوه (1)يف َتســح َفٍر أَنحشــَ إال ُمنحصــرِفًة إىل َوطِنها ا وهذا َغَلرٌت ا ما زَاَلت  قاِفَلةً  ا وَأهنا ال ُتســم   قاِفَلةً  يف ســَ
ا  فارِ  (2)الَعَرُب ُتســــــــمِّي الناِهضــــــــِ ِر  ُ تعاىَل هلا قاِفَلة يف ابحتداِء اأَلســــــــح ا وهو شــــــــاِئٌض يف َكالِم  الُقُفو َ  َتفاُ اًل أبن يـَُيســــــــِّ

 ُفصحاِئِهم إىل اليوم.
ا أَْن يكونوا أَراُدوا القافِلَةُ القُفَّالُ  وقاَل ابُن ِسْيَده : ْفقة القَافِل أَي الفَِريقِ  القافِلَ  ، إمَّ ا أَن يُِريُدوا الرُّ فحَذفُوا  القَافِلَة فأَْدَخلوا الهاَء للُمبَالَغَة ، وإمَّ

فَة على االسِم وهو أَْجود ؛الَمْوُصوف وَغلَبَت ال  أَنا ِمن َمْبعثِهم. أَْقفَْلتُهمو ّصِ

رابِ  يَْقِفلُ  الفَْحلُ  قَفَلَ و  ، كما في العُبَاِب والتَّْهِذيِب. قُفوالً : اْهتاَج للّضِ

 وَحبََسه ، عن ابِن ُشَمْيل ، َرَواه المصاحفّي عنه. الطَّعاَم : اْحتََكَرهُ  قَفَلَ و

كةً. القَفَلِ  بَيِّنُ  قَِفيلٌ و قافِلٌ  فهو : يَبَِس ، نََصَر وَعِلَم قُفوالً الِجْلُد ، ك قَفَلَ و  ، محرَّ

 ، بالكسِر ، قاَل لَبيٌد : قَفََل يَْقِفل اليُبوُس ، وقد القُفولُ  وقاَل الَجْوهِريُّ :

وا  لـــــــــــــُ َ  الـــــــــــــر مـــــــــــــاة وأَرحســـــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــىت إذا يـــــــــــــئـــــــــــــِ

هـــــــــا      اًل َأعحصـــــــــــــــــــــــامـــــــــُ فـــــــــًا َدواجـــــــــَن قـــــــــافـــــــــِ (3)ُغضـــــــــــــــــــــــح
 

  
. تقفل ؛ يقاُل : كم َحَزَرهُ  قُفوالً : ءَ الشَّي * قَفَلَ و اغانيُّ  هذا ، نَقَلَه الصَّ

م. َجَمعوهُ  إذا القوُم الطعاَم يَْقِفلونَه قَفَلَ و  للَحْبِس ، وهو َمْفهوم نّص ابن ُشَمْيل المتَقَّدِ

 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. اليَدِ  هو اليابِسُ  أَو وهو الشاِزُب والشاِسُب ؛ : اليابُِس الِجْلدِ  القافِلُ و

 ، نَقَلَه الجْوهِريُّ ؛ قاَل أَبو ذَُؤيب : ، بالفتحِ وكأَميٍر : ما يَبَِس من الشَّجرِ  القَْفلُ و رُجٍل. (4) اسمُ  أَْيضاً :و ع.  :قافِلٌ و

هـــــــــــا و  ـــــــــــِ اق َدرحُت ِلســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ٍ  ق ـــــــــــح ـــــــــــٍة عـــــــــــن فـــــــــــرِه  مـــــــــــُ

ــــــــُح      ــــــــري ُض ال ــــــــَ اب ــــــــ  ت ــــــــَ ر ت كــــــــمــــــــا تـ ــــــــخــــــــَ رِ ف فــــــــح ــــــــقــــــــَ (5)ابل
 

  
 ، كما في الُمْحَكِم. كَضَرَب وَعِلمَ  قَفَلَ  قدو

. كأَميٍر : السَّْوطُ  ، القَِفيلُ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : أََراه ألَنَّه يُْصنَع ِمن الِجْلِد اليابِِس ؛ قاَل أَبو محمٍد الفَْقعَِسيُّ :

ا  ا ملــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــ  رحشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأَلَ  ايِبســــــــــــــــــــــــــــــــــًا قــــــــــــــــــــِ

يـــــــــــــرقـــــــــــــمـــــــــــــت إلـــــــــــــيـــــــــــــه      فـــــــــــــِ رحاب ابلـــــــــــــقـــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

  

 (6)َضرحب بَِعري السوء ِإذ َأَحب ا 

 أََحبَّ هنا بََرك ، وقيَل : َحَرن.

بُ  : القَِفيلُ و واُب : الُجالَّ ُب الذي يَْشتري القَفَالت ِمن اإِلبِِل الَكثيَرةِ والغَنَم  الِقفِّيل ، هكذا هو في ساِئِر النسخِ ، والصَّ يت : الجالَّ ، كِسّكِ

ل ذِلَك.  العَظيمِة ضْربَةً واِحَدةً ، كما هو نَصُّ العُباِب ، فتأمَّ

يُِّق كأَنَّه َدْربٌ  : القَِفيلُ و  ، كما في العُبَاِب. ال يُْمِكُن فيه العَْدوُ  ُمْقفَلٌ  الِشْعُب الضَّ

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. ع : لُ قَِفيو

 ٍء.وقاَل نَْصر : َجبٌَل في ِدياِر طّيِ 

. نَْبتٌ  ؛ القَِفيلُ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ
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ّمِ : شجٌر ِحجاِزيٌّ  القُْفلُ و َِّخذُ النِّساُء ِمن وَرقِه ُغمراً يَِجي ، بالضَّ ، وَحَكاه كراٌع بالفتحِ ؛ وَوَصفَها  قُْفلة ُء أَْحمر ، واِحَدتُهيضُخُم ويَت

ِل الَهْيجِ.  األَْزَهِريُّ فقاَل : تنبُُت في نُُجوِد األرِض وتَْيبَس في أَوَّ

ا ليَس بكثيف ونَْحوه ، الحديُد الذي يُْغلَُق به البابُ  أَْيضاً :و َعلٌَم. : قُْفلٌ و  ، بضِم الفاِء ، وبه قََرأَ بعُضهم أَم على قُلوبٍ  أَْقفُلٌ و أَْقفالٌ  ج ممَّ

 ، َحَكاه ابُن ِسْيَده عن ابنِ  (7) أَْقفُلُها

__________________ 
 ( يف التهذيب : املنشئا سفرا.1)
 ( يف التهذيب : املنشئة للسفر قافلة.2)
قوله : أعصــــامها ا االعصــــام : القالئد ا واحدها »واللســــان وعجزه يف الصــــحاح. وهبامش املطبوعة املصــــرية :  .174( ديوانه ط بريوت ص 3)

 .«عصمة ا مث مجعت عل  عصم مث مجض عصم عل  أعصام مثر شيعة وشيض وأشياع كذا يف اللسان
 مل يشر اليها ابألصر اهنا من القاموس وهي كذلك. (*)
 تصرف الشارح ابلعبارة.( يف القاموس ابلضم منونة و 4)
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.« قدرت لرجلها»برواية :  38/  1( ديوان اهلذليا 5)
 ( اللسان واألو  والثاين يف الصحاح ا والثاين يف التهذيب.6)
 «.َأْقفاهُلا» ا ويف اآية : 24(  مد اآية 7)
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 ا عن اهلََجرّي ؛ قاَ  : وأَنحَشَدت أُم  القرمد : قُفو ٌ و  جينِّ ؛
ه  ه مــــــــــا يف الــــــــــكــــــــــتــــــــــاب وقــــــــــلــــــــــبــــــــــُ نــــــــــُ يـــــــــــح َر  عــــــــــَ  تـــــــــــَ

مـــــــــــَ  واثـــــــــــِ       و ِ عـــــــــــن الـــــــــــدِّيـــــــــــن َأعـــــــــــح فـــــــــــُ (1)بـــــــــــقـــــــــــُ
 

  
 .َمْقفولٌ  وال يقالُ  ُمْقفَل ، والنُّون أَْعلى ، والبابُ  اْقتَفَلَ و فاْنقَفَل عليه أَْقفَلَ و البابَ  أَْقفَلَ  . وقداإلْقفال فِْعلُهو

، فمتى َجَرى  أَْقفاالً  ، أَي ال َمْخَرج منهنَّ لقائِِلهنَّ كأَنَّ عليهنَّ  «: النذُر والطالُق والِعتاُق والنكاحُ  ُمْقفَالت أَْربع»في حِدْيث ابِن ُعَمر : و

 بهنَّ اللّساُن َوَجَب بهنَّ الُحْكم.

 لَئيٌم. أَي َمْبنِيَّْين للفاِعلِ  ُمْقتَِفلُُهماو اليََدْينِ  ُمتَقَفِّلُ  َرُجلٌ  المجاِز :من و

حاحِ. ُمْقفَلُ  والذي في األَساِس والمْحَكِم والعُبَاِب : رُجلٌ   اليََدْين ، كُمْكَرٍم : بَِخيٌل ، وكذِلَك في الّصِ

 .ُمْقتَِفلةٌ  ؛ وامرأَةٌ  من يَِده خيرٌ ال يَكاُد يَْخُرُج  ِمن الناِس : َمن الُمْقتَِفلُ  أَو

 ؛ يقاُل : َضَرَب قفلته ، كما في العُبَاِب. : القَفَا القَْفلَةُ و

ً  إِْعطاُؤكَ   :القَْفلَةُ و ةٍ  إنسانا ً  َشيئاً بَمرَّ َمْخشِريُّ  قَْفلة ، يقاُل : أَْعَطْيته أَلفا َضَربه  (2)فقاَل : أَي  ، عن ابِن َعبَّاٍد ، وِمثْلُه في المْحَكِم ، وفسََّره الزَّ

 أَلفا جْملةً.

حاحِ. الواِزُن من الدََّراِهمِ  : القَْفلةُ و  ، كما في الّصِ

 واِزٌن ، والهاُء أَْصِلية. قَْفلة قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ِدْرهمٌ 

 أَْصِلية. قاَل األَْزهِريُّ : هذا ِمن َكالِم أَْهِل اليََمِن ، قاَل : وال أَْدِري ما أَراَد بقَوِله : الهاء

كُ  الذي تقدََّم ِذْكُره ، هكذا َضبََطه سائُِر أَْهِل اللُّغِة ، القَْفل ، وهي واِحَدةُ  الشَّجرةُ اليابسةُ  : القَفلَةُ و ، عن ابِن األَْعَرابّيِ َوْحده ، ومنه  ويَُحرَّ

فإنَّها ال تنبُُت إالَّ بَمْنجاة  قَْفلة وائِلي بي إلى جانِبِ  !َصْوت راِعَدة : أَي بُنَيَّةُ  قَْوُل ُمعَقِّر بِن ِحَماِر الباِرقّي الْبنَتِه بْعَدما ُكفَّ بََصُره وقد َسِمعَ 
(3)  ً يِف ، فإذا َهبَّت البوارح  القَْفلة اسٌم للَجْمع. وقاَل األَْزهِريُّ : فقَْفل ِمن السَّْيل ؛ فإن كان ذِلَك َصِحيحا شجَرةٌ بعَْينِها تهيُج في وغَرةِ الصَّ

. (4)بها قَلَعَتْها وطيَّرتها   في الَجّوِ

 ، كما في التَّْهِذيِب. كُهَمَزةٍ : الحافُِظ لكّلِ ما يَْسَمع ، القُفَلَةُ و

 .، كذا في نواِدِر األَْعرابِ  أَتْبَعَُهم بََصَره في الطَّريِق : أَْقفَلَُهمو

 ؛ من نواِدِر األَْعراِب أَْيضاً. على األمِر : َجَمعَُهم أَْقفَلَُهمو

بٌ  الِقيفالُ و حاحِ ، وكأَنَّها سريانيَّة. ، بالكسِر : ِعْرٌق في اليَِد يُْفَصُد ُمعَرَّ  ، كما في الّصِ

ُجُل : اْستَْقفَلَ  ِمن المجاِز :و  ألساِس.يََداه ، كما في ا اْستَْقفَلَتْ  ، وكذا بَِخلَ  الرَّ

 ثَنِيَّةٌ قُْرَب قَْرِن الَمناِزِل. بالفتحِ : قَْفلٌ و

 بالّضّمِ : حْصٌن باليمِن. ، قَْفلٌ و

 ع. ، بالَمّدِ : قافِالءُ و

ةُ تقوُل قفين. ، بالضِم : ة بنابُلُسَ  قُوفِيلُ و  بَْينهما ثَمان َساَعات ، والعامَّ

ّمِ : لُغَةٌ في القُوفَلُ و  أَْشَهُر. أَي بفاَءْين وهو (5) الفُوفَُل بفاَءْينِ  ، بالضَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ
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ً  القَْفلُ  جوُع ، ويُْستَْعمل أَْيضاً في الذّهاِب ، وهو أَْيضا  ، لُغَةٌ ِمْصريَّةٌ. القافِلَةُ  ، بالفتحِ : الرُّ

 الُجْند عن الغَْزِو قَْفالً : َصَرفَهم. قَفَلو

 ، َرَجَع. قَفَل الَجْيش ِمثْل أَْقفَلَ و

 أَي عْنَد ُرُجوِعه منها. «ِمن ُحنَْينٍ  َمْقفَلَه بَْينا هو يَِسير» الحِدْيث : : ومنه قَفَل يَْقفُل ، بالفتحِ : َمْصَدر الَمْقفَلو

ةُ ِمن القَْفلَةو  .«كغَْزوة قَْفلَةٌ »ْيث : الحدِ  ؛ ومنه القَفل : المرَّ

ْوم : أَْيبََسه وأَْقَملَه. أَْقفَلَهو  الصَّ

ي الْمرى قَوافِلُ  وخيلٌ   ِء القَْيس.: َضَواِمر ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
 ( اللسان ا1)
 .«ه ألفاً مقفلًة : ضربًة وهو الصوابقوله : أي ضربته اخل ا كذا خبطه والذي يف األساس : وأعطيت»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
الذي يف األســـاس املطبوع : مبنجاة « قوله : إال مبنجاة كذا يف اللســـان ابجليم ا ويف األســـاس : إال مبنحاة اب اء»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

 ابجليم.
 ( يف التهذيب : وصريهتا.4)
 .«ابلفاَءيحن»( يف القاموس : 5)
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 (1) الَقواِفالحنن َجَلبحنا الُقر ح 
 : أَتْبَْعتهم بََصِري ؛ وكذِلَك قََذْذتهم. قَْفالً  القوَم في الطَّريِق بعَْيني قَفَْلتُ  وفي نواِدِر األَْعراِب :

تين ، لُغَةٌ في القُفُلُ و  بالضِم ، لَما يُْغلَق به الباُب. القُْفلِ  ، بضمَّ

.مِ  تَْقِفيالً  األَبوابَ  قَفَّلو  ثْل َغلَّق ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

. ُمْقفَل ويقاُل للبَِخيِل هو  اليََدْين ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 للبَِخيلَة. قُْفلَةٌ  : َعسر. وإِنَّها لقُْفلٌ  ويقاُل : إنَّه

 ن ابِن األَْعَرابّيِ.ِمن النّْخِل ، كِمْنبٍَر ، التي تحاتَّ ما عليها ِمن الَحْمل ، َحَكاه أَبو َحنيفَةَ ع الِمْقفَلُ و

.، كُهَمَزةٍ ، يظنُّ فال يُْخِطى قُفَلَة ورُجلٌ  اغانيُّ  ُء ، نَقَلَه الصَّ

 : َصعَد ، عن ابِن َعبَّاٍد. تَقَفَّلَ و في الَجبَلِ  قفلو

 ، كغُراٍب : َمْوِضٌع ، وقاَل نَْصر : واٍد نجديٌّ في ِدياِر كالٍب ، قاَل لَبيُد : القُفالُ و

واد  ِن اخلـــــــــــــَ ـــــــــــــدِّمـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ال م عـــــــــــــل مـــــــــــــِ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــُ  أملَح تـ

ب      ذانــــــــــِ
َ
مــــــــــ  فــــــــــاملــــــــــ لــــــــــح فــــــــــا ِ ِلســــــــــــــــــــــــَ  (2) ؟فــــــــــالــــــــــقــــــــــُ

  
 .أَْقفَل الباَب ِمثْل اْستَْقفَلو

 له الَماَل : أَْعطاه جْملةً. أَْقفَلَ و

 : الَجلَب الَكثِير جملةً واِحَدةً. القَفَالت وفالٌن يَْشتري

 : يابٌِس. قافِلٌ  وِسقاءٌ 

 ، وهي َحدائُِد اللِّجاِم. األَْقفالَ  ومن المجاِز : الخيُل تْعلُك

ٌث ُكوفيٌّ  قَفَلٍ  والمؤمُل بُن إِهاِب بِن عبِد العَزيِز بنِ  كةً ، محّدِ ْملة ، عن ضمَرةَ بِن ربيعَةَ ويزيِد بِن َهاُرون ، وعنه أَبو َداُود ، محرَّ  نِزَل الرَّ

بالضِم حّدث عنه المنذري في ُمْعجِمِه  قُْفل . وعلي بن أبي القاسم الدمياطي ُعِرف بابن254والنّسائّي وابن جوصى َصُدوٌق َماَت َسنَة 

 .647والدمياطي وقال مات سنة 

الِحين بِمْصَر. لٍ قُفْ  وعبُد الملِك بنُ   أَحُد الصَّ

بيع ُسلَيماُن بُن محمِد بِن ُسلَْيمان القافالنيُّ و عن عطاء والَحَسن وابِن ِسْيِرين ،  القافالنيُّ  َمْن يْكثُر األَْسفاَر ويَتَتَبَّع التِّجاَرات منهم أَبو الرَّ

 وٍن.القافالي ، هكذا ِمن غيِر ن َضعيٌف وَوَجْدته في ِديواِن الذَّهبّي :

، وهكذا نسَب اإِلمام أَبو بْكٍر محمُد بُن علّيِ بِن إْسماعيل الشَّاِشي َرَوى عنه الحاِكُم وابُن َمْنده وأَبو عبد الرحمن  األَْقفالَ  : َمن يَْعَمل القَفَّالُ و

 .365الّسلَمّي ، َماَت َسنَة 

 َوَرْدته. ، كِدْرَهِم : َمْوِضٌع باليََمِن بالقُْرِب ِمن موسنة وقد قِْفَولو

. القَْفثَلَةُ  : [قفثل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 َزَعُموا. ِء بُسرعةٍ َجْرُف الشَّي : (3)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، كَسفَْرَجلٍ  قَفَْرَجلٌ  : [قفرجل]

 مرتجل. َعلَمٌ  وفي العُبَاِب : هو

ا   يُْستَْدَرُك عليه :* وممَّ
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 ِمن النِّساِء ، َحَكاها ابُن جنّيِ : كما في اللّساِن. (5)، بالضِم : النَّبْيلةُ العَظيمةُ  القُفاِخليَّةُ  : (4) [قفخل]

بٌ  ، فاِرِسي : الِمْغَرفَةُ  القَْفَشِليلُ  : [قفشل] حاحِ وُحِكي عن األْحمر أَنَّها أَْعَجِميَّة أَ  ُمعَرَّ ، وفي بعِض األُُصول  ليزْ كْفَجهْ  ْصلها، كما في الّصِ

ْره أََحٌد على ذِلَك. (6)ِكْپَجالز   ، مثل به ِسْيبََوْيه صفَة ولم يفّسِ

يرافي : ليُْطلَب فإنِّي ال أَْعرفه.  قاَل الّسِ

مِّ  القُْفُصلُ  : [قفصل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، بالضَّ

__________________ 
 وبعده فيه : 150يوانه ط بريوت ص ( د1)

 لهلل ال يذهب شيخي ابطالً 
 .«القفا »والضبرت عنه. واللسان ومعجم البلدان  103( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .319/  3( اجلمهرة 3)
 .«قفرجر»( حقها أن تكون قبر 4)
 يف اللسان : زايدة : النفسية بعد العظيمة.»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 يف اللسان : ِكبحَجالر.( 6)
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 األََسُد. وفي العُبَاِب : هو

ْل.  قْلُت : وكأَنَّه َمْقلوب القصفل ِمن قَْصفََل الطعاَم إذا أََكلَه أَْجَمع ، فتأَمَّ

. قَْفَطلَهُ  : [قفطل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ه.اْختََطفَ  أَي من بين يََديَّ  ءَ الشي قَْفَطلَ  : (1)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

. زاَد غيُره : ِمن بَْرد أَو داٍء ، والجْلُد قد : تََشنََّجْت وتَقَبََّضتْ  اْقِفعالالً  يَُده اْقفَعَلَّتْ  : [قفعل] ى كاألُذُنِ  تَقَْفعَلَ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ،  الُمْقفَِعلَّة وتََزوَّ

 ْبذ.وفي لُغٍَة أُْخَرى : اْقلَعَفَّ اْقِلْعِفافاً ، وذلَك كالَجْذب والجَ 

 أَي ُمتَقَبِّضة. ُمْقفَِعلَّة وفي حِدْيث الِميالِد : يَدٌ 

 الُمتََشنُِّج ِمن بَْرد أَو ِكبَر فلم يخصَّ به األَناِمل وال الَكّف. الُمْقفَِعلُّ  وقيَل :

 اليابُِس ، وأَْنَشَد َشِمٌر : الُمْقفَِعلُّ  وفي التَّْهِذيِب :

اّل  عــــــــــِ فــــــــــَ قــــــــــح ا مــــــــــُ ــــــــــلــــــــــِّ ــــــــــعــــــــــد ال ت ب حــــــــــح ــــــــــَ ب  َأصــــــــــــــــــــــــح

اّل و      ٍد ُمصـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــب َجســـــــــــــــــــــــــــَ (2)بـــــــــــــعـــــــــــــد طـــــــــــــِ
 

  
 : َذَكُر الَحَجِل والقَطا. القَْوقَلُ  : [ققل]

 اسُم أَبي بَْطٍن ِمن األَْنصاِر. أَْيضاً :و

ثِين : اْسُمه ثْعلَبَة بُن دعِد بِن فهِر بِن ثْعلَبَةَ بِن غنِم بِن َعْوِف بنِ   الخزرِج ، وهو قَْوُل أَبي َعْمرو ، وبه فَسَّروا حِدْيث فَتْح قاَل بعُض الُمحّدِ

 هو النُّْعمان بُن ماِلِك بِن ثْعلَبَةَ هذا. ، وقالُوا : قَْوقَل َخْيبَْر : هذا قاتُِل ابنُ 

ي بهبُن َعْوِف بِن َعْمِرو بِن َعْوِف بِن الَخْزَرج ، وِمثْلُ  (3)َغْنُم  قَْوقَل وقاَل ابُن الَكْلبي : اسمُ  ألَنَّه كان إذا أَتَاه إِنساٌن  ه البِن ُدَرْيٍد : ُسّمِ

 في هذا الَجبَِل وقد أَِمْنُت ، أَي اْرتَِق. قَْوقِل أَو بِيَثِْرَب قاَل له : ، (4)، ولو قاَل : ُمْستَِجيٌر كاَن أَْخضر  يَْستَِجيُر به

َمِة : أَي اْنَصِرف واْسَع وال تَْخَش.  اقِلَةُ.وهُم القَو وفي المقّدِ

 به حيُث ِشئَْت أَي ِسْر به حيُث ِشئَْت. قَْوقِل وقاَل ابُن ِهشام : ألنَّهم كانوا إذا أَجاُروا أََحداً أَْعَطوه سْهماً ؛ وقالوا :

ةُ تقوُل : َحبُّ هان. ثََمُر نباٍت ِهْنِدّيِ من الِعْطِر واألَفاِويه ، بتَْشِديِد الالِم : القاقُلَّةُ و  هو الهيل بوا أَو الَهال ، والعامَّ

اِئَحِة يكوُن فيه هذا ا لَحّب كما يَُرى بهذه الصُّورة وقاَل َداُود الَحِكيم : هو َحبٌّ يْخُرُج من أَْصٍل نَْحو ِذَراَعْين َعِريُض الَوَرِق َخِشٌن حاّد الرَّ
ُك عن الشَّْكِل الَمْذكور ، وقد ُرِصفَت فيه الَحبَّات كلُّ َحبَّة كالعدَسِة لكنَّها لْيَست ، وهو ذكر ُمثَلَّث الشَّْكل بَْين طوٍل و (5) اْستَِداَرة ، يَتَفَرَّ

ان ، ُمقَّوٍ للَمِعَدةِ والَكبِِد نافٌِع للغَثَيانِ  ُمفَْرَطحة ، مَّ ُح تَْفريحاً َعظيماً ، ويَنْ  واألَْعالِل البارَدةِ ، حابِسٌ  بماِء الرُّ ياَح الغَِليَظة والصََّرع يفّرِ فُع الّرِ

، وَمنابُِت الكّلِ بأَْرِض  أَشدُّ قَْبضاً من الصَّغيرة وأَقَلَّ َحرافةً  وهي األُْنثَى الَمْعُروفة بالحبشيّ  والقافُلَّةُ الكبيَرةُ  سعوطاً والسدد بالسكنجبين.

 الدَّْكن وِجبال ملعقة.

، ويُِدرُّ الفُُضالت ُكلّها ،  كنباِت األُْشناِن ماِلٌح ، وقد تَْرعاهُ اإِلبُِل يُِدرُّ البَْوَل واللَّبََن ويُْسِهُل الماَء األَْصفَرَ  نباتٌ  ، مْقصوَرةٌ ُمَخفَّفة : القاقُلَّىو

ةٍ ، ويَْنفَع ِمن أَْوجاعِ الّظْهِر والَوِرَكْين ُمْطلقاً. ُك البَاه بقُوَّ  ويْفتُح السََّدد ويَُحّرِ

ا يُْستَْدَركُ    عليه :* وممَّ

يَت القَواقلة ، قالَهُ الشَّريُف أَبو َجْعفٍر االفطسّي النَّسَّابَةُ. (6): اسُم أطعم  قَْوقل  لبَنِي َغْنم وسالٍم اْبنَْي َعْوف ، وبه ُسّمِ

 وقاَل غيُره ، القَْوقَلَة : َضْرٌب ِمن الَمْشيِ.

ّمِ ، القُلُّ  : [قلل]  ، وفيه لََف ونَْشر غيُر ُمَرتَّب. ثَْرةِ والُكثْرِ بالكسِر : ِضدُّ الكَ  الِقلَّةُ و ، بالضَّ
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 والكثِْر ، ونَقَلَه الشَّهاُب في إِْعجاِز القُْرآن. القلِّ  قاَل شْيُخنا : وأَجاَز البرهان الحلبيُّ في شْرحِ الشفاِء الَكْسَر في

 والُكثِْر ، بالَوْجَهْين. القُلِّ  قْلُت : ونَقَلَه ابُن ِسْيَده أَْيضاً ، ومنه قَْولُهم : الَحمُد هلل على

__________________ 
 346/  3( اجلمهرة 1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 .«غامن»( يف اللباب : 3)
 .«أحضر»( ابألصر : 4)
 مفرقاً. ( كذا ابألصر نقال عن تذكرة داود ا ومثله عند داود االنطاكي وزيد فيها :5)
 «اسم أطمّ »( كذا ا ولعله : 6)
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با وإِن َكثُر فهو إِلى»الحِدْيِث : في و  ؛ وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيد للبيٍد : قِلَّة أَي إِلى قُلٍّ  الّرِ

مح  ريُهـــــــــــــــــــــُ ر ٍة َمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ين حـــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــر  بـــــــــــــــــــــَ

ريف      َدِد  قــــــــــــــُ (1)وِإن َأكــــــــــــــثــــــــــــــرتح مــــــــــــــن الــــــــــــــعــــــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ لخالِد بِن َعْلقَمةَ الدَّارمّي :

ر  قحصـــــــــــــــــــــــــُ ر  قـــــــــــد يــــــــــــَ ىت دُ  الـــــــــــقـــــــــــُ ه الـــــــــــفـــــــــــَ  وَن  ـــــــــــَِّ

ر  قـــــــــــد كـــــــــــان لـــــــــــوال و      ِد  الـــــــــــقـــــــــــُ َع َأجنـــــــــــحُ ال  (2)طـــــــــــَ
 

  
 ، األَخيَرةُ عن ابِن جنّيِ. كأَميٍر وُغراٍب وَسحابٍ  قليلٌ  فهو وقاُلًّ ، قَلَّ يَِقلُّ قِلَّةً  وقد

 .قَلَّلَه ، وكذِلكَ  بقَِليلٍ  أَتَى أَْيضاً :و صاَدفَه قَليالً ؛ َء :الشي أَقَلَّ  قيَل :و .كقَلَّلَهُ  : َجعَلَهُ قليالً  أَقَلَّهُ و

ّمِ : القُلُّ و  .القَِليلُ  ، بالضَّ

 قاَل شْيُخنا : َحَكى فيه الفتَح القاِضي َزَكريا في َحواِشي البَْيضاِوي أَثْناء يضل به َكثيراً.

 وال ُكثٌْر. قُلٌّ  ويقاُل : ماله

 .أَقَلُّهُ  ء :من الشَّي القُلُّ و

جاِل ،ِمن ا القَِليلُ و تيِن كَسِريٍر  قُلُلٌ و وأَقِاّلءُ  قَليلونَ  وقومٌ  ، كذِلَك : ونِْسَوةٌ قاَلئِلُ  وهي بهاءٍ  الجثَِّة النحيُف الدَّقيُق ، كأَميٍر : القَصيرُ  لّرِ بضمَّ

ُتْم َقِلياًل َفَكث َّرَُكمْ )وقاَل تعالَى : (3) (َلِشْرِذَمة  َقِليُلونَ )َجْمُع السَّالَمة ؛ ومنه قَْولُه تعالَى :  قُلُلونَ و وُسُرر ، يكوُن  ، (4) (َواذُْكُروا ِإْذ ُكن ْ

 والنَّحافَِة. ِدقَِّة الُجثّةِ  أَْيضاً فيو العََدِد. قِلَّةِ  ذِلَك في

 َصاَر ُمِقالًّ أَي فَِقيراً بْعَد االْكثاِر. أَقَلّ  ؛ وقد الِجَدةِ  قِلَّةُ و : االْفتِقارُ  اإِلْقاللُ و

 .الُمقلّ  ، وِضدُّه المثِْري ؛ ومنه قْولُهم : هذا ُجْهد : فَقيٌر وفيه بَِقيَّةٌ  أَقَلُّ و ُمِقلُّ  رُجلٌ و

ِهما قُلٍّ  بنُ  قُلُّ  يقاُل : هوو ماَءَك. تستِقلَّ  ، وفي نسخٍة : أَن ماُؤكَ  يُْستَقَلَّ  له الماَء إِذا ِخْفَت العََطَش فأََرْدَت أَن قالَْلتُ و لُّ بُن ، وكذا ضُ  ، بَضّمِ

 ال يُْعَرُف هو وال أَبوهُ. ُضّلٍ أَْيضاً إِذا كان

مِّ  قُلُّ  يقالُ و قاَل ِسْيبََوْيه :  َمْعناُهما : ما رُجٌل يقولُه إِالَّ هو يقوُل ذِلَك إِالَّ زيٌد ، َرُجلٍ  أَقَلُّ و ، أَي بضِم القاِف ؛ َرُجٍل يقوُل ذِلَك إِالَّ زيٌد ، بالضَّ

 ، فالقلَّةُ فيه بمْعنَى النَّفي الَمْحض.

ا ضاَرَع الُمْبتَدأُ َحْرَف النَّْفي بَقَّْوا الُمْبتدأ بِال َخبَِر.  وقاَل ابُن جنّيِ : لمَّ

مِّ  قُلٌّ  رُجلٌ  يقاُل :و  فَْرٌد ال أََحَد له. : أَي بالضَّ

تين قُلُلٌ  قَِدَم عليناو قونَ  أَي من النَّاِس بضمَّ  ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. كُصَردٍ  قُلَلٌ  من قَبائَِل َشتَّى أَو غيِر َشتَّى فإِذا اجتمعوا َجْمعاً فهم ناٌس ُمتَفَّرِ

ْعَدةُ  الِقلَّةُ و  ُمْطلقاً ، أَو ِمن َغَضٍب وطمعٍ ونَْحوه تَأْخذُ اإِلنساَن كالِقّلِ كما َسيَأْتي وهو مجاٌز. ، بالكسِر : الّرِ

اُء :و  بالفتحِ ، النَّْهَضةُ من ِعلٍَّة أَو فَْقٍر. ، القَلَّة قاَل الفَرَّ

أِْس والسَّناِم والَجبَِل  ، القُلَّةو ّمِ : أَْعلَى الرَّ َمه بعُضهم قاَل : *[ءٍ أو ُكّلِ َشي]بالضَّ  القُلَّة ٍء : رأُْسه وأَْعاله ، وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه فيكّلِ شي قُلَّة ، وَعمَّ

 ِن :بمْعنَى رأِْس اإلنسا

 (5)الطِّفحر  قـُل ةِ َعجائب تـُبحِدي الش يحَب يف 
ِة يَِصُف فِراَخ النَّعاَمِة ويشبِّه ُرُؤوَسها بالبَناِدِق : قُلَلٌ  والَجْمعُ  مَّ  ؛ قاَل ذُو الرُّ

ض يف  بـــــــــح ـــــــــّ ُدوع الـــــــــنـ هـــــــــا كصـــــــــــــــــــــــُ رٍ َأشـــــــــــــــــــــــداقـــــــــُ لـــــــــَ ـــــــــُ  قـ

ُب      ت هلــــــــا َزغــــــــَ بــــــــُ ــــــــح نـ ــــــــَ ــــــــج مل يـ ــــــــد حــــــــارِي (6)مــــــــثــــــــر ال
 

  
 إِذا اْجتمعوا َجْمعاً ، والَجْمُع كالَجْمعِ. الجماَعةُ منَّا أَْيضاً : القُلَّةُ و
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ةُ العَظيمةُ ؛ أَو : القُلَّةُ و ةُ  الُحبُّ العَظيُم ؛ أَو الَجرَّ ةً ؛ أَو الَجرَّ ةُ الكبيَرةُ  عامَّ اِر. الَجرَّ  من الفَخَّ

 ؛ قاَل جميُل بُن معمٍر : كُصَرٍد وِجبالٍ  وقِالٌل ، قُلَلٌ  ج ، وهذا هو الَمْعُروف اآلَن بِمْصر ونَواِحيها ، فهو ِضدٌّ ، الكوُز الصَّغيرُ  هوقيَل : و

__________________ 
 والضبرت عنه ا وضبطت قافيته يف اللسان ابالسكان والتهذيب. 50( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 .54( الشعراء اآية 3)
 .86( األعراف اآية 4)
 ساقطة من األصر. (*)
 ( اللسان والصحاح.5)
 ( اللسان والصحاح.6)
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بحان  كــــــــــــــَ عــــــــــــــمــــــــــــــة واتــــــــــــــ  نــــــــــــــا بــــــــــــــنــــــــــــــِ لــــــــــــــح لــــــــــــــِ  فــــــــــــــظــــــــــــــَ

الَ  مــــــــــــــن و      نــــــــــــــا ا ــــــــــــــَ رِبــــــــــــــح هح شــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــِ لــــــــــــــَ (1)قـــــــــــــــُ
 

  
 وقاَل حسَّان ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :

ِه و  لـــــــــــــــِ ارِه ِورحُد َأهـــــــــــــــح ر مـــــــــــــــن ُحضــــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــح

م و      تــــــــَ نـــــــــح الٍ  وحــــــــَ (2)قــــــــد كــــــــان ُيســــــــــــــــــــــقــــــــَ  مــــــــن قــــــــِ
 

  
ً  قُلَّتين إِذا بَلََغ الماءُ »في الحِدْيث : و ؛ قاَل أَبو ُعبَْيد : يْعني هذه الِحبَاب الِعَظام ، وهي َمْعروفَة بالِحَجاِز وقد تكوُن  (3) «لم يحِمل َخبَثا

 بِالشأِم.

 ، وَهَجر : قَْريةٌ قُْرَب المِدينَِة ولْيَسْت َهَجر البَْحَرْين ، وكانت تُْعَمل بها الِقالُل. «ونَبِقُها كِقالِل َهَجر»في صفَِة ِسْدَرةِ الُمْنتََهى : و

اق : الفََرق أَْربَعة أَْصُوعِ بَصاعِ النبّيِ ،  القُلَّة ى َشِمٌر عن ابِن ُجَرْيج : أَْخبََرني َمن َرأَى قِالَل َهَجر تََسعوَروَ  زَّ منها الفََرق ؛ قاَل عبُد الرَّ

 صلَّى هللاُ تعالَى عليه وسلَّم.

 َمن تََسع يها َخْمس ِجَراٍر أَو ِستّاً.يُْؤتى بها ِمن ناِحيَة اليَ  القُلَّة وُرِوي عن عيَسى بن يونُس قاَل :

 قِْربتان. قُلَّة قاَل أَْحمُد بُن َحْنبل : قَْدر كلّ 

 .القُلَّتَْين نَْحو أَْربَِعين َدْلواً أَْكثر ما قِيَل في القُلَّة وقاَل إِسحاُق :

اويةُ  القُلَّة وقاَل األَْزهِريُّ : وقِالُل َهَجر واألَْحساء ونَواِحيها َمْعروفَة تأُْخذ ونها  قُلَّتَْين منها َمَزادة َكبيَرة ِمن الماِء ، وتمألُ الرَّ ، وكانوا يَُسمُّ

يت قِالالً ألَنَّها  إِذا ُمِلئَت وتُْحَمل. (4)أَي تُْرفَُع  تُقَلُّ  الُخُروس ؛ قاَل : وأََراها ُسّمِ

 كانت له قبِيعة.إِذا  ُمقَلَّل ؛ ومنه َسيفٌ  من السَّيِف : قَبيعَتُه القُلَّةُ و

 ، الثانِيةُ عن ابِن األَْعرابّيِ. أَقَلَّهُ و كقَلَّه : َحَملَه وَرفَعَه اْستَقَلَّهو

حاحِ : ة : أََطاَق َحْملَها. وفي العُبَاِب : قَْولُه تعالَى :  أَقَلَّ  وفي الّصِ يُح َسحاباً ثِقاالً  (5) (َأقَ لَّْت َسحاابً ثِقاالً )الَجرَّ   بالماِء.، أَي َحَملَت الّرِ

 في الَهواِء. اْرتَفَعَ و أَي نََهَض للطَّيَران الطَّائُِر في َطيَرانِه استَقَلَّ  من المجاِز :و

 أَناَف. إِذا النباتُ  استَقَلَّ  من المجاِز :و

 في َمِسيِرهم. اْستَقَلّواو ِخياُمهم ، اْستَقَلّتو عن ِدياِرهم ، اْستَقَلّوا ، وكذا واْرتََحلوا واْحتََملوا َسائِِرين القوُم : َذَهبُوا استَقَلَّ  من المجاِز :و

ا أَخبروا »الحِدْيث :  ؛ ومنه كتَقالَّهُ  ، أَو َرآه كذِلَك ، َء ؛ َعدَّهُ قَِليالً الشَّي استَقَلَّ و فلمَّ
 .«تَقَالُّوها كأَنَّهم (6)

 َغِضَب. الرُجُل أَي استقَلَّ  من المجاِز :و

 فالٌن َغَضباً إِذا َشَخَص ِمن محلِّه لفَْرِط َغَضبِه. ستَقَلَّ ا وفي األَساِس :

. تَْنبُُت ُمْنفَِرَدةً َضعيفَةً  التي ، بالكسِر : النَّواةُ  الِقلُّ و  ، نَقَلَه الصَّغانيَّ

ْعَدةِ  : شْبهُ  الِقلُّ و حاحِ ؛ أَو (7) الّرِ ً  ، كما في الّصِ  ج كِعنٍَب. ، وقد تقدَّم ِذْكُرها ؛ كالِقلَّةِ  اإلنساَن ،ونَْحوه يأُْخذ  إِذا كانت َغَضباً أَو َطَمعا

 ، َحَكاه أَبو َحنيفَة ، وأَْنَشَد : الِقالُل ، كِكتاٍب : الُخُشُب الَمْنصوبَةُ للتَّْعريِش و

ا  طـــــــــــًا أَفـــــــــــنـــــــــــاهنـــــــــــُ َة ســـــــــــــــــــــــــاقـــــــــــِ ر غـــــــــــانـــــــــــَ  مـــــــــــن مخـــــــــــَ

ال       هـــــــــــا بـــــــــــقـــــــــــِ ُرومـــــــــــَ بـــــــــــيـــــــــــرُت كـــــــــــُ ـــــــــــنـــــــــــ  ض ال (8)رفـــــــــــَ
 

  
 أَْعِمدة تُْرفَع بها الُكُروم ِمن األَْرِض ، ويُْروى بِظالِل.أَراَد بالِقالِل 
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ْعَدةُ  أَقَلَّتْه قدو حاحِ ؛ (9) استَقَلَّ و اْستَقَلَّتْهو الّرِ  أَْيضاً ، كما في الّصِ

__________________ 
 .3/  5( اللسان والصحاح واألساس واملقايي  1)
 واللسان والتهذيب واألساس. 103( ديوانه ص 2)
 .«خبئاً »ويف رواية « جنساً »( يف اللسان : 3)
 ( يف التهذيب : أي ترفض وحتّو  من مكان إىل مكان إذا فرغت من املاء.4)
 .57( سورة األعراف اآية 5)
 أخربوا فلما موسلعليههللاصلىقوله : فلما أخربوا اخل يف اللسان : ويف حديث أن  أن نفراً سبلوه عن عبادته »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .«اخل
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم.7)
 ( اللسان وفيه : من مخر عانة8)
 .«قوله : واستقر اخل سب  قلم ا فإن الذي يف الصحاح : يقا  أخذه قّر من الغضب. واستقله : عّده قليالً »( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
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 قاَ  الشاِعُر :
ــــــــــــيِن و  ت لــــــــــــح عــــــــــــَ تــــــــــــيِن حــــــــــــىت ِإذا مــــــــــــا جــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ نـ  أَدح

ِر َأو أَدح.      كعــــلــــ  اخَلصــــــــــــــــــح لـــــــ  قــــَ ــــَ تـ ُف  اســــــــــــــــــح (1)راجــــِ
 

  
يلَتِه وقِلِّيالهُ و  بُجْملَته. أَي ُمَشدَّدتيِن َمْكسوَرتَْيِن ، وإِْقليالهُ ، َمْكسوَرةً  (2) أََخَذ بِِقلِّ

يَّتِهم اْرتََحلوا يقاُل :و  عوا وراَءُهم َشيئاً.بَجماَعتِهم لم يَدَ  أَي بِِقلِّ

يَّتِهِ  أَكَل الضَّبَّ  يقاُل :و  ، عن ابِن ِسْيَده. بِِعظاِمِه وِجْلِده أَي بِقلِّ

 وقِْلقاالً ، عن اللّْحيانّي. قَْلقَلَةً  في األْرِض  قَْلقَلَ  ، عن أَبي ُعبَْيد ، أَي الكثيُر السَّفَِر ، وهو مجاٌز. وقد : الِمْسفارُ  القَْلقالُ و

 في السَّفَِر ؛ وَذَكَره المصنُِّف ثانِياً فيَما بْعُد. كُهْدُهٍد : الَخفيفُ  ، القُْلقُلُ و

 بُْلبُل إذا كاَن َخِفيفاً َظريفاً ، والَجْمع قاَلقِل وباَلبِل. قُْلقُل وقاَل أبو الَهْيثم : رُجلٌ 

ٌك للباَءةِ ِجّداً ال ِسيَّما َمْدقوقاً  نا : َحبٌّ سوٌد ، وَخطَّأَ المَصنِّف ؛؛ وفي نُسَخِة شْيخِ  كِزْبِرجٍ : نَْبٌت له َحبٌّ أَْسَودُ  ، الِقْلِقلُ و َحَسُن الشَّّم محّرِ

 بِسْمِسٍم َمْعجوناً بعََسٍل.

ان عوُده أَْحمر وفُُروُعه تمتدُّ َكثيراً ويَْحِمل َحبَّاً ُمْستديراً في َحْجمِ  مَّ لفُْلفُل وأَْكبَر يَِسيراً ؛ ويقاُل إنَّه ا وقاَل َداود الَحِكيم : يقرُب شجُره ِمن الرُّ

 َحبُّ السْمنَِة يسمُن ويهيُِّج الباَءةَ كيَف اْستُْعِمل ، وأَْجوُده ما اْستُْعِمل محمَّصاً ؛ انتََهى قاَل الراجُز.

هح  نــــــــــــــــ  لــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــُ يــــــــــــــــارًا أَبعــــــــــــــــح ُت َأعــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ  أَنـــــــــــــــــح

ب       َن حـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح رٍ َأكـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح هح  قـــــــــــــــِ نـــــــــــــــ  هـــــــــــــــُ  فــــــــــــــــَ

  

فاِدَرن هح   (3)هلن  من ُحّب السِّ

ت في َحبَّات كأَنهنَّ العَدس ، فاذا وقاَل أَبو َحنيفَةَ : هو نَْبٌت يَْنبُت في الَجلَِد وَغْلظ السَّْهل وال يَكاُد ينبُُت في الِجباِل ، وله ِسْنف أُفَْيِطُح ينبُ 

يُح َسِمْعت ِهما ه َجَرس ، وله َوَرق أَْغبَُر أَْطلس كأَنَّه َوَرق القََصب ،كأنَّ  تَقَلقُلَه يَبَِس فاْنتَفَخ وهبَّت له الّرِ ؛  ويقاُل له : القُْلقاُلُن والقاُلقُِل بضّمِ

َكام ُدْون ى ساٍق ، وَمنابتُه اآلهذا قَْول أَبي َحنيفَةَ ، فإنّه قاَل : كلُّ ذِلَك نَْبٌت واِحٌد ؛ وَذَكَر عن األَْعراِب القُُدم أَنَّه شجٌر أَْخَضر ينَهُض عل

ياض ، وله حبٌّ كحّبِ اللُّوبياء طيِّب يُْؤَكل ، والسائمةُ َحِريَصة عليه ؛ وأَْنَشَد :  الّرِ

رح  فـــــــــــَ هـــــــــــا إذا اجنـــــــــــحَ يـــــــــــِ لـــــــــــح  كـــــــــــَبن  صـــــــــــــــــــــــــوَت حـــــــــــَ

رح      الاًن قــــــــــــــد َذبــــــــــــــَ قــــــــــــــُ لــــــــــــــح ز  رايٍح قـــــــــــــــُ (4)هــــــــــــــَ
 

  
 شجٌر له حبٌّ ِعظاٌم ويُْؤَكل ، وأَْنَشَد. الِقْلِقلُ  وقاَل اللَّْيُث :

 (5) الِقلحِقرأَبحعاُرها ابلص يحِف َحب  
ِة : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

تح َحصـــــــــــــــــــــــاَد و  النســـــــــــــــــــــــاقـــــــــَ قـــــــــُ لـــــــــح ا   الـــــــــقـــــــــُ  كـــــــــَبلـــــــــ 

راُف الــــــــــــّرايح الــــــــــــز عــــــــــــازِع     ُر َأعــــــــــــح  هــــــــــــو اخَلشــــــــــــــــــــــــــح

  
اِجُز : القاُلقِلُ  ، فقاَل بعُضهم : أَو ُهما نَْبتاِن آَخرانِ  ْمِسم ولها أََكماَم كأَْكماِمها ، قاَل الرَّ يَّة يُْشبِه َحبُّها حبَّ الّسِ  بَْقلة بَّرِ

 ابلصمد ذي القالقر
 : الُمغاُث ؛ ومنه الَمثَلُ  هو ِعْرُق هذا الشَّجرِ و

 الِقلحِقر َدق ك ابملِنححاِز حب  
ةُ تقولُه بالفاِء وهو َغلَطٌ و  .(6) العامَّ

حاحِ :  قاَل األْصَمِعيُّ : هو تَْصحيٌف إنما هو بالقاِف ، وهو أَْصلَب ما يكوُن ِمن الُحبُوب ، َحَكاه أَبو ُعبَْيد. وفي الّصِ
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ي : الذي َرَواه ِسْيبََوْيه حّب الفُْلفُِل بالفاِء ، قاَل وكذا َرَواه عليُّ بُن َحْمزة ، وأَْنَشَد :  قاَل ابُن بَّرِ

 قـــــــــــــــــــــــد أَرَاين يف الـــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــــاِن اأَلو ِ  و 

َو ِ      عـــــــــــــــح هـــــــــــــــا مبـــــــــــــــِ تـــــــــــــــِ  أَُد   يف جـــــــــــــــاِر اســـــــــــــــــــــــــــــح

  

 (7)َدق ك ابملِنحجاِز حب  الُفلحُفِر 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وأخذُه.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ُجعارها يف الصيف.( اللسان ا ويف التهذيب : 5)
 .«وهو غلرت»مكان « غلطاً »( يف القاموس : 6)
 ( اللسان.7)
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ّمِ ، طائٌِر كالفاِختَةِ  القُْلقاُلنيُّ و . ، بالضَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

تَ  : قَْلقََل قَْلقَلَةً و  وهو حكايَةٌ. َصوَّ

ْلزال  ، وبالكسِر : َحّرَكهُ ؛ أَو بالفَتِْح : االسمُ  كراعٍ وهي ناِدَرةٌ ، أَي، عن  وقِْلقاالً ، بالكسِر ويُْفتَحُ  قَْلقَلَةً  ءَ الشَّي قَْلقَلَ و الَمْصَدُر كالّزِ

ْلزال.  والزَّ

 ، وقد تقدََّم. قَْلقالٌ  ، فهو َضَرَب فيها وقِْلقاالً : قَْلقَلَة في األَْرِض  قَْلقَلَ  قاَل اللَّْحيانيُّ :و

ِهما القُْلقُلُ و كِ  التَّقَْلقُلِ  الِمْعواُن السَّريعُ  رُجُل الَخفيُف في السَّفِر ،، ال والقاُلقُِل ، بضّمِ  واالْضِطَراب في الحاَجِة. أَي التحرُّ

يت بذِلَك للصَّوت الذي يَْحدُث عنها عْنَد الَوْقف ألنَّك ال تَْستَِطيع أَْن تِقَف عْنَده إالَّ  : جطد قب القَْلقَلَةِ  ُحروفُ و ا ُسّمِ  معه ؛ قاَل ِسْيبََوْيه : وإمَّ

 لشدَّةِ َضْغِط الَحْرف ؛ وُوِجَد في بعِض النسخِ : قحط دب ، وفي أُْخرى : قطب جد ؛ وكلُّ ذِلَك َصِحيٌح.

يَّةُ ، بالكسو ْوَمعَةِ الِقلِّ ِم : ِشْبهُ الصَّ ا صالََحُهم أَن ال يْحِدثوا َكنِيسةً  ؛ ومنه ِر وَشّدِ الالَّ كتاُب ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، لنََصاَرى الشاِم لمَّ

 وال قِلّيَّة.

اء.، وهذا قد تقدََّم لل : الحائُِط القَصيُر. وبهاٍء : النَّْهَضةُ ِمن ِعلٍَّة أَو فَْقرٍ  الِقلُّ و  مصنِِّف ، وهو قَْول الفرَّ

 القُلَّى ، ُكربَّى : الجاِريَةُ القَصيَرةُ.و

لَْت. تَقالّتِ و  في السَّماِء واْرتَفَعَت وتعَالَْت. اْستَقَلَّت أَي «الشمسُ  تَقالَّتِ  حتى»في الحِدْيث : و الشَّمُس : تََرحَّ

اُء. (1) ما ِجئْتَُك ، بضِم القاِف : لُغَةٌ في الفَتْح لَقُلَّ و  ، نَقَلَه الفرَّ

فِْعٌل ال فَاِعل له ، ألنَّ ما أََزالَتْه عن ُحْكِمه في تَقَاِضيه الفاِعِل ، وأَصاَرتْه إلى ُحْكم الَحْرِف  قَلَّما ِمن قْوِلك قَلَّ  قاَل بعُض النََّحويِّين :

ضيِض ، وإِن في الشَّْرط وَحْرف االْستِْفهام ؛ ولذِلَك َذَهَب ِسْيبََوْيه في قْول الُمتَقاِضي للِفْعل ال االْسِم نَْحو لوال وهالَّ َجميعاً ، وذِلَك في التَّخْ 

 الشاِعِر :

دوَد و  ـــــــــت الصـــــــــــــــــــــــ  ول ـــــــــَبطـــــــــح َددحت ف مـــــــــاصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــ  ل ـــــــــَ  قـ

ُدوُم      دوِد يـــــــــَ وِ  الصـــــــــــــــــــــــ  (2)ِوصـــــــــــــــــــــــاُ  عـــــــــلـــــــــ  طـــــــــُ
 

  
ا أَْضمر يَُدوم فسَّره فيَما بَْعُد بقْوِله يَُدوُم ،  قَلَّماو قاَل :إلى أَن ِوصاٌل يَْرتِفع بِفْعل ُمْضَمر يَُدلُّ عليه يَُدوُم ، حتى كأَنَّه  يَُدوم ِوصاٌل ، فلمَّ

 قَلَّْلتُ  إذا له قالَْلتُ  قاَل أَبو َزْيٍد :و ؟فََجَرى ذِلَك في اْرتِفاِعه بالِفْعل الُمْضَمر ال باالْبتَِداء مْجَرى قْولك : أَِوصاٌل يَُدوُم أَو هالَّ ِوصاٌل يُُدومُ 

 َعطاَءهُ.

 ؛ قاَل َعْمُرو بُن ِهميل الُهَذليُّ : ، كُمعَظٍَّم : له قَبيعَةٌ  ُمقَلَّلٌ  َسْيفٌ  اُل :يقو

ا و  رِّس انهبـــــــــــــُ ا إذا مـــــــــــــا ا ـــــــــــــرُب ضــــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــ   كـــــــــــــُ

َريفِّ      شـــــــــــــــــــــــــــــح
َ
هـــــــــــــــا ابمل وِّمـــــــــــــــُ قـــــــــــــــَ رنــــــــــــــــُ لـــــــــــــــ  قـــــــــــــــَ

ُ
(3)املـــــــــــــــ

 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 أَي ال يَْلغُو أَْصالً فالِقلَّةُ للنَّْفي الَمْحض. «اللَّْغوَ  يُِقلُّ  كان أَنَّه»في الحِدْيث : و َء : َرآه قَِليالً.الشي تَقَلَّل

وُمَضر ، وُسلَيم وعاِمر ، كما في  وقْولُهم : لم يتُرك قَليالً وال َكثيراً ؛ قاَل أَبو ُعبَْيد يَْبَدأُون باألَْدَون كقَْوِلهم القََمران ، والعَُمران ، وَربِيعة

حاحِ.  الّصِ

جال : الَخسيُس الدَّنيمِ  القُلُّ و  ُء.ن الّرِ

ي لألَْعَشى : أقِلَّةٌ  وقومٌ   : ِخَساٌس ، وهو مجاٌز ، وأَْنَشَد بُن بَّرِ

ًة  المــــــــــــَ ينِّ  ــــــــــــُ وحه مــــــــــــِ طــــــــــــَ وحُه إنح َأعــــــــــــح ــــــــــــَبرحضــــــــــــــــــــــــــَ  ف

بــــــــــا و      الن قــــــــــبــــــــــَر ذلــــــــــك أَزحيــــــــــَ ُت قــــــــــُ نــــــــــح (4)مــــــــــا كــــــــــُ
 

  
 .(5) (َويُ َقلُِّلُكْم يف َأْعُيِنِهمْ )في َعْينِه : أََراه قَِليالً ؛ ومنه قَْولُه تعالَى :  قَلَّلَهو
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 أَي ِمن بَْين الناِس ُكلّهم. أَقَلَّ و ويقاُل : فَعَل ذِلَك ِمن أَثَْرى

 وقِاللَةُ الَجبَِل ، بالكسِر : كقُلَّته ؛ قاَل ابُن أَْحمر :

__________________ 
 وقد نبه هلا هبامش املطبوعة املصرية.« والقليُر القصرُي ا وهي هباء»( بعدها زايدة يف القاموس : 1)
 ( اللسان.2)
 واللسان والتهذيب والتكملة ونسبه لعمرو بن ُِشير اهلذد. 816/  2( شرح أشعار اهلذليا 3)
 ذيب.واللسان وعجزه يف الته 8( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .44( سورة األنفا  اآية 5)
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اللـــــــــــــــــِة مل  ٍر يف الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــا أُم  غـــــــــــــــــَ

ُر      فـــــــــــح (1)مَيحســـــــــــــــــــــــــَ ح َحشـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــا قـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــه غـــــــــــَ
 

  
. اْستقَلَّتو  السَّماء : اْرتَفَعَْت ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 بهذا أَي ال يطيقُه. يَْستَقلُّ  بنْفِسِه أَي َضابِط أَْمَره وهو ال ُمْستقلٌّ  : االْستِْبداُد ، ويقاُل : هو االْستِقاللُ و

 وال َكثِيرة بمْعنى لم آُخذ منه شيئاً ، وإنَّما تَْدخل الهاُء في النَّْفي. قَِليلةً  وال َكثِيرةٌ ، وما أََخْذت منه قَِليلةٌ  وقاَل أَبو َزْيٍد : يقاُل ما كاَن ِمن ذلك

 ُء إذا َعال ، عن ابِن األَْعَرابّيِ.الشي قَلَّ و

 وبَنُوقُّلٍ بالضِم : بَْطٌن.

 يُْسرُع ؛ ويُْرَوى بالفاِء ، وقد تقدََّم.أي يخفُّ و «يَتَقَْلقَل َخَرَج علينا علّي وهو»في الحِدْيث : و في البِالِد إذا تَقَلَّب فيها. تَقَْلقَلو

 : جواٌد َسريٌع. قاُلِقلٌ و قُْلقُل وفََرسٌ 

ك بَصْوت َشِديٍد. تَقَْلقَل ونَْفُسه  في صْدِره أَي تَتََحرَّ

 الِمْسماُر في َمكانِه إذا قَِلق. تَقَْلقَلو

 ، بالضِم : َضْرٌب ِمن الَحَشراِت ، كما في العُبَاِب. القُْلقُةُ و

 أَي القَاَمة. القُلَّة ٌل َطويلُ ورجُ 

 عن كذا أَي يَْصغُُر. يَقلُّ  وهو

 الحزُن َدْمعَه ، أََسالَه ، وهو مجاٌز. قَْلقَلَ و

ْين. القُلَقيلو  ُمَصغَّراً : قْطعَةٌ ِمن الّطِ

بَْيديُّ ، كان  قِْلِقلٍ  زْبِرجٍ ، إبراهيُم بُن علّيٍ بنِ بُن علّيِ القْزوينيُّ ، كُهْدُهٍد ، حدََّث بَهَمذان عن إْسمعيل الصفَّار. وك قُْلقُلُ  وأبو سْعدٍ  الفَِقيهُ الزُّ

 في صْدِر المائَِة السابعِة َذَكَره الجندّي في تاريخِ اليََمِن.

 : َغْربي زبيد. القلقل ومحل

 بالفتحِ وَشّدِ الالِم الَمْكسوَرة : قَْريةٌ بِمْصر. قَلَّينو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، بضٍم ففتحٍ فسكوٍن فَكْسر الجيم : قَْريةٌ بِمْصَر بالقُْرِب ِمن الَمْنصوَرةِ. قُلَْنجيل : [لقلنج]

ة البََدِن ودْفعه العُفُونات إلى خاِرجٍ. : م القَْملُ  : [قمل]  َمْعروٌف ، والُمراُد به عْند االطالِق ما يولد على اإلْنساِن ويكون عْند قوَّ

ي : أَّولُه الصُّؤاُب وهي بَْيض لَحْنَدليُس. وِمن ثم الفَْرعة ثم الِهْرنِعة ثم الِحْنِجُج ثم الِفْنِضُج ثم ا (2)، وبْعدها اللَِّزقة  القَْملِ  وقاَل ابُن بَّرِ

ه أَنَّه يَْهرُب ِمن اإلْنساِن إذا قَرب َمْوته. بٌ  قَْملَةُ  إذا ُوِضعَتْ و َخواّصِ ْبعِ نَفَعَْت ، ُمَجرَّ ى الّرِ ، وإذا  رأٍْس في ثَْقِب فُولٍَة وُسِقيْت صاِحَب ُحمَّ

ٌب ، وإن َدَخلَْت في اإلْحليٍل أَزالَت ُعْسَر ُوِضعَْت منه واِحَدةٌ في كّفِ اْمرأَةٍ وحلبت عليها اللَّبَن فإن َمَشْت فالحَ  ْمل َذَكر وإال فأُْنثَى ، ُمَجرَّ

 ، كَسحاٍب. كالقَمالِ  واِحَدتُه بهاءٍ  البَْوِل ،

نَْوبَِر. هو قَُرْيٍش  قَْملُ و  َحبُّ الصَّ

 النِّْسِر : ُدَوْيبَّةُ. قَْملَةُ و

 وقاَل ابُن َعبَّاٍد : َضْرٌب ِمن الَحَشراِت.

 .قَْملُهُ  َكثُرَ  : قََمالً  رأُْسه ، كفَِرحَ  قَِملَ و
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ً  إذا قََمالً  العَْرفَجُ  قَِملَ و قاَل أَبو َعْمِرو :و  ، وهو مجاٌز. كالقَْملِ  وصاَر فيه بِْعَد َمَطٍر أََصابَه فَاَلَن ُعوُده ، اْسَودَّ شيئا

 وتَوافَر َعَددهم. َكثُروا إذا القَْومُ  قَِملَ  من المجاِز :و

ُجلُ  قَِملَ  من المجاِز :و  َسِمَن بَْعَد الُهزاِل. : إذا الرَّ

 ، قاَل األْسوُد : َضُخمَ  إِذا بَْطنُه قَِملَ  من المجاِز :و

تح حـــــــــــــــىت إذا  لـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ م  قـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ  بـــــــــــــــطـــــــــــــــونـــــــــــــــُ

واو      ـــــــــــــــــــ  ب م شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــاءَك ن ـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــم أَب ت ـــــــــــــــــــح  رأَي

  

ــــــــــــــا  ــــــــــــــن نِّ ل جــــــــــــــَ َر املــــــــــــــِ هــــــــــــــح ُم  ــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ت ــــــــــــــح بـ ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــَ  قـ

  
ب     ُز اخلــــــــــــــَِ ئــــــــــــــيــــــــــــــم الــــــــــــــعــــــــــــــاجــــــــــــــِ (3)إن  الــــــــــــــلــــــــــــــ 

 

  
 قاَل الجْوَهِريُّ : َعنَى به َكثُرت قبائِلُكم.

 ِمن»في الحِدْيث : و قْلُت : وهكذا فسََّره أَبو العاِليَة.

__________________ 
 ( اللسان.1)
الذي يف « ا وقوله الفنضــــج ا وقوله ا ندلي  كذا خبطه كاللســــان لكن ا ندلي  فيه ابجليم فحررهقوله : اللزقة »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 .«ا َنحَدِل ُ »اللسان : 
يف ( اللســـــــان واألو  يف الصـــــــحاح والتهذيب ا وهبامش املطبوعة املصـــــــرية :قوله : قلبتم ا كذا خبطه والذي يف اللســـــــان : وقلبتم ا قا  : الواو 3)

 .«زائدة وهو جواب إذاوقلبتم 
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ِذُفها  ُ تعاىَل يف ُعُنِ  َمن َيشـــــــاُء مث ال لرُجها إال  هو َقِمرٌ  ُغريف  النِّســـــــاء ُم كانوا يـَغُل ون اأَلســـــــريَ  ا «يقح ُله َأهن   ابلِقدِّ  وأصـــــــح
َلٍة. فـَيَـقحَمرُ  وعليه الش َعرُ  َتِطيض َدفحعه عنه حبيـح  الِقّد يف ُعُنِقه فال َيسح

 ، وكذِلَك العَْرفج ، وهو مجاٌز. الِرْمُث تَقَطََّر بالنَّباِت وقد بَدا وَرقُه ِصغاراً  أَْقَملَ و

 ، قاَل : قَِصيَرةٌ ِجّداً  أَي ، كَجبَِليٍَّة وكفَِرَحٍة وكُسكََّرةٍ  قََمِليَّةٌ  اْمَرأَةٌ  من المجاِز :و

ةن الـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــ  ال َدر امـــــــــــــة مـــــــــــــ يـــــــــــــ  لـــــــــــــِ مـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

هح      َؤارِبـــــــــــُ ـــــــــــُ تح يف يـــــــــــوم عـــــــــــيـــــــــــد تـ (1)إذا خـــــــــــرجـــــــــــَ
 

  
كةً. القَصيُر الصَّغيرُ  القََمِليُّ و ي : الشأْنِ  (2) ، ُمحرَّ غيُر الشأِن ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  ؛ وفي المْحَكِم : الَحقيُر الصَّ

يٍّ َأيف  ـــــــــــِ مـــــــــــل ـــــــــــَ ـــــــــــه  ق ت وح ٍب هـــــــــــجـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ل نح كـــــــــــُ  مـــــــــــِ

ه     لـــــــُ ـــــــّي مـــــــراجـــــــِ ـــــــي عـــــــل ل ـــــــغـــــــح ٍم ت ضـــــــــــــــــــــَ هح ـــــــو جـــــــَ  (3) ؟أَب
  

ً  الذي البََدِويُّ  أَْيضاً : القََمِليُّ و . صاَر َسواِديا  ، عن ابِن األْعَرابيَّ

لُ و بَا ؛ وقيَل : هوو ، كُسكٍَّر ؛ ِصغاُر الذَّرِّ  القُمَّ   بَجناحٍ أَْحَمَر.ٌء َصغيرٌ الدَّبَا الذي ال أَْجنَِحة له أو شي الدَّ

 .(4) (فََأْرَسْلنا َعَلْيِهُم الطُّوفاَن َواجْلَراَد َواْلُقمَّلَ )ٌء أَْصغَر ِمن الطَّيِر له َجناٌح أَْحَمر أَْكَدر. وفي التَّْنزيِل العَزيِز : وفي التَّْهِذيِب : هو شي

لُ  قاَل أَبو ُعبَْيدة :  عْنَد العََرب الَحْمنان. القُمَّ

 ابُن َخالََوْيه : جراٌد ِصغاٌر يْعِني الدَّبَا.وقاَل 

تُه وخيُره ، وهو ٌء يُْشبِهُ الَحلََم ال يَأُْكُل أَْكَل الَجرادِ شي قيَل :و ائَحةِ  ولكْن يْمتَصُّ الحبَّ إذا َوقََع فيه الدَّقِيق وهو رطٌب فتَْذهُب قوَّ ،  َخبيُث الرَّ

 قالَهُ أَبو َحنيفَةَ.

ا لة وقاَل الجْوَهِريُّ : وأَمَّ ْرع فُدَوْيبَّةٌ تطيُر كالجراِد في ِخْلقة الَحلَم ، قُمَّ حاحِ : من جْنِس الِقْرداِن ،  أَو َدوابُّ ِصغاٌر كالِقْردانِ  الزَّ ، وفي الّصِ

 ا بهاٍء.واِحَدتُه إالَّ أَنَّها أَْصغَر منها تركُب البَعيَر عْند الُهزال ،

 ونَقََل ابُن األَْنبارّي عن عْكرَمةَ قاَل : هي الَجناِدُب.

يت : هو شي ّكِ ْرع وال ُسْنبل له.وقاَل ابُن الّسِ ة قْبل أَْن تْخُرَج فيَطوُل الزَّ ْرع ليَس بَجراٍد فتَأُْكل السْنبلَة وهي َغصَّ  ٌء يَقَُع في الزَّ

 الناِس ، وهذا القَْوُل َمْرُدوٌد. قَْمل الُمراُد به في اآلية أَو قاَل األَْزَهريُّ : وهذا هو الصَّحيُح ؛

 ٍء.وقاَل ابُن ِسْيَده : ليَس بشي

 ؛ عن ابِن ِسْيَده. ، كَجَمَزى : ع قََملَىو

كةً : د باليََمنِ  قََماَلنُ و  .قَُمولَةُ و من مخالِف زبيد ُمحرَّ

ْين همن األَْعلَى ُمْشتَِمل على قُرًى وِضيَاع ، د بالصَّعيدِ  ي بن ياِسْين أَبو العَبَّاس الفَِقيهُ األُصوِلّي ُوِلَد  أَْحمُد بُن محمدِ  نَْجم الّدِ بِن أَبي الحرم مّكِ

ين أَْحمد بن محمِد ب ُمَصنَُّف البَْحِر المحيِط في شْرِح الَوسيطِ  ، وهو 653بها َسنَة  ن للغََزالي ، وهو أَْقَرُب تَناُوالً ِمن شْرحِ سميه نَْجم الّدِ

ى بالمطلب ، وأَْكثَر فُروعاً منه.  الرفعة الُمَسمَّ

افعيّ  ْوضة ِمن الرَّ َص أَْحَكاَمه كتَْلِخيص الرَّ اه َجواِهر البَْحِر ؛ ماَت وقاَل االسنويُّ : ال أَْعلَم كتاباً في الَمْذهب أَْكثر َمَساِئل منه ، ثم لَخَّ  َسمَّ

حتى أَنَّه أَظَهره بْعَدما  بقَُمولَة شْيُخنا الَمْرحوم عليُّ بُن صالحِ بِن موسى الربعّي يَْزَعم أَنَّ قبَره ، وُدفَِن بالقََرافة ، وكان 727بِمْصَر َسنَة 

 كاَن اْنَدثَر ، ولعلَّه قبُر والِده ؛ وقد تَْرَجمه السبكّي واالدفوي.

 مجاٌز. ، عن ابِن األْعَرابيَّ وهو ، كِمْنبٍر : مِن اْستَْغنَى بعَد فَْقرٍ  الِمْقَملُ و

لو َمِن إذا بَدا التَّقَمُّ  في الدَّابَِّة ، كما في العُبَاِب. : أَْدنَى الّسِ
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ةً بالماِء والَخلَّ  القَْيموِليَاو اقَةٌ تَْنفَُع من َحْرِق النَّاِر خاصَّ خاٍم بيٌض بَرَّ  وقاَل داوُد الَحِكيم : هو الطفل. : َصفائُِح كالرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 بالفتحِ. القَْملِ  ، كَكتٍِف : لُغَةٌ في ِملُ القَ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ا قري.2)
 ( اللسان واألساس.3)
 .133( األعراف اآية 4)
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 . وأَيضاً القَِدُر.القَْمل ذو القَِملُ و

 بَجِميعِ أَصابِِعها.والقََمِليَّةُ ، كَجبَِليٍَّة : التي تأُْكُل 

 االسُم هو مجاٌز. القملةو القوُم : أُْحيوا وَحُسنَت أَْحوالُهم قملَ و

اُء : يجوُز أَْن يكوَن واِحدُ  ل قاِملٌ  وقاَل الفرَّ  كراِكٍع وُركَّع. القُمَّ

ي لماِلِك بن مرداس ، نَقَلَهُ الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ا ، كَسَمْيَدعٍ : القَبيُح الِمْشيَةِ  القََمْيثَل [قمثل]  :بُن بَّرِ

ي رحــــــــــــــــوال  كــــــــــــــــِّ ك اي عــــــــــــــــادي  بــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  َويـــــــــــــــــح

ال      ثـــــــــــَ يــــــــــــح مـــــــــــَ ادة الـــــــــــقـــــــــــَ يـــــــــــ  م الـــــــــــفـــــــــــَ دَكـــــــــــُ بـــــــــــح (1)عـــــــــــَ
 

  
. ، كقُْنفُذٍ  القُْمعُلُ  : [قمعل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

ْخمُ  وقاَل اللَّْيُث : هو  ؛ بلُغَِة ُهَذْيل ، وأَْنَشَد : القََدُح الضَّ

وحَأِب  ُم اأَلرَض بـــــــــــــــَوأحٍب صـــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  يــــــــــــــــَ

رِ      عـــــــــُ مـــــــــح ِب  كـــــــــالـــــــــقـــــــــُ لـــــــــَ بِّ فـــــــــوَ  األَثــــــــــح كـــــــــَ نـــــــــح ُ
(2)املـــــــــ

 

  
 بالضِم أَْيضاً. كالقُْمعولِ  يْنعَُت حافَِر الفََرِس ، وكذِلَك القُْلعُم ؛

 .(3)، عن ابِن ُدَرْيٍد  قَْعٌب َصغيرٌ  القُْمعُلُ  أَو

 محدَّد الرأِْس َطويلُه. قُْمعُل لّْحيانيُّ : قََدحٌ وقاَل ال

يُِّق العُنُقِ  قيَل : هوو  ، عن ابِن َعبَّاٍد. الِمْرَجُل الضَّ

قَبَة والِمْنقارِ  أَْيضاً :و  يأُْكُل النمَل ، عن ابِن َعبَّاٍد. ُطَوْيئٌِر قَصيُر الرَّ

 للّْحياني.، ِكالُهما عن ا البَْظُر ، وتُْفتَُح َعْينُه أَْيضاً :و

ا قيَل للواِحدِ  قُْمعُولٌ  أَي ُعَجٌز ، الواِحَدةُ  قَماعيلُ  في رأِْسه يقاُل :و  ، كما في العُبَاِب. قُْمعولَةٌ  ، نَقَلَه األْزهِريُّ عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ وُربمَّ

ى بإْسمعيل ِمن الَمالئَِكة تحفة قَماِعيل ، عن اللّْيِث ، والَجْمعُ  ، بالكسِر : َسيُِّد القَْومِ  الِقْمعالُ و ى المصنُِّف كتابَه فيَمْن تََسمَّ  .القَماِعيل ، وبه َسمَّ

ي :و عاءِ  الِقْمعالُ  قاَل ابُن بَّرِ  .قَْمعَلَ  وقد ، وكذِلَك القُماِدية ، عن ابِن َخالََوْيه. َرئيُس الّرِ

عايا يأْمُرهم ويَْنهاُهم. ُمقَْمِعالً  وَخَرجَ   إذا كان على الرَّ

 النَّْبُت َخَرَجْت قَماعيلُهُ أَي بَراعيُمهُ. قَْمعَلَ  قاَل أَبو َحنيفَةَ :و أَْعظم الفَياِشل ، بالكسِر : الِقْمعالَةُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

  ، وهى القَْعَملَةُ.: الطَّْرَجهاَرةُ ، عن ابِن األْعَرابّيِ  القَْمعَلَةُ 

 ، وَضبََطه ابُن األْعَرابّيِ بالفاِء. َرقَبَةُ الفيلِ  : أَْهَملَهُ الجماَعةُ. وفي كتاِب الوافر : هي ، بهْمٍز بعَد النُّوِن كِزْبِرجٍ  الِقْنئِلُ  : [قنأل]

 المرأةُ القَصيَرةُ. أَْيضاً :و

اغانيُّ هناك ، وقد تقدََّم.ونَقَلَهُ األْزَهِريُّ في ثالثّيِ التَّْهِذيِب بال  فاِء ؛ وأََشاَر له الصَّ

، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ؛  قَنابِلُ  ج ، قيَل : هم ما بَْين الثالثِْين إلى األْربعين ونَْحو ذلك ، : الطَّائفةُ من النَّاِس ومن الَخْيلِ  القَْنبَلَةُ و القَْنبَلُ  : [قنبل]

 قاَل النابِغَةُ الذُّْبيانيُّ :

ِه  َداَة جـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــزًا بـــــــــــــــــــردائـــــــــــــــــــِ ث  ا ـــــــــــــــــــُ  حتـــــــــــــــــــَُ

ثـــــــــرُي      ِه مـــــــــاتـــــــــُ يـــــــــح ـــــــــَ بـ رُ عـــــــــلـــــــــ  حـــــــــاجـــــــــِ ابـــــــــِ نـــــــــَ (4)الـــــــــقـــــــــَ
 

  
 وقاَل غيُره :
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ال  نـــــــــــــابـــــــــــــِ ه الـــــــــــــقـــــــــــــَ ذ َب عـــــــــــــن عـــــــــــــاانتـــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــــــاِدال      َض الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ نـــــــــــــــاءهـــــــــــــــا والـــــــــــــــر بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح (5)أَث
 

  
 َمْعروٌف ، قاَل : ارٌ كعاُلبٍِط : ِحم ، القُنابِلُ و

 ُزغحبَة والش ح اَج والُقناِبال
ُجُل الغَليظُ  وأَْيضاً : . كالقُْنبُل الشَّديُد ، الرَّ ّمِ  بالضَّ

، كذا  (6) تَْجَمُع القَبيلَةَ  ، كما هو نَصَّ ابن األْعَرابّيِ ، قُْنباُلنِيَّة ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : ، بالضمِ  قُْنباُلنيٌّ  قِْدرٌ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :و

 أَي الجماَعةَ كما هو نَصُّ ابِن األْعَرابّي. من النَّاِس  ، القَْنبَلَةَ  في النسخِ ، والصَّوابُ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«األَثب»ويف اللسان « بوأب حوأب»( اللسان والتكملة وفيها 2)
 .347/  3اجلمهرة ( 3)
 . يقي حاجبيه... برواية : حيث 89( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
بَـَلَة.6)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : الَقنـح
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وحِ  ، القُْنبُلُ و أِْس الخفيُف الرُّ  ، كما في العُبَاِب. كقُْنفٍُذ : الغاُلُم الحادَّ الرَّ

 شجٌر. أَْيضاً :و

ً و  بِقراَءةِ ابِن كثِيٍر. ءلَقَُب محمِد بِن عبِد الرحمِن القاِرى  :أَْيضا

 ، عن ابِن األْعَرابّيِ. أَبي بَراقِشَ  ، كُزفََر ، أَي بهاٍء : ِمْصيََدةٌ للنَُهِس  ، القُْنبُلَةُ و

 بعَد الَوْحَدةِ. ، أَي جماَعٍة ، قَْنبَلَةٍ  صاَر ذا الرُجُل : قَْنبَلَ و

 .القُْنبُلِ  أَْوقََد شَجر أَْيضاً :و

يَداَن وتُْخِرُجها ، وتَْنفَُع الَجَربَ  الِقْنبيلُ و  والسَّعَفَةَ َمْنفَعَةً بَيِّنَةً. والحكَّةَ  ، كِزْنبيٍل : بُُزوٌر َرْمليَّة ، تَْعلُوها ُحْمرةٌ قابَضةٌ تَْقتُُل الّدِ

ةٍ. وقاَل داوُد الَحِكيم : هي قطٌع بَْين ُحْمَرةٍ وُصْفرة تجفُّ  ْيداَن بقوَّ مَل ، تَُجفِّف القُُروَح والَجَرَب والسَّعَفَةَ ، وتُْخِرُج الّدِ  وتخاِلُط الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كعاُلبٍِط : العَظيُم الرأِْس ؛ قاَل أَبو طاِلٍب : القُنابِلُ 

هــــــــــــــــا و  رامــــــــــــــــَ ر  حــــــــــــــــَ ُة أَرٌض ال حيــــــــــــــــُِ رحبــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

رّ   * مــــــــن الــــــــنــــــــاس إال       تــــــــَ وح رالشــــــــــــــــــــــ  نــــــــابــــــــِ (1)الــــــــقــــــــُ
 

  
 ويُْرَوى : الحالحِل وقد تقدََّم.

يُّ ، كقُْنفٍُذ ، من قَُدماِء أَْصحاب الشافِِعّي ، َرَوى عنه أَبو الوليد موسى ْبُن أَبي الَجاُرود. قُْنبُلٍ  وأَبو سْعٍد أَْحمُد بُن عبِد هللِا بنِ   المّكِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِم : شاِعٌر أََخَذ عنه أَبو عبِد هللِا ابُن غالم الفرس ، هكذا ضَ  قِْنتِلَّةَ  : ابنُ  [قنتل] بََطه ، بكسِر القاِف وسكوِن النّوِن وكسرة الُمثَنَّاة وَشّدِ الالَّ

 .(2)الحافُِظ في التَّْبصير 

. القَْنثَلَةُ  : [قنثل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 ، َحَكاه اللّْحيانيُّ كأَنّه َمْقلوٌب ، كما في اللَّساِن. كالنَّْقثَلَةِ  ، وقاَل غيُره : مقَْنثِل ، وهو أَن يُثير التُّراَب إذا َمَشى يُّ : هووقاَل األَْصَمعِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كِجْرَدْحٍل : القَصيُر ، لُغَةٌ في الِكْنتَأِل بالتاِء والثاِء. الِقْنثَأْلُ 

. ، كقُْنفُذٍ  القُْنُجلُ  : [قنجل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 العَْبُد. وفي اللّساِن : هو

. بالحاِء. كالقُْنُحلِ  : [قنحل] اغانيُّ  ، كما في اللّساِن. أَو هو َشرُّ العَبيدِ  وقد أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

أِْس ِمن اإِلبِِل والدَّوابِّ  ْنَدويلُ القَ و ، كَجْنَدٍل وُعالبٍِط ، القَْنَدلُ  : [قندل] ، األُْولَى عن أَبي زْيٍد ِمثْل العَْنَدِل ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ  : العَظيُم الرَّ

 ألَبي النَّْجم :

َدِ   نــــــــــــح  يــــــــــــهــــــــــــِدي بــــــــــــنــــــــــــا كــــــــــــّر نــــــــــــيــــــــــــاٍف عــــــــــــَ

فـــــــــــار       م الـــــــــــذ  خـــــــــــح َب يف ضـــــــــــــــــــــــــَ َد ِ رُكـــــــــــِّ نـــــــــــح ـــــــــــَ (3)قـ
 

  
يرافي. كالقَْنَدلِ  : القَْنَدويلُ و  ، َمثَّل به ِسْيبََوْيه ، وفَسَّره الّسِ

جاِل ، عن كراعٍ. القَْنَدويلُ  وقيَل :  العَظيُم الهاَمِة ِمن الّرِ

 وأَْيضاً : الطَّويُل القَفا ؛ وقد َذَكَره المصنُِّف في ق د ل ، وهذا َمْوِضعَه.
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 ً  الرأِْس وَصْنَدُل الرأِْس. لقَْنَدلُ  وإنَّ فالنا

 أَي َضْخٌم ُصْلٌب. (4)وُهنَاِدٌل  قُنَاِدلٌ  : رأْسٌ وفي العُبَاِب 

حاحِ ، وفي بعِضها : قاَل أبو َعْمرو : الّطويلُ  : القَْنَدلُ و  العَظيُم الرأِْس ، والعَْنَدَل الطَّويُل. القَْنَدلُ  ، كذا في بعِض نسخِ الّصِ

__________________ 
 .«ِإال  »بد  : « غري»كذا ابألصر ا واللسان :   (*)
قوله : وعربة هي حبركة ا ســـكنها الشـــاعر ضـــرورة ا كما نبه عل  ذلك املصـــنف يف مادة ع ر ب وأت  »( اللســـان وهبامش املطبوعة املصـــرية : 1)

 هنا  بعجز البيت :
 من الناس إال اللوذعي ا الحر

 .«ءاجلري»ويف اللسان : الشوترّي : 

 .1122/  3( انظر التبصري 2)
 أي ابإلبر.»واللسان والتكملة ا قا  الصاغاين : وبا املشطورين أحد وستون مشطوراً ا والرواية : هتدي هبا ( الصحاح 3)
 ( يف التكملة : وُصناد .4)



14658 

 

ُجُل : قاَل ابُن ِسْيَده : هكذا َوقََع في كتاِب ابِن األْعَرابّيِ ، وأََراه قَْنَدلَ و  في المْحَكِم : َضُخَم رأُْسه.؛ و َعُظَم رأُْسه الَجَمُل : قَْنَدلَ  الرَّ

ُجلُ  قَْنَدلَ و  َمَشى في اْستِْرخاٍء واْستِْرساٍل. إذا في ِمْشيَتِه الرَّ

 وذِلَك اْستِْرخاٌء في الَمْشي ، عن األْصَمِعّي. ُمقَْنِدالً و ويقاُل : َمرَّ ُمَسْنِدالً 

 ، عن كراعٍ. : شجرٌ  القَْنَدِليُّ و

 ٌف ، وهو مْصباٌح ِمن ُزَجاجٍ.َمْعرو ، بالكسِر : م الِقْنديلُ و

 .القَناِديل ْنِعيل ، والَجْمعُ قاَل شْيُخنا : واْختُِلَف في نونِه ، فاألَْكثَر أَنَّها أَْصِليَّة ، أَي فَوْزنه فِْعِليل ، وقيَل ، إنّها زائَِدةٌ فَوْزنه فِ 

ّمِ : القُْندولُ و  شجٌر بالشَّاِم لَزْهِره ُدْهٌن َشِريٌف. ، بالضَّ

 التّْذَكرةِ ِلَداود : هو الدار شيشعان.وفي 

 الً عن األَْصَمِعّي :: َكتَبَه بالُحْمرةِ مع أنَّ الجْوِهِريَّ َذَكَره قَْبَل تْرِكيِب قَْرَزَل ، فيَْنبَغي أَن يُْكتَب بالسَّواِد ، قاَل هناك نَقْ  القَْنَدفِيلُ  : [قندفل]

ْخمُ  القَْنَدفِيلُ   ، وِمثْلُه في ُخماِسّي التَّْهِذيِب. الضَّ

أِْس من النُّوقِ  هي أَو ْخمةُ الرَّ  َشَد الجْوَهِريُّ للمْخُروع السَّعدّي :؛ وأَنْ  الضَّ

و  و  ي جســــــــــــــــــــــــــــــــرة َذمــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــِ  حتــــــــــــــــــت َرحــــــــــــــــــح

     ِ اح عــــــــــــــَ بـــــــــــــــح يـــــــــــــــرُ مــــــــــــــائــــــــــــــرُة الضــــــــــــــــــــــــــــ  َدفــــــــــــــِ نــــــــــــــح  قـــــــــــــــَ

  

فاِفها َصليُر   (1)للَمرحِو يف َأخح

ا ْخمةُ الرأَِس أَْيضاً ، قال : فأَمَّ  ، بالفاِء ، فلم يَْروه إِالَّ ابُن األَْعَرابّيِ. القَْنَدفِيل قاَل األَْزهريُّ : والذي َحَكاه ِسْيبََوْيه قَْنَدِويل ، وهي الضَّ

ُب كْنَدْه بيلْ  قاَل الجْوَهِريُّ : وهو  ؛ زاَد الّصاغانيُّ : والفيَل المْغتَِلم يقاُل له بالفاِرِسيَّة كْنَدْه بيْل. تَْشبيهٌ لها بالفيلِ  بالفاِرِسيَِّة ، ُمعَرَّ

. ، كِجْرَدْحلٍ  الِقْنَدْعلُ  : [قندعل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ، كما في العُبَاِب. األَْحَمقُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو

اغانيُّ ؛ وأَْوَرَده صاِحُب اللّساِن عن ابِن األَْعَرابّيِ. بالذَّالِ  كالِقْنَذْعلِ  : [قنذعل]  المْعَجَمِة ، وقد أَْهَملَه الجْوَهِريُّ أَْيضاً ، وكذا الصَّ

مِّ  (2) القُْنُصلُ   :[قنصل] . ، بالضَّ اغانيُّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 القَصيُر. وفي اللّساِن : هو

 يِل للُكفَّاِر في بِالِد اإِلْسالِم ، وكأَنَّها بهذا المْعنى ِسْريانِية اْستَْعَملوها.قْلْت : ويُعَبَُّر به عن الَوكِ 

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن. ، كَسفَْرَجلٍ  القَنَْعَدلُ  : [قنعدل]

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. األَْحَمقُ  وفي العُبَاِب : هو

 َدْعل الذي تقدَّم قَِريباً.قْلُت : وكأَنَّه َمْقلوُب الِقنْ 

. القَْنفَلَةُ  : [قنفل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 الِمْشيَةُ الثَّقيلَةُ. وفي العُبَاِب : هي

 .(3) كقُْنفٍُذ : اسمٌ  ، قُْنفُلٌ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

ْخَمةُ  القَْنفَلُ  قاَل الَهَجريُّ :و  ؛ وأَْنَشَد : العَْنُز الضَّ
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كِّ  ٌز مـــــــــن الســـــــــــــــــــــــ  نــــــــــح وٌب عـــــــــَ بـــــــــُ رُ  ضـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ نــــــــــح  قــــــــــَ

ر      يــــــــــــَ قــــــــــــح د   املــــــــــــِ زحٍر تــــــــــــَ اُد مــــــــــــن عــــــــــــُ كــــــــــــَ (4)تــــــــــــَ
 

  
ْخمُ  (5) القَْنقَلُ   :[قنقل]  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ؛ يََسع ثاَلثَة وثاَلثِْين َمنًّا ، كما في الغَِرْيبَْين للَهَروّي. : الِمْكياُل الضَّ

 قاَل الّسهيليُّ : ولم يَْذُكر كم الَمّن وأَْحَسبُه َوْزن رْطلَْين ، قاَل :

رَاِف  َداٍء ابجلــــــــــــــُ َر عــــــــــــــِ يــــــــــــــح رِ كــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــقــــــــــــــَ  ال

ِر      ــــــــَ ي ــــــــِب اأَلهــــــــح ي ــــــــِ ث ــــــــكــــــــَ ــــــــر ال ٍَة مــــــــث ربح (6)مــــــــن صــــــــــــــــــــــُ
 

  
 رؤبة : قالَ 

هـــــــــــــا  ـــــــــــــُ رُف ـــــــــــــَك ال  ـــــــــــــَح رِ مـــــــــــــا ل قـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــقـــــــــــــَ  ابل

رِ      عــــــــــــَ فــــــــــــح مــــــــــــَبِة ِإنح مل تـــــــــــــَ  ؟ال خــــــــــــرَي يف الــــــــــــكــــــــــــَ
  

__________________ 
 .«جسرة»بد  « حرة»( اللسان والصحاح وفيها 1)
ُفٍذ.2)  ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : كُقنـح
 والنون زائدة ا ألن القفر ضرب من الشجر.وفيها : أحسبه من القفر ا وهو اليب  ا  347/  3( اجلمهرة 3)
 ( اللسان.4)
 .«القنفر»( عن القاموس ا وابألصر 5)
 ( اللسان بدون نسبة والصحاح.6)
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ُجُل الثَّقيُل الَوْطءِ  : القَْنقَلُ و  ، كما في النسخِ. الرَّ

 .(1)وفي العُبَاِب : الثَّقيُل الَوخُم 

َواَرْين ، نَقَلَه شْيُخنا ، وفي  ، كما في الصَّحاحِ ؛ قيَل : اسُم تاجٍ لِكْسَرى : القَْنقَلُ و أَتَى به ُعَمُر بُن الَخطَّاب وأَْلبَسه َسراقَة بن ماِلٍك مع الّسِ

 العَظيِم. القَْنقَل الَخبَِر أَنَّه كان تاُج ِكْسَرى ِمثْل

ً  أَو ُكلُّ لَْفٍظ َمَذلَ  على التَّْرتِيب ، : الَكالمُ  القَْولُ  : [قول] ً  كانَ  به اللّساُن تاما  ، والَمْفعوُل : قائِلٌ  قَْوالً ، والفاِعُل : قالَ  ؛ تقوُل : أَو ناقِصا

 .َمقُول

ذُِن. كما أَنَّ إِْبداُء ُصَوِر التََّكلُّم نُْظماً بمْنِزلَة ائْتِالف الصُّور الَمْحُسوَسة جْمعاً ، فالقَْوُل َمْشهود القَْلب بَواِسَطة األُ  القَْولُ  وقاَل الَحراليُّ :

 الَمْحسوَس َمْشهوُد القَْلِب بَواِسَطة العَْين وغيِرها.

اِغُب :  َهُرها أَْن يكوَن للُمَركَّب ِمن الُحُروف الَمْنُطوق بها ُمْفرداً كاَن أَو ُجْملةً.أَظْ  يُْستَْعَمل على أَْوجٍه : القَْولُ  وقاَل الرَّ

 ، فيُقاُل : في نْفِسي قَْوٌل لم أُْظهره. قَْولٌ  والثاني يقاُل للمتصور في النَّْفِس قْبَل التَّلَفُّظ

 والثاِلُث : االْعتِقاُد نَْحو : فالٌن يقوُل بقَْوِل الشافِِعّي.

ا  ِء نَْحو :بُع : يقاُل للدَّاللَِة على الشَّيوالرَّ

َتأل ا وض فقاَ  َقطحين   (2)امح
اِدقَة بالشي  ِء ، نَْحو : فالٌن يقوُل بكذا.والخاِمُس : يقاُل للِعنَايِة الصَّ

 .والساِدُس : يَْستَْعملُه الَمْنِطقيُّون فيَقولون : قَْول الَجْوهر كذا وقَْول العَرض كذا ، أَي َحّدهما

ي قَْوالً ، انتََهى. (3) (قُ ْلنا اي َذا اْلَقْرَننْيِ ِإّما َأْن تُ َعذِّبَ )والسابُع في اإِلْلهاِم ، نَْحو :   ، فإِنَّ ذِلَك لم يُخاَطْب به بل كاَن إِْلهاماً فُسّمِ

ها ما كان َكالماً ال قَْوالً ، يْعنِي بالَكالِم الُجَمل كقَْوِلك : َزْيٌد وقاَل ِسْيبََوْيه : واعلم أَنَّ قْلت في َكالِم العََرِب إِنَّما َوقَعَْت على أَْن تَْحِكي ب

زهم في تَْسِميتهم االْعتِقاَدات  ُمْنطِلق وقاَم َزْيٌد ، ويْعنِي بالقَْوِل األَْلفاَظ الُمْفردة التي يُْبنى الَكالُم منها كَزْيٍد ِمن قَْوِلَك َزْيٌد ُمْنطِلق ا تََجوُّ ؛ وأَمَّ

ا كواآلَرا يت ُء قَْوالً فألَنَّ االْعتِقاَد يْخفَى فال يُْعَرف إِالَّ بالقَْول ، أَو بَما يقوُم مقاَم القَْول ِمن شاِهِد الحاِل ، فلمَّ انت ال تَْظهر إِالَّ بالقَْول ُسّمِ

ى الشي ذا كان ُمالبِساً له وكان القَْوُل َدليالً عليه ، وقد يُْستَْعَمل ُء باسِم غيِره إِ قَْوالً إِذا كانت َسبَباً له ، وكان القَْوُل َدليالً عليها ، كما يسمَّ

 القَْوُل في غيِر اإِلْنساِن ؛ قاَل أَبو النَّْجم :

دا   قــــــــــــالــــــــــــت لــــــــــــه الــــــــــــطــــــــــــرُي تــــــــــــقــــــــــــد م راشــــــــــــــــــــــــــِ

دا      ُض ِإال  حــــــــــــــــامــــــــــــــــِ ــــــــــــــــرجــــــــــــــــِ ك ال ت ــــــــــــــــ  (4)ِإن
 

  
 وقاَل آَخُر :

ًة  عــــــــــًا وطــــــــــاعــــــــــَ  قــــــــــالــــــــــت لــــــــــه الــــــــــعــــــــــيــــــــــنــــــــــاِن لــــــــــَ

ب و      قـــــــــــــــ  ثــــــــــــــــَ ا يــــــــــــــــُ (5)حـــــــــــــــد رل كـــــــــــــــالـــــــــــــــد رِّ ملـــــــــــــــ 
 

  
 وقاَل آَخُر :

ج  لــــــــــــح ون بــــــــــــفــــــــــــَ رحتــــــــــــعــــــــــــُ  بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــا حنــــــــــــن مــــــــــــُ

يـــــــــــــــــِه      (6)قـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــد حل  الـــــــــــــــــّرِواُء ِإنـــــــــــــــــِ
 

  
أْي  ى الرَّ ْعد. وإِذا َجاَز أَن يسمَّ واالْعتِقاد قَْوالً ، وإِن لم يُكْن َصْوتاً ، كان تَْسِميتهم ما هو أَْصوات إِنِيِه : َصْوت َرَزمة السَّحاِب وَحنِين الرَّ

ا قولُ   ه :قَْوالً أَْجَدر بالَجواِز ، أاََل تََرى أَنَّ الطَّيَر لها َهِدير ، والَحْوض له َغِطيط ، والسَّحاَب له َدِويٌّ ؛ فأَمَّ

 قالت له الَعيحنان َلحعاً وطاَعةً 
 َسْمعاً وطاَعةً. لقالَتَا ْن منهما َصْوت ، فإِنَّ الحاَل آَذنَْت بأَن لو كاَن لهما جاِرَحةُ نُْطقٍ فإِنَّه وإِن لم يكُ 
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ر هذا الَمْوضع وأَْوَضَحه َعْنترةُ بقْوِلِه :  قاَل ابُن جنّيِ : وقد َحرَّ

كـــــــــَ   تـــــــــَ اَورة اشـــــــــــــــــــــــح حـــــــــَ ُ
رِي مـــــــــا املـــــــــ دح  لـــــــــو كـــــــــان يـــــــــَ

م      لـــــــــــ  كـــــــــــَ رِي مـــــــــــا جـــــــــــواُب تـــــــــــَ دح (7)َأو كـــــــــــان يـــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( ويف التكملة : الوطء.1)
 ( املفردات بدون نسبة.2)
 .86( الكهف اآية 3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
 ( اللسان بدون نسبة.5)
 ( اللسان.6)
 برواية : 30( ديوانه ط بريوت ص 7)
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ح به ِسْيبََوْيه ، وهو الِقياُس ، وقاَل قَوٌم : هو َجْمُع أُْقُوولَة كأُْضُحوَكٍة. أَقاويلُ  ، جج َجْمُع الَجْمعِ  أَْقوالٌ  ج  ، وهو الذي َصرَّ

 قاَل شْيُخنا : وإِذا ثَبََت فالِقياُس ال يَأْبَاه.

ةً ؛ يقاُل : َكثَُرتْ  في الَشرِّ  القالَةُ و (1) القيلُ و القالُ و والشَّّرِ ؛ في الَخْيرِ  القَْولُ  أَو الناِس فيه ، وقد َردَّ هذه التَّْفرقةَ أَْقواٌم وَضعَّفُوها  قالَةُ  خاصَّ

 اآلية ، قالَهُ شْيُخنا. (2) (َوِقيِلِه اي َربِّ ِإنَّ هُؤالءِ )في الَخْير ، وناِهيك بقَْوِله تعالَى :  الِقيلو القَالِ  بِوُرود كّلٍ ِمن

ي ُمْطلقاً ، واألَِخيَران غيُر َمِقْيَسين.، ا اْسماِن له القالُ و القيلُ و َمْصَدٌر ، القَْولُ  أَو ل مقيٌس في الثاّلثّي الُمتَعّدِ  قَْولَةً و أَو قاَل قَْوالً وقِيالً  ألَوَّ

ي للُحَطْيئة : فيهما َمقاالً و َمقالَةً و  ، وكذِلَك قاالً وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

يــــــــــــــــك  لــــــــــــــــِ
َ

داَ  املــــــــــــــــ ي  هــــــــــــــــَ نح عــــــــــــــــلــــــــــــــــَ  حتــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

قـــــــــــــــــاٍم      ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرِّ مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِإن  ل قـــــــــــــــــاالف (3)مـــــــــــــــــَ
 

  
 .«وإِضاَعِة الَمالِ  قالو قِيلٍ  نََهى عن»في الحِدْيث : و ؛ القالُ و الِقيلُ  ويقاُل كثُرَ 

يقاُل  ؟قَْولٍ و قيلٍ  عن الَ ق ، كأَنَّه قالٍ و قِيلٍ  اَل تََراه يقوُل عنأَ  َمْصدراً ، القالَ  نحٌو وعربيَّةٌ ، وذِلَك أَنَّه َجعَلَ  قَالو قِيلٍ  قاَل أَبو ُعبَْيد : في

ذِلَك عيسى بُن َمْريم قوَل الحّقِ الذي فيه  على هذا : قْلُت قَْوالً وقِيالً وقَاالً ، قاَل : وَسِمْعت الِكسائّي يقوُل في قِراَءةِ عبد هللا بن َمْسعود :

 ؛ فهذا من هذا. (4)تَْمتَُروَن 

اُء : في مْعنَى  ب والعاِب.ِمثْل العَيْ  القَْول وقاَل الفرَّ

فالٌن كذا ؛ قاَل وبناُؤهما على  قالَ و كذا قِْيلَ  وقاَل ابُن األثيِر في مْعنَى الحِدْيث نَْهي عن فُُضول ما يتحدَُّث به الُمتَجاِلُسون من قْوِلِهم ،

نَْين للضَّميِر ، واإِلعراُب على إْجرائِهما مْجَرى األَْسماء خِ   قِيلٌ و قالٌ  ْلَوْين من الضَّميِر ؛ ومنه قْولُهم إنَّما الدُّنياَكْونِهما فِْعلَين محِكيَّْين متضّمِ

 أَي قالُها ، ومنه قَْوُل بعِضهم لقَِصيَدةٍ : أَنا قالٌ و قائِلٌ  فهو الِقيلِ  ِمن القالُ  ، وإْدخاُل َحْرف التَّعريف عليهما لذِلَك في قْوِلهم : ما يُْعَرف

 قاَل َكْعُب بُن سعٍد الغَنَويُّ : بالَهْمِز وبالواوِ  ، كَصبُوٍر ، قَُؤولٌ و ، قائِلُها

ي مــــــــــا َأان لــــــــــلشــــــــــــــــــــــــيو  عــــــــــِ  ِء الــــــــــذي لــــــــــيــــــــــ  انفــــــــــِ

يب و      ب مــــــــــنــــــــــه صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ غحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ُؤو يـ قــــــــــَ (5)بــــــــــِ
 

  
لٌ  ج  بالواِو وبالياِء كُركَّعٍ فيهما ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لُرْؤبَة : قُيَّلٌ و قُوَّ

ي  هـــــــــــِ نـــــــــــُ هـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــنـ يِن ت هـــــــــــَ ـــــــــــَ نـ ـــــــــــوم قـــــــــــد هنـــــــــــَح ـــــــــــي  فـــــــــــال

هِ و      فـــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ـــــــــــــــــ  ابمل ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــم ل  َأو  حـــــــــــــــــل

  

 (6)إال  َدٍه َفال َدِه  قـُو  و 

ً  قُُؤولٌ و ، عن ثَْعلَب ، قالَةٌ و ، ِمثْل َصبُوٍر وُصبُر  قُُول وقومٌ  قَُؤولٌ  ، هكذا في النسِخ ، والذي في الصَّحاحِ : رُجلٌ  بالَهْمِز والواوِ  ، َمْضموما

 ، وإْن ِشئَْت سكَّْنت الواَو.

ي : الَمْعروُف عْند أَْهِل العَربيَِّة ؛ ك إالَّ في  قُْولو قَُؤولٌ  قاَل ابُن بَّرِ ، بإْسكان الواِو ؛ يقولُون : َعَوان وُعْون واألْصل ُعُون ، وال يَُحرَّ

ْعِر كقَْوِله :  الّشِ

ِحر   (7)مَتحَنُحه ُسُوَ  اإلسح
ل.  فتأَمَّ

الٌ  رُجلٌ و الَةٌ و قَوَّ اِلْين ، بالتَّْشديِد فيهما ، ِمن قومٍ  قَوَّ اِء ، والثانِيَة عن الِكَسائي.األُولَ  بكسِرهما تِْقوالَةٌ و تِْقَولَةٌ و ؛ قَوَّ َحَكى ِسْيبََوْيه و ى عن الفرَّ

،  ، كُهَمَزةٍ  قَُولَةٌ و ، َكِمْحراٍب ، هو على النَّسِب ؛ ِمْقوالٌ و ، كِمْنبٍَر قاَل : وال يُْجَمُع بالواِو والنّوِن ألَنَّ ُمَؤنَّثه ال تْدخلُه الهاُء قاَل : ِمْقَولٌ  :

حاحِ ، أَو كثيُرهُ لَِسنٌ  القولِ  َحَسنُ  كلُّ ذِلكَ  الَةٌ و ِمْقوالٌ و ِمْقَولٌ  وهي ، كما في الّصِ  .القالُ و القيلُ و القالَةُ  واالسمُ  ؛ قَوَّ

__________________ 
 ولكان لو علم الكالم مكلِّمي واللسان كاألصر ونبه مصححه إىل رواية الديوان. -
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 نصر. هـ. ا« يالومن أصد  من   ق»( عل  هامش القاموس : يرد عليه 1)
 .88( الزخرف اآية 2)
 واللسان. 72( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .(قَ ْوَل احْلَقِّ الَِّذي ِفيِه مَيْرَتُونَ )ويف اآية :  34( مرمي اآية 4)
 ( اللسان مض ثالثة أبيات أخر .5)
 ( اللسان والثالث يف الصحاح.6)
 وروايته :« سو »( البيت يف اللسان 7)

 أغــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــااي أحــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــا 

 ت متـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــو  اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــر    
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 إذا كان بَيِّناً َظِريَف اللّساِن. لَِمْقَول وقاَل ابُن ُشَمْيل : يقاُل للرُجِل : إنَّه

 .(1): الكثيُر الَكالِم البَِليُغ في حاَجتِه وأَْمِره  التَّْقولَةُ و

 : ِمْنِطيُق. تِْقوالَةٌ  ورُجلٌ 

الٍ  وابنُ  أَْقوالٍ  هو ابنُ و  : فِصيٌح َجيُِّد الَكاَلِم. قَوَّ

 .أَْقوالٍ  وابنُ  قَْولٍ  إنَّه البنُ  (2)وفي التَّْهِذيِب : تَقُوُل للرُجِل إذا كان ذا لساٍن َطْلٍق 

ُدود ؛ وقيل : إنَّه غيُر َمْسموعٍ ف ما لم يَقُلْ  أَْقَولَهو لَهُ  كذِلَك :و ي غيِر أَْطَول ، نَقَلَه شْيُخنا.، وهو شاذٌّ كقَْوِله : َصَدْدت فأَْطَولت الصُّ  ما لم قَوَّ

 ، األخيَرةُ عن اللّْحيانّي. ادَّعاهُ عليه أَي يَقُلْ  ما لم أَقالَهو ، يَقُلْ 

لَنِي وقاَل َشِمٌر : تقولُ  لَني فالٌن حتى قْلُت أَي َعلَّمني وأََمَرني أَْن أَقُوَل ؛ وقيَل : قَوَّ َعلَّمني ما أَقُوُل وأَْنَطقَني وَحَملَني على  وأَْقَولَني أَي قَوَّ

لَتْه ولكنْ  قالَتْه في حِديث علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : أَنَّه َسِمَع اْمرأَةً تْنُدُب ُعَمَر فَقَاَل : أََما وهللا ماو القَْوِل. ، أَي لُقِّنته وُعلِّمته وأُْلِقي  قُّوِ

 هاِم أَي أَنَّه َحِقيٌق بما قالَْت فيه.على لسانِها يْعنِي من جانِِب اإللْ 

 ، عن اللّْحيانّي ، قاَل : واإلتْماُم لُغَةُ أَبي الَجراحِ. َمْقُؤولٌ و قَْوٌل َمقولٌ و

لَ و ً  تَقَوَّ لَ و (3) (َوَلْو تَ َقوََّل َعَلْينا بَ ْعَض اْْلَقاِويلِ )؛ ومنه قْولُه تعالَى  قَْوالً : ابتََدَعه كِذبا فالٌن عليَّ باطالً أَي قاَل علّي ما لم أَُكن  تَقَوَّ

 قُْلُت.

لَةٌ  كِلَمةٌ و ةٍ. ُمقَوَّ ةً بعَد َمرَّ  ، كُمعَظََّمٍة : قِيلَْت َمرَّ

ني به ، َكِمْنبٍَر : اللِّسانُ  الِمْقَولُ و أَو  ؛ الَمقَاِولُ  بلُغَِة أَْهل اليمن وَجْمعُهما الَملَكُ  أَْيضاً :و أي ِلسانُه. ِمْقَول ؛ يقاُل : إِنَّ لي ِمْقَوالً ، وما يُسرُّ

ةً ، ِمن ُملوِك ِحْمْيرَ  ، كما في العُبَاِب ، وهو قَْوُل أَبي ُعبَْيَدةَ ، قاَل  (4) كالقَْيِل ، أَو هو ُدْوَن الَمِلِك األَْعلَى ما يقُولُه ، يقوُل ما شاَء فَيَْنفُذُ  خاصَّ

 كفَْيِعٍل. ، بالتَّشِديِد ، قَيِّلٌ  وأَْصلُه فِه وَمْحَجِره أَي فهو بمْنِزلِة الَوِزير ،: يكوُن َمِلكاً على قَْوِمه وِمْخال

ت وَهْين وبَْين ، فإنّها ُسِمعَت بهما قاَل أَبو َحيَّان : ال يَْنبغي أَن يدعى في قَيل وشبِهِه التَّْخفيَف حتى يُْسَمع ِمن العََرِب ُمَشدَّداً كنَظائِِره نَْحو َميْ 

اة ُمْطلقاً أَو في اليائي َوْحِده ، وإ، و ن أََجاَب عنه الّشهاب الخفاجّي يبعد القَْول باْلتِزاِم تَْخفيف هذا خاصَّة مع أَنَّه َغْيُر َمِقْيس عْنَد بعِض النُّحَّ

، وفيه َكالٌم َطويٌل البِن الشجرّي وغيِره.  بماال يُْجِدي وخالََف أَبو عليَّ الفاِرسّي في ذِلَك ُكلِّه فقَصَره على الّسماعِ ، والصَّواُب ِخالفُه

فوا فيه للفَْرق ، ي شْيُخنا. نَقَلَه وادََّعى فيه البَْدر الدماميني في شْرحِ الُمْغني أَنَّهم تََصرَّ ، وهذا على أنَّه  ألَنَّه يقوُل ما شاَء فَيَْنفُذُ  (5)به  ُسّمِ

ِذفَت َعْينُه. وَذَهَب بعُضهم إلى أَنَّه يائيُّ العَْين ِمن القيالَِة وهي اإلَماَرةُ ، أَو من تَقَيَّله إذا تابَعَه أَو كَسيَّد وَسيود ، حُ  قَْيل قَْيول َواِويٌّ ، وأَْصل

 .القَيِل أَْقوالٌ  أَي َجْمعُ  ج شابََهه ،

حاحِ.لم  (6) أَْقيالٍ  َمن َجَمعَه علىو قاَل ِسْيبََوْيه : َكسَُّروه على أَفّعال تَْشبيهاً بفاِعٍل ؛  يَْجعل الَواِحَد منه ُمَشدَّداً ، كما في الّصِ

 ، كما قِْيَل في َجْمعِ ِريٍح أَْرياٌح والسائُِغ الَمِقيس أَْرواح. قَْيلَ  َمْحموٌل على لَْفظِ  أَْقيال وقاَل ابُن األثيِر :

بَنَاه على األْصِل ، وأَْصلُه ِمن َذواِت  أَْقوال ، ومن قالَ  قَْيل بَنَاه على لْفظِ  قاَل أَْقيال ، فمن قَْيل ، الَواِحدُ  األَْقيالُ و األَْقوالُ  وفي التَّْهِذيِب : هم

 الواِو.

 ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للبيٍد : الِمْقَول َمقاِولُ  َجْمعُ و

ٍف  رحســـــــــــــــــــــــــــُ ٌر مـــــــــــــن رازِقـــــــــــــيٍّ وكـــــــــــــُ لـــــــــــــَ  هلـــــــــــــا غـــــــــــــُ

قــــــــــاِوال     
َ

ون املــــــــــ فــــــــــُ نحصــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ ٍم يـ جــــــــــح (7)أبميــــــــــان عــــــــــُ
 

  
 َدَخلَت الهاُء فيه على َحّدِ ُدخوِلها في القَشاِعمِة. مقاِولَةٌ و دموَن الُملوَك.أَي يَخْ 

ي للغََطمَّش ِمن بِني َشتِمرة : عليهم اْحتََكمَ  اْقتَالَ و  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ



14665 

 

__________________ 
 واألصر كالتهذيب.« وامرأة ورجر تقوالة»( يف اللسان : 1)
 وهو كاألصر يف موضض آخر فيه.« إذا كان ذا كالم ولساٍن جيد»ا ويف التهذيب :  ( كذا ابألصر واللسان2)
 .44( ا اقة اآية 3)
تبه ( عل  هامش القاموس : فهو يف محري كالوزير يف االســــــالم ا كما يف فقه اللغة للثعاليب ا ومثله هبمن عند الفرس ا كما أييت للمصــــــّنف ا ك4)

 هـ. نصر ا ا
 ليست يف القاموس.« به»( لفظة 5)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  كسرها.6)
 واللسان والصحاح. 118( ديوانه ط بريوت ص 7)
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َود يت  ريحِ ال ابلشــــــــــــــــــــــــــــرِّ فــــــــــــــارحُج مــــــــــــــَ  فــــــــــــــبــــــــــــــاخلــــــــــــــَ

تــــــــــــا ُ ِإيّنِ امــــــــــــُرٌ  و      قــــــــــــح ــــــــــــَ ُب  يـ َهــــــــــــ  (1)مــــــــــــينِّ الــــــــــــرت 
 

  
 تَْقتَالُ و العَُروس تَْحتَِفل الَهْيثم بن عدّيٍ يقوُل : َسِمْعت عبَد العَزيِز بَن ُعَمر بِن عبِد العَزيِز يقوُل في ُرْقية النَّْملِة :قاَل أَبو ُعبَْيد : َسِمْعت 

ُجلوتَْكتَِحُل ، وكلَّ شي  ْوَهِريُّ لَكْعِب بِن سعِد الغَنَوّي :تَْحتَِكم على َزْوِجها ؛ وأَْنَشَد الج تَْقتالُ  ؛ قالَ  ٍء تَْفتَِعْل ، غيَر أن ال تَْعِصي الرَّ

طـــــــــــــٍة و  بـــــــــــــح ٍ  وغـــــــــــــِ دح ٍة يف داِر صـــــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــنـــــــــــــزلـــــــــــــَ

تــــــــا مــــــــا و      بــــــــيــــــــُب  اقــــــــح لــــــــي  طــــــــَ ٍم عــــــــَ كــــــــح (2)مــــــــن حــــــــُ
 

  
ي لألْعَشى :  وأَْنَشَد ابُن بَرَّ

ِب ا  و  َريــــــــــــــح ــــــــــــــِ َت ل عــــــــــــــح ــــــــــــــذي مجــــــــــــــََ ِر ال ثــــــــــــــح  ملــــــــــــــِ

كـــــــــــــــومـــــــــــــــة      ِر َ حَب حـــــــــــــــُ تـــــــــــــــا ِ ّدهـــــــــــــــح قـــــــــــــــح
ُ

(3)املـــــــــــــــ
 

  
 ، هكذا في النُّسخِ. َء اْختاَرهُ الّشي اْقتَالَ و

. اْقتالَ و وفي األَساِس واللّساِن :  قَْوالً : اْجتَّره إلى نْفِسه من خيٍر أَو شّرٍ

وايَةُ : تَعَطََّف الِعزَّ ، ُسبحاَن من تعطََّف بالِعزِّ  حِدْيث الدُّعاِء : َغلََب به ؛ ومنه أَي قال بهو  وقاَل به. ، والّرِ

اغانِيُّ : وهذا ِمن المجاِز الِحَكِمّي كقَْوِلهم : ْوم ، وَوْصف هللِا بالِعّزِ ، أَي َغلََب به كّل  قاَل الصَّ ُجل بالصَّ نََهاُره صائٌِم ، والُمراُد َوْصف الرَّ

 عزيز وَملََك عليه أَْمَره.

 عَطَّف الِعزَّ أي اْشتََمَل به فغَلََب بالِعّزِ كلَّ َعزيٍز.وقاَل ابُن األَثيِر : تَ 

ه لنْفِسه ، كما يقاُل : قالَ  وقيَل : مْعنَى  القَْول بفالٍن أَي بمحبَّتِه واْختصاِصه ، وقيَل : مْعناه َحَكَم به ، فإنَّ  يَقُول فالنٌ  به أَي أََحبَّه واْختصَّ

 يُْستَْعمل في مْعنى الُحْكم.

 ، أَي َملََك به وقََهَر ، كذا فَسََّره الَهَرويُّ في الغَِرْيبَْين. به قالَ و زَّ العِ  لَبِس الذي:  وسلمعليههللاصلىْوض للسَّهيلّي في تَْسبيِحه في الرَّ و

 مجاٌز ، وأَْنَشَد ِلِزْنبَاعٍ المرادّي : به أَي قَتَْلناه ، وهو قُْلناو ؛ قَتَلوهُ  أَي القوُم بفاُلنٍ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : العََرُب تَقُوُل : قالَ و

ه  ابـــــــــــــِ طـــــــــــــَ نـــــــــــــاه عـــــــــــــلـــــــــــــ  نـــــــــــــِ َربـــــــــــــح  حنـــــــــــــُن ضـــــــــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــا بـــــــــــه     لـــــــــــح ا بـــــــــــه قــــــــــــُ نـــــــــــَ لـــــــــــح ا بـــــــــــه قــــــــــــُ نـــــــــــَ لـــــــــــح  قــــــــــــُ

  

ه  َذابـــــــــــــِ نـــــــــــــا الـــــــــــــنـــــــــــــاَس مـــــــــــــن عـــــــــــــَ  حنـــــــــــــُن أََرحـــــــــــــح

  
ـــــــــــه    ـــــــــــَ  ب ر مبـــــــــــا أَت هـــــــــــح ـــــــــــد  ـــــــــــا ال ن ـــــــــــِ بحت ـــــــــــَ ـــــــــــي ـــــــــــل (4)ف

 

  
، وهكذا نَقَلَه أَْيضاً ابُن األَثيِر ، وكلُّ ذِلَك  تََكلَّم وَضَرَب وَغلََب وَماَت وَماَل واْستَراٍح وأَْقبَلَ ُء بمْعنَى قال يَجي اللُّغَوّي : ابُن األَْنباِرّيِ  وقالَ 

تََّهيُِّؤ ، ويُعَبَُّر بها عن ال الحائُِط فَسقََط : أَي ماَل. قالَ و برأِْسه : أََشاَر ، قالَ و بيِده : أَْهوى بها ، قالَ  على االتساعِ والمجاِز. ففي األساِس :

بيِده : أََخَذ ، وبِرْجِلِه : َمَشى أَو َضَرَب ، وبرأِْسه :  كقالَ  : فتََكلََّم ، ونَْحوه قالَ و فََضَرَب ، قالَ و فأََكَل ، قالَ  لالْفعاِل واالْستِعداِد لها يقاُل :

 ِر :َرفَعَه ، وتقّدَم قَْوُل الشاعِ  أََشاَر ، وبالماِء على يِده : َصبَّه ، وبثَْوبه :

 له الَعيحناِن َلحعاً وطاَعةً  قاَلتو 
قاَل بعُضهم و : َصَدق ؛ ُرِوي أَنَّهم أَْوَمُؤوا بُرُؤوِسهم أَي نعَم ولم يتكلَُّموا قالوا؟ ذُو اليََدْين يَقولُ  ُرِوي في حِدْيث السَّْهِو : ماو أَي أَْوَمأَْت.

ونَظيُر ذِلَك قَْولُهم : أَْعيَْيتني ِمن ُشّبٍ إلى ُدّبٍ وِمن ُشّبٍ  ، بالكسِر : الجوابُ  الِقيلُ و : االْبتِداءُ  القالُ  ؛ قالٍ و قِيلٍ  في تَأِْويل الحِدْيث : نََهى عن

 .إلى ُدبٍّ 

وايَة : على أَنَّهما فِْعالن ، فيكوُن النَّْهي عن القَْوِل بما ال يصحُّ وال تُعلم َحِقيقتُه ،  قالو قِيل قاَل ابُن األَثيِر : وهذا إنَّما يصحُّ إذا كانت الّرِ

ا َمْن َحَكى ما يصحُّ وتُْعَرف حَ  !َزَعموا «بِئْس َمِطيَّةُ الرُجلِ »كحِديثِه اآلَخر :  وهو ِقيقتُه وأَْسنده إلى ثِقٍة صاِدٍق فال َوْجه للنَّْهي عنه وال وأَمَّ

.  َذمَّ

يه اليَُهوُد ؛ ومنه : الغَْوغاءُ  القَْوِليَّةُ و  .«إلى َصْوَمعَتِه القَْوِليَّةُ  فأَْسَرَعت»حِديُث ُجَرْيج :  وقَتَلَهُ األَْنبياء ، هكذا تَُسّمِ

__________________ 
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 ( اللسان.1)
  ينسبه يف الصحاح.( اللسان ومل2)
 واللسان.« مجعَت من العّدة  ب»برواية :  168( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( األو  والثاين يف اللسان والتكملة والتهذيب ا وقد ذكر يف التكملة بينهما :4)

 ابملـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــح إذ ثـــــــــــــــــران بـــــــــــــــــه 

 بـــــــــــــــكـــــــــــــــر غضــــــــــــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــــــــــــارم نـــــــــــــــعصــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــه    

  

 يـــــــــــــــــلـــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرن عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  اغـــــــــــــــــرتابـــــــــــــــــه 

  
 ذا  وهــــــــــــــــــذا انــــــــــــــــــقــــــــــــــــــّ  مــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــابــــــــــــــــــه  
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ّمِ ، قُولَ و اُء عن بَني أََسٍد وأَْنَشَد : قِيلَ  لُغَةٌ في ، بالضَّ  ، بالكسِر ، نَقَلَه الفرَّ

ّب وأُم  الـــــــــــــــــّرِحـــــــــــــــــا ح و   ابـــــــــــــــــتـــــــــــــــــدَأتح َغضـــــــــــــــــــــــــــــــح

و َ و      (1)ال َأهــــــــــــــــَر لــــــــــــــــه وال مــــــــــــــــا ح  قــــــــــــــــُ
 

  
 على بناِء فِْعل ، َغلَبَِت الَكْسرة فقُِلبَت الواُو ياًء. قيلَ  ويقاُل :

 ، قاَل هديةُ بُن َخْشرم : في االْستِفهاِم كتَُظنُّ في العََملِ  َوْحدها تقولُ  العََرُب تُْجريو

ا  َ َر الـــــــــــــــــر والـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــ  و  الـــــــــــــــــذ  قـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــىت تـ

او      َ ا ـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ َة الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ َة الـــــــــــــــنـــــــــــــــاجـــــــــــــــيـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ   اجلـــــــــــــــِ

  

رياً  جــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ت َن ُمســــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــــح ــــــــــــــَ ب ا  ِإذا هــــــــــــــَ  قــــــــــــــامتــــــــــــــَِ

  
او    َ ا ـــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــَ َض اهلـــــــــــــــــــاِدي هلـــــــــــــــــــا اهلـــــــــــــــــــَ  َرفـــــــــــــــــــ 

  

ا  مـــــــــــــــامجـــــــــــــــِ ِف اجلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ َوال َن ابلســـــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــح  أَرحجـــــــــــــــَ

  
ا    ـــــــــــــــَ َن أُم  خـــــــــــــــازٍِم وخـــــــــــــــازِم غـــــــــــــــح لـــــــــــــــِ بـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ (2)يـ

 

  
 ، بالحاِء الُمْهملَِة. وقاَل األْحوُل : حاِزٍم وحاِزَما

اغانُّي : وِروايَةُ النَّحِويِّين :  قاَل الصَّ

ا  َ َص الـــــــــــــــر والـــــــــــــــِ لـــــــــــــــُ و  الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ قـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــىت تـ

ا     ٍم وقـــــــــــــــالـــــــــــــــِ اح أُم  قـــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــِ دح  (3) ؟يـــــــــــــــُ
  

. (4)وهو تَْحريٌف ، فنصَب الذُّبََّل   كما تَْنِصُب بالظَّّنِ

 قْلُت : وأَْنَشَده الجْوَهِرّي كما َرَواه النَّحِويون ؛ وأَْنَشَد أَْيضاً لعَْمرو بن َمْعِديْكِرب :

الَم  و عــــــــــَ قــــــــــُ قــــــــــي  تـــــــــــَ ُر عــــــــــاتــــــــــِ قــــــــــِ ثــــــــــح َح يـــــــــــُ  الــــــــــر مــــــــــح

ر تِ      نح إذا اخلـــــــــــيـــــــــــُر كـــــــــــَ عـــــــــــُ  (5) ؟إذا َأان مل َأطـــــــــــح
  

 وقاَل ُعَمُر بُن أَبي ربيعَةَ :

يــــــــــــــر فــــــــــــــُدون بــــــــــــــعــــــــــــــَد غــــــــــــــٍد  ا الــــــــــــــر حــــــــــــــِ ــــــــــــــ   أَم

ــــــــــــمــــــــــــىت      و ُ ف قــــــــــــُ ــــــــــــَ ــــــــــــا  تـ ن عــــــــــــُ مــــــــــــَ ــــــــــــداَر  ــــــــــــَح (6)ال
 

  
ف قْلت في غيِر   االْستِْفهام أَْيضاً ُمْجرى الّظّنِ فيعُدُّونه إلى َمْفعولَْين ، فعَلَى َمْذهبهم يجوُز فَتْح أنَّ بعَد القَْول.قاَل : وبنُو ُسلَيم يُْجرون متصّرِ

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّي ، وأَْنَشَد : أَو َخَشبَتُها التي تُْضَرُب بها ، َمْقلوب مغيٌَّر ؛ : القُلَّةُ  القالُ و

م  هــــــــــــــُ ــــــــــــــَ راِخ اهلــــــــــــــاِم بــــــــــــــيــــــــــــــنـ زحَو فــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبن  نـ

يــــــــــنــــــــــا      الهــــــــــا قــــــــــاُ  قــــــــــالــــــــــِ الت قــــــــــَ زحُو الــــــــــقــــــــــُ (7)نـــــــــــَ
 

  
ي : هذا البَْيت يُْرَوى البِن ُمْقبٍل ، قاَل : ولم أَِجده في شْعِره  كخاٍل وِخيالن ، قاَل : قِيالنٌ  ج قاَل ابُن بَّرِ

 ان يف ُضر اِب ِقيالِن الُقَلهح أَ و 
ِشيدَ  قُولَهُ و ّمِ : لَقَُب ابن ُخرَّ ين ، وأَْصلُه خورشيد بالتَّْخفيِف ، فاِرِسيَّة بمْعنَى الشمِس  ، بالضَّ ، بضِم الخاِء وتَْشديِد الراِء الَمْفتوَحِة وَكْسر الّشِ

سالَِة. شيُخ أَبي القاِسِم القَُشْيِرّيِ  ، وهو  صاِحب الّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

اً.: القَوُل الفاِشي في الناِس َخْيراً كان أَ  القالَةُ   و َشرَّ

 والقالَةُ : القائِلَةُ.

 .573عبُد الباقي بُن محمِد بِن أَبي الِعّزِ الصوفيُّ َسِمَع أَبا الُحَسْين بِن الطيورّي ، َماَت َسنَة  القَوالةِ  وابنُ 

 : أَي تَفاَوْضنا. تَقاَوْلناو في أَْمِره قاَوْلتهو
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 : قالَهُ ، وأَْنَشَد الجْوَهِرّي للبيٍد : اْقتَالَهو

اُه  قـــــــــــــــــــــــــَ ٌة تــــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــــِإن  َ  انفـــــــــــــــــــــــــِ

اال و      ــــــــــــــاهلــــــــــــــُ ت قــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــُد  يـ ي عــــــــــــــِ (8)إال  الســــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 أَي وال يقُولُها.

ي : اجُز : اْقتالَ  بالبَعيِر بَعيراً وبالثَّوِب ثَْوباً أَي اْستَْبدله به. ويقاُل : اْقتالَ  وقاَل ابُن بَّرِ  باللّْون لَْوناً آَخر إذا تغيَّر ِمن َسفٍَر أَو كبَِر ؛ قاَل الرَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 حازم وحازماً اب اء املهملة. قا  الصاغاين : ورو  األحو  :« اهلادي»بد  « ا ادي»( التكملة وفيها 2)
 الصاغاين : وهو إنشاده خمتر ا والرجز هلدبة بن خشرم والرواية ا وذكره الرجز عل  ما تقدم قريباً.( اللسان والصحاح والتكملة ا قا  3)
 .«القلص»( الصحاح واللسان : 4)
 ( اللسان وصدره يف الصحاح.5)
 ( اللسان والصحاح.6)
 .«القالة»ا واللسان : بدون نسبة ا ونسبه حبواشي التكملة البن مقبر  987( الصحاح والتكملة واملعاين الكبري ص 7)
 واللسان والصحاح.« إاّل سعيد»وفيه :  44( ديوانه ط بريوت ص 8)
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تُ  لــــــــــــــح ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــح ال  فــــــــــــــاقـ حــــــــــــــَ وحاًن َأطــــــــــــــح ــــــــــــــَ ِة ل  ابجلــــــــــــــد 

ال و      ــــــــــــــاب َأمجــــــــــــــح ب اُب الشــــــــــــــــــــــــــــ  د  (1)كــــــــــــــان هــــــــــــــُ
 

  
عليه : يَْحمُل ويْطِلق وِمن الشَّواِذ  يقالُ و كذا : َذَكَره. قالو فيه : اْجتََهَد ؛ قالَ و عليه اْفتََرى ؛ قالَ و له : خاَطَب ؛ قالَ و عنه : أَْخبر ؛ قالَ و

 ، كذا في المحتسِب البِن جنّيِ. وقََرأَ الَحَسُن قَْول الحّقِ الذي فيه تَْمتَُرون ، بالضِم. (2)أَْنفسكم  فاْقتَالوا في الِقَراآت :

.: أَْهَملَه الجْوَهرِ  القَْهبَلَةُ  : [قهبل]  يُّ

 أَتاُن الَوْحِش الغَليَظةُ. : (3)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

 َضْرٌب من المْشيِ. : القَْهبَلَةُ  قالَ و

اُء :و  أَي َوْجهك. الوجه ، يقاُل : َحيَّا هللاُ قَْهبَلَكَ  القَْهبَلُ  قاَل الفرَّ

 وُمحيَّاه وَسَماَمته وَطلَلَه وآلَه بمْعنًى. قَْهبَلَه وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : َحيَّا هللاُ 

.  وقاَل ثَْعلَب : الهاء زائَِدةٌ ، فيَْبقى َحيَّا هللاُ قَبَلَه ، أَي ما أَْقبل منه ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 ، كما في العُبَاِب. قال له ذلك أَو َحيَّاهُ بتَِحيٍَّة َحَسنَةٍ  : قَْهبَلَهُ قَْهبَلَةً و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ج كما في اللّساِن. القَِهبَلَة  : القَْملَة ، عن الُمَؤّرِ

ّمِ : يَبَِس ؛ فهو قُهوالً و ، بالفتحِ ، قَْهالً  ِجْلُده ، كَمنََع وفَِرَح ، قَِهلَ  : [قهل] َمْخشرّي ؛ كتَقَهَّلَ  قاِحٌل ، قاِهلٌ  ، بالضَّ اصٌّ باليُْبِس أَو خ عن الزَّ

 ؛ قاَل : من َكثَْرةِ الِعباَدةِ 

ٍر  تـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ بـ ـــــــــــــَ تـ ٍب مـــــــــــــُ رٍ مـــــــــــــن راهـــــــــــــِ هـــــــــــــِّ قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ  مـــــــــــــُ

د      جــــــــِّ هــــــــَ ــــــــَ تـ ه مــــــــُ ــــــــلــــــــِ ــــــــلــــــــي ــــــــهــــــــاِر ل ــــــــن (4)صــــــــــــــــــــــاِدي ال
 

  
 واستقلَّ العَِطيَّةَ. ، كَمنََع : َكفََر االْحسانَ  قََهلَ و

ً  قََهلَ و  قَْهالً. يَْقَهلُه فالناً : أَثْنَى عليه ثَناًء قَبيحا

ْفه. قَِهلَ و ْد ِجْسَمهُ بالماِء ولم يُنّظِ  .كتَقَهَّلَ  ِجْلَده (5)كالقََره في قََشف اإِلْنساِن وقذر  القََهل وقاَل ابُن َعبَّاٍد : ، كفَِرَح : لم يَتَعَهَّ

حاحِ : رُجلٌ  لٌ  وفي الّصِ ِل.: يابُِس الِجْلِد َسّيِ  ُمتَقَّهِ لٌ  أَتَاه شيخٌ »: في الحِدْيث و ُء الحاِل ِمثْل الُمتَقَّحِ  ، أَي َشِعٌث وِسٌخ. «ُمتَقَّهِ

 َرثاثَةُ الَهْيئِة والمْلبَِس والتَّقَّشف. التَّقَهُّل وقيَل :

ُجُل : قَِهلَ و  وَكفَر النّْعمة. اْستَقَلَّ العَِطيَّة الرَّ

 الرُجُل قَْهالً إِذا َجدََّف أَي َكفََر النعمة. قََهلَ  وقاَل أَبو ُعبَْيد :

ً  تَقَهَّلَ و  بَِطيئاً. : َمَشى َمْشياً َضعيفا

 َصْوتُه : َضعَُف والَن. تَقَهَّلَ و

قَْوُل علّيٍ ،  ومنه ؛ (6)، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد  أَي الطَّْلعة القَْيَهلة يقاُل : َحيَّا هللاُ هذه الطَّْلعَةُ والوجهُ  القَْيَهلَةُ و القَْيَهلُ  من الشاذِّ في هذا التَّْركيِب :و

، أي ُمْقلَتَْيك إِلى َوْجِهي ، وقد ذُِكر تْفِسيره في  قَْيَهِلي واْجعَْل ُحْندوَرتَْيَك إِلى وَرِضَي عنه ، لكاتِبِه : وُخذ المزبر بَشنَاتِِركَ  َكّرَم هللاُ َوْجَههُ 

مة للِكتاِب.  شْرحِ المقّدِ

حاحِ : َضعَُف وَسقََط ؛ َسقََط وَضعُفَ  : اْنقََهَل اْنِقهاالً و ا قوُل ِهْميانَ  ؛ وفي الّصِ  : يَِصُف َعْيراً  بن قحافَةَ السعديّ  وأَمَّ
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رححـــــــــاً و  ه ضـــــــــــــــــــــــَ َرحـــــــــُ ه َتضـــــــــــــــــــــــح نـــــــــَ ـــــــــُ ر   أُتـ هـــــــــِ قـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ يـ ـــــــــَ  فـ

ر       بـــــــــــَ ه اخَلشـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــِ نحســـــــــــــــــــــــــِ ت  عـــــــــــن مـــــــــــَ رحفـــــــــــَ ـــــــــــَ (7)يـ
 

  
 ، ومْعناه أَنَّه يَْشُكوها ويَْحتمل ضرحها ، كما في العُبَاِب. فَثَقَّلَهُ بالتَّْخفيِف  يَْنقَهلُ  فإِنَّ أَْصلَهُ 

ا قَْوله :  وفي المْحَكِم : فأَمَّ

ه و  تـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ا مـــــــــــــــــررُت بـــــــــــــــــبـ ه ملـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــُ  رأَي

ــــــــــد و      ر  ق هــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــح راحــــــــــا  انـ ــــــــــَ ــــــــــد ب ري ــــــــــُ ــــــــــمــــــــــا ي (8)ف
 

  
. ُروَرةِ ، وليَس في الَكالِم اْنفَعَلَّ د للضَّ  فإِنَّه ُشّدِ

__________________ 
 ( اللسان واألو  يف التهذيب.1)
 «.َفاقْ تُ ُلوا َأنْ ُفَسُكمْ » ويف اآية : 54( البقرة اآية 2)
 .314/  3( اجلمهرة 3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
 ( يف التكملة : وقذره.5)
 .165/  3( اجلمهرة 6)
 ( األو  من شواهد القاموس ا والرجز يف التكملة.7)
 اللسان.( 8)
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يت في األَْلفاظ ّكِ ي : َذَكَر ابُن الّسِ ْعُف ، وأَْوَرَد البَْيت : االْنِقْهاللو بتَْشديِد الالِم ، قاَل : اْنقََهلَّ  وقاَل ابُن بَّرِ  السُّقوُط والضَّ

 فما يُريُد بَراحا انـحَقَهر  قد و 
.وقاَل : البيُت ِلَرْيسان بن َعْنترة المغني ، قاَل : وعلى هذا يكو  ُن َوْزنه اْفعَلَلَّ بمْنِزلَِة اْشَمأَزَّ ، وال يكوُن اْنفَعَلَّ

 ، عن ابِن ِسْيَده. اسمٌ  ، كَحْيَدٍر : قَْيَهلٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .تَقَهَّلَ  الرُجُل ِمثْل أَْقَهلَ 

حاحِ :  ؛ قاَل : (1)الرُجُل : َدنََّس نَْفَسه وتكلََّف ما يَِعيبُه ؛ وفي بعِض النسخِ : ماال يَْعنِيه  أَْقَهلَ  وفي الّصِ

 ِإقحها َخِليفة   بال 
 : َشْكَوى الحاَجِة ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : التَّقَهُّلو

ال  تــــــــــــــَ نـــــــــــــــح يـــــــــــــكـــــــــــــًا تــــــــــــــَ  فـــــــــــــال تـــــــــــــكـــــــــــــونـــــــــــــن  رَكـــــــــــــِ

تـــــــــــــــه      يـــــــــــــــح وًا ِإذا ال قــــــــــــــــَ عـــــــــــــــح اللـــــــــــــــَ هـــــــــــــــ  قـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

  

 (2)ِإنح َحطَبحَت َكِتَفيه َذرحَمال و 

 ولم يَْذكر الَجْوَهِريُّ تَْنتَل وال َذْرَمل.

فاً َكفُوراً. ِمْقهالٌ  ورُجلٌ   إِذا كاَن ُمَجّدِ

 ، كما في المْحَكِم. : نِْصُف النَّهارِ  القائِلَةُ  : [قيل]

حاحِ : الظَِّهيرة ؛ وِمثْلُه في   أَْيضاً وهي النَّوُم في نِْصِف النهاِر. القَْيلُولة النَّهاِر ؛ وقد تكوُن بمْعنَى قائِلَة العَْين. يقاُل : أَتَانا عْندَ وفي الّصِ

 .القائِلَةُ  نوُم نِْصف النَّهاِر وهي القَْيلُولةُ  وقاَل اللَّْيُث :

 ، األَخيَرةُ عن ِسْيبََوْيه. وَمقاالً وَمِقيالً  قَْيلُولَةً و قائِلَةً و قَْيالً  قاَل يَِقيلُ و

 وقاَل الجْوَهِريُّ : هو شاذٌّ.

 ، أَي نِْصف النَّهاِر. : ناَم فيه تَقَيَّلَ و

نَّ الجنَّةَ ال نَْوَم فيها. : االْستِراَحةُ نِْصَف النَّهاِر عْنَد العََرِب وإِن لم يُكْن مع َذِلَك نَْوٌم ، والدَّليُل على ذِلَك أَ  الَمِقيلُ و القَْيلُولَةُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

 .(3) (َأْصحاُب اجْلَنَِّة يَ ْوَمِئذ  َخْْي  ُمْستَ َقرًّا َوَأْحَسُن َمِقيالً )وقد قاَل هللاُ تعالَى : 

 .«تَِقيل فإِنَّ الشَّياِطين ال قِيلوا»في الحِدْيث : و

ر كَمنْ »في الحِدْيث : و  وأَقاَم به. القائِلَةِ  َوَطنِه أَو َخَرَج في الهاِجَرةِ كَمْن َسَكَن في بيتِه عْندعن  (4): أَي ليَس َمْن هاَجَر  قالَ  «ما ُمَهّجِ

 في حِدْيث أُّمِ َمْعبَد :و

ِ قاال َخيحَمجَيح أُّم َمعحَبدِ   َرِفيـحَقاح
. القائِلَةِ  أَي نَِزال فيها عْندَ   إِالَّ أَنَّه عدَّاه بغيِر َحْرف جّرٍ

اٍن  قُيَّالٌ و قُيَّلٌ  ج ، القائِلَةِ  أَي ساِكٌن في البيِت عْندَ  «قائِلٌ  هذه فاُلنة ماتَْت ُظهراً وأَْنت صائِمٌ »ز : حِدْيث الجنائِ  ؛ ومنه قائِلٌ  فهو كُسكٍَّر وُرمَّ

 ، ولم يَْذكر الجْوَهِريُّ قُيَّاالً ؛ قاَل : اسُم َجْمعٍ  وَصْحبٍ  ، كَشْربٍ  قَْيلٌ و ،
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 الُقي ريف  أَِقرح مل  قـَيحرٌ  قا ِإنح 
 .قائِلٍ  : هو َجْمعُ  قَْيلو فجاَء بالَجْمعَْين ،

بوحِ والغَبُوقِ  القائِلَةِ  يُْشَرُب في (5) اللّبَنِ  : اسمُ  كَصبُورٍ  ، القَيُولُ و القَْيلُ و  ؛ وأَْنَشَد األَْزهِريُّ :  النَّهارِ : ُشْرُب نِْصفِ  القَْيلُ  أَو كالصَّ

ـــــــــــرح  ـــــــــــي ـــــــــــل ـــــــــــهـــــــــــار وال ـــــــــــن هـــــــــــًا ابل ـــــــــــح َ َرف اح قـــــــــــَ  ُيســـــــــــــــــــــــــح

وِ  و      بـــــــــــُ وِح والـــــــــــغـــــــــــَ بـــــــــــُ رح مـــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــح (6)الـــــــــــقـــــــــــَ
 

  
 وقالت أُمُّ تأَبََّط شّراً : ما َسقَْيتُه َغْيالً وال َحَرْمتُه قَْيالً.

 .القائِلَةِ  قَْيالتي للّقاح التي يَْحتَِلبونها َوْقت (7)، وهي  كالقَْيلَةِ  القائِلَةِ  النَّاقَةُ التي تُْحلَُب عند القَْيلُ  في التَّْهِذيِب في تَْرجمِة ُصبحو

__________________ 
 واألوىل عبارة اللسان. 36/  5( وهي عبارة الصحاح املطبوع واملقايي  1)
 .36/  5اح واملقايي  ( اللسان واألو  والثاين يف األساس ا والثاين يف الصح2)
 .42( سورة الفرقان اآية 3)
قوله : أي لي  من هاجر عن وطنه اخل عبارة اللسان : ومنه حديث زيد بن عمرو بن نفير ما مهاجر كمن قا  »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 هـ. ويف رواية : ما مهجر أي لي  من هاجر عن وطنه أو خرج يف اهلاجرة اخل ا
 القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  كسرها. ( ضبطت يف5)
 ( اللسان والتهذيب واألساس.6)
 ( اللسان : وهّن.7)
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 وقد ذُِكَر. كالقائِلِ  في مْنِزِله النَّائِمُ  : القَْيلو

 ، وأَْنَشَد ثَْعلَب : َشِرَب فيها هو تَقَيَّلَ و قَيَّلَه ، وقد : السَّْقُي فيها التَّْقييلُ و

ـــــــــقـــــــــد و  رَ ل ـــــــــ  ي قـــــــــَ ـــــــــَ حـــــــــٍة  تـ قـــــــــح ـــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــيب مـــــــــن ل

م      عـــــــــــَ طـــــــــــح هـــــــــــا ال يـــــــــــُ ّر و ـــــــــــمـــــــــــُ نـــــــــــًا حيـــــــــــَِ بـــــــــــَ (1)لـــــــــــَ
 

  
اجُز : قَيَّلَه فتَقَيَّلَ  وقاَل الجْوَهِريُّ :  أَي َسقَاه نِْصَف النَّهار فَشِرَب ، قاَل الرَّ

و ح  زحعـــــــــــــــــــــــــــُ ٍر مـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــــــــح  اي ُرب  مـــــــــــــــــــــــــــُ

ر     ـــــــــــــــــــــــــ  ي قـــــــــــــــــــــــــَ و ح  مـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــُ ب غـــــــــــــــــــــــــح  َأو مـــــــــــــــــــــــــَ

  

ِم الر و ح   (2)من َلَ ِ الد هح

 َحلََب النَّاقَةَ فيها. تَقَيَّل أَو

 هنا َمْصدراً كالعافِيَِة. القائِلَةُ  كقْوِلَك : َشِربَْت ظاِهَرةً أَي في الظَِّهيرةِ ، وقد تكونُ  ، أَي فيها قائِلَةً  َشِربِت اإِلبِلُ  يقاُل :و

 : أَْوَرْدتُها ذِلَك الَوْقت. وقَيَّْلتُها أَقَْلتُهاو

حاحِ. فََسْختُه : إِقالَةً  ، أَقَْلتُهُ و ، قَْيالً  البَْيَع بالكسرِ  قِْلتُهو  ؛ واللَّغَةُ األُْولَى قَِليلةٌ كما الّصِ

 وقاَل اللّْحيانيُّ : إِنَّها َضِعيفَةٌ.

 .يُِقيلَه فأَقَالَهُ  : َطلََب إِليه أَن اْستَقالَهُ و

 : تَفَاَسخا َصْفقَتهما وعاَد الَمبِيُع إِلى ماِلِكه والثَّمُن إِلى الُمْشتري إِذا كاَن قد نَِدَم أَحُدهما أَو ِكالُهما. البَيِّعانِ  تَقايَلَ و

 بعَد ما تَبايَعَا أَي تَتَاَركا.كلٌّ منهما صاِحبَه. وقد تَقاياَل  يَْستَِقيل وتََرْكتُهما يَتَقاياَلن أَي

ً  أَقالَ  َمنْ »الحِدْيث :  أَي َصفََح عنك ؛ ومنه أَقالََكهاو هللاُ َعثَْرتَكَ  أَقالَ و هللاُ َعثَْرته ؛ أَي وافَقَه  أَقالَه ؛ ويُْرَوى : «هللاُ ِمن ناِر َجَهنَّم أَقالَه ناِدما

 على نَْقص البَْيع وأَجابَه إِليه.

 .«َذِوي الَهْيآت َعثََراتِهم أَقِيلوا»في الحِديث : و

في  الماءُ  تَقَيَّلَ  من المجاِز :و ونََزَع إِليه في الشَّبَه ؛ وفي العُبَاِب : وَعِمَل َعَملَه. أَْشبََهه تقيُّالً وتقيََّضة تقيُّضاً إِذا أَباهُ  تَقَيَّل قاَل أَبو َزْيٍد :و

 فيه. اْجتََمعَ  الَمكاِن الُمْنخفِض إِذا

 إِلى مكَّةَ. واِفُد عادٍ  قَْيلٌ و : اسُم رُجٍل ِمن َعاد. لٌ قَيْ و

 بُن عير ، وخبُره َمْشهوٌر. قَْيلُ  قاَل الحافُِظ : هو

بَْير بُن بكَّار وغيُره ؛ بْنُت كاِهِل بِن ُعْذرة قضاِعيَّة. ويقاُل : بْنُت جْفنَةَ َغسَّانية ؛ َذَكَرها الزُّ  قَْيلةُ  ، وهي بهاٍء : أُمُّ األَْوِس والَخْزَرجِ  ، قَْيلَةُ و

 وتَْرَجَمتُها واسعَةٌ في المعاِرِف وُشُروح الَمقاَمات.

 اليََمِن. بَصْنعاءَ  (3) َكنَنٌ  يقاُل له ِحصٌن على رأِْس َجبَلٍ   :قَْيلَةُ و

ةُ تقوُل القَيليتة. «الِقْيلة وال حامل»حِدْيث أَْهِل البيِت :  ، ومنه األُْدَرةُ ، وبالكسِر أَْفَصحُ  : القَْيلَةُ و  ، وهو اْنتِفاُخ الُخْصية ؛ والعامَّ

. نَقَلَه عاٍل ، كِكتاٍب : َجبٌَل بالباِديَةِ  ، قِيَالٌ و  الجْوَهِريُّ

. القائِلَةِ  : النَّاقَةُ تَْحبُِسها لنَْفِسَك تَْشَرُب لَبَنَها في القَيولَةُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 به غيَره أَي اْستَْبِدل به ، عن ابِن األْعَرابّيِ. اْقتَلْ و ؛ يقاُل : أَْدِخل بعيَرَك السُّوق تِْبدالُ : االسْ  االْقتيالُ و

اجيُّ : جَّ  ٍء : بَدَّله.َشيئاً بشي اْقتالَ  وقاَل الزَّ
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 ِمثُْل الُمقايََضِة وهي الُمباَدلَةُ. : الُمعاَوَضةُ  الُمقايَلَةُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .القَْيلُولَةِ  : َمْوِضعُ  ِقيلُ المَ 

ي : وقد َجاءَ   ، قاَل الشاِعُر : القَْيلُولة لَمْوِضعِ  الَمقال قاَل ابُن بَّرِ

ٍت  بــــــــــح ِر ســــــــــــــــــــــــَ حــــــــــح مــــــــــِ َن لــــــــــَ ِويــــــــــح رحعــــــــــَ ــــــــــَ  فــــــــــمــــــــــا إنح يـ

ويـــــــــــــَن عـــــــــــــلـــــــــــــ  و      رحعـــــــــــــَ ـــــــــــــَ قـــــــــــــا مـــــــــــــا إنح يـ (4)مـــــــــــــَ
 

  
 ، وما جاَءه َمساًء ال القائِلَةِ  يُْمِسك ِمن الماِل ما جاَء َصباحاً إلى وْقتِ أَي ال  ماالً وال يُبِيتُه يُِقيلُ  في الحِدْيث : كان الو

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 مضروب عليها بنسخة املؤلف.« كنن» ( ضبطت يف القاموس بكسر منونة. وعل  هامشه عن نسخة أخر  :3)
 ( اللسان.4)
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باِح.مُيحِسكه إىل  ِضض َمِقيرُ و  الص  تعاٌر ِمن َموح ِضُعه ا ُمسح ومنه ِشعحر ابن ا َرواحة ا َرِضَي  ُ تعاىَل عنه  القائَِلةِ  الرأحِس : َموح
: 

 (1) َمِقيِلهَضرحابً يُزِيُر اهلَاَم عن 
 ، استَْغنَْوا عنه بما أَْنَوَمه كما قالوا ترْكُت ولم يقُولوا وَدْعُت ال لعلٍَّة. أَْقيَلَه قاَل ِسْيبََوْيه : وال يقاُل ما

 أَي نَْوَمه. قائِلَتَه وما أَْكألَ 

 ، ِمْصريَّة. القائِلَةُ  والقيالَةُ :

يَّة. القيلُولَةُ  : القيلَةُ و  ، مّكِ

 .قيلٍ  : صاِحبُ  قيَّالُ  ورُجلٌ 

 َحَكاه ابُن َدَرْستََوْيه ، وَوْزنه اْفتَعََل. : َشِرَب نِْصَف النَّهاِر ، اْقتالَ و

ةُ الواِحَدةُ ِمن القَْيلةو  ، والَجْمُع ؛ قاَل األْزهِريُّ : أَْنَشَدني أَْعَرابيٌّ : القَْيلِ  : المرَّ

بــــــــــــــــايت  يــــــــــــــــّ ــــــــــــــــَ بـ ي حــــــــــــــــُ قــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــاِدَ ال َأســــــــــــــــــــــــــــــح

هــــــــــــــــــــــايتو      ن  يــــــــــــــــــــــوَم الــــــــــــــــــــــِورحِد أُمــــــــــــــــــــــ   هــــــــــــــــــــــُ

  

 (2)َصَباِئحي َغبائِقي قـَيحاليت 

هاته.  أََراَد بُِجبَيِّباتِه إبِلَه التي يَْسِقيها ويشَرُب لَبَنَها ، َجعَلهنَّ كأُمَّ

 إذا كان ِمْهيافاً َدقِيَق الَخْصر يَْحتاج إلى شْرب نِْصَف النهاِر. للقَْيل ويقاُل : هو َشُروبٌ 

 ، عن الهجرّي ، وأَْنَشَد : القائِلَةِ  ْحلَب فيه في، كِمْنبٍَر : ِمْحلٌَب َضْخم يُ  الِمْقيَلُ و

رح  قـــــــــَ نــــــــــح بـــــــــوٌب قــــــــــَ كِّ ضـــــــــــــــــــــــَ ٌز مـــــــــن الســـــــــــــــــــــــ  نــــــــــح  عـــــــــَ

ُد        زحٍر تـــــــــــــَ كـــــــــــــاُد مـــــــــــــن غـــــــــــــُ رح تـــــــــــــَ يـــــــــــــَ قـــــــــــــح (3)املـــــــــــــِ
 

  
 َمْن قَْبله ِمن ُملوِكهم أَي يُْشبِهه ، وهذا أََحُد األَْوجِه فيه. يتقيَّلُ  : الَمِلك ِمن ُملُوك ِحْميَر القَْيلو

 ِحْقِده : أَي في صْدِره ، وهو مجاٌز. َمِقيل يُقاُل تَْحتها َكثيراً ، وهو مجاٌز. وَطعَْنته في ِمْقيالٌ  وَدْوحةٌ 

 َم.كما تقدَّ  القَْيل ، بالكسِر : االماَرةُ التي اْشتُقَّ منها جماَعةُ  الِقيالَةُ و

اهد في أَوائِِل شْرحِ الفَِصيح. قيلةو  المشط يُْمتََشُط به ، عن أَبي ُعَمر الزَّ

.األَْنماريَّة ، َصحابيَّات ، َرِضَي هللاُ تعالَى عن قَْيلةو الخَزاِعيَّة أُمُّ سباعٍ ؛ قَْيلةو بْنُت مخرَمةَ العَْنبريَّة ؛ قَْيلةو بْنُت األَْرقم التَِّميِميَّة ؛ قَْيلَةو  هنَّ

حمن بُن حيويل ، وقيَل : ابن َعْمرو بِن الهجيِم بِن َعْمرو بِن تميٍم ؛ ونَقََل الخطيُب عن قائِلَةَ  وأَبو ابِن  تابِِعيٌّ عن ُعَمَر ، وعنه عبُد الرَّ

 َحبيٍب أنَّه قُتَُل ، كُصَرٍد.

 مع الالم فصل الكاف
 ُكلُّه عن اللّْحيانّي ، كذا في الُمْحَكِم.  َدْيناً لََك على رُجٍل بَدْيٍن له على آَخَر كالَكأْلَِة والُكُؤلَةِ ، كالَمْنعِ : أَن تَْشتَِرَي أَو تَبيعَ  الكأْلُ  : [كأل]

 اْكَوأَلَّ  أَو مع فَحٍج. وقد وِشدَّةٍ ؛ مع ِغلَظٍ  هو ، كُمْشَمِعّلٍ : القَصيُر ؛ أَو الُمْكَوئِلُّ و ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن أَبي َزْيٍد ، ، كَسفَْرَجلٍ  الَكَوأْلَلُ و

ُجُل. وقاَل األْصَمِعيُّ : إذا كان فيه قَصٌر وِغلٌَظ وِشدَّةٌ ، قيَل : رُجلٌ  وَغِلَط  .«ك ول»وُكالِكٌل ، وَسيَأْتي للمصنِِّف في  َكأْلَلٌ و َكَوأْلَلٌ  الرَّ

 الجْوَهِريُّ هناك وهنا تَبِعَه فَذَكَره غير ُمنَبِّه عليه.

. ، كَسفَْرَجلٍ  ْرتَلُ الَكبَ  : [كبرل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ
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از والُمَدْحِرجِ. َذَكُر الُخْنفُساءِ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : هو ُض والُحوَّ  ، وكذِلَك الُمقَرَّ

 نَْفُسه. الُجعَلُ  َولَُد الُجعَِل ؛ أَو هو قيَل : هوو

. وهو: أَْهَملَه الجْوهَ  كَسَمْوأَلٍ  (4) الَكبَْوثَلُ   :[كبثل] اغانيُّ  في كتاِب ليَس. الُجْنَدُب ، عن ابِن خالََوْيه ِريُّ والصَّ

__________________ 
 ( قبله يف اللسان :1)

 اليوم نضربكم عل  تنزيله
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( اللسان.3)
 .«الَكبَـوحَثرُ »وعل  هامشه عن نسخة أخر  : « الَكبَـوحَأ ُ »( يف القاموس : 4)
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 كراٌع : هو َولٌَد يَقَُع بين الُخْنفُساِء والُجعَِل.وقاَل 

 ٍء كان.ِمن أَّيِ شي : القَْيدُ  الَكْبلُ  : [كبل]

 والنِّْكُل والَوْلُم والقُْرُزُل. الَكْبلُ و قاَل أَبو َعْمرو : هو القَْيدُ 

 َح به أَْقواٌم.وقد َصرَّ  غيُر َعَربّيٍ ، قاَل : الَكْبلَ  ومن الغَريِب ما نَقَلَه شْيُخنا أَنَّ 

 ، كما في المْحَكِم. أَو أَعَظُمه ، وعليه اْقتََصَر الخطيُب التَّبريزّي ، واللُّغَةُ الفُْصَحى الفَتْح ؛ يُْكَسرُ و

ْخُم. حاحِ والعُبَاِب : هو القَْيُد الضَّ  وفي الّصِ

أَي في الِقلَّة ، وهو َجْمٌع  ُكبولٌ  ج اللَّطيف البَْغداِدّي في ُشُروح الَكْعبية ؛ واالْطالُق هو قَْول نَْفَطَوْيه وأَبي العَبَّاس األْحَول والتَّْبريزّي وعْبد

 للَمْفتوحِ والَمْكُسور ، كفْلٍس وفُلُوس ، وقِْدر وقُُدور.

 َم بََدٌل ِمن نُون َكبََن.؛ وَزَعَم يَْعقوب أَنَّ الال أَو َشفَتُها نَْفُسها فَُجِرَز ، ماثُنَِي من الِجْلِد عنَد َشفَِة الدَّْلوِ  : الُكْبلُ و

 ِمن الِفراِء. الثَِّقيل الَكثيُر الصُّوفِ  : الَكْبلُ و

 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، وأَْنَشَد : الَكْبل ؛ وأَْصله ِمن َحبََسه في ِسجٍن أَو غيِره تَْكبيالً : َكبَّلَهُ و ، من َحّدِ َضَرَب ، َكْبالً  َكبَلَهُ يَْكبِلُهُ 

هـــــــــــا  لـــــــــــُ َك َأهـــــــــــح يـــــــــــنـــــــــــُ هـــــــــــِ  إذا كـــــــــــنـــــــــــَت يف داٍر يـــــــــــُ

واًل هبــــــــــــا فــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــو   و      بــــــــــــُ كــــــــــــح ُك مــــــــــــَ (1)مل تــــــــــــَ
 

  
 أَي َمْحبوٌس ُمقَيٌَّد ؛ وقاَل َكْعُب بُن ُزَهْير ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : ُمَكبَّلٌ و َمْكبُولٌ  وأَِسيرٌ 

َد  بو ُ ُمتَـي م إثـحَرها مل يـُفح  (2) َمكح
َرهُ عنه : إذا َغِريَمهُ الدَّْينَ  َكبَلَ و  تَأِْخْيُر الدَّْيِن. ، وهو الُمَكابَلَةُ  منهو ، نَقَلَه اللّْحيانّي ؛ قاَل : أَخَّ

ر ذِلَك حتى يَْستَوِجبَها الُمْشتَِري ثم تأُخَذها بالشُّْفعَِة وقد ُكِره  وُمْحتاٌج إلى ِشرائِها ، أَن تُباَع الدَّاُر إلى َجْنِب داٍر وأَنَت تُريُدها أَْيضاً :و فَتَُؤّخِ

 .«إذا ُحدَّث الُحُدود ُمكابَلَة ال»في الحِدْيث : و ، هذا نَصُّ المْحَكِم ، وهذا عْنَد َمْن يََرى ُشْفعَة الِجواِر : ذلك

 .«ُمكابَلَة إذا وقعت السُّْهمان فال»في حِدْيث ُعثْمان : و

القَْيد ؛ والَوْجهُ اآلَخُر أَْن  الَكْبل ِمن الَحْبس ، يقوُل : إذا ُحدَّت الُحُدود فال يُْحتَبَس أَحٌد عن حقِّه ، وأَْصلُه ِمن الُمَكابَلَةَ  قاَل أَبو ُعبَْيد : تكونُ 

 تكوَن ِمن الُمباَكلَِة أَو الُمالبََكة ، وهي االْختِالُط ، ونَقَلَه عن األْصَمِعّي وكأنَّه عْنَده َمْقلوٌب.

، والَمْقلوُب ال َمْصَدر له عْنَد  َمكابَلَة وهذا َغلٌَط ألنَّه لو كان من بََكْلت أَو لَبَْكت لقاَل ُمبَاَكلَةً أَو ُمالبََكةً ، وإنَّما الحِدْيثُ قاَل أَبو ُعبَْيد : 

 ِسْيبََوْيه.

ائِدِ  الكابولُ و  ، لُغَةٌ يمانيَّةٌ. (3)عن ابِن ُدَرْيٍد  : ِحبالَةُ الصَّ

. ةَ وَعكَّاءَ ة بين َطبَريَّ  : َكابولُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 ، قاَل النابِغَةُ : ، كآُمُل : ِمن ثُغوِر َطخاِرْستانَ  كابُلُ و

ُه  بـــــــــــــَ ون َأوح رحجـــــــــــــُ ـــــــــــــَ اُن يـ ـــــــــــــه َغســـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــودًا ل  قـــــــــــــُ

ا و و      مـــــــــــــِ جـــــــــــــَ رُت اأَلعـــــــــــــح رحٌ  وَرهـــــــــــــح ـــــــــــــُ رُ تـ ـــــــــــــُ (4)كـــــــــــــاب
 

  
ي ألَبي طاِلٍب :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

نــــــــــــا  َو انــــــــــــ  داُء َود وا لــــــــــــَ نــــــــــــا اأَلعــــــــــــح طــــــــــــاُع بــــــــــــِ  تــــــــــــُ

رحٍ  و      نـــــــــــــا أَبـــــــــــــواُب تــــــــــــــُ د  بـــــــــــــِ رُتســـــــــــــــــــــــــــَ (5)كـــــــــــــابـــــــــــــُ
 

  
 : (6). وقال غويةُ بُن سلمى .. وقد اْستَْعَملَه الفََرْزدُق َكثِيراً في ِشْعِره
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اِج َأيّنِ  َة ا ــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــ  افــــــــــــــــــــــــَ  َوِددحُت خمــــــــــــــــــــــــُ

رَ      ـــــــــُ ـــــــــكـــــــــاب ـــــــــمِ  ب ـــــــــطـــــــــاٍن َرجـــــــــي ِت شـــــــــــــــــــــــي  يف اســـــــــــــــــــــــح

  

ينِّ  ه أُغــــــــــــــــَ يــــــــــــــــمــــــــــــــــًا يف َمضــــــــــــــــــــــــــــــارِطــــــــــــــــِ قــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــُ

  
يـــــــــــــــِم    مـــــــــــــــِ نـــــــــــــــازَِ  ابلـــــــــــــــغـــــــــــــــَ

َ
يِّ املـــــــــــــــ (7)َأال حـــــــــــــــَ

 

  
 عالَى فيَما قيَل.وإليه نُِسَب االهليلُج واالبليلُج ألَنَّهما يْنبُتان بِجباِله ، وفيه ُوِلَد اإلماُم األَْعظُم أَبو َحنيفَةَ ، َرِحَمه هللاُ ت

 القَصيُر. ، بكسِر الباِء : الكابِِليُّ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( مطلض قصيدته ابنت سعاد ا وصدره :2)

 ابنت سعاد فقليب اليوم متبو ُ 
 .325/  1( اجلمهرة 3)
 واللسان. 91( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان.5)
 وقا  فرعون بن عبد الرمحن يعرف اببن ُسَلكة من بين متيم بن ُمّر. « :كابر»معجم البلدان ( كذا ابألصر ا وبدون نقرت يف اللسان ا ويف 6)
 ( البيتان يف اللسان ا واألو  يف معجم البلدان.7)
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كةً  َكبَلٌ  فَْروٌ و . قصيرٌ  ، أَي ، محرَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 .الَكْبل فَْرٌو َكبيٌر ، وبه فسَر حِدْيث ابِن عبِد العَزيِز : كان يْلبَس الفَْروَ  الَكْبلُ  وقاَل ابُن األَثيِر :

 : العَصيَدةُ. الَكبوالءُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 .أَْكبُله : القُيوُد ، وهو َجْمُع قِلَّة لَكْبٍل ؛ ومنه حِدْيث أَبي َمْرثَد : ففُكَّت عنه األْكبُلُ 

 ْحتِباُس.: اال االْكتِبالُ و

 الغَِريِم : ُمَماَطلَتُه. ُمكابَلَةُ و

 يمينَه على كذا إذا َعقََد يَده عليه ضناً به ، وهو مجاٌز. َكبَلَ و

يِن وغيِره ما ُجِمعَ  الُكتْلَةُ  : [كتل] ّمِ ، من التَّمِر والّطِ  ، وفي المْحَكِم : وَغْيرُهما. ، بالضَّ

 ، وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده : ُكتَلٌ  الُخْبزة وهي قْطعَةٌ ِمن كنِيِز التَّمِر ؛ والَجْمعُ أَْعَظم ِمن  الُكتْلَةُ  وقاَل اللَّْيُث :

 (1)الرَبحِنجِّ  ُكَترَ ابلَغداِة  و 
.  أََراَد البَْرنيَّ

حاحِ :  القْطعَةُ الُمْجتَِمعَة ِمن الّصْمغ وغيِره. الُكتْلةُ  وفي الّصِ

 اللّْحِم.الِفْدَرةُ من  : الُكتْلَةُ و

اِعي : ع : ُكتْلَةُ و  بِشّقِ عبِد هللا بِن ِكالٍب ؛ وقاَل ابُن َجبَلة : هي َرْملةً دْوَن اليَماَمة ؛ قاَل الرَّ

ةٌ  لــــــــــــَ تـــــــــــــح نــــــــــــهـــــــــــا  فــــــــــــكــــــــــــُ  فــــــــــــُرَ اٌم مــــــــــــن َمســـــــــــــــــــــــــاكــــــــــــِ

ُر      مـــــــَ بـــــــان فـــــــا ــــُ نــــح ر مــــن بـــــَ يـــــــح هــــَ  الســــــــــــــــــ  (2)فــــمــــنــــتـــــَ
 

  
.وقاَل نَْصر : ماٌء في ِدياِر ِكالٍب ؛ ومنهم َمْن   يُْكِسُر الَكاف وال يصحُّ

ُر الُمْجتَِمعُ  ، الُمَكتَّلُ و  .ُمَكتَّلٌ  ؛ يقاُل : رأْسٌ  كُمعَظٍَّم : الُمَدوَّ

ُجُل الغَليُظ الِجْسمِ  أَْيضاً :و الشَّديُد. القَصيرُ  أَْيضاً :و  الُمداَخل البََدِن إلى الِقَصر ما هو. الرَّ

نبيل ، (3) ِزْنبيلٌ كِمْنبٍَر :  ، الِمْكتَلُ و ً  يُْحَمل فيه التَّمُر أَو الِعنَُب إلى الَجِرين ؛ وقيَل : هو ِشْبهُ الّزِ  .الَمكاتِلُ  ، والَجْمعُ  يََسُع َخْمَسةَ َعَشَر صاعا

 .َمكاتِِلهمو في حِدْيث َخْيبر ، فََخَرُجوا بَمَساِحيهمو

اِك بِن ُعثْمان ، وَسلََمةُ بنُ عن الضَّ  ِمْكتَل ، منهم : ُعثْماُن بنُ  اسمٌ  : ِمْكتَلٌ و  .255أَبو أَيّوب المطيرّي ، َماَت َسنَة  ِمْكتلٍ  حَّ

 والثِّْقُل ، قاَل الشاِعُر : الَمُؤونَةُ  أْيضاً :و ، عن ابِن األْعَرابّيِ : الحاَجةُ تَْقضيها أَْيضاً :و َكسحاٍب : النَّْفُس ؛ ، الَكتَالُ و

ـــــــــــــــهـــــــــــــــم و  ـــــــــــــــي ـــــــــــــــدًا إل ٍر أَب راحـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ ت ب  َلســـــــــــــــــــــــــــــح

اال و      تـــــــــــــَ ٍد كـــــــــــــَ ت مـــــــــــــن َوتـــــــــــــِ (4)لـــــــــــــو عـــــــــــــاجلـــــــــــــَح
 

  
 أَي َمُؤونةً وثِْقالً.

َجها على أَن يُِقيَم لها كلُّ ما أُْصِلَح من طعاٍم أَو ِكْسَوةٍ  أَْيضاً :و  أَي ما يُْصلحها ِمن َعْيِشها. َكتَالها ، عن ابِن األْعَرابّيِ. يقاُل : زوَّ

 وِضيِقه. ُسوُء العَْيِش  أَْيضاً :و

كةً. كالَكتَلِ  إذا كان َغِليَظ الِجْسِم ؛ َكتالٍ  يقاُل : رُجٌل ذُو ِغلَُظ الِجْسِم. أَْيضاً :و  .(5)، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد  َكتَلٍ  يقاُل : رُجٌل ذو محرَّ
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 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. اللّْحمُ  أَْيضاً :و

 : َضْرٌب ِمن الَمْشيِ. التََّكتُّلُ و

 الِغالِظ. ِمْشيَةُ الِقصارِ  وفي المْحَكِم : إنَّها

ى ا َسريعاً. وهو يَتََكتَّلو وفي نواِدِر األْعراِب : َمرَّ يَتََكرَّ  في َمْشيِه إذا قاَرَب في خْطِوه كأنَّه يَتََدْحرج. يَتََكتَّلُ  ويَتَقَلَّى إذا َمرَّ َمرًّ

 ؛ ونَصُّ اللَّْيِث : ِمن أَْسماء الشَّديَدةِ ِمن : الّشديدُ  األَْكتَلُ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 واللسان.« كتلة»ومعجم البلدان  199( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«زبير»( اللسان والتهذيب : 3)
 والشدة وسوء ا ا .والوبد : الفقر والبؤس « من وبد كتاالً »( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 4)
 .27/  4( اجلمهرة 5)
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ِتقاقُه ِمن ِر ا واشح  ا وهو ُسوُء الَعيحش وِضيِقه. الَكَتا ِ  َشداِئد الد هح
 ، وأَْنَشَد اللّْيُث : البَِليَّة : األْكتَلُ و

رَ إن  هبـــــــــــــــــــــــا  تـــــــــــــــــــــــَ  َأو رِزامـــــــــــــــــــــــا  َأكـــــــــــــــــــــــح

ا      امـــــــــــــــَ فـــــــــــــــاِن اهلـــــــــــــــحَ قـــــــــــــــُ نــــــــــــــــح رابن يــــــــــــــــَ َويـــــــــــــــح (1)خـــــــــــــــُ
 

  
 وِرزاُم اسُم الشَّديَدةِ.قاَل : 

ِمن لُصوِص الباِديَِة ، وكذِلَك  باِل الٍم ِلصٌّ  وِرَزام ، قاَل : ولْيَسا ِمن أَْسماء الشَّدائِد ، إنَّما هو أَْكتَلَ  قاَل األْزَهِريُّ : َغِلَط اللّْيُث في تْفِسيِر :و

 ؟ِرَزام ؛ أاََل تََراه قاَل ُخَوْيِربان

اِء أَنَّه أَْنَشَده ذِلَك فقاَل : أَو هنا بمْعنَى واو العَْطف ، وبذِلكَ يقاُل : لصٌّ خاِرٌب ،   فسَّر ابُن ويَُصغَُّر فيُقاُل ُخَوْيِرب. وَرَوى َسلََمة عن الفرَّ

 وِرَزام. أَْكتَل ِسْيده

اخِ  أَْكتَلُ و ثٌ  العُْكليُّ ، َشِهَد الجْسَر مع أَبي ُعبَْيد ، بُن الشَّمَّ . محّدِ  َحدَّث عنه الشَّْعبيُّ

 َعنَّا أَي ما َحبََسك. َكتَلَك ، يقاُل : ما : َحبَسَ  كتَلَ و

جَ  ء ،الشَّي َكتِلَ و َق وتَلَزَّ َغ فلَِزَق به التُّراُب : قد كفَِرَح ، تَلَزَّ  ِجْلُده. َكتِلَ  ؛ ويقاُل للِحماِر إذا تََمرَّ

 ، وأَْنَشَد : الَكتائِلُ  ، طائِيَّةٌ ، عن أَبي َعْمرو ، والَجْمعُ  ِت اليَدَ فاتَ  التي ، كَسفينٍَة : النَّْخلَةُ  الَكتيلَةُ و

َد  هبـــــــــا   عـــــــــح َرتح ســـــــــــــــــــــــُ لـــــــــيقـــــــــد أَبحصـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــائـــــــــِ  كـــــــــَ

رِ      ثــــــــــــــــاكــــــــــــــــِ نــــــــــــــــاِء والــــــــــــــــعــــــــــــــــَ ة األَقــــــــــــــــح ويــــــــــــــــلــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــَ

  

 (2)مثر الَعَذاَر  اخلُر ِد الَعطاِبِر 

 كُزبَْيٍر : اسٌم. ، ُكتَْيلٌ و

 ، وأَْنَشَد : ما أَْشَرَف منها ، بالضِم : فَناِديُرها ، وهي األَْرِض  ُكتولُ  قاَل النَّْضُر :و

ًة و  ي الــــــــــريــــــــــُح فــــــــــيــــــــــهــــــــــا َرِديــــــــــ  مــــــــــاء مُتســــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح ــــــــــَ  تـ

لحســــــــــــــــــــــًا       وحِن اأَلرِض طــــــــُ ــــــــَ رِيضــــــــــــــــــــــة ل امــــــــَ ــــــــوهلــــــــُ ت (3)كــــــــُ
 

  
 في قَْوِل َوعلُةَ الَجْرمي. : ع أَْكتالٌ و

َر  يــــــــــــــــح تــــــــــــــــا ِ كــــــــــــــــَبن  اخلــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــجــــــــــــــــراً  ابألكــــــــــــــــح

رَاِد و      ن جــــــــــــــــــَ ر مــــــــــــــــــِ ري رِجــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــِ (4)اب ــــــــــــــــــَ
 

  
 نَقَلَه ياقوُت.

قّةِ  الَكواتِلُ و  ، كما في العُبَاِب. ويَأْتي له في ك ث ل أنّه بطريِق مكَّةَ ، َحَرَسها هللاُ تعالَى ؛ وقاَل النابِغَةُ : : َمْنِزٌل بطريِق الرَّ

تح  لـــــــــــَن وقـــــــــــد أَتـــــــــــَ ت صـــــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــااي يــــــــــــَ َ
 خـــــــــــالَ  املـــــــــــ

ريحٍ ُدو      نــــــــــــــــاُن أُبــــــــــــــــَ ا و قــــــــــــــــِ رُ هنــــــــــــــــَ واتــــــــــــــــِ (5)الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ
 

  
 َسِريعاً. : َمَضى اْنَكتَلَ و

 هللاُ ؛ وقيَل : إنَّها لثْغَةٌ. قاتَلَهُ  بمْعنَى هللاُ  كاتَلَهُ  ِمن العََرِب َمْن يقوُل :و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

نَه ، عن كراعٍ. كتلَهُ تَْكتِيالً   : سمَّ

ةُ ، عن ابِن األْعَرابّيِ. الَكتَالُ و  ، كَسحاٍب : القوَّ

 ، كِمْنبٍَر : الشَّديَدةُ ِمن َشدائِِد الدَّْهِر. الِمْكتَلُ و
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 َجحافُِل الَخْيِل ِمن العُْشب أَي لَِزَجْت ، وكذِلَك َكتِنَْت بالنّوِن. َكتِلَتو

. ، بالضِم : القَصيُر ، والنّوُن زائَِدةٌ هنا ، َذَكَره الُكْنتَأْلُ و اغانيُّ  الجْوَهِريُّ والصَّ

اغانيُّ ، قاَل ابُن الطَّثَريَّة : ِكتاالً و كاتَلَهُ ُمكاتَلَةً و ي والصَّ  ماَرَسهُ ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

ه  واجــــــــــــــِ ت َأيّنِ مــــــــــــــُ ــــــــــــــح ن قــــــــــــــَ ــــــــــــــح ــــــــــــــد أَيـ ــــــــــــــوُ  وق  أَق

رحم ابابٍت شــــــــــــــــــــــــديــــــــــدًا       امــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــاهلــــــــــُ (6)كــــــــــِ
 

  
 أَْيضاً : الَمُؤونَةُ. (7) الَكتالُ و أَي ِمَراسها.

 ، كُجَهْينَةَ : اسٌم ، وأَْيضاً شرجة ِمن القَْريِة واِسعَة ُكتَْيلَةُ و

__________________ 
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.3)
 .«فريواب »بد  « وابخلفا»وفيه : « أكتا »( معجم البلدان 4)
ا ابلتاء املثناة كاألصـــــــر ا وقا  « الكواثر»ابلثاء املثلثة ا والبيت يف اللســـــــان ومعجم البلدان « والكواثر»برواية :  93( ديوانه ط بريوت ص 5)

 ابن السكيت يف قو  النابغة : الكواتر ابلتاء من نواحي أرض ذبيان تلي أرض كلب.
 ( اللسان.6)
 اللسان بكسر الكاف.( ضبطت ابلقلم يف 7)
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ِجِئيَِّا قـَوحِم الطِّرم اح ا قاَلُه َنصحر.  ِلال 
ه. ْين بُن ُكتَْيلَة ، أََحُد َمْن أََخَذ عن أَبي َمْحموٍد الَحْنفّي ، قَدََّس هللاُ سرَّ  وشمُس الّدِ

 .ُكتْلة ُكتْلةَ  األَقَِط تَْكتِيالً : َجعَلَه َكتَّلو

ُر السَّفينةِ  الَكْوثَلُ  : [كثل] ُحون وَمتاُعهم. : ُمَؤخَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وهو نَصُّ العَْين ، وفيه يكوُن الَمالَّ

 .(1) ُسكَّانُها  :الَكْوثَلُ  أَو ؛ َكْوثَلها وقاَل أَبو َعْمرو : الَمْرنَحة َصْدر السَّفينِة والدَّْوِطيرة

 ؛ قاَل األْعَشى : الَكْوثَلُ  ، وهو وقاَل أَبو ُعبَْيد : الَخْيُزرانةُ السُّكَّان

 (2)يـَلحَتزِمح  َكوحثـَُلهامن اخلَوحِف  
. قد تَُشدَّدُ و ُم ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ  الالَّ

 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. الشَّاِعرُ  َكْوثَل بنُ  ِسباعٌ  * إليه يُْعَزى ِمن بَني ُسلَيم ، رُجلٌ   :َكْوثَلُ و

. الَكْوثَلِ  ، وهو أَْصُل بناءِ  ، الَجْمعُ  الَكثْلُ و  ، قالَهُ األْزَهِريُّ

ْبَرةُ من الطَّعامِ  أَْيضاً :و  ، جمعُه أَْكثاٌل. الصُّ

اِء ، وليَس بتَْصحيف أَْكتال ، ولم يَْذكره ياقوُت. : ع أَْكثالٌ و  ، عن الفرَّ

يُْرَوى « ك ت ل»بالتاِء الفَوقيَّة ، وقَْول النابِغَة الذي تقدََّم ِذْكُره في  صحيِف الَكواتِلِ وليَس بتَ  ، (3)ذُْبياَن تِلي أَْرَض َكْلب  : أَرضُ  الَكواثِلُ و

 بالَوْجَهْين.

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : الَجْمُع ، عن ابِن َعبَّاٍد. التَّْكثِيل

ّمِ : الماُل الكثيرُ  الُكْحلُ  : [كحل] َمْخَشريُّ : ُكْحل ؛ يقاُل : َمَضى لفالنٍ  ، بالضَّ كما يقاُل لفالٍن َسواٌد ،  أَي ماٌل كثيٌر ، نَقَلَه أَبو ُعبَْيد. زاَد الزَّ

ي به للَكثْرةِ. ل في سواِد الِعراِق : أَنَّه ُسّمِ  وهو مجاٌز ؛ وكان األْصَمِعيُّ يتَأَوَّ

ا أَنا فأَْحَسبه للُخْضرة.  قاَل األَْزَهِريُّ : وأَمَّ

 ، كِكتاٍب. كالِكحالِ  ، وهو الذي يُْؤتَى به ِمن ِجباِل أَْصفَهان اإِلثِْمدُ  : الُكْحلو

 كلُّ ما ُوِضَع في العيِن يُْشتَفَى به. : الُكْحل في المْحَكِم :و

 البَْشَمةُ. : هي السُّودانِ  ُكْحلُ و

 ْبيُض وأَْحمر.، وهو صمٌغ يُْؤتَى به ِمن فاِرَس فيه َمَرارةٌ منه أَ  فاِرَس : األَْنزروتُ  ُكْحلُ و

 وقد ذُِكَر. َخْوالَن : الُحُضضُ  ُكْحلُ و

اء ، َكِحيلٌ و َمْكحولَةٌ  فهي ، َكْحالً  ، العيَن ، كَمنََع ونََصرَ  َكَحلَ و  كحائِلَ و َكْحلَى من أَْعيُنٍ  َكْحلَةٌ و ، ، كَخِجلٍ  َكِحلً و َكِحيلَةٌ و ، وهذه عن الفرَّ

لَها تَْكِحيالً و ، عن اللّْحيانّي ؛  ، أَْنَشَد ثَْعلَب : َكحَّ

َذ   ر الــــــــقــــــــَ مــــــــِ طــــــــان َأنح حتــــــــَح لــــــــح ا لــــــــك ابلســــــــــــــــــــــ   فــــــــمــــــــَ

َذ  مل      ــــــــــقــــــــــَ ــــــــــون ابل ي فــــــــــوُن عــــــــــُ رجــــــــــُ حــــــــــ  كــــــــــَ ــــــــــُ (4)ت
 

  
 كقَتِيٍل وقَتْلى. َكِحيل ، َجْمع «َكْحلى ُجْرد ُمْرد»في حِدْيث أَْهل الجنَّة : و
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كةً : أن يَْعلَُو َمنابَِت األَْشفاِر َسوادٌ  الَكَحلُ و ، كفَِرَح ،  َكِحلَ  وقد .الُكْحلِ  أَن تَْسَودَّ َمواِضعُ  هو أَو ؛ َكْحل من غيرِ  ِخْلقَةً  الُكْحل ِمثْل ، محرَّ

 وهي َكْحالُء. أَْكَحلُ  فهو

 ، قاَل : تُْكَحلْ  وإن لم َمْكحولَةٌ  كأَنَّها تََراها الشديدةُ السََّواد ، َسَواد العَْيِن ، أَو التي الَكْحالءُ  قيَل :و

الً كَبن  هبا    ُتَكح روإن مل  ُكحح
 وقاَل ابُن النبيه :

الء حــــــــــــــــــــــح ر  كــــــــــــــــــــــَ الء هلــــــــــــــــــــــا ان ــــــــــــــــــــــِ  جنــــــــــــــــــــــَح

ثـــــــــــــــــــــِة املـــــــــــــــــــــرودِ      وح  مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــزه عـــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل األبو صيري :

__________________ 
ابلدفة ا وهو بفتح الســــا ال بضــــمها ا فإنه مجض ســــاكن. ويف الصــــحاح : وهم ( عل  هامش القاموس : كتب الشــــيخ نصــــر : لعله املســــم  1)

 مصححه. هـ. وعبارته تقتضي أنه مضموم ا كما ضبرت هنا ا ويف غري موضض من القاموس. اهـ  سكان فالن ا والسكان أيضاً : ذنب السفينة ا
 وصدره : 199( ديوانه ط بريوت ص 2)

َطها  تكبكب ماّلُحها َوسح
 .«يعز »بد  : « يـُنحَسبُ »قاموس : يف ال (*)
 ابلتاء.« الكواتر»( يف ايقوت نقاًل عن ابن السكيت 3)
 ( اللسان.4)
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قـــــــــــَ   فـــــــــــوا َزي  الـــــــــــتــــــــــــ  لـــــــــــ  كـــــــــــَ ذيـــــــــــن تـــــــــــَ ر لـــــــــــلـــــــــــ   قـــــــــــُ

دِ و      لــــــــــــــــــ  ف جمــــــــــــــــــَُ وا لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــد رحس أَلــــــــــــــــــح ري   ختــــــــــــــــــََ

  

بـــــــــــوا   رال حَتحســـــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــح لـــــــــــة  كـــــــــــُ يـــــــــــح ون حبـــــــــــِ فـــــــــــُ  اجلـــــــــــُ

  
ا مل    هـــــــــــــــَ

َ
رإن  املـــــــــــــــ حـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ت كـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  دِ ابإِلمثـــــــــــــــح  ت

  
 من النِّعاجِ : البَْيضاُء السَّْوداُء العَْينَْيِن. الَكْحالءُ و

اغانيُّ : الَكْحالءُ و ي والصَّ  ، عن أَبي َحنيفَةَ ، وأَْنَشَد للبيٍد : نَْبٌت َمْرًعى للنّْحِل تَْجُرُسها قاَل ابُن بَّرِ

ٌر  وحهتـــــــــــــــــــا َزجـــــــــــــــــــَ رحع الـــــــــــــــــــر ُ وِس لصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــُ

ر      دح الء والســــــــــــــــــــــــــِّ حــــــــــــح ِض والــــــــــــكــــــــــــَ بــــــــــــح ــــــــــــ  (1)يف الــــــــــــنـ
 

  
ْمل. أَو ُعْشبَةٌ   َرْوِضيَّةٌ َسْوداء اللَّْون ذاُت َوَرق وقُُضب ، ولها بُُطون ُحْمر وِعْرق أَْحمر تْنبُُت بنَْجد في أَْحويَِة الرَّ

ْيحان اللِّطاف ،تنبُُت على ساٍق ، ولها أَْفنان قَليلَةٌ  ُسْهِليَّةٌ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ : ُعْشبَةٌ  ٌء ناِضَرةٌ ، ال يَْرعاها شي لها َوْرَدةٌ و ليِّنة وَوَرق كَوَرِق الرَّ

 الَمْنظِر. (2) َحَسنَةُ  ، ولكنها

 ، ُمَصغَّراً َمْمدوداً. لساُن الثَّْوِر كالُكَحْيالءِ  قيَل : الَكْحالءُ و

 طائٌِر. الَكْحالُء :و

 والكحالوات. الكحل ْهماء َكْحالء العَْينَْين تعرفها بتَْكِحيِلهما ، وهي بعظِم الهوزنَة والَجْمعُ وقاَل أَبو حاتٍِم هي طائِرةٌ ِمن الدخِل دَ 

. للتأْخيذِ  ِمن َخَرزات العََربِ  : َخَرَزةٌ  الَكْحلَةُ و جاُل ، قالَهُ اللّْحيانيُّ ذُ بها النِّساُء الّرِ  ، تَُؤّخِ

جال. ْبيانه أَو وقاَل غيُره : تُْستَْعَطُف بها الّرِ والنفِس ِمن الِجّنِ واإِلْنِس ، فيها لَْونان بياٌض وَسَواد  للعَْينِ  ي َخْرَزةٌ َسْوداء تُْجعَل على الّصِ

ّبِ والسَّْمن إذا اْختَلََطا  بَكْسيِرهما. الِكحلِ و كالِكحالِ  كالرُّ

مِّ  ، الُكْحلَةُ و . ناِدرٌ  ، وهو أَكاِحلٌ  : بَْقلَة ج (3) بالضَّ اغانيُّ  ، َمْعِرفَةً : اسٌم للسَّماِء. َكْحلَةُ و على غيِر قِياٍس ، نَقَلَه الصَّ

ماً متفلِسفاً يُْخِبر بمْبعَِث النبّيِ ،  ا ، وسلمعليههللاصلىقاَل الفاِرسيُّ : تأَلَّهَ قيُس بُن نُْشبة في الجاِهليَّة وكان ُمنَّجِ :  له:  فقالَ  قيسٌ  أَتَاه بُِعثَ  فلمَّ

 فقاَل : السَّماُء ، فقاَل : ؟َكْحلة ما محمد يا

. ؟ما َمْحلة  قاَل : األَرُض ، فقاَل ، أَْشهُد أَنَّك لرُسول هللِا فإنَّا قد َوَجْدنا في بعِض الُكتُب أَنَّه ال يَْعرف هذا إالَّ نبيٌّ

  ، وَكِرهه بعُضهم.، باأللِف والالِم ، َحَكاه أَبو ُعبَْيد وأَبو َحنيفَةَ  (4) الَكْحل قد يقاُل لهاو

 : السَّماِء ، وأَْنَشَد للُكَمْيت : ُكْحلَ  قاَل األُمويُّ :و

تح  مـــــــــــاُص  َو هـــــــــــَ ـــــــــــُض اخلـــــــــــِ ي  إذا مـــــــــــا املـــــــــــراضـــــــــــــــــــــــــِ

واِء  و      َد مــــــــــن أَنــــــــــح نــــــــــح رٍ مل تـــــــــــَ حــــــــــح وهبــــــــــا  كــــــــــَ نــــــــــُ (5)جــــــــــَ
 

  
 ، َكْحالً : اْشتَدَّْت ، عن أَبي َحنِيفَةَ. السَّنةُ ، كَمنَعَ  َكَحلَتِ  من المجاِز :و

نوَن القوَم : أَصابَتُْهم َكَحلَتِ و  ، قاَل : َكْحلو ، فهي كاحلَةٌ وَكْحالء الّسِ

واٍم إذا   نــــــــــــــــا كــــــــــــــــبَقــــــــــــــــح تح َلســــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ حــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

ُر      جــــــــــــاُرهــــــــــــم متــــــــــــَح نــــــــــــا فــــــــــــَ د  الســــــــــــــــــــــــــِّ (6)إحــــــــــــح
 

  
 يقوُل يأُْكلون جاَرهم كما يُْؤكُل التَّْمُر.

 ُمَؤنَّثاً َمْعِرفة ُمَخيَّراً في َصْرفه وَمْنعه ، َكْحل على ما يجُب في هذا الضَّْرب ِمن الُمَؤنَّث العلم وفي األساِس : خانَتُْهمْ  ويُْمنَعُ  فُ يُْصرَ  َكْحلٌ و

 المجدبَةُ. السَّنَةُ الشَّديَدةُ 

حاحِ : ويقاُل للسَّنِة المْجدبَةِ  حت، وهي َمْعرفَة ال تَْدخلُها األَ  َكْحل وفي الّصِ إذا لم يُكْن في السَّماء َغْيم ؛ قاَل  َكْحلُ  لف والالم. ويقاُل : َصرَّ

 سالمةُ بُن جندٍل :
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ر حــــــــــــت   رٌ قــــــــــــوٌم إذا صـــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــح ُم  كــــــــــــَ يــــــــــــوهتــــــــــــُُ  بــــــــــــُ

وِب      رحضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــُ يـــــــــِر ومـــــــــبحَو  كـــــــــرِّ قـ لـــــــــِ (7)عـــــــــّز الـــــــــذ 
 

  
 وَمْحٌل. َكْحلٌ  ؛ يقاُل : أَصابَُهم : ِشدَّةُ الَمْحلِ  اإِلْكحالُ و الَكحلُ و

__________________ 
 ( مل أعثر عليه يف ديوانه ا والبيت يف اللسان والتكملة منسوابً للجعدي ا وصدره يف التكملة :1)

 سود الر وس لصوهتا جرسٌ 
 إلضافتها.( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الرفض خمففة 2)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلفتح.3)
رِ »( يف القاموس : 4)  .«كالَكحح
 ( اللسان والصحاح.5)
 ( اللسان ا ونسبه يف األساس ملسكا الدارمي.6)
 .«عز الذلير»بد  « مبو  الضريك»( اللسان والصحاح والتهذيب وفيها 7)
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لَْت تَْكِحيالً و ْضرةِ ،والخُ  األَْرُض بالنَّباتِ  اْكتََحلَتِ  من المجاِز :و لَتْ و ، َكحَّ ْت ، اْكحالَّتْ و ، كأَْكَرَمْت ، أَْكَحلَتْ و تََكحَّ وذِلَك حيَن  ، كاْحمارَّ

َل ُخْضَرةِ النَّباتِ   ، كما في التَّْهِذيِب والمْحَكم. تُِري أَوَّ

 ، أَي في وسِط الذّراعِ يُْفَصُد. ِعْرٌق في اليَدِ  األَْكَحلُ و

يُْدعى نَْهَر البََدن ، وفي كّلِ عْضٍو منه شْعبَة له اسٌم على  أَو هو ِعْرُق الَحياةِ  قاَل ابُن ِسْيَده : يقاُل له النَّسا في الفَِخذ ، وفي الظَّْهر األَْبَهر.

ِء ، ألنَّه يْلَزم منه إضافَة الشي األَْكَحلِ  وال تَقُْل ِعْرقُ  .«أَْكَحِله أَنَّ سعداً ُرمي في»:  الحِدْيث ِحَدةٍ ، فإذا قُِطَع في اليَِد ال يَْرقأً الدُم ؛ ومنه

 إلى نَْفِسه.

 َ عاّم إلى الخاص نَّه من إضافَِة القاَل شْيُخنا : وهم تابِعُون ألَبي العَبّاس في الفَِصيحِ ، ألنَّه َمنََع ِعْرق النَّسا. وَعلَّلوه بما َذَكْرنا وتَعَقَّبوه بأ

ا بَسَّْطناه في شْرحِ نَْظم الفَِصيحِ وغيِره.  كَشَجِر أََراك ونَْحوِه ممَّ

حاحِ. به يُْكتََحلُ  الذي كِمْنبٍَر وِمْفتاٍح : الُمْلُمولُ  ، الِمْكَحالُ و الِمْكَحلُ و  ، كذا في الّصِ

 بها. يُْكتََحلُ  وفي المْحَكِم : اآللَةُ التي

 ؛ قاَل الشاِعُر : الُمْكَحلة به العَْين ِمن (1) يُْكَحل يلُ وفي التَّْهِذيِب : المِ 

رحكــــــــــــــــــب اأَلهــــــــــــــــــواال  ــــــــــــــــــَ ىَت مل يـ ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ  إذا ال

واالو      مــــــــــــــــــــــام واأَلخــــــــــــــــــــــح الــــــــــــــــــــــَف اأَلعــــــــــــــــــــــح  خــــــــــــــــــــــَ

  

رحآة و  ِه املـــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــِ االفـــــــــــــــــــَبعـــــــــــــــــــح حـــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــح  املـــــــــــــــــــِ

  
اال    يــــــــــــــــــَ د ه عــــــــــــــــــِ َض لــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــُ (2)واســــــــــــــــــــــــــــــــح

 

  
ا يِلي باِطَن الِذَراَعْين من مركبِهما ، وقيَل : هما في أَْسفِل  الذّراعِ  (3) : َعْظمان شاِخصاِن فيَما يَِلي بَْطنَ  الِمْكحاالنِ و ، ونَّص المْحَكِم : ممَّ

حاحِ : َعْظما الِذَراَعْين من الفََرِس. أَو هما َعْظما الَوِرَكْين من الفََرِس  باِطِن الِذراعِ ،  ، ونَّص الّصِ

 هو أَو يُْطلَى به اإِلبُِل للَجَرِب وهو َمْبنيٌّ على التّْصغيِر ال يُْستَْعمل إالَّ هكذا ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن األَْصَمِعّي ؛ كُزبَْيٍر : النِّْفطُ  ، ْيلُ الُكحَ و

 القَِطراُن يُْطلَى به اإِلبُِل.

اغانيُّ لعَْنتَرة بِن َشدَّاد :وَرّده األْصَمِعّي فقاَل : القَِطران إنَّما يُْطلَى به ِللّدبَر   والِقْردان وأَْشباه ذِلَك ، وإنّما هو النِّْفُط ، وأَْنَشَد الصَّ

يـــــــــــــــالً كـــــــــــــــَبن  ُرابًّ َأو  و  حـــــــــــــــَ داً  كـــــــــــــــُ قـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

ِم      مـــــــــقـــــــــُ َب قـــــــــُ َوانـــــــــِ ه جـــــــــَ (4)حشـــــــــــــــــــــــ  الـــــــــوقـــــــــوُد بـــــــــِ
 

  
 وقاَل غيُره :

 َأو َعِقيد الر بِّ  الُكَحيحرمثر 
ِمن َمْشهور َغلَِط األْصَمِعّي ألنَّ النِّْفط ال يُْطلَى به الَجَرب ، وإنَّما يُْطلَى بالقَِطران ، وليَس القَِطران َمْخصوصاً  قاَل عليُّ بُن َحْمزة : هذا

 بالدَّبَر والِقْردان كما َذَكَر ؛ ويفسُد ذِلَك قَْول القَِطران الشاِعر :

رحب  راُء جــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ ران والشــــــــــــــــــــــــــــــ  طــــــــــــــــِ  َأان الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ

فـــــــــــاُء و      رحب شـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــَ ريان ل طـــــــــــِ ـــــــــــقـــــــــــَ (5)يف ال
 

  
خ الِمْنقَري :  وكذِلَك قَْوُل القاُلَّ

في ذا اجلََربح   ِإيّنِ َأان الَقِطراُن َأشح
 في َسواِده. بالُكْحل المعقَّد وهو القَِطراُن ُشبِّه كالُكَحْيل وفي األساِس : ومن المجاِز : هو أَْسود

. ع بالجزيَرةِ  : الُكَحْيلو اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. كُجَهْينَةَ : ع ، ُكَحْيلَةُ و
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ِهما : ُدعاٌء للنَّْعَجِة إلى الَحْلبِ  ُمْكُحْل ُمْكُحلْ و ،  ُكْحُل ُكَحْيلَةو ؛ قاَل : ُمِلئَْت ُكْحالً من َسواِدها ُمْكُحلَةٌ  هاأَي كأَنَّ  ، عن ابِن َعبَّاٍد ؛ قاَل : ، بضّمِ

ِهما : َزْجٌر لها أَي سوُد ُسَوْيَدة  ، كما في العُبَاِب. بضّمِ

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. كقُْفٍل : ع ، ُكْحلٌ و

ّمِ : ابُن ُشَرْيحٍ ، أَبو قُبيلَةٍ  ُكْحالنو  ِمن اليمِن ، كما في العُبَاِب. ، بالضَّ

__________________ 
 .«تكحر»( يف التهذيب : 1)
 ( اللسان.2)
 ومثله يف اللسان.« ابطن»( يف القاموس : 3)
 .«حشّ »برواية :  22( من معلقته ا ديوانه ص 4)
 ( اللسان.5)
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َعْينيّ قْلُت : من ذي   .الُكْحالنيُّ  ُرَعْين منهم : الَحَسُن بُن يَزيِد بِن دقا الرُّ

 ، أَْوَرَده الُمْستَْغفريُّ في الصَّحابَِة. وسلمعليههللاصلى: َمْولًى للنبّيِ ،  َمْكحولٌ و

َمْشِقيُّ  بُن عبِد هللِا أَبو عبِد هللاِ  َمكحولُ و َل لسعيِد بِن العاِص فَوَهبَه الْمرأٍَة ِمن ُهَذْيِل فأَْعتَقَتْه بِمْصَر ثم كان هنديّاً من َسْبي كابُ  التَّابِِعيُّ الّدِ

َل إلى ِدَمْشق ؛ يَْرِوي عن أَنَس وابن ُعَمَر وواثِلَة بن األْسقَع ، وإلى أماَمة ، وهو وُربَّما َدلَّس ، َرَوى عنه أَْهُل الشاِم ، َماَت  فَقيهُ الشَّامِ  تحوَّ

 وقيَل : ثالَث َعَشَرة ، هذا نَصُّ ابن َحبَّان.بالشاِم ،  112َسنَة 

بَْيِريُّ واألُْوزاعيُّ وسعيُد بُن عب  ِد العَِزيِز.وقاَل الذَّهبيُّ في الَكاِشِف : َرَوى عن عائَِشةَ وأَبي ُهَرْيَرةَ ُمرَسالً ، وعنه الزُّ

يواِن : َحَكى محمُد بُن سعٍد : أَنَّه َضعيٌف وَوثَّقَه غ  يُره.وقاَل في الّدِ

 وفاتَهُ :

َعْينيُّ عن ابِن ُعيَْينَة. َمْكحولُ   بُن عبِد هللِا الرُّ

 ، قاَل سراقةُ بُن مْرَداس الباِرقِّي : األَْزِدّيِ  بِن عاِمرٍ  فََرس علّيِ بِن َشبيبِ  : َمْكحولٌ و

بـــــــــــــَ   لـــــــــــــّ  اندُر  مـــــــــــــكـــــــــــــحـــــــــــــو ٌ ســـــــــــــــــــــــــــَ  وصـــــــــــــــــــــــــــَ

ف املــــــــــــــــــــــزنــــــــــــــــــــــوُ  واملســــــــــــــــــــــــــــــــــــاورُ و       خــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــّ

  
. : ماٌء لُجَشمَ  * ، بالتحريكِ  َكَحلَةُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ّمِ : الُمْكُحلَةُ و ّمِ من األََدواتِ  الُكْحلُ  ما فيه ، بالضَّ حاحِ ، وبابُه ِمْفعَل بالكسِر ، والَجْمعُ  ، وهو أَحُد ما جاَء بالضَّ ،  الَمَكاحلُ  ، كما في الّصِ

 ونَظيُره الَمْدُهن والُمْسعُط.

 قاَل ِسْيبََوْيه : وليَس على المكاِن إذ لو كاَن عليه لفتح ألنَّه من يَْفعُل.

ا يُْعتَمل به فهو َمْكسور الميِم ِمثْل ِمْخَزر وِمْبَضع وِمَسلَّة و يت : ما كاَن على ِمْفعَل وِمْفعَلة ممَّ ّكِ ة ، إالَّ أَْحرفاً وِمْخال (1)ِمْزَرعة وقاَل ابُن الّسِ

 وُمْنُصل. ُمْكُحلةو ُمْسعُط وُمْنُخل وُمْدُهن جاَءْت نواِدر بضِم الميِم والعَْين وهي :

ُجُل : تََمْكَحلَ و . ُمكُحلَةً  أََخذَ  الرَّ ُجُل : اْكتََحلَ  ِمن المجاِز :و ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ اءُ  َوقََع في ِشدَّةٍ  الرَّ  .بعَد رخاٍء ، نَقَلَه الفرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ي َسواَدهما ، وقَْولُه أَْنَشَده ابُن األْعَرابّيِ قاَل : وهو للبيٍد فيَما َزَعمو بُكْحلِ  جاَء ِمن المالِ   ا :َعْينَْين أَي بقَدر ما يَْمألُهما أَو يغَّشِ

يــــــــــش اإِلزاِر  مــــــــــِ ركــــــــــَ حــــــــــُ كــــــــــح داً  يــــــــــَ  الــــــــــعــــــــــَا ِإمثــــــــــح

ِم وَ      رًا غــــــــرَي واجــــــــِ فــــــــِ ا ُمســــــــــــــــــــــح ــــــــَ ن ــــــــح يـ ــــــــَ ل ُدو عــــــــَ غــــــــح ــــــــَ (2)يـ
 

  
 َمة اللّيل وَسواِده ، وهو مجاٌز.فسََّره فقاَل : أَي يَْرَكُب فحْ 

راً إذا كان قد أُِكل ، وال يقاُل ذِلَك في الِعضاه. ُكْحلو  العُْشِب : أَن يَُرى النَّْبت في األُُصول الِكباِر وفي الَحِشْيش مْخضَّ

تين في بنِي إْسرائيل قُتِلَْت إْحَداُهما باألُْخَرى ، َذَكَره الجْوهِريُّ ؛ إذا قُتِل القاتُِل بَمْقتُوِله. يقاُل : كانا بَقَرَ  بَِكْحلٍ  وِمن أَْمثاِلهم : باَءْت َعَرارِ 

َمْخَشِريُّ ؛ وأَْوَرَده المصنُِّف في َعَرَر ، وذكر  واِجٌب هنا ال الَمثَل. َكْحل واألَْزهِريُّ والزَّ

ي :  ، فشاِهُد الصَّْرف قَْوُل ابن عنقاء الفََزارّي :اسُم بَقََرةٍ بمْنِزلَة َدْعد ، يُْصَرُف وال يُْصَرُف  َكْحل وقاَل ابُن بَّرِ

راٌر  رٍ ابَءتح عــــــــــــَ حــــــــــــح  والــــــــــــّرِفــــــــــــا  مــــــــــــعــــــــــــاً  بــــــــــــكــــــــــــَ

يــــــــــــــــر      ــــــــــــــــاين  اأَلابطــــــــــــــــِ وحا أَم ــــــــــــــــ  نـ (3)فــــــــــــــــال متــــــــــــــــََ
 

  
اجِ الثَّْعلبّي من بنِي ثَْعلَبَة بن ذُْبيان :  وشاِهُد تَْرك الصَّْرف قَْوُل عبِد هللِا بِن الحجَّ

راِر  رَ ابَءتح عــــــــــَ حــــــــــح ــــــــــكــــــــــَ ــــــــــا  ب ــــــــــن ــــــــــن ــــــــــي ــــــــــمــــــــــا ب ــــــــــي  ف

بـــــــــــــــاِب و      ه َذُوو األَلـــــــــــــــح (4)ا ـــــــــــــــ   يـــــــــــــــعـــــــــــــــرِفـــــــــــــــُ
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لو َعْينه اْكتََحلَ و لو َكَحل ِمثْل تََكحَّ  ، ومنه : َكحَّ

 كالَكَحريف الَعيـحَناح   الت َكح رليَ  
 ، بالضِم : هذه اآللَةُ التي يُْضَرب بها بندقُ  الُمْكُحلَةو

__________________ 
 .«ابلتحريك»بد  : «  ركة»ابلقاموس :  (*)
 .«وِمرحَدعة»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 1)
 وعجزه فيه : 193( البيت يف ديوان لبيد ط بريوت ص 2)

ِفراً َغرَي واجمِ   ُسرَاُه وُيضححي ُمسح
 األصر كاللسان.ورواية 

 ( اللسان.3)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 300( شعراء ا أمويون ا يف شعر عبد   بن ا جاج ا ص 4)
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غارِبَة ا وهو يرمي
َ
كاِحرِ  الّرصاِص يف لَُغِة امل

َ
َحَلة ا وهو جماٌز ا ُشبِّهَ  ابمل َا فيها ِمن الس واِد. مبُكح

 الَعاح مل
  أَي َشيئاً ِمن الُخْضرةِ.ورأَْيت في األَْرِض ُكْحالً 

 .الُمْكُحلَة للِميِل ، والثانيةُ َجْمع الِمْكحالِ  ، إْحَداُهما َجْمعُ  َمكاِحِله بَمَكاِحِله وهو يمتاُح ، ِمن

 َعْينِي بَِك أَي ما رأَْيتك ، وهو مجاٌز. اْكتََحلَتْ  وما

 َوْجُهه بالهّمِ : َظَهَر فيه أَثَره ، وهو مجاٌز. اْكتََحلَ و

 حاٍل َظَهَر فيه. (1)فالٌن بَشّرِ  اْكتََحلَ و

لُ و  ، كُمعَظٍَّم : لَقَُب َعْمرو بن األْهتم الصَّحابّي ، لُقَِّب به لَجَماِله. الُمَكحَّ

 األِديُب النَّْيسابوِرّي. الُكْحليُّ  ، منهم أَبو بكٍر محمُد بُن أَْحمَد بِن علّيٍ  الُكْحل ، بالضِم : َمْن يَْصنعُ  الُكْحليُّ و

الُ و بِّيُّ ِمن شيوخِ النَّْضر بن ُشَمْيل. بالُكْحل : َمن يَُداِوي العَْين الَكحَّ  ، منهم : أَبو ُسلَْيمان إسماعيُل بُن ُسلَْيم البَْصِرّي الضَّ

 َعلَم للنَِّحيِب ِمن األَْفراِس. ، كُزبَْيٍر : اسمُ  الُكَحْيلُ و

ى بذِلَك وكان يَْسبُق الَخْيل في َعْدِوه فيَما يقاُل ، أَْدَرْكت َعْصَره. كحيلُ و ويقاُل أَْيضاً كحيالن  اسٌم ، وكان بالفَيّوم رُجٌل يَُسمَّ

ْت : صاَرْت َكْحالء. اكحالَّتِ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد :  العَْين ، كاْحمارَّ

  : َمْوِضٌع في بِالِد مزينَةَ ، نَقَلَه ياقوُت ، وأَْنَشَد لمعِن بِن أَْوس : األَكاِحلُ و

ًة  حـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــًا وفـ ي ـــــــــــَ ر ف ـــــــــــَ ت نح حيـــــــــــَح اذَ  مـــــــــــَ  َأعـــــــــــَ

(2)بــــــــــعــــــــــدان األكــــــــــاحــــــــــرثــــــــــورًا ومــــــــــن حيــــــــــمــــــــــي و     
 

  
. ، بالُمثَلَّثَةِ  الَكْحثَلَةُ  : [كحثل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ، كما في العُبَاِب واللَّساِن. ِعَظُم البَْطنِ  : هو (3)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

اِء ؛ قاَل : وَوَجْدت أَنا فيه بَْيتاً لتأبَّ  الُمَكدَّرُ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ واللَّْيُث. وقاَل األَْزَهِريُّ : هو ، كُمعَظَّمٍ  الُمَكدَّلُ  : [كدل] َط ، والالُم ُمْبَدلَة ِمن الرَّ

ا :  شرًّ

ُدعــــــــاً  ــــــــح ن ٍث وجــــــــُ ــــــــح ي ــــــــَ ــــــــَن ل د ب عــــــــح ــــــــغــــــــا ســــــــــــــــــــــَ ل ــــــــح  َأال أَب

ن  غــــــــــري و      َ
بــــــــــًا : أَثــــــــــيــــــــــبــــــــــوا املــــــــــ لــــــــــح د  كــــــــــَ كــــــــــَ ُ

(4)املــــــــــ
 

  
اغانيُّ : ولم أَجْده في ِشْعِره.  قاَل الصَّ

 نَباٌت يَْنبُُت بماِء البَْحِر. . وهوقال : ليَس ِمن َشَجر أَْرض العََربِ  ، القَْصِر عن أَبي َحنيفَةَ ، قاَل : ويَُمدُّ  ، َمْقصوراً  الَكْنَدلَىو

يْنبُتَان بماِء البَْحِر ، وماُء البَْحِر مخاِلٌف للنَّباِت ُمْهِلك له ، وَهاتَان الشََّجَرتان تُْنبُتان  الَكْنَدلَىو قاَل : وإنَّما َذَكْرناه من أَْجِل القُْرِم ، ألَنَّ القُْرمَ 

 به وتَتَغَذَّيان منه.

 إشاَرةً إلى الِخالِف في زياَدةِ النّوِن وأََصالَتها. َكْنَدل ُف فيوأَعاَده المصنِّ 

لٌ  : [كدمل] قٍ  ُكُدمُّ  : أَْهَملَه الجماَعةُ. ، كُصفُرُّ

ات والميم ُمَشدَّدة : اغانيُّ بثالِث ضمَّ  .(5) الَوْصم على ساِحِل البَْحِر تُْدَعى َوَسِط بَْحِر اليَمِن بإزاِء قَْريَةٍ  في َجبَلٌ  وقاَل الصَّ

ةُ تقوُل : كتنبل.  قْلُت : وقد َوَرْدته ، والعامَّ

 عن أَبي َحنيفَةَ ، وأَْنَشَد : نَباٌت له نَْوٌر أَْحَمُر ُمْشِرقٌ  ، بالفتحِ : الَكْربَلُ  : [كربل]
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َغشـــــــــــــــــــــــِّ  ـــــــــُ لـــــــــ  يـ ىن الـــــــــدِّفـــــــــح دوَرهـــــــــا كـــــــــَبن  جـــــــــَ  ي خـــــــــُ

زامـــــــــــَ  و و      و اُر ضـــــــــــــــــــــــــاٍح مـــــــــــن خـــــــــــُ ـــــــــــُ رنـ ـــــــــــَ رحب (6)كـــــــــــَ
 

  
اُض ، قاَل أَبو َوْجَزةَ يَِصُف ُعُهون الَهْودجِ   أَو يقاُل إنَّه الُحمَّ

ُر  و  رٍ  مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ رحب ـــــــــــــــ   كـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــح ـــــــــــــــُم ِدف ي مـــــــــــــــِ  وعـــــــــــــــَ

وُر      رت ميـــــــــــَُ بـــــــــــِ َد  ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــنـــــــــــ  (7)عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا وال
 

  
 القََدَمْيِن.بهاٍء : َرخاَوةٌ في  ، الَكْربَلَةُ و

__________________ 
 ( األساس : بسوء حا  :  هر فيه أثره.1)
 .«فيفاً وفيحة»وفيه : « األكاحر»( معجم البلدان 2)
 .316/  3( اجلمهرة 3)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة. قا  الصاغاين : ومل أجده يف شعره.4)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلتحريك.5)
 كملة.( اللسان والت6)
 ( اللسان والتكملة.7)
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ينِ  أَْيضاً :و . الَمْشُي في الّطِ  ؛ يقاُل : جاَء يَْمشي ُمَكْرِبالً ، كأَنَّه يَْمشي في الطيِن ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 الَخْوُض في الماِء. أَْيضاً :و

 َء.الشي َكْربَلَ  ، وقد الَخْلطُ  أَْيضاً :و

 ِمن القََصل كالغَْربَلَة ، عن أَبي َعْمرو ، وأَْنَشَد : الِحْنَطِة وتَْنِقيَتُهاتَْهِذيُب  أَْيضاً :و

رح  قـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــنـ واًب ابل َن محـــــــــــــراَء َرســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــح ل مـــــــــــــِ  حيـــــــــــــَح

تح و      لــــــــَ رحبــــــــِ تح قــــــــد غــــــــُ لــــــــَ رحبــــــــِ رح  كــــــــُ (1)مــــــــن الــــــــَقصــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، قاَل : وأَْنَشَد الشَّْيبانيُّ : الَكَرابِيل ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، والَجْمعُ  ، بالكسِر : ِمْنَدُف القُْطنِ  الِكْربالُ و

َزعـــــــــاً  ـــــــــَ غـــــــــاَم عـــــــــلـــــــــ  هـــــــــامـــــــــاهتـــــــــا قـ ي الـــــــــلـــــــــ  فـــــــــِ نـــــــــح ـــــــــَ  تـ

رحُب      ه ضـــــــــــــــــــــــــَ ري  يـــــــــــرِ كـــــــــــالـــــــــــربحس طـــــــــــَ رابـــــــــــِ (2)الـــــــــــكـــــــــــَ
 

  
ّمِ : ُكورةٌ بفاِرَس. ، ُكْربالُ و  بالضَّ

ولعَن قَاتِله ، وهناك ُدفَِن على الصَّحيح ، ونُِقَل رأُْسه الشَّريُف  به قُتَِل الُحَسْيُن ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه بالِعَراِق ، ع َمْمدوداً : (3) َكْرباَلءُ و

؛ ويُْرَوى أَنَّه َسأََل عن هذا  إلى الشاِم ، ومنه إلى َعْسقالن ثم إلى ِمْصَر وبُنِي عليه الَمْشَهُد العَِظيُم ، ويقاُل : أَنَّه أُِعْيد إلى َجَسِده الشَِّريف

ا نَِزلَه فقيَل : َكْرباَلء ، فقاَل َكْرٌب وباَلٌء فتََشاَءم. بهذا االسمِ   ، قاَل ُكثَيُِّر : الَمْوِضعِ لمَّ

رٍّ  رُت إميـــــــــــــــــاٍن وبـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــح رٌت ســـــــــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــح  َفســـــــــــــــــــــــــــــــِ

تـــــــــــــــــه  و      بـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  يـ رٌت غـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح الءســـــــــــــــــــــــــــــــِ رحبـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَ

  
 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاحُب اللَّساِن. ، كِزْبِرجٍ  ِكْرِملٌ  : [كرمل]

 في آخر ُحُدوِد الَخليِل. ة بفَلَْسِطْين أَْيضاً :و ِحْصٌن بساِحل بَْحِر الشَّاِم. أَْيضاً :و ِء :ماٌء بَجبَلَْي َطيِّى وفي العُبَاِب :

كةً : التَّثاقُُل عن الشَّي الَكَسلُ   :[كسل] ا ال يَْنبَغي أَن يُتَثاقََل عنه ، وقد ، كما *ِء والفُتوُر ِعنه، محرَّ  َكِسلَ  في المْحَكِم. وقاَل اللَّْيُث : التَّثَاقُُل عمَّ

 ُمثَلَّثَةٌ الكاِف. ُكَسالَى ج ، كفَِرحٍ وفَْرحاٍن ، وَكْسالنٌ  َكِسلٌ  فهو يْكَسُل َكَسالً  ، كفَِرحَ  عنه ،

 لِقياِس.قاَل شْيُخنا : الَكْسُر غيُر َمْعروٍف في السماعِ وال ا

اغانيُّ ؛ وقاَل : وقَرَ  ا الَكْسِر فنَقَلَه الصَّ م والفَتْح ، وأَمَّ  ِكسالى أَ يَْحيَى والنخعيُّ : ااّل َوُهمقْلُت : وقد اْقتََصَر الجْوَهِريُّ وابُن ِسْيَده على الضَّ
(4). 

. مِ  َكساِلي إن ِشئَْت قْلَت :و قاَل الجْوَهِريُّ ، كفَِرَحٍة على  َكِسلَةٌ  وهي ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، كقَتْلَى َكْسلَىو في الصَّحاِري ،، كما قُْلنا  ، بكسِر الالَّ

 لُغَةٌ أََسديَّة وهي قَِليلَة. (5) َكْسالنَةٌ و الِقياِس ،

 كقَتْلَى ، قاَل شْيُخنا : وهذه هي اللُّغَةُ الَمْشهوَرةُ وقد أَْغفَلَها المصنُّف. َكْسلَىو

 قْلُت : وقد َذَكَرها ابُن ِسْيَده.

 حى ، قاَل اْمُرُؤ القَْيس :لها ِمثُْل : نَُؤوُم الضّ  َمْدحٌ  ، وهو وهما أَْيضاً نَْعٌت للجاِريَِة الُمنَعََّمِة التي ال تَكاُد تَْبَرُح من َمْجِلِسها ِمْكسالٌ و َكسولٌ و

ُه و  تــــــــــــُ لــــــــــــح ٍن َدخــــــــــــَ وحَم َدجــــــــــــح ــــــــــــَ َذاَر  يـ  بــــــــــــيــــــــــــِت عــــــــــــَ

      ِ رَافـــــــــــِ
َ

اِء املـــــــــــ مـــــــــــّ َن ِبـــــــــــَ فـــــــــــح طـــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــا ِ يـــــــــــَ كح (6)مـــــــــــِ
 

  
 األَْمُر. أَْكَسلَهُ  قدو

 ، قاَل : الِمْنَدفَِة إذا نُِزَع منها الِمْنفََحِة ، وهي َوتَرُ  ، وهذه عن ابِن األَْعَرابي كِمْنبرٍ  الِمْكَسلُ و بالكسِر ، الِكْسلُ و

الأَبحِغ د ِمنـَُفحًة و و   ِكسح
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إالَّ  اإلْكسالِ  لَيَس في»الحِدْيث :  ؛ ومنه َكَسلٍ  ، وذِلَك إذا لَِحقَه فُتُور ، ومْعناه صاَر ذا في الِجماعِ : َخالََطها ولم يُْنِزلْ  الرُجلُ  أَْكَسلَ و

 أَي الوُضوء. «الطَُّهور

__________________ 
 .«محراء»بد  « لراء»( اللسان والصحاح ا وفيها 1)
 ( اللسان والصحاح وفيهما : ترم  اللغام.2)
 .«هبا قرب ا سا بن علي»( يف الصحاح واللسان : 3)
 .«عنه»بد  : « فيه»ابلقاموس :  (*)
 .54( التوبة اآية 4)
هور كســـل  كســـكر  وعليها فكســـالن غري مصـــروف ا كما يســـتفاد من الشـــارح نقاًل عن هي لغة أســـدية ا واملشـــ»( عل  هامش القاموس : 5)

 .«هبامش املوهـ  شيخه ا
 .«دخلته»بد  « وجلته»وفيه :  242( ديوانه ط بريوت ص 6)
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 َمْنسوٌخ.قاَل ابُن األَثيِر : وهذا على َمْذَهِب َمن يََرى أَنَّ الغُْسل ال يَجُب إالَّ ِمن اإلْنزاِل ، وهو 

َمْعناه أنَّه يَفتُُر َذَكُره قْبل اإلْنزاِل وبْعَد اإليالجِ وعليه  فيُْكِسل يُجاِمعُ  أََحَدنا إنَّ  ، وسلمعليههللاصلىفي حِدْيٍث آَخَر : أنَّ رُجالً َسأَل النبيَّ و

 الغُْسل إذا فَعََل ذِلَك الْلتِقاِء الِختَانَْين.

، وأَْنَشَد أَبو  ، كفَِرحَ  كَكِسلَ  ؛ وقيَل : هو أْن يعالَج فال يُْنِزل ، ويقاُل ذِلَك في فْحِل اإِلبِِل أَْيضاً على التَّْشبيه ؛ يُِرْد ولداً َعَزَل ولم  : أَْكَسلَ  أَو

اجِ :  ُعبَْيدة للعجَّ

ُر  حـــــــــــــَ ن  ِمســـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــا و ـــــــــــــَ هـــــــــــــح ِت الـــــــــــــد  نـــــــــــــّ  َأ ـــــــــــــَ

رُ      جـــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  َأن  اأَلمــــــــــــــــرَي ابلــــــــــــــــَقضــــــــــــــــــــــــــــــاِء يـــــــــــــــــَ

  

اليت وا ِ  رُ صـــــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــن َكســـــــــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــِ كح  يـــــــــــــُ

  
رُ    كـــــــــَ يـــــــــح رحٌف هـــــــــَ فـــــــــاِد وهـــــــــو طـــــــــِ  (1) ؟عـــــــــن الســـــــــــــــــــــــِّ

  
 ويُْرَوى :

َسرُ فاجلَواُد  َكِسلحتُ ِإن  و   ُيكح
 .يَْكَسلُ  ؛ قاَل : وَسِمْعت غيَره من ربيعَةَ الُجوعِ يَْرويه : يُْكِسل قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : وَسِمْعت ُرْؤبَة ينشُدها : فالَجوادُ 

ي : فمَ   فمْعناه تَْنقَِطُع َشْهوتُه عْنَد الجماعِ قْبَل أَْن يَِصَل إِلى حاجتِه. يُْكِسل فمْعناه يثقُل ، وَمْن َرَوى يَْكَسل ْن َرَوىقاَل ابُن بَّرِ

مّ و ْين لُغَةٌ  الَحَشفَةُ  ، بالفتحِ : الَحْوثََرة ، وهو رأُْس األَُذاِف ، أَي الَكْوَسلَةُ  زاَد األَْزَهِريُّ :و ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ الُكوسالَةُ ، بالضَّ ، والّشِ

 فيها كما َسيَأْتي.

يلَى ، كِخلِّيفَىو ةِ مائِلَةٌ إِلى الُحْمَرةِ  ِدقاقٌ  عيدانٌ  ، والذي في العُبَاِب : الَكِسيلَى بالقَْصِر ، وفي التَّْذَكَرةِ : هي كسيالء : الِكّسِ يَْعلوها  كالفُوَّ

نٌ  َسوادٌ   أَْجوُد ِمن خرزةِ البَقر في التّْسِمين ، وتشدُّ الَمِعَدة. ُمَسّمِ

اغانيُّ : هو ُب كِهيلَى قاَل الصَّ َب بإِْبداِل الهاِء ِسيناً. قْلُت : وهو غريٌب. بالِهْنِديَّةِ  بكسِر الكاِف والهاِء ، ، ُمعَرَّ  فعُّرِ

. كِمْنبٍر إِذا كان قَليَل اآلباِء في السُّْؤُدد والصَّالحِ  ِمْكَسلٌ  نََسبٌ و  ، نَقَلَه الصَّغانيُّ

. قَريبٍ  َمكانٍ  ْيُل منيأْتيِه السَّ  : إِذا لم يُكن له ُطولٌ  (2) ، كُمْحِسنٍ  ُمْكِسلٌ  وادٍ و  ، نَقَلَه الصَّغانيُّ

 رُجٍل. (3) كَسفينٍَة : اسمُ  ، َكِسيلَةٌ و

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

ي إِلى َمْكَسلَةٌ  هذا األَْمرُ  بَع الَكَسلِ  أَي يَُؤّدِ  تَْكِسيالً. َكسَّلَهُ  . وقدَمْكَسلَةٌ  ؛ ومنه : الّشِ

يَّةٌ.: ِشْبهُ المْصَطبَ  الَمْكَسلَةُ و  ِة على باِب الدَّاِر يَْجِلس عليه اإِلْنساُن عاّمِ

اجِ : الَكَسلِ  أَي ال يعتلُّ بوُجوه يَْستَْكِسُل الَمَكاِسل وفالٌن ال َمْخشريُّ ، ومنه قَْوُل العجَّ  ، نَقَلَه الزَّ

ِسرُ قد ذاد ال  َتكح كاِسال َيسح
َ
 (4) امل

 .الَكَسل أَي ال يثِْقلُه ُوُجوه تُْكِسلُه الَمكاِسلُ  . ويقاُل أَْيضاً : فالٌن اليَْكَسُل َكَسالً  ، أَي ال بالَمكاِسل الَكَسل أَراَد :

يت في كتاِب التَّْصغيِر ِمن تأِْليِفه : ّكِ ُرون وقاَل ابُن الّسِ ُرونه أَْيضاً على لَْفِظه  َكْساَلن ، يَْذَهبُون به إِلى الَكَسَل ُكَسْيالن ويَُصغِّ ، ويَُصغِّ

ُل أَْجود. ُكَسْيلٌ  يقُولُون :ف  ، واألَوَّ

ْملِة ونَْهِر أَبي فطِرس ، لها  أَْكسالٌ و ِذْكٌر في بعِض األَْخباِر ، بالفتحِ : قَْريَةٌ ِمن قَُرى األُْرُدن ، بينها وبين طبريَّةَ َخْمَسة فََراِسخ ِمن جهِة الرَّ

 ؛ قالَهُ ياقوُت.

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :
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 : َمِدينةٌ في جنوبي أَْفريقية ، نَقَلَه ياقُوُت. (5)، بَكْسَرات  الإِِكسنت

وِم. َكْستلَّةُ و  ، بفتحِ وَشّدِ الالِم : مِدينَةٌ بالرُّ

. الَكْسطالُ و الَكْسَطلُ  : [كسطل] اغانيُّ  : أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ والصَّ

__________________ 
 التكملة األو  والثاين وبعد ا فيها :واللسان ويف  86( ديوانه ص 1)

ــــــــــــــفــــــــــــــيصـــــــــــــــــــــــــــُر  ــــــــــــــقضـــــــــــــــــــــــــــاء ال  كــــــــــــــال ومل يــــــــــــــقــــــــــــــ  ال

رُ و      ـــــــــــــــــكســــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــان ي  إن كســــــــــــــــــــــــــــــل

  

 ويف التهذيب األو  والثاين والثالث ا والرجز يف الديوان ساكن القوايف. والد هنا هي امرأة العجاج.

 ( ضبطت ابلتكملة ابلقلم بفتح فسكون فكسر.2)
 القاموس ابلضم منونة.( ضبطت يف 3)
 .127( اللسان والتهذيب ا للعجاج أيضاً ا والتكملة بدون نسبة والبيت لي  له ا وهو يف أراجيز ر بة ص 4)
ِسنحِتال.5)  ( ضبطت ابلقلم يف ايقوت : أكح
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 ؛ وقد ذُِكَر ما يَتَعَلَّق به في قَْسَطل. الغُباُر ، لُغَةٌ في القافِ  وفي التّْهِذيِب : هو

 : أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. الَكْسَملَةُ  : [كسمل]

 ، كما في العُبَاِب. الَمْشُي في تَقاُرِب الُخطا وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

 بالضِم. (1) الُكوشالَةُ  كَذِلَك :و : أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ ، الَكْوَشلَةُ   :[كشل]

ْخَمةُ  الفَْيَشلَةُ  الَكْوَشلَةُ  وقاَل اللَّْيُث :  والفَْيُش أَْيضاً. الَكْوشُ  ؛ وهو العَظيَمةُ  الضَّ

ين في ُحُرو ْين عاقَبَت الّشِ ين لُغَة فيها ، فإِنَّ الّسِ ْين ، ولعلَّ الّشِ ٍف َكثِيرةً وقاَل األَْزَهِريُّ : الَمْعروُف الَكْوَسلَة بالّسِ
(2). 

 : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. جمةِ ، بالضاِد المع الَكْضلُ  : [كضل]

 ِء ، كما في العُبَاِب.، عن الشَّي الدَّْفعُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

. الَكْعلُ  : [كعل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

جيُع من كّلِ شي وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو  ٍء ِحيَن يََضعُه.الرَّ

 ؛ وفي المْحَكِم : ِمن الَوَذحِ. ا يَتَعَلَُّق بُخَصى الِكباِش من الَوَسخِ م الَكْعلُ  قاَل غيُره :و

ُجُل القصيُر األَْسَودُ  هو أَْيضاً :و  ، قاَل جندٌل : الرَّ

ِذرح و  لــــــــــــَ  هلــــــــــــا َزوحج قــــــــــــَ يـــــــــــــح تح لــــــــــــَ حــــــــــــَ بــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــح

رٌ      عـــــــــــح رح  كـــــــــــَ واٌد وِقصـــــــــــــــــــــــــَ اه ســـــــــــــــــــــــــَ عشـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ (3)ت
 

  
 ، عن ابِن َعبَّاٍد. ، َكُصَردٍ  كالُكعَلِ 

اعي اللَّئيمُ  أَْيضاً : الَكْعلُ و  َشِديداً ، والَجْمعُ  (4) التَّْمُر الُمْلتَِزقُ  الَكْعلُ و ، عن ابِن َعبَّاٍد. قاَل : َكعل كعالَةً  ، والَجْمُع الكعلةُ واألَْكعاُل ؛ وقد الرَّ

 .الكعلَةُ 

ً و قاَل :  البَخيُل. الكثيُر المالِ  الغَنِيُّ  أَْيضا

 : اْشتَدَّ اْلتِزاقُه. تََكعَّلَ و

لُ و ً  ، الُمَكعِّ ٍث : الُمْنتَِفُخ َغَضبا  ، عن ابِن َعبَّاٍد. كُمَحّدِ

ُك اْستَهُ  أَْيضاً :و لُ  ؛ يقاُل : َذَهبَ  َمن يَُحّرِ  اْستَهُ. يَُكعِّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 ، كُزبيٍر : القصيُر َحَكاه ابُن َعبَّاٍد. الُكعَْيلُ 

 ٌ  : َضعيفَةٌ صغيَرةٌ. َكْعلَةٌ  واْمرأَة

 .الَكْعلُ و والرُجُل إِذا سب قيَل : هو الثَّعلُ 

ة. الَكْوَعلَةُ و  : القارَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 : الثَّقيُل ِمن العَْدِو ، كما في اللِّساِن ، وأَْهَملَهُ الجماَعةُ. الَكْعثَلَةُ  : [كعثل]

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :
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ْره. َكْعَضلٌ  : أََسدٌ  [كعضل]  ، كَجْعفٍَر ، عن ابِن َعبَّاٍد ولم يفّسِ

يت : ّكِ  إِذا َعدا َعْدواً َشِديداً. (5) َكْعَضل وقاَل ابن الّسِ

. َكْعَطلَ  : [كعطل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّغانيُّ

ً  َعدا َعْدواً  أَو َشديداً ، َعدا َعْدواً  وفي اللِّساِن : أَي  ِضدٌّ. ، فهو بَطيئا

 بيَِده : تََمطَّى وتَمدََّد. َكْعَطلَ و

 كعطل النسخِ ، وَمرَّ ِمثْلُه عن ابِن َعبَّاٍد في َكْعَضَل ، وأَنا أَراه تَْصحيناً ، والصَّواُب : شدّ ، هكذا هو في سائِِر  وُمَكْعِطلٌ  َكْعَطلٌ  أََسدٌ و

 ومكعطل.

 ُء ، وأَْنَشَد :قاَل أَبو َعْمرو الَكْعَطلَةُ : العَْدُو البَِطي

__________________ 
 تنظري الشارح.( ضبطت يف القاموس ابلقلم بفتح الكاف ا واملثبت يواف  1)
فة ا والسوذ  والشو 2) ذ  ا ( مثا  ذلك : الرسوم والروشم ا والتسمري والتشمري ا مبعىن االرسا  ا وتسميت العاط  وتشميته ا والّسدفة والش دح

 .«كشر» 20/  10انظر التهذيب 
 ( اللسان والتكملة.3)
 .«ويف بعضها : املتلز  ا ه( عل  هامش القاموس : قوله : امللتز  ا هكذا يف أغلب النسخ ا 4)
 ابلظاء املشالة.« كعظر»( الذي يف التكملة عن ابن السكيت 5)

  



14700 

 

دِّ   وحُت ِبشـــــــــــــــــــــــــــَ َرُ  الـــــــــــــفـــــــــــــَ دح رِ ال يـــــــــــــُ طـــــــــــــَ عـــــــــــــح  كـــــــــــــَ

ِر      جــــــــــــــ  عــــــــــــــَ
ُ

جــــــــــــــاء املــــــــــــــ ذاِم الــــــــــــــنــــــــــــــ  (1)ِإال  ِ جــــــــــــــح
 

  
 فتأَّمْل ذِلَك.

. وهي َكْعَظلَ  : [كعظل]  ، عن كراعٍ. لُغَةٌ في َكْعَطَل في َجميعِ َمعانِيهِ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ي : والَمْعروُف عن يَْعقوب َشّد َكْعطل بالطاِء الُمْهَملَِة.  قاَل ابُن بَّرِ

، وال يُْشتَقُّ منه فِْعل وال  أَْكفالٌ  ج ، الَكفَلِ  إِنَّها العَْجزاءُ يكوُن لإِلْنساِن والدابَِّة ، و ، محّركةً : العَُجُز ، أَو ِرْدفُه ، أو القََطنُ  الَكفَلُ  : [كفل]

 ِصفَة.

ْعفُ  ، الِكْفلُ و فالٍن حتى يكوَن قد  ِكْفل من األَْجِر واإِلثِْم ، وعمَّ به بعُضهم ، ويقاُل له : ِكْفالن ِمن األَْجر ، وال يقاُل : هذا بالَكْسِر : الّضِ

 ، أَي ضْعفَين. (2) (ِتهِ يُ ْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ ِمْن َرْحَْ )وال نَِصيب ؛ ومنه قَْولُهُ تعالَى :  ِكْفل هبَّأْت لغيِره ِمثْله كالنَِّصيِب ، وإِذا أَْفَرْدت فال تَقُل

َرِت اآليَةُ أَْيضاً. النَِّصيبُ  أَْيضاً :و  ، وبه فّسِ

َرِت اآليَةُ أَْيضاً. الَحظُّ  أَْيضاً :و  ، وبه فّسِ

. على ُعنُِق الثَّْوِر تحَت النِّيرِ  تكونُ  ِخْرقَةٌ  أَْيضاً :و اَغانِيُّ  ، نَقَلَهُ الصَّ

. الَوبَِر النَّاِسلِ  يَْنبُُت بعدَ  الذي الَوبَرُ  أَْيضاً :و اَغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

اِف بِن حكيم : الَخْيلِ  ظهورِ  َمن ال يَثْبُُت على أَْيضاً :و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ؛ وأَْنَشَد للَجحَّ

واِد غـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــٌة و  يب  عـــــــــــلـــــــــــ  اجلـــــــــــَ لـــــــــــَ غـــــــــــح  الـــــــــــتــــــــــــ 

رُ      فــــــــــح روســــــــــــــــــــــــة دائــــــــــُم اإِلعحصــــــــــــــــــــــــام  كــــــــــِ ــــــــــفــــــــــُ (3)ال
 

  
 ، قاَل األَْعَشى : أَْكفالٌ  والَجْمعُ 

َواِويـــــــــــــــَر يف اهلـــــــــــــــيح  يـــــــــــــــٍر وال عـــــــــــــــَ  غـــــــــــــــرُي مـــــــــــــــِ

ز ٍ  وال      ا وال عـــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــــا ِ جـــــــــــــــــــــَ (4)َأكـــــــــــــــــــــح
 

  
 وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ :

ي  َوارِســــــــــــــــــــــِ روب فــــــــــَ قـــــــــَ  يف ا ـــــــــُ لـــــــــح  مـــــــــا كـــــــــنـــــــــَت تــــــــــَ

فـــــــــــــــاال      بـــــــــــــــوا وال َأكـــــــــــــــح يـــــــــــــــاًل إذا رَكـــــــــــــــِ (5)مـــــــــــــــِ
 

  
ُجُل يكوُن في  أَْيضاً : الِكْفلُ و ُر والِفرارُ الرَّ تُه التَّأَخُّ ِر الَحْرِب ِهمَّ رَ  ُمَؤخَّ  كالِكْفل إنِّي كائٌن فيها»حِدْيُث ابِن َمْسعود وذكر ِفتْنَه فقاَل :  ، وبه فّسِ

 ٍء فهو الِزٌم بيتَه.؛ وقيَل : هو الذي ال يْقدُر على الّرُكوِب والنُّهوض في شي «آخذُ ما أَْعِرف وأَتْرُك ما أُْنِكرُ 

 أَي َمثِيٌل ، قاَل َعْمُرو بُن الحاِرِث : ِكْفلٌ  ، يقاُل : ما لفالنٍ  الَمثِيلُ  : لُ الِكفْ و

عــــــــــــــرِي ومل  َر الــــــــــــــبــــــــــــــَ هــــــــــــــح و هبــــــــــــــا  ــــــــــــــَ لــــــــــــــُ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ  يـ

هــــــــــــــا       دح هلــــــــــــــا يف قــــــــــــــومــــــــــــــِ ريــــــــــــــوجــــــــــــــَ فــــــــــــــح (6)كــــــــــــــِ
 

  
َرِت اآليَةُ أَْيضاً.  كأَنَّه بمْعنَى ِمثِْل ، وبه فّسِ

ْعُف يكوُن   .كالَكِفيلِ  بمْعنَى الِمثْل أَْيضاً ،قاَل األَْزهِريُّ : والّضِ

. َمن يُْلِقي نَْفَسه على النَّاِس  أَْيضاً :و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

جالِ  أَْيضاً :و ا يَِلي العَُجَز أَو ، وهو أَنْ  َمْرَكٌب للّرِ ُرهُ ممَّ ٌء ُمْستَِديٌر يُتََّخذُ شي وه يُْؤَخَذ ِكساٌء فَيُْعقََد َطَرفاهُ فَيُْلقَى ُمقَدَُّمه على الكاِهِل وُمَؤخَّ

 قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : من ِخَرٍق أَو غيِرها ويُوَضُع على َسناِم البعيرِ 

يحِر و  رٍة مرفوعِة الذ   (7) الِكفحرِ عل  َجسح
اكب هو أن يُدار الِكَساء َحْوَل َسناِم البَعيِر ثم يُْرَكب. اْكتَفَل ما الِكْفلُ  وقاَل الجْوَهِريُّ :  به الرَّ
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ْحل. لِكْفلُ او  : ِكساٌء يُْجعَل تحَت الرَّ

 أَي أََداَر على َسناِمه أَو َموِضعٍ ِمن َظْهِره ِكساًء وَرِكَب عليه. ِكْفالً  البعير َجعََل عليه اْكتَفَلَ و

يَِّة إْبراهيم ، َصلَوات هللاُ عليهم : نَبِيٌّ  الِكْفلِ  ذوو  ا ؛ وقيَل : هو إلياُس ؛ِمن أَْنبياِء بَنِي إْسرائيل ؛ وقيَل : هو ِمن ذّرِ

__________________ 
 .«كعظر»( اللسان والتكملة ا يف مادة 1)
 .28( سورة ا ديد اآية 2)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح ا ونسبه يف األساس جلرير.3)
 .187/  5واللسان والصحاح واألساس وعجزه يف املقايي   168( ديوانه ط بريوت ص 4)
 والبيت يف اللسان والتهذيب بدون نسبة. 452ديوانه ص ( جلرير ا 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 وصدره فيه : 40/  1( ديوان اهلذليا 7)

 تزودها من أهر مصٍر وَغزّةٍ 
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َعان ا فَدعاهُ  ه كنـح ي  يف شــرحِح الد الِئر ا قيَر : بُِعَث إىل َمِلِك الح انِ  وقيَر : هو زََكراي ا أَقحواٌ  ذََكَرها الفاســِ  َكَفرَ و  إىل اإلميح
 .ابلَكَفالةِ  له ابجلن ِة وَكَتَب له

رون في اسِمه فقيَل : هو بَِشيُر بُن أَيوب بَعَثَه هللاُ َرُسوالً و  بْعَد أَيوب ، وكان َمقَامه قاَل الثَّعالبيُّ في الُمضاِف والَمْنسوِب : اْختَلََف الُمفَّسِ

أَْعماِل نَابلس ، َذَكَره الَمِلُك الُمَؤيِّد صاِحب َحَماة ؛ وقيَل : كان عْبداً صاِلحاً ذُِكَر مع األَْنبياِء ، ألَنَّ حارس ِمن  َكفل بالشاِم وقبُره في قَْريةِ 

تِه ؛ وقيَل : اْسُمه إلياس ، وقيَل : ِعْين تَبيّاً ، َحَكاه في سبْ  تََكفَّلَ  يوشُع ؛ وقيَل : َزَكريا ؛ وقيَل : حزقيل ، ألَنَّه ِعْلَمه كِعْلِمِهم واألْكثَر على نبوَّ

 ، انتََهى. معالِم التَّْنِزيِل عن الَحَسِن وُمقاتِل

ي به ألَنَّه  .كالِكْفل ؛ وقيَل : ألَنَّه كان يَْلبَس ِكساءً  َكفَل بمائَِة رْكعٍَة كّل يوٍم فََوفَى بَما َكفَل وقيَل : ُسّمِ

اُج : ألَنَّه جَّ تِه فقاَم بما يجُب فيهم ؛ وقيَل :بأْمِر نبّيٍ في أُ  تََكفَّل وقاَل الزَّ  بعََمِل رجٍل صاِلحٍ فقاَم به. تكفَّلَ  مَّ

 لليسع بِصياِم النَّهار وقياِم اللَّْيل وأَْن ال يَْغضب. لتََكفِّله وقاَل الفاِسيُّ في شْرحِ الدَّالئِل : ومْعناه ذُو الحّظِ ِمن هللِا تعالَى ؛ وقيَل :

في حِدْيِث آَخر : و .اليَتِيم كهاتَْين في الجنِّة ، وأََشاَر بالسَّبَّابِة والوْسَطى كافِلُ و الحِديُث أَنا ساناً أَي يَعُولُه ؛ ومنهإن يكفلُ  : العائِلُ  الكافِلُ و

ابُّ » َج أُّمه. كافِلٌ  الرَّ  ، أَي بِنَفقِة اليَتِيم حْين تزوَّ

تَْكِفيالً ، وبه قََرأَ  كفَّلَهُ و ، وهي قِراَءةٌ غْيِر الُكْوفِيِّين ، والمْعنَى ضمن الِقياَم بأَْمِرها. (1)« َزَكريا َكفَلَهاو ، ومنه قولُه تعالَى : َكفَلَه قدو

نها إيَّاه حتى َكفَلَ  الُكوفِيُّون اآليِة أَي  بحَضانَتِها. تَكفَّل هللاُ َزَكريّا إيَّاها أَي َضمَّ

يامَ  الذي الذي ال يأُْكُل ، أَو : الكافِلُ و اُء في نواِدِره ، والَجْمعُ  يَِصُل الّصِ : واَصَل الصَّوَم ، قاَل القطاميُّ  ُكفوالً و َكفَل َكْفالً و ُكفَّلٌ  ، قالَهُ الفرَّ

 يَِصُف إبِالً بقلَِّة الشْرِب :

ا  ــــــــــــــاِض كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ  ي قــــــــــــــاِر ا ــــــــــــــِ َن أَبعــــــــــــــح ذح ــــــــــــــُ ــــــــــــــل  ي

بــحـــــــتح وهــي       رُ نســـــــــــــــــــــاُء الــن صـــــــــــــــــــــار  َأصــــــــــــــــح فـــــــ  (2)كــُ
 

  
اغانيُّ ؛ َجعََل على نَْفِسه أَن ال يَتََكلََّم في صياِمهِ أَو الذي   كُركَّعٍ. ُكفَّلٌ  ج ، نَقَلَه الصَّ

اِمُن كالَكِفيلِ  : الكافِلُ و  بالَماِل : أَي َضِمنَه. َكفَلو الَمال ، َكفَل ؛ يقاُل : الضَّ

 َكِفيلٌ  ، واألُْنثَى َكِفيلٍ  هو َجْمعُ  ُكفَالءُ و ، كافِلٍ  ، كُركَّعٍ هو َجْمعُ  ُكفَّلٌ  ج وَضِمْيٌن وضاِمٌن بمْعنًى واِحٍد ، كافِلٌ و َكِفيلٌ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

ً  َكِفيلٌ  يقاُل في الَجْمعو أَْيضاً.  ، كما قيَل في الَجْمعِ َصِديٌق. أَْيضا

ُجِل ، كَضَرَب ونََصَر وَكُرَم وَعِلَم  َكفَلَ  قدو  َزَكريَّا ؛ بكسِر الفاِء. َكِفلَهاو ءَ ، وَذَكَر األَْخفَُش أنَّه قُِرى َكفالَةً و ُكفوالً و َكْفالً  ،بالرَّ

 بَدْيِن َغِريِمِه تكفُّالً ُكلّه َضمنِه. تََكفَّلَ و

نَهُ  : َكفَّلَهُ تَْكِفيالً و إيَّاهُ  أَْكفَلَهو  إيَّاهُ. َضمَّ

ْنته إيَّاه ، إْكفاالً  الَ فالناً المَ  أَْكفَْلت وقاَل أَبو َزْيٍد : َأْكِفْلِنيها َوَعزَّين يف ) ِمثْلُه ؛ وقْولُه تعالَى : التّْكِفيلُ و ، َكْفالً و ُكفُوالً  هو به َكفَلو إذا ضمَّ
 .(3) (اخلِْطابِ 

اُج مْعناه : اْجعَْلني أَنا جَّ  وانزل أَْنَت عنها. أَْكفُلُها قاَل الزَّ

 ، عن ابن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْنَشَد لِخَداش بِن ُزَهْير : الُمعاقُِد الُمعاِهدُ  هو أَْيضاً :و : الُمجاِوُر الُمحاِلُف ؛ الُمكافِلُ و

هــــــــم  ثــــــــَ ــــــــح رحَع غــــــــيـ ــــــــَ ُث مل يـ يــــــــح  إذا مــــــــا َأصــــــــــــــــــــــاَب الــــــــغــــــــَ

رِم َأو      ــــــــــــنــــــــــــاس إال   ــــــــــــُح رمــــــــــــن ال كــــــــــــافــــــــــــِ (4)مــــــــــــُ
 

  
 من هذا أُِخَذ. الَكِفيلُ و : الُمعاقُِد الُمحاِلُف ، الُمكافِلُ و الُمْحرُم : الُمساِلُم ،

هُ  إذا بكذا اْكتَفَلَ  من المجاِز :و  أَي َجعَلَه َوَراَءه ، قالَهُ أَبو الدُّقَْيش. َكفَلَهُ  َوالَّ
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 السابُِق بالُمَصلِّي ِمن ذِلَك. اْكتَفَلَ و بالَجبَِل وبالواِدي أَي ُجْزناه وَجعَْلناه ِمن َوَرائِنا ؛ اْكتَفَْلنا وتقولُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْيعَة والذََّهاب ،بالشي تََكفَّلَ   ِء أَْلَزَمه نَْفَسه وأَزاَل عنه الضَّ

__________________ 
 ابلتشديد. (فََّلهاوَكَ ) والقراءة 37( آ  عمران اآية 1)
 والصحاح والتهذيب. 188/  5واللسان واألساس واملقايي   32( ديوانه ص 2)
 .23( سورة ص اآية 3)
 .«فإن ينصروا» ويرو  :« فإن مل ميطروا ابلغيث»( اللسان والتهذيب والتكملة وفيها : 4)
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 لر اِكب ِمن َخلحِفه.وهو ما حَيحفة ا الِكفحر عن ابِن األنحبارِّي ا قاَ  : مبحخوٌذ ِمن
 أَي َمْرَكبُه وَمْقعُده ، أَي لما يكوُن في الثّْلمِة ِمن األْوساخِ. «الشَّْيطان ِكْفل ال تَْشرب ِمن ثُْلمة اإلناِء وال ُعْرَوته فإنَّها»في حِدْيث إْبراهيم : و

 ِمن األَْكِسيَِة ، عن ابِن األْعَرابّيِ. الِكْفل أَي ُمْكتَفَل : َجْمعُ  الَمكافِلُ و

، يْعنِي َرُسول هللِا ،  «الَمْكفُوِلين وأَْنَت خيرُ »في حِدْيث َوْفد َهَواِزن : و بالضِم ؛ الُكفُولةُ  : الذي ال يثبُُت على َظْهِر الدابَِّة ؛ واالسمُ  الَكِفيلُ و

 ْرِضَع وُربَِّي حتى نََشأَ.في ِصغَِره وأُ  ُكِفل من َخْير أَي ، وسلمعليههللاصلى

ويقاُل : َجاَء ُمتََكفِّالً ِحماراً إذا َحلَّق  .«ُمتََكفِّالن على بَِعيرٍ »الحِدْيث :  البَعيَر ِمثْل اْكتَفَلَه إذا أََداَر َحْول َسناِمِه ِكَساًء ثم َرِكبَه ؛ ومنه تََكفَّلَ و

 ثَْوباً على َظْهره وَرِكبَه.

 لم يصب َغداًء وال عشاًء.وباَت كافِالً : إذا 

 كفوالً : أََكَل ُخْبزاً كْفتاً أَي بغيِر إَداٍم. كفلَ  وقد

 ورأَْيته ِكْفالً لفالٍن ، بالكسِر ، أَي َرِديفاً.

 أَي القائُِم به ، وهو مجاٌز. كافِلَه به : اْرتََدفَه وَجعَلَنِي اْكتَفَلَ و

 حارس ِمن قَُرى نَابلس. كفلو

 ّم : اسٌم لجميعِ األجزاِء.بالضَّ  الُكلُّ  : [كلل]

 للذََّكِر واألُْنثَى. ُمْنَطِلقَة ، ُكلّهنَّ و ُمْنطِلق ُكلُّهم ونَصُّ المْحَكِم : يَْجَمُع األْجزاَء ، يقاُل :

حاحِ : ةً وعلى المْعنَى أُْخَرى ؛  ُكلٌّ و َحَضر ُكلٌّ  لْفِظِه واِحٌد وَمْعنَاهُ الَجْمُع ، فعلى هذا تقوُل : كلُّ  وفي العُبَاِب والّصِ َحَضروا ، على اللَّْفِظ َمرَّ

 .(2) (ُكل  َلُه قانُِتونَ )؛ وقاَل جلَّ وَعزَّ :  (1) (ُقْل ُكل  يَ ْعَمُل َعلى شاِكَلِتهِ )قاَل هللاُ تعالَى : 

 قاَل شْيُخنا. أَْنَكَره الُمَحقِّقُون وقالُوا إنَّه َوقََع في َكالِم بعِضهم ازدواجاً فال يثبُُت لُغَة. امرأَةٍ. ُكلَّةُ و رُجلٍ  كلُّ  أَو يقاُل :

 ، وهذه َحَكاها ِسْيبََوْيه. ُمْنَطِلقَةٌ  ُكلَّتُهنَّ و ُمْنَطِلٌق. ُكلُُّهنَّ و

يرافي : إنَّما إليه  ُكلُّها ِء ؛ فكما َجاَز أن يَُضاَف الجزُء إلى الُجْملِة َجاَز أن تُضاَف األَجزاءُ باَرةٌ عن أَْجزاِء الشيع الكلُّ  وقاَل أَبو بكِر بُن الّسِ

ا قْولُه تعالى :  ، فَمْحموٌل على المْعنَى ُدْون اللّْفِظ ، وكأنَّه إنَّما حمَل عليه هنا ألَنَّ  (ُكل  َلُه قانُِتونَ ) ، و (3) (وَُكل  أَتَ ْوُه داِخرِينَ )، فأمَّ

ا لم تَُضْف إلى جماَعٍة ُعّوِض ِمن ذِلَك ذكُر الجماَعِة في الخبِر ، أاَل تََرى أَنَّه لو قاَل  : له قانٌِت ، لم يُكْن فيه لَْفظ ُكالًّ فيه غيُر مضافٍَة ، فلمَّ

ا قاَل ُسْبحانه : ول ؟الَجْمع البتَّة ، فجاَء بلَْفِظ الجماَعِة ُمضافاً إليها ، اْستَْغنى عن ذكِر الجماَعِة في  * (وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقياَمِة فَ ْرداً )مَّ

د فتُ  ُكلٌّ  تَقَعُ  وفي التَّْهِذيِب : قاَل الَهْيثم فيَما أَفاَدني عنه المْنذرّي : ؟الخبرِ  ي مْعنَى الجماَعِة كقَْوِلهم : ماعلى اسٍم َمْنكوٍر موحَّ بَْيضاء  ُكلُّ  َؤّدِ

 َسْوداء تَْمرةً. ُكلُّ  َشْحمةً ، وال

ا كانت  بُكلِّهم ، وعن تَْوكيِده (4) (َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعونَ )وُسئَِل أَْحمُد بُن يَْحيَى عن قْوِله تعالَى :  ثم بأَْجمعون فقاَل : لمَّ

ةً تَْوكيداً َجاَء بالتَّْوكيِد الذي ال يكوُن إالَّ تَْوكيداً َحْسب. (ُكلُُّهمْ ) ةً اْسماً ، وَمرَّ  تَْحتَِمل َشْيئَْين تكوُن َمرَّ

ُد عنها فقاَل : َجاَء بقَْوِله  الْحتََمَل أَْن يكوَن  (ُكلُُّهمْ )فقاَل : لو جاَءْت  ؟(َأمْجَُعونَ )إلحاَطِة األَْجزاِء ، فقيَل : له ف  (ُكلُُّهمْ )وُسئَِل المبّرِ

لإلحاَطِة وَدَخلَْت  (ُكلُُّهمْ )في وْقٍت واِحٍد فَدَخلَت  ُكلّهم لتدلَّ أَنَّ السُّجوَد كاَن منهم (َأمْجَُعونَ )في أَْوقات ُمْختِلفات ، فجاَءْت  ُكلّهم َسَجدوا

 لُسْرعِة الطَّاعِة. (َأمْجَُعونَ )
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ين بن الّسبكي ه : لَْفظهُ  ُكلّ  ِرَسالةَ ُمْستَِقلَّة في مباِحِث : قْلُت : وللشيخِ تَقّي الّدِ  ُكلّ  وما عليه يدلُّ ، وهي عْنِدي ، وحاِصُل ما َذَكَر فيها ما نَصُّ

 ً ا أْن تُضاَف لَْفظا  إذا لم تَقَْع تابِعَةً فإمَّ

__________________ 
 .84( سورة اإلسراء اآية 1)
 .116( سورة البقرة اآية 2)
 .87اآية ( النمر 3)
 .95سورة مرمي : اآية  (*)
 .30( سورة ا جر اآية 4)
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 وإم ا َأن ُ َر د ا وإذا ُأِضيـحَفت فإم ا إىل َنِكرٍة وإم ا إىل َمعحرفٍة :
ل : أن تَُضاَف إلى نَِكرةٍ فيَتَعَيّن اْعتبار المْعنَى فيَما لها ِمن َضِميٍر وغيِره ، والُمَراد باْعتِب ار المْعنَى أْن يكوَن على َحَسِب القسُم األوَّ

إن كان ُمَؤنَّثاً فُمَؤنَّث ؛ ثم الُمَضاف إليه إْن كاَن ُمْفرداً فَُمْفرد ، وإن كان ُمثَنَّى فُمثَنّى ، وإن كان َجْمعاً فَجْمع ، وإن كان ُمَذكراً فمَذكَّر ، و

 أَْوَرَد لذِلَك ، شواِهد من َكالِم الشُّعراِء.

وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقياَمِة ) ن تُضاَف لَْفظاً إلى َمْعرفٍة فقد َكثُر إضافَته إلى ضميِر الَجْمعِ والَخبَر عنه ُمْفرد كقَْوِله تعالَى :والقسُم الثاني : أ
قائَِمات ، وإن كان َمْوجوداً في تَْمثيِل  ُكلّهنَّ  يَقُوُمون وال ُكلّهم ونقَل عن شيِخه أَبي َحيَّان قاَل : وال يَكاُد يُوجُد في لساِن العََربِ  (1) (فَ ْرداً 

اةِ.  َكثِيٍر ِمن النُّحَّ

اجِ : أنَّ ُكالًّ ال يَقَُع على واِحٍد في مْعنَى الَجْمعِ إالَّ وذِلَك الواِحُد نَِكَرة وهذا يَْقتَِضي  إلى الُمْفرد  ُكلّ  اْمتِناع إضافَةونقَل عن ابِن السَّرَّ

ف باألَلف والالِم ال  تي يُراُد بها العَُموم.الُمعَرَّ

د عن اإلَضافَِة لَْفظاً فيجوُز الَوْجهان ، قاَل تعالَى :   .(2) (ُكل  يف فَ َلك  َيْسَبُحونَ ) ؛ و (وَُكل  أَتَ ْوُه داِخرِينَ )والقسُم الثاِلُث : أَن تََجرَّ

إنَّ اإلْفراَد على اللّْفِظ والَجْمع على المْعنَى ، وهذا يدلُّ على أَنَّهم قَدَّروا الُمضاَف إليه الَمْحذوف في  وقاَل ابُن ماِلٍك وغيُره ِمن النُّحاةِ هنا :

الَحْذف ُمخاِلفَةً لحالَِة اإلثْباِت. قاَل : ومن لطيِف  ، وتكوُن حالَةُ  ُكلّ  الَمْوِضعَْين َجْمعاً ، فتاَرةً ُروِعي كما إذا صّرَح به ، وتاَرةً ُروِعي لَْفظ

اتِه إن كانت نَِكرةً ، أَنَّها لالْستِْغراق َسَواء كانت للتَّأْكيِد أَم ال ، واالْستِْغراُق إلْجَزاء ما َدَخلَْت عليه إن كانت َمْعرفَةً ، ولجْزئِيَّ  ُكلّ  القَْول في

َمَرْرت. ويقبُح أَن تقوَل :  بكلٍّ و يقُوُم ، وُكالًّ َضَرْبت ، ُكلّ  فَِة أن تكون في َصْدِر الَكالِم كقْوِلَك :وفي أَْحَكاِمها إذا قُِطعَت عن اإلضا

. بكلٍّ  َضَرْبت ُكالًّ وَمَرْرت  ، قالَهُ الّسهيليُّ

ْين ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، ومحلُّه ُمَصنَّفات   اإلَحاَطةُ بالَجِميعِ ، ُكلّ  النَّْحو. وقاَل ابُن األثيِر : َمْوِضعُ فهذا ما اْختََصْرت من َكالِم الشيخِ تَقّي الّدِ

ذِلَك أَي بَْعضه  ُكلُّ  فقاَل : ؟بِأَْمرك هذاأَ  حيَن ُدِخَل عليه فقيَل له : عنههللارضيقَْوُل ُعثْمان ،  وعليه ُحِمل بمْعنَى بعٍض  اْستِْعمالُه وقد َجاءَ 

اجِز : ؛ عن أَْمِري وبَْعضه بغيِر أَْمِري  قاَل : ومنه قَْوُل الرَّ

ييف  رحعــــــــــــــــــِ ا مــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــوهلــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــتح ل  قــــــــــــــــــال

رِي       ُه الـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــ  ريح َواَء خـــــــــــــــــــــــَ  إن  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 (3)ذا  يَفَعر الَوِصي   ُكر  و 

 ِضدٌّ. أَي قد يَْفعَل وقد ال يَْفعَل فهو

قاَل : وقد أَْوَرَد بعَض ذِلَك  (5) (ء  ُأوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشيْ ) ، و (4) (الثََّمراتِ ُكِلي ِمْن ُكلِّ ) ـقاَل شْيُخنَا : وَجعَلوا منه أَْيضاً قَْولَه تعالَى : ف

 الفيومي في ِمْصباِحِه وأَشاَر إليه ابُن السَّيِّد في االْنصاِف.

ِم وهو جائزٌ لم يَِجيو ، وبعٌض َمْعِرفتانِ  كلٌّ  يقاُل :و ى اإلضافَِة أََضْفت أو لم تُِضْف ، هذا نَصُّ ألنَّ فيهما مْعنَ  ْء عن العََرٍب باألَِلِف والالَّ

حاحِ.  الجْوَهِرّي في الّصِ

، فأَْنَكره أََشّد اإلْنَكاِر  الُكلِّ  ن تَْركِ وفي العُبَاِب : قاَل أَبو حاتٍِم : قْلُت لألْصَمِعّيِ في كتاِب ابِن الُمقَفَّع الِعْلُم َكثيٌر ولكن أَْخذ البَْعِض أَْولَى مِ 

ألنّهما َمْعرفةٌ بغيِر أَِلٍف والٍم. قاَل أَبو حاتٍِم : وقد اْستَْعَملَه الناُس حتى ِسْيبََوْيه واألَْخفَش في  كلٍّ و ُف والالُم ال تَْدُخالن في بعٍض وقاَل : األلِ 

اةِ َعْصِره ، وقد كتابَْيِهما لقلَِّة ِعْلمهما بهذا النَّْحِو فاْجتَنِب ذِلَك فإنَّه ليَس ِمن َكالِم العََرِب. وكاَن ابُن َدرَ  ُز ذِلَك فخالَفَهُ َجِميُع نُحَّ ْستََوْيه يَُجّوِ

رين يقوُل فيهما مْعنَى اإلْضافَِة أَْضفت أَو لم تُِضْف.« ب ع ض»ذُِكَر في   قاَل : والذي يسامُح ذِلَك من الُمتَأَّخِ

جعلَه غايَة كقْبل وبَْعد ،  ُكلّ  َب إليه محمُد بُن الَوليِد من َجَواِز َحْذف تَْنوينقاَل شْيخنا : نَْقالً عن أَبي َحيَّان قاَل : ومن َغريِب الَمْنقوِل ما َذهَ 

ْت بِعلّة لْيَسْت في غيِرها ، وفيه َكال  ٌم في همعِ الَهَوامع.َحَكاه عنه أَبو َجْعفٍر النَّحاس ، وأَْنَكَر َعلَْيِه ُسلَْيمان ، ألنَّ الظُّروَف خصَّ

__________________ 
 .95مي اآية ( مر 1)
 .33( األنبياء اآية 2)



14707 

 

 ( اللسان.3)
 «.ُثَّ ُكِلي» ويف اآية 69( سورة النحر اآية 4)
 .23( سورة النمر اآية 5)
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 ِمن الِخَصاِل. (1) بَلََغ الغايَةَ فيما يَِصفُه به قد التَّناِهي وأَنَّه بذِلكَ  المرادُ  ، قاَل : العاِلمِ  ُكلُّ  هو العاِلمُ  َحَكى ِسْيبََوْيه :و

ينِ  ، الَكلُّ و ّكِ  أَْيضاً. السَّيفِ  قَفاو الذي ليَس بحاّدِ ؛ بالفتحِ : قَفا الّسِ

ْنُم. أَْيضاً :و الَوِكيُل ؛ الَكلُّ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :و  الصَّ

نَم الذي عبَُدوه وهو  (2) (َرَب هللاُ َمَثاًل َعْبدًا مَمُْلوكاً ضَ )قاَل األْزَهِريُّ : أََراَد بذِلَك قَْولَه تعالَى :  ال يَ ْقِدُر َعلى )، َضَربَه َمثاَلً للصَّ
لُه ِمن مكاٍن إلى مكاٍن ، فقاَل هللاُ تعالَى :  (ُهَو َكل  َعلى َمْوالهُ )ف  (ء  َشيْ  نَمُ  (َهْل َيْسَتِوي)ألنَّه يَْحِملُه إذا َظعَن فيُحّوِ اْستِْفهاٌم  ؟هذا الصَّ

نَم وا بَْين الصَّ  وبَْين الخاِلِق ، جلَّ َجاللَه. الَكلِّ  َمْعناه التَّْوبيخ كأَنَّه قاَل : ال تَسؤُّ

 عنه أَي نَبَا وَضعُف. َكلَّ  ، واألْصُل ُمن الُمصيبَةُ تَْحُدثُ  أَْيضاً :و

 ، عن ابِن األْعَرابّيِ ، وأْنَشَد : اليتيمُ  أَْيضاً :و

وٌ  ملـــــــــــاِ   رِّ َأكـــــــــــُ ـــــــــــكـــــــــــَ ه  ال ـــــــــــِ ـــــــــــاب ب َر شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح ب ـــــــــــَ  قـ

ُم      ظـــــــــح رِّ إذا كـــــــــان عـــــــــَ ديـــــــــِد  الـــــــــكـــــــــَ (3)غـــــــــرَي شـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 الثقيُل ال خيَر فيه. أَْيضاً :و

 أَي صاِحُب الِعياِل. العَيِّلُ  أَْيضاً :و

َر قَْولُه تعالَى :  الِعياُل والثِْقلُ  أَْيضاً :و  .«َمْن تَرك َكالًّ فَإلَيَّ وعليَّ »الحِدْيث :  ؛ ومنه (4) (َوُهَو َكل  َعلى َمْوالهُ )على صاِحبِه ، وبه فُّسِ

ما  كلِّ  أَي الثِّْقل ِمن «الَكلَّ  َكالَّ إنَّك تَْحِمل»ي حِدْيث البَُخاِري : فو أَي ِعيالُكم وما لم تُِطيقُوه. «َكلُّكم وال يُوَكل»في حِدْيث َطْهفة : و

 يُتََكلَّف.

ي عن نَْفَطَوْيه في قْوِله تعالَى :   ُكلولٌ  على : ج ، قاَل : هو أَُسْيُد بُن أَبي العيِص وهو األَْبكم ؛ وُربَّما (َوُهَو َكل  َعلى َمْوالهُ )ونَقََل ابُن بَّرِ

. من ال َولََد له وال واِلدَ  أَْيضاً :و ، األَخيَرةُ عن اللْحيانيّ  الَكاَللَةِ و كالَكاللِ  اإلْعياءُ  : الَكلُّ و  ، في الرجاِل والنّساِء.، بالضمِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ُجلُ  َكلَّ  قدو  أَي في الَمْعنَيْين. فيهما يَِكلُّ  الرَّ

،  ُكلوالً و ُكلولَةً و َكاللَةً و ، بالكسِر ، ِكلَّةً و (6) يَِكلُّ َكالًّ  ِء الَحِديِد ؛ وفي بعِض النسخِ : وغيُرُهما ،من الشي (5) البََصُر والسَّيُف وغيُره َكلَّ و

ِهما ، ي في : لم يَْقَطعْ  َكلٌّ و َكليلٌ  فهو ، َكلََّل تَْكليالً و بضّمِ  قَْوَل ساِعَدةَ : الُكلولِ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 (7) الُكُلو ُ ِلَشانِيك الضر اعُة و 
اح : الِكلَّة قاَل : وشاِهدُ  رمَّ  قَْوُل الّطِ

 وُخشوع ِكل ةٌ ُذو الَبثِّ فيه  و 
 .َكِليالً  فما ِزْلت أََرى َحدَّهم»في حِدْيث ُحنَْين : و

 السيُف الذي ال َحدَّ له. الَكِليلُ  وقاَل اللّْيُث :

 اللّساِن. َكليلُ  فهو ِكلَّةً و َكاللَةً  يَِكلُّ  لسانُه َكلَّ و

، وكذِلَك اللّساُن ، وقاَل اللّْحيانيُّ : ُكلُّها سواٌء في الِفْعل  البُكاءُ  أََكلَّهُ و البََصرِ  َكِليلُ  ولم يحقِِّق الَمْنُظور فهو نَبَا : يَِكلُّ ُكلوالً  بََصُره َكلَّ و

 والَمْصدر.

ا قيَل :و الرُجُل َكاللةً. َكلَّ  ، وقد الَكلُّ  ، وكذِلكَ  ال َولََد له وال واِلدَ  (8) : َمنْ  الَكاللَةُ و  .َكاللَةٌ  ، فهو ما لم يكْن من النََّسِب لَحًّ
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ي َكاللةً. الَكاللةِ  وقالوا هو ابُن َعمِّ   ، وابُن عّمِ َكاللٍة وَكاللةٌ ، وابن عّمِ

اح  ي الَكاللةُ وابُن َعّمِ َكاللٍة.: إذا لم يكْن ابن ال (9)وقاَل ابُن الجرَّ ا وكان رُجالً ِمن العَِشيَرة قالوا : هو ابُن َعّمِ  عَّمِ لحًّ

 وقاَل األَْزَهِريُّ : وهذا يدلُّ على أَنَّ العََصبة وإن بَعُدوا َكاللَةٌ.

__________________ 
 ( يف القاموس : َتِصُفه.1)
 .75( النحر اآية 2)
 والتهذيب.( اللسان 3)
 .76( النمر اآية 4)
 ( يف القاموس : وغري ا.5)
(6.  ( يف القاموس : يكّر ِكل ًة وَكالن
 يف شعر ساعدة بن جؤية وصدره : 211/  1( ديوان اهلذليا 7)

 أاَل قالت أمامة إذ رأتين
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : الر ُجُر.8)
 ويف التهذيب : أبو اجلراح.« ه : وقا  ابن اجلراح ا هكذا يف خطه ا ومثله يف اللسانقول»( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
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 ، كذا نَصُّ المْحَكِم. نََسبُهُ بنََسبَِك كابِن العَّمِ وِشبِههِ  تََكلَّلَ  َمن : الَكاللَةُ  أَو

حاحِ : ويقاُل : هو َمْصدر من فه كأَنَّه أَ  تََكلَّله وفي الّصِ ي النَّسُب أَي تََطرَّ َخَذ َطَرفَْيه. ِمن جهِة الَولَِد والَوالِد وليَس له منهما أَحٌد ، فُسّمِ

 بالَمْصدر.

ةُ لأُلمِّ  هم اإلْخوةُ لأُلّمِ ، وهو  ، بضِم الَهْمَزة والخاِء وتَْشديِد الواِو الَمْفتُوحة ، كذا في النسخِ ؛ والذي في المْحَكِم : قيَل : أَو هي اأُلُخوَّ

 العََرُب تقوُل : لم يَِرثْه َكاللَةً أَي لم يَِرثه عن ُعُرض بل عن قُْرب واْستِْحقاق ؛ قاَل الفََرْزدُق.الُمْستَْعمل ، و

اللـــــــــــــٍة  ك غـــــــــــــرَي كـــــــــــــَ لـــــــــــــح
ُ

نـــــــــــــاَة املـــــــــــــ تـــــــــــــم قـــــــــــــَ  ورِثـــــــــــــح

م      نـــــــاٍف عـــــــبـــــــِد ِشـــــــٍ  وهـــــــاشـــــــــــــــــــــِ يَنح مـــــــَ ـــــــح (1)عـــــــن اب
 

  
 النِّساِء في َمْوِضعَْين :قاَل األَْزَهِريُّ : َذَكَر هللاُ الَكاللَةَ في ُسوَرةِ 

ُهَما السُُّدسُ )أََحُدهما : قْولُه :  والَمْوضُع الثاني في  .(2) (َوِإْن كاَن رَُجل  يُوَرُث َكالَلًة َأِو اْمَرَأة  َوَلُه َأخ  َأْو ُأْخت  َفِلُكلِّ واِحد  ِمن ْ

،  (3) (يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكالَلِة ِإِن اْمُرؤ  َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلد  َوَلُه ُأْخت  فَ َلها ِنْصُف ما تَ َركَ َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل هللاُ )كتاِب هللِا قْولُه : 

تَين الثُّلُثين ، الَميُِّت ، ولألُخْ اآلية ؛ فَجعََل الَكاللَةَ هنا األُْخت لألَب واألُّمِ واإِلْخَوة لألَب واألُّمِ ، فَجعََل لألُْخت الواِحَدة نِْصَف ما تََرَك 

واحٍد  لكلِّ  ، وَجعََل لألَخ واألُْخت ِمن األُّمِ في اآليِة األُْولى ، الثُّلُث (ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُنْ ثَ َينْيِ )ولإِلْخَوة واألََخوات َجِميع الَماِل بَْينهم ، 

ةً على اإِلْخوة واألََخوات لألُّمِ واألَب ، وَدلَّ قَْوُل الشاِعِر منهما السُُّدس ، فبيََّن بِسياِق اآليَتَْين أَنَّ الَكاللَةَ تَْشتَمل  ةً ، ومرَّ على اإِلْخوة لألُّمِ مرَّ

 أَنَّ األَب ليَس بَكاللٍَة ، وأَنَّ سائَِر األَْولياِء ِمن العََصبة بْعَد الَولِد َكاللةٌ ، وهو قَْولُه :

رحء َأمحــــــــــــــــــــــــحَ  لــــــــــــــــــــــــه  َ
 فــــــــــــــــــــــــإن  َأاب املــــــــــــــــــــــــ

وحىَل الــــــــــــــكــــــــــــــَ و      ب مــــــــــــــَ غحضــــــــــــــــــــــــــــَ ِة ال يـــــــــــــــَ (4)اللــــــــــــــَ
 

  
ابات ، ال يَْغَضبوَن للَمْرء َغَضب أَراَد : أنَّ أَبا الَمْرء أَْغَضب له إذا ُظِلم ، وَمَوالي الَكاللَِة ، وهم اإِلْخوة واألَْعمام وبَنُو األْعمام وَسائِر القَرَ 

 األَب.

 ّيِ.، عن ابِن األَْعَراب بَنُو العَّمِ األَباِعدُ  الَكاَللَةُ : أَو

 وُحِكي عن أَْعرابّيٍ أَنَّه قاَل : مالي كثيٌر ويَِرثُني َكاللَةٌ ُمتَراخٍ نََسبُهم.

اِء قاَل : سموا َكاللَة الْستِداَرتِهم بنََسِب الَميِّت األَْقَرب ، فاألَْقَرب مَ  ما َخال الوالَد والولَدَ  الَكاللَةُ ِمن القََرابِة : أَو  ن، نَقَلَه األَْخفَش عن الفرَّ

ةً يقوُل : الَكاللَةُ َمْن َسقَط عنه َطَرفَاه ، وهما أَبوه وَولَده ، فَصاَر  تََكلله َكالًّ وَكاللَةً أَي ِعياالً على النََّسب إذا اْستَداَر به ، قاَل : وَسِمْعته مرَّ

 نه ، كذا في التّْهِذيِب.َسقَط ِمن الطََّرفَْين فَصاَر ِعياالً عليهم ؛ قاَل : َكتَْبته حْفظاً ع األَْصل ، يقوُل :

ُره  (5)، ونَصُّ اللّْحيانّي : َمن َوِرث معه اإِلْخوة ِمن العَّمِ  أَو هي من العََصبَِة َمْن َوِرَث منه اإلْخَوةُ لألُمِّ  وقد َسبََق قَِريباً عن األَْزَهِرّي ما يفّسِ

 ، فهذه أَْقواٌل َسْبعة في بَياِن مْعنَى الَكاللَِة.

 وَرَوى المْنذِريُّ بَسنَده عن أَبي ُعبَْيَدةَ أَنَّه قاَل : الَكاللَةُ َمن لم يَِرثه َولٌَد أَو أٌَب أَو أٌَخ ونَْحو ذِلَك.

ي : اعلم أَنَّ  ، هذا  (6)إذا لم يخلِّْف َولَداً وال والداً يَِرثاه  َكلٌّ  َكالًّ وَكاللَةً ، فهو يَِكلُّ  الَميِّت َكلَّ  الَكاللَةَ في األَْصل هي َمْصدروقاَل ابُن بَّرِ

ْصِل اْسماً للَحَدِث على َحّدِ قْوِلهم أَْصلُها ، قاَل : ثم قد تَقَُع الَكاللَةُ على العَْين ُدْون الحَدِث ، فتكوُن اسْماً للَميِّت الَمْوُروث ، وإن كانت في األ

 ؛ قاَل :أَي َمْخلوق هللِا ؛ قاَل وجاَز أَْن تكوَن اْسماً للَواِرث على حّدِ قْوِلهم : رُجٌل َعْدل أَي َعاِدل ، وماٌء َغْور أَي غائٌِر  (هذا َخْلُق هللاِ ): 

ل هو اْختِيار البَْصِريِّين ِمن أَنَّ الَكاللَةَ اسمٌ  للَمْوُروث ، قاَل : وعليه َجاَء التْفِسير في اآليِة : إِنَّ الَكاللَةَ الذي لم يخلِّف َولداً وال والداً  واألَوَّ

 فإذا َجعَْلتها للَميِّت كان اْنتِصابها في اآليِة على َوْجَهْين :

 يَس له َولٌَد وال َواِلٌد.أََحُدهما أَْن تكوَن َخبََر كان تْقِديُره : وإِن كاَن الَمْوُروث َكاللَةً أَي َكالًّ ل

__________________ 
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ةُ التي لْيَسْت ُمْفتقرةً إلى والَوْجه الثاني : أَن يكوَن اْنتِصابها على  الحاِل ِمن الضميِر في يُوَرث أَي يُوَرث وهو َكاللَةٌ ، وتكوُن كان هي التامَّ

إِن َوقََع أَو  ِله يُوَرث ، والتَّقديرُ خبٍَر ، قاَل : وال يصحُّ أَْن تكوَن الناقَِصةَ كما َذَكَره الحوفّي ألنَّ خبََرها ال يكوُن إالَّ الَكاللَة ، وال فَائِدة في قوْ 

أََحُدها أَْن يكوَن  ، وإِن َجعَْلتها للَحَدث ُدْون العَْين َجاَز اْنتِصابها على ثالثَِة أَْوجٍه : َكلَّ  َحَضر رُجٌل يموُت َكاللَةً أَي يُوَرث وهو َكاللَةٌ ، أَي

 ٍة كما قاَل الفََرْزدق :اْنتِصابُها على الَمْصدر على تْقديِر َحْذف ُمضاف تْقديُره يُوَرث ِوَراثَة َكاللَ 

ُلحك ال عن َكالَلٍة 
 (1)ورِثـحُتم قَناة امل
 أَي وِرثْتُموها ِوَراثَة قُْرب ال ِوراثَةَ بُْعد ؛ وقاَل عاِمُر بُن الطُّفَْيل :

اللــــــــــــٍة و  ٌر عــــــــــــن كــــــــــــَ ين عــــــــــــامــــــــــــِ تــــــــــــَ و دح  مــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــَ

و أبُمٍّ وال َأب      (2) !َأب ُ  َأنح َألـــــــــــــــــــحُ
  

 ابُن َعّمٍ َكاللةً أَي بَِعيد النََّسِب ، فإِذا أَراُدوا القُْرب قالوا : هو ابُن َعّمٍ ِدْنيَةً.ومنه قْولُهم : هو 

ً والَوْجه الثاني : أَن تكوَن الَكاللَةُ َمْصدراً واقِعاً َمْوقع الحاِل على حّدِ قَْوِلهم : َجاَء َزْيٌد َرْكضاً أَي راِكضاً ،  ي ِدْنيَةً أَي دانيا  ، وهو ابُن َعّمِ

ي َكاللَةً أَي بَِعيداً في النََّسِب.  وابُن عّمِ

 والَوْجه الثاِلُث : أَْن تكوَن َخبَر كان على تْقديِر َحْذِف ُمْضاف تْقِديُره : وإِن كاَن الَمْوُروث ذا َكاللٍَة.

 قاَل : فهذه َخْمَسة أَْوجٍه في نَصِب الَكاللَِة :

 أََحُدها : أَن تكوَن َخبََر كاَن.

 الثاني : أَْن تكوَن حاالً.

 الثاِلُث : أَْن تكوَن َمْصدراً على تْقديِر َحْذِف ُمْضاف.

ه الذي عليه أَْهل الرابُع : أَْن تكوَن َمْصدراً في َمْوِضعِ الحاِل. الخاِمُس : أَْن تكوَن َخبَر كاَن على تَْقديِر َحْذِف ُمْضاف ، فهذا هو الَوجْ 

وفَة ، أَْن تكوَن غَِة ، يْعنِي أَْن الَكاللةَ اسٌم للَمْوُروِث ُدْون الَواِرث ، قاَل : وقد أََجاَز قوٌم ِمن أَْهل اللُّغَِة ، وهم أَْهُل الكُ البَْصَرةِ والعُلَماء باللُّ 

وا في ذِلَك بأَْشياء منها قَِراَءة الَحَسن : وإِن كاَن َرُجل يُوِرث َكاللَْة  اِء ، فالَكاللَةُ على ظاِهِر هذه  (3)الَكاللَةُ اْسماً للَواِرث واْحتجُّ ، بكسِر الرَّ

 ً وا أَْيضا ة هذا الَوْجه  بقوِل جابِر إنه قاَل : يا َرُسول هللا إِنَّما يِرثنِي َكاللَة الِقَراَءة هي ورثةُ الَميِّت ، وهم اإِلْخوةُ لألُّمِ ، واْحتجُّ ، فإِذا ثَبََت حجَّ

ل ، وهو أَْن تكوَن َخبَر كان ويقدر َحْذف ُمضاف أَْيضاً على  (َكالَلةً )كاَن اْنتِصاُب  ِمثْل ما اْنتََصبَت في الَوْجِه الخاِمِس ِمن الَوْجه األَوَّ

ل ، تْقِديُره : وإِن كان رُجٌل يُوِرث ذا َكاللٍَة ، كما تقوُل : ذا قَرابٍَة ليَس فيهم َولٌَد وال َوالِ  ا َجعَْلتَه ٌد ، قاَل : وكذِلَك إِذليكوَن الثاني هو األَوَّ

ث َكاللَةً أَنَّ َمْفعولي يُوِرث حاالً ِمن الضَّميِر في يُورث تْقِديُره : ذا َكاللٍَة ، قاَل : وَذَهَب ابُن جنّيِ في قِراَءةِ َمْن قََرأَ يُوِرث َكاللَةً ويُو ّرِ

ث َمْحذُوفان أَي يُوِرث واِرثَه مالَه ، قاَل : فعَلَى هذا يَْبقى َكاللَة عل ى حاِلِه األُْولى التي َذَكْرتها ، فيكوُن نَْصبه على َخبَِر كاَن أَو على ويَُوّرِ

والظاِهُر أَنَّ الَكاللَةَ َمْصدٌر يَقَُع على الَواِرِث وعلى الَمْوُروِث ، والَمْصَدُر قد يَقَُع  الَمْصَدِر ، وتكوُن الَكاللَةُ للَمْوُروث ال للَواِرث ، قاَل :

 عُوِل أُْخَرى ، وهللاُ أَْعلم.للفاِعِل تاَرةً وللَمفْ 

ي ِذهابُ   الطََّرفَْين َكاللَةً. وقاَل ابُن األَثيِر : األَُب واالبُن َطَرفان للرُجِل فإِذا َماَت ولم يخلِّْفهما فقد َماَت عن ذهاِب َطَرفَْيه ، فُسّمِ

 عن بُلوغِ القَرابَِة الُمَماسَّة. َكلَّ  ال َواِلَد َواِلٍد أَيَواِلداً و (4)فالٌن َكاللَةً لم يَُكْن  َكلَّ  وفي األََساِس : وِمن المجاِز :

ُجلُ  َكلَّلَ و  فيه وَمَضى قُُدماً ولم يَِخم. في األَْمِر : َجدَّ  َكلَّلَ و بَمْضيَعٍَة : وِعيالَهُ  تَْكليالً : َذَهَب وتََرَك أَْهلَهُ  الرَّ

 ؛ وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : َحَمَل ولم يُْحِجمْ  : أَي تَْكليلَةً و تَْكليالً  السَّبُعُ  َكلَّلَ  ِمن المجاِز :و

__________________ 
 وقد تقدم. عن ابين مناف عبد ِش  وهاشم ( عجزه :1)
 واملثبت كرواية اللسان. فما سودتين عامر عن وراثةٍ  برواية : 28( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .12( النساء اآية 3)
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 .«قوله : مل يكن والداً وال والد والد هكذا يف خطه ا والذي يف األساس : إذا مل يكن ولداً وال والداً. ا ه»صرية : ( هبامش املطبوعة امل4)
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بح  َقضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ رحَ  الـــــــــــداِء عـــــــــــنـــــــــــه فـ َم عـــــــــــِ  َحســـــــــــــــــــــــــَ

ةَ      ــــــــَ ــــــــل ي ــــــــِ ل كــــــــح ــــــــَ بح  ت ــــــــَ ــــــــُث َوث ــــــــي ــــــــل ِث ِإذا ال ــــــــح ي ــــــــ  ــــــــل (1)ال
 

  
الذي يَْحِمل فال يَْرجع حتى يَقََع  الُمَكلِّلو وال يَُهلِّل ، قاَل : يَُكلِّل وإِنَّ النَّمرَ  (2) يَُكلِّلْ و األََسُد يَُهلِّلوَرَوى الُمْنذِريُّ عن أَبي الَهْيثم أَنَّه قاَل : 

 بِقْرنه ، والُمَهلِّل يَْحِمل على قِْرنِه ثم يُْحِجُم فيَْرجع.

، وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد لَجْهم بِن َسبَل  ِضدٌّ  أي فَما َكَذَب وما َجبَُن كأَنَّه َكلَّل ؛ يقاُل : َحَمَل فما َجبُنَ  بَمْعنَى َكلَّلَ  قد يكونُ و عن األْمِر : أَْحَجَم ، َكلَّلَ و

: 

رُ ال و  لـــــــــــــــِّ حـــــــــــــــٍة  ُأكـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِّ رحٍب جمـــــــــــــــَُ  عـــــــــــــــن حـــــــــــــــَ

ِم و      لـــــــــــَ ا ابلســـــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــِ لـــــــــــح دُِّر لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــُ (3)ال ُأخـــــــــــَ
 

  
 يأَتِي مْعنَاه قَِريباً. اإِلْكليلُ و ، َكلَّه ، وكذِلكَ  اإِلْكليلَ  فاُلناً : أَْلبََسهُ  َكلَّلَ و

اِء. الكالَّةُ  : الشَّْفَرةُ  الَكلَّةُ و  ، عن الفرَّ

ّم : التأْخيرُ  ، الُكلَّةُ و اءِ  بالضَّ  ، وقد ذُِكَر آنِفاً. الُكلِّ  تَأْنيثُ  أَيضاً :و كالكألةِ عن ابِن األَْعَرابّيِ والفرَّ

اِء ؛ يقاُل : باَت فالنٌ  بالكسِر : الحالَةُ  ، الِكلَّةُ و  سوٍء أَي بحالَِة ُسوٍء. بِكلَّةِ  عن الفرَّ

قيقُ  أَْيضاً :و تُْر الرَّ  يَُخاُط كالبَْيِت. الّسِ

 ، وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيد : َرقيٌق يُتََوقَّى به من البَعِوض ِمن ثَْوبٍ  ِغشاءٌ  في المْحَكِم : هوو

رِّ مــــــــــــن   ُة  كــــــــــــُ يــــــــــــ  ر  ِعصــــــــــــــــــــــــــِ ظــــــــــــِ فــــــــــــوٍف يــــــــــــُ   ــــــــــــَح

ــــــــــــــه       ةٌ روٌح عــــــــــــــلــــــــــــــي لــــــــــــــ  هــــــــــــــا  كــــــــــــــِ رامــــــــــــــُ (4)وقــــــــــــــِ
 

  
 .ِكلَلٌ  والَجْمُع :

ْوقَعةُ ، وهي الِكلَّةُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و  ، قاَل ُزَهْيُر : ُصوفَةً َحْمراُء في رأِْس الَهْوَدجِ  الصَّ

اطــــــــــــــًا عــــــــــــــتــــــــــــــاقــــــــــــــًا و و  ــــــــــــــح ــــــــــــــا أَل ةً عــــــــــــــال لــــــــــــــّ  كــــــــــــــِ

َدم و      نـــــــــــح ا لـــــــــــوُن عـــــــــــَ (5)راَد ا ـــــــــــواشــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــوهنـــــــــــُ
 

  
 على الِقياِس. أَكاليلُ  ج .(6) ِشْبهُ ِعصابٍَة تَُزيَُّن بالَجواِهرِ  أَْيضاً :و ، بالكسِر : التَّاُج ؛ اإِلْكليلُ و

؛ وهو على َوْجه االْستِعاَرةِ ؛ وقيَل :  «َوْجهه أَكاِليلُ  َدَخَل تَْبُرقُ » : وسلمعليههللاصلىفي حِديث عائَِشةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنها ، تِصفُه و

، يُريُد أَنَّ الغَْيم تَقَشَّع  «اإِلْكِليل فَنََظْرت إِلى المِدينَِة وإِنّها ِلفي ِمثْل»في حِديث االْستِْسقاء : و أَراَدْت نَواِحي َوْجهه وما أَحاَط به إِلى الَجبِْين.

 عنها واْستََدار بآفاقِها.

 أَْربَعةُ أَْنُجٍم ُمْصَطفٍَّة. ، وهو َمْنِزٌل للقََمرِ  : اإِلْكليلُ و

 ، ألَنَّه يطلُُع بِغُيُوبِها. اإِلْكِليلُ  رأُْس بُْرج العَْقرب ، وَرقيُب الثَُّريَّا ِمن األَْنواِء هو اإِلْكليلُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

 ، كما في العُبَاِب. تَراهُ كأَنَّ ِغشاًء أُْلبَِسه الذي السَّحابُ  أَْيضاً :و ما أَحاَط بالظُّفُِر من اللَّحمِ  : اإِلْكِليلُ و

كنِصِف دائَِرةٍ فيه بْزٌر  إِْكليلُ  ُغْصٍن منه كلِّ  الَمِلِك : نَْبتاِن أََحُدهما وَرقُهُ كَوَرِق الُحْلبَِة ورائَِحتُه كوَرِق التيِن ونَْوُرهُ أَْصفَُر في َطَرفِ  إِْكليلُ و

ِص وهي قُْضباٌن كثيَرةٌ تَْنبَِسُط على األَْرِض وَزْهُره  ، وهو الَمْعروُف بأَْقداحِ ُزبَْيدة. ِة َشْكالً ولَْونُه أَْصفَرُ كالُحْلبَ  وثانِيهما وَرقُه كَوَرِق الِحمَّ

َرةٌ وِكالُهما ُمَحلٌِّل ُمْنِضٌج ُملَيِّنٌ  أَكاِليلُ  ُغْصنٍ  كلِّ  أَْصفَُر وأَبيُض ، في ْلبَِة في الَمفاِصِل واألَْحشاِء.ِصغاٌر ُمَدوَّ   لألَْوَراِم الصُّ

ْرقَِة  إِْكِليلُ و والبَياِض ، وله ثَمٌر ُصْلٌب الَجبَِل : نَباٌت آَخُر وَرقُه َطويٌل َدقيٌق ُمتكاثٌِف ولَْونُه إِلى السَّواِد وعوُده َخِشٌن ُصْلٌب وَزْهُره بين الزُّ

ائَِحِة ُمِدرٌّ ُمَحلٌِّل ُمفَتٌِّح للسَُّدِد يَْنفَُع الَخفَقاَن والسُّ  إِذا َجفَّ تَناثََر منه بِْزٌر أََدقٌّ  يٌف َطيُِّب الرَّ  عاَل واإِلْستِْسقاَء.من الَخْرَدِل ، وَوَرقُه ُمرٌّ ِحّرِ

 واْستََداَر وأَْحَدَق ، وهو مجاٌز. به : أَحاطَ  تََكلَّلَ و

__________________ 
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 ( اللسان.1)
 ُيَكّلر.( التهذيب : أو 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 واللسان والتهذيب.« برواية : زوج عليه 166( البيت للبيد ا من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 4)
 وروايته : 76( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 5)

ٍة   عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــون أبلــــــــــــــــــــــاٍط عــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــاٍ  وكــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــّ

 وراٍد حــــــــــــــــواشـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــهــــــــــــــــِة الــــــــــــــــدمِ     

  

 ابجلوهر.( يف القاموس : 6)
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 َمْحفوفَةٌ بالنَّْوِر. أَي ُمَكلَّلَةٌ  َرْوَضةٌ  من المجاِز :و

ُجُل اْنِكالالً : اْنَكلَّ و  وتَبَسَّم ؛ قاَل األَْعَشى : َضِحكَ  الرَّ

ر  و  كـــــــــــــَ نـــــــــــــح ـــــــــــــَ ا  يـ ذاٍب كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ  رٍّ عـــــــــــــِ  عـــــــــــــن غـــــــــــــُ

م      نـــــــــــاعـــــــــــِ تـــــــــــَ ه مـــــــــــُ تـــــــــــُ ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ وان نـ حـــــــــــُ ـــــــــــح ىن أُق (1)جـــــــــــَ
 

  
ي لعَُمر بن   أَبي ربيعَةَ :وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ر  و  كـــــــــَ نـــــــــح ه  تــــــــــَ بـــــــــاتـــــــــُ يـــــــــٍت نـــــــــَ تـــــــــِ ٍب شـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــن عـــــــــذح

وِّر      ـــــــــــــَ نـ
ُ

وان املـــــــــــــ حـــــــــــــُ ـــــــــــــح ٌر كـــــــــــــاألُق (2)لـــــــــــــه ُأشـــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 ، عن اللَّْحيانّي. السَّْيُف : َذَهَب َحدُّه اْنَكلَّ و ذِلَك تَْبدو منه األْسناُن. كلُّ  ، اْنَكلَّ و ويقاُل : َكَشَر واْفتَرَّ 

 تَبَسََّم. ، إذا السَّحاُب عن البَْرقِ  اْنَكلَّ  من المجاِز :و

 ، وهذه عن ابِن األْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : كاكتَلَّ  ويقاُل : اْنِكالُل الغَْيم بالبَْرق : هو قْدُر ما يُِرْيك َسواُد الغَْيم من بياِضه.

مـــــــت  ـــــ  ل م فســـــــــــــــــــَ ـــــح ل نـــــــا ِإيـــــــِه ســـــــــــــــــــِ ـــــح ل ـــــقـــــُ نـــــــا ف َرضـــــــــــــــــــح  عـــــَ

ر  كــــــــمــــــــا      تــــــــَ مــــــــاُم الــــــــلــــــــوائــــــــحُ  اكــــــــح  (3) ابلــــــــرَبح  الــــــــغــــــــَ
  

 ، ومنه قَْوُل أَبي ذَُؤْيب : تََكلَّلَ و

ر لـــــــــــ  كـــــــــــَ لـــــــــــَ   تـــــــــــَ ـــــــــــح يـ مـــــــــــاِد فـــــــــــَبرحِض لـــــــــــَ  يف الـــــــــــغـــــــــــِ

ا      راجــــــــــــــَ فــــــــــــــِ ــــــــــــــُا لــــــــــــــه انــــــــــــــح (4)ثــــــــــــــالً  مــــــــــــــا أُب
 

  
ً  لََمعَ  نَْفُسه : البَْرقُ  اْنَكلَّ و ُجُل : أََكلَّ و َخفيفاً. لَْمعا  بعيُره. َكلَّ  الرَّ

ُجلُ  أََكلَّ و  ، كذا في الُمْحَكِم. البَعيَر : أَْعياهُ  الرَّ

ْدرُ  الَكْلكالُ و الَكْلَكلُ و ْوِر. هو ما بيَن التَّْرقَُّوتَْيِن ، أَو هو أَو ٍء ؛شي كلِّ  ِمن : الصَّ  باِطُن الزَّ

 قاَل الجْوَهِريُّ : وُربَّما َجاَء في َضُروَرةِ الشْعِر ُمَشدَّداً ، قاَل َمْنظوُر األَسِدّي :

ــــــــــــ  كــــــــــــَبن   واهــــــــــــا عــــــــــــل هــــــــــــح رِّ  مــــــــــــَ كــــــــــــَ ــــــــــــح ل ــــــــــــكــــــــــــَ  ال

ي      لـــــــــــــِّ ٍب ُيصـــــــــــــــــــــــــــَ يح راهـــــــــــــِ فـــــــــــــ  ُض كـــــــــــــَ (5)مـــــــــــــوقـــــــــــــِ
 

  
ي : الَمْعروفُ  اجِز : الَكْلَكال ، وإنَّما َجاءَ  الَكْلَكل وقاَل ابُن بَّرِ  في الشْعِر َضُروَرة في قْوِل الرَّ

ُت وقــــــــــد خــــــــــر ت عــــــــــلــــــــــ   ا ِ قــــــــــلــــــــــح كــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــكــــــــــَ  ال

اِ       ِت مـــــــــــــن جمـــــــــــــََ لـــــــــــــح (6)اي انقـــــــــــــجي مـــــــــــــا جـــــــــــــُ
 

  
 ِء القَْيِس في صفَِة لَْيل :، وقد يُْستعاُر لَما ليَس بجْسٍم كقَْوِل اْمِرى من الفََرِس ما بيَن َمْحِزمه إلى ما َمسَّ األرَض منه إذا َربَضَ  ْلَكلُ الكَ و

 (7) بَكلحَكرِ أَرحَدَف َأعحجازاً واَنَء و 
 وقالَْت أَْعرابيَّةٌ تَْرثي ابنَها :

ــــــــــــدهــــــــــــُر   ــــــــــــه ال ــــــــــــي قــــــــــــَ  عــــــــــــل ــــــــــــح هُ أَل ــــــــــــَ ل كــــــــــــَ ــــــــــــح ل  كــــــــــــَ

نح ذا يـــــــــــقـــــــــــوُم      رِ مـــــــــــَ كـــــــــــَ لـــــــــــح رِ  بـــــــــــكـــــــــــَ هـــــــــــح  (8) ؟الـــــــــــد 
  

ْرُب ؛ أَو ، الُكْلُكلُ و ُجُل الضَّ ّمِ ، وهي بهاءٍ  كالُكالِكلِ  مع ِشدَّةٍ ، القَصيُر الغَليظُ  هو كُهْدُهٍد : الرَّ  فيهما. ، بالضَّ

نُ و  ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : ؛ قاَل حميُد بُن ثْورٍ  (9) َجبَلٍ  : اسمُ  َكالَّ

ن  و  َ  مـــــــــــــــــِ نآنـــــــــــــــــَ ال  ا  كـــــــــــــــــَ ًا كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ   ِشـــــــــــــــــُّ

ا      ُروُدهــــــــَ ــــــــُ اَن بــــــــيــــــــٌ  بـ ن َغســــــــــــــــــــــ  يــــــــُب مــــــــِ (10)أَرَاكــــــــِ
 

  
كةً : الحالُ  الَكلَلُ و  ، كذا في الُمحيِط. كّلِ َكلَلٍ  ، يقاُل : الَحْمد هلِل على ، محرَّ
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__________________ 
 وروايته : 177( ديوانه ط بريوت ص 1)
 تضــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــك عـــــــــــــــن عـــــــــــــــّز الـــــــــــــــثـــــــــــــــنـــــــــــــــااي كـــــــــــــــبنـــــــــــــــه و 

 ذر  أقــــــــــــــــــحــــــــــــــــــوان نــــــــــــــــــبــــــــــــــــــتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــتــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــمُ     

  

 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.

 ( اللسان.2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 واللسان.« ال أُباُ »برواية :  164/  1( ديوان اهلذليا 4)
ألنه يصـــف مجاًل ال « مهواه»أحدها : أن الرواية :  واإلنشـــاد خمتر من جوه :قا  الصـــاغاين : « موضـــض»( اللســـان والصـــحاح والتكملة وفيها 5)

 والثاين : أن با املشطورين أربعة أبيات مشطورة ا وهي : انقة.
 يف غــــــــــــــــبــــــــــــــــش الصــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــح أو الــــــــــــــــتــــــــــــــــجــــــــــــــــلــــــــــــــــي 

 بــــــــــــــعــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــن لــــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــة املــــــــــــــخضـــــــــــــــــــــــــــر    

  

 مـــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــات ز  و 

  
 ال عــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــم وال قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ   

  

 .«يصّل »ال « ومصرِّ »يوضحه قوله : وموقعاً ا « موضض»ال « موقض»الرواية يف املشطور األخري والثالث : أن 

 ( اللسان.6)
 ( من معلقته ا وصدره :7)

 فقلُت له ملا متط  بصلبه
 ( اللسان.8)
 ( يف القاموس ابلضم منونة.9)
 والتكملة. 24( ديوانه ص 10)
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اُج :كالَكراِكِر ، قا الَكالِكُل : الَجماعاتُ و  َل العَجَّ

 (1)حىت حَيُل ون الر اب ابلَكالِكال 
، كما  عليه وسلَّم ، نَْفَسه عليه فلم يُِجْبهُ إلى ما أَرادَ  (2) َعَرَض النبيُّ ، صلَّى هللاُ تعالَى ، هو الذي ، كغُرابٍ  ُكاللٍ  ابُن عبِد يا ِليَل بِن عبدِ و

صاِحب اليََمِن قَْبل الثلثمائة ، َذَكَره الَهَمدانيُّ في األَْنساِب ، وكذِلَك أَبو األغّرِ  الُكالِليُّ  عُد بُن محمدِ في العُبَاِب ؛ وإلى عبِد ُكالٍل هذا نُِسَب أَسْ 

.  الُكالِليُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ر قْوُل األَْسود بن يَْعفُر :كَشِديٍد وِشدَ  َكِليلٍ  ، وهو الُمْعيي ، كجائِعٍ وِجياعٍ ، أَو َجْمع كالٍّ  ، بالكسِر : َجْمع الِكاللُ   اٍد ، وبهما فّسِ

واٍ   ٍن طـــــــــــــــــــِ جـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــَ  أَب ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاٍر ل

يــــــــــــــــــاٍب لــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــانــــــــــــــــــت  و      ــــــــــــــــــح الالأَن (3)كــــــــــــــــــِ
 

  
ءَ  قاَل الَجْوَهِريُّ : وناٌس يَْجعلُون فيه الريُح عن َعَمِلها  تَِكلُّ  ، على فَْعالء ، وال يْصرفُونَه ، والمْعنَى أَنَّه مْوِضعٌ  َكلَّ  البَْصَرة اْسماً ِمن َكالَّ

 في غيِر هذا المْوِضعِ ؛ قاَل ُرْؤبَة :

فـــــــــــــَ ح  اِع اخلـــــــــــــَ مـــــــــــــ  الِم لـــــــــــــَ ه اأَلعـــــــــــــح بـــــــــــــِ تـــــــــــــَ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــح

ر       َر ح  يــــــــــكــــــــــِ ــــــــــريــــــــــح مــــــــــن حــــــــــيــــــــــث اَنــــــــــحَ د ال  َوفــــــــــح

  
 أَي ذا قَراباٍت وهم عليَّ ِعياٌل. ُمِكالًّ  تِه َكالًّ عليه أَي ِعياالً. وأَْصبحتُ إذا صاَر َذوو قَرابَ  ُمِكالًّ  وأَْصبََح فالنٌ 

 الرُجُل ، بالضِم : إذا تَِعَب ؛ وأَْيضاً : إذا تََوكَّل ، عن ابِن األْعَرابّيِ. ُكلَّ و

ي عن ابِن َخالََوْيه. الَكلِّ  ورأْسُ   ، بالفتحِ : َرئِيس اليَُهود ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

 فالٌن فالناً : لم يُِطعه ؛ قاَل النابِغَةُ : َكلَّلَ و

ِ  مــــــــــا   َرتح تــــــــــلــــــــــوم وأَمــــــــــح كــــــــــَ تــــــــــهــــــــــابــــــــــَ لــــــــــح لــــــــــ   كــــــــــَ

ت بـــــــــذا  َأي  ضـــــــــــــــــــــــال  و      لـــــــــح لـــــــــَ (4)لـــــــــقـــــــــد ضـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .َمْكلولٌ  فهو َكلَّه بالَحَجاَرةِ : أَي َعلَْوته بها ؛ وكذِلكَ  َكلَْلتهُ و

واِمُع والِقباُب التي تُْبنى على القُبوِر ؛ وقيَل : هو َضْرب الِكلَل القُبور أَي َرْفعُها تُْبنى ِمثْل تَْكِليلِ  ونََهى عن عليها وهي  الِكلَّةِ  ، وهي الصَّ

 ِستْر مربٌَّع يْضَرُب على القُبوِر.

 ، وأَْنَشَد ابُن جنِّي : أَِكلَّةٍ  على اإِلْكليلُ  وقد يُْجَمعُ 

مح  ظـــــــــــِ نـــــــــــح ُد يــــــــــــَ َوالئـــــــــــِ ُح فـــــــــــالـــــــــــح  قـــــــــــد َدان الـــــــــــِفصـــــــــــــــــــــــــح

رَاعـــــــــــــــًا      ةَ َن ســـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــ  ل رحجـــــــــــــــاِن  َأكـــــــــــــــِ َ
(5)املـــــــــــــــ

 

  
ا ُحِذفَت الَهْمَزةُ وبَِقيَت الكاُف ساِكنَةً ، فُتَِحت فَصاَرت إلى  كأَِدلٍَّة. أَِكلَّةٍ  َكَدِليٍل ، فُجِمَع على َكِليلٍ  لمَّ

ٌع بالبَْرِق. ُمَكلَّلٌ  ْحفوٌف بِقَطع ِمن السَّحاِب كأَنَّه: مَ  ُمَكلَّل وَغمامٌ   بهنَّ ؛ وقيَل : ملمَّ

 على الناِس. َكلَّهُ  : قد َوَضعَ  ُمِكلٌّ  ويقاُل : ذئْبٌ 

 : ال يَْعُدو على أََحٍد. َكِليلٌ  وذئْبٌ 

 واْنَطلََق ُمِكالًّ : َذَهَب بَما ال يُباِلي بَما َوَراءه.

 ، وِجفاٌن ُمَكلَّالت ، وهو مجاٌز. (6)بالسَّويِق  ُمَكلَّلةٌ  وجْفنَةٌ 

،  260مان ، َماَت َسنَة وأَبو اإلصبع َشبيُب بُن حْفص بِن إْسماعيل بِن َكاللٍَة الَكاَلِليُّ بالفتحِ ، الهرّي ، َحدََّث عنه محمُد بُن موسى بِن النُّعْ 

 َضبََطه الحافُِظ.
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ي : َكالَّ َحْرف َرْدع و  َزْجر ؛ وقد تأْتي بمْعنَى ال ، كقَْوِل الجْعِدّي :وقاَل ابُن بَّرِ

هــــــــا  لــــــــِ وا الــــــــن ســــــــــــــــــــــاَء أَلهــــــــح لــــــــ  نــــــــا هلــــــــم : خــــــــَ  فــــــــقــــــــلــــــــح

لــــــــَ       نــــــــا هلــــــــم بـــــــــَ ال  فــــــــقــــــــلــــــــح (7)فــــــــقــــــــالــــــــوا لــــــــنــــــــا : كــــــــَ
 

  
 ْيضاً :فَكالَّ هنا بمْعنَى ال بَدِليِل قْوِله : فقْلنا لَُهم بَلَى ، وبَلَى ال تأْتي إالَّ بْعَد نَْفي ، وِمثْله قَْوله أَ 

تــــــــــاً  يــــــــــِّ ًا ومــــــــــَ يــــــــــّ هــــــــــاُ  الــــــــــنــــــــــاِس حــــــــــَ ش جــــــــــِ َريــــــــــح ــــــــــُ  قـ

َذُب      ذِّب َأكــــــــــح كــــــــــَ ُ
ال  فــــــــــاملــــــــــ (8)فــــــــــمــــــــــن قــــــــــاَ  كــــــــــَ

 

  
__________________ 

 ا ويف اللسان والتهذيب نسب للعجاج. 122( لي  للعجاج ا وهو يف أراجيز ر بة ص 1)
 ليست يف القاموس.« تعاىل»( لفظة 2)
 ( اللسان.3)
 التهذيب ا للنابغة اجلعدي.( اللسان 4)
 .253( اللسان وحباشيته : البيت  سان بن  بت من قصيدة يف مدح الغساسنة ا والبيت يف ديوان حسان ط بريوت ص 5)
 ( األساس : ابلس ديف.6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان.8)
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 .(1) (َربِّ َأهاَنِن ، َكاّل )وعلى هذا يْحَمل قَْولُه تعالَى : 

ْدع ِمن الوقاَل ابُن ا ، لِزياَدةِ الكاِف ؛ قاَل : وقد تَِرُد  ألَثيِر : َكالَّ َرْدع في الَكالِم وتَْنبِيه ، ومْعناَها اْنتَِه ال تَْفعل ، إالَّ أَنَّها آَكُد في النَّْفي والرَّ

َتِه لََنْسَفعاً اِبلّناِصَيةِ )بمْعنَى َحقًّاً كقْوِله تعالَى :  ؛ وقد َجَمَع اإلماُم أبو بكِر بُن األْنباِري أَْقساَمها وَمواِضعَها في باٍب  (2) (َكاّل لَِئْن ََلْ يَ ن ْ

 من كتابِِه الَوْقف واالْبتِداء.

.  وأَْحمُد بُن أَْسعِد الكالليُّ ِمن أَْهِل َجِزيَرة كمران ، فَِقيهٌ َذَكَره الخْزرجيَّ

ق بَْينهما بعُض أَْرباِب الَمعَاني وأَْوَضحوا الَكالَم في قوْ  : التَّمامُ  الَكمالُ  : [كمل] حاحِ وغيِره ؛ وقد فَرَّ ِله ، وهما ُمتَراِدفَان ، كما َوقََع في الّصِ

الَم فيها البهاُء السَّبكّي في َعُروس ؛ وبَسَّطه في الِعنَايَة ، وأَْوَسع الكَ  (3) (اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت )تعالَى : 

 األْفراح.

أَ منه أَْجزاُؤه كما َسيَأْتي ، وفيه ثالُث لُغاٍت : ؛ قاَل الجْوَهِريُّ والَكْسر أَْرَدُؤها. وزاَد ابُن  ، كنََصَر وَكُرَم وَعِلمَ  َكَملَ  وقيَل : التَّماُم الذي تََجزَّ

اغانيُّ ؛ِمثْل َضَرَب  َكَمَل يَْكِملُ  َعبَّاٍد :  ، وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه : َكُملَ  جاُؤوا به على َكميلٌ و كاِملٌ  َكماالً وُكموالً ، فَهو يْضِرب ، نَقَلَه الصَّ

ه بــــــــــــعــــــــــــد مــــــــــــا قــــــــــــد مضــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــ   عــــــــــــلــــــــــــ  أَن

يـــــــــــاًل      مـــــــــــِ وحاًل كـــــــــــَ ر حـــــــــــَ جـــــــــــح (4)ثـــــــــــالثـــــــــــون لـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــَ
 

  
 ، كحافٍِد وَحفََدةٍ. كاِمٍل َكَملَةٌ  وَجْمعُ 

لَ و ءالشَّيْ  تَكاَملَ و لَهُ و ، اْستَْكَملَهو أَْكَملَهُ و ، كَكَمل ، تََكمَّ لَهُ  َكمَّ هُ وَجمَّ  ؛ قاَل الشاِعُر : أَتَمَّ

يــــــــــــُر يــــــــــــوٍم واحــــــــــــٍد  قــــــــــــِ را  مــــــــــــَ َر  الــــــــــــعــــــــــــِ  فــــــــــــقــــــــــــُ

رت و      َرلن وواســــــــــــــــــــــــــِ هالــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــلــــــــــــُ مــــــــــــِ كــــــــــــح (5)تــــــــــــَ
 

  
كةً : أَي كاِمالً  .قاَل ابُن ِسْيَده : قاَل أَبو ُعبَْيد : أَراَد كان ذِلَك ُكلّه يُسار في يوٍم واحدٍ  ، هكذا يُتََكلَّم به في الَجِميعِ  وأَعطاهُ الماَل َكَمالً ، محرَّ

 وليَس بَمْصدر وال نَْعت إنَّما هو كقْوِلَك : أَْعَطْيته ُكلَّه. والُوْحَدان سواء ، ال يُثَنَّى وال يُْجَمع ؛ قاَل :

اتٍ  ه :َوْزن من بُحوِر العَروِض  : البَْحُر الخاِمسُ  الكاِملُ و  ، وبَْيته قَْول َعْنتََرة : ُمتَفاِعلُْن ِستَّ َمرَّ

ًد  و  نح نـــــــــَ ُر عـــــــــَ وحُت فـــــــــمـــــــــا أَُقصـــــــــــــــــــــــِّ حـــــــــَ  إذا صـــــــــــــــــــــــَ

ي و      ّرمـــــــــِ كـــــــــَ ـــــــــَ لـــــــــي وت ـــــــــِ ائ ِت ِشـــــــــََ لـــــــــمـــــــــح ا عـــــــــُ مـــــــــَ (6)كـــــــــَ
 

  
ي كاِمالً ألنَّه  ِمن الَوافِر ، ألَنَّ الَوافَِر تَوفَّرْت َحَركاتُه ونَقََصْت أَْجزاُؤه. أَْكَمل أَْجزاُؤه وَحَركاته ، وكانَ  َكُملَت قاَل أَبو إْسحق : ُسّمِ

ّيِ  ، منها : فََرسٌ  أَفراسٌ  : الكاِملُ و ِء ، هكذا في النسخ ، والصَّواُب : لموَسى بن َمْيمون الَمَرئّي ِمن بَنِي اْمِرى لَمْيموِن بِن موسى الُمّرِ

 بَْرَدةَ ، فقاَل ُرْؤبَة :القَْيس ، وكان َسبََق بِاَلل بن أَبي 

 (7)يـَقحِضي فـَرحَقا  الكاِمرَ كيَف تـََر  
ل.وقاَل بعُضهم : بل كاَن الْمِرى  ِء القَْيس ، والصَّحيُح األوَّ

بِّّيِ  : فََرسُ  الكاِملُ و قاِد بِن الُمْنِذِر الضَّ  ، وَسيَأْتي شاِهُده ِمن قَْول ابن العائِِف قَِريباً. الرُّ

 ، قاَل َشَراِحيُل بُن عبِد العزى : الِهْلقاِم الَكْلبِّيِ  أَْيضاً : فََرسُ و

اِداي  ث عــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــمــــــــــــوا َأيّنِ َأاَن الــــــــــــلــــــــــــّ عــــــــــــح ــــــــــــَ  أملَح تـ

 كــــــــــــــــامــــــــــــــــرِ َأّن َأيب اهلــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــام فــــــــــــــــارُس  و     

  
 الشَّيّبانّي. الَحْوفَزاِن بِن َشريكٍ  أَْيضاً : فََرسُ و

ّي ، وه ِسناِن بِن أَبي حارثَةَ  أَْيضاً : فََرسُ و  و القاِئُل فيه :الُمّرِ
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اًل وَأكـــــــــــــــرّه و  ري كـــــــــــــــامـــــــــــــــِ ُت َأجـــــــــــــــح ـــــــــــــــح  مـــــــــــــــا زل

وا     َرقــــــُ ــــــفــــــَ مــــــوا وت ــــــَ ل َتســــــــــــــــــــح وحِم حــــــىت اســــــــــــــــــــح ــــــقــــــَ ــــــ  ال  عــــــل

  
بِّّيِ  أَْيضاً : فََرسُ و بِّّيِ ؛ وفي العُبَاِب البِن العائِِف : َزْيِد الفَواِرس الضَّ ي للعائِِف الضَّ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
 .16( الفجر اآية 1)
 .15( العل  اآية 2)
 .3( املائدة اآية 3)
 األساس لعباس بن مرداس.ومثلها يف التهذيب ونسبه  ققه لعباس بن مرداس السلمي ا ويف « عل  أنين»( اللسان والتكملة وفيها : 4)
 ( اللسان.5)
 .24( من معلقته ا ديوانه ص 6)
 والتكملة وبعده فيها : 180( ديوانه ص 7)

 إىل ند  العقب وشّداً سحقاً 
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ّرٍِ   واِرس يـــــــــــــوم جـــــــــــــيـــــــــــــش  ـــــــــــــَُ م الـــــــــــــفـــــــــــــَ عـــــــــــــح  نـــــــــــــِ

رارِ      عــــــــــــــوحن ايَ  ضــــــــــــــــــــــــــــِ دح وا وهــــــــــــــم يــــــــــــــُ قــــــــــــــُ   ــــــــــــــَِ

  

ِذٍر  نــــــــــــــح ر  وابــــــــــــــنــــــــــــــا مــــــــــــــُ وارس كــــــــــــــَ  زيــــــــــــــُد الــــــــــــــفــــــــــــــَ

  
رارِ و    و األحــــــــــــح ــــــــــــُ ن ــــــــــــَ هــــــــــــا بـ ــــــــــــُ ن عــــــــــــَ طــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــُر ي  اخلــــــــــــي

  

ر ِة   غــــــــــــــُ ــــــــــــــِ رحمــــــــــــــي ب ــــــــــــــَ رٍ يـ ره  كــــــــــــــامــــــــــــــِ حــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــن  وب

  
طــــــــــار    ا خــــــــــِ فــــــــــوس وَأّي حــــــــــِ ــــــــــنــــــــــ  َر ال طــــــــــَ (1)خــــــــــَ

 

  
بِّّيِ ، وهو ابُن  اغانيُّ هذا البيَت األخيْر شاِهداً لفََرِس الّرقاِد الضَّ  الُمْنِذِر الُمَشار إليه بقَْوِله : وابنا ُمْنِذٍر.وأَْنَشَد الصَّ

 َشْيباَن النَّْهِدّيِ. أَْيضاً : فََرسُ و

 وإيَّاه َعنَى بقْوِله : َزْيِد الَخْيِل الطَّائِّيِ  أَْيضاً : فََرسُ و

 (2) كاِمرما زلُت أَرحميهم بثـُغحرة  
 ، َعَرَضها على َسْلمان بِن ربيعَةَ العاِمِرّي فهجنها َسْلمان ، فقاَل َعْمٌرو : ِربَ فََرُس َعْمِرو بِن َمْعديكَ  ؛ بْنُت البَِعيث ، الكاِملَةُ و

 إن  اهلَِجاح يـَعحرف اهلَِجينا
 وأَْنَشأَ يقوُل :

مـــــــــــان بـــــــــــنـــــــــــت الـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــي  لـــــــــــح  يـــــــــــهـــــــــــجـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ

مــــــــــــان      لــــــــــــح اًل لســــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــح هث جــــــــــــَ لــــــــــــَ امــــــــــــِ  ابلــــــــــــكــــــــــــَ

  

 فــــــــــــــــــإن كــــــــــــــــــان أَبحصــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــينِّ هبــــــــــــــــــا 

  
ه    ـــــــــــــــــــّ ي ال أُم ـــــــــــــــــــِ هفـــــــــــــــــــبُم لـــــــــــــــــــَ اكـــــــــــــــــــِ  الـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــ 

  
 وال البَِعيث وال هذين البَْيتَْين. الكاِملَةَ  وقاَل أَبو النََّدى : ال أَْعرف

 قْلُت : وقد تقدََّم للمصنِِّف أَنَّ البَِعيث فََرُس عْمِرو بن َمْعد يَكِرَب.

 الحاِرثّي. فََرٌس ليَزيَد بِن قَنانٍ  : الكاِملَةُ و

وافِِض  الكاِمِليَّةُ و القَائِل بتَْكِفير الصَّحابَة بتَْرِك نْصَرة علّيٍ وتَْكِفيره علّيٍ بتَْرِك َطلَِب َحقِّه ، َرِضَي هللاُ عن  كاِملٍ  نُِسبُو لَرئِيِسهم أَبي : َشرُّ الرَّ

اِزي وغيُره. وَوقََع للقاِضي عياض في الشفاِء : الَكِميل كاِملٍ  الصَّحابَِة ولَعََن أَبا وافِِض قالُوا بتَْكِفير َجِميعِ ، هكذا نَقَلَه الفَْخُر الرَّ يَّةُ ِمَن الرَّ

 .وسلمعليههللاصلىاألّمِة بْعَد َمْوتِه ، 

ونََسبُوا إليه على ِخالِف الِقياِس ،  َكِميل ، ووفََّق بَْينهما بأَنَّهم َصغَّروا كاِمالً على الَكاِمِليَّةُ  قاَل الَخفَاِجيُّ في شْرِحه : هكذا َوقََع والصَّوابُ 

 ، وهو بَِعيٌد نَقَلَه شْيُخنا. كاِملٍ  كقَبِيٍل بمْعنَى لَكِميلٍ  ِغير تَْحِقير فهو بَضّمِ الكاِف ، وقِيَل بفَتِْحها نْسبَةتَصْ 

ُجلُ  الِمْكَملُ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. للَخْيِر أو الشَّرِّ  الكاِملُ  ، كِمْنبٍَر : الرَّ

 : ِحْصٌن باليمِن. الَكْوَملُ و

ٍم وُزبَْيٍر وُجَهْينَةَ : أَْسماءٌ  َكْملٌ و ه إْبراهيم  ُكَمْيل بُن َجْعفَر بنِ  ُكَمْيلُ و بُن ِزياٍد صاِحُب سّرِ علّيٍ ، ُكَمْيلُ  ، منهم : ، بالفتحِ ، وكُمعَضَّ عن عّمِ

 عن عبِد هللِا بِن هاِشَم الطوِسّيِ. ُكَمْيل بنِ 

ّم  الُكْملولُ و حاح. فاِرِسيَّتُه بَْرَغْستْ  قاَل الَخليُل : : نَباٌت يُْعَرُف بالقَنابِِرّيِ.، بالضَّ  ، َحَكاه أَبو تَُراٍب في كتاِب االْعتِقاِب ، كما في الّصِ

يِّبَِة الُمْنبِتَِة للشَّْوِك  قاَل غيُره :و بيِع في األَراِضي الطَّ ِل الرَّ ى َشَجَرةَ البََهِق يَْكثُُر في أَوَّ ٌء أَْنفَُع شييَُسمَّ ٍء للبََهِق ، والعَْوَسجِ لَطيٌف َجالَّ

 للطَّعاِم. ملُحهُ ُمَشهٍّ والَوَضحِ أَْكالً وِضماداً يُْذِهبُه في أَيَّاِم يَِسيَرةٍ ، وصاِلٌح للَمِعَدةِ والَكبِِد ُمالئٌِم للَمْحروِر والَمْبروِد ومُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْلت تَْكِميالً ، يقاْل : لَهَكمَّ  : َمْصدر التْكِملَةُ   .تَْكِملَةً و َوفَاء َحقِّه تَْكِميالً  َكمَّ

لُ  والتَّْكِمالُت في ِحساِب الَوَصايا َمْعروٌف. ويقاُل : هذا لُ و عْشِرْين المكّمِ لو مائَة المكّمِ  أَْلفاً. الُمَكّمِ



14723 

 

 ، بالضِم : َمفَاَزةٌ ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لُحَمْيد : الُكْملولُ و

جح  ُب الشــــــــــــــــــــــــمــــــــــِ  َدمــــــــــَ  حــــــــــىت إذا مــــــــــا حــــــــــاجــــــــــِ

َر الــــــــــبــــــــــيــــــــــَ       ذَكــــــــــ  لــــــــــو ٍ تــــــــــَ مــــــــــح جح  بــــــــــكــــــــــُ لــــــــــَ ــــــــــَ (3)فـ
 

  
__________________ 

 ( اللسان ونسبها للعائف الضيب.1)
 والبيت برواية : 162( شعراء إسالميون ا شعر زيد اخلير ا ص 2)

 فـــــــــــــــمـــــــــــــــا زلـــــــــــــــت أرمـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــم بـــــــــــــــغـــــــــــــــرة وجـــــــــــــــهـــــــــــــــه 

داً و       ابلســــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــف حـــــــــــــــــىت كـــــــــــــــــّر حتـــــــــــــــــىت وبـــــــــــــــــلـــــــــــــــــّ

  

 ونبه  ق  شعره إىل صدر البيت الذي ورد يف التاج واللسان ا وانظر ختريج البيت فيه.

 -( الصحاح واللسان والتكملة ا قا  الصاغاين : ولي   ميد األرقرت وال 3)
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نهكذا َرَواه ُمنَّوناً ، قاَل : وفَلَج : يُرِ   قاَل : هو نَباٌت ، وفَلَج : نَْهٌر َصغيٌر. ُكْملُوالً  يُد لجَّ في السَّير ، وإنَّما ترَك التّْشديد للقافِيَِة ؛ وَمْن لم يُنَّوِ

 َحدََّث بصور ؛ وقاَل السَّْلفيُّ : َسِمْعت منه بها. الَكاِمِليُّ  وأَبو الفَْضل أَْحمُد بُن الُحَسْين بِن أَْحمدَ 

َمد الَكاِمِليُّ الصُّوِرّي عن أَبي صاِدٍق المِدْيني.وعليُّ بُن هب  ِة هللِا بِن عبِد الصَّ

هوَحْمزةُ بُن مكّيِ الَكاِمِليُّ ، َسِمَع من أَْصحاِب السَّلِفّي وأَبو يَْعلَى َحْمزة بن محمِد بِن محمِد الَكاِمِلّي عن الُمسْ   تَْغفرّي وغيره ، نُِسَب إلى جّدِ

 بِن حاتِِم. كاِملِ 

لِ  على الَكاِملُ  يُْجَمعُ و  كَكتَبٍَة. َكَملَةٍ  كُسكٍَّر وعلى الُكمَّ

. ، كَجْعفٍَر وُعالبِطٍ  الَكْمتَلُ  : [كمتل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ْلُب الشَّديدُ  : هو (1)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد   ، وكذِلَك ُكْمتُر وُكماتِر. الصُّ

ا صاِحُب اللّساِن : فأَْوَرَده في  ُمتَداِخلَةٌ ُمْجتَِمعةٌ  أَي ناقَةٌ ُمَكْمتَلَةُ الَخْلقِ  أَْعَرابيّاً يقوُل :قاَل األَْزَهِريُّ : َسِمْعت و ، أَْوَرَده هنا في العُبَاِب. وأَمَّ

 التي بْعَدها.

. ، كعََمْيثَلٍ  الَكَمْيثَلُ  : [كمثل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

 القَصيُر. ووفي اللّساِن : ه

 : ُصْلب َشِديٌد. ُكماثِلو َكْمثَلٌ  وَرُجلٌ 

 الَخْلِق. ُمَكْمثَلَة وناقَةٌ 

. َكْمَهلَ  : [كمهل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

اهُ  َكْمَهلَ  قاَل أَبو َزْيٍد :و َعلَينا َمنَعَنا َحقَّنا. فالنٌ  َكْمَهلَ و ؛ قاَل : َجَمَع ثيابَهُ وَحَزَمها للَسفَرِ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : أَي ، كذا  الَحديَث أَْخفاه وَعمَّ

 في التَّْهِذيِب.

 َوَردَّ أَْطَراف ما اْنتََشَر منه. َجَمعَه : (2)وَحْبَكَره وَدْبَكلَه وَكْرَكَره  المالَ  َكْمَهلَ  في النواِدِر :و

 اْقَرْنبََع. أَْيضاً :و قَعََد ؛ أَْيضاً :و اْنقَبََض ؛ الرُجُل : اْكَمَهلَّ و

 : اْجتََمَع. تََكْمَهلَ و

. ، أَي على صيغَِة الَمْفعوِل : بالفتحِ  الُمَكْمَهلُ و  القُْطُن ما داَم فيه الَحبُّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 : الظُّْلم ، نَقَلَه ابُن القَطَّاعِ. الَكْمَهلَةُ 

. ، كقُْنفٍُذ وُعالبِطٍ  ْنبُلُ الكُ  : [كنبل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ْلُب الشَِّديدُ  وفي اللّساِن : هو جاِل. الصُّ  ِمن الّرِ

واُب : كعاُلِبٍط : ع ، ُكنَابِلٌ و  .(3)، بِزياَدةِ الياِء ، َحَكاه ِسْيبََوْيه ، هكذا وِمثْله في العُبَاِب  ُكنابِيل ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

ْل ذِلَك. القَِصيرُ  ، وقاَل : هو« ك ت ل»: َكتَبَه بالُحْمَرةِ مع أَنَّ الَجْوَهِرّي َذَكَره في  ، كِجْرَدْحلٍ  الِكْنتَأْلُ  : [كنتل]  ، والنُّوُن زائَِدةٌ ، فتأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

يرافي في اللَّساِن ، وَضبََطه بالضِم.بالثاِء الُمثَلَّثَِة ، لُغَةٌ في الِكْنتأْ  الُكْنثَأْلُ  : [كنثل]  ِل َمثََّل به ِسْيبََوْيه ، وفسََّره الّسِ
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. ويَُمدُّ  ، بالقَْصرِ  الَكْنَدلى : [كندل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

ْند ،  ؛ قال : (4) به وَصْمغُه َجيٌِّد للباَءةِ نَْبٌت يَْنبُُت بماِء البَْحِر ويُْعَرُف بالشَّْوَرةِ قِْشُره األَْيَدُع يُْدبَُغ  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : هو وهو ِمن ِدباغِ الّسِ

 ُء أَْحمر.وِدباُغه يَِجي

ةُ ماُء البَْحِر عُدوُّ كّلِ َشَجٍر إِالَّ   والقُْرَم ، الَكْنَدلَى وقاَل مرَّ

__________________ 
 منسوابً  ميد بن ثور برواية :« و كم»ٍء ا والبيت يف معجم ما استعجم  ميد بن ثور ا عل  هذا الروي شي -

 حــــــــــــــىت إذا مــــــــــــــا حــــــــــــــاجــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــ  وهــــــــــــــج 

 تــــــــــــــــذكــــــــــــــــر الــــــــــــــــبــــــــــــــــعــــــــــــــــ  بــــــــــــــــكــــــــــــــــمــــــــــــــــو  فــــــــــــــــلــــــــــــــــج    

  

 .64 - 63وهذا البيت هبذه الرواية من قصيدة  ميد بن ثور ا انظر ص 

 .315/  3( اجلمهرة 1)
 .. وحجبته حجبة وزمزمته زمزمة وصرصرته وكركرته إذا مجعته( يف اللسان ا عن النوادر : كمهلت املا  كمهلة وحبكرته حبكرة ودبكلته دبكلة 2)
 ونبه عليه مصحح القاموس.« ُكنابير»( ويف معجم البلدان 3)
 ( يف القاموس : للباه.4)
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 وقد َسَبَ  ذِلَك للمصنِِّف يف   د   ا وكبَن ه َأشاَر ِ عاَدتِه ِإىل َأصاَلِة النوِن.
 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 في العَْدِو : الثَِّقيُل منه ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ وأَْهَملَه الجماَعةُ. الَكْنعَلَةُ  : [لكنع]

 ، والنّوُن زائَِدةٌ. َضْخُمها ، وقاَل : أَي« ك ف ل»، َكتَبَه بالُحْمرةِ مع أَنَّ الَجْوَهِريَّ َذَكَره في  اللِّْحيَةِ  كْنفَِليلُ  َرُجلٌ  : [كنفل]

 جافِيَةٌ. َضْخَمةٌ  أَي يلَةٌ كْنفَلِ  ِلْحيَةٌ و

 ، لُغَتان َذَكَرهما الَجْوَهِريُّ : َضْرٌب ِمن الشََّجِر. ، وتَُضمُّ باُؤه الَكنَْهبَلُ  : [كهبل]

 ، وهو ِمن الِعَضاه ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، قاَل : وال أَْعِرف في األَْسماِء ِمثْله. َشَجٌر ِعظامٌ  وقِيَل :

اقاَل  ا ليَس فيه نون ، َكنَْهبُل ِسْيبََوْيه : أَمَّ بَمْنِزلَِة  فَكنَْهبُل فالنُّون فيه زائَِدةٌ ألَنَّه ليَس في الَكالِم على ِمثاِل َسفَْرُجٍل ، فهذا بَِمْنِزلَِة ما يُْشتَقُّ ممَّ

 ِف لَْم يَْفعلوا ذِلَك ؛ قاَل امُرُؤ القَْيِس يِصُف مطراً وَسْيالً :َعَرْنتٍُن ، بنَْوهُ بناَءه حيَن زاُدوا النُّوَن ، ولو كانَْت ِمن نَْفِس الَحرْ 

يــــــــقــــــــٍة  رِّ فــــــــِ ح  املــــــــاَء مــــــــن كــــــــُ حــــــــَ  َيســــــــــــــــــــــُ  فــــــــَبضــــــــــــــــــــــح

ب  عــــــــلــــــــ  اأَلذحقــــــــاِن َدوحَح      كــــــــُ رِ يــــــــَ بــــــــُ هــــــــح نـــــــــَ (1)الــــــــكــــــــَ
 

  
ِصْنف ِمن الطَّْلحِ ِقَصار الشَّْوك ، وأَْنَشَدني لعلّي صليحة وصليحةُ اْمَرأَةٌ  الَكنَْهبَلُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ : أَْخبرني أَْعَرابيٌّ ِمن أَْهِل السَّراة قاَل :

ة :  كان يَْهواها ويقُوُل فيها فنُِسَب إِليها كما قيَل ُكثَيِّر عزَّ

ح بــــــــــــفــــــــــــادر  يــــــــــــح لــــــــــــَ  لــــــــــــو َأن  مــــــــــــا يب اي صــــــــــــــــــــــــــُ

رحعــــــــــ       ــــــــــَ رتـ ــــــــــَ ب هــــــــــح ــــــــــَ نـ ــــــــــكــــــــــَ  يف  ــــــــــالِ  عــــــــــراعــــــــــر ال

  
ا يَُؤيُِّد ِزياَدة النّون.، كَجْعفَرٍ  كالَكْهبَلِ    ، وهذا ممَّ

ْخُم السُّْنبُلَةِ  : الَكنَْهبُلُ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، قاَل : وهي َشِعيرةٌ يمانِيَّةٌ َحْمراء السُّْنبُلِة َصِغيرة الَحّبِ. الشَّعيُر الضَّ

ِمن  وقد يُْمنَعُ  ، أَو ماٌء ، َمْصروفٌ  ع لَجْوَهِريَّ َذَكَره في َكَهَل ، وقاَل : هو: َكتَبَه بالُحْمرةِ مع أَنَّ ا ، كَجْعفٍر وِزْبِرجٍ  َكْنَهلٌ  : [كنهل]

ْرِف للعْلِميَِّة والتَّأْنِيِث كغَْيِره ِمن أَْسماِء الَمَواِضعِ ال لَكْونِه فيه َوْزن الِفْعل كما تََوهََّمه بعٌض ، قا  َل جريُر :الصَّ

تح  ُا َأســــــــــــــــــــبـــــــاَب الــــــِوصـــــــــــــــــــــا  وحـــــــاَولـــــــَ َو  الــــــبــــــَ  طــــــَ

ر     هـــــــــــِ نـــــــــــح مـــــــــــا  بـــــــــــكـــــــــــِ ذ  َو  َأنح  ـــــــــــَُ ران اهلـــــــــــَ (2)أَقـــــــــــح
 

  
 وقاَل نَْصر : لبَنِي َسْعٍد. اٌء لبَنِي َعْوِف بِن عاِصمٍ كِزْبِرجٍ : م ِكْنِهلِ و

 وفي التَّْهِذيِب : لبَنِي تَِميٍم ؛ وقاَل َعْمُرو بُن ُكْلثُوم :

 فَجل َلها اجلِياَد ِبِكنحِهالء
. ، كَسفَْرَجلٍ  الَكنَْهَدلُ  : [كنهدل] اَغانيُّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

ْلُب الشَّديدُ  وفي اللّساِن : هو ْخُم الغَليُظ والصُّ  ، والنّون زائَِدةٌ كما َسيَأْتي. (3) الضَّ

جاِل : الَكْهلُ  : [كهل] حاحِ. وَرأَْيَت له بَجالَةً ، أَو من جاَوَز الثالثينَ  أَي خالََطهُ  َمْن َوَخَطهُ الشَّْيبٌ  ِمن الّرِ  وَوَخَطه الشَّْيُب ، كذا في الّصِ

 ِمن الِرجاِل َمْن زاَد على ثالِثْين َسنَة إِلى األَْربَِعْين ؛ وقيَل : هو ِمن ثاَلث وثاَلثِْين إِلى تماِم الَخْمِسين. الَكْهلُ  وقاَل ابُن األَثيِر :

 أَو أَربعاً وثالثيَن إِلى إِْحَدى وخمسيَن. وفي المْحَكِم :

 ، ومنه قَْولُه : َكْهلٌ  األَْزَهِريُّ : وِإذا بَلََغ الَخْمِسين فإِنَّه يقاُل لهقاَل 

رهـــــــر   هـــــــح زِلـــــــٌة  كـــــــَ نـــــــح ه مـــــــَ تـــــــح  مَخحســـــــــــــــــــــا ِإنح شـــــــــــــــــــــاقــــــــَ

وبُ      بــــــــــُ ه فــــــــــيــــــــــهــــــــــا وَمســــــــــــــــــــــــح ه رأحيــــــــــُ  (4) ؟ُمســــــــــــــــــــــــفــــــــــ 
  

 وقد بَلََغ الَخْمسين. َكْهالً  فَجعَلَه
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 م ُمْحتَلٌم ثموقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقاُل للغاُلِم ُمراِهٌق ث

__________________ 
 برواية : 61( من معلقته ا ديوانه ص 1)

 فبضح  يسح املاء حو  كتيفة
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.

 .«كنهر»( اللسان ومعجم البلدان 2)
 .372/  3هي عبارة ابن دريد انظر اجلمهرة « الضخم الغليرت»وقوله : « صلب شديد»( الذي يف اللسان : 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
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ُهه ا مث ات َصَلت  رٌ    حيَـَته ا مث جُمحَتِمٌض مث (1)يقاُ  خَتَر ج وجح  ا وهو ابُن ثالث وَثالثَا َسَنة. َكهح
ته ، َكْهلٌ  قاَل األَْزَهِريُّ : وقيَل له  ، بالضِم ؛ قاَل ابُن َميَّاَدة : وُكْهالنٌ  ، بالَكسِر ، ِكهالٌ و ُكهولٌ و َكْهلونَ  ج حْينَئٍذ الْنتهاِء َشبابِه وَكَمال قُوَّ

ـــــــــــد حـــــــــــا  ُدوهنـــــــــــا و  ـــــــــــهـــــــــــا وق ي َرجـــــــــــِّ ـــــــــــُ ـــــــــــف تـ  كـــــــــــي

ٍد       و َأســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ ن ـــــــــَ ابـ الهنـــــــــُ هـــــــــح ا كـــــــــُ ـــــــــاهبـــــــــُ ب  (2) ؟وشـــــــــــــــــــــــَ
  

ٌ  َكْهلٌ  ؛ يقاُل : رُجلٌ  وهي بهاءٍ  ؛ كاِهلٍ  ؛ قاَل ابُن ِسْيَده : وأََراها على توهُّمِ  ، كُركَّعٍ  ُكهَّلٌ و اْنتََهى َشبَابُهما ، وذِلَك عْنَد  ةٌ َكْهلَ  وامَرأَة

كُ  ، وهو الِقيَاُس ألَنَّه ِصفَةٌ ، َكْهالتٌ  ج اْستِْكماِلهما ثالثاً وثالثِْيَن َسنَة ، ، عن أَبي حاتٍِم ، ولم يَْذكره النَّحِويّون فيَما َشذَّ ِمن هذا  ويَُحرَّ

ْرِب ؛ ُل قَْول األَْصَمِعّي وأَبي ُعبَْيَدة وابِن األَْعَرابّيِ ، قاَل عذافُر  َكْهلَةٌ  ؛ يقُولُون : َشْهلَةٌ  لَةٍ إِالَّ ُمْزَدِوجاً بَشهْ  َكْهلَةٌ  أَو ال يقالُ  الضَّ ، واألَوَّ

 ويُْرَوى لألَْشعَِث بِن هالِل من بلعدوية :

ا   عـــــــــــــــلـــــــــــــــّي ِإن أَبـــــــــــــــت الـــــــــــــــعـــــــــــــــرا  حـــــــــــــــيـــــــــــــــّ

ا     ـــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــة ق ـــــــــــــــــي  أَل

  

راي   ـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــَ وُد ب  اال َأعـــــــــــــــــــــــُ

  
ةأُمــــــــــــــــاِرُس    لــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح ا الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  بــــــــــــــــِ  والصــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ي ا و  ُنَـف َه األُمِّ
 (3)الَعَزب امل

ُجُل : اْكتََهلَ و  ويُْرَوى : َمنْ  ، بكسِر الهاِء ،« كاِهلٍ  َهْل في أَْهِلَك من»َجاَء في الحِديث :  قد لكنَّهو َكَهلَ  َصاَر َكْهالً ، قالُوا : وال تَقُلْ  الرَّ

ج ؛ وقد َحَكى أَبو َزْيٍد : الُكُهولَةِ  َمْن َدَخَل َحدّ  أَي ، بفتحِ الهاءِ  كاَهلَ  جَ  الرُجُل : كاَهلَ  وقد تََزوَّ وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : أَي َمْن أََسنَّ وَصاَر  تََزوَّ

، قاَل  َكْهلٍ  الرُجَل في أَْهِله َكْهالً وغيرَ  (4)ْفِسير وَزَعَم أَنَّه خطأٌ ، قد يْخلُف الرجُل َكْهالً. وَذَكَر عن أَبي َسِعيٍد أَنَّه َردَّ على أَبي ُعبَْيد هذا التَّ 

 ِمن َشْيئَْين ، أََحُدهما أَنْ  والذي َسِمْعناه ِمن العََرِب أَنَّ الذي يْخلُف الرُجَل في أَْهِله يقاُل له الكاِهُن بالنُّوِن ، قاَل : فال يْخلُو هذا الَحْرف :

ث َساَء سمعُه ففطَن  م والنُّون. كاِهلٌ  أَنَّه (5)يكوَن المَحّدِ  وإِنَّما هو كاِهٌن ، أَو يكون الَحْرف تعاقََب فيه بَْين الالَّ

وِض هذا التَّْوجيه بعَْينِه عن ابِن األْعَرابّيِ ، قاَل  قَْوله ،  بَِعيد ، ومْعنَى: وهذا الذي َذَكَره أَبو َسعيٍد له َوْجه  (6)ونَقََل السَّهيليُّ في الرَّ

ْن يَْلَزُمك َعْولُه ، كاِهلٍ  من أَْهِلكَ  في هل ، وسلمعليههللاصلى غار ممَّ اْسُمه جلَهَمةَ كما في  قالَهُ لَرُجلٍ  أَي َمْن تَْعتَِمده للِقياِم بشأِْن ِعياِلَك الّصِ

وِض.  الرَّ

ا قاَل له : ما هم إالَّ أَُصْيبِيَةٌ ِصغاٌر أَجابَه فقاَل : تََخلَّف وجاِهد فيهم وال تضيِّعهم. ، وسلمعليههللاصلىأَراَد الِجهاَد معه ،   فلمَّ

 تَِميٍم. كاِهلُ  العََرِب ، وَسْعد كاِهلُ  والعََرُب تقوُل : ُمَضر

 كما َسيَأْتي.البَعيِر  كاِهلِ  ُمَضِر ، مأْخوذٌ ِمن كاِهلُ  وفي النِّهايَة : وتَِميمٌ 

 .الَكواِهلِ  ، واِحدُ  بالكاِهلِ  ، وهو الذي يَْعتَِمُدونَه ُشبِّه كاِهلُهمو وفي األساِس : وِمن المجاِز : هو كافُِل أَْهله

 : ُمتَناةٍ. ُمْكتَِهلٌ و َكْهلٌ  نَْبتٌ  من المجاِز :و

 طولُهُ وَظَهَر نَْوُره ؛ قاَل األْعَشى : ثمَ  النَّباُت طاَل وانتََهى ُمْنتَهاهُ ؛ وفي الصَّحاِح : اْكتََهلَ  وقد

رٌِ   ٌب شـــــــــــــــــَ وحكـــــــَ ُك الشـــــــــــــــــمـــَ  مـــنـــهـــــــا كـــَ  ُيضـــــــــــــــــــــاحـــــــِ

ت      ـــــــــح ب ـــــــــ  ـــــــــنـ ـــــــــِم ال ي مـــــــــِ عـــــــــَ ـــــــــِ َؤز ٌر ب رمـــــــــُ هـــــــــِ ـــــــــَ ت كـــــــــح  (7) مـــــــــُ
  

 النَّْبت إالَّ التََّولِّي. اْكتِهالِ  وليَس بْعدَ 

أِْس بالبياِض  : انتََهى ِسنُّها ، كما في التَّْهِذيِب. وفي المْحَكِم : ُمْكتَِهلَةٌ  نَْعَجةٌ و  ، وأَْنَكَر بعُضهم ذِلَك. ُمْختَِمَرةُ الرَّ

ها نَْوُرها اْكتََهلَتِ و ْوَضةُ َعمَّ  ، كما في التَّْهِذيِب وفي المْحَكِم : نَْبتُها. الرَّ

ا يَِلي العُنَُق  هو أَو ، وهو فُروُع الَكتِفَْين ، عن أَبي ُعبَْيَدة ، قاَل : والِمْنَسُج أَْسفل ذِلَك. ، كصاِحٍب : الحاِركُ  الكاِهلُ و ُمقَدَُّم أَْعلَى الظَّْهِر ممَّ

 أو ما]هو الثُّلُُث األْعلَى وفيه ِستُّ فِقٍَر 
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__________________ 
 : أبقلت.( األصر واللسان ا ويف التهذيب 1)
 ( اللسان ونسبه له.2)
 والتهذيب الثالث والرابض. 144/  5( يف اللسان والصحاح واملقايي  3)
 حتريف.« الرحر»( ابألصر 4)
 ( التهذيب واللسان : فظّن.5)
 ( يعين األزهري كما يفهم من عبارة التهذيب.6)
 .144/  5املقايي  واللسان والتهذيب وعجزه يف  145( ديوانه ط بريوت ص 7)
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 ِ  ؛ قاَ  امُرُ  الَقيحِ  َيِصُف فـََرساً : * [با الَكِتَفاح
ر   ـــــــــــّ ـــــــــــث دُه ال ـــــــــــ  ب ـــــــــــَ ِص ل عـــــــــــح ـــــــــــد  ـــــــــــه حـــــــــــارٌِ  كـــــــــــال  ل

رإىل       ِب  كــــــــــاهــــــــــِ ــــــــــ  ب ضــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ــــــــــّرِلِج امل ــــــــــر ال (1)مــــــــــث

 

  
ْلبِ  هو أَو . َمْوِصُل العُنُِق في الصُّ  ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ

 اإلْنساِن ما بَْين َكتِفَْيه يخصُّ اإلْنساَن وُربَّما اْستُِعير لغيِره ، قالَهُ أَبو َزْيٍد.وقيَل : هو ِمن 

ْوُر ما بََطن ِمن ْور والزَّ  .الكاِهلِ  وقاَل النَّْضُر : هو ما َظَهَر ِمن الزَّ

  ه ، وأَْنَشَد :ِمن الفََرِس ما اْرتَفَع من فروعِ َكِتفَْيه إلى ُمْستَوى َظْهرِ  الكاِهلُ  وقاَل غيُره :

رو  رَِع فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــض ا   كــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح  أَف

يـــــــــــــــــُب      بـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ راٌف وتـ راِي إشـــــــــــــــــــــــــــــــح (2)ِإفـــــــــــــــــح
 

  
 وقيَل : هو ِمن الفََرِس خْلف الِمْنَسِج.

ُل : ِزياَدة الَواو ، فإنَّ أَبَا قَبيلٍَة  ، هكذا في النسخِ وفيه َغلَطان : ِء القَْيِس بُن أََسِد بِن ُخَزْيَمةَ ، وأَبو قَبيلٍَة ِمن أََسٍد قاتِلَْي أَبي اْمِرى كاِهلُ و األَوَّ

 ر.، من أََسٍد هو بعَْينِه ابُن أََسِد بن ُخَزْيَمةَ وهو ابُن مْدِرَكةَ بِن إلياس بِن ُمضَ 

بُن  كاِهلُ  أَبو قَبيلَة ، ِمن أََسٍد وهو كاِهلُ و والثاني : قاتِلَْي ُمثَنَّى قاتِل ، والصَّواُب قاتِِلي بالَجْمع ، وما أَْحَسن ِعباَرة الجْوَهِرّي حيُث قاَل :

اغانيُّ : وفيها يقوُل اأََسد بِن ُخَزْيَمةَ ، وهم قَتَلَة أَبي اْمِرى  ْمُرُؤ القيِس :ِء القَْيِس. زاَد الصَّ

اًل  ن كــــــــــــاهــــــــــــِ ئــــــــــــح طــــــــــــِ ٍد إذ خــــــــــــَ نــــــــــــح َف هــــــــــــِ  اي هلــــــــــــَح

ال      الحــــــــــــــِ َك ا ــــــــــــــُ لــــــــــــــِ
َ

َا املــــــــــــــ لــــــــــــــِ اتــــــــــــــِ ــــــــــــــقــــــــــــــَ (3)ال
 

  
يت في كتابِِه الَمْرسوِم  كاِهلٍ  يقاُل للشَّديِد الغََضِب وللفَْحِل الهائجِ إنه لذوو ّكِ باألَْلفاِظ ؛ وفي بعِض النسخِ : إنَّه لذو صاِهٍل  (4)، َحَكاه ابُن الّسِ

وكاِهٍن ، بالالِم والنوِن ، إذا اْشتَدَّ َغَضبُه ؛ ويقاُل ذِلَك للفَْحِل عْنَد صياِلِه  كاِهلٍ و ، بالصاِد. وقاَل أَبو َعْمرو : يقاُل للرُجِل إنَّه لَذو شاِهقٍ 

 حيَن تْسمُع له َصْوتاً يْخُرُج ِمن َجْوفِه.

اِت. الَمنيُع الجانبِ  : هو الكاِهلِ  ديدُ الشَّ و  الذي يُْعتمُد عليه في الُمِلمَّ

 آِخذٌ  وَحبَشيٌّ  ناقةٍ  على يْخطبُ  ، وسلمعليههللاصلى، َرأَى َرُسوَل هللِا ،  عنههللارضي؛  البََجِليُّ الصَّحابيُّ  األْحمسيُّ  قيُس بُن عائِذٍ  كاِهلٍ  أَبوو

ا َزَمنَ  وَماتَ  ، الناقَةِ  بخطامِ  ؛ َرَوى عنه إْسماعيُل بُن أَبي خالٍد ، هكذا َذَكُروا ، وإنَّما يَْروي إْسماعيل بُن أَبي خالٍد عن أَخيِه َسِعيد  جالحجَّ

 .كاِهلٍ  بِن أَبي خاِلٍد عن أَبي

 عبُد هللِا بُن ماِلٍك. كاِهلٍ  وقاَل البُخاِريُّ : اسُم أَبي

ّم : الضَّ  الُكْهلولُ و اُك ؛، بالضَّ اء في َكْهُروٍر. الكريمُ  قيَل :و حَّ  ، عاقَبَِت الالُم الرَّ

يت : ّكِ ْهُشوُش والبُْهلُوُل كلُّه السخيُّ الكريُم. الُكْهلُولُ  وقاَل ابُن الّسِ  والرُّ

ْوا َكْهالً ، بالفتح ، قدو تَْصغير التَّْرِخيم ، واألْول أَْولَى ؛  َكاِهلٍ  أَو ْهلٍ كَ  ، يُجوُز أَن يكوَن تَْصغيرَ  ُزبَْير ُكَهْيالً ِمثْلو كصاِحٍب ، كاِهالً و َسمَّ

 كُجَهْينَةَ : ع ، ُكَهْيلَةُ و ، منهم : َكْهالُن بُن َسبَأ أَبو قَبيلٍَة من ِحْميََر ؛ َسْكرانَ  َكْهالُن ِمثْلو الَحْضرميُّ ِمن التابِِعْين ؛ ُكَهْيل منهم : َسلَمة بنُ 

 َرْمٍل ، قاَل :

ِر   َرمــــــــــــح تح بــــــــــــِ لــــــــــــّ ة حــــــــــــَ ِيــــــــــــ  ريح مــــــــــــَ ةٍ عــــــــــــُ لــــــــــــَ يـــــــــــــح هــــــــــــَ  كــــــــــــُ

عــــــــا      رحتــــــــَ قــــــــ  هلــــــــا الــــــــدهــــــــَر مــــــــَ لــــــــح ٍة تـــــــــَ ونــــــــَ نــــــــُ يـــــــــح (5)فــــــــبـــــــــَ
 

  
. ، ُكَهالُ و  كغُراٍب : كاِهٌن جاِهليٌّ

َمْخَشِريُّ ، كَجْرَول الَكْهَولو بِن العاِص أنَّه قاَل  ُرِوي حِديث َعمرو ، هكذا َضبََطه األْزَهِريُّ ، وبهما وَصبُورٍ  ، هكذا َضبََطه الخطابيُّ والزَّ

، فما زْلُت أُْسِدي وأُْلِحُم حتى صاَر أَْمُرك كفَْلَكِة  الَكُهولِ  إنِّي أَتَْيتُك ِمن الِعراق وإنَّ أَْمَرك َكُحقِّ » لمعَاِويَة حيَن أَراَد َعْزلَه عن ِمْصر :

َراِف الُمَمدَّدِ  اَرةِ وكالّطِ  .«الدَّرَّ
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__________________ 
 ساقطة من األصر. (*)
 .67( روايته يف الديوان ص 1)

ــــــــــــــد   ــــــــــــــن ده ال ــــــــــــــّ ــــــــــــــب ــــــــــــــدعــــــــــــــص ل ــــــــــــــه كــــــــــــــفــــــــــــــر كــــــــــــــال  ل

 إىل حـــــــــــــــــارٍ  مـــــــــــــــــثـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرت املـــــــــــــــــذأبِ     

  

 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 ( اللسان ا ونسبه يف التهذيب أليب داود.2)
 .150( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( يف اللسان : املوسوم.4)
 وانظر ختر ه فيه.« مربعاً »وفيه  171ونسبه للراعي ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص « كهيلة»البلدان ( البيت يف معجم 5)
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 ، وُحقُّه بَْيته. وفي الحِدْيث ِرَواياُت أَُخر َمرَّ بعُضها ويأْتي بَْعُضها. العَْنكبوتُ  قاَل ابُن األثيِر : هو

. دٌّ وَحظٌّ في الدنياله جَ  َصارَ  أَي َكْهلٌ  َطاَر له طائِرٌ  من المجاِز :و  ، نَقَلَه األْزَهِريُّ

 وفي المْحَكِم : وقَْول أَبي ِخَراٍش الُهَذلّي :

مــــــــــ  جــــــــــاَرُه َأو َأجــــــــــارَُه  ــــــــــح ل ــــــــــو كــــــــــان ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــل  ف

ٌر       رُ رِمــــــــــاُح ابــــــــــُن ســــــــــــــــــــــــعــــــــــٍد َرد ُه طــــــــــائــــــــــِ هــــــــــح (1)كــــــــــَ
 

  
ْره أََحٌد ، وقد يْمِكُن أَْن يكوَن َجعَلَه َكْهالً  دَّةِ.قاَل : لم يفّسِ  مبالَغَةً في الّشِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اللَّيِل : أَوائِلُه إلى أَوساِطه وهو مجاٌز. كواِهلُ 

بفتحِ  َكاَهل بكسِر الهاِء ، وقيََّده الوقشيُّ هكذا الَكاِهليُّون بِن الحاِرِث بِن تميِم بِن سعِد بِن ُهَذْيل قَبيلَةٌ ، ويقاُل لهم : كاِهلِ  وبَنُو صاِهلَةَ بن

ي بالِفْعل ِمن وِض. َكاَهَل يَُكاهلُ  الهاِء ، كأَنَّه ُسّمِ  ، كذا في الرَّ

َمِة البِن الجوانّي : وهم أَْفَصح العََرِب ؛ قاَل : وبَلَغَني أَنَّ بَْطناً منهم ُمِقْيمون إلى اآلن على اللّغَِة السالمِة ِمن اللّْحن والتَّغَيُِر  وفي المقّدِ

 والفََساِد ، ومنهم َسيُِّدنا عبُد هللِا بُن َمْسعود بِن غافِِل بِن َحبيِب بِن شمخ بِن قادر بِن َمْخزوم بِن صاِهلة.

 بُن ُعْذَرةَ بِن سعِد هْذيم قَبيلَةٌ أُْخَرى ؛ أَْوَرَده ابُن األَثيِر. كاِهلُ و

 ، وقاَل : نونُه زائَِدةٌ. َكنَْهبَل لجْوَهِريَّ َجعَلَه أَْصل مادَّة، كَجْعفٍَر : َكتَبه بالُحْمرة مع أَنَّ ا الَكْهبَلُ  : [كهبل]

 القَصيُر. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو

 ، وقد تقدََّم ذِلَك. كالَكنَْهبَلِ  شجٌر ِعَظامٌ  قاَل غيُره :و

. كَجْعفَرٍ  الَكْهَدلُ  : [كهدل]  : أَْهَملَه الجْوهِريُّ

 .الَكْهَدلِ  ، وهكذا يُْرَوى : وإنَّ أَْمَرك كُحقِّ  ِضدٌّ  فهو العجوزُ  قيَل : هيو ؛ (2)الناِعَمةُ  السَّمينةُ الشابَّةُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هي

 ثَْدي العجوِز. الَكْهَدلَ  قاَل القتَْيبيُّ : هي العجوُز نْفُسها ، وُحقُّها ثَْديها ، ونقَل عن بعِضهم : أَنَّ 

ْن يُوثَق بِعْلمه.وُحقُّها  العَْنكبوتُ  قاَل بعُضهم : هيو  بَْيتها ، وأَْنَكره القتَْيبيُّ وقاَل : لم أَْسمع هذا ممَّ

 ، عن أَبي حاتٍِم ، وأَْنَشَد : العاتُِق من الَجواِري الَكْهَدلُ و

َد ُ إذا مــــــــــــــــــــا  هــــــــــــــــــــح  الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاِت  الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــَ

وارِيـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا     تح يف جـــــــــــــــــــــَ  ُ  مـــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ـــــــــــــــــــاِه  ـــــــــــــــــــب َر ال مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ َت ال ـــــــــــــــــــح ب  َحســـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ــــــــــــــــهــــــــــــــــا    ي ــــــــــــــــاهــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــُ ن ي (3)َر يف اُ ســــــــــــــــــــــــــــــح

 

  
 قاَل يْعنِي نْفَسه. (4) َراِجزٍ  اسمُ و ِمن أَْعالِمهم ، َعلَمٌ  َكْهَدلٌ و

َدال  قد َطَرَدتح أُم  ا ِديِد َكهح
 قالَهُ ابُن األْعَرابّيِ ؛ وأُمُّ الحِديِد امَرأَتُه.

. الَكْهَملُ  : [كهمل]  ، كَجْعفٍَر : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 الثَّقيُل الَوِخُم. ابُن ُدَرْيٍد : هو وقالَ 

 ، كذا في اللّساِن. بأَْجَمِعه أَي ، بالفتحِ  ُمَكْهَمالً  أََخَذ األَْمرَ  يقاُل :و
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ةُ تَْكتُُب ُكوار ُكَولُ  : [كول] اِء في آِخِره ، وهكذا هو في ُكتِب األَْنساِب ، ، كُزفََر ، والعامَّ بَْينها وبيَن خور َعَشَرة  ة بفارسَ  ، كغُراٍب بالرَّ

اغانيُّ  فَراِسَخ ، يُعَدُّ َغلَطاً ، ويُْحتَمل أَْن تكوَن هذه الَحلَّة نُِسبَت إلى أَْهِل هذه القَْريَة ِلنُُزوِلهم بها وِمثْل هذا ال  ال َمَحلَّةٌ بِِشيراَز كما َظنَّه الصَّ

 ، ومنها القاِضي أَبو عليَّ الَحَسُن بُن محمِد بِن إْبراهيم الكواِريُّ ، صاِحُب الشيخِ أَبي حاِمٍد األْسفََرايني.

َمَحلَّةٌ بِشْيراَز  (5) ُكْول اَل : وبابُ ق وقاَل ابُن األَثير : ُكَوار أَُظنُّها ناِحيَة بفاِرَس منها الحاِكُم أَبو طاِلٍب َزْيُد بُن عليَّ بِن أَْحَمد الُكواِريُّ ، ثم

 بفاِرَس منها أَبو أَْحمد عبُد هللِا بنُ 

__________________ 
 واألساس ا واملثبت كرواية اللسان.« رايح بن سعد»برواية  165/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ... وفيها : وكهد  : وهي اجلارية 336/  3( اجلمهرة 2)
 .«العان »بد  « العار »والتكملة وفيهما ( اللسان 3)
 ( يف القاموس ابلضم منونة.4)
 ( نص ايقوت عل  ضم أوله وسكون  نية والم.5)
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ِعاح والثلثمائة. ازِي  َماَت قبحر التِّسح ريح  اَ َسِن بن علي  األَصّم الشِّ
. وهو (1) نَْبتٌ  الَكْوالنُ و  البَْرِديُّ

، نَقَلَه أَبو َحنيفَةَ عن  ويَُضمُّ  إالَّ أَنَّه أَْغلَظ وأَْعَظم وأَْصلُه ِمثَْل أَْصِله ؛ (2) العََرِب أَنَّه ينبُُت في الماِء نَباُت السُّعد ونَقََل أَبو َحنيفَةَ عن بعِض 

 بعِض بني أََسٍد.

 د بَما َوراَء النَّْهِر. : َكْوالنُ و

 ِمن ُحُصون َذَماَر. : ِحْصٌن باليمنِ  الَكْولَةو

 القَصيُر. ، كَسفَْرَجٍل : الَكَوأْلَلُ و

، وقد تَبَع المصنَُّف الجْوهِرّي هناك غيَر ُمنَبَّه عليه ، وعلى قَْوِل الجْوهِرّي  وَهٌم للجوهرّيِ « ل أ ل»قَُصَر وِذْكُرُهما في  اْكَوأْلَّ اْكِوئاَْلالً و

 يكوُن َوْزنه فََوْعلَل.

لواو عوا.: تَجَ  تَكوَّ  مَّ

لواو ْرِب فلم يُْقِلعوا تَكوَّ لوا عليه تقويالً  عليه : أَْقبَلوا بالشَّتِْم والضَّ ْرِب ، وكذِلَك تَقَوَّ عليه ، بهذا المْعنَى ، وكذِلَك  كاْنكالُوا عن الشَّتْم والضَّ

 اْنثَالُوا عليه.

ُجُل : تََكاَولَ و  ، عن أَبي َعْمرو بِن العاَلء. تَقَاَصرَ  الرَّ

 في العُبَاِب. أَْكوالٌ  ، والَجْمعُ  النََّشُز من األَرِض ِشْبهُ الَجبَلِ  ْكَولُ األَ و

 : نُُشوٌز ِمن األَرِض أَْشباه الِجباِل. األََكاِولُ  وفي نواِدِر األَْعراِب :

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ا الَكال محمُد بُن محمِد بِن َهروَن الحليُّ الَمْعروُف بابنِ   ِء وأَُخوه عبُد الَواِحِد َحدََّث.شيُخ القُرَّ

 ، وهو شاذٌّ ، ألَنَّ الَمْصدَر ِمن فَعَل يَْفِعل َمْفِعل ، بكْسِر العَْين. َمِكيالً و يَكيلُهُ َكْيالً  الطَّعامَ  َكالَ  : [كيل]

ي : هكذا قالَهُ الجْوَهِريُّ ، وَصوابُه َمْفعَل ، بفتحِ العَْين.  عن األَْخفَِش. َمِكيل ، وقد قيلَ  َمكالٌ  ، يقاُل : ما في برك َمكاالً و قاَل ابُن بَّرِ

ْوُفونَ )واِحٍد ، وقَْولُه تعالى :  بمْعنىً  اْكتَالَهُ اْكتِياالً و  منهم ألَْنفُِسهم. اْكتالُوا ، أَي (3) (الَِّذيَن ِإَذا اْكتاُلوا َعَلى الّناِس َيْست َ

 قاَل ثَْعلَب : مْعناه ِمن الناِس.

ِمثَال الِجْلَسِة  الِكْيلَة ، يقاُل : إنَّه لََحَسن بالكسرِ  الِكيلَةُ  واالسمُ  اآلِخذُ. اْكتالَ و الُمْعِطي َكالَ  عليه أََخْذت منه ؛ يقاُل : اْكتَْلت غيُره :وقاَل 

ْكبَة.  والّرِ

ً  كالَهُ و  لهم. كالُوا أَي (4) (ُهمْ َوِإذا كاُلوُهْم َأْو َوزَنُو )بمْعنًى ، قاَل هللاُ تعالَى :  له كالَهُ و َطعاما

 َحِديداً كان أَو َخَشباً. به كيلَ  ما ، كِمْنبٍَر وِمْحَراٍب وِمْكنََسٍة ، األخيَرةُ ناِدَرةٌ ، الِمْكيَلَةو الِمْكيالُ و الِمْكيَلُ و الَكْيلُ و

نانِْيَر : الدَّراِهمَ  كالَ و ةً ؛ وأَْنَشَد لشاِعٍر َجعَلَ  َوَزنَها والدَّ  َوْزناً : الَكْيل ، عن ابِن األْعَرابّيِ خاصَّ

ٍف  طـــــــــــَ َد ذي لـــــــــــَ ك عـــــــــــنـــــــــــح  قـــــــــــاُرورة ذات ِمســـــــــــــــــــــــــح

وهــــــــــــامــــــــــــن الــــــــــــد اننــــــــــــرِي       قــــــــــــا   كــــــــــــالــــــــــــُ ثــــــــــــّ (5)مبــــــــــــِ
 

  
ا أْن يكوَن على النََّسِب ألنَّ  ا أَن يكوَن هذا َوْضعاً وإمَّ  هذه الدراِهَم ، يُِريُدوَن ِزْن. ِكلْ  الَمقاِدير. ويقاُل :والَوْزن سواٌء في َمْعِرفة  الَكْيل فإمَّ

ةُ : ُكلُّ ما ُوِزَن فقد  .ِكْيلَ  وقاَل مرَّ
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 ْيلالكَ  ٍء ِمنقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : هذا الحِدْيث أَْصل لكّلِ شي «أَْهِل الَمِدينَِة والِميزاُن ِميزاُن أَْهل مكَّة. الِمْكياُل ِمْكيالُ »ُرِوي في الحِديث : و

وهو  َكْيلٌ  َرى أَنَّ أَْصَل التَّْمر بالمِدينَةِ والَوْزن ، إنَّما يأْثَمُّ الناُس فيهما بأَْهِل مكَّةَ وأَْهِل المِدينَِة ، وإن تغيَّر ذِلَك في كثيٍر ِمن األَْمصاِر ، أال تَ 

والَوْزن أَنَّ كلَّ ما  الَكْيل ٍر ِمن األَْمصار. والذي يُْعرف به أَْصلفي كثي َكْيل يُوَزن في كثيٍر ِمن األَْمصاِر ، وإنَّ السَّْمن عْندهم َوْزن وهو

اع فهو  ، وكلُّ ما لَِزمه اُسم األَْرطاِل واألَواقيَّ واألَْمناِء فهو َكْيلٌ  لَِزمه اسم الَمْختوم القَِفيِز والَمكُّوِك والُمّدِ والصَّ

__________________ 
 وتصرف الشارح ابلعبارة. ( يف القاموس : نبُت الربديِّ ا1)
 ولعله السعاد  كحبار  لغة يف السعد ابلضم النبت املعروف. وكتب مصححه هبامشه :« السعد »( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : 2)
 .2( سورة املطففا اآية 3)
 .3( سورة املطففا اآية 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
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ِر مك َة  َعة َمثَاِقير.َوزحٌن. وِدرحهُم َأهح َلة كّر َعَشرَة َدرَاِهم َسبـح  ست ة َدَوانِي  ا وَدرَاهم اإلسحالم املعد 
ْندُ  َكالَ  من المجاِز :و  ولم يُْخرْج ناَره ؛ وفي األَساِس : وذِلَك إذا فُتِل فََخَرَجْت ُسَحالَتُه ، وهو ُحكاَكةُ العُوِد ولم يَِر. . َكبَايَِكيُل َكْيالً  الزَّ

 بغيِره أَي قِْسه بغيِره. فِكْلهُ  به ، يقاُل : إذا أَرْدت ِعْلَم رُجلٍ  قاَسهُ  إذا َكْيالً  ءِ َء بالشَّيالشَّي َكالَ  ِز :من المجاو

 الفََرَس بغيِره أَي قِْسه به في الَجْري ، قاَل األَْخَطُل : ِكلِ و

مـــــــــــوينقـــــــــــد   ـــــــــــُ ت لـــــــــــح هـــــــــــا  كـــــــــــِ لـــــــــــِّ ِ  كـــــــــــُ ـــــــــــِ واب  ابلســـــــــــــــــــــــــ 

رَب زحُت مـــــــــنـــــــــهـــــــــا  نـــــــــيـــــــــًا مـــــــــن عـــــــــِ      ا فـــــــــَ يـــــــــَ انـــــــــِ (1)نـــــــــَ
 

  
 أَي سبقتها وبعض ِعنانِي َمْكفُوف.

 يَتَعارَضاِن بالشَّتِْم أَو الَوتِْر. أي يَتَكاياَلنِ  هما من المجاِز :و

 بغيِر َهْمِز. ُمكايلٌ  فهو قاَل له ِمثَْل َمقاِلِه ، أَو فَعَل كِفْعِلهِ  : ُمَكايَلَةً  .كايَلَهُ و

وهي الُمقايََسة بالقَْول والِفْعل  «الُمكايَلَة أنَّه نََهى عن»:  عنههللارضيفي حِدْيث ُعَمَر ، و ، عن ابِن األْعَرابّيِ  فأْربَى عليهشاتََمهُ  : كايَلَهُ  أَو

، وقيَل :  الَكْيل وهي ُمفاَعلَة ِمن ، والُمراُد الُمكافَأَة بالسُّوِء وترُك اإِلْغضاء واالْحتماِل أَي تقوُل له وتَْفعَل معه ِمثْل ما يقوُل لََك ويَْفعَل َمعَك

ْين وترِك العََمل باألَثَِر.  أَراَد بها الُمقايََسة في الّدِ

ر الّصفوِف. ، كعَيُّوٍق : آِخُر ُصفوِف الَحْربِ  الَكيُّولُ و حاحِ ُمَؤخَّ  يقاتِلُ  وهو ، وسلمعليههللاصلىفي الحِديِث أنَّ رُجالً أَتَى النبيَّ و ؛ وفي الّصِ

ً  فَسأَلَه وَّ العد  ، فقاَل : ال ، فأَْعطاه َسْيفاً فََجعََل يُقاتُِل وهو يقوُل :« الَكيُّول فلَعَلَّك إن أَْعَطْيتك أَْن تقوَم في» : له فقالَ  به يقاتِلُ  َسْيفا

ي  يـــــــــــــــــلـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــِ َدين خـــــــــــــــــَ ُرٌ  عـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــَ  إيّنِ امـــــــــــــــــح

َر يف      هــــــــــــــح و ِ َأن ال أَقــــــــــــــوَم الــــــــــــــد  يــــــــــــــ   الــــــــــــــكــــــــــــــَ

  

ِربح بســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــِف الِلِّ والــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــوِ    َأضــــــــــــــــــــــــــــح

  
لــــــــــــــوِ     ٍد هبــــــــــــــُح الٍم مــــــــــــــاجــــــــــــــِ رحَب غــــــــــــــُ (2)ضــــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 فلم يزْل يُقاتُِل به حتى قُتِل.

 ات.قاَل األَْزَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيد ولم أَْسمع هذا الَحْرف ِإالَّ في هذا الحِدْيث ، وسكَّن الباَء في أَْضِرْب لَكثْرة الَحَركَ 

ي : الرَّ   َجز ألَبي ُدَجانَةَ ِسَماك بن َخَرَشةَ.قاَل ابُن بَّرِ

 .تََكيَّلَ  َمْقلوبُ  ، وهو الَكيُّول أَي في قام فيه الرُجُل : تََكلَّىو

ر الّصفوِف به ألَنَّ َمْن كان فيه ال يُقاتِل. َكالَ  فَْيعُول ِمن الَكيُّولُ  وقاَل ابُن األَثيِر : ْنُد إِذا َكبَا ولم يْخِرْج ناراً ، فشبَّه ُمَؤخَّ  الزَّ

 .َكيََّل تَْكييالً  الَجباُن ؛ وقد الَكيُّول قيَل :و

َر الحِدْيث ، يُريُد تقوُم فيه فتَْنظر ما يَْصنع غيُرك. ما أَْشَرَف من األَْرِض  قيَل : هوو  ، وبه فّسِ

ْند ُمْسَوداً ال ناَر فيه ، السُّحالَةُ  في َكالِم العََربِ  الَكيُّولُ  قاَل األَْزهِريُّ :و  ٍء :قالَِت امَرأَةٌ من طيّ و كَهيٍِّن ؛ كالَكيِّلِ  ، وهو ما َخَرَج من َحّرِ الزَّ

تـــــــــــر خـــــــــــريًا ابمـــــــــــرِ  قـــــــــــح ـــــــــــَ ن لـــــــــــه فـــــــــــيـ  ٍء مل يـــــــــــكـــــــــــُ

رَ  ال بـــــــــــــواٌء ولـــــــــــــكـــــــــــــن     كـــــــــــــايـــــــــــــُ  (3) ابلـــــــــــــد مِ  تـــــــــــــَ
  

حاحِ. أَي ال يجوُز لََك أَن تَْقتَُل إِالَّ ثَأَْركَ  قاَل أَبو ِرياش :  وال يْعتبُر فيه الُمَساَواةِ في الفَْضل إِذا لم يُكْن غيُره ، كما في الّصِ

ْند الَكْيلُ و  ، وهي السُّحالَةُ. : ما يَتَنائَُر من الزَّ

 ، كما في العُبَاِب وهو مجاٌز. َكْيلُه ال يَْكِفيني أَي هذا َطعاٌم ال يَكيلُنِي يقاُل :و

 ، دما في العُبَاِب. ، أَي َذَهَب الَحرُّ وجاَء البَْردُ  َكْيلٌ  وُوِضعَ  َكْيلٌ  إِذا َطلََع ُسَهْيٌل ُرفِعَ  قَْوُل الساِجعِ :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 كَمِخيط وَمْخيُوط ، ومنهم َمْكيُولو َمِكيلٌ  ئْت َضَمْمت الكاَف ، والطعامُ الطعاُم ، على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه ، وإِن شِ  ِكيلَ 

__________________ 
 واللسان والتهذيب والتكملة واألساس. 67( ديوانه ص 1)
 ( اللسان والثالثة األو  يف الصحاح والتهذيب ويف التكملة بعد األو .2)

 حنن ابلسفح لد  النخيرو 
 ا وبعدها قا  : والرجز أليب ُدجانة ِلَا  بن َخَرَشة. وذكر الشطور : الثالثة

 واألساس.« بواء»بد  « نواء»( اللسان وفيه 3)
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ُتوَ  مالُه ا يقلب الياَء واواً حَا ضــم  ما قـَبحلها أَلن  الياَء الســاكَنَة ال  ُكو َ   َمنح يقوُ  : يحُد واســح طُوَد الصــ  الطعاُم وبُوَع واصــح
 تكوُن بعحَد َحرحٍف َمضحموٍم.

 ُمَطفَّفاً. الَكْيل َحَشفاً وأَْن يكونَ  الَمِكيل تَْجَمُع عليَّ أَن يكونَ أَ  أَي ؟ِكيلةٍ  وفي الَمثَِل : أََحَشفاً وُسوء

 .ُمكالٌ  ، ولُغَةٌ رِديَّة َمُكول ، ولُغَةُ بَنِي أََسدٍ  َمْكيول ، ويجوُز في الِقياِس  َمِكيلٌ  . وبَرٌّ َمِكيلةٍ و َكْيلٍ و ِكيلةٍ  وقاَل اللّْحيانيُّ : َحَشف وُسوء

ا ا ، قاَل : (1)فِمن لُغاِت الَحَضِريِّين  ُمكالٌ  قاَل األَْزِهريُّ : أَمَّ  َمِكيل فهي لُغَةٌ رِديَّة ، واللّغَةُ الفَِصيحةُ  َمُكول وما أََراها عربيَّةً َمْحضة ، وأَمَّ

 .َمْكيول ثم تَِليها في الجوَدةِ 

ا أَن يكوَن على ال الَكْيل : من َكيَّالٌ  ورُجلٌ  ا أَن يُقَرَّ إِلى النَّسِب إِذا ُعِدم الِفْعل ؛ ، َحَكاه ِسْيبََوْيه في اإِلمالَِة ، فإِمَّ تَّْكثيِر ألَنَّ فِْعله َمْعروٌف ، وِإمَّ

 وقَْولُه أَْنَشَده ابُن األَْعَرابّيِ :

 النِّيُب يف الَقِفيزِ  تكا َ حىت 
. فيُكال قاَل أَراَد حيَن تَْغُزر  لَبَنُها َكْيالً فهذه الناقَة أَْغزرهنَّ

 له اآلَخُر. يَِكيل له ِمن َجْريِه ِمثْل ما يَِكيل الفََرَس في الَجْري إِذا عاَرَضه وبَاَراه كأَنَّه يُكايِلُ  سُ وقاَل اللّْيُث الفَرَ 

 ، بالكْسِر : الُمجاَراةُ ، قاَل : الِكيالُ و

َرهـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــح َك أَم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــنـ ُدرح ل ـــــــــــــــــــــح  أُق

ٍر       هح ِإن كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن أَمـــــــــــــــــح الـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَ (2)كـــــــــــــــــِ
 

  
 .َكْيلال والِكيالَةُ أَْيضاً : أَْجرةُ 

 وَكايَْلناهم صاعاً بَصاعٍ ؛ كافَأْنَاُهم.

 للَجبَاِن وهو مجاٌز. الَكيُّول فالٌن بسْلِحه ِمن الفََزعِ ، ومنه َكالَ و

 .538وثابُت بُن َمْنصور الِكْيليُّ الحافُِظ ، بالكْسِر ، عن ماِلٍك البَاْنياِسيُّ ، َماَت َسنَة 

ُث الصُّوفيُّ َماَت بيَن  الكيالِ  وبَنُو الَحَرَمْين َسنَة : جماَعةٌ بالشاِم منهم شْيُخنا السَّيِّد شعيُب بُن ُعَمَر بن ِإْسماعيل االولبّي الشافِِعيُّ المَحّدِ

1171. 

 مع الالم فصل الالم
. (3) لَتْلَةُ   :[لتل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 ه َضبََطه بالُمثَلَّثَِة.، ولكنَّ  ع وفي اللّساِن : هو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َدةِ الساِكنَة ، وهي ُكوَرةٌ عظيَمةٌ باألَْنَدلُس ، منها أَبو َجْعفٍَر أَْحمُد بُن يوسف بِن علّيِ بِن يوسف الفهريُّ ا لَْبلَةُ  : [لبل] ُء للبلّي الُمْقِرىبالموحَّ

 691، وَماَت بتونس َسنَة  623ْصحاِب الشلوپين ، وَرَوى عنه الوادئاشي وأَبو َحيَّان وابُن َرِشيد ، ُوِلَد َسنَة النَّحويُّ اللّغويُّ أََحُد َمشاِهير أَ 

به   في التَّْصريف ضاهى، ومن مَؤلَّفاتِه : َشْرح فَِصيح ثَْعلَب ، وَشْرح أََدب الَكاتِب البِن قُتَْيبة ، والبغية في اللّغَة ، وهذه عْنِدي ، وله كتابٌ 

 الممتع تَْرَجمه غيُر واِحٍد ِمن العُلَماء.

 بغيِر الٍم. َكِلَمةُ َطَمعٍ وإِْشفاٍق كعَلَّ  بتَْخِفيِفها : لَعَلْ و ، بتَْشديِد الاّلمِ  لَعَلَّ  : [لعل]

 كلمةَ شّكٍ ، والالُم في أَّوِلها زائَِدةٌ ، قاَل قَْيُس بُن الُملَّوحِ : لَعَلَّ  وقاَل الجْوَهِريُّ :
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ــــــــــــــقــــــــــــــو  ر    أانٌس ت ٍر  عــــــــــــــَ ــــــــــــــوَن عــــــــــــــامــــــــــــــِ  جمــــــــــــــن

ا      ا بــــــــــيــــــــــَ مــــــــــَ ُت ِإيّنِ لــــــــــِ ّوًا قــــــــــلــــــــــح لــــــــــُ ُروُم ســـــــــــــــــــــــُ (4)يـــــــــــَ
 

  
ي لنافِعِ بِن سْعٍد الغَنَويّ   وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِر بــــــــــعــــــــــد مـــــــــا و  و اٍم عــــــــــلــــــــــ  اأَلمــــــــــح لــــــــــَ ُت بــــــــــِ  َلســـــــــــــــــــــــح

ـــــــــــكـــــــــــن      ـــــــــــفـــــــــــوُت ول ر  ي مـــــــــــا  عـــــــــــَ د  قـــــــــــَ ـــــــــــَ (5)َأنح أَتـ
 

  
ر في الحِدْيث ِذْكر  ، وجاَءْت في القُْرآن بمْعنَى كي. لَعَلَّ  وقد تََكرَّ

 .«هللاُ قد اطَّلََع على أَْهِل بَْدرٍ  لَعَلَّ  وما يُْدِريك»في حِدْيث حاِطٍب : و

 هنا ِمن جَهِة الظَّّنِ والِحْسبان ، قاَل : وليَس كذِلَك وإِنَّما هي لَعَلّ  قاَل ابُن األَثيِر : َظنَّ بعُضهم أَنَّ مْعنَى

__________________ 
 ( يف التهذيب : لغة املولدين.1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : لَثـحَلُة.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( اللسان.5)
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وَلَعن  وَلَغن  وَرَغن  ا ويقاُ  َعن  وَغن  وَأن  وأَلن  وَلَون  وَرَعر   فيه لُغات :و  من ِ  حَتحقي  ؛ لعر  و  مبعحىَن عســــــــــَ  ا وَعســــــــــَ 
ُر وَعل ين ُر ا َعلي  أَفـحعــَ رُ  َلَعلِّيو  أَفـحعــَ ُر ا َلَعل ينو  أَفـحعــَ وَلَعينِّ وَلَعن ين وَلَغينِّ وَلَغن ين وَلَويّنِ وَلَون ين وأَليّنِ وأَلن ين وَأيّنِ وأَن ين  أَفـحعــَ

 لَغًة. ا فهذه مثانَِية وعشُرون وَرَغينِّ وَرَغن ين
ولُغاتُها َمْشروَحة في المْغني  لَعَلّ  قاَل شْيُخنا : وفيه تَْطويٌل ِمن غيِر َكبير فائَِدةٍ ، وكان يَْكِفي أْن يقوَل بنوِن الِوقايَِة وُدْونها ، وأَْحكامُ 

 والتَّسهيل وُشُروِحهما.

 ِء القيِس :قَْوُل امرى لَعَلَّني قْلُت : وشاِهُد أَلنَّني بمْعنَى

نـــــــــا  حـــــــــيـــــــــِر أَلنـــــــــ 
ُ
ِر املـــــــــ لـــــــــَ ـــــــــطـــــــــ  ا عـــــــــلـــــــــ  ال  كـــــــــوجـــــــــَ

ذاِم      كــــــــَ  ابــــــــُن خــــــــِ كــــــــي الــــــــدِّايَر كــــــــمــــــــا بــــــــَ بــــــــح ــــــــَ (1)نـ
 

  
 ؛ وِمثْلُه قَْول اآلَخر : لَعَلَّنا أَي

ين  ال ألَنـــــــــــــــــ  اَت هـــــــــــــــــَ َوادًا مـــــــــــــــــَ  أَرِيـــــــــــــــــين جـــــــــــــــــَ

يــــــــــــاًل مــــــــــــكــــــــــــرمــــــــــــا      أََر  مــــــــــــا تــــــــــــريــــــــــــن َأو خبــــــــــــَِ

  
ا ِإذا جاَءْت ال يُ ْؤِمُنونَ ) قَْولُه تعالَى : وشاِهُد أَنَّ بمْعنَى عنَّ   .(2) (َوما ُيْشِعرُُكْم َأَّنَّ

. ، كَسحابٍ  اللَّمالُ  : [لمل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 ؛ وأَْنَشَد : الُكْحلُ  وقاَل أَبو ِرياٍش : هو

ٍة  ربح َواِدِر عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ راٌت مـــــــــــــــــــن بـ  هلـــــــــــــــــــا َزفـــــــــــــــــــَ

وُ       ا َ َيســــــــــــــــــــــُ مــــــــَ ا  الــــــــلــــــــ  جــــــــاهلــــــــُ دين  انحســــــــــــــــــــــِ عــــــــح َ
(3)املــــــــ

 

  
 ، وهكذا َرَواه كراٌع. يَُضمُّ و

 اللّمالَ  يُْكَحُل به العَْيُن ، عن ابِن األْعَرابّي ، وَضبََطه ابُن َعبَّاٍد كِكتاٍب وال أََرى (4)قْلُت : وقد تقدََّم في الكاِف اللَُّماك ، بالضِم ، الجاَلُء 

 باَلَمْين إالَّ ُمحّرفاً عن اللّماِك ، فتأّمل ذِلَك.

لَ و ظَ  ِمثْل بِفَِمه تَلَمَّ  ، قاَل َكْعُب بُن ُزَهْيٍر : تَلَمَّ

َدتح و  واهـــــــــــا إذا هـــــــــــي َأجنـــــــــــحَ كـــــــــــح ـــــــــــكـــــــــــون شـــــــــــــــــــــــــَ  ت

الِ  بــــــــــعــــــــــَد      رٌ الــــــــــكــــــــــَ مــــــــــ  لــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــُف  تـ رِي (5)وصــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. اللَّْوالءُ  : [لول]

دَّةُ  وقاَل األْصَمِعيُّ : هو ، رُّ الّشِ  .(7)، كما في العُبَاِب  (6) الضُّ

، ُسِمَع من عبِد  وَمْعناهُ بالفاِرِسيَِّة األْخَرسُ  الُمَحّدِث ، الفَِقيه الَهَمدانيّ  اللٍ  بِن محمِد بنِ  أَْحمَد بِن علّيِ بِن أَْحمدَ  أَبي بْكرٍ  : َجدُّ واِلدِ  اللُ و

 الباقي بِن قانعٍ وابِن األَْعَرابّيِ ، كذا في َطبَقات الخيضرّي.

 أَْصلُه ، َحَكاهُ ابُن األْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : ةُ اللّْيالو : ِضدُّ النَّهاِر َمْعروٌف ؛ اللَّْيلُ  : [ليل]

الهح  يــــــــــــــــح وحٍم مــــــــــــــــا وكــــــــــــــــرِّ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ رِّ يـ  يف كــــــــــــــــُ

 حـــــــــــــــــىت يـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوَ  كـــــــــــــــــر  راٍء إذ َرآهح :    

  

َقاهح   (8) !اي َوحيحَُه من مَجٍَر ما َأشح

اِدِق ، أَو وَحدُّه من  ، أْخرُجوا الياَء األَخيَرةَ ِمن َمْخَرِجها في لُيَْيلة (9)وتَْصغيُره  الشَّمِس  إلى ُطلوعِ  َمْغِرِب الشَّمِس إلى ُطلوعِ الفَْجِر الصَّ

 .اللَّيالي
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اُء : رت لَْيِلية كانت في األْصل لَْيلة وقاَل الفرَّ  ج ْيَكةُ للبَْيضة كانت في األَْصل َكْيِكية ، وَجْمعُها الَكياكي، وِمثْلُها الكَ  (10) لُيَْيلَة ، ولذِلَك ُصغِّ

ا َحَكاه ِسْيبََوْيه ، وقد َشذَّ التَّْحِقير كما لَيالٍ   َشذَّ التَّْكِسير. على غيِر قِياٍس ، توهَُّموا واِحَدته لَْيالة ، ونَظيُره َمالِمح ونَْحوها ممَّ

 .لُيَْيِليَّة وتَْصِغيُرهم إيَّاها اللّيالي ْيالة في األْصل يدلُّ على ذِلَك َجْمعهم إيَّاهاقاَل أَبو الَهْيثم : وكأَنَّ الواِحَد لَ 

ي للُكَمْيت : (11) لَيائِلْ  َحَكى الِكسائيُّ :و  وهو شاذٌّ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
 والضبرت عنه. 162( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .109( األنعام اآية 2)
 اللسان.( 3)
 اب اء املهملة.« ا اء»وابألصر « ملك»( عن التكملة 4)
 ( اللسان.5)
ُة والض ر.6) د   ( يف القاموس : الشِّ
 ( مل يذكره يف التكملة.7)
 ( اللسان.8)
« لُيَـيحِلَيةُ »ذي يف اللســان : وال« قوله : وتصــغريه لييلة ا هكذا يف خطه ا وعبارة اللســان : وتصــغري ليلة لييلة ا ه»( هبامش املطبوعة املصــرية : 9)

 ويف التهذيب : لييلة.
 ( األصر والتهذيب ويف اللسان : لييلية.10)
 ( اللسان : لياير ا بدون  ز.11)
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َر ابــــــــــَن عــــــــــائشــــــــــــــــــــــــَة الــــــــــذِي  دح ك والــــــــــبــــــــــَ تــــــــــُ عــــــــــح  مجــــــــــََ

كـــــــاُت      كـــــِ نـــــح حـــــَ رَأضـــــــــــــــــــــاءتح بـــــــه ُمســـــــــــــــــــح ائـــــــِ يـــــــَ ـــــلـــــّ (1)ال
 

  
فَزاُدوا فيها الياَء على غيِر قِياٍس ، ونَِظيُره :  لَيالٍ  ِمثْل تَْمرة وتَْمر ، وقد ُجِمع على لَْيلة واِحٌد بمْعنَى َجْمع ، وواِحُده اللَّيلُ  وقاَل الجْوَهِريُّ :

 أَْهل وأَهاٍل ، ويقاُل : كأَنَّ األَْصَل فيها لَْيالةُ فحذفت.

ُ  الشَّْهِر ُظْلَمةً  لَيالي أَو هي أََشدُّ  ْعبَةٌ ،صَ  وتُْقَصُر : َطويلَةٌ َشديَدةٌ  ، بالمدِّ  لَْيالءُ  لَْيلَةٌ و يَِت المْرأَة ي : لَْيلى ، وبه ُسّمِ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِبســـــــــــــــــــــــة الـــــــــد جـــــــــَ   لـــــــــيـــــــــلـــــــــةٍ كـــــــــم  لـــــــــح الَء مـــــــــُ يـــــــــح  لـــــــــَ

ب     يـــــــــ  هـــــــــَ ت غـــــــــري مـــــــــُ َريـــــــــح َ  الســـــــــــــــــــــــمـــــــــاء ســـــــــــــــــــــــَ  !أُفـــــــــح
  

يت. لَْيلَةُ  تْسع وعْشِرين ، والدَّْعجاء لَْيلَةُ  ، والدَّْهماء ثاَلثينَ  لَْيلَةُ  اللّْيالُء : أَو ّكِ  ثََمان وعْشِرين ، قالَهُ ابُن الّسِ

 أَي َشديُد الظُّْلَمِة. ، كُمعَظٍَّم ، كذِلكَ  ُملَيَّلٌ و والئِلٌ  لَْيٌل أَْليَلُ و

 ْمُرو بُن شأٍْس :، قاَل عَ  لُيِّل الَكثْرة كأَنَّهم توهَُّموا بُِملَيَّل قاَل ابُن ِسْيَده : وأَظنُّهم أَراُدوا

يــــــــــــد بــــــــــــعــــــــــــَد مــــــــــــا و  المــــــــــــِ وٌد كــــــــــــاجلــــــــــــَ  كــــــــــــان جمــــــــــــُ

رٍ َمضــــــــــــــــــــَ  نصــــــــــــــــــــُف      يـــــــح رٍ بــــــعـــــــد  لــــــَ يـــــــح رِ  لــــــَ يـــــــ  لــــــَ (2)مــــــُ
 

  
 .لَْيلهم األَْليَلو . وأَْنَشَد للُكَمْيت :لَْيٌل أَْليَلُ و لَْيالُء إذا اْشتَدَّْت ُظْلَمتُها ، لَْيلةٌ  وقاَل اللّْيُث : تقوُل العََرُب هذه

ا في الَكالِم فلَْيالء ، قاَل الفََرْزدُق :قاَل : وهذا في  ْعِر ، وأَمَّ  َضُروَرةِ الّشِ

رد  عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــُم  رُُه يـــــــــــــــُ  قـــــــــــــــالـــــــــــــــوا وخـــــــــــــــاثـــــــــــــــِ

ِر  الــــــــــلــــــــــيــــــــــرُ و      يــــــــــاطــــــــــِ رُت الــــــــــغــــــــــَ لــــــــــِ تــــــــــَ رُ خمــــــــــُح يــــــــــَ ــــــــــح (3)أَل
 

  
 .اللَّْيلِ  : َدَخلوا في أَْليَلُواو أاللُواو

 ، وقَْول الفََرْزدق : فَْرُخ الَكَروانِ  كذِلكَ و الُحباَرى أَو فَْرُخها ؛ : الذََّكُر واألُْنثَى َجِميعاً ِمن اللَّْيلُ و : َصاَر فيه. أَْليَلَ  وقاَل النَّْضُر :

ه و  ــــــــ  ــــــــاِب كــــــــبَن ب ُ  يف الشــــــــــــــــــــــ  هــــــــَ ــــــــح ــــــــنـ ب ي ــــــــح ي  الشــــــــــــــــــــــّ

رٌ      يــــــــــــح اُر  لــــــــــــَ ِه هنــــــــــــَ يــــــــــــح بـــــــــــــَ يــــــــــــُح ِبــــــــــــانــــــــــــِ (4)َيصــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 والنَّهاُر نَهاُركم هذا. اللَّْيل ليلُكم هاِر فَْرخ القََطا ، فُحِكَي ذِلَك ليونس فقاَل :فَْرَخ الَكَروان أَو الُحباَرى ، وبالنَّ  باللّْيلِ  قيَل : َعنَى

يُّ َولَُد الَكَروان ، والنَّهاَر َولَُد الُحباَرى ، قاَل : وقد جاَء ذِلَك في بعِض األَْشعاِر ، قاَل : وَذَكَر األَْصَمعِ  اللّْيلَ  وقاَل الجْوَهِريُّ : وَذَكَر قوٌم أَنَّ 

 .اللّْيلَ  في كتاِب الفَْرِق النَّهاَر ولم يذُكر

ْعر الذي َعنَاه الجْوَهِرّي بقَْوله : وقد جاَء ذِلَك الخ هو قَْوُل الشاِعِر : ي : الّشِ  قاَل ابُن بَّرِ

هـــــــــــار  ِف الـــــــــــنـــــــــــ  هـــــــــــاَر بـــــــــــِنصـــــــــــــــــــــــــح ُت الـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــح  َأكـــــــــــَ

الً و      يـــــــــــــح ُت  لـــــــــــــَ لـــــــــــــح يـــــــــــــم  بـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــرٍ َأكـــــــــــــَ (5)هبـــــــــــــَِ
 

  
واُب الَكْلبّي ِمن بَنِي ُزَهْير ، كما هو نَصُّ العُبَاِب ، وفيه يقوُل : َسْيُف َعْرفََجةَ بِن َسالَمةَ الِكْنِدّيِ  : اللَّْيلُ و  ، كذا في النسخِ ، والصَّ

 آتــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــ  ابطــــــــــــــــــــــال 

ــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــرُ و      رحبــــــــــــــا كــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــي ال ــــــــــــــغــــــــــــــَ  ذو ال

  

 إن مل أعــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــــــة 

  
ـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــص ِبـــــــــــــــــمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــكـــــــــــــــــم ومجـــــــــــــــــعـــــــــــــــــي    ت

  
 ، عن أَبي َحنيفَةَ.  السَّْوداءُ : الَخْمرُ  لَْيلَى أُمُّ و

يِت المْرأَةُ ولم يقيِّدها ابُن األْعَرابّيِ بلَْون ، قاَل : ي : وبها ُسّمِ  بَْدُء ُسْكِرها. هوو : نَْشَوتُها ، (6) لَْيلىو قاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 .«اللياير»( اللسان وفيه 1)
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 ( اللسان.2)
 الصحاح ا ومل أجده يف ديوانه.( اللسان وعجزه يف 3)
 برواية : 295/  1( ديوانه 4)

اج عـــــــــــــولـــــــــــــك مـــــــــــــا دجـــــــــــــا   ابـــــــــــــِك عـــــــــــــلـــــــــــــ  ا ـــــــــــــجـــــــــــــّ

 لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــٌر بـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــه والح هنـــــــــــــــــــــارُ     

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 ( اللسان.5)
 .«أو ليل »( عل  هامش القاموس عن احد  نسخه : 6)
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حاحِ : اسمُ  لَْيلَىو اجُز : (1) لَيالي امرأَةٍ ج : ِمن أَْسماء النِّساِء ؛ وفي الّصِ  قاَل الرَّ

عـــــــــــــــــاِ   ِب الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــِّ واحـــــــــــــــــِ  مل أََر يف صـــــــــــــــــــــــــــــــَ

َواد     د ِن ا ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــب ِبســـــــــــــــــــــــــــــــــــاِت ال ـــــــــــــــــــــال   ال

  

ةُ و (2) اللَّيَاليِخيرةِ  ِللَْيلىِشْبهاً   وهي إْحَدى الِحَراِر ، قاَل الرماُح بُن َميَّادة : بالباِديَةِ  لَْيلَى َحرَّ

ـــــــــَو   ي ـــــــــِ ري هـــــــــر أَب عـــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ ةً َأاَل ل ـــــــــَ ل ـــــــــح يـ ـــــــــَ  ل

لــــــــــ حبــــــــــر ِة      يــــــــــح لــــــــــي  لــــــــــَ (3)حــــــــــيــــــــــُث ربــــــــــتــــــــــين َأهــــــــــح
 

  
. قاال : المزين ، وُكلّه َغلٌَط ، والصَّواُب المزنيُّ ، كما  ، هكذا في النسخِ ، وفي بعِضها : الِمْرماِنيُّ  لَْيلَى ابنُ و نَّص عليه ابُن فَْهٍد والذَّهبيُّ

 إْسناد حِدْيثه مدنّي.

 َرَوى عنه عاِمُر بُن لدين األْشعَِرّي إن صحَّ الحِدْيث. األْشعَِريُّ  لَْيلَى أَبوو

 بُن عبِد هللِا بِن ُعمر ، ويقاُل إنّه أَْنَشَد النبيَّ اْسُمه قيسُ  الَجْعِديُّ  النابِغَةُ  لَْيلَى أَبوو َذَكَره ابُن َحبَّان وهو َمْجهوٌل ؛ الُخزاِعيُّ  لَْيلَى أَبوو

حمن بُن َكْعب بِن َعْمرو لَْيلَى أَبوو ؛ وسلمعليههللاصلى ِل ِخالفَِة ُعثْمان وهو أَُخو عبد هللِا ؛ الَماِزنيُّ  عبُد الرَّ  الِغفاِريُّ  لَْيلَى أَبوو َماَت في أَوَّ

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصحابيُّونَ  يَْرِوي عن الَحَسِن البَْصِرّي عنه حِدْيث كأنّه َمْوضوٌع ،

 ل بنِ داوُد بُن بِال ، وقيَل : بليلٌ  له ُصْحبَة واْختُِلف في اْسِمه فقيَل بِالٌل ، وقيَل : لَْيلى األْنصاِريُّ َواِلُد عبِد الّرحمن بِن أَبي لَْيلَى أَبو وفاتَهُ :

حمن. (4) بَليلٍ   ، ويقاُل إنَّ بِالالً أَُخوه ، َرَوى عنه ابنُه عبد الرَّ

الِكْنِديُّ  لَْيلَى عبُد هللِا بُن َسْهل بِن عبِد الّرْحمن بِن َسْهل بِن َكْعب األَْنصاِرّي وهو الذي َرَوى عنه ماِلُك حِدْيث القساَمِة. وأَبو لَْيلَى وأَبو

ى عن سويِد بِن ُمه َسلَمة بُن ُمعاِويَةَ ، وقيَل : ُمعاِويَةُ بُن سلمةً ، وقاَل أَبو حاتٍِم : اْسُمه َسِعيُد بُن أَْشَرَف بِن ِسنَان ، َروَ َمْوالُهم ، قيَل : اسْ 

 غفلَةَ.

اح ، قيَل : لَْيلَى وأَبو  .اْسُمه عبُد هللِا بُن َمْيَسَرة الحاِرثيّ  الَخَراسانيُّ َرَوى عنه وِكيُع بُن الَجرَّ

ً  إذا لَْيالً  لَْيلٌ  أَْلبَسَ  يقالُ و  ، كما في العُبَاِب. َرِكَب بعُضه بعضا

 ، عن اللّْحيانّي. ِللَْيلَةٍ  اْستَأَْجْرتُه ُماليَلَةً وِلياالً : ال يَْلتُهو

 ، من اليوِم. (5) ُمياَوَمةً  ياَوَمهُ  ك اللّْيلِ  ، من عاَملَهُ ُماليَلَةً و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 على البََدِل ، َحَكاه يَْعقوب. اللَّْيُل اللَّْينُ 

 .اللّْيلِ  : يحبُّ ُسَرى لَْيليٌّ  ورُجلٌ 

 التي قد َمَضْت. ِللَّْيلةِ  ، وإذا َزالَِت الشمُس قْلَت فعْلُت الباِرَحةَ  اللّيلةَ  وإلى نِْصف النَّهاِر تقوُل : فعْلتُ 

 األَْخفَش. (6)، قالَهُ عليُّ بُن سلمان  لَْيلى . وكاَن ُمعاِويَةُ بُن يَِزْيد يُْكنى أَبالَْيلى ويقاُل للُمَضعَِّف والُحَمقَّ : أَبو

ا ُعثْمان ، وإنَّما ضْعَف ُمعاِويَةُ ألنَّ ِواليَتَه كانت ثاَلثَة أَْشُهٍر ؛ قاَل : وأَمَّ  لَْيلى وقاَل الَمَدايني : يقاُل إنَّ القَُرِشيَّ إذا كان َضِعيفاً يقاُل له أَبو

 .لَْيلى ألَنَّ له اْبنَة يقاُل لها لَْيلى بن َعفَّان فيقاُل له أَبو

ْمريُّ : لَْيلى قاَل : ويقاُل أَبو  ُكْنيَةُ الذََّكر ؛ قاَل نوفُل بُن ضمَرةُ الضَّ

يَ إذا مـــــــــــــــا  لـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح اين  لـــــــــــــــَ وحجـــــــــــــــَ  َرمـــــــــــــــَ  إدحجـــــــــــــــَ

ــــــــــــــو      ــــــــــــــ أَب ل ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ اِر  ل ــــــــــــــٍة وعــــــــــــــَ زِي خــــــــــــــح (7)مبــــــــــــــُِ
 

  
 : َمْوِضعان في قَْول النابِغَِة : لَْيلىو لَْيلٌ و
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ّر  ا ــــــــــزحُن مــــــــــن  طــــــــــَ ــــــــــ اضــــــــــــــــــــــــح ل ــــــــــح ي ــــــــــَ َرد  ل ــــــــــَ  إىل بـ

ــــــــــاِر      ي شِّ َأعــــــــــح اًل عــــــــــن جــــــــــُ قــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــارُه مــــــــــَ ت (8)حتــــــــــَح
 

  
__________________ 

 .«امرأة ج ليا ٍ »( يف القاموس : 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 من أبيات.« حرة ليل »( معجم البلدان 3)
 ظر تقريب التهذيب.ان ا عنههللارضي( وقير : يسار ا وقير أوس ا عاش إىل خالفة علي 4)
 ( يف القاموس ابلكسر منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  نصبها.5)
 .«سليمان»( كذا ا ويف اللسان 6)
 ( اللسان.7)
 .«ما اضطر  ا رز»إىل بدر بن حزّان الفزاري ا وفيهما : « ليل »( كذا ابألصر واللسان منسوابً للنابغة ا ويف معجم البلدان 8)
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 بالحجاِز. الليول : ُكنيَةُ عطاف بن يوسف بِن مطاعن الحسني َجدُّ  اللَّْيل وأَبو

 مع الالم فصل امليم
. كَكتِفٍ  الَمئِلُ و ، بالفتحِ  المأْلُ  : [مأل] اغانِيُّ  : أَْهَملَه الْجوَهِريُّ والصَّ

ُجُل السَّمينُ  وفي اللّساِن : هو ْخُم ، وهي بهاءٍ  التارُّ  الرَّ  .َمئِلَةٌ و َمأْلَةٌ  الضَّ

َ. َكَمنَعَ  َمأَلَ  قدو  إذا تََمألَّ

 ، كسَحابٍَة. َمآلَةً و بالضمِ  ُمُؤولَةً  وَكُرمَ  َعِلمَ  َمئَِل مئْل في التَّْهِذيِب :و

 لم يَْستَِعدَّ له ولم يَْشعُْر به. ، واألخيَرةُ عن ابِن األْعَرابيَّ ، أَي : َمأََل َمأْلَهُ  ، وما َمأاْلً  له َمألَ  أَْمٌر ماهـ  جاءَ  : يقالُ و

 وقاَل يعَْقوب : ما تََهيَّأَله.

وَضةُ ؛ الَمأْلَةُ و حى ج أَْيضاً :و : الرَّ  ، بالكْسِر. ِمئالٌ  الرَّ

ا  : اسُم رُجٍل فيَمْن َجعَلَه ِمْن هذا الباِب ؛ وهو ِعْنَد ِسْيبََوْيه َمْفعَل شاذّ ، وتَْعليلُه َمْذكوٌر في َمْوِضِعه. (1) مؤالَةَ  وأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كُمْشَمِعّلٍ : الطويُل الُمْنتَصُب ِمن الِرجاِل. اْلُمتَْمئِلُّ 

 : الَمْلجأُ ، قالَهُ اللّْيُث. المألُ و

. َمتَلَهُ َمتاْلً  : [متل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ، وكذِلَك َملَتَه َمْلتاً. َزْعَزَعهُ وَحّرَكهُ  : أَي (2)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

ْبهُ  الِمثْلُ  : [مثل]  ، كما يقاُل ِشْبُهه وَشبَُهه. َمثَلُهو ِمثْلُه ؛ يقاُل هذا بالكْسِر والتَّْحريِك وكأَميٍر : الّشِ

ي : الفَْرُق بينَ قاَل ابُن بَ  ْقداِر ال والُمساَواة أَنَّ الُمساَواةَ تُكوُن بيَن الُمْختَِلفَْيِن في الجْنِس والُمتَِّفقَْين ، ألنَّ التَّساِوي هو التَّكافُؤ في المِ  الُمَماثَلَةِ  ّرِ

ا  ُوه كنحوه وفقُهه كفقِهه ولونُه كلْونِه وطعُمه كطعِمه فإذا قيَل : هوفال تكوُن إالَّ في الُمتَِّفقَْين ، تقوُل : نح الُمَماثَلَة يزيُد وال ينقُص ، وأَمَّ

 في كذا فهو ُمساٍو له في جهٍة ُدْون جهٍة ، انتهى. ِمثْلُه على اإلْطالق فمْعناه أَنَّه يسدُّ مسدَّه وإذا قيَل : هو ِمثْلُه

سالِة البَْغداِديَّة للحاِكِم أَبي عبِد هللِا النَّ  ْبط واالتْقاِن إذا َذَكر حِديثاً وقََرأْت في الّرِ ا يْلزُم الحديثّيِ ِمن الضَّ ْيسابوِري وهي عْنِدي ما نَّصه : أَنَّ ممَّ

تْنَْين إالَّ بْعد أَن يقَف على المَ  ِمثْلُه أَو نحُوه ، فإنَّه ال يحّل له أَْن يقوَل : ِمثْلُه وساَق الَمتْن ، ثم أَْعقبه بإْسناٍد آَخر يفرَق بيَن أَْن يقوَل :

َمعَانِيه ، وقَْولُه  مثل ه فقد بيَّن أَنَّهوالحِدْيث َجِميعاً فيَْعلم أَنَّهما على لَْفٍظ واِحٍد ، فإذا لم يميِّز ذِلَك حلَّ له أَْن يقوَل : نحُوه فإنَّه إذا قاَل : نحوُ 

ال يكون إالَّ ذِلَك ، ألنَّه إن لم يَقُْل هذا أَثْبََت له ِمثاْلً ، تعالَى ُّللْاُ عن  ِمثْلَه سَ أََراَد لي (3)العَليِم  (ء  َوُهَو السَِّميعُ لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ )تعالَى : 

 ذِلَك ؛ ونَِظيُره ما أَْنَشَده ِسْيبََوْيه :

ََق ح 
 َلواِحُ  األَقحراِب فيها كامل

ُم  ِمثْلها أَو ِمثْله ؛ وقيَل : مْعناه ُمْستَراد يُْطلَُب ويَُشحُّ عليه ِمثلهُ  أَي ِلِمثِْلها ، وفالنَةٌ ُمْستَراَدةٌ  ِلِمثِْلهِ  ُمْستَرادٌ  : فالنٌ  . وقْولُُهمأَمثالٌ  ج ، والالَّ

 زائَِدةٌ.

ةُ ؛ الَمثَلُ و كةً : الحجَّ ً و محرَّ ي التْفِسيِر : أَنَّه قَْوُل ال إله إالَّ هللاُ ، جاَء ف (4) (َولِِلِّ اْلَمَثُل اْْلَْعلى):  عزوجلنْفُسه ؛ وقْولُه ،  الَحديثُ  أَْيضا

 ، قاَل جريُر : به تََمثَّلَ و تََمثَّلَهُ و اْمتَثَلَهو تَْمثيالً  به َمثَّلَ  وقد .األَْمثالُ  وتأْويلُه أَنَّ هللاَ أََمَر بالتَّوحيِد ونَفَى كلَّ إلٍه ِسواهُ ، وهي

ر  و  قــــــــــــِ ح لــــــــــــلــــــــــــِ نــــــــــــَ حــــــــــــح نــــــــــــَ يب  إذا تـــــــــــــَ لــــــــــــَ غــــــــــــح  الــــــــــــتـــــــــــــ 

ُه و      ـــــــــــــــَ ت ك  اســـــــــــــــــــــــــــــح رَ حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ث ـــــــــــــــاال متـــــــــــــــََ ث  اأَلمـــــــــــــــح
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 ثمَّ َحذَف وأَْوَصل. تمثََّل باألَْمثالِ  على أَنَّ هذا قد يجوُز أَن يُريَد به

فَةُ  أَْيضاً : الَمثَلُ و حاحِ. الّصِ  ، كما في الّصِ

__________________ 
 َموحأَلة.( يف اللسان : 1)
 .29/  2( اجلمهرة 2)
 .(السَِّميُع اْلَبِصْيُ ) ا ويف اآية : 11( الشور  اآية 3)
 .60( النحر اآية 4)
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 هو الخبُر عنها. َمثَلُها وقاَل اللَّْيُث : (1) (ُوِعَد اْلُمت َُّقونَ ) اْلَجنَِّة الَّتِي َمثَلُ  قْولُه تعالَى : ومنه قاَل ابُن ِسْيَده :

 وقاَل أَبو إسْحق : مْعنَاه ِصفَة الَجنَّة.

ِفيها َأَّْنار  )فقاَل فيها :  ؟َمثَلُها قاَل ُعَمُر بُن أَبي خليفَةَ : َسِمْعت ُمقاتِالً صاِحَب التْفِسير يسأَُل أَبا َعْمرو بن العاَلِء عن هذه اآليِة فقاَل : ما
 ِصفَتُها. َمثَلُها فسَكَت أَبو َعْمرو ، قاَل : فسأَْلُت يونس عنها فقاَل : ؟ثَلُهامَ  قاَل : ما (ِمْن ماء  َغْْيِ آِسن  

َْنِيلِ )ذِلَك قْولُه :  َمثَلو قاَل محمُد بُن سالم :  أَي ِصفَتُهم. (2) (ذِلَك َمثَ ُلُهْم يف الت َّْوراِة َوَمثَ ُلُهْم يف اإْلِ

ا َجواُب أَبي َعْمرو لُمقاتِل حيَن سأَلَه : ماقال األَْزهِريُّ : ونحُو ذِلك ُرِوي عن  ِفيها َأَّْنار  ِمْن ماء  َغْْيِ )فقاَل ؛  َمثَلُها ابِن َعبَّاٍس ، وأَمَّ
ا َرأَى نَْبوةَ  َمثَلُها ، ثم تْكِريُره السُّؤاَل : ما (آِسن    فَْهِم ُمقاتِل َسَكَت عنه وسُكوت أَبي َعْمرو عنه ، فإنَّ أَبا َعْمرو أَجابَهُ َجواباً ُمْقنِعاً ، ولمَّ

ِإنَّ هللَا يُْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاحِلاِت )تْفِسيٌر لقْوِله تعالَى :  (َمَثُل اجْلَنَّةِ )لما َوقََف ِمن غلَِظ فَْهِمه ، وذِلَك أَنَّ قْولَه تعالَى : 
َمثَ ُلُهْم يف الت َّْوراِة َوَمثَ ُلُهْم )قْوِله :  ِمثْل الجنَّة التي وصْفتُها ، وذِلكَ  َمثَلُ   الجنَّاِت فقاَل :َوَصَف تْلكَ  (3) (َجّنات  ََتِْري ِمْن َِتِْتَها اْْلََّْنارُ 

َْنِيلِ   .(َكَزرْع  )يِل ، أَي ذِلَك ِصفَةُ محمٍد ، صلَّى هللاُ تعالَى عليه وسلَّم ، وأَْصحابه في التَّوَراة ؛ ثم أَْعلَمهم أَنَّ صفَتَهم في اإِلْنجِ  (يف اإْلِ

ُد في كتاِب المقُتَضب ،  (َمَثُل اجْلَنَِّة الَِِّت ُوِعَد اْلُمت َُّقونَ )وقاَل األْزَهِريُّ : وللنَّحويِّين في قْوِله تعالَى :  قوٌل آَخَر قالَهُ محمُد بُن يَِزيد المبّرِ

ال يُوَضُع في َمْوضعِ ِصفٍَة  َمثَل الجنَّة ثم فيها وفيها ، قاَل وَمْن قاَل إنَّ مْعناه ِصفَةُ الجنَِّة فقد أَْخطأَ ألَنَّ  َمثَلُ  قاَل : التَّقديُر فيما يُتْلَى عليكم :

فةُ تْحلية ونَْعٌت  الِمثَالِ  مأْخوذٌ ِمن الَمثَلَ  فالٍن ، إنَّما َمثَلُ  : زيدٍ  َمثَلُ  ةُ َزْيٍد إنَّه َظِريٌف وإنَّه عاقٌِل. ويقاُل :، إنَّما يقاُل : ِصفَ  والَحْذِو ، والّصِ

 انتََهى.

فَِة غيُر َمعْ  الَمثَلِ  ذِلَك ألبي علّيِ الفاِرِسّيِ فإنَّه قاَل : تْفِسيرُ  مثْلُ و قْلُت :  .التَّْمثِيل روٍف في َكاَلِم العََرِب ، إنَّما مْعناهبالّصِ

 قاَل شْيُخنا : ويمكُن أَْن يكوَن إْطالقه عليها ِمن قَبيِل المجاِز لعاَلقَِة الغََرابَِة.

ً  َمثاَلً  عنَدُهم اْمتَثَلَ و ً  اْمتَثَلَهم َمثاَلً  ؛ وكذا َحَسنا  بالضِم. األُْمثُولَةُ   ، ثم آَخَر ، وهيأَي أَْنَشَد بَْيتَاً ، ثم آَخرَ  تََمثَّلَ و َحَسنا

 به. يَتََمثَّلو َمثَل يَتََمثَّله ؛ يقاُل : هذا البَْيتُ  ِء : َضَربَهُ َمثاَلً بالشَّي تََمثَّلَ و

ْبه ، الِمقدارُ  ، بالكسِر : الِمثَالُ و  أَْمثِلةُ  ، ومنه ُمثُلٌ و أَْمثِلَةٌ  ، والَجْمعُ ، أي مقداراً لغَْيِره ، يُْحَذى عليه  مثاالً  : ما ُجِعلَ  الِمثْلو وهو ِمن الّشِ

 األْفعاِل واألْسماِء في باِب التَّْصِريِف.

ه إِْقصاصاً. أَْمثَلَه وهو اسٌم ِمن الِقَصاصُ  الِمثالُ  قاَل أَبو َزْيٍد :و  إِْمثاالً ، كالِقَصاص اسٌم ِمن أَقصَّ

 ِمثالٌ  حِديّث عْبد هللِا بن أَبي نهيك : أَنّه َدَخَل على سْعٍد ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، وعْنَده ، ومنه الِفَراشُ  أَْيضاً :و ِء ،ِصفَةُ الشَّي : الِمثالُ و

َمطان ، والنََّمُط قاَل : نَ  ؟ِمثَاالن ، قاَل جريُر : قْلُت للُمِغيْرة : ما «ِمثالَْين فاْشتََرى لكّلِ واِحٍد منهم»َرثَّ أَي فِراٌش َخلََق ، وفي حِدْيٍث آَخر : 

نَِة ؛ قاَل األَْعَشى :  ما يُْفترُش ِمن َمفاِرش الصُّوف الملوَّ

ا  ِن كـــــــــــــَبلـــــــــــــ  َديـــــــــــــح اعـــــــــــــِ َواِ  الســـــــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــكـــــــــــــرِّ طـــــــــــــُ

َر  الــــــــلــــــــيــــــــِر      َر  ِبســــــــــــــــــــــُ ــــــــَ ثــــــــا َ يـ دا  املــــــــِ هــــــــ  مــــــــَ ُ
(4)املــــــــ

 

  
تَْين ، وإِن شئْت َخفَّْفت. ُمثُلٌ و أَْمثِلَةٌ  ج  ، بضمَّ

وهو االْنتِصاُب كأَنَّه َهمَّ بالنُهوِض  الُمثولِ  فَصاَر أَْشبَهَ بالصَّحيحِ ِمن العَليِل الَمْنهوِك ، وقيَل : هو ِمن  البُْرءَ العليُل : قاَربَ  تَماثَلَ و

 واالْنتِصاِب.

حاحِ   ِمن ِعلَّتِه أَي أَْقبََل. تَماثَلَ  وفي الّصِ
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 قْوِمه أَي أَْفَضلهم. أَْمثل ؛ يقاُل هو : األَْفَضلُ  األَْمثَلُ و

 أََشدُّ الناِس باَلءً »في الحِدْيث : و بَنِي فالٍن. أَْمثَلُ  الذي يَْستحقُّ أَْن يقاَل : هو (5)ذو العَْقِل  األَْمثَلُ  وقاَل أَبو إِْسحق :

__________________ 
 .35( الرعد اآية 1)
 .29( الفتح اآية 2)
 .14( ا ج اآية 3)
 والتهذيب.( اللسان 4)
 ( اللسان : ذو الفضر.5)
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َثرُ  األَنحِبياُء مث َثُر فاأَلمح َنحزلِة. «اأَلمح
رُف واأَلعحَل  فاأَلعحَل  يف الر تبِة وامل َرُف فاأَلشــــــــح اِويح : و  َأي اأَلشــــــــح  لكانَ »يف حِديحث الرت 

ثرَ   .أَماِثرُ  ج َأي َأوحىل وَأصحوب ؛ «أَمح
َثرُ  وقاَ  اجلوحَهرِي  : فالنٌ   الَقوحِم َأي خياُرهم. أَماِثرُ  َبيِن فالٍن َأي أَدحانُهم للَخريح ا وهؤالء أَمح

 .َمثَالَتِهم أَي َصاَر فاضالً ؛ ويقاُل : هو ِمن َذِوي َمثالَةَ  ، ، كَكُرمَ  َمثُلَ  : الفَْضُل ، وقد المثَالَةُ و

 أَي بَجَماِعتكم األَْفَضِلين. (1) (َوَيْذَهبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمْثلى)كالقُْصَوى تأْنِيُث األَْقَصى ، قالَهُ االْخفَُش ، وقْولُه تعالَى :  األَْمثَل تأْنِيثُ  الُمثْلَىو

أَو أَْعلَُمُهم  * أَْعَدلُُهم وأَْشبَُههم بالحق ، مْعناهُ  (2) َطِريقَةً  (ِإْذ يَ ُقوُل َأْمثَ ُلُهمْ )قْولُه تعالَى : و األَْشبَهُ بالحّقِ ؛ التي هي الُمثْلَى الطَّريقةُ  وقيَل :

اُج. عنَد نَْفِسه بما يقولُ  جَّ  ، قالَهُ الزَّ

قْلت : فاِضٌل أَي أَنَّك ال تقوُل كلُّنا  ؟َحَكاه ثَْعلَب ، وإِذا قيَل : َمْن أَْفَضلُُكم َمثِيلٌ  قْلُت : ُكلُّنا ؟أَْمثَلُُكم ، وإِذا قيَل : َمنْ  كأَميٍر : الفاِضلُ  ، الَمثِيلُ و

 .َمثِيل فَِضيل كما تقوُل ُكلُّنا

يغني عنه وهي  كْسِر : الصورةُ وبال تَْمثيالً وتَْمثاالً ؛ وِذْكُر الفَتْح ُمْستدرٌك إِذ قَْوله فيَما بَْعد. َمثّْلت ، وهو َمْصدر التَّْمثيلُ  ، بالفتحِ  التَّْمثالُ و

؛ ومنه  التَّماثِيلُ  ِء إِذا قدَّْرته على قْدِره ، والَجْمعُ َء بالشيالشي َمثَّْلت ، وأَْصلُه ِمن عزوجلُء الَمْصنوُع مشبَّهاً بَِخْلٍق ِمن َخْلِق هللِا ، الشي

 وكان ، السالمعليهم، هي ُصوُر األَْنبِياء ،  (4) (ِمْن حَمارِيَب َوََتاثِيلَ )ه تعالَى : أَي األَْصناُم ؛ وقْولُ  (3) (ما هِذِه التَّماثِيلُ )قْولُه تعالَى : 

 ُمباحاً في ذِلَك الَوْقت. التّْمثِْيل

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، وهو القائُِل فيه : سيُف األَْشعَِث بن قيٍس الِكْنِدّيِ  : التِّْمثالُ و

ُت وتــــــــــــري مــــــــــــعــــــــــــًا وســــــــــــــــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــا ح  تــــــــــــلــــــــــــح  قــــــــــــَ

تح محـــــــــــــــــــٌم وآجـــــــــــــــــــا ح      َوافـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ د تـ قـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  فـ

  

 يف ميـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــين مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــريف قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ح و 

  
 متـــــــــــــــثـــــــــــــــا ح َألـــــــــــــــا ه املـــــــــــــــلـــــــــــــــك الـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــاين   

  
َرهُ له َمثَّلَهُ و  يَْنُظُر إِليه.حتى كأَنَّه  بِكتابٍَة أَو َغْيرها ، له تَْمثيالً : َصوَّ

َرهُ  أَي هو اْمتَلَثُهو  ، أَي تََصّور. (5) (فَ َتَمثََّل هَلا َبَشرًا َسِوايًّ ) فهو ُمطاوٌع له ، قاَل هللاُ تعالَى : تََصوَّ

 فالٍن : إِذا اْحتََذى َحْذَوة وَسلََك َطِريقَته. اْمتَثََل ِمثالَ  يقاُل :و

حاحِ : َطريقَتَه : تَبِعَها فلم يَْعُدها. اْمتَثَلَ و  أَْمَره : أَي اْحتََذاه. اْمتَثَلَ  وفي الّصِ

 ، قاَل : منه : اْقتَصَّ  اْمتَثَلَ و

ٍر  َدرحان يــــــــــــــــومــــــــــــــــًا عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  عــــــــــــــــامــــــــــــــــِ  ِإنح قــــــــــــــــَ

رح      ثــــــــــــِ تــــــــــــَ ــــــــــــكــــــــــــمح  لــــــــــــَح ُه ل َدعــــــــــــح (6)مــــــــــــنــــــــــــه َأو نــــــــــــَ
 

  
 ، في كذا في الُمْحَكِم. كتََمثََّل منه أَي اقتْصَّ منه ، فعَفَا« منه اْمتَثِل»في َحِدْيث ُسويد بِن ُمْقِرٍن : و

ً  : يَْمثُل ُمثوالً  الرُجُل بيَن يََدْيه َمثَلَ و ً  فَمثَلَ »الحِدْيث :  ؛ ومنه قاَم ُمْنتَِصبا مِّ  كَمثُلَ  ؛ «قائِما  ، بالضِم ؛ فهو ُمثوالً  ، أَي ِمن َحّدِ َكُرَم ، بالضَّ

 .ماثِلٌ 

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ وأَْنَشَد لُزَهْير : ِضدَّ  ، وهو لََطأَ باألَْرِض  أَي َمثَلَ و

تح هلـــــــــــا  لـــــــــــَ هـــــــــــا وخـــــــــــَ لـــــــــــُ َر مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا َأهـــــــــــح مـــــــــــ   حتـــــــــــََ

ٌا و      بـــــــــِ تـــــــــَ رُ ُرســـــــــــــــــــــــوٌم فـــــــــمـــــــــنـــــــــهـــــــــا ُمســـــــــــــــــــــــح (7)مـــــــــاثـــــــــِ
 

  
 بمْعنَى الُمْنتَِصِب : الَماثِل وقاَل ُزَهْير أَْيضاً في
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اًل  ــــــــــِ ــــــــــلشــــــــــــــــــــــــمــــــــــ  مــــــــــاث رحابُء ل ر  هبــــــــــا ا ــــــــــِ ظــــــــــَ ــــــــــَ  ي

     ُ ربِّ كـــــــــــــَ ذح  ِإال  أَنـــــــــــــه ال يـــــــــــــُ (8)عـــــــــــــلـــــــــــــ  اجلـــــــــــــِ
 

  
 ، أَي َذَهَب. َمثَلَ  ؛ قاَل أَبو َعْمرو : كاَن فالٌن عْنَدنا ثم َزاَل عن َمْوِضِعه : َمثَلَ و

ً  مثل يقاُل :و اه به. به َشبََّهه به َمثَّلَهو فالناً فالنا  وَسوَّ

__________________ 
 .63( طه اآية 1)
 .104( طه اآية 2)
 .«اب  »بد  « أبهر ا  »عبارة القاموس : وأشبههم  (*)
 .53( األنبياء اآية 3)
 .13( سبب اآية 4)
 .17( مرمي اآية 5)
 ( اللسان بدون نسبة.6)
 واملثبت كاللسان ا وعجزه يف الصحاح.« رسوم»بد  « سنون»برواية :  293( شرح ديوانه صنعة ثعلب ص 7)
 أجده يف ديوانه.( اللسان ا ومل 8)
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 أَي يسدُّ َمَسدَّه. ِمثْلَهُ  فالٌن فالناً : َصارَ  مثلَ و

مِ  ُمثْلَةً و َمثاْلً  بفالنٍ  َمثَلَ و  تَْنِكيالً بقَْطعِ أَْطرافِه والتَّْشِويه به. نَكَّلَ  ، وهذه عن ابِن األَْعَرابّيِ ، ، بالضَّ

، أَي  «بالشَّعَر فليَس له عْنَد هللِا َخالٌق يوَم الِقياَمةِ  َمثَلَ  َمن»في الحِدْيث : و ِكْيَره أَو َشيئاً ِمن أَْطرافِه.بالقَتِيِل : َجَدَع أَْنفَه وأُذُنَه أَو َمَذا َمثَلَ و

 االً.َحْلقُه ِمن الُخُدوِد ، أَو نَتْفُه أَو َغيََّره بالسَّواِد ؛ وُرِوي عن طاوس أَنَّه قاَل : َجعَلَه هللاُ ُطْهرةً فَجعَلَه نَك

 ، التَّْشديُد للُمبالَغَِة. كَمثََّل تَْمثيالً  ؛ الُمثْلةِ  حِديٍث آَخر : أَنَّه نََهى عن فيو

، بضِم  الَمثْلَةُ  وهي ، وهو أَن تُْنَصَب فتُْرَمى أَو تُقَطَّع أَطرافُها وهي َحيَّة ؛ بها الَمْمثُول بالدواّبِ وأَن تُْؤَكلَ  يَُمثَّل في الحِديث : نََهى أَنو

حاحِ : (1) الثّاِء وسكونِها  بفتحِ الميِم وضِم الثاِء : العُقوبَةُ ؛ وَزاَد الّصاغانيُّ : الَمثُلَة ، هكذا في سائِِر النسخِ ، أَي مع فتحِ الميِم ، وفي الّصِ

تَْين ، الُمثُلةو على األَْولَى ، ولم أََر أَحداً َضبََطها بسكوِن الثاِء مع الفتحِ ، بالضِم ، فهي ثالُث لُغاٍت ، اْقتََصَر الجْوَهِريُّ منها  الُمثْلَةُ و بضمَّ

ْل ذِلَك.  كما هو ُمْقتَضى ِعباَرته ، فتأَمَّ

تين قاَل  ُمثُلة ، وَمْن قاَل : َمثُلة بضِم الثاِء َجْمع َمثاُلت ، هكذا في النسخِ ، وهو َغلٌَط ، والصَّحيُح أَنَّ  (2) َمثاُلتٌ و ُمثوالتٌ  ج وقْولُه : بضمَّ

تَْين أَْيضاً ؛ وَمْن قالَ  ً  ُمثْلة في َجْمِعه ُمثاُلت بضمَّ تَْين وأَْيضاً َمثاَلت  ُمثاُلت ، بالضِم ، قاَل في َجْمِعه ُمثاْلت بالضِم أَْيضاً ، وأَْيضا بضمَّ

ا ُمثوالُت الذي َذَكَره المصنُِّف فلم أََره في كتاٍب فاْعرف ذلك.  بالتَّْحريك ، وأَمَّ

جاُج : الضمُّ في الَمثاُلت ِعَوض عن الَحْذف ، وردَّ ذِلَك أَبو علّيٍ وقاَل : هو من باِب شاةٌ لَِجبَة وِشياةٌ لَِجباو ت. قالوا في تِْفسيِر قْوِله قاَل الزَّ

يَِة فلم يَْعتبروا بهم. وقاَل بعُضهم : أَي وقد تقدَّم ِمن أَي وقد َعِلموا ما نَزَل من ُعقوبَتِنا باألَُمِم الخالِ  (3) (َوَقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِهُم اْلَمُثالتُ )

 ألَنَّه إِذا َشنََّع في ُعقوبَتِه َجعَلَه َمثاَلً وَعلَماً. الَمثَل مأْخوذٌ ِمن الَمثْل ونَكاٌل لهم لو اتَّعُظوا ، وكأَنَّ  ُمثْلة العذاِب ما فيه

اغانيُّ عن ابِن اليَِزيدّي أَنَّ المرادَ   واألَْشباه. االْمثال بالَمثاُلت هنا ونَقََل الصَّ

وقِراَءة الناِس :  وفي كتاِب المْحتَسب البِن جنّيِ قِراَءة عيَسى الثَّقَفي وَطْلَحة بن ُسلَْيمان المثالت ، وقََرأَ المثالت يَْحيَى بُن َوثَّاب ،

يَى الَمثاْلت ، بالفتحِ واإِلْسكاِن ؛ قاَل : وقاَل زائَِدةُ : ُربَّما ثَقََّل روينا عن أَبي حاتٍِم قاَل : َرَوى زائَِدةُ عن األَْعمش عن يَحْ  (اْلَمُثالتُ )

ا َمن قََرأَ  (اْلَمُثالتُ )ُسلَيمن ، يْعنِي األْعمش ، يقوُل المثالت ، وأَْصل هذا ُكلّه  فعَلَى أَْصله  (اْلَمُثالتُ )، بفتحِ الميِم وضِم الثاِء ؛ فأَمَّ

ا أَنَّه أَراَد المثالت ثم آثََر إِْسكاَن ال ة ففَعَل ذِلَك ، كالسَُّمرات َجْمع َسُمرة ؛ وَمْن قاَل : الُمثاْلت بضِم الميِم وسكوِن الثاِء إِمَّ مَّ ثاِء اْستِثْقاالً للضَّ

ة إِلى الِميم فقاَل : الُمثالت ، أَو أَنَّه خَ  مَّ ثم َجَمَع على ذِلَك فقاَل : الُمثالت ، ثم قاَل بعْد  مثلة إِلى مثلة فَّف في الواِحِد فصاَرتْ إِالَّ أَنَّه نَقَل الضَّ

ا عامل الحاضر معه فنقل عليه ، وإِمَّ  تَْين ، فهذا إِمَّ  ا فيها لُغَةٌ أُْخَرى وهيتَوِجيه َكالٍم : وَرَوْينا عن قُطرب أَنَّ بعَضهم قََرأَ الُمثاُلت بضمَّ

ا َمْن قاَل : الَمثاْلت بفتحِ الميِم وسكوِن الثاِء فإِنَّه أَسَكَن عن المثالت اْستِثْقاالً لها فأَقَرَّ الميَم َمفْ كغُرْ  ُمثْلة توَحةً ، وإِن ِشئْت قْلت أَسكن فة ؛ وأَمَّ

تَْمرة َجفَنات وتََمرات ألَنَّها لْيَسْت في األَْصل فعلة ثم َجَمع وأَقَّر الّسكون بحاِلِه ولم يْفتَح الثاَء كما يقاُل في َجْفنة و مثلة عن الواِحَدةِ فقاَل :

قْلت قد أَْسَكن الثاء تَْخِفيفاً  وإِنَّما هي ُمَسكَّنة من فَْعلة ، ففَصَل بذِلَك بيَن فعلة ُمْرتََجلة وفعلة َمْصنوَعة َمْنقولَة من فعلة كما تََرى ، وإِن ِشئْت

ا فلم يََر ُمَراَجعَة تَْحِريِكها إِالَّ ب َن يََرى إِْسكان الواِحِد تَْخِفيفاً ، فلمَّ َصاَر َحَرَكتِها األَْصلية لها ؛ وقد يُمكُن أَْيضاً أَْن يكوَن َمْن قاَل المثالت ممَّ

ة ألَنَّها هي األَْصل لها ولم يَْرتَِجل لها فَتْحة أَْجنَبيَّة عنها ، مَّ  كلُّ ذِلَك جائٌِز انتََهى. إِلى الَجْمع وآثََر التَّْحريك في الثاِء عاَوَد الضَّ

 ؛ يقوُل الرُجلُ  قَتَلَهُ بقََودٍ  من صاِحبِه إْمثاالً : أَْمثَلَةُ و

__________________ 
رفة ( عل  هامش القاموس : قوله : وســكوهنا ا فيه نظر ا فإنه مل يضــبطها أحد ابلســكون مض الفتح ا وعبارة املصــباح : واالســم : املثلة وزان غ1)

 هـ. تح امليم وضم الثاء : العقوبة اا املثلة بف
( عل  هامش القاموس : فيه نظر أيضاً ا والصحيح أن مثالت بضم الثاء ا مجض مثلة بضمها أيضاً ا وأما مثوالت ا فلم يثبت ا وهنا  لغات 2)

 أخر  يف املفرد ا واجلمض ا تعلم مبراجعة الشارح.
 .6( سورة الرعد اآية 3)
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ِثلحين للحاِكِم : ين مبعحىًن واِحٍد ا واالسمُ  أَمح  والِقصاُص والقوُد. املِثا ُ  من فالٍن وأَِقص ين وأَِقدح
 ، عن ابِن األْعَرابّيِ وأَْنَشَد : أَي َجْهٌد جاِهدٌ  ِمثٌْل ماثِلٌ  قالُوا :و

عـــــــــــــاوال 
َ

لـــــــــــــِة املـــــــــــــ ضح ابلـــــــــــــر مـــــــــــــح ن ال َيضـــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

َن الــــــــــــقــــــــــــامــــــــــــِة      َ  مــــــــــــِ لــــــــــــح ــــــــــــَ الً يـ ثــــــــــــح ال مــــــــــــِ  مــــــــــــاثــــــــــــِ

  

 (1)إنح تشك   األَيحَن والت الِتال و 

 من نَواِحيها ، على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم. : ع بالمدينةِ  الماثولُ و

واُب بفَتِْحها ، نَ  : َمناَرةُ الِمْسَرَجةِ  الماثِلَةُ و حاحِ بخّطِ الجْوَهِرّي ، والصَّ  بَّه عليه المحشون.، هكذا هو بكْسِر الميِم ِمن الَمْسرَجِة في نسِخ الّصِ

 : المْسَرَجةُ الْنتَِصابِها. الماثِلَةُ  وفي العُبَاِب :

سوم : ما َذَهَب أَثَُره الماثِلُ و  وَدَرَس ، وشاِهُده قَْوُل َجِريٍر الساِبق : فمنها ُمْستَبِيٌن وَداِرُس. من الرُّ

سو الماثِلُ و قاَل الجْوَهِريُّ : الُمْستَبِين : األَْطالُل ، ِطى: الرُّ ِء باألَْرِض ، فإنَّها إذا َذَهَب أَثَُرها فقد لَِطئَت باألَْرِض ، ُم ؛ وهو بعَْينِه بمْعنَى الالَّ

ل ذِلَك.  فتأمَّ

َف عبُد الَمِلِك بُن َمْرواَن فقاَل لقومٍ  بِن صعِب بِن بْكِر بِن وائِلٍ  بُن ِعْجِل بِن لَُجْيمِ  الِمثْلُ  بالكْسِر :و من اليمِن : ما الميُل  َمِلُك اليمِن ، وَصحَّ

عبُد الَمِلِك وَعَرَف أَنَّه َوقََع في التَّْصحيِف ، وهذا ِمن حسِن األََدِب في  ؛ فََخِجلَ  الِمثْلُ  فقالُوا : يا أَمير المؤمنيَن كان َمِلٌك لنا يقاُل له ؟منكم

 الَجَواِب.

. بُن ِزيادٍ  منهم : أَبو الشَّْعثاِء يزيدُ  ِمن العََرِب ، بن معاِويَةَ قَبيلةٌ  الِمثْلِ  بَنُوو  الِكْنِديُّ

 وقاَل أَبو َعْمرو : هو ِمن بَنِي أََسٍد.

مِّ  ، الُمثْلُ و ْيب : الُمثْلِ  َرَحى له : : ع بِفَْلجٍ ؛ ويقالُ  (2) بالضَّ  أَْيضاً ؛ قاَل ماِلُك بُن الرَّ

ري َِت الــــــــر حــــــــَ   غــــــــَ ري هــــــــر تـــــــــَ عــــــــح َت شـــــــــــــــــــــِ  فــــــــيــــــــا لــــــــيــــــــح

رَرحـــَ       ا املـــِثـــــــح يـــــــَ ٍج كـــمـــــــا هـــِ لـــح تح بـــفـــَ  (3) ؟َأو أَمحســـــــــــــــــــــَ
  

يَت أَْمثاالً ، : أََرضوَن ُمتَشابَِهةٌ  األَْمثالُ و  على لَْيلَتْين ، نَقَلَه ياقوُت. ذاُت ِجباٍل قْرَب البَْصَرةِ  أَي يُْشبِهُ بعُضها بعضاً ، ولذِلَك ُسّمِ

 ومّما يُْستَْدَرُك عليه :* 

 .أَْمثِلةٌ  ، والَجْمع (4)قالَُب يُْدَخل َعْيَن النَْصل في َخْرق في وَسِطه ثم يُْطرق ِغراَراهُ حتى يَْنبَِسطا  الِمثالُ  قاَل أَبو َحنيفَةَ :

 َغَرضاً : نََصبَه َهَدفاً لِسهاِم الَمالِم ، وهو مجاٌز. اْمتَثَلَهُ و

 أَي أَْحَسن ُمثوالً واْنتِصاباً ثم ُجِعَل ِصفَه لإلْقباِل. أَْمثَلُ  مَ ويقاُل : المريُض اليو

 ِمن قْوِمِه. أَْمثَلُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : مْعناه أَْحَسن حاالً ِمن حالٍَة كانت قَْبلها ، وهو ِمن قْوِلهم : هو

ي : عالَةُ : الحمُق. َمثالَةً  حْسُن الحاِل ؛ ومنه قْولُهم : ُكلَّما اْزَدْدتَ  الَمثالَةُ  وقاَل ابُن بَّرِ  زاَدَك هللاُ َرعالَةً ، والرَّ

تَْين ، أَي َساَدات ليَس فَْوقهم أََحٌد ، وكأنَّه َجْمعُ  ُمثُلٌ  وقاَل أَبو الَهْيثَم : قْولُهم إنَّ قْوِمي  .األْمثَل ، بضمَّ

 .بالَمياثِلِ  بْعَد َوْقعِة بَْدٍر : لو كان أَبو طاِلٍب َحيّاً لََرأَى ُسيوفَنَا قد بََسأْتْ في الحِدْيث : أَنَّه قاَل و

َمْخشِريُّ : مْعناه اْعتاَدْت واْستَأْنََست  .باألَماثِلِ  قاَل الزَّ

 : شابََهه. ماثَلَهو

ٍث وُمعَظٍَّم ، أَي  في الحِدْيث : قاَم ُمَمثِّالً و  ُمْنتَِصباً قائِماً.، ُضبَِط كُمَحّدِ
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 َكخاِدٍم وَخَدٍم ، ومنه قْوُل لَبيٍد : َمثَلٍ  على ماثِلٌ  قاَل ابُن األثيِر : هكذا ُشِرَح ، قاَل : وفيه نََظٌر ِمن جهِة التَّْصريِف ، ويُْجَمعُ 

ا يف وارٍِد  َدرحان ــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  مث َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

َواه       ٍم صــــــــــــــــــــــــــــُ رح صــــــــــــــــــــــــــــاِدٍر َوهـــــــــــــــح ثـــــــــــــــَ
َ

(5)كـــــــــــــــاملـــــــــــــــ
 

  
 .الَماثِلِ  نَىبمعْ  الَمثَلُ  ويقاُل :

__________________ 
 .«يل َ »( اللسان ا وفيه : 1)
 ( نص ايقوت عل  ضبطه بكسر أوله وسكون  نيه ا ومثله يف اللسان.2)
 .«املثر»( اللسان ومعجم البلدان 3)
 .«ينبسرت»( عن اللسان وابألصر 4)
 والتهذيب.واللسان « صواه قد مثر»برواية :  143( ديوانه ط بريوت ص 5)
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واُل عن الَمْوِضعِ ، قاَل أَبو ِخَراش الُهَذليُّ : الُمثولُ و  : الزَّ

ر   ا يـــــــــَ مـــــــــَ ُح لـــــــــِ يـــــــــح جـــــــــِ ُ  الـــــــــنـــــــــ  هـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــه الـــــــــنـ  يـــــــــقـــــــــرِّب

ُدويف لَرًة و      و ُ فـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــــُ (1)مـــــــــــــــــــُ
 

  
 .ُمثْلةً  : َجعَلَه أَْمثَلَهو

 .(2)السُّلطاُن فالناً : أََراَده  أَْمثَلَ و

 بيَن يََدْيه : قاَم ُمْنتَِصباً. تََمثلَ و

حاحِ. أَُمْيثالُهم هاتِيا وهم ُمثَْيلُ و هذا ُمثَْيلُ  والعََرُب تقوُل : هو  ، يُِريُدون أَنَّ المشبَّه به َحقيٌر كما أَنَّ هذا َحِقير ، كما في الّصِ

 وكْسِر الالِم : مِدينَةٌ بالِهْنِد. ، بفتحِ الميِم والثاءِ  َمثَْوِليو

وَصلُبَْت وثَُخن جْلُدها  نَِفَطْت من العََمِل فََمَرنَتْ  ، فيه لفٌّ ونْشٌر غيُر مَرتٍَّب : ُمجوالً و َمَجالً و َمْجالً  يُده ، كنََصَر وفَِرَح ، َمَجلَتْ  : [مجل]

ْلبِة الَخِشنَة. ر وَظَهَر فيها ما يْشبِهُ البَثََر ِمن العََمِل باألَْشياِء الصُّ  وتَعَجَّ

 يََدْيها من الطَّْحن َمْجلَ  في حِدْيث فاِطَمة ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنها : أَنَّها َشَكت إلى علّيِ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ،و

 َرْهصاً ماِجال. واْشتَدَّ ؛ قاَل ُرْؤبَة : َء وَصلُبَ فَبَِرى فَرَهَصتْه نََكبَتْهُ الِحجاَرةُ  إذا الحافِرُ  كذِلَك :و .كأَْمَجلَتْ  ؛

ِمْيُر راِجٌع إلى اليَِد ُدَون الحافِِر. العََملُ  أَْمَجلَها قدو  ، الضَّ

 ِء الَخِشن ؛ قاَل :ار أَو َمَشقَّة أَو ُمعالََجة الشيبإَصابَِة ن أْن يكوَن بيَن الِجْلِد واللَّحِم ماءٌ  الَمْجلُ  أَو

تح قـــــــــــــــد  لـــــــــــــــَ ِا   جمـــــــــــــــَِ اه بـــــــــــــــعـــــــــــــــَد لـــــــــــــــِ فـــــــــــــــ   كـــــــــــــــَ

ُروِن و     
ُ

ربحِ واملـــــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــا ابلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (3) ـــــــــــــــــــــــَ 
 

  
ّيِ  كالَمْجلِ  اإِلبِلُ  يقاُل : جاَءتِ و ، بالفتحِ ؛ َمْجلٌ و ، بالكْسِر ، ِمجالٌ  : قِْشَرةٌ َرقيقَةٌ يَْجتَِمُع فيها ماٌء من أثَِر العََمِل ج الَمْجلَةُ  أَو أَي  ِمن الّرِ

ْهصُ و ، وذِلَك أَْعَظم ما يكوُن ِمن ِريِّها. الَمْجلِ  كاْمتِالءِ  ِرواٌء ُمْمتَِلئَةٌ  َخَرَج منه الماُء ، من هذا قيَل  (4)لذي فيه ماٌء فإذا بُِزَع : ا الماِجلُ  الرَّ

ا  (5)ما ِجٌل ؛ قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  كّل ماٍء في أَْصِل َجبٍَل أو وادٍ  ِلُمْستَْنقَع ، هكذا َرَواه ثَْعلَب عن ابِن األْعَرابّيِ ، بكْسِر الجيِم َغْير َمْهموٍز ؛ وأَمَّ

 عن أَبي َعْمرو الَمأَْجل ، بفتحِ الجيِم وَهْمزة قَْبلها ، قاَل : وهو ِمثْل الَجْيأةِ والَجْمُع المآِجُل ، وقاَل ُرْؤبَة :أَبو ُعبَْيد ، فإنَّه َرَوى 

ذِجالو 
َ
َلَف الِوقحطاَن وامل  َأخح

في هذا التَّْركيِب وزيَّفَه ابُن فاِرَس فقاَل : هو ِمن باِب أجل ، هكذا َذَكَره ابُن ُدَرْيٍد  ع بباِب مكَّةَ يَْجتَِمعِ فيه ماٌء يَتََحلَُّب إليه أَْيضاً : الَماِجلُ و

 والميُم زائَِدةٌ.

اغانيُّ : والذي َذَهَب إليه ابُن فاِرَس هو قَْوُل أَبي َعْمرو ، وما َذَهَب إِليه ابُن ُدَرْيٍد هو قَْول ابِن األْعرَ  ابيَّ ، وِكالُهما ُمِصيٌب ، قاَل الصَّ

 انتََهى.

 .«أَو ِصْهريجٍ  ماِجلٍ  كنَّا نَتَماقَُل في»أَبي َواقٍد : في حِدْيث و

ٌب ، والتَّماقُُل : التَّغاُوُص في الماِء.  قاَل ابُن األثيِر : هو الَماُء الكثيُر الُمْجتمُع ؛ وقيَل : هو ُمعَرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الفََرِس ، وهو ِمن حادث عيوب الَخْيِل.: اْنِفتاٌق في العََصبَِة التي في أَْسفَل ُعْرقوِب  الَمْجلُ 

لَ و  رأُْسه قَْيحاً وَدماً أَي اْمتأَلَ. تََمجَّ

 ، بالضِم : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل الشَّْرقية. المجولُ و

 ، بالكْسِر على ما يَأْتي. الِمَحالُ  ؛ ومنه : الَمْكُر والَكْيدُ  الَمْحلُ  : [محل]
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 ، عن كراعٍ. الغُبارُ  : الَمْحلُ و

دَّةُ  : الَمْحلُ و  والجوُع الشَّديُد ، وإن لم يُكْن َجْدب. الّشِ

 .ُمحولٌ  ويُْبُس األَْرِض ِمن الَكإَلِ ، والَجْمعُ  اْنِقطاُع المطرِ  هوو الَجْدبُ  : الَمْحلُ و

 ، قاَل الشَّاِعُر : ماِحلٌ  زمانٌ  يقاُل :و

__________________ 
 واللسان. منه بدّو مرّة ومثو و  برواية : 123/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( يف اللسان : أقاده.2)
 ( اللسان.3)
 ( يف اللسان : بُزَي.4)
 .111/  2( اجلمهرة 5)
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ه و  لــــــــــــــُ ــــــــــــــح ثـ وح  الــــــــــــــذي مــــــــــــــِ  الــــــــــــــقــــــــــــــائــــــــــــــُر الــــــــــــــقــــــــــــــَ

ُن      رُِع مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــز مـــــــــــــــــَ رُ ميـــــــــــــــــُح (1)املـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــِ
 

  
، كَصبُوٍر ، هكذا هو في المْحَكِم ،  (2) َمُحولٌ و َمْحلَةٌ  أَرضٌ و وقَْحٌط : لم يصْبها الَمَطُر في حْينِه َمْحلٌ  وأَرضٌ  ، ماِحلٌ  ، وبلدٌ  ماِحلٌ  مكانٌ و

حاحِ : بضِم الميِم ، قاَل : كما يقاُل بلٌد َسْبَسب وبلٌد َسباِسٌب ، وأَرٌض َجْدبَة وأَرٌض ُجُدوٌب ، يُِريُدون بالواحِ   ِد الَجْمَع.وفي الّصِ

، األَخيَرةُ على  ُمْمِحلٌ و ُمْمِحلَةٌ  أَرضٌ و ، ُمُحولٌ و َمْحلو َمْحلةٌ  ، بضِم الميِم ، وأَْرُضون ُمُحولٌ  ْيَده : وأََرى أَبا َحنيفَةَ َحَكى أَرضٌ قاَل ابُن سِ 

 النََّسِب.

 ، قاَل األَْخَطُل : ِمْمحالٌ  أَرضٌ و قاَل األَْزَهِريُّ عن ابِن َشَمْيٍل :

داَء و  يـــــــــــــح حـــــــــــــا ٍ بــــــــــــــَ هـــــــــــــا   ممـــــــــــــِح عـــــــــــــامـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبن  نـــــــــــــَ

ُر      ُر  ـــــــــــُ  َو  َأابعـــــــــــِ ـــــــــــُقصـــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــا ال ـــــــــــِ (3)أبَرحجـــــــــــائ
 

  
يت :و كَكُرَمْت وَمنَعَتْ  األَرضُ  َمُحلَت ُحِكي وقد قاَل ابُن ِسْيَده : ّكِ ، قاَل : وُربَّما َجاَء  *ُمْمِحلٌ  ، ولم يقولُوا ماِحلٌ  البَلَُد فهو أَْمَحلَ  قاَل ابُن الّسِ

ْعِر وهو  ، قاَل َحسَّاُن ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : قَليلٌ  في الّشِ

ه  نــــــــــــــُ وح ري  لــــــــــــــَ غــــــــــــــَ ي تـــــــــــــــَ َريح رأحســــــــــــــــــــــــــــِ ا تـــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــ 

غــــــــاِم      ــــــــ  ــــــــث َح كــــــــال ــــــــَ ب طــــــــًا فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح رِ ِشــــــــََ حــــــــِ مــــــــح ُ
(4)املــــــــ

 

  
 مْنذُ ثالِث ِسنِْين. أَْمَحْلنا ْسِمّيِ فكانِت األَْرُض َمُحوالً. ويقاُل : قدواْحتَبَس عنهم الَمَطُر حتى َمَضى زماُن الوَ  القوُم : أَْجَدبُوا أَْمَحلَ و

أَي  وِمنَّا بَِعيد ما بيَن الطََّرفَْين ُمسانُِد الَخْلق ُمْرتَِفعُه ، ُمتَماِحلٌ  وبَعيرٌ  ُمتَماِحلَةٌ  ؛ يقاُل : ناقَةٌ  : الطَّويُل الُمْضَطِرُب الَخْلِق ِمن اإِلبِلِ  الُمتَماِحلُ و

جاِل ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيب :  ِمن الّرِ

ه و  نــــــــا ُأحــــــــاحــــــــَ يــــــــح فــــــــَ يٍّ شــــــــــــــــــــــَ وحشــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ َث بـ عــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــح

رحَدٍة      ٍذ ِذي جـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ئ ـــــــــــــَ َدات رغـــــــــــــَ مـــــــــــــاحـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ت (5)مـــــــــــــُ
 

  
 قاَل الَجْوَهِريُّ : هو ِمن صفَِة أَْشعَث.

 الطويُل. : الُمتَماِحلُ و والبَْوِشيُّ : الكثيُر الِعياِل ؛ واألُحاُح : ما يجُده في صْدِره ِمن َغْيٍظ ؛ والَجْرَدةُ : بُْردة َخلَق ؛قْلُت : 

ي :، وأَْنَشَد ابُن بَ  ُمتَماِحلَةٌ  ومفاَزةٌ  ُمتَماِحلٌ  َسْبَسب ؛ يقاُل : من الدُّورِ  األَْطرافِ  الُمتَباِعَدةُ  : الُمتَماِحلُ و  ّرِ

تح  عــــــــــَ ــــــــــ  ــــــــــَدفـ ــــــــــٌد مــــــــــن ا ــــــــــاِدي إذا مــــــــــا ت ي عــــــــــِ ــــــــــَ  ب

ب      بحســـــــــــــــــــــَ َو  يف الســـــــــــــــ  ربنـــــــاُت الصـــــــــــــــ  َتمـــــــاحـــــــِ
ُ
(6)امل

 

  
 بهم الداُر : أَي تَبَاَعَدْت ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : تَماَحلَتْ  وقد

ِرض و  ِرض  (7)أُعــــــــــــح عــــــــــــح  إيّنِ مــــــــــــن هــــــــــــواكــــــــــــن  مــــــــــــُ

ر     احــــــــــــــَ ن  وبــــــــــــــيــــــــــــــدُ  متــــــــــــــَ يــــــــــــــطــــــــــــــاٌن بــــــــــــــكــــــــــــــُ  غــــــــــــــِ

  
 َدعا عليهنَّ حيَن َساَل عنهنَّ بكبٍر أَو شْغٍل أَو تَباُعٍد.

لَ و حاحِ. له : اْحتالَ  تََمحَّ  ، هكذا هو في الّصِ

ا قَْول الناِس  ْلت قاَل األَْزَهِريُّ : وأَمَّ ، بفتحِ الميِم ، وهي  الَمحالَةِ   أَنَّه ِمنماالً لغَِريمي فإنَّ بعَض الناِس َظنَّ أَنَّه بمْعنَى اْحتَْلُت وقدَّرَ  تَمحَّ

هت الميُم فيها ِوْجَهة الميِم األَْصِليَّة فقيلَ  ْلت َمْفعلة ِمن الِحْيلِة ، ثم ُوّجِ َمكان وأَْصلُه ِمن الَكْون ، ثم قالُوا تمكَّْنت ِمن فالٍن  ، كما قالُوا : تََمحَّ

ُف  الَمْحل ٍء ، ولكنَّه ِمنعْنِدي ما َذَهَب إليه في شي ّحلالتَّمَ  وَمكَّْنت فالناً ِمن كذا ، قاَل : وليسَ  وهو السَّعُي ، كأَنَّه يَْسعى في َطلَبِه ويَتََصرَّ

عايَةُ ِمن ناِصحٍ وَغْير ناِصحٍ. الَمْحلو فيه.  : الّسِ

لَ و  لفالٍن َحقَّه تََكلَّفَه له. َمَحلَ و ، والذي في الُمْحَكِم : َحقَّهُ : تََكلَّفَهُ له له تََمحَّ

لُ و لُ  الُمَمحَّ َر قَْول َجْنَدٍل الُطَهِوّي : كُمعَظٍَّم : الُمَطوَّ  ، وبه فّسِ

__________________ 
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 ( اللسان والتهذيب.1)
 .«وُ ُو ٌ »( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 2)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.3)
 يف القاموس : وممحر. (*)
ِو ِ .. إّما»برواية :  180( ديوانه ط بريوت ص 4) ُحح

 واملثبت كرواية اللسان.« . امل
 واللسان والصحاح. 83/  1( ديوان اهلذليا 5)
 ( اللسان بدون نسبة واألساس.6)
 .«قوله : وأعرض كذا خبطه كاللسان ا ولعله : وأعرضن»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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َن إىل عــــــــــــــــــــُ  دح رِ وٌج َتســـــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــــ   ممــــــــــــــــــــُ

ِر      لـــــــــــــ  هـــــــــــــَ رًا مـــــــــــــُ نـــــــــــــاٍن قـــــــــــــَ ٍم وَأســـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــح ـــــــــــــَ (1)فـ
 

  
 من اللَّبَِن : اآلِخذُ َطْعَم ُحموَضٍة ، أَو ما ُحِقَن فلم يُتَْرْك يَأُْخذُ الطَّْعَم وُشِرَب.و

قاِء فَذَهبَْت عنه َحالَوةُ  يحِ فهو خاِمٌط ، فإن وقاَل األَْصَمِعيُّ : إذا ُحِقَن اللَّبَُن في الّسِ الَحلَب ولم يتغيَّر طْعُمه فهو ساِمٌط ، فإن أََخَذ شيئاً ِمن الّرِ

ل أََخَذ َشيئاً ِمن َطْعم فهو اجِز : الُمَمحَّ  ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للرَّ

ُذ عــــــــــــــاٍم َأّوِ   نــــــــــــــح اًل مــــــــــــــُ فــــــــــــــح ُت ثـــــــــــــــُ  مــــــــــــــا ُذقــــــــــــــح

ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاِرِص و      رِ إال  مـــــــــــــــــن ال حـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــَ
ُ

(2)املـــــــــــــــــ
 

  
جُز ألَبي النَّْجِم يَِصُف َراعياً َجْلداً وصوابُه : ما َذاَق ثُْفالً ؛ وقَْبله :قاَل ابُن  ي : الرَّ  بَّرِ

ز ِ   غـــــــــَ ب الـــــــــَعصـــــــــــــــــــــــا جـــــــــاٍف عـــــــــن الـــــــــتــــــــــ  لـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــُ

و       ف ابهلِل ســـــــــــــــــــــــــــــِ رِ حيـــــــــــــــلـــــــــــــــِ لـــــــــــــــ  حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــتـــــــــــــــ   ال

  
بيِب ونَْحِوهما.  والثُّفُلُّ : طعاُم أَْهل القُرى ِمن التَّْمِر والزَّ

َر قَْوُل عبِد المطَِّلِب بِن هاِشم : ، كِكتاٍب : الَكْيدُ  الِمَحالُ و ةُ ، وبه فّسِ  والقُوَّ

هــــــــــــــــــم  يــــــــــــــــــبــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــِ َ   صــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ  ال يــــــــــــــــــغــــــــــــــــــح

مو      اهلـــــــــــــــــــــــــُ وًا   ـــــــــــــــــــــــــَِ دح كعـــــــــــــــــــــــــَ الـــــــــــــــــــــــــَ (3) ـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
تَك.  أَي َكْيَدك وقوَّ

 َمْحالً. يَْمَحل به َمَحلِ  ، وقد َرْوُم األَمِر بالِحيَلِ و

 التَّْدبيُر. أَْيضاً :و

 ؛ وقاَل األَْعشى : (َشِديُد اْلِمحالِ )بالحّقِ ، وبه فسََّر الشَّْعبيُّ :  الَمْكرُ  أَْيضاً :و

جح  َ
ِن املـــــــــــ ـــــــــــز  يف ُغصـــــــــــــــــــــــــُ ت هـــــــــــح ـــــــــــَ ٍض يـ ـــــــــــح ب ـــــــــــَ رحع نـ ـــــــــــَ  فـ

َد  شـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــُد      زِيـــــــــــُر الـــــــــــنـــــــــــ  ا ِد غـــــــــــَ حـــــــــــَ (4)املـــــــــــِ
 

  
ِة : مَّ  أَي شِديُد الَمْكِر ؛ وقاَل ذُو الرُّ

ريف و  ــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــُ واٍم ف ــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــا أَق َ  ب ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــب  ل

اال      حــــــــــــــَ غــــــــــــــاِرَب واملــــــــــــــِ د  لــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــــ  (5)َأعــــــــــــــَ
 

  
َر أَْيضاً :  القُْدَرةُ  أَْيضاً :و  .(َشِديُد اْلِمحالِ )، وبه فّسِ

 أَي َجاَدَل. ماَحلَ  ؛ الِجدالُ  الِمحالُ  قاَل ابُن عرفَةَ :و

َر أَْيضاً :  الِعقابُ  أَْيضاً :و العَذاُب ؛ الِمحالُ  قيلَ و  .(َشِديُد اْلِمحالِ )، وبهما فّسِ

 الُمعاَداةُ كالُمَماَحلَِة. بمْعنَى َماَحلَه فيَل : هو َمْصدرو العَداَوةُ ؛ ِمن الناِس : الِمحالُ و

ةُ  أَْيضاً :و َر أَْيضاً :  القُوَّ . (َشِديُد اْلِمحالِ )، وبه فّسِ  ، نَقَلَه األْزَهِريُّ

دَّةُ  أَْيضاً :و  كالِمَهاد والَمْهد والِفَراش والفَْرش. كالَمْحل الّشِ

جِل ثم يْنتقُل إلى الَهلََكِة. الَهالكُ  أَْيضاً :و  ، قاَل ثَْعلَب : أَْصلُه أَْن يْسعَى بالرَّ
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َر أَْيضاً :  اإلْهالكُ  أَْيضاً :و أَي شِديُد الِحْيلَِة ،  (َشِديُد اْلِمحالِ )، وَرَوى األْزَهِريُّ بَسنَِده عن قتاَدةَ قاَل :  (َشِديُد اْلِمحالِ )، وبه فّسِ

 كذِلَك ولذِلَك فسََّره بالَحْول. (6)، بفتحِ الميِم ، كأَنَّه قََرأَهُ  الَمحالَ  وُرِوي عن ابِن ُجَرْيج : أَي شِديُد الَحْوِل ، قاَل : أَبو ُعبَْيد : أََراه أَرادَ 

ميم ِمْفعَل وأَنَّها زائَِدةٌ  الِمحالِ  َر اآليَةَ ، وَردَّ ذِلَك األْزَهِريُّ وَغلََّطه ، قاَل : وأَْحِسبُه تَوهَّم أَنَّ ميمَ الِحْيلَةُ وبه فسَّ  الِمحال وقاَل القتيبيُّ : أَْصلُ 

د والِمْزَود والِمْجَول والِمْحَور ُء بإْظهاِر الواِو والياِء ِمثْل الِمْروَ ، وليَس األْمُر كما تََوهََّمهُ ألنَّ ِمْفعَالً إذا كان من بناِت الثالثَِة فإنَّه يَجي

له ِمْيم َمْكُسورة فَهي أَْصِليَّة مِ  ثْل ِمْيم ِمَهاد وِماَلك وِمَراس وما والِمْزيَل والِمْعيَر وما َشاَكلها ، قاَل : وإذا َرأَْيت الَحْرف على ِمثْال فِعَال أَوَّ

 أَْشبَهها.

__________________ 
 اللسان والتهذيب واألساس وقبله فيها :( التكملة واألو  يف 1)

 أصـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــب تـــــــــــــــغـــــــــــــــتـــــــــــــــا  فضـــــــــــــــــــــــــــــو  األحـــــــــــــــبـــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــواٍب كــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــرون اإلب  مــــــــــــــــــــــــن

  

 ( اللسان والصحاح والتكملة.2)
 ( قاله وهو آخذ حبلقة ابب الكعبة ا يستنصر   عل  أبرهة وجنده وقبله :3)

 ال ُهّم إن العبد مينض رحله فامنض حاللك
 وبعده :

 لركهم وقبلتنا فبمر ما بدا لكإن كنت 
 والشاهد يف اللسان. 52/  1وانظر سرية ابن هشام 

 واللسان. 166( ديوانه ط بريوت ص 4)
 واللسان والتهذيب والتكملة. 445( ديوانه ص 5)
 ( يف التهذيب : قراءة.6)
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اُء في كتاِب الَمَصاِدِر : ا َمَحْلت أَْمَحل ت :. يقاُل في فَعَلْ الِمحاُل الُمماَحلَةُ  وقاَل الفرَّ  فهي َمفعَلة ِمن الِحْيلَِة. المحالَةُ  َمْحالً ، قاَل : وأَمَّ

 ؛ بفتحِ الميِم ، قاَل : وتْفِسيره عن ابِن َعبَّاس يدلُّ على الفتحِ ألنَّه قاَل : المْعنَى وهو شِديدُ  الَمحالِ  قاَل األْزَهِريُّ : وقََرأَ األْعَرُج : وهو شِديدُ 

 .الَحْول

 َسعَى به وكاَدهُ أَْم إلى غيِره ؛ وأَْنَشَد : إلى السُّلطانِ أَ  ، ولم يُعَيِّن ابُن األْعَرابّيِ  به ُمثَلَّثَة الحاِء َمْحالً وِمحاالً : كاَدهُ بِسعايَةٍ  َمَحلَ و

 َمصــــــــــــــــــــــــاُد بــــــــــَن كــــــــــعــــــــــب واخلــــــــــطــــــــــوُب كــــــــــثــــــــــرية 

َر َأن  َ       رأمل تــــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ ف ميـــــــــــــــَح  (1) ؟ابألَلـــــــــــــــح
  

 عِديُّ :وقاَل 

وا لـــــــــــُ هـــــــــــم  ـــــــــــََ لـــــــــــَ ـــــــــــعـــــــــــا   ـــــــــــَح ـــــــــــا ال ن ـــــــــــِ ت رحعـــــــــــَ  بصـــــــــــــــــــــــــَ

اِ       فــــــــــَ وا الــــــــــر حــــــــــ  ابلــــــــــثـــــــــــ  عــــــــــُ قـــــــــــَ (2)م فــــــــــقــــــــــد َأوح
 

  
 أَي َمَكُروا وأوَسعَْوا.

 هو السَّْعي ِمن ناِصحٍ وغير ناِصحٍ. الَمْحلُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

ضه  َمَحل ُخوذٌ ِمن قْوِل العََرِب :مأْ  الِمحالُ  وقاَل ابُن األْنباِرّي : َسِمْعت أَْحمَد بن يَْحيَى يقوُل : فالٌن بفالٍن ، أَي َسعَى به إلى السُّلطاِن وَعرَّ

إذا َسعَْيت به إلى ِذي ُسْلطاٍن حتى تُوقِعه في َوْرطٍة  أَْمَحل بفالنٍ  َمَحْلت : السَّاِعي ؛ يقوُل : الماِحلُ و ، َمُحولٌ و ماِحلٌ  ألْمٍر يُْهِلُكه فهو

 وَوَشْيت به.

 ، فَمَحله َمْحالً إذا َغلَبَه. وِمحاالً : قاواهُ حتى يَتَبَيََّن أَيُُّهما أََشدُّ  ماَحلَهُ ُمَماَحلَةً و

عَلة ال فِعالَة ، بغيِر هاٍء وكثيراً ما تَْستَْعملُها السَّفَّاَرةُ على البِئَار العَميقَِة ، وهي َمفْ  كالَمحالِ  التي يْستَقى بها اإلبِل الَمحالَةُ : البَْكَرةُ العَظيمةُ و

يَت ألنَّها تَُدوُر فتنقُل ِمن حالٍَة إلى حالٍَة.  بَدِليل َجْمعها على َمحاِول ، ُسّمِ

ي : فحقُّه أَن يْذَكَر في حول ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لحميد األْرقط :  قاَل ابُن بَّرِ

رُه  رميف طــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ رِدحن والــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــُر مــــــــــــــــــُ  يــــــــــــــــــَ

جــــــــــــــوٌد      رحخــــــــــــــً  رَِواقــــــــــــــاه هــــــــــــــُ رُهمــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــِ

  

حا ِ ِورحَد 
َ
 (3)قَِلَقتح َ اِورُهح  امل

 بحْذِف الهاءِ  َمحالٌ  ج التي هي البَْكَرةُ ، الَمحالَةِ  ، وهي أَْيضاً َمْفعَلة ال فِعَالَة ، قيَل : إنَّها َمْنقولَةٌ ِمن الِفْقَرةُ من فِقَِر البَعيرِ  أَْيضاً : الَمحالَةُ و

 َد ابُن األْعَرابّيِ :، بالضِم ؛ وأَْنشَ  ُمْحلٌ  جج :

ــــــــــه  ي مــــــــــن قــــــــــِ ــــــــــَ ت ــــــــــح ل ــــــــــَ ــــــــــث تـ رح كــــــــــَبن  حــــــــــي حــــــــــُ ُ
 املــــــــــ

رح      الِن َوَوعــــــــــــــــِ ِه َوعــــــــــــــــِ َريــــــــــــــــح طــــــــــــــــُ (4)مــــــــــــــــن قــــــــــــــــُ
 

  
 يْعنِي قُروَن َوِعلَْين وَوِعٍل ، شبَّه ُضلوَعه في اْشتِباِكها بقُروِن األَْوعاِل.

يَت بِفَقاَرة البَعيِر ، فَعالَة ، وقيَل : َمْفعَلة  عليها الطَّيَّانون ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : يَْستَِقي ، الَخَشبَةُ التي يَْستَِقرُّ  أَْيضاً : الَمحالَةُ و ، ُسّمِ

وِلها في َدَوَرانِها.  لتَحُّ

زاً على تَْفقيِر وسِط الَجراِد ؛ : َضْرٌب من الَحْليِ  الَمحالُ  من المجاِز :و  قاَل : يَُصاُغ ُمفَقَّراً أَي ُمَحزَّ

ا  لــــــــــــــــــؤ    ــــــــــــــــــَ ؤح ــــــــــــــــــُ راِد ول واِز اجلــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــَبجــــــــــــــــــح

و ب      لـــــــــَ ُ
يـــــــــِ  املـــــــــ بـــــــــِ يِّ والـــــــــكـــــــــَ قـــــــــِ لـــــــــَ (5)مـــــــــن الـــــــــقـــــــــَ

 

  
 ، شبِّه بالَجْدِب ِمن األْرضين التي ال َكألَ بها. : ال يُْنتَفَُع به َمْحلٌ  رُجلٌ و

 فيها اللَّبَُن. يُْمَحلُ  ، عن َشِمٍر ؛ زاَد غيُره : ، كَمْرَحلٍَة : َشْكَوةٌ اللَّبَنِ  الَمْمَحلَةُ و

اُج : كَكتٍِف : َمْن ُطِرَد حتى أَْعيا ، الَمِحلُ و  ؛ قاَل العَجَّ
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ِي  ِحرِ مَتحِشي َكَمشح
َ
َبحهورِ  امل

 امل
 أَي ُمتَغَيَِّر البََدِن. وناِحالً : ماِحالً و ُمتَماِحالً  رأَْيتُه في النواِدِر :و

ْلنِي عن الِكسائّي : يقاُل :قاَل اللْحيانيُّ و نِي. أَي يا فالنُ  َمّحِ  قَّوِ

 إنَّ من َوَرائُِكم»:  في َكالِم علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهو

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( الصحاح والتهذيب.3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
 ( اللسان.5)
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ِة ا وقيَر : َأي ِفَتناً  «ردحاً وَبالء مكلحاً مبلحاً  ُمَتماِحَلةً  أُموراً  رحُحها طويَلَة املد  َتد   َيطُوُ  شـــــَ ُمها ويـَعحظُم َخَطُرها وَيشـــــح وَأاي 
ُرها ا ه اجلوحَهرِي . َكَلُبها ا وقيَر : َيطُوُ  أَمح  وليَ  حبِديحٍث كما تـََو َ 

َر أَنَّ ما  أْي فيه ِمن قَبيل الحِدْيث الَمْرفُوع وَكالم الصَّحابَِة ، َرِضَي هللاُ تقاَل شْيُخنا : قد تقرَّ ا ال َمجاَل للرَّ عالَى يقولُه الصَّحابيُّ وال ِسيَّما ممَّ

ْفعِ كما َغيََّرهُ  عنهم َداِخل في الحِديث كما علم في علوم االْصِطالحِ ، فَما قالَهُ الجْوَهِريُّ َصِحيح. وايَةَ الج وال أُموٌر بالرَّ ْوَهِريُّ فإنَّ الّرِ

 بالنَّْصِب كما في النِّهايَِة واألَساِس والعُبَاِب والمْحَكِم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الُجوُع الشَّديُد ، والبُعُد. الَمْحلُ 

 ؛ قاَل : أَْمحالٌ و ُمحولٌ  نَِقيض الِخْصب الَمْحلِ  وَجْمعُ 

لـــــــــــــه  لـــــــــــــ  ُ  جـــــــــــــَ ون إذا مـــــــــــــا األُفـــــــــــــح َمـــــــــــــُ ربح  ال يـــــــــــــَ

ن      ر  الشـــــــــــــــــــــــتــــــــــاِء مــــــــــِ ا صـــــــــــــــــــــــِ (1)كــــــــــاأَلَدِم   اأَل ــــــــــح
 

  
 ال َمْرَعى بها وال َكأَلَ ، كما في التَّْهِذيِب. َمُحولَةٌ  وأَْرضٌ 

 الَمَطُر : اْحتَبََس. أَْمَحلَ و

 هللاُ األَْرَض. أَْمَحلَ و

 : ُمتََطاِولَةٌ ال تَْنقِضي ، وهو مجاٌز. ُمتَماِحلَةٌ  وفِتْنَةٌ 

لَ و  الدَّراهَم : اْنتَقََدها. تََمحَّ

 ، كَصبُوٍر : السَّاِعي. الَمُحولُ و

 عن اإلْسالِم أَي يُماِكُر ويُدافُِع ويُجاِدُل. يُماِحلُ  وهو

َر : شِديدُ  الِمحالُ و  (َشِديُد اْلِمحالِ ) عن ُسْفيان الثَّْوري في تْفِسيِر قْوِله تعالَى : ؛ وَرَوى األَْزهِريُّ  الِمحالِ  ، بالكْسِر : الغََضُب ، وبه فّسِ

 أَي شِديُد االْنتِقاِم. (2)

 ، كَكتٍِف فيهما ، أَي محتاٌل ذُو َكْيٍد عن األَْصَمِعّي. َمِحلٌ  ويقاُل : إنَّه لَدِحلٌ 

لْ و  لي خيراً أَي اْطلُْبه. تََمحَّ

 فالٌن بصاِحبه إذا بََهتَه وقاَل : إنه قاَل َشيئاً لم يَقُْله. َمَحلَ و ه إيَّاه ، يُْنكُر الذي قالَهُ.اإلْنساِن : ُمنَاَكرتُ  ُمَماَحلَةُ و

 : الَخْصُم الُمجاِدُل. الماِحلُ و

 : َمْوِضٌع قُْرَب مكَّةَ ، قاَل بعُض الحضريين : األَماِحلِ  وذاتُ 

اَب الــــــــتــــــــنــــــــائــــــــف مــــــــن وادي ســــــــــــــــــــــكــــــــا  إىل   جــــــــَ

(3)ذات األمــــــــــاحــــــــــر مــــــــــن بــــــــــطــــــــــحــــــــــاء أجــــــــــيــــــــــاد     
 

  
 نَقَلَه ياقوُت.

. الَماِخلُ  : [مخل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ، وقد ذُِكَر كلٌّ منهما في مْوِضِعه. (4)والخاِمِل  الهاِرُب كالماِلخِ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : هو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عن السَّلفّي وعنه صاِحُب اللّساِن. المخيليُّ  : قبيلَةٌ ِمن البَْربِر منهم يوسُف بُن عبِد المْعِطي مخيلَةُ 
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ُجُل الَخِفيُّ الشَّْخِص القَليُل اللَّحمِ  الِمْدلُ  : [مدل] حاحِ ، وَوقََع في المْحَكِم : القَليُل الجْسِم ؛  ، بالدالِ  ، بالكسِر ، الرَّ والذاِل َجِميعاً ، كما في الّصِ

حاحِ.  وفي الُمْجَمِل البِن فاِرس ِمثْل ما في الّصِ

جاِل. بالفتحِ الَخسيسُ  ، الَمْدلُ  قاَل أَبو َعْمرو :و  ، ِمن الّرِ

 ، وَضبََطه بكْسِر الميِم. اللّبَُن الخاثِرُ  الِمْدلُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

 ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. كَجبٍَل : قْيٌل من ِحْميَرٍ  ، َمَدلٌ و

 ، ِمن أَْعماِل مارَدةَ ، كما في العُبَاِب. بالتَّحريِك : ِحْصٌن باألَْنَدلُِس  َمَدلينُ و

ماِن ، بكْسِر الميِم والداِل  بالِمِدلِّي قْلُت : وهو الَمْعروُف اآلنَ  وشّدِ الالِم المْكُسوَرةِ ، وهو في َجِزيَرةٍ واسعٍَة بيِد ُملُوِك آِل ُعثْمان في هذا الزَّ

 ، خلََّد هللاُ تعالَى ُمْلَكهم آِمْين.

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 سورة الرعد. 13( اآية 2)
 .«األماحر»( معجم البلدان 3)
 افر.( يف اللسان والتكملة : واخل4)
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 ، كما في العُبَاِب. : َرْملَةٌ َشْرقيَّ نَْجران الَمْدالءُ و

 كَسحابٍَة : ع. ، َمَدالَةُ و

. (1) بالِمْنديِل كتَنَدَّلَ  تََمدَّلَ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الَمَدِليُّ  وظنِّي أَنَّه ، كمْقعٍَد َمْهموزاً ، بْطٌن ِمن ِذي ُرَعْين منهم الحاِرُث بُن تبيعٍ الصَّحابيُّ َشِهَد فتَح ِمْصر ، هكذا قيََّدة الرشاطيُّ ، الَمْدأَلُ 

ل.  كَجبَلّيٍ على ما َضبََطه ابُن ُدَرْيٍد ، فتأمَّ

 .َمِذلةٌ  ، كَكتٍِف ، وهي َمِذلٌ  وقَِلَق فهوَضِجَر  : َمَذالً  ، ، كفَِرحَ  َمِذلَ  : [مذل]

ِه ، كنََصَر وَعِلَم وَكُرمَ  َمَذلَ و قَِلٌق وَضِجٌر  َمذيلٌ و َمِذلٌ  فهو ، بالكْسِر ، وإْطالقه يَْقتَِضي الفَتْح ، (2) ِمذاالً و ، بالفتحِ وبالتَّحريكِ  َمْذالً  بِِسّرِ

ه حتى يُذي أَْفشاهُ  حتى َل عنه فقد، وكلُّ َمن قَِلق بِِسّرِ  به ، قاَل قيُس بُن الَخِطيم : َمِذلَ  عَه أو بَمْضجِعه حتى يتحوَّ

ــــــــــــــــال  ُذ ح ف رٍّ  متــــــــــــــــَح ر  ســــــــــــــــــــــــــــــِ ّرِ  كــــــــــــــــُ  بســــــــــــــــــــــــــــــِ

ي      (3)إذا مـــــــــــــا جـــــــــــــاَوَز االثـــــــــــــنـــــــــــــا فـــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 وَسَمَحْت. طابَتْ  : َمذالَةً و َمَذالً  كعَِلَمْت وَكُرَمتْ  ءِ نَْفُسه بالشَّي َمِذلَتْ و

ْت. اْمَذالَّتْ و كأَْمَذلَتْ  َخِدَرتْ  : َمْذالً و َمَذالً  ِرْجلُهُ  َمِذلَتْ و  ، كأَْكَرَمْت واْحَمارَّ

ِة : اْمِذاللٌ و َمْذلٌ  وَخَدرٍ أَ  ُكلُّ فَتَْرةٍ و مَّ  ؛ قاَل ذُو الرُّ

ؤاِدي و  دَُع يف فـــــــــــــــُ اح يصـــــــــــــــــــــــــــــح ر الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ  ِذكـــــــــــــــح

لـــــــــــي و      اصـــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــَ ِذالاليـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــُب يف مـــــــــــَ (4)امـــــــــــح
 

  
 َزْيٍد :وأَْنَشَد أَبو 

تح إنح و  ِذلـــــــــَ ي  مـــــــــَ فـــــــــِ تـــــــــَ ِك َأشـــــــــــــــــــــــح وتـــــــــُ لـــــــــي دعـــــــــَ  رِجـــــــــح

راِ  مـــــــــــن      ـــــــــــح ذِك ـــــــــــِ ذح ٍ ب وُن  مـــــــــــَ هـــــــــــُ ـــــــــــَ يـ ـــــــــــَ (5)هبـــــــــــا فـ
 

  
 َسْمٌح. أَي واليَدِ  والَكفِّ  النَّْفِس  َمْذلُ  رُجلٌ و

اِعي : ال يَتَقارُّ  الذي كأَميٍر : الَمريضُ  ، الَمِذيلُ و  وهو َضعيٌف ، قاَل الرَّ

راِش  ك ابلــــــــــــــــفــــــــــــــــِ ِذيــــــــــــــــالً مــــــــــــــــا اب  َدفــــــــــــــــِّ  مــــــــــــــــَ

ـــــــــــال      ي ك أَم أََردحَت َرحـــــــــــِ ـــــــــــِ ن ـــــــــــح ي عـــــــــــَ ـــــــــــِ ًذ  ب ـــــــــــَ  ؟(6)أَق
  

 .َمِذيلٌ  ، فهو َمذالةً  كَكُرمَ  َمذُلَ و ، َمِذلٌ  ، فهو َمَذالً  على فراِشه ، كفَِرَح ، َمِذلَ  وقد

ى بالفاِرِسيَِّة نَْرم آَهن : الَمِذيلُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  ، أَي الَحِديُد الليُِّن. َحديٌد يَُسمَّ

غيِر الُجثَّةِ  المْهَملَِة ، ، بالكْسِر ، لُغَةٌ في الِمْدِل بالدَّالِ  الِمْذلُ و . للصَّ  القَليل اللَّْحم ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ْرِب. : ال يَْطَمئِنُّونَ  َمْذلَى ِرجالٌ و ة ما َذَهَب إليه ِسْيبََوْيه في هذا الضَّ  َجاُؤوا به على فَْعلَى ألنَّه قَلَق ، ويدلُّ على ذِلَك عامَّ

اُد على أَْهِلهِ  الِمْمَذلُ و  ، عن ابِن األْعَرابِّيِ. ، كِمْنبٍَر : القَوَّ

 ، كما في العُبَاِب. ، كُمْشَمِعّلِ : الخاثُِر النّفِس  الُمْمَذئِلُّ و

 ؛ ويُْرَوى : الِمَذاُء.« ِمن النِّفاقِ  الِمَذالُ و الغيَرةُ ِمن اإلْيمانِ »الحِدْيث :  ، ومنه الِمَذاءُ  ، كِكتاٍب : َذالُ المِ و

ُجُل بِفراِشه في الحِدْيث هو الِمَذالُ  قاَل األَْزَهِريُّ :و َل  ي َزْوجتَه ،، أَ  َحليلَتَه أَي عليه ، الذي يُضاِجُع فيه أَي عن فِراِشه أَن يَْقلَق الرَّ ويَتَحوَّ

 عنه حتى يَْفتَِرَشها غيُره.
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَكتٍِف : الباِذُل لَما عْنَده ِمن الَماِل ؛ قاَل األْسوُد بُن يَْعفر : الَمِذلُ 

اًل و  َرجـــــــــــ  اِر مـــــــــــُ جـــــــــــَ ـــــــــــِّ ـــــــــــت ـــــــــــ  ال ـــــــــــقـــــــــــد أَُروُح عـــــــــــل  ل

يـــــــــــــــاِدي      نـــــــــــــــًا َأجـــــــــــــــح يـــــــــــــــِّ ِذاًل مبـــــــــــــــاد لـــــــــــــــَ (7)مـــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( عل  هامش القاموس : ومما يســـــتدر  عليه : املندد : نوع من العود ا وهو املطر  ابملســـــك والعنرب واللبان ا قا  الزخمشـــــري : منســـــوب إىل1)
 شفاء الغلير كتبه نصر. هـ. مند  قرية من اهلند. ا

 القاموس ابلفتح.( ضبطت يف 2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان واألساس. 235( ديوانه ا فيما نسب إليه ص 3)
 .430( ديوانه ص 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والصحاح واألساس. 213( ديوانه ط بريوت ص 6)
 -والصحاح واللسان « فلقد»برواية :  21بيت رقم  44( مفضلية رقم 7)
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 بنْفِسه وِعْرِضه : َجاَد بهما ؛ قاَل : َمِذلَ و

ِذ ٌ  تح  مــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ه إذا مــــــــــــــا كــــــــــــــذ  تــــــــــــــِ جــــــــــــــَ هــــــــــــــح  مبــــــــــــــُِ

يــــــــــــاِد      ُ  األجــــــــــــح فــــــــــــُ ــــــــــــح ة أَنـ يــــــــــــ  نــــــــــــِ
َ

وحَف املــــــــــــ (1)خــــــــــــَ
 

  
 وقالَِت اْمرأَةٌ من بَنِي عبِد القَيِس تَِعُظ اْبنَها :

رحضـــــــــــــــــــــــــَك ال و  ُذ ح عـــــــــــِ ا  متـــــــــــَح ك إلـــــــــــ  رحضـــــــــــــــــــــــــِ  بـــــــــــعـــــــــــِ

ه      عـــــــُ بـــــــائــــِ حــــَ  طــــَ لــــح رحِض تـــــُ يــــَض الــــعــــِ دحت ُمضــــــــــــــــــِ (2)وجـــــــَ
 

  
 أَْيضاً : َمْن لم يْقِدْر على َضْبِط نْفِسه. الَمِذلُ و

 : الُمَماِذي. الُمَماِذلُ و

ْجل ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ. الِمْمَذلُ و ِه ، والكثيُر َخَدِر الّرِ  ، كِمْنبٍَر : الذي يَْقلَُق بِسّرِ

 ِء يتْرُكه ويَْسترِجي غيَرهُ.: الذي تَِطيُب نْفَسه عن الشي الماِذلُ و الَمِذلُ و

 ، بالضِم : النْكتَةُ في الصَّْخرةِ ونََواة التَّْمِر. الُمْذلةُ و

 ِمن َكالِمك وَمَضْضت بمْعنًى واِحٍد. ِذْلتمَ  وقاَل الِكسائيُّ :

ي عن ِسْيبََوْيه : رُجلٌ   وفَْرج وفَِريج وَطّب وَطبِيب. َمِذيلو َمْذل وَحَكى ابُن بَّرِ

اجِ : : َضْرٌب من ثياِب الَوْشيِ  الُمَمْرَجلُ  : [مرجل]  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ وأَْنَشَد للعجَّ

َُمرحَجرِ ِبِشي ٍة َكِشي ِة 
 (3) امل

 َضْرٌب ِمن بُروِد اليََمِن ، وأَْنَشَد : الَمراِجلُ  ِمن نْفِس الَكِلَمِة ، وهي ثياٌب الَوْشيِ. وقاَل اللّْيُث : َمَراِجل ونَقََل عن ِسْيبََوْيه أَنَّ ميمَ 

رحَديح و  ــــــــُ ــــــــا بـ مــــــــَ  ب ــــــــح ل رحُت ســــــــــــــــــــــَ رٍ أَبحصــــــــــــــــــــــَ راجــــــــِ  مــــــــَ

مـــــنح و      ة الـــــيـــــَ لـــــــَ هـــــَ لـــــح هـــــَ يـــــــاِش عصـــــــــــــــــــــٍب مـــــن مـــــُ (4)َأخـــــح
 

  
ي لشاِعٍر :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َر   ـــــــَ ريـــــــُض الـــــــذي نـ نح هـــــــذا الصـــــــــــــــــــــ  َن مـــــــَ لـــــــح  ُيســـــــــــــــــــــائـــــــِ

ال  و      لحســـــــــــــــــــــًا مـــــــن خـــــــِ رحَن خـــــــَ ظـــــــُ ـــــــح ن ـــــــَ ريـ راجـــــــِ
َ
 ؟(5) املـــــــ

  
 ِمن البُروِد. الَمراِجلِ  : على صْنعَةِ  ُمَمْرجلٌ  وثوبٌ 

ياَدةِ واألَصالَِة. الُمَمْرَجل يمِ وقاَل شْيُخنا : اْختَلَفُوا في م يرافي والَجْمهوُر : هي أَْصليةٌ لثبُوتِها في التَّْصريِف وهو مْعياُر الّزِ  ، فقاَل الّسِ

 اللَّفظِة وأَنَّها ثياٌب في شْرحِ  وَذَهَب أَبو العالِء الَمعَرّي وغيُره إلى أَنَّها زائَِدةٌ كالميِم في ُمَمْسكن ولم يَْعتبر ثبوتَها في التَّْصريِف ؛ وَكالُمهم

ل. الَمراِجل تُْعَمل على نَْحوِ  ياَدةِ فتأمَّ يرافيُّ وغيُره ، َصريٌح في الّزِ  أَو نَْفسها أَو ُصَوِرها ، كما قالَهُ الّسِ

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن. ، بالُمْهَملَةِ  الَمْرَدلَةُ  : [مردل]

 ، كما في العُبَاِب. ن ال تُْحِكَم ما تَْعَملُهُ أَ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : هو

 إالَّ في فَساٍد. الَمْرَطلَةُ  أَداَمهُ ، أَو ال تكونُ  إذا العََملُ  َمْرَطلَ  : [مرطل]

ً  َمْرَطلَ و يِن وغيِره : لَطَخه به. ثَْوبَه ، َمْرَطلَ  ، وكذا فالنا  بالّطِ

 ، قال صخُر : ِعْرَضهُ : َوقََع فيه َمْرَطلَ و

هــــــــــــــم  راضــــــــــــــــــــــــــــُ وثــــــــــــــة َأعــــــــــــــح غــــــــــــــُ هح ممــــــــــــــَح لــــــــــــــَ رحطــــــــــــــَ  ممــــــــــــــَُ

هح      لـــــــــــَ مـــــــــــَ ـــــــــــثـــــــــــ  نـــــــــــاِء ال اُث يف اهلـــــــــــِ (6)كـــــــــــمـــــــــــا متـــــــــــُ
 

  
 ، كما في اللّساِن. الَمَطُر فالناً : بَلَّهُ  َمْرَطلَ و
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 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللَّساِن. السَّحابُ  اْمَزَهلَّ  : [مزهل]

__________________ 
يف « إما»قوله : ولقد ا قا  يف التكملة : والصـــواب ا والرواية : فلقد ا ابلفاء ألهنا جواب »واألســـاس والتكملة ا وهبامش املطبوعة املصـــرية :  -

 قوله :
 إمـــــــــــــــا تـــــــــــــــريـــــــــــــــين قـــــــــــــــد بـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــُت وغـــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــين »

 أجـــــــــــــــالديمـــــــــــــــا نـــــــــــــــيـــــــــــــــر مـــــــــــــــن بصــــــــــــــــــــــــــــري ومـــــــــــــــن     

  

ــــــــــا و  ــــــــــة والصـــــــــــــــــــــــب ــــــــــاب ــــــــــت أصـــــــــــــــــــــــحــــــــــاب الصـــــــــــــــــــــــب  عصـــــــــــــــــــــــي

  
 «أطـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــاذلـــــــــــــــــــــجي والن قـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاديو   

  

 .«األجناد»( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : األجياد ا كذا خبطه ا والذي يف اللسان : 1)
 ( اللسان.2)
 واللسان والتكملة والصحاح. قا  الصاغاين : ولي  الرجز للعجاج. 45( ديوانه ص 3)
 اللسان بدون نسبة.( 4)
 ( اللسان بدون نسبة.5)
 يف زايدت شعر صخر الغي. 1315/  3( اللسان ونسب الرجز لصخر بن عمرية ا واألو  يف شرح أشعار اهلذليا 6)
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َم. قَْلُب اْزَمَهلَّ  ، قاَل : وهو الثَّلُج : َذابَ  اْمَزَهلَّ و ؛ قاَل : اْنقََشعَ  وفي العُبَاِب : أَي  ، وقد تقدَّ

كةً : َخطٌّ من األرِض يَْنقادُ  الَمَسلُ  : [سلم]  ، عن ابِن َعبَّاٍد. ، محرَّ

يت :و ّكِ . الماءِ  الَمَسُل َمسيلُ  قاَل ابُن الّسِ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

تَْين ، ُمُسلٌ و أَْمِسلَةٌ  ج الظاِهرُ  الَمِسيلُ  : الَمَسلُ  : َمْجَرى الماِء ؛ وهو أَْيضاً ماُء الَمَطِر ؛ وقيَل : الَمِسيلُ و الَمَسلُ  وفي المْحَكِم :  ، بضمَّ

 وَزَعَم بعُضهم أَنَّ ميَمهُ زائَِدةٌ ِمن َساَل يَِسيُل ، وأَنَّ العََرَب َغِلطت في َجْمِعه. .َمسائِلُ و ، بالضم ، وُمْسالنٌ 

 كما َجَمعُوا الَمكاَن أَْمِكنَة ، وأَْصلُه َمْفعَل ِمن كاَن. الَمِسيلِ  َهِريُّ : هذه الُجموُع على تَوهُِّم ثُبوِت الميِم أَْصِليَّة فيقاَل األَزْ 

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. : ُطوُل الوجِه في ُحْسنٍ  الَمسالَةُ و

 ، والَمْصُل : القَْطُر. : السَّياَلنُ  الَمْسلُ و

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. السَّيَف : اْستَلَّهُ  اْمتََسلَ و

ار : ع كَجلُوالء ، وَحُروراء : ويَُمدُّ  ، أَي َمْقُصوراً  ، كتَنوفَى َمسولَى ِمن األَْبنِيِة التي أَْغفَلَها ِسْيبََوْيه :و قاَل :  ، وأَْنَشَد للَمرَّ

مـــــــــومـــــــــًا كـــــــــبَ  هـــــــــح ُت مـــــــــَ حـــــــــح بـــــــــَ جي فـــــــــَبصــــــــــــــــــــــح يــــــــ  طـــــــــِ  ن  مـــــــــَ

ن      طــــــــــح بــــــــــَ وىَل بــــــــــِ ُض  َمســــــــــــــــــــــــُ َرَة  ــــــــــالــــــــــِ (1)َأو بــــــــــَوجــــــــــح
 

  
 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

ْطب ، وَجْمعُه الَمِسيل َجْمعُ  األَْمسلةُ   ، وقاَل ساِعَدةُ بُن جَؤيّة يَِصُف النَّْحَل : الُمُسلُ  ، وهو الَجِريُد الرَّ

ِوي  تــــــــــــَ راة وحتــــــــــــَح لســــــــــــــــــــــــــ  واِرُس لــــــــــــِ  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا جــــــــــــَ

َرابِت      ةٍ كـــــــــــــَ لـــــــــــــَ و ب  أَمحســـــــــــــــــــــــــــِ َتصـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ (2)ِإذا تـ
 

  
ْطِب :  .َمِسيل لواِحدُ ، وا الُمُسل وقاَل األَْزَهِريُّ : َسِمْعُت أَْعَرابيّاً ِمن بَنِي سعٍد نََشأَ باألَْحساِء يقوُل لَجريِد النَّْخل الرَّ

َر مَ  َمساالو عانِيها ، وأَْنَشَد ألَبي حيَّةَ الرُجِل : َعُضداه ، أَو جانِبَاً لَْحيَْيه ، أَو ِعْطفاه ، وهو أََحُد الظُّروف الشاذَّةِ التي َعَزلَها ِسْيبََوْيه ليفّسِ

 النميرّي :

ين  ثـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ ر يـ اه عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــر حـــــــــح َغشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ  ِإذا مـــــــــا تـ

ه     ــــــــــح ي ــــــــــَ ِدم  ُمســــــــــــــــــــــــال قــــــــــح ــــــــــه مــــــــــن وراء ومــــــــــُ (3)عــــــــــن
 

  
الَمْغربيُّ ، قََرأَ عليه عبُد العَزيِز السماقّي ، وميُم  الَمِسيليُّ  ، كَسِفينٍَة : مِدينَةٌ بالَمْغِرِب منها أَبو العَبَّاِس أَْحَمُد بُن محمِد بِن َحْربٍ  َمِسيلَةُ و

 اي ، وهي في األَْصِل اسُم قَبيلٍَة ِمن البَْربِر.َمِسيلَة أَْصِليَّة ، ويقاُل أَْيضاً َمزيلَةُ بالزَّ 

. (4) الَمْشلُ   :[مشل]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 الَحلَُب القَليُل. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو

فيُق بالَحْلِب. (5) الِمْشَملُ و قاَل :  ، كِمْنبٍر : الحاِلُب الرَّ

تُها ِمن اللّبَِن ، قالَهُ اأْلُمويُّ ؛ : أَْنَزلَْت َشيئاً قَليالً  تَْمِشيالً  النَّاقةُ  َمشَّلَتِ و الحاِلُب أَو  تََمشَّلَها ولم تَْجتَِمْع فيَحلبَها الحاِلُب ، وقد أَو اْنتََشَرْت ِدرَّ

 فَِصيلُها ، عن ابِن ُشَمْيل.

 وقاَل َشِمٌر : لو لم أَْسَمْعه البِن ُشَمْيل ألَْنَكْرته.

اء : وَرَوى َسلَمةُ  ْرعِ َشيئاً ، وهو التَّْفِشيُل أَْيضاً ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه. التَّْمِشيلُ  عن الفرَّ  أَْن تَْحلُب وتُْبقي في الضَّ

يت ، السَّيَف : اْستَلَّهُ  اْمتََشلَ و ّكِ  ، كما في العُبَاِب. َمَشلَهُ َمشالً ك واْختََرَطه ، وكذِلَك اْمتََشنَه واْنتََضاه واْنتََضلَه بَمْعنًى واِحٍد ، قالَهُ ابُن الّسِ
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األَرموّي ، تَفَقَّه على الَشيخِ أَبي إِسحاَق ، وَسِمَع أَبا محَمٍد  الُموَشيليُّ  منها غانُِم بُن ُحَسْيٍن الفقيهُ أَبو الغَنائِمِ  بأَرمية ، ، َكبُوصيَر : ة ُموشيلُ و

ار عن ابِن السَّْمعانّي : إِنَّه .(6)الصَّريِفينِي وغيَره ، وعنه أَبو بْكٍر الضفائِريُّ   وقاَل ابُن النَّجَّ

__________________ 
 ونسبه يف التكملة للمرار بن سعيد الفقعسي.« مسوالً »( اللسان والتكملة ومعجم البلدان 1)
 ســــــان ا والذي يف التكملة :قوله : ختتوي كذا خبطه كالل»واللســــــان والتكملة ا وهبامش املطبوعة املصــــــرية :  1108( شــــــرح أشــــــعار اهلذليا 2)

 .«و ثري ا قا  :  تري ا تفتعر من األر  ا والكرابت أماكن ترتفض عن السهر ا وقير : أماكن مرتفعة تصب يف األودية
 ( اللسان.3)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان ابلتحريك.4)
َشُر كمنرب»( يف القاموس : 5)  األقواس عل  أهنا ليست يف القاموس.وقد صحفها الشارح ووضعها خارج « .. واملِمح
 وهو أبو بكر الطيب بن أمحد بن  مد الغضائري.« الغضائري»( اللباب : 6)
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َنة  (1)َماَت  وٌب ِإىل هو َأو أبَرمية ؛ 525ســــَ رانّياً  موشــــيال َمنحســــُ ُه كاَن َنصــــح َلم وحســــن  وهو كتاٌب للّنصــــاَر  ا وَجد  فَبســــح
 ِإسحالَمه.

 َمْعناه موَسى بالعَربيَِّة ولعلَّ بعَض أَْجداِده كاَن كذِلَك فنُِسَب إِليه. وشيلَ مُ  قاَل بعُضهم : إِنَّ 

. ُمشوالً  لَْحُمهُ  َمَشلَ و  : قَلَّ

 : قَليلَةُ اللّْحِم ، َرَواه أَبو تُراٍب عن بعِض األَْعراب ، وكذِلَك فَِخذٌ ناِشلَةٌ بالنُّوِن. ماِشلَةٌ  فَِخذٌ و

 قَليُل اللّْحِم. : الفَِخذِ  َمْمشولُ  رُجلٌ و

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 ، كِذْكَرى : قَْريةٌ بِمْصَر. ِمْشلَى

ُء الَكْيموِس َرِدي ، كذا في الُمْحَكِم ؛ وهو ما َساَل من األَقِِط إِذا ُطبَِخ ثم ُعِصرَ  ، بفَتِْحِهما ويَُضمُّ األَخيُر أَْيضاً : الَمصالَةُ و الَمْصلُ  : [مصل]

 ضارٌّ للَمِعَدةِ.

 قََطَر. ِإذا َمْصالً وُمصوالً  َمَصَل يَْمُصلُ  قدو

 .الَمْصل ، فعُصاَرةُ األَقِِط هو (2)ماُء األَقِِط حيَن يُْطبُخ ثم يُْقَطُر  الَمْصل وقاَل أَبو َزْيٍد :

 يَْمُصلُه اللَّبَنَ  َمَصلَ  يَْقتَِضي أَْن يكوَن الِزماً ، والذي في الُمْحَكِم وغيِره :، هكذا في النسخِ ، وهو  اللّبَُن : َصاَر في ِوعاِء خوٍص  َمَصلَ و

 ليَْقُطَر ماُؤه. (3) أَو ِخرقٍ  َمْصالً إذا َوَضعَه في ِوعاِء خوٍص ،

 ْقُطَر ماُؤه.؛ قاَل الَجْوَهِريُّ : وهو أَْن تَْجعَلَه في ِوعاِء خوٍص أَو غيِره حتى يَ  األَقَِط : َعِملَهُ  َمُصلَ و

 ِمثْل أَْقطه. َمْصله ماُؤه فقََطَر منه ؛ وبعُضهم يقوُل : َمَصلَ  وقاَل غيُره : اللّبَُن إِذا ُعلِّق

حاحِ. ٌء يَِسيرٌ الُجْرُح : َساَل منه شي َمَصلَ و  ، كما في العُبَاِب والّصِ

 ويُْفتَُح : ما قََطَر من الُحّبِ. ، بالضمِ  الُمصالَةُ و

حاحِ  . (4)أَْيضاً : قطاَرةُ الُحّبِ  الُمصالَةُ و ؛ الُمصالَةُ  األَقِِط ، َمْصل : والذي يَِسيُل منه ، أَي ِمنوفي الّصِ ّمِ  ؛ واْقتََصَر كغَْيِره على الضَّ

حاحِ. ماِصالً  ؛ يقاُل : أَْعطاهُ َعطاءً  القَليُل من العطاِء واللَّبَنِ  الَماِصلُ و  أَي قَليالً ، وإِنَّه ليحلَُب ِمن الناقَِة لَبَناً ماِصالً أَي قَليالً ، كما في الّصِ

 تَمييُز الماِء من اللّبَِن. ، بالضِم : الُمصولُ و

 وفي التَّْهِذيِب : تََميُُّز الماِء ِمن األَقِِط.

حاحِ  : يَتََزايَلُ  ِمْمصالٌ و ُمْمِصلٌ  شاةٌ و حاحِ. لَبَنُها في العُْلبَِة قَْبَل أَْن يُْحقَنَ  : يَتَزيَُّل ،، وفي بعِض نسخِ الّصِ  ، كما في الُمْحَكِم والعُبَاِب والّصِ

ُ  ، الُمْمِصلُ و  .أَْمَصلَت ، وقد تُْلِقي َولََدها ُمْضغَةً  التي كُمْحِسٍن : المرأَة

بَّاغِ  ، الِمْمَصلُ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. كِمْنبٍر : راووُق الصَّ

 َخَرَج له منه. إِذا لفالٍن من َحقِّه فالنٌ  َمَصلَ  بُن الُمِغْيرةُ : (5)اَل ُسلَيماُن قو

 منه لي صاِغراً. َمَصلَ  به صاِغراً ، هذا نَصُّ اللّساِن ؛ وفي العُبَاِب : حتى َمَصلَ  وقاَل غيُره : ما ِزْلت أُطاِلبُه بَحقِّي حتى

 ، وهذه عن الَجْوَهِرّي ، وأَْنَشَد للِكالبّي يعاتُِب اْمَرأَتَه : كأَْمَصلَه وَصَرفَه فيَما ال َخْير فيه أَْفَسَده : ُمصوالً  مالَهُ  َمَصلَ و
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ري لــــــــــقــــــــــد  مــــــــــح تِ لــــــــــعــــــــــَ لــــــــــح ه  أَمحصــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــاَد كــــــــــلــــــــــ 

ِت من شــــــــــــــيو      ســـــــــــــــــــح ه مـــــا ســــــــــــــُ ِك مـــــا ِحقـــــُ (6)ٍء فربـــــ 
 

  
راَعْينِ  الَمْصالءُ و  .، كما في العُبَابِ  : الدَّقيقةُ الذِّ

 ، كما في العُبَاِب. : اإِلْسهالُ  االْستِْمصالُ و

اِعي أَْمَصلَ و ً  إِذا الغَنَمَ  الرَّ حاحِ. َحلَبَها ُمْستَْوِعبا  ما فيها ، كما في الّصِ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

__________________ 
 ( يف اللباب : مات حدود سنة عشرين ومخسمائة.1)
 ( اللسان : مث يعصر.2)
 .«ِخَز ٍ »والجي أبيدينا  .«َخَزفٍ »ذا ابألصر ا وعل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ( ك3)
 ( ا ب ابلضم ا اجلرة الضخمة ا أو اخلابية ا قا  ابن دريد : فارسي معرب.4)
 .«سليم»ويف اللسان « سلمان»( يف التهذيب : 5)
 ( اللسان والتهذيب والصحاح.6)
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. َمَصلَتِ   اْستُه أَي قََطَرْت ، َحَكاه األَْصَمِعيُّ

 البِضاَعةُ ُمصوالً : فَُسَدْت وُصِرفَْت فيَما ال َخْير فيه. َمَصلَتِ و

 : الُمَضيِّعةُ لمتاِعها. الَماِصلَةُ و

ُر مالَهُ في الفََساِد ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الِمْمَصلُ و  ، كِمْنبٍَر : الذي يُبَذِّ

 ما َرقَّ ِمن الدَّبوقاِء ، والُجْعُموُس ما يَبِس منه. الماِصلُ  ي عن ابِن َخالََوْيه :وَحَكى ابُن بَرِّ 

سا ُموَصالياو ئيس أَبي سْعٍد العاَلُء بُن الُحَسْين بِن وهب البَْغَداِدّي الُموَصالئّي صاِحُب الرَّ ئِِل واألَْشعاِر بضِم الميِم وفتحِ الصاِد : َجدُّ الرَّ

 الَمْرِويَّة.

اِد ، َكتَبَه بالُحْمَرةِ مع أَنَّ الَجْوَهِريَّ َذَكَره في تَر ض ح ل ، وقاَل : إِنَّها لُغَةٌ للالشَّي اْمَضَحلَّ  : [حلمض] ِكالبِيِّين ُء ، بتقديِم الميم على الضَّ

اِد على الِميِم ، َحَكاها أَبو َزْيٍد ، وهو على القَْلِب ، واْمَضحَ  اْضَمَحلَّ  في نَّ بالنُّون على البََدِل عن يَْعقوب ، قاَل : والدَِّليُل على ، بتقديِم الضَّ

 ، وقد تقدََّم ذِلَك للمصنِِّف في َضْمَحَل وتََكلَّْمنا عليه. اْمِضْحاللٍ  أَنَّه َمْقلوٌب أَنَّ الَمْصَدَر إِنَّما هو اْضِمْحالل ، وال يقُولُون

 كاالمتِطالِ  ؛ الغنّيِ ُظْلمٌ  َمْطلُ  الحِدْيث : الَحِديد ؛ ومنه َمَطلَ  وِليَّانِه ، َمأُْخوذٌ ِمن َدةِ والدَّْينِ بالعِ  والُمدافَعَةُ  : التَّْسويفُ  الَمْطلُ  : [مطل]

 ، كَصبُوٍر وَشدَّاٍد. َمطَّالٌ و َمُطولٌ  وهو ِمطاالً و ُمماَطلَةً  به ماَطلَهو اْمتََطلَهو َمْطالً  َحقَّه وبه َمَطلَه ، بالكسِر. يقاُل : الِمطالِ و الُمماَطلَةِ و

 َمدُّ الَحْبِل. : الَمْطلُ و

: َضَربَه وَمدَّه وَسبََكه وأَداَرهُ ثم َطبَعَه فَصاَغهُ بَْيَضةً ، وكذِلَك  َمَطلَه َمْطالً  ، وقد وَسْبُكه وَطْبعُه وَصْوُغه بَْيَضةً  وَضْربُه الحديدِ  أَْيضاً : َمدُّ و

 فتُْجعُل َصِفْيحة. الَمْطل ْضرُب وتَُمدُّ وتُربَّع ثم تُْطبَع بْعدَ الحديَدةُ تُذاُب للّسيوِف ثم تُحمى وتُ 

 ، بالكْسِر على الِقياِس. الِمطالَةُ  : صانِعُه ، وِحْرفَتُه الَمطَّالُ و

 : الَمْضُروُب ُطوالً. الَمْمطولُ و

 .َمْمطولٌ  : وكلُّ َمْمدودٍ  قاَل األَْزَهِريُّ أَراَد الحديَد أَو السيَف الذي ُضِرَب طوالً ، كما قاَل اللّْيثُ 

 بالدَّْين. الَمْطل قاَل الجْوَهِريُّ : ومنه اْشتِقاقُ 

كُ  ، بالفتحِ ، لُغَةٌ في الطََّملِة ، الَمْطلَةُ و  طينتُه. َمَطلَتُه ، وقيَل : أَْسفََل الَحْوِض  ، الَكِدِر في بَِقيَّةُ الماءِ  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وهي ويَُحرَّ

 ِغْربَنُه وَمِسيَطتُه وَمِطيَطتُه. َمَطلَتُهو وِسْرحانُه ، قاَل : َمَطلَتُه وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : وسُط الحْوِض 

مِّ  ، الُمْطلَةُ و  ، كما في العُبَاِب. ُء اليسيُر تَُصبُّه من الِّزقِّ : الشي (1) بالضَّ

 لمْحَكِم.وتََداَخَل ، كما في ا النَّباُت : اْلتَفَّ  اْمتََطلَ و

 ، وأَْنَشَد : الماِطِليَّةُ  تُْنَسُب إليه اإِلبِلُ  ِمن ِكراِم فُحوِل اإِلبِِل ، كصاِحٍب : فَْحلٌ  ، ماِطلٌ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

ام  وِدَرتح  (2)لـــــــــََ ارِي وغـــــــــُ هـــــــــَ َ
ـــــــــهـــــــــا املـــــــــ تح مـــــــــن  جنـــــــــََ

هــــــــــــا و      يــــــــــــبــــــــــــُ ي  أَراحــــــــــــِ لــــــــــــِ ُض  املــــــــــــاطــــــــــــِ لــــــــــــ  مــــــــــــَ (3)اهلــــــــــــَ
 

  
 َوجَزةَ :وقاَل أَبو 

ِر اهِلجان  َرف ِر  املاِطِليِّ كَفحح
ُ
 (4)امل

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : الطُّوُل. الَمْطلُ 

 .الَمطايلُ  ، كَسِفينٍَة : الحديَدةُ التي تُْمَطُل ِمن البَْيضِة والَجْمعُ  الَمِطْيلَةُ و

ي َمْمطولٌ  واسمٌ   بهما رُجٌل. : َطاَل بإضافٍَة أَو ِصلٍَة ، اْستَْعَملُهُ ِسْيبََوْيه فيَما َطاَل ِمن األَْسماِء كعْشِرْين رُجالً ، وخيراً منك ، إذا ُسّمِ
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 ِميقَعةُ الحدَّاِد. ، كِمْنبٍَر : اللِّصُّ ، وأَْيضاً : الِمْمَطلُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

__________________ 
 ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلفتح.( 1)
 .«قوله : لام ا كذا خبطه كالتكملة ويف اللسان : سهام»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ويف اللسان والتكملة بدون نسبة. 350ونسبه لذي الرمة ا وهو يف ديوانه ص  116/  3( البيت يف اجلمهرة 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
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 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن أَبي َعْمرِو. َمْمعولٌ  ، وهو كَمنََع : اْستَلَّ ُخْصيَْيهِ  وغيَره ، الِحمارَ  َمعَلَ  : [معل]

 ؛ ومنه قَْول القاَّلخ : اْختَلََسهُ  أَْيضاً :و اْختََطفَهُ ؛ : يَْمعَلُه َمْعالً  ءَ الشي َمعَلَ و

 (1) َمعحالإيّنِ إذا ما اأَلمُر كاَن 
 أَي اختِالساً.

حاحِ. عن حاَجتِه : أَْعَجلَه وأَْزَعَجه ، كأَْمعَلَه َمعَلَهو  ، كما في الّصِ

 بإْعجاِله. وقََطعَه وأَْفَسَده قَْبل أَْصحابِه َعِجَل به : َمْعالً  أَْمَره َمعَلَ و

ي البِن العمياء : أَْسَرَع في َسْيِره : َمعََل َمْعالً و  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ــــــــــَ  ــــــــــوا ال يـ زِل ــــــــــح ن ــــــــــَ ا ِإنح يـ ــــــــــاحــــــــــَ ب ــــــــــوا إاّل صــــــــــــــــــــــــح ب ــــــــــُ  رحق

ريوا و      لــــــــــــــواإن َيســــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــَ ــــــــــــــر واحــــــــــــــا  ميــــــــــــــَح (2)ال
 

  
 أَي يَعجلُوا ويُْسرُعوا.

 ؛ عن ثَْعلَب. قََطَع بعَضها عن بعٍض  : يَْمعَلُها ِركابَهُ  َمعَلَ و

 َشقَّها. َمْعالً : الَخَشبَةَ  َمعَلَ و

 اْستَْخَرَجهُ بعجلٍَة. قيَل : هو إذاو يُْعِجلُه بذِلَك ؛ َمْعالً َمدَّ الُحواَر من َحياِء النَّاقَةِ  الرُجلُ  َمعَلَ و

 ، والصَّحيُح أَنَّه بالغَْين المْعَجمِة كما َسيَأْتي. َوقََع به إذا َمْعالً  عْنَد فالنٍ  به َمعَلَ و

 الصَّحيُح أَنّه بالغَْين المْعَجمِة كما َسيَأْتِي.، هكذا أْوَرَده و َشرٍّ  أَي َمعالَةٍ  هو صاِحبُ  يقاُل :و

 ، كَكِتٍف : الُمْستَْعِجُل. الَمِعلُ و

داَرَك  فالٌن إذا اْمتَعَلَ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و .«ع ول»، أَو هو َمْعَولَةُ ، كَمْرَحلٍَة ، فَمَحلّه  ع ، بَضِم العَْين وسكوِن الواِو : َمعُولَةَ  بَْطنُ و

عانَ   وُسْرعٍة.  في اْختِالٍس الّطِ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : االْختِالُس بُسْرعٍة في الَحْرِب. الَمْعلُ 

 ، كَكتٍِف : َخِفيٌف. َمِعلٌ  وغالمٌ 

 أَي بُدٌّ. َمْعلٌ  ومالََك منه

 ، كأَميٍر : د قُْرَب فاَس. َمِغيلٌ  : [مغل]

 َمْرَحلٍَة ِمن فاَس في بالِد البَْربِر.وفي العُبَاِب : بعُْدَوةِ األَْنَدلُس على 

 بلٌد قُْرَب َزْرهون. َمِغيلَةُ  وقاَل شْيُخنا :

ي البلُد بهم كما حقَّقه  َمِغيلَةَ  قْلُت : والصَّحيُح أَنَّ  ياقوُت وابُن الّسمعانّي ؛ ففي َكالِم المصنِِّف َمَحلُّ نََظٍر ِمن  (3)قَبيلَةٌ ِمن البَْربِر ، ُسّمِ

 َوْجَهْين.

ثونَ  الَمِغيليُّون منه ، َسِمَع ِمن محمِد بِن عبِد المِلِك بِن أَْيمن وَطبَقتِه وكاَن  الَمِغيليُّ  منهم أَبو بْكٍر يَْحيَى بُن عبِد هللِا بِن محمٍد القُْرطبيُّ  محّدِ

 ؛ وآَخُرون. 362بَِصيراً بالعربيَِّة ، َماَت َسنَة 

هم ِمن األَنصاِر ِمن : قومٌ  َمغالَةَ  بَنُوو ار نُِسبُوا إلى أُّمِ  اْمَرأَة ِمن الَخْزرجِ. َمغالَة بنِي عِدّيِ بِن النَّجَّ

 ، وقاَل َحسَّاُن ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : َمغالَةٍ  ؛ يقاُل : إنَّه لصاِحبُ  : الِخيانَةُ والِغشُّ  الَمغالَةُ و
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َة و  يـــــــــــــــــانـــــــــــــــــَ ةَ إن  اخلـــــــــــــــــِ غـــــــــــــــــالـــــــــــــــــَ
َ

ىَن  املـــــــــــــــــ  واخلـــــــــــــــــَ

َح ســــــــــــــــــــــــو      بــــــــــَ ؤحَم َأصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــلــــــــــ  طــــــــــح ال ــــــــــح (4)اِواًي ابألَب
 

  
 ومنه قَْول لبيٍد أَْيضاً :

ـــــــــــــــــون  ل ـــــــــــــــــَبكـــــــــــــــــ  ت ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــةً ي غـــــــــــــــــال الذًة  مـــــــــــــــــَ  ومـــــــــــــــــَ

ِب و      غــــــــــَ هــــــــــم وإن مل َيشــــــــــــــــــــــــح لــــــــــُ عــــــــــاُب قــــــــــائــــــــــِ (5)يــــــــــُ
 

  
حاحِ والعُبَاِب واللّساِن : الدَّابةُ ، كَمنََع ونََصرَ  َمغَلتِ و  ، َمْغالً تَْمغَُل  الدابةُ ، بالكْسِر ، َمِغلَت ، والذي في الّصِ

__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة ا وبعده فيه :1)
 أوخـــــــــــــــــفـــــــــــــــــت أيـــــــــــــــــدي الـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــغســـــــــــــــــــــــــــــــال و 

 مل تـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــين دارجـــــــــــــــــــــــــــــة ووغـــــــــــــــــــــــــــــالً     

  

 ( اللسان وقبلهما ثالثة شطور.2)
 ( يف معجم البلدان بضم اوله مث الكسر اسم فاعر من الغير : إقليم من أعما  شذونه ابألندل .3)
 والتكملة. 44( ديوانه ص 4)
 واللسان.« ومالذة»بد  « وخيانة»برواية :  34( ديوانه ط بريوت ص 5)
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يحَده : َمِغَلةٌ  فهي واُب كَمَنَض وَفرَِح ا َمَغَلتو  ا كَفرَِحٍة ؛ زاَد ابُن ســـــــــِ ِر فَبَخَذها َأي كَمَنَض ا فالصـــــــــ  اَب مض البَـقح  َأَكَلِت الرت 
 .(1)ا ابلفتِح  املغحَلةُ  َوَجٌض يف َبطحِنها ؛ واالسمُ  لذِلكَ 

ةِ. الَمْغلةِ  قاَل الجْوَهِريُّ : ويُْكَوى صاِحبُ   ثالَث لََذعات بالِمْيَسم خْلَف السُّرَّ

 .َمِغلَت تَْمغَلُ  وشاُؤهم ، وهو داٌء ، يقاُل : إِبِلُُهم َمغَلَتْ  : أَْمغَلُواو

ُك ، اللّبَُن الذي تُْرِضعُه المرأَةُ َولََدها وهي حاِمٌل ؛ وقد الَمْغلُ و ، كُمْحِسٍن ، كذا في  ُمْمِغلٌ  ، فهي أَْمغَلَتْهو به ، كفَِرَح ، َمِغلَتْ  ، ويَُحرَّ

 المْحَكِم.

أَْن يُْحَمَل عليها في  هو أَو كالِكَشاِف في اإلبِِل ، نَواٍت ُمتَتابعةً أَْلقَتْهُ ، أَو هو أَن تُْنتََج سَ  َولَداً  : َوَجٌع في بَْطِن الشَّاةِ كلّما َحَملَتْ  اإِلْمغالُ و

تَْيِن. الواِحَدةِ  السَّنَةِ   َمرَّ

  :، نَقَلَه أَبو َعْمرو ؛ وقاَل القَطاميُّ  ُمْمِغلٌ  فهي أَْمغَلَتْ  ، وقد أَْن تَِلَد المرأَةُ كلَّ َسنٍَة وتَْحِمَل قَْبَل الِفطامِ  أَْيضاً : اإلْمغالُ و

ة  نــــــــــَ كــــــــــَ ِ هبــــــــــَح اح نــــــــــَ تـــــــــــح َ
ة املــــــــــ طــــــــــوطــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــاء  ــــــــــَح  بـــــــــــَ

ـــــــــــــــــــــــر واِدف مل      رح َراّي ال غـــــــــــــــــــــــِ  أبَوحالدِ  متـــــــــــــــــــــــُح

  
ْوم :  ؛ ومنه : الفَسادُ  الَمْغلَةُ و ْدرِ  بَمْغلةِ  يَْذَهبُ »حِدْيث الصَّ  وفََساِده ، ويُْرَوى بتَْشديِد الالِم بمْعنَى الِغّلِ والحْقِد. (2)، أَي بثَغَِلِه  «الصَّ

حاحِ كفَِرَحٍة ، الَمْغلَةُ و تَْينِ  واِحدٍ  تُْنتَُج في عامٍ  والعَْنزُ  النَّْعَجةُ  ، وُضبَِط في بعِض نسخِ الّصِ حاحِ ، َمرَّ  ، بالكْسِر ، وقد ِمغالٌ  ج ، كما في الّصِ

 .ِمْمغالٌ  ها ، وهي َغنَمٌ إذا كانت تْلَك حالَ  أَْمغَلَت

 ِسواًء َوَشى به عنَد ُسلطاٍن أَْو ال. َوَشى به عنَد السَّلطاِن ، أَو عامٌّ  إذا َوقََع فيه ، أَو َمغالَةً و به ، كَمنََع َمْغالً  َمغَلَ و

 َعْينُه بالكْسِر : إذا فََسَدت. َمِغلَت :القََذى في العَْين ؛ يقاُل  الَمغَلُ  ؛ ونَصُّ أَبي َزْيٍد : كفَِرَح : فََسدْت َعْينُه ، َمِغلَ و

َمص ، والَجْمعُ  الَمغَلُ  وقاَل غيُره :  يَْدقَى منه أَي يَْسلَح ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. ، كِمْنبٍر : المولَُع بأَْكِل التُّرابِ  الِمْمغَلُ و .أَْمغالٌ  الرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ا يُْفِسُدها. اإِلْمغالُ  األْعَرابّيِ :قاَل : ابُن   أَْن ال تُراَح اإِلبُِل وال غيُرها َسنَةً وهو ممَّ

 به عنَد السُّلطاِن إذا َوَشى به. أَْمغَلَ و

. َمغالَةٍ  وإنَّه لصاِحبُ   أَي َشّرٍ

 ، كِمْنبٍَر : األْرُض الكثيَرةُ الغَْملى ، وهو نَْبٌت. الِمْمغَلُ و

 قوٌم بالعََجِم.، بالضِم :  الُمْغلُ و

 .ممغولَةٌ َكمِغلةٍ  ودابَّةٌ 

 َمْقالً : نََظَر إليه ؛ قاَل القطاميُّ : يَْمقُلُه بعْينِه َمقَلَه ؛ : النََّظرُ  الَمْقلُ  : [مقل]

ي و  مـــــــــــــِ لــــــــــــ  كــــــــــــَ ن  تــــــــــــَ لــــــــــــوهبــــــــــــَُ ُروُع قــــــــــــُ  لــــــــــــقــــــــــــد يـــــــــــــَ

ين و      ُروعــــــــــُ ــــــــــَ رُ يـ قــــــــــح رحشــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــَ ُ
واِر املــــــــــ (3)الصــــــــــــــــــــــــِّ

 

  
 عْينِي منذُ اليوم. َمقَلَتْه ويقاُل : ما

 .الُمْقلةِ  عْينِي ِمثْلَه َمْقالً أي ما أَْبَصَرْت وال نََظَرْت ، وهو فَعَلَْت ِمن َمقَلَتْ  وَحَكى اللّْحيانيُّ : ما

َل أَبو ُعبَْيدة : أَي فاْغِمُسوه في الطعاِم أَو ؛ قا «فاْمقُلوه»حِدْيث الذُّباِب :  : َغَمَسه وَغطَّه ؛ ومنه َمْقالً  في الماءِ  َمقَلَه ؛ الغَْمسُ  : الَمْقلُ و

 الشَّراِب.

 َغاَص. َمْقالً : يَْمقُلُ  فيه َمقَلَ  ؛ وقد الغَْوُص في الماءِ  : الَمْقلُ و
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ضاعِ. : الَمْقلُ و  َضْرٌب من الرَّ

 قاَل األْزهِريُّ : وكأَنَّه َمْقلوُب الَمْلِق.

 ، يقاُل : نزحُت الركيَّةَ حتى بلغُت َمْقلَها. أَْسفَُل البِئْرِ  : الَمْقلُ و

ُجُل على الفَِصيِل من شْربِِه اللَّبََن فَيَْسِقيَهُ في َكفِّه قليالً قليالً. : الَمْقلُ و  أَْن يَخاَف الرَّ

 الغَْمس ، ولكنَّ  الَمْقل قاَل َشِمٌر : قاَل بعُضهم ال يُْعَرف

__________________ 
 القاموس ابلقلم ابلضم. وما أثبت يواف  اللسان.( ضبطت يف 1)
 ( يف اللسان : بنغله.2)
 ( اللسان ا ويرو  : ُمَقر ا وَمقحُر أحسن لقوله تكلمي.3)
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َقحرِ 
 الَفِصيُر املاَء إذا آَذاُه َحر  الّلَ ِ فُيوَجر املاُء فيكوُن دواًء. مُيحَقر َأن امل

ِحيح. الَمْقل الماَء واللّبََن أَو شيئاً ِمن الدَّواِء ، فهذا قُلوهامْ  والرُجُل يُْمرُض فال يَْسمع فيقاُل :  الصَّ

، وُربَّما َخَرَج على لسانِِه قُروٌح فال يْقِدُر على  الَمْقل وقاَل أَبو ُعبَْيد : إذا لم يَْرَضع الفَِصيُل أُِخذ لسانُه ثم ُصبَّ الماُء في َحْلِقه ، وهو

ضاعِ حتى  .يُْمقَل الرَّ

ُن به اليَهودُ  ، لُ الُمقْ و ومنه ِهْنِديٌّ  شائَِكٍة كَشَجِر اللبَان ، َصْمُغ شجرةٍ  هوو وَحبُّه يُْجعَل في الدَّواِء ، قالَهُ اللّْيُث ؛ بالضم : الُكْنُدُر الذي يَتََدخَّ

.  وَعَربيٌّ وِصِقلِّيٌّ

ائِ  ى الُكور ، أَْحمُر َطيُِّب الرَّ إاّل بَجبٍَل ِمن  (1)حِة ؛ أَْخبَرني بعُض أَْصحاب ُعَمان أَنَّه ال يَْعلَُمه نَبََت َشَجُرة وقاَل أَبو َحنيفَةَ : هو الذي يَُسمَّ

ِحِم وتَْسهيِل الِوالَدةِ وإِْنزال ا ِجباِل ُعَمان يُْدَعى قَْهَوان ُمِطلٌّ على البَْحِر ؛ لَمِشيَمِة والُكلُّ نافٌِع للسُّعاِل ونَْهِش الَهواّمِ والبَواسيِر وتَْنِقيَِة الرَّ

ٌن ُمَحلٌِّل لألَْوراِم.  وَحصاةِ الُكْليَِة والرياحِ الغليظِة ُمِدرٌّ باِهيٌّ ُمَسّمِ

يُّ : ثََمُر َشَجِر الدَّْومِ  الُمْقلُ و  قابٌِض باِرٌد ُمقَّوٍ للَمِعَدةِ. (2) يُْنَضُج ويُْؤَكُل َخِشنٌ  الشَّبِيه بالنَّْخلِة في َحاالتِها الَمّكِ

ّمِ : الُمْقلَةُ و حاِح : تَْجَمُع السَّواَد والبياَض ، َشْحَمةُ العَْيِن التي تَْجَمُع البياَض والسَّوادَ  ، بالضَّ  أَو هي السَّواُد والبياضُ  ، وفي بعِض نسخِ الّصِ

يَت، عن كراعٍ : وقيَل : هي العَيُن كلُّها ، وإنَّ  الَحَدقَةُ  هي أَو الذي يَُدوُر كلّه في العَْيِن ، ْمُي.  : الَمْقلُ و ألَنَّها تْرِمي بالنَّظَر. ُمْقلَة ما ُسّمِ الرَّ

 والَحَدقَةُ : السَّواُد ُدْون البياِض.

 قاَل ابَن ِسْيَده : وأَْعرف ذِلَك في اإلْنساِن ، وقد يُْستَْعمل في الناقَِة ، أَْنَشَد ثَْعلَب :

َج بــــــــعــــــــَدمــــــــا  عــــــــح َ
َب املــــــــ وحكــــــــِ َ

يــــــــاِت املــــــــ طــــــــِ نــــــــح ُ
 مــــــــن املــــــــ

ُروِع يـــــــــــُ      ِ َر  يف فـــــــــــُ اح تــــــــــَ لــــــــــَ قــــــــــح ُ
وُب  املــــــــــ (3)ُنضــــــــــــــــــــــــُ

 

  
ر كُصَرٍد. ، ُمقَلٌ  ج ر القَلَم نَوَّ  ، وحلَّى العُقول وَحلَّ العُقَل. الُمقَل وِمن َسَجعاِت األساِس : فالٌن كلَّما َدوَّ

ْين ، بالفتحِ : َحصاةُ القَْسمِ  ، الَمْقلَةُ و حاحِ : التي تُْلقَى في الماِء ليُْعَرف قْدُر ما يُْسقَى  تُوَضُع في اإلناءِ  ، بفتحِ القاِف وسكوِن الّسِ ؛ وفي الّصِ

 كلُّ واِحٍد منهم ، وذِلَك عنَد قلَِّة الماِء في الَمفاِوِز.

، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ ليَِزيد  ما يَْغُمُر الَحصاةَ فَيُْعَطى ُكلٌّ منهم َسْهَمه  قْدرُ ِمن الماءِ  الماُء في السَّفَِر ثم يَُصبُّ عليه (4) إذا ُعِدمَ  وفي المْحَكِم :

 الجْعفَّي ، قاَل : وقد َوَجْدته في شْعِر الُكَمْيت وهو بَْيٌت يَتِيٌم : بِن ُطْعمة الَخْطِمّي ؛ وفي العُبَاِب :

َدهــــــــــــــــــم يف َورحطــــــــــــــــــٍة  وا ســــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــِّ َذفــــــــــــــــــُ  قــــــــــــــــــَ

ك      ـــــــــــَ ف ذح ـــــــــــَ ـــــــــــةَ ق ل قـــــــــــح
َ

رَتَ ح و  املـــــــــــ عـــــــــــح
ُ

رَت املـــــــــــ (5)ســـــــــــــــــــــــــح
 

  
 .(6) الماءِ  ما يْغمُرها ِمن أَْلقاها في اإلناِء وَصبَّ عليها َمْقالً : َمقَلَهاو

ةً  إلى آِخِره ، َمأْخوذٌ من هذا َخْيرٌ  قْولُه :و :  حِدْيث عبِد هللِا بِن َمْسعود ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه أَنَّه قاَل في َمْسح الَحَصا في الصَّالة َمرَّ

 ، بالضِم. «لُمْقلَةٍ  من مائَِة ناقَةٍ  وتَْرُكها َخْيرٌ »

يُْرَوى ِمن و كما تُريُد ، قاَل : وقاَل األَوزاعّي : وال يُريُد أَنَّه يَْقتنيها ؛ تَْختاُرها بعَْينَِك ونََظِركَ  ناقَةٍ  من مائَةِ  تَْرُكها َخْيرٌ  أَي قاَل أَبو ُعبَْيد :

 ، أَي كلُّ واِحٍد منها أَسوُد العَْين. «الُمْقلَةِ  كلّها أَْسودُ »عنهما :  حِدْيث ابِن ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى :

 ، ويُْرَوى : يَتَماقَسان. «يَتَماقاَلن في البَْحرِ »ْحمن وعاِصم : حِدْيث عبد الرَّ  ؛ ومنه تَغاطَّا في الماءِ  إذا تَماقاََل و

 ِمراراً. في الماءِ  : غاصَ  اْمتَقَلَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 .«شجرة»( ابألصر 1)
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 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : َعِسٌر.2)
 ( اللسان.3)
 نسخه : َعِدموا.( عل  هامش القاموس عن إحد  4)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب واألساس.5)
 ( ضبطت يف القاموس ابلنصب ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الكسر.6)
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ن َجبِينك (1)قاَل أَبو ُدَواد : َسِمْعت أَبا العَّزاف   .بالُمْقلةِ  ؛ شبَّه َعْين الشمِس  بالُمْقلةِ  يقوُل : سّخِ

 .الَمْقلَ   : يكثرُ ، كُهَمَزةٍ  ُمقَلَةٌ  ورُجلٌ 

 معه أَي بالَحَصا والتُّراِب. بالَمْقلِ  وَماقَلَه َمَماقَلَةً : غاَمَسهُ واْنغََمس بالماِء حتى َجاءَ 

كيَِّة : أَْسفَلُها. مقلَةُ و  الرَّ

ي عن علّيِ بِن َحْمزة  العَْين ألنَّها في وسِط بياِض العَْيِن  بُمْقلَةِ  ، بالفتحِ والضِم ، شبَِّهتْ  ُمْقلةو َمْقلة : يقاُل في َحصاةِ القَْسم (2)وَحَكى ابُن بَّرِ

 الُمْقل ، هي َحصاةُ القَْسم ، وهي بالضِم واحَدةُ  «الَمْقلَةِ  لم يَْبَق منها إالَّ ُجْرعة كُجْرَعةِ »حِدْيث علّيٍ :  ، وأَْنَشَد بَْيت الَخْطِمّي هكذا ؛ ومنه

 ء اليَِسْير من الماِء.هي لِصغَِرها ال تََسُع إالَّ الشَّيالثَّمر الَمْعروُف ، و

ه َء في الشيالشي َمقَلَ و  .(3)ِء َمْقالً : َغمَّ

 أَي في َمغاِص البَْحر ، أََراَد في موِضِع الَمغاِص ِمن البَْحِر. البَْحر َمْقل في حِديث لُْقمان الَحِكيم ؛ أََرأَْيت الَحبَّة التي تكوُن فيو

 َمْشهوٌر. مْقلَةَ  لَحَسِن عليُّ بُن هالِل الَوِزير الَكاتِب يُْعَرُف بابنِ وأَبو ا

ه خّط لكلِّ   ؛ وتَْرجمتُه ُمْستوفَاة في تاِريخِ ابِن َخلَّكان وغيِره. ُمْقلة كأَنَّه َخطُّ ابنِ  ُمْقلة وِمن َسَجعاِت األساِس : في َخّطِ

َل ما يُْستَقَى ؛ وقيَل : ةُ البِئْرِ ويَُضمُّ : َجمَّ  ، بالفتحِ ، الَمْكلَهُ   :[مكل] تِها. (4) أَوَّ  من َجمَّ

 ؛ وقد ِضدٌّ  فهو اإلناءِ  في أَو َوْقت النَّزحِ الثاني ، يَْبقَى في البِئِْر إلى ِمن الماءِ  أَو القَليلُ  َركيَّتك ، يُْرَوى بالَوْجَهْين ؛ َمْكلةَ  يقاُل : أَْعِطني

ِكيَّةُ  َمَكلَت حاحِ والعُبَاِب : ُمُكوالً  تَْمُكلُ  الرَّ البِئْر ، بالكسِر  َمِكلَت ، فهو ِمن َحّدِ نََصَر كما يَْقتَِضيه اْصِطالُحه ، وِمثْله في المْحَكِم. ونَصُّ الّصِ

 كُكتٍُب. ُمُكلٌ  ج كَصبُوٍر ، َمُكولٌ  فهي ، وهو نَصُّ اللّْيِث بعَْينِه ،

ةٌ وجَ  َمُكولٌ  قاَل اللَّْيُث : بِئْرٌ   : اْجتََمَع الماُء في وسِطها وَكثَُر. َمُكولٌ  مَّ

 التي نََزَح ماُؤها ، وهو ِمن األْضداِد. الَمُكولُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد :

 نََزَح ماُؤها. ، كلُّ ذِلَك التي قد َمْمكولَةٌ و كُمْكَرَمةٍ  ُمْمَكلَةٌ و َكتٍِف ، ِمثْل َمِكلٌ و ، كعُنٍُق. ُمُكلٌ  قَليبٌ  َحَكى ابُن األْعَرابِّيِ :و

 كِمْنبٍَر : الغَِديُر القَليُل الماِء. ، الِمْمَكلُ و قاَل :

 ، هكذا هو في سائِِر النسخِ ، وال بُدَّ ِمن ِذْكِر كُمعَظَّم كما هو نَصُّ المحيِط والعُبَاِب. فيها ماُؤها التي البِئْرُ  ، كُمعَظَّمٍ  الُمَمكَّلُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

َج بها أَي بها اْستَْمَكلَ و قاَل :  ، كأَنَّه َمْقلوُب اْستَْملََك. تََزوَّ

 كما في العُبَاِب. َشْحمٌ  ، أَي ، كغُرابٍ  ُمكالٌ  ، أَي النَّاقَةُ ، ما بهاو

 ِن في وسِطها.؛ ونَصُّ العَيْ  كَصبُوٍر : البِئُْر يَِقلُّ ماُؤها فَيَْستَجمُّ حتى يَْجتَِمَع الماُء في أَسفَِلها الَمُكولُ  قيَل :و

 البِئْر القَِليلَة الماِء. الَمُكولِ  ، عن أَبي العََمْيثَل األَْعَرابّي ، كأَنَّه نُِسَب إلى : اللّئيمُ  الَمكِوليُّ و

 البِئُْر عن ابِن َعبَّاٍد. تُْمَكلُ  ، كما ٍء يَْلقاهُ كلَّ شي يَْمُكلُ  : من (5) الُمماِكلُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ، قاَل أَُحْيحةُ بُن الُجالح : الَمُكولِ  : قَِليلَةُ الَخْيِر ِمثْل البِئْرِ  مُكولٌ  نَْفسٌ 

وُ   ُو غـــــــــُ بـــــــــا والـــــــــلـــــــــهـــــــــح وحت عـــــــــن الصــــــــــــــــــــــِّ حـــــــــَ  صــــــــــــــــــــــَ

ُ  املــــــــــــــــــرِء آِونــــــــــــــــــًة و      فــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ و ُ نـ كــــــــــــــــــُ (6)مــــــــــــــــــَ
 

  
ث الَمْشهور وقد َذَكْرناه في تَْرِكيِب   أََكَل.واْستَْدَرك شْيُخنا هنا ابن ماكوال المحّدِ
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__________________ 
 .«. والغراف هنر كبري حتت واسرت بينها وبا البصرة.. لعت ابلغرّاف يقولون»( يف اللسان والتهذيب : 1)
 ( يف اللسان : عن أيب محزة.2)
 ( يف اللسان : غمسه.3)
 ( يف القاموس : ُيسق .4)
 .«املاِكرُ »( يف التكملة : 5)
 ( اللسان.6)
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. لُ ميكائي : [ميكل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ

َمْعروٌف ُموَكٌل باألَْرزاِق ، وبهذا الَوْزن من غيِر َهْمز بياَءْين عن  م ِمن الَمالئَِكةِ  بكسِرهما اسُم َملَكٍ  على البََدلِ  وميكائينُ  وقاَل يَْعقوُب : هو

 األَْعَمش.

 على َوْزن ميكعل ابُن هرمز األَْعَرَج وابُن ُمَحْيِصن. ميكئل وقََرأَ 

ا جبراييل وميكاييل بياَءْين بْعَد األَلِف والَمّدِ فيقوى في نْفِسي أَنَّها َهْمَزةٌ مخفَّ  فَةٌ وهي مْكُسوَرة فخِفيَت وقاَل ابُن جنِّي في الُمْحتسب : فأَمَّ

اُء عنها با  ، عْنَد تَْخفيِف الَهْمَزةِ آالى بالياِء ، انتََهى. (آالءَ )لياِء كما قالوا في قْوِلِه ُسْبحانه : وقَُربَت من الباِء ، فعبََّر القُرَّ

كانت روَف ُكلَّها أَْصليةٌ ، وإن وقد يقاُل : إْن كانت الَكِلَمةُ ِسْريانيَّة فَمَحّل ِذْكِرها آِخُر هذا الَحْرف كما فَعَلَه صاِحُب اللّساِن وغيُره ، فإنَّ الحُ 

، كما فَعَلَه المصنُِّف في جبرائيل « م ي ك»كتَْركيِب جبرائيل وغيِرهما ِمن أَْسماِء الَمالئَِكِة فاألَْنَسُب حْينَئٍِذ ِذْكُرها في  ميكاوايل ُمَركَّبة ِمن

 ساقٌِط عْنَد المصنِِّف وغيِره ، فاْعِرْف ذِلَك.« م ي ك»، وتَْرِكيب « ج ب ر»، فإنّه َذَكَره في 

ا يُْستَْدَرُك عليه :* و  ممَّ

حرَمِك بِن القاِسِم بِن بْكِر بِن ديواشتي وهو شوُر الَمِلُك ابُن ُشور بِن شور بِن شور ، أَْربَعة ِمن الُملوِك الذين  (1)ميكاُل بُن عبِد الواِحِد بِن 

اِء ، وهو ابُن فَْيروز بِن يَْزَد جرِد بِن بَهرْ  بنَْيسابُور ، وهم أَُمراٌء فَُضالء  الميكاليّ  ام ، وهو َجدُّ أَْهِل البَْيتِ َذَكَرهم المصنُِّف في َحْرِف الرَّ

د بن إْسحاق بِن خزْيمة ، منهم : أَبو العَبَّاِس إْسماعيُل بُن عبِد هللِا بِن محمِد بِن ميكال األِدْيب شيُخ َخَراسان وَوْجُهها ، َسِمَع بنَْيسابُور محم

والعَبَّاُس 
ا (2) بُن ُدَرْيد  ج ، وباألَْهواز َعبََدان الحاِفظ ، وعنه أَبو علّيِ النَّْيسابُوِرّي والحاِكُم أَبو عبِد هللِا ، وهو الذي أَدَّبَه أَبو بَْكرِ بُن السَّرَّ

سالِة البَْغداِديَّة للحاِكِم أَبي عبِد هللاِ 362وَمَدَح أَباه بَمْقُصوَرتِه الَمْشهوَرةِ تُوفي َسنَة   ، وهي عْنِدي ، ما نَّصه : أَبو محمِد عبُد . وقََرأْت في الّرِ

َؤساء ، وهو َصُدوٌق كبيُر المحِل ، انتََهى.  هللِا بُن إْسماعيل الميكالّي أَْوَجه الُوُجوه بَخَراسان وآدبهم وأَْكفَأَ الرُّ

 الَخَراسانيُّ تابِِعيٌّ َرَوى عن ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه. ميكائلُ و

كةً ، منه ، بالكْسِر ، َملاَلً  َمِلْلتو تُهُ َمِللْ  : [ملل]  وبَِرْمت به. : َسئِْمتُه َمالالً و َماللَةً و َملَّةً و محرَّ

 أَن تََملَّ شيئاً وتُْعِرض عنه ، قاَل الشاِعُر : الَماللُ  وقاَل بعُضهم :

 َمَلرأُقحِسُم ما يب من َجفاٍء وال و 
ات التَّْعريِف  فإنَّ »في الَحِدْيِث : و ٍء فيُوِجُب الَكالَل واإِلْعَراَض عنه.فتوٌر يعرُض لإلْنساِن من َكثْرةِ ُمَزاَولة شي الَماللُ  للَمنَاِوي :وفي ُمِهمَّ

حتى يَِشيَب الغُراب ويبيضَّ القاُر ، أَو إنَّ هللاَ ، فَجرى مْجَرى قْوِلهم :  تََملُّوا أَبَداً ، أََمِلْلتم أَو لم يََملُّ  ، مْعناه إنَّ هللاَ ال «تََملُّوا حتى يََملُّ  هللا ال

ى فِْعل هللاِ  تََملّوا ال يَْقَطُع عنكم فَْضلَه حتى  على طِريِق االْزِدواجِ في الَكالِم ، وهو باٌب واِسٌع في العَربيَِّة كثيٌر في القُْرآِن. َملاَلً  ُسَؤاله فَسمَّ

، وقيَل :  َمِلْلناها قاَل ابُن األَثيِر : كذا َجاَء في ِروايٍَة لُمْسلم ، أَي َكثُر َمَطُرها حتى .«َملَّتْناو السَّحابَ فأَلََّف هللاُ »في حِدْيث االْستِْسقاء : و

 ، بالتّْخفيِف ، من االْمتِالء فخفََّف الَهْمز ، وأَْنَشْدنا حسُن بُن َمْنصور بِن َداود الحسنّي : َملَتْنا هي

ـــــــــــــــــــرَت مـــــــــــــــــــن َزورٍة  كح أكـــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــل

كح       وزِدحَت يف الـــــــــــــــــوّد فـــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــّ

  

 لــــــــــــــــو كــــــــــــــــنــــــــــــــــَت ممــــــــــــــــن تــــــــــــــــزور يــــــــــــــــومــــــــــــــــاً 

  
كح     لـــــــــــــــكـــــــــــــــان عـــــــــــــــنـــــــــــــــد الـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــا َأجـــــــــــــــلـــــــــــــــّ

  
 ، قاَل ابُن َهْرَمةَ : كاْستَْملَْلتُه

زِ  الـــــــــد رحِس  نـــــــــح َ
ض ابملـــــــــ رِيـــــــــقـــــــــا الـــــــــدمـــــــــح هـــــــــَ فـــــــــا فــــــــــَ  قـــــــــِ

ال  ال و      مــــــــِ تــــــــَ ي  َتســــــــــــــــــــــح نحســــــــــــــــــــــِ (3)َأن تــــــــطــــــــوَ  بــــــــه عــــــــَ
 

  
 وقاَل آَخُر :

__________________ 
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 ( يف اللباب : جربير.1)
 ( يف اللباب : وأاب العباس السرّاج.2)
 ( اللسان.3)

  



14785 

 

ر  ال  مــــــــــِ ــــــــــَ ت هــــــــــا  َيســــــــــــــــــــــــح اِلســــــــــــــــــــــــُ ر  جمــــــــــُ كــــــــــح ــــــــــَ  وال ي

ر  ال و      يــــــــــهــــــــــا  ميــــــــــََ نــــــــــاجــــــــــِ َو  مــــــــــُ جــــــــــح (1)مــــــــــن الــــــــــنــــــــــ 
 

  
َمْخَشِريُّ :وهذا كما قالوا : َخلَت الداُر واستْخلَت وَعال قِْرنَه واْستَْعاله ؛ َزاَد  ْمَت. اْستَْملَْلتُ و الزَّ  به تَبَرَّ

لةو مالولَةٌ و َملولَةٌ و َملولٌ و َملٌّ  فهو ، فأََملَّ  يقاُل : أََدلَّ  أَْبَرَمني. أَي عليَّ  أََملَّ و أََملَّني إْمالالً و ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ،  َملَّةٍ  وذو ، بالتَّْشديِد ، َمالَّ

 وأَْنَشَد :

ُذو  ك و  لــــــــــــــــــــــــــــَ ةِإنــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــــــَ

ِد      عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح (2)بـــــــــــــــطـــــــــــــــرفـــــــــــــــك اأَلدح. عـــــــــــــــن األَبـ
 

  
 وفي العُبَاب : قالت جاِريَةٌ ِمن األَْنصاِر ، وأَْنَشَد البَْيت هكذا.

ْعُر لعَُمر بن أَبي َربيعَةَ وصواُب إْنشاِده : عن  ي : الّشِ  األَقَدم وبَْعده :وقاَل ابُن بَّرِ

ة  لــــــــــــ  تـــــــــــــَ عــــــــــــح  قــــــــــــلــــــــــــت هلــــــــــــا : بــــــــــــر أَنــــــــــــِت مــــــــــــُ

ـــــــــي     رِم ي َتصـــــــــــــــــــــــح كـــــــــَ ـــــــــِ ر اي هـــــــــنـــــــــُد ل ـــــــــَوصـــــــــــــــــــــــح  يف ال

  
 على الِفْعل. َملَولَةٌ و على الِقياِس ، َملولٌ  هيو

كةً : الَملَلُ و ْفَرى َخْلَف األُذُنِ  ، محرَّ ةِ الذِّ  ، عن ابِن َعبَّاٍد. ِسمةٌ على ُحرَّ

ماُد الحا الَملَّةُ و ار بن َعْمرو البجلّي وكاَن بَخِ  رُّ : الرَّ  يالً :الذي يُْحمى ليُْدفَن فيه الخبُز ليَْنَضَج كالَمّلِ ، قاَل أَبو األَْسود الدَُّؤليُّ يذمُّ عمَّ

ُرمـــــــــة  كـــــــــح ٍد يف كـــــــــر مـــــــــَ د  زاهـــــــــِ ـــــــــ  ـــــــــن ِد ال لـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــَ

ُه يف      فـــــــــــُ يــــــــــــح ا ضـــــــــــــــــــــــــَ ةكـــــــــــَبلـــــــــــ  لـــــــــــ  (3)الـــــــــــنـــــــــــاِر  مـــــــــــَ
 

  
 .الَملَّ  إنَّما تُِسفُّهمفي الحِدْيث : فقاَل له : و

رَ  الَجْمرُ  أَْيضاً : الَملَّةُ و  أَي َشواُهما بالملَِّة. فََملَّهما حِدْيُث َكْعب : أَنَّه َمرَّ به ِرْجل ِمن َجراٍد فأََخَذ َجراَدتَْين ، وبه فّسِ

. : الَملَّةُ و ّمِ ى كالُمالِل ، بالضَّ  َعَرُق الُحمَّ

ّمِ : الِخيا الُملَّةُ و . يَُملُّه الثوبَ  َملَّ  قَْبَل الَكّفِ ، وقد َطةُ األولَى، بالضَّ ينُ  ، الِملَّةُ و َمالًّ اإلْسالِم والنْصَرانيَِّة  كِملَّةِ  بالكسِر : الشَّريعَةُ أَو الّدِ

ْين وُجْملَةُ ما يَِجى ُسُل ، وَكالُم المصنِِّف يشيُر إلى واليَُهوديَِّة ؛ وقيَل : هي مْعظُم الّدِ  تََرادِف الثالثَِة.ُء به الرُّ

اِغُب : ْين الِملَّةُ  وقاَل الرَّ لوا به إلى جواِرِه ، والفَْرُق بَْينها وبيَن الّدِ َعه هللاُ تعالَى لِعباِدِه على لساِن أَْنبيائِه ليَتَوصَّ ال  الِملَّةَ  أَنَّ  اسٌم لَما َشرَّ

ِة ، وال تُْستَْعمل إالَّ في جْملِة الشَّرائِعِ ُدْون تُضاُف إاّل للنبّيِ الذي تَْستنُد إليه ، وال تكاُد توجُد ُمضافَ  ةً إلى هللِا تعالَى ، وال إلى آحاِد األُمَّ

 آحاِدها.

 ، كتََسنََّن واْستَنَّ ِمن السُّنَِّة. الِملَّةِ  ، أَي في : َدَخَل فيها اْمتَلَّ و تََملَّلَ و

أَي المْوِضُع الذي يختبُز فيه ألنَّه يُؤثُِّر في مكانِها كما يُؤثُِّر في  الَملَّة في اللُّغَِة السُّنَّةُ والطَّريقَةُ ، ومن هذا أُِخذَ  الِملَّةُ  وقاَل أَبو إْسحاق :

 الطَّريِق ، قاَل : وَكالُم العََرِب إذا اتَّفَق لَْفُظه فأَْكثُره ُمْشتٌق بعُضه ِمن بعٍض.

 .الِملَلِ  َخْيرِ  السالمعليهإْبراهيم ،  ِملَّةُ  الَمْسلوَكةُ ، ومنه (4)الطَّريُق  الِملَّةُ  وفي األساِس : وِمن المجاِز :

يَةُ   :الِملَّةُ  قاَل أَبو الَهْيثمِ و  ؛ وأَْنَشَد أَبو الَهْيثم : (5) ملل ، أَنَّه قاَل : ليَس على َعَربّيٍ  عنههللارضيحِدْيُث ُعَمَر ،  ؛ ومنه ِملَلٌ  ، والَجْمعُ  الّدِ

ر  يــــــــــــان يف يــــــــــــوم الــــــــــــَوهــــــــــــَ تــــــــــــح نــــــــــــائــــــــــــم الــــــــــــفــــــــــــِ  غــــــــــــَ

ااي الــــــــــــر  ســــــــــــــــــــــــــاء يف و      طــــــــــــَ رمــــــــــــن عــــــــــــَ لــــــــــــَ (6)املــــــــــــِ
 

  
مح ، القوَس ، أَو السَّْهمَ  َملَّ و  ؛ ونَصُّ أَبي َحنيفَةَ : في الناِر عالََجها بها. عالََجهُ بها إذا بالنَّارِ  ، أَو الرُّ

 ؛ ومنه قَْوُل َكْعب بن ُزَهْيٍر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : َمِليلٌ و َمْملولٌ  فيه ، فهو َء في الَجْمِر : أَْدَخلَهالشَّي َملَّ و
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 (7) مَمحُلو ُ كَبن  ضاِحَيُه ابلناِر 
ه. بالَملَّةِ  يٌّ أَي كأَنَّ ما َظَهَر منه للشَّمِس َمْشو  ِمن شدَّةِ َحّرِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( األساس : الطريقة املسلوكة.4)
 .«ِملحك»( األصر والتهذيب ا ويف اللسان والتكملة : 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 ( من قصيدته ابنت سعاد ومتامه :7)

 يــــــــــــــومــــــــــــــًا يــــــــــــــظــــــــــــــر بــــــــــــــه ا ــــــــــــــرابء مصـــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــخــــــــــــــداً 

 كـــــــــــــــبن ضـــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــيـــــــــــــــة ابلشـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــ  ممـــــــــــــــلـــــــــــــــو ُ     
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اً َسِريعاً ؛ عن األْصَمِعّي. أَْسَرَع كاْمتَلَّ  َمالًّ : في الَمْشيِ  َملَّ و  وذِلَك إذا مرَّ َمرَّ

 .تََملَّلَ  كذِلكَ و واْستَلَّ بمْعنًى واِحٍد ؛ اْمتَلَّ  وقاَل مصعُب :

 : َدَرَزه ، عن كراعٍ. يَُملُّه َمالًّ  الثَّوبَ  َملَّ و

. خاَطه وقاَل غيُره :  الِخياَطة األُْولَى قْبَل الَكّفِ

لُ و َماد الحاّر أَو الَجْمر ، الَملَّةِ  أَْدَخلَه في َمالًّ : يَُملُُّهما الُخْبَز واللَّحمَ  َملَّ الَمالَّ ، وال يقاُل  َملَّةٍ  ؛ ويقاُل : هذا ُخْبزُ  َمْملولٌ و َمِليلٌ  فهو ، أَي الرَّ

ى الَملَّةُ  إنَّما َملَّةٌ  للُخبزِ  ماُد الحارُّ ، والخبُز يَُسمَّ  وكذِلَك اللحُم وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيد : الَمْملولُ و الَمِليلُ  الرَّ

ّبح  َرنـــــــــــَ ُف كـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــَ زححـــــــــــَ ـــــــــــَ ي  يـ مـــــــــــِ يـــــــــــح ـــــــــــ   تـــــــــــر  الـــــــــــتـ

ٍة كـــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــا      يـــــــــــــ  مـــــــــــــِ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ يـــــــــــــرِ إىل تـ لـــــــــــــِ
َ

(1)املـــــــــــــ
 

  
 .الَملَّةِ  أَي يَْجعَلُونَها في «يَُملُّونَها إذا أُناس ِمن يَُهود ُمْجتَِمعُون على ُخْبزةٍ »َخْيبَر : في حِدْيث و

اُج :و جَّ  عليه. كأََملَّ  َطالَ  َمالًّ : عليه السَّفَرُ  َملَّ  قاَل الزَّ

ّمِ : َخَشبَةُ قائِِم السَّْيفِ  الُماللُ و  في العُبَاِب.، كما  َظْهُر القَْوِس  ؛ وقيَل : ، بالضَّ

 ، قاَل الشاِعُر : ع : ُماللُ و

يــــــــــــــًة  الِد  َرمــــــــــــــح ُ
ه الــــــــــــــرَبحُ  املــــــــــــــ  َرمــــــــــــــِ  قــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــَ

يـــــــــُم      هـــــــــِ اَت يـــــــــَ بـــــــــَ ـــــــــَ نـــــــــًا فـ مـــــــــَ  َوهـــــــــح (2)بـــــــــذكـــــــــِر ا ـــــــــِ
 

  
ى وتَوهُِّجها الَحرُّ الكاِمُن في العَْظمِ  : الُماللُ و  كَسفينٍَة. كالَمِليلَةِ  ِمن الُحمَّ

 وهو مجاٌز. َمِليلَةٌ  : به َمِليلٌ و مْملولٌ  يقاُل : رُجلٌ 

حاحِ : ى في العَْظِم انتهى. الَمِليلَةُ  وفي الّصِ  : َحراَرةٌ يجُدها الرُجُل وهي ُحمَّ

ى. بالَمِليلَةِ  وفي الَمثَِل : َذَهبَِت البَِليلَةُ  ةُ بالُحمَّ حَّ  أَي الّصِ

داُع بالعَْبدِ  الَمِليلَةُ  ال تََزالُ »وفي الحِدْيث :  ى. الَمِليلَةُ  َمالًّ واالسمُ  ُمِلْلتُ  وقاَل اللَّْحيانيُّ : .«والصُّ ى واالسُم الُحمَّ  َكُحِمْمت ُحمَّ

 أَْنَشَد ثَْعلَب : َوَجُع الظَّْهرِ  : الُماللُ و

َر  مـــــــــــــــــن  هـــــــــــــــــح هَداِو هبـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِ الل  مـــــــــــــــــُ

ه     ـــــــــــــــــــِ زَال ـــــــــــــــــــه واَنـــــــــــــــــــِح ـــــــــــــــــــي ُزرات ف  مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــُ

  

 (3)كما يُداَو  الَعر  من إكالِه 

ى : الُماللُ و  ، وهذا قد تقدََّم له قَِريباً فهو تِْكراٌر. َعَرُق الُحمَّ

ا : الُماللُ و  ، قاَل : التَّقَلُُّب َمَرضاً أَو َغمًّ

واُء مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه و  جــــــــــــــــــَ ُذ الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ  م  َ حخــــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــــَ

ال ِ     
ُ

ٍب َأو ابملــــــــــــــــــــ د  ِبصــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ  يـ

  
قالَهُ  ملَّةٍ  من َمَرٍض أَو نَْحِوه كأَنَّه على : تَقَلَّبَ  تََمْلَملَ و الرُجلُ  تََملَّلَ  ومن المجاِز : تََملَّْلتُ و بالتَّْشديدِ  َملَّْلتُ و ، َمالًّ ، ، بالكْسرِ  َمِلْلتُ  فِْعُل الُكلِّ 

 ، ففُكَّ بالتَّْضِعيِف. تََملَّلَ  ابُن أَبي الَحِديِد ، وأَْصلُه

ةً  تََمْلُملُهو ، وهو تقلُّبُه على فِراِشه قاَل : تََمْلَملَ  نَبَا بالرُجِل َمْضَجعُه ِمن َغّمٍ أَو َوَصٍب قيَل : قد وقاَل َشِمٌر : إذا وهو جاِلٌس أَن يَتَوكَّأَ َمرَّ

ةً يَْجثُو على ُرْكبَتَْيه. ةً على َذا ، وَمرَّ ّقِ ، وَمرَّ  على هذا الّشِ

ةً ، وتَْظَهُر أُْخَرى.ِمن الَحرِّ  تَتََمْلَملُ  والِحْرباءُ  ةً وتَْبُطُن فيها مرَّ   : تَْصعُد رأَْس الشجَرةِ مرَّ

 ، أَي قَلَّْبتُه ، فهو يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى. أَنا َملَّْلتُهُ و
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:  الَملَوان عليه أََملَّ  ؛ ومنه ْعلٌَم الِحبٌ فهو مُ  كثيراً وَطاَل االختالف عليه ، ُسِلكَ  أَي الثَّانيةِ  الميمِ  ، بفتحِ  ُمَملَّ و َمِليلٌ  َطريقُ  من المجاِز :و

 َطاَل اْختِالفُهما عليه ؛ وقاَل ابُن ُمْقبٍِل :

عـــــــــــــــــــاِن  بـــــــــــــــــــُ يِّ ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــ   َأاَل اي ِدايرَا ا ـــــــــــــــــــَ

ر       ــــــــــــَ ــــــــــــَ   أَم ل ــــــــــــِ ــــــــــــب ــــــــــــهــــــــــــا ابل ــــــــــــي وانِ عــــــــــــل ــــــــــــَ ل
َ

(4)املــــــــــــ
 

  
 أَي أَلَحَّ عليها حتى أَثَّر فيها.

__________________ 
 ونسبه يف التهذيب جلرير.( اللسان بدون نسبة ا 1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان واألساس والتهذيب.4)
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تَّنزيِل . وفي الأََملَّ  ؛ وهذا ِمن (1) (فَ ْلُيْمِلْل َوِليُُّه اِبْلَعْدلِ )، وأَْماَله كأََملَّهُ على تَْحِويِل التَّْضعيِف. وفي التَّْنِزيِل :  : قال له فَكتََب عنه أََملَّهُ و

 ، وهذا ِمن أَْملَى. (2) (َفِهَي َُتْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيالً )أَْيضاً : 

 عليه الِكتاَب بإْظهاِر التَّْضعيِف. أُْمِللُ  وَحَكى أَبو َزْيٍد : أَنا

اُء : عليه ، فنَِزَل القُْرآن باللُّغَتَْين  أَْملَىو عليه شيئاً يْكتبُه أََملَّ  لُغَةُ الِحجاِز وبَنِي أََسٍد ، وأَْملَْيت لُغَةُ بَنِي تَميٍم وقيٍس. يقاُل : أَْملَْلت وقاَل الفرَّ

 معاً.

؛ وأَْنَشَد ألَبي  السُّْرَعةُ  بمْعنَى : الَمْلَملَةُ  هيو وَسِريعَةٌ ، عٌ َسِري ، على فَْعلَلَى ، أَي َمْلَملَى ناقَةٌ  كذاو ، كعاُلِبٍط ، ُمالِملٌ  ِحمارٌ  قاَل اللَّْيُث :و

 : (3)محمٍد الفَْقعَِسّي 

يــــــــــــــــنــــــــــــــــا  أَلــــــــــــــــِ دح ِك تــــــــــــــــَ تــــــــــــــــا مــــــــــــــــا لــــــــــــــــَ  اي انقــــــــــــــــَ

وين      كـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ أمََل تـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  ؟(4)ُذقـــــــــــــــواَن  مـــــــــــــــَ
  

حاحِ : الذي يُْكتََحُل به. الِمْكحالُ  ، بالضِم : الُمْلمولُ و  ؛ وفي الّصِ

أَبو َسعيٍد وغيِره ِمن أَْهِل  حاتٍِم : هو الذي يُْكَحُل ويُْسبَُر به الِجَراُح ، وال يقاُل الِمْيُل ، إنَّما الِمْيُل ِمن أَْمياِل الطَّريِق وكذِلَك قالَهُ وقاَل أَبو 

 اللّغَِة.

 .(5)، عن ابِن ُدَرْيٍد  قَضيُب الثَّْعلَبِ   :الُمْلمولُ و

 أَْيضاً. البَعيرِ  قاَل غيُره : قَضيبُ و

ِميالً ِمن المِدينَِة ،  (6)بَْين الَحَرَمْين على َسْبعَةَ َعَشر  كَجبٍَل : ع ، َملَلٌ و يُْكتَُب بها في أَْلواحِ الدَّْفتَرِ  التي الَحديَدةُ  الُمْلمولُ  قاَل األْزهِريُّ :و

،  «ثم راَح وتَعشَّى بَسرفٍ  بَملَل ، وسلمعليههللاصلىأَْصبََح النبيُّ ، »حِدْيث عائَِشةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنها :  على ساِكنِها السَّالم ؛ ومنه

ي به ألنَّ الَما وجْهٍد ، قالَهُ السَّهيليُّ في  َملَلٍ  ِشَي إليه ِمن المِدينَِة ال يبلغُه إالَّ بْعدَ وقيَل : هو على عْشِرْين ِميالً ِمن المِدينَِة ، قيَل : إنَّه ُسّمِ

 الروِض.

 قُْرَب َسْبتَةَ. كَسفينٍَة : د بالَمْغربِ  ، َمِليلَةُ و

لَةُ و ْن أََخَذ على على ساِحِل البَْحِر ، ومنها : العالَمةُ محمُد بُن ُعَمَر بن إبْ  كجبَّانٍَة : ة قُْرَب بِجايَةَ  ، َمالَّ ليُّ ، ممَّ راهيم بِن ُعَمَر بِن علّيِ الَمالَّ

 الشيخِ سْيِدي محمد بن يوسف بِن ُعَمَر بِن ُشعَْيب السَّنُوِسّي.

 ، كُربَّى : الُخْبَزةُ الُمْنَضَجةُ. الُملَّىو

، شيٌخ الطبرانّي ، وقد َوقََع ُمَصغَّراً في معجِم ابِن شاِهْين ، فإنَّه قاَل : حدَّثنا أَحمُد بُن إْبراهيم بِن  كتَنُّورٍ  الِمْصريُّ ، َملُّولٍ  هاروُن بنُ و

 .(7)، كان يُلَقَُّب به ، كذا في التَّْبصير  َملّول ، وعيَسى هو ُملَّْيل جاِمع ، العَْسكرّي ، حدَّثنا هارون بُن عيَسى بنِ 

يرفّي ، هكذا يقوُل أَْصحاُب الحِدْيث بالتَّْشديِد ، َملَّولٍ  َمْعروُف بابِن أَخيُشعَْيُب بُن اسحاَق الو ثاِن. الصَّ  محّدِ

 ، عن ابِن َعبَّاٍد. كُزبَْيٍر : الغُرابُ  ، الُملَْيلُ و

األَْنصاِريُّ أَْوَرَده  بُن عبِد هللاِ  ُملَْيلِ  وأَبو ة له ؛بُن وبَرةَ الصَّحابيُّ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، بدِريٌّ َجليٌل ال ِرَوايَ  ُملَْيلُ  منهم اسمٌ  ُملَْيلُ و

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما. َصحابيَّانِ  ، ويقاُل : ابُن األَْزعر األَْنصاِرّي ثم األَْوِسّي الّضبِعّي بْدِريّ  بُن األََغرِّ  ُملَْيلِ  أَبوو الُمْستَْغفريُّ 

 عن مْصعَب. اْنَسلَّ  ِمثْل اْنَملَّ و

 ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :* 
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 أَي «اإِلْرغاء َمِلْيلة»في حِدْيث الُمِغْيرة : و .أُْملولَةو إِْماللَةو إِْمالل واِحُدها (8) أَماِليلَ  إِخوانَه َسِريعاً ، وكذِلَك ذُو يََملُّ  إِذا كان َملَّةٌ  رُجلٌ 

 السَّاِمِعين. يِملَّ  الصَّوِت ، فَِعْيلة بمْعنَى َمْفعولة ، يَِصفُها بِكثَْرةِ الَكالِم وَرْفعِ الصَّْوت حتى َمْملُولَة

__________________ 
 .282( البقرة اآية 1)
 .5( الفرقان اآية 2)
 ( زيد يف التكملة : ويروي للميداين.3)
 فيهما ا وبينهما يف التكملة : ( اللسان بدون نسبة ا والتكملة ابختالف الرواية4)

 علّي ابلدهىن تدكلينا
 وبعد ا فيها :

 ذات هباب نقُص القرينا
 .164/  1( اجلمهرة 5)
 .«قوله : عل  سبعة عشر مياًل ا كذا خبطه والذي يف ايقوت : مثانية وعشرين فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .1316/  4( انظر التبصري 7)
 : ورجر ذو أمالير : مربم.( يف األساس 8)
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 : أَْدَخلَها فيها. الَملَّة الُخْبَزةَ في أََملَّ و

حاحِ : الُخْبَزةُ نْفُسها. الَملَّة وقاَل أَبو ُعبَْيد :  الُحْفَرةُ نْفُسها ، هكذا هو في اللّساِن والعُبَاِب ، وَوقََع في الّصِ

 أَْحَرقَتْه الشمُس. َمْملولٌ و َمِليلٌ  ورُجلٌ 

 اللّحُم على الناِر : اْضَطَرَب. تََملَّلَ و

 فالناً إِذا قَلَّْبته. َمْلَمْلتو

 ى فالٍن إِذا َشّق عليه وأَْكثََر في الّطلَِب.فالٌن عل أََملَّ  وقاَل أَبو َزْيٍد :

اُج فأَْظَهَر التَّْضعيَف لحاَجتِه إِليه يَِصُف ناقَةً : ُمَملٌّ  وبَعيرٌ   أَْكثَر ُرُكوبه حتى أَْدبَر َظْهَره ؛ قاَل العجَّ

ِر  طـــــــــــ  عـــــــــــَ ُ
رِت املـــــــــــ وححـــــــــــَ ِس الشـــــــــــــــــــــــــ  وح رحف كـــــــــــقـــــــــــَ  حـــــــــــَ

ي     ــــــــــــِ ل ــــــــــــود حــــــــــــَ وحَط وال ق ر الســــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــِ  ال حتــــــــــــَح

  

ِر  لــــــــــَ ٍر وَأ ــــــــــح لــــــــــَ و الــــــــــَوجــــــــــَ  مــــــــــن َأ ــــــــــح  تشــــــــــــــــــــــــكــــــــــُ

  
ٍر    هـــــــــــــح الٍ  و ـــــــــــــَ وِ  إمـــــــــــــح رِ مـــــــــــــن طـــــــــــــُ لـــــــــــــَ (1)ممـــــــــــــُح

 

  
 الطَّريُق ، بالضِم : أَي اتََّضَح. ُملّ و

 : قَْريَةٌ بالفَيُّوم. ماللةو

ْعيِد األَْوَسِط. (2) َملّوهو  ، بالتّْشديِد : مِدينَةٌ بالصَّ

 فَْضل اللَهبّي :: أَْرٌض عن اليَِّزيدّي ، قاَل ال أَْماللُ و

يــــــــــــــح  قــــــــــــــفــــــــــــــار  ــــــــــــــِ وِحشــــــــــــــــــــــــــــاٍت مــــــــــــــن األَن  مــــــــــــــُ

الِ       عـــــــــــــِف مـــــــــــــن أمـــــــــــــح (3)َدارِســـــــــــــــــــــــــــاٍت ابلـــــــــــــنـــــــــــــ 
 

  
 وأَُخوه أنيف َصحابيَّان. ملَّة وحبَّاُن بنُ 

حمن  ُملَْيلٍ  وأَبو  عن علّيِ. ُملَْيل بنُ  (4)، كُزبَْيٍر ، محمُد بُن عبِد العَزيِز الِكاَلبّي عن أَبيِه ، وعبُد الرَّ

 بْنُت أَخي الُمَهلَّب عن عائَِشةَ. (5)ء بِن أَبي صبيرة بْنُت هانى ُملَْيلَةُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ْطب كالَمْنَدِلّي. الَمْنَدل : [مندل] ُد هو العُوُد الرَّ  ، قاَل المبّرِ

ب وَسيَأْتي للمصنِِّف في  ن د ل. قاَل األَْزَهِريُّ : هو عْنِدي رباعيٌّ ألَنَّ الميَم أَْصليَّةٌ وال أَْدِري أََعربيٌّ هو أُْم ُمعَرَّ

 .(6) ءٍ : ما َملَْكتَه ِمن كّلِ شي المالُ   :[مول]

 يَُؤنَُّث ، وأَْنَشَد لحسَّان : المالَ  وَذَكَر بعُضهم أَنَّ  قاَل الَجْوَهِريُّ :

ٍب  املــــــــــــــــا ُ  واٍم ذِوي َحســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح زحرِي أبَق ــــــــــــــــُ  تـ

د و      ــــــــــــِّ وِّد غــــــــــــري الســــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــد ُتســــــــــــــــــــــــــَ (7)املــــــــــــا ُ ق
 

  
يَل : إضاَعتُه إْنفَاقه في المعَاِصي أَراَد به الَحيَوان أَي يُْحَسن إليه وال يُْهَمل ؛ وق ؛ قيَل : الَمالِ  في الحِدْيث : نََهى عن إَضاَعةِ و .أَْموالٌ  ج

 والَحَرام وما ال يحبُّه هللاُ ، وقيَل : أَراَد به التَّبذيَر واإلْسراَف وإن كاَن في َحالٍل ُمباحٍ.

ِة ثم أُْطِلق على كّلِ ما يُْقتَنَى ويُْملَك من  المالُ  وقاَل ابُن األَثيِر : عْنَد  المالُ  األَْعيان ، وأَْكثَر ما يُْطلَقفي األَْصِل ما يُْملُك ِمن الذَّهِب والفضَّ

 .أَْمواِلهم العََرِب على اإِلبِِل ألَنَّها كانت أَْكثَر
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ّمِ ، ُمْلتَ و  .مالٍ  َمْوالً وُمؤوالً : ِصْرت َذا تَمالُ  ، بالكْسِر ، ِمْلتو تَمالُ و تمولُ  ، بالضَّ

ْلتَ و لَهُ و ؛ مالُكَ  واْستََمْلَت : َكثُرَ  تََموَّ  تَْمويالً  غيُرهُ  َموَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«قوله : وملوه ا كذا خبطه ا واملشهور عل  األلسنة : ملو »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«قفار»بد  « قفاراً »وقبله بيت آخر ا ونسبا للفضر بن العباس بن عتبة اللهيب ا وفيه « أمال »( معجم البلدان 3)
 عبد   بن ُملُير عن علي ا وعنه كثري النّواء. 1319/  4التبصري  ( يف4)
ء بن أيب صفرة بنت أخي ويشتد االلتباس يف هذا مبليكة بنت ها. ء عن عائشة ا قا  ابن حجر :ُمَليحلة بنت ها. 1318/  4( يف التبصري 5)

 كاه ابن نقطة. انته .. وقد فر  بينهما ابن منده فيما ح.. املهلب ا روت عن عائشة أيضاً 
القرطيب : وذهب بع  العرب وهم دوس إىل أن املا  الثياب واملتاع  ( عل  هامش القاموس : أبو عمرو : هذا هو املعروف من كالم العرب.6)

وال ورقاً ا بر  ذهباً  نغنم فلم وسلللمعليههللاصلللى النيب مض خرجنا:  عنههللارضلليحديث أيب هريرة  والعرض ا وال تســــم  العا مااًل. ومنه
وذهب قوم إىل أنه الذهب والور  ا وقير : اإلبر خاصـــــــة أو املاشـــــــية ا وعن ثعلب أن يبلغ نصـــــــاب الزكاة ال يســـــــم  مااًل  أموااًل الثياب واملتاع.

 وأنشد :
ـــــــــــــــلـــــــــــــــغـــــــــــــــت د قـــــــــــــــرت مـــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــة و    مـــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــــــــر وال مـــــــــــــــــــــا .     ـــــــــــــــــــــزكـــــــــــــــــــــاة وال إب  حـــــــــــــــــــــد ال

  

 يصلح أن يكون شاهداً ملن خص املا  ابلنقد ال للقو  األخري و  أعلم. قرايف. هذاهـ  ا

 ( اللسان.7)
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َسه مااًل وَحِقيَقُته ُذو ما ٍ  : ُذو ما ٍ و  ما ٌ  رُجرٌ و  رو : ما ٍ  َأو كثريُُه ا كبَن ه قد َجَعَر نفح  ا وأَنحَشَد أَبو َعمح
َرز أح   مــــــــــــــــاالً إذا كــــــــــــــــان   كــــــــــــــــان مــــــــــــــــااًل مــــــــــــــــُ

ب و      (1)انَ  نـــــــــــــــــَداه كـــــــــــــــــر  داٍن وجـــــــــــــــــانـــــــــــــــــِ
 

  
ا أَْن يكوَن فَْعالً. مال قاَل ابُن ِسْيَده : قاَل ِسْيبََوْيه : ا أَْن يكوَن فاِعالً َذَهبَْت َعْينُه ، وإمَّ  إمَّ

ً كاَن رُجالً »في حِدْيث الطُّفَْيِل : و .مائِلٌ  ، كسيٍِّد ، والِقياسُ  َميَّلٌ  رُجلٌ و  .مالٍ  أَي َذا «َميِّالً   َشِريفا

اُء : رُجلٌ  لٌ  األْصلُ و ، كَكتٍِف ؛ قاَل : َمئِلٌ  قاَل ابُن جنِّي : وَحَكى الفرَّ بالواِو ثم اْنقَلَبَِت الواُو أَِلفاً لتََحرِكها واْنِفتاح ما قَْبلها فصاَرْت ماالً  َمّوِ
كوا بها األَلَف في َمِول وِ ، ثم إنَّهم أَتَوا بالَكْسَرةِ التي كانت في وا (2)  مالونُ و مالَةٌ  كثيُره وهم أَي َمئِل فاْنقَلَبَت َهْمَزة ، وقالوا مالٍ  فحرَّ

ً  مالَةٌ  ج ، ماِلئَةو مالَةٌ  وهي ، المالِ  كثيُرو  ، قالَهُ ِسْيبََوْيه. ماالتٌ و أَْيضا

ّمِ : أَْعَطْيتُه ُمْلتُهو  .إمالَةً  كأََمْلتُه ؛ زاَد غيُره : (3)، عن ابِن ُدَرْيٍد  المالَ  ، بالضَّ

ّمِ : العَْنكبوتُ  الُمولَةُ و  ، عن أَبي َعْمرو. ، بالضَّ

حاحِ : َزَعَم قوٌم أَنَّ   ، وأَْنَشَد : ُمولَةٌ  العَْنكبوت الواِحَدةُ  الُمولَ  وفي الّصِ

هح  و  ال  ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــولــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــامــــــــــــــــــلــــــــــــــــــة َدلــــــــــــــــــُ

اح      َ  مــــــــــــــن املــــــــــــــاِء كــــــــــــــعــــــــــــــَ ألح هح امــــــــــــــَ ولــــــــــــــَ
ُ

(4)ملــــــــــــــ
 

  
 قاَل : ولم أَْسَمْعه عن ثِقٍَة.

 َرَجَب. (5) َشْهرِ  : من أَْسماءِ  ، كُزبَْيرٍ  ُمَوْيلٌ 

 قاَل ابُن ِسْيَده : أََراَها عاِديَّة.

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

لَ  لهو ما َجاَءك منه وأَْنَت غيُر ُمْشِرف عليه فَُخْذه»فالٌن ماالً إذا اتََّخَذ قَْينةً. وفي الحِدْيث :  تََموَّ  أَي اْجعَله لََك ماالً.« تََموَّ

 .مالَهُ  أَي ما أَْكثَر أَْمَولَهُ  وما

 ٌ  .مالٍ  ، كَكيَِّسٍة : ذاتُ  َميِّلَةٌ  واْمرأَة

ةُ تقولُ ، وال ُمَوْيلٍ  على الَمالُ  ويَُصغَّرُ   بتَْشديِد الياِء. ُمَويّل عامَّ

 لُغَةُ اليََمِن َسِمْعتها من بَنِي َواقٍِد وبَنِي الَجْعد. المالُ  : المولو

ا الُ  وأَمَّ ةُ فأَْصلُه ِمن الياِء يأْتِي ِذْكُره في ول ي إْن شاَء هللاُ تعالَى. الَموَّ  الذي َولَعَْت به العامَّ

ُك ،ويُ  ، بالفتحِ  الَمْهلُ  : [مهل] ّمِ : السَّكينَةُ  الُمْهلَةُ و َحرَّ ْفُق. والتَُّؤَدةُ  ، بالضَّ  والّرِ

 ولم يَْعجْل عليه ، قاَل الشاِعُر : َرفََق بهو : أَْنَظَرهُ  أَْمَهلَهُ و

َددحَت يف  رٍ فـــــــــــيـــــــــــا ابـــــــــــَن آَدَم مـــــــــــا َأعـــــــــــح هـــــــــــَ   ؟مـــــــــــَ
َذرُ       (6) !هلل َدر َ  مــــــــــــــــــا  حيت ومــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــَ

  
لَهُ  َمهلَهُ و ِل اْلكاِفرِينَ )؛ ومنه قْولُه تعالَى :  تَْمهيالً : أَجَّ  .(7) (َفَمهِّ

 .تََمُهلٍ  ؛ وكلُّ تَرفُّقٍ  اتَّأَدَ  في َعَمِله : تََمهَّلَ و

حاحِ : والُمَؤنَّث وهي  لَجْمعِ وا ، وفي العُبَاِب : لالثْنَْين يقاُل : َمهالً يا رُجُل وكذا لألُْنثَى السَّكينَةُ والَوقاُر. الَمْهلُ  قاَل اللَّْيُث :و ، زاَد في الّصِ

 أَي اْرفْق واْسكْن ال تَْعَجْل. أَْمِهلْ  بمْعنَى موحدةٌ 
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ً و ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ  وهللِا ِبُمْغنِيٍَة عنكَ  َمْهلٌ  وهللِا ، وال تَقوُل : ال َمْهالً وهللِا ، وتَقوُل ما َمَهلَ  ال ، أَي إذا قيَل لََك َمْهالً قْلَت : تَقوُل ُمِجيبا

 للُكَمْيت :

اًل  هــــــــــــــــح اَء مــــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــوُ  لــــــــــــــــه إذا مــــــــــــــــا جــــــــــــــــَ

رمـــــــــــــا و      هـــــــــــــح وِ   مـــــــــــــَ هـــــــــــــُ ِة اجلـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ (8)بـــــــــــــواعـــــــــــــِ
 

  
ي : هذا البَيُت نََسبَه الجْوَهِريُّ للُكَميْ   تقاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح واألساس.1)
 .«ما »( عن اللسان وابألصر 2)
 .174/  3( اجلمهرة 3)
 .286/  5( اللسان والثاين يف الصحاح والتكملة واملقايي  4)
 ( يف القاموس : ابلضم.5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 .17( الطار  اآية 7)
 .282/  5اس ا وصدره يف الصحاح ا وعجزه يف املقايي  ( اللسان والتكملة والتهذيب واألس8)
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ُر مِ  دح ره جلاِمِض بن ُمرحِخَيَة الِكاليبِّ ا وهو ُمَغري  انِقٌص ُجزحءاً ا وَعُجزه للُكَميحت وَوزحهنما خُمحَتِلٌف : الصــــــــ  دح ن الط ويِر ا وصــــــــَ
 والَعُجُز ِمن الَواِفِر ؛ وبـَيحُت جاِمٍض :

ــــــــــوُ  لــــــــــه :  الً أَق هــــــــــح رَ ا وال  مــــــــــَ هــــــــــح  عــــــــــنــــــــــده  مــــــــــَ

ِر و      ــــــــــِّ ل هــــــــــَ ــــــــــَ تـ ُ
ِه املــــــــــ عــــــــــِ َد جــــــــــارِي َدمــــــــــح ــــــــــح (1)ال عــــــــــن

 

  
ا بَْيت الُكَمْيت فهو :  وأَمَّ

اًل و  هـــــــــــــح مـــــــــــــَ اع لـــــــــــــكـــــــــــــم فـــــــــــــَ ا اي ُقضـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــ   كـــــــــــــُ

رٌ مـــــــــــــا و      هـــــــــــــح وِ   مـــــــــــــَ هـــــــــــــُ ة اجلـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ (2)بـــــــــــــواعـــــــــــــِ
 

  
 فعَلَى هذا يكون البَْيت ِمن الَوافِِر َمْوزوناً.

ل لجاِمعِ بِن ُمْرِخيَةَ على الصَّ قْلُت : وقد  اغانيُّ للُكَمْيت على الصَّواِب ، وكذا األَْزَهِرّي أَْنَشَد البَْيت األَوَّ  واِب.أَْنَشَده الصَّ

لَ  الَخطاياو الذُّنوبَ  َرِكبَ  إذا ُرِزَق َمْهالً  يقاُل :و  ولم يُْعَجْل. فَُمّهِ

ّمِ : اسٌم يَْجَمُع َمْعِدنِ  الُمْهلُ و ِة والحديِد ونَْحِوهما األَْرِضيَّة يَّاِت الَجواِهرِ ، بالضَّ  كالذََّهِب والنُّحاِس. كالِفضَّ

 وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ هو كّل فِِلّزٍ أُذيَب.

قيقُ  : الُمْهلُ و ْفرةِ َدِسم يُْدَهن به اإِلبِل في الّشتاِء  القَِطراُن الرَّ ْيت ، وهو يْضِرُب إلى الصُّ  ، والقَِطران الخاثُِر ال يُْهنَأُ به ،الماِهيُّ يَْشبهُ الزَّ

 ، بزياَدةِ الهاِء. كالُمْهلَةِ 

َر في التَّْنِزيِل ، وهللاُ أَْعلَم ، وهو قْولُه تعالَى :  ما َذاَب من ُصْفٍر أَو حديدٍ  أَْيضاً : الُمْهلُ و  .(3) (يُغاثُوا ِباء  َكاْلُمْهلِ )، وهكذا فّسِ

ن ، فقاَل : هذا ِمن أَْشبَِه ما أَْنتم َراُؤون الُمْهل ُسئَِل ابُن َمْسعود عنو ةً فَجعَلْت تَميَّع وتَلوَّ  .بالُمْهلِ  فأََذاَب فِضَّ

 لنَّحاُس الُمَذاُب.وقاَل بعُضهم : هو ا

ْيتُ  قيَل : هوو اُج قْولَه تعالَى :  أَو ُدْرُديُّهُ  عاّمتُه الزَّ جَّ وقيَل : هو  .(4) (يَ ْوَم َتُكوُن السَّماُء َكاْلُمْهلِ )، عن أَبي َعْمرو ، وبه فسََّر الزَّ

ي لألَْفوه األَْوِدّي :  العََكُر الُمْغلى ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا َأســــــــــــــــــــــــــــــــَ و  نــــــــــــــــــوءٌة كــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــَ م مــــــــــــــــــَ  الهتــــــــــــــــــُ

رِ      هـــــــــح ُ
َر   ابملـــــــــ لـــــــــوِم إذا جـــــــــَ َدِب الـــــــــكـــــــــُ (5)مـــــــــن نـــــــــَ

 

  
ْيت ،  أَو َرقِْيقه. شبَّهَ الدَم حيَن يَبِس بُِدْرِدّيِ الزَّ

ماِد والَجْمرِ  في غيِر القُْرآن : الُمْهلُ  قاَل أَبو ُعبَْيد :و  إذا أُْخِرجت ِمن الَملَِّة. ما يَتَحاتُّ عن الُخْبَزةِ من الرَّ

 عْنَدهم الَملَّة إذا َحِميَت ِجدًّا َرأَيتها تَُموُج. الُمْهلُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

أَنَّه أَْوَصى في عن أَبي َعْمرو ، وهو  القَْيُح وَصديُد الَميِّتِ  : عنههللارضيفي حِدْيث أَبي بَْكٍر ،  هوو السَّمُّ. عْنَدنا : الُمْهلُ  قالَت العاِمريَّةُ :و

، وبكّلِ ذِلك  ُمثَلَّثَةً  الُمْهلَةُ و ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، بالفتحِ وبالتَّحريكِ  كالَمْهلِ  ؛ «والتَّرابِ  للُمْهل اْدفِنوني في ثَْوبَيَّ هذين فإنَّما ُهما»َمَرِضه فقاَل : 

كُ  ُرِوي الحِدْيُث الَمْذكوُر ،  ، وبه ُرِوي الحِديُث أَْيضاً.، وهذه عن ابِن َعبَّاٍد  ويَُحرَّ

 ، قاَل أَبو وجَزةَ : َمْمهولٌ  ، فهو َطالهُ بالَخْضحاِض  َمهالً : البعيرَ  َمَهلَ و

ه  حبـــــــــــــَِ ذح جـــــــــــــان غـــــــــــــري مـــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــايف اأَلدمي هـــــــــــــِ

نـــــــــــــــان      كـــــــــــــــح
َ

َدم ملـــــــــــــــ ه بـــــــــــــــِ هـــــــــــــــو كـــــــــــــــبَنـــــــــــــــ  (6)ممـــــــــــــــَح
 

  
 .َمَهِلها على بالليِل أَو النَّهارِ  َرَعتْ  إذا الغَنَمُ  َمَهلَتو

كةً : التَّقَدُُّم في الخيرِ  الَمَهلُ و ِة : َمَهلٍ  ، يقاُل : فالٌن ذُو محرَّ مَّ  أَي ذو تَقَدٍُّم في الخيِر ، وال يقاُل في الشَّّرِ ؛ وقاَل ذو الرُّ
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ِف ِذي  ــــــــح مِّ األَن رٍ كــــــــم فــــــــيــــــــهــــــــُم مــــــــن َأشــــــــــــــــــــــَ هــــــــَ  مــــــــَ

يــــــح      َة مــــــنـــــــه الضــــــــــــــــــــ  المـــــــَ (7)غــــــم الضـــــــــــــــــــــارِي أيحَب الــــــظــــــ 
 

  
 أَي تقدٍُّم في الشََّرِف والفَْضل.

ا لَِقي الشُّراة قاَل ألَْصحابه : و  وإذا ِسْرتُم إلى»قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ُرِوَي عن علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، أَنَّه لمَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( اللسان والتكملة واألساس.2)
 .29( سورة الكهف اآية 3)
 .8( املعارج اآية 4)
 ( اللسان.5)
 .«يصف ثوراً »( اللسان والتكملة والتهذيب ا وفيه : 6)
 واللسان والتكملة والتهذيب واألساس ا وفيها مجيعاً نسب لذي الرمة. 667( فيما ينسب لذي الرمة ا ديوان ص 7)
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الً  الَعدوِّ  ال َمهح َتحّرِ   َأي رِفحقاً رِفحقاً ا وإذا َوَقعت الَعاح عل  الَعاح َفَمَهاًل َمَهالً  َفَمهح
ُ
َأي تقد ماً تقد ماً ا الساِكُن للرف  وامل

َم فيه قاَ  ابُن فارَس : ولعل ه ِمن اأَلضحداِد. مَتَه ر عن َأيب ُعبَـيحٍد ا يقاُ  : كالت َمُهرِ   للتقد م ا  يف اأَلمِر إذا تقد 
مونَ  أَْيضاً : لَمَهلُ او ُجِل الُمتَقَّدِ  .َمَهلَك قَْبلك ، وَرِحَم هللاُ  َمَهلُ  ؛ يقاُل : قد تقدَّمَ  أَْسالُف الرَّ

:  أَْمَهلَ و في ِسّنٍ أَو أََدبٍ  إذا تَقَدََّمهُ  الُمْهلَةَ  على فالنٍ  فالنٌ  أََخذَ  قاَل أَبو سعيٍد : يقاُل :و (1) العُدَّةَ  أَْمِرك ، بالضِم ، أَي ُخذِ  الُمْهلَةَ  يقاُل : ُخذِ و

 ، قاَل أُساَمةُ بُن الحاِرِث الُهَذليُّ : بالََغ وأَْعَذرَ 

ري لـــــــــقـــــــــد  مـــــــــح عـــــــــَ تلـــــــــَ لـــــــــح هـــــــــَ ي خـــــــــالـــــــــٍد  أَمـــــــــح  يف هنـــــــــَح

د      ك خــــــــالــــــــِ نــــــــ  ــــــــَ يـ عحصــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ ا يـ (2)عــــــــن الشــــــــــــــــــــــبم إمــــــــ 
 

  
 أَي بالَْغت وأَْعَذْرت. أَْمَهْلت ويُْرَوى :

ُم. هوو : السَّريُع ، الماِهلُ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :و  الُمتَقَّدِ

كةً ، ُعْرَوةُ بُن عبِد هللِا الُجْعِفيُّ من تابعِ التابعينَ  َمَهلٍ  أَبوو  ، وفي العُبَاِب : ِمن التابِعْين. ، محرَّ

 : اْستَْنَظَرهُ. اْستَْمَهلَهُ و

ِل اْلكاِفرِ )، قاَل هللاُ تعالَى :  : أَْنَظَرهُ  أَْمَهلَهُ و  ، فجاَء باللّغَتَْين أَي أَْنِظْرُهْم. (3) (يَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيداً َفَمهِّ

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ كاتْمأَّل ، الَهْمَزةُ بََدل ِمن الهاِء ، قاَل ُعْقبةُ بُن ُمَكّدم : : اْعتََدَل واْنتََصبَ  اتِْمْهالالً  (4) اتَْمَهلو

ٍر  ذحُع َنــــــــــــــــَح ه جــــــــــــــــِ ــــــــــــــــ  يــــــــــــــــٍر كــــــــــــــــبَن لــــــــــــــــِ  يف تــــــــــــــــَ

رٍّ      هـــــــــــــــِ مـــــــــــــــَ تـــــــــــــــح راِب  مـــــــــــــــُ ذ ِب اأَلكـــــــــــــــح (5)ُمشـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَْيضاً : سكوٌن وفتوٌر. االتِْمْهاللُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

ماِد. الُمْهلَةُ  قاَل أَبو َحنيفَةَ :  ، بالضِم : بَِقيَّةُ َجْمر في الرَّ

جاِل : الطَّويُل. الُمتَْمِهلّ و  ِمن الّرِ

كةً : الِهَدايَةُ لألَْمِر قْبَل ُرُكوبِه. الَمَهلُ و  ، محرَّ

ْلتُهو  : َسكَّْنتُه. أَْمَهْلتُهو َمهَّ

مِّ  ُمْهُصلٌ  ِحمارٌ  : [مهصل] اغانيُّ  ، بالضَّ  .: أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 كبُْهُصٍل. غليظٌ  وفي الُمْحَكِم : أَي

 قاَل ابُن ِسْيَده : وأََرى الميَم بََدالً.

ً  ، وهذه عن ابِن األَْعَرابِّيِ ، وتَمْياالً  كَمعاٍب وَمِعيٍب في االسِم والَمْصدِر ، َمْيالً وَمماالً وَمِميالً  يَِميلُ  إليه مالَ  : [ميل] كةً ، وَمياََلنا  ، محرَّ

اِء : وَمْيلولةً   وأَْقبََل عليه. َعَدلَ  ، وهذه عن الفرَّ

 ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : (6) (َفال ََتِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيلِ )عن الحّقِ ، وفي التّْنزيِل :  مالَ و عليه في الظْلمِ  مالَ و ُء بنْفِسه كَذِلَك ،الشي مالَ و

ي  ين راعـــــــــــــــــــِ ُت أَنـــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــا ح ملـــــــــــــــــــا رأَيـــــــــــــــــــح

ُت      ـــــــــركـــــــــح ي وت ُت رأحســـــــــــــــــــــــِ قـــــــــح ـــــــــَ ل ـــــــــا ح حـــــــــَ ي مـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــت (7)ال
 

  
ْيغةُ َمْوضوَعةٌ باألَْغلب لتَْكثيِر الَمْصدِر ، كما أَنَّ فَعَّْلت باألَْغلَب َمْوضوَعةٌ لتَكْ   ُميَّلٌ و مالَةٌ  ج مائِلٌ  فهو ثيِر الِفْعل ؛قاَل ابُن ِسْيَده : وهذه الّصِ

. لَمالةٌ  ؛ يقاُل : إنَّهم ، كُركَّعٍ   عِن الحّقِ
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 فهو ُمطاِوع. فاْستَمالَ  َميَّلَهُ و ، إمالَةً  إليه أَمالَهُ و َمْيالً  مالَهُ و

 الِعماَمة. يُِميل ، َحَكى ثَْعلَب : يقاُل : هو يَْعتَمُّ الَمْيالَء أَي الَمْيالُء : َضْرٌب من االْعتِمامِ و

وهي ِمْشَطةُ البَغايَا ، وقد َجاَء َكراَهتُها في الحِدْيث وهو عن ابِن َعبَّاٍس قالَْت له اْمرأَةٌ إنِّي  فيه الِعقاصَ  يُِمْلنَ  من االْمتِشاِط ما الَمْيالُء :و

 أَْمتَِشُط الَمْيالء ، فقاَل عْكرَمةُ :

__________________ 
هلُة ا ابلضم ا العّدةُ »( يف القاموس : 1)

ُ
 هما.وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  نصب« وامل

 .1296/  3( شرح أشعار اهلذليا 2)
 .17( الطار  اآية 3)
( عل  هامش القاموس : هكذا يف بع  النســخ وهو الذي يف نســخة الشــارح ا ويف بعضــها : والهّر الهالاًل : اعتد  وانتصــب ا وااللهال  4)

 ابهلامش.هـ  اخل كله ابلنون ا وهو الذي يف ترمجة عاصم أفندي فلينظر ا
 للسان.( ا5)
 .«فال متيلوا»ا وفيها  129( سورة النساء اآية 6)
 ( اللسان بدون نسبة.7)
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تَـَقاَم رأحُسك ا وإن» تَـَقاَم قلُبك اسح  .«رأحُسك ما َ  قلُبك ما َ  رأحُسك نـََبٌض لَقلحِبك ا فإن اسح
 السَّنَاِم من اإِلبِِل. المائِلَةُ  الَمْيالُء :و

ْملِ ُعْقَدةٌ َضْخَمةٌ م الَمْيالُء :و ِة : ن الرَّ مَّ حاحِ والعَْين. زاَد األَْزَهِريُّ : ُمْعتِزلَةٌ ؛ قاَل ذُو الرُّ  ، كما في الّصِ

يـــــــــٍة  رياِن قـــــــــاصــــــــــــــــــــــِ ِدن الصــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــح الَء مـــــــــن مـــــــــَ يـــــــــح  مـــــــــَ

ُب      ــــــــــَ ث هــــــــــا كــــــــــُ ــــــــــِ ــــــــــ  َأهــــــــــداف ن  عــــــــــل ــــــــــعــــــــــاُرهــــــــــُ (1)أَب
 

  
ماِل ، ولم  اقاَل األَْزَهِريُّ : ال أَْعِرف الَمْيالَء في صفَِة الّرِ فَمْعروٌف ، قاَل : وأَْحسُب اللَّْيَث أَراَد قَْول ذي  األَْميَلُ  أَْسَمْعه ِمن العََرِب ، وأَمَّ

ِة السَّابِق ، إنَّما أَراَد بالَمْيالء هنا أَْرطاة ، ولها حْينَئٍِذ َمْعنيان : أََحُدهما أَنَّه أََراَد أَنَّ فيها ا مَّ يَةٌ  ْعُوجاجاً ، والثاني أَنَّه أَرادَ الرُّ بالَمْيالء أَنَّها متنّحِ

 ُمتباِعَدةٌ ِمن َمْعَدِن بَقَِر الَوْحِش ، قاَل : وَمْيالُء َمْوضعُه َخْفض ألَنَّه ِمن نَْعت أَْرطاة في قْوِله :

ٍم  كـــــــــــِ رحتـــــــــــَ فـــــــــــًا إىل أَرحطـــــــــــاِة مـــــــــــُ يـــــــــــح  فـــــــــــبـــــــــــات ضـــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــِب هلـــــــــا ِدفح      ي ـــــــــِ ث ـــــــــكـــــــــَ ب مـــــــــن ال جـــــــــَ ـــــــــَ ت (2)ٌء و ـــــــــُح
 

  
. يَرةُ الفُروعِ الشَّجرةُ الكث الَمْياله :و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 للغُروِب ، أَو َزالَْت عن َكبِِد السَّماِء. ، أَي َدنَتْ  الشمُس ُميوالً : َضيَّفَتْ  مالَتِ و

 بنا. قََصدَ  أَي بنا الطَّريقُ  مالَ و

كةً ، ما كاَن ِخْلقَةً وقد يكوُن في البِناءِ  الَميَلُ و  .َميَلٌ  العاتِِق أَي في ُعنُِقه أْميَلُ  ، وهي َمْيالهُ. يقاُل : رُجلٌ  أَْميَلُ  ، كفَِرَح ، فهو َميِلَ  ؛ وقد محرَّ

 على السَّرجِ. يَميلُ  : َمن األَْميَلُ و

 وفي العُبَاِب : َمن ال يَْستِوي على السَّرجِ.

يت : ّكِ واة الذي ال يثبُُت على ُظهوِر الَخْيِل إنَّما األَْميَلُ  وقاَل ابُن الّسِ ، فإذا كان يثبُت على الدابَِّة قيَل  في جانِبٍ  عن السَّرجِ  يَميلُ  عْنَد الرُّ

 ، قاَل جريُر : ِميَلٌ  فاِرٌس ، وإن لم يثبْت قيَل ِكْفل ، والَجْمعُ 

ــــــــــوا  رِم ــــــــــعــــــــــدمــــــــــا هــــــــــَ ــــــــــَر إال ب وا اخلــــــــــي ــــــــــُ ــــــــــركــــــــــب  مل ي

هـــــــــا      ـــــــــِ ـــــــــاف ت ـــــــــ  َأكـــــــــح قـــــــــاٌ  عـــــــــل ـــــــــِ ـــــــــهـــــــــم ث رُ ف ـــــــــَ ي (3)مـــــــــِ
 

  
 وقاَل األْعَشى :

رُي  يـــــــــــــــرٍ غـــــــــــــــَ يح  مـــــــــــــــِ َواِويـــــــــــــــَر يف اهلـــــــــــــــَ  وال عـــــــــــــــَ

اِ       فــــــــــــــــــَ ز ٍ  واَل َأكــــــــــــــــــح ا َواَل عــــــــــــــــــُ (4)جــــــــــــــــــَ
 

  
 معه. ال ُرْمحَ  َمن أَو معه ، ال سيفَ  َمن َمن ال تُْرَس معه ، أَو أَْيضاً : األَْميَلُ و

يت : ّكِ  الذي ال سيَف معه واألْكَشُف الذي ال تُْرَس معه. األَْميَلُ  وقاَل ابُن الّسِ

 .(5)وال ُعُزُل  ِميل ال ؛ قاَل األْعَشى : ِميَلٌ  ، والَجْمعُ  بَانُ الجَ  قيَل : هوو

 أَغاَر علينا فأََغْرنا عليه. أَي فمايَْلناه الَمِلكُ  مايَلَنا قاَل ابُن األْعَرابّيِ :و

ِة. أَْميالٌ  ، والَجْمعُ « م ل ل»الذي يُْكتََحُل به ، هكذا َعبر به الجْوَهِريُّ في  ، بالكْسِر : الُمْلمولُ  (6) الِميلُ و  ؛ ومنهم َمن َجعَلَه ِمن لُغَِة العامَّ

يت : ُمْنتََهى َمّدِ البََصِر. قَْدُر َمّدِ البََصرِ  ِمن األرِض : الِمْيلُ و ّكِ  ؛ ونَصُّ ابِن الّسِ

__________________ 
 يب والصحاح.( اللسان والتهذ1)
 ( اللسان.2)
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 ( اللسان والصحاح.3)
 .290/  5واملقايي   168( ديوانه ط بريوت ص 4)
 : 149( من بيٍت له متامه يف ديوانه ط بريوت ص 5)

 حنــــــــــــــن الــــــــــــــفــــــــــــــوارُس يــــــــــــــوم ا ــــــــــــــنــــــــــــــو ضـــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــيــــــــــــــًة 

ُز ُ      طـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــة ال مـــــــــــــــيـــــــــــــــٌر وال عـــــــــــــــُ يبح فـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  جـــــــــــــــَ

  

ابلكســـــر ا عند العرب مقدار مد  البصـــــر من األرض قاله األزهري ا وعند القدماء من أهر ( عل  هامش القاموس : عبارة املصـــــباح : املير 6)
بض اهليئة : ثالثة آالف ذراع ا وعند امدثا أربعة آالف ذراع ا واخلالف لفظي ألهنم اتفقوا عل  أن مقداره ســــت وتســــعون ألف إصــــبض ا واإلصــــ

أربض وعشرون إصبعاً ا  يقولون : الذراع اثنتا وثالثون ا إصبعاً ا وامدثون يقولون :ست شعريات بطن كر واحدة إىل األخر  ا ولكن القدماء 
وعشــرين ا فإذا قســم املير عل  رأي القدماء كر ذراع اثنتا وثالثا إصــبعاً ا كان املتحصــر ثالثة آالف ذراع ا وإن قســم عل  رأي امدثا أربعاً 

الكر ثالثة أميا  وإذا قدر املير ابلغلوات وكانت كر غلوة أربعمئة ذراع ا كان ثالثا غلوة ا وإن  والفرسخ عند كان املتحصر أربعة آالف ذراع.
كان كر غلوة مائجي ذراع ا كان ســــــــتا غلوة. لكن املصــــــــباح قا  يف الفرســــــــخ وقدره يف البارع وكذا يف التهذيب يف غال خبم  وعشــــــــرين غلوة. 

 نصر.هـ  ميا  ا وقدروا األميا  اهلاِشية ابلتقدير الثاين إال أنه خمالف ملا يف التهذيب والبارع االفرسخ ثالثة أ وسيبيت أن اليوانن قالوا :
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فة ، وهي األَْعالُم الَمْبنيَّةُ لِهدايَِة الُمسافِِرْين. األَْميالُ  في أَْنشاِز األَرِض ، ومنه َمناٌر يُْبنَى للُمسافِرِ  : الِميلُ و  التي في طريِق مّكةَ الُمشرَّ

 ُمعَيٍَّن. َمسافَةٌ من األَرِض ُمتَراِخيَةٌ بال َحدٍّ  : الِميلُ  أَو

 ؛ وِمثْلُه في العُبَاِب. أَْميالٍ  وفي شْرحِ الشفاِء : الفْرَسُخ ثالثَة

بَحَسِب  مد بن فرجٍ الشَّاسّي ، قالَهُ الكْرَمانّي ،، بِذراعِ مح مائِةُ أَْلِف إِْصبَعٍ إالَّ أَْربعةَ آالِف إِْصبَعٍ ، أَو ثالثةُ أَو أَربعةُ آالِف ِذراعٍ  : الِميلُ  أَو

 اْختالفِِهم في الفَْرَسخِ هل هو تِْسعَةُ آالٍف بِذراعِ القَُدماِء أَو اثْنا َعَشَر أَْلَف ِذراعٍ بِذراعِ الُمْحَدثِيَن.

ً  الِمْيلُ  وفي شْرحِ الشفاِء : أَربعةُ آالِف خْطَوةٍ ، كلُّ خْطَوةٍ ثالثةُ أَْقداٍم ،  الِميلُ  . وقيَل :أَْربعةُ آالِف ِذراعٍ ُطولُها أَْربعةُ وعْشُرون إْصبَعا

 يُوَضُع قََدٌم أَماَم قََدٍم ويُْلَصُق به.

راَع أَْربٌع وعْشُرون اني ، ألَنَّ اوقاَل شْيُخنا عْنَد قَْوِله : أَو ثالثةُ أَو أَْربعةُ : وقد يقاُل ال تَغَابُر بيَن التَّْقِدير باألَْذُرع وباألَصابِع على الث لذِّ

عون أَْلفاً ، وعلى األّول إْصبعاً ، َعرُض كلُّ إْصبع ِسّت حبَّات َشِعيٍر ُمْلَصقَة َظْهراً لبَْطٍن ، فإذا ُضِربَت في أَْربعة آالٍف َحَصَل ِستَّةٌ وتِسْ 

 خْطَوةٍ ، وهي ِذراٌع وِنْصف ، فيكوُن ِستَّة آالِف ِذراعٍ ، والفَْرَسُخ ثالثةُ  أَربعةُ آالفِ  الِمْيلَ  يكوُن اثْنَْين وَسْبِعين أَْلف إْصبَع ، والصَّحيُح أَنَّ 

وهو بَياٌن ما هنا ، وُمْقتضاه أَنَّ الفَْرَسَخ ِستَّةٌ  أَْميالٍ  . على أَنَّ المصنَِّف قاَل : والبَِريُد فَْرَسخان واثْنا َعَشَر ِميالً ، فيكوُن الفَْرَسُخ ِستَّةأَْميَالٍ 

ل.وثالثُ   وَن أَْلَف ِذراعٍ ، فتأَمَّ

ةَ : ُميولٌ و أَْميالٌ  ج  ، قاَل ُكثَيُِّر عزَّ

ِا ودونـــــــــــــــــه   ســـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــبحيت أَمـــــــــــــــــرَي املـــــــــــــــــؤحمـــــــــــــــــِ

رحٌت      ّواِن مـــــــــَ مـــــــــاٌد مـــــــــن الصـــــــــــــــــــــــ  اصـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــوهلـــــــــُ (1)مـــــــــُ
 

  
 التَّابِِعيَّةُ. األْشعَريّ  بنُت ِمْشَرحٍ  ِميلُ  بِال الٍم :و

ُجُل : أَمالَ و  ، قاَل لَبيٌد : الَخلَّةَ َرَعى  الرَّ

ٍش و  يــــــــــــــح ــــــــــــــَ ين أُفـ يــــــــــــــُد بــــــــــــــَ بــــــــــــــَ رِي عــــــــــــــُ دح  مــــــــــــــا يــــــــــــــَ

ِر َأو      مــــــــــــائــــــــــــِ ُض اب ــــــــــــَ وضــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــرُ أَيــــــــــــُ  (2) ؟ميــــــــــــُِ
  

َل إِبلَه إلى الَحْمِض.  أَْوضع : َحوَّ

راَعْينِ  اْستَمالَ و راَعْيِن ؛ وفي  ؛ وفي المحيِط : : اْكتاَل بالكفَّْيِن أَو بالذِّ راَعْيِن ، قاَل الراجُز :بالَكفَّْين والذِّ  الُمْحَكِم : باليََدْين وبالذِّ

و   ــــــــــــغــــــــــــُ ر ال ــــــــــــح وحداُء مــــــــــــث ــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــتح ل ــــــــــــال  ق

دو      غـــــــــــح يـــــــــــرمـــــــــــالـــــــــــك ال تــــــــــــَ تـــــــــــمـــــــــــِ  (3) ؟فـــــــــــَتســـــــــــــــــــــــــح
  

 .أَمالَهُ و : اْستَْعَطفَهُ  بَْلبِه اْستَمالَ و فالناً ، اْستَمالَ  ومن المجاِز :

ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : ِصْنفاِن ِمن أَْهِل الناِر لم أََرُهما بعُد ، قوٌم معهم ِسياٌط كأَْذناِب البَقَِر الَمْروّيِ عن أَبي  المائِالُت في الحِدْيثِ و

وال يَِجْدن ِريَحها ، وإنَّ  ، ال يَْدُخلَن الجنَّة المائِلَةِ  يَْضِربُون بها الناَس ، ونساٌء كاِسياٌت عاِرياٌت مائِالٌت ُمِميالٌت ، ُرُؤوُسهنَّ كأَْسنِمِة البُْختِ 

تي ِريَحها لَتُوجُد من َمِسيَرةِ كذا وكذا ؛ وهنَّ  جالِ  ُخياَلءَ  يَِمْلنَ  الالَّ الَمْشيِ ،  ؛ المائِالُت الُمتَبَْختِرات في ؟؛ وقيلَ  ويُْصبِيَن قلوَب الّرِ

تي أَي ألَْكتافِِهنَّ ، وأَْعطافِِهنَّ وقيَل : هنَّ  والُمميِالتُ  إلى الَهَوى والغَّيِ عن العفاِف ؛ وقيَل :  يَِمْلنَ  ؛ أَو المالئِالتُ  قُلوبَنا إليهنَّ  ْلنَ يُمِ  الالَّ

ُؤوس إلى الرجاِل ؛ وقيَل : مائِالُت الِخْمَرةِ كما قاَل اآلَخُر :  مائِالُت الرُّ

رِة والكالِم  مائِلةِ   (4)اخِلمح
.الَمقانَِع لتَْظَهرَ  يُِمْلنَ  مْعنَى الُمِمْيالت : أَو   ُوجوُهُهنَّ وُشعوُرُهنَّ

ائِغاُت عن طاعِة هللِا وما يَْلَزُمُهنَّ حْفَظه ، وُمِميالٌت يُعَلِّمن غيَرهنَّ الدُّخو .وقاَل ابُن األَثيِر : المائِالُت الزَّ  ُل في ِمثْل فِْعِلهنَّ

 هنَّ تلك الِمْشطة.يَْمُشْطن غيرَ  وقيَل : مائِالٌت يَْمتَِشْطَن الِمْشَطة المْيالء ، والُمِميالُت :

ماُن ، ج الِميلَةُ  من المجاِز :و الدَّهِر أَي في حين ِمن أَْحيانِه ، كما  ِميَلِ  ِمن ِميلَةٍ  ؛ يقاُل : كاَن ذِلَك في كِعنَبٍ  ، َميلٌ  ، بالكسِر : الحيُن والزَّ

 في العُبَاِب.
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 ديوانه.( اللسان ومل أجده يف 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والتكملة ونسبه أليب النجم ا وبعده فيها :4)

 ابللغو با ا ر وا رامِ 
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لَت لنا الدُّْنيا »في حِدْيث أَبي موَسى أَنَّه قاَل ألَنَس : و  .َميَّلوا َعَدلوا وال ما وُعيِّبَت اآلِخَرةُ ، أََما وهللِا لو عايَنُوها (1)ُعّجِ

 ولم يَتََردَّدوا ، وهو مجاٌز ؛ وقاَل عْمراُن بُن ِحطَّان : لم يَُشكُّوا أَيقاَل َشِمٌر : 

هـــــــــــم  ِر قـــــــــــومـــــــــــِ فـــــــــــح َرجـــــــــــًا مـــــــــــن كـــــــــــُ ا رََأوا خمـــــــــــَح  ملـــــــــــ 

لــــــــوامضــــــــــــــــــــــوا فــــــــمــــــــا      يــــــــ  َدلــــــــوا  مــــــــَ (2)فــــــــيــــــــه ومــــــــا عــــــــَ
 

  
 بيَن هذا وهذا فهو شاكٌّ ، وما َعَدلوا أَي ما ساَوْوا بها شيئا. َميَّل وإذا

َب إليه طعاماً فيه قِلَّةٌ في حِدْيث أَبي و أَي  َميَّل ؛ فيه لِقلَّتِه ، فقاَل أَبو َذّرٍ : إنَّما أََخاُف كثْرتَه ولم أََخْف قِلَّته فََميَّل ذَّرٍ : َدَخَل عليه رُجٌل فقرَّ

 آتِي. بين َذْينِك األَْمَرْين أَيُّهما ألَُميِّل إنِّي تََردََّد هل يأُْكُل أَو يَتْرك ؛ تقوُل العََرُب :

 والِمْربَعَة ، هي التي تُرفَُع بها األَْحماُل كما تقدََّم. عليه الِمْربَعَةُ أَي هو قِويُّ  تَميلُ  هو ال من المجاِز :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 وكذِلَك الُمَمايَلَةُ والُمَمايََطةُ.كالتَّْرِجْيحِ بَْينهما ،  بيَن الشَّْيئين : التَّْميِيلُ و في ِمْشيَتِه تََماياُلً. تَمايَلَ 

 أَي تَفاتٌُن وتَحاُرٌب ، وهو مجاٌز. تَمايُلٌ  وبَْينَهم

 : هي التي تجُدها بيَن األَلِف والياِء. اإلمالَةِ  وأَِلفُ 

 الطُّلَى ِمن النُّعاِس ، بالكسِر. ِميَلُ  ورجالٌ 

 وتََميَّلَت في َمْشيَتِها كتََمايَلَْت.

 ن الفََرِس.الجلُّ ع تََمايَلو

 ما في الوعاِء : أََخَذه. اْستََمالَ و

 ، كِعنٍَب : أَْطواٌر. ِميلٌ  والدَّهرُ 

 في ظالِلِه ويُتَقَيَّأُ. يُتََميَّلُ  وفالنٌ  .(3)وأََمْلت بالفََرِس يَِدي : أَْرَخْيت ِعنانَه وَخلَيَُّت له َطريقَه 

 عليَّ : َظلََمِني. مالَ و

 : َماألَهُ. مايَلَهُ و معه مالَ و

 إِليه : أََحبَّه. مالَ و

َمْخشِريُّ : الِمْيلَةُ  وَوقَعَتِ   سماعيٌّ ِمن العََرِب. في الناِس : الموتان. قاَل الزَّ

 به : َغلَبَه. مالَ و

 : َدنا ِمن الُمِضّيِ. (4)النَّهاُر أَو اللَّيُل  َمالَ و

 : ِمن كنَاهم. مائِلَةَ  وأَبو

 .لِ الَميْ  : الكثيرُ  الَميَّالُ و

 مع الالم فصل النون
ً  ، بالفتحِ  ، كَمنََع ، نَأاْلً  نَأَلَ  : [نأل] كةً ، ونَأاََلنا ُكه إلى فَْوُق كَمْن يَْعُدو وعليه ِحْمٌل يَْنَهُض  ، كأَميٍر : ونَئِيالً  ، محرَّ َمَشى ونََهَض برأِْسه يَُحّرِ

 به.

َف اللّْيُث النَّأاََلن فقاَل : التَّأاََلن.  وقد َصحَّ
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 َل األْزَهِريُّ : وهو تَْصِحيٌف فاِضٌح.قا

بُُع : اْهتَزَّ في َمْشيِِه فهو نَأاْلً ، يَْنأَلُ  الفََرسُ  نَأَلَ و  ، كَصبُوٍر ؛ قاَل ساعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : نَُؤولٌ  أَو الضَّ

ــــــــــــــــا ورأحٌس  ب لــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ ان قــــــــــــــــد ث فــــــــــــــــ   هلــــــــــــــــا خــــــــــــــــُ

ُؤوُ       َربـــــــــــــٌة تــــــــــــــَ هـــــــــــــح وِد شـــــــــــــــــــــــــــَ (5)كـــــــــــــرأحِس الـــــــــــــعـــــــــــــُ
 

  
 إذا فَعََل ذِلَك. نَُؤولٌ  ويقاُل أَْيضاً : رُجلٌ 

ُجلَ  نَأَلَ و  َحَسَده. نَأاْلً : الرَّ

 ، كما في الُمْحَكِم. أَْن يَْفعََل أَي يَْنبَغي نَأَلَ و

اِهيَةُ  : أَْهَملَه الجماَعةُ. وهي ، كِزْبِرجٍ  النِئِْدلُ  : [نأدل]  لنِئِْطل ، بالطاِء.كا الدَّ

__________________ 
لت الدنيا»( يف اللسان : 1)  .«ُعجِّ
 واللسان والتهذيب والتكملة. 168( ديوان شعر اخلوارج ا يف شعر عمران ص 2)
 ( يف األساس : عن طريقه.3)
 ( األساس : واللير.4)
 واللسان.« شهربة نؤو »برواية :  215/  1( ديوان اهلذليا 5)



14805 

 

 .«ن د ل»بالياِء كما َسيَأْتي في  وتَُضمُّ دالُهُ : لُغَتاِن في النِّيِداَلنِ  ، بكسِر النوِن والداِل ، النِّئِْدالنُ و

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

ي وجعلُه ثالثاً لِضئبٍِل وِزئِبٍر ، وَمرَّ فيه َكالمٌ  النِّئُدلُ   في الضاِد مع الالم فَراِجْعه ، ثم إنَّه َوقََع ، بالكْسِر وضِم الداِل : الَكابوُس ، عن ابِن بَّرِ

 الداِهيَةُ ، بالباِء بََدل الدَّال وهو َغلٌَط والصَّواُب ما هنا. هنا في بعِض النسخِ النِئْبُِل كِزْبِرجٍ :

. بالَهْمزِ  النَّأَْرجيلُ  : [نأرجل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 ، باألَلِف ، وَسيَأْتي ذِلَك. النَّاَرجيلِ  لُغَةٌ في وفي اللّساِن : هي

 قاَل اللَّْيُث يُْهَمُز وال يُْهَمُز.

. ، كِزْبِرجٍ  النِئِْطلُ  : [نأطل] اغانيُّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

ُجُل الدَّاِهي هو أَْيضاً :و الشَّنعاُء. ؛ وزاَد غيُره : الدَّاِهيَةُ  ، وهما النِئِْطلِ و : جاَء فالٌن بالِضئْبِلِ  وَرَوى أَبو ُعبَْيد عن األْصَمِعيّ   الرَّ

اغانيُّ : وفي اللّساِن : هو النَّأَْملَةُ  : [نأمل]  أَْيضاً.« ن م ل»نَأَْملَةً ، وَسيَأْتي للمصنِِّف في  نَأَْملَ  َمْشُي الُمقَيَِّد ؛ وقد : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

ّمِ : الذَّكاُء والنَّجابَةُ. النُّْبلُ  : [نبل]  ، بالضَّ

 فقاَل : الحْلُم عْنَد الغََضِب والغَفو عْنَد المْقِدَرةِ. ؟النُّْبل ئَِل مايُْرَوى أنَّ معاِويَةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، سُ و

كةً  نَبَلٌ و ، كأميٍر ، نَبِيلٌ  فهو تَنَبَّلَ و نَبالَةً  ، كَكُرَم ، نَبُلَ   ، بالكسِر ، نِبالٌ  ج ، بالفتحِ ، نَْبلَةٌ  وهي ، هكذا في النسخِ والصَّواُب بالفتحِ ، ، محرَّ

 ، بالتحريِك أَْيضاً ، ونبالء. نَبَلَةٌ و كاألََدم في َجماَعِة األَِديم ، والَكَرم في َجماَعِة الكريِم ، النَّبيلِ  ، في مْعنَى َجماَعة يكِ بالتحر نَبَلٌ و

 ، أَْنَشَد ابُن األْعَرابّيِ في صفَِة امَرأَةٍ : النَّبَالَةِ  في الُحْسن : بَيِّنَةُ  نَبيلَةٌ  امرأةٌ و

هح و  اَللـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  غـــــــــــــــِ قـــــــــــــــح طـــــــــــــــ  نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  مل تـ

ِ  و      لـــــــــــــــح هح إاّل حِبُســـــــــــــــــــــــــــــِن اخلـــــــــــــــَ بـــــــــــــــالـــــــــــــــَ (1)الـــــــــــــــنـــــــــــــــ 
 

  
 الَمْحَرم : أَي َحَسنه مع ِغلٍَظ ، وهو مجاٌز ؛ قاَل َعْنترةُ : نَبِيلُ  ، يقاُل : فََرسٌ  والفََرسُ  في ُحْسن الَخْلِق. كذا الناقَةُ و

َو  و  ر الشــــــــــــــــــــــ  بــــــــح رحٌج عــــــــلــــــــ  عــــــــَ جي ســــــــــــــــــــــَ يــــــــ   َحشــــــــــــــــــــــِ

ُه هنـــــــــــــٍد مـــــــــــــرا      لـــــــــــــُ يـــــــــــــرِ كـــــــــــــِ بـــــــــــــِ زِِم  نـــــــــــــَ حـــــــــــــح
َ

(2)املـــــــــــــ
 

  
ُجلُ  كذِلكَ و  ، أَْنَشَد ثَْعلَب في صفَِة رُجٍل : الرَّ

ٌب  بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرٌ فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاَم َو   هح  نــــــــــــــــــَ زِمــــــــــــــــــُ   ــــــــــــــــــَح

هح      ؤحســـــــــــــــــــــــــًا  ـــــــــــمـــــــــــُه وال َدمـــــــــــُ ـــــــــــُ َ  بـ لـــــــــــح ـــــــــــَ (3)مل يـ
 

  
ِهما نُْبلَتُهو نُْبلَهُ و نَبَالَتَهو نَبالَهُ و ، (4) إالَّ بآَخَرةٍ  اْنتَبََل نَْبلَهُ  ما من المجاِز : يقاُل :و يت منها أَْربعةً ما  ، بضّمِ ّكِ ، فهي َخْمس لُغاٍت َذَكَر ابُن الّسِ

 َعدا األخيَرة.

 .نُبالَتَهو نَبالَتَهو نَبالَهُ و نُْبلَه قاَل الجْوَهِريُّ : قاَل يَْعقوُب : وفيها أَْربُع لُغاتٍ 

ي : اللُّغاُت األَْربع ال  ال َغْير. نَبالَتَهو نَبالَهو نَْبلَهو نُْبلَه تي َذَكَرَها يَْعقوب إنَّما هيقاَل ابُن بَّرِ

 قْلُت : واألَخيَرةُ التي َزاَدها المصنُِّف قد َحَكاها اللّْحيانيُّ ، وقاَل : هي لُغَةُ القَناني.

 وما بَالَى به. له (5) أَي لم يَتَنَبَّه

 وال أََخَذ أُْهبَتَه ، يقاُل ذِلَك للرُجِل يْغفُُل عن األَْمِر في وْقتِه ثم يَْنتَبهُ له بْعَد إْدباِرِه. ما َشعََر به وال تََهيَّأَ له قاَل بعُضهم : مْعنَاهو

 .«وهللا يا مْعَشر قَُرْيش لقد نََزَل بكم أَْمٌر ما اْبتَْلتم بَتْلَه»في حِدْيث النَّْضر بن َكْلدة : و

 أَي ما اْنتَبَْهتم له ولم تَْعلموا ِعْلمه. اْنتَبَْلتم نُْبلَه هذا َخَطأ والصَّواُب : ما قاَل الَخطابيُّ :
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كةً : ِعظاُم الِحجاَرةِ والَمَدِر ؛ النَّبَلُ و  .نَبَلَة ؛ واِحَدتُها ِصغاُرُهما ِضدٌّ  أَْيضاً :و ، محرَّ

غاُر من الِحجاَرةِ واإِلبِِل  النَّبَلُ  وقيَل :  بمْعنَى الِكباِر قَْوَل بِْشر : النَّبَلِ  والناِس وغيِرهم ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ فيالِعظاُم والّصِ

__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة.1)
 واللسان واألساس. 19( من معلقته ا ديوانه ص 2)
 ( اللسان.3)
 ( يف القاموس : أبَخَرٍة.4)
َتِبهح »( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه 5)  .«يـَنـح
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ـــــــــــة ـــــــــــل ي ـــــــــــِ ب ـــــــــــَ وحٌد  ن ِ خـــــــــــَ اح ـــــــــــَ ل جـــــــــــح  مـــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــض ا ـــــــــــِ

مـــــــاُر و      طـــــــِ ن اضـــــــــــــــــــــح ِ والـــــــبـــــــطـــــــح اح حـــــــَ (1)يف الـــــــَكشـــــــــــــــــــــح
 

  
غار قَْوَل َحْضرمي بن عاِمٍر : النَّبَل وفي  بمْعنَى الّصِ

راَم وَأنح  رَُح َأنح أُرحزََأ الـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــح  أَفـ

ال      بــــــــــــَ ــــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــــاِئصــــــــــــــــــــــــــًا نـ دًا شـــــــــــــــــــَ  ؟(2)أُوَرَث َذوح
  

 وقد تقدََّم تَْفصيلُه في ج ز أ. ؟يقوُل : أَأَْفَرح بِصغاِر اإِلبِِل وقد ُرِزئُْت بِكباِر الِكرامِ 

 .(3)، وهي العطيَّةُ  نُْبلة قاَل الجْوَهِريُّ : وبعُضهم يَْرويه نُباَلً ، بضٍم ففتحٍ ، يُريُد َجْمع

ثوَن بالتَّحريِك. «النّبَل اتَّقُوا الَمالِعَن وأَِعدُّوا»الحِدْيث :  ؛ ومنه ، كُصَردٍ  كالنُّبَلِ  يُْستَْنَجى بها التي الِحجاَرةُ  : النَّبَلُ و  ، هكذا يَْرويه المحّدِ

 .النُّبَل قاَل أَبو ُعبَْيد : وبعُضهم يقولُ 

ثوَن يَْفتحوَن النُّوَن والباَء كأَنَّه َجْمعُ  نُْبلة قاَل ابُن األثيِر : واِحُدها  في التَّْقديِر. نَبِيلٍ  كغُْرفٍة وُغَرِف ، والمحّدِ

يَت بذِلَك لِصغَِرها.  قاَل الجْوَهِريُّ : يقاُل ُسّمِ

 تَْنبِيالً : أَْعطاهُ إيَّاها يَْستَْنِجي بها. نَبَّلَهُ النَّبَلَ و

 ِم النُّوِن وفتحِ الباِء.وقاَل األَْصَمعيُّ : أََراها هكذا بض

 أَْحجاراً لالْستِْنجاِء أَي أَْعِطنِيها. نَبِّْلني يقاُل :

 بها : اْستَْنَجى. تَنَبَّلَ و

 الماَل : أََخَذ ِخياَرهُ. اْستَْنبَلَ و

َح الشيُخ أَبو َحيَّان ؛ وَجَزَم ابُن ِهَشام في شْرحِ  النَّبَلِ  ؛ َذَهَب ثَْعلَب إلى أَنَّه ِمن * [والِقَصرُ ]كالتِّْنبالِ  ، بالكْسِر ؛ القَصيرُ  التِْنبَالَةُ و ؛ وبه َصرَّ

ه عبُد القاِدِر البَْغداِديُّ شيُخ َمشايخِ َمشايِِخنا في الحاِشيَِة التي َوَضعَها  على شْرحِ ابِن ِهشاِم الَمْذكور الكعبيِة ، والسَّهيلّي في الروِض ؛ وأَقَرَّ

 ْيه ُرباِعيّاً ، وقاَل : ُهما فِْعالل وفِْعاللة وُهما أَْكثَر ِمن تِْفعال وتِْفعالة ، قاَل الفََرْزدُق :، وهي عْنِدي ، وَجعَلَه ِسْيبَوَ 

وا و  حـــــــــــُ كـــــــــــَ م إذا مـــــــــــا أَنـــــــــــح َوهتـــــــــــِ هـــــــــــوُر ِنســـــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــُ

ٍض      قــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــَ بـ ا غــــــــــــــذوّي كــــــــــــــّر هــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــح  تــــــــــــــنـ

  
هامُ  ، بالفتحِ : النّْبلُ و  له ِمن لَْفِظه ، فال يقاُل : بال واِحدٍ  ، وقيَل : هي العَربيَّةُ ، وقيََّده بعُضهم بقَْوِله قَْبل أَن يركَب فيها السَّْهم وهي ُمَؤنَّثةٌ  الّسِ

 أَنَّه ال واِحد له إاّل السَّْهم ؛ قاَل الفند ، نَقَلَه أَبو َحنيفَةَ عن بعِضهم ، والصَّحيحُ  نَْبلَةٌ  يقاُل في واِحِده أَو ، وإنَما يقاُل َسْهٌم ونُشَّابَه ؛ نَْبلَة

 الزمانيُّ :

 وزقـــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــا    نـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــيو 

ر     حـــــــــــــــــــــِ ًا طـــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــّ  عـــــــــــــــــــــراقـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــَ

  
 ، قاَل الشاِعُر : نِبالٌ و أَنبالٌ  ج

واد قـــــــــــــــوٍم و  ُت ســـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  كـــــــــــــــنـــــــــــــــُت إذا َرمـــــــــــــــَ

بـــــــــــــــا ٍ      ـــــــــــــــح واِد  أبَن َن مـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــ  َرقـــــــــــــــح (4)مـــــــــــــــَ
 

  
ي على  قَْوَل أَبي النَّْجم : نِبالٍ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َن يف اجلَعحبِة من و  ِبسح  (5) نِباهِلااحح
 ، بالضِم. نُْبالنٌ و

 ، بالكسِر ؛ قاَل امُرُؤ القيِس : النِّبالَةُ  وِحْرفَتُه كالنابِلِ  صاِحبُهُ وصانِعُهُ  ، بالتَّشديِد : النَّبَّالُ و
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ـــــــــه و  ـــــــــين ب ل ـــــــــُ ت قـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــيـ ٍف ف ـــــــــح ي ـــــــــذي ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــ  ب ـــــــــي  ل

ٍح ولـــــــــــيـــــــــــ  و      ا ِ لـــــــــــيـــــــــــَ  بـــــــــــذي ُرمـــــــــــح بـــــــــــ  (6)بـــــــــــنــــــــــــَ
 

  
 .نَْبل يْعنِي : ليَس بذي

اُء :  .نابِلٌ  وتصغَُّر بَطْرحِ الهاِء ، وصاِحبُها النَّْبلُ  بمْنِزلِة الذَّْود ؛ يقاُل : هذه النَّْبل وقاَل الفرَّ

 ، وكان َحقّه أَْن يكوَن بالتَّْشديِد. النَّْبلَ  يَْعملُ : الذي  النابِلُ و .نَْبلٍ  : ذُو نابِلٌ  ورُجلٌ 

يت : رُجلٌ  ّكِ  .نابِلٌ  ، فإذا كاَن يَْعملها قْلت نَْبل إذا كاَن معه نَبَّالٌ و نابِلٌ  وقاَل ابُن الّسِ

__________________ 
 والصحاح واللسان. 12بيت رقم  98( من قصيدة مفضلية لبشر بن أيب خازم رقم 1)
 والتهذيب ومجيعها نسبته لرجر من العرب. 383/  5اللسان والصحاح واملقايي  ( 2)
 ( يف الصحاح واللسان : العظيمة.3)
 ساقطة من األصر. (*)
 ( اللسان بدون نسبة وفيه : رميت ذوي سواٍد.4)
 ( اللسان.5)
 وروايته : 142( ديوانه ط بريوت ص 6)
 لـــــــــــــــيـــــــــــــــ  بـــــــــــــــذي رمـــــــــــــــٍح فـــــــــــــــيـــــــــــــــطـــــــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــين بـــــــــــــــه و 

ا لـــــــــــــيـــــــــــــ  بـــــــــــــذي ســــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــو       ٍف ولـــــــــــــيـــــــــــــ  بـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــّ

  

 وانظر اللسان واألساس وعجزه يف الصحاح.
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ار يقوُل : ليسَ   ِمثْل البٍِن وتاِمٍر. بِنابِلٍ  وكاَن أَبو َحرَّ

ي :  ، هذا هو الُمْستَْعمل ؛ قاَل الراجُز : النَّْبل صاِحبُ  : النابِلُ و ، النَّْبل الذي يَْعملُ  النَّبَّالُ  قاَل ابُن بَّرِ

ٌد  لــــــــــــــــــح جي وَأان جــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــ  رٌ مــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــِ  انبــــــــــــــــــِ

ٌر و      ُس فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا َوتــــــــــــــَ وح رُ الـــــــــــــقـــــــــــــَ نـــــــــــــابـــــــــــــِ (1)عـــــــــــــُ
 

  
ا َجاءَ  نَْبل : ذُو نابِلٌ  ونََسَب ابُن األَثيِر هذا القَْوَل لعاِصٍم ، وقاَل : ، وليَس  نَبَّال في َمْوِضع نابِلٌ و ، نابِلٍ  في َمْوِضع نَبَّال ، قاَل : وُربمَّ

 الِقياُس.

ار ولَبَّان، وإْن كاَن شيْ  نابِلٌ و : تاِمٌر والبِنٌ  النَّْبلِ و ه : يقولُوَن ِلِذي التَّْمِر واللَّبَنِ قاَل ِسْيبََويْ  ، ثم قاَل : وقد تقوُل  نَبَّالو ء ِمن هذا َصْنعَتَه : تَمَّ

 على التَّْشبيِه باآلخر. النَّْبل نَبَّال ِلِذي السَّْيف َسيَّاف ، وِلِذي

 .نَْبل إذا كاَن معه ُمتَنَبٌِّل نَْبله ؛ يقاُل : هذا رُجلٌ  لُهُ : حامِ  الُمتَنَبِّلُ و

 َسْهماً أَي أَْعَطْيتُه. أَْنبَْلتُه ، يقاُل : النَّْبَل كأَْنبَلَه أَْعطاه : نَبَلَه نَْبالً  َرماهُ به ؛ أَو : نَبَلَه بالنَّْبِل يَْنبُلُه نَْبالً و

 ، ويُْرَوى بالتَّْشديدِ  «على ُعُموَمتي أَْنبُل كنُت أَياَم الِفجار»الحِدْيث :  ثم َدفَعَها إليهم ليرُموا بها ؛ ومنه لَقََطهُ لهم نَْبالً : يَْنبُلُ  على القومِ  نَبَلَ و

، وفي  نَْبلُه كلّما نَِفدتْ  يُنَبِّلُه ٍة : وفتىً ؛ وفي ِروايَ  يُنَبِّلُه والنبيُّ  ، وسلمعليههللاصلىفي حِدْيٍث آَخَر : إنَّ سْعداً كان يَْرمي بين يََدي النبّيِ ، و

 كيَْنُصُره. يَْنبُلُه ِروايٍَة :

 .بالنَّْبلِ  َرَمْيتُه نَبَْلته أَْنبُلُه قاَل ابُن األثيِر : قاَل ابُن قتيبَةَ : وهو َغلٌَط ِمن نَقَلِة الحِدْيِث ألَنَّ مْعنَى

اِهد : بل هو َصحيٌح ، ي  .نَبَّْلتهو أَْنبَْلتهو نَبَْلته قاُل :وقاَل أَبو ُعَمر الزَّ

 َرفََق. نَْبالً : يَْنبُلُ  به نَبَلَ و ءِ َء بعَد الشَّيالشَّي وناَولَه َعلَّلَه به نَْبالً : يْنبُلُه فالناً بالطَّعام نَبَلَ و

 بقَْوِمَك ، أَي اْرفُْق بهم ، وأَْنَشَد لَصْخر الغَّيِ : اْنبُلْ  قاَل أَبو َزْيٍد : يقالُ 

رح  بــــــــُ م  فــــــــانـــــــــح َرهــــــــُ َت حــــــــاشــــــــــــــــــــــِ ا كــــــــنــــــــح َك إمــــــــ  وحمــــــــِ  بــــــــقــــــــَ

ِض َ حشـــــــــــــــــــــــــــوٍر لـــــــــــــه و      ر  جـــــــــــــامـــــــــــــِ رُ كـــــــــــــُ بـــــــــــــَ ـــــــــــــَ (2)نـ
 

  
كيِّت. ساقَها نَْبالً : يْنبُلُها اإِلبلَ  نَبَلَ و  َسْوقاً َشديداً ، عن ابِن الّسِ

 ؛ قاَل زفُر بُن الِخياِر المحاِربّيِ : قاَم بَمْصلََحتِها أَْيضاً : نَبَلَهاو : ُحْسُن السَّوِق لإِلبِِل ؛ النَّْبلُ  وقيَل :

يـــــــــــــــِ  و  الهـــــــــــــــاال َ حِو اي لـــــــــــــــلـــــــــــــــعـــــــــــــــِ بـــــــــــــــُ  انــــــــــــــــح

واهـــــــــــــــا     تح قـــــــــــــــُ مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ ا مـــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــإهنـــــــــــــــ 

  

ِح مــــــــــــن مُمح  ــــــــــــَ ب صــــــــــــــــــــــــــح
ُ
ــــــــــــدة امل ي عــــــــــــِ ــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــا ب

  
واهـــــــــــــــــا   تح صـــــــــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ  إذا اإِلكـــــــــــــــــاُم لـــــــــــــــــَ

  

ٌء وال تـَرحعاها   (3)لَِبئحَسما ُبرتح

 َسريعاً. َساَر َشديداً  الرُجُل نَْبالً : نبلَ و

 ، َحَكاه أَبو َحنيفَةَ. ، كُركٍَّع : ُرماةٌ  نُبَّلٌ  قومٌ و

 .بالنَّْبلِ  : الحاِذقُ  النَّبيلُ و النَّابِلُ و

 في الِرجاِل. النَّْبلُ و النَّبالَةُ و في الِحْذِق ، النَّْبلُ  وقاَل أَبو َزْيٍد :

 الحاِذُق بما يُماِرُسه ِمن َعَمٍل. النابِلُ  وقاَل غيُره :

 .«ح ب ل»في  أَي أَْوقَدوا بَْينهم الشَّرَّ ، وقد ذُِكرَ  نابِِلهم على (4) ثَاَر حابِلُُهم في الَمثَِل :و

 النَّْخُل : أَْرَطَب. أَْنبَلَ و
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ً  أَي قِداَحهُ  أَْنبَلَ  ِمن المجاِز :و . َجاَء بها ِغالظا َمْخشِريُّ  َجافِيةً ، َحَكاه أَبو َحنيفَةَ ، ونَقَلَه الزَّ

ي قَْوَل الشاِعِر : َماتَ  البَعيُر والرُجُل : تَنَبَّلَ و  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 277/  1( البيت أليب املثلم اهلذد  يب صخر الغي ا انظر شرح أشعار اهلذليا 2)
يف التهذيب واجلميض يف التكملة مض اختالف يف ترتيبها واألو  واألخري  384/  5( اللســـــــان والثالثة األو  يف الصـــــــحاح واألو  يف املقايي  3)

 وزاد مشطوراً :
 انئية املرف  عن رحاها

 ا قد أكمله الشارح.هـ  ( عل  هامش القاموس : األوىل تكميله أبن يقو  : عل  انبلهم ا ألنه الذي لص املادة هنا ا ا4)
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تح  عــــــــــــاَدَة ِإنح متــــــــــــَُ ــــــــــــه اَي اب جــــــــــــُ ت ل  فــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــح

ك وال      ك حـــــــــــــىت أََدعـــــــــــــح نـــــــــــــح فـــــــــــــِ رأَدح بـــــــــــــ  ـــــــــــــَ نـ ـــــــــــــَ (1)تـ
 

  
ةٌ عليه. ه بالِجماِل كصاِحِب الفَِصيحِ وفْقِه اللّغَِة فإنَّ قْوَل الشاِعِر هذا حجَّ  وَمْن َخصَّ

حاحِ. النُّْبلَ  تََكلَّفَ  : تَنَبَّلَ و  ، بضٍم فسكوٍن كما في الّصِ

ي ألْوس : األَْنبََل فاألَْنبَلَ  أََخذَ  : تَنَبَّلَ و  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ــــــــــــــي  ل ــــــــــــــِ د انئ ــــــــــــــ  ــــــــــــــي ــــــــــــــعــــــــــــــدم ق ت ال ــــــــــــــح ا رأَي  ملــــــــــــــ 

طــــــــــوٌب و      دي خــــــــــُ َ  مــــــــــا عــــــــــنــــــــــح لــــــــــَ رُ أَمــــــــــح بــــــــــ  نـــــــــــَ (2)تـــــــــــَ
 

  
َر قَْوُل أَْوس السابُِق أَْيضاً. ويقاُل : أََخَذه أَي ما عْنِدي فَتَنَبَّلَ  يقاُل : أَصابَنِي الخطبُ و الُخطوُب ما عْنِدي أَي ذَهبَْت بما  تَنَبَّلَتِ  ، وبه فّسِ

 عْنِدي.

 وهي الِجيفةُ. الَمْيتَةُ  ، كَسِفينٍَة : النَّبِيلَةُ و

ّمِ : الثَّواُب والَجزاءُ  النُّْبلَةُ و  ْعت أَي ما كاَن ثَوابُك وَجزاُؤك منه.ِمن فالٍن فيَما َصنَ  نُْبلَتك ؛ يقاُل : ما كانَ  ، بالضَّ

 الصغيَرةُ. اللُّْقَمةُ  النُّْبلَةُ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :و

تِل إذا ماَت أَو قَتَل ونَْحو ذِلَك ، هكذا ُضبَِط في النواِدِر ؛ أَو قُ  اْنتَبَلَ  والذي في نَّص ابِن األْعَرابّيِ : قَتََل ِضدٌّ. أَْيضاً :و : َماَت ؛ اْنتَبَلَ و

ٍل.  بالضِم ؛ فقَوُل المصنِِّف ؛ وقَتَل وَضْبُطه َمْبنيّاً للَمْعلوم وَجْعله ِضّداً محّل تأمُّ

ةٍ َحْمالً َسِريعاً.الشَّي اْنتَبَلَ و  َء : اْحتََملَهُ بَمرَّ

 .(3) رُجلٍ  اسمُ  ، كآنُكٍ  نابُلٌ و

ُجِل بَكْسِر الموحَدةِ وهو   الذي ُرِوي عن ابِن ُعَمر.قْلُت : الصَّواُب في اسِم الرَّ

 عن أَبي الدَّْرداِء. (4) نابلٍ  وُسهيُل بُن أَبي

 عن جابِر. نابلٍ  وأَيمُن بنُ 

ِه ، وعنه  نابلُ و القُْرطبيُّ َرَوى عنه أَبو ُعَمر بُن الحذَّاِء. نابلٍ  بُن ُحَسْيِن بنِ  (5)وغنُم  بُن القَْعقاع بِن هرماس الباِهليُّ تابِِعيٌّ َرَوى عن َجّدِ

 ُء.الُمْقِرى نابِلٍ  اْبنُه ُعمُر بنُ 

ارٍ  ، بضِم الباِء : نابُلٌ و يِد النابُِليُّ ، علق عنه السَّلفيُّ ؛ ومنه أَْيضاً محمُد بُن عبِد الحم النابُليُّ  الَمْغربيُّ  ع بإْفريقيَّة منه أَحمُد بُن علّيٍ بِن َعمَّ

 وأبوهُ ؛ وعبُد المنعِم بُن عبِد القاِدِر النابُِليُّ وأبوهُ َحدَّثوا.

 ِمن بالِد األَْنِدلُس ، كذا في معجِم ياقوت. كأَْحَمَد : ناِحيَةٌ ببََطْليَْوسَ  أَْنبَلُ و

ثةٌ وأَبو عاِصمٍ  نُبَلُ  كُزفََر :و اك بنِ  (6) النَّبيل بْنُت بَْدٍر محّدِ اك بِن مْسلم الّشْيبانّي البَْصرّي.الضَّحَّ َرَوى عنه البُخاِرّي في  ثِقَةٌ   مخلِد بِن الضَّحَّ

 وهو ابُن تِْسِعْين َسنَة وأَْربَعة أَْشُهٍر. 212َصحيِحه ، َماَت َسنَة 

ِهما نُْبلَهُ و نُبَالَتَهُ  أََخَذ لألمرِ  يقاُل :و  ُعدَّتَهُ وَعتاَدهُ. ، أَي ، بضّمِ

يت :قاَل ابُن السِّ و ْمي ، كنُت أَْجَوَد منه نَْبالً  إذا نابَْلتُه فَنَبَْلتُه ّكِ  ، ونُْبالً قد يكوُن كذِلَك. نَبالَةً  أَو أَكثَرَ  ، أَي في الرَّ

 ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيب الُهَذليُّ : حاِذٌق وابُن حاِذقٍ  نابِلٍ  وابنُ  نابِلٌ  هوو

قـــــــــــــاً  َوثـــــــــــــ  بـــــــــــــاِ  مـــــــــــــُ َدىل  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا ابجلـــــــــــــِ  تـــــــــــــَ

ــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــاِة      رٌ شــــــــــــــــــــــــديــــــــــَد ال رِ وابــــــــــُن  انبــــــــــِ (7)انبــــــــــِ
 

  
 ألَنَّه أَْحَذق له. نابِلٍ  َجعَلَه ابنَ 
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بيعِ بِن قيِس. صحابيَّةٌ  ، كَسفينٍَة ، بنُت قَْيٍس  نَبيلَةُ و  ، ويقاُل : هي األَْنصاِريَّةُ ، ويقاُل : هي بنُت الرَّ

  عليه :* ومّما يُْستَْدَركُ 

حاحِ. النُّْبلَةُ   ، بالضِم الَمَدَرةُ الصغيَرةُ ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْيضاً : العطيَّةُ ، كما في الّصِ

 ٍء : ِخياُرهُ ، والَجْمُع نُباُلت كُحْجرةٍ وُحُجرات ؛ وقاَل الُكَمْيت :كّلِ شي نُْبلة ويقاُل :

وا آىل الِت الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ء نـ

ر      حــــــــــــِ تــــــــــــَ كــــــــــــح ض ال تــــــــــــَ دامــــــــــــِ
َ

َر املــــــــــــ (8)ِر كــــــــــــحــــــــــــح
 

  
__________________ 

 ( اللسان بدون نسبة.1)
 والبيت يف التهذيب وعجزه يف اللسان.« وملّا»وفيه  94( ديوان أوس بن حجر ا ط بريوت ص 2)
 ( يف القاموس ابلضم منونة.3)
 سهير بن انِبر. 1401/  4( يف التبصري 4)
 ( يف التبصري : عمر.5)
 ونبه عليه هبامش املطبوعة املصرية.« الن بيرُ »( بعدها يف القاموس : 6)
 والتهذيب. 383/  5واللسان واملقايي   142/  1( ديوان اهلذليا 7)
 ( اللسان.8)
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واِر ، شبَّه البَقَر الَوْحِشّي بالآللى  ِء.أَي ِخياُر الّصِ

ي عن ابِن َخالََوْيه : كةً ، َجْمعُ ،  النَّبَلُ  وَحَكى ابُن بَّرِ الحِ. نابِلٍ  محرَّ غيُر الجْسِم ، والَجْمعُ  ، بالضِم : النُّْبلَةُ و وُهم الحذَّاُق بعََمِل الّسِ  .نبل الصَّ

 .نَبَل وقاَل أَبو سِعيٍد : كلُّ ما ناَوْلت شيئاً وَرَمْيته

 الَخِسيُس ، قالَهُ أَبو ُعبَْيد. بَلُ النَّ  أَي َضْخٌم ، وقالُوا : نَبَلٌ  وقاَل أَبو حاتٍِم في كتاِب األَْضداِد : َضبٌّ 

 ، بالكْسِر : القَصيُر ، وأَْنَشَد أَبو الَهْيثم بيت طرفَةَ : التِّْنبَلُ و

ُعحَضالت و 
ِر امل  (1) تنبرُ هو ِبَشمح

 أَي عاقٌِل ، وقيَل : حاِذٌق ، وقيَل رفيٌق بإِْصالحِ ِعظام األُموِر. تِْنبَل فقاَل : قاَل بعُضهم :

 ، كأَْحَمَد ، األَْصغَر واألَْكبَر ِضٌد. األَْنبَلُ و

 ، وبهما ُرِوي الحِدْيُث الَمْذكور. نَبلَهو تَْنبيالً كأَْنبَلَه نَبَلَهُ و النَّْبل : َسأَلَهُ  اْستَْنبَلَهُ و

ٍث : الذي يردُّ  الُمنَبِّلُ  وقيَل : اِمي ِمن الَهَدِف. النَّْبل ، كُمَحّدِ  على الرَّ

 ، وأَيّهما أَْحَذق َعَمالً. النُّْبل ِمن أَْنبَل وقاَل أَبو َزْيٍد : تَنَاباَل تَنافَر أَيّهم

 ، قاَل ذُو اإِلْصبع العدوانّي : بالنَّْبلِ  الناِس : أَْعلَُمُهم أَْنبَلِ  وهو ِمن

ر صَ  ــــــــــــــــــــَ ا تـ هــــــــــــــــــــَ َومــــــــــــــــــــّ ــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــا وقـ واقــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح   أَف

رُ      ـــــــــــَ ب ـــــــــــح ا  أَنـ عـــــــــــَ ـــــــــــَ نـ هـــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِّ ل واّن كـــــــــــُ دح (2)عـــــــــــَ
 

  
 .بالنَّْبلِ  أَي أَْعلَمهم

 الُخطوُب : َعَظَمْت ، وهو مجاٌز. تَنَبَّلَتِ و

 بنبَالَتِك أَي ألَْجزينَّك َجَزاَءك. ألَْنبُلَنّكو

 : الُمْحِسن للسَّْوِق. النابِلُ و

 الذي يُْلقَط ِمن النَّْخلِة ِمن الّرطب. النَّبِيلُ و .نَبِيلٌ  َعظيَمةٌ ، وكذِلَك قِْدحٌ  نَبِيلَةٌ  وتمرةٌ 

 خرفتها. أَْنبلُها النَّْخلةَ  نَبَْلتو

. النبال وموسى بُن أَبي سهلٍ  ٌث مدنيٌّ  محّدِ

 عن ابن ُعيَْينه. النبليّ  ويوسُف بُن يَْعقوب

 : لَقَُب أَبي الَحَسِن عبد هللا بن محمِد بِن الَحَسِن بِن أَيوب الَكاتِب عن علّيِ بِن المدينّي. النَّبِيلُ و

َمويُّ ِمن ِرجاِل األَْنَدلُس َماَت َسنَة  نبيل وأَحمُد بُن سعيِد بنِ   .464االُّ

. نِبالَةُ و  ، بالكْسِر : َموِضٌع يمانيٌّ أَو تهاميٌّ

 ِر قُْرَب إِْفريقيَّةَ.وانبلونة مِدينَةٌ على البَحْ 

 نا.ونبلوهة : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل االبوانية ، ومنها الفقيهُ الشاِعُر محمُد بُن عبِد الَوهاِب النْبالِويُّ أَْدَرَكه شيوخُ 

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، كَجْعفرٍ  النَّْبتَلُ  : [نبتل]

ْلُب الشَّديُد. و: ه (3)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد   الصُّ

 ٍء قُْرَب اَجأَ ، قالَهُ نَْصر.، بأَرِض الشَّاِم ؛ وأَْيضاً : َجبٌَل في ِدياِر طيي ع : نَْبتَلٌ و
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 َعلٌَم. : نَْبتَلٌ و

ً  بِن الَحاِرثِ  نَْبتَلِ  عبُد هللِا بنُ و  بَاِب.، هكذا هو في العُ  وسلمعليههللاصلىعلى َعْهِد رُسوِل هللِا ،  كان ُمنافِقا

ا َولَده عبُد هللِا فلَهُ ِذْكٌر. (4)والذي َحقَّقه الحافُِظ في التَّْبصيِر   : أَنَّ الذي كان ُمنافِقاً هو نَْبتُل بُن الحاِرِث ، وأَمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، َرَوى عنه إِْسماعيُل بُن أَبي خاِلٍد وغيُره. نَْبتَلٌ  أَبو حاِزمٍ 

 ه َخبٌَر وإِيَّاه َعنَى َجريٌر بقَْوِله في ِهجاِء الفََرْزدق.: رُجٌل ل نَْبتَلو

 ما ابَت يفحزُع يف الولِيَدِة نـَبـحَتر
 ، بالضِم ، نَتاْلً ونُتِوالً  يَْنتِلُ  من بينِِهم نَتَلَ  : [نتل]

__________________ 
 يف الشطر ا والشرح التاد.« نبير»( اللسان والتهذيب ا وفيهما 1)
 واللسان والصحاح برواية : 9بيت رقم  29مفضلية ( من 2)

 قّوم أفواقها وتّرصها
 واملثبت كرواية التهذيب واألساس ويف رواية  نية يف اللسان.

 .296/  3( اجلمهرة 3)
 .1407/  4( التبصري 4)
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. نـََتالانً و   ا  رّكًة : تقد َم يف خرٍي َأو َشرٍّ ا قاَلُه ابُن اأَلعحرَايبِّ
ْحمن بََرَز يوَم بَْدٍر مع المْشِرِكْين فتََرَكه الناُس ِلَكَراَمِة أَبيِه ،و  أَي تقدَّم إِليه. أَبو بْكٍر ومعه سيفُه فنَتَل في حِدْيث أَبي بْكٍر : أَنَّ اْبنَه عبَد الرَّ

ّفِ : إِذاِمن  اْستَْنتَلَ و  فيَْستَْنتِل ء إِالَّ كنَّا نأْتي المجلسَ ما َسبَقَنا ابُن ِشهاب ِمن الِعْلم بشي»في حِدْيث سْعد بن إِْبراهيم : و أَْصحابَه. تقدَّمَ  الصَّ

 أَي يتقدَُّم. «ويشدُّ ثَوبَه على صْدِرهِ 

 القوُم على الماِء إِذا تقدَُّموا. اْستَْنتَلَ و

 وفي العُبَاِب : َجْذٌب إِلى قدم. التَّْنُل أَْيضاً : الَجْذُب إِلى قُدَّامٍ و

ْجرُ  : النَّتْلُ و  ، كما في العُبَاِب. الزَّ

ِلَك في الشتاِء ، فإِذا َسلَُكوها في القَْيِظ اْستَثَاُروا البَْيْض البَعيَدةِ ِمن الماِء وذ (1) يُْمأَلُ ماًء فيُْدفَُن في الَمفاِوزِ  الذي بَْيُض النَّعامِ   :النَّتْلُ و

 وَشِربُوا ما فيها ِمن الماِء.

ي البَْيُض نَ  النَّتْل وقاَل األَْزهِريُّ : وأَْصلُ  ا تقدَّموا في أَْمِر الماِء بأَْن َجعَلوه في البَْيض وَدفَنُوه ُسّمِ ،  كالنَّتَلِ  تاْلً ؛التقدُُّم والتَهيُُّؤ للقُُدوِم ، فلمَّ

كةً   ، قاَل األَْعَشى يَِصُف َمفاَزةً : محرَّ

هـــــــــا  طـــــــــُ ـــــــــِ ب هـــــــــح ـــــــــِ ِة ي ـــــــــح ي ـــــــــقـــــــــَ ىن  هلـــــــــا يف ال مـــــــــَ ـــــــــَ ت ـــــــــَ  ال يـ

وحا      ـــــــــــَ ا أَتـ ـــــــــــمـــــــــــَ ـــــــــــن هلـــــــــــم فـــــــــــي ـــــــــــذي رُ ِإال  ال ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ (2)نـ
 

  
قاعِ : صاَر بعُضه أَْطوَل من بعٍض و : اْلتَفَّ  النَّْبتُ  تَناتَلَ و  ، قاَل عِديُّ بُن الّرِ

تاأَلصـــــــــــــــــــــــــُر و  بـــــــــــُ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ اًل  يـ تـــــــــــنـــــــــــاتـــــــــــِ ه مـــــــــــُ  فـــــــــــرحعـــــــــــُ

واء و      ا بســـــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــاهتــــــــــــُ (3)الــــــــــــكــــــــــــف  لــــــــــــيــــــــــــ  نــــــــــــَ
 

  
 من العََرِب. (4) رُجلٍ  : اسمُ  ، كهاَجرَ  ناتَلُ و

الحاجي ، هكذا َضبََطه نَْصر بفتحِ التاِء  محمُد بُن أَحمَد الناتَِليُّ  أَْيضاً : بُلَْيدةٌ بآُمَل َطبرْستَان كثيَرةُ الخْضَرةِ والمياِه ، منها أَبو َجْعفرٍ  ناتَلُ و

ثٌ مُ  كما يدلُّ له ِسياُق المصنِِّف ؛ وَضبََطه ابُن السَّمعانّي والحافُِظ بَكْسِرها ، وأَبو َجْعفٍر هذا ْحمن بِن أَبي حاتٍِم القْزِوينّي ؛  حّدِ يَْروي عبِد الرَّ

 .517َسنَة ومنها أَْيضاً أَبو الَحَسِن عليُّ بِن إِْبراهيم بِن ُعَمَر الناتَِليُّ الَحلَبيُّ َكتََب عنه أَبو الفَْضِل بُن ناصٍر ، َماَت 

 أَو هو بالُمثَلَّثَةِ  ؛ (5) َربيعَةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ؛ وفي المْحَكِم ربيعَة بِن ماِلٍك أَبي لَبِيد بنِ  كصاِحٍب : فََرُس َربيعَةَ بِن ماِلكٍ  ، ناتِلٌ و

. اغانيُّ َحهُ الصَّ  وَرجَّ

ْوا :و المطَّلِب ، إِْحَدى نِساء بَنِي النَِّمِر بِن ، كَحْمَزةَ وُجَهْينَةَ ، وُهما ِمن أَْسماِء النِّساِء ، وهي أُمُّ العَبَّاس وِضَرار اْبنَْي عْبِد  نُتَْيلَةَ و نَتْلَةَ  َسمَّ

ْحيان. نُتَْيلَةُ  قاِسٍط ، وهي  بْنُت خبَّاِب بِن ُكلَْيب بِن ماِلِك بِن َعْمرو بِن َزْيِد َمنَاة بِن عاِمٍر وهو الضَّ

 .نَتَلَهُ  الِجراَب : نَتَلَ و

 ِزنَةً ومْعنًى. : الَوسيلَةُ  النَّتِيلَةُ و

 قَصيٌر. كِقْرَطاَسٍة أَي تِْنتالَةٌ و ، كِزْنبِيٍل ، تِْنتِيلٌ و ، كِزْبِرجٍ وِدْرَهمٍ  تِْنتِلٌ  رُجلٌ و

اغانيُّ :  ، وقد تقدََّم للمصنَِّف أَْيضاً ِمثُْل ذِلَك في التاِء مع الالِم على أَنَّ التاَء أَْصليَّةٌ وفيه ِخالٌف والصَّوابُ  وليَس بتَْصحيِف تِْنبالَةَ  قاَل الصَّ

 ِزياَدتُها.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : التَهيُُّؤ للقُُدوِم. النَّتْلُ 

 لألَْمِر : اْستعَدَّله. اْستَْنتَلَ و

 الِحَصاُن الِحْجَر : َعالَها. نَتَلَ و
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 البَْيضةُ وهي الدَّْوَمَصة. النَّتْلَةُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

 األْعَرابّيِ.: تَقَدََّم واْستَعَدَّ ؛ عن ابِن  اْنتَتَلَ و

َر قَْوُل أَبي النَّْجم. النَّتَلُ و ْخُم ، وبه فّسِ كةً : العَْبُد الضَّ  ، محرَّ

َن َحوحَ    (6)َوزحَواِز  نـََترٍ َيطُفح
__________________ 

 ( يف القاموس : يف املفازة.1)
 وروايته : 147( يف ديوانه ط بريوت ص 2)

 ال يـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــمـــــــــــــ  هلـــــــــــــا ابلـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــة يـــــــــــــركـــــــــــــبـــــــــــــهـــــــــــــا 

ـــــــــــــــوا مـــــــــــــــهـــــــــــــــرُ إاّل      ـــــــــــــــمـــــــــــــــا أت ـــــــــــــــي ـــــــــــــــن هلـــــــــــــــم ف ـــــــــــــــذي  ال

  

 واملثبت كرواية اللسان والصحاح والتهذيب.

 ( اللسان.3)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة.4)
 ( يف اللسان : ربيعة بن عامر.5)
 قا  الصاغاين : ولي  الرجز أليب النجم. 388/  5( اللسان والصحاح والتكملة واملقايي  6)
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ي :   وَرَواه ابُن جنّيِ :قاَل ابُن بَّرِ

َن َحوحَ  َوَزِإ َوزحَوازِ   َيطُفح
 شاِميٌّ َسأََل أَبا ُهَرْيَرةَ. ناتِلُ  وكصاِحٍب :

 .وسلمعليههللاصلىبُن ِزياِد بِن َجْهَوٍر َذَكَره األَميُر وردَّ على أَبيِه كتاَب َرُسوِل هللِا ،  ناتِلُ و

َدفِ  (1)بُن أََسِد بِن جاجل  ناتِلُ و  بُن ُهصيص في تَْغلب. ناتِلُ و في الصَّ

. (2)عبَدةُ بُن رياحِ  ناتِلٍ  وأَبو  بِن عبَدةَ بِن ثوابَةَ األَْزِديُّ

 .(3)عن محمِد بِن يَزيٍد وعنه هروُن بُن ُعَمْير  ناتِلٍ  وعبُد الَملِك بنُ 

ى اْستَْخَرَج تُرابَها ، وهو نَثاْلً : يَْنثِلُها الرِكيَّةَ  نَثَلَ  : [نثل]  ، بالضِم. النُّثالَةُ و ، كَسفينٍَة ، النَّثيلَةُ  أَي ذِلَك التُّراب الُمْستَْخَرُج ، يَُسمَّ

اح :  ِمثْل النَّبِيثَِة ، وهو تُراُب الِبئِْر. النَّثِيلَةُ  وقاَل أَبو الجرَّ

اِد. ، وكذِلَك إِذا نفَض ما اْستَْخَرَج نَْبلَها فَنَثََرها نَثاْلً : الِكنَانَةَ  نَثَلَ و  في الِجراِب ِمن الزَّ

 أَْلقاها عنه. إِذا ِدْرَعه نَثَلَ  ِمن المجاِز :و

يت : وال يقاُل نَثََرها. ّكِ  قاَل ابُن الّسِ

 َوَضعَه فيها ُمقَطَّعاً. نَثاْلً : يَْنثِلُه اللَّْحَم في الِقْدرِ  نَثَلَ و

 ، وأَْنَشَد ابُن األَْعرابِّيِ : : تَْفعَُل ذِلَك كثيراً  نَثولٌ  امَرأَةٌ و

و ُ ِإذا قــــــــــــــالــــــــــــــِت  ثــــــــــــــُ وِ   الــــــــــــــنـــــــــــــــ  مــــــــــــــُ جــــــــــــــَ  لــــــــــــــلــــــــــــــح

ري    
َ

ٍم يف املـــــــــــ حـــــــــــح َة شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ن ـــــــــــح ود اي ابـ ـــــــــــُ (4)ِء ب
 

  
 أَي أَْبِشري بهذه الشَّْحَمة الَمْجُمولة الذَّائِبَة في َحْلِقك.

ى َجُموالً ، إِنَّما الَجُموُل الُمِذيبةُ لها.قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا تْفِسيٌر َضعيٌف   ألَنَّ الشَّْحمةَ ال تَُسمَّ

َمْخشِريُّ : هو ِمثُْل قْوِلهم : َخلََع عليه الثّوَب وَخلَعَه عنه. َصبَّها إِذا عليه ِدْرَعه نَثَلَ  ِمن المجاِز :و  عليه ولبَِسها. قاَل الزَّ

 أَي يَُصبُّها عليه ويلبُسها. ْرَعه إِذ َجاَءه َسْهم فوقََع في نَْحِرهدِ  يَْنثُلُ  في حِدْيث َطْلحة : أَنَّه كانو

مِّ  يَْنثُلُ  الفرسُ  نَثَلَ و ْبِط على ما هو اْصِطالُحه ، ، بالضَّ  ، وكذا البَْغُل والِحماُر. َراثَ  ، وقد كان عدم ذكر الُمَضاِرع مغنياً عن هذا الضَّ

 ، كِمْنبٍر ؛ قاَل ُمَزاِحُم العقيليُّ يَِصُف بِْرَذْوناً : ِمْنثَلٌ  فهو إِذا َراَث ؛ نَثَلَ و قاَل األَْحمُر : يقاُل لكّلِ حافِر ثَلَّ 

ه  نح ســـــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــه غـــــــــري أَنـــــــــ  يـــــــــٌر عـــــــــلـــــــــ  مـــــــــَ قـــــــــِ  ثـــــــــَ

ِه الــــــــــــر وحَث      ريف عــــــــــــلــــــــــــ  آرِيــــــــــــِّ ثــــــــــــَ رُ مــــــــــــِ ثــــــــــــَ نـــــــــــــح (5)مــــــــــــِ
 

  
ْوثُ  ، كأَميٍر : النَّثِيلُ و ي قَبيحاً  ؟النَّثِيل العَزيِز : أَنَّه َدَخَل َدارا فيها َرْوث فقاَل : َكنَْستم هذاحِدْيث ُعَمر بِن عبِد  ؛ ومنه الرَّ وكان ال يَُسّمِ

 بقبيح.

 ؛ وقاَل األَْصَمِعيُّ في قْوِل ابِن ُمْقبل يَِصُف ناقَةً : اللّْحُم السَّمينُ  أَْيضاً :و ِمن الشَّْحِم ؛ : البَِقيَّةُ  النَّثيلَةُ و

وحصـــــــــــــــــــــــــاء ذات  يـــــــــــًة خـــــــــــَ ةٍ ُمســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــِ يـــــــــــلـــــــــــَ ثـــــــــــِ  نـــــــــــَ

َود      ــــــــــــــح ر ِة أَفـ جــــــــــــــَ
َ

داُم املــــــــــــــ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ (6)ِإذا كــــــــــــــان قـ
 

  
. ّدِ  أَي ذات بَِقيَّة ِمن الشَّ

 ، وفي المْحَكِم : بيَن السَّبَلَتَْيِن في وَسِط ظاِهِر الشفَة العُْليا. بيَن الشَّاِربَْينِ  التي : النُّْقَرةُ  النَّثْلَةُ و
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ة ، أَو السَّابغةُ منها ،: الِدرْ  النَّثْلَةُ و  ، ِمثْل النَّثْرةِ ؛ قاَل النابِغَةُ الذُّبيانيُّ : أَو الواِسعةُ منها ُع عامَّ

وٍت و  مــــــــــــُ ّر صــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــةٍ كــــــــــــُ ــــــــــــح ث ــــــــــــَ ٍة  نـ ــــــــــــ  ي عــــــــــــِ ــــــــــــ  ب ــــــــــــُ  تـ

اَء َذابـــــــــر و      ر  َقضـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــٍم كـــــــــُ لـــــــــَ ِج ســـــــــــــــــــــــُ (7)ِنســـــــــــــــــــــــح
 

  
 .«ن ت ل»في  : فرُس َربيعَةَ أَبي لَبيٍد ، وقد ذُِكرَ  كصاِحبٍ  ناثِلٌ و

 اْنَصبُّوا. أَي تَناثَلُوا إِليهو

__________________ 
 .«جاحر» 1401/  4( التبصري 1)
 ويف بع  نسخه : رايح.« رابح»( التبصري 2)
 ( يف التبصري : عمر.3)
 ( اللسان.4)
 واألساس.( اللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب 5)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 67( ديوانه ص 6)
 واألساس.« ذائر»وفيه :  95( ديوانه ط بريوت ص 7)



14819 

 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .نَثَلَ  البِئَْر ِمثْل أَْنثَلَ 

 ، محّركةً أَي َمْحفُوَرةٌ. نَثَل وتقوُل : ُحْفرتُك

هاِم.ما في ِكنانَتِه : اْستَْخَرَج ما ف اْنتَثَلَ و  يها ِمن الّسِ

 ُحْفرتُه أَي ُحِفَر قَْبُره. نُثِلَتو

 : ذاُت لَْحٍم ، أَو ذاُت بَِقيٍَّة ِمن َشْحٍم. نَثِيلَةٌ  وناقَةٌ 

ْنبِيُل. الِمْنثَلَةُ و  الّزِ

، أَي َولََدها ، وفي  تْطلُب له الفُُحولة يْطلب نَْجلَهاحِدْيث الّزْهرّي : كاَن له َكْلب َصائِد  ، كما في الُمْحَكِم ؛ ومنه : الَولَدُ  النَّْجلُ  : [نجل]

 العُبَاِب : أَي نَْسلَها.

اجيُّ في نواِدِره. ِضدٌّ  أَْيضاً ، الواِلدُ و جَّ  ؛ َحَكى ذِلَك أَبو القاِسِم الزَّ

ْمُي بالشَّي : النَّْجلُ و  ؛ قاَل امُرُؤ القيِس : نََجلَهو به نََجلَ  ، وقد ءِ الرَّ

هـــــــــا كـــــــــَبن  ا َ  فـــــــــهـــــــــا وأَمـــــــــامـــــــــِ لـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــن خـــــــــَ

هِإذا      ـــــــــح ت ـــــــــَ ل رَا  َأجنـــــــــحَ ُف َأعحســـــــــــــــــــــــَ ذح هـــــــــا خـــــــــَ ـــــــــُ ل (1)رِجـــــــــح
 

  
 الَحَصى بمناِسِمها نَْجالً أَي تَْرمي به وتَْدفعُه. تَْنُجلُ  والناقَةُ 

 والصْنُع قاَل بْلعاُء بُن قيٍس : العََملُ  : النَّْجلُ و

ٍة و  خــــــــــــــــــــ  ِم فــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــوٌم أَباي  ا أَت  ملــــــــــــــــــــ 

رَ و      يـــــــــِض كـــــــــمـــــــــا  َأجنـــــــــحَ نـــــــــِ رح يف ذاَ  الصـــــــــــــــــــــــ   (2) جنـــــــــََ
  

 ِمن الناِس ؛ زاَد غيُره : يَْجتمعوَن في الخيِر. الَجْمُع الكثيرُ  النَّْجلُ  قاَل أَبو َعْمرو :و

 السَّْيُر الشَّديُد. : النْجلُ و

ةُ  أَْيضاً :و  الواِضَحةُ. الَمَحجَّ

بّيِ لَْوَحهُ. أَْيضاً :و ً و َمْحُو الصَّ محِ أَي َطعَنَه فأَْوَسَع ِشقّه. نََجلَه ؛ يقاُل : الطَّْعنُ  أَْيضا  بالرُّ

قُّ  أَْيضاً :و  نَْجالً. نََجلَه يَْنجلُه ، وقد الّشِ

أَي نَّزاً ،  «وكاَن َواِديها نَجالً يَْجِري»حِدْيث المِدينة :  ، وهو الماُء الُمْستَْنقع ؛ ومنه يَْخُرُج من األَْرِض ومن الَواِدي الذي النَّزُّ  أَْيضاً :و

أَي  «والبَعوِض  األَْنجالِ  ئَة ذاتُ البالُد الَوبِ »حِدْيث الَحاِرِث بِن َكْلدة : أَنَّه قاَل لعَُمر :  ومنه ؟أَْنجالٍ و نِجالٍ  وهو الماُء القَليُل ، ويُْجَمُع على

.  النُُّزوز والبَّقِ

 ، وهو الماُء يَْخُرُج ِمن األَْرِض. األَرُض : َكثَُر نَْجلُها اْستَْنَجلَتِ و

 الماُء السَّائُِل. : النَّْجلُ و

 ِمن األَرِض أَي يُْستَْخَرُج. يُْستَْنجل ما (3) النَّْجلُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ 

ّمِ : ة أَْسفََل ُصفَْينَةَ ب ، النُّْجلَ و  بالِحجاِز. الضَّ

 مع ُحْسٍن. العَْينِ  ِشقِّ  بالتَّحريِك : َسعَةُ  ، النََّجلُ و

ِم ، نُْجلٌ  ، ج أَْنَجلُ  ، كفََرَح ، فهو نَِجلَ   بالكسِر. نِجالٌ و بالضَّ

 في السَّابل ، وهو ِمْحمُل الطَّيَّانِْين إِلى البَنَّاء. نَقَّالو الَجْعِو ِلِطيِن اللّبَنِ  النََّجلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و
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ِء : واِسٌع َطويٌل قد َعال كلَّ شي أَْنَجلُ  : أَي واِسٌع َعريٌض. وليلٌ  أَْنَجلُ  ٍء ؛ يقاُل : َمزادٌ ِمن كّلِ شي : الواِسُع العَِريُض الطَّويلُ  األَْنَجلُ و

 ه.وأَْلبَسَ 

لَهُ و  ؛ قاَل األَْعَشى : َولََدهُ  نجالً : أَبَوهُ  نَجَّ

َداُه بــــــــــــــــــــــــــه  َب والــــــــــــــــــــــــــِ  أَزمــــــــــــــــــــــــــان َأجنــــــــــــــــــــــــــَ

ال      م مــــــــــــــــا جنــــــــــــــــََ عــــــــــــــــح نــــــــــــــــِ الُه فــــــــــــــــَ (4)ِإذ جنــــــــــــــــََ
 

  
 :، قاَل الُمَخبَّل  ناِجلٌ  ، وذاكَ  َمْنُجولٌ  كما يسلُخ الناس اليوَم ، وهو اإِلهاَب : َشقَّهُ عن ُعْرقوبَْيه ثم َسلََخهُ  نََجلَ و

__________________ 
 وعجزه : 94( ديوانه ط بريوت ص 1)

 إذا جنلته رجلها حذف أعسراً 
 واملثبت كاللسان.

 ( التكملة.2)
 ( يف اللسان والتهذيب : ماٌء ُيستنجر.3)
 والتهذيب.« َأجنحََب َأايمُ »واللسان برواية :  171( ديوانه ط بريوت ص 4)
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ا و  جـــــــــــــاهنـــــــــــــَ وًا كـــــــــــــبّن عـــــــــــــِ م َرهـــــــــــــح تـــــــــــــُ حـــــــــــــح كـــــــــــــَ ـــــــــــــح  أَن

َخ      لــــــــح ض الســـــــــــــــــــــ  هح َمشـــــــــــــــــــــَ   إهــــــــاب َأوحســـــــــــــــــــــَ لــــــــُ (1)انجــــــــِ
 

  
ْبِرقان ، ولها حِديٌث َمْذكوٌر في موِضِعه. ْهو هنا ُخلَْيدة بْنت الّزِ  يْعنِي بالرَّ

 الذي يُْسلَخ ِمن ِرْجلَْيه إلى رأِْسه. الَمْنُجولُ و وقاَل اللّْحيانيُّ : الَمْرُجولُ 

 الذي يَُشّق ِمن ِرْجِله إلى َمْذبِحه ، والَمْرُجول الذي يَُشّق ِمن ِرْجِله ثم يُْقلَب إَهابه. الَمْنجولُ  وقاَل أَبو السََّمْيدع :

ً  نََجلَ و  فتََدْحَرَج. َضَربَه بُِمقَدَِّم ِرْجِلهِ  نَْجالً : يَْنجلُه فالنا

ْت. نََجلَتِ و  األَْرُض : اْخَضرَّ

ُهمْ  ، أَي َمنْ  نََجلوه النَّاسَ  نََجلَ  يقاُل : َمنْ و وه ؛ وقد َوَرَد هذا بعَْينِه في الحِدْيث وفَسَُّروه بقْوِلهم : َمْن عاَب الناَس عابُوه وَمْن سبَُّهم  شارَّ شارُّ

ف هذا الَحْرف فقيَل :الحشيش ، وق الِمْنَجل َسبُّوه وقََطع أَْعراَضهم بالشَّتْم كما يَْقطع نََحل فالٌن فالناً إذا سابَّه ، كما َسيَأْتي في  د ُصّحِ

 التْركيِب الذي يَِليه.

 .اإِلْنِجيل ؛ قيَل : ومنه اْشتِقاقُ  أَْظَهَرهُ  نَْجالً : يَْنجلُه ءَ الشَّي نََجلَ و

 .ناِجلٌ  وفََرسٌ  ناِجلٌ  ؛ يقاُل : فَْحلٌ  النَّْسلِ  ، أَي النَّْجلِ  : الَكريمُ  النَّاِجلُ و

ْرعُ  ذاُت أَْسنانٍ  كِمْنبٍَر : َحديَدةٌ  الِمْنَجلُ و  به أَي يُْرَمى به. فيُْنَجلُ  ؛ وقيَل : هو ما يُْقَضُب به العُوُد ِمن الشَّجرِ  يُْقَضُب بها الزَّ

ل ، ا يُْعتَمل به َمْكسور األوَّ  كانت فيه الهاُء أَو لم تُكْن ، واْستَعاَرهُ بعُض الشُّعراِء ألْسناِن اإِلبِِل ، فقاَل : قاَل ِسْيبََوْيه : هذا الضَّْرب ممَّ

ز عــــــــــــت  ــــــــــــَ نـ ــــــــــــَ ــــــــــــاُد تـ ت ــــــــــــقــــــــــــَ ــــــــــــكــــــــــــن إال  ال  إذا مل ي

هــــــــا     لــــــــُ نــــــــاجــــــــِ ب  مــــــــَ كــــــــالــــــــِ
ُ
تــــــــاد املــــــــ َر الــــــــقــــــــَ (2)َأصــــــــــــــــــــــح

 

  
ََّخَذ السُّيوفُ »وفي الحِدْيث :  راَعِة.، أَي يَتْر «َمناِجل ِمن أَْشراط السَّاَعة أَْن تُت  والطَّْعن الواِسُع الُجْرحِ  : الَمْنَجلُ و ُكون الِجهاَد ويَْشتَِغلُون بالّزِ

 إذا كاَن موسعٍ َخْرق الطَّْعنِة ، قاَل أَبو النَّْجِم : ِمْنَجل ِسنَان ؛ يقاُل : ِمن األَِسنَّةِ 

 (3) ِمنحَجرِسناهُنا مثر الُقداَم  
ْرُع الُمْلتَفُّ  الِمْنَجلُ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :و . الزَّ  الُمْزَدجُّ

ُجُل الكثيرُ  أَْيضاً :و  الَولَِد. أَي النَّْجلِ  الرَّ

 أَي يثيُرها ، وقد نََجلَها نَْجالً. الَكْمأَةَ بُخفِّهِ  يَْنُجلُ  البَعيُر الذي أَْيضاً :و

ْبيانِ شي أَْيضاً :و  ، هكذا في سائِِر النسخِ. ٌء تُْمَحى به أَْلواُح الّصِ

ْل ذِلَك. الِمْنَجلُ  والذي في الْمحَكِم والعُبَاِب : ْبياِن ؛ فتأَمَّ  الذي يَْمحو أَْلواَح الّصِ

 ، وَضبََطه نَْصر بَكْسِر الميِم ، وقاَل : هو اسُم واٍد ، قاَل الشَّْنفََرى : َكَمْقعٍَد : َجبَلٌ  ، َمْنَجلٌ و

ِن يــــــــــومــــــــــًا بــــــــــذاِت الــــــــــر سِّ َأو و  طــــــــــح رٍ بــــــــــَ جــــــــــَ نــــــــــح  مــــــــــَ

غــــــــوِّرَا      تــــــــَ ُ
َي املــــــــ غــــــــي الــــــــقــــــــاصــــــــــــــــــــــِ بــــــــح ــــــــَ َك نـ نــــــــالــــــــِ (4)هــــــــُ

 

  
 وليَس هذا الِمثاُل في َكالِم العََرِب. (5) األَْنِجيل ، وبه قََرأَ الَحَسُن قَْولَه تعالَى : وليَْحُكم أَْهل ويُْفتَحُ  بالَكْسِر كإِْكليٍل وإْخِريٍط ، اإِلْنِجيلُ و

اُج : ولقائٍِل أَْن يقوَل : هو اسٌم أَْعَجِميٌّ فال يُْنَكر أَْن يقََع بفتحِ الَهْمزةِ ألَنَّ كثيراً ِمن األَْمث جَّ لَِة العجميَّة تُخاِلُف األَْمثلَة العَربيَّةَ نَْحو قاَل الزَّ

ل على ِكتاب ، فمْن أَنََّث أَراَد الصَّحيفَةَ ، وَمْن َذكََّر أَراَد الِكتاَب ؛ وهو اسمُ  ويَُؤنَّثُ  َذكَّرُ آَجر وإْبراهيم وهابِْيَل وقَابِْيل ؛ يُ  عيَسى ،  هللِا الُمنَزَّ

؛ وفي ِروايٍَة : « همأَناِجيلُ  ُصدوُرهم»الحِدْيث في صفَِة الصَّحابَِة :  ، ومنه أَناِجيلٌ  ، والَجْمعُ  السَّالمو وعلى نبيِّنا أَْفَضل الصَّالة عليه

َعَربيٌّ ، وعلى األَخيِر قيَل : ُمْشتقٌّ  فقيَل : اسٌم ِعْبرانيٌّ ، وقيَل : ِسْريانيٌّ ، وقيَل : اإِلْنِجيل ؛ واْختُِلف في لَْفظِ  «في ُصدوِرهم أَناِجيلُهمو»

 وهو األَْصل ، النَّْجل ِمن
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 ( اللسان والتهذيب.3)
 «نبغي العاصر املتنورا ...... ويوم»( التكملة ويف معجم البلدان برواية : 4)
 .47( املائدة اآية 5)
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َرَجه ا وقيَر غرُي ذِلَك. جَنََله َء َأي َأ حَهرحته ا َأو ِمنح الشي جَنَلحت َأو ِمنح  َتخح  إذا اسح
. وقد أَْوَسَع الَكالم فيه الخفاجّي في شفاِء النَّْجل كلُّ ِكتاٍب َمْكتوٍب َوافِر السُّطوِر ، وهو إِْفِعيل ِمنْ  اإِلْنِجيلُ  وَحَكى َشِمٌر عن األْصَمِعّي :

 الغَليِل وَغْيره.

 تَناَزعوا. بَْينهم إذا تَنَاَجلوا قاَل أَبو َعْمرو :و

 اْستَبَاَن وَمَضى. اْنتَِجاالً إذا األَْمرُ  اْنتََجلَ و

 ، كأَميٍر : َضْرٌب ِمن ِدّقِ الَحْمِض. ِجيلُ النَّ و

 ْمِض أَْربع َشَجَرات فسائُِرهقاَل أَبو َحنيفَةَ : هو َخْير الَحْمض ُكلّه وأَْليَنُه على السَّائَِمِة ، وهذا عن األْعَراِب القدم وقالُوا : إذا أَخرج عن الحَ 

ْمث والغََضى والحاذُ والسَّلجِ ، قالوا  نَِجيل غل والغوالن والَهْرم والغذام والقالم والّطْحَماء. النَّجيل : فِمنوهي الرَّ  الخذراف والرَّ

 ، أَي ِمن وَرِق الَحْمِض. ما تََكسََّر من وَرقِهِ  : النَِّجيلُ  أَو

 بأخفافه وأَْنَشَد : نجلهو ِمن الَحْمِض ما قد َوِطئه المال النَِّجيلُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

ــــــــــــــــــــــ َك ملــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــح وَدي عــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــَ  اّلِن إّن قـ

ا      طـــــــــــَ بـــــــــــَ ذح َزمـــــــــــاِن  الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــرَ مـــــــــــا هـــــــــــَ (1)مـــــــــــُ
 

  
ا ابُن األَْعَرابّيِ فَزَعَم أنَّ   الَحْمض الذي يكوُن قَِريباً ِمن الماِء وليَس لهذا َوْجه ، وأَْنَشَد غيُره ألَبي خراش : النَِّجيلَ  وأَمَّ

ٍن  ــــــــــ   ــــــــــهــــــــــر آجــــــــــِ دي عــــــــــل ــــــــــح ا ابألَي جــــــــــِّ فــــــــــَ ــــــــــُ  يـ

ٌد و      بحســـــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــَ ٌ  ُمســـــــــــــــــــــــــح رحمـــــــــــَ يـــــــــــرُ لـــــــــــه عـــــــــــَ (2)جنـــــــــــَِ
 

  
تَْين. نُُجلٌ  ج  بضمَّ

 ، عن أَبي َحنيفَةَ. َدابَّتَهُ : أَْرَسلَها فيه أَْنَجلَ و

اِء بََدل الالِم أَْيضاً وهو  يَْنبُع الَمدينَِة ِمن أَو من أَْعراِض  ، على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم ، كُزبَْيٍر : ع بالَمدينَةِ  ، نَُجْيلٌ و ، ويُْرَوى بالرَّ

ْفراء ويَْنبُع.  عيُن ماٍء ونخيل بين الصَّ

 بيَن اليَماَمِة وَضِربَّةَ  (4) كُجَهْينَةَ : ماٌء بواِدي النَّشنَاِش  ، النَُجْيلَةُ و فيه َمزاِرٌع على السَّواني. (3)واألتم   قُْرَب الَمْسلَحِ كأَميٍر : قاعٌ  ، النَِّجيلُ و

ْين.  ، قالَهُ نَْصر وقد تقدََّم في الّشِ

 ِمن أَْصِل حائِِطِه. أَي النَّزِّ  النَّْجلِ  َصفَّى ماءَ  اْنتِجاالً : اْنتََجلَ و

 ، قاَل لَبيُد : : ع َمناِجلُ و

َو  إىل و  رَ جـــــــــــاَد َرهـــــــــــح نـــــــــــاجـــــــــــِ حح  مـــــــــــَ  فـــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــ 

ا      بـــــــــــــَ ه ُعصـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــاجـــــــــــــُ تح نـــــــــــــِ (5)راء أَمحســـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، قاَل : النَّْجلِ  : اْختِيارُ  االْنتِجالُ 

َتَجرمن َخريح فحٍر  انـحَتَجُلواو   (6) يـُنـح
 وأَْيضاً : إثاَرةُ أَْخفاِف اإلبِِل الَكْمأَةَ. : القَْطُع. النَّْجلُ و

 .النَّْجلِ  واِسعَةٌ بَيِّنَة نَْجالء وَطْعنَةٌ  : أَي األْصل والطَّْبع. النَّْجلِ  وهو َكريمُ 

 الَمَجّمِ : واِسعَتُه ، أَْنَشَد بُن األْعَرابّيِ : نَْجالء وبِئرٌ 

مح  لــــــــــــــَ رحقــــــــــــــيِّ الــــــــــــــعــــــــــــــَ رًا ِبشــــــــــــــــــــــــــــَ ئــــــــــــــح  إن هلــــــــــــــا بــــــــــــــِ

ِة      قـــــــــــ  الءَ واســـــــــــــــــــــــــعـــــــــــَة الشـــــــــــــــــــــــــ  مح  جنـــــــــــَح جـــــــــــَ
َ

(7)املـــــــــــ
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 .أَْنَجل . واألََسدُ نُْجلٌ  : واِسعَةٌ ، وعيونٌ  نَْجالء وعينٌ 

 النَّزَّ : اْستَْخَرَجه. اْستَْنَجلَ و

ال إذا   ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وهو الِمْطَرد ، قاَل َمْسعوُد بُن َوِكيع : ِمْنَجل كان حاِذقاً بالسَّْوِق :ويقاُل للَجمَّ

 ِمنحَجرِ قد َحش ها الل ير حِباٍد 
 أَي يُْسرُع بها. يَْنجلُها أَي ِمْطَرد

 : واِسعَةٌ َطويلَةٌ. نَْجالء ولَْيلةٌ 

__________________ 
 بدون نسبة. 12أليب حنيفة ص ( كتاب النبات 1)
 واللسان. 121/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ( يف معجم البلدان : واألمثح ابلثاء املثلثة.3)
 .«الّنّشاش»( يف معجم البلدان : 4)
 واملثبت كرواية اللسان ا وأ له ايقوت. فجاد رهواً إىل مداخر فالصحرة برواية : 22( ديوانه ط بريوت ص 5)
 اللسان بدون نسبة وصدره :( 6)

 فزوجوه ماجداً أعراقها
 ( اللسان بدون نسبة.7)
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 : واِسٌع ، قاَل جندُل يَِصُف السَّراَب : أَْنَجل وَصْحَصحانٌ 

حـــــــــــــــاِن  صـــــــــــــــــــــــــــــَ حح ه ابلصـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  رِ كـــــــــــــــبَن  اأَلجنـــــــــــــــحَ

ز ِ       خــــــــــــــــاٌم أَبايِدي غــــــــــــــــُ ٌن ســـــــــــــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــح (1)قــــــــــــــــُ
 

  
بِيُّ لَْوَحه إذا َمَحاه. أَْنَجلَ و  الصَّ

راَعِة. نَْجالً  األَْرضَ  نََجلَ و  : َشقَّها للّزِ

 ، كَسفينٍَة : قَريَةٌ ببَُحْيَرة ِمْصَر ، وقد َوَرْدتُها ، وهي على َغْربي النِّْيل. النَِّجيلَةُ و

 .النَِّجيل ِمن اإلبِِل : التي تَْرَعى النَّواِجلُ و

فَ  اغانيُّ ؛ وَصحَّ َدةِ ، فقاَل : بِْنتُ   بعُض أَْصحاِب الَحِدْيث في :قاَل الصَّ ٍل ، بفتحِ الخاِء الُمشدَّ  .ِمْنَجلٍ  َزْينََب بِْنت ُمنَخَّ

ْت. أَْنَجلَتِ و  األْرُض : اْخَضرَّ

 أَي َواِلَدْيه. ناِجلَْيه ، كِكتاِب : َمْوِضٌع بيَن الشاِم وَسَماَوة َكْلب. وِمن المجاِز : قبَّح هللاُ  نِجالٌ و

ِذي ِمَن اجْلِباِل بُ ُيواتً )، وقد أَنَّثها هللاُ ُسْبحانه فقاَل :  للذََّكِر واألُْنثَى ، يقاُل : ذُباُب العََسلِ  النَّْحلُ   :[نحل]  النَّْحلَ  ْن َذكَّر؛ فم (2) (َأِن اختَِّ

 .نَْحلةٍ  فألَنَّ لَْفَظه ُمذكَّر ، ومْن أَنَّثه فألَنَّه َجْمع

ي نَْحالً ألَنَّ هللاَ ،  اُج : جائٌِز أَْن يكوَن ُسّمِ جَّ  النّْحِليُّ  وإليه نُِسَب أَبو الَوليدِ  الناَس العََسَل الذي يْخُرج ِمن بُُطونِها ؛ نََحلَ  ، عزوجلوقاَل الزَّ

 واِحَدتُها بهاٍء. ، َذَكَره ابُن بَسَّام في الذَّخيَرةِ له َحكايَةً مع الُمْعتَمد بِن َعبَّاٍد ، قالَهُ الذَّهبيُّ ؛ األَديبُ 

حاحِ :  : الدَّْبر يَقَُع على الذََّكِر واأْلُْنثَى حتى تقوَل يَْعْسوب ، انتََهى. النَّْحلَةُ و النَّْحلُ  وفي الّصِ

َرد والُهْدْهد النَّْحلة قَتْل نََهى عن»في الحِدْيث : و  ؛ قاَل الحربيُّ : ألَنَّهنَّ ال يْؤِذيَن الناَس. «والنَّْملة والصُّ

وايَِة بالخاِء الُمْعجمِة ، ويُْرَوى بالحاِء الُمْهَملَِة ، يُريدُ  َمثََل الُمْؤِمِن َمثَُل النَّْخلةٍ »في َحِدْيث ابِن ُعَمَر : و العََسِل ،  نَْحلَةَ  ، الَمْشهوُر في الّرِ

ُهه عن األْقذاِر وطيُب أَْكِله ، وأَنَّه ال النَّْحل وَوْجهُ الُمشابََهِة بَْينهما ِحْذق  وفِْطنته وقِلَّة أََذاه وَحقاَرته وَمْنفَعَتُه وقُنوُعه وَسْعيُه في اللّْيِل وتنزُّ

آفات تَْقَطعه عن َعَمِله منها : الظلمةُ والغَْيُم والريُح والدخاُن والماُء والناُر ،  لنَّْحلل وطاَعتُه ألَِميِره ؛ وأَنَّ  نُُحولُهو يأْكُل ِمن كْسِب غيِرهِ 

 وناُر الَهَوى. وَكذِلَك الُمْؤمُن له آفَات تفتُّره عن َعَمِله : ُظْلمةُ الغَفلَِة وغيُم الشَّّكِ وريُح الِفتْنة ودخاُن الحراِم وماُء الّسعةِ 

وبالضِم ، العَطاُء بِال ِعَوٍض ،  ، هكذا في النسخِ ، وهو يَْقتِضي أَْن يكوَن بالفتحِ وليَس َكذِلَك ، فالصَّواُب : بِال ِعَوٍض العَطاُء  : النَّْحلُ و

.  .«أَْفَضل ِمن أَدٍب َحَسنٍ  نُْحلٍ  والٌد والداً ِمن نََحلَ  ما»في الَحِدْيث : و هكذا َضبََطه ابُن ِسْيَده واألْزَهِريُّ

 بالضِم : العَطيَّةُ والِهبةُ اْبتََداء ِمن غيِر ِعَوٍض وال اْستِْحقاٍق. النُّْحلُ  ثيِر :قاَل ابُن األ

ُء َعطاًء ِمن غيِر اْستِْحقاٍق على اإِليثاِر ، أَراَد يَصيُر الفي «نُْحالً  إذا بَلََغ بنُو أَبي العاِص ثالثِْين كان ماُل هللاِ »في َحِدْيث أَبي ُهَرْيَرةَ : و

 في َجميعِ أَْنواعِ العَطاِء. أَو عامٌّ  صيِص ،والتَّخْ 

 ، وهو أَْيضاً بالضِم كما في الُمْحكِم. الُمْعَطى (3) ءِ الشَّي : اسمُ  النّْحلُ و

ِة : النَّاِحلُ  ، بالفتحِ : النَّْحلُ و مَّ  ، قالَهُ الجْوَهِريُّ وأَْنَشَد لِذي الرُّ

نــــــــــــنــــــــــــا  يــــــــــــح ــــــــــــَ ي  َأ. وبـ ي اي مــــــــــــَ مــــــــــــِ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  أمل تـ

      َ لـــــــــح َن اجلـــــــــَ َدعـــــــــح ـــــــــَ هـــــــــاٍو ي الً مـــــــــَ ا  حنـــــــــَح ـــــــــاهلـــــــــُ ت (4)قـــــــــَ
 

  
البُخاِريُّ عن الُمَسيِّب بِن إسحاَق ، وعنه اْبنُه عبُد هللِا ، َماَت َسنَة  النَّْحِليُّ  بِن الَخليلِ  بُن َسْيفِ  (5) منها َمنيحُ  ِمن َسواِد بُخاَرى ة  :النْحلُ و

 .317 ، َذَكَره ابُن َماُكوال. قاَل الحافُِظ : وَرَوى عن اْبنِه َعْبد هللا اللّْيُث بُن علّيٍ األِدْيب ، وَماَت عبُد هللِا في َسنَة 264

__________________ 
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 .«يف مادة : غز »( اللسان 1)
 .68( سورة النحر اآية 2)
 ابلفتح عل  سيا  القاموس عطفاً عل  ما قبلها.« النحر»( ضبطت يف القاموس ابلضم ا وضبطنا 3)
 ( ديوانه واللسان.4)
 .128/  1واألصر كالتبصري « منيح بن يوسف بن سيف»( يف معجم البلدان : 5)
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يت نَِحيلو ناِحلٍ  َجْمُع ِهاللٍ  األَِهلَّةُ  : النَّْحلُ  ِمن المجاِز :و ا يَُكسَُّر على فَْعل.أَو هو اسٌم للَجْمعِ ألَنَّ فاِعالً ل ِلِدقَّتها ُسّمِ  يَس ممَّ

واُب. النُّْحلُ  وفي العُبَاِب : ويقاُل لألََهلّةِ   وَضبََطه بضِم النُّوِن وهو الصَّ

حاحِ :و ّمِ : َمْصَدرُ  ، النُّْحلُ  في الّصِ ل الذي نَقَْلناه عن الُمْحَكِم والتَّْهِذيِب ، فَضْبُطه  أَْعطاهُ  نَْحالً  نََحلَهُ يَْنحلُه بالضَّ وهذا بعَْينِه هو القَْوُل األوَّ

 أَّوالً بالفتحِ وثانِياً بالضِم تَْخِليٌط وسوُء تَْحريٍر ، فَتََدبَّر.

، ويقاُل : ِمن غيِر أَْن  أَْنَحلُها المْرأَةَ َمْهَرها عن طيِب نْفٍس ِمن غيِر ُمطالبَةٍ  نَحْلتُ  ؛ يقاُل : ، بالكسرِ  النِّْحلَةُ  َمْهُر المرأَةِ ، واالسمُ  : النُّْحلُ و

 ، بالكسِر. نِْحلَةً  تأُْخَذ ِعَوضاً ، يقاُل : أَْعطاها َمْهَرَها

حاحِ ؛ نََحْلتُها وقاَل أَبو َعْمرو : هي التَّْسميةُ أَْن تقولَ  داَق وتُبَيِّنه ، كما في الّصِ  نِْحلَة ، وهذه عن ابِن ُدَرْيٍد ، وِمثْلُ  ويَُضمُّ  كذا وكذا فتحدُّ الصَّ

 ِحْكَمةٌ وُحْكٌم. نُْحلو

فَِريضةً ؛ وقيَل :  اَل بعُضهم :؛ وقد اْختُِلف في تْفِسير هذا على أَْوُجٍه : فق (1) (َوآُتوا النِّساَء َصُدقاهِتِنَّ َِنَْلةً )وفي التَّْنزيِل العِزيِز : 

 ِديانةً.

 وقاَل ابُن عرفَةَ : أَي ِديناً وتََديُّناً ، وقيَل : أَراَد ِهبةً.

داَق ولم يَْجعَْل على الْمرأَةِ َشيئاً ِمن الغُْرم ، فتِْلكَ  عزوجلِمن هللِا ،  نِْحلة وقاَل بعُضهم : هي ِمن هللِا  نِْحلة ، لهنَّ أَي َجعََل على الرُجِل الصَّ

 للنِّساِء.

حاحِ ؛ وكذِلَك النُّْحاَلُن ، كما في العُبَاِب. كبُْشَرى : العَِطيَّةُ  ، النُّْحلَىو  ، كما في الّصِ

 ماًء : أَْعطاهُ. أَْنَحلَهُ و

هُ بشي إذا ماالً  الرُجُل َولََده أَْنَحلَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و ل ؛ أَْنَحلَه اًء ، وكأَنَّه تَْحريٌف ِمن، ولم أََر َمن َذَكَر م ٍء منهَخصَّ لَه ماالً ، فتأَمَّ  (2) كنَحَّ

هما : اسُم ذلك الُمْعَطى النُّْحلُ و نَْحالً ، وأَبى بعُضهم هذه. فيهما بهذا المعنى ، وهو الذي َضبََطه  النّْحلُ  ، وقد تقدَّمَ  والنُْحالُن ، بضّمِ

 ه هذا هنا يُؤيّد ما قلناه.المصنُِّف بالفتحِ ونَبَّهنا عليه ، وقَْولُ 

لَهُ و اْنتََحلَهو لَهو فالٌن ِشْعَر فالٍن ، أَو قَْوله ادَّعاه أَنَّه قائِلُه اْنتََحلَ  ، يقاُل : : ادَّعاهُ لنْفِسه وهو لغيِره تَنَحَّ : ادَّعاه وهو لغيِره : قاَل األْعَشى  تَنَحَّ

: 

َف أان و  ـــــــــــــــح ـــــــــــــــكـــــــــــــــي حـــــــــــــــاِد ف ـــــــــــــــِ ت ـــــــــــــــح وا  ان ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  ال

ارَاِف      يـــــــــــب كـــــــــــفـــــــــــَ  ذا  عـــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــِ
َ
َد امل عـــــــــــح ـــــــــــَ  بـ

  

ه و  ُر يف بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــح َدين الشـــــــــــــــــــــــــــــــِّ يـــــــــــــــــ   قــــــــــــــــــَ

  
مــــــــــــارا    راُت ا ــــــــــــِ د اأُلســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــ  ي ــــــــــــَ (3)كــــــــــــمــــــــــــا قـ

 

  
 وقاَل الفََرْزَدُق :

ُروداً  يـــــــــــــــًة شـــــــــــــــــــــــــــــَ ُت قـــــــــــــــافـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح  إذا مـــــــــــــــا قــــــــــــــــُ

هـــــــــــا     لـــــــــــَ حـــــــــــ  نـــــــــــَ ـــــــــــَ جـــــــــــاِن  تـ راِء الـــــــــــعـــــــــــِ (4)ابـــــــــــُن محـــــــــــَح
 

  
لَها ويُْرَوى :  ، بالخاِء ، أَي أََخَذ ِخياَرها ؛ وقاَل ابُن َهْرمة : تَنَحَّ

رِ مل و  حــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــَ ــــــــــــــهــــــــــــــا  أَتـ ــــــــــــــي  اأَلشــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــاَر ف

يــــــــــــــــاُد و      َدُح اجلــــــــــــــــِ زحيَن املــــــــــــــــِ جــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ (5)مل تـ
 

  
 مْذَهَب كذا وقَبيلَةَ كذا إِذا اْنتََسَب إليه. يَْنتَِحلُ  ويقاُل : فالنٌ 

 : مْعناهُ قد أَْلَزَمه نْفَسه وَجعَلَه كالِمْلك له ، وهي الِهبَةُ يُعَطاها اإلْنَساُن. فالٌن كذا وكذا اْنتََحلَ  وقاَل ثَْعلَب في قْوِلهم :

 قوالً ، قالَهُ غيُره وادَّعاه عليه. نََسبَه إليه نَْحالً إذا القوَل ، كَمنَعَه نََحلَهُ و
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كان بَُشيُر بُن أُبَْيِرق يقوُل الشعَر »َحِدْيث قَتَاَدةُ بن النُّعمان :  غيِره ؛ ومنه (6)الشاِعُر قصيدةً إذا نُِسبَْت إليه وهي ِمن قِيِل  نُِحلَ  ويقاُل :

 ْسبة بالباِطِل.وهي النِّ  النِّْحلة أَي يَْنُسبه إليه ِمن «بعُض العََربِ  يَْنَحلَهو ، وسلمعليههللاصلىويَْهجو به أَْصحاَب النبّيِ ، 

__________________ 
 .4( سورة النساء اآية 1)
( عل  هامش القاموس : هكذا يف النســخ بتشــديد ا اء ا من التنحير وهو الذي درج عليه عاصــم أفندي يف ترمجته ا وجعله الشــارح ثالثياً ا 2)

 هـ. حيث قا  : كنحله فيهما حناًل ا فلينظر ا ا
 وانظر اللسان ا واألو  يف التهذيب والصحاح. .فما أان أم ما انتحاد القوايف واألو  برواية : 84( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان والصحاح ا للفرزد  فيهما ا ويف األساس نسب جلرير.4)
 ( اللسان.5)
 واملثبت عن اللسان.« قبر»( يف األصر 6)
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ً  فالنٌ  نََحلَ  قاَل اللَّْيُث : يقاُل :و  يُسابَّه ، وأَْنَشَد لطرفَهَ : يَْنَحلُه فهو َسابَّه إذا فالنا

دَعح ذا و  رفـــــــــــــــَ وحاًل  احنـــــــــــــــحَ عـــــــــــــــمـــــــــــــــاَن قــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــنـــــــــــــــ 

ور      غـــــــــُ ـــــــــَ د َأو يـ جـــــــــِ نـــــــــح ـــــــــُ ـــــــــفـــــــــبحِس يـ ت ال حـــــــــح (1)كـــــــــنـــــــــَ
 

  
اغانيُّ أَْيضاً ، وكأَنَّ المصنَِّف تبع قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا باِطٌل وهو تَْصحيٌف لنََجَل فالٌن فالناً ، بالجيِم ، إذا قََطعَه بالِغْيبِة. وأَشاَر إليه الصَّ 

اغانّي وهو َغريٌب.  اللَّْيث فيَما قالَهُ ولم يْلتَِفت إلى قَْوِل األَْزَهِرّي والصَّ

اغانيُّ  ِجْسُمه ، كَمنََع وَعِلَم ونََصَر وَكُرَم ، نُحوالً  نََحلَ و ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على األُْولَى والثانِيَة ، وقاَل : الفَتْح أَْفَصح ، وأَْنَشَد الصَّ

اعي :  للرَّ

ٍة  عــــــــــــَ ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ ُن نـ اجــــــــــــِ ُه  ــــــــــــََ مــــــــــــَ ظــــــــــــُ َبّن َأعــــــــــــح كــــــــــــَ ــــــــــــَ  ف

واَل      دح أََردحَن حنـــــــــــــُُ قـــــــــــــَ َن فــــــــــــــَ ُدمـــــــــــــح وٌج قـــــــــــــَ (2)عـــــــــــــُ
 

  
ا َجْمع نَِحيل هو َجْمعُ  كرىج كس نَحيلٌ و ناِحلٌ  َذَهَب من َمَرٍض أَو َسفٍَر فهو لٌ  ، وأَمَّ ا  نَواِحل ِمن نساءٍ  ناِحلَةٌ  وهي كُركَّعٍ ، ناِحٍل فنَحَّ ، وأَمَّ

 قَْول أَبي ذَُؤْيب :

ه و  نـــــــــَ فـــــــــح نــــــــــَ تــــــــــَ اِت اكـــــــــح م الـــــــــعـــــــــامجـــــــــِ ظـــــــــح  كـــــــــنـــــــــُت كـــــــــعـــــــــَ

د        تــــــــــــَ هــــــــــــا حــــــــــــىت اســــــــــــــــــــــــــح رافــــــــــــِ اأَبطــــــــــــح وهلــــــــــــُ (3)حنــــــــــــُُ
 

  
 الَمْصدَر َمْوضَع االسِم.إنما أَراَد ناِحلَها ، فَوَضَع 

 : أَْهَزلَهُ. الَهمُّ  أَْنَحلَهُ و

 : َمْهزوٌل َدقيٌق. ناِحلٌ  َجَملٌ و

 .النواِحلُ  والَجْمعُ  َرقِيقٌ  أَي ناِحلٌ  َسيفٌ  ِمن المجاِز :و

 هي السُّيوُف التي ُرقَّت ُظباها ِمن كثَْرةِ االْستِْعماِل. النواِحلُ  وقيَل :

ةً بعَد أُْخَرى حتى يَِرقَّ ويرهَف  الناِحلُ  سَّيفُ وقاَل األَْزَهِريُّ : ال م اْنفَلَّ  (4)الذي فيه فُلُوٌل فيَُسنُّ مرَّ أَثَُر فُلُوله ، وذِلَك أَنَّه إذا ُضِرب فَصمَّ

ْقل حتى يَذهَب فُلُوله ، ومنه قَْول األْعَشى :  فيُْنِجي القَْيُن عليه بالَمداِوِس والصَّ

وِ  مـــــــــا ضـــــــــــــــــــــــَ  ا مـــــــــن طـــــــــُ ـــــــــوا هبـــــــــا َمضـــــــــــــــــــــــارهبـــــــــُ  َرب

ا و      ارِعــــــــــــِ رُ مــــــــــــن عــــــــــــَ ِّ هــــــــــــاِم الــــــــــــد  واحــــــــــــِ (5)نــــــــــــَ
 

  
 ، قاَل سبيُع بُن الَخِطيم التِّْيمّي : : فََرٌس لِكْنَدةَ  نَْحلَةُ و

ةأَرحابب  لــــــــــــــَ  والــــــــــــــقــــــــــــــريــــــــــــــرِت وســــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــٍم  حنــــــــــــــَح

بحلـــــــــــــــــــوفُ      َك آلـــــــــــــــــــٌف مـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــِ  إين هـــــــــــــــــــُ

  
 الَمْذُكور ، وهو القائُِل فيه : لُسبَْيعِ بِن الَخِطيمِ  أَْيضاً : فَرسٌ  نَْحلَةُ و

ــــــــــــقــــــــــــوُ   ةي ــــــــــــَ ل ــــــــــــه  حنــــــــــــَح ت ل ــــــــــــح ــــــــــــقــــــــــــل  َأودعــــــــــــين ف

ــــــــــــــب     ي رَاجــــــــــــــِ كــــــــــــــاٍر هــــــــــــــَ ــــــــــــــح  عــــــــــــــّو  عــــــــــــــلــــــــــــــي  أبَب

  
 على ثاَلثِة أَْمياٍل ، قالَهُ نَْصر. ة قُْرَب بَْعلَبَكَّ  : نَْحلَةُ و

 كما َسيَأْتِي. البََجليُّ صحابيٌّ ، أَو هو بالخاءِ  نَُحْيلَةَ  كُجَهْينَةَ : أَبوو

ُل أَصّح. اغانيُّ : قيَل واألَوَّ  قاَل الصَّ

ا أُِصْيب في غزاةٍ.  قْلُت : وهو قَْوُل عبِد الغنّيِ بِن سِعيٍد الحافِظ ، َرَوى عنه أَبو وائٍِل قَْولَه لمَّ

 وقاَل بعُضهم : ال ُصْحبَة له.

، َرَوى عنه أَبو وائٍِل ، وقيَل :  على إقَام الصَّالة ، وسلمعليههللاصلىبايَْعت َرُسوَل هللِا  جريِر بِن عبِد هللِا َحِدْيَث : قاَل المزيُّ : َرَوى عنو

 عن أَبي وائٍِل عن أَبي َجِميلَةَ عن َجريٍر ، وقيَل : عن أَبي وائٍِل عن َجريٍر نْفِسه.
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ُث ، َرَوى عن فرات بِن السَّائِب ، وعنه ُعَمُر بُن  النِّْحِليُّ  عامُر بُن َسيَّارٍ  أَبو محمدٍ  منهانِْحليُن ، كِغْسِليٍن : ة بَحلََب و ، بالكسِر ، المحّدِ

.  الُحَسْين الحلبيُّ

عاُء ما لغيِره كما تقدَّمَ  االْنتِحالُ  ، ومنه ، بالكسِر : الدَّْعَوى النِّْحلَةُ و عاُء ما ال أَْصل له ، أَو اّدِ  .وهو اّدِ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

كةً ، لُغَةٌ في النََّحلُ   .(6) النََّحل ، بالفتح ، وبه قََرأَ ابُن َوثَّاب : وأَْوَحى ربُّك إلى النَّْحلِ  ، محرَّ

َر أَْيضاً قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب السابُِق : نُُحولٍ  على الناِحلُ  ويُْجَمعُ   كشاِهٍد وُشُهوٍد ، وبه فّسِ

__________________ 
 ( مل أجده يف ديوانه ط بريوت ا والبيت يف اللسان والتكملة والتهذيب.1)
 انظر ختر ه فيه. 227( ديوانه ط بريوت ص 2)
 واللسان.« أبطرافه»برواية :  33/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ( يف التهذيب واللسان : ويذهب.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 .68( النحر اآية 6)
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َتَد   حىت   .حُنوهُلا اسح
 كأَنَّه جعَل كّل طائِفٍَة ِمن العَْظم ناِحالً ، ثم َجَمعَه على فُعُوٍل.

 االسُم. النُّْحلُ و ، بالضِم ، أَي ِدقَّة وُهَزال. نُْحلَة وفي َحِدْيث أُّم َمْعبَد : لم تَِعْبه

 في غيِر هذا الَمْوِضع إالَّ في العَِطيَّة. بالنُّْحلِ  قاَل القتيبيُّ : لم أَْسَمعْ 

ِة : نَْحالً قَتالُها. النَّْحل على الناِحلُ  : َرقِيٌق وقد يُْجَمعُ  ناِحلٌ  وحبلٌ  مَّ َر قَْوُل ِذي الرُّ  ، وقيَل : هو اسٌم للَجْمعِ ، وبه فّسِ

 : َدقَّ واْستَْقَوس. ناِحلٌ  وقمرٌ 

 كذا وكذا أَي يَِديُن به. يَْنتَِحل وهو

 أَي ما ِدينَُك. نِْحلَتُك ، بالكسِر : الفَِريَضةُ ؛ وقيَل : الِديانَةُ. ويقاُل : ما النِّْحلةو

الُ و  .َمْنحولٌ  الَمَرُض كأَْنَحلَه فهو نََحلَهو : العَسَّاُل. النَّحَّ

لَهُ و نَْخالً  نََخلَهُ يَْنُخلُه : [نخل] لو اْنتُِخل  ما ُصفَِّي ليُْعَزل لُبابُه فقد، وكلُّ  : َصفَّاهُ واْختَاَرهُ  اْنتََخلَهُ و تَنَخَّ  .تُنُّخِ

ْلتُهو َء : اْستَْقَصْيت أَْفَضلَه ،الشي اْنتََخْلتُ  ويقاُل :  تََخيَّرتُه. : تَنَخَّ

 : االْختِياُر لنْفِسك أَْفَضله ؛ قاَل الشاِعُر : االْنتِخالُ و : التَّْصِفية ، فالنَّْخل ، اْنتََخْلتو نََخْلت األَْدويَةَ لتَْستَْصفي أَْجوَدها قْلت : نخْلت وإذا

هــــــــــا ــــــــــُ ت ــــــــــح ل خــــــــــ  ــــــــــَ ن ــــــــــَ ــــــــــقــــــــــوٍم ومل َأكــــــــــنح  تـ حــــــــــًا ل دح  مــــــــــَ

ا َمضـــــــــــــــــــــــــَ       غـــــــــــريهـــــــــــُم فـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــَ رلـــــــــــِ خـــــــــــ  نـــــــــــَ (1)أَتــــــــــــَ
 

  
ّمِ : ما النُّخالَةُ و واُب : ما به منه (2) يُْنَخلُ  ، بالضَّ  منه. يُْنَخلُ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

 عن لُبابِه. نخالتَه ِلتَْعِزل بالُمْنُخل الدقيقَ  تَْنِخيلُك : النَّْخلُ و

ً  النُّخالَةُ و ا الُمْنُخلِ  ما بَقي في أَْيضاً :و غْربَلَتُه. الدَّقيِق : نَْخلُ و ؛ الدَّقيقِ  (3) عن نُِخلَ  ما أَْيضا  ، َحَكاه أَبو َحنيفَةَ ، قاَل : وكلُّ ما يُْنَخلُ  ممَّ

َد بها لَْسعَةُ العَْقَرِب :  النُّخالَةُ  إذا ُطبَختِ  ِمن الخواِص :و ، وهذا على السْلِب ؛ يَْنتَِخْل نُخالَةٌ  فما يَْبقى فلم نُِخلَ  بالماِء أَو ماِء الفُْجل وُضّمِ

 وحيا. أَْبَرأَت

مِّ  الُمْنُخلُ و ؛ ال نَِظير له إالَّ قْولهم ُمْنُصل وُمْنَصل ، وهو أََحُد ما َجاَء ِمن األََدواِت على ُمْفعل ، بالضِم.  به يُْنَخلُ  ْفتَُح خاُؤهُ : ماوتُ  ، بالضَّ

ا قْولُهم فيه ُمْنغُل فعَلَى البََدِل للُمضاَرَعِة.  وأَمَّ

، وهو اسُم جنٍس  كالنَّْخلِ  كأَميٍر ، وهكذا في العُبَاِب ، وظاِهُر َكالِمهما أَنَّه اْستُْعِمل ، (4) كالنَِّخيلِ  َمْعروٌف ، وهو َشَجُر التَّْمرِ  ، م النَّْخلُ و

 ً َح به في التَّْوشيح. يَُؤنَّثُ  لنَْخلٍ  كما يَأْتي له قَِريباً ، والَمْعروُف أَنَّه َجْمعٌ  لنَْخلةٍ  َجْمِعّي واْستُْعِمل َجْمعا  ر.ويَُذكَّ  كعَْبٍد وَعبِيٍد كما َصرَّ

 قاَل أَبو َحنيفَةَ : أَْهُل الِحجاِز يَُؤنِّثُونه.

رون ، قاَل الشاِعُر : (5) (َوالنَّْخُل ذاُت اْْلَْكمامِ )وفي التَّْنزيِل العَزيِز :   ؛ وأَْهُل نَْجٍد يَُذّكِ

 (6)من اأَلعحراض غري ُمنَـب ِ   كَنخحر
 تحِمُل كبَائَِس فيها الفَْوفَل أَْمثال التَّْمِر. (7)لَشَجِر النَّاَرِجيل  النْخلَ  ، واْستَعاَر أَبو َحنيفَةَ  نََخالت ، وثاَلثُ  نَِخيلٌ  ج نَْخلَةٌ  واِحَدتُه

ةُ يَِصُف َشَجَر الكاِذّي : هو  .النَّْخلَة ٍء ِمن ِحليتها ، وإنَّما يُريُد في كّلِ ذِلَك أَْنه يُْشبهفي كّلِ شي نَْخلة وقاَل مرَّ

__________________ 
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 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
َر منه»( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 2)  .«ما تـُُنخِّ
 .«من»( يف القاموس : 3)
 ( عل  هامش القاموس : واملولدون يستعملون النخر مبعىن الصفض ا كما قا  الصفدي :4)
ــــــــــــــــــ  غــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاءه و   رب صـــــــــــــــــــــــــــــــدي

 ابهلـــــــــــطـــــــــــرمـــــــــــن الـــــــــــقـــــــــــوم صـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــٌض دائـــــــــــم اهلـــــــــــطـــــــــــر     

  

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــه  ب املــــــــــــــــــــروءة إن  فــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــت ل

  
 َنـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــك اي بســــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــان فـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا بـــــــــــــال َنـــــــــــــر  

  

 .«نصرهـ  ا

 .11( الرمحن اآية 5)
 ( اللسان بدون نسبة.6)
شــاكله ا قوله : لشــجر النارجير حتمر اخل كذا خبطه كاللســان ا وهبامشــه نقاًل عن امكم : لشــجر النارجير وما »( هبامش املطبوعة املصــرية : 7)

 .«فقا  : اخربت أن شجرة الفوفر َنلة مثر َنلة النارجير حتمر كبائ  فيها الفوفر اخل ففي عبارة املؤلف كاللسان سقرت
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 لَْيلتُنا الثلَج أَو مطراً غير َجْود. انتََخلتْ  ؛ تقوُل : الثَّْلجِ والَوْدقِ  تَْنخيلُ  : النَّْخلُ و

َذاذَ  يَْنُخل والسَّحابُ   ، وهو مجاٌز. يَْنتَِخلُهو البَرَد والرَّ

 ، قالَهُ ابُن فاِرَس ، وبه فسَر قَْول الشاِعِر : النَّْخلِ  على صورةِ  َضْرٌب من الَحْليِ  : النَّْخلُ و

ٍص  ـــــــــــــُت هبـــــــــــــا قضـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــًا فـــــــــــــو  ِدعـــــــــــــح  رأَي

رعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة      خـــــــــــح ـــــــــــنـــــــــــ  روم  ال ـــــــــــكـــــــــــُ ض وال نـــــــــــَ ـــــــــــح (1)أَيـ
 

  
 قالُوا : والُكروُم القالئُِد.

عبِد الرحمن بن َسْهِل بِن َسْعٍد ، وقيَل : هو على ثالثَِة أَْمياٍل ، ِمن الَمدينَِة ؛ وقيَل : مْنهٌل  نَْخلُ  ، َغْربي َمْسجد األَْحزاِب ، وهو ع : النَّْخلُ و

 ُدْون الَمدينَِة.

 ، َرَوت عنها. كُجَهْينَةَ : َمْوالةٌ لعائَِشة ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنها ، نَُخْيلَةُ و

ً و الطَّبيعَةُ ؛ : لَةُ النَُّخيْ و  .نَخائِلٌ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : كَسفينٍَة في الَمْعنَيَْين ، والَجْمعُ  النَّصيَحةُ  أَْيضا

 ع بالباِديَِة. : نَُخْيلَةُ و

 لَخواِرجِ.وا ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه َمْقتَُل علّيٍ  قُْرَب الُكوفَة على سمت الشاِم وهو ع ، بالِعراقِ  أَْيضاً :و

اه بَْخَدٌج الشاِعر نَُخْيلَة ، أَو ألَنَّه كانْت له نَْخلَةٍ  ُكنَّي بذِلَك ألَنَّه ُوِلَد عْنَد جْذعِ  العُْكِليُّ  نَُخْيلَةَ  أَبوو  فقاَل يَْهجوه : النَُّخْيالت يَتَعهَّدها ، وَسمَّ

التُ القـــــــــــــ   يـــــــــــــح خـــــــــــــَ ذاً  الـــــــــــــنـــــــــــــ  نـــــــــــــَ ح نـــــــــــــاذًا  ـــــــــــــِ  حـــــــــــــِ

ــــــــــــا     ئ ــــــــــــِّ ل ــــــــــــِ الن ل ينِّ وشــــــــــــــــــــــــــَ ذا مــــــــــــِ قــــــــــــَ (2)م ِمشــــــــــــــــــــــــــح
 

  
وُكْنيته أَبو الُجنَْيد بُن حزِن بِن زائَِدةَ بِن لقيِط بِن هدِم بِن اثربي بِن ظالِم بِن مخاشِن  (3)، ويقاُل الحمانيُّ ، وهو اْسُمه  السَّْعِديُّ  نَُخْيلَةَ  أَبوو

ان بِن عبِد العُزى بِن كْعِب بِن سْعِد بِن زْيِد َمنَاة بِن تَميٍم ،  راِجزاِن. بِن حمَّ

ْهبِيُّ  نَُخْيلَةَ  أبوو لذي قْبلَه ؛، وقد تقدََّم االْختِالف فيه في التْركيِب ا البََجِليُّ  نَُخْيلَةَ  أَبوو له حِدْيٌث َرَواه ابُن َمْنده ِمن طريِق المسلم بن َحذْيفة  اللِّ

لُ و َصحابيَّاِن. ، لُ  كُمعَظٍَّم ، شاِعٌر ، ومنه ال أَْفعَلُه حتى يَُؤوبَ  بُن خليٍل اليْشكريُّ ، الُمنَخَّ ذي ال ، َمثٌَل للتأبيِد يُْضَرُب في الغائِِب ال الُمنَخَّ

 يُْرَجى إيابُه ، كما يقاُل : حتى يَُؤوَب القاِرظ العنَزّي ، واْسُمه عاِمُر بُن رهِم بِن هميٍم.

لُ  وقاَل األْصَمِعيُّ :  رُجٌل أُْرِسل في حاَجٍة فلم يَْرِجع ، فَصاَر َمثاَلً في كّلِ ما ال يُْرَجى. الُمنَخَّ

لُ و  الُهَذِلّيِ الشَّاِعرِ  بِن عاِديَة بِن َصْعَصعة بِن كْعِب بِن طابَِخة بِن لْحيان بِن ُهَذْيل (5)بِن ُعثْمان بِن ُحبَْيش  ُعَوْيِمرِ : لَقَُب ماِلِك بِن  (4) الُمتَنَّخِ

 الَمْشهور ، ُكْنيَته أَبو أَثيلَةَ.

 كُزبَْيٍر : ع بالشَّاِم. ، النَُّخْيلُ و

 على َخْمسة أَْمياٍل. نخل السَّالم ، فَْوق ، على ساِكنِها َعْيٌن قُْرَب المدينةِ  أَْيضاً :و

 َمْوِضعاِن آخراِن. أَْيضاً :و

ِس وأَثْبَِرةَ  النَِّخيلِ  ذُوو فَها هللاُ تعالَى. ، كأَميٍر : ع بين الُمغَمَّ  بالقُْرِب ِمن مكَّة ، شرَّ

 ُدَوْيَن َحْضَرَموت. ع باليمنِ  أَْيضاً :و

فَها هللاُ تعالَى نَْخلَةُ و اليمانِيَّة يََدَعاُن ، وهو واٍد به َمْسجد  نَْخلة ، ِمن بِالِد ُهَذْيل ويصبُّ في الشَّاِميَّة واليمانِيَّةُ واِدياِن على لَْيلٍَة ِمن مكةَ ، َشرَّ

ً و ، ُحنَْين يومَ  َهَواِزن َعْسَكرت وبه ، وسلمعليههللاصلىَرُسول هللِا ،  على بُْستاِن ابِن عاِمٍر ، وُمْجتَمع الَواِديَْين  (6)سبوحة  يصبُّ فيه أَْيضا

.  بَْطن مّرٍ

 الطَّائِِف ، واآلَخُر يأُْخذُ إلى ذاِت ِعْرق. (7): أََحُدهما باليَماَمة ويأُْخذُ إلى قَُرى  بالنَّْخلَتَْين وقاَل األَْزهِريُّ : في بِالِد العََرِب َواِديان يُْعرفان
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 ، وإيَّاه َعنَى امْرُؤ القيِس : نَْخلة َمْوِضٌع بيَن مكَّة والطَّائِف ، ويقاُل له بَْطنُ  نَْخلَةُ  منها :  أَُخرُ َخْمَسةُ َمواِضعَ و

ن  طـــــــــح ٌك بـــــــــَ لـــــــــةفـــــــــرِيـــــــــقـــــــــاِن مـــــــــنـــــــــهـــــــــم ســــــــــــــــــــــالـــــــــِ  َنـــــــــَح

ِب و      كــــــــــَ بــــــــــح َد كــــــــــَ ُر مــــــــــنــــــــــهــــــــــم جــــــــــازٌِع جنــــــــــَح (8)آخــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والصحاح بدون نسبة فيهما.1)
 اللسان.( 2)
 خنيش. 178( انظر يف اله وعامود نسبه املؤتلف ل مدي ص 3)
َتِخرُ »( يف القاموس : 4) ُنـح

رُ » وعل  هامشه عن إحد  نسخه :« وامل  .«واملتَـَنخِّ
 : خنبش. 178( يف املؤتلف ل مدي ص 5)
 ( سبوحة واٍد يصب ابليمامة ا زاده ايقوت.6)
 اللسان.واألصر ك« قرن الطائف»( يف التهذيب : 7)
 .«. وآخر منهم قاطضٌ .. منهم جازع»برواية :  65( ديوانه ط بريوت ص 8)
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 وأَْيضاً : واٍد باليََماَمة.

 .نَْخلَةٍ  ، ألنَّه ُوِلَد عْنَد ِجْذع ُُ السالمعليهمابُن َمْريََم ،  عيَسى الَمسيحُ  هو النَّْخلَةِ  ذُوو

 ِمن ِحْميََر. : بَْطٌن من ذي َكالعٍ  نَْخالنَ  بَنُوو

. تابِِعيٌّ  النَّْخِليُّ  ِعمراُن بُن َسعيدٍ و اد ، قالَهُ الذَّهبيُّ  ِمن أَْهل الُكوفة ، ثِقَةٌ َرَوى عن َسفينَةَ ، وعنه شرْيك وأَبو نَِعيم واْبنُه َحمَّ

َق ابُن َماُكوال بيَن ِعْمران بن َسعيٍد النَّْخل ّي وبين ِعْمران النَّْخلّي الذي َرَوى عن َسفينَةَ ، ونَقََل عن يَْحيَى بن معين أَنَّ قاَل الحافُِظ : فرَّ

اد هو َولَُد ِعْمران بِن عبدِ  اِوي عن َسفينَةَ هو ِعْمراُن بُن عبِد هللِا بِن كيسان ، قاَل : وهذا تَْحقيٌق باِلٌغ ، وَحمَّ  هللِا ، قاَل : وفي قَْوِل الذَّهبّي الرَّ

اد بن ِعْمران ال عن أَبيِه انتََهى.أَنَّه رَ   َوى عنه َشرْيك وأَبو نَِعيِم نََظٌر ، فإنَّ أَبا نَِعيم إنَّما َرَوى عن َحمَّ

َمَر ، وعنه شَرْيك يَْرِوي عن ابِن عُ قْلُت : وكأَنَّ الذَّهبيَّ تابٌع لَما في الثِّقات البِن َحبَّان ، فإنَّه قاَل فيه : ِعْمراُن النَّْخليُّ ِمن أَْهِل الُكوفَة 

ل. اد بن ِعْمران ، فتأَمَّ  النّخعّي واْبنُه َحمَّ

 وإْبراهيُم بُن محمٍد النَّْخِليُّ له تاريٌخ. قاَل الذَّهبيُّ :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْدر أَي ناصٌح. ناِخلُ  رُجلٌ   الصَّ

أَي النِّيَّات « القُلوبِ  (1) نخائلَ  ال يقبُل هللاُ إالَّ »عولٍَة كماٍء دافٍِق. وفي الَحِدْيث : خاِلَصةٌ ، فاِعلَةٌ بمْعنَى َمفْ  َمْنخولَةٌ  ونَصيَحةٌ ناِخلَةٌ أَي

 الخاِلَصة.

 له النَّصيَحةُ إذا أَْخلَْصتها ، وهو مجاٌز. نََخْلتُ  يقاُل :

ذاَذ ِمثْل اْنتََخلَ و  .نخلَ  السَّحاُب الرَّ

 ي عن أَبي علّيٍ :: ُكْنيَة ، وأَْنَشَد ابُن جنِّ  نَْخلَةَ  وأَبو

بح َأاب  لـــــــــــــــُ لـــــــــــــــةأُطـــــــــــــــح وكـــــــــــــــا  َنـــــــــــــــَح نح أيحبـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــَ

ُزوكــــــــــا     عــــــــــح ــــــــــَ نح يـ نــــــــــا عــــــــــنــــــــــك مــــــــــَ  فــــــــــقــــــــــد ســــــــــــــــــــــــبَلــــــــــح

  
 قَْلبه. نخيلَة وبََذَل له (2)إلى أٍَب فكلُّهم يَْنِفيكا 

 نْفِسي أَي ِخْيرتي ، وهو مجاٌز. نخيلةُ و ِمن إْخواني نخيلتي وهو

ْفراء بيَن الَحَرَمْين. نُخالُ و  ، كغُراٍب : شْعٌب يصبُّ في الصَّ

 : َمْوِضٌع بالقُْرِب ِمن ُزبَْيد ؛ وَمْنهٌل َمْعروٌف بيَن ِمْصَر والعَقَبَة. النَّْخلُ و

 : َمْوِضٌع آَخُر ، قاَل : نَْخلٍ  وعينُ 

اح  رمــــــــــــــن املــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــرِّضــــــــــــــــــــــــــــات بــــــــــــــعــــــــــــــَ  َنــــــــــــــَح

ِديـــــــــــُر      هـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــِ بـــــــــــ  يـــــــــــاَض لـــــــــــَ (3)كـــــــــــَبن  بـــــــــــَ
 

  
الُ و  الدَّقيَق. يَْنخلُ  ، كَشدَّاٍد : َمنْ  النَّخَّ

 .400، بالضِم ، َحدََّث عن أَبي العَبَّاس الدَُّغولي ، َماَت في ُحدوِد َسنَة  النُّخاليُّ  وأَبو سِعيٍد َجْعفَُر بُن عبِد هللِا بِن محمِد الّسْرخسيُّ 

.وشيُخ مشايِخنا أَبو العَبَّاس أَْحمُد بُن محمِد النّْخِليُّ  يُّ   الشافِِعيُّ الَمّكِ

لُ  وكُمعَظَّم : لُ و بُن ُسبَْيعِ بِن زْيِد بِن جعونَةَ العَْنبريُّ ، الُمنَخَّ  بُن َمْسعود بِن عاِمِر بِن ربيعَةَ بِن َعْمرو اليَْشكريُّ ، شاِعَران. الُمنَخَّ

 ِمن موِضعٍ إلى آَخر ، كما في المْحَكِم. نَقَلَهُ  : نَْدالً  نََدلَهُ  : [ندل]

ً  بَكفِّهِ  منها الُخْبَز من السُّْفَرةِ والتَّمَر من الُجلَِّة : َغَرفَ  نََدلَ و  ُكتاَلً. َجْمعا



14836 

 

َر قَْوُل الشاِعِر يَِصُف َرْكباً يَْمدُح قوَم َداِرين بالجُ  تَناَولَهُ  إذا نََدلَه قيَل :و  وِد :باليََدْين َجِميعاً ، وبه فّسِ

م  يــــــــــــاهبــــــــــــُ فــــــــــــافــــــــــــًا عــــــــــــِ نــــــــــــا خــــــــــــِ هــــــــــــح ر ون ابلــــــــــــد   ميــــــــــــَُ

ن و      ُرجــــــــــح قــــــــــائــــــــــب (4)لــــــــــَح َر ا ــــــــــَ  مــــــــــن داريــــــــــن ِبــــــــــُح

  

ر  أُمــــــــــورِهـــــــــم   عــــــــــلــــــــــ  حــــــــــَا َأهلــــــــــح  الــــــــــنــــــــــاَس جــــــــــُ

  
الً    دح ـــــــــــَ ن ـــــــــــَ ـــــــــــُ  املـــــــــــاِ   فـ دح َ ُزَري ـــــــــــَ ـــــــــــب ن عـــــــــــال ـــــــــــ  ـــــــــــث  ال

  
__________________ 

 .«حنائر»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( اللسان.2)
 .«سدير»بد  « سدين»اللسان وفيه ( 3)
 .«قوله : ولرجن كذا خبطه كالصحاح واللسان ا ويرو  يف الشواهد : ويرجعن»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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حاحِ ، والبَْيتان لشاِعٍر  الثَّعالِب ، يُريُد السُّْرَعةَ ؛ والعََرُب تقوُل : أَْكَسُب ِمن ثَْعلَب نَْدلَ  يا ُزَرْيُق ، وهي قَبيلَةٌ ، اْنُدِلي يقوُل : ، كذا في الّصِ

 ِمن َهَمَدان.

ُغونها ويَعُوُدون ي : وقيَل إنَّه يَِصُف لُصوصاً يأْتون ِمن َداِرين فيَْسرقُون ويَْمألُوَن َحقائِبَهم ثم يفّرِ إلى َداِرين ، وقيَل : يَِصُف  وقاَل ابُن بَّرِ

اراً.  تُجَّ

حاحِ.، ك اْختَلََسهُ  : نََدلَهُ نَْدالً و  ما في الّصِ

 به ، كما في العُبَاِب. بَسْلِحِه : َرَمى نََدلَ و

 أَو شْبُههُ ِمن غيِر اْستِْعماٍل في العربيَِّة. : الَوَسخُ  النَّْدلُ و

 وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : وال يُْبنَى منه فِْعل.

 .(1)غِمرت  نَدالً : تَْنَدلُ  ، يَُده ، كفَِرحَ  نَِدلَتْ  وقاَل الَخِليُل :

 والذي يْغرُف باليََدْين َجِميعاً. َكِمْنبٍَر : الُمْختَِلسُ  : الِمنَدلَ و

ْلبُ  أَْيضاً :و . الذََّكُر الصُّ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

بمْعنَى الَوَسخِ ألنَّه يَِقي ِرْجل البِِسه ِمن الَوَسخِ ؛  النَّْدل ، وكذِلَك الَمْنقَُل ، قاَل ابُن األْعَرابّيِ : يَُجوز أَْن يكوَن ِمن كَمْقعٍَد : الُخفُّ  ، الَمْنَدلُ و

 بمْعنى التَّناُول ألنَّه يُتناَوُل ِللُّْبس. النَّْدل أو ِمن

 بأَْطراِف السَّاِحِل. د بالِهْندِ  : َمْنَدلٌ و

ل عمالة الُكفَّار كمقْلُت : وه ا حقَّقَه ابُن بطوطة ي َمدينَةُ مل جاده بَْينها وبيَن َشْمَطَرة ِمن َجزيَرةِ الجاَدةِ َمسافَةُ أحد وعْشِرْين يوماً ، وهي أَوَّ

 في ِرْحلَتِه.

ُد :و ْطبُ  العُودُ  الَمْنَدلُ  قاَل المبّرِ  ، وهو القاقلي ، قاَل ُكثَيِّر : أَو أَْجَوُده الرَّ

نــــــــــــــاً أبَ  وحهــــــــــــــِ ز ة مــــــــــــــَ َب مــــــــــــــن أَرحدان عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ي  طــــــــــــــح

َدتح و      قــــــــــِ َد قــــــــــد أُوح نــــــــــح َ
ِب انُرهــــــــــا  ابملــــــــــ (2)الــــــــــر طــــــــــح

 

  
 بياِء النِّْسبِة. كالَمْنَدِلّيِ 

ُر به ِمن غيِر أَن يَُخصَّ ببلٍد ، وأَْنَشَد للعَُجْير السَّلوى : اُء : هو ُعوُد الطيِب الذي يُتبخَّ  قاَل الفرَّ

تح اند  مبـــــــــــا ا  إذا مـــــــــــا َمشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــاهبـــــــــــِ ي ـــــــــــِ  يف ث

َذ  و      ي  الشـــــــــــــــــــــــــــ  َدِد  ذَكـــــــــــــِ نـــــــــــــح
َ

ري   املـــــــــــــ طـــــــــــــَ
ُ

(3)املـــــــــــــ
 

  
 يْعنِي العُود.

ٌب ، وقد أََشْرنا إليه آنِ   أَو هو َمْنسوٌب إلى البَلَِد. فاً ،قاَل األْزهِريُّ : وهو عْنِدي ُرباِعيٌّ ألنَّ الميَم أَْصِليَّة ال أَْدري أََعربيٌّ هو أَْم ُمعَرَّ

حاحِ :ونَصُّ   وهي ِمن بِالِد الِهْند. الَمْنَدل ِعْطر يُْنسُب إلى الَمْنَدليُّ و الّصِ

ي : الصَّواُب أَْن يقوَل. اسُم َعلٍَم لمْوِضعٍ بالِهْنِد يُْجلَُب منه العُوُد ، وكذِلَك قَماِر ، قاَل  َمْنَدلَ  ، ألنَّ  َمْنَدل ُعوٌد يُْنَسُب إلى الَمْنَدليُّ و قاَل ابُن بَّرِ

  هرَمةَ :ابنُ 

وا  ــــــــــــــُ ك ابن ــــــــــــــح ت ــــــــــــــَ َرقـ َب إذ طــــــــــــــَ ــــــــــــــركــــــــــــــح  كــــــــــــــَبن  ال

َد َ      نــــــــــــــح مــــــــــــــاِر  مبــــــــــــــَِ يَنح قــــــــــــــَ قــــــــــــــاِر عــــــــــــــَ (4)َأو بــــــــــــــِ
 

  
رت الَمْنَدل قاَل : وقد يَقَعُ   .الَمْنَدليَّ  ، وهو يُريدُ  بالَمْنَدل على العُوِد ، على إراَدةِ ياِء النَّسِب وَحْذفها َضُروَرة ، فيُقاُل : تَبَخَّ

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد : وأَْنَشَد : : َمِلٌك للعََربِ  َمْنَدلَةَ  ابنُ و
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ًة  المــــــــَ يــــــــكــــــــًا  ــــــــُ لــــــــِ ي مــــــــَ طــــــــِ ُت ال أُعــــــــح مــــــــح  فــــــــبَقحســــــــــــــــــــــَ

ُؤوَب ابـــــــــُن و      ـــــــــَ ًة حـــــــــىت يـ وقـــــــــَ هح ال ســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ َدل نـــــــــح (5)مـــــــــَ
 

  
يرافي ، أَو المِرى اء.قْلُت : هو لعَْمِرو بن ُجَوْيٍن ، فيَما َحَكى الّسِ  ِء القَْيِس فيَما َحَكى الفرَّ

تَْين : َخَدُم الدَّْعَوةِ  النُُّدلُ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. ، بضمَّ

وا  نَّهم يَْنقُلون الطَّعاَم إلى َمْن َحَضَر الدَّْعَوةَ.أل نُُدالً  قاَل األْزهِريُّ : ُسمُّ

__________________ 
 ( التكملة : إذا وسخت.1)
 ( اللسان.2)
 .«مند »( اللسان والصحاح والتهذيب ومعجم البلدان 3)
 اراً أبلف بعد الراء ا وقبله :قوله : كبن الركب اخل كذا يف اللسان ِبر القافية والذي يف ايقوت : قم»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

 أحـــــــــــــــب الـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــر إن خـــــــــــــــيـــــــــــــــا  ســــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــ  

 «إذا لـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا أمّل بـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــزارا    
  

 .«ابنوا»بد  « ابتوا»وفيهما 

 وصدره يف اللسان : 299/  2( اللسان والتكملة واجلمهرة 5)
 آليت ال أعطي مليكاً مقاديتو 
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الذي يَْستَْعملُه أَْهُل الدَّْعَوةِ ، ولهم في فَتِْحه ُطُرٌق َشتَّى َذَكَرها شيُخ مشايِخنا الشيُخ محمُد الكشناوي في بهجِة  المندل قْلُت : ومنه اْشتِقاقُ 

 اآلفاِق.

أَي مع كسِر  وتَثْليِث الدَّالِ  كِدْرَهم وَصْيقَل ، بكسِر النُّوِن وفتِحها النَّيَدلُ و ، نَقَلَها ابُن األْعَرابّيِ ؛ ، بكسِر النوِن والدَّاِل وتَُضمُّ الدَّالُ  النِّيِدالنُ و

بكسِر النُّوِن والدَّاِل  ، قاَل ابُن جنِّي : َهْمزتُه زاِئَدةٌ حدَّثَني بذِلَك أْبو علّيٍ ، وبفتحِ النُّوِن وضِم الدَّاِل ، والنِّئُدالُن َمْهموَزةً  النوِن وفتِحها ،

ي قاَل : والَهْمزةَ زائَِدةٌ وهي ثاِلُث ِزئْبٍر وِضئْبٍل ،  بكسِر النُّوِن وفتِحها وضِم الدَّالِ  َمْهموَزةً  النَّئُدلُ و أَْيضاً ، وتَُضمُّ الدَّالُ  ، وهذه عن ابِن بَّرِ

يْذكِر النَّْيَدالن بفتحِ النوِن  ، فهي ثالُث َعَشَرة لُغٍَة ولم ٌء مثْلُهُ أَو شي ، عن الفاِرِسّي ، الَكابُوسُ  كما تقدََّمِت اإلشاَرةُ إليه في الضاِد مع الالِم ،

 والداِل وبضِم الداِل أَْيضاً ، وقد اْقتََصَر عليهم الجْوَهِريُّ فَصاَر الَجِميُع َخْمَس َعَشَرةَ ، وأَْنَشَد ثَْعلَب :

رح  يـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــنـ ـــــــــــر ال ـــــــــــي ـــــــــــل ب ق ـــــــــــح ل ـــــــــــقـــــــــــَ رِجـــــــــــة ال فـــــــــــح ـــــــــــِ  ن

رح      يـــــــــح ُدالن ابلـــــــــلـــــــــ  يـــــــــح قـــــــــ  عـــــــــلـــــــــيـــــــــه الـــــــــنــــــــــ  لـــــــــح (1)يــــــــــُ
 

  
ة فيه أَْكثر ، والفتحِ  على تَْقِديِر ِمْفِعيل ، ، بالكسرِ  الِمْنديلُ و  النَّْدلِ  ، قيَل : ِمن الذي يُتََمسَُّح به : اسمُ  كِمْنبَرٍ  الِمْنَدلُ و وهو ناِدٌر واْستِْعمال العامَّ

ِمن أَثَِر الَوضوِء والطَّهوِر ،  تََمسَّحَ  أي تََمْنَدلَ و به تَنَدَّلَ  قدو ؛ الَمناِديلُ  ، والَجْمعُ  (2) التَّنادل الذي هو النَّْدلِ  الذي هو الَوَسُخ ، وقيَل : ِمن

 وَكذلَك تََمدََّل بغيِر النّوِن ، وقد ذُِكَر في مْوِضِعه.

 ، نَقَلَه عن أَبي ُعبَْيد. تََمْنَدْلت بالِمْنِديل قاَل الجْوَهِريُّ : وأَْنَكَر الِكسائيُّ 

 .قْلُت : وأَجاَزهُ ابُن األْعَرابّيِ 

 .ُمنَْوِدلٌ  فهو اْضَطَرَب ِكْبراً  الشيُخ : نَْوَدلَ و

اجُز : اْستَْرَختا إذا ُخْصيَتاهُ  نَْوَدلَتْ  في نواِدِر أَبي َزْيٍد : يقالُ و  ، يقاُل : َجاَء ُمنَْوِدالً ُخْصياه ؛ قاَل الرَّ

وحَدال  ـــــــــــــــَ ِه إذا مـــــــــــــــا نـ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ يـ  كـــــــــــــــَبن  ُخصـــــــــــــــــــــــــــــح

ال      رحجـــــــــــــــَ الن مـــــــــــــــِ مـــــــــــــــِ تـــــــــــــــاِن حتـــــــــــــــَح يـــــــــــــــ  فـــــــــــــــِ (3)أُثـــــــــــــــح
 

  
 وقاَل األْصَمِعيُّ : َمَشى الرُجُل ُمنَْوِدالً إذا َمَشى ُمْستَْرِخياً ، وأَْنَشَد :

رَِج  ُمنَـوحِد  و املشح ِ رِخح َياح  (4)اخُلصح
 ، وهما نَْوَدالن. : الثَّْديُ  النَّْوَدلُ و

 ، أَْنَشَد يَْعقوب في األَْلفاِظ : (5) رُجلٍ  : اسمُ  نَْوَدلُ و

يــــــــــــــــلــــــــــــــــُة  وحَد ٍ فــــــــــــــــازت حــــــــــــــــَ ٍن  نـــــــــــــــــَ د  كــــــــــــــــَ  مبــــــــــــــــُ

َو       ِر الشــــــــــــــــــــــ  بــــــــح د ٍن عــــــــَ ثــــــــَ ظــــــــام مــــــــُ ِص الــــــــعــــــــِ (6)َرخــــــــح
 

  
ي : ويقاُل : رُجلٌ   ، وأَْنَشَد هذا البَْيت ونَّصه : نَْوَدل وقاَل ابُن بَّرِ

وحَد فــــــــــــاَزتح حــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــُة  ض  نـــــــــــــَ قـــــــــــــَ نــــــــــــــح بـــــــــــــَ  هبــــــــــــَِ

ام     ـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِو ال  ... رِخـــــــــــــــــــــــــــــــــح
  

. ، كِزْبِرجٍ : األَْمُر الَجِسيمُ  النِّْيِدلُ و الخ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ي في حاِشيَتِه فقاَل : ، وِذْكُره هنا َوَهٌم للجوهِرّيِ « د ول»َمْوِضعُه  إِذا َساَل ، بَْطنُه اْنَدالَ و  وقد نَبَّه على ذِلَك ابُن بَّرِ

 فحقُّه أَْن يُْذَكَر في فَْصِل دول. َوْزنُه اْنفَعَل فنُونُه زائَِدةٌ ولْيَسْت أَِصليَّة ، اْنَدالَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الماَل : اْحتََملَهُ. اْنتََدلَ 

 منها. نََدلَها ، كِمْنبٍَر : الرُجُل يُْخرُج الدَّْلو ِمن البِئِْر ، وقد الِمْنَدلُ و
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َرأَُة الَوسَخُة ا ويُوَصُف به الرُجُر أَيحضاً  الن ُدو ُ و  ِضٍض ا  ا كَصُبوٍر : االمح ُبُض والل بـَُؤُة والَكلحَبُة ؛ وأَيحضاً اسُم َموح ا وكذِلَك الض 
َر قـَوحُ  الشاِعِر أَنحَشَده أَبو َزيحٍد :   وبكرِّ ذِلَك فسِّ

نــــــــا  ــــــــُ رِّ يضــــــــــــــــــــــرِب يــــــــرُت الــــــــطــــــــ  قــــــــِ نــــــــا وابَت ســــــــــــــــــــــَ تــــــــح  بــــــــِ

ُدو ِ عـــــــــــنـــــــــــد      ـــــــــــنـــــــــــ  ُح ِديـــــــــــراِس  ال بـــــــــــح ـــــــــــَ راان نـ (7)قـــــــــــِ
 

  
َض : هو يَُهْوِذلويقاُل للسقاِء إذا   ، األُْولَى بالذاِل والثانيةُ بالداِل. يُنَْوِدلو تََمخَّ

__________________ 
 ابلتاء.« تفرجة»( اللسان وفيه 1)
 ( اللسان : التناو .2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة.5)
 .«قوله : ميكدن ا كذا يف األصر وشرح القاموس بنون ا والذي يف امكم ابلالم»وهبامشه كتب مصححه : « خليلة»( اللسان وفيه 6)
 .«قوله : دبراس كذا خبطه والذي يف اللسان : درواس»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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 ْقِله.الذي تَْزَدِريه في ِخْلقتِه وعَ  : الَخسيُس من النَّاِس  النَّذيلُ و النَّْذلُ  : [نذل]

 الُمْحتَقَُر في جميعِ أَْحواِلِه. في الُمْحَكِم : هو الَخسيسُ و

ي : وشاِهدُ   قَْوُل الشاِعِر : النَّْذلِ  قاَل ابُن بَّرِ

وِد امـــــــــــرِ و  َرُف يف جـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــُ  ٍء جـــــــــــوُد خـــــــــــالـــــــــــه يـ

ُذ و      ــــــــــح ن ــــــــــَ اًل  يـ ذح ــــــــــَ ه ن ــــــــــِّ قــــــــــ  َأخــــــــــا أُم لــــــــــح ــــــــــَ (1)أن تـ
 

  
 قَْوُل أَبي خراٍش أَْنَشَده الجْوَهِريُّ : النَّذيلِ  وشاِهدُ 

قـــــــــــدِّم ِورحَدهـــــــــــا  يـــــــــــبـــــــــــًا وقـــــــــــد أَمحســـــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــُ نـــــــــــِ  مـــــــــــُ

طــــــــــــاع      وُز الــــــــــــقــــــــــــِ مــــــــــــُ ِدُر  ــــــــــــَح يــــــــــــح ِذيــــــــــــرُ أُفـــــــــــــَ (2)نــــــــــــَ
 

  
 ، بالكسِر. نِذالٌ و ، كأَُمراِء ، نُذالءُ و نُذولٌ و أَْنذالٌ  ج

 : َسفَُل َسفالَةً. نُذولَةً و نََذالَةً  ، كَكُرمَ  نَذُلَ  قدو

 ا يُْستدرُك عليه :* وممَّ 

ي عن أَبي حاتٍِم. نُذالٌ و نَِذيلٌ  رُجلٌ   ، كفَِريٍر وفُراٍر ، َحَكاه ابُن بَّرِ

. الناَرجيلُ  : [نرجل] اِء : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ  ، بفتحِ الرَّ

ةُ أَْهِل اليمِن ال يَْهمُزوَن. َجْوُز الِهْنِد ، واِحَدتُه بهاٍء ، وقد يُْهَمزُ  وهو  ، نَقَلَه اللَّْيُث ، قاَل : وعامَّ

ً نَميُد بُِمْرتَ  ِمثْل النَّْخلِة سواء إالَّ أَنَّها ال تكوُن َغْلباء َطوْيلَةٌ  (3) تَْخلَتَه وقاَل أَبو َحنيفَةَ : أَْخبَرني الَخبِير أَنَّ  ،  قيها حتى تُْدنِيَهُ من األرِض ِلينا

ى اإلْطراَق قد ذُِكَر في ، انتَهى ، ناَرِجيلَةً  ويكوُن في الِقْنِو الكريم منها ثاَلثونَ  قاَل : نِجِ  ، قالُوا : القافِ  َحْرف ولها لبٌَن يَُسمَّ وخاِصيَّة الزَّ

يداِن ، والطَِّريُّ باِهيٌّ جدًّا ةً باللَّبَِن ، وهناك شيكيَف اسْ  منها إْسهاُل الّدِ يْنبُُت في الّشعوِب والَجزائِر  الناَرِجيل ٌء على َهْيئَِة هذاتُْعِمل خاصَّ

رين ِمن األِطبَّ  بناَرِجيلِ  في البَْحِر يُْعرفُ  اء البَْحِر ، ذُِكَر له خواصٌّ كثيَرةٌ منها تَْخِليص الَمْفلُوج ، وتَْحريُك البَاء ؛ وقد رأَْيت لبعِض المتَأَّخِ

 فيه تأِْليفاً ُمْستقالً ، والِمثْقاُل منه بنْصِف ِدينار في ِمْصَر القاِهَرة ، َحَرَسها هللاُ تعالَى.

ِم : النُّزولُ  : [نزل] ِم ، بال نُُزوالً  ، كيَْضِرب ، يَْنِزل عليهم نََزلَ و بهم نََزلَ و نََزلَهم ، وهو في األَْصِل اْنحطاٌط ِمن ُعلّوٍ وقد الُحلولُ  ، بالضَّ ضَّ

 ، كَمْقعٍَد وَمْجِلٍس وهذه شاذَّةٌ أَْنَشَد ثَْعلَب : َمْنَزالً و ،

ك الـــــــــــــداَر  َرتـــــــــــــح اَأ َأنح ذَكـــــــــــــ  َزهلـــــــــــــُ نــــــــــــــح ُر  مـــــــــــــَ  مجـــــــــــــُح

رُ      جـــــــح ِدر ســــــــــــــــــَ حـــــــَ نــــح ِ مــــُ اح ُض الــــعــــَ َت فـــــــَدمــــح يـــــــح كــــَ  (4) ؟بــــَ
  

ْفع في قْوِله نُزولُ  أَن َذكَّْرتكأَ  أَراَد :  َصحيٌح ، وأَنَّث النزوَل حيَن أضافَهُ إلى ُمَؤنَّث. منزلُها ُجْمٍل إيَّاها ، الرَّ

ي : تْقديُره ذا البَْيت َمْفعوٌل ثاٍن بَذكَّرتك ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ ه النُّزولُ و ، بالنُّزولِ  ُجْمُل ، فَُجْمُل فاِعلٌ  نُزولَها أَْن َذكَّرتك الدارَ أَ  قاَل ابُن بَّرِ

. ألنَّه َمْصَدٌر ، الَمْنزل وقاَل : نصب  َحلَّ

اِغَب قاَل : ما َوَصَل ِمن المأِل األَْعلى  بِال َواِسَطٍة تَْعِديَته بعَلَى قاَل شْيُخنا : أَْطلَق المصنُِّف في هذه المادَّةِ وفيها فُُروٌق منها : أَنَّ الرَّ

 ْن كذِلَك تَْعِديَته بإلى الُمْختّص باالتِّصاِل أَْولَى ، ونَقَلَه الشَّهاب في العنايِة وبَسَّطه في أَثْناء آِل ِعْمران.الُمْختّص بالعُلُّوِ أَْولَى ، وما لم يكُ 

لَهُ تَْنزيالً و  واِحٍد. بمْعنًى اْستَْنَزلَهو ، كُمْجَمٍل ، ُمْنَزالً و أَْنَزلَهُ إْنزاالً و نَزَّ

ْلت بينَ قاَل ِسْيبََوْيه : أَبو َعْمرو يفُرُق   ولم يْذُكْر َوْجهَ الفَْرق. أَْنَزْلتو نَزَّ

ْلت قاَل أَبو الَحَسِن : ال فَْرق عْنِدي بَْينهما إالَّ صيغَة التَّْكثير في ل ؛ (5) تَْنِزيالً  الَمالئِكةَ  أَْنَزلو في قِراَءةِ ابِن َمْسعود نزَّ  .أَْنَزَل كنَزَّ

َق جماَعةٌ ِمن  ا  اإلْنِزالُ و تَْدريجيٌّ  التَّْنزيلُ  أَْرباِب التَّْحقيِق فقالُوا :قاَل شْيُخنا : وفرَّ َدفعيٌّ كما في أَْكثَر الَحواِشي الَكشَّافية والبَْيضاِويَّة ، ولمَّ

ْفعّي أَْيضاً ، وهو َمْبسوٌط في مواِضعٍ ِمن عنايَِة يكوُن في الدَّ  التَّْنزيلَ  في الدَّْفعّي َزَعَم أَقوام أَنَّ التَّْفرقَةَ أَْكثَرية وأَنَّ  التَّْنِزيلِ  َوَرَد اْستِْعمال

 القاِضي ، انتََهى.
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__________________ 
( اللســــان ا وهبامشــــه كتب مصــــححه : قوله : إن تلق  ا هكذا يف األصــــر ا والوجه إن تل  ا ابجلزم ا ولعله أشــــبه الفتحة فتولدت من ذلك 1)

 األلف.
 .«تذير»وعجزه يف الصحاح ا وابألصر واللسان  120/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  نصبها.3)
 يف البيت ويف الشرح.« ا إن ذكرتك»( اللسان والصحاح وفيهما 4)
 .25( الفرقان اآية 5)
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اغِب وغيِرِه : الفَْرق بينَ  يَْختص بالَمْوِضعِ  التَّْنِزيلَ  في َوْصف القُْرآن والَمالئَِكة أَنَّ  التَّْنزيلِ و زالِ اإلنْ  وقاَل المصنُِّف في البََصائِر تِْبعاً للرَّ

ةً بْعَد أُْخَرى ، (1)ُمتَفّرقاً ُمنَّجماً  إْنزاِله الذي يشيُر إلى فَِإذا )؛ وقَْوله تعالَى :  (2) (َلْو ال نُ ّزَِلْت ُسورَة  )عامٌّ وقْولُه تعالَى :  اإلْنزالُ و ومرَّ
ل (3) (أُْنزَِلْت ُسورَة  حُمَْكَمة   ٌء ِمن الحّثِ ٌء فشيشي ينزلَ  تَْنبِيهاً أَنَّ الُمنافِِقْين يَْقترُحون أَنْ  أَْنَزلَ  ، وفي الثاني : نُّزلَ  ، فإنَّما َذَكَر في األوَّ

ِإاّن )ه فلم يَْفعَلُوه ، فهم يَْقتَرُحون الَكثِيَر وال يَفُون منه بالقَِليِل ؛ وقَْولُه تعالَى : على الِقتَاِل ليَتََولّوه ، وإذا أُِمُروا بذِلَك َدْفعَةً واِحَدةً تَحاُشوا عن
َلِة اْلَقْدرِ  ُمنجماً  نََزلَ  ْنيا ، ثمَدْفعة واِحَدة إلى السَّماِء الدُّ  أُْنِزلَ  ُرِوي أَنَّ القُْرآن لَما التَّْنزيلِ  ُدْون اإِلْنزالِ  إنَّما َخصَّ لَْفظ (4) (أَنْ َزْلناُه يف لَي ْ

أَْسبابِه والِهَدايَة  بإْنَزالِ  ، وقد يكونُ  (5) (َوأَنْ َزْلنا ِمَن السَّماِء ماءً )ِء قد يكوُن بنْفِسه كقَْوله تعالَى : الشي إْنزالَ  ، ثم إنَّ  بَحَسِب الَمصاِلحِ 

 وشاِهدُ  (7) (أَنْ َزْلنا َعَلْيُكْم لِباساً يُواِري َسْوآِتُكمْ )؛ وقْوله تعالَى :  (6) (ِديد  َوأَنْ َزْلَنا احْلَِديَد ِفيِه ِبَْس  شَ )إليه ؛ ومنه قَْولُه تعالَى : 

 من َصياِصيهم. (8) اْستَْنزلُوهمو قَْولُه تعالَى : االْستِْنزالِ 

لَهو أَْنَزلَهو نزلَه ثم الذي في الُمْحَكم : أَنَّ  لَهتَ  بمْعنًى واِحٍد ، والمصنُِّف لم يْذُكرْ  تَنَزَّ ل. اْستَْنَزلَه وَذَكَر ِعَوَضه نَزَّ  ، فتأَمَّ

لَ و ، وقَْولُه  (9) (تَ نَ زَُّل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوحُ )، ومنه قَْولُه تعالَى :  نََزلَ  ، فهو ِمثْل أَْنَزلَ  ، وكأَنَّه َراَم به الفَْرق بَْينه وبينَ  في ُمْهلَةٍ  نََزلَ  : تَنَزَّ

 ؛ وقاَل الشاِعُر : (10) (َوما نَ تَ ن َزَُّل ِإاّل ِبَِْمِر رَبِّكَ )تعالَى : 

 (11)من جوِّ السماِء يصوُب  تـَنَـز  
تَيِن : النَُّزلُ و اجِ ، وبذِلَك فسَر قَْوله تعالَى :  الَمْنِزلُ  ، بضمَّ جَّ  .(12) (َأْعَتْدان َجَهنََّم ِلْلكاِفرِيَن نُ ُزالً )، عن الزَّ

ْيفِ ما ُهيِّى أَْيضاً : النُُّزلُ و حاحِ : َء للضَّ  .أَْنزالٌ  ج ، بالضِم ، كالنُّْزلِ  عليه ، نَِزلَ  ، وفي المْحَكِم إذا عليه يَْنِزلَ  أَن ، للنَِّزيلِ  ، وفي الّصِ

اُج : مْعنَى قَْولهم أَقَْمت لهم جَّ  نُْزلَ  اللُهمَّ إنِّي أَْسأَلُك» في الَحِدْيث :و عليه. يَْنِزلوا أَي أَقَْمت لهم ِغذاَءهم وما يصلُُح معه أَنْ  نُُزلَهم وقاَل الزَّ

 .«الشَُّهداء

َحِدْيث الدُّعاِء للَميِت :  ْيف وتَُضمُّ زايهُ ، يُريُد ما للشَُّهداء عْنَد هللِا ِمن األَْجِر والثَّواِب ؛ ومنهفي األَْصِل قَِرى الضَّ  النُُّزلُ  قاَل ابُن األثيِر :

 .«نُُزله وأَْكرم»

َر قَْولُه تعالَى : الّطعامُ  أَْيضاً : النُُّزلُ و ينِ ) والّرْزُق ، وبه فّسِ  .(13) (هذا نُ ُزهُلُْم يَ ْوَم الدِّ

 أَي ُمبَارٌك. نزيلٍ و نُُزلٍ  ، كأَميٍر ، وهذه عن ابِن األْعَرابي يقاُل : َطعاٌم ذُو كالنَّزيلِ  ذُو البََرَكةِ  أَي النُُّزلِ  َرَكةُ ، يقاُل : َطعاٌم ذُو: البَ  النُُّزلُ و

 والعَطاِء والبََركِة. (14)أَي َكثيُر النفل  نََزلٍ  رُجُل ذُو يقاُل : الفَْضُل والعَطاُء والبََركةُ. النُّزلُ  ِمن المجاِز :و

 بعُضهم على بعٍض ، يقاُل : ما َوَجْدنا عْنَدكم نُُزالً. النَّاِزلونَ  القَومُ  النُُّزلُ  قاَل األْخفَش :و

الُمْحَكِم ، واْقتََصَر ثَْعلَب على  كما في أَْنزالٌ  ، والَجْمعُ  ، بالضِم وبالتَّْحِريكِ  كالنُّْزلِ  وبركتُه ريعٍ ما يُْزَرُع وَزكاُؤه ونَماُؤه أَْيضاً : النُُّزلُ و

 التّْحريِك في الفَِصيحِ ، وقاَل لَبيٌد :

ر ابً و  ثـــــــــــًا جمـــــــــــَُ يـــــــــــح وا يف ا ـــــــــــرحب لـــــــــــَ َدمـــــــــــُ عـــــــــــح نح تــــــــــــَ  لـــــــــــَ

َز ٍ َذا و      ِة ابِذال  نـــــــــــــــــَ (15)عــــــــــــــــنــــــــــــــــَد الــــــــــــــــر زِيــــــــــــــــ 
 

  
__________________ 

 ( يف املفردات : إنزاله مفرقاً ومرًّة بعد أخر .1)
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 .20 مد اآية ( سورة 2)
 .20( سورة  مد اآية 3)
 .1( سورة القدر اآية 4)
 .18( املؤمنون اآية 5)
 .25( ا ديد اآية 6)
 .26( االعراف اآية 7)
قوله : واســــــتنزلوهم كذا خبطه وهو ســــــب  قلم إذ لي  لفة اآية هكذا وإلا هو مثا  ذكره يف األســــــاس ا ولفة »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 8)

 .26األحزاب اآية « (َوَأنْ َزَل الَِّذيَن ظاَهُروُهْم ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب ِمْن َصياِصيِهمْ )اآية : 
 .4( سورة القدر اآية 9)
 .64سورة مرمي اآية ( 10)
 ( األساس.11)
 .102( سورة الكهف اآية 12)
 .56( الواقعة اآية 13)
 ( اللسان : الفضر.14)
 واللسان والتهذيب.« .. ولن يعدموا»برواية :  121( ديوانه ط بريوت ص 15)
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 أَي َذا فَْضل وَعَطاء.

 ، نَزالً. ، كفَِرحَ  نَِزلَ  قدو

اغانيُّ عن بعِضهم. فيه َكثيراً  ْنَزلُ يُ  ، كَكِتٍف : نَِزلٌ  َمكانٌ و  ، نَقَلَه الصَّ

 قْلُت : َذَكَره اللَّْحيانيُّ في نواِدِره.

كما  الِ نَزَ  ، كما في الُمْحَكِم ، أَي تََداَعْوا تَناَزلوا الفَريقاِن عن إِبِِلهما إلى َخْيِلهما فَيَتََضاَربوا ؛ وقد يَْنِزلَ  أَنْ  ، في الحْربِ  ، بالكْسرِ  النِّزالُ و

 في األساِس.

 ، للواِحِد والجْمعِ والُمَؤنَِّث. اْنِزلْ  كقَطاِم أَي نََزاِل نََزالِ و

 ولهذا أَنَّثَه الشاِعُر بقْوِلِه. الُمناَزلَةِ  قاَل الجْوَهِريُّ : وهو َمْعدوٌل ِمن

َت إذا و  ُو الـــــــــــــــدِّرحِع أَنـــــــــــــــح م َحشــــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــح نـــــــــــــــِ  لـــــــــــــــَ

تح      يــــــــــــــــَ زا ِ ُدعــــــــــــــــِ ِر  نــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح (1)وجلُ  يف الــــــــــــــــذ 
 

  
ي : وهذا يدلُّ على أَنَّ  ي ذِلَك قَْول الشاِعِر أَْيضاً : النُّزولِ  ال بمْعنَى الُمناَزلةِ  بمْعنَى نََزالَ  قاَل ابُن بَّرِ  إلى األَرِض ، قاَل : ويقّوِ

راِدهــــــــــا و   لــــــــــقــــــــــد شــــــــــــــــــــــــهــــــــــدُت اخلــــــــــيــــــــــَر يــــــــــوَم طــــــــــِ

كـــــــــرِ      يـــــــــح وائـــــــــِم هـــــــــَ فـــــــــِة الـــــــــقـــــــــَ يـــــــــم َأوح  ـــــــــِ لـــــــــِ  بســـــــــــــــــــــــَ

  

وحا فـــــــــــــــَ  زا ِ َدعـــــــــــــــَ  انزِ ٍ فـــــــــــــــكـــــــــــــــنـــــــــــــــُت َأوَ   نـــــــــــــــَ

  
ه إذا مَل و    الَم أَركــــــــــــــــــبــــــــــــــــــُ زِ عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح  (2) ؟أَن

  
راِد فقاَل : وعالَم أَركبُه إذا لم  ؟األَْبطال عليه أُناِزل َوَصَف فََرَسه بُحْسن الّطِ

ِة : الَمْنِزلُ  ، وكذِلكَ  النُّزولِ  : َمْوِضعُ  الَمْنِزلَةُ و مَّ  ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لِذي الرُّ

جَيح أَ  زِلــــــــــــَ نــــــــــــح يٍّ ســـــــــــــــــــــــــالٌم عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــا  مــــــــــــَ  مــــــــــــَ

ضُ      َ َرواجــــــــــِ اح َوايت َمضـــــــــــــــــــــــَ ُن الــــــــــلــــــــــ  ِر اأَلزحمــــــــــُ  (3) ؟هــــــــــَ
  

تْبةُ وهي في األُموِر الَمْعنويِة كالَمَكانَِة ، الدََّرَجةُ  الَمْنِزلَةُ  ِمن المجاِز :و ا َجْمع ، أَي جَ  (4) وال تُْجَمعُ  والرُّ ْمع ُمَؤنّث ، باألَلِف والتاِء ، وأَمَّ

 التْكِسيِر فَوارٌد قالَهُ شْيُخنا.

 .الَمناِزلِ و الَمْنِزلِ  عْنَد األَميِر ، وهو َرفيعُ  َمْنِزلةٌ  وفي األَساِس : له

الَمكاِن ،  بَمْنِزلةِ   كما قالُوا َدَخْلت البيَت ، وذََهْبت الشاَم ألَنَّه، ولكنَّه حذفَ  الَمْنِزلةِ  الشَّغَاف أَي هو بتِْلك َمْنِزلة قاَل ِسْيبََوْيه : وقالوا هو منِّي

ِة. بمْنِزلةِ  وإْن لم يُكْن َمكاناً ، يْعنِي ِة التي أُْجِرْيت ُمْجرى غير الُمْختصَّ  الشَّغَاِف ، وهذا ِمن الظُّروِف المْختصَّ

اغانيُّ  أَْنزلَ  ، بالضِم ، ماُء الرُجِل ، وقد النُّزالَةُ  ؛ وخصَّ الجْوَهِريُّ فقاَل : الفَْحُل من الماءِ  يُْنِزلُ  كثُمامٍة : ما ، النُّزالَةُ و ، وأَْنَشَد الصَّ

 للبعيِث :

فـــــــــــٌة  يـــــــــــح ه وهـــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــقـــــــــــ  محـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــه أُمـــــــــــّ

ـــــــــــو مـــــــــــن      ـــــــــــي ـــــــــــجـــــــــــاَءتح ب ةف ـــــــــــَ زال ـــــــــــُ (5)أرِشـــــــــــا  ن
 

  
 ، كما في العُبَاِب. أَي أُسافِرُ  ِزلُ أَنْ  كِكتابٍة : السَّفَُر ، وما ِزْلتُ  ، النِّزالَةُ و

 الدَّهِر أَي َشدائُِدها. نَواِزلِ  ِمن : الشَّديدةُ  الناِزلَةُ  ِمن المجاِز :و

دَّةُ من َشدائِِد الدَّْهر الناِزلَةُ  وفي الُمْحَكِم :  به َمْكُروه. نزلَ  بالناِس ، نَْسأَل هللاَ العافِيَة. وقد تَْنزلُ  : الّشِ

ْرعِ  ، بالفتحِ ، أَي نَْزلَةٌ  أَْرضٌ و . زاِكيَةُ الزَّ  والَكإَلِ

ثٌ  بِن َمْسعود الَكْلبيُّ ، نَُزْيلِ  ُمضاِرُب بنُ و  يَْرِوي عن ُسلَْيمان ابن بْنِت شرحبيٍل وَواِلُده يَأْتي ِذْكُره قَِريباً. كُزبَْيٍر ، ُمَحّدِ

ْلُب  ، النَِّزلُ و  : تَِسيُل ِمن أَْدنَى َمَطٍر. نَِزلَةٌ  وأَْرضٌ  السَّريُع السَّْيلِ كَكتٍِف : الَمكاُن الصُّ
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 يُِسيلُه القَليُل الَهيُِّن ِمن الماِء. نَِزلٌ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ : وادٍ 

يِّقةُ منها النَِّزلُ  إذا كان َمجاالً َمْرتاًء وقيَل : نَِزلٌ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : َمكانٌ   .ِمن األَْوديِة الضَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان.2)
 ( ديوانه واللسان والصحاح.3)
 ا نصر.هـ  ( عل  هامش القاموس : فيه  مر ا وماذا يقو  يف مناز  إاّل أن يقا  مجض منز  بدون هاء ا ا4)
 ( عجزه يف اللسان والتهذيب ا ويروي : مرِشا.5)
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. مكاٌن   بالَكْسِر. نَزلَ  إذا كانت تَِسيل ِمن أَْدنَى َمَطٍر لَصالبَتِها ، وقد النَّزالَة بيِّنُ  نَِزلٌ  (1)وقاَل الَجْوَهِريُّ

 على اْستِقاَمِة أَْحواِلِهم. أَي على نَِزالتِهم ، بكسِر الزاي وفتِحها (2) تَرْكُت القومَ  يقاُل :و بالتَّحريِك : الَمَطُر. ، النََّزلُ و

 .َمناِزلهم ونَقََل الَجْوَهِريُّ عن ابِن األَْعَرابّيِ : َوَجْدُت القوَم على نِزالتِهم أَي

اُء : على اْستِقاَمتِهم ِمثْل َسِكناتِهم ؛ زاَد ابُن ِسْيَده : ال يكوُن إالَّ في ُحْسن الحاِل.  وقاَل الفرَّ

ها  رٌ بُن فُْرعاَن : شاعِ  َمناِزلُ و  قد َعقَّ أَباهُ فقاَل فيه : َمناِزلُ  ، وكان (3)، هو بفتحِ الميِم كما يَْقتَِضيه إْطالقُه ، ومنهم َمْن َضبََطه بضّمِ

ــــــــــــــا  ــــــــــــــين وب ــــــــــــــي ٌم ب َزتح َرحــــــــــــــِ ــــــــــــــازِ جــــــــــــــَ ن  مــــــــــــــُ

هح      بـــــــُ َب طـــــــالــــــِ لـــــــح ربُ الــــــكــــــَ خــــــح تــــــَ زاًء كــــــمـــــــا َيســــــــــــــــــــح (4)جــــــَ
 

  
 فعَقَّ ُمنَاِزالً ابنُه َخِليج فقاَل فيه :

ين  ــــــــــــٌج وعــــــــــــقــــــــــــ  ي ــــــــــــِ ل يِن مــــــــــــاد خــــــــــــَ مــــــــــــَ ــــــــــــ  ل ظــــــــــــَ ــــــــــــَ  ت

ظــــــــامــــــــي      جِيِّ عــــــــِ (5)عــــــــلــــــــ  حــــــــا كــــــــانــــــــت كــــــــا ــــــــِ
 

  
 ، كما يقاُل : َوافَى إذا َحجَّ ، وهو مجاٌز ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لعاِمِر بن الطُّفَْيل : القَْوُم : أَتَْوا ِمنًى نََزلَ  ِمن المجاِز :و

هح َألــــــــــــــــــــــاُء أُم غــــــــــــــــــــــرُي  َأانزلــــــــــــــــــــــةٌ   انزِلــــــــــــــــــــــَ

هح أَ      لــــــــَ ت فــــــــاعــــــــِ َم مــــــــا أَنــــــــح (6)بــــــــيــــــــين لــــــــنــــــــا اي َأســــــــــــــــــــــح
 

  

ِزدفــــــــــــــإنح  نــــــــــــــح ــــــــــــــَ زِ  تـ ــــــــــــــح اً  أَن وحلــــــــــــــِ  وال آِت مــــــــــــــَ

  
هح و    لـــــــــَ ٌر وابهـــــــــِ ِض جســـــــــــــــــــــــح يـــــــــح ت لـــــــــلـــــــــبــــــــــَ لـــــــــَ  لـــــــــو َرحـــــــــَ

  
 ، كأَميٍر : كاِمٌل. نَِزيلٌ  ثَْوبٌ و

َكامُ  : ِمثُْل : النَّْزلَةُ و ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب كعُنَِي كما هو َمْضبوٌط في  كعَِلم الرُجُل ، نَِزلَ  وقد .نُْزلَةٌ  تعرُض عن بَرٍد ، يقاُل : به الزُّ

حاحِ والعُبَاِب.  الّصِ

ةُ من  :النَّْزلَةُ و ة أُْخَرى. (7) (َوَلَقْد رَآُه نَ ْزَلًة ُأْخرى)، ومنه قْولُه تعالَى :  النُّزولِ  الَمرَّ  ؛ قالُوا : َمرَّ

ْيفُ  النَِّزيلُ و  ، قاَل الشاِعُر : : الضَّ

ـــــــــــرُ  زِي ـــــــــــَ ـــــــــــاً  ن قـــــــــــوق هـــــــــــم حـــــــــــُ ـــــــــــقـــــــــــوِم َأعـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــُ  ال

زِيـــــــــــــــــــرِ حـــــــــــــــــــَ   ِ  يف حـــــــــــــــــــَ ِّ و      (8)الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ 
 

  
ُث. نَُزْيلُ  كُزبَْيرٍ و  بُن َمْسعوٍد الَكْلبيُّ المحّدِ

 ، وعنه اْبنُه ُمضاِرب ، قالَهُ الحافُِظ. (10)ُمضاِرب السَّابُِق ِذْكُره َرَوى عن بَِقيَّة وابن َسابُور  (9)قْلَت : وهو ولُد 

ء إذا َوقََع في قْرطاٍس يَِسيُر شي نَِزلٌ  : َخطٌّ  (11)وَضبََطه الجْوَهِرّي كَكِتٍف وفي األساِس  نَِزلٌ  ، يقاُل : َخطٌّ  ، بالكسر : الُمْجتَِمعُ  النِّْزلُ و

 َكثِير ، وهو مجاٌز.

ِم : الَمنِيُّ  ، النُّْزلُ و  كالنزالِة. بالضَّ

 ، وأَْنَشَد لو رد العنبرى : كَمْجِلٍس : بَنَاُت نَْعٍش  الَمْنِزلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

رَارِي   إيّنِ عـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــ  َأوحينَ واجنـــــــــــــــــــــــــــــِح

حـــــــــــــارِيو      هـــــــــــــوَ  يف الصـــــــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــــح
َ

ِذَي املـــــــــــــ  َأخـــــــــــــح

  

َنحزِ ِ َأُ م  
 (12)والد رارِي  ابمل

 وقيَل : أَراَد الثُّريَّا.
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ْوا قدو كالَمْنِزلَةِ  الَمْنَهُل والدارُ  الَمْنِزلُ  قاَل الجْوَهِريُّ :و بِّيُّ النَّْيسابُوِريُّ َسِمَع  َمناِزل منهم : عبُد هللِا بُن محمِد بنِ  كَمساِجدَ  َمناِزلَ  َسمَّ الضَّ

 .331َسنَة السري بن ُخَزْيمة ، َماَت 

از َسِمَع أَبا إسحاَق البَْرمّكّي وأََخواه عبُد الَمِلِك وعليُّ ، َمنَاِزل بُن عبِد الواِحِد بِن الَحَسِن بنِ  (13)وأَبو غاِلٍب محمُد   القَزَّ

__________________ 
 .«بّا النزالة إذا كانت اخلقوله : مكان اخل عبارة اجلوهري : أرض نزلة ومكان نز  »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«وتركتـُُهم عل  نزالهتم»( يف القاموس : 2)
 ( كما يف اللسان ا ويف التكملة : وقد لوا مناز  ومناز  بفتح امليم وضمها.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 والصحاح والتهذيب. 417/  5واألو  يف اللسان واملقايي   104( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .13اآية ( النجم 7)
 والصحاح واألساس. 417/  5( اللسان واملقايي  8)
 ( كذا ا وهو خطب ا الصواب : والد ا وسيبيت قريباً ما يؤكده.9)
 ابن شابور. 80/  1( يف التبصري 10)
 اب اء املهملة.« حرت»( عن األساس ا وابألصر 11)
 ( التكملة.12)
 أمحد. 1247/  4( يف التبصري 13)
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تان ا وابـحُنه أَبو َمنحصــــــوٍر عبُد الر محن بُن  َارســــــح
ي امل ِن َرَو  عنه قاضــــــِ َأيب َحد َث عنهما ابُن َطرَبحَزذ ا وَعّمه  مد بن اَ ســــــَ

َباَر  
ُ
ر ِ  َحد َث ا وَحِفيُده ُعثحماُن بُن امل عاَدات َنصــــــــــح بِن َأيب  (1)غاِلٍب رَاِوي لرِيَخ بـَغحداد عن اخَلِطيب وَوَلده أَبو الســــــــــ 

 الس عاَدات عن أَبيِه ا وابـحُنه عبُد الر محن عن َجدِّه َأيب الس عاَدات.
از عن أَبي الُحَسْين بِن النقور ، واْبنُه َرْضوان َحدََّث. َمناِزل وأَبو الَمكاِرم أَْحمُد بُن عبِد الباقي بِن الَحَسن بنِ   القَزَّ

از حَ  الموِصِليُّ الحدَّاد عن أَبي القاِسِم بن بْشَران ، والُحَسْيُن بُن محمِد  َمناِزل دََّث ، ومحمُد بُن الَحَسِن بنِ وكذا إْسماعيُل بُن أَبي غاِلٍب القَزَّ

حمن بِن َمْنده. َمناِزل بِن أَْحمَد بِن محمِد بِن إسحاَق بِن محمِد بنِ   القاينّي من شيوخِ عبِد الرَّ

اُس بنُ  ُمساِعدٍ  ِمثْل ُمناِزلُ و  شاِعُر. ُمناِزل  عبِد هللا بِن َحيَّان بنِ منهم : َجوَّ

الُ و الُ  منهم َشدَّادٍ  ِمثْل نَزَّ بُن سْبَرة الِهالليُّ ، قيَل له رؤية ، َرَوى عن أَبي بْكٍر وابِن َمْسعود ، وعنه الشَّْعبيٌّ وعبُد الَمِلِك بُن َمْيَسَرة  النَّزَّ

 ثِقَةٌ.

الُ و ار عن أَبي ُعثْمان  النَّزَّ ةُ بُن خاِلٍد ، ُوثَِّق.بُن َعمَّ  النَّْهِدّي ، وعنه قرَّ

 وقد تقدََّم. ُزبَْيرٍ  ِمثْلُ  نَُزْيلٌ و

 وهو ِميقاُت أَْهِل نَْجٍد. قُْرَب الطَّائِفِ  في َجبَلٍ  : ة الَمناِزلِ  قَْرنُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

حاحِ. التَّْنزيلُ   : التَّْرتيُب ، كما في الّصِ

 : هو التَّْقريُب للفَْهم بنَْحو تَْفِصيل وتَْرَجَمة.وقاَل الحراليُّ 

ُكوِك. وكذا النّزولُ  عن األَْمِر : إذا تََرَكه كأَنَّه كان ُمْستولياً عليه ُمْستَْعِلياً ، وهو مجاٌز ؛ ومنه نََزلَ و له  نََزلَ  عن الوظائِِف عْنَد أَْرباِب الصُّ

الُ و لي عن هذه األَْبيات. اْنِزل عن اْمرأتِه ، ويقاُل :  «َربِّي في كذا وكذا ناَزْلت»في الَحِدْيث : و .الُمناَزلَةُ  أَو النُُّزولِ  ، كَشدَّاٍد : الَكثيرُ  النَّزَّ

ة ، وهو ُمفَاَعلة ِمن ةً بْعَد َمرَّ  في الحْرِب. النِّزالِ  عن األَمِر ، أَو ِمن النُّزولِ  أَي َراَجْعته وَسأَْلته َمرَّ

 ، عن ِسْيبََوْيه ، وأَْنَشَد ثَْعلَب : ناِزلٌ  : نَِزيلٌ  ورُجلٌ 

ـــــــــــــال  ي لـــــــــــــِ زِزح عـــــــــــــلـــــــــــــي  أَبنح تـــــــــــــكـــــــــــــوَن عـــــــــــــَ  َأعـــــــــــــح

زِيـــــــــال      قـــــــــام نـــــــــَ  !(2)َأو َأن يـــــــــكـــــــــوَن بـــــــــك الســـــــــــــــــــــــ 
  

 أَي ناِزالً.

 ْحمر :ِمن أَْسماء ِمنَى ، َذَكَره ابُن ِهَشام اللّخمّي في شْرحِ مْقصوَرةِ ابِن ُدَرْيٍد وهو عْنِدي ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ البِن أَ  الَمناِزلو

ا  ا َألين َأهنـــــــــــــــــ  ُت ملـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــــزلـــــــــــــــــتح وافـ

نـــــــــــاز َ ِإن      
َ

ا  املـــــــــــ بـــــــــــَ جـــــــــــَ ض الـــــــــــعـــــــــــَ مـــــــــــَ (3)ممـــــــــــا  ـــــــــــَ
 

  
اغانيُّ في تْفِسيِره : أَي   ِمنَى تَْجَمع كّل َضْرٍب ِمن الناِس وكّل َعَجب. َمناِزلَ  أَتَت ِمنَى إنَّ وقاَل الصَّ

 ، بالفتحِ : واسٌع بَِعيٌد ، وأَْنَشَد : نَْزلٌ  وقاَل أَبو َعْمرو : َمكانٌ 

ِر و  قـــــــــــح ـــــــــــ  قـــــــــــاُ  الـــــــــــنـ َد  مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا انـــــــــــتـــــــــــِ  ِإنح هـــــــــــَ

نـــــــــــــااي      اِ  الـــــــــــــثـــــــــــــ  حـــــــــــــ  ِ ضـــــــــــــــــــــــــــَ وح زح ِ يف مـــــــــــــَ (4)نــــــــــــــَ
 

  
ْحمة نََزلَتْ و  عليهم العََذاُب ِكاَلُهما على الَمثَِل. نََزلو عليهم الرَّ

ُ  أَْنَزلَ و  ِذِلَك. تَْستَْنزلُ  الرُجُل ماَءه إذا جاَمَع ، والمْرأَة

 إليه. النُّزول : َطلَب اْستَْنَزلَهو

 فالٌن ُحطَّ عن َمْرتَبَتِه وهو مجاٌز. اْستُْنِزلو
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 َحسَّان ُكلُّهنَّ قُرى بَشْرقية ِمْصَر. منزلُ و يَاِسْين ، منزلُ و نعيم ، منزلُ و نعمة ، منزلُ و َمْيمون ، منزلُ و حاتٍم ، منزلُ و نجاٍد ، منزلُ و

ين أَبي الَحَسنِ  بمنزلةِ  : قَريَتان بِمْصَر إْحداُهما تُْعرفُ  المنزلَةُ و ْين أَبو السُّعود بُن إمام الّدِ  القَْعقاع منها أصيل الّدِ

__________________ 
 وعثمان بن املبار  بن نصر   القزاز املتقدم ا عن أبيه. 1247/  4( يف التبصري 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب واألساس.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
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َد بِن عبِد الظاِهِر املنزد  الشاِفِعي  قاِضي ا وقـََرأَ عل  أَبيِه  858وابُن ُقَضاهِتا ُوِلَد َسَنة  املنزلة علّي بن عبِد الَكرمِي بِن َأمحح
َض عل  ا اِفِة الس خاِوّي وغريِه.  ولَِ

اء ُصلَحاء منهم ْوالٌد َخْمسة ُعلم، َكُزبَْيٍر ، قَبيلَةٌ ِمن اليمِن منهم : الُحَسْين بُن أَبي بْكِر بِن إِْبراهيَم بِن َداُود النَُّزْيليُّ الشافِِعيُّ ، له أَ  نَُزْيلٍ  وبَنُو

ْحمن بُن الُحَسْين شيُخ اليََمِن وإْخوتُه عبُد الَمِلِك صاِحُب الَكَراَمات ، وع ُث أَبو عبِد هللِا عبُد الرَّ بُد الباقي كان ُمجاَب الدَّْعوة ، الفَِقيهُ المحّدِ

ةٍ ، وعبُد الَحفيِظ بنُ  في َوْقتِه ، َماَت  نَُزْيل َعْبِد الباقي بِن عبِد السَّالِم بِن عبِد الَمِلِك َرئِيس آلِ  وعبُد القَديِم درَس العُبَاب في الفْقِه ثَماْنمائَِة َمرَّ

يار الَكْوَكبانيَِّة أََخَذ عن َواِلِده وعن عل 1019َسنَة  ْحمن إماُم الشافِِعيَّة بالّدِ ّيِ بِن محمِد بِن مطيٍر ، وعبُد الواِحِد بُن عبِد المْنعِم بِن عبِد الرَّ

ِحيم  1060ة عن الصفي القشاِشّي ومحمد بن علّيِ بِن عالن تُوفي بُهْجرة القيرى َسنَة وفي مكَّ  ، والقاِضي عبُد الَوهاِب بُن أَْحمَد بِن عبِد الرَّ

َمة أَْحمَد بن علّيِ بِن مطيٍر وابن َعّمه َعْبد  1031بِن عبِد الباقي شيُخ مشايخِ مشايِخنا ُوِلَد َسنَة  الواِحِد بن َعْبِد المْنعِم تُوفي وأََخَذ عن العالَّ

 .1114ببلِده بني الغديفّي َسنَةَ 

ة ، وأَبو الُمناِزل وبالضِم : أَبو البلخّي القاِضي اْسُمه  الُمناِزلِ  ُعثْماُن بُن ُعبَْيِد هللِا عن ُشَرْيح القاِضي ؛ وأَبو ُمناِزل خاِلُد الَحذَّاء أََحُد األئِمَّ

ال وعنه البَغَوّي ، وأَبو الُمناِزل جامَع البُخاِري من بْكِر بِن محمِد بِن َجْعفٍر ؛ وُمسلُم بُن أَبيمحمُد بُن أَْحمَد َسِمَع   ُمناِزل عن ُمعاِويَة الضَّ

اُج بُن َحسَّان.  ُمثَنّى بن ماوي العَْبدّي أََحُد بَنِي غنم عن األََشّجِ العصرّي وعنه الحجَّ

 سا بِمْصَر.أَبي بقرة ِمن أَْعماِل البهن نزلَةُ و

 كَكاِتب وِكتاٍب. نَِزالو كشاِهٍد وُشُهودٍ  ناِزلٍ  ، َجْمعُ  نُُزولٌ  وقومٌ 

يت قَْولَه : نَِزالَةِ  وكنَّا في ّكِ  فالٍن ، بالكْسِر ، أَي ِضيافَتِه ، وبه فسََّر ابُن الّسِ

 ٍ  (1)ُمرحَِشا  للنِّزَالةفجاَءتح بَيوح
وايِة والمْعنَىقاَل : أَراَد ِلِضيافَِة الناِس ؛ يقوُل   عن َرأْيه. اْستَْنزلَهو : هو يَِخفُّ لذِلَك وقد تقدَّم ما يخالف لك في الّرِ

 حاَجتَه على َكريٍم. أَْنَزلَ و

 .(2)ُسوٍء أَي لَئِيٌم  نُزالَةِ  وهو ِمن

 .َمناِزِله والقََمُر يَْسبُح في

 : َكثيُر الَمَطِر وكلُّ ذِلَك مجاٌز. نََزل وذُو نَِزلٌ  وسحابٌ 

ً و : الَخْلُق ، النَّْسلُ  : [نسل] يَةُ  الَولَدُ  أَْيضا  .أَْنسالٌ  ج ، كَسفينٍَة ، كالنَّسيلَةِ  والذّرِ

 .يَْنُسلُه نَْسالً كأَْنَسلَ  َولََده الَواِلدُ  نََسلَ  يقاُل :

ي : وهي لُغَةٌ قَليلَةٌ.  قاَل ابُن بَّرِ

حاحِ :وفي   بالضِم. تْنُسلُ  الناقَةُ بولٍد كثيرٍ  نََسلَت الّصِ

 الناقَةُ بولٍد كثير الَوبِر أَْسقََطتْه. نََسلَت وفي األفعاِل البِن القَطَّاع :

 أَنا نََسْلتَهُ و ، عن أَبي َزْيٍد ، قاَل : َسلَ كأَنْ  ، وكذِلَك الشعُر والريُش ، وقيَل : َسقََط وتَقَطََّع ، وقيَل : َسقََط ثم نَبَتَ  : َسقَطَ  نُسوالً  الصُّوفُ  نََسلَ و

 البَعيُر وبََره. أَْنَسلَ  ، يتعدَّى وال يتعدَّى ، قاَل : وكذا أَْنَسْلتُهُ و ، زاَد األَْزَهِريُّ : نَْسالً 

ِم ، واِحَدتُُهما بهاءٍ  نُسالٌ و ، كأَميرٍ  نَسيلٌ  ما َسقََط منهو  .نُسالَةٌ و نَِسيلةٌ  ، بالضَّ

ً و نََسالً و ، بالفتحِ ، نَْسالً  ، من َحدَّْي َضَرَب ونََصرَ  يَْنُسلُ و يَْنِسلُ  الماشي نََسلَ و  ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على أَْسَرعَ  بالتحريِك فيهما ؛ نََسالنا

 .(3) (ِإىل َرِبِِّْم يَ ْنِسُلونَ ) ، بالكْسِر ، ومنه قْولُه تعالَى : يَْنِسلُ 

 يَْخرُجون بُسْرَعٍة. قاَل أَبو إسحاق : أَي
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 .«بالنَّْسلِ  عليكم»:  فقالَ  الضَّْعفَ  ، وسلمعليههللاصلىفي الَحِديث : أَنَّهم شَكْوا إلى َرُسوِل هللِا و

 قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : وهو اإلْسراُع في الَمْشي.

 عليكم»في َحِديث آَخر : أَنَّهم شَكْوا اإِلْعياء فقاَل : و

__________________ 
 .«أرِشا»( تقدم البيت قريباً بتمامه ا للبعيث برواية 1)
 ( األساس : لئيم األب.2)
 .51( ي  اآية 3)
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َشحي. يـَنحِسلوا ا وقيَر : فَبَمَرُهم َأن «ابلن َسالن
رُِعوا يف امل  َأي يسح

 ةٍ أَو َمخافَة أَْسَرَع ؛ وقاَل الشاِعُر :أَي إذا َعَدْوا لغارَ  «نََسل إذا َسعَى القومُ »في َحِديث لُْقمان : و

الَن الــــــــــــــــذئــــــــــــــــب أَمحســــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــارابً   َعســــــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــه      ـــــــــــــي ـــــــــــــُر عـــــــــــــل ـــــــــــــي ـــــــــــــل َرَد ال ـــــــــــــَ رح بـ َنســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ (1)فـ
 

  
 وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ :

 (2) الّنَسرح َع يف أَماَم القوم دائم 
ئِب ثم اْستُْعِمل في غيِر ذِلَك.  وقيَل : أَْصل النََّسالِن للذِّ

ئُب : أَْسَرَع بإِْعناٍق ، كما يقاُل أَْسَرَع في َعْدِوِه وهو الُخُروُج بُسْرعةٍ  نََسلَ  األََساِس :وفي  يِش ، وهو مجازٌ  كنُُسولِ  الذِّ  .. الّرِ

ً  أَْنَسلَ  : تَناَسلواو  ، وهو مجاٌز. بعُضهم بعضا

حاحِ : أَي ُوِلد بعُضهم ِمن بعٍض.  وفي الّصِ

لّياُن أَْطرافَهُ : أَْبَرَزها ثم أَْلقاها. أَْنَسلَ و  الّصِ

 َوبَُرها. يَْنُسلَ  ، وفي نسخٍة : أَنْ  (3) َوبََرها تَْنُسل اإِلبُِل : حاَن لها أَنْ  أَْنَسلَتِ و

ي لعَِدّيِ بِن َزْيٍد : القوَم : تَقَدََّمُهم أَْنَسلَ و  ، أَْنَشَد ابُن بَّرِ

ر ِذٌم  أَنحســــــــــــــــــــــــــــــــَ رحٌب خــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــدرعــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــَ

َدنح و      ــــــــــــــــــُ َرَب أَزحٌم مل ي ــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــر بـ ال ال (4)عــــــــــــــــــَ
 

  
 ، عن أَبي َحنيفَةَ. كغُراٍب : ُسْنبُُل الَحِلّيِ إذا يَبَِس وتَطايَرَ  ، النَُّسالُ و

 في بعِض اللُّغاِت. الفَتِيلَةُ  : الذُّبالةُ ، وهي النَِّسيلَةُ و

 ِكاَلُهما عن أَبي َحنيفَةَ كما في الُمْحَكِم. كالنَِّسيلِ  العََسلُ  : النَِّسيلَةُ و

حاحِ : كةً : اللَّبَُن يَْخُرُج ِمن التِّيِن األَْخَضرِ  النََّسلُ و العََسُل إذا ذاَب وفاَرَق الشَّْمع. النَِّسيلُ  وفي الّصِ ، أَْوَرَده األَْزَهِريُّ في تركيِب  ، ُمَحرَّ

 واْعتََذَر عنه أَنّه أَْغفَلَه في بابِِه فأَثْبَتَه في هذا المكاِن. (5)َملََس 

. : قَليلَةُ اللَّْحمِ  ناِسلَةٌ  فَِخذّ و اغانيُّ ْين ، َذَكَره الصَّ  ، لُغَةً في ناِشلَة بالّشِ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ٍن : َكثُر أَْوالُدهم.بَنُو فال تَنَاَسلَ 

د كاَن ِمثْل ولََّدها. نََسل : اْستَثَْمَرها وأََخَذ منها نَْسالً ، وهو على َحْذف الجاّرِ أَي نَْسالً  الناقَةَ  نََسلَ و  بها أَو منها ، وإن ُشّدِ

. نََسلَ و  الثوُب عن الرُجِل : َسقََط ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ََّخذُ كَحلُوبٍَة ورُكوبَ  النَُّسولَةُ و َمْخَشِريُّ ، وهو مجاٌز. للنَّْسلِ  ٍة : ما يُت  ِمن إِبٍِل وَغنٍَم ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ والزَّ

ََّخذُ  النَُّسولَةُ  وقاَل أَبو َزْيٍد : ِمن المصنِِّف ِمن ذواِت األَْربَع ، وَعجيٌب  نَسلُه أَي ما يُطلَب نَُسولَة ما لبَنِي فالنٍ  . ويقاُل :نَْسلُها ِمن الغَنَِم ما يُت

 كيَف أَْغفََل هذا.

 أَي أَْبعَُدهم ِمن الَجّدِ األَْكبِر. أَْنَسلُهم وقاَل اللّْحيانيُّ : هو

َر قَْوُل أَبي ذَُؤْيب : يَْنسلَ  الرُجُل : َحاَن أَن أُْنِسلَ و  إبِله وَغنَمه ، وبه فّسِ
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ُر  قــــــــــــــــِ بــــــــــــــــح يِن بــــــــــــــــعــــــــــــــــَدَ  واٍد مــــــــــــــــُ  َأعــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــَ

ه و      وحذانــــــــــــــــــِ ُر مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــَ رُ آكــــــــــــــــــُ (6)أُنحســــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 والمْعنَى َسِمْنت حتى َسقََط عنِّي الشَّعَُر. أَْنِسلُ و ويُْرَوى :

اِعي : نَُسولٌ  وذئبٌ   : َسريُع العَْدِو ؛ قاَل الرَّ

ُوُه  طــــــــــــح قــــــــــــاَرَب خــــــــــــَ دح تــــــــــــَ َض الــــــــــــر بــــــــــــيــــــــــــُض َوقــــــــــــَ  َوقــــــــــــَ

ه أَزّ  و      ــــــــــــــــــِ وت قــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ والرََأ  ب (7)َنســــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
. النََّسلُ و كةً : اللبَُن يَْخُرُج ِمن اإلْحليِل بنْفِسه ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ  ، محرَّ

__________________ 
 للنابغة اجلعدي وقير للبيد ا ولي  يف ديوانه ا والتهذيب بدون نسبة.« عسر»( اللسان هنا بدون نسبة ا ونسبه يف مادة 1)
 ( اللسان.2)
 ( القاموس : َأن يـَنحُسَر َوبـَرُها.3)
 .«غرب»( اللسان وفيه : 4)
 .428/  12« نسر»( كذا ابألصر وقد ذكرت يف التهذيب يف مادة 5)
قوله أيب ذ يب كذا يف األصر وشرح القاموس ا والذي يف امكم : ابن أيب دواد ألبيه ا ويوافقه »( اللسان ونسبه أليب ذ يب أيضاً وهبامشه : 6)

 لبيت يف ديوان اهلذليا يف شعر أيب ذ يب.ما تقدم للمؤلف يف مادة بقر ا ومل يرد ا
 واللسان وانظر ختر ه يف الديوان. 239( ديوانه ط بريوت ص 7)
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 الَوِديقَةَ ويَْحِمي الَحِقيقَةَ. يَْنِسلَ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقاُل : فالنٌ 

 .«منسل ْطَهروأَ  ُمْرَسل أَْكرم»:  وسلمعليههللاصلىَوقََع في َصْدِر كتاِب األْربَِعين البلدانية للسَّلفّي في َوْصِفه ، و

 أَي َسريُع العَْدِو. نَسَّالٌ  ورُجٌل َعسَّالٌ 

 : ِمن أَْوِديِة الظائِِف ، كما في العُبَاِب. النَّْسلُ و

. كناِشلَةٍ  : [نشل] ْين أَْكثَر ، واْقتََصَر عليه الجْوَهِريُّ ْين ، والّشِ ْين والّشِ  ، أَي بالّسِ

 لََمْنُشولَةُ  ِلَك السَّاُق ؛ وقاَل بعُضهم : إنَّها، وكذ نُُشوالً  نََشلَتْ  وقد ونَقََل أَبو تُراٍب عن بعِض األْعَراِب : فَِخذٌ ما ِشلَّةٌ بهذا المْعنَى وقد تقدََّم ؛

 اللْحِم.

اللْحَم ِمن  يَْنِشل أَي َجَذبه َجَذبات كما يْفعَُل َمن «فَنََشلَه نََشالتٍ  فأََخَذ بعَُضِده» الَحِدْيث : ؛ ومنه أَْسَرَع نَْزَعهُ  : يَْنُشلُه نَْشالً  ءَ الشَّي نََشلَ و

 الِقْدِر.

 جاَمعَها. نَْشالً : يَْنُشلُها المرأَةَ  نََشلَ و

حاحِ : اْنتََزَعه منها. أَْخَرَجهُ ِمن الِقْدِر بيَِدِه بِال ِمْغَرفَةٍ  : اْنتََشلَهُ اْنتِشاالً و ، ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، يَْنُشلُهُ و يَْنِشلُهُ  اللَّْحمَ  نََشلَ و  ؛ وفي الّصِ

ً  فاْنتََشلَ  قِْدرٍ أَنَّه َمرَّ على »في الَحِديث : و  .ُمْنتََشلٌ و ، كأَميٍر ، نَِشيلٌ  فهو أَي أََخَذه قَْبل النُّْضجِ ؛ «منها َعْظما

واءِ   إنَّما هو ِمن القَِديِر ؛ وقاَل الشاِعُر : نَِشيل وقاَل أَبو حاتٍِم : وال يكوُن ِمن الّشِ

ُت اباًل و  مـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــو َأيّنِ َأشـــــــــــــــــــــــــــــــاُء ن  ل

وٌح َأو و      بــــــــــــــــُ َرين صــــــــــــــــــــــــــــــَ (1)يــــــــــــــــرُ َنشــــــــــــــــــــــــــــــِ ابكــــــــــــــــَ
 

  
 .النَِّشيلُ  ، وهو أََخَذ بيَِدِه ُعْضواً فتَنَاَوَل ما عليه من اللَّْحِم بِفيهِ  : يَْنُشلُه نَْشالً  اللْحمَ  نََشلَ  أَو

واءَ  ؛ قاَل لقيُط بُن َزَراَرة : والِفْعل كالِفْعل ، قالَهُ اللَّْيُث ، يُْنَشلُ و يْخرُج ِمن الَمَرقِ  كأَميٍر : ما ُطبَِخ من اللَّْحِم بغيِر تابَلٍ  ، النَِّشيلُ و  إنَّ الّشِ

اِربيَن الهاَم والخيُل قُُطْف  النَِّشيلَ و ُغْف والقَْينَةَ الَحْسناء والَكأَْس األُنُْف ِللضَّ وهو َصِريٌف وَرْغَوته  اللَّبَُن ساَعةَ يُْحلَبُ   :النَِّشيلُ و (2)والرُّ

 قالَهُ أَبو َزْيٍد ، وأَْنَشَد :عليه ؛ 

ت  قـــــــح لـــــــِ يـــــــرَ عـــــــَ بـــــــاً  َنشـــــــــــــــــــــِ رححـــــــَ اًل ومـــــــَ بحِن َأهـــــــح  الضـــــــــــــــــــــ 

ُب      ـــــــــــَ ل ح ـــــــــــك  ـــــــــــِ ال َد  خلـــــــــــَِ هـــــــــــح ـــــــــــُ اد وال يـ (3)خبـــــــــــِ
 

  
 .نُِشلَ  وقد

قيقُ  : النَِّشيلُ و  ، وهو ِذهاُب لحِم السَّاِق. النُُّشولِ  ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، قاَل : وأََراه ِمن السَّْيُف الَخفيُف الرَّ

ِكيَّةِ  : النَِّشيلُ و َل ما يُْستَْخَرُج من الرَّ  قْبَل َحْقنِه في األَساقِي. الماُء أَوَّ

قاِء نَقََصْت ُعذُوبَتُه. نَِشيلُ  قاَل األْزَهِريُّ : هكذا َسِمْعته ِمن األَْعراِب ؛ قاَل : ويقاُل : ِكيَّة طيٌِّب ، فإذا ُحِقَن في الّسِ  هذه الرَّ

اجّيِ. الخاتَِم من اإِلْصبَعِ  َحْلقَةِ  ما تَْحتَ  هو ، الُمْستََحبُّ تَفَقُُّدها في الطَّهاَرةِ  الَمْنَشلَةُ و جَّ  ، عن الزَّ

يَت بذلِ  حاحِ : َمْوِضع الخاتَِم ِمن الِخْنِصر ، ُسّمِ  الخاتََم أَي اْقتَلَعَه ثم َغَسلَه. نََشلَ  َك ألَنَّه إذا أَراَد َغْسلَهوفي الّصِ

أَْت. الَمْنَشلَةَ  ويقاُل : تَفَقَّدِ   إذا توضَّ

 قَْوُل الجْوَهِرّيِ : وهو في الحديِث َوَهٌم وإنَّما هو في َكالِم بعِض التَّابِعيَن.و

ِة الغَِريِب ابُن األثيِر وغيُره ، انتََهى.قاَل شْيُخنا : وكونُه في َكالِم بعِض التابِعيَن ال  ح بأَنَّه َحِديث أَْكثَر أَئمَّ  يُنافي أَنَّه َحِديٌث ال سيَّما وقد َصرَّ

 .«بالَمْنَشلَةِ  عليك»قد َجاَء في َحِدْيث أَبي بْكٍر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، قاَل لرُجٍل في وضوئِِه : و قْلُت :

 .َمناِشل ، والَجْمعُ  كالِمْنَشلِ  بها اللَّحُم من الِقْدرِ  يُْنَشلُ  في رأِْسها ُعقَّافَة ديَدةٌ حَ  ، بالكسِر : الِمْنشالُ و
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 بِن ماِلِك بِن ربيعَةَ بِن ُمعاِويَةَ األَْكرمين. فََرُس ُحْجِر بِن ُمعاِويَةَ  : ِمْنشالُ و

__________________ 
 ( اللسان واألساس.1)
 الصحاح.( اللسان واألو  يف 2)
 ( اللسان.3)



14857 

 

لْ و ْده ولَّوه َضْيفَكَ  نَّشِ ْفهُ و وَسّوِ  ُكلُّه بمْعنًى واِحد عن أبي َعْمرو. (1) َسلِّ

 ، هذا هو األْصُل ثم أُْطِلق على الُمْختِلِس ِمن اللُُّصوِص. كَشدَّاٍد : َمن يأُْخذُ َحْرَف الَجْرَدقَِة فَيَْغِمُسه في الِقْدِر فيأُْكلُه دوَن أَْصحابه ، النّشَّالُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اللَّْحم ِمن الِقْدِر إْنشاالً انتزعه. أَْنشلَ 

 : اْنتََهَشه بِفيِه. أَْنشلَه وقيَل :

 : َجَذبَه. نََشلَه نَْشالً و

 : َدقِيقَةٌ. َمْنُشولَةٌ  وَعُضدٌ 

 ِم السَّاِق.: ِذهاُب لح النُُّشولُ و

 الرُجُل نُُشوالً : قلَّ لَْحُمهُ. نََشلَ و

 الحيَّةُ ونََشَطتْه بمْعنًى. نََشلَتْه وقاَل أَبو تُراٍب عن َخِليفة :

ْحمن بِن محمِد بِن خليِل بِن أََسٍد بِن ا نَِشيلُ و  لشيخِ َخِليل الكرديّ ، كأَميٍر : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل الغربية منها الشمُس محمُد بُن عبِد الرَّ

ل صاِحُب الشافِِعيُّ أََخَذ عن البَْلِقيني وَسِمَع على الحاِفِظ بن حجر ، وَصِحَب الشيخ محمداً الغمرّي ، وَجدُّه األَْعلَى الشيُخ َخِلي النَّشيليُّ 

ِريح بنَِشيٍل ، تُوفي بعَد الّستّمائة وله َكَراماٌت َذَكَرها الَمناِوّي في َطبَقاتِه  .الضَّ

جُّ ؛ قاَل أَْعَشى باِهلَة : النَّْصلُ   :النَّصالنِ  ، هكذا هو برفعِ النوِن والصَّواُب بكْسِرها ، ففي الُمْحَكِم : (2) النَّْصالنُ و النّْصلُ   :[نصل]  والزُّ

ـــــــــــا  ن رًا : مث فـــــــــــاَرقـــــــــــَ ـــــــــــك َدهـــــــــــح ـــــــــــذل ـــــــــــا ب ن  ِعشـــــــــــــــــــــــــح

ُح ُذو      اح كـــــــذلـــــــك الـــــر مـــــح لـــــَ ر  الـــــن صـــــــــــــــــــح (3)يـــــنـــــَكســـــــــــــــــــِ
 

  
جُّ وحَدهقاَل : وقد  ي الزُّ  َحديَدةُ السَّْهِم والّرْمِح. النَّْصلُ و . قاَل :نَْصالً  ُسّمِ

ين  السَّْيفِ  نَْصلُ و السَّْهِم ، نَْصلُ   :النَّْصلُ  وفي التَّْهِذيِب : ّكِ حاحِ. .(4)والّسِ  وِمثْلُه في الّصِ

فإذا كاَن لها َمْقبِض فهو َسْيٌف ،   الُمْحَكِم : لها. قاَل : َحَكاها ابُن جنِّي قاَل :، ونَصُّ  ما لم يكْن له َمْقبِضٌ  وفي الُمْحَكِم : وهو َحديَدةُ السَّْيفِ 

 إلى السَّْيِف فقاَل : النَّْصلَ  ولذِلَك أَضاَف الشاِعرُ 

بــــــــــــــو   طــــــــــــــح تح جــــــــــــــاريــــــــــــــة عــــــــــــــُ مــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  قــــــــــــــد عــــــــــــــَ

رَأيّنِ      يــــــــر  بــــــــَنصــــــــــــــــــــــح لــــــــِ نحشــــــــــــــــــــــَ (5)الســــــــــــــــــــــيــــــــِف خــــــــَ
 

  
هامِ  نْصلُ ال وقاَل أَبو َحنيفَةَ : قاَل أَبو ِزيادٍ   ، بالضِم. نُصولٌ و ، بالكْسِر ، نِصالٌ و ، كأَْفلٍُس ، أَْنُصلٌ  ج كلُّ َحديَدةٍ ِمن َحدائِد الّسِ

، فلو اْلتقْطَت نَْصالً لقْلُت : ما  النَّْصلِ  السَّْهُم العَريُض الطويُل يكوُن قَريباً ِمن فِتْر والِمْشقَُص على النصِف ِمن النَّْصلُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل :

 ولو التقْطَت قِْدحاً لم أَقُل ما هذا السَّْهم معك. ؟هذا السَّْهم معك

غاُر.القََهْوبات بِال ِزجاجٍ  النَّْصلُ  وقاَل : ابُن األْعَرابّيِ : هاُم الّصِ  ، والقََهْوباُت الّسِ

تِها ، هكذا في النسخِ ، وفي بعِض األُصوِل : نََدَرْت به ، بالنُّون ؛ ما أَْبَرَزِت البُْهَمى وبََدَرْت به : النَّْصلُ   .نِصالٌ و أَْنُصلٌ  ، والَجْمعُ  من أَِكمَّ

أُْس بجميعِ ما فيه : النَّْصلُ و  ، كما في الُمْحَكِم. الرَّ

 ، كما في العُبَاِب. القََمْحُدَوةُ  : نَّْصلُ الو

 الرأِْس أَْعالهُ. نَْصلُ  وقيَل :

أِْس في اإِلبِِل والَخْيلِ  : النَّْصلُ و  وال يكوُن ذِلَك لإلْنساِن. طوُل الرَّ
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 ، كما في العُبَاِب. الغَْزُل وقد َخَرَج من الِمْغَزلِ  : النَّْصلُ و

لَهُ تَنْ و السَّْهمَ  أَْنَصلَ و  قيَل :و نَْصالً  َجعََل فيه : ِصيالً نَصَّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : هَلّنحُه.1)
( عل  هامش القاموس : هكذا يف النسخ ا برفض النون ا وفسره والنصر حبديدة السهم والرمح والسيف ا والصواب ا كما يف الشارح نقاًل عن 2)

 ا هبامش املو.هـ  النون مثىن عبارة : عن النصر والزج ا اامكم ا أنه بكسر 
 ( اللسان.3)
 ليست يف التهذيب ا وهي يف الصحاح.« لفظة السكا( »4)
 ( اللسان بدون نسبة.5)
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 ِضديف. َنص َلهو  أَنحَصَله َأي ِكالُ ا  ا الن صحرَ  : رَك َب فيه َنص َلهو  ا أَزاَلُه عنه أَنحَصله
حاحِ  ْلت :وفي الّصِ ْدت البعيَر وقَذَّْيت العيَن إذا نََزْعت منهما القُراَد والقََذى ، وَكذِلَك  نَْصلَه السهَم تَْنصيالً : نََزْعت نَصَّ ، وهو كقَْوِلهم : قَرَّ

 ، وهو ِمن األَْضداِد ، انتََهى. النَّْصل إذا ركَّْبت عليه

 .نَصَّلو أَْنَصلَ  فالُمراُد بقَْوِله : ِكالُهما ، أَي كلٌّ ِمن

 .أَْنَصْلتُه وكلُّ ما أَْخَرْجتُه فقد : أَْخَرْجتُه أَْنَصْلتُهو ِضدٌّ  فهو َخَرجَ  نََصلَ و نَْصالً  أَنا نََصْلتُهُ و ولم يْخُرُج. ثَبَتَ  إذا السَّْهُم فيه نََصلَ و

ا اْستُْعِمل الِزماً  يَّة وإنَّما هو ممَّ ياً وال يكوُن ِمن األَْضداِد إالَّ إذا قيَل :وقوُل شْيِخنا ال مْعنَى فيه للّضّدِ َخَرَج ،  نََصلَ و َدَخَل ، نََصلَ  ومتعّدِ

 وكأَنَّه أُْلِحق ثبت بَدَخَل ، انتََهى ، محل نََظر.

حاحِ : يقاُل : ً  ناِصلٍ  ، ومنه قْولُهم : َرماهُ بأَْفَوقَ  النَّْصل السهُم إذا َخَرَج منه نََصلَ  ففي الّصِ  نَْصلُه السهُم إذا ثَبَتَ  نََصلَ  : (1) ؛ ويقاُل أَْيضا

 ِء فلم يْخُرْج ، وهو ِمن األْضداِد ، انتََهى.في الشي

 .نَْصلَه نََزْعت أَْنَصْلتهو َجعَْلت له نَْصالً ، نََصْلتَهو الرمحَ  أَْنَصْلت وقاَل ابُن األْعَرابّيِ :

 بمْعنَى النَّْزع واإلْخَراج ، وهو َصحيٌح. اإلْنصالَ  فيه نَْصالً ، ولم يَْذكر الَوْجه اآلَخر أَنَّ السهَم ، باألَلِف ، َجعَْلت  أَْنَصْلت وقاَل الِكسائيُّ :

 عْنِدي َخَرَج. نََصلَ و بمْعنَى ثَبََت ، قاَل : نََصل وقاَل َشِمٌر : ال أَْعرف

 ضاِب.: َخَرَجْت ِمن الخِ  ناِصلٌ  اللِّْحيَةُ ، كنََصَر وَمنََع ، نُصوالً فهي نََصلَتِ و

حاحِ : لَتْ  : َزاَل عنه الِخضاُب. يقاُل لحيَةٌ  يَْنُصل نُصوالً  الشَّعَرُ  نََصلَ  وفي الّصِ ةُ  نََصلَتِ و .ناِصٌل كتَنَصَّ ُهما  إذا اللَّْسعةُ والُحمَّ َخَرَج َسمُّ

 .(2) وَزاَل أَثَُرُهما

 الِخضاُب. يَْنُصلُ  فَسقََط كما َخَرَج من َمْوِضِعه : نُصوالً  الحافِرُ  نََصلَ و

ِم : نَْورُ  األُْنُصولَةُ و  ، قاَل الشاِعُر : األَناِصيلُ  فيْشتَدُّ على األَكلَِة ، والَجْمعُ  ما يُوبُِسه الَحرُّ من البُْهَمى هو البُْهَمى ، أَو نَْصلِ  ، بالضَّ

ٍح  قــــــــــــــُ راب يف لــــــــــــــُ ُح األَقــــــــــــــح ه واضــــــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــبَنــــــــــــــ 

ه      ز تـــــــــــــــح يـــــــــــــــرُ َألـــــــــــــــحَ  هبـــــــــــــــن  وعـــــــــــــــَ (3)اأَلانصـــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ْت عليه.  أَي عزَّ

قاءَ  اْستَْنَصلَ و واُب السَّفَا ، بالفاِء َمْقصوراً : الَحرُّ الّسِ  ، أَْنَشَد ابُن األْعَرابّيِ : أَناِصيلَ  َجعَلَه ، كذا في النسخِ ، والصَّ

رَ إذا  نحصـــــــــــــــــــــَ تــــَ تح بـــــــه  اســـــــــــــــــح ر حـــــــَ ا بــــَ فـــــــَ ُف الســـــــــــــــــ   اهلـــَيـــح

ض      راتـــــــــــــِ
َ

ُد املـــــــــــــ يـــــــــــــاِ  جنـــــــــــــَح ُة األَقـــــــــــــح راقـــــــــــــيـــــــــــــ  (4)عـــــــــــــِ
 

  
السيُف والِرمُح والُمْغزِل ؛ وفي العُبَاِب : إذا أَْسقََطتْه ؛ وقاَل غيُره :  نََصلَ  ؛ ومنه (5)الريُح السَّفَا اْستَأَْصلَتْه  اْستَْنَصلَتِ  وفي األساِس :

 اْقتَلَعَتْه ِمن أَْصِله.

َدةِ ؛ وقيَل : هو َحَجٌر ناتى كأَميٍر : َحَجٌر َطويلٌ  ، النَِّصيلُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :و ِفيَحِة المحدَّ ِمن  يَْنُصلُ  ونَْحِوها قَْدُر ِذراعٍ  ءٌ َرقيٌق كَهْيئِة الصَّ

يِد : تَُدُق به الحجاَرةُ. يَُدقُّ به الِحجاَرةِ   ؛ وفي الفرِق البِن الّسِ

 .النُُّصلُ  وقاَل ابُن األثيِر : هو َحَجٌر طويٌل ُمَدْملَك قَْدر ِشْبٍر وِذراعٍ ، وَجْمعُه

فَجعَلَه الَحَجر يَِصُف َصْقراً  النَِّصيل َسْيِره ، وقاَل أَبو خَراٍش في وقاَل غيُره : هو البِْرِطيُل ويشبَّهُ به رأُْس البَعيِر وُخْرطوُمه إذا َرَجَف في

: 

__________________ 
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ويقا  نصر السهم إذا خرج منه النصر ا ونصر أيضاً »( كذا ابألصر واللسان وهبامشه كتب مصححه : هكذا يف األصر ا وعبارة النهاية : 1)
 .«ففي األصر سقرتهـ  إذا ثبت نصله ا

 يف اللسان : خرج لها وزا  أثرها. (2)
 ( اللسان.3)
وقوله : جند املراتض أراد مجض جنديٍّ فحذف ايء النسـبة يف اجلمض كما قالوا زجنّي » قوله : املراتض ا ويروي : املرابض.»( هبامش املطبوعة املصـرية : 4)

 .«وزنج كذا يف اللسان
 ( زيد يف األساس : واستخرجته.5)
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ه و  اح ابت كــــــــــــــبَنــــــــــــــ  اقــــــــــــــَ ُر الســــــــــــــــــــــــــــ  غــــــــــــــَ  ال أَمــــــــــــــح

ت اإِلكـــــــــــــاِم      ال  َزئـــــــــــــِ يـــــــــــــرُ عـــــــــــــلـــــــــــــ   ـــــــــــــُح (1)َنصـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 كِمْنديٍل وِمْنهاٍل. كالِمْنصيلِ 

 على التَّشبيِه بذِلَك. الُحنَكُ  : النَِّصيلُ و

 ِمن الغَلَث. من البُّرِ : النَِّقيُّ  النَِّصيلُ و

 ؛ وفي العَْين : ِمن باِطن ِمن تحت اللّْحيَْين. أِْس تحَت اللّْحيَْينِ َمْفِصُل ما بيَن العُنُِق والرَّ  : النَِّصيلُ و

 ؛ وقيَل : ما تحَت العَْين إلى الَخْطِم. الَخْطمُ  : النَِّصيلُ و

 البَْظُر. النُِّصيلُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

ً و قاَل :  الفأُْس. أَْيضا

أِْس أَْعالهُ كنَْصِلهِ  النَِّصيلُ  قاَل غيُره :و  .من الرَّ

 ؛ قاَل األَْفوهُ األْوديُّ : ع : النَِّصيلُ و

ُر ابملـــــــــــــــــــذد  يـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا اأَلرامـــــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــــِّ بـــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــُ

ح و      فـــــــــــــائـــــــــــــِ داراِت الصـــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــرِ بـــــــــــــِ (2)الـــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
تَْين وكُمْكَرٍم : السَّيفُ  الُمْنُصلُ و  ، اسٌم له ؛ قاَل َعْنترةُ : ، بضمَّ

بــــــــــاً  نحصــــــــــــــــــــــــِ ٍ  مــــــــــَ بــــــــــح ن خــــــــــرِي عــــــــــَ رٌ  ومــــــــــِ  إيّنِ امــــــــــح

رِي      ي ســـــــــــــــــــــــائـــــــــِ رِي وَأمحـــــــــح طـــــــــح رِ شـــــــــــــــــــــــَ نحصـــــــــــــــــــــــُ ُ
(3)ابملـــــــــ

 

  
 قاَل ابُن ِسْيَده : ال نَْعرف في الَكالِم اْسماً على ُمْفعُل وُمْفعَل إالَّ هذا ، وقْولُهم : ُمْنُخل وُمْنَخل.

ا، وهو م َخَرَج عنه نِصابُه ، أَي نََصلَ   :نَْصلٌ  ِمْعَولٌ و ِة : بالَمْصَدرِ  (4) ُوِصف مَّ مَّ  كزيد َعْدٌل ، قاَل ذُو الرُّ

تح بــــــــه  لــــــــَ مــــــــاين عــــــــَ ــــــــثــــــــ  اض ال مــــــــ  ــــــــح كــــــــحــــــــُ رِي  شــــــــــــــــــــــَ

َو       عـــــح ا كـــــــاملـــــِ يـــــَ حـــــح ِف الـــــلـــــ  رعـــــلـــــ  راجـــــِ (5)الـــــن صـــــــــــــــــــــح
 

  
أَ  والذْنِب : إليه من الِجنَايَةِ  تَنَصَّلَ  ِمن المجاِز :و نْ َمن لم »الَحِدْيث :  ؛ ومنه َخَرَج وتَبَرَّ إليه صاِدقاً أَو كاِذباً لم يَِرْد  تَنَصَّل يَْقبَل العُْذَر ممَّ

 ً  أَي اْنتَفَى ِمن ذْنبِه واْعتََذَر إليه. «عليَّ الَحْوض إالَّ ُمتََضيّحا

 َء : أُْخَرَجهُ.الشَّي تنصَّلَ و

لَهُ و  تََخيََّرهُ. : تَنَصَّ

 كلُّ ذِلَك في الُمْحَكِم. ٍء معهفالناً : أََخَذ كلَّ شي تنصَّلَ و

في الجاِهِليَِّة ، أَي ُمْخِرُج األِسنَِّة ِمن أَماِكنِها ، كانَوا إذا َدَخَل َرَجٌب نََزُعوا  اسُم َرَجبَ  واأْلَلَِّة واألالِل : (6) اأْلَلّ  ُمْنِصلُ و األِسنَّةِ  ُمْنِصلُ  أَو

ماحِ  ي به. وفي الُمْحَكِم : صالَ نِ و أَِسنَّةَ الّرِ ا كان َسبَباً لذِلَك ُسّمِ هاِم إِْبطاالً للِقتاِل فيه وقَْطعاً ألْسباِب الِفتَِن بُحْرمتِه ، فلمَّ إْعظاماً له وال  الّسِ

 يَْعُزون وال يُِغيُر بعُضهم على بعٍض ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لألْعَشى :

ه يف  دارَكـــــــــــــَ رتـــــــــــــَ نحصـــــــــــــــــــــــــــِ  اأَل ِّ بـــــــــــــعـــــــــــــدمـــــــــــــا  مـــــــــــــُ

ُب      هـــــــــَ ذح ـــــــــَ ـــــــــد كـــــــــاَد ي (7)َمضـــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــري َدأحَداٍء وق
 

  
 أَي تََداَرَكه في آخِر ساَعٍة ِمن َساَعاتِه.

لَهُ  : اْستَْخَرَجهُ  اْستَْنَصلَهُ و  .كتَنَصَّ

 وهذا بعَْينه الذي َمرَّ ِذْكُره ونَبَّْهنا عليه ، وَمرَّ أَْيضاً شاِهُده ِمن قَْوِل الشاِعِر. الَهْيف السَّفَا : أَْسقََطهُ  اْستَْنَصلَ و
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َرَط قَُذذُ السَّهمِ » َحِدْيث أَبي ُسْفيان في غزَوةِ السَّويِق : ، ومنه أَْنَصْلته وهو ُمطاِوعُ  نَْصلُه ، وفي العُبَاِب َسقََط ، َخَرجَ  السَّهُم : اْنتََصلَ و  فامَّ

 .«فعََرْفت أَنَّ القوَم لْيَسْت فيهم الِحْيلَة اْنتََصلَ و

مِ  الُمْنُصِليَّةُ و اِد : ، بالضَّ  فيه ملٌح كثيٌر. ع ، أَي بضِم الميِم والصَّ

 ، كما في العُبَاِب. أَقَلَّ من الِمْقنَبِ  ، كِمْحراٍب : في الَجْيِش  الِمْنصالُ و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 .نَْصلٍ  : ذُو ناِصلٌ  سهمٌ 

__________________ 
 واللسان والتهذيب والتكملة.« ابت»بد  «  ر»و « أمغر»بد  « أمعر»وفيه  121/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( اللسان.2)
 .433/  5واملقايي   178( ديوانه ص 3)
املصدر ا ويف بعضها بصيغة املبين للمجهو  واملذ  واحد ا وعل  هامشه : هكذا يف بع  النسخ بصيغة « وصٌف ابملصدر»( يف القاموس : 4)
 ا هبامش املو. وقد تصرف الشارح ابلعبارة وما أثبت يواف  عبارة اللسان.هـ  ا
 ( ديوانه واللسان.5)
 ( يف القاموس : أو األّ .6)
 والصحاح. 433/  5واللسان والتهذيب واملقايي  « يذهب»بد  « يعطب»وفيه  12( ديوانه ط بريوت ص 7)
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 أَي ما ظِفْرت منه بسهٍم اْنَكَسَر فُوقُه ، قاَل َرِزيُن بُن لُْعط : ناِصلٍ  ، ِضدٌّ ؛ ومنه قْولُهم : ما بَِلْلُت منه بأَْفَوقَ  نَْصلُه : َخَرَج منه ناِصلٌ  وسهمٌ 

نــــــــــا  ــــــــــ  َو  اأَلحــــــــــابــــــــــيــــــــــِش أَن ــــــــــَ  ُقصــــــــــــــــــــــــح  َأالهــــــــــر أَت

َوَ       ــــــــــــح ب أبَفـ عــــــــــــح رِ َرَددحان بــــــــــــين كــــــــــــَ  ؟(1) انصــــــــــــــــــــــــــِ
  

 ؛ قاَل أَبو َذَؤْيب : النَّواِصلُ  والَجْمعُ 

ا  لـــــــــــوُع كـــــــــــَبهنـــــــــــ  رت  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا والضـــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــُ  فـــــــــــَ

هـــــــام      ــــــثـــــــاُ  الســــــــــــــــــــِّ وحِف أَم رِ مــــــن اخلــــــَ واصـــــــــــــــــــــِ ــــــ  ــــــن (2)ال
 

  
 من بين الِجباِل نُصوالً : َظَهَر. نََصلَ و

 الطريُق ِمن مْوِضعِ كذا : َخَرَج. نََصلَ و

لَتِ و  السَّحابَةُ : َخَرَجْت ِمن طريٍق أَو َظَهَرْت ِمن حجاٍب ، وقْولُه : تَنَصَّ

ـــــــــــــا  هـــــــــــــارِه تـــــــــــــِ ُت ابشـــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــح لـــــــــــــِ وحرِيـــــــــــــٌة أُوح  ضـــــــــــــــــــــــــــَ

لـــــــــــــة     ن ِإزارِهـــــــــــــا  انصـــــــــــــــــــــــــــِ ِن مـــــــــــــِ َويـــــــــــــح قـــــــــــــح (3)ا ـــــــــــــِ
 

  
ِجها وقِلَّة تَثقُِّفها في   َمالبِِسها ألََشِرها وَشَرِهها.إِنَّما َعنَى أَنَّ ِحْقَوْيها يَْنُصالن ِمن إِزاِرها لتسلُِّطها وتَبَرُّ

 الَحَجِر : َوْجُهه. نَِصيلُ و

 : شعبةٌ ِمن ِشعِب الَواِدي. النَِّصيلُ و

 بحقِّي صاِغراً : أَْخَرَجه ، وهو مجاٌز. نََصلَ و

 .نِصالَها البُْهَمى : أَْخَرَجتْ  أَْنَصلَتو

 الناقَةُ ونََضْت : تقدََّمِت اإِلبَِل ، وهو مجاٌز. نََصلَتِ و

.  وأَْحمُد بُن زْيِد بِن محمِد بِن الُحَسْين االنصاليُّ أَحُد الفُقهاِء باليمِن ، َذَكَره الَخْزرِجيُّ

 هللِا بِن ُسلَْيمان النَُصْيالنيُّ ، بالضِم ، كان على رأِْس الستمائة. (4)وعليُّ بُن عبِد 

ُجُل ، البَعيرُ  لَ نَِض   :[نضل] ، عن ابِن ُدَرْيٍد  : ع نَْضلٌ و أَنا. وأَْنَضْلتُه َشِديداً ، وهذه عن ابِن األْعَرابّيِ  وتَِعبَ  * كفَرَح ، ُهِزَل وأَْعيي والرَّ

(5). 

 لم أَِجد له ِذْكراً في معاِجِم الصَّحابَة فليُْنَظر. نَْضلَةَ  نُْعماُن بنُ و

، والْبنِه ماِلك ِوفاَدةٌ وقيَل في اسِم أَبي األْحوص : هو َعْوُف بُن  نََضلَةَ  الجشميُّ وهو َجدُّ أَبي األْحوِص َعْوف بن ماِلِك بنِ  بُن َخديجٍ  نَْضلَةُ و

 ، والْبنِِه ماِلك وفادة. نَْضلَةَ  ماِلِك بنِ 

 .نَْضلَة في اسِم أَبي اأْلَْحوِص : هو َعْوُف بُن ماِلِك بنِ  وقيلَ 

 بِن الَحاِرِث األْسلميُّ أَبو بَْرَزةَ بَِقي إلى إْمَرةِ يَزْيٍد. بُن ُعبَْيدٍ  نَْضلَةُ و

ته األَْعَشى : بُن َطِريفٍ  نَْضلَةُ و  الحْرماِزيُّ ثم الَماِزنيُّ َرَوى قصَّ

 (6)اي سيد الناس وداين العرب 
ً  ، وسلمعليههللاصلىالغفاِريُّ أَْقَطعه النبيُّ  بُن َعْمٍرو ْضلَةُ نَ و ْفراء أَْرضا  .معنٌ  اْبنُه عنه َرَوى ، بالصَّ

، َرأَى أَبا َذّرٍ يُصلِّي الّضَحى ، َرَوى عنه عبُد هللا بُن  نَْضلَةَ  ، وَذَكَره ابُن َحبَّان في ثقات التابِِعيَن قاَل : ويقاُل : ماِعُز بنُ  بُن ماِعزٍ  نَْضلَةُ و

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصحابيُّونَ  الجاِهِليَّة ؛ نَْضلَة بريَدةَ ، وأَْدَركَ 
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 بُن خاِلٍد من بَنِي َحنيفَةَ ذََكَره وشيمة. نَْضلَةُ  وفاته في الصَّحابَة :

 .وسلمعليههللاصلى، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وهو ثاِلُث َجّدٍ لسيِِّدنا َرسول هللِا  عبِد َمنافٍ  : ُكْنيَةُ هاِشِم بنِ  نَْضلَةَ  أَبوو

ْميِ  ، كِسْيراٍف : نِيضاالً و ، بالكسِر ، نِضاالً و ناَضلَهُ ُمناَضلَةً و  ، قاَل الشاِعُر : بَاَراهُ في الرَّ

َد د  هــــــــــــــــــــــح يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ح ال عــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــِ

ـــــــــــــا ح      ـــــــــــــب نِّ ال ـــــــــــــحـــــــــــــُت كـــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــِّ ب (7)َأصـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 قاَل ِسْيبََوْيه : فِيعاٌل في الَمْصدِر على لُغَِة الذين قالُوا :

__________________ 
 ( اللسان.1)
 والضبرت عنه ا واللسان. 143/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 كاألصر.  162/  1ويف مطبوعة التبصري « عبدان»( يف إحد  نسخ التبصري : 4)
 .«َأعحّب»بد  : « َأعحيا»ابلقاموس :  (*)
 ( نقر ايقوت عن ا ازمي : أحسبه بلداً ميانياً.5)
 ( أسد الغابة ا وعجزه :6)

 إليك أشكو ذربة من الذرب
 ( اللسان.7)
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ل تِْحماالً ، وذِلَك أَنَّهم يَُوفِّرون الُحروَف ويَِجيئُون به على ِمثاِل  م (1)تحمَّ  اً.قْوِلهم كلَّْمتُهُ ِكالَّ

ا ثَْعلَب فقاَل : إنَّه أَْشبَع الَكْسرة فأَتْبعَها الياَء كما قاَل اآلَخُر : أَْدنُو فأَْنُظوُر  وأَمَّ
ةَ الواَو اْختِياراً ، وهو على قَْوِل ثَْعلَب  (2) ، أَتْبَع الضمَّ

 اْضِطراراً.

ْميِ. َسبَْقتُه فيه : نََضْلتُه أَْنُضلُه نَْضالً و  ، أَي في الرَّ

 في ُمراماةٍ فغَلَبَه. نََضله فالٌن فالناً إذا نََضلَ  اللَّْيُث :وقاَل 

 : وسلمعليههللاصلىقَْوُل أَبي طاِلٍب يْمدُح َرُسوَل هللِا  وتكلََّم عنه بعُْذِرِه وحاَجَج وخاَصَم ؛ ومنه َدافَعَ  إذا عنه ناَضلَ  ِمن المجاِز :و

َزي  ــــــــــــمــــــــــــٌد  بـــــــــــــح ِت ِ  يـــــــــــــُ يــــــــــــح م وبـــــــــــــَ تــــــــــــُ َذبـــــــــــــح  كــــــــــــَ

هو      نح دونــــــــــَ طــــــــــاعــــــــــِ ا نــــــــــُ مــــــــــ  رو  لــــــــــَ نــــــــــاضــــــــــــــــــــــــِ  (3) نــــــــــُ
  

لَهُ و  َسْيفَه ، والصاُد لُغَةٌ فيه أَْيضاً. اْنتََضلَ  ، يقاُل : كاْنتََضلَهُ  ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، والصاُد لُغَةٌ فيه ؛ : أَْخَرَجهُ  تَنَضَّ

يت : اْنتََضى  ّكِ ، وكذا اْجتَلَى منه جلواً ،  اْختارَ  أَي نَْضلَةً  منه اْنتََضلَ  ِمن المجاِز :و بمْعنًى واِحٍد : اْنتََضلَهو السَّْيَف ِمن غْمِدهوقاَل ابُن الّسِ

 َسْهماً ِمن الِكنانَِة ، والصاُد لَغَةٌ فيه أَْيضاً. اْنتََضلَ  وكذا

. لسَّْيرِ َرَمْت بأَْيديها في ا إذا اإلبِلُ  اْنتََضلَتِ  ِمن المجاِز :و َمْخَشِريُّ  ، نَقَلَه الزَّ

 ؛ قاَل لَبيٌد : تَفاَخروا إذا القومُ  اْنتََضلَ  ِمن المجاِز :و

ـــــــــا ن ـــــــــح ل َتضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ـــــــــانـ ـــــــــاعـــــــــٌد  ف مـــــــــ  ق ـــــــــح ل ـــــــــُن ســـــــــــــــــــــــَ  واب

ر      ي و ـــــــــــَُ غحضــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــ  الـــــــــــطـــــــــــرِي يــــــــــــُ تـــــــــــِ (4)كـــــــــــعـــــــــــَ
 

  
 الدَّاِهيِة. : ِمن أَْسماءِ  ، بالَهْمِز كِزْبِرجٍ  النِّئِْضلُ  : (5)قاَل ابُن ُدَرْيٍد و

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 : َرَمْوا للسَّْبِق. تَناَضلواو القومُ  اْنتََضلَ 

 : وهو الذي يُراِميه ويُسابِقُه. نَِضيليٌّ  وفالنٌ 

 باألَْشعاِر : إذا تَسابَقُوا. اْنتََضلُواو

اُح : الُمناَضلَةُ و رمَّ  : الُمفاَخَرةُ ، قاَل الّطِ

كٌ  لـــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــــَ
ُ

ِديـــــــــــــــــــُن لـــــــــــــــــــه املـــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــه      اثــــــــــــــــِ ر  فــــــــــــــــال  ــــــــــــــــُ نــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــــِ
ُ

(6)املــــــــــــــــ
 

  
 : أَي يَْفتَِخُروَن. يَتَناَضلُون وقَعَُدوا

 بُن قصيبَةَ بِن نصِر بِن سْعِد بِن بْكِر بِن َهواِزن فَْرٌد َذَكَره األميُر. نََضلَةُ  وبالتحريِك :

 ٌء.وعبيُد بُن نَُضْيلَةَ الخزاعيُّ ، كُجَهْينَةَ ، تابِعيٌّ ُمْقِرى

ةَ األََسِديُّ َصحابيٌّ بَْدِريٌّ قُتَِل َسنَة ِسّت ، و نضلَةَ  محرُز بنُ  نَضلَةَ  وأَبو  .«رهـ  م»قد ذُِكَر في َحَرَز ، وفي بِن عبِد هللِا بِن مرَّ

 : ما على ُطْعِم الِعنَِب من الِقْشِر. النَّْطلُ  : [نطل]

بيِب بعَد السُّالفِ  أَْيضاً :و ل ما يُْرفَع ِمن ُعصاَرتِه هو السَّالُف ، فإذا ُصبَّ عليه الماُء ثانيةً  ما يُْرفَُع من نَِقيعِ الزَّ بيَب فأَوَّ ، وإذا أَْنقَْعت الزَّ

 ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل يَِصُف الَخْمَر : النَّْطلُ  فهو

ا  تــــــــــــــــ   يف الــــــــــــــــدِّانِن كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ  عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ  ممــــــــــــــــا يـ

هِبشـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــاِه      لـــــــــــــِ زاِ   انطـــــــــــــِ ـــــــــــــُح غـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ (7)َذب
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 ، قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : الُجْرَعةُ من الماِء واللَّبَِن والنَّبيذِ  ، بكسِر الطَّاِء : النَّاِطلُ و

رَة عــــــــــنــــــــــَدهــــــــــا   فــــــــــلــــــــــو َأن  مــــــــــا عــــــــــنــــــــــَد ابــــــــــِن ِبــــــــــُح

ايت      رح هلـــــــــَ لـــــــــُ بــــــــــح ِر مل تــــــــــَ مـــــــــح رمـــــــــن اخلـــــــــَ (8)بـــــــــنـــــــــاطـــــــــِ
 

  
__________________ 

( األصــــر واللســــان وكتب مصــــححه هبامشــــه : قوله عل  مثا  اخل هكذا يف األصــــر ا ويف نســــختا من امكم : عل  مثا  أفعا  وعل  مثا  1)
 قوهلم كّلمته اخل.

 « :نظر»القاموس ( يف 2)
ــــــــــــــىن اهلــــــــــــــو  بصـــــــــــــــــــــــــــري و  ــــــــــــــث ــــــــــــــمــــــــــــــا ي ــــــــــــــث ــــــــــــــين حــــــــــــــي  إن

 مـــــــــــن حـــــــــــيـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــلـــــــــــكـــــــــــوا أدنـــــــــــو فـــــــــــبنـــــــــــظـــــــــــور    

  

( اللســــــان ا وكتب مصــــــححه : قوله : يبزي يف النهاية يف مادة بز  ما نصــــــه : يبز  أي يقهر ويغلب ؛ أراد ال يبز  ا فحذف ال من جواب 3)
 القسم وهي مرادة أي ال يقهر ومل نقاتر عنه وندافض.

 .436/  5واللسان والتكملة والتهذيب واملقايي   147وانه ط بريوت ص ( دي4)
 .101/  3( اجلمهرة 5)
 واللسان والتهذيب. 160( ديوانه ص 6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
 واللسان واألساس والصحاح والتهذيب ابختالف رواايته. 144/  1( ديوان اهلذليا 8)
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 ِمْكياِل.الفَْضلَةُ تَْبقَى في ال .النَّاِطلُ و

 وفي العُبَاِب : تَْبقَى في اإلناِء ِمن الشَّراِب.

ةً ؛ يقاُل : ما بهاَطلٌّ وال الَخْمرُ  النَّاِطلُ  قيَل :و  ، أَي لبٌن وال َخْمٌر. ناِطلٌ  عامَّ

حاح عن االْصَمِعّي : ِمكيالُها أَْيضاً : النَّاِطلُ و كوٌز كان يُكاُل به  ، بالكسِر غير َمْهموٍز : الناِطلُ  ، أَي الَخْمر ، وِمكياُل اللَّبَِن أَيضاً وفي الّصِ

ً  الناَطلُ  هوو الَخْمُر ،  بفتحِ الطاِء. أَْيضا

اُر فيه النَّموَذَج ، وكذِلَك قَْول ابِن األْعَرابّيِ في كونِِه يُْهَمز وال  يُْهَمزُ  النَّاِطلُ  قاَل ثَْعلَب :و غيُر الذي يُِري الخمَّ  يُْهَمز ؛وال يُْهَمز : القَدُح الصَّ

 قال لبيد : الناطل نياطل كَحْيَدٍر ، َحَكاه ابُن األْنباِرّي عن أَبيِه عن الطوِسّي ، قاَل األصمعي : جمع كالنَّْيَطلِ 

َنا ابملزاِج تُكر    (1) الن ياِطرُ  َعَليـح
 كهاَجَر َمْهموزاً. نأْطل واِحُدها (2)مكاييل الخمر  النآطل وقاَل أَبو عمرو :

 .النَّواِطلُ  ِمكياٌل يُكاُل به اللَّبَُن ونَْحُوه ، وَجْمعُه الناِطلُ  وقاَل اللَّْيُث :

ي : قَْول الجْوَهِرّي الَجْمع هو قَْوُل أَبي َعْمرو الشَّْيبانّي ، والِقياُس منعُه ألنَّ فاِعالً ال يُْجَمع على فَياِعل ، قاَل :  نَياِطل وقاَل ابُن بَّرِ

 .الناِطلِ  لُغَةٌ في نَْيَطل َجْمعُ  نَياِطلَ  والصَّواُب أَنَّ 

 ٍء.بشي أَي بناِطلٍ  منه ما َظِفرتُ  يقاُل :و

 ُء القَِليُل.: الشي الناطلُ و

 َعَصَرها. : نَْطالً  الَخْمرَ  نََطلَ و

حاحِ :و حاحِ : في إناٍء. َجعََل الماَء الَمْطبوَخ باألْدويَِة في كوزٍ  إذا بالنَّطولِ  رأَْس العَليلِ  نََطلَ  في الّصِ ،  ثم َصبَّه عليه ، وفي بعِض نسخِ الّصِ

 ؛ انتََهى. قَليالً قَليالً  أَي على رأِْسه ،

ِم : الُجْرَعةُ  النُّْطلَةُ و الشَّراِب. بالكسِر : ُخثاَرةُ  النِّْطلُ و  أَي ُجْرَعة َخْمٍر. ناِطلٍ  (3) نُْطلَة ؛ يقاُل : في الدَّنِّ  ، بالضَّ

قاِء بيِدك أَْيضاً :و  ، كما في العُبَاِب. ما أَْخَرْجتَهُ من فَِم الّسِ

 بَعِ.ِمن النِِّحي ، وهو ما تأُْخذُه بَطَرِف اإلصْ  نُْطلَةً  وفي األساِس : أََخْذتُ 

ُجُل الدَّاِهيَةُ  ، كَحْيَدٍر : النَّْيَطلُ و  ، عن أَبي زْيٍد. الرَّ

حاحِ :  ، وفي هاِمِشه يُْهَمُز وال يُْهَمُز. (4)على َوْزن ِزْبِرجٍ  النِّيِطلُ  والذي في الّصِ

 الداِهيَةُ. ، بالكسِر والَهْمز : النِّئِْطلُ  وفي العُبَاِب : قاَل َشِمٌر :

ي : َجْمعُ قاَل ابُن   ، وأَْنَشَد : نآِطلٌ  : النِّئْطل بَّرِ

رُ قـــــــــــــــد عـــــــــــــــلـــــــــــــــم  ـــــــــــــــنـــــــــــــــذطـــــــــــــــِ الُ   ال  اأَلصـــــــــــــــــــــــــــــح

ا ُ و       عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاُء الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاِس واجلـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــ 

  

 (5)َوقحعي إذا هَتاَفَت الر  اُ  

ُس في ُمْفرِده :  قاَل : وقاَل الُمتَلَّمِ

يـــــــــــُت و  ُت َأيّنِ قـــــــــــد ُرمـــــــــــِ مـــــــــــح لـــــــــــِ رِ عـــــــــــَ طـــــــــــِ ئـــــــــــح  بـــــــــــنـــــــــــِ

      ُ وحمــــــــَ ــــــــَ َن قـ ــــــــَ ف َن آِ  َدوح ــــــــَر صــــــــــــــــــــــاَر مــــــــِ ــــــــي (6)إذح ق
 

  
جاِل. الَمَذاكيرِ و الِجْرمِ  الطَّويلُ  : النَّْيَطلُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و  ِمن الّرِ
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 ما كانَْت ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : الدَّْلوُ  : النَّْيَطلُ و

زحهتـــــــــــــــــــم  رٍ انهـــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــــــِ ُروِف  ب  جـــــــــــــــــــَ

ـــــــــِف      ـــــــــرِّي و  ال ٍز مـــــــــن ُمســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــح ن ك عـــــــــَ (7)مبَســـــــــــــــــــــــح
 

  
اُء : إذا كانت الدَّْلو َكبيَرةً فهي  .النَّْيَطلُ  وقاَل الفرَّ

 الدَّاِهيَةُ. : النَّْيَطلُ و

ئْبِل ، وهي الداِهيَةُ ؛ بالنِّئِْطل قاَل األَْصَمِعيُّ : يقاُل َجاَء فالنٌ   ، عن ابِن َعبَّاٍد. كالنَّطالءِ  والّضِ

__________________ 
 وصدره فيه :« عليها»وفيه :  132( ديوانه ط بريوت ص 1)

 عتي  سالفاٍت سبتها سفينةٌ 
 .«ا مر»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( ضبطت يف اللسان ابلقلم ا ابلفتح.3)
 ( كذا ا والذي يف الصحاح ا ابلقلم ا كحيدر.4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
 لصحاح والتهذيب ابختالف روايته.( اللسان ا واألو  يف ا7)
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قِّ  فالنٌ  اْنتََطلَ  قاَل أَبو تُراٍب :و ً  َصبَّ منه واْمتََطَل َمْطلة إذا نَْطلَة من الّزِ  يَِسيراً. شيئا

 فيها ، وِمثْلُه في الَجْمَهَرِة. يُْنَطلُ  التي : الَمعاِصرُ  الَمناِطلُ  في األساِس :و

 ، وهو َغلٌَط. باألَْنطالِ  ، كذا نَّص المحيِط ، وفي بعِض النسخِ  بالدَّواِهي أَي باألَْنِطلَةِ  هللاُ  رماهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : اللَّبَُن القَِليُل ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. النَّْطلُ 

  ، يَتعالَُج به.ءٍ : َصبَّ عليه منه شيئاً بعَد شي نُطوالً و نَْطالً  فالٌن نَْفَسه بالماءِ  نََطلَ و

 ، كَحْيدٍر : الَمْوُت والَهالُك. النَّْيَطلُ و

 ُء القَليُل.، بالضِم : الشي النَّْطلَةُ و

 أَْيضاً. النَّواِطلُ  به الماُء ِمن الَمواِضعِ الُمْنخفَضِة إلى ما َعاَل منها ؛ ويقاُل : لها يُْنَطلُ  : ما النَّطالَةُ و

 ، كما في الُمْحَكِم. به القََدَم من األَرِض كالنَّْعلَةِ  : ما َوقَْيتَ  النَّْعلُ  : [نعل]

حاحِ :  .نُعَْيلة تَْصغيُرها ُمَؤنَّثَةٌ  الِحذاُء ، النَّْعلُ  وفي الّصِ

ا النَّْعل وقاَل شْيُخنا : التَّأْنِيث يَْرِجع إلى د من التاِء ، أَمَّ فهي بالتاِء ال يُْحتاُج إلى تَْنِصيٍص على تأْنِيثِها والتَّأْنِيُث فيها َمْعروٌف ،  النَّْعلة المجرَّ

َدةً على  رت ال ترُد لها الهاء كأَْمثاِلها ، بل تصغَُّر مجرَّ َدة ِمن الهاِء في أَنَّها إذا ُصغِّ  هـ. خالِف الِقياِس اوخالَفَِت الُمَؤنَّثات المجرَّ

  َشَكا إليه َرجالً ِمن األَْنصاِر فقاَل :في الَحِدْيث : أَنَّ رُجالً و

 (1)فرحِد  بنَـعحرٍ اي خرَي من مَيحشي 
ى اآلَن تاُسوَمة ، ووْصفُها بالفَْرد وهو َمذكَّر ألنَّ تأْنِيثَها غيُر َحقيقّيٍ  النَّْعل قاَل ابُن األَثيِر : ، والفَْرُد ُمَؤنَّثَةٌ وهي التي تُْلبَس في الَمْشي تسمَّ

ا قْوُل كثيِّر :وتَْجعلُها ِمن ِلباِس المُ  النِّعالِ  هي التي لم تُْخَصف ولم تُطاَرق وإنَّما هي طاٌق واِحٌد ، والعََرُب تَْمدُح برقَّةِ   لوِك ، فأَمَّ

ــــــــــه  رٌ ل عــــــــــَ ــــــــــَ هــــــــــا  نـ ب رحيــــــــــُ ــــــــــح ل ــــــــــكــــــــــَ يب ال طــــــــــ  ــــــــــَ  ال ت

ت و      ِ  ِشــــــــُ  الــــــــِ رَت اجملــــــــَ تح َوســــــــــــــــــــــح عــــــــَ (2)إن ُوضــــــــــــــــــــــِ
 

  
َك َحْرف الَحْلق الْنِفتاحِ ما قَْبله كما قاَل بعُضهم : يَغَُدو وهو َمْحُموم ، في يَْغُدو وهو َمْحُموم ، وهذا ال  إنَّما هو ُمتْبَع ما قَْبله يُعَدُّ لُغَة فإنَّه َحرَّ

 بالكْسِر. نِعالٌ  ج ، ولو ُسئِل رُجٌل عن َوْزن يَغُدو وهو َمْحُموم لم يَقُل إنَّه يَفَعَل وال َمفَعُول ، َحقَّقه ابُن جنِّي في الُمْحتسب ؛

،  النعالَ  الكرخيُّ البَْغداِديُّ ، ويُْعرُف بالحاِفِظ لحْفِظه بِن محمِد بِن ُعثْمان َطلحةَ  أَبي الَحَسِن محمد بن الحسيُن بُن أَحمَد بنِ  أَبو عبِد هللاِ و

، وعنه الَخِطيُب  (3)بّي وهو مسنُد بَْغداَد ، وَجدُّه أَبو الَحَسِن محمُد بُن طلحةَ َرَوى عن أَبي بْكٍر الشافِِعّي وأَبي محمٍد البربهاِرّي وابِن الجعا

 .413ة ، وماَت جدُّه َسنَ  493، َماَت الحسيُن َسنَة 

اق ، وَماَت قَ  إسحُق بُن محمدِ و ْبَل بِن إسحَق عن َجْعفٍر الفْريابّي ، وعنه البرقانيُّ ، وولُده أَبو بْكٍر محمُد بُن إسحَق عن علّيِ بِن دليٍل الَورَّ

ثونَ  َرَوى عنه ابُن نَْبهان ، أَبو علّيِ بُن ُدوما َرَوى عنه ابُن أُْختِهو َسنَة َسْبِعين وثلثمائة ، إالَّ أَبا عبِد  النِّعالِ  نُِسبُوا إلى َعَملِ  النّعاِليُّوَن ُمَحّدِ

 .النّعالِ  هللِا الُحَسْيني فإلى حْفظِ 

 .ُمتنعلٌ و ُمْنتَِعلٌ و ناِعلٌ  فهو : لَبَِسها اْنتَعَلَ و تَنَعَّلَ و نَعَالً  ، كفَِرحَ  نَِعلَ و

ِة : ُمَؤنَّثةٌ ؛ وفي الُمْحَكِم : في أَْسفَِل قِرابِه ، وفي األَساِس : لسَّيفِ حديَدةٌ في أَْسفَِل ِغْمِد ا النَّْعلُ  ِمن المجاِز :و مَّ  أَْسفََل جْفنِه ؛ قاَل ذُو الرُّ

ف الســـــــــــــــــــــــاَ   نحصـــــــــــــــــــــــُ ٍك ال تــــــــــَ لـــــــــِ هُ إىل مـــــــــَ لـــــــــُ عـــــــــح  نــــــــــَ

هح      لــــــــــُ امــــــــــِ وااًل  ــــــــــَ رح ال وإن كــــــــــانــــــــــت طــــــــــِ (4)َأجــــــــــَ
 

  
 َوَصفَه بالطوِل وهو َمْدٌح.

ة ِمن ، وسلمعليههللاصلىسيِف َرُسوِل هللِا ،  نَْعلُ  كان»في الَحِدْيث : و  .«فضَّ
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__________________ 
 ( اللسان والنهاية.1)
 ( اللسان.2)
 ( يف اللباب : ابن اجلعاين.3)
 البن مياده.« نصف»واللسان والصحاح واألساس ا وقد نسبه يف اللسان يف مادة  475( ديوانه ص 4)
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ٍة ؛ ولذا قاَل شْيُخنا : إنَّ الحديَدةَ لْيَسْت قبداً. نَْعلُ  وفي النِّهايَِة :  السيِف ما يكوُن في أَْسفَِل جْفنِه من حديَدةٍ أَو فضَّ

ْلبةُ  الِقْطعَةُ  النَّعلُ  في الُمْحَكِم :و  َشيئاً. يَْبُرُق َحصاها وال تُْنبِتُ  شْبهُ األََكَمةِ  الغليظةُ من األَرِض  الصُّ

ةِ ُمَؤنَّثَةٌ ، قاَل الشاِعُر : وقيَل : هي قْطعَةٌ تسيلُ   ِمن الحرَّ

ر  ًد  المــــــــــح ــــــــــِ رُ ٍء و ف عــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــنـ ــــــــــه  ال ــــــــــن ــــــــــي ــــــــــين وب ــــــــــي  ب

ِر      واثـــــِ ي مـــــن ُرُ وس ا ـــــَ ســـــــــــــــــــِ َم نـــــفح فـــــَ  غـــــيـــــح (1)شـــــــــــــــــــَ
 

  
، قاَل اْمرُؤ القيِس يَِصُف قَْوماً  نِعالٌ  الَجبَِل ، والغَْيُم : الَوتُْر والذَّْحُل ، والَحواثُِر من عبِد القَْيِس ، والَجْمعُ  النَّْعُل نَْعل قاَل األْزهِريُّ :

 ُمْنهزِمْين :

وٌث  ثـــــــــــــــــُ ٌف مـــــــــــــــــبــــــــــــــــــح رحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ م حـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ 

      ُُ ربح رِّ إذ تــــــــــــــــــــــَ ا ُ اب ــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــــَ (2)الــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــِّ
 

  
حالِ  النِّعالُ  إذا اْبتَلَّت»الَحِديث :  ومنه  .«فالصَّالة في الّرِ

ْخَوة فإنَّها تَنْ  نَْعل َجْمع النِّعالُ  قاَل ابُن األثيِر : يها بخالِف الّرِ ْكر ألَنَّ أَْدنى بَلٍَل يُنَّدِ ها بالذِّ َشف وهو ما غلُظ ِمن األَْرِض في َصالبٍَة وإِنَّما خصَّ

 الماَء.

الب فََزِلقَت  يكم أَْن ال تَْشهدوا الصَّالة في بَمْن يَْمِشي فيها فصلَّوا في مناِزِلكم ، وال عل (3)قاَل األْزَهِريُّ : يقوُل إذا ُمِطرت األََرضون الّصِ

 مساِجِد الَجَماَعات.

ة ، النَّْعل وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : لَُع كلُّ هذه ال تكوُن إالَّ ِمن الَحرَّ فيها ارتفاٌع  بالنَّْعل منها شبيةٌ  فالنَّْعلُ  ِمن األْرِض والخفُّ والُكراُع والّضِ

َمْخشِرّي  النَّْعل وَصالبَةٌ ، والُخفُّ أَْطوُل ِمن لَُع أَْطول ِمن الُكراعِ ، وهي ُمْلتَِوية كأَنَّها ِضلَع. ومثْلُه للزَّ ، والُكراُع أَْطول ِمن الُخّفِ ، والّضِ

 في األَساِس وَجعَلَه ِمن المجاِز.

ُجُل الذَّليلُ  النَّْعلُ  ِمن المجاِز :و ُ ؛ كذا في الَجْمَهَرةِ ؛ وف يوَطأُ كما توَطأُ األَرضُ  الذي الرَّ  ، قاَل القاُلُخ : النَّْعل ي األساِس : كما توَطأ

الً  ـــــــــــــًا وَأصـــــــــــــــــــــــــــح ب ـــــــــــــٍد َحســـــــــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ب ر  عـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــَ

ال      عـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ وَءة ونـ وحطـــــــــــــــــــــُ ة مـــــــــــــــــــــَ (4)َدارِجـــــــــــــــــــــَ
 

  
يَِة ؛ وقيَل : هي جْلَدتُها التي على العَقَُب يُْلبَُس َظْهَر ِسيَِة القَْوِس ، أَو الِجْلدُ   :النَّْعلُ و  ُكلِّه. (5) َظْهِرها الذي على َظْهِر الّسِ

ْوَجةُ. : النَّْعلُ و  الزَّ

ٌم في عنايَِة القاِضي ، قاَل شْيُخنا : َوقََع فيه كالٌم هل هو َحقيقَةٌ وهو الذي َجَزَم به األَْكثر ؛ وقيَل : هو مجاٌز وأَطالُوا في عالقَِته وفيه َكال

اُح الَمقاَمات في الفقهيِة ، انتََهى.و  أَْوَرَد ُشرَّ

 .بالنَّْعلِ  وفي الُمْحَكِم : العََرُب تكنِي عن المْرأَةِ 

ّن. حديَدةُ الِمْكَربِ  النَّْعلُ  قاَل أَبو َعْمرو :و يها الّسِ  ، وبعُضهم يسّمِ

أِْس  بَْيضاء َسَمَكةٌ  : النَّْعلُ و .في ُطوِل ِذراعٍ ، نَقَ  َضْخَمةُ الرَّ اغانيُّ  لَه الصَّ

اغانيُّ أَي في اليمِن. ِحْصٌن على َجبٍَل َشِطبٍ  أَْيضاً :و  ، نَقَلَه الصَّ

 وخفُّها. ما ُوقَِي به حافُِر الدَّابَّةِ  : النَّْعلُ و

 ، عن اللّْحيانّي. النِّعالَ  كمنَع : َوَهَب له نَعَلَُهمو

َزها ابُن َعبَّاٍد ، الدَّابَّةُ  نَعَلَ و  .ُمْنعلةو ُمْنعلة فهي نَعَّلَها تَْنِعيالً و كأَْنعَلَها النَّْعلَ  أَْلبََسها ، هذه أَْنَكَرها الجْوَهِريُّ وَجوَّ

 خيلَها. تُْنِعل سَّانإنَّ غَ »في الَحِدْيث : و الَخْيل بالَهْمزةِ. أَْنعَْلت . ويقاُل :نَعَّلَهماو الدابَّةَ والبَعيرَ  أَْنعَلَ  وفي الُمْحَكِم :

ُجلُ  أَْنعَلَ و  ٍء من هذا إذا أَْرَدت، عن اللّحيانّيِ ، قاَل : وكذِلَك كلُّ شي نِعالُهُ  َكثَُرتْ  ، وهو نادٌر ، ناِعلٌ  فهو الرَّ
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__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 واللسان.« ابجلو»وفيه  160( ديوانه ط بريوت ص 2)
 زّلقت.( يف التهذيب : فت3)
 : [بن حزن]قا  الُقالخ  140/  3( التكملة والثاين يف اللسان والتهذيب ا ويف التكملة : دراجة ا والذي يف اجلمهرة 4)

 إين إذا مــــــــــــــــــــــا األمــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــال 

 مــــــــــــــــــــــــن اجلــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــو  مل  ــــــــــــــــــــــــدين وغــــــــــــــــــــــــال    

  

 كـــــــــــــــــــان ذو ا ـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــم أشــــــــــــــــــــــــــــــــف  جـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــال و 

  
 مل أكـــــــــــــــــــــــــــــــــن دراجـــــــــــــــــــــــــــــــــة ونـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــالو   

  

 والدراجة : الضعيف.

 وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  كسرها.«  هَرها كل ه»القاموس : ( يف 5)
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تهم َأو َوَهبحت هلم قلحت فـََعلحتهم بغرِي أَلٍف ا وإذا أََردحت َأن  ذِلَك َكثُر عنحَدهم قلحت أَفـحَعلوا.  َأطحَعمح
ي البِن َميَّاَدة :؛ وأَْنَشَد ابُن بَ  ناِعلَةٌ  ، وهي نَْعلٍ  ذُو أَي كُمْكَرمٍ  ُمْنعَلٌ و ناِعلٌ  رُجلٌ و  ّرِ

زي  ــــــــــَ ت عــــــــــح ــــــــــَ راِم ويـ ــــــــــكــــــــــِ وحِم ال ــــــــــقــــــــــَ ُر ابل ظــــــــــِ ــــــــــح ن  ُيشــــــــــــــــــــــــَ

الِد و      ــــــــــــبــــــــــــِ رِّ حــــــــــــاٍف يف ال رِ إىل شــــــــــــــــــــــــــَ (1)انعــــــــــــِ
 

  
 ، على الَمثَِل ، قاَل : : ُصْلبٌ  ناِعلٌ  حافِرٌ و

 (2)يـَرحَكب فـَيحناُه وِقيعاً انِعال 
 .ُمْنتَِعل يقوُل : قد َصلُب ِمن توقِيعِ الِحجاَرةِ حتى كأَنَّه

 ، كُمْكَرٍم : شديُد الحافِِر. ُمْنعَلٌ  فََرسٌ و

ْجلَْينِ  ُمْنعَلُ  ِمن المجاِز : فََرسٌ و بياٌض ولم  ، أَي ِمن ِرْجلَْيه أَو يََدْيه ، في مآخيِر أَْرساِغهِ  إذا كان يَِد كذا ، أَو ِرْجِل كذا ، أَو اليََدْيِن أَو الّرِ

ا يَِلي الحافَِر. إِْنعالٌ  لبياُض الخاتََم ، وهو أَقَلُّ وَضح القوائِِم ، وهويَْستَِدْر أَو هو أَْن يُجاوَز ا ْسغِ ممَّ ِر الرُّ  ما داَم في ُمَؤخَّ

ْسِغ. يقا اإِلْنعال قاَل األْزَهِرّي : قاَل أَبو ُعبَْيدة : من َوَضح الفََرس  ُل فََرسَ ، وهو أَْن يحيَط البياُض بما فْوق الحاِفِر ما داَم في مْوِضعِ الرُّ

 ، قاَل : وقاَل أَبو خْيَرةَ : هو بياٌض يََمسُّ َحواِفَره دوَن أَشاِعِره. ُمْنعَل

ا يَِلي الحافَِر على األَْشعَر ال يَْعُدوه وال يَْستديُر ، وإذا جاَوَز األَشاِعر  اإِلْنعالُ  وقاَل الجْوَهِريُّ : ْسغِ ممَّ ِر الرُّ أَْن يكوَن البياُض في مؤخَّ

 ْرساغِ واْستَداَر فهو التَّْخِديم ؛ ومثْلُه في األساِس والعُبَاِب.وبعَض األ

 األَرَض : سافََر راِجالً. اْنتَعَلَ و

ْمضاء إذا سافََر فيها حافِياً. اْنتَعَلَ  وقاَل األَْزَهِريُّ :  فالٌن الرَّ

 َرِكبَها. إذا اْنتَعَلَ  وأَ  ِعن ابِن َعبَّاٍد ، األَرِض الغليظةِ  ، أَي النَّْعلِ  َزَرَع في : اْنتَعَلَ و

ل الُهَذلّي : اْنتَعَلَ  قاَل األَْزهِريُّ :  َرِكب ِصالب األَْرض وِحراَرها ، ومنه قَْول الُمتَنَخَّ

ُه  ر تـــــــــــُ دحِح مـــــــــــِ ِف الـــــــــــقـــــــــــِ طـــــــــــح ريف كـــــــــــعـــــــــــَ ٌو ومـــــــــــُ لـــــــــــح  حـــــــــــُ

يـــــــــُر      اُه الـــــــــلـــــــــّ رُ يف كـــــــــرِّ ِإ.ٍّ َقضـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــِ تـــــــــَ نــــــــــح (3)يــــــــــَ
 

  
 ، والَجْمُع الَمناِعُل. كَمْقعٍَد وَمْقعََدةٍ : األَرُض الغَِليَطةُ اْسٌم وصفَةٌ  ، الَمْنعَلَةُ و الَمْنعَلُ و

 .(4): بطٌن ِمن العََرِب ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد  ، كُجَهْينَةَ  نُعَْيلَةَ  بنوو

 ِمن ِكنانَة. بَْطنٌ  َغفَار بِن ُملَْيٍل ،بِن لَْيِث بِن بْكِر بِن عْبِد َمنَاة أَخي  بِن َضْمَرةَ  (5) ابُن ُملَْيلٍ  وقاَل الّسهيليُّ : وهو

بَْيرِ  النِّعال ذاتُ و اِم ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه. : فرُس الزُّ  بِن العَوَّ

ي به لَصالبَِة حافِِره. ِحماُر الوحِش  النَّاِعلُ  ِمن المجاِز :و  ُسّمِ

 البَعيِر بِِجْلٍد ِلئالَّ يَْخفَى. (7) ُخفِّ  تَْنِعيلُ  وكذا يه الِحجاَرةُ ؛تَقِ  حافِِر البِْرَذْوِن بَطبٍَق من حديدٍ  (6) تَْنِعيلُ  : التَّْنعيلُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي.  الَمثَُل : َمْن يكن الَحذَّا أَبَاه تَُجْد نَْعاله أَي َمْن يُكْن َذا ِجّدٍ يَبِْن ذِلَك عليه ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

ي فإنّ   ، وذُِكَر في ط ر ر. ناِعلَة كوفي الَمثَِل أَْيضاً : أَِطّرِ

اجز : (8) اْنتَعَلَ و  الَمطيُّ ِظاللَها إذا َعقََل الظلُّ نْصَف النهاِر ، وهو مجاٌز ؛ ومنه قَْوُل الرَّ
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 (9)الظِّر  فكان َجوحَراب  انـحتَـَعرَ و 
ي عن الطوِسّي. ُمْنعَلَةٌ  ووِديَّةٌ  ها بَِكَربَة ، نَقَلَه ابُن بَّرِ  كُمْكَرَمٍة : قُِطعَت ِمن أُّمِ

 وقاَل أَبو َزْيٍد : يقاُل : َرَماهُ بالُمْنِعالت أَي الدَّواِهي ؛ زادَ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 قيناه ابلقاف.« وقض»( اللسان ا وفيه يف مادة 2)
 ابختالف األلفا . 35/  2والتكملة وعجزه يف اللسان والتهذيب وانظر ديوان اهلذليا  1283/  3اهلذليا ( شرح أشعار 3)
 .140/  3( اجلمهرة 4)
قوله ابن ملير ا وكذا قوله اآيت غفار »وهبامش املطبوعة املصـــرية : « ُمَليحرٍ »وعل  هامشـــه عن إحد  نســـخه : « ابن ُمَليحكٍ »( يف القاموس : 5)

 .«ير هكذا يف خطه جموداً يف املوضعا ومثله يف التكملة فما يف نسخ املو املطبوع خطب. ا هبن مل
 .«تـَنحِعيُلكَ »( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 6)
 ( يف القاموس ابلضم ا والسيا  اقتض  اجلر لتصرف الشارح ابلعبارة.7)
 ( اللسان والتهذيب : وانتعلت.8)
 ( اللسان والتهذيب.9)
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يت ُتِذل ه وَ حَعُله  لعدوة ا وهو جماٌز. كالنـ عحرِ   الز خَمحشرِي  : الال 
 : َوِطئَه ، كما في األساِس ، وهو مجاٌز ، وقَْول ُسَوْيد بِن ُعَمْير الُهَذلّي يَِصُف نساُء ُسبِيَن : تَنَعَّلَهو الثوبَ  اْنتَعَلَ و

ا و  مــــــــــــــَ َواعــــــــــــــِ ُروَط نـــــــــــــــَ
ُ

َن املــــــــــــــ لــــــــــــــح رَاكــــــــــــــِ ن  يـــــــــــــــُ  كــــــــــــــُ

اِر يف كـــــــــرِّ      رَت الـــــــــد  اح َوســـــــــــــــــــــــح رِ مُيَشـــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــَ نــــــــــح (1)مـــــــــُ
 

  
 أَراَد في كّلِ ِمْرٍط طويٍل تََطؤه المْرأَةُ فيَِصيُر لها نَْعالً ، وهو مجاٌز.

ي ، وأَْنَشَد : نَْعلَةُ و  الرُجِل : َزْوَجته ، عن ابِن بَّرِ

ــــــــــــٍن لــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــبــــــــــــري  رِي ر  قــــــــــــَ هح شــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــُ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  نـ

هح      تــــــــــُ فــــــــــِ كــــــــــح ؤحَره َأو تــــــــــَ بــــــــــًا ســــــــــــــــــــــــُ ُغ كــــــــــلــــــــــح ولــــــــــِ (2)تــــــــــُ
 

  
 أَْن يَتَناَعَل القوُم بَْينهم ، فإذا نَفَقَْت دابَّةُ أَحِدهم َجَمعُوا لها ثََمنَها. النَّْعلَةُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد :

 .نَْعلٍ  وفي الَمثَِل : أََذلُّ ِمن

اء :الُخّف ِمثْل أَْنعَلَه ، وقَْول الشاِعِر أَنْ  اْنتَعَلَ و  َشَده الفرَّ

وحم إذا اخضــــــــــــــــــــــــــــــــــر تح  مُ قـــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــُ  نــــــــــــــــــــِ

ِر      مـــــــــــــُ َ  ا ـــــــــــــُ نـــــــــــــاهـــــــــــــُ ون تـــــــــــــَ قـــــــــــــُ نـــــــــــــاهـــــــــــــَ تـــــــــــــَ (3)يــــــــــــــَ
 

  
 األرِض ، وكذا قَْول اآلَخر : نِعالُ  هي

م  وحم إذا نــــــــــــــــبــــــــــــــــَت الــــــــــــــــر بــــــــــــــــيــــــــــــــــض هلــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــَ

م مــــــــــــــض      َداوهتــــــــــــــُ تح عــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــَ رنـ عــــــــــــــح ــــــــــــــ   الــــــــــــــنـ

  
تْ وقاَل ابُن أَبي الحِديِد في شْرحِ نهجِ البالَغِة :  بيُع اْخَضرَّ من َوْطئِهم وأَغاَر بعُضهم على  نِعالُهم أَنَّ المراَد بهذا إذا أَْخَصبُوا ونَبََت الرَّ

 بعٍض.

 ، أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. النَّعابِلُ  : [نعبل]

 بِن َعْوِف بِن عاِصِم بِن ُعبَْيٍد بِن ثْعلَبَةَ بِن يَْربوعٍ. َرْهُط طاِرِق بِن َدْيَسقِ  وفي العُبَاِب : هم

ْيُخ ، وهو ، كَجْعفَرٍ  النَّْعثَلُ  : [نعثل] باعِ. : الذِّ  الشَّْيُخ األْحَمٌق. النَّْعثَلُ  قاَل اللَّْيُث :و الذَّكُر من الّضِ

 هللاُ تَعالَى عنه ، كما في التَّْبِصير. ، قيَل : به شبه ُعثْمان ، َرِضيَ  يهوِديٌّ كان بالمدينةِ  : نَْعثَلُ و

لطوِل لْحيَتِه ولم  كان يَُشبَّهُ به ُعثْماُن ، رضي هللا تعالى عنه ، إذا نيَل منه أَي طويُل اللّْحيِة ِمن أَْهِل ِمْصَر ، رُجٌل ِلْحيانِيُّ  نْعثَلٌ  قيَل :و

 يُكونوا يَِجدوا فيه عيباً غيَر هذا ، قَْول أَبي ُعبَْيد.

ا غاَضبَتْه وَذَهبَْت إلى مكَّة. نَْعثاَلً  ، قَتََل هللاُ  نَْعثاَلً  َحِدْيث عائَِشةَ : اْقتُلُوا فيو  ، يْعنِي ُعثْمان ، وكان هذا منها لمَّ

ثٌ  اإِلْخِميميُّ  نَْعثَلٍ  َعِليُّ بنُ و ان. ُمَحّدِ  َرَوى عنه يَْحيَى بُن علّيٍ الطَّحَّ

ً و : الَجْمُع ؛ النَّْعثَلَةُ و  .نَْعثَلَةٌ  يقاُل : فيه الُحْمُق.  :أَْيضا

 الهم كالنَّْقثَلِة بالقاِف. ِمْشيَةُ الشَّْيخِ  أَْيضاً :و

 أَْن يَْمِشي ُمفاّجاً ويَْقِلَب قََدَمْيِه كأَنَّه يَْغِرُف بهما ، وهو من التَّبَختُِر. أَْيضاً :و

ُق قَواِئَمهُ فإذا َرفَعَها كأنَّما يَْنِزُعها من َوَحلٍ  الُمْنعَثِلُ و  يَْخِفق برأِْسه وال تتْبعُه ِرْجاله. من الَخْيِل : ما يُفَّرِ

 .الفََرُس في َجْريه إذا كان يَْقعُد على ِرْجلَْيه ِمن شدَّةِ العَْدِو وهو َعْيٌب ، وقاَل أَبو النَّْجمِ  نَْعثَلَ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 (4) ُمنَـعحِثَلهح كر  ُمِكبِّ اجلَرحي َأو 
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 وُمنَْوِدالً إذا َمَشى ُمْسترِخياً ، كما في اللّساِن. ُمنَْعِدالً  : قاَل األْصَمِعيُّ : َمرَّ فالنٌ  نَْعَدلَ  : [نعدل]

َخَطأٌ ؛ وقد أَْهَملَه  (5)األُُصوِل الصَّحيحِة ، فما في نْسَختِنا بالغَْين المعجمِة  مع العَْين الُمْهملَِة كما هو في النَّْغَظلَةُ ، بالظاِء المعجمةِ 

.  الجْوَهِريُّ

 كالعَْنَظلَِة. ءُ العَْدُو البَطي وقاَل أَبو َعْمرو : هو

__________________ 
 والتكملة. 817/  2( شرح أشعار اهلذليا 1)
 ( اللسان.2)
 والتهذيب.( اللسان 3)
 ( اللسان.4)
 هـ. ( وهي عبارة القاموس املطبوع ا وعل  هامشه : هكذا ابلنسخ ا وصوابه ابلعا املهملة كما يف الشارح ا ا5)
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 ، كما في العُبَاِب. الَحيَكاُن في الَمْشيِ يَْمنَةً ويَْسَرةً  قاَل ابُن َعبَّاٍد : هوو

باغِ  إذا نَِغلٌ  األَِديُم ، كفَِرَح ، فهو نَِغلَ  : [نغل] ى وَعفَن فَهِلَك ؛ قاَل األْعَشى يَْذكر نَبَات األْرِض : فََسَد في الّدِ  ، وذِلَك إذا تََرفَّت وتَفَتَّت وتََهرَّ

ِة ا   ِه أَرحِديــــــــــــــَ بــــــــــــــح ومــــــــــــــًا تــــــــــــــراهــــــــــــــا َكشــــــــــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــــَ

ال      غـــــــــــــــِ هـــــــــــــــا نـــــــــــــــَ ومـــــــــــــــًا أَِدميـــــــــــــــُ (1)مخـــــــــــــــ  ويـــــــــــــــَ
 

  
 َدهُ ؛ قاَل قيُس بُن ُخَوْيلد :هو أَي أَْفسَ  أَْنغَلَهُ و

ٍر ال  ن  بـــــــــــــين كـــــــــــــاهـــــــــــــِ لـــــــــــــُ غـــــــــــــِ نـــــــــــــح ـــــــــــــُ هـــــــــــــا  تـ  أَِدميـــــــــــــَ

هـــــــا      ك أَفحصــــــــــــــــــــَ  لــــــيــــــ  مــــــنــــــهـــــــا أَِدميــــــُ نـــــــح (2)ودَعح عــــــَ
 

  
مِ  (3) النُّْغلَةُ  االسمُ و  .نَْغلة ، ومنه قْولُهم : ال َخْير في َدْبغة على بالضَّ

 أَي فََساٍد. نَغَلٍ  ٌء ِمنَء الُجْرُح وفيه شي؛ يقاُل : بَِرى فََسدَ  إذا الُجْرحُ  نَِغلَ  ِمن المجاِز :و

ا نََظَر الرُجُل نَْظرةً فيَْنفَل »في الحِدْيث : و ُربمَّ
باغ فيثقبُ  يَْنغَل قلبُه كما (4)  .«األَِديُم في الّدِ

 َساَءْت. إذا نِيَّتُهُ  نَِغلَتْ  ِمن المجاِز :و

 َضِغَن. إذا قَْلبُه عليَّ  نَِغلَ  ِمن المجاِز :و

 أَي نَِميمةٌ. نَغَلَةٌ  ؛ وفيه أَْفَسَد ونَمَّ  إذا بَْينَُهمْ  نَِغلَ  ِمن المجاِز :و

 ُمتَغَيَِّرةٌ َزنَِخةٌ. أَي نَِغلَةٌ  َجْوَزةٌ  ِمن المجاِز :و

 فََسَد. : نَْغلٌ  فهو نُغولَةً  المولوُد ، كَكُرَم ، نَغُلَ  في التَّْهِذيِب : يقاُل :و

ثٌ  ْيلٍ نُغَ  ماِلُك بنُ و . ، كُزبَْيٍر ، ُمحّدِ  نَِغلٌ  : فاِسُد النََّسِب ، وهو مجاٌز. يقاُل. غالمٌ  وكَكتٍِف وأَميرٍ  ، بالفتحِ  النَّْغلُ و ، َحَكى عنه الحْرماِزيُّ

 َدغٌل.

ْنيَِة ، وهي بهاءٍ  النَّْغلُ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد :  بالكْسِر. نَِغلَةٌ  كأَنَّها بَْغلَةٌ. والَمْصَدُر أَو اسُم الَمْصدِر منه نَِغلَةٌ  جاِريَةٌ  ؛ يقاُل : َولَُد الّزِ

ِة. النَّْغلُ  وقيَل :  بالفتحِ لُغَةُ العامَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. نَِغلَ   َوْجهُ األْرِض إذا تََهشََّم ِمن الُجدوبَِة ، نَقَلَه األْزَهِريُّ

  إليهم به.َحِديثاً َسِمعَه : نَمَّ  أَْنغَلَهمو

. ، كُزْنبورٍ  النُّْغبولُ  : [نغبل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 بثَْبٍت. (5)كالغُْنبُوِل ، َزَعموا وليَس  طائِرٌ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

 كالغُْنبُوِل. نَْبتٌ  النُّْغبولُ  قاَل ابُن َعبَّاٍد :و

أِْس ، بكسِر الدَّالِ  ُمنَْغِدلُ  رُجلٌ  : [نغدل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. الرَّ

 ؛ وَمرَّ عن األْصَمِعّي أَنَّه بالعَْين الُمْهملَِة. ُمْستَْرِخيِه في ِعَظٍم ِضَخمٍ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : أَي

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، بالمعجمِة كَجْعفَرٍ  نَْعَضلٌ  بِْرَذْونٌ  : [نغضل]

 ، كما في العُبَاِب. ثَِقيلٌ  وفي النواِدِر : أَي

كةً : الغَنِيمةُ والِهبةُ  النَّفَلُ  : [نفل]  ؛ قاَل لَبيٌد : ِمحرَّ
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نــــــــــــــــا خــــــــــــــــرُي  َو  َربــــــــــــــــّ قــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ رح إن  تـ فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  نـ

رح و     جــــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــــي والــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ (6)ِ ذحِن ِ  َربــــــــــــــــــح
 

  
 لكْسِر ؛ فقالَْت َجنُوُب أُْخت َعْمرو ذي الَكْلب :، با نِفالٌ و أَْنفالٌ  ج

قـــــــــــاِء و  ُم عـــــــــــنـــــــــــد الـــــــــــلـــــــــــِّ هـــــــــــح تح فــــــــــــَ مـــــــــــَ لـــــــــــِ  قـــــــــــد عـــــــــــَ

فـــــــــــــــــاال      (7)أَبهنـــــــــــــــــُم لـــــــــــــــــك كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــوا نـــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 والتهذيب والصحاح.« اخلم »بد  « العصب»واللسان وفيه  170( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
ــــــــــــــ  بلغة أهر املغرب ا مرض الدبيلة ا وهي خراجة معروفة ا كما يف طبقات األطباء ا ا( عل  هامش القاموس : هي 3) ا شفاء الغلير ا قاله هـ

 نصر.
 . فيتثقب... ( اللسان : فنغر4)
 .313/  3( اجلمهرة 5)
 وصدره يف الصحاح.واللسان « خري النفر»وهبامشه : ويروي : « . ريثي وعجر.. حري نفر. ..»برواية :  139( ديوانه ط بريوت ص 6)
ترثي أخاها عمراً  .. عمرة بنت العجالن أخت عمرو ذي الكلب من قصيدة ترثيه ا قا  أبو عمرو قالتها : 584/  2( شرح أشعار اهلذليا 7)

 ا والبيت ىف اللسان ونسبه جلنوب.
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 ئُِم.؛ يقاُل هي الغَنا (1) (َيْسئَ ُلوَنَك َعِن اْْلَْنفالِ )وفي التَّْنزيِل العَزيِز : 

لوا بها على سائِِر األَُمِم الَِّذين لم تحلَّ لهم الغَنَائِم. يَت بها ألَنَّ الُمْسلميَن فُّضِ  قاَل األْزهِريُّ : ُسّمِ

حاً وله َحَسٌك تَْرعاه القََطا ، وهو ِمثُْل القَّتِ ، نَْبٌت من أَْحراِر البُقولِ  : النَّفَلُ و ائَِحةِ  ومن سطاِحه يْنبُُت ُمتََسّطِ ،  ونَْوُرهُ أَْصفَُر َطيُِّب الرَّ

 ، قالَهُ أَبو َحنيفَةَ ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للقطامّي : نَفَلَةٌ  واِحَدتُه

بـــــــــــهـــــــــــا  نـــــــــــ   مث اســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــمـــــــــــر  هبـــــــــــا ا ـــــــــــاِدي وجـــــــــــَ

وحذاُن و      هـــــــــا ا ـــــــــَ تـــــــــُ ـــــــــح بـ ـــــــــَ َن الـــــــــجي نـ طـــــــــح رُ بـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــ  (2)الـــــــــنـ
 

  
 ألْحراِر وِمن الذُُّكور وفي ِطيِب ِريحِها يقوُل :تكوُن ِمن ا النَّفَلَةُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّي :

 مــــــــــــــا ريــــــــــــــح روض ذي أقــــــــــــــاٍح وحــــــــــــــنــــــــــــــوٍة و 

رٍ ذي و      فــــــــــــَ ــــــــــــَ ة ا ــــــــــــزِن عــــــــــــازبِ  نـ ــــــــــــّ ــــــــــــل  مــــــــــــن ق

  

 أبطـــــــــــيـــــــــــب مـــــــــــن هـــــــــــنـــــــــــد إذا مـــــــــــا متـــــــــــايـــــــــــلـــــــــــت 

  
 مـــــــن الـــــــلـــــــيـــــــر وســـــــــــــــــــــىن جـــــــانـــــــبـــــــًا بـــــــعـــــــد جـــــــانـــــــبِ   

  
 قَتُّ البُّرِ تأُْكلُه اإِلبُِل وتَْسَمُن عليه. النَّفَلُ  الذي قالَهُ أَبو نَْصر ، تَْسَمُن عليه الَخْيلُ  وقْولُه :

يَت بذِلَك ألنَّ الغَُرَر كانت  كُصَرٍد : ثاَلُث لَياٍل من الشَّْهِر بعَد الغَُررِ  ، النُّفَلُ و ابعةُ والَخامسةُ والسَّادسةُ ِمن الشَّْهِر ، وإنَّما ُسّمِ وهي الليةُ الرَّ

 ِزياَدة على األْصِل. النُّفَل ْصل وصاَرْت ِزياَدةاأل

بَُع وفي  نَفَّلَ  ، وسلمعليههللاصلىفي الَحِدْيث : أَنَّه ، و .النَّفَل ، أَي أَْعطاهُ إيَّاه إْنفاالً : أَْنفَلَهُ و تَْنفيالً  نَفَّلَهُ و نَفَلَةُ النَّفَلو السََّرايا في البَْدأَةِ الرُّ

ْجعِة  يَّة ِمن جْملَِة العَْسكِر الُمْقبل على العَُدّوِ فأَْوقَعَت الثُّلُثَ  (3)الرَّ ا َغنَِمْت ، وإذا فَعَلَت ذِلَك عْنَد  نَفلَها ، أَي كان إذا نََهَضت سّرِ بُع ممَّ الرُّ

ةَ الثانيةَ أََشّق والخطَّة فيها أَْعَظم.الثُّلَُث ، ألنَّ ال نَفلَها قُفوِل العَْسكرِ   َكرَّ

َخْمسين ِمن بَنِي هاِشٍم يَْحِلفُون ما قَتَْلنا  نَفَّْلناهمو لََوِدْدُت أَنَّ بنِي أَُميَّةَ َرُضوا»َحِدْيث علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :  ؛ ومنه َحلَفَ  نَفالً : نَفَلَ و

 ي َحلَْفنا لهم َخْمِسين على البََراَءةِ.؛ أَ  «ُعثْمان وال نَْعلَم له قاتِالً 

 ، فَضَربَه يَزيُد. أَْنفل . قاَل : الفاْنفلْ  َهَجْوتَنِي ؛ فقاَل : له وهللا ، قاَل : ويُْحَكى أَنَّ الُجَمْيح لَِقيَه يزيُد بُن الصَّعِق فقاَل له يزيُد :

 من الَمْعروِف. نافِلَةً  أَْعَطى نَفاَلً : نَفَلَ و

 اإِلماُم الُجْنَد : َجعََل لهم ما َغنِموا. نَفَّلَ و

 ، قاَل أَبو ذَُؤْيب : : الغَنيَمةُ  النَّافِلَةُ و

دٍّ كــــــــــــرميــــــــــــًة  عــــــــــــَ ثــــــــــــ  مــــــــــــن مــــــــــــَ ُك أُنــــــــــــح  فــــــــــــِإنح تــــــــــــَ

ةعـــــلــــــيــــــنـــــــا فـــــقـــــــد َأعـــــطــــــيـــــــت      لـــــــَ ِر  انفـــــِ (4)الـــــَفضـــــــــــــــــــــح
 

  
 عن يٍد قال لَبيُد : العَِطيَّةُ  : النَّافِلَةُ و

 (5)اأَلَجرِّ األَفحَضِر  انِفَلةُ هلل 
 ٍء.ِمن شي ينفِّلُ  قاَل َشِمٌر : يريُد فَْضل ما

 أَي العَطايَا والفَواِضل. النَّواِفل ورُجٌل كثيرُ 

ع بها ُمْعِطيها ِمن َصدقٍَة أَو َعَمِل َخْيٍر فهي  .نافِلَةٌ  وكلُّ َعِطيَّة تَبَرَّ

ع كالنَّْفلِ  الصَّالة ، نافِلَةُ  ومنه عليك ، ما تَْفعَلُهُ مما لم يَِجبْ  : النَّافِلَةُ و يَت َصالةُ التَّطوُّ ونفالً ألَنَّها ِزياَدةُ أَْجٍر لهم على ما ُكتَِب لهم  نافِلَة ، ُسّمِ

 .(6) (فَ تَ َهجَّْد ِبِه انِفَلًة َلكَ )ِمن ثواِب ما فرَض عليِهم ؛ ومنه قْولُه تعالَى : 

اُء : لْيَسْت ألَحدٍ  َر فعَملُه نافِلَةٌ  قاَل الفرَّ  .نافِلَةٌ  إاِلَّ للنبّيِ ، صلَّى هللاُ تعالَى عليه وسلَّم ، قد غفَر له ما تقدَّم ِمن ذْنبِه وما تأَخَّ
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اُج : هذه جَّ ةً لْيَسْت ألََحٍد ألَنَّ هللاَ تعالَى أََمرَ  نافِلَةٌ  وقاَل الزَّ ه أَن يْزداَد في عباَدتِه على ما زياَدة للنبّيِ ، صلَّى هللاُ تعالَى عليه وسلَّم ، خاصَّ

لَه عليهم ، ثم َوَعَده أَن يبعَثَه   .(َمقاماً حَمُْموداً )أََمَر به الَخْلق أَْجمِعْين ألَنَّه فَضَّ

__________________ 
 .1( سورة األنفا  اآية 1)
 ( اللسان ويف الصحاح جزء من عجزه.2)
 و ا مبعىن.« القفلة»( التهذيب واللسان : 3)
 واللسان. 37/  1( ديوان اهلذليا 4)
 وعجزه فيه : 126( ديوانه ط بريوت ص 5)

 له الُعل  وأثبت كّر ُمَؤث رِ و 
 وصدره يف اللسان.

 .79( سورة اإلسراء اآية 6)
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ة إِبراهيم ، عليه  عزوجل، وهو ِمن ذِلَك ألَنَّ األَصَل كان الَولَد فصاَر ولُد الَولَِد ِزياَدةً على األَْصل ؛ قاَل هللاُ ،  َولَُد الَولَدِ  : النَّافِلَةُ و في قصَّ

؛ كأَنَّه قاَل : َوَهْبنا إِلْبراهيَم إِسحاَق فكاَن كالفَْرِض له ، ثم  (1) (َوَوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َويَ ْعُقوَب انِفَلةً ) وعلى نبيِّنا أَْفضل الصَّالة والسَّالم :

ةً ألَنَّه ولُد الَولَِد أَي َوَهْبنا له زيادةً على الفَْرض له ، وذِلَك أَنَّ إِسحاَق ُوِهَب له بُدعائِه  فالنافِلَةُ  ، (َويَ ْعُقوَب انِفَلةً )قاَل :  ليعقوَب خاصَّ

 .وِزيَد يَْعقوب تفضُّالً 

 والُمْهُرقاُن والدَّأْماُء وُخَضاَرةُ واألَْخَضُر والعُلَْيم والَخِسيُف. النَّْوفَلُ و ، عن أَبي َعْمرو ، قاَل في نواِدِره : هو اليَمُّ والقَلَمَّسُ  : البَْحرُ  النَّْوفَلُ و

 تشبَّه بالبَْحِر. العَِطيَّةُ  : النَّْوفَلُ و

باعِ.بعُض أَو النَّْوفَلُ  قاَل اللّْيُث :و  الِد الّسِ

باعِ وابُن آَوى النَّْوفَلُ  قيَل :و  ، قالَهُ ابُن َعبَّاٍد. ذََكُر الّضِ

دَّةُ  : النَّْوفَلُ و  ، عن ابِن َعبَّاٍد أَْيضاً. الّشِ

ُجُل الِمْعطاءُ  : النَّْوفَلُ و  يشبَّهُ بالبَْحِر ؛ قاَل أَْعَشى باِهلَة : الرَّ

ا  َبهلــــــــــُ يــــــــــهــــــــــا وَيســــــــــــــــــــــــح طــــــــــِ عــــــــــح و َرغــــــــــائــــــــــَب يـــــــــــُ  َأخــــــــــُ

َة مـــــــــنـــــــــه      المـــــــــَ رُ أيحَب الـــــــــظـــــــــ  فـــــــــَ وح ُر  الـــــــــنــــــــــ  (2)الـــــــــز فــــــــــَ
 

  
 وقاَل الُكَمْيت يمدُح َرُجالً :

ُدو  وِع راَِئُب الصـــــــــــــــــــــــــــــــ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
يـــــــــــــــــاُث امل  غـــــــــــــــــِ

ُر      َك الـــــــــــــــــز فــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــُ رُ ع ألُمـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ وح (3)الـــــــــــــــــنــــــــــــــــــ 
 

  
 ، عن ابِن َعبَّاٍد. الشَّابُّ الَجميلُ  : النَّْوفَلُ و

 بُن عبِد هللِا وَسيَأْتي. نَْوفَلُ  بِن عبِد هللِا األَْنصاِرّي الَخْزرجيُّ بَْدِريُّ ؛ وقيَل : هو بُن ثَْعلَبَةَ  نَْوفَلُ و

ٍم الصَّحابَة ، وألَخيِه الُمِغْيرة بن الَحاِرِث الهاِشِميُّ ابن َعّمِ َرُسول هللِا ، صلَّى هللاُ تعالى عليه وسلَّم ، كان أَسنَّ بنِي هاشِ  بُن الَحاِرثِ  نَْوفَلٌ و

بَْيِر ، وَرَوى عن ابِن َعبَّاس وأُمُّ  ْلُت بُن عبِد هللِا ُصْحبةٌ أَْيضاً وَولَده عبُد هللِا بُن الحاِرِث كاَن أَميَر البَْصرةِ أَيَّام ابِن الزُّ ه بية ، واْبنُه الصَّ

 َرَوى عنه الّزهِريُّ ، ثِقَةٌ.

 األَْنصاِريُّ َوَرَد في شهوِد كتاِب العالء بِن الحضَرمّي. بُن َطْلَحةَ  نَْوفَلُ و

 بِن ثَْعلَبَةَ الَخْزرجيُّ بَْدِريٌّ مْختَلٌَف في نََسبِه َمرَّ قَِريباً. بُن عبِد هللاِ  نَْوفَلُ و

 األَْشجعيُّ أَبو فَْرَوةَ َسَكَن الُكوفَة. بُن فَْرَوةَ  نَْوفَلُ و

ل َزَمِن عبِد الَمِلِك. ِحقٍ بُن ُمسا نَْوفَلُ و  القَُرشيُّ العاِمِريُّ بِقَي إِلى أَوَّ

يليُّ َشِهَد الفتَْح وتُوفي بالَمدينَِة َزَمَن يَزيدٍ  بُن ُمعاويَةَ  نَْوفَلُ و  ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصحابيُّونَ  الّدِ

ْحبةَ لجدِّ  ا هو فتابِعيٌّ َرَوى عن ُعَمَر وَسِعيد بِن َزيٍد وعنه  نَْوفَل قاَل ابُن فَْهد : الصَّواُب أَنَّ الصُّ بِن ُمساِحٍق وهو عبُد هللِا بِن مخرَمةَ ، وأَمَّ

 ُعَمُر بُن عبِد العَزيِز وطائِفَةٌ.

 قْلُت : وَرَوى عنه أَْيضاً ابنُه عبُد الَمِلِك وصالُح بُن َكْيسان ، ثِقَةٌ َوِلَي قضاَء الَمدينَِة.

حاحِ ، وفي بعِض االُصوِل : الَمْملََحةُ. بهاٍء الَمْملََحةُ  ، لَةُ النَّْوفَ و  ، كذا هو نَصُّ التَّْهِذيِب والّصِ

 بهذا المْعنى. النَّْوفَلَة وقاَل األَْزهِريُّ : ال أَْعرف

 ، عن ثَْعلَب. : َطلَبَ  اْنتَفَلَ و

أَ  اْنتَفَلَ و ً  أَنَّ »َحِدْيث ابِن ُعَمَر :  ؛ ومنه منه : تَبَرَّ  .«ِمن َولَِده اْنتَفَلَ  فالنا
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 منه ؛ قاَل أَبو ُعبَْيد : كأَنَّه إِْبداٌل منه ، قاَل األَْعَشى : اْنتَفَى ِء ِمثْلِمن الشي اْنتَفَلَ و

رَكـــــــــة  عـــــــــح دِّ مـــــــــَ يـــــــــَت بـــــــــنـــــــــا عـــــــــن جـــــــــِ نـــــــــِ  لـــــــــئـــــــــن مـــــــــُ

ــــــــقــــــــوِم      ــــــــا عــــــــن ِدمــــــــاِء ال ن فــــــــِ ــــــــح ل ــــــــُ رُ ال تـ فــــــــِ ــــــــَ ت ــــــــح نـ ــــــــَ (4)نـ
 

  
َر أَْيضاً َحِديُث علّيٍ السابُِق. نَفَّلَه فنَفَلَ  ، يقاُل : : التَّحليفُ  التَّْنفيلُ و  أَي َحلَّفَه فََحلََف ، وبه فّسِ

__________________ 
 .72( سورة األنبياء اآية 1)
 وعجزه يف التهذيب. 135وانظر مجهرة أشعار العرب ص  455/  5( اللسان وعجزه يف الصحاح واملقايي  2)
 ان والتهذيب.( اللس3)
 واللسان والصحاح.« .. مل تلفنا من دماء -عن غب معركة. ..»وفيه :  149( ديوانه ط بريوت ص 4)
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 عن فالٍن ما قيَل فيه تَْنفيالً إِذا نََضْحت عنه وَدفَْعتَه ، قالَهُ أَبو سعيٍد. نَفَّْلتُ  ، يقاُل : الدَّْفُع عن صاِحبِكَ  : التَّْنفيلُ و

 ، وهذه عن ابِن َعبَّاٍد. كاْنتَفَلَ  ، النَّوافِلَ  صلَّى :فالٌن  تَنَفَّلَ و

يت :و ّكِ ا أََخذوا ِمَن الغَنيَمةِ  فالنٌ  تَنَفَّلَ  قاَل ابُن الّسِ  أَْكثََر. النَّفلِ  ؛ وفي األَساِس : أََخَذ ِمنَ  على أَْصحابِه : أََخَذ أَْكثََر ممَّ

. نَفَلَه ، : البَْردُ  النَّْفلُ و اغانيُّ  الصَّ

 كُزبَْيٍر اسٌم. ، نُفَْيلٌ و

ي  الذي هو النَّْبُت. بالنَّْفلِ  قاَل أَبو َحنيفَة : ُسّمِ

، نَقَلَه األَْزهِريُّ ، وأَْنَشَد لِجَران  تَْختَِمُر عليه نَِساُء العََربِ  يكوُن في غلٍط أَقَّل ِمن الساِعِد ثم يُْحشى ويُْعطُف ثم ٌء ِمْن صوف: شي النَّْوفَِليَّةُ و

 العَْود :

َرًأ  ر ن  امـــــــــــــــــح غـــــــــــــــــُ ةٌ َأال ال تــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــَ وح  نــــــــــــــــــَ

حُ      ِدي والــــــــــرتائــــــــــُب ُوضــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــح  عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــرأحِس بـــــــــــَ

  

ه و  هـــــــــــاَن كـــــــــــبَنـــــــــــ  قـــــــــــ  الـــــــــــد  ٌم ُيســـــــــــــــــــــــــح  ال فـــــــــــاحـــــــــــِ

  
ُح    طــــــــَ زحهــــــــاهــــــــا مــــــــض الــــــــلــــــــيــــــــر أَبــــــــح (1)َأســــــــــــــــــــــاِوُد يـــــــــَ

 

  
 أَْنَشَد َشِمٌر للعُقَْيليَّة :و

اَدا  ـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــة مجـــــــــــــــــــَ ا رأَي مـــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــــَ

تـــــــــــــادا     ُض الـــــــــــــقـــــــــــــَ طـــــــــــــَ ي أَقـــــــــــــح بحســـــــــــــــــــــــــــِ ُت فـــــــــــــَ ذح  َأخـــــــــــــَ

  

 (2)أَو أَزحداَدا  أُنِفرَ َرَجاَء أَو 

 ألَْن تَْنُجَو من السَّنَة فيكوُن له فَْضل على َمْن لم يْقَطع القَتاَد إِلبِلِه. : أَْخذُ الفَأِْس ِلقَطعِ القتاِد إِلبِِلهِ  اإِلْنفالُ  قالَْت : اإِلْنفال قاَل : فقيَل لها ما

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  أَْنفَْلت قاَل َشِمٌر :  ِمن الَمْعروِف. نافِلَةً  : أَْعَطْيته نَفَْلتهو فالنا

ْغت له ما َغنِم. نَفَّْلتهو  : َسوَّ

عُ  النَّفَلُ و كةً : التطوُّ ياَدةُ. النَّْفلُ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ.، محرَّ ُك : الّزِ  بالفتحِ ويَُحرَّ

 .النَّافِلَة : زاَده ِمن نَفَّلَه تَْنفيالً و

لَه على غيِره. نَفَّلَه تَْنفيالً و  : فَضَّ

تِه. نَفِّلوا ويقاُل :  أَْكبَركم أَي ِزيُدوه على حصَّ

َر قَْول أَْعَشى باِهلَة السَّابق. النَّْوفَلو  : َمْن يْنفي عنه الظْلَم ِمن قَْوِمه أَي يَْدفُع ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وبه فّسِ

 منه ، أَي أَْنَكْرت أَْن أَُكون فَعَْلته. فاْنتَفَْلت وقاَل اللّْيُث : يقاُل : قاَل لي قوالً 

 : النَّْفي ، عن أَبي َعْمرو. النَّْفلُ و

 الرُجَل عن نََسبِه إِذا نَفَاهُ. نَفَلَ  : النَّافِي ، فيُقاُل : افِلُ النو

يَت اليميُن في القساَمِة نَْفالً ألَنَّ الِقصاَص يُْنفَى بها. اْنفُلْ  ويقاُل :  عن نْفِسك إِْن كنَت صاِدقاً أَي اْنِف ما قيَل فيك ؛ وُسّمِ

 : اْعتَِذْر. اْنتَِفلو

: َضْرٌب ِمن االْمتِشاِط ، َحَكاه ابُن جنّيِ عن الفاِرِسّي ، وبه فسَر قَْول ِجَران العَْود السَّاِبق ، وكذِلَك ُرِوي  النَّْوفَليَّةُ و تَفَلَ له : َحلََف كانْ  أَْنفَلَ و

نَّ بلْفِظ التَّْذِكير ، هو أَْعَذر ِمن قْولِهم حضر القاضَي امرأَةٌ ألَنَّ تأْنِيَث الِمْشطة غيُر َحِقيقّيٍ  :  .يَغُرَّ
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 .«الُمنَفِّلة إِيَّاكم والَخْيلَ »في الَحِدْيث : و

، وهم الُمتبِّرعوَن بالغَْزِو  النَّْفل الغَنيمِة أَي الذين قْصُدهم ِمن الغَْزِو الماُل والغَنيمةُ دْوَن غيِرهما ، أَو ِمن النَّفَل وقاَل ابُن األَثيِر : كأَنَّه ِمن

يوان.  الذين ال يُقاتِلُوَن قِتاَل َمْن له َسْهم في الّدِ

 بُن عبِد العُزى والدوَرقَة َمْشهور. نَْوفَلُ و

 ِمّي َرَوى عن أَبيِه ، وعنه إِبراهيُم بُن أَبي يَْحيَى.بُن عبِد الَملِك الهاشِ  نَْوفلُ و

انيُّ  نُفَْيلٍ  وأَبو َعْمرو َسِعيُد بُن حفَص بِن َعْمرو بنِ   ، وعنه الَحَسُن بُن ُسْفيان ، (3)عن َمْعقِل بِن سعيٍد  النَّفيليُّ  الحرَّ

__________________ 
 ( ديوانه واللسان والتهذيب والتكملة.1)
 ن.( اللسا2)
 ( اللباب : معقر بن عبيد  .3)
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ته أَبو َجعحفٍر عبُد ِ  بُن  مِد بِن عليِّ بنِ  237ُتويف َسَنة  لٍم. نـَُفيحٍر الن فيلي   ؛ وابُن ُأخح  ِمن شيوِخ الُبخارِّي وُمسح
 .291نيُّ عن علّيِ بِن الَجْعِد وكاِمِل بِن َطْلَحةَ ، َماَت َسنَة البَْصريُّ األَْصبَها النّفيليُّ  وأَبو محمٍد عبُد هللِا بُن محمِد بِن الَوليِد بِن حاِزمٍ 

لَهُ  : نَقَلَهُ يَْنقُلُه نَْقالً  : [نقل]  .فاْنتَقَلَ  ِمن َمْوِضعٍ إلى مْوِضٍع ، َحوَّ

مِّ  النُّْقلَةُ و  .تْنقُلُها النَّميَمةُ   :النُّْقلَةُ و ِمن مْوِضعٍ إِلى مْوِضعٍ  (1) اإِلْنتِقالِ  ، االسُم ِمن ، بالضَّ

ُ  ، النِّْقلَةُ و  تُتَْرُك وال تُْخَطُب لِكبَِرها. التي بالكْسِر : المرأَة

 أَو ِمن ُكوَرةٍ إِلى ُكوَرةٍ. مْن قَْريٍَة إِلى قَْريَةٍ  يُْنقَلُ  من الَخراجِ : ما النواقِلُ  ِمن المجاِز :و

 من قوٍم إِلى قوٍم. تَْنتَِقلُ  قَبَائِلُ  : النَّواقِلُ و

 ِمن قَبيلٍَة إِلى أُْخَرى فاْنتََمى إِليها. اْنتَقَلَ  َمنْ  النواقِلُ  وفي التَّْهِذيِب :

حاحِ : (2) ِمْنقالٌ  فََرسٌ و ،  القوائِمِ  نَْقلِ  َسِريعُ  كُمهاِجٍر ، ُمناقِلٌ و اٍد ،كَشدَّ  نَقَّالٍ و كِمْنبٍَر ، ِمْنقَلٌ  ، كذا في النسخِ ، وفي الْمحَكِم والعُبَاِب والّصِ

 وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لعَِدّيِ بِن زْيٍد يَِصُف فَرساً :

نـــــــــــا لـــــــــــح قـــــــــــَ نــــــــــــَ ا  فــــــــــــَ تـــــــــــَ ه حـــــــــــىت شـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ نــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــَ

نح      ـــــــــــَ ن وجـــــــــــًا يف الســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــاِ  جلـــــــــــَُ ـــــــــــب َم ال (3)انعـــــــــــِ
 

  
وايَةُ :  اغانيُّ : كذا يَْرُوونه ، والّرِ  فبَلَْغنا َصْنعَه ، وفيه االنقالب والتَّْصِحيف.قاَل الصَّ

 ، كأَميٍر : وهو َضْرٌب ِمن السَّْيِر. نَِقيلٍ  إِنَّهُ لَذوو

 ونِقاالً : إِذا اتَّقَى في َعْدِوه الِحجاَرةَ. (4) ناقََل ُمناقَلَةً  قدو

 في الحجاَرةِ ، وأَْنَشَد لَجريٍر : نَْقِله ٍر لحْسنالفََرِس : أَْن يضَع يَده وِرْجلَه على غيِر َحجَ  ُمناقَلَةُ  وفي الصَّحاحِ :

َد  
َ

َد املــــــــــــ عــــــــــــُ رَتٍِف وِإن بـــــــــــــَ  مــــــــــــن كــــــــــــر ُمشــــــــــــــــــــــــــح

رِم الــــــــــــّرقــــــــــــاِ       رِ صــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــاقــــــــــــِ را   مــــــــــــُ (5)اأَلجــــــــــــح
 

  
َديان ، وهو النِّقالُ  أَي أَو هو  بيَن العَْدِو والَخبَِب. الرَّ

لَةُ و ثَةٍ  الُمنَقِّ ِة : ، كُمَحّدِ ةُ التي ، هكذا َضبََطه الجْوَهِريُّ وأَْكثُر األَئِمَّ ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب :  منها فَراُش الِعظاِم ، أَو هي تَنَقَّلَ  الشَّجَّ

 قُشوٌر تكوُن على العَْظِم دوَن اللَّحِم. وهي ،

ة وهي التي تْخُرُج منها  ، وهي التي تْخُرُج منها ِكَسُر الِعظاِم ، وَوَرَد ِذْكُرها في الَحِدْيث قاَل : التَّْنِقيل بَيِّنة ُمنَقِّلةٌ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : َشجَّ

. تُنَقِّل عن أَماِكنِها ، وقيَل : هي التي تَْنتَِقلو ِصغاُر الِعظامِ   العَْظَم أَي تكسُرهُ ، كما قالَهُ الجْوَهِريُّ

يَتوقاَل عبُد الَوهاِب بُن جَ  جانِبَها التي  تَْنقُل ألَنَّها ُمنَقِّلة ْنبة : هي التي تُوِضح العَْظَم ِمن أَحِد الَجانِبَْين وال تُوِضحه ِمن الجانِِب اآلَخِر ، وُسّمِ

 أَْوَضَحْت عْظَمه بالِمْرَود.

 سمَع صوت العظم كانت مثَْل نصِف الُمْوِضحة.بالِمْرَود ليسمَع َصْوَت العَْظم ألَنَّه َخِفّي فإِذا  ينقلَ  أَنْ  التَّْنِقيلُ و قاَل :

ل ما َذَكْرناه ِمن أَنَّها التي  فَراَش الِعظاِم ، وهو ِحكايَةُ أَبي ُعبَْيٍد عن األَْصَمِعّي ، وهو الصَّواُب. تنقِّلُ  قاَل األَْزهِريُّ : وَكالُم الفُقهاِء هو أَوَّ

ي : الَمْشهوُر األَْكثُر عْنَد أَ   ، بفتحِ القاِف. الُمنَقَّلَةُ  ْهِل اللُّغَةِ وقاَل ابُن بَّرِ

 أَي َمْرَحلَةً. َمْنقَلَةً  ؛ يقاُل : ِسْرنا : السَّفَُر ِزنَةً ومْعنىً  (6) ، كَمْرَحلَةٍ  الَمْنقَلَةُ و

 : الَمراِحُل. الَمناقِلُ و

حاحِ ؛ وقيََّد بعُضه كَمْقعٍَد : الطَّريُق في الَجبَلِ  ، الَمْنقَلُ و اجُز :، كما في الّصِ  م فقاَل : الطريُق الُمْختصُر ، وقاَل الرَّ
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__________________ 
 ( يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.1)
 هـ. ( عل  هامش القاموس : صوابه منقر كمنرب ا كذا يف الشارح. ا2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 .«ونِقاالً »( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 4)
 واللسان واألساس والصحاح. 468( ديوانه ص 5)
( عل  هامش القاموس : هكذا بتنوين مرحلة ا ورفض السفر يف النسخ ا ولعر الصواب فيه تر  تنوين مرحلة وإضافته إىل السفر حىت يظهر ما 6)

 .«ا مصححههـ  بعده  مر وراجض الشارح فإنه مل يتيسر لنا يف هذا امر ا ا
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َنـحَقال 
 (1)َكال  وال مث انـحتَـَعلحنا امل

 ، بالفتحِ. كالنَّْقلِ  الُمرقَّعَةُ ، الُخفُّ الَخلَُق ، وكذا النَّْعلُ  : الَمْنقَلُ و

 .ْقلنِ  ؛ قاَل األَْصَمِعيُّ : فإِن كانت النَّْعُل خلقاً قيلَ  ويُْكَسُر فيهما أَي نَْعلَْيك. نَْقلَْيك قاَل نُصيُر ألَْعرابّيِ : اْرقَع

 له اْنتََهى. نِْقلَْين له وفي نَْقلَْين قاَل الجْوَهِريُّ : يقاُل َجاَء في

كُ  بكسِر الميِم ؛ الِمْنقَلو وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقاُل للخّفِ الَمْنَدل بالكسِر واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على األَخيَرةِ  نِقالٌ و أَْنقالٌ  ج عن شِمٍر ، ويَُحرَّ

 قاَل :

 (2) كالنِّقا ِ َحتح أَرحَعَر  فَصب  
ها البُِسها. الً من نَْعمته ، شبََّهه في تََهدُِّله بالنَّْعِل الَخلَق التي يجرُّ  يْعنِي نَباتاً ُمتَهّدِ

ً و ُرْقعَةُ النَّْعِل والُخّفِ ؛ ، كَسفينَِة : النَّقيلَةُ و نَقالً أَي  نَقَْلتُه ، وقد نَِقيلٌ و نَقائِلُ  إِذا َحِفَي ج ِمن أَْسفِلهِ  التي يُْرقَُع بها ُخفُّ البَعيرِ  هي أَْيضا

 َرقَْعته.

 .نَقَّْلتُهو أَْصلَْحتُه كأَْنقَْلتُه أَي الُخفَّ أَو النَّْعلَ  نَقَْلتو

 : مصلحةٌ. ُمنَقَّلة ونَْعلٌ 

قَةٌ  اُء : أَي مطرَّ قَةُ التي أُْطبِق عليها أُْخرى. قَّلةفالُمنَ  وقاَل الفرَّ  الَمرقوعةُ ، والُمَطرَّ

 ، عن أَبي ُعبَْيٍد. الثَّوَب : َرقَّْعتُه نَقَّْلتو

 ، قاَل : وَزَعموا أَنَّه للَخْنساء : نَِقيلٌ و نَِقيلَةٌ  وهي في القوِم إِن َرافَقَهم أَو جاَوَرهم ، الغَريبُ  ، كأَميٍر : النَِّقيلُ و

ين وَ  تـــــــــــــــــَ ٍة تـــــــــــــــــركـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــ  ين عـــــــــــــــــَ رَت بـــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــح

َد  فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــم      ين بــــــــــــعــــــــــــح يــــــــــــرح كــــــــــــبَنــــــــــــ  قــــــــــــِ (3)نــــــــــــَ
 

  
 لْيَست ِمن القوِم أَي َغِريبة. نَِقيلةٍ  إِذا كاَن في قوٍم ليَس منهم ، ويقاُل للرُجِل إِنَّه ابنُ  نَقيلٌ  ويقاُل : رُجلٌ 

ا لم تمَطْر ، َحَكاه أَبو َحنيفَةَ. ُء من أَرٍض َمْمطورةٍ إِلى غيِرهايَجي الذي السَّْيلُ  : اآلتيُّ ، وهو النَِّقيلُ و  ممَّ

. َضْرٌب من السَّْيرِ  : النَِقيلُ و  وهو الُمداوَمةُ عليه ، قالَهُ الجْوَهِريُّ

كةً  نَقَلَةُ  ُسِمعَتْ و  َصْوُت َسْيِله. أَي الواِدي ، محرَّ

 ِرُب على َشرابِِه.يَْعبَث به الشا ما ، بالفتحِ : النَّْقلُ و

وقد  ، ال يقاُل إِالَّ بفتحِ النوِن ، به على الشََّرابِ  يُتَنَقَّلُ  الذي النَّْقل وَرَوى األَْزهِريُّ عن المْنذرّي عن أَبي العَبَّاس أَْحمد بن يَْحيَى أَنَّه قاَل :

ِة ؛وهو الذي اْقتََصَر عليه الجْوَهِريُّ واْشتََهَر على أَْلِسنَِة ال يَُضمُّ  هُ َخَطأٌ. عامَّ  أَو َضمُّ

ي عن ابِن َخالََوْيه في كتاِب ليَس : ه. االْنتِقال بفتحِ النونِ  النَّْقلُ  َحَكى ابُن بَّرِ ةُ تضمُّ  على النَّبيِذ ، والعامَّ

 ْصله األَْكل مع الشَّراب ؛ وفي األَساِس : وتَفَكَّهوابالفتحِ والضِم : أَْكل الفَواِكِه ونَْحِوها ، وأَ  النَّْقل وقاَل الشَّهاُب في العنايِة أَثْناء الواقعة :

 ، وعن ابِن ُدَرْيٍد بالفتحِ. بالنَّْقل

ل ذِلَك. وُربَّما قْولُهم في َجْمِعه يُتَنَقَّل بفتحِ النوِن والقاِف الذي النَّقَل قْلُت : الذي في َجْمَهَرةِ ابِن ُدَرْيدٍ  م  أَْنقالٌ  به على الشَّراِب فتأَمَّ يَُؤيُّد الضَّ

 والتَّْحريك ، وهللاُ أَْعلم.

 ، قاَل لَبيٌد : بالتَّحريِك : ُمراَجعَةُ الكالِم في َصَخبٍ  ، النَّقَلُ و

هــــــــــــم و  ــــــــــــ  يب كــــــــــــل م صــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــل ــــــــــــقــــــــــــد ي  ل

ي و      ربح يـــــــــــِف صـــــــــــــــــــــــــَ داِن الســـــــــــــــــــــــــّ عـــــــــــَ رح بـــــــــــِ قـــــــــــَ (4)نــــــــــــَ
 

  
 في الَمْنِطق. النَّقَُل الُمناقَلَةُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد :
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 الُمجاَدلَةُ. النَّقَلُ  وقاَل غيُره :

هاِم. النَّقَلُ و  أَْيضاً : ِمن ِريشاِت الّسِ

يشُ  قاَل الجْوَهِريُّ : هو حاحِ : على َسْهٍم ، إلى فيُْجعل من سهمٍ  يُْنقَلُ  الّرِ ؛ قاَل الُكَمْيت يَِصُف  بِنَقَل ؛ يقاُل : ال تَِرْش َسْهمي آَخرَ  ، وفي الّصِ

 ئِداً وِسهاَمه :صا

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب وبعده فيهما :1)

 قـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا : انقـــــــــــــــــــة ومجـــــــــــــــــــال 

ـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــال     ـــــــــــــــــــــًا أف ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــل  عـــــــــــــــــــــريان

  

 ويقا  : كال وال بتخفيف الالم فيها.

 ( اللسان.2)
 وصدره : 115( اللسان هبذه الرواية ونسبه للخنساء ا ويف ديواهنا ط بريوت ص 3)

 تركتين اي صخر يف فتيةٍ 
 واللسان والتهذيب والصحاح واألساس. 143( ديوانه ط بريوت ص 4)
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هـــــــــــــــا و  لـــــــــــــــُ ات أَنحصـــــــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ َدٌح كـــــــــــــــالـــــــــــــــظـــــــــــــــ  ـــــــــــــــح  أَق

رٌ ال      قــــــــــــــَ ُب  نـــــــــــــــَ غــــــــــــــَ هــــــــــــــا وال لــــــــــــــَ (1)رِيشــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
غاُر ، وقيَل : هو ما يَْبقَى ِمن الَحَجِر إذا اقتُِلَع ، وقيَل : هو ما بَ  الِحجارةُ  أَْيضاً : النَّقَلُ و ِقَي ِمن كاألَثافِّيِ واألَْفهار ، وقيَل : هو الِحجاَرةُ الّصِ

 مع الشََّجِر. هو ما يَْبقَى ِمن َحَجر الِحْصن والبَْيت إذا ُهِدَم ، وقيَل : هو الِحجاَرةُ  الِحجاَرةِ إذا قُِلع َجبَل ونَْحوه ، وقيَل :

 .َمْنقول أَي ِصغاُر الِحجاَرةِ أَشباه األَثافّي ، فَعٌَل بمْعنَى َمْفعول أَي النَّقَلُ  : وسلمعليههللاصلىفي الَحِدْيث : كان على قبِر َرُسوِل هللِا ، و

ُق. داٌء في ُخّفِ البعيرِ  : النَّقَلُ و  يُصيبُه فيتَخرَّ

ثَكَ  (2) في الَمْنِطقِ  الُمناقَلَةُ و ثَهُ ويَُحّدِ  ، عن أَبي ُعبَْيٍد ، وهو مجاٌز. أَن تَُحّدِ

هاِم ، : نِصاٌل َعريَضةٌ قَصيرةٌ  (3) كِكتابٍ  ، النِّقالُ و  .(4)، بالفتحِ ، يمانيَّةٌ ، عن ابِن ُدَرْيٍد  نَْقلَةٌ  الواحدةُ  ِمن نِصاِل الّسِ

 القَنَاةُ ، وأَْنَشَد للُمفَضَّل النُّْكِرّي : ةُ النَّْقلَ  وفي العُبَاِب : قاَل بعُضهم :

ُر  قـــــــــــــِ لـــــــــــــح قـــــــــــــَ ةً تــــــــــــــُ لـــــــــــــَ قـــــــــــــح رحَداَء فـــــــــــــيـــــــــــــهــــــــــــا  نــــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

يـــــــــــــُ       رحٌن  ـــــــــــــَِ مِّ َأو قــــــــــــــَ يـــــــــــــُض الســـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــِ (5)نـــــــــــــَ
 

  
وايَةُ الَمْشهوَرةُ : َصْعَدةً.  قاَل : والّرِ

 الفََرَس وقد تقدََّم شاِهُده ِمن قَْوِل َعِدّي بِن َزْيٍد. نَقَْلت ، وكذِلكَ  نَقَْلتُها أَحٍد وقدأْن تَْشَرَب اإِلبُِل َعلاَلً ونََهالً بنَْفِسها من غيِر  : النِّقالُ و

بَنِي فالٍن أَي َمْجِلس شربهم  نِقالَ  َشِهْدت ؛ يقاُل : األَْقداحِ في َمْجِلِس الشُّْربِ  ُمناقَلَةُ   :النِّقالُ و
(6). 

َر قَْوُل األَْعَشى :فالناً أَي ناَزْعته الشَّراَب ،  ناقَْلتو  وبه فّسِ

رو  َر الشـــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــح بــــــــــــــَ َدوحُت عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا قــــــــــــــُ  غـــــــــــــَ

مــــــــــــــارا      تــــــــــــــِ ا اغــــــــــــــح قــــــــــــــااًل وِإمــــــــــــــ  ا نــــــــــــــِ (7)ِ  ِإمــــــــــــــ 
 

  
 العَُضِد َكَربَلَِة الفَِخِذ. نَقيلَةُ و

ْين الُمْهَملَِة والجيِم ، وهو  ، كذا في النسِخ ، والصَّواُب : الَحاِرُث بُن ُشَرْيحٍ و َخَواِرْزميٌّ َسَكَن بَْغداَد عن الُمْعتمِر بِن ُسلَْيمان ، ُسَرْيج بالّسِ

 .230وعنه أَبو عبِد هللِا الصُّوفّي ، َماَت ببَْغداَد َسنَة 

 .(8)عن أَبي طاِهِر بِن أَبي داَرةَ  بَسَّاُم بُن يَِزيَد ، وأَحمُد بُن محمدٍ و

 األصابعِ ، َماَت قَْبل الّستْمائة.الحربّي عن هبِة هللِا بِن أَبي  الُحَسْيُن بُن أَبي بْكرٍ و

ثوَن. المكاِريُّ عن أَبي الَوْقت ، وعنه أَحمُد األبرقوهّي ، النَّفيُس بُن َكْرمِ و ل : إنّما لقَِّب به ألنَّه َحَمَل كتاَب  النَّقَّالوَن ُمَحّدِ وقالوا في األوَّ

ْحمن بِن َمْهدي. سالَِة من يِد الشافِِعّي إلى عبِد الرَّ  الّرِ

ثوَن ، أَْوَرَدهم  النَّقّال بنِ  (9)؛ وصالُح بُن قاِسِم بِن كوِر  النَّقَّال ، وعليُّ بُن َمْحفوظ النّقَّال عليُّ بُن عيَسى وفاتَهُ : من هذا الباِب : ُمَحّدِ

 الحافُِظ في التَّْبصيِر.

ثٌ  ناقِلُ و . نَقَلَه ، بُن ُعبيٍد : محّدِ اغانيُّ  الصَّ

 الشَّاِعر : ُكَمْيتِ في بيِت ال الُمْنقَلُ و

هـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــاأَلرِيـــــــــــــــــِن و   صـــــــــــــــــــــــــــــــارتح َأابطـــــــــــــــــحـــــــــــــــــُ

َوِة و      فــــــــــــــــــح وَِّي اب ــــــــــــــــــَ رُ ســــــــــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح نـ
َ

(10)املــــــــــــــــــ
 

  
 هذه ِروايَةُ السُّّكرّي. ونَّص الجْوَهِرّي :
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ــــــــــــــــــــِن و  َر اأَلرِي ثــــــــــــــــــــح ُح مــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــــاَن األابطــــــــــــــــــــِ

وِة و      فـــــــــــــــــح ه اب ـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــِّ رُ شـــــــــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح نـ
َ

(11)املـــــــــــــــــ
 

  
.بِضِم الميِم ال بفتِحها كما   تََوهََّمه الجْوهريُّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب وعجزه يف الصحاح.1)
 .«لنط »( عن القاموس وابألصر 2)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : والِنَقاُ  : ككتاب.3)
 .164/  3( اجلمهرة 4)
 والتكملة.«   »( اللسان 5)
 ( اللسان : شراهبم.6)
 واللسان والتهذيب. 81بريوت ص ( ديوانه ط 7)
 .«َدرَاة» 166/  1( يف التبصري 8)
 ابلزاي.« كوز»( يف التبصري : 9)
 ( من شواهد القاموس. والتكملة.10)
 ( الصحاح واللسان والتكملة والتهذيب.11)
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ا ِسياُق الجْوَهِرّيِ فإنَّه قاَل بْعَد أَْن َذَكرَ  بالفتحِ بمْعنَى النَّْعل الَخلَق الُمرقَّعة ، وأَْنَشَد قَْوَل الُكَمْيت ، ما نَّصه ، أَي يُصيُب  الَمْنقَل قْلُت : أَمَّ

ْمضاِء.  صاِحُب الُخّفِ ما يُصيُب الحافي ِمن الرَّ

قاَل  .«َمْنقَِلها ة قد يَئَِسْت ِمن البُعُولِة فهي فيما ِمْن ُمَصلَّى الْمرأَةٍ أَْفَضل ِمن أَشّد مكاناً في بيتِها ُظلمةً إالَّ اْمرأَ »في َحِدْيث ابِن َمْسعوٍد : و

ْعِر  (1)أَبو ُعبَْيَدة  وايةَ اتَّفَقَْت في الَحِدْيث والّشِ  ما كاَن َوْجهَ الَكالِم عْنِدي إالَّ َكْسرها ، انتََهى ، وفي نسخٍة : قاَل أَبو ُعبَْيد. (2): لوال أَنَّ الّرِ

ي في كتاِب الرَّ   َمِكّيِ بخّطِ أَبي َسْهٍل الَهَروّي في نّصِ َحِدْيث ابِن َمْسعود : ِمن أَشّدِ َمكاٍن ، بالَخْفِض ، وهو الصَّحيُح انتََهى.وقاَل ابُن بَّرِ

خالَفَُهم أَبو سعيٍد و  أَْيضاً هكذا ،بالُخّفِ وهو بالفتحِ ، وأَْوَرَده األَْزهِريُّ  الَمْنقَلَ  ثم هذا الذي أَْوَرَده الجْوَهِريُّ هو بعَْينِه قَْول األُموّي فإنَّه فَسَّرَ 

َي الحافِي  النَّْعَل َخَصْفتها أَْنقَْلت ، يقاُل : هو الذي يَْخِصُف نَْعلَه بنَقيلَةٍ  ، بالضِم. الُمْنقَلُ  السُّكَّرّي فإنَّه قاَل في شْرحِ شْعِر الُكَمْيت : أَي ُسّوِ

إذا  اْحتِفَاُء القَْوِم الَمْرَعى خالُد بُن ُكْلثُوم عن األَْخفَش ونَّصه : فإنَّ الَحْفَوةَ  نَقَلَه ، هذا القَْولُ  أَو الَحْفَوةُ  لشدَّةِ الَحّرِ ؛ والُمْنتَِعُل بأَباِطحِ مكةَ 

 .َرَعْوا فلم يَتَُرُكوا فيه شيئاً ومنه أَْحفَى فالٌن شعَرهُ 

او قاَل :  يُْنتَقَل ، فصاَر ما احتفى كالذي من الَمْرَعى إذا اْحتَفَْوه إلى َمْرًعى آَخَر يقوُل : اْستََوِت الَمَراِعي كلُّها يَْنتَِقلونَ  النُّْجعَةُ  فهي الُمْنقَلُ  أَمَّ

ا لم يُْحتََف.  إليه ممَّ

 .النّواقِلُ  ، والَجْمعُ  ِضدُّ القاِطنِين النَّاقِلَةُ و

 من حاٍل إلى حاٍل. تَْنقُلُ  التي ، وهي نَوائِبُه الدَّْهرِ  نَواقِلِ  واحَدةُ  النَّاقِلَةُ  المجاِز :ِمن و

. نَقَلَه بالشَّاِم ، َضْرٌب من التَّمرِ  ، بالفتحِ وكْسِر القاِف ، األَْنِقالءُ و  الجْوَهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

الناُس إلى بيوتِِهم فيأْكلُونَه ، ويُْرَوى فينتقي وهو َمْذكوٌر  ينقُلُه أَي« فيَْنتَِقل وال َسِمين» . وفي َحِدْيث أُّمِ َزْرعٍ :هنَْقلَ  َء تنقيالً أَْكثَرَ الشي نَقَّلَ 

ي كقَْوِلَك : قاَم وأَقَْمتُه ، وكذِلَك تَْشديدُ  تَْنقُل التي النَّْقل في مْوِضِعه. وَهْمزةُ  ي إلى المتعّدِ غيَر  يَْنقُل هو التْضعيُف الذي لالنَّقْ  غيَر المتعّدِ

ْحتُه. ْمتُه وفَرَح وفَرَّ ي كقَْوِلَك : َغِرم وَغرَّ ي إلى المتعّدِ  المتعّدِ

 ، قاَل َكْعُب : النَّقَلِ  : ِمثْلُ  التَّْنِقيلُ و ، نِقالٍ  وذُو نَقَلٍ  وفََرٌس ذُو

َتِقرهلن  من بعُد إرحقاٌ  و   (3) تـَنـح
 ساَر َسْيراً َسريعاً ، قاَل : اْنتَقَلَ  ويقاُل :

ُدوان  بــــــــــــــوان وجــــــــــــــَ لــــــــــــــَ رح لــــــــــــــو طــــــــــــــَ قــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــَ  نـ

قـــــــــــا مـــــــــــثـــــــــــَر      تـــــــــــِ رح  انـــــــــــح ٍر عـــــــــــلـــــــــــ  إبـــــــــــِ فـــــــــــَ (4)نــــــــــــَ
 

  
 اْنتِقاالً : وَضَع ِرْجلَْيه َمواِضَع يََدْيه في السَّْير. اْنتَقَلَ  وفي األساِس :

كةً ، الطَّريُق الُمْختََصُر. النَّقَلُ و  ، محرَّ

 ، قاَل : نَقَلُها : َكثُرَ  نَِقلَةٌ  أَْرُضنا ، كفَِرَح ، فهي نَِقلَتْ و

َي اجلَُمعحِليلِة اب َرحِف   (5) الن ِقرح َمشح
 ويُْرَوى بالُجْرف ، بالجيِم.

يَت نَقَلٍ  : ذاتُ  َمْنقَلَةٌ  وأَْرضٌ   ها.التي يلعُب ب الَمْنقَلَة ، وبه ُسّمِ

 ، بالكسِر على النََّسِب ، أَي َحْزٌن. نَِقلٌ  ومكانٌ 

 : الِحجاَرةُ التي تَنَقّلَتْها قوائُِم الدابَِّة من َمْوِضٍع إلى مْوِضعٍ قاَل َجريٌر : النَِّقيلُ و

نَ  لــــــــــــح نــــــــــــاقــــــــــــِ يــــــــــــرَ  يــــــــــــُ قــــــــــــِ وٌص  الــــــــــــنــــــــــــ  ن  خــــــــــــُ  وهــــــــــــُ

روِم      يـــــــــــِد خـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــِة اخلـــــــــــُ ربح الـــــــــــبـــــــــــِ (6)بـــــــــــغـــــــــــُ
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 هنا النِّعاَل. بالنَِّقيل وقيَل : الُمرادُ 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب : أبو عبيد.1)
 ( يعين بفتح امليم.2)
 ( من قصيدته ابنت سعاد ومتامه :3)
غـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا إاّل عـــــــــــــــــــــذافـــــــــــــــــــــرة و  لـــــــــــــــــــــّ بــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــُ

 فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا عـــــــــــــلـــــــــــــ  األيـــــــــــــن إرقـــــــــــــاِ  وتـــــــــــــبـــــــــــــغـــــــــــــيــــــــــــــرُ     

  

 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 ( اللسان.4)
 ( اللسان بدون نسبة.5)
 واللسان والتهذيب.« ا زوم»وفيه  494( ديوانه ص 6)
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ي : وأَ  نَِقيلٌ  ، كَمْقعٍَد : الثَّنِيَّةُ في الَجبَِل ، عن ابِن بُُزْرج ؛ وكلُّ َطريٍق في الَجبَلِ  الَمْنقَلُ و  ْنَشَد أَبو َعْمرو :، يمانِيَّةٌ ، قاَل ابُن بَّرِ

احـــــــــــــــهـــــــــــــــا  رة ِإ ـــــــــــــــح حـــــــــــــــح ت بســـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــح ا رأَي  ملـــــــــــــــ 

َم      كـــــــــَ تـــــــــهـــــــــا ثـــــــــَ َزمـــــــــح ـــــــــح يـــــــــرأَل قـــــــــِ ِب  الـــــــــنـــــــــ  (1)الـــــــــالحـــــــــِ
 

  
 صيد قرب مفاليس. نقيلو

 ، كَكِتٍف : حاِضُر الَمْنِطِق والَجواِب. نَِقلٌ  ورُجلٌ 

 الَكالَم بَْينهم : إذا تَناَزعوه ، وهو مجاٌز. تَناقَلُواو

كةً ؛ نَقَلَةُ  الَحِديَث ؛ وهم نَقَل وِمن المجاِز :  ما في النْسخِة. نَقَلَ و األَْخباِر ، محرَّ

 الشَّاِعُر الشَّاِعَر : ناقََضهُ. ناقَلَ و

 .(2)إذا كاَن َجِدالً مناقِضاً  نَقَلٍ  وذُو نَِقلٌ  ورُجلٌ 

حاحِ ؛ وأَْنَشَد لصخِر بِن ُعَمْير : : ِمْشيَةُ الشَّيخِ يُثيُر التَُّراَب في َمْشيِه ثَلَةُ النَّقْ  : [نقثل]  ، كما في الّصِ

هح  لـــــــــَ جـــــــــَ نـــــــــح وىل والـــــــــفـــــــــَ عـــــــــح ي الـــــــــقـــــــــَ ُت أَمحشـــــــــــــــــــــــِ  قـــــــــاَربـــــــــح

هح و      ــــــــــــَ ل ــــــــــــَ ثـ فــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــنـ َث ال ــــــــــــح ب ــــــــــــَ ث نـ ــــــــــــُ ب ــــــــــــح (3)لرًة أَنـ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يت في األَْلفاظ ، وأَْنَشَد لريسان بِن عنزة المعنّي : االْنِقْهاللُ  : [نقهل] ّكِ  : الّسقوُط والضعُف ، عن ابِن الّسِ

ه و  تـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ َررحُت بـــــــــــــــــبـ ا مـــــــــــــــــَ ه ملـــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح  رأَيـ

ــــــــــد و      ر  ق هــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــح ا  انـ رَاحــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــُد بـ ري ــــــــــُ ــــــــــمــــــــــا ي (4)ف
 

  
ْعِر وقاَل : ليَس في الَكالِم اْنفَعَلَّ ، قاَل : فَوْزنه اْفعَلَلَّ بمْنِزلَِة اْشَمأَزَّ ، وال يكوُن  ي ، وَحَملَه ابُن ِسْيَده على َضُرورةِ الّشِ اْنفَعَلَّ ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

 وقد ذُِكَر في قََهَل.

ا األُْولى فقد نَقَلَها ، األَخيَرةُ أَْنَكَرها األَْصَمِعيُّ وأَثْبَتَها غيُره. وقيَل : هي لُغَ  عنه ، كَضَرَب ونََصَر وَعِلمَ  نَِكلَ  : [نكل] ةُ بنِي تَِميٍم ، وأَمَّ

َمْخَشِريُّ ، واْقتََصَر كثيٌر على الثانِيَِة. وفي االْقتطاِف َضمُّ الُمَضارعِ هو الَمْشهوُر ؛ ، بالضِم ، َمْصدٌر للثَّالثَِة على ما  نُكوالً  المطرزّي والزَّ

ٍء نالَهُ أَو َعُدّوٍ قاَوَمه أَو َشهاَدةٍ أَراَد أَي َرجَع ، قاَل المطرزيُّ : عن شي نََكصَ  نِيَِة كقَعََد قُعوداً ،يَْقتَِضي ِسيَاقُه ، والصَّحيُح أَنَّه َمْصدٌر للثا

 أََداَءها ، أَو يَميِن َوَجبَْت عليه.

 عنه. َجبُنَ  عنه نُكوالً إذا يَْنُكلُ  عن األَْمرِ  نََكلَ  يقاُل :و

لُ  إذا عاقَبَهُ في ُجْرم أَْجَرَمه ُعقوبَةً  به تَْنكيالً  نَكَّلَ و ُر غيَره غيَره ، أَو تُنَّكِ  عن اْرتِكاِب ِمثْله. َصنََع به َصنِيعاً يَُحذِّ

ُر غيَره منه إذا َرآه.  وفي الُمْحَكِم : يَُحذِّ

ا قَْبلَهَ  نََكلَه أَو اهُ عمَّ  ، يَْنُكلُه نُكوالً. (5) : نَحَّ

مِ  نُّْكلَةُ الو ، كَسحاٍب ، النَّكالُ و  به غيَرَك كائِناً ما كاَن. نَكَّْلتَ  كَمْقعٍَد : ما ، الَمْنَكلُ و بالضَّ

لُه. نُْكلَةً  به نَكَّلَ  ، بالضِم ، ِمن قْوِلهم النُّْكلَةُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :  قَبيحةً كأَنَّه َرماهُ بما يُنَّكِ

اُج في قْوِله تعالَى :  جَّ أَْن يَْفعَل مثْلَها فاِعٌل  تْنُكلُ  ، أَي َجعَْلنا هذه الفَعلة ِعْبَرةً  (6) ( ِلما َبنْيَ َيَدْيها َوما َخْلَفهاَفَجَعْلناها َنكاالً )وقاَل الزَّ

 فَيَنالَهُ مثُْل الذي ناَل اليَُهود الُمْعتَِدين في السَّْبت.

 : ، عن ابِن األْعَرابّيِ ، وأَْنَشدَ  النَّكالَ  كَسِمَع : قَبِلَ  الرُجُل ، نَِكلَ و
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وا بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا و  لـــــــــــــــــ  وا َ  وخـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــ   اتـ

بحر و      ــــــــــثــــــــــ  لــــــــــغ ال بــــــــــح ــــــــــَ رح نـ كــــــــــَ نــــــــــح ــــــــــَ نح  نـ رح مــــــــــَ كــــــــــِ (7)نــــــــــَ
 

  
 ، َحَكاه يَْعقوب في الَمنطِق. به أَعداُؤه يُنَكَّلُ  َشّرٍ بالكسِر ، أَي لَنِْكلُ  إنَّه يقاُل :و

لُ  َشّرٍ أَي نِْكل َشّرٍ أَي قوّي عليه ، ويكونُ  نِْكلُ  وفي التَّْهِذيب وفالنٌ  . يُنَّكِ  في الشَّّرِ

لُه به بنُْكلَةٍ  هللاُ  َرماهُ و ِم ، أَي بما يُنَّكِ  .(8)، عن ابِن ُدَرْيٍد  ، بالضَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( األساس : إذا كان جلياًل مناقاًل.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ونسبه لراين بن عنرتة املغين.« قهر»( اللسان 4)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بكسر أوله.5)
 .66( البقرة اآية 6)
 ( اللسان بدون نسبة.7)
 .170/  3( اجلمهرة 8)
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،  قَْيٌد من نارٍ  هو أَو ؛ (1) (ِإنَّ َلَديْنا أَْنكااًل َوَجِحيماً )؛ ومنه قْولُه تعالَى :  أَْنكالٌ  ج ٍء كان ،ِمن أَي شي ، بالكسِر : القَْيُد الشَّديدُ  النِّْكلُ و

َرِت اآليةُ أَْيضاً.  وبه فّسِ

ي به ألَنَّه لجاُم البَريدِ  هو أَو َشديٌد ، َضْرٌب من اللُّْجم : النِّْكلُ و يَت َحَكمَ  يُْنَكلُ  ُسّمِ ةُ الدابَِّة َحَكَمة ألنَّها تَْمنَُع الدابَّةَ به الُمْلَجم أَي يُْدفَع ، كما ُسّمِ

 عن الصُّعوبَِة.

مامُ  أَْيضاً :و حديَدةُ اللِّجاِم ؛ ، النِّْكلُ و . الّزِ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ي : بالتَّحريِك : ِعناُج الدَّْلوِ  ، النََّكلُ و  ، عن أَبي َزْيٍد ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َد  راب َنَكرٍ تشد  َعقح  وَأكح
بُ  أَْيضاً :و ُجُل القَِويُّ الُمَجرَّ به أعداُؤه ؛ وِمثْله بِْدل وبََدل وِشْبه وَشبَه وِمثْل وَمثَل ، ولم  يَْنكلُ  ، بالكسِر ، كأَنَّه النِّْكلِ  الشُّجاُع ، لُغَةٌ في الرَّ

اُء.يْسمْع في فِ   ْعل وفَعَل بمْعنًى واِحٍد إالَّ هذه األَْربَعة األَْحرف ؛ قالَهُ الفرَّ

، أي  «النََّكلِ  على النََّكلَ  إنَّ هللاَ يُِحبُّ »الَحِدْيث :  وكذا الفََرُس ؛ ومنه ، أَي الذي أَْبدأَ في َغْزِوه وأََعاَد ؛ ُء المِعيدُ الُمْبِدى وأَْيضاً : الرُجلُ 

ُجل القَوِ  ب الُمْبِدىالرَّ اِجز :ّي الُمَجرَّ ي للرَّ  ء الُمِعيد على ِمثِْله ِمن الَخْيِل ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 يـُنحَكرمل  َنَكرٍ ضرحابً بكف يح 
ْخرُ  الَمْنَكلُ و َر قَْوُل رياحِ المؤّملى : كَمْقعٍَد : الصَّ  ، ُهَذليَّةٌ ، وبه فّسِ

ِر  َؤمــــــــــــــــ  و مــــــــــــــــُ قــــــــــــــــاين بــــــــــــــــنــــــــــــــــُ  اي َربِّ َأشــــــــــــــــــــــــــــــح

ارح      م فـــــــــــــَ هـــــــــــــِ فـــــــــــــائـــــــــــــِ ـــــــــــــح رِ ِم عـــــــــــــلـــــــــــــ  أَق كـــــــــــــَ نـــــــــــــح  مبـــــــــــــِ

  

َفر  َرٍة َأو َعرحِض َجيحٍش َجحح  (2)بَصخح

لُ  كِمْنبٍَر : الذي ؛ الِمْنَكلُ و . باإلنسانِ  يُنَّكِ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 : الضَّعيُف والَجباُن. النَّاكلُ و عنها. َدفَعَهُ  عن حاَجتِِه إذا أَْنَكلَهُ و

ا َوقَعَْت عليه «تُْنَكلُ  ُمَضُر َصْخَرةُ هللِا التي ال»في الَحِدْيث : و ا ُسلِّطت عليه لثبوتِها في األَْرِض ، وقيَل : ال  أَي ال تُْدفَُع عمَّ ؛ وقيَل : عمَّ

 تُْغلَب.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .«النُُّكولِ  ى بقوم فييُْؤتَ »الَحِدْيث :  بالكْسِر ؛ ومنه نِْكل ، بالضِم : القُيوُد ، َجْمعُ  النُُّكولُ 

. نُِكلَ و  الرُجُل ، كعُنَِي : ُدفَِع وأُِذلَّ

 ، بالكسِر : الذي يْغلُب قِْرنَه. النِّْكلُ  وقاَل َشِمٌر :

ا يُريُد. التَّْنِكيلِ  ، بالتحريِك : ِمن النََّكلُ  وقاَل ابُن األَثيِر :  نِْكلٍ  غير»في َحِدْيث علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تَعالَى عنه : و ، وهو الَمْنُع والتَّْنحيةُ عمَّ

 ، هو بالكسِر أَي بغيِر ُجْبٍن وال إِْحجاٍم في اإلْقداِم. «في َعْزمٍ  (3)في قََدٍم وال وهناً 

 الَحَجَر عن َمكانِه إذا َرفَعَه عنه. أَْنَكلَ و

 َرى : قَْريةٌ بِمْصَر ، وقد َوَرْدتُها.ونِْكلَى ، كِذكْ 

. : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والجماَعةُ ، وهو ، كُسفَْيرجٍ  نَُكْيتِلٌ  : [نكتل]  َصحابيٌّ

 َزَعَم المصنُِّف.قاَل شْيُخنا : الذي في التَّْجريِد وأََسد الغابَِة واإلَصابَة وغير ِديواٍن : إنَّه ُمَكْيتٌِل بالميِم ال بالنُّوِن كما 

ِة الطَّلَِب بدِم ابِن األَْضبط ، وكأَنَّه  تَْصغيُر ِمْكتٍَل ، كِمْنبٍر ، قْلُت : وكذا في معجِم ابِن فْهٍد بالميِم ، قاَل : وهو اللَّيثيُّ له ِذْكٌر في قصَّ

ل.« ك ت ل»فالصَّواُب إذاً ِذْكُره في   ، فتأَمَّ
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.: أَ  ، كُهْدُهدٍ  النُّْلنُلُ  : [نلل]  ْهَملَه الجْوهِريُّ

 الرُجُل الضعيُف. وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : هو

 أَْوَرَده األَْزهِريُّ في ثُنائِي الُمَضاَعف.

 ، ومنه قْولُه (4) نَْملَةٌ  واِحَدتُه َمْعروٌف ، : م النَّْملُ   :[نمل]

__________________ 
 .12( سورة املزمر اآية 1)
والرجز لرايح اهلذد كماحباشـــية املقايي . ويروي : عل  قفاهنم  473/  5يف اللســـان والثاين يف الصـــحاح واملقايي   ( التكملة والثاين والثالث2)

 ء ومجهوره ا والعرض : اجليش الضخم ا شبه ابلعرض من السحاب وهو ما سد األف .ا والقفان : معظم الشي
 ( يف اللسان. واهناً.3)
 -ال لقوله للة ألن التاء للوحدة ال للتبنيث. قلت : ويف  (قاَلْت ََّنَْلة  ):  تعاىل لقوله ا انث  السالمعليه للة سليمان»( هبامش القاموس : 4)
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 .(1) (قاَلْت ََّنَْلة  اي أَي َُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمساِكَنُكمْ )تعاىَل : 
َرد والُهْدُهد النَّْملَةو في َحِدْيث ابِن عباٍس : نََهى عن قَتِْل النَّْحلَةو ، وقد َمرَّ تَْعليُل النَّْهي عن قَتِْلهنَّ في ن ح ل ، عن إبراهيم الحربّي ،  والصُّ

غاُر ، ثم قاَل : النَّْملَةُ و قاَل : ثَةُ ثال النَّْملُ و هي التي لها قوائُِم تكوُن في البَراِري والَخرابَات والتي تتأَذَّى الناُس بها هي الذرُّ ، وهي الّصِ

 وفاِزُر وُعقَْيفان. النَّْملُ  أَْصناٍف :

َحْمراء يقاُل لها ُسلَْيمان  نَْملَة : (3)ِمن الطَّْيِر ، وقاَل أَبو َخْيَرةَ  النَّْملَةُ  ، قاَل : (2) (ُعلِّْمنا َمْنِطَق الطَّْْيِ )وُرِوي عن قتاَدةَ في قْوِلِه تعالَى : 

 .النَّْملِ  والذَّرُّ داِخٌل في يقاُل لهنَّ الحّق ، بالواِو ، وقاَل :

 وقد َعقَُدوا لها باباً. (4)السُّلَْيمانية لها ِذْكٌر في كتاِب الحيِل  بالنَّْملةِ  التي يقاُل لها ُسلَْيمان هي الَمْعروفَةُ  النَّْملَةُ  قْلُت : وهذه

 ذُو ِريٍش. نَْمل الذي له ِريٌش يقالُ  النَّْملُ  ُشَمْيٍل : وقاَل ابنُ 

 ثم َوقََع التَّْخفيف وَغلََب. نَْملة نَُملةٍ  ء به وَعلَّلَه الفاِرِسيُّ بأَن أَْصلَ ، وقد قُِرى نَُملَةٌ  فيقاُل : قد تَُضمُّ الميمُ و

 بالكسِر ؛ قاَل األَْخطُل : نِمالٌ  ج

 (5)يف نَقاً يَتهي ر  ِلا َدبِيحِب 
 .نَْملٍ  ؛ وفي العُبَاِب : ذاتُ  ، كَزنَِخٍة : كثيَرتُها نَِملَةٌ  أَرضٌ و

 .النَّْملُ  : أَصابَهُ  َمْنمولٌ  َطعامٌ و

اغانّي. النَّميمةُ  ، كلُّ ذِلكَ  َكَسفينةٍ  النَِّميلَةُ و ُمثَلَّثَةً ، النَّْملَةُ و  ؛ واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على الضِم كالصَّ

ي : وشاِهدُ   بالضِم قَْوُل أَبي الَوْرِد الجْعِدّي : النُّْملةِ  قاَل ابُن بَّرِ

ـــــــــــــــــه  تح ب ـــــــــــــــــجي َرَزمـــــــــــــــــَ َن ُ  ال عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  َأال ل

دت َذا      لـــــــــــــةٍ فـــــــــــــقـــــــــــــد ولـــــــــــــَ ر  لـــــــــــــُح وائـــــــــــــِ (6)وغـــــــــــــَ
 

  
 .نُْملٌ  وَجْمعُها

امٌ  ، ُكلُّه ، كُمْحِسٍن وِمْنبٍر وَشدَّادٍ  ُمْنِملٌ و ناِملٌ و كَكتٍِف ، .نَِملٌ  هوو  ، األُْولى عن أَبي َعْمرو. نَمَّ

 : (7)ِمثُْل ذِلَك ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للكميت  أَْنَملَ و : نَمَّ ، يَْنُمُل نَْمالً  ، كنََصَر وَعِلمَ  نَِملَ  قدو

ظـــــــــــــــا و  فـــــــــــــــِ حـــــــــــــــح
ُ

َم املـــــــــــــــ ـــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــكـــــــــــــــَ ُج ال  ال أَزحعـــــــــــــــِ

ا وال      َربـــــــــــــــــــــــــِ رُ ت لـــــــــــــــــــــــــألَقــــــــــــــــــــــــــح (8)أُلـــــــــــــــــــــــــِح
 

  
 قْلُت : ويُْرَوى بفتحِ الَهْمزةِ : أَْيضاً.

 َكِذٌب. ، بالفتحِ ، أَي نَْملَةٌ  فيهو

لَةٌ  امرأَةٌ و  واِحٍد. ال تَْستَِقرُّ في َمكانٍ  ، إذا كانَتْ  َسْكَرى ِمثْل نَْملَىو ، كُمعَظََّمٍة ، ُمنَمَّ

لَةٌ  وفي العُبَاِب : جاريَةٌ  ، ال يَْستَِقرُّ مرحاً ، وهو  كَكتِفٍ  القواِئمِ  نَِملُ  وكذا فََرسٌ  ِء والذهاِب ، عن ابِن ُدَرْيٍد ،: كثيَرةُ الحَرَكِة في الَمِجي ُمنَمَّ

 أَْيضاً ِمن نَْعِت الغلَِظ.

اء. أَو حاِذقٌ  ، قالَهُ اللّْيُث ؛ أَو كان َخِفيفَها في العََملِ  اَل يََرى َشيئاً إالَّ َعِملَهُ  َكثيُر العَبَِث بها أَو صابع: َخفيُف األَ  نَِملٌ  َرُجلٌ و  قالَهُ الفرَّ

__________________ 
وكان أبو حنيفة حاضراً وهو غالم حدث  -حياة ا يوان ما نصه : عن قتادة أنه دخر الكوفة وأنه اجتمض عليه انس ا فقا  : سلوا عما شئتم  -
قا  : من  فقا  سلوه عن للة سليمان أكانت ذكر أم انث  ا فسبلوه ا فبفحهم ا فقا  أبو حنيفة كانت أنث  ا فقير له : كيف عرفت ذلك. -
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فيميز بينها بعالمة ا هـــــ  عل  الذكر واألنث  ا اولو كان ذكراً ا لقا  : قا  للة ا ألن النملة مثر ا مامة والشاة يف وقوعها  (قاَلتْ )قوله تعاىل : 
ــــــــــــ  حنو قوهلم : محامة ذكر ومحامة أنث  ا واعرتضه أبو حبان ا قرايف. وحاصر اعرتاضه أن  و  التاء يف قالت ال يد  عل  أهنا مؤنثة ا ألن للة هـ

 مصححه.هـ  ه إخبار املؤنث مطلقاً ا امما ال يتميز فيه املذكر من املؤنث كاليمامة والقملة وما كان كذلك فإنه لرب عن
 .18( سورة النمر اآية 1)
 .16( النمر اآية 2)
ا ّو  قوله : وقا  أبو خرية : للة محراء اخل كذا خبطه كاللســـان. وكتب هبامشـــه عبارته يف مادة حوا : أبو خرية :»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 3)

 .«نمن النمر : لر محر ا يقا  هلا لر سليما
 ( كذا ا ولعله : اخلير.4)
 ( ديوانه واألساس بتمامه وصدره :5)

 تدب دبيباً يف العظام كبنه
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 ( اللسان.6)
 تطبيض.« للمكيت»( ابألصر 7)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب8)
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كواو لُوا : تََحرَّ ُجوا تَنَمَّ  وَدَخَل بعُضُهم في بَْعٍض. وتََموَّ

ةُ تقوُل : يَُدهُ ، كفَِرَح : خِدَرتْ  نَِملَتْ و لَتْ  ، والعامَّ  بالتَّْشديِد. نَمَّ

اء. نُموالً  ، ، كنََصرَ  َكنََملَ  َصِعدَ  : يَْنَمُل نََمالً  في الشََّجرِ  نَِملَ و  ، وهذه عن الفرَّ

لُ  الثوبُ و لْ  ؛ يقاُل : (1) ، كُمعَظٍَّم : الَمْرفُوُّ  الُمنَمَّ اء. نَّمِ  ثْوبَك واْلقْطهُ أَي اْرفَأْهُ ، عن الفرَّ

لُ  الِكتابُ و لُ  أَو ، لُغَةٌ ُهَذليَّةٌ ، كما في العُبَاِب ؛ الَمْكتوبُ  : الُمنَمَّ ، قاَل أَبو العياِل  كُمْكَرمٍ  كالُمْنَملِ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، الُمتَقاِرُب الَخطِّ  الُمنَمَّ

 الُهَذِليُّ :

يـــــــــــــحـــــــــــــٍة و  ِه بـــــــــــــَنصـــــــــــــــــــــــــــِ رحُء عـــــــــــــمـــــــــــــرًا فـــــــــــــبحتـــــــــــــِ َ
 املـــــــــــــ

لــــــــــــوُح هبــــــــــــا كــــــــــــتــــــــــــاٌب      ينِّ يــــــــــــَ رُ مــــــــــــِ مــــــــــــَ نــــــــــــح (2)مــــــــــــُ
 

  
حاحِ : ِمن األَْشعر إلى  َشقٌّ في حاِفِر الدَّابَّةِ  : ِمن عيوِب الَخْيِل ، وهو النَّْملَةُ و من المْشعَِر إلى َطَرِف السُّْنبِك ، قالَهُ أَبو ُعبَْيَدةَ ؛ وفي الّصِ

.  الَمقَّطِ

ي : المْشعَُر ما أََحاَط بالحافِِر من الشَّعِر ، وَمقَطُّ الفََرِس : ُمْنقََطع أَْضالِعه.  وقاَل ابُن بَّرِ

 في ذِلَك سواٌء. النَّْملَةُ و النَّْملُ  ، أَي لنَّْملِ كا وغيِره قُروٌح في الَجْنبِ  : النَّْملَةُ و

 .كالنَّْملَةِ  باْلتِهاٍب واْحتِراٍق ويَِرُم َمكانُها يَسيراً ويَِدبُّ إلى َمْوِضعٍ آَخرَ  (3) بَثَْرةٌ تَْخُرجُ  أَْيضاً :و

يها األطبَّاُء الذُّباَب.  قاَل الجْوَهِريُّ : ويَُسّمِ

قاِق وال تَْحتَبُِس فيَما هو داِخٌل من ظاهر الِجْلِد لِشدَّةِ لَطافَتِهَسبَبُه قاَل األطبَّاُء :و  ا وِحدَّتِها.ا َصْفراُء حادَّةٌ تَْخُرُج من أَْفواِه العُروِق الّدِ

ة والنَّْفس النَّْملة ال ُرْقيَة إالَّ في ثالٍث :»في الَحِدْيث : و  : للشَّفّاء قالَ  أَنَّه ، وسلمعليههللاصلى، قاَل أَبُو ُعبَْيٍد في َحِدْيث النبّيِ و .«والُحمَّ

 .«النَّْملة َعلِِّمي َحْفصةَ ُرْقية»

تَِضب وتَْكتَِحُل ، ٌء كانت تَْستَْعِملُه النِّساُء يَْعلَم كلُّ َمْن َسِمعه أَنَّه َكالٌم ال يضرُّ وال يْنفُع ، وهي هذه العَُروس تَْحتَِفل وتَخْ قاَل ابُن األَثيِر : شي

 ه.فأَْفَشتْ  ِسّراً  إليها أَْلقى ألَنَّه َحْفصةَ  تأْنِيبَ  بذِلكَ  ، لموسعليههللاصلىٍء تَْفتَِعُل غيَر أَن ال تَْعِصي الرُجَل ؛ فأَراَد النبيُّ ، وكلَّ شي

ُجِل إذا كاَن ِمن أُْختِه ثم َخطَّ على حاحِ : وتقوُل الَمجوُس : إنَّ َولََد الرَّ  ُشِفَي صاِحبُها ، وقاَل : النَّْملةِ  وفي الّصِ

عحشـــــــــــــــــــــــٍر و  مـــــــــَ رح  لـــــــــِ َب فـــــــــيـــــــــنـــــــــا غـــــــــري عـــــــــِ يـــــــــح  ال عـــــــــَ

راٍم وَأان  ال َنــــــــــــَُ      رِ رت  عــــــــــــلــــــــــــ  كــــــــــــِ مــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــن (4)ال
 

  
 يُريُد : لَْسنا بَمُجوٍس ننِكُح األََخوات.

في الَجْدِب  النَّْملِ  ، بالحاِء الُمْهملَِة ، وفسََّره : أَنَّا ِكراٌم وال نأْتي بُيوتَ  النَّْملِ وقاَل ثَْعلَب : أَْنَشَدنا ابُن األْعَرابّيِ هذا البَْيت : ال نَُحطُّ على 

 لنحِفَر على ما َجَمَع لنأُْكلُه.

 فنْفِسُدها عليها. النَّْملِ  وفي العُبَاِب ؛ أَي ال نَُحطُّ َرْحلَنا على قَْريةِ 

 .وقاَل أَبو أَْحمد العَْسكريُّ : إنَّ الحاَء الُمْهملةَ تَْصحيٌف ِمن ابِن األْعرابّيِ َذَكَره في كتاِب التَّْصحيِف ِمن كتاِبهِ 

اُر بُن ُمعاذٍ  نَْملَةَ  بوأَ و ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، هذا قَْوُل الَواقِدّي ، ويقاُل :  األْنصاِريُّ َصحابِيٌّ  بِن َزَراَرةَ بِن َعْمرو األْوسيُّ الظفريُّ  َعمَّ

شيٌخ البِن شهاٍب قيَل : بَِقي إلى  نَْملَةُ  ان ، َرَوى عنه َولَُدهَعْمُرو بُن ُمعاٍذ ، َشِهَد أُُحداً وما بَْعده ، وله َحِديثَ  اْسُمه عماَرةُ بُن ُمعاٍذ ، ويقاُل :

ةَ الَحاِرُث بُن ُمعاٍذ َشِهَد أُُحداً مع أَ  بْدِريٌّ  نَْملَةَ  خيِه وأَبيِه ، ويقاُل : إنَّ أَباخالفَِة عبِد الَمِلِك ، وأَبُوه ُمعاذ َشِهَد أُُحداً وبَْدراً ، وأَُخوه أَبو ذرَّ

 أَْيضاً.

ِم : بَِقيَّةُ الماِء في الَحْوِض  نُّْملَةُ الو  ، َحَكاه ُكراٌع في باِب النوِن. ، بالضَّ

 ، على ساِكنِها السَّالم. ، كَجَمَزى : ماٌء قُْرَب الَمدينَةِ  نََملَىو
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__________________ 
َرحُقوَعة.1)

 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : امل
ا « للمرِء عمرٍو»يف تفســـريه « أ نه عمرو بن العاص»قا  الســـكر  : « . الكتاب املنمر.. فبته بصـــحيفةٍ  وفيه : 253/  2( ديوان اهلذليا 2)

 والبيت يف اللسان.
 .«يف اجلسد»( بعد قوله خترج ا زايدة يف القاموس : 3)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.4)
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 جباٌل وسَط ِدياِر بَنِي قَُرْيظة. نََملَى وقاَل نَْصر :

ِرين ِمن الشُّعراِء فقاَل في بديعيته :قُْلُت   : وقد َسَكنَه بعُض الُمتأّخِ

 فنم ال خوَف يف حرم َلََل إن جزَت 
 وهو َغلٌَط نَبَّه عليه غيُر واِحٍد.

كةً : النََّمالنُ و  ، كما في العُبَاِب. ءِ اإلْشراُف على الشَّيْ  ، محرَّ

 اللِّساُن. ، ِمثاُل ُمْلموٍل : الُمْنمولُ  قاَل ثَْعلَب :و

 السَّابِلَةُ. النَّاِملَةُ  في العُبَاِب :و

ً  نَْملَةٌ  كَكِتٍف : َصبِيٌّ تُْجعَُل في يَِده ، النَِّملُ و  ، وهو ِمن باِب التَّفاُؤِل. إذا ُوِلَد يَقولُوَن يَْخُرُج َكيِّساً َذِكيا

ْواو ه.الذ نَْملَةَ  منهم : ابُن أَبي نَْملَةَ  َسمَّ  ي َرَوى عن أَبيِه وهو ِمن مشايخِ الّزهرّي. وغلَط شْيُخنا فَجعَلَه َصحابيّاً ، وإنَّما الّصْحبةُ ألبيِه وجّدِ

 ُمَصغََّرْيِن. نَُمْيلَةُ و نَُمْيالً و

 ، قيَل : هو الذي قَتََل مقيس بن صبابٍَة يوَم الفَتْح ، الِكنانيُّ اللَّيثيُّ  بُن َعْبِد هللِا بِن فُقَْيمٍ  نَُمْيلَةُ و َرَوى عنه مضر ، َغْيُر َمْنسوبٍ  نَُمْيلَةُ و

 ، َرِضي هللاُ تعالَى عنهما. َصحابِيَّانِ 

ثاِن. شيٌخ البِن قانِعٍ  ومحمُد بُن َعبِد هللِا بِن نَُمْيلٍ  عن أَْحمد بن يونس ، وعنه محمُد بُن مخلٍد العَطَّار ؛ نَُمْيلٍ  إْسَماعيُل بنُ و الِن ُمَحّدِ  الَخالَّ

 َغليٌظ أَْطرافِها في قَِصٍر. أَي األصابعِ  ُمَؤْنِملُ  رُجلٌ و

 في قَْيِده ، وقد ذُِكَر في نَأَْمَل بالَهْمِز أَْيضاً. يُناِملُ  ، وهو : ِمْشيَةُ الُمقَيَّدِ  الُمناَملَةُ و

، بالواِو ، كما في نوِر النْبراِس فهي َعَشَرةٌ ؛ واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  أُْنُمولَة ، وزاَد بعُضهم بتثليِث الميِم والهْمَزةِ تِْسُع لُغاتٍ  األَْنَملَةُ و

اغانّي على فَتْحِ الَهْمَزةِ والميِم ، وهي حاحِ : .أَْنُمالتٌ و أَناِملُ  ج ِمن الَمْفصِل األَْعلَى ِمن اإِلْصبَعِ ، (1) التي فيها الظُّفُرُ  كالصَّ  وفي الّصِ

 ُرُؤوُس األَصابِعِ. األَناِملُ 

ر وَسِلم بالتاِء ؛ قاَل : وإِنَّما قْلُت هذا ألَنَّهم قد يَْستَْغنوَن بالتّْكسيِر عن َجمع السَّالَمِة بَِجْمعِ السَّالَمِة عن  قاَل ابُن ِسْيَده : وهو أَحُد ما ُكّسِ

 ُء بالَوْجَهْين َجِميعاً نَْحو بَُواٍن وبُوٍن وبُوناٍت هذا ُكلُّه قَْول ِسْيبََوْيه.ُجِمَع الشيالتّْكسيِر ، وُربَّما 

 قاَل َشْيُخنا : وقد َجَمَع العزُّ القَْسطالنيُّ اللُّغات التِّْسعَة في البَْيت الَمْشهوِر مع لُغاِت اإِلْصبَع فقاَل :

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــز و  ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــة  أَل ــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــث و ل ــــــــــــــــــل  ث

ــــــــتســــــــــــــــــــــض يف اصــــــــــــــــــــــبــــــــو       ض واخــــــــتــــــــم أبصــــــــــــــــــــــبــــــــوعال

  
 ونَقََل صاِحُب الِمْصباح عن ابِن قتيبَةَ أَنَّ الضمَّ غيُر َوارٍد وأَنَّه لَْحٌن.

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

تَْين ، لُغَةٌ في النُُّملُ   َء أَْيضاً ، نَقَلَه َشْيُخنا ِمن الكشَّاِف.بالفتحِ ، وبه قُِرى النَّْمل ، بضمَّ

 يَُدهُ ، كفَِرَح : لم تكفَّ عن َعبٍَث ، كما في األساِس. نَِملَتْ و

. نُْملةٍ  وفََرٌس ذُو  ، بالضِم ، أَي كثيُر الَحَرَكِة ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، كَكِتٍف ، أَي َعبٌِث. نَِملٌ  وغالمٌ 

 . وقاَل األَْزَهِريُّ : وقَْوُل الشاِعِر :نَْملةٍ  وِمن أَْمثاِلهم : هو أَْضبَُط ِمن

__________________ 
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ه ص( عل  هامش القاموس : قوله : الجي فيها الظفر ا قضية كالمه هذا أن ما حتت الجي فيها الظفر ال تسم  أللة ا وكذا عبارة الصحاح ا ون1)
ـــــــــــــــ  واألللة ا ابلفتح : واحدة األانمر ا وهي ر وس األصــابض ا ا : فما حتته يســم  عقدة ا ووقض يف كالم الفقهاء إطال  ذلك عل  مجيض عقد هـ

د صااألصابض ا كقوهلم يف الرعاف : فإن زاد عل  األانمر الوسط  قطض ا مث إن يف كالم القاموس إفادة تسض لغات يف ضبطه ا ويف الصحاح االقت
عل  واحدة وهي الفتح ال غري ا فيكون الفتح أفصــــح التســــض لغات الجي أثبتها صــــاحب القاموس ا وبه صــــرح الفاكهاين شــــارح رســــالة املالكية ا 

ـــــــــــــــ. ء اونصــه : ويف األللة لغتان أفصــحها فتح امليم والضــم ردي وقد صــرح الســيوطي يف املزهر ا يف الباب التاســض أن الفتح أفصــح ا ومل يصــرح  هـ
ملصـــنف أعىن صـــاحب القاموس بذلك وال أشـــار إليه ا فصـــاحب الصـــحاح جر  عل  ما أســـســـه يف ديباجه كتابه أنه يثبت ما صـــح عنده وبقي ا

 قرايف.هـ  عل  املصنف بيان األفصح إذ كالمه يوهم أهنا كلها عل  حد سواء فتنبه ا ا
  



14903 

 

ران هلل آيـــــــــــــــــــــــًة  فـــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــــــــِإيّنِ وال كـــــــــــــــــــــــُ

ت غــــــــري      بــــــــح ســــــــــــــــــــــي لــــــــقــــــــد طــــــــالــــــــَ فح نـــــــــَ رمــــــــُ لــــــــِ مــــــــ  (1)نــــــــَ
 

  
ا أُِريد.  قاَل أَبو نَْصر : أَراَد غيَر َمْذعوٍر ؛ وقيَل : غيَر ُمْرَهق وال ُمْعَجل عمَّ

 : قَْريَةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل الشرقيَِّة. نَامولُ و

ل واألَخيِر. (2) : العطاءُ  النَّائِلُ و النَّالُ و النَّوالُ   :[نول]  والَمْعروُف تصيبُهُ ِمن إِْنساٍن ؛ واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على األَوَّ

ْلتُهُ و إِنالَةً  إِيَّاه أَنَْلتُهُ و العَطيَّةَ ، نُْلتُه نَْوالً ونَواالً ، وكذِلكَ  به أَنُولُه به نُْلتُ و ٍء ، بالضِم ،بشي له نُْلتُ و حاحِ ، نَوَّ لْ و ، كما في الّصِ عليه  تُ نَوَّ

ي : أَْعَطْيتُهُ  أَي وله  نَواالً ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

و  نـــــــــــــُ ـــــــــــــَ رِدح  تـ روِف ا ـــــــــــــديـــــــــــــِث وِإن تـــــــــــــُ  مبـــــــــــــعـــــــــــــح

وُر      ــــــــك وهــــــــي َذعــــــــُ رح مــــــــن عــــــــَ ذح ــــــــُ َو  ذاَ  ت (3)ســــــــــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل الغنويُّ :

رح مــــــــــــن ال و  نــــــــــــُ اللــــــــــــُه  يـــــــــــــَ  حــــــــــــىت يســــــــــــــــــــــــــد  خــــــــــــِ

ــــــــِر      ــــــــي ــــــــل فــــــــح  غــــــــري ق ــــــــ  ــــــــنـ هــــــــوات ال دح شــــــــــــــــــــــَ (4) ــــــــِ
 

  
 غيُرهُ :وقاَل 

هُ ِإنح  وِّلــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــَ ُه  تـــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد متــــــــــــــــــَح

رح و      هـــــــــــُ رِي يف الـــــــــــظـــــــــــ  َم  ـــــــــــَح جـــــــــــح رِيـــــــــــِه الـــــــــــنـــــــــــ  (5)تـــــــــــُ
 

  
 .نائِلٌ  وهي في األْصلِ  َجَوادٌ  بَوْزن باٍل : نالٌ  َرُجلٌ و

ّكيت : كثيرُ  النَّائِلِ  أَو كثيرُ  فاِعالً َذَهبَْت َعْينُه ؛ (6)قاَل ابُن ِسْيَده يجوُز أَْن يكوَن فَْعالً ، وأَْن يكون   .(7) النَّْولِ  ؛ وقاَل ابُن الّسِ

 .أَْنوالٌ  وَرُجالِن نَاالن وقَومٌ 

 .نائِلَهُ  ما أَْكثَرَ  أَي لَهُ أَْنوَ  وما ، أَي َجواداً. نائِالً ونَْيالً : صاَر نَاالً  ناَل يَنالُ و

 نَْيالً. أَي نَْولَةً  ما أََصْبُت منهو

تْ  إِذا الَمْرأَةُ بالَحِديِث والحاَجةِ  نالَتِ و َر قَْوُل الشاِعِر السابُِق : َسَمَحْت أَو َهمَّ  بمْعروِف الَحِديِث الخ. تَنُول ، وبه فّسِ

 ، عن اللَّْيِث. : القُْبلَةُ  النَّْولَةُ و

 ، كما في الُمْحَكِم. أََخَذه أَي فتَنَاَولَهُ  َء : أَْعَطْيتُهُ الشي ناَوْلتُهُ و

ز به عن الشُّموِل وَشاَع حتى َصاَر َحِقيقَةً فيه في َكالِم الناِس  التَّناُول قاَل َشْيُخنا : هذا أَْصل مْعنَى اِغُب وغيُره ، ثم تجوَّ ، كما قالَهُ الرَّ

ث الِكتاَب  ُمناَولَة نهحِ الُمَصنِِّفين ، ولكنَّه لم يَِرْد بهذا الَمْعنَى في َكالِم العََرِب كما في عنايِة القاِضي أَثْناء أََوائِل البَقَرةِ ، ومواْصِطال الُمَحّدِ

 ، وهو فَْوَق اإِلجاَزةِ. الُمناَولَةِ  تقوُل أَْرِويه عنه على َسبيلِ 

 يئاً إِذا تَعاَطاه.ِمن يَِدِه شَ  تَناَولَ  ويقاُل :

 فْعَل كذا. وِمْنوالَُك أَي يَْنبَغي لك نَوالُكَ و أَْن تَْفعََل كذا ، نَْولُكَ  ِمن المجاِز :و

حاحِ : أَي َحقََّك أَْن تَْفعََل كذا ، واْقتََصَر على األُْولى ، وأَْصلُه ِمن اُج : كذا وكذا ؛ قالَ  تَناُولُك ، كأَنَّه يقوُل : التَّناُولِ  وفي الّصِ  العَجَّ

لـــــــــــي  تح ومـــــــــــثـــــــــــح ههـــــــــــاجـــــــــــَ ـــــــــــُ ل وح ـــــــــــَ عـــــــــــا  نـ رحبـــــــــــَ ـــــــــــَ  َأن يـ

عـــــــــــا      جـــــــــــ  (8)محـــــــــــامـــــــــــٌة انحـــــــــــت محـــــــــــامـــــــــــًا ســـــــــــــــــــــــــُ
 

  
.  أَي حقُّه أَن يُكفَّ

 ، فكأَنَّه يقوُل أَْقِصر ، ولكنَّه َصاَر فيه مْعنَى يَْنبَغي لََك. تَنالَهُ  ما يَْنبَِغي لََك أَن أَي نَْولُكَ  ماو
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 أَْن تَْفعََل ، َجعَلُوه بََدالً ِمن يَْنبَغي ُمعاقِباً له. نَْولُك وفي الُمْحَكِم : قَالُوا ال

َرةٍ.  قاَل أَبو الَحَسِن : ولذِلَك َوقَعَِت الَمْعِرفَةُ هنا غيَر مكرَّ

 عن أَبي العَبَّاِس أَنَّه قاَل في قَْوِلهموَرَوى األَْزَهِريُّ 

__________________ 
 .«قد»بد  « لقد»( اللسان والتهذيب وفيهما 1)
 .. ( بعدها يف القاموس : ونـُلحُته2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ساس أيضاً لطرفة.ويف األ«  ري ابلظهر»وفيه :  52( اللسان والتهذيب ونسبه لطرفة ا والبيت يف ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«يكو »( ابألصر 6)
 ( الصحاح واللسان : كثري النوا .7)
 .87( اللسان والصحاح والتكملة للعجاج قا  الصاغاين : الرجز لر به ال للعجاج ا وهو يف ديوان ر بة ص 8)
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َعَر كذا ا قاَ  : نـَوحُلكَ  للر ُجِر : ما كان  : ما كان فعحُلَك هذا حظّاً َلَك.ا يقوُ   الن وا ِ  ِمنَ  النـ وح  َأنح تـَفح
اُء : يقالُ  ََلْ َيَِْن ِللَِّذيَن أَ )لََك ، قاَل : وأَْجَوُدهنَّ التي نََزَل بها القُْرآن يَْعنِي قَْولَه  يُنِلْ  لََك وأَ لَم يَنَلْ  لَم يَأِْن وأَ لَم يَئِْن لََك ، وأَ لَمأَ  وقاَل الفرَّ

 لََك وآَن لََك بَمْعنًى واِحٍد. أَنالَ و ويقاُل : أَنَى لََك أَْن تَْفعََل كذا ، ونَاَل لَكَ  (1) (آَمُنوا

 عٍ.، َخثْعَميَّةٌ عن ُكرا : الَواِدي السَّائِلُ  النَّْولُ و

ةً ؛ ومنه ُجْعُل السَّفينَةِ  : النَّْولُ و  .السالمعليهمايْعنِي موَسى والخضَر ،  «نَْولٍ  فَحَملُوهما بغيرِ » الَحِدْيث : وأَْجُرها خاصَّ

ةُ تقوُل : نولون.  قْلُت : والعامَّ

 .أَْنوالٌ  ج ِمْنبٍَر وِمْحراٍب ، األَخيَرةُ عن أَبي َعْمرو ،، ك الِمْنوالِ و كالِمْنَولِ  التي يلفُّ عليها الثوَب ، َخَشبَةُ الحائِكِ  : النَّْولُ و

ِم : ِجْنٌس من السُّوداِن. ، النُّولُ و  بالضَّ

 .ِمْنوالٍ  ، وكذِلَك إِذا اْستََووا في النِّضاِل يقاُل : َرَموا على واِحٍد أَي اْستََوْت أَْخالقُُهم ِمْنوالٍ  ُهْم على ِمن المجاِز : يقاُل :و

 وباَحتُها ، األَخيُر قَْوُل األَْصَمِعّي ؛ قاَل ابُن ُمْقبٍِل : : ما َحْوَل الَحرِم أَو ساَحةُ مكَّةَ  النَّالَةُ و

داً  اًل َرغـــــــــــــَ داِد عـــــــــــــاٍد  ـــــــــــــُ  قـــــــــــــَ  أَبجـــــــــــــح  ُيســـــــــــــــــــــــــــح

بـــــــــــاِء الـــــــــــجي يف      ةِ مـــــــــــثـــــــــــر الـــــــــــظـــــــــــِّ َرم  انلـــــــــــَ (2)ا ـــــــــــَ
 

  
 ها عن الياِء.قاَل ابُن ِسْيَده : وإِنَّما قََضْينا على أَِلِفها أَنَّها واٌو ألنَّ اْنقالَب األَِلِف عن الواِو َعْيناً أَْعرف ِمن اْنقالبِ 

 اء ألَنَّها ِمن النَّْيِل أَي من كان فيها لم تَنَْله اليَُد قاَل : وال يَْعجبُني.وقاَل ابُن جنّيِ : أَِلفها ي

 الَحَرُم ، ألَنَّه ال يُنَاُل ِمن حلِّه وَذَكَر أَنَّها فَعلةٌ ِمن نَاَل. النَّالَةَ  قْلُت : والذي في خاِطريّات الشيخ ابن جنّيِ أَنَّ 

 بُن ُجَؤيَّة : به ، قاَل ساِعَدةُ  باهلِل َحلَفَ  أَنالَ و

يـــــــــــــالنِ  نـــــــــــــِ َو   يـــــــــــــُ  ابهلِل اجملـــــــــــــيـــــــــــــِد لـــــــــــــقـــــــــــــد ثــــــــــــــَ

ريُهــــــــا      هــــــــا وَنصــــــــــــــــــــــِ ــــــــد  حــــــــيــــــــث القــــــــَ  ريــــــــنــــــــُ (3)ل
 

  
 ٌء.، وفي العُبَاِب : منه ، شي أُِصيَب فيه أَي الَمْعِدنُ  أَنالَ و

 ، وأَْنَشَد : بالنَّْول يَْنُسُج الَوسائَِد ونَْحَوها ، َذَهَب إِلى أَنَّه يَْنُسجُ  : الحائُِك نَْفُسهُ  الِمْنوالُ  قاَل اللَّْيُث :و

ا ِهراَوُة   (4) ِمنحوا ِ ُكَميحتاً كَبهن 
 قاَل : أَراَد به النَّسَّاَج.

 ؛ قاَل أَبو النَّْجِم : : النَّصيبُ  النَّوالُ و

َن مـــــــــــــــــــن  و لـــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــَ َوا ِ ال يــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــ 

نح      مــــــــــــــَ ــــــــــــــِ ــــــــــــــّرِجــــــــــــــا ِ ل َن مــــــــــــــن ال ــــــــــــــعــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــــــــــح  ت

  

 (5)َحالِ   انئرٍ ِإنح مل يكن من 

الٌ و لٌ و ، نَوَّ ٍث : اْسماِن. ، ُمنَّوِ  كَشدَّاٍد وُمَحّدِ

 ِمن العََرِب ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. (6) أُّمِ َحّيٍ  : اسمُ  ، كَمقولَةٍ  َمنُولَةُ و

ة بنِي فَزاَرةَ بن ذْبيان ، كما. في أَْنساِب أَبي ُعبَْيد.قْلُت : وهي بنت جشِم بِن بْكٍر ِمن بنِي تَْغلَب   أُمُّ شمخ وظالم ومرَّ

 ِمن أَْعماِل ُمْرِسيَةَ. : ِحْصنٌ  نَْولَةُ و
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 كُجَهْينَةَ. نَُوْيلَةُ  أَو هي َذَكَرها ابُن أَبي عاِصم ، َصحابِيَّةٌ  َجدَّةُ َجْعفِر بِن محموِد بِن مْسلَمةَ  بِْنُت أَْسلَمَ  نَْولَةُ و

ثٌ  نَْولَةَ  عِليُّ بُن محمِد بنِ و . : ُمَحّدِ  عن خالِد بِن النضيِر القَُرِشّي ، وعنه محمُد بُن أَْحمَد بِن َجْعفٍر األَْصبَهانيُّ

 .«ا س ف»: َصنٌَم وذُِكَر في  نائِلَةُ و

 يٍب.َذَكَرها ابُن َحب َصحابِيَّةٌ  بِن ماِلكٍ  بِْنُت َسْعدِ  نائِلَةُ و

 وفاتَهُ :

__________________ 
 .16( ا ديد اآية 1)
 .«نير»( اللسان 2)
 برواية : الق  زينها ونصريها. 217/  2ويف ديوانه اهلذليا « قوله : رينها ونصريها ا كذا خبطه كاللسان فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 ويف شرحه قا  : زينها ونصريها : ابنها.
 والتهذيب.( اللسان 4)
 والتكملة.« نير»( اللسان 5)
 ابلضم وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الكسر.« أمّ »وضبطت يف القاموس ابلقلم  176/  3( اجلمهرة 6)
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. انئَِلةُ و  بِنحُت سالَمَة بِن وقِش ا ذََكَر ا ابُن َسعحٍد ؛ انئَِلةُ و  بِنحُت الر بيِض بِن قي ِ  انئَِلةُ   بِنحُت ُعبَـيحٍد ابيـََعتح
ضاعِ. َصحابيٌّ  بِن وقِش بِن زغبَةَ األْشَهلَيُّ  ِسْلكاُن بُن َسالَمةَ  نائِلةَ  أَبوو  اْسُمه َسْعٌد ، وهو أَُخو َكْعِب بِن األَْشَرف ِمن الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .نِْلت أَنالُ  : َمْصدر الَمنالَةُ و الَمنالُ و النَّالُ 

لَ  سائيُّ : لقدوقاَل الكِ  ل ِمثْلُها.علينا فالٌن بشي تَنَوَّ  ٍء يَسيٍر أَي أَْعطانا شيئاً يَِسيراً ، وتََطوَّ

لُ  وقاَل أَبو مْحجٍن : ُل قد يكوُن في الَخْيِر والشَّّرِ َجميعاً ، وقاَل أَبو النَّْجِم : التَّنَوُّ  ال يكوُن إال في َخْيٍر ، والتََّطوَّ

 النـ ّوا من  يـَتَـنَـو لحنَ ال 
جاَل إالَّ َحالالً بالتَّْزويج ؛ ويقاُل : له أَي ال يُْعِطيَن الّرِ لَهُ  أََخَذه وهو ُمطاِوعُ  : تَنَوَّ  ، وعلى هذا التَّْفِسيِر : ال يَأُْخْذَن إالَّ َمْهراً َحالالً. نَوَّ

اُح اليمِن : التَّْنويلُ و  : التَّْقبيُل ، قاَل َوضَّ

يــــــــــينإذا قــــــــــلــــــــــُت يــــــــــومــــــــــًا  وِّلــــــــــِ ــــــــــَ مــــــــــتح  نـ  تــــــــــبســــــــــــــــــــــــ 

ُرمح و      ر مــــــــا حــــــــَ يــــــــح ن نـــــــــَ عــــــــاذ ِ  مــــــــِ (1)قــــــــالــــــــت مــــــــَ
 

  

و لـــــــــتح فـــــــــمـــــــــا  ـــــــــَ ت عـــــــــنـــــــــَدهـــــــــا  نـ  حـــــــــىت تضـــــــــــــــــــــــر عـــــــــح

  
مح و    مــــــــــــَ ص ُ  يف الــــــــــــلــــــــــــ  ا مــــــــــــا َرخــــــــــــ  بحهتــــــــــــُ بــــــــــــَ  أَنـــــــــــــح

  
 التَّْوديعِ.وأَْكثَر ما يُْستَْعَمُل ذِلَك في 

ل ويقاُل : إنَّه  .(2) (َوال يَناُلوَن ِمْن َعُدوّ  نَ ْيالً )بالخيِر وهو قَْبل ذِلَك ال َخْير فيه ؛ وقْولُه تعالَى :  لَيَتَنَوَّ

،  نَْيل ، ثم َخفَّفوا ، فقالُوا : نَيَّل قالُوافأْدَغموا الواو في الياِء ف (3)« نيول»ِمن َذواِت الواِو ، َصيَّروها ياًء ألنَّ أَْصلَه  النَّْيل قاَل األَْزهِريُّ :

 .نُْلت أَنُول ِمن نِْلت أَنالُ  وِمثْلُه َميِّت وَمْيت ، قاَل : وهو ِمن

كاُب َمكاَن كذا. تَناَولتْ  وِمن المجاِز :  ، كَسَحابٍَة : اللُّْقَمةُ. النََّوالَةُ و بنا الّرِ

 : َمدينَةٌ بالِهْنِد. نارنولو

 الصَّواُب ، ومنه قَْوُل لَبيٍد ::  النََّوالُ و

يب :  ـــــــــــا  صـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــح ُت هبـــــــــــن  حـــــــــــىت ق فـــــــــــح ـــــــــــَ  وقـ

َت ولــــــــــــــيــــــــــــــ  ذلــــــــــــــك      زِعــــــــــــــح وا ِ جــــــــــــــَ (4)ابلــــــــــــــنــــــــــــــ 
 

  
 .الُمتناَولِ  وَسْهل الُمتناَولِ  : ُمْعٍط ويقاُل : هو قَريبُ  ُمنِيلٌ  ورُجلٌ 

ُل الشَّْربِ  النََّهلُ  : [نهل] َكةً : أَوَّ كةً ، اإِلبُِل ، كفَِرَح ، نََهالً  نَِهلَتِ  ، والثاني العَلَُل ، وقد ، ُمَحرَّ َمْصدٌر ِمْيميٌّ ، أَو َشِرْبت في  وَمْنَهالً  ، محرَّ

ل الِوْرِد ؛ ومنه قَْوُل الشاِعِر :  أَوَّ

 ِمن ا الّرِماُح وعل تِ  هَنَِلتح قد و 
كةً ، نََهلٌ و ، بالكسِر ، الٌ نِهو نَواِهلٌ  إِبِلٌ و  ، بالتحريِك ، وفي بعِض النسحِ كفَِرَحٍة. نََهلَةٌ و ، بالضِم ، نُهولٌ و ، محرَّ

 والعَلَل ، قاَل عاهاُن بُن َكْعِب : النََّهل وَعلَّى ِللتي تَْشَربُ  نَْهلَى يقاُل : إِبِلٌ و

هــــــــــــــــا و  ال  َض عــــــــــــــــَ وح ك  ا ــــــــــــــــَ بــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ تـ  هنــــــــــــــــَح

يــــــــــــــــُم و      نــــــــــــــــِ ٌن مــــــــــــــــُ طــــــــــــــــَ (5)دون زايِدهــــــــــــــــا عــــــــــــــــَ
 

  
 وقد َمرَّ الَكالُم عليه في ع ل ل.

ل الِوْرد ، قاَل : قد أَْنَهلَهاو  : َسقَاها أَوَّ
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َهلونَهح َأعَلاًل وحنن   ُمنـح
ال : أَنَّه يَِرد كلَّ  : الَمْشَربُ  الَمْنَهلُ و  .َمْنَهل ؛ ومنه َحِدْيث الّدجَّ

 الشُّْرُب. الَمْنَهلُ  قاَل ثَْعلَب :و

 وقد كاَن يَْنبَغي أَن ال يَْذكره ألَنَّه ُمطَّرد. نَِهل قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا يتّجه أَْن يكوَن َمْصدر

يَكثُ و ، عن ثَْعلَب ؛ الموضُع الذي فيه الَمْشَربُ  أَْيضاً :و  َمْنهالً. بالَمفاَزةِ  للسُّفَّارِ  يكونُ  الذي الَمْنِزلُ  َر ذِلَك حتى ُسّمِ

__________________ 
 ( اللسان والثاين يف الصحاح.1)
 .120( التوبة اآية 2)
 .«ينو »( عن التهذيب واللسان وابألصر 3)
 األساس لذي الرمة.ونسبه يف  372/  5واللسان واملقايي   104( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان.5)
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 واِحٌد ، وهي الَمناِزُل على الماِء. الَمناِهلُ و وقاَل أَبو ماِلٍك : الَمناِزلُ 

و إلى كلُّ ما يََطؤه الطريُق ، وكلُّ ما كاَن على غيِر الطَّريِق ال يُْدَعى َمْنَهالً ، ولكن يُضاُف إلى َمْوِضِعه ، أَ  الَمْنَهلُ  وقاَل خالُد بُن َجْنبة :

 .نََهِلِهم بَنِي فالٍن أَي َمْشَربهم وَمْوِضع َمْنَهلُ  َمْن هو مختصٌّ به فيقاُل :

حاحِ : ى الَمناِزل التي في الَمفاِوِز على طريِق السُّفَّارِ  الَمْنَهلُ  وفي الّصِ  ألنَّ فيها ماًء. َمناِهل عيُن ماٍء تَِرُده اإِلبُِل في الَمَراِعي ، وتسمَّ

 ، وكذِلَك النَّاِزلَةُ ، قاَل : الَمْنَهلِ  : الُمْختَِلفَةُ إلى النَّاِهلَةُ و

ب هـــــــــــــــنـــــــــــــــا  و  راقـــــــــــــــِ ةَ مل تـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــ   انهـــــــــــــــِ

ا ا     َا ملــــــــــــــ  د  واشــــــــــــــــــــــــــــِ َرهــــــــــــــَ هــــــــــــــاجــــــــــــــح لــــــــــــــُ (1)انهــــــــــــــِ
 

  
ل فَرِويَْت. إِبِلُُهم نَِهلَتْ  أَْنهلوا :و  أَي َشِربَْت الِوْرَد األوَّ

كةً ، من الطَّعاِم ما أُِكلَ  النََّهلُ و  .نَِهلَ  ، وقد َوَرَد في َكالِم بعِضهم : أُِكَل ِمن الطعاِم حتى ، محرَّ

 إنّما هو في الشَّراِب كالعَلَِل. فالنََّهلُ  المجاِز وعالقَتُه لُزوم الشُّْرِب لألَْكِل غالباً وإالَّ قاَل شْيُخنا : والظاِهُر أَنَّه ِمن 

 ، كما في المْحَكِم. : أَْغَضبَهُ  أَْنَهلَهُ و

ُجُل الكثيرُ  الِمنهالُ و  إلبِِلِه. اإِلْنهالِ  : الرَّ

 عن َمْوِضِعِه. ال يَتََماَسُك اْنِهياراً  الذي الَكثيُب العاليَ  أَْيضاً :و

اُء :و  القَْبُر. الِمنهالُ  قاَل الفرَّ

 فيهما. كالِمْنَهلِ  الغايَةُ في السَّخاءِ  أَْيضاً :و

 أَرٌض. : الِمنهالُ و

َد ، هكذا َذَكَره الذهبيُّ ، وقاَل بُن أَْوٍس أَبو عبِد الَمِلِك له َحِدْيث في ُمْسنِد أَْحم ِمْنهالُ  ، وهو القَْيِسيُّ ، أَو َصوابُه : ِمْلحاٌن ، َصحابيٌّ  ِمْنهالٌ و

 ُسنَِن أَبي َداُود. في ِمْلحان ما نَّصه : ِمْلحاُن بُن شبٍل البَْكريُّ ، وقيَل ؛ القَْيسيُّ ، والُد عبِد الَمِلِك له في َصْوِم أَيَّام البَْيض في

 .(2)، عن ابِن ُدَرْيٍد  : الشَّاِربُ  النَّْهالنُ و كُزبَْيٍر : اسٌم. ، نَُهْيلٌ و

يَّاُن والعَْطشانُ  : النَّْهالنُ و  فيهما ِكالُهما ِضدُّ. كالنَّاِهلِ  الرَّ

حاحِ : قاَل أَبو َزْيٍد : يَّاُن ، وهو ِمن األَْضداِد ؛ وقاَل النابِغَةُ : الناِهلُ و : العَْطشاُن ، الناِهلُ  وفي الّصِ  : الرَّ

ة يـــــــــــــوم الـــــــــــــَوغــــــــــــَ   نـــــــــــــَ عـــــــــــــح ُن الـــــــــــــطـــــــــــــ   الـــــــــــــطـــــــــــــاعـــــــــــــِ

ر     هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ُر  يـ رُ مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا اأَلســـــــــــــــــــــــــَ (3)الـــــــــــنـــــــــــاهـــــــــــِ
 

  
ماَح كأَنَّها تعَطُش إلى الدِم فإذا َشَرَعْت فيه َرِويَْت.  َجعََل الّرِ

 شان أَي يُْرَوى منه العَْطشاُن.وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : هو ههنا الشاِرُب وإن ِشئْت العَطْ 

 أَي يَْشَرُب منه األََسُل الشاِرب. يَْنَهلُ  وقاَل أَبو الَوليِد :

ى نِهاالً :  قاَل األْزهِريُّ : وقَْول َجريٍر يدلُّ على أَنَّ الِعطاَش تسمَّ

ه و  لـــــــــــَ ـــــــــــح يـ اَء خـــــــــــَ مـــــــــــ  اُح  ـــــــــــَ فـــــــــــ  ا الســـــــــــــــــــــــــ  و ـــــــــــُ  َأخـــــــــــُ

الِب      ا الــــــــــــــكــــــــــــــُ بــــــــــــــَ االحــــــــــــــىت َوَردحَن حــــــــــــــِ (4)هنــــــــــــــِ
 

  
 بُن طاِرٍق في ِمثِْله : (5)قاَل : وقاَل عمرهُ 

ين  وحم حــــــــــىت رأَيــــــــــتــــــــــُ م الــــــــــنـــــــــــ  عــــــــــح ت طــــــــــَ  فــــــــــمــــــــــا ُذقــــــــــح

هـــــــــــم ِورحَد اخلـــــــــــمـــــــــــاِس      رأُعـــــــــــاِرضـــــــــــــــــــــــــُ واهـــــــــــِ (6)الـــــــــــنـــــــــــّ
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ُسوِل ال يَْظمأ وهللاِ »في حِدْيث لَِقيط : و  يْعَطْش بعَد ذِلَك أَبَداً.؛ يقوُل : َمْن َرِوي منه لم  «ناِهلُه أاََل فيطَِّلعُون عن َحْوض الرَّ

 وقاَل شْيُخنا : قاَل جماَعةٌ : إّن تَْسِمية العَْطشان ناِهالً إنَّما هو على جَهِة التَّفاُؤِل كالَمفاَزِة.

 كُمْحِسٍن : ماٌء لُسلَْيم. ، الُمْنِهلُ و

 : اإِلبُِل الِجياُع. النَّواِهلُ و

__________________ 
 .( اللسان والتهذيب والصحاح1)
والنهر من األضداد عندهم ؛ ألهنم يسمون العطشان : انهاًل ا والشارب أو  شربه : انهالً وهنالن ا ويقا   176/  3( نص عبارة اجلمهرة 2)

 للعطشان هنالن.
 واألساس. 365/  5( اللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب واملقايي  3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ب : عمرية.( األصر واللسان ويف التهذي5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
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اِء. أَي َحْسبَُك اآلنَ  ، كذا في النسخِ ، وفي العُبَاِب : فالن ، تاَلنَ  أَْنَهلْ و  ، عن الفرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يُّ ؛ النََّهلُ   : العََطُش ، ِضدٌّ ، والِفْعل كالِفْعل ، وقَْوُل َكْعب : النََّهلُ و : الرَّ

 (1)ابلر اِح َمعحلو   ُمنـحَهرٌ كبَن ه 
احِ. يقاُل : ةُ في وشاِرعٍ أَي اإِلبِل الِعَطاش الشاِرعَ  ناِهلٍ  ؛ هو َجْمعُ  «الشُّروعُ  النُُّهل»في َحِدْيث ُمعاِويَة : و .ُمْنَهلٌ  فهو أَْنَهْلته أَي ُمْسِقيٌّ بالرَّ

 .النَّواِهل الماِء ؛ وكذِلكَ 

 أَي َشِرْبت فََرِويت ؛ وقْولُه : ؟اليوم نَِهْلت ويقاُل : ِمن أَْين

 (2)وانِئٌب  انِهرٌ ما زاَ  منها 
 الذي َرِوي فاْعتَزَل ، والناِئُب الذي يَنُوُب َعوداً بعَد ُشْربِها ألنَّها لم تُْنَضح ِريّاً. الناِهلُ 

اجُز : النََّهل نِهالٌ  ِمثْل خاِدٍم وَخَدم وحاِرٍس وَحَرس ، وَجْمع نََهلو ناِهلٌ  : وقاَل أَبو الَهْيثم  كَجبٍَل وِجبال ، قاَل الرَّ

بحثــــــــــــــــِ  ثــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ك لــــــــــــــــن تـ هــــــــــــــــاال ِإنــــــــــــــــ   َء الــــــــــــــــنــــــــــــــــِّ

ر َأنح تـــــــــــــدرا      ثـــــــــــــح جـــــــــــــاال  * مبـــــــــــــِ (3)الـــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
 في الدُّعاِء فقاَل : النََّهل واْستَْعمل بعُض األَْغفالِ 

لـــــــــــــ    ىَن مـــــــــــــن بـــــــــــــعـــــــــــــِد ذا فصـــــــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــَ ـــــــــــــح  مث انـ

ال       اًل وعــــــــــــــــــَ (4)عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــيبِّ هنــــــــــــــــــََ
 

  
 بُن عْصَمةَ : رُجٌل ِمن بنِي يَْربوعٍ وإيَّاه َعنَى متُمُم بُن نويَرةَ اليَْربوعيُّ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : ِمْنهالُ و

َن  فــــــــــــ  ــــــــــــقــــــــــــد كــــــــــــَ هــــــــــــا ُ ل نــــــــــــح ه  املــــــــــــِ  حتــــــــــــَت رِدائــــــــــــِ

ات أَرحَوعــــــــا      يــــــــ  طــــــــاِن الــــــــَعشــــــــــــــــــــــِ بــــــــح ىًت غــــــــرَي مــــــــِ (5)فــــــــَ
 

  
ثان. ِمْنهالُ و بُن خليفَةَ ؛ ِمْنهالُ و  بُن َعمرو األَسِديُّ ، ُمحّدِ

 : َسقوها السَّْقيَة األُْولَى. (7)دروعهم  أَْنَهلواو .نِهالٌ و ناِهلٌ  (6)وِمن المجاِز : أََسٌد 

. نَْهبَلَ  : [نهبل] ُجُل : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ . وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : أَي الرَّ  أََسنَّ

 ، قاَل أَبو ُزبَْيٍد : نَْهبَلَةٌ  وَعجوزٌ  نَْهبَلٌ  شيخٌ  وقاَل اللَّْيُث :

بحو  كـــــــــــرِّ  بحَو  الـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــِم ومـــــــــــَ ةٍ مـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــَ بـ  هنـــــــــــَح

رٍ َ حِوي إىل      بـــــــــَ وِف   هنـــــــــَح فـــــــــُ لـــــــــح ِر عـــــــــُ (8)كـــــــــالـــــــــن ســـــــــــــــــــــــح
 

  
 كالَهْنبَلَِة ، عن ابِن ُدَرْيٍد. : ِمْشيَةٌ في ثِقَلٍ  النّْهبَلَةُ و

بُع العَْرجاء ، وَكذِلكَ   .نَْهبَلَ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : َهْنبََل الرُجُل : َظلَع وَمَشى ِمْشيَة الضَّ

ْخَمةُ   :النَّْهبَلَةُ و  بُن ُعَمْيٍر : (9)؛ قاَل صخُر  النَّاقَةُ الضَّ

ــــــــــــك اَناًب  ــــــــــــز مــــــــــــاُن مــــــــــــن قــــــــــــَ  ال ــــــــــــح هأَبـ ــــــــــــَ ل ــــــــــــَ بـ  هنــــــــــــَح

هو      ـــــــــــــَ ل فـــــــــــــَ قـــــــــــــح قـــــــــــــاِح مـــــــــــــُ ـــــــــــــِّ ـــــــــــــل ـــــــــــــَد ال ًا عـــــــــــــن  َرمحـــــــــــــِ

  
الِ  ِسنَنِ  فيو  .«ب لهـ » وَسيَأْتي في بالميمِ  بالَمْهبِِل ، كَمْنِزٍل ، هو تَْصحيٌف والصَّوابُ و بالنَّْهبَلِ  فَيَْطَرُحُهمْ » : التَّرمذّيِ في َحِدْيِث الدَّجَّ

ئُْب ؛ النَّْهَشلُ   :[نهشل] ْقُر ؛ واسمُ  أَْيضاً :و ، كَجْعفٍر : الذِّ  رُجٍل. (10) الصَّ

 بُن جّرّيٍ شاِعٌر. نَْهَشلُ  في العُبَاِب : وهو
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حاحِ. قاَل سْيبََوْيه : هو يَْنصرُف ألَنَّه فَْعلَل ، وإذا كان في الَكالِم ِمثْل َجْعفَر لم يمكن الُحْكم  بِزياَدةِ النُّوِن ، كما في الّصِ

 ، وهي الِكبَُر واالْضِطراُب. النَّْهَشلةِ  ونَقََل األْزهِريُّ عن األَْصَمِعّي أَنَّه ُمْشتقٌّ ِمن قْلُت : وإليه َذَهَب الُجْمهوُر.

 وَذَهَب ابُن القَطَّاعِ إلى ِزيَاِدةِ الِمه وكأَنَّه أََخَذه ِمن النَّْهِش.

 بُن َداِرِم بنِ  نَْهَشلُ  ِمن العََرِب ، وهو قَبيلَةٌ  : نَْهَشلٌ و

__________________ 
 ( من قصيدته ابنت سعاد ا وصدره :1)

  لو عوارض ذي  لٍم إذا ابتسمت
 ( اللسان بدون نسبة والتهذيب.2)
 كذا ابألصر ا وابللسان تدار .  (*)
 ( اللسان واألساس والصحاح.3)
 اللسان.( 4)
 واللسان. 2بيت رقم  67( مفضلية رقم 5)
 ( األساس : َأَسٌر.6)
 ( يف األساس : زرعهم.7)
 .286/  2وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتكملة وأماد القاد  652( شعراء إسالميون ا يف شعر أيب زبيد ا ص 8)
 والرجز فيها.« ُصخري»( يف التكملة : 9)
 نة ا وأضافها الشارح خمفف.( يف القاموس ابلضم منو 10)
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طُر :  ماِلِك بِن َحنحظَلَة بِن ماِلِك بِن َزيحِد َمَناَة بِن مَتيٍم ا قاَ  األخح
لـــــــــوا  فـــــــــاضـــــــــــــــــــــــَ ٍش تـــــــــَ َريـــــــــح نح قــــــــــُ ا مـــــــــِ يـــــــــن ال َأّن حـــــــــَ  خـــــــــَ

ال      (1)عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــنـــــــــاس َأو َأن  اأَلكـــــــــارِم هَنحشـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وفيه بَِقيَّةٌ ، وهي بهاٍء. الذي أََسنَّ  الُمِسنُّ الُمْضَطِرُب ِكبَراً ، أَو : النَّْهَشلُ و

. لَِقيُط بُن ُزراَرةَ التَّميِميُّ  نَْهَشلٍ  أَبوو  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ُجُل إذا نَْهَشلَ  قاَل األْصَمِعيُّ :و ي الرُجُل نَْهَشالً. َكبِرَ  الرَّ  واْضَطَرَب وبه ُسّمِ

ً  َعضَّ  إذا نَْهَشلَ  قاَل غيُره :و  شاً.تَْجِمي إْنسانا

 ، كما في التَّْهِذيِب. أََكَل أَْكَل الجائِعِ  أَْيضاً :و

ْيتَ  َرِكَب الَهِشيلَة ، للنَّاقَِة الُمْستَعاَرةِ  نَْهَشلَ  في العُبَاِب :و َصَرْفته في حالَتَْيه إِالَّ أَْن  بنَْهشلٍ  ، وِمثْلُها نَْبَذَر مالَهُ ، إذا بََذَره ، وقيَل : إذا ُسّمِ

 ْعَل ِمن الَهِشْيلَِة فتُْلِحقَه بباِب ُعَمَر.تُريَد به الفِ 

. ، كَجْعفٍر بالمعجمةِ  النّْهَضلُ  : [نهضل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

ُجُل الُمِسنُّ  وفي كتاِب ِسْيبََوْيه : هو يرافيُّ قاَل : واألُْنثَى بالهاِء. الرَّ  ، هكذا فسََّره الّسِ

 .نَْهَضلٌ  وباز نَْهَضلٌ  ؛ يقاُل : نَْسرٌ  سوِر والبُزاةِ الكبيُر من النُّ  النَّْهَضلُ  في المحيِط :و

، بفتحِ  نالَهُ يَنالُهُ نَلْ  واألَْمُر ِمن .نِْلتُهو له أَنَْلتُ و إِيَّاه ، أَنَْلتُهو : أََصْبتُه نالَةً و نَْيالً وناالً  ، ِمن َحّدِ َضَرَب وَعِلَم ، أَنالَهُ و نِْلتُهُ أَنِيلُهُ  : [نيل]

 النوِن وإذا أَْخبَْرت عن نْفِسك َكَسْرتَها ، وقاَل َجريٌر :

ن  ر مـــــــا أُولـــــــيـــــــت مـــــــن َحســـــــــــــــــــــَ كـــــــُ  ِإيّنِ ســـــــــــــــــــــَبشـــــــــــــــــــــح

نح و      تخـــــــرُي مـــــــَ لـــــــح (2)مـــــــعـــــــروفـــــــًا َذوو الشـــــــــــــــــــــكـــــــر  نـــــــِ
 

  
 أَي أََصْبتَه. نِْلتَه : ما النَّائِلُ و النَّْيلُ و

ِم. نُولَةً  وال نَْيلَةً  الما أَصاَب منه نَْيالً و يقاُل :و  ، عن ابِن األْعرابّيِ ، وقد ذُِكَر في ن ول أَْيضاً. تُنالُ  ، ألَنَّها الدَّاِر : قاَعتُها نالَةُ و ، بالضَّ

 ، َحَماها هللاُ تعالَى وصانَها. ، بالكسِر : نَْهُر ِمْصرَ  النِّْيلُ و

حاحِ : فيُض ِمْصَر ، وهو أََحُد  األَْنهاِر. األْربَعة الَمْشهوَرةِ ، باَرَك هللاُ فيها ، اْمتَداُده ِمن ِجباِل القََمِر يفيُض منها إلى الشاالالت وفي الّصِ

ِعيِد ، ثم منها إلى ِمْصَر إلى شلقان ، ثم يَْنشعُب شْعبَتَْين إِْحداُهما تَُصبُّ في بَْحِر ِدْمياط ، وال شيٍد ، وتَتَشعَُّب ثانيةُ في بْحِر رَ ِجباٌل بأَْعلَى الصَّ

ْونيِة والثّْعبانيَِّة منه ُخْلجاٌن َكثيَرةٌ منها َخِليُج َسْردوَس ، ومنها َخليٌج يشقُّ في وسِط ِمْصَر ويُْعرُف بالمرخِم وبالحاكمّي ، ومنها الِفْرعَ 

ا هو َمْذكوٌر في كتِب التواِريخِ.  والقرينين ومويس وغيُر هؤالء ممَّ

 في َسواِدها يَْخترقُها َخِليٌج كبيٌر ِمن الفُراِت. ة بالُكوفةِ  : النِّْيلُ و

 قاَل األَْزَهِريُّ : وقد نزْلُت بهذه القَْريَِة.

بيَع بِن ِزياٍد العَْبِسّي :  قاَل النُّعماُن بُن المْنذِر يُِجيُب الرَّ

ُه  ـــــــــَ ل َت غـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــَداٍء لســـــــــــــــــــــــح َت ب ـــــــــح ي ـــــــــقـــــــــد ُرمـــــــــِ  ف

اَوَز      رَ مــــــــا جــــــــَ ــــــــح ي ــــــــِّ ــــــــن ــــــــاَل  ال ي ــــــــِ ل ــــــــح ُر ِإب ــــــــومــــــــًا َأهــــــــح  (3) ي
  

 على َمْرَحلَتَْين منها. أُْخَرى بِيَْزدَ  : قَريَةٌ  النِّْيلُ و

 ِمن شيوخِ الثَّْورّي ، وآَخُرون. النِّْيليُّ  ، كما في العُبَاِب ، ومنه خاِلُد بُن ديناٍر الشَّْيبانيُّ  د بيَن بَْغداَد وواِسطَ  : النِّْيلُ و

 نَباُت الِعْظلِم. : النِّْيلُ و

فٍَة من جانِبَْيِن.نَب أَْيضاً :و  اٌت آَخُر ذو ساٍق ُصْلٍب وُشعٍَب ِدقاٍق ووَرٍق ِصغاٍر ُمَرصَّ
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ََّخذُ  نَباتِ  ِمنو ْرقَِة ويُتَْرَك الماُء فَيَْرُسبَ  النيلَجُ  الِعْظلِم يُت يِن فَيَُصبَّ  النيلَجُ  بأْن يُْغَسَل وَرقُه بالماِء الحاّرِ فَيَْجلُو َما عليه من الزُّ أَْسفَلَهُ كالّطِ

ٌب إلى َحْوٍض آَخَر أَْسفََل منه ُمقَعٍَّر ؛ وله َطريٌق آَخُر وذِلَك بأَْن يُْجعََل َحْوٌض مربٌَّع قْدَر نْصِف القاَمِة ويُثْقََب منه ثقْ  الماُء عنه ويَُجفَّفَ 

 كالبِئِْر فيُْؤتَى بالِعْظلِم ويُْمألَ به الَحْوض ثم يَُصّب عليه الماُء حتى يَْعلوه قْدَر ِشْبرٍ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 للبيد. -خطب  -من أبيات ا وعجزه يف اللسان ونسبه « جاوز»بد  « جاور»( التكملة وفيها 3)
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بحعُة َأايٍم تـََر  املاَء قد ازحَر    تح عليه ســـــَ ا ُ حكماً ا فإذا َمضـــــَ دن ّد ذِلَك الثـ قحب ســـــَ ا يـُفحتح ذِلَك ويـُثـَق ر عليه ابِ جاَرِة وُيســـــَ
َفَر منه حىت مَيحَتِل  ِض اآَخر َأســــح بحعُة الثِّقحب فيَـنحزِ  املاُء إىل ا َوح  النيَلجُ  َأايٍم نزَح ذِلَك املاُء َفرُيَ َء حىت إذا َمضــــَ  عليه ســــَ

َوتُه ويـَبحق  َهُب ندح ِر فَتذح ِض فيـُؤحَخُذ عل  الثياِب وتـُفحرُش عل  الر مح َفَر ا َوح َب َأســــــــح جاِمداً بـَر اقاً ا وهذا هو  النيَلجُ  َقدح َرســــــــَ
ِعرياٍت َ حلواًل مباٍء وهو ُمرَبٌِّد مَيحَنُض مجيَض اأَلوحر  اهلِنحِدي  اخلاِلُص الذي ال غش  فيه. ِرَب منه أَرحبُض شــــــــَ اِم يف االبحتداِء ا وِإذا شــــــــُ

َطُض َدَم الط مح  َ  قـَبحَر مَتَك ِنه ا وَ حلو الَكَلَف والبَـَهَ  ويـَقح ِم وأَذحَهَب الِعشــح ك َن َهَيَجاَن اأَلوحراِم والد  َفُض داَء الثـ عحَلِب ســَ ث ا ويـَنـح
َشَة والَغم  واخلََفقاَن.وَحرحَ  الن اِر ا وشرحُب دِ  ِهُب الَوحح  رحَهٍم من اهلِنحديِّ يف أُوقي ِة َورحٍد ُمَرب  يُذح

ثانِ  النِّْيلِ  الِفْهِريُّ ؛ وأَبو نِيلٍ  محمُد بنُ و  ، كما في العُبَاِب. الشَّاميُّ ، وقد يُْفتحاِن محّدِ

ا محمُد بنُ   ي ثِقاِت التابِِعْيَن ، َرَوى عن ابِن ُعَمَر ، وعنه اللَّْيُث بُن سْعٍد ، وذكَر الفَتَْح في النوِن أَْيضاً.فقَْد َذَكَره ابُن َحبَّاٍن ف نِيلٍ  قْلُت : أَمَّ

 ؛ يْعنِي الَوقِيعة فيهم. ِمن الصَّحابَةِ  ينالُ  الَحِدْيث : أَنَّ رُجالً كان ؛ ومنه َسبَّه إِذا ِمن ِعْرِضه فالنٌ  نالَ  ِمن المجاِز :و

 ، قاَل السُّلَيُك : ِم : عنُياْل ، بالضَّ و

بــــــــــــــِة  ة ابلــــــــــــــر كــــــــــــــح اٌ  مــــــــــــــن أُمــــــــــــــيــــــــــــــ   أملَ  خــــــــــــــيــــــــــــــَ

ِب و      قـــــــــح اٍ  ومـــــــــن نــــــــــَ يـــــــــَ جـــــــــاٌ  مـــــــــن نــــــــــُ ن  عـــــــــِ (1)هـــــــــُ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِه وِمن ماِلِه إذا َوتََرهُ في ماٍل أَو شي يَنالُ  يقاُل : هو  ٍء.ِمن َعُدّوِ

حيُل : حاَن وَدنَا. نالَ و  الرَّ

 أَي لم يقُرْب ولم يَْدُن. (2)لهم أَْن يَْفعلوا  نالَ  وما

 ، بالكسِر السَّحاُب ؛ قاَل أَُميَّةُ الُهَذليُّ : النِّْيلُ و

تح حبـــــــــــــــــارُه  جـــــــــــــــــاٍز وجـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأانَخ أَبعـــــــــــــــــح

لــــــــــــه و      د  يــــــــــــرُ مــــــــــــَ (3)الســــــــــــــــــــــــــمــــــــــــاِء املــــــــــــنــــــــــــز ُ   نــــــــــــِ
 

  
 وقاَل ابُن َعبَّاٍد : ُهما يَتَناَواَلن ويَتَناياََلن بمْعنًى واِحٍد.

 .ينالَ  واْستَنالَهُ : َطلََب أَن

 بُن َسيَّاٍر الّسُكونيُّ شاِعٌر َذَكَره ابُن الَكْلبّي.، َعْمُرو  النِّيلِ  وأَبو

 مع الالمِ  فصل الواو
، كقَاتََل  (4) ِوئَاالً و واَءَل ُمواَءلَةً و .َوأْلةً و كأَميٍر ؛ زاَد أَبو الَهْيثم : َوئِيالً و كقُعُوٍد ، وُوُؤالً  ، كَوَعَد يَِعُد َوْعداً ، يَئُِل َوأاْلً  إليه َوألَ   :[وأل]

 لََجأَ وَخلََص. ُمقاتَلَةً وقتاالً ،

إذا أَْمَكْنت ِمن » قاَل :في َحِدْيث علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : أَنَّ ِدْرَعه كانت َصْدراً بال َظْهٍر ، فقيَل له : لو اْحتَرْزَت ِمن َظْهِرك ، فو

 أَي ال نََجْوُت. «َوأَْلتُ  َظْهِري فال

اء بِن ماِلٍك : في َحِدْيث البَ و ل النَّهاِر وُجْبناً آِخرهأَ  ؛ َوأَْلتِ  فكأَنَّ نْفِسي جاَشْت فقْلت : ال»رَّ  .«؟فِراراً أَوَّ

 أَي لََجأْنا إليه ، والِحواُء : البيوُت الُمْجتمعَةُ ، وقاَل الشاِعُر : «إِلى ِحواءٍ  فََوأَْلنا»في َحِدْيث قَْيلة : و
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تح ال  يــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــا  واَءلــــــــــــــَ ك خــــــــــــــلــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــُ فح  نـــــــــــــــَ

م      لــــــــــــــــَ كــــــــــــــــح اح ومل تــــــــــــــــُ رِيــــــــــــــــ  (5)لــــــــــــــــلــــــــــــــــعــــــــــــــــامــــــــــــــــِ
 

  
ِة : الَمْوئِلُ  والَوْعُل والَوْغُل : الَوأْلُ و مَّ  ، وبكّلٍ ِمن الثالثَِة ُرِوي قَْوُل ذي الرُّ

دح  هــــــــــــــا  َوأحالً حــــــــــــــىت إذا مل  ــــــــــــــَِ جــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ن  وجنــــــــــــــَح

ــــــــــُم      ي هــــــــــا هــــــــــِ ــــــــــ  ي حــــــــــىت كــــــــــل ــــــــــر مــــــــــح ة ال ــــــــــَ اف (6)خمــــــــــَ
 

  
َكها وَردَّها   مخافَةَ صائٍِد أَن يَْرميها. (7)ونَْجنََجها : َحرَّ

__________________ 
 ( اللسان للسليك بن السلكة ا وفيه : عن نيا  وعن نقب.1)
 ( اللسان : مل يفقهوا.2)
 واللسان. 534/  2( شرح أشعار اهلذليا 3)
 ا نصر.هـ  لف ا اإنه كرائ  ا يكتب كر بياء قبر األ»( هبامش القاموس : 4)
 ( اللسان والتهذيب ا بدون نسبة فيهما.5)
 واللسان والتكملة. 585( ديوانه ص 6)
 .«رددها»( اللسان والتكملة 7)
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اُخ : َطلََب النَّجاةَ   :ِوئاالً و ُمواَءلَةً  ، كقاتََل ، َواَءلَ و ُوُؤالً و َوأاْلً  (1) َوأَلَ و  ، قاَل الشمَّ

ر مــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــــــــــك أنصــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــتــــــــــــــه   نــــــــــــــوائــــــــــــــِ

 حـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــب أســـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــريـــــــــــــــــه ابلـــــــــــــــــذنـــــــــــــــــا    

  
 واْلتََجأَ إليه فَنَجا. بَاَدرَ  : َواَءلَ و إلى المكانِ  َوأَلَ و

ْرِجيُن ، وهو الَوأْلَةُ و ْمنَة والّسِ  .(2) أَْبعاُر الغنِم واإِلبِلِ  ِمثَاُل الَوْعلَِة : الّدِ

 ، كما في الُمْحَكِم. أَبواُل اإِلبِِل وأَبعاُرها فقط هي أَو ؛ الَوأْلَة  َوقُوُدهميقاُل : إِنَّ بنِي فالنٍ  تَْجتَِمُع وتَتَلَبَُّد.

، قاَل الشاِعُر في صفَِة  ُموأَلُ  الماِشيَةُ في الَكإِل أَي أَثَّرت فيه بأَْبواِلها وأْبعاِرها ، فهو أَْوأَلَتِ  ، يقاُل : هو أَْوأَلَهُ و َوأاْلً  يَئِلُ  المكانُ  َوأَلَ  وقد

 ماٍء :

َفر  اجِلماِم  ٌن وُمصح  ُموَأ ُ َأجح
 ُمْستَقَرُّ السَّْيِل. ، كَمْجِلٍس : الَمْوئِلُ و

لُ و َح أَْقوامٌ بواَوْين أَو فَ  أَو َوْوأَلُ  على أَْفعٍَل أَو فَْوَعٍل ؛ أَْوأَلٌ  أَْربَعةُ أَْقواٍل : هل هو (4) أَْصِلهِ  ، وفي (3) ِضدُّ اآلِخرِ  األَوَّ  أَْوأَل ْعأََل ، وَصحَّ

 وله ثالثةُ اْستِْعماالٍت أَو أَْربَعة. أََوائِل لجْمِعه على

ل على أَْفعَل َمْهُموَز األْوسِط قُِلبَت الَهْمزةُ واواً وأُْدِغَمت ، يدلُّ على ذِلَك قْولُهم : هذا أَْوأَل وفي العُبَاِب : أَْصلُه  األوائِلُ  ج منك ، أَوَّ

ً  والياألَ و  على القَْلِب. أَْيضا

ا اْكتَنَفَت األ ا قْولُهم أََواِئل بالَهْمز فأَْصلُه أََواِوٍل ، ولكن لمَّ ِلَف َواَواِن وَوِليَت األَِخيرةُ منهما وفي التَّْهِذيِب : قاَل ، بعُض النََّحويِّين : أَمَّ

فَت وكانِت الَكِلمةُ َجْمعاً والَجْمُع ُمْستَثْ   قل ، قُِلبَت األَخيرةُ منها َهْمزةً وقَلَبُوه فقالَوا األَوالي.الطََّرَف فُضعِّ

ل على فَْوَعل فقُِلبَت الواُو األُْولى َهْمزةً وإِنَّما لم يجْ  حاحِ : وقاَل قوٌم : أَْصُل األَول َوَووَّ َمع على أَواِول الْستِثْقاِلهم وفي العَبَاِب : والّصِ

لُونَ  إن ِشئْت قُْلت في َجْمِعهو عِ ،اْجتِماع واَوْين بينهما أَِلُف الَجمْ   ، قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : األَوَّ

َبُه اأَلو لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَن  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  أَداَن وأَنـ

ييف ويفّ      لـــــــــــــــــــــــــِ َداَن مـــــــــــــــــــــــــَ
ُ

(5)أَبن  املـــــــــــــــــــــــــ
 

  
 .(6) (َتَْبَُّج اجْلاِهِليَِّة اْْلُوىل)، وقْولُه تعالَى :  هي األُولَىو

اُج : قيَل : ِمن لَُدن آَدَم إلى َزَمِن نوحٍ ،  جَّ  َزَمنِ  ُمْنذ وقيلَ  ، السالمعليهما ، إْدريس زمنِ  إلى نوحٍ  َزَمنِ  ُمْنذ:  وقيلَ  ؛ السالمعليهماقاَل الزَّ

 وهذا أَْجوُد األْقواِل ، انتََهى. : قالَ  ، وسلمعليههللاصلى ، محمدٍ  زمنِ  إلى عيَسى

ا ما   أَْنَشَده ابُن جنِّي ِمن قوِل األْسود بِن يَْعفَُر :وأَمَّ

راُهمح َطريَ  ُأالُهُم  َقحُت ُأخح  (7)فَب ح
جاِل ِمن حيُث التَّأْنِيث ؛ قاَل يَِصُف ناقَةً مُ  كُصَردٍ  أَُوُل ، ج فإِنَّه أَراَد أُوالُهم فحَذَف اْستِْحفافاً ، سنَّةً ، ِمثْل أُْخرى وأَُخر ، وكذِلَك لجماَعِة الّرِ

: 

 (8)َعوحٌد عل  َعوحٍد ألقواٍم أَُو ح 
، يُْرَوى كُصَرٍد َجْمع األُولى ، وتكوُن صفَةُ للعََرِب ، ويُْرَوى بفتحِ الَهْمزةِ وتَْشديِد الواِو  «أَْمُرنا أَْمُر العََرِب األَُول»في َحِدْيث اإِلْفك : و

 صفَةً لألَْمِر ، وقيَل : هو الَوْجهُ.

ُل ِمثَالُ يقاُل أَْيضاً و اغانيُّ ؛ ُركَّعٍ  : أَوَّ الً ِصفَةً َمنَْعتَهُ  ، هكذا نَقَلَه الصَّ لَ  ِمن الصَّْرفِ  وإذا َجعَْلَت أَوَّ َمْمنوعاً  وإِالَّ َصَرْفتَهُ تقوُل : لَِقْيتُهُ عاماً أَوَّ

 َمْصروفاً. وعاماً أَّوالً  ، قاَل ابُن ِسْيَده : أُْجِري مْجَرى االسِم فجاَء بغيِر أَلٍف والٍم ،
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يت : ّكِ لِ  ال تَقُلْ و قاَل ابُن الّسِ  .(9) عاَم األوَّ

 قَِليلٌ  وقاَل غيُره : هو

__________________ 
الوير : نق  الوأ  : الذي هو النجاة ا والوير :  «َوْيل  ِلْلكاِفرِينَ » ( عل  هامش القاموس : قا  أبو الســعود يف أو  ســورة ابراهيم عند قوله :1)

 ا نصر.هـ  الوقوع يف اهلال  ا ا
 ( بعدها يف القاموس املطبوع : مجيعاً.2)
 ا قرايف.هـ  ا ا «ِْلَوَِّل احلَْْشرِ » ء األو  مبعىن غري املسبو  مبثله كما قالوا يف تفسري قوله :( عل  هامش القاموس : وقد  ي3)
 اجلر.( يف القاموس ابلضم وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  4)
 وعجزه : 65/  1( ديوان اهلدليا 5)

 أن املدان امللّي الويفّ 
 واملثبت كاللسان.

 .33( األحزاب اآية 6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان والصحاح ا ونسبه يف اللسان لبشري بن النكث ا وبعده فيه :8)

 ميوت ابلرت  وحييا ابلعمرح 
 ا قرايف.هـ  ا ا( عل  هامش القاموس : هو من إضافة املوصوف للصفة 9)
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ِجَد اجلاِمِض. ُته عاَم اأَلو   ويوَم اأَلو   ا َِبرِّ آِخرِه ا وهو كقوحِلَك أَتـَيحت مسح  قاَ  أَبو َزيحٍد : يقاُ  َلِقيـح
 ِء إلى نْفِسه.قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا ِمن باِب إضافَِة الشي

 قْلُت : وَحَكاه ابُن األْعَرابّيِ أَْيضاً.

لُ تقوُل : ما و َل ، رأَْيتُهُ ُمْذ عاٌم أَوَّ ُل ِمن عاِمنا ، تَْرفَعهُ على الوصفِ  ، وُمْذ عاٍم أَوَّ كأَنَّه قاَل : مذ  وتَْنِصبُه على الظَّْرفِ  لعاٍم كأَنَّه قاَل : أَوَّ

حاحِ : اْبَدأْ به أَوُل تَُضمُّ على الغايِة كفَعَْلتُهُ قَْبلُ  إذا قْلت :و عاٍم قْبَل عاِمنا ،  كقْوِلَك : افعَْله قَْبل. ؛ وفي الّصِ

َل ِمن كذا ولكنَّه ُحِذَف لكثَْرتِه في كَ  ُل ، فإنّما يُريُدوَن أَوَّ ا قْولُهم : اْبَدأْ بهذا أَوَّ الِمهم ، وبُنِي على الحَرَكِة ألَنَّه ِمن وقاَل ابُن ِسْيَده : وأَمَّ

ِن الذي ُجِعَل في مْوِضعِ بمْنِزلِه  ِن.المتمّكِ َل ُكّلِ شي إن أَْظَهْرت الَمْحذُوف قْلت :و غير المتمّكِ ، كما تقوُل : قَْبَل فِْعِلك  ٍء ، بالنَّصبِ فَعَْلتُهُ أَوَّ

ُل ِمن أَْمِس ، فإِْن لم تَره ُمْذ يَْومَ  ما رأَْيتُه وتَقوُل : ،  ما رأَْيتُه ين قْبَل أَْمِس قْلت :ُمْذ اْمِس ، فإن لم تََره يوماً قْبل أَْمس قْلت : ما رأَْيتُه ُمْذ أَوَّ

َل من أَْمِس وال تُجاِوْز ذِلكَ  ُل ِمن أَوَّ حاحِ والعُبَاِب بالَحْرِف. ُمْذ أَوَّ  ، كذا هو نَصُّ الّصِ

ِليَّةِ  تَقوُل :و ُل بَيُِّن األَوَّ  ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : هذا أَوَّ

نــــــــــــــا  تــــــــــــــِ يــــــــــــــ  الَد لــــــــــــــنــــــــــــــا يف َأو لــــــــــــــِ  مــــــــــــــاَح الــــــــــــــبــــــــــــــِ

ُم عـــــــــلـــــــــ  حَ      ثـــــــــَ ـــــــــُ ود اأَلعـــــــــاِدي مـــــــــانـــــــــٌح قـ (1)ســـــــــــــــــــــــُ
 

  
ِة : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

ٌة و  يـــــــــــ  تح لـــــــــــه َأو لـــــــــــِ يحســـــــــــــــــــــــــَ ن لـــــــــــَ  مـــــــــــا حنـــــــــــن مـــــــــــَ

ُر      دمُي وال ِذكـــــــــــــح د  الـــــــــــــقـــــــــــــَ د  إذا عـــــــــــــُ عـــــــــــــَ (2)تــــــــــــــُ
 

  
ٍث : صاِحُب الماِشيَةِ  الُمَوئِّلُ و اغانيُّ لُرْؤبَة : ، كُمَحّدِ  ، وأَْنَشَد الصَّ

ا و  ـــــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــــًا وجلـــــــــــــــــــَح ربحِي َوَرق ـــــــــــــــــــَ ُر ي حـــــــــــــــــــح
َ

 املـــــــــــــــــــ

رحاَب و      ـــــــــــلـــــــــــون الســـــــــــــــــــــــــ  م املـــــــــــؤي لـــــــــــَ َتســـــــــــــــــــــــــح (3)اســـــــــــــــــــــــــح
 

  
رَ  : قَبيلَةٌ َخسيَسةٌ  َوأْلَةُ و إذاً  !َوأْلَةَ  فأَْنَت من»قاَل : نعم ، قاَل :  ؟قَْوُل علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : قاَل لرُجٍل أَْنت من بنِي فالنٍ  ، وبه فّسِ

يَت «قُْم فال تقَربَنِّي  وهي البَْعرةُ لِخسَّتِها. بالَوأْلَةِ  ، ُسّمِ

 بِن ماِلٍك ، كما في الُمْحَكِم. َمْوأَلَة ِمن العََرِب ، وُهم بَنُو ، كَمْسعََدةَ ، بَْطنٌ  َمْوأَلَةَ  بَنوو

ق  َمْوأَلَةَ  قِذ بِن طريِف لماِلِك بِن بجَرةَ ، وَرَهنَتْه بَنُوقاَل خاِلُد بُن قَْيِس بِن ُمنْ  بِن ماِلٍك في ديٍَّة وَرَجْوا أَن يَْقتلوه فلم يَْفعَلوا وكاَن ماِلُك يَُحمَّ

 فقاَل خالُد :

َت آَ   نـــــــــــــــح ك إذ ُرهـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ يــــــــــــــــح هح لـــــــــــــــَ وحأَلـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

هح      لـــــــَ بـــــــَ ز وا بــــــَنصـــــــــــــــــــــِر الســــــــــــــــــــيــــــِف عــــــنـــــــد الســــــــــــــــــــ   حــــــَ

  

َعَلهح و   (4)َحل قت بك الُعقاُب الَقيـح

 قد يكوُن اسٌم جاَء على َمْفعَل ألَنَّه ليَس على الِفْعل ، إذ لو كان على الِفْعل لكاَن َمْفِعالً ، وأَْيضاً فإِنَّ األَْسماَء األَْعالمَ  َمْوأَلَةُ  قاَل ِسْيبََوْيه :

 فيها ما ال يكوُن في غيِرها.

ا َمْن أََخَذه ِمن قْوِلهم : ما مأَْلت َمأْلَةً ، فإِنَّما هو حْينَئٍِذ فَْوَعلة ، وقد تقدََّم. َوأَلَ  إِنَّما ذِلَك فيَمْن أََخَذه ِمنوقاَل ابُن جنِّي :   ، فأَمَّ

 بِن عْمَران بِن َعِدّيِ بِن حاِرثَةَ. (5) َوأاْلُن لَقَُب ُشْكِر بِن َعْمُرو قاَل ابُن حبيٍب :و

 .َوأْلَ  ْيرافّي : هو ِمنوقاَل ابُن السِّ 

ثانِ  َوأاْلنُ و . بُن قِْرفَةَ العََدِويُّ ، ومحموُد بُن َوأاْلَن العََدنيُّ : ُمَحّدِ اغانيُّ  نَقَلَهما الصَّ

يواِن. َوأاْلنُ و  أَبو عْرَوةَ ، َمْجهوٌل ، بَيَّض له الذهبيَّ في الّدِ

 أَبو قَبيلَةٍ  بِن هنِب بِن أَْفَصى بِن ِدْعِمي بِن جِدْبلَةَ ، ابُن قاِسطِ  ْسماً للقَبيلَِة فال يُْصَرُف ، وهو: اسُم رُجٍل َغلََب على َحّيٍ ، وقد يُْجعَُل ا وائِلُ و

 َمْعروفٍَة.
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 بِن ربيعَةَ ، ويُْعرُف بالقْيِل َرَوى عاصُم بُن ُكلَْيب عن أبيِه عنه. بُن ُحْجرِ  وائِلُ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 يوانه واللسان والصحاح.( د2)
 وضبطت السراب يف الديوان بكسر السا.« والوئلون .. وجنبا»والتكملة وفيها  13( ديوانه ص 3)
 ( اللسان.4)
 .«هو أبو قَبيلةٍ »( بعدها زايدة يف القاموس نصها : 5)
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َضاعِة. (1)بُن أَْفلََح بِن أَبي القُعَْيِس  وائِلُ  ويقاُل : بُن أَبي القُعَْيِس  وائِلُ و  َعمَّ عائِشةَ ِمن الرَّ

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصحابِيُّونَ  ، األَسِديُّ ُمَخْضرٌم ، : َشقيُق بُن َسلََمةَ  وائِلٍ  أَبوو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَمْسعََدة : الَمْلَجأَ كالَمْوئِِل كَمْجِلٍس. الَمْوأَلَةُ 

 إليهم وهم أَْهلُه. يَئِلُ  فالٍن الذين إِلَةُ  وقاَل ابُن بُُزْرج :

 إِليهم. َوأَْلت الذين إِلَتي وهي إِلَتُك ِدْنيِاً ، وهُؤالء

كِصلٍَة وِعدةٍ  ِوئْلةٌ  ، وأَْصلُه َوأَلَ  : حرٌف ناقٌِص ِمن إِلَةُ و .َوأََل يَئِلُ  جأُ ، ِمنإليهم أَي يَلْ  يَئِلُ  الرُجِل أَْهُل بَْيتِه الذين (2) إلَةُ  قاَل األَْزهِريُّ :

 أَْصلُهما ِوْصلة ووعدة.

ُل في أَْسماِء هللِا الُحْسنى ، الذي ليَس قَْبله شي لَ واألَوَّ َل فاألَوَّ ، وهي ِمن الَمعاِرِف  ٌء ، هكذا َجاَء في الَخبَِر َمْرفوعاً ، وقالُوا : اْدُخلُوا األَوَّ

ُل. ُل فاألَوَّ ْفُع جائٌِز على المْعنَى ، أَي ليَْدُخل األَوَّ  الَمْوضوَعِة َمْوِضع الحاِل ، وهو شاذٌّ ، والرَّ

 وُحِكي عن الَخليِل : ما تَرك أَّوالً وال آِخراً أَي قَديماً وال َحديثاً ، جعلَهُ اْسماً مْنكراً وَصَرَف.

ل واألُْولى كاألَْطَول وَحَكى ثَْعلَب : هنَّ  لَةُ واآلِخَرةُ ؛ وأَْصُل الباِب األَوَّ الُت ُدخوالً واآلِخراُت ُخروجاً ، واِحَدتُها األَوَّ  والطُّْولى. األَوَّ

ا أُولَى بأَولَى فإنِّي أَحَمد هللاَ ، لم يزْد على ذِلَك.  وَحَكى اللَّْحيانيُّ : أَمَّ

 لتَّْسِميِة األُْولى ، قاَل :وأَّوُل معرفةً : يوُم األَحد في ا

وحمــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَش وَأن  يـ ي ُر َأنح َأعــــــــــــــــــِ  أَُ مــــــــــــــــــِّ

اِر      ــــــــــــــــــــَ ب َوَن َأو جــــــــــــــــــــُ (3)أبَو َ  َأو أَبهــــــــــــــــــــح
 

  
 اإِلبُِل : اْجتََمعَْت. اْستَْوأَلَتِ و

 .َوأْلَةٍ  ، صاَر َذا ُموئِلٌ  الَمكاُن ، فهو أَْوأَلَ و

 بُن جاِريَةَ في نََسِب النُّْعمان بن عصر. َوئِلَةُ و : قَْريةٌ َصغيَرةٌ ِمن َضواِحي ِمْصَر. الوايليةُ و

اِك بِن قَْيٍس الِفْهِرّي. وائِلَةُ و  بُن َعْمِرو بِن َشْيبان بِن ُمحاِرٍب في نََسِب الضَّحَّ

 بُن مازِن بِن َصْعصعَةَ. وائِلَةُ  وفي أَْجداِد أُّمِ نَْوفل بِن عْبِد المطَّلب

 .(4)بُن الطمثان  وائِلَةُ  وفي إِياٍد :

ةَ. وائِلَةُ  وفي َغَطفَان :  بُن َسْهم بِن مرَّ

 بُن الظَّرِب. وائِلَةُ  وفي عْدَوان :

 بُن الدوِل. وائِلَةُ  وفي َغاِمد :

 بُن ُدْهمان بِن نَْصر بِن ُمعاِويَةَ. واِئلَةُ  وفي َهَواِزن :

. (5)ُن القاَدة ب َوائِلَةُ و  في نََسِب أَبي قْرصافَةَ الصَّحابيَّ

ْحمن بِن رماحِس الِكنانّي وفي بنِي ُسلَْيم :  بُن الحِرِث بِن بُْهثَةَ. وائِلَةُ  وفي نََسِب عبِد الرَّ

 بُن بْكِر بِن ذُْهٍل ؛ أَْوَرَدهم الحافُِظ في التَّْبصير. وائِلَةُ  وفي بنِي ساَمةَ :

 السجزّي الحاِفُظ َمْشهوٌر. الَوائِليُّ  وأَبو نَْصر عبيُد هللِا بُن سعيدٍ 
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ه الَوائِلي ومحمُد بُن حجرِ   بِن ُحْجر. َوائِل إلى َجّدِ

ْخُم القَْطرِ  الَوابلُ و الَوْبلُ  : [وبل]  قاَل َجِريٌر :؛  : الَمَطُر الشَّديُد الضَّ

باِد  ِر بحَن ابأَلكح  َواِبالً  َوبحالً َيضح
 ، كما يقاُل َوْدٌق َواِدٌق. الَوْبلُ  ، والَمَطُر هو وابِلٌ  وقاَل اللَّْيُث : َسحابٌ 

 أَْمَطَرتْهُ. : تَبُِل َوْبالً  الَمكانَ  السَّماءُ  َوبَلَتِ  وقد

 .الَوابِلِ  : ِمن َمْوبُولةٌ  وأَْرضٌ 

 ، بالَهْمِز ، وهو بََدٌل ِمن الَواِو ِمثْل أَكََّد وَوكََّد. فأُْبِلنا في ِرَوايٍَة :و أَي ُمِطْرنا. «فَْوبِْلنا»تِْسقاِء : في َحِدْيث االسْ و

ْيدَ  َوبَلَ و  َطَرَدهُ َشديداً. َوْبالً : الصَّ

__________________ 
 ( اختلفوا فيه ا انظر أسد الغابة.1)
 .«قوله : الة الرجر ضبرت خبطه كاللسان بفتح اهلمزة وكسرها»املصرية : ( هبامش املطبوعة 2)
 ( اللسان.3)
 وهبامشه عن إحد  نسخه : الظمئان.« الظميان» 1464/  4( التبصري 4)
 ( التبصري : الفاكه.5)
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ْرَب ، عن أَبي َزْيٍد. َضَربَهُ  والّسوِط َوْبالً : بالعَصا َوبَلَهُ  ِمن المجاِز :و  ، وقيَل : تابَع عليه الضَّ

َر قْولُه تعالَى : كأَميٍر : الشَّديدُ  ، الَوبيلُ و  أَي َشِديداً. (1) (فََأَخْذانُه َأْخذًا َوبِيالً ) ، وبه فّسِ

 : أَي َشديٌد. َوبِيلٌ  وَضْربٌ 

ْخَمةُ ، قاَل الشاِعُر : العََصا الغَليَظةُ  : الَوبِيلُ و  الضَّ

ه  تـــــــــــِ يـــــــــــح ـــــــــــَ ُت أَرحكـــــــــــاَن بـ حـــــــــــح  أَمـــــــــــا والـــــــــــذي َمســـــــــــــــــــــــــ 

رُهح      ر الــــــــــذنــــــــــَب غــــــــــافــــــــــِ فــــــــــِ غــــــــــح ــــــــــَ ًة َأن يـ يــــــــــ  مــــــــــاعــــــــــِ  طــــــــــَ

  

َح  ـــــــــَ ب ـــــــــو اصـــــــــــــــــــــــح هـــــــــا  (2)ل ـــــــــامـــــــــُ َدي  زِم ـــــــــَ ىَن ي  يف ميـــــــــُح

  
َر  و    َي اأُلخـــــــــــــــح فـــــــــــــــِّ اِذرُهح  َوبـــــــــــــــيـــــــــــــــرٌ يف كـــــــــــــــَ  حتـــــــــــــــُ

  

يــــــــتح  ُنضـــــــــــــــــــــِّ ي الـــــــجي قـــــــد تــــــــُ  جلـــــــاءتح عـــــــلـــــــ  َمشـــــــــــــــــــــح

  
تح و    رُهح َذلـــــــ  عـــــــاســـــــــــــــــــــِ لـــــــهـــــــا ال تـــــــُ بـــــــح طـــــــَت حـــــــَ (3) وَأعـــــــح

 

  
 واْنقاَدْت لَمْن يَسوقُها ، ولم يقوُل : لو تشدَّْدت عليها وأَْعَدْدت لها ما تْكَره لَجاَءْت كأَنَّها ناقَةٌ قد أُتِْعبَت بالسَّيِر وُرِكبَت حتى صاَرْت نِْضوةً 

 ، كِمْنبٍر. كالِميبَلِ  للناقَةِ تُتِْعْبه لذُلِّها ، وهو ِكنايَةٌ عن المْرأَةِ واللَّفُظ 

 ، عاَدِت الواُو لَزَواِل الكْسَرةِ. َموابِلُ  ، والَجْمعُ  الَوبِيلِ  قاَل ابُن جنِّي : هو ِمْفعَل ِمن

 كَمْجِلٍس ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : الَمْوبِلِ و هي العََصا ما كانت عن ابِن األْعَرابّيِ ، الَوبِيلَةو

ٌد هلــــــــــــــا  بــــــــــــــح ين عــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ُة أَن َؤيــــــــــــــ  تح جــــــــــــــُ مــــــــــــــَ  َزعــــــــــــــَ

عــــــــَ       هــــــــاَأســــــــــــــــــــــح لــــــــِ بــــــــِ وح ىن  مبــــــــَ هــــــــا اجلــــــــَ بــــــــُ ســــــــــــــــــــــِ (4)وُأكح
 

  
 ، وبه فسََّر ثَْعلَب قَْوَل الراجِز : القَضيُب فيه لينٌ  : لَوبِيلُ و

 اأَلعحَصرِ  كالَوبِيرِ أَم ا تـََريحين  
 ْضَرُب بها النَّاقوُس.َخَشبَةٌ يُ  : الَوبِيلُ و

 .«أ ب ل»، ومنه قْولُهم إِنّها لِضْفٌت على إِبَّالٍة ، وقد ذُِكَر في  اإِلبالَةِ و كالَوبيلةِ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، الُحْزَمةُ من الَحَطبِ  أَْيضاً :و

ارِ  : الَوبيلُ و  بَْعَد الغَسِل. التي يَُدقُّ بها الثيابَ  ِمَدقَّةُ القَصَّ

كةً. َوباَلً و ُوبوالً و َوباالً و وبالَةً  كَكُرَم ، الَمْرتَُع ، َوبُلَ  ؛ وقد الَمْرَعى : الَوخيمُ  ِمن لُ الَوبيو  ، محرَّ

 كُكتٍُب. ، ُوبُلٌ  ج وبَيئةٌ ، : َوِخيَمةُ الَمْرتَع َوبيلَةٌ  أَْرضٌ و

 .َوبِيالً  ، يقاُل : َرَعْينا كألً  َوبائِل قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا ناِدٌر ألنَّ حْكَمهُ أَْن يكونَ 

 .َوبِيله : صاَرتْ  ُوبُوالً  ، كَكُرمَ  عليهم األَْرُض ، وبُلَتْ  قدو

 وإن كاَن ُمِحبًّا لها. في بَدنِه إذا لم تُوافِْقهُ  واْستَْوَخَمها بمْعنًى واِحٍد ، وذِلكَ  (5) األَرضَ  اْستَْوبَلَ و

واْجتََوْيتُها إذا َكِره الُمقاَم بها  ْء بها الطعاَم ولم تُوافِْقه في َمْطعَِمه وإِن كاَن ُمِحبًّا لها ، قاَل :ض إذا لم يْستَْمِرىاألَرْ  اْستَْوبَلَتِ  وقاَل أَبو َزْيٍد :

 أَي اْستَْوَخموها ولم تُوافِْق أَْبدانَهم. «الَمِدينَة فاْستَْوبَلوا»في َحِدْيث العَُرنِيِّين : و وإن كان في نِْعمة.

َكتَْيِن تَُخَمتُهُ  ، بالواِو والَهْمز على اإلْبدالِ  أَبَلَتُهُ و الطَّعَامِ  َوبَلَةُ و يَْت زكاتُهُ فقد ذهبتْ »يَْحيَى بن يَْعَمر :  (6)في َحِدْيث و ُمَحرَّ  «أَبَلَتُهُ  أَيُّما ماٍل أُّدِ

تُه وإثُْمه ، وهو ِمن َوبَلَتُه أَي  ، ويُْرَوى بالَهْمِز على القَْلِب. الَوبالِ  ، قُِلبَِت الواُو َهْمزةً أَي َذَهبَْت َمَضرَّ

ته. ه وَمَضرَّ  وقاَل َشِمٌر : مْعناهُ َشرُّ

 ْحَل.: أَراَدِت الفَ  الغنمُ  اْستَْوبَلَتِ  َشْهَوةٌ ؛ للفَْحِل وقد َشديَدةٌ أَي َوبَلَةٌ  بالشَّاةِ  يقاُل :و
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دَّةُ والثِّقَلُ  الَوبالُ و  كلُّ »في الَحِدْيث : و والَمْكُروه. : الّشِ

__________________ 
 .16( سورة املزمر اآية 1)
 .«قوله : لو اصبح بنقر حركة اهلمزة إىل اهلمزة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح.3)
 .«اجلىن»بد  « اخلنا»ها : ( اللسان والصحاح والتهذيب وفي4)
 ا نصر.هـ  واستعذيت املكان : وافقين ا ا ( عل  هامش القاموس : وضده استعذاها ا كما أييت يف قوله :5)
قوله : ويف حديث اخل كذا خبطه كاللســـــــــان وهو غري  اهر ا وعبارة النهاية : كر ما  أديت زكاته فقد ذهبت »( هبامش املطبوعة املصـــــــــرية : 6)

 .«وبلته أي ذهبت مضرته وإمثه وهو من الواب  ويرو  ابهلمز عل  القلب



14925 

 

راُد به الَعَذاب يف اآِخَرِة. «عل  صاِحِبه واَب ٌ  بِناءٍ 
ُ
 ا امل

 أَي َوخاَمة عاقبة أَْمِرها. (1) (َفذاَقْت َوابَل َأْمرِها)وفي التَّْنزيِل العَزيز 

 بِن نَْهشٍل. نِ فََرُس َضمَرةَ بِن جابٍر بِن قَطَ  : َوبالٌ و

ي لجريٍر : (2) ماٌء لبَنِي أََسدٍ   :َوبالٌ و  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

رتف  َرزحَدُ  فـــــــــــــاعـــــــــــــح ـــــــــــــَ كـــــــــــــارِم اي فـ
َ

ك املـــــــــــــ لـــــــــــــح  تـــــــــــــِ

رحِف      وحَم جـــــــــــــُ ـــــــــــــَ رِ  يـ كـــــــــــــح وح  بـــــــــــــَ  َواب ِ ال ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
 َشْيٌخ على َعصا. أَي َوبيلٍ  أَبيٌل على قْولُهم :و

ْكبَِة ، أَو ما اْلتَفَّ من لَْحِم الفَِخذِ  ، أَو هي لَْحَمةُ الَكتِِف ، َطَرُف الَكتِفِ  هو : َطَرُف رأِس العَُضِد والفَِخِذ ، أَو الَوابِلَةُ و  أَو َعْظٌم في َمْفِصِل الرُّ

 في الَوِرِك.

ي َحَسناً لَكثْرةِ لَْحِمِه.وقاَل أَبو الَهْيثَِم : هي الَحَسُن ، وهو َعْظُم العَُضِد الذي يَِلي الَمْنِكب ، سُ   ّمِ

 .أََوابِلٌ  َرأُْس العَُضِد في ُحّقِ الَكتِِف ، والَجْمعُ  الَوابِلَةُ  وقاَل َشِمٌر :

 نَْسُل اإِلبِِل والغَنَِم. : الَوابِلَةُ و

 : (3)، قاَل َعْمُرو بُن ُحَميٍل  الَوبَلَى ، كَجَمَزى : التي تَِدرُّ بَْعَد الدَّْفعَِة الشَّديَدةِ و

اِذ  جـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــَ َد الـــــــــــــــَوبــــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ُدر  بــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

اِذي      اِذي  عــــــــــــــلــــــــــــــ   ــــــــــــــََ ــــــــــــــهــــــــــــــا  ــــــــــــــََ (4)مــــــــــــــن
 

  
 الُموابَلَةُ : الُمواَظبَةُ.و

 وتُساُق ، كما في العُبَاِب. َضفيَرةٌ من قِّدٍ ُمَركَّبَةٌ في عوٍد يُْضَرُب بها اإِلبِلُ  ، كِمْنبٍَر : الِميبَلُ و

ة ، الِميبَلَةُ و رَّ  ، قاَل ساعَدةُ بُن ُجَؤيَّة يَِصُف الشيَخ : َوبَلَه عَلَة ِمنِمفْ  بهاٍء : الّدِ

اُه  فــــــــــــــ  ُد كــــــــــــــَ رحعــــــــــــــَ ــــــــــــــُ لــــــــــــــةِ فــــــــــــــقــــــــــــــام تـ يــــــــــــــبــــــــــــــَ  مبــــــــــــــِ

َدِم      بـــــــــًا َرذايًّ طـــــــــائـــــــــَش ؛ الـــــــــقـــــــــَ (5)قـــــــــد عـــــــــاَد َرهـــــــــح
 

  
 وهي أَْيضاً العَصا وبه فّسَر هذا البَْيت يقوُل : قاَم يَتََوكَّأُ على َعَصاه وَكفَّاه تَْرعدان.

 ، على ساِكنِها السَّالم. كصاِحٍب : ع بأَعالي المدينَةِ  ، َوابِلٌ و

ثِ  : َوابِلُ و ه ، وعنه أَبو القاِسِم بُن  َجدُّ ِهشاِم بِن يُونَُس اللُّْؤلُِؤّيِ المحّدِ ، حدََّث عنه التَّرمِذيُّ ، وَحفيُده إسحُق بُن إبراهيم حدََّث عن َجّدِ

اس الُمْقِرى  ُء.النّحَّ

 بِن العَْبد : في قَوِل َطَرفَةَ  الَوبِيلُ و

ُة  اللــــــــــــَ ٍف جــــــــــــُ يــــــــــــح هــــــــــــاٌة ذاُت خــــــــــــَ ر تح كــــــــــــَ  فــــــــــــمــــــــــــَ

ٍخ       ـــــــــح ي ُة شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــل قـــــــــي ـــــــــرِ عـــــــــَ ـــــــــي ـــــــــَوب َددِ  كـــــــــال ـــــــــح ن ـــــــــَ (6)أَل
 

  
اِرين ال ُحْزَمةُ الَحَطِب كما توهََّمهُ الجوهريُّ  ويُْرَوى : يَلَْنَدد ، يُّ قد َذَكَره قْلُت : وهذا الذي َوِهَم فيه الجْوهرِ  العَصا أَو ميَجنَةُ القَصَّ

اغانيُّ فقاَل بَْعَد نَْقِل القَْولَْين : وقيَل : الَحَطُب الَجْزُل ، وكذِلَك َذَكَره أَْيضاً ابُن َخُروف في شْرحِ الدِّ  يواِن ، فهو قَْوٌل ثاِلٌث َصِحيٌح ، الصَّ

 وِمثْلُه ال يكوُن َوهماً.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

  بالعَطاِء ، وهو مجاٌز ، قاَل الشاِعُر :: جواٌد يَبِلُ  َوابِلٌ  رُجلٌ 
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تح و  ُب قــــــــــــد أََذاعــــــــــــَ ذاهــــــــــــِ
َ

ِت املــــــــــــ حــــــــــــَ بــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــنــــــــــــاهبــــــــــــا اإِلعحصــــــــــــــــــــــــــاُر بــــــــــــعــــــــــــَد      لــــــــــــِ (7)الــــــــــــَوابــــــــــــِ
 

  
 لَسعِة َعَطايَاُهم. بالَوبلِ  يصفُهم

 أَي َوبِيئَةٌ. َوبِلَةٌ  وأَْرٌض َغِملَةٌ 

 ٍء ، وقيَل : هو الثَّقيُل الغَليُظ جدًّا.: غيُر َمِرى َوبِيلٌ  وماءٌ 

 : الفَساُد. الَوبالُ و

كةً : الَوَخاَمةُ ِمثْلُ  الَوبَلَةُ و . األَبَلَةِ  محرَّ  ، نَقَلَه الجْوهِريُّ

__________________ 
 .9( سورة الطال  اآية 1)
 اللسان.( يف معجم البلدان : ماء لبين عب  ا واألصر كرواية 2)
 عل  فعير.« محير»( ويقا  3)
 ( التكملة.4)
 واللسان والتكملة.« مبيبله»بد  « مبحجنه»برواية :  1124/  3( شرح أشعار اهلذليا 5)
 واللسان وعجزه يف الصحاح.« يلندد»وفيه  38( من شواهد القاموس. وهو من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( اللسان واألساس.7)
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 : الُحْزَمةُ ِمن الَحَطِب ، وأَْنَشَد األَْزهِريُّ : ةُ الَمْوبَلَ و

َع   ِسُبها اجَلىن  مبَوحبِِلهاَأسح  (1)وُأكح
 َوِخيٌم. ُمْستَْوبلٌ  وَوبَلَى ، كَجَمَزى : َمْوِضٌع وَمكانٌ 

، َسِمَع أَحمَد بن يَْعقوب ، وعنه أَبو عبِد هللِا الّصوِرّي ، َذَكَره ابُن  الَوابلي (2) َوابِلٍ  وأَبو بْكٍر محمُد بُن إسحق بِن محمِد بِن الطِل بنِ 

 .416َسنَة  (3)السَّْمعانّي ، َماَت 

تَْينِ  الُوتُلُ  : [وتل] . بَضمَّ  : أَْهَملَه الجْوهِريُّ

جاُل الذين َمألوا بُطونَُهم من الشَّراِب َجْمعُ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ :  ، والُكتَّام بالتَاِء الماِلئُوها ِمن الطعاِم ، كذا في التَّهِذيِب. أَْوتَلَ  هم الّرِ

كةً : الَحْبُل من اللِّيِف. الَوثَلُ  : [وثل]  ، ُمحرَّ

حاحِ. كأَميٍر : اللِّيفُ  ، الَوثِيلُ و  ، كما في الّصِ

 كما في العُبَاِب. الِرشاُء الضَّعيفُ  أَْيضاً :و

 إذا كان َخلَقاً. َوثِيلٌ  ُكلُّ َحْبٍل من الشََّجرِ  قيَل :و

ً  الَوثِيلُ و  .كالَوثْلِ  من ِحباِل اللِّيفِ  أَْيضا

 الَحْبُل من الِقنَِّب. الَوثِيلُ  قيَل :و

 الضَّعيُف. أَْيضاً : الَوثِيلُ و

 َمْعروٌف ، عن أَبي ُعبَْيٍد. ع ، م : الَوثِيلُ و

 الشَّاِعُر. واِلُد ُسَحْيمٍ  : َوثِيلٌ و

 أَي َوَصلَه. َوثَلَه ، وقد : الموصولُ  الَمْوثُولُ و

لَهُ ومكَّنَهُ  َوثَّلَهُ تَْوثِيالً و  ، لُغَةٌ في أَثَّله. : أَصَّ

َّله. َجَمعهُ  : تَْوثيالً  ماالً  َوثَّلَ و  ، لُغَةٌ في أَث

 ِمن األَْقياِل ، وهو ابُن ذي الذْفَرْين أَبي َشِمر بن سالَمةَ. : قَْيلٌ  َوثْلَةَ  ذوو

كةً : ة. (4) َوثَلَةُ و  ، وِمثْلُه في اللّساِن ، وما للمصنِِّف َخَطأٌ. واثِلَةُ  وفي العُبَاِب : ، محرَّ

 رُجٍل ، عن أَبي ُعبَْيٍد. (5) كَشدَّاٍد : اسمُ  ، َوثَّالٌ و

 ، َرَواه أَبو موَسى وقاَل : هذا َحِدْيث َعِجيب َعِجيب ؛ «وَد أَبيضَ رأَيُت الَحَجَر األَسْ » اللَّْيثِيُّ الذي قاَل : بُن عبِد هللِا بِن ُعَمْير الِكنانيّ  واثِلَةُ و

بَْير الَمكِّ  وابنُهُ أَبو الطُّفَْيِل عاِمرٌ  ّيِ ، وهو ، ُوِلَد عاَم أُُحٍد ، وله ُرْؤيةٌ وكان شاِعراً ُمْحِسناً ، َرَوى عن أَبيِه الَحِدْيث الَمْذُكور ، وعنه أَبو الزُّ

 آِخُر َمْن َرأَى النبيَّ ، صلَّى هللاُ تعالَى عليه وسلَّم.

 ثيُّ من أَْصحاِب الصفَِّة.بِن عْبِد العزى الِكنانيُّ اللَّيْ  بُن األَْسقَعِ  واثِلَةُ و

َد به عنه مجاِهُد بُن فْرقٍد ، شْيٌخ  بُن الخطَّابِ  واثِلَةُ و العََدِويُّ ِمن رهِط ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، وسكن ِدَمْشق ، له َحِدْيٌث تفرَّ

 للِفْريابّي.

ه في َطاُعوِن عْمَواس وَمْوت الِكبار ؛له ِذْكٌر في َحِدْيث َشْهر بِن َحْوَشَب  الُهَذِليُّ  واثِلَةَ  أَبوو ، َرِضَي هللاُ تعالَى  َصحابِيُّونَ  عن َزْوج أُّمِ

 عنهم.
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

كةً : وَسُخ األَِديم الذي يْلقَى منه ، وهو التِّْحِلى الَوثَلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :  ء.، محرَّ

 : اْسَمان. َوثالَةُ و َوثْلُ و

بَْيُر بُن بكَّاٍر : ليَس في قَُرْيٍش وقاَل   بالُمثَلَّثَِة إِنَّما هو بالياِء. َواثِلَة الزُّ

 تابِِعيٌّ َسِمَع َعليّاً ، وعنه ُسويُد بُن ُعبَْيٍد ، وإِسماعيُل بُن نصيٍر ، وعليُّ بُن محمِد بِن ُعَمَر. الَواثِليُّ  وأَبو الُمْؤِمن

ثون. ونالَواثِِليّ  وإِبراهيُم بُن إِسماعيل  ُمحّدِ

 وحْمراُن بُن المْنِذِر الَواثِليُّ تابِِعيٌّ عن أَبي ُهَرْيَرةَ َذَكَره البُخاِرّي.

كةً  الَوَجلُ  : [وجل]  َوِجلَتْ »في الَحِدْيث : و ، كفَِرَح. َوِجلَ  ، تقوُل : منه أَْوجالٌ  ، وَجْمعُه الَخْوفُ و : الفََزعُ  ، محرَّ

__________________ 
 البيت يف املادة بتمامه.( تقدم 1)
 ( يف اللباب : وائر.2)
 ( نص يف اللباب عل  وفاته اب روف : سنة عشر وأربعمائة.3)
 رمز.« ة»بعد قوله :  ركة :  وعل  هامشه عن نسخة أخر  :« وكشداد»( يف القاموس : ووثلة  ركة 4)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح فبضافها.5)
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بِله أَرحَبُض لُغاٍت : «الُقُلوبُ منها  تَـقح ِر َأو لِهِ  يِيحجرُ و  يـَوحَجرُ و  ويـَبحَجرُ  (1) ايَجرُ  ا ويف ُمســـــــح َبهه ِمن  بكســـــــح ا وكذِلَك فيَما َأشـــــــح
ِر الياِء فهي بكســــــــــــــح  يِيَجرُ  َجَعَر الواَو أَِلفاً لَفتححِة ما قـَبحلها ا وَمنح قاَ  : ايَجر ابِب املَِثاِ  ِإذا كان الزِماً ا فَمنح قاَ  :
م يُقوُلون : َأان ٍد ا فِإهن  ُرون الياَء يف يـَعحَلم  تِيحَجر ا وأَنحتَ  نِيحَجر وحننُ  ِإَ ر عل  لَُغِة بيِن َأســَ ســِ ِر وهم ال يكح ا ُكل ها ابلكســح

ُرون يف ســــــــِ ا يكح ر عل  الياِء ا وِإل  ِتثحقاهِلم الَكســــــــح ر  يِيَجر الســــــــح َد  الياَءيحن ابأُلخح بناُه عل   يـَيحَجر ا وَمنح قا َ  لتقّو  ِإحح
 هذه الل غِة ا ولكن ه فتح الياَء كما فـََتُحوها يف يـَعحَلم ا كما يف الص حاِح.

ي : إِنَّما ُكِسَرِت الياُء ِمن ا يِيَجلُ  وقاَل ابُن بَّرِ بفتْحِ الياِء ، فإِنَّ قْلَب الواِو فيه على غيِر قِياٍس  يَْيَجل ليكون قَْلب الواِو ياًء بَوْجٍه َصِحيحٍ ، فأَمَّ

 ، صاَرِت الواُو ياًء لكْسرةِ ما قْبِلها. اْيَجلْ  منه وَمْوَجالً ، كَمْقعٍَد ، واألَْمرُ  ، بالتحريِك ، َوَجالً  صحيٌح.

َر في  : للَمْوِضعِ  َكَمْنِزلٍ  ، الَمْوِجلُ و  .«وع د»على ما فّسِ

 ، قاَل معُن بُن أَْوس الُمَزنيُّ : ألَْوَجل ، تقوُل : إِنِّي منه وِجلٌ و أَْوَجلُ  رُجلٌ و

ُرَ  مـــــــــــــــــا أَدحرِي وِإيّنِ  مـــــــــــــــــح رُ لـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ  أَلوحجـــــــــــــــــَ

ُة َأو ُ       يــــــــــــ  نــــــــــــِ
َ

ُدو املــــــــــــ غــــــــــــح نــــــــــــا تـــــــــــــَ (2)عــــــــــــلــــــــــــ  أَيــــــــــــِّ
 

  
 جنوُب أُْخت َعْمرو ذي الَكْلب تَْرثِيه :، قالت  َوِجلونَ و ، بالكْسِر ، ِوجالٌ  ج

نح و  بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــٍر وِإنح مل تــــــــــــــــــكــــــــــــــــــُ ر  قــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــُ

ُم مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــك ابتــــــــــــــــــوا ِوجــــــــــــــــــاال      (3)أََردحهتــــــــــــــــــَُ
 

  
حاحِ. َوِجلَةٌ  هيو ً  منه َوَجالً  : كان أََشدَّ  واَجلَهُ فوَجلَهُ و ، وال يقاُل َوْجالء ، كما في الّصِ  أَي َغلَْبته في لوَجْلتَه ، وتقوُل : لو واجلَت فالنا

 .الَوَجلِ 

، يمانِيَّةٌ عن ابِن  كأَميٍر ، وَمْوِعٍد : ُحْفَرةٌ يُْستَْنقَُع فيها الماءُ  ، الَمْوِجلُ و الَوِجيلُ و
 ُدَرْيٍد. (4)

 ، كما في العُبَاِب. ع ، بالكْسِر وفتحِ الجيِم َمْقصوراً : إِْيَجلَىو

 قَْلعَةٌ بالَمْغِرِب. كذِلَك : إِْيَجلَنْ و

اِكشَ  : (5)، بكسرات  إِْيجِلينُ و  .«ر ك ش»ولم يُْذَكر مراكش في َمْوِضِعه ، وقد نَبَّْهنا عليه في  (6) َجبٌَل ُمْشِرٌف على ُمرَّ

مِّ  والُوجولُ  ، قاَل : َكبِرَ  : يوَجُل َوجالً  ، كَكُرمَ  فالٌن ، َوُجلَ  في المحيِط :و  الشُّيوُخ.  :بالضَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَمْقعٍَد : ِحجاَرةٌ ُمْلٌس لَيِّنَةٌ ، َذَكَره أَبو بحر عن أَبي الَوليِد الوقشّي. الَمْوَجلُ 

يَت أَوجلَةُ مِدينَة بيَن بَرْ  أَوجل وبَنُو ان ، َذَكَره : بَْطٌن ِمن ُجَهْينَةَ وهم أُْخوة أَحمس وأَكتم ، وهم بَنُو عاِمِر بِن مودَعةَ غربوا وبهم ُسّمِ قَةَ وفزَّ

 الشَّريُف النَّسَّابةُ.

كُ  الَوْحلُ   :[وحل] اغانيُّ على التَّحْ  (7) ، ويَُحرَّ اِعي :، اْقتََصَر الجْوهِريُّ والصَّ  ريِك وقاال : إِنَّ التَّْسكيَن لُغَةٌ َرِديئَةٌ ، قاَل الرَّ

رحج رَاهــــــــــــــــــرٍت   فــــــــــــــــــال َرد هــــــــــــــــــا َريبِّ ِإىل مــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــكـــــــــــــاء يف و      ت ب حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ب (8)َوحـــــــــــــرال َأصـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ْكر غيُر َسديٍد ؛ قيقُ  فإِْذن تَْقديُم المصنِِّف إِيَّاها في الذِّ يُن الرَّ ، قاَل لَبيٌد ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه  ُم فيه الدَّوابُّ تَْرتَطِ  ، زاَد ابُن ِسْيَده : الذي الّطِ

: 

__________________ 
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( عل  هامش القاموس : ويف الشــافية وشــرحها لشــيخ اإلســالم ا وشــّذ يف مضــارع وجر بيجر وايجر وييجر ا فالفصــيح بوجر. قا  تعاىل : 1)
غة من يكســر التاء من تعلم ا ألن أولئك يســتثقلون الكســرة عل  الياء ا وإلا كســرها ا وأشــذها بيجر بكســر الياء وليســت من ل (قاُلوا ال تَ ْوَجلْ )

 ا نصر.هـ  لتنقلب الواء ايء ا ا
 واألساس والتهذيب. 1126/  3( اللسان وشرح اجلماسة للمرزوقي 2)
العجالن أخت عمرو ذي الكلب بن العجالن قالتها عمرة بنت  واللســــان ا قا  أبو عمرو يف القصــــيدة : 586/  2( شــــرح أشــــعار اهلذليا 3)

 الكاهلي ا ترثي اخاها عمراً.
 .112/  2( انظر اجلمهرة 4)
 ( ضبطها ايقوت ابلقلم بفتح اجليم.5)
 ( قيدها ايقوت ابلفتح مث التشديد وضم الكاف وشا معجمة.6)
 هـ. ة رديئة كذا يف الشارح ا( عل  هامش القاموس : األوىل تقدمي امر  عل  ساكن الوسرت ا لكون الساكن لغ7)
 وعجزه برواية : 203( ديوانه ط بريوت ص 8)

 ال أصبحت متشي بسك اٌء يف وحرِ و 
 يستقيم الوزن ا وانظر ختر ه يف الديوان.
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ُم  هــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــُ رًا َمشــــــــــــــــــــــــــــــــح وحا فــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــِ َولــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــَ

تح      ِض  ـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــح َروااي الـــــــــــــــطـــــــــــــــ  رح كـــــــــــــــَ (1)ابلـــــــــــــــَوحـــــــــــــــَ
 

  
 .ُوحولٌ و أَوحالٌ  ج

لَ و الَمكانُ  اْستَْوَحلَ و حاحِ. َوَحلٍ  : صاَر ذا تََوحَّ  ؛ األُْولَى في الّصِ

ل : ، كَمْنِزٍل : الَمْوِضُع واالسمُ  الَمْوِحلُ و  ، وأَْنَشَد الجْوهِريُّ للمتنخَّ

ـــــــــــ  اأَلوح  ـــــــــــودًا عـــــــــــل ُا رُك ـــــــــــعـــــــــــِ َح ال ـــــــــــَ ب ـــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــح  ف

َن يف      خــــــــــــح رحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ رِ شــــــــــــــــــــــــــاِز َأن يـ وححــــــــــــَ َ
(2)املــــــــــــ

 

  
َوابي َمخافَةَ قاَل : يُْرَوى بال  لكثرة الَمَطِر. الَوَحلِ  فتحِ والكْسِر ، يقوُل : َوقَفَْت بَقَُر الَوْحِش على الرَّ

 .«وع د»على قياِس ما ذُِكَر في  كَمْقعٍَد : الَمْصَدرُ  ، الَمْوَحلُ و

 ، قاَل : ع : َمْوَحلُ و

ِر فَجنحيَبح   َموحَحرمن قـَُلِر الش حح
، أَي  «بي فََرِسي وإِنّني لفي جلٍد ِمن األَْرِض  فَوِحل»في َحِدْيث سراقَةَ : و فيه. وأَْوَحْلتُه : أَْوقَْعتُه .َوِحلٌ  ، فهو ه، كفَِرَح : َوقََع في َوِحلَ و

 ، يُريُد كأَنَّه يسيُر بي في طيٍن وأَنا في ُصْلٍب ِمن األَْرِض. الَوَحلِ  َوقََع بي في

 كنُت أَْخَوَض للَوَحِل منه. َوحالً : واَحلَنِي فوَحْلتُهُ أَِحلُهُ و

َطهُ فيه. أَثْقَلَهُ به إِذا فالناً َشّراً  أَْوَحلَ  ِمن المجاِز :و  ؛ وفي األَساِس : َورَّ

. َل واْستَثْنَىأَي تََحلَّ  اتََّحلَ  في المحيِط :و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

قاَء يَِدلُهُ َوْدالً  َوَدلَ  : [ودل] . الّسِ اغانيُّ  : أَْهَملَه الجْوهِريُّ والصَّ

 َمَخَضهُ. وفي اللّساِن : أَي

 ، طائِيَّةٌ. وقاَل أَبو َعْمرو : قاَل الُهَذليُّ : هي لُغَتُنا ، قاَل أَبو كبيٍر الُهَذليُّ : ، كسفينٍة : المرآةُ  الَوِذيلَةُ  : [وذل]

رارُُه و  رح َأســــــــــــــــــــــــــــح ك مل حتــــــــــــــَُ هــــــــــــــِ يــــــــــــــاض َوجــــــــــــــح  بــــــــــــــَ

ر      ثــــــــح ةمــــــــِ ــــــــَوِذيــــــــلــــــــَ ِر  ال ِف األَنحضــــــــــــــــــــــُ نــــــــح (3)َأو َكشــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ويُْرَوى : ِمثُْل المذية.

ةِ  أَْيضاً :و ةِ  الِقْطعَةُ من الفضَّ ة ، وعن أَبي َعْمرو : هي السَّبيكةُ منها ، قيَل : ِمن الفضَّ ةً ، الَمْجلُوَّ ، قاَل  َوذائِلُ و أَو أَعمُّ ، ج وِذيلٌ  خاصَّ

اُح : رمَّ  الّطِ

دوٍد   رِ خبــــــــــــــــــــــــــــــــِ  مل  كــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــَوذائــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ـــــــــــــاِم      ن ـــــــــــــهـــــــــــــا َورِي  الســـــــــــــــــــــــــــ  َزنح عـــــــــــــن ـــــــــــــَ تـ (4)لـــــــــــــُح
 

  
ي : الَوِريُّ : السَّميُن ، ِة. َوِذيلةٍ  : َجْمعُ  ذائِلُ الوَ و قاَل ابُن بَّرِ  قيَل : المرآةُ وقيَل : صفيحةُ الفضَّ

َمْخشريُّ :  «بَوذائِِله ما ِزْلت أَُرمُّ أَْمَرك»في َحِدْيث َعْمرو : قاَل لُمعاِويَةَ : و ِة ، يُريُد أَنَّه َزيَّنه وَحسَّنَه وقاَل الزَّ ؛ وهي السَّبائُِك ِمن الفضَّ

َصالح أَْمِره وهي الِمرآةُ بلغَِة ُهَذْيل ، مثَّل بها آَراَءهُ التي كاَن يَراها لمعاِويَةَ وأَنَّها أَْشباهُ الَمَرايا ، يََرى منها ُوُجوه  َوِذيلَةٍ  َجْمع بالَوذائِلِ  أََرادَ 

 بمثِْلها.واْستِقاَمِة ُمْلِكه أَي ما ِزْلت أِرُم أَْمَرك باآلَراِء الصائِبَِة والتّدابيِر التي يُْستَْصلَح الُمْلك 

ِة ، قاَل : الِقطعَةُ من َشْحِم السَّناِم واألَْليَةِ  : الَوِذيلَةُ و  على التَّْشبيِه بَصِفيَحِة الفضَّ

يـــــــــــــــرِت  خـــــــــــــــِ
َ

ر ِة املـــــــــــــــ وِب ا ـــــــــــــــُ رح يف َدجـــــــــــــــُ  هـــــــــــــــَ

ــــــــــــةٌ      ــــــــــــل ــــــــــــرِت  َوِذي ي ي مــــــــــــن اأَلطــــــــــــِ فــــــــــــِ  ؟(5)َتشــــــــــــــــــــــــــح
  

 ، كما في المحيِط. األَْليَتَْينِ األََمةُ اللَّْسناُء القَصيَرةُ  : الَوِذيلَةُ و
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شيقَةُ  : الَوِذيلَةُ و كةً  ِمن النِّساءِ  النَِّشيَطةُ الرَّ  كَزنَِخٍة. ، الَوِذلَةُ و ، وهذه عن أَبي َزْيٍد ، كالَوَذلَِة محرَّ

كةً : َوَذلَةٌ  خاِدمٌ و  ، عن ابِن بُُزْرج. َخفيفٌ  ، محرَّ

__________________ 
 واللسان. 148( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( ديوان اهلذليا والصحاح واللسان.2)
 واللسان واألساس.« كسيف األنضر  ...... بياض وجهٍ و »برواية :  102/  2( ديوان اهلذليا 3)
 ( ديوانه واللسان.4)
 ( اللسان.5)
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اُر من اللَّْحِم بغيِر قَْسٍم ؛ يقاُل : لقد الَوَذالَةُ و حاِح ، وَضبََطه بكْسِر الواِو وفتِْحها. منه تََوذَّلُوا : ما يَْقَطُع الَجزَّ  ، كذا في الّصِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الِقْطعَةُ الَخفيفَةُ ِمن الناِس واإِلبِِل وغيِرها. الَوذلَةُ 

  َسريٌع فيَما أََخذ فيه.: َخفيفٌ  َوَذٌل َوِذلٌ  ورُجلٌ 

كةً : دابَّةٌ كالضَّبِّ  الَوَرلُ  : [ورل] ماِل والصَّحاِري ؛ ، ُمحرَّ أَو العظيُم من أَشكاِل الَوَزغِ طويُل  على خْلقَتِه إِالَّ أَنَّه أَْعَظم منه ، يكوُن في الّرِ

أِْس.  الذَّنَِب صغيُر الرَّ

ّبِ  يَْربُو طولُه على ِذَراَعْين ، قاَل : َوَرلٍ  طويُل الذنَِب كأَنَّ ذنَبَه ذنَُب حيَّة ، قاَل : وُربَّ  َسبِط الَخْلق الَوَرلُ  قاَل األَْزهِريُّ : ا َذنَُب الضَّ وأَمَّ

ا الضَّبُّ فإِنَّ  الَوَرلَ  وأَْطوُل ما يكوُن قْدَر ِشْبٍر ، والعََرُب تَْستْخبِثُ  (1)فهو َعِقد  هم يَْحِرُصون على َصْيِده وأَْكِله ، وتَْستْقِذُره فال تأُْكلُه ، وأَمَّ

ْحمة وهي ُغْبرةٌ ُمْشَربة َسواداً ، وإِذا َسِمَن اْصفَرَّ َصْدر ه وال يأَكُل إِالَّ الَجناِدَب والدُّبَّاء والضبُّ أَْحَرُش الذنَِب َخِشنُه ُمفَقَّره ، ولونُه إِلى الصُّ

ا ة ِدْرياق لَْحُمهُ حارٌّ ِجّداً و فإِنَّه يأُْكُل العَقاِرَب والحيَّات والَحرابي والَخنافَِس ، الَوَرلُ  والعُْشب ، وال يأُْكُل الهوامَّ ، وأَمَّ ُن بقُوَّ ، ولذا  يَُسّمِ

ُم الذََّكَر َدْلكاً ، ج ِوْرالنٌ  تَْستَْعملُه النِّساُء ،  كأَْفلٍُس. ، بالهمزِ  أَْرُؤلٌ و ، أَْورالٌ و ، بالكْسِر ، وِزْبلُهُ يَْجلو الوَضَح ، وَشْحُمه يُعَّظِ

ي : هو َمْقلوٌب ِمن أَْوُرل ، وقُِلبَت الواُو َهْمزةً الْنِضماِمها.  قاَل ابُن بَّرِ

ْملِ  بِئْرٌ  ِذْكُر الفتْحِ ُمْستدرٌك ، ، بالفتحِ  َوْرلَةُ و  ، قالَهُ نَْصر. لبني ِكالبٍ  َمْطِويَّةٌ في جْوِف الرَّ

 ، قاَل امُرُؤ القَْيِس يَِصُف ُعقاباً :، عن أَبي حاتٍِم  : ع أَورالٌ و

حـــــــــــَ   ِم ابلضـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــِ يـــــــــــح ز اَن األُنــــــــــــَ َف خـــــــــــِ طـــــــــــ   ختـــــــــــََ

ُب و      َرتح مــــــــــنــــــــــهــــــــــا ثــــــــــعــــــــــالــــــــــِ جــــــــــَ (2)َأوحرا ِ قــــــــــد حــــــــــَ
 

  
 وال َرابع لها. َوَرلَ و َواَرلَ  قْلُت : وقد َمرَّ أَنَّ الراَء والالَم لم يَْجتمعَا في كلمٍة واحَدةٍ إِالَّ في َجَرلَ 

 فاظاً غيَرها.قاَل شْيُخنا : والمنعرلة للقلفة كذا في ذيِل الفَِصيحِ للموفَِّق البَْغداِدّيِ ، وَمرَّ في القاِف لرقة وَذَكَر في الَهْمز أَلْ 

. ، كَسَمْنَدلٍ  الَوَرْنتَلُ  : [ورتل]  : أَْهَملَه الجْوِهريُّ

يارفّي : هي يرافي ، قاَل : كالَوَرْنتَلَى واألَْمُر العَظيمُ  والشَّرُّ  الدَّاهيةُ  وقاَل الّسِ وإِنَّما قََضْينا على الواِو أَنَّها  َمْقصوراً ، مثَّلَه ِسْيبََوْيه وفسََّره الّسِ

  ذِلَك.َء ثَْبت بِخالفِ أَْصٌل ألَنَّها ال تُزاُد أَّوالً البتَّة ، والنُّون ثاِلثَة وهو َمْوِضع زيادتها ، إِالَّ أَن يجي

ل والو  اُو ال تُزاُد أَّوالً البتَّة.وقاَل بعُض النَّحِويِّين : النوُن في َوَرْنتٍَل زائَِدةٌ كنوِن َجَحْنفَل ، وال تكوُن الواُو هنا زائَِدةً ألَنَّها أَوَّ

باِعي ، وإِذا اْجتََمَع ُشذوذُ أَصالٍَة وُشذوذُ ِزياَدةٍ فاألََصالَةُ أَْولى  قْلُت : فإِذْن وْزنُه فَعَْنلَل فَْنعَل لفَْقِده ، وقد جاَءْت أَْصالً في ُمضاَعف الرُّ

 لُوُجوبِها ما أَْمَكنَت ؛ وَذَهَب أَبو علّيٍ إِلى ِزياَدةِ الِمه.

 قاَل شْيُخنا : وهو ظاِهُر التَّْسهيِل.

 ، وفي بعِض ُشروحِ المراح : أَنَّه اسُم بلَدةٍ. ع : َوَرْنتَلُ و

 .الَوسائِلُ  والُوْصلَةُ ، والَجْمعُ  : الَمْنِزلَةُ عند الَمِلِك والدََّرَجةُ والقُْربةُ  الواِسلَةُ و ةُ الوِسيلَ  : [وسل]

ُب به إِلى الغَْيِر والَجْمعُ  الَوِسيلَةُ  وقاَل الجْوَهِريُّ :  .الَوسائِلُ و (3) الوسيل ما يُتَقَرَّ

 .«الَوِسيلَة اللهمَّ آِت محمداً »في َحِدْيث األَذان : و

ُل به إِلى الشي ُب به ، والُمراُد به في الَحِدْيث القُْرُب ِمن هللِا تعالَى ، وقيَل : هي الشَّفاَعةُ قاَل ابُن األَثيِر : هي في األَْصِل ما يُتََوصَّ ِء ويُتَقَرَّ

 يوَم الِقياَمِة ، وقيَل : هي َمْنزلَةٌ ِمن َمناِزِل الَجنَِّة ، كذا َجاَء في الَحِدْيث.

َب به إِليه لَ َوسَّ و  إِلى هللِا تعالَى تَوِسيالً : َعِمَل َعَمالً تَقَرَّ
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__________________ 
 ( يف التهذيب : فهو ذو ُعَقد.1)
 واألصر كرواية التكملة.« خزان الشربة»( ديوانه برواية : 2)
 ( يف اللسان : الُوُسر.3)
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حاِح : تـََوس َر بَوِسيَلةٍ و  َوس َر َوِسيلةً  ا يقاُ  : كتَـَوس رَ   واِحٌد. التـ َوس رُ و  التـ وحِسيرُ  ؛ ويف الصِّ
 ، قاَل ُرْؤبَة : : الواجبُ  الَواِسلُ و

َهُر َحظّاً و   واِسالانحت ال تـَنـح
اِغُب إِلى هللِا تعالى : الَواِسلُ و  ، قاَل لَبيٌد ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : الرَّ

ــــــــــَ  روَن مــــــــــا ق دح ــــــــــَ ــــــــــاَس ال ي ــــــــــن ــــــــــم أَر  ال ــــــــــرِه ُر أَم  دح

بٍّ ِإىل ِ       لــــــــــــ  كــــــــــــر  ذي لــــــــــــُ رُ بــــــــــــَ (1)واســـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ، كما في العُبَاِب واللِّساِن. أَي َسِرقَةً  تََوسُّالً  إِبِلي فالنٌ  : السَِّرقَةُ ؛ يقاُل : أََخذَ  التََّوسُّلُ و

 : (2)، قاَل واقُد بُن الِغْطِريَف الّطائيُّ وكان قد َمِرَض فَُحِمَي الَماء واللبَن  ءٍ ماٌء لَطّيِ  ، على التَّْصغيِر : ُمَوْيِسلٌ و

ه  ـــــــــّ ـــــــــِإن ـــــــــًا ف ـــــــــن ي ـــــــــِ ن َرب شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــوَن ال َتشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــقـــــــــول  ي

يـــــــــــمُ      ت  ـــــــــــمـــــــــــومـــــــــــًا عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــك َوخـــــــــــِ نـــــــــــح  ِإذا كـــــــــــُ

  

َز  مبــــــــــــاِء  عــــــــــــح َ ُ املــــــــــــِ ــــــــــــَ نح ل ــــــــــــِ ئ ــــــــــــَ رل َويحســــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــُ

  
قــــــــــــــــيــــــــــــــــُم    ين َلســــــــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــاينَ داًء ِإنــــــــــــــــ  (3)بــــــــــــــــَ

 

  
 ، َكمْنِزٍل : َهْضبَةٌ. َمْوِسلٍ  أُمُّ و

ْين : أَْوِسلَةُ و  القَبِيلَة الَمْشُهورة. َهْمدان اسمُ  هي ، بكْسِر الّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْين : َجبٌَل ألََجأَ ، قالَهُ نَْصر. ُمواِسلُ   ، بضِم الميِم وكْسر الّسِ

كةً : الَوَشلُ  : [وشل] إِالَّ من أَْعلَى  ذِلكَ  وال يَتَِّصُل قَْطُرهُ أَو ال يكونُ  يقُطُر منه قَليالً قَليالً ، الماُء القليُل يُتََحلَُّب من َجبٍَل أَو َصْخرةٍ  ، محرَّ

 .أَْوشالٌ  ، والَجْمعٌ  الَجبَلِ 

 ، وبالَكثِيِر فسََّر بعُضهم قْولَه : من الدَّْمِع والَكثِيَر منه (4) القَليلَ  يكونُ  الَوَشلُ  كذِلكَ و ِضدٌّ. فهو على هذا الماُء الكثيرُ  الَوَشلُ  قد قيَل :و

ك غــــــــــــــاَدُروا  بــــــــــــــِّ َدوحا بــــــــــــــلــــــــــــــُ ــــــــــــــذيــــــــــــــن غــــــــــــــَ  ِإن  ال

يـــــــــنـــــــــا      عـــــــــِ زاُ  مـــــــــَ ك مـــــــــا يـــــــــَ نـــــــــِ يـــــــــح اًل بـــــــــعـــــــــَ (5)َوشـــــــــــــــــــــــَ
 

  
َر قَْولُ  َجبٌَل عظيٌم بتِهاَمةَ  : الَوَشلُ و   أَبي القَْمقام األََسدّي :فيه مياهٌ َكثيَرةٌ ، وبه فّسِ

َرأح عـــــــــلـــــــــ   ـــــــــح رِ اقـ ـــــــــَوشـــــــــــــــــــــــَ ُه  ال ـــــــــَ رح ل الَم وقـــــــــُ  الســـــــــــــــــــــــ 

يــــــــــُم      رحَت َذمــــــــــِ جــــــــــِ ذح هــــــــــُ َشــــــــــــــــــــــــاِرِب مــــــــــُ
(6)كــــــــــر  امل

 

  
 .الَوَشلُ  قاَل األَْزهِريُّ : ورأَْيت في الباِديَِة َجباَلً يقُطُر في لََجٍف منه ِمن َسْقِفه ماٌء فيَْجتَِمع في أَْسفَِله يقاُل له

 أَظنهما باليمِن. َمْوِضعانِ  : الَوَشلُ و

 َوشالً. َوَشل ، وقد الَهْيبَةُ والَخْوفُ و : الَوَجلُ  الَوَشلُ و

ً  ، كَوَعَد يَِعُد َوْعداً ، َوْشالً  يَِشلُ  الماءُ  َوَشلَ و كةً : وَوَشالنا  َساَل أَو قََطَر. محرَّ

 .َوَشَل يَِشلُ  ما قََطَر ِمن الماِء وقد الَوَشلُ  وقاَل أبو ُعبَْيٍد :

 ، وأَْنَشَد ابُن األْعَرابّيِ : َضعَُف واْحتاَج واْفتَقَرَ  ُوُشوالً : الرُجلُ  َوَشلَ و

هـــــــــا  ـــــــــَ الكـــــــــل ٍد كـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــ  جـــــــــَ ـــــــــه عـــــــــل ـــــــــي تح ِإل قـــــــــَ ـــــــــح  أَل

ال      نح َوشـــــــــــــــــَ ر ومـــن عـــثـــمـــــــان مـــَ (7)ســـــــــــــــــعـــــــُد بـــُن بـــكـــح
 

  
 ليه.إ َواِشلٌ  ، فهو َضَرعَ  إذا إليه فالنٌ  َوَشلَ و
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 ال يَزاُل يَتََحلَُّب منه ماٌء. : يقُطُر منه الماُء ؛ وفي المْحَكِم : واِشلٌ  َجبَلٌ و

از : أَقلَّهُ  إذا حظَّهُ  أَْوَشلَ  ِمن المجاِز :و  وأََخسَّهُ ، وأَْنَشَد ابُن جنّيِ لبعِض الّرجَّ

ٍد و  تُ ُحســـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــح هـــــــــــا  َأوحشـــــــــــــــــــــــــَ ظـــــــــــا ـــــــــــِ  مـــــــــــن حـــــــــــِ

هـــــــا      ظـــــــا ـــــــِ تـــــــِ ِة واكـــــــح يـــــــح ي الـــــــغـــــــَ (8)عـــــــلـــــــ  َأحـــــــاســـــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 والتهذيب. 110/  6والضبرت عنه ا واللسان واألساس وعجزه يف الصحاح واملقايي   132( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( قا  أبو  مد األسود : هذا الشعر لزايدة بن َِبَد  والطريفي الطائي.2)
 والثاين يف اللسان.« ال تشرب نسيئاً »البلدان وفيه : ( البيتان يف معجم 3)
 ابلضم يف القاموس ا وسيا  الشارح اقتض  نصبهما وهو ما يواف  ضبرت اللسان أيضاً.« والكثري .. القلير»( قوله : 4)
 ( اللسان.5)
 من أبيات ذكرها.« الوشر»( اللسان والصحاح ومعجم البلدان 6)
 ( اللسان بدون نسبة.7)
 سان بدون نسبة.( الل8)
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يِت : َسِمْعت أَبا َعْمرو يقوُل :و ّكِ ْعُف ؛ وقد قِلَّةُ الغَناءِ  الُوُشولُ  قاَل ابُن الّسِ  كنََصَر. َوَشلَ  والضَّ

 َجاُؤوا أَْوشاالً أَي يَتْبَُع بعُضهم بعضاً.و

اجِ  أَي قَليالً ، ومنه الماَء : وجَدهُ َوَشالً  أَْوَشلَ و  أَي أَْنبَْطت ماًء َكثيراً أَم قَليالً. «؟أَْوَشْلت َخَسْفَت أَمْ أَ »لحفَّاٍر َحفََر له بئْراً : قَْوُل الحجَّ

ضاعَ  إذا الفَِصيلَ  أَْوَشلَ وو  ، كما في العُبَاِب. أَْدَخَل أَْطباَء النَّاقَِة في فيِه ليَتَعَلََّم الرَّ

 َمْعروفَة ِمن اليَماَمِة. : َمواِضعُ  الَمواِشلُ و

 ابُن ُدَرْيٍد : ال أَْدِري ما حِقيقَتُه.قاَل 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 منه َوْشالً ، كما في التَّْهِذيِب. َواِشٌل يَِشلُ  ماءٌ 

 لبنُها ِمن كثَْرتِِه أَي يَِسيُل ويْقُطُر. يَِشل : َكثيَرةُ اللَّبَنِ  َوُشولٌ  وناقَةٌ 

 َدائَمةٌ على َمْحلَبها. َوُشولٌ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : ناقَةٌ 

 قَليلَةُ اللَّبِن فهو ِضدٌّ. َوُشولٌ  في العُبَاِب : ناقَةٌ 

 : مياهٌ تَِسيُل من أَْعراِض الِجباِل فتَْجتَِمع ثم تُساُق إلى الَمزاِرع ، َرَواه أَبو َحنيفَةَ. األَْوشالُ و

ماِل ِمن مَ  ؟أَْوشال وفي الَمثَِل : وَهْل بالّرِ  ْخشِريُّ يُْضَرُب للنَِّكِد.قاَل الزَّ

 : قَليلَةُ الماِء. َوِشلَةٌ  وعيونٌ 

 : النَّْقصاُن ، عن أَبي َعْمرو ، وأَْنَشَد : الُوُشولُ و

بحزٌِ   ُم مـــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــُ وحمـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ م  قـ  إذا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

مح      تـــــــــــــُ لـــــــــــــح و َ  َوشـــــــــــــــــــــــــــَ ذِم  ُوشـــــــــــــــــــــــــــُ ِد اأَلجـــــــــــــح (1)يـــــــــــــَ
 

  
أْي : َواِشلُ  ، ورُجلٌ  َواِشلٌ  وِمن المجاِز : رأْيٌ   َضعيفُه. الرَّ

 الَحّظِ : أَي ناقُِصه ال ِجدَّ له. َواِشلُ  وهو

 القَْوِم وأَْوشابِهم أَي لَِفْيفهم ، وهو مجاٌز. أَْوشالِ  وما أََصاَب إِالَّ َوَشالً ِمن الدُّنيا وأَْوشاالً منها. وهو ِمن

م، بالك ُصلَةً و َوْصالً  يَِصلُهُ  ءِ َء بالشَّيالشَّي وَصلَ  : [وصل] ، األَخيَرةُ عن ابِن جنّيِ. قاَل ابُن ِسْيَده : ال أَْدِري أَُمطَِّرٍد هو أم غير  سِر والضَّ

ةَ ُمْشِعرة بأَنَّ المْحذُوَف إنَّما هي الفَاُء التي هي الواُو.  ُمطَّرد قاَل : وأَظنُّه ُمطَّرداً كأَنَّهم يَْجعلُون الضمَّ

ةُ في لَة وقاَل أَبو علّيٍ : الضمَّ ةُ الواِو المْحذُوفَة ِمن الصُّ ِة شاذٌّ كُشذوِذ َحْذِف الواِو في يَُجُد ؛ الُوْصلَة ضمَّ  ، والَحْذف والنَّْقل في الضمَّ

لَهُ و  ، وهو ِضدُّ فََصلَهُ. ألََمهُ  تَْوِصيالً : َوصَّ

ْلنا أَي (2) (َوَلَقْد َوصَّْلنا هَلُُم اْلَقْولَ )وفي التَّْنزيِل العَزيِز :   ِذْكَر األَْنبياِء وأَقاِصيَص َمن َمَضى بعضها ببعٍض ، لعلَّهم يَْعتَبرون. َوصَّ

 بعَضها ببعٍض. وصلَ  الِحباَل وغيَرها تَْوِصيالً : وصَّلَ  ويقاُل :

اُء :و  في الفَتْحِ. هللاُ ، بالَكْسِر لُغةٌ  وِصلَكَ  قاَل الفرَّ

هما ، ُوْصلَةً و ُوصوالً  يَِصلُ  إليه َوَصلَ و ءَ الشَّي َوَصلَ و  بَلَغَهُ وانتََهى إليه. ، بالكسِر ، ِصلَةً و ، بضّمِ

لَهو  : أَْنهاهُ إليه وأَْبلَغَهُ إِيَّاه. أَْوَصلَهُ و إليه َوصَّ

 لم يَْنقَِطْع. ِء :ُء بالشيالشَّي اتََّصلَ و

 َصَل بإِْبداِل التاِء األُْولى ياًء واْستََدلّوا ببَْيٍت قد يقاُل إنَّه َمْصنوٌع.قال شْيُخنا : َوقََع في ُمصنَّفاِت الصَّْرف أَنَّه يقاُل : اْيتَ 
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قَّل اللّغَتَْيِن في اتَّعََد وأََطاَل في قاَل الشْيُخ أَبو حيَّان : وهذا عْنِدي ليَس كما َذَهْبوا إليه بل الياء الُمْنقلبَِة عن الواِو الُمنقلبَِة عنها التَّاء على أَ 

 هه انتََهى.تَْوجيِ 

 قْلُت : والبَْيُت الذي أََشاَر إِليه هو ما أَْنَشَده ابُن جنيَّ :

ِد  نحشـــــــــــــــــــــــــــِ ُد كـــــــــــــر  مـــــــــــــُ نحشـــــــــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــــاَم هبـــــــــــــا يــــــــــــــُ

تح و      لـــــــــَ ِد  ايـــــــــتصـــــــــــــــــــــــَ رحقـــــــــَ ـــــــــفـــــــــَ وحِء ال ِر ضـــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــح (3)مبـــــــــِ
 

  
 فأَْبَدَل ِمن التاِء األُْولَى ياًء كراَهةً للتَّْشديِد. اتََّصلَت قاَل إِنَّما أََرادَ 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة فيهما.1)
 .51( سورة القصص اآية 2)
 ( اللسان.3)
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ُ  ، فالَواِصلَةُ  الُمْستَْوِصلَةو (1) الواِصلَةَ  في الَحِدْيث : لَعََن هللاُ و ، وهي التي  الطَّاِلبَةُ لذِلكَ  الُمْستَْوِصلَةُ و َشعََرها بَشعَِر غيِرها ، تَِصلُ  المْرأَة

 يُْفعَُل بها َذِلك.

 .«َشعََرها بَشعَِر غيِرها كان ُزوراً  َوَصلَت أَيُّما اْمَرأةٍ »ُرِوي في َحِدْيث آَخر : و

َصت الفُقهاُء في القَراِمل وكّلِ شي  َشعَراً فال بأَْس به. الَوْصل به الشَّعَُر ، وما لم يكنِ  لَ ُوِص  ءٍ قاَل أَبو ُعبَْيٍد : وقد َرخَّ

 «قَْرناً ِمن قُُرونِها بُصوٍف أَْسَودٍ  فتَِصل بالتي تَْعنون ، وال بأَْس أَْن تَْعَرى الْمرأَةُ عن الشَّعَرِ  الَواِصلَةُ  لَْيَستِ »ُروي عن عائَِشةَ أَنَّها قالَْت : و

 بالِقياَدةِ. وَصلَتْها التي تكوُن بغيّاً في َشبِيبَتِها ، فإِذا أََسنَّتْ  الَواِصلَةُ  إِنَّما

ا ذُِكَر ذِلَك له : ما َسِمْعت بأَْعَجِب ِمن ذِلَك.  قاَل ابُن األثيِر : قاَل أَحمُد بُن َحْنبل لمَّ

، قاَل أَبو  ِصلَةً و َحْبلَه َوْصالً  َوَصلَ  ، وكذِلك وِوصاالً ، ِكالُهما يكوُن في َعفاِف الُحّبِ وَدعاَرتِهِ  واَصلَهُ ُمواَصلَةً و ةً ِصلَ و َوْصالً  َوَصلَهُ و

 ذَُؤْيٍب :

تح فــــــــإن  لــــــــح ُدمح هلــــــــا  َوصــــــــــــــــــــــَ فــــــــاِء فــــــــَ َر الصــــــــــــــــــــــ  بــــــــح  حــــــــَ

ر و      امــــــــُ ِرف عــــــــن  ــــــــَ ه فــــــــانحصــــــــــــــــــــــَ تــــــــح َرمــــــــَ (2)إن صــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .هكَوَصلَ  َحْبلَها : واَصلَ و

ِم : االتِّصاُل. الُوْصلَةُ و  ِء.بالشي اتََّصلَ  وما بالضَّ

 كُصَرٍد. ، ُوَصلٌ  ج ُوْصلَةٌ  ٍء فما بينهمابشي اتََّصلَ  كلُّ ما قاَل اللّْيُث :و

 ِمن الَحْبِل. يُوَصلُ  ، كَمْجِلٍس : ما الَمْوِصلُ و

 َمْعِقُد الَحْبِل في الَحْبِل. وقاَل ابُن ِسْيَده : هو

 َء األَْعضاِء.أَي ُمْمتَِلى:  «األَْوصالِ  أَنَّه كان فَْعمَ » : وسلمعليههللاصلىالَحِدْيث في صفَتِه  ، ومنه : الَمفاِصلُ  األَْوصالُ و

 ُمْجتََمُع الِعظاِم. هي أَو

ِم لكّلِ َعْظمٍ  ُوْصلٍ  َجْمعُ  األَْوصالُ  قيَل :و به غيُره ، وهو الَكْسُر والَِجْدُل ،  يُْوَصلُ  وال ال يُْكَسُر وال يَْختَِلُط بغيِرهِ  على ِحَدةٍ  ، بالكسِر والضَّ

ِة : الِوْصل بالدَّاِل ، وشاِهدُ  مَّ  بالكسِر قَْوُل ذي الرُّ

ِه  الاًل بـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــتـــــــــــِ  إذا ابـــــــــــُن َأيب مـــــــــــوســـــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــِ

ِك جـــــــــارُر      لـــــــــيـــــــــح (3)فـــــــــقـــــــــاَم بـــــــــفـــــــــَبٍس بـــــــــَا وصـــــــــــــــــــــــح
 

  
ُرون : (4) (َوال َوِصيَلة  )قَْولُه تعالَى : و  بين َعَشَرةِ أَْبُطٍن. َوَصلَتْ  النَّاقَةُ التي التي كانت في الجاِهِليَّةِ  الَوصيلَةُ  قاَل الُمفَّسِ

حاحِ :و حاحِ : في الثاِمنَِة ،  َعناقَْيِن عناقيِن فإن ولََدْت في السَّابِعَةِ َسْبعَةَ أَْبُطنٍ  َوَصلَتْ  من الشَّاِء التي الَوِصيلَةُ  في الّصِ َعناقاً  ، ونصُّ الّصِ

جاُل دوَن النِّساِء وتَْجري َمْجَرى السَّائِبَِة. يَْذبَحوَن أََخاها ِمن أَْجِلها وال أََخاها فال َوَصلَتْ  وَجْدياً قيَل :  يَْشَرُب لَبََن األُّمِ إالَّ الّرِ

موه  َوَصلَتْ  أَبو بْكٍر : كانوا إذا ولََدْت ِستّةَ أَْبُطٍن َعناقَْيِن َعناقَْين وَولََدْت في السابِعِ َعناقاً وَجْدياً قالُوا : وقالَ  جاِل وَحرَّ أََخاها فأََحلُّوا لبنَها للّرِ

 على النساِء.

ةً ، كانَْت إذا َولََدِت األُ  (5) الشَّاةِ  كانت في الَوِصيلَةُ  أَو  ْنثَى فهي لهم ، وإذا َولََدْت َذَكراً َجعَلوه آلِلَهتِِهم ، وإِن َولََدْت َذَكراً وأُْنثَى قالواخاصَّ

 أََخاها فلم يَْذبَُحوا الذََّكَر آلِلَهتِِهم. َوَصلَتْ 

جاُل والنِّساُء ، وإِن كانْت أُْنثَى تُِركْت وقاَل ابُن عرفَةَ : كانوا إذا َولََدِت الشاةُ ستَّة أَْبُطٍن نََظُروا ، فإِن كان السابُع َذَكَراً ذُبَح  وأََكل منه الّرِ

 أََخاها ولم يُْذبَح وكان لَْحُمَها َحَراماً على النّساِء. َوَصلَتْ  في الغَنَِم ، وإِن كان َذَكراً وأُْنثَى قالوا :

 أََخاها فال يَْذبَحون أََخاها من أَْجِلها ، وإذا َولََدْت َذَكراً قالوا : هذا قُْرباٌن آلِلَهتِنا. فَتَِصلُ  أَو هي شاةٌ تَِلُد َذَكراً ثم أُْنثَى
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: تُْنتَُج  أََخاها ، وزاَد بعُضهم َوَصلَتْ  الشاةُ تُْنتَُج األَْبُطن ، فإذا َولََدْت آَخَر بعَد األَْبُطن التي َوقَّتوا لها قيلَ  الَوِصيلَةُ  وُرِوي عن الشافِعّي قاَل :

 األَْبُطن الَخْمسة َعناقَْين َعناقَْين

__________________ 
 ( يف القاموس ابلضم وتصرف الشارح ابلعبارة اقتض  النصب.1)
 واللسان.« فانصرم عن  امر»برواية :  141/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( األساس ونسبه لذي الرمة.3)
 .103( املائدة من اآية 4)
 القاموس ابلضم وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الكسرة.( يف 5)
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يلةٌ  يف َبطحٍن فيقاُ  : هذه رُ  (1) َوصـــــــِ هم فقاَ  : قد  َتصـــــــِ ُلوهنا كر  ذي َبطحن أَبٍخ له معه ا وزاَد بعضـــــــُ  يف ثالثَِة أَبحُطن َيصـــــــِ
َعة. يُوِصُلوهناو   يف مَخحسة ويف َسبـح
 الَكإِل. الُ اتِّصو الِعماَرةُ والِخْصبُ  : الَوِصيلَةُ و

ل َمْن َكَسا الَكْعبة ُكْسوةً كاِملَةً تُبٌَّع ، َكَساها األَْنطاَع ثم َكَساها»الَحِدْيث :  ؛ ومنه الَوصائِلُ  ، والَجْمعُ  ُمَخطٌَّط يَمانٍ  أََحْمرَ  ثَْوبٌ  : الَوِصيلَةُ و  أَوَّ

 ، وقاَل الذُّْبيانيُّ : «الَوصائِلَ 

زٍِ  وَ  الِء يف كــــــــــــــرِّ مــــــــــــــنــــــــــــــح َن ابألفــــــــــــــح ِذفــــــــــــــح قــــــــــــــح  يـــــــــــــــَ

هـــــــا       الئـــــــِ رَت يف َأشـــــــــــــــــــــح حـــــــ  رَتشـــــــــــــــــــــَ ائـــــــِ ـــــــَوصـــــــــــــــــــــَ (2)كـــــــال
 

  
 وهي بُروٌد ُحمر فيها ُخطوٌط ُخْضٌر.

ْفقَةُ  : الَوِصيلَةُ و  في السَّفَِر. الرُّ

 كأَنَّه ُشبِّه بالبرِد الُمَخطَِّط. السَّْيفُ  : الَوِصيلَةُ و

 الغَْزِل.ُكبَّةُ  : الَوِصيلَةُ و

 بأُْخرى ، قاَل لَبيٌد : ُوِصلَتْ  البَعيَدةُ كأَنَّها األَرُض الواِسعَةُ  : الَوِصيلَةُ و

ُت و  عــــــــــــح طــــــــــــَ يــــــــــــلــــــــــــةً لــــــــــــقــــــــــــد قــــــــــــَ ُرودًة  وصــــــــــــــــــــــــــِ  جمــــــــــــَح

وِم      ـــــُ ـــــب ِو ال جـــــح ـــــهـــــــا ِلشـــــــــــــــــــَ َد  فـــــي كـــــي الصـــــــــــــــــــــ  ـــــح ب ـــــَ (3)يـ
 

  
 التِّصاِلها بالشَّْهِر اآلخر. : آِخُر لَيالي الشَّهرِ  الَوْصلِ  لَْيلَةُ و

يَ  هو الَوْصلِ  َحْرفُ  المجاِز : ِمنو ِوّيِ ُسّمِ ِوّيِ  َوَصلَ  ألَنَّه به الذي بعَد الرَّ واْستََطالَْت نََشأَت  اتََّصلَتْ  ، وهذه الَحَركاُت إذا َحَرَكةَ َحْرِف الرَّ

بأَْربَعِة أُْحُرٍف وهي : األِلُف ، والواَو ، والياُء ، والهاُء ، َسواِكَن يَتْبَْعن ما قَْبِلهنَّ  في اْصِطالِحهم الَوْصلُ  عنها ُحُروف الَمّدِ واللِّْين ، ويكونُ 

ِوّيِ ، فإذا كاَن َمْضموماً كاَن بعَدها الواو ، وإِن كان َمْكسوراً كان بعَدها الياء ، وإن كان َمْفتوحاً كان بعَدها األَِلف والهاء  ، أَي َحْرَف الرَّ

كةً ، فاألِلُف نَْحو قَْول َجريٍر :ساِكنةً   وُمتحّرِ

ااَب  تـــــــــــــــَ وحَم عـــــــــــــــاِذَ  والـــــــــــــــعـــــــــــــــِ ي الـــــــــــــــلـــــــــــــــ  لـــــــــــــــِّ  أَقـــــــــــــــِ

ااَب و      ُت لـــــــــــقـــــــــــد َأصـــــــــــــــــــــــــَ وِد إن َأصـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــح (4)قـــــــــــُ
 

  
 أَْيضاً : كقَْوِلهِ  والواو

وٍح  لـــــــــــــــُ اُم بـــــــــــــــِذي طـــــــــــــــُ يـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــىت كـــــــــــــــاَن اخلـــــــــــــــِ

يــــــــامــــــــو     هــــــــا اخلــــــــِ تــــــــُ ــــــــ  َث أَيـ يــــــــح ــــــــغــــــــَ يــــــــِت ال قــــــــِ  (5) ســــــــــــــــــــــُ
  

 أَْيضاً : قَْولهِ  الياء ِمثْلو

ٍة  قـــــــــَ ويــــــــــح ِف ســـــــــــــــــــــــُ عـــــــــح نـــــــــا بـــــــــنــــــــــَ زِلـــــــــُ نـــــــــح هـــــــــات مـــــــــَ يـــــــــح  هـــــــــَ

ي     مـــــــــــــــِ ارَكـــــــــــــــًة مـــــــــــــــن اأَلاي  بـــــــــــــــَ (6)كـــــــــــــــانـــــــــــــــتح مـــــــــــــــُ
 

  
ِة : قَْولهِ  الهاء ساِكنَةً نَْحوو مَّ  أَي ذي الرُّ

جِي  َة انقــــــــــــــَ ٍض ملــــــــــــــيــــــــــــــ  ُت عــــــــــــــلــــــــــــــ  َربــــــــــــــح فــــــــــــــح ــــــــــــــَ  وقـ

هح      بــــــــــُ ي عــــــــــنــــــــــَدُه وُأخــــــــــاطــــــــــِ كــــــــــِ ُت أَبــــــــــح (7)فــــــــــمــــــــــا زِلــــــــــح
 

  
كة نَْحوو  أَْيضاً : قَْوِلهِ  الُمتَحّرِ

هـــــــــــا و  ا وأُمـــــــــــ  حـــــــــــاُش مـــــــــــنـــــــــــ  نـــــــــــح يحضـــــــــــــــــــــــــاَء ال تــــــــــــَ  بــــــــــــَ

هــــــــــــا     ا َزويــــــــــــلــــــــــــُ نــــــــــــ  نــــــــــــا زاَ  مــــــــــــِ  (8) إذا مــــــــــــا رَأَتــــــــــــح
  

 .َوْصلٌ  والواُو والياُء والهاءُ  واألِلفُ  فالميُم والباُء والالُم َرِويٌّ  يْعنِي بَْيض النَّعاِم ،
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ِوّيِ وقاَل األَْخفَش : يلزُم بعَد  ْعِر الُمْطلَق ، قاَل : ويكونُ  الَوْصل الرَّ  الَوْصلُ  وال يكوُن إِالَّ ياًء أَو واواً أَو أَِلفاً كلُّ واِحَدةٍ منهنَّ ساِكنَةٌ في الّشِ

َكة كانت أَو  ساِكنَة نَْحو ُغالِمه وُغالِمها ، أَْيضاً هاًء وذِلَك هاُء التَّأْنِيث التي في َحْمزة ونَْحِوها ، وهاُء اإِلْضماِر للُمذكَِّر والُمَؤنَِّث ُمتحّرِ

ْه واْقِضِه واْدُعهُ ، يُريُد عليَّ و  َعمَّ واقِض واْدُع ، فأُْدِخلَِت الهاُء لتُبَيّن بها َحَرَكة الُحُروِف.والهاُء التي تُبَيَّن بها الَحَرَكةُ نَْحو َعلَيَّْه وَعمَّ

وّيِ  اجِ : الَوْصل ، ال يُريُد به أَنَّه ال بُدَّ مع كّلِ َرِوّيٍ أَن يَتْبَعه الَوْصل قاَل ابُن جنّيِ : فقَْول األَْخفش يلزُم بعَد الرَّ  ، أاَل تََرى أَنَّ قَْوَل العجَّ

 َن اإِلله َفَجرَبح قد َجرَب الدِّي
اجز  َوْصل ال  : (9)معه. وأَنَّ قَْوَل الرَّ

__________________ 
 .«وصلة»( اللسان : 1)
 «.يف أسالئها .... يقذفن ابألوالدو  برواية : 94( ديوانه ط بريوت ص 2)
 واللسان والتهذيب. 191( ديوانه ط بريوت ص 3)
 والتكملة. 64( ديوانه ص 4)
 والتكملة وعجزه يف القاموس. 512( ديوان جرير ص 5)
 .«مباركة»بد  « منازله»( التكملة وعجزه يف القاموس وفيه 6)
 والتكملة وعجزه يف القاموس. 38( ديوان ذي الرمة ص 7)
 .«زا »بد  « زير»والتكملة وعجزه يف القاموس. ويف التكملة  554( ديوان ذي الرمة ص 8)
 .«قو  اآخر»( يف اللسان : 9)
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كـــــمـــــــا  فـــــوســـــــــــــــــــَ ـــــُ ي ن ســـــــــــــــــــِ ـــــفح َدتح ن يَب فـــــــَ  اي صـــــــــــــــــــــاحـــــِ

َداو      مـــــــــا َرشـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــُ ـــــــــح يـ ـــــــــَ مـــــــــا القـ تـــــــــُ ـــــــــح نـ مـــــــــا كـــــــــُ ثـــــــــُ ـــــــــح  حـــــــــيـ

  
ِوّيِ ، فإذا أَتَى لَِزم فلم يكْن منه بدٌّ  َوْصل إِنَّ ما فيه ا يجوُز أَْن يأْتَي بعَد الرَّ  ، فأَْجَمل القَْوَل وهو ال َغْير ، ولكنَّ األَْخفََش إِنَّما يُريُد أَنَّه ممَّ

 ، وقياُسه أَْن ال يُْجَمع. ُوُصول يَْعتقُد تَْفِصيلَه ، وَجَمعَه ابُن جنّيِ على

ى أَْيضاً : أثور ، بالُمثَلَّثَِة ، وهو إلى الجانِِب الغَْربي ِمن دْجلَةَ ، بَنَاه محمُد بُن َمْروان إذ َوِلَي الجَ  : د ، كَمْجِلٍس  الَمْوِصلُ و ِزيَرةَ في ، ويَُسمَّ

 أَو أَرٌض بيَن الِعراِق والَجزيَرةِ. ِخالفَِة أَِخيِه َعْبِد الَمِلِك.

يَت بذلِ   بيَن الفُراِت ودْجلَةَ. َوَصلتْ  َك ألَنَّهاوَزَعَم ابُن األْنباِري أَنَّها ُسّمِ

ثِْين قَِديماً وَحِديثاً.  وفي التَّْهِذيِب : ُكوَرةٌ َمْعروفَةَ ، وقد نُِسَب إليها جْملَةٌ ِمن الُمحّدِ

الَحِديثَة ، وبَْينها وبيَن القَديَمِة  الَمْوِصل ىِمن الَجزيَرة ؛ قيَل لها الَجزيَرةُ ألَنَّها بيَن دْجلَةَ والفُراِت ، وتَُسمَّ  الَمْوِصل وقاَل ابُن األثيِر :

 فََراِسخ ؛ وقَْوُل الشاِعِر :

ـــــــــــــا و  ـــــــــــــن راُ  ل ـــــــــــــعـــــــــــــِ ا وال ـــــــــــــ  ن َرة اأَلزحِد مـــــــــــــِ  َبصـــــــــــــــــــــــــــح

النِ و      وحصـــــــــــــــــــــــــِ َ
َرُم  املـــــــــــ ُر وا ـــــــــــَ ا املِصـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــ  (1)ومـــــــــــِ

 

  
 هي والَجزيَرةُ. يُريُد :

 تَْلَسُع النَّاَس. ، َسْوداء وَحْمراء دابَّةٌ كالدَّْبرِ  الَمْوصولُ  قاَل أَبو حاتٍِم :و

 ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : (2) َرجلٌ  : اسمُ  َمْوصولُ و

ر َ  اي  وحصــــــــــــــــــــــــــو ُ َأغــــــــــــَ الــــــــــــٌة  مــــــــــــَ  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا مثــــــــــــُ

ؤانُ و      ـــــــــــُ ـــــــــــِف ت رِي ـــــــــــغـــــــــــَ ـــــــــــاِف ال ن ٌر أَبكـــــــــــح قـــــــــــح ـــــــــــَ  (3) ؟بـ
  

 أَراَد : تُؤام فأَْبَدَل.

ٍث ، كُمعَظَّمٍ  بِن إْسمعيل بِن ُسلَْيمن اليَْحصبيُّ ، ُمَوصَّلِ  إْسمعيُل بنُ  أَبو َمْروانو ثٌ  ، وَضبََطه الحافُِظ كُمَحّدِ  َذَكَره ابُن يونُس. ُمَحّدِ

 وَصيلُك : َمْن يَْدُخُل ويَْخُرُج معَك.و

 الذي ال يكاُد يُفاِرقُه. ُمواِصلُه الرُجِل : َوِصيلُ  وفي األساِس :

 بِئٌْر ببِالِد ُهَذْيٍل. تَِعد ،، ك تَِصلُ و

 ، تُْقلَب الواُو َهْمزةً كراَهةَ اْجتِماعِ الَواَوْين. أَواِصل رُجٍل ، وَجْمعُه (4) : اسمُ  واِصلٌ و

فه بعُضهم ، فإنَّ صاِحبَه هو مجاِهُد بُن فَْرقد  َصحابيٌّ ، أَو الصَّواُب واثِلَةُ بُن الَخطابِ  القَُرِشيُّ  بُن َجنابٍ  واِصلَةُ و الذي تقدََّم ِذْكُره ، َصحَّ

 الَمْذكور والَمتْن واِحٌد.

 ّصحابَِة.َحِديثه عنَد أَْوالِده ، َذَكَره ابُن َمْنده في تاِريِخه ولم يَْذُكره في كتاِب ال َصحابيٌّ  الَوْصلِ  أَبوو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 إليه تَلَطََّف حتى انتََهى إليه وبَلَغَه ، قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : تَوصَّل

رُ  َوصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ ُف ا   تـ لـــــــــِ ؤح ـــــــــُ بـــــــــاِن حـــــــــيـــــــــنـــــــــًا وتـ  ابلـــــــــر كـــــــــح

ا      يـــــــــــهـــــــــــا اأَلمـــــــــــاَن رابهبـــــــــــُ غحشـــــــــــــــــــــــــِ واَر ويــــــــــــُ (5)جـــــــــــِ
 

  
 ، كماٍء َدافٍِق. َمْوصولٌ  أَي َواِصلٌ  وَسبَبٌ 

يَت بها تَفاُؤالً بُوُصوِلها إِلى العَُدّوِ ، وهي لغَةُ قَُرْيٍش فإِنَّها ال تُْدغُم هذه الواو  الُموتَِصلَة وكاَن اسُم نَْبِله ، عليه أَْفضل الصَّالة والسَّالم ، ، ُسّمِ

 وُمتَِّفق وُمتَِّعد. ُمتَِّصل ْدغُم فيَقولُ وُموتَِفق وُموتَِعد ، وغيُرهم يُ  ُموتَِصل وأَْشباَهها في التاِء فتقولُ 
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 : َدعا َدْعوى الجاِهليَِّة بأَْن يقوَل : يا آَل فالٍن. اتََّصلَ و َوَصلَ و

 ء يْعجبُه فيقوُل أَنا ابُن فالٍن.وقاَل أبو َعْمرو : االتِّصاُل ُدعاُء الرُجِل َرْهطه ِدْنياً ، واالْعتزاُء عنَد شي

__________________ 
 .«املوصر»اللسان ومعجم البلدان  (1)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة ا وجعلها مضافة فاقتض  الكسر منونة.2)
 ( اللسان.3)
منونة ا ضبطت يف القاموس ابلضم « اسم»ا قرايف ولفظه هـــ  لبعي ا ا ( عل  هامش القاموس : وواصر بن عطاء معتزد ا وواصلة بن أشيم.4)

 وأضافها الشارح.
 واللسان. 73/  1( ديوان اهلذليا 5)
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وه اتََّصلَ  َمنِ »في الَحِدْيث : و  ، أَي َمِن ادََّعى َدْعوى الجاِهِليَِّة فقولوا له اْعَضْض أَْيَر أَبيَك. «فأَِعضُّ

ً و  .اتََّصلَ  في َحِدْيث أُبّيٍ : أَنَّه أََعضَّ إِنسانا

 أَْيضاً : اْنتََسَب وهو ِمن ذِلَك ؛ قاَل األَْعَشى : اتََّصلَ و

تح ِإذا  ــــــــَ ل ٍر  ات صــــــــــــــــــــــَ ــــــــِ ــــــــِن وائ ِر ب كــــــــح ــــــــَ ب ــــــــِ ــــــــتح : ل ــــــــال  ق

ُم و      وُف َرواغــــــــــِ هــــــــــا واألُنــــــــــُ تــــــــــح بـــــــــــَ ٌر ســــــــــــــــــــــــَ كــــــــــح (1)بــــــــــَ
 

  
 .يَِصلُها ِصلَةً  فالٌن َرِحَمه َوَصلَ و

 وَذِريعَةٌ ، وهو مجاٌز. اتِّصالٌ  أَي ُوْصلة وبَْينهما

ْفق بهم  ِصلَةُ  يِر :وقاَل ابُن األَث ِحم الَمأْموُر بها ِكنايَةٌ عن اإِلْحساِن إِلى األْقَربين ِمن ذِوي النََّسِب واألَْصهاِر والعَْطف عليهم والّرِ الرَّ

ِحم ِضدُّ ذِلَك كلِّه. عايَة ألَْحواِلهم وإِْن بَعُُدوا وأَساُؤوا ، وقَْطع الرَّ  والّرِ

 َكثيَرةٌ. وصلٌ  فيه ُموصَّلٌ  ومنه َخيطٌ ،  الَوْصلِ  تَْوِصيالً : أَْكثََر ِمن َوصَّلَ و

يامَ  َواَصلَ و  وِوصاالً إذا لم يْفِطْر أَيَّاماً تِباعاً ؛ وقد نََهى عنه. ُمواَصلَةً  الّصِ

في الصَّالةِ  (2) الُمواَصلَة ْدِري؛ قاَل عبُد هللِا بُن أَْحمَد بِن َحْنبل : ُكنَّا ما نَ  «في الصَّالةِ َخَرَج منها ِصْفراً  َواَصلَ  إِنَّ اْمَرأً »في الَحِدْيث : و

في الصَّالةِ ، فقاَل الشافِِعيُّ : هي في َمَواِضع :  الُمواَصلَة حتى قَِدَم علينا الشافِِعيُّ ، فَمَضى إِليه أَبي فَسأَلَه عن أَْشياء وكان فيَما َسأَله عن :

الِقراَءةَ بالتَّْكبِيِر ، ومنها  يَِصلَ  آمْين معاً أَي يقولُها بعَد أَن يسُكَت اإِلماُم ، ومنها أَنْ  ، فيَقول َمْن َخْلفه (َواَل الّضالِّنيَ )منها أَْن يقوَل اإِلماُم 

بِّر معه حتى ِإذا كبَّر اإِلماُم فال يُكَ  السَّالُم عليكم ورحمةُ هللِا فيِِصلُها بالتَّْسليمِة الثانيَِة ، األُْولى فَْرٌض والثانيةُ ُسنَّة ، فال يُْجمع بينهما ، ومنها

 يَْسبقَه ولو بواٍو.

َب. تََوصَّلَ و  أَي تََوسَّل وتَقَرَّ

 في َمعاِشه. يَتََوصَّل به أَو يَتَِّصل وِهبَةً ، كأَنَّه ما ِصلَةً  : ِضدُّ التَّصاُرِم. وأَْعطاهُ َوْصالً ِمن َذَهٍب أَي التَّواُصلُ و

 إِذا أَْعطاهُ ماالً. َوَصلَهو

سالَةُ  الَوصلُ و  .الوصول ترسلُها إِلى صاِحبِك ، حجاِزيَّةٌ والَجْمعُ : الّرِ

 األَميِر : جائَِزتُه وَعِطيَّتُه. ِصلَةُ و

 هذا أَي ِمثْلُه. َوْصل الثَّوِب والُخّفِ ويقاُل : هذا َوْصل : الَوُصلُ و

ُجلَْين يُْذكران بِِفعاٍل وقد َماَت أََحُدهما : فَعََل كذا وال  أَي ال يَتْبَعُه ، قاَل الغَنَِويُّ : بَوِصيل َحيٌّ بميٍت ، وليَس له يُوَصل ويقاُل للرَّ

ك ســـــــــــــــــــــــاملٍِ  لـــــــــِ هـــــــــح قـــــــــاٍ  َأو كـــــــــمـــــــــَ قـــــــــَ  عـــــــــِ لـــــــــح  كـــــــــمـــــــــَ

ـــــــــك و      ٍت هـــــــــال ـــــــــح ي مـــــــــَ ـــــــــِ َت ل ـــــــــرِ لســـــــــــــــــــــــح ي َوصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــِ (3)ب
 

  
 ويُْرَوى : وليَس لحّيٍ هاِلك.

ل : الَمْوِصلُ و  كَمْجِلٍس : الَمْوُت ، قاَل الُمتَنَّخِ

ٍت  يـــــــــــــح مـــــــــــــَ يـــــــــــــرٍ لـــــــــــــيـــــــــــــَ  لـــــــــــــِ َوصـــــــــــــــــــــــــــِ  وقـــــــــــــد  بـــــــــــــِ

َرُف      َ  فـــــــــــــــيـــــــــــــــه طـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِّ رِ عـــــــــــــــُ وحصـــــــــــــــــــــــــــــِ َ
(4)املـــــــــــــــ

 

  
 به. يَتَِّصلُ و أَي َطَرٌف ِمن الَمْوِت أَي َسيَُموت

 : الَمْفِصُل. الَمْوِصلُ و

 البَعيِر : ما بيَن العَُجز والفَِخِذ ، قاَل أَبو النَّْجم : َمْوِصلُ و
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يـــــــــــــَ  املـــــــــــــاِء دوَن  بـــــــــــــِ َر  يـــــــــــــَ رِ تــــــــــــــَ وحصـــــــــــــــــــــــــــِ َ
 املـــــــــــــ

فــــــــــاِة ا     ٍز كصــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــجــــــــــح ِر مــــــــــنــــــــــه بــــــــــِ حــــــــــَ يــــــــــح (5)جلــــــــــَ
 

  
 والِوْصالِن : العَُجُز والفَِخذُ ، وقيَل : َطبَق الظَّْهر.

 هذا أَي ِمثْلُه. َوِصيلُ  ويقاُل : هذا رُجلٌ 

 ُء.به الشي يُْوَصلُ  : ما الَوِصيلَةُ و

 فأَْعِط َراِحلَتَك َحظَّها. الَوِصيلَة إِذا ُكْنت فيَحِدْيث ابِن َمْسعود :  بأُْخَرى ذات َكأَلٍ ؛ ومنه تَتَِّصلُ  : أَرٌض ذاُت َكأَلٍ  الَوِصيلَةُ و

__________________ 
 واللسان والتهذيب واألساس.« أبكَر بن وائر»وفيه :  179( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( كذا ابألصر واللسان والنهاية.2)
 ( اللسان.3)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 14/  2( ديوان اهلذليا 4)
 لتهذيب أليب النجم فيهما.( اللسان وا5)
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 بَِعيَدةً ، بالضِم : أَي أَرضاً بَِعيدةً. (1) ُوْصلَة ويقاُل : قََطْعنا

 حتى بلْغُت َمْقصدي أَي رْفقَة َحَملوني. ُوْصلةً  وساَق هللاُ إِليَّ 

ادَ  ون الزَّ . ُوْصلةً  ويَُسمُّ َمْخشِريُّ  ، بالضِم ، قالَهُ الزَّ

لَةُ كالَوْصلِ و ِوّيِ. الذي هو الّصِ  الَحْرَف بعَد الرَّ

الٌ  ويقاُل لَكثيِر الِحيَِل والتَّدبيِر هو  قَطَّاٌع. َوصَّ

ه غيُر أَبيِه ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : الَمْوصولُ و  ِمن الدواّبِ : الذي لم يَْنُز على أُّمِ

يـــــــــــــٌر لـــــــــــــيـــــــــــــ   وحصـــــــــــــــــــــــــــو ِ هـــــــــــــذا َفصـــــــــــــــــــــــــــِ َ
 ابملـــــــــــــ

يـــــــــــِر      حـــــــــــِ ٍر طـــــــــــرقـــــــــــه فـــــــــــَ حـــــــــــح فـــــــــــَ نح لـــــــــــِ (2)لـــــــــــكـــــــــــِ
 

  
 واليَأُْصوُل : األَْصُل ؛ قاَل أَبو وجزةَ :

مـــــــــــــــــا  اِدٍّ كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ يح رِم ـــــــــــــــــَ ق ز  َروح هـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ  يـ

َداِوَس أَيحصــــــــــــــــــــــــــوٌ  وأَيحصــــــــــــــــــــــــــوُ       وَدا مــــــــــــَ (3)عــــــــــــُ
 

  
 يُريُد : أَْصٌل وأََصٌل.

 أَي ال تَُداَوى ، وهو مجاٌز. تُوَصلُ  ويقاُل : َضَربَهُ َضْربةً ال

 بْنُت وائِلَةَ : َذَكَرها ابُن بشكوال في الصَّحابَة. َوِصيلَةُ و

 ُدئٍِل وهذا ناِدٌر. زاَد اللّْيُث : مثْلو ، بالفتحِ وكَكتٍِف ، الَوْعلُ  : [وعل]

ء في َكالِمهم فُِعٌل اْسماً إِالَّ ُدئٌِل ، وهو يكوَن ذِلَك ُمطَِّرداً ، ألَنَّه لم يَجىبضِم الواِو وكْسِر العَْيِن ِمن غيِر أَْن  ُوِعلٌ  قاَل اللّْيُث : ولُغَةُ العََربِ 

 شاذٌّ.

ا  ، كَكتٍِف ، قَْوُل األَْعَشى : الَوِعلِ  فما َسِمْعته لغيِر اللَّْيِث ، وشاِهدُ  الُوِعلُ  قاَل األَْزهِريُّ : وأَمَّ

هـــــــــا  لـــــــــعـــــــــَ قـــــــــح رٍة يـــــــــومـــــــــًا لـــــــــيــــــــــَ خـــــــــح  كـــــــــنـــــــــاطـــــــــٍح صـــــــــــــــــــــــَ

ُه فــــــــــلــــــــــم َيضــــــــــــــــــــــــِ      رحنــــــــــَ رُ رحهــــــــــا وَأوحهــــــــــ  قـــــــــــَ (4)الــــــــــَوعــــــــــِ
 

  
حاحِ : األُْرِويُّ ؛ تَْيُس الَجبَلِ  وقاَل ابُن ِسْيَده : وفيه ِمن اللُّغاِت ما يَطَِّرُد في هذا النَّْحو ؛  أَْوعالٌ  ج ؛ وفي العُبَاِب : َذَكُر األَْرَوى ؛ وفي الّصِ

تَْيِن. ُوُعلٌ و ُوعولٌ و  بَضمَّ

او  ، الذي هو َجْمٌع أَو اسُم َجْمعٍ. َوْعلَةٍ  ، أَي بلَْفظِ  ، واألُْنثَى بلَْفِظها َوْعلَةُ  كذِلكَ و ، كَمْسعََدة ، فاسُم َجْمٍع ، َمْوَعلَةٌ  أَمَّ

ال تَقوُم الساَعةُ حتى يَْظهَر الفْحُش والبُْخُل ، ويَخوَن األَِميُن ويُْؤتََمَن الخائُِن ، » الَحِدْيث : ؛ ومنه ُوعولٌ و أَْوعالٌ  : الشَّريُف ، ج الوْعلُ و

ُوُجوهُ الناِس وأَْشرافُهم ، التُُّحوُت  : الُوُعولُ »قاَل : ، وما التُُّحوُت :  الُوُعولُ  يا َرُسول هللِا وما ؛ قالَوا :« ، وتَْظَهر التُُّحوتُ  الُوُعولُ  وتَْهِلك

 .األَْوعالُ  ؛ وفي ِروايٍَة أُْخرى : حتى تَْهِلك« : الذين كانوا تحَت أَْقداِمهم

ُ  : الَوْعلُ و ِة : الَمْلجأ مَّ  ، والغَْين لُغَةٌ فيه ، وبهما ُرِوَي قَْوُل ذي الرُّ

ا  هـــــــــــــَ جـــــــــــــَ نـــــــــــــَ اًل وجنـــــــــــــَح دح َرعـــــــــــــح  حـــــــــــــىت ِإذا مل  ـــــــــــــَِ

ــــــــــُم      ي هــــــــــا هــــــــــِ ــــــــــ  ل ِي حــــــــــىت كــــــــــُ ــــــــــر مــــــــــح َة ال ــــــــــَ اف (5)خمــــــــــَ
 

  
ميُر في لم يَِجْد يعوُد على َعْيٍر تقدََّم ِذْكُره.  أَي َمْلجأَ ، والضَّ

اٍل. : َوْعلٌ و  اسُم َشوَّ

 َشْعبان. اسمٌ  كَكتِفٍ  َوْعلٌ و

ا َوِعلٌ و َشْعباُن ؛ َوْعلٌ  وقيَل :  وِوْعالٌن ، بالكسِر. أَْوعالٌ  ج ل ؛َشوَّ
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َ  ، إِذا الَوْعل ، أَي (6) إِليه اْستَْوَعلَ و  في قلَّتِه. لََجأ

ِة : (7) الِحبالِ  قُلَلِ  : َذَهبَْت في اْستَْوَعلَِت األَْوعالُ و ومَّ  ؛ قاَل ذُو الرُّ

ـــــــــٍة و  اي مـــــــــَ اًل يف عـــــــــَ وحعـــــــــِ ـــــــــَ تـ تح ُمســـــــــــــــــــــــح مـــــــــَ ـــــــــ  ل ـــــــــو كـــــــــَ  ل

هــــــــا      يــــــــلــــــــُ ايــــــــَة قــــــــِ مــــــــَ لــــــــَ  عــــــــَ اُه مــــــــن َأعــــــــح بــــــــ  (8)َتصــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان : وصيلة.1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( اللسان.3)
 .148( ديوانه ط بريوت حىت ص 4)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 585( ديوانه ص 5)
 (إليه)فالن  (واستوعر)قوله : واسوعر إليه أي الوعر إذا جلب يف قلته ا الظاهر أن يقا  يف تفسري كالم املصنف »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

 هـ. إليه فكان فالن ملجب له ا ا (جلب)أي إىل فالن إذا 
 ( يف القاموس : اجلبا .7)
 واللسان والتهذيب والتكملة. 551( الديوان ص 8)
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 يْعنِي َوِعالً ُمْستَْوِعالً في قُلَِّة َعَمايَة ، وهو َجبٌَل.

 ، قاَل القاُلُخ : بُدٌّ  وَوْعٌي أَي َوْعلٌ  ما لََك عنهو

 (1)مل َأِجدح من ُدوِن َشرٍّ َوعحال و 
ِة السابَِق : حتى إِذا لم يَِجْد َوْعالً الخ. مَّ  وبه فسَر الَخِليُل قَْوَل ذي الرُّ

 بالعَداَوةِ ، كما يقاُل : الٌب واِحٌد. مجتمعونَ  وِضلٌَع واِحٌد أَي واِحدٌ  َوْعلٌ  َعلَْيناُهم و

هُ. : ُعْرَوةُ القَميِص  الَوْعلَةُ و يُر : ِزرُّ  ، والّزِ

 ، أَو ُمْشَرفَةٌ على الَجبَِل. الَمْوِضُع الَمنِيُع من الَجبِل ، أَو َصْخَرةٌ ُمْشِرفَةٌ منه : الَوْعلَةُ و

 من القََدِح واإلْبريِق ُعْرَوتُهُ التي يُعَلَُّق بها. ْعلَةُ الوَ و

ي بأََحِد هذه األَْشياء ، واْبنُه الَحاِرُث شاِعٌر أَْيضاً. : شاِعٌر َجْرِميٌّ  َوْعلَةُ و  ، ُسّمِ

 عاُشْوَراء.ِمن أَْعَراِب البَْصَرة ، َرَوْت عنه بْنتُه أُّم يَِزيد في َصْوِم  بُن يَزيَد : َصحابيٌّ  َوْعلَةُ و

 ، كما في التَّهِذيِب ، قاَل األَْخَطُل : أَو َجبَلٌ  ، كما في العُبَاِب ، كغُراٍب : ع ، ُوعالٌ و

ٍر  ائـــــــــــــــــِ ِن الـــــــــــــــــدِّايُر حبـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــَ ا ِ لـــــــــــــــــِ ُوعـــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَ

َواد     ون خــــــــــَ هــــــــــا ســــــــــــــــــــــــنــــــــــُ ري  تح وغــــــــــَ  (2) ؟َدَرســــــــــــــــــــــــَ
  

 وقاَل النابِغَةُ :

َواد  ُن الــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَة الــــــــــــــــدِّمــــــــــــــــَ ال  نح  ــــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــــِ

يبَِّ إىل      رحفــــــــــــــــــــَ ِّ ا ــــــــــــــــــــُ ا ِ مبــــــــــــــــــــُ  (3) ؟ُوعــــــــــــــــــــَ
  

 والُحبَيُّ بالباِء وبالنُّوِن ، َمْوِضٌع.

اِعي : (4) ماءٍ  : اسمُ  كُجَهْينَةَ  ُوَعْيلَةُ و  ؛ قاَل الرَّ

ــــــــــه مــــــــــن  عــــــــــَ  ب ــــــــــح نـ ــــــــــَ تـ َرو ح واســــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــةٍ تـ ل ــــــــــح ي  ُوعــــــــــَ

رُ      تــــــــــقــــــــــيــــــــــٌم وجــــــــــائــــــــــِ وارُِد مــــــــــنــــــــــهــــــــــا ُمســــــــــــــــــــــــح  (5) مــــــــــَ
  

ي بذِلَك الْجتِماعِ  : ع أَْوعالٍ  ذوو  إليه. الُوُعول ، ُسّمِ

 ِمن العََرِب. َوْعالُن : أَبو قَبيلَةٍ و

 ِحْصٌن باليََمِن. أَْيضاً :و

ً  َوْعلو  ، كما في العُبَاِب. وَوْعلتاِن : ِحْصناِن به أَْيضا

ُز به الَوْعلِ  ، بفتحِ العَْيِن : ِحْرزُ  الُمْستَْوَعلُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :و  القُلَِّة ، ج ُمْستَْوَعالٌت. رأَِس  في الذي يَتََحرَّ

 أَْشَرَف. ، وَعالً : ، كَوَعدَ  َوَعلَ و

 َمْعروفَةٌ قُْرَب برقَةَ أَْنقََد باليَماَمة. : َهْضبَةٌ م أَوعالٍ  أُمُّ و

يت : ويقاُل لكّلِ  ّكِ  ، وأَْنَشَد : أَْوعالٍ  : أُمُّ  أَْوعالٌ  َهْضبٍَة فيهاقاَل ابُن الّسِ

مــــــــــــــه و  تــــــــــــــُ ت َأكــــــــــــــح نــــــــــــــح وُح بســـــــــــــــــــــــــــرٍّ كــــــــــــــُ  ال أَبــــــــــــــُ

عحصــــــــــــــــــــــــواًب أبَوحصــــــــــــــــــــــــاد     مــــــــــَي مــــــــــَ  مــــــــــا كــــــــــاَن  ــــــــــَح

  

ة  لـــــــــــَ ـــــــــــه عصـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــاُه عـــــــــــاقـــــــــــِ ـــــــــــوَح ب ب ـــــــــــَ  حـــــــــــىت ت

  
ش أُّم    عــــــــــــا ِ مــــــــــــن ُعصــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــدوِة َوحــــــــــــح (6)َأوح
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اجِ :  وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للعجَّ

عــــــــــــــــــــــا ٍ أُم  و  َراَب   َأوح ــــــــــــــــــــــح ا َأو أَقـ هــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــَ

ا      بــــــــــَ كــــــــــَ نــــــــــح ِا غــــــــــري مــــــــــا إن يـــــــــــَ مــــــــــِ (7)ذات الــــــــــيــــــــــَ
 

  
 ِمثْل تََوقَّْلته. الَجبََل : َعلَْوتُهُ  تََوعَّْلتُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. الَوِعلِ  : بضِم العَْين لُغَةٌ في الُوِعلُ  اغانِيُّ  كَكتٍِف الذي تقدََّم أَْوَرَدها الصَّ

َر قَْوُل النابغَِة. ِوعالٌ و : َمْوِضٌع. أَْوعالٍ  وذاتُ   ، كِكتاٍب : َمْوِضٌع ، لُغَةٌ في الضِم ، وبهما فّسِ

 والُوعليةُ ، بالضِم : ِمْخالٌف باليََمِن. ووعالُن : اسُم ماٍء.

 مصاعد الشرف. توعل وِمن المجاِز :

__________________ 
 ( اللسان وقبله :1)

 إين إذا ما األمر كان معال
 ( اللسان.2)
 واللسان. 96( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وُتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  كسرها.4)
 وانظر ختر ه فيه. 114( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«أم أوعا »( معجم البلدان 6)
 واللسان واألو  يف الصحاح.« كلها»بد  « هبا»وفيه : « أم أوعا »ان ( معجم البلد7)
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جاِل : الَوْغلُ  : [وغل] ُر في األَْشياءِ  ِمن الّرِ ِعيُف النَّْذُل السَّاقُط الُمقَّصِ  ، وأَْنَشَد الجْوهِريُّ : أَْوغالٌ  ، َجْمعُه الضَّ

ِر و  ــــــــــــــــح ب ه يف ا ــــــــــــــــَ رحَدســــــــــــــــــــــــــــــَ ٍب كــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــاجــــــــــــــــِ

الٌم كــــــــــــــــــان غــــــــــــــــــرَي      ا غــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــ  رِ مــــــــــــــــــِ  َوغــــــــــــــــــح

  

 (1)حىت افتد  ِمن ا مباٍ  ِجبحِر 

 ، عن أَبي َحنيفَةَ ، وأَْنَشَد : الشََّجُر الُمْلتَفُّ  : الَوْغلُ و

واِدهـــــــــــا  ا رَأ  َأنح لـــــــــــيـــــــــــ  دوَن ســـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــ 

راٌء وال      رٌ ضـــــــــــــــــــــــــــَ َرجـــــــــــــات  َوغـــــــــــــح (2)مـــــــــــــن ا ـــــــــــــَ
 

  
وانُ  : الَوْغلُ و  يأُْكلُهُ الَحماُم. الذي الزُّ

ً  : الَوْغلُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و  .أَْوغالٌ  ليَس بنََسبِِه ، والَجْمعُ  الُمدَِّعي نََسباً كاِذبا

ُ  : الَوْغلُ و ِة السابَِق : الُمْلَجأ مَّ اء قَْوَل ذي الرُّ  ، وهكذا أَْنَشَد الفرَّ

دح َوغحالً   حىت إذا مل  َِ
 الخ.

 أَي َمْلَجأٌ كَوْعٍل. َوْغلٌ  ويقاُل : ما لي عنه

 ، كَكتٍِف ، وهذه عن ِسْيبََوْيه. كالَوِغلِ  ُء الغذاءِ السَّّيِ  الَوْغلُ و

 .كالَواِغلِ  ِمن غيِر أَْن يُْدَعى إليه ، أَو يُْنِفق معهم ِمثْل ما أَْنفَقُوا ، قالَهُ كراٌع ، ِهم وَشرابِِهمالدَّاِخُل على القَْوِم في َطعامِ  : الَوْغلُ و

 في الشَّراِب كالَواِرِش في الطَّعاِم ، قاَل اْمُرُؤ القيِس : الَواِغلُ  وقاَل يَْعقوب :

ٍب  قــــــــــِ حــــــــــح تــــــــــَ  فــــــــــالــــــــــيــــــــــوَم َأشــــــــــــــــــــــــرب غــــــــــرَي ُمســــــــــــــــــــــــح

ًا مـــــــــــــــــــــــــن ِ  وال      رِ واإمثـــــــــــــــــــــــــح (3)غـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
اِجُز   : (4)وقاَل الرَّ

ىَت  رٌ فـــــــــــــــمـــــــــــــــَ و  واغـــــــــــــــِ يـــــــــــــــ  مح حيـــــــــــــــَُ هـــــــــــــــُ بــــــــــــــــح نــــــــــــــــُ  يــــــــــــــــَ

ي     فح عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه كـــــــــــبحُس الســــــــــــــــــــــــاقـــــــــــِ طـــــــــــَ عـــــــــــح  ُه تــــــــــــُ

  
ً  َوْغلٌ  وذِلَك الشَّرابُ  َوَغالناً وَوْغالً ، َوَغَل يَِغلُ  وقد يت ؛ قاَل َعْمُرو بُن قَِميئةَ : أَْيضا ّكِ  ، عن ابِن الّسِ

َرب ا   ريًا فــــــــــــــال َأشــــــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــــِ  إن َأُ  ِمســــــــــــــــــــــــــــح

رَ      عــــــــــــري  َوغــــــــــــح ينِّ الــــــــــــبــــــــــــَ ُم مــــــــــــِ (5)وال َيســــــــــــــــــــــــــلــــــــــــَ
 

  
 وكذِلَك عن أَبي َعْمرو.

؛ ونَصُّ المْحَكِم : َذَهَب وأَْبعََد ،  بَعَُد وَذَهبَ  ُوغوالً  لَ َوغَ  أَو به ، وقد ُخصَّ ذِلَك بالشََّجِر ، وتََواَرى فيه ُوغوالً : َدَخلَ  يَِغلُ  ءِ في الشَّي َوَغلَ و

اِعي :  وأَْنَشَد للرَّ

ـــــــوَم أَم  ـــــــي ِوي ال ـــــــح ن ـــــــَ مـــــــَ  أَتـ ـــــــح ي ـــــــَ ل رُ قـــــــالـــــــت ســـــــــــــــــــــُ غـــــــِ ـــــــَ  ت

رُ و      جـــــــَ يـــــــَك بــــعــــَ  ا ـــــــاجـــــــِة الــــعــــَ َنســــــــــــــــــِّ  (6) ؟قـــــــد يـــــُ
  

 فيها. َذَهَب وبالََغ وأَْبعَدَ  في الِعلِم إذا أَْوَغلَ  ونحِوها ، وكذِلَك : في البالدِ  أَْوَغلَ و

؛ يُريُد :  فيه بِرْفٍق وال تبغض إلى نْفِسك عباَدةَ هللِا ، فإنَّ المنبَت ال أَرضاً قََطَع وال ْظْهراً أَْبقَى فأَْوِغلْ  إنَّ هذا الدَّْين َمتِينٌ »في الَحِدْيث : و

ْفق ال على سبيِل التَّهافُِت والُخْرق ، وال تْحِمل على نْفِسك وتُكلِّفها ما ال تُِطْيقه فتَعِجَز وتَتُْرك  ِسْر فيه بِرْفٍق واْبلغِ الغايَةَ القُْصوى منه بالّرِ

ْين والعََمل ، وقاَل األَْعَشى :  الّدِ
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ب وخــــــــــــداً  وكــــــــــــِ كــــــــــــَ
ُ

َز املــــــــــــ طــــــــــــضح اأَلمــــــــــــعــــــــــــَ  تــــــــــــقــــــــــــَ

رِيـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِة      واٍح ســـــــــــــــــــــــــــــــَ (7)اإِليـــــــــــــــــغـــــــــــــــــا ِ بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــَ
 

  
 إذا َساَر فأَْبعََد. كتََوغَّلَ  فيه ، وهو السَّيُر السَّريُع واإِلْمعان

 .ُموِغلٌ  ُمْستَْعِجالً و واغل ءٍ في شي ُكلُّ َداِخلٍ و

 بمْعنى واِحٍد. أَْوَغلَ و وقاَل أَبو َزْيٍد : َغل في البِالدِ 

ا تََوغَّلوا : أَْمعَنُوا في َسْيِرهم َداِخِلْين بيَن َظْهراني الِجباِل أو في أَْرِض العَُدّوِ ؛ وكذِلكَ  أَْوَغْلواو فإنَّه الدُّخوُل في  الُوُغول وتَغَْلغَلُوا ، وأَمَّ

 ِء وإن لم يُْبعَد فيه.الشي

ُل : الحاَجةُ  أَْوَغلَتْهُ  قدو  قاَل الُمتَنَّخِ

__________________ 
 ( الصحاح واللسان.1)
 ( اللسان.2)
 والصحاح. 127/  6واملقايي  واللسان « فاليوم ُأسق »برواية :  149( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ا أصح ا فالشعر اآيت لي  رجزاً.« قا  الشاعر»( كذا ا ويف اللسان : 4)
 ( اللسان والتهذيب والصحاح.5)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 197( ديوانه ط بريوت ص 6)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 165( ديوانه ط بريوت ص 7)
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ي ُح الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــر حـــــــــــىت  ـــــــــــَِ نـــــــــــح هء وجـــــــــــُ لـــــــــــُ وغـــــــــــِ  يـــــــــــُ

رحكــــــــوُز و      اح مــــــــَ لــــــــَ ــــــــّرِجــــــــح ِح ال وحُ  يف َوضــــــــــــــــــــــَ (1)الشــــــــــــــــــــــ 
 

  
ُجُل : اْستَْوَغلَ و أَي فَْليْغِسل ُمعاِطَف  «فَْليَْستَوِغل من لم يَْغتِسل يوَم الجمعَة»َحِدْيث ِعْكرمة :  وبَواِطَن أَْعضائِِه ؛ ومنه َغَسَل َمغابِنَهُ  الرَّ

 الدُّخول. الُوغولِ  َجَسده وهو اْستِْفعاٌل ِمن

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كَكتٍِف : َدِعيُّ النََّسب. الَوِغلُ 

 على النَّسِب ، قاَل الجْعِديُّ : واِغلٌ  وُشْربٌ 

رحٍب  نــــــــــــــــا غــــــــــــــــري شــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح رِب رٍ فشــــــــــــــــــــــــــــــَ  واغــــــــــــــــِ

رح و      اًل بـــــــــــــعـــــــــــــد هنـــــــــــــََ لـــــــــــــَ نـــــــــــــا عـــــــــــــَ لـــــــــــــح لـــــــــــــَ (2)عـــــــــــــَ
 

  
 أَي بُدٌّ ؛ والعَْيُن أَْعرُف وقد تقدََّم. َوْغل وما لََك عن ذِلكَ 

 وَزَعَم يَْعقوب أَنَّه ِمن باِب اإلْبداِل.

. الَوْفلُ  : [وفل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ُء القَليُل.الشَّي وفي اللِّساِن والعُبَاِب : هو

 : قََشْرتُهُ. َوفَْلتُهُ أَفِلُهُ و

اُء :و  ٍء وكأَنَّه ِمن األْضداِد.، وهذا عن غيِره ، وَكِذلََك كلُّ شي  أَو وافِرٌ باِلغٌ  أَي وافِلٌ  قََصبٌ  قاَل الفرَّ

اُء : قََشْرتُهُ. : َوفَّْرتُهُ  َوفَّْلتُه تَوفِيالً و  ؛ وقاَل الفرَّ

ى الَمْروَ  التَّْوفِيلُ و . : نَْبٌت يَُسمَّ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 للصاِعِد في ُحزونَِة الِجباِل. ُمتََوقِّلٌ و َواقِلٌ  ، فهو كتََوقَّلَ  فيه ، َصعَّدَ   :ُوقوالً و َوْقالً  (3) يَِقلُ  في الَجبَلِ  َوقَلَ   :[وقل]

 اإِلْسراُع في الصُّعوِد. : التََّوقُّلُ  ؛« فيُتََوقَّل ليَس بلبِدٍ »وفي َحِدْيث أُّمٍ َزْرعٍ : 

 .«بنا الِقالص فتََوقَّلَتْ »في َحِدْيث َظْبيان : و

 ؛ قاَل األَْعَشى : ِرجالً وأَثْبََت أُْخَرى (3) َرفَعَ   :ِقُل َوْقالً َوقََل يَ و

ٌر و  قــــــــــــــــــــــــــح رُ هــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــــــــــِ َي  يــــــــــــــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

داِء والـــــــــــــــــــــــــــر أحِ       (4)مـــــــــــــــــــــــــــَض الـــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 بيَن ُحزونَِة الِجباِل ، وكذِلَك الَوِعُل ، قاَل ابُن أَْحمر : ، كَكِتٍف ونَُدَس وَجبٍَل : صاِعدٌ  َوقِلٌ  فََرسٌ و

 مـــــــــا أَم غـــــــــفـــــــــر عـــــــــلـــــــــ  دعـــــــــجـــــــــاء ذي عـــــــــلـــــــــٍ  

 الـــــــوقـــــــريـــــــنـــــــفـــــــي الـــــــقـــــــرامـــــــيـــــــد عـــــــنـــــــهـــــــا األعصـــــــــــــــــــــم     

  
 .أَْوقالٌ  ، والَجْمعُ  ثََمُره : الَوْقلُ و الدَّْوُم : َشَجُره ، أَو ، َوْقلَةٌ  عن أَبي َعْمرو ، وواِحَدتُه : َشَجُر الُمْقلِ  الَوْقلُ و

تِه قَْول الجْعِدّي : الَوْقلُ  قاَل األَْزَهِريُّ : وَسِمْعت غير واِحِد ِمن بنِي ِكالٍب يقوُل :  ثََمرةُ الُمْقل ؛ ودلَّ على صحَّ

ًة و  َديـــــــــــــــــــ  ث  غـــــــــــــــــــُ ُم حتـــــــــــــــــــَُ ريَهـــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــَبن  عـــــــــــــــــــِ

ِض      ــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــي وُء ب ــــــــــــــــــُ ن ــــــــــــــــــَ ٌم يـ قــــــــــــــــــا ِ َدوح (5)اأَلوح
 

  
ا َرْطبُهُ  ثَماُره أَْوقالُهو فالدَّْوُم : َشَجُره ، بَْيِرّي ، فَبَْهشٌ  ما لم يُْدِرك أَو يابُسه. وأَمَّ بَْير بن بكَّاٍر الزُّ  ج ، نَقَلَه أَبو َحنيفَةَ عن أَبي عبِد هللِا الزُّ

 ، قاَل أَبو قيِس بُن األَْسلَِت : أَْوقالٌ 
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تح  قــــــــَ طــــــــَ رحَب مــــــــنــــــــهــــــــا غــــــــرُي َأن نــــــــَ ض الشــــــــــــــــــــــ  نــــــــَ  مل ميــــــــَح

امــــــــــــــــٌة يف      وٍن ذاِت محــــــــــــــــَ قــــــــــــــــا ِ ُغصــــــــــــــــــــــــــــــُ (6)َأوح
 

  
ى باسِم الثََّمَرةِ. ل على أَنَّ الشََّجَرةَ قد تَُسمَّ  قاَل أَبو َحنيفَةَ : والصَّحيُح هو األَوَّ

 ، كَصْخَرةٍ وُصُخوٍر. ُوقُولٌ  بهاٍء : نَواتُهُ ، ج ، الَوْقلَةُ و

كةً : الِحجاَرةُ  الَوقَلُ و  ، عن اللّْيِث. ، محرَّ

الذي هو  التََّوقُّلِ  ، وكلُّه ِمن الَكَرُب الذي لم يُْستَْقَص فَبَِقيَْت أُصولُه باِرَزةً في الِجْذعِ فأَْمَكَن الُمْرتَِقي أَنَّ يَْرتَِقَي فيها الَوقَلُ  َحنيفَةَ :قاَل أَبو و

 الصُّعوُد.

 أَي بيَن حزونه. في الَجبَلِ  والدُّخولِ  الصُّعودِ  أَي التََّوقُّلِ  َحَسنُ  أَي تَْوقَلَةٌ  فََرسٌ  قاَل غيُره :و

 ، كما في العُبَاِب. صغيُرهُ ِجّداً  الرأِْس أَي َوْقلَةُ  رُجلٌ  يقاُل :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 واللسان.« وجّن اللير»وفيه  16/  2( ديوانه اهلذليا 1)
 ( اللسان.2)
 هـ. ض رجاًل وأثبت أخر  ا املصدر منه هبذا املعىن الوقر فقرت ا كما يف اللسان ا ا( عل  هامش القاموس : وقوله : ورف3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.5)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب ابختالف ألفا ه.6)



14955 

 

 ِمن ُغْفٍر ، وهو َولَُد األَْرِويَّة. أَْوقَلُ  في الَمثَِل :

 ِعَد الشََّرِف.َمصا تََوقَّلَ  وِمن المجاِز :

 اْستَْسلََم إليه. : اتََّكَل اتِّكاالً و ، أَْوَكَل إيكاالً و ، تََوكُّالً  على هللاِ  تََوكَّلَ و ، كَوَعَد يَِعُد ، يَِكلُ  باهللِ  َوَكلَ  : [وكل]

 على أَِخيَك العََمل أَي خلَّْيته كلّه عليه. أَْوَكْلت يقاُل : قد

َمْت في تاِء االْفتِعاِل ، ثم بُنِيَت عليه في أَْمِره : اْعتََمَده ، وأَْصلُه اْوتََكَل ، قُِلبَت الواُو ياًء الْنِكساِر ما قَْبلها ثم أُْبِدلَت منها التاُء فأُْدغِ  اتََّكلَ و

 ، وإن لم تكْن فيها تِْلك الِعلَّة ، توهُّماً أَنَّ التاَء أَْصليّة ألنَّ هذا اإِلْدغاَم ال يجوُز إْظهاره في حاٍل. (1)ِل على هذا اإِلْدغام أَْسماٌء ِمن الِمثا

 إليه. : َسلََّمهُ  ُوُكوالً و َوْكالً  إليه األَْمرَ  َوَكلَ و

ي لراج تََرَكهُ  : ُوُكوالً و َوْكالً  إلى َرأْيه َوَكلَهو  ٍز :، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

مح  نــــــــــــــــــَ ي غــــــــــــــــــَ ين راعــــــــــــــــــِ ت أَنــــــــــــــــــ  ا رأَيــــــــــــــــــح  ملــــــــــــــــــ 

ا و      رٌ ِإلــــــــــــــ  َدمح  وكــــــــــــــح  عــــــــــــــلــــــــــــــ  بــــــــــــــعــــــــــــــِ  اخلــــــــــــــَ

  

ُر أََزمح  ٌز وتـَعحِذيٌر إذا اأَلمح  (2)َعجح

كةً ، َوَكلٌ  رُجلٌ و  كثيُر االتِّكاِل على غيره. يقاُل : عاِجزٌ  ، بالضِم غيُر َمْهموٍز ، أَي ُمواِكلٌ و فيهما ، كُهَمَزةٍ  على البََدلِ  تَُكلَةٌ و ُوَكلَةٌ و ، محرَّ

 عليه. يَتَِّكلُ و أَْمَره إلى غيِره يَِكلُ  أَي عاِجزٌ  ُوَكلَةٌ تَُكلَةٌ 

 : أَي ال تجُده َخِفيفاً ، وقيَل : فيه بُطٌء وباَلَدةٌ ، وقاَل قيُس بُن عاِصٍم الِمْنقَِريُّ  ُمواِكلٌ  ويقاُل : رُجلٌ 

رح  مـــــــــــَ هح عـــــــــــَ بـــــــــــِ َك َأو َأشـــــــــــــــــــــــــح هح َأاب أُمـــــــــــِّ بـــــــــــِ  َأشـــــــــــــــــــــــــح

وحٍف و      لــــــــــــــــ  هــــــــــــــــِ ن  كــــــــــــــــَ كــــــــــــــــونــــــــــــــــَ رح ال تــــــــــــــــَ (3)وَكــــــــــــــــَ
 

  
 الدَّابَّةُ ِوكاالً : أَساَءِت السَّْيَر. واَكلَتِ و

ْرِب. يَتَِّكلُ  ِمن الَخْيِل الذي الُمواِكلُ  وقاَل أَبو َعْمرو : في السَّْيِر ؛ قاَل  فَتََرتْ  الدَّابَّةُ : َوَكلَتِ و على صاِحبِه في العَْدِو ويَْحتاُج إلى الضَّ

 القطامّي :

تح  لــــــــــَ اَود  وَكــــــــــَ نــــــــــَ اَء تـــــــــــَ ت هلــــــــــا الــــــــــبــــــــــخــــــــــ   فــــــــــقــــــــــلــــــــــح

داان     يب  ـــــــــــــــــــــَح نـــــــــــــــــــــ  جي و ـــــــــــــــــــــََ  يبَ حـــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــَ

  
 بعُضهم على بعٍض. اتََّكلَ  وِوكاالً : تََواَكلُوا ُمواَكلَةً و

 ؛ وهو ِمن االتَِّكاِل في األُموِر وأَنْ  الُمواَكلَةِ  الَحِدْيث : أَنَّه نََهى عن بعُضهم على بعٍض ؛ ومنه َوَكلَنِي أَي فتَواَكلُوا ويقاُل : اْستَعَْنت القَْومَ 

 تَّقاُطع إذ لم يُِعْنه فيَما يَنُوبُه.كلُّ واِحٍد منهما على اآلَخِر ، نُهي عنه لَما فيه ِمن التَّنَافُر وال يَتَِّكلَ 

ي به ألنَّ  : م الَوِكيلُ و له َمْعروٌف وهو الذي يقوُم بأَْمِر اإلْنساِن ، ُسّمِ إليه األَْمُر ؛ فعلى هذا هو  َمْوكولٌ  إليه الِقياَم بأَْمِره فهو َوَكلَ  قد ُمَوّكِ

 كذِلَك. ْنثَىللَجْمعِ واألُ  الَوِكيلُ  وقد يكونُ  فَِعيٌل بمْعنَى َمْفعول.

َضه إليه تَْوكيالً  في األَْمرِ  وكَّلَهُ  قدو  ويُْكَسُر. ، بالفتحِ  الَوكالَةُ  واالسمُ  به ؛ فتََوكَّلَ  : فَوَّ

 أَو ِحْصٌن. ؛ قاَل الجْوهِريُّ : وهو شاذٌّ ِمثْل َمْوَحٍد ؛ ، كَمْقعٍَد : َجبَلٌ  َمْوَكلٌ و

 ُك تَنِزلُه.وقاَل ثَْعلَب : هو اسُم بَْيٍت كانَت الُملو

 : َمْوِضٌع باليََمِن َذَكَره لَبيٌد فقاَل يَِصُف اللَّيالي : َمْوَكلٍ  وُغرفَةُ 

ُه و  نــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ فــــــــــــــَ َة الــــــــــــــذي أَلــــــــــــــح َرهــــــــــــــَ ــــــــــــــح َ أَبـ لــــــــــــــَ ح  غــــــــــــــَ

رحفــــــــــِة      َد فــــــــــو  غــــــــــُ لــــــــــِّ رقــــــــــد كــــــــــان خــــــــــُ وحكــــــــــَ (4)مــــــــــَ
 

  
ي لألَْسود :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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ـــــــــــت و  زل َن عـــــــــــادًا وأَنـــــــــــح كـــــــــــح لـــــــــــَ ه َأهـــــــــــح  َأســـــــــــــــــــــــــبـــــــــــابـــــــــــُ

ِة      رحفـــــــــــَ ـــــــــــزًا تـــــــــــغـــــــــــىن  فـــــــــــو  غـــــــــــُ زِي رِ عـــــــــــَ وحكـــــــــــَ  (5) مـــــــــــَ
  

 ، وفيه يقوُل : َربِيعَةَ بِن َغزالَةَ السَّكونّيِ  (6) فََرِس  : اسمُ  َمْوَكلٌ و

ــــــــــــــــهــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــلــــــــــــــــي  رأَي  إين  مبــــــــــــــــوحكــــــــــــــــَ

ـــــــــــو ُ      ـــــــــــمـــــــــــض مـــــــــــا أَق ت ـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــُر ا ـــــــــــّ  ف ـــــــــــائ  ق

  
__________________ 

 األلاء : التكلة والتكالن ا والتخمة والتهمة والتجاه والرتاث والتقو  ا أفاده يف اللسان. ( من هذه1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح والتكملة ا وتقدم يف مادة عمر ا انظر تعليقنا هنا .3)
 والتهذيب.« موكر»واللسان والصحاح ومعجم البلدان  128( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان.5)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا والكسر  اهر.6)
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 حــــــــــــش لــــــــــــبــــــــــــدي بــــــــــــه إلــــــــــــيــــــــــــك ومــــــــــــن يــــــــــــح 

 مـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــومـــــــــــــــــًا فـــــــــــــــــإنـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــو ُ     

  
ا ، هذا في ُعْرِف اللّغِة ؛ وعْنَد أَْهِل الَحقيقَِة : هو الثِّقَةُ بمَ  : إْظهاُر العَْجِز واالْعتماُد على الغيرِ  (1) التََّوكُّلِ  َحقيقَةُ و ا عْنَد هللِا تعالَى واليأُْس ممَّ

لُ  في أَْيِدي الناِس. ويقاُل : ،  واالسُم التُّْكالنُ  على غيِره. يَتَوكَّلُ  على هللِا الذي يَْعلم أَنَّ هللاَ كافٌِل ِرْزقَه وأَْمَره فيَْركُن إليه َوْحده وال الُمتََوّكِ

 .بالضِم ، وقد تقدََّم أَنَّ تاَءهُ ُمْنقلبَةُ عن واو

لُ و لُ و ؛ (2)، وفي العُبَاِب : البجليُّ  الِعْجِليُّ  الُمتََوّكِ لُ و اللَّْيثيُّ ؛ بُن عبِد هللِا ابِن نَْهَشلٍ  الُمتََوّكِ  ُشعََراُء. ذو األَْهداِم الِكاَلبّي : بُن عياٍض  الُمتََوّكِ

لْ و ،  247، وهو عاِشُرُهم تُوفي َسنَة  ِمن الُخلَفاءِ  ُمْعتَِصم بن َهاُرون العَبَّاسيّ ال محمدٍ  أَبي إْسحاقَ  َجْعفَُر بنُ  على هللِا أَبو الفَْضلِ  الُمتََوّكِ

َمِد وإبراهيُم ومحمُد وأَْحمُد وطلحةُ ؛ وِمن ولِد أَْحمَد : أَْحمُد بُن الَحَسِن بِن الفَْضِل بِن أْحم د كاَن شاِعراً َسَكَن ِمْصَر وأَْوالُده : عبُد الصَّ

 .469وتُوفي َسنَة 

لِ  أَبوو ثٌ النَّاجي : مُ  عليُّ بُن َداود الُمتََوّكِ  بل تابِِعيٌّ َرَوى عن أَبي سعيٍد الخْدِرّي ، وعنه أَيوُب بُن حبيٍب الّزهرّي. َحّدِ

 قَْوُل أُميَّةَ بِن أَبي الصَّْلت :و ولم يُِعْينوه فيَما نَابَه ؛ النَّاُس : تََرُكوه تَواَكلَهُ و

ه  لـــــــــــــــَ وح َض واملـــــــــــــــالئـــــــــــــــَك حـــــــــــــــَ رحقـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــكـــــــــــــــَبن  بـــــــــــــــِ

رٌ      دح ةُ  ســــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــَ واكــــــــــــِ مِ  تــــــــــــَ وائــــــــــــِ َرُد  الــــــــــــقــــــــــــَ (3)َأجــــــــــــح
 

  
ياَح ، وتَواَكلته تََرْكته ،  ال قوائَِم له أَي . وقيَل : أَراَد بالقوائِم الّرِ اغانيُّ وقد َمرَّ البَْحُث في ؛ ويُْرَوى : َسِدٌر ، ككتٍِف ، وهو البَْحُر وَردَّه الصَّ

 .«س د ر»

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إليه. الَمْوكول تعالَى : هو المقيُم الَكِفيُل بأَْرَزاِق الِعباِد ، وَحِقيقَتُه أَنَّه يستقلُّ بأَْمرِ في أَْسماء هللِا  اْلَوِكيلُ 

اُج : هو الذي جَّ  بالِقياِم بجميعِ ما َخلَق. تََوكَّلَ  وقاَل الزَّ

 أَْيضاً بمْعنَى الَكِفْيل والَكافِي. الَوِكيلُ و

 وقاَل ابُن األَْنباِري : هو الحافُِظ.

اُء : هو الربُّ وبه فسَر اآليَة : ال وق  وأَْنَشَد أَبو الَهْيثم : (4) (تَ تَِّخُذوا ِمْن ُدوين وَِكيالً )اَل الفرَّ

مــــــــــًا جــــــــــاراًِي هلــــــــــا  ظــــــــــلــــــــــِ وحاًل مــــــــــُ َوتح فــــــــــيــــــــــه حــــــــــَ  ثـــــــــــَ

ر       ا وســـــــــــــــــــــــُ قـــــــــن ـــــــــه حـــــــــَ ر تح ب هـــــــــافســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــُ ـــــــــل ي ـــــــــِ (5)وَك
 

  
 ، أَي تََكفََّل وَضِمَن. «له بالجنَّةِ  تََوكَّْلت ما بيَن لَْحيَْيه وِرْجلَْيه تََوكَّلَ  َمنْ »الَحِدْيث :  باألَْمِر إذا َضِمَن الِقياَم به ؛ ومنه تََوكَّلَ و

 فالٌن فالناً إذا اْستَْكفاه أَْمَره ثِقةً بِكفايَتِه أَو َعْجزاً عن الِقياِم بأَْمِر نْفِسه. َوكَّلَ و

 ، كَكِتٍف : البَِليُد والَجبَاُن والعاِجُز ، نَقَلَه ابُن التْلمسانّي عن َشِمٍر ، والَخفاِجّي أَْيضاً ، وهو في اللّساِن. لُ الَوكِ و

ْعُف. الَوَكالُ و  ، كَسحاٍب وِكتاٍب : البُطُء والباَلَدةُ والضَّ

 كلُّ واِحٍد منهما على صاِحبِه فيه. اتََّكلَ  الَكالَم : تََواَكالو

 إلى غيِره. يَِكلُهو اإلْنساُن : َوقََع في أَْمٍر ال يَْنهُض فيه اتََّكلَ و

ْرِب. يَتَِّكلُ  : َواِكلٌ  وفََرسٌ   على صاِحبِه في العَْدِو ويَْحتاُج إلى الضَّ

 ُء.: الَجِري الَوِكيلُ و

 ، وال تُعاُد الواُو ألنَّ هذه ُحروف أُْلِزَمت البََدل فبَِقيَت في التَّْصغيِر والَجْمعِ. تَُكْيلَةٌ  ، بالضِم : اسٌم كالتُّْكالن ويَُصغَُّر فيُقاُل : التُّْكلَةُ و
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 إلى رأْيك ، وقَْوُل الذُّبيانّيِ : َمْوكولٌ  ويقاُل : هذا األَْمرُ 

__________________ 
 لضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الكسر.( ضبطت يف القاموس اب1)
 ( ويف التكملة : العجلي ا كاألصر.2)
ــ  برواية : تواكله القوائُم ا وقوله : برفض كزبرج وقنفذ السماء السابعة ا« سدر»( اللسان 3) قاموس. وجزء من عجز البيت من شواهد القاموس. هـ

وه  رواية  هـ. ذا يف النسخ ويف بعضها : تواَكَله القوائُم ا وميير إليها تفسري الشارح فلينظر ا اوعل  هامش القاموس : قوله : تواكلة القوائم ا هك
 اللسان.

 .(َأاّل تَ تَِّخُذوا)ويف اآية :  2( االسراء اآية 4)
 ( اللسان.5)
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يـــــــــــــين لـــــــــــــِ ِب  كـــــــــــــِ مـــــــــــــَة انصــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــح مٍّ اي أمـــــــــــــَ  هلـــــــــــــَ

طـــــــــيو      يـــــــــِه بـــــــــَ ِب لـــــــــيـــــــــٍر أَقـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ واكـــــــــِ (1)ء الـــــــــكـــــــــَ
 

  
 َدِعيني.أي 

 .ُمتَواِكلٌ  وتقوُل : فالٌن نَْوُءه ُمتخاِذٌل ونَْهُضه

 ، وهو مجاٌز. (2)وِكْلني إلى كذا : َدْعني أَقوَم به 

لُ و ثان. الُمتََوّكِ  بُن عدّيٍ ، وابُن الفَْضِل : ُمَحّدِ

لِ  وأَْحَمُد بُن أََسِد بنِ  ل بِن حْمَران الُمتََوّكِ شاطّي واألَميُر. البلخّي أَبو الَحَسنِ  الُمتََوّكِ  َذَكَره الرَّ

ه بكذا. وكَّلَ  ويقاُل :  َهمَّ

 بَرْعي النُّجوِم وهو مجاٌز. ُمَوكَّلٌ  وهو

اُج : الدُّعاُء بالَوْيلِ  أَيضاً :و : البَْلبالُ  الَوْلوالُ  : [ولل]  ، قاَل العجَّ

رَتِشح  الٍب هتــــــــــــــــــــَح واَت كــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــــَبن  َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــح

تح      َوا ٍ هــــــــــــاجــــــــــــَ رَ  بــــــــــــَولــــــــــــح تح يف حــــــــــــَ (3)شح وجلــــــــــــَ 
 

  
ي : قاَل ابُن جنِّي : وْلَولْت مأْخوذٌ ِمن َوْيٌل له على حّدِ َعبَْقِسّيٍ.  قاَل ابُن بَّرِ

ي به ِلَكثَْرةِ دعائِِه بالَوْيِل ؛ وفي اللّساِن : هو الَوْلوُل. الهاُم الذََّكرُ  : الَوْلوالُ و  ؛ وقيَل : َذَكُر البُوِم ، ُسّمِ

تَتْ  َوْلَولَتِ و  ، وهو مجاٌز. القَْوُس : َصوَّ

فجاَءْت أُمُّ َجميٍل في يِدها » في َحِدْيث أَْسماء :و سُم.: اال الَوْلوالُ و : الهدر ، الَوْلَولَةُ و وَدَعْت بالَوْيلِ  المرأَةُ َولَولَةً وَوْلواالً : اْعَولَتْ  َوْلَولَتِ و

 .«َوْلَولَةٌ  فِْهٌر ولها

 .«تُناِدي يا َحَسنان يا ُحَسْينان تََوْلُولَها فََسِمع»في َحِديث فاِطَمةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنها و

 كايَةُ صوِت النَّائَِحِة.: صوٌت ُمتَتَابع بالَوْيِل واالْستِغاثِة ، وقيَل : هي حِ  الَوْلَولَةَ 

ْحمن وهو القائُِل فيه يوَم  : َسْيُف َعتَّاِب بِن أَسيدٍ  َوْلَولٌ و ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، كما في التَّْهِذيِب والعُبَاِب ، وقيَل : َسْيُف ابنِه َعْبد الرَّ

 الَجَمِل :

فـــــــــــــي  ـــــــــــــح ي اب وســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــ  ت ـــــــــــــن عـــــــــــــَ َو ُ َأان اب ـــــــــــــح  َول

ر و      مـــــــــــــــَ وحُت دون اجلـــــــــــــــَ َ
ِر املـــــــــــــــ لـــــــــــــــ  جـــــــــــــــَ

ُ
(4)املـــــــــــــــ

 

  
جالُ  ي بذِلَك ألَنَّه كاَن يقتُل به الّرِ  نساُؤُهم عليهم. فتُوْلِولُ  قيَل : ُسّمِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، وهو مجاٌز. ُمَوْلولٌ  ُعودٌ 

 : فقُْمنِا (5)في َحِدْيث لَْيلة التَّْعِريس و ، ُمْستَْوِهلو ، كَكتٍِف ، َوِهلٌ  فهو كاْستَْوَهل وَجبُنَ  َضعَُف وفَِزعَ   :يَْوَهُل َوَهالً  ، ، كفَِرحَ  َوِهلَ   :[وهل]

 ، أَي فَِزِعْيَن ، وقاَل القطامّي يَِصُف إبِالً : َوِهِلينَ 

نــــــــــا و  يــــــــــلــــــــــِ ن  عــــــــــنــــــــــَد َرحــــــــــِ تــــــــــهــــــــــِ يحضــــــــــــــــــــــــَ َر  جلــــــــــَ ــــــــــَ  تـ

الً      لـــــــــــــــَ    َوهـــــــــــــــَ ة َأوح نـــــــــــــــ  (6)كـــــــــــــــَبن  هبـــــــــــــــن  جـــــــــــــــِ
 

  
 ِء.في الشي َوِهلَ  ، وكذِلَك : َغِلَط فيه ونَِسيَهُ  َوَهالً : يَْوَهل عنه َوَهلَ و

 أَنٌَس أَي َغِلَط. َوِهلَ  ِء وعنه إذا نَِسْيته وَغِلْطت فيه ؛ ومنه قَْوُل ابِن ُعَمَر :إلى الشي َوَهْلت وفي التَّْهِذيِب :

َعهُ  َوهَّلَهُ و فَهُ. تَْوِهيالً : فَزَّ  وَخوَّ
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 َذَهَب َوْهُمهُ إليه. بالفتحِ : َوْهالً  ، كَوَعَد يَِعُد ، َوَهَل يَِهلُ و ، بفتِحهما ، ْوَهلُ يَ  ءِ إلى الشَّي َوَهلَ و

قوُل عائَِشةَ :  ِء فتَِهل إليه وأَْنَت تُريُد غيَره ؛ ومنهَء بالشيَوْهالً ، وهو أَْن تُْخِطى أَِهلُ  ءِ إلى الشي وَهْلت وقاَل أَبو سِعيٍد عن أَبي َزْيٍد :

 أَي َذَهَب َوْهُمه إلى ذِلَك ؛ ويجوُز أَْن يكوَن بمْعنَى َسَها وَغِلَط. «ابُن ُعَمرَ  لَ َوهَ »

 ؛ قاَل أَبو ُدَواد : : الفَِزعُ  (7) الُمْستَْوِهلُ و ، كَكتٍِف ، الَوِهلُ و

__________________ 
 واللسان والصحاح. 9( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( األساس : دعين أقم به.2)
 واللسان والتكملة والصحاح ا قا  الصاغاين : هكذا وقض الرجز إىل العجاج ا ولي  له ا وال لر بة. 80ديوانه ص ( 3)
 ( اللسان وضبطت القافية فيه ابلسكون ا والضبرت عن التكملة ابلرفض يف ولو  وجر اجمللر ا ويف املشطور الثاين إقواء عل  هذا الضبرت.4)
 ء الصالة والنوم فيها.( يف اللسان : ويف حديث قضا5)
 ( اللسان والصحاح.6)
 مصححه. هـ.  ا مكرران مض ما سب  كما هو  اهر ا ا»( عل  هامش القاموس : 7)
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ِم  نــــــــــــــَ ييف ابَت عــــــــــــــن غــــــــــــــَ ئــــــــــــــِ رحفــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ه يـ ــــــــــــــ   كــــــــــــــبَن

رٌ      وحهــــــــِ ــــــــَ تـ ُ ُب  ُمســــــــــــــــــــــح ذح واِد الــــــــلــــــــيــــــــر مــــــــَ (1)يف ســــــــــــــــــــــَ
 

  
لَ و ُك ، ، بالفتحِ  َوْهلَةٍ  لَِقيتُه أَوَّ لَ و ويَُحرَّ َل شي ، كلُّ ذِلكَ  واِهلَةٍ  أَوَّ ل ما تََراهُ. ءٍ أَوَّ اُء. وقيَل : هو أَوَّ  ، قالَهُ الفرَّ

َضهُ ألَْن يَْغلَطَ  تََوهَّلَهُ و  .«؟كيَف أَنََت إذا أَتاَك َملَكان فتََوهَّالَك في قَْبِرك»الَحِدْيث :  ، ومنه : َعرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إليه : إذا فَِزَع إليه. َوِهلَ 

 : الَوْهُم. الَوَهلُ و

ةُ ِمن الفََزعِ. الَوْهلَةُ و  : المرَّ

 وأَْهواٍل. أَْوهالٍ  ويقاُل : َوقَعُوا في

. وقاَل ابُن ِسْيَده : بُن َسْعِد بِن ماِلِك بِن النََّخعِ  َوْهبيلُ  : [وهبل] اغانيُّ وإِنَّما قُْلنا إِنَّ الواَو أَْصٌل وإْن  ، قاَل : نٍ أَبو بَطْ  : أَْهَملَهُ الجْوَهِريُّ والصَّ

ثُ  الَوْهبيِليُّ  منهم : َعليُّ بُن ُمْدِركٍ  اْشتِقاقاً كما ال نَْعِرفه لَوَرْنتَل لَوْهبِيلٍ  لم تكْن في بناِت األَْربعة َحْمالً له على َوَرْنتٍَل إذ ال نَْعِرف ،  الُمَحّدِ

 َذَكَره ابُن األثيِر.

 ِسناُن بُن أَنَس قاتُِل الُحَسْين ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ولَعََن قاتِلَه. َوْهبيلٍ  اِلِك بنِ ومن بنِي م

 : ُشَرْيك بُن عبِد هللِا القاِضي الفَِقيه. َوْهبيلٍ  ومن بنِي ذُْهِل بنِ 

 : حْفُص بُن َغيَّاث الُكوفِّي الفَِقيه ، َذَكَرهم ابُن الَكْلبي وابُن أبي حاتٍِم. َوْهبيلٍ  ومن بنِي جشِم بنِ 

لُ   :[ؤول] وحيُث أَنَّه وافَقَهم فال مْعنَى  «وأَل»ذُِكَر في  قدو َمْوِضعُه * هناو : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والجماَعةُ هنا ، وَذَكُروه في َوأََل ، األَوَّ

ل قُِلبَت الواُو َهْمَزةً وهو أَْفعل لقَْولِ  لُ  هم : هذالالْستِْدراِك وكأَنَّه أَشاَر به إلى ما َذَهَب إليه بعُضهم ِمن أَنَّ أَْصلَه َووَّ منك ، لكنَّه ال فعل له  أَوَّ

ل على فَْوَعل ؛ وقيَل : أَْوأَل ِمن َوأََل إذا إذ ليَس لهم فِْعل فاُؤه وَعْينُه واُو. وما في الشَّافِيَة أَنَّه ِمن وول بيان للِفْعل المُ  قَدَِّر. وقيَل أَْصلُه : َووَّ

 نجا ؛ وقيَل : أَأَْول ِمن آَل ، وقيَل غيُر ذِلَك.

ا اْكتَنَفَِت األِلَف واواِن وَوِليَت األِخيَرةُ  (2) بالَهْمِز أَْصلُهُ أََواِوُل لكنَّه أَوائِلُ  قاَل النُّحاةُ : َرَف فََضعُفَْت وكانِت الَكِلَمةُ َجْمعاً ، الطَّ  منهما لمَّ

، وقد َمرَّ البَْحُث فيه في  وقد يَْقِلبُوَن فيقولوَن األََوالي ؛ هذا نَصُّ األْزهِرّي في التّْهِذيِب ؛ قاَل : َهْمَزةً  منهما والَجْمُع ُمْستَثْقٌَل ، قُِلبَِت األخيَرةُ 

 وأل.

ا اْعتلَّْت فاُؤهُ وَعْينُه.وهو في األْصِل َمْصدٌر ال فِْعل له لعَِدم مجي؛  : ُحلوُل الشَّرِّ  الَوْيلُ  : [ويل]  ِء الِفْعل ممَّ

 قاَل أَبو َحيَّان : وما قيَل إنَّ فِْعلَه وال مصنوع.

اي )يْعنِي وا فَِضَحتَاه ، وَكذِلَك تْفِسير قْوِله تعالَى : فإنّما  َوْيلَتاه ، وإذا قاَل القائُِل : وا (3) أَو هو تَْفِجيعٌ  والبَِليَّةُ ، بهاٍء : الفَِضيَحةُ  ، الَوْيلَةُ و
 .(4) (َويْ َلَتنا ما هِلَذا اْلِكتابِ 

 . وفي النُّْدبِة : ويالْه.َوْيِليو َوْيلَكَ و َوْيلَهُ  يقاُل :و

كان أَْصلَه َوْي ُوِصلَْت بِلَهُ ، ومْعنَى َوْي ُحْزٌن ، ومنه قْولُهم : واْيه ، مْعناه  َوْيلَه وَرَوى المْنِذِريُّ عن أَبي طاِلٍب النَّحوّي أَنَّه قاَل : قَْولُهم

اغانيُّ لألَْعَشى : َوْيلَه ُحْزٌن أُْخِرَج ُمْخَرج النُّْدبَِة ، قاَل : والعَْوُل البُكاُء في قْوِله :  وَعْولَه ، ونُِصبا على الذَّّمِ والدُّعاِء ، وأَْنَشَد الصَّ

ا جـــــــــــئـــــــــــُت زَائـــــــــــَرهـــــــــــا : قـــــــــــالـــــــــــتح  َرُة ملـــــــــــ  ـــــــــــح َريـ   هـــــــــــُ

لــــــــي     ــــــــح ــــــــَك و  َوي لــــــــيعــــــــلــــــــي ــــــــح ُر  َوي ــــــــَك اي َرجــــــــُ (5)مــــــــن
 

  
 ، قاَل ماِلُك بُن جْعَدةَ : َوْيله قاَل : وقد تْدُخل عليه الهاُء فيقاُل :
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ك  ةٌ ألُمــــــــــــــــِّ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح َر   َويـ  وعــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــك ُأخــــــــــــــــح

رُي      عـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ـــــــــــــُر وال ب ي ـــــــــــــِ ن ـــــــــــــُ ـــــــــــــال شـــــــــــــــــــــــــــاٌة ت (6)ف
 

  
 ، وُهما يَتَوايَالِن. الَوْيلِ  له : أَْكثََر له ِمن ِذْكرِ  َويَّلَ و َويَّلَهُ و

 ، قاَل الجْعِديُّ : لَما نََزَل به بالَوْيلِ  : َدعا تََويَّلَ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«هنا»بد  : « هذا»كذا ابألصر ا ويف القاموس :   (*)
 ( يف القاموس : لكن.2)
 ( اللسان : تفّجض.3)
 .49الكهف اآية ( 4)
 واللسان وعجزه يف الصحاح. 146( ديوان األعش  ط بريوت ص 5)
 ( اللسان والصحاح.6)
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هــــــــــا  وازِن كــــــــــلــــــــــّ ي هــــــــــَ ٍن َأغحشــــــــــــــــــــــــِ وحطــــــــــِ  عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــَ

ال      ـــــــــــ  َوي ـــــــــــَ ـــــــــــًة وتـ ب ًا َرهـــــــــــح ظـــــــــــّ (1)َأخـــــــــــا املـــــــــــوت كـــــــــــَ
 

  
ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

رَ  َويـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ دي وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت  تـ َددحت يـــــــــــــــَ  إنح مـــــــــــــــَ

ـــــــــــــِر      ي ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــقـــــــــــــَ ُر ابل ـــــــــــــ  ل عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ـــــــــــــين ال تـ ي (2)ميـــــــــــــَِ
 

  
ٌل ؛ قاَل ، كما يقاُل : ُشْغٌل شاِغٌل ، وِشْعٌر شاِعٌر ، وأَْزٌل آِزٌل ، وَطْسٌل طاِسٌل ، وثُْكٌل ثاِكٌل ، وِكْفٌل كافٌِل ، ولَْيٌل الئِ  َوْيٌل وائِلٌ  يقاُل :و

 ُرْؤبَة :

عــــــــــــــو الــــــــــــــبــــــــــــــُ و  دح ال اهلــــــــــــــاُم يــــــــــــــَ اًل وائــــــــــــــِ  وَم َويــــــــــــــح

اَل و      اًل  كـــــــــــِ كـــــــــــح و اهلـــــــــــاَم ثـــــــــــُ وُم يـــــــــــدعـــــــــــُ (3)الـــــــــــبـــــــــــُ
 

  
 كما في العُبَاِب.

أَي على  ُمبالَغَةٌ  كأَميٍر َهَمُزوه على غيِر قِياٍس ، وقاَل ابُن ِسْيَده : وأََراها لْيَسْت َصِحيحةً ؛ َوئِيلٌ  يقاُل :و ، كَكتٍِف ، َوْيٌل َوئِلٌ  يقاُل أَْيضاً :و

 النََّسِب والُمبالَغَِة ألَنَّه لم يُْستَْعَمل منه فِْعل.

ف منه فعل لوَجَب والَوْيِس والَوْيحِ والَوْيِب ألنَّ ا الَوْيلِ  قاَل ابُن جنِّي : منعوا ِمَن اْستِْعمال أَْفعال لِقياَس نَفَاه وَمنَع منه ، وذِلَك ألَنَّه لو ُصّرِ

 .اْعتالُل فائِِه وَعْينِه كَوَعَد وبَاَع ، فتََحاَموا اْستِعَماله لما كان يُْعِقب ِمن اْجتِماعِ إِْعاللَْين ، كما في الُمْحَكمِ 

 كتاِب الجمِل أَنَّ ِمن الناِس َمْن َذَهَب إلى أَنَّه قد اْستَْعَمل ِمن َوْيح فِْعل فاْنُظْره.قُْلُت : ونَقََل شْيُخنا عن ابِن َعْصفوٍر أَنَّه نَقََل ِمن 

نَةً  وْيلُ  تقوُل :و ِم ُمضافَةً ، وَوْيالً له ُمثَلَّثَةً ُمنَوَّ ْي مْعناهُ ُحْزُن الشَّْيطاِن قاَل : وَ  َوْيلِ  فهي ستَّةُ أَْوُجٍه ، فمن قاَل : (4) الشَّْيطاِن ، ُمثَلَّثَةَ الالَّ

ا َكثَُر اْستِْعمالُها مع َوْي َصاَر معها  َوْيلَ  الشَّْيطاِن ، فاْنَكَسرت الالُم ألَنَّها الُم خْفٍض ، وَمن قاَل : الشَّْيطاِن قاَل : أَْصل الالِم الَكْسر ، فلمَّ

ا الالَم ، وهي في األْصِل الُم خْفٍض ألنَّ االْستِْعماَل فيها َكثِيٌر مع يَا فُجِعال َحْرفاً واِحداً فاْختاُروا لها الفتَْحةَ ، كما قالُوا ياَل َضبَّةَ ، ففَتَحو

 َحْرفاً واِحداً.

ا إذا أََضفْ  َوْيلٌ  وقاَل الجْوَهِريُّ : ْفع على االْبتِداِء ، هذا إذا لم تِضْفه ، فأَمَّ فليَس  تلزيٍد ، وَوْيالً لَزيٍد ، فالنَّْصُب على إْضماِر الِفْعل ، والرَّ

 إالَّ النَّْصب ألنَّك لو َرفَْعته لم يكْن له َخبَر.

ْفع قْولُه ،  ي : شاِهُد الرَّ  ؛ وشاِهُد النَّْصب قَْوُل َجريٍر : (5) (َوْيل  ِلْلُمَطفِِّفنيَ ):  عزوجلقاَل ابُن بَّرِ

لــــــوِدهـــــــا  رًة يف جــــــُ مـــــــًا ُخضــــــــــــــــــــح يــــــح ؤحُم تـــــــَ  َكســــــــــــــــــــَ  الــــــلــــــ 

رِ      هـــــــا اخُلضـــــــــــــــــــــح يـــــــلـــــــِ رابـــــــِ ٍم مـــــــن ســـــــــــــــــــــَ يـــــــح تــــــــَ اًل لـــــــِ َويـــــــح  فــــــــَ

  
 هـ. ا

ْفُع على االسِم ، والنَّْصب على الَمْصدِر ، وال فِْعَل له ، وَحَكى ثَْعلَب : َوْيلٌ  وقاَل ِسْيبََوْيه :   :به ، وأَْنَشدَ  َوْيل له وَوْيالً له أَي قُْبحاً الرَّ

ر وُذ بــــــــــــه  َويــــــــــــح ــــــــــــُ ىَت شــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــخ أَل د فــــــــــــَ َزيــــــــــــح  بــــــــــــِ

د وال أَرُِد      َد  َزيـــــــــــــح ي لـــــــــــــَ (6)فـــــــــــــال أُعحشـــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
، ومْعنَى النِّداِء فيه يا َحَزني ويا َهاَلكي ويا َعذابي اْحُضر ، فهذا  بالَوْيل ، وكلُّ َمْن َوقََع في َهلََكة َدعا َكِلَمةُ َعَذابٍ  ِمثُْل َوْيحٍ إِالَّ أَنَّها َوْيلٌ و

 أَْن يَْحُضَره ِلَما َعرَض له ِمن األْمر الفَِظيعِ. الَوْيل َوْقتُك وأَوانُك ، فكأَنَّه ناَدى

 ِشدَّةُ العَذاِب. الَوْيلُ  وقاَل ابُن الَكْلبي

ه قَْبل أَن تَْبلَغ قَْعَره ؛ وُرِوي  واٍد في َجَهنَّم الَوْيلُ  قاَل ابُن َمْسعود :و يَْهِوي فيه الكافُِر أَْربَِعين َخريفاً لو أُْرِسلَت فيه الِجبال لََماَعْت ِمن َحّرِ

 ذِلَك عن أَبي َسِعيٍد الخْدِري أَْيضاً وَرفَعَه.

 ، أَْقواُل أَْربعة. أَو باٌب لها في َجَهنَّم ، أَو بِئْرٌ 

هِ َويْ  رُجلٌ و ها لُّمِ ِم وَضّمِ هِ  داٍه ويقاُل للُمْستَجاِد : ، أَي ، بَكْسِر الالَّ ِه كقَْولهم وْيلٌ  أَي َوْيلُّمِ ال أََب لََك ، فََركَّبُوه وَجعَلُوه  : الَب لََك يُريُدوَن : ألُّمِ

 ِء الواِحِد.كالشَّي
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 سان والتكملة ويف األساس األو  وقبله فيه :والل 124( ديوانه ص 3)

 قد كساان ليلها غياطالو 
 ( يف القاموس : منونًة مثلثًة.4)
 ( اآية األوىل من املطففا.5)
 ( اللسان بدون نسبة.6)
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هِ » في الَحِدْيث :و ةً كداِهيٍَة.ثم لَِحقَتْه الهاُء ُمبالَغَ  ، َوْيلُِمه قاَل ابُن جنّيِ : هذا خاِرُج عن الِحكايَِة أَي يقاُل له من دهائِهِ  ،  «ِمْسعَر َحْرب َوْيلُّمِ

باً ِمن َشجاَعتِه وُجْرأَتِه وإْقداِمه.  قالَهُ ألبي بَِصير تَعَجُّ

ه تَْخِفيفاً وأَْلِقيَْت َحَرَكتُها على الالِم ، ويُْنَصبُ  (1)وقيَل : َوْي  ٍب ، وُحِذفَت الَهْمَزةُ ِمن أُّمِ عٍ وتعجُّ  ما بْعدها على كلمةُ َعذاٍب وكلمةُ تفجُّ

 التَّمييِز.

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 ِء القَْيِس :يُْجَمُع على الَوْيالِت ، ومنه قَْوُل امرى الَوْيلُ 

 (2) الَويحالُت ِإن ك ُمرحجلي فـََقاَلتح لكَ 
ب ، وإذا قالَِت المْرأَةُ : يا الَوْيلُ  وقد يَردُ  ُل إلى ِحكاياِت الصَّْوت ، قاَل ُرْؤبَة : َوْلَولَتْ  ، قْلت : َوْيلَها بمْعنَى التّعَجُّ  ألنَّ ذِلَك يَتََحوَّ

َب ح  ه مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــَ وح ا عـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــ 

لـــــــــَ       كـــــــــح لـــــــــُة ثـــــــــَ وح تح عـــــــــَ َولـــــــــَ َب ح  َولـــــــــح َ
(3)بـــــــــعـــــــــد املـــــــــ

 

  

 مع الالم فصل اهلاء
ه ، كفَِرَح ، ثَِكلَتْهُ  َهبِلَتْهُ  : [هبل] كةً ، قاَل : أُمُّ  ؛ َهباَلً ، محرَّ

ُه و  َ  خــــــــــريًا قــــــــــائــــــــــلــــــــــوَن لــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ  الــــــــــنــــــــــاُس مــــــــــن يـ

رُ ء مـــــــــا يشـــــــــــــــــــــــتـــــــــهـــــــــي وألّم املـــــــــخـــــــــطـــــــــ      بـــــــــَ (4)اهلـــــــــَ
 

  
ه َهباَلً ، وَعِمْلت الشي َهبِلَتْه فَمْصدُره فَْعل إالَّ ثالثَة أَْحُرف (5)قاَل أَبو الَهْيثم : فَِعل إذا كان ُمجاِوزاً  َء َعَمالً ، وَزِكْنت الَخبََر َزَكناً. وال أُمُّ

 عن ابِن األَْعَرابّيِ. ُهبِْلت يقالُ 

ه أَي تَثَْكله. تَْهبَلَه عليه بأنْ  (6)إنَّما يُْدَعى  ، بالضِم ألنَّه ُهبِْلت وقاَل ثَْعلَب : الِقياسُ  اللّحيُم  أَْيضاً :و ، كُمعَظٍَّم : َمْن يقاُل له ذِلَك ؛ الُمَهبَّلُ و أُمُّ

ُم الَوْجهِ   من اْنتِفاِخه ، قاَل أَبو كبيٍر الُهَذليُّ : الُمَورَّ

ٌد  واقــــــــــــــــِ ن  عــــــــــــــــَ َن بــــــــــــــــه وهــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح ن محــــــــــــــــََ  ممــــــــــــــــِ 

طــــــــاِ  فَ      َك الــــــــنــــــــِّ بــــــــُ رشــــــــــــــــــــــب  غــــــــري حــــــــُ بــــــــ  هــــــــَ (7)مــــــــُ
 

  
ا : كِمْنبٍَر : الَخِفيفُ  ، الِمْهبَلُ و  ، عن خاِلٍد وَرَوى بَْيَت تأبََّط َشرًّ

ُدهــــــــا و  بــــــــح رحمــــــــٍة كــــــــان عــــــــَ راعــــــــي صــــــــــــــــــــــِ  لســــــــــــــــــــــُت بــــــــِ

ِب      قـــــــح نـــــــاثـــــــَة الصــــــــــــــــ  ئـــح رِ طـــويـــــــَر الـــَعصـــــــــــــــــــــا مـــِ بـــــــَ هـــح (8)مـــِ
 

  
ِحُم أَو أَْقَصاها أَو َمْسلَُك الذََّكِر منها الَمْهبِلُ و ، أَو  أَو فَُمها حيث يَْنُطُف فيه أَبو ُعَمْيٍر بأَرونِه ؛ الَمْهبِلُ  ؛ وقاَل أَبو زياٍد : (9) كَمْنِزٍل : الرَّ

ِحم ، قاَل الُكَمْيت :  َطريُق الَولَِد وهو ما بيَن الظَّْبية والرَّ

عحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ُ
ُر ابملــــــــــــــــــــــ ر   اأَلمــــــــــــــــــــــح  ال إذا طــــــــــــــــــــــَ

نــــــــــــًا وضــــــــــــــــــــــــــاَ  بــــــــــــه      تــــــــــــح ــــــــــــَ رت يـ بــــــــــــِ هــــــــــــح
َ

(10)املــــــــــــ
 

  
 ، قاَل الُهَذليُّ : أَو َمْوِضُع الَولَِد منها

ه  اتــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــــــــ  وحَت وقــــــــــــــــــــــــِ َ
ِه املــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــِ  التــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــك يف      ــــــــــــــــه ذل رت  ل رخــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ب هــــــــــــــــح
َ

(11)املــــــــــــــــ
 

  
 ، أَو هو البَْهُو بَْيَن الَوِرَكْين حيث يَْجثُُم الَولُد. من األَرِض  َمْوقُِع الَولَدِ  أَو

ِحم ، وآلَخُر : َمْوِضُع العُْذرةِ. الَمْهبِل بعُضهم :وقاَل   ما بيَن الغَلَفَْين أَحُدهما فَُم الرَّ

 ؛ وقيَل : ما بيَن الخْصيَِة واالْسِت. االْستُ  : الَمْهبِلُ و
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ْعِب. : الَمْهبِلُ و  الُهِويُّ من رأِْس الجبِل إلى الّشِ

ة الذاِهبَةُ في األْرِض ؛ وبه فسِّ   َحِدْيث رَ وقيَل : الُهوَّ

__________________ 
 .«وقبر وي كلمة مفردة وألمه مفردة وهي كلمة تفجض اخل قوله : وقير : وي اخل عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 وصدره : 34( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 2)

 يوم دخلت اخلدر خدر ُعنيزةٍ و 
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .30/  6ا واملقايي   2للقطاعي ا ديوانه ص ( البيت 4)
 ( كاللسان ا ويف التهذيب : متعدايً.5)
 ( اللسان : يدعو عليه.6)
 برواية : 92/  2( ديوان اهلذليا 7)

 حبك الثياب فشّب غري مثّقرِ 
 .31/  6ألساس والبيت يف املقايي  واملثبت كرواية اللسان وعجزه يف الصحاح وا« َغري مهبر»ويروي حبك النطا  ا وهبامشه : يف رواية : 

 ( اللسان.8)
 .«فيها»( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 9)
 ( اللسان والصحاح.10)
 يف شعر املنخر اهلذد ا برواية : يف امبر. وفسره ابملوت ا واملثبت كرواية اللسان والتهذيب. 14/  2( البيت يف ديوان اهلذليا 11)
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نَ  ِملهم فتطحَرحهم يف»ن الرت حمذّي : الد ج اِ  يف ســُ ِبر فتحح َهح
برِ  ا وقاَ  َأوُس يف هَنحَبرَ  ا وَأشــاَر له املصــنُِّف يف «امل اجلبِر  َمهح

: 
وحِد دونـــــــــــــه  ااًب مـــــــــــــن الـــــــــــــطـــــــــــــ  َر َأهلـــــــــــــح  فـــــــــــــبَبحصـــــــــــــــــــــــــــَ

ال      بــــــــِ هــــــــح يح كــــــــرِّ يــــــــنــــــــقــــــــا مــــــــَ (1)يــــــــر  بــــــــا رأحســــــــــــــــــــــَ
 

  
اغانيُّ : كثيراً  ، عن ابِن األْعَرابّيِ ؛ زاَد غيُره : َكَذبَ  الرُجُل إذا اْهتَبَلَ  قاَل األْزَهِريُّ في تَْرجمِة بََهَل :و  ، وأَْنَشَد الصَّ

َتِبرُ اي قاَتر  ُ هذا كيف   يـَهح
ْيَد : بغَاهُ  اْهتَبَلَ و  وتكسَّبَهُ. الصَّ

 ْوقيِة وهو َغلٌَط.، وفي بعِض النسخِ : اتَكَل بالُمثَنَّاةِ الفَ  أَثَْكلَ  إذا على ولَِده اْهتَبَلَ و

 .تََهبَّلو كَهبَّلَ  تََكسَّبَ  إذا ألْهِلهِ  اْهتَبَلَ و

 َغْفلَته أَي اْغتَنَْمتَها واْفتََرْصتها ، قاَل الُكَمْيت : اْهتَبَْلت ، يقاُل : اْغتَنََمها أَي فاْهتَبَلَها َكِلَمةَ ِحْكمةٍ  َسِمعَ و

ثـــــــــــٍة و  عـــــــــــَ ثــــــــــــح  عـــــــــــاَث يف غـــــــــــابـــــــــــٍر مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا بـــــــــــعـــــــــــَ

وُر      ــــــــــُ ث كــــــــــح
َ

ــــــــــِئ واملــــــــــ كــــــــــاف
ُ
َر املــــــــــ رحنــــــــــَح ــــــــــِ ب ــــــــــَ ت هــــــــــح ــــــــــَ (2)يـ

 

  
يادُ  ه. يَْهتَبِل والصَّ ْيَد أَي يَْغتَنُِمه ويغترُّ  الصَّ

ِة : الكاِسُب الُمْحتالُ  ، كَشدَّاٍد : الَهبَّالُ و مَّ  ، قاَل ذو الرُّ

ِد  يـــــــــح ُم الصـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــَ طـــــــــح ا ٌ َأو مـــــــــُ بـــــــــ  ه  هـــــــــَ تـــــــــِ يـــــــــَ غـــــــــح ـــــــــُ  لـــــــــبـ

ُب      ــــــكــــــتســـــــــــــــــــــِ ب ي ــــــَكســـــــــــــــــــــح فــــــ  َأابُه بـــــــذا  ال ــــــح (3)أَل
 

  
يَّادُ  أَْيضاً : الَهبَّالُ و ِة أَْيضاً. الصَّ مَّ َر قَْوُل ذي الرُّ  ، وبه فّسِ

ْخُم الُمِسنُّ ِمنَّا ومن اإِلبِِل والنَّعامِ  ، وفي العُبَاِب ِمثُْل فِِلّزٍ : ، كإِبِلٍ  الِهبِلُ و ِة : الضَّ مَّ اغانيُّ قَْول ذي الرُّ  ، ويُؤيُّد َضْبَط الصَّ

ه  هـــــــــــبـــــــــــر لـــــــــــّ  إىل عشـــــــــــــــــــــــــريـــــــــــن وفـــــــــــقـــــــــــًا يشـــــــــــــــــــــــــِ

ـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــن هـــــــــــيـــــــــــٌج مـــــــــــن رذاٍذ وخـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــبُ       إل

  
ي لُسَحْيم َعْبد بنِي َحْسحاس :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

رٌ  بـــــــــــــَ ٌض   هـــــــــــــِ نـــــــــــــ  جـــــــــــــَ غـــــــــــــاد هـــــــــــــَ
َ

رِّيـــــــــــــِخ املـــــــــــــ  كـــــــــــــمـــــــــــــِ

ِومُي      طـــــــــــاِع قـــــــــــَ نـــــــــــُ  مـــــــــــثـــــــــــُر الســـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــه عـــــــــــُ (4)ل
 

  
ُجُل العَظيُم أَو الطَّويلُ و  ، وأَْنَشَد ابُن األْعَرابّيِ : كِطِمّرٍ وِهَجّفٍ : الرَّ

عـــــــــــــامـــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــُخ  ـــــــــــــو نـــــــــــــَ رح َأان أَب بـــــــــــــَ  اهلـــــــــــــِ

  
رح   ر  اإِلبـــــــــــــِ دحت يف ُأخـــــــــــــح (5)َأان الـــــــــــــذي ُولـــــــــــــِ

 

  
 وهي بهاٍء. شُن َشِديٌد ؛يْعنِي أَنَّه لم يُْولد على تَْنعيم أَي أَنَّه أَخْ 

فَها هللاُ تعالَى ؛ ومنه في الَكعبةِ  لقَُرْيش كُصَرٍد : َصنٌَم كان ، ُهبَلٌ و نَُم  «ُهبَل أَْعلُ  ُهبَل أَْعلُ »قَْوُل أَبي ُسْفيان يوَم أُُحٍد :  ، شرَّ ، هو الصَّ

 الذي كانوا يعبُدونَه.

بِن عبِد هللِا بِن ِكنانَةَ بِن بْكِر  ُهبَل وهم : بَنُو الُهباَلتُ  وُهم معرفة ، َهابِل ، وهو اسٌم َمْعدوٌل من أَبو بَْطٍن من َكْلبٍ  ُهبَل قاَل ابُن ُدَرْيٍد : بَنُوو

ت بِن رفيَدةَ بِن ثوِر بِن َكْلِب منهم : بَنُو ُزَهْير بِن خباِب بنِ  ، وبَنُو  ُهبَل بِد هللِا بِن عبِد هللِا بنِ ، وبَنو ع ُهبَل بِن َعْوِف بِن عْذَرةَ بِن زْيِد الالَّ

 .ُهبَل ُعبَْيدة بنِ 

 كِسبَْحٍل : َشَجٌر. الهبلّ و

 افاً.ِمن العََرِب منهم بَِقيَّةٌ في اليمِن ، رأَْيت منهم َرُجالً في بَْيِت الفَِقيِه ابِن عجيٍل يُْدَعى يَْحيَى كاَن َجواداً ِمْضي كأَميٍر : أَبو بَْطنٍ  ، َهبيلُ و
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، وكانوا  َهْبولَةَ  ِم ، وأَُخوه ِزياُد بنُ بِن َعْمرو السليحّي َمِلك الشا َهبُولَةَ  ، وهو َداوُد بنُ  : َمِلٌك ِمن ُملوِكِهم الَهبُولِ  أَو الهبولةِ  أَبو َهبُولَةَ  ابنُ و

 قَْبل َغسَّان.

كةً  اْهتَبِْل َهبَلَكَ  يقاُل :و  ، وعن ابِن األَْعَرابّيِ : اْشتَِغْل بشأْنَِك. َعلَْيك بِشأْنِكَ  ، أَي ، محرَّ

 ، كما في العُبَاِب. ، كِزِمكَّى : التَّبَْختُُر في الَمْشيِ  الِهبِلَّىو

جُ  أَْهبَلَ و  أَْسَرَع. ُل إذاالرَّ

 ، كما في العُبَاِب. كَسحابٍَة : الطَّلَبُ  ، الَهبَالَةُ و

__________________ 
 واللسان والتهذيب.« دوهنا. تر  با رأسي كر نيقا»برواية :  87( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان واألساس والصحاح.3)
 واللسان. 38( ديوانه ط مصر ص 4)
 ( اللسان بدون نسبة.5)
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 ألَْسماِء بن خاِرَجةَ ، وهو القائُِل فيها : (1) ناقَةٍ  : اسمُ  الَهبالَةُ و

اً  َقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َك ِمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــ  بَن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ أَلحح  فــــــــــــــــــــــَ

ُ  مـــــــــــــــــن      هح َأوحســـــــــــــــــــــــــــــــًا أَُويـــــــــــــــــح الـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ (2)اهلـــــــــــــــــَ
 

  
ِة : كثُمامٍة : ع ، ُهبالَةُ و مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

و اء يــــــــــــــــوَم  ةٍ َأيب فــــــــــــــــاِرُس اجلــــــــــــــــَ الــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــُ

ُر      ــــــُ ثـ عــــــح ــــــَ لــــــَ  مــــــن الــــــقــــــوحِم تـ ــــــح تـ (3)إذا اخلــــــيـــــــُر يف الــــــقــــــَ
 

  
،  أَْوفَده معاذُ بُن َجبٍَل في أَْمِر النبّيِ  بُن َكْعبٍ  ُهبَْيلُ و األَْنصاِريُّ الخْزَرجيُّ أَبو َعْصَمةَ ، قيَل : إنَّه بْدِريٌّ ؛ بُن َوْبَرةَ  ُهبَْيلُ : كُزبَْيرٍ و

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما. َصحابيَّانِ  ، وسلمعليههللاصلى

 َمْشهوٌر. قابيلَ  أَُخو ، السالمعليهبُن آدَم ،  هابيلُ و

ثٌ  الحمصيُّ ، يَْحيَى محمِد بنِ  بنُ  َهْنبَلُ و  َرَوى عنه ابِن عدّيٍ. كَحْنبَل ، ُمَحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الثَِّكلَةُ. وبالضِم : القُْبلَةُ. الَهبِلَةُ 

 : اإِلثْكاُل. اإلْهبالُ و

 من النِّساِء الثَُّكوُل وهي التي ال يَْبقَى لها َولٌَد. الَهبُولُ و

 .َهبُولٌ و هابِلٌ  وامرأَةٌ 

ه في مْعنَى المْدحِ واإِلْعجاِب ، يْعنِي ما أَْعلَمه وما أَْصَوب رأْي َهبِلَتْه وقد يُْستَْعملُ  هِ :  السالمعليهكقْوِله ،  هأُمُّ  .َحْرب ِمْسعَر َوْيلُّمِ

 فَقَْدت َعْقلَك بفَْقِد َولَِدك ، ومنهأَ  كأَنَّه قاَل : ؟(4) «َهبِْلتأَ  َحِدْيث أُّم حاِرثَةَ بِن سراقَةَ : َوْيَحكِ  لفَْقِد العَْقِل والتَّْمييِز ؛ ومنه الَهبَل وقد يُْستعارُ 

 .الِهبالَةُ  ، وَمْصدُره هبل لفاقِِد التَّْمييِز ، والَجْمعُ  األَْهبَلُ 

ال أَْيضاً ، ومنهم َمْن َضبََطه كُمعَظٍَّم كما نَقَلَه شْيُخنا ، والصَّحي الَمْهبِلُ و َر َحِدْيث الدَّجَّ إذا  اْهتَبَلَ و ُح ما قدَّْمناه.، كَمْجِلٍس : َمْوِضٌع ، وبه فّسِ

 ، أَي تََحيَّنَها واْغتَنََمها. «َجْوَعةَ ُمْؤمٍن كان له َكْيت وَكْيت اْهتَبَلَ  َمنِ »الَحِدْيث :  ؛ ومنه َغنِم ، وأَْيضاً تََحيَّنَ 

 ، بالضِم : الغَنِيمةُ. الُهبالَةُ و

 : االْحتِياُل واالْستِعداُد ، قاَل الُكَمْيت : االْهتِبالُ و

دحَع و و  ِب الصـــــــــــــــــــــ  ُ  أشـــــــــــــــعـــــــَ رح قـــــــالـــــــت َد النـ فح َتبـــــــِ  اهح

عــــــــاِت      لــــــــِ ضــــــــــــــــــــــح
ُ
نــــــــاِت امل د  اهلــــــــَ اإِلحــــــــح بــــــــاهلــــــــَ تــــــــِ (5)اهــــــــح

 

  
 أَي اْستعدَّ لها واْحتَْل.

الُمْحتاُل ؛ واآلبُِل : الذي يُْحِسن الِقياَم على اإِلبِِل ، وإنَّما هو أَبٌِل كَكتٍِف ، وإنَّما َمدَّه  منا الكاِسُب ، وقيَل : الهابِلُ  وال آبِل ؛ هابِلٌ  وما لَهُ 

 .الهابِلِ  ابِقليُط

 ، كِطِمّرٍ : ُمْحتاٌل. ِهبِلُّ  وذئْبٌ 

 كذِلَك. أَْهبَلهو اللّْحم تَْهبيالً : َكثَُر عليه ورِكَب بعُضه بعضاً ، َهبَّلَهُ و

 : الكثيُر اللّْحِم والشَّْحِم. الهابِلُ و

 ِمن السَّْيِر َمْرفوُعه ، عن الَهَجرّي ، وأَْنَشَد : االْهتِبالُ و

َو   ين مــــــــــن اهلــــــــــَ دح يــــــــــِ  يــــــــــُ ص  الــــــــــعــــــــــِ  َأاَل إن  نــــــــــَ

ـــــــــــمـــــــــــَا و      ـــــــــــا اهلـــــــــــائ ض ب مـــــــــــَ ا ـــــــــــَح ـــــــــــاهلـــــــــــُ ب ـــــــــــِ ت (6)اهـــــــــــح
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هاُم ، واِحَدتُه الَهبالُ و َر قَْوُل أَْسماء بن خاِرَجةَ أَْيضاً ، وقد تقدََّم. َهبالَةٌ  ، كَسحاٍب : َشَجٌر تُْعَمُل منه الّسِ  ، وبه فّسِ

اِهُب ، كاألَْيبُلّي. الَهْيبُليُّ و  : الرَّ

 ماٍل ، بالكْسِر ، أَي خائِلُه ، ِمثْل إزاء ماٍل ، كما في العُبَاِب. ِهْبلُ  وهو

كةً : قَْوٌم باليمِن منهم الَحَسُن بُن علّيِ بِن جابٍِر الهبليُّ الفاِضُل األَديُب ، تُوفي بَصْنعاء َسنَة  الَهبَلِ  وبَنُو ، وله ِديواُن ِشْعٍر  1079، محرَّ

 َمْشهوٌر.

. ، كَسفَْرَجلٍ  الَهبَْرَكلُ  : [هبركل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 : (7)، وأَْنَشَدْت أُمُّ البُْهلوِل لغالٍم ِمن بنِي تَِميٍم  الشَّابُّ الَحَسُن الِجْسمِ  وقاَل ابُن الفرج : هو

__________________ 
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.1)
 ( اللسان.2)
 والتكملة. 381( ديوانه ص 3)
 ( يف اللسان : َأو هبلت.4)
 ( اللسان.5)
 لسان.( ال6)
 ( هو خطام الريح ا كما يف التكملة.7)
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ِر  ِث اأَلرحمــــــــــــــــُ َوعــــــــــــــــح يحضـــــــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــِ  اي ُرب  بـــــــــــــــــَ

ي     تح بــــــــــنــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــَ عــــــــــِ رِ ٍء قــــــــــد شــــــــــــــــــــــــُ رَبحكــــــــــَ (1)هــــــــــَ
 

  
 الغاُلُم القَِويُّ ، وبه فّسَر البَْيت فهو ُمْستَدرٌك عليه. الَهبَْرَكلُ  وقاَل األَْزَهِريُّ في الُخماِسي عن أَبِي تُراٍب :

كةً ، وتَْهتاالً  بالضِم ، وُهتوالً  ، بالفتحِ ، َهتاْلً  تَْهتِلُ  السَّماءُ  َهتَلَتِ  : [هتل] اجِ : َهَطلَتْ  ، كتَْهتاٍن ، وَهتاَلناً ، محرَّ  ؛ وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ للعجَّ

َنه  تا ضرحُب الس وارِي َمتـح  (2) ابلتـ هح
كةً ، أَو الَهتاَلنُ  ، وكذِلَك َهتَنَْت بالنّوِن ، أَو هو فَْوَق الَهْطلِ   كالَهتَناِن. الَمَطُر الضَّعيُف الدَّائمُ  ، محرَّ

 ُمتَتَابعةُ الَمطِر. ، وقيَل :وُهتَّن  ُهطَّلٌ  ، ِمثْلِ  ، كُركَّعٍ  ُهتَّلٌ  َسحائبُ و

 ، وليَس بثَْبٍت. ، كَسْكَرى : نَْبتٌ  َهتْلَىو

 كأميٍر : ع. ، َهتِيلٌ و

 كالَهتْلمِة. : الكالُم الَخِفيُّ  الَهتَْملَةُ  : [هتمل]

انه عن غيِرِهما ؛ قاَل.  وقد َهتَْمالً : تََكلَّما بكالٍم يُِسرَّ

 الُكَمْيت :

يـــــــــــــِه و  لـــــــــــــِ َر والـــــــــــــقـــــــــــــائـــــــــــــِ جـــــــــــــح ُد اهلـــــــــــــُ هـــــــــــــَ  ال َأشـــــــــــــــــــــــــــح

مــــــــــــــٍة      نــــــــــــــَ يـــــــــــــــح مح هبــــــــــــــَ لــــــــــــــواإذا هــــــــــــــُ مــــــــــــــَ تــــــــــــــح (3)هــــــــــــــَ
 

  
 ؛ قاَل ابُن أَْحمر : الَهتْملِة َهتاِملُ  وَجْمعُ 

ين  راء إنــــــــ  ريي اي بــــــــَن لــــــــَح َد ســــــــــــــــــــــَ رح قصــــــــــــــــــــــح  َفســــــــــــــــــــــِ

بــــــــوٌر عــــــــلــــــــ  تــــــــلــــــــَك الــــــــر قــــــــَ  و      رصــــــــــــــــــــــَ تــــــــامــــــــِ (4)اهلــــــــَ
 

  
اُم. الُمَهتِْملُ و  : النَّمَّ

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 ُمَصغَّراً ، ِمن ُشعَراِء اليمِن وله ِديواٌن َمْشهوٌر ، وهو ِمن ِرجاِل السَّْبعمائة. ُهتَْيملٍ  ابنُ 

اغانيُّ ، وفي اللّساِن : هو الَهثَْملَةُ  : [هثمل]  الفَساُد واالْختِالُط. ، بالُمثَلَّثَِة : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 ، نَْحو الغائِِط. : الُمْطَمئِنُّ من األَْرِض  الَهْجلُ  : [هجل]

 الغائُِط يكوُن ُمْنفرجاً بيَن الِجباِل ُمْطمئنًّا َمْوِطئه ُصْلٌب. الَهْجلُ  وفي التَّْهِذيِب :

 وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو ما اتََّسَع ِمن األَرِض وَغَمَض ؛ قاَل ابُن أَْحمر :

رٍ  جـــــــــــــح زامـــــــــــــ   هبـــــــــــــَ ر اخلـــــــــــــُ  مـــــــــــــن َقســـــــــــــــــــــــــــًا َذفـــــــــــــِ

ــــــــــــا      ــــــــــــن ي ــــــــــــِ ن ــــــــــــه ا ــــــــــــَ ــــــــــــاُء ب ــــــــــــي رحب (5)هتــــــــــــاَد  اجلــــــــــــِ
 

  
ا قَْوُل الشاِعِر :و ، بالضِم ؛ ُهُجولٌ و ، بالكْسِر ، ِهجالٌ و الٌ أَْهج ج ، كأَميٍر ، كالَهجيلِ   أَمَّ

التٌ  هلـــــــــــــا جـــــــــــــَ اُدهـــــــــــــا  هـــــــــــــَ لـــــــــــــة وجنـــــــــــــِ هـــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ُض      راتــــــــــــــِ
َ

تــــــــــــــَ  هبــــــــــــــن  املــــــــــــــ ؤح ــــــــــــــُ (6)دَكــــــــــــــاِدُ  ال تـ
 

  
 .َهْجل فَزَعَم أَبو َحنيفَةَ أَنَّه َجْمعُ 

ةٌ  َهْجلةو َهْجل ، قاَل : يقالُ  َهْجلةٍ  : إنَّما هو َجْمعُ  قاَل ابُن ِسْيَده : وَردَّ عليه ذِلَك بعُض اللُّغَِويِّين وقالَ  ،  (7)كما يقاُل َسلٌّ وَسلَّة وَكرٌّ وَكرَّ

امات ، وغْير ذِلَك من الُمَذكَّر الَمْجموعِ  َهَجالتو َهْجل وال أَتَيَقَّنها ، وإنَّما بَهْجلة وأَنا ال أَثِقُ  ام وَحمَّ عْنِدي ِمن باِب ُسراِدق وُسراِدقات وَحمَّ

 بالتاِء.
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 ؛ وقيَل : هي المفاَزةُ الذاِهبَةُ في سْيِرها. ال َعلََم بها التي : الَمفاَزةُ البعيدةُ  الَهْوَجلُ و

ةً هكذا ؛ قاَل جندل بُن الُمثَنَّى : األْرُض التي تأُْخذُ  الَهْوَجلُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : ةً هكذا ومرَّ  مرَّ

راٍد و  رِ اآُ  يف كـــــــــــــــــــــرِّ مـــــــــــــــــــــُ وحجـــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــــــَ

رِ      حـــــــــــــــاِن اأَلجنـــــــــــــــحَ صـــــــــــــــــــــــــــــَ حح ه ابلصـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ   كـــــــــــــــبَن

  

 (8)ُقطحٌن ُسخام أَبايِدي ُغز ِ  

__________________ 
 ( اللسان والتكملة وفيها با املشطورين :1)

 شـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــة الــــــــــــــــعــــــــــــــــا بــــــــــــــــعــــــــــــــــا املــــــــــــــــغــــــــــــــــز  

 فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا طـــــــــــــمـــــــــــــاح عـــــــــــــن خـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــر حـــــــــــــنـــــــــــــكـــــــــــــر    

  

 هي تداري ذا  ابلتجمرو 

 ( اللسان والصحاح ا وقبله :2)
 عّزز منه وهو معطي األسها 

 ( اللسان.3)
 ( اللسان4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان بدون نسبة وفيه : ال تؤيب.6)
 ( يف اللسان : وكّو وكّوة.7)
 والصحاح.( اللسان 8)
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 الطَّريُق الذي ال َعلََم به ، وأَْنَشَد : الَهْوَجلُ  وقاَل يَْحيَى بُن نَُجْيم :

ــــــــــــا  ــــــــــــن تح ب ا َرمــــــــــــَ ــــــــــــِ ن ــــــــــــرَي املــــــــــــؤحمــــــــــــِ ــــــــــــك أَم ــــــــــــي  إل

ىَن و     
ُ

وُم املـــــــــــ ر ـــــــــــُ وحجـــــــــــَ ف  اهلـــــــــــَ َعســـــــــــــــــــــــــِّ تــــــــــــَ
ُ

(1)املـــــــــــ
 

  
 وقيَل : هي األَرُض التي ال نَْبت بها ، قاَل ابُن ُمْقبِل :

 و 
َ
رحقــــــــــــــاء امل رحداَء خــــــــــــــَ رٍ ســــــــــــــــــــــــــــارِح جــــــــــــــَ وحجــــــــــــــَ  هــــــــــــــَ

بــَِح      عحشــــــــــــــــعـــــــاانت َمســــــــــــــــح داء الشــــــــــــــــ  تـــــــِ (2)هبـــــــا الســــــــــــــــح
 

  
 ؛ قاَل الُكَمْيت : النَّاقَةُ بها َهَوٌج من ُسْرَعتِها : الَهْوَجلُ و

يـــــــــــــــــــا و   بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد تســـــــــــــــــــــــــــــــــارهبـــــــــــــــــــم ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــِّ

هـــــــــــــا      وحجـــــــــــــاء لـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــَ رِط هـــــــــــــَ وحجـــــــــــــَ (3)هـــــــــــــَ
 

  
 السَّريعَةُ الَوسَّاع ِمن النّوِق ؛ وقيَل : هي السَّريعَةُ الذاِهبَةُ في سْيِرها.ويُْرَوى : وبعَد إَشاَرتِهم ، أَي في لَْيلَتها. وقيَل : هي 

 الحاِذُق ، عن أَبي َعْمرو. الدَّليلُ  : الَهْوَجلُ و

 الَوِخُم. الثَّقيلُ  الُمتَوانِي ءُ البطي : الَهْوَجلُ و

 األَْحَمُق. قيَل : هو الرُجلُ و

ُروَرةِ فقاَل : الواِسعَةُ المْرأَةُ  : الَهْوَجلُ و  ، وَشدََّده الشَّاِعُر للضَّ

 (4) َهوحَجال  قلت تعل   فـَيحجاًل 
 ، وأَْنَشَد ثَْعلَب : الفاِجَرةُ  الَهُجولُ  قيَل :و كالَهُجولِ 

ريُهــــــــا  مــــــــِ ا ضــــــــــــــــــــــَ ــــــــ  ر أَم حــــــــح ــــــــكــــــــُ ــــــــوٌن َزهــــــــاهــــــــا ال ي  عــــــــُ

هـــــــــــــا      رحفـــــــــــــُ ا طـــــــــــــَ فيف وأَمـــــــــــــ  و فـــــــــــــعـــــــــــــَ جـــــــــــــُ (5)فـــــــــــــهـــــــــــــَ
 

  
 ِسْيَده : عْنِدي أَنَّه الفاِجُر.قاَل ابُن 

 وقاَل ثَْعلَب هنا : إنَّه الُمْطَمئنُّ ِمن األْرِض ، قاَل : وهو منه َخَطأٌ.

اُج : ِمْشيَةٌ في اْسترخاءٍ  : الَهْوَجلُ و  ؛ قاَل العجَّ

ٍي  ٍن وَمشح  (6) َهوحَجرِ يف َصَلٍب لدح
َر بَْيُت الُكَمْيت أَْيضاً لَْيلتُها اللَّيُل الطَّويلُ  : الَهْوَجلُ و ْفع. َهْوَجل ، وبه فّسِ  بالرَّ

 ، عن أَبي َعْمرو. بَقايا النُّعاِس  : الَهْوَجلُ و

َمْخَشِريُّ الثَِّقيُل. أَْنَجُر السَّفينةِ  أَْيضاً :و  ، وهو المرسى ، عن أَبي َعْمرو أَْيضاً ؛ زاَد الزَّ

ى بالفاِرِسيَِّة لنكر. ْوَجلِ بالهَ  ويقاُل : أَْرَسى السَّفينَةَ   ، وهو مجاٌز ، وهو الذي يَُسمَّ

ُجُل األَْهَوجُ  : الَهْوَجلُ و  الذَّاِهُب في حمِقِه ، قاَل أَبو كبيٍر : الرَّ

ـــــــــــاً  ن طـــــــــــ  ـــــــــــَ ب ؤاِد مـــــــــــُ ـــــــــــفـــــــــــُ وَش ال ـــــــــــه حـــــــــــُ تح ب ـــــــــــَ  فـــــــــــبَت

ـــــــــــُر      ي ـــــــــــَ دًا إذا مـــــــــــا انَم ل هـــــــــــُ رِ ســـــــــــــــــــــــــُ وحجـــــــــــَ (7)اهلـــــــــــَ
 

  
 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. . النَّائِمُ الهاِجلُ و

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الَكثيُر السَّفَرِ  أَْيضاً :و

ُجُل َهْوَجلَةً : َهْوَجلَ و  نَْوَمةً َخفيفَةً ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : نامَ  الرَّ
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 (8)النعاِس  َهوحَجرإال  بقااي 
. كهاَجلَ  الُمْطَمئن من األْرِض ؛ الَهْجلِ  ساَر في : َهْوَجلَ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 أَي ُمْهَملَةٌ. ُمْهَجلَةٌ  ، َحَكاه بعُضهم كما في العُبَاِب ؛ فهي اإِلبَِل : أَْهَملَها أَْهَجلَ و

. َء : وسَّعَهُ الشَّي أَْهَجلَ و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

 وُمْسَجٌل. ُمْهَجلٌ  هُ ، فهو مالٌ وَخالَّ  َضيَّعَهُ  وأَْسَجلَهُ : المالَ  أَْهَجلَ و

. : الُمساَجلَةُ  الُمهاَجلَةُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 به كنى ، أَْنَشَد ابُن جنِّي : (9) رُجلٍ  ، كَسَجْنَجٍل : ُكْنيَةٌ ؛ وَهَجْنَجُل : اسمُ  الَهَجْنَجل أَبوو

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب ونسبه للفرزذ .1)
 والتهذيب. ( اللسان2)
 ( اللسان والتكملة والصحاح ابختالف بع  ألفا ه.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان بدون نسبة.5)
 ( اللسان.6)
 واللسان وعجزه يف الصحاح واألساس. 31/  6واملقايي   9/  2( ديوان اهلذليا 7)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.8)
 الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلّر.( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف 9)
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ِر  وحَب حــــــــــــَ هــــــــــــا حــــــــــــَ ت و ــــــــــــر  يــــــــــــومــــــــــــُ   ــــــــــــلــــــــــــ 

ِر و      جــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن جــــــــــــــَ ــــــــــــــن اهلــــــــــــــَ ــــــــــــــوٌم الب ر  ي (1) ــــــــــــــَ
 

  
 كالَحاِرِث والعَبَّاِس.أَي وظلَّ يوُمها مقوالً فيه َحْوَب َحِل ؛ قاَل : فُدخوُل الم التَّْعريِف مع الِعْلميَِّة يدلُّ على أَنَّه في األَْصِل ِصفَةٌ 

. : االْبتِداعُ  الْهتِجالُ او اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

تَْين ُهُجلٌ  طريقٌ و . غيُر َمْلحوبٍ  ، أَي ، بضمَّ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ِحِم. كَمْنِزٍل : الَمْهبِلُ  الَمْهِجلُ و  ، وهو فُم الرَّ

 نياً ، وكأَنَّه أَشاَر به إلى االْختِالِف في أَصالَتِها وِزياَدتِها.، والنّوُن زائَِدةٌ ، وقد َذَكَره المصنُف ثا ، كقُْنفٍُذ : الثَّقيلُ  الُهْنُجلُ و

ُ  َهَجلَتِ و ُجلَ  المرأَة  َرَمَشْت وَرأَْرأَْت. ، وكذِلَك : بعَْينِها : أَداَرتْها تَْغِمُز الرَّ

ٌ  قاَل أَبو َزْيٍد :و  ، وهي التي أفضى قُبُلُها وُدبُُرها. (2) ُمْفضاةٌ  أَي ، كُمْكَرَمةٍ  ُمْهَجلَةٌ  امرأَة

لَ  قاَل ابُن بُُزْرج :و  َوقََع فيه. إذا تَْهجيالً  ِعْرَضه َهجَّ

لَ  وقاَل أَبو َزْيٍد : َع به تَْسميعاً إذا أَْسَمعَه القَبِيَح وَشتََمهُ. تَْهجيالً  الرُجَل وبالرُجلِ  َهجَّ  وَسمَّ

اغ سائلةٌ  أَي ُهجولٌ  ُدموعٌ و .، نَقَلَه الصَّ  انيُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، وهي الَمفاَزةُ الواِسعَةُ. الَهِجلِ  َوقَعُوا في ُمْهِجلونُ  القوُم فهم أَْهَجلَ 

 ، كأَميٍر : الَحْوُض الذي لم يُْحَكم َعَمله. الَهِجيلُ و

 بالقََصبَِة وغيِرها : َرَمى بها. َهَجلَ و

 ْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن.: أَ  ، كَجْحَمِرٍش  َهْيَجِفلٌ  قَْوسٌ  : [هجفل]

 ، كما في العُبَاِب. َخفيفةُ السَّْهمِ  وقاَل ابُن َعبَّاٍد : أَي

ِة : َصْوُت الَحماِم ، أَو خاصٌّ بَوْحِشيِّها ، كأَميٍر : الَهديلُ  : [هدل] مَّ باِسّيِ والقَُماِرّيِ ونحِوها ، كذا في الُمْحَكِم ؛ قاَل ذو الرُّ  كالّدِ

هــــــــــا  ب شــــــــــــــــــــــــاقــــــــــَ َحصــــــــــــــــــــــــ 
ُ
جي عــــــــــنــــــــــد املــــــــــ  إذا انقــــــــــَ

مـــــــــــــاين و      ِديـــــــــــــرُ َرواُح الـــــــــــــيـــــــــــــَ ُض  اهلـــــــــــــَ َرجـــــــــــــ 
ُ

(3)املـــــــــــــ
 

  
ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ك مـــــــــن  قـــــــــَ وح ِديـــــــــرِ مـــــــــا هـــــــــاَج شـــــــــــــــــــــــَ  محـــــــــامـــــــــٍة  هـــــــــَ

ا      امــــــــَ وِن محــــــــَ ِن الــــــــُغصــــــــــــــــــــــُ نــــــــَ ــــــــَ و عــــــــلــــــــ  فـ عــــــــُ دح (4)تــــــــَ
 

  
 َهِديالً إذا َدعا. َهَدَل يَْهِدلُ 

بِن محمٍد ، االسُم والَمْصدُر واِحٌد ، وكذِلَك أَْهَدَر يهدُر َهِديراً ، االسُم والَمْصَدُر فيه واِحٌد َذَكَره الَحَسُن بُن عبِد هللِا  فَْرُخها الَهِديلُ  قيَل :و

 ، وأَْنَشَد للشاِعِر : (5)في كتابِِه َغَرائِب الَحمام الهّدى األَْصبَهانيُّ 

ِديـــــــــــــــــــاًل يـــــــــــــــــــوَم بـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــج   أأن انَد  هـــــــــــــــــــَ

 مـــــــــــــــض الـــــــــــــــتشـــــــــــــــــــــــــــــراف مـــــــــــــــن فـــــــــــــــو محـــــــــــــــام    

  
 وأَْنَشَد أَْيضاً :

وهـــــــــــا و  عـــــــــــُ دح ِديـــــــــــرُ َورحقـــــــــــاء يـــــــــــَ ه  اهلـــــــــــَ عـــــــــــِ  بســـــــــــــــــــــــــجـــــــــــح

ـــــــــُرهـــــــــا     ِدي ـــــــــهـــــــــا هـــــــــَ ض مـــــــــن جـــــــــح اِوُب ذاَ  الســـــــــــــــــــــــ    ـــــــــُ
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 ، وأَْنَشَد األْصبَهانيُّ لِجران العَْوِد النميرّي : َذَكُرها : الَهِديلُ  أَو

ِديــــــــرَ كــــــــَبن   هــــــــا  اهلــــــــَ طــــــــَ َر َوســــــــــــــــــــــح َض الــــــــّرِجــــــــح الــــــــِ  الــــــــظــــــــ 

َزُف      نـــــــــح ّرِد مــــــــُ غــــــــَ رِّيــــــــٌب يـــــــــُ ي شــــــــــــــــــــــِ غــــــــح (6)مــــــــن الــــــــبـــــــــَ
 

  
ً  ماتَ  السالمعليهأَو هو فَْرٌخ على َعْهِد نوحٍ ،  ،  الطَّْيِر فما ِمن َحَماَمٍة إالَّ وهي تَْبِكي عليه جواِرحِ  ِمن جاِرحٌ  صاَدهُ  أَو ، وَضْيعَةً  َعَطشا

 : (7)هكذا تزَعُم العََرُب ؛ قاَل نَُصْيُب 

 يــــــــــــوم الــــــــــــلــــــــــــو  أَبــــــــــــكــــــــــــا  نــــــــــــوح محــــــــــــامــــــــــــة و 

ـــــــنـــــــوح  ـــــــلـــــــت تـــــــفـــــــجـــــــض      هـــــــتـــــــوف الضـــــــــــــــــــــحـــــــ  ابل

  
__________________ 

 ( اللسان والتكملة وفيهما : أليب اهلجنجر.1)
 د  نسخه : ُمفاضٌة.( عل  هامش القاموس عن إح2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
 ( قوله : اهلّد  كذا خبطه وحرره.5)
 ( اللسان والصحاح.6)
 ( زيد يف اللسان وقير هو أليب وجزة ا وذكر البيت الثاين.7)
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رتح  ــــــــــذكــــــــــ  وحٍ  ت ي ذاُت طــــــــــَ كــــــــــِ ــــــــــح ب ــــــــــَ ت أَتـ ــــــــــح ــــــــــقــــــــــل  ف

ِديــــــــــــاًل وقــــــــــــد َأوحَد  ومــــــــــــا كــــــــــــان      ضُ هــــــــــــَ بــــــــــــ  ــــــــــــُ  ؟تـ
  

ي ومــــــــــــا َدَرتح و  كــــــــــــِ بــــــــــــح ــــــــــــَ ي وتـ كــــــــــــِ ــــــــــــح  أَدحرِي وال أَب

  
ضُ    نــــــــَ كــــــــَ  كــــــــيــــــــَف َتصــــــــــــــــــــــح  بــــــــعــــــــولــــــــتــــــــهــــــــا غــــــــري الــــــــبــــــــُ

  

 مل تــــــــــــر مــــــــــــا تــــــــــــبــــــــــــكــــــــــــي وأَتــــــــــــرُ  مــــــــــــا أر  و 

  
(1)حتــــــــــفــــــــــة مــــــــــا تــــــــــبــــــــــكــــــــــي لــــــــــه وأضــــــــــــــــــــــــيــــــــــُض و   

 

  
 هكذا أَْنَشَدهنَّ األَْصبَهانيُّ ؛ وقيَل : األْبياُت ألَبي وجَزةَ ؛ وقاَل الُكَمْيت :

ٍر و  َنصــــــــــــــــــــــــــــح َا بــــــــــــــه لــــــــــــــِ فــــــــــــــِ تــــــــــــــِ نح هتــــــــــــــَح  مــــــــــــــا مــــــــــــــَ

ــــــــــــِك مــــــــــــن      ــــــــــــًة ل رََع جــــــــــــاب ــــــــــــرِ أَبســــــــــــــــــــــــــح ِدي (2)هــــــــــــَ
 

  
ةً يَْجعلونَه الصَّوَت. ةً يَْجعلُونَه الطائَِر نَْفَسه ، ومرَّ  فمرَّ

 َهْدالً : أَْرَسلَهُ إلى أَْسفََل وأَْرَخاهُ. َهَدلَهُ يَْهِدلُهو

 ُمْستَْرٍخ. أَْهَدلُ و ، هاِدلٌ  اْستَْرَخى ، فهو ، َهَدالً : الِمْشفَُر ، كفَِرحَ  َهِدلَ و

 .هاِدلٌ  ، فهو فَِصيلٌ  أََخَذتْهُ القَْرَحةُ فاْستَْرَخى ِمْشفَُره َهَدالً : البَعيرُ  َهِدلَ و

ا يُْمَدُح به ؛ ق أَْهَدلٌ و َهِدلٌ  وبَعيرٌ   اَل ابن شوال ، ويقاُل ألبي محمٍد الَحْذلَِمّي :إذا كان َطويَل الِمْشفَِر ، وذِلَك ممَّ

رح  عـــــــــــــِ ُض شـــــــــــــــــــــــــــُ وح َض إذا ا ـــــــــــــَ وح بـــــــــــــاِدر ا ـــــــــــــَ  يـــــــــــــُ

هــــــــــايبٍّ      عحشــــــــــــــــــــــــاٍع صــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــكــــــــــرِّ شــــــــــــــــــــــــَ ِد ح ب (3)هــــــــــَ
 

  
 َشفَةٌ َهْدالُء : ُمْنقَِلبَةٌ عن الذَّقَِن.و

 وامَرأَةٌ َهْدالُء ُمْستعاراً ِمن البَعيِر. أَْهَدل في الشفَِة ِعَظُمها واْسِتْرخاُؤها وذِلَك للبَعيِر ، وإِنَّما يقاُل رُجلٌ  الَهَدلُ  وقيَل :

ها ، أَي وإن كان اآلِخذُ َحبَِشيًّا أَو ، أَي الُمْستَْرِخي الشَّفَِة السُّْفلَى الغَِليظُ  «الشَّفَتَْين أَْهَدل أَْعِطهم َصَدقَتك وإن أَتَاكَ »في َحِديث ابن َعبَّاٍس : و

 ِزْنجيًّا.

يَّةٌ طيِّبَةٌ كثَّر هللاُ  األَْهَدل قْلُت : وبه لُقَِّب قطُب اليمِن أَبو الَحَسِن علّي بن ُعَمرَ  ه ، صاِحُب المقاِم العَظيِم بالمروعة ، وله ذّرِ ، قدََّس هللاُ ِسرَّ

 َذَكْرتهم في مشجري. ِمن أَْمثاِلهم ، يقاُل لهم المهادلة ، قد

اجُز : : اْستِْرخاُء ِجْلِد الُخْصيَةِ  التََّهدُّلُ و  ، قاَل الرَّ

ِه مــــــــــــــن  يــــــــــــــح يـــــــــــــــَ د  ِ كــــــــــــــَبن  ُخصــــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــَ  الــــــــــــــتـــــــــــــــ 

ِر      ظـــــــــَ ـــــــــح ـــــــــا حـــــــــن ت ـــــــــح ن ـــــــــِ ـــــــــه ث وز فـــــــــي جـــــــــُ رحُف عـــــــــَ (4) ـــــــــَ
 

  
 ويُْرَوى : من التََّدْلُدِل.

 ، أَي تََدلَّى ، وقاَل الجْعِديُّ : من األَْغصانِ  تََهدَّلَ  كَسحاٍب : ما ، الَهَدالُ و

و  عـــــــــــُ دح ـــــــــــَ ـــــــــــرُ ي ِدي ه  اهلـــــــــــَ ـــــــــــَ ق وح ـــــــــــَ رِّ فـ  وســـــــــــــــــــــــــاُ  حـــــــــــُ

اًل أبَوديـــــــــــــــــــــــٍة َذواِت      دا ِ َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ (5)هـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ِمن الناِس أَي جماَعةً. َهَدالَةً  ؛ يقاُل : رأَْيت بهاٍء : الجماَعةُ  ، الَهَدالَةُ و

اِن وكّل الشََّجِر ، شجَرةٌ تَْنبُُت في السَُّمرِ  : الَهَدالَةُ و مَّ  ج ، وثََمرتُها بَْيضاء ، َرَواه أَبو َحنيفَةَ عن أَبي َعْمرو ، ولَْيَسْت منه وفي اللَّوِز والرُّ

 .َهدالٌ 

َخام ، وال يَْنبُُت وْحَده ، ال يُوجُد إالَّ  الَهَدالُ  قاَل : وقالت الَكالبِيَّة :  شجٌر يَْنبُت بالِحجاِز يَْلتَبِس بالشجِر ، له ورٌق ِعَراٌض أَْمثَال الدَّراِهم الّضِ

ي :  مع شَجرةٍ ، وأَْهُل اليمِن يَْطبُُخوَن َوَرقَه ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 اهلَدا ِ طاٍم عليه َوَرُ  
ْحِر والُجنوِن. َهدالَةٌ  في أَراَكٍة أَو َطْلحٍة ُمْستقيمٍة فهي ويقاُل : كلُّ ُغْضٍن نَبَتَ   كأَنّها ُمخاِلفَةٌ لسائِِرها ِمن األَْغصاِن ، وُربَّما َداَوْوا به ِمن الّسِ
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 في أَوائِِلها ِمن قَُرى َعثٍْر من جَهِة الِقْبلَة. ة باليمنِ  : َهَدالَةُ و

 ، قاَل ُرْؤبَة : : الُحداءُ  الَهْيَدلَةُ و

ابح  عـــــــــــــــــ  ه صـــــــــــــــــــــــــــــــوُت غـــــــــــــــــالٍم لـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــبَن

ابح      هـــــــــَ ـــــــــح بـ َدَ  بـــــــــعـــــــــَد اهلـــــــــِ يـــــــــح َب َأو هـــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــح بـ (6)هـــــــــَ
 

  
__________________ 

 والتهذيب. 31/  6( الثاين يف اللسان واملقايي  1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
 برواية :نسبه للعجاج « شعشض»( اللسان والثاين يف الصحاح والتهذيب ا ويف اللسان 3)

 بشعشعايّن صبايّب هد 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
 بدون نسبة. 31/  6( اللسان واملقايي  5)
 والتكملة. 7( ديوانه ص 6)



14979 

 

 كذا في العُبَاِب.

 ، ال يُطاُق َحَمضاً. (1) إْدلٍ  ، في ، بالكسرِ  ِهْدلٌ  لَبَنٌ  قاَل أَبو َحنيفَةَ :و

 وأَُراه على البََدِل.قاَل ابُن ِسْيَده : 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِة : َهَدلَ  مَّ َت ؛ قاَل ذو الرُّ  الغالُم وَهَدَر إذا َصوَّ

ه  يــــــــــلــــــــــَ حــــــــــِ َن زانٌم كــــــــــَبن  ســــــــــــــــــــــــَ طــــــــــح و  الــــــــــبــــــــــَ  طــــــــــَ

ِديـــــــــــــرُ عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــن  إذح َوىل       الم  هـــــــــــــَ (2)غـــــــــــــُ
 

  
 أَي ِغناُء ُغالٍم ، كما في التَّْهِذيِب.

ي : وقد َجاءَ  اِعي : الَهِديلُ  قاَل ابُن بَّرِ  في صْوِت الُهْدُهِد ، قاَل الرَّ

ُه  ـــــــــــاحـــــــــــَ ن ـــــــــــر مـــــــــــاُة جـــــــــــَ َر ال ٍد كســـــــــــــــــــــــــَ داهـــــــــــِ هـــــــــــُ  كـــــــــــَ

ــــــــــال      ِدي ــــــــــِ  هــــــــــَ ــــــــــطــــــــــري ــــــــــِة ال ــــــــــقــــــــــارِع و ب عــــــــــُ دح ــــــــــَ (3)ي
 

  
ْل ذِلك.قْلُت : ليَس الُهداِهُد هنا الُهْدُهد كما َظنَّه بل هو َذَكر الَحماِم ، حقَّقه الَحَسُن بُن عبِد هللِا   األْصبهانيُّ في كتابِِه ، وأَْنَشَد هذا البَْيَت فتأَمَّ

لَةٌ  الثِّماُر : تََدلَّْت ، وكذِلَك األَْغصاُن فهي تََهدَّلَتِ و  .ُمتََهّدِ

 ، أَي تََدلَّت واْستَْرخْت لثِقَِلها بالثَّمرةِ. «أَْغصانُها تََهدَّلَت وروضٍة قد»في َحِدْيث قُّس : و

 فَتُه : اْستَْرَخْت.شَ  تََهدَّلَتْ و

 ، قاَل الُكَمْيت : أَْهَدلُ  والسَّحاُب إذا تََدلَّى َهْيَدبُه فهو

تاِن ِدميَِتِه  َد ِ بِتَـهح  اأَلهح
جاِل. الَهِديلُ و  : الثَِّقيُل ِمن الّرِ

 ، اِسي َسيَالَة. َهَدالَة ويقاُل للعَْنز إذا ُحِلبَْت : اْهدِ 

 ، وأَْنَشَد األَْصبَهانيُّ : الَهِديلِ  ِمن، بالفتحِ ، تَْفعاٌل  التَّْهَدالُ و

َز ح  حـــــَ  مـــــعـــــروفـــــــُة الـــــلـــــحـــــن مل تــــــُ  صـــــــــــــــــــــدوح الضـــــــــــــــــــّ

وُدهــــــــــــــا     ــــــــــــــقــــــــــــــُ َداهلــــــــــــــا وي ــــــــــــــقــــــــــــــوُد اهلــــــــــــــو  هتــــــــــــــَ  ي

  
اغانيُّ وصاِحُب اللّساِن هنا ؛ وهو الرُجلُ  ، كِسبَْحلٍ  الِهَدْبلُ  : [هدبل] ُح  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ والصَّ الكثيُر الشَّعَِر ، أَو األَْشعَُث الذي ال يَُسّرِ

ً و وال يدهنهُ ؛ رأَْسهُ   أَْنَشَد :، ونَقََل عن أَبي َزْيٍد في نواِدِره ، و (4)، ونَقَلَه صاِحُب اللّساِن في التي قَْبلها  الثَّقيلُ  أَْيضا

بــــــــــة  لــــــــــح ُب عــــــــــُ ٍب وصــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ و َوطــــــــــح دان َأخــــــــــُ  هــــــــــِ

ُروُر      قــــــــــــــاِ  جــــــــــــــَ ِت الــــــــــــــنــــــــــــــِّ َر   ِديــــــــــــــٌر لــــــــــــــِ (5)هــــــــــــــَ
 

  
 والنِّقاُل : النِّعاُل الُخْلقان ، قاَل ورُجٌل َهِديٌل ثَِقيٌل.

ل ذِلَك. اغانيُّ هذا المْعنَى بعَْينِه في التي بْعَدها كما َسيَأْتي فتأَمَّ  وأَْوَرَد الصَّ

ا : ، كِزْبِرجٍ : الثَّْوُب الَخلَقُ  الِهْدِملُ  : [هدمل]  ؛ قاَل تأَبََّط َشرًّ

ا  وٍم كـــــــــــَبهنـــــــــــ  ثـــــــــــُ ت إلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــن جـــــــــــُ  هَنَضـــــــــــــــــــــــــح

وز عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا      جــــــــُ رٌ عــــــــَ مــــــــِ دح ر  هــــــــِ عــــــــَ ــــــــح يـ (6)ذاُت خــــــــَ
 

  
ي : ِمن ُجثُوم َجْمُع جاِثٍم ، أَي نََهْضت ِمن بين جماَعِة ُجثُوم ، . كِسبَْحلٍ  كالِهَدْملِ  قاَل ابُن بَّرِ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ
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اغانيُّ كِسبَْحٍل. القديُم الُمْزِمنُ  : الِهْدِملُ و  ، وَضبََطه الصَّ

اغانيُّ أَْيضاً كِسبَْحٍل ، وهو الصَّواُب. (7) الكثيُر الشَّعَر األَْشعَثُ  أَْيضاً :و ُح رأَْسه وال يدهنُه ، وَضبََطه الصَّ  الذي ال يَُسّرِ

 ؛ وَمرَّ عن أَبي َزْيٍد أَنَّه الَهِديُل كأميٍر. كِسبَْحٍل : الثَِّقيلُ  ، الِهَدْملُ و

 الُمْشِرُف. التَّلُّ المجتَِمُع العاِلي أَْيضاً :و

ْملَةُ  ، الِهَدْملَةُ و ِة : الكثيَرةُ الشَّجرِ  المْشِرفَةُ  بهاٍء : الرَّ مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

__________________ 
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلر.1)
 .«زانم»بد  « زابم»( ديوانه واللسان وفيه 2)
 واللسان. وانظر ختر ه فيه 238( ديوانه ط بريوت ص 3)
 اهلدير ابلياء املثناة يف الشرح ويف الشاهد.« هد »( الذي يف اللسان يف مادة 4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.6)
ر ا وهو الصواب كما يف الشارح ا ا  (يعين هنا والجي قبلها)( عل  هامش القاموس : ضبطه الصاغاين فيهما 7)  هـ. كِسَبحح
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هـــــــــا و  مـــــــــُ عـــــــــالـــــــــِ قـــــــــي مـــــــــَ وح تح شـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــَ يـــــــــ  نـــــــــة هـــــــــَ  ِدمـــــــــح

يـــــــــــــُم      الِت الـــــــــــــر َواســـــــــــــــــــــــــــِ َدمـــــــــــــح ا ابهلـــــــــــــِ (1)كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ 
 

  
 الذي ال يوقُف عليه لُطوِل التَّقاُدِم ، يُْضَرُب َمثاَلً للَّذي فاَت ؛ يقوُل بعُضهم لبعٍض : الدَّْهُر القديمُ  : الِهَدْملَةُ و

 ؛ قاَل كثيُِّر : الِهَدْملة كان هذا أَيَّام

يـــــــــــٌ  ومل يـــــــــــكـــــــــــنح  ـــــــــــِ نـــــــــــهـــــــــــا أَن َدمـــــــــــِّ  كـــــــــــَبنح مل يـــــــــــُ

م      ــــــــــــعــــــــــــد َأاي  لــــــــــــةِ هلــــــــــــا ب َدمــــــــــــح ُر  اهلــــــــــــِ (2)عــــــــــــامــــــــــــِ
 

  
يرافيُّ ؛ قاَل َجريٌر :بعَْينِه ؛ َمثَّلَ  ع : الِهَدْملَةُ و   به ِسْيبََوْيه وفَسََّره الّسِ

لةَحيِّ  واِعي   اهِلَدمح
َ
 (3)ِمن ذاِت امل

 ؛ يقاُل : رأَْيت ِهَدْملَةً ِمن الناِس أَي جماَعةً. الجماَعةُ من النَّاِس  : الِهَدْملَةُ و

ُجُل َهْدَملَةً : َهْدَملَ و َق ثيابَهُ  الرَّ . َخرَّ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 اللَّيِل ، عن ابِن األْعَرابّيِ. : وَسطُ  الهاِذلُ  : [هذل]

ُجُل الَخفيُف ؛ وكذا السَّْهمُ  الُهْذلُولُ و ِم : الرَّ ى ُهْذلُوالً. ، بالضَّ  الَخفيُف يَُسمَّ

 السَّريُع الَخفيُف. الُهْذلُولُ  وفي الُمْحَكِم :

يو ئُْب ُهْذلُ  ُربَّما ُسّمِ  التِّْيمّي من تِيِم الّرباِب. فََرُس َعْجالَن بِن نَْكَرةَ  : ُهْذلُولٌ  والً الذِّ

 فََرُس جابِِر بِن ُعقَْيٍل السَّدوِسّيِ. أَْيضاً :و

 الَخْيِل : ِخفافُها. َهذاِليلُ و

ْلبُ  : الُهْذلُولُ و  على النَّْعِت واإلَضافَِة. الفََرُس الطَّويُل الصُّ

 ؛ قاَل الراجُز : الَهِذاِليلُ  المْرتَِفُع ِمن األَْرِض ، والَجْمعُ  التَّلُّ الصَّغيرُ  : الُهْذلُولُ و

 (4)وتـَعحلو الَقرحَددا  اهلَذالِيرَ تـَعحلو 
 وقاَل اللَّْيُث : هو ما اْرتَفََع ِمن األْرِض ِمن تِالٍل ِصغاٍر.

 وهو الثُّْعباُن عن أَبي َعْمرو. َمِسيُل الماِء الصَّغيرُ  : الُهْذلُولُ و

ْملِ  : الَهْذلُولُ و ِة : ُدقاُق الرَّ مَّ  ، وبه فّسَر قَْول ذي الرُّ

رَِج  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ و ِ مبـــــــــــــــُ لـــــــــــــــُ ذح هـــــــــــــــا  اهلـــــــــــــــُ ري َ َرلـــــــــــــــحَ  غـــــــــــــــَ

ا      وهلــــــــــــُ هــــــــــــا ُذيــــــــــــُ تــــــــــــح َف  ــــــــــــََ يــــــــــــح يــــــــــــٌة هــــــــــــَ انــــــــــــِ (5)ميــــــــــــَ
 

  
 : ِرماٌل ُدقاٌق ِصغاٌر. الَهذاِليلُ  وقاَل أَبو نَْصر :

 ، وهو القائُِل فيه : َسْيُف ُهبَْيَرةَ بِن أَبي وْهٍب الَمْخزوِمّيِ  : الُهْذلُولُ و

ه و  الحـــــــَ ت ســـــــــــــــــــــِ بـــــــح لـــــــَ يٍّ قـــــــد ســـــــــــــــــــــَ  كـــــــم مـــــــن كـــــــمـــــــِ

لـــــــــــــو ُ غـــــــــــــاَدَرُه و      ذح د ال  اهلـــــــــــــُ و جمـــــــــــــَُ بـــــــــــــُ (6)يـــــــــــــكـــــــــــــح
 

  
. اآلفةُ  : الُهْذلُولُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ُل من اللَّيِل أَو بِقيَّتُه : الُهْذلُولُ و  .الَهذاِليلُ  ، والَجْمعُ  األَوَّ

. الَمَطُر الذي يَُرى من بعيدٍ  : الُهْذلُولُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. السَّحابَةُ الُمْستَِدقَّةُ  : الُهْذلُولُ و
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ُجلُ  َهْوَذلَ و  ، وكذِلَك الدَّْلو ؛ قاَل ابُن َهْرمة : أَو اْضَطَرَب في َعْدِوه ، كما في الُمْحَكِم ؛ أَْسَرعَ  : َهْوَذلَةً  في َمْشيِه الرَّ

نح  نح أَبــــــــــــــــــِ ٌر أَبــــــــــــــــــِ زاُ  قــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ ا يــــــــــــــــــَ  إمــــــــــــــــــ 

ة     ـــــــــَ َذل وح ِ ح  هـــــــــَ ـــــــــلـــــــــ  رحِس ال ذِة عـــــــــن ضـــــــــــــــــــــــِ (7)املِشـــــــــــــــــــــــح
 

  
بِيُل الذي يُْخرَ  ي : الِمْشآة الزَّ  ُج به التُّراُب ِمن البِئِْر.قاَل ابُن بَّرِ

قاءُ  َهْوَذلَ و  ، أَي أَْخَرَج ُزْبَدتهُ ، وهو ِمن ذِلَك. تََمخَّضَ  إذا الّسِ

 َضعَُف في الجماعِ. الرُجُل : َهْوَذلَ و

 ؛ قاَل : نَزاهُ وَرَمى به إذا ببَْوِلهِ  البَعيرُ  َهْوَذلَ و

__________________ 
 الصحاح.( اللسان وعجزه يف 1)
 ( ديوانه واللسان.2)
 وبعده فيه :« اهلدملة»( معجم البلدان 3)

 فا نو أصبح قفزاً غري مبنوسِ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
 والتكملة. 545( ديوانه ص 5)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.6)
 ( اللسان.7)
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وح ملح  وحِذ ُ لــــــــــــــَ هــــــــــــــَ مح  يـــــــــــــــُ جــــــــــــــَ نــــــــــــــَ َرفــــــــــــــاُه لــــــــــــــَ  طــــــــــــــَ

ّم      ِش اأَلجــــــــَ بــــــــح ا الــــــــكــــــــَ فــــــــَ ره مــــــــثــــــــر قـــــــــَ دح (1)يف صــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .َصحَّ  إن المِدينَةِ  في ، وسلمعليههللاصلى، فماَت في أَيَّام النبّيِ  َصحابيٌّ وكان أَبَواهُ ُمْقعََدْينِ  ، كُزبَْيٍر : ُهَذْيلٌ و

ْعِر ، والنِّْسبَةُ إليها بُن ُمْدركةَ بِن الياَس بِن ُمَضَر أَبو َحّيٍ من ُمَضرَ  ُهَذْيلُ و قياٌس وناِدٌر ، والناِدُر فيه أَْكثر  ُهَذِليٌّ و ُهَذْيليٌّ  أَْعَرقَت في الّشِ

 على أَْلِسنَتِهم.

 ، َرَوى عنه أَوسط في االكل ِمن األَْضحيِة. َصحابيٌّ  ُهَذيلٍ  أَبوو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إِذا َرَمى بالغائِِط والعَِذرة. َهْوَذلَ و إِذا قَاءَ  َهْوَذلَ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :

 وَذَهَب بَْولُه َهَذا ِليَل إِذا اْنقََطَع.

 .في َمْشيِه وأَْهَذَب : أَْسَرَع عن ابِن الفرجِ  أَْهَذلَ و

 ويقاُل : َجاَء ُمْهِذباً ُمْهِذالً.

ي ، وأَْنَشَد : الَهْوَذلُ و  : َولَُد الِقْرِد ، عن ابِن بَّرِ

ـــــــــــــــــه  ٍر ل هـــــــــــــــــاَر حِبَشـــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــُر ال ِدي ـــــــــــــــــُ  ي

ِة      نــــــــــــــــــــــ 
َ

وحَذ ُ كــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا داَر ابملــــــــــــــــــــــ  اهلــــــــــــــــــــــَ

  
 ابنُها ، والنَّهاُر : فَْرخ الُحباَرى ، يَِصُف َصبِيًّا يُديُر نهاراً في يِده بَحْشٍر وهو َسْهٌم َخِفيٌف. الَهْوَذلُ و الَمنَّةُ : الِقْرَدةُ ،

ْملَةُ الطَّويلَةُ الُمْستَدقَّةُ. الُهْذلُولُ و  : الرَّ

 وَهَذا ِليُل الَخْيِل : ِخفافُها.

ْحراء ال يْشعُُر به اإِلْنساُن حتى يُْشِرَف عليه ، وبُْعده نَْحو القامِة يَْنقاُد لَْيلَةً أَو يوماً ُء في الصَّ الَمكاُن الَوطى الُهْذلُولُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

 وُعْرُضهُ قِيُد ُرْمٍح وأَْنفس ، له َسنٌَد وال ُحُروف له.

 ْنَدق في األَْرِض.ما َسفَِت الريُح ِمن أَعاِلي األَْنقاِء إلى أََسافِلها ، وهو ِمثْل الخَ  الُهْذلولُ  وقاَل غيُره :

 وَذَهَب ثَْوبُه َهَذا ِليَل أَي قَِطعاً ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ :

يـــــــــــــرح  ذا لـــــــــــــِ وا هـــــــــــــَ َرجـــــــــــــح وحٍم خـــــــــــــَ قـــــــــــــَ  قـــــــــــــلـــــــــــــُت لـــــــــــــِ

يـــــــــرح      وحكـــــــــَ  الـــــــــقـــــــــِ ـــــــــ  ض الـــــــــنـ طـــــــــِّ قـــــــــَ ـــــــــُ وحكـــــــــَ  وال يـ ـــــــــَ (2)نـ
 

  
عون ؛ وقيَل : هم الُمْسِرُعون يتْبَع بعُضهم بعضاً. الَهذاِليلُ  فسََّره فقاَل :  الُمتقّطِ

 : َسْيُف ُمَهْلِهِل ، وفيه يقوُل : الُهْذلُولُ و

و ح ال وقـــــــــــــــض إاّل مـــــــــــــــثـــــــــــــــر وقـــــــــــــــِض  ذلـــــــــــــــُ  اهلـــــــــــــــُ

 بــــــــــــــــــــوارَِداٍت يــــــــــــــــــــوَم عــــــــــــــــــــوف  ــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــو ح     

  
 : العرمةُ ِمن الكدِس. الُهْذلولُ و

 ّي َرَوى عن إِْبراهيم النخِعّي وعنه ُسْفياُن الثَّْوِرّي.األَْودِ  الُهَذْيلِ  غاِلُب بنُ  الُهَذْيلِ  وأَبو

 حْفصةُ بْنُت ِسْيِرين َرَوت عن أَنَس بِن ماِلٍك وعنها هشاُم بُن َحسَّان. الُهَذْيلِ  وأُمُّ 

. الَهْذَملَةُ  : [هذمل] اغانيُّ  : أَْهَملَهُ الصَّ

 .(3) ِمْشيَةٌ فيها قَْرَمَطةٌ كالَهْذللة وفي الُمْحَكِم : هي

حاحِ : هو َضْرٌب ِمن الَمْشيِ.  وفي الّصِ
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 الناقَةُ كذِلَك. َهْرَجلَتو ، َهْرَجلَ  ، وقد : االْختِالُط في الَمْشيِ  الَهْرَجلَةُ  : [هرجل]

. ، كقُْنفٍُذ : البعيُد الَخْطوِ  الُهْرُجلُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

واُل منا : الَهراِجيلُ و  (4)، كما في العُبَاِب.  الّطِ

خاُم من اإِلبِلِ  : الَهراِجيلُ و قاَل ابُن الفرجِ : الَهراِجيبُ و  ، قاَل ِجَراُن العَْود : الّضِ

يــــــــــٌة  تح والشــــــــــــــــــــــــمــــــــــُ  حــــــــــامــــــــــِ عــــــــــَ نــــــــــِ  حــــــــــىَت إذا مــــــــــُ

ُب      هـــــــح هـــــــا الصـــــــــــــــــــــ  فـــــــَ والـــــــِ د تح ســـــــــــــــــــــَ يـــــــرُ مـــــــَ راجـــــــِ (5)اهلـــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 أَي تَْسترِخي في َمْشيتِها ، كذا في النِّهايِة ، وقد «تَُهْرِدلُ  فأْقبَلَتْ »َجاَء في الَحِدْيث :  ، وقد الَهْرَدلَةُ  : [هردل]

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 .«وال ينفض للنوك »( اللسان والتهذيب وفيه : 2)
 لة ا قا  ابن السكيت اهلذملة : مشي يف سرعة.ومثله يف اللسان والتكم« كاهلذملة»( يف القاموس : 3)
 ( قيدها يف التكملة ابلرجا .4)
 ( اللسان والتهذيب ا ويف شرحه ديوانه : متعت ابلتاء ا أراد ارتفعت.5)
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َش  َأنح يكوَن َتصححيفاً ِمن هترو  ابلواو. ََله اجلماَعُة ا وَأان َأخح  َأ ح
ي للبوالني : ، بالكسِر : الطَّويلُ  الِهْرطالُ  : [هرطل] حاحِ ، زاَد غيُره : العَظيُم الِجْسِم ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  ، كما في الّصِ

تح بــــــــــــنــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــَ نــــــــــــِ رحطــــــــــــا ِ ٍء قــــــــــــد مــــــــــــُ  هــــــــــــِ

ا ازحِدايِ       ا وأميـــــــــــــــــــــــــــــ  (1)فـــــــــــــــــــــــــــــازحداهلـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : أَْهَملَهُ الجْوَهِريُّ والجماَعةُ. الَهراِعلَةُ  : [هرعل]

 كما في العُبَاِب. اللِّئامُ  : هم (2)وقاَل الَخارزنجّي 

ُروَرةِ كما في قَْوِل لَبيٍد : ِزْبِرجٍ  ، هذا هو األَْصُل ، ويقاُل أَْيضاً على َوْزنِ  ، كِسبَْحلٍ  ِهَرْقلُ  : [هرقل]  وقيََّده بعٌض بالضَّ

َف آ ِ  لـــــــــــــح يـــــــــــــاد خـــــــــــــَ ب الـــــــــــــلـــــــــــــ  لـــــــــــــَ   ـــــــــــــّرٍِ   غـــــــــــــَ

ٍض و و      بـــــــــــــ  تــــــــــــــُ َن بـــــــــــــِ لـــــــــــــح عـــــــــــــَ رِ كـــــــــــــمـــــــــــــا فــــــــــــــَ رحقـــــــــــــَ (3)هبـــــــــــــِِ
 

  
ي لجريٍر :  أراَد : ِهَرْقالً فَغَيَّر اْضِطراراً ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

رٍ أَرحَض و  َرقـــــــــــــــح راً  هـــــــــــــــِ رحت وداهـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــد قــــــــــــــــَ

ُف و      َر  الــنــ واصــــــــــــــــِ عــَ  لــكــم مــن آِ  كســــــــــــــــح (4)َيســــــــــــــــح
 

  
ُل َمن َضَرَب الدَّنا وِم أَوَّ  والكنائِِس. نيَر وأَوُل َمن أَْحَدَث البيعةَ َمِلُك الرُّ

 ، كما في اللّساِن. كِزْبِرٍج : الُمْنُخلُ  ، الِهْرقِلُ و

ومِ  َمْعروفٌ  كِسبَْحلٍَة : د ، م ، ِهَرْقلَةٌ و  ، وهو الَمْعروُف اآلَن بادكلة بالقُْرِب من قونية. بالرُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

وِم والعََجِم. «وقُوقِيَّة ِهَرْقِليَّةً  أَِجئْتُم بها»في الَحِدْيث : و أَي خلقان. ِهَرْقِليَّةٌ  ثيابٌ   ؛ أَراَد أَنَّ البَيعَةَ ألَْوالِد الُملوِك ُسنَّة ُملوِك الرُّ

 كبِْرَذْونٍَة ، الِهْرَكْولَةُ و ِسبَْحلٍَة ، ِمثْلُ  الِهَرْكلَةُ و ن الفّراء ،، وهذه عن ابِن َعبَّاٍد واألُْولَى ع كعُلَبِطةٍ  الُهَرَكلَةُ و ، بالفتحِ ، الَهْرَكلَةُ  : [هركل]

 ، قاَل : الَحَسنَةُ الجسِم والَخْلِق والِمْشيَةِ  ، وهذه عن ابِن َعبَّاٍد ، كِقْنِديلٍ  الِهْرِكيلُ و

ةٌ  ـــــــــــــــَ ل ر كـــــــــــــــح ٌة  هـــــــــــــــِ ـــــــــــــــ  ل اٌف طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ٌ  ن ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــُ  فـ

ُب      رحعـــــــــَ وحٍ  خـــــــــَ ٍر وحـــــــــَ ـــــــــعـــــــــُد عـــــــــن َعشـــــــــــــــــــــــح (5)مل ت
 

  
 كعاُلبٍِط : َضْخٌم جسيٌم. ُهَراِكلٌ  ورُجلٌ  ، ُهَراِكلٌ  َجَملٌ و

ةً : : ِضخاُم السَّمكِ  الَهراِكلَةُ و َر قَْوُل ابِن أَْحمر الباِهِلّيِ يَِصُف ُدرَّ  ، وبه فّسِ

وحاًل  و اُص هـــــــــــــــــَ  رَأ  مـــــــــــــــــن دوهنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ

لـــــــــــــــــةً      راكـــــــــــــــــِ وان  هـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــتـــــــــــــــــااًن ونـــــــــــــــــُ (6)وحـــــــــــــــــِ
 

  
َر البَْيُت أَْيضاً ، كما في التَّْهِذيِب ؛ أَو ِكالُب الماءِ  َر البيُت أَْيضاً ، كما في العُبَاِب. أَو ِجَمالُهُ  ، وبه فّسِ  ، وبه فّسِ

خاُم األَْعَجاِز من َدواّبِ البَْحرِ  أَي َهراِكلَةٌ  يقاُل :و  ، كما في العُبَاِب. الّضِ

 ُمْجتََمُع أَْمواجِ البَّْحِر. قيَل :و

حا ،  (7) بهذا المعنى السابقِ  وَوِهَم الجوهريُّ في تفسيِر بَْيِت ابِن أَْحَمرَ  ِمن أَْمواجِ البَْحِر حيُث تْكثَر فيه األْمواُج ، الَهَراِكلَةُ و حِ :ونَصُّ الّصِ

ِة ؛ والبَْيُت ُمْحتمٌل للَمعاني ُكلِّها ، وِمثُْل ه اغانيُّ أَْيضاً ، وكذا غيُرُهما ِمن األَئِمَّ ل.ونَقَلَه الصَّ  ذا ال يكوُن َوْهماً فتأَمَّ

 وبُطٍء ، َحَكاه أَبو ُعبَْيَدةَ ، وأَْنَشَد : : َمْشٌي في اختيالٍ  الَهْرَكلَةُ و

يـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا و  زاُ  ُور ٌش  حتـــــــــــــــــــــــــــِ  ال تـــــــــــــــــــــــــــَ

الٌت و      رحكـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــامـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــِ رحكـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــَ (8)مـــــــــــــــــُ
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ي عن قطرٍب :  الَمْشُي الَحَسن. الَهْرَكلَةُ  وَحَكى ابُن بَّرِ

ْخمةُ  كِبْرَذْونَةٍ  ، الِهْرَكْولَةُ و ةُ األَْردافِ  : الجاِريَةُ الضَّ  ، قاَل األَْعَشى : الُمْرتَجَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«اخلازرجني»( ابألصر 2)
 واللسان. 128( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 .507/  6( اللسان والصحاح والتكملة والتهذيب 6)
 هـ. ( عل  هامش القاموس : قد ذكره غريه يف األئمة والبيت  تمر فال يكون مثله و اً ا انظر الشارح ا ا7)
 ( اللسان والتكملة.8)
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لــــــــــــــة وح رحكــــــــــــــَ هــــــــــــــا  هــــــــــــــِ رَافــــــــــــــقــــــــــــــُ ٌ  درٌم مــــــــــــــَ نــــــــــــــُ  فـــــــــــــــُ

ُر      عـــــــــِ تـــــــــَ ـــــــــح نـ وح  مـــــــــُ هـــــــــا ابلشـــــــــــــــــــــــ  (1)كـــــــــَبن  َأمخحَصـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ٌ  َعظيمةُ الَوِرَكْين. ِهْرَكْولَةٌ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : امرأَة

 وقاَل غيُره : ذاُت فخَذْين وجسٍم.

 ؟الِهْرَكْولَةُ  قاَل : ما ؟ما لَكَ  ، فقاَل : يا أَبا ُعبَْيَدةَ ، فقاَل : الِهْرَكْولةِ  َحَكى بعُضهم أَنَّه َرأَى أَبا ُعبَْيَدةَ محموماً يَْهِذي فقُْلنا للطَّبيِب : َسْله عنو

 ْخمةُ األَْوراِك.قاَل : الضَّ 

 قاَل شْيُخنا : نَقََل أَبو الَحَسِن عن الَخِليِل أَنَّ الهاَء منها زائَِدةٌ ألَنَّها التي تركُل في مْشيتِها لتَبَْخترها.

 وقاَل ابُن عصفوٍر في الُمْمتع : يَْنبَِغي القَْوَل بأصالَتِها.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِمئَاُل قِثَْوّلٍ : نَْوٌع ِمن الَمْشيِ ؛ قاَل : الِهْرَكلُّ 

ال   رحكـــــــــــــَ هـــــــــــــا اهلـــــــــــــِ يـــــــــــــَ اِدي َمشـــــــــــــــــــــــــــح تح هتـــــــــــــُ  قـــــــــــــامـــــــــــــَ

لــــــــــــ        صــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ِت وامل يــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــبـ نــــــــــــاِء ال (2)بــــــــــــا فــــــــــــِ

 

  
 : نَتََف َشعََرهُ. َهْرَملَهُ  : [هرمل]

ِة : الشَّعََر : نَتَفَهُ وقََطعَهُ  َهْرَملَ و مَّ  ، وكذِلَك الَوبََر ؛ قاَل ذو الرُّ

ًة  يــــــــــــــــــ  زحاًل خمــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــمح بـ داجــــــــــــــــــِ  َرد وا أَلحــــــــــــــــــح

رَ قـــــــد      رحمـــــــَ را  هــــَ هـــــــا الــــَوبــــَ نـــــــاقــــِ (3)الصــــــــــــــــــيــــُف عــــن َأعــــح
 

  
 وخرفَْت. العجوُز : بَِليَْت ِكبَراً  َهْرَملَتِ و

 َعَملَهُ أَْفَسَدهُ. َهْرَملَ و

 كِزْبِرجٍ : الُمِسنَّةُ. ، الِهْرِملُ و

 النَِّساِء. الَهْوجاُء الُمْستَْرِخيَةُ ِمن الِهْرِملُ  : (4)اَل ابُن ُدَرْيٍد قو

 الَهرَمةُ. أَْيضاً الناقَةُ و قاَل :

يِش والَوبرِ  الُهْرُمولُ و أِْس وكذا من الّرِ ِم : قِْطعَةٌ من الشَّعَِر تَْبقَى في نَواِحي الرَّ اَخ يَِصُف النَّعاَمة : َهراِميل ، َجْمعُه ، بالضَّ  ؛ قاَل الشمَّ

َرطـــــــــــــــــَ   ٌة مـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــ  انـــــــــــــــــِ ٌ  أََزٌف وَزفـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــح  هـــــــــــــــــَ

رَاَء رِيـــــــــــــــــُش ُزاَناَبهـــــــــــــــــا      يـــــــــــــــــرُ َزعـــــــــــــــــح رامـــــــــــــــــِ (5)هـــــــــــــــــَ
 

  
ْعبولةِ  ، الُهْرُمولَةُ و  ، قالَهُ اللّْيُث. بهاٍء : التي تَتََشقَُّق من أَسافِِل القَميِص كالرُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إذا َسقََط. َهراِميلُ  َشعرٌ 

 الَوبُر إذا َسقََط. َهْرَملَ و

 عَنَِق.بعد ال هو أَو ؛ َهْرَولَ  ، وقد : بين العَْدِو والَمْشيِ  الَهْرَولَةُ  : [هرول]

 الطاِئِف. َهْرَولَةُ  ، ومنه اإلْسراُع في الَمْشيِ  قيَل : هوو

 ، وقُبُول تَْوبِة العَْبد ولُْطفه وَرْحَمته. عزوجل، وهو ِكنايَةٌ عن ُسْرعِة إجابَة هللا  «َهْرَولَةً  َمن أَتاني يَْمِشي أَتَْيته»في الَحِدْيث : و

  الَخبَِب ؛ والَخبَُب دوَن العَْدِو.فَْوَق الَمْشيِ ودونَ  الَهْرَولَةُ  وقيَل :
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ْرِف : واوُ  باعي. َهْرَولَ  قاَل شْيُخنا : قاَل أَْهُل الصَّ  زائَِدةٌ لإِلْلحاِق بالرُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

بيب ؛ نَقَلَه شْيُخنا عن كتاِب فتحِ الباِري للحافِظِ  الهِرل يه الناُس الرَّ قاِئِق ؛ : َولَُد الزوجة ، وهو الذي يَُسّمِ  ابن حجر في باِب الَحْشر من الرَّ

ته.  قاَل : وال أَْدِري ما صحَّ

تِه فيُْستدرُك   السُّراُب. َهْرَولَ  وِمن المجاِز : على األَْلفاِظ الثالثَِة التي تقدََّم ِذْكُرها في أ ر ل وج ر ل. (6)قْلُت : وعلى تَْقديِر صحَّ

. الَهْزلُ  : [هزل]  ، وهذه عن اللّْحيانّي ، َهَزالً ، فيهما ، لم يَِجدَّ. كَضَرَب وفَِرحَ  في األَْمِر ، َهَزلَ  وقد : نَِقيُض الِجّدِ

 واللِّعُب ِمن واٍد واِحٍد ؛ قاَل الُكَمْيت : (7)والهذل 

__________________ 
 .145( ديوانه ط بريوت ص 1)
 والتكملة. 507/  6( اللسان والتهذيب 2)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب.3)
 .446/  3( اجلمهرة 4)
 واللسان والتكملة وعجزه يف التهذيب. 237( ديوانه ص 5)
 «قوله : فيستدر  اخل الذي تقدم له يف ج ر   أربعة وهي جر  وأر  وور  وغر »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 الصواب. وهو« واهلز »( كذا ا ويف اللسان : 7)
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ا  وهلــــــــــــــِ بِّ ا ــــــــــــــيــــــــــــــاِة وطــــــــــــــُ  أَرَاان عــــــــــــــلــــــــــــــ  حــــــــــــــُ

د  بـــــــــــــــنـــــــــــــــا يف كـــــــــــــــر يـــــــــــــــوم و      زِ ُ  ـــــــــــــــَِ (1)هنـــــــــــــــَح
 

  
ي عن ابِن َخالََوْيه قاَل : كلُّ الناِس يقُولُون احِ العقيلّي قاَل : َهَزَل يَْهِزلُ  وَحَكى ابُن بَّرِ  ِمن َهِزَل يَْهَزل ِمثْل َضَرَب يَْضِرُب ، إِالَّ أَنَّ أَبا الجرَّ

. الَهْزل  ِضّد الِجّدِ

 .(2) (َوما ُهَو اِبهْلَْزلِ ): ُهذاٌء. وفي التَّنزيِل :  َهْزلٌ  وقَْولٌ 

 قاَل ثَْعلَب : أَي ليَس : بَِهَذيان.

 .وفي التَّْهِذيِب : أَي ما هو باللَِّعبِ 

 .هاِزلٌ  جادٌّ أَْنَت أَمْ أَ  في َكالِمِه إذا لم يكْن جادًّا ؛ تقوُل : يَْهِزلُ  وفالنٌ 

 ؛ قاَل : َهَزلَ  ِمثْلُ  هاَزلَ و

د  الـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــه  دِّ إنح جـــــــــــــــــَ  ذو اجلـــــــــــــــــِ

هــــــــــــــــــــازِ ٌ و      زح إن كــــــــــــــــــــان يف  مــــــــــــــــــــُ (3)هــــــــــــــــــــَ
 

  
ْيلٌ  ، هكذا في النسخِ ، وَصوابُه : ورُجلٌ  كثيُرهُ  ، أَي ، كَكتِفٍ  َهِزلٌ  رُجلٌ و ْيت : كثيُرهُ ، كما هو نَصُّ اللّساِن. ِهّزِ  ، كِسّكِ

 : وَجَده لَعَّاباً. أَْهَزلَهُ و

 ِزنَةً ومْعنًى. : الفُكاَهةُ  الُهزالَةُ و

مِن. الُهزالُ و ِم : نقيُض الّسِ  بالضَّ

ُجُل والدَّابَّةُ ، ُهِزلَ  قدو  ؛ وأَْنَشَد أَبو إْسحاق : ويَُضمُّ  ، بالفتحِ  كنََصَر ، َهْزالً  هو َهَزلَ و ، بالضِم ، كعُنَِي ، ُهزاالً  الرَّ

ِه و لــــــــــــــــــــِ رِجــــــــــــــــــــح ٌف بــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــَ  ِ  لــــــــــــــــــــوال حــــــــــــــــــــَ

ِه مــــــــــــــــن و      ٌة يف ســــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــِ هِ ِدقــــــــــــــــ  زحلــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــُ

  

 (4)ما كان يف ِفتحياِنكم ِمنح ِمثحله 

ْلتُهو َمْهزولٌ  َهْزالً فهو أَْهِزلُه أَنا َهَزْلتُهو ياً ، يقاُل : الَهْزلُ و تَْهِزيالً. قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : َهزَّ  َهَزلَهو الفرُس ، َهَزلَ  يكوُن الِزماً وُمتعّدِ

لهو أَْهَزلَهو صاِحبُه  .َهزَّ

ي : وكلُّ ُضرٍّ   ؛ وأَْنَشَد : ُهزالٌ  وقاَل ابُن بَّرِ

َذِر  نح حــــــــــــَ ــــــــــــِ زا أَم ــــــــــــداً  اهلــــــــــــُ ِت عــــــــــــب حــــــــــــح كــــــــــــَ ــــــــــــَ  ن

وحِء أَدح. و      ُد الســــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــح زا عــــــــــــــــَ هــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح (5)لــــــــــــــــِ
 

  
 ، زاَد ابُن ِسْيَده : ولم تَُمْت. أَْموالُهم ، كَهَزلُوا كَضَربُوا ُهِزلَتْ  : أَْهَزلُواو

 ماِشيَتُه ، وأَْنَشَد : ُهِزلَتْ  إذا أَْهَزَل يُْهِزلُ  وفي الُمْحكِم :

ي  لـــــــــــــِ جـــــــــــــِ عـــــــــــــح تــــــــــــــَ  اي أُم  عـــــــــــــبـــــــــــــِد   ال َتســــــــــــــــــــــــــح

ي و      عــــــــــــــــــــــــــــــِ رِ َرفــــــــــــــــــــــــــــــ  َرجــــــــــــــــــــــــــــــِّ
ُ

 َذالِذَ  املــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ِر  عحضــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ر  َزمــــــــــــــــــــاٍن مــــــــــــــــــــُ  إيّنِ إذا مــــــــــــــــــــُ

  
زِ ح    هــــــــــح ــــــــــُ نح  (6) يـ زِ ومــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــُ نح ال  يـ َز ِ ومــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــُ  يـ

  

َتِلي  َتِليِه ُمبـح  (7)يَِعهح وكريف يـَبـح

 يَِعْه : يُِصْب ماِشيَتَه العاَهةُ.

 َحبَُسوا أَموالَُهم عن ِشدَّةٍ وِضيٍق. : أَْهَزلُواو
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 .(8) الُجدوبُ  الَمهاِزلُ  ُدَرْيٍد :قاَل ابُن و

ا يَْحِمُل الدابَّة على  .الهزلِ  قْلُت : كأَنَّه َجْمُع مْهَزلٍَة ، فإِنَّ الَجْدَب ممَّ

ُجل ؛ يقاُل : الَهْزلُ و تَْت ماِشيَتُه ، َهْزالً أَي َهَزَل يَْهِزلُ  : َمْوت مواِشي الرَّ  اْفتَقََر. .هاِزلٌ  الرُجُل َهْزالً فهو َهَزلَ  إذا ماتَْت قيَل :و َموَّ

الُ   :كَشدَّادٍ و ةَ  َهزَّ الُ و األَْشَجِعيُّ أَْخَرَجه أَبو ُعَمر في االْستِْيعاب ؛ بُن ُمرَّ بُن يَزيَد  َهَزالُ  ، وفي معجِم ابِن فَْهٍد : بِن يَِزيدَ  (9) بُن ِذيابِ  َهزَّ

ال يا»األْسلَميُّ له في َرْجم ماِعٍز :   كان خيراً لََك ، َرَوى عنه ابنُه نعيم وَحِفيُده (10)لو َستَْرته بثَْوبِك  َهزَّ

__________________ 
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.1)
 .14( الطار  اآية 2)
 ( اللسان واألساس بدون نسبة.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
فلما ســقطت « يعيه»عر للزماناويعه كان يف األصــر قوله : يهز  ا موضــعه رفض ا ولكنه أســكن للضــرورة وهو ف»هبامش املطبوعة املصــرية :  (6)

 .«كذا يف اللسان حبروفهالياء اجنزمت اهلاءا
 ( اللسان والثالث والرابض واخلام  يف التهذيب.7)
 .19/  3( اجلمهرة 8)
 ( يف أسد الغابة : ذائب.9)
 يف روايٍة ا ويف أخر  كاألصر.« أال سرتته ولو بثوبك»( يف أسد الغابة : 10)
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ِف. َجَرِة َرَو  عنه ُمعاِويَة بُن قر ة ا آَخُر غرُي َمنحســـــــــــوبٍ  رُجرٌ  َهز ا ٌ و  يَزِيد ا كذا يف الكاشـــــــــــِ  ا ويـُعحَرُف بصـــــــــــاِحِب الشـــــــــــ 
 ا َرِضَي  ُ تعاىل عنهم. َصحابِي ونَ 

، َرَوى عن طلَحةَ وابِن َمْسعوٍد ، وعنه طلَحةُ بُن  أَْدَرَك الجاِهليَّةَ  ، يقاُل : إنَّه تابِعيُّ  األَْوديُّ الُكوفيُّ  ، كُزبَْيٍر ، ابُن َشَرْحبيلٍ  ُهَزْيلٌ و

 مصرٍف وأَبو إْسحاق ، ثِقَةٌ.

ّبِ ؛ لمؤمنينأُْخُت َمْيمونَةَ أُّمِ ا بِن حزنٍ  ، كُجَهْينَةَ ، بْنُت الحاِرثِ  ُهَزْيلَةُ و بنُت  ُهَزْيلَةُ و الِهالِليَّة ُكْنيَتها أُّم حفيد لها في الموطا : في لحِم الضَّ

، َرِضَي هللاُ  َصحابيَّاتٌ  األَْنصاِريَّةُ ذََكَرها ابُن َحبيٍب أَْيضاً ، (1) بنُت سعيدٍ  ُهَزْيلَةُ و ِمن بنِي حراٍم األَْنصاِريَّة َذَكَرها ابُن َحبيبٍ  َمْسعودٍ 

.تع  الى عنهنَّ

ايَةُ  ، وهي كَحْيَدَرٍة ، قيَل : هي (2) الَهْيَزلَةِ  في الَحِدْيث : كان تحتَ و يَح تَْلعُب بها كأَنَّها الرَّ  معها. تَْهِزلُ  ألَنَّ الّرِ

 :، قاَل  ال واِحَد لهاو ؛ قاَل : األَْزَهِريُّ : هكذا َجاَء في أَْشعاِرِهم ، ، كَسْكَرى : الَحيَّات الَهْزلَىو

 (3)َتَسر ُب  َهزحىَل أَرحسا  ِشبحثاٍن و و 
 الَحيَّات ، صفَةٌ غاِلبَةٌ كاألَْعلَم في البَعيِر ، واألَْقرحِ في الذُّباِب. : الَهْزلَى وفي األَساِس : وِمن المجاِز : اْنسابَتِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةُ ِمن َهْزلة تَْصغيرُ  الُهَزْيلَةُ   .«ِمن أَبي القاِسمِ  ُهَزْيلَةُ  إِنَّما كانت»َحِديث َخْيبر :  ؛ ومنه الَهْزلِ  ، وهي المرَّ

 ال ِجدَّ فيها. َهْزلٌ  ألَنَّها الُهَزْيلى يََداهُ بالتَّخاييل الكاِذبَِة فِِفْعلُه يقاُل له : (4)والُمَشْعِوذُ إذا حفَّْت 

 اْستِرخاُء الَكالِم وتَْفنِينُه. الَهْزلُ  األَْعَرابّيِ :وقاَل ابُن 

، كَسفينٍَة :  الَهِزْيلَةُ و ولَْيَسْت بالعاِليَِة. َهَزل أَي أَْضعفناهم ، وهي لُغَةٌ في «الذَّراِريَّ والِعيالَ  أَْهَزْلناو فأَْذَهْبنا األَْموالَ »في َحِديث ماِزن : و

 في اإِلبِِل ، قاَل : الَهِزْيلة تِيمِة ِمن الشَّتْم ؛ ومنه ثم فََشتِ كالشَّ  الُهزالِ  اسٌم ُمْشتٌق ِمن

تح  عـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رحجـــــــــــــاُر وارحتـ و َر اجلـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  حـــــــــــــىت إذا نـ

ــــــهـــــــا      هـــــــاعــــــن ــــــُ ت ــــــَ ــــــل زِي َراب  هــــــَ ــــــفــــــحـــــــُر قـــــــد ضــــــــــــــــــــَ (5)وال
 

  
 .َهْزلَىو َهزائِلُ  والَجْمُع :

ْعِر ، وهو ناِدٌر. الَمْهزولُ  في الَجراِد ؛ واألَْخفش : الَهْزل واْستَْعمل أَبو َحنيفَةَ   في الّشِ

 .(6) َهْزلى وِشياهٌ  َهِزيلٌ  وشاةٌ 

 .َمهاِزيلُ  وإبِلٌ  َمْهزولٌ  وَجَملٌ 

 .َهِزيلةٌ  وبه

 .َهِزيلٌ  وِمن المجاِز : له فَْضٌل َجِزيٌل وحالٌ 

 السَّفُر والَجْدُب والمرُض. َهَزلهو

 َمَر. وقاَل ابُن َحبَّاٍن : له ُصْحبَةٌ.بُن خنيِس بِن خاِلِد بِن األَْشعِر َسِمَع عُ  هزيلُ و

 بنُت ثابِِت بِن ثَْعلبَةَ بِن الجالِس ، َذَكَرها ابُن حبيٍب في الصَّحابَِة. ُهَزْيلةُ و

بيعِ. (7)بنُت َعْمرو  ُهَزْيلَةُ و  َذَكَرها ابُن َماُكوال في الصَّحابَِة وهي أُمُّ سعِد بِن الرَّ

ُجُل : َهْزبَلَ  : [هزبل] ً افْ  الرَّ  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. تَقََر فَْقراً ُمْدقِعا
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يت ، ال يتكلَُّم به إالَّ في الجحِد ؛ وفي بعِض نسِخ اإلْصالحِ : ءٌ شي أَي َهْزبَليلةٌ  ، أَي في النِّْحيِ ، ما فيهو ّكِ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

 ٌء.إذا لم يكْن فيه شي َهْزبَليَّة

 ُء التافِهُ اليَِسيُر.الشي الَهْزبَِليلُ  وقاَل األَْزهِريُّ :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 كِزْبِرجٍ : َمْوِضٌع ، هكذا َضبََطه األَْزَهِريُّ بالزاي.َدْيُر الِهْزقِل 

__________________ 
ويف أســـد الغابة هي : هزيلة بنت عمرو بن عتبة بن خديج بن عامر بن « وبنت عمرو»( قبلها يف القاموس وقد ســـقطت من نســـخ الشـــارح : 1)

 جشم بن ا ارث بن اخلزرج.
 ابلعبارة فاقتض  اجلر.( يف القاموس ابلضم وتصرف الشارح 2)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة وفيها : تسربت.3)
 ( اللسان : خفت.4)
 ( اللسان والتهذيب واألساس.5)
 .«هز »( عن اللسان وابألصر 6)
 ظناه قريباً.( كذا ا وال استدرا  فيها ا فقد وردت يف املو ا وسقطت من نسخة الشارح ا وقد أشران إىل ذلك يف موضعه ا انظره فقد الح7)
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 : أَْهَملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. الَهزاِملُ  : [هزمل]

 ، َجْمُع األَْزَمِل كأََراَق وَهَراَق. األَصواُت ، وأَْصلُها األَزاِملُ  وفي العُبَاِب : هي

 .اْهتََشْلتَه وقد ، كذا في الُمْحَكِم ؛ إْذِن صاِحبِهكلُّ ما َرِكْبتَهُ من الدَّواّبِ من غيِر  ِمثُْل فَِعيلٍَة عن كراعٍ : الَهشيلَةُ  : [هشل]

 الذي يَْركُب البَعيَر الُمْهمَل فيَْقِضي حاَجتَه لَضْعفه ثم يَُسيِّبُه. الُمْهتَِشلُ  وفي العُبَاِب :

 ، وهو َغِريٌب. الَهشيلَةَ  الرُجُل إذا َرِكبَ  نَْهَشلَ  وَسبََق له في النوِن :

 ، وَضبََطه بعُض اللُّغَويِّين بالعَْيِن الُمْهَملَِة ، وَردَّه األَْزَهِريُّ وَخطَّأهُ. من اإِلبِِل وغيِرها : ما اْغتُِصبَ  الَهِشيلَةُ و

حاحِ : الذي يأُْخذُه الرُجُل من غيِر إْذِن صاِحبِه يبلُغ به حيُث يُريُد ثم يردُّه ؛ وقاَل :  وفي الّصِ

يـــــــــــــلـــــــــــــةٍ كـــــــــــــر  و  اً  َهشـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــّ ُت حـــــــــــــَ   مـــــــــــــا ُدمـــــــــــــح
ي   ـــــــــــــــــــر م إال  اجلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا       لـــــــــــــــــــَ (1)عـــــــــــــــــــَ

 

  
 .الَهِشيلَةَ  : أَْعَطى أَْهَشلَ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و

، وهو أَْن يأَتَي الرُجُل ذو الحاَجِة إلى ُمراحِ اإِلبِِل فيأُْخذُ بَِعيراً فيَْركبُه ، فإذا قََضى  الَهِشيلَةَ  أَي يُْعِطي يُْهِشل يقوُل ُمفاِخر العََرِب ِمنَّا من

 حاَجتَه ردَّه ، َرَواه ثَْعلب عنه.

 ؛ وَرَواه غيُره أَْيضاً. ، كَحْيَدَرةٍ : النَّاقَةُ الُمِسنَّةُ السَّمينةُ  الَهْيَشلَةُ  قاَل َشِمٌر :و

. أَْنَزلَْت شيئاً من اللَّبَنِ  إذا تَْهشيالً  الناقَةُ  َهشَّلَتِ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

حاحِ. : المرأةُ النََّصفُ  الَهْيَضلَةُ  : [هضل] اِء َرَواه عنه أَبو ُعبَْيٍد كما في الّصِ  ، عن الفرَّ

اِء أَْيضاً. النَّاقَةُ الغَزيَرةُ  أَْيضاً :و  ِمن النِّساِء واإِلبِِل ، كما في اللّساِن. والضَّخمةُ الطَّويلةُ  عن الفرَّ

 : َضْخٌم طويٌل عظيٌم. َهْيَضلٌ  ورُجلٌ 

 َحْرِب واِحدٌ ، أَْمُرهم في ال الجماَعةُ الُمتََسلَِّحةُ  : الَهْيَضلَةُ و .َهْيَضلُ  ؛ وال يقاُل بَعيرٌ  الُمِسنَّةُ  ِمن النِّساِء واإِلبِِل والشاءِ  الَهْيَضلَةُ  قيَل :و

 .كالَهْيَضلِ 

 الجماَعةُ يُْغزى بهم لْيُسوا بالكثير. الَهْيَضلَةُ  . وقيَل :َهْيَضلَةٌ  جماَعةٌ فإذا ُجِعَل اْسماً قيلَ  الَهْيَضلُ  وقاَل اللَّْيُث :

اِء. أَصواُت النَّاِس  الَهْيَضلَةُ و  ، عن الفرَّ

ارُ  : الكثيرُ  (2) ، بالفتحِ  الَهْضلُ و  الفَْقعَِسيُّ : ، قاَل المرَّ

هـــــــــا  تـــــــــُ َر الـــــــــلـــــــــيـــــــــِر َأو غـــــــــاَديــــــــــح يـــــــــح بــــــــــَ اًل قــــــــــُ  ُأصـــــــــــــــــــــــُ

د       َة يف الــــــــــــنــــــــــــ  َديــــــــــــ  كــــــــــــرًا غــــــــــــُ رِ بــــــــــــَ (3)اهلَضــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ِمن النِّساِء. الَهْضالُء الطَّويلةُ الثَّْديَْينِ و

ْت بمَطِرها.و  أَْهَضلَِت السَّماُء : َسحَّ

 ، كما في العُبَاِب. ضَربَها جاُل البئِر فَنََضَحْت بالماءِ  إذا الدَّْلوُ  أَْهَضلَتِ و

ْعِر وبالَكالمِ  َهَضلَ  قاَل ابُن الفرجِ :و  َسحَّ َسّحاً. وَهَضَب به إذا بالّشِ

 : الَجْيُش الكثيُر. الَهْيَضلُ و

الَةُ ؛ قيَل : الجماَعةُ ِمن الناِس ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للُكَمْيت جَّ  : وقيَل : الرَّ
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ٍب و  ـــــــــــــــــرَِ  مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــالـــــــــــــــــِ رِي وحَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــَ

َرُب      زِّ والــــــــــــــعــــــــــــــَ ّب الــــــــــــــعــــــــــــــِ رُ ثــــــــــــــُ يحضــــــــــــــــــــــــــــَ (4)اهلــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل أَبو كبيٍر :

ه  ذاُ  فــــــــــــــإنــــــــــــــّ ِب الــــــــــــــقــــــــــــــَ رُي إنح َيشــــــــــــــــــــــــــــِ  أَُزهــــــــــــــَ

رٍ ُربح      يحضــــــــــــــــــــــَ ت  هــــــــَ قــــــــح ــــــــفــــــــَ ٍب ل رِ جلــــــــَِ يحضــــــــــــــــــــــَ (5)هبــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 امَرأَةٌ َهْضالُء : اْرتَفََع َحْيُضها.

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 هـ. ( عل  هامش القاموس : قيد الفتح مستغىن عنه ا لعلمه من اصطالحه ا ا2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والصحاح والتكملة.4)
 كاللسان.ا واألصر  « مرس»ويف ديوان اهلذليا « جلب»بد  « مصض»واللسان والتهذيب وفيه :  89/  2( ديوان اهلذليا 5)
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ي ، وأَْنَشَد : َهْيضلَةٌ  ويقاُل : َعْنز  : َعِريَضةُ الخاِصَرتَْين ، قالَهُ ابُن بَّرِ

ةٍ  لـــــــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــــــَ تح  هبـــــــــــــــَ تح َأجـــــــــــــــابـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ  إذا ُدعـــــــــــــــِ

دمُي      ٌد قـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ ا نــــــــــــــــَ رحهنـــــــــــــــُ وٌر قــــــــــــــــَ (1)َمصـــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
الُ و  ، كَشدَّاٍد : الحاِدي ، وأَْنَشَد ابُن الفرجِ : الَهضَّ

مــــــــــــــــــــــاِد اأَلجــــــــــــــــــــــح   بــــــــــــــــــــــا ح كــــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــــن  ِبــــــــــــــــــــــِ

جـــــــــــا ح و      لـــــــــــح َن صـــــــــــــــــــــــــوَت حـــــــــــاٍد جـــــــــــَ عـــــــــــح  قـــــــــــد لـــــــــــَِ

  

 (2) َهض ا ح من آِخِر الليِر عليها 

ْعِر إذا َحدا. يَْهِضلُ  ألنَّه  عليها بالّشِ

عيُف الدَّائمُ  الَهْطلُ  : [هطل] ُق العظيُم القَْطِر ؛ وقيَل : هو الدَّائُم ما كان. : الَمَطُر الضَّ  الُمتفّرِ

يمةُ َمَطٌر يَُدوُم مع سكوٍن ، والضَّْرب فَْوَق ذِلَك ،  فَْوقَه أَو ِمثْلُه. الَهْطلُ و وقاَل األْصَمِعي : الّدِ

حاحِ :و  .(3)والدَّْمع َسيالنُه  تَتابُُع الَمَطرِ  الَهْطلُ  في الّصِ

ق العظيِم القَْطرِ  : تَتابُُع الَمَطرِ وفي التَّْهِذيِب  كةً ، كالَهَطالنِ  الُمتَفَّرِ  .التَّْهطالِ و ، محرَّ

ً و يَْهِطُل َهْطالً  الَمَطرُ  َهَطلَ  قدو  السماُء. َهَطلَتِ  ؛ وَكذِلكَ  تَْهطاالً و َهَطالنا

ِم ، وَهْطالءُ  ُهْطلٌ  ِديَمةٌ و  ، قاَل امُرُؤ القيِس : ، بالضَّ

ٌف  ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا َوطـــــــــــــــــَ الُء فـــــــــــــــــي طـــــــــــــــــح  ِدميـــــــــــــــــٌة هـــــــــــــــــَ

ِدرح      ر   َوتــــــــــــــــــــَ َ  اأَلرَض حتــــــــــــــــــــََ بــــــــــــــــــــَ (4)طــــــــــــــــــــَ
 

  
، نَقَلَه ، وهذا كقَْوِلهم فََرٌس َرْوعاء وهي الذَِّكيَّةُ ، وال يقاُل للذََّكِر أَْرَوع ، وامرأَةٌ َحْسناُء وال يقاُل للرُجِل أَْحَسن  أَْهطلُ  ال يقاُل : سحابٌ و

.  الجْوَهِريُّ

حاحِ. وقاَل أَبو الَهْيثم في قَوْ  ، كَكتِفٍ  َهِطلٌ  وَسحابٌ  َهِطلٌ  َمَطرٌ و : هذا ناِدٌر  (5) َهِطل ِل األَْعَشى ، ُمْسبِل: َكثيُر الَهَطالِن ، كما في الّصِ

 بغيِر أَلٍف. َهِطل ، فقاَل األْعَشى : هاِطلَةٌ  السماُء فهي َهَطلَتِ  وإنَّما يقالُ 

 ، كثيُر الَهَطالن ، قاَل : َشدَّادٍ  ِمثْلُ  َهطَّالٌ  وَسحابٌ  َهطَّالٌ  يقاُل : َمَطرٌ و

َحم   (6) َهط ا ِ َأحلَ  عليها كر  َأسح
حاحِ. َهاِطل َجْمعُ  ، كُركَّع ُهطَّلٌ  حائبُ سَ و  ، كما في الّصِ

؛ وقاَل أَبو النَّْجم  ءٍ َشيئاً بعد شي ، وفي العُبَاِب : إذا أَْخَرَج َعَرقَها ، إذا َخَرَج َعَرقُها َهْطالً  يَْهِطلُها الَجْرُي الفََرسَ  َهَطلَ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :و

 يَِصُف فََرساً :

ِطُلها ُ  بطَيحٍ   يـَهح  (7) هَتحِطُلهح الر كح
 ساَرْت َسْيراً َضعيفاً. َهْطالً : تَْهِطلُ  النَّاقَةُ  َهَطلَتِ و

 ْقني َعْينَْينِ اللهمَّ اْرزُ :»في َحِدْيث الدُّعاء و كثيَرةُ الذروِف للدَّْمع. َهطَّالة وتَتَابََع قَْطُرها فهي سالَتْ  إذا العَْيُن بالدَّْمعِ  َهَطلَتِ ِمن المجاِز:و

 .«َهطَّالتَْين

ئُْب ؛ الِهْطلُ و ُجلُ  ؛ وأَْيضاً : اللِّصُّ  أَْيضاً ،و ، بالكسِر : الذِّ ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب واللِّصُّ واألْحَمُق بإثْباِت الواِو ، كلُّ  األَْحَمقُ  الرَّ

 ذِلَك عن ابِن األَْعَرابّيِ.

 الُمْعيي كما نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيَدةَ. البَعيرِ الُمْعيي ، أَو خاصٌّ ب : الِهْطلُ و
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 ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : ، كَسْكَرى ، تَْمِشي ُرَوْيداً  َهْطلَى ناقَةٌ و

َمِر  َهطحَل َأاببيُر   (8)من ُمراح وُمهح
َر قَْولُهم : جاَءِت اإِلبِلُ  ، كَسْكَرى وَجَمَزى ، ُمْنقَِطعَةٌ أَو ُمْطلَقَةٌ ال سائَِق لها َهْطلَى إِبِلٌ و  .َهْطلَى ، وبكّلِ ذِلَك فّسِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب وبعده فيها :2)

 عقبان دجٍن ومراريخ الغا 
 يف التهذيب : ومرازيح.

 واللسان : وسيالنه. ( يف الصحاح3)
 والضبرت عنه ا ويف اللسان طبُ  االرِض ا والتهذيب والصحاح. 105( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( جزء من قوله :5)

 مـــــــــــــا روضـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــن رايض ا ـــــــــــــزن مـــــــــــــعشـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــة 

رُ      طــــــــــــِ  خضـــــــــــــــــــــــــراء جــــــــــــاد عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــــبــــــــــــٌر هــــــــــــَ

  

 .145ديوانه ص 

 ( اللسان.6)
 ( اللسان والتكملة وقبله فيها :7)

 تعاد  كالقداح ُذبّلهخوص 
 ( اللسان والتهذيب.8)



14997 

 

 الثَّْعلَُب. ، يقاُل : هو ، كَحْيَدرٍ  الَهْيَطلُ و

 ، كما في العُبَاِب ، ويُراُد به نَْهر بلخ وهو َجْيحون ، وتُْعَرُف تِْلَك البِالد بَطَخاِرْستان. اسٌم لبالِد ما َوراَء النَّْهرِ  : َهْيَطلٌ و

يِِّد في الفرِق بالظاِء الُمَشالَِة. الجماَعةُ القَليلَةُ يُْغَزى بهم : الَهْيَطلُ و  لْيُسوا بالَكثيِر ، لُغَةٌ في الَهْيَضلَِة بالضاِد ؛ وَضبََطه ابُن السَّ

. ِجْنٌس من التُْرِك أَو الِهْندِ  : َهْيَطلُ الو  ، قالَهُ األَْزَهِريُّ

، وكانت لهم بِالُد َطَخاِرْستان ، وأَتْراُك خلج والخنجية  كانت لهم َشْوكةٌ  وفي األساِس : من التُْرِك والّسْنِد. وقاَل غيُره : جيٌل ِمن الناِس ،

 من بَقَايَاُهم.

ين بن ناِصِر قْلُت : ومنهم كانَْت ُملُوُك د ْين فَْيروز َشاه الخلجّي َوِلَي السَّْلَطنَة بعَد السُّْلطان ُمِعّز الّدِ ين هلى سابقاً منهم السُّْلطاُن جالُل الّدِ الّدِ

ين بلين ، وكان َحِليماً عاِدالً وله مآثُِر َحَسنَةٌ ؛  ؛ قاَل الشَّاِعُر : الَهياِطلَةِ و كالَهياِطلِ  بِن َغيَّاث الّدِ

لـــــــــــح  هـــــــــــم فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــض محـــــــــــََ هح تـــــــــــُ لـــــــــــَ يـــــــــــاطـــــــــــِ  اهلـــــــــــَ

هح      ـــــــــَ ل ـــــــــِ ـــــــــاف ٍة يف ق عـــــــــَ رح هبـــــــــم مـــــــــن ِتســـــــــــــــــــــــح قـــــــــِ ـــــــــح (1)أَث
 

  
 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، وفيه يقوُل : كَشدَّاٍد : فََرُس َزْيِد الَخْيِل الطَّائّيِ  ، الَهطَّالُ و

رت  رحبــــــــــــــــــــــَ رُِّب مــــــــــــــــــــــَ ا ِ أُقـــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــــــ   إيّنِ  اهلــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــاِ       ُح عـــــــــــــن حـــــــــــــِ قـــــــــــــ  لـــــــــــــَ رحاًب تــــــــــــــَ (2)أََر  حـــــــــــــَ
 

  
 ، قاَل : َجبَلٌ  : الَهطَّالُ و

معـــــــــــــلـــــــــــــ   اهلـــــــــــــِ طـــــــــــــ  يـــــــــــــوٌت  هـــــــــــــُ  مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا بـــــــــــــُ

اهــــــــــا      نــــــــــَ تـــــــــــَ بــــــــــوَت هــــــــــو ابـــــــــــح كــــــــــَ نــــــــــح (3)كــــــــــَبن  الــــــــــعــــــــــَ
 

  
 َمْعروٌف ِمن َصْفٍر يُْطبَُخ فيه. : قِْدٌر م الَهْيَطلَةُ و

ُب پانيلَهْ  قاَل األْزَهِريُّ : هو  من الَمرِض أَي بََرأَ. (4) تََهْطألَ  وفي العُبَاِب : ُمعَرَّ

 وتََطْهألَْت أَي َوقَعَُت. تََهْطألَتُ  وفي التَّهِذيِب :

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ً  : َمَضى لَوْجِهه َمْشياً. َهَطَل يَْهِطُل َهَطالنا

 .َهَطلَ  السحاُب والَمَطُر ِمثْلُ  تََهطَّلَ و

باءُ ومَ   أَي ُرَوْيداً ، قاَل : َهْطلَى َشِت الّظِ

لـــــــــــــَ مَتَشـــــــــــــــــــــــــــ   هبـــــــــــــا اأَلرحآُم  طـــــــــــــح ا   هـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ 

قـــــــــوُد      يـــــــــغـــــــــتح هلـــــــــن  عـــــــــُ ُب مـــــــــا صـــــــــــــــــــــــِ واعـــــــــِ (5)كـــــــــَ
 

  
 أَي َخنَاِطيل َجَماَعات في تَْفرقٍَة ، ليَس لها واِحد. َهْطلَى وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : جاَءِت الَخْيلُ 

ِة : الَهواِطلُ و مَّ  : النٌّوُق تَِسيُر َسْيراً َضِعيفاً ؛ قاَل ذُو الرُّ

ًة  لـــــــــــ  عـــــــــــِ يٍّ تـــــــــــَ ِر مـــــــــــَ ت لـــــــــــه مـــــــــــن ِذكـــــــــــح لـــــــــــح عـــــــــــَ  جـــــــــــَ

جــــــــــاِت و      رحقــــــــــاَء فــــــــــو  الــــــــــنــــــــــاعــــــــــِ رخــــــــــَ واطــــــــــِ (6)اهلــــــــــَ
 

  
 : اإِلْعياُء. الَهْطلُ و

ْرعُ  الَهاِطلُ و   الُمْلتفُّ ، َذَكَره األْزَهِريُّ في َهلََط.: الزَّ

 والَهْيَطِليَّةُ : نَْوٌع ِمن الطَّعام.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 : األَْسوُد القَصيُر ، َذَكَره األْزهِريُّ في ُرباِعّيِ التَّْهِذيِب وأَْهَملَهُ الجماَعةُ. الَهْطَمِليُّ  : [هطمل]

 :* ومّما يُْستَْدَرُك عليه 

يِِّد في الفرِق ونَقَلَه عنه شْيُخنا. الَهْيَظلَةُ  : [هظل]  ، بالظاِء ، الجماَعةُ يغزون ، َذَكَره ابُن السَّ

ي : ، بالكسِر : الفَتِيُّ من النَّعامِ  الِهْقلُ  : [هقل]  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تح و  ت َأجـــــــــــ  ال  ـــــــــــعـــــــــــِ ـــــــــــ  ال تح عـــــــــــل ـــــــــــَ رِب  ِإنح ضـــــــــــــــــــــــــُ

رِ َأجــــــــــيــــــــــج      قــــــــــح عــــــــــاِم  اهلــــــــــِ رِت الــــــــــنــــــــــ  يــــــــــح (7)مــــــــــن خــــــــــَ
 

  
اغانيُّ لبعٍض :  وأَْنَشَد الصَّ

 هــــــــــــر يــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــم إىل الصــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــاح 

ر     قـــــــــــــــــــــح ه مجـــــــــــــــــــــاح  هـــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــــَبن  رأحســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( اللسان والتهذيب واألساس.1)
 ( اللسان.2)
 دون نسبة فيهما.( اللسان ومعجم البلدان ب3)
 .«وهتيطر من التهيطر ا فلينظر ا ا ه»( عل  هامش القاموس : هكذا يف النسخ ا والذي يف ترمجة امق  عاصم أفندي : 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 496( ديوانه ص 6)
 .«أجيح»( اللسان ا وابألصر 7)
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 ؛ قاَل ماِلُك بُن خاِلٍد : ِهْقلَةٌ  هو الظَّليُم ولم يعيِّن الفَتِيَّ ؛ واألُْنثَى الِهْقلُ  وقاَل بعُضهم :

لــــــــــــةٌ   مــــــــــــا و قــــــــــــح ن  هلــــــــــــا  هــــــــــــِ اء عــــــــــــَ  َحصــــــــــــــــــــــــــ 

ه ِزمَيُ      َزفيف  ـــــــــــــمـــــــــــــُ راِة هـــــــــــــِ وحن الســـــــــــــــــــــــــــ  (1)جـــــــــــــَ
 

  
جاِل. الطَّويل األَْخَرقُ  : الِهْقلُ و  ِمن الّرِ

 الجائُِع. : الَخِميصُ  كَكتِفٍ  ، الَهِقلُ و

 : الذََّكُر من الفأِْر. الهاقِلُ و

َح بِزياَدتِها وإنَّهم قالُوا مْعنَاها هبق وأنَّهما  ، كَحْيَدٍر : الظَّليمُ  الَهْيقَلُ و ُم أَْصِليَّة. ونَقََل الشَّيُخ أَبو َحيَّان فيه الِخالَف وَصرَّ ِمن ِصفَات ؛ والالَّ

 النَّعام.

 تجوُز ِزياَدةُ الِمه وأََصالَتها.وقاَل ابُن جنّيِ 

 وَجَزَم قُْطرُب بِزياَدةِ الياِء.

. أَْيضاً ؛و  بهاٍء : َضْرٌب من الَمْشيِ. ، الَهْبقَلَةُ و الضَّبُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

.: الَمْشُي البَِطي التََّهقُّلُ  اغانيُّ  ُء فيَما يقاُل ، نَقَلَه الصَّ

ا هقلُ و بَّاح ، وعنه عليُّ بُن حجِر وهشاُم بُن َعمَّ ر ، تُوفي َسنَة بُن ِزياٍد السْكسكيُّ كاتُِب األَْوزاعّي عن هشام بِن َحسَّان وُمثَنَّى بِن الصَّ

179. 

ْخُم من كّلِ شي الَهْيَكلُ  : [هكل]  ٍء.الضَّ

ْخُم. الفََرُس الطَّويلُ  الَهْيَكلُ  قاَل اللَّْيُث :و  ُطوالً وَعْدواً ؛ زاَد غيُره : الضَّ

 وقيَل : هو الَكثِيُف العَْبُل الليُِّن ؛ قاَل امُرُؤ القيِس :

 (2) َهيحَكرِ مبُنحَجرٍد قـَيحِد اأَلَواِبِد 
 وقاَل أَبو ُدَواد :

ــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــرِف هــــــــــــــــــــــي و  ــــــــــــــــــــــد َأعــــــــــــــــــــــدو ب  ق

ِب      كــــــــــــــــح (3)كــــــــــــــــٍر ذي مــــــــــــــــيــــــــــــــــعــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اُج :  وقاَل العجَّ

فاِد وهو ِطرحٌف ع  (4) َهيحَكرُ ن السِّ
ْخُم من كّلِ َحيَواٍن. الَهْيَكلُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :  الضَّ

 ُمْرتِفٌع. َهْيَكلٌ  وفي األَساِس : فََرسٌ 

 أَي العَظيُم ، َكذِلَك الّشَجُر. النَّباُت الطَّويُل البالُغ العَْبلُ  : الَهْيَكلُ و

ْرُع إِذا نََما وَطاَل ، قالَهُ أَبو َحنيفَةَ. َهْيَكلَ  قدو  الزَّ

 ، فيَما يَْزَعُمون ، قاَل : ُُ السالمعليهاصورةِ َمْريََم ،  َصنٌَم على بيٌت للنَّصارى فيه : الَهْيَكلُ و

َي الن صاَر  َحوحَ  بَيِت   اهلَيحَكرِ َمشح
يو ؛ السالمعليهمازاَد في الُمْحَكِم : فيه صورةُ َمْريََم وعيَسى ،   َهْيَكالً ؛ قاَل األَْعَشى : َدْيُرُهم ُربما ُسّمِ
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ييف عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  و  لـــــــــــــــِ بـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح رٍ مـــــــــــــــا أَيـ كـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  هـــــــــــــــَ

ارَا      َب فــــــــــــيــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــ  اُه وصــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ (5)بـــــــــــــَ
 

  
ي به بُيوُت األَْصناِم مجازاً. البناُء الُمْشِرفُ  : الَهْيَكلُ و  قيَل هذا هو األَْصُل ثم ُسّمِ

. بُن جابٍر َصحابيٌّ  َهْيَكلُ و  يُْرَوى عنه َحِدْيٌث في ذّمِ البُْخِل ال يصحُّ

اُد بُن َعْمرو وهو َكذَّاٌب.  وقاَل النسائيُّ : في سنِده َحمَّ

 .المرأَةُ العَظيمةَ  ، ِمن النِّساِء : بهاءٍ  ، الَهْيَكلَةُ و

__________________ 
 ( اللسان1)
وعجزه يف األســــاس والتهذيب واللســــان وكتب مصــــححه : قوله : قيد األوابد ا  قد أغتدي والطري يف وُُكناهتاو  وصــــدره 51( من معلقته ا ص 2)

 م فاستعاره للنبات.هكذا يف األصر ا وعبارة امكم بعد الشطر : وقير هو الطوير علواً وعّداه ا وقير هو التام. قا  أبو النج
 يف حبة جرف ومح  هيكر

 والنبت ال يوصف ابلضخم لكنه أراَد الكثرة فبقام الضخم مقامها.

 ونسبه حبواشيه لعقبة بن ساب . 59/  6( املقايي  3)
 ابلتعنا ا فقا  :( يف اللسان للعجاج ا قا  ابن بري : كانت الدهنا ا بنت سحر زوجة العجاج رفعته إىل الواد وكانت رمته 4)

 أ ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــدهـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا و ـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــُر 

ــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ي  أن األمــــــــــــــــــــــري ابل

  

ـــــــــــــــــــكســــــــــــــــــــــــــــــــُر   عـــــــــــــــــــن كســــــــــــــــــــــــــــــــاليت وا صــــــــــــــــــــــــــــــــان ي

  
رُ    كـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح رحٌف هـــــــــــــــَ فـــــــــــــــاد وهـــــــــــــــو طـــــــــــــــِ  ؟عـــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــِّ

  

 واللسان واألساس. 84( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 تَناَزُعوا. في أَْمٍر : تََهاَكلُواو

 ، كما في العُبَاِب. : َمْشُي الِحصاِن والمرأَةِ اْختِياالً  التَّْهكيلُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الشََّجَرةُ العَظيمةُ ، عن أَبي َحنيفَةً. الَهْيَكلَةُ 

 : التّمثاُل. الَهْيَكلُ و

ونَها ا الحروُز والتَّعاويذُ التي يَُسمُّ اغانيُّ : فأَمَّ  فلَْيَسْت ِمن َكالِم العََرِب. الَهياِكل قاَل الصَّ

ةُ القََمرِ  ، بالكسِر : الِهاللُ  : [هلل] ل لَْيلٍة ، ُغرَّ ى أَو ، وهي أَوَّ ى به إِلى أَْن يعوَد في الشْهِر الثاني ، ِللَْيلَتَْينِ  ِهالالً  يَُسمَّ  ِمن الشَّْهِر ، ثم ال يَُسمَّ

ى قََمراً ، أَو إِلى ثالثِ  ى ِهالالً إِلى أَْن يَْبَهَر َضوُءه َسواَد الليِل ، وهذا ال  أَو إِلى سبعِ  لَياٍل ثم يَُسمَّ ليَاٍل ، وقَِريٌب منه قَْول َمْن قاَل : يَُسمَّ

 يكوُن إِالَّ في السابعَِة.

ى ِهالالً ابَن لَْيلَتَْين فإِنَّه في الثالثَِة   يَتَبَيَّن َضوُءه.قاَل أَبو إِْسحق : والذي عْنِدي وما عليه األَْكثر أَْن يسمَّ

ل الشْهِر ِهالالً ،و ى القمُر للْيلَتَْين ِمن أَوَّ  ِهالال ، ِللَْيلَتَيِن من آِخِر الشْهِر ِسّتٍ وعشريَن وسبعٍ وعشرينَ و في التَّهِذيِب عن أَبي الَهْيثم : يسمَّ

ى ما بيَن ذِلَك قمراً. وفي غيِر ذلَك قََمرٌ   ، ونصُّ التَّهِذيِب : ويسمَّ

يغيُب لَْيلَةً واِحَدةً كما أَشاَر إِليه البَغَوّي ْيُخنا : وَزَعَم أَْقواٌم أَنَّه لم يذكر اللَّْيلَة الثاِمنَة والِعْشرْين لُمَوافَقَة اآليَة ألَنَّ الشْهَر إِذا كان ناقِصاً قاَل ش

ل يونس.  أَوَّ

ي الِهالُل ِهالالً ألَنَّ الناَس يَْرفعُ  َيْسئَ ُلوَنَك َعِن ) ، ومنه قَْولُه تعالَى : األَِهلَّةُ  وَن أَْصواتَهم باإِلْخباِر عنه ، والَجْمعُ وقاَل أَبو العَبَّاس : ُسّمِ
 .(1) (اْْلَِهلَّةِ 

ِكّيِ. الماُء القليلُ  الِهالُل :و  في أَْسفَل الرَّ

افي.  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو ما يَْبقَى في الَحْوِض ِمن الماِء الصَّ

 .(2)ماُء في ناِحيٍَة منه يُّ : وقيَل له ِهالٌل ألَنَّ الغَديَر عْنَد اْمتالئِه ِمن الماِء يَْستديُر ، وإِذا قَلَّ ماُؤه َذَهبْت اْستِداَرتُه وصاَر القاَل األَْزهرِ 

نانُ  الِهالُل :و  الذي له ُشْعبتان يَُصاُد به الَوْحش. الّسِ

ِة : منهاأَو الذََّكُر  ما كانت ، الَحيَّةُ  الِهالُل :و مَّ  ، ومنه قَْوُل ذي الرُّ

ه  ٍم كــــــــــــبَنــــــــــــ  نــــــــــــا كــــــــــــر  َوهــــــــــــح َذلــــــــــــح تــــــــــــَ يــــــــــــك ابـــــــــــــح  ِإلــــــــــــَ

ب      لـــــــــــ  قـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ ـــــــــــَدا يف َرمحضـــــــــــــــــــــــــٍة يـ الٌ  ب (3)هـــــــــــِ
 

  
حاحِ.  قالُوا : يْعنِي َحيَّة ، كما في الّصِ

 وأَْنَشَد ابُن فاِرَس لكثِّيٍر :

ه  رحاَباًل عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــ  ّرُِر ســــــــــــــــــــــــــــــِ   ـــــــــــــــــَُ

يب      ه ســــــــــــــــــــــــَ ارِقــــــــــُ بــــــــــَ رحبــــــــــَ ح شــــــــــــــــــــــــَ اَل  مل ختــــــــــَُ (4)ُء هــــــــــِ
 

  
 أَي كأَنَّه َسلََخ َحيَّة ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ يَِصُف ِدْرعاً َشبَّهها في صفائِها بَسْلخ الحيَِّة :

ـــــــــــــــــــنِّضـــــــــــــــــــــــــــــــــاِ   َزُأ ابل لـــــــــــــــــــٍة هتـــــــــــــــــــَح ثـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ  يف نـ

ِض اهلـــــــــــــــــِ      لـــــــــــــــــَ ا مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــِ (5)الِ  كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ 
 

  
 ، عن ابِن فاِرَس. ِسْلُخها الِهالُل أَْيضاً :و

 ِمن ِضَراٍب أَو َسْير. الَجَمُل الَمْهزولُ  الِهالُل :و
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ِس.  وقيَل : هو الذي قد َضَرَب حتى أَدَّاه ذِلَك إلى الُهزاِل والتَّقَوُّ

ْحلِ  الِهالُل :و  .أَِهلَّة ، والَجْمعُ  ِمن َحديٍد أَو َخَشبٍ  حديَدةٌ تُضمُّ بين ِحْنَوي الرَّ

ْحلِ   .أَِهلَّةً  وقاَل أَبو َزْيٍد : يقاُل للَحدائِِد التي تَُضمُّ ما بيَن أَْحناِء الرَّ

 ذُؤابَةُ النَّْعِل. الِهالُل :و

 ؛ وقيَل : قْطعَةٌ منه. الغُبارُ  الِهالُل :و

 ٌء يُعَْرقَُب به الَحميُر.شي الِهالُل :و

 اْستَْقَوَس من النُّْؤي.ما  الِهالُل :و

__________________ 
 .189( البقرة اآية 1)
 ( زيد يف التهذيب : فاستقوس.2)
 والصحاح. 12/  6واللسان واملقايي   662( يف ملحقات ديوانه ص 3)
 واللسان والتكملة. 308( ديوانه ص 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
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 على َهْيئتِه. ِسَمةٌ لإِلبِلِ  الِهالُل :و

 الَحَسُن الَوْجِه ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الغاُلُم الجميلُ  الِهالُل :و

نِيَن ، وهم بَنُو ِهالِل بن عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ بِن معاِويَةَ بِن بْكِر بِن َهواِزَن منهم َمْيمونَةُ بْنُت الَحاِرِث أُمُّ الُمْؤمِ  َحيٌّ من َهواِزنَ  بَنُو ِهالٍل :و

يهم نُِسبَِت ى عنها ، وُحَمْيُد بُن ثَْوٍر الشاِعُر الصَّحابيُّ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه وغيُرهما ، ولهم ِذْكٌر في َغْزَوةِ ُحنَْين وإِلَرِضَي هللاُ تعالَ 

 الِهالِليَّةُ ومنهم أَبو َزْيٍد الِهالليُّ الَمْشهوُر في الشَّجاَعِة والَكَرِم ولهم بَِقيَّةٌ في ريِف ِمْصَر.

َحى إِذا اْنَكَسرَ   :الِهاللُ و َحى ُمْطلقاً ؛ ومنه قَْوُل الراجِز : َطَرُف الرَّ َحى ؛ وقيَل الرَّ  منه ، وقيَل : نِْصُف الرَّ

ريا و  تــــــــــــــــِ طــــــــــــــــاَ  والــــــــــــــــقــــــــــــــــَ ُن األَبــــــــــــــــح حــــــــــــــــَ طــــــــــــــــح  يــــــــــــــــَ

ريَا      عــــــــــــــِ الِ  الــــــــــــــرُب  والشــــــــــــــــــــــــــــ  َن اهلــــــــــــــِ حــــــــــــــح (1)طــــــــــــــَ
 

  
 بعُضها إِلى بعٍض. الِحجاَرةُ الَمْرصوفَةُ  الِهالُل :و

 يَْظَهُر في أُُصوِل األَْظفاِر. الذي البياضُ  الِهالُل :و

ل ما يصيبَُك منه ، الدُّْفعَةُ من الَمَطرِ  الِهالُل :و  ناِدٌر. أَهاِليلُ و على الِقياس ، أَِهلَّةٌ  ج ؛ أَو أَوَّ

 ٍء ؛ عن اللّْحيانّي.تَأَْجَره كّل َشْهٍر ِمن الِهالٍل إِلى الِهالِل بشياسْ  وِهالالً : ُمهالَّةً  يَهالّه األَجيرَ  َهالَّ  َمْصَدرُ  الِهالُل :و

ً  ِهاللُ و وهم : ِهالُل األَْسلَِميُّ ؛ وِهالُل بُن أَُميَّة الَواقِفيُّ ؛ وِهالُل بُن الَحاِرِث أَبو الَحْمراء ؛ وِهالُل بُن أَبي  بِال الٍم : ستَّةَ َعَشَر َصحابِيّا

ٍر النّميريُّ بَْدِريُّ ؛ وِهالُل بُن الدثينَةَ ؛ وِهالُل بُن َربيعَةَ ؛ وِهالُل بُن َسْعٍد ؛ وِهالُل أَحُد بنِي سْمعاَن ؛ وِهالُل بُن عامِ خولى الجْعِفيُّ ال

ةَ األَْشجعيُّ ؛ وِهالُل َمْولَى الُمِغيَرةَ ؛ وِهالُل بُن الُمعَلَّى  الخْزرجيُّ البَْدريُّ ؛ وِهالُل بُن أَبي ِهالٍل وِهالُل بُن عاِمٍر المزنيُّ ؛ وِهالُل بُن ُمرَّ

من بِني تيِم هللِا بِن رفيَدة بِن ثوِر بِن  وأَبو ِهالٍل التَّْيِميُّ  األَْسلمّي ؛ وِهالُل بُن وكيعٍ التَِّميميُّ ؛ وِهالُل بُن علفَةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم.

 لَى َعْنه.له ِوفاَدةٌ ، َرِضَي هللاُ تَعَا َصحابيٌّ  كلب.

ُل الَمَطِر ، ويُْكَسرُ  الَهاللُ و  ، عن ابن بُُزْرَج ؛ يقاُل : ما أَصابنا ِهالٌل وال بِالٌل وال ِطالٌل. بالفتحِ : أَوَّ

مِ  ِهالٌل ،و . ُء من الّسراةِ من ناحيِة يَسومَ : ِشعٌب بتِهاَمةَ يَجي (2) بالضَّ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

:  اْستََهلَّ و اْنِهالالً إَذا اْنَصبَّ بشدَّةٍ ، كاْنَهلَّ  ؛ وقيَل : إذا قََطَر قَْطراً له َصْوٌت ، اْشتَدَّ اْنِصبابُهُ  َهالًّ : الَمَطرُ  هلَّ و ، السَّحاُب بالَمَطرِ  هلَّ و

بّيِ منه. هما. اْستُِهلَّ و أُِهلَّ و إْهالالً  َظَهَر ، كأََهلَّ  َهالًّ : الِهاللُ  َهلَّ و اْرتَفََع َصْوُت َوْقِعه ، وكأَنَّ اْستِْهالَل الصَّ  بضّمِ

 الِهالُل. أُِهلَّ  القََمُر وال يقالُ  أُِهلَّ  وقاَل اللّْيُث : تقولُ 

 الِهالُل. أُِهلَّ  لعََربِ قاَل األَْزهِريُّ : هذا َغلٌَط وَكالُم ا

 ال َغْير. اْستُِهلَّ و الِهاللُ  أُِهلَّ  َرَوى أَبو ُعبَْيٍد عن أَبي َعْمٍرو :

 ، وأَْنَشَد : ُمْستََهلٌّ  أَْيضاً ، وَشْهرٌ  اْستََهلَّ و قالَ  اْستُِهلَّ و الِهاللُ  أُِهلَّ  وُرِوي عن ابِن األْعَرابّيِ :

ر و  رشــــــــــــــــــــــــهــــــــــح هــــــــــَ تـــــــــــَ  بــــــــــعــــــــــَد شــــــــــــــــــــــــهــــــــــٍر  ُمســــــــــــــــــــــــح

(3)يـــــــــــــــــوٌم بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَده يـــــــــــــــــوٌم جـــــــــــــــــِديـــــــــــــــــُد و     
 

  
حاحِ والُمْحَكِم. أََهلَّ  الشَّْهُر : َظَهَر ِهاللُهُ وال تَقُلْ  َهلَّ و  ، كما في الّصِ

ي : وقد قالَهُ غيُره.  وقاَل ابُن بَّرِ

ُجلُ  َهلَّ و  ، عن ابِن األْعرابّيِ. َصاحَ  َهالًّ إذا َهلَّ يَِهلُّ و فَِرَح ؛ َهالًّ : يَِهلُّ  الرَّ

ا َرآها اْستَْبَشرَ  : اْستَناَر وَظَهَرْت عليه أَماَراُت السُّروِر ؛ ومنه الَوْجهُ  تََهلَّلَ و  َوْجُهه. تََهلَّلَ و َحِديث فاِطَمةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنها : فلمَّ

 الرُجُل : فرحاً ، وأَْنَشَد : تََهلَّلَ  وفي التَّهِذيِب :

__________________ 
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الً  لــــــــــــــِّ هــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ه مــــــــــــــُ تــــــــــــــَ ئـــــــــــــــح راه إذا مــــــــــــــا جــــــــــــــِ  تــــــــــــــَ

هح      َت ســـــــــــــــــــــائـــــــلـــــــُ طـــــــيـــــــه الـــــــذي أَنـــــــح عـــــــح ـــــــُ َك تـ (1)كـــــــبَنـــــــ 
 

  
 ، قاَل : كاْهتَلَّ  وأَْشَرَق ، تأَلأْلَ  بالبَْرِق : السَّحابُ  تََهلَّلَ و

لـــــــــــــيـــــــــــــُ  بـــــــــــــغـــــــــــــرِيان و   لـــــــــــــنـــــــــــــا َأســـــــــــــــــــــــــــاٍم مـــــــــــــا تـــــــــــــَ

ٌد و      ر  َمشــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــِ تــــــــــــــَ راان  هتــــــــــــــَح (2)حــــــــــــــا تــــــــــــــَ
 

  
 ، قاَل : العَْيُن : سالَْت بالدَّْمع ، كاْنَهلَّتْ  تََهلَّلَتِ و

ُباًل ُكِحَلتح به  َل تِ أو ُسنـح  فاهنح
بيُّ : َرفََع َصْوتَهُ بالبُكاِء. اْستََهلَّ و  إذا الجنِْين في قََضى حينَ  ، وسلمعليههللاصلىقْوُل الساِجع عنَد النبّيِ  وَصاَح عنَد الوالَدةِ ؛ ومنه الصَّ

ً  َسقَطَ  ة ميتا  كأََهلَّ  ؛ ، ومثل َدِمه يَُطلُّ ، فَجعَلَه ُمْستَِهالًّ برْفِعه َصْوتَه عنَد الِوالَدةِ  فاْستََهلَّ   : أََرأَْيت َمن ال شرب وال أََكَل وال َصاحَ فقالَ  بغُرَّ

 ، عن أَبي الَخطَّاب ، وأَْنَشَد : ُمْستَِهلٌّ و ُمِهلٌّ  فهو وكذا كلُّ ُمتََكلِّم َرفََع َصْوتَهُ أَو َخفَضَ  إْهالال ،

ِه و  َديـــــــــــــــح مح لـــــــــــــــَ ت اخُلصـــــــــــــــــــــــــــــوم وهـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح فـــــــــــــــَ  أَلـــــــــــــــح

ه      رَبحلـــــــــــــــــَ وامـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــ  روان  َأهـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــظـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــن (3)ي
 

  
 الَمْمطوَرةُ ُدوَن ما َحوالَيها. بها الَمَطُر ؛ وقيَل : هي اْستََهلَّ  التي األَْرضُ  ، كَسفينٍَة : الَهِليلَةُ و

ُجُل : َهلَّلَ و  رْفعِ قائِِله َصْوته.قاَل األَْزهِريُّ : وال أََراه مأُْخوذاً إالَّ ِمْن  .التَّْهِليلُ  ، وهو قاَل ال إله إال هللا الرَّ

َر. نََكَص وَجبَُن وفَرَّ  عنه إذا َهلَّلَ و  ونََكَل وتَأَخَّ

ى الذي يَْحِمل عل الُمَهلِّلُ و ، قاَل : يَُهلِّل ويَُكلُِّل ، وإنَّ النَِّمَر يَُكلِّل ، وال يَُهلِّلُ  ٌء أَْجرأَ ِمن النمِر ، ويقاُل : إنَّ األََسدَ قاَل أَبو الَهْيثم : ليس شي

 ؛ وقاَل َكْعُب بُن ُزَهْيٍر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : َهلَّلَ  قِْرنِه ثم يَْجبُن فَيَْنثَنِي ويرجُع ، ويقاُل : َحَمل ثم

َوحِت 
 (4) هَتحليرُ فما هلمح عن ِحياِض امل

ٌر.  وقاَل آَخُر : أَي نُكوٌص وتأَخُّ

وا  عـــــــــــُ نــــــــــــَ ا ميـــــــــــَح الِم ملـــــــــــ  وحمـــــــــــي عـــــــــــلـــــــــــ  اإلســـــــــــــــــــــــــح  قــــــــــــَ

مح      وهنـــــــــَُ يـــــــــال  مـــــــــا عـــــــــُ لـــــــــِ هـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــتـ وا ال عـــــــــُ يـــــــــِّ (5)وُيضـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ا هم عليه ِمن اإلْسالِم ؛ ِمن قْوِلهم :  عن ِقْرنه وَكلَّس. َهلَّل أَي ال يَْرجعوا عمَّ

. َكتََب الِكتابَ  : َهلَّلَ و َرْفَع الصَّْوت بالشَّهاَدةِ. بالتَّْهِليل وقاَل األَزهِريُّ : أََرادَ  اغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

َر. َهلَّلَ و كةً : الفََرقُ  الَهلَلُ و عن َشتِْمِه تأَخَّ  والفََزُع ؛ قاَل : ، محرَّ

ا و  اًل ِإلــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــَ ينِّ هــــــــــــــــــــــــَ ت  مــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــــــــُ

هح      َك لــــــــــــــــــــو واَردحت ُور اِديــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــُ وح (6)مــــــــــــــــــــَ
 

  
 وَهالًّ ؛ قالَهُ أَبو َزْيٍد. يقاُل : َهلََك فالٌن َهلاَلً وَهالًّ أَي فََرقاً ؛ وأَْحجم َعنَّا َهلَالً 

ُل الَمَطرِ  : الَهلَلُ و َل َمَطِرها. اْستََهلَّتِ  ، عن أَبي َزْيٍد ؛ ومنه أَوَّ  السَّماُء وذِلَك أَوَّ

 ، عن أَبي َعْمرو. نَْسُج العَْنكبوتِ  : الَهلَلُ و

 ؛ قاَل : َهلَّةٌ  األَْمطاُر ، الواِحدُ  الَهلَلُ  قيَل :و

 (7) اهلَِلرح من َمنحِعٍج جادت َروابِيِه 
 وَضبََطه ابُن بُُزْرج بالَكْسِر.

 لَمْن أََكلَه. ُسمُّ ساعةٍ  وهو ِدماُغ الِفيلِ  : الَهلَلُ و

ُجُل إْهالالً : أََهلَّ و  نََظَر إلى الِهالِل. الرَّ
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 الِهالَل أَي نَْنُظر أَنَراه. نُِهلَّ  قاَل ابُن ُشَمْيل : يقاُل انَطِلْق بنا حتى

 ؛ ومنه قَْوُل ابِن أَْحمر الباِهلّي : قََطَع منه إذا السَّيُف بفالنٍ  أََهلَّ و

__________________ 
 .68( اللسان والتهذيب ونسبه لزهري ا والبيت يف ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
 برواية : 57عاد ا البيت رقم ( من قصيدته ابنت س4)

 ال يـــــــــــــــــقـــــــــــــــــض الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــعـــــــــــــــــن إال يف حنـــــــــــــــــورهـــــــــــــــــم 

 ... مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو     
  

 وانظر الصحاح واللسان.« وما هبم»ويف التهذيب : 

 وانظر ختر ه فيه.« قوٌم عل  اإلسالم»برواية :  230( اللسان والتهذيب ونسبه للراعي ا والبيت يف ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( اللسان.6)
 اللسان والتكملة.( 7)
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رحٍ   ُر امِّ خـــــــــــــــِ ر  َويـــــــــــــــح َريف  بـــــــــــــــه  َأهـــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــــح
َ
 امل

ٌ  وال َورَع      كــــــــــــح بــــــــــــاَءة ال نــــــــــــِ (1)عــــــــــــلــــــــــــ  اهلــــــــــــَ
 

  
 ؛ ومنه قَْوُل الشاِعِر : العَْطشاُن : َرفََع لسانَه إلى لَهاتِه ليَْجتَِمَع له ِريقُه أََهلَّ و

ٌة و   لـــــــــــــيـــــــــــــ  هبـــــــــــــا رِيـــــــــــــٌح ولـــــــــــــكـــــــــــــن َوِديـــــــــــــقـــــــــــــَ

امـــــــــي      ر  هبـــــــــا الســـــــــــــــــــــــ  ظـــــــــَ ر  يـــــــــَ هـــــــــِ ُض  يـــــــــُ قـــــــــَ نــــــــــح (2)ويــــــــــَ
 

  
 والسَّامي الذي يَتََصيَُّد نِْصف النَّهار ؛ وَوقََع في الُمْجمِل : هكذا َرواه ثَْعلَب والبَاِهِليُّ : السَّاِمي بالميم ، قاَل :

اِء.  السَّاري بالرَّ

 اللَه.الشَّْهَر : َرأَى هِ  أََهلَّ و

 الِهالَل : رآه. أََهلَّ و

 الُملَبِّي : َرفََع َصْوتَه بالتَّْلبِيَِة. أََهلَّ و

 الُمْحِرُم بالحجِ : إذا لَبَّى وَرفََع َصْوتَه. أََهلَّ و

ٍة أَو بعُْمرةٍ في مْعنَى أَْحَرَم بها ، وإِنَّما قيَل لإلْحرام  أََهلَّ  باإِلْحراِم إذا أَْوَجَب الُحْرَم على نْفِسه ؛ تقوُل : (3) الُمِهلُّ يُِهلُّ  وقاَل اللّْيُث : بحجَّ

اجُز  ْوِت ؛ وقاَل الرَّ  : (4)إْهالٌل لَرْفعِ الُمْحِرم َصْوته بالتَّْلبِيَِة ؛ وأَْصُل اإِلْهالِل َرْفع الصَّ

ر   هـــــــــــــــــــِ رح  يـــــــــــــــــــُ ا ابلـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــــُ ِد رُكـــــــــــــــــــح  قـــــــــــــــــــَ

ر  كـــــــــــمـــــــــــا      هـــــــــــِ رح  يـــــــــــُ مـــــــــــِ تـــــــــــَ عـــــــــــح
ُ

ُب املـــــــــــ (4)الـــــــــــر اكـــــــــــِ
 

  
ِم : الثَّْلجُ  الُهْلُهلُ و . بالضَّ اغانِيُّ  قاتٌِل. وبالفتحِ : َسمٌّ  ، نَقَلَه الصَّ

 قاَل الجْوَهِريُّ : هو ُمْعَرٌب.

ى َهْلَهالً ، ولكنُ  الثَّْوُب  : الَهْلَهلُ و َسمٌّ من السُّموم بعَْينِه قاتٌِل ، وليس بعََربّيٍ وأََراه هْنِديّاً. لُ الَهْلهَ  قاَل األزهِريُّ : ليَس كلَّ َسّمٍ قَاتٌِل يسمَّ

 إذا أََرقَّ نَْسَجه وَخفَّفَه ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : النَّسَّاجُ  َهْلَهلَه السَّخيُف النَّْسجِ ، وقد

رِ َأل  بـــــــــــقـــــــــــوٍ   هـــــــــــَ لـــــــــــح ِج كـــــــــــاذٍب  هـــــــــــَ  الـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــح

ُض و      (5)مل أيحِت اب ـــــــــــّ  الـــــــــــذي هـــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــاطـــــــــــِ
 

  
قيُق من الشَّعَر : الَهْلَهلُ و  إذا أََرقَّه. َهْلَهلَه ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وهو مجاٌز ، وقد الرَّ

 ، أَي على ِصيغَِة اسِم الَمْفعوِل. ، بالفتحِ  الُمَهْلَهلِ و ، كعاُلبِطٍ  والُهالِهلِ  الَهْلهالِ و الثوِب كالَهلِّ  أَْيضاً : الرقيُق ِمن الُمَهْلَهلُ و

 وُملَْهلَةٌ وُمنَْهنَهٌ ؛ وأَْنَشَد : ُمَهْلَهلٌ  وقاَل َشِمٌر : يقاُل : ثوبٌ 

نــــــــــــــــــــــــــــــاُ ه و  ــــــــــــــــــــــــــــــح ييف وأَب د  ُقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــــــــَ

الَ  فـــــــــــمـــــــــــا      واعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــك الـــــــــــظـــــــــــِّ لـــــــــــُ هـــــــــــَ لـــــــــــح (6)هـــــــــــَ
 

  
 َكثِيٍف.وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : ثوٌب لَْهلَهُ النَّْسجِ أَي رقيٌق ليَس ب

َر قَْولُ  كادَ  ِمثُْل : يُْدِرُكه َهْلَهلَ و  اآلتي ِذْكُره. الُمَهْلهل يُْدِرُكه ، وبه فّسِ

عَهُ. َهْلَهلَ و ْوَت : َرجَّ  الصَّ

 ، عن ابِن األْعَرابّيِ قاَل األْصَمِعيُّ في قَْوِل َحْرملَةَ بن َحِكيم : اْنتََظَر وتأَنَّى : َهْلَهَل َهْلَهلَةً و

رح  هـــــــــــِ لـــــــــــح تح  هـــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــَ ٍب بـــــــــــعـــــــــــدمـــــــــــا وقـ عـــــــــــح  بـــــــــــكـــــــــــَ

ِم      عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ٍد فـ اح بســـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــِ ـــــــــــــِ ب ـــــــــــــو  اجلـــــــــــــَ (7)ف
 

  
 ، ومْعناُهما َجِميعاً اْنتَِظْر به ما يكوُن ِمن حاِلِه ِمن هذه الضْربَِة. َهلِّلْ  ويُْرَوى :
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ة على َجبِْينِه.وقاَل األْصَمِعيُّ    في تْفِسيِر هذا البَْيت : أَي أَْمِهْله بعَدما وقَعَْت به َشجَّ

تَلَبَّثْت وتَنَظَّرْت  َهْلَهْلت وقاَل َشِمٌر :
(8). 

__________________ 
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.1)
 .«السامي»بد  « الساري»وفيها  12/  6( اللسان والتكملة والتهذيب واملقايي  2)
 ( يف اللسان : امرم.3)
 زاد يف املقايي  : يف االهال . وذكروا البيت.« قا  ابن أمحر» 11/  6( كذا ابألصر واللسان ويف الصحاح والتهذيب واألساس واملقايي  4)
حاح أيضــــاً نســــب للنابغة وا5)  81لبيت يف ديوانه ط بريوت ص ( البيت يف اللســــان والتهذيب للنابغة ا وفيهما : انصــــض بد  ســــاطض. ويف الصــــِ

 وفيه انصض.
 ( اللسان والتهذيب.6)
لعبد املسيح بن عسلة برواية  4بيت رقم  172( اللسان والتكملة والتهذيب منسوابً فيها مجيعاً  رملة بن حكيم ا والبيت يف املفضليات ص 7)

 .«مبعصٍم فعم: »
 ( اللسان والتهذيب ا ويف التكملة : وانتظرت.8)
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ياَح : ٍء َسخيفٍ الطَّحيَن نََخلَه بشي َهْلَهلَ و ْلت يَِصُف الّرِ  ، عن ابِن األْعَرابّيِ ؛ قاَل أُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

عحصــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــاٍت  َر مــــــــــــــُ وافــــــــــــــِ َن بــــــــــــــه جــــــــــــــَ  أََذعــــــــــــــح

رِي      ذح ةُ كــــــــمــــــــا تــــــــَ لــــــــَ هــــــــِ لــــــــح هــــــــَ ُ
يــــــــنــــــــا  املــــــــ حــــــــِ (1)الــــــــطــــــــ 

 

  
 ، وهاٍل ِمثْلُه. بفََرِسه : َزَجَره بَِهالً  َهْلَهلَ و

 ، وعلى األَِخيَرةِ اْقتََصَر الجْوَهِريُّ ، إذا َذَهبُوا بحيث ال يُْدَرى أَْيَن هم. َذَهبوا بِِهِليَّاٍن وبِذي ِهِليَّاٍن كِبِليَّانٍ  يقاُل :و

افيو ِم : الماُء الكثيُر الصَّ حاحِ. الُهالِهُل ، بالضَّ  ، كما في الّصِ

 ذُو ُهالِهٍل ، أَو ذو ُهالِهلٍَة : من أَْذواِء اليََمِن.و

 وفي التَّْهِذيِب : ذُو ُهالِهٍل قْيٌل ِمن أَْقياِل اليََمِن.

ِم ؛ قاَل ابُن ُمْقبٍِل : أُْهلولٌ  الواِحدُ  أَو لها ، قالَهُ أَبو نَْصٍر ؛ : األَمطاُر ، بِال واِحدٍ  األَهاليلُ و  ، بالضَّ

ــــــــــــــض و  رِي ٍث مــــــــــــــَ يــــــــــــــح ُه غــــــــــــــَ بــــــــــــــاتــــــــــــــُ د ع نــــــــــــــَ  مل  ــــــــــــــُ

ه      يـــــــرُ ولـــــــتـــــــح ب  َأهـــــــالـــــــِ عحشـــــــــــــــــــــِ ِ مـــــــُ اح مـــــــاكـــــــَ (2)الســـــــــــــــــــــِّ
 

  
 َكثَْهلَُل بالُمثَلّثَِة ، َجعَلُوه اْسماً له َعلماً وهو ناِدٌر. ، َكتَْفعَُل ، اسٌم للباِطلِ  تَْهلَلُ و

ا لم يَِجدوا في الَكالِم ت تَْهلَل وقاَل بعُض النّحويِّْين : َذَهبُوا في ل ل ، وجاَز التَّْضعيُف فيه ألَنَّه هـ  ل َمْعُروفَة وَوَجُدواهـ  إلى أنَّه تَْفعَل لمَّ

 َعلٌَم ، واألَْعالُم تغيَُّر َكثيراً ، وِمثْلُه عنَده تَْحبَب.

ِله ، كذا في الُمْحَكِم. ِلهِ ، بالكْسِر ، وإْهالِلِه أَي اْستِْهال ِهلِّهِ و الشَّْهرِ  َهلَّةِ  أَتَْيتُهُ فيو  وأَوَّ

 ِمن الِهالِل إلى الِهالِل ؛ قالَهُ اللّْحيانّي ، وقد تقدََّم أَْيضاً. ءٍ وِهالالً : اْستَأَْجَرهُ ُكلَّ َشْهٍر بشي هالَّه ُمهالَّةً و

 كما تقوُل ُمشاَهَرةً. ُمهالّةَ  وفي األساِس : تََكاَرْيته

ثٍَة ،،  من اإِلبِلِ  الُمَهلَّلَةُ و َسةُ. كُمَحّدِ اِمَرةُ الُمتَقَّوِ  الضَّ

ُس. ، الُمَهلَّلُ  البَعيرُ و  كُمعَظٍَّم : الُمتَقَّوِ

مَّ  ُهلِّلَ  وقاَل اللَّْيُث : يقاُل للبَعيِر إذا اْستَْقَوَس وَحنا ظْهُره واْلتََزَق بْطنُه ُهزاالً وإْحناقاً : قد  ِة :البَعيُر تَْهِليالً ، وهو مجاٌز ، قاَل ذو الرُّ

يــــــــــاِط و  راُف الســــــــــــــــــــــــِّ لــــــــــتح إذا ارحفــــــــــَ   َأطــــــــــح لــــــــــِّ  هــــــــــُ

َدُح      ـــــــــح ي ن  صـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــُ ـــــــــح تـ ـــــــــَ بـ ذ  طـــــــــااي عـــــــــَ َ
ُروُم املـــــــــ (3)جـــــــــُ

 

  
ياِط ِمن ُطوِل السَّفَِر َحَملَتُْهنَّ َصْيَدُح على  ِدقَّةً وُضْمراً ، أَي : األَهلَّةُ  أَي اْنَحنَْت كأَنَّها ُهلِّلتْ  ومْعنَى َسْيٍر َشديٍد ، ويُِرْدَن أَن إذا تَفَتَّح طيُّ الّسِ

لَةٌ في ثَْوٍب واِحدٍ  ، أَي ، بالكْسرِ  ِهلٌّ  امرأَةٌ و يَِسْرَن بَسْيِرها فال يْقِدْرَن على ذِلَك :  ، قاَل : ُمتَفَّضِ

تح  ب ســـــــــــــــــــــــــَ ا تـــــــــــلـــــــــــَ َت إمـــــــــــ  يـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــبـ ـــــــــــُن ال زِي  َأانٌة تـــــــــــَ

ال  و      نح هبـــــــــا هـــــــــِ ســـــــــــــــــــــــِ الن فـــــــــَبحح َدتح هـــــــــِ عـــــــــَ (4)إن قــــــــــَ
 

  
ربيعَةَ ، كما في  واْسُمه امُرُؤ القيِس بُن ربيعَةَ بِن الَحاِرِث ، بِن زهيِر بِن جشٍم التَّْغلبيُّ أَُخو ُكلَْيب وائٍِل وأَُخوُهما َعِديُّ بنُ  اِعرُ الشَّ  ُمَهْلِهلٌ و

حاحِ.  الّصِ

ُل  فالٌن ِشْعَره إذا لم ينَقِّْحه وأَْرَسلَه كما حَضره ، أو َهْلَهلَ  : به لَرَداَءةِ ِشْعِره ؛ يقالُ  لُقِّبَ  ، قيَل : اْسُمهُ َعِديٌّ أَو َربيعَةُ  قاَل اآلِمِديُّ :و ألنَّه أَوَّ

ْعَر ؛ أَو  ِلُزهيِر بِن َجناِب بِن هبِل الكلبّي : بقَْوِلهِ  لُقِّبَ  من أََرقَّ الّشِ

م  هــــــــــُ ــــــــــُ يــــــــــنـ جــــــــــِ راِع هــــــــــَ ــــــــــكــــــــــُ َر يف ال َوغــــــــــ  ــــــــــَ ا تـ مــــــــــ  ــــــــــَ  ل

تُ      لـــــــــح هـــــــــَ لـــــــــح اَل  هـــــــــَ بـــــــــِ نـــــــــح كـــــــــًا أو صـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــِ َُر مـــــــــال (5)َأَثح
 

  
.  هكذا َرَواه الجْوَهِريُّ

اِء أَي أََخَذ في َمكاٍن وعٍر. ا تََوعََّر ، بالرَّ ي : والذي في ِشْعِره : لمَّ  قاَل ابُن بَّرِ
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. وكان ُزَهيُر بُن َجناب أَغاَر على بنِي تَْغلب  اغانيُّ فقَتََل جابِراً وِصْنبِال ، كما قالَهُ قْلُت : ويُْرَوى : أَثْأَُر جابًِرا أَو ِصْنِبال. وهكذا َرَواه الصَّ

 ابُن الَكْلبي ، فقْولُه : ماِلكاً غيُر َصواٍب.

. : الِمْسَرَجةُ  الَهلَّةُ و اغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

__________________ 
 ابختالف روايته ا وانظر اللسان والتهذيب والتكملة. 66( ديوانه ص 1)
 والتكملة والتهذيب.واللسان  68( ديوانه ص 2)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 87( ديوانه ص 3)
 ( اللسان.4)
توعر ا وقوله : مالكاً صــــوب بعضــــهم رواية جابر بد  مالك انظر  ( من شــــواهد القاموس ا وعل  هامشــــه : قوله : توغر ا الذي يف شــــعره :5)

 .12/  6والبيت يف اللسان والصحاح والتكملة واملقايي   هـ. الشارح ا ا
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ً  وال بَلَّةً أَي : (1) َهلَّةً  ما أََصابَ  يقاُل :و ِمن الفََرحِ واالْستِْهالِل ، والبِلَّةُ أَْدنَى بَلٍل ِمن الَخْيِر َحكاُهما  الِهلَّةُ  وال بِلَّةٍ  بِهلَّةٍ  ؛ ويقاُل : ما َجاءَ  شيئا

 كراٌع بالفتحِ.

.، نَ  الُهلَّى ، كُربَّى : الفَْرَجةُ بعَد الغَمِّ و اغانِيُّ  قَلَه الصَّ

 ، وقد تقدََّم شاِهُده. : اْفتَرَّ عن أَْسنانِهِ  اْهتَلَّ و

 ، كما في األساِس والعُبَاِب. السَّْيُف أَي اْستُلَّ  اْستُِهلَّ  ِمن المجاِز :و

هُ أُمُّ ُكْلثوِم بنُت علّيِ بِن أَبي طاِلبٍ  ألنَّ  بِن ُعَمَر بِن الَخطَّابِ  (2) َزْيدِ  لَقَبُ  ذوا الِهاللَْينِ و ، َماَت هو  لُقَِّب بَجدَّْيه ، وهي ُرقَيَّة الُكْبرى ، أُمَّ

ه في يوٍم واِحٍد وُصلِّي عليهما َمعاً.  وأُمُّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 هللاُ الَمَطَر : أَْمَطَره. أََهلَّ 

 ألولة.والَهاَللَةُ ، كَسَحابٍَة : الَمَطَرةُ ا

 .اْنَهلَّ  ٍء اْنَصبَّ فقد، كلُّ شي الُمْنَهلُّ  ، بالكسِر : الَمَطُر. وفي َحِدْيث النابِغَة : فنَيََّف على المائَِة وكأَنَّ فاهُ البََردُ  الِهلَّةُ و

ما الُمَهلُّ و َوما ُأِهلَّ ِلَغْْيِ ) عزوجلِن والَمْصدِر ؛ وقْولُه ، بضِم الميِم : َمْوِضُع اإلْهالِل ، وهو الِميقاُت الذي يُْحِرمون منه ، ويَقَُع على الزَّ
حاحِ. (3) (هللِا ِبهِ  ْيِد إْهالالً : وهو َصْوٌت يخُرُج ِمن َحْلِقه إذا أََخَده بيَن العُواِء  أََهلَّ و أَي نُوِدي عليه بغيِر اسِم هللِا ، كما في الّصِ الَكْلُب بالصَّ

 ص وِشدَّةِ الطَّلَِب وَخْوف القْوت ، وهو مجاٌز.واألنِْيِن ، وذِلَك ِمن حاّقِ الِحرْ 

 العَْيُن : َدَمعَْت ؛ قاَل أَْوٌس : اْستََهلَّتِ و

َتِهر  ال   (4)من الِفرَا  ُشُؤوين  َتسح
 : َرأَْيناه. اْستَْهلَْلنَاهو ِهالَل َشْهِر كذا أَْهلَْلناو

 أَجيَرَك كذا ، عن اللّْحيانِّي َحَكاه عن العََرِب. َهاِللْ و الشَّْهُر : َظَهَر ِهاللُه وتبيَّن. اْستََهلَّ و

 قاَل ابُن ِسْيَده : فال أَْدِري هكذا َسِمعَه منهم أَْم هو الذي اْختاَر التَّْضعيَف.

 الشَّْهِر وُمْستََهلِّه. ُمَهلِّ  وِجئْتُه عندَ 

اي : َهلَّلَ و اَء والزَّ  األِلَف والالَم ألنَّه ال اْستْقواَس فيهما ، وهو مجاٌز ، وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد : َهلَّلَ  َكتَبَُهما ، وال يقاُل : الرَّ

وِ   وحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ٍف مـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــِ رت  الَم أَل  ختـــــــــــــــــــــــَُ

ا و      ـــــــــــــــــــر ا أميـــــــــــــــــــَ  ـــــــــــــــــــز اُي وال ـــــــــــــــــــرِ ال ي لـــــــــــــــــــِ (5)هتـــــــــــــــــــَح
 

  
 أََراَد : تََضعُهما على َشْكِل الِهالِل.

 البَعيِر : ما اْستَْقَوَس منه عنَد ُضْمِره ، قاَل ابُن َهْرَمةَ :وِهالُل 

ُه و  اللــــــــــــــَ ُت هـــــــــــــــِ رُبـــــــــــــــح مٍّ قـــــــــــــــد قــــــــــــــــَ  طـــــــــــــــارِِ  هـــــــــــــــَ

ُم      رحســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ ّي ويـ طـــــــــــِ
َ

ب  إذا اعـــــــــــقـــــــــــر املـــــــــــ (6)لـــــــــــَُ
 

  
 أََراَد : أَنَّه فََرى الَهمَّ الطاِرَق َسْير هذا البَعيِر وهالل االصبع المطيف بالظفر.

، هذه األْربَعة أَْحُرف جاَءْت هكذا قيَل لَه : فاْلَحْمُد لَه ؛ قاَل :  الَهْيلَلةو ، قاَل : أَبو العَبَّاس : الَحْولَقَة والبَْسَملَة والسَّْبَحلة التَّهِليلُ  : الَهْيلَلَةُ و

 وال أُْنِكره.

حاحِ. فََهلَّ  عن لَْيلَِة كذا وال يقاُل أَْهلَْلناهُ  أَْهلَْلنا ويقاُل :  كما يقاُل أَْدَخْلناه فَدَخَل وهو قياُسه ، كما في الّصِ
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 ُء النَّْسجِ.: َرِدي َهْلَهلٌ  وثَْوبٌ 

 ِمن الدُّروعِ : أَْرَدُؤها نَْسجاً. ُمَهْلَهلةالو

الح :  لَْيَسْت بَصِفيقَة ، ويقاُل : هي الواِسعَةُ الَحلَِق. (7)ِمن الدُّروعِ هي الَحَسنَةُ النَّْسجِ  الُمَهْلَهلة وقاَل َشِمٌر في كتاِب الّسِ

 ِء رَجَع.عن الشي َهْلَهلَ و

 َمةُ الِهاَلِل.، كُمعَظٍَّم : عليه سِ  ُمَهلَّلُ  وَجَملٌ 

سٌ  ُمَهلَّلٌ  وحاِجبٌ   نَِصابه َهلكْت َمَواِشيَه. َهلَلَ و : ُمقَوَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : ِهّلة وال بِّلة.1)
 أُم ُه ا ابلضم ضبرت حركات ا وتصرف الشارح ابلعبارة. .. ( يف القاموس : زيٌد بنُ 2)
 .115( سورة النحر اآية 3)
 وصدره : 129وت ص ( ديوانه ط بري 4)

 ال حتزنيين ابلفرا  فإنين
 وعجزه يف اللسان.

 ( اللسان.5)
 .«. اعتّر املطيّ .. قريت»( اللسان والتهذيب وفيهما : 6)
 ( يف التهذيب : ا سنة النسج الرقيقة.7)
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 وتََهْلَهلُوا : تَتَابَعُوا.

 القَِصيَدةِ : َمْطلَعُها ، وهو مجاٌز. ُمْستََهلُّ و

 : ُكْنيَة الُكَمْيت بِن َزْيٍد الشاِعر. الُمْستََهل وأَبو

اِسبيُّ َرَوى عن محمِد بِن ِسْيِرين ، وعنه وكيٌع.  وأَبو ِهالٍل محمُد بُن سليٍم الرَّ

.، نَقَلَه الصَّ  أُْهلولٌ  والبِْشِر ، واِحُدها التََّهلُّلِ  ِمن األَهاِليلُ و  اغانِيُّ

 وأُمُّ بِالٍل بْنُت ِهالٍل َصحابِيَّةٌ.

عيِد األْعلَى. الِهلَّةُ و  بالكْسِر : بَْطٌن ِمن العََرِب يْنِزلُوَن ِرْيف ِمْصَر بالصَّ

 : َكِلَمةُ اْستِْفهاٍم. َهلْ  : [هل]

يَ ْوَم )، َكقَْوِلِه ، ِعزَّ وجلَّ :  قَدْ  تكوُن بمْنِزلَةِ و بَْل ، تكوُن بمْنِزلَةِ و لالْستِْفهاِم ، وتكوُن بَِمْنِزلَِة أَمْ  قاَل ابُن ِسْيَده : هذا هو الَمْعروُف ، قاَل :
 قالوا : مْعناهُ قد اْمتأَلْت. (1) (؟نَ ُقوُل جِلََهنََّم َهِل اْمَتَِلِْت َوتَ ُقوُل َهْل ِمْن َمزِيد  

أي أَتَْعلم يا ربَّنا أَن عْنِدي َمزيداً ،  (َهْل ِمْن َمزِيد  )ُمْبقاة على اْستِْفهاِمها ، وقْولُها :  َهلْ و اللَّفظِ فاَل ابُن جنّيِ : هذا تْفِسيٌر على المْعنَى دوَن 

ا اْسُمه ، ال أَي فَكما تَْعلَم أنَّ ال َمِزيَد فَحْسبي ما عْنِدي.  فجواُب هذا منه ، عزَّ

 قاَل مْعناه قد أَتَى. (2)ى : وفي العُباِب : قاَل أَبو َعبَْيَدةَ في قَْوِله تعالَ 

اِء أَْيضاً ِمثْل ذِلَك كما َسيَأْتِي.  قْلُت : وَرَواه األَْزهِريُّ عن الفرَّ

 األَْمِر. تكوُن بمْعنَىو الَجْحدِ  تكوُن بمْعنَىو تكوُن بمْعنَى الَجزاِء ،و

اُء : َسِمْعُت أَْعرابيّاً يقوُل :  اْسُكْت. بمْعنَى ؟أَْنَت ساِكتٌ  َهلْ  قاَل الفرَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : هذا ُكلُّه قَْول ثَْعلَب وِرَوايَتَه.

اُء : (3)قْلُت : قاَل الِكسائيُّ : وِمن األَْمِر قْولُه تعالَى :  قد تكوُن َجْحداً وتكوُن َخبَراً ، قاَل : وقَْوُل  َهلْ  أَي اْنتَهوا. وقاَل األْزهِريُّ : قاَل الفرَّ

ْنسانِ هَ )هللِا عزَّ وَجلَّ :  قاَل : وِمَن الَخبَِر  ؟يْقِدُر على ِمثِْل هذا َهلْ و أَي قد أَتَى مْعناهُ الَخبَر ، قاَل : والَجْحُد أَْن تقوَل : (ْل أَتى َعَلى اإْلِ

ُجِل : ُره بأنَّك قد َوَعْظته وأَْعَطْيته. ؟أْعَطْيتك َهلْ  َوَعْظتك ، َهلْ  قَْولَُك للرَّ  تقرَّ

اء : وقاَل   تأْتِي اْستِفهاماً وهو بابُها ، وتأْتي َجْحداً ِمثْل قَْوِلِه : َهلْ  الِكسائيُّ :قاَل الفرَّ

 (4)َأخو َعيحٍش لذيٍذ يدائِِم  َهرح َأال 
 مْعناهُ ؛ أاَل ما أَخو َعْيٍش.

 بمْعنى ما قالْت ابنَةُ الُحماِرس : َهلْ  وفي العُبَاِب : وقد تكونُ 

 (5)هي إال  ِحظَُة َأو َتطحِليُ   َهرح 
 أَي ما هي فلهذا َدَخلَْت إالَّ ، انتََهى.

 وقاَل الِكسائيُّ : وتأْتي َشْرطاً ، وتأْتي تَْوبيخاً ، وتأْتي أَْمراً ، وتأْتي تَْنبيهاً.

 أَْل فتكوُن اْسماً ُمْعَرباً. قد أُْدِخلَْت عليهاو
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قَْيِش  وقد يَاِون لََك في هل ابّي ، القائُِل هو الَخِليُل :األْعرَ  (6) قيَل ألَبي الرُّ  هذه ِحَكايَةُ الجْوهِرّي عن الخِليِل. ؟ثَِرْيَدةٍ كأَنَّ وَدَكها ُعيُوُن الضَّ

ْبِط عن الَخِليِل أَنَّه قاَل ألبي الدُّقَْيِش أَو غيِره : ي : قاَل ابُن َحْمَزةُ : َرَوى أَْهُل الضَّ  الَهلِّ  فقاَل : أََشدُّ  ؟وُزْبدٍ  (7) تَْمرٍ  لََك في َهلْ  قاَل ابُن بَّرِ

َطبِ  هل وأَْوحاهُ ، وفي ِروايٍَة أَنَّه قاَل له :  وأَْوحاهُ انتََهى. َهلٍّ  قاَل : أَْسرعُ  ؟لََك في الرُّ

فَه باألَِلِف والالِم ، وزاَد في االْحتِياِط بأن َدهُ غير ُمْضطرٍّ  ثَقَّلَهُ  فَجعَلَه أَبو الدُّقَْيِش اْسماً كما تََرى وَعرَّ َل َعَدَد ُحروِف األُصولِ  وَشدَّ وهي  ليَُكّمِ

بيعِ :  الثالثَةُ ؛ وَسِمعَه أَبو نَُواٍس فتاَلهُ فقاَل للفَْضِل بِن الرَّ

__________________ 
 .30(   اآية 1)
 .1( اإلنسان اآية 2)
 .91( املائدة اآية 3)
 .تقو  إذا اقلوىل عليها وأقردت التهذيب ا ونسبه  ققه حباشية للفرزد  ا وصدره :( اللسان بدون نسبة ومثله يف 4)
 ( اللسان وبعده :5)

 أو صلٌف من با ذا  تعلي ح 
قـُيحِش.« الرقيش»( يف القاموس : 6)  وهبامشه عن إحد  نسخه : الد 
 ( يف القاموس : يف زُبحٍد ومَتحٍر.7)
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رح  َك و  هــــــــــــــــــــــــــــَ ر  لــــــــــــــــــــــــــــَ رَيح  اهلــــــــــــــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــــــــــــــِ

رح فـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــَ      َت َحضـــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــح  (1) ؟نح إذا غـــــــــــــــِ
  

ي وثقِّل كقْوِلِه :  ويقاُل : كلُّ َحْرِف أداة إذا َجعَْلت فيه أَِلفاً والماً صاَر اْسماً فقّوِ

 (2)إن  لَيحتاً وإن  َلّواً َعناُء 
ى به ُجِعل قاَل الَخليُل : إذا جاَءِت الحروُف اللَّيِّنة في كلمٍة نَْحو لَْو وأَْشباِهها ثُقِّلَت ،  اٌر أَْجَوف ال بُدَّ له من َحْشِو يُقَوَّ ألَنَّ الحرَف الليَِّن َخوَّ

 اْسماً.

حاُح القويَّةُ ُمْستَْغنيةُ بُجُروِسها ال تَْحتاُج إلى َحْشٍو فَتُتَْرُك على حاِلها ، وأَْنَشَد ابُن حَ   ْمزة لَشبِيِب بِن َعْمرو الطَّائِي :قاَل : والُحروُف الّصِ

رح  مِ  هـــــــــــــَ نـــــــــــــ  هـــــــــــــَ ر يف جـــــــــــــَ   ؟لـــــــــــــَك أنح تـــــــــــــدخـــــــــــــُ
ظـــــــــــمِ      لـــــــــــيـــــــــــِر اأَلعـــــــــــح  قـــــــــــلـــــــــــُت هلـــــــــــا : ال ا واجلـــــــــــَ

  

 (3)وال َتكل ِم  َهرٍّ ما َد من 

يت : وإذا قيلَ  ّكِ قلُت : لي فيه ، أو إن لي فيه ، أَو مالي فيه ، وال تَقُل إن لي فيه َهالًّ ،  ؟لَك في كذا وكذا َهلْ  قاَل الجْوهِريُّ : قاَل ابُن الّسِ

ادُّ ِذْكر الحاَجِة كما َحَذفَها السَّائُِل. َهلْ  والتَّأِْويل : ا ُعِرف المْعنَى وَحذَف الرَّ  لَك فيه حاَجة فُحِذفَت الحاَجةَ لمَّ

يت على ثالثَِة أَْوُجه : غيُرهُ وتَص ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه َهلْ  أَْللُغَةٌ فيو ّكِ  : كأَنَّه كاَن ُمَشّدداً فخفََّف. ُهلَْيلٌ  على ما قاَل ابُن الّسِ

له كما َصغَُّروا ُحراً ُحَرْيحاً. ُهلَيَّةٌ و  ، يُتََوهَّم أنَّ ما َسقََط ِمن آِخِره ِمثْل أَوَّ

 .: فيُتََوهَّم أنَّ الناقَِص ياء وهو أَْجوُد الُوُجوه ُهلَيٌّ و

ماِن ، قالَه الِكسائيُّ ، وهي : كِلمةُ تَْحِضيِض  َهالَّ و ماِن والَحضُّ على ما يأْتي ِمَن الزَّ  وال َهلْ  ُمَركَّبَةٌ من ولَْوٍم ؛ فاللَّْوُم على ما َمَضى من الزَّ

 .ففيه َحثٌّ وتْحضيضُّ واْستِْعجالٌ  «َهالَّ بْكراً تاُلِعبُها وتاُلِعبُك»في َحِدْيث جابٍِر : و ؛

حاحِ : َهاَل ُمخفَّفَة اْستِْعجال وَحثٌّ يقاُل :و  َهلْ  إلى الثَّريِد ، فُتَِحت ياُؤه الْجتِماعِ السَّاِكنَْين ، وبُنِيَت حيَّ مع َحيَّ َهاَل الثَّريَد أَي َهلُمَّ  في الّصِ

ي به الِفْعل ، ويَْستِوي فيه الواِحُد والَجْمُع والُمَؤنَُّث ، وإذا َوقَْفت عليه قَلْ  ت َحّيِ َهاَل ، واألِلُف لبَياِن اْسماً واِحًدا ِمثْل َخْمَسة َعَشَر وسّمِ

الحوَن فَحيَّ »في الَحِديث : و الهاِء. ألنَّ األِلَف ِمن مْخَرجِ  (4) (ِحسابَِيهْ ) و (ِكتابَِيهْ )الَحَرَكة كالهاِء في قَْوِلِه تعالَى :   َهلَ  إذا ذُِكَر الصَّ

فَة ، ويجوُز فَحيَّ هَ  «بعَُمرَ  الً بالتَّْنِوْيِن ، يُْجعَل بفتحِ الالِم مثل َخْمَسة َعَشَر ، ومْعناهُ عليك بعَُمَر ، واْدع ُعَمَر ، أَي أنَّه ِمن أَْهِل هذه الّصِ

ا فَحيَّ َهاَل ،  ا قَْوُل لَبيٍد يْذُكُر صاِحبنَِكَرة ، وأَمَّ ا في اإلْدَراجِ فإنَّها لُغَةٌ َرِديئةٌ ، وأَمَّ اً له في السَّفَر كاَن بِال تَْنِوْين ، فإنَّما يجوُز في الَوْقف فأَمَّ

ِحيل :  أََمَره بالرَّ

ـــــــــــــــه  مـــــــــــــــاَر  يف الـــــــــــــــذي قـــــــــــــــلـــــــــــــــُت ل تـــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ

رح و      هــــــــــــَ ــــــــــــ  يـ وحد حــــــــــــَ ــــــــــــَ ُض قـ مــــــــــــَ (5)لــــــــــــقــــــــــــد َيســــــــــــــــــــــــــح
 

  
حاحِ.فإنَّما   سكَّنَه للقافِيَِة ، هذا ُكلُّه نَصُّ الجْوهِرّي في الّصِ

فت العََرُب َحيََّهُل ، وأَْنَشَد فيه ثَْعلب : ي عْنَد قَْوِله : يُْجعََل نَِكَرةً قاَل : وقد عرَّ  وقاَل ابُن بَّرِ

رح و  هـــــــــــــَ ـــــــــــــ  يـ ِض ا ـــــــــــــَ َدوحت قـــــــــــــبـــــــــــــر َرفـــــــــــــح  قـــــــــــــد غـــــــــــــَ

رح      ِ واناًب ِم اإِلبــــــــــــــــــِ اح (6)َأســــــــــــــــــــــــــــــــوُ  انبــــــــــــــــــَ
 

  
ف باإِلضافَِة أَْيضاً في قَْوِل اآلخِر :  وقاَل : الَحيََّهل األََذان ، والنَّاباِن : العَُجوزان ؛ قاَل : وقد ُعّرِ

ي  مـــــــــــــن داٍر فـــــــــــــظـــــــــــــر  هلـــــــــــــم و  َج ا ـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ي  هـــــــــــــَ

ه      لــــــــــــُ هــــــــــــَ يـــــــــــــ  نــــــــــــاِديــــــــــــه وحــــــــــــَ (7)يــــــــــــوٌم كــــــــــــثــــــــــــري تــــــــــــَ
 

  
 انتَهَى. َهْيهاُؤه وَحْيَهلُْه. الفَْصِل :قاَل : وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ عجَزهُ في آِخِر 

 أَِلفاً كانت بمْعنَى َهلْ  وقاَل الِكسائيُّ : فإذا زْدت في

__________________ 
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 ( اللسان.1)
 وصدره فيه : 578( البيت أليب زبيد الطائي ا شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ا ص 2)

 ليت شعراً وأين ميّن ليتٌ 
 وانظر ختر ه فيه.

 ( اللسان.3)
 .20 و 19( سورة ا اقة ا من اآيتا : 4)
 واللسان والصحاح. 142( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( كذا ابألصر ا واللسان : ِمإِلِبرح.6)
 ( اللسان7)
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رِعح بذِكح  اِ ُون فَحي  َهالً بُعَمَر ا قاَله معحىَن َحي  َأسـح ِكاح ا وهو معحىَن قـَوحله : إذا ذُِكَر الصـ  ُكن الت سـح رِه ا ومعحىَن َهاًل َأي اسـح
ره حىت تـَنحقِضي فَضائَِله.  عنحَد ِذكح

، يَِصل بَهال كما يُْوِصل بعَلَى فيُقاُل َحيَّ على  َحيَّ َهال الصَّالة َحَكى ِسْيبََوْيه عن أَبي الَخطَّاب أنَّ بعَض العََرِب يقوُل :و قاَل الجْوَهِريُّ :

 واْقُربوا منها وَهلُوُّ إليها. أَي ائْتُوها الصَّالة ،

ي : الذي َحَكاه ِسْيبََوْيه عن أَبي الَخطَّاب َحيَّ  الثريَد ،  َهلَ  الصَّالةَ بنَْصِب الصَّالة ال َغْير ، قاَل : وِمثْلُه قَْوِلهم : َحيَّ  َهلَ  قاَل ابُن بَّرِ

 بالنَّْصِب ال َغْير.

نَّها لَْيَسْت كما يقاُل ُرَوْيَدَك ، والَكاُف للِخَطاِب فَقط ، وال َمْوِضع لها ِمن اإِلْعراِب ألَ  َحيَّ َهلَكَ  ُربَّما ألحقُوا به الكاَف فقالواو قاَل الجْوَهِريُّ :

 باسم.

ل ، فقاَل : أاَل يقوُل :  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : وَسِمَع أَبو َمْهِديَّة األَْعَرابيُّ رُجالً يْدُعو بالفاِرِسيَّة رُجالً يقوُل له : ُزوْذ ، فقاَل : ما يقوُل قلنا يقوُل َعّجِ

. َهل ْعلَب أَنَّه قاَل : َحيَّ وَرَوى األَْزَهِريُّ عن ثَ  أَي َهلُّمَّ وتَعالَ  َحيَّ َهلَكَ   أَي أَْقبِل إليَّ ، وُربَّما حذَف فقيَل : َهال إليَّ

حاحِ. : َزْجراِن للَخْيِل أَي اْقُربي هالٍ و (1) وَهالً  قاَل الجْوَهِريُّ :  ، هكذا في سائِِر نسخِ الّصِ

 اُل لها تَْسكيناً عْنَد اْضِطَرابِها.وَوَجْدت في هاِمِشه ما نَّصه : َصوابُه قِِرى مخفَّفة ألنَّها إنَّما يق

 قْلُت : ويَُؤيّد قَْول الِكسائي : فإذا زْدت فيها أَِلفاً كانت بمْعنَى التَّْسِكين وأَْنَشَد :

 َأّي َحصاٍن ال يُقا  له َهالً و 
ل ذِلَك. ْوج ، فتأَمَّ  أَي اْسُكني للزَّ

كةً : السَُّدى الَمتْروكُ  الَهَملُ  : [همل] أَي ُسدًى بِال ثواٍب وال ِعقاٍب ، وقيَل : لم يثِْرْكهم ُسدًى بِال أَْمٍر وال  َهَمالً  ا تََرَك هللاُ الناسَ ، وم ، محرَّ

حاحِ :  الَهَملو إالَّ ليالً ،، بالتَّحريِك ، اإِلبُِل بِال َراعٍ ، ِمثْل النَّفَش ، إالَّ أنَّ النَّفَش ال يكوُن  الَهَملُ  نَْهيٍ وال بَياٍن لَما يَْحتاُجون إليه. وفي الّصِ

 .هاِملٌ  فهي ، بالكْسِر ، َهْمالً ، تَْهِملُ  اإِلبِلُ  َهَملَتِ  ، وقد لَْيالً ونهاراً  ، يكونُ 

كةً  َهَملٌ و هاِملَةٌ و وَهمولَةُ  َهواِملُ  ج ، هاِملٌ  ، وبَعيرٌ  تَْهُمل اإِلبِلِ  َهَملَتِ  والذي في الُمْحَكِم : ، وهو اسُم الَجْمعِ َكرائحٍ وَرَوحٍ ألنَّ  ، محرَّ

ا يكسَُّر على فَعٍَل. لٌ و فاِعالً ليَس ممَّ اغانيُّ بالتَّْشديِد وهو الصَّواُب ، كُركَّعٍ وُرخالٍ  ُهمَّ ، األِخيَرةُ عن ابِن األْعَرابّي ،  وَسْكَرى وَضبََطه الصَّ

 وَكذِلَك الثانِيَة ؛ وقاَل الشاِعُر :

ان  دح َرَد إان  َوجـــــــــــــــــــــــــَ رِ طـــــــــــــــــــــــــَ وامـــــــــــــــــــــــــِ  اهلـــــــــــــــــــــــــَ

ِر      ســــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــِ
َ
بحانِن وامل (2)خــــــــــــــريًا مــــــــــــــن الــــــــــــــتــــــــــــــ 

 

  
 علينا ِمن َمْسأَلِة الناِس والتَّباِكي إليهم. (3)وَسْوقَها سالًّ وَسِرقَة أَهْون  الُمْهملة أَراَد : إنَّا َوَجْدنا َطَرَد اإِلبِلِ 

 ؛ وهي َضَوالُّ اإِلبِِل. «مالنَّعَ  َهَمل فال يَْخلُص منهم إالَّ مثل»في َحِديث الَحْوض : و

الَِّة. ُمْهَملة ، أَي «َهَمل ولنا نَعَم»في َحِدْيث َطهفةً : و  ال ِرعاَء لها وال فيها َمْن يُْصلُحها ويَْهِديها فهي كالضَّ

اِعبَة في كّلِ َخمِسْين ناقةٌ  الَهُمولةِ  عليهم في»في َحِدْيث قََطن بِن حاِرثَةَ : و تَْرَعى بأَْنفسها ، وال تُْستَْعمل فَعُولَة  أُْهِملَتْ  ؛ هي التي «الرَّ

 بمْعنَى َمْفعولٍة.

 ، والَمْرعيُّ الذي له َراعٍ. بالَهَمل وفي الَمثَِل : اختَلََط الَمْرعيُّ 

ً و ، بالفتِح ، َهْمالً  َر ،، ِمن َحدَّي َضَرَب ونَصَ  تَْهُملُ و تَْهِملُ  َعْينُه َهَملَتْ و كةً ، َهَمالنا ،  كاْنَهَملَتْ  وسالَتْ  فاَضتْ  ، بالضِم ، وُهموالً  ، محرَّ

 وُمْنَهِملَةٌ. هاِملَةٌ  فهي

ً و َهْمالً  السَّماءُ  َهَملَتِ و  وضعٍف. داَء َمَطُرها في سكونٍ  : َهَمالنا

 كذا في المحيِط. ، ، بالكْسِر : البُْرُجُد من بَراِجِد األَْعرابِ  الِهْملُ و
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 عن المحيِط أَْيضاً. البيُت الَخلَُق من الشَّعَرِ  أَْيضاً :و

__________________ 
( عل  هامش القاموس : الكلمتان منونتان يف النســــخ الصــــحيحة ا لكن يف اهلمض هال بوزن أال من غري تنوين : لزجر اخلير عن البرتء ا ومنه 1)

كتبه الشــــيخ   -اقريب تفســــري ابلالزم. كذا يف الصــــبيان عل  األِشوين ا وســــيبيت له يف املعقر هال بغري تنوين زجر للخير يعلم أن قو  اجملد ا أي : 
 هـ. نصر ا ا

 ( اللسان والتهذيب.2)
 .«أعون»( عن اللسان وابألصر 3)
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 ، عن المحيِط أَْيضاً. الثَّوُب الُمَرقَّعُ  أَْيضاً :و

 أَي َخلَق. ِهِملٌّ  وفي اللّساِن : ِكساءٌ 

 ، قالَهُ أَبو َعْمرو ، كما في العُبَاِب ، وَحَكاه أبو َحنيفَةَ أَْيضاً. َهَملَةٌ  ، واِحَدتُه بالتّحريِك : اللِّيُف الَمْنزوعُ  ، الَهَملُ و

 ، ولم يْذُكر الجْوَهِريُّ السائَِل. ال مانَِع له الذي الماُء السَّائِلُ  : الَهَملُ و

حاحِ. َخلَّى بينه وبين نَْفِسهِ  إْهماالً : أَْهَملَهُ و  وهو ِخالُف الُمْستَْعمل. الُمْهَملُ  ، ومنه الَكالمُ  أَو تََرَكهُ ولم يَْستَْعمْلهُ  ، كما في العُبَاِب والّصِ

الُ و ْخُو من كّلِ شي الُهمَّ  ٍء.، كُزنَّاٍر : الّرِ

 ، كذا في النّواِدِر. َحدٌ تَحاَمتْها الُحُروُب فال يَْعُمُرها أَ  قد األْرُض التي أَْيضاً :و

الٌ و  رُجٍل. (1) كَشدَّاٍد : اسمُ  ، َهمَّ

 في ، وسلمعليههللاصلىولقبيَصة ُصْحبَةٌ أَْيضاً ، َذَكَرُهما ابُن َماُكوال وقد أَْنزلَهما النبيُّ  َصحابيٌّ  أَُخو قبيَصةَ ، بُن الدَّمونِ  ُهَمْيلُ  كُزبَْيٍر :و

 .ثقيف

عاُف من الطَّْيرِ  الَهماِليلُ و واُب : ِمَن الَمَطِر ، كما هو نَصُّ المحيِط : : بَقايا الَكإَلِ ، والّضِ  بِال واِحٍد. ، كذا في النسخِ ، والصَّ

ُق من الثِّيابِ  : الَهماِليلُ  اِن :في اللّسو  .َهماِليلُ  ثوبٌ  ، يقاُل : الُمَخرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 السَّماُء : َداَم َمَطُرها مع سكوٍن وضعٍف. اْنَهَملَتِ 

 .ُمْنَهِمل دمعُه فهو َهَملو

 إِبِلَهُ : تََرَكها بِال َراعٍ ، وال يكوُن ذِلَك في الغَنَِم. أَْهَملَ و

 ، كِطِمّرٍ : البَْيُت الصغيُر ، عن أَبي َعْمرو ؛ وأَْنَشَد ألبي حبيٍب الشَّْيبانّي : (2) الِهِملّ و

رِّ دخـــــــــلـــــــــُت عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا يف  مـــــــــَ تح  اهلـــــــــَ حـــــــــَ  فـــــــــَبلـــــــــحَ

َدو رِ      بحٍب مـــــــــــــُ ن جـــــــــــــَ ـــــــــــــح َوي قـــــــــــــح َر يف ا ـــــــــــــِ مـــــــــــــَ ـــــــــــــح  أبَق

  
. الِهِملُّ و  أَْيضاً : الكبيُر الُمِسنُّ

 الرُجُل إذا َدْمَدَم بَكالٍم ال يُْفهم ، عن ابِن األْعَرابّيِ. اْهتََملَ و

. َهتَْملَ  قاَل األَْزَهِريُّ : الَمْعروُف بهذا المْعنَى  ، وهو ُرباِعيٌّ

 الُهَذليُّ ، كُزبَْيٍر ، من ُشعَراِء ُهَذْيل. ُهَمْيلٍ  وَعْمُرو بنُ 

.، بالضِم ، من قَُرى اليََمِن ، نَقَلَه  األُْهُمولُ و اغانيُّ  الصَّ

 ، قاَل أَبو النَّْجم : أُْهِملَتْ  الناقَةُ : اْستُْهِملَتِ و

َمرِ مل يـُرحَع َمبحُزواًل ومل  تَـهح  (3) ُيسح
 .يَْنَهِملُ  ، كَمْجِلٍس ، أَي حيثُ  َمْهِمِله وَجَرى الدَّْمُع في

 ْرَجَل ، وقاَل : الميُم زائَِدةٌ.، كَسفَْرَجٍل : َذَكَره الجْوَهِريُّ بعد تَْركيِب هَ  الَهَمْرَجلُ  : [همرجل]

َدةً فال حاَجةَ إلى إثْباِت وَوَجْدُت في هاِمِشه مانَّصه : هذا ليَس بَصِحيحٍ فإْن كانت الميُم أَْصليَّة فََمْوِضعُها بعَد تَْركيِب َهلََل ، وإن كانْت زائِ 

 هذا الَحْرف.
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 الَجواُد الّسريُع. الَهَمْرَجلُ  وقاَل اللّْيُث :

حاحِ : من اإِلبِِل : السَّريُع ، يقاُل : َجَملٌ   .َهَمْرَجلٌ  وفي الّصِ

 النَّاقَةُ السَِّريعَةُ. : الَهَمْرَجلَةُ و

حاحِ. اِحلةُ ، كما في الّصِ  وقاَل أَبو َزْيٍد : هي من النُّوِق النَّجيبَةُ الرَّ

 َسِريعةٌ ، وأَْنَشَد ، ألبي النّْجم : َهَمْرَجلُ  وقاَل اللَّْيُث : ناقَةٌ 

ٍم  نـــــــــــِ يح ســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــَ طـــــــــــح ن عـــــــــــِ فـــــــــــح رَيســـــــــــــــــــــــــُ رحجـــــــــــَ   ـــــــــــََ

ِر      مـــــــــــــَ هـــــــــــــح ـــــــــــــَ تـ بحُزواًل ومل ُيســـــــــــــــــــــــــــح رحَع مـــــــــــــَ ـــــــــــــُ (4)مل يـ
 

  
يرافيُّ :و  .َهَمْرَجل ُكلُّ َخفيٍف َعِجلٍ  قاَل الّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْخُم ، وِمثْلُه الشََّمْردل.: ال الَهَمْرَجلُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :  َجَمُل الضَّ

__________________ 
 ( القاموس : ابلضم منونة ا وأضافها الشارح خمفف.1)
 ( ضبطت يف اللسان ابلقلم ا بفتحتا ا هنا ويف البيت الشاهد.2)
 وقبله :« يف مادة  رجر»( التكملة 3)

 يسفن عطف  سنٍم  رجر
 والشطران يف التكملة ا وتقدم الثاين يف  ر.( األو  يف اللسان ا 4)
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ِة : َهَمْرَجل ونََجاء مَّ  : َسِريٌع ، قاَل ذو الرُّ

 (1) اهلََمرحَجرُ إذا َجد  فيهن الن َجاُء 
ُجلُ  َهْنبَلَ  : [هنبل] باعِ  َهْنبَلَةً : الرَّ بَاعِ العرجِ ، كذا هو نَصُّ ابِن األَْعَرابي ،  َظلََع وَمَشى ِمْشيَةَ الّسِ ، كما في النسِخ ، والصَّواُب : ِمْشيَة الّضِ

 يقاُل : جاَء ُمَهْنبالً وُمَهْنبالً ، وأَْنَشَد :

اع إذا راحــــــــــتح  بــــــــــَ ثــــــــــر الضــــــــــــــــــــــــِّ لــــــــــةً مــــــــــِ بــــــــــِ نــــــــــح هــــــــــَ  مــــــــــُ

ُف      جـــــــــــَ رياُن والـــــــــــلـــــــــــ  هـــــــــــا الـــــــــــغـــــــــــِ (2)أَدح. مـــــــــــذِويـــــــــــِ
 

  
َي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

بحعان راَح َخزح  بَـَلهح َعلة الضِّ  اهلَنـح
 وقاَل :« ب لهـ » في ثم إِنَّ المصنَِّف َذَكَر هذا الَحْرف باألَْحمر على أَنَّه ُمْستدرٌك على الجْوَهِرّي ، وفيه نََظٌر فأَنَّ الجْوهِريَّ َذَكَره

بُع العَْرجاء ، فال يكوُن ُمْستد الَهْنبَلَةو  ركاً ، فيَْنبَِغي أَْن يُْكتََب باألَْسوِد.بزياَدةِ النُّون ِمْشيَةُ الضَّ

ُث وأَْغفَلَه هنا ، وكان يَْنبَغي إْن َذَهَب إلى أَصالَِة النُّون كما َزَعَم أَْن يَْذكَره هنا ،  َهْنبَلُ  «ب لهـ » وأَْيضاً فإِنَّه َذَكَر في بُن يَْحيَى الُمَحّدِ

ل.  فتأَمَّ

.: أَْهَملَ  ، كَجْنَدلٍ  َهْنتَلٌ  : [هنتل] اغانيُّ  ه الجْوَهِريُّ والصَّ

 َمْوِضٌع. ع وفي اللّساِن : هو

. ، كقُْنفُذٍ  الُهْنُجلُ  : [هنجل]  : أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 ٍء.، أَي ِمن كّلِ شي الثَّقيلُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو

. ، كَزْنَجبِيلٍ  الَهْنَدِويلُ  : [هندل]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

ْخمُ  وهو . الضَّ يرافيُّ  ، َمثََّل به ِسْيبََوْيه وقاَل : َوْزنه فَْعلَِوْيل. وفسََّره الّسِ

 األَْنَوُك الُمْستَْرِخي والضَّعيُف. أَْيضاً :و

 اغانيُّ ألبي ِمْسَحٍل :وفي التَّهِذيِب عن أَبي َعْمرو : هو الضَّعيُف الذي فيه اْستِْرخاٌء ونُوٌك ؛ وأَْنَشَد الصَّ 

ـــــــــــَر  ي خـــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــب رحُت ال جـــــــــــَ ـــــــــــرَ هـــــــــــَ َدِوي ـــــــــــح ن ُه  اهلـــــــــــَ ـــــــــــ   وإن

ـــــــــــــــُر      جِي جلـــــــــــــــِدي ُه مـــــــــــــــن أوحكـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ا اَنل
َ

(3)ملـــــــــــــــ
 

  
فَهُ  َهْوالً : أَْفَزَعهُ  هالَهُ يَُهولُهُ  : [هول] لَهُ  وَخوَّ  فزَع وخاَف ، وقَْوُل الشاِعِر : فاْهتالَ  تَْهِويه كَهوَّ

هح  ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــك اي َفضــــــــــــــــــــــــــــــال َداًء ل هــــــــــــــــًا فــــــــــــــــِ  َويــــــــــــــــح

َح وال      ر ُه الــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــح هح َأجــــــــــــــــــــــِ الــــــــــــــــــــــَ (4)هتــــــــــــــــــــــُ
 

  
ا تحرَّ  َساِكناِن فتحَذُف كِت الالُم لم يلتَِق فُتِح الالُم لسكوِن الهاِء وسكوِن األِلِف قَْبلها ، واْختَاُروا الفتَْحةَ ألنَّها ِمن جْنِس األِلِف التي قَْبلها ، فلمَّ

 األِلُف الْلتِقائِِهما.

يُْجَمُع أَْيضاً و البَْحِر ؛ أَْهوالَ  ، يقاُل : َرِكبَ  أَْهوالٌ  ج البَْحِر ، َهْولِ و الليلِ  كَهْولِ  ، : الَمخافَةُ من األَْمِر ال يَْدِري ما َهَجَم عليه منه الَهْولُ و

ِم يَْهمُزوَن الواَو الْنِضما ُهُؤولٌ  على  ِمها ، وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد :بالضَّ

نـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــالِد بـــــــــــــــين متـــــــــــــــيـــــــــــــــٍم  لـــــــــــــــح  َرحـــــــــــــــَ

اَءدحان      كــــــــــــــــــــَ ُؤو ُ إلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــَك ومل تــــــــــــــــــــَ (5)اهلــــــــــــــــــــُ
 

  
 كالِهْيلَِة بالكْسِر.

ِة فقاَل : الَمُهول وقد َكِرهَ  َهْول ، أَي فيه ، كَمقُوٍل تأكيدٌ  َمُهولٌ و َهْوٌل هائِلٌ و ةُ تقوُل : أَْمرٌ  بعُضهم ، ونََسبَه ابُن جنّيِ إلى لُغَِة العامَّ  والعامَّ

 إالَّ أنَّه قد َجاَء في الشْعِر الفَِصيحِ. َمُهولٌ 
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اِحها قاَل : ولعلَّه بضْرٍب ِمن المجاِز. حه بعُض ُشرَّ  قاَل شْيُخنا : وَوقََع في خطِب ابِن نَباتَةَ أَْيضاً وَصحَّ

 إالَّ أنَّ الشاِعر قد قاَل : َمُهولٌ  وال يقالُ  هائِلٌ  وقاَل األَْزهِريُّ : أَْمرٌ 

و ٍ و  هــــــــــــــــُ ٍش  مــــــــــــــــَ ِر َوحــــــــــــــــح ــــــــــــــــاهــــــــــــــــِ ن
َ

 مــــــــــــــــَن املــــــــــــــــ

فـــــــــــــــاِن      دح ٍن مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَب آجـــــــــــــــِ راقـــــــــــــــي (6)ذي عـــــــــــــــَ
 

  
ْرع ، وإن كان فيه أَو عليه أَْخرُجوه ُء ُهَو لَهُ أَْخرُجوه على فاِعٍل ِمثْل َدارِ ، والعََرُب إذا كاَن الشي َهْولٌ  أَي فيه الَمُهول وتْفِسيرُ  عٍ لذي الّدِ

 على َمْفعوٍل كقَْوِلك : َمْجنون فيه ذاك ، وَمْديون عليه ذاك.

__________________ 
 والتكملة ومتام روايته : 510( ديوانه ص 1)

 إذا هـــــــــــــــي مل تـــــــــــــــعســـــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــه ذبـــــــــــــــبـــــــــــــــٍت بـــــــــــــــه 

َو الـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــاء املـــــــــــــهـــــــــــــرجـــــــــــــر     دح  حتـــــــــــــاكـــــــــــــي بـــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــَ

  

 كرواية اللسان والتهذيب.واملثبت  

 .535/  6( اللسان والتهذيب 2)
 ( التكملة ا وقوله : األوكة : الغضب.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.5)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.6)
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 ، وتقوُل : هذا البَلَُد لو لم يكْن َمُهوالً لكاَن َمأْهوالً ، وهو َعْكس قْوِلهم : َسْيٌل مْفعٌَم. َهْولٌ  فيه َمُهولٌ  وفي األساِس : وِمن المجاِز : َمكانٌ 

حاحِ. : األَْلواُن الُمْختَِلفَةُ  التَّهاويلُ و  ِمن األَْحمر واألَْصفر واألَْخضر ، كما في الّصِ

ال زينَةُ التَّصاويِر والنُّقوِش  : التَّهاِويلُ و  واِحُدها. التَّْهويلُ و والَحْليِ : ِح والثّيابِ والَوْشيِ والّسِ

ياِض إذا تََزيَّنَْت بنُوِرها وأَزاِهْيِرها ِمن بين أَْصفر وأَْحمر وأَْبيض وأَْخضر : قد َعالها  .تَْهويلُها ويقاُل للّرِ

رُع ِمن األَْلواِن ؛ وفي الُمْحَكمِ    يَِصُف نَباتاً :قاَل عبُد المسيحِ بُن َعَسلَةَ فيَما أَْخَرَجه : الزَّ

ال و  ويــــــــــرُ عــــــــــاِزٍب قــــــــــد عــــــــــَ هــــــــــح ُه  الــــــــــتـــــــــــ  تــــــــــَ بـــــــــــَ نـــــــــــح  جــــــــــَ

ِه ا ــــــــــايف      راقــــــــــِ ر يف َرقــــــــــح عــــــــــح (1)ال تــــــــــنــــــــــفــــــــــُض الــــــــــنـــــــــــ 
 

  
 وِمثْلُه لعِدّيٍ :

ٌر  كيف لــــــــــــــه َزهـــــــــــــَ تــــــــــــــَ عــــــــــــــاَوَن ُمســــــــــــــــــــــــــــح  حــــــــــــــىت تــــــــــــــَ

هـــــــاِويـــــــرِ مـــــن      َوِم  الـــــتـــــّ ن يف الـــــتــــــ  هـــــح ر الـــــعـــــِ كـــــــح (2)شـــــــــــــــــــَ
 

  
، أَي األَْشياء الُمْختَِلفَة  والدرُّ واليَاقوتُ  التَّهاِويلُ  ريِشه ِمن ينتَثِرُ  َجناحٍ  ِستَّمائة ، السالمعليهفي َحِدْيث ابِن َمْسعوٍد َرفَعَه : َرأَْيت ِلجْبريل ، و

ياِض. تَهاِويلِ  وُخْضرةٍ ِمثْلاألَْلوان ، أَراَد بها تَزاييَن ِريِشه وما فيه ِمن ُصْفرةٍ وُحْمرةٍ وبَياٍض   الّرِ

لَ  ما : التَّْهِويلُ و  اإلْنساُن ، هذا هو األْصُل قاَل. به ُهّوِ

 هَتحِويرُ هلا  هَتاِويرَ عل  
لَت يقاُل : باِس والَحْليِ بزينَِة اللِّ  (3) التََّزيُّنِ  فيو ٍء ، ثم اْستُْعِمل في األَْلواِن الُمْختَِلفَةِ ِمن شي َهالَكَ  ما التَّْهويلُ  وفي التَّْهِذيِب : المرأَةُ  َهوَّ

حاحِ ، قاَل :  تَْهويالً : إذا تََزيَّنَْت بحليِّها ولباِسها ، كما في الّصِ

 (4)من َريحِطها هَتاِوال  َهو َلتح و 
لَ  ، يقاُل : تَْشنِيُع األْمرِ  : التَّْهِويلُ و  األَْمَر إذا َشنَّعه. َهوَّ

 إذا أَراُدوا أَْن يَْستَْحِلفُوا إْنساناً أَْوقَُدوا ناراً ليَْحِلَف عليها. ، كانوا يُْفعَُل في الجاِهِليَّةِ ٌء كان شي : التَّْهِويلُ و

حاحِ : قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : كان في الجاِهِليَِّة ، لكّلِ قَْوٍم ناٌر وعليها َسَدنَةٌ ، فكاَن إذا َوقََع بيَن الرَّ  ُخصوَمةٌ َجاَء إلى الناِر فيَحلَّف ُجلَْين وفي الّصِ

َدنَةُ يَْطَرحوَن فيها ِمْلحاً من حيُث ال يَْشعُرُ  عْنَدها ، لون فيَتَفَقَّع ، وكاَن السَّ  بها عليه. يَُهّوِ

لُ  تََطالَْت قالَ واسْ  (5)وفي األساِس : وأَْصلُها الناُر التي كانْت تُوقَُد في بئٍر ويُْطَرُح فيها ِمْلٌح وكْبريٌت ، فإذا اْنقََضْت  ، وهو الطَّاِرُح  الُمَهّوِ

لُ و للُمْستحلَف عْنَدها : هذه الناُر قد تهدََّدتَْك فيْنُكل عن اليَمينِ  ٍث : الُمَحلِّفُ  ، الُمَهّوِ ، وهو ساِدُن الناِر الذي يَْطَرُح الِمْلُح فيها ؛ قاَل  كُمَحّدِ

 أَْوُس بُن حجٍر يَِصُف حماَر َوْحٍش :

قــــح  تـــــَ ه إذا اســــــــــــــــــح هـــــــِ د  بــــَوجــــح ه الشــــــــــــــــــمــــُ  صـــــــــــــــــــــَ تـــــــح لــــَ  بـــــَ

د  عــــــــن انِر      وِّ كــــــــمــــــــا صــــــــــــــــــــــَ هــــــــَ ُ
ُف  املــــــــ (6)حــــــــالــــــــِ

 

  
 أَي َعَجب. الُهَولِ  ِمن ُهولَةٌ  ، محّركةً ؛ وفي بعِض النسخِ : بضِم العَْين وهو َغلٌَط ؛ يقاُل : َوْجُهه ، بالضِم : العََجبُ  الُهولَةُ و

ُ  : الُهَولَةُ و لُ  المرأَة ع بجماِلها وهو مجاٌز. وفي بعِض النسخِ : بُحْسِنها الناِظرَ  تَُهّوِ  تهولُ  وَجماِلها وحليِّها ولباِسها ، كما يقاُل : َرْوَعةٌ تَُرّوِ

 ، قاَل أميَّةُ الُهَذليُّ : الهولِ  ِمن لُهولَةٌ  بُحْسنِها ، يقاُل : إنَّها

ض  دامـــــــــــِ
َ

يـــــــــــُة املـــــــــــ يحضـــــــــــــــــــــــــاُء صـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــِ ـــــــــــَ ولـــــــــــةٌ بـ  هـــــــــــُ

و اِص لـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــا ـــــــــــــــريـــــــــــــــن كـــــــــــــــُدر ة الـــــــــــــــ     (7)غـــــــــــــــَ
 

  
 َحديَدةٌ. ، بالضِم ، أَي الَجنانِ  هولُ  ناقَةٌ  ِمن المجاِز :و

لَ و حاحِ عن أَبي َزْيٍد : النَّاقَةَ  تََهوَّ الً ، وِمثْلُه في األساِس واللّساِن ، إذا تََهّول وفي الّصِ  تََشبَّه لها بالسَّبُعِ  للناقَِة تََهوُّ
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__________________ 
 البيت األو  ا واللسان والتهذيب. 73( مفضلية 1)
 ( اللسان.2)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة ا فالكسر  اهر.3)
 ( اللسان والتهذيب ونسبه لر بة.4)
 هـ. قوله فإذا انقضت واستطاعت ا الذي يف األساس : فإذا تنقضت واستشاطت ا»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 .20/  6واللسان واألساس ا وعجزه يف الصحاح والتهذيب واملقايي   69ديوانه ط بريوت ص ( 6)
 واللسان. ورو  األصمعي : صفراء بد  بيضاء. 192/  2( ديوان اهلذليا 7)
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 اً يـَُتَشب ه ابلذِّئحِب.َتَذَأب هلا إذا لَِبَ  هلا لِباس هلا عل  الذي تـُرحأَم عليه ا قاَلُه أَبو َزيحٍد ا وِمثـحُله : لتكون أَرحأَم
 فتََشبَّهت لها بالسَّبُعِ فيكون أَْرأَم لها عليه. (1)قاَل : وهو أْن تَْستَْخفي لها إذا ظأَْرتها على غير َولَِدها 

لَ و لَ و ، ونَصُّ العُبَاِب : لماِلهِ  تََهوَّ ، وهو  أََراَد إصابَتَهُ بالعَْينِ  ير النُّسَّاخِ ، إذاَمالَه ، فيَا لَيته نَقََل هذه الالَم إلى الناقَِة ، ولعلّه من تغ تََهوَّ

 مجاٌز.

جاِل ، عن ابِن األْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : الَخفيفُ  ، كَسفَْرَجٍل ، الَهَوْلَولُ و  ِمن الّرِ

 (2)إذا َدان القوُم نـََز ح  َهَولحَو ٌ 
 قاَل األْزَهِريُّ : والَمْعروُف َحَوْلَوٌل.

 واِويَّةٌ يائِيَّةٌ. هالَتِه ، تقوُل : فالٌن ال يَْخُرُج ِمن َجهالَتِه حتى يَْخُرَج القََمُر ِمن : داَرةُ القََمرِ  الهالَةُ و

 بِن عبِد َمنَاف ، وهي أُمُّ َحْمَزة ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه. عبِد الُمطَّلبِ  (3) امرأَةِ  : اسمُ  هالَةُ و

 أُمُّ الدَّْرداِء َصحابِيَّةٌ. هالَةُ و

ُت أَبي كانِت الُكْبرى فهي خيرةُ بن قْلُت : إْن كانْت أُمُّ الدَّْرداِء الصُّْغرى فإنَّ اْسَمها ُهَجْيمة الوصابِيَّة ، وهي أُمُّ بالِل بِن أَبي الدَّْرداِء ، وإن

 ، فانُظْر َذِلَك. هالَةُ  َحْدَرَد األَْسلَمّي ، ولم أََر أَحداً َذَكَر أَنَّ اْسَمها

 ، وَذَكْرنا هناك ما َوقََع في تْحقيِق اْسِمه ِمن االْختِالِف فَراِجْعه.« ن ب ش»في  ، تقدَّمَ  هالَةَ  بُن أَبي واْبنُهُ ِهْندُ  هالَةَ  أَبوو

 فيَْفزُع لها ؛ قاَل ابُن أَْحمر الباِهِليُّ يَِصُف الَخْمَر وشاِربَها : في ُسْكِرِه. تَهاِويلَ  رأى إذا يُهالُ  السَّكْرانُ  ِهيلَ  قاَل األْصَمِعيُّ :و

غحشــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــَ ه وتـ لــــــــــــِ فــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــِ  مَتَشــــــــــــــــــــــــــ   يف مــــــــــــَ

هـــــــــاال      ه حـــــــــىت يـــــــــُ بـــــــــِ لـــــــــح َن صـــــــــــــــــــــــُ نـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ (4)ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
تَْين ، عند الَهَرَمْيِن بِمْصرَ  ْكبَر ما يكونُ أَ  تِْمثاُل رأِْس إْنسانٍ  أَْيضاً :و : شاِعٌر. الَهْولِ  أَبُوو ْملِ  ، وقد رأْْيتُه َمرَّ وقد َذَكَره  يقاُل إنَّه َطْلَسُم الرَّ

لصوَرةْ وَجَدَع ْهِر ، فَكَسَر هذه االَمْقِريزي في انُخَطِط وَحقَّقه ، وَذَكر أَنَّه في أثْناء الِعْشرْين والثََماْنمائة َظَهَر رُجٌل يقاُل له محمٌد صائُِم الدَّ 

ْمل عن تلَك الجَهِة ،  مال على أَْنفَها وأُذُنَْيها زاِعماً أنَّ هذا ال يجوُز وما َدَرى أنَّه َطْلَسُم الُحَكماء وَضعُوه لَدْفعِ الرَّ ومن حينئٍذ ركبت الّرِ

 النَّواِحي حتى صاَرْت كيماناً وِجياالً.

 وهو السَّراُب. اآللُ  الهالُ و

ناً ، هالٌ و  ، قاَل قصيُّ بُن ِكالِب :« ل لهـ » ، نَقَلَه الجْوهِريُّ في َزْجٌر للَخْيلِ  ، ُمنوَّ

 عــــــــــــــــنــــــــــــــــد تــــــــــــــــنــــــــــــــــاديــــــــــــــــهــــــــــــــــم هبــــــــــــــــا  وهــــــــــــــــيب 

 أمــــــــــــــــــهــــــــــــــــــجي خــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدٌف والــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاس أيب    

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : أَي َمُخوف ، قاَل ُرْؤبَة : َمِهيلٌ  َمكانٌ 

 (5)أَفحياٍف له فـُُيوُف  َمِهيرُ 
 ، قاَل أميَّةُ الُهَذليُّ : َمهالٌ  وكذِلَك َمَكانٌ 

ده  عـــــــــــــــــح  َأجـــــــــــــــــاَز إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــُ

هـــــــــــــــاٍب      رحٍ  مـــــــــــــــَ هـــــــــــــــاِوَي خـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا ِ مـــــــــــــــَ (6)مـــــــــــــــَ
 

  
حاحِ والعُباِب ، وَعِجيٌب ِمن المصنِِّف كيَف أَْغفَلَه.  كذا في الّصِ

 .يَْستَِهيله ، والجيِّدُ  ْهِولهيَْستَ  ، ويقال يَْستَِهيله فالٌن كذا اْستََهالَ و
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 إذا كاَن َكِريهَ المنَظِر ؛ وفي األساِس : قَبِيَح المْنَظِر. الُهَول ِمن ُهولةٌ  وقاَل أَبو َعْمٍرو : وما هو إالَّ 

بيُّ ، وكلُّ ما الْهولَةُ و ُع به الصَّ ى َهالَكَ  أَْيضاً : ما يفزَّ  .ُهولةً  يسمَّ

َدنَِة التي يَْحلفُون عليها ، وقاَل الُكَمْيت : الُهولَةُ و  : ناُر السَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : عل  ولد غريها.1)
 ( اللسان.2)
 ( يف القاموس ابلضم. وتصرف الشارح ابلعبارة وأضافها فاقتض  اجلر.3)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.4)
والصــحاح والتكملة ا قا  الصــاغاين : وهذا تصــحيف وصــوابه مهبر بســكون اهلاء وكســر الباء املعجمة بواحدة ا واللســان  178( ديوانه ص 5)

 واملهبر : املنقطض با أرضا.
 .20/  6واللسان والصحاح واملقايي   172/  2( ديوان اهلذليا 6)
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ةِ  ولــــــــــــــَ هــــــــــــــُ ون  كــــــــــــــَ فــــــــــــــُ لــــــــــــــِ حــــــــــــــح
ُ

َد املــــــــــــــ قــــــــــــــَ  مــــــــــــــا َأوح

َا ومــــــــــــــــا      فــــــــــــــــِ د  ا ــــــــــــــــالــــــــــــــــِ و لــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ  (1)واهــــــــــــــــَ
  

لَ و ياِض ، َجْمعُه التَّْهوالُ و على الرُجِل : َحَملَ  َهوَّ  .تَهاِويلُ  : ما يْخُرُج ِمن أَْلواِن الزهر في الّرِ

 على غيِر قياٍس. َهْول البَْحِر ، َجْمعُ  تَهاِويلَ  ويقاُل : َرِكبَ 

لَ و  عْنَده األَْمر : َجعَلَه َهائِالً. َهوَّ

 : الشمُس : َمْعرفَة ، أَْنَشَد ابُن األَْعرابِّيِ : هالَةُ و

ٍب كــــــــــــــــَبن  و  خــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح ةَ مــــــــــــــــُ ُه  هــــــــــــــــالــــــــــــــــَ  أُمــــــــــــــــ 

و       قـــــــُ عـــــــح يـــــــش مبـــــــَ عـــــــِ ؤاِد مـــــــا يـــــــَ ي الـــــــفـــــــُ اهـــــــِ بـــــــَ (2)ســـــــــــــــــــــَ
 

  
 كأَنَّه ِمن َذكاِء قْلبِه وُشُهوَمتِه فِزٌع ، وَسباِهي الفُؤاِد :يريُد أَنَّه فرٌس كريٌم كأنَّما نُتَِجته الشمُس ، وُمْنتََخب أَي َحِذر 

 ُمَدلَّهه غافِلهُ إالَّ ِمن الَمَرحِ.

وا  ُمَصغََّرْين. ُهَوْيلةَ و ُهَوْيالً  وَسمَّ

ِة : الَهْولِ  : اْفِعاَلٌل ِمن االْهِواَللُ و مَّ  ، قاَل ذُو الرُّ

ٍة  وفـــــــــــــَ نـــــــــــــُ ن  جـــــــــــــوحز تــــــــــــــَ وحانهـــــــــــــُ  إذا مـــــــــــــا َحشـــــــــــــــــــــــــــَ

بـــــــــَ      وِب ســـــــــــــــــــــــَ لـــــــــُ ُزو ابلـــــــــقـــــــــُ نــــــــــح اارِيـــــــــُت يــــــــــَ واَِلهلـــــــــُ (3)اهـــــــــح
 

  
بيعِ وقد َجاَء ِذْكُرها في بْنُت ُخَويُلِد ْبِن أََسٍد أُْخُت َخِديَجة أُّم الُمْؤِمنِين َصحابِيَّة ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما ، وهي أُمُّ أَبي العاِص  هالَةُ و بِن الرَّ

 البُخاِري.

. َهيَّلَهُ فَتََهيَّلَ و أَهالَهُ فاْنهالَ و ، هيُل َهْيالً يَ  َهاَل عليه التُّرابَ  : [هال]  : َصبَّه فاْنَصبَّ

حاحِ :  الدَّقيَق في الِجراِب : َصبَْبته ِمن غيِر َكْيٍل. ِهْلتُ  وفي الّصِ

الَحِدْيث :  أَي َجَرى واْنَصبَّ ، انتََهى ، ومنه أَِهيلُه هْيالً فاْنهالَ ِهْلتُه  ٍء أَْرَسْلتَه إْرساالً ِمن َرْمٍل أَو تُراٍب أَو طعاٍم ونَْحِوه قْلُت :وكلُّ شي

ْملِ  اْنهالَ  : ما الَهْيالنُ و ، كَسحاٍب ، الَهيالُ و الَهْيلُ و أَي َمْصبوباً سائِالً. (4) (َكِثيباً َمِهيالً ) وقَْولُه تعالَى : «تَِهْيلوا ِكْيلوا وال» ؛ قاَل  من الرَّ

 ُمزاِحم :

ه  ـــــــــــَ ت وح لـــــــــــَ ٍث إذا مـــــــــــا عـــــــــــَ قـــــــــــً  وعـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــكـــــــــــرِّ ن  ب

فـــــــــًا      هجـــــــــر  َنصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ الن ـــــــــح ي َتســـــــــــــــــــــــاِوُ   هـــــــــَ
ُ
(5)املـــــــــ

 

  
اِء ، هالٌ  َرْملٌ و  للّذي ال يثْبُت َمَكانَه حتى يَْنهاَل فيَْسقَط. َهائِلُ و َهْيلٌ  ال يثْبُت. ويقاُل : َرْملٌ  ُمْنهال ، كذِلَك أَي أَْهيَلُ و ، عن الفرَّ

ً »في َحِدْيث الَخْندِق : و  أَي َرْمالً سائِالً ؛ وقاَل الراجُز : «أَْهيَلَ  فعاَدْت َكثِيبا

َيرِ  َمِهيرِ من  َمِهيرٌ  َهيحرٌ   اأَلهح
 وقاَل أَبو النَّْجم :

يــــــــــِب و  ثــــــــــِ اُت الــــــــــكــــــــــَ يــــــــــ  اَب حــــــــــَ رِ انحســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــَ  اأَلهــــــــــح

َدَ  الـــــــــــــفـــــــــــــَ و      عـــــــــــــَ َدِ  انــــــــــــــح عـــــــــــــح ا يــــــــــــــُ ُر وملـــــــــــــ  (6)حـــــــــــــح
 

  
 َوَضعوا أَي بالماِل الَكثيِر. أَْيضاً ؛ ويقاُل أَْيضاً : َجاَء بالَهْلمان كَصْلبان ، الثانِيَةُ عن ثَْعلب ، ، وتَُضمُّ الُمهُ  الَهْيلََمانِ و بالَهْيلِ  جاءَ  يقاُل :و

ْمِل. بالَمِهيل الذي هو الَمْصدُر َمْوِضَع االسِم ، أَي الَهْيل  ، ُشبِّه في َكثْرتِه بالرَّ

 فَْيعاَلن ، والياُء زائَِدةٌ بَدليِل قَْولهم : َهْلمان. الَهْيلَمانو

يحِ  ،« ل مهـ » انِياً فيوقيَل : بل الميم زائَِدة كِزياَدتِها في ُزْرقُْم فَوْزنه على هذا فَْعلَمان ، ولهذا أَعاَدهُ المصنُِّف ث ْمِل والّرِ ، هكذا  أَو بالرَّ

 فسََّره أَبو ُعبَْيٍد.
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 والقَْهِر. وَعلَْوهُ بالشَّتِْم والضَّْربِ  عليه تَتَابَعُوا إذا اْنِهياالً  عليه اْنهالُواو

 ، قاَل الُمتَنَّخُل الُهَذليُّ : : ع األَْهيَلُ و

ِرف املــــــــــــــــنــــــــــــــــزَ   عــــــــــــــــح رهــــــــــــــــر تـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ  ابأَلهــــــــــــــــح

ِر كــــــــــالــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــح      مــــــــــُ ِم مل لــــــــــَح عحصــــــــــــــــــــــــَ (7)ِم يف املــــــــــِ
 

  
 ما تَراهُ في هوو ، كَصبوٍر : الَهباُء الُمْنبَثُّ ، الَهيُولُ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب واألساس وللصحاح.1)
 ( اللسان.2)
 والتكملة. 528( ديوانه ص 3)
 .14( املزمر اآية 4)
 ( اللسان.5)
 ( التكملة.6)
ويرو  مل لمر. قا  أبو ســــعيد : األهير مكان ا وقوله : مل  مر : يقو  مل يوشــــم وِشاً جاماًل أي « مل  مر»برواية  1/  2اهلذليا ( ديوان 7)

 .«األهير»ومن قا  : لمر أراد مل يدرس. والبيت يف اللسان ومعجم البلدان  .. مل  عر جاماًل جعال
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ُخُر ِمن ا البيِت من َضوحِء الش م ِ  اني ٌة كما قاَلُه الل يحُث ا َأو رُومي ةٌ يدح  ُمَعر بٌَة. لُكو ِة ا عربح
 ، قاَل : داَرةُ القََمرِ  الهالَةُ و

ليرح   يف هاَلٍة ِهالهُلا كاإِلكح
 .هاالتٌ  ج

 شمِس.قاَل ابُن ِسْيَده : وإنَّما قََضْينا على َعْينِها أَنَّها ياٌء ، ألنَّ فيه مْعنَى الَهيُول الذي هو َضْوء ال

 كما َذَهَب إليه ِسْيبََوْيه ، ولهذا وقد يقاُل : إنَّ الَهيُول ُروميَّة والَهالَة َعَربِيَّة واْنِقالب األِلِف عن الواِو وهي َعْين أَْولى ِمن اْنِقالبِها عن الياءِ 

 َذَكَره المصنُِّف في المحلَّْين.

ُ  : َجبٌَل أَْسَوُد بمكَّةَ  َهْيالءُ و فَها ُّللَاَّ   تعالَى ، تُْقَطع منه الِحجاَرةُ للبِناِء واألَْرَحاء.، شرَّ

، ألّن الَهيُولَى أَْصٌل لجميعِ  القُْطُن ، وَشبَّه األَوائِل ِطينَةً العالَِم به ، هو وتَُشدَُّد الياُء َمْضموَمةً ، عن ابِن القَطَّاعِ  َمْقصوراً  (1) الَهيُولَىو

َور ، كما أنَّ القُْطن أَْصٌل ألَ  يٍَّة  ْنواعِ الثِّياِب ؛الصَّ أَو هو في اْصِطالِحِهم موصوٌف بما يَِصُف به أَْهُل التَّْوِحيِد هللاَ تعالى أَنَّه َموجوٌد بال َكّمِ

ْنعَةُ ، واْعتََرَضْت به األَْعراُض فََحَدَث منه العوَكْيِفيٍَّة ، ولم يَْقتَِرْن به شي  ، هذا نَصُّ العُبَاِب. الَمُ ٌء من ِسماِت الَحَدِث ، ثم َحلَّْت به الصَّ

ر في الجْسِم قاِبٌل لَما يَْعرض ونَقََل الشيُخ الَمناِوي في مهمات التَّْعريف : أَنَّ الَهيُولَى لفٌظ يُونانيٌّ بمْعنَى األَْصل والَمادَّة ، واْصِطالحاً َجْوهَ 

 يَّة والنَّوِعيَّة.لذِلَك الجْسِم ِمَن االتِّصاِل واالْنِفصاِل محل للصُّوَرتَْين الجْسمِ 

ى وقاَل في َمْوِضعٍ آَخر منه : الهباُء هو الذي فَتََح هللاُ فيه أَْجساَد العالَم مع أنَّه ال َعْين في الُوُجود إالَّ بالصُّوَرةِ   التي فتحت فيه ويسمَّ

ا كاَن الهبالَهْيولَىو بالعَْنقاِء من حيث أنَّه يَْسَمع وال ُوُجود له في َعْينِه ابعَِة بعَد . ولمَّ بَاُء ، نَظراً إلى تَْرتيِب َمراتِِب الُوُجوِد في المْرتبَِة الرَّ

ه بَكْونِه َجْوهراً فتحت فيه ُصوَرة األَْجساِم إذ ُدوْ  يَّة َخصَّ يَّة والطَّبيعَة الُكلِّ ِل والنَّْفِس الُكلِّ قل َن َمْرتَبَتِه َمْرتَبةُ الجْسِم الُكلِّّي ، فال تُعْ العَْقِل األَوَّ

 هذه الَمْرتَبة الهبَائِيّة إالَّ كتَعَقّل البَياض أَو السََّواد في األَبْيض واألْسَود ، انتََهى.

ى كتابَهُ البَْحر الُمحيط ، فأََحبَّ  ْحتاَج  أَن يْذكَر فيه ما عَسى أَن يُ على أَنَّ هذا البَْحَث وأَْمثال ذِلَك ال تَعَلُّق لها بهذا الفَّنِ ، ولكنَّ المصنَِّف َسمَّ

 إليه عْنَد الُمراَجعَة والُمَذاَكَرةِ ، وهللاُ أَْعلم.

ْت له ، وَمن أَْحَسن إليها  ، كذا في النسخِ والصَّواُب كانْت ، (3) كان في الجاِهِليَّةِ  المرأَةٍ  كانتْ  (2) َعْنزٍ  : اسمُ  َهْيلَةُ و َمن أَساَء عليها َدرَّ

 ؛ يُْضَرُب لَمْن أَبَى الَكَراَمةَ وقَبَِل الَهَواَن ؛ وقاَل الُكَمْيت يخاِطُب بَِجيلَةَ : َخْيَر حاِلبَْيِك تَْنَطِحينَ نََطَحتْهُ ؛ ومنه الَمثَُل : َهْيُل 

دٍّ  عـــــــــــــــَ و   عـــــــــــــــن مـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ ك والـــــــــــــــتـــــــــــــــ   فـــــــــــــــإنـــــــــــــــ 

ةَ      لـــــــــــَ يــــــــــــح هـــــــــــَ نـــــــــــا  كـــــــــــَ يـــــــــــح بـــــــــــِ الـــــــــــِ نـــــــــــا وا ـــــــــــَ لـــــــــــَ بــــــــــــح (4)قــــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ما لم تَْرفع به يََدَك ، والَحثُْي : ما َرفَْعت به يََدَك. الَهْيلُ 

 يْعنِي أَنَّه ليَس له َحْزم وال َعْقل. ُمْنهالٌ  وقْولُهم في الرُجِل يَُذمُّ : هو ُجْرفٌ 

حاحِ. َمِهيلٌ و ُمَهالٌ  فهو ِهْلت الدَّقيَق لُغَةٌ في أََهْلتو  ، كما في الّصِ

 محسنة فهيلي.وفيه أَْيضاً : وفي الَمثَِل : 

ي : يُْضَرُب للَّذي يُسي  ُء في فِْعِله فيُْؤَمُر بذِلَك على الُهْزِء به.قاَل ابُن بَّرِ

فقالَْت : أَهيُل ِمن هذا في هذا ، فقال  ؟وفي العُبَاِب : أَْصلُه أَنَّ امرأَةً كانت تِفرُغ َطعاماً ِمن وعاِء َرُجٍل في ِوعائِها فقال لها : ما تَْصنَِعْين

ْنَصَب على مْعنَى أََراِك ُمْحِسنةً ا : ُمْحِسنَةٌ فِهيِلي ، أَي أَْنت ُمْحسنَةٌ ؛ ويُْرَوى ُمْحِسنةً بالنَّْصِب على الحاِل أَي ِهيِلي ُمْحِسنةً ؛ ويجوُز أَْن تُ له

ُجِل يَْعمُل َعَمالً يكوُن ُمِصيباً فيه.  ، يُْضرُب للرَّ

__________________ 
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 يوىل.( يف التكملة : اهل1)
 ( القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.2)
 ( عل  هامش القاموس : كذا يف النســخ ا وصــوابه : كانت ا قاله الشــارح ا وكتب الشــيخ نصــر : ما املانض من جعر َمن اســم كان وال ختطئه ا3)

 هـ.
 ( التكملة.4)
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حاحِ :  في ِشْعِر الجْعِدّي : َحيُّ من اليََمِن ، ويقاُل : هو َمكاٌن. َهْيالنُ و وفي الّصِ

ي : بَْيُت الجْعِدّي هو قَْولُه :  قاَل ابُن بَّرِ

ن  ُن مــــــــــــــــِ َوســــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ ا إذا تـ  كــــــــــــــــَبن  فــــــــــــــــاهــــــــــــــــَ

م      َتســــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــح ن مــــــــــُ مٍّ وُحســــــــــــــــــــــــح يــــــــــب ِمشــــــــــــــــــــــــَ (1)طــــــــــِ
 

  

رِّ وِ  ن  ابلضــــــــــــــــــــــــــــ  ش َأو ُيســــــــــــــــــــــــــــَ رَاقــــــــــــــِ  مــــــــــــــن بـــــــــــــــَ

  
م   تــــــــــــــُ ــــــــــــــعــــــــــــــُ ٍر مــــــــــــــن ال الَن َأو انضــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــح  هــــــــــــــَ

  
ْيتوُن أَو يُْشبُِهه. ائَِحِة ، والعُتُم : الزَّ ْرُو : شجٌر طيُِّب الرَّ  والضَّ

 وقاَل أَبو َعْمرو : بَراقُِش وَهْيالُن َواِديان باليََمِن.

 : أُمُّ قْسَطْنِطْين التي بَنَْت َكنِيَسةَ الّرها وَكنِيَسة القيَاَمة ببَْيِت الَمْقدِس. َهْيالنَةُ و

 لالممع ا فصل الياء
 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. اليَْسلُ  : [يسل]

بَْيُر بُن بكَّاٍر : هم  ، قاَل : يٌَد من قَُرْيٍش الظَّواِهرِ  وقاَل الزُّ

َدةِ اليَُد األُْخَرى ، أَْعنِي بني عاِمر بِن لَُؤّيٍ و  ، هكذا حدَّثَنُي محمُد بُن الَحَسِن ، كما في العُبَاِب. بالباِء الُمَوحَّ

بَْيرّي  أَْيضاً فأَْوَرَده في التَّْبصيِر ، لكنَّه قَلََب فقاَل :  (2)وقد تقدََّم ِذْكُر البَْسِل في َمْوِضِعه ، وإنَّما ساقَهُ هنا اْستِْطراداً ، ونَقَلَه الحافُِظ عن الزُّ

َدةٍ فتأَّمل ذِلَك.اليَْسُل بالتَّْحتِيَِّة بَ   نُو عاِمر بِن لَُؤّيٍ والبَاقُون بمَوحَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

أ ص »وَذَكَره المصنُِّف في  .(3)بمْعنَى األْصِل ، هكذا َذَكَره صاِحُب اللِّساِن في تَْركيِب وص ل ، وتقدََّم شاِهُده هناك  اليَأُْصولُ   :[يصل]

 عن ابِن ُدَرْيٍد.« ل

كةً : قَِصُر األْسناِن العُْلي اليَلَلُ  : [يلل] حاحِ ، وبخّطِ المصنِِّف : العُْليَا. (4) ، محرَّ  ، كذا في الّصِ

يت ، وغلََّطه فيه ابُن َحْمزة وقاَل : ّكِ ي : هذا قَْوُل ابِن الّسِ َوُق ُطولُها. اليَلَلُ  قاَل ابُن بَّرِ َوِق ، والرَّ  قَِصُر األَْسناِن وهو ضدُّ الرَّ

حاحِ بخّطِ أَبي َسْهل :قْلتُ   الصَّواُب األْسنان السُّْفلى.  : وَوَجْدُت في هامِش الّصِ

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ أَْيضاً. أَو اْنِعطافُها إلى داِخِل الفَمِ 

 وقاَل ِسْيبََوْيه : اْنثِناُؤها إلى داِخِل الفَِم ، والمْعنَى واِحٌد.

 واْختِالُف نِبتَتِها. ناِن واْلتِزاقُها وإِْقبالُها على غاِر الفَمِ قَِصُر األَسْ  اليَلَلُ  في الُمْحَكِم :و

 ، لُغَةٌ فيه على البََدِل. كاألَلَلِ  أََشدُّ من الَكَسِس  اليَلَلُ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ :

ولم نَْسَمْع من األَلَِل فِْعالً فدلَّ  يالًّ ويَلاَلً ، قاَل : يَِللَ و يَلَّ   ، وقدوأَلٌَل ، وهو أَْن تُْقبِل األْسناُن على باِطِن الفَمِ  يَلَلٌ  وقاَل اللّْحيانيُّ : في أَْسنانِهِ 

ءُ  أَيَلُّ  وهو ، يَلَلٍ  بََدٌل من ياءِ  أَلَلٍ  ذِلَك على أَنَّ َهْمَزةَ   ، قاَل لَبِيٌد : وهي ياَلَّ

  ٌ ات عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا انهــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــِ  َرقــــــــــــــــــَ

ُم اأَلرحَوَ  مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــم و      لـــــــــــــــِ كـــــــــــــــح رّ تـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ (5)األَي
 

  
ُء : وَصفاةٌ  ء.ُمْستِويَةٌ. ويقاُل : ما شي َمْلساءُ  أَي اليَلَلِ  بَيِّنَةُ  ياَلَّ اء في َصفاةٍ ياَلَّ  ء أَْعذُب من ماِء َسحابٍَة َغرَّ

ى بالرُجِل هو َعْبدُ  ، كهابِيَل : َرُجلٌ  ياِليلُ و  كان في الجاِهِليَِّة. (6) ياِليلَ  ، الصَّواُب أَنَّ الُمسمَّ
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او  أُِضيَف إليه كعَْبد يَغُوث وَعْبد َمنَاة وَعْبدوّدٍ وغيرها. َصنَمٌ  فإنَّه لُ ياِلي أَمَّ

 وَزَعَم ابُن الَكْلبي أنَّ  .«ك ل ل»في  َمرَّ ِذْكُره ياِليلَ  َعْبدُ و

__________________ 
 ( البيتان يف اللسان.1)
 .«الزبري ا إذ هو املذكور أوالً قوله : الزبريي ا كذا خبطه ولعله »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( وهو قو  أيب وجزة :3)

ــــــــــــــــــــــ  رمــــــــــــــــــــــاد كــــــــــــــــــــــبهنــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــز روق  ي

 عــــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــــداوس أيصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  وأيصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ُ     

  

 يريد أصٌر وأصٌر.

 ( يف القاموس : الُعلحَيا.4)
 .152/  6وفيه : تكلح بد  تكلم ا واللسان والصحاح عجزه يف املقايي   147( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«ابلير»اللسان وابألصر ( عن 6)
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ِمير وَعبحد هح ير وشـــــــــــِ اِء  ايلِير كر  اســـــــــــٍم ِمن َكالِم الَعَرِب آِخرُه إ يف وإيٌر كِجربح ِ  ا ُمضـــــــــــاٌف إىل ِإيٍر َأو إ ِّ ُ ا ِمن َألح
 .«أ ي  »و ا « أ    »بـَي نا َخطََب ذِلَك فيَما تقد َم يف  عزوجر ا وقد

 تَِفٌع.: غليٌظ ُمرْ  أَيَلُّ  وقُفٌّ 

 ، كما في العُبَاِب. قصيُر السُّْنبُكِ  أَي أَيَلُّ  حافِرٌ و

 ، كَجْعفٍَر : َجبٌَل بالبَاِديَِة. يَْليَلُ و

فَراءِ  وقيل :  ، وقد َجاَء ِذْكُره في َغْزوةِ بَْدٍر. ع قُْرَب واِدي الصَّ

 وقيَل : هو َواِدي يَْنبُع ؛ قاَل جريُر :

زِِ   غـــــــــــح يَنح مـــــــــــُ يـــــــــــح ِر عـــــــــــَ ثـــــــــــح َرتح إلـــــــــــيـــــــــــَك مبـــــــــــِِ ظـــــــــــَ  نـــــــــــَ

لـــــــــَ       هـــــــــا أَبعـــــــــح لـــــــــَ بـــــــــائـــــــــِ تح حـــــــــَ عـــــــــَ طـــــــــَ رِ قـــــــــَ يـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــَ (1)يـ
 

  
ْفراِء ُدَوْين بَْدٍر من يَثِْرب ، قاَل حاِرثَةُ بُن بَْدِر : ي : هو واِدي الصَّ  وقاَل ابُن بَّرِ

ـــــــــــــًة  ـــــــــــــل ـــــــــــــي ُت انٍس ل  اي صـــــــــــــــــــــــــــاِح إيّنِ َلســـــــــــــــــــــــــــح

ب      ــــــــــِ وان ت إىل جــــــــــَ ــــــــــح َزل ــــــــــَ ــــــــــهــــــــــا نـ رِ مــــــــــن ــــــــــَ ي ــــــــــح ل ــــــــــَ (2)يـ
 

  
 وقاَل ُمسافَِع بُن َعْبد َمناف :

ٍد كـــــــــــــان َأو   فـــــــــــــاِرٍس  بـــــــــــــح ُرو بـــــــــــــُن عـــــــــــــَ مـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

ذاَد وكـــــــــــــاَن فـــــــــــــارَس     
َ

زََع املـــــــــــــ رِ جـــــــــــــَ يـــــــــــــَ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ (3)يـ
 

  
 ومّما يُْستدرُك عليه.

 بالضِم. األَيَلُّ أَليُلُّ  الصَّغيُر األَْسناِن ، وهو ِمن األْضداِد. وَجْمعُ  األَيَلُّ و الطَّويُل األَْسناِن ، األيَلُّ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :

يت : تَْصغيُر ِرجالٍ  ّكِ  ُرَوْيِجلوَن أُيَيلُّون. يُلٍّ  وقاَل ابُن الّسِ

مِّ  يُولَةُ  : [يول]  : أَْهَملَه الجماَعةُ. ، بالضَّ

ِ  بِن يُولَةَ  أَْحمَد بِن محمدِ  أَبي الَحَسنِ  َجدُّ  وقاَل أَْهُل النَّسِب : هو ، بكْسِر الميِم وسكوِن الياِء وهاٍء َمْفتوحة ونوٍن مْكُسوَرة إلى ِمْيَهنَةَ  الِمْيَهنِّي

ّي وعنه أَبو القاِسِم ؛ واْبنه أَبو َسِعيٍد الفَْضل بن أَحمَد صاِحب َكَراَمات َرَوى عن زاهِر الّسْرخسِ  (4)قَْريةٌ بخابران بيَن سْرئس وأَبي ورد 

 ، وقَْبره يُزاُر ؛ وَذَكَره الحافُِظ بن حجر في التَّْبصيِر ُمْختصراً. 440َسْلماُن بُن ناِصٍر األْنصاِرّي ، وَماَت ببَلَِده َسنَة 

ُف الميِم. ووبه تَمَّ َحْرُف الالِم بَحْمد هللِا الَمِلِك العاَّلم وتَْوفِيِقه وتَْسديِده بالهام ، ويَتْلُوه بعَد ذلِ  وال َحْول  (َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ ) َك َحرَّ

ة إالَّ باهلِل العِلّي العَِظيم ، وصلَّى هللاُ على َسيِّدنا وَمْوالنا محمٍد النبّي األُمّي وعلى آِلِه وصْحبِه وسلّم  تْسِليماً َكثيراً كثيراً كثيراً آِمْين وال قُوَّ

  بسال.آِمْين آِمْين بسال بسال

بمنزلي في  1186نَة وكاَن الفراُغ من كتابِة هذا الَحْرف عنَد أََذان َعْصر نهاِر السَّْبت الُمبَاَرك َراِبع َشْهِر َشْعبان المعَظَّم ِمن ُشُهور سَ )

ر محمُد ُمْرتَضى الُحَسْيني لََطَف هللاُ به وأََخَذ بيِده  في الشدَّةِ وَساَمَحه بعْفِوه وَكَرِمه وأَعانَه على عطفة الغسال بِمْصَر ، قالَهُ الفَقيُر المقّصِ

 (.وبكّلِ فَْضل جديرٌ  (ء  َقِدير  أَنَُّه َعلى ُكلِّ َشيْ )إتْمام ما بقي من هذا الكتاِب 

__________________ 
 .«يلير»( اللسان والصحاح ومعجم البلدان 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
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 ابب امليم
ء كتاب وعلى ما بدى الحمد هلل الذي وسع لطفه بخْلقه وَعمَّ ، والصَّالةُ والسَّالُم على َسيِّدنا محمٍد َسيِّد العََرِب والعََجم وعلى آِلِه وَصْحبِه

 أْحسن األسلوب تَّم هذا َحْرف الِميم ِمن شْرحِ القَاُموس الُمِحيط.

ي الِميم ُمْطبقَة.وهي من الُحروِف الشَّفَِويَّة وِمن   الُحروف الَمْجهوَرة ، وكاَن الَخِليُل يسّمِ

في َعْنبر والبَنَان ، وِمن الباِء في وقاَل شْيُخنا : أْبِدلَِت الِميُم من أَْربعِة أَْحُرف : ِمن الواِو في فَم عْنَد األْكثر ، وِمن النُّوِن في َعْمبَر والبَنَام 

 َراتِباً أَي ُمِقيماً ، لقْوِلهم : َرتََب ُدْون َرتََم ، وِمن الِم التَّْعريف في لُغَِة ِحْمير. قْوِلِهم : ما َزاَل َراتِماً أَي

 مع امليم فصل اهلمزة
 أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. كُجَهْينَةَ  أُبَْيَمةُ  كغَُريٍِّب ، ويقالُ  أُبَيِّمٌ و ، كغُراٍب ، أُبامٌ  : [أبم]

اغانِيُّ : هماوقاَل ياقُوُت وال  َمِسْيرة ساَعٍة ِمن نهاٍر ، قاَل السَّعديُّ : بينهما َجبَلٌ  لُهَذْيل (1) ِشعباِن بِنَْخلِة اليماَمةِ  صَّ

ب بـــــــــــــــَا  عـــــــــــــــح مٍ إن  بـــــــــــــــَذاَ  الشـــــــــــــــــــــــــــــِّ يـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــَ  أبـ

ؤاِداي  أابمٍ بـــــــــــــا و      ن فـــــــــــــُ ة مـــــــــــــِ بـــــــــــــَ (2)شـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــح
 

  
 ، قالَهُ ابُن حبيٍب ، وهو بَْطٌن من حراِم بِن ُجَذام واْنتََسَب أََخَواهُ عبُد هللِا وريٌث إلى قَْيِس عيالن. بُن َغَطفاَن في ُجذامَ  أُباَمةُ  : كأُساَمةَ و

 بِن أَْشَرس بِن كْنَدةَ. في السَُّكونِ  : ِكالُهما بُن َربيعَةَ  أُباَمةُ و بُن َسلََمةَ ، أُباَمةُ و

 هذا األْسَود. أباَمة ، ولقبَ   في َخثْعَمَ بُن َوْهِب هللاِ  أُباَمةُ و

ْين أباَمةُ و اغانيُّ ، وقالَِت اْمرأَةٌ ِمن َخثْعََم حيَن أَْحَرًق َجريٌر  بُن ُجَشَم في قُضاَعةَ وما ِسواُهْم فأُساَمةُ بالّسِ  (3)، قالَهُ ابُن َحبيٍب ، ونَقَلَهما الصَّ

 ، َرِضَي هللاُ تَعالَى عنه ، ذا الَخلََصة :

و و  نــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ةَ بـ وا  أابمــــــــــــــَ ّرعــــــــــــــُ ة ضــــــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــ   ابلــــــــــــــَولــــــــــــــِ

واَب      بــــــــــــــُ ــــــــــــــح هــــــــــــــم أنـ لــــــــــــــ  اجُل كــــــــــــــُ عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ اًل يـ (4)مثــــــــــــــُُ
 

  

وا ُدوحهنــــــــــــا  القــــــــــــُ هــــــــــــم فــــــــــــَ تــــــــــــِ يحضــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــَ اُ وا لــــــــــــِ  جــــــــــــَ

  
ا   ــــــــَ ــــــــب ي ــــــــِ ب ــــــــَ وِف ق ــــــــُ ي َد  الســــــــــــــــــــــ  ــــــــَ ب  ل ــــــــقــــــــِ دًا ت  ُأســــــــــــــــــــــُ

  

ٍم  عـــــــــــَ ـــــــــــح ثـ وِة خـــــــــــَ َا ِنســـــــــــــــــــــــــح َة بـــــــــــَ َم املـــــــــــَذلـــــــــــ   َقســـــــــــــــــــــــــَ

  
ة    مــــــــــَ ــــــــــاُن َأمحــــــــــح  ِقســــــــــــــــــــــــح ي ــــــــــح ت ــــــــــافــــــــــِ ب ــــــــــح ي عــــــــــِ  َتشــــــــــــــــــــــــح

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْين ، الَحريُر الخاُم ، وَسيُْذكُر في بَْرَسَم إن ش اأْلَْبِريَسم : [أبرسم] اَء هللاُ : قَاَل ابُن األْعَرابّيِ : هو بكْسِر الّراِء أَي مع فتحِ الَهْمَزة والّسِ

 تعالَى.

ثٌ  يُّ األَبِريسم وأبو نَْصر أَحمُد بُن محمِد بِن أَحمدَ   : ُمَحّدِ

__________________ 
ويف « هكذا يف بع  النســـــــخ ا وهي الجي درج عليها عاصـــــــم أفندي ا ويف بعضـــــــها : بنخلة اليمانية ا فلينظر ا اه»( عل  هامش القاموس : 1)

 معجم البلدان : بنخلة اليمانية.
 د نبه إليه مصحح املطبوعة املصرية.وعل  رواية األصر فيه اخلرم وق« وإن»برواية : « أايم»( معجم البلدان 2)
 ( هو جرير بن عبد   البجلي.3)
 .«اخللصة»واألبيات الثالثة يف التكملة ويف معجم البلدان  ابختالف بع  ألفا ه عن األصر.« الولية»( التكملة ومعجم البلدان 4)
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د  وَسبحِعا.نـَيحسابُورِي  ُنِسَب إىل َعَمِله ا َماَت ببَـغحداَد َسَنة   ثلثمائة وإحح
قاِء : األتْمُ  : [أتم]  ، هذا هو األْصُل. أَْن تَْنفَتَِق ُخْرَزتاِن فَتَصيراِن واِحَدةً  في الّسِ

. القَْطعُ  : األَتْمُ و اغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

. أَتَمَّ  وقد اإلقاَمةُ بالمكاِن. : األَتْمُ و اغانيُّ  بالَمكاِن إذا أَقاَم به كأَتَنَّ ، نَقَلَه الصَّ

 أَي إِْبطاٌء ، وَكذِلَك : ما في َسْيِره يَتٌَم. أَتَمٌ  ، يقاُل : ما في َسْيِره بالتَّحريِك : اإِلْبطاءُ  : األَتْمُ و

تَْيِن : َزْيتوُن البَرِّ  قاَل أَبو َحنيفَةو بالضم ، ، األُتْمُ و  .أُتُمة راةِ في الِجباِل ، وهو ِعَظام ال تَْحِمل ، واِحَدتُهينبُُت بالسَّ  بَضمَّ

 ، بالعَْيِن كما َسيَأْتي. لُغَةٌ في العُتْمِ  وقيَل : هو

غيَرةُ الفَْرِج. ، اأَلُتُومُ و  كَصبُوٍر : الصَّ

حاحِ.، هكذا في سائِِر النسخِ وهو َغلٌَط ، والصَّواُب : الُمفضاةُ كما هو ن الُمفاَضةُ  أَْيضاً :و  صُّ العُبَاِب والّصِ

قاِء : تَْنفَتُِق ُخْرَزتاِن فَيَِصْيران واِحَدةً ، وقاَل :  قاَل : وأَْصلُه في الّسِ

 (1) أَُتومِ أان ابَن َن اِسي ة 
 إذا َجَمَع بيَن َشْيئَْين. أَتََم يَأْتِمُ  ِمن النِّساِء التي اْلتَقَى َمْسلَكاها عْنَد االْفتِضاِض ، وهي الُمْفضاة ، وأَْصلُه اأَلَتُومُ  وفي الُمْحَكِم :

ِلَك فَظَهَر التَّنافي بينهما ظاِهٌر ، ألنَّ الُمفضاة ِمن شأْنِها سعَِة الفَْرج وكْبِره واتِّصاِلِه إلى الَمْسلك الثاني وصغر الفَْرج بِخالِف ذ ِضدُّ  وقْولُه :

يَّة النه ال تَنافِي بيَن صغَِر الفَْرج واإلْفضاء إذ يَْجتَِمعان فال   ُمضادَّة.، فال يردُّ عليه قَْول َمن قاَل ال يَْظَهر َوْجه الِضّدِ

ح نسخة الُمفاَضة وفسََّرها بضخمِة البَْطِن ، ثم ق اَل : نعم تضادُّ َضَخاَمة البَْطن وصغَِر الفَْرج محلُّ وَردَّه شْيُخنا فقاَل : هذا َعِجيٌب وَصحَّ

ٍل.  تأَمُّ

ً  قدو ً و ، بالمّدِ ، آتََمها إيتاما ها تَأْتِيما ً  َجعَلَها أتمَّ ،  في ُحْزٍن أَو فََرحٍ  ِمن ِرجاٍل أَو نِساءٍ  ، َكَمْقعٍَد : ُكلُّ ُمْجتَمعٍ  الَمأْتَمُ و ، كما في العُباِب. أَتُوما

 قاَل :

ر  مـــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــىت تـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــّ ِه قــــــــــــــــــُ َديـــــــــــــــــح ن  لـــــــــــــــــَ  اهـــــــــــــــــُ

ري      وحَ  اأَلمـــــــــــــِ ر  حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اكـــــــــــــمـــــــــــــا ت بحمتـــــــــــــَ
َ

(2)املـــــــــــــ
 

  
 منهنَّ ال َغْير. أَو خاصُّ بالشَّوابِّ  يَْجتَِمعَن في ُحْزٍن أَو فََرحٍ ، أَو خاصُّ بالنِّساءِ  هنا ِرجاٌل ال َمحالَةَ ، فالَمأْتَمُ 

 وقاَل ابُن ِسْيَده : وليَس َكذِلَك.

حاحِ :وفي  ْندّي : الَمأْتَمُ  الّصِ  عْنَد العََرِب النِّساء يَْجتَِمعَن في الَخْيِر والشَّّرِ قاَل أَبو عطاء الّسِ

قـــــــــت  قـــــــــِّ ة قـــــــــام الـــــــــنـــــــــائـــــــــحـــــــــاُت وشـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــ   َعشـــــــــــــــــــــــِ

دي      ــــــــــــــــح يــــــــــــــــوٌب أبَي بحمتٍَ جــــــــــــــــُ ُدوُد  مــــــــــــــــَ (3)وخــــــــــــــــُ
 

  
 أَي بأَْيدي نِساٍء ، وقاَل أَبو َحيَّة النَُّمْيِرّي :

ٍر  ُه َأانٌة مــــــــــــــن َربــــــــــــــيــــــــــــــعــــــــــــــِة عــــــــــــــامــــــــــــــِ تــــــــــــــح  َومــــــــــــــَ

حــــــــــــ  يف      ُؤوُم الضــــــــــــــــــــــــــ  بحمتٍَ نـــــــــــــَ (4)مــــــــــــبحمتَِ َأّي  مــــــــــــَ
 

  
ِة الُمِصْيبة ، يقُولوُن : كنَّا في الَمآِتمُ  يُريُد في نِساٍء أَّي نِساٍء والَجْمعُ  كنَّا في َمناَحِة فالٍن  فالٍن ، والصَّواُب أَْن يقاَل : َمأْتَمِ  ، وعْنَد العامَّ

 انتََهى.

ةُ تَْغلَط فتظنُّ أَنَّ  ْنديِ ،  الَمأْتَمُ و النّْوح والنِّياَحة المأْتَمَ  قاَل أَبو بْكر : والعامَّ : النِّساُء الُمْجتَمعات في فََرح أو ُحْزن وأَْنَشَد بَْيَت أَبي َعطاء الّسِ

 يحاً.قاَل : وكان فَِص 

ي : ال يَْمتَنِع أَْن يقَعَ  بمْعنَى الَمناَحِة والُحْزن والنَّْوِح والبُكاِء أَلنَّ النِّساَء لذِلَك اْجتََمْعَن ، والُحْزُن هو السَّبَُب الجاِمُع ،  الَمأْتَم وقاَل ابُن بَّرِ

 وعلى ذِلَك قَْوُل التِّْيمّي في َمْنصوِر بِن ِزياٍد :
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مالــــــــــــــنــــــــــــــاُس و  هــــــــــــــُ بحمتــــــــــــــَُ  عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه واحــــــــــــــٌد  مــــــــــــــَ

رُي      ٌة وَزفــــــــــــــــــــــِ (5)يف كــــــــــــــــــــــّر دار َرنــــــــــــــــــــــ 
 

  
 وقاَل آَخُر :

__________________ 
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.3)
 .48/  1( اللسان والصحاح واملقايي  4)
 ( اللسان.5)
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تـــــــــــلـــــــــــوا  يبِّ إذح قـــــــــــُ نـــــــــــاُت الـــــــــــنـــــــــــ  حـــــــــــ  بـــــــــــَ  أضـــــــــــــــــــــــــح

بحمتَِ يف      ُرِس  مــــــــــــــــَ بــــــــــــــــاُع يف عــــــــــــــــُ (1)والســــــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
باُع في ُسروٍر.  أَي ُهنَّ في ُحْزن والّسِ

النِّساُء يَْجتَِمْعَن ويَتَقابَْلن في  المأْتَمَ  واْلتِقاُؤهما أَنَّ  األَتُومِ  في الُخْرَزتَْيِن ، وِمن المرأَةِ  األتْمِ  ُمشتَقُّ ِمن الَمأْتَمَ  قاَل ابُن ِسْيَده : وَزَعَم بعُضهم أَنَّ 

.  الَخْيِر والشَّّرِ

 اإِلبُِل اآلتماُت : الُمْعيِيَةُ والُمْبِطئَةُ.و

اغانيُّ : بالُمثَلَِّة أَْكثر.  قاَل الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إذا َجَمَع بيَن الشَّْيئَْين. أَتََم يأْتِمُ 

 الفَتُْق. اأَلْتْمُ و

 : واٍد ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : اأَلتْمُ و

َن  طـــــــــــــــح ن  بـــــــــــــــَ َمتحِ فـــــــــــــــَبوحَرَدهـــــــــــــــُ ثـــــــــــــــاً  األح عـــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــُ

َؤاِم      ــــــــــــ  ــــــــــــتـ َدإ ال َي كــــــــــــا ــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــح
َ
ن  امل (2)َيصــــــــــــــــــــــــــُ

 

  
 وقيَل : اسُم َجبٍَل.

ا اإِلتمُ  وقاَل ياقوُت : له وثانِيِة : واٍد ، وأَمَّ ة بنِي ُسلَْيم. األَتْم بكْسِر أَوَّ  بالفتحِ فالّسكوِن : َجبَُل حرَّ

 َسْبعة أَْمياٍل. األَتم وقيَل : قاٌع لغََطغاِن ، ثم اْختَصَّت به بَنُو ُسلَْيم ، وهو ِمن َمناِزِل حاّجِ الُكوفَِة وبَْينها وبينَ 

يت : االتمُ  ّكِ  الَمآتِمُ  ، وقيَل : أَْربع هذه والُمْحَدث. والمأتمة االسطوانة ، والَجْمعُ  (3): اسٌم جاِمٌع لقَُريّات ثالث حاذة وتقيا والقنا  وقاَل ابُن الّسِ

 ، نَقَلَه الّسَهْيلّي في الروِض في غْزَوةِ أُُحٍد.

 بالكْسِر : الذَّْنُب. اإِلثْمُ  : [أثم]

اِغُب : هو أََعمُّ ِمن العُْدو  ان.قاَل الرَّ

ُْثَ َواْلبَ ْغيَ ) ٌء عن الثَّواِب ، وقْولُه تعالَى :وقاَل غيُره : هو ِفْعل ُمْبطى اُء : .(4) (َواإْلِ . اإِلثْمُ  قاَل الفرَّ  ما ُدْون الحّدِ

 ، قاَل : الَخْمرُ  اإلثْمُ  قيَل :و

ُت  ـــــــــــح رِب ي  اإِلمثحَ شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِ ل قـــــــــــح ر  عـــــــــــَ  حـــــــــــىت ضـــــــــــــــــــــــــَ

قـــــــــــــوِ   اإِلمثحُ كـــــــــــــذاَ       ـــــــــــــعـــــــــــــُ ُض ابل ـــــــــــــَ ن (5)َتصـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
حاحِ.  كذا في العُبَاِب والّصِ

ى الَخْمر ً  وقْوُل الجْوَهِرّي : وقد يسمَّ  يُِشيُر إلى ما حقَّقه ابُن األْنباِري. إثْما

ً  وقد أَْنَكر ابُن األْنبَاِري تَْسِمية الَخْمر  وَجعَلَه ِمن المجاِز ، وأَطاَل في َرّد َكْونِه َحِقيقَة ، نَقَلَه شْيُخنا. إثْما

 .(6) (ُقْل ِفيِهما ِإُْث  َكِبْي  َوَمناِفُع ِللّناسِ )، وهو أَْن يُْهِلَك الرُجُل مالَه ويْذِهبَه ، وقْولُه تعالَى :  الِقَمارُ   :اإلثْمُ و

دقَةُ َمْنفَعَة.قاَل ثَْعلَب : كانوا إذا قاَمُروا   فَقََمروا أْطعَُموا منه وتصدَّقوا ، فاإلْطعاُم والصَّ

ً  كعَِلمَ  أَثِمَ  له ، وقد أَْن يَْعَمَل ما ال يَِحلُّ  اإلثْمُ  قيلَ و ً و ، كعَِلَم ، يَأْثَُم إثْما  قاَل : اإلثْمِ  َكَمْقعٍَد وقََع في َمأْثََما
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 لو قـُلحَت ما يف قـَوحِمها مل تِيَثمِ 
، وذِلَك أَنَّهم  آثَم هي لُغَةٌ لبعِض العََرِب في «إيثَم ولو َشِهْدُت على العاِشِر لم»في َحِدْيث َسِعيد بِن َزْيٍد : و ما في قوِمها أَحٌد يْفُضلُها.أَراَد : 

ا َكَسُروا الَهْمَزةَ في َّامٌ و أَثيمٌ و آثِمٌ  فهو َهْمَزةُ األَْصِليَّة ياًء ،اْنقَلَبَِت ال آثمُ  يْكِسُرون ُحُروف الُمضاَرَعِة في نْحو نِْعلَم وتِْعلَِم ، فلمَّ  ، كَشدَّاٍد ، أَث

 كَصبُوٍر. أَثُومٌ و

ً  هللاُ تعالى في كذا َكمنعَهُ ونََصَرهُ : َعدَّهُ عليه أَثََمهُ و  .إِثْما

َمْن يُقُتََدى به ، وال هنا ُموِجٌب لفتحِ الماِضي والُمضاِرع قاَل شْيُخنا : الَمْعروُف أنَّه َكنََصَر وَضَرَب وال قائِل إنَّه كَمنََع وال َوَرَد في َكالِم 

 .أَثم معاً ، ألنَّ ذِلَك إنَّما يَْنشأُ عن َكْوِن العَْين والالم َحْلِقيَّاً ، وال كذِلكَ 

ها أَو كْسِرها في الُمضاِرع مع اْختِ  الِف المْعنَى أَو اتِّفاِقِه وباب الَهْمَزة وفي اْقتطاِف األََزاهر فيَما َجاَء على فَعَل بفتحِ َعْين الماِضي وضّمِ

 هللاُ في كذا أَثََمه من الُمتَّفق مْعنَى

__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة.1)
 .«األمت»ويف الصحاح للنابغة ا وبدون نسبة يف اللسان ومعجم البلدان  114( البيت للنابغة ا ديوانه ط بريوت ص 2)
 البلدان : والِقي ا.( يف معجم 3)
 .33( سورة األعراف اآية 4)
 .61/  1واملقايي  « تصنض»بد  « تذهب»( اللسان والصحاح والتهذيب وفيها 5)
 .219( سورة البقرة اآية 6)
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َكِم : عاقـََبه َمبحثُومٌ  فهو َعد ه عليه أَيحمثُهو أيحمُثُه ُحح
 .ابإِلمثحِ  ا ويف امل

اُء : ً  هللاُ  أَثََمه وقاَل الفرَّ ً و يأْثُِمه إثْما  ، وأَنَشَد لنُصيب. اإلثْمِ  أَي مْجِزّي َجَزاء َمأْثُوم ، فالعَْبد اإلثْم : َجاَزاهُ جزاءَ  أَثاما

ي : هو األَْسَود الَمْروانّي ال نَُصْيب األَْسوِد   الهاشمّي. (1)قاَل ابُن بَّرِ

ْيرافي : هو لنَُصيب بن ِريَاح األَْسود ا  لُحبَكّي َمْولَى بنى الُحبَْيك بِن َعْبد َمنَاة بِن ِكنانَةَ.وقاَل ابُن الّسِ

رح و  ىنِّ هــــــــــــــــــَ ا  أَيمثــــــــــــــــــَِ رحهتــــــــــــــــــُ  ُ  ىف أن ذكــــــــــــــــــَ

ِر و      ـــــــنـــــــفـــــــح لـــــــة ال يـــــــح ـــــــَ حـــــــايب هبـــــــا ل ُت َأصـــــــــــــــــــــح لـــــــح لـــــــ  (2)عـــــــَ
 

  
حاح. إِثِمي مْعناه : هل يَْجزينِّي هللاُ َجزاءَ  ها كما في الّصِ  بأْن ذكرت هذه الْمرأة في ِغنائي ويُْرَوى بكْسِر الثاِء وضّمِ

حاحِ. اإِلثْمِ  أي في أَْوقَعَهُ فيه ، بالمّدِ ، آثََمهُ و  ، كما في الّصِ

ً و ََّمهُ تأْثيما حاحِ ، قاَل هللاُ تعالَى :  أَثِْمتَ  : قاَل له أَث  .(3) (ثِيم  ال َلْغو  ِفيها َوال َتَْ )، كما في الّصِ

ُجُل : تأَثَّمَ و  بالتَّْوبِة واالْستِْغفاِر أَو َراَم ذِلَك بهما. اإلثْم ، واْستَْغفََر منه ، وهو على السَّْلِب كأنَّه َسلََب ذات اإِلثْمِ  أَي ِمن تَاَب منه الرَّ

جَ  ، كما يقاُل : اإلثْمِ  أَْيضاً : فَعََل فِْعالً َخَرَج به ِمنو  َل فِْعالً َخَرَج به ِمن الَحَرِج.إذا فَعَ  تََحرَّ

ً  في َحِدْيث ُمعاذ : فأَْخبر بها عْنَد موتِهو ً  تأَثُّما  .لإِلثْمِ  أَي تََجنُّبا

 ، نعوذُ باهلِل منها. كَسحاٍب : واٍد في َجَهنَّمَ  ، األَثَامُ و

حاحِ : َجزاءُ  العُقوبَةُ. : األَثامُ و  .اإلثْم وفي الّصِ

َرِت اآلية في قْوِله تعالَى :  األثامِ  أََشدَّ ما يَْفزعوَن ِمن (4) اآلثامِ  األساِس : كانوا يَْفَزعوَن ِمنوِمن َسَجعاِت  َوَمْن يَ ْفَعْل )، وبكّلِ منهما فّسِ
ً  في المْعنَى األَِخير وهو َمْصدرُ  ويُْكَسرُ  ، (5) (ذِلَك يَ ْلَق َأاثماً  اُء.بالَكْسِر والفتحِ  أَثََمه يَأْثُِمه أثاما  قالَهُ الفرَّ

 َكَمْقعٍَد. كالَمأْثَمِ  بِكْسِرِهما اسٌم لألْفعاِل الُمْبِطئة عن الثَّوابِ  اإِلثامو اإِلثْمُ  وقيَل :

 .كاألَثُومِ  : الكذَّابُ  األَثِيمُ و

ً  قاَل المناِويُّ : وتَْسميةُ الَكِذبِ  ل (6) (ُكلَّ َكّفار  أَثِيم  )عالَى : كتَْسِميِة اإلْنساِن َحيواناً ألنه ِمن جْملَتِه. وقْولُه ت إثْما ، وقيَل :  لإِلثْمِ  أَي ُمتََحّمِ

 أَي َكذَّاٌب.

 ، لَعَنَهُ هللاُ وقيَل : الكافُِر. أَبو َجْهلٍ  َجاَء في التَّْفسيِر أَنَّه (7) (َطعاُم اْْلَثِيمِ ):  عزوجلقْولُه ، و بالهاِء ، .اإِلثِْم كاألَثيَمةِ  َكثَْرةُ ُركوبِ   :األَثِيمُ و

َرِت اآليةُ أَْيضاً :  اإلثْمُ  : التأْثِيمُ و  .(8) (ال َلْغو  ِفيها َوال ََتْثِيم  )، وبه فّسِ

. : الذي يَْكِذُب في السَّْيرِ  الُمؤاثِمُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

حاحِ : ناقَةٌ و  ، قاَل األْعَشى : ُمْبِطئاٌت ُمْعيِياتٌ  أي آثِماتٌ  نوقٌ و آثَِمةٌ  في الّصِ

لــــــــــــــــــي ابلــــــــــــــــــّرِداف  تــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــح ة تـــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــِ  مجــــــــــــــــــُ

ذ َب      اتُ إذا كـــــــــــــــــــَ رَي  اآمثـــــــــــــــــــِ جـــــــــــــــــــِ (9)اهلـــــــــــــــــــَ
 

  
اغانيُّ : ويُْرَوى بالتاِء الفَْوقيَِّة كما تقدََّم.  قاَل الصَّ

اُء في نواِدِره : كان الُمفَضَّل يْنشُده الَواثِماُت ِمن َوثََم وَوَطَس   أَي كسر. (10)قاَل : وقاَل الفرَّ
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__________________ 
 ( يف اللسان : األبي .1)
 : كثري من الناس يغلرت يف النفر ا قا  يف اللسان : قا  أبو  مد السريايف قوله :»( اللسان والتهذيب والصحاح ا وهبامش املطبوعة املصرية : 2)

 .«هذا البيت يرويه النفر بفتح الفاء وسكون الراء ا قا  ولي  كذلك اه ا وذكر أبيالً قبله تد  عل  أنه بكسر الفاء وكسر الراء
 .23( سورة الطور اآية 3)
 ( يف األساس : األانم.4)
 .68( الفرقان اآية 5)
 .276( سورة البقرة اآية 6)
 .44آية ( الدخان ا7)
 .23( الطور اآية 8)
 .60/  1واللسان والصحاح وعجزه يف املقايي   87( ديوانه ط بريوت ص 9)
 .«قوله : ووط  كذا ابلنسخ وهو مبعىن ومث وانظر ما وجه ذكره»( هبامش املطبوعة املصرية : 10)
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 ، وذِلَك إذا لم يُوافِْقه. َكِرَههُ وَملَّهُ  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، يأِْجُمهُ  الطَّعاَم وَغْيَرهُ  أََجمَ  : [أجم]

حاحِ عن أبي َزْيٍد :  على فاِعٍل. آِجمٌ  الطَّعاَم ، بالكْسِر : إذا َكِرْهته ، ِمن الُمَداَوَمِة عليه ، فأَنا أَِجْمت وفي العُبَاِب والّصِ

 ِرف ذِلَك.وِسياُق المصنِِّف يقتَِضي أَنَّه ِمن َحّدِ َضَرَب فاعْ 

 كأََجَن ، وَزَعَم يَْعقوب أنَّ ِميَمها بدٌل ِمن النُّوِن ، وأَْنَشَد لعَْوف بِن الَخِرع : تَغَيَّرَ  إذا الماءَ  أََجمَ و

هـــــــــا و  وفـــــــــُ يـــــــــاِض َتســـــــــــــــــــــــُ َرُب آســـــــــــــــــــــــاَن ا ـــــــــِ  َتشـــــــــــــــــــــــح

رِة و      َريـــــــــــــــــح
ُ

الـــــــــــــــــو َوَرَدتح مـــــــــــــــــاَء املـــــــــــــــــ (1)آمجـــــــــــــــــِ
 

  
 هكذا أَْنَشَد بالِميِم.

 إذا كان متغيَّراً ، وأَراَد ابُن الَخِرع آِجناً. آِجمٌ و : ماٌء آِجنٌ  وقاَل األَْصَمِعيُّ 

مَ و يَْكَرُهه أَي يأَْجُمه فالناً : َحَملَه على ما أَجمَ و  واْشتَدَّ َغَضبُه عليه وتَلَهََّف َكتأطََّم. غِضبَ  إذا عليه تأَجَّ

َمتِ و َجْت ، قاَل : النَّاُر : َذَكتْ  تأَجَّ  وتَأَجَّ

ُه و  رحنــــــــــــــَ جــــــــــــــَ وِر اإلمــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــنــــــــــــــ  وحٍم كــــــــــــــَ  يـــــــــــــــَ

ذحع حـــــــــــــىت      َن عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه اجلـــــــــــــِ لـــــــــــــح امحـــــــــــــََ  َ َمجـــــــــــــ 

  

ه  ومــــــــــِ ــــــــــٍج لــــــــــَُ ي ي يف َأجــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــفح ــــــــــن ت ب ــــــــــح ي  َرمــــــــــَ

  
ا و    ُرهــــــــا َدمــــــــَ فــــــــَ ر  مشــــــــــــــــــــــح تــــــــَ ِ  حــــــــىت ابـــــــــح نــــــــح (2)ابلــــــــعــــــــَ

 

  
 : أَجيُجها. أَجيُمهاو

مَ و هُ. تأَجَّ  النَّهاُر : اْشتَدَّ َحرُّ

مَ و  ، قاَل : أََجَمتِه األََسُد : َدَخَل في تأَجَّ

ارابً  ِذ ضـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــافـــــــــــِ الن كـــــــــــَوعحســـــــــــــــــــــــــاِء الـــــــــــقـــــــــــَ   ـــــــــــََ

ِدِر      خــــــــــــح
ُ

فــــــــــــًا كــــــــــــاملــــــــــــ ــــــــــــَ ن ــــــــــــه كــــــــــــَ مِ ب َبجــــــــــــِّ ــــــــــــَ ت
ُ

(3)املــــــــــــ
 

  
،  أُُجم ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده عن يَْعقوب. والذي َحَكى الجْوهِريُّ عن يَْعقوب قاَل : كلُّ بَْيٍت ُمَربَّعٍ ُمَسطَّحٍ  ، بالفتحِ : كلُّ بيٍت ُمَربعٍ ُمَسطَّحٍ  األَْجمُ و

 قاَل اْمرُؤ القيِس :

ٍة و  ــــــــــــَ ل ذحَع َنــــــــــــَح ُ ح هبــــــــــــا جــــــــــــِ رتح ــــــــــــَ مــــــــــــاَء مل ي ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  تـ

اً ال و      َ  ُأمجــــــــــــــُ يــــــــــــــدًا ِبــــــــــــــِ دِ  إال  َمشــــــــــــــــــــــــــــِ (4)نــــــــــــــح
 

  
اغانيُّ أَيضاً فانُظْر ذِلك.  وهكذا نَقَلَه الصَّ

، أي  المِدينَةِ  بآجامِ  الَحِدْيث : حتى تَواَرتْ  كعُنٍُق وأَْعناٍق ، ومنه آجامٌ  ج ، قاَل األَْصَمِعيُّ : يثَقَُّل ويخفَُّف ، بضمتيِن : الِحْصنُ  ، األُُجمُ و

 األَْخباِر.ُحُصونها وهي َكثيَرةٌ لها ِذْكٌر في 

يت. ِحْصٌن بالَمِدينَةِ  : األََجمُ و ّكِ  مبنيُّ بالحجاَرةِ ، عن ابِن الّسِ

 ِمن نَواِحي َحلَب ، قاَل الُمتَنَبِّي : بالتَّْحريِك : ع بالشاِم قُْرَب الفَراِديِس  ، األََجمُ و

هــــــــــا  ــــــــــُ ن ُرور ســــــــــــــــــــــــاكــــــــــِ غــــــــــح َ
ــــــــــٍ  املــــــــــ رِي طــــــــــِ ــــــــــِ رِّ ب ــــــــــَ ت  كــــــــــَ

رِيــــــــــــــــــــُن و أَبن  َداَرَ       ن ســــــــــــــــــــــــــــــــــح مُ قــــــــــــــــــــِ (5)اأَلجــــــــــــــــــــَ
 

  
َكةً : الشََّجُر الكثيُر الُمْلتفُّ ج األََجَمةُ و تَْيِن ، أُْجمٌ  ، محرَّ كةً ، كذا  أََجماتٌ و بالكْسرِ  إجامٌ و بالمّدِ ، آجامٌ و بالتحريكِ  أََجمٌ و بالضِم وبضمَّ محرَّ

ً  ، ونَصَّ اللّْحيانّي على أَنَّ  َجمٍ أَ  َجْمعُ  اإِلجامُ و اآلجامُ  نَصُّ ابِن ِسْيَده ، قاَل : وقد يكونُ   .أََجمٍ  َجْمعُ  آجاما

فاِدعُ  ، بالمّدِ : اآلجامُ و . الضَّ اغانيُّ  ، نَقَله الصَّ

 النَّاَس أَي يُكَرهُ إليها أنفَُسها. (6) يُؤِجمُ  كَصبُوٍر : من ، األُجومُ و
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ا يُْستدرك عليه :  * وممَّ

َر أَْيضاً قَْوُل ابِن الُخِرع. آِجٌم َمأُْجوٌم تأَْجُمه ماءٌ   وتَْكَرُهه ، وبه فّسِ

ْرح ، ويقاُل : إنَّها ُخِسفَت  أََجَمةُ و ةٌ بَِعيَدةُ القَْعِر ، يقاُل إنَّ منها ُعِمل آجّر الصَّ  ، نَقَلَه ياقُوُت.برس : ناِحيَةٌ بأَْرِض بَابل فيها ُهوَّ

__________________ 
 والتهذيب. .«أسار ا ياض»والتكملة وفيها : « تسوفه»اللسان ( 1)
 وعجز الثاين فيه :« اجلذع»بد  « اجلذ »( اللسان ونسبهما لعبيد بن أيوب ا العنربي ا وفيه 2)

 ابلعش حىت جاش منسمها دماو 
 ( اللسان.3)
 .65/  1يي  واللسان والصحاح واملقا« وال أُُطماً »برواية :  61( من معلقته ا ديوانه ص 4)
 .131/  4( ديوانه ا شرح الربقوقي 5)
 ( يف القاموس : يؤجم ا مهموزة.6)
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 ، كَوَعَد : َسَكَت على َغْيٍظ ، عن ِسْيبََوْيه ، وهو على البََدِل وأَْصلُه َوَجَم كما َسيَأْتي. أََجمَ و

ّمِ : القَرابَةُ والَوِسيلَةُ  اأْلُْدَمةُ  : [أدم] اِء ، يقاُل : فالنٌ ِء إلى الشَّي ، بالضَّ ُك. إليَك أَي َوِسيلَتيِ ، أُْدَمتي نَقَلَه الجْوهِريُّ عن الفرَّ  ويَُحرَّ

 ولُْحَمةٌ أَي ُخْلطةٌ. أُْدَمة ، يقاُل بينهما الُخْلَطةُ  أَْيضاً : األُْدَمةُ و

 واألُْلفَةُ. الُموافَقَةُ  قيَل :و

ً  بينهم هللاُ  أََدمَ و ً  بَْينهما كآَدمَ  وأَْصلََح وأَلََّف وَوفَّقَ  ألَمَ  : يَأِْدُم أَْدما  ، فَعََل وأَْفعَل بمْعنًى ، قاَل : يُْؤِدُم إيداما

 مؤّدماإال   يـُؤحِدمحنَ البيُ  ال و 
حاحِ.  أَي ال يُْحبِْيَن إالَّ ُمَحبَّباً ، كما في الّصِ

 .«بَْينُكما مَ يُْؤدَ  فإنَّه أَْحَرى أَنْ »في الَحِدْيِث : و

 قاَل الِكسائِيُّ يْعنِي أَْن يَكوَن بَْيُكما المحبَّة واالئْتِالف.

ً  الُخْبزَ  أََدمَ و ي : باألَْدمِ  َخلََطهُ  : يَأِْدُمه أَْدما  ، وأَْنَشَد ابُن يَّرِ

ُز  ــــــــــــــــح بـ هإذا مــــــــــــــــا اخلــــــــــــــــُ ٍم  َ حِدمــــــــــــــــُ حــــــــــــــــح  بــــــــــــــــلــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــُد      ري ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــث ة   ال ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــذا  أَم (1)ف
 

  
 .آَدَمته أي َخلََطتْه ، ويُْرَوى : «فأََدَمتْه وعَصَرْت عليه أُمُّ ُسلَْيم ُعكَّةً لها»ُرِوي َحِدْيث أَنَس :  بالمّدِ ، وبهما كآَدمَ 

ً  بالياء القومَ  أَدمَ و  .باإلدامِ  ، أَي َخلََطه لهم ُخْبَزُهم أََدمَ  : أَِدُمُهم أْدما

ُك ، كذِلَك ، أَْدَمتُُهمو ، بالفتحِ ، أَْهِلهِ  أَْدمُ  هو ن المجاِز :مِ و  ، كما في المْحَكِم. أُْسَوتُُهم الذي به يُْعَرفونَ  أَي بالكْسرِ  إداُمُهمو ويَُحرَّ

 ً  أَْهِلي أَي أُْسَوتَُهم. أََدَمةَ  وقاَل األْزهِريُّ : يقاُل فالنا

 قَْوِمه : َسيُِّدُهم وُمقَدَُّمهم. أََدَمةُ  بنِي أَبيِه أي ثمالهم وقِواِمهم ومن يُْصلُح أُُموَرهم ، وهو إدامُ و قَْوِمهِ  إَدامُ  وفي األساِس : فالنٌ 

 ، قالَْت غاديةُ الدُّبَْيِريَّة : كِكتاٍب : ُكلُّ ُموافِقٍ  ، اإلَدامُ و ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ : أََدَمة أَي كاَن لهم ، َكنََصَر ، صاَر كذِلكَ  أََدَمُهم قدو

 إَداماكانوا ِلَمنح خاَلَطُهمح 
 ِمن ذِلَك ، وأَْنَشَد : (2) امَرأَةٍ  اسمُ  إدامُ و قاَل ابُن األَْعرابّيِ :

هــــــــــــــــا  تــــــــــــــــِ بــــــــــــــــ  طــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ تح ل نــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ  إدامُ َأال  ــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــٍة زمـــــــــــــــاُم و      (3)كـــــــــــــــر  ِوصـــــــــــــــــــــــــــــاِ  غـــــــــــــــانـــــــــــــــِ
 

  
 ، َحَرَسها هللاُ تعالَى ، على َطريِق السرين ، كما في العُبَاِب. َمكَّةَ على َمْرَحلٍة من  (4) بئْرٍ  : اسمُ  إدامُ و

اغانيُّ : رأَْيت النبّي   ِمن َمكَّة ، قالَهُ ياقوُت. إدامُ  : يقولُ  وهو الَمنامِ  في وسلموآلهعليههللاصلىقاَل الصَّ

 مع الُخْبِز. به يُْؤتََدمُ  ما : اإلَدامُ و

ْنيا واآلِخَرة اللَّْحمُ  إدامِ  َسيِّدُ »في آَخر : و «الَخلُّ  اإلدامُ  نِْعمَ »في الَحِدْيث :   وقاَل الشاِعُر : «الدُّ

ي :  ظـــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ َردا عـــــــــــــــــِ َيضـــــــــــــــــــــــــــــــاِن أَبــــــــــــــــــح  األَبــــــــــــــــــح

ث  بـــــــــــــــــــــــــال      (5)ِإدامِ أملـــــــــــــــــــــــــاُء والـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، بالمّدِ فيهما. آدامٌ و (6) آِدَمةٌ  ج

 كَسحاٍب : ع. ، أَدامُ و
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 األَْصَمِعيُّ : بَلٌَد.قاَل 

 وقيَل : واٍد.

 قاَل ابُن حاِزٍم : هو ِمن أَْشهر أَْوِديَِة َمكَّة ، وقاَل صخُر الغّيِ الُهَذليُّ :

يــــــــــــــٌد  لــــــــــــــِ ه تــــــــــــــَ َرعــــــــــــــِ صــــــــــــــــــــــــــــح
َ
ر  مل  لــــــــــــــقــــــــــــــد َأجــــــــــــــح

ُة مــــــــــــــن و      يــــــــــــــ  نــــــــــــــِ
َ

ه املــــــــــــــ تــــــــــــــح ــــــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــــــاقـ (7)أََدامــــــــــــــَ
 

  
 نَقَلَه ياقوُت.

 ، يْعنِي خيُرُكم راِجٌع فيكم ، ويقاُل في ِسقائِكُم. الَمأُْدوم ، أَي َطعاِمكم أَِديِمكم ، ومنه الَمثَُل : َسْمنُكم ُهِريَق في الَمأْدومُ  : الطَّعامُ  األَِديمُ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلر.2)
 .«ولعله ابلراء»كذا ابألصر ابلزاي.   قوله زمام»( اللسان وكتب مصححه : 3)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلر والتنوين.4)
 ( اللسان.5)
 هـ. ( عل  هامش القاموس : يف املصباح أنه  مض عل  أدم ككتاب وكتب ويسكن للتخفيف فيعامر معاملة املفرد ا ا6)
 ويف شرحه عن ابن دريد قا  : أذام ابلدا  والذا  مجيعاً ا واألصر كاللسان ومعجم البلدان.« أذاما»وفيه  62/  2( ديوان اهلذليا 7)
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ةُ تقوُل في دقيِقُكم.  قْلُت : والعامَّ

 ، قاَل أبو جندٍب الُهَذِلّيِ : ع بِبالِد ُهَذْيلٍ  : أَِديمُ و

ٍر و  َد  ســــــــــــــــــــــــــعــــــــــــِد بــــــــــــِن بــــــــــــكــــــــــــح يــــــــــــاء لــــــــــــَ  َأحــــــــــــح

َرُة      الٍح فـــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــح (1)ِدمياألأبَم
 

  
 ، وفيه قيَل : فََرُس األَبَرِش الَكْلبّيِ  ، األَِديمُ و

َرش غـــــــــــــري شـــــــــــــــــــــــــــكِّ  َ  األَبــــــــــــــح بـــــــــــــَ  قـــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــَ

كّ  اأَلِدميح عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ        وعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  املِصــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَو أَْحَمُرهُ أَو َمْدبوُغهُ. ما كان الِجْلدُ  : األَِديمُ و

فقاَل :  ؟َحِدْيث ُعَمَر : قاَل لرُجٍل ما مالُكَ  ، كَرِغيٍف وأَْرِغفٍَة ، عن أَبي نَْصِر ، ومنه آدَمةٌ  ج وقيَل : هو بعد األَفِيِق ، وذِلَك إذا تَمَّ واْحَمرَّ ،

 ، أَي في ِدباغٍ. في َمِنيئةٍ  آِدَمةٌ و أَْقُرنٌ 

تَْين ، عن اللّْحيانّي ، وهو الَمْشهوُر. أُُدمٌ و  ، بضمَّ

 هذا ُمطَِّرٌد. : أُْدمُ  سكََّن قالَ قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّ َمن قاَل ُرْسل ف

 ، َكيَتِيٍم وأَْيتاِم. آدامٌ و

كةً ، اأْلَُدمُ و ، قاَل : وهو الِجْلُد الذي قد تَمَّ ِدباُغه وتَنَاَهى ، قاَل :  أِديمٍ  عْنَد سْيبََوْيه ِمثْل أَفِيٍق وأَفٍَق. وفي المعلم أَنَّه َجْمع اسٌم للَجْمعِ  ، محرَّ

 وأَفِيٍق وأَفٍَق وقَِصيم وقصم. أََدمو أَِديم على فعل إالَّ  ولم يُْجَمع فَِعيل

ل. اغانيُّ إالَّ أنَّ المصنَّف تَبَع ابن ِسْيَده وهو تَبَع ِسْيبََوْيه فتأَمَّ  قْلُت : ويُوافِقُه الجْوهِريُّ والصَّ

 ، أَْنَشَد ثَْعلَب : األََدم َجْمعُ  اآلَدام قاَل ابُن ِسْيَده : ويجوُز أَْن يكونَ 

هــــــــــــا  طــــــــــــامــــــــــــِ َو يف خــــــــــــِ لــــــــــــح ت الــــــــــــد  لــــــــــــح عــــــــــــَ  إذا جــــــــــــَ

هـــــــــــــــا     رَامـــــــــــــــِ ة َأو حـــــــــــــــَ راَء مـــــــــــــــن مـــــــــــــــكـــــــــــــــ   محـــــــــــــــَح

  

 (2) آداِمهاَأو بع  ما يـُبحتاع من 

 ، أَُدْيَمةُ و تَِلي السَّراة بيَن تهاَمةَ واليَمِن وكانْت ِمن ِدياِر ُجَهْينَةَ وَجْرَم قَِديماً. تَثِْليثَ  ، وفي الَمْعجِم : أَْرٌض تُجاِوزُ  كُزبَْيٍر : ع يُجاِورُ  ، أَُدْيمُ و
َمْخشِريُّ ، زاَد َغْيُره : كُجَهْينَةَ : َجبَلٌ   بيَن قَلََهى وتَْقتَّد بالِحجاِز ، قاَل ساعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : ، عن الزَّ

م راُد بـــــــــــــــدارِهـــــــــــــــِ رٍو يـــــــــــــــُ مـــــــــــــــح   كـــــــــــــــَبن  بـــــــــــــــيِن عـــــــــــــــَ
مـــــــــــــاَن راٍع يف      عـــــــــــــح نــــــــــــــَ ةَ بـــــــــــــِ زُب  أَُدميـــــــــــــحَ عـــــــــــــح (3)مـــــــــــــُ

 

  
كةً ، باِطُن الِجْلَدةِ التي تَلي اللّْحمَ  األََدَمةُ و  وباِطنُها البََشَرةُ. أَو ظاِهُرها الذي عليه الشَّعَرُ  والبََشَرةُ ظاِهُرها ، ، محرَّ

 شْيُخنا : هذا مخاِلٌف لَما أَْطبَقُوا عليه من أَنَّها مقابُِل البََشرةِ انتََهى.وفي َكالِم المصنِِّف وسياقِه قُصوٌر ال يَْخفى ولذا قاَل 

ها اْرتَفََع االْشتِباهُ.  وحيُث أَْوَرْدنا الِعباَرة بنَّصِ

 للَجْمعِ ونَظَّره بأَفِيٍق وأَفٍَق.َجْمعاً لهذا بل هو الِقياُس ، إالَّ أنَّ ِسْيبََوْيه َجعَلَه اْسماً  األَدمَ  قاَل ابُن ِسْيَده : وقد يجوُز أَن يكونَ 

أُس. : األََدَمةُ و  ما َظَهَر من ِجْلَدةِ الرَّ

 َوْجُهها كما َسيَأْتِي. األِدْيمُ و ، باِطُن األْرِض  : األََدَمةُ و

 األَْرِض : َوْجُهها. أََدَمةُ  وقيَل :

اُج : ُمْؤَدمٌ  فهو أََدَمتَهُ  : أَْظَهرَ  آَدَم األَِديمَ وَ   ، قاَل العجَّ

ُؤحَدمِ يف َصَلٍب مثر الِعناِن 
 (4) امل
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بٌ  فيهما ، أي َمْحبوٌب ، وقيَل : ُمبَشٌر ، كُمْكَرمٍ  ُمْؤَدمٌ  رُجلٌ  ِمن المجاِز :و مع الَمْعرفَِة  وُخُشونَةَ البََشَرةِ  األََدَمةِ  َجَمَع ، ِلينَ  قد حاِذٌق ُمَجرَّ

 : باِطنُه الذي يَلي اللَّْحَم. األََدَمةُ و الِجْلِد وبََشَرتِِه ، فالبََشَرةُ ظاِهرهُ وهو َمْنبُت الشعَِر. أََدَمةِ  باألُُموِر ، وأَْصلُه ِمن

 وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : مْعناهُ َكِريُم الِجْلِد غِليُظه َجيُِّده.

خاِء. دَّةِ والرَّ  وقاَل األْصَمِعيُّ : مْعناهُ جاِمٌع يصلُُح للّشِ

 بتَْقِديِم الُمْبَشرِ  ُمْؤَدمٌ  َده : وقد يقاُل رُجٌل ُمْبَشرٌ قاَل ابُن ِسيْ 

__________________ 
 واللسان ومعجم البلدان. 363/  1( شرح أشعار اهلذليا 1)
 ( اللسان.2)
 .561/  2اهلذليا واللسان ا والبيت يف شعر حذيفة بن أن  ا شرح أشعار  1338/  3( شرح أشعار اهلذليا فيما نسب إىل ساعدة 3)
 والصلب ابلتحريك ا لغة يف الصلب من الظهر ا قا  العجاج يصف امرأة :»( اللسان وكتب مصححه : عبارة اجلوهري يف صلب : 4)

 داي الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــّدم 

 يف صـــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــب مــــــــــــــــثــــــــــــــــر الــــــــــــــــعــــــــــــــــنــــــــــــــــان املــــــــــــــــؤدم    
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ُؤحَدمِ  عل 
ُوىَل َأعحَرُف ا امل  ُمبحَشَرٌة إذا َحُسن َمنحَظُرها وصح  خَمحرَبُها. ُمؤحَدَمةٌ  امرأَةٌ  ا يقاُ  : وهي هباءٍ  ا قاَ  : واألح

تُهُ  صائماً ، قيَل : النَّهارِ  أَِديمُ  ِمن المجاِز : َطلَّ و  أَو بياُضهُ. ، أي ُكلُّه ، كما في األساِس ، عامَّ

 نَهاٍر وال َسواِد لَْيٍل. أَِديمِ  ما رأَْيته في َحَكى ابُن األَْعَرابّيِ :

لُه. األَِديمُ  ِمن المجازِ و  من الضَُّحى : أَوَّ

 الضَُّحى أَي عْنَد اْرتِفاعِ الضَُّحى. أَِديمَ  َحَكى اللَّْحيانيُّ : ِجئْتُك

 منهما. من السماِء واألَرِض : ما َظَهرَ  األَِديمُ  ِمن المجازِ و

ي َوْجهُ األَْرِض وفي  حاحِ : وُربَّما سّمِ ً  الّصِ  ، قاَل األَْعَشى : أَِديما

ة ا   ه أَرحديــــــــــــــِ بــــــــــــــح راهــــــــــــــا َكشــــــــــــــــــــــــــــِ وحمــــــــــــــًا تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  يـ

ب ويـــــــــــــومـــــــــــــًا      هـــــــــــــاَعصـــــــــــــــــــــــــــح ال  أَِدميـــــــــــــُ غـــــــــــــِ (1)نـــــــــــــَ
 

  
ّمِ ، في اإلبِِل : لَْوٌن ُمْشَرٌب َسواداً أَو بَياضاً أَو هو البَياُض الواِضُح أَو األُدَمةُ و باِء : لَْوٌن ُمْشَرٌب بَياضاً وفينا السُّْمَرةُ  هو ، بالضَّ ،  في الّظِ

 كلُّ ِذلَك في الُمْحَكِم.

 وهي في الناِس : السُّْمَرةُ الشَّديَدةُ. في اإِلبِِل البَياُض مع َسواِد الُمْقلَتَْين ، األُْدَمةُ  وفي النَّهايَِة :

. آَدمُ  ، كعَِلَم ، وَكُدَم فهو أَِدمَ  األَْرِض وهو لَْونُها وقد أََدَمةِ  وقيَل : هو ِمن كأَْحَمر وُحْمر  بضَّمهما أُْدمانٌ  قالوا أَْيضاً :و ، أُْدمُ  ج ، بالمّدِ

من الثالثَِة إالَّ أَنَّهم ال يثقِّلُون العَْين في َجْمع أَْفعَل إالَّ أَْن يُْضَطرَّ  (2)ُصبُر ، ألَنَّ أَْفعَل وُحْمران كسَُّروه على فُعُل كما كسَُّروا َصبُوراً على 

 .أَْدمانَةٌ  ، وَشذَّ  أَْدماءُ  وهي شاِعٌر ،

ِة : مَّ  قاَل الجْوَهِريُّ : وقد َجاَء في شْعِر ِذي الرُّ

اًل  تح ُأصــــــــــــــــــــــــُ َرضــــــــــــــــــــــــَ ا َأعــــــــــح ب ملــــــــــ  و  لــــــــــلــــــــــر كــــــــــح  أَقــــــــــُ

ــــــــــــةٌ      ــــــــــــُد  أُدحمــــــــــــان ي ــــــــــــِ ــــــــــــهــــــــــــا األجــــــــــــال ي ــــــــــــِّ َرب ــــــــــــُ (3)مل تـ
 

  
ً  ألنَّ  أُْدمانَة وأَْنَكَر األْصَمِعيُّ   َجْمٌع ِمثْل ُحْمران وُسوَدان وال تْدخلُه الهاُء. أُْدمانا

 ِمثْل ُخْمصانٍة وُخْمصان ، فَجعَلَه ُمْفرداً ال َجْمعاً. أُدمانو أُْدمانةٌ  وقاَل غيُره :

ي : فَعَ   لى هذا يصحُّ قَْول الَجْوهِرّي.قاَل ابُن بَّرِ

ِة : مَّ  قْلُت : وقد َجاَء أَْيضاً في قَْوِل ذي الرُّ

 *َعُتودُ أُدحمانَةٍ اجلِيُد من و 
 .أَْدماءُ  وِعيَب عليه فقيَل : إنَّما يقاُل هي

، يَْذَهبُون  (4)وُصْهبها  أُْدُمها تقوُل : قَُرْيش اإلبِل :، والعَرُب  بالضمِ  أُْدمٌ  ج وكاَن أَبو عِلّيِ يقوُل : بُنَي من هذا األَْصل فُْعالنة كُخْمصانة ،

 في ذِلَك إلى تَْفِضيلها على سائِِر اإِلبِِل.

ا َخَرَج ِمن مكَّة قاَل له رُجٌل : إْن كنَت تُريُد النِّساَء البيَض والنُّوقَ و  فَعَلَْيَك بِبَنِي ُمْدِلجٍ. األُْدمَ  في الَحِدْيث : أَنَّه لمَّ

باءِ  أَْدماء قاَل اللَّْيُث : يقاُل َظْبيَة  ، قاَل فإْن قيل كان قياساً. أُْدمٌ  ، ولم أَْسَمْع أَحداً يقوُل الذُُّكور من الّظِ

 من اإِلبِِل األَْبيُض ، فإْن خالََطتْه ُحْمرة فهو أَْصَهب ، فإْن خالََطِت الُحْمرة َصفاًء فهو ُمَدّمًى. اآلَدمُ  وقاَل األْصَمِعيُّ :

 من الّظباِء بيٌض يَْعلوُهنَّ ُجَدٌد فيهنَّ ُغْبرةٌ فإْن كانْت خاِلَصةَ البَياِض فهي اآلراُم. األُْدمُ و قاَل :
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يت  (5) ُعبَْيد بِن ناِصٍح قاَل كنَّا نأْلَُف َمْجِلس أَبي أَيوِب ابن أُْخِت الَوِزير وَرَوى األْزهِريُّ بَسنَِده عن أَْحمَد بنِ  ّكِ فقاَل لنا يوماً ، وكان ابُن الّسِ

باءِ  األُْدمِ  حاِضراً : ما تَقوُل في دَّتاِن ِمْسِكيَّتان ، قاَل فقاَل : هي البيُض البُطوِن السُّْمر الظُّهوِر يَْفِصل بيَن لَْوِن ُظهوِرها وبُطونِها جُ  ؟من الّظِ

ا التي  األُْدمُ  فقْلُت : ؟: فاْلتَفََت إليَّ وقاَل : ما تَقوُل يا أَبا َجْعفَرٍ  ا التي َمساِكنها الِجبال في بِالِد قَْيٍس فهي على َوَصف ، وأَمَّ على َضْربَْين : أَمَّ

ْمِل في بِالِد تَميٍم فهي الَخواِلُص البَياِض ،  فأَْنَكر يَْعقوُب واْستَأَْذَن ابُن األَْعَرابّي على تَِفيئَِة ذِلَك ، فقاَل أَبو أَيوب : قد َجاَءكم َمْن َمساِكنها الرَّ

باءِ  األُْدمِ  يَْفِصل بَْينكم ، فَدَخَل ، فقاَل له أَبو أَيوب : يا أَبا َعبِد هللِا ، ما تَقوُل في  فتكلَّمَ  ؟من الّظِ

__________________ 
 واللسان. 170ريوت ص ( ديوانه ط ب1)
 قوله : ألن أفعر اخل ا كذا يف اللسان أيضا ولعله : ألن أفعر من ذي الثالثة.»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ابألصر : أدماتة. وما أثبتناه عن اللسان. (*)
 ( يف اللسان : وُصهبتها.4)
 ر.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أيب الوزي5)
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كِّيت ا فقلحُت : اي َأاب َعبحِد ِ  ا ما َتقوُ  يف ِذي الر م ةِ  فقاَ  شــاِعٌر ا قلحُت : ما َتقوُ   ؟كبّلا يـَنحِط  عن لســاِن ابِن الســِّ
ته : ؟َصيحَدح (1)يف قِصيدتِِه   قاَ  : هو هبا َأعحَرف منها به ا فبَنحَشدح

ر  فـــــــــــــاِت الـــــــــــــر مـــــــــــــح لـــــــــــــِ ؤح ُ
ر ٌة  أَدمـــــــــــــامـــــــــــــن املـــــــــــــ  حـــــــــــــُ

ح      َوضــــــــــــــــــ  تـــــَ نــــهـــــــا يـــــَ تــــح حــــَ  يف مــــَ عـــــــاُع الضــــــــــــــــــ  (2)شــــــــــــــــــُ
 

  
 فسَكَت ابُن األَْعَرابّيِ ، وقاَل : هي العََرُب تَقوُل ما شاَءْت.

باِء بيٌض يَْعلوها ُجَدٌد فيها ُغْبرةٌ زاَد غبُرهُ : وتسُكُن الِجباَل ، قاَل : وهي على أَْلوان الِجباِل. األُْدمُ  وقاَل ابُن ِسْيَده :  من الّظِ

كةٍ  أََدمُ  وسالُمهُ ، وَشذَّ  وعلى ولِده محمدٍ  أَبو البََشِر ، صلواُت هللِا عليه ، َصِفّي هللِا ، آَدمُ و  ، ومنه قَْول الشَّاِعِر : محرَّ

ـــــــــــاُس  ـــــــــــن مح ال يـــــــــــَ ىت  يف الشـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــاٌ  وشـــــــــــــــــــــــــَ ي  َأخـــــــــــح

هـــــــــــــم بـــــــــــــيـــــــــــــُت و      عـــــــــــــُ مـــــــــــــَ هـــــــــــــم  ـــــــــــــَح (3)اأَلَدمح كـــــــــــــلـــــــــــــ 
 

  
 .أَواِدمُ  ج ، وقيَل : أَراَد األَرَض ، آدمَ  قيَل : أَرادَ 

في الَجْمع ، ألنه  أَواِدم يِكها َجعَْلتها واواً وقْلتَ أَْصلُه بَهْمَزتَْين ألَنَّه أَْفعَل ، إالَّ أَنَّهم لَيَّنُوا الثانِيَةَ ، فاذا اْحتَْجت إلى تْحرِ  آَدمُ  قاَل الجْوَهِريُّ :

 ليَس لها أَْصٌل في الياِء َمْعروٌف ، فَُجِعل الغاِلُب عليها الواُو عن األَْخفَش.

ا ذا اْنِقالبُها ، وكانت عن َهْمزة بعَد َهْمزة يْدُعو  ي : كلُّ أَِلٍف َمْجهولَة ال يُْعَرف عمَّ أَْمٌر إلى تْحريِكها فإنَّها تُْبَدل واواً حمالً على قاَل ابُن بَرَّ

 َضواِرب وَضَوْيرب ، فهذا حكُمها في َكالِم العََرِب إالَّ أَْن تكوَن َطَرفاً رابعَةً فحينَئٍِذ تُْبَدل ياًء.

يَ  آَدم واْختُِلف في اْشتِقاِق اسمِ   َجعَلَها هللاُ فيه. ألُْدمةٍ  األَْرِض ، وقاَل بعُضهم : أََدَمةِ  ألنَّه ُخِلق من آَدمَ  فقاَل بعُضهم : سّمِ

اُج : يقوُل أَْهُل اللُّغِة ألَنَّه ُخِلق من تُراٍب ، وكَذِلكَ  جَّ  إنَّما هي ُمَشبَّهة بلَْوِن التُراِب ، وقَْوُل الشاِعِر : األُْدَمةُ  وقاَل الزَّ

حـــــــــــوا يف  بـــــــــــَ وَ  فـــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــُ ُ
 آَدمٍ ســـــــــــــــــــــــــاُدوا املـــــــــــ

وا هبـــــــــــــا      غـــــــــــــُ لـــــــــــــَ والبــــــــــــــَ حـــــــــــــُ ر  الـــــــــــــُوجـــــــــــــوِه قـــــــــــــُ  غـــــــــــــُ

  
 َضُروَرةً. آَدمَ  اْسَم قَبيلٍَة ألَنَّه قاَل بلَغُوا بها ، فَأَنََّث وَجَمَع وَصَرفَ  آَدمَ  جعلَ 

ْعرِ   مع هاِشَم لجاَز. آَدمَ  قاَل األَْخفَش : لو جعلت في الّشِ

كاَن  (4)، ولو كاَن تْحِقيقُها َحَسناً لكاَن التَّحقيُق َحِقيقاً بأَْن يُْسَمع فيها ، وإذا  آَدم قاَل ابُن جنِّي : وهذا الَوْجهُ القويُّ ألنَّه ال يحقَُّق أَحٌد َهْمَزةَ 

ها األَِلِف الزائَِدةِ التي ال حظَّ فيبَدالً البتَّة َوَجَب أَن يُْجري على ما أَْجَرتْه عليه العََرب من ُمراَعاةِ لفِظه وتَنزيل هذه الَهْمَزة األَِخيَرة َمْنِزلَة 

ا كسَّروا قالوا  كساِلَم وَسواِلم. أََواِدمو آَدم للَهْمِز نحو عالٍم وصابٍِر أاَل تَراهم لمَّ

 ه َعَربيُّ وَوْزنه أَْفعَل منقاَل شْيَخنا والصَّحيُح أَنَّه أَْعَجمّي كما ماَل إليه في الكشَّاِف قائِالً إنَّه فاِعٌل كآَرز ، وَجَرى في الُمفَّصل على أَنَّ 

 وَمنَعه حينَئٍِذ للِعْلِميَِّة والَوْزِن. األِديم أَو ِمن َمةِ األدْ 

 وقاَل الطَّبَري : هو َمْنقوٌل ِمن فِْعٍل ُربَاعّي كأَْكَرم ، وتَعَقَّبه الشَّهاب في شْرحِ الّشفاء.

ْوض ثالثَةَ أَْقواٍل :  كما روى عن ابِن َعبَّاس. األِديم أَو األََدَمةِ   ِمنِسْريانّي أَو عْبرانّي أَو َعَربيّ  وَذَكَر فيه اإلماُم الّسهيلّي في الرَّ

 األْرِض لكاَن َوْزنه فاِعل والَهْمَزة أَْصليَّة فال مانَِع لَصْرفِه. أَِديم وقاَل قُْطرب : لو كاَن ِمن

 على َوْزن أَْفعل بإْدخاِل الَهْمزةِ الزائَِدةِ على األَْصليّة. األديمِ  ونََظَر فيه الّسهيلّي بَجَواِز َكْونِه ِمن

 ُمَحدَّثٌ  بالمّدِ نِْسبَه إلى َجدَّه الَمْذُكور : اآلَدِميُّ  الشاِشيُّ  آَدمَ  محمِد بن وأَبو بْكٍر أَحمُد بنُ  وبَسَط القَْول فيه الّشهاب في الِعنايَِة في أَوائِِل البَقَرةِ 

ال َسِمَع محمدَ   بن عبِد هللِا الغزّي وأبا حاتٍِم ، هكذا َضبََطه الحافُِظ. َرحَّ

 ، َحَكاها أَبو َحنيفَةَ ، قاَل : ولَم أَْسَمْعها إالَّ ِمن ُشبَْيل بِن عزَرةَ. ، محّركةً : شجرٌ  األََدمانُ و

__________________ 
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 .. ولعله : قصيدته يف صيدح ا ألن صيدح اسم انقتهقوله : قصيدته صيدح ا كذا يف اللسان ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( اللسان والتهذيب وفيهما : أدماء2)
 ( اللسان.3)
 .«إذ»( عن اللسان وابألصر 4)
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 في النَّْخِل كالدَّماِن وَسيَأْتي في مْوِضِعه. َعفَنٌ  : األََدمانُ و

 كراع ولم يَقُل أََحٌد في القَْلب إنَّه الَوِديُّ إالَّ هو.وهو َوِديُّه ، عن  َسواٌد في قَْلب النَّْخلَةِ  األََدمانُ  قيَل :و

، قاَل ابُن خالََوْيه : ليَس في َكالِم العََرِب فُعَلَى بضٍم ففتحٍ َمْقصوراً َغْير ثالثَِة أَْلفاٍظ : ُشعَبَى :  بالَّالِم كأَُربَى ، األَُدَمىو على فُعَلَى ، أَُدَمىو

 ، وأَْنَشَد : ع : اسمُ  أَُدَمىو للداِهيَِة ،اسُم َمْوِضعٍ وأََربَى : اسُم 

 يسبقن ابألدم  فراخ تنوفة
 وفُعَلَى هذا َوْزن يْختصُّ بالُمَؤنَّث.

 أَرٌض بَظْهِر اليَماَمِة. األَُدَمى وقيَل :

 وقاَل بعُضهم : اسُم َجبٍَل بفاِرَس.

َمْخشِريُّ : أَرٌض ذاُت ِحجاَرةٍ في بالِد قشير ، قاَل الِكاَلبِيُّ   : (1)وقاَل الزَّ

ه و  ولــــــــــــــَ رحواُن األســــــــــــــــــــــــــــرُي َرســــــــــــــــــــــــــــُ ر مــــــــــــــَ  أَرحســــــــــــــــــــــــــــَ

رُ      لـــــــــــــــــــــــــ  ُه إيّن إذا ملضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــــَ  آتـــــــــــــــــــــــــِ

  

ة و  ايــــــــــَ مــــــــــَ قــــــــــاء َأو يف عــــــــــَ نــــــــــح ِة الــــــــــعــــــــــَ  يف ســـــــــــــــــــــــاحــــــــــَ

  
ئــــــــــــر األَُدمــــــــــــَ َأو    وح وحِت مــــــــــــَ َ

ِة املــــــــــــ بــــــــــــَ ن َرهــــــــــــح  مــــــــــــِ

  
 وقاَل أَبو َسعيٍد السكَِّري في قَْوِل َجريٍر.

ذا اجلـــــــــــــزع بـــــــــــــَا الـــــــــــــد ام و   األَُدمـــــــــــــ اي حـــــــــــــبـــــــــــــ 

َرُف      ة الــــــــر وححــــــــان فــــــــالــــــــغــــــــَ ُث يف بــــــــرقــــــــَ (2)فــــــــالــــــــر مــــــــح
 

  
  أَبو ِخَراش الُهاَلليُّ :ِمن بالِد بِني َسْعٍد وبَْيُت الِكاَلبّي يدلُّ على أنَّه َجبٌَل وقالَ  األَُدَمى الدَّام

ه  ون اَببــــــــــَ غحشــــــــــــــــــــــــَ ات يـــــــــــَ اجــــــــــَ يب ا ــــــــــَ َر  طــــــــــالــــــــــِ  تـــــــــــَ

ِو  إىل      ُر  أَُدمـــــــَ ســـــــــــــــــــــرَاعـــــــًا كـــــــمـــــــا هتـــــــَح حـــــــح ـــــــ  ـــــــن (3)ال
 

  
 َجبٌَل بالطَّائِِف. أَُدَمى قالُوا في تْفِسيِرِه :

فقيَل : َجبٌَل فيه قَْريَةٌ باليَماَمِة قِريِبَةٌ ِمن الدَّاِم ، وِكالُهما بأَْرِض اليَماَمة ، فَتَلَخَّص من هذا أَنَّ فيه أَْقواالً  األَُدَمى وقاَل محمُد بُن إْدريِِس :

ي قشيٍر ، أَو َجبٌَل فيه قَْريَةٌ باليَماَمِة ، َجبٌَل بأَْرِض فاِرَس أَو بالطَّائِِف أَو باليَماَمِة ، أَو أَْرٌض ببالِد بني َسْعٍد أَو بَظْهِر اليَماَمِة أَو ببِالِد بنِ 

 ففي َكالِم المصنِِّف قُصوٌر باِلٌغ ال يَْخفى.

ْلبَةُ بال ِحجاَرةٍ  اإليداَمةُ و  األَْرِض وهو َوْجُهها. أَِديمِ  َمأُْخوَذة ِمن ، بالكْسِر : األَرُض الصُّ

 (4)كن في نَْبتِها زيٌم وقاَل ابُن ُشَمْيل : هي ِمن األَْرِض السَّنَد الذي ليَس بَشِديِد اإلْشراِف ، وال يكوُن إالَّ في ُسهوِل األْرِض ، وهي تنبُت ول

 َد لها.، وَوِهَم الَجْوهِريُّ في قْوِلِه ال واحِ  أَياِديمُ  ج ، ِلِغلَِظ َمكانِها وقلَِّة اْستِْقراِر الماِء فيها ،

 ُمتوُن األَْرِض ال واِحَد لها. األياِديمُ  ونَّص الَجْوهِرّيِ :

العِ ونْحو ذِلَك ، على أَنَّ إنْ  كاَره ثابٌِت عن جماَعٍة من قاَل شْيُخنا : ِمثُْل هذا ال يكوُن وْهماً ، إنّما يقاُل فيه ، إذا صّح ، قُصوٌر أَو َعدُم اّطِ

ِة اللّساِن ، وعلى المثبتِ   إقاَمِة الدَّليِل وال َدِليل فالواهم ابن أخت خالته. أَئِمَّ

ي أَنَّ الَمْشهوَر عْنَد أَْهِل اللُّغِة أَنَّ واِحَدها َح ابُن بَّرِ األَْرِض ، وكذا  أَِديمِ  ، وهي فِيعَالَة ِمن إيداَمةٌ  * قْلُت : وهذا ِمن شيِخنا َغِريٌب ، فقد َصرَّ

 في قَْوِل الشاِعِر : إيَداَمةٌ  قاَل الشَّْيبانّي واِحُدها

َدتح  ِ  إذ َوقـــــــَ ا مــــــن لــــــعـــــــاِب الشــــــــــــــــــــمــــــح  كــــــمـــــــا َرجـــــــَ

راب      َض ســـــــــــــــــــــــــــــَ طحشـــــــــــــــــــــــــــــاُن َريـــــــــــــــح (5)ابأَلايِدميِ عـــــــــــــــَ
 

  
ِة : األِديمِ  ، قاَل : أُِخَذت ِمن األياِديمُ  أَْرٌض ُمْستَِويةٌ ُصْلبَة لَْيَسْت بالغَِليَظة ، وَجْمعُها اإليداَمةُ  وقاَل اأَلْصَمِعيُّ : مَّ  ، قاَل ذو الرُّ
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ٍي مبــــــــــــــــــجــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــة  دح ن  ُذر  هــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــ ُ

ـــــــــــــَ        ي ـــــــــــــح الُ  إذا ابـ ـــــــــــــهـــــــــــــا اجلـــــــــــــِ (6)األايِدميُ عـــــــــــــن
 

  
اغانيُّ أَْيضاً. فأَيُّ َدِليلِ  األياِديمِ  واْبيِضاضُ   أَثْبَت ِمن أَْقواِل للسَّراب : يْعنِي اإِلبَِل التي أُْهِديَت إلى مكَّة ُجلِّلَْت بالِجالِل. وهكذا نَصَّ عليه الصَّ

ة ، فتَدبَّر وهللاُ تعالَى أَْعلَم.  هذه األَئِمَّ

.، نَقَ  َجَرى فيه الماءُ  إذا العودُ  ائْتََدمَ  ِمن المجاِز :و َمْخَشِريُّ  لَه الزَّ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : قا  القتا  الكاليب ا وذكر البيتا.1)
 .«من برقة»( معجم البلدان وفيه 2)
 ومعجم البلدان. 166/  2( ديوان اهلذليا 3)
 ( اللسان : زمر.4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان وفيه  وبة بد  جموبة.6)
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كةً : القَْبُر ، األََدمُ و َر أَْيضاً قَْوُل الشاِعِر السابِق. التَّْمُر البَْرنيُّ  أَْيضاً :و ، محرَّ  ، َكما في العُبَاِب ، وبالقَْبر فّسِ

 اأَلَدمح ُكل هم َ حَمُعهم بيُت و 
ا تَْسِميته التَّْمر البَْرنيّ   .باألَدام فلعلَّه على التَّْشبيهِ  األََدم وأَمَّ

 ، وهناك قُِتَل الهاُمْرُز. ْرَب ذي قارٍ ع قُ  : أََدمُ و

 ع قُْرَب العَْمِق. أَْيضاً :و

 قاَل نَْصر : وأَظنُّه َجباَلً.

 باليََمِن. ة بَِصْنعاءَ  أَْيضاً :و

 من أَْرِض البَْحَرْين. ناِحيةٌ قُْرَب َهَجرَ  أَْيضاً :و

 فيها َشَمائِل. (1)الشَّماِليَّة  ناِحيَةٌ من ُعمانَ  أَْيضاً :و

ْبِط والتّْفسيِر وتِْكَرار ، وذِلَك ألنَّ ياقوتاً َضبََطه كُزبَْيٍر  ، كغُلَيٍِّم : أَْرٌض بين السَّراةِ وِتهاَمة واليََمنِ  أَُديِّمٌ و ، هكذا في النسخِ وفيه َغلٌَط في الضَّ

فَه المصنُِّف وَجعَلَه بيَن السَّراة ، ونَّص ياقوت وقاَل : هي أَرٌض تُجاِوُر تَثِْليث ، وقد َسبََق هذا للمصنُِّف بعَْينِ  ِه ، ثَم قاَل : تَلي السَّراة ، فصحَّ

ل ذِلَك وأَنصف. قاَل : وهي التي كانت ِمن ِدياِر ُجَهْينَة وَجْرم   قَِديماً.بَْعَد قَْوِله تَلى السَّراة بيَن تِهاَمةَ واليََمِن فتَأمَّ

ة. واِدي القَُرىع عْنَد  أَْيضاً : أَُديِّمُ و  ، وهذا أَْيضاً َضبََطه نَْصر كُزبَْيٍر وزاَد : ِمن ِدياِر عْذَرةَ ، قاَل : وكانت لهم بها َوْقعَة مع بِني ُمرَّ

مِّ  أُْدمامُ و . : د (2) بالضَّ  بالَمْغِرب. قاَل ياقوُت : وأَنا منه في َشّكٍ

ِة حيَن َطلَّقها : أَبا فالٍن : ْذِريأَتَْيتَُك بعُ  أَي َمأُْدومي أَْطعَْمتُكَ  ِمن المجاِز :و تَُطلِّقُني ، فو هللا لقد أَ  ، وقد َجاَء في قَْول امَرأَةِ ُدَرْيد بِن الّصمَّ

 الُخلُق الَحَسن. بالَمأُْدومِ  يقاُل : إنَّما َعنَت : َمأُْدومي أَْبتَتْتُك َمْكتُومي وأَْطعَْمتُك

ا يُْستدرُك عليه :  به إذا اْستَْعَملَه. ائْتََدمَ  ، وقد آَدامٌ  ٍء كاَن ، والَجْمعُ  : ما يُْؤَكُل بالُخْبِز أَيَّ شي، بالضمِ  األُْدمُ  * وممَّ

ً و  ، وبه ُرِوي َحِدْيث أَنَس السابُِق أَْيضاً. اإلَدامَ  : َكثَّر فيه أَدََّمه تأِْديما

، َعنَت َسماَحةَ نْفسه  إَدامٌ  ، أي الطَّعام الذي فيه «الَمأُدوم ُب الَمْعُدوم وتُْطِعمفو هللا إنَّك لتَْكسِ »في َحِدْيث َخِدْيجة ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنها : و

 ، بالجوِد والِقَرى. وسلمعليههللاصلى، 

ْيِد : أََدمهم لهم ُخْبَزهم ، لُغَةٌ  أََدمَ  القوَم ، بالمّدِ : آَدمَ و  ، أَْنَشَد يَْعقوب في صفَِة ِكالِب الصَّ

  ِ وحهـــــــــــَ بـــــــــــارِي كـــــــــــر  ســـــــــــــــــــــــــاٍر ســـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــهـــــــــــي تـــــــــــُ

بـــــــــــــــــِ    دمو     غـــــــــــــــــح (3)الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوم إذا مل تــــــــــــــــــُ
 

  
اِء ، لُغَةٌ في أُدَمةٌ  وهو  .األدمةو األدمة لفالٍن ، بالضِم : أَي أُْسوةٌ ، عن الفرَّ

 للَحْرب ، قاَل الحاِرُث بُن َوْعلَة : األِديمُ  ويُْستعارُ 

رحَب الــــــــــــــــــــجي ال و   أَِدميــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاإاي   وا ــــــــــــــــــــَ

ِم      قح حـــاُح عل  الســــــــــــــ  َد  الصــــــــــــــِّ (4)صــــــــــــــحيٌح وقـــد تـُعـــح
 

  
 لها. أَِديمَ  إنَّما أَراَد ال

ةٌ ويُراَجَع َمن فيه ُمراَجٌع. األِديمُ  وفي الَمثَِل : إنَّما يُعاتَبُ   ذو البََشرةِ أَي َمن يُْرَجى وفيه ُمْسَكةٌ وقُوَّ

 .أََدَمتَهُ  ، بالمّدِ بَِشْرتُ  ْمتُهآدَ و أَي قََشْرته َكَشْفته وبََشْرته : أََدْمُت األَِديمَ و

 الليِل : ُظْلَمتُهُ ، عن ابن األْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : أَِديمُ و
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ه  رميـــــــــــــِ ِدي والــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــُر يف حــــــــــــــَ تــــــــــــــَ  قــــــــــــــد َأغــــــــــــــح

َم يف و      ُح قــــــــــــــد َنســــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــح (5)أَِدميــــــــــــــهِ الصــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 الليِل قائماً ، يَْعنُوَن ُكلَّه. أَِديمُ  وهو مجاٌز. ويقاُل : ظلَّ 

ا لُِطَخ به ، وهو مجاٌز. األِديم ءُ وفالٌن بَِري  ممَّ

 أَْحمر اللَّْوِن. : آَدمُ  : الُحْمَرةُ ، كذا بخّط أَبي َسْهٍل ، ورُجلٌ  األَْدَمةُ و

__________________ 
 كذا ا ويف ايقوت : تليها ِشلير.« يها ِشائرقوله : فيها ِشائر ا عبارة ايقوت : يل»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( قيدها ايقوت ابلضم مث الفتح مث ميم وألف وميم أخر .2)
 ( اللسان وفيه : وتؤِدم.3)
 ( اللسان.4)
 .«. قد َنش م.. جرمية»( اللسان وفيه : 5)



15057 

 

 بِن ُجعَْيل :في اإِلبِِل : البَياُض الشَِّديُد ، قاَل األْخطُل في كْعِب  اأْلُْدَمةُ  ويقاُل :

َر ابِذٌ   جـــــــح رح كـــــــمـــــــا ضـــــــــــــــــــــَ جـــــــَ ُه َيضـــــــــــــــــــــح جـــــــُ  فـــــــإنح َأهـــــــح

هح  اأَلدحمِ مــــــــن      تــــــــاه وغــــــــارِبــــــــُ حــــــــَ فــــــــح َرت صــــــــــــــــــــــَ (1)َديـــــــــح
 

  
حاحِ.  كما في الّصِ

 ٍء وثم غدير مطرق ، قالَهُ ياقوُت.، بالضِم والمّدِ : َمْوِضٌع بيَن َخْيبََر وِدياِر طّيِ  أُْدماءُ و

 فَأَدَمهُ. اإِلَدامَ  واْستَأَْدَمهُ : َطلََب منه

 .أَِديٌم َمأُْدومٌ  وَطعامٌ 

 ْنَشَد لكثيٍِّر :كعُثْمان شْعبةٌ تدفع عن يمين بَْدٍر بينهما ثالثَةُ أَْمياٍل ، قالَهُ يَْعقوب ، وأَ  أُْدمانو

ان   ملــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــدايُر أببــــــــــــــــــــــر  ا ــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــّ

(2)أدمـــــــــــــانفـــــــــــــالـــــــــــــرُبح  فـــــــــــــاهلضـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــان مـــــــــــــن     
 

  
اجِ القاِصِدْين مكَّة. أََدمٌ و ل َمْنزٍل من َواسط للحجَّ كةً أَوَّ  ، محرَّ

تَْين : قَْريةٌ بالطائِِف. أُُدمٌ و  بضمَّ

 ، كذا في األساِس. (3)بيَن الِعراِق واليََمِن ألنَّ تَبايَُع أَْهلهما بالدََّراهم والُجلُوِد مثلُه ، أَي  اأَلَدمِ و وِمن الِكنايَِة : ليَس بيَن الدََّراهم

كةً : َمْن يَبيُع الُجلُوَد وإليه نُِسَب إْبراهيُم بُن َراِشٍد ، وَداود بُن ُمْهران ، وأَبو الَحَسن عليُّ بُن الفَْضل  األَدميُّ و ، وأَبو قتيبةَ ُمْسلم بُن ، محرَّ

 .(4)لفَْضل وغيُرهم ا

 فَلَْم يََدْع َشيئاً. ، عن ثَْعلَب ، زاَد غيُره : أََكلَهُ  : يَأِْرُمهُ  ما على المائدةِ  أََرمَ  : [أرم]

: أَتَْت عليه حتى لم تَدْع منه َشيئاً وهو ِمن َحّدِ َضَرَب ، وُمْقتََضى اْصِطالح المصنِِّف أَنَّه  تَأِْرُمه السَّاعةُ الَمْرَعى أََرَمتِ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :

 ِمن َحّدِ نََصَر ، وليَس كذِلَك.

ً  أََرمَ و ً  فالنا  ، عن كراعٍ. لَيَّنَهُ  : يَأِْرُمه أَْرما

ً  تَأِْرُمهم السَّنَةُ القَْومَ  أََرَمتِ و  قََطعَتُْهم. : أَْرما

 أَي ُمْستأِْصلَةٌ. أَِرمةٌ  فهي ٍء ،السَّنَةُ بأَْمواِلنا أَي أََكلَْت كلَّ شي أََرَمت ُل :ويقا

ً  ءَ الشَّي أَرمو  ، قاَل ُرْؤبَة : َشدَّه : يَأِْرُمه أَْرما

 (5) أَيحرُِمهح مَيحُسُد َأعحل   َحِمه و
اي.  ويُْرَوى بالزَّ

 عليه. َعضَّ  : يَأِْرم عليه أََرمَ و

ً  الَحْبلَ  أََرمَ و  َشِديداً. فَتاْلً  فَتَلَه : إذا يَأِْرُمه أَْرما

مُ و . آِرمٍ  ، كأَنَّه َجْمعُ  كُركَّعٍ : األَْضَراسُ  ، األُرَّ  ، قالَهُ الجْوَهِريُّ

م ويقاُل : فالٌن يَْحُرُق عليك  إذا تغَيَّظ فَحكَّ أَْضَراَسه بعضها ببعٍض. األرَّ

م ْعلُك عليهوفي الُمْحَكِم : قالوا وهو يَ   أَي يَْصِرف بأَْنيابِه عليه َحنَقاً ، قاَل : األَرَّ

 (6) اأُلر ماَأضحَحوا ِغضاابً حَيحرُُقوَن 
مُ  وقاَل أَبو ِرياٍش :  األَْنياُب. األُرَّ
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مُ  قيَل :و  ، عن ابِن ِسْيَده. أَْطراُف األَصابعِ  األَرَّ

مُ  يقاُل :و وقاَل الجْوَهِريُّ :  .الِحجاَرةُ  األُرَّ

 قاَل النَّْصر بُن ُشَمْيل : َسأَْلت نوَح بن َجريِر بِن الَخَطفَى عن قَْوِل الشاِعِر :و

 (7)يـَُلوُ  من َحرحٍد علي  اأُلر َماء 
__________________ 

 .«قوله : ضجر ودبرت ا يقرآن ابسكان الضاد والباء»( اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية : 1)
 البلدان.( معجم 2)
 ( يف األساس : واألدم.3)
 أَذحمَيُ الثـ عحَليب  ا كزَُبريحٍ : صحايب   ( قبر مادة أرم ا هنا يوجد سقرت يف نسخة الشارح وهي مادة نصها يف القاموس :4)
 وقبله فيه يف مادة أجم :« أرم»( اللسان 5)

 تطبخه ضروعه و دمه
 ( اللسان وقبله :6)

 أنبئت أمحاء سليم  إلا
 وبعده :

 ان قلت : أسق  ا رتا الدمّيا
 .86/  1وانظر الصحاح والتهذيب واملقايي  

 وفيها : األرّما. 85/  1( اللسان والتهذيب واملقايي  7)
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 الَحَصى. قاَل :

ي : ويقاُل : مُ  قاَل ابُن بَّرِ  األْنياُب هنا. األُرَّ

 ال فَْرٌع.: لم يُتَْرك فيها أَصٌل و أَْرماءُ و َمأُْرومةٌ  أَْرضٌ و

 .َمأُْرومةٌ  ليَس بها أَْصُل َشَجٍر كأَنَّها أَْرماءُ  وفي العُبَاِب : أَْرضٌ 

 تُْنَصُب في الَمفاِوِز يُْهتََدى بها ، قاَل لَبيُد : األَعالمُ  ، بالمّدِ : اآلرامُ و

ا  هـــــــــــــَ قــــــــــــــُ وح أَب فــــــــــــــَ رح وِت يــــــــــــــُ بـــــــــــــُ لـــــــــــــَ ز ِة الـــــــــــــثــــــــــــــ   أبحـــــــــــــِ

هـــــــــــــا      فـــــــــــــُ وح ِب خـــــــــــــَ رَاقـــــــــــــِ
َ

َر املـــــــــــــ فـــــــــــــح هـــــــــــــاقــــــــــــــَ (1)آرامـــــــــــــُ
 

  
حاحِ. ، كِعنَبٍ  إَرمٌ  الواِحدُ  أَي بأْعالِمِهم ، أَو خاصٌّ بعادٍ   ، كما في الّصِ

كُ  ، نَقَلَهما ابُن ِسْيَده ، ، كِعنَبّيٍ  إَِرِميٌّ و َكتٍِف ، ، ِمثْل أَِرمٌ و  عن اللّْحيانّي. ويَُحرَّ

 عن األْزهِرّي. قاَل : َسِمْعتهم يقُولُونَه للعَلَم فَْوَق القَاَرةَ. أَْيَرِميٌّ و

كةً  يََرِميُّ و  ، عن اللّحيانّي. محرَّ

كِعنٍَب كِضلَعٍ وأْضالعٍ وَضلُوعٍ. وكاَن ِمن عاَدةِ الجاِهليَِّة أَنَّهم إذا َوَجدوا َشيئاً في َطريِقهم  إَرم تُْنَصُب في الُمفاِوِز َجْمعُ  : األَْعالمُ  األُُرومُ و

 ال يْمِكنهم اْستِْصحابُه تََركوا عليه ِحجاَرةً يَْعرفُونَه بها حتى إذا عاُدوا أََخذُوه.

ً  ْلت عليهال يَْطرحون َشيئاً إالَّ َجعَ »في َحِدْيث سلَمةَ بن األَْكَوع : و  .«آَراما

ة : قُبوُر عادٍ  اأْلُُرومُ  قيَل :و مَّ  ، وَعمَّ به أَبو ُعبَْيٍد في تْفِسيِر قَْول ِذي الرُّ

ي و  وامـــــــــــــِ
َ

يـــــــــــــون مـــــــــــــن املـــــــــــــ ـــــــــــــعـــــــــــــُ رة ال  ســـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــِ

رِهـــــــــــــــــــا      واشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُص يف نـــــــــــــــــــَ َرقـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــَ  اأُلُرومُ تـ

  
 فقاَل : هي األَْعالُم.

أِْس : ُحروفُه األُُرومُ و كِعنٍَب وَسحاٍب : واِلُد عاٍد األُْولَى أَو األَِخيرةِ ، أَو  ، أََرامُ و إَرمُ و الضِم على التَّْشبيِه باألْعالِم.ب أُرمةٍ  ، َجْمعُ  من الرَّ

ِهم ، أَو قَبِيلَتِهم. التي كانوا فيها ، اسُم بَْلَدتِِهم قاَل  (2) ذاِت اْلِعمادِ  إَِرمَ  بِعادٍ  في التَّْنِزيِل :و َجعَلَه اْسماً للقَبِيلَِة. إَرمٍ  َمْن تََرَك َصْرف أَو أُّمِ

اْسَمه ولم يَْصِرفه ألنَّه َجعَل عاداً اسم أَبِيهم ، وَمن قََرأَه باإلَضافَِة ولم يَْصِرفه َجعَله اسم أُّمهم أو اسم  إَرمٍ  الجْوهِريُّ : َمن لم يُِضف َجْعلَ 

 بَْلدةٍ.

َصاِحب ذات الِعماِد ، ألنَّ  مإرَ  ال يَْنَصِرف للتَّْعريِف والتَّأْنِيث ألنَّه اسُم قَبِيلٍَة ، فَعلَى هذا يكوُن التَّْقدير إَرم وقاَل ياقوُت نَْقالً عن بعِضهم :

 ذات الملك. (3)ذاَت الِعماِد َمِدينَةٌ ، وقيَل : ذاُت الِعماِد َوْصف كما نَقوُل القَبِيلَة 

، ثم اْختَلَف فيها َمن  بالَجّرِ على اإلَضافَةِ  (ِبعاد  ِإَرَم ذاِت اْلِعمادِ ). ويُْقَرأُ إَرم َمدينَةٌ فعَلَى هذا يكوُن التَّْقديُر بعاٍد صاِحب إَرمُ  وقيَل :

، وهو األْكثَر ، ولذِلَك قاَل َشبيُب بُن يَِزيِد بِن النّْعمان  ِدَمْشقُ  َجعَلَها َمِدينَة فمنهم َمْن قاَل : هي أَْرٌض كانْت واْنَدَرَسْت فهي ال تُْعَرُف ، وقيلَ 

 بِن بشير :

هــــــــــا  قــــــــــِ ين مــــــــــن عــــــــــالئــــــــــِ تــــــــــح قــــــــــَ لــــــــــِ  لــــــــــوال الــــــــــذي عــــــــــَ

ِ  د      نــــــــــــــــا دا إَرمُ مل متــــــــــــــــُح (4)رًا وال َوطــــــــــــــــَ
 

  
 قالوا : أَراَد ِدَمْشق ، وإيَّاها أَراَد البُْحتري بقَْوِلِه :

ا  إَرمٍ إىل  مـــــــــــــــــــــاِد وإهنـــــــــــــــــــــّ  ذات الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــِ

ِدي      فـــــــًا وتـــــــعـــــــمـــــــ  وجـــــــِ ِدي مـــــــُ ض َقصـــــــــــــــــــــح (5)ملـــــــوحضـــــــــــــــــــــِ
 

  
 أَو اإلْسَكْنَدِريَّة.

َمْخشِريُّ أَنَّ   بَلٌَد ، منه اإلْسَكْنَدِريّة. إَرمَ  وَحَكى الزَّ
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باليََمِن بيَن َحْضَرَموت وَصْنعاء ِمن بِناِء َشدَّاد بِن عاٍد وَذَكروا في ذِلَك َخبَراً َطويالً لم أَْذُكره هنا  (ِإَرَم ذاِت اْلِعمادِ )وَرَوى آَخُرون أَنَّ 

 ِخْشيَة الَمالِل واإلَطالَِة.

َ  ع بفاِرسَ  : إَرمُ  أَو  ، وليَس َكذِلَك ، فالصَّوابُ  (ِإَرَم ذاِت اْلِعمادِ )و للتَّْنويعِ يُِشيُر إلى أنَّه قَْوٌل ِمن األَْقواِل في ، وإتْيانه بأ

__________________ 
 والضبرت عنه. 169( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«إرُم ذاتُ »وضبطت يف القاموس :  7( الفجر اآية 2)
 عبارة ايقوت املدينة.« [وردت القليلة] قوله القبيلة»( هبامش املطبوعة املصرية 3)
 وفيه : الجي بد  الذي.« ِإَرَم ذاِت الحِعمادِ »( معجم البلدان 4)
 .«ِإَرَم ذاِت الحِعمادِ »( معجم البلدان 5)
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ٌض أبََذرحبِيحجان ا وَضَبطَه ايقوُت ابلضِم.  َأنح يكوَن ابلواِو ا وهو ِصقح
اسُم اْمَرأةٍ ماتَْت وُدفِنَْت  ، والَكْلبَةُ : بيَن البَْصَرةِ ومكَّةَ  قَِريٌب ِمن النِّباجِ  ع ، وهذه عن أَبي بْكِر بن موَسى ، الَكْلبَةِ  إَرِميُّ  الَكْلبَِة أَو إَرمُ و

 ، وهو العَلَم ، إليها. اإلَرمُ  هناك ، فنُِسبَ 

ياِحي في هذا الَمكاِن. إَرم ويومُ   الَكْلبَِة ِمن أَيَّاِمهم قُتِل فيه بَُجْيُر بُن عبِد هللا القَُشْيرّي ، قَتَلَه قعنُب الّرِ

ْعر بِذْكِر َمْوِضعٍ ذَ  ً قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : وهذا اليوُم يُْعَرف بأَْمِكنٍَة قَِريب بعُضها ِمن بعٍض ، فإذا لم يَْستَِقم الّشِ  آَخر قَِريباً منه يقوم َكروا َمْوِضعا

ْعر.  به الّشِ

ل : أَنَّ ِسياقَهُ يَْقتَِضي أَنَّهما  ، هكذا في النُّسخِ وهو َغلٌَط من ُوُجوٍه : وماُء بُِدياِر ُجذاَم بأَْطراِف الشَّام (1) كَسحاِب : َجبَلٌ  ، أََرامُ و األوَّ

واُب أَنَّه َجبٌَل فيه ماٌء.  َمْوِضعان ، والصَّ

اسُم َعلَم لَجبٍَل من ِجبَاِل  إرمٌ  إنَّ هذا الَجبَل قد َجاَء ِذْكُره في الَحِدْيث ، وَضبََطه ابُن األثيِر كِعنٍَب ، وتاََلهُ ياقوُت في مْعجِمِه فقاَل :وثانِياً : ف

َكتََب النبيُّ ، صلّى هللا و ِة أَنَّ فيه ُكُروماً وَصنَْوبراً ،ِحْسَمى ِمن ِدياِر ُجذاَم بيَن أَْيلة وتيه بنِي إْسرائِيل ، عاٍل َعظيُم العُلّوِ يَْزعُم أَْهُل البَاِديَ 

ً  إَرمَ  تعالَى عليه وسلّم ، لبَنِي ِجعاِل بِن َربيعَةَ بِن َزْيٍد الُجذاِميِّين أَنَّ لهم  ، فاْعِرْف ذِلَك. أَْقَطعه لهم إْقطاعا

أِْس. : األَرامُ و  ُمْلتَقَى قَبائِل الرَّ

حاحِ : أَرومٌ  األْصُل ، ج لُغَةٌ تَِميِميَّةٌ ، وتَُضمُّ  ، بالفتحِ  األَُروَمةُ و ، بالفتحِ ، أَْصُل الشََّجرةِ والقَْرن ، قاَل صخُر الغّيِ يَْهجو  األَُرومُ  وفي الّصِ

 َرُجالً :

هــــــــــــــا  حــــــــــــــُ نــــــــــــــاطــــــــــــــِ وٍس إذا يــــــــــــــُ يــــــــــــــُ ــــــــــــــُ َ  تـ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ  تـ

رحاًن      ـــــــــــــــــــــــَ ُد  أَُرومـــــــــــــــــــــــهأَيحملَُ قـ قـــــــــــــــــــــــِ (2)نـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 بالضِم قَْوُل ُزَهْيٍر : األَُرومِ  وشاِهدُ 

َا  اهــــــــــــــــبــــــــــــــــِ ٍ   أُُرومُ هلــــــــــــــــم يف الــــــــــــــــذ  دح  صــــــــــــــــــــــــــــــِ

ٍب و      رِّ ذي َحســــــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِ (3)أُُرومُ كــــــــــــــــان ل
 

  
مٌ  رأْسُ و  ، عن ابِن فاِرَس. ، كُمعَظٍَّم : َضْخُم القَبائِلِ  ُمَؤرَّ

َمةٌ  بَْيَضةٌ و  ، عن ابِن ِسْيَده. : واِسعَةُ األَْعلَى ُمَؤرَّ

ُك ، إَرِميُّ و عن أبي خيَرةَ ، ، كأَميرٍ  أَِريمٌ و ، محّركةً ، أََرمٌ  ما به يقاُل :و عن  ويُْكَسُر أَّولُه بالفتح عن أَبي َزْيٍد ، أَْيَرِميُّ و كِعنَبّيٍ ، ويَُحرَّ

 ، ال يُْستَْعمُل إاّل في الَجْحِد. أََحدٌ  ثَْعلَب وأَبي ُعبَْيد ، أَي ما به

ي عن القَّزاز ، قاَل ُزَهْير : ال َعلَمٌ و قيَل : أَيو  ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

لـــــــــــــــٌة  ِن مـــــــــــــــاثـــــــــــــــِ َريـــــــــــــــح مـــــــــــــــح اء ابلـــــــــــــــغـــــــــــــــَ  داٌر أَللـــــــــــــــح

هـــــــــا      لـــــــــِ ِي لـــــــــيـــــــــ  هبـــــــــا مـــــــــن َأهـــــــــح (4)أَرِمُ كـــــــــالـــــــــَوحـــــــــح
 

  
 وِمثْلُه قَْوُل اآلَخر :

دَ  عــــــــــح نــــــــــا اأَلرحَض بـــــــــــَ روُن َورِثــــــــــح ُم تــــــــــلــــــــــك الــــــــــقــــــــــُ  هــــــــــُ

ـــــــــــهـــــــــــم      ـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــن ـــــــــــي ـــــــــــمـــــــــــا حيـــــــــــَُ   عـــــــــــل (5)أُرِمُ ف
 

  
 كأَنَّها فُتِلَْت فَتالً. أَي َمْجدولةُ الَخْلقِ  ، بالفتح ، األَْرمِ  : َحَسنَةُ  مأْرومةٌ  جاِريَةٌ و

. وهللِا بمْعنَى : أَما وهللِا وأََم وهللاِ  أََرمَ و وهللاِ  أََرما يقاُل :و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ّمِ : ع بَِطبَِرْستانَ  أُْرمُ و  قُْرَب ساِريَةَ ، وهي َمِدينَةٌ. بالضَّ

 ، كُزفََر ، بَْينها وبيَن ساِريَةَ َمْرحلةٌ ، وأَْهلُها ِشْيعَة ، كذا َحقَّقه ياقوُت ، ففي َكالِم المصنِِّف نََظٌر. أَُرمُ  ويقاُل فيها أَْيضاً :

مِّ  أُْرِميَةُ و  وكْسِر الميِم والياء َخِفيفَة. بالضَّ
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ْخِفيف الياِء وتَْشِديُدها ، فمن َخفَّفها كانِت الَهْمزةُ أَْصليَّةً وكاَن حكُم الياِء يجوُز في قِياِس العََربيَّة تَ  أُْرِميَة قاَل الفاِرِسيُّ : قْولُهم في اسِم البَْلَدةِ 

ا لم تَجى (6)أَْن تكوَن واواً لإِلْلحاِق ببرثن   ء على التَّأْنِيثونَْحِوه ، إالَّ أَنَّ الكلَمةَ لمَّ

__________________ 
 ماء اخل كما يف ايقوت والنهاية ا فراجعها ا اه ا مصححه. ( عل  هامش القاموس : صوابه وإرم كعنب : جبر فيه1)
 واللسان والصحاح. 62/  2( ديوان اهلذليا 2)
 واللسان.« هلم»بد  « له»برواية :  98( ديوانه ط بريوت ص 3)
 واللسان. 90( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان.5)
ين.6)  ( يف معجم البلدان : بَِيربح
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َهاح :كعنصوة أُبحِدَلت ايًء  َزُة َوجح َتَمَلِت اهلَمح َد الياء احح  َأَحُد ا : َأنح تكوَن زَاِئَدًة إذا َجَعلحتها افحعولة من َرَميحُت. وَمنح َشد 
 فتكوُن الَهْمزةُ فاء. أَُروم أَو أَْرم واآلَخُر : أَْن تكوَن فِعليّة إذا َجعَْلتها من

رة نَْحو ثالثَِة أَْمياٍل أَو أَْربَع ، وبَْينها وبيَن تَْبِريز ثالثَة أَيّام ، وبيَن اربل َسْبعة أَيَّاٍم وهي فيَما بَْينه وبيَن البَُحيْ  بأَْذَربيجانَ  َعظيمٌ  د وهو

 يَْزَعُمون َمِدينَة َزَرادشت نبّي الَمُجوس.

ةُ تَقوُل : اغانيُّ : والعامَّ  .أُْرِميّ  قاَل الصَّ

البغداِديُّ َسِمَع أَبا بْكِر الَخِطيب ،  األرمويّ  ، ومنها أَبو الفَْضل محمُد بُن ُعَمَر بِن يوسفَ  (1) مجيُّ أَرو أْرمويُّ  قاَل ياقوُت : والنِّسبةُ إليها

ْيرازي ، وَماَت َسنَة َخْمسمائة وَسْبع وأَْربِعين.  وتَفَقَّه على أَبي إْسحق الّشِ

 كَصبُوٍر : َجبٌَل لبَني ُسلَْيم. ، أَُرومُ و

 وَسيَأْتي. أَُرْيم قُْرَب الَمِدينَِة ، ويقاُل فيه كأَْحَمَد : ع ، آَرمو

 ، على ساِكنِها أَْفَضَل الصَّالة والسَّالم. كِحْسَمى ، قُْرَب المدينةِ  ، إْرَمى بِئْرُ و

 .«َوَرمَ »في  ، الكثيُر ، ويقاُل : ما أَْدِري أَي األَْوَرم هو ، أَي أَيُّ الناِس هو ، وَسيُْذَكرُ  األْوَرمُ و

أَبو  منه عند ساِريَةَ ، د بماَزْنَدرانَ  ي بعِض نسِخه كأَْفعُل بضِم العَْين ،، وَضبََطه أَبو سْعِد في التَّْحبيِر ، قاَل ياقوُت : كذا ف ، كصاِحبٍ  آِرمُ و

ُب. بِن وندرين بن أَبي َجْعفٍر الشَّْيبانيُّ  ُخْسُرو بُن َحْمَزةَ  الفتحِ   الُمَؤّدِ

 ، كُزفََر ، وهي التي تقدََّم ِذْكُرها. أَُرم وقاَل أَبو سعٍد في التَّْحبير : هو ساِكنُ 

 من قَُرى ساِحِل بَْحراً بسكون ، وَضبََطه أَبو َسْعٍد في التَّْحبير كأَْفعُل. قُْرَب ِدِهْستانَ  ة : آِرمُ و

 وقد ذُِكَر شاِهُده في أبلى. أَرم كأَنَّه َجْمعُ  َجبٌَل بين الَحَرَمْين ، بالمّدِ ، آرامٌ و

بابِ  آرامٍ  ذاتُ  قاَل أَبو ِزياٍد :و  ، وهي قنةٌ َسْوداء فيها يقوُل القائُِل : : َجبٌَل بِدياِر الّضِ

ِر  آرامٍ خـــــــــــلـــــــــــت ذاُت   ومل ختـــــــــــُر عـــــــــــن َعصـــــــــــــــــــــــــح

ر و      هـــــــح ُف الـــــــد  الـــــــِ هـــــــا ســـــــــــــــــــــَ رهـــــــا مـــــــن حـــــــلـــــــِّ فـــــــَ ـــــــح (2)أَقـ
 

  
 * قْلُت : ومنه قَْوُل اآلخر :

 فَجَنيب أَلعسا آرَامِ ِمن ذاِت 
 : (5)في شْرحِ قَْول جامع بن مرقية  (4)على َعْهِدها ، قالَهُ أَبو محمٍد الفندجانيُّ  َجَمعَتْها عادٌ  آرامٌ  به (3) : حزم آرامِ  ذُوو

 وهـــــــــــــــــنـــــــــــــــــًا وعـــــــــــــــــادين  آرامِ أرقـــــــــــــــــُت بـــــــــــــــــذي 

اب وخـــــــــنـــــــــثـــــــــِر      نـــــــــَ َو  بـــــــــا الـــــــــعـــــــــُ (6)عـــــــــداُد اهلـــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 أَي ِضْرٌس. أَْرمٌ و إْرمٌ  يقاُل : ما فيه

 الَماُل ، كعَِلَم ، فَنَِي. أَِرمَ و

، ويُْرَوى بتَْشديِد الِميِم ، وهي لُغَةُ بْكِر بِن وائٍِل  «أَرْمتَ  كيَف تَْبلُغك َصالتُنا وقد»الَحِدْيث  ، كفَِرَحٍة ، ال تَْنبُت َشيئاً ، ومنه أَِرَمةٌ  وأَْرضٌ 

 وَسيَأْتي في رمم.

 ، عن اللّْحيانّي ، وقَْولُه أَْنَشَده ثَْعلَب : آَرامٍ  ، بالكْسِر ، واِحدُ  اإِلَرِميُّ و

 آراِمهاحىت َتعاىل الينِّ  يف 
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 قاَل : يْعنِي في أَْسنَِمتها.

 ِمها وُطوِلها.التي هي األَْعالم لِعظَ  باآلَرامِ  في األْصِل األْسنَِمة ، أَو َشبََّهها اآلَرامُ  قاَل ابُن ِسْيَده : فال أَْدِري إن كانت

 ، كَكتٍِف ، أَي أََحٌد ، عن أَبي َزْيٍد. أَِرمٌ  وما بالدَّارِ 

ي : وكاَن ابُن َدَرْستََوْيه يُخاِلُف أَْهَل اللّغَِة ويقوُل : ما بها  ، على فاِعٍل ، أَي ناِصُب َعلٍَم. آِرم قاَل ابُن بَّرِ

  بِن ِكالٍب.الِكناِس ، كِكتاٍب : َرْمٌل في بِالِد عبِد هللاِ  إَرامُ و

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : وأُرحمّي.1)
 بدون نسبة مض بيت آخر.« اآرام»( معجم البلدان 2)
 ( يف القاموس : َحزٌن.3)
 ( يف معجم البلدان : الغنحِدجاين.4)
 ( يف معجم البلدان : ُمرِخَية.5)
 ثـحَيِر.. وحِ .. وفيه : بذي اآدام« اآرام»( معجم البلدان 6)
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 خاست ، كُزفََر ، ُكْورتَان بَطبَِرْستاَن العُْليَا والسُّْفلَى. أَُرمُ و

 بالَكْسِر ، َمْوِضٌع. إْرِميمٌ و

 .أََرِميّ  ، كأَربى ، َمْوِضٌع ، نَقَلَه ياقوُت ، فيكوُن َرابعاً للثالثَِة التي ذُِكَرْت في أَرمىو

 ، أَي ُمْحَكم. َمأُْرومٌ  وبِناءٌ 

 ، بالضم ، القَبِيلَةُ. األُْرَمةُ و

َمامُ   على يُفَاَعل : أَي يَُداَخُل فَتْلُه. يَُؤاَرمُ  وقاَل النَّْضُر : الّزِ

ة فيُقالُ  ةَ أُرمَ  وإبراهيُم بنُ   .أُرومة األْصبَهانيُّ الحافُِظ ، بالضِم وقد يمد الضمَّ

 : قَْريَةٌ بِمْصَر. ارميونو

م  ] ً  ، من َحّدِ َضَرَب ، أََزَم يَأِْزمُ  : [أ ز  ً و أَْزما ، وقيَل :  َعضَّ بالفَِم ُكلِّه َشديداً  ، كصاِحٍب وَصبُوٍر ، أَُزومٌ و آِزمٌ  فهو ، بالضم ، أُُزوما

 اِب.باأَلني

َر عليه وال يُْرِسله. ه ثم يكّرِ  وقيَل : هو أَن يَعَضَّ

 عليه. أََزمَ و ، أََزمه وقيَل : هو أَْن يَْقبِض عليه بِِفيِه ،

ً  يََد الرُجلِ  أََزْمتو . أَْزما  ، وهو أََشدُّ العَّضِ

ْرع ،  تَأْزمِ  قاَل األَْصَمِعيُّ : قاَل عيَسى بُن ُعَمَر : كانت لنا بَطَّة بها أَبو ُعبَْيدة فَجَذبَها َجْذباً  فأََزمَ »أَي تَعَضُّ ، ومنه َحِدْيث أُُحٍد وَحلَقِة الّدِ

 ً ها وأَْمَسَكها بين ثَنِيَّتيه ، وَكذِلَك َحِدْيث الَكْنز والشُّجاع اأْلَْقرع : « َرفِيقا  ، أَي َعضَّها.« في يِدهِ  أََزم فإذا أََخَذه»، أَي َعضَّ

 عليه. قَبَضَ  ، أَي الفََرُس على فَأِْس اللِّجامِ  أََزمَ و

ً  والدَّهرُ  امُ الع عليهم أََزمَ و ً و أَْزما  وقَلَّ َخْيُرهُ. اْشتَدَّ قَْحُطه : أُُزوما

ً  القَْومَ  العامُ  أََزمَ و  اْستَأَْصلَُهْم. : أَْزما

اء.  وقاَل َشِمٌر : إنَّما هو أََرَمهم بالرَّ

ً  بصاِحبِه أََزمَ و  لَِزَم. أَي بالَمكانِ  أََزمَ  َكذِلكَ و ، أَْزما

حاحِ :  ُل بصاِحِبه : إذا لَِزَمه ، عن أَبي َزْيد.الرجُ  أََزمَ  وفي الّصِ

ً  كالِعناِن والَخْيط الَحْبَل وغيَرهُ  أََزمَ و اء لُغَةٌ فيه َمْعروفَةٌ. أَْحَكَم فَتْلَهُ  : أَْزما  ، والرَّ

ْفِر  األَْزمُ و  .(1): َضْرٌب ِمن الضَّ

ً  عليه أََزمَ و  عليه ولَِزَمه. َواَظبَ  : يَأِْزُم أَْزما

 َحافََظ. وعليها ، بَِضْيعتِه أََزمَ و

ْيعَِة. األُُزومُ  قاَل أَبو َزْيٍد :  : الُمحافََظةُ على الضَّ

ً  البابَ  أََزمَ و  أَْغلَقَه. : أَْزما

 ُء : اْنقَبََض واْنَضمَّ ، كأَِزَم كفَِرَح.الشَّي أََزمَ و

ينِ  ، بالفتحِ ، األْزمُ و ّكِ  وغيِرهما. القَْطُع بالنَّاِب وبالّسِ

رَ  اإلْمساكُ  : ْزمُ األَ ـ و بُّ ، قاَل :»الَحِدْيث :  عن االْستِْكثاِر والِحْميَِة ، وبه فّسِ  .«األَْزمُ  هو َسأََل ُعَمُر الَحاِرث بن َكْلدة : ما الّطِ
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 وفي النِّهايِة : إْمساُك األَْسناِن بعضها على بعٍض.

ائُم عن الطَّعاِم ، قاَل : «القومُ  فأََزمَ  أَيُّكم الُمتَكلِّم :»في َحِدْيث الصَّالة : و يَت الِحْميَةُ  أَي أَْمسُكوا عن الَكالِم كما يُمِسُك الصَّ ً  ومنه ُسّمِ ،  أَْزما

اِء وتَْشِديد الِمْيم ، ومنه وايَةُ الَمْشهوَرةُ : فَأََرمَّ القوُم ، بالرَّ َواك  قاَل : والّرِ  .«ْزمِ األَ  تَْستَْعمله ِعْنَد تَغَيُّر الفَِم ِمن»َحِدْيث الّسِ

 ، وهو الِحْميَةُ. تَْرُك األْكلِ  قيَل في تْفِسيِر قَْول ابن َكْلدة : هوو

 أَْن ال تُْدِخَل َطعاماً على َطعاٍم. قيَل :و

 ، كلُّ ذِلَك قد قيَل. الصَّْمتُ  قيَل :و

، أَي  َملُولةٍ  ِمثْل أَُزوَمةو ، بالمّدِ كما هو نَصُّ الُمْحَكِم وغيِره ، أَِزَمةُ  ، هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : كفَِرَحةٍ  أَِزَمةٌ و ، بالفتحِ ، أَْزَمةٌ  َسنَةٌ و

 الَجْدِب والَمْحِل ، قاَل ُزَهْير : َشديدةٌ  ُمْجَدبةٌ 

 (2) أَُزومهبم َسنٌة  أََزَمتح إذا 
__________________ 

 ( الضفر َأي الفتر.1)
 .97الذي يف ديوانه ط بريوت ص ( 2)

 كــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــودهــــــــــــــــــــم أَبــــــــــــــــــــوه 

 إذا أَزمـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــًا أَزومُ     

  

 واملثبت كرواية اللسان.
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 كالَمأِْزِل ، وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ عن أَبي َمْهِديَّة : َمأِْزمٌ  ، وكلُّ َمِضيقٍ  َمضايِقُها ، هذه عن اللَّْحيانيّ  األرِض والفَْرجِ والعَْيِش  مآِزمُ و

ذزِمـــــــــــــــــــــــا أَيحزِمُ هـــــــــــــــــــــــذا طـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــٌ  
َ

 املـــــــــــــــــــــــ

واٌت مَتحشــــــــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــازِمــــــــــــــا و      (1)ِعضــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْمت المِدينَة َحراماً ما بين»في الَحِدْيث : و كَمْنِزٍل. ، َمأِْزمٌ  الواِحدُ  ي الِجباِل حتى يَْلتَِقي بعُضها : الَمِضيُق ف الَمأِْزمُ  ، «َمأِْزَمْيها إنِّي َحرَّ

 ببعٍض ويَتَِّسع ما َوَراءه قال ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة الُهَذليُّ :

َن و  ِبســـــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــن  إذا حـــــــــــــــُ قـــــــــــــــامـــــــــــــــُ بحزِمٍ مـــــــــــــــُ  مبـــــــــــــــَِ

ُب      هـــــــــن  اأَلخشـــــــــــــــــــــــَ د  ف  وصـــــــــــــــــــــــَ ٍ  أَلـــــــــَ يـــــــــح (2)ضـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، ومنه قَْوُل ساِعَدةَ الَماِضي. َمِضيٌق بين َجْمعٍ وَعَرفة ، ُمثَنّى األُْولَى عن األْصَمِعّي قاَل في َسنَد الَمأِْزمان ويقالُ  ، كَمْنِزٍل ، الَمأِْزمُ و

عون دون ِمنى فإنَّ هناك َسْرَحة ُسرَّ تحتَها َسبْ  الَمأِْزَمْين إذا كنَت بين»َحِدْيث ابن ُعَمَر :  ، ومنه آَخُر بين مكةَ وِمنّى : َمْوِضعٌ  الَمأِْزمانو

 ً  .«نبيّا

ةً كالَوْجبَِة. األَْكلَةُ الواِحَدةُ  األَْزَمةُ و  في اليوِم َمرَّ

دَّةُ  : األْزَمةُ و ي»الَحِدْيث :  والقَْحُط ، ومنه الّشِ  .«تَْنفَِرجي أَْزَمة اْشتَّدِ

كُ و اُء ، كاآلِزَمةِ  يَُحرَّ  األَْزَمةُ  ِمثُْل بَْدرةٍ وبَِدٍر ، ويقاُل في تْفِسيِر الَحِدْيث : كِعنَبٍ  إَزمٌ و ٍر ،، كثَْمرةٍ وتَمْ  بالفتح أَْزمٌ  ج بالمّدِ الثالثة نَقَلهنَّ الفرَّ

دَّةَ إذا تَتَابَعَْت ْنفََرَجْت ، وإذا تَوالَْت تََولَّْت. : السَّنَةُ الُمْجِدبَةُ. يقاُل :  إنَّ الّشِ

 بالفتحِ قَْول أَبي ِخَراٍش : األَْزمِ  ، وشاِهدُ  َشِديدةٌ وكان أَبو طاِلٍب ذا ِعيالٍ  أَْزمةٌ  في َحِدْيث ُمجاِهد : أَنَّ قَُرْيشاً أَصابَتْهمو

كـــــــــــاىِف  دًا مـــــــــــن مـــــــــــُ ـــــــــــِ َز  ُ  خـــــــــــريًا خـــــــــــال  ٍء جـــــــــــَ

(3)أَزحمِ عــــــــــلــــــــــ  كــــــــــرِّ حــــــــــاٍ  مــــــــــن َرخــــــــــاء ومــــــــــن     
 

  
. أِلََزم وقد يكوُن َمْصدراً  مٌ  ج ، كصاِحٍب ، أَواِزُم كاآلِزمِ  النَّاُب ج ، بالمّدِ ، اآلِزَمةُ و إذا عضَّ ،  كعُنُقٍ  أُُزمٌ  ج كَصبُورٍ  كاألَُزومِ  كُركَّعٍ ، ، أُزَّ

 كذا في الُمْحَكم.

 كأَْحَمَد. أَْزيَمُ  ، ويقالُ  ، كأَميٍر : َجبٌَل بالباِديَةِ  أَِزيمٌ و

 ، قاَل : أََزمت أََزامِ  ، يقاُل : قد كقَطاِم : السَّنَةُ الُمْجِدبَةُ  ، أََزامٌ و

ه  عــــــــــــح عــــــــــــاَم فــــــــــــلــــــــــــم ُتضــــــــــــــــــــــــــِ  َأهــــــــــــاَن هلــــــــــــا الــــــــــــطــــــــــــ 

داَة الــــــــــــــــــــــر وحع إذ      تح غــــــــــــــــــــــَ (4)أَزامِ  أََزمــــــــــــــــــــــَ
 

  
ي : وأَْنَشَد أَبو علّيٍ هذا البَْيت : إذ   .أَُزومُ  أََزَمتْ قاَل ابُن بَّرِ

اغانّيِ ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ :، الثانِيةُ ع ءِ كَصبُوٍر وُغراٍب : الُمالِزُم للشَّي واألَُزاُم ، األَُزومُ و  ن الصَّ

ِر اأُلزَاِم  ـــــــــــــــــــــــِ اب اُم الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــــَ  إذا مـــــــــــــــــــــــَ

اِم      (5)اَلقــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــر َد  َأو عــــــــــــــــَ   ابإلهبــــــــــــــــح
 

  
مُ و ه األْصَمِعّي في رُجٍل َخَطب إليه اْبنتَه  أِلَْزمةِ  ، ويقاُل : هو الُمتَأَلَّمُ  أَْزَمةٌ  : من أَصابَتْه الُمتَأَّزِ ْحمن عن عّمِ ِته ، وأَْنَشَد عبُد الرَّ ماِن وِشدَّ الزَّ

 فَردَّهُ :

هـــــــــــــا  لـــــــــــــَ َت انئـــــــــــــِ ز  وَلســـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  قـــــــــــــالـــــــــــــوا : تـ

رِ      مــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــت الَوُة ال ّر حــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــــىت متــــــــــــــــــــََ

  

نـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن  َبّزِمـــــــــــــــــــاَ َأســـــــــــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــــــــَ
ُ

 إذا  املـــــــــــــــــــ

  
ِر    قـــــــــــح وُس بـــــــــــثـــــــــــائـــــــــــِب الـــــــــــفـــــــــــَ مـــــــــــُ رَِح الـــــــــــلـــــــــــ  (6)فـــــــــــَ

 

  
جك هذه المْرأَة حتى تَعوَد َحالوةُ التَّْمر َمراَرةً ، وذِلَك ما ال يكوُن ، واللَُّموُس الذي في نََسبه َضعَ  ةٌ ، أَي أَنَّ الضَّعيَف النََّسب أَي لَْسنا نَُزّوِ

 ِكَح أَْشراَف نِسائِهم لحاَجتِهم إلى ماِلِه.يْفَرح بالسَّنة الُمْجدبِة ليُْرَغب إليه في ماِلِه فيَنْ 

كةً : ناِحيةٌ بِسيرافَ  أََزمُ و األَزميُّ الفاِرِسيُّ ، َحدََّث عن عبِد الكريِم بِن  منها : بَْحُر بُن يَْحيَى بِن بَْحرِ  ذاُت مياٍه َعْذبة وهواٍء طيِّب ، محرَّ

 َروحِ البَْصِرّي ، وأَبو سعيٍد الَحَسُن بنُ 
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__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 واللسان والصحاح واألساس. 171/  1( ديوان اهلذليا 2)
 واللسان. 1345/  3( شرح َأشعار اهلذليا ا يف زايدات شعره 3)
 .98/  1( اللسان واملقايي  4)
 والتكملة. 176( ديوانه ص 5)
 ( اللسان.6)
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 األزمي  َحد َث ببَـغحداَد ا وُتويف بَواِسرَت َسَنة ثلثمائة ومثان.عليِّ بِن عبِد الص مِد بِن يون  
 وفيها يقوُل : النَّحِويُّ الَمْعروُف بَمْبَرمان بِن إْسَمعيل اأَلْهواِز وَراَمُهْرُمْز ، منه محمُد بُن علّيِ  ُسوقِ  ع بين أَْيضاً : أََزمُ و

َرفــــــــــــاً  ِه شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ ُر عــــــــــــن آابئ ــــــــــــُ  مــــــــــــن كــــــــــــان أيحثـ

نـــــــــا      لـــــــــُ (1)اصـــــــــــــــــــــــطـــــــــخـــــــــمـــــــــة اخلـــــــــور  َزمُ أَ فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح
 

  
. أَلَمَّ  ، أَي بي عليه ، كفَِرحَ  أَِزمَ و اغانيُّ  بي عليه ، نَقَلَه الصَّ

ا يُْستدِرُك عليه :  * وممَّ

نُون الشَّديَدةُ كالبَواِزِم. اأَلواِزمُ   : الّسِ

 أَي ِشدَّةٌ. أَُزومٌ و أَزامِ  ونََزلَْت بهم

مَ و  بداِرِهم.القوُم إذا أََطالوا اإلقاَمةَ  تَأَزَّ

 ِء : أَْمَسَك عنه.عن الشي أََزمَ و

 : الَمْفتوُل. الَمأُْزومُ و

ةُ. األَْزمُ و ، كَمْجِلٍس : َمْوِضُع الَحْرِب. الَمأِْزمُ و  القُوَّ

 الذي َضمَّ َشفَتَْيه. اآلِزمُ  وقاَل أَبو َزْيٍد :

 : األَسُد العَضوُض. األَُزومُ و

اسُم اْمَرأَةٍ من الصَّحابَِة أََخَذها الطَّْلق فقاَل لها النبيُّ ،  أزمةَ  التّْبصيِر : رأَْيت بخّطِ مغلطاي نَقاَلً عن غيِره أَنَّ قاَل الحافُِظ في  وِمن الغَِريبِ 

ي ، وسلموآلهعليههللاصلى َ  تَْنفَِرجي أَْزَمة اْشتَّدِ  نَّه باِطٌل.، وهذا َذَكَره أَبو موَسى المِديني فيغَِريِب الَحِدْيث له وتَعَْقبَه بأ

 : قَْريةٌ على فَْرسخ ِمن َعْسقالن ، عن ياقوت. الَمأزمانو

ّمِ َمعِرفةً ، َعلٌَم لألَسدِ  أُسامةُ  : [أسم]  عادياً ، قاَل ُزَهْيَر بُن أَبي ُسْلمى يْمَدُح َهِرم بن ِسنَان : أَُسامةُ  هذا ، تَقوُل : ، بالضَّ

ُض مـــــــــــــن و  جـــــــــــــَ َت َأشـــــــــــــــــــــــــــح ةأَلَنـــــــــــــح  إذ  ُأســـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــَ

ِر      عــــــــــــــــح زَاِ  وجلُ  يف الــــــــــــــــذ  تح نـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ (2)ُدعــــــــــــــــِ
 

  
.  هكذا أَْنَشَده الجْوَهِريُّ

 ، وأَْنَشَد األْصَمِعيُّ : لُغَةٌ فيه ، باألَلِف والالِم ، األُسامةُ و

ـــــــــــــــــن مجـــــــــــــــــري و  ة ب مـــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبيّنِ يف ف

قـــــــــــــاِب      رحداِح  اأُلســـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــةِ يف نـــــــــــــِ (3)الســـــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
 زاَد الالَم كقَْوِله :

برِ لقد هَنَيُتك عن بَ و   نات اأَلوح
ْعر. أَو ألَْجِل التَّْعظيم والتَّْفِخيم.  وقاَل الّصاغانيُّ : يجوُز أَن يكوَن أَْدَخل عليه األَِلَف والالَم للّشِ

. أُساَمةُ و وِحبُّه ، وسلموآلهعليههللاصلىَمْولَى رسوِل هللا ،  بِن ثابِتٍ  بُن َزْيدِ  أُساَمةُ و  بُن شريٍك الثَّْعلَبيُّ

. أُساَمةُ و  بُن ُعَمْيٍر الُهَذليُّ

. أُساَمةُ و  بُن ماِلٍك الدَّاِرميُّ

 ، َرِضَي وهللاُ عنهم. بُن أَْخَدِرّيٍ الشَّفَِريُّ ، َصحابيُّونَ  أُساَمةُ و

 ، ومنه قَْوُل الشاِعر : لُغَةٌ فيه سامةُ و
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َقةح  سامةَ َعِلَقتح بساِ    (4)الَعال 
 ه أَراَد به أُساَمة ، فَحَذَف الَهْمَزةَ.فإنَّ 

 ، أَي في الُمْعتل ألنَّ األِلَف َزائَِدةٌ. «س م و»في  يَأْتِي واالْسمُ  إالَّ اثْنَْين يأْتِيَان في َسَوَم. أُساَمة ويقاُل أَْسماُء العََرِب ُكلُّها

ا أَْسماُء اسُم اْمَرأَةٍ فاْختُِلَف فيه  ي : وأَمَّ ، منهم َمن يَْجعَله فَْعالء والَهْمَزة فيه أَْصالً ، ومنهم َمْن يَْجعَلها بََدالً من واٍو ، وأَْصلُه قاَل ابُن بَّرِ

ي هذا الَوْجه  يَت به المْرأَةُ ويقّوِ ، ولو قَْولُهم في تُْصغيره ُسَميَّة عْنَدهم َوْسماً ، ومنهم َمْن يَْجعَل َهْمَزته قطعاً زائَِدةً ويَْجعَله َجْمَع اسٍم ُسّمِ

 كانَِت الَهْمَزةُ فيه أَْصالً لم تُْحَذْف.

__________________ 
 وفيه : َأصطمة اخلوز.« أَزم»( معجم البلدان 1)
 وصدره : 28( ديوانه ط بريوت ص 2)

 لنعم حشو الدرع أَنت إذاو 
 واملثبت كاللسان والتكملة والصحاح.

 ( اللسان.3)
 ( اللسان وقبله :4)

 لؤيعا بك  لسامة بن 
 وكتب مصححه : هذا البيت من قصيدة ألعرابية ترثي هبا أسامة وهلا حكاية ذكرت يف مادة فو  فانظرها.
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْوض. أُساَمةُ   بُن أََسِد بِن عبِد العَزيِز : بَْطٌن يقاُل لهم األَساَمات ، كما في الرَّ

ثانِ  أُساَمةَ  وأَبو  .الُكوفيُّ والنخعيُّ ُمحّدِ

بِن َزْيٍد من بَْيٍت َمْشهوٍر بَحلَب ، وِمن ولِدِه األِدْيب أَبو القاِسِم  أُساَمةَ  عبُد هللا بُن محمِد بن سهلوٍل األسامّي الحلبّي من ولدِ  أُساَمةَ  وأَبو

ثوَن َذَكَرهم ابُن الُحَسْيُن بُن علّيِ بِن عبِد هللا ، وأَُخوه أَبو العَبَّاس أَْحمُد ، وأَبو تُراٍب َحْيدرةُ بُن الُحسَ  ْين بِن أَْحمَد بِن علّيِ األساميُّون ُمحّدِ

 العَِديِم.

 واسمه لُغَةٌ في َوْسمه كما َسيَأْتي.

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. بي على فاُلٍن ، َكفَِرحَ  أَِشمَ  : [أ شم]

 أَِزَم.لُغَةٌ في  بي عليه ، أَلَمَّ  وفي الُمحيِط : أَي

ّمِ : قَْريَتاِن بِِمْصرَ  أَْشمومُ و ْقَهليَّة ، واألُْخرى : أُْشموم ، يقاُل إلْحَداهما بالضَّ الُجَرْيَسات  أُْشموم َطناح ، وهي قُْرَب ِدْمياط ، وهي َمِدينَة الدَّ

 بالمنوفية.

ْين أَْحمدُ   .(1) َسنَة بْضع وثََمانمائة النَّحِويُّ َماتَ  األُْشموميُّ  * قْلُت : ِمن األُْولَى شهاُب الّدِ

ِمْين : الشموميُّ ِبال أَِلٍف.  قاَل الحافُِظ : ونُِسَب إليها من الُمتَقَّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وِممَّ

، رأَْيت منهم َرُجالً بمكَّةَ وهو ، بالمّدِ ، صقٌع في آِخِر بِالِد الِهْنِد بَْينه وبيَن دهلي مسافَةُ ثََمانِيَة أَْشهر تَْقريباً أَْسلَموا في آِخِر التسعمائة  آشامُ 

 الذي أَْخبَرني والعْهَدة عليه.

، وأَْوَرَده صاِحُب اللّساِن في صطكم ألنَّ األِلَف  ُخْبَزةُ الَملَّةِ  َملَه الجماَعةُ. وهيأَهْ  : بكْسِر الَهْمَزةِ وفتحِ الطاءِ  ، (2) اإلْصَطْكمةُ   :[أصطكم]

 زائَِدةٌ ، وفيه نََظٌر.

كةً : الِحْقُد والَحَسُد والغََضُب ، ج األََضمُ  : [أضم] ي : أََضماتٌ  ، محرَّ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

دِّ و  َد حبــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح ران الصـــــــــــــــــــــــــــــــ  مح اَبكــــــــــــــــــَ  َأضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

َدمح لـــــــن يــــــــَ      دًا بـــــــِ يـــــــح بـــــــا صـــــــــــــــــــــَ عـــــــا َأو َلحضـــــــــــــــــــــِ (3)رحجـــــــِ
 

  
 ، وقيَل : أَْضَمَر ِحْقداً ال يَْستَطيع أَْن يُْمِضيَه. عليه ، كفَِرَح ، َغِضبَ  أَِضمَ و

ي : «عليه أَُخوه حتى أَْسلَم فَأَِضمَ »في َحِدْيث نَْجران : و   ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ُم  ريح إنح جــــــــــــــــــــــــــاَءهـــــــــــــــــــــــــُ رٌُح ابخلــــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــــــــــــُ

وه و      لــــــــــــــــُ ئــــــــــــــــِ واإذا مــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــُ (4)َأضــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ً  به أَِضمَ و  يُْؤِذيِه. به َعِلقَ  : أََضما

ها أَِضمَ و ِل : َعِلَق بها يَْطُرُدها ويَعَضُّ  الرُجُل بأَْهِلِه َكذِلَك. أَِضمَ و ، الفَْحُل بالشُّوَّ

 بيَن اليَماَمة وضرية ، قالَهُ نَْصر. ، كِعنٍَب : َجبَلٌ  إَِضمُ و

يُِّد ُعلَيُّ بُن عيَسى :و عنَد  ، فمن الواِدي الذي فيه المِدينَةُ النَّبويَّةُ ، صلَّى وهللاُ وسلَّم على ساِكنِها تِهاَمةَ وهو (5)واٍد بحبال  إَضمُ  قاَل السَّ

ى القَناةَ ومن أَْعلَى منها عْنَد السُّدِّ  ى الَمدينِة يَُسمَّ ى يَُسمَّ ً  الشَّظاةَ ، ثم ما كان أَْسفََل ذِلَك يَُسمَّ  إلى البَْحِر. إَضما

يت : ّكِ  القَناةَ التي تَمرُّ ُدَوْين الَمدينَِة. إَضم ٍد يشقُّ الِحجاَز حتى يْفرَغ في البَْحِر وأَْعلَىوا إَضمُ  وقاَل ابُن الّسِ

 واٍد أِلَْشَجع وُجَهْينَةَ : قاَل سالمةُ بُن َجْندل : إَضمُ  وقيَل :
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اء ابلــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــاء مــــــــــــن  ماي دار َألــــــــــــح  إضــــــــــــــــــــــــــَ

(6)بـــــــــا الـــــــــدكـــــــــاد  مـــــــــن قـــــــــوٍّ فـــــــــمـــــــــعضـــــــــــــــــــــــوُب     
 

  
ي : وقد َجاَء غيُر َمْصروٍف ، قاَل النابغَةُ :قاَل ابُن   بَّرِ

__________________ 
 وهو منسوب إىل َأِشوم الرمان حبر  مصر. 47/  1( قا  ا افة يف التبصري 1)
الطاء نظراً ( عل  هامش القاموس : قوهلم ال  تمض الصـــاد والطاء يف كلمة عربية يد  عل  َأن اإلصـــطكمة معرب ا وســـيبيت له ذكر يف فصـــر 2)

 لزايدة األلف. كتبه الشيخ نصر ا اه.
 ( اللسان وفيه : وابكرا.3)
 ( اللسان.4)
 ( معجم البلدان : ِببا  هتامة.5)
 ( معجم البلدان مض بيت آخر.6)
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ا  َدمـــــــَ هـــــــا اجنـــــــحَ لــــــُ بـــــــح عـــــــاُد فـــــــَبمحســــــــــــــــــــَ  حــــــَ تح ســــــــــــــــــــُ  ابنـــــــَ

رحَع فـــــــاخلـــــيـــــتـــــا مـــــن و      ت الشـــــــــــــــــــ  لـــــــ  تــــــَ مـــــــااحـــــح (1)إضـــــــــــــــــــَ
 

  
. : ماٌء بين مكةَ واليَمامةِ  إَضمٍ  ذوو  عْنَد السُّمينة يََطُؤه الحاجُّ

 .وسلموآلهعليههللاصلىوقيَل : جوٌف هناك به ماٌء وأَماِكٌن يقاُل لها الَحناِظل ، وله ِذْكٌر في َسَرايا َرُسوِل هللِا 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بضٍم فسكوٍن : َمْوِضٌع في قَْوِل َعْنتََرةَ : أُْضمٌ 

د هتـــــــــــم  بـــــــــــان مـــــــــــُ يـــــــــــح و شـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــُ  عـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــت بــــــــــــَ

و األو      نـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ تـــــــــــــــاهـــــــــــــــا بـ  مِ الـــــــــــــــبـــــــــــــــقـــــــــــــــض َأســـــــــــــــــــــــــــــح
  

ي  بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا  ّر املـــــــــــــــــطـــــــــــــــــِ ا إذا خـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــّ

  
واُض ذي و    مِ بـــــــــــــــــدا لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا َأحـــــــــــــــــح  ُأضـــــــــــــــــــــــــــــــح

  

ـــــــــــــوفـــــــــــــهـــــــــــــم  ـــــــــــــطـــــــــــــعـــــــــــــُن يف أَن ـــــــــــــعـــــــــــــطـــــــــــــي فـــــــــــــن  ن

  
ِم    نـــــــــــــح ر والـــــــــــــغـــــــــــــُ تـــــــــــــح تـــــــــــــاُر بـــــــــــــا الـــــــــــــقـــــــــــــَ (2)َنـــــــــــــَح

 

  
ٍة وبضمتيِن : القَْصرُ  األُْطمُ  : [أ طم]  ِمثُْل األْجم ، يخفَُّف ويثقَُّل. ، بَضمَّ

 .أُُطمٌ  (3) بالحجاَرةكلُّ ِحْصٍن بني  قيَل :و

 ، قاَل األَْعَشى : أُطومٌ  في الكثيِر :و ، آطامٌ  في القَِليِل : كلُّ بَْيٍت ُمَربَّعٍ ُمَسطَّحٍ ج قيَل : هوو

تح  ـــــــــــــــَ ا أَت ه  آطـــــــــــــــامَ فـــــــــــــــإمـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ وٍّ وَأهـــــــــــــــح  جـــــــــــــــَ

كـــــــا      فـــــــنـــــــائـــــــِ هـــــــا بـــــــِ لـــــــَ تح َرحـــــــح قـــــــَ ت فـــــــبَلـــــــح يـــــــخـــــــَ (4)أُنـــــــِ
 

  
ن على» في َحِدْيث بِالل :و القُُصوُر. اأُلُطومُ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ :  بآطامِ  حتى تَواَرتْ « : وفي الَحِدْيث .«الَمدينَةِ  أُْطمِ  أَنَّه كان يُؤذِّ

 .«الَمِدينَةِ 

بٍة ، وفي األساِس : أَي ُمْرتَِفعَةٌ  ُمَؤطَّمةٌ ، كأَْجناٍد ُمَجنََّدةٍ  آطامُ و ً  ، كفَِرحَ ،  أَِطمَ و .(5)، وفي العُبَاِب : كأَْبواٍب ُمبَوَّ  ، كأِزَم. َغِضبَ  : أَي أََطما

 اْنَضمَّ. أَْيضاً :و

 ، قاَل اأْلَْفوهُ األَوِديُّ : أَطائِمُ  ، وَجْمعُها النَّارِ  *َمْوقِدُ  ، كَسفينٍة : األِطْيَمةُ و

ا  كـــــــــــَبلـــــــــــ  بـــــــــــا ا فـــــــــــَ ٍن َذِرِب الشـــــــــــــــــــــــــ  وحطـــــــــــِ  يف مـــــــــــَ

مفــــــــيــــــــه الــــــــّرِجــــــــاُ  عــــــــلــــــــ       ظــــــــَ   األطــــــــائــــــــِ (6)والــــــــلــــــــ 
 

  
 الَحماِم. (7)أَتُّوُن  األِطيمةُ  وقاَل َشِمٌر :

حاحِ. كَصبُورٍ  اأْلَُطومُ و  : السُّلَْحفاةُ البَْحريَّةُ ، كما في الّصِ

اِلْين ،  ُسلَْحفاةٌ بَْحِريَّةٌ َغليظةُ الِجْلدُ  وفي الُمْحَكِم :  وتُتََّخذُ منها النِّعاُل.يَُشبَّه بها ِجْلُد البَعيِر األْملَس ، وتُتََّخذُ منها الِخفاُف للِجمَّ

الخة. سمكةٌ َكذِلكَ  : اأْلَُطومُ و  يقاُل لها الملصة والزَّ

اِر عْنَد قَْول الجْوَهِرّي السُّلَْحفاة : الصَّواُب أَنَّها سمكةٌ َعظيمةٌ تُْحَذى من ِجْلِدها النِّعاُل ،  شاَهْدتُها بِعيَذاَب ، وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد وقاَل ابُن القَصَّ

اخِ.  للشمَّ

ُدهــــــــــــا مــــــــــــن و  لــــــــــــح ومٍ جــــــــــــِ َؤيِّســــــــــــــــــــــــــُه  َأطــــــــــــُ ــــــــــــُ  مــــــــــــا يـ

ُزوُ       هـــــــــح داء مـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــَ يـــــــــِة الـــــــــبـ ٌح بضـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ لـــــــــح (8)طـــــــــِ
 

  
 القَْوُس الاّلِزُق وتَُرها بَكِبِدها. : األُطومُ و

 القُْنفُذُ. : األُطومُ  قيَل :و
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يَت بذِلَك على التَّْشبِيِه بالسََّمكِة لِغلَِظ ِجْلِدها ، وأَْنَشَد الفاِرِسيُّ : البَقََرةُ  قيَل :و  ، قيَل إنَّما ُسّمِ

ومٍ  َزهـــــــــــــــــــا  كـــــــــــــــــــَبطـــــــــــــــــــُ رحغـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــُ َدتح بـ قـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  فـ

َدمــــــــــا     ــــــــــَ ــــــــــهــــــــــا ن ُ  مــــــــــن ــــــــــح ب ــــــــــغــــــــــُ هــــــــــا ال ــــــــــح ت ــــــــــَ بـ قــــــــــَ  َأعــــــــــح

  

ه  بـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــح تح تـــــــــــــــــَ تح مث أَتـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــَ

  
 فـــــــــــــــــــــإذا هـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــام ودمـــــــــــــــــــــا  

  
َدفُ  : األُطومُ و اغانيُّ ، وهو على التَّْشبيِه.، نَ  الصَّ  قَلَه الصَّ

__________________ 
 كما يف اللسان.« فاألجراع من إضما»وبرواية :  101( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«َأضم»( األبيات يف معجم البلدان 2)
 ( يف القاموس : مبينٍّ حِبِجاَرٍة.3)
 واللسان.« فلما أَتت»وفيه :  131( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( يف األساس : مرّفعة.5)
ِقَدُة.  (*)  كذا ابألصر ا وابلقاموس : َموح
 ونسبه لألسعر. 111/  1( اللسان والتهذيب والصحاح واملقايي  6)
تورن.7)  ( يف اللسان والتهذيب : األطيمة توث  ا مام ابلفارسية. وفيهما عن ابن ِشير : األتون واألطيمة الد اسح
 واللسان والتكملة والتهذيب. 79( ديوانه ص 8)
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 ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على الضِم. كغُراِب وِكتاٍب : ُحْصَرةُ البَْوِل والبَعَِر من داءٍ  ، األَُطامُ و

ُجُل والبَعيُر ، كفَِرَح وُعنِيَ  أَِطمَ  وقد ً  الرَّ ً  عليه أُِطمَ و ، بالفتحِ ، أَْطما  َمْبنيَّْين للَمْفعوِل. ائْتُِطمَ و ، أطما

حاحِ : قاَل أَبو َزْيٍد : بعيرٌ  ي : أُِطمَ  وقد َمأُْطومٌ  وفي الّصِ  وذِلَك إذا لم يَبُل من داٍء يكوُن به ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َي  ِفيِر َمشح ُؤحَتِطمح مَتحِشي من الت حح
 (1) امل

مَ  عليه ِمثْلُ  تَأَطَّمَ و ناُع النَّْجِو.اْمتِ  التَّأَطُّمُ  قاَل : وقاَل عبُد الواِحِد اللُّغَويُّ :  ، عن األْصَمِعّيِ. َغِضبَ  هو إذاو تَأَجَّ

 ، وهو مجاٌز. السَّْيُل : اْرتَفَعَْت أَْمواُجه تَأَطَّمَ و وفي األساس : تََطاَوَل عليه في الغَْضِب ، وهو مجاٌز ، قاَل :

حاحِ : اْرتَفَعَْت في َوْجِهه كاألْمواجِ   ، قاَل ُرْؤبَة : كسََّر بعُضها على بعٍض فَتَ  وفي الّصِ

 (2) َ َط ُمهإذا ارحمَتَ  يف َوأحِده 
 َوأُْده : َصْوتُه.

 اللَّيُل : اْشتَدَّْت ُظْلَمتُه. تَأَطَّمَ و

فِي نَْوِمه تَأَطَّمَ و نَّْوُر : َخرَّ اُء. الّسِ  ، وهو َصْوٌت يَْخُرُج من َصْدِرِه ، وَكذِلَك تََحدََّم ، قاُل الفرَّ

 به. بَسْلِحه َرَمى أَطَّمَ و ، كأََزَم يَأِْزُم ، قالَهُ ، َخليفَةُ  بيَِدِه يَأِْطُم : َعضَّ  أََطمَ  قَاَل أَبو َعْمرو :و َسَكَت على ما في نَْفِسِه. إذا فالنٌ  تَأَطَّمَ و

ً  رَ البِئْ  أََطمَّ و  فالَهُ ابُن بُُزْرج. َضيََّق فَاَها : أََطما

ً  على البَْيتِ  أََطمَ و  ، عنه أَْيضاً. أَْرَخى ُستوَره : أَْطما

 كأََزَمه. بابَه : أَْغلَفَه آَطمَ و

 ، عن أَبي َزْيٍد ، وأَْنَشَد : الَهْوَدجِ : َستُْره بثيابٍ  تأْطيمُ و

َؤط مِ تدخر َجوحَز اهلَوحَدِج 
ُ
 (3) امل

ً  وقد  .أَطََّمه تَأِْطيما

 ، قاَل أَْوُس : ياليَمامةِ  ، بالمدَّ ، ة آطامُ و

هــــــــــم  لــــــــــُ ــــــــــُ تـ قــــــــــح ــــــــــَ نــــــــــوَد هلــــــــــم يف اأَلرِض يـ ث  اجلــــــــــُ  بــــــــــَ

ر  إىل      راان  آطــــــــــــامِ مــــــــــــا بــــــــــــا ُبصــــــــــــــــــــــــــح (4)جنــــــــــــَح
 

  
، وكان قد أَغاَر على أَْهِل َصْنعاَء وبَنَى  ِحْصٌن باليََمنِ  بِن َعْوِف بِن َكْعِب بِن سْعِد بِن َزْيِد َمنَاة بِن تِميٍم ، بالضم ، األَْضبَِط بِن قَُرْيعِ  أُُطمُ و

ً  بها  ، فقاَل : أَُطما

ُت و  يـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــاً بـ  يف ِدايرِهـــــــــــــــــــم  أُطـــــــــــــــــــح

ِب      رَي ابلـــــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــِ قـــــــــــــح ت الـــــــــــــتــــــــــــــ  بـــــــــــــِّ (5)أُلثــــــــــــــَ
 

  
ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 .آطامٌ  ِمثُْل األَكَمِة : الِحْصُن والَجْمعُ  األَطَمةُ 

ً و . أََطْمُت أُطوما  : أَي َسَكتُّ

ةَ : (6): الَمْكسوُّ  الُمَؤطَّمُ و وقاَل أَبو َعْمرو :  بالتُّراِب وأَْنَشَد لعياِض بن ُدرَّ

ال 
َ

وات ألٍم مـــــــــــــن املـــــــــــــ عـــــــــــــتح َأصـــــــــــــــــــــــــــح  إذا لـــــــــــــَِ

ربحٍ      َزعـــــــــًا مـــــــــن حتـــــــــت قـــــــــَ تح جـــــــــَ كـــــــــَ مِ بـــــــــَ َؤطـــــــــ  (7)مـــــــــُ
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رافَةُ ، عن ابِن األثيِر. األُطومُ و  : الزَّ

 وكأَميٍر : َشْحٌم ولَْحم يُْطبَُخ في قِْدٍر ُسدَّ فََمها.

 الناُر : اْرتَفََع لََهبُها ، وهو مجاٌز. تَأَطََّمتِ و

كةً : التَّلُّ من القُفِّ  ةُ األَكمَ   :[أ كم] يكوُن أََشدَّ اْرتِفاعاً  الذي الَمْوِضعُ  (8) من حجاَرةٍ واحدةٍ ، أَو هي دوَن الِجباِل ، أَو ، وفي الُمْحَكِم : ، محرَّ

ا َحْولَه وهو َغليٌظ ال يَْبلُُغ أَْن يكوَن َحَجراً.  ممَّ

 أَْطوُل في السَّماِء وأَْعَظُم. َكَمةَ األ قُفٌّ َغْير أَنَّ  األَكَمةُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

 لم يَْغلُظ. (9)ويقاُل : هو ما اْجتََمَع ِمن الحجاَرةِ في َمكاٍن واِحٍد ، وُربَّما 

__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة وفيها : املؤّطِم.3)
ونســب « أطم األضــبرت»واللســان ومعجم البلدان  «إىل آكام جنراان»يف املختلرت من شــعره ا برواية :  141بريوت ص ( ديوان أوس بن حجر 4)

 البيت فيهما إىل أوس بن مغراء.
 ( اللسان من ثالثة أبيات ا وقد ذكر ايقوت بيتا ومل يذكر البيت الشاهد.5)
 ( اللسان : املكسر.6)
 ( اللسان.7)
 ن نسخة أخر  : هي.( عل  هامش القاموس ع8)
 ( يف اللسان : فرمبا غلة ورمبا مل يغلة.9)



15077 

 

كةً  أََكمٌ  ج ويقاُل : هو ما اْرتَفََع عن القُّفِ ُملَْملٌَم ُمَصعٌَّد في السماِء كثيَر الِحجاَرةِ ، تَْين أُُكمٌ و كثََمرةٍ وثََمٍر ، ، محرَّ  كَخَشبٍَة وُخُشٍب ، بضمَّ

 اٍب.بالكْسِر َكَرَحبٍة وِرح إَكامٌ و

 أَْجباٍل. ِمثْل آَكامٌ و ِجباٍل ، ِمثْل إَكامٌ و كأَْجبٍُل ، آكم محّركةً : األََكمِ  َجْمعُ و

تَْيِن ، َجْمعُ  األُُكم ويقاُل : كأَْفلٍُس ،  آُكمٍ  وعلى أََكماتٍ  أَْيضاً على األَكَمةُ  كعُنٍُق وأَْعناٍق. وتُْجَمعُ  األُُكم َجْمعُ  آَكامُ و كِكتاٍب وُكتٍُب ، إَكامٍ  ، بضمَّ

 وهذه عن ابِن جنّيِ.

 كِكتاٍب وُكتٍُب ، وَجْمعُ  اإلَكاِم أُُكمٌ  كِجباٍل ، وَجْمعُ  األََكِم إَكامٌ  محّركةً ، وَجْمعُ  أََكمٌ  َجْمعُها األََكَمةَ  وفي شْرحِ ابِن ِهَشام على قَِصيَدةِ َكْعب أَنَّ 

تَْين األُكمِ  َل : وال نَِظْير له إالَّ ثََمَرة محّركةً َجْمعُها ثََمٌر بغيِر هاٍء ، وَجْمُع الثَّمِر ثِماٌر بالكْسِر ، وَجْمعُه ثُُمٌر كعُنٍُق وأَْعناٍق ، قا آَكامٌ  بضمَّ

تَْين ، وَجْمعُه أَثْماٌر ، وَجْمعُه أَثاِميُر.  بضمَّ

 وفيه نََظٌر. األََكَمة وظاِهُر َكالِم المصنِِّف أَنَّ الُجموَع ُكلّها

َ  : أََكمةُ و  عْنَد ذي الُجلَْيِل ، قالَهُ نَْصٌر. َهْضبةٌ من ِهضاِب أََجأ

 الِعْشِرِق. أََكَمةُ  يقاُل له بِمْيلَْين كان عْنَده البَِريُد السَّاِدُس والثَّالثُون لحاّجِ بَْغداَد ، ع قُْرَب الحاِجرِ  أَْيضاً :و

ً  الَمْوِضُع : َصارَ  اْستَأَْكمَ و  ، قاَل أَبو نخيلَةَ : أََكما

َتبحِكمِ  اأَلَكمبا النـ َقا و  ُسح
 امل

 لَْحَمةٌ على رأِْس الَوِرِك. ، نَقََل اللُّغَتَْين ابُن األَثيِر ، ، وتُْكَسُر كافُُهما الَمأَْكَمةُ و الَمأَْكمُ و

حاحِ :  العَِجْيَزةُ ، وَضبََطه بَكْسِر الَكاِف. الَمأِْكَمةُ  والذي في الّصِ

ُهما بََخَصتان ُمْشِرفَتان على الَحْرقَفَتَْيِن ، وُهما  أَو ، َمأْكمتَان أَي وُهما اثْنَتانِ  وَذَكَره الفاَرابيُّ في ِديواِن األََدِب في مْفعَلَة بفتحِ العَْين ،

 بيَن العَُجِز والَمتْنَْيِن. ما لَْحمتاِن َوَصلَتا : ُهماُرُؤوُس أَعالي الَوِرَكْيِن عن يميٍن وشماٍل ، وقيَل 

 وفي النِّهايِة : بين العجب والَمتْنَْيِن ، أَو ُهما لَْحمتاِن في أَْصِل الَوِرَكْين ، شاِهُد الُمْفرِد قَْوُل الشاِعِر :

ه يف الـــــــــَوغـــــــــَ   تـــــــــح رحجـــــــــًا َأضـــــــــــــــــــــــاعـــــــــَ ـــــــــَ ت بـــــــــه فـ  أََرغـــــــــح

ي بــــــا      ريح لــــــ   الــــــُقصــــــــــــــــــــَ خــــــَ ر و فــــــَ مَخصــــــــــــــــــــح بحكــــــَ (1)مـــــــَ
 

  
ً  كأَنَّهم َجعَلوا كّل جْزٍء منها الَمآِكمِ  وَحَكى اللَّْحيانيُّ : إنَّه لعَظيمُ   .َمأَْكما

، هكذا في النُّسخِ وكأَنَّه ذهل عن  مآِكمُ  َجْمعُهو ، «َمأَْكَمتَْيه إذا َصلَّى أَحُدُكم فال يَْجعل يََده على»َحِدْيث أَبي ُهَرْيَرةَ :  وشاِهُد التَّثْنِيَة

 اْصِطالِحه فإنَّه لم يشر له بالجيِم على عاَدتِِه ، قاَل الشاِعُر :

تح  َرقــــــــَ رحِط َأشــــــــــــــــــــــح هــــــــا الــــــــرِّيــــــــح يف املــــــــِ تــــــــح َربـــــــــَ  إذا ضــــــــــــــــــــــَ

هـــــــــا     مـــــــــُ ذكـــــــــِ ُح  مـــــــــَ فحضــــــــــــــــــــــَ (2)والـــــــــز ُ  يف الـــــــــرِّيـــــــــِح تــــــــــُ
 

  
َمةُ و الُمؤاَكَمةُ و ثَةٍ  الُمَؤّكِ  .الَمأَْكَمتَْينِ  العظيمةُ  ةُ ، هي المْرأَ  ، كُمَحّدِ

 ، كما في الُمْحَكِم والعُبَاِب. األَْرُض ، كعُنَِي ، أُِكَل جميُع ما فيها أُِكَمتِ و

 بثُغوِر المصيَصِة واللَّكاُم ، ُمتَِّصٌل به. كغُراٍب : َجبَلٌ  ، أَُكامٌ و

ى في قاَل ياقوُت : وال أَْدِري أَراَد َجبََل اللُّكاِم أَو غيرِه ، وال  ى باسٍم ، وتَُسمَّ َشكَّ في أَنَّهما َجبٌَل واِحٌد إالَّ أَنَّ الِجباَل في َمْوِضعٍ قد تَُسمَّ

 َمْوِضعٍ آَخر باسٍم آَخر وإْن كاَن الَجِميُع َجباَلً واِحداً.

 ، كما في العُبَاِب. : ِغلَُظ الَكفَلِ  التَّأِكيمُ و

 أهُ.اْستَْوطَ  ، أَي َمْجِلَسه الرُجلُ  اْستَأَْكمَ و

ا ، يُْهَمُز وال يُْهَمُز ، الَمأْكومُ و  ، كما في العُبَاِب. الَكِمُد َغمًّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 ، بالَكْسِر ، َمْوِضٌع بالشأِم ، قاَل اْمرُؤ القيِس يَِصُف َسحاباً : إَكامٌ 

ٍر  ــــــــــا حــــــــــامــــــــــِ جي ب ــــــــــَ ب حــــــــــح ــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــُ ت ل دح عــــــــــَ ــــــــــَ  قـ

امبـــــــــــــا و      ر  إكـــــــــــــَ َبمـــــــــــــّ تـــــــــــــَ َدمـــــــــــــا مـــــــــــــُ (3)بـــــــــــــعـــــــــــــح
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 وجزء منه يف اللسان.« إكام»( معجم البلدان 3)
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 ، كعُثْمان : ِمن مياِه نَْجٍد ، عن نَْصر. أُْكمانُ و

 ، بضٍم فسكوٍن : قْريَةٌ باليَماَمة بها َمْنبٌر وُسوٌق لجْعَدةَ وقَُشْيُر تَْنِزُل أَْعالها. أُْكَمةُ و

 : (1)وقاَل السكونيُّ : هي ِمن قَُرى فلج باليَماَمة لبَنِي َجْعَدةَ كثيَرةُ النَّْخِل ، وفيها يقوُل الهزانّي 

ــــــــكــــــــُم  ا وعــــــــن ــــــــ  ن ــــــــعــــــــاِدّي عــــــــَ َج ال لــــــــَ ــــــــفــــــــَ لــــــــوا ال  ســــــــــــــــــــــَ

مـــــــــةَ و      هـــــــــا َدمـــــــــا  إذ ُأكـــــــــح عـــــــــُ دامـــــــــِ تح مـــــــــَ الـــــــــَ (2)ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل مصعُب بُن الطُّفَْيل القَُشْيريُّ :

ر َدات  ام ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ واف كـــــــــــــــــــــاجلـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  ق

ر      ض َأهــــــــــح ــــــــــِ ال طــــــــــَ ــــــــــُ مــــــــــةت ــــــــــد  َأكــــــــــح ي عــــــــــِ ــــــــــَ ن ب (3)مــــــــــِ
 

  
 كذا في المْعجِم لياقوت.

. أَُكْيَمةَ  وعماَرةُ بنُ   اللّْيثيُّ ، كُجَهْينَةَ تابِِعيُّ عن أَبي ُهَرْيَرةَ ، وعنه الّزْهريُّ

 َذَكَره في ُشُروحِ ُمْسلم. أَُكْيَمةَ  وعبُد هللِا بنُ 

 ، أَي ال تُْفِش ِسرَّ أَْمِرك. أََكَمة وِمن المجاِز : ال تَبُْل على

ما َوَراءها ، يقاُل ذِلَك عْنَد الُهْزء بكّلِ َمْن أَْخبََر عن  األََكَمةِ  َحبَْستُموني وَوَراء ِمن أَْمثاِلهم :ٍء عن َزْيِد بِن َكثْوة أَنَّه قاَل : وَرَوى ابُن هانى

 نْفِسه ساقِطاً ما ال يُريُد إْظهاَره.

ا يَُسبُّ به : يا بَن أَْحَمر  ا بَن َحْمراء الِعَجاِن.، يُراُد به ُحْمرة ما تَْحتها ِمن السَّفلة ، كقَْوِلهم : ي الَمأَْكَمةِ  وممَّ

 ، كأَِميٍر : َجبٌَل في ِشْعِر طرفَةَ. أَِكيمٌ و

كةً : الَوَجُع كاألْيلََمِة. اأَللَمُ  : [ألم]  ، محرَّ

ً  وال أَْيلََمةَ  (4)يقاُل : ما أَِجد   ، أَي َوَجعاً ، قالَهُ أَبو َزْيٍد. أَلَما

ه ، ُكلُّه في إْدخاِل المشقَّة  أَْيلََمةٍ  وقاَل َشِمٌر : تقوُل العََرُب : ألُبيتَنََّك على ، وأَلََدَعنَّ نَْوَمَك تَْوثاباً ، وأُلثئَِدنَّ َمْبَرَكَك ، وألُْدِخلنَّ َصْدَرَك غمَّ

دَّةِ ،  .األَلَم آالمٌ  أَي َجْمعُ  ج عليه والّشِ

ً  ، كفَِرحَ  الرُجُل ، أَِلمَ  وقد  ، كَكتٍِف. أَِلمٌ  فهو ، يَأْلَُم أَلَما

 بَْطنُه ، ِمن باِب َسِفهَ نْفَسه. أَِلمَ و

بَْطنُك وَرِشَد أَْمُرك ، واْنتِصاُب قَْوله بَْطنَك عْنَد الِكسائّي على التَّْفسير ، وهو  أَِلمَ  بْطنَك وَرِشْدت أَْمَرك ، أَي أَِلْمت وقاَل الِكسائيُّ : يقالُ 

ً  بَْطنُه ِلمَ أَ  َمْعِرفَةٌ ، والُمفَسرات نَِكَرات ، قاَل : وَوْجهُ الَكالمِ  ل فِْعلُه إلى صاِحِب البَْطِن ، وَخَرَج ُمفَّسراً. يَأْلَُم أَلَما  ، وهو الِزٌم فَُحّوِ

َع. تَأَلَّمَ و  : تََوجَّ

ً و  : أَْوَجْعتُه. آلَْمتُه إْيالما

ِة : األليُم الُمْؤِلمُ و مَّ ي لذي الرُّ  ِمثُْل السَِّميع بِمْعنَى الُمْسِمع ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 أَلِيمٌ َيُصك  خُدوَدها َوَهٌج 
 ، كما في الُمْحَكِم. من العَذاِب : الذي يَْبلُُغ إيجاُعه غايةً البُلوغ األِليمُ و

 ، كما في العُبَاِب. : اللُّْؤُم والِخسَّةُ  األَلُوَمةُ و

 ، في ِدياِر ُهَذْيٍل ، قاَل صخُر الغّيِ الُهَذليُّ : بِال الٍم ، ع ، أَلُوَمةُ و
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َر مـــــــــــن  يـــــــــــح وا اخلـــــــــــَ بـــــــــــُ لـــــــــــَ ُم جـــــــــــَ ةَ هـــــــــــُ ومـــــــــــَ  َأو  أَلـــــــــــُ

ُد      جــــــــــُ ــــــــــبــــــــــُ ا ال ٍ  كــــــــــَبهنــــــــــ  مــــــــــح ِن عــــــــــَ طــــــــــح (5)مــــــــــن بــــــــــَ
 

  
 واٍد لبَنِي حراٍم من ِكنانَةَ قُْرَب َحْليٍ ، وَحْلٌي َحدُّ الِحجاِز من ناِحيَِة اليََمِن. أَلُوَمةُ  وقيَل :

 ، عن أَبي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد ِلِريَاحٍ الدُّبَْيرّي : : الَحَرَكةُ  األَْيلََمةُ و

هح  بحمـــــــــــَ َك الـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــح ُت بـــــــــــعـــــــــــد تـــــــــــِ عـــــــــــح  فـــــــــــمـــــــــــا لـــــــــــَِ

ا       نــــــــــــَ ُه هــــــــــــُ نــــــــــــح هــــــــــــا وال مــــــــــــِ نــــــــــــح هح مــــــــــــِ مــــــــــــَ لــــــــــــَ (6)أَيـــــــــــــح
 

  
 أَي صوتاً. أَْيلََمةْ  ، يقاُل : ما َسِمْعُت له الصَّوتُ  األَْيلََمةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ و

__________________ 
 ( وقير القحيف العقيلي ا قاله ايقوت.1)
 ( معجم البلدان وفيه : مدافُعها.2)
 ( معجم البلدان وقبله.3)

 إذا مـــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــر أكـــــــــــــــــمـــــــــــــــــة ذدت عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم 

 قـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ذادهـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــاال أذودُ     

  

 ففي البيت الشاهد إقواء.

 ( األصر والتهذيب والتكملة ا ويف اللسان : ما أخذ.4)
 واللسان والتهذيب ومعجم البلدان. 259/  1( شرح أشعار اهلذليا 5)
 ( اللسان والتكملة ا والتهذيب ومل ينسبه.6)
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ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

َدِف : ِمن األَْقياِل. األلُومُ   بُن الصَّ

ً  : [أ مم] ه أَّما هُ يَُؤمُّ ه إليه ، قََصَدهُ  : أَمَّ هُ  وتََوجَّ َمهُ و كائْتَمَّ َمهُ و أَمَّ َمهو تَأَمَّ َمهُ و يَمَّ  ، األَخيَرةُ على البََدِل. تَيَمَّ

أَي هو على َطريِق  الَمأُْمومِ  ُمقامَ  األمُّ  أَي قَْصِد الطَّريِق الُمْستقيِم ، أَو أُقِيم َما هو فأَِلَمٍّ  ُسنَّةٍ َمن كانت فَتَْرتُهُ إلى »في َحِدْيث ابِن ُعَمَر : و

 يَْنبَغي أَن يُْقَصد.

مُ  فاْنَطلَْقتُ »في َحِدْيث َكْعب : و  .«وسلموآلهعليههللاصلىَرُسول هللا ،  أَتَأَمَّ

ْمتُ  في َحِدْيثه أَْيضاً :و ْمتو أَي قََصدت. «بها التَّنُّور فتَيَمَّ ي. تَيَمَّ د والتََّوّخِ ِعيد للصَّالةِ ، وأَْصلُه التَّعَمُّ  الصَّ

يت : قَْولُه تعالَى :  ّكِ م ة حتى َصارَ أَي اْقِصُدوا لَصِعيٍد َطيِّب ، ثم َكثُر اْستِعمالُهم لهذه الَكِلمَ  (1) (فَ تَ َيمَُّموا َصِعيدًا طَيِّباً )وقاَل ابُن الّسِ  التَّيَمُّ

 اْسماً َعلَماً ِلَمْسح الَوْجِه واليََدْين بالتُّراِب.

مُ  في الُمْحَكِم :و ُؤ بالتُّرابِ  التَّيَمُّ مُ  (2) إْبداٌل وأَْصلُه ، وهو : التََّوضُّ  ، ألنَّه يَْقِصُد التراَب فيَتََمّسح به. التَّأَمُّ

 العاِرُف بالِهَدايَِة ، وهو ِمن القَْصد. الدَّليُل الهاِدي َزة وَشّدِ الِمْيم :وفَتْح الَهمْ  ، بكْسِر الميمِ  الِمئَمُّ و

ةٌ  وهي ، وهو ِمن ذِلَك ، الَجمُل يَْقُدُم الِجَمالَ  أَْيضاً :و  ، تَْقِدُم النُّوَق ويَتْبَْعنَها. بهاءٍ  ِمئَمَّ

ةُ و  ، بالكْسِر : الحالَةُ. اإلمَّ

ْرعةُ  أَْيضاً :و .الّشِ يُن ، ويَُضمُّ  .(3) (ِإاّن َوَجْدان آابَءان َعلى ُأمَّة  )وفي التَّْنِزيِل :  والّدِ

ةٍ  على قاَل اللّْحيانيُّ ، وُرِوي عن ُمجاِهٍد وُعَمَر بِن عْبِد العَزيِز :  ، بالكْسِر. إِمَّ

ةُ و  ، قاَل األْعَشى : النِّْعمةُ  أَْيضاً : اإِلمَّ

 اَقةٍ لقد َجَررحُت إىل الِغىَن ذا فو 
ةً  وأَصاب َغْزُوك  أَي نِْعَمة. (4)فأََزالَها  إِمَّ

ةُ و تَهُ  ، يقاُل : ما أَْحَسن الَهْيئَةُ والّشأْنُ  : اإلمَّ  .إِمَّ

ةُ و  ، عن ابِن األْعَرابّيِ. َغضارةُ العَْيِش  : اإلمَّ

ةُ و  السُّنَّةُ ، ويَُضمُّ. : اإلمَّ

اُء : قُِرى الطَِّريقةُ  أَْيضاً :و ة َء : على، وهي ِمثْل السُّنَّة ، وقُِرى (َعلى ُأمَّة  )َء : ، قاَل الفرَّ  ، وهي الطَّريقةُ. إمَّ

اُج في قَْوِلِه تعالَى :  جَّ  أَي كانوا على ديٍِن واِحٍد. (5) (كاَن الّناُس ُأمًَّة واِحَدةً )وقاَل الزَّ

ةَ  ويقاُل : فالٌن ال  ه وال نِْحلة ، قاَل الشاِعُر :له أَي ال ِديَن ل أُمَّ

َتِوي ذو و   ؟وَكُفورُ  أُم ةٍ َهرح َيسح
ُتْم َخْْيَ )وقاَل األَْخفَُش في قْوِلِه تعالَى :  ةٍ  (6) (ُكن ْ  ، أَي َخْير أَْهِل ديٍن. أُمَّ

ةُ و  .اإِلماَمةُ  : اإلمَّ
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ةُ  وقاَل األْزَهِريُّ : ةِ  فالٌن أَحقُّ  والحالَةُ ، يقاُل : اإلماَمةِ  الَهْيئْةُ في اإلمَّ  .بإماَمتِه هذا المْسِجِد من فالٍن أَي بِأمَّ

ةُ و  .باإلمام االئْتَِمامُ  : اإلمَّ

ةُ و ُجُل الجاِمُع للَخْير ، األُمَّ ِم : الرَّ َر قَْولُه تعالَى :  بالضَّ  .(كاَن ُأمَّةً ) (7) (ِإنَّ ِإْبراِهيمَ )عن ابِن القَطَّاع ، وبه فُّسِ

ةُ و  ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ وبه فَسََّر اآليةَ. اإلمامُ  : األُمَّ

ةُ و  َسواء آَمنُوا أَو َكفَُروا. جماعةٌ أُْرِسَل إليهم رسولٌ  : األُمَّ

تُه وقاَل اللَّْيُث : كلُّ قَْوٍم نُِسبُوا إلى نبّيٍ فأُِضْيفوا إليه فَُهمْ  ةٌ  ، قاَل : وكلُّ ِجيٍل ِمن الناِس هم أُمَّ  على ِحَدةٍ. أُمَّ

ةُ  قاَل غيُره :و ةٌ  ِمن كّلِ َحيَواٍن غير بنِي آَدمَ  الِجْنسُ  قيَل :و الجيُل من كّلِ َحّيٍ ، : األُمَّ َوما ِمْن َدابَّة  يف )على ِحَدةٍ ، ومنه قَْولُه تعالَى :  أمَّ
 .(8) (اَحْيِه ِإاّل ُأَمم  َأْمثاُلُكمْ اْْلَْرِض َوال طاِئر  َيِطُْي ِبَن

__________________ 
 .43( سورة النساء اآية 1)
 ( يف القاموس : أصله بدون واو.2)
 .22( الزخرف اآية 3)
 .29/  1واللسان وعجزه يف الصحاح واملقايي   154( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .213( سورة البقرة اآية 5)
 .110اآية ( سورة آ  عمران 6)
 .120( سورة النحر اآية 7)
 .38( األنعام اآية 8)
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ةٌ  لو ال أَنَّ الِكالبَ »في الَحِدْيث : و ةٌ  لو اَل أَنَّها»في ِروايٍَة : و ، «أَلَمْرت بقَتِْلها األَُممِ  ِمن أُمَّ ، أَي في  فيهما كاألُمِ  ، «تَُسبُِّح أَلََمْرت بقَتِْلها أُمَّ

 مْعنَى الجْيِل والِجْنِس.

ةُ و َرت اآليةُ  الَحّقِ ُمخاِلٌف لسائِِر األَْديانِ  ِدينِ  َمن هو على : اأْلُمَّ  .(ِإنَّ ِإْبراِهيَم كاَن ُأمَّةً )، وبه فّسِ

ةُ و ُهُم اْلَعذاَب ِإىلوَ )، وقَْولُه تعالَى :  (1) (َوادََّكَر بَ ْعَد ُأمَّة  )، ومنه قَْولُه تعالَى :  الحينُ   :األُمَّ ةٍ  (2) (لَِئْن َأخَّْران َعن ْ  .أُمَّ

ةُ و  ، قاَل األَْعَشى : القاَمةُ  : األُمَّ

ي و  َرمــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــــــــاِويــــــــــــــــــــــــــَة اأَلكــــــــــــــــــــــــــح  إن  مــــــــــــــــــــــــــُ

واُ       مح َن بـــــــــــــــيـــــــــــــــُ  الـــــــــــــــُوجـــــــــــــــوِه طـــــــــــــــِ ُمـــــــــــــــَ (3)األح
 

  
 أَي ِطواُل القاماِت.

ةِ  ويقاُل : إنَّه لحَسنُ   ، أَي الشَّطاِط. اأْلُمَّ

ةُ و  الَوْجهُ. : األُمَّ

ةُ و  النَّشاُط. : األُمَّ

ةُ و  الطَّاَعةُ. : األُمَّ

ةُ و  العاِلُم. : األُمَّ

ةُ و  وَمْعلم الُحْسن منه. من الَوْجِه والطَّريِق : ُمْعَظُمه األُمَّ

ة وقاَل أَبو َزْيٍد : إنَّه لَحَسن ةِ  الَوْجه يَْعنُون ُسنَّته وُصوَرته ، وإنَّه لَقَبِيحُ  أُمَّ  الَوْجه. أُمَّ

ةُ و ُجِل : قَْوُمه األُمَّ  وجماَعتُه. من الرَّ

 : هو في اللْفِظ واِحٌد وفي المْعنَى َجْمع. (4)قاَل اأْلَْخفَش 

ةُ و ةِ  ، يقاُل : ما رأَْيت ِمن هلل تعالَى : َخْلقُهُ  األُمَّ  َن منه.هللِا أَْحسَ  أُمَّ

 ، وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه : الواِلَدةُ  عن ِسْيبََوْيه : ، وقد تُكَسرُ  األُمُّ و

 ِ  هاِبرُ  إّمكإضحِرب الساَقاح
 هكذا أَْنَشَده بالكْسِر وهي لُغَةٌ.

ُجِل الُمِسنَّةُ  : األُمُّ و  ، نَقَلَه األْزَهِريُّ عن ابِن األْعَرابّيِ. امرأَةُ الرَّ

 رأِْسه هاِويَةٌ فيها أَي ساِقَطةٌ. أُمُّ  ، أَي َمْسَكنُه النَّاُر ، وقيَل : (فَأُمُُّه هاِويَة  )، ومنه قَْولُه تعالَى :  نُ الَمْسكَ  : األُمُّ و

بيُع عن الشافِِعّي وأَْنَشَد الشَّْنفََرى : خاِدُم القَْومِ  : األُمُّ و  يَِلي َطعاَمهم وِخْدَمتَهم ، َرَواه الرَّ

مح  أُمِّ و  وهتــــــــــــُُ قــــــــــــُ ُت تـــــــــــــَ دح هــــــــــــِ يــــــــــــاٍ  قــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــِ

ِت      ـــــــــــــ  ل ـــــــــــــَ تح وأَقـ هـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح م أَتـ رَتهتـــــــــــــحُ (5)إذا َأحـــــــــــــح
 

  
ِليَّات ِمن ِشْعِر   الشَّْنفََرى وفيه ما نَّصه ويُْرَوى :* قْلُت : وقََرأْت هذا البَْيت في الُمفَضَّ

ُهم أَرححَتَتح وأَقـَل تِ   إذا َأطحَعَمتـح
ا ، ألنَّهم حيَن َغَزْوا َجعَلوا زاَدُهم إليه ، فكاَن يُقتُِّر عليهم َمخافَةَ أَْن تَُطوَل الغََزاةُ بهم بأُمِّ  وأَرادَ   فيَُموتُوا ُجوعاً. ِعياٍل تأَبََّط َشرَّ
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ةُ ا : لألُمِّ  يقالُ و  ، وأَْنَشَد ابُن كْيساَن : ألُمَّ

ــــــــــهــــــــــا عــــــــــن  ت ــــــــــح ل ــــــــــ  بـ قــــــــــَ ــــــــــَ ةٍ تـ ــــــــــ  ا  أُم مــــــــــَ ــــــــــَ َك طــــــــــال ــــــــــَ  ل

اُرهـــــــــا      ـــــــــهـــــــــا مخـــــــــِ واِ  مـــــــــن وزَِع يف اأَلســـــــــــــــــــــــح ـــــــــُ ن ـــــــــُ (6)تـ
 

  
َهةُ  منهم َمْن يقولُ و لََك قاَل : أُمٍّ  يُريُد : عن  فأَْلَحقَها هاَء التَّأْنِْيث ، قاَل قصيُّ بُن ِكالٍب : األُمَّ

ي  ــــــــــــــِ ي اٍ  َوهــــــــــــــَ ــــــــــــــهــــــــــــــمح هبــــــــــــــِ ــــــــــــــاِدي ن ــــــــــــــَ ــــــــــــــد ت  عــــــــــــــن

جي     هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــيـــــــــــــــاُس َأيب  أُم ِدُف وال نـــــــــــــــح (7)خـــــــــــــــِ
 

  
اتٌ  ج هاتٌ  إنَّما الفَِصيُح :و ، َذَكَر ابُن َدَرْستََوْيه وغيُره أَنَّها لُغَةٌ َضِعيفَةٌ ، أُمَّ  .أُمَّ

ُد : اله ياَدةِ ، وهي َمِزيَدةٌ فيوقاَل المبّرِ هات اُء من ُحُروِف الّزِ  وهو القَْصد. األُمُّ  ، واألَْصل األُمَّ

 قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا هو الصَّواُب ألنَّ الهاَء َمِزيَدةٌ في

__________________ 
 .45( يوسف اآية 1)
 .8( هود اآية 2)
 برواية : 199( ديوانه ط بريوت ص 3)

 فــــــــــــــــــــــــــــإن مــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــاويــــــــــــــــــــــــــــة األكــــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاب طـــــــــــــــــــــوا  األمـــــــــــــــــــــمح       عـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــام ال

  

 وعجزه يف الصحاح. 28/  1واملثبت كرواية اللسان واملقايي  

 .«األخف »( ابألصر 4)
 واللسان والتكملة.« إذا أطعمتهم أو حتت»وفيها :  19ا بيت رقم  20( من قصيدة مفضلية رقم 5)
 والتهذيب. 22/  1( اللسان واملقايي  6)
 ( اللسان وعجزه يف التهذيب والصحاح.7)
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َنح يـَعحقُر ا ا األُم هات
َنح ال يـَعحقرُ  أُم اتٌ و  َأو هذه مل

 ا قاَ  ابُن بـَّرِي : هذا هو اأَلصحُر ا وأَنحَشَد اأَلزحهرِي  : مل
ِذُر يف خــــــــــــــــداِع  ُت َأعــــــــــــــــح يــــــــــــــــح  لــــــــــــــــقــــــــــــــــد آلــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــُت و      نــــــــــــــــــِّ اتِ إن مــــــــــــــــــُ (1)الــــــــــــــــــّرابِع  أُمــــــــــــــــــ 
 

  
ي : وُربَّما َجاَء بعْكِس ذِلَك كما قاَل السفَّاُح اليَْربوعيُّ في هاتِ  قاَل ابُن بَّرِ  لغيِر اآلَدِميِّين : األُمَّ

ه  الـــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــــــ  روٍف وفــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــح و اُ  مـــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــــَ

ىن      ثــــــــــــــح ار مــــــــــــــَ قــــــــــــــ  هــــــــــــــاتعــــــــــــــَ (2)الــــــــــــــّرابعح  أُمــــــــــــــ 
 

  
 وقاَل آَخُر يَِصُف اإِلبَِل :

زِ   الشـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــُ  عـــــــــــن و  ـــــــــــَ ههـــــــــــام ت ـــــــــــِ هـــــــــــات ـــــــــــ   أُم

ُض      قــــــــــِ عــــــــــح قــــــــــَ ثــــــــــاين تـــــــــــُ َ
الب وَأحلٍح يف املــــــــــ (3)صــــــــــــــــــــــــِ

 

  
 لآلَدِميِّين : األُّمات وقاَل َجريُر في

َر  طــــــــــــــِ يــــــــــــــح َد اأُلخــــــــــــــَ وحٍء  أُم  لــــــــــــــقــــــــــــــد َولــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــَ

دة مــــــــــــــــن      لــــــــــــــــ  قــــــــــــــــَ اتِ مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــ  (4)عــــــــــــــــارا  األُم
 

  
 * قْلُت : وأَْنَشَد أَبو َحنِيفَةَ في كتاِب النَّباِت لبعِض ُملُوِك اليََمِن :

نـــــــــــــــاو  اتـــــــــــــــُ زاً  أُمـــــــــــــــ  جـــــــــــــــائـــــــــــــــِ ن  عـــــــــــــــَ رِمح هبـــــــــــــــِ  َأكـــــــــــــــح

ِر      ٍر بـــــــــعـــــــــَد كـــــــــابـــــــــِ اَل عـــــــــن كـــــــــابـــــــــِ َن الـــــــــعـــــــــُ (5)َورثـــــــــح
 

  
 ٍء : أَْصلُهُ وِعماُدهُ.كّلِ شي أُمُّ و

 ألنَّه يَْنَضمُّ إليه الناُس ، عن ابِن ُدَرْيد ، وأَْنَشَد للشَّْنفََرى : للقَْوِم : َرئيُسهم األُمُّ و

ُت تـَُقوهُتُمح  أُمِّ و   ِعياٍ  قد َشِهدح
ً  أُمُّ  ألنَّه يُْبَدأُ بها في ُكّلِ صالةٍ ، ويقاُل لها : من القرآِن : الفاتَِحةُ  األُمُّ و ُمْحَكَمٍة من آياِت الشَّرائِعِ ُكلُّ آيٍة  القرآِن : أُمُّ  أَو الِكتاِب أَْيضا

ةُ  األُمُّ و ، كذا في التَّْهِذيِب. واألَْحكاِم والفَراِئِض  النُّجوِم ِلكثَْرةِ َكَواِكبها ،  بأُمِّ  ألَنَّها ُمْجتََمُع النُّجوِم ، يقاُل : ما أَْشبَه َمْجِلَسك للنُّجوِم : الَمَجرَّ

ا :  وهو مجاٌز ، قاَل تأَبََّط َشرَّ

َ  األنــــــــيــــــــَ  ويــــــــهــــــــتــــــــدي يــــــــر  الــــــــوَ  ة األُنــــــــح شــــــــــــــــــــــَ  حح

َدتح      تـــــــَ (6)الـــــــنـــــــجـــــــوِم الشـــــــــــــــــــــوابـــــــِك  أَمّ حبـــــــيـــــــُث اهـــــــح
 

  
ماُغ ، أَو األُمُّ و قيقَةُ التي عليها هي للرأِْس : الّدِ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. الِجلَدةُ الرَّ

ماُغ ، أُمُّ  وقاَل غيُره : ماغِ الِجلْ  أُمُّ و الرأِْس : الَخريَطةُ التي فيها الّدِ ماَغ.الّدِ  َدةُ التي تَْجَمُع الّدِ

ْمحِ : اللِّواءُ  األُمُّ و  وما لُفَّ عليه من ِخْرقٍَة ، قاَل الشاِعُر : للرُّ

ــــــــــــــه و  ــــــــــــــي ح ف ــــــــــــــر مــــــــــــــح ــــــــــــــا ال ن ــــــــــــــح ب ــــــــــــــَ ل هســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــ   أُم

َو ح      اَ  الــــــــطــــــــِّ ي ومــــــــا طــــــــَ ِد الــــــــعــــــــاصــــــــــــــــــــــِ (7)مــــــــن يــــــــَ
 

  
 البَعيَدةُ. (8) للتَّنائِِف : المفاَزةُ  األُمُّ و

 ، قاَل أَبو ُدَواِد : للبَْيِض : النَّعاَمةُ  األُمُّ و

ر َش و  فـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ  تـ  ا   أُمِّ َأَلاَن َيســـــــــــــــــــــــــــــــــح

هــــــــــاُر      عــــــــــاىل الــــــــــنــــــــــ  ّدًا وقــــــــــد تــــــــــَ (9)بــــــــــيــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْت إليه أَْشياءُ وُكلُّ شي وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ي ذِلَك الشي ٍء انَضمَّ ً  ءَ ِمن سائِِر ما يَِليِه فإنَّ العََرَب تَُسّمِ  .أُّما

ونَها النَّاِس  َجِميع أَو ألنَّها قِْبلَةُ  ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. ألنَّها تَوسََّطِت األْرَض فيَما َزَعموا ، ِزْيَدْت َشَرفاً ، القَُرى : مكَّةُ  أُمُّ و  ، أَي يَْقصُدونَها ، يَُؤمُّ

 نَّها أَْعَظُم القَُرى َشأْناً.أَو ألَ 



15086 

 

َر قَْولَه تعالَى :  يَت بذِلَك ألنَّها أَْصُل األْرِض منها ُدِحيَْت ، وفّسِ ها َرُسوالً )وقاَل نَْفَطَوْيِه : ُسّمِ َعَث يف ُأمِّ  على َوْجَهْين. (10) (َحّّت يَ ب ْ

 أََحُدهما : أَنَّه أَراَد أَْعَظمها وأَْكثَرها أَْهالً.

 واآلَخُر : أَراَد مكَّةَ.

__________________ 
 .«أغدر يف جداع»( التهذيب ا ويف اللسان : 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 وبعده فيه : 384( كتاب النبات أليب حنيفة برقم 5)

 جـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــافـــــــــــــــــوٌر ومســــــــــــــــــــــــــــــك وعـــــــــــــــــنـــــــــــــــــرب 

ــــــــــــاٍة املــــــــــــغــــــــــــافــــــــــــرٍ و      ــــــــــــٍد مــــــــــــن جــــــــــــن ــــــــــــن هــــــــــــن  لســـــــــــــــــــــــــن اب

  

 .24/  1( املقايي  6)
 .23/  1( اللسان والتكملة واملقايي  7)
 كاألصر.« املفازة»وعل  هامشه عن إحد  نسخه : « الفاَزةُ »( يف القاموس : 8)
 .26/  1( اللسان والصحاح وصدره يف املقايي  9)
 .59( القصص اآية 10)
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يَت ألَنَّها أَْقَدم القَُرى التي في َجزيَرةِ العََرِب وأَْعظَ  ً  مها َخَطراً ، فُجِعلَْت لهاوقيَل : ُسّمِ الْجتِماعِ أَْهل تلَك القَُرى ُكّل َسنَة واْنِكفائِهم إليها ،  أُّما

 وتَْعِويِلهم على االْعتِصام بها لَما يَْرُجونَه ِمن رْحَمِة هللِا تعالَى ، وقاَل الَحْيقُطان :

ســــــــــــــــــــــــــوم يف  كح ــــــــــــَ ــــــــــــو ي م أَب زَاكــــــــــــُ م  أُمِّ غــــــــــــَ  دارِكــــــــــــُ

ُر و      ثـــــــــَ ِر َأو هــــــــو َأكــــــــح ِ  الــــــــر مــــــــح يــــــــح تــــــــم كــــــــفــــــــَ (1)أَنــــــــح
 

  
 يْعنِي : صاِحَب الِفْيل.

 .(2) (َوِإنَُّه يف ُأمِّ اْلِكتاِب َلَديْنا) عزوجلقَْولَه ، و وقيَل : ألَنَّها َوَسط الدُّنيا فكأنَّ القَُرى ُمْجتَِمعَةٌ عليها ،

َجاُج. الِكتاِب أَْصلُهُ  أُمُّ  قاَل قَتَاَدةُ  ِله إلى  أَو القرآُن جميعُهُ  ، كما جاء في َحِدْيثٍ  (3) الفاتَِحةِ  ُسوَرةُ  أَو اللَّْوُح الَمْحفوُظ ، أَو ، نَقَلَه الزَّ ِمن أَوَّ

 آِخِره ، وهذا قَْوُل ابِن َعبَّاٍس.

هِ و  .«ي ل و»في  تقدََّم ِذْكُره َوْيلُّمِ

 ، قالَهُ الجْوهِريُّ ، وهو قَْوُل أَبي ُعبَْيٍد ، وأَْنَشَد لَكْعِب بِن سْعٍد يَْرثي أََخاه : ُربَّما ُوِضَع َمْوِضَع الَمْدحِ و : َذمٌّ ، لَكَ  أُمَّ  ال قَْولُهم :و

َوتح  هُ هـــــــــَ ح غـــــــــاِدايً  أُمـــــــــ  بـــــــــح ث الصـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــَ بــــــــــح  مـــــــــا يــــــــــَ

ؤوبُ و      َؤدِّي الــــــــــلــــــــــيــــــــــُر حــــــــــَا يــــــــــَ ــــــــــُ  (4) ؟مــــــــــا ذا يـ
  

ا َذَهَب إليه أَبو ُعبَْيٍد ، وإنَّما مْعنَى هذا كقَْوِلِهم : َوْيحَ قاَل أَبو الَهيْ  ه ثم : وليَس هذا ممَّ ه وَوْيلَ  أُّمِ وَهَوْت والَوْيُل لها ، وليَس للرُجِل في هذا  أُّمِ

ة ، وهذا السَّبُّ الصَّريح ، وذِلَك أَنَّ  أُمُّ  في َمْذَهب ليَس لَكَ لََك  أُمَّ  لََك ألنَّ قَْولَه : ال أُمَّ  ِمن الَمْدحِ ما َذَهَب إليه ، وليَس يُْشبِه هذا قَْولهم ال ُحرَّ

ُجُل لصاِحبِه : ال راً به شاتِماً له ،  أُمَّ  بَني اإلَماء عْنَد العََرِب َمْذُموُمون ال يلَحقُوَن ببَنِي الَحرائِر ، وال يقوُل الرَّ لََك إالَّ في َغَضبِه عليه ُمقَّصِ

 .أُمٌّ  لََك ، يقوُل إنَّك لَِقيٌط ال يُْعَرف لَكَ  أُمَّ  ْوِلهم : الوقيَل : مْعنَى قَ 

ي في تْفِسيِر بيِت َكْعِب بِن سْعٍد : إنَّ قَْولَه : ه َهَوتْ  وقاَل ابُن بَّرِ ب كقَْوِلهم : قاتَلَهُ هللاُ ما أَْسَمعه ، مْعناه : أَيُّ  أُمُّ ، يُْستَْعمُل على جَهِة التَّعَجُّ

ْبح ِمن هذا الرُجلِ شي َف في فِعَل ما يُريُد. وغاِدياً : ؟ٍء يَْبعَُث الصُّ ْبح تصرَّ َمْنصوٌب على الحاِل ، ويُُؤوُب : يَْرِجُع ، يُريُد  أَي إذا أَْيقَظه الصُّ

ِفِه.أَنَّ   إْقباَل الليِل َسبَُب رُجوِعِه إلى بَْيتِه كما أَنَّ إْقباَل النَّهاِر َسبٌَب لتصرُّ

ْت أُموَمةً و ا : صاَرتْ  أَمَّ  .أُمًّ

َمهاو هاو تَأَمَّ ا اتََّخَذها : أَي اْستَأمَّ  لنْفِسِه ، قاَل الُكَمْيت : أُمًّ

ُرو و  مـــــــــــــح عـــــــــــــَ يـــــــــــــَر لـــــــــــــَ ِب ِبـــــــــــــَِ جـــــــــــــَ ن عـــــــــــــَ  أُمٍّ مـــــــــــــِ

ِك وغـــــــــــــــريَ      َذتـــــــــــــــح يـــــــــــــــنـــــــــــــــاهـــــــــــــــا غـــــــــــــــَ َبممـــــــــــــــ ِ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ (5)نـ
 

  
كم أَي : ِمن َعَجٍب اْنتِفاُؤكم عن ا التي أَْرَضعَتُْكم واتَِّخاِذُكم أُّمِ  غيَرها. أُمًّ

ا ما ُكْنتِ و او ، نَقَلَه الجْوهِريُّ  أُموَمةً  فأَِمْمِت ، بالكْسِر ، أُمًّ هُ أَمًّ أِْس ، قاَل  رأِْسه أُمَّ  . أَصابَ مأمومٌ و أَِميمٌ  فهو أَمَّ ، وقد يُْستعاُر ذِلَك لغيِر الرَّ

 الشَّاِعُر :

َو   ُه اهلـــــــــــَ عـــــــــــَ د  رَاِت صـــــــــــــــــــــــــَ يب مـــــــــــَن الـــــــــــز فــــــــــــَ لـــــــــــح  قــــــــــــَ

رَاِ       رِّ الــــــــــــغــــــــــــِ يــــــــــــمُ َوَحشـــــــــــــــــــــــــاَي مــــــــــــن حــــــــــــَ (6)أَمــــــــــــِ
 

  
ةٌ و ةٌ  َشجَّ أِْس  أُمَّ  : بَلَغَتْ  مأْمومةٌ و آمَّ ماَغ. الرَّ  ، وهي الِجْلَدةُ التي تَْجَمُع الّدِ

حاحِ  ةُ   :وفي الّصِ ماغِ ِجْلٌد رقيٌق ، ومنه الَحِديُث في أُمَّ  هي التي تَْبلُغُ  اآلمَّ ماغِ حتى يَْبقَى بَْينها وبيَن الّدِ ةِ  الّدِ يَِة. اآلمَّ  ثُلُُث الّدِ

ة ي في قَْوِله في الشَّجَّ ِد : بعُض العََرِب يقوُل في َمأُْموَمة وقاَل ابُن بَّرِ ِة َمأُْموَمة : كذا قاَل أَبو العَبَّاِس المبّرِ ، قاَل : قاَل عليُّ بُن َحْمزة ،  اآلمَّ

ةُ  وهذا َغلٌَط إنَّما ةُ ، اآلمَّ ماغِ الَمْشُجوَجةُ ، وأَْنَشَد : أُمُّ  : الَمأُْموَمةُ و الشَّجَّ  الّدِ

َن  َدعــــــــــــــــــح ه  أُم  يــــــــــــــــــَ هح رَأحســــــــــــــــــــــــــــــــِ ومــــــــــــــــــَ بحمــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــَ

هح و      ومــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ل ًة َمصــــــــــــــــــــــــــــــح ُدوعــــــــــــــــَ ُه جمــــــــــــــــَح ــــــــــــــــَ (7)أُذحن
 

  
ُؤوسُ  األَُمْيَمةُ و  ، كذا في الُمْحَكِم. ، كُجَهْينَةَ : الحجاَرةُ تُْشَدُخ بها الرُّ
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__________________ 
 .«وأنتم كقب »وفيه : « أم القر »( معجم البلدان 1)
 .4( الزخرف اآية 2)
 ( يف القاموس ابلضم.3)
 ( اللسان.4)
 اللسان والصحاح.( 5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان.7)
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حاحِ :  َحَجٌر يُْشَدُخ به الرأُْس ، وقاَل الشاِعُر : األَِميمُ  وفي الّصِ

وحمَ و  نـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن اأَلهـــــــــــــــــامِت  يــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  جـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ 

يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاِت و      نــــــــــــــــــِ جــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح
ُ

مِ ابملــــــــــــــــــ (1)ابأَلمــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ
 

  
 وِمثْلُه قَْوُل اآلِخِر :

 ابأَلَمائِمُمَفل َقة هاَماهُتا 
 َضبََطه كأميٍر ، وِمثْلُه في والعُبَاِب.وقد 

حاحِ. األمِّ  تَْصغيرُ  األَُمْيَمةُ و  ، كذا في الّصِ

ة في كّلِ َمعانِيها األُمِّ  وقاَل اللَّْيُث : تْفِسيرُ  ألنَّ تَأِْسيَسه ِمن َحْرفين َصِحْيَحْيِن والهاء فيها أَْصِليَّة ، ولكنَّ العََرَب َحَذفَْت تلَك الهاَء إذ أَِمنُوا  أُمَّ

 اللّْبس.

 لَْفِظها. َصغَّرها على أَُمْيَمة ، تُردُّ إلى أَْصِل تأِْسيِسها ، وَمن قاَل : أَُمْيهة ، والصَّوابُ  أُّمٍ أَُمْيمة ويقوُل بعُضهم في تَْصغيرِ 

اغانيُّ كَسِفينٍَة. ِمْطَرقَةُ الَحدَّادِ  : اأْلَُمْيَمةُ و  ، َضبََطه الصَّ

أُْخت النُّعمان بِن بَِشير ، وبْنُت الَحاِرِث ، وبْنُت أَبي حثَمةَ ، وبْنُت َخلٍَف الخَزاِعيَّةُ ، وبْنُت أَبي الخياِر ،  أَُمْيمةُ  وهنَّ : اثْنَتَا َعشَرةَ َصحابِيَّةً و

ها ْنُت ربيعَةَ بِن الَحاِرِث بِن عبِد المطَِّلب ، وبْنُت عبِد بن بجاٍد التّْيِميَّةوب رقيقَةُ أُْخُت َخِدْيَجة ، وبْنُت ُسْفيان بِن وهٍب الِكتانيَّةُ ، وبْنُت  أُمُّ

.َشَراِحيل ، وبْنُت َعْمرو بِن َسْهٍل األْنصاِريَّة ، وبْنُت قيِس بِن عبِد هللِا األَسِديَّةُ   ، وبْنُت النُّْعمان بِن الحاِرِث ، َرِضَي هللاُ عنهنَّ

اِر األَْنصاِريَّةُ ، أَُمْيَمةُ و بْنت أَبي الَهْيثِم بِن التَّيَّهاِن ِمن الُمبايِعَات ، أَُمْيَمة وفاتَهُ ِذْكر  ، وقيَل : َمْيمونَةُ. أَُمْيَمةُ  أَبي ُهَرْيَرة اْسُمها أُمّ و بْنُت النَّجَّ

 ، َرَوى عنه عبيُد هللِا بُن ِزياٍد ، وقيَل : اْسُمه أَبو أَُميَّةَ ، وقيَل غيُر ذِلَك. الُجَشِميُّ أَو الَجْعِديُّ َصحابيُّ  ْيَمةَ أُمَ  أَبوو

 ، قاَل الراجُز : : َجَمٌل َذَهَب من َظْهِره َوبَُره من َضْرٍب أَو َدبَرٍ  الَمأْمومُ و

 ليَ  بِذي َعرحٍ  وال ذي َضبِّ و 
و اٍر وال أََزبِّ و  َ  ال خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ومٍ ال و      بِّ  مبـــــــــــــــــــــــــبحمـــــــــــــــــــــــــُ (2)وال َأجـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ُل السَّناِم. الَمأُْمومُ  ويقاُل :  هو البَعيُر العَِمُد الُمتَأَّكِ

 ٍء.رُجٌل من َطيِّى : َمأُْمومٌ و

يُّ و انُ و األُّمِ ةِ  من ال يَكتُُب أَو َمن على ِخْلقَةِ  ، بضمهما ، األُمَّ  ِم الِكتاَب وهو باٍق على ِجبِلَّتِه.لم يَتَعَلَّ  األُمَّ

يَّةٌ  في الَحِدْيث : إنَّاو ةٌ أُّمِ هم ، أَراَد أَنَّه على أَْصل والَدةِ  ال نَْكتُُب وال نَْحُسب أُمَّ  لم يَتَعَلَّموا الِكتابَةَ والِحَساَب ، فُهْم على ِجبِلَّتِهم األُْولَى. أُّمِ

يُّ  : وسلمعليههللاصلىوقيَل لَسيِِّدنا ُمَحمٍد ،  ةَ  ألنَّ  األُّمِ العََرِب لم تكْن تَْكتُب وال تَْقَرأْ الَمْكتُوَب ، وبَعَثَه هللاُ َرُسوالً وهو ال يَْكتُُب وال يَْقَرأُ  أُمَّ

ً  هللاِ  ِكتابَ  عليهم تاََل  ، وسلموآلهعليههللاصلىِمن ِكتاٍب ، وكانت هذه الَخلَّة إْحَدى آياتِِه الُمْعِجزة ألنَّه ،   الذي بالنَّْظمِ  أُْخرى بْعدَ  تاَرةً  ، َمْنظوما

ل أَلفاَظه ، ففي ذِلَك أَْنزل هللاُ تعالَى : يُ  فلم عليه أُْنِزلَ  ُلوا ِمْن قَ ْبِلِه ِمْن ِكتاب  َوال خَتُطُُّه بَِيِميِنَك ِإذًا )غَيِّره ولم يُبَّدِ َوما ُكْنَت تَ ت ْ
 .(3) (اَلْراتَب اْلُمْبِطُلونَ 

م َعلَيه ،  قاَل الحافُِظ ابن حجر في تْخِريجِ أَحاِدْيثو ا ُحّرِ افِعّي : إنَّ ممَّ ْعر  الَخطّ  ، وسلموآلهعليههللاصلىالرَّ ، وإنَّما يَتَّجه التّْحِريم إن والّشِ

ْعِر وَرِديِئه. وادََّعى بعُضهم يَْعلَم الِكتابَةَ بْعَد أَْن أَنَّه َصاَر  قُْلنا إنَّه كاَن يُْحسنِهما ، واألصحُّ أنه كاَن ال يُْحِسنهما ، ولكن يميُِّز بين َجيِّد الّشِ

ا اْشتََهَر اإِلْسالُم وأَمن االْرتياب َعَرَف حينَئٍذ  (ِمْن قَ ْبِلهِ )كان ال يَْعلَُمها لقَْوِله تعالَى :  ، وفي اآليَِة ، فإنَّ َعَدَم َمْعرفَتِه بسبِب اإِلْعجاِز ، فلمَّ

 الِكتابَةُ.

 .وقََرأَ  َكتَبَ  حتى وسلموآلهعليههللاصلىَت َرُسوُل هللِا ، قد َرَوى ابُن أَبي ِشْيبَةَ وغيُره : ما َماو
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 وَذَكره ُمجاِلُد للشَّْعبى فقاَل : ليَس في اآليِة ما ينَافِيِه.

ُعلماِء إْفريقية وِصِقْليَة وقالوا : قاَل ابُن دحية : وإليه َذَهَب أَبو َذّرٍ وأَبو الفَتْح النَّْيسابُوِري والبَاجي وَصنََّف فيه ِكتاباً ، وَوافَقَه عليه بعُض 

يّتِه وتحقّقِ  يّتِه ألنَّنا فِي الُمْعِجَزةَ بْل هي ُمْعِجَزةٌ أُْخَرى بْعَد َمْعِرفِة أُّمِ   ُمْعجزتِِه وعليهإنَّ َمْعرفَةَ الِكتابَِة بعد أُّمِ

__________________ 
 والصحاح. 22/  1( اللسان والتهذيب والثاين يف املقايي  1)
 .23/  1( اللسان واألخري يف املقايي  2)
 .48( العنكبوت اآية 3)
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 تـََتنّز  اآيَُة الساِبَقُة واَ ِديحث ا فإن  َمعحرفـََته من غرِي تقّدم تـَعحِليم ُمعحجَزٌة.
 وَصنََّف أَبو محمٍد بُن مفرز ِكتاباً َردَّ فيه على البَاِجي وبيََّن فيه َخَطأَه.

يُّون مُل أَْن يُراَد أَنَّه َكتََب مع َعَدِم ِعْلِمِه بالِكتابَِة وتْمييز الُحُروف كما يكتُُب بعُض الُملُوِك َعالَمتهم وهموقاَل بعُضهم : يُْحتَ  وإلى هذا  أُّمِ

 َذَهَب القاِضي أَبو َجْعفٍر الّسْمناني ، وهللاُ أَْعلَم.

يُّ و اجُز : الِحْلُف الجافي القليُل الَكالمِ  العَيِيُّ  ، كذا في النسخِ ، وَصوابُه : الغَبِيُّ  أَْيضاً : األُّمِ  ، قاَل الرَّ

راِّي و  ـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــَدهـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــَ وُد ب  ال َأعـــــــــــــــــــــــُ

ا     بــــــــــــــــيــــــــــــــــ  َة والصــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح  أُمــــــــــــــــارُس الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ

  

يَّاالعََزَب الُمنَفَّه و يٌّ  قيَل له (1) األُّمِ ه ألنَّه على ما َولََدته أُّمِ  عليه ِمن قِلَّة الَكالِم وُعْجَمة اللّساِن. أُمُّ

 أَي قُدَّامه. أَماَمه تقوُل أَْنتَ  يكوُن اْسماً وَظْرفاً. في المْعنَى نَِقيُض الَوراِء كقُدَّامَ  األَمامُ و

 وهو جائٌِز. وقد يَُذكَّرُ  ُمَؤنَّثَة أََمام قاَل اللَّْحيانيُّ : قاَل الِكسائيُّ 

 وتَْبصير. كلَمةُ تَْحِذيرٍ  وهي أَماَمكَ  واقالو قاَل ِسْيبََوْيه :

 ، قاَل الشَّاِعُر. كثُماَمٍة : ثَلَثُمائٍَة من اإلبِلِ  ، أُماَمةُ و

َدهأَ  ـــــــــــــــــــح ُر رِف ـــــــــــــــــــِ ث رُه مـــــــــــــــــــاد وحيـــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــُ ث ـــــــــــــــــــح   ؟أَبـ
دًا مــــــــــا      ح ُرَويــــــــــح ا  بــــــــــَ ــــــــــَ ِد  أُمــــــــــامــــــــــةُ تـ نــــــــــح (2)مــــــــــن هــــــــــِ

 

  
 ما تقدََّم ، وأَراَد بِهْنٍد ُهنَْيَدةَ وهي المائَةُ ِمن اإِلبِِل. بأُماَمةَ  أَرادَ 

 قاَل ابُن ِسْيَده : هكذا فسََّره أَبو العَالء ، وِروايَةُ الَحماَسِة :

ُر بـــــــــــــيـــــــــــــين وبـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــهأَ  ـــــــــــــر مـــــــــــــح ُدين وال وعـــــــــــــِ   ؟يـــــــــــــُ
دًا مـــــــــــا      ح ُرَويـــــــــــح ا  بـــــــــــَ دِ  أُمـــــــــــامـــــــــــةُ تــــــــــــَ نـــــــــــح  مـــــــــــن هـــــــــــِ

  
الِهالِليَّةُ  الَحاِرثِ  بْنتُ  أُماَمةُ و َسلََمةَ ، (3)النُّسِخ ، والصَّواُب : بْنُت بِْشٍر ، وهي أُْخُت عباٍد وَزْوج َمْحمود بن  ، هكذا في بْنُت قَُشيرٍ  أُماَمةُ و

فَها بعُضهم التي كان َرُسوُل  ، هكذا في النسخِ ، وصوابُه بْنُت أَبي العاِص ، وهي بْنُت العاِص  أُماَمةُ و ؟أُْخت َمْيمونَة ، إنَّما هي لبابَةُ صحَّ

َجها ثم الصَّالةِ  في ويَْحملُها يحبُّها ، وسلموآلهعليههللاصلىهللا ،   .نَّ عنه ي هللارض،  َصحابيَّاتٌ  البَياِضيَّةُ ، بْنُت قَُرْيبَةَ  أُماَمةُ و ،عليٌّ  تََزوَّ

بْنت ِعصاٍم  أُماَمةو بْنت ُعثْمان الّزْرقِيَّة ، أُماَمةو بْنت أَبي الَحَكم الغَفاِريَّة ، أُماَمةو بْنُت َحْمَزة بِن عبِد المطَِّلِب ، أُماَمة * وفاتَهُ ِذْكرُ 

اِمت ، أُماَمةو بْنت خديجٍ ، أُماَمةو الَمِزيديَّة ، أُماَمةو أُّم فْرقٍَد ، أُماَمةو بْنت سماٍك األَشهِليَّة ، أُماَمةو البَياِضيَّة ، بْنت عبِد  أُماَمةو بْنت الصَّ

 بْنت محرث بن زْيٍد ، فانَُّهنَّ َصحابيَّاٌت. أُماَمةو المطَِّلِب ،

عنه عبُد هللِا بُن كْعِب بِن  ، قيَل : اْسُمه إياُس بُن ثَْعلَبَةَ ، ويقاُل عبُد هللِا بُن ثَْعلَبَةَ ، ويقاُل : ثَْعلَبَةُ بُن عبِد هللِا ، َرَوى األْنصاِريُّ  أُماَمة أَبوو

 ماِلٍك.

، هكذا في النُّسخِ  بُن َسْعدٍ  أُماَمةَ  أَبوو األَْنصاِريُّ َرَوى عن أَبيِه وعنه الّزْهِريُّ ، وفي َحِدْيثه اْرساٌل ، بُن َسْهِل بِن ُحنَْيفٍ  أَْسعدُ  أُماَمةَ  أَبوو

ُل َمن قَِدَم الَمِدينَةَ بِدْين اإلْسالِم  أُماَمةَ  وأَبو وهو َغلٌَط وتَْحريٌف ، وكأَنَّ الِعباَرةَ :  بُن ثَْعلَبَةَ  أُماَمةَ  أَبوو ، (4)أَْسعُد وهو ابُن َزَراَرة أَوَّ

ل أََصح ،األَْنصاِريُّ ، اْسُمه إياُس ، وقيَل : هو ثَْعلَبَةُ بُن إياس ، واألَ  الباِهِليُّ َسَكَن ِمْصَر ثم ِحْمَص ، َرَوى  بُن َعْجالنَ  َعِديُّ  أُماَمةَ  أَبوو وَّ

 بُن عبِد العَزيِز األَْنصاِرّي األْوِسّي الضَّريرُ  وإلى ثانِيهم نُِسَب عبُد الرحمنِ  ، عنهمهللارضي،  َصحابيُّونَ  عنه محمُد بُن ِزياٍد األَْلهانيُّ ،

 .606، َسِمَع الّزهِرّي وعبد هللِا بن بْكٍر ، وعنه القَْعنَبيُّ وَسعيُد بُن أَبي َمْريم ، تُوفي َسنَة  أَلنَّه من َولَِدهِ  ، بالضِم ، األُماِميُّ 

او  ّي :القَُرِشّي الَمْخزوم : تُْبَدُل ِميُمها األُْولَى ياًء باْستِثْقاِلها للتَّْضعيِف كقَْوِل ُعَمَر بِن أَبي َربيعَةَ  أَمَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
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 .29/  1ونسبه لعار  الطائ  ا وعجزه يف املقايي   198/  2( اللسان بدون نسبة ا والبيت من أَبيات ا ماسة 2)
 ( يف اسد الغابة : مسلمة.3)
 ( انظر ُأسد الغابة ا ابب الكىن.4)
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تح  ُ  عـــــــــاَرضـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــح ا إذا الشـــــــــــــــــــــــ  اًل أميـــــــــح  رَأتح َرجـــــــــُ

ُر      صــــــــــــــــــــَ خح يــــــَ ــــــَ يِّ فـ ــــــَعشــــــــــــــــــــِ ا ابل حــــــَ  وأميـــــــح َيضــــــــــــــــــــح ــــــَ (1)فـ
 

  
ا يُْفتَتَُح به الَكالُم وال بُدَّ ِمن الفاِء في َجوابِه ألَنَّ فيه تأِْويُل الَجَزاِء كقَْوِلِه تعالَى : هي َحْرٌف للشَّْرطِ و ُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن الَِّذيَن آَمنُوا فَيَْعلَ  فَأَمَّ

 .(2) (، َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فَ يَ ُقوُلوَن ما ذا َأراَد هللاُ ِِبذا َمَثالً ) َربِِّهمْ 

ا قَْولُه تعالَى : للتَّْفصيِل وهو غاِلُب أَْحواِلها ، ومنه يكونُ و اوَ  ... ، (3) (يَ ْعَمُلوَن يف اْلَبْحرِ ) السَِّفينَةُ فَكانَْت ِلَمساِكينَ  أَمَّ َفكاَن ) اْلغاُلمُ  أَمَّ
اوَ  ... ، (4) (أََبواُه ُمْؤِمَننْيِ  ز  هَلُما) اْلِجدارُ  أَمَّ  آِخِرها. اآليات إلى ، (5) (َفكاَن ِلُغالَمنْيِ يَِتيَمنْيِ يف اْلَمِديَنِة وَكاَن َِتَْتُه َكن ْ

ا للتأْكيِد ، كقَْوِلَك : يأْتيو او زيٌد فَذاِهٌب إذا أََرْدَت أَنَّه ذاِهٌب ال َمَحالَةَ وأَنَّه منه َعِزيَمةٌ ، أَمَّ بالكْسِر ، في الَجزاِء ُمَركَّبَةٌ من إْن وما ، وقَد  إمَّ

 ، أَي األْحَوص : تُْفتَُح ، وقد تُْبَدُل ِمْيُمها األُْولَى ياًء كقَْوِلهِ 

مـــــــــا تـــــــــَ يــــــــــح ا اي لـــــــــَ نـــــــــَ هـــــــــا  أُمـــــــــ  تـــــــــُ عـــــــــامـــــــــَ تح نـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــالـــــــــَ

ا إىل انرٍ      ٍة إميـــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــ  ا إىل جـــــــــــــــــــَ (6)إميـــــــــــــــــــح
 

  
ا أَراَد : او إلى َجنَّةٍ  إمَّ . إمَّ  إلى ناٍر ، هكذا أَْنَشَده الِكسائيُّ

 وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ َعْجز هذا البَْيت وقاَل : وقد يُْكَسُر.

ي : وَصوابُه : إْيما بالَكْسِر ألنَّ األَْصلَ  ا قاَل ابُن بَّرِ ا ، إمَّ ا أَْيما فاألْصل فيه فأَمَّ ا ، وذلك في ِمثْل قَْوِلك : أَمَّ ا َزْيٌد فَمْنَطِلٌق بِخالفِ  أَمَّ التي  إمَّ

 في العَْطِف فإنّها مْكُسوَرة ال َغْير.

 قد تُْحَذُف ما كقَْوِله : و

ٍف  يـــــــــــــِّ ُد مـــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــَ ُه الـــــــــــــر واعـــــــــــــِ تـــــــــــــح قـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

َدمــــــــــــاو      عــــــــــــح نح يـــــــــــــَ لــــــــــــَ رِيــــــــــــٍف فـــــــــــــَ (7)إن مــــــــــــن خــــــــــــَ
 

  
ا أَي او من َصيِّفٍ  إمَّ ا للشَّّكِ : كجاَءني منها : (8) من َخريٍف َوتَِرُد ِلَمعانٍ  إمَّ او زيدٌ  إمَّ  َعْمُرو ، إذا لم يُْعلَِم الجائي منهما. إمَّ

بُُهمْ  إِّما اإلبهاِم : ك بمْعنَىو  .(9) يَتُوُب َعلَْيِهمْ  إِّماوَ  يُعَذِّ

بَ  إِّما كقَْوِلِه تعالَى : التَّخييرِ  بمْعنَىو ً  إِّماوَ  أَْن تُعَذِّ َِّخَذ فِيِهْم ُحْسنا  .(10) أَْن تَت

ا تَعَلَّمْ  كقَْوِلِه : اإلبَاَحةِ  بمْعنَىو ً  إمَّ او فِْقها  ِمن النََحِويِّين. نَْحواً ، وناَزَع في هذا َجماَعةٌ  إمَّ

 .(11) َكفُوراً  إِّماوَ  شاِكراً  إِّما التَّْفصيِل ك بمْعنَىو

اُء عن الِكسائّي في بابِ وَ  ا نَقََل الفرَّ او إمَّ ا قاَل : إذا ُكْنت آِمراً أَو ناِهياً أَو ُمْخبراً فهي أَمَّ َمْفتوَحة ، وإذا ُكْنت ُمْشترطاً أَو شاكاً أَو ُمخيَّراً  أَمَّ

ا أَو ُمْختاراً فهي او هللاُ فاْعبِده اأَمَّ  بالَكْسر ، قاَل : وتقوُل ِمن ذِلَك في األُْولَى : إمَّ او الَخْمر فال تَْشَرْبها ، أَمَّ َزْيد فََخَرَج ، وتقوُل ِمن النَّوعِ  أَمَّ

ا الثاني إذا ُكْنت ُمْشترطاً : ا تَْشتَُمنَّ فإنَّه يَْحلُم عنك ، وفي الشّكِ : ال أَْدِري َمْن قامَ  إمَّ او َزْيد إمَّ ا َعْمرو ، وفي التَّْخيير : تَعَلّم إمَّ او الِفْقه إمَّ  إمَّ

ا النَّْحو ، وفي الُمْختار : لي َداٌر بالُكوفَة فأَنَا خاِرٌج إليها او أَْن أَْسُكنها فإمَّ  أَْن أَبِْيعها. إمَّ

او اُء في قْوِلِه تعالَى : أَمَّ ا إنَّ  قَْولُه ، والتَّْفصيل الخ فقاَل الفرَّ ا هنا َجَزاٌء أَي إن َشَكَر وإن َكفََر ، قاَل ويكوُن على ذِلكَ  إمَّ التي في قْوِله  إمَّ

ُِبُْم َوِإّما يَ ُتوُب َعَلْيِهمْ )تعالَى :   ِعيداً.، فكأَنَّه قاَل : َخلَْقناه َشِقيًّا أَو سَ  (ِإّما يُ َعذِّ

ا وأَْحكامُ  او أَمَّ اُحه البَْدُر ال إمَّ دماميني وغيُره ، بالفتحِ والكْسِر أَْوَرَدها الشيُخ ابُن ِهشاٍم في المْغنِي وبَسَط الَكالَم في َمعانِيهما ، وَحقَّق ذِلَك شرَّ

ا في المْغنِي ِلئاَلَّ يَْخلو منه بَْحر  ه المحيط ، فَمْن أَراَد التَّْفصيل في ذِلَك فعَلَْيه بالكتاِب الَمْذُكور وُشُروِحه.وما َذَكَر المصنُِّف إالَّ أُْنموذجاً ممَّ

__________________ 
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 ( من شواهد القاموس.1)
 .26( سورة البقرة اآية 2)
 .79( الكهف اآية 3)
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 وانظره ختر ه فيه. 381( من شواهد القاموس. والبيت للنمر بن تولب ا شعره يف شعراء إسالميون ص 7)
 .«مخسة معانٍ وإلّما »( يف مغين اللبيب البن هشام 8)
ُِبُمْ )ا ويف اآية :  106( سورة التوبة اآية 9)  .(ِإّما يُ َعذِّ
 .86( الكهف اآية 10)
 .3( الدهر اآية 11)
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كةً : القُْربُ  األَممُ و  ، كما يقاُل : ِمن كثٍب ، قاَل ُزَهْيُر : أََممٍ  ، يقاُل : أََخْذته ِمن ، محرَّ

ــــــــُر هبــــــــم  ي لــــــــِ ين وقــــــــد ســــــــــــــــــــــاَ  الســــــــــــــــــــــ  ــــــــح ي  كــــــــَبن  عــــــــَ

م      وح َأهنـــــــــــــــ  ُم لـــــــــــــــَ رية مـــــــــــــــا هـــــــــــــــُ مُ َوجـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ (1)أَم
 

  
 بالقُْرب ِمنِّي.أَي لو أَنَّهم 

 منك ، لالثْنَْين والَجِميع. أََممٌ  ، وهو أََممٌ  ، وهو أََممٌ  ويقاُل : َداُرُكم

 القَِريُب الُمتَناَول ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : اليَِسيرُ  األََممُ و

مـــــــــــــا  جـــــــــــــَ لـــــــــــــح ِ ســـــــــــــــــــــــــــَ اح تـــــــــــــَ ين بـــــــــــــرامـــــــــــــَ ـــــــــــــُ بَل  َتســـــــــــــــــــــــــــح

ب شــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــئــــــــــــًا      لــــــــــــُ طــــــــــــح ا تــــــــــــَ الــــــــــــو َأهنــــــــــــ  (2)َأممــــــــــــَ
 

  
. كالُمَؤامِّ  البَيُِّن من األَْمرِ  : األََممُ و  كُمضاّرٍ

 .ُمؤامُّ  ِء إذا كان ُمقاِرباً : هوويقاُل للشي

 أَي بيٌِّن لم يُجاِوِز القدَر. ُمَؤامٌّ و أََممٌ  وأَْمُر بنِي فالنٍ 

ا ال يَزاُل أَْمُر الناِس »في َحِدْيث ابِن َعبَّاٍس : و أَي ال يَزاُل جاِرياً على القَْصد واالْستِقاَمِة ، وأَْصلُه  «َدانما لم يَْنظُروا في القََدِر والِولْ  ُمَؤامًّ

 : ُمَؤاَمُم فأُْدِغَم.

 .األََممِ  والُمقارُب ِمن : الُموافِقُ  الُمَؤامُّ و الَوَسُط. الذي هو القَْصدُ  : األََممُ و

ُهمْ و  .اإِلماَمةُ  بهم : تَقَدََّمُهْم ، وهي أَمَّ و ، أَمَّ

 كانوا على الّصراِط الُمْستقيِم أَو كانوا ضالِّْين. من رئيٍس أَو غيِره قَْومٌ  به ائْتُمَّ  ما ، كلُّ  ، بالكْسرِ  اإِلمامُ و

، هو واِحٌد يَُدلُّ  (3) (َواْجَعْلنا ِلْلُمتَِّقنَي ِإماماً )قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ في قَْوِلِه تعالَى :  بلْفِظ الواِحدِ  إمامٌ  ج الذي يُْقتَدى به ، اإِلمامُ  وقاَل الجْوَهِريُّ :

 على الَجْمعِ.

ً  وليَس على َحّدِ َعْدلٍ  ، آمٍّ  وقاَل غيُره : هو َجْمعُ  بَأَني بذِلَك أَبو العاَلِء أَنْ  ، قاَل ابُن ِسْيَده : َجْمٌع ُمَكسَّرٌ  هو ، بلْ  إمامانِ  قالوا قد ألنَّهم وِرضا

ةٌ و عن أَبي علّيٍ الفاِرِسّي قاَل : وقد اْستَْعمل ِسْيبََوْيه هذا الِقياَس َكثِيراً. ياًء لثِقَِلها ألنَّها َحْرٌف َسفُل في الَحْلق وبَعُد  (4): قُِلبَت الَهْمزة  أَيِمَّ

إذا ُكِرَهت الَهْمَزةُ الواِحَدةُ فَُهْم باْستِْكراه الثِّْنتَْين وَرْفِضهما ال ِسيَّما إذا كانَتا ُمْصَطِحبَتَْين عن الُحُروِف وَحَصل َطَرفاً فكاَن النُّْطق به تَكلُّفاً ، ف

ا ، أَْصالً البتَّة َغْير ُمْفتَِرقَتَْين فاًء وَعْيناً ، أَو َعْيناً والماً أَْحرى ، فلهذا لم يَأِْت في الَكالِم لْفظةٌ تَوالَْت فيها َهْمَزتَان ما َحَكاه أَبو َزْيٍد ِمن  فأَمَّ

بل األُْولَى منهما زائَِدةٌ ، وَكذِلَك قِراَءة أَْهِل  (5)قَْوِلِهم َدِريئَة وَدَرائيُّ وَخِطْيئة وَخَطائِيُّ فشاذُّ ال يُقاُس عليه ، ولَْيَسْت الَهْمزتَان أَْصليين 

ةَ  فَقاتِلُوا الُكوفَة :  ال يُقاُس عليه. شاذُّ  ْينبَهْمَزتَ  (6) اْلُكْفرِ  أَئِمَّ

كوها ، على أَْفِعلٍة ، ِمثُْل إنَاٍء ، وآنِيٍَة وإلٍَه وآِلَهٍة ، فأُْدِغَمِت الِميُم فنُِقلَْت َحَرَكتُها إلى ما قَْبلَها ، قلمَّ  اإِلماِم أَأِْمَمةٌ  وقاَل الَجْوهِريُّ : َجْمعُ  ا َحرَّ

 بالَكْسِر َجعَلُوها ياًء.

قاَل : وَمْن كان ِمن رأْيِه َجْمع األَْخفَُش : ُجِعلَِت الَهْمَزةُ ياًء ألنَّها في َمْوِضعِ َكْسر وما قَْبلَها َمْفتوح فلم تُْهَمز الْجِتماعِ الَهْمَزتَْيِن ، وقاَل 

 الَهْمَزتَْين َهَمَزة ، انَتََهى.

اُج : األْصُل في جَّ ةٍ  وقاَل الزَّ ا اْجتََمعَتا أُْدِغَمِت األُْولَى في الثانيِة وأُْلِقيَت َحَرَكتُها  إِمامٍ  أَأِْمَمة ألنَّه َجْمعُ  أَيِمَّ كِمثاٍل وأَْمثِلٍَة ، ولكنَّ الِمْيَمْين لمَّ

ة على الَهْمزةِ ، فقيَل :  ، فأَْبَدلَِت العََرُب ِمن الَهْمزةِ الَمْكُسورةِ الياَء. أَئِمَّ

ى عليه ساُف البِناِء ، قاَل يَِصُف َسْهماً : (7) يَُمدُّ على البِناِء فَيُْبنَى الذي الَخْيطُ   :اإلمامُ و  عليه ويَُسوَّ

َو  و  ـــــــــــــَ تـ ه حـــــــــــــىت إذا مَت  واســـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــُ قـــــــــــــح لـــــــــــــ   خـــــــــــــَ

     ِ وح مــــــــــــَ ِة ســــــــــــــــــــــــــاٍ  َأو كــــــــــــَ خــــــــــــ  مــــــــــــُ (8)إمــــــــــــامِ كــــــــــــَ
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الِس واالْستِواِء.  أَي كهذا الَخْيِط الَمْمدوِد على البِناِء في األّمِ

َر قْولُه تعالَى : الطَّريقُ   :مُ اإلماو ُما لَِبِإمام  ُمِبني  ) الواِسُع ، وبه فّسِ أَي يُْقَصُد فَيُتََميَُّز ، يْعنِي قْوَم لوٍط وأَْصحاَب  يَُؤمُّ  ، أَي بَطريقٍ  (9) (َوِإَّنَّ

 األَْيَكِة.

__________________ 
 واللسان.« وجرية»بد  « َوَعرَبةٌ »برواية :  91( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 .74( الفرقان اآية 3)
 واملثبت عن اللسان.« اهلمز»( ابألصر 4)
 ( يف اللسان : أصلا.5)
 .12( التوبة اآية 6)
 .«عليه»( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه 7)
 ( اللسان والصحاح.8)
 .79( ا جر اآية 9)
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اُء : أَي في  وَن عليها في أَْسفاِرِهم فََجعََل الطَّريقَ وقاَل الفرَّ ً  طريٍق لهم يَُمرُّ َّبَُع. يَُؤمُّ  ألنَّه إِماما  ويُت

 قَيُِّم األَْمِر الُمْصِلُح له. : اإلمامُ و

 به. يُْؤتَمُّ  ألَنَّه القرآنُ  : اإلمامُ و

ةِ  ، وسلموآلهعليههللاصلىالنبيُّ ، و  .إماُم األَئِمَّ

ِعيَِّة ، وقد بَِقي هذا اللَّقَُب على ُملُوِك اليََمِن إلى اآلَن. إمامُ  : الَخليفَةُ و  الرَّ

ُم عليهم ، ويكونُ  إمامُ  وقاَل أَبو بْكٍر : يقاُل : فالنٌ  قائِد  بمْعنَى اإلمامُ  ِمن ذِلكَ و الُمْسِلِمْين ، إمامُ  َرئيساً كقَْوِلكَ  اإلمامُ  القَْوِم ، مْعناهُ : هو الُمتَقَّدِ

 لتَقَدُِّمه وِرياَستِه. الُجْندِ 

كةً. ما يَتَعلَُّمهُ الغاُلُم كلَّ يَْومٍ  : اإلمامُ و  في المْكتَِب ويُْعَرُف أَْيضاً بالسَّبَِق ، محرَّ

 ، قاَل النابِغَةُ : ما اْمتُثَِل عليه الِمثالُ  : اإلمامُ و

يــــــــــــــــــــه  ه وأَبــــــــــــــــــــو أَبــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــح  أَبــــــــــــــــــــوه قـــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــاِة      َد ا ـــــــــــــَ وحا جمـــــــــــــَح نــــــــــــــَ (1)ِإمـــــــــــــامِ عـــــــــــــلـــــــــــــ  بــــــــــــــَ
 

  
 السَّفَِر. إمامُ  : الدَّليلُ و

 اإِلبِِل ، وإن كاَن َوَراءها ألَنَّه الهاِدي لها. إِمامُ  : الحاِديو

 .إماُمها : تِْلقاُء الِقْبلَةِ و

. الَوتَرُ  : اإلمامُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ى عليها البِنَاءُ  للبنَّاءِ  َخَشبَةٌ  : اإلمامُ و . يَُسوَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 كصاِحٍب وِصحاٍب. آمٍّ  َجْمعُ  : اإلمامُ و

نَي اْلبَ ْيَت احْلَرامَ )واآلمُّ : هو القاِصُد ، ومنه قَْولُه تعالَى :   .(2) (َواَل آمِّ

بن علي االسفرايني ، َرَوى عن أَبي نَْصر  بن عبد الجبار أَحمدُ  ، كذا في النُّسخِ ، وَصوابُه على ما في التَّْبصير للحافِِظ : محمدُ  أَبو حاِمدٍ و

شيٌخ لزاهِر بِن طاِهٍر  البِْسطاميُّ  بن الُحَسْينِ  ومحّمد بُن إسَماِعيلَ  محّمد بُن المفَضَّل الفسوى ، وَعْنهُ الُحَسْين بن أَبي القَاِسم السَّيبِي

ثاِن. اإلماميَّانِ  الشحاميّ   ُمحّدِ

ه : أَبو علّيٍ َزاِهر بن أَْحمَد الفَِقْيه ، أَْخبََرنا أَبو بْكٍر أَْحمُد بُن محمِد بنِ * قْلُت :  ُعَمَر البِْسطامّي ، أَْخبََرنا  وَوقََع لنا في جزِء الشحامّي ما نَصَّ

 أَْحمُد بُن سيَّار ، وهو محمُد الذي َذَكَره المصنُِّف فاْعِرْف ذِلَك.

 .إماَمةً  أَْحَسن أَي َومُّ أَ و منه أَيَمُّ  هذا يقاُل :و

ْلنا َرُجالً في اُج : إذا فَضَّ جَّ َجعََل الَهْمَزة كلَّما  أَيَمُّ  ِمن هذا. قاَل : وَمن قالَ  أَيَمُّ  من هذا ، وبعُضهم يقوُل : هذا أََومُّ  قُْلنا : هذا اإِلماَمة قاَل الزَّ

َكت أَْبَدَل منها ياًء ، والذي قالَ  ه أَْصلها أَأَمُّ ، فلم يْمكْنه أَْن يُْبِدَل منها أَِلفاً الْجتِماعِ السَّاِكنَْين فََجعَلَها واواً َمْفتوَحة كما قاَل كان عْندَ  أََومُّ  تََحرَّ

 في َجْمعِ آَدَم وأََواِدم.

 َكراِهيَّة التَّْضِعيف ، أَْنَشَد يَْعقوب : ِء ، وائْتََمى به على البََدلِ بالشَّي ائْتَمَّ و

َرأً  ُزوُر امــــــــــــــح ــــــــــــــَ ا نـ ــــــــــــــ  ي  أَم قــــــــــــــِ ــــــــــــــ  ت ــــــــــــــَ يـ ــــــــــــــَ ه فـ ــــــــــــــَ  اإِلل

او      ــــــــــ  ي  أَم بحمتــــــــــَِ يــــــــــَ ــــــــــَ ا ــــــــــا فـ (3)بــــــــــفــــــــــعــــــــــِر الصــــــــــــــــــــــــ 
 

  
اكَ  هماو كَ  أَو على التَّْغِليب ، : أَي أَبَواكَ  أُمَّ  .األُمِّ  ، أُقِْيمت الخالَةُ بمْنِزلَةِ  وَخالَتُكَ  أُمُّ

ةِ  كأَميٍر : الَحَسنُ  ، األَِميمُ و جاِل. القاَمةِ  أَي األُمَّ  ِمن الّرِ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َم يَماَمةُ  : القَْصُد ، وقد اليَماَمةُ  اُر : تَيَمَّ  ، قاَل الَمرَّ

زحن مــــــــــنــــــــــهــــــــــا  ُ
ف  مــــــــــاُء املــــــــــ تح إذا خــــــــــَ مــــــــــَ مــــــــــ  يــــــــــَ  تـــــــــــَ

هــــــــــــــــــا     تــــــــــــــــــَ امــــــــــــــــــَ ُرومُ  ميــــــــــــــــــَ داِد تـــــــــــــــــــَ  َأي  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ

  
 .«ي م م»وَسيَأْتي في 

ةُ و  الُمْلِك ونَِعيُمه. إماَمةُ  ، بالكسِر ، اإلمَّ

. األَمُّ و  ، بالفتحِ ، العَلَُم الذي يَتْبَعُه الَجْيُش ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 ، قيَل : (4) (يَ ْوَم َنْدُعوا ُكلَّ ُأانس  ِبِِماِمِهمْ )وقْولُه تعالَى : 

__________________ 
 واللسان والتهذيب.من قصيدة ميدح عمرو بن هند.  115( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .2( سورة املائدة اآية 2)
 ( اللسان.3)
 .71( سورة اإلسراء اآية 4)
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َص  فيه َعَمَله ا وقيَر :  بَنبيِِّهم وَشرحِعهم. بِكتاهِبِم ا زاَد بعُضهم : الذي َأحح
ِة أَُوْيمة وتَْصغيرُ  َكِت الَهْمَزةُ بالفَتَْحِة قَلَبَها واواً. األَئِمَّ  ، لما تحرَّ

حاحِ. أُيَْيَمة وقاَل الماِزنيُّ :  ولم يقِلْب ، كما في الّصِ

ْقُع ِمن الطَّريِق واألَْرِض. اإلمامُ و  : الصُّ

ةُ و  أَي قُُروٌن. أَُممٌ  ، بالضِم : القَْرُن ِمن النَّاِس ، يقاُل : قد َمَضتْ  األُمَّ

ةُ و  وأَْيضاً : الرُجُل الذي ال نَِظير له. (ِإنَّ ِإْبراِهيَم كاَن ُأمَّةً )، وبه فسََّر أَبو ُعبَْيَدةَ اآليَةَ :  اإلمامُ  : األُمَّ

اُء :   أَي ُمعلِّماً للَخْيِر ، وبه فسََّر ابُن َمْسعود أَْيضاً. (كاَن ُأمَّةً )وقاَل الفرَّ

 للَخْيِر.وأَْيضاً : الرُجُل الجاِمُع 

ةِ : فالنٌ  تِه ِمن أَْعَظم  بِإِّمة وقاَل أَبو َعْمرو : إِنَّ العََرَب تَقوُل للشْيخِ إِذا كان باقَِي القُوَّ ، مْعناهُ : َراِجٌع إلى الَخْيِر والنِّْعمة ، ألنَّ بقاَء قُوَّ

 النِّْعمة.

ةو ةُ و : الُمْلُك ، عن ابِن القَطَّاعِ ، قاَل : األُمَّ . الُمَؤمُّ و األَُممُ  : األُمَّ  على ِصْيغَِة الَمْفعوِل : الُمقاَرُب كالُمَؤمُّ

النَّْخلَِة والشََّجَرةِ والَمْوَزةِ وما أَْشبه ذِلَك ، ومنه قْوُل ابِن األْصَمِعّي له : أَنا كالَمْوَزةِ التي  كأُمِّ  تكوُن للَحيَواِن الناِطِق وللَموات الناِمي األُمُّ و

ها َمْوتِ إنَّما َصالُحها ب  .أُّمِ

 الطَّريِق. أُمُّ  الطَّريِق : ُمْعَظُمها إذا كان َطِريقاً َعظيماً وَحْولَه ُطُرٌق ِصغاٌر فاألْعَظم أُمُّ و

َر قَْوُل كثيٍِّر : أُمُّ و بُُع ، وبهما فّسِ  الطَّريِق أَْيضاً : الضَّ

ٍح  ّي وانصـــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــِ ـــــــــــِ ـــــــــــوال َب ال غـــــــــــاِدرحَن َعســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــُ  ي

ــــــــــــه      ص  ب ــــــــــــِ   أُم  ختــــــــــــَ ــــــــــــطــــــــــــري ا ال ــــــــــــاهلــــــــــــَ ي (1)عــــــــــــِ
 

  
ةِ التَّعَِب.  أَي يُْلِقْين أَْوالَدهنَّ لغيِر تَماٍم ِمن ِشدَّ

 َمثَْوى الرُجل : صاِحبَةُ َمْنِزِله الذي يَْنزله ، قاَل : أُمُّ و

 َمثحواَي ُتَدّرِي ِلم جِي  أُم  و 
 َمْنِزل الرُجِل : اْمرأَتُه وَمن يَُدبِّر أَْمر بَْيته. أُمُّ و

ايَةُ. أُمُّ و  الَحْرِب : الرَّ

ى. أُمُّ و  َكْلبَة : الُحمَّ

يُح التي تَْعِرض لهم. أُمُّ و ْبيان : الّرِ  الّصِ

 اللَُّهْيم : الَمنِيَّة. أُمُّ و

يَت ِمْصر ، وقيَل : البَْصَرة أَْيضاً. أُمُّ و  َخنُّوٍر الِخْصب وبه ُسّمِ

 جابٍر : الُخْبُز والسُّْنبُلةُ. أُمُّ و

َصبَّار  أُمُّ و
ةُ. (2)  : الحرَّ

ْحراُء. أُمُّ و  ُعبيٍد : الصَّ

َحى. أُمُّ و  َعِطيّة : الرَّ
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 .(3)َشْملة : الشَّمُس  أُمُّ و

 الُخْلفُف : الدَّاِهيَةُ. أُمُّ و

 ُربَيٍق : الَحْرُب. أُمُّ و

 لَْيلى : الَخْمر. أُمُّ و

ْنيا ، وَكذِلكَ  أُمُّ و  .(4)َوافَِرةَ  أُمُّ و ُحبابٍ  أُمُّ  َدْرٍز : الدُّ

 تحفة : النَّْخلَةُ. (5) أُمُّ و

 َرِجية : النَّْخلَةُ. أُمُّ و

 : الَجراَدةُ. (6)سرياح  أمو

 عاِمٍر : الّضبُُع والَمْقبرةُ. أُمُّ و

 : العُقاُب. (7)َشْغوة  أُمُّ و ِطْلبة أُمُّ و

__________________ 
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.1)
 .«قوله : وأم صبار وأم صبور أيضاً كما يف القاموس يف مادة صرب»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ذا ابألصر هنا ا وتقدم يف مادة ِشر : أن أم ِشلة كنية الدنيا واخلمر.( األصر واللسان وهبامشه قوله : وأم ِشلة ك3)
 ( يف اللسان : ام وفراة : البرية.4)
 ويف التهذيب : ام حبنة : النخلة.« بال نقرت النون األوىل«  نه»قوله :  فة كذا يف النسخ ويف اللسان »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
ويف التهذيب : أم ســــرايح : اجلرادة ا « قوله : ســــرلح ا كذا يف النســــخ ويف اللســــان : ســــرلح بال نقرت فحرره»: ( هبامش املطبوعة املصــــرية 6)

 .«أم رايح»ابلياء ا والذي يف اللسان : 
 .«شعواء»( يف اللسان : 7)
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 َسْمحة : العَْنز. أُمُّ و

 الِعيَاِل. أمو ، (1)َرْسمة  أُمُّ و بَْيضاَء ، أُمُّ و ُعْقبَة ، أُمُّ  غياث : الِقْدُر ، وَكذِلكَ  أُمُّ و

ْيت َرُجالً  أُمُّ  ِطبِّيخة  أُمُّ و عقاق ، أُمُّ و ِعْزم ، أُمُّ و ُسَوْيد ، أُمُّ و َخبِيص أُمُّ  ِجْرَذان لم تَْصِرفه ، ويقاُل للنَّْخلَِة أَْيضاً : بأُمِّ  ُجرَذان : النَّْخلَةُ وإذا َسمَّ

 تسعين. أُمُّ  ، وهي

 ِحْلس : األَتَان. أُمُّ و

 ُسَوْيد : االْسُت. أُمُّ و

بُُع. أُمُّ و  َعْمرو : الضَّ

 الَخبائِِث : الَخْمر. أُمُّ و

 الفرما ِمن أَْرِض ِمْصَر. أَمامَ  العََرِب : قَْريَةٌ كانَتْ  أُمُّ و

 اذن : قارة بالسََّماَوة. أُمُّ و

اِعي  أُمُّ و  .(2)أَْمهاٍر : َهْضبَة في قْوِل الرَّ

 جرمان : َمْوِضٌع. أُمُّ و

 ُدنَْين : قَْريَةٌ كانْت بِمْصَر. أُمُّ و

 رحم : ِمن أَْسماِء مكَّةَ. أُمُّ و

 َسْخَل : َجبٌَل لبَنِي غاِضَرةَ. أُمُّ و

 السَِّليط : ِمن قَُرى َعثّر باليََمِن. أُمُّ و

 الِعيَاِل : قَْريَةٌ بيَن الَحَرَمْين. أُمُّ و

 العَْين : ماٌء ُدْوَن سميراء. أُمُّ و

ةَ. أُمُّ و  ِغْرٍس : ركية لعبِد هللِا بِن قرَّ

 َجْعفٍَر : قَْريَةٌ باألَْنَدلَُس. أُمُّ و

 َحبَْوَكرى : الداِهيَةُ وأَْيضاً : َمْوِضٌع ببِالِد بَنِي قَُشْير. أُمُّ و

 َغَزالَة : ِحْصٌن ِمن أَْعماِل مارَدةَ. أُمُّ و

 موسل : َهْضبَةٌ. أُمُّ و

 دينار : قَْريَةٌ بِجْيَزة ِمْصَر. أُمُّ و

َراِزير : بَحْوف رْمِسْيس. أُمُّ و حكيم : بالبَُجْيرة. أُمُّ و  الزَّ

َجاُج َجْمعُ  المآيِمُ و ة : الّشِ  ثَْعلَب : ، وقيَل : ليَس له واِحٌد ِمن لْفِظِه ، وأَْنَشدَ  آمَّ

جِي  مـــــــــَ لـــــــــح ي عـــــــــنـــــــــَد ذاَ  وغـــــــــِ الحـــــــــِ  فـــــــــلـــــــــو ال ســـــــــــــــــــــــِ

ي      ت ويف رَأحســــــــــــــــــــــــــِ ُرحــــــــــــح رَبُ  مــــــــــــذمِيُ لــــــــــــَ (3)ُتســــــــــــــــــــــــــح
 

  
ةُ و  : ِكنانَة ، عن ابن األَْعَرابِّي ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. األَئِمَّ

. أُمِّ  : يَْهِدي من َمأُْمومٌ و أَِميمٌ  ورُجلٌ   ِدماِغِه ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ
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 النِّساِء ، ألَنَّه اسٌم ال َوْصٌف. إمامة النِّساِء ، وال تَقُل أمام وتَقوُل : هذه امرأة

 وَجدَّته. أُّمهُ  وفداهُ بأميّه ، قيَل :

 .أَُمْيمة التِّْيِمّي الُكوفّي تابِِعيٌّ عن ابِن ُعَمَر ، وعنه العاَلُء بُن الُمَسيّب ، ويقاُل : هو أَبو أُماَمةَ  وأَبو

ْيعَة. اإِلماِميَّةو  : فِْرقَةٌ ِمن غالةِ الّشِ

ا أَمْ  : [أم] حاحِ لكنَّه قاَل : وأَمَّ َحْرُف َعْطٍف وَمْعناه  مخفَّفَة فهي : أَمْ  : مخففة أَْفَرده المصنُِّف عن التْركيِب الذي قَْبلَه كما فَعَلَه صاِحُب الّصِ

 االْستِفهاُم.

حاحِ : ولها َمْوِضعاِن :  َعْمرو ، والمْعنَى أَيُّهما  أَمْ  َزْيٌد في الدَّارِ أَ  أََحُدهما : أَْن تَقََع ُمعاِدلةً ألَِلِف االْستِفهام بمْعنَى أَّي. تقول :ونَصُّ الّصِ

 فيها.

ا قَْبله َخبَراً كاَن أَو اْستِفهاماً ، تَقوُل في الَخبَِر : إِنَّها إِلبلٌ  (4) قد يكونُ و تَى ، وذِلَك إذا نََظْرت إلى َسواِد َشْخٍص شاٌء يا فَ  أَمْ  ُمْنقَِطعاً عمَّ

ا َكان قَْبلَه إاّل  بَِمْعنَى بل َشاءَ  أم فَتََوهَّْمته إبِالً فقْلت ما َسبَق إليك ، ثم أَْدَرَكك الظنُّ أَنَّه شاٌء فاْنَصَرْفت عن اأْلََول فقْلت : ، ألَنّه اضراب عمَّ

إنَّما أَْضَرْبت عن ُسَؤاِلك عن اْنِطالِق  ؟َعْمرو يا فَتَى أَمْ  ْظنُون. وتَقوُل في االْستِْفهاِم : َهْل َزْيٌد ُمْنَطِلقٌ مَ  أم أن ما يَقَُع بَْعَد بْل يَِقين وما بَْعد

 َزْيٍد وَجعَْله عن َعْمرو ، فأَْم معها ظٌن واْستِفهاٌم وإْضراٌب ، وأَْنَشَد األْخفَش لأْلَْخَطِل :

َك  يــــــــــنــــــــــُ ك عــــــــــَ تــــــــــح َذبـــــــــــَ ت بــــــــــواســــــــــــــــــــــــِ  أَمح كــــــــــَ  رٍت رأَيــــــــــح

يــــــــــاالً      الم مــــــــــن الــــــــــر ابِب خــــــــــَ َ  الــــــــــظــــــــــ  لــــــــــَ  (5) ؟غــــــــــَ
  

__________________ 
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : أم دلة.1)
 ( يعين قوله :2)

 مــــــــــــــــــّرت عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  أم أمــــــــــــــــــهــــــــــــــــــار مشـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــرًة 

 هتـــــــــــــــــــوي هبـــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــرٌ  أوســــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا زورُ     

  

 ( اللسان.3)
 .«وقد تكون»( يف القاموس : 4)
 والصحاح.( اللسان 5)
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وهذا لم يكن أَْصله اْستِفهاماً ، وليَس قْولُه :  (1) (اَل تَ ْنزِيُل اْلِكتاِب ال رَْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلعاَلِمنَي َأْم يَ ُقوُلوَن اْفرَتاهُ )قال هللاُ تعالَى : 

، كأَنَّه أَراَد أَن يُنَبِّه على ما قالُوه ،  (2) (َبْل ُهَو احْلَقُّ ِمْن رَبِّكَ ) : َشكًّا ، ولكنَّه قاَل : هذا ِلتْقبيح َصنِيِعهم ، ثم قالَ  (َأْم يَ ُقوُلوَن اْفرَتاهُ )

حا ؟الشَّرّ  أَم نَْحو قَْوِلَك للرُجِل : الَخْيُر أََحبُّ إليك  حِ.وأَْنَت تَْعلَم أَنَّه يقوُل الَخْير ، ولكْن أََرْدت أَْن تُقَبِّح عْنَده ما َصنََع ، هذا كلُّه نَّص الّصِ

اُء : وُربَّما َجعَلَِت العََربُ  أَْنَت رُجٌل َمْعروٌف  أَمْ  على جَهِة بَْل فَيَقُولُوَن : هْل لََك قِبَلَنا َحقُّ  أَمْ  إذا َسبَقَها اْستِفهاٌم وال يَْصلُح فيه أَمْ  وقاَل الفرَّ

 بالظُّْلم ، يُريُدوَن : بْل أَْنَت رُجٌل َمْعروٌف بالظُّْلم ، وأَْنَشَد :

تح أَ  فــــــــــَو   مــــــــــا أَدحرِي ــــــــــَ و ل غــــــــــَ ــــــــــَ مــــــــــ  تـ لــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــَ

وحُم  أَمِ      ـــــــــــــ  ـــــــــــــنـ ـــــــــــــُب   أَمح ال ي ـــــــــــــِ ب (3)كـــــــــــــر  إد  حـــــــــــــَ
 

  
.  يُريُد : بَْل ُكلُّ

قاَل اللَّْيُث : وهي لُغَةٌ َحَسنَةٌ ِمن لُغاِت  ؟ِعْنَدك َغداٌء حاِضرٌ أَ  وأَْنَت تُريُد : ؟ِعْنَدك َغداٌء حاِضرٌ  أَمْ  كقَْوِلَك : بمْعنَى أَِلِف االْستِفهامِ  قد تكونُ و

 العََرِب.

 قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا يجوُز إذا َسبَقَه َكاَلٌم.

 وقاَل َعْلقمةُ بُن َعبَدة : ؟َهْل ِعْندك َعْمرو أَمْ  ، تقوُل : على َهلْ  مْ أَ  وقد تَْدُخلُ  قاَل الجْوَهِريُّ :

ه  أَمح  ــــــــــَ َت ربح ِ  عــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــَ كــــــــــَ  مل يـ بــــــــــرٌي بــــــــــَ رح كــــــــــَ  هــــــــــَ

ومُ      كـــــــــُ ِ َمشـــــــــــــــــــــــح اح ـــــــــَ ـــــــــب وحَم ال ـــــــــَ ِة يـ ـــــــــ  َر اأَلحـــــــــب ـــــــــح  (4) ؟إثـ
  

ي :  هنا ُمْنقَِطعة ، استَأْنََف السَُّؤال بها فأَْدَخلَها على هْل لتَقَدُّم هْل في البَْيِت قَْبله ، وهو : أَمْ  قاَل ابُن بَّرِ

توُم  تـُوحِدعحت َمكح  (5)َهرح ما َعِلمحت وما اسح
اف بن حكيم : أَمْ  ثم استَأْنَف السُّؤال بأَْم فقاَل :  َهْل َكبيٌر ، قاَل : وِمثْلُه قَْول الَجحَّ

الــــــــِ  يِن َأاب مــــــــَ تــــــــَ ضـــــــــــــــــــــح ذح َحضــــــــــــــَ يِن مــــــــُ تــــــــَ مــــــــح رح لــــــــُ  ٍك هــــــــَ

ر      تـــــــح ُم  أَمح عــــــلــــــ  الــــــقــــــَ يِن مــــــنـــــــَك الئــــــِ رح المــــــَ  ؟(6)َأهـــــــَ
  

ب على َهْل ألنَّها لُخُروجٍ ِمن َكالٍم إلى َكالم ، فلهذا السَّبَ  أَمْ  على َهْل بََطل منها مْعنَى االْستِفهام ، وإنَّما َدَخلَتْ  أَمْ  قاَل : إالَّ أَنَّه متى َدَخلَتْ 

 هل. (7)َهْل ولم تَقُل  أَمْ  دخلَْت على َهْل فقْلت

ِعْنَدك َعْمرو ، ألنَّ أَْصَل ما ُوِضع لالْستِفهاِم َحْرفان : أَحُدهما : اأَلِلُف أَ  أَمْ  ِعْنَدك َزْيدٌ أَ  على األَِلِف ، ال تَقولُ  أَمْ  قاَل الجْوَهِريُّ : وال تَْدُخل

ل الَكالِم  وال تَقَُع إالَّ في َوَسِط الَكالِم ، وَهْل إنَّما أُقِيم ُمقام األَِلِف في االْستِفهاِم فقط ، ولذِلَك لم تَقَع في كّلِ  أَمْ  ، والثاني :وال تَقَُع إالَّ في أَوَّ

 َمواقِعِ األْصِل.

 ، لُغَةُ أَْهِل اليََمِن ، وأَْنَشَد : قد تكوُن زائَِدةً  أَمْ  ُرِوي عن أَبي حاتٍِم قاَل : قاَل أَبو َزْيٍد :و

ن  ــــــــــي َرَقصــــــــــــــــــــــــا  أَمح اي َدهــــــــــح ي  مــــــــــا كــــــــــان َمشــــــــــــــــــــــــح

َوق صـــــــــــــــــــــــا      ـــــــــَ جي تـ ـــــــــَ ي ـــــــــكـــــــــون ِمشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــد ت رح ق ـــــــــَ (8)ب
 

  
م ، نَْنت حتى صار َمْشيي زائَِدةٌ ، أَراَد : ما كان َمْشيي َرقَصاً ، أَي ُكْنت أَتَوقَُّص وأَنا في َشبِيبَتِي واليوَم قد أَسْ  أَمْ و أَراَد : يا َدْهناء فََرخَّ

 َرقَصاً.

ما كان َمْشيي َرقَصاً َمْعُطوف على َمْحذوٍف تقدَّم المعنى كأَنَّه قاَل : يا َدْهن أَكاَن  أَمْ  قاَل : وهذا َمْذَهُب أَبي َزْيٍد وغيِره ، يَْذَهب إلى أَنَّ قْولَه

 ً  ما كان َكذِلَك. أَمْ  َمْشيي َرقَصا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بلُغَِة بعِض أَْهِل اليََمِن بمْعنَى األَِلِف والالِم. أَمْ  نُ تكو

ياُم في السَّفَِر. «ليَس ِمن اْمبّرِ اْمِصياُم في اْمَسفَر»في الَحِدْيث : و  أَي ليَس ِمن البِّرِ الّصِ
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. واْختُِلَف فيه فقيَل : ِمن ، كَسحابٍ  األنامُ  : [أنم] ت ِمن، وقي أَنَمَ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ  َل : أَْصلُه َونَام ِمن َونََم إذا َصوَّ

__________________ 
 .3ـ  2ـ  1( السجدة اآية 1)
 .3( السجدة اآية 2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 والضبرت عنهما. واللسان والصحاح. 2بيت رقم  120( مفضلية رقم 4)
 ( عجزه يف املفضليات :5)

 أم حبلها إذ أنتك اليوم مصروم
 اللسان.( 6)
 ( يف اللسان : َأَهر.7)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح : برواية ابهند.8)
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ِسه كاانء ووانء ا  َساابٍط. مثر اآاَنمُ  قيَر فيه أَيحضاً و  نفح
ْعرِ و َر قْولُه تعالَى :  نُّ واالْنسُ أَو الج ، أَو كلُّ َمْن يَْعتريه النَّْوم ، الَخْلقُ  ، وهو أَميرٍ  ، ِمثْل األَنِيمُ  قاَل اللّْيُث : يجوُز في الّشِ ، وبه فّسِ

 ِمن جميعِ الَخْلِق. أَو َجِميُع ما على وْجِه األَرِض  ، وهما الثّقاَلن ، (1) (َواْْلَْرَض َوَضَعها ِلِْلَانمِ )

 والعََجُب ِمن الجْوَهِرّي كيَف أَْغفَله وهو في القرآِن مع أَنَّه اْستَْطرد بِذْكِره في أَمَّ.

 في ظّلِ أَمانِِه. أَنَاَمه َسَجعاِت اأَلساِس : لو َرَزقَنا هللاُ عدَل ُسْلطانِِه أَلنامَ وِمن 

هُ  األُوامُ  : [أوم] ي أَلبي محمٍد الفَْقعَِسّي : ، كغُراٍب : العََطُش أَو َحرُّ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

هـــــــــــــا  َروِّي هـــــــــــــامـــــــــــــِ تح َأيّنِ مـــــــــــــُ مـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  قـــــــــــــد عـــــــــــــَ

يــــــــــــِر مــــــــــــن و      لــــــــــــِ ُب الــــــــــــغــــــــــــَ هــــــــــــِ ذح هــــــــــــاأُو مــــــــــــُ (2)امــــــــــــِ
 

  
 وكذِلَك األُواُر.

ه بعُضهم بُدخاِن الُمْشتار ، وأَْنَكَره ابُن ِسْيَده وقاَل : إنَّما هو الدَُّخانُ  : األُوامُ و  .أُوامُ  ال إيامُ  ، وَخصَّ

أِْس. : األُوامُ و  ُدواُر الرَّ

 الَوتَُر. : األُوامُ و

 وذِلَك عْنَد ِشدَّةِ العََطِش. أَْن يَِضجَّ العَْطشانُ  : األُوامُ و

ً  قدو  : إذا اْشتَّد َحرُّ جْوفِه ، ولم يَْذُكر األْزهِرّي له فِْعالً. آَم يَُؤوُم أَْوما

 بالكسِر ، الدُّخاُن. اإِليامُ و

وِض : يقاُل لكّلِ ُدخاِن نحاس ، وال يقالُ  ةً ، أيام وقاَل الّسهيليُّ في الرُّ ، أُْلِزَمْت َعْينُه البََدَل لغيِر ِعلَّة  ، كُكتُبٍ  أَيُمٌ  ج إالَّ لُدخاِن النَّْحِل خاصَّ

ً  َعليها آمَ و آَمها قدو وإالَّ فُحْكُمه أَْن يَِصحَّ ألَنَّه ليَس بَمْصدر فيَْعتَلَّ باْعتِالِل فِْعله ً و يَُؤوُمها أَْوما ً  ، وَكذِلَك يَئِيُمها إياما  ، واِويَّة يائِيَّة ، أَي إياما

نَ   أَْيضاً ، قاَل ساعَدةُ بُن ُجَؤيَّة :« أ ي م»يَأْتي في ، وسَ  َدخَّ

ه  نـــــــــَ عـــــــــح بـــــــــاَب حـــــــــىت َوضـــــــــــــــــــــــَ رَِح اأَلســـــــــــــــــــــــح  فـــــــــمـــــــــا بـــــــــَ

هــــــــا و      ثــــــــ  ي جــــــــَ فــــــــِ نــــــــح ــــــــَ وحِ  يـ ــــــــ  ــــــــثـ َد  ال ــــــــَ هــــــــال ُؤومــــــــُ ــــــــَ (3)يـ
 

  
مُ و أِْس  الُمَؤوَّ  والَخْلق. ، كُمعَظٍَّم : العَظيُم الرَّ

مُ  أَو هُ  : الُمَؤوَّ  الَخْلِق كالُمَوأَِّم ، َمْقلوٌب عنه ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ لعَْنتََرةَ : الُمَشوَّ

هـــــــــــــا ا  و  ِب َدفـــــــــــــِّ ـــــــــــــِ َب  ِبـــــــــــــان ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ ا يـ  كـــــــــــــَبلـــــــــــــ 

يِّ ـــــــــــــــــــــــــــــ       زِِج الــــــَعشــــــــــــــــــــِ ّي مــــــن هــــــَ شــــــــــــــــــــِ َؤو مِ َوحح (4)مــــــُ
 

  
. : َساَسهُ  آَمهُ و اغانِيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ً و َمهُ تَأِْويما  : َعطََّشهُ. أَوَّ

 عن أَبي َزْيٍد. الِخْصبُ  ، بالمّدِ ، ةُ اآلمَ و

 ، عن َشِمٍر ، قاَل َعبِيُد بُن األْبَرص : (5) العَْيبُ  أَْيضاً :و

هح  َن مـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَت الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  اًل أَب هـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــَ

هح اًل إن  فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــلــــــــــــــــــت      (6)آمــــــــــــــــــَ
 

  
بِّيِ حيَن يولَُد ، أَو ما لُفَّ فيه من  : اآلَمةُ و ةِ الصَّ ه ، قاَل َحسَّاُن : ِخْرقٍَة ، أَو ما َخَرَج معهما يَْعلَُق بُسرَّ  حيَن يَْسقُط ِمن بَْطِن أَّمِ
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عــــــــــــــــــــاِوٍز و  ُرورٍة يف مــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــح وحُ وَدٍة مــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــَ

هـــــــــــا     تـــــــــــِ ِد   مـــــــــــَ َوســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــُ ه مل تـ وســـــــــــــــــــــــــَ رحمـــــــــــُ (7)مـــــــــــَ
 

  
وإنَّ الشُّعَراَء لم تََدع في نِسائِك ُمتَرقَّعاً. أَراَد أَنَّ نِساَءه لم  بآَمتِِهنَّ  وَدَعا َجريٌر َرُجالً من بنِي ُكلَْيب إلى ُمهاَجاتِِه فقاَل الُكلَْيبيُّ : إنَّ نِسائِي

 اآلميَّة. د تُْنَسُب إليه الثِّيابُ  ، بالمّدِ ، آمٌ و يُْهتَك ِستْرهنَّ بمْنِزلَِة التي ُوِلَدْت وهي غيُر َمُخفوَضة وال ُمْقتَضَّة

 ّرقَّاعِ.في ِشْعِر عدّيِ بِن ال ة بالَجِزيَرةِ  أَْيضاً :و

ْعَراِء : ُمنَكَرةٌ  ، أَي ، كُصَردٍ  أَُومُّ  لَيالٍ و  ، عن أَبي َعْمرو ، وأَْنَشَد أَلْدَهَم بن أَبي الزَّ

__________________ 
 .10( الرمحن اآية 1)
 ( اللسان.2)
 ويف شرحه : قوله ا يؤومها أي يدخن عليها واللسان. 209/  1( ديوان اهلذليا 3)
 اللسان والصحاح.( 4)
 .«والَغيحثُ »( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 5)
 والتهذيب.« مهال»بد  « حال»( ديوانه واللسان والتكملة وفيها 6)
 واألصر كالتكملة.« مرسومة»( اللسان والتكملة والتهذيب ا ومل أعثر عليه يف الديوان ويف اللسان والتهذيب : 7)
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مح  تـــــــــــــــَ يـــــــــــــــِر عـــــــــــــــَ َر الـــــــــــــــلـــــــــــــــّ ُت آخـــــــــــــــِ ا رأَيـــــــــــــــح  ملـــــــــــــــ 

ك و      يـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــالـــــــــــــــــِ َد  لـــــــــــــــــَ ا إحـــــــــــــــــح (1)اأُلَومح َأهنـــــــــــــــــ 
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  هللا آَمهُ  ه َخْلقَه. أَْوما  : َشوَّ

مٌ  ولَيالٍ   ، كُسكٍَّر ، لُغَةٌ عن أَبي َعْمرو أَْيضاً. أُوَّ

َمهُ و ً  الَكأَلُ  أَوَّ نَه وعظَّم َخلْ  تَأِْويما  قَه ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد :: َسمَّ

َرٌ   رَكــــــــــــح ؤحابن  (2)عــــــــــــَ ُر الضـــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــــِ هــــــــــــح هُ مــــــــــــُ  َأو مــــــــــــَ

ذاِف َربـــــــــــــــــيـــــــــــــــــعـــــــــــــــــًا َأي      ُض الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ  َ حِوميِ روح

  
 : بَلٌَد بالعََجم. آموو

جاِل :ِمن و من ال َزْوَج لها بِْكراً أَو ثَيِّباً ، ، من النِّساِء : ، كَكيٍِّس  األيِّمُ  : [أيم] ِل :و ، َمْن ال اْمرأَةَ له الّرِ  .أَياَمىو أَيايِمُ  َجْمُع األَوَّ

ا ا (3) أَيايِمُ  قاَل ابُن ِسْيَده : أَمَّ فقيَل هو ِمن باِب الَوْضع ُوِضع على هذه  أَياَمى فعَلَى بابِه وهو األْصل ، قُِلبَت الياُء وُجِعلَت بْعَد الِميم ، أَمَّ

ْيغِة.  الصَّ

ِم.وقاَل الفارِ   ِسيُّ : هو َمْقلوب َمْوِضع العَْين إلى الالَّ

حاحِ : جاِل والنِّساِء ، وأَْصلُها األَياَمى وفي الّصِ َج من قَْبل أَو  أَيِّمٌ  ، قفُِلبَت ألنَّ الواِحَد رُجلٌ  أَيايِمُ  الذين ال أَْزواج لهم ِمن الّرِ َسواء كاَن تزوَّ

 ٌ ج ، واْمَرأَة ، فهذه الثَّيِّب ال َغْير ، وكذا  أََحقُّ بنْفِسها اأَليِّمُ  قَْوُل النَّبّيِ ، صلَّى هللِا تعالَى عليه وسلَّم :و بِْكراً كانت أَو ثَيِّباً ،أَْيضاً  أَيِّمٌ  لم يتَزوَّ

 قْوُل الشاِعِر :

َت  َر مـــــــــا ِعشـــــــــــــــــــــــح هـــــــــح ـــــــــد  ن  ال حـــــــــَ كـــــــــِ ـــــــــح ن ـــــــــَ اً ال تـ  أميـــــــــِّ

ِت      لــــــــــــ  ر  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا ومــــــــــــَ ر بــــــــــــًة قــــــــــــد مــــــــــــُ (4)جمــــــــــــَُ
 

  
ً  المْرأَةُ من َزْوِجها آَمتِ  قدو ً و تَئيُم أَْيما ّمِ ، أُيوما جِ. إِيََمةً و أَْيَمةً و ، بالضَّ في و ، بالفتحِ والكْسِر ، إذا َماَت عنها َزْوُجها أَو قُتَِل وأَقاَمْت ال تَتَزوَّ

ذُ ِمن»الَحِدْيث :  ي : اأَلْيمةِ  أَنَّه كان يَتَعَوَّ  ، وهي طوُل العُْزبَِة ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ـــــــــقـــــــــد  تُ ل ٍب  إمـــــــــح يِن كـــــــــر  صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ  حـــــــــىت اَلمـــــــــَ

مـــــــــ  َأن      لـــــــــح يـــــــــمَ َرجـــــــــاًء بســـــــــــــــــــــــَ ئـــــــــِ تُ كـــــــــمـــــــــا   تـــــــــَ  إمـــــــــح

  
 وقاَل يزيُد بُن الحكم الثَّقفيُّ :

يـــــــــــــــــمُ ٍء كـــــــــــــــــر  امـــــــــــــــــر  ئـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــن  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــهــــــــــــــا      رحُس َأو مــــــــــــــن ــــــــــــــعــــــــــــــِ ــــــــــــــمُه ال ي ــــــــــــــِ ئ ــــــــــــــَ (5)ي
 

  
 وقاَل آَخُر :

ك غـــــــــــــري َأيّنِ  ســـــــــــــــــــــــــــِ فح وِف نــــــــــــــَ قـــــــــــــُ وحَت بـــــــــــــِ  جنـــــــــــــََ

ُم َأو      ــــــــــــَ ت ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ يـ ــــــــــــمُ إخــــــــــــاُ  أَبنح ســــــــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ئ ــــــــــــَ (6)ت
 

  
ْجتُها كأََعْمتُها : (7) أَأَْمتُهاو .اأَلْيمةِ  وهو بيِّنُ  آَم يَئِيمُ  وَكذِلَك الرُجلُ  ً  تََزوَّ  كأُِعيُمها. أُئِيُمها ، فأَنَا أَيِّما

ٌ  : قد َهلَكِت اْمرأَتُه ، إلى النِّساءِ  مانُ فأَيْ  َعْيماُن ، أَْيمانُ  رُجلٌ  يقاُل :و  َعْيَمى. أَْيَمى وَعْيماُن إلى اللَّبَِن ، واْمَرأَة

جاَل فتََدُع النِّساَء بِال أَْزواجٍ  للنِّساءِ  َمأْيََمةٌ  الَحْربُ  يقاُل :و  .فَيَئِْمنَ  أَي تَْقتُل الّرِ

ُجُل : تَأَيَّمَ و جْ َمَكَث َزماناً لم  الرَّ ي : يَتََزوَّ  ، وَكذِلَك المْرأَةُ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

حح وإن  كــــــــــِ ي أَنــــــــــح حــــــــــِ كــــــــــِ نــــــــــح يفــــــــــإن تـــــــــــَ َبميــــــــــِ  تــــــــــَ  تـــــــــــَ

ي      حـــــــــــِ كـــــــــــِ ـــــــــــح ن ـــــــــــَ ِر مـــــــــــا مل تـ هـــــــــــح ـــــــــــد  ـــــــــــد ال (8)َأَ َمي  اي
 

  
ً  هللاُ تعالَى أَيََّمهُ و  ، قاَل ُرْؤبَة : تَأْييما
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 (9) الت بحيِيَماُمغايراً َأو يـَرحَهُب 
 تَأَبََّط َشّراً :وقاَل 

تَ  ــــــــــــــدة  فــــــــــــــبميــــــــــــــّ ُت ال مــــــــــــــح ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح  نســــــــــــــــــــــــــــوااًن وأَيـ

 وعـــــــــــدُت كـــــــــــمـــــــــــا أبـــــــــــدأت والـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــُر ألـــــــــــيـــــــــــرُ     

  
 ويَِعيَم. يَئِيمَ  وعاٌم : أَي َهلََكِت اْمَرأَتُه وماِشيَتُهُ حتى (10) آمٌ  ما لَهُ  يقاُل :و

__________________ 
 ( اللسان والتكملة.1)
قوله : عركر  أي غلية قوّي ومهجر أي فائ  واألصـــــــــــر يف قوهلم : بعري مهجر أي يهجر بذكره أي ينعتونه ا »( هبامش املطبوعة املصـــــــــــرية : 2)

 والبيت يف الصحاح.« والضؤابن : السما الشديد ا أي هو يفو  السمان ا نقله يف اللسان عن ابن بري
 .«يناسب أايمي إلا يناسب أايم  ا فليحررقوله : أايمي اخل كذا يف اللسان وهو ال »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 ( اللسان والصحاح.6)
ُتها.7)  ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وأَيـحَتمح
 .«يد»واألساس وفيه « يدا»( اللسان وفيه 8)
 ( اللسان والتهذيب.9)
 وعاَم.( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : آَم 10)
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ةُ  األَيِّمُ و اُء. (ِمْنُكمْ ) (1) (َوَأْنِكُحوا اْْلَايمى)، والَجْمُع األَماَمى ، وبه فسََّر بعٌض قَْوَل هللِا تعالَى :  ، كَكيٍِّس : الُحرَّ  ، نَقَلَه الفرَّ

 .اأَلياَمى ، والَجْمعُ  القَرابَةُ نحو البِْنِت واألُْخِت والَخالَةِ  : األَيِّمُ  قيَل :و

اغانيُّ  (2)مقابل األْكوام ، وقيَل ، هو َجبٌَل أَْبيُض  َجبٌَل بِِحَمى َضِريَّة  :األَْيمُ و في ِدياِر بَنِي َعْبِس بالرمة وأَْكنافِها ، وَضبََطه نَْصر والصَّ

 ٌل بِِحَمى َضِريَّة ، ألنَّ الذي ما بْعَده ُكلّه بفتحٍ فسكوٍن.بالفتحِ : َجبَ  اأَلْيمُ و بفَتْحٍ فسكوٍن ، والصَّحيُح أَنَّ هنا َسْقطاً في الِعباَرةِ وهو أَْن يقوَل :

اُج : الَحيَّةُ األَْبيُض اللَّطيُف ، أَو عامُّ  : األَْيمُ و  في َجميعِ ُضروِب الَحيَّات ، وقاَل العجَّ

ُلجا  َأميحٍ َبطحَن و   (3)وَقواماً ُعسح
ا.  وَكذِلَك األَْيُن ، وقاَل تأَبََّط َشرًّ

ّر  عـــــــــلـــــــــ   يــــــــــاً  اأَلميحِ َتســـــــــــــــــــــــَ تـــــــــفـــــــــِ ات خمـــــــــُح يـــــــــ   وا ـــــــــَ

اِ       ن ســـــــــــــــــــــــــاٍر عـــــــــــلـــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــَ (4)هلل َدّر  مـــــــــــِ
 

  
ْكراُن ِمن الَحيَّاِت ، وهي التي ال تَُضرُّ أََحداً ، األَْيمُ  وقاَل أَبو َخْيَرةَ  ، هكذا في النُّسخِ وهو َغلٌَط  (5) ، بالكسرِ  كاإِليمِ  واألَْيُن الثُّْعبان والذِّ

 كَكيٍِّس. كاأليِّمِ  والصَّواُب :

يت : ّكِ حاحِ : قاَل ابُن الّسِ  فُخفَِّف ِمثْل : لَْيٍن ولَيٍِّن ، وَهْين وَهيٍِّن ، وأَْنَشَد ألَبي كبيٍر الُهَذلّيِ : األَيِّمُ  الَحيَّة ، وأَْصلُه األَْيمُ و ففي الّصِ

ـــــــــــــــَدٌة  ي عـــــــــــــــِ راِط مـــــــــــــــُ ُر كـــــــــــــــاملـــــــــــــــِ واســـــــــــــــــــــــــــــِ  إال  عـــــــــــــــَ

وحرَِد      ِر مـــــــــــــَ يـــــــــــــح ِف  َأميٍِّ ابلـــــــــــــلـــــــــــــ  َغضـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــَ تـ (6)مـــــــــــــُ
 

  
 انتََهى.

َد فقيلَ َذكراً كاَن أَو أُْنثى ، وُربَّ  أَْيمٌ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : كلُّ حيَّة  ، كما يقاُل َهْين وَهيِّن. أَيِّمٌ  ما شّدِ

فال  أَيِّم ، فظاِهُر هذا أَْن يكوَن فْعالً والعَْيُن منه ياٌء ، وقد يمكُن أَْن يكوَن ُمَخفَّفاً ِمن أَْيم ياٌء ، يدلُّ على ذِلَك قْولُهم أَيِّم قاَل ابُن جنّيِ : َعْينُ 

 ن َمعاً يَِصيراِن مع التَّْخفيِف إلى لَْفِظ الياِء ، نَْحو لَْيٍن وَهْيٍن.يكوُن فيه َدِليل ، ألنَّ القَبِيلَيْ 

عْ  األَْيِم أُيُومٌ  ج وقاَل أَبو َخْيرة : َر على لْفِظه ، كما قالُوا قُيُوٌل َجْمع قَْيل ، وأَْصلُه فَْيِعل ، وقد َجاَء مشدَّداً في الّشِ ِر ، ، وأَْصلُه التَّثِْقيل فكّسِ

 بي كبيٍر الُهَذلّي قْولَه السَّابِق.وأَْنَشَد ألَ 

ار بِن المضرب. ي : وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد لسوَّ  قاَل ابُن بَّرِ

هــــــــــا  ــــــــــِ ت ــــــــــ  قــــــــــَ  أَزِم ــــــــــح ل و مــــــــــن مــــــــــَ طــــــــــح ا اخلــــــــــَ  كــــــــــَبلــــــــــ 

َر       فُ  األُيــــــــــومِ َمســــــــــــــــــــــــح لــــــــــَ هــــــــــا  ــــــــــَ فــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــُ  إذا مل يـ

  
ر.وإذا َعَرْفت ذِلَك فاْعلَم أَنَّ ِسياَق المصنِِّف هنا َغْيُر   ُمَحرَّ

 ، وقد ذُِكَر في التْرِكيِب الذي قَْبلَه. العَْيبُ  ، بالمّدِ ، اآلَمةُ و

 ، هكذا في النسخِ بالفاِء ، والصَّواُب بالغَْين كما هو نَصُّ ابِن األَْعَرابّيِ. (7) النَّْقُص والفَضاَضةُ   :اآلَمةُ و

 علينا أَي نَْقٌص وَغضاَضةٌ. آَمةُ  يقاُل : في ذِلكَ 

ةِ  هكذا في النَسخِ وهو َغلٌَط ، والصَّواُب كِكتاٍب كما َضبََطه غيُر واِحٍد ِمن ، كِكذَّاٍب ، بَْطنٌ  إيَّامٍ  بَنُوو ومنهم : زبيُد بُن الحاِرِث اآلتي  األَئِمَّ

 ِذْكُره.

. الُموِسَرةُ وال َزْوَج لها ، هي ، كُمْحِسنَةٍ  الُمْؤيَِمةُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

اُء. داٌء في اإلبِلِ  ، وكذِلَك الُهياُم والِهياُم : ، كغُراٍب وِكتابٍ  اإِليامُ و  ، نَقَلَه الفرَّ
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__________________ 
 .32 ( النور اآية1)
 ( الذي يف ايقوت : أسود.2)
 .166/  1واللسان وبعده يف املقايي   8( ديوان العجاج ص 3)

 كفال وعثاً إذا ترجرجاو 
 ونسبهما لر بة.

 برواية : 2بيت رقم  1( مفضلية رقم 4)
ــــــــــــاً  ــــــــــــفــــــــــــي ــــــــــــات  ــــــــــــت ــــــــــــن وا ــــــــــــي ــــــــــــ  األي  يســـــــــــــــــــــــــري عــــــــــــل

ـــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــا ِ      ـــــــــــدا   مـــــــــــن ســــــــــــــــــــــــاٍر عـــــــــــل ـــــــــــفســــــــــــــــــــــــي ف  ن

  

ولو قا  املصنف : واألمي  هــــــــــــــ. صوابه ابلفتح ا ففي الصحاح : واألميح : ا ية وأصله اأَلميِّ فخفف مثر َلّا وَلاح ا ا( عل  هامش القاموس : 5)
 مصححه.هـ  ابلفتح : جبر اخل كاألمي ككي  ملكان صواابً ا أفاده الشارح ا ا

 والصحاح. 166/  1واللسان واملقايي   105/  2( ديوان اهلذليا 6)
 اموس : والَغَضاَضُة.( يف الق7)
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 ، قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : الدُّخانُ  ، كِكتاٍب فقط : اإِليامُ و

الهــــــــــــــا  تــــــــــــــَ ا اجــــــــــــــح لــــــــــــــمــــــــــــــ  َزتح  ابإِلاَيمِ فــــــــــــــَ يـــــــــــــــ   حتــــــــــــــََ

ا      ــــــــــاهبــــــــــُ ئ ــــــــــِ ت ا واكــــــــــح ــــــــــهــــــــــا ُذهلــــــــــ  ــــــــــي ــــــــــاٍت عــــــــــل ب ــــــــــُ (1)ث
 

  
 ، وقد تقدََّم واِويَّة يائِيَّة. أُيُمٌ  والَجْمعُ 

ْحمنو ْحمن  ِرثِ ُزبَْيُد بُن الحا أَبو عبِد الرَّ الُكوفيُّ من أَتْباعِ التابِِعْين ، َرَوى عن ابِن أَبي لَْيلى وأَبي وائٍِل ، وعنه شعبَةُ وُسْفياُن واْبناه عبُد الرَّ

 وعبُد هللِا وَمْنصوُر بُن الُمْعتَِمر ، وهو ِمن الفُقَهاِء والعبَّاِد ، تُوفي َسنَة مائَة وثاَلث وعْشِرْين.

 ، بِالكْسِر. اإِليَامِ  َمْنُسوبان إلى اإليَاِميَّانِ  عبِد الَكريمِ العاَلُء بُن و

ِن حاشِد بِن ُجَشم بِن حزان ويقاُل أَْيضاً : يام بحْذِف األَِلِف والالِم ، وهي قَبِيلةٌ ِمن َهْمدان ، وهو ياُم بُن أصبا بِن رافِعِ بِن ماِلِك بِن ُجَشم ب

ثاِن. بِن نَْوف بِن َهْمدان  ُمَحّدِ

 .«ص ر ف»الفَِقْيه قد تقدََّم ِذْكُره في  اإلياميّ  ومنهم أَْيضاً : َطْلحةُ بُن مصرف

 .«ي م ن»في  يَأْتيِ  هللاِ  أَيمُ و

ً  الدُّخانُ  آمَ و َن. يَئِيُم إياما  : َدخَّ

ً  الرُجلُ  آمَ و نَ  إيَاما  يَّة فيَأُْخذ ما فيها ِمن العََسِل.أَي يُْخِرُج الَخلِ  على النَّْحِل ليَْشتاَر العََسلَ  إذا َدخَّ

ُن به على النَّْحل. اإِليَامُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :  ُعوٌد يُْجعَل في رأِْسه ناٌر ثم يَُدخَّ

ي :  الياُء فيه ُمْنقَِلبة عن الواِو. إيامٌ و ، قاَل : يَُؤومُ  الرُجُل ِمن الواوِ  آمَ  وقاَل ابُن بَّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .تَأَيََّمتْ  المرأَةُ ِمثْل متايتأ

 االيمة. التأيمو

 .أَيِّماتٌ  ونساءٌ  أَيُِّمون وِرجالٌ  أَيِّمانِ  (2)وَرُجالن 

اَب َجْمعُ  اآلمةُ و  فقَلَب ، قاَل النَّابِغَةُ : أَيِّم ، أَرادَ  آمٍ  ، بالمّدِ ، العُزَّ

ن   رحَن أَرحمـــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــًا وهـــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــــِ ةٍ أُمـــــــــــــــــــح   مـــــــــــــــــــَ

ذاِر      ة اإِلعـــــــــــــح ظـــــــــــــنـــــــــــــ  ن  مـــــــــــــَ هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ تـ لـــــــــــــح جـــــــــــــَ (3)َأعـــــــــــــح
 

  
 ٍء هو ، فخفََّف الياء وَحَذَف أَِلَف : ما.أَي ما هو ، أَي أَيُّ شي ؟يا فاُلن أَْيمَ  وقْولُهم :

 ؟ٍء تَقولُ يْعنِي أَّي شي ؟تَقولُ  أَْيمَ  وقْولُهم :

 مع امليم فصل الباء
. أَبَْنبَمُ  : [ببم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 وهو ِمن أَْبنِيَِة ِكتاب ِسْيبََوْيه ، َوْزنُه أَفَْنعَل.

 ، وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه لُطفَْيٍل الغنوّي : ع قُْرَب تَثِْلْيثَ  بالباِء َوْزنه يَفَْنعَل ، وهو يَبَْنبَمُ  يقاُل :و

فـــــــــــر  َ عـــــــــــاٌن حبـــــــــــِ َك َأ ـــــــــــح تـــــــــــح اقــــــــــــَ مِ َأشـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــَ نــــــــــــح   ؟أَبــــــــــــَ
ِم      مـــــــ  كـــــــَ ُ

رًا مـــــــثـــــــر الـــــــَفســـــــــــــــــــــيـــــــِر املـــــــ كـــــــُ مح بـــــــُ عـــــــَ (4)نــــــــَ
 

  
اغانيُّ لُحَمْيد بِن ثَْوٍر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :  وأَْنَشَد الصَّ
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ٍة  ــــــــــيشــــــــــــــــــــــــَ زاِع ب ين أَبجــــــــــح ــــــــــح ت ــــــــــ  نـ ُت غــــــــــَ ــــــــــح ئ  إذا شــــــــــــــــــــــــِ

َث َأو      يـــــــــح لـــــــــِ ثـــــــــح ن تــــــــــَ اَأو الـــــــــّرِزحِن مـــــــــِ مـــــــــَ بـــــــــَ نــــــــــح (5)أبَبــــــــــَ
 

  
ْزن َغَشْمَشم : َمْوِضٌع أَو َجبٌَل ، كذا َذَكَره الَخاْرَزْنجيُّ ، ولم تَْجتَِمع الباُء والميُم في كلمٍة اْجتِماعهما في ، بوَ  يَبَْنبَمُ  وقاَل ياقوُت في ُمْعجمِه :

 هذه الَكِلَمِة.

 .يبنبم وَرَواها بعُضهم

مِّ  البُتْمُ  : [بتم] . وبالتَّحريكِ  بالضَّ  وقد أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

جٍ ، ناِحيَةٌ أَو ِحْصٌن أَو َجبٌَل بِفَْرغانَةُ  ، البُتّمُ  قاَل اللَّْيُث :و  ، قاَل الُكَمْيت : كُزمَّ

__________________ 
 والتهذيب. 166/  1واللسان واملقايي   79/  1( ديوان اهلذليا 1)
 .«قوله : رجالن ا سقرت قبله : ورجٌر أمي ا كما يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 برواية : 62ديوانه ط بريوت ص ( 3)

ٍة   فـــــــــــــــــــــــبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أبـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــارًا وهـــــــــــــــــــــــّن  مـــــــــــــــــــــــ 

 أعــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــة اإلعــــــــــــــــــــذار    

  

 واللسان والتكملة.

 .«أبنبم»( اللسان ومعجم البلدان 4)
 واألصر كرواية التكملة.« أو النخر»ويف الديوان « أو اجلزع»واللسان وفيه  26( ديوانه ص 5)
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زحَوٍة و  ُر مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــح َك الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــِ زحَوتـــــــــــــــــُ  غـــــــــــــــــَ

ِا و      َ  الصـــــــــــــــــــــــــــــِّ تح محـــــــــــــــِ مِ َأاَبحـــــــــــــــَ تـــــــــــــــ  ـــــــــــــــُ (1)الـــــــــــــــبـ
 

  
اُج والنوشادر الذي يُحْ  ِة والزَّ َمل في اآلفاِق ، وفي هذا وَضبََطه ياقوُت بضِم التاِء الُمَشدَّدةِ ، وقاَل : وفي هذا الَجبَِل َمْعدُن الذََّهِب والِفضَّ

 ا نَْهُر الصغانيان.الَجبَِل مياهٌ تَْجري ومنه

ً  : [بجم] ً و بََجَم يَْبِجُم بَْجما . بُجوما  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ِعّيٍ أَو فََزعٍ أَو َهْيبٍَة. (2) َسَكَت من وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَي

ً  قاَل غيُره :و عَ  اْنقَبَضَ  أَْيضاً :و أَْبَطأَ ، بََجَم بُجوما ً  وتََجمَّ َم تَْبِجيما  ، أَي في االْنِقباِض واإلْبطاِء. فيهما كبَجَّ

. : التَّْحديُق في النََّظرِ  التَّْبِجيمُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالفتحِ : الَجْمُع. البَْجمُ 

ً  وقاَل أَبو َعْمٍرو : رأَْيتُ   يَرةً.ِمن الناِس وبَْجداً : أَي جماَعةً َكث بَْجما

كةً : لَقَُب رُجٍل. البََجمُ و  ، محرَّ

 ، كِكتاٍب : قَْريَةٌ بِمْصَر ِمن الشَّْرقية ، وقد رأَْيتُها. بَِجامٌ و

 ، كُصَرٍد ، قَبيلَةٌ ِمن النَّاِشِريّين باليََمِن يَْسِكنُون بالمهجم. البَُجمِ  وبَنُو

 .، نَقَلَه الجْوَهِريُّ  الدَّواِهي : هي البَجاِرمُ  : [بجرم]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، ُمَصغَّراً ، قَْريَةٌ بِمْصَر. بَُجيرمٌ 

. ، كَجْعفَرٍ  بَْحَرمٌ  َغديرٌ  : [بحرم] اغانيُّ اء ، والصَّواُب بَْحَوٌم بالواِو كما هو نَصُّ اللّساِن ، وقد أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ  ، هكذا في النُّسخِ بالرَّ

 ، وأَْنَشَد : َكثيُر الماءِ  وقاَل أَبو علّيٍ الَهَجرّي : أَي

 فِصغاُرها ِمثحُر الد َب وِكباُرها
فاِدعِ في َغِديٍر بَْحوَ  ا يُْستدرُك عليه : (3)ِم ِمثْل الضَّ  * وممَّ

 بَنُو الباحوِم : قَبيلَةٌ ِمن النَّاِشِريّين باليََمِن ومنهم بَنُو فريحٍ وبَنُو هديٍش وفيهم َكثْرةٌ.

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَصبُور ، َكلَمةٌ قبطيَّةٌ ، اسٌم لقَْريٍة بِمْصَر نُِسبَت إليها شبراً. البَُخومُ  : [بخم]

. بالمعجمتين كجْعفَرٍ  بَْخَذمٌ  : [بخذم] اغانيُّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ والصَّ

 رُجٍل. (4) اسمُ  وفي اللّساِن :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 سالُم ، وبادام هو اللّْوُز بالفاِرِسيَّة.: باداما بإْهماِل الدَّال ، قَْريَةٌ بَحلَب ِمن ناِحيَِة عزاز ، َجاَء ِذْكُرها في َحِدْيث آَدَم ، عليه الصَّالة وال [برم]

ا يُْستدَرُك عليه أَْيضاً :  * وممَّ
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وِم. بُْدُرمٌ  : [بدرم]  ، كقُْنفٍُذ قلعةٌ في بِالِد الرُّ

مِّ  البُْذمُ  : [بذم] أَُي الجيُِّد ، عن األْصَمِعّي ، ، بالضَّ  : أَي ذو رأي وحزم. بُْذمٍ  ، يقاُل : رُجٌل ذو والَحْزمُ  ، الرَّ

 : أي َرأي وَحْزم وُهَو ُمجاز. بَذم وَمالَهُ 

 .بَذم ، نَقَلَهُ الَجْوَهِري َعن اأْلَُمِوي وبِِه فُّسَر قَولُه ذُو النَّْفسُ  : البُْذمُ و

َر قْولُه : رُجٌل ذو (5) الكثافةُ والَجلَدُ   :البُْذمُ و  .بُْذمٍ  ، وبه فّسِ

ْلتَ اْحتِمالُ  قاَل الِكسائيُّ :و َر قْولُه : َك ِلَما ُحّمِ حاحِ ، بُْذمٍ  رُجٌل ذو ، وبه فّسِ َل ، كما في الّصِ ، بضِم الذَّاِل ،  البَْيذُمانُ و أَي ذو اْحتِماٍل ِلَما ُحّمِ

. كأَميٍر : القَِويُّ  ، البَِذيمُ و ُدَرْيٍد. (6)، عن ابِن  نْبتٌ  اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ائحةِ الفَُم  أَْيضاً :و  ، عن ابِن األْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : الُمتَغَيُِّر الرَّ

__________________ 
 ( التكملة وعجزه يف معجم البلدان.1)
 ( الذي يف اجلمهرة : ِبم الرجر يبجم ِبماً وِبوماً إذا سكت عن عي فهو ابجم.2)
 ( اللسان.3)
 ( القاموس ابلضم منونة.4)
َمُن.( عل  هامش القاموس عن 5)  إحد  نسخه : والسِّ
 .«لغة ميانية»وفيها  413/  3( اجلمهرة 6)
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تـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرٍب  مـــــــــــــــــــــح ِذميِ ِشـــــــــــــــــــــَِ  بـــــــــــــــــــــَ

وِم      مـــــــــــــُ م  ابخلـــــــــــــُ ـــــــــــــد هـــــــــــــَ م  َأو ق ـــــــــــــد خـــــــــــــَ (1)ق
 

  
جاِل ، هكذا هو نَّص الجْوَهِرّي  العاقلُ   :البَِذيمُ و  ، وهو بعَْينِه نَّص كتاِب العَْين. (2)الغَضِب ِمن الّرِ

 .كالبَذيَمةِ  ُء الغََضبِ ، أَو العاقُِل البَِطي عْنَد الغََضبِ  م : َصوابُه هو العاقِلُ وقاَل بعُضه

اُء : هو الذي ال يَْغَضُب في غيِر َمْوِضعِ الغََضِب ،  .بََذامةً  ، ، كَكُرمَ  بَذُمَ  وقد قاَل الفرَّ

 السَُّوائّي ، َذَكَره ابُن َمْنده في الصَّحابَِة. : َمْولَى جابِر بِن َسُمَرةُ  بَِذيَمةُ و

 قاَل الحافُِظ : وهو َوْهٌم.

َرَوى عن أَبيِه وعن عكرَمةَ وسعيِد بِن ُجبَْير ، وعنه شعبةُ ومعمر ، وثَّقُوه  ِمن أَتْباعِ التَّابعينَ  الَجَزِريُّ  بَِذيَمةَ  بنُ  عليُّ  أَبو عبِد هللاِ  اْبنُهو

 اَت َسنَة مائَة وسّت وثاَلثِْين ، كذا في الكاِشِف للذَّهبّي.على تََشيُِّعه ، مَ 

بَعةِ  وأَْبلََمْت : النَّاقَةُ  أَْبَذَمتِ و اجُز يَِصُف فَْحل إبٍِل : َوِرَم َحياُؤها من ِشدَّةِ الضَّ  ، وإنَّما يكوُن ذِلَك في بََكرات اإِلبِِل ، قاَل الرَّ

تـــــــــــــــــامح  كـــــــــــــــــح وٍح مـــــــــــــــــِ وَ  مجـــــــــــــــــَُ ا فـــــــــــــــــَ  إذا لـــــــــــــــــََ

نــــــــــــاَء ذاَت      ه اأَلثــــــــــــح طــــــــــــِ مــــــــــــح ذامح مــــــــــــن غــــــــــــَ (3)اإِلبــــــــــــح
 

  
 قَِويَّةٌ. ، أَي ، كِمْنبَرٍ  ِمْبَذمٌ  ناقةٌ و

ثٌ : أَبو صاِلحٍ َمْولَى أُّمِ هانِي باذامُ و ٌر ُمَحّدِ  َضعيٌف. ٍء وعلّيٍ ، وعنه الّسديُّ والثَّوريُّ وعاِمُر بُن محمٍد ،َرَوى عن َمْوالتِه أُّمِ هانِى ٍء ُمفَّسِ

ة ما عْنَده تَغَيَّر ، وهو قالَ   وَمْعناه اللّْوُز بالفاِرِسيَِّة. والعَلَِميّة ، َمْمنوٌع للعُْجَمةِ  أَبو حاتٍِم : ال يَْحتُج به ، عامَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةُ والطاقَةُ. وثَْوٌب ذو البَْذمُ   أَي َكثيُر الغَْزل َصِفيٌق. بُْذمٍ  ، بالضم ، القُوَّ

 : أَي َسِميٌن. ْذمٍ بُ  ورُجٌل ذو

ى بالَمْصدِر. بُْذمٌ  ورُجلٌ  ا يَجُب أَْن يُْغَضَب منه ، ُسّمِ  : يَْغَضُب ممَّ

ار : البُْذمُ و ي ، وأَْنَشَد للَمرَّ  بالضِم : الُمُرْوَءةُ ، عن ابِن بَّرِ

ِم  ـــــــــــــــــــح ث َت عـــــــــــــــــــَ ران وُأخـــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــح  اي أُم  عـــــــــــــــــــِ

ُت بــــــــــــغــــــــــــري      ا ِعشــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــَ مِ قــــــــــــد طــــــــــــالــــــــــــَ ذح (4)بــــــــــــُ
 

  
 .بَذَُم بَذاَمةً  وءةٍ ، وقدأَي بغيِر ُمرُ 

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

عيِد قالَهُ ياقوُت. البذرمان : [بذرم]  : قَْريَةٌ َكبيَرةٌ في َغْربي النِّْيل ِمَن الصَّ

كةً : َمْن ال يَْدُخُل َمَع القَْوِم في الَمْيِسرِ  البََرمُ  : [برم]  وال يُْخِرُج معهم فيه َشيئاً. ، محرَّ

ً  في الَمثَِل :و ْمثاِل ، ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ وغيُره ِمن أْرباِب اأْلَ  ويَأُْكُل َمَع ذلك تَْمَرتَْيِن تَْمَرتَْينِ  ال َخْير عْنَده ثَِقيلٌ  أَي بََرمٌ  هو قَُروناً ، أَي أَبََرما

 وهو مجاٌز ، أَْنَشَد الجْوَهِريُّ لمتمم.

َرمـــــــــــاً ال و  ِه  بــــــــــــَ رحســــــــــــــــــــــــِ ِدي الـــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــاُء لـــــــــــعـــــــــــِ  هتـــــــــــُح

عـــــــا      قـــــَ عـــــح قـــــَ رحِد الشـــــــــــــــــــتـــــــاِء تــــــَ ُض مـــــن بــــــَ (5)إذا الـــــَقشـــــــــــــــــــح
 

  
 .«أَْبرامٍ  كَراٌم غير»َحِدْيث َوْفِد َمْذِحج :  ، ومنه أَْبرامٌ  ج

 .«أَْبرامٍ أَ  لعُمر قالَ »في َحِدْيث َعْمِرو بِن َمْعديُكِرب : و
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ً  ؟قاَل : ِلمَ  ؟الُمِغيَرةَ  ، القَْوُس : ما يَْبقى في الُجلَّة ِمن  قاَل : نزلُت فيهم فما قََرْوني َغْير قَْوٍس وثَْوٍر وَكْعب ، قاَل ُعمر : ِإنَّ في ذِلَك لِشبَعا

 ة ِمن َسْمن ، وأَْنَشَد اللَّْيُث :التَّْمِر ، والثَّْوُر : قْطعَةٌ َعظيَمةٌ ِمن األَقِط ، والَكْعُب : قِْطعَ 

ِددحَن مـــــــــــــــااًل  ُدوِر عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــقـــــــــــــــُ ُب ال قـــــــــــــــَ  إذا عـــــــــــــــُ

ـــــــــــــَر      الئ ث  حـــــــــــــَ رامِ حتـــــــــــــَُ ـــــــــــــح ي  األَب رحســـــــــــــــــــــــــــِ (6)عـــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والتكملة والتهذيب.1)
 التهذيب.والذي ابألصر هي عبارة « العاقُر عند الَغَضب»( الذي يف الصحاح ا عن اخللير ا 2)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.3)
 ابلتاء املثناة.« وأخت عتم»( اللسان ا وفيه 4)
 واللسان وصدره يف الصحاح.« من ح  الشتاء»وفيها :  3بيت  67( مفضلية 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
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َجُر ، وقد : البََرمُ و ُل َوْهلة فَتْلةٌ ثم بَلَّةٌ ثمَ  بََرَمةٌ  ، واِحَدتُها َمُر الِعضاهِ ثَ  أَْيضاً : البََرمُ و به ، كفَِرحَ  بَِرمَ  السَّآَمةُ والضَّ ، وقد  بَرَمةٌ  ، وهي أَوَّ

بَْيضاء كأَنَّ َهياِدبَها قُْطٌن ، وهي ِمثْل  بََرَمته كّل الِعضاِه َصْفراء إالَّ العُْرفُط فإنَّ  بََرَمةُ و ، البََرَمة أَْخطأَ أَبو َحنِيفَةَ في قْوِلِه : إنَّ الفَتْلةَ قَْبل

لَم أَْطيَب بََرَمةُ و ِزّرِ القَِميص أَو أََشفُّ ،  ِريحاً ، وهي َصْفراُء تُْؤَكُل ، َطيِّبة. البََرمِ  السَّ

 ، كُمْحِسٍن. الُمْبِرمُ  ُمْجتَنِيهو

 ، عن ثَْعلَب. الَكْرمُ  أَْبَرمَ  وقد و فَْوقه ،أَ  َحبُّ الِعنَِب إذا كان ِمثْل ُرُؤوِس الذَّرِّ  أَْيضاً : البََرمُ و

 .بََرَمةٌ  واِحَدتُها قِناٌن من الِجبالِ  : البََرمُ و

. (1) ناقَةٍ  : اسمُ  البََرمُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 أَْيضاً ، الُمْبِرمُ  ْرٌد ، وإذا اْسَودَّ فهو َكباٌث ، وُمْجتَنِيه، أَي لثََمِرِه قَْبل إْدراِكه واْسوَداِدِه ، فإذا أَْدَرَك فهو مَ  لألَراكِ  البََرَمةِ  َجْمعُ  : البََرمُ و

 بالَكْسِر. كالبَِرامِ 

مَ و ، كفَِرَح ، أَْبَرَمه فَبِرمَ و  بَكثْرةِ فُُضوِلَك. تُْبِرْمني ، ويقاُل : ال أََملَّهُ فََملَّ  أَي تَبَرَّ

 أَبو َحنِيفَةَ. ، قالَهُ  الَحْبَل : َجعَلَه طاقَْيِن ثم فَتَلَه أَْبَرمَ و

ً  ، ُمْبَرمٌ  ، فهو أَْحَكَمه إذا اأَلْمرَ  أَْبَرمَ  ِمن المجاِز :و  الفَتْل إذا كاَن ذا طاقَْين. إْبرامُ  ، واأَلْصل فيه َكبََرَمه بَْرما

 كِمْنيٍَر. ِمْبَرمٌ  ، واِحُدها بها يُْبَرمُ  : الَمغاِزُل التي الَمباِرمُ و

ْبحُ  البَِريمُ و ْبح َخْيُطه الُمْختِلط بِلَْونَْين ، قاَل جامُع بُن ُمْرِخيَة : بَِريمُ  لَما فيه ِمن َسواِد اللّْيِل وبَياِض النّهاِر ، وقيَل : ، كأَميٍر : الصُّ  الصُّ

ه  ٍر والصـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــُح ابٍ  كـــــــــــبَنـــــــــــ  جـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــ  عـــــــــــَ

مـــــــــــــام      ِر الـــــــــــــتـــــــــــــِّ يـــــــــــــح َج مـــــــــــــن لـــــــــــــَ ِرميُ أبَدحعـــــــــــــَ (2)بـــــــــــــَ
 

  
 ، وفي اللّساِن :  ُمْختَِلفان أَْحَمُر وأَْبيضُ َخْيطانِ  : البَِريمُ و

 أَْحَمُر وأَْصفَر.

 .(3)، وأَْنَشَد اأَلْصَمِعيُّ للَكرّوس بِن َزْيٍد  تَُشدُّهُ المرأَةُ على َوَسِطها وَعُضِدها الَحْبُل الَمْفتوُل يكوُن فيه لَْونان ، وُربَّما البَِريمُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد :

ىًت و  ت مــــــــــن فــــــــــَ ىَت أَنــــــــــح َم الــــــــــفــــــــــَ عــــــــــح  قــــــــــائــــــــــلــــــــــٍة نــــــــــِ

رحجـــــــــاُء جـــــــــاَ       ـــــــــعـــــــــَ ُض ال رحضـــــــــــــــــــــــِ ُ
هـــــــــاإذا املـــــــــ رميـــــــــُ ـــــــــَ (4)ب

 

  
حاحِ. بّيِ تُْدفَع به العَْيُن ، كما في الّصِ  وقد يُعَلَّق على الصَّ

 .بريمٌ  فهو ُكلُّ ما فيه لَْوناِن ُمْختَِلطانِ و

 ْوَهٍر.َحْبٌل للمرأَةِ فيه لَْوناِن ُمَزيٌَّن بجَ  : البَِريمُ و

 وقاَل اللَّْيُث : َخْيٌط يُْنَظم فيه َخَرٌز فتَُشدُّه المْرأَةُ على َحْقَوْيها.

 لَما فيه لَْوناِن. الدَّْمُع الُمْختَِلُط باإِلثِْمدِ  : البَِريمُ و

 لَِفيُف القَْوِم. : البَِريمُ و

يو ً  الَجْيشُ  ُسّمِ فيه ، كما نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، والُمراُد بِشعاِر القَبائِِل َرايَاتهم ، قالْت  ألنَّ فيه أَْخالطاً من النَّاِس ، أَو أِلَْلواِن ِشعاِر القبائِلِ  بَِريما

 لَْيلى األَْخيَِليَّة :

ه  وِّي رَأحســـــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــَ
ُ

ِدُم املــــــــــــــ  اي أَيــــــــــــــهــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــ 

جـــــــــــاِز      ر ا ـــــــــــِ ود مـــــــــــن َأهـــــــــــح قـــــــــــُ يــــــــــــَ رميـــــــــــاً لـــــــــــِ (5)بـــــــــــَ
 

  
 أََراَدْت َجْيشاً َذا لَْونَْيِن.



15118 

 

 : الَجْيشان َعَرٌب وَعَجم. البَِريَمان وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

ْبيان ِلَما فيها ِمَن اأَلْلواِن. العُوَذةُ  : البَِريمُ و  تُعَلَُّق على الّصِ

 ، عن ابِن األْعَرابّيِ. وِمْعَزى (6) َضأْنٍ  ه َضْربان ِمنيكوُن في قَِطيُع الغَنَمِ   :البَِريمُ و

. الُمتََّهمُ  : البَِريمُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

 ، هكذا في بَِريِمها اْشِو لَنا من قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : يقاُل :و

__________________ 
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلر.1)
 ( اللسان.2)
 ونبه إليه هبامش املطبوعة املصرية.« ابن حصن»( يف اللسان : 3)
 ونسبه للفرزد  وروايته : 232/  1( اللسان واملقايي  4)

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــرة ال  ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــــــــــرت دوهنــــــــــــــــــــا 

 إذا املــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــــض الــــــــــــــعــــــــــــــوجــــــــــــــاء جــــــــــــــا  بــــــــــــــرميــــــــــــــهــــــــــــــا    

  

 وعجزه يف الصحاح بدون نسبة والتهذيب أيضاً بدون نسبة.

 وعجزه يف الصحاح. 232/  1اللسان والتهذيب واملقايي  ( 5)
 ( القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلر.6)
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واُب : من حاِح ا بَرميَيحها النســــِخ ا والصــــ  اِن طواًل ويـَُلف اِن خبَيحرٍت َأو غريِه ا ما هو يف الصــــِّ ناِمها يـَُقد  ا ويف  َأي َكِبِدها وســــَ
يا ِخ الص حاِح : َأو مصري ا ويقاُ  :بعِ  نس  لبياِض الس ناِم وَسواِد الَكِبِد. بذِلكَ  لُِّ

ّمِ : قِْدرٌ  البُْرَمةُ و َمه بعُضهم فيَْشمل النُّحاَس والَحديَد وغيَرهما ، من ِحجاَرةٍ  تُْنَحتُ  ، بالضَّ مِّ  بُْرمٌ  ج وَعمَّ ، في الَكثيِر كُجْرفٍَة وُجْرٍف  ، بالضَّ

 رفَةُ :، قاَل ط

ٍة  لـــــــــــــــــَ اُ وا إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرِّ أَرحمـــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــَ

َض      قــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ر مــــــــــــِ مــــــــــــِ ــــــــــــاَء حتــــــــــــَح ث عــــــــــــح ــــــــــــرُبحمشــــــــــــــــــــــــــَ (1)ال
 

  
ً و ي للنابِغَِة الذُّبيانّي : كُصَرٍد وِجبالٍ  ، بَُرمٌ  أَْيضا  ، وعلى األخيَرةِ اْقتََصَر الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 (2) الرُبََماالبائَِعات ِبَشط يح ََنحَلة و 
يها ويَْنَحتها. كُمْحِسٍن : صانِعُها أَو َمن يَْقتَِلُع ِحجاَرتَها من الِجبالِ  ، الُمْبِرمُ و  فيَِسّوِ

 كأَنَّه يَْقتَِطُع من ُجلَسائِِه َشيئاً. منه يلُ الثَّقِ  : الُمْبِرمَ و

ُث الناَس باأَلحاِدْيث التي ال فائَِدةَ فيها وال َمْعنى لها ، أُِخَذ ِمن الغَثُّ الحديثِ  : الُمْبِرمُ و الذي يَْجني ثََمَر األَراِك ال َطْعم له  الُمْبِرم الذي يُحّدِ

 أَبو ُعبَْيَدةَ. وال َحالَوة وال ُحُموضة وال مْعنًى ، قالَهُ 

الذي ال يَْدُخُل َمَع القْوِم في الَمْيِسِر ويأُْكُل معهم من  البََرم الذي هو َكلُّ على صاِحبِه ال نَْفَع عْنَده وال َخْير ، بمْنِزلَةِ  الُمْبِرمُ  وقاَل األَْصَمِعيُّ :

 لَْحِمِه.

حاحِ. الغَْزِل طاقَْينِ كُمْكَرٍم : الثَّْوُب الَمْفتوُل  : الُمْبَرمُ و  حتى يصيرا واِحداً ، كما في الّصِ

يو قاَل :  ِجْنٌس من الثِّياِب. وهو المبرم منه ُسّمِ

ٌب ، العَتَلَةُ  ، كَحْيَدٍر : البَْيَرمُ و ةً  ، فاِرِسيُّ ُمعَرَّ اِر خاصَّ َمِن اْستََمع »في الَحِدْيث : و عن أَبي ُعبَْيَدةَ وهو بالفاِرِسيَِّة بتَْفِخيم الباِء. أَو َعتَلَةُ النّجَّ

 .«البَْيَرمِ و َمساِمعَه ِمن اآلنُكِ  (3)إلى َحِدْيث قوٍم وهم له كاِرُهون َمألَ هللاُ 

ِل ما كةً. كالبََرمِ  الُكحُل الُمذابُ  قاَل : ؟(4) البَْيَرمُ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ : قْلُت للمفضَّ  .البََرمُ  أُذُنِهُصبَّ في  قد َرَواه بعُضهم هكذا :و ، محرَّ

 ، عن ابِن اأَلْعَرابّيِ ، وهو الَحَجُر العريُض. الِبْرطيلُ  ( :5) البََرمُ و

ي لُجَؤيَّة بِن عائٍِذ النَّْصرّي : أَْبِرَمةٌ  ج ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، كغُراٍب : القُرادُ  ، البُرامُ و  ، عن كراعٍ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وحمـــــــــــــاٍة كـــــــــــــَبن   يـــــــــــــمـــــــــــــًا مبـــــــــــــَ قـــــــــــــِ هـــــــــــــامـــــــــــــُ رَامـــــــــــــَ ـــــــــــــُ  بـ

لـــــــــــــيـــــــــــــُم      راب  ـــــــــــــَ (6)إذا زاَ  يف آ  الســـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
تِه كعَِلَم ، إذا نَواها فلم تَْحُضْره بَِرمَ و  ، وهو مجاٌز كما في األساِس. بُحجَّ

اء كما َضبََطه ياقوُت ، قاَل : وهو ِمن أَْبنِيَة ِكتاِب ِسْيبََوْيه ِمثْل أَ  ، كأَْحمَد : د أَْبَرمُ و ،  أَو نَْبتٌ  ْبيَن ،، والصَّواُب أَنَّه بكْسِر الَهْمَزةِ وفتحِ الرَّ

بَْيدّي االْشبِيلّي النَّحوّي ، ومثََّل به ِسْيبََوْيه ، وفسََّره ا .قالَهُ أَبو بْكٍر محمُد بُن الَحَسِن الزُّ يرافيُّ  لّسِ

ّمِ ، ع بُْرمٌ و  ، وقيَل : َجبٌَل بنعمان ، قاَل أَبو صخٍر الُهَذليُّ : ، بالضَّ

ه و  ــــــــــــــــــَ ل ُت محــــــــــــــــــُ  ــــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــــو َأن  مــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــُِّ  ل

َو  َأو ُذَر       فـــــــــــــاُت َرضـــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــَ رحمِ شـــــــــــــــــــــــــــَ (7)بــــــــــــــُ
 

  
 رُجٍل. (8) بهاٍء : اسمُ  ، بُْرَمةُ و

 ، قاَل َحسَّان : كَسحاٍب وقَطاٍم : ع ، بَرامٌ و
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ُر  فــــــــــــــِ طــــــــــــــح ُة مــــــــــــــُ يــــــــــــــَ بـــــــــــــــح  هــــــــــــــر هــــــــــــــي إال   ــــــــــــــَ

يح      فـــــــــــَ عـــــــــــح ُر بـــــــــــنــــــــــــَ دح هـــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــّ فـــــــــــُ بحلـــــــــــَ رَامح مـــــــــــَ (9)بــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 واللسان والتكملة والتهذيب.« ألقوا إليك»وفيه :  88( ديوانه ط بريوت ص 1)
 وروايته : 101( البيت يف ديوانه ط بريوت ص 2)

 لــــــــــيســـــــــــــــــــــــت مــــــــــن الســـــــــــــــــــــــود أعــــــــــقــــــــــااًب إذا انصـــــــــــــــــــــــرفــــــــــت 

 ال تــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــض ِبــــــــــــــــنــــــــــــــــيب َنــــــــــــــــلــــــــــــــــة ا الــــــــــــــــربمــــــــــــــــاو     

  

 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 .«قوله : مأل   اخل الذي يف اللسان : مأل   لعه من البريم واآنك فلعر ما هنا رواية ُأخر »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف اللسان : الربم.4)
 وهو ما يواف  رواية اللسان والتكملة.« والبريم»كذا ابألصر ا وسيا  القاموس يقتضي (  5)
 ( اللسان.6)
 واللسان. 973/  2( شرح أشعار اهلذليا 7)
 ( يف القاموس ابلضم منونة.8)
 والتكملة. 227( ديوانه ط بريوت ص 9)
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 وقاَل بعُض بني أََسٍد :

م  ـــــــــــإهنـــــــــــ  َداِن ف ـــــــــــعـــــــــــَ ر ال ـــــــــــح ـــــــــــت ـــــــــــ  ق ي عـــــــــــل كـــــــــــِّ ـــــــــــَ  ب

ِن      طــــــــــــح هــــــــــــم بــــــــــــبــــــــــــَ تــــــــــــُ تح إقــــــــــــامــــــــــــَ الــــــــــــَ رامِ طــــــــــــَ (1)بــــــــــــَ
 

  
 وقاَل لَبيٌد :

ّرَِي واســـــــــــــــــــــــــــــــــرٌت  عـــــــــــــــــــُ و  فــــــــــــــــــــَ ربَامُ أَقـــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــــَ

زَاُم      حـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــٌ  ف َوائ ه َفصـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــِ ل (2)مـــــــــــــن َأهـــــــــــــح
 

  
 رُجٍل. (3) كُجَهْينَةَ : اسمُ  ، بَُرْيَمةُ و

 اللّغَوّي ، تقدََّم ِذْكُره في أََزَم وفي الُخطبَِة. : لَقَُب أَبي بَْكٍر اأَلَزميّ  َمْبَرمانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، والهاُء للُمبالَغَِة ، وأَْنَشَد ابُن األْعَرابّيِ ألَُحْيحة : بََرمٌ  ، أَي بََرَمةٌ  رُجلٌ 

ىًت  ي فــــــــــــــــــــَ القــــــــــــــــــــِ رحيب تــــــــــــــــــــُ رِدح حــــــــــــــــــــَ  إن تــــــــــــــــــــُ

هح غـــــــــــــــــــــــرَي ممـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــوٍ  وال      َرمـــــــــــــــــــــــَ (4)بــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : ثََمُر الطَّْلح ، عن أَبي َعْمرٍو. البََرمُ و

كماٍء ُمْسَخٍن وَسِخيٍن ، وَعَسل ُمْقعَد وَعِقيد ، وِمْيزان ُمتَْرص  كالبَِريمِ  ، كُمْكَرٍم : الَحْبُل الذي َجَمَع بيَن َمْفتولَْين فَفُتِال َحْبالً واِحداً  الُمْبَرمُ و

حاحِ.  وتَِرْيص ، كما في الّصِ

 : َضْوُء الشمِس مع بَِقيَِّة َسواِد الليِل. البَِريمُ و

 : ثَْوٌب فيه قَزُّ وكتّاٌن. البَِريمُ و

 وأَْيضاً : الماُء الذي خالََط به َغْيَره ، قاَل ُرْؤبَة :

 الرَبِمياا خاَضِت حىت إذ
 ، بالضِم : القْوُم السيِّئو األْخالِق. البُْرمُ و

ةَ : بِْرَمةُ و  ، بالكْسِر : َمْوِضٌع ِمن أَْعراِض الَمدينَِة قُْرَب بالِكَث بيَن َخْيبَر وواِدي القَرى ، قاَل كثيُِّر عزَّ

َة  يــــــــــــ  ينِّ َعشــــــــــــــــــــــــــِ ت هبــــــــــــا عــــــــــــَ عــــــــــــح رحمــــــــــــةٍ َرجــــــــــــَ  بــــــــــــِ

ب      يـــــــــــــ  هـــــــــــــوٍد غـــــــــــــُ داٍء شـــــــــــــــــــــــــــُ َة َأعـــــــــــــح اتـــــــــــــَ (5)ِشـــــــــــــَ
 

  
 أَْيضاً : قَْريَةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل المنوفيَّة وقد َدَخْلتها. بِْرَمةُ و

 ، بفَتَْحتَْين وضِم الميِم : قَْريةٌ أُْخَرى بيَن الَمْنصوَرة وِدْمياط وقد رأَْيتها. بََرُمونو

 بنِي ُسلَْيم. (6)، بالكْسِر أَْيضاً : ِمن ِجباِل  بِْرَمةُ و

 ، بالضم ، بيَن ضرية والَمدينَة. البُْرم وَمْعدن

 ، بالفتحِ ، في َسَمْرقَْند ، َذَكَره االْصطخرّي. البَْرم ورْستاقُ 

ةِ ِمن ناِحيَِة النَِّقيع  بََرام ، بالكْسر ، لُغَةٌ في بَِرامُ و ، وقيَل : هو  (7)، بالفتْحِ ، والفَتْح أَْكثر ، قاَل نَْصر : َجبٌَل في بِالِد بنِي ُسلَْيم عْنَد الحرَّ

 على عْشِرْين فَْرسخاً ِمن الَمدينَِة.

بَْير. برامٍ  وقْلعَةُ   : ِمن أَْوِديَة العقيِق َذَكَره الزُّ

ِعْيد ، بها قْلعَةٌ َحِصينةٌ.، بالكْسِر ، َمدينَ  إِْبريمُ و  ةٌ بأَْعلَى أَْسوان ِمن الصَّ
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يمٌ و  : بفتحٍ فشّدِ راٍء مْكُسوَرة ، قَْريةٌ بِمْصَر وقد رأَْيتها. بَّرِ

اجُز :  وكأَميٍر : َمْوِضٌع لبنِي عاِمِر بِن ربيعَةَ بنَْجد ، وقاَل الرَّ

ــــــــــــا  ب ــــــــــــَ ل ا مــــــــــــن ُتصــــــــــــــــــــــــــح َرهبــــــــــــََ َرتح َمشــــــــــــــــــــــــــح ذَكــــــــــــ  ــــــــــــَ  ت

رميمــــــــــــــــن و      اقصــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــ بــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَ قــــــــــــــــّ ثـــــــــــــــــَ  ًا مــــــــــــــــُ

  
 وكُزبَْيٍر وأَميٍر : واٍد بالِحجاِز قُْرَب مكَّةَ.

يمةُ و  .البََراِريمُ  ْمعُ ، بفتحٍ فشّدِ راٍء مْكُسوَرة : الدَّائرةُ تكوُن في الَخْيِل يُْستدلُّ بها على جوَدتِه َوَرَداَءتِِه ، وهي األََماَراُت ، والجَ  البَّرِ

 ٌء تلبُسه النساُء في أَْيديهنَّ كالّسواِر.، بالضِم ، شي البُْرَمةُ و

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

ْيِن ، طسوٌج ِمن َغْرِبي َسواِد بَْغداَد ، نَقَلَه ياقوُت. ْسمابربِ  : [بربسم]  ، بكْسِر الباِء الثانيِة وسكوِن الّسِ

__________________ 
 .«العدان»( التكملة ومعجم البلدان 1)
 واللسان. 160( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف القاموس ابلضم منونة.3)
 ..«.. مملو ٍ تال  فىت غري . ..»( اللسان وفيه : 4)
 ( اللسان.5)
 ( يف معجم البلدان : من بالد ُسليم.6)
 ( معجم البلدان : البقيض.7)
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 : أَْهَملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، كقُْنفُذٍ  بُْرثُمٌ  : [برثم]

اغانيُّ : وهو ُث. وقاَل الصَّ  واِلُد عبِد الرحمِن الُمَحّدِ

اغانّي نََظٌر ظاِهٌر. بُْرثُمٍ  ْولَى أُمِّ * قْلُت وهو عبُد الرحمِن بُن آَدَم مَ   ، ويقاُل : أُمُّ بُْرثٍُن كما حقّقَه الحافُِظ ، ففي ِسياِق المصنِِّف تبعاً للصَّ

 عاٍل ال ينبُُت َشيئاً ، وفي أَْصِله ماٌء ، وبه نموٌر َكثيَرةٌ ، قالَهُ عراٌم. اسُم َجبَلٍ  : بُْرثُمٌ و

ّي فَكِرَهها : (1)وقاَل آَدُم بُن ُعَمر   بِن عبِد العَزيِز وكان قَِدَم الرَّ

رمِي  ن مـــــــــــــــَ ال  مـــــــــــــــِ ِرف اأَلطـــــــــــــــح عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــر تـ

و       َواٍس فـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــِ رحمثُِ بـــــــــــــــــــــَا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــُ  بـ

  
 إلى أْن قاَل :

هــــــــــــــــــا  نــــــــــــــــــافــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــر يِّ وَأكــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــا د ول

لـــــــــــــــــم     يـــــــــــــــــح وحم بـــــــــــــــــَا الـــــــــــــــــرّتح  والـــــــــــــــــد   اي قــــــــــــــــــَ

  

طــــــــــــــــِ   نــــــــــــــــح جــــــــــــــــُم ذو مــــــــــــــــَ  أَرحٌض هبــــــــــــــــا اأَلعــــــــــــــــح

  
جــــــــــــــم و    طــــــــــــــِ  كــــــــــــــاأَلعــــــــــــــح نــــــــــــــح

َ
رحُء ذو املــــــــــــــ َ

(2)املــــــــــــــ
 

  
ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

 ، ويقاُل : بُْرثُن العْنبَريَّة ، صحابيَّةٌ. بُْرثُم حكيمةُ بْنتُ 

ّمِ ، الَمْفِصُل الظَّاِهرُ  البُْرُجَمةُ   :[برجم] الُوْسَطى ِمن كّلِ  (3) اإلْصبَعِ  قيَل : ِمنو الباِطُن من األَصابعِ ، الَمْفِصلُ  أَو ِمن الَمفاِصِل ، ، بالضَّ

 ، كذا في الُمْحَكِم. بَراِجمُ  طائٍِر ، ج

واِجِب ، وهي َمفاِصُل األَصابعِ ُكلِّها ، أَو ُظهوُر القََصِب من األَصابِعِ أَو ، البَراِجمُ  ، أَي أَو هي ُرُؤوُس  هي التي بين األَشاِجعِ والرَّ

 إذا قَبَْضَت َكفََّك نََشَزْت واْرتَفَعَْت. ِمن َظْهِر الَكفِّ  السُّالَمياتِ 

اِجبَةُ البُْقعةُ الَمْلساُء بين  .البَراِجمِ  وفي التَّْهِذيِب : الرَّ

واِجُب  البَراِجمُ و  بُْرجمات ، وفي كّلِ إْصبَع ثالثُ  (4)ما بَْينها الُمَشنَّجاُت في َمفاِصِل األصابِعِ ، وفي َمْوِضعٍ آَخر في ُظهوِر األصابع ، والرَّ

 .بُْرُجَمتَان إالَّ اإِلْبهام ، وفي َمْوِضعٍ آَخر : وفي كّلِ إْصبَع

 وقاَل أَبو ُعبَْيٍد :

واِجُم  ُد التي في ُظهوِر اأَلصابعِ يَْجتَِمع فيها ، وهي العُقَ  «البَراِجمِ  ِمَن الِفْطرةِ َغْسلُ » في الَحِدْيث :و َمفاِصُل اأَلصابِع ُكلِّها. البَراِجمُ و (5)الرَّ

 الَوَسُخ.

قُوا  كبَراِجم بِن َعْمرو بِن تَِميٍم ، وذِلَك أَنَّ أَبَاُهم قَبََض أَصابِعَه وقاَل : كونوا : قَْوٌم ِمن أَْوالِد َحْنَظلَةَ بِن ماِلكِ  البَراِجمُ و يَِدي هذه ، أَي ال تفرَّ

 وذِلَك أََعّز لكم.

 .البَراِجمُ  ُعبَْيَدةَ : وهم َخْمسةٌ يقاُل لهموقاَل أَبو 

 كبَراِجمِ  افي بنِي تَِميٍم : َعْمُرو وقَْيُس وغاِلُب وُكْلفَةُ وُظلَْيُم ، وهم بَنُو َحْنَظلَةَ بِن َزْيِد َمنَاة ، تَحالَفُوا أَن يكونو البَراِجمُ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ :

 األصابعِ في االْجتِماعِ.

ِد : أَنَّهم أَْوالُد ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ.وفي   كاِمِل المبّرِ

ِحْيح ، وُظلَ  ةَ.والذي في أَْنساِب أَبي ُعبَْيَدةَ : أَنَّهم بَنُو َحْنَظلَة بِن ماِلِك بِن َزْيِد َمنَاة بِن تَِميٍم ، وهو الصَّ  ْيم اْسُمه ُمرَّ

 .«البَراِجمِ  إنَّ الشَِّقيَّ َوافدُ » في الَمثَِل :و
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بِن ماِلِك بِن  أَْحَرَق ِتْسعَةً وتِْسعيَن َرُجالً من بنِي داِرمِ  كان له أٌَخ فقَتَلَه نَفٌَر ِمن تميٍم فلذِلكَ  ألنَّ َعْمَرو بَن ِهْندٍ  ، البَراِجمِ  ويُْرَوى : راِكبُ 

 فَمرَّ َرُجلٌ  الصَّواُب : بأَِخيِه أَْسعَد ، وكان ناِزالً في ِدياِر تميٍم ،، كذا في النسخِ ، و وكاَن قد َحلََف ليُْحِرقَنَّ منهم مائَةً بأَِخيِه َسْعدٍ  َحْنَظلَة ،

: بْل َرآه َعْمُرو  فقيَل له ، أَي يُِصيَب منه ويَأُكَل منه ، فَظنَّ ِشواًء اتََّخَذهُ الَمِلُك فعََدَل إليه ليَْرَزأَ منه َحريٍق القَتْلَى فاْشتَمَّ رائَِحةَ  البَراِجمِ  ِمن

ْن أَْنتَ  ه :وقاَل ل َل بِه ِمائَةً  البَراِجمِ  من : رُجلٌ  فقالَ  ؟ِممَّ  أَي قُتَِل وأُْلِقي في النَّاِر وقاَل : فََكمَّ

__________________ 
 .«عمرو»( يف معجم البلدان 1)
 .«برمث»( األبيات الثالثة يف معجم البلدان 2)
 ( يف القاموس ابلضم وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلر.3)
 ( التهذيب : بينهما.4)
( يف التهذيب : الرواجب ابلباء ا واألصــــــر كاللســــــان وكتب مصــــــححه عن املصــــــباح نقاًل عن الكفاية : الرباجم ر وس الســــــالميات والرواجم 5)

 بطوهنا و هورها.
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 .«الرَباِجم إن  الش قي  َواِفدُ »
قاً  ت العََرُب َعْمَرو بَن ِهْنٍد ُمَحّرِ  لذِلَك.وَسمَّ

، كذا  َحْفُص بُن ِعْمرانَ و عن ِعْمران بِن ُحَصْين وَسُمَرةَ بِن جْندٍب ، وعنه الَحَسُن ، ثقَةٌ : : تابِِعيُّ  البُْرُجِميُّ  بُن ِعْمران بِن فضيلٍ  َهيَّاجٌ و

واُب :  ، وعنه مختاُر بُن سنَاٍن ونَْصر بِن مزاِحٍم ، َحْفُص بُن ُعَمَر ، ويُْعَرُف باألَْزرق عن األْعمِش وجابٍِر الجعفّيِ  في النسخِ ، والصَّ

الُكوفيُّ أَبو بِْشٍر ، أَخو سيف ، عن ُكلَْيب بِن وائٍِل وبَياِن بِن بِْشٍر ، وعنه محمُد بُن الصبَّاحِ الدُّوالبيُّ  ومحمُد بُن ِزياٍد ، وِسناُن بُن هرونَ 

ثوَن. نَ البُْرُجِميُّو وَعْمُرو بُن عاِصمٍ  ، (1)ولوين َضعَّفَه   ُمحّدِ

 وفاته.

كِن مكيُّ بُن إْبراهيم الَحْنظليُّ البَلخيُّ   ، وسيُف بُن هروَن ، وعصَمةُ بُن َهيَّاُج بُن بِسطاٍم الَهَرويُّ ، والسََّكُن بُن ُسلَْيمان البَْصرّي ، وأَبو الّسِ

ثوَن. البُْرُجِميُّونَ  بِْشرٍ   ُمَحّدِ

ثِين يَْفتحونَه.قاَل الذَّهبيُّ بالضِم عْنَد المحقِّقِ   ين ، وكثِيٌر ِمن الُمحّدِ

ْهَمَسةِ أَ »في َحِدْيث الحجاجِ : . و(2)، عن ابِن ُدَرْيٍد  : ِغلَُظ الَكالمِ  البَْرَجَمةُ و الفتُح لَْحنٌ  قاَل غيُره :و  .«؟أَْنت البَْرَجَمةِ و ِمن أَْهِل الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

وِم في ِشعْ  برجمةُ   ِر َجريٍر.: ِحْصٌن للرُّ

ِل والثالِث وكْسِر الميِم : ِمن قَُرى بَلَخ ، منها أَبو محمٍد األَْزهُر بُن بلخ. بُْرُجِمْينو ٌث َذَكَره أَبو سعِد بُن  البُْرُجمينيُّ  ، بضِم األوَّ ُمَحّدِ

 السَّْمعانّي.

 نْسبَِة بعِضهم.أَْيضاً ، وهكذا َجاَء في  البَراِجِم البَراِجِميُّ  ويقاُل في النِّْسبَِة إلى

 ، َكَجْعفٍَر ، طائِفَةٌ ِمن التّركماِن بأََسد آباد ، نَقَلَه الحافُِظ. بَْرَجمُ و

، نَعُوذُ باهلِل منها ، وهو َوَرٌم حارُّ يعرُض للِحجاِب الذي بين الَكبِِد واالْمعاء ثم يَتَّصُل إلى  ، بالكْسِر : ِعلَّةٌ يُْهَذى فيها البِْرسامُ  : [برسم]

ماغِ ، وقد ٌب ُمَركٌَّب ِمن بٍر وساٍم ، وبِر بالفاِرِسيَّةِ  ُمبَْرَسمٌ  بالضِم ، فهو الرُجُل ، بُْرِسم الّدِ ْدر ،  ، وكذلك بُْلِسَم فهو ُمبَْلَسٌم ، وكأنَّه ُمعَرَّ : الصَّ

. وَسام :  هو الَمْوُت ، نَقَلَه اأَلْزهِريُّ

 ويقاُل لهذه الِعلَِّة الموَم وقد ميم الرُجُل.

ها اإلْبريَسمُ و يِن وضّمِ ي : (3) ، بفتحِ الّسِ اِء ، ومنهم َمن يْكِسُر الَهْمزة ويفْ  أَْبَرْيَسم ومنهم َمن يقولُ  ، قاَل ابُن بَّرِ ْين ، بفتحِ الَهْمزةِ والرَّ تَح الّسِ

ه بعُضهم بالخاِم ، الَحريرُ  : بُ  ، وَخصَّ  .ابريشم أَو ُمعَرَّ

يت : ليَس في َكالِم العََرِب إْفِعيِلل بالَكْسر ، ولكنَّ إْفِعيلَل ِمثْل إْهِليلَج ّكِ حاحِ : وقاَل ابُن الّسِ  .إْبريَسمو وفي الّصِ

يت ، وهو بالّضّدِ هنا. وقد َردَّ أَبو َزكِريا « ه ل ج»ألْعَرابِّيِ في * قْلُت : هذا القَْوُل أَْوَرَده الجْوهِريُّ عن ابِن ا ، وذكر الَكْسر عن ابِن السَّّكِ

ل. يت كما َذَكَر ههنا وقد يُْكَسُر ، فتأَمَّ ّكِ يت بالكْسِر. قاَل ابُن الّسِ ّكِ  عليه هناك كيَف قََطع عن ابِن الّسِ

ْيت به على جَهِة التَّْلِقيب اْنَصَرَف في المْعِرفَِة والنِّكَرةِ ألنَّ العََرَب أَْعَربَتْه في نَِكَرتِه وأَْدَخلَت عليثم قاَل : وهو يَْنصِرُف ، وكذِلَك إن  ه َسمَّ

ْهريُز واآلُجرُّ وا اقُوُد والّشِ يباُج والرَّ ْنَجبِيل ، وليَس كذِلَك لنَّ اأَلِلَف والالَم وأَْجرته مْجَرى ما أَْصل بنائِِه لهم ، وكذِلَك الِفِرْنُد والّدِ ْيُروُز والزَّ

 ِمن تَْنكيٍر إلى تَْعريٍف.إْسحق ويَْعقوب وإِْبراهيم ، ألنَّ العََرَب ما أَْعَربتها إالَّ في حاِل تَْعِريِفها ولم تنِطْق بها إالَّ َمعاِرف ولم تنقُْلها 

ٌح ُمَسّخٌن للبََدِن ُمْعتَِدٌل ُمقَّوٍ للبَ  : اإِلْبريَسمُ و  َصِر إذا اْكتُِحَل به.ُمفَّرِ

 بالَكْسِر : َحبُّ القُْرِط. البِْرِسيمُ و

ْطبَِة أَو أََجلُّ منها. وقاَل أَبو َحنيفَةَ : القُْرطُ   َشبيهٌ بالرَّ
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__________________ 
 .«قوله : ضعفه ا كذا يف النسخ وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .298/  3( اجلمهرة 2)
القاموس : زاد يف املصــــــباح ثالث لغات : كســــــر اهلمزة والراء والســــــا ا قا  : وابن الســــــكيت مينض هذا ا ألنه لي  يف الكالم ( عل  هامش 3)

 ِإفحِعيِلٌر بكسر الالم ا  نيها فتح الثالثة ا  لثها كسر اهلمزة وفتح الراء والسا ا اه ا مصححه.
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ى بالفاِرِسيَِّة َشْبَذَر ونَصُّ كتاِب اللُّباِب : وهو أََجلُّ منها وأَعْ   .(1)َظم َوَرقاً ، قاَل : وهو الذي يَُسمَّ

ِة.  * قْلت : وهو ِمن أَْحَسن الَمَراعي للدَّواّبِ تَْسَمُن عليه ، وفَتْح الباِء ِمن لُغَِة العامَّ

ثٌ  الِمْصريُّ : البِْرسيِميُّ   قيِس بِن حفصبنُ  عبُد العَزيزِ  منه أَبو َزْيدٍ و ، وَضبََطه ياقوُت بالفتْحِ ، ُزقاٌق بِمْصرَ  : بِْرِسيمٌ و عن يزيِد بِن  ُمَحّدِ

 ِسنان وبكَّاٍر بِن قتيبَةَ ، تُوفي َسنَة ثلثمائة واثْنَْين وثاَلثِْين.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ٌث نْيسابوِريُّ َماَت ببَْغداَد َسنَة ثلثمائة واحد  اإلْبريَسمِ  ، نُِسَب إلى َعَملِ  اإلْبريسميّ  أَبو بصيٍر أَحمُد بُن محمِد بِن أَحمَد بِن الَحَسنِ  ُمَحّدِ

 وَسْبِعين.

. براسمو  : اسٌم ِسْريانيٌّ

 ، بالضِم ، َعلٌَم. بُْرُسومٌ و

ُجُل : بَْرَشمَ  : [برشم] . َوِجَم وأَْظَهَر الُحْزَن ، أَو َشنََّج الَوْجهَ  الرَّ اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

َن  : بَْرَشمَ و ً لَوَّ بيُّ بالنَّْيلجِ. يُبَْرِشمُ  ِمن النُّقُوِش كما النُّقَط أَْلوانا  الصَّ

ً و بَْرَشَمةً  أََداَم النََّظَر أَو أََحدَّهُ ، : بَْرَشمَ و  ، وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيَدةَ للُكَمْيت : بِْرشاما

ثــــــــــــــ  أَ  وَد أُنــــــــــــــح نــــــــــــــُ ٍد وجــــــــــــــُ هــــــــــــــُ دح َة هــــــــــــــُ طــــــــــــــَ قــــــــــــــح  لــــــــــــــُ

ةً      َ رَبحِشــــــــــــــــــِ وان  مــــــــــــــــــُ ي َ حكــــــــــــــــــلــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــِ  ؟(2)َأ ــــــــــــــــــَح
  

 ، أَي َحدَّقُوا النََّظَر إليه. «له فبَْرَشموا»في َحِدْيث ُحَذْيفة : و

 .(3)، عن ابِن ُدَرْيٍد  كعاُلِبٍط : الَحديُد النََّظرِ  ، البُراِشمُ و

 ، عن ثَْعلَب ، وأَْنَشَد : كقُْنفٍُد : البُْرقُعُ  ، البُْرُشمُ و

ا  َوِشـــــــــــــــ  حـــــــــــــــًا مـــــــــــــــُ و واضـــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــُ داَة  ـــــــــــــــَح  غـــــــــــــــَ

ري عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه      اًب هلـــــــــــــا  ـــــــــــــُح ذح اعـــــــــــــَ (4)الـــــــــــــرُبحِشـــــــــــــُ
 

  
 ، بالضِم ال َغْير. بُْرشومةٌ  : َضْرٌب ِمن النَّْخِل ، واِحَدتُه البُْرُشومُ و

ته.  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال أَْدِري ما صحَّ

 ِجْنٌس من التَّْمِر. البُْرشومُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :

ةُ :  ويُْفتَُح : أَْبَكُر النَّْخِل بالبَْصَرةِ. ، بالضمِ  البُْرُشومةُ  وقاَل ُمرَّ

َطِب الشَّقُم ، وُرَطب البُْرُشومُ  وقاَل ابُن اأَلْعَرابّيِ : ْهريِز ويُْقَطُع عِ  البُْرُشوم ِمن الرُّ  ْذقُه قَْبله.يَتَقدَُّم عْنَد أَْهِل البَْصَرةِ على ُرَطِب الّشِ

ا يُْستَدَرُك عليه :  * وممَّ

ةُ تَْفتح ، قَْريةٌ بِمْصَر يُْجلَب منها التِّْين الجيد ، وقد َدَخْلتها. بُْرُشوم  ، بالضِم والعامَّ

 ُمَصغََّرةٌ : قَْريَةٌ أُْخَرى َصِغيرةٌ بالَمنُوفيَّة ، وقد رأَْيتها أَْيضاً. بَُرْيشيمِ و

مِّ  البُْرصومُ  : [برصم] . ، بالضَّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 .(5)في بعِض اللُّغاِت  ِعفاُص القارورةِ ونَْحِوها وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو

ْخُم الشَّفَة البِرطامُ  : [برطم]  ، كعاُلبٍِط ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على األُْولَى. كالبُراِطمِ  ، بالكْسِر : الضَّ
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ْخَمةُ ال ، البِْرطامُ و  ، كما في الُمْحَكِم. البَْرَطَمةُ  ، واالسمُ  شَّفَةُ الضَّ

. كَجْعفٍَر : العَييُّ اللّسانِ  ، البَْرَطمُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ً  البَْرَطَمةُ و  ، قاَل : : االْنتِفاُخ َغَضبا

مٌ  رَبحطــــــــــــــــِ مــــــــــــــــة مــــــــــــــــُ رحطــــــــــــــــَ بــــــــــــــــاِن  بـــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــَغضــــــــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــاِن      ن ـــــــــ  َأســـــــــــــــــــــــح ـــــــــيســـــــــــــــــــــــتح عـــــــــل فـــــــــٍة ل (6)ِبشـــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

بحَذر تعريب شودر وهو نبات شب1) يه ( يف معجم األلفا  الفارسي الستينجاس أن شبذر اسم إله ا ويف معجم األلفا  الفارسية الّدي شري : الش 
 ابلرطبة إال أنه أجّر ورٌ . كاألصر.

 ( اللسان.2)
 ّده.وعبارهتا : ورجر براشم : إذا مّد نظره وأح 393/  3( اجلمهرة 3)
 ( اللسان.4)
 .307/  3( اجلمهرة 5)
 ( اللسان.6)
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 .البَْرَطمةُ  ، قاَل هي (1) (َوأَنْ ُتْم ساِمُدونَ )وبه فَسََّر ُمجاِهُد قْولَه تعالَى : 

 تَغَضََّب من كالٍم. الرُجُل إذا تَبَْرَطمَ و

.َغاَظهُ ، الِزٌم ُمتَ  ، أَي بَْرَطَمهُ  قاَل اللَّْيُث : ال أَْدِري ما الذيو  عَّدٍ

 ، عن األَْصَمِعّي. اسَودَّ  إذا اللَّيلُ  بَْرَطمَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  : ُعبوُس الَوْجِه ، وَجاءَ  البَْرَطَمةُ  باً. ُمْبَرْنِطما  أَي ُمتَغَّضِ

 والبَْرَهَمةُ كَهْيئِة التَّخاُوِص. البَْرَطَمةُ  وقاَل الِكسائيُّ :

 الرُجُل : أَْدلى َشفَتَْيه ِمَن الغََضِب. بَْرَطمَ و

 .البَراِطيمُ  بالضِم : َخَشبَةٌ َغِليَظةٌ يُْدَعُم بها البَْيت ويُْسقَُف ، َجْمعُه البُْرُطومُ و

ِهنَّ  البُْرعوَمةُ و البُْرُعَمةُ و البُْرعومُ و البُْرُعمُ  : [برعم]  قَْبل أَْن يَتَفَتََّح ، والنَّْورُ  ، واْقتََصَر الجْوهِريُّ على األُولَيَْين ،  ، ِكمُّ ثََمِر الشََّجرِ ، بَضّمِ

ِة : البَراِعيمُ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، والَجْمعُ  أَو َزْهَرة الشََّجِر قَْبَل أَن تَْنفَتِحَ  مَّ  ، قاَل ذو الرُّ

 حـــــــــــــواء قـــــــــــــرحـــــــــــــاء أشـــــــــــــــــــــــــــراطـــــــــــــيـــــــــــــة وكـــــــــــــفـــــــــــــت 

هــــــــــا فــــــــــيــــــــــهــــــــــا ا     تــــــــــح فــــــــــ  يــــــــــملــــــــــذِّهــــــــــاُب وحــــــــــَ  الــــــــــرَباعــــــــــِ

  
حاحِ :  بُْرُعَمتُها ، وفي الُمْحَكِم : أَْخَرَجْت ، َخَرَجتْ  إذا تَبَْرَعَمتْ  َكذِلَك :و ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، ُمبَْرِعمةٌ  فهي الشََّجَرةُ  بَْرَعَمتِ و ، وفي الّصِ

 .بَراِعيمها أَْخَرَجتْ 

 ، في ِشْعِر لبيٍد : : ع البَراِعيمُ و

ر ٍد  طـــــــــــــَ بحٍب مـــــــــــــُ وحَ  جـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ودي فـ تـــــــــــــُ ـــــــــــــُ  كـــــــــــــَبن  قـ

وصــــــــــــــــــــــــًا      ريــــــــــُد حنــــــــــَُ يــــــــــمِ يــــــــــُ ــــــــــرَباعــــــــــِ ال  ابل (2)حــــــــــائــــــــــِ
 

  
ِة السَّابَِق : وَحفَّتْها أَو ِرماٌل فيها داراٌت تُْنبُِت البَْقلَ  مَّ ُج قَْوَل ذي الرُّ  .البَراِعيم ، وبه فسََّر الُمَؤّرِ

 ِر ابِن ُمْقبٍِل.وقيَل : هو َجبٌَل في ِشعْ 

ِة : مَّ  وقيَل : أَْعالٌم ِصغاٌر قَِريبَةٌ ِمن أَبان األسود في ِشْعِر ذي الرُّ

يـــــــــــٍة  بـــــــــــِ َد َأخـــــــــــح ٌض عـــــــــــنـــــــــــح يـــــــــــح ئـــــــــــح  املـــــــــــنـــــــــــاِخ َرفـــــــــــِ  بـــــــــــِ

رَاف      َد َأطـــــــــح لـــــــــ  عـــــــــنـــــــــح ر الـــــــــكـــــــــُ ثـــــــــح يـــــــــمِ مـــــــــِ (3)الـــــــــرَباعـــــــــِ
 

  
 ، قالَهُ أَبو َزْيٍد. بُْرُعوَمةُ  ، واِحَدتُها من الِجباِل : َشماريُخها البَراِعيمُ و

ا يُْستَدَرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالضِم ، قَْريةٌ بِمْصَر ِمن حوف رْمِسيْس. بُْرقاَمةُ  : [برقم]

اُج : : إداَمةُ النََّظِر وُسكوُن الطَّْرفِ  البَْرَهَمةُ  : [برهم]  ، وقاَل العجَّ

مـــــــــــاً  هـــــــــــَ وحاًن ُمســـــــــــــــــــــــــح ِض لـــــــــــَ اصـــــــــــــــــــــــــِ َن ابلـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــح دِّ  بـــــــــــُ

ىن نــــــــــــــــَ و      َويــــــــــــــــح وحَن اهلــــــــــــــــُ رًَا اهــــــــــــــــَ اظــــــــــــــــَ رح ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ (4)بـ
 

  
حاحِ ، ويُْرَوى : ُدْون الُهَوْينى ، وكذِلَك البَْرَشَمةُ.  كذا في الّصِ

 كَهْيئِة التَّخاُوِص. البَْرَهَمةُ و وقاَل الِكسائيُّ : البَْرَطَمةُ 

 ْوِره ، قاَل ُرْؤبَة :وقيَل : ُمْجتََمع ثََمِره ونَ  بُْرُعَمةُ الشََّجِر ، ويَُضمُّ  : البَْرَهَمةُ و
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 (5) بـُرحَ ُهح َ حُلو الُوُجوَه َورحُدُه و 
 اه ، كذا في العُبَاِب.هذه ِرَوايَةُ ابِن األْعَرابّيِ ، وَرَواه غيُره : وبَْهَرَمه ، على القَْلِب ، َوَرَوى أَبو َعْمٍرو : وَمْرَهُمه ، أَي َعَطايَ 

، فهي عشر لغاٍت ، اْقتََصَر الجْوَهِريُّ منها على  ، بفتحِ الهاِء بِال أَِلف إْبَرَهمُ و ، ُمثَلَّثَةَ الهاِء أَْيضاً ، إْبراِهمُ و إْبراهومُ و إْبراهامُ و إبراهيمُ و

 ه ، ويقاُل : هو لعَْبِد المطَِّلِب :بفتحِ الهاِء وكْسِرها ، وأَْنَشَد لزيِد بِن َعْمِرو بِن نُفَْيل قاَل في آِخِر تَْلبيتِ  إْبراِهمُ و أَْربَعٍة األُْولَى والثانِيَة

ُت مبــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــاَذ بــــــــــــــــــه  ذح مُ عــــــــــــــــــُ راهــــــــــــــــــِ  إبــــــــــــــــــح

و قـــــــــــائـــــــــــمُ      لـــــــــــِة وهـــــــــــح بـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــِ َر ال بـــــــــــِ قـــــــــــح ـــــــــــَ تـ  ُمســـــــــــــــــــــــــح

  

ي فــــــــــــــِ ــــــــــــــح ُم  *أَن  لــــــــــــــك الــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــم  عــــــــــــــاٍم راغــــــــــــــِ

  
ُم    ين فــــــــــإيّنِ جــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــح ا ُ َشــــــــــــــــــــــــِّ مــــــــــَ هــــــــــح (6)مــــــــــَ

 

  
__________________ 

 .61( النجم اآية 1)
 واللسان.« يريد»بد  « يُِفزّ »وفيها  113( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«براعيم»( معجم البلدان 3)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح والتهذيب.4)
 والتكملة. 158( ديوانه ص 5)
 .«ِإين»كذا ابألصر ا وابللسان :   (*)
 والثالثة األو  يف اللسان والصحاح.« حتشمين»( التكملة ا وابألصر 6)
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اغانيُّ : وُرِوي الَوْصل في َهْمَزتِه ويُْنَشُد لعَْبِد المطَِّلب :قاَل   الصَّ

ه  َدتــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــــح ن آُ  ُ  يف بـــــــــــــــــــــــــَ  حنــــــــــــــــــــــــَح

ِد      هـــــــــــــح َز ح َذاَ  عـــــــــــــلـــــــــــــ  عـــــــــــــَ رهـــــــــــــممل نــــــــــــــَ (1)ابـــــــــــــح
 

  
ْبط اْعتِماداً على الشُّْهرةِ ، وقد َحَكاها ُكلَّ  لهنَّ ، وإنَّما ترك الضَّ ها أَبو حْفص َخلَُف بُن مّكّي الّصقلّي النَّحوّي ثم هذه اللُّغات ُكلّها بَكْسِر أَوَّ

اِء عن العََرِب ، ونَقَلَها أَْيضاً اإلماُم النَّووّي في تَْهذيبِ   األْسماِء واللّغاِت ، وأَْوَرَدها أَْكثُر اللُّغَوّي في كتابِِه تَثْقيِف اللَّساِن َمْنقولَةً عن الفرَّ

ة الغَِرْيب ،  ِرْين وأَئِمَّ  إْبراهيمُ  ، أَي ِسْريانيُّ وَمْعناه عْنَدهم كما نَقَلَه الَماَوْردّي وغيُره : أٌَب َرِحيم ، والُمراُد منه هو اسٌم أَْعَجِميٌّ  وهوالُمفَّسِ

ُن ناحور بِن شاُروَخ بِن أَرغو بِن فاِلَغ ب تاِرحُ  واْسُمه ، آَزرَ  ابنُ  وهو ، والسَّالم الصَّالة أَْفضل ، نبيِّنا وعلى ، وسلموآلهعليههللاصلىالنَّبيُّ ، 

 ببعِض  النطقِ  في إالَّ  ذِلكَ  في الِكتابِ  أَْهل وال النََّسبِ  أَْهلِ  َجْمهورُ  يَْختَِلف ال ، السالمعليهبِن عابِِر بِن شاِلِخ بِن أَرفخشذ بِن ساِم بِن نُوحٍ ، 

ل في َحبَّان ابنُ  ساقَ  نعم ، األَْسماء هذه  ِخالَف ذِلَك ، وهو شاذُّ ، كذا في فتِح الباِري للحافِِظ ، ونَقَلَه شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالى. يِخهتارِ  أَوَّ

 ، بَطْرحِ الَهْمزةِ والميِم ، نَقَلَه الجْوهِريُّ عن بعِضهم. بَُرْيهٌ  تَْصغيُرهُ و

فوا فيه  يَِّة.بالتَّْصغيِر ، وإالَّ فاألَْعَجِميَّة ال يَْدخلُها شيقاَل شْيُخنا : وكأَنَّهم َجعَلوه َعَربيًّا وتََصرَّ  ٌء ِمن التَّْصريِف بالكلِّ

ِلها ، وذِلَك يُوِجبُ  (2)، وذِلَك ألنَّ األلَف ِمن األْصِل ألنَّ بعَدها أَْربَعة أَْحُرف أُُصوٍل ، والَهْمَزةُ ال تُْلَحُق بنات  أُبَْيرهٌ  أَو  األَْربَعة زائَِدةً في أَوَّ

ِد.  َحْذف آِخِره كما يُْحَذف ِمن َسفَْرَجل فيُقاُل ُسفَْيرج ، وكذِلَك القوُل في إْسمعيل وإْسرافيل ، وهذا قَْوُل المبّرِ

ُره علىو يل وُسَرْيِفيِل ، وهذا قَْوُل ِسْيبََوْيه وُسَمْيعِ  (3) بَُرْيِهيمٍ  * بعُضهم يتوهَُّم أَنَّ الَهْمزةَ َزائَِدةٌ إذا كاَن االسُم أَْعَجميّاً فال يُْعلَم اْشتِقاقُه فيُصغِّ

حاحِ. ُل قِياٌس ، هذا ُكلّه نَّص الّصِ ، بكْسِر الباِء  بِراهٌ  أَجاَز ثَْعلَب :و ، بَراِهَمةُ و بَراِهمُ و بَراهيمُ و أَباِرَههُ و أَباريهُ و أَباِرهُ  ج وهو َحَسٌن ، واألوَّ

 عُبَاِب.، وكذِلَك َجْمُع إْسماعيل وإْسرافيل ، كما في ال

 اثنا َعَشَر َصحابيّاً. اإِلْبراِهيميُّونو

ُسلِ  البَراِهَمةُ و ُزوَن على هللِا تعالَى بِْعثَةَ الرُّ حاحِ ، وهم طائِفَةٌ ِمن أَْصحابِ  : قَْوٌم ال يَُجّوِ ، كما في شْرحِ المقاِصِد ،  برهم ، كما في الّصِ

ل. بَِرْهَمن ى ُمْعتقِدِهموهو مجوُس الِهْنِد وهم ثالُث فَرٍق ويسمون عابدهم عل  ، كَسفَْرَجٍل ، َمْكُسور األوَّ

 .إْبراهيمَ  ، نُِسَب إلى : تَْمٌر أَْسودُ  اإلْبراِهِمىُّ و

اإِلمام ابن محمِد بِن علّيِ بِن  إْبراهيمَ  ، األَخيَرةُ نُِسبَْت إلى بنَْهِر عيَسى أَْيضاً :و بَجزيَرةِ ابِن ُعَمرو ، أَْيضاً :و : ة بواِسَط ، اإِلْبراِهيميَّةُ و

 عبِد هللِا بِن َعبَّاس.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 . قْريَةٌ بِمْصَر من َجزيَرةِ بنِي نْصر.برهيم

 : أَْهَملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، كَسفَْرَجلٍ  البََرْهَسمِ  أَبو : [برهسم]

اغانيُّ : هو بَْيِديُّ الشَّاميُّ ذو الِقراآِت الشََّواذِّ  وقاَل الصَّ  ، هكذا هو في العُبَاِب. ِعْمَراُن بُن عثماَن الزُّ

 وقد أَْكثَر عنه ابُن جنِّي في كتابِِه المحتسب الذي أَلَّفَه في َشواذِّ الِقراآِت.

ه : َرَوى عن إْبراهيَم بِن أَْدهم وأَبيوقََرأُْت ف ن ما نَصَّ ُحَدْيُر بُن معدان  البََرْهَسم ي حاِشيَِة اإلْكمال للَمزّي في تَْرجمِة شريحِ بِن يَزيد الُمَؤذِّ

. وُشَرْيح هذا ِمن ِرجاِل بِن صاِلحٍ الَحْضرميُّ الُمْقري ، ابن أَِخي ُمعاِويَة بِن صاِلحٍ ، إلى آِخِر ما قاَل. فلعلَّ هذا َغْير ما َذكَ  اغانيُّ َره الصَّ

جا له ِمن طريِق أَبي ا َعّمه ُمعاِويَةُ بنُ  البََرْهَسم أَبي َداُود والنّسائّي ، َغْير أنَّهما لم يَُخّرِ صاِلحٍ فإنَّه قاِضي األَْنَدلُس َرَوى عن  َحِديثاً ، وأَمَّ

ْحمن بِن ُجبَْير وَراِشد بِن َسعْ  ا ُشَرْيح بُن َمْكحول وعبِد الرَّ د ، وعنه ابُن َمْهِدي وأَبو صاِلحٍ الَكاتِب ، تُوفي َسنَة ِمائَة وثََمان وَخْمِسْين ، وأَمَّ

ث ِمن ِرجاِل البُخاِري. البََرْهَسم يَِزيد الذي َرَوى عن أَبي  فإنَّه تُوفي َسنَة ِمائَة وأَْربَع وعْشِرْين ، وهو واِلُد َحْيوة بن ُشَرْيح الُمَحّدِ

__________________ 
 ( التكملة وفيها : عهد إبراهيم.1)
 ( اللسان : ببنات.2)
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 .«و»بد  « أو»كذا ابألصر ا وابلقاموس :   (*)
 ( يف القاموس ابلضم منونة.3)



15133 

 

ن ، وهو أَُخو أَبي  ه في َحْضَرَم.هذا ، ويَأْتي للمصنِِّف ِذْكرُ  البََرْهَسم وَذَكَر الذَّهبيُّ في الكاِشِف عفير بن معدان الُمَؤذِّ

ً  ، ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، يَْبُزمُ و يَْبِزمُ  َعلَيه بََزمَ  : [بزم] حاحِ. َعضَّ بُمقَدَِّم أَْسنانِهِ  : بَْزما  ، كما في الّصِ

باِعياتِ  هو ِشدَّةُ العَّضِ  أَو العَضُّ بُمقَدَِّم الفَِم وهو أََخّف ِمن العَّضِ ، البَْزمُ  وقيَل :  ، كما في الُمْحَكِم. بالثَّنايا والرُّ

باِعياِت ، أُِخَذ ذِلَك ِمن البَْزمُ  وقاَل أَبو َزْيٍد : امي. بَْزمِ  العَضُّ بالثَّنايا ُدْوَن األَْنياِب والرُّ  الرَّ

 ، وقيَل : نََهَض به. َحَملَهَ فاْستََمرَّ به إذا ءِ بالِعبْ  بََزمَ و

ً و يَْبِزُمها النَّاقَةَ  بََزمَ و  فقط ، وكذِلَك : الَمْصُر. َحلَبَها بالسَّبَّابَِة ، واإِلْبهامِ  : يَْبُزُمها بَْزما

ً  فاُلناً ثَْوبَهُ  بََزمَ و هُ إيَّاهُ ، عن كراعٍ. َسلَبَه إيَّاهُ  : بَْزما  َكبَزَّ

اِء. : َصِريَمةُ األَْمرِ  البَْزمُ و  عن الفرَّ

. الغَِليُظ من القَْولِ  البَْزمُ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ً  ، وقد الَكْسرُ  : البَْزمُ و اغانيُّ أَْيضاً. بََزَمهُ بَْزما  ، نَقَلَه الصَّ

 الناقة ، قالَهُ أَبو َزْيٍد. مبز ، ومنه أَخذ أَْن تَأُخَذ الَوتََر بالسَّبَّابَِة واإلْبهاِم ثم تُْرسلَهُ  : البَْزمُ و

 ذو َصِريَمٍة. أَي في األَْمرِ  ُمباَزَمةٍ  هو ذوو

 الُخوَصةُ يَُشدُّ بها البَْقُل. ، كأَميٍر : البَِزيمُ و

 ، وقيَل : هو الَوِزيُم. ما يَْبقَى ِمن الَمَرِق في أَْسفَِل الِقْدِر من غيِر لَْحمٍ  أَْيضاً :و

 ، قاَل الشَّاِعُر : َخْيُط الِقالَدهِ  البَزيمُ  الجوهِرّيِ :قَْوُل و

ــــــــــــهــــــــــــٍة  رِي وٍم كــــــــــــَ ُم يف كــــــــــــر يــــــــــــَ ُم مــــــــــــا هــــــــــــُ  هــــــــــــُ

نـــــــــاء طـــــــــاَح      ُب اَ ســـــــــــــــــــــــح هـــــــــاإذا الـــــــــكـــــــــاعـــــــــِ زميـــــــــُ (1)بـــــــــَ
 

  
 وقاَل ُجريٌر في البَِعيث :

ُه  رحتـــــــــــــــَ ويف ِبـــــــــــــــاٍر َأجـــــــــــــــَ ا  ال تـــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ رَكـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  تـ

َك ذاُت الـــــــــــــَودحِع َأوحد       ـــــــــــــ  هـــــــــــــاكـــــــــــــبَن زميـــــــــــــُ (2)بـــــــــــــَ
 

  
ند الذي يقدُح به الناَر ، يقوُل : لم تَْمنع َخفَاَرتك زنداً فما فَْوقه ، فكأَنَّ  فليَس عْنَدها  بَِزيُمها ك امرأَةٌ َضاعَ ويُْروى : بزنٍد أََجْرتَهُ ، وأَراَد به الزَّ

َرةِ  إالَّ البُكاء ، وهو اِء الُمَكرَّ الَمْذُكوَرْين ، وقد َسبَقَه إلى ذِلَك  في اللُّغَِة وفي البَْيتَْيِن الشاِهَدْين ، أَي َغْير الُمْعَجمة تَْصحيٌف وَصوابُهُ بالرَّ

ودع َمْنظوم يكوُن في أَحقى اإلَماء. وَضبََطه اإلماُم أَبو َسْهٍل الَهَرويُّ ، وقاَل : إنَّ اْحتِجاَجهُ بالبَْيتَين َغلٌَط منه ، والبَريُم في البَْيتَْين 

اِء.  األَْزهِريُّ أَْيضاً بالرَّ

ي في تَْفسيِر قَْوِل َجريٍر : وبريمها حقَاُؤها ، وذاُت الَوْدعِ : األََمةُ ، ألنَّ الَوْدَع ِمن لباِس اإلماءِ  ه أََمةٌ ، قاَل  وقاَل ابُن بَّرِ ، وإنَّما أَراَد أَنَّ أُمَّ

 يُّ : وقَْوُل الشاِعِر :الجْوَهرِ 

وا و  ُؤوبـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ن فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــم يـ ريـــــــــــــــــح  جـــــــــــــــــاُ وا  ئـــــــــــــــــِ

د  عــــــــــــــــلــــــــــــــــ       مــــــــــــــــٍة ُتشــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــُ ِزميِ أبُبـــــــــــــــــح (3)بــــــــــــــــَ
 

  
اِد ، ويقاُل : هو الطَّْلع يَُشقُّ ليُْلقَ  اِء ، ويقاُل : هو باقَةُ بَْقٍل ، ويقاُل : هو فَْضلةُ الزَّ  َح ثم يَُشدُّ بُِخوصٍة.فيُْرَوى بالباِء وبالرَّ

 ، بكْسِرِهما ، الذي في رأِْس الِمْنَطقَِة وما أَْشبََههُ ، وهو ذو لساٍن يُْدَخُل فيه الطََّرُف اآلَخُر. اإِلْبِزيمُ و اإِلْبزامُ و

ً ةُ وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : الَحْلقة التي لها ِلساٌن يُْدَخل في الَخْرِق في أَْسفَِل الِمْحَمِل ثم تعّض عليها َحْلقَتها ، والَحْلقَ  ، وأَراَد بالِمْحَمِل  إِْبزيمٌ  َجِميعا

 َحمائَِل السَّْيِف.

ي :  َحديَدةٌ تكوُن في َطَرِف حَزاِم السَّْرج يُْسَرُج بها ، قاَل : وقد تكوُن في َطَرِف الِمْنَطقَِة ، قاَل ُمزاِحُم : اإلْبزيمُ  وقاَل ابُن بَّرِ
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ت  جــــــــَ مــــــــ  لــــــــَ ــــــــَ ِديســــــــــــــــــــــاهــــــــا إذا مــــــــا تـ بــــــــارِي ســــــــــــــــــــــَ  تــــــــُ

ر     ثـــــــح بـــــــًا مـــــــِ زميِ  شـــــــــــــــــــــَ ِر  ِإبـــــــح وشـــــــــــــــــــــ 
ُ
(4)الســـــــــــــــــــــالِح املـــــــ

 

  
اُج :  وقاَل العجَّ

 (5)اِ زام ُجَشُمهح  ِإبحزميَ َيُد   
 ، قاَل الشاِعُر : األَباِزيمُ  والَجْمعُ 

جـــــــــــــــــــا  اأَلابزميُ لـــــــــــــــــــو ال  نحســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  وان  املـــــــــــــــــــِ

ر جــــــــــــــا     فــــــــــــــَ ِة َأن تـــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  انهــــــــــــــ  عــــــــــــــن الــــــــــــــذِّئـــــــــــــــح

  
__________________ 

 والتكملة.( اللسان والصحاح 1)
 لشعر.( اللسان والصحاح والتكملة ا ويف الديوان : أود  برميها ا ابلراء. قا  الصاغاين : والرواية : الربمي ابلراء املهملة ا يف اللغة وا2)
 ( اللسان والصحاح ا وفيها ابلراء ا وبعد ذكره قا  : فريو  ابلباء والراء.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
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مَّ   ِة يَِصُف فاَلةً أَْجَهَضت الركاُب فيها أَْوالَدها :وقاَل ذو الرُّ

ٌب  هــــــــــــا َقســــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــافــــــــــــُ ٌة َأكــــــــــــح نــــــــــــَ فــــــــــــ  كــــــــــــَ  هبــــــــــــا مــــــــــــُ

ا عــــــــــنــــــــــهــــــــــا      يــــــــــمــــــــــهــــــــــَ واتــــــــــِ تح خــــــــــَ كــــــــــ  (1)اأَلابِزميُ فــــــــــَ
 

  
 األَْنساعِ. أَباِزيمُ  ، وهي األَباِزيم قْولُه : أَي بالفاَلةِ أَْوالُد إبٍِل أَْجَهَضتْها فهي ُمَكفَّنَة في أَْغراِسها ، فَكَّْت َخواتِيَم َرِحمها عنها

. أَْلفاً : أَْعطاهُ إيَّاهُ  أَْبَزَمهُ و اغانيُّ  وليَس له ، كما نَقَلَه الصَّ

 في اليوِم والليلِة كالَوْزَمِة والَوْجبَِة. : األَْكلَةُ الواِحَدةُ  البَْزَمةُ و

ً  : البَْزَمةُ و اُء. َوْزنُ  ، كما أَنَّ األُوقِيَّةَ  َوْزُن ثاَلثِيَن ِدْرَهما  أَْربَِعْين ، والنَّشُّ : َوْزُن عْشِرْين ، قالَهُ الفرَّ

. َسبََق به : أَي اليَْوَم كذا اْبتََزمَ و اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نُّ  الِمْبَزمُ   ، وهذه يمانِيَّةٌ. كالبََزمِ  ، كِمْنبٍَر : الّسِ

 أَي ذو َصِريمٍة لألَْمِر. باِزَمةٍ  ووفالٌن ذ

دَّةُ. البَْزَمةُ و  : الّشِ

 ، قاَل َعْنتَرةُ بُن األَْخرس : باِزَمةٌ  : الشَّدائُد ، واِحَدتُها البَواِزمُ و

ا  نـــــــــــَ وامـــــــــــَ ِ إن  ســـــــــــــــــــــــــَ اح ي الـــــــــــعـــــــــــَ راعـــــــــــِ وا مـــــــــــَ لـــــــــــ   خـــــــــــَ

ِ  عـــــــــــنـــــــــــَد      بـــــــــــح وَ  ا ـــــــــــَ و ُد طـــــــــــُ عـــــــــــَ وازِمِ تــــــــــــَ (2)الـــــــــــبـــــــــــَ
 

  
 وقاَل غيُره :

َك ال َأ ــــــــــــــــُ و  تــــــــــــــــح َك إن َعضــــــــــــــــــــــــــــــ  ةٌ نــــــــــــــــ   ابزِمــــــــــــــــَ

وازِمِ مــــــــــــَن      عــــــــــــوين  الــــــــــــبــــــــــــَ دح وحَف تــــــــــــَ (3)إال  ســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 الدَّْهِر أَي أَصابَتْه ِشدَّةٌ من َشدائِِدِه. بَواِزمِ  ِمن بََزَمتْه باِزَمةٌ  ويقاُل :

يَت بذِلَك ألَنَّه أَْمِسك  البَِزيمُ و . قاَل ابُن فاِرَس : ُسّمِ اِد ، ونَقَلَه الجْوهِريُّ  عن إْنفاقِها.: حزَمةٌ ِمن البَْقِل ، وأَْيضاً فَْضلةُ الزَّ

 : القْفُل كاإلْبزيِن بالنّون. اإِلْبزيمُ و

 ً  أَي بَِخيٌل. إِلْبزيمٌ  ويقاُل : إنَّ فالنا

ً  : [بسم]  إذا فَتََح َشفَتَْيه كالُمكاِشِر ، قالَهُ اللَّْيُث. بََسَم يَْبِسُم بَْسما

ِحِك وأَْحَسنُهُ  تَبَسَّمَ و اْبتََسمَ و  .(4) (فَ تَ َبسََّم ضاِحكاً ِمْن قَ ْوهِلا)، وقْولُه تعالَى :  : وهو أَقَلُّ الضَّ

اُج : جَّ  أَْكثُر َضِحك األَْنبياِء ، عليهم الصَّالةُ والسَّالم. التَّبَسُّم قاَل الزَّ

 .التَّبَسُّمِ  ، ومْعنَى األَِخْيَرْين : َكثيرُ  بَسَّامٌ و ِمْبسامٌ و باِسمٌ  فهو ، التَّبَسُّم : أَنَّه كاَن جلُّ َضِحِكه وسلموآلهعليههللاصلىفي صفَتِه و

 .التَّبَسُّمِ  عُ ألَنَّه َمْوِض  كَمْنِزٍل : الثّْغرُ  الَمْبِسمُ و

. التَّبَسُّمُ  كَمْقعٍَد : ، الَمْبَسمُ و  أَي َمْصدٌر ِمْيِميُّ

 ما ذُْقتُه. : أَي ءِ في الشَّي بََسْمتُ  ما ِمن المجاِز :و

في التَّْبصيِر وغيِره : أَبو محمٍد أَْحمُد  ، هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب على ما (5) كَشدَّاٍد وَشدَّاَدةٍ ، اْسماِن ومحمُد بُن أَْحَمدَ  ، بَسَّاَمةٌ و بَسَّامٌ و

ثٌ  البَسَّاِميُّ  الطَّبَِسيُّ  بُن محمِد بِن الُحَسْينِ  ه ُمَحّدِ ُن ، وكأَنَّه نُِسَب إلى َجّدِ  .بَسَّام َرَوى عنه إْسماعيُل بُن أَبي صاِلحِ الُمَؤذِّ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .الَمباِسمِ  ُهنَّ ُغرُّ 

 السَّحاُب عن البرِق إذا اْنَكلَّ عنه. تَبَسَّمَ  المجاِز :وِمن 

 الطَّْلَع : تَفَلَّقَْت أَْطَرافُه. تَبَسَّمَ و

الشَّاِعُر البَْغداِديُّ ، كان في َزَمِن الُمْقتدِر العَبَّاِسّي ، َرَوى عنه محمُد بُن  بَسَّام البَسَّاميُّ  وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن محمِد ابِن َمْنصور بِن نَْصر بنِ 

 يَْحيَى الصُّولّي ، َماَت َسنَة ثَلَثُمائة واثْنَْيِن.

 موَسى بُن عبِد هللِا بِن يَْحيَى بِن َجْعفرٍ  البَسَّام وأَبو

__________________ 
 .واللسان والتهذيب 678( ديوانه ص 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .19( النمر اآية 4)
 مضروب عليه. ( مد بن أمحد)( عل  هامش القاموس : وأمحد بن  مد بن ا سا. هكذا بنسخة الشنقيطي. وقوله 5)
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ه َتشـــــح يحين  الُكويف  َدَخَر األَنحَدُل  جُماِهداً ا كذا يف لرِيِخ الذ هيبِّ ا واســـــح َنة أَرحبَعمائة املصـــــد  اُ ســـــَ َد يف ِبالِد بيِن محاد ســـــَ
ن ابنُة  مِد بِن موســــــَ  ا هذا و  ه ا وهي أََمُة عبِد الر محح لذا وســــــّت ومَثَاِناح ا وهو َجد  ا اِفة َأيب اخَلط اب بن دحية ألُمِّ

 عحه.هذا يف املشجِر فرَاجِ  الَبس ام كان يكتب يف َنَسِبه ذو الن َسَباح ا وقد ذََكرحان َأاب
. ، بالكْسِر ، ابُن قيِس بِن َمْسعودٍ  بِْسطامُ  : [بسطم] ْيبانيُّ  الشَّ

ى قيُس بُن َمْسعوٍد ابنَه ً  قاَل الجْوَهِريُّ : هو ليَس ِمن أَْسماِء العََرِب ، وإنَّما َسمَّ وا قابُوَس  بِْسطاما باْسِم َمِلٍك ِمن ُملُوِك فاِرَس ، كما َسمَّ

بُوه   بَكْسِر الباِء.وَدْختَنُوس ، فعَرَّ

ي : إذا ثَبت أَنَّ  الذي هو اسُم َمِلٍك ِمن ُملُوِك فاِرَس فالَواِجُب تَْرُك َصْرِفه للعُْجمِة  بِْسطام اْسُم رُجٍل َمْنقول ِمن اسمِ  بِْسطامَ  قاَل ابُن بَّرِ

 والتَّْعِريِف ، قاَل : وكذِلَك قاَل ابُن َخالََوْيه ال يَْنبَِغي أَْن يُْصَرَف.

 أَي الفَتْح. لَْحنٌ  هو ويُْفتَُح ، أَو بقُوِمَس على َطريِق نَْيسابُوَر ، د : بِْسطامُ و

اغا  (1)َطْيفوُر بُن عيَسى بِن سروشان  أَبو يَِزيدَ  باهلِل تعالَى القطبُ  منه العاِرفُ  ، ولم يَُر به َرِمٌد وال َعاِشٌق وإن ورَدهُ َسال نيُّ :قاَل الصَّ

َضا ، وهذا هو الَمْعروف باألَْكبَر ذا َضبََطه ابُن َخلَّكان بفَتْح الباِء ، هك الّزاِهُد ، كان َجّده َمُجوِسيّاً فأَْسلَم على يََدْي اإلمام علّي بن موَسى الّرِ

ا أَبو يَِزيَد وتَبِعَه الخفاجيُّ في شْرحِ الشفاِء ولم يَْذُكر الَكْسر ، تُوفي َسنَة ِمائَتَْين وإْحَدى وِستِّْين ، ويقاُل : َسنَة ِمائَتَيْ  ن وأَْربَع وِستِّين ، وأَمَّ

اِهداألَْصغَر فهو َطْيفُوُر بُن عيَسى بِن آَدَم بِن ع ه وفي البَلَِد. البْسطاميُّ  يَسى بِن علّيٍ الزَّ  يُشاِرُكه في الُكْنية واسِم أَبيِه وَجّدِ

ُث بَلَخ الُمتََوفَّى َسنَة َخْمسمائَة واثْنَتَْين وِستِّْين ، َعْمٌرو قاَل الذهبيُّ : أَبو ُشجاعو َب عن أَبي الوخشّي َكتَ  محمدٌ  أَُخوه أَبو الفَتْحو الحافُِظ ُمَحّدِ

 .البْسَطاميَّ  اْبنَا محمدٍ  عنه السَّْمعانيُّ ببَلخ ،

ب ، وعنه البُخاِريُّ في الوضوِء ، الُحَسْيُن بُن عيَسى أَبو علّيٍ و ثُوَن. بِن حْمَران القَْوِمسيُّ عن يونس بن محمٍد الُمَؤّدِ  الُمَحّدِ

حمن بنِ  َعِليُّ بُن أَْحَمَد بنِ  أَبو الَحَسنِ و النَّْهروانيُّ ، َرَوى عنه أَبو بَْكٍر الَخِطْيب ،  بِْسطاِم الِبْسَطاميُّ   يوسَف بِن محمِد بنِ يوسَف بِن عبِد الرَّ

هِ  تُوفي َسنَة أَْربَعمائة وَسْبع َعَشَرةَ ،  السَّاِدِس. ِنْسبَةٌ إلى َجّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

انيُّ ، ِمن شيوخِ ابِن ُجَمْيع الغَسَّانّي ، َذَكَره  بَِسطاٍم البِْسطاميُّ   إْبراهيَم بنِ أَبو عبِد هللا محمُد بُن عبِد هللا بِن محمِد بِن َعْبدوس بنِ  الدَّقَّاق الَحرَّ

 ابُن األَثيِر.

كةً : التُخَمةُ  البََشمُ  : [بشم]  الفَِصيُل ِمن َكثْرةِ ُشْرِب اللَّبَِن حتى يَْدقى َسْلحاً فَيَْهِلك. بَِشمَ  ، وُربَّما ، محرَّ

بَع»في َحِدْيث الَحَسِن : و أَْن يُْكثَِر ِمن الطَّعاِم حتى يَْكُربَه. البََشمُ  وقيَل : ً  وأَْنت تَتََجشَّأُ ِمن الّشِ  .«بََشما

ً  ِم الباِرَحةَ في َحِدْيث َسُمرة بن ُجْنَدب : وقيَل له إنَّ ابنََك لم يَنَ و  ، قاَل : لو َماَت ما صلَّْيت عليه. بََشما

ً  ، ِمن الطَّعامِ  ، كفَِرحَ  بَِشمَ  ، وهو مجاٌز ، وقد السَّآَمةُ  : البََشمُ و  إذا اتََّخَم. بََشما

 : أَتَْخَمهُ ، وأَْنَشَد ثَْعلَب للَحْذلمّيِ : الطَّعامُ  أَْبَشَمهُ و منه إذا َسئِمَ  بَِشمَ و

هح و  مـــــــــــــــُ وصــــــــــــــــــــــــــــّ تح محـــــــــــــــُ   بـــــــــــــــه تـــــــــــــــُ بـــــــــــــــِ  مل تـــــــــــــــَ

عـــــــــــام مل ُ َشـــــــــــــــــــــــــِّ و      هح ءح عـــــــــــن طـــــــــــَ مـــــــــــُ بحشـــــــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــُ

  

 (2)كَبن َسف وَد حديٍد ِمعحَصُمهح 

ائحةِ  ، البََشامُ و  َطيُِّب الطَّْعِم. كَسحاٍب : َشَجٌر َعِطُر الرَّ

 .«البََشامِ  ما لنا َطعاٌم إالَّ َوَرقَ »في َحِدْيث ُعتْبة بن َغْزوان : و

ُد الشَّعََر. ويُْخلَُط بالِحنَّاءِ  َوَرقُهُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ : يَُدقُّ   يَُسّوِ



15138 

 

ةُ : ْعتَِر وال ثََمَر له ، وإذا قُِطعَت َوَرقَتُه أَو قُِصَف ُغصْ  البََشامُ  وقاَل ُمرَّ  لَبَناً نُه ُهريقَ َشَجٌر ذُو ساٍق وأَْفناٍن وَوَرٍق ِصغاٍر أَْكبَر ِمن َوَرِق الصَّ

 أَْبيض.

__________________ 
 .«سروسان»( يف اللباب : 1)
 ( الرجز يف اللسان والثاين يف الصحاح ا قا  ابن بري : الرجز أليب  مد الفقعسي.2)
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 ، قاَل َجريٌر : بَشاَمةٌ  ، واِحَدتُه ويُْستاُك بقُُضبِهِ  قاَل غيُره :

هـــــــــــا أَ  يـــــــــــح ر عـــــــــــاِرضـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــُ ر يـــــــــــوَم َتصـــــــــــــــــــــــــح ذحكـــــــــــُ  تـــــــــــَ

فــــــــــَ      ــــــــــِ َي  َبشــــــــــــــــــــــــامــــــــــةٍ رِع ب قــــــــــِ ــــــــــَبشــــــــــــــــــــــــامُ ســــــــــــــــــــــــُ (1)ال
 

  
قَباِء.  يْعنِي أَنَّها أَشاَرْت بِسواِكها ، فكاَن ذِلَك وداَعها ولم تتكلَّم ِخْيفَة الرُّ

ل في  شاِعرانِ  النَّْهشليُّ ، بُن َحْزنٍ  بَشاَمةُ و بُن الغَِديِر ، بََشاَمةُ  : بهاءٍ و  .«غ د ر»، وقد ذُِكَر األوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّيِ وَطبَرْستان ، َشِديُد البَْرِد َكثيُر الثَّْلجِ قد بُنِي على كّل ضفٍَّة ِكٌن يْلجأُ إليه  (2)ماٌء  ، بفتحٍ فسكوٍن ، َمْوِضٌع بالِحجاِز ، وأَْيضاً : بَْشمٌ  بيَن الرَّ

ى ذِلَك الُكّن جانبوزة إذا أَخَذهُ البَْرُد ، وَربّ   ، قالَهُ نَْصُر. (3)ما قَتَلَه الثَّْلجِ قَْبل ُوُصوِله إلى الُكّنِ ، ويَُسمَّ

 : ُكْحُل الّسوَداِن ، أَْوَرَده المصنُِّف في ك ح ل. البشَمةُ و

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر ، قَْريَةٌ بِمْصَر من َجِزيَرةِ بنِي نَْصر. بِْشتاَمةُ  : [بشتم]

مِّ  البُْصمُ  : [بصم]  ء به غيُره.، عن أَبي ماِلٍك ولم يَِجى ما بيَن َطَرِف الِخْنِصِر إلى َطَرِف البِْنِصرِ  ، فَْوتُ  ، بالضَّ

ً  َعتَباً وال َرتَباً والوقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقاُل ما فاَرْقتُك ِشْبراً وال فِتْراً وال   ، وكلُّ ذِلَك َمْذكوٌر في َمْوِضِعه. بُْصما

 .(4)إذا كان َكثِيفاً َكثِير الغَْزِل ، عن ابِن ُدَرْيٍد  بُْصمٌ  إذا كاَن َغِليظاً ، وثَْوٌب له بُْصمٍ  ، يقاُل : رُجٌل ذُو غِليظٌ  أَي بُْصمٍ  رُجٌل أَو ثَْوٌب : ذوو

مِّ  البُْضمُ  : [بضم] . بالضَّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 حيَن تَْخُرَج من الَحبَِّة فَتَْعُظُم. (5) السُّْنبُلَةِ  أَْيضاً : نَْفسُ  البُْضمُ و أَي نَْفٌس. بُْضمٌ  ، يقاُل : ما لَهُ  النّْفسُ  وفي اللّساِن : هو

ْرُع : َغلَُظ َحبُّهُ  بََضمَ  قاَل الَخاْرَزْنجيُّ :و ً  الزَّ  َحّدِ نََصَر. ، ِمن يَْبضُم بَْضما

 الَحبُّ : اْشتَدَّ قَِليالً. بََضمَ  في اللِّساِن :و

ّمِ ، البُْطمُ  : [بطم] تَْيِن ، الَحبَّةُ الَخْضراءُ  أََجاَز ابُن األَْعَرابّيِ فيه التَّثِْقيل ، أَيو ، بالضَّ  عْنَد أَْهِل العاِليَِة وِمثْلُه عن األَْصَمِعّيِ ، أَو بضمَّ

 ْرَو قَِرْيُب الشَّبَِه منه.، كما قالَهُ أَبو َحنيفَةَ ، قاَل : وما أَْخبََرني أََحٌد أَنَّه يَْنبُُت بأَْرِض العََرِب إالَّ أَنَّهم َزَعُموا أَنَّ الّضِ  َشَجُرها

ٌن ُمِدرُّ باِهيُّ نافٌِع للسُّعاِل واللَّْقَوةِ والُكْليَِة وتَغْ  قاَل األَطبَّاُء : نُه.ثََمُرهُ ُمَسّخِ  ِليُف الشَّعَِر بَوَرقِه الجاّفِ الَمْنخول يُْنبِتُه ويَُحّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

قاعِ : البَُطْيَمةُ   ، كُجَهْينَةُ : بُْقعةٌ َمْعروفَةٌ ، قاَل َعِديُّ بُن الّرِ

رحَن و  ــــــــــاكــــــــــِ ب ــــــــــُ وٍن ي ةَ عــــــــــُ مــــــــــَ ــــــــــح ي طــــــــــَ ــــــــــُ ــــــــــب عــــــــــا  ال ــــــــــِ ق وح  مــــــــــَ

عـــــــــا     قـــــــــائـــــــــِ َن إال  الـــــــــنـــــــــ  َربـــــــــح زأحَن فـــــــــمـــــــــا َيشـــــــــــــــــــــــح  (6) حـــــــــَ
  

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، كَجْعفَرٍ  البَْظَرمُ  : [بظرم]

، كذا في  إذا كاَن أَْحَمَق ، وعليه خاتٌَم فَيَتََكلَُّم ويُشيُر به في ُوجوِه النَّاِس  الرُجلُ  تَبَْظَرمَ  منه يقاُل : قدو الخاتَُم ، وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو

 العُبَاِب.

ُجَل البَْظَرميت. ي هذا الرَّ ةُ تَُسّمِ  قْلُت : والعامَّ

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، كأَميرٍ  البَِعيمُ  : [بعم]
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 .(7) َصنَمٍ  وقاَل الَخاْرَزْنجيُّ : هو اسمُ 

ً و قاَل :  التِّْمثاُل من الَخَشِب. أَْيضا

__________________ 
 واملثبت كاللسان والصحاح ا ويف التهذيب :« أتنس  إذا تودعنا سليم »وفيه  512( ديوانه ص 1)

 تذكر إذ تودعنا سليم ا
 .«موضض»( يف معجم البلدان 2)
 ( يف ايقوت : جانبوذه.3)
 .299/  1( اجلمهرة 4)
 ( يف القاموس : ابلضم وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.5)
 ( اللسان.6)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها مض التنوين.7)
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ً و قاَل :  ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : من الّصْمغِ. ْبغِ الدُّْميَةُ من الّصِ  أَْيضا

ً و قاَل : ْعرَ  أَْيضا  ، كما في العُبَاِب. الُمفَحُم الذي ال يقوُل الّشِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

بَيْ  البِْعمُ  ْين ُعَمر بن محمِد بِن علّيٍ أََحُد ُشيوخِ البُْرهان العَلَوّي الزُّ  ِدّي.، بالكْسِر ، لَقَُب َجّدِ واِلِد الفَِقْيه نَْجم الّدِ

ّمِ والثاُء ُمثَلَّثَةٌ  بُْعثُمُ  : [بعثم]  : أَْهَملَهُ الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، بالضَّ

اغانيُّ   ، كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : الِجْيَزةُ. واِلُد َعيان صاِحِب مسجِد الِحْيَرةِ  : هووقاَل الحافُِظ والصَّ

 له َمْسجٌد بالِجْيَزةِ َمْعروٌف ، وَعياُن بالتَّْخِفيِف. بُْعثُمٍ  قاَل الحافُِظ : َعيَاُن بنُ 

ْبيَةُ ، كَمنََع ، ونََصَر وَضَرَب ، بَغََمتِ  : [بغم] ً  الظَّ هما ، فهي بُغُوماو بُغاما ، وقد  صاَحْت إلى ولَِدها بأَْرَخم ما يكوُن من َصْوتِها بَغُومٌ  ، بضّمِ

 في البَقََرةِ قال لَبيٌد ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : البُغامُ  اْستُْعِمل

رِمح  ــــــــَ ــــــــَر فــــــــلــــــــم ي رِي ــــــــفــــــــَ ِت ال عــــــــَ ــــــــ  يـ نحســــــــــــــــــــــاء ضــــــــــــــــــــــَ  خــــــــَ

هــــــــا و      رحفــــــــُ ِ  طــــــــَ قــــــــائــــــــِ رحَض الشــــــــــــــــــــــ  هــــــــاعــــــــُ غــــــــامــــــــُ (1)بــــــــُ
 

  
 صفَِة بَقَرة َوْحٍش.وهذا في 

ِة : مَّ  وقاَل ذو الرُّ

ُه  و نــــــــــــَ رحَف إال  مــــــــــــا ختــــــــــــََ ُش الــــــــــــطــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ  ال يـ

ِم املـــــــــــاِء      ـــــــــــِه ابســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــاِدي ن ـــــــــــُ ومُ داٍع ي غـــــــــــُ ـــــــــــح بـ (2)مـــــــــــَ
 

  
ه. بُغامَ  أَي ال يَْرفَع َطْرفه إالَّ إذا َسِمع وقْولُه : داعٍ يُناِديِه َحَكى َصْوت الظَّْبيَة إذا صاَحْت الولَُد ، َوَضَع َمْفعوالً َمكاَن فاِعٍل ،  : الَمْبغُومُ و أُّمِ

 ماْء ماْء.

ً  النَّاقَةُ  بَغََمتِ و  ، قاَل ذو الِخَرق : قََطعَِت الَحنِيَن ولم تَُمدَّهُ  إذا بُغاما

َت  بــــــــــــح غــــــــــــامَ َحســــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــاقــــــــــــاً  بــــــــــــُ جي عــــــــــــَ لــــــــــــَ  رَاحــــــــــــِ

ــــــــــــاِ  و      ن ــــــــــــعــــــــــــَ ريحِ  ابل َب غــــــــــــَ ــــــــــــح َي َوي (3)مــــــــــــا هــــــــــــِ
 

  
ِة :وقاَل ذو  مَّ  الرُّ

دٍة  لـــــــــح وحَ  بــــــــــَ َدًة فــــــــــَ لـــــــــح تح بــــــــــَ قـــــــــَ تح فـــــــــبَلـــــــــح خـــــــــَ يـــــــــح  أُنـــــــــِ

واُت إال       يـــــــــــٍر هبـــــــــــا اأَلصـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــِ هـــــــــــاقـــــــــــَ غـــــــــــامـــــــــــُ  بـــــــــــُ

  
 وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ في البَعيِر :

 بُغاُمهُ ِبِذي ِهباٍب دائٍب 
ً  الثَّْيتَُل واألَيُِّل والَوِعلُ  بَغَمَ و َت. : يَْبغَُم بُغاما  َصوَّ

ةً فإنَّه يقاُل لَصْوتِه إذا بَداويقاُل :  عه وال يَُمدُّهُ ، البُغامُ  ما كان ِمن الُخّفِ خاصَّ ةَ : في الكلِّ  كتَبَغَّمَ  ، وذِلَك ألَنَّه يُقَّطِ  ، قاَل كثِّيُر عزَّ

وٌص  لـــــــــُ تح مـــــــــنـــــــــهـــــــــا قــــــــــَ لـــــــــَ تح إذا ُرحـــــــــِ مـــــــــَ غـــــــــ  بــــــــــَ  تــــــــــَ

مَ      غـــــــــــ  ـــــــــــَ بـ ـــــــــــَ ا تـ زاهلـــــــــــَ ي غـــــــــــَ غـــــــــــِ بـــــــــــح ـــــــــــَ ِف تـ  أُمِّ اخِلشـــــــــــــــــــــــــح

  
ثُه ولصاِحبِه إذا صاِحبَهفالٌن  بَغَمَ و  ، بَغُومٌ و بَْغمٌ و الناقَِة ، ألنَّه َصْوٌت ال يُْفِصح به. بُغامِ  به َمأْخوذٌ ِمن لم يُْفِصْح له عن معنَى ما يَُحّدِ

ِمن ُمْسِلمة الفتح ، وكانت تَْحت  َصحابيَّةٌ  الِكنانِيَّةُ : بْنُت الُمعَدَّلِ  : (4)كَصبُوٍر  بَْغمٌ و ، هكذا في بعِض النسخِ ، وفي أُْخَرى : كَصبُورٍ 

 َصْفوان بن أَُميَّة.

 ، ويقاُل : هي الُمغاَزلَةُ بَصْوٍت َرقِيٍق ، قاَل األَْخطُل : حاَدثَهُ بَصْوٍت َرِخيمٍ  إذا باَغَمهُ ُمباَغَمةً  ِمن المجاِز :و
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هــــــــــــا  بـــــــــــَ نـــــــــــاكـــــــــــِ وحان مـــــــــــَ َولـــــــــــ  ي  فــــــــــــَ طـــــــــــِ
َ

وا املـــــــــــ ثـــــــــــ   حـــــــــــَ

ُدوِر إذا و      هـــــــــــايف اخلـــــــــــُ تـــــــــــَ مـــــــــــح َوُر  ابغـــــــــــَ (5)صـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 وقاَل الُكَمْيت :

ـــــــــــــــّدرِّ  َن د جـــــــــــــــذِذَر كـــــــــــــــال ن صـــــــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــَ  يـ

نَ      مــــــــــــــح بــــــــــــــاغــــــــــــــِ جــــــــــــــاِب  يــــــــــــــُ (6)مــــــــــــــن َورَاء ا ــــــــــــــِ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 كقْوِلَك قَْوٌل َمقُوٌل. بُغاٌم َمْبغُوم يقاُل :

__________________ 
 واللسان. 171( ديوانه ط بريوت ص 1)
 واللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب. 571( ديوانه ص 2)
 ( اللسان.3)
 ( وهي عبارة القاموس املطبوع.4)
 .«الصور»( ديوانه واللسان ا ويرو  : 5)
 ( اللسان والتكملة.6)
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 ٌ ْوِت. بَغُومٌ  وامرأَة  : َرِخيمةُ الصَّ

ْوا (1)قاَل ابُن ُدَرْيٍد  ً  : وأَْحَسبُُهم قد َسمَّ  .بَغُوما

ً و بَاُء ، وبغُْزاَلن يَتَبَاَغْمَن. بَغََم بَْغما  : كنَغََم نَْغماً ، عن كراعٍ. ويقاُل : َمَرْرُت بَرْوَضة تَتَباَغُم فيها الّظِ

 ةِ تَتََحلَّى بها النِّساُء.ٌء كالِقالدَ ، بالضِم ، شي البُْغَمةُ و

. ، كَجْعفَرٍ  بَْغثَمٌ  : [بغثم] اغانيُّ  : أَْهَملَهُ الجْوَهِريُّ والصَّ

 اسٌم والثَّاُء ُمثَلَّثَةٌ. وفي اللّساِن : هو

 ، ُمَشدََّدةَ القاِف. البَقَّمُ  : [بقم]

اُج.  قاَل الجْوَهِريُّ : هو ِصْبغ َمْعروٌف وهو العَْنَدم ، قاَل العجَّ

 (2) بـَق ُمهح كِمرحَجر الص ب اي جاَش 
ٌب ، قاَل : وليَس في َكالِمِهم اسٌم على فَعَّل إالَّ َخْمسة : فقاَل : ؟َعربيُّ هوأَ  قاَل : وقْلُت ألَبي علّيٍ الفََسِويّ  م لَقَُب الغنبر بِن َعْمِرو  ُمعَرَّ َخضَّ

ي ، (3)بِن تَِميٍم  ْبغ ، وَشلَّم َمْوِضٌع بالشأِم ، وهما أَْعَجِميَّان ، وبَذَّر اسُم ماٍء ِمن مياِه العََرِب ، وَعثَّر َمْوِضٌع ،  بَقَّمو وبالِفْعل ُسّمِ لهذا الّصِ

يا بالِفْعل ، فثَبََت أَنَّ فَعَّ  ْيت به َرُجالً لم يَْنَصرْف في الَمْعرفِة ويُْحتَمل أَْن يكونا ُسّمِ ل ليَس في أُُصوِل أَْسمائِهم وإنَّما يختصُّ بالِفْعل فإذا سمَّ

 للتَّْعريِف وَوْزن الِفْعل ، واْنَصَرَف في النِّكَرةِ ، انتََهى.

ٌب ألَنَّه ليَس للعََربِ  بَقَّم وقاَل غيُره : إنَّما َعْلِمنا من َعَربيَّة لُوِجَد لها نَظيٌر إالَّ ما  بَقَّم بناٌء على ُحْكم فَعَّل ، قاَل : فلو كانت أَنَّه َدِخيٌل ُمعَرَّ

م.  يقاُل بَذَّر وَخضَّ

بِ  ي : وَذَكَر الَجواِليقي في المعرَّ اء : كلُّ فَعَّل ال يَْنَصِرف إالَّ أَْن يكوَن ُمَؤنَّثاً. قاَل ابُن بَّرِ ج َمْوِضع بفاوُحِكي عن الفرَّ ِرَس ، وَكذِلَك  : تَوَّ

د ، قاَل َجريٌر :  َخوَّ

جــــــــــا  نحســــــــــــــــــــــــَ ًة ومــــــــــِ فــــــــــ  يــــــــــَث جــــــــــَ عــــــــــِ طــــــــــوا الــــــــــبــــــــــَ  َأعــــــــــح

ا و      و جــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ رًا بــــــــــــــِ قــــــــــــــَ وه بـــــــــــــــَ لــــــــــــــُ حــــــــــــــَ تــــــــــــــَ (4)افـــــــــــــــح
 

  
ِة : مَّ  وقاَل ذو الرُّ

 َأعحُا الِعِا أبَعحَل  َخو َداو 
ر : اسُم فََرٍس.  وشمَّ

 قْلُت لجّدِ َجِميل الذي يقوُل فيه :

 (5)َجدَِّي اي َحج اُج فاِرُس َِش رَا و 
د فوعالً ، وقد أَْغفَل المصنُِّف التَّْنبِيه على َكْونِه معرباً ، وعلى أنَّه ِمن ب ج وَخوَّ َز بعُضهم أَْن يكوَن تَوَّ اِب االْشبَاه والنَّظائِِر ، وهو وقد َجوَّ

ِت اإلشاَرةُ إلى ِذْكِر نَظائِرِ  ل. قَّمبَ  قُُصوٌر َعجيٌب وقد َمرَّ  ِمَراراً في الجيِم وأَْكثَرها في الراِء فتأَمَّ

َم الُمْنبَِعَث ِمن أَّيِ ُعْضٍو كان ، َخَشٌب َشَجُرهُ ِعظاٌم وَوَرقُهُ كَوَرِق اللَّْوِز ، وساقُهُ أَْحَمُر يُْصبَُغ بَطبيِخِه ويُْلِحُم الِجراحاِت ويَْقَطُع الدَّ  وهو

 ، قاَل األَْعَشى :  ساَعةٍ ويَُجفُِّف القُروَح وأَْصلُه َسمُّ 

ا  راهبـــــــــــــــَ ـــــــــــــــٍ  كـــــــــــــــَبن  شـــــــــــــــــــــــــــــَ رِي  بـــــــــــــــكـــــــــــــــبحٍس وِإبـــــــــــــــح

رَت      حـــــــاة خـــــــالـــــــَ ب  يف املِســـــــــــــــــــــح اإذا صـــــــــــــــــــــُ مـــــــَ قـــــــ  (6)بــــــــَ
 

  
ُجُل الضَّعيُف. يُْغَزُل لُبُّها ويَْبقَى سائُرها (7) كثُماَمٍة : الصُّوفُ  ، البُقاَمةُ و ، كُسكٍَّر : َشَجَرةُ َجْوٍز مائِلٍ  البُقَّمُ و  ، وبه ُشبِّه الرَّ

ا ال يُْقَدُر على َغْزِلِه. : البُقاَمةُ و  ما َسقََط من الناِدِف ممَّ
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ارُ  قيَل : هوو اُد بالدَّاِل ، كما في اللّساِن. ما يَُطيُِّره النَّجَّ واُب : النَّجَّ  ، كذا في النُّسخِ ، والصَّ

اِء :وفي التَّْهِذيِب : َرَوى َسلََمةُ عن   ما تََطايرَ  البُقاَمةُ  الفرَّ

__________________ 
 .318/  1( اجلمهرة 1)
 ( اللسان والصحاح وقبله فيهما :2)

 بـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــة جنـــــــــــــــــــالء فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا أملـــــــــــــــــــه 

  ـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــش مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــراقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه دمـــــــــــــــــــه    

  

 قا  الصاغاين : والرواية من با تراقيه وسقرت با قوله دمه وبا قوله كمرجر مشطور وهو :

 جاد هبا تكلمهتغل  إذا 
 ونسبه يف التهذيب لر بة. 64وانظر ديوانه ص 

 ( يف الصحاح واللسان : خضم بن عمرو بن متيم ا واألصر كالتهذيب.3)
 ( اللسان.4)
 وفيه ابِشاخ بد  ابحجاج وصدره فيه : 71( ديوان مجير بثينة ط بريوت ص 5)

 أبو  حباٌب سار  الضيف برده
 واللسان.« كبن شرابه إذا صب يف املصحاة»وفيه :  186( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( عل  هامش القاموس : الصوفة.7)
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 ِمن قـَوحس الند اِف ِمن الص وِف ا وأَنحَشَد ثـَعحَلب :
تح مـــــــــــــن  زلـــــــــــــَ تـــــــــــــَ قـــــــــــــامإذا اغـــــــــــــح رِيـــــــــــــِر  بـــــــــــــُ  الـــــــــــــفـــــــــــــَ

تـــــــــــــا     لـــــــــــــَ تـــــــــــــهـــــــــــــا ِشـــــــــــــَح لـــــــــــــَ َن ِشـــــــــــــح يـــــــــــــا ُحســـــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــَ

  

حـــــــــــــــَ  و  هـــــــــــــــا ابلضـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــَب أَرحواحـــــــــــــــِ ي  اي طـــــــــــــــِ

  
تــــــــــــا   لــــــــــــَ مــــــــــــح ا إذا الشــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــَ لــــــــــــ  ــــــــــــُ ا ابــــــــــــتـ (1)ن هلــــــــــــَ

 

  
، أَو لُغَة فيها وال أَْعِرفها ، وقْولُه : َشْملَتا كأَنَّ هذا يقوُل في الَوْقِف  بُقَاَمة َضُروَرةً ، أَو هو َجْمع البُقَامِ  قاَل ابُن ِسْيَده : ُحِذفَِت الهاُء ِمن

 َشْملَت ثم أَْجَراها في الَوْصِل ُمْجَراها في الَوْقف.

 ، ُشبِّه في قِلَّة َعْقِله بالصُّوِف. بُقاَمةً  ، يقاُل : ما كان إالَّ  القَِليُل العَْقلِ  البُقاَمةُ   :ِمن المجازِ و

 .بُقاَمةٌ  : ما أَْنَت إالَّ  (2) الضَّعيفِ  قاَل اللَّْحيانيُّ : يقاُل للرُجلِ و

 والعَْقِل أَِم الضَّعيَف في جْسِمه. الرأْيِ  قاَل ابُن ِسْيَده : فال أْدِري أََعنَى َضعيفَ 

تينِ  البُْقمُ و ّمِ وبضمَّ  .(3)، عن ابِن ُدَرْيٍد  بَْطٌن من العََربِ  ، ِمثْاُل يُْسٍر ويُُسِر ، ، بالضَّ

 ً َده صاِحُب األَغاني في تَْرَجمِة حاجٍز ، واْسُمه عاِمُر بُن حوالَةَ بِن الهنوِء بِن األَْزِد ، هكذا أَْورَ  باقمٌ  الواِحدُ  البقومُ  قْلُت : ويقاُل لهم أَْيضا

 .البقومِ  األَزِدّي عن ابِن ُدَرْيٍد بَسنَِده ، وفيه قال حاجٌز : ما َجاَراني إالَّ اطيلس أَْعَسر ِمن

ارُ  باقُومُ و ، َذَكَره أَْهُل  ِمْنبَِر لشَّريفِ صانُِع ال ، وهو عنههللارضي،  َمْولى سعيِد بِن العاِص  ، وهو عنههللارضي: َصحابيُّ ،  الروميُّ النَّجَّ

يَِر.  الّسِ

ً  ، البَعيُر ، كفَِرحَ  بَِقمَ و . َعَرَض له داٌء من أَْكِل العُْنُطوانِ  : بَقما اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

.ِمن َمْوِضِعها ، نَقَ  فلم تَثُرْ  فَربََضتْ  ثَقَُل عليها أَْوالُدها في بُطونِها الَمْجر إذا الغَنَمُ  تَبَقَّمَ و اغانيُّ  لَه الصَّ

ا يُْستدرُك عليه : يَّ  البُْقَمةُ  * وممَّ اِكِد فتَْسَمن عليه ويَتَغيَّر الماُء لذِلَك ، وأَُظنُّه لُغَة عاّمِ  بقم ة في، بالضِم ، ُطْعٌم للسََّمِك يُْرَمى لها في الماِء الرَّ

 الماِضي ِذْكره.

كةً : الَخَرسُ  البََكمُ  : [بكم]  وال يَْنِطَق وال يَْسَمَع وال يُْبِصرَ  اإلْنسانُ  أَن يُولَدَ  هو مع ِعّيٍ وبَلٍَه ، أَو هو الَخَرسُ  ، أَو كالبَكاَمةِ  ما كان ، ، محرَّ

 : قالَهُ ثَْعلَب.

الذي للسانِِه  األَْبَكمُ و واألَْخَرِس فَْرٌق في َكالِم العََرِب : فاألْخَرُس الذي ُخِلَق وال نُْطَق له كالبَِهيمِة العَْجماء ، األَْبَكمِ  وقاَل األَْزَهِريُّ : بينَ 

 ، كأَميٍر : وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : بَِكيمٌ و أَْبَكمُ  ، كفَِرَح ، فهو بَِكمَ   يْعِقُل الجواَب وال يُْحِسن َوْجه الَكالِم ، وقدنُْطٌق وهو ال

ِ مـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا  اح فـــــــَ َت ِلســـــــــــــــــــــاين كـــــــاَن ِنصـــــــــــــــــــــح يـــــــح لـــــــَ  فــــــــَ

ــــــمٌ      ي كــــــِ ــــــَ ِب  ب واكـــــــِ ــــــكــــــَ َر  ال (4)وِنصــــــــــــــــــــٌف عــــــنـــــــد جمــــــَح
 

  
يُّ الفَِحُم هو العَي األَْبَكمُ  وقاَل أَبو َزْيٍد :

 وقاَل في َمْوِضعٍ آَخر ِمن النَّوادِر : هو األَْقَطُع اللِّساِن ، وهو العَييُّ بالَجواِب. .(5)

اناً ، بُْكمانٌ  ج وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو الذي ال يَْعِقل الَجواَب ،  بالضِم كأََصّمِ وُصّم. بُْكمٌ و ، بالضِم ، كما يُْجَمُع األَصمُّ ُصمَّ

 .(6) (ُصم  ُبْكم  ُعْمي  فَ ُهْم ال يَ ْعِقُلونَ )وقَولُه تعالَى : 

اُج : قيَل : َمْعناه أَنَّهم بمْنِزلَِة َمن ُوِلَد أَْخَرس ، قاَل : وقيَل : جَّ  ْفئَِدةِ.الَمْسلُوبُو األَ  البُْكمُ  قاَل الزَّ

عاَع ألَنَّهم ال يَْنتَِفعُوَن بالسَّْمعِ وال بالنُّْطِق َكثِيَر َمْنف األَْبَكم َجْمع البُْكمُ  وقاَل ابُن األَثيِر : اَل والرَّ عٍة وهو الذي ُخِلَق أَْخَرس ، ويُراُد بهم الُجهَّ

اءُ »الَحِدْيث :  فكأَنَّهم قد ُسِلبُوُهما ، ومنه ها ال ، أَراَد أَنَّها ال تُْبِصُر وال تَسْ  «َعْمياءُ  بَْكماءُ  َستَكوُن فِتْنةٌ َصمَّ َمع وال تَْنِطق فهي ِلذهاِب َحواّسِ

ٍء ِء فيها والسَِّقْيم باألََصّمِ األَْخَرس األَْعَمى الذي ال يَْهتَِدي إلى شيتُْدِرك َشيئاً وال تُْقِلع وال تَْرتَِفع ، وقيَل : َشبََّهها الْختِالِطها وقَتْل البَري

 فهو يَْخبُِط خْبَط َعْشواء.
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف القاموس : القليُر العقِر الضعيُف الرأي. حبذف الواو.2)
 .323/  1( اجلمهرة 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( التهذيب : املفحم.5)
 .171( سورة البقرة اآية 6)
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داً  بَُكمَ و  أَو َجْهالً ، قالَهُ اللّْيث. ، كَكُرَم ، اْمتَنََع عن الَكالِم تَعمُّ

 وقاَل غيُره : اْنقََطَع بََدل اْمتَنََع.

 اْنقََطَع عن النّكاحِ َجْهالً أَو َعْمداً. إذا بكم ِمن المجاِز :و

 عليه. أُْرتِجَ  أَي عليه الكالمُ  تَبَكَّمَ  في األساِس :و

. ٍق : ع، كعُنُ  بُُكمٍ  ذُوو اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

اِهُد األَِمْين الُمْلتَِجى ا بَلََغ الشيُخ األََجل الفاِضُل الزَّ َده هللاُ ولمَّ اغانّي ، تغمَّ ْين الَحَسُن بُن محمِد بِن الَحَسِن الصَّ ُء إلى َحَرِم هللِا تعالَى َرِضّي الّدِ

اِخر واللُّبَاب الفَاِخر إلى هذا الَمكاِن اْختََرَمتْه الَمنِيَّة وبَِقي الكتاُب َمْقُطوعاً ، والُحْكم هلِل العلّيِ تعالَى بَرْحَمتِه ، في تَْصنيِف كتابِِه العُبَاب  الزَّ

 الَكبِير ، وقد أََشْرنا إلى ذِلَك في الُخْطبِة.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .كَشِريٍف وأَْشراف ، عن ابِن ُدَرْيدٍ  أَْبكامٌ  َجْمعُه بَِكيمٌ 

كةً : ِصغاُر السََّمِك. البَلَمُ  : [بلم]  ، محرَّ

 ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ وغيُره على اللّغَِة األَخيَرةِ. : اْشتََهِت الفَْحلَ  أَْبلََمتْ و النَّاقَةُ  بَلََمتِ و

بَعَةُ ، أَو البَلََمةُ و كةً : الضَّ بَعَةِ  هي ، محرَّ : أََخَذها  أَْبلََمتْ و ، بغيِر هاٍء ، وهو داٌء يأُْخذُ الناقَةَ فتِضيق لذِلَك ، كالبَلَمِ  َوَرُم الَحياِء من ِشدَّةِ الضَّ

 ذِلَك.

بَعَِة قيَل : قد  َشديَدةٌ. بَلََمةٌ  ، ويقاُل : بها أَْبلََمتْ  قاَل األْصَمِعيُّ : إذا َوِرَم َحياُء الناقَِة ِمن الضَّ

 .أَْبلََمتْ  ْحُل قطُّ فإنَّها إذا َضبِعَتْ وقاَل نَِصيٌر : البَْكَرةُ التي لم يَْضِرْبها الفَ 

 .تُْبِلمُ  ، وإذا َضَربَها الفْحُل ثم نَتَجوها فإنَّها تَْضبَع وال اإِلْبالمُ  البَْكرةُ التي لم تُْنتَج قطُّ ولم يَْضِرْبها فَْحٌل ، فذِلكَ  الُمْبِلمُ  وقاَل أَبو َزْيٍد :

 َشفَتُه. أَْبلََمتْ  ، وقد َوَرُم الشَّفَةِ  : البَلََمةُ و

 إذا َوِرَمتا. ُمْبلََمتَْين ِمنَّا وِمن اإِلبِِل. ورأَْيت َشفَتَْيه : الغليُظ الشَّفَتَْينِ  األَْبلَمُ و

، وليَس لها أَُرومةٌ ولها ُوَرْيقةٌ ُمْنتَِشرة األَْطَراِف كأَنَّها َوَرُق الَجَزِر ، َحَكى ذِلَك عنه  لها قُُروٌن كالباقِلَّى تَْخرجُ  بَْقلَةٌ  مُ األَْبلَ  قاَل أَبو ِزياٍد :و

 أَبو َحنيفَةَ.

لَه : األَْبلَمُ و مِ  كاالْبلََمةِ  ُخوُص الُمْقِل ، ويُثَلَُّث أَوَّ  .ُمثَلَّثَةَ الَهْمَزةِ والالَّ

حاحِ :  ، والواِحَدةُ بالهاِء ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ في تْركيِب بََزَم : إِبِلمو أَْبلُمو أَْبلَم ُخوُص الُمْقِل وفيه ثالُث لُغاٍت : األَْبلَم وفي الّصِ

وا و  ُؤوبـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ن فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــم يـ ـــــــــــــــــح رِي اُ وا  ئـــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــَ

ةٍ      مــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ل ــــــــــــــح ِزمِي  أبُبـ ــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ب د  عــــــــــــــل (1)ُتشــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 تَُشدُّ على باقَِة ُمْقٍل أَو َطْلع.أَي بُخْوصة 

ْين وبفَتِْحها ، األُْبلَمةِ  ِشقَّ  ، وكذِلَك األَْمُر ، الماُل بَْيننا يقاُل :و  ، وذِلَك ألنَّ الُخوَصةَ تُْؤَخذُ فتَُشقُّ ُطوالً على الّسواِء. أَي نِْصفَْينِ  ، بكْسِر الّشِ

، يقوُل : نَْحن وإِيَّاُكم في الُحْكم َسواء ال فَْضل ألَميٍر على َمأْموٍر كالُخوَصِة إذا ُشقَّْت  «األُْبلَُمةِ  ْينكم كقَدِّ األَْمُر بَْينَنا وبَ »في َحِدْيث السَِّقيفَة. و

 باثْنَتَْين ُمتَساِويَتَْين.

ارِ  أَْيضاً لُغَةٌ فيو ، كَحْيَدٍر : قُُطُن البَْرِدّيِ ، البَْيلَمُ و .، نَقَلَه الجوْ  بَْيَرِم النَّجَّ  َهِريُّ

 َجْوُز القُْطِن. قيَل : هوو

 قُْطُن القََصِب. قيَل :و

 وقيَل : الذي في َجْوِف القََصبِة.
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 وقيَل : القُْطُن ُمْطلَقاً.

بَعَةِ  ، الُمْبِلمُ و  بَها الفَْحُل.البِْكَر التي لم تُْنتَْج وال َضرَ  َخصَّ ثَْعلب بهو ، كالِمْبالمِ  كُمْحِسٍن : الناقةُ ال تَْرُغو من ِشدَّةِ الضَّ

ةً ُدْون َغْيِرها ، وِمثْلُه عن أَبي َزْيٍد كما تقدََّم. تُْبِلمُ  قاَل أَبو الَهْيثم : إِنَّما  البَْكرات خاصَّ

 عليه أَْمَره ، أَي ال تُقَبِّح تُبَلِّم ، يقاُل : ال : التَّْقبيحُ  التَّْبِليمُ و

__________________ 
 وبعده : أي عل  دستجة بقٍر.« وجا وا»بد  « أتوان»واألساس وفيها  وفيها برمي قا  : فريو  ابلباء والراء.« بزم»والصحاح « بزم»( اللسان 1)
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حاِح ا وهو َمبحخوٌذ ِمن بـََلَمِت الناَقُة إذا َورَِم َحياُ ها ِمن الض بَـَعِة ا َره ا كما يف الصِّ  كاإلبحالِم.  أَمح
ْنِد ، أَو بالِهْندِ  بَْيلَماُن : ع باليََمِن ،و  الَمْشهوَرةُ في الجْوَدِة. منه السُّيوُف البَْيلَمانِيَّةُ  ، (1)، واْقتََصَر َكثِيُرون على الثاني  أَو بالّسِ

 َعبَّاس وابِن ُعَمَر ونافِعٍ وابِن ، تابِِعيُّ َرَوى عن ابنِ  البَْيلَمانيَّ َمْولَى ُعَمَر بِن الَخطَّاِب ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه أَبي يَِزيد عبُد الرحمِن بنُ و

 ُجبَْير ، وعنه ابنُه محمُد وَربيعَةُ الرأْي وابُن إْسحق.

 قاَل أَبو حاتٍِم : لَيٌِّن.

 وَذَكَره ابُن َحبّاٍن في الثِّقاِت ، كان ِمن فحوِل الشُّعَراِء.

 َذْيل ، وأَْنَشَد :، َرَواه األَْزهِريُّ عن أَبي الهُ  ، بالكْسِر ، العَْنبَرُ  اإِلْبليمُ و

وحُت هبـــــــــــــــا و  فـــــــــــــــاٍ  هلـــــــــــــــََ تـــــــــــــــح ر ٍة غـــــــــــــــري مـــــــــــــــِ  حـــــــــــــــَ

ـــــــــمِ      ي عـــــــــِ ـــــــــح ن ـــــــــَ تـ ـــــــــِ مـــــــــ  ل عـــــــــح ـــــــــُ د ذو نـ لـــــــــُ ـــــــــو كـــــــــان لـــــــــَح  ل

  

هــــــــــــا  َبســــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــَبن  فــــــــــــوَ  َحشــــــــــــــــــــــــــااَيهــــــــــــا و ــــــــــــِح

  
واًل    بـــــــــُ كـــــــــح ك مـــــــــَ وائـــــــــَر املِســـــــــــــــــــــــح يـــــــــمِ صـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــِ (2)ِ بـــــــــح

 

  
 أَي بالعَْنبَِر.

 ثِقٍَة. (3)، قاَل : وال أَْحفَُظه إِلماٍم  العََسلُ  اإلْبِليمُ  قاَل غيُره :و قاَل األَْزَهِريُّ :

ً  الرُجلُ  أَْبلَمَ و  َسَكَت. : إِْبالما

 لِعَظم القََمِر فيها ألنَّه يكوُن تاّماً. : لَْيلَةُ البَْدرِ  البَْلماءُ و

 كغُراٍب : أَْخَضُر الَحْمِض. ، الباُلمُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً :  البَلََمةُ   بَرَمةُ الِعضاِه ، عن أَبي َحنيفَةَ.، محرَّ

 ، وهي البَْقلَةُ الَمْذُكوَرة ، قاَل : األَْبلَمِ  ، كُمعَظٍَّم : َحْوله ُمبَلَّمٌ  : أَْبيُض. ونَْخلٌ  بَْيلَِميٌّ  وَسْيفٌ 

مــــــــــــــا  عــــــــــــــ  نـــــــــــــــَ
ُ

َد املــــــــــــــ رِيــــــــــــــَك اجَلســــــــــــــــــــــــــــَ وحد تــــــــــــــُ  خــــــــــــــَ

َر      ــــــــــــَ ثـ ــــــــــــكــــــــــــَ َت ال ــــــــــــح اكــــــــــــمــــــــــــا رأَي مــــــــــــَ ــــــــــــ  ل ــــــــــــَ بـ
ُ

(4)املــــــــــــ
 

  
كةً. كالبَلَمِ  ِمثُْل األَْبلَهِ  األَْبلَمُ و  محرَّ

 عن الثَّْوِرّيِ وشْعبَةَ وماِلٍك ، وعنه اْبنَاه محمٌد وَرْوح. البلوميُّ  : ِمن قَُرى أَْصبَهان ، منها أَبو سعيٍد عصاُم بُن َزْيِد بِن عْجالنِ  بلوميةُ و

ال :َحِدْيث ال : َضْخٌم ُمْنتَِفٌخ ، ومنه بَْيلَمانيُّ  ورُجلٌ  ً  رأَْيته» دَّجَّ  ، ويُْرَوى بالفاِء. «(5)أَْقَمر مجاناً  بَْيلَمانِيَّا

 ، كِكتاٍب : َحِديَدةٌ تُْجعَُل على فَِم الفََرِس ، وهو غيُر اللِّجاِم. البِاَلمُ و

ي عن أَبي َعْمٍرو : وما َسِمْعت له  أَي َحَرَكةً ، وأَْنَشَد : أَْبلََمةً  وَرَوى ابُن بَّرِ

 (6) أَبـحَلَمهح منها وال ِمنحه هنا  
 ، والصَّواُب أَْيلََمه بالياِء ، أَو لُغَةٌ فيها ، وهللاُ أَْعلَم.« ا ل م»قْلُت : وقد تقدََّم ذِلَك في 

 ْوت ، قالُوا : وهي لَْفظةٌ عْبرانيَّةٌ.وباالم َجاَء ِذْكره في َحِدْيث َطعام أَْهِل الجنَِّة باالم ونون ، وفسََّره عياٌض والَخطابيُّ بالثَّوِر ، والنُّون الحُ 

 ، بالضِم ، قْريَةٌ بِمْصَر ِمن حوِف رْمِسْيس. بُوليمُ و

. ، كَجْعفَرٍ  البَْلتَمُ  : [بلتم]  ، أَْهَملَه الجْوهِريُّ
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 والَمْنظِر ، لُغَةٌ في البَْلَدِم بالّداِل. الثِّقيُل اللِّسانِ  البَِليُد الُمْضَطرُب الَخْلق العَييُّ  وقاَل األْزهِريُّ : هو

 هو. البَْلتَمِ  ، يقاُل : ما أَْدِري أَيّ  الَخْلُق ، والنَّاسُ  : البَْلتَمُ و

 : أَْهَملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. بَْلَحَمةً  البَْيطاُر الدَّابَّةَ  بَْلَحمَ  : [بلحم]

__________________ 
 تكملة : ال أعرف ابلسند وال ابهلند موضعاً يقا  له بيلمان.( قا  الصاغاين يف ال1)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة بدون نسبة.2)
 مل ترد يف التهذيب ا وهي يف التكملة نقاًل عن األزهري.« إلمام ثقة»( قوله 3)
 ( اللسان.4)
 ( يف اللسان : هجاانً.5)
 فما لعت بعد تلك النبَمهح  ( قبله يف اللسان :6)
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 َعَصَب قَوائَِمها من داٍء يُِصيبُها. وقاَل غيُرهما : أَي

ْدِر ، أَو الُحْلقُوُم وما اتََّصَل به من الَمري (1) البَْلَدمُ   :[بلدم]  أَو ما اْضَطَرَب من ُحْلقوِم الفََرِس  ، كذا في الُمْحَكِم ، ءِ كَجْعفٍَر : ُمقَدَُّم الصَّ

.وَمِريئِه وِجرانِه ، قالَهُ األَْصمَ   ِعيُّ في كتاِب الفََرِس ، ونَقَلَه الجْوَهِريُّ

اجِز : ي : ومنه قَْوُل الرَّ  قاَل ابُن بَّرِ

مــــــــــــا  ِ كــــــــــــلــــــــــــ  اح تــــــــــــَ مــــــــــــَ ب الــــــــــــر قــــــــــــح  مــــــــــــا زاَ  ِذئــــــــــــح

مـــــــــــــا.     نـــــــــــــَ ـــــــــــــح هـــــــــــــا أَيـ عـــــــــــــح ٍه داَر مـــــــــــــَ َوجـــــــــــــح  داَرتح بـــــــــــــِ

  

تَـَل  ابلناِب منها   (2) البَـلحَدماحىت اخح

اجِز : كالبَلَْنَدمِ  الثَِّقيُل الَمْنَظِر الُمْضَطِرُب الَخْلقِ  في الَمْخبَِر ، البَِليَدُ  : الرُجلُ  البَْلَدمَ و  ، كَسفَْرَجٍل ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للرَّ

ٌك  فــــــــــــــــَ َت إال  َأعــــــــــــــــح َدمُ مــــــــــــــــا أَنــــــــــــــــح نــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــَ

َزرحَدُم      وحهـــــــــــــــــــــاَءٌة مـــــــــــــــــــــُ ٌة هـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــ  رحَدب (3)هـــــــــــــــــــــِ
 

  
 بكْسِرِهما. البِْلَداَمةِ و البِْلَدامِ و

 الذي ال يَْقَطُع. السَّْيُف الَكهامُ  : البَْلَدمُ و

ُجُل : بَْلَدمَ و حاحِ : فَِرَق فَسَكَت. َخافَ  الرَّ  ، وفي الّصِ

ا يُْستدرُك علْيه :  * وممَّ

 ِل ، وِمثْلُه عن أَبي سعيٍد.الفََرِس : ما اْضَطَرَب ِمن ُحْلقوِمه ، عن أَبِي َزْيٍد ، لُغَةٌ في الدا بَْلَذمُ  : [بلذم]

 ، بالدَّاِل والذَّاِل َجِميعاً. (4)الفََرِس : َصْدُره  بَْلَذمُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

 البَِليُد. البَْلَذمُ  ، لُغَاٌت في الدَّاِل َحَكاه األَْزهِريُّ عن الثِّقاِت. وقاَل ثَْعلَب : البِْلَذاَمةُ و البِْلَذامُ و البَلَْنَذمُ و

 ُء والُحْلقوُم ، واألَْوداُج. والعََجُب ِمن المصنِِّف كيَف أَْغفَلَه مع أَنَّ الجْوَهِريَّ ومن قَْبله َذَكُروه في ُكتُبِهم.الَمِري البَْلَذمُ  ابُن ُشَمْيٍل : وقالَ 

 .عنههللارضي، كِزْبِرجٍة : ابُن خناس األَْنصاِرّي َجدُّ أَبي قتاَدةَ الحاِرث بن َربعّي ،  بِْلِذَمةُ و

. بَْلَسَم بَْلَسَمهْ  : [بلسم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 عن فََزعٍ. وفَِرقَ  َسَكتَ و وقاَل األَْصَمِعيُّ : إذا أَْطَرقَ 

 وقيَل : َسَكَت فقط ِمن غيِر أَن يقَيََّد بفََرٍق ، عن ثَْعلَب.

اُج يَِصُف شاِعراً أَْفَحَمه.  وقاَل العجَّ

َفر  حىت آَض  و  ُبَـلحَسمِ اصح
 (5) كامل

هَ َوْجَهه إذا بَْلَسمَ و  .كتَبَْلَسمَ  َكرَّ

 وهو الُموُم ، قاَل ُرْؤبَة : بالكْسِر ، البِْرسامُ  البِْلسامُ و

 (6)به َأو ُموما  بِلحساماً كَبن  
 َمْبنيَّاً للَمْجهوِل. بُْلِسمَ  وقد

 ، كَسَمْنَدٍل : القَِطراُن. البَلَْنَسمُ و

ا يُْستْدرُك علْيه :  * وممَّ
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 ، كَجْعفٍَر : البَْيلساُن. البَْلَسمُ 

 : َمْوِضٌع بالمطريِّة َشْرقي ِمْصَر. البَْلَسم وبِئْرُ 

ُجُل وغيُره بَْلَصمَ  : [بلصم] . بَْلَصَمةً  الرَّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

. وفي اللّساِن : أَي  فَرَّ

ا يُْستَدرُك علْيه :*   وممَّ

 : قَْريَةٌ قُْرَب البرلس. بلطيمٌ و الرُجُل إذا َسَكَت كما في اللّساِن. بَْلَطمَ  : [بلطم]

ِم ، َمْجرى الطَّعامِ  البُْلعومُ  : [بلعم] .وهو الَمِري في الَحْلقِ  والشَّرابِ  ، بالضَّ  ُء ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

__________________ 
مش القــاموس : مــا يف هــذه املــادة مجيعــه يقــا  ابلــدا  املهملــة والــذا  املعجمــة ا كمــا نص عليــه اجلوهري واألزهري وغري ــا ا ونقلــه ( عل  هــا1)

 الشارح ا فانظره ا اه ا مصححه.
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 .304/  3( اجلمهرة 4)
 ( اللسان وقبله :5)

 فــــــــــــــــــلــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــز  ابلــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوم والــــــــــــــــــتــــــــــــــــــهــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــم 

 حـــــــــــــىت الـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا وهـــــــــــــو مـــــــــــــثـــــــــــــر املـــــــــــــفـــــــــــــحـــــــــــــم    

  

 فيما ينسب إليه ا واللسان والتكملة وقبله فيها : 185( ديوانه ص 6)
 ال رمد العا وال نؤوما
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ة إِالَّ على رُجٍل َواِسع السُّْرِم َضْخم»في َحِدْيث علّيِ : و َشِديٍد ، َعُسوف أَو ُمْسِرف في ، يُِريُد : على رُجٍل  «البُْلعُومِ  ال يَْذَهُب أَْمُر هذه األُمَّ

ماِء ، فَوَصفَه بَسعِة الَمْدَخل والَمْخَرج.  األَْمواِل والّدِ

 .«البُْلعُومِ  هذا لقُِطع فيكم يَثَثْتُه لو ما ، وسلموآلهعليههللاصلىَحِفْظت ِمن َرُسوِل هللا »في َحِدْيث أَبي ُهَرْيَرةَ : و

 هِريُّ أَْيضاً.، نَقَلَه الجوْ  بالضمِ  كالبُْلعُمِ 

 في َطَرِف الفَِم ، قاَل : البياُض الذي في َجْحفَلَِة الِحمارِ  : البُْلعومُ و

ثا  اخلَواتِيم  الَبالِعيمبِيح    (1)أَمح
. البُْلعومُ  قاَل أَبو َحنيفَةَ :و  َمِسيٌل داِخٌل في األَْرِض يكوُن في القُّفِ

 للطَّعاِم. (2) األَُكوُل الشَِّديُد البَْلع : الرُجلُ  َكَجْعفَرٍ  ، البَْلعَمُ و

 قاَل الجْوَهِريُّ : والِميُم زائَِدةٌ ، هذا هو األَْكثَر.

 وقاَل : هو اسٌم ال صفَةٌ. وتَعَقَّبَه أَبو َحيَّاِن. البُْلعومِ  واْختاَر ابُن ُعْصفوٍر أََصالَةَ الِميِم في

ومِ  : بَْلعَمٌ و ُن معبِد بِن علوان بِن ِزياِد بِن غاِلِب بِن قَيِس بِن الُمْنذِر بِن الَحاِرِث بِن حساِن بِن هشاِم بِن المعتِب ، كان رجاُء ب د بنَواِحي الرَّ

هو محمُد بُن عبِد هللِا البُخاِريُّ و البَْلعَميُّ  بِن الَحِرِث بِن زيِد َمنَاة بِن تَِميٍم قد اْستَْولَى عليه وأَقاَم به فنُِسَب إِليه ولُده منهم الَوِزيُر أَبو الفَْضل
َع الَحِدْيث بَمْرَو وغيِرها بِن محمِد بِن عبِد الرحمِن بِن عبِد هللِا بِن عيَسى بِن رجاٍء ، اْستَْوَزَر لإِلْسماعيل بِن أَْحَمَد أَِمير َخَراَساِن ، وَسمِ  (3)

 ، تُوفي َسنَة ثلثمائٍة وتِْسع وعْشِرْين ، َذَكَره األَميُر.

 في بنِي الَحاِرِث. بيلَةٌ وأَْصلُها بَنُو العَّمِ فَُخفَِّف َكبَْلَحاِرثِ قَ  : بَْلعَمُ و

ا يُْستْدرُك علْيه :  : االْبتِالُع. البَْلعََمةُ  * وممَّ

 اللّْقَمةَ : أََكلَها. بَْلعَمَ و

 : قَْريَةٌ فُِتَحْت على يِد قتيبَةَ بِن ُمْسِلم. بلعمانُ و

 : ِخلٌط من أَْخالِط البََدِن. البَْلغَمُ  : [بلغم]

 قاَل الجْوَهِريُّ : وهو أََحُد الطَّبائِعِ األَْربَع.

 قْلُت : ويْكنَى به عن الثَِّقيِل المْهَذاِر.

ا يُْستَْدَرُك علْيه :  * وممَّ

 : قْريَةٌ بِمْصَر من أَْعماِل السمنودية. بلكيمُ  : [بلكم]

 أُْخَرى : ِمن أَْعماِل الغَربيَِّة. بلنكومةُ و

 أُْخَرى باألَشمونين. بلهمةُ و : [بلهم]

العُوِد الذي يُْضَرُب  بَمُّ  ألَْزهِريُّ :، قالَهُ الجْوَهِريُّ : وقاَل ا أَو الَوتَُر الغَِليُظ من أَْوتاِر الِمْزَهرِ  َمْعُروٌف أَْعجِميٌّ ، من العوِد : م البَمُّ  : [بمم]

 به وهو أََحُد أَْوتاِره ، وليَس بعََربّيٍ.

 د. : بَمُّ و

اُح : بِكْرمانَ  وقاَل ابُن ِسْيَده : أَْرضٌ  رمَّ  ، َغْيُر َمْصروٍف ، قاَل الّطِ

ِح  بـــــــــِ اَ  َأصـــــــــــــــــــــــح هـــــــــا الـــــــــلـــــــــيـــــــــر الـــــــــذي طـــــــــَ  َأال أَيـــــــــّ

م       بـــــــــــَ بـــــــــــاح فـــــــــــيـــــــــــك أبَرحَوِح  بـــــــــــِ (4)ومـــــــــــا اإِلصـــــــــــــــــــــــــح
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احِ : ِرمَّ  وأَْوَرَد األَْزهِريُّ للّطِ

َلَتنا يف أَ  ِبِحي  بَِّ لَيـح  ِكرحماَن َأصح
يُّ  قْلُت : ومنها إِْسَماعيُل بُن إْبراهيمَ   الَوِزيْر كان في أَيَّاِم الُمْقتدِر. البَّّمِ

ِم : البومُ  ، البُمُّ و  ، لُغَةٌ فيه. بالضَّ

ا يُْستْدرُك علْيه :  * وممَّ

ِة : بمُّ  مَّ  : قَْريَةٌ بِمْصَر في َجزيَرةِ بنِي نَْصٍر ، وأَْيضاً : َمْوِضٌع في ِدياِر العََرِب ، ومنه قَْوُل ذي الرُّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 انظر التكملة.«  م ا َأو هو بَلَعامٌ ورجرٌ »( هنا نقص يف نسخة الشارح ا وبعدها يف القاموس : 2)
 .«عبيد  »( يف معجم البلدان 3)
 واللسان والتكملة ومعجم البلدان. 96( ديوانه ص 4)
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لــــــــــــــَ  بــــــــــــــَا  جــــــــــــــح وُ  لــــــــــــــعــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ٍ   بٍَّ أَق  وَداحــــــــــــــِ

      ُ ــــــــِ ــــــــك اأَلمــــــــال ــــــــي َوتح عــــــــل ــــــــح ــــــــقــــــــد أَقـ دِّي ف (1)َأجــــــــِ
 

  
. البَنامُ  : [بنم]  ، كَسحاٍب : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 والِميُم بََدٌل عن النُّوِن ، قاَل ُعَمُر بُن أَبي َربيعَةَ : (2) البَنانِ  وفي اللّساِن : لُغَةٌ في

َتين ابلَبنامِ فقاَلتح وَعض تح   َفَضحح
 ، كما َسيَأْتي. «ب ن ي»أَي ابٌن والِميُم زائدةٌ وذُِكَر في  اْبنُمٌ  هذاو

ِهما ، طائٌِر ِكالُهما للذََّكِر واألُْنثَى البُومةُ و البومُ  : [بوم] حاحِ ، أَي فيَْختّص بالذََّكِر. ، بضّمِ  حتى تقوَل َصًدى أَو فَيَّاد ، كذا في الّصِ

 .بُومةٌ  َذَكُر الهاِم ، واِحَدتُه البُومُ  وفي الُمْحَكِم :

 قاَل األَْزَهِريُّ : وهو َعَربيٌّ َصِحيٌح.

انيُّ  قَُب محمِد بِن سليمان: لَ  بُوَمةُ و ثُ  الَحرَّ  عن َحْفص بِن غيالن ، َماَت َسنَة ِمائَتَْين وثالث َعَشَرةَ. الُمَحّدِ

ا يُْستدْرُك علْيه :  * وممَّ

امٌ  اٌت. بُوٌم بَوَّ  : أَي َصوَّ

ي : يُْجَمعُ  ِة : أَْبوامٍ  على البُومُ  وقاَل ابُن بَّرِ مَّ  ، قاَل ذو الرُّ

ه و  تـــــــــــــــُ ه واد َرعـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ف قـــــــــــــــد غـــــــــــــــاَدرحت  َأغحضـــــــــــــــــــــــــــــَ

ِح      ــــــــــَ ب ــــــــــح نـ ــــــــــَ تـ وامِ مبُســــــــــــــــــــــــح ــــــــــح واِزِف  األَب ــــــــــعــــــــــَ مِّ ال (3)جــــــــــَ
 

  
القاِهِريُّ الشافِِعيُّ الَمْخزوميُّ ، تُوفي َسنَة ثََمانمائٍَة  الباميُّ  : بَلٌَد بِمْصَر ِمن أَْعماِل البهنسا ، منها الشمُس محمُد بُن أَْحمَد بِن محمدِ  بامُ و

اوّي ، وله حاِشيَةٌ على َشْرحِ البُخاِري وَخْمس وثََمانِْين وهو ِمن شيوخِ السَّيوِطّي ، وقد َرَوى عن القاياني والَونائي والولي الِعراقّي والبرم

 للِكْرمانّي.

ا يُْستَْدَرُك علْيه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر َمْقصوراً : ُصْقٌع ُمتاِخٌم لَصِعيِد ِمْصَر فُتَِح في أَياِم المْعتِضِد ، قالَهُ نَْصر. بيما : [بيم]

، نَقَلَه  بَِهيمةٌ  فهو أَو ُكلُّ حّيٍ ال يَُميِّزُ  ، كذا في الُمْحَكِم ، وهو قَْوُل األَْخفَش ، و في الماءِ كلُّ ذاِت أَْربَعِ قَوائَِم ول كَسفينٍَة : البَهيمةُ  : [بهم]

اُج في تَْفِسيِر قْوِلِه تعالَى : جَّ  .بهائِمُ  ج ، (4) (ُأِحلَّْت َلُكْم َِبِيَمُة اْْلَْنعامِ ) الزَّ

غيُر ِمن البَْهَمةُ و أِْن والَمعَِز والبَقَرِ  الغَنَمِ  (5) أَْوالدِ  ، بالفتحِ : الصَّ  بَْهَمةٌ  ِمن الَوْحِش وغيِرها ، الذََّكُر واألْنثَى في ذِلَك َسواء ، وقيَل : هو الضَّ

.  إذا َشبَّ

أِْن ، و البَْهَمةَ  وفي ِسياِق المصنِِّف نََظٌر ألَنَّ   بَما َذَكْرنا يَُزوُل اإلْشكاُل.ُمْفرٌد ، فاألَْولى َولَُد الضَّ

 ِصغاُر الَمعَِز ، وبه فّسَر قَْوَل الشاِعِر : البَْهمُ  وقاَل ثَْعلَب في نواِدِرِه :

داين َأنح أَُزوَرَ  َأن   مــــــــــــــــــــــــيعــــــــــــــــــــــــَ  هبــــــــــــــــــــــــَح

يــــــــــــــال      لــــــــــــــِ هــــــــــــــا إال  قــــــــــــــَ جــــــــــــــااَي كــــــــــــــلــــــــــــــ  (6)عــــــــــــــَ
 

  
أِْن والَمعَِز َجِميعاً ، َذَكراً كان أَو أُْنثَى ، َسْخلَةٌ وَجْمعُها ِسخاٌل ، ثم هيوقاَل أَبو ُعبَْيٍد : يقاُل ألَْوالِد الغَنَِم ساَعةَ   البَْهَمة تََضعُها ِمن الضَّ

ُك ، ، بحْذِف الهاِء ، بَْهمٌ  ج للذََّكِر واألُْنثَى ،  بالكْسر أَْيضاً. بِهاماتٌ  أَي َجْمُع الَجْمعِ  ججو بالكْسِر ، بِهامٌ و ويَُحرَّ

يت : وإذا اْجتََمعَتِ  وقاَل ابنُ  ّكِ خاُل قْلت لها  البِهامُ  الّسِ ً  (7)والّسِ  .بهامٌ  َجِميعا

حاحِ :  .بَْهَمة َجْمعُ  البَْهمُ و بَْهم َجْمعُ  البِهامُ  وفي الّصِ
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 َجْمُع الَجْمعِ. البِهامُ  قْلُت : فإَذن

 ثم قاَل : وأَْنَشَد األَْصَمِعيُّ ألَْفنون التَّْغلبّي :

__________________ 
 . والتكملة. وعجل  : انقته.319( ديوانه ص 1)
 ( يف القاموس : ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلر.2)
 وهو قوله :ـ  لذي الرمةـ  شاهداً آخر 322/  1( اللسان : وذكر يف املقايي  3)

 فـــــــــــــــــالٍة لصــــــــــــــــــــــــــــــوت اجلـــــــــــــــــّن يف مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــكـــــــــــــــــراهتـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــحُ      ــــــــــــــــــوائ ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــوام ف ــــــــــــــــــألب ــــــــــــــــــٌر ول  هــــــــــــــــــري

  

 .1املائدة اآية ( 4)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.5)
 ( اللسان.6)
 ( التهذيب والصحاح : هلما.7)
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ن ِإَرٍم  ين كــــــــــــنــــــــــــُت مــــــــــــن عــــــــــــاٍد ومــــــــــــِ ــــــــــــ   لــــــــــــو أَن

ِذي       مٍ غـــــــــــــَ َدِن  هبـــــــــــــَح مـــــــــــــااًن وذا جـــــــــــــَ قـــــــــــــح ـــــــــــــُ (1)ول
 

  
 ألنَّ الغَِذيَّ السَّْخلة.

ً  لَبيٌد أَْوالَد البَقَرِ قاَل : وقد َجعََل   بقَْوِلِه : بِهاما

هـــــــــــا و  ُا ســـــــــــــــــــــــــاكـــــــــــنـــــــــــٌة عـــــــــــلـــــــــــ  َأطـــــــــــالئـــــــــــِ  الـــــــــــعـــــــــــِ

ر ابلـــــــــــــَفضـــــــــــــــــــــــــــاِء      وذًا َ جـــــــــــــ  هـــــــــــــاعـــــــــــــُ امـــــــــــــُ (2)هبـــــــــــــِ
 

  
ي : قَْوُل الجْوَهِرّي : ألَنَّ الغَِذيَّ السَّْخلة َوَهٌم ، قاَل : وإنَّما َغِذيُّ  ، قاَل : وعليه  البَْهمِ  غَذَّى بلُُحومِ أََحُد أَْمالِك ِحْميَر كان يُ  بَْهمٍ  وقاَل ابُن بَّرِ

بِّّي :  قَْوُل َسْلمى بِن ربيعَةَ الضَّ

َدهــــــــــــــــــم  عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــًا وبـ ك َطســــــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ  َأهــــــــــــــــــح

ِذي       مٍ غـــــــــــــــــــــــــَ َدِن  هبـــــــــــــــــــــــــَح (3)وذا جـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
بِّّي ، انتََهى. بَْهمٍ  قاَل : ويدلُّ على ذِلَك أَنَّه َعَطَف لُْقماناً على َغِذيَّ   ، وَكذِلَك في بْيِت َسْلمى الضَّ

اعي : ما ولَّْدتو  ، قاَل : اْذبَْح َمكانَها شاةً. بَْهَمةٌ  قاَل : ؟في الَحِدْيث : أَنَّه قاَل للرَّ

  ولََّد أَْم أُْنثى ، وإالَّ فقد كان يَْعلم أَنَّه إنَّما ولَّد أََحَدُهما.َذَكراً أَ  اسٌم لألُْنثَى ألَنَّه إنّما َسأَلَه ليَْعلَم البَْهَمةَ  قاَل ابُن األَثيِر : فهذا يدلُّ على أَنَّ 

 .«يَتَطاَولُون في البُْنيانِ  البَْهمو تََرى الُحفاةَ العُراةَ ِرعاَء اإِلبِلِ »في َحِدْيث اإلْيمان : و

 واقَع الغَْيِث ، تُْفتَح لهم البِالُد فيَْسكنونَها ويَتَطاَولُوَن في البُْنيان.قاَل الَخطابيُّ : أَراَد األَْعراَب وأَْصحاَب البَواِدي الذي يَْنتَِجعُوَن مَ 

 .(4) األَْعَجمِ  : ِمثْلُ  األَْبَهمُ و

 اْستَْعَجَم فلم يَْقِدْر على الَكالِم. الَكالم أَي عليه اْستَْبَهمَ و

ّمِ : الُخطَّةُ الشَّديَدةُ  البُْهَمةُ و عليه األَْمُر أَي أُْرتَِج عليه ، وهو مجاٌز. اْستَْبَهمَ  ويقاُل : ال يتَّجهُ لها ،  بُْهَمةٍ  َوقََع في والُمْعضلةُ ، يقاُل : ، بالضَّ

 كُصَرٍد. بَُهمٌ  َجْمعُه

حاحِ : هو الفاِرُس ، الشَُّجاعُ  : البُْهَمةُ و حاحِ : ال يُْدَرى ، الذي ال يُْهتََدى ، وفي الّصِ ِمن ِشدَّةِ بأِْسه ، عن أَبي ُعبَْيَدة  من أَْين يُْؤتَى ، وفي الّصِ

 .بَُهم ، والَجْمعُ 

 وفي التّْهِذيِب : ال يَْدِري ُمقاتِله ِمن أَْين يَْدُخُل عليه.

 ٍء أَراَدهُ.عن شي (5)اَن ال يُثْنَى إذا ك بُْهَمةٌ  في النّواِدِر : رُجلٌ 

يو على أَْقرانِِه َمأْتَاه. يَْستَْبِهمُ  للشَُّجاعِ الذي البَُهمِ  ِمن بُْهَمةٌ  وفي األساِس : هو ْخرةُ  التي هي بالبُْهَمةِ  قيَل : ُسّمِ  الُمْصَمتَة. الصَّ

 الَجْيُش. : البُْهَمةُ و

ُم : بُْهَمةٍ  اِرسُ قاَل الجْوَهِريُّ : ومنه قْولُهم : فالٌن ف  ولَْيُث غابٍَة ، قاَل ُمتَّمِ

كـــــــــًا و و  ي مـــــــــالـــــــــِ كـــــــــِ لشــــــــــــــــــــــرحب فـــــــــابـــــــــح ةٍ لـــــــــِ مــــــــَ هـــــــــح بــــــــــُ  لـــــــــِ

عـــــــا      جــــ  ن َتشــــــــــــــــــَ ــــهـــــــا عــــلــــ  مــــَ ي واحــــِ ــــَ (6)شـــــــــــــــــــــديـــــــٍد ن
 

  
 ألَنَّه ال يُْهتَدى ِلِقتاِلهم ، وقيَل : هم جماَعةُ الفُْرساِن. بُْهمةٌ  وهُم الُكماةُ ، قيَل لهم

َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  ) ، كما قاَل هللاُ تعالَى : بُْهَمةٍ  في األَْصِل َمْصدٌر ُوِصَف به يدلُّ على ذِلَك قَْولُهم : هو فاِرسُ  البُْهَمةُ  وقاَل ابُن جنّيِ :
 كُصَرٍد. بَُهمٌ  ج ، بالبُْهَمةِ  ِل ثم ُوِصف به فقيَل : رُجُل َعْدٍل ، وال ِفْعل له ، وال تُوَصُف النِّساءُ ، فجاَء على األصْ  (7) (ِمْنُكمْ 

يت :و ّكِ ً  بَهَّموا قاَل ابُن الّسِ هاتِهِ  إذا البَْهَم تِْبِهيما ً  بالَمكانِ  بَهَّمواو فََرَعْوه وْحَده. أَْفَرُدوهُ عن أُمَّ  لم يَْبرُحوه.به و أَقاموا أَي تَْبِهيما
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ً  األَْمرُ  أَْبَهمَ و  .كاْستَْبَهمَ  فلم يُْدَر كيَف يُْؤتَى له ، اشتبه : إْبهاما

 قاَل شْيُخنا : والنُّحاةُ يقُولُون في أَبواِب الحاِل والتَّْمييز

__________________ 
 وعجزه فيها : 4بيت رقم  66( من املفضلية 1)

 ربيت فيهم ولقماٍن ومن َجَدنِ 
 واملثبت كاللسان والصحاح.

 واللسان والصحاح. 165( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان.3)
 ( يف القاموس ابلضم : ضبرت قلم.4)
 ( يف التهذيب : ال ينثين.5)
 واللسان. 12ملتمم بن نويرة البيت رقم  67( مفضليه 6)
 .2( سورة الطال  اآية 7)
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َمضح يف   انـحبَـَهم املفسـر ما ملا وابُ  انـحبَـَهمَ  َكالِم الَعَربِ ا ومل ُيسـح َهمَ  بر الصـ  تَـبـح ِتهارِه يف مَجيِض مصـن فات  اسـح ا وتوقفت مرة الشـح
ِن علّي بن لحعان ا َمة َأيب اَ ســـــــَ ُروحها ا مث رأَيحت الر اِغَب تـََعر ض له ونـََقَله عن شـــــــيحِخه العال  و أُم هاهتا وشـــــــُ لِغرحانطّي الن حح

وابَ غريُ  انـحبَـَهمَ  وقاَ  : إن   موٍع ا وإن  الصــــــ  َهمَ   َمســــــح تَـبـح انـحَفَعر وهو خاصيف مبا فيه ِعالٌج  انـحبَـَهمَ  كما قلحت ا مث زاَد أَلن    اســــــح
ُت َ  لذِلَك وَشَكرحته. انتَـَه .  و حِثرٌي ا فلم ا رأَيـحُته مَحَدح

اه. إذا فالناً عن األَْمرِ  أَْبَهمَ و  نَحَّ

 َمْعروف. لنَْبٍت م ، بالضِم َمْقُصوراً ، اسمٌ  البُْهَمى أَْنبَتَتِ  هةٌ :، فهي ُمبْ  اأْلَْرضُ  أَْبَهَمتِ و

ل شي البُْهَمى قاَل أَبو َحنيفَةَ : ٍء باِرضاً ، حيَن تَْخُرُج ِمن األَْرِض تَْنبُت كما يَْنبُت الَحبُّ ، ثم ِمن أَْحراِر البُقُوِل َرْطباً ويابِساً ، وهي تَْنبُت أَوَّ

واإِلبِِل أَنِفَت عنه حتى تَْنزعه الناُس ِمن  تَْبلُغ إلى أَْن تَِصيَر ِمثْل الَحّب ، ويَْخُرُج لها َشْوٌك ِمثْل َشْوِك السُّْنبُل ، وإذا َوقََع في أُنُوِف الغَنَمِ 

 ويَبَِسْت كانْت َكألً يُْرَعى حتى يُِصيبَه الَمَطُر ِمن عاٍم ُمْقبِل فيَْنبُت ِمن تْحتِه ِحبُّه الذي َسقََط ِمن ُسْنبُِله. البُْهَمى أَْفواِهها وأُنُوفِها فإذا َعُظَمت

 يُْطلَُق للواِحِد والَجِميع. ه الغَنَم َوْجداً َشِديداً ما داَم أَْخَضر ، فإذا يَبَِس َهرَّ َشْوُكهُ واْمتَنَع ،نَْبٌت تَِجد ب البُْهَمى وقاَل اللَّْيُث :

 ، وأَِلفُها لإِلْلحاِق. بُْهماةٌ  أَو واِحَدتُه يكوُن واِحداً وَجْمعاً وأَِلفها للتَّأْنِيِث ، البُْهَمى قاَل ِسْيبََوْيه :

ُد : هذ يت :وقاَل المبّرِ ّكِ  ا ال يُْعَرُف وال تكوُن أَِلف فُْعلى ، بالضِم ، لغيِر التَّأْنِيِث ، وأَْنَشَد ابُن الّسِ

تح ابِرَض  مـــــــــَ َرعـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــُ رًة  الـــــــــبـ يـــــــــعـــــــــًا وُبســـــــــــــــــــــــح  مجـــــــــَِ

ا و      هــــــــا ِنصــــــــــــــــــــــاهلــــــــُ تــــــــح فــــــــَ ــــــــَ عــــــــاَء حــــــــىت آنـ مــــــــح (1)صــــــــــــــــــــــَ
 

  
 على النََّسِب ، َحَكاه أَبو َحنيفَةَ. كثيَرتُهُ  ، أَي ، كفَِرَحةٍ  بَِهَمةٌ  أَْرضٌ و

 ، قاَل : كاألَْبَهمِ  *الُمْصَمتُ  : الُمْبَهمُ و أَي أَْغلَقَه وَسدَّهُ. أَْبَهَمه ال يُْهتَدى لفَتِْحه ، وقد ، كُمْكَرٍم : الُمْغلَُق من األَْبوابِ  الُمْبَهمُ و

الِم  ر السِّ َمفـََهَزَمتح َ هح  اأَلهبح
ا قَْولُه :أَي الذي ال   َصْدع فيه ، وأَمَّ

َُمهلكافٍر لَه َضالاًل   َأهبح
 قيَل : أَراَد أَنَّ قلَب الكافِِر ُمْصَمٌت ال يَتََخلَّله وْعٌظ وال إْنذاٌر.

ماِت : ما ال يَِحلُّ بوجهٍ  الُمْبَهمُ و  وما أَْشبََهه. كتَْحِريِم األُّمِ واألُْختِ  وال َسبَبٍ  من الُمَحرَّ

 فقاَل ابُن عبَّاس : ؟ولم يُبَيّن أََدَخل بها االبُن أَْم ال (2) (َوَحالِئُل َأْبناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصالِبُكمْ ) عزوجلَعبَّاس عن قَْوِلِه ، ُسئَِل ابُن و

 هللاُ. أَْبَهمَ  ما أَْبِهموا

وكثيٌر ِمن َذِوي  ، وهو إِْشكالُه وهو َغلٌَط ، قاَل : (3) اْستِْبهاِمهو األَْمرِ  إِْبهامِ  قاَل األَْزهِريُّ : رأَْيت َكثِيراً ِمن أَْهِل الِعْلم يَْذَهبون بهذا الى

ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم ُأمَّهاُتُكْم ):  عزوجلتَْمييزاً ُمْقنِعاً ، قاَل : وأَنَا أُبيِّنه بعَْون هللِا تعالَى ، فقْولُه ،  الُمْبَهم وغيرِ  الُمْبَهم الَمْعرفِة ال يميِّزوَن بينَ 
ى التَّْحريمَ  (4) (َوبَناُتُكْم َوَأَخواُتُكْم َوَعّماُتُكْم َوخاالُتُكْم َوبَناُت اْْلَِخ َوبَناُت اْْلُْختِ  ألنَّه ال يحلُّ بوْجٍه ِمن  مالُمْبهَ  هذا كلُّه يُسمَّ

 ِمن أَْلواِن الَخْيِل الذي ال ِشيَةَ فيه تُخاِلُف ُمْعظم لونِه. كالبَِهيم الُوُجوِه وال بسبٍب ِمن األَْسباِب ،

ا ُسئِل ابُن َعبَّاس عن قْوِله تعالَى : و قاَل : التَّْحريِم الذي ال  ُمْبَهم اَب فقاَل : هذا ِمنولم يُبَيِّن هللاُ الدُّخوَل بِهنَّ أَج (َوُأمَّهاُت ِنساِئُكمْ )لمَّ

ا قْولُه :  (5)، َسواء َدَخْلتم بالنِّساِء  وْجهَ فيه َغْير التَّْحريمِ  ْمَن عليكم ِمن جميعِ الِجهاِت ، وأَمَّ هاُت نِسائِكم ُحّرِ أَو لم تَْدُخلوا بهنَّ ، فأُمَّ
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بائُب هنا لْسَن ِمن (6) (اِئُكُم الاّلِت َدَخْلُتْم ِِبِنَّ َوَرابئُِبُكُم الاّلِت يف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنس) ألَنَّ لهنَّ َوْجَهْين ُمبَيَّنَْين أُْحِلْلن  الُمْبَهمات ، فالرَّ

با هاِت الرَّ بائُِب ، وإن لم يُْدَخل بأُمَّ بائِب َحُرَمِت الرَّ هاِت الرَّ ْمن في اآلَخِر ، فإذا ُدِخل بأُمَّ  لم ئِبِ في أَحِدِهما وُحّرِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
َصحَمُت.  (*)  كذا ابألصر ا وابلقاموس : األح
 .23( سورة النساء اآية 2)
 ( يف التهذيب : واشتباهه.3)
 .23( سورة النساء اآية 4)
 ( يف التهذيب بنسائكم.5)
 .23( النساء اآية 6)
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ِسريُ  َهم حَيحُرمحن ا فهذا تفح ُبـح
ه. امل  الذي أراَد ابُن َعب اٍس ا فافـحَهمح

هات ال للَحالئِل ، وهو في الَحِدْيث إنَّما بائِِب واألُمَّ َجعَل ُسؤاَل ابِن َعبَّاس عن  قاَل ابُن األَثيِر : وهذا التَّْفسير ِمن األَْزهِرّي إنَّما هو للرَّ

بائِب.  الَحالئِِل ال عن الرَّ

تَْين بُْهمٌ  ج ّمِ وبضمَّ بمْعنَى النَّْعجِة  للبَِهيمِ  هكذا في النُّسخِ ، ولعلَّ في الِعباَرة َسْقطاً أَو تَْقديماً وتأِْخيراً ، فإنَّ هذا الَجْمع إنَّما َذَكُروه،  بالضَّ

ْل ذِلَك.  السَّْوداء ، فتأمَّ

على نَْعِت  البُُهم الُحفَاة العَُراة ِرعاء اإِلبِلِ »ْيمان والقََدِر : َحِدْيُث اإل ، كَرِغيٍف وُرُغٌف ، ويُْرَوى بُُهمٌ  َجْمعُه األَْسودُ  ، كأَميٍر : البَِهيمُ و

عاِء وهم السُّوُد.  الّرِ

 فََرٌس لبَِني كالِب بِن َربيعَةَ. : البَِهيمُ و

، بغيِر  بَِهيمٌ و ، وهذه فََرٌس َجوادٌ  بَِهيمٌ و َوادٌ ، يقاُل : هذا فََرٌس جَ  للذََّكِر واألُْنثَى يكونُ  من الَخْيلِ  تُخاِلُف ُمْعظم لَْونِه ما ال ِشيَةَ فيه : البَهيمُ و

 .بُُهمٌ  هاٍء ، والَجْمعُ 

 أَي ُمْصَمٌت. بَِهيمٌ  وقاَل الجْوَهِريُّ : وهذا فََرسٌ 

 .«الذي ال يُخاِلُط لونَه لَْون غيُره (1)كأَنَّه الُمْصَمُت  «كأَنَّه ِمن ساَسمٍ  البَِهيمُ  واألَْسودُ »في َحِدْيث عياش بِن أَبي َربيعَةَ : و

 .بُُهمٌ و بُْهمٌ  التي ال بيَاض فيها ، َجْمعُه النّْعجةُ السَّوداءُ  : البَِهيمُ و

 ، وهو مجاٌز. َصْوٌت ال تَْرجيَع فيه : البَِهيمُ و

 َن أَو غيَره.ِمن لَْوٍن ِسواه َسواداً كا الخاِلُص الذي لم يَُشْبهُ غيُرهُ  البَِهيمُ  قاَل أَبو َعْمرو :و

َمْخَشريُّ : إالَّ الشُّْهبَةَ.  قاَل الزَّ

ً  يوَم الِقياَمِة ُحفاةً ُعراةً ُغْرالً  يُْحَشُر النَّاسُ »في الَحِدْيث : و ِم ، أَي ليَس بِِهم شي ، «بُْهما ْنيابالضَّ ا كان في الدُّ  ِمن األْمراِض والعَاهاتِ  ٌء ممَّ

َحة ِلُخلوِد األَبِد ، قالَهُ  ُمْبَهَمة وغيِر ذِلَك ِمن ُصنوِف األَْمراِض والباَلِء ، ولكنها أَْجسادٌ  والعََرجِ  العََورِ و البََرِص و العََمى والُجَذامِ  نَْحو ُمَصحَّ

ْنيا وال ِمن متاِعها شي أَو ُعراةٌ  أَبو ُعبَْيٍد.  ٌء.ليَس معهم ِمن أَْعراِض الدُّ

 .«ب ج س»، وقد أَْهَملَه المصنُِّف في  وماُؤها يقاُل له الُمْنبَِجسُ   ،على لَْوٍن واِحدٍ  : ِجباٌل بالِحَمى البَهائِمُ و

اِعي : (2) أَْرٍض  قيَل : اسمُ و  ، قاَل الرَّ

عـــــــــــــارٍِ   ا رَأ  ذا مـــــــــــــَ َرٌم ملـــــــــــــ  كـــــــــــــَ  َخشـــــــــــــــــــــــــــح  بـــــــــــــَ

َب      َب َهضــــــــــــــــــــــح مأَتــــــــ  دونــــــــه واهلَضــــــــــــــــــــــح هــــــــائــــــــِ (3)الــــــــبــــــــَ
 

  
 شاِعٌر. ِمن بنِي قَُطْيعَة ، : َزْيُد القَُطِعيُّ  األَباهيمِ  ذوو

 كما يقاُل ذو األصابعِ. اإلْبهامِ  َجْمعُ  األَباِهيمُ و

 ، ِمن األَصابِعِ : العُْظَمى َمْعروفَة ُمَؤنَّثَة. ، بالكْسرِ  اإلْبهامُ و

 في اليِد والقََدِم أَْكبَُر األَصابعِ. قاَل ابُن ِسْيَده : وقد تكونُ 

 وتَُؤنَُّث. قد تَُذكَّرُ  ْحيانيُّ : أَنَّهاَحَكى اللو

يَت ألنَّها اإِلْبهامُ  وقاَل األْزهِريُّ : ، قاَل  أَباِهيمُ  ج الَكّف أَي تُْطبُِق عليها ، تُْبِهم اإلْصبَُع الُكْبَرى التي تِلي الُمَسبَِّحةَ ، ولها َمْفِصالن ُسّمِ

 الشَّاِعُر :

ُم  هــــــــــــــــــُ ظــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ي  إذا رَأوحين َأطــــــــــــــــــاَ  ُ  غــــــــــــــــــَ

راَف      يـــــــــِة َأطـــــــــح وا مـــــــــن الـــــــــغـــــــــَ يـــــــــمِ َعضـــــــــــــــــــــــ  (4)اأَلابهـــــــــِ
 

  
ْعِر كقَْوِل الفََرْزدِق : أَباِهمُ  يقاُل :و  لَضُروَرةِ الّشِ
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ُرهـــــــا  ٌ  فـــــمـــــــا كـــــــان َنصـــــــــــــــــــح يـــــح َدت قــــــَ هـــــــِ  فـــــقـــــــد شـــــــــــــــــــَ

هــــــــــــــا      ــــــــــــــَة ِإال  َعضــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــب ي ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــُ مِ قـ (5)ابأَلابهــــــــــــــِ
 

  
 َغْير أَنَّه َحَذَف ألَنَّ القَِصيَدةَ لْيَسْت ُمْرَدفَة ، وهي قَِصيَدةٌ َمْعروفَةٌ. األَباِهيم فإنَّه إنَّما أَرادَ قاَل ابُن ِسْيَده : 

 القََمِريَّة. ، كِكتاٍب ، من الَمناِزل البِهامِ  َسْعدُ و

حاحِ.، نَْحو قْوِلَك : هذا و : أَْسماُء اإلشاراِت عنَد النُّحاة الُمْبَهَمةُ  األَْسماءُ و  هؤالء وذاك وأولئك ، كما في الّصِ

 التي ال اْشتِقاَق لها ، الُمْبَهَمةُ  وقاَل األَْزهريُّ : الُحُروفُ 

__________________ 
 «كبنه املصمت كذا يف اللسان ا ويف النهاية : َأي املصمت ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : 1)
 ( ضبطت ابلقاموس ابلضم منونة.2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتكملة والتهذيب. 254ديوانه ط بريوت ص ( 3)
 ( اللسان.4)
 اللسان.« لقد شهدت»وفيه :  311/  2( ديوانه ط بريوت 5)
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َبهها.  وال تعحَرُف هلا ُأصوٌ  ِمثحر الذي والذين وما ومن وعن وما َأشح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .بِهامٌ  التي هي اإلْصبَُع ، نَقَلَه األَْزهِريُّ ، قاَل : وال يقاُل لها لإِلْبهامِ  ، كأَميٍر : اسمٌ  البَِهيمُ 

جوٌد في ونَدََّد عليه وقاَل : ال َوْجه له مع أنَّه َموْ  اإلْبهامِ  في ِرسالَِته بمْعنَى البَِهيمَ  وقد أَْنَكَر شْيُخنا على ابِن أَبي َزْيٍد القَْير وانّي حيَن َذَكرَ 

 التّْهِذيِب وغيِره ِمن ُكتُِب اللّغَِة.

 عن الَكالِم أَي ُمْنغَِلق ذلك عنها. البَْهمةُ ُمْستَْبِهَمةُ  وقاَل نَْفَطَوْيه :

 إذا أُْرتَِج عليه. تَبَهَّمو

 تِقاَمتُه وَمْعِرفَتُه.، يُْضَرُب َمثاَلً لألَْمِر إذا أَْشَكَل ولم تَتَِّضْح ِجَهتُه واسْ  بَِهيم ويقاُل : ال أََغرَّ وال

 إذا كان َخِفيّاً ال يَْستَبين. ُمْبَهمٌ  وَطريقٌ 

ً  ويقاُل : َضَربَه فَوقَعَ   أَي َمْغِشيّاً عليه ال يَْنِطق وال يُميِّز. ُمْبَهما

 : ال َمأْتَى له. ُمْبَهمٌ  وأَْمرٌ 

 : الُمْعِضالُت الشاقَّةُ. الُمْبَهماتُ و

  األُموِر.، كُصَرٍد : ُمْشكالتُ  البَُهمُ و

 : ال يُْعَرُف له َوْجه يُْؤتَى منه. ُمْبَهمٌ  وَكالمٌ 

 : لم يكْن فيه باٌب. ُمْبَهمٌ  وحائِطٌ 

ً  األْمرَ  أَْبَهمَ و  : لم يَْجعل له َوْجهاً يَْعرفُه. إْبهاما

بَاحِ. بَِهيمٌ  وليلٌ   : ال َضوء فيه إلى الصَّ

 : ال أَْقفاَل لها ، عن ابِن األْنباِري. ُمْبَهمة وَصناِديقُ 

ي ، وقد تقدََّم. بَْهمٍ  وَغِذيُّ   : أََحُد ُملوِك اليََمِن ، عن ابِن بَّرِ

 : الَمْجهوُل الذي ال يُْعَرُف ، عن الَخَطابّي. البَِهيمُ و

 : السَّواُد. البُْهَمةُ و

 ، كُصَرٍد. مُ البُهَ  ويقاُل للَّيالي الثَّالث التي ال يَْطلُع فيها القََمر

 وعبُد الرحمِن بُن بهمان ، يأْتي ِذْكُره في النُّون.

ا يُْستَْدَرُك علْيه :  * وممَّ

 : قْريَةٌ بِمْصَر. بهتيمٌ  : [بهتم]

ي لشاِعٍر يَِصُف ناقَةً : كالبَْهَرمانِ  أَو َضْرٌب منه ، كَجْعفٍَر : العُْصفُرُ  البَْهَرمُ  : [بهرم]  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َرمِ َكوحماء ِمعحطري كَلوحِن   (1) البَـهح
 الِحنَّاُء. : البَْهَرمُ و

 ، عن أَبي َحنيفَةَ. : َزْهُر النَّْورِ  البَْهَرَمةُ و

 ، وهي البَْرَهَمةُ. ِعباَدةُ أَْهِل الِهْندِ  : البَْهَرَمةُ و
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 َحنَّأَها تَْحنِئةً ُمْشبَعَةً. : بَْهَرَمةً  ِلْحيَتَهُ  بَْهَرمَ و

أُْس : اْحَمرَّ  تَبَْهَرمَ و اجُز : الرَّ  ِمن الِخضاِب ، قاَل الرَّ

َبَح اب ِن اِء قد  َرماَأصح  (2) تـَبَـهح
 يْعنِي َرأَْسه أَي شاَخ فََخَضب.

 َمِلٍك ِمن ُملُوِك الفُْرِس. (3) : اسمُ  بَْهَرامُ و

 ، وله يقوُل : فََرُس النُّْعماِن بِن ُعتْبَةَ العَتَِكيّ  : بَْهَرامُ و

ـــــــــا  ن لـــــــــح عـــــــــَ رَامقـــــــــد جـــــــــَ رحســـــــــــــــــــــــا  هبـــــــــَح ـــــــــَ ِر تـ ـــــــــح ي ـــــــــلـــــــــخـــــــــَ  ل

اانو      نــــــــــــــــا املضــــــــــــــــــــــــــــــاَف حــــــــــــــــَا َدعــــــــــــــــَ بــــــــــــــــح  َأجــــــــــــــــَ

  
جو كذا في كتاِب الَخْيِل البِن الَكْلبّي.  بأْساً. الُمبَْهَرم في َحِدْيث ُعْرَوةَ : أَنَّه َكِره الُمفَدَّم للُمْحِرم ولم يََر بالُمَضرَّ

د بْعَدهُ. الُمعَْصفَرُ  : هو الُمبَْهَرمُ  ُج : ُدْون الُمْشبَع ثم الُمَورَّ  ، والُمفَدَُّم : الُمْشبَُع ُحْمرةً ، والُمَضرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : نوٌع ِمن اليَواقيِت يُْشبِهُ لَْونَ  البَْهَرمانيُّ  ٍء في الُحْمرةِ ، واألُْرُجواُن هو الشَّديُد الُحْمرةِ ، واليَاقوتُ : ُدْون األُْرُجوان بشي البَْهَرمانُ 

 .البَْهَرمانِ 

__________________ 
 .638( اللسان والتكملة والنبات رقم 1)
 .638( اللسان والنبات رقم 2)
 القاموس ابلضم منونة.( ضبطت يف 3)
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يخِ ، وإيَّاه َعنَى الشاِعُر : بَْهرامُ و  : اسٌم للِمّرِ

َوىل   ــــــــــــــــَ َم قــــــــــــــــد تـ جــــــــــــــــح ــــــــــــــــّ ــــــــــــــــن َر  ال ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــا تـ  أَم

م  و      رامهـــــــــــــــــــــــــــــَ و ِ  هبـــــــــــــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــــــــــــُ ُف  (1) ؟ابألح
  

 وقاَل حبيُب بُن أَْوس :

وُدُه  عــــــــــــــــُ رَتِي وســــــــــــــــــــــــــــــُ شــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
ربحِايُء امل  لــــــــــــــــه كــــــــــــــــِ

وحَرة و      رامســـــــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــارِِد  هبـــــــــــــــَح رحُف عـــــــــــــــُ (2)و ـــــــــــــــَ
 

  
 ، كما َمرَّ في برجس. وسلموآلهعليههللاصلىوقد َجاَء ِذْكُره في قْوِلِه ، 

 : أَْهَملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، كقُْنفُلمٍ  البُْهُصمُ  : [بهصم]

اُد ُمْهملةٌ  وقاَل غيُرهما : هو ْلُب الشَّديُد ، والصَّ  ، وكأَنَّ ِميَمهُ بََدٌل عن الِم بُْهُصٍل. الصُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َمَر بِن عبِد على عُ كقيوم : قْريَةٌ بِمْصَر ِمنها شْيُخنا الصُّوفّي العاِرُف أَبو الَحَسِن عليُّ بُن محمٍد الشاِذليُّ األْحمِديُّ َسِمَع قَليالً  بيومٌ  : [بيوم]

 ث وثََمانِْين.السالِم التطاونّي ، وتََرَك بأخرة االْشتِغاَل والَزَم الُخْلوةَ ، وكانت له أَْحواٌل وشطحاٌت ، تُوفي َسنَة أَْلف وِمائَة وثاَل

 مع امليم فصل التاء
، وقد  أَو أُْنثى ، أَو َذَكراً وأُْنثَى كان بَْطٍن من االثْنَْيِن فَصاِعداً َذَكراً ِمن جميِع الحيواِن الَمْولوُد مع غيِره في  ، كَجْوَهٍر : التَّْوأَمُ  : [تأم]

 يُْستعاُر في جميعِ الُمْزَدِوجات وأَْصلُه ذِلَك ، كذا في الُمْحَكِم.

ةً ، قالَهُ البَ  َح أَْقواٌم بأَنَّه ال اتئاٌم في اإلبِِل إنَّما هو في الغَنَم خاصَّ ْل. قاَل الجْوَهِريُّ قاَل شْيُخنا : وَصرَّ ْغداِديُّ في شْرحِ شواِهِد الرضى ، فتأمَّ

 فَْوَعل وأَْصلُه َوْوأَم فأبدَل ِمن إْحَدى الَواَوْين تاء كما قالُوا تَْولَج ِمن َولَج. تَْوأَم : قاَل الَخِليُل : تَْقديرُ 

ي : وَذَهَب بعُض أَْهِل اللّغَِة إلى أَنَّ   فالتَّْوأَمُ  ْوَعل ِمن الِوئَاِم ، وهو الُموافَقةُ والُمشاَكلةُ ، يقاُل : هو يُوائُِمنِي أَي يُوافِقُني ،فَ  تَْوأَمَ  قاَل ابُن بَّرِ

 نتََهى.لآلَخِر أَي َموافِقُه ، ا تَْوأَمٌ  على هذا أَْصلُه َوْوأَم ، وهو الذي َواَءَم غيَره أَي َوافَقَه ، فقُِلبَت الواُو األُْولى تاٌء ، وكلُّ واِحٍد منهما

فك أَنَّ التاَء ُمْبَدلةٌ  َوْوأٌَم في  فالتَّْوأَمُ  ِمن الواِو ،وقاَل األْزهِريُّ : وقد َذَكْرت هذا الَحْرف في باِب التاِء وأََعْدت ِذْكَره في باِب الواِو ألَُعّرِ

ي لألْسلع بِن ِقصاف الطَُّهِوّي :األَْصِل ، وكذِلَك التَّْولَُج أَْصلُه َوْولٌَج وأَْصُل ذِلَك ، ِمن الِوئاِم ، وهو ال  ِوفَاُق ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِر جــــــــــــارٍِم  عحشــــــــــــــــــــــــــَ ي كــــــــــــر  مــــــــــــَ وحمــــــــــــِ داء لــــــــــــقــــــــــــَ  فــــــــــــِ

مِ      لـــــــــــــَ ر  ُمســـــــــــــــــــــــــــح ُذوٍ  مبـــــــــــــا جـــــــــــــَ ريـــــــــــــٍد وخمـــــــــــــَح  طـــــــــــــَ

  

يــــــــُدين  قــــــــِ تــــــــَ م الــــــــذي َيســــــــــــــــــــــح وا اخَلصــــــــــــــــــــــح مــــــــُ و َأجلــــــــَح   ــــــــُُ

  
يو    نـــــــوا َدمـــــــِ قـــــــَ لـــــــي وهـــــــم حـــــــَ جـــــــح وا حـــــــِ مـــــــُ مح َفصــــــــــــــــــــَ  هـــــــُ

  

ٍن  يـــــــــــــَ  وأَلحســـــــــــــــــــــــــــُ ضـــــــــــــــــــــــــــِ
َ
َن امل ّرِجـــــــــــــح فـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ٍد يـ  أبَيـــــــــــــح

  
َرمِ    َرمـــــــــــــــح الٍط ومجـــــــــــــــض ذي ُزهـــــــــــــــاٍء عـــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــِ

  

ُم  ـــــــهـــــــُ ـــــــبـــــــاِب مـــــــن َد  ال َدم لـــــــَ عـــــــح ـــــــَ ت مل تـ ئـــــــح  إذا شـــــــــــــــــــــِ

  
ا واضــــــــــــــــــــــــحــــــــــًا غــــــــــري    يــــــــــ  حــــــــــَ ُ

يــــــــــَر املــــــــــ وحأَمِ مجــــــــــَِ ــــــــــَ (3)تـ
 

  
ي للُمَرقِّش : تَوائِمُ  ج حاحِ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  ِمثْل قَْشعَم وقَشاِعم كما في الّصِ

غـــــــــــــة  يـــــــــــــح رًا وصـــــــــــــــــــــــــــَ ذح َ ايقـــــــــــــوًل وشـــــــــــــــــــــــــــَ اح لـــــــــــــ   حيـــــــــــــَُ

فـــــــــــــــارايًّ وُدرًّا و      زحعـــــــــــــــًا  ـــــــــــــــَ مـــــــــــــــاجـــــــــــــــَ وائـــــــــــــــِ (4)تـــــــــــــــَ
 

  
 ، على ما فسر في عراق ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : ، كُرخالٍ  تُؤامٌ و

هــــــــــــــــا  عــــــــــــــــُ نــــــــــــــــا ودمــــــــــــــــح ؤامُ قــــــــــــــــالــــــــــــــــتح لــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــُ

ظــــــــــــــامُ      ُه الــــــــــــــنــــــــــــــِّ مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  كــــــــــــــالــــــــــــــد رِّ إذا َأســــــــــــــــــــــــــــح

  

 (5)عل  الذين ارححَتَُلوا الس الُم 
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 عبد بنِي قَِميئة من بنِي قيِس بِن ثَْعلَبَةَ. (1)قْلُت : وهو لُحَدْير 

 وقاَل أَبو ُدَواد :

ضح  نـــــــــــــَ ـــــــــــــح يحســـــــــــــــــــــــــــان أَيـ ـــــــــــــَ ر نـ الت مـــــــــــــن َنـــــــــــــَح  َنـــــــــــــََ

ن       هــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــح ؤامُ َن مجــــــــــــــــيــــــــــــــــعــــــــــــــــًا ونـــــــــــــــــَ (2)تــــــــــــــــُ
 

  
 َغنَم ُرباٌب وإبِل ُظؤاٌر ، وهو ِمن الَجْمِع العَزيِز ، وله نََظائِر قد أُثْبِتَْت في غيِر َمْوِضعٍ ِمن هذا الكتاِب. (3) تُؤام وِمثْلقاَل األَْزهِريُّ : 

م فهو بََدُل عن الَكْسر ، كما  ا الضَّ أَنَّه بََدٌل الفتْحِ في سَكاَرى ، قاَل شْيُخنا : وقيَل : هو اسُم َجْمع ال َجْمع. وقيَل : َجْمع أَْصلُه الَكْسر ، وأَمَّ

َمْخَشِريُّ في الكشَّاِف ، وَشنَّع عليه أَبو َحيَّاِن في البَْحِر أَثْناء األَْعراِف ، وأَْوَرَده الشَّهاب في  الِعنايَِة أَثْناء الَمائَِدةِ ، انتََهى. واْختَاَره الزَّ

 ِن في اآلَدميِّين ، كما أَنَّ ُمَؤنَّثَه يُْجَمُع بالتاِء ، وأَْنَشَد للُكَمْيت :قاَل الجْوَهِريُّ : وال يَْمتَنُع هذا في الواِو والنو

زَاٍر  ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــيِن ن ــــــــــــــــإن  ب رح ف خــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــال تـ  ف

يحســـــــــــــــــــــــــــــوا      ـــــــــــــــَ اّلٍت ول ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ يـــــــــــــــنـــــــــــــــال ـــــــــــــــِ وحأَم ـــــــــــــــَ (4)تـ
 

  
 ْيُد بُن ثوٍر :، قاَل ُحمَ  تَْوأَمٌ و تَْوأَمانِ  لألُْنثَى ، فإذا ُجِمعا فهما تَْوأََمةٌ و للذََّكِر ، تَوأَمٌ  يقاُل :و

َر  هبـــــــــــا  ـــــــــــَ زاٍ  تـ وحشـــــــــــــــــــــــــاٍة مـــــــــــِ اُ وا ِبشـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــجـــــــــــَ

ّذًا و      ُدواًب مـــــــــــــن األَنحســـــــــــــــــــــــــــاِع فـــــــــــــَ انـــــــــــــُ وحأَمـــــــــــــَ (5)تــــــــــــــَ
 

  
ي : التَّْوأََمةِ  وشاِهدُ   قَْوُل األَْخَطل بِن َربيعَةَ أَْنَشَده ابُن بَّرِ

هـــــــــــــــــا و  تـــــــــــــــــ  ب بـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــة ذي َنصـــــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــَ

ِر      هــــــــــــــــح ةٍ عــــــــــــــــلــــــــــــــــ   ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ وحأَم ــــــــــــــــَ هح  تـ لــــــــــــــــَ  انحــــــــــــــــِ

  

ــــــــــــــــاح و  ب ت الصــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــح ين إىل َأنح رأَي ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ  بـ

  
ةح و    لـــــــــــــَ ر والـــــــــــــراحـــــــــــــِ نـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــر حـــــــــــــح يـــــــــــــح  مـــــــــــــن بــــــــــــــَ

  
 .تَْوأَمٌ  فهما (6)، فإذا ُجِمعا  تَْوأََمتُه هذه ، وهذه تَْوأَمُ  ، ولكْن يقاُل : هذا تَْوأََمان َولَدان َمعاً ، وال يقاُل ُهما التَّْوأَمُ  وقاَل اللَّْيُث :

اِء والنَّحويِّين الذين يُوثَُق بِعْلِمهم ،: أَخْ  (7)قاَل األْزهِريُّ  يت ، وهو قَْوُل الفرَّ ّكِ  قالوا : يقاُل للواِحدِ  َطأَ اللَّْيُث فيَما قاَل ، والقَْوُل ما قاَل ابُن الّسِ

 إذا ُوِلَدا في بَْطٍن واِحٍد ، قاَل َعْنتََرةُ : تَْوأَمان ، وهما تَْوأَمٌ 

ةٍ  رححـــــــــــــَ ه يف ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــاب ي ـــــــــــــِ ٌر كـــــــــــــَبن  ث طـــــــــــــَ ـــــــــــــَ   ب
ـــــــــ       ـــــــــي ِت ل ـــــــــح ب عـــــــــاَ  الســـــــــــــــــــــــِّ ـــــــــِ َذ  ن وحأَمِ حيـــــــــُح ـــــــــَ تـ ـــــــــِ (8)ب

 

  
 ، كُمْحِسٍن ، إذا َولََدَت اثْنَْين في بَْطٍن واِحٍد ، وإذا َولََدْت واِحداً فهي ُمْفِرد. ُمتْئِمٌ  اأْلُمُّ فهي أَتْأََمتِ  قدو

 ، كِمْحَراٍب. ِمتْآمٌ  وُمْعتاَدتُه ، ُمتْئِمٌ  المْرأَةُ وكلُّ حاِمٍل فهي أَتْأََمتِ  وقاَل ابُن ِسْيَده :

 كأَميٍر ، كذا في الَمَصاِدِر ألَبي َزْيٍد. تَئِيُمهو ، بالضِم ، (9) تُْؤُمهو لكْسِر ،، با تِئُْمه ُوِلَد معه ، وهو إذا ُمتاَءَمةً  أَخاهُ  تَاَءمَ و

 َخْيَطْين َخْيطين. نََسَجهُ على : ُمتاَءَمةً  الثَّوبَ  تاَءمَ و

 في َسداهُ ولُحمتِه. َطاقَْينِ  َطاقَْينِ  إذا كان ِمتاَءمٌ  وثَْوبٌ 

ً  : ُمتاَءَمةً  الفََرسُ  تاَءمَ و اُج : ُمتائِمُ  ، فهو فََرسٌ  بْعَد َجْريٍ  َجاَء َجْريا  ، قاَل العجَّ

ُم  وائـــــــــــــــِ ٌب مـــــــــــــــُ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ  عـــــــــــــــايف الـــــــــــــــر قـــــــــــــــاِ  مـــــــــــــــِ

رَبٌ و      مُ يف الـــــــــــــــــّدهـــــــــــــــــاِس ِمضـــــــــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــــــائـــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــُ

  

 (10)تـَرحَف   عن أَرحساِغه اجلَرائُِم 

حاحِ.  كما في الّصِ
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 النُّجوِم واللُّْؤلُؤ : ما تََشابََك منها. تَوائِمُ و

 .تَْؤأََمان ، وُهما : َمْنِزٌل للَجْوزاءِ  التَّْوأَمُ و

حاحِ. َسْهٌم من ِسهاِم الَمْيِسِر ، أَو ثانِيها أَْيضاً :و  ، كما في الّصِ

__________________ 
 .«أيضاً ومل أقف عليه ا والذي يف القاموس : حذير كزبري اسٌم ومل ينسبهقوله  دير ا كذا يف اللسان »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( يف التهذيب : ومثر تؤآم يف اجلمض.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
 ونقله صاحب اللسان عنه هنا. 620/  15( التهذيب مادة وأم 7)
 واللسان والتهذيب. 27بريوت ص ( من معلقته ا ديوانه ط 8)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وتوحأُمُه.9)
 ( اللسان واألو  والثاين يف الصحاح ا وفيها بدون نسبة.10)
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 قاَل اللّْحيانيُّ : فيه فَْرضان وله نَِصْيبان إن فاَز ، وعليه ُغْرم نَِصْيبَْين إن لم يفُْز.

 ، ِمن شيوخِ وكيعٍ ، َحِديثُه في َصحيحِ ُمْسلم. التَّْوأَمِ  قبةُ بنُ ، منهم : ع اسمٌ  : التَّْوأَمُ و

ا يِلي الساِحَل. كغُراٍب ، د. على ِعشريَن فَْرَسخاً من قََصبَِة ُعمانَ  ، تَُؤامٍ  ، وهي َمْنسوبَةٌ إلى اللُّْؤلَُؤةُ  كغَُرابِيٍَّة : ، بالضمِ  التُّؤاِميَّةُ و  ممَّ

 َمغاص. لبَْحَرْينِ ع با قاَل األْصمِعيُّ : هوو

 وقاَل ثَْعلَب : ساِحُل ُعماَن ، ويقاُل : قْريَةٌ لبنِي اسامةَ بِن لَُؤّيٍ.

 الذي هو ثاني ِسهامِ  التَّْوأَمَ  ، هو لم يَْضبْطه هكذا ، وإنَّما هو الَمْفهوُم ِمن ِسياقِه ، فإنَّه بْعَد ما َذَكرَ  كَجْوَهرٍ  تْوأَمٌ  َوِهَم الجوهِريُّ في قَْوِلهو

ا يِلي الساِحَل ويُْنَسُب إليها الدُّرُّ ، قاَل : تَْوأَمو الَمْيِسِر ، وَذَكَر َوْزنه عن الَخِليِل قاَل : ً و أَْيضاً قََصبَةُ ُعَماَن ممَّ في قَْوِله قََصبَةُ  َوِهَم أَْيضا

، وهذا يمكُن االْعتِذار عنه بَوْجه ِمن التّأِْوْيل حيث أَنَّه قيََّده بما يِلي بِل الصَّحيُح أَنَّه على ِعْشريَن فَْرَسخاً ِمن قََصبَِة ُعماَن كما تقدََّم  ُعمانَ 

حاحِ قْوله الساِحَل ، وأَنَّ الذي َذَكَره المصنُِّف داِخٌل في القََصبَِة باْعتِباِر ما قاَرَب الشي ء أُْعِطي ُحْكُمه ، وعلى أَنَّه َسقََط ِمن بعِض نسخِ الّصِ

 ى هذا ال اْعتِراَض عليه ، ويدلُّ لذِلَك إْنشاَده وقَْول ُسَوْيد :، فعَلَ  (1): أَْيضاً 

ة يــــــــــــــــــ  َؤامــــــــــــــــــِ ا  كــــــــــــــــــالــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــ  رحهتــــــــــــــــــَ  إن ابشــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُض      جـــــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــــح
َ
ُا وطـــــــــــــاَب امل ر ِت الـــــــــــــعـــــــــــــَ ـــــــــــــَ (2)قـ

 

  
 على َوْزن َجْوَهِريَّة. كالتَّْوأَِميّة فإنَّه هكذا هو َمْضبوُط كغُرابية ، وَرَواه بعُضهم

ون كثيَرةُ الَوَرِق تَْنبُُت في الِقْيعاِن ُمْسلَْنِطحةٌ ، ولها زهَرةٌ َصْفراُء ، عن أَبي َحنيفَةَ. : ُعْشبَةٌ صغيرةٌ  التَّْوأَمانِ و ،  التِئَْمةُ و لها ثَمرةٌ ِمثُْل الَكمُّ

كأَْكَرَم وليَس كذِلَك بل هو بالتَّْشديِد كاْفتَعَل نَقَلَه الجْوَهِريُّ في ت ي م ،  ، ظاِهُره أَنَّه : َذبََحها أَتْأَمَ و بالكْسِر ، الشَّاةُ تكوُن للمرأَةِ تَْحلُبُها ،

 وَسيَأْتي الَكالُم عليه هناك.

بي دْهبٍل الشَّاِعر ، بِن وهِب بِن حذافَةَ بِن جَمحٍ الجمحيَّةُ ، كانت هي وأَْخٌت لها في بَْطٍن واِحٍد ، وكانْت عْنَد أَ  : بْنُت أَُميَّةَ بِن َخلَفِ  التَّْوأََمةُ و

، واسُم أَبي صاِلحٍ  وصاِلُح بُن أَبي صاِلحٍ َمْواَلها واسُم أَبي دْهبٍل وهُب بُن زمعَةَ بِن أَسيٍد بِن أُحيَحةَ ، وأَُخوها صفواُن بُن أَُميَّة أَْسلَم ،

 ٍم.نَْبهاُن َرَوى عن عائَِشةَ وأَبي ُهَرْيَرةَ ، وعنه السُّْفيانان ، قاَل أَبو حاتِ 

ةٌ قْبَل أَن يَْختلَط ، فروايَةُ ابِن أَبي ذَُؤْيب عنه قْبَل اْختاِلِطه ، تُوفي َسنَة  ليَس بالقَِوّي ، وقاَل أَْحمُد : صاِلُح الَحِدْيث ، وقاَل ابُن معيٍن : حجَّ

 ِمائَة وَخْمس وِعْشرين ، قالَهُ الذَّهبيُّ في الكاِشِف.

او ْل. َصحاِبيَّةٌ  فإنَّهاالَمْذُكور  بْنُت أَُميَّةَ  أَمَّ ياِق تَْطويٌل وتِْكراٌر ، فلو قدََّم لَْفظ َصحابيٍَّة على قْوِله وصاِلُح الخ ، لَسِلَم منهما فتأَمَّ  ، وفي هذا الّسِ

، قاَل أَبو قالبَةَ  تَْوأََمةٌ  ِحَدتُهالها ، وا (3) ال أَْظالفَ  ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب كالَمشاِجِر ، : من مراِكِب النِّساِء كالَمشاِجبِ  التَّْوأَماتُ و

 الُهَذليُّ يذُكُر الظُّْعن :

 َ اح ـــــــــَ ـــــــــَح ب وان ا جـــــــــَ فـــــــــّ ـــــــــاتِ صـــــــــــــــــــــــَ وحأَم ـــــــــ  ـــــــــتـ  كـــــــــمـــــــــا   ال

َرِب ا ــــــــاين      اُم املشــــــــــــــــــــــح ف  الــــــــُوقــــــــوَع محــــــــَ (4)صــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .(5)، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لعُْرَوة بِن الَوْرد  أَْفضاها : أَي أَتْأََمهاو

تح و  بـــــــــــاِء  ـــــــــــَ  يـــــــــــح ِة الشـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــَ يــــــــــــح  كـــــــــــنـــــــــــَت كـــــــــــلـــــــــــَ

ِر      كــــــــــح ض الشــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــح هــــــــــامبــــــــــَ ــــــــــَ َم بــــــــــيــــــــــُر  َأ ح ــــــــــقــــــــــَ (6)ال
 

  
وُج ههنا.  والقَبيُل : الزَّ

__________________ 
البلدان تؤام ابلضـــــــم مث فتح اهلمزة ا بوزن غالم : اســـــــم قصـــــــبة ُعمان مما يلي وردت يف الصـــــــحاح املطبوع. والذي يف معجم « أيضـــــــاً »( لفظة 1)

 الساحر ا وُصحار قصبتها مما يلي اجلبر.
 واللسان والتكملة وايقوت وصدره يف الصحاح.« املضطجض»وفيه :  48بيت رقم  40( من قصيدة مفضلية رقم 2)
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: ال أ ال  هلا ولعله األنســــب بتشــــبيهها ابملشــــاجر ا فإهنا مراكب أصــــغر من  ( عل  هامش القاموس : هكذا يف بع  النســــخ ا ويف بعضــــها3)
 هبامش املو.هـ  اهلوادج مكشوفة ا فليتبمر ا

 صحح مما تقدم.« اجلاين»وابألصر « لم»واللسان والتكملة والتهذيب  711/  2( شرح أشعار اهلذليا 4)
 د ا قا  يف التكملة متوركاً عل  اجلوهري : ولي  البيت لعروة بن الورد.قوله : لعروة بن الور »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( اللسان والصحاح والتكملة ومل أجده يف ديوانه.6)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .التُّؤاميَّة : اللُّْؤلَُؤةُ ، لُغَةٌ في التَّْوأَميَّةُ 

َدُف كلُّه التَّْوأَميَّةَ  قاَل النَِّجيَرِميُّ : عْنِدي أنَّ  َدِف ، والصَّ ً  توأم َمْنسوبَةٌ إلى الصَّ تَْعِجُز أَ  في َحِديث : ، كما قالوا : َصَدفِيَّة ، وهكذا َوَرد أَْيضا

َِّخذَ  تان لألُذُِن إْحداهما (1) تَْوأَِميّتين إْحداُكنَّ أَْن تَت  لألُْخرى. تَْوأََمة ، ُهما ُدرَّ

ً  الثَّوبَ  تََحمَ  : [تحم]  َوشَّاهُ. : يَتْحُمه تَحما

 الحائُِك. التَّاِحمُ  قاَل أَبو َعْمرو :و

 : َضْرٌب ِمن البُروِد ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : األَتَْحِميُّ و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ي  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  َأحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ

وحَرمح      ج هـــــــــــــــــــَ ه مـــــــــــــــــــن َنســـــــــــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــــــــــُ  َنســـــــــــــــــــــــــــــــــح

  

ي  مــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــــــح ه أُم  حــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــــــح َزلــــــــــــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــــــــــــَ

  
مح    (2)كــــــــــــــــــــــــــّر يــــــــــــــــــــــــــوٍم َوزحن ِدرحهــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 وقاَل ُرْؤبة :

  ِ  (3)أَرحُلُهح  اأَلحتحَِميِّ أَمحَس  َكَسحح
 وقاَل آَخُر يَِصُف َرْسماً :

َبَح مثر   َأحتحَُمهح  اأَلحتحَِميِّ َأصح
 .األَتَْحِمّيِ  كالثَّْوبِ  أَتَْحِميُّه أَراَد : أَْصبَحَ 

 ْت للنََّسِب على األَصّحِ كما في ُشروحِ الشَّواِهِد وغيِرها.لْيسَ  األَتَْحِمّيِ  قاَل شْيُخنا : وياءُ 

ً و  .األَتَْحِميَّةُ  هي أَْيضا

ً  البُرودَ  أَتَْحْمت َمْعروٌف ِمن بُروِد اليََمِن ، وقد كُمْكَرَمٍة وُمعَظََّمٍة : بُْرٌد ، م الُمتَْحَمةُ و  ، قاَل الشاِعُر : ُمتَْحَمةٌ  فهي إِتْحاما

راَء  فـــــــــح مـــــــــَ صـــــــــــــــــــــــَ حـــــــــَ تـــــــــح هـــــــــا  ةً مـــــــــُ الـــــــــُِ تح لـــــــــَ يـــــــــكـــــــــَ  حـــــــــِ

وِط      يِّ َأو مـــــــن فـــــــاخـــــــر الـــــــطـــــــ  قحســـــــــــــــــــــِ (4)مـــــــن الـــــــدِّمـــــــَ
 

  
 وقاَل أَبو ِخَراش :

ه  َف ِذراعــــــــــــِ لــــــــــــح َ  خــــــــــــَ حــــــــــــح
َ

الَء املــــــــــــ
ُ

 كــــــــــــَبن  املــــــــــــ

يِنّ      ُه واآخــــــــــــــــِ يــــــــــــــــ  راحــــــــــــــــِ مُ صــــــــــــــــــــــــــــــُ حــــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ
ُ

(5)املــــــــــــــــ
 

  
 ِشدَّةُ السواِد. ، بالضِم ، التُّْحمةُ و

ْفرةِ  التََّحَمةُ و اِء. بالتَّحريِك ، البُُروُد الُمَخطَّطةُ بالصُّ  ، ُرِوي ذِلَك عن الفرَّ

مُ  فََرسٌ و  ِمن البُروِد ، هو األَْحَمُر. باألَتَْحِمّيِ  ، كأَنَّه ُشبِّه إلى الشُّْقرةِ  ، أَي اللَّوِن ، كُمعَظَّمٍ  ُمتَحَّ

ً  أَْدَهمُ  ، أَي أَتَْحمُ  فََرسٌ و  اللَّوِن. ِميُّ أَتْحَ  ، ويقاُل أَْيضا

 .«األَْرِض  تُُخومَ  َمْلعُوٌن من َغيَّرَ »في الَحِدْيث : و ، بالضِم ، الفَْصُل بين األَرضيَن من الَمعاِلم والحدوِد ، ُمَؤنَّثَةٌ. التُّخومُ  : [تخم]

ةً ، وقيَل : هو عاٌم في َجميعِ : األَْرِض ، وأَراَد الَمعاِلَم  التُّخومُ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد : التي هنا الُحدوُد والَمعاِلُم ، قيَل : أَراَد ُحدوَد الَحَرِم خاصَّ

 يُْهتَدى بها في الطَّريِق.

 .تُُخوُمها  ُكوَرةٍ وقَْريَةٍ َمْفِصل ما بيَن الُكوَرتَْين والقَْريَتَْين ، قاَل : وُمْنتََهى أَْرض كلّ  التّخومُ  وقاَل اللّْيُث :
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 وقاَل أَبو الَهْيثم : هي الُحدوُد.

اُء : هي ً  تُخومٌ  ج َمْضَموَمة ، التُُّخومُ  وقاَل الفرَّ وفيه نََظٌر ، وإنما هو ِمن األْلفاِظ التي اْستُْعِملَت  للتُّخومِ  ، أَي بالضِم ، ظاِهُره أَنَّه َجْمعٌ  أَْيضا

 الَجْمعِ نَبَّه عليه شْيُخنا. بمْعنَى الُمْفرِد وبمْعنَى

تين َجْمع تُُخم بالضِم ، وفيه نََظٌر بل تُخومٌ  ، ظاِهُره أَنَّه َجْمعُ  ، كعُنُقٍ  تُُخمٌ و َكَصبُوٍر وُصبٍُر وَغفُوٍر وُغفٍُر َحْمالً على َجْمعِ  تَُخوم بضمَّ

 النَّْعِت.

__________________ 
قوله : ومن رواه هذا لي  برواية يف »وهبامشــــــه كتب مصــــــححه :  ... ومن رواه : توأمية فهما درلنوبعدها قا  : « تومتا»( يف اللســــــان : 1)

 ا ديث بر أحد احتمالا لألزهري يف تفســــــــــــــري ا ديث كما نقله عنه يف مادة توم وعبارته هنا  : ومن قا  توأمية اخل انظرها هنا  فما هنا
.«  .. . ومن قا  توأمية.. مث قا  : من قا  للدرة تومة« أن تتخذ حلقتا أو توأمتا:  «توم»والذي يف نص ا ديث يف التهذيب « حتريف

 .«هي الدرة والتومة والتوأمية واللطيمة»وتقدم فيه يف املادة نفسها عن أيب عمرو : 
 واخللم ابخلاء : الصدي  وأم خلمي : أم صديقي.« أم حلمي»( اللسان والصحاح ا ويف اللسان : 2)
 واللسان والتهذيب. 149ديوانه ص ( 3)
 .«ويرو  :  بوكة حبكت منها»واللسان بدون نسبة ا والتكملة ا والتهذيب  303( البيت للمتلم  ديوانه ص 4)
 واللسان. 146/  2( ديوانه اهلذليا 5)
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يت : هي ّكِ ً  التُّخومُ  ، قاَل : وهي تُُخم األرِض ، والَجْمعُ  تُُخومُ  وقاَل ابن الّسِ  ، بالضِم ، على لَْفِظ الَجْمعِ وال يُْفَرُد لها واِحٌد ، وأَْنَشَد أَْيضا

 الَجْوَهِريُّ ألَبي قيِس بِن األَْسلَت :

خـــــــــــــومَ اي بـــــــــــــيِن   مـــــــــــــوهـــــــــــــا  الـــــــــــــتـــــــــــــّ لـــــــــــــِ ظـــــــــــــح  ال تـــــــــــــَ

َم      لـــــــــــــح خـــــــــــــومِ إن   ـــــــــــــُ ـــــــــــــ  ـــــــــــــت اِ   ال قـــــــــــــ  (1)ذو عـــــــــــــُ
 

  
اُء : يت : ؟ْظِلموها ولم يقُْل ال تَْظِلموهال تََرى أَنَّه قاَل : ال تَ أَ  ُحدوُدها ، تُخوُمها قاَل الفرَّ ّكِ مِّ  تُْخمٌ  أَو الواحدُ  قاَل ابُن الّسِ  ، وهذه شاِميَّةٌ ، بالضَّ

 ِمن األَْرِض وهو ُمْنتََهى كّل قَْريٍة وأَْرٍض. تَْخمٍ  ِمثْل فَْلس وفُلُوس ، يقاُل : فالٌن على تَْخمٌ و

 ، وهذه نَقَلَها أَبو َحنيفَةَ عن الّسلَمّي ، وأَْنَشَد أَبو َعْمرو ألَْعَرابّي من بنِي ُسلَْيم : بفتِحهما تَُخوَمةٌ و

م و  يـــــــــــــح لـــــــــــــَ يِن ســـــــــــــــــــــــــــُ ِد بـــــــــــــَ جـــــــــــــح رح مبـــــــــــــَ خـــــــــــــَ  إن أَفـــــــــــــح

ــــــــــهــــــــــا      نح مــــــــــن ومــــــــــةَ َأكــــــــــُ خــــــــــُ ــــــــــ  ــــــــــت رارا  ال (2)والســــــــــــــــــــــــ 
 

  
ا أَْهُل الشأِم فيَقُولُون بضِم التاِء يَْجعَلُونَها َجْمعاً  التَُّخومُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : أَْصحاُب العَربيَِّة يقُولُوَن : هي ، كَصبُوٍر ، ويَْجعَلُونَها واِحَدة. وأَمَّ

 .تَْخم والواِحدُ 

 قْلُت : والبَْيُت الذي أَْنَشَده الجْوَهِريُّ يُْرَوى بالَوْجَهْين.

ي : يقاُل : بوٌر وَعذوٌب وُعذوٌب ، قاَل : ولم يعلم لها َرابِع ، والبَْصريُّون يقُولُون بالضِم ، والُكوفِيُّون وَزبوٌر وزُ  تُُخومٌ و تَُخومٌ  وقاَل ابُن بَّرِ

 بالضِم. التُّخومِ  يقُولُون بالفتحِ ، وقاَل ُكثَيٌِّر في

 (3) خُتوُمهابُورَِ  َمن فيها وطاَبتح و 
 قاَل : ويُْرَوى : وطاَب. وقاَل ابُن َهْرمة :

وا أَرحضَ  زلــــــــــــــُ َرتح إذا نــــــــــــــَ بــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــَ رام تــــــــــــــَ   ا ــــــــــــــَ

حـــــــــــاُ هـــــــــــا و      طـــــــــــح ـــــــــــَ م ب ـــــــــــهـــــــــــِ ت ـــــــــــَ ي ُر ح ـــــــــــِ هـــــــــــاب ومـــــــــــُ (4)ختـــــــــــُُ
 

  
 ويُْرَوى بالفتحِ أَْيضاً ، وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد للُمْنذِر بِن وبَرةَ الثَّْعلبّي :

يح و  ـــــــــــــعـــــــــــــَ ت ال ـــــــــــــ  ل ـــــــــــــَ ن قـ  هلـــــــــــــم داَن كـــــــــــــر  مـــــــــــــَ

ٍد إىل      جـــــــــــــــح ومُر بـــــــــــــــنـــــــــــــــَ راِ   ختـــــــــــــــُ (5)الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ
 

  
 المصنِِّف قُصوٌر ال يَْخفَى.وفي ِسياِق 

 بِالَد الشَّْحر. تُتاِخمُ  ، وبِالُد ُعمانَ  تُحادُّها أَي أَْرَضُكم تُتاِخمُ  أَْرُضنا قاَل أَبو الَهْيثم : يقاُل :و

 ، نَقَلَه َشِمٌر عن ابِن األْعَرابّي ، وأَْنَشَد لعِدّي بِن َزْيٍد : . الحاُل الذي تُريُدهالتُّخومُ و

ر   خــــــــــــومَ   جــــــــــــاعــــــــــــاًل ســــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــمــــــــــــا َأحح  الــــــــــــتــــــــــــ 

ذاِ       وحَ  الــــــــــــــــُوشــــــــــــــــــــــــــــــاِة واألَنــــــــــــــــح ُر قـــــــــــــــــَ (6)فــــــــــــــــِ
 

  
 إْن شاَء هللاُ تعالَى. «وخ م»في  ، كُهَمَزةٍ ، ِمن الطَّعاِم أَْصلُها ُوَخَمة ، وَسيَأْتي التَُّخَمةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ك ً  اْجعَل َهمَّ  أَي َحّدا تَْنتَهي إليه وال تُجاوُزه ، وهو مجاٌز. تُخوما

، يْعنِي الضَّرائَِب  التُّخومِ  وهو طيِّبُ 
 ، ُرِوي بضٍم وبفتحٍ. (7)

 بغيِر األلِف والالِم وهو الصَّواُب ، وأَْنَشَد : تَْريَم ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، ولكنَّه قاَل : ، كِحْذيٍَم : ع التِْريَمُ  : [ترم]

وا هـــــــــــــرح أُ  ّرِعـــــــــــــُ َوٌة َد يف رِجـــــــــــــاٍ  صـــــــــــــــــــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــــح

الِع      تــــــــــــِ رحميََ بــــــــــــِ رَب  تـــــــــــــَ قــــــــــــح مح مل تـــــــــــــُ هــــــــــــُ  (8) ؟هــــــــــــامــــــــــــُ
  

نَّ هذا فِْعيَل كِحْذيَم وِطْريَم ، وال يكوُن فِْعلالً كِدْرَهم ، ألَنَّ الواَو والياَء ال يكونان أَْصالً في ذواِت األَْربَعِة ، ثم إ تِْريَم قاَل ابُن َجنّيِ :

ي : واٍد قُْرَب النَِّقْيع.الَمْوِضَع قالَ    ابُن بَّرِ
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__________________ 
نســبة ألحيحة بن « عقر»واألســاس بدون نســبة ا واللســان أليب قي  بن األســلف ا ويف اللســان  342/  1( البيت يف الصــحاح واملقايي  1)

 اجلالح ا ويف التهذيب نسبة أليب داود اإلايدي.
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( صدره :3)

 ُعّر ثر  تلك ا فرية ابلند و 
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
قوله : جاعال ا كذا يف اللســـــــان أيضـــــــاً ا والذي يف األســـــــاس »( اللســـــــان والتكملة واألســـــــاس والتهذيب ا وعل  هامش املطبوعة املصـــــــرية : 6)

 «والتكملة جاعر ابلرفض فينظر ما قبر البيت
 أي الس عوف يعين الضرائب.ويف اللسان : « أي العرو »( يف األساس : 7)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.8)
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 وقََرأْت في كتاِب نَْصر : هو بالِحجاِز واٍد قَِرْيب ِمن يَْنبُع.

 وقيَل : ُدَوْين َمْديَن.

ي قُْرَب النَِّقْيع تَْصحيٌف ، فإ ل.وأَْيضاً : َمْوِضٌع في باِديَِة البَْصَرة انتََهى. فحينَئٍِذ قَْوُل ابِن بَّرِ  نَّ النَِّقيع ِمن أَْوِديَِة الَمدينَِة ، فتأَمَّ

ازِ  ي : ورأَْيته بخّطِ القَزَّ وليَس في الَكالِم  ِمثَاُل ِعثْيَر ، قاَل : تِْريَم ، بفتحِ التاِء ، كما َذَكَره الجْوهِريُّ ، قاَل : والصَّوابُ  تَْريَم ثم قاَل ابُن بَّرِ

ل أَْظَهر. تِْريم يصحُّ فَتْح التاِء ِمنفَْعيَل َغْيُر َضْهيَد ، قاَل : وال   إالَّ أَْن يكوَن َوْزنها تَْفعَل ، قاَل : وهذا الَوْجه غْير ُمْمتَنِع واألوَّ

حاحِ كلِّها  ، هكذا هو َمْضبوٌط ولعلّه إْصالح فيَما بْعد. (1)بكْسِر التاِء  تِْريَم قْلُت : والذي في نسخِ الّصِ

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. تواِضُع هلِل تعالىكأَميٍر : المُ  ، التَِّريمُ و

ً و قاَل : ُث بالَمعايِِب أَو بالدََّرِن. أَْيضا  الُملَوَّ

كةً ، َوَجُع الَخْوراِن. التََّرمُ و قاَل :  ، محرَّ

 ال ِسيَّما. كقَْوِلكَ  تََرما ال يقاُل :و

 ، كهاَجَر : كورةٌ بأَْذَربيجاَن. تاَرمٌ و

 ، وهكذا يْنِطقُون به. وقد تَُسكَُّن راُؤها ، كُصَرٍد ، فَُرجَ  ، أَي يُحاِذي ، د ، يُتاِخمُ  أَْيضاً :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بالفتحِ ، اسٌم قَِديٌم لمِدينَِة أَوال ، قالَهُ نَْصر. تَْرمُ 

يَت باسِم بانِيها، كأميٍر : َمدينَةٌ بحَ  تَِريمٌ و  بُن َحْضَرَموت. تَِريمُ  ْضَر َمْوت ُسّمِ

 قاَل شْيُخنا : يقاُل هي عشُّ األَْولياِء وَمْنبتُُهم ، وفيها جماَعةٌ ِمن ُشَهداِء بَْدٍر.

ل َمن  قوا في البِالِد ، وأَوَّ اْستَْوَطنَها منهم َجّدهم األَْكبر أَْحمُد بُن عيَسى بِن محمِد بِن قْلُت : وهي َمْسكُن السَّاَدةِ آل باعلوى اآلَن ، ومنها تَفَرَّ

اِدِق الُحَسْينّي ، قَِدَمها ِمن البَْصرةِ َسنَة ثلثمائة وَخْمس وأَْربَِعْين وأَْعقََب بها هذا الَخلَفَ   الصاِلَح ، وقَْبُره هناك في َسْفح علّيِ بِن َجْعفِر الصَّ

 .تَِريم ه إلىَجبٍَل على يميِن الُمتََوجِّ 

 أَْيضاً بَلٌَد بالشأِم. وذكر في الَمدينَِة اليَمانِيَّة بالَهْمزةِ أَْيضاً. تَِريمٌ  وقاَل نَْصر : ويقالُ 

فيه نََظٌر يتأّمل له على الصَّواِب. فِكتابَةُ المصنِِّف إيَّاها باألَْحمر « ر ج م»: أَْهَملَه الجْوَهِريُّ هنا ، وأَْوَرَده في تْركيِب  التُّْرُجمانُ  : [ترجم]

 ، وفيه ثاَلُث لُغاٍت.

ل والثاِلِث. كعُْنفُوانٍ  األُْولَى :  ، بضِم األوَّ

ِة الجيِم فَتَقول اجِز : تُْرُجمان قاَل الجْوَهِريُّ هناك : ولََك أَن تضمَّ التاَء لضمَّ  ِمثْل يَْسُروعٍ ويُْسُروعٍ ، وأَْنَشَد للرَّ

ا  اطــــــــــــــــَ طــــــــــــــــَ اَم الــــــــــــــــُورحَ  والــــــــــــــــغــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ  اال ا ــــــــــــــــَ

ا     اطــــــــــــــَ غــــــــــــــَ َن بــــــــــــــه إلــــــــــــــح طــــــــــــــح غــــــــــــــِ لــــــــــــــح ــــــــــــــُ  فــــــــــــــهــــــــــــــّن يـ

  

 (2)لقَي األنـحَباطَا  كالرُتمُجان

ل والثاِلِث ، قاَل : والَجْمعُ  َزْعفَرانٍ  ِمثْل تَْرَجمان قاَل الجْوَهِريُّ : يقاُل :و ِمثْل َزْعفَران وَزعافِر وَصْحَصحان  التَّراِجمُ  أَي بفتحِ األوَّ

 وَصَحاِصح.

ه : (3)ورأَْيت في هاِمِش الِكتاِب   بفتحِ الجيِم ِمن َمناِكيِر الجْوَهِرّي وليَس بَمْسموعٍ ِمن العُلَماء األَثْبات. تَْرَجمان ما نَصَّ

ل وضِم الثاِلِث. َرْيُهقان ِمثْل تَْرُجمان يقاُل :و قاَل :  أَي بفتحِ األوَّ
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ُر للِّساِن ، وقد قْلُت : وهذه هي الَمْشهوَرةُ على األلسنة. . عنه تَْرَجمَ و تَْرَجَمهُ  الُمفَّسِ  إذا فَسََّر َكالَمه بلساٍن آخر ، قالَهُ الجْوَهِريُّ

، مع أَنَّ أَبا َحيَّان وقد « ر ج م»حيُث َذَكَره في فيه تَْعريٌض على الجْوَهِرّيِ  والِفْعُل يَُدلُّ على أَصالَِة التاءِ  وقيَل : نَقَلَه ِمن لُغٍَة إلى أُْخرى ،

َح بأَنَّ َوْزنَه تفعالن ، ويَُؤيُّده قَْوُل ابن قتيبَةَ في أََدِب الكاتِِب أَنَّ  ْجِم بالِحجاَرةِ  التَّْرَجَمةَ  َصرَّ جم ، ثم َوقََع الِخالُف هل هو ِمن الرَّ تَْفعَلة ِمن الرَّ

 ألنَّ الُمتَكلَّم َرَمى

__________________ 
 ( الذي يف الصحاح املطبوع ا واللسان عن اجلوهري ا بفتح التاء ا ضبرت قلم.1)
 ( الصحاح رجم.2)
 ( كتاب سيبوية.3)
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ِم ابلَغيحِب ألن   ُر لذِلَك به ا قـَوحالن ال تَنايف بينهما ا وهرح هو َعَريب  َأو ُمَعر ُب درغمان ا  املرتجمَ  به ا َأو ِمن الر جح يتوصـــــــــ 
 فَتَصر فوا فيه ا ِخالٌف نـََقَله شيحُخنا.

ل. باً فموِضُع ِذْكِره هنا ألنَّه حينَئٍذ ال يُْشتَقُّ ِمن َرَجَم فتأَمَّ  قْلُت : إذا كان ُمعَرَّ

 َمْعروٌف. ِن أَبي َطْخَمةَ : مبُن ُهَرْيم ب التَّْرُجمانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بُن علّيِ الُحَسْينيُّ ويُْعَرُف بابِن النَّْعجِة ، َسِمَع الَحِدْيث مع ابِن نُْقَطة. ترجمُ 

 بوصيري.َراِوي التَّْرمذّي بالقاِهَرة عن ابِن البَنَّاء ، وأَبوه َرَوى عن ال ترجمٍ  والمعمُر محمُد بُن إْبراهيَم بنِ 

 عن ابِن َرَواَحة. ترجمٍ  والمرحى بُن ناجي بنِ 

 بِن رافعٍ الشاِفِعيُّ َذَكَره َمْنصور في الذّْيل. ترجمِ  وعبُد هللِا بنُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َحدََّث. الترخميُّ  سعيِد بِن محمدِ قَبِيلَةٌ في ِحْميَر ، منهم محمُد بُن  ، كتَْنصر ، ابُن وائِِل بِن الغَْوِث : تَْرخم : ذو [ترخم]

 َشِهَد فَتْح ِمْصر ، َذَكَره ابُن يونس ، وله أٌَخ يقاُل له ُعَميٌر. الترخميُّ  وقاَل الحافُِظ : هو بَْطٌن في يْحصب ، منهم َعْمُرو بُن أَْبهَر بِن ُعَمْير

او : [تركم] مِّ  التُّْرُكمانُ  أَمَّ وا به ألنَّهم آَمَن منهم ِمائتَا أَْلٍف في شهٍر واحٍد  : وقد أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن ، بالضَّ فجيٌل من التُّْرِك ُسمُّ

 .تُْرُكمان فقيَل : بحْذِف األَلِف والياِء ، ثم ُخفِّفَ  باإلضافَةِ  ، فقالُوا تُْرُك إيمانٍ 

 ق الشأِم حاَرةٌ كبيَرةٌ نُِسبَْت إليهم.، وبِِدَمشْ  تَراِكَمةٌ  قْلُت : والَجْمعُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

السكونيُّ ِمن َحْضَر َمْوت يمنيُّ َسَكَن حْمَص ، َحِدْيثُه عْنَد الشاِميِّين ،  التراغميُّ  : بَْطٌن من السكوِن منِهم َسلَمةُ بُن نُفَْيلٍ  التراغمُ  : [ترغم]

 قالَهُ أَبو َعْمرو.

. ، كَجْعفٍَر بالغَْيِن المْعجمةِ  مٌ تَْغلَ  ، [تغلم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ع. وفي اللّساِن : هو

 ، قاَل َحسَّاُن بُن ثابٍِت ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : َجبَلٌ  قيَل :و

رحهبـــــــــــــــا  َؤاد وتـــــــــــــــِ ـــــــــــــــفـــــــــــــــُ ثـــــــــــــــاء ال عـــــــــــــــح  ِداير ِلشـــــــــــــــــــــــــــــَ

راض     
َ

ّر املــــــــــــ تــــــــــــَ يــــــــــــاَد حتــــــــــــَح الــــــــــــَ مــــــــــــَ لــــــــــــَ غــــــــــــح ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ (1)فـ
 

  
ُر ِديواِن َحسَّان : ُهما كَزْعفَرانٍ  تَْغلَمانُ  الَجبَِل ،أَو اسُم  ُروَرةِ. تَْغلَمانَ  ، قاَل ُمفَّسِ  َجباَلن فأَْفَرد للضَّ

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، كبُْهَمى تُْغَمى : [تغم]

هم : قَبيلَةٌ من َمْهَرةَ بِن َحْيدانَ  وهي  ِزنَةً ومْعنًى. َمتَْخَمةٌ  أَي َمتْغََمةٌ  طعامٌ  يقاُل :و نُِسبُوا إلى أُّمِ

 ، وكأَنَّها لُغَيَّةٌ أَو لُثْغَةٌ. : أَتَْخَمهُ  أَتْغََمهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اإلنَاَء : َمألَهُ. أَتْغَمَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَجْعفٍَر : اسُم رُجٍل ، نَقَلَه صاِحُب اللِّساِن. تَْقَدمُ  : [تقدم]
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مِّ  تُْكَمةٌ  : [تكم] . ، بالضَّ  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 أُمُّ َغَطفاَن أَو ُسلَيٍم. أُْخُت تَِميِم بِن ُمّرٍ ، وهي بنُت ُمرٍّ  وهي

منصور بن َعكرَمةَ بِن خصفَةَ بِن قيِس بِن عْيالن َهَواِزن بِن َمْنصور وَماِزن بن َمْنصوٍر وقََرأَُت في أَْنساِب أَبي ُعبَْيٍد ما نَّصه : ولد 

هما هما َسْلمى بْنُت غنّيِ بِن أَْعصر ، وسليما وسالمان أُمُّ . تُْكَمةُ  وأُمُّ  بْنُت ُمّرٍ أُْخُت تَِميم بِن ُمّرٍ

ها الَحْوأَُب بْنُت َكْلب بِن َوبَرةَ ،   وقد تقدََّم ِذْكُرها في الباِء.قْلُت : وأُمُّ

كةً : َمَشقُّ الِكراِب في األَرِض  التَّلَمُ  : [تلم]  ، ، محرَّ

__________________ 
 واللسان. 218( ديوانه ط بريوت ص 1)
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ِر الغوِر ا ِر الَيَمِن وَأهح دوٍد يف اأَلرحضِ  بُلَغِة َأهح  .أَتحالمٌ  ج ا تـََلمٌ  َأو كر  ُأخح
ي  .أَتاْلمٌ  خطُّ الحاِرِث ، وَجْمعُه التَّلَمُ  : وقاَل ابُن بَّرِ

 والنَنَفَةُ ما بيَن الَخطَّْين ، والسَّْخُل : الَخطُّ ، بلغَِة نَْجران.

 تْلميذاً كاَن أَو َغْير تِْلميذ. بالكْسِر : الغاُلمُ  ، التِّْلمُ  قاَل أَبو سعيٍد :و

ائِغُ  قيَل :و األَكَّاُر ، قيَل : هوو  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الصَّ

 بالكْسِر أَْيضاً. تِالمٌ  ِمْنفَُخهُ الطَّويُل ، ج هو الُحْملُوُج وهو أَو

 ، قاَل : ُحِذَف َذالُهُ  التي يُْنفَُخ فيها َمْحذوٌف أَي كَسحاٍب : التَّالميذُ  ، التَّالمُ و

 (1) التِّالمِ كالت الِميِذ أبَيحدي 
اَغة ، هكذا َرَواه أَبو عَ يُْرَوى بالكْسِر ويُْرَوى بأيْ  ْمرو ، دي التَّالِمي ، بالفتحِ وإثْباِت الياِء ، وعلى األَخيِر فأَراَد التَّالميَذ ، يْعنِي تاَلِميَذ الصَّ

 : (2)وقاَل : َحْذُف الذاِل ِمن آخِرها كقَْوِل اآلخر 

رُه  مـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــُ م تـ ـــــــــــــُر مـــــــــــــن  ـــــــــــــَح  هلـــــــــــــا َأشـــــــــــــــــــــــــــارِي

يـــــــــــهـــــــــــا      ٌز مـــــــــــن أَرانـــــــــــِ عـــــــــــاد وَوخـــــــــــح (3)مـــــــــــن الـــــــــــثـــــــــــ 
 

  
 أَراَد ِمن الثعاِلِب وِمن أَرانِبها ، وَمن َرَواه بالكْسِر فقد فسََّر بَما َمَضى ِمن قْوِل أَبي سعيٍد وابِن األَْعَرابّيِ.

 فيها ، قاَل : وهذا باِطٌل ما قالَهُ أَحٌد. وقاَل األَْزهِريُّ : قاَل اللَّْيُث : إنَّ بعَضهم قاَل : التاّلِميذُ الَحماليُج التي يُْنفَخ

اغِة.  والَحماِليُج ، قاَل ُشِمٌر : هي َمنافُِخ الصَّ

ي : وقد جاءَ   بالفتحِ في شْعِر َغْيالن بن َسلََمةَ الثقَِفّي : التَّالمُ  وقاَل ابُن بَّرِ

ة ِدالٍص و  فــــــــــــــــــــــَ رحاب  ُمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ُض      نـــــــــح هـــــــــا صـــــــــــــــــــــــُ كـــــــــ  َرَز شـــــــــــــــــــــــَ المِ قـــــــــد احـــــــــح ـــــــــتـــــــــ  (4)ال
 

  
، أَي فلذِلَك َكتَبها المصنُِّف بالُحْمرةِ بناء  ولم يَْذُكِر الجوهريُّ غيَرها ، وليَس ِمن هذه المادَّة إنَّما هو من باِب الذَّالِ  ويُْرَوى أَْيضاً بالكْسِر.

 رْكنا عليه هناك.على أَنَّها ِمن زياَداتِه على الجْوَهِرّيِ إالَّ أنَّه لم يَْذُكِر التّْلميذ في باِب الذاِل أَْصالً ، وهو َعِجيٌب وقد اْستَدْ 

ا ءُ الشَّي تَمَّ  : [تمم] ً و يَتِمُّ تَمًّ  أَْفَصح. التم ، ويقاُل : إنَّ الكْسَر في ويُْكَسرُ  ، بالفتحِ  تَماَمةً و ، ، ُمثَلَّثَتَْينِ  تَماما

ا قالُوا : أَبَى قائِلُها إالَّ  ً  ُمثَلَّثَةَ ، أَي تَمًّ اِعي : تَماما  ، وَمَضى على قْوِلِه ولم يَْرِجع عنه ، قاَل الرَّ

مِّ حــــــــــــــــــىت َوَردحَن  تــــــــــــــــــِ ٍ  ابئــــــــــــــــــٍص  لــــــــــــــــــِ ح  مخــــــــــــــــــِ

ا تــــــــــــــــغــــــــــــــــادره الــــــــــــــــرايُح َوبــــــــــــــــِ      (5)يــــــــــــــــال جــــــــــــــــدن
 

  
ً و ه إتْماما ً و ، أَتَمَّ َمهُ تَتِْميما ةً و تَمَّ هو ، تَتِمَّ ا َجعَلَهُ  إذا عليه تَمَّ و به ، تَمَّ و ، اْستَتَمَّ ُهنَّ  ، وقْولُه تعالَى : تامًّ  .(6) فَأَتَمَّ

. وقْولُه تعالَى :  اُء : يُريُد فَعَِمل بهنَّ تَأِْديَةُ كّلِ ما فيهما ِمن الُوقوِف والطَّواِف وغيِر  إِتْماُمهما قيَل : (7) (َوَأَتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِِلِّ )قاَل الفرَّ

 ذِلَك.

 عليه أَي اْستََمر عليه ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : تَمَّ  ويقاُل :

ًأ  دح مح بــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــَ م  إنح قــــــــــلــــــــــَت يــــــــــومــــــــــًا نـ تــــــــــِ  هبــــــــــا  فــــــــــَ

َرِم      ف مــــــــن الــــــــكــــــــَ نــــــــح (8)فــــــــإن  أَمحضــــــــــــــــــــــاَءهــــــــا صــــــــــــــــــــــِ
 

  
تُهو تماَمتُهو ءِ الشَّي تَمامُ و  به. يَتِمُّ  ما تَتِمَّ

 به ، بالفتحِ ال َغْير ، يَْحِكيه عن أَبي َزْيٍد. تَمَّ  ِء ماالشي تَمامُ  وقاَل الفاِرسيُّ :
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ةُ و ةُ و هذه المائة تَمامُ  غايَِته ، َكقْوِلَك هذه الدََّراِهم تَمام ٍء : ما يكونُ كّل شي تَتِمَّ  هذه المائة. تَتِمَّ

قُون بَْينَهما بَما أََشْرنا إليه. التَّمامَ  قاَل شْيُخنا : وقد َسبََق ، في كمل أَنَّ   والَكماَل ُمتَراِدفان عْنَد المصنِِّف وغيِره ، وأَنَّ جماَعةً يُفّرِ

 وَزَعَم العَينيُّ أَنَّ بَْينَهما فَْرقاً ظاِهراً ولم يُْفِصح عنه.

__________________ 
 ( اللسان والتكملة.1)
 ( يف التكملة : كقو  أيب كاهر اليشكري.2)
 «مثمرة»للسان والتهذيب والتكملة وفيها ( ا3)
 «قوله : قد احرز يقرأ بنقر حركة اهلمزة إىل الدا »( اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية : 4)
 وفيه : تعاوره ا وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 222( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .124( البقرة اآية 6)
 .196( البقرة اآية 7)
 ( اللسان.8)
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ياَدةُ على التَّمامُ  وقَال جماَعةٌ : الَخْلق إالَّ  تامّ  ، فال يَْفهم الساِمُع َعربيًّا أَو غيره من َرُجل التَّمامِ  اإلتْياُن بما نَقََص ِمن الناقِِص ، والَكماُل الّزِ

وِزياَدةٌ  تَمامٌ  والفَْضل الذّاتّي أَو العَرضّي ، فالَكمالُ كالحسن  التَّمامِ  من كامل وَخّصه بمْعنَى زائٍِد على (1)أنَّه ال نَْقَص في أَْعضائِه ويفهم 

زاً ، وعليه قْولُه تعالَى :  ، كذا  (2) (اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت )فهو أََخص ، وقد يُْطلَق كّل على اآلِخِر تََجوُّ

 بَع.في كتاِب التَّْوكيِد البِن أَبي االصْ 

َره البهاُء السَّْبكي في عروِس األَْفراحِ ، وابُن الّزملكاني التَّمامُ  وقيَل : ا َحرَّ في  يَْستْدعي سبق نقص بخالِف الكماِل ، وقيَل : غيُر ذِلَك ممَّ

 شْرحِ التِّْبيان ، وغيُر واِحٍد.

 ُمريٌد من كّلِ َوْجه. قْلُت : وقاَل الَحراليُّ : الَكماُل االْنتهاُء إلى غايٍَة ليَس َوراَءها

 ِء ُحُصوُل ما فيه الغََرض منه ، فإذا قيَل : َكُمَل فمْعناهُ َحَصل ما هو الغََرَض منه.وقاَل ابُن الَكماِل : كماُل الشي

 ِكالُهما باإلضافَِة. تِمامٍ  ، ولَْيلُ  ، كِكتَاب التِّمامِ  لَْيلُ و

تاِء. ما يكوُن من أَْطولُ  ْعِت ،ِكالُهما على النَّ  تِماِميُّ  ولَْيل تِمامٌ  لَْيلٌ و  ليالي الّشِ

حتى تَْطلُع فيه النُّجوُم ُكلُّها ، وهي لَْيلةُ ِميالِد عيَسى ، على نبيِّنا وعليه أَْفضل الصَّالة والسَّالم ،  التَّمام قاَل األَْصَمِعيُّ : ويَطوُل لَْيلُ 

ُمها وتقوُم فيها ، ، أَو إذا  أَو هي إذا بَلَغَِت اثْنَتَْي َعْشَرةَ ساعةً فَصاِعداً  ِمن ِزياَدتِها ، ال يُْستَباُن نُْقصانُها لَيالٍ  أَو هي ثالثُ  والنَّصاَرى تعّظِ

 بَلَغَْت ثالَث َعَشَرةَ ساعةً إلى َخْمس َعَشَرةَ ساعةً ، قاَل اْمرُؤ القَْيِس :

مـــــــــــــــا  ـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــت َر ال ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ ُد ل ـــــــــــــــِ ت  ُأكـــــــــــــــاب ـــــــــــــــِ ب ـــــــــــــــَ  ف

رح      عــــــــِ قحشــــــــــــــــــــــَ ٍة مــــــــُ ــــــــَ ي ُب مــــــــن َخشــــــــــــــــــــــح لــــــــح ــــــــقــــــــَ (3)ِم وال
 

  
ستَّة أَْشُهر : ثاَلثَة أَْشُهر حيَن يَِزيُد على اثنَتْي َعْشرة ساعةً ، وثاَلثَة أَْشُهر حيَن يَْرِجع ، قاَل : وَسِمْعت ابَن  التِّمام وقاَل أَبو َعْمرو : ولَْيلُ 

 ، وقاَل الفََرْزدق : التِّمام ، أَو هي كلَْيلَةِ  التِّمام األَْعرابّيِ يقوُل : كلُّ ليلٍة طالَْت عليك فلم تَنَْم فيها فهي لَْيلةُ 

ا يـــــــــــــــــــن امـــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــاٍت   متـــــــــــــــــــَِ ذمـــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــَبن  شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُؤور      ه مــــــــــــن الــــــــــــغــــــــــــُ يــــــــــــح ــــــــــــَ بـ َن ِبــــــــــــانــــــــــــِ حــــــــــــح (4)َرجــــــــــــَ
 

  
ل بالكْسِر. تَمامِ  . ولَْيلةُ التَّمام وقاَل ابُن ُشَمْيل : لَْيلةُ السَّواء لَْيلةُ ثاَلَث عشَرةَ ، وفيها يَْستوي القََمُر ، وهي لَْيلةُ   القََمر هذا بفتحِ التاِء ، واألَوَّ

 َخْلقه. تَمَّ  أَي الَخْلقِ  تَمام بلُغَتهِ  ويُْفتَُح الثاني : أَي ، بكْسِرهما تِمامٍ و لتِمٍّ  لََدتْهُ وَ  يقاُل :و

ي عن األْصَمِعّي : َولََدتْه ِم ، قاَل : وال تَِجي للتَّمام وَحَكى ابُن بَّرِ ْعِر.، باألَِلِف والالَّ  ُء نَِكَرةً إالَّ في الّشِ

تِ و ُ  أَتَمَّ  : َدنا ِوالُدها. تِمُّ مُ  فهي المْرأَة

تِ و تْ  الُحْبلى : إذ أَتَمَّ  أَيَّاَم َحْمِلها. أَتَمَّ

تِ و  للحاِمِل إذا شاَرفَِت الَوْضع. ُمتِمٌّ  ، يقاُل : اْمرأَةُ  «ُمتِمٌّ  َخَرْجت وأَنا»في َحِدْيث أَْسماٌء : و الناقَةُ : َدنا نتاُجها. أَتَمَّ

 النَّبُت : اْكتََهَل. أَتَمَّ و

 لَْيلة البَْدِر. تَمَّ  إذا تَمامٍ  ويقاُل : قمرُ  ، ويُْكَسُر ويُوَصُف به. تَمامٍ  القََمُر : اْمتأَلَ فَبََهَر ، فهو بَْدرُ  أَتَمَّ و

 بالفَتْح. ، تَمامٌ  ٍء بْعَد هذا فهووكلُّ شي تَِمامٍ  وبدرُ  تَِمامٍ و ِلتِمٍّ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُوِلد الغاُلمُ 

 .إِتْماَمها َسأَلَ  بالشُّْكِر : النَّْعمةَ  اْستَتَمَّ و

مَ وَ  ِة : فيهما (5) َكتَمَّ  الَكْسُر : اْنَصَدَع ولم يَبِن ، أَو اْنَصَدَع ثم بانَ  تَمَّ مَّ  ، قاَل ذو الرُّ

ُعحَنِت 
ِياض امل مِ كاهنح تَـَتمِّ

ُ
 (6) امل

م َعَرُجه َكْسراً ، كذا في النسخِ والصَّواُب : تَمَّ  أَي  فيهما أَي بتاَءْين. كتَتَمَّ
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__________________ 
 قوله : ويفهم اخل لعله ويفهم من كامر خصوصه اخل.»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .3( املائدة اآية 2)
 واللسان واألساس والصحاح. 110( ديوانه ط بريوت ص 3)
 للسان والتكملة والتهذيب.( ديوانه وا4)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : كتَـَتم َم.5)
 ( متامه :6)

 إذا مــــــــــــــــا رآهــــــــــــــــا ر يــــــــــــــــة هــــــــــــــــيــــــــــــــــ  قــــــــــــــــلــــــــــــــــبــــــــــــــــه 

 هبـــــــــــــــا كـــــــــــــــاهنـــــــــــــــيـــــــــــــــاض املـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــب املـــــــــــــــتـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــم    

  

 .340/  1واللسان تعب. واملقايي   629انظر اللسان والتهذيب ابختالف روايتهما ا والديوان ص 
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مَ و  ، وهو مجاٌز. على الَجريِح : أَْجَهزَ  تَمَّ

مَ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : القَْوَم : أَْعطاُهم نَِصيَب قِْدحه تَمَّ

مُ ِإين  مح  أمتــــــــــــــــَِّ هــــــــــــــــُ حــــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ  أَيحســــــــــــــــــــــــــــــارِي وأَمــــــــــــــــح

ا      ة األُُدمــــــــَ ــــــــَ ن فــــــــح و اجلــــــــَ ســــــــــــــــــــــُ ىن اأَلايِدي وَأكح ــــــــح ث (1)مــــــــَ
 

  
ي الرُجلُ  ً  أَي أُْطِعُمهم ذِلَك اللَّْحَم ، قيَل : وبه ُسّمِ ما  .ُمتَّمِ

مَ و ً  َصاَر َهواهُ أَو رأَيُه أَو َمَحلَّتُه الرُجُل : تَمَّ م ، نَقَلَه اللَّْيُث ، تَِميميّا َر  كتَتَمَّ َر ، وكأَنَّهم َحَذفُوا إِْحَدى التاَءْين بتاَءْين كما يقاُل : تََمضَّ وتَنَزَّ

 اْستِثْقاالً للَجْمعِ.

 قاَل األَْزهِريُّ : وهذا هو الِقياُس فيما جاَء في هذا الباِب.

مَ و  ، قالَهُ َشِمٌر ، وأَْنَشَد لُرْؤبَةَ : َء : أَْهلََكه وبَلَّغَه أََجلَهالشَّي تَمَّ

ُمهيف َبطحِنه غاشيٌة   (2) تـَُتمِّ
 قاَل : والغاِشيَةُ َوَرٌم يكوُن في البَْطِن.

 الَخْلِق ِمن الناِس والَخْيِل ، وهي بهاٍء ، قاَل : الشَّديدُ  أَْيضاً :و الَخْلِق ، التَّامُّ  ، كأَميٍر : التَِّميمُ و

ِب و  ـــــــــح ل ـــــــــمِ صـــــــــــــــــــــــُ ي وحزُه  متـــــــــَِ َد جـــــــــَ ـــــــــح ب ـــــــــِّ ـــــــــل ُر ال هـــــــــَ ـــــــــح بـ ـــــــــَ  يـ

را      طــــــــــــ  بــــــــــــَ ــــــــــــَ زام تـ طــــــــــــ   يف ا ــــــــــــِ (3)إذا مــــــــــــا متــــــــــــََ
 

  
 ، قاَل سلمةُ بُن ُخْرُشب : لَخَرَزةٍ َرْقطاَء تُْنَظُم في السَّْيِر ثم يُْعقَُد في العُنُقِ  : اسمٌ  تَِميَمٍة كالتَّمائِم َجْمعُ  : التَِّميمُ و

ٍر  بــــــــــــــح و ُذ ابلــــــــــــــر قــــــــــــــَ  مــــــــــــــن غــــــــــــــرِي خــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  تـ

ِدهــــــــــــا و      الئــــــــــــِ د يف قــــــــــــَ قــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــُ يــــــــــــمُ يـ مــــــــــــِ (4)الــــــــــــتــــــــــــ 
 

  
 بُن قيِس األَسِدّي : (5)وقاَل رقاُع 

 مَتاِئِميِباَلٌد هبا نِيَطتح علي  
ل أَرٍض َمسَّ ِجْلدي تُرابُها وقاَل أَبو ذَُؤْيب :  وأَوَّ

فـــــــــــــاَرهـــــــــــــا و  تح َأ ـــــــــــــح ـــــــــــــَ ب ُة أَنحشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــ  ي ـــــــــــــِ ن
َ

 إذا املـــــــــــــ

َت كـــــــــــر       يـــــــــــح فـــــــــــَ يـــــــــــمـــــــــــةأَلـــــــــــح ُض  متـــــــــــَِ فـــــــــــَ نــــــــــــح (6)ال تــــــــــــَ
 

  
ا قَْوُل الفََرْزدِق : التّمائِمَ  قاَل األزهِريُّ : وَمن َجعَل  ُسيوراً فغَْيٌر ُمِصيٍب وأَمَّ

دٍة و  ــــــــــــلــــــــــــح ــــــــــــب رَبِي  ب ــــــــــــح ن ــــــــــــعــــــــــــَ ر  ال ــــــــــــف َيضــــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــي

ـــــــور      ي ت عـــــــنـــــــه ســـــــــــــــــــــُ عـــــــَ طـــــــِ مِ هبـــــــا قـــــــُ ـــــــِ مـــــــائ ـــــــ  ـــــــت  (7) ؟ال
  

هي  التَِّميمةَ  َخَرٌز يُثْقَُب ويُْجعَُل فيها ُسيوٌر وُخيوٌط تُعَلَُّق بها قاَل : ولم أََر بيَن األَْعَراِب ِخالفاً أَنَّ  التَّمائِمَ  ألنَّ  التَّمائِمِ  فإنَّه أَضاَف السُّيوَر إلى

 الَخَرَزةُ نَْفُسها.

مَ و ً  الَمْولودَ  تَمَّ  ، عن ثَْعلَب. : َعلَّقَها عليه تَتِْميما

ةِ.ُمنْ  ، أَي مع ضِم الميِم ، بفتحِ التاءِ  الُمتَمُّ و  قََطُع ِعْرِق السُّرَّ

ا كُصَرٍد وِعنٍَب : الِجَزُز من الشَّعَِر والَوبَِر والصُّوفِ  التَُّممُ و ةٌ  الَواِحَدةُ  به المْرأَةُ نَْسَجها ، تتمُ  ممَّ ّم ، والَكْسِر. تُمَّ  ، بالضَّ

او وفي الُمْحَكِم :  ، عن ابِن األْعرابّيِ. (8) بالكْسِر : الفأْسُ  التِّمُّ و اسُم الَجْمعِ  فهو بالفتحِ  التَّمُّ  أَمَّ

 .تَِممٌ  ، والَجْمعُ  الِمْسحاةُ  قاَل غيُره :و

هو  بها نَْسَجه ، قاَل أَبو ُدَواد : ليُتِمَّ  منه ، أَي الِجَزز ، َطلَبَها اْستَتَمَّ
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و  يِّ ال يـــــــــــُ ِ  يف اأَلداحـــــــــــِ يـــــــــــح ـــــــــــَ َي كـــــــــــالـــــــــــبـ هـــــــــــح ـــــــــــَ  فـ

ُب مــــــــــنــــــــــهــــــــــا      مٍّ هــــــــــَ تــــــــــِ تــــــــــَ ُمســــــــــــــــــــــــح (9)ِعصــــــــــــــــــــــــاُم  لــــــــــِ
 

  
يانَِة والَمالَسِة ال يُوَجُد فيها ما يُوَهُب ألنَّها قد َسِمنَت وأَْلقَت أَْوباَرها ، ةَ  الذي يطلُبُ  الُمْستَِتمُّ و أَي هذه اإِلبُِل كالبَْيِض في الّصِ ، والِعصاُم  التُّمَّ

 : َخْيُط الِقْربة.

هُ   : أَْعطاهُ إيَّاها. فأَتَمَّ

__________________ 
 .340/  1واللسان والتكملة والتهذيب واملقايي   102البيت للنابغة الذبياين ا ديونه ط بريوت ص ( 1)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 186( ديوانه فيما نسب إليه ص 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( يف اللسان رفاع ابلفاء ا وذكر البيت.5)
 والتهذيب.واللسان  3/  1( ديوان اهلذليا 6)
 ( ديوانه واللسان والتهذيب.7)
 ( عن القاموس ا وبدون  زة ابألصر.8)
 واألساس وفيه : قا  أبو داود يف صفة اإلبر. 340/  1( اللسان واملقايي  9)
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ةُ و هما التُّمَّ ى بضّمِ  ِمن الصُّوِف أَو الَوبَِر. ذلك الَمْوُهوبُ  كُربٍَّة وُربَّى والتُّمَّ

 ِروايَةٌ  له:  البر عبدِ  ابنُ  قالَ  وسلمعليههللاصلىبُن العَبَّاِس بِن عبِد المطَِّلِب ابن َعمَّ َرُسوِل هللِا  تَمامُ  وهم : : ثالثةٌ َصحابيُّونَ  كَسحابٍ  ، تَمامُ و

ه  .ُروِميَّة ولدٍ  أُمُّ  وأُمُّ

 قْلُت : وكاَن آِخُر أَْوالِد أَبيِه وعاِشُرهم وفيه يقوُل الشاِعُر :

َره بَتمامٍ  مَت وا  وكانوا َعشح
 بُن ُعبَْيد األَسِديُّ ، ِمن أَسِد خزيَمةَ. تَمامُ و

 له ِوفاَدةٌ مع بحيرا وأَْبرَهةَ في َحِدْيٍث ساقٍِط بمرة. تَمامٌ و

ثَةُ  تَمامُ و  عن هبِة هللِا بِن الطَّبري. بْنُت الُحَسْين بِن قَناٍن الُمَحّدِ

عرِ  التامُّ  فَى نِْصفُه نِْصَف الدَّائَرةِ وكان نِْصفُه األَخيُر بَمْنِزلَِة الَحْشِو يجوُز فيه ما َجاَز فيه ، أَومن العَُروِض ما اْستَوْ  التمامُ و ما  ِمن الّشِ

حاُف فَيَْسلََم منه ً  الُجزءُ  تَمَّ  ، وقد يُْمِكُن أَْن يَْدُخلَه الّزِ  .تَماما

مُ و ي َد اْعتِدالِ ، كُمعَظٍَّم : كلُّ ما ِزْدَت عليه بعْ  الُمتَمَّ مِل ، ُسّمِ ً  البَْيِت ، وكانَا ِمن الُجْزِء الذي ِزْدتَه عليه نَْحو فاِعاَلتُْن في َضْرِب الرَّ ما  ُمتَمَّ

ْمتَ  ألنَّك  أَْصَل الُجْزِء. تَمَّ

مُ و ِلٍك ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما ، له ِشْعٌر مليٌح ، وأَُخوه الَمْذُكور ، أَُخو ما الشَّاِعُر الصَّحابِيُّ  اليَْربوعيُّ  التَِّميميُّ  بِن َحْمَزة بُن نَُوْيَرةَ  (1) ُمتَمَّ

 له ِوفاَدةٌ.

ي به ألَنَّه كان يُْطِعُم اللّْحَم للَمَساِكْين.  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : ُسّمِ

مُ و ةٍ فأَْطعََم لَْحَمهُ المَ  ، الُمتَّمِ ةٍ بْعَد َمرَّ ٍث : َمْن فاَز قِْدَحه َمرَّ مَ  ما بَِقي حتى رُجلٌ  نَقََص أَْيسار َجُزوِر الَمْيسِر فأََخذَ  تمم ساكيَن ، أَوَكُمَحّدِ  يُتَّمِ

 األَْنِصباَء.

ْرَف فيه أَْكثَر ،  ويُْصَرُف. ِمن ُمَضر َمْشهوُرةٍ ، كأَميٍر : ابُن ُمّرِ بِن أُّدِ بِن طابَِخةَ أَبو قَبيلَةٍ  ، تَِميمٌ و قاَل شْيُخنا : الصَّواُب : ويُْمنَع ألنَّ الصَّ

ْرُف في  أَْكثَُر. تَِميم وقد يُْمنَُع كغَْيِره ِمن أَْسماِء القَبائِِل كثقيف وشبهه ، والصَّ

ومنهم َمن يَْجعَله اْسماً للقَبيلَِة ، فال يَْصِرف ، وقاَل : يَْجعَلُه اْسماً لألَب ويَْصِرف ،  تَِميمٌ  قْلُت : وقاَل ِسْيبََوْيه : ِمن العََرِب َمْن يقوُل هذه

 بنُت ُمّرٍ فأَنَّثُوا ولم يقولُوا ابن. تَِميمُ  قالُوا

ً   :تَِميمُ و  (3)بُن حراَشةَ  تَميمُ و يُّ ،بُن بَِشٍر األَْنَصارِ  تَميمُ و بُن أَْوٍس الدَّاِريُّ ، تَميمُ و ، (2)بُن أَسيٍد العودّي  تَِميمُ  منهم : ثَمانِيَة َعَشَر َصحابيّا

بُن َربيعَةَ  تَميمُ و ، (4)بُن مولى ِخَراش  تَميمُ و بُن الحماِم األَْنصاريُّ ، تَميمُ و بُن حجر األَْسلميُّ ، تَميمُ و بن الَحاِرِث الّسهميُّ ، تَميمُ و الثَّقفيُّ ،

 َمْولَى بنِي غنٍم ، تَميمُ و بُن عبِد َعْمٍرو أَبو الَحَسن ، تَميمُ و بُن َسلََمةَ ، تَميمُ و لتَِّميمييُّ ،بُن سعٍد ا تَميمُ و بُن َزْيٍد األَْنصاِريُّ ، تَميمُ و الجهنيُّ ،

 بُن يعاُر َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. تَميمُ و بُن يَزيد ، تَميمُ و ، (5)بُن بسٍر  تَميمُ و بُن معبٍد األَْنصاِريُّ ، تَميمُ و

 مطلَّقةُ َرفاعة القَُرظّي ، التي قيَل لها حتى تَذُوقي ُعَسْيلَتَه. بْنُت َوْهبٍ  تَِميَمةُ  : كسفينةٍ و

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما. َصحابيَّتانِ  بن قَْيٍس األَْشَهليّةُ بايَعَْت ، أَُميَّة أَبي ُسْفيان بْنتُ  تَِميمةُ و

 أَْن تَْسبَِق َكِلَمتُه إِلى َحنَِكه األَْعلَى. هو أَو ، وقيَل هو أَْن يَْعَجل بكالِمه فال يكاُد يُْفِهمك ، : َردُّ الَكالِم إِلى التاِء والميمِ  التَّْمتََمةُ و

 ِجع إِلى لَْفظ كأَنَّه التَّاء والِمْيم ، وإِْن لم يكن بَيِّناً.ء َمْوِضَع الَحْرِف فيَرْ في الَكالِم أَْن ال يبين اللّسان يُْخِطى التَّْمتََمةُ  وقاَل اللَّْيُث :

ُد : ، ولم يَقُْل : وهي بهاٍء ، وكأَنَّه نَِسي  تَْمتاَمةٌ  وهي تَْمتامٌ  فهو التَّْرديُد في التاِء ، والفَأْفَأَةُ : التَّْرديُد في الفاِء ، التَّْمتََمةُ  وقاَل المبّرِ

 اْصِطالَحه.

__________________ 
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( ســيا  القاموس يقتضــي أن يكون بفتح امليم املشــددة ا والذي يف اللســان بكســرها ا وعل  هامش القاموس : الذي يف الوفيات أن ابن نويرة 1)
 ا نصر ا وهو كذلك يف مادة نور.هـ  متمم بكسر امليم الوسط . ا

 ( يف أسد الغابة : العدوي.2)
 اجليم.( يف أسد الغابة : جراشة بضم 3)
 ( يعين خراش بن الصمة األنصاري.4)
 ( يف أسد الغابة : متيم بن نسر.5)
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 ٍء.ِمن كّلِ شي كثُماَمٍة : البَِقيَّةُ  ، التُّماَمةُ و

ارِ  بِن َحْربٍ  محمِد بِن غاِلبِ  أَبي َجْعفرٍ  : لَقَبُ  التَّْمتامُ و بّيِ التَّمَّ مِد بِن النُّْعمان ومعلى ، ويُْعَرُف أَْيضاً ببيَّاعِ الّطعاِم ، حَ  الضَّ دََّث عن عبِد الصَّ

اِر بِن رزبى ، وُمْسلم بِن إْبراهيم ، وعنه أَبو بْكٍر محمُد بُن عبِد هللِا بِن إِْبراهيم وإِْسماعيُل بُن يَعْ  قوب بِن إْبراهيم البَْغداِدّي. بِن َمْهدي وَعمَّ

 وقد َوقَعَْت لنا أَحاِدْيثَه عالية في الخلعيات.

او  ِمن الناِس. كَشدَّاٍد : جماَعةٌ  ، مٌ تَمَّ

وا يقاُل :و واو : أَي جاُؤوا ُكلُُّهم تَتَامُّ وا ، ويقاُل : اْجتََمعوا تَمُّ تْ »في الَحِدْيث : و َعشَرةً. فتَتَامُّ ، أَي أَجابَتْه وَجاَءتْه ُمتَوافَِرة  «إِليه قَُرْيش تَتَامَّ

 ُمتَتابِعَةً.

مُ و مَ  ْسٌر يَْمِشي به ثم أَبَتَّ : َمن كاَن به كَ  التَّتَمُّ  .فَتَتَمَّ

ً  يقاُل : َظلََع فالٌن ثم ما َم تَتَمُّ  َعَرُجه َكْسراً. تَمَّ  ، أَي تَتَمَّ

اُق. (1) التُّتُْممُ و  ، بالضِم : السُّمَّ

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

ةٌ  َكلمةٌ  ةٌ  ، وَدْعوةٌ  تامَّ  ٍء منهما نَْقٌص أَو َعْيٌب.ألَنَّهما ِذْكر هللِا فال يجوُز أَْن يكوَن في شي بالتّمامِ  ُوِصفَتا تامَّ

اُج : تَمَّ و  إِلى كذا : بَلَغَه ، قاَل العجَّ

وحاايَ   يــــــــــــــــــــــــمٍ ملــــــــــــــــــــــــا َدعــــــــــــــــــــــــَ وا متــــــــــــــــــــــــَِ  متــــــــــــــــــــــــَ 

وا      عــــــــــــــــــــــاد وهبــــــــــــــــــــــن  لــــــــــــــــــــــُ 
َ

(2)ِإىل املــــــــــــــــــــــ
 

  
 .«على ما تُريدُ  تََمْمتَ  إِن»َحِدْيث ُمعاِويَة :  على األَْمِر بإِْظهاِر اإِلْدغاِم أَي اْستََمرَّ عليه ، وهكذا ُرِوي تََممَ و

 قاَل ابُن األَثيِر : وهي بمْعنَى الُمَشدَِّد.

جاِل : الطَّويُل. التَِّميمُ و  ِمن الّرِ

ى ثَنِيّاً. التِّمُّ   :التامُّ  (3)والَجَذُع  ى فيه َجَذعاً وبَلََغ أَْن يسمَّ  الذي اْستَْوفَى الَوْقت الذي يسمَّ

كةً : التََّممُ و  إِذا بلَّغ. تُمَّ و إِذا ُكِسرَ  تُمَّ  الَخْلق ، وِمثْلُه : َخْلٌق َعَمٌم. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : التامُّ  ، محرَّ

 .التَِّميَمة بتَْعِليق عنه العيَن : َدفَْعتها تََمْمت وفي األَساِس :

 تَأُْكلُه النَّعاُم ، ولُحّبِ النَّعاِم له قاَل ُزَهْيُر في صفَِة الظَّليم : له ثََمرٌ و ِمن األَْغالث فيه َسواٌد ، ، كتَنُّوٍر : َشَجرٌ  التَّنُّومُ  : [تنم]

ىن  ِ َأجــــــــــــــــح اح م األُُذنــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ  ك  ُمصــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــَ

يِّ      ـــــــــــــــــــــه ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ ومٌ ل نـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــَ (4)وآُه  تـ
 

  
ُد بَوَرقِه مع الَخّلِ يَْقلَُع الثَّآليَل ، الواِحَدةُ بهاِء. ، أَي حب الرشاد ، ُشْربُه مع الُحْرفِ  يقاُل :  والماِء يُْخِرُج الدُّوَد ، َوالتََّضمُّ

ُل الباِديَِة ، وَكْيفَما زالَِت الشمُس تَبِعها بأَْعراض َشَجٌر له َحْمل ِصغَاٌر كمثِْل حّبِ الِخْرَوع ويَْنفَلُق عن حّبٍ تأُْكلُه أَهْ  التَّنُّومُ  وفي الُمْحَكِم :

 الَوَرِق.

باُء ، ولها حبُّ إِذا تفَتَّحْت أَْكماُمه اْسودَّ ، وله ِعرْ  ٌق ، وُربَّما اتَِّخَذ َزْنداً ، وأَْكثر وقاَل أَبو َحنيفَةَ : هي َشَجرةٌ غبراُء تأُْكلُها النَّعاُم والّظِ

 ْوديَِة.َمنابِتَها ُشطآن األَ 

تاء َشَجرةٌ ِمن الَجْنبَِة َعظيمةٌ ، يْنبَُت فيها َحبُّ كالشَّْهدانِج يَدَِّهنون به ويأْتَِدُمونه ، ثم يَْيبَس عْنَد ُدخوِل الشِّ  التَّنُّومةُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 ويَْذَهب.

 ، وفسَُّروه بما قدَّْمنا ِذْكَره. «تَنُّومةٌ  كأَنَّها وآَضتْ  فاْسَودَّتْ  ، لموسعليههللاصلىأَنَّ الشمَس ُكِسفَْت على َعْهده ، »في الَحِدْيث : و
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 أََكلَه. ، بتَْخفيِف النُّوِن ، أَي البَعيرُ  تَنَمَ و

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 ، بالضِم َمْقصوراً : َمْوِضٌع بالطائِِف ، قالَه نَْصر. تُْنَمى

ِة يَِصُف نَباتاً : تَُومٌ و بحْذِف الهاِء ، تُومٌ  ج ، عن أَبي َعْمرو ، ، بالضِم : اللُّْؤلَُؤةُ  التُّومةُ  : [توم] مَّ  كُصَرٍد ، قاَل ذو الرُّ

__________________ 
ُتُم.1)  ( يف القاموس : الت مح
 .«إذا دعوا» 63اللسان والتكملة ا ويف الديوان ص ( 2)
 قوله واجلذع التام اخل عبارة اللسان : ويف حديث سليمان بن يسار اجلذع التام التم : مث قا  : ويرو  اجلذع التام التمم ا»( هبامش املطبوعة : 3)

 .«ا أي حبركاتهـ 
 واللسان والتهذيب والصحاح. 9( ديوانه ط بريوت ص 4)
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عـــــــــٌة َوحـــــــــح  َد  والشـــــــــــــــــــــــمـــــــــُ  مـــــــــاتـــــــــِ  ٌف كـــــــــَبن  الـــــــــنـــــــــ 

ِه      نـــــــــــــــانـــــــــــــــِ د يف أَفـــــــــــــــح وقـــــــــــــــ  ومُ ِإذا تـــــــــــــــَ (1)الـــــــــــــــتـــــــــــــــ 
 

  
َخهما بعَْنبر تُوَمتَْين أَتَْعِجز إِْحداُكنَّ أَن تَتَِّخذ»في الَحِدْيث : و ٍة ثم تُلَّطِ  فيه َحبَّةٌ كبيرةٌ. ، زاَد غيُره : القُْرطُ  التُّومةُ  قاَل اللَّْيُث :و ؟«ِمن فضَّ

حاحِ : ِة السابق. التَُّومِ  واِحدُ  التُّومةُ  وفي الّصِ مَّ َر ِشْعُر ذي الرُّ ِة ، وبه فّسِ ِة كالدرَّ  ، وهي َحبَّةٌ تُْعَمل ِمن الفضَّ

ة ِة كاللُّْؤلَُؤةِ الُمْستديَرةِ تَْجعلُها الجاِريَةُ في آذانِها. تُوَمة وقاَل األَْزهِريُّ : َمن قاَل الدُّرَّ ى ِمن الفضَّ في َحِدْيث الَكْوثر : و َشبَّهها بما يُسوَّ

 .«التُّومُ  وَرْضراُضه»

ِة : تُومٌ  ، َجْمعُه بَْيَضةُ النَّعامِ  : التُّوَمةُ  ِمن المجاِز :و مَّ  ، قاَل ذو الرُّ

كـــــــــــاُد مـــــــــــن الـــــــــــو  ظـــــــــــ  حـــــــــــىت أَتـــــــــــ  يـــــــــــوٌم يـــــــــــَ  لـــــــــــ 

ومُ بــــــــه      ُح  الــــــــتــــــــ  يــــــــ  َتصــــــــــــــــــــــَ وصــــــــــــــــــــــه يـــــــــَ حــــــــُ (2)يف أُفــــــــح
 

  
اه تُوماً على االْستِعاَرةِ. َمْخَشِريُّ : أََراَد البَْيض ، فَسمَّ  قاَل الزَّ

َدفُ  تُومةَ  أُمُّ و  ، َعلٌَم ولذا لم يُْصَرف كابِن َدأْيَة. : الصَّ

 أََحُد أَْبوابِها ، قاَل َجريٌر : وماءَ تُ  وإِليه نُِسبَ  ة بِِدَمْشقَ  َمْمدوداً : ، بالضمِ  تُوماءُ و

َن  حـــــــــح بـــــــــ  وحمـــــــــاءَ صـــــــــــــــــــــــَ ه  تــــــــــَ ربـــــــــُ وُس َيضـــــــــــــــــــــــح  والـــــــــنـــــــــاقـــــــــُ

ُف      جـــــــًا بـــــــنـــــــا  ـــــــَِ يـــــــح راجـــــــِ (3)قـــــــَ   الـــــــنصـــــــــــــــــــــاَر  حـــــــَ
 

  
ي وبه ، ُُ السالمعليهم،  بالقَْصِر : أََحُد الَحواِريِّين ، تُوَمىو ً  الَحِكيم ُسّمِ  .الَمثَلُ  يُْضَربُ  وبحماِرهِ  ، أَْيضا

 بضٍم. تُوَمى ، وَضبََطه نَْصر ع بالَجزيَرةِ  ، أَي بضٍم ففتحٍ : ، كأَُربَى تَُوَمىو

 ، كنوحٍ : ة بأَْنطاكيةَ. تومٌ و

 بالتحريِك : ة باليَماَمِة. ، تََومُ و

مُ و لبنِي ُسلَْيم. (4) كُجَهْينَةَ : ماءٌ  ، تَُوْيَمةُ و  كُمعَظٍَّم : الُمقَلَُّد. ، الُمتَوَّ

مٌ  األَساِس : َصبِيُّ وفي  تَْين ، قاَل أَبو النْجم : ُمتَوَّ ٌط بُدرَّ  : ُمقَرَّ

رمـــــــــــــا  ـــــــــــــِت َزمـــــــــــــااًن  ـــــــــــــَح َر قـــــــــــــد كـــــــــــــن  اي َدجـــــــــــــح

ـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــرَي ِدرح ـــــــــــا     ا ال طـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــُ ـــــــــــِت تـ  مـــــــــــا كـــــــــــن

  

ا الشــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــَخ و و  رِقــــــــــــــــِ غــــــــــــــــح و مــــــــــــــــاتـــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــَ
ُ

 املــــــــــــــــ

  
َر امــــــــــــــز مــــــــــــــا و    بــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ اح الســــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــِ نــــــــــــــَ (5)متــــــــــــــَح

 

  
 ومّما يُْستْدرُك عليه :

 قَِصيَدتان لَجرير َمَدَح بهما عْبَد العَزيِز بِن َمْرواَن إِْحداهما : َوَمتانالتُّ 

ي  نــــــــــــائــــــــــــِ رحبــــــــــــة وتــــــــــــَ لــــــــــــيــــــــــــرُت بــــــــــــغــــــــــــُ ن اخلــــــــــــَ عــــــــــــَ   ــــــــــــَ

ي و      ــــــــــِ زائ ِ عــــــــــَ اح ــــــــــَ ت رامــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــت ب ي ــــــــــقــــــــــد َنســــــــــــــــــــــــِ (6)ل
 

  
 واألُْخرى :

 (7)اي صاِحيَب  َدان الر واُح َفِسرَيا 
 بالَهْمِز وقد تقدََّم. التَُّؤاِميَّة ، بالضِم : الدُّرُّ ، لُغَةُ في التُّومةُ و

ً  ، الدُّْهُن واللَّْحُم ، كفَِرحَ  تَِهمَ  : [تهم]  تَغَيََّر. : تَِهمٌ  فهو تََهما

 .تَِهمٌ  ، كفَِرَح ، فهو تَِهمَ  ، وقد ُخْبُث ِريحٍ وُزهوَمةُ  ، أَي ، بالتحريكِ  تََهَمةٌ  فيه يقاُل :و
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 ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : َظَهَر َعْجُزه وتََحيَّرَ  أَي فالنٌ  تَِهمَ و

هـــــــــًا  لـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ ا ان  بـ نـــــــــَ غ اَ ســـــــــــــــــــــــح لـــــــــِ بـــــــــح نح مـــــــــُ مح مـــــــــَ  هتـــــــــَِ

مح و      لـــــــــــِ م مـــــــــــنـــــــــــه قـــــــــــد عـــــــــــُ تـــــــــــَ كـــــــــــح  (8) ؟َأن  مـــــــــــا يـــــــــــُ
  
ُروَرةِ ، وأَراَد أَنَّ فحَذَف الَهْمزةَ للضَّروَرةِ أَْيضاً.  أَراَد الَحْسناء فقَصر للضَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( ديوانه واللسان والصحاح واألساس.2)
 .«توماء»( اللسان ومعجم البلدان 3)
 ( يف القاموس : ماءة.4)
 ( األساس.5)
 ا والتهذيب والتكملة واللسان. 9( ديوانه ص 6)
 وعجزه : 290( ديوانه ص 7)

 ال كالعشية زائراً ومزوراً 
 التكملة ا وصدره يف اللسان والتهذيب.والبيت يف 

 ( اللسان.8)
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ً  البَعيرُ  تَِهمَ و  وَساَء حالُهُ. اْستَْنَكَر الَمْرَعى فلم يَْستَْمِرئْهُ  : إذا تََهما

لسَّيِّد قاَل شْيُخنا : وهو الَمْعروُف وال يُْفتَح إالَّ مع النََّسِب كما في الفَِصيحِ وشُروِحه. وبسَطه الفيوّمي في المْصباحِ فقَْول ا ، بالكْسِر. تِهامهُ و

 ٍء من الدََّواِوْين :رُف في شيالفَتُْح أَي بغيِر نََسٍب ال يُعْ  تِهاَمة الحموّي في شْرِح الَكْنز في باِب العشِر والَخَراجِ ِمن الِجهاِد : إنّه يجوُز في

فَها هللاُ تعالَى ل ألنَّها َسفُلَْت عن نجد فََخبُث ِريُحها ، أَو ِمن َمكَّةُ ، شرَّ وهو ِشدَّةُ الَحّرِ وُسكون  التََّهمِ  ، يجوُز أَْن يكوَن اْشتِقاقُها ِمن األوَّ

يحِ.  الّرِ

، وهي ما بيَن ذاِت ِعْرق إلى َمْرَحلَتَْين من َوَراء مكَّة ، وما َوَراء ذِلَك ِمن الغَْرب فهو َغْور ، أَي َمْعروفَة  م (1) أَْرٍض  أَْيضاً : اسمُ  تِهاَمهُ و

لونَْجد ما بيَن العَُذْيب إلى ذاِت ِعْرق وإلى اليَماَمة وإلى َجبَلَْي َطيى  ، إلى البَْحر وُجدَّةَ  تِهاَمة ٍء ، وإلى َوْجرة وإِلى اليََمِن ، وذاُت ِعْرق أَوَّ

وَوِهَم  اسم بَلٍَد ، تِهاَمه أَي ليسَ  ال د كما أنَّ الَمدينَةَ ِمن نَْجد ، تِهاَمة وال نَْجديَّة. ويقاُل : إنَّ الصَّحيَح أنَّ مكَّةَ من تِهاِميَّة والَمدينَةُ ال

 في ذِلَك. الَجْوهِريُّ 

 ، بالفتِْح. تَهامٍ و ، بالَكْسرِ  تِهاِميُّ  هوو

ِمن لْفِظها ، واألَلف في شآٍم ويَماٍن ِعَوٌض ِمن  تَهامٍ  رُجٌل يَماٍن وشآٍم ، إالَّ أَنَّ األَِلَف في ذا فُتَِحِت التاُء لم تَُشدَّد كما قالُوا :قاَل الجْوهِريُّ : إ

 ياِء النِّْسبِة.

ه : الصَّواُب من إْحَدى ياَءي النََّسِب وأَْنَشَد الجْوهِريُّ    البِن أَْحمر :وَوَجْدت بخّطِ أَبي زكريا ما نَصَّ

ــــــــــا و  ر ق فــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــاٍت تـ ب يَنح ســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح ا وهــــــــــمح كــــــــــاب ــــــــــ   كــــــــــن

دًا و      جــــــــــــِ نــــــــــــح وً  مث كــــــــــــاان مــــــــــــُ اســــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــَ امــــــــــــِ  هتــــــــــــَ

  

قـــــــــ  و  ـــــــــح يأَل هـــــــــامـــــــــِ ه  الـــــــــتـــــــــ  طـــــــــانـــــــــِ لـــــــــَ  مـــــــــنـــــــــهـــــــــمـــــــــا بـــــــــِ

  
ا و    يـــــــــــــَ كـــــــــــــانـــــــــــــِ رت هـــــــــــــذا ال أَِرمُي مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ (2)َأحـــــــــــــح

 

  
ي ألَبي بْكِر بِن األْسود اللَّْيثي ، ويُْعَرف بابِن  ه :وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  شعوب ، وهي أُمُّ

ُر إيّنِ  ـــــــــــــــكـــــــــــــــح حح اي ب ـــــــــــــــِ ب طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــين َأصـــــــــــــــــــــــــــــح  َذرِي

ب عــــــــــــــن ِهشــــــــــــــــــــــــــــامِ      قــــــــــــــ   رأَيــــــــــــــُت املــــــــــــــوَت نـــــــــــــــَ

  

واُه  ِد ح ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــــــح ه ومل يــــــــــــــــــــــــــَ ري   ختـــــــــــــــــــــــــََ

  
ر    رحُء مـــــــــــــــن رجـــــــــــــــُ َ

َم املـــــــــــــــ عـــــــــــــــح نـــــــــــــــِ امِ فـــــــــــــــَ  (3)!هتـــــــــــــــَ
  

ُضوا األَِلَف قْبل الطَّرف ِمن  تََهِميّ  أَو تَْهِميّ  وا االسَم علىعلى غيِر قِياٍس ، َكأَنَّهم بَنَ  تَهامٍ و تِهاَمه تِهاِميُّ  وفي الُمْحَكِم : النََّسُب إلى ، ثم َعوَّ

ِحقَتَْين بْعَدها ، وهذا قَْوُل الَخِليِل.  إْحَدى الياَءْين الالَّ

 َكيمانوَن. تَهامونَ  قومٌ و

. تَهاِميّ  وقاَل ِسْيبََوْيه : ومنهم َمْن يقولُ   ويَمانِّي وَشآِميَّ بالفتحِ مع التّْشديِد ، نَقَلَه الجْوهِريُّ

 الكثيُر اإِلتْياِن إِليها. ، بالكْسِر ، الرُجلُ  الِمتْهامُ و

 ، وأَْنَشَد الجْوهِريُّ : تِهاَمةَ  : تأْتي َمتاِهمُ و َمتاِهيمَ  وإِبِلٌ 

يــــــــــــــــمح  ــــــــــــــــاهــــــــــــــــِ ن ا مــــــــــــــــَ مــــــــــــــــاهــــــــــــــــا إهنــــــــــــــــ   َأال اهنــــــــــــــــحَ

ٌد و      نــــــــــــــــاجــــــــــــــــِ نــــــــــــــــا مــــــــــــــــَ يــــــــــــــــمح ِإنــــــــــــــــ  تــــــــــــــــاهــــــــــــــــِ (4)مــــــــــــــــَ
 

  
 .تِهاَمةَ  يقوُل : نَْحن نَأْتي نَْجداً ثم كثيراً ما نأُْخذُ منها إلى

ُجُل : أَتَْهمَ و ُق العَْبِديُّ  ُمتِْهمٌ  ، وكذِلَك النَّاِزل بمكَّة يقاُل له أَتاها أَو نزَل فيها الرَّ   :، وقاَل الممزَّ

ـــــــــِإنح  واف مـــــــــُ هـــــــــِ ـــــــــح ت ـــــــــُ ـــــــــهـــــــــم  تـ ـــــــــي ـــــــــًا عـــــــــل الف دح خـــــــــِ  ُأجنـــــــــِح

رِ  و      ــــــح رحب أُع قــــــيب ا ــــــَ حــــــح ــــــَ ت ــــــوا ُمســــــــــــــــــــح ن مــــــِ عــــــح ــــــُ (5)إنح تـ
 

  
ياشيُّ : َسِمْعت األَْعراَب يقولُوَن : إذا اْنحَدْرت ِمن ثَنايَا ذاِت ِعْرق فقد مَ و كتاَهمَ  ، أَتَْهْمت وقاَل الّرِ  ، قاَل أَُميَّةُ الُهَذليُّ : تِهاَمةَ  أَتَى تَتهَّ
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د  جـــــــــــــِ نـــــــــــــح ان مـــــــــــــُ ذم ميـــــــــــــَ مشـــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــِّ تــــــــــــــَ تــــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

ُر      هـــــــــِ ه وهـــــــــو ُمســـــــــــــــــــــــح راضـــــــــــــــــــــــُ ة أعـــــــــح جـــــــــازيـــــــــ  (6)حـــــــــِ
 

  
 واْستَْخبََث ِرْيَحه. البَلََد : اْستَْوَخَمه أَتَْهمَ و

يحِ  التََّهمُ و كةً : ِشدَّةُ الَحّرِ وُركوُد الّرِ يت ، محرَّ  .تِهاَمهُ  ، قيَل : به ُسّمِ

 ، بالفتْحِ : البَْلَدةُ. التَّْهَمةُ و

__________________ 
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلّر.1)
 ( الصحاح واللسان.2)
 ( اللسان.3)
 .«اهتماها»( اللسان والصحاح والتهذيب ومعجم البلدان ا وابألصر 4)
 والصحاح.« عليهم»بد  « عليكم»ينسبه ا وفيهما ومل « هتامة»( اللسان ومعجم البلدان 5)
 .«أعراضه»بد  « أعجازه»واللسان وفيهما  533/  2( شرح أشعار اهلذليا 6)



15193 

 

ة في قياِس قَْوِل األَْصَمعّي. تِهاَمة َمْوِضعِ  في تُْستَْعمل لُغَةٌ  أَْيضاً :و  كأَنَّها الَمرَّ

بَةُ إلى البَْحرِ بالتَّحريِك ، األَْرُض الُمتَصَ  ، التََّهَمةُ و كةً أَْيضاً ، كالتََّهمِ  ، َحَكاه ابُن قتيبَةَ عن الّزياِدي عن األْصَمِعّي ، ّوِ َكأَنَّهما  ، محرَّ

 .تِهاَمةَ  َمْصدراِن من

ي قَْوَل الَخليِل في ي : وهذا يَقّوِ  .تَْهمه أَو تََهَمه كأَنَّه َمْنسوٌب إلى تَهامٍ  قاَل ابُن بَّرِ

 وهذا التَّْرخيُم الذي أَْشرف عليه الَخليُل ظنّاً قد جاَء به الّسماع أَْيضاً ، أَْنَشَد أَحمُد بُن يَْحيَى : وقاَل ابُن جنّيِ :

يِن الــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــَة لــــــــــــــيــــــــــــــٌر  مح أَر قــــــــــــــَ هــــــــــــــَ ــــــــــــــ   ابلــــــــــــــتـ

مح      نـــــــــَ ه ال يــــــــــَ مـــــــــح ن َيشـــــــــــــــــــــــِ رحقـــــــــًا مـــــــــَ (1)اي لـــــــــك بــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لشيطان بن مدلج :

بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــُة  رحت والــــــــــــعــــــــــــُا مــــــــــــُ ظــــــــــــَ مح نــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــ   الــــــــــــتـ

ـــــــــــــــــــر مَتح      وُدهـــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــُ ىن انٍر َوق  إىل ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 (2)ُشب تح أَبعحل  عاِنَديحن من ِإَضمح 

بَةٌ إلى البَْحرِ  التَّهائِمَ  ألنَّ  بَةُ إلى البَْحر ، وكأَنَّها َمْصدٌر ِمن التََّهَمةُ  ، هذا بَِقيَّةُ ِسياِق عباَرِة األْصَمِعّي ونَّصه : ُمتََصّوِ  .تِهاَمةَ  األَْرُض الُمتََصّوِ

بَةُ إلى البَْحِر. التَّهاتِمُ و  : الُمتََصّوِ

 كُزفََر ، من أَْسماِء الَجواِري. ، تَُهمٌ و

 َمِة.، كِكتاٍب : واٍد باليَما تِهامٌ و

 إْن شاَء هللاُ تعالى. «وه م»في  ، بالضِم ، يأْتي ِذْكُره التُّْهَمةُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. تِهاَمةَ  ، كُمْحِسٍن : ينصبُّ ماُؤه إلى ُمتِْهمٌ  وادٍ   ، نَقَلَه األْزهِريُّ

 عليه ، قاَل الشاِعُر : يُتَْهم الرُجُل : إذا أَتَى بَما أَتَْهمَ و

غحضـــــــــــــــــــــٍة  ـــــــَ م  مـــــــن غـــــــرِي بـ يـــــــاين الســـــــــــــــــــــ  قـــــــَ ا ســـــــــــــــــــــَ   ـــــــُ

رحم يف أَقـــــــــــاِويـــــــــــر      معـــــــــــلـــــــــــ  غـــــــــــرِي جـــــــــــُ هـــــــــــِ تـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
. تَِهَمةٌ  وأَْرضٌ  ياشيُّ  البَعيُر ، كفَِرَح : أَصابَهُ َحُروٌر فُهِزَل. تَِهمَ و ، كفَِرَحٍة : َشِديَدةٌ الَحّرِ قالَهُ الّرِ

 لَكْونِه ُوِلَد بمكَّةَ. التّهاِميُّ  ، وسلمعليههللاصلىِمن أَْسمائِه و

شاِعٌر مجيٌد َجْزُل الَمعاني ، كان معاِصراً للّرشاطّي ، قُتَِل بالقاِهَرة َسنَة أَْربَعمائة وسّت عشَرةَ ، وُسئِل  التَّهاميُّ  وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن محمدٍ 

 يَّة ابِن لي َصِغير :عن حاِلِه فقيَل : غفر لي بقَْولي في َمْرثِ 

ه  دائـــــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــــاَوَر َربـــــــــــــــــــ   جـــــــــــــــــــاَورحت َأعـــــــــــــــــــح

ان بـــــــــــــــــــَا جـــــــــــــــــــوارِِه وجـــــــــــــــــــوارِي     تـــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
لها :  وأَوَّ

ة جــــــــــــــارِي  ة يف الــــــــــــــرَبِيــــــــــــــ  يــــــــــــــ  نــــــــــــــِ
َ

م املــــــــــــــ كــــــــــــــح  حــــــــــــــُ

رارِ      نــــــــــــــــيــــــــــــــــا بــــــــــــــــَداِر قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــد   مــــــــــــــــا هــــــــــــــــذه ال

  
 وهي َمْشهوَرةٌ بيَن أَيدي النَّاِس.

. بَْطٌن ِمن بْكِر بِن َوائِل. هللِا بُن ثَْعلَبَةَ بِن ُعكابَةَ  تَْيمُ  ومنه الَمْرأَةُ إذا َعبََدتْهُ ، كما َسيَأْتي ، تاَمتْه ِمن العَْبدُ  التَّْيمُ  : [تيم]  بِن صعِب بِن عليَّ

 قاَل الجْوَهِريُّ : يقاُل لهم اللهاِزُم.
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لَحَسِن أَْحَمُد بُن عبِد العَزيِز بِن أَْحَمَد البَْغداِديُّ نَِزيُل ِمْصَر ، َحدََّث عن أَبي عبِد هللِا ، بضِم الميِم ، ومنهم أَبو ا التَّْيُمليُّ  قْلُت : والنِّْسبَةُ إليه

 المحاملّي ، تُوفي َسنَة أَْربَعمائة وثََمان.

اُد بُن ُسلَْيمان.، منهم : َعْمُرو بُن عطيَّةَ التابِعيُّ َسِمَع ُعَمَر وَسْلمان ، وع هللِا في النَِّمِر بِن قاِسطٍ  تَْيمُ و  نه َحمَّ

ِت العََربُ و ةَ  تَْيمُ في قَُرْيش :  من غيِر إضافٍَة منهم : بتَْيم قد َسمَّ يق ، َرْهُط أَبي بْكرٍ  بِن كعِب بِن لَُؤّيِ بِن غاِلِب بِن فهٍر ، بُن ُمرَّ ّدِ  الّصِ

 .تَْيم اِمر بِن َعْمرو بِن كعِب بِن سعِد بنِ ، وهو أَبو بْكٍر عبُد هللا بُن أَبي قحافَةَ بِن ع َرِضَي هللاُ تعالى عنه

، يَْجتَِمُع مع أَبي بْكٍر ، َرِضَي هللاُ تعالى عنهما ، في  تَْيم ومنهم : أَبو محمٍد طلحةُ بُن ُعبَْيِد هللِا بِن ُعثْمان بِن َعْمرو بِن كعِب بِن سعِد بنِ 

ةَ  في وسلمعليههللاصلىَعْمرو بِن َكْعِب ، ويَْجتمعان مع َرُسوِل هللِا   .كعبٍ  بنِ  ُمرَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.2)
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ابِن صعِب بِن علّيٍ ابن  بُن قَْيِس بِن ثَْعلَبَةَ بِن ُعكابَةَ  تَْيمُ و ، أَُخو لَُؤّيِ بِن غاِلٍب ويُْعَرُف باألَْدَرِم. بُن غاِلِب بِن فِْهرٍ  تَْيمُ  في قَُرْيش أَْيضاً :و

 هللِا الَمْذُكور أَّوالً ، وهو في بنِي بْكِر بِن َوائِل أَْيضاً. تَْيم أَخي

 .التَّْيِميّان ْخضر وسميط اْبنَا عْجالناأل تَْيم بِن ُعكابَةَ ابن َعّمِ الذي تقدََّم منهم بُن َشْيباَن بِن ثَْعلَبَةَ  تَْيمُ  بِن َوائِل أَْيضاً : في بْكرِ و

ل. تَْيمَ  وِسياُق المصنَِّف يَْقتَِضي أَنُ   بن قَْيس بِن ثَْعلَبَةَ ِمن قَُرْيَش وليَس َكذِلَك فتأَمَّ

. التِّْيميُّ  بن َشْيبان هذا من بِني َشْيبان بِن ذْهل منهم جبلَةُ بُن ُسَحْيم تَْيمَ  ويقاُل : إنَّ   التَّابِِعيُّ

تِ  تَْيمُ  بِن أُّدِ بِن طابَخةَ بِن إْلياس بِن ُمَضر : َضبَّةَ  بنِي فيو بُن ذهِل بِن ماِلِك بِن بْكِر بِن سْعِد بِن َضبَّة منهم : َسْلماُن بُن عاِمِر بِن  الالَّ

هو ، تَْيم س بِن حجِر بِن َعْمرو بِن الحاِرِث بنِ أَوْ   ، يُْنَسُب إليه جماَعةٌ ِمن الفُْرسان والشُّعَراِء. َضبَّةَ  ماِلِك بن بْكِر بِن سْعِد بنِ  بنُ  تَْيمُ  َعمُّ

 في الَخْزَرجِ.و

تِ  تَْيمُ  ُ  الالَّ ار ، والاّلُت َصنٌَم كان بالطَّائِِف وكان يَهوِديُّ يَِلّت عْنَدها السَِّويق ، وكان َسَدنَت ها ِمن ثِقْيٍف بَنُو عتاِب بِن بُن ثَْعلَبَةَ ، واْسُمه النَّجَّ

ي َزْيد الاّلتِ  قَها بالناِر كذا في تْنكيِس الاّلِت ، فَهَ  تَْيمو ماِلٍك ، وكانوا بَنوا عليها بناًء ، وبها كانِت العََرُب تَُسّمِ َدَمها الُمغيرةُ بُن َشعبَةَ وَحرَّ

 األْصنام البِن الَكْلبي.

 َكثيُرون وَسيَأْتي ِذْكُر بعِضهم قَِريباً. التيومو

ً  المرأةُ أَو الِعْشُق والُحبُّ  تاَمتْهو ً و ، تَْيما  : َعبََدتْه وَذلَّلَتْه. تَيََّمتْهُ تَتْييما

 تِباُد واالْستِعباُد بمْعنًى واِحٍد.والتَّْعبيُد واالعْ 

 ومْعنَى َذلَّلَّ أَي أََذلَّه وهو ِمن الِزم التَّعبيد.

مُ  وقاَل أَبو العَبَّاس األْحول في شْرحِ الكعبية :  الُمعَبَّد القَْلِب الُمَذلِّل الذي قد اْشتَدَّ به الَوْجُد حتى َذَهَب َعْقلُه ، انتََهى. الُمتَيَمَّ

ي بالَوْصِف كعبد ، فإنَّ أَْصَل كّلٍ منهما ِصفَةٌ ُمَشبَّهةٌ كصعب تاَمه َمأْخوذٌ ِمن هللاِ  تَْيمُ و ي بالَمْصدِر ، ويُْحتَمل أَْن يكوَن قد ُسّمِ ،  ثاُلثِيّاً ُسّمِ

حاحِ يَْقتَِضي أَنَّ  قالَهُ البَْغداِديُّ في حاِشيَِة الكعبيِة : هللِا  تَْيم ُمَشدَّداً ، فإنَّه قاَل : ومْعنَى تَيَّمه ه ِمنوهو شيُخ مشايخ مشايخنا. ولكنَّ ِسيَاَق الّصِ

ً  ُمتَيَّمٌ  الُحبُّ أَي َعبََّده وذَلَّلَّ فهو تَيَّمه َعْبُد هللِا ، وأَْصلُه من قْوِلِهم :  فالنَةٌ قاَل لقيُط بُن ُزَراَرةُ : تاَمتْه ، ثم قاَل : أَْيضا

تح  تح  لمــــــــَ عــــــــَ نـــــــــَ ك مــــــــا صــــــــــــــــــــــَ زُنــــــــح  فــــــــؤاَد  لــــــــو حيــــــــَح

بـــــــاان      يـــــــح ِر بـــــــِن شــــــــــــــــــــَ َد  ِنســـــــــــــــــــــاء بـــــــيِن ُذهـــــــح (1)إحـــــــح
 

  
َمْخشِريُّ أَْيضاً في األَساِس.  وهكذا أَْنَشَده الزَّ

 .(2)وقاَل البْدُر الدَّماِمْيني : الذي أَْنَشَده الجْوهِريُّ لم يَْحزْنك 

 الَجْمهرِة أَو في االْشتِقاِق :وفي التَّْذكرةِ القصرية : أَْنَشَدني أَبو علّيِ ، أَْنَشَدنا ابُن ُدَرْيٍد في 

 فؤاَد  مل تنحجزح  ما َوَعَدتح  لَمتح 
 وَرَواه ابُن عبِد َربّه في العَْقِد الفَِريِد :

 الذي َوَعَدتح  (3)انَمتح فؤاَد  لو تـَقحِضي 
ي : الَمْشهوُر في إْنشاِده : لم تَْقِض الذي َوَعَدتْ  ،  تُْذبَُح في المجاَعةِ  التي الشَّاةُ  كما ذُِكَر في َمْوِضِعه : بالكْسِر ويُْهَمزُ  التِّيَمةُ و .وقاَل ابُن بَّرِ

 عن أَبي َزْيٍد.

ائَِدةُ على األَربعيَن حتى تَْبلَُغ الفَريَضة األُْخرى. قيَل : هي« لصاِحبِها التِّيَمةُ و في التِّيعَة شاةٌ »في كتاِب َوائِِل بِن ُحْجٍر : و  الشَّاةُ الزَّ

 في الَمْنِزِل ولَْيَسْت بسائَمٍة. صاحبها (4) التي تَْحلُبُها َل : هيقيو
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الرُجُل  أَتامَ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد : وُربَّما اْحتاَج صاِحبُها إلى لَْحِمها فيَْذبُحها ، فيقاُل عْنَد ذِلَك : قد «ألَْهِلها التِّيَمةُ »الَحِدْيث :  قاَل الجْوهِريُّ : ومنه

ُ المر أَتاَمتِ و ، ً  أَة  ، وهو اْفتَعَل ، قاَل الُحَطْيئَةُ : اتِّياما

__________________ 
 والتهذيب والصحاح.«  زيك»( اللسان واألساس وفيها 1)
 ( ومثلها يف املصادر السابقة ما عدا األساس.2)
 كاألصر.« لو تقض »مل تقِ  وهبامشه عن إحد  نسخه :  84/  6( يف العقد الفريد 3)
 التهذيب واللسان : حيتلبها.( 4)
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امُ فــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا  تــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــــــاَرُة آِ  ألحٍي  تـ

رَاهــــــــــــا و      ون هلــــــــــــا قــــــــــــِ نــــــــــــُ مــــــــــــَ ــــــــــــكــــــــــــن َيضــــــــــــــــــــــــــح (1)ل
 

  
 .تِيَمتِها ألنَّهم يَْضَمنُون لها قِراها ، فهي ُمْستَْغنيةٌ عن َذْبحِ  تِيَمتَها يقوُل : جاَرتُهم ال تَْحتاُج أَْن تَْذبحَ 

 تُْذبَُح ِمن غيِر َمَرٍض. التِّيمةُ  أَن يَْشتَِهَي القوُم اللْحَم فيَْذبَحوا شاةً ِمن الغَنَِم ، فِتْلَك يقاُل لها االتِّيامُ  وقاَل أَبو الَهْيثم :

 أَْن تُْذبََح اإِلبَِل والغَنَم لغيِر ِعلَّة ، قاَل العَمانيُّ : االتِّيامُ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ :

ُف لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاَرِة َأن  امــــــــــــــــــاأَيحنــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ  تـ

امـــــــــــًا و      طـــــــــــي حـــــــــــَ عـــــــــــح وَم ويــــــــــــُ ر الـــــــــــكـــــــــــُ قـــــــــــِ عـــــــــــح (2)يــــــــــــَ
 

  
 أَي يُْطِعم السُّودان ِمن أَْوالِد حاٍم.

بِّيِ  التَِّميَمةُ  : التِّيمةُ و  كأَنَّه اْختِصاٌر منه. الُمعَلَّقَةُ على الصَّ

 أَو واسعَةٌ. له ُمْهِلَكةٌ  للسَّاِري فيها ، : قَْفَرةٌ ُمِضلَّةٌ  تَْيماءُ  أَرضٌ و

 ، ومنه قَْوُل األْعَشى : ع : تَْيماءُ و الفاَلةُ  التَّْيماءُ  قاَل الجْوَهِريُّ :و

 (3)َمنحزِله  تـَيحماءاألَبـحَلُ  الَفرحُد من و 
 وقاَل نَْصر : هو بَلٌَد َمْشهوٌر عْنَد واِدي القَرى ِمن َمناِزِل اليَهوِد قَِديماً.

 .وقاَل غيُره : هي بُلَْيَدةٌ بباِديَة تَبُوك ِمن جَهِة َخْيبَر على ُمْنتَصِف َطريِق الشاِم منها َحَسُن بُن إْسماعيل التّيماِويُّ 

كةً : بَْطٌن من غاِفٍق ، منهم تَيَمٌ و ٌث ، وقَْولُه : التَّيَِميُّ  بِن َمْسعودٍ  الماِضي بُن محمدِ  : أَبو َمْسعودٍ  ، محرَّ َغلٌَط ،  َرَوى عن أَنٍَس  ، ُمحّدِ

 والصَّواُب : عن ماِلٍك ، وعنه ابُن َوهٍب ، قالَهُ عبُد الغنّي بُن سعيٍد الحافُِظ وَضبََطه.

اقاً يْكتُُب الَمصاِحَف ، َماَت َسنَة ِمائَةَ وثالَث وثََمانِْيِن. وقاَل ابنُ  رُجٍل ، وهو في األَُصِل الُمعَبَّد  (4) َكُمعَظَِّم : اسمُ  ، الُمتَيَّمُ و يونس : كان َورَّ

 : نُُجوُم الَجْوزاِء. التَّْيماءُ و الُمَذلَّل القَْلِب بالَوْجِد.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 َذهاُب العَْقِل وفَساُده ِمن الَهَوى ، قالَهُ قطرب. التِّْيمُ 

 الرُجُل : تََخلَّى عن الناِس. تامَ و

 ، كِكتابٍَة : بَْطٌن ِمن العََرِب. التِّياَمةُ و

. التّيميُّ  عضمةُ بُن أُبَْيرٍ  بُن عبِد َمنَاة بِن أُّدِ بِن طابَخةَ ، منهم : تَْيمُ  وفي الّرباب :  الصَّحابيُّ

 بُن النَِّمِريِن وبَرةَ منهم : األَْفلُج الشاِعُر الفاِرُس. تَْيمُ  وفي قُضاَعةَ :

 .التّيميُّ  بُن صبيغَةَ بِن قَْيِس بِن ثَْعلَبَةَ ، منهم : أَبو رياحٍ ُحَصْيُن بُن َعْمرو تَْيمُ  وفي بنِي بْكِر بِن َوائِل :

، ويقاُل لهم َمصابيُح الظَّالِم ، وأَْنَشَد  تَْيمٍ  ِن ذُْهِل بِن ردمان ، منهم : الَحَسٌن بُن النُّْعمان بِن قَْيِس بنِ بُن ثَْعلَبَةَ بِن جدعاَء ب تَْيمُ  ٍء :وفي َطيِّى

 ِء القَْيِس :الجْوَهِريُّ الْمِرى

 (5)َمصابيُح الظ الِم  تـَيحمٍ بنو 
 .تَْيمِ  ِء القيِس على المعلى بنِ وكاَن نزوُل اْمِرى

يعِة.: صْنفٌ  التيميةُ و   ِمن الّشِ

مةُ أَبو العَبَّاس أَْحمُد بُن عبِد الحليِم الَحْنبلّي الَمْعروُف بابنِ  ثُوَن َمْشهوُرون. تيميَّةَ  والعالَّ  ، وَذُووه ُمحّدِ
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ً  ِمن الُمَرقّش ، وهو األْصغَر ، كان أَتْيَم ويقاُل : . ُمتَيّما ةٌ َطويلةٌ نَقَلَها البَْغداِديُّ  بفاِطَمة بْنت الَمِلِك الُمْنذِر ، وله معها قصَّ

 مع امليم فصل الثاء
ُ  ثَتََمتِ   :[ثتم] ً  (6) َخَرَزها المْرأَة . أَْفَسَدتْه  :ثتما  ، نَقَلَه الجْوهِريُّ

__________________ 
 .361/  1والصحاح واملقايي  واللسان والتهذيب  64( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 وعجزه فيه.« ابألبل »وفيه  69( من ديوانه ط بريوت ص 3)

 حصن حصا وجاٌر غري َغد ار
 ( يف القاموس ابلضم منونة.4)
 ( صدره :5)

 ء القي  بن حجرٍ أقر حشا امر 
 ( ضبطت ابلقلم يف الصحاح واللسان ابسكان الراء.6)
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 بما في بَْطنِه : َرَمى به. الرُجلُ  ثَتَمَ و

 .كاْنثَتَمَ  اْنفََجَر بالقَْوِل القَبيحِ  فالٌن : تَثَتَّمَ و

 وبَِلَي. الثَّوُب : تَقَطَّعَ  تَثَتَّمَ و

 تََهّرأَ. : إذا اللّْحمُ  تَثَتَّمَ و

 تََهدََّم. : إذا الِحْسيُ  تَثَتَّمَ و

ْرِف عن الشَّ  الثَّْجمُ  : [ثجم]  ِء.ي: ُسْرَعةُ الصَّ

 ِء.عن الشَّي بالتَّْحريِك : ُسْرَعةُ اإِلْنِصرافِ  الثََّجمُ و

 َداَم.و الَمَطُر : إذا َكثُرَ  أَثَْجمَ و

َمْخشِريُّ فقاَل : السَّماءُ  أَثَْجَمتِ و حاحِ ، وفسََّره الزَّ  ثم أَْقلَعَْت. أَْسَرَع َمَطُرها ثم أَْنَجَمْت ، كما في الّصِ

ً  َمَطُرها َدامَ  ماءُ السَّ  أَثَْجَمتِ  قيَل :و َمْت ثجما  .َكثَجَّ

 * ومّما يُْستَْدرُك عليه :

ةَ  الثَّواِجَمةُ  ٌث ِمْصرٌي َرَوى عن َعْمرو بِن قَْيِس اللخمّي. الثُّْوجميُّ  : بَْطٌن ِمن الَمعافِِر ، منهم : َعْمُرو بُن ُمرَّ  ، بالضِم ، محّدِ

. الثَّْدمُ  : [ثدم]  : أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

ِة َمَع ثِقٍَل وَرخاَوةٍ  (1) العَيِيُّ  هوو الفَْدم ، وهو بمْعنَى : الثِّقيُل  األَْحَمُق الجافي السَّمينُ  الغَِليظُ  هو أَو ، وهو ِمن باِب االبداِل. من الَكالِم والُحجَّ

 ، وقد غفَل عن اْصِطالِحه هنا. ثَْدَمةٌ  وهي ،

 يَُصفَّى به الشَّراُب. للِمْصفاةِ  ، اسمٌ  ، كِكتابٍ  الثِّدامُ  ُوِضَع عليه : إذا ، كُمعَظَّمٍ  ُمثَدَّمٌ  إْبريقٌ  يقاُل :و

. ، كِزْبِرجٍ  الثِّْدقِمُ  : [ثدقم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

جاِل. الفَْدمُ  وهو  ِمن الّرِ

ي بذِلَك. (2) اسمُ   :ثدقمٌ و  رُجٍل ُسّمِ

ّنِ من أَْصِلها. الثََّرمُ  : [ثرم] كةً : انكساُر الّسِ  ، محرَّ

باِعياِت أَو خاصُّ بالثَّنِيَّةِ  األْسناِن المقدَّمِة ِمثْل ِسّنٍ ِمن اْنِكسارُ  أَو . يقاُل : الثَّنايا والرَّ ُجُل ، ثَِرمَ  ، وعليه اْقتََصَر الجْوَهِريُّ  كفَِرَح ، فهو الرَّ

 .أَثَْرم في صفَِة فِْرَعون : أَنَّه كانالَحِدْيث  ، ومنه ثَْرماءُ  وهي أَثَْرمُ 

ىو  ، أَي لنُْقصاِن أَْكِلها. بالثَّْرماء في الَحِدْيث : نََهى أَْن يَُضحَّ

ً و  ، كفَِرَح. فَثَِرمَ  : َضَربَه على فيهِ  ثََرَمهُ يَثِْرُمهُ ثَْرما

 .أَثَْرمَ  هللاُ : َجعَلَه أَثَْرَمهُ و

ً  الرُجلَ  أَثَْرْمت وقاَل أَبو َزْيٍد : إذا كَسْرت بعَض ثَنِيَّتِه ، وِمثْلُه أَْنتَْرت الَكْبَش حتى نَتَِر وأَْعَوْرت َعْينَه حتى َعِوَر ،  ثَِرمَ  حتى إثْراما

 مطاِوٌع لهما. فاْنثََرمَ  وأَْعَضْبت الَكْبش حتى َعِضَب إذا كَسْرت قَْرنه ،

أَو هو  ِمن الناِس ، باألثَْرمِ  ، يكوُن ذِلَك في الطَّويِل والُمتَقاَرِب ، ُشبِّه قَْبُض والَخْرمُ في العَروِض : ما اْجتََمَع فيه ال األَثَْرمُ  ِمن المجاِز :و

 فَعُوُل يُْخَرُم فَيَْبقَى عوُل.

 ، وأَْنَشَد ثَْعلَب : : اللَّيُل والنَّهارُ  األَثَْرمانِ و
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نحســـــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــذِّمـــــــــــــــام و  ك تــــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ ا رأَيــــــــــــــــح  ملـــــــــــــــ 

َر عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــد  و      دح ِدمِ ال قــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح  لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــُ

  

اح  ــــــــــــــــــَ ي مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــأَلعــــــــــــــــــح ُت ِإخــــــــــــــــــاَء  ل ــــــــــــــــــح ب  وهــــــــــــــــــَ

  
ِ و    اح َرمــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــألَثـ ِم  ل ــــــــــــــــــــــِ ل (3)ومل َأ ــــــــــــــــــــــح

 

  
 .(4)األَْعَميان : السَّْيُل والنَّار 

 األَْعراِب أَنه ، كذا في النسخِ وهو تَْصحيٌف ، والذي في كتاِب النَّباِت ألَبي َحنيفَةَ فيَما َذَكَره عن بعِض  َشَجٌر كالُحُرِض  ، بالفتِح : الثَّْرمانُ و

، وهو أَْخَضر وال َخَشب  تَْرعاهُ اإِلبُِل والغَنَمُ  َعِفصٌ  حاِمضٌ  من غيِر َوَرِق ، وهو كثيُر الماِء ، (5)َشَجٌر ال َوَرق له ، يْنبُُت َمنابِت الخوص 

 له ، وهو َمْرعًى فقط.

 فيه ثَنِيَّةٌ تُقابُِل وْشماً ، قاَل الشاِعُر : ، محّركةً : َجبٌَل باليَماَمةِ  ثََرمٌ و

هـــــــــا و  لـــــــــَ تح مـــــــــنـــــــــه وقـــــــــابــــــــــَ َرجـــــــــَ م قـــــــــد خـــــــــَ  الـــــــــَوشـــــــــــــــــــــــح

هـــــــــــا      لـــــــــــِ نـــــــــــااي الـــــــــــجي مل أَقـــــــــــح َرمُ مـــــــــــن الـــــــــــثـــــــــــ  (6)ثــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .«العي  »( يف القاموس : 1)
 ( يف القاموس ابلضم منونة.2)
 ( اللسان.3)
 يف اللسان : والنار.( 4)
 ( يف اللسان والتكملة : ا رض.5)
 ( البيت يف معجم البلدان ونسبه لزايد بن منقذ ا ويف اللسان بدون نسبة.6)
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 في َجبٍَل. : ثَنِيَّةٌ باليََمنِ  (1) كَسحابٍ  ، ثَرامُ و

كةً  ثََرَمةُ و يَةَ. (2) ، محرَّ  : د بَجزيَرةِ ِصِقلِّ

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

َر ما أَْنَشَده ثَْعلَب أَْيضاً. األَثَْرمان  : الدَّْهُر والَمْوُت ، وبه فّسِ

 : ماٌء لِكْنَدةَ َمْعروٌف. الثَّْرماءُ و

حاحِ ، ، كقُْنفٍُذ : ما فََضَل من الطَّعاِم ، أَو اإِلداِم في اإِلناءِ  الثُّْرتُمُ  : [ثرتم] ، أَي بَما فََضل فيها ، عن ابِن  أَو خاصٌّ بالقَْصعَةِ  ، كما في الّصِ

 األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لعَْنتََرة :

نــــــــــــا  يــــــــــــح  ابلــــــــــــقــــــــــــَ ــــــــــــَ عــــــــــــاَن قـ َ   طــــــــــــِ  ال حَتحســــــــــــــــــــــــــَ

َو و      مح ابلــــــــــبــــــــــيــــــــــِ  َحســــــــــــــــــــــــح رَاهبــــــــــَ رحمتُ ضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــ  (3)الــــــــــثـ
 

  
 وهكذا أَْنَشَده أَبو ُعبَْيٍد في المصنِّف.

.: أَْهَملَه الجْوَهرِ  الثَّْرَطَمةُ  : [ثرطم]  يُّ

ا  اإِلْطراُق من َغْيِر َغَضٍب وال تََكبُّرٍ  وهو ، هكذا في النسخ. والذي في اللّساِن : من َغَضٍب أَو تََكبٍُّر كالطَّْرثََمِة ، وهذا أَْشبَه بالصَّواِب ممَّ

ْل وَسيَأْتي للمصنِِّف في َمْقلوبِه َطْرثَم ُموافِقاً لَما في اللّساِن.  قالَهُ المصنُِّف فتأَمَّ

َمنِ  : هو الُمثَْرِطمُ و  َكذِلَك. الَكْبشُ  ثَْرَطمَ  أَو خاصٌّ بالدَّواّبِ ، وقد ٍء ،ِمن كّلِ شي الُمتَناِهي الّسِ

. ، بالكْسِر ، والعَْيِن الُمْهَملَةِ  الثِّْرعاَمةُ  : [ثرعم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

ُ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : هي ْوَجةُ أَو المْرأَة  ، وأَْنَشَد : الزَّ

 (4) ثِرحعاَمةح أَفـحَلَح َمن كانت له 
 قْلُت : وهو ِمن الِكنايَات كقَْوِله :

ره  وحصـــــــــــــــــــــــــــَ ن كـــــــــــــانـــــــــــــت لـــــــــــــه قــــــــــــــَ َح مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  أَفــــــــــــــح

ر ه     وحم مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ّر يـ ــــــــــــــــهــــــــــــــــا كــــــــــــــــُ ُر مــــــــــــــــن  أيحكــــــــــــــــُ

  
ي :  ِمَظلَّةُ النَّاطوِر ، وأَْنَشَد : الثِّْرعاَمةُ  وقاَل ابُن بَّرِ

ن كـــــــــــــانـــــــــــــت لـــــــــــــه  َح مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ ـــــــــــــح هح أَفـ رحعـــــــــــــامـــــــــــــَ  ثـــــــــــــِ

هح      دخـــــــــــــُر فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا كـــــــــــــر  يـــــــــــــوم هـــــــــــــامـــــــــــــَ  يـــــــــــــُ

  
. على أَْصحابِهِ  تَثَْطعَمَ  : [ثعطم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ، قاَل : وليَس بثابٍِت. َعالُهم بَكالٍم ، واالسُم الثَّْطعََمةُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَي

ً  ، َكَمنَعَهُ  ثَعََمهُ  : [ثعم] هُ. نََزَعهُ  : ثَْعما حاحِ ، زاَد غيُره : وَجرَّ  ، كما في الّصِ

تْنِي لها ، وهو مجاٌز. أَْعَجبَتْني ، أَي أَرُض كذا تَثَعََّمتْنِيو  فَدَعتْنِي إليها وَجرَّ

 ٍء ِمن َكالِمهم َغْير ما َذَكَره اللَّْيُث ، وَرَواه أَبو َزْيٍد بالنُّوِن.في شي الثَّْعم التَّْهِذيِب : وما َسِمْعتوفي  قاَل الجْوَهِريُّ : وَرَواه أَبو َزْيٍد بالنُّوِن.

 .(5) الفاِجَرةِ  أَي ابنُ  كثُماَمةٍ  الثُّعاَمة يقاُل : هو ابنُ و

 وله َسنَمة َغِليَظة ، وال يْنبُُت إالَّ في قُنَّة َسْوداء ، يكوُن بنَْجٍد وتِهاَمة. ذو ساٍق أَْخَضر ثم يَْبيَّض إذا يَبِسَ  ، كَسحاٍب : نَْبتٌ  الثَّغامُ  : [ثغم]

ْهر والثََّمِر ، ويَُشبَّه به الشَّْيُب.  وقاَل ُعبَْيد : هو نَْبٌت أَْبيُض الزَّ
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اِر الفَْقعسّي يخاِطُب نْفَسه :  وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للَمرَّ

ِل ِ  كالث غامِ د ما أَفحنان رأحِسَك  َأَعالقًة أُم  الُولَيِّد بع ُخح
 (6) ؟امل

 وَسيَأْتي للمصنِِّف في تْركيِب ما.

 قْلُت : وِمثْلُه قَْوُل َحسَّان بِن ثابٍِت :

__________________ 
 ( قيدها ايقوت نصاً ابلضم : قا  : وهو يف كتاب نصر ثِرام.1)
 ( قيدها ايقوت ابلعبارة ا ابلكسر مث السكون2)
 الصحاح واللسان بدون نسبة.( 3)
 ( اللسان وبعده :4)

 يدخر فيها كر يوم هامه
 وبعد يف التكملة :

 رّسه يدخر فيها هامهو 
 ( يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.5)
 أصحابه ا يبينه البيت الذي قبله وهو :( اللسان والصحاح والتكملة قا  الصاغاين : وقوله : لاطب نفسه ا غلرت وإلا لاطبه من عذله من 6)

 فـــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـــــــــــــــــامســـــــــــــــــــــــــــــــوا دوين أشـــــــــــــــــــــــــــــــو  هـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــ و      ـــــــــــــــٌن مل ي ـــــــــــــــًا فـــــــــــــــقـــــــــــــــا  مـــــــــــــــعـــــــــــــــال  هـــــــــــــــن
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ُه  نـــــــــــــــُ وح ري  لـــــــــــــــَ غـــــــــــــــَ ي تــــــــــــــــَ َريح رأحســــــــــــــــــــــــــــِ ا تــــــــــــــــَ  إمـــــــــــــــ 

َح       ـــــــَ ب طـــــــًا فـــــــَبصـــــــــــــــــــــح غـــــــامِ ِشـــــــَ ـــــــّ ـــــــث رِ  كـــــــال حـــــــَ مـــــــح ُ
 (1) ؟املـــــــ

  
 فاِرِسيَّتُه ِدَرْمنَْه. ويُْرَوى : المحوِل ، وَسيَأْتي للَجْوهِرّي في تْركيِب ما ،

 قاَل شْيُخنا : أَّي حاَجٍة َدَعتْه إلى ِذْكِر فاِرِسيّتِه لو ال الفُضول.

حاحِ : يقاُل له بالفاِرسيَِّة ِدرَ  ياِق ، فإنَّ الذي في الّصِ واْختُِلف في َضْبِطه ْمنه إِْسبيذ ، قْلُت : هو تابٌِع للَجْوهِرّيِ في ذِلَك غْير أَنَّه قصَّر في الّسِ

اِء الَمْفتوَحةِ  اِء وسكوِن الميِم ، وفي بعِضها بفتحِ الدَّاِل وتَْشديِد الرَّ وسكوِن الميِم ، وكلُّ ذِلَك َخبٌط  ، فالذي في نْسَختِنا بكْسِر الدَّاِل وفتحِ الرَّ

اِء وأَصله ِدَرْميا ل والثاِلِث وسكوِن الرَّ  نه وإْسبيذ بالكْسِر ، والمْعنَى في وسطه أَْبيض فاْختُِصر كما تََرى.والصَّحيُح َدْرَمنه بفتحِ األوَّ

، وكأَنَّ  : اسُم الَجْمعِ  أَثِْغماءُ و «فأََمَرُهم أَن يغيُِّروه ثَغاَمةٌ  أَنَّه أُتَِي بأَبي قُحافَةَ يوَم الفَتْح وكأَنَّ رأَْسه»الَحِدْيث :  ، ومنه بهاءٍ  ، ثَغاَمةٌ  واِحَدتُهُ 

 .أَثِْغمة بََدٌل من هاءِ أَِلفَْيه 

 الواِدي : أَْنبَتَه. أَثْغَمَ و

 .ثَغَاُمه وفي األساِس : َكثُرَ 

أْسُ  أَثْغَمَ  ِمن المجاِز :و  بَياضاً. كالثَّغاَمةِ  صارَ  إذا الرَّ

 إلى أَْصباِره. اإِلناَء : َمألَهُ  أَثْغَمَ و

َحهُ  أَثْغَمَ و  داِد ، وأَْغفَلَه المصنَُّف.، وهو ِمن األَضْ  فالناً : أَْغَضبَهُ أَو فَرَّ

 إذا ابيضَّ ُكلّه. ثاِغمٌ  والذي في اللِّساِن : رأْسٌ  .كالثَّغامِ  . أَبيضُ ثاِغمٌ  لونُ و

. كَكِتٍف : الَكْلُب الضاِري ، الثَِّغمُ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 كالُمفاَغَمِة. المْرأَةِ : ُمالثََمتُها ُمثاَغَمةُ و

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 : أَتَْخَمهُ والمثغمة المتخمة. أَثْغََمهُ 

ً  آثاَرُهم ثََكمَ  : [ثكم] هاو : لَِزَمها يَثْكُمها ثَْكما ً  األَْمرَ  ثََكمَ و اْقتَصَّ األَْمَر فلم يَْظلما  ثََكما الَحِدْيث : أَنَّ أَبا بْكٍر وُعَمر فلم يَْبرح ، ومنه لَِزَمهُ  : ثَْكما

. ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم ، قالَتْه أُمُّ َسلَمة لعُثْمان ة يَميناً وال شماالً ، قالَهُ القتيبيُّ  ، أَي لَِزَما الَحقَّ ولم يَْخرجا عن الَحجَّ

ً  بالَمكانِ  ثََكمَ و ً  ، ، كفَِرحَ  كثَِكمَ  به أَقامَ  : ثَْكما  فيهما. ، ثَْكما

حاحِ :  بالَمكاِن ، بالكْسِر ، إذا أَقاَم به. ثَِكمَ  وفي الّصِ

 الطَّريَق أَْيضاً : إذا لَِزْمته. تثَِكمْ و

كةً وكُصَردٍ  ثََكمُ و ، وفي  َسنَنُهُ  بالضِم وقد أَْغفلَه ، ثُْكَمة ، وعلى التَّحريِك اْقتََصَر الجْوَهِريُّ ، وعلى الثاني فيكوُن َجْمع الطَّريِق ، محرَّ

حاحِ َوَسُطه ، وفي األَساِس :  الّصِ

ي : (2)َوَضُحه ، وفي التَّهِذيِب : قَْصُده   ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

هـــــــــــا  احـــــــــــَ َرٍة إ ـــــــــــح حـــــــــــح يـــــــــــت بســـــــــــــــــــــــــُ  ملـــــــــــا  َخشـــــــــــــــــــــــــِ

ـــــــــهـــــــــا      ت َزمـــــــــح ـــــــــح مَ أَل كـــــــــَ ـــــــــَ ِب  ث حـــــــــِ ـــــــــال  ـــــــــِ  ال ري ـــــــــطـــــــــ  (3)ال
 

  
 كثُماَمٍة : د. ، ثُكاَمةُ و

 كعُْرَوةَ : اسٌم. ، ثُْكَمةُ و

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :
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ةُ الطَّريِق ، والَجْمعُ  الثُّْكَمةُ   كُصَرٍد. ثَُكمٌ  ، بالضِم : َمَحجَّ

ً  له األَْمرَ  ثََكمَ و ةٌ ظاِهَرةٌ. ثَْكما  : بَيَّنَه وأَْوَضَحه حتى تبيََّن كأَنَّه َمَحجَّ

ً و  : َرِكَب َوسط الطَّريِق. ثََكَم ثَْكما

ً و يَثِْلُمهُ  ، اإلناَء والسَّْيَف ونَْحَوهُ ، كَضَرَب وفَِرحَ  ثَلَمَ  : [ثلم]  َكَسَر َحْرفَهُ فاْنَكَسَر. ، أَي تَثَلَّمَ و فاْنثَلَمَ  بالتَّْشديِد ، ثَلََّمهُ و ، يَثِْلُمهُ ثَْلما

يت : في اإلناءِ  ّكِ  ٌء.إذا اْنَكَسَر ِمن َشفَتِه شي ثَْلم قاَل ابُن الّسِ

 .ثُلَمٌ  ، والَجْمعُ  اْنثَلَم ِضُع الذي قد، وهو الَموْ  ، بالضِم : فُْرَجةُ الَمْكسوِر والَمْهدومِ  الثُّْلَمةُ و

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان.« كالثغام امو »برواية  180( ديوانه ط بريوت ص 1)
 معظمه وواضحه. 383/  1( ويف املقايي  2)
ِحبِ »( اللسان 3)  .«وعبارته : الن قير الال 
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حاحِ :  : الَخلَُل في الحائِِط وغيِره. الثُّْلَمةُ  وفي الّصِ

أَي َمْوِضع الَكْسر ، أَي ألَنَّه ال يَتَماَسُك عليها فَُم الشاِرِب وُربَّما اْنَصبَّ الماُء على ثَْوبِِه  «القََدحِ  ثُْلمةِ  نََهَى أَْن يُْشَرب ِمن»في الَحِدْيث : و

 ولعلَّه أَراَد َعَدَم النَّظافَِة. «أَنَّه َمْقعَُد الشَّْيطان»في الَحِدْيث :  التامُّ إذا ُغِسَل اإِلناُء. وقد جاءَ  وبََدنِه ، وقيَل : ألَنَّ َمْوِضعَها ال ينالَهُ التَّْنظيفُ 

كةً : أَنْ  الثَّلَمُ و  ، أَي يَْنهاُر وكَذِلَك هو في النُّْؤي والَحْوِض. الواِدي (1) َجْرفُ  يَْنثَِلمَ  ، محرَّ

ان. ع : الثَّلَمُ و مَّ  بناِحيَِة الصَّ

 قاَل األْزَهِريُّ : وقد رأَْيته وأَْنَشَدني أَْعرابيُّ :

 (2) فالثـ َلمح تـََربـ َعتح َجو ُخَويٍّ 
 قْلُت : ومنه قَْوُل ُزَهْير :

زحِع  رِمح ذو اجلـــــــــــِ ـــــــــــ  هـــــــــــرح راَم أَمح مل يـــــــــــَ مُ فـــــــــــالـــــــــــثـ  لـــــــــــَ

ُم      و  مــــــــــــنــــــــــــك ال داٍن وال أَمــــــــــــَ (3)ذاَ  اهلــــــــــــَ
 

  
ً  الثَّْلماءُ  يقاُل له :و  ، وقيَل : هو َمْوِضٌع آَخُر. أَْيضا

 .(4)ماٌء لَربيعَةَ بِن قريٍط بَظْهِر نمل  الثَّْلماءُ  وقاَل نَْصر :

 كُمعَظٍَّم : ع. ، الُمثَلَّمُ و

مِ  الُمتَثَلَّمُ و  ، وهكذا َرَواه أَْهُل الَمِدينَِة في بَْيِت ُزَهْير : (5) أَرٍض  : اسمُ  ، بفتحِ الالَّ

ُتَـثـَل مِ حَبوحمانَِة الد ر اِج 
 (6) فامل

 وقاَل آَخُر : وِروايَةُ غيِرهم ِمن أَْهِل الِحجاِز بَكْسِر الالِم.

ُتَـثـَل مِ ابجلرف فالص م ان 
 فامل

 وهو نَْوٌع ِمن الَخْرم يكوُن في الطَّويِل والُمتَقاَرِب. األَثَْرمِ  ِمثْلُ  في العَروِض  األَثْلَمُ و

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 : التُراُب والِحجاَرةُ كاألَثْلَِب ، عن الَهَجرّيِ ، وأَْنَشَد : األثْلَمُ 

ا  ي اخلــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــَث ِدرح ــــــــــــَ طــــــــــــِ ف ال أُعــــــــــــح لــــــــــــِ  َأحــــــــــــح

يــــــــــــه إال       طــــــــــــِ مــــــــــــًا وال أُعــــــــــــح لــــــــــــح ا  ــــــــــــُ مــــــــــــَ لــــــــــــَ َثـــــــــــــح (7)األح
 

  
 : قد ُكِسَر جانِبُه. أَثْلَمُ  وَحْوضٌ 

 ٌء ، وهو مجاٌز.في ماِلِه ، كعُنَِي ، إذا َذَهَب منه شي ثُِلمَ و

ين ا يَْكِلُم الّدِ  اليَِقْين. يَثِْلمُ و ويقاُل : هذا ممَّ

 في اإلْسالِم ال تَُسدُّ ، وهو مجاٌز. ثُْلَمةٌ  وموُت فالنٍ 

. اْنثَلَمواو َمْخشِريُّ  عليه : اْنَصبُّوا واْنَهالُوا ، كاْنثَلُّوا ، نَقَلَه الزَّ

 الُهَذليُّ : شاِعٌر. الُمثَلَّمِ  وأَبو ، َكُمعَظٍَّم : اسُم رُجٍل. الُمثَلَّمُ و

ً  : [ثمم] ا هُ ثَمَّ هُ يَثُمُّ َمهُ  بِرْجِله ، َوِطئَهُ  : ثمَّ َد للَكثْرةِ. كثَمَّ  ، ُشّدِ

ً و ا هُ ثَمَّ هُ يَثُمُّ ه أَْصلََحهُ  : ثَمَّ  أُموِري إذا أَْصلَْحتُها وَرَمْمتَها ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : ثََمْمتُ  ، ومنه قيَل : بالثُّمامِ  وَرمَّ
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ت مـــــــــــــــح جـــــــــــــــي وَوذأحُت بشـــــــــــــــــــــــــــــراً  مثـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــوائـــــــــــــــِ

اب      غـــــــــَ ب الســـــــــــــــــــــــِّ ر ُس الـــــــــر كـــــــــح عـــــــــَ ئـــــــــح  مـــــــــُ (8)فـــــــــبـــــــــِ
 

  
ً و ه ثَما هُ يَثُمُّ  ِمن غيِرِه. في الَحِشيِش أَْكثَُر اْستِعماالً  هوو لها أَي اْجَمع لها ، ثُمَّ  ، ويقاُل : َجَمعَهُ  : ثَمَّ

ةُ و  ، أَي ِمن الَحشيِش. ، بالضِم : القَْبَضةُ منه الثُّمَّ

ً  يََدهُ بالَحشيِش  ثَمَّ و ا  يدي َكذِلَك. ثََمْمتو يََدهُ باألْرِض ، ثَمَّ  به ، وَكذِلكَ  َمَسَحها ، ثَمَّ

تِ و ً  النَّْبتَ و ءَ الشي الشاةُ  ثَمَّ هُ ثَّما ْت به ، قَلَعَتْه بِفيها : تَثُمُّ  .ثَُمومٌ  فهي ، وكّل ما َمرَّ

 .ثََمْمت أَثُمُّ  َء بِفيها ، يقاُل منه :ِمن الغَنَِم التي تَْقلَع الشي الثَّمومُ  قاَل األُمويُّ :

__________________ 
 ( يف القاموس : حرف ا اب اء املهملة ا واألصر كاللسان.1)
 .«الثلم»( اللسان والتهذيب والتكملة ومعجم البلدان 2)
 ( اللسان ومل أعثر عليه يف ديوانه.3)
 ( يف معجم البلدان : لل .4)
 ( يف القاموس ابلضم منونة.5)
 ( صدره :6)

 أمن أم أوىف دمنه مل تكلمِ 
 اللسان.( 7)
 .370/  1واألصر كالصحاح واملقايي  « بشراً »بد  « عمراً »( الصحاح واللسان ونسبه أليب سلمة اماريب ا وفيه 8)
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هُ : الطَّعامَ  ثَمَّ و  أََكَل َجيَِّدهُ وَرديئَه. وقَمَّ

حاحِ : هو ه وفي الّصِ دي يَثُمُّ ه أَي يَْكنُُسه ويَْجَمُع الَجيَِّد والرَّ  َء.ويَقمُّ

ةٌ و وِمقَمُّ  ِمثَمُّ  لٌ رجُ و ةٌ بكْسرهنَّ إذا كاَن َكذِلَك. ِمثَمَّ  وِمقَمَّ

 قاَل الجْوَهِريُّ : الهاُء للُمبالَغَِة.

 واْنَصبَّ ، وَكذِلَك اْنثَلَّ واْنثَلََم. اْنثَالَ  ، أَي عليه اْنثَمَّ و

يت. ذابَ  إذا ِجْسُمه اْنثَمَّ و ّكِ  ِمثُْل اْنَهمَّ ، عن ابِن الّسِ

ً  الشيخُ  اْنثَمَّ  يُره :وقاَل غ  : َولَّى وَكبَِر وَهِرَم. اْنثِماما

ِهما ثُمُّ  مالَهُ  يقاُل :و ً  ، وكذا : ما يَْمِلكُ  وال ُرمُّ بضّمِ  وال ُرّماً. ثُّما

يت : ّكِ حاحِ  أَساقِيَهم وآنِيَتُهم الناِس  قُماشُ  فالثُّمُّ  قاَل ابُن الّسِ ، وِمثْلُه في خطَّ أَبي َسْهٍل ، وإيَّاه  (1)، وقد َسقََط لَْفُط الناِس في بعِض نسِخ الّصِ

 تَبَِع المصنُِّف ، والصَّواُب إثْباته.

ةُ البيتِ  قاَل : مُّ َمَرمَّ بَْير أَنَّه َذَكَر أَُحْيحة بن الُجالحِ وقَْول أَْخواِله فيه والرُّ هِ  : كنَّا أَْهلَ  وُرِوي عن ُعْروة بِن الزُّ ِه حتى اْستَوى على  ثُّمِ وُرّمِ

 ُعَمِمه وَعَمِمه.

مُّ بمْعنى اإلْصالحِ. ثوَن هكذا يَْرُوونه بالضِم ، وَوْجُهه عْنِدي بالفتحِ ، وهو والرَّ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد : الُمحّدِ

مُّ َصحيٌح ِمن كاَلِم العََرِب. الثُّمُّ  وقاَل األَْزهِريُّ :  والرُّ

. الثُّمُّ  أَبو َعْمرو : وقالَ  مُّ  الرُّ

 ، بالضِم. ثُمُّ و

 قاَل شْيُخنا : ولعلَّه ترك َضْبطه اْعِتماداً على الشُّْهرةِ : قْلُت بِل اْعتِماداً على َضْبِطه السابِق كما هو اْصِطالحه.

 أَْن ال َمْلَجأَ ِمَن هللِا إِاّل إِلَْيهِ  : عزوجلقْوِلِه  بأَْن تَقََع زائدةً كما في عنه التَّْشريك في الُحْكِم أَو قد يَتََخلَّفُ  : أَحُدها : َحْرٌف يَْقتَضي ثالثَةَ أُمورٍ 

 .(2) تاَب َعلَْيِهمْ  ثُمَّ 

ْنساِن ِمْن ِطينٍ   :عزوجلالثاني : التَّرتيُب أَو ال تَْقتَضيِه. كقْوِلِه  َحْرٌف ِمن ُحروِف  ثُمَّ  ْيُث :وقاَل اللّ  اآليَة. (3) َجعََل نَْسلَهُ  ثُمَّ  َوبََدأَ َخْلَق اإْلِ

ا قْولُه تعالَى :  ل ، وأَمَّ ك ما بعَدها بَما قَْبلها إالَّ أَنَّها تبيُِّن اآلَخَر ِمن األَوَّ  (َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفس  واِحَدة  ُثَّ َجَعَل ِمْنها َزْوَجها)النََّسق ال يَُشّرِ

ْوَج َمْردوداً على واِحدةٍ ، المْعنى َخلَقَها واِحدَ  (4) ْوج َمْخلوٌق قَْبل الَولَِد ، فالمْعنَى أَْن يُْجعَل خْلقُه الزَّ جعََل منها َزْوَجها ، ونحو  ثم ةً ، والزَّ

اُج : المْعنَى  جَّ ال تكوُن  ثُمَّ و ، أَي َخلََق منها َزْوَجها قَْبلَكم ، قاَل ، (َزْوَجهاواِحَدة  ُثَّ َجَعَل ِمْنها )َخلَقها  (َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفس  )ذِلَك قاَل الزَّ

 ٍء.ٍء بْعَد شيفي العُطوِف ، إالَّ لشي

فيه لتَْرتيِب اإِلخباِر ،  هنا ثُمَّ  ما َصنَْعَت أَْمِس أَْعَجُب ألَنَّ  ثُمَّ  أَو قد تَتََخلَُّف كقْوِلَك أَْعَجبَنِي ما َصنَْعَت اليومَ  والتَّراِخي ، الثاِلُث : الُمْهَملةُ و

، وهذه الِعباَرةُ َمأْخوَذةٌ ِمن َكالِم شيِخه ابِن ِهشاٍم في الُمْغني ، وقد اْستَْوَعب هو تَْفصيل هذا المقام كغيِره ، ليَس  وال تَراِخَي بين اإِلْخباَرينِ 

 اإلَطالَِة.هذا َمَحل اإلْلمام به ِخْشيَة 

 َحْرُف عْطٍف يدلُّ على التَّْرتيِب والتَّراِخي ، وُربَّما أَْدَخلُوا عليها التاَء ، كما قاَل : ثُمَّ  وقاَل الجْوَهِريُّ :

ين و  بــــــــــ  يــــــــــم َيســــــــــــــــــــــــُ ئــــــــــِ ر  عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــلــــــــــ   لــــــــــقــــــــــد أَمــــــــــُ

ت      يــــــــح تَ فــــــــمضــــــــــــــــــــــَ يــــــــين  مثــــــــُ  نــــــــِ عــــــــح (5)قــــــــلــــــــت : ال يـــــــــَ
 

  
 ً تْ  ويقاُل : أَْيضا  بسكوِن التاِء والفاُء في كّلِ ذِلَك بدٌل ِمن الثاِء لكثَْرةِ االْستِْعماِل. ثُمَّ
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فُ  ، بمْنِزلَِة هنا للقَِريِب ، وهو بالفتحِ ، اسٌم يُشاُر به بمْعنَى هناَك للَمكاِن البَعيدِ  ثَمَّ و َوِإذا رََأْيَت ُثَّ ):  عزوجل، قاَل هللاُ ،  َظْرٌف ال يَتََصرَّ
 .(6) (ماً رَأَْيَت نَِعي

اُج : جَّ  يْعنِي به الَجنَّة. ثَمَّ  قاَل الزَّ

جاُج : والعاِمُل في َوَهمٌ  ثَمَّ  َوإِذا َرأَْيتَ  قْوِلِه تعالَى : فقوُل َمْن أَْعَربَه َمْفعوالً لرأَيَت في ، المْعنَى وإذا َرَمْيت  (رَأَْيتَ )مْعنَى  ثَمَّ  قاَل الزَّ

 .ثَمَّ  ببَصِركَ 

اُء : ا  رأَْيت نَِعيماً. ثَمَّ  لمْعنَى إذا رأَْيت ماوقاَل الفرَّ

جاُج : هذا َغلٌَط ألنَّ ما َمْوصولةٌ بقَْوِله  على ثَمَّ  وقاَل الزَّ

__________________ 
 ( يف الصحاح املطبوع : قماش َأساقيهم وآنيتهم.1)
 .118( التوبة اآية 2)
 .8( السجدة 3)
 .6( الزمر اآية 4)
 والصحاح.( اللسان 5)
 .20( اإلنسان اآية 6)
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َلة ا ولكن رأَيحت متعدٍّ يف املعحىَن إىل َوحصو  وتـَرحُ  الصِّ
قاُط امل  .مَث   هذا التفحسرِي ا وال  وُز إسح

 راُب إلْبهاِمها.َمْوِضعُه موِضُع نَْصب ، ولكنَّه مْبنيُّ على الفتحِ ، وُمنِعَت اإلعْ  (1) (فَ َثمَّ َوْجُه هللاِ )وقاَل في قْوِله تعالَى : 

تُهو الفََرِس  َمثَمُّ و تِهِ  َمثَمَّ . : ُمْنقََطُع ُسرَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

يت. العَْظِم : إِبانَتُه تَثْميمُ و ّكِ  ، وذِلَك إذا كان َعنِتاً ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

 َء َكَسره.: َمن إذا أََخَذا الشَّي الثَّْمثامُ و

 ، كغُراٍب ويَْنبوٍت : نَْبٌت م. اليَثْمومُ و الثُّمامُ و

 : َمْعروٌف ، وهو نَْبٌت َضِعيٌف ، له ُخوٌض ، أَو َشبِيهٌ بالُخوِض ، وُربَّما ُحِشي به وُسدَّ به َخصاُص البُيوِت ، قاَل الشاِعرُ 

ٌ  و  لــــــــــــ  عــــــــــــَ ين مــــــــــــُ ت مــــــــــــِ يــــــــــــح قــــــــــــَ  لــــــــــــو َأن  مــــــــــــا أَبـــــــــــــح

عـــــــــــــــوِد      امٍ بـــــــــــــــُ وُدهـــــــــــــــا  مثـــــــــــــــُ (2)مـــــــــــــــا  َو َد عـــــــــــــــُ
 

  
عَةُ ، ومنها الَجِليلةُ ، ومنها الغََرُف ، وهو َشبيهٌ باألََسِل وتُتَّخذ منه الَمكانُِس ويَُظلَُّل به ا الثُّمامُ  وقاَل األَْزهِريُّ : لَمزاُد أَْنواٌع : فمنها الضَّ

ُد الماَء.  فيُبَّرِ

ً  اْغُزوا والغَْزُو ُحْلٌو َخِضر قَْبل أَْن يَِصيرَ »في َحِديث ُعَمر : و ً  ثُماما ي اْغُزوا وأَْنتم تُْنَصرون وتُوفُِّرون َغنائَِمكم قَْبل أَ  «ثم ُرماماً ثم ُحطاما

 .كالثُّمامِ  أَن يَِهَن ويَْضعَُف ويَِصيرَ 

 بهاٍء. ثُماَمةٌ  قد يُْستَْعَمُل إِلزالَِة البياِض من العيِن واِحَدتُهو

 ، وَكذِلَك الَوْطُب. : ُمغَطَّى به َمثْمومٌ  بيتٌ و

 فيَُشقُّ تناُولُه. ال يطولُ  نَْبٌت قصيرٌ  ألَنَّه الثُّمامِ  على َطَرفِ  هو:  يقاُل ِلما ال يَْعُسُر تَناولُهُ و

 وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : أَي ُمْمِكٌن.

َمْخشِريُّ : أَي َهيُِّن التَّناول   .(3)وقاَل الزَّ

يرةِ. بَْدرٍ  إلى ، وسلموآلهعليههللاصلى: إْحَدى َمراِحِله  الثُّمامِ  ُصَخْيراتُ و بِن النُّْعمان الحنفيُّ كاَن  بُن أُثالِ  ثُمامةُ و ، جاَء ِذْكرهُ في ُكتُِب الّسِ

 .«ا ث ل»ُمِقيماً باليَماَمةَ يَْنهاُهم عن اتِّباعِ َمَسْيلمة وقد َمرَّ ِذْكُره في 

 ر.الجذاميُّ ، ُكْنيتُه أَبو َسواَدةَ له ِذْكٌر في تاريخِ ِمصْ  ثُماَمةَ  بُن أَبي ثُماَمةُ و

 .وسلموآلهعليههللاصلىبِن عبِد هللِا بِن َسْلَمةَ بِن قشيٍر القَُشْيريُّ ، أَْدَرَك النَّبّيِ  بُن َحْزنِ  ثُماَمةُ و

 بَْدراً.القَُرِشيُّ أَميُر صنعاء الشأِم لعُثْمان ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، وكان ِمن الُمهاِجِرْين ، ويقاُل إنَّه َشِهَد  بُن َعِدّيٍ  ثُمامةُ و

 وقاَل خليفةُ : كان على َصْنعاء اليََمن.

 بها. ثُماَمة قْلُت : وإليه نُِسَب شاِرعُ 

 .عنهمهللارضي،  َصحابيُّونَ 

 وفاتَهُ.

 بُن بجاد العَْبديُّ فإنَّ لهما ُصحبَة أَْيضاً. ثُماُمةو بُن أَنٍَس ، ثُمامةُ 

ثٌ مُ  الرمليُّ الصائِغُ  بُن اللَّْيثِ  ثُمامُ  : كغُرابٍ و وهي الثفاُل ،  التاموَرةُ الَمْشدوَدةُ الرأِْس  ، كَسِفينَة ، الثَِّميمةُ و ِمن شيوخِ أَبي أَْحمَد بِن َعِدّيٍ  حّدِ

 وهي اإلْبريُق.

ْيدِ  ، ثَْمثَمُ و باِعي ، وقيَل هو الَكْلُب ُمْطلقاً. كفَْدفٍَد : َكْلُب الصَّ  ، وَكذِلَك العُْربُُج ، َذَكَره األَْزهِريُّ في الرُّ
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شيِد. العَْبِديُّ : شاِعٌر. ثَْمثَمٌ و  كان في زمِن الرَّ

بِّيُّ قاتُل َسْهِم بِن أَْصَرمَ  ثَْمثَمٍ  َرِزيُن بنُ و ةُ و ، َذَكره األَميرُ  الضَّ  لَهِرُم.ا ، بالكسِر : الشَّيخُ  الثِمَّ

 وَولّى كبراً. : شاخَ  اْنثَمَّ و

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. : تَْغِطيَةُ رأِْس اإلناءِ  الثَّْمثََمةُ و

 ، وهو التَّرويُح قَليالً. االْحتِباسُ  أَْيضاً :و

 بمْعنًى واِحٍد ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. (4)وَمثِْمثُوا بنا ساعةً ، ولَثِْلثُوا بنا ساعةً ، وَكذِلَك َجْهِجهوا  بنا ساعةً  ثَْمثُِموا يقاُل :

__________________ 
 .115( البقرة اآية 1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( يف األساس : املتناو .3)
وكتب مصـــححه : هكذا هو يف « حفحفوا»والذي يف اللســـان : « قوله : وكذلك جهجهوا ا هكذا يف النســـخ»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)

 األصر هنا ويف مادة لثث.
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 أَن ال يُجاَد العََمُل وأْن تُْشنََق الِقْربَةُ إلى العَموِد ليُحقََن فيها اللبَُن. : الثَّْمثََمةُ و

 ، قاَل ساعَدةُ : ال يَْنثَنِي إذا ُضِرَب به وال يَْرتَدُّ  أَي نَْصلُه يُثَْمثَمُ  هذا َسْيٌف ال يقاُل :و

نـــــــــــًا ال  يـــــــــــح مُ فـــــــــــَور   لـــــــــــَ ثـــــــــــَ مـــــــــــح ثـــــــــــَ ه  يــــــــــــُ لـــــــــــُ  َنصـــــــــــــــــــــــــح

يـــــُم      مـــــِ ظـــــــاِم صـــــــــــــــــــَ (1)إذا صـــــــــــــــــــــاَب َأوحســـــــــــــــــــــاَط الـــــعـــــِ
 

  
ويُْفِقُر  ُشَمْيٍل ، (2)، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : على َمن ال َرْعي له كما هو نَصُّ ابِن  ، كِمَسّنٍ : َمن يَْرَعى على َمن ال َراِعي له الِمثَمُّ و

ُ و من ال َظْهَر له  ، كلَّ ذِلَك عن ابِن ُشَمْيٍل. ما َعَجَز عنه الَحيُّ من أَْمِرِهم مُّ يَث

 يقاُل : تََكلََّم.و تََوقََّف ، أَي عنه تَثَْمثَمَ و

 ، وهو مجاٌز. ما تَلَْعثَمَ  أَي تَثَْمثَمَ  ماو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

قاء : فََرْشت له ثََمْمتُ  . وَجعَْلتَه فَْوقه الثََّمامَ  الّسِ  لَئِالً تُِصيبُه الشمُس فيقطُع لَبَنَه ، نقَلَه األَْزهِريُّ

ةُ و  ، عن كراعٍ. الثُّماَمةِ  بالضِم لُغَةٌ في الثُّمَّ

َر : هو لََك على رأِْس  ةِ  قاَل ابُن ِسْيَده : وبه فّسِ  .الثمة ، وُربَّما ُخفَِّف فقيَل : الثُّمَّ

ةٌ  ، الواِحَدةُ  الثُّمامِ  لُغَةٌ في الثُّمُّ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :  ، قاَل الشاِعُر : ثُمَّ

ٍد  َنضــــــــــــــــــــــــ  ٍم مــــــــــُ ــــــــــح ي ــــــــــه آُ  خــــــــــَ ــــــــــي َح ف ــــــــــَ ب ــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح  ف

يـــــــــــر  مثٍُّ و      رحش اخلـــــــــــيـــــــــــام َغســـــــــــــــــــــــــِ (3)عـــــــــــلـــــــــــ  عـــــــــــَ
 

  
ةِ  وقالوا في الَمثَِل لنَجاحِ الحاَجِة : هو على رأِْس   ، وقاَل : الثُّمَّ

هح  مـــــــــــــــــ  دي يف غـــــــــــــــــُ  ال حَتحســـــــــــــــــــــــــــــــيب َأن  يـــــــــــــــــَ

رِ      عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ هح يف قـ رُي مجـــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ٍي َأســـــــــــــــــــــــــــــح ح   حنـــــــــــــــِ

  

 (4) مُث هح أَمسُحها برُتحبٍَة أَو 

 ِمعَمٌّ ِملَمُّ ، بكْسِرهنَّ ، للذي يُْصلُح األْمَر ويقوُم به. ِمثَمُّ  ورُجلٌ 

كاَب ، وإنَّه ِمثَمٌّ  ورُجلٌ   ألسافِل األَْشياِء. لَِمثَمٌّ  َشِديٌد يردُّ الّرِ

ه َجْعَجع بي الدَّْهُر عنوقاَل أَْعرابيُّ :  . ثُّمِ ِهما ، أَي عن قَِليِله وَكثيِرِه ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ه ، بضّمِ  وُرّمِ

ّمِ إالَّ أَنَّهم يُكِسُرونهما ، أَي بالقَِليِل والَكثِيِر ، وما يملكُ  ِة : َجاَء بالثِّّمِ والّرِ ً  قْلُت : ومنه قَْوُل العامَّ وال ُرّماً أَي قَليالً وال َكثيراً ، ال يُْستَْعَمُل  ثُّما

 ، إالَّ في النَّْفي.

ةِ  وقاَل أَبو الَهْيثم : تقوُل العََرُب : هو أَبوه على َطَرفِ  ةُ  ، إذا كان يُْشبهه ، وبعُضهم يقوُل : الثُّمَّ  ، َمْفتوَحة. الثَّمَّ

ً  ، بالضِم : االسُم ِمن الثُّمُّ و ة ثّما  َره.إذا َكسَ  ثمَّ

 ِء : تََوقََّف ، قاَل األَْعَشى :عن الشي ثَْمثَمَ و

ه  بــــــــــانــــــــــِ ِم حتــــــــــت لــــــــــَ هــــــــــح ي  الســــــــــــــــــــــــ  ر  َنضــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــَ  فــــــــــَ

ه مل و      ــــــــــِّ ي شــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــ  َوحح مِ جــــــــــاَ  عــــــــــل ــــــــــِ ث مــــــــــح ــــــــــَ ث ــــــــــُ (5)يـ
 

  
اِج : ثَْمثَُموهو  : تَْعتَعُوه ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وقَْوُل العجَّ

ِم  نـــــــــــَ نـــــــــــام اأَلســـــــــــــــــــــــــح ن الســـــــــــــــــــــــــ  رَتحِدفـــــــــــًا مـــــــــــِ  ُمســـــــــــــــــــــــــح

رحع مل      مِ َحشـــــــــــــــــــــــــًا طـــــــــــويـــــــــــر الـــــــــــفـــــــــــَ ثـــــــــــَ مـــــــــــح ثـــــــــــَ (6)يــــــــــــُ
 

  
 أَي لم يُْكَسر ولم يُْشَدخ بالَحْمل ، يْعنِي َسناَمه.
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 ، قاَل : ثَْمثَامٌ  قِْرنَه : قََهَرهُ ، فهو ثَْمثَمَ و

 مَثحثاموالِن الِقالِص فهو  ُِ 
ْيلِم ، قالَهُ الحافُِظ. ثمامِ  وحسيُن بنُ   بِن ُكوهيُّ ، بالضِم ، في نََسِب بنِي بوية أُمراُء الدَّ

بِن عبِد هللا بِن أَنَس  ثماَمةَ  وأَبو علّيٍ محمُد بُن هروَن بِن شعيِب الثّماميُّ األْنصاِريُّ َسَكَن ِدَمْشَق وَحدََّث بها عن أَبي خليفَةَ ، وهو ِمن ولدِ 

 بِن ماِلٍك.

 .الثّمامَ  : تأُْكلُ  ثَُمومٌ  وشاةٌ 

يُّ ، ويُْعرفُ  ، هذه البَْقلَةُ الَمْعروفةُ َكثيرةٌ بِبالِد العََرِب ، منها ، بالضمِ  الثُّومُ  : [ثوم]  الَحيَِّة وهو أَْقَوى بثُومِ  بُْستانيُّ وبَّرِ

__________________ 
 يف شعر ساعدة بن جؤية اهلذد واللسان ا والتكملة. 1160/  3أشعار اهلذليا ( شرح 1)
 ( عبارة ابن ِشير كما يف اللسان والتكملة هي كما نقلها املصنف ا وقد نبه إىل ذلك هبامش املطبوعة املصرية.2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 ( اللسان.4)
 واللسان. 182( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( اللسان.6)
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ياِن ا والر بحِو  ويـُؤحَت  به ِمن قَبِر الشــبِم ا ُر ما فيه ا َجيٌِّد للِنســح ِخ والدوِد ُمِدر  جّداً ا وهذا أَفحضــَ ّخٌن خُمحرٌِج للنَـفح وِكالُ ا ُمســَ
َرِة ا والقولَنحِج ا وِعرحِ  الن ســــا ا وَوَجِض الَورِِ  ا والنِ  ُزحِمِن ا والِطحاِ  ا واخلاصــــِ

عاِ  امل ِض اهلوامِّ وا َي اِت ا والســــ  ِرِس ا وَلســــح قح
ِفَيِة ا َلحِ  ا ابِهييف َجذ اٌب ا ومَ  ِوي ه لَوَجِض والَعقاِرِب ا والكلحِب الَكِلِب ا والَعَطِش البَـلحَغِميِّ ا وتـَقحطرِي البَـوحِ  ا وَتصــــــــــــح شــــــــــــح

وِديَن واملشايخِ  َربح
ُتبكَِّلِة حاِفٌة ِصح َة امل

ناِن امل يَض ما ذُِكَر.ا وَمعحجونُ  اأَلسح عُر مجَِ ُت َخُذ منه يـَفح
 ه امل

داعِ.َرِدي وهو حيِر والَخناِزيِر وأَْصحاِب الِدّقِ والَحبَالَى والُمْرِضعاِت والصُّ  ٌء للبَواِسيِر والزَّ

ةٍ  قالوا : انٍَة ُمزَّ  واِحَدتُه. الثُّوَمةُ و أَي حاِمَضة : ، وإْصالُحهُ َسْلقُه بماٍء وِمْلحٍ وتَْطِحينُه بُدْهِن لَْوٍز وإِتْباُعه بَمّصِ ُرمَّ

ةٌ. قَبيعَةُ السَّْيفِ  : الثوَمةُ و  على التَّْشبيِه ألنَّها على َشْكِلها ، يقاُل : عْنِدي َسيٌف ثوَمتُه فضَّ

 أَْوَرَده الحافُِظ. الثُّوميُّ  منهم : الحَكُم بُن ُزْهَرةَ  ِمن العََربِ  بِن ُمخاِشٍن : قَبيلَةٌ  ثَوَمةَ  بنوو

 ثَِومٌ  تُْبَسُط في المجاِلِس كما يُْسبَُط الّريحاُن ، َجْمعُه بِال ثََمٍر أَْطيُب رائِحةً ِمن اآلِس  َخْضراُء واِسعَةُ الَوَرقِ  ، كِعنَبٍَة : َشَجَرةٌ عظيمةٌ  الثَِّوَمةُ و

 ، َحَكاه أَبو َحنيفَةَ.

 ها بجبِل تِيَرى.تُتََّخذُ منها الَمساويُك رأَْيتُ و قاَل :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ثُوُمهاو عوِد :لُغَةٌ في الفُوِم وهي الحْنَطةُ ، عن اللّْحيانّي ، وَذَكَره أَبو حنيفَةَ في كتاِب النَّباِت هكذا ، وبه جاَء مْصَحُف ابِن َمسْ  الثُّومُ 

 ، كما َسيَأْتي. (1)وعدُسها 

  ابُن األْعَرابّيِ ألَبي الجراح :، امَرأَةٌ ، أَْنَشدَ  ثُوَمةَ  وأُمُّ 

ـــــــــــِدي أُم   ـــــــــــو َأن  عـــــــــــن ـــــــــــل ومـــــــــــةَ ف ـــــــــــُ ـــــــــــكـــــــــــن  ث  مل ي

َوِّ الـــــــــــــّرايح طـــــــــــــريـــــــــــــُ       ُمســـــــــــــــــــــــــــح (2)عـــــــــــــلـــــــــــــي  لـــــــــــــِ
 

  
: َمَشقُّ ما بيَن الشَّاِربَْين بِحياِل الوتََرةِ  الثُّوَمةُ و هنا السَّْيُف ، كأَنَّه يقوُل : لو كاَن َسْيفي حاِضراً لم أَُذلَّ ولم أَُهْن. ثُومةَ  وقد يجوُز أَن تكوَن أُمُّ 

 ، عن ابِن األْعَرابّيِ.

 عن الَحَسِن بِن عرفَةَ. الثّوميُّ  وأَبو الفتْحِ نصُر بُن َخلَف بِن ماِلِك البَْغداِديُّ 

ياشّي وهو القائُِل في آخِ  ثومةَ  وناهُض بنُ  ِر بِن نصيحٍ الكالعيُّ شاِعٌر في الدولِة العبَّاسيَِّة ، وقد َذَكَره المصنُِّف في نهض ، أََخَذ عنه الّرِ

 قَِصيدةٍ له :

وهـــــــــــا  ثـــــــــــومـــــــــــةفـــــــــــهـــــــــــذي أخـــــــــــت  بـــــــــــُ  فـــــــــــانحســـــــــــــــــــــــــِ

ا     امـــــــــــــَ تـــــــــــــَ تـــــــــــــِ اَء وال اكـــــــــــــح فـــــــــــــَ تـــــــــــــِ  إلـــــــــــــيـــــــــــــه ال اخـــــــــــــح

  

 مع امليم ل اجليمفص
ً  ، من َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، يَْجثُمُ و يَْجثِمُ  واليَْربوعُ  واألَْرنبُ  اإلْنساُن والطاِئُر والنعاُم والِخْشفُ  َجثَمَ  : [جثم] ً و ، بالفتحِ ، َجثْما ،  ُجثوما

 ، وهو بمْنِزلِة البُُروِك لإِلبِِل ، قاَل الراجُز : لَِزَم َمكانَهُ فلم يَْبَرْح ، أَو َوقََع على َصْدِرهِ  ، أَي َجثومٌ و جاثِمٌ  فهو بالضِم ،

مـــــــــــاُة  واإذا الـــــــــــكـــــــــــُ مـــــــــــُ ثـــــــــــَ بح  جـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــر كـــــــــــَ

بح      طــــــــِ تــــــــَ حــــــــح ُ
وَح املــــــــ بــــــــُ ــــــــُ رو ثـ مــــــــح َت اي عــــــــَ جــــــــح بــــــــَ ــــــــَ (3)ثـ

 

  
 ، وهو بعَْينِه معنَى لَِزَم َمكانَه فلم يَْبَرح ، قاَل النابِغَةُ يَِصُف َرَكَب امرأٍَة : أَو تَلَبََّد باألرِض 

َت و  َمســـــــــــــــــــــــح َت لـــــــــَ َمســـــــــــــــــــــــح مَ إذا لـــــــــَ ثـــــــــَ  جـــــــــامثـــــــــاً  َأجـــــــــح

رح      ه مـــــــــــــِ ًا مبـــــــــــــكـــــــــــــانـــــــــــــِ ريِّ حـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ِد مـــــــــــــُ (4)َء الـــــــــــــيـــــــــــــَ
 

  
 ْلقاةً في األَْرِض.، أَي أَْجساداً مُ  (جاْثِنيَ ) (5) (فََأْصَبُحوا يف دارِِهمْ )وقْولُه تعالَى : 
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 وقاَل أَبو العبَّاِس : أَي أَصابَُهم الباَلُء فَبَرُكوا فيها.

 الطيُر. يَْجثِمُ  : الباِرُك على ِرْجلَْيه كما الجاثِمُ و

ً  الليلُ  َجثَمَ و  ، عن ثَْعلَب وهو مجاٌز. اْنتََصفَ  : أَي ُجثوما

__________________ 
 .(َوُفوِمها َوَعَدِسها) اآية :ويف  61( سورة البقرة اآية 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.3)
 والتصحيح مما سب .« أخثم»واللسان والتهذيب ا وابألصر  41( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .78( األعراف اآية 5)
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ْرعُ  َجثَمَ و ً  اْرتَفََع عن األرِض  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، الزَّ ُك. بالفتحِ ، َجثْمٌ  هُ ، وهوواْستَقَلَّ نَباتُ  َشيئا  ويَُحرَّ

ً  الِعْذقُ  َجثَمَ  قاَل أَبو َحنيفَةَ :و  َشيئاً. َعُظَم بُْسُرهُ  ، ِمن َحّدِ نََصَر ، ُجثوما

 بالفتحِ فقط. َجثْمٌ  وهو العُذُوُق : َعُظَمت فلِزَمْت َمكانَها ، َجثََمتِ  وفي التَّْهِذيِب :

ماَد : َجَمعَهُ  َجثَمَ و ِم. الُجثَْمةُ  وهي ، األَْولَى ، َجَمعَها ، الطيَن والتُّراَب والرَّ  ، بالضَّ

 وهو الذي يَقَُع على اإِلْنساِن وهو نائٌِم ، كما في التَّهِذيِب وفي الصحاح وحكى ابُن األْعَرابّيِ في نواِدره : كغُراٍب : الكابوسُ  ، الُجثَامُ و

ُجِل فال يقدُر أَن يتَكلََّم ، وهو النيدالن ،الذي يَقَُع  الُجثامُ  . كالجاثومِ  بالليِل على الرَّ  ، نَقَلَه األْزهِريُّ

اِعي : البَليدُ  ، بالتَّْشديِد : الَجثَّاَمةُ و  ، قاَل الرَّ

زاُ  لــــــــــــــه  َدواٍت ال تــــــــــــــَ ِر ذي بــــــــــــــَ ــــــــــــــح نح أَم  مــــــــــــــِ

زحالُء يــــــــــعــــــــــيــــــــــا هبــــــــــا      ةبـــــــــــَ امــــــــــَ ثــــــــــ  ُد  اجلــــــــــَ بــــــــــَ (1)الــــــــــلــــــــــ 
 

  
يُِّد الحليُم. : الَجثَّاَمةُ و  السَّ

امٌ  ، أَي َجثَّامةٌ  يقاُل : رُجلٌ و حاحِ نَُؤوٌم ، نَوَّ  ، األُْولَى والثاِلثَة عن الجْوَهِرّيِ. ، كُهَمَزةٍ وُصَردٍ  الُجثََمةُ و كالَجاثومِ  ال يُسافِرُ  ، وفي الّصِ

ْعُب بنُ و  ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، كان يْنزُل ودان. َصحابيُّ  ، واْسُمه يَزيُد بُن قيٍس الِكنانيُّ اللّْيثيُّ ، َجثَّاَمةَ  الصَّ

 امأَيَّ  ، وسلموآلهعليههللاصلى، فأَتَْت َرُسوَل هللِا ،  عنهماهللارضي، وهي َعجوٌز كانت تْدُخُل على َخِديَجةَ ،  الُمَزنِيَّةُ : َصحابيَّةُ  جثَّاَمةُ و

بَ  عليها فأَْقبَلَ  عائَِشةَ   .بها ورحَّ

حاحِ : قاَل األَْصَمِعيُّ :و  ، بالضِم ، الِجْسُم. الُجثْمانُ  في الّصِ

 ، قاَل بِْشر : الشَّْخصُ  أَْيضاً :و

هـــــــــــــا  قـــــــــــــَ وح بـــــــــــــاديِّ فــــــــــــــَ اِن الـــــــــــــعـــــــــــــِ وٌن كـــــــــــــدُكـــــــــــــ   أَمـــــــــــــُ

ــــــــاٌم       ن مــــــــانســــــــــــــــــــــَ ــــــــح ث عــــــــا  كــــــــجــــــــُ ــــــــَ ل ــــــــح ِة أَتـ ــــــــ  ي ــــــــِ ن ــــــــَ ــــــــب (2)ال
 

  
 بالبَنِيَّة الَكْعبَة ، وهو َشْخٌص وليَس بَجَسٍد.يعنِي 

ْفعِ ، قاَل : والذي في ِشْعِره ي : صواُب اإلْنشاِد : أَُموناً بالنَّْصِب ، وأَتْلَُع بالرَّ البَِليَّة ، وهي الناقَةُ تجعَل عْنَد قْبِر الميِت ،  كُجثْمان قاَل ابُن بَّرِ

 الطَّيِر. كُجثْمانِ  َجاَءنا بثَِريدٍ  ُل :. ويقابُجثْمانِها شبَّه َسناَم ناقَتِه

 الُجْسمان. الُجثْمان وقاَل أَبو َزْيٍد :

ُق العَْبِديُّ : ُجثْمان يقاُل : ما أَْحَسن ُجِل وُجْسمانه ، قاَل : أَي َجَسده ، قاَل الممزَّ  الرَّ

ـــــــــــوا و  ل ـــــــــــد َغســـــــــــــــــــــــــَ وامـــــــــــًا وق ـــــــــــح وا َد أَق ـــــــــــد َدعـــــــــــَ  ق

ر واملــــــــــاِء      دح مــــــــــاينابلســـــــــــــــــــــــِّ ثــــــــــح بــــــــــ جــــــــــُ (3)اقــــــــــي وَأطــــــــــح
 

  
 ٍء تُِريُد به ِجْسمه وأَْلواَحه.بمْنِزلَِة الُجْسمان جاِمٌع لكّلِ شي الُجثْمانُ  وفي التَّْهِذيِب :

 كالمآتٍِم ُحسََّرا (5) الماِء نِيبُها إلى ذاِت َرْحلٍ  بُِجثْمانِيَّةِ  باتَتْ و ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : الفََرْزدق : (4) الماِء في قوِل الفََرِجيَّةِ  ُجثْمانِيَّةِ و

 وَمَكانَه. (7) الماَء نَْفَسه أَو وَسَطهُ أَو ُمْجتََمعَهُ  ، َصوابُه ، أَراَد ، أَراَدت (6)

 ، بالضِم ، ماٌء لهم. الُجثومُ و

 ، قاَل : َجبَلٌ  قيَل :و

بـــــــــــاِ  إذا بـــــــــــدا  ٌر يـــــــــــَزيـــــــــــُد عـــــــــــلـــــــــــ  اجلـــــــــــِ بـــــــــــَ  جـــــــــــَ

ض     ومِ و  بـــــــــــــا الـــــــــــــر ابئـــــــــــــِ ثـــــــــــــُ يـــــــــــــُم  اجلـــــــــــــُ قـــــــــــــِ (8)مـــــــــــــُ
 

  
ا : األََكَمةُ  : الَجثُومُ و  ، قاَل تأَبََّط شرًّ
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__________________ 
 وانظر ختر ه فيه واللسان. 60( ديوانه ط بريوت ص 1)
 وقبله.« أتلضُ »برفض قافيته  12( الديوان ص 2)

ـــــــــــت عـــــــــــامـــــــــــداً  ـــــــــــدي وإن كـــــــــــن ـــــــــــفـــــــــــت مـــــــــــا عـــــــــــن ـــــــــــكـــــــــــل  ف

 أوجــــــــــــــضُ مــــــــــــــن الــــــــــــــوجــــــــــــــد كــــــــــــــالــــــــــــــثــــــــــــــكــــــــــــــالن أو أان     

  

 ( اللسان.3)
 .«الفرجية»وعل  هامشه عن إحد  نسخه « الفرحية»( يف القاموس 4)
ٍر.5)  ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : َزجح
 واللسان والتكملة والتهذيب. 357/  1( من شواهد القاموس ا والبيت يف ديوانه 6)
الذي اســـتشـــهد به عليه ال يســـاعده الضـــافة حثمانية إليه ا إال أن يريد اإلضـــافة  ( عل  هامش القاموس : قا  القرايف : فيه نظر ا فإن البيت7)

 هـ. البيانية ا
 ( اللسان.8)
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ُت إلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــن  ثـــــــــــومٍ هَنَضـــــــــــــــــــــــــح ا   جـــــــــــَ  كـــــــــــَبهنـــــــــــ 

ِر      عــــــــَ ــــــــح يـ ٌر ذاُت خــــــــَ مــــــــِ دح (1)عــــــــجــــــــوٌز عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا هــــــــِ
 

  
كةً. كالَجثََمةِ   ، محرَّ

اِء. : لبَنِي األَْضبَطِ  الجثومِ  داَرةُ و  بِن كالٍب ، وقد ذُِكَرْت في الرَّ

ُل : َحدَّثَ  جاثِمُ و ، وهكذا َرَواه ابُن صاِعٍد وقد تقدََّم له ِذْكٌر  عنه إبراهيُم بُن نَْهٍد أَو هو بحاءٍ و عن أَبيِه عن أَيوب الّسِختْياني ، بُن ُمَرْيٍد الدالَّ

 في الّداِل.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

فاِد. تََجثَّمَ   الّطيُر أُْنثاهُ : َعاَلها للّسِ

 .الجاثِِم ُجثومٌ  : الذي ال يَْبَرُح بيتَه ، عن اللَّْيِث ، وَجْمعُ  الجاثَِمةُ و

 .َمْجثَمٌ  ، وَمكانُها تَْجثِمُ  ، كَصبُوٍر : األْرنَُب ألنَّها الَجثُومُ و

. الَجثَّاَمةُ و  ، بالتَّشديِد وكُصَرٍد وُهَمَزٍة : كلُّ ذِلَك الَكابوُس ، نَقَلَه األْزهِريُّ

 ، بالفتحِ : األََكَمةُ. الَجثَْمةُ و

ةً ، وفي األرانِبِ  الُمَجثََّمةُ و ثم تُْرَمى حتى تُْقتََل ، وقد نَهى عن ذِلَك ،  تَْجثِمُ  وأَْشباه ذِلكَ  ، كُمعَظََّمٍة : هي الَمْصبوَرةُ إالَّ أَنَّها في الطيِر خاصَّ

حاحِ.  كما في الّصِ

 وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : هي كلُّ َحيواٍن يُْنَصب ويُْرَمى ويُْقتَل.

 .جاثَِمةٌ  هي الَمْحبوَسةُ ، فإذا فَعَلَْت هي ِمن غيِر فِْعل أََحٍد فهي الُمَجثََّمةُ  وقيَل :

 للطَّيِر ولكنَّه اْستُِعير. الُجثومُ  ، إنَّما تَْجثِمُ  الشاةُ تُْرَمى بالِحجاَرةِ حتى تَموَت ثم تُْؤَكل ، قاَل : والشاةُ ال الُمَجثَّمةُ  ٌر :وقاَل َشمِ 

اِعي : الجثوم وهضب  : َمْوِضٌع في قوِل الرَّ

ن هضـــــــــــــــــــــب  َن مــــــِ َرو حــــــح تح  اجلــــــثــــــومتـــــــَ حـــــــَ بــــــَ  وَأصــــــــــــــــــــح

ُح      ــــــــــ  ي ضــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ُه امل ــــــــــَ ُروحَر  ُدون (2)ِهضــــــــــــــــــــــــاُب شــــــــــــــــــــــــَ

 

  
ً  عنه أَْجَحمَ  : [جحم]  كأَْحَجَم بتَْقِديم الحاِء. َكفَّ  : إْجحاما

َر.  وقاَل شْيُخنا : ِكالُهما ِمن األَْضداِد يُْستَْعمالن بمْعنَى تقدََّم وبمْعنَى تأَخَّ

 فالناً : َدنا أَن يُْهِلَكه. أَْجَحمَ و

  : اسٌم ِمن أَْسماِء الناِر.، كأَميرٍ  الَجِحيمُ و

جِ  وقيَل : هي ُجوا ناَر إِبراهيَم ، على نبيِّنا وعليه أَْفضل الصَّالة والسَّالم. الناُر الشَّديَدةُ التَّأَجُّ  ، كما أَجَّ

 ، قاَل ساعَدةُ : كُصَردٍ  ُجَحمٌ  ، وَجْمُع األَخيرِ  ويَُضمُّ  بالفتحِ  َجِحيٌم كالَجْحَمةِ  كلُّ ناٍر بعُضها فوَق بعٍض  قيَل :و

َرُه  ِف ال تــــــــــــــَ يـــــــــــــح اِر الصـــــــــــــــــــــــــــ  ِه يف هنـــــــــــــَ  إن  حتـــــــــــــِ

لــــــــــ  مــــــــــن      ض مــــــــــا َيصــــــــــــــــــــــــح مــــــــــِّ مِ إال   ــــــــــَُ حــــــــــَ (3)اجلــــــــــُ
 

  
 .(4) (قاُلوا ابْ ُنوا َلُه بُ ْنياانً فَأَْلُقوُه يف اجلَِْحيمِ ) ِمن قْوِلِه تعالَى : َجِحيمٌ  فهي كلُّ ناٍر عظيمٍة في َمْهواةٍ و

 ، قاَل األَْعَشى : كالجاِحمِ  الَمكاُن الشديُد الَحرِّ  : الَجِحيمُ و

هــــــــــا  قــــــــــائــــــــــِ جــــــــــاِء قــــــــــبــــــــــَر لــــــــــِ يــــــــــح د ون لــــــــــلــــــــــهــــــــــَ عــــــــــِ  يــــــــــُ

ــــــــبــــــــبحِس واملــــــــوُت      ِتضــــــــــــــــــــــار ال داَة احــــــــح مُ غــــــــَ (5)جــــــــاحــــــــِ
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ً  كَكُرَمْت ، هي ، فََجُحَمتْ  ، كَمنَعها : أَْوقََدها َجَحَمهاو واُب ، ، كفَِرحَ  َجِحمَ و ، بالضِم ، َعُظَمْت ، ُجحوما ،  َجِحَمتْ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

ً  كفَِرَح ، ً و ، بالتحريِك ، َجَحما ً و ، بالفتحِ ، َجْحما  وتَوقََّدْت وَكثَُر َجْمُرها ولََهبُها. اْضَطَرَمتْ  ، بالضِم ، ُجحوما

 : الَجْمُر الشَّديُد االْشتِعاِل. الجاِحمُ و

 ، وفي بعِض األُصوِل : في ُمْعتََرِكها ، قاَل : ِشدَّةُ القَتِْل في َمْعَرَكتِها قيَل :و ، وقيَل : ِضْيقُها ، امن الَحْرِب : ُمْعَظُمه الجاِحمُ و

__________________ 
 والتكملة والتهذيب. 40/  1( اللسان وأماد القاد 1)
 وانظر ختر ه فيه. دوهنا واملضيحُ  ...... برواية : تروحن من حزم اجلفو  41( ديوانه ط بريوت ص 2)
 واللسان. 192/  1( ديوان اهلذليا 3)
 .97( الصافات اآية 4)
 ومل أجده يف ديوانه. 429/  1( اللسان. واملقايي  5)
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قـــــــــــــــــــــــ  جلـــــــــــــــــــــــا و  بـــــــــــــــــــــــح رحُب ال يــــــــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــــــــَ

رَاح      ر واملـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــ  (1)محـــــــــــــــــِِ
 

  
 الَحْرِب ، وهو مجاٌز ، وقاَل : بجاِحمِ  ويقاُل : اْصَطلَى

 (2)بـََردا  جامِحاً حىت إذا ذاَ  منها 
 أَي فَتََر وَسَكنَْت َحِفيَظتُه.

 في الَحِدْيث : كان لَمْيُمونَةَ كْلبٌ و فيُْكَوى منه بين َعْينَْيها. أَو في ُرُؤوِس الكالبِ  يُِصيُب اإلْنساَن فتَِرم ، كغُراٍب : داٌء في العينِ  ، الُجحامُ و

 ، فقالت : واَرْحمتا لِمْسماِر ، يْعنِي كْلبَها. الُجحامُ  يقاُل له ِمْسمار فأََخَذه داٌء يقاُل له

امُ و  الَحْرب وهو ِضْيقُها وشدَّتُها. جاِحمِ  ، مأُْخوذٌ ِمن كَشدَّاٍد : البَِخيلُ  ، الَجحَّ

 كُصَرٍد : طائٌِر. ، الُجَحمُ و

 ، عن ابِن األْعَرابّيِ. اءِ الَحي (3) كعُنٍُق : القَليلُ  الُجُحمُ و

َمنِيو حاحِ : بعَْينَْيه ، بعَْينِهِ  َجحَّ ً  ، وفي الّصِ  ، قاَل : اْستَثْبََت في نََظِرِه ال تَْطِرُف َعْينُه أَي تَْجحيما

ـــــــــــــه إذا مـــــــــــــا  ـــــــــــــي ـــــــــــــن مـــــــــــــاكـــــــــــــَبن  عـــــــــــــي حـــــــــــــ   جـــــــــــــَ

مــــــــــا      رحطــــــــــَ ــــــــــُ ي َأنح تـ غــــــــــِ ــــــــــَ ت ــــــــــح بـ ــــــــــَ ــــــــــا َألٍن تـ ــــــــــن (4)عــــــــــي
 

  
 شاِخَصةٌ. : أَي جاِحَمةٌ  وَعْينٌ  إليَّ ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، أَو أََحدَّ النََّظرَ 

 ، ِكالُهما َجْمعان للَجْحماء. كُكتٍُب وَسْكَرى ، َجْحَمىو ُجُحمٌ  ، ج َجْحماءُ  الشَّديُد ُحْمَرِة العَْينَْيِن مع سعَتِهما ، وهي ِمن الناِس : األَْجَحمُ و

 بتْقِديِم الحاِء ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. الَحْوَجمُ  ْعرفُ : الَوْرُد األْحمر ، واألَ  الَجْوَحمُ و

االتِِهم َزْنَديةَ ، الُخزاعيُّ ، وفي بعِض األُُصوِل : بُن َدْنَدنَةَ  أَْجَحمُ و مَ و وهو َزْوُج بنت هشاِم بِن عْبِد َمنَاف. أََحُد َرجَّ ً  (5) تََجحَّ ما َق   :تََجحُّ تََحرَّ

 الَحْرِب. جاِحمِ  ، َمأُْخوذٌ ِمن ِحْرصاً وبُْخالً 

مَ و  الَحْرب. جاِحمِ  ، وهو أَْيضاً ِمن تَضايَقَ  أَْيضاً : تََجحَّ

 بلُغَِة ِحْميَر ويُْنِشُد : : العَْينُ  الَجْحَمةُ و

تــــــــــاَأاي  مــــــــــَ حــــــــــح ٍر  جــــــــــَ ي عــــــــــلــــــــــ  أُمِّ عــــــــــامــــــــــِ كــــــــــِّ  بــــــــــَ

ِب      ـــــــــــِ ذان
َ

َد  املـــــــــــ وحٍب ِ حـــــــــــح ـــــــــــ  ل ـــــــــــِ ـــــــــــِة ق ـــــــــــل ي (6)َأكـــــــــــِ
 

  
حاِح.هكذا في   الّصِ

ي : وصوابُه بَما قَْبله وما بْعَده :  وقاَل ابُن بَّرِ

ر   رحقــــــــــَ ــــــــــَ وحُب مــــــــــن أَرحض قـ لــــــــــ  يــــــــــَح هلــــــــــا الــــــــــقــــــــــِ ــــــــــِ  أُت

بُ و      ـــــــــِ وال يـــــــــَد اجلـــــــــَ عـــــــــِ ـــــــــبـــــــــَ ر  ال ُب الشـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــِ  قـــــــــد  ـــــــــَح

  

جيفـــــــــيـــــــــا  مـــــــــَ حـــــــــح ٍك  جـــــــــَ ي عـــــــــلـــــــــ  أُمِّ مـــــــــالـــــــــِ كـــــــــِّ  بـــــــــَ

  
بِ    ذانـــــــــــِ

َ
يـــــــــــٍب بـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــِ  املـــــــــــ لـــــــــــِّ يـــــــــــلـــــــــــِة قـــــــــــِ  َأكـــــــــــِ

  

ا  جـــــــاهنـــــــِ ِ  مـــــــنـــــــهـــــــا غـــــــرَي ِنصـــــــــــــــــــــِف عـــــــِ بـــــــح  فـــــــلـــــــم يــــــــُ

  
ِب و    َد  الــــــــــذ وائــــــــــِ رُتٍة مــــــــــنــــــــــهــــــــــا وِإحــــــــــح نــــــــــح (7)شــــــــــــــــــــــــُ

 

  
 األََسِد : َعْيناه ، بلُغَِة ِحْميَر. َجْحَمتا وقاَل غيُره :

ةً.  وقاَل ابُن ِسْيَده : بلُغَِة اليََمِن خاصَّ

 وقاَل األَْزَهِريُّ : بكّلِ لُغٍَة.

حاحِ. جاِحَمةٌ  َمنََع : فَتََحها كالشاِخِص ، والعينُ ك الرُجُل َعْينَه ، َجَحمَ و  ، كما في الّصِ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الناِر : تَوقُُّدها واْلتِهابُها. جاِحمُ 

 : ِمن أَْسماِء الناِر ، أَعاَذنا هللاُ تعالَى منها. الجِحيمُ و

َق ِحْرصاً وبُْخالً. تجاَحمَ و  : تََحرَّ

 علينا أَي يَتَضايَُق. يَتَجاَحمُ  أَبي طاِلٍب : هو وَرَوى المْنذِريُّ عن

 : الناُر. الجاِحَمةُ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( اللسان والتهذيب واألساس وصدره فيها :2)

 الباغي ا رب يسع  حنوها َترِعاً 
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : الَقِليُلو.3)
 ( اللسان.4)
 هامش القاموس عن إحد  نسخه : وَ َاَهَم.( عل  5)
 ابختالف بع  ألفا ه عن األصر. 429/  1( الصحاح واللسان والتهذيب واملقايي  6)
 ( اللسان.7)
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 .جاِحُمها العيِن : أَْجَحمُ و

ٌث. الَجِحيمِ  وإبراهيُم بُن أَبي  كأَميٍر ، ُمَحّدِ

. الَجْحَدَمةُ  : [جحدم]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 السُّْرَعةُ في العَْدِو. وفي اللِّساِن : هو

ً  له وَكتَبَ  له وَدعا ، وسلمعليههللاصلى، يُْرَوى أَنّه أَتَى النبيَّ ،  ، كَجْعفٍَر : ابُن فَضالَةَ  َجْحَدمُ و  .ِكتابا

 وواَكلَ  نَْعلَه وَخَصفَ  قَِميَصه وَرقَعَ  شاتَه َحلَبَ  َمن:  قالَ  ، وسلمعليههللاصلى، َروى عنه ابنُه حكيٌم أَنَّ َرُسوَل هللا  آَخُر غيَر َمْنسوبٍ  رُجلٌ و

 ، ويقاُل : بل ُهما واِحٌد. َصحابيَّانِ  ، «َء ِمن الِكبَرِ سوقه فقد بَِرى ِمن وَحَملَ  خاِدَمه

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

يُق وُسوُء الُخلُِق. ةُ الَجْحَدمَ   : الّضِ

بُر الَجيُِّد. َجْحدمٍ  وأُمُّ   : َمْوِضٌع باليمِن في آخِر ُحدوِد تِهاَمةَ ، يُْنَسُب إليه الصَّ

 وقاَل ابُن الحائِِك : هي قَْريَةٌ بين كنانَةَ واألْزِد.

يُق وُسوُء الُخلُِق. الَجْحَرَمةُ  : [جحرم]  : الّضِ

حاحِ ، أَي ضيٌق َسّيِ  ، كَجْعفرٍ  َجْحَرمٌ  رُجلٌ و  ُء الُخلُِق.، كما في الّصِ

 ، بمْعناه. ُعالبِطٍ  ِمثْلُ  ُجحاِرمٌ  رُجلٌ و زاَد غيُره :

ل.وقد أَْوَرَده المصنُِّف أَْيضاً في باِب الّراِء وقاَل : الميُم زائَِدةٌ وإيرادهُ هنا يدلُّ على   أصالَِة ِمْيِمه فتأَمَّ

ْيِن المعجمِة : البعيُر الُمْنتَِفُخ الَجْنبَْينِ  الَجْحَشمُ  : [جحشم] حاحِ : الُمْنتَِفُج بالجيِم ، قاَل  بالّشِ حاحِ ، وُضِبَط في بعِض أُُصوِل الّصِ ، كما في الّصِ

 الفَْقعِسيُّ :

َشمٍ نِيَطتح ِِبَوحِز   (1)ُكَماتِِر   َجحح
حاحِ. يقاُل : هو ِمن الَجحِظ والِميُم زائَِدةٌ. العظيُم العَْينَْينِ  الُمشالَِة : بالظاِء المعجمةِ  الَجْحَظمُ  : [جحظم]  ، كما في الّصِ

ا يُْستدرُك عليه : . َجْحَظَمةً  الغالمَ  َجْحَظْمت * وممَّ  إذا َشَدْدت يََدْيه على ُرْكبَتَْيه ثم َضَرْبتَه ، نَقَلَه الِكسائيُّ

 أَْوثَقَه كْيفَما كان. بالَحْبِل : َجْحَظَمه ابُن األْعَرابّيِ عن الدُّبَْيِرّي :وقاَل 

حاحِ ، قاَل : َصَرَعهُ  : َجْحلََمهُ َجْحلََمةً  : [جحلم]  ، كما في الّصِ

هح  مــــــــَ حــــــــَ لــــــــح َ
ُدوا يــــــــوَم الــــــــنِّســــــــــــــــــــــاِر املــــــــ هــــــــِ مح شــــــــــــــــــــــَ  هــــــــُ

مح و      كــــــــــــــُ راتــــــــــــــَ هغــــــــــــــاَدُروا ســــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ حــــــــــــــح (2)جمــــــــــــــَُ
 

  
ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 الحْبَل : ِمثْل َحْملََجهُ وَجْلَحَمهُ. َجْحلَم

. الَجْخَدَمةُ  : [جخدم]  ، والخاُء ُمْعجمةٌ : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 السرعةُ في العَْدِو. وقاَل األَْزَهِريُّ : هو

 الَمْشيِ.و قاَل في َموِضعٍ آخر : السُّْرَعةُ في العََملِ و

ا يُْستدرُك ع  ليه :* وممَّ

 : رُجٌل ِمن الصَّحابَِة له ِروايَةٌ ، قالَهُ أَبو خباٍب عن اياٍد عنه. الَجْخَدَمةُ 
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كةً : القَصيرُ  الَجَدَمةُ  : [جدم] جاِل والنِّساِء والغَنَِم ، ، محرَّ  ، قاَل : َجَدمٌ  ج ِمن الّرِ

واًل  قــــــــــــاِت طــــــــــــُ يــــــــــــح لــــــــــــَ  مــــــــــــن اهلــــــــــــَ يـــــــــــــح  فــــــــــــمــــــــــــا لــــــــــــَ

لـــــــــــ  مـــــــــــن و      يـــــــــــح َدمِ ال لـــــــــــَ (3)الـــــــــــِقصـــــــــــــــــــــــــاِر  اجلـــــــــــَ
 

  
 ، على لَْفِظ الَجْمعِ ، هذه َوْحُدها عن ابِن األْعَرابّيِ. الَجَدمُ  واالسُم :

اجُز في  القَِصيَرة ِمن النِّساِء : الَجَدَمةِ  وقاَل الرَّ

ةح  مـــــــــــــَ تـــــــــــــَ َد الـــــــــــــعـــــــــــــَ يـــــــــــــح عـــــــــــــَ ُت بــــــــــــــُ يـــــــــــــح ا مَتَشـــــــــــــــــــــــــــ   ملـــــــــــــ 

هح      َدمـــــــــــَ يـــــــــــوِت كـــــــــــَ وحِ  الـــــــــــبـــــــــــُ ُت مـــــــــــن فــــــــــــَ عـــــــــــح  لـــــــــــَِ

  

قـــــــــــــَ  نــــــــــــــح رِيـــــــــــــُض الـــــــــــــعـــــــــــــَ رُي إذا اخلـــــــــــــَ ةح فـــــــــــــِ َدمــــــــــــــَ  اجلـــــــــــــَ

  
ةح    مـــــــَ ضــــــــــــــــــــَ مح ديـــــــُد الضــــــــــــــــــــ  ٌر شـــــــــــــــــــــَ حـــــــح ُؤر هـــــــا فــــــَ ــــــَ (4)يـ

 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( اللسان.4)
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ل هو الَمْشهوُر ،  ي : ويُْرَوى الُحَذَمة ، بالحاِء على ِمثَاِل ُهَمَزة ، واألوَّ  وَكذِلَك َذَكَره أَبو َعْمرو.قاَل ابُن بَّرِ

ذاُل ِمن الناِس. الَجَدمُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :  الرُّ

. الشَّاةُ الرديئَةُ  : الَجَدَمةُ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 ، ويُْرَوى بالذَّاِل. بَلَحاٌت يَْخُرْجَن في قِْمعٍ واِحدٍ  : الَجَدَمةُ و

 وبَِقي أَْنصافاً. بُلِ ما لم يَْنَدّق من السُّنْ  : الَجَدَمةُ و

 كَجبٍَل : َطْيٌر كالعَصافِيِر ُحْمُر الَمناقِيِر. ، الَجَدمَ و

 َضْرٌب من التّْمِر. أَْيضاً :و

لقد َهَمْمت أَْن أَْنَهى عن » األََسِديَّةُ هاَجَرْت مع قْوِمها ، َرَوْت عنها عائَِشةُ ، ولها َحِدْيث َصِحيٌح عْنَد ماِلٍك : ، كثُماَمة ، بنُت وهبٍ  ُجَداَمةُ و

 وَحَكى ُمْسلم عن َخلَف بِن ِهشام إْعجاَم َذاِلها. .، َرَواه ُعْرَوةُ عن عائَِشةَ عنها« الِغْيلةِ 

وِض : وال  وقد يقاُل فيها جذامة بالتَّْشديِد. َمْعروف إْهمالُها ، قاَل :وقاَل الّسهيليُّ في الرَّ

. َصحابيَّاتٌ  أخُت حليمةَ ، قيَل : هي الشيماُء ، بنُت الحاِرثِ  ُجَداَمةُ و ، هاَجَرْت. بنُت َجْنَدلٍ  ُجَداَمةُ و  ، َرِضيِ هللا عنهنَّ

َي البُرُّ في الريحِ وُعِزَل منه تِْبنُهما يُْستَْخَرُج من السُّْنبُِل بالَخَشِب إ ، الُجداَمةُ  أَي هيو كةً  كالَجَدَمةِ  ذا ذُّرِ ، وهو ما يُعَْزبَُل ويُْعَزُل ثم  ، محرَّ

 .الَجَدَمةُ  يَُدقُّ فتَْخرُج منه أَْنصاُف ُسْنبٍُل ثم يَُدقُّ ثانيةً ، فاألُْولى القََصرة ، والثانيةُ 

 أَثَْمَرْت ويَبَِسْت. إذا النَّْخلَةُ  َجَدَمتِ و

مِ  الُجَداِميُّ و  تَْمٌر. كغَُرابّيٍ ، بالضَّ

 وقاَل أَبو َحنيفةً : َضْرٌب ِمن التَّْمِر باليَماَمة بمْنِزلَِة الِشْهِريِز بالبَْصَرة.

 ، قاَل ُملَْيح : بهاٍء : الُموقََرةُ من النّْخلِ  ، الُجَداِميّةُ و

ه  زِيــــــــــــنــــــــــــُ يِنِّ تــــــــــــَ ٍك مــــــــــــثــــــــــــِر الــــــــــــقــــــــــــُ بــــــــــــح  بــــــــــــِذي حــــــــــــُ

ةٌ      يـــــــــــــ  دامـــــــــــــِ رَب ُدخلِ   جـــــــــــــُ يـــــــــــــح ر خـــــــــــــَ (1)مـــــــــــــن َنـــــــــــــَح
 

  
 أبدل وأَْقِدْم أَْجوُد الثالثة. أَْصلُه ِهْجَدمْ  لتَْمِضَي ، ، َزْجٌر لها اْجَدمْ  الفََرَس : قاَل لها : أَْجَدمَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. ُجداِميَّةٌ  ، كغُراٍب ، أَْصُل السَّعَِف. ونخلَةٌ  الُجَدامُ   : كثيَرةُ السَّعَِف ، نَقَلَه األْزَهِريُّ

 ، كذا في النواِدِر. (2)النْخُل : َحَمل ِشْيصاً  أَْجَدمَ و

 : ُموقٌَر. ُجَداميُّ  ونْخلٌ 

 ٍء.، ِمن كّلِ شي ، بالكْسِر : األْصلُ  الِجْذمُ  : [جذم]

 .ُجذومٌ و أَْجذامٌ  يُْفتَُح ج قدو ، بمكَّةَ  ِجْذمٌ  َحِدْيث حاِطٍب : لم يكن رُجل ِمن قَُرْيش إالَّ له ْوِم : أَْهلُهم وَعِشْيرتُهم ، ومنهالقَ  ِجْذمُ  ويقاُل :

 فَْهٍم. بنِي بالتَّحريِك : أَْرٌض ببِالدِ  ، الَجَذمُ و

 كَكِتٍف ، السَّريُع. ، الَجِذمُ و

ً  (3) َجَذَمهُ يَْجِذُمهُ و َد للَكثْرةِ ، َجذََّمهُ و ، َجِذيمٌ  وهو َجْذما  فاْنقََطَع وتَقَطََّع. قََطعَهُ  ، أَي تََجذَّمَ و فاْنَجَذمَ  ، ُشّدِ

 إذا قََطعَهُ ، قاَل البعيُث : َجَذَمهُ و وِمن المجاِز : َجَذَب فالٌن َحْبل ِوصاِلهِ 
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 (4)الَوصحِر  جاِذَمةَ َأال َأصحَبَحت َخنحساُء 
 ُسرَعةُ القَْطعِ ، وقاَل النابِغَةُ ::  الَجْذمُ و

ُلها   (5) اجنحََذماابَنتح ُسعاُد فَبمحَس  َحبـح
 أَي اْنقََطَع ، وهو مجاٌز.

 َحْبٍل أَي قِْطعَة منه. ِجْذَمةَ  ، يقاُل : رأَْيت في يِده جذمةٌ  وهو ِء يُْقَطُع َطَرفُه ويَْبقَى أَْصلهُ ، بالكْسِر ، الِقْطعَةُ من الشَّي الِجْذَمةُ و

ا يُْضَرُب به. (6)، ألنَّه ينقطُع  السَّْوطُ   :الِجْذَمةُ و  ممَّ

__________________ 
 اب اء املهملة ا واألصر كاللسان.« دحل»يف شعر مليح بن ا كم ا برواية  1040/  3( شرح أشعار اهلذليا 1)
 ء التمر ا وا شف من التمر.والصيص والصيصاء لغة يف الشيص والشيصاء ا مبعىن رديا « صيصاء»( األصر واللسان. ويف التهذيب : 2)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وَ حُذُمُه.3)
 ( اللسان.4)
 وعجزه :« وأمس »وفيه  101( ديوانه ط بريوت ص 5)

 احتلت الشرع فاألجزاع عن إضماو 
 وصدره يف الصحاح. 439/  1والبيت بتمامه يف اللسان واملقايي  

 ( اللسان : يتقطض.6)
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 ، قاَل ساعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : ِجَذمٌ  ِمن السَّْوِط : ما تَقَطََّع َطَرفُه الدَّقيُق وبَِقَي أَْصلُه ، والَجْمعُ  الِجْذَمةُ و

َزعــــــــــــاً  ن  إذا مــــــــــــاء آَنســــــــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــَ وهنــــــــــــَُ وشــــــــــــــــــــــــــُ  يــــــــــــُ

قــــــــــــاِب و      و ر ابأَلعــــــــــــح ــــــــــــَ نـ َذمِ حتــــــــــــت الســــــــــــــــــــــــــ  (1)اجلــــــــــــِ
 

  
 كالَجَذبَِة بالباِء. بالتَّحريِك : الشَّْحُم األَْعلَى في النَّْخِل وهو أَْجَوُده ، الَجَذَمةُ و

 قاِطٌع لألُموِر فَْيَصٌل. ، بَكْسِرِهما : ِمْجذاَمةٌ و ِمْجذامٌ  رُجلٌ و

 ُعه.أَي يَْقَطُع َهواهُ ويَدَ  للَحْرِب والسَّير والَهَوى : ِمْجذاَمةٌ  وقاَل اللّْحيانيُّ : رُجلٌ 

حاحِ : رُجلٌ  ِة. ِمْجذاَمةٌ  وفي الّصِ  أَي َسريُع القَْطعِ للَمَودَّ

ي : ِمْجذاَمةٌ و ِمْجذامٌ  وفي األساِس : رُجلٌ  ْرَم ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  للذي يَُوادُّ فإذا أََحسَّ ما َساَءهُ أَْسَرع الصَّ

ي الــــــــــــــُودِّ و  اقــــــــــــــِ ذامــــــــــــــةُ ِإين  لــــــــــــــيــــــــــــــَ َو   جمــــــــــــــِح  اهلــــــــــــــَ

ف أَبــــــــح      ر إذا اإللــــــــح ائــــــــِ ريح طــــــــَ حــــــــه غــــــــَ فــــــــح (2)َد  صــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .«أَْجَذم َمن تَعَلَّم القرآَن ثم نَِسيه لَِقَي هللاَ يوَم الِقياَمِة وهو»في الَحِدْيث : و : الَمْقطوُع اليَِد أَو الذَّاِهُب األَناِمِل. األَْجَذمُ و

 قاَل أَبو ُعبَْيٍد : هو الَمْقطوُع اليَِد.

ً  ، يَُده ، كفَِرحَ  َجِذَمتْ  يقاُل : ً  أَنا َجَذْمتُها إن قََطْعتها أَْنت قْلت :و إذا اْنقََطعَْت فَذَهبَْت ، َجَذما َمن »في َحِدْيث علّيٍ : و ، قاَل : أَْجِذُمها َجْذما

ُس : «لَْيَسْت له يَدٌ  أَْجَذم نََكَث بَْيعَتَه لَِقي هللاَ وهو  ، هذا تْفِسيُره ، وقاَل الُمتَلَّمِ

ه هـــــــــــر كـــــــــــنـــــــــــو  فـــــــــــِّ ِض كـــــــــــَ َر قـــــــــــاطـــــــــــِ ثـــــــــــح  ُت ِإال  مـــــــــــِ

َح      بــــــــَ ر  فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح فِّ لــــــــه ُأخــــــــح كــــــــَ َذمــــــــابــــــــِ  (3) ؟َأجــــــــح
  

ً و  .َجِذمَ  حتى أَْجَذَمه . يقاُل : ما الذيَجَذْمتها ِمثْل أَْجَذْمتُها إْجذاما

ِمن سائِِر  بالَجْذمِ  الذي َذَهبَْت أَْعضاُؤه ُكلُّها ، قاَل : ولْيَسْت يَُد الناِسي للقرآِن أَْولى باألَْجَذم وقاَل القتيبيُّ : مْعنَى الَحِدْيث : أَنَّ الُمرادَ 

 أَْعضائِِه.

 قاَل األْزَهِريُّ : وهو قَْوٌل قَِريٌب ِمن الصَّواِب.

ة له في يَِده. وقَْوُل علّيٍ  َذمُ أَجْ  قاَل ابُن األَثيِر : ورّده ابُن األْنباِري وقاَل : بل مْعنَى الَحِديث لَِقَي هللاَ وهو ِة ال ِلساَن له يتََكلَُّم به وال ُحجَّ الُحجَّ

ة له ، وقيَل : مْعناه أَي لَِقيَه وهو ُمْنقَِطُع السَّبَِب.  : لْيَسْت له يٌَد أَي ال ُحجَّ

ي القرآَن لَِقي هللاَ تعالَى خاِلَي اليَِد ِمن الَخْير ، ِصْفَرها ِمن الثواِب وقاَل الخطابيُّ : مْعنَى الَحِدْيث ما ذََهَب إليه ابُن األْعَرابّيِ وهو أنَّ َمن نَسِ 

ا تَْحِويه وتَْشتَِمل عليه ِمن الَخْير.  ، فَكنَى باليَِد عمَّ

ُك : َمْوِضُع القَْطعِ منها ، بالفتحِ  الَجْذَمةُ و  وله نََظائٌِر تَقَدََّم ِذْكُرها. ويَُحرَّ

ِم :  ، الُجْذَمةُ و  ، هكذا قالَهُ ابُن األْعَرابّيِ وفسََّر به قَْول لَبيٍد : األْجذامِ  ، كذا في النسخِ. وفي اللِّساِن : ِمن األَْجَذمِ  اسٌم للنَْقِص منبالضَّ

َمةِ صائب   (4)من َغريح َفَشرح  اجِلذح
.وَجعَلَه األَْصَمِعيُّ بقيَّة السَّْوط وأَْصلَه ، أَي فتكوُن ِرَوايَته بَكْسِر الجيِم ك  ما َمرَّ

 السَّْيَر : أَْسَرَع فيه. أَْجَذمَ و

 السُّْرَعةُ في السَّْيِر. اإِلْجَذامُ  قاَل اللَّْيُث :و

ا يَْعُدو ، الفََرسُ  أَْجَذمَ  وقاَل اللَّْحيانيُّ : يقالُ   اْشتَدَّ َعْدُوهُ. ، ونَْحُوه ممَّ

 البَعيُر في َسْيِره : أَْسَرَع. أَْجَذمَ و

 عنه ، قاَل الربيُع بُن ِزياٍد : ِء : أَْقلَعَ عن الشَّي أَْجَذمَ و
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ال و  لــــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــِ ٌ  عــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح ر َ  قـــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــَ

تح      َرمـــــــــــــَ طـــــــــــــَ َذمـــــــــــــاَد حـــــــــــــىت إذا اضـــــــــــــــــــــــــــح (5)َأجـــــــــــــح
 

  
 عليه : َعَزَم. أَْجَذمَ و

__________________ 
 واألصر كاللسان والصحاح. .«.. إذا ما حثهم». .. وفيها : واللسان واألساس. «إذا ما انهبم فزعٌ ». .. وفيه : 203/  1( ديوان اهلذليا 1)
 ( اللسان2)
 واللسان واألساس والتهذيب. 169( ديوانه ص 3)
 وصدره :« يف غري فشر»وفيه :  144( ديوانه ط بريوت ص 4)

 يغر  الثعلب يف شرته
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 اللسان والصحاح.( 5)



15227 

 

عِ ، كغُراٍب : ِعلَّةٌ تَْحُدُث من اْنتِشاِر السَّْوداِء في البََدِن ُكلِّه فَيَْفُسُد ِمزاُج األَْعضاِء وَهْيأتُها وُربَّما انتَ  الُجَذامُ و
، وفي نْسخٍة :  (1) َهى إلى تَقَطُّ

حِ  تَأْكُِّل ، ي به األَْعضاِء وُسقوِطها عن تَقَرُّ  األَصابعِ وتَقَطُِّعها. لتََجذُّمِ  ، وإنَّما ُسّمِ

 ونَّصه : وقد وَوِهَم الجوهريُّ في َمْنِعه ، األَخيَرةُ عن كراعٍ. الُجَذامُ  : نََزل به أَْجَذمُ و ، كُمعَظٍَّم ، ُمَجذَّمٌ و َمْجذومٌ  كعُِنَي ، فهو الرُجُل ، ُجِذمَ 

 .َذمَ أَجْ  ، وال يقالُ  َمْجذومٌ  الرُجُل بضِم الجيِم ، فهو ُجِذمَ 

ٍل.فقْوُل شْيِخنا : الجْوهِريُّ لم يَْمنَْعه إنَّما لم يَْذكره ألنَّه لم يصح عْنَده ، فال يلزُم ِمن َعَدِم ِذْكِره َمْنعه على أَ   نَّه غيُر فَِصيحٍ محل تأَمُّ

ْبط ِمن نْسخِة شْيِخنا فقاَل : ، كغُراٍب. ُجَذامُ و هو بالضِم وال عْبَرة بإْطالقِه ، وكأنَّه اْعتََمد الشُّْهرة ، وأَْنت َخبِيٌر بأَّن قْولَه :  وَسقََط الضَّ

ةَ بِن  بِجباِل ِحْسَمى ِمن اليََمِن تَْنِزلُ  قَبيلَةٌ  كغُراٍب َمْوُجوٌد في أَْكثَر النَّسخِ ، َوَراء واِدي القَرى ، وهو لَقَُب َعْمرو بِن َعِدّيِ بِن الحاِرِث بِن ُمرَّ

ل أََصح. ُجَذام أَُدِد بِن يْشجَب بِن ُعَرْيِب بِن َزْيِد بِن كْهالن ، وهو أَُخو لخٍم وعاملَةَ وعفير ، ويقاُل ، اسمُ   َعْوف ، وقيَل : عاِمٌر ، واألَوَّ

 بِن عْدنان ، قاَل الُكَمْيت يَْذُكر اْنتِقالَهم إلى اليََمِن بنْسبَتِهم. ِمن َمعَدِّ  أَنَّهم وتَْزُعم نُسَّاُب ُمَضرَ 

اِء  عـــــــــــَ ذامـــــــــــاً نــــــــــــَ ِر  جـــــــــــُ تـــــــــــح  غـــــــــــري مـــــــــــوٍت وال قــــــــــــَ

ِر و      عــــــــــائــــــــــِم واأَلصــــــــــــــــــــــــح راقــــــــــًا لــــــــــلــــــــــد  (2)لــــــــــكــــــــــن فــــــــــِ
 

  
 َزْيَمة.حيٌّ ِمن اليََمِن ، قيَل : هم ِمن ولِد أََسَد بِن خُ  ُجذامٌ  وقاَل ابُن ِسْيَده :

 وقَْوُل شْيخنا : َمعَّد هذا هو أَُخو لخٍم َوهٌم ، بل َمعَّد هو ابُن عْدنان ، وقَْوُل أَبي ذَُؤْيب :

زحن بــــــــــــــا ُتضــــــــــــــــــــــــــــارٍُع  ُ
قــــــــــــــاَ  املــــــــــــــ  كــــــــــــــَبن  ثــــــــــــــِ

رحٌ  مـــــــــــن و      َة بــــــــــــَ ذامَ شـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــَ يـــــــــــُج  جـــــــــــُ بـــــــــــِ (3)لـــــــــــَ
 

  
هم ألَنَّهم أَْكثَر الناِس  ُجذامِ  أَراَد : بَْرك ِمن إِِبلِ  كذا وكذا َصَرْفته ألنَّك قََصْدت قَْصَد األَِب ،  ُجذامٌ  إِبِالً. وقاَل ِسْيبََوْيه : إْن قالوا َولَدَ  ، وَخصَّ

 فهي كَسُدوَس. ُجذامُ  قاَل : وإْن قْلت هذه

ي ً  قْلُت : وإِنَّما ُسّمِ ً  إْصبََع َعْمرو فسمى فَجَذم ألنَّ أََخاه لخماً ، وكان اسْمهُ ماِلكاً ، اْقتَتَل وإيَّاه ُجذاٌم ُجذاما ولخم عمرو مالكاً أَي لََطَمه  ُجذاما

 فسمى لخماً.

بالشأِم ، وهو الذي َردَّ على روحِ بِن زنباعِ ُدخولَه  ُجذامٍ  له صْحبَةٌ ، واْبنُه ناتُل بُن قَْيٍس ، كان َسيِّدَ  الُجذاميُّ  قَْيُس بُن َزْيدِ  ُجذامٍ  وِمن بنِي

 عَّد.في بنِي أََسٍد ِمن مَ 

بُن َعْوِف بِن  َجِذيمةُ  ، كما في الصَّحاحِ ، وَمناِزلُهم البَْيضاء بناِحيَِة الخّطِ ِمن البَْحَرْين ، وهو كَسفينٍة : قَبيلَةٌ ِمن عبِد القَْيِس  ، َجِذيَمةَ  بَنُوو

كةُ  ِميُّ َجذَ  النِْسبَةُ  أَْنماِر بِن َعمرو بِن وديعَةَ بِن لكيِز بِن أَْفصى بِن عبِد القَْيِس ، بَه  ، محرَّ ، كَحنِيفَةَ وَحنَِفّي وربيعَةَ وَربَِعّي ، وَصوَّ

. شاطيَّ  الرَّ

 أََسٍد ، وهذا قد أَْغفَلَه المصنُِّف. َجِذيَمةِ  قاَل الجْوَهِريُّ : وكذِلَك إلى

 وهو ِمن ناِدِر َمْعدول النََّسِب. قد تَُضمُّ جيُمهو

 ، بضِم الجيِم. َجِذيمة ُجَذميُّ  ِسْيبََوْيه : وحدَّثَنِي َمن أَثُِق به أَنَّ بعَضهم يقوُل في بنِيقاَل الجْوَهِريُّ : قاَل 

 قاَل أَبو َزْيٍد : إذا قاَل ِسْيبََوْيه حدَّثَني الثِّقَةُ فإنَّما يَْعنِيني.

 لَُّق به آنِفاً.، وهو مجاٌز ، وقد تقدََّم ما يتَع : َسريع القَْطعِ للَمَودَّةِ  ِمْجذاَمةٌ  رُجلٌ و

َمِلُك  بِن غنِم بِن ُدوٍس بِن َعَدثان بِن عبِد هللِا بِن زهران ، بِن َكْعِب بِن الحاِرِث بِن كعِب األْزِديّ  األَْبَرُش وهو ابُن ماِلِك بِن فَْهمِ  َجِذيَمةُ و

بَّاءِ   لباِء.الَمْضروبَةُ بها األْمثَاَل ، وقد ذُِكَرْت في ا الِحيَرةِ ، وهو صاِحُب الزَّ

ِم : الذََّكُر أَو أَْصلُه. الُجْذمانُ و  ، بالضَّ

ٌ  الَجْذماءُ و ةً للبَْرشاءِ  ِمن بنِي َشْيبانَ  : امرأَة يَِت البَْرشاَء ، ثم  الَجْذماءُ  فََرَمتِ  ، وهي امرأَةٌ أْخَرى ، كانَْت َضرَّ البَْرشاَء بناٍر فأَْحَرقَتْها فُسّمِ

يَتِ البَْرشاُء فَقََطعَ  عليها َوثَبَتْ   ، كذا في الُمْحَكِم. الَجْذماءَ  ْت يََدها فَُسّمِ

سُ و  طائيُّ جاءَ  : شاِعرٌ  األَْجَذمِ  ابنُ  ، كعََملٍَّس ، الَكَروَّ
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__________________ 
 ( يف القاموس : َ َك ِر.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 وفيه : وشامة بد  وشابة ا واللسان. 55/  1( ديوان اهلذليا 3)
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ر ا َر ة ا وهو الَكَرو ُس بُن َزيحِد بنِ  َذمِ  بَقتحِر َأهح  بِن َمَعاذ بِن َمعحقر بِن ماِلِك بِن مُثاَمَة. اأَلجح
 بِن ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ التَِّميمّي. : فََرٌس لرُجٍل من بَنِي يَْربوعِ  الِمْجذامُ و

فَها هللاُ تعالَى.ب ، كُمعَظٍَّم ، ُمَجذَّمٍ  ، َجْمعُ  الُمَجذَّمينَ  ِشْعبُ و  مكَّةَ ، َشرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اْنِقطاُع الِميَرةِ. الَجْذمُ 

 َمْقطوٌع. َمْجذومٌ  : أَي ِجْذمٌ  وَحْبلٌ 

 : القاِطُع. الجاِذمُ و

 : الَمْقُطوُع. الَجِذيمُ و

 .الُجَذامِ  : تََهافَتَْت أَْطَرافُه ِمن جذمٌ  ورُجلٌ 

 .«الَجْذماء ٍة ليَس فيها شهاَدةٌ كاليَدِ كلُّ ُخْطب»في الَحِدْيث : و

 األَْسناِن : َمنابِتُها ، قاَل الَحاِرُث بُن َوْعلة : ِجْذمُ و

جي  رُبـــــــــــــــــــــَ ا ابـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــَ   َمســـــــــــــــــــــــــــــــــــح  اآن ملـــــــــــــــــــــ 

ُت مـــــــــــنح انيب عـــــــــــلـــــــــــ  و      ضـــــــــــــــــــــــــح مِ َعضــــــــــــــــــِ ذح (1)جـــــــــــِ
 

  
 نابي. ِجْذمِ  أَي َكبِرت حتى أََكْلت على

 ، أَراَد بقيَّةَ حائٍِط أَو قِْطعَة ِمن حائٍِط. حائٍِط فأَذَّنَ  ِجْذمَ  في الَحِدْيث : فعاَلو

ْكِب : اْنقََطَع عنهم وَساَر. اْنَجَذمَ و  عن الرَّ

ْكِض فيها. ِمْجَذامُ  ورُجلٌ  ْكِض في الَحْرِب : َسريُع الرَّ  الرَّ

ٌب ِزنَةً ومْعنًى. ُمَجذَّمٌ  ورُجلٌ   : ُمَجرَّ

ْرعِ : ما بَ  الُجذاَمةُ و  ِقي بْعَد الَحْصِد.ِمن الزَّ

كةً : بَلَحاٌت يَْخُرْجَن في قَِمعٍ واِحٍد ، وَذَكَره المصنُِّف في الذي قْبلَه. الَجَذَمةُ و  ، محرَّ

 بالضِم ، نَْخٌل ، قاَل قيُس بُن الَخِطيم : ُجْذمانُ و

وا  َربـــــــــــــُ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ مـــــــــــــانَ فـــــــــــــال تـ ذح ُه  جـــــــــــــُ امـــــــــــــَ  إن  محـــــــــــــَ

واو      ــــــــــــُ ل مــــــــــــ  حــــــــــــَ ــــــــــــَ ت ــــــــــــَ ــــــــــــكــــــــــــم فـ ه َ حذ  ب ــــــــــــَ ت ــــــــــــ  نـ  جــــــــــــَ

  
 : تَْمٌر أَْحمُر اللَّْون ، َذَكَره المصنُِّف في الذي قْبلَه. الُجذاِميُّ و

 ، بالضِم ، أَي َكِلَمة. ُجْذَمة ويقاُل : ما َسِمْعت له

 ابُن ِسْيَده : وليَس بالثَّبَت. (2)قاَل 

ً بُن رواَحةَ بِن قطيعَ  َجذيمةُ  في َعْبس : : قَبائُِل ِمن العََرِب منهم : َجِذيَمة وبَنُو  بُن عبيٍد. جذيمةُ  ةَ بِن َعْبس ، وفيهم أَْيضا

 يقوُل النابِغَةُ :بُن ماِلِك بِن نصِر بِن ُمعاِويَةَ بِن الحاِرِث بِن ثَْعلَبَةَ بِن ُدوداَن بِن أََسٍد ، وقد أَشاَر إليه الجْوَهِريُّ ، وفيهم  َجذيمةُ  وفي أََسٍد :

ةَ بـــــــــــنـــــــــــو و  ذميـــــــــــَ ٍ  ســـــــــــــــــــــــــادٌة  جـــــــــــَ دح  حـــــــــــّي صـــــــــــــــــــــــــِ

و      بـــــــــُ لـــــــــَ اِر غـــــــــَ عحشـــــــــــــــــــــــَ ٍت إىل تـــــــــِ بـــــــــح (3)ا عـــــــــلـــــــــ  خـــــــــَ
 

  
بُن َعْمرو بن َعْمرو بِن ثْعلَبَةَ ،  َجذيمةُ  ٍء :. وفي َطيِّىَجِذيَمة بُن سعٍد منهم : األْشتُر ماِلُك بُن الحاِرِث بِن عبِد يَغوَث بنِ  َجذيمةُ  وفي النَّخع :

 ً  ء بِن عتوٍد.بُن وّد بِن هن َجذيمةُ  وأَْيضا
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 ُطوٌع بين األَِحبَّة.: قَ  َجذُومٌ  ونًَوى

 ِمن الناِس : أَي فِئَةً. ِجْذَمةً  ورأَْيت عْنَده

 : ُمْنقَِطعَةُ الِقبَاِل. َجْذماءُ  ونْعلٌ 

ا َغزا يَثْ  ُجْذمانُ و ي به ألنَّ تُبّعاً كان قََطَع نَْخلَه ِمن أَْنصافِها لمَّ  رَب.، كعُثْماَن. َمْوِضٌع بالَمدينَِة كانْت به اآلطاُم ، ُسّمِ

 بَْطٌن ِمن َحْضَرَموت ، وقد اْستَْطرد المصنُِّف ِذْكَره في َصَرَم. باألجذوم بُن الصََّدف ويُْعَرفُ  جذامُ و

ا يُْستدركُ   عليه : * وممَّ

. يقاُل إنَّ  الَجْذَعَمةُ و الَجْذَعمُ  : [جذعم] ّنِ  : الَحِديُث الّسِ

__________________ 
 والتهذيب. 256/  1( اللسان واجلمهرة 1)
 واللسان. 138( ديوانه ط بريوت ص 2)
 والضبرت عنه. 60( ديوانه ط بريوت ص 3)
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رُه يف اَ ِديحث وهو يف الن هايَِة.امليَم زاِئَدٌة كُزرحُقم وغريِه. وقد جاَء   ِذكح
ً  : [جرم]  قََطعَهُ. : َجَرَمهُ يَْجِرُمهُ َجْرما

ً  النَّْخلَ  َجَرمَ و ً و ، وَكذِلَك التَّْمُر ، يَْجِرُمهُ َجْرما  .جاِرمٌ  فهو َصَرَمهُ  ، أَي ويُْكَسرُ  ، بالفتحِ  َجراما

 : أَي ِصَرام النَّْخِل. الَجَرامِ و الِجَرامِ  يقاُل : جاَء َزَمنُ 

ً  النَّْخلَ  َجَرمَ و هُ ، : َخَرَصهُ  َجْرما  ، عن اللّْحيانّي. كاْجتََرَمهُ  وَجزَّ

ً  فالنٌ  َجَرمَ و أَْهلَه : أَي يَْطلُُب  يَْجِرمُ و ألَْهِلهِ  يَْجِرمُ  لهم ، يقاُل : َخَرجَ  ألَْهِلِه : َكَسبَ  َجَرمَ و َجِريمٌ و ُمْجِرمٌ  فهو اْجتََرمَ و كأَْجَرمَ  أَْذنَبَ  : َجْرما

 كاِسبُُهم ، وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد للَهْيُرداِن أَحِد لُصوص بنِي َسْعٍد : أَْهِله : جاِرمُ  ، وهو كاْجتََرمَ  ويَْحتاُل ،

ريٍة ورهـــــــــــــــــــُا  ـــــــــــــــــــُد َعشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ رحمٍ طـــــــــــــــــــري  جـــــــــــــــــــُ

تح مبـــــــــــا      َرمـــــــــــَ ىَن ِلســـــــــــــــــــــــــاين  جـــــــــــَ دي وجـــــــــــَ (1)يـــــــــــَ
 

  
َرِت اآليَةُ :   بهذا المْعنَى ، أَي ال يَْكِسبَنَّك ، وقيَل : ال يَْحِملَنَّكم. (2) (َوال ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوم  )وقد فّسِ

 وقول الشَّاعر أَْنَشَده ابُن األَْعَرابّيِ : : جنَى ِجنايَةً  َجِريَمةً  عليهم وإِليهم َجَرمَ و

يــــــــــون كــــــــــَبهنــــــــــ  و  وُس الــــــــــعــــــــــُ ٌر شــــــــــــــــــــــــُ عحشــــــــــــــــــــــــَ  م ال مــــــــــَ

رِمح إد  ومل      ِر  َأجــــــــــــح و ذحــــــــــــح ــــــــــــُ ب ــــــــــــِ (3)هبــــــــــــم طــــــــــــال
 

  
ً  ، كأَْجَرمَ  ، إليهم أَو عليهم فأَْبدَل الباَء َمكان إلى أَو على ، أَْجِرم قاَل : أَراَد لم  .إِْجراما

 على نْفِسه وقْوِمه. جاِرمٌ  يقاُل : هو

ً  الشَّاةَ  َجَرمَ و ها : َجْرما حاحِ. َجَرْمتُ  ، أَي َجزَّ ُصوفَها ، وقد َجزَّ  منه إذا أََخْذت منه ِمثْل َجلَْمُت ، كما في الّصِ

 َق َعْقَمةٍ ِء القَْيِس : َعلَْوَن بأَْنطاِكيٍَّة فَوْ ، أَي يَْصِرُمون ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد الْمِرى النَّْحلَ  يَْجتَِرمونَ  الذين ، بالكْسِر ، القَْومُ  الِجْرَمةُ و

وُصِرَم ِمن  ُجِرمَ  هنا ما الِجْرَمةَ  بمْعنَى القَْوِم. والصَّحيُح أَنَّ  الِجْرَمةِ  هكذا أَْنَشَده الجْوَهِريُّ شاِهداً على (4)نَْخٍل أَو كَجنَِّة يَثِْرِب  كِجْرمةِ 

 أَو بَجنَِّة يَثِْرب ألَنَّها َكثيَرةُ النَّْخِل. البُْسر ، شبه ما على الَهْوَدجِ ِمن َوْشي وِعْهٍن بالبُْسر األَْحمر واألَْصفر ،

ِم ، الُجْرمُ و  ، قاَل الشاِعُر : كَكِلَمةٍ  الَجِرَمةِ و ، كَسفينٍَة ، الذَّْنُب كالَجِريمةِ  ، بالضَّ

ين  ريِّ عــــــــــــــــــــــــــَ وحالَي ذو يـــــــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــــــِإن  مــــــــــــــــــــــــــَ

َده وال      نــــــــــــــــح ٌة عــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ ةح ال ِإحــــــــــــــــح رِمــــــــــــــــَ (5)جــــــــــــــــَ
 

  
ا للُجْرمِ  ْمعان، ِكالُهما جَ  ُجرومٌ و أَْجرامٌ  ج  .الَجرائِمُ  فجْمعُها الَجِريَمةُ  ، وأَمَّ

ً  أَْعَظُم الُمْسِلِمْين»في الَحِدْيث : و مْ  ٍء لمَمن َسأََل عن شي ُجْرما  .«عليه ، فَُحِرَم ِمن أَْجِل َمْسأَلَتِه يَُجرَّ

. ُجِرمَ  ، وهو ما َسقََط ِمن التَّْمِر إذا (6) كثُماَمٍة : الُجذاَمةُ  ، الُجراَمةُ و  ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ

 منه بْعَد ما يُْصَرُم يُْلقَُط ِمن الَكَرِب. يُْجَرمُ  أَو ما أَي الَمْصُروُم ، الَمْجُرومُ  التَّْمرُ  قيَل : هوو

 تُنَقَّى ، واألَْعَرُف الُجداَمة بالداِل ، وُكلّه ِمن القَْطعِ.قَِصُد البُّرِ والشَّعيِر ، وهي أَْطرافُه تَُدقُّ ثم  أَْيضاً :و

حاحِ : الَمْصروُم ، واْقتََصَر على األُْولَى ، يقاُل : تَْمرٌ  كأَميٍر وُغراٍب : التّْمُر اليابِسُ  ، الُجرامُ و الَجِريمُ و ، قاَل  َمْجُرومٌ  أَي َجِريمٌ  ، وفي الّصِ

 الشاِعُر :

رُ  كـــــــــــــــــــح دًا ومـــــــــــــــــــَ َر  جمـــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــَ زّاً يـ ًة وعـــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــَ

ِديــــــــــــَ       ِرميَ إذا َعشــــــــــــــــــــــــــ   الصــــــــــــــــــــــــــ  ِر  جــــــــــــَ (7)متــــــــــــَح
 

  
 الَجرامُ و الَجِريمُ  ، قاَل : ثم قَْوُل المصنِِّف : وُغراٍب َغلٌَط ظاِهٌر ، والصَّواُب كأَميٍر وَسحاٍب ، وهكذا َضبََطه أَبو َعْمرو ، وِمثْلُه في الُمْحَكمِ 

 ، بالفتحِ ، التَّْمُر اليابُِس.
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 .2( سورة املائدة اآية 2)
 ( اللسان.3)
 والصحاح واللسان. 65( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.5)
 .«اجلُدامة»( عن القاموس ا وابألصر 6)
 ( اللسان.7)
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حاحِ :و يت في باِب فَِعْيٍل وفَعاٍل ِمثْل : َشحاحٍ  النََّوى : الَجِريمُ و ، بالفتحِ ، الَجرامُ  في الّصِ ّكِ ، وُهما أَْيضاً : التَّْمُر اليابُِس ، َذَكَره ابُن الّسِ

اُخ :  وَشِحيحٍ ، وَعقاٍم وَعِقيٍم ، وَكهاٍم وَكِهيٍم ، وبَجاٍل وبَجيٍل ، وَصحاح األَِدْيم وَصِحيح ، وقاَل الشمَّ

ج   فـــــــــــِ ا مـــــــــــُ وٍر كـــــــــــَبهنـــــــــــ  ي عـــــــــــن ُنســـــــــــــــــــــــــُ وامـــــــــــِ   ا ـــــــــــَ

ر تح عـــــن      ـــــَ ِب ثـ َو  الـــــَقســـــــــــــــــــــح ـــــَ ِرمينـ ِج  جـــــَ لـــــَ جـــــح لـــــَ (1)مـــــُ
 

  
 أَراَد : النََّوى.

 بمْعنَى النََّوى بواِحٍد. للَجرامِ  وقاَل ابُن ِسْيَده : ولم أَْسَمع

تهم التْكِذيِب بآياِت هللِا واالْستِْكبار عنها ،  الكافُِرونَ  : (2) (وََكذِلَك ََنِْزي اْلُمْجرِِمنيَ )في قْوِلِه تعالَى :  المْجِرمونَ و ألَنَّ الذي ذُِكَر ِمن قِصَّ

اُج. جَّ  قالَهُ الزَّ

مَ و  ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده عن ابِن األَْعَرابّيِ وأَْنَشَد : يُْجِرمْ  وإن لم الُجْرمَ  ادََّعى عليه : إذا عليه تََجرَّ

راُن   (3) مابلت َجر  قد يفرت  اهِلجح
مَ  وقاَل غيُره :  عليه : ادََّعى ذْنباً لم يَْفعَْله ، وأَْنَشَد : تََجرَّ

لـــــــــــي   د  عـــــــــــَ عـــــــــــُ بَ تــــــــــــَ نـــــــــــح َرتح بـــــــــــه  الـــــــــــذ  فـــــــــــِ  إنح  ـــــــــــَ

لـــــــــــــــــي  و      بـــــــــــــــــًا عـــــــــــــــــَ دح َذنـــــــــــــــــح ر مِإال   ـــــــــــــــــَِ (4) ـــــــــــــــــََ
 

  
مُ  وقاَل أَبو العبَّاس : فالنٌ   علينا أَي يَتََجنَّى ما لم نَْجنه ، وأَْنَشَد : يَتََجرَّ

 (5) َ َر ُمواَأال ال تُباد َحرحَب َقوٍم 
مَ و لَ  تََجرَّ  واْنقََضى ، وهو مجاٌز. اللَّيُل : َذَهَب وتََكمَّ

 ، قاَل أَبو ِخَراش يَْذُكر ُعقاباً تَْرُزق فَْرَخها وتَْكِسُب له : القوِم : كاِسبُُهم َجِريَمةُ و

ر  ةُ جــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــٍ   ميــــــــــــــــــَ ٍ  يف رأحِس نــــــــــــــــــِ  انهــــــــــــــــــِ

ــــــــا      ــــــــب ي ــــــــِ ل تح صــــــــــــــــــــــَ عــــــــَ ظــــــــاِم مــــــــا مجــــــــََ ــــــــعــــــــِ َر  ل ــــــــَ (6)تـ
 

  
ْبحة فإِنَّها َمْجفَرة َمْنتَنَة»في َحِدْيث : و ، بالكْسِر ، الَجَسُد. الِجْرمُ و  .«للِجْرم اتَّقُوا الصُّ

 ، قاَل يزيُد بُن الَحَكم الثَّقفيُّ : أَْجرامٌ  في القَِليلِ  ج ، بالكْسِر أَْيضاً ، كالِجْرمانِ  : البََدنُ  الِجْرمُ  قاَل ثَْعلَب :

و  و  َت كـــــــــمـــــــــا هـــــــــَ حـــــــــح وحالي طـــــــــِ ٍن لـــــــــَ وحطـــــــــِ  كـــــــــم مـــــــــَ

ه     رامـــــــــِ وي  أَبجـــــــــح هـــــــــَ ـــــــــح نـ يـــــــــِ  مـــــــــُ ِة الـــــــــنـــــــــِّ لـــــــــ  ـــــــــُ (7)مـــــــــن قـ
 

  
ً  وَجَمَع ، كأَنَّه َصيَّر كّل جْزء ِمن تَْينِ  ُجُرمٌ و ُجُرومٌ  في الَكثيِر :و ، ِجْرِمه ِجْرما  :، قاَل  بضمَّ

يــــــــــــــاخ أُود  ُرمٍ مــــــــــــــاذا تــــــــــــــقــــــــــــــوُ  أَلشــــــــــــــــــــــــــــح  جــــــــــــــُ

يـــــــــِب      الحـــــــــِ
َ
ثـــــــــاِ  املـــــــــ وِه كـــــــــَبمـــــــــح وِد الـــــــــُوجـــــــــُ (8)ســـــــــــــــــــــــُ

 

  
ْره. أَْجرامه أَْلواُح الَجَسِد وُجثْمانُه. وأَْلقى عليه الِجْرمُ  وفي التَّْهذيِب :  ، عن اللّْحيانّي ولم يفَّسِ

 ، وجمع على ما تقدَّم في بيِت يَزيٍد. ِجْرِمه قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّه يُريُد ثَقَلَ 

 ، قاَل معُن بُن أَْوٍس : الَحْلقُ  : الِجْرمُ و

ه  تـــــــُ ـــــح ل ـــــَ ل ـــــَ تـ َن حـــــىت اســـــــــــــــــــح غـــــح ر  مـــــنـــــــه الضـــــــــــــــــــِّ تـــــــَ  أَلســـــــــــــــــــح

ـــــــُ  بـــــــه و      ي ٍن َيضـــــــــــــــــــــِ غـــــــح رحمُ قـــــــد كـــــــاَن ذا ضـــــــــــــــــــــِ (9)اجلـــــــِ
 

  
 يقوُل : هو أَْمٌر َعظيٌم ال يُِسيغُه الَحْلُق.

َر قَْوُل بعِضهم : إنَّ فالناً لَحَسن الصَّْوتُ  : الِجْرمُ و يت وغيُره ، وبه فّسِ ّكِ  أَي الصَّْوت. الِجْرمِ  ، َحَكاه ابُن الّسِ
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ْوِت : ِجْرمُ  أو  َصْوتِه ، وقد َكِرَهها بعُضهم. بِِجْرم ، يقاُل : ما َعَرْفته إالَّ  َجَهاَرتُه الصَّ

حاحِ : قاَل أَبو حاتٍِم : أُْوِلعَ  ةُ بقْوِلِهم :وفي الّصِ  أَي الصَّْوت أَو الَحْلق ، وهو َخَطأٌ. الِجْرمِ  فالٌن صافِي ِت العامَّ

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وهو قَْوُل ابِن األَْعَرابّيِ. اللَّْونُ  : الِجْرمُ و

 ، أَْنَشَد ثَْعلَب : الَجَسدِ  ، أَي الِجْرمِ  العَظيمُ  ، كأَميٍر : الَجِريمُ و

__________________ 
 .«ثرت»بد  « ترت»واللسان والتهذيب ا وفيهما  15( ديوانه ص 1)
 .40( األعراف اآية 2)
 ( اللسان وفيه : قد يُعتَز .3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( اللسان.5)
 والصحاح. 446/  1واللسان والتهذيب واملقايي   133/  2( ديوان اهلذليا 6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان.8)
 ( اللسان.9)
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ٌر و  ىت وهــــــــــو عــــــــــاقــــــــــِ زحَدري الــــــــــعــــــــــُا الــــــــــفــــــــــَ  قــــــــــد تـــــــــــَ

ُ  الـــــــــــــقـــــــــــــوِم وهـــــــــــــو و      عـــــــــــــح ُن بــــــــــــــَ فـــــــــــــَ ؤح ِرميُ يــــــــــــــُ  جـــــــــــــَ

  
 ، بالَكْسِر ، كَكِريٍم وِكَراٍم ، نَقَلَه الجْوَهِرّي. ِجرامٌ  ج كالَمْجرومِ  وِجْسم ، ِجْرم ، أَي ذاتُ  بهاءٍ  ، َجِريَمة وهي ويُْرَوى : وهو َحِزيُم.

. ، والِجلَّةُ : األَْجرامِ  أَي ِعظامُ  َجِريمٌ  قاَل : ويقاُل : ِجلَّةٌ   اإِلبُِل الَمسانُّ

مٌ  َحْولٌ و . ، أَي ، كُمعَظَّمٍ  ُمَجرَّ  تامُّ

مُ  وقاَل أَبو َزْيٍد : العامُ  ُل ، وأَنْ  الُمَجرَّ ي لعَُمر بِن أَبي َربيعَةَ :: الماِضي الُمَكمَّ  َشَد ابُن بَّرِ

ًة و  ـــــــــــــَ ـــــــــــــالث ين ث ـــــــــــــح ت َرعـــــــــــــَ ـــــــــــــكـــــــــــــن  محـــــــــــــُ   َأضـــــــــــــــــــــــــــح  ل

ر مـــــــــــةً      ا  جمـــــــــــَُ ـــــــــــ  ب ـــــــــــاغـــــــــــِ ـــــــــــن ر تح ب مـــــــــــَ ـــــــــــَ ت (1)مث اســـــــــــــــــــــــــح
 

  
َمةٌ  ٍء : َسنَةٌ وقاَل ابُن هانى مٌ  ، وَشْهرٌ  ُمَجرَّ مَ  وقد وَكريٌت ، وهو التامُّ ، ُمَجرَّ  أَي انَقََضى ، قاَل لَبِيٌد : تََجرَّ

ٌن  ر مَ ِدمـــــــــــَ هـــــــــــا   ـــــــــــََ يســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــِ ِد أَن هـــــــــــح عـــــــــــَد عـــــــــــَ ـــــــــــَ  ب

هــــــــــا      رامــــــــــُ ا وحــــــــــَ الهلــــــــــُ وحَن حــــــــــَ ــــــــــَ ل ٌج خــــــــــَ جــــــــــَ (2)حــــــــــِ
 

  
َل.  أَي تََكمَّ

ا َمَضت صاَرْت َمْقطوَعةً من   الُمْستَقبلَِة.قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا ُكلُّه ِمن القَْطع كأَنَّ السَّنَةَ لمَّ

ً و ْمناُهم تَْجِريما  ، نَقَلَه اللّْيُث. َخَرْجنا عنهم أَي : َجرَّ

، بِال ِميٍم. قاَل الِكسائيُّ ُحِذفَِت الِميُم لَكثْرةِ اْستِْعماِلِهم إيَّاه كما قالوا :  َجرَ  وال َجَرمَ  وال عن ذا َجَرمَ  وال أَْن ذا َجَرمَ  ال ذا يقاُل :و ، َجَرمَ  الو

 ال يقاُل أَْيضاً :و َسْوتََرى وإنَّما هو َسْوَف تََرى. ٍء ، وكما قالوا :هلِل ، وهو في األَْصِل حاَشا هلِل ، وكما قالوا : أَْيْش وإنَّما هو أَيُّ شيحاَش 

مِ  ُجْرمَ  ، كَكُرَم ، وال َجُرمَ  َل إلى  اْستِْعمالَهم إِيَّاه أَو هذا أَْصلُه ثم َكثُرَ َحقًّا ، أَو ال َمحالَةَ ،  مْعناه أَي ال بُدَّ ، أَو ، كلُّ ذِلَك : بالضَّ حتى تََحوَّ

 معنى القََسِم.

اُء : ال حاحِ : قاَل الفرَّ لَْت إلى مْعنَى  َجَرمَ  ونّص الّصِ َكِلمةٌ كانْت في األَْصِل بمْنِزلَِة ال َمحالَةَ وال بُدَّ ، فََجَرْت على ذِلَك وَكثَُرْت حتى تََحوَّ

حاحِ : عنها ، فلَذِلَك يُجاُب عنه ْت بمْنِزلَِة َحقًّا ،القََسِم وصارَ  مِ  ، كذا بخّطِ أَبي َزَكريا وفي سائِِر نسخِ الّصِ  كما يُجاُب بها عن القََسِم ، بالالَّ

حاحِ : أال تََراُهم يقُولُون ، : فيُقالُ  ٍء ، وإنَّما لَبََّس عليهم قَْوَل َحقَْقُت بشي َجَرْمتَ  قاَل : وليَس قَْوُل َمن قاَل : ؟آلتِيَنَّك َجَرمَ  ال ، وفي الّصِ

ي : ويقاُل لعَِطية بِن َعِفيف :  الشاِعِر ، وهو أَبو أَْسماء بُن الضَّريبَِة ، ويقاُل للَحْوفَزان ، قاَل ابُن بَّرِ

ًة و  نــــــــــَ عــــــــــح َة طــــــــــَ نــــــــــَ ــــــــــح يـ ــــــــــَ يـ ُت َأاب عــــــــــُ نــــــــــح عــــــــــَ  لــــــــــقــــــــــد طــــــــــَ

تح      َرمـــــــــَ وا فـــــــــَ  جـــــــــَ بـــــــــُ غحضـــــــــــــــــــــــَ (3)زارة بـــــــــعـــــــــَدهـــــــــا َأن يــــــــــَ
 

  
 الطَّعنةُ أَن يَْغَضبوا. َجَرَمتُْهم فَرفَعُوا فَزارةَ ، كأَنَّه قاَل : َحقَّ لها الغََضب. قاَل : وفَزاَرةُ َمْنصوبَةٌ أَي

 ألَْفعَلَنَّ كذا أَي َحقًّا. َجَرمَ  قَّْت أَْيضاً : ِمن قَْوِلهم القاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : أََحقَّت عليهم الغََضَب أَي أََحقَّت الطَّعنةُ فَزاَرةَ أَن يَْغَضبوا ، وحَ 

ي : وهذا القَْوُل ردُّ على ِسْيبََوْيه والَخِليل ألَنَّهما قَدَّراه أََحقَّْت فزاَرةَ الغَضَب ، أَي بالغََضب ف اِء قاَل ابُن بَّرِ أَْسقَط الباَء ، قاَل : وفي قَْوِل الفرَّ

 ، بفتحِ اِط َحْرف الَجّرِ فيه ، ألنَّ تَْقديَرهُ عْنَده كَسبَْت فَزارةَ الغََضَب عليك ، قاَل : والصَّواُب في إْنشاِد البيت : وقد طعنتَ ال يحتاُج إلى إْسق

 التاِء ، ألَنَّه يُخاِطُب ُكْرزاً العُقَْيليَّ يَْرثيه ، وقْبَل البَْيِت :

َت بــــــــــــفــــــــــــارٍس  لــــــــــــح تــــــــــــِ ك قــــــــــــد قــــــــــــُ رحُز إنــــــــــــ   اي كــــــــــــُ

وا      بــــــــــُ ــــــــــ  بـ مــــــــــاُة وجــــــــــَ ٍر إذا هــــــــــاَب الــــــــــكــــــــــُ طــــــــــَ (4)بــــــــــَ
 

  
.  وكان ُكْرٌز قد َطعََن : أَبا عيينة ، وهو ِحْصُن بن حذيفَةَ بِن بَْدر الفَزاِريُّ

أَنَّهم  َجَرمَ  َكالِم ، يقوُل الرُجُل : كاَن كذا وكذا ، وفَعَلوا كذا فتَقوُل : الإنَّما تكوُن َجواباً لَما قَْبلها ِمن ال َجَرمَ  قاَل ابُن ِسْيَده : وَزَعَم الَخِليُل أَنَّ 

 َسيَْندُموَن ، أَو أَنَّه سيكوُن كذا وكذا.

اء والِكسائّي يقُوالن ال  تَْبِرئَةٌ. َجَرمَ  وقاَل ثَْعلَب : الفرَّ

 َب لهم َعَملُهم النََّدم.والمْعنَى َكسَ  َجَرم قاَل األْزَهِريُّ : وقد قيَل ال ِصلَةَ في ال
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__________________ 
 ( ديوانه واللسان.1)
 ( من معلقته ا واللسان والتهذيب.2)
 وعجزه يف التهذيب. 446/  1( اللسان والصحاح واملقايي  3)
 ( اللسان.4)
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، والعََرُب تَِصُل َكالَمها بذي وذا وذو فتكوُن َحْشواً وال يُْعتَدُّ  َجَرمَ  وال ذا َجرَ  لقد كاَن كذا وكذا ، وال ذا (1) َجَرمَ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ال

 بها ، وأَْنَشَد :

 (2) َجَرمح ِإن  ِكالابً واِلِدي ال ذا 
ِء ، وقد اْختُِلَف في تْقِديِرها فقيَل : أَْصلُها التَّبِرئَةُ بمْعنَى ال بُدَّ ، وقد اْستُْعِملَْت في َكِلمةٌ تَرُد بمْعنَى تَْحِقيق الشي َجَرمَ  وقاَل ابُن األَثيِر : ال

ال َجَرَم َأنَّ هَلُُم )يُْبتدأُ بها كقَْوِلِه تعالَى :  بمْعنَى َكَسَب ، وقيَل : بمْعنَى َوَجَب وَحقَّ وال َردُّ لَما قَْبلها ِمن الَكالِم ثم َجَرمَ  مْعنَى َحقّاً ، وقيَل :
 ، أَي ليَس األَْمُر كما قالوا ، ثم اْبتَدأَ وقاَل : َوَجَب لهم النار. (3) (الّنارَ 

ن والقََسم ، والَخفاجيُّ في الِعنايَِة أَثْناء قْلُت : وقد َحقََّق الَكالَم فيه ابُن ِهشاٍم في المْغنِي في بَْحِث ال ، والجالُل في هْمعِ الَهواِمع أَثْناء بَْحِث ا

 غافٍِر ، وأَشاَر إليه أَثْناء النَّْحل ، وفيَما أَْوَرْدناه ِكفايَة.

ب ، فاِرِسيُّ  : الحارُّ  الَجْرمُ و  كرم. ُمعَرَّ

. أَْيضاً :و  األَْرُض الشَّديَدةُ الَحّرِ

 .ُجُرومٌ  : َدفِئةٌ ، والَجْمعُ  َجْرمٌ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ : أَْرضٌ 

 تُوَصُف بالَحّرِ ، وهو َدِخيٌل. َجْرمٌ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْرضٌ 

ْرد ، يقاُل : هذه أَْرضٌ  الَجْرمُ  وقاَل اللَّْيُث :  وهذه أَْرٌض َصْرٌد ، وُهما َدِخيالن في الَحّرِ والبَْرِد. َجْرمٌ  نَِقيُض الصَّ

ُروِد. ومُ الُجرُ  وقاَل الجْوَهِريُّ :  ِمن البِالِد خالُف الصُّ

 ، وهي النَّقيرةُ َجْمعُها نَقائُِر. ُجُرومٌ  َزوَرٌق يََمنيُّ ، ج : الَجْرمُ و

ومنهم بقيَّةٌ  ء ، َمساِكنُهم َصِعيُد ِمْصَر ، قالَهُ صاِحُب العبر ،، وهو ثَْعلَبَةُ بُن َعْمرو بِن الغَْوث بِن جلهَمةَ وهو طيى ءٍ بَْطٌن في َطيِّى : َجْرمٌ و

ةَ ، وِمن ولِدِه حيَّاُن بُن ثْعلَبَةَ وإليه يَْنتَِسُب أَبو عبِد هللِا محمُد بُن ماِلٍك النَّحويُّ الِمْصريُّ  له  الجرميُّ  ، وَعْمرو بُن َسلََمةَ في نواِحي غزَّ

لُغَويُّ َمْشهوٌر أََخَذ عن األَْخفش  الجرميُّ  ٌل ، وأَبو ُعَمر صالُح بُن إْسحقَ البَْصريُّ تابِِعيُّ َجلي الجرميُّ  ُصْحبَةٌ ، وأَبو قالبَةَ عبُد هللِا بُن يَزيدِ 

 وأَبي ُعبَْيَدةَ وأَبي َذّرٍ واألَْصَمِعّي ، وَرَوى الَحِدْيث ، تُوفي َسنَة مائَتَْين وَخْمس وِعْشِرْين.

يحِ شاِعٌر  ةَ بَْطٌن في قُضاعَ  بِن حلوان بِن عْمران بِن الحافي : بُن َزبَّانَ  َجْرمُ و ، منهم : شهاُب بُن المجنوِن َصحابيُّ وأَُخوه عاِمٌر مدرج الّرِ

 له ِوفاَدةٌ. الجرميُّ  ، وهوَذةُ بُن َعْمرو

 ِد هللا سعيُد بُن حيدرٍ ، ولم يَْذُكِر المصنُِّف بََذْخشان في َمْوِضِعه ، ومنها الفَِقيهُ أَبو عب قُْرَب بََذْخشانَ  َوَراء َوْلوالج بالكْسِر : بِالدٌ  ، الِجْرمُ و

 وأَْربَِعين. (4)، َسِمَع أَبا يعقوب يوسف بن أيوب الهمدانّي ، تُوفي ببَلَِده َسنَة َخْمسمائة وثالث  الجرميُّ 

بِن بْكِر بِن سْعِد بِن َضبَّةَ ، بِن ماِلِك  جاِرمِ  : أََحُدهما في بنِي َضبَّةَ ، واآلَخُر في بنِي َسْعٍد ، فالتي في َضبَّة هم بَنُو : بَْطنانِ  جاِرمٍ  بَنُوو

 َذَكَره ابُن الَكْلبي ، وكان له خطة بالبَْصَرةِ ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ :

َرتح  ُب الشـــــــــــــــــــــــمـــــــــِ  ِشـــــــــَ  رحاًب عـــــــــَ  إذا مـــــــــا رَأتح حـــــــــَ

هـــــــــــا و      لـــــــــــِ ـــــــــــي  إىل َرمـــــــــــح يـــــــــــُدهـــــــــــا  اجلـــــــــــارِم مـــــــــــِ (5)عـــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد الحافُِظ في التَّْبصير للفََرْزدِق :

تح و  حــــــــَ ن َدارِيــــــــن صــــــــــــــــــــــبــــــــ   لــــــــو َأن  مــــــــا يف ســــــــــــــــــــــفــــــــح

ش  جــــــــارِمٍ بــــــــيِن      بــــــــَ نـــــــــح بــــــــتح ريــــــــَح خــــــــَ (6)مــــــــا طــــــــيــــــــ 
 

  
 بيَن السَّعَِف ، عن أَبي َعْمرو. النَّْخلِ  ُجراَمةَ  كفَِرَح : صاَر يأُْكلُ  الرُجُل ، َجِرمَ و

ُجُل : أَْجَرمَ و واُب : ُجْرُمه َعُظمَ  الرَّ  كذا ما بَْعده.و يّاً ،ثالثِ  جرم ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

 َصفَا. إذا لَْونُهُ  َجِرمَ 
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 الدَُّم بِِه : لَِصَق. جرمَ و

 َصفا َصْوتُهُ. الرُجُل : جرمَ و

__________________ 
 ( يف اللسان : ال َجَر.1)
 ونسبه لبع  بين كالب ا وبعده : 313/  4( اللسان والتهذيب ا وخزانة األدب 2)

 النعمال هدرن اليوم هدر يف 
 .62( النحر اآية 3)
 ( يف معجم البلدان : سنة نيف وأربعا ومخسمئة.4)
« قوله إذا ما اخل تقدم يف عمد :ِشساً بد  حرابً واجللهمي بد  اجلارمي ا والذي هنا  هو ما يف امكم»( اللسان وكتب مصححه حباشيته : 5)

 .446/  1وجزء منه يف الصحاح واملقايي  
 ومل أعثر عليه يف ديوانه. 484/  2( التبصري 6)
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النَّْيسابوِريُّ أََحُد مشايخِ  الجاَجْرميُّ  بُن محمِد بِن محمدِ  (1)بيَن نَْيسابُور وُجْرَجان ، منه أَبو القاِسِم عبُد العَزيِز  د ، بسكوِن الراِء : جاَجْرمُ و

 ِة أَْربَِعين وأَْربَعمائة.أَبي محمٍد عبد العَِزيِز بن أَبي بْكٍر النَّْخشّي ، تُوفي بْعَد َسنَ 

 ، وهكذا نَقَلَه الحافُِظ أَْيضاً. كأَْحَمَد : بَْطٌن من َخثْعَمَ  ، أَْجَرمُ و

 بعده أَي قُِطَع. جرم كأَنَّه آِخُر ولَِدكَ  ، كَسفينٍَة : الَجريَمةُ و

اِعي األَْجرامُ و  بالكْسِر. ِجْرمٍ  ، كأَنَّه َجْمعُ  : َمتاُع الرَّ

 .(2) لَْوناِن من السََّمكِ   :األَْجرامُ و

 كُمْحِسٍن : اسٌم. ، ُمْجِرمٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمْقطوَعةٌ. َجِريَمةٌ  َشَجَرةٌ 

مٌ  وقومٌ  امٌ و ُجرَّ اٍن جمعا ُجرَّ اِرِم. جاِرمٍ  ، كُسكٍَّر وُرمَّ  للصَّ

 يَّة :: وقوُل ساِعَدة بن ُجؤَ  ِجَراُمه التَّْمُر : حانَ  أَْجَرمَ و

 (3)يف الَبِضيِض مثانِياً  َ َر مَ َساٍد 
 أَي قََطَع ثَماني لَياٍل ُمِقيماً في البَِضيعِ يَْشرُب الماَء.

 ، كأَميٍر : ما يُْرَضُخ به النََّوى. الَجِريمُ و

والناَر ِمن الَوثِيَمِة ، أَي أَْخَرَج النَّخلَةَ ِمن النَّواةِ والناَر  يَمةِ الَجرِ  : النَّواةُ ، ومنه قوُل أَْوِس بِن حاِرثَةَ : ال والذي أَْخَرَج الِعْذَق ِمن الَجِريَمةُ و

 ِمن الِحجاَرةِ المْكُسوَرةِ.

 يُريُد :، أَي تَْطِرُف ،  «تَجرمُ  ال تَْذَهُب مائةُ سنٍة وعلى األَْرِض َعْينٌ »في الَحِدْيث : و وُصِرَم ِمن البُْسر. ُجِرمَ  ، بالكْسِر : ما الِجْرَمةُ و

مَ   ذِلَك القَْرِن واْنِقضاَءهُ. تََجرُّ

 ، كُمْحِسٍن : ُكْنيَةُ أَبي ُمْسلم صاِحُب الدَّْولِة ، هكذا َكنَّاه الَمْنصوُر. ُمْجِرم وأَبو

ي. وقالوا : الُجْرمُ و  فَعَّدْوه ، قاَل الشَّاِعُر أَْنَشَده ثَْعلَب : اْجتََرَم الذَّْنبَ  ، بالضِم ، التَّعّدِ

رَتِمح و  دًا مل حيـــــــــــــَح َر  الـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــَب ُ َســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ  تـ

وُم      تــــــــــُ ه َمشــــــــــــــــــــــــح رحضــــــــــــــــــــــــُ رحَض الــــــــــرجــــــــــاِ  وعــــــــــِ (4)عــــــــــِ
 

  
 وهو َغلٌَط ِمن النَّساخِ. أَْجَرمَ  ، أَي أَْذنََب ، وَجعَلَه المصنِّفُ  جْرُمه الرُجُل ، كَكُرَم ، إذا َعُظمَ  َجُرمَ و

 : الجانِي ، قاَل : الجاِرمُ و

َلم اجلاين عليه اجلَارِمُ ال و   (5)م مبُسح
 ، بضِم الياِء. يُْجِرَمنَّكم وقََرأَ يَْحيَى بُن َوثَّاٍب واألَْعَمُش : ال

اُج : جَّ  ، كما يقاُل آثَْمتُه أَْدَخْلته في اإِلثِْم. أَْجَرَمه ِمن الُجْرمِ  مْعناهُ ال يُْدِخلَنَّكم في بمْعنًى واِحٍد ، وقيَل : أَْجَرْمتُ و َجَرْمتُ  قاَل الزَّ

ً  والُمدُّ بالِحجاِز يُْدَعى : ً  . يقاُل : أَْعَطْيته كذا وكذاَجِريما  .َجِريما

َمْخشِريُّ : هو ُمدُّ َرُسوِل هللِا   .وسلمعليههللاصلىقاَل الزَّ

مَ و تاُء : اْنقََضى. تََجرَّ  الّشِ

ْمناهو  : أَتَْمْمناه. َجرَّ
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 بُن علقَةَ بِن أَْنماٍر. جرمُ  يلَةَ :وفي بَجِ 

 بُن سعِد بِن ُمعاِويَة ، بُُطوٌن ِمن العََرِب. جرمُ  وفي عاِملَةَ :

 َمْشهوٌر. اآلجروميَّة : ُمَؤلِّفُ  آجرومٍ  وابنُ 

 بُن ُهَذْيٍل : شاِعٌر قديٌم ِمن األَْعراِب. جاِرمُ و

ِم ، أَْصلُهُ الشَّي ُجْرثوَمةُ  : [جرثم]  وُمْجتََمعُه. ِء ، بالضَّ

 العََرِب فَمْن أََضلَّ نََسبَه فليَأْتِهم ، أَراَد األَْزَد. ُجْرثوَمةُ  وُرِوي عن بعِضهم : األَْسدُ 

 ، عن اللّْحيانّي. أَو هي التُّراُب الُمْجتَِمع في أُُصوِل الشََّجرِ 

 أَْصُل َشَجَرٍة يَْجتَِمُع إِليها التُّراُب. الُجْرثوَمةُ  وقاَل اللَّْيُث :

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : ابو القاسم عبد العزيز بن عمر بن  مد اجلاَجرحمي.1)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وكُرم اٍن : الس َمُك.2)
 واللسان وعجزه فيهما : 172/  1( ديوان اهلذليا 3)

 ت البحار و نبُ يُلوي بعيقا
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
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يحُ  : التُّرابُ  الُجْرثوَمةُ و  ، وهي أَْيضاً ما يَْجَمُع النَّْمُل ِمن التُّراِب. الذي تَْسفيهُ الّرِ

 قَْريَةُ النَّْمِل. : الُجْرثوَمةُ و

 الغَْلَصَمةُ. : الُجْرثوَمةُ و

ْن  صحابيُّ  ، (1)، بالميِم ، أَو الِشٍر  بُن ناِشٍر ، أَو ناِشمٍ  ُجْرثومُ  في اسِمه فقيَل :: اْختُِلَف  أَبو ثَْعلَبَةَ الُخَشنيُّ و ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، ممَّ

لُمَسيِِّب وأَبو إْدريس وَخْمس وَسْبِعْين ، َرَوى عنه ابُن ا (2)ناِشٍب ، وقيَل غيُر ذِلَك ، َماَت َسنَة ِمائَة  أَو هو ُجْرُهُم بنُ  بايََع تْحَت الشََّجَرةِ ،

 وِعدَّةٌ.

 َسقََط من ُعْلٍو إلى ُسْفٍل. : إذا تََجْرثَمَ و الرُجُل ، اْجَرْنثَمو

ً  وعاَد لها النِّقادُ »َحِدْيث خزيَمةَ :  واْنقَبََض ، ومنه اْجتََمَع ولَِزَم الَمْوِضعَ  : إذا تََجْرثَمَ و اْجَرْنثَمَ و ُمْجتَمعاً ُمتَقَبِّضاً ِمن ِشدَّةِ أَي  «ُمْجَرْنثِما

 الَجْدِب ، والنِّقاُد : ِصغاُر الغَنَِم ، وقاَل نَُصْيٌب :

ا  كــــــــــراهتــــــــــِ حــــــــــح  مــــــــــن بــــــــــَ
َ

يــــــــــِه املــــــــــ نــــــــــِ عــــــــــر  بــــــــــَ  يــــــــــَ

زيـــــــــــــُرهـــــــــــــا و      بح زِمـــــــــــــح لـــــــــــــَ تــــــــــــــَ رحمِثُ مل حيـــــــــــــُح جـــــــــــــَ تـــــــــــــَ
ُ

(3)املـــــــــــــ
 

  
 ، عن نَصيٍر. َء : أََخَذ ُمْعَظَمهُ الشَّي تََجْرثَمَ و

 ، قالَهُ نَْصُر. (4)بيَن القَنَان وتريس  كقُْنفٍُذ : ع ، أَو ماٌء لبَنِي أََسدٍ  ، ُجْرثُمٌ و

ثٌ  (5)البرتيُّ  ُجْرثَُمةُ  ِء بنِ َشِديُد بُن قَْيِس بِن هانِىو ِم : ُمَحّدِ ه ، عن قيِس بِن الحاِرِث الُمَرادّي ، وعنه يَزيُد بُن أَبي  بالضَّ نُِسَب إلى َجّدِ

 َحبيٍب.

 ُمْستَْهِدٌف. : أَي ُمْجَرْنثِمٌ  َرَكبٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : االْنِقباُض. االْجِرْنثامُ و : أَماِكُن ُمْرتَِفعةٌ عن األَْرِض ُمْجتَمعةٌ ِمن طيٍن وتُراٍب. الَجراثيمُ 

 ، بالضِم ، األَْصُل. الُجْرثمةُ و

 ِربَه.شَ  : َجْرَجَمةً  ، أَي الشَّراُب ، َجْرَجَمهُ  : [جرجم]

 َصَرَعهُ. الرُجَل : َجْرَجمَ و

َضهُ. البيَت : َجْرَجمَ و  َهَدَمهُ أَو قَوَّ

 ، على البََدِل ِمن َجْرَجَت. أََكلَه الطَّعاَم : َجْرَجمَ و

 َسقََط وتََجدََّل واْنَحَدَر في البِئْر. هو : تََجْرَجمَ و

َض. البيُت : تََجْرَجمَ و  تَقَوَّ

 َدَم.اْنهَ  الحائِط : تََجْرَجمَ و

 أَْكثََر. : إذا في األْكِل والشُّْربِ  تََجْرَجمَ و

 الَخْوُف. َجْرَجَمهُ  ، وقد تَقَبََّض وَسَكنَ  : إذا الَوْحِشيُّ وَغْيُرهُ في وجاِرهِ  تََجْرَجمَ و

ِم : الُجْرُجومُ و  العُْصفُُر. ، بالضَّ

ْرَعةُ. أَْيضاً :و  الصَّ
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 عْنَد االْحتِالِب. : َصْوُت اللَّبَِن في الَوْطبِ  الَجراِجمُ و

 ُُ السالمعليهقاَل طالوُت لَداود ، »َحِدْيث وهٍب :  ، وفي نسخٍة : ِمن العََرِب وهو َغلٌَط ، ومنه بهاٍء : قَْوٌم من العََجِم بالَجزيَرةِ  ، الَجراِجَمةُ و

 أَي لُُصوٌص يَْستَِلبون الناَس ويَْنَهبُونَهم. «الناسَ  (6)يَْختَِربُون  َجراِجَمةٌ  هذه ِجباِلنا وفي ءٌ َجري رُجلٌ  أَْنت: 

ي : ومنه قوُل أَبي َوْجَزةَ : نَْبُط الشأمِ  هم أَو  ، قاَل ابُن بَّرِ

 (7) اجلَرامِجَالو َأن  مَجحَض الر وِم و 
ِم ، األَُكوُل. الُجْرُجمانُ و  ، بالضَّ

ا   يُْستَْدرُك عليه :* وممَّ

اُج : الُمَجْرَجمُ   : الَمْصُروُع ، قاَل العجَّ

 (8) جُمَرحَجمِ كبَن ه من قانرت 
__________________ 

 .«ترمجته»( انظر يف اله واالختالف فيه أسد الغابة 1)
 ( كذا والصواب سنة مخ  وسبعا كما يف أسد الغابة.2)
 ( اللسان.3)
 ُم .( يف معجم البلدان : وتـَرح 4)
 ( يف التكملة : اليزين.5)
 ( يف اللسان : حيرتبون.6)
 ( اللسان.7)
 .61والتكملة والديوان ص « قانرتٍ »بد  « فائة»( اللسان وفيه 8)
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ُؤوِس سودٌ  الَجْرَدمُ   :[جردم] وهو أَْن يستَر ما بيَن يََدْيه ِمن  (1) الَجْرَدبَةِ  ، في الطَّعاِم ِمثْلُ  بهاءٍ  ، الَجْرَدَمةُ و ، كَجْعفٍَر : َجراٌد ُخْضُر الرُّ

 الطَّعاِم بِشماِلِه لئاَلً يَتَنَاَولَه غيُره.

 قاَل يَْعقوب : ِميُمهُ بََدٌل ِمن الباِء.

 ، عن ابِن األْعَرابّيِ. ما في الَجْفنَِة : أَتَى عليه َجْرَدمَ و

 أُْكلُه ويُْفنِيه.ما في اإِلناِء أَي يَ  يَُجْرِدمُ  وقاَل َشِمٌر : هو

تِّينَ  َجْرَدمَ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. جاَوَزها : إذا الّسِ

 ، وأَْنَشَد يَْعقوب : الُخْبَز : أََكلَهُ ُكلَّهُ  َجْرَدمَ و

ٌم  الٌم هلـــــــــــــــــــــــــــَِ رحِدمُ هـــــــــــــــــــــــــــذا غـــــــــــــــــــــــــــُ  جمـــــــــــــــــــــــــــَُ

َزرحِدُم      ه مــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــَ نح رافـــــــــــــــــــــَ (2)لــــــــــــــــــــزاِد مــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، كَجْعفٍر. َجْرَدمٌ  أَْكثَر الَكالَم ، وهو إذا َجْرَدمَ و

 .(3)، عن كراع  أَْسَرعَ  إذا َجْرَدمَ و

. كَجْرَدَم بالذَّاِل الُمْعَجَمةِ  : [جرذم]  : وقد أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 : السُّْرَعةُ في الَمْشيِ والعََمِل. الَجْرَذَمةُ  وفي اللّساِن :

. ، كجعفٍر وِزْبِرجٍ  الَجْرَزمُ  : [جرزم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 الُخْبُز القَفَار اليابُِس. وقاَل كراٌع : هو بلُغَتَْيه

ُجلُ  َجْرَسمَ  : [جرسم] ْين المْعَجَمِة ِمثْل بَْرَشَم. أََحدَّ النََّظر : َجْرَسَمةً  الرَّ واُب أَنَّه بالّشِ  ، والصَّ

حاحِ.،  ، بالكْسِر ، البِْرسامُ  الِجْرسامُ و  كما في الّصِ

ةُ بِْرساماً. ِجْرسامٌ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :  وِجْلساٌم الذي تَُسّميه العامَّ

 كقُْنفٍُذ : السَّمُّ ، هكذا هو ُمقَيٌَّد بخّطِ اللّْحيانّيِ. الُجْرُسمُ و ، هكذا ُمْقتََضى ِسياقِه ، والصَّواُب : السَّمُّ الذُّعافُ  : الِجْرسامُ و

 هو الصَّواُب. وَرَواه كراٌع أَْيضاً هكذا. قاَل األْزهِريُّ 

.  وَضبََطه بعُضهم بالحاِء. وَردَّه األْزهِريُّ

ُجُل ، لُغَةٌ في َجْرَشَب وكذا َجْشَرَب ، أَي .َجْرَشمَ  : [جرشم]  والُهزاِل. اْنَدَمَل بعَد الَمَرِض  الرَّ

هَ َوْجَههُ  َجْرَشمَ و حاحِ. : َكرَّ  ، كذا في الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْين الُمْهَملة. َجْرَشمَ  حاحِ ، والمصنُِّف َذَكَره بالّسِ  الرُجُل : أََحدَّ النََّظَر ِمثَْل بَْرَشَم ، كما في الّصِ

قاع : اْجَرْنَشمَ و يت البِن الّرِ ّكِ  : اْجتََمَع وتَقَبََّض ، وأَْنَشَد ابُن الّسِ

مـــــــــــاً  َرنحشـــــــــــــــــــــــــِ ي جمـــــــــــُح مـــــــــــاايٍت ُتضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــه ل  ُء ب

بـــــــِ      ســـــــــــــــــــح
ُ
ُر مـــــنـــــــه الـــــرِّضـــــــــــــــــــــاُب ومـــــنـــــــه امل طـــــــِ (4)ُر اهلـــــَ

 

  
 وقد ُرِوي بالخاِء أَْيضاً كما َسيَأْتي.

 ِمن الَحيَّات : الَخِشُن الِجْلِد. الُجْرَشمُ و
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 .«خ ر ش م»: الضاِمُر الَمْهُزوُل الذَّاِهُب اللَّْحم ، َذَكَره األَْزَهِريُّ في  الُمْجَرْنِشمُ و

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، ذا ِجْسم كان أَو نَِحيفاً ، قالَهُ اللَّْيُث. ، كقُْنفٍُذ وُعالبٍِط : األَُكولُ  الُجْرُضمُ  : [جرضم]

 وَضْعفاً. كَجْعفٍَر : الشَّْيُخ السَّاِقُط ُهَزاالً  ، الَجْرَضمُ و

 كِقْرَشّبٍ : األَُكوُل. ، الِجْرَضمُّ و

 ، عن ابِن ُدَرْيٍد. الَكبيَرةُ السَّمينَةُ من الغَنَمِ  أَْيضاً :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كعاُلبٍِط : الواِسُع البَْطِن األَُكوُل ِمن الغَنَِم ، قالَهُ اللَّْيُث. الُجَراِضمُ 

 وُجراِفٌض : وهو الثَّقيُل الَوِخُم. ُجراِضمٌ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

ْخَمةُ. الِجْرَضمُّ و  ِمن اإِلبِِل ، كِقْرَشّبٍ : الضَّ

 ، كِزْبِرجٍ : َضْخَمةٌ. ِجْرِضمٌ  وناقَةٌ 

 ، وهو ابُن قحطاَن بِن عائِر بِن شالخِ بِن ارفخنس بِن ساِم بِن نوحٍ ، ، كقُْنفٍُذ : َحيُّ من اليََمنِ  ُجْرُهمٌ  : [جرهم]

__________________ 
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا ابلقلم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.1)
 للسان.( ا2)
 والتصحيح عن اللسان.« كرام»( ابألصر 3)
 ( اللسان.4)
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ُدوا يف ا ََرِم وَأابَدُهم  ُ تعاىل. السالمعليهتـََزو َج فيهم إلحَعيُر ا و  نزُِلوا مك َة ا  ا وهم َأصحهارُُه مث َأ َح
ل َمن تكلَّم   بالعَربيَِّة عْنَد تَبَْلبِل األَْلسِن ، كذا في التَّْوشيحِ.قاَل ابُن إْسحق : وكان أَُخوه قطوراء أَوَّ

 قَِريباً. «ج ر ث م»في  أَبو ثَْعلَبَةَ ذُِكرَ  بُن ناِشرٍ  ُجْرُهمُ و

 ، بالكْسِر. كالِجْرهامِ  كعاُلبٍِط : األََسدُ  ، الُجراِهمُ و

ْخمُ  : الُجَراِهمُ و  ، قاَل ساعَدةُ بُن جَؤيَّة يَِصُف َضبُعاً : وهي بهاءٍ  وُعراِهٌم وُعراِهٌن أَي َعظيٌم ، مٌ ُجراهِ  ، يقاُل : َجَملٌ  من اإِلبِلِ  العَظيمُ  الضَّ

ن  رأحســـــــــــــــــــــــــاً  هـــــــــــُ مـــــــــــَ ظـــــــــــَ ُض َأعـــــــــــح بـــــــــــح  تـــــــــــراهـــــــــــا الضـــــــــــــــــــــــــ 

ةً      َ را ــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــُر  جــــــــــــــــــُ َرٌة وثــــــــــــــــــِ (1)هلــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــِ
 

  
 الّضْخَمةَ الثَّقيلَةَ ، وقاَل َعْمرو الُهَذليُّ : بالُجراِهَمةِ  َعنَى

فـــــــــــــــاً  لـــــــــــــــح ن  جـــــــــــــــِ يِن ومتـــــــــــــــَ نـــــــــــــــ  مـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــال تـ

ةً      َ را ـــــــــــــــِ يـــــــــــــــاِ   جـــــــــــــــُ ًا كـــــــــــــــاخلـــــــــــــــَ فـــــــــــــــ  جـــــــــــــــَ (2)هـــــــــــــــِ
 

  
. ُمْجَرِهمُّ  ، ويقاُل : حادُّ في أَْمِره ، أَي بكْسِر الهاءِ  ُمَجْرِهمٌ و ، بالكْسِر ، ِجْرهامٌ  رجلٌ و  كُمْقَشِعّرٍ

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

اِء.، بالضِم ، الَجِري الُجْرُهمُ   ُء في الَحْرِب وغيِرها ، نَقَلَه األْزَهِريُّ عن الفرَّ

ً  : [جزم]  قََطعَهُ. : َجَزَمهُ يَْجِزُمهُ َجْزما

ً  اليمينَ  َجَزمَ و ً  ؟البتَّة. يقالُ  أَْمضاها : َجْزما ً  ، َحلََف يَميناً َحتْما  .َجْزما

ً  األَْمرَ  َجَزمَ و  قََطعَهُ قَْطعاً ال َعْوَدةَ فيه. : إذا َجْزما

ً  في اإِلْعراِب. يقاُل : الَجْزمُ  منهو ما بَْيني وبَْينه : أَي قََطْعتُه ، َجَزْمتُ و  .فاْنَجَزمَ  أَْسَكنَه إذا َجَزَم الَحْرَف يَْجِزُمهُ َجْزما

 آِخره ال إْعراب له. الَمْجُزوم ْرفَعِزيمةٌ في النَّحِو في الِفْعل كالحَ  الَجْزمُ  وقاَل اللّْيُث :

يَ  ُد : إنَّما ُسّمِ ً  في النَّحوِ  الَجْزمُ  وقال المبّرِ ً  في َكالِم العََرِب القَْطع. يقاُل : اْفعَل ذِلكَ  الَجْزمَ  ألَنَّ  َجْزما  .الَحْرف فكأَنَّه قُِطَع اإلْعراُب عن َجْزما

ْوِت بها  الَحْرفِ  إْسكانُ  الَجْزمُ  وقاَل ابُن ِسْيَده : ه منه واْنِقطاِعه عن الَحَركة وَمّدِ الصَّ عن َحَرَكتِه ِمن اإلْعراِب من ذِلَك ، لقُُصوِرِه عن َحّظِ

 لإِلْعراِب.

مَ  َسَكتَ  ، أَي على األَْمِر ، عليه َجَزمَ و  ، بالتَّْشديد. كَجزَّ

مَ  َجبَُن وَعَجزَ  إذا عنه َجَزمَ و  َد الجْوَهِريُّ :بالتَّْشديِد ، وأَْنشَ  كَجزَّ

ُت فـــــــــــــــلـــــــــــــــم و  يـــــــــــــــح ّزِمح لـــــــــــــــكـــــــــــــــينِّ َمضـــــــــــــــــــــــــــــَ  ُأجـــــــــــــــَ

يـــــــــــــــنـــــــــــــــا و      ربحُ عـــــــــــــــاَدة َأو لـــــــــــــــِ (3)كـــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ً  الِقراَءةَ  َجَزمَ و  ، نَقَلَه اللَّْيُث. َوَضَع الُحروَف َمواِضعَها في بياٍن وَمَهلٍ  : َجْزما

قاءَ  َجَزمَ و ً  الّسِ َمهُ  َمأَلَهُ  : َجْزما  ، بالتَّْشديِد ، قاَل صْخُر الغَّيِ : كَجزَّ

ا  تُ فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــ  َزمـــــــــــــــــح جي  جـــــــــــــــــَ رحبـــــــــــــــــَ  هبـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــِ

يـــــــــــفـــــــــــًا      لـــــــــــِ ًة َأو خـــــــــــَ رِقـــــــــــَ ُت َأطـــــــــــح مـــــــــــح مـــــــــــ  يـــــــــــَ (4)تــــــــــــَ
 

  
 ٌء ، قاَل الشاِعُر :، أَي ُمْمتِلى ، كِمْنبَرٍ  ِمْجَزمٌ و جاِزمٌ  فهو ِسقاءٌ 

نـــــــــــــــــوَزًة  كـــــــــــــــــح ًة مـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ  رجـــــــــــــــــُ الَن َيســـــــــــــــــــــــــــــــ  ذح  جـــــــــــــــــَ

ًة وَوطــــــــــــــــح      َونــــــــــــــــَ اَء حبــــــــــــــــَح َزمــــــــــــــــاً بــــــــــــــــًا َدلــــــــــــــــح ح (5)جمــــــــــــــــِ
 

  
ً  النَّْخلَ  َجَزمَ و  ، وقد ُرِوي بيُت األَْعَشى : كاْجتََزَمهُ  وَحَزَرهُ ، َخَرَصهُ  : َجْزما
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__________________ 
 يف زايدات شعره ا والبيت لألعلم اهلذد يف شعره من أبيات مطلعها : 1340/  3( شرح اشعار اهلذليا 1)

 أعــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــد   يــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــذر ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــو ُ       دمـــــــــــــــــي إن كـــــــــــــــــان يصــــــــــــــــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــا ي

  

 ويف اللسان نسب لساعدة بن جؤية. 322ـ  321/  1شرح أشعار اهلذليا 

 يف شعر عمرو ذي الكلب ا ويف اللسان لعمرو اهلذد. 568/  2( شرح أشعار اهلذليا 2)
 والتهذيب ا بدون نسبة. 455/  1( البيت للكميت ا وهو يف الصحاح واللسان واملقايي  3)
منســـــوابً فيهما لصـــــخر الغي ا وبدون نســـــبة يف  454/  1واللســـــان واملقايي  « هبا»بد  « به»يف شـــــعره ا وفيه  76/  2( ديوان اهلذليا 4)

 لألعش  خطب.« طر »الصحاح والتهذيب ا ونسبه يف اللسان 
 ( اللسان.5)
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فـــــــــــــا  طـــــــــــــَ صـــــــــــــــــــــــــــح
ُ
ُب املـــــــــــــائـــــــــــــِة امل  هـــــــــــــو الـــــــــــــواهـــــــــــــِ

ِر طـــــــــــاَف هبـــــــــــا      خـــــــــــح زِمِة كـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــ  تـــــــــــَ جـــــــــــح
ُ

(1)املـــــــــــ
 

  
حاحِ. اِء َجِميعاً ، كما في الّصِ اي وبالرَّ  بالزَّ

ها ، أَْوالدها قد بَلَغَت أَْن تُْنتَج فتَبَسََّم وقاَل : أَراَد أَنَّه يََهبُها ِعشاراً في بُطونِ  ؟وقاَل الطُّوسي : َسأَْلت أَبا َعْمرو : لَم قاَل َطاَف بها الُمْجتَِرم

 كالنَّْخل التي بَلَغَت أَن تُْجتََرَم أَي تُْصَرَم ، فالجاِرُم يَُطوُف بها لَصْرِمها.

مَ و مَ  أَْخَرَج بعَضهُ وبَِقَي بعُضه أَو : إذا بَسْلحه َجزَّ  َخَذَف. به إذا َجزَّ

ً َجَزَم يَْجِزُم  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و َ  : إِذا َجْزما َ عنها. عنها (2) أََكَل أَْكلَةً فَمألَّ ،  أََكَل في كّلِ يوٍم وليلٍة أَْكلَةً  إذا َجَزمَ  أَو ، ونصُّ النَّواِدِر : تََمألَّ

 قالَهُ ثَْعلَب.

 أَْوَجبَه. : إذا على فالٍن كذا وكذا َجَزمَ و

اُء :و ً  اإِلبِلُ  َجَزَمتِ  قاَل الفرَّ  *.ْت بالماءِ َرِويَ  : إذا َجْزما

 .جواِزمُ  وإِبِلٌ  جاِزمٌ  بَعيرٌ و

 اْنَكَسَر. : إذا العَْظمُ  اْنَجَزمَ و

 أََخَذ بعَضه وأَْبقَى بعَضه. ، إذا من الماِل ، بالكسرِ  اْجتََزَم ِجْزَمةً و

 َحظيَرتَه : اْشتََراها. اْجتََزمَ و

 قاَل أَبو َحنيفَةَ : هي لُغَةُ اليَماَمة.

َمتِ و َمْت  تََشقَّقَتْ العَصا :  تََجزَّ  .(3)َكتَبَزَّ

 في الخّطِ : تَْسِويَةُ الُحُروِف. الَجْزمُ و

 ال َحْرَف له. الُمْستوي القَطّ  القَلَمُ  : الَجْزمُ و

 هذا الَخطُّ الُمَؤلَُّف من ُحروِف الُمْعَجِم. : الَجْزمُ و

ي ً  قاَل أبو حاتٍِم : ُسّمِ ما  : الَجْزمُ و في أَياِم ُمْلِكهم وهو في أَْيِديهم إلى اآلن باليََمِن. أَي قُِطَع عن َخّطِ ِحْميَرَ  عن الُمْسنِد ، ُجِزمَ  ألَنَّه َجْزما

 لتَْحِسبَهُ ولَدها فتَْرأََمه كالدُّْرَجِة. يُْحَشى به َحياُء النَّاقَةِ 

 ذي يَأْتي في حينِِه.، والَوْزُم : ال (4) ِمن األُموِر : ما يَأْتي قبَل حينِهِ  الَجْزمُ و

ً  ِمن نَْخِله َجَزمَ  ِمن النَّْخِل. يقاُل : بالكْسِر : النَِّصيبُ  ، الِجْزمُ و  .ِجْزما

 بالكْسِر : المائَةُ من الماِشيَِة فصاِعداً ، أَو من العََشَرةِ إلى األَْربَعيَن. الِجْزَمةُ و

ْرَمةِ  الِجْزَمةُ  وقيَل : ةً نَْحو الّصِ  .ِمن اإِلبِِل خاصَّ

ْرَمةُ من اإِلبِِل ، والِفْرقةُ من الضأْنِ  : الِجْزَمةُ  أَو حاحِ. الّصِ  ، كما في الّصِ

ل : كِمْنبٍَر وُمعَظٍَّم : اْسمانِ  ، الِمْجَزمُ و  في بنِي ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ ِمن ولِدِه محمُد بُن فراس. ِمْجَزمٍ  عوُف بنُ  ، وِمن األَوَّ

 : وطاُب اللَّبَِن المْملُوَءةُ. الجواِزمُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ُحروِفهما ، ولكن يَُسكَُّن ، أَراَد بهما ال يَُمّدان وال يُْعَرُب آِخرُ  «َجْزمٌ  والتّْسليمُ  َجْزمٌ  التّْكبيرُ »في َحِدْيث النخعّي : و على األَْمِر : َعَزَم. َجَزمَ 

 فال يقاُل هللا أَْكبَُر.
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. َمْخشِريُّ : هو تَْرُك اإلْفراِط في الَهْمِز والَمّدِ  وقاَل الزَّ

 النَّْخلَة : اْشتََرْيُت ثََمَرها فقط. اْجتََزْمتُ و : األَْكلَةُ الَواِحَدةُ. الَجْزَمةُ و

 اْبتاَعهُ منه فبَاَعه.إذا  فأَْجَزَمه فالٌن نَْخل فالنً  اْجتََزمَ و

 .الَجْزمُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : إذا باَع الثََّمَرة في أَْكماِمها بالدَّراِهم فذِلكَ 

مَ  ويقاُل :  البَعيُر فما يَْبَرُح. َجزَّ

 البََدِن أَو (5) ، بالكْسِر : َجماَعةُ  الِجْسمُ   :[جسم]

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان وعجزه يف الصحاح ابلزاي أيضاً.« اجملتزم»بد  « اجملرتم»وفيه  199( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : مَتأل َ 2)
 كذا ابألصر ا ويف القاموس : من املاِء.  (*)
 ( اللسان : كتهّزمت.3)
 : ( كذا يف التكملة واللسان وكتب مصححه : ومنه قو  ُشَبير بن عذرة4)

 إىل أجــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــــت مث أييت 

 ِبـــــــــــــــــــــــــــــزم أو يـــــــــــــــــــــــــــــوزم ابكـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــا     

  

 اه التكملة.

 ( عل  هامش القاموس : البدِن واألعضاء من الناس وسائِر األنواع5)
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مانِ   وسائِِر األَنحواِع : الَعِظيَمُة اخلَلح ِ  واإِلِبِر والد وابِّ  اأَلعحضاِء ا وِمن الن اسِ   ابلض م. كاجُلسح
 .الُجْسمانِ  ، والُجثْماُن : الشخُص. ويقاُل : إنَّه لنَحيفُ  الُجْسمانُ  الَجَسُد ، وَكذِلكَ  الِجْسمُ  قال أَبو َزْيٍد :

 واِحٌد. الُجْسمانَ و وقاَل بعُضهم : إنَّ الُجثْمانَ 

اِغُب : ً  عن كونِها الِجْسم ماله ُطوٌل وَعْرٌض وعْمٌق ، وال تَْخُرُج أَْجزاءُ  مُ الِجسْ  وقاَل الرَّ ع  أَْجساما ى (1)وإن قُّطِ ء بِخالِف الّشخِص فإنه وُجّزِ

ئِه ،  .ُجسومٌ و أَْجسامٌ  ج يَْخُرُج عن كونِِه َشْخصاً بتََجزُّ

 .ُجسامٌ  ، كأَميٍر ، والَجْمعُ  َجِسيمٌ  َعُظَم فهو : َجسامةً  كَكُرمَ  َجُسمَ و

 ، قاَل : ، كغُراٍب ، وهي بهاءٍ  ُجسامٌ و

َوقاً  اً َسهح  (2) ُجساماأَنـحَعُت َعريح
 ، أَي العَظيُم البََدِن. : البَِدينُ  الَجِسيمُ و

 ، قاَل األَْخطُل : ما اْرتَفََع من األَْرِض وَعالهُ الماءُ  : الَجِسيمُ و

ٍر  رحعــــــــَ ٍت وعــــــــَ بــــــــح َن خــــــــَ طــــــــح قــــــــي بــــــــَ  فــــــــمــــــــا زا  َيســــــــــــــــــــــح

َبن  و      مـــــــَ مـــــــا حـــــــىت اطـــــــح هـــــــُ هـــــــاأَرحضـــــــــــــــــــــَ (3)َجســـــــــــــــــــــيـــــــمـــــــُ
 

  
 ، كِكتاٍب. ِجسامٌ  ج

 منهم قد َدَرجوا أَْيضاً. : َحيُّ قَِديمٌ  جاِسمٍ  بَنُو َكذِلكَ  َدَرُجوا قديٌم ِمن العََربِ  : َحيُّ  َجْوَسم بَنُوو

 وُمْعَظَمه. َجِسيَمه : َرِكبَ  األَْمرَ  تََجسَّمَ و

 األَْمَر وتََجشَّْمتُهُ إذا َحَمْلت نفَسك عليه ، وهو مجاٌز. تََجسَّْمتُ  وقاَل أَبو تُراٍب : َسِمْعت أَبا ِمْحَجٍن يقوُل :

ْمَل : َرِكَب ُمْعَظَمُهما.و الَحْبلَ  تََجسَّمَ و  يُِريُدها. األَْرَض : أََخَذ نحَوها تََجسَّمَ و الرَّ

ً  ، من العَشيَرةِ  تََجسَّمَ   :ِمن المجازِ و  اْختاَرهُ. فأَْرَسلَه ، أَي فالنا

 .ِجْسَمه قاَل أبو ُعبَْيٍد : كأَنَّه قََصدَ 

 ناقةً ِمن اإِلبِِل فاْنَحْرها ، قاَل : تََجسَّْمها ويقاُل :

ه مـــــــــــــَ ٍف  َ ســـــــــــــــــــــــــــ  رحهــــــــــــَ ن  مبـــــــــــــُ هـــــــــــــِ نـــــــــــــِ يـــــــــــــح  مـــــــــــــن بــــــــــــــَ

لـــــــــيـــــــــُر      ٌب فـــــــــو  الـــــــــرِّصـــــــــــــــــــــــاف عـــــــــَ (4)لـــــــــه حـــــــــالـــــــــِ
 

  
 ، قاَل عاِمُر بُن الطُّفَْيل : : األَْضَخمُ  األَْجَسمُ و

ٍر  ي  مـــــــــــــــن عـــــــــــــــامـــــــــــــــِ َم ا ـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــقـــــــــــــــد عـــــــــــــــَ

مــــــــــــــــــاأَبن  لــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــّذرحَوَة      ســــــــــــــــــــــــــــــــَ (5)اأَلجح
 

  
فاع : كصاِحٍب : ة بالشأمِ  ، جاِسمٌ و ي البِن الّرِ  ، أَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا بــــــــــــــَا الــــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــــاِء َأعــــــــــــــاَرهــــــــــــــا   فــــــــــــــكــــــــــــــَبهنــــــــــــــ 

َوُر مــــــــــن جــــــــــذِذِر      ِه َأحــــــــــح يــــــــــح نـــــــــــَ يـــــــــــح مِ عــــــــــَ (6)جــــــــــاســـــــــــــــــــــــِ
 

  
 ويُْرَوى : عاِسم.قاَل الحافُِظ : وحبيُب بُن أَْوس الطائيُّ كان يَْسكُن هذه القَْريةَ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إذا كاَن َعظيَم الجثَِّة. ُجْسمانيُّ  رُجلٌ 

تَيْ  الُجُسمُ و  ن : األُموُر الِعظاُم.بضمَّ
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جاُل العُقالُء.  وأَْيضاً : الّرِ

 األُُموِر وَجِسيَماِت الُخطوِب. ِجَسامِ  ويقاُل : هو ِمن

__________________ 
عليه بنســخة مضــروب « البدن أو األعضــاء ومن الناس وســائر األنواع العظيمة اخلل »العظيمِة اخللحِ  ا هكذا بنســخة العالمة الشــنقيطي. وقوله : 

 املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.
. واجلســــــمان قير هو الشــــــخص والشــــــخص قد لرج من كونه شــــــخصــــــا بتقطيعه .. ءء ما قد ُجز ( عبارة الراغب : وإن ُقطض ما ُقطض وُجز 1)

 و زئته خبالف اجلسم.
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( اللسان.3)
 األصر. ( اللسان والتهذيب ابختالف روايتهما عن4)
أين اهلماُم و  والبيت من قصـــــيدة مكســـــورة القافية مطلعها : لقد تعلم ا رب أين ابنها»برواية : لنا ذروة األجســـــِم  121( ديوانه ط بريوت ص 5)

 وقبر البيت الشاهد : هبا املعلمُ 
 فــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــذا عــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــادي لــــــــــــــــــــو أن الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــىت 

ر يف غـــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــرمِ       يـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــّ

  

 .«ذروة األجسمِ » تكملة وقا  الصاغاين : والرواية :واملثبت كرواية اللسان والصحاح وال

 ( اللسان.6)
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 الَمعاِظَم. يتجسَّمُ و وفالٌن يتجشَُّم الَمَجاِشمَ 

ر. تجسَّمَ و  في َعْيني كذا : تََصوَّ

 ، وكلُّ ذِلَك مجاٌز. تجسَّمَ  فالٌن ِمن الَكَرِم ، وكأَنَّه َكَرٌم قد تجسَّمَ و

ً  األَْمَر ، كَسِمَع ، َجِشمَ  : [جشم]  .َكتََجِشَمه : تََكلَّفَه على َمَشقَّةٍ  َجشاَمةً و ، بالفتحِ ، َجْشما

ي لألَْعَشى : َجشََّمنيو إيَّاهُ  أَْجَشَمنيو  : َكلَّفَنِي ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تُ فــــــــــــمــــــــــــا  مــــــــــــح شــــــــــــــــــــــــــِ وٍم  ُأجح يــــــــــــاِن قــــــــــــَ  مــــــــــــن ِإتــــــــــــح

وُد      بـــــــــــــــاُد ســـــــــــــــــــــــــــــُ َداُء واأَلكـــــــــــــــح ُم األعـــــــــــــــح (1)هـــــــــــــــُ
 

  
 وفي َحِدْيث َزْيد بِن َعْمرو بِن نُفَْيٍل :

ما  ُمينَمهح  جاِشمُ فِإيّنِ  ُ َشِّ
 ً  األَْمَر وتََجسَّْمتُه إذا َحَمْلت نَْفَسك عليه. تََجشَّْمتُ  وقاَل أَبو تُراٍب : َسِمْعت أَبا ِمْحَجٍن وباِهليّا

يت :وقاَل ابُن  ّكِ  إذا تََكلَّْفتُه. تََجشَّْمتُهو األْمَر : َرِكْبت أَْجَشمه ، تََجشَّْمتُ  الّسِ

كةً : الثِّقَُل. الَجَشمُ و َمْخشِريُّ : أَو ُكْلفَتَه ، َجَشَمه يقاُل : أَْلقَى عليَّ  ، محرَّ ، أَي بالفتحِ كما هو ُمْقتَضى ِسياقِه ،  كالَجْشمِ  أَي ثِقَلَه ، زاَد الزَّ

َمْخَشِريُّ في األساِس وهكذا هو َمْضبوُط في اللّساِن.وال م كما قَيََّده الزَّ  صَّواُب أَنَّه بالضَّ

كةً : الَجَشمُ و َمنُ  ، محرَّ  ، عن أَبي َعْمرو. الّسِ

مانُ  ، الُجُشمُ و تَْيِن : الّسِ جاِل ، عن ابِن األَْعرابّيِ. بضمَّ  ِمن الّرِ

 كَكتٍِف. الَجِشمُ  ي في كتاِب كراعٍ : هووالذ كأَميٍر : الغَِليُظ. الَجِشيمُ و

ْدُر بُِضلوِعِه الُمْشتَِملَِة عليه. (2) كُصَردٍ  الُجَشمُ و  البَعيِر : َصْدُره وما َغِشي به الِقْرَن ِمن َصْدِره وسائِِر َخْلِقه. ُجَشمُ  ويقاُل : : الَجْوُف أَو الصَّ

 إذا أَْلقى َصْدَره عليه. بُجَشِمه ويقاُل : َغتَّه

ار : تََجشَّْمتُ  ، اسٌم ِمن الثِّقَلُ  : الُجَشمُ و  كذا وكذا ، أَي فَعَْلته على ُكْرٍه وَمَشقٍَّة ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وأَْنَشَد للَمرَّ

ن  وِن مـــــــــِ وحاًن وبـــــــــعـــــــــد اهلـــــــــَ َا هـــــــــَ مٍ مَيحشـــــــــــــــــــــــِ  ُجشـــــــــــــــــــــــَ

وِر و      تـــــــُ رحِف َمســــــــــــــــــــح يـــــــِ  الــــــطـــــــ  ىن َغضــــــــــــــــــــِ نح جــــــَ (3)مــــــِ
 

  
بِن قَْيِس بِن سْعِد بِن عجِل بِن لجيِم بِن بْكِر بِن َوائٍِل ،  ُجَشمٍ  ، فالتي ِمن ُمَضَرهم : بَنُو أَْحياٌء مِن ُمَضَر ومن اليََمن ومن تَْغِلبَ  : ُجَشمٍ  بَنُوو

 ِمن شيوخِ الدَّاْرقْطنِّي. الُجَشِميُّ  اِلدٍ منهم : أَبو عيَسى محمُد بُن أَْحمَد بِن قطِن بِن خ

 بِن نوِف بِن همدان والد حاشد القَبيلَة الَمْعروفة باليََمِن ، ومنهم : (4)بِن خيوان  ُجَشم والتي ِمن اليََمِن هم : بَنُو

 ئُِل.بِن حاِشٍد قَبا ُجَشم ، وأَْوالُده أَْسعُد وماِلُك ومريُد بَنُو ُجَشم بُن حاِشِد بنِ  ُجَشمُ 

 بِن بْكِر بِن ُحبَيِب بِن َعْمرو بِن غنِم بِن تَْغِلَب ، منهم : أَْعَشى بنِي تَْغِلَب وهو القائُِل : ُجَشمَ  والتي في تَْغِلَب هم : بَنُو

ي  َأان  مــــــــــِ مِ مــــــــــن  اجَلشــــــــــــــــــــــــَ ٍر  ُجشــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــِن بــــــــــكــــــــــح

ـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــانِ      رحفـــــــــــــك ابل ة زغـــــــــــــت طـــــــــــــَ يـــــــــــــ   َعشـــــــــــــــــــــــــــِ

  
ْحمن بن أُّمِ بُن ثَِقيٍف ، منهم ُعثْماُن بُن عبِد هللِا بِن َربيعَةَ قَتَلَه عليُّ يوَم ُحنَْين ومعه لواُء الُمْشِرِكْين ، وهو َجدُّ عبِد  ُجَشمُ  : في ثَِقيفٍ و الرَّ

 الَحَكم.

ِة  ُجَشمُ  : في َهواِزنَ و ه عيبة ، منهم : دريُد بُن الّصمَّ وأَبو األَْحوص الفَِقيه وهو َعْوُف بُن ماِلٍك صاِحُب بُن ُمعاِويَةَ بِن بْكِر بِن َهواِزن ، أُمُّ

 ابِن َمْسعوٍد.
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__________________ 
 والضبرت عنه ا وضبطت أجشمت بفتح اهلمزة ابلبناء للفاعر يف اللسان. 63( ديوانه ط بريوت ص 1)
َرٍد ا مث رأت »( عل  هامش القاموس : 2) م ا مصـــروف ألنه جعله كصـــ  النحاس عل  املعلقات قا  : ومل يصـــرف جشـــم ا ألنه معدو  قوله ُجشـــُ

َرد خاص مبا قبله غري األحياء.  عن جاشــم وهو معرفة. يقا  : جشــمت األمر أجشــمه ا إذا تكلفته عل  مشــقة ا اه. وعليه فقو  املصــنف : كصــُ
 قاله نصر.

 .«ومن جناء غضي »( اللسان وفيه 3)
 كاألصر.« خَيوان» 395يها ص وف« خريان» 392( يف مجهرة ابن حزم ص 4)
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 ة ببَْيَهَق. : ُجَشمٌ و

لَقٌَب للحاِرِث ، وِمن ولِدِه عباُد بُن عبِد العُزى بِن محصِن  ُجَشمٌ  ويقاُل : .ُجَشمَ  عبٌد َحبَِشيُّ َحَضَن الحاِرَث بَن لَُؤّيٍ ، فقيَل لبَنِيه بَنو : ُجَشمُ و

 .«خ ط م»قَُّب بالَخِطي كما َسيَأْتي في بِن عبيَدةَ بِن وهِب بِن الحاِرِث هذا ، ويُلَ 

 .جاِشمِ  َمْعدوٌل عن ُجَشمٌ و قاَل الّسهيليُّ :

 كُمْحِسٍن : األََسُد. ، الُمْجِشمُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْين. تََجشَّْمت ْين وبالّشِ ْمَل : َرِكْبت أَْعَظَمه ، يُْرَوى بالّسِ  الرَّ

 فالناً ِمن بين القَْوِم أَي قََصْدُت قَْصَده ، وأَْنَشَد : تََجشَّْمت وقاَل أَبو النَّْضر :

ٍد انٍء و  لـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــه  َ َشـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ِه      قــــــــــــابــــــــــــِ فــــــــــــاُه وعــــــــــــلــــــــــــ  أَنــــــــــــح (1)عــــــــــــلــــــــــــ  جــــــــــــَ
 

  
 ، قاَل َجريٌر : ُجُشومٌ  ، بالضِم ، َدَراهُم َرِديئَةٌ ، وَجْمعُها الُجْشمُ  وقاَل ابُن خالََوْيه :

ٍم  ـــــــــــح ي ـــــــــــَ رحُب تـ راِم وضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــكـــــــــــِ رُب ال َدا ضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  ب

ة و      يـــــــــــــ  لـــــــــــــِ بـــــــــــــُ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــد  رحِب ال ومكضـــــــــــــــــــــــــــَ (2)اجُلشـــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 إليك ِظْلفاً. َجِشْمتُ  ما وقاَل أَبو َزْيٍد : يقوُل القانُِص إذا لم يَِصْد وَرجَع خائِباً :

 بِة كّل طاِلٍب.ويقاُل ذِلَك عْنَد َخيْ  اليوَم َطعاماً أَي ما أََكْلت ، قاَل : َجَشْمتُ  ويقاُل : ما

واُل األَْعفاُر. الُجُشم وقاَل ابُن األْعرابّيِ  تَْين ، الّطِ  ، بضمَّ

 واألَْعفاُر من قْوِلَك رُجٌل ِعْفٌر : داٍه خبيٌث.

 الَهالُك. الَجْشمُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

بُن الَخْزَرجِ منهم : َعْمُرو بُن الحباِب بِن الُمْنذِر بِن جموحٍ ،  ُجَشمُ  : َحيُّ ِمن ُجْرُهم َدَرُجوا. وأَْيضاً : َحيُّ ِمن األَْنصاِر ، وهو ُجَشمَ  وبَنُو

 َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، َشِهَد بَْدراً ، وفيهم يقوُل األَْغلُب الِعْجليُّ :

ِجخح   (3) ُِبَشمح ِإنح َسر َ  العز  َفَجخح
  ُدْودان ، منهم ، أَبو حْفص ُعثْماُن بُن عاِصٍم.بُن الحاِرث بِن ثْعلَبَةَ بنِ  ُجَشمُ  وفي أََسِد بن خزيَمةَ :

وايَةُ. بُن قْيِس بِن سْعِد ، منهم : ُجَشمُ  وفي بنِي عْجل :  خراُش بُن إْسمعيل الرَّ

تَْين الُجُضمُ  : [جضم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، بضمَّ

 .جاِضمِ  ، كأَنَّه َجْمعُ  الَكثيُر واألَْكلِ  وهم

ُجلُ  (4) كُجْنَدبٍ  ، لُجْنَضمُ او ْخُم الَجْنبَْيِن والَوَسطِ  : الرَّ  ِمن كثَْرةِ األَْكِل. الضَّ

مُ و  ُكلِّه. : األَْخذُ بالفمِ  التََّجضُّ

كةً : الطََّمعُ  الَجعَمُ  : [جعم]  .َجِعمٌ  فهو تََجعَّمَ و َجِعمَ  ، وقد كالتََّجعُّمِ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ  ، محرَّ

فَِة. ِغلَُظ الَكالِم في َسعِة َحْلقٍ  : الَجعَمُ و فَِة كالّصِ  ، والِفْعل كالِفْعِل والّصِ

اجِ : بالكْسرِ  ِجْعمٌ و ، ككتٍِف ، َجِعمٌ  أَكوٌل فهو مع ذِلكَ  وهو أَي اْشتََهاهُ ، قَِرمَ  ، إذا إلى اللَّحِم ، كفَِرحَ  َجِعمَ و  ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للعجَّ
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مح   ويف هلــــــــــــــــُ ِم نــــــــــــــــُ ظــــــــــــــــَ َر اإِلانِء اأَلعــــــــــــــــح يــــــــــــــــح  كــــــــــــــــَ

مَ إذا      عــــــــــــــِ الِن كــــــــــــــر   جــــــــــــــَ هــــــــــــــح مِ الــــــــــــــذ  عــــــــــــــَ (5)جمــــــــــــــَح
 

  
 أَي َحْرصاً على ِقتاِلنا وقرماً إلى الشَّّرِ كما يُْقَرُم إلى اللْحِم.

ً  اإِلبِلُ  َجِعَمتِ و ً  قَِضَمِت الِعظاَم وُخْرَء الِكالبِ  : َجعَما أَكثُر ما  الُجعامِ  ، ويقاُل إنَّ داءَ  ِلِشْبِه قََرٍم بها وذِلَك إذا لم تَجد َحْمضاً وال ِعضاها

 يُِصيبُها ِمن ذِلَك.

حاحِ كأَنَّه ِمن األَ  ِضدُّ  عن ابِن ِسْيَده ، وهو كَمنَعَ  كَجعَمَ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، فالٌن : لم يَْشتَِه الطَّعامَ  َجِعمَ و  َمْجعُومٌ  وهو ْضداِد ،، وفي الّصِ

 ، فيه لفَّ ونْشٌر غيُر ُمَرتٍَّب. ، كَكِتفٍ  َجِعمٌ و

 أَو غابَتْ  َذَهبَْت أَْسنانُها ُكلُّهاو : أََسنَّتْ  اإِلبِلُ  َجِعَمتِ و

__________________ 
 ( اللسان والتكملة والتهذيب بدون نسبة.1)
 ( ديوانه واللسان.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
(4 ).  عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وكِخدبٍّ
 .461/  1واللسان والثاين يف الصحاح واملقايي   61( ديوان ص 5)



15255 

 

ناهُنا يف اللِّثَاِث ا وَكذِلَك كّر داب ٍة ا . هي اجلَعحماءُ و  َأسح عاُء ا قاَلُه ابُن اأَلعحرَايبِّ  ا وَكذِلَك اجَلمح
حاحِ :  .أَْجعَمُ  ِمن النُّوِق : الُمِسنَّةُ ، وال يقاُل للذََّكرِ  الَجْعماءُ و وفي الّصِ

. َزه غيُر الجْوَهِريُّ  قْلُت : وَجوَّ

 لنّواِدِر.وهي أَْيضاً الَوْجعاُء والَجْهوةُ والصُّماَرى ، كذا في ا الدُّبُرُ  : الَجْعماءُ و

 التي أُْنِكَر َعْقلُها َهَرماً. ِمن النِّساِء : الَجْعماءُ و

ُجلِ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هي الَهْوجاُء البَْلهاُء ،  .أَْجعَمَ  وال تَقُْل للرَّ

ً  وقد  وِلِه.األَْرُض : كثَُر الَحنَُك على نَباتِها فأََكلَه وأَْلَجأَهُ إلى أُص أَْجعََمتِ و َجِعْمُت َجعَما

 الشََّجُر : أُِكَل َوَرقُه إلى أُصوِلِه ، قاَل : أُْجِعمَ و

 (1) جُمحَعَماَعنحِسي ة مل تـَرحَع طَلححاً 
ً  ، كَمنََع ، البَعيرَ  َجعَمَ و  ، كذا في الُمْحَكِم. َوَضَع على فيِه ما يَْمنَعُه من األَْكِل والعَّضِ  : َجعَما

 عن ابِن األَْعَرابّيِ.،  ، كَحْيَدٍر : الجائِعُ  الَجْيعَمُ و

 أَي ُمْستَأَْكٌل قد أُِكَل. ُمْجعَمٌ  ، ومنه نَباتٌ  : اْستَأَْصلَ  أَْجعَمَ و

. : أَي العُودُ  تََجعَّمَ و  َحنَّ

ُ  ، الُمْجعَمُ و اجِ السابُق : كَمْقعٍَد : الَمْلَجأ  ، ومنه قوُل العجَّ

الِن كر   َجِعمَ إذ   جَمحَعمِ الذ هح
 يْعِرُض من رْعيِ النَّْشِر. ِمن الدَّوابِّ  كغُراٍب : داٌء لإِلبِِل وغيِرها ، الُجعامُ و

ي أَنَّ الَهَجريَّ قاَل في نواِدِره :  داٌء يُِصيُب اإِلبَِل ِمن النََّدى بأَْرِض الشأِم ، يأُْخذُها لَيُّ في بُطونِها ثم يُِصيبُها له ُسالٌح. الُجعامُ  وَذَكَر ابُن بَّرِ

ا يُسْ   ِمن النِّساِء : الَحْمقاُء ، عن ابِن األَْعرابّيِ. الَجْعماءُ  تدرُك عليه :* وممَّ

 الرُجُل لكذا : أَي َخفَّ له. َجِعمَ و

 : ال يََرى َشيئاً إالَّ اْشتَهاهُ. َجْيعَمٌ  ورُجلٌ 

 : الطَُّموُع في غيِر َمْطَمٍع. الَجعُومُ و

 : الَحِريُص مع َشْهوةٍ. الِجْعِميُّ و

 القََرَم ُمْطلَقاً. الَجعَمُ  إلى الفاِكَهِة ، وليسَ  َجِعمَ  ويقاُل : فالنٌ 

 الرُجُل ، َكَمنََع ، اْشتَدَّ ِحْرصه. َجعَمَ و

 .الُجعامُ  القوُم : أَصاَب إِبلَُهم أَْجعَمَ و

 : المرأَةُ الجائِعَةُ. الَجعُومُ و

 .الَجْعماء : الُجوُع. ويقاُل : يابن (2)، بالكْسِر  الِجْعمُ و

ُهم أَْكبُر بيٍت باليََمِن ، وَجْعماُن ، كَسْحبان ، ابُن يَْحيَى بِن َعْمرو بِن محمِد بِن أَْحمَد بِن علّيٍ : بَْطٌن كبيٌر ِمن صريف بِن ذوال باليََمِن ، و

ثوَن ، وقد َوقََع لنا سند البُخاِري ُث إْسحاُق بُن محمِد بِن إْبراهيَم  فُقهاُء ُمَحّدِ مسلسالً ِمن َطريِقهم ، ومنهم : َرئيُس ُزبَْيٍد وقاِضيها اإلماُم الُمَحّدِ

ْربَع عشَرةَ ، َد بها َسنَة أَْلف وأَ بِن أَبي القاِسِم بِن إْسحاق بِن إْبراهيَم بِن أَبي القاِسِم بِن إْبراهيَم بِن أَبي القاِسِم بِن عبِد هللا بِن َجْعمان ، ُولِ 
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ه الطيِّب بن أَبي القاِسِم ، وأَْقَرأَ بُزبَْيد البُخاِري ِمَراراً وَختَم ِمَراراً وأَجاَزه شيو ٌخ َكثيُروَن ، وَسِمَع منه بالَحَرَمْين وأََخَذ عن والِدِه وابِن َعّمِ

ْين الشيُخ إْبراهيُم الكْرِدي وعيسى الَجْعفرّي ومحمُد بُن َرُسول البرزنجيُّ وغيرُ  هم ، تُوفي بُزبَْيد َسنَة أَْلف وسّت وَسْبِعْين. وَولَُده شهاُب الّدِ

يُِّد يَْحيَى بُن ُعَمر ، والشي ثُها ، َرَوى عن أَبيه ، وعنه شيوُخ مشايِخنا السَّ خ ُمْصطفى بُن فتح هللا الحمويُّ أَبو العبَّاِس أَْحمُد قاِضي ُزبَْيد وُمَحّدِ

 تِْسِعْين ، وغيُرهما.في َسنَة أَْلف وأَْربَع و

. ، كِزْبِرجٍ  الِجْعثِمُ  : [جعثم]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

لّيانِ  وقاَل األَْزَهِريُّ :  كالِجْعثِن. أُصوُل الّصِ

__________________ 
 ( اللساِن.1)
 ن.( ومثله يف اللسان ا ويف التهذيب ابلقلم ا ابلتحريك ا وهبامش اللسان عن التهذيب ابلفتح فسكو 2)



15257 

 

ِم ، الُجْعثُومُ و ْخُم. ، بالضَّ  الغُْرموُل الضَّ

مِ  ُجْعثَُمةُ و  : اسٌم. ، بالضَّ

. من أَْزِد السَّراةِ  َحيُّ  َحيُّ من ُهَذْيٍل ، أَو وقاَل أَبو نَْصر :  ، قالَهُ األَْزهِريُّ

يواِن : ِمن أَْزِد َشنُْؤَءة ، أَو ِمن اليََمِن.  وفي شْرحِ الّدِ

 الَمْنسوبَةُ إلى هذا الَحّيِ ، قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : : الِقِسيُّ  الُجْعثُِميَّاتُ و

اَز  اتِ كـــــــــَبن  ارح ـــــــــِ يـــــــــ  مـــــــــِ ثـــــــــح عـــــــــُ م  اجلـــــــــُ هـــــــــُ طـــــــــَ  َوســـــــــــــــــــــــح

ِر      كــــــــــا ابأَلزامــــــــــِ َن الــــــــــبــــــــــُ عــــــــــح فــــــــــَ ُح َيشــــــــــــــــــــــــح وائــــــــــِ (1)نــــــــــَ
 

  
 قْلُت : ويُْرَوى : الُخثْعُِميَّات.

 ِء وُدخوُل بعِضه في بعٍض.: اْنِقباُض الشَّي التََّجْعثُمُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الحْمِصيُّ ، كقُْنفٍُذ ، شيٌخ لبقية بن الَوِليِد فرد أَْوَرَده ابُن َماُكوال. ُجْعثُم َعْمُرو بنُ 

اجُز : ، كَجْعفٍَر : الَوَسطُ  الَجْعَشمُ  : [جعشم]  ، قاَل الرَّ

 (2) َجعحَشُمهكّر آَنٍج ُعراٍض و 
اِء  كقُْنفٍُذ وُجْنَدبٍ  ، الُجْعُشمُ و حاحِ. ونقَل غيُره عن الفرَّ ين فيه أَْفَصح ، هكذا نَّص الّصِ اِء ، ونَقَلَه الجْوَهِريُّ قاَل : فَتْح الّشِ أَنَّ ، وهذه عن الفرَّ

ْين أَْفَصح ، فعلى هذا يكوُن كَجْعفَرٍ  حاِح : مع ِشدَّةٍ ، قاَل : لشَِّديدُ القَصيُر الغَِليُظ ا فتَح الجيِم والّشِ  ، وفي الّصِ

 ُِبعحُشمِ ليَ  ُِبعحُشوٍش وال 
غيُر البََدِن القَِليُل لَْحِم الَجَسِد.  وقيَل : هو الصَّ

 وقيَل : هو الُمْنتِفُخ الَجْنبَْين الغَِليُظُهما.

 ِضدُّ. ، وهو الطَّويُل الَجسيمُ  قيَل : هوو

دفيُّ َشِهَد الُحَدْيبِيَّة وفَتَْح ِمْصِر ، وفيه خلف. ُجْعُشمٍ  بُن ُخلَْيبَةَ بنِ  ُجْعُشمُ و  الصَّ

 الُمْدلجيُّ أَبو ُسفيان أَْسلَم بْعَد الطائِِف ، ُجْعَشمٍ  وُسراقَةُ بُن ماِلِك بنِ  ونَقََل الباَلِذِرّي عن ابِن الَكْلبي أَنَّ الَجعاِشَمةَ بَْطٌن ِمن َحْضَرَمْوت.

  تعالَى عنهما ، وفي األَخيِر يقوُل ساعَدةُ بُن ُجَؤيَّة الُهَذليُّ :، َرِضَي هللاُ  َصحابيَّانِ 

دي ابــــــــــُن  هــــــــــح مٍ يـــــــــــُ عحشـــــــــــــــــــــــَ ُم  جــــــــــُ َوهـــــــــُ بــــــــــاَء حنــــــــــَح  األَنــــــــــح

ِم      مــــــــَ وحِت وا ــــــــُ َ
يــــــــاِض املــــــــ َب  عــــــــن حــــــــِ تــــــــَ نـــــــــح (3)ال مــــــــُ

 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً : أََحُد أَكابِِر األُمراِء في َعْصرنا ، قالَهُ الحافُِظ. َجَكمٌ  : [جكم]  ، محرَّ

ْين يوسُف بُن عبِد الَكِريِم الِمْصريُّ الَمْعروُف بناِظِر الَخواّصِ الشَّريفَة ، يقا ، ألَنَّ  َجَكم ُل له ابُن كاتِبِ قْلُت : وُعِرَف به الَوزيُر َجماُل الّدِ

ين بركة كا ْوِء ، وعبُد الباِسِط بُن َخِليٍل في الُمْعجِم.َجدَّه سْعَد الّدِ  ن كاتِباً عْنَده ، وقد تَرَجمه السَّخاوي في الضَّ

ً  : [جلم]  قََطعَهُ. : َجلََمهُ يَْجِلُمهُ َجْلما

ً  الَجُزورَ  َجلَمَ و حاحِ ، أََخَذ ما على ِعظاِمها من اللَّْحمِ  : َجْلما  .كاْجتَلََمهُ  ، كما في الّصِ

ً  والشَّعرَ  وفَ الصُّ  َجلَمَ و هُ  : يَْجِلُمهُ َجْلما  ، كما تقوُل : قَلَْمُت الظُّْفَر بالقَلَم ، قاَل الشاِعُر : بالَجلَمِ  َجزَّ
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ٍة  مـــــــــــَ ـــــــــــِ ل ظـــــــــــح وا مبـــــــــــَ جـــــــــــُ ـــــــــــح ن ـــــــــــَ م ومل تـ ـــــــــــُ ت ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ ا أَتـ  ملـــــــــــ 

ز ه      ا جــــــــــــَ ِة ممــــــــــــ  المــــــــــــَ يــــــــــــَ  الــــــــــــقــــــــــــُ مُ قــــــــــــِ لــــــــــــَ (4)اجلــــــــــــَ
 

  
 كثُماَمٍة : ما ُجزَّ منه. ، الُجالَمةُ و

 ، ومنه قوُل الفََرْزدِق : َمْحلوقٌ  أَي َمْجلومٌ  ، هكذا في النسخِ ، وَصوابُه : وَهنٌّ  َمْجلومٌ  بالكْسِر : َشْحُم ثَْرِب الشَّاةِ ، وهو الِجْلمُ و

ه  تــــــــــــــح ومأَتـــــــــــــــَ لــــــــــــــُ جــــــــــــــح ه   مبــــــــــــــَ يــــــــــــــنــــــــــــــَ بــــــــــــــِ  كــــــــــــــَبن  جــــــــــــــَ

قـــــــا      لـــــــ  فـــــــَ ـــــــَ هـــــــا قـــــــد تـ طـــــــُ اليـــــــُة َورحٍس وســـــــــــــــــــــح (5)صـــــــــــــــــــــَ
 

  
كةً : الشَّا الَجلََمةُ و  ةُ الَمْسلوخةُ إذا َذَهبَْت أَكاِرُعها وفُُضولُها.، محرَّ

__________________ 
 واللسان والتكملة. 162/  1( شرح اشعار اهلذليا 1)
 ( اللسان.2)
 واللسان. 201/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ( اللسان. ومل أجده يف ديوانه.5)
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 الَجُزور ، بالتَّحريِك ، أَي لَْحُمها أَْجَمُع. َجلََمةُ  وقاَل الجْوَهِريُّ : وهذه

 الشاةِ : َمْسلوَختُها بِال َحْشٍو وال قَوائِم. َجلََمةُ و

 أَْيضاً. ويَُضمُّ  ، بالفتحِ ، وهذه عن الجْوَهِرّيِ ، كالَجْلمةِ  أَي بأَْجَمِعه ، بُجْلَمتِه ، يقاُل : أََخَذه ءِ َجِميُع الشَّي : الَجلََمةُ و

مُ و  كُزنَّاٍر : التُّيوُس الَمْحلوقَةُ. ، الُجالَّ

َكةُ : غنٌَم ِطواُل األَْرُجِل ال َشعََر على قَوائِِمها تكوُن بالطَّائِِف. الَجلَمُ و  ، محرَّ

 وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : هي شاُء مكَّةَ.

 ، وأَْنَشَد الجوَهِريُّ لألَْعَشى : كِكتابٍ  ، ِجالمٌ  ْيُس الِظباِء والغَنَِم ، جتَ  أَْيضاً : الَجلَمُ و

ال  ا كـــــــــــــــــاجلـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــُ ذح ُم جـــــــــــــــــُ واهـــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

ورا      وحُد مـــــــــنـــــــــهـــــــــا الـــــــــن ســـــــــــــــــــــــُ رََح الـــــــــقـــــــــَ ـــــــــح دح أَقـ (1)ِم قـــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد :

 َشواِسٌف مثحُر اجِلالِم ُقبّ 
ه ما يَُجزُّ به : الَجلَمُ و ا َجزَّ  ، وقاَل سالُم بُن وابَِصةَ : الَجلَم الصُّوَف والشَّعَر ، ومنه قْوُل الشاِعِر الذي َسبََق ممَّ

داً  قــــــــــِ رُه حــــــــــَ مــــــــــح ــــــــــاًل غــــــــــِ درًا طــــــــــوي ُت صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح  داَوي

فــــــــــارًا بــــــــــال      ُت َأ ــــــــــح مــــــــــح لــــــــــ  مِ مــــــــــنــــــــــه وقـــــــــــَ لــــــــــَ (2)جــــــــــَ
 

  
 .َجلَمان قاَل الجْوَهِريُّ : وهما

 ، قيَل ُشبِّه به َغنَُم مكَّةَ لِصغَِرها. القَُرادُ  : الَجلَمُ و

 ، نَقَلَه ابُن حبيٍب ، كذا في تَْذَكرةِ أَبي علّيٍ ، وأَنَشَد : (3) ِسَمةٌ لإِلِبلِ   :الَجلَمُ و

مح  ـــــــــــــه َعســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــذي فـــــــــــــي زارِي  ال ـــــــــــــفـــــــــــــَ  هـــــــــــــو ال

َدمح      ٌر وُأخــــــــــــــــر  ابلــــــــــــــــقــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  يف يــــــــــــــــده نـ

  

باهاً َعَليِهن    (4) اجلََلمح َيُسوُ  َأشح

 ، َكحْيَدٍر. كالَجْيلَمِ  ، عن األَْزَهِرّيِ ، القََمرُ  : الَجلَمُ و

 ، ونَقَلَه الجْوَهِريُّ أَيضاً. الِجالمُ  ، عن كراعٍ ، والَجْمعُ  أَو الَجْديُّ  لَْيلَة يُِهلُّ ُشبِّه بالَجلَِم. الِهاللُ  : الَجلَمُ  أَو

ا يُْستْدرُك عليه :  * وممَّ

ي : الَجلََمان  : الَجلَُم ، كما يقاُل : الِمْقراُض والِمْقراَضاِن والقَلَُم والقَلَماِن ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تح و  عــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــابـ ت ــــــــــــَ ــــــــــــَد ت زي ــــــــــــَ ــــــــــــو ال َأايٍد مــــــــــــن ي  ل

ا      ــــــــــــاهتــــــــــــِ َح يف حــــــــــــاف ــــــــــــ  ب مــــــــــــانِ َلصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ل (5)اجلــــــــــــَ
 

  
 .(6)، وَجعَلَه اسماً واِحداً ، كما يقاُل رُجُل َشَجذاٌن  الَجْلم وَرَواه الِكسائيُّ بضِم النّوِن كأَنَّه َجعَله نَْعتاً على فَعاَلَن ِمن

 بُن َعمرو له َخبٌَر مع النُّْعمان بِن الُمْنذِر ، َضبََطه الحافُِظ. جلمُ و : لَقَُب َجماَعٍة باليََمِن. الَجلَمُ و

َكةً : قَْريَةُ بِمْصَر ِمن أَْعماِل المرباصة. وهَجلَمو  ، محرَّ

. ، كَجْعفَرٍ  َجْلثَمٌ  : [جلثم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 اسٌم. وفي اللّساِن : هو
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. الَحْبلَ  َجْلَحمَ  : [جلحم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 كَجْحَملَه. فَتَلَه وقاَل غيُره : أَي

واو  ، قاَل : : اْجتََمعُوا اْجلََحمُّ

ِرُب مَجحَعيحِهم إذا  َلَحم واَنضح  (7) اجح
 وقيَل : مْعناهُ اْستَْكبُروا. ويُْرَوى بالخاِء أَيضاً ، وبالحاِء َرَواه كراٌع وقاَل : هو أَْعلَى.

وا : [جلخم] حاحِ.، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : اْستَْكبَُروا بالمَوحَّ  . اْستَْكثَُروااْجلََخمُّ  َدةِ. كما هو نَصُّ الّصِ

اج : اْجتََمعُوا قيَل :و َر قوُل العجَّ  ، وبهما فّسِ

مح إذا  هـــــــــــِ ـــــــــــح ي عـــــــــــَ ِرُب مجـــــــــــَح واَنضـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــ  خـــــــــــَ ـــــــــــَ ل  اجـــــــــــح

ن  اأَلم       َوهنـــــــــــــــــــــــــــــُُ واِداًب َأهـــــــــــــــــــــــــــــح (8)خـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .467/  1والتهذيب واملقايي  واللسان والصحاح « أقرح منها القيادُ »وفيه :  88( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
 ( يف التكملة : لة لبين فزارة ا يف الفخذ ا يعين يف إبلهم ا ويف اللسان : لات اإلبر شبيه ابجللم يف اخلد.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 ( التهذيب واللسان : شحذان.6)
 ( اللسان بدون نسبة.7)
 به.( اللسان واألو  يف الصحاح ومل ينس8)
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يت و ّكِ  كراٌع كما ذُِكَر آنِفاً.أَي َضَربات َخواِدب ، والَخْدُب : الضَّرُب الذي ال يَتَمالُك ، ويُْرَوى بالحاِء المْهَملَِة ، كذِلَك َرَواه ابُن الّسِ

. بالكْسرِ  الِجْلسامُ  : [جلسم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

يه العامَّ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو  ، وقد تقدََّم في َجْرَسَم أَْيضاً. ةُ البِْرسامَ الذي تَُسّمِ

. الجالِعمُ  : [جلعم]  ، أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

هم ُسْحَمةُ بْنُت كْعِب بِن َعْمرو بِن خليِل بِن غْبشاَن ، بها يُْعَرفُون ، يْنزلُون بَْطٌن ِمن بنِي ُسْحَمةَ  وهو ِم ، وهم ِمن قُضاَعةَ ، أُمُّ فيَما  ، بالضَّ

 بين اليَماَمِة والبَْحَرْيِن.

ا يُْستْدرُك عليه :  * وممَّ

 .َجْلعَمٌ و قاَل األَْزَهِريُّ : يقاُل للنَّاقَِة الَهِرَمة قِْضِعمٌ 

 القَليُل الَحياِء. الَجْلعَمُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

ِم : حافَةُ الواِدي وناِحيَتُه. الُجْلُهَمةُ  : [جلهم]  ، بالضَّ

 وفي النَهايَِة : فُم الواِدي وجانِبُه.

ما »َحِدْيث أَبي ُسْفيان بِن الحاِرِث بِن عبِد المطَِّلب ، وكاَن من الُمَؤلَّفِة قُلُوبهم :  الواِدي بمْنِزلَِة الشَّطَّْين ، ومنه ُجْلُهَمتا وقاَل ابُن األَْنباِرّي :

 .«الُجْلُهَمتَْينِ  أَْذُن لي حتى تَأَْذَن لحَجاَرةِ ِكْدَت تَ 

 إالَّ في هذا الَحِدْيث وما جاَءْت إالَّ ولها أَْصٌل. بالُجْلُهَمةِ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد : أَراَد جانِبَي الواِدي ، قاَل : والَمْعروُف الَجْلَهتان ، ولم أَْسَمع

 .هكذا َرَواه بضِم الجيِم َشِمٌر وابُن خالََوْيه

وايَتَْين ، والدَّليُل عليه قَْوُل أَبي ُعبَْيٍد : إنَّه أَراَد الَجْلَهتَْيِن فَزاَد ا يُْفتَحُ و ي : وهو أَْشَهر الّرِ ولو كانِت الجيُم َمْضموَمةً  لِميَم ، قاَل :، قاَل ابُن بَّرِ

 لم تكِن الِميُم زائَِدةً.

دَّةُ ، والُخطَّةُ ، واألَمْ  : الُجْلُهَمةُ و  ُر العظيُم ، أَو اسٌم.الّشِ

ثوَن يُْخِطئُون ويقُولُون : الُجْلُهمة اسُم رُجٍل ، بالضِم ، َمْنقوٌل ِمن ُجْلُهَمةُ  قاَل أَبو َهفَّاَن الِمْهَزميُّ :  .الَجْلَهَمتَْينِ  لَطَرِف الواِدي ، قاَل : والُمَحّدِ

 ْرقٍُم وُستُْهٍم.وقاَل ابُن األَثيِر : ِزْيَدْت فيها الِميُم كما ِزْيَدت في زُ 

َء إذا َكَسَره وأَْصلُه قََصَل ، وَجْلَمَط رأَْسه إذا َحلَقَه وأَْصلُه قاَل األَْزَهِريُّ : العََرُب َزاَدِت الِميَم في ُحروٍف َكثيَرةٍ منها : قْولُهم : قَْصَمل الشي

 َء إذا قََطعَه وأَْصلُه فََرَص.َجلََط ، وفَْرَصَم الشَّي

 ُعْصفُوٍر أَنَّه ِعْلٌم ُمْرتََجل فِميُمه أَْصِليَّة.واْختاَر ابُن 

 وَردَّه أَبو حيَّان وبأَنَّ االْرتِجاَل ال يُنافِي االْشتِقاَق.

ْخَمةُ  ، الُجْلُهمُ و  ، عن َشِمٍر. كقُْنفٍُذ : الفأَْرةُ الضَّ

 ، أَْنَشَد ِسْيبََوْيه لألَْسوِد بِن يَْعفَُر : (1) اْمَرأَةٍ  : اسمُ  ُجْلُهمُ و

ــــــــــُن  مَ َأوحَد  اب هــــــــــُ ــــــــــح ل ِه  جــــــــــُ ــــــــــِ ت رحمــــــــــَ اٌد بصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــ  ب  عــــــــــَ

مَ إن  ابــــــــَن      هــــــــُ لــــــــح ــــــــواِدي  جــــــــُ َة ال يــــــــ  (2)أَمحســــــــــــــــــــــَ  حــــــــَ
 

  
ُجلَ  ون الرَّ  .ُجْلُهمَ  ، والَمْرأَةَ  ُجْلُهَمةَ  أَراَد الَمْرأَةَ ولذِلَك لم يَْصِرْف ، قاَل ِسْيبََوْيه : والعََرُب يَسمُّ

 : الَجماَعةُ الَكثيَرةُ. الُجْلُهومُ و

. : َحيُّ من َربيعَةَ  الَجالِهمُ و  بِن نزاِر بِن َمعَّدٍ
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ا يُْستْدرُك عليه :  * وممَّ

 ٌء أَبو القَبيلَِة الَمْشهوَرةِ.بُن أَُدِد هو َطيِّى ُجْلُهَمةَ 

واُب : كالَجميمِ  ءٍ : الَكثيُر من كّلِ شي الَجمُّ  : [جمم] أَي  َجَممٌ و َجمُّ  محّركةً كما هو نَصُّ اللّساِن. يقاُل : مالٌ  كالَجَممِ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

 َكثيٌر.

 .(3) (اْلماَل ُحبًّا مَجًّا)وفي التَّْنزيِل العَزيِز : ويُِحبُّون 

 بو ِخَراش الُهَذليُّ :قاَل أَبو ُعبَيٍد : أَي َكثيراً ، وقاَل أَ 

رح  فـــــــــــــِ غـــــــــــــح م  تــــــــــــــَ رح الـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــُ فـــــــــــــِ غـــــــــــــح اإنح تــــــــــــــَ  مجـــــــــــــَ 

او      مـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ َك ال أَل ٍد لـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح  (4) ؟َأي  عـــــــــــــــــَ
  

 ، قاَل أَبو َكبيٍر الُهَذليُّ : من الظَّهيرةِ والماِء : ُمْعَظُمه الَجمُّ و

وا و  لـــــــــــُ واكـــــــــــَ حـــــــــــاُب تـــــــــــَ د َرأَبحُت إذا الصـــــــــــــــــــــــــِّ  لـــــــــــقـــــــــــَ

م       َوِ   جـــــــــــَ اِع اأَلطـــــــــــح فـــــــــــَ ريَِة يف الـــــــــــيــــــــــــَ هـــــــــــِ (5)الـــــــــــظـــــــــــ 
 

  
__________________ 

 ( يف القاموس ابلضم منونة وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلر.1)
 ( اللسان.2)
 .(َوِتُِبُّونَ ) ويف املصحف : 20( الفجر اآية 3)
 واللسان. 1346/  3اهلذليا ا زايدات شعره ا ( شرح أشعار 4)
 اب اء املهملة ا ويف تفسريها : حّم الظهرية : معظمها. واللسان.« حمّ »برواية  1076/  3( شرح أشعار اهلذليا ا شعره 5)
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 وأَْنَشَد ابُن األَْعرابيُّ :

نا   َِبمّ عاَدتح  مَج هاإذا نـََزحح
 لَصْخر الُهَذلّي :وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ 

يِنَ يف  فــــــــــــح ُت صــــــــــــــــــــــــــُ َخضــــــــــــــــــــــــــح َخضــــــــــــــــــــــــــح هفــــــــــــَ  مجــــــــــــَِّ

ا      وفـــــــــــَ طـــــــــــُ حـــــــــــًا عـــــــــــَ دح ِر قـــــــــــِ دابـــــــــــِ
ُ

يـــــــــــاَض املـــــــــــ (1)خـــــــــــِ
 

  
تِه  بالضِم ، قاَل ُزَهْير : ُجمومٌ و ، بالكْسر ، ِجمامٌ  ج ، بالضِم ، وهو الَمكاُن الذي يَْجتَِمُع فيه ماُؤه ، كُجمَّ

 (2) مِجَاُمهفلم ا َوَردحَن املاَء ُزرحقاً 
 وقاَل ساعَدةُ بُن ُجَؤيَّة :

َتحرٍي   (3) مُجُوُمهاإىل َفَضالٍت ُمسح
 الَمكُّوِك ، وَسيَْذكُره المصنُِّف ثانِياً قَِريباً. ُجَمامَ  ، ومنه : أَْعِطه ُمثَلَّثَةً  كالِجمامِ  الَكْيُل إلى رأِْس الِمْكيالِ  : الَجمُّ و

 ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، أَو الشَّياطيُن. بالكْسِر : الشَّْيطانُ  ، مُّ الجِ و

 بالضِم ، َصَدٌف. ، الُجمُّ و

 قاَل ابن ُدَرْيٍد : ال أَْعلَم َحِقْيقَتَها.

م أَْعلَى ، يَِجمُّ و يَُجمُّ  ماُؤه َجمَّ و ً  ، بالضِم والكْسِر والضَّ  بْعَد ما اْستُِقَي ، منه ، قاَل : واْجتََمعَ َكثَُر  ، بالضِم ، ُجموما

ا  ومــــــــــــــَ َذمــــــــــــــًا  ــــــــــــــَُ ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــَ تح قـ حــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ب  َفصــــــــــــــــــــــــــــَ

ُج الــــــــــــــــدِّال      زيــــــــــــــــُدهــــــــــــــــا خمــــــــــــــــَح ايــــــــــــــــَ ومــــــــــــــــَ (4)مجــــــــــــــــُُ
 

  
 .كاْستََجمَّ  قَلَْيَذماً : بئْراً َغِزيَرةً ،

تِ و ً و تَِجمُّ  البِئْرُ  َجمَّ  وكثَُر واْجتََمَع. تَراَجَع ماُؤها : تَُجمُّ ُجموما

ً و يَِجمُّ  لفََرسُ ا َجمَّ و ً و يَُجمُّ َجّما َع ماُؤه. ، بالفتحِ ، َجماما راَب فَتََجمَّ ً و يَِجمُّ  الفََرسُ  َجمَّ و تََرَك الّضِ ً و يَُجمُّ َجّما تُِرَك فلم يُْرَكْب فَعَفا من  : إذا َجماما

 ، كذا في الُمْحَكِم. كأََجمَّ  َذَهَب إْعياُؤه ، تَعَبِه

هُ و ً  هو أََجمَّ ً  العَظمُ  َجمَّ و إذا لم يَْرَكْبه. إْجماما  .أََجمٌّ  َكثَُر لَْحُمه ، فهو : يَجمُّ َجّما

ً  الماءَ  َجمَّ و ه جّما هُ  : يَجمُّ  ، قاَل الشاِعُر : تََرَكهُ يَْجتَِمُع ، كأََجمَّ

تح  رِّبـــــــَ داِن هـــــــامـــــــَة شــــــــــــــــــُ ِب مــــن ِعضـــــــــــــــــــــح لـــــــح ــــغــــُ  مــــن ال

ٍي و      قــــــــح تح ِلســــــــــــــــــــــَ ُرهــــــــا  مجــــــــُ  ــــــــح ئـ ِج بــــــــِ واضــــــــــــــــــــــِ (5)لــــــــلــــــــنــــــــ 
 

  
ً  األَْمرُ  َجمَّ و  َدنَا. : يَجمُّ َجّما

ً  قُُدوُم فالنٍ  َجمَّ و  الِفراُق إذا َدنَا وَحَضَر. أََجمَّ  لُغَةٌ في الحاِء المْهَملَِة ، وَكذِلكَ  كأََجمَّ  أَي َدنا وَحاَن ، ُجُموما

 ، بالجيِم ، ولم يُْعَرف أََحّم بالحاِء ، قاَل : أََجمَّ  ُوقوُعه فقدوقاَل األْصَمِعيُّ : ما كاَن َمْعناه قد َحاَن 

ا  زاَ  اأَلمحـــــــــــــــــَ  ا ذلـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــِّ  حـــــــــــــــــَ

راُ       نح ذا كـــــــــــــمـــــــــــــا الـــــــــــــفـــــــــــــِ كـــــــــــــُ اإن يـــــــــــــَ (6)َأمجـــــــــــــَ 
 

  
 وقاَل َعِديُّ بُن العذير :

هــــــــــا  نح َأطــــــــــاعــــــــــَ ٌك مــــــــــَ لــــــــــِ هــــــــــح َريحشــــــــــــــــــــــــًا مــــــــــُ  فــــــــــإن  قـــــــــــُ

يــــــــا قــــــــد      م  تــــــــنــــــــافــــــــُ  ُدنــــــــح هــــــــا  َأجــــــــَ رَامــــــــُ (7)انحصــــــــــــــــــــــِ
 

  
 وِمثْلُه لساِعَدةَ :
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ٌد و  ـــــــــــــــــــَ َرًأ َول يِن امـــــــــــــــــــح غـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُ تح ال يـ  َأمجـــــــــــــــــــَ 

يـــــــــــــــــُر      ه وال مـــــــــــــــــاّ  أَثـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــِ (8)مـــــــــــــــــَ
 

  
 وِمثْلُه لُزَهْير :

ئــــــــــُت يــــــــــومــــــــــًا  ــــــــــاجــــــــــٍة و   كــــــــــنــــــــــُت إذا مــــــــــا جــــــــــِ

تح و      تح َمضـــــــــــــــــــــَ ِد مـــــــا ختـــــلـــــو  َأمجـــــــَ  ُة الـــــغـــــــَ (9)حـــــــاجـــــــَ
 

  
تِ  يقاُل : ً  الحاَجةُ  أََجمَّ  إذا َدنَْت وَحانَْت. تُِجمُّ إْجماما

__________________ 
 واللسان والصحاح. 75/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( اللسان وعجزه :2)

 ضغن عصّي ا اضر املتخيِّمِ و 
 ( ديوان اهلذليا واللسان وصدره :3)

 فلما دان اإلفراد حرّت بَشوحرِه
 .420/  1( اللسان والثاين يف الصحاح واملقايي  4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان والتهذيب والصحاح بدون نسبة.6)
 ( اللسان.7)
 واللسان.« وما يغين»وفيه :  1145/  3( ديوان اهلذليا 8)
 واللسان.« ختلو»وفيه  58( ديوانه ط بريوت ص 9)
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ةُ و ْشُح من ُحزوِزه الماءُ  السَّفينَِة : الَمْوِضُع الذي يَْجتَِمُع فيه َجمَّ  ، عربيَّةٌ َصِحيَحةٌ. (1) الرَّ

ةُ و أِْس  ، الُجمَّ ِم : ُمْجتََمُع َشعَِر الرَّ حاحِ. بالضَّ  ، وهي أَْكثَُر ِمن الَوْفَرةِ ، كما في الّصِ

تََدلَّى ِمن الرأِْس إلى َشْحَمِة األُذُِن والَمْنِكبَْين وأَْكثَر من ذِلَك ، وما لم يُجاِوِز األُذُنَين َوْفَرةٌ ، أَو ما وفي فتحِ البَاِري : هي ُمْجتََمُع الشَّعَِر إذا 

ةٌ ، ت بالَمْنِكبَْين فإذا زاَدْت فُجمَّ ةُ ألنَّها أَلَمَّ  لَغَِت الشَّْحَمةَ ولم تَتَجاَوْزها وْفَرةٌ.فإذا بَ  َسقََط إلى الشْحَمِة َوْفَرة ، أَو ما َجاَوَز َشْحَمةَ األُذُِن لمَّ

ةُ  وفي الُمْحَكِم :  الشَّعَِر ، وِمثْلُه في ديواِن األََدِب. الُجمَّ

ةُ  زاَد ابُن ِسْيَده : وقيلَ  ِة. الُجمَّ  ِمن الشَّعَِر أَْكثَُر ِمن اللِّمَّ

ةٌ  ، وسلموآلهعليههللاصلىفي الَحِدْيث : كاَن لَرُسوِل هللِا و  َجْعَدةٌ. ُجمَّ

ةُ  قاَل ابُن األَثيِر : َمْخشِرّي : إلى َشحْ  الُجمَّ أِْس ما َسقََط على الَمْنِكبَْين. وفي المهدب : ما َجاَوَز األُذُنَْين. وفي ُمقّدَمِة الزَّ َمِة ِمن َشعَِر الرَّ

 األُذُِن.

ةُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :  تَْصغيُرها. الُجَمْيَمةُ و ، ِجمامٌ و ُجَممٌ  هو الشَّعَُر الَكثيُر ، والَجْمعُ  الُجمَّ

مٌ  ُغالمٌ و ةِ  كُمعَظٍَّم : ذو ، ُمَجمَّ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. الُجمَّ

ٍة ، وقد . جممَ  وُغالٌم ُملَّمٌم ذو لمَّ َمْخَشِريُّ  ولمَم ، نَقَلَه الزَّ

انِيُّ و ِم والتَّْشديِد : الُجمَّ  َطويلُها. ، بالضَّ

ْيت بها َرُجالً ثم نََسْبت إليه قْلَت :قاَل الجْوَهِريُّ  يٌّ  بالنّوِن على غيِر قِياٍس ولو َسمَّ  .ُجّمِ

انيُّ  قْلُت هو نَصُّ ِسْيبََوْيه في الِكتاِب قاَل. رُجلٌ  ةِ  ، بالنّوِن ، َعظيمُ  ُجمَّ ةٍ  َطويلُها ، وهو ِمن ناِدِر النََّسِب ، فإن سميت الُجمَّ ثم أََضْفت  بُجمَّ

يٌّ  ل إالَّ إليها لم تَقُ   .ُجّمِ

ةَ  ُسلَيماُن بنُ و بَْيِر. تابِِعيُّ  الفهميُّ : جمَّ  ِمْصريُّ ، َرَوى عن عبِد هللِا بِن الزُّ

اَحةُ. ، الَجَمامُ و  كَسحاٍب : الرَّ

اُء :  الفََرس بالفَتح ال َغْير. َجمامُ  قاَل الفرَّ

 .(2) َكَجبٍَل : ما على رأِْس الَمكُّوِك فَوَق َطفافِه الَجَممُ و بالتَّثْليِث ، ، الُجمامُ و كغُراٍب وِكتاٍب : ما اْجتََمَع ِمن ماِء الفََرِس. ، الُجمامُ و

اُء : عْنِدي  مامُ جُ  الفََرس بالفَتْحِ ال َغْيِر ، قاَل : وال تَقُل َجمامُ و الَمكُّوِك َدقِيقاً ، بالضِم. ُجمامُ و القََدحِ ماًء ، بالكْسِر ، أَي ِمْلُؤه ِجمامُ  قاَل الفرَّ

ِم إالَّ في الدَّقيِق وأَْشباِهه ، وهو ماَعال رأَْسه بْعَد االْمتِالِء. يقاُل : أَْعِطني  الَمكُّوِك إذا َحطَّ ما يَْحملُه رأُْسه فأَْعطاه. ُجمامَ  بالضَّ

اء الَمكُّوِك أَي َمكُّوكاً بغيِر رأٍْس ، واْشتُقَّ ذِلَك ِمن الشَّاةِ  ُجمامَ  وفي التَّْهِذيِب : أَْعِطه . ورأَْيت في هاِمِشه ما نَّصه َصوابه : ما َحَملَه الَجمَّ

 رأُْس الَمكُّوِك.

ْمتُه قدو انٌ  فهو يَرتَْين ،، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على األَخِ  أَْجَمْمتُهو ، بالتَّْخِفيِف ، َجَمْمتُهو ، بالتَّْشديِد ، َجمَّ امٌ و َجمَّ ، كَشدَّاٍد فيهما ، أَي  َجمَّ

ان ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على ُجماَمه ٌء بَلََغ الَكْيلُ ُمْمتَِلى  .ُجمَّ

اءُ و ِة يقالُ  ، الَجُمومُ و : َمأْلَى (3) ُجْمُجَمةٌ َجمَّ ةٌ  : بِئْرٌ  كَصبُوٍر : البِئُْر الَكثيَرةُ الماِء كالَجمَّ ا قْوُل النابِغَِة : ُمومٌ جَ و َجمَّ  ، وأَمَّ

ُتَك لَيحاًل  ِ كَتمح  (4)ساِهرا  ابجَلُموَماح
 فيَجوُز أَنَّه أََراَد َرِكيَّتَْيِن قد َغلَبَْت هذه الصفَةُ عليهما ، ويجوُز أَْن يكونا َمْوِضعَْين.

 : عنههللارضيَد الجْوَهِريُّ للنَِّمِر بِن تَْولَب ، ، وأَْنشَ  فََرٌس ُكلَّما َذَهَب منه َجْرٌي جاَءهُ َجْرٌي آَخرُ  : الَجُمومُ و
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ومُ  ـــــــــــــــذ انَب  مجـــــــــــــــَُ دِّ شـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــلـــــــــــــــُة ال  الشـــــــــــــــــــــــــــــ 

ا      راجـــــــــــــَ ا ســـــــــــــــــــــــــــِ ر هتـــــــــــــِ يـــــــــــــاَض غـــــــــــــُ اُ  بـــــــــــــَ (5)ختـــــــــــــَ
 

  
 إذا َذَهَب منه إْحضاٌر ، جاَءهُ إْحضاٌر وكذِلَك األُْنثَى. َجُمومٌ  وفي التَّْهِذيِب : فََرسٌ 

ةٍ  جاَء في يقاُل :و يَةَ  َجمَّ حاحِ ، زاَد غيُره : والَحمالَة ، قاَل : َعظيَمٍة ، ويَُضمُّ ، أَي َجماَعٍة يَْسألوَن الّدِ  ، كذا في الّصِ

__________________ 
 .( عل  هامش القاموس عن إحدي نسخه : ُحُزوزه1)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : كَجَمِحِه  ركة.2)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : مَجّاً.3)
 ( اللسان.4)
 .420/  1وانظر ختر ه فيه ا والصحاح واللسان واألساس واملقايي   340( شعراء إسالميون ا يف شعره ص 5)
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طـــــــــــاٌء  لـــــــــــ  عـــــــــــَ يـــــــــــح دح كـــــــــــان يف لـــــــــــَ قـــــــــــَ ةٍ لـــــــــــَ مـــــــــــ   جلـــــــــــُ

دا َأانخـــــــَ      غـــــي الـــــَفضـــــــــــــــــــــائـــــــَر والـــــّرِفـــــــح بـــــح ـــــَ (1)تح بـــــكـــــم تـ
 

  
هُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هم  والبُْرَكةُ ، قاَل أَبو محمٍد الفَْقعَِسيُّ : الُجمَّ

ةٍ و  ُت  مجــــــــــــــــــــُ  يــــــــــــــــــــح طــــــــــــــــــــَ بَلــــــــــــــــــــين َأعــــــــــــــــــــح  َتســــــــــــــــــــــــــــــــــح

تُ و      َويــــــــــــــــــح رَبٍ لــــــــــــــــــَ ٍر عــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ

  

 (2)فُقلحُت : ال أَدحرِي وقد َدَريحُت 

 .«َمْحبوسٌ  الُجَممِ  ماُل أَبي َزْرعٍ على»، ومنه َحِدْيث أُّمِ َزْرعٍ :  ُجَممٌ  والَجْمعُ 

ِة الشَّعَِر ، النَّْبُت الَكثِيرُ  ، كأَميٍر : الَجِميمُ و نيفَةَ ، أَو الذي َطاَل بعَض الطُّوِل ، عن أَبي حَ  أَو النَّاِهُض الُمْنتَِشرُ  ، أَو إذا َطاَل حتى صاَر كُجمَّ

مَ  وقد ولم يَتِمَّ ، مَ و َجمَّ  ، قاَل أَبو َوْجَزةَ وَذَكَر َوْحشاً : تََجمَّ

َد   ــــــــــ  ــــــــــن ِر يف ال داَن اأَلابهــــــــــِ عــــــــــح َن ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح رِم قــــــــــح ــــــــــَ  يـ

ي  و      زامـــــــــَ  والـــــــــن صـــــــــــــــــــــــِ َ  اخلـــــــــُ ذح اعـــــــــِ مـــــــــَ مـــــــــ  جـــــــــَ ُ
(3)املـــــــــ

 

  
ِة يَِصُف ُحمراً : مَّ  وقاَل ذو الرُّ

مـــــــــي  هـــــــــح ـــــــــُ تح ابِرَض الـــــــــبـ يـــــــــمـــــــــاً َرعـــــــــَ َرًة  مجـــــــــَِ  وُبســـــــــــــــــــــــح

ا و      هــــــــا ِنصــــــــــــــــــــــاهلــــــــُ تــــــــح فــــــــَ ــــــــَ عــــــــاَء حــــــــىت آنـ مــــــــح (4)صــــــــــــــــــــــَ
 

  
اءُ  ج بِن الَجموحِ  ُجمامِ  بْنتُ  ُجَمْيَمةُ و بِن َخْنساء ، بْنُت َصْيفّيِ  ُجَمْيَمةُ  : كأَُمْيَمةَ و بَلَغَْت نِْصَف َشْهٍر فََمأَلِت الفََم. إذا : النَِّصيةُ  الَجِميَمةُ و .أَِجمَّ

تِ و .عنهماهللارضيبايَعَتا ،  : صحابيَّتانِ  ةِ  فصاَرتْ  األَْرُض : َخَرَج نَْبتُها اْستََجمَّ ْدرُ  الَمَجمُّ و .كالُجمَّ ، ألَنَّه ُمْجتََمٌع لما َوَعاه ِمن ِعْلٍم  : الصَّ

 وغيِرِه ، قاَل ابُن ُمْقبِل :

ُب  مِّ َرحــــــــــــح جــــــــــــَ
َ

تــــــــــــه  املــــــــــــ يــــــــــــ  ــــــــــــَ  إذا مــــــــــــا اأَلمــــــــــــر بـ

ُض      بــــــــَ ر  وال طــــــــَ ِف لــــــــيــــــــ  بــــــــه فــــــــَ يــــــــح (5)كــــــــالســــــــــــــــــــــ 
 

  
ْدرِ  الَمَجمِّ  هو واِسعُ و راعِ واِسُع الصَّ  ، وأَْنَشَد : ، عن ابِن األَْعَرابيَّ ، وهو مجازٌ  : أَي َرْحُب الذِّ

مِّ  مِّ لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــٍ  اببــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــَ  ابــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــَ

      ِ يــــــــــِّ ا ضــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــِ مِّ ابب رد  الضــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــَ َ
(6)املــــــــــ

 

  
ْدِر باألُُموِر ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : الَمَجمِّ  ويقاُل : إنَّه لََضيِّقُ   إذا كان َضيَِّق الصَّ

م  الُم عـــــــــلـــــــــيـــــــــكـــــــــُ نـــــــــاهـــــــــا الســـــــــــــــــــــــ  لـــــــــح نـــــــــا فـــــــــقـــــــــُ فـــــــــح  وقــــــــــَ

      ُ يــــــــــح َرهــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــَ ــــــــــح  فــــــــــبَن
َ
مِّ املــــــــــ (7)غــــــــــيــــــــــوُر  جــــــــــَ

 

  
ُجُل بِال ُرْمحٍ  األََجمُّ  ِمن المجاِز :و  في الحْرِب ، قاَل َعْنتََرةُ : : الرَّ

اَ  ُ  َأيّنِ  مح  ـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــح  أملح تــــــــــــــــــــــــَ

م       يــــــــــــــُت َذِوي الــــــــــــــّرِمــــــــــــــاح  َأجــــــــــــــَ قــــــــــــــِ (8)إذا لــــــــــــــَ
 

  
 ، قاَل األَْعَشى : الُجمُّ  والَجْمعُ 

مــــــــــــــا  ــــــــــــــكــــــــــــــُ قــــــــــــــراع ال ــــــــــــــِ م ل هــــــــــــــُ عــــــــــــــُ دح ــــــــــــــَ  مــــــــــــــىت ت

ٌر هلـــــــــــــــم غـــــــــــــــرُي      يـــــــــــــــح ك خـــــــــــــــَ مّ ِة  َتـــــــــــــــِ (9)جـــــــــــــــُ
 

  
ً  وقد قَْرنٍ  (10) الَكْبُش بغيرِ   :األََجمُّ و  ، وِمثْلُه في البَقَِر األَْجلَُح. َجمَّ َجَمما

اءُ  وشاةٌ   : ال قَْرنَي لها. َجمَّ

 ، قاَل : قُبُُل المرأَةِ  : األََجمُّ و

هــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــُ ظــــــــــــــــــَ ٌة َأعــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــاأَ جــــــــــــــــــارِيــــــــــــــــــَ  مجــــــــــــــــــَ 

هـــــــــــــا     مـــــــــــــ  ِر فـــــــــــــمـــــــــــــا َتضـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــّرِجـــــــــــــح ـــــــــــــُة ال ن ـــــــــــــِ  ابئ
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 (11)فهي مَتىن  َعَزابً َيُشم ها 

ي :  َزَرداُن القََرْنبَى أَي فَْرُجها. األََجمُّ  وقاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .420/  1( اللسان واألو  يف الصحاح واملقايي  2)
 ( اللسان.3)
 .420/  1وصوب الصاغاين رواية األصر. واملقايي  « . آنفته.. رع »واللسان والصحاح والتكملة وفيهما  529الديوان ص ( 4)
 ( ديوانه واللسان.5)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب ابختالٍف عن رواية األصر.6)
 ( اللسان واألساس.7)
 واللسان والتهذيب. 115( ديوانه ط بريوت ص 8)
 واللسان.« لقراع الكماة»بد  « للقاء ا روب»وفيه :  199ط بريوت ص ( ديوانه 9)
 ( يف القاموس : بال قـَرحٍن.10)
 ( الرجز يف اللسان واألو  والثاين يف التهذيب ويف التكملة األو  وبعده :11)

 قد لّنتها ابلسوي  أّمها
 والثاين وبعده :

 تبيت وسىن والنكاح ّ ها



15269 

 

 لى التَّشبيِه بقُبُِل المرأَةِ أَو بالعَْكس.ع القََدحُ  : األََجمُّ و

اءُ  امرأَةٌ و  عليها ، قاَل : كثيَرةُ اللّْحمِ  : أَي الِعظامِ  َجمَّ

َن  سا ِ  َِبم اءِ َيطُفح َراِفِ  ِمكح
 امل

ً  (1) َجاُؤواو ا اءَ و َغفيراً ، َجمَّ  بأَْجَمِعِهم. ، أَي الغَفيرَ  الَجمَّ

اءُ  قاَل ِسْيبََوْيه : َسلَها الغَِفيُر ِمن األَْسماِء التي ُوِضعَت َمْوِضَع الحاِل وَدَخلَتْها األَِلُف والالُم كما َدَخلَت في الِعراِك ِمن قَْوِلهم : أَرْ  الَجمَّ

 .«غ ف ر»وذُِكَر في  الِعراَك ،

اءُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و يَت : الَمْلساءُ  الَجمَّ أَْس. أِْس بَْيَضةُ الرَّ  ، ومنه ُسّمِ  لَكونِها َمْلساء ، وُوِصفَت بالغَفيِر ألَنَّها تَْغِفر أَي تُغَطي الرَّ

اء قاَل : ابُن ِسْيَده : وال أَْعِرف الحِ عن غيِره ، ولم تَقُِل العََربُ  الَجمَّ اء في بَْيَضِة الّسِ إالَّ َمْوصوفاً ، وهو َمْنصوٌب على الَمْصدِر كُطّراً  الَجمَّ

 ا أَْسماُء ُوِضعَْت َموِضَع الَمْصدِر.وقاطبةً فإنَّه

ىو  ، َحَكاه أَبو َحنيفَةَ. ، كُربَّى : الباقِالءُ  الُجمَّ

 من غيِر عّيٍ. وفي التَّْهِذيِب : ِمن ِعّيٍ ، وأَْنَشَد اللَّْيُث : : أَْن ال يُبَيَِّن َكاَلَمهُ  الَجْمَجَمةُ و

ـــــــــــقـــــــــــد طـــــــــــاَ  مـــــــــــا  رِي ل مـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــَ وال مـــــــــــُ جـــــــــــَ  مجـــــــــــَح

مـــــــــــــــــوا      د  ـــــــــــــــــَ روه ومـــــــــــــــــا ق ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا َأخـــــــــــــــــ  (2)ف
 

  
 .كالتََّجْمُجمِ 

ْدرِ إِخفاُء الشَّي أَيضاً :و  شيئاً في صْدِرِه إذا أَْخفاهُ ولم يُْبِده. َجْمَجمَ  ، يقاُل : ِء في الصَّ

 أَْهلََكه ، قاَل ُرْؤبَة : جمجمه ، عن كراعٍ ، وقد اإلْهالكُ  : الَجمجمةو

َجبا مَجحَجمهمكم من ِعًدا   وَجحح
ِم : الِقْحُف أَو العَْظمُ  ، الُجْمُجَمةُ و ماُغ ، ج الذي بالضَّ  ، كذا في الُمْحَكِم. ُجْمُجمٌ  فيه الّدِ

ماغِ. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ِعظاُم الرأِس ُكلُّها الُجْمُجَمةُ  وقيَل :  وأَْعالها الهامةُ. ُجْمُجَمة َعْظُم الرأِْس الُمْشتمُل على الّدِ

 َجْمعاء. الُجْمُجَمةُ  ْيل : الهاَمةُ هيوقاَل ابُن ُشمَ 

 .الُجْمُجَمةِ  وقيَل : الِقْحُف الِقْطعَةُ ِمن

 َضْرٌب من الَمكاييِل. الُجْمُجَمةُ و

 البِئُْر تُْحفَُر في السَّبََخِة. أَْيضاً :و

ى القََدحُ  أَْيضاً :و ى ِمن ُزجاجٍ فيُقاُل قِْحفٌ  «فيها ماءٌ  بُجْمُجَمةٍ  فأَتَْيتُه»الَحِديث :  ، ومنه من َخَشبٍ  يَُسوَّ  وقاَل األَْزَهِريُّ األَْقَداُح تَُسوَّ

 .ُجْمُجَمةو

ي. : السَّاداتُ  الَجَماِجمُ و ؤساُء ، عن ابِن بَّرِ  والرُّ

ٍء من ْبرة ، إذا قْلت َكْلبيُّ اْستَْغنَْيت أَْن تَْنُسَب إلى شيُدْونَهم ، نَحو َكْلُب بُن وَ  تُْنَسُب إليها البُطونُ و تَْجَمعُ  القَبائُِل التي َجماِجُمهم قيَل :و

 بُطونِِه.

 .ُجْمُجَمة العََرِب ُرؤساُؤُهم ، وكلُّ بَنِي أٍَب لهم ِعزٌّ وَشَرٌف فهم َجماِجمُ  وفي التَّْهِذيِب :

 ، بالكْسِر. كالِجمامِ  الرأُْس وهو أَْشَرُف األعضاِء ، الُجْمَجَمةَ  أَي َساَداتُها ألنَّ  «العََرِب ، ُجْمَجَمةَ  ائِت الُكوفَةَ فإنَّ فيها»في َحِدْيث ُعَمَر : و

ثِْين. ِسكَّةٌ بُِجْرجانَ  الَجماِجمُ و  نُِسَب إليها بعُض المحّدِ
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 : ع قُْرَب الُكوفَِة. الَجماِجمِ  َدْيرُ و

ي به ألَنَّه يُْعَمل في ي به ألَنَّه مْبنيُّ قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : ُسّمِ ه األَْقداُح ِمن َخَشِب ، وبه كانْت َوْقعَةُ ابن األَْشعَث مع الحجاجِ بالِعَراِق ، وقيَل : ُسّمِ

 القَتْلى لَكثْرةِ َمن قُتَِل به. َجماِجمِ  ِمن

ف : أَنَّه رأَى رُجالً يَْضَحُك فقال : إنَّ هذا لم يَْشَهدِ و ، أَي أَنَّه لو َرأَى َكثَْرةَ  الَجماِجمِ  ، يُريُد َوْقعةَ َدْيرِ  ماِجمَ الجَ  في َحِدْيث طلَحةَ بِن ُمَصّرِ

اء الُمْسِلِمين وَساَداتِهم لم يَْضَحك.  َمن قُتَِل به ِمن قُرَّ

ُء بِن هياب الُمْقِري وعليُّ بُن َمْسعودِ  : َسِمَع العبَّاس بن عيَسى العقيلّي ، وعنه أَبو النّْضر محمُد بُن يوسف الطُّوسيُّ ، الَحَسُن بُن يَْحيَىو

 بُجْرجاَن. الَجماِجمِ  ِكالُهما ِمن سكَّة الَجماِجميَّانِ  الَواِسطيُّ تُوفي َسنَة مائتْين وسّت عشَرةَ ،

__________________ 
 هامش القاموس عن إحد  نسخه : ومَج اَء. ( عل 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
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 َحدََّث عن المباَرِك بن ُخَضْير ، َذَكَره ابُن نْقَطةَ. الَجماِجِميُّ  عبُد السَّالم بُن أَبي بْكِر بِن عبِد الَمِلكِ  وفاتَهُ :

ةَ  ُسلَيماُن بنُ و مِ  ُجمَّ ثوَن. ، وهذا قد تقدََّم فهو تِْكراٌر ، ، بالضَّ  ُمَحّدِ

 ، وَسيَأْتي في الحاِء أَْيضاً. : ُمتْعَةُ الُمَطلَّقَةِ  التَّْجِميمُ و

اوانِ و َر ِذْكُرهما في الَحِدْيث. َهْضبتاِن قُْرَب المدينةِ  ، بالتَّْشديِد : الَجمَّ  على ثالثَِة أَْمياٍل منها ، تََكرَّ

اءُ  وقاَل نَْصر : اءُ  ٍة بالَمِدينَِة :اسٌم لكّلٍ ِمن أَْجبٍُل ثالثَ  الَجمَّ اءُ و العاقِِر ، َجمَّ اءُ و تضارعٍ ، َجمَّ  أُّمِ خاِلٍد. َجمَّ

امُ و اٍد ، في بِن العََرِب ، بُن ُدْعِمّيِ  َجمَّ  ِحْميََر. نََسبِ  كَشدَّ

انُ و ل ، (1) بُن َهدَّادٍ  َجمَّ ْبِط األوَّ  األَْزِد. نََسبِ  في ، بالضَّ

ٌب. ، ليَس بعََربّيٍ بل هو للَمداِس  بالضِم ، الُجْمُجمُ و  ُمعَرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ما كاَن لم يَْفتُْر بْعُد. أََجمُّ  : والَوْحيُ  (2)في َحِدْيث أَنَس 

 قاَل َشِمٌر : أَي أَْكثُر ما كاَن.

ةُ و ُء : َكثُرَ الشي اْستََجمَّ و  : الماء نْفُسه. الُجمَّ

ةُ و ْت ُجمَّ  : ُشِربَْت.الماء  اْستُِجمَّ

 : ُمْستَقَرُّ الماِء. وقيَل : حيُث يَْبلُغ الماُء ويَْنتَهي إليه. الَمَجمُّ و

هُ و ة : أَْعطاهُ  أََجمَّ ِكيَّة. ُجمَّ  الرَّ

 .يُِجمُّ و قاَل ثَْعلَب : ومنه قْولُهم : منَّا َمن يُجيرُ 

 ِء القَْيِس :في السَّْيِر : هو االْرتِفاُع ، ومنه قْوُل اْمِرى الُجمومُ  وقد يكونُ 

م   ِ بعد َكالَله   َِ  (3)عل  الس اَقاح
. أُِجمَّ و  الفََرُس ، بالضِم ، إذا تُِرَك أَْن يُْرَكَب ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

حاح : أََجمَّ و ُل  تُِجمُّ  نَْفَسك ، ومنه َحِديث السَّفَْرَجلة : فإنَّها أَْجِممْ  نَْفَسه يوماً أَو يَْوَمْين : أَراَحها. وفي الّصِ الفُؤاَد ، أَي تُِريُحه وتَْجَمعُه وتَُكّمِ

 َصالَحه ونََشاَطه.

ةٌ  فإنَّها»في َحِدْيث التَْلبِْينَِة : و  اَحة.، أَي َمِظنَّة لالْستِرَ  «َمَجمَّ

.قْلبي بشي ألَْستَِجمُّ  ويقاُل : إنِّي  ٍء من اللْهو ألَْقَوى به على الحّقِ

واو ينَ  فأَتَى الناُس الماءَ »في َحِدْيث أَبي قتاَدةَ : و : اْستََراُحوا وَكثُروا. َجمُّ  أَي ُمْستَِرْيِحْين قد َرَوْوا. «ِرواءٌ  جاّمِ

بَُع والرِّ  الَجماَمةُ و اَحةُ والّشِ .: الرَّ  يُّ

أَ َمْقعََده ِمن النارِ  يَْستَِجمَّ  َمن أََحبَّ أَن»في َحِدْيث ُمعاِويَة : و ، أَي يَْجتَِمعُون له في الِقياِم عْنَده ويَْحبُِسون أَْنفَُسهم عليه  «له الناُس قِياماً فَْليَتَبَوَّ

 ، ويُْرَوى بالخاِء المْعَجمِة وَسيُْذَكُر في مْوِضِعه.

 : قََطَع كلَّ ما فَْوَق األَرِض من أَْغصانِِه ، عن أَبي َحنيفَةَ.الِعنََب  أََجمَّ و

. َجمٌّ و ِلْين ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ  : َمِلٌك ِمن الُملُوِك األَوَّ

َمتِ  وقاَل ابُن ُشَمْيل :  .َجِميُمها األَْرُض إذا َوقَى َجمَّ
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مَّ و لِّياُن إذا صاَر لهما َجمَّ ةٌ  النَِّصيُّ والّصِ  .ُجمَّ

ماتالمُ و َِّخْذَن شعوَرهنَّ  (4) َجّمِ ً  ِمن النِّساِء : هنَّ اللّواتي يَت ا جاِل ، وقد نَهى عن ذِلَك. َجمَّ  تشبُّهاً بالّرِ

 : ال ُشَرَف فيها. ُجمٌّ  وَمساِجد

 الذي ال ُشَرَف له. (5): القَصيُر  األََجمُّ و

 : ال ستَْرةَ له. أََجمُّ  وَسْطحٌ 

__________________ 
 ( أ ر ضبرت الدا  يف القاموس. وضبطها ابلقلم يف التكملة ابلتخفيف.1)
 كذا  اخل أجمّ  والوحي وسلموآلهعليههللاصلىتويف ســيدان رســو     قوله : ويف حديث أَن  ا َأي يف قوله :»( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)
 .اللسان يف
 زه فيه :وعج 128( ديوانه ط بريوت ص 3)

 مجوم عيون ا سي بعد املخي ِ 
 والبيت بتمامه يف اللسان والتهذيب.

قوله : واجملممات بضـــــم امليم وفتح اجليم وتشـــــديد امليم. قا  يف اللســـــان ا ويف ا ديث : لعن   اجملممات من »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 4)
 النساء اخل ما يف الشارح.

 ( يف اللسان : القصر.5)
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َن الالَم ِمن ُمفاَعلَتُْن فيَصيَر َمفاِعيلُْن ، ثم تُْسِقَط الياَء فيَْبقى َمفاِعلُْن ، ثم تَْخِرمَ  الَجَممُ و كةً : أَْن تَُسّكِ  ه فيَْبقى فاِعلُْن ، وبيتُه :، محرَّ

طــــــــــــــــااي 
َ

َب املــــــــــــــــ نح رَكــــــــــــــــِ ريحُ مــــــــــــــــَ َت خــــــــــــــــَ  أَنــــــــــــــــح

ًا و      مح َأخــــــــــــــــــًا وَأاًب وأُمــــــــــــــــــّ هــــــــــــــــــُ َرمــــــــــــــــــُ (1)َأكــــــــــــــــــُ
 

  
 إذا َعال. َجمَّ و َء ،إذا ُمِلى ُجمَّ  وفي التَّْهذيِب :

فَُل. الِجمُّ و  : الغَْوغاُء والّسِ

 عبِد الَمِلِك بِن َمْروان. ، كَصبُوٍر : فََرٌس ِمن نَْسِل الَحُرون ، كانْت عْنَد الَحَكم بِن َعْرَعَرةَ النَّميرّي ، ثم صاَرْت إلى ِهشاِم بنِ  الَجُمومُ و

ي عن ابِن فاِرَس. الُجْمُجَمةُ و  ، بالضِم ، ستّوَن ِمن اإِلبِِل ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

 : َمْوِضٌع في البَْحِر بيَن ُعَمان واليََمِن ، قالَهُ نَْصر. الُجْمُجَمة ورأْسُ 

 : َمْوِضٌع بيَن الدَّْهناء وَمتاِلع. الَجماِجمُ و

 ِث : هي الَخَشبَةُ التي تكوُن في رأِْسها سكَّةُ الحرِث.الحارِ  َجماِجمُ و

ةَ  ويقاُل : َحَذفَ   الَجَزرةِ ثم أََكلَها ، وهو مجاٌز. ُجمَّ

 ، بالضِم ، قْريَةٌ بِمْصَر َغْربي النِّْيل وقد رأَْيتُها ، ويقاُل أَْيضاً بالدَّاِل بََدَل الجيِم. ُجَمْيجمونو

ةٌ  شيٌخ ألَبي يَْعلى الموصلّي كان له الجمانيُّ  إْبراهيمَ وُهَذْيُل بُن  ْحمن الوقاصّي. جمَّ  ، َحدََّث عن ُعثْمان بِن عْبِد الرَّ

اءُ و  ٍء قالَهُ نَْصر.، بالتَّشديِد والَمّدِ : َمْوِضٌع في ِدياِر طيِّى الَجمَّ

. الَجْنَمةُ  : [جنم]  ، بالفتحِ : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ِء.جماَعةُ الشَّي األَْعَرابّيِ : هو وقاَل ابنُ 

 قاَل األَْزَهِريُّ : أَْصلُه الَجْلَمةُ فقُِلبَِت الالُم نُوناً.

ُك فيهما. أَي بَجْنَمتِهِ  أََخَذهُ  يقاُل :و  ُكلَّهُ ، ويَُحرَّ

. وقاَل اللَّْيُث : كأَنَّها فاِرِسيَّةٌ ، وهم الَجْومُ  : [جوم] عاُء يكوُن أَْمُرُهم واِحداً  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ  ، وكذا َكالُمهم وَمْجلُسهم. الّرِ

ةٍ الَجامُ و  ، َعربيُّ َصِحيٌح. . إِناٌء من فِضَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : وإِنَّما قََضْينا بأَنَّ أَِلفَها واٌو ألَنَّها َعْين.

 بالَهْمِز. ، كأَْفلٍُس ، أَْجُؤمٌ  ج الفَاثُوُر ِمن اللَُّجْيِن ، الَجامُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

 بالضِم. ُجومٌ  منهم َمن يقولُ و عن ابِن األَْعرابّيِ ، قاَل : َجاماتٌ  أَْيضاً :و ، أَْجوامٌ  قاَل غيُره :و

ي :  .الَجامَ  ، قاَل : وهي ُمَؤنَّثة أَْعنِي ُجَوْيمة ، وتَْصغيُرها َجاماتٌ  ، وَجْمعُها جاَمة َجْمعُ  الَجامُ  وقاَل ابُن بَّرِ

، وتُْعَرُف أَْيضاً بزام ، بالزاي ، وهي قصبَةٌ بها آباٌر وِضياٌع ، وقيَل : قَْريةٌ بها ، هكذا َذَكَره ابُن السَّمعانّي  : ِمن أَْعماِل نَْيسابُورَ  جامٌ و

 والذَّهبيُّ والحافُِظ.

وفي اللّباِب : أَْحمُد بُن أَبي الَحَسِن  ومنه العاِرُف أَبو نَْصٍر أَْحَمُد بُن الَحَسِن. في ناُموِسه : إنه ِمن أَْعماِل ُهَراة ، (2)وقاَل مال علّي الَهَروّي 

ْين أَبو بْكٍر  واْبنُهُ َشْيُخ اإِلْسالِم اْسماعيلُ  ُمَؤلُِّف كتاَب أَنَس الُمْستأنِِسْين. الَجاميُّ  التابِِعيُّ  ، َماَت بعَد الستمائة ، َرَوى عنه الشْيُخ نَْجم الّدِ

ازيُّ الَمْعروُف بالدَّاية.  الرَّ

ْمياطّي ، ُسلَيماُن بُن َحْمَزةَ  َرفيقُناو قاَل الذَّهبيُّ :  َراوّي ،َسِمَع بنَْيسابُوَر َعْبد المْنِعم بن الفَ  ويُوُسُف بُن ُعَمرَ  المغربيُّ قََرأَ على الشرف الّدِ

ثانِ   .الَجاِميُّون الُمَحّدِ
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 ، َذَكَره ابُن الّسمعانّي. الَجاميّ  وفاتَهُ ِذْكر : أَبي َجْعفٍَر محمد بن موَسى األِدْيب

ْحمن بُن أَْحمدَ  ْين عبُد الرَّ ِرْين عن َزَمِن المصنِِّف : نُور الّدِ  شاِرُح الَكافِيَة. الجاميُّ  وفي الُمتأَّخِ

ً  بّيِ :قاَل ابُن األْعراو ا. ، ِمثُْل َحاَم يَُحوُم َحْوماً إذا َجاَم يَُجوُم َجْوما  َطلََب َشيئاً َخْيراً أَو َشرًّ

ةُ  ، َجامٍ  ، كأَنّه تَْصغيرُ  ، كُزبَْيٍر : د بفاِرسَ  ُجَوْيمٌ و ُث ابو بْكرٍ  تَُضمُّ الياءَ  ِمن أَْهِل فاِرسَ  والعامَّ  ، ومنه اإلماُم الُمحّدِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«قوله اهلروي ا هو املشهور ابلقار  فإنه صاحب الناموس الذي خلصه من القاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)



15275 

 

ي   عبُد الَعزيِز بُن ُعَمَر بِن عليٍّ  ر بِن  اجلَُوميح ِن علي  بُن ِبشــــــح َبهايّن ا وعنه أَبو اَ ســــــَ ر اأَلصــــــح ر بِن َمعحروف بِن ِبشــــــح عن ِبشــــــح
يٍّ  ابلنـ وح بندجان ا وأَبو ســـــــــعحٍد  مُد بُن عبِد اجلب ارِ  (1)الّليحثي الســـــــــجرين  ُقحرِي اجلَُوميح

ُء قـََرأَ ابلّرِواايت عل  َأيب طاِهِر بِن امل
ي    مُد بُن إبحراهيمَ  ا وأَبو عبِد  ِ  (2)َسواد   عن َأيب اَ َسِن بِن َجهحضم. اجلَُوميح

 الشاِعر : الُجَوْيمّيِ  وأَْنَشَد السَّلَفيُّ عن محمِد بِن علّيٍ 

ا  ـــــــــَ ن ِرف اخلـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ ارَات ال يـ ـــــــــٌف عـــــــــن اجلـــــــــَ ي فـــــــــِ  عـــــــــَ

حُ و      حـــــــــــــــاِويـــــــــــــــِج القـــــــــــــــِ
َ

 لـــــــــــــــكـــــــــــــــنح خلـــــــــــــــالت املـــــــــــــــ

  
 .ُجُهوَمةً و َجهامةً  كَكُرمَ  َجُهمَ  وقد الَوجهُ الغَِليُظ الُمْجتَِمُع السَِّمُج ، األُصوِل : كأَميٍر ،وفي بعِض  وكَكتٍِف ، ، بالفتحِ  الَجْهمُ  : [جهم]

 ، قاَل َعْمرو بُن الفَْضفاض الُجَهنيُّ : َكِريهٍ  باسرٍ  كَمنَعَهُ وَسِمعَهُ ، اْستَْقبَلَهُ بَوْجهٍ  َجَهَمهُ و

يـــــــــــــنـــــــــــــاال و  مـــــــــــــِ هـــــــــــــَ ا   ـــــــــــــَح رو فـــــــــــــإلـــــــــــــ  مـــــــــــــح  أُم  عـــــــــــــَ

ه      لـــــــــــُ وامـــــــــــِ نـــــــــــه عـــــــــــَ يبحٍ مل ختـــــــــــَُ (3)بـــــــــــنـــــــــــا داُء  ـــــــــــَ
 

  
َمهُ  أَراَد أَنَّه ليَس بناداء كما أَنَّ الظَّْبَي ليَس به داٌء ، ُمني إلى َمن تَِكلُني إلى َعُدوٍّ »َحِدْيث الّدعاِء :  ، ومنه َكتََجهَّ ، أَي يَْلقاني بالِغْلظِة  «يَتََجهَّ

 والَوْجِه الَكِريِه.

مَ  َكذِلكَ و .«القَْومُ  فَتََجهََّمني»في َحِدْيث آَخَر : و  بمْعنَاه. له تََجهَّ

ُل مآِخيِر اللَّْيلِ  الَجْهَمةُ و ْبطَ  أَو بِقيَّةُ َسواٍد من آِخِره ، ويَُضمُّ ، ، وذِلَك ما بيَن اللّيِل إلى قَِريٍب ِمن َوْقِت السََّحر. : أَوَّ يت نَقََل الضَّ ّكِ ْين ابُن الّسِ

اِء وأَْنَشَد لألَْسوِد بِن يَْعفَُر :  عن الفرَّ

ا و  رحهتــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــاَء ابكــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــح َوٍة صــــــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  قـ

مـــــــــــــةٍ      هـــــــــــــح ب  ِبـــــــــــــُ عـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ ـــــــــــــُك مل يـ ـــــــــــــدِّي (4)وال
 

  
 .َجْهَمةً و ُجْهَمةً  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : َمَضى ِمن اللَّيلِ 

 ، أَي في هذا الَوْقِت ، وفي األَساِس : َساَر فيه. َدَخَل فيه الرُجُل : اْجتََهمَ و

ْخَمةُ  : الَجْهَمةُ و  ، قاَل األَْفَوهُ األَْوِديُّ : الِقْدُر الضَّ

عــــــــــــاُر و و  تــــــــــــَ ٌب مــــــــــــا ُتســــــــــــــــــــــــــح ذانــــــــــــِ مــــــــــــةٌ مــــــــــــَ هــــــــــــح  جــــــــــــَ

ُض      ــــــــَ رحف ــــــــُ هــــــــا ال تـ ــــــــجــــــــِ ي ــــــــد َنشــــــــــــــــــــــِ وداُء عــــــــن (5)ســــــــــــــــــــــَ
 

  
ِم : ثَمانوَن بَعيراً أَو نحَوهُ. ، الُجْهَمةُ و  بالضَّ

ُجلُ  مُ الَجهْ و  ، كَصبُوٍر ، قاَل : كالَجُهومِ  العاِجُز الضَّعيفُ  : الرَّ

دٍة و  لــــــــــــــــــــح مُ بـــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــََ هــــــــــــــــــــُ   اجلــــــــــــــــــــَ
ومــــــــــــا      اًل َرســــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــح رحُت فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا عــــــــــــَ (6)َزجــــــــــــَ

 

  
 ِضدُّ. الَوْجه ، فهو َجْهمُ  يقاُل له : األََسدُ و الَوْجِه : َغِليُظه. َجْهمُ  رُجلٌ و

ه ، هاَجَر إلى الَحبََشةَ ، كذا في  َجْهم بِن عبِد بِن شرحبيِل بِن هاِشِم بِن عبِد َمنَاف بِن عْبِد الدار ، أَُخو بُن قَْيِس  الَجْهمُ و ْلت أُلّمِ بن الصَّ

 ، قالَهُ أَبو ُعَمر. أَو هو كُزبَْيرٍ  َطبَقَات ابِن َسْعد.

 عن األَْشِربة.له ِوفاَدةٌ مع عْبِد قَْيس وذكر في نَْهيِهم  بُن قُثَمَ  الَجْهمُ و

يَْرِوي عنه اْبنُه في بَّرِ اأُلمُّ ، والصَّواُب  وأَْسلَميُّ  يَْرِوي عنه اْبنُه عليُّ إْن َصّح ، وقد وهي الَخبَر أَبو حاتِمٍ  آَخراِن : بَلَِويُّ  َرُجالن الَجْهمُ و

 .جاهمة أَنَّه

.رُجٌل آَخُر َرَوى عنه ذو الكالعِ ، ويقاُل إنَّه البَلَ  الَجْهمُ و  ويُّ

ْلتِ  الُجَهْيمُ   :كُزبَْيرٍ و  أَو هو بِال الٍم. ، (7)بِن مخرَمةَ بِن المطَِّلب المطلبّي أَْسلَم عاَم ُحنَْين ، وقيَل : في الفَتْح  بُن الصَّ
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__________________ 
البلدان : أبو ا ســـــن علي بن بشـــــر الليثي ويف معجم « قوله : الســـــجر. كذا ابلنســـــخ ولعله الســـــجزي ا فحرره»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 1)

 السجزي.
 ابلراء.« سوار»( يف معجم البلدان 2)
 .«فال  همينا» 490/  1ابخلرم ويف األساس واملقايي  « ال  همينا»ويف التهذيب « فال»( اللسان والصحاح وفيها 3)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.4)
 ( اللسان.5)
 .490/  1والتهذيب واملقايي   ( اللسان واألو  يف الصحاح6)
 . أسلم عام خيرب. وقا  ابن سعد : أسلم بعد الفتح... ( يف أسد الغابة : جهيم ا بال أَلف والم7)
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 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. ، َصحابِيُّونَ  (1) بُن العبَّاِس  جاهَمةُ و

يحِ. قد َهراَق ماَءهُ  الذي ال ماَء فيه ، أَو الذي السَّحابُ  ، بالفتحِ ، الَجَهامُ و ، ويُْرَوى :  «الَجهامَ  ونَْستَِحيلُ »في َحِدْيث َطْهفَةَ : و مع الّرِ

ً  نَْستَِخيُل بالخاِء المْعجَمِة ، أَراَد نَتََخيَُّل في السَّحاِب خاالً أَي الَمَطر ، وإْن كان ةِ َحاَجتِنا إليه ، وَمن َرَواه بال َجهاما حاِء أَراَد ال نَْنُظر ِمن لشدَّ

 ِمن قلَِّة الَمَطِر. الَجهامِ  السَّحاِب في حاٍل إالَّ إلى

 السَّماُء. أَْجَهَمتِ  قدو

 ، كَحْيَدٍر : اسٌم. َجْيَهمٌ و

 بالغَْوِر ، قاَل : ع ، كثيُر الِجنِّ  أَْيضاً :و

 (2) َِبيهماَأحاِديُث ِجنٍّ ُزرحَن ِجننا 
ْيُهقانِ  الَجْيُهمانُ و ْعفَراُن ، كالرَّ اغانيُّ في التَّْكملِة في تْركيِب ش ر ع. (3) : الزَّ  ِزنَةً ومْعنًى ، أَْوَرَده الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الّرَكُب ، كَكُرَم : َغلَُظ. َجُهمَ 

 : امَرأَةٌ ، قاَل : ُجَهْيمةُ و

رح د  مــــــــــِّ ةَ فــــــــــيــــــــــا َرّب عــــــــــَ مــــــــــَ يــــــــــح هــــــــــَ راً  جــــــــــُ  َأعحصــــــــــــــــــــــــُ

كُ      راِ  َدهـــــــــــــاين فـــــــــــــمـــــــــــــالـــــــــــــِ وحٍت ابلـــــــــــــفـــــــــــــِ (4) مـــــــــــــَ
 

  
 اللَّْيثيُّ : َمْعروٌف ، َحَكاه ثَْعلَب. َجْهَمةَ  وأَبو

 بُن حذيفَةَ صاِحُب االنبجانيَّة : َمْعروٌف. َجْهم وأَبو

ة َصحابيُّ وأَبوه ِمن كباِر الصَّحابَة. الَجْهم وأَبو مَّ  ، أَو كُزبَْيٍر ، ابُن الحاِرِث بِن الصَّ

. َجْهَمة بُن عبِد هللِا بنِ  َجْهَمة وأَبو  : َصحابيُّ

:  الَجْهِميَّةُ و ُد شيوخِ َزَكريا السَّاجي.أَحَ  الجهميُّ  بُن حذيفَةَ األَمويُّ ابن خاِل ُمعاِويَة ، نُِسَب إليه أَبو عبِد هللِا أَحمُد بُن محمِد بِن حميدٍ  َجْهمُ و

 في آِخِر َدْولِة بنِي أَُميَّة. (5)بِن َصْفوان ، أخذ الَكالَم عن الَجْعد بِن دْرَهم ، قَتَلَه سلُم بُن أَْخور  َجْهم طائِفَةٌ ِمن الَخواِرجِ نُِسبُوا إلى

َمة النظار الفَِقيه محمدٌ : طائِفَةٌ بَجبَِل أَصاب باليََمِن منهم شيْ  الجهميّ  وبَنُو . الَجْهميُّ  ُخنا العالَّ  األصابيُّ الشافِِعيُّ

. الَجْهم وأَبو  األَْزرُق بُن علّيٍ الحنَفيُّ ِمن شيوخِ الَحَسِن بِن محمِد الزعفرانيُّ

اء بِن َعاِزب ، وعنه مطرُف بُن ُطَرْيف الَجْهم ُسليماُن بنُ  الَجْهم وأَبو  .َرَوى عن َمْواله البَرَّ

 زياُد بُن الُحَصْين الحنظليُّ َرَوى عنه األَْعمُش. َجْهَمة وأَبو

مُ  وِمن المجاِز : الدَّهرُ   الِكراَم. يَتََجهَّ

َمنِيو  أََمِلي إذا لم تُِصْبه. تََجهَّ

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. َجْهَدَمةُ  : [جهدم]

بَشيِر بِن  (6) امرأَةِ  فَْعلَلَة ، وَمْرَحلَة َمْفعَلَة ، بل إْطالقه كاَن كافِياً. وهو اسمُ  َجْهَدَمةَ  الئٍِق ، ألَنَّ  غيرُ  كَمْرَحلَةٍ  وَوْزُن المصنِّف إيَّاهُ 

 .(7) وسلمعليههللاصلىرأَِت النبيَّ  ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، الَخصاِصيَةِ 
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َجها عتاُب بُن أَسيٍد ، وقيَل : اْسُمها َجِميلةُ ، وقيَل : ُجَوْيريةُ ، وقاال  َجْهَدَمةُ  والذي في التَّْجريِد للذَّهبّيِ ومْعجِم ابِن فَْهد : بْنُت أَبي َجْهل تََزوَّ

 ، قيَل : هو أَبو َرْمثة َرَوى عنه إياُد بُن لقيط. الَجْهَدَمة في َحْرف الجيمِ 

. ، كَجْعفرٍ  َجْهَرمٌ  : [جهرم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

عن حفَص بن ُعْمَر ، وعنه بها أَبو العبَّاس محمُد بُن أَْحَمَد بِن علّيٍ  الَجْهَرميُّ  ، منه أَبو ُعبَْيَدةَ عبُد هللِا بُن محمِد بِن الَحَسنِ  سَ د بفارِ  وهو

 الطْبرانّي.

 اَل ُرْؤبَة :، ق أَو هي من الَكتَّانِ  وما يُْشبُهها ، من نحِو البُْسطِ  إليه : ثِياٌب َمْنسوبَةٌ  الَجْهَرِميَّةُ و

__________________ 
 ( بعين العباس بن مرداس السلمي.1)
 ( اللسان.2)
 ( يف القاموس : واجليهمان ا كالر يـحَهقان : الزعفران.3)
 ( اللسان.4)
 وقير مسلم وقير سلم.« سامل بن أحوز» 342/  5( يف الكامر البن األثري 5)
 الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلّر.( ضبطت يف القاموس ابلضم وتصرف 6)
 ليست يف القاموس.« تعاىل»( قوله 7)
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ه  مـــــــــــُ ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ جـــــــــــاِج قـ ـــــــــــفـــــــــــِ ِر ال ـــــــــــح ث ٍد مـــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــل ـــــــــــر ب  ب

ه و      انــــــــــــــُ تــــــــــــــ  رَت  كــــــــــــــُ هال ُيشــــــــــــــــــــــــــــح َرمــــــــــــــُ هــــــــــــــح (1)جــــــــــــــَ
 

  
 َجعَلَه اْسماً بإِْخراجِ ياِء النِّْسبة.

ياِدي : أنّه قد يُقاُل للبِساِط  ي عن الّزِ  .َجْهَرمٌ  نَْفِسهونَقَل ابُن بَّرِ

ْخُم الهاَمِة الُمْستَِديُر الَوْجهِ  الَجْهَضمُ  : [جهضم] حاحِ. ، كَجْعفٍر : الضَّ جاِل ، كما في الّصِ  ِمن الّرِ

ْخُم الهاَمِة الُمْستَديُرها.  وقيَل : هو الضَّ

ْدرِ  قيَل : هوو ْحُب الَجْنبَْيِن الواِسُع الصَّ  منَّا وِمن اإِلبِِل. الرَّ

 و الُمْنتَِفُخ الَجْنبَْيِن الغَِليُظ الَوَسِط.وقيَل : ه

ي لذِلَك. األََسدُ  : الَجْهَضمُ و  ، ُسّمِ

 بُن عوِف بِن ماِلِك بِن فهِم بِن غنِم بِن دْوس بِن عدثاَن ، قالَهُ ابُن الَكْلبي. َجْهَضمُ  رُجٍل ، وهو (2) اسمُ   :َجْهَضمٌ و

 .الَجْهَضِميُّون بُن َجِذيَمة األَْبرش بِن ماِلٍك ، وإليه نسبت َجْهَضمُ  ويقاُل :

 : تَغَْطَرَس وتَعَظََّم. تََجْهَضمَ و

ي األََسدُ  التََّكبُُّر ، ومنه التََّجْهُضمُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ً  ُسّمِ  .َجْهَضما

 ، أَي بَصْدِره. الفَْحُل على أَْقرانِِه : َعالُهم بَكْلَكِلهِ  تََجْهَضمَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الَجباُن ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، فإذاً هو ِمن األَْضداِد. الَجْهَضمُ 

وَشبايةُ وفَْرهوُد وَجْرمزُز وَمْسلَمةُ وَعْمرو  َجْهَضمُ و : َمَحلَّةٌ بالبَْصَرةِ نُِسبَْت إليهم ، وهم اثْنا َعَشَر فخذاً : َمْعُن وُسلَْيَمةُ وَهناَءةُ  الجهاِضمُ و

موسى بُن ساِلٍم َمْولى بنِي  َجْهَضم نُِسَب إلى هذه الَمحلَِّة ، أََحُد شيوخِ البُخاِري وُمْسلم. وأَبو الَجْهَضميُّ  علّيٍ  وظالُم والحاِرُث. ونَْصُر بنُ 

اُد بُن َزْيٍد ويَْحيَى بُن آَدَم ، َصُدوٌق.  هاِشٍم عن الباقِِر ، َرَوى عنه حمَّ

 أَي شيطانه ، كما يقاُل : لكّلِ شاِعٍر َشْيطاٌن. تابِعَةُ األَْعَشى نوِن ،وتَْشديِد ال ، بضِم الجيِم والهاءِ  ُجُهنَّامٌ  : [جهنم]

 ِمن بنِي سْعِد بِن ثَْعلَبَةَ ، وكان يَُهاِجي األَْعَشي ، وقاَل فيه األَْعَشى : لَقَُب َعْمِرو بِن قََطنٍ  أَْيضاً :و

وحا لـــــــــه  اًل وَدعـــــــــَ حـــــــــَ يـــــــــلـــــــــي ِمســـــــــــــــــــــــح لـــــــــِ وحُت خـــــــــَ  َدعـــــــــَ

امَ      ـــــــــ  ن هـــــــــُ ِم  جـــــــــُ َذمـــــــــ  ُ
ِا املـــــــــ جـــــــــِ ـــــــــلـــــــــهـــــــــَ عـــــــــًا ل دح (3)جـــــــــَ

 

  
ُم نقل عن ابِن َخالََوْيه ، وتَْرُكه إِجراءَ  يُْكَسرُ و . ُجُهنَّام ، وعليه اْقتََصَر الجْوَهِريُّ ، والضَّ  يدلُّ على أَنَّه أَْعجِميُّ

 قْلُت : وهو قَْوُل اللَّْحيانّي.

ُل بها في   ِشْعِره :وقيَل : هو أَُخو ُهَرْيَرةَ التي يَتَغَزَّ

 (4)َودِّعح ُهَريـحَرة إن  الر كَب ُمرححتٌَِر 
 بالكْسِر : فََرُس قَْيِس بِن َحسَّاَن. ، ِجِهنَّامُ و

بَعيدةُ القَْعِر  ، أَي َملٍَّس كعَ  ، َجَهنَّمٌ  ، واْقتََصَر ابُن َخالََوْيه على الَكْسر ، وهكذا َرَواه يونس عن ُرْؤبَةَ وَكذِلَك َركيَّةٌ  ، ُمثَلَّثَةَ الجيم َجَهنَّامُ  َركيَّةٌ و

يَتْ   ، أََعاَذنا هللاُ تعالَى منها. (5) َجَهنَّمُ  ، وبه ُسّمِ

ُب بها هللاُ ِعبَاَدهُ ، وهو ُمْلَحٌق بالخماسي ، بتَْشديِد الَحْرف الثاِلِث ، وال يُْجَرى للَمعْ  َجَهنَّمُ  قاَل الجْوَهِريُّ : رفِة ِمن أَْسماِء الناِر التي يعذِّ

ٌب.  والتَّأْنيِث ، ويقاُل : هو فاِرسيُّ ُمعَرَّ
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ُب بها هللاُ تعالَى في اآلِخَرةِ وهي  َجَهنَّمُ  حويَّين يقُولُون :قاَل يونُُس بُن حبيٍب وأَْكثُر النّ  قوالن : َجَهنَّم وقاَل األَْزَهِريُّ : في اسُم الناِر التي يعذِّ

 أَْعَجِميَّة ال تُْجَرى للتَّْعريِف والعُْجمة.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( ضبطت ابلضم منونة يف القاموس ا وأضافها الشارح فخففها.2)
 واللسان. بفتح اجليم واهلاء.« َجَهن امَ »وضبطت فيه  183( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .144( عجزه يف ديوانه ط بريوت ص 4)

 ؟هر تطي  وداعاً أَيها الرجرُ و 
ا  ( عل  هامش القاموس : جر  عل  َأهنا عربية ا مل  ر للتبنيث والتعريف. وجر  يون  وغريه عل  َأهنا َأعجمية ال  ري للتعريف والعجمة5)
هـ  مل  ر ا مبعىن مل تنصرف ا وهي عبارة سيبويه واصطالح البصريا املنصرف وغري املنصرف واصطالح الكوفيا اجملر  وغري اجملر  ا اوقوله هـ  ا

 ا نصر.
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يَت ناُر اآلِخَرةِ بها لبُعِد قَْعِرها ، وإنَّما لم يُْجَر لثِقَِل التَّْعريِف وثِقَ  َجَهنَّمُ  وقاَل آَخُروَن : هو تَْعريُب ِكِهنَّام  ِل التّأْنيِث ، وقيَل :َعَربيُّ ُسّمِ

 بالِعْبرانيِّة.

ي : من َجعَل ، ويكوُن اْمتِناع َصْرفِه للتَّأْنيِث والتَّْعريِف ، ومن َجعَلَه أَْعَجميًّا اْحتَجَّ بقوِل  ِجهنَّام َعربيًّا اْحتَجَّ بقْوِلِهم : بِئرٌ  َجَهنَّم قاَل ابُن بَّرِ

اْسماً لتابِعَِة  ُجُهنَّام فلم يَْصِرْف ، فيكوُن على هذا ال يَْنَصِرف للتَّْعريِف والعجمة والتّأْنيِث أَْيضاً ، ومن َجعَلَ  .ُجُهنَّامله  وَدَعْوا األْعَشى :

ة ألَنَّه يكوُن اْمتِناع َصْرفِه للتَّأْنيِث والتَّْعِريِف ال للعُْجمة.  الشاِعِر الُمقاِوم لألَْعَشى لم تكن فيه حجَّ

يه اْمتِناع َصْرف َجَهنَّم َكى أَبو علّيٍ أَنَّ وحَ   في بيِت األَْعَشى. ُجُهنَّام اسٌم أَْعجميُّ ، قاَل : يُقَّوِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قْريَةٌ بِمْصَر. َجَهنّم كفر

. ، بالكْسرِ  الِجْيمُ  : [جيم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 عْنَدهم الَجَمُل الُمْغتَِلُم ، وأَْنَشَد : الجيمُ  َوهٌم. والذي نَقَلَه بنْفِسه في البَصائِِر عن الَخِليِل قاَل : الُمْغتَِلَمةُ اإِلبُِل  وقْولُه :

يـــــــــمـــــــــة  جـــــــــيـــــــــمكـــــــــَبين  كـــــــــِ ي ذو شـــــــــــــــــــــــَ  يف الـــــــــَوغـــــــــح

را     وامـــــــــــِ عـــــــــــات ضـــــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــر  الـــــــــــبـــــــــــزَ  فـــــــــــيـــــــــــه رَاتـــــــــــِ

  
يباجُ  أَْيضاً : الِجيمُ و  .الجيمِ  ُمَؤلِِّف كتابِ  الشَّْيبانيّ  َسِمْعتُه من بعِض العُلَماِء نَْقالً عن أَبي َعْمرو ، هكذا الّدِ

اه الِجيمُ  قْلُت : نقل المصنِّف في البَصائِِر ما نَّصه : قاَل أَبو َعْمرو الشَّْيبانّي : يباُج. ثم قاَل : وله كتاٌب في اللّغَِة َسمَّ  الِجيم في لُغَِة العََرِب الّدِ

 َ يباجِ لُحْسنِه ، وله ِحَكايَة َحَسنَة َمْشهوَرةٌ ، انتََهى.كأ  نَّه َشبَّهه بالّدِ

يباج عن أَبي َعْمرو في كتاِب الجيِم لكاَن ُمِفيداً ُمْختصراً. وقْولُه : َسِمْعته ، إلى آخره ،  يدلُّ على أَنَّ المصنَِّف فلو قاَل المصنُِّف هنا : والّدِ

ل. مِ الجي لم يَطَّلع على كتابِ  ْن نَقَلَه منه ، فتَأَمَّ  كما هو ظاِهٌر ، وَكالُمه في البَصائِِر ُمْحتمٌل أَنَّه نَقَلَه منه باَِل َواِسَطة ، أَو نقَل ممَّ

 ِهَجاء َمْجهور. َحْرفُ  : الِجيمُ و

 ويَُؤنَُّث. الباِء ، يَُذكَّرُ وفي البَصائِِر : اسٌم لَحْرف َشَجرّي َمْخَرُجه ُمْفتَتَح الفِم قَِريباً ِمن َمْخَرج 

 وفي التَّْهِذيِب : ِمن الُحُروف التي تَُؤنَُّث ويجوُز تَْذِكيُرها.

ً و  .ِجْيماتٌ و أَْجيامٌ  ، وَجْمعُه َكتَبها َحَسنَةً : أَي َجيََّم ِجيما

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

وح ، قاَل الشاِعُر : الِجيمُ   : يكنى به عن الِجْسم أَو الرُّ

اح   يف َأال  قــــــــــــِ ــــــــــــ  ت ــــــــــــَ ــــــــــــمِ تـ  عــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــٍ   جــــــــــــي

ضُ      ر ي عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــك تــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــ  ٌد حــــــــــــَ بــــــــــــِ  لــــــــــــه كــــــــــــَ

  
 ويُْرَوى : في جيِب عاِشٍق : ويكنَى به أَْيضاً عن شعوِر األَْصداغِ ، قاَل الشاِعُر :

قـــــــــر  جـــــــــيـــــــــمُ لـــــــــه   صـــــــــــــــــــــــدحٍي فـــــــــوحَ  عـــــــــاٍج مصـــــــــــــــــــــــح

وُج      هـــــــــاِر ميـــــــــَُ (1)كـــــــــلـــــــــيـــــــــر عـــــــــلـــــــــ  ِشـــــــــِ  الـــــــــنـــــــــ 
 

  

 امليماملهملة مع  فصل احلاء
. (2) الُمَحْبَرمُ   :[حبرم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

باِعي الُمَؤلَِّف ، وهو اِن ، وقاَل األَْزَهِريُّ : هو ِمن الرُّ مَّ اِن. : اتِّخاذُها الَحْبَرَمةُ و َمَرقَةُ َحّبِ الرُّ مَّ  ، أَي فهو ُمَؤلَّف ِمن حّبِ الرُّ

 قَْلُب الَمْحِت. ، وهو : الخاِلصُ  الَحتْمُ  : [حتم]

 أَي الَمْحُض الحقُّ ، قاَل أَبو ِخَراٍش يَْرثي رُجالً : الَحتْمُ  ويقاُل : هو األَخُ 
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ًة  لـــــــــَ يــــــــــح ُت لـــــــــَ  فـــــــــو ِ  مـــــــــا أَنســـــــــــــــــــــــاَ  مـــــــــا ِعشـــــــــــــــــــــــح

واِن والـــــــــولـــــــــِد      ي مـــــــــن اإِلخـــــــــح فـــــــــيـــــــــِّ مِ صـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــح (3)ا ـــــــــَ
 

  
__________________ 

ومما » اللســــان. ونبه عل  هذا االســــتدرا  مصــــحح املطبوعة املصــــرية. وقد ورد تنبيهه بعد قوله ( ومما يســــتدر  عليه : اجليعم : اجلائض ا كما يف1)
 ..«.. يستدر  عليه : اجليم

 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : كُمَزعحَفٍر.2)
 [.بداًل من : ما أنسا « ال أنسا »عبارة اللسان : ]واللسان والتكملة والتهذيب.  1345/  3( شرح أشعار اهلذليا ا ويف زايدات شعره 3)
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حاحِ ، زاَد غيُره : المقدَّرُ  القَضاءُ  : الَحتْمُ و كاَن َعلى رَبَِّك َحْتماً ) وفي التَّْنزيِل العَزيِز : إيجابُهُ. : الَحتْمُ  في الُمْحَكِم :و ، كما في الّصِ
 .(1) (َمْقِضيًّا

ْلت : ُحتومٌ  ج ، وبه َصدََّر الجْوَهِريُّ : إْحكاُم األَْمرِ  قيَل : هوو  ، أَْنَشَد الجْوَهِريُّ ألَُميَّة بِن أَبي الصَّ

ئــــــــــــــــــوَن وأَنــــــــــــــــــَت َرب   طــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــاُد  لــــــــــــــــــُح  عــــــــــــــــــِ

نـــــــــــــــــااي و     
َ

َك املـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــومُ بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ (2)ا ـــــــــــــــــُ
 

  
 .بَحتْمٍ  الَحِدْيث : الِوتُْر ليسَ في و

 الالِزُم الَواِجُب الذي ال بُدَّ من فِْعله. الَحتْمُ  قاَل ابُن األَثيِر :

ً  قدو  : قََضاه وأَْوَجبَه. َحتََمهُ يَْحتُِمهُ َحتْما

 كشاِهٍد وُشُهوٍد. ُحتومٌ  ج أَي الُموجُب للُحْكِم ، : القاِضي الحاتِمُ و

 ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للُمرقَّش ، ويُْرَوى لُخَزِز بِن لَْوذان السَّدوِسّي : ْسَودُ الغُراُب األَ  : الحاتِمُ و

غــــــــــــــــــــا  َك مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــَ  ال ميــــــــــــــــــــَح

مح      مـــــــــــــــــائـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــاُد الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــح ريحِ تــــــــــــــــــَ  ِء اخلـــــــــــــــــَ

  

َدوحُت وكــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــُت ال و   لــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــَ

  
ُدو عــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــ  واٍ      حــــــــــــــــــــــــــامِتح َأغــــــــــــــــــــــــــح

  

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا األشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِتُ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــاأَلاي 

  
ِن    ُن كــــــــــــــــــــــــــاأَلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِتح مــــــــــــــــــــــــــِ  واأَلايمــــــــــــــــــــــــــِ

  

ريحٌ وال و   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاَ  ال خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
مح    ـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــدائ ـــــــــــــــــــ  َأحـــــــــــــــــــٍد ب ر  عـــــــــــــــــــل  شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ــــــــــــــــــــز بــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــك يف ال رت  ذل  قــــــــــــــــــــدح خــــــــــــــــــــُ

  
مح    دائــــــــــــــــــــــِ اِت الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــَ (3)ِر اأَلو لــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــ 

 

  
قَّاص الَكْلبّي يَْمدُح  ي وهو الصَّحيح :وأَْنَشَد لُخثَْيِم بِن َعِدّيٍ ، وقيَل : لألَْعَشى ، وهو َغلٌَط ، وقيَل : للرَّ  َمْسعود بن بَْحٍر. قاَل ابُن بَّرِ

ُه و  لـــــــــــــَ اٍب إذا شـــــــــــــــــــــــــــد  َرحـــــــــــــح يـــــــــــــ  ُت هبـــــــــــــَ  لســـــــــــــــــــــــــــح

ــــــــــــــيــــــــــــــوَم واٍ  و      داين ال (4)حــــــــــــــامِتُ يــــــــــــــقــــــــــــــوُ  عــــــــــــــَ
 

  
وايَةُ : وليَس بَهيَّاٍب. ي : والّرِ  قاَل ابُن بَّرِ

ي به ألَنَّه  قاَل النابِغَةُ :عْنَدهم بالِفَراِق ،  يَْحتِمُ  قاَل الجْوَهِريُّ : إنَّما ُسّمِ

داً  نــــــــــــــا غــــــــــــــَ تــــــــــــــَ لــــــــــــــَ وارُِح َأن رِحــــــــــــــح َم الــــــــــــــبــــــــــــــَ  َزعــــــــــــــَ

عـــــــــــاُب الـــــــــــغـــــــــــراِب اأَلســـــــــــــــــــــــــوِد و      نـــــــــــح ـــــــــــَ ذاَ  تـ (5)بـــــــــــِ
 

  
ْجلَْيِن. بالِفراِق إذا نَعََب ، يَْحتِمُ  ألنَّه ُغراُب البَْينِ  : الحاتِمُ و  وهو أَْحَمُر الِمنقاِر والّرِ

 بنَتِْف ِريِشه ، وهو يُتشاَءُم به.وقاَل اللَّْحيانيُّ : هو الذي يُولَُع 

 َكِريٌم َمْشهوٌر ، قاَل الفََرْزدُق : الطَّائيُّ  بِن الَحْشَرجِ  بُن عبِد هللِا بِن َسْعدِ  حاتِمُ و

اً عــــــــــلــــــــــ  حــــــــــالــــــــــٍة لــــــــــو َأن  يف الــــــــــقــــــــــوِم   حــــــــــامتــــــــــِ

(6)حـــــــــــامِتِ عـــــــــــلـــــــــــ  جـــــــــــوِدِه مـــــــــــا جـــــــــــاَد ابملـــــــــــاِء     
 

  
ً  ءَ : َجعََل الشَّي تََحتَّمَ و  ي الِزماً ، قاَل لَبيٌد :، أَ  َحتْما

ِه و  رحَوَة وابـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــِ ي  عـــــــــــــــــــُ وحَم َألان حـــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــَ

رحأٍَة قــــــــــــد      ٍك ذي جــــــــــــُ مــــــــــــاإىل فــــــــــــاتــــــــــــِ تــــــــــــ  (7)حتــــــــــــََ
 

  
 ، قالَهُ اللَّْيُث. أََكَل َشيئاً َهّشاً في فيه أَْيضاً :و
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حاحِ : ه : في الِعباَرةِ َسْقٌط  الُمتََحتّم ، وهو َغضُّ  تََحتُّمٍ  : َهشاَشةٌ : نقوُل : هو ذو التََّحتُّمُ و وفي الّصِ ، هكذا نَّصه. ووَجْدت في الهاِمِش ما نَصَّ

 ِء الَمأُْكوِل.، والصَّواُب : َهشاشةُ الشي

ِم : السَّوادُ  الُحتَْمةُ و  ، ويُْرَوى بالتَّحريِك أَْيضاً. ، بالضَّ

__________________ 
 .71( مرمي اآية 1)
 اللسان والصحاح ا وصدره يف اللسان :( 2)

 حناين ربنا وله َعنَـوحان
 .135/  2( األبيات يف اللسان والثاين والثالث والرابض يف التهذيب ا والثاين يف الصحاح واملقايي  3)
 ( اللسان.4)
 وعجزه فيه : 38( ديوانه ط بريوت ص 5)

 بذا  خربان الغذاُف األسودو 
 اح.واألصر كرواية اللسان والصح

 ( ديوانه وروايته فيه :6)
 عــــــــــــلــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــاعــــــــــــة لــــــــــــو كــــــــــــان يف الــــــــــــقــــــــــــوم حــــــــــــامت 

ت بـــــــــــــه نـــــــــــــفـــــــــــــ  حـــــــــــــامتِ       عـــــــــــــلـــــــــــــ  جـــــــــــــوده ضــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــّ

  

 واألصر كرواية اللسان والصحاح.

 واللسان. 196( ديوانه ط بريوت ص 7)
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 بالتَّحريِك : القاروَرةُ الُمفَتَّتَةُ. ، الَحتََمةُ و

ِم : الُحتاَمةُ و  ِمن فُتاِت الُخبِز وغيِره. المائَِدةِ ِمن الطَّعاِم ، أَو ما َسقََط منه إذا أُِكلَ ما يَْبقَى على  ، بالضَّ

ُجُل : تََحتَّمَ و  .«َدَخَل الَجنَّة تََحتَّمَ و من أََكلَ »الَحِدْيث :  ، ومنه أََكلَها الرَّ

 األَْعراِب.، كذا في نواِدِر  تََمنَّى له َخْيراً وتَفَاَءَل له أَي لفاُلٍن بَخْيرٍ  تََحتَّمَ و

. تََحتَّمَ و  لكذا : َهشَّ

. الُمتََحتَّمِ  َهشَّاٌش ، وهو َغضُّ  أَي تََحتُّمٍ  هو ذوو  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 ، ِزنَةً ومْعنًى. : الُحموَضةُ  الُحتوَمةُ و

 ، كاْطَمأَنَّ ، قََطَع. اْحتَأَمَّ و

 ، أَي أَْسَود. أَْحتَمَ  إِن جاَءْت به أَْسَحمَ » نَِة :َحِدْيث الُمالع ٍء ، ومنهِمن كّلِ شي : األَْسودُ  االْحتَمُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٍء.الَمْشُؤوُم. وأَْيضاً : األَْسوُد ِمن كّلِ شي الحاتِمُ 

كةً ، وقَْوُل ُملَْيحٍ الُهَذليُّ : الَحتََمةُ  واالسُم :  ، محرَّ

ــــــــــــومُ  ت ة  حــــــــــــُ ُروعــــــــــــَ ــــــــــــا مــــــــــــَ ن ــــــــــــح ت هــــــــــــَ ــــــــــــاٍء واجــــــــــــَ ب   ــــــــــــِ

ُح      مــــــــــَ طــــــــــح ن  تــــــــــَ طــــــــــااَيان عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــِ كــــــــــاُد مــــــــــَ (1)تــــــــــَ
 

  
 .َحتَمَ  ، كَشاِهٍد وُشهوٍد ، ويكوُن َمْصَدر حاتِمٍ  يكوُن : َجْمع

. التََّحتُّمو  : تَفَتُُّت الثُْؤلُول إِذا َجفَّ

َجاج بَْعضه على بعٍض.  وأَْيضاً : تََكسُُّر الزُّ

 ، كتَْمنَُع : َمْوِضٌع في قَْوِل السُّلَْيك بن السُّلَكة : تَْحتَمُ و

رِ  ِه وامــــــــــــــــح ِد اإِللــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح يِن حبــــــــــــــــَ َو َدلــــــــــــــــ   ٍء هــــــــــــــــُ

يـــــــٍب و      هـــــــاَب مــــــن َقضــــــــــــــــــــِ ــــــِّ ــــــن ُت ال َويـــــــح مـــــــاحــــــَ ــــــَ ت (2)حتــــــَح
 

  
اِزّي ، َرَوى عنه أَبو َداُود. وأَبو حاتِمٍ  وأَبو  يُّ ِحجاِزيُّ ُمْختَلٌَف في ُصْحبَتِه.الُمَزن حاتِمٍ  ، محمُد بُن إِْدريس بِن الُمْنذِر الرَّ

 : ، كِزْبِرجٍ وَجْعفٍَر ، بالُمثَنَّاةِ الفَْوقِيَّةِ  ِحتِْلمٌ  : [حتلم]

. وهو اسمُ  ْبِط األَخيِر  ع أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ  .(3)، وأََوَرَده صاِحُب اللِّساِن واْقتََصَر على الضَّ

غيَرةُ الَحْمراءُ  الَحثَْمةُ  : [حثم] حاحِ ، : األََكَمةُ الصَّ كُ  ، كما في الُمْحَكِم ، أَو السَّْوداُء من ِحجاَرةٍ  ، كما في الّصِ ، عن األَْزَهِرّي ونَّصه  ويَُحرَّ

ابيةِ   ، بسكوِن الثاِء. ثَْمةحَ  ، ويجوزُ  َحثَماتٌ  ، وَجْمعُها الَحثََمة . يقاُل : اْنِزل بهانِْيكالَحثََمة : َسِمْعت العََرَب تقوُل للرَّ

 بالكْسِر. ِحثامٌ  ، أَي َجْمُع الُكّلِ : ج ، ِكالُهما عن الَهَجرّي ، الُمْهُر الصَّغيرُ  أَْيضاً :و أَْرنَبَةُ األَْنِف ، : الَحثَْمةُ و

 القُْرِب ِمن داِر األَْرقِم.، أَو ب قُْرَب الَحجونِ  بمكَّةَ  ع ، وهو َحثَْمة في َحِديْث ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : ذكرو

قاِدٌر أَْن يَُسوقَها إِليَّ ، قالَهُ  الَحثَْمة بالشَّهاَدةِ وإِنَّ الذي أَْخَرَجني ِمن (4)أَنى لي  قيَل : َصخراٌت في ُرْبع ُعَمَر بِن الَخطَّاِب ، قاَل ُعَمُر :و

 نَْصر.

 .(5) اْمَرأَةٍ  ، اسمُ  بِال المٍ  ، َحثَْمةو
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يَتقاَل   بَمْعنَى األََكَمة الَحْمراء. بالَحثَْمة الَجْوَهِريُّ : ُسّمِ

 ، َرِضَي هللا تعالَى عنه ، ُكنِّي بذِلَك. من ُجلَساِء ُعَمرَ  : رُجلٌ  َحثَْمةَ  أَبوو

بِن حذيفَةَ بِن غانِِم بِن عاِمِر بِن عبِد هللا بِن ُعبَْيد بِن عويجِ بِن َعِدّيٍ العََدوّي  َحثَْمةَ  بِن أَبي أَبو بَْكِر بُن ُسلَْيمانَ  : هو اإِلمامُ  َحثَْمةَ  ابُن أَبيو

ُث من ُعلَماِء قَُرْيٍش  الَمَدنيُّ ، ، َرَوى عن أَبيِه ، وحْفَصةَ ، وابُن ُعَمَر ، وسعيِد بِن َزْيٍد ، وعنه الّزْهريُّ وصالُح بُن كْيساَن ، وأَبوه  الُمَحّدِ

ه الشفاء َصِغيراً ، وَولَي لعَُمَر سوَق الَمدينَِة وقَضاَء ِمْصَر لعَْمرو بِن العاِص.ُسلَيما  ن ، هاَجَرْت به أُّمِ

. ، الُحثَْمةُ و ّدِ ّمِ ، َمَصبُّ الماِء عند السُّ  بالضَّ

__________________ 
 لسان.وال« حتوم  باء َأي تطريوا هبا»ويف تفسريه :  1037/  3( شرح أشعار اهلذليا 1)
 ( اللسان.2)
َلم وِحتحِلم : موضض.3)  ( كذا والذي يف اللسان : َحتـح
 «قوله : أ. د ابلشهادة كذا يف النسخ والذي يف نسخة من ايقوت بيدي : أ. د ابلشهادة فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
   اجلّر.( ضبطت ابلقلم يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض5)
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ُط الطُّوِل ِمنَّا ومن اإِلبِِل. ، كَجْوَهٍر : الَحْوثَمُ و  الُمتََوّسِ

ْمِل. الَحثْماءُ و  : بَِقيَّةٌ في الواِدي من الرَّ

ً  ءَ الشي له َحثَمَ و . : أَْعطاهُ  يَْحثُِمهُ َحثْما  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 * ومّما يُْستْدرُك َعلَْيه :

 : الطُّرُق العاِليَةُ. الُحثُمُ 

ً  ءَ الشي َحثَمَ و . ولكنَّ ابَن ُدَرْيٍد قاَل : إِنَّه ليَس بثابٍِت. يَْحثُِمهُ َحثْما  : َدلََكه بيِدِه َدْلكاً َشديداً كَمَحثَه ، وقد نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 ، كما َسيَأْتي. ُحثاِرمٌ  ، ومنه رُجلٌ  : ِغلَُظ الشَّفَةِ  الَحثَْرَمةُ  : [حثرم]

 ، هكذا َرَواه ابُن األَْعَرابّيِ بكْسِر الحاِء. بالكْسِر : األَْرنَبَةُ  ، الِحثِْرَمةُ و

 أَو َطَرفُها. وَرَواه ابُن ُدَرْيٍد : بفتِْحها ،

حاحِ : هيو حاحِ : تْحَت األَْنِف ، وال يُ  الدَّائَرةُ تَْحَت األَْنِف وَسَط الشَّفَِة العُْليا في الّصِ ْخفى أَنَّه ُمْستدِرٌك ، ألَنَّ قْولَه : َوَسَط ، وليَس في الّصِ

 الشَّفَِة العُْليا يُْغنِيه عن ذِلَك.

ْجزيُّ : هي الَخثَْرَمةُ ، بالخاِء الَمْفتوَحِة.  وقاَل أَبو حاتٍِم الّسِ

َدةِ وقد تقدََّم.  وَحَكى ابُن ُدَرْيٍد : الِحثِْربَة ، بالُموحَّ

 ، أَي الشَّفَةَ. هاكعاُلِبٍط : الغَِليظُ  ، الُحثاِرمُ و

 قَِليالً قيَل : رُجٌل أَْبَظُر ، وقاَل : الِحثِْرَمةُ  وقاَل الَجْوَهِريُّ : إِذا طالَتِ 

ا  ةُ كــــــــــــــــَبلــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ رِم ــــــــــــــــح ث ِن  حــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِن غــــــــــــــــاب  اب

ِن      ــــــــِ ات وســــــــــــــــــــــ  خــــــــَ َت مــــــــُ ٍر حتــــــــَح فــــــــح ُة طــــــــِ فــــــــَ ــــــــح ل ــــــــُ (1)قـ
 

  
. ، كِزْبِرجٍ  الِحثِْلمُ  : [حثلم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 في بعِض اللُّغاِت كالِحثِْلِب وقد ذُِكَر. َعَكُر الدُّْهِن أَو السَّْمنِ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

حاِح : ُء تَْحَت يَِدَك.ِء : َمْلَمُسه النَّاتِىمن الشَّي الَحْجمُ  : [حجم]  .ُحجومٌ  ج أَي نُتُوٌء ، َحْجمٌ  هِ ِء : َحْيُده. يقاُل : ليَس لِمْرفَقِ الشي َحْجمُ  وفي الّصِ

 العَْظِم : أَن يُوجد َمسُّ الِعظاِم ِمن َوَراء الِجْلِد ، فَعَبََّر عنه تَْعبيَره بالَمَصاِدِر. َحْجمُ  وقاَل اللَّْحيانيُّ :

 قاَل ابُن ِسْيَده : فال أَْدري أَهو عْنَده َمْصَدٌر أَو اسٌم.

 الصبّيِ في بْطنِها. َحْجمَ  ٍء تَْحَت ثَْوب ، تقوُل : َمَسْست بْطَن الُحْبلى فَوَجْدتانُك َمسُّ شي: ِوْجدَ  الَحْجمُ  وقاَل اللَّْيُث :

 .«ِعظاِمها َحْجمَ  ال يَِصف»في الَحِديْث : و

 (2)َء والناِشَز ِمن ِعظاِمها ، وَجعَلَه َواِصفاً على التَّْشبيِه. قاَل ابُن األَثيِر : أَراَد ال يَْلتصُق الثَّْوُب ببََدنِها فَيَْحكي الناتِى

 عن حاَحتِه ِمثْلُه. َحَجْمتُهو عن صاِحبَتِه أَي َمنَْعتُه عنها ، َحَجْمتُه والَكفُّ يقاُل : الَمْنعُ  : الَحْجمُ و

 ثَْدُي المرأَةِ ، وَسيَأْتي. َحَجمَ  ، يقاُل : نُهوُد الثَّْديِ  : الَحْجمُ و

ً  العْظمَ  َحَجمَ  يقاُل : َعْرُق العَظِم. : الَحْجمُ و  : َعَرقَهُ. يَْحُجُمه َحْجما

. : الَحْجمُ و هُ ، َحَجمَ  يقاُل : الَمصُّ ه إِذا َمصَّ  دَّي َضَرب ونََصَر.ِمن حَ  ، يَْحُجمُ و يَْحِجمُ  الصبيُّ ثَْدَي أُّمِ

امُ و اُص. الَحجَّ  : الَمصَّ
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امُ  قاَل األَْزهِريُّ : يقالُ   .الِمْحَجَمةِ  الْمتِصاِصه فم للحاِجِم الَحجَّ

 َرفيٌق. : أَي ، كِمْنبَرٍ  ِمْحَجمٌ و ، كَصبُوٍر ، حاِجٌم َحجومٌ و

 به. يُْحَجمُ  ، بَكْسِرِهما : ما الِمْحَجَمةُ و الِمْحَجمُ و

 ، قاَل ُزَهْير : َمحاِجمٌ  ، وَجْمعُه ِمْحَجمٌ  : قاُروَرتُهُ ، وتُْطَرُح الهاُء فيُقاُل : الِمْحَجَمةُ  األَْزَهِريُّ :قاَل 

 (3) ِ حجمِ َء مل يـَُهريُقوا بينهم ِمرح و 
__________________ 

 ( اللسان والصحاح.1)
 .«أ هره وبّينه كان مبنزلة الواصف هلا بلسانه ا كذا يف النهايةقوله : عل  التشبيه ألنه إذا »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( ديوانه وصدره :3)

 ينجمها قوم لقوِم غرامة
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امِ  ِمْشَرطُ  أَْيضاً : الِمْحَجمُ و عْنَد الَمّصِ ، قاَل : الِحجاَمةِ  ، بالكْسِر ، اآللَةُ التي يُْجَمع فيها َدمُ  الِمْحَجمُ  وقاَل ابُن األَثيِر :  وفِْعلُه وِحْرفَتُه ، الَحجَّ

ا «الَمْحُجومُ و الحاِجمُ  أَْفَطرَ »في الَحِدْيث : و فِْعلُه. الَحْجمُ و ، ، كِكتابَةٍ  الِحجاَمةُ  ضا لإِلْفطاِر ، أَمَّ فللضَّْعف الذي  الَمْحجومُ  ، َمْعناه أَنَّهما تَعَرَّ

ا  ٌء ِمن الدَِّم فيَْبلعَهُ أَو ِمن َطْعِمه.فال يأَْمُن أَن يَِصل إِلى حْلِقِه شي الحاِجمُ  يَْلحقُه ِمن ُخروجِ َدِمِه فُربَّما أَْعجزه عن الصَّوِم ، وأَمَّ

كأَنَّهما َصاَرا ُمْفِطَرْين ، كقَْوله : َمن صاَم الدَّْهَر فال َصاَم وال قاَل ابُن األَثيِر : وقيَل : هذا على َسبيِل الدُّعاِء عليهما ، أَي بَطَل أَْجُرهما ف

 أَْفَطَر.

 .الِحجاَمةُ  ، أَي : َطلَبَها اْحتََجمَ و

.، وهو ِمن النواِدِر ِمثْل َكبَْبته فأََكبَّ ، قَالَهُ  َكفَّ  : أَي عنه هو أَْحَجمَ و ِء أَي َكفَْفته عنه ،عن الشي َحَجْمتُه يقاُل :و  الجْوَهِريُّ

 قْلُت : وقد تقدََّمْت نَظائُِره في ك ب ب وَشنََق وتََرَف ونََسَل وقََشَع.

َر. نََكَص َهْيبَةً  عنه : أَْحَجمَ  أَو  وتَأَخَّ

 .َكَحَجمَ  الثّْدُي : نََهَد ، أَْحَجمَ و

ِضيُع ، قاَل  يَْحُجَمه ، وقيَل : أَْمَكَن أَنْ  َحْجمٍ  : صاَر ذا أَْحَجمَ  ومْعنَى ، حاِجمٌ  : تَفَلََّك ونََهَد ، وثَْديٌ  أَْحَجمَ و الثَّْديُّ  َحَجمَ  وفي األَساِس : الرَّ

 األَْعَشى :

ــــــــــــد  مَ ق جــــــــــــَ ــــــــــــا  حــــــــــــَ رِه ــــــــــــ  حنــــــــــــَح ُي عــــــــــــل دح ــــــــــــ  ــــــــــــث  ال

ِر      جــــــــــــــٍة انضــــــــــــــــــــــــــــِ رٍِ  ذي هبــــــــــــــَح (1)يف ُمشــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 وهذه اللَّْفَظةُ في التَّْهِذيِب باألَِلِف في النَّثْر والنَّْظِم.

َل َرْضعَةٍ  أَْحَجَمتِ و  ، وهو مجاٌز. المرأَةُ للَمْولوِد : أَْرَضعَتْهُ أَوَّ

جاِل. الَكثيُر النُّكوِص  ، بالَكْسِر : الِمْحجامُ و  ، وهو بَعيرٌ  ِلئاَلَّ يَعَضّ  إذا َهاجَ  ٌء يُْجعَُل في فِم البَعيِر أَو َخْطِمهِ كِكتاٍب : شي ، الِحجامُ و ِمن الّرِ

ً  ، وقد َمْحجومٌ   .َمْحُجومٌ  ، ومنه َحِدْيث َحْمَزة : إنَّه َخَرَج يوَم أُُحٍد كأَنَّه بَعيرٌ  َحَجَمه يَْحُجُمه َحْجما

 الَوْرُد األَْحَمُر. الَحْوَجَمةُ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد :و

حاحِ : الَوْرَدةُ الَحْمراُء ،  .َحْوَجمٌ  ج وفي الّصِ

امِ  في الَمثَِل : أَْفَرُغ ِمنو  في الطَّاِء. ، قد ذُِكرَ  َساباطٍ  (2) َحجَّ

 نَِسيئةً ِمن الَكساِد حتى يَْرجعُوا فَضَربُوا به الَمثََل. فيَْحُجُمهم قاَل الجْوَهِريُّ : ألَنَّه كاَن تَُمرُّ به الُجيوشُ 

ً  ِمن المجاِز :و َم تَْحجيما َم. : نََظَر َشديداً  َحجَّ  ، وَكذلَك بَجَّ

َح   ِمثْلُه. (3)قاَل األَْزَهريُّ : وَجمَّ

 ، وهو مجاٌز. كَصبُوٍر : فَْرُج المرأَةِ ألَنَّه َمصوصٌ  ، الَجُحومُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

أَماِلي  ونَقَلَه الّسيوطيُّ في المزِهِر عن« ج ج م»بتْقِديِم الجيِم ، وهو ِمن األْضداِد ، نَقلَه شْيُخنا ، وقد تقدََّم في  كأَْحَجمَ  الرُجُل ، تقدَّمَ  أَْحَجمَ 

 القَاِلي.

 عن حاَجتِه َمنَْعتَه عنها. (5) أَْحَجْمته األَْعَرابّيِ : (4)وقاَل مبكر 

 : َمْمصوٌص. َمْحُجومٌ  وثَْديٌ 

 .الِمْحَجَمةِ  ِمن العُنُِق : َمْوِضعُ  الَمْحَجَمةُ و
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. اْحتََجمَ و  البَِعير : اْمتَنََع ِمن العَّضِ

 َطْرفَه عنه : َصَرفَه. َحَجمَ و

 الَحيَّةُ : نََهَشتْه. تْهَحَجمَ و

تْه ، وهو مجاٌز. َحَجَمتِ و  الفُحوُل الِعيَر : عضَّ

__________________ 
 وروايته : 93( البيت يف ديوانه ط بريوت ص 1)

 قــــــــــــــــد هنــــــــــــــــد الــــــــــــــــثــــــــــــــــدي عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــــــدرهــــــــــــــــا 

 يف مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ  ذي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــح انئــــــــــــــــــــــــر    

  

 والتهذيب واألساس.واألصر كرواية اللسان ا وابختالف الرواية يف التكملة 

 ( يف القاموس : ابلضم وتصرف الشارح ابلعبارة والكسر  اهر.2)
 .«وّ ج»( يف التهذيب : 3)
 ( يف اللسان والتهذيب : مبتكر.4)
 كاألصر.« أحجمته» ويف إحد  نسخ التهذيب :« حجمته»( يف اللسان والتهذيب : 5)
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ُك : شِ  ، بالفتحِ  النَّارِ  َحْدمُ  : [حدم]  الَحّرِ ، بالفتِح والتَّحريِك. َحْدمُ  ، وَكذِلَك : دَّةُ اْحتَِراقِها وَحْميِهاويَُحرَّ

 ِء بحّرِ الشمِس والناِر.ِشدَّةُ إِْحماِء الشي الَحْدمُ  وفي التَّْهِذيِب :

 وَحَمُدها وَكْلَحبَتُها بمْعنًى واِحٍد. َحَدُمهاو الناِر لََهبُها وَشِهيقُها (1)وقاَل أَبو َزْيٍد : َزفر 

ِحيَحِة. اْحتََدَمتِ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : النَّاُر والَحرُّ : اتَّقََدا أَْحَدَمتِ و  الناُر والَحرُّ ، كما في األُصوِل الصَّ

ً  فالنٌ  اْحتََدمَ  ِمن المجاِز :و قَ  إذا عليه َغْيظا َق. كتََحدَّمَ  َصْدُره ، اْحتََدمَ  ، وكذا (2) تََحرَّ  ، أَي تَغَيََّظ وتََحرَّ

. النَّاُر : اْلتََهبَتْ  اْحتََدَمتِ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 .اْحتََدمَ  ٍء اْلتََهَب فقدوفي التَّْهِذيِب : كلُّ شي

حاحِ ، وهو  الدَُّم : اْشتَدَّْت ُحْمَرتُه حتى يَْسَودَّ  اْحتََدمَ و  مجاٌز.، كما في الّصِ

كةً : النَّارُ  الَحَدَمةُ و حاحِ : َصْوُت اْلتهابِها. َصْوتُها قيَل :و نْفُسها ، ، محرَّ  ، وفي الّصِ

اُء : للنارِ   وَحَمَدةٌ ، وهو َصْوُت اْلتهاِبها. َحَدَمةٌ  وقاَل الفرَّ

 ، وَخصَّ بعُضهم األْسَود ِمن الَحيَّات. َصْوُت َجْوِف الَحيَّةِ  : الَحَدَمةُ و

ٌق. أَو َصْوٌت في الَجْوِف كأَنَّهُ تَغَيُّظٌ  .ُمْحتَِدمٌ  ِمن أَْصواِت الَحيَّات َصْوُت َحِفيِفه ، كأنَّه َدِويُّ  الَحَدَمةُ   أَبو حاتٍِم :وقالَ   وتََحرُّ

 َمْعروٌف. بالضِم أَو كُهْمَزةٍ : ع م ، الُحْدَمةُ و

 القُدوِر.كفَِرَحٍة : السَّريعَةُ الغَْليِ من  ، الَحِدَمةُ و

اِء : قِْدرٌ  حاحِ نَْقالً عن الفرَّ لُوِد ، هكذا َضبََطه كُهَمَزةٍ. ُحَدَمةٌ  والذي في الّصِ  : َسريعَةُ الغَْليِ وهو ِضدُّ الصَّ

لُوُد. فََظَهَر بذِلَك أَنَّ المصنََّف َوهِ  ُحَدَمةٌ  وفي األََساِس : قِْدرٌ  َم في َضْبِطه بقَْوِله : كفَِرَحٍة وأَْيضاً فإنَّ ، كُحَطَمة ، َسِريعَةُ الغَْلي ، وِضدُّها الصَّ

ره. ل ذِلَك فإنَّ المصنَِّف لم يَُحّرِ م فقط ، فتأَمَّ ِحيَح أَنَّه بالضَّ ْبَطْين فإنَّ الصَّ  الَمْوِضَع الذي َذَكر فيه الضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ه. اْحتََدمَ   النَّهاُر : اْشتَدَّ َحرُّ

 ، وقاَل األَْعَشى : ُمْحتَِدمٌ  ِمن القَْيظِ وَخَرْجت في نهاٍر 

ر ٍة و  ٍر عـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــ  غـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــــح  ِإدحالُج لـــــــــــــــــــــــَ

ر هـــــــــــــــــــــا و      َرٍة حـــــــــــــــــــــَ ِدمح هـــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــــَ (3) ـــــــــــــــــــــُح
 

  
 يوُمنا واْحتََمَد. اْحتََدمَ  وقاَل أَبو َزْيد :

 الِقْدُر : اْشتَدَّ َغلَيانُها. اْحتََدَمتِ و

 الشَّراُب : إذا َغال ، وهو مجاٌز. اْحتََدمَ و

نَّْوِر : أَي َصْوُت َحْلِقِه ُشبِّه بَصْوِت اللَهِب ، وكذا َحَطَمتُه وَهَزَمتُه. َحَدَمةَ  وَسِمْعتُ   الّسِ

ً  : [حذم]  قَْطعاً وِحيّاً. قََطعَه أَو قطعاً ما كان ، قََطعَه : َحَذَمهُ يَْحِذُمه َحْذما

ِن بيِت الَمْقدِس :  ، ومنه أَْسَرعَ  إذا هافي قِراَءتِه وغيرِ  َحَذمَ و  .«فاْحِذمْ  إذا أَذَّْنَت فَتََرسَّْل وإِذا أَقَْمتَ »قَْوُل ُعَمَر لُمَؤذِّ

لها كاألََذان ، هكذا الَحْذمُ  قاَل األَْصَمِعيُّ : ْل إِقاَمة الصَّالة وال تَُطّوِ َرَواه الَهَرِوّي بالحاِء ،  الَحْدُر في اإِلقاَمِة وقَْطع التَّْطِوْيل ، يُريُد َعّجِ

َمْخَشِريُّ بالخاِء وَسيَأتي.  وَذَكَره الزَّ
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ا األَساس فإنَّه َذَكَره فيه هنا كما للَجماَعِة ، وأَراَد بغيِرها كالَمْشي ونَحْ  ِوه ، فإنَّ اإلْسراَع فيه أَْيضاً قْلُت : وكأَنَّه يُريُد به في الفائِِق. وأَمَّ

ى ً  يَُسمَّ َ  َحْذما  نَّه مع هذا يهوى إلى َخْلف بيََدْيه والِفْعل كالِفْعل.، وكأ

 ، أَي مع فتحِ التَّْحتِيَِّة. ، بكْسِر الحاءِ  كالِحْذيَمِ  ِمن الّسيوفِ  كَكِتٍف : القاِطعُ  ، الَحِذمُ و

كةً : َطيَراُن الَمْقصوِص  الَحَذمُ و  كالَحماِم ونَحِوه. ، ُمحرَّ

__________________ 
 اللسان والتهذيب : زفري.( يف 1)
 ( يف القاموس : حتّر .2)
 واللسان والتهذيب. 197( ديوانه ط بريوت ص 3)
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تَْيِن : األََرانُِب الِسراعُ  ، الُحذُمو  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. بَضمَّ

ً و قاَل :  اللُّصوص الُحذَّاُق. أَْيضا

جالِ  كُصَرٍد وُهَمَزةٍ القَصيرُ  ، الُحَذمُ و ٌ  قَريُب الَخْطِو ، وهي بهاءٍ ال ِمن الّرِ  أَي قَصيَرةٌ ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : ُحَذَمةٌ  ، يقاُل : امرأَة

رُي  فـــــــــــــِ قـــــــــــــَ نــــــــــــــح رِيـــــــــــــُض الـــــــــــــعـــــــــــــَ هح إذا اخلـــــــــــــَ َذمــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــُ

هح      مـــــــــَ مـــــــــَ ُؤر هـــــــــا فـــــــــحـــــــــٌر شـــــــــــــــــــــــديـــــــــد الصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ (1)يـ
 

  
ي : كذا َذَكَره يَْعقوب ، بالجيِم  (2)بالحاِء ، وَكذِلَك أَْنَشَده أَبو َعْمُرو الشَّْيبانّي في نواِدِره بالحاِء أَْيضاً ، والَمْعروُف الَجَذَمةُ  ُحَذَمةَ  قاَل ابُن بَّرِ

ْمَضَمة ، قاَل : وَكذلَك أَْنَشَده أَبو َعْمرو وابُن  ، وقد تقدََّمِت اإلشاَرةُ إليه ، قاَل : يت وفسََّره فقاَل : وَصواُب القافِيَة األَِخيَرة الضَّ ّكِ الّسِ

جُز لِرياحٍ الدُّبَْيِرّي. ْمَضَمةُ األَْخذُ الشَّديُد ، قاَل : والرَّ  الضَّ

كةً : اإلْسراُع في الَمْشيِ. الَحَذمانُ و  ، ُمَحرَّ

 ِضدُّ. في الَمْشيِ ، وهو اإِلْبطاءُ  الَحذَمانُ  قاَل لي خاِلُد بُن َجْنبة :و ٌء ِمن الذَِّميل فَْوق الَمْشي ، قاَل :قاَل أَبو عدنان : هو شي

 ِء.بالشي الحاِذقُ  ، تَْمثِيلُه بِمْنبٍَر فيه نََظٌر ال يَْخفَى ، ، كِمْنبَرٍ  الِحْذيَمُ و

 ، كانت فيه َوْقعَةٌ ، قالَهُ نَْصر. ع بنَْجدٍ  أَْيضاً : ِحْذيَمٌ و

بابِ  : ِحْذيَمٌ و َر  رُجٌل ُمتََطبٌِّب من تَْيِم الرَّ   قَْوُل أَْوِس بِن َحَجٍر :، وبه فّسِ

ين  م فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا إد  فــــــــــــــإنــــــــــــــ   فــــــــــــــهــــــــــــــرح لــــــــــــــكــــــــــــــُ

ّي      اســــــــــــــــــــــِ طــــــــَ يــــــــا الــــــــنــــــــِّ يــــــــٌب مبــــــــا َأعــــــــح بــــــــِ اطــــــــَ ميــــــــََ ذح (3)حــــــــَ
 

  
يت في شْرحِ ِديوان أَْوس : الطَّبِيُب هو ّكِ وإنَّما حذَف ابن اْعتِماداً على الشُّْهَرةِ. قاَل شْيُخنا : وهل  ِحْذيَم نْفُسه ، أَو هو ابنُ  ِحْذيَم قاَل ابُن الّسِ

 بما فيه كفايَةٌ.يكوُن هذا ِمن الَحْذِف مع اللْبِس ، أَو ِمن الحْذِف مع أَْمن اللْبِس ِخالف. وقد بسَطه البَْغداِديُّ في شْرحِ َشواِهِد الّرضي 

ةَ الَوَداعِ وقد َرَوى عنه اْبنُه ، بُن َعْمٍرو السَّْعِديُّ  ِحْذيَمُ و الحنفيُّ كان أَْعرابيّاً ِمن ناِحيَِة  ِحْذيَمٍ  بُن َحنيفَةَ بنِ  ِحْذيَمُ و نِزَل البَْصَرة ، َشِهَد َحجَّ

، وفي األَخيِر ِخالٌف ، َرِضَي هللاُ  َصحابيُّونَ  بِن َحنيفَةَ ، ِحْذيَمِ  بنُ  واْبنُه َحْنَظلَةُ  ، ِحْذيَمٍ  بنُ  وأَبوه َحنيفَةُ  البَْصَرةِ َرَوى عنه اْبنُه َحْنَظلَةُ ،

 تعالَى عنهم.

 اآلتي ِذْكُره قَِريباً ، وقيَل : ُهما واِحٌد ، نَقَلَه الحافُِظ. تابِعيَّاِن وهو غيُر تَِميِم بِن َحْذلَمٍ  ِحْذيَمٍ  ، وتَِميُم بنُ  ِحْذيَمٍ  َسْلُم بنُ و

ا َسْلم  فلم أََره في ثِقاِت ابِن َحبَّان ، وال في الكاِشِف للذَّهبّيِ. ِحْذيَمٍ  بنُ  وأَمَّ

 .َحاِذَمة ، َمْعدولَة عن (4) امرأَةٍ  : اسمُ  وَسحابٍ  ، وهو األَْكثَر ، كقَطامٍ  ، َحَذامُ و

 ه بالدَّاِل الُمْهملَِة ، فالَمْشهوُر ِخالفُهُ.قاَل شْيُخنا : وهذا هو الصَّحيُح ، وإْن َزَعَم التقيُّ الشمني في َحواِشيه على المْغنِي أَنَّ 

ي : هي بْنُت العَتِيَك بِن أَْسلََم بن يَْذُكر بِن َعنََزة.  قاَل ابُن بَّرِ

 امَرأَتُه : َحَذامُ و قاَل وسيُم بُن طاِرٍق : ويقاُل لَُجْيم بن َصْعبَ 

ــــــــــــــــتح  ــــــــــــــــال ذامِ إذا ق وهــــــــــــــــا  حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ دِّق  َفصــــــــــــــــــــــــــــــَ

تح      ذامِ فــــــــــــــإن  الــــــــــــــقــــــــــــــوَ  مــــــــــــــا قــــــــــــــالــــــــــــــَ (5)حــــــــــــــَ
 

  
ِت العََربُ  ْفع ألَنَّها َمْصروفَةٌ عن َحذامِ  وقاَل األَْزَهِريُّ : َجرَّ ا ُصِرفَْت  حاِذَمةٍ  في َمْوِضع الرَّ ، فلمَّ

ُكِسَرْت أَلَنَّهم َوَجُدوا أَْكثر َحاالِت  (6)

 الُمَؤنَِّث إلى الكْسِر ، وكذِلَك فَجاِر وفَساِق.

 .(7) فََرٍس  : اسمُ  كُهَمَزةٍ  ، ُحَذَمةُ و

__________________ 
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 ( اللسان والصحاح ونسبه حباشيتها لرابح الدبريي.1)
 ( يف اللسان : اجَلَدمة ابجليم مفتوحة والدا .2)
 .«بصري»قا  : ويرو  : « طبيب»بد  « عليم»واللسان والتكملة وفيها  111وانه ط بريوت ص ( دي3)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( يف التهذيب : فلما صرفت إىل فـََعاِ  ُكسرت.6)
 ( يف القاموس ابلضم منونة.7)



15295 

 

ةَ  َحِذيَمةُ  : وكَسفينَةٍ  ال َخْير فيه ، قالَهُ خاِلُد بُن َحْنبَة بَِطيئاً َكْسالنَ  أَي الَمْشيِ ، كغُرابٍ  ُحذامَ  اْشتََرى عبداً  يقاُل :و  بُن يَْربُوعِ بِن َغْيِظ بِن ُمرَّ

حاحِ. وُوِجَد بخّطِ أَبي َزَكريا ما نَّصه : الحاُء تَْصِحيٌف ، والصَّواُب   : َجِذيَمة بالِجيِم.، هكذا هو في الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

لَُذَمه ، تسبُِق الَجْمع باألََكَمه ، أَي إذا َعَدْت في األََكَمِة أَْسَرَعْت فَسبَقَْت َمْن يَْطلُبها ، ومْعنَى  ُحَذَمةُ  : الَمْشُي الَخِفيُف. ويقاُل لألَْرنَبِ  الَحْذمُ 

 لَُذَمة : الِزَمةُ العَْدِو.

 السَّْعِديُّ عن أَبيِه ، وعنه المغيَرةُ ، ُوثِّق. حْذيَمٍ   ِزياِد بنِ وُموسى بنُ 

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. الَحْذَرَمةُ  : [حذرم]

 ، لُغَةٌ في الَهْذَرَمِة. َكثَْرةُ الَكالمِ  وهو

جاِل ، والهاُء للُمبالَغَةِ  ، بالضِم : الِمْكثارُ  الُحذاِرَمةُ و  .ِمن الّرِ

 فََرَسه : أَْصلََحه. َحْذلَمَ  : [حذلم]

 العُوَد : بََراهُ وأََحدَّه. َحْذلَمَ و

 .َكتَحْذلَمَ  في الَمْشي كالهْذلََمِة ، أَْسَرعَ  : َحْذلَمَ و

 ، عن األَْصَمِعّي ، وأَْنَشَد : َمأَلَهُ  إذا ِسقاَءهُ  َحْذلَمَ و

زاَد 
َ
ِب امل َلَمافالُقهح َُحذح

 (1) امل
ُجلِ  : تَأَدََّب وذََهَب فُضول ُحمِقه تََحْذلَمَ و  .َحْذلَم ، ومنه اْشتُقَّ اسُم الرَّ

جاِل. كُزنبوٍر : الَخِفيُف السَّريعُ  ، الُحْذلومُ و  ِمن الّرِ

ُز الَخْلقِ  ، الَحْذلَمُ و  ِمنَّا. كجعفٍر : القَصيُر الُملَزَّ

بِّيُّ : َحْذلَمٍ  تَِميُم بنُ  أَبو سلَمةَ و ،  َحْذلَمٍ  ِمن أَْهِل الُكوفَِة يَْرِوي عن أَبي بْكٍر وُعَمَر ، َرَوى عنه العالُء بُن بَْدٍر ، وقد قيَل ُكْنيتُه أَبو عيُّ تابِ  الضَّ

 ، وذِلَك إذا أَْسَرع في الَمْشيِ. َمرَّ كأَنَّه يَتََدْحَرجُ  إذا يَتََحْذلَمُ و يَُحْذِلمُ  فالنٌ  َمرَّ  يقاُل :و قالَهُ ابُن َحبَّان.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أَي َمْملُوٌء. ُمَحْذلَمٌ  إِناءٌ 

 : َدْحَرَجهُ ، وَذْحلََمهُ : َصَرَعهُ. َحْذلََمهُ و

  ِمن الثِّقاِت.قاَل األَْزَهِريُّ : هكذا ُوِجَد هذا الَحْرُف في الَجْمَهرةِ البِن ُدَرْيٍد مع ُحروٍف َغْيرها ، وما َوَجْدت أَْكثََرها ألََحدٍ 

ٌث َرَوى عن سْعِد بِن محمٍد البَْيروتّي ، وعنه الحافُِظ تماُم بُن محمِد بِن عبِد هللا  : َحْذلَم وأَبو الَحَسِن أَْحَمُد بُن ُسلَْيمان بِن أَيوب بنِ  ُمَحّدِ

اِزّي.  الرَّ

 تْين ، قاَل األَْعَشى :، بَضمَّ  ُحُرمٌ  ج ، وُهما نَِقيضا الحّلِ والَحالِل ، الَحرامُ  ، بالكْسِر : الِحْرمُ  : [حرم]

مح  هـــــــــــــــــــاِر جلـــــــــــــــــــاراهتـــــــــــــــــــِِ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــاِدي ال  مـــــــــــــــــــَ

ن  عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــمح و      ُرمح ابلــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــِر هــــــــــــــُ (2)حــــــــــــــُ
 

  
ً  كَكُرَم ، ُء ،الشَّي عليه َحُرمَ  قدو ً و ُحْرَمةً و ، ، بالضمِ  ُحْرما َمهُ و ، كَسحاٍب ، َحراما ً  هللاُ  َحرَّ  الصَّالةُ على المرأَةِ ، كَكُرَم ، َحُرَمتِ و تَْحريما

 ً تيِن. ُحْرما ّمِ وبضمَّ  بالضَّ

ً  الصَّالةُ على المرأَةِ  َحُرَمتِ  وقاَل األَْزَهِريُّ : ً  الَمرأَةُ على َزْوِجها َحُرَمتِ و ، تَْحُرُم ُحروما ً و تَْحُرُم ُحْرما  .َحراما
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ً  كفَِرَح ، عليها ، َحِرَمتْ و كةً ، َحَرما ً و ، محرَّ ائِمِ  َحُرمَ  وكذا كَكُرَم ، َحُرَمتْ  ، بالفتحِ لُغَةٌ في َحراما ِمن َحّدِ َكُرَم ،  السَّحوُر على الصَّ

 والَمْصَدُر كالمْصَدِر.

مَ  : ما الَمحاِرمُ و  على غيِر قِياٍس. َحرامٍ  فال يحلُّ اْستِْحالله ، َجْمعُ  هللاُ تعالَى َحرَّ

 على الَجباِن أَْن يَْسلَكها ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وهو مجاٌز ، وأَْنَشَد ثَْعلَب : ْحُرمُ يَ  التي من اللَّيِل : َمخاِوفُه الَمحاِرمُ و

ارِمُ  رَُج   ـــــــــــــــــــــَ ن  هبـــــــــــــــــــــَح  الـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــِر هلـــــــــــــــــــــُ

ر ُج      حـــــــــــــــــَ
ُ

(3)حـــــــــــــــــىت يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــَورَُع املـــــــــــــــــ
 

  
__________________ 

 ( جزء من عجز بيت نسبه يف التكملة لكثري ومتام روايته فيها :1)
 تـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــج رواايه إذا الـــــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــــد رجـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا 

 بشـــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــة فــــــــــــــــالــــــــــــــــقــــــــــــــــهــــــــــــــــب املــــــــــــــــزاد امــــــــــــــــذملــــــــــــــــا    

  

 نبه إىل رواية مصحح املطبوعة املصرية.

 ( اللسان والتهذيب ومل أجده يف ديوانه.2)
 «قوله : امرج ا كذا هو ابألصر والصحاح ا ويف امكم : املزجل كمعظم»وهبامشه : « حا ينام»( اللسان وفيه 3)
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 حاحِ ، ويُْرَوى بالخاِء المْعجمِة ، أَي أَوائِلُه.كذا في الّصِ 

كةً ، الَحَرمُ و مُ و ، محرَّ  َرُسوِلِه. َحَرمُ و هللاِ  َحَرمُ  وهو ، َمْعروٌف ، مكَّةَ  َحَرمُ  ، كُمعَظٍَّم : الُمَحرَّ

 .الَحَرمِ  مكَّةَ وما أََحاَط إلى قَِريٍب ِمن الَحَرُم َحَرمُ  قاَل اللَّْيُث :

 تْعِرفُها قَُرْيش وكانتْ  َمشاِعَرها ، السالمعليهَخِليُل هللِا تعالَى ،  (1)قد ُضِرَب على ُحدوِده بالَمناِر القَديَمِة التي بَنَى  الَحَرمُ  َهِريُّ :وقاَل األَزْ 

ً  يَِحلُّ َصْيَده لَمْن لم يكنْ  الَحَرمِ  ِمن ليسَ  الَمنارِ  َوَراء وما ، واإلْسالم الجاِهليَّةِ  في مِ  ، وشاِهدُ  ُمْحِرما  قَْوُل األَْعَشى : الُمَحرَّ

ياِد َغرحيبِّ الص فا و  َُحر مِ أَبجح
 (2) امل

مُ  قاَل اللَّْيُث :  .الَحَرمُ  هنا الُمَحرَّ

 .أَْحرامٌ  ج ، َزاَدُهما هللاُ تعالَى تْشِريفاً ، مكَّةُ والَمدينَةُ  ، الَحَرمِ  ، ُمثَنَّى الَحَرمانِ و

 .الَحَرمِ  ، أَي في : َدَخل فيه أَْحَرمَ و

 ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لُزَهْير : ال تُْهتَكَ و من أَْن يُغار عليه ، ُحْرَمةٌ  ِمن َعْهٍد أَو ِمْيثاٍق هو له ُحْرَمةٍ  في : َدَخلَ  أَْحَرمَ  أَو

نـــــــــــاَن عـــــــــــن ميـــــــــــَ  َن الـــــــــــقـــــــــــَ لـــــــــــح عـــــــــــَ ُه جـــــــــــَ زحنـــــــــــَ  ٍا وحـــــــــــَ

رِّ و و      نــــــــــــــاِن مــــــــــــــن  ــــــــــــــُِ رِمِ كــــــــــــــم ابلــــــــــــــقــــــــــــــَ (3) ــــــــــــــُح
 

  
ْن ال يَِحلُّ ذِلَك منه. ْن يَِحلُّ قِتالُه وممَّ  أَي ممَّ

اِعي : الحرامِ  في الشَّْهرِ  : َدَخلَ  أَْحَرمَ  أَو  ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للرَّ

ان اخلــــــــــلــــــــــيــــــــــفــــــــــَة  فــــــــــ  لــــــــــوا ابــــــــــَن عــــــــــَ تــــــــــَ ــــــــــَ رِمــــــــــاً قـ   ــــــــــُح

ُذوال و      ُه خمــــــــــــــَح (4)َدعــــــــــــــا فــــــــــــــلــــــــــــــم أََر مــــــــــــــثــــــــــــــلــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل آَخُر :

ر  بـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــٍر  وا ِكســـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــَ تــــــــــــــَ رِمـــــــــــــاً قــــــــــــــَ   ـــــــــــــُح

نح      فـــــــــــــــــَ ضح بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــ  (5)غـــــــــــــــــاَدُروه مل ميـــــــــــــــــَُ
 

  
 يُريُد : قَتََل ِشيَرَوْيه أَباه أَْبَرَوْيز بَن ُهْرُمَز.

ً  وقاَل غيُره : أَراَد بقَْوِله : ِة. ُمْحِرما  أَنَّهم قَتَلوه في آِخِر ذي الِحجَّ

 وقاَل أَبو َعْمرو : أَي صائِماً.

 .ُمْحِرمٌ  ويقاُل : أَراَد لم يُِحلَّ ِمن نْفِسه شيئاً يُوقُِع به فهو

ي : ليسَ  ً  وقاَل ابُن بَّرِ اعي ِمن ُمْحِرما ما هو ِمثُْل البيِت الذي قْبلَه ، وإنّما يُريُد ، وإِنَّ  الَحَرامِ  وال ِمن الدُّخوِل في الشَّْهرِ  اإِلْحرامِ  في بيِت الرَّ

ة لم يُِحلَّ ِمن نْفِسه شيئاً يُوقُِع به. ُحْرَمةِ  أَنَّ ُعثْماَن في  اإلْسالِم وِذمَّ

 ً َم تَْحِريما  .كَحرَّ

ً  َء : َجعَلَهالشي أَْحَرمَ و ً  ، ِمثْلُ  َحراما َم تَْحِريما  ، قاَل ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر : َحرَّ

جـــــــــــَ  ا إىل شـــــــــــــــــــــــــَ الِ  كـــــــــــَبهنـــــــــــ  مـــــــــــَ  الـــــــــــظـــــــــــِّ  ٍر أَلـــــــــــح

ُب      نَ رواهــــــــــــِ َرمــــــــــــح ُذوُب  َأحــــــــــــح راَب عــــــــــــُ (6)الشــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 والضميُر في كأنَّها يعوُد على ِركاٍب تقدََّم ِذْكُرها.

 وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للشاِعِر يَِصُف بَِعيراً :

ٌة قــــــــــــد  ــــــــــــَ ــــــــــــه رِئ تح ل َرمــــــــــــَ رِِه  َأحــــــــــــح هــــــــــــح ر   ــــــــــــَ  حــــــــــــِ

ُم      زحعــــــــَ جِّ مــــــــَ َر  وال ا ــــــــَ قــــــــح ــــــــفــــــــُ ــــــــل ــــــــه ل ــــــــي ــــــــمــــــــا ف (7)ف
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فَِث والتََّطيُِّب ولُْبِس الَمِخيِط  عليه به ما كاَن َحالالً  َحُرمَ و بُمبَاَشرِة األَْسباِب والشُّروطِ  َدَخَل في َعَملٍ  ، إِذا الحاجُّ أَو الُمْعتَِمرُ  أَْحَرمَ و كالرَّ

ْيد فهو  .ُمْحِرمٌ  وَصْيِد الصَّ

ً  ، أَي َغلَبَهُ في الِقماِر ، عن أَبي َزْيٍد والِكَسائي ، الناً قََمَرهُ ف أَْحَرمَ و َمهُ تَْحِريما  .كَحرَّ

 قاَل البُخاِريُّ : هو أَْنصاِريُّ سلميُّ ُمْنَكُر الَحِديث. بُن ُعثْمانَ  َحرامُ و

بَْيريُّ : كان يَتََشيَُّع ، َرَوى عن جابِر بِن عبِد هللِا.  قاَل الزُّ

__________________ 
(1.  ( يف التهذيب واللسان : َبا 
 والتكملة وصدره فيهما : 183( ديوانه ط بريوت ص 2)

 ما جعر الرمحن بيتك يف العل و 
 وعجزه يف اللسان والصحاح.

 واللسان والصحاح عجزه ومتامه يف التهذيب. 76( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«مقتوال»وفيهما :  45/  2واللسان واملقايي  والتهذيب والصحاح  231( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان والصحاح.7)
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 َضِعيٌف ، كذا في شْرحِ ُمْسلم للنَّوِوّي. َمَدنيُّ  وقاَل النسائيُّ : هو

 واٍه. وقاَل غيُره : هو

 ين.وقاَل الذَّهبيُّ َمتْروٌك ُمْبتِدٌع ، تُوفي َسنَة ِمائَة وَخْمسِ 

 ، على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالةِ والسَّالم. بالَمدينَةِ  اْستِْعمالُه اسٌم شائِعٌ  ، َحرامٌ  ، أَي هوو

 َمَدنيُّون ، وهذا اسٌم رائٌِج في أَْهِل الَمدينَِة. َحرامٍ  وقاَل الذَّهبيُّ : بَنُو

اي أَْكثَر.  قاَل الحافُِظ : وَحزاُم بالزَّ

 الَحراِميَّانِ  َمَدنيُّ َصُدوٌق من َطبَقِة َمْعن بِن عيسَى ، وموَسى بْن إْبراهيمَ  َرَوى عنه محمُد بُن ُعثْمان بِن أَبي ِشْيبَِة ،ُكوفيُّ  محمُد بُن َحْفٍص و

ثان.  ُمَحّدِ

مَ  كأَميٍر : ما ، الَحِريمُ و مَ  ، كذا في الُمْحَكِم. وفي التَّْهِذيِب : الذي فلم يَُمسَّ  ُحّرِ  َمّسه فال يُْدنَى منه. ُحّرِ

 : الشَّريُك. الَحريمُ و

 باليَمامِة. *ع : الَحِريمُ و

تُْنَسُب إلى طاِهِر بِن  طاِهِريّ ال بالَحِريم َشْرقيها وتُْعَرفُ  َمَحلَّةٌ ببَْغدادَ  أَْيضاً :و وقاَل نَْصر : بالِحجاِز كانْت فيه َوْقعَةٌ بيَن ِكنانَِة وُخزاَعة

 األَِمير ، كانْت له بها َمناِزَل. الُحَسْينِ 

يَت فهو عبُد هللِا بُن  الحِريِميُّ  (1) منها ابُن اللَّتِّيِ  ، وقْولُه : الَحِريمُ  وقاَل الحافُِظ : بالجانِِب الغَْربي ِمن بَْغداَد ، وكاَن َمن لََجأَ إليها أَِمَن فُسّمِ

ُث ، وهو َمْنسوٌب إلىُعَمَر ال داِر الِخالفَِة ببَْغداَد ، وكان مْقداَر ثُلُث بَْغداَد ، عليه ُسوٌر نِْصف دائَِرةٍ َطَرفاهُ على دْجلَةَ  َحِريمِ  بَْغداِديُّ الُمَحّدِ

 ُمْشتَِمُل على أَْسواٍق وُدور.

ةُ  الُمْحِرمِ  ثَْوبُ  : الَحِريمُ و يه العامَّ  .مالَحَراو اإلْحرام ، وتسّمِ

ت البَْيَت تَخلع ثِيابَها التي عليها إذا َدَخلُوا يُْلقونه من الثِّيابِ  الُمْحِرمونَ  ما كان : الَحِريمُ و فال  الَحَرمَ  كانَْت العََرُب في الجاِهليَّة إذا َحجَّ

 ، ومنه قْوُل الشاِعِر : الَحَرمِ  ما َداُموا في يَْلبَسونَهُ 

 (2) َحِرميُ َلًق  با أَيحدي الطائِِفَا 
رِ  ويقُولُون : ال نَطوُف  ْين :وفي التَّْهِذيِب : كانْت العََرُب تَطوُف بالبَْيِت ُعراةً وثِيابُهم َمْطروحةٌ بيَن أَْيديهم في الّطواِف. زاَد بعُض الُمفَّسِ

 أَنَّها كانْت تَْلبَس َرْهطاً ِمن ُسيوٍر. بالبَْيِت في ثِياٍب قد أَْذنَْبنا فيها ، وكانِت المْرأَةُ تَطوُف ُعْريانَةً أَْيضاً إِالَّ 

 من ُحقوقِها وَمرافِِقها. وكان من الدَّاِر : ما أُضيَف إليها الَحِريمُ و

 : قََصبَةُ الداِر ، وفِناُء الَمْسِجِد. الَحِريمُ  وفي التَّْهِذيِب :

ا يُْغلَُق عليه بابُها وما َخَرَج منها فهو الِفناُء ، قاَل : َحِريمُ  وُحِكي عن أَبي واصٍل الِكالبي : وفِناُء البََدِوّيِ ما تُْدِرُكهُ  الداِر ما َدَخَل فيها ممَّ

 .(3)ُحْجَرتُه وأَْطنابُهُ ، وهو ِمن الَحَضِرّي إذا كانت تُحاِذيها داٌر أُْخرى ، فِفناُؤهما َحدُّ بابيهما 

 والَمْمشى على جانِبَْيها.  البِئْرِ َمْلقى نَِبيثَةِ  : الَحِريمُ و

حاحِ :  البِئِْر وغيِرها : ما َحْولَها ِمن َمرافِِقها وُحقوقِها. َحِريمُ  وفي الّصِ

ً  َحِريمُ »في الَحِدْيث : و النَّْهِر : ُمْلقى ِطْينه والَمْمشى على حافتَْيه ونَْحو ذِلَك. َحِريمُ و ُع الُمحيُط بها الذي ، وهو المْوِض  «البِئِْر أَْربَعوَن ِذراعا

ي به ألَنَّه فَحِريُمها يُْلقى فيه ترابُها أَي أَنَّ البئَْر التي يَْحفُرها الرُجُل في َمواتٍ  َمْنع  يَْحُرمُ  ليَس ألَحٍد أَْن يْنِزَل فيه وال يُناِزعه عليه ، وُسّمِ

مٌ  صاِحبِه منه أَو ألَنَّه  على غيِرِه التَِّصرُف فيه. ُمَحرَّ
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كةً ، كالَحَرمِ  منَك : ما تَْحِميِه وتُقاتُِل عنه ، الَحِريمُ و تَْينِ  ُحُرمٌ و ، َكَسبٍَب وأَْسباٍب ، أَْحرامٌ  ج محرَّ كأَميٍر ، ففيه لفٌّ  َحِريمٍ  ، هو َجْمعُ  بَضمَّ

 ونْشٌر غيُر ُمَرتٍّب.

ً  ، َء ، كَضَربَهُ وَعِلَمهالشَّي َحَرَمهُ و ً و ، كأَميٍر ، يَْحرُمهُ َحريما ً و ، بالكْسِر ، ِحْرمانا  ، ولو قاَل : ، بكْسِرهما ِحْرَمةً و ِحْرما

__________________ 
 .«ة ابليمامة»كذا ابألصر ا ويف القاموس ا   (*)
 .«الليثي»( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 1)
 .46/  2( صدره كما يف املقايي  2)

 كف  حزانً مّرِي عليه كبنه
 اللسان والتهذيب : حّد ما بينهما. ( يف3)
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َصر ا رِِهن  كاَن َأخح ِر راِئِهن  : َمنَـَعه َحرميَةً و  َحرَِمةً و  َحرِماً و  بكسح  .َ حرومٌ  وذا َ  حارِمٌ  الَعِطي َة فهو بكسح
 وَمْرزوٌق. َمْحُرومٌ  . يقاُل :الِحْرَمةُ الِحْرمانُ و الَمْنُع ، الِحْرمُ  وفي التَّْهِذيِب :

حاحِ : ً  ءَ الشي َحَرَمهُ  وفي الّصِ اءِ  يَْحِرُمهُ َحِرما ً و ِحْرَمةً و ِمثَاُل َسَرقَه َسِرقاً ، بكْسِر الرَّ ً و َحريما  أَْيضاً إذا َمنَعَه إيَّاه ، وهي أَْحَرَمهُ و ، ِحْرمانا

 ، وأَْنَشَد لشاِعٍر يَِصُف امرأَةً. لُغَيَّةٌ 

 فندجاني في ضالة األِرْيب إنَّه لشقيِق بِن السُّلَْيك الغاِضِرّي.قاَل أبو محمٍد األَْسَود ال

ي : ويُْرَوى البِن أَخي زّر بِن ُحبَْيش الفَِقيه القَاِرى  ء :قاَل ابُن بَّرِ

هـــــــــــــــا و  ئـــــــــــــــتـــــــــــــــُ بـــــــــــــــِّ تح نــــــــــــــــُ َرمـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا  َأحـــــــــــــــح وحمـــــــــــــــَ  قــــــــــــــــَ

ـــــــــــــنـــــــــــــا      رِي ٍر آخـــــــــــــَ عحشـــــــــــــــــــــــــــَ َح مـــــــــــــَ كـــــــــــــِ نـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــتـ (1)ل
 

  
اءِ  الَحِرمُ  قاَل الجْوَهِريُّ :  ، وقاَل ُزَهْير : الِحْرمانُ  ، بكْسِر الرَّ

ـــــــــــــــٍة و  بَل ـــــــــــــــوَم َمســـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــٌر ي ـــــــــــــــي  ِإنح َألُه خـــــــــــــــل

رِمُ يــــــــــــقــــــــــــوُ  : ال غــــــــــــائــــــــــــٌب مــــــــــــاد وال      (2)حــــــــــــَ
 

  
َخِليٌل ، وعْنَد الُكوفِيِّين على إِْضماِر قاَل : وإِنَّما َرفََع يقوُل ، وهو جواُب الَجَزاِء ، على مْعنَى التَّْقديِم عْنَد ِسْيبََوْيه كأَنَّه قاَل : يقوُل إن أَتَاه 

 الفاِء.

ي :  بمْعنًى. َحرامٌ و َحِرمٌ و ِحْرمٌ  . يقاُل :الَحرامُ  الَمْمنوُع ، وقيَل : الَحِرمُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 : الَمْمنوُع عن الَخْيِر. الَمْحرومُ و

ً  الَخْير ُحِرمَ  وقاَل األَْزَهِريُّ : هو الذي  من ال يَْنمى له ماٌل ، هو قيَل : (3) (َويف َأْمواهلِِْم َحق  ِللّساِئِل َواْلَمْحُرومِ )لَى : قْولُه تعاو .ِحْرمانا

 د. : الَمْحرومُ و المحارُف الذي ال يَكاُد يَْكتَِسُب. قيَل أَْيضاً : إنَّهو

ّبِ التي َمنَعَها َمن شاءَ  َحريَمةُ و  ِمن َخْلِقِه. الرَّ

ُجُل ، َحِرمَ و ُجلُ  َحِرمَ و ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن أَبي َزْيٍد والِكسائيّ  أَْحَرَمهُ  وهو مطاِوعُ  قُِمَر ولَم يَْقُمْر هو ، إذا كفَِرحَ  الرَّ ً  الرَّ لَجَّ  : َحرما

 وَمَحَك.

ْلِف ، (4) ذواتِ  الِمْعَزى وغيِرها ِمن َحِرَمتِ و ئْبَةُ والَكْلبَةُ  كذاو الّظِ ً  رها في الغَنَم ، وقد ُحِكي ذِلَك في اإِلبِلِ ، وأَْكثَ  الذِّ  ، إِذا ، بالكْسرِ  ِحراما

َر على ما لم يَُكسَُّر عليه فَْعلَى التي لها فَْعالُن نَْحو  كِجباِل وَسَكاَرى ، ِحرامٌ  ، كَسْكَرى ، ج َحْرَمى فهي كاْستَْحَرَمتْ  أَراَدِت الفَْحلَ  ، ُكّسِ

 .ِحْرَمتَها ، يقاُل : ما أَْبيَنَ  بالتَّحريكِ  عن اللّْحيانّيِ و ، بالكْسِر ، الِحْرَمةُ  واالْسمُ  ثَى ،َعْجالن وَعْجلَى وَغْرثان وَغرْ 

ْبعَِة في النُّوِق ، والِحنَاِء في النِّعاجِ ، وهو شْهَوةُ البِضاعِ ، يقاُل : الِحْرَمةُ  وقاَل الجْوَهِريُّ : ياِه كالضَّ الشاةُ وكلُّ أُْنثى ِمن  اْستَْحَرَمتِ  في الّشِ

ةً إذا اْشتََهِت الفَْحَل. ْلِف خاصَّ  ذواِت الّظِ

ئبةُ والَكْلبةُ إذا أَراَدِت الفَحْ  اْستَْحَرمتِ  وقاَل األَُمِويُّ :  َل.الذِّ

 .َحْرمانُ  ِمثُْل ِعَجاٍل وَعَجالَى ، كأنَّه لو قيَل لمذكَّرِه لَِقيلَ  َحراَمىو ِحرامٌ  وِشياهٌ  َحْرَمى وشاةٌ 

ا شاةٌ  ي : فَْعلَى ُمَؤنَّثه فَْعالن قد يُْجَمَع على فَعالَى وفِعاٍل نَْحو َعَجالَى وِعجاٍل ، وأَمَّ تَْعمل لها مذكٌَّر فإنَّها فإِنَّها وإْن لم يُسْ  َحْرَمى قاَل ابُن بَّرِ

 ، كما قالوا َعَجالَى وِعجاٍل. ِحرامٌ و َحراَمى ، فلذِلَك قالوا في َجْمِعه َحْرمانُ  بمْنِزلَِة ما قد اْستُْعِمل ألَنَّ قياَس الُمذكَّر منه

أَي الغُْلَمةُ ويُْسلَبُون  الِحْرَمةُ  تقُوُم عليهم الساعةُ تَُسلَّط عليهم ، يُِشيُر إلى الَحِديِث الذي جاَء في الذين قد اْستُْعِمَل في الَحِديِث لذُكوِر األَناِسّيِ و

 الحياَء.

. الِحْرَمةُ  قاَل ابُن األَثيِر : وكأَنَّها ، أَي  ، بغيِر اآلَدمّي من الَحيواِن أََخصُّ

__________________ 
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 .«وأنبئتها»( اللسان والتهذيب والصحاح ا ويف التهذيب : 1)
وضــــــــبطت فيه َحَرم ابلتحريك ا وهبامشــــــــه : ال حرم : َأي غري ممنوع ماد عنك ا والبيت يف اللســــــــان والصــــــــحاح  91ديوانه ط بريوت ص ( 2)

 عنهما.« حرم»وضبطت 
 .19( الذارايت اآية 3)
 .«وذاُت الظِّلحفِ »( يف القاموس : 4)
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مُ و فِه. (1) الذَّلُوُل الَوَسطُ  وهوِمثُْل العُْرِضّيِ :  ، كُمعَظٍَّم ، من اإِلبِلِ  الُمَحرَّ ِف ِحيَن تََصرُّ ْعُب التََّصرُّ  ، الصَّ

َمةٌ  وناقَةٌ   : لم تَُرْض. ُمَحرَّ

َمةُ  وقاَل األَْزهِريُّ : َسِمْعُت العََرَب تقوُل : ناقَةٌ   الظَّْهِر إذا كانت صْعبةً لم تَُرْض ولم تَُذلِّْل. ُمَحرَّ

حاحِ : أَي لم تَتِمَّ ِرياضتُها بَْعُد.  وفي الّصِ

مُ و  الذي يَليُن في اليَِد من األَْنِف. : المَحرَّ

مُ  ِمن المجاِز :و ياطِ  الُمَحرَّ ْن ، قاَل  الَجديُد من الّسِ  األَْعَشى :لم يُلَيَّْن بَْعُد ، وفي األَساِس : لم يَُمرَّ

رحزِهـــــــا  واَء يف جـــــــنـــــــِب غـــــــَ غـــــــح هـــــــا صـــــــــــــــــــــَ َر  عـــــــيـــــــنـــــــَ  تــــــــَ

طــــــــــيــــــــــَض      ــــــــــقــــــــــَ ي وال فــــــــــِّ ُب كــــــــــَ راقــــــــــِ ر مــــــــــاتــــــــــُ حــــــــــَ ُ
(2)املــــــــــ

 

  
 أَراَد بالقَِطيع سوَطهُ.

وَن ِسياَطهم ِمن ُجلُوِد اإِلبِِل التي لم تُْدبَْغ ، يأُْخذُوَن الشَّريحةَ ال عَريَضةَ فيَْقطعوَن منها ُسيوراً ِعراضاً قاَل األَْزَهِريُّ : وقد رأَْيت العََرَب يَُسوُّ

ها ، ثم علَّقُوها في ِشْعبَي َخَشبٍة يَْرُكزونَها في األَْرِض فتُِقلُّها ِمن والنَْت َجعَلوا منها أَْربع قًَوى ، ثم فَتَلُو (3)ويْدفنونَها في الثََّرى ، فإذا نَِديَْت 

 األَْرِض َمْمدودةً وقد أَثْقلُوها حتى تَْيبَس.

مُ و ن ولم يبالْغ ، وهو مجاٌز. لم يُْدبَغْ  الذي الِجْلدُ  : الُمَحرَّ  ، أَو لم تَتِمَّ ِدباَغته ، أَو ُدبَِغ فلم يَتََمرَّ

مُ و . َرَجب َشْهُر هللاِ  : الُمَحرَّ  األََصبُّ

ي َشْهَر َرَجَب األَصمَّ ، مَ و وقاَل األَْزَهِريُّ : كانِت العََرُب تَُسّمِ  في الجاِهليَِّة ، وأَْنَشَد َشِمٌر قَْوَل ُحَمْيد بِن ثَْوٍر : الُمَحرَّ

ٍب  نــــــــــــَ ذح وحَن مــــــــــــن كــــــــــــر مــــــــــــِ راَر اجلــــــــــــَ ُ
َ املــــــــــــ اح  َرعــــــــــــِ

هـــــــــــا و      لـــــــــــ  اَد  كـــــــــــُ ر مـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــوَر مجـــــــــــُ حـــــــــــَ
ُ

(4)املـــــــــــ
 

  
مِ  قاَل : وأَرادَ   َرَجَب ، وقاَل : قالَهُ ابُن األْعَرابّيِ. بالُمَحرَّ

 وقاَل اآلَخُر :

ال ــــــــــا  ــــــــــٍض كــــــــــِ ــــــــــي َريح رب هــــــــــح ــــــــــا هبــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ ن مــــــــــح ــــــــــَ  أَق

وا و      لــــــ  حــــــَ تــــــَ اَد  واســــــــــــــــــــح َريح مجـــــــُ هــــــح ر  شــــــــــــــــــــَ حــــــَ ُ
(5)مـــــــااملــــــ

 

  
ماتٌ و َمحاريمُ و َمحاِرمُ  ج  .ُمَحرَّ

ةِ  أَْربَعة ، ثاَلثَةٌ َسْرٌد أَي ُمتَتابِعَةٌ ، وواِحٌد فَْرٌد ، فالسَّْرُد : الُحُرمُ  األَْشُهرُ و مُ و ذو القَْعَدةِ وذو الِحجَّ ، ومنه قْولُه تعالَى  َرَجبُ  الفَْرُد :و ، الُمَحرَّ

 لما كانْت قَِليلَة. (6) (َفال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْ ُفَسُكمْ )منها ، يُريُد الَكثِيَر ، ثم قاَل :  ، قْولُه : (6) (ُحُرم  ِمْنها َأْربَ َعة  ): 

مُ و تْه العََرُب بهذا االْسِم ألَنَّهم كانوا ال يْستَحلُّون فيه الِقتاَل ، وأُِضيَف إلى هللا تعالَى إْعظاماً  الُمَحرَّ له كما قيَل للَكْعبِة بيُت هللا : َشْهُر هللِا َسمَّ

ي بذِلَك ألَنَّه ِمن األَْشُهرِ   .الُحُرمِ  ، وقيَل : ُسّمِ

 قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا ليَس بقَِوّيٍ.

حاحِ : ِمن الشُّهوِر أَْربَعَةٌ و ن الشُّهوَر ، وكان كانِت العََرُب ال تَْستحّل فيها الِقتاَل إالَّ َحيَّان : َخثْعَم وَطيِّي ُحُرمٌ  في الّصِ ٌء ، فإنَّهما كانا يَْستَِحالَّ

ْمنا الذين يَْنسُؤوَن الشُّهوَر أَياَم الَمْوِسم يقُولُوَن : ةً عليُكُم الِقتاَل في  َحرَّ هذه الشُّهوِر إالَّ ِدماء الُمِحلِّيَن ، فكانِت العََرُب تَْستحلُّ ِدماَءُهم خاصَّ

 في هذه الشُّهوِر.

تاب قاَل : اس في كتابِِه ِصنَاَعةَ الكِ وقاَل النَّوِويُّ في شْرحِ ُمْسلم : وقد اْختَلَفوا في َكْيفيَِّة عّدتِها على قَْولَْين َحَكاُهما اإلماُم أَبو َجْعفر النَّحَّ 

مُ  َذَهَب الُكوفيُّون إلى أَنَّه يقاُل : ِة ، قاَل : والكتَّاُب يَِميلُوَن إلى هذا القَوِل ليَأْتُوا بهنَّ ِمن َسنَة واِحَدةٍ. قاَل  الُمَحرَّ وَرَجُب وذو القَْعَدةِ وذو الِحجَّ

ةِ  مُ و : وأَْهُل الَمدينَة يقولُوَن : ذو العَقدة وذو الِحجَّ  َرَجُب ، وقوٌم يْنِكُرون هذا ويقولُوَن : جاُؤوا بِهنَّ ِمن َسنَتَْين.و الُمَحرَّ
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 َسنٍَة فكيَف يتوهَّمُ  قاَل أَبو َجْعفٍر : وهذا َغلٌَط بيٌِّن وَجْهٌل باللغَِة ألَنَّه قد ُعِلم الُمراُد وأَنَّ الَمْقصوَد ِذْكُرها وأَنَّها في كلِّ 

__________________ 
ضــــــبطت الطاء يف القاموس بضــــــمة ا ويف نســــــختا من امكم بكســــــرها ولعله أقرب »يف اللســــــان ا وكتب مصــــــححه : ( ا ر ضــــــبرت الطاء 1)

 .«للصواب
 برواية : 187( ديوانه ط بريوت ص 2)
 . يف جـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــؤقـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــا .. 

 تــــــــــــــراقــــــــــــــب يف كــــــــــــــفــــــــــــــي الــــــــــــــقــــــــــــــطــــــــــــــيــــــــــــــض امــــــــــــــر مــــــــــــــا    

  

 ابختالف أيضاً. 45/  2والعجز يف الصحاح واملقايي  

 مبعىن ابتلت ا ولعله أقرب للصواب.« اتدنت»واللسان ا ويف التهذيب ( األصر 3)
 واللسان والتهذيب. 9( ديوانه ص 4)
 .«كليهما»( اللسان والتهذيب ا وفيهما 5)
 .36( التوبة اآية 6)
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نَـَتاح  ا ِمن ســــــــــــــَ و     ؟َأهنــــ  اَهرتح عن َرســــــــــــــُ بــــاَر قــــد َتظــــَ ِة أَلن  اأَلخح دينــــَ َ
ُر املــــ ُه َأهــــح ِتيــــاُر مــــا قــــالــــَ قــــاَ  : واألوحىل االخح

َرةَ  وَأيب ُهَريـحَرةَ  وَأيب ُعَمرَ  ابن رِوايَةِ  ِمن قالوا كما  ا وسلمعليههللاصلى  .عنهمهللارضي ا بكح
مِ  وأُْدِخلَِت األِلُف والالُم في ل قاَل النَّحاُس :قاَل : وهذا أَْيضاً قوُل أَْكثَر أَْهل التَّأِْوي  ُدْون غيِرِه ِمن الشُّهوِر. الُمَحرَّ

 ، أَي عْندَ  «لُحْرِمهو ، لِحلِّهِ  وسلمعليههللاصلىكنُت أَُطيِّبُه »َحِدْيث عائَِشةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنها :  ، ومنه اإِلْحرامُ  ، بالضّمِ ، الُحْرمُ و

 .إْحراِمه

ً  واإِلْهالَل بما يكوُن به اإِلْحرامَ  وقاَل األَْزهِريُّ : مْعناهُ أَنَّها كانْت تَُطيِّبُه إذا اْغتََسَل وأَرادَ  ِمن َحّجٍ أَو ُعْمرةٍ ، وكانت تَُطيِّبُه إذا َحلَّ  ُمْحِرما

 .إِْحراِمه ِمن

تَْين وكُهَمَزةٍ : ما ال يَحِ  الُحْرَمةُ و  ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ ألَُحْيَحة : لُّ اْنتِهاُكهُ ، بالضِم وبَضمَّ

ِذٍب  مــــــــــــــــــًا مــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــرَي ذي كــــــــــــــــــَ  َقســــــــــــــــــــــــــــــــَ

ن و      دح ــــــــــــــــــَح اخلــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــُ هَأن ن َرمــــــــــــــــــَ (1)ا ــــــــــــــــــُ
 

  
اِء ، فيكوُن ِمن باِب ُظْلَمة وُظلَُمٍة ، أَو  الُحُرَمةو ، وأَْحسن ِمن ذِلَك أَْن يقولَ  الُحْرَمةِ  لغَةٌ في الُحَرَمةَ  قاَل ابُن ِسْيَده : إِنِّي أَْحسب ، بضِم الرَّ

ُروَرةِ. ّم للضَّ  يكوُن أَتْبَع الضَّ

ةُ  أَْيضاً : الُحْرَمةُ و مَّ ةٌ. ُمْحِرمٌ  الرُجُل فهو أَْحَرمَ  ، ومنه الذِّ  إذا كانت له ِذمَّ

 وَمهابَةٌ. ُحْرَمةٌ  وللُمْسلِم على الُمْسلمِ  ، قاَل : ُحْرَمةٌ  وكنا نَْستِحي منه قْلنا له َرِحمٌ  نِ ، قاَل : وإذا كاَن لإلْنسا الَمهابَةُ  الُحْرَمةُ  قاَل األَْزَهِريُّ :و

مْ  (ذِلكَ )وقْولُه تعالَى :  النَِّصيبُ   :الُحْرَمةُ و  .(2) هللاِ  ُحُرماتِ  َوَمْن يُعَّظِ

اُج : جَّ  التَّفريُط فيه. َحُرمَ و أَي ما وَجَب الِقياُم به قاَل الزَّ

 مكَّةُ والَحجُّ والعُْمَرةُ وما نََهى هللاُ ِمن َمعاِصيه ُكلِّها. الُحُرماتُ  قاَل مجاِهُد :و

 ُحُرماتُ  قاَل عطاُء :و .الَحرامِ  الشَّْهرِ  ُحْرَمةُ و ، ُحْرَمةُ اإلْحرامِ و ، ُحْرَمةُ الَحَرمِ  كُظْلمٍة وُظلُماٍت ، وهي ُحْرَمةٍ  َجْمعُ  الُحُرماتُ  وقاَل غيُره :

 هللِا َمعاِصي هللِا.

 وما تَْحِمي ، وهي وِعيالُكَ  نِساُؤكَ  ، ظاِهُر ِسياِقه يَْقتَِضي أَْن يكوَن بسكوِن الثاني ، وليَس كذِلَك بل هو كُزفََر ، ، بضّمِ الحاءِ  ُحَرُمكَ و

ِة : هَراؤُ  (3) كَمْكُرَمٍة ، وتُْفتَحُ  َمْحُرَمةٌ  ، الواِحَدةُ  الَمحاِرمُ   .حرم ، بالضّمِ ، على المْرأَةِ كأَنَّه واِحدُ  الُحْرَمةُ  ، ومنه إِطالُق العامَّ

مٌ  ، كَمْقعٍَد ، أَي َرِحٌم َمْحَرمٌ و ُجها ُمَحرَّ  ، قاَل : تََزوُّ

ِت أَرَاهـــــــــــــــــا و  يـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ اجـــــــــــــــــارُة الـــــــــــــــــبـ َرمـــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــَح

ا     رَاهـــــــــــــــــــــا ُ  إال  أَلـــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــَ

  

 (4)مكارُِه الس عحِي ملن َتَكر َما 

، أَي َمن ال يحلُّ له نِكاُحها ِمن األَقاِرِب كاألَِب واالبِن والعَّمِ وَمن يَْجري  «منها َمْحَرمٍ  ال تُسافُِر اْمَرأَةٌ إالَّ مع ذي»في الَحِدْيث : و

 مْجَراُهم.

مَ و ةٍ  إذا بُِحْرَمةٍ  منه تََحرَّ ى بِذمَّ . تََمنََّع وتََحمَّ  أَو َصْحبٍَة أَو حّقٍ

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ في قْوِل ِخداِش بِن ُزَهْير : كُمْحِسٍن : الُمساِلمُ  ، الُمْحِرمُ و

هــــــــمح  ثــــــــَ ــــــــح يـ رحَع غــــــــَ ــــــــَ ُث مل يـ يــــــــح  إذا مــــــــا َأصــــــــــــــــــــــاَب الــــــــغــــــــَ

ـــــــــــاس ِإال       ـــــــــــن رِمٌ مـــــــــــن ال ُر   ـــــــــــُح ـــــــــــِ كـــــــــــاف (5)َأو مـــــــــــُ
 

  
ٍة. وهو ُحْرَمةٍ  إذا َدَخَل في أَْحَرمَ  وقد .َحريِمك َمن في أَْيضاً : الُمْحِرمُ و  .َحِريِمنا بنا أَي في ُمْحِرمٌ  وِذمَّ
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عليها إذا َهلََكْت أَْن ال تَْرَجع إلى ُدْنياها ، ُرِوي ذِلَك  بالكْسِر ، أَي واِجبٌ  ، (6)أَنَّهم ال يَْرَجعُون  على قَْريٍَة أَْهلَْكناها ِحْرمٌ و قْولُه تعالَى :و

اِج وقََرأَ أَْهُل الَمدينَِة :  جَّ اِء والزَّ اُء :  .(َوَحرام  )عن ابِن َعبَّاس ، وهو قْوُل الِكسائّي والفرَّ  أَْفشى في الِقراَءةِ. (َوَحرام  )قاَل الفرَّ

َل الكِ  ي : إِنَّما تَأَوَّ  في اآليَِة بمْعنَى (َوَحرام  )سائيُّ قاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 .«أن نبيح ا صن»( اللسان. وهبامشه عن امكم : 1)
 .30( ا ج اآية 2)
َتُح.3)  ( يف القاموس : ويـُفح
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ابألصر هي قراءة محزة والكسائي وَأيب بكر.والذي  (َوَحرام  ) ويف املصحف : 95( األنبياء اآية 6)
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َعحىَن عنحَده واِجٌب.
لم له ال ِمن الّزايَدِة فَيِصري امل  واِجٌب ا لَتسح

ُْم ال يَ ْرِجُعونَ ) ً  ، وَمن َجعَلَ  (َعلى قَ ْريَة  َأْهَلْكناها َأَّنَّ  ْهلََكناها أَنَّهم يَْرجعُون.على قَْريٍَة أَ  َحرامٌ و بمْعنَى الَمْنع َجعَل ال َزائَِدةً تْقديُره َحراما

ي قَْول الِكسائّي إنَّ  ْحمن بِن ُجمانَةَ الُمحاِربّي  َحرام قاَل : وتَأِْويُل الِكسائّي هو تَأِْويُل ابِن َعبَّاس ، ويقَّوِ في اآليَِة بمْعنَى واِجٌب قوُل عبِد الرَّ

 جاِهلّي :

رامــــــــــــاً فــــــــــــإن   يــــــــــــاً  حــــــــــــَ َر ابكــــــــــــِ هــــــــــــح  ال أََر  الــــــــــــد 

رو عــــــلــــــ  شــــــــــــــــــــَ      مــــــح ُت عــــــلــــــ  عــــــَ يـــــــح كــــــَ وِِه ِإال  بــــــَ (1)جــــــح
 

  
 أَُخو مّران بن ُجْعِفّي ، وُهما بَْطنان ، وهو الذي َعنَاه امُرُؤ القَْيِس بقَْوِلِه : بُن ُجْعِفّيِ بِن َسْعِد العَشيَرةِ  َحِريمُ  : كأَميرٍ و

َر َأين  عـــــــــــــــــِ َويـــــــــــــــــح َ الشـــــــــــــــــــــــــــــــ  ينِّ غـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِّ  بــــــــــــــــــَ

ن       هتـــــــــــــــُُ دح لـــــــــــــــ  ٍ قــــــــــــــــَ اح َد عـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح رميـــــــــــــــاعـــــــــــــــَ (2)حـــــــــــــــَ
 

  
اِء فمن ولدِ   راَن بِن الحاِرِث بِن ُمعاِويَة ، والَحَكُم بُن نميٍر ، وراشُد بُن ماِلٍك.: محمُد بُن حم َحِريمٍ  وهو َجدُّ الشَُّوْيِعِر ، وقد ذُِكَر ذِلَك في الرَّ

 بِن األَْجدعِ ، هكذا َذَكَره الحاِفُظ وابُن السَّْمعانّي. الَهْمدانيُّ َجدُّ َمْسروقِ  َحِريمٍ  ماِلُك ابنُ و

ولِد َمْعمِر بِن الحاِرِث بِن َسْعِد بِن عبِد هللِا بِن واَدَعةَ بِن َعْمرو بِن عاِمِر بِن قْلُت : والصَّواُب أَنَّه ماِلُك بُن جشم ، فإنَّ َمْسروقاً الَمْذُكور ِمن 

ْل ذِلَك. ناسجِ بِن راِفعِ بِن ماِلِك بِن جشم بِن حاِشِد الَهمدانّي ، هكذا ساقَهُ أَبو ُعبَْيٍد في أَْنسابِِه وتقدَّم ِمثُْل ذِلَك في س  ر ق ، فتأَمَّ

ِدفِ  بَْطٌن من َحْضَرَمْوتَ  ، كذا بخّطِ الّصورّي ، أَو كأَميرٍ  ، هذا هو األَْكثَر ، ْيرٍ كُزبَ  ، ُحَرْيمُ و ،  (3) منهم : عبُد هللِا بُن بَُجّيِ  ، ثم ِمن الصَّ

َدةِ وفتْحِ الجيِم ُمَصغَّراً ، ابِن َسلََمةَ بِن جشم بِن جذاِم الَمْعروف باألْجذوِم ، كذا في النسخِ وصَ  َدةِ ،بضِم الُموحَّ  وابُه بضِم النّوِن بََدل المَوحَّ

ِدفيُّ الحْضَرميُّ  الُحَرْيميُّ  َرَوى عن علّيٍ وإِْخوتُه ُمْسلم والُحَسْيُن وعْمَراُن واألْسقَُع ونعيُم وعليُّ وَحْمَزةُ ، الُكلُّ قُتِلوا مع علّيٍ  ، التابِِعيُّ  الصَّ

ً بِصفِّْين وهم ثمانِيَةٌ ، وأَبوُهم بَُجيُّ َسِمعَ  َدِف الَمْذُكور ُحَرْيمُ و ، وعبُد هللا هذا ليَس بذاَك.  عن علّيٍ أَْيضا  بِن ُخلَْيبَةَ  الخْيرِ  َجدُّ لُجْعُشمِ  بُن الصَّ

 َشِهَد ُجْعَشُم الَخْيِر الُحَدْيبيةَ وفتَْح ِمْصَر وفيه خلف. ُحَرْيمٍ  ، كُجَهْينَةَ ، ابِن موصب بِن ُجْعُشِم بنِ 

 البَلَويُّ َشِهَد فتَْح ِمْصَر ، قالَهُ ابُن يونَُس وْحُده. بُن َعْوفٍ  َحرامُ  : كَسحابٍ و

 ، قاَل أَنَُس بُن ماِلٍك : بَْدِريُّ قُتَِل ببِئِْر َمعُْونَةَ. بُن ِمْلحانَ  َحرامُ و

 بالزاي. َحَزامُ  أَو هو : َرَوى عنه َزْيُد بُن رفيعٍ وَحِديثَه ُمْرَسٌل وهو تابِِعيُّ ، ةبُن ُمعاِويَ  َحرامُ و

اي هو ا َحرامُ  قْلُت : الذي نُِقَل فيه الزَّ بُن ُمعاِويَة هذا فقد قاَل الخطيُب فيه إنَّه َحزاُم بُن حكيٍم ولم  َحرامُ  بُن أَبي َكْعب اآلتي ِذْكُره بَْعُد ، وأَمَّ

ْحبَِة ، وَذَكَره ابُن َحبَّان في ثِقاِت التابِِعْين.يَُصرِّ   ح له بالصُّ

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصحابِيُّونَ  السُّلَميُّ ، ويقاُل : َحزاُم بالزاي ، بُن أَبي َكْعبٍ  َحَرامُ و

 ، نَقَلَه الحافُِظ. بُن َهْبَرةَ الَهمدانِيُّ جاِهِليُّ  أَْحَرمُ  َكأَْحَمَد :و

 ، ابُن قَْيِس بِن ُمعاِويَة بِن جشِم. كُزبَْيٍر : في نََسِب َحْضَرَمْوتَ  ، ْيمٌ ُحرَ و

ِة النَّ  َح به الدَّاْرقْطنِيُّ وغيُرهُ ِمن أَئمَّ ِدِف وقد َدَخلُوا في نََسِب َحْضَرَمْوَت على ما َصرَّ َسِب ، وَذَكُروا لُدُخوِلهم أَْسباباً قْلُت : هو ِمن بنِي الصَّ

ِدفُ  لُّ ِذْكِرها ، ويدلُّ على ذِلَك قْوُل المصنِِّف فيَما بَْعُد :ليَس هذا مح ً  وَولََد الصَّ وُجذاماً ويُْدَعى  ، بالضِم ، باألُْحرومِ  ويُْدَعى ُحَرْيما

 ُجْعُشم الَخْيِر الذي تقدََّم ِذْكُره. ُحْريَمٍ  ، فِمن بنِي باألُْجذُومِ 

بَْطٌن ِمن َحْضَرَمْوَت وَذَكَر في َضْبِطه الَوْجَهْين ، ثم َذَكَر َعْبد هللا بن بَُجّيِ وهو  تِْكراِرِه ، فإنّه َذَكَره أَوالً فقاَل :والعََجُب ِمن المصنِِّف في 

ِدِف ال ِمن ولدِ  بِن الصَِّدف ، ثم قاَل : وَحدٌّ لُجْعُشم ، ثم قاَل : وكُزبَْيٍر في نََسِب َحْضَرَمْوَت ، ثم َذَكَر : وَولََد  ُحَرْيم ِمن ولِد ُجذام بِن الصَّ

ِدُف إلى آِخِره ،  الصَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
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 ( اللسان ا ومل أجده يف ديوانه.2)
 ابن ماكوال : بن حي . وهبامشه عن 528/  2ومثله يف التبصري « جنيّ »( يف القاموس : 3)
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ر   وَ  ابالنحِتَحاِب َ َهَر له ســــــــــِ  ما ومذُ  الُكرِّ إىل واِحٍد وَتطحويُله فيه يف غرِي  لِّه ا وَمن َعَرَف األَنحســــــــــاَب وراَجَض اأُلصــــــــــُ
 ذََكرحانه ا و ُ َأعحلم.

ِكيُّ بَْصريُّ ، عن عبِد الواِحِد بِن ِزياٍد وخاِلِد بِن أَبي ُعثْمان وأَبان وُوَهْيب ، العَتَ  القَْسَمليُّ  بِن ُعَمرَ  بُن َحْفِص  َحَرميُّ  : أَبو علّيٍ  كعََربّيٍ و

 وعنه محمُد بُن يَْحيَى الذُّهليُّ والحربيُّ والكجيُّ ، تُوفي َسنَة مائَتَْين وثالث وِعْشرين.

 والقَساِملَةُ ِمن األَْزِد كما تقدََّم.

َمْوالهم ، عن ِهشاِم بِن َحسَّان وأَبي َخْلَدةَ ، وعنه بنداُر وَهاروُن الحّمال ،  العَتَِكيُّ  بِن أَبي َحْفَصةَ ، ثابت ، بُن َعَماَرةَ  أَبو َرْوحٍ  َحَرميُّ و

َح بذِلَك الذَّهبيُّ في الكاِشِف. ثِقَتانِ  تُوفي َسنَة مائَتَْين وعشر ،  ، َصرَّ

ْينو ْين يوسف بِن  الحاِرميُّ صاِحُب َحماةَ  ثَنَّاة الفَْوقِيَّة وفتْحِ الَكاف ،، بضِم المُ  َمْحموُد بُن تَُكشَ  األَميُر شهاُب الّدِ ، خاُل السُّْلطان َصالح الّدِ

 أَيُّوب ، َماَت َسنَة َخْمسمائَة وأَْربع وَسْبِعين.

تَْينِ  الُحُرمِ  أَبوو  .، َسِمَع ابَن الُحَضْين وَذِويه بُن َمْذكوٍر األَكَّافُ  ، ُكْنيةُ َرَجب ، بضمَّ

 ، الَحَرمِ  أَبوو َرَجُب بُن أَبي بْكٍر الحربيُّ َرَوى عن عبِد هللِا بِن أَْحَمَد بِن صاِعد ، وعنه منصوُر بُن سليم وضبطه. الُحُرم أَبو وفَاتَهُ :
 القاَلنِِسيُّ َسِمَع منه الحاِفُظ الِعراقيُّ وولده الولي وجماَعةٌ. الَحَرمِ  منهم : محمُد بُن محمِد بِن محمِد بِن أَبي بِفَتَْحتَْين ، جماَعةٌ 

 : أَْسماٌء. َمْحُرومٌ و كُمْسِلٍم وُمعَظٍَّم ، ، ُمْحِرمٌ و

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، قاَل ابُن أَْحمر : البَقَُر ، واِحَدتُه بهاءٍ  ، كَحْيَدٍر : الَحْيَرمُ و

َماحَ تـََبد َ  أُدحماً من ِ باٍء ا و   (1) ريح
 إالَّ في شْعِر ابِن أَْحمر ، وله نَظاِئُر َمْذكوَرةٌ في َمواِضِعها. الَحْيَرمَ  قاَل األْصَمِعيُّ : لم نَْسَمعْ 

ا أَْن يكوَن َشيئاً أََخَذه ْحمر ، فقاَل ابُن جنّيِ : والقوُل في هذه الَكلَمِة ونَْحِوها وجوُب قُبوِلها ، وذِلَك لَما ثَبتَْت به الشَّهاَدةُ ِمن فَصاَحِة ابِن أَ  إمَّ

ْن نََطَق بلُغٍَة قَديَمٍة لم يُشاَرْك في سماعِ ذِلَك منه على َحّدِ ما قُْلناه فيَمْن خالََف الجماَعةَ ، وهو فَِصيٌح ، أَ  و َشيئاً اْرتََجله ، فإنَّ األَْعَرابيَّ عمَّ

َف واْرتََجلَ    ما لم يْسبِْقه أََحٌد قْبلَه.إذا قَِويَْت فَصاَحتُه وَسَمْت َطبيعَتُه تصرَّ

ان : ما قِْيَس على َكالِم العََرِب فقد ُحِكي عن ُرْؤبَة وأَبيِه : أَنَّهما كانَا يَْرتَِجالن أَْلفاظاً لم يَْسَمعاها وال ُسبِقا إليها ، وعلى هذا قاَل أَبو ُعثْم

 فهو ِمن َكالِم العََرِب.

 هللِا.أَما و ، كَسْكَرى ، أَي وهللاِ  َحْرَمىو

ِحِم. الَحُرومُ  قاَل أَبو َعْمرو :و  ، َكَصبُوٍر : الناقَةُ الُمْعتاَطةُ الرَّ

 ، قالَهُ أَبو َزْيٍد. أَي له َعْقلٌ  وال بعاِدِم َعْقٍل ، مْعناُهما : َعقلٍ  بحاِرمِ  هو يقاُل للرُجِل : ماو

 بِن ُجذام وإليه نَِسَب. َحرامِ  بِن ماِزِن بِن سْعٍد ، قَبِيلَةٌ ِمن لبنِي ِزْنباعٍ  (2) : ماءٌ  الَحراِميَّةُ و

 ماَءةٌ لبَنِي َعْمِرو بِن ِكالٍب. أَْيضاً :و

ِمن اليََمِن ، قالَهُ نَْصر ، وظاِهُر ِسياقِِه يدلُّ على أَنَّه  يَُصبَّاِن في بَْطِن اللّْيثِ  يْنبُتان الّسْدَر والّسْلم ، َواِديانِ  ، بالكْسِر ُمثَنّى ، الِحْرمانِ و

 بالفتْحِ.

 قَِريٌب ِمن النساِر. ع ، بَجْنِب ِحَمى َضِريَّةَ  ، بالفتحِ ، (3) ِحْرَمةُ و

ةُ و  بفَتَْحتَْيِن ُمَشدََّدةَ الِميِم : إِكاٌم ِصغاٌر ال تُْنبُِت َشيئاً. ، َحَرمَّ

 ِحْصٌن باليََمِن قُْرَب الدَّْملَُوةِ. النّوِن : وضمِ  بالكْسرِ  ِحْرمانُ و

 ٍء.َطيِّى كمْقعََدةٍ : َمْحَضٌر من َمحاِضِر َسْلَمى َجبَلِ  ، الَمْحَرَمةُ و
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : ماءة.2)
يف النســخ ابلكســر ا ودرج عليه عاصــم أفندي ا وقا  الشــارح : هو ابلفتح ( القاموس : وحرمة ابلكســر ا ضــبرت قلم ا وعل  هامشــه : هكذا 3)

 فلينظر اه.
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اِمِت والنَّاِطقِ  ، َكَجْوَهٍر : الَحْوَرمُ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الماُل الكثيُر من الصَّ

مُ  والذي نَقَلَه ثَْعلَب عن ابِن األَْعَرابّيِ : أَي أَذاهُ عليك. يَْحُرمُ  عنك ، كُمْحِسٍن ، أَي لُمْحِرمٌ  إنَّهُ  يقاُل :و  أَذاَك عليه. يَُحّرِ

 اإِلْسالِم الَمانِعَِة عن ُظْلِمه. لُحْرَمةِ  على كّلِ واِحٍد منهما أَْن يُْؤِذي صاحبَهُ  يَْحُرمُ  قاَل األْزَهِريُّ : وهذا بمْعنَى الَخبَر ، أَراَد أَنَّه

ن أَراَده وأَراَد مالَهُ. بُحْرمتِهِ  الذي لم يُِحلَّ ِمن نْفِسه َشيئاً يُوقُِع به ، يُريُد أَنَّ الُمْسلم ُمْعتَِصٌم باإِلْسالِم ُمْمتَنِع وهو ُمْحِرمُ  ويقاُل : ُمْسلم  ممَّ

ي عن اجيُّ عن اليَِزيِدّيِ أَنَّه قاَل : سأَْلت عّمِ جَّ  : ، قاَل : ُمْحِرمٌ  كلُّ ُمْسلم عن ُمْسلم»:  لموسعليههللاصلىقْوِل النبّيِ  وَذَكَر أَبو القاِسِم الزَّ

 الُمْمِسُك ، مْعناهُ أَنَّ الُمْسلَم ُمْمِسك عن ماِل الُمْسلم وِعْرِضِه وَدِمِه ، وأَْنَشَد لِمْسِكْين الدَّاِرمّي : الُمْحِرمُ 

ا  نـــــــــــــاٌت عـــــــــــــن رجـــــــــــــاٍ  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ  ين هـــــــــــــَ تـــــــــــــح ـــــــــــــَ  أَتـ

قـــــــــاِربُ      ـــــــــهـــــــــا عـــــــــَ ـــــــــ  فـــــــــي ـــــــــي ٍر ل ـــــــــح ي ـــــــــَ ُ  ل ـــــــــافـــــــــِ ن  خـــــــــَ

  

ي و  رحضــــــــــــــــــــــِ وا عــــــــلــــــــ  عــــــــِ لــــــــ  تُ َأحــــــــَ َرمــــــــح ُم  َأحــــــــح  عــــــــنــــــــهــــــــُ

  
ُب و    (1)يف ِ  جــــــــــــــاٌر ال يــــــــــــــنــــــــــــــاُم وطــــــــــــــالــــــــــــــِ

 

  
ُل ألَْخَضَر بِن َعبَّاد الماِزنّي جاِهِلّي :  قاَل : وأَْنَشَد المفضَّ

مح و  ـــــــــــــونَ لســـــــــــــــــــــــــــُت أَراكـــــــــــــُ رِم ـــــــــــــجي  حتـــــــــــــُح  عـــــــــــــن ال

ُدوُب      لـــــــــوب نـــــــــُ ُت ومـــــــــنـــــــــهـــــــــا يف الـــــــــقـــــــــُ (2)كـــــــــرِهـــــــــح
 

  
 ، ويُْحتَمُل أَن يُريدَ  «َكفَّارةُ يَمينٍ  الَحرامِ  في»َحِدْيث ُعَمَر :  ذِلَك ، ومنه كقَْوِلِهم : يَِميُن هللِا ال أَْفعَلُ  ذِلَك ، هللِا ال أَْفعَلُ  َحرامُ  قاَل العُقَيِليُّوَن :و

ْوجِة والجاِريَِة ِمن غيِر نيَِّة الطَّالِق ، ومنه قْولُه تعالَى :  تَْحريمَ  :  عزوجل، ثم قاَل ،  (3) (اي أَي َُّها النَِّبُّ َلَ ُِتَّرُِم ما َأَحلَّ هللاُ َلكَ )الزَّ

مَ  إذا»في َحِدْيث ابِن َعبَّاس : . و(4) (َقْد فَ َرَض هللاُ َلُكْم ِتَِلََّة َأمْياِنُكمْ )  «.الرُجُل امرأَتَه فهي يميٌن يَُكفُِّرها َحرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

مُ  ِة ، والمصنُِّف أَْوَرَده في أَثْناِء ذِ  الُمَحرَّ ُل الشُّهوِر العَربيَّة ، َذَكَره الجْوَهِريُّ وغيُرهُ ِمن األَئمَّ اْستِْطراداً  الُحُرمِ  ْكر األَْشُهرِ ، كُمعَظَّم : أَوَّ

  يَْكفي.وهو ال

اس : أَْدَخلوا عليه الالَم ِمن ُدْون الشُّهوِر.  وقاَل أَبو َجْعفٍر النحَّ

، وهو ِمن الَمْعدوِل الذي  ِحْرِميَّةٌ  ، واألُْنثَى َحَرِميُّ  ، بالكْسِر ، فإذا كان في غيِر الناِس قالوا : ثَْوبٌ  ِحْرميُّ  ِمن الناِس  الَحَرمِ  والَمْنسوُب إلى

 قِياٍس. يَأْتي على غيرِ 

 ٌ ُد : يقاُل : اْمَرأَة  البَْيِت ، قاَل األَْعَشى : ُحْرَمةُ و البَْيتِ  (5) ِحْرَمةُ و ، وأَْصلُه ِمن قْوِلِهم : ُحْرِميَّةٌ و ِحْرِميَّةٌ  وقاَل المبّرِ

ن   يٍّ ال َ حِويـــــــــــــــــَ رحمـــــــــــــــــِ رحَت بـــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــِ   ـــــــــــــــــَ

َي      قــــــــــــِ رحمــــــــــــي  يــــــــــــومــــــــــــًا وإنح أُلــــــــــــح  يف الــــــــــــنــــــــــــارِ  ا ــــــــــــِ

  

ٍب  رحواٍن بـــــــــــــذي ُخشـــــــــــــــــــــــــــُ َ
 الـــــــــــــبـــــــــــــاِخســـــــــــــــــــــــــــَا ملـــــــــــــ

  
ـــــــــد ار و    مـــــــــان يف ال ـــــــــح ث ا عـــــــــلـــــــــ  عـــــــــُ لـــــــــِ اخـــــــــِ ـــــــــد  (6)ال

 

  
 هكذا أَْنَشَده ابُن ِسْيَده في الُمْحَكِم.

ي : وهو تَْصحيٌف ، وإنَّما هو لَجْرمّي ، بالجيِم في المْوِضعَْين.  قاَل ابُن بَّرِ

 قوُل النابِغَة الذُّبيانّي : الِحْرِميَّةِ  وشاِهدُ 

َريت  ــــــــــَ ــــــــــثـ ي لــــــــــي ومــــــــــِ ين َرحــــــــــح طــــــــــُ  كــــــــــاَدتح ُتســــــــــــــــــــــــاقــــــــــِ

مــــــــــا     غــــــــــَ جــــــــــاِز مل حَتحســــــــــــــــــــــــُ ح بــــــــــه نـــــــــــَ َ
 بــــــــــذي املــــــــــ

  

ةٍ مـــــــــن قـــــــــوِ   يـــــــــ  رحمـــــــــِ نـــــــــوا  حـــــــــِ عـــــــــَ  قـــــــــالـــــــــت وقـــــــــد  ـــــــــَ

  
رَتي أََدمــــــــا   ن َيشــــــــــــــــــــــح ُم مــــــــَ ــــــــكــــــــُ ي فــــــــِّ  (7) ؟هــــــــر يف خمــــــــُ
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، وكان أَْشراُف ثيابِِه  في طافَ  َحجَّ  إذا فكانَ  ، وسلمعليههللاصلىَرُسول هللِا  ِحْرميَّ  في الَحِدْيث : أَنَّ ِعياَض بِن ِحماِر الُمجاِشعّي كانَ و

سون على ِدينِهم ، أَي يتَشدَُّدوَن ، إذا َحجَّ أََحُدُهم لم يَأُْكْل إالَّ طعاَم رُجٍل ِمن  ، ولم الَحَرمِ  العََرِب الَِّذيَن يَتََحمَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 اللسان.( 2)
 ( التحرمي اآية األوىل.3)
 ( التحرمي اآية الثانية.4)
 الجي تليها مصحح املطبوعة املصرية.« حرمة»( نبه إىل ضبطها وضبرت 5)
 .«ا رم»( اللسان واألو  يف التهذيب واملعجم البلدان 6)
 ابلعا املهملة. واللسان.« نعما»برواية  103( الديوان ط بريوت ص 7)
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راِفِهم رُجٌر ِمن قـَُريحش ا فيكوُن كر  واِحٍد منهما صـــاِحِبه ا كما يقاُ   ِحرحمي   َيُطفح إال  يف ثياِبِه فكاَن لكرِّ رُجٍر ِمن َأشـــح
رَتي.  : ُكح

رِي وامل  َكرِي  للُمكح
 ، وكذِلَك االثْنان والَجِميع والُمَؤنَّث. الَحَرمِ  : داِخٌل في َحرامٌ  ورُجلٌ 

تِها. حْرَمةِ  َخَل في: دَ  أَْحَرمَ و  الِخالفَِة وِذمَّ

 .ِحْرمٌ  ، يقاُل : أَْنَت ِحلُّ وأَْنتَ  الُمْحِرمُ  ، بالكْسِر : الرُجلُ  الِحْرمُ و

ى أَيْ  التَّْحِريمِ  وقيَل لتْكبِيَرةِ االْفتِتاحِ تَْكبيَرةُ   أَي اإِلْحرامِ  تَْكبيَرةَ  ضاً :لمْنِعها الُمَصلِّي عن الَكالِم واألَْفعاِل الخاِرَجِة عن الصَّالةِ ، وتَسمَّ

 بالصَّالة. اإِلْحرام

يامُ و ا يَثِْلُم ِصياَمه ، ويقاُل للّصائِمِ  إِْحرامٌ  َرَوى َشِمٌر لعَُمَر أَنَّه قاَل : الّصِ ائِم ممَّ ُمْحِرٌم  لذِلَك ، ويقاُل للحاِلفِ  ُمْحِرمٌ  ، قاَل : وذِلَك الْمتِناعِ الصَّ

ِمه  أَي يَْحِلف. في الغََضبِ  يُْحِرمُ  قَْوُل الَحَسِن في الرُجلِ  به ، ومنه لتََحرُّ

 ِمن ال تُْهتَُك ، وليسَ  ُحْرَمةٍ  الرُجُل إذا َدَخَل في أَْحَرمَ  ، هو ِمن قْوِلِهم : «بْعَد َمْوت ابنِه مائَةَ َسنٍَة لم يَْضَحكْ  اْستَْحَرمَ  إنَّه»في َحِدْيث آَدَم : و

 الشاةِ. اْستِْحرامِ 

َمةُ  وناقَةٌ   الظْهِر : َصْعبَةٌ لم تَُرْض. ُمَحرَّ

 منهم : بَْطٌن في تَِميٍم ، وبَْطٌن في ُجَذام ، وبَْطٌن في بْكِر بِن َوائِل. َحرامٍ  وفي العََرِب بُطوٌن يَْنَسبوَن إلى آلِ 

ِمن  الَحراِميُّ  بِن سْعِد بِن َزْيِد َمنَاة بِن تَِميٍم منهم : أَبو شهاٍب عيَسى بُن الُمِغيَرة التَِّميميُّ  بُن َكْعب َحرامُ  فالتي في تَِميٍم تُْنَسُب إلى أَبي تَِميمٍ 

 َمشايخ ُسْفيان الثَّْورّي ، َوثَّقه ابُن ُمِعْين.

 له ُصْحبَةٌ. الَحراِميُّ  ِس ِء القَيْ قيُس بُن زْيِد بِن حيا بِن امِرى بِن ُجَذام ، منهم : َحرام والتي في ُجَذام تُْنَسُب إلى

 بُن حبشيةَ بِن كْعِب بِن َعْمرو بِن َربعَةَ بِن حاِرثَةَ بِن َعْمٍرو ، منهم : أَكتم بُن أَبي الَجْون له ُصْحبَةٌ. َحرامُ  وفي ُخزاَعة :

 ميُل بُن َمْعمر صاِحُب شيبَةَ.زمُل بُن َعْمٍرو ، له ُصْحبَةٌ ، وج بُن ضنةَ بِن عبِد بِن كثيٍر ، منهم : َحرامُ  وفي عْذَرةَ :

 بُن مْلكان. َحرامُ  وفي ِكنانَةَ :

 بُن سْعِد بِن َعِدّيٍ بِن فَزاَرةَ. َحرامُ  وفي ذبيان :

 ِء القَْيِس بِن بهثَةَ بِن ُسلَْيم ، وإيَّاهم َعنَى الفََرْزدق :بُن سماِك بِن َعْوِف بِن امِرى َحرامُ  وفي ُسلَْيم :

رِي  عــــــــــــح فــــــــــــًا أَلذاِة شــــــــــــــــــــــــــِ ُك خــــــــــــائــــــــــــِ نح يــــــــــــَ مــــــــــــَ  فــــــــــــَ

و      نـــــــــــــُ ـــــــــــــَ جـــــــــــــاَء بـ َن اهلـــــــــــــِ رامِ فـــــــــــــقـــــــــــــد أَمـــــــــــــِ (1)حـــــــــــــَ
 

  
بُن َمْلحان خاُل أَنَس بِن ماِلِك ،  َحرامُ و بُن جعِل بِن َعْمرو بِن جشم بِن وزم بِن ذُْبيان بِن هيم بِن ذُْهل بِن هنّي بِن بلّي. َحرامُ  وِمن بلّي :

 َمْشُهوران. َحرامٍ  وأُْختُه أُمُّ 

 بُن َعْوٍف البَلَويُّ َشِهَد فتَْح ِمْصَر. َحرامُ و

 بِن كْعِب بِن َسلََمةَ األَْنَصاِريُّ السُّلَميُّ والد جابٍِر. َحرامِ  لَبَةَ بنِ بِن ثعْ  َحرامِ  وعبُد هللِا بُن َعْمرو بنِ 

اِء أََصّح. َحرامٍ  وزاِهُر بنُ  اي ، وقاَل عبُد الغنِّي بالرَّ  ، وقيَل : بالزَّ

 َشِهَد الُحَدْيبيَّة. َحرامِ  وَشبيُب بنُ 

 ماِلٍك. بُن ُجْنَدِب بِن عاِمِر بِن غنِم َجدُّ ألَنَس بنِ  َحرامُ و

 بُن غفار في أَْجداِد أَبي َذّرٍ الغَفَاِرّي. َحرامُ و

 بُن سْعِد األَْنصاِريُّ شيٌخ للّزْهرّي. َحرامُ و
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ِه عبِد هللِا بِن سْعٍد. (2)بُن َحِكيم  َحرامُ و َمْشقيُّ عن عّمِ  بِن َسْعِد األَْنصاِريُّ الّدِ

 ِن َعْمرو بِن العاِص.بُن عبِد َعْمرو الَخثِْعميُّ عن عبِد هللِا ب َحرامُ و

اد ، َذَكَره ابُن ُعْقَدة. َحرامُ و  بُن إبراهيَم النَّخعيُّ عن أَبيِه ، وعنه الَوليُد بُن َحمَّ

 بُن َوابَِصةَ الفَزاِريُّ شاِعُر فاِرَس. َحرامُ و

اي. َحرامُ و  بُن دراجٍ عن ُعَمَر وعلّيٍ ، وقيَل بالزَّ

 بُن العمرط بِن تجيٍب. الَحرام وأَبو

 الذُّْهليُّ شاِعٌر. َحرامٍ  والدَّاخُل بنُ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( تقريب التهذيب : حكيم بن خالد بن سعد.2)
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 قاَل األْصَمِعيُّ : اْسُمه زهير.

 : َجبٌَل بالَجِزيَرةِ ، قالَهُ نَْصر. َحرامٌ و

 ، كَسفينٍَة : رُجٌل ِمن أَْنجاِدِهم ، قاَل الَكْلَحبَةُ اليَْربوعيُّ : َحِريَمةُ و

هـــــــــــــا  عـــــــــــــُ لـــــــــــــح رَاَدِة  ـــــــــــــَ قـــــــــــــاَء الـــــــــــــعـــــــــــــَ  فـــــــــــــَبدحَرَ  أَنـــــــــــــح

يِن مــــــــن و      تــــــــح لــــــــَ عــــــــَ رميــــــــةَ قــــــــد جــــــــَ عــــــــا  حــــــــَ بــــــــَ (1)ِإصــــــــــــــــــــــح
 

  
 ، ونَِظيُره َزَمٌن وَزماٌن. الَحرامَ  قد يكونُ  الَحَرمُ و ، الَحَرمِ  لى، بالكْسِر : ِسهاٌم َمْنسوبَةٌ إ الِحْرِميَّةُ و

 : ما فاَت ِمن كّلِ َمْطموعٍ فيه. الَحريمةُ و

 ، كَكتٍِف : َمْوِضٌع. َحِرمٌ و

اُء ، قاَل ابُن   ُمْقِبٍل :وقاَل نَْصر : واٍد بأَْقَصى عاِرض اليَماَمِة ذو نَْخٍل وَزْرعٍ ، وقد تُْفتَُح الرَّ

يِّ هبـــــــــــــــــــا  يِّ ال حـــــــــــــــــــَ يِّ داَر ا ـــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــــُب ٍ       جــــــــــــــــــــــاٍ  ف رِمح ِبســــــــــــــــــــــــــــــــــــِ حــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ (2)ف
 

  
 والَمْمنوُع. الَحرامُ  ، كَكتٍِف : الَحِرمُ و

ديُق ، يقاُل : فالنٌ  الَحِريمُ و  َصِريح أَي َصِديٌق خاِلٌص. َحِريمٌ  : الصَّ

مٌ  : الصُّعوبَةُ. يقاُل بَِعيرٌ  التَّْحِريمُ و  أَي َصْعٌب. ُمَحرَّ

مٌ  وأَْعَرابيُّ   أَي جاٍف فَِصيٌح لم يخاِلِط الَخَصَر ، وهو مجاٌز. ُمَحرَّ

وَرةَ »في الَحِدْيث : و مةٌ  أَما َعِلْمَت أَنَّ الصُّ َمة أَي ؟«ُمَحرَّ ْرِب أَو ذات ُمَحرَّ الظلَم على نْفِسي أَي  ْمتُ َحرَّ » في الَحِدْيث اآلخر :و .ُحْرَمةٍ  الضَّ

م ءِ تَقَدََّسُت عنه وتعالَْيُت فهو في َحقِّه كالشَّي  .«على النَّاِس  الُمَحرَّ

بُن  َحَرميُّ  عن أَبي بْكٍر اإِلْسماِعيلّي ، تُوفي َسنَة ثلثمائة وتِْسع وتِْسِعْين. وأَبو محمدٍ  الَحَرَميُّ  بُن الَحَسِن الُجرجانيُّ  (3)وأَبو القاِسِم سعيُد 

 علّيٍ البَْيكنِديُّ َسَكَن بَلَخ ، وَرَوى عن محمِد بِن سالم البَْيَكْندّي.

ثِْين. حرميُّ و  بُن َجْعفٍر ِمن َمشاهيِر الُمَحّدِ

حريِث بِن أَبي الَوْرقاء النجارّي األَْنصاِرّي ، وأَْيضاً لَقَُب أَبي الَحَسِن أَْحمُد بُن محمِد بِن يوسف البلخيُّ لَقَُب أَبي بْكٍر محمُد بُن  حرميُّ و

 الباِهِليُّ عن علّيِ بِن الَمديني ، وأَْيضاً لَقَُب إْبراهيم بِن يُونُس عن أَبي عوانَةَ ، وعنه اْبنُه محمُد.

اء ناِفٌع وابُن كثيٍر.، بالكْسِر في القُ  الِحْرميَّانو  رَّ

 بالبَْصَرةِ وإليها نُِسَب أَبو القاِسِم الَحِريرّي صاِحُب الَمقاَمات. َحرامٍ  وسكَّةُ بنِي

 ، كَسْكَرى ، ِمن أَْسماِء النِّساِء. َحْرَمىو

 َره ابُن َعِدّيٍ في الَكاِمِل.، كُمْحِسٍن : لَقَُب محمِد بِن ُعبَْيِد بِن ُعَمْير ، كان ُمْنَكَر الَحِدْيث ، َذكَ  الُمْحِرمُ و

 ِمن شيوخِ أَبي َجْعفٍر الطَّبري. محرمٍ  وأَبو عبِد هللِا محمُد بُن أَْحمَد بِن علّيِ بنِ 

 الحْضَرميُّ اليمنيُّ ِمن فُقَهاِء اليََمِن ، َماَت َسنَة ستّمائة وإْحدى وثََمانِْين. المحرمِ  ومحمُد بُن ُحَسْين بِن علّيِ بنِ 

 .الَمْرحومِ  : إْحَدى َمحاّلت ِمْصَر وهي َمدينَةٌ عاِمَرةٌ وتُْعَرُف بمحلَّةِ  لمحرومِ ا ومحلَّةُ 

ْحمن بنِ  ْحمن بُن محمِد بِن عبِد الرَّ  يْكنَى أَبا القاِسِم ، ماَت َسنَة ثلثمائة وأَْربَِعْين. الَمْحرومِ  وعبُد الرَّ

 اْرتَّد بعُضها على بعٍض. فاْحَرْنَجَمتْ  ى بعٍض َردَّ بعَضها عل : َحْرَجَمةً  اإِلبِلَ  َحْرَجمَ  : [حرجم]

 َرَجَع عنه. َكذََّب ، أَي أَراَد األَْمَر ثم الرُجُل : اْحَرْنَجمَ و
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 : اْجتََمَع بعُضهم إلى بعٍض. القَومُ  اْحَرْنَجمَ و

 واْرتَدَّْت وبََرَكْت. اإِلبُِل : اْجتََمَع بعُضها على بعٍض  اْحَرْنَجَمتِ  أو

يخو ً  في َحِدْيث خزيمةَ : فقاَل تَْرَكْت كذا وكذا والذِّ باَع  ُمْحَرْنِجما أَي ُمْنقَِبضاً ُمْجتمعاً كالحاً ِمن ِشدَّةِ الَجْذِب أَي َعمَّ الَمْحُل حتى ناَل الّسِ

باع. يُخ : َذَكُر الّضِ  والبََهائِم ، والذِّ

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان. «. من حزمية إصبعا.. إبقاء» فبدر  وفيها : 5/ بيت رقم  2دة مفضلية للكلحبة العرين مفضلية ( من قصي1)
 وعجزه :« حرم»ومعجم البلدان « بسخا »( اللسان وفيه 2)

 أب ٍ  فسخاٍ  فحرمح 
وه ســــعيد حّدث أيضــــاً و خر بعد أخيه ســــتاً قا  ابن حجر : وأخ« ســــعيد»وهبامشــــه عن إحد  نســــخه « ســــعد» 326/  1( يف التبصــــري 3)

 وعشرين سنة.
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اِء ، وأَْنَشَد : : العََدُد الكثيرُ  الُمْحَرْنِجمُ و اْزَدَحُموا القَْومُ  اْحَرْنَجمَ  قاَل الجْوَهِريُّ :و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن الفرَّ

َوتح بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــدار أَقـ مِ ال َرجنـــــــــــــــــــِح   ـــــــــــــــــــُح

ِم      جــــــــــِ عــــــــــح ِرٍب فــــــــــيــــــــــهــــــــــا ومــــــــــن مــــــــــُ عــــــــــح (1)مــــــــــن مــــــــــُ
 

  
 يُْرَوى : بكْسِر الجيِم وبفتِْحها.

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : َمْبرُك اإِلبِِل ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لُرْؤبَة : الُمْحَرْنَجمُ 

هح  مــــــــــــــُ عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ راِج نـ ًا كــــــــــــــا ــــــــــــــِ ــــــــــــــّ ي َن حــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  عــــــــــــــاي

ِه      لـــــــــــِّ هح يـــــــــــكـــــــــــوُن أَقحصـــــــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــُ َرجنـــــــــــِح (2) ـــــــــــُح
 

  
ي َمباِرِكها ثم يُقاتِلوا عنها ، الباِهِليُّ : َمْعناهُ أَنَّ القَوَم إذا فاَجأتْهم الغاَرةُ لم يْطرُدوا نَعََمُهْم وكان أَْقصى طرِدِهْم لها أَْن يُنِْيخوها فقاَل 

 .ُمْحَرْنَجُمها وَمْبَرُكها هو

 : اللُّصوُص. الَحَراِجَمةُ و

ِرْين ، وهو تَْصحيٌف ، وإِنَّما هو بِجْيَمْين ، كذا في ُكتُِب الغَِريِب واللُّغَِة إالَّ أَن يكوَن قد  قاَل ابُن األَثيِر : هكذا َجاَء في بعِض  ُكتُِب الُمتأَّخِ

 أَثْبتها فَرَواها.

. الَحْرَدَمةُ  : [حردم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 اللَّجاُج في األَْمِر. وفي اللّساِن : هو

. هللاُ  َحْرَزَمهُ  : [حرزم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 لَعَنهُ هللاُ. وفي اللِّساِن : أَي

 اإِلناَء : َمأَلَهُ. َحْرَزمَ و

 كَجْعفٍر : ة قُْرَب ماِرديََن. ، َحْرَزمٌ و

 َمْعروٌف ، قاَل : َجَملٌ  : َحْرَزمٌ و

ن   طــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ رحَزمــــــــــــــــــاً أَلعــــــــــــــــــح رِت  حــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ

رحِط      ِه عـــــــــــنـــــــــــد ُوضـــــــــــــــــــــــــوِح الشـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــتـــــــــــِ (3)بـــــــــــلـــــــــــِ
 

  
 : رُجٌل في قْوِل َجِريٍر : َحْرَزمٍ  قْلُت : وأَبو اسُم واِلِد األَْغلَِب الَكْلبّيِ الشاِعِر. : َحْرَزمٌ و

تح َأســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــٌد وخضــــــــــــــــــــــــــــم  مــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  قــــــــــــــد عــــــــــــــَ

رحَزمَأن َأاب      م حــــــــــــــــــَ رحجــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــٌخ مــــــــــــــــــُ

  
. ، كِزْبِرجٍ وِضْفَدعٍ  الِحْرِسمُ  : [حرسم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 .الِحْرِسمَ  القاتُِل. يقاُل : ما له َسقاهُ هللاُ  السَّمُّ  وقاَل اللَّْحيانيُّ : هو

 .وَمرَّ الَكالُم هناك وقاَل األَْزَهِريُّ : الذي رأَْيته في كتاِب اللْحيانّي مقَيّداً هو الِجْرِسُم بالجيِم وهو الصَّواُب ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه

ةً : َسقاهُ هللاُ و  الَمْوُت. ، أَي الِحْرِسمَ  قاَل اللَّْحيانيُّ َمرَّ

اِويةُ  الَحْرَسمُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و  .(4) كَجْعفٍَر : الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

نون الُمْقِحطات. الَحراِسيمُ و قاَل أَبو َعْمرو : الَحراِسينُ   الّسِ
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 ويُْرَوى بالخاِء أَْيضاً. اْستِْطراداً ، وقاَل : َحْرَشمَ  : الضاِمُر الَمْهزوُل الذَّاِهُب اللّْحِم الُمتَغيُِّر اللّْوِن ، نَقَلَه األْزَهِريُّ في الُمْحَرْنِشمُ  : [شمحر]

. ، كَجْعفَرٍ  َحْرقَمٌ  : [حرقم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ع. وفي الُمْحَكمِ 

 َء على َشِمٍر في ِشْعِر الُحَطْيئة :التَّْهِذيِب : قُِرىفي و

ا  َك ِإلــــــــّ بــــــــُ َحســــــــــــــــــــــح كح فــــــــَ ــــــــه : أَمحســــــــــــــــــــــِ  فــــــــقــــــــلــــــــُت ل

رحفــــــــًا مــــــــن جــــــــيــــــــاِد      ك صــــــــــــــــــــــِ تــــــــُ مِ ســــــــــــــــــــــبَلــــــــح رَاقــــــــِ (5)ا ــــــــَ
 

  
ْرفُ  الَحِراقِمُ  قاَل : ِحيَحِة. األَْحَمرُ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : والصُّوُف ، : األََدُم والّصِ  كما في األُُصوِل الصَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .64( اللسان والصحاح بدون نسبة ا والرجز للعجاج يف ديوانه ص 2)
 ( اللسان.3)
 اللسان اِ رِسم : الزاوية ا بكسرتا.والذي يف « الرّاويةُ »( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 4)
 وفيه : ا زاقم ا ابلزاي ا واملثبت كرواية اللسان والتكملة. 186( ديوانه ط بريوت ص 5)
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ي ، وبه ُرِوَي قوُل ساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّةَ ال ُحراِهَمةٌ  : ناقَةٌ  [حرهم] ، « مهـ  ج ر»، قد َذَكْرناه في  (1)ُهَذلّي أَي ضْخَمةُ ، هكذا أَْوَرَده ابُن بَّرِ

 فَراِجْعه.

 .«سوُء الظَّنِّ  الَحْزمُ »في الَحِدْيث : و بالثِقَِة. فيه واألَْخذُ  والَحَذُر ِمن فَواتِهِ  : َضْبُط األَْمرِ  الَحْزمُ  : [حزم]

 .«بالَحْزمِ  أََخْذتَ »في َحِدْيث الِوتْر : أَنَّه قاَل ألَبي بْكٍر : و

أْي وتُِطيعَهم»فقاَل :  ؟الَحْزمُ  َحِدْيث آَخر : أَنَّه ُسئِل مافي و  ، األَخيَرةُ لْيَسْت بثَْبٍت. الُحزوَمةِ و كالَحزاَمةِ  ، «أَْن تَْستَشيَر أَْهل الرَّ

ِمْن  الحاِزمِ  ناقَِصات َعْقٍل وِديٍن أَْذَهَب للُبِّ ما رأْيُت ِمن »في الَحِدْيث : و أَي عاقٌِل ُمميٌّز ذو ُحْنَكٍة. َحِزيمٌ و حاِزمٌ  ، َكَكُرَم ، فهو َحُزمَ  وقد

 أَي أَْذَهَب لعْقِل الرُجِل الُمْحتَِرِز في اأْلُموِر ، الُمْستَْظِهر فيها. «إِْحداكنَّ 

،  َحَزَمةٌ  ج ، الَمْحزومِ  لحبل اْستِْيثاقاً ِمنوا بالِحزامِ  ، وهو الّشدُّ  الَحْزمِ  في األُموِر ، وهو األَْخذُ بالثِّقَِة ِمن الَحْزمُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : أُِخذَ 

ريِك كَكاتٍِب وَكتَبٍَة ،  ، كَكِريٍم وُكَرماَء. ُحَزماءُ و بالتحَّ

ل عليه ُمعاذُ في الِعشاِء ففَارَ  بُن أَبي َكْعبٍ  َحْزمُ و  قَه ،السُّلَميُّ ، يقاُل : هو َحراُم بُن أَبي َكْعٍب الذي تقدََّم ِذْكُره في ح ر م ، وهو الذي َطوَّ

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، َرَوى عنه ولُده جابِر. َصحابيُّ 

ِمْن أَْهِل البَْصَرةِ ، ُكْنيتُه أَبو عبِد هللِا ، وهو أَُخو ُسَهْيل ، والقَُطِعيُّ بضٍم ففتْحٍ ،  ينَ القَُطِعيُّ من تابِِعيِ التَّابِعِ  مهران َحْزمٍ  بُن أَبي َحْزمُ و

 يَْرِوي.

االً  ذو التَّصانيفِ  األَْندلُِسيُّ الفَِقيهُ الظاِهِريُّ  َحْزمٍ  بنُ  َسِعيدُ  أَبو محمدٍ و  في الباِلِد ، وباألَْندلُس في فنوٍن َشتَّى ، كان كثيَر الحْفِظ َوِرعاً َديِّناً َجوَّ

 َحزِميُّون يَْنتِسبُون إليه.

َجها َسِعيُد بُن زْيِد بِن َعْمرو بِن نُفَْيل فأَْولََدها. أُْخُت فاِطَمةَ َصحابِيَّةٌ  الفْهِريَّة بنُت قَْيٍس  َحْزَمةُ و َمْشهوٌر. َجْهَوٌر َرئِيُس قُْرُطبَةَ  الَحْزمِ  أَبوو  تََزوَّ

اجِ الشاِعرِ بنُت ا َحْزَمةُ و  أُْخُت ُرْؤبَة لها ِذْكٌر. لعَجَّ

ً و  َشدَّهُ. : َحَزَمهُ يَْحِزُمهُ َحْزما

ً  الفرسَ  َحَزمَ و  ، قاَل لَبيُد : ِحزاَمهُ  َشدَّ  : َحْزما

ا  ري َِت الـــــــــــــــــــــدِّابُر كـــــــــــــــــــــبهنـــــــــــــــــــــ   حـــــــــــــــــــــىت حتـــــــــــــــــــــََ

هـــــــــــــا      بـــــــــــــُ تــــــــــــــح َي قـــــــــــــِ قـــــــــــــِ ٌف وأُلـــــــــــــح زومُ َزلـــــــــــــَ حـــــــــــــح
َ

(2)املـــــــــــــ
 

  
ً  : جعَل له أَْحَزَمهُ و مَ  ، وقد ِحزاما  .يَْحتَِزمَ  الَحِدْيث : نََهى أَْن يصلِّى الرُجُل حتى : َشدَّ َوَسَطه بَحْبٍل ، ومنه اْحتََزمَ و تََحزَّ

ر وشدَّ   ، قاَل : َحِزيَمهُ  يقاُل : قد َشمَّ

روهــــــــــــــــــة  كــــــــــــــــــح َر مــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــٌخ إذا محــــــــــــــــــُِّ

ّد      يـــــــــــــــــاِزميَ شـــــــــــــــــــــــــــــــَ زميـــــــــــــــــاهلـــــــــــــــــا و  ا ـــــــــــــــــَ (3)ا ـــــــــــــــــَ
 

  
ْدُر أَو َوَسُطهكأَميٍر : و هابَِة بِحياِل  الِحزامُ  : ما يَُضمُّ عليه الَحْيزومَ و الَحِزيمُ  ، وقيَل : كالَحْيزومِ  الصَّ حيُث تَْلتقي ُرؤوس الَجوانحِ فْوَق الرُّ

ْدِر وَوَسِطه ، فيهما الَكاِهِل ، وقْولُه : تَْين ، وَجْمعُ  ُحُزمٌ و ، عن كراعٍ ، أَْحِزَمةٌ  ج ، أَي في مْعنَى الصَّ في َحِدْيث و .الَحْيزوِم َحياِزيمٌ  بضمَّ

 علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :

ُددح  كَ اشـــــــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــازميـــــــــــــــــِ وحِت  حـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــَ  ل

ا      يـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــَ وحَت القـــــــــــــــــــــــِ َ
(4)فـــــــــــــــــــــــإن  املـــــــــــــــــــــــ

 

  
 الفَْرَق.وقاَل : لم أََر لغيِر اللَّْيِث هذا  الَحْيزومِ و الَحِزيمِ  واْستَْحسن األَْزَهِريُّ التَّْفِريَق بينَ 

__________________ 
 ( يعين قوله يصف ضبعاً :1)
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 تـــــــــــــــراهـــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــض أعـــــــــــــــظـــــــــــــــمـــــــــــــــهـــــــــــــــن رأســــــــــــــــــــــــــــاً 

 جـــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــة ا هلـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــرة وثـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــرُ     

  

 والضبرت عنه ا واللسان ا وجزء من عجزه يف الصحاح. 153( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان والتهذيب ابسكان القافية فيه.3)
 قوله : أشدد هكذا يف النسخ كاللسان والبيت من اهلزج املخزوم ابلزاي ا وعبارة األساس : وقا  آخر :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــوت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــازميــــــــــــــــــــــــــــــــــك ل  حــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت و   ال ب

  
 إذا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  

  

 هذا بيت من اهلزج خمزوم كما استشهد به العروضيون عل  ذلك وبعده :»وكتب مصحح اللسان : 

 ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت و 

 «إذا حــــــــــــــــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
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ِر لألَْمِر واالْستِْعداِد له. َحياِزيمكو َحْيُزوَمكَ  وقْولُهم : اْشُددْ  ْن عليه ، وهو ِكنايَةٌ عن التََّشمُّ  لهذا األَْمِر أَي وّطِ

 .ُحُزمٌ  أَي ُشدَّ ، والَجْمعُ  ُحِزمَ  ، بالضِم : ما الُحْزَمةُ و

 األََسِدّي ، وله يقوُل : فََرُس َحْنَظلَةَ بِن فاِتكٍ  أَْيضاً :و ُس أَُسْيِلِم بِن األَْحنَِف ،فَرَ   :(1) ُحْزَمةُ و

َددحُت  ةَ َأعــــــــــــــــح زحمــــــــــــــــَ ٌة  حــــــــــــــــُ َربــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح  وهــــــــــــــــي مــــــــــــــــُ

نــــــــــا وُتصـــــــــــــــــــــــاُن      يــــــــــالــــــــــِ فــــــــــَ  بــــــــــقــــــــــوِت عــــــــــِ قــــــــــح (2)تـــــــــــُ
 

  
ي عن ابِن الَكْلبي أَنَّه َوَجَده َمْضبوطاً بخّطِ َمن له   ِعْلم بفتْحِ الحاِء ، وأَْنَشَد أَْيضاً له :قاَل ابُن بَّرِ

  ِ ين أَمـــــــــح َزتـــــــــح ةُ جـــــــــَ زحمـــــــــَ ٍ   حـــــــــَ دح َي صـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــح  ســـــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــاِ  و      هــــــــــــا دون الــــــــــــعــــــــــــِ تــــــــــــُ يـــــــــــــح فــــــــــــَ (3)مــــــــــــا أَقـــــــــــــح
 

  
تَْين. الِحَزاُم ُحُزمٌ  جو ، الِمْحَزَمِة الَمحاِزمُ  ، وَجْمعُ  به ُحِزمَ  كِمْنبٍر وِمْكنََسٍة وِكتاٍب وِكتابٍَة : ما ، الِحَزاَمةُ و الِحَزامُ و الِمْحَزَمةُ و الِمْحَزمُ و  بضمَّ

ْدرِ  قيَل : هوو ِضلَُع الفُؤاِد. هو : ما اْستَداَر بالظَّْهِر والبَْطِن ، أَو الَحْيُزومُ و ، وأَْنَشَد  َحْيُزومانِ  ، وُهما ما اْكتَنَف الُحْلقوَم من جانِِب الصَّ

 ثَْعلَب :

ُض  ــــــــِ ــــــــداف هِ ي ــــــــح ي زومــــــــَ ــــــــح ي هــــــــا  حــــــــَ رحيــــــــِ ُن صــــــــــــــــــــــَ خــــــــح  ســــــــــــــــــــــُ

عــــــــــا و      نــــــــــَ قــــــــــح ِة مــــــــــُ مــــــــــالــــــــــَ راه لــــــــــلــــــــــثــــــــــ  (4)حــــــــــلــــــــــقــــــــــًا تــــــــــَ
 

  
ي عن اليَِزيِدّي. الغَِليُظ من األَرِض  : الَحْيزومُ و  ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

ى األَْخطلُ و ً  ِمن األَرِض  الَحْزمَ  َسمَّ  ، فقاَل : الُمْرتَِفعُ  ، وهو َحْيُزوما

ر   ظــــــــــــــــَ ُزومٍ فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح يـ ر  ُنســــــــــــــــــــــــــــــ حبــــــــــــــــَ  ورَُه يــــــــــــــــفــــــــــــــــُ

هح و      لــــــــــــُ ُه وَأعــــــــــــابــــــــــــِ و انــــــــــــُ هــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــُ (5)يــــــــــــوجــــــــــــِ
 

  
 : األَْحَزمِ  بََدٌل ِمن نُوِن َحْزٍن ، شاِهدُ  َحْزمٍ  وَزَعَم يَْعقوب أَنَّ ِميمَ  .الَحْزمِ و كاألَْحَزمِ 

ا  رحُزٌ  إذا جنــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــوال قـ  لهلِل ل

دَِّ       َزمــــــــــــــــالــــــــــــــــكــــــــــــــــاَن مــــــــــــــــبحَو  خــــــــــــــــَ (6)اأَلحــــــــــــــــح
 

  
ِمن السَّْيِل ِمن نََجوات األَْرِض والظُّهوِر. وقيَل : ما َغلُظ ِمن األَْرِض وَكثَُرْت ِحجاَرتُه ، وِحجاَرتُه  اْحتََزمَ  ِمن األَْرِض : ما الَحْزمُ  وقيَل :

، وُدْون ذِلَك ال تَْعلوها اإِلبُِل إِالَّ في َطريٍق  أَْغلُظ وأَْخشُن وأَْكلَُب ِمن ِحجاَرةِ األََكَمِة ، غيَر أَنَّ ظْهَره َعريٌض َطويٌل يَْنقاُد الفَْرسَخْين والثالثَةَ 

 ، قاَل لَبيٌد : ُحزومٌ  له قُْبل ، والَجْمعُ 

تح  َرفــــــــــــَ ا َأشــــــــــــــــــــــــــح يِّ ملــــــــــــ  َن ا ــــــــــــَ عــــــــــــح  فــــــــــــكــــــــــــَبن   ــــــــــــُ

تح هبـــــــــــــــــن       عـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ُزومُ يف اآِ  وارحتـ  حـــــــــــــــــُ

  

ٍم  ـــــــــــــــِّ ل ـــــــــــــــج  ـــــــــــــــَُ ـــــــــــــــي ل وارُِع يف خـــــــــــــــَ ٌر كـــــــــــــــَ  َنـــــــــــــــَح

  
مــــــــــوُم    كــــــــــح ٌر مــــــــــَ ــــــــــَ تح فــــــــــمــــــــــنــــــــــهــــــــــا مــــــــــوقـ لــــــــــَ (7)محــــــــــََ

 

  
َره البَغَويُّ أَثْناء طه (8) السالمعليهفََرُس ِجبريَل ،   :َحْيُزومُ و ، ويُْرَوى بالنّوِن بََدل الِميم  ، َرِكَب عليها إذ أَتَى موَسى ليَْذَهَب ، كما َحرَّ

 أَْيضاً.

فقاَل :  ؟َحْيزومُ  َمْن قاَل ِمن الَمالئَِكِة يوَم بَْدٍر أَْقِدمْ »، قاَل لِجْبريَل :  وسلمعليههللاصلىَرَوى البَْيهقّي عن خاِرَجةَ بِن إِْبراهيِم عن أَبيِه : أَنَّه و

 ، كذا في شْرحِ الَمواِهِب.« ما كّل أَْهل الّسماِء أَْعِرف»

حاحِ :و  ِضدُّ األَْهَضِم. ِمن األَْفراِس  األَْحَزمُ و  الَهَضِم ،ِضدُّ  الَحَزمُ  في الّصِ

 .«أَْرقَبَ  أَْحَزمَ  اْشتَِره»، ومنه قْوُل اْبنِة الُخّسِ ألَبيها :  الِحزامِ  وفي التّْهِذيِب : َعظيُم َمْوِضعِ  .الَحْيزومِ  العَظيمُ  ِمن الِجماِل : اأْلَْحَزمُ و

 مّيِ.فََرُس نُبَْيَشةَ السُّلَ  : األَْحَزمُ و

__________________ 
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 ( ضبطت ابلضم وهو مقتض  سيا  القاموس ومثله يف التكملة ا وضبطت يف اللسان ا هذه والجي بعدها ا ابلفتح هنا ويف الشاهد التاد.1)
 .54/  2( اللسان والتكملة ا وصدره يف الصحاح واملقايي  2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 والتهذيب.( اللسان 5)
 ( اللسان.6)
 واللسان.« ابآ »وفيه :  152( ديوانه ط بريوت ص 7)
( عل  هامش القاموس : قا  الزخمشــــــــــــــري : ملا حر ميعاد ذهاب موســــــــــــــ  إىل الطور أله جربير وهو راكب حيزوم فرس ا ياة ليذهب به ا 8)

ء إال أخضر ا فقا  : إن هلذا شبانً عظيماً ا فقب  قبضة من تربة موطئه ا فبلقاها عل  ا لي املسبوكة فببصره السامري ال يضض حافره عل  شي
 ا قرايف.هـ  ا ا (ِعْجاًل َجَسدًا َلُه ُخوار  ) ا فصارت
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ْمَحْين أَ  أَْحَزمُ و ، وهو عبُد هللِا  َحُد األَْشَرافِ بُن ذُْهٍل في نََسِب ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ ، ِمن نَْسِلِه َعبَّاُد بُن َمْنصوٍر قاِضي البَْصَرةِ ، وعبُد هللِا ذو الرُّ

ْمَحْين.عبُد هللاِ  بُن نعاٍم ، وفي التَّْبصيِر :   بُن ذي الرُّ

 كاْعَشْوَشَب ِمن العُْشِب. الَحْزمِ  ، وهو ِمن : اْجتََمَع واْكتَنَزَ  اْحَزْوَزمَ و

 ، وقيَل : اْرتَفََع. الَمكاُن : َغلُظَ  اْحَزوَزمَ و

ً  الرُجُل : بَُطنَ  اْحَزْوَزمَ و  ْء.ولم يَْمتَِلى ، أَي صاَر بَِطينا

ي :و ْدِر ، وقد،  الَحَزمُ  قاَل ابُن بَّرِ كةً ، ِشْبهُ الغََصِص في الصَّ ً  ، ، كفَِرحَ  َحِزمَ  محرَّ  ُغصَّ في َصْدِرِه. : َحَزما

ةُ و تَْين وَشّدِ الِميِم : القَصيرُ  الُحُزمَّ جاِل. ، بضمَّ  ِمن الّرِ

 ، الِميُم بدل ِمن الباِء. : األَْحزابُ  األَْحزامُ و

 أَْيضاً.« ح ر م»، وقد تقدََّم في  كأَما وهللاِ  ، ِمثُْل َسْكَرى ، وهللاِ  َحْزَمىو

، َماَت َسنَة َخْمُسمائٍة وأَْربَع وثََمانِْين عن  ذو التَّصانيفِ  الحاِفُظ النَّسَّابَةُ ، الحاِزِميُّ  بن ُعثْمان موسى أَبي ُعثْمان اإِلماُم أَبو بكٍر محمُد بنُ و

.َخْمس وثالثِْين َسنَة ، قالَ   هُ الذَّهبيُّ

ن ، حاِزٍم الحاِزِميُّ  أَْحمُد بُن محمِد بِن إْبراهيَم بنِ  أَبو نَْصرو ثٌ  البُخاِريُّ الُمَؤذِّ قَِدَم بَْغداَد حاّجاً وَحدََّث بها عن إْسحاق بِن أَْحَمَد بَن  ُمَحّدِ

 ، قاَل ابُن األثيِر : ثِقَةٌ تُوفي َسنَة ثلثمائة وثالث وَسْبِعْين. َخلَف األَْزِدّي وغيِره ، َسِمَع منه أَبو القاِسِم التّنُوِخيُّ شيُخ األَمير

اْسُمه عوُف بُن  حاِزمٍ  وأَبو ، وسلمعليههللاصلىاألْحمسيُّ البَجليُّ أَُخو قَْيس اآلتي ِذْكُره ، أَْسلَما في حياةِ النبّيِ ،  حاِزمٍ  بُن أَبي حاِزمُ و

 بَةٌ َرَوى عنه اْبنُه قَْيٌس.الحاِرِث ، ويقاُل عبُد َعْوٍف وله ُصحْ 

ة إالَّ باهلِل. (1)الغَفاِريُّ يَْرِوي عن َمْواله أَبي َزبيب  بُن َحْرَملَةَ  حاِزمُ و  عنه في ال َحْول وال قُوَّ

 : يَْرِوي عن ابنِه شبيٍب عنه. ِحزامٍ  بنُ  حاِزمُ و

 َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. ، َصحابِيُّونَ  يُْرَوى له في َزكاةِ الفْطِر ، آَخُر غيُر َمْنسوبٍ و

َرَوى عن العَْشَرة ، وعنه  تابِِعيُّ  عوف بن الحاِرِث البَجلّي األَْحمسّي الُكوفّي ُكْنيته أَبو بْكٍر ، وقيَل : أَبو عبِد هللِا ، حاِزمِ  قَْيُس بُن أَبيو

قيَل : َسنَة أَْربَع وثََمانِْين ، وقد إْسماعيَل بُن أَبي خاِلٍد وأَبو إْسحاق السُّبَْيعيُّ وسماُك بُن َحْرٍب ، َماَت َسنَة أَْربَعِ ، وقيَل : ثََمان وتِْسِعْين ، و

 ، ليُبايَعَهُ  الَمدينَةَ  فقَِدمَ  ، وسلمعليههللاصلى ، حياتِهِ  في أَْسلَما كأَِخيه ألنَّه ، وسلمليهعهللاصلىالنبيُّ ،  كاَد يُْدِركُ  قيَل : َسنَة سّت وثََمانِْين ،

 .َحبَّان ابنُ  قالَهُ  ، عنه تعالَى هللاُ  َرِضيَ  ، بْكرٍ  أَبا فبَايَعَ  ، وسلمعليههللاصلى ، النبيُّ  فقُبِضَ 

اُك بُن ُعثْمانَ و بِن ُخَوْيلِد بِن أََسٍد الَمَدنيُّ عن شْرحبيِل بِن سْعٍد ونافِعٍ والمقبرّيِ ، وعنه اْبنُه محمٌد وابُن  ِحزامِ  بِن عبِد هللِا بِن خاِلِد بنِ  الضَّحَّ

اُك بُن ُعثْمان ، كذا في َوهٍب ، وثَّقَهُ ابُن ُمِعْين ، وقاَل أَبو َزْرَعةَ : ليَس بقَِوّيٍ ، َماَت َسنَِة ِمائَة وثالث وَخْمِسْين ، وَسِمعَ   منه حفيُدهُ الضَّحَّ

 الكاِشِف للذَّهبّيِ.

اك خاِمُس َخْمسة َجالَْستهم وَجالَُسوني حَّ اِك بِن ُعثْمان بِن الضَّ على َطلٍَب ، يْعنِي فَهم ِمن  قْلُت : وقاَل الَواقِديُّ : أَْحمُد بُن محمِد بِن الضَّحَّ

ِمعِ عْنَد ِذْكِر تَْرجمِة نْفِسه.الشُّيوخِ وِمن الطَّلَبَِة ، أَوْ   َرَده السَّخاِوي في الضَّوِء الالَّ

وابن َماَجه ، َرَوى عن ابِن  شيُخ البُخاِري الَمَدنيُّ  ِحزامٍ  بنِ  (2)بِن عبِد هللِا بِن الُمْنذِر بِن الُمِغيَرة بِن عبِد هللِا  إبراهيُم بُن الُمْنذرِ  أَبو إْسحاقو

 (3)ن ياٍض ، وعنه عْمراُن بُن موسى الُجْرجانّي وثَْعلَب ومحمُد بُن إْبراهيم البُوشْنجيُّ ، َصُدوٌق ، تُوفي َسنَة مائتَْين واثْنَتَيْ ُعيَْينة وأَنَس بِن عِ 

 وثاَلثِْين.

حمِن بُن عبِد الَملكِ  وهو أَبو بْكِر بُن َشْيبَةَ و ،  الِحَزاِميُّون م وابِن أَبي فدٍك ، َصُدوٌق ،بِن َشْيبَةَ الَمَدنيُّ عن هشيم والَوليِد بِن ُمْسل عبُد الرَّ

ثونَ   بِن ُخَوْيلد ، فاْعِرف ذِلَك. ِحزامِ  بِن ُخَوْيلَد إالَّ األَِخير فإنَّه َمْولى بنِي ِحزام ، وُكلُّهم ِمن ولدِ  بالكْسِر ، ُمَحّدِ

َمةُ و ْينِ  القُْدَوةُ  العاَلَّ اِميُّ  ِعماُد الّدِ ثٌ  تحِ والشَّدِّ بالف الَواِسِطيُّ ، الَحزَّ رٌ  ، ُمَحّدِ . ُمتَأَّخِ  ، أَْوَرَده الذَّهبيُّ
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 بِن ُخَوْيلد بِن أََسدٍ  ِحزامِ  ِحكيُم بنُ  : أَبو خاِلدٍ  كِكتابٍ و

__________________ 
 ( يف لريخ البخاري : َأيب زينب.1)
 حزام ال من ولد خالد.. وقير إنه من ولد حكيم بن .. ( يف اللباب : عبد   بن حامد بن حزام2)
 ( نص يف اللباب ابلعبارة عل  وفاته يف امرم سنة ست وثالثا ومائتا.3)
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المه ا الص حايب   الُقَرشي   َُؤل َفِة قـُُلوهبم مث َحُسن إسح
بُن  ِحزامُ  أَبوه أَم او  َصحايب  ابالتِّفاِ . هو ُوِلَد يف الَكعحبِة ا وكاَن ِمن امل

 ُخَويحلد فهو َأُخو َخِدَ ة بنُت ُخَويحلد ا وَغِلرَت َمن َعد ه َصحابِّياً.
 عن أَبيِه وعنه َعطاُء. (1) ِحزامٌ  اْبنُهو

َمْشقيُّ يَْرِوي عن أَبي ُهَرْيَرةَ ، وعنه يزيُد بُن واقٍِد والعالُء بُن الحاِرِث ، وذكر في الطَّبَقِة الثالِ  ِحزامُ  ان :وقاَل ابُن َحبَّ   ِحَزام ثَةِ بُن ِحكيٍم الّدِ

 بن ِحكيم ِمن أَْهِل الشاِم َرَوى عن َمْكحول وعنه يزيُد بُن واقٍِد.

اجٍ  ِحزامُ و اِء أَْيضاً ،عن ُعَمَر وعلّيٍ  بُن َدرَّ  تابِعيَّانِ  لَِقيَهما في َطريِق مكَّةَ َرَوى عنه الّزهريُّ ، قالَهُ ابُن َحبَّان ، قاَل الحاِفُظ : ويُْرَوى بالرَّ

 ثِقَتاِن.

ةَ أُّمِ َمْعبٍد ، ولُحبَْيٍش بِن ُحبَْيش الخزاعيُّ ِمن أَْهِل الرقم ، َمْوِضٌع بالباِديَِة ، يَْرِوي عن أَبيِه عن ُحبَْيش بِن خا بُن ِهشامِ  ِحزامُ و ِلٍد قصَّ

 ومْحرِز بِن الَمْهدي أَبو مْكرٍم. (2)هاشم  ِحزام الَمْذكور ُصْحبَةٌ َرَوى عن

ْرِمِذيُّ نَِزيُل بَلَخ عن ُحَسْين الجْعِفّي وابِن أساَمةَ ، وعنه البُخاِريُّ والتِّ  التِّْرِمِذيُّ  ِحزامٍ  موَسى بنُ  أَبو عْمرانو بُن إْسماعيل ، ِحزامُ و

ثوَن. والنّسائيُّ وابُن أَبي َداُود ، ثِقَةٌ عابٌد َداِعيَةٌ إلى السُّنَِّة ،  ُمَحّدِ

 في بَِجيلَةَ. بِن علّيِ بِن ماِلِك بِن سْعِد بِن نذيرٍ  بُن َحْربِ  َحِزيَمةُ  كَسفينَةٍ و

 ، له ِذْكٌر. َحزيمة  عبِد الَمِلِك بِن بِْشِر بِن سرباِل بنِ ، ِمن ولِدِه بْشُر بنُ  بُن َحيَّاَن في بنِي ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ  َحِزيَمةُ و

 بُن نَْهٍد في قُضاَعةَ. َحزيَمةُ و

بَْيُر بنُ و بيعِ بِن ُخثَْيم. َرَويا َحِزيَمةَ  ، وُهبَْيرةُ بنُ  َحزيَمةَ  الزُّ ل عن محمِد بِن قيٍس األََسِدّي ، والثاني عن الرَّ  : األَوَّ

 َسيِّد الَخْزَرجِ. َجدُّ لسْعِد بِن ُعباَدةَ  َحِزيَمةَ  أَبوو

ِبينَتانِ  الَحِزيَمتَانِ و  وَزباِئُن ، قاَل أَبو َمْعداَن الباِهِليُّ : َحزائِمُ  مع، والج وَزبِينةُ  َحِزيَمةُ  وُهما بِن ثَْعلَبَةَ ، ِمن باِهلَةَ بِن َعْمِرو ، قَبِيلتان والزَّ

مُ جــــــــــــــــــاَء  ُداًل  ا ــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــِ ُن ُدلــــــــــــــــــح  والــــــــــــــــــز ابئــــــــــــــــــِ

انِ      طــــــــــــــ  َض الــــــــــــــقــــــــــــــُ َا وال مــــــــــــــَ قــــــــــــــِ  ال ســــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــِ

  

تح  فــــــــــَ لــــــــــِّ وٍف ومــــــــــاذا كــــــــــُ ُت مــــــــــن عــــــــــَ بــــــــــح جــــــــــِ عــــــــــَ  فـــــــــــَ

  
يو    بـــــــــــــــاِن  ـــــــــــــــَِ َر الـــــــــــــــر كـــــــــــــــح وحٌف آخـــــــــــــــِ (3)ء عـــــــــــــــَ

 

  
ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

مُ و الُحَزمُ  امٌ و األَْحزامُ و الُحزَّ اٍن ، ُجموعٌ  ُحزَّ  بمْعنَى العاقِِل ذو الحْنَكِة. لحاِزمٍ  ، كُصَرٍد وُسكٍَّر وأَْنصاٍر وُرمَّ

ي. الَحْزمَ  لو أَْعِزُم ، أَي قد أَْعِرف أَْحِزمُ  وفي الَمثَِل : قد  وال أَْمضي عليه ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

 ، يُْضرُب عْنَد التََّحشُّد على االْنِكماِش وَحْمِد الُمْنَكِمِش. الَحْزَمة وقاَل ابُن َكثَْوةَ : ِمن أَْمثاِلِهم : إنَّ الَوَحا ِمن َطعامِ 

م . ويقاُل :الَحْزمُ  : الَحْزَمةُ و  لَوثاقَِة.وا بالَحْزم في أَْمِرك أَي اْقبَله تََحزَّ

 الطُّْبيَْيِن. الِحزامُ  الدابَِّة َمْعروٌف ، ومنه قْولُهم : جاَوزَ  ِحزامُ و

امُ و امُ  الَكاِغَد بَما َوَراء النَّْهِر ، اْشتََهَر به أَبو أَْحَمَد محمُد بُن أَْحمَد بِن علّيِ بِن الَحَسِن الَمُروزيُّ  يْحزمُ  ، كَشّداٍد : لَمنْ  الَحزَّ  ، َسَكنَ  الَحزَّ

 وَسَكَن بها ، وقد َحدََّث. (4)َسَمْرقَْند واْنتَقَل إلى اسبيجاب 

 بُن شَجَرة ، كَسِفينَةَ ، عن ُعثْمان بِن ُسَوْيد ، وعنه سيُف. َحِزيَمةُ و
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وسفّي كاَن قاِضي وسفة ، وله خلَُف بُن عيَسى بِن سِعْيِد بِن أَبي درهم ال الحزمِ  بُن رزاِم بِن ماِزٍن بَْطٌن ، وأَبو َحِزيَمةُ  وفي قَْيِس عيالن :

ُث َسِمَع الُحَسْين بن علّيٍ الطَّبرّي بمكَّة ، جهوُر بُن إْبراهيَم التَّجيبيُّ الُمْقرى الحزمِ  ِرْحلَة َسِمَع فيها ابَن رشيٍق وغيِره ، وأَبو ُء اللُّغَويُّ الُمَحّدِ

دفّي. خلُف بُن محمٍد السَّرقْسطيُّ ِمن شيوخِ أَبي علّيٍ  الحزمِ  وأَبو  الصَّ

 ، بالفتحِ : َمْوِضٌع بمكَّةَ أَماَم حطِم الحجون مياِسراً عن َطريِق الِعَراِق. الَحْزمُ و

__________________ 
 ( انكر مصعب ان يكون  كيم ابن يقا  له : حزام ا عن البخاري.1)
 ( هو هاشم بن قاسم ا كما يف التاريخ الكبري للبخاري.2)
 والصحاح.( اللسان 3)
 ( يف اللباب : أسفيجاب.4)



15327 

 

اُر بُن َسِعيٍد : َحْزمُ  ِعدَّةٌ منها ُحُزومٌ  وللعََربِ   األَْنعََمْيِن ، قاَل المرَّ

زحم ن  حـــــــــــــــــــاٍد  حبـــــــــــــــــــَ اح هلـــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح  األَنـ

رٌِد َنســــــــــــــــــــــــــــوُ       ُه غــــــــــــــَ ــــــــــــــَ رٍّ ســــــــــــــــــــــــــــاق عــــــــــــــَ (1)مــــــــــــــُ
 

  
قاعِ :: ُجبَْيٌل بيَن منعج وعاقل حَذاَء ِحَمى َضرِ  (2)َخزاَزى  َحْزمو  يَّة ، قاَل ابن الّرِ

نــــــــــــا  ِت ودونــــــــــــَ َديــــــــــــح تــــــــــــَ ُت هلــــــــــــا َأ.  اهــــــــــــح لــــــــــــح  فــــــــــــقــــــــــــُ

رُ      واهـــــــــــــِ ـــــــــــــقـــــــــــــَ بـــــــــــــاِ  ال راُف اجلـــــــــــــِ ـــــــــــــوٌ  وَأشـــــــــــــــــــــــــــح  ُدل

  

ٌ  و  يـــــــــــوِش وآلـــــــــــِ حـــــــــــاُن اجلـــــــــــُ يـــــــــــح حـــــــــــاُن جـــــــــــَ يـــــــــــح  جـــــــــــَ

  
زحمُ و    ُر  حـــــــــَ واســـــــــــــــــــــــِ عـــــــــوُب الـــــــــقـــــــــَ زَاَز  والشـــــــــــــــــــــــ  (3)خـــــــــَ

 

  
اُر أَْيضاً فقاَل : (4)َجِديٍد  َحْزمُ و  َذَكَره المرَّ

بـــــــــابـــــــــًة  رحُت صـــــــــــــــــــــــَ ظـــــــــَ حـــــــــايب إذ نـــــــــَ  تـــــــــقـــــــــوُ  صـــــــــــــــــــــــِ

زحمِ      حُ  حبـــــــــَ مـــــــــَ طـــــــــح ك يـــــــــَ رحفـــــــــِ طـــــــــَ ِديـــــــــٍد مـــــــــا لـــــــــِ  (5) ؟جـــــــــَ
  

 َشعَْبعٍَت في بِالِد بنِي قَُشْير. َحْزماو

، َذَكَره أَبو َحيَّان في االْرتِشاِف وشْرحِ  «َحْيزمُ  أَْقِدمْ »أَْيضاً : ُرِوي وهكذا  ، السالمعليهلفََرِس ِجْبريَل ،  َحْيُزوم بحْذِف الواِو لُغَةٌ في َحْيزمُ و

 التَّْسهيِل.

كةً : اسُم فاِرٍس ِمن فُْرسان العََرِب. َحَزَمةٌ و  ، محرَّ

اْبنَا أَبي بْكِر بِن محمِد بِن عمرو هذا َحدََّث بُن َزْيِد بِن لََوذان بَْطٌن في األْنصاِر وَولََداهُ ُعَمُر وَعماَرةُ لهما ُصْحبَةٌ ومحمُد وعبُد هللِا  َحْزمُ و

ه َعْبِد هللِا بِن أَبي بْكٍر ، وعنه ابُن  الَحزميُّ  عنهما ماِلُك. وأَبو الطاِهِر عبُد الَمِلِك بُن محمِد بِن أَبي بْكِر بِن محمِد بِن َعْمرو َرَوى عن عّمِ

 وهٍب ، َذَكَره الدَّاْرقْطنِي.

تَه ، وهو مجاٌز. وأَبوخِ  (6)ويقاُل : أََخَذ   البَياضيُّ َمْوالُهم ، ُمْختَلٌَف في ُصْحبَتِه. حاِزمٍ  َزاَم الطَّريِق أَي َوَسَطه وَمحجَّ

. حاِزمٍ  وأَبو  األَْعَرج الَمَدنيُّ اْسُمه سلمةُ بُن ِديناٍر تابِِعيُّ

ار الغَفاريُّ اْسُمه عبُد هللِا بُن جابٍِر َرَوى عن ال حاِزمٍ  وأَبو  بَياِضّي.التمَّ

. ، كَجْعفَرٍ  َحْزَرمٌ  : [حزرم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

ي : هو  َمْعروٌف ، وأَْنَشَد : َجبٌَل م وقاَل ابُن بَّرِ

ٍة  عــــــــــــَ  لــــــــــــَزيــــــــــــِد ِ  واٍف بــــــــــــِذمــــــــــــ  َيســــــــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــَ

مح      هـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح نـ زحَرمٌ ِإذا زاَ  عـــــــــــــــــَ (7)وَأابُن  حـــــــــــــــــَ
 

  
 الَهْضبَِة في ِدياِر بنِي أََسٍد ، وضبطه كَجْعفٍَر وكِزْبِرجٍ ففي َكالِم المصنِِّف قُصوٌر ال يَْخفَى.وقاَل نَْصُر : هو ُجبَْيٌل فَْوق 

 قََطعَهُ فاْنقََطَع. : أَي َحَسَمهُ يَْحِسُمهُ َحْسماً فاْنَحَسمَ  : [حسم]

ً  الِعْرقَ  َحَسمَ و  اْقَطعوا يََده ثم اْكُووها ليْنقَِطَع الّدُم.»: أَنَّه أُتَي بساِرٍق فقاَل :  الَحدْيث ، ومنه قََطعَهُ ثم كواهُ لئالً يَسيَل َدُمهُ  : َحْسما

ً  الدَّاءَ  َحَسمَ و  قََطعَه بالدَّواِء. : َحْسما

ً  ءَ فالناً الشَّي َحَسمَ و  ٍء.على فالٍن االمَر : أَي أَْقَطعُه عليه ال يَْظفَُر منه بشي أَْحِسمُ  يقاُل : أَنا َمنَعَهُ إِيَّاهُ. : َحْسما

ْوِم فإنَّه»الَحِدْيث :  ، ومنه للداِء ، كَمْقعََدةٍ : أَي يَْقَطعُهُ  َمْحَسَمةٌ  هذا يقاُل :و  أَي َمْقَطعَةٌ للنِكاحِ. «للِعْرِق وَمْذَهبَةٌ لألََشرِ  َمْحَسَمةٌ  عليكم بالصَّ

 .(8): أَي َمْجفََرةٌ َمْقَطعَةٌ للباِه وقاَل األَْزَهِريُّ 
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ي به ألَنَّه كغُراٍب : السَّْيُف القاِطُع أَو َطَرفُهُ الذي يُْضَرُب به ، الُحسامُ و . يَْحِسمُ  ، ُسّمِ  الدَّم أَي يَْسبقُه فكأَنّه يَْكِويه ، القَْوالن نَقَلَهما الجْوَهِريُّ

 ، كما قالوا : ُمْديَةٌ ُهَذام وُجراٌز ، َحَكاه ِسْيبََوْيه ، وقوُل أَبي ِخراٍش الُهَذلّي : ُحسامٌ  ْديَةٌ أَي قاِطٌع ، وَكذِلَك مُ  ُحسامٌ  يقاُل : سيفٌ 

__________________ 
 .«بسو ُ »وفيه : « حزم األنعما»( اللسان والتهذيب ومعجم البلدان 1)
 جبر.« : خزاز»( يف معجم البلدان 2)
 .«حزم خزاز »ن ( اللسان والتهذيب ومعجم البلدا3)
 يف الرتمجة ويف الشاهد.« حزم حديداً »( كذا ابألصر واللسان والتهذيب ا هنا ويف الشاهد ا ويف معجم البلدان 4)
 حبزم حديداً : ما بطرفك تسمح. ( اللسان والتهذيب ومعجم البلدان وفيه :5)
 ( يف األساس : آخذ.6)
 ( اللسان بدون نسبة.7)
 للباءة.( يف التهذيب : 8)
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ُب و  يــــــــــــــح هــــــــــــــَ ُه صــــــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــَ ُن أَرحهــــــــــــــَ  لــــــــــــــو ال حنــــــــــــــَح

يــــــــــــبــــــــــــا  ُحســــــــــــــــــــــــــامَ      رواًب َخشــــــــــــــــــــــــــِ ذح دِّ مــــــــــــَ (1)ا ــــــــــــَ
 

  
 السَّْيِف أَي َطَرفُه. ُحسامُ  يَْعني : سيفاً َحِديَد الَحّدِ ، ويُْرَوى :

ةً. من اللَّيالي الدَّائَِمةُ  الُحسامُ و  في الشَّّرِ خاصَّ

 اسٌم. : ُحَسامُ و

ْبياِن. وقد َرضاُعهُ  ِسمَ حُ  َمنْ  الَمْحُسومُ و ضاعَ  َحَسَمتْهُ  ِمن الّصِ ه الرَّ ً  أُمُّ  ، أَي قََطعَتْه ، وَكذِلَك الِغَذاَء. َحْسما

بيُّ السَّّيِ  أَْيضاً : الَمْحسومُ و ً  َوْلُغ ُجَرّيٍ كانَ  ، ومنه الَمثَُل : ُء الِغذاءِ الصَّ ِء لم يكْن يْقِدُر عليه ، يقاُل عْنَد اْستِْكثاِر الَحريِص ِمن الشي َمْحسوما

 فَقََدَر عليه ، أَو عْنَد أَْمِره باالْستِْكثاِر حيَن قََدَر.

َرِت اآليَةُ اآلتِيَة. ، بالضِم : الشُّْؤمُ  الُحسومُ و  والنَّْحُس ، وبه فّسِ

ً  ثَمانِيَةَ أَيّامٍ  ﴾َسْبَع لَيال  وَ )قيَل في قْوِله تعالَى : و الدُُّؤوُب في العََمِل ، الُحسومُ  قاَل يونس :و حاحِ ،  ُمتتابِعةً  أَي (2) ُحُسوما ، كما في الّصِ

 وهو قوُل ابن َعَرفَةَ.

له عن آِخِره كما يُتابَُع الَكيُّ على الَمْقطوعِ   ، وَجْمعُه حاِسمٌ  ٍء تُوبِعَ َدَمهُ أَي يَْقَطعه ، ثم قيَل لكّلِ شي ْحِسمَ ليَ  قاَل األَْزَهِريُّ : أَراَد لم يُْقطع أَوَّ

 كشاِهٍد وُشهوٍد. ُحسومٌ 

اُء : لُه عن آِخِره قيَل لهالتِّباُع ، إذا تَتابََع الشي الُحسومُ  وقاَل الفرَّ  .ُحسومٌ  ُء فلم يَْنقَطع أَوَّ

َرِت اآليَةُ ، وقيَل : هي الُمتَواِليَةُ.الدَّائَِمةُ في الّشرِّ  الُحسومُ  وقيَل : األَيَامُ  ةً ، وبه فّسِ   خاصَّ

ةً.  قاَل ابُن ِسْيَده : أَُراهُ الُمتواليَةُ في الشَّّرِ خاصَّ

 عن عاٍد. ُحِسمَ  ، كما في الصَّحاحِ. زاَد غيُره : كما الَخْيَر عن أَْهِلها تَْحِسمُ  التي هي الُحسومُ  اللياِلي يقاُل : أَو

اُج : الذي تُوِجبُه اللّغَةُ مْعنَى قْوِلِه : جَّ ً  وقاَل الزَّ ً  ، أَي ُحُسوما :  عزوجلأَي تُْذِهبُُهم وتُْفنِيهم. قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا كقَْوِلِه ،  تَْحِسُمُهْم ُحسوما

 .(3) (يَن ظََلُموافَ ُقِطَع داِبُر اْلَقْوِم الَّذِ )

فَةُ أَْعلَى. َكذِلكَ  ، والمْعنَى تُضافُ  قدو ، وْصٌف بالَمْصَدِر ، تَْقَطُع الَخْيَر أَو تَْمنَعُه ، ُحسومٌ  أَيَّامٌ و  ، والّصِ

ْخُم اآلَدمُ  الَحْيُسمانُ و ى الرُجلُ بتْقِديِم الِميِم ، وقد تقدََّم ، وبه  الَحْيُمسانُ  ، وَكذِلكَ  ، كَرْيُهقاٍن : الضَّ ً  ُسّمِ  .َحْيُسمانا

. َحْيُسمانُ و  بُن إِياٍس الُخزاِعيُّ َصحابيُّ

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد للنابِغَِة : ال يَكاُد القَتاُم يُفاِرقُها َشواِهُق ُمْلُس الَجوانِبِ  أَْرٌض بالباِديَِة بها ِجبالٌ  َمْقصوراً : ، بالكْسرِ  ِحْسَمىو

الً  َح عــــــــــاقــــــــــِ بــــــــــَ مــــــــــَ  ِبــــــــــبــــــــــاِ  فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح  ِحســــــــــــــــــــــــح

تــــــــــــــاِم      زَِم الــــــــــــــقــــــــــــــَ تــــــــــــــَ (4)ِدقــــــــــــــاَ  الــــــــــــــرت حِب  ــــــــــــــُح
 

  
يَّةُ َزْيِد بِن حارِ  ي : أَي قد أَحاَط به القَتاُم كالَحزاٍم له ، وهي َوَراء واِدي القََرى ، وإليها كانْت سرَّ إنَّ الماَء بْعَد  ثَةَ ، قيَل :قاَل ابُن بَّرِ

 نُضوبِِه ثََمانِْين َسنَةً وقد بَِقْيت منه بَِقيَّة إلى اليوم.الطَّوفاِن أَقاَم هناك بْعَد 

وُم منها َكْفراً َكْفراً إلى ُسْنبٍُك ِمن األَْرِض ، قيَل : وما ذاَك السُّْنبُكُ »في َحِدْيث أَبي ُهَرْيرة : و  ُجذاَم. ِحْسَمى قاَل : ؟لتُْخِرَجنَّكم الرُّ

 قَبيلَةُ ُجذاَم. باليََمِن ، وقيَل :قاَل ابُن ِسْيَده : َمْوِضٌع 

 .(5)، وإذا َذَكَر َغْيقَةَ فََحْسنا  فِحْسَمى قاَل ابُن األَْعَرابيُّ : إذا لم يَْذُكْر ُكثَيٌِّر َغْيقَةَ 

 .«ِحْسَمى فَلَهُ ِمثْل قُورِ »في الَحِدْيث : و
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 َؤّيٍ بِن لُ  (6) بُن َربيعَةَ بِن الَحاِرِث بِن أساَمةَ  ُحَسمُ  كُزفََر :و

__________________ 
 واللسان. 135/  2( ديوان اهلذليا 1)
 .7( ا اقة اآية 2)
 من سورة األنعام. 45( اآية 3)
 برواية : 114( ديوانه ط بريوت ص 4)
 أضـــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــعــــــــــــــًا ِبــــــــــــــبــــــــــــــا  محســـــــــــــــــــــــــــ  و 

 دقــــــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــــــرتب خمــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــزم الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــام    

  

 واللسان والصحاح.« حسم »واملثبت كرواية ايقوت 

قوله : فحســــنا ابلفتح مث الســــكون وألف مقصــــورة وكتابته ابلياء َأوىل ألنه رابعي ا قا  ابن حبيب حســــىن جبر »هبامش املطبوعة املصــــرية : ( 5)
 .«قرب ينبض قاله ايقوت

 وعل  هامشه : صوابه : ابن سامة ا بغري ألف ا« أسامة»( يف القاموس : 6)
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داِد كابِ  بِن َربيَعَة الذي كاَن يف َزَمِن ُمعاِويََة ا وكاَن يشب ُه ابلنيبِّ   .وسلمعليههللاصلىِمن َأجح
 : فََرُس ُحَمْيد بِن ُحَرْيٍث الَكْلبِّيِ. الُحساِميَّةُ و

 وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للنابِغَِة :بالباِديَِة ،  كعُنٍُق وُصَرٍد وصاِحٍب : َمواِضعُ  ، حاِسمٌ و ُحَسمُ و ُحُسمٌ  قاَل ثَْعلَب :و

فـــــــــــا  مٌ عـــــــــــَ وارُِع  ُحســـــــــــــــــــــــــُ ىن فـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــَ رحتـــــــــــَ  مـــــــــــن فــــــــــــَ

ُض      الُع الــــــــــد وافــــــــــِ بــــــــــا أَريــــــــــٍك فــــــــــالــــــــــتــــــــــِّ نــــــــــح جــــــــــَ (1)فــــــــــَ
 

  
 ، كعَُمِرّيٍ : الكثيُر الشَّعَِر. الُحَسِميُّ و

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 بُن حاِبٍس : رُجٌل ِمن خزاَعةَ ، وفيه يقوُل الشاِعُر : الَحْيُسمانُ 

 (2)بُن حاب   ا َيحُسمانُ َعر َد َعن ا و 
 : الرُجُل الباِزُل القاِطُع لأُلموِر ، عن أَبي َعْمرو. األَْحَسمُ و

 : الرُجُل القاِطُع لأُلموِر الكيُِّس. الَحْيَسمُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

تَْين : َموِضٌع بالباِديَِة ، قاَل ُمَهْلِهٌل : ُحُسم ثَْعلَب : ذووقاَل   ، بضمَّ

نــــــــــــــا بــــــــــــــذي  تــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ــــــــــــــح ــــــــــــــيـ مٍ أَل ريي  ُحســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــِ  أَن

وري      ِت فــــــــــــال حتــــــــــــَُ قضـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــح ِت انــــــــــــح (3)إذا أَنــــــــــــح
 

  
تَْين : األِطبَّاُء ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الُحُسمُ و  ، بضمَّ

 ، وال يقالُ  منه وعنه اْحتََشمَ  ، زاَد اللّْيُث : عن أَِخيك في َطلَِب الحاَجِة والَمْطعَِم ، وقد ، بالكْسِر : الَحياُء واالْنِقباضُ  الِحْشَمةُ  : [حشم]

 .اْحتََشَمهُ 

ا قوُل القائِِل : ولم  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن ابِن األَْعَرابّيِ. لَهُ : أَْخجَ  أَْحَشَمهُ و َحَشَمهُ و ذِلَك فإنّه َحَذف ِمْن وأَْوَصَل الفْعَل. يَْحتَِشمْ  وأَمَّ

ي لُكثَيِّر في «فاْبَدُؤه باليَِمْين ِحْشَمةٌ  لكّلِ داخٍل َدْهشةٌ فاْبَدُؤه بالتِّحيَّة ، ولكّلِ طاِعمٍ »ُرِوي عن ابِن َعبَّاس : و بمْعنَى  االْحتِشامِ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 االْستِْحياِء :

ـــــــــــــــــَ  ىت مل ي طـــــــــــــــــاُ  ـــــــــــــــــا ِإيّنِ مـــــــــــــــــَ نح عـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــُ

ُت      لـــــــــح عـــــــــَ ِدي مبـــــــــا قـــــــــد فــــــــــَ مُ عـــــــــنـــــــــح َتشـــــــــــــــــــــــِ  (4) َأحـــــــــح
  

 أَي أَْستحيى وأَْنقَبِض. «أَن ال أََدَع له يداً  ألَْحتَِشمُ  إنِّي»في َحِدْيث علّيٍ في الساِرِق : و

ُجُل فَتُْؤِذيَهُ وتُْسِمعَهُ ما يَْكَرهُ ،  : الِحْشَمةُ و  .أَْحَشَمهُ و ، ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، يَْحُشُمهُ و َحَشَمهُ يَْحِشُمهُ  ، وقد ويَُضمُّ أَْن يَْجِلَس إليك الرَّ

 بمْعنًى ، وهو أَْن يَْجِلَس إليك فَتُْؤِذيَه وتُْغِضبَه. أَْحَشْمتُهو الرُجلَ  َحَشْمتُ  ونَقََل الجْوَهِريُّ عن أَبي زْيٍد :

 كفَِرَح : َغِضَب. َحِشمَ و

 بالتَّْشِديِد. َحشََّمهُ و ، وهذه عن ابِن األَْعَرابّيِ ، َكأَْحَشَمهُ  ِمعَه : أَْغَضبَهُ ،كسَ  ، َحِشَمهُ و

 إنّما هو بمْعنَى الغََضِب ال بمْعنَى االْستِْحياِء. الِحْشَمةُ  وقاَل األْصَمِعيُّ :

ا حاحِ. يُْحِشمُ  وُحِكي عن بعِض فَُصحاِء العََرِب أَنَّه قاَل : إنَّ ذِلَك لِممَّ  بنِي فالٍن أَي يْغِضبُهم ، كذا في الّصِ

 َمْوِضع االْستِْحياء ، وليَس كذِلَك إنَّما هي الغََضُب. الحْشَمةَ  وفي أََدِب الكاتِِب : الناُس يََضعُون

 قاَل شْيُخنا : وَردَّه جماَعةٌ بُوُروِدها َكذِلَك في الَحِدْيث.

 الّشفاِء َمْبسوطاً.وقد أَْوَرَده الخفاجيُّ في شْرحِ 
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ْوِض أَثْناء َغْزَوة بَْدٍر ، والبَْطليوِسيُّ في شْرحِ أََدِب الكاتِِب. َح به الّسهيلي في الرَّ  وَصرَّ

 َحَشْمتُهو أَْغَضْبتُه ، : أَْحَشْمتُهو َحَشْمتُه أَْخَجْلتُه ، وَغْيره يقوُل : َحَشْمتُهو أَْغَضْبتُه ، أَْحَشْمتُه وقاَل ابُن األثيِر : َمْذَهُب ابِن األَْعَرابّيِ أَنَّ 

 أَْيضاً أَْخَجْلتُه. أَْحَشْمتُهو

__________________ 
 ا نصر.هـ  وعليها كتب الشارح وقد سب  آنفاً يف املادة الجي قبر هذه ا ا

 واملثبت كرواية اللسان وعجزه يف الصحاح.« عفا ذو ُحساً »وفيه :  78( ديوانه ط بريوت ص 1)
 والتكملة. ( اللسان2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)



15333 

 

حاحِ :  منه بمْعنًى ، قاَل الُكَمْيت : اْحتََشْمتو (1) أَْحَشْمتهو وفي الّصِ

ُاِ الــــــــــــــنــــــــــــــا و  ريــــــــــــــَف يف َأعــــــــــــــح ــــــــــــــُت الشــــــــــــــــــــــــــــ   رَأَي

ر  مــــــــنــــــــه      يــــــــعــــــــًا وقــــــــَ ِتشــــــــــــــــــــــامــــــــيِس َوضــــــــــــــــــــــِ (2)احــــــــح
 

  
ُب. االْحتِشامُ و  : التَّغَضُّ

ُجلِ  َحَشَمةُ و َكتَْينِ  َحَشُمهو الرَّ واُب : ، محرَّ كةً كما هو نصُّ  َحَشُمهُ و الرُجِل ، بالضِم ، ُحْشَمةُ و ، هكذا في سائِِر األُصوِل ، والصَّ ، محرَّ

تُهُ الذين يَْغَضبُوَن له ِمن أَْهٍل وَعبيٍد أَو ِجيَرةٍ  : أَي أَْحَشاُمهُ و يُونُس ،  إذا أَصابَهُ أَْمٌر. خاصَّ

وا بذِلَك ألَنَّهم يَْغَضبُوَن له.الر َحَشمُ  وفي الصَّحاح :  ُجِل : َخَدُمهُ وَمن يَْغَضُب له ، ُسمُّ

كةً ، للواِحِد والَجْمعِ  الَحَشمُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و ً  لي ، فأََرى أَنَّ  َحَشمٌ  ، قاَل : ويقاُل هذا الغاُلمُ  ، محرَّ إنَّما هو َجْمُع هذا ألَنَّ َجْمَع  أَْحشاما

ً  ، الَحَشمُ  ، أَي وهو َع الُمْفرِد الذي هو في مْعنَى الَجْمعِ غيُر كثير ،الَجْمعِ وَجمْ  فََشَكْوا إلى »َحِديُث األضاِحي :  ، ومنه الِعياُل والقَرابَةُ أَْيضا

ً و ، أَنَّ لهم ِعياالً  وسلمعليههللاصلىَرُسوِل هللِا   .«َحَشما

ً  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، َحَشَم يَْحِشمُ و  .حاِشمٌ  ، والرُجلُ  أَْقبََل بعَد ُهزالٍ  الضِم ،، ب ُحشوما

بيعِ  َحَشَمتِ و ِل الرَّ ً  الدَّابَّةُ في أَوَّ  وَحُسنَْت. أَصابَْت منه َشيئاً فََسِمنَْت وَصلََحْت وَعُظَم بَْطنُها : وذِلَك إذا تَْحِشُم َحْشما

حاحِ : قاَل النَّْضر :  .(3)الدوابُّ : أَي َصلََحْت  َحَشَمتِ  وفي الّصِ

 ما أََكَل. َشيئاً أَي ِمن َطعاِمنا َحَشمَ  ما يقاُل :و

ْيدَ  َغدا يُِريغُ و  ما أَصابَهُ. صافِراً : أَي َحَشمَ  فما الصَّ

 وِرُث ذِلَك ، وقاَل في قْوِل ُمزاِحم :، أَي الدُُّؤوُب على العََمِل يُ  اإِلْعياءُ  أَي (4):  الُحُشومَ  قاَل يُونُس : تقوُل العََرُب الُحُسوُم تُوِرثُ و

واُء مـــــــــا هبـــــــــا  غـــــــــح نـــــــــواًن وهـــــــــي صـــــــــــــــــــــــَ تح عـــــــــُ عـــــــــنـــــــــ   فـــــــــَ

ارابِت و      وايف الضـــــــــــــــــــــــــــــــ  ومُ ال ابخلـــــــــــــــــَ (5)ُحشـــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ً  أَي إْعياء ، وقد  .ُحِشَم َحْشما

 ، وَرَوى البَْيَت : االْنِقباضُ  الُحُشومُ  قاَل األَْصَمِعيُّ :و

 ُحُشومُ ال ابخلَوايف اخلَاِفقاِت و 
كةً. كالَحَشمِ  الطَِّلبَةُ ، : الُحُشومُ و  ، محرَّ

 ، كَكِريٍم وُكَرماء. َحِشيمٍ  ، كأَنَّه َجْمعُ  : الِجيراُن واألَْضيافُ  الُحَشماءُ و

 أَي ِجيَراني وأَْضيافِيِ. أَْحشاِمي والذي في الُمْحَكِم : َهُؤالء

 رأَةُ.، بالضِم : الم الُحْشَمةُ و

 الِذماُم. ، أَي الُحْشَمةُ  قاَل يُونُس : لهو

 أَي قَرابَةٌ. ُحْشَمةٌ  يقاُل : فيهم القَرابَةُ. أَْيضاً : الُحْشَمةُ و

 ، وهو المهيُب. الُمْحتَِشمُ  ، كأَميٍر : الَحِشيمُ و

حاحِ : ورُجلٌ  مٌ  وَوقََع في بعِض نسخِ الّصِ يت ، أَي ِحّشِ  وكأَنَّه غلٌط. ، ُمْحتَِشمٌ  ، َوْزِن ِسّكِ

ً  منه ألَتََحشَّمُ  إنِّيو ُم منه وأَْستَحي : أَي تََحشُّما  ، وقاَل عْنتََرةُ : أَتََذمَّ



15334 

 

هــــــــــا و  َويــــــــــتــــــــــُ َم لــــــــــو َأشــــــــــــــــــــــــاُء حــــــــــَ طــــــــــاعــــــــــِ  أَر  مــــــــــَ

د ين عــــــــــنــــــــــهــــــــــا كــــــــــثــــــــــرُي      يفــــــــــَيصــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــِ (6)حَتَشــــــــــــــــــــــــ 
 

  
تَْين : ذو الَحياءِ  الُحُشمُ و  ، كما هو نَصُّ ابِن األَْعَرابّي. التامِّ  ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : َذُوو الَحياءِ  ، بضمَّ

ْواو ً  َسمَّ ً و ، بالكْسرِ  ِحْشما ل : كَحْيَدرٍ  ، َحْيَشما  بنِ  بُن أََسِد بِن ُخلَْيبَة : بَْطٌن في َحْضَر َمْوَت منهم : عبُد هللِا بُن نجّيِ بِن َسلََمةَ  ِحْشمُ  ، فِمن األوَّ

ْين ، والصَّواُب أَنَّه بالكْسِر كما َضبََطه ا ِحْشم  ألَميُر.، اآلتي ِذْكره في َحْضَرَم ، وَضبََطه أَبو سْعِد بُن السَّْمعانّي. بفتِْح الّشِ

ا يُْستْدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 .«واحتشمت»ويف اللسان : « واحتشمته»( يف الصحاح : 1)
 اللسان والصحاح.( 2)
 ( يف اللسان والصحاح : صاحت.3)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  نصبها.4)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب ا ويرو  : اخلافقات.5)
 واملثبت كرواية اللسان.« فبر  مغامن»وفيه :  207( ديوانه ط بريوت ص 6)
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 وهي االْستِْحياء. الِحْشَمةِ  ، ِمن أَْحَشَمكَ  ، بمْعنَى َحَشَمكَ  الطَّعاِم : ما الذييقاُل للُمْنقَبِض عن 

 الَمحاِرَم أَي يَتََوفَّاها. يَتََحشَّمُ  وهو

 : الَمْغضوُب ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : الَمْحشومُ و

ب  ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ بـ رحَص َأيب خــــــــــــــُ ــــــــــــــُ ُرَ  إن  قـ مــــــــــــــح ــــــــــــــعــــــــــــــَ  ل

ج بــــــــــطــــــــــي     يــــــــــر  َ حشــــــــــــــــــــــــومء الــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــح َكــــــــــِ (1)األح
 

  
. لُمْحتَِشم وقاَل أَبو َعْمرو : قاَل بعُض العََرِب : إنَّه  بأَْمِري أَي ُمْهتَمُّ

تَْين : الَمَماِليُك ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وقيَل : األَتْباُع َمَماِليكاً كانوا أَو أَْحراراً. الُحُشمُ و  ، بضمَّ

 .ِحْشم بنِ  (3)، والصَّواُب بالكْسِر كما تقدََّم ، منهم : السَّْلُم بُن ماِلِك بِن َسلََمةَ  (2)بُن ُجداٍم ، هكذا َضبََطه أَبو سْعٍد  َحْشمُ و

ً  بها َحَصمَ  : [حصم] حاحِ : َحبََق ، وَكذِلَك َمَحَص بها. َضَرَط. : يَْحِصُم َحْصما  وفي الّصِ

يِِّد : ْرُط الشَّديُد ، قاَل َكْعُب بُن ُزَهْير : الِحصمُ  وفي الفرِق البِن السَّ  : الّضِ

ـــــــــرب  مصـــــــــــــــــــــــلـــــــــحـــــــــاً أَ  ـــــــــك ال َد  ل رَح َأن هتـــــــــُح فـــــــــح ـــــــــَ  تـ

مُ و      ظــــــــــائــــــــــِ  حَتحصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــعــــــــــَ َك ال يــــــــــح لــــــــــَ ين عــــــــــَ  مَأن  ــــــــــَح
  

ي : أَو خاصُّ بالفََرِس   ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 حَتحِصمفباَستح َألٌن ابَتِت الليَر 
 الضَّروُط. الَحصومُ و

غارُ  ، كأَميٍر : الَحِصيمُ و  بها ، أَي يُْرَمى. يُْحَصم الَحَصى الّصِ

افَةُ  الَحْصماءُ و اَطةُ. : األَتاُن الَخضَّ رَّ  ، أَي الضَّ

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد البِن ُمْقبِل : اْنَكَسرَ  العُوُد : اْنَحَصمَ و

جي و  ُه ملـــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ دثـ  بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــــــًا َأحـــــــــــــــــــح

يــــــــــداِن اَ صــــــــــــــــــــــــاِد      مح مــــــــــثــــــــــر عــــــــــِ َحصــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــح ُ
(4)املــــــــــ

 

  
 ، كَمْكنََسٍة : ِمَدقَّةُ الَحديِد. الِمْحَصَمةُ و

 ، كذا نَصُّ الُمْحَكِم. وفي بعِض النسخِ : التَّْمر بالُمثَنَّاةِ الفَوقِيَِّة. ، كِزْبِرجٍ : الثََّمُر قَْبَل النُّْضجِ  الِحْصِرمُ  : [حصرم]

يُِّق الُخلُِق : الرُجُل البَِخيلُ و يت ، وهو ِحْصِرمٌ  الضَّ ّكِ  أْيضاً. الُمتََحْصِرمُ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

ُل الِعنَبِ  : الِحْصِرمُ و ً  ما َداَم أَْخَضرَ  ، وال يزاُل الِعنَبُ  أَوَّ  .ِحْصِرما

 حبَّةُ الِعنَِب حيَن ينبُت. الِحْصِرَمةُ  وقاَل أبو َحنيفَةَ :

ةُ : إذا َعقََد حبُّ الِعنَِب فهو  .ِحْصِرمٌ  وقاَل ُمرَّ

ل الفَيْ  حبُّ العنَِب إذا َصلَُب. الِحْصِرم وقاَل األْزَهِريُّ : اِم بَِسحيِق ُمَخفَِّفِه في أَوَّ ِء يَْمنَُع ُحُدوَث الَحَصِف في تلك السَّنَِة وَذْلُك البََدِن في الَحمَّ

ُدهُ. ي البََدَن ويُبَّرِ  ، ويُقّوِ

 يُْخَرُج بها الدَّْلُو من البئِْر. التي الَحديَدةُ  : العَْوَدُق ، وهي الِحْصِرمُ و

 الفاِحُش. القَصيرُ  : الِحْصِرمُ و

. َجناةُ َشَجِر الَمظِّ  : الِحْصِرمُ و اٌن البّرِ  ، وهو ُرمَّ
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 ، عن أَبي زْيٍد. ءٍ َحَشُف كّلِ شي : الِحْصِرمُ و

اِدقِ  اإِلماِم َجْعفَر َرَوى عن السَّْعِديُّ  الِحْصِرِم الِحْصِرميُّ  ُغوَرُك بنُ و صاِحب أَبي َحنيفَةَ. وكاَن أَبو َمْسعوٍد ، وعنه القاِضي أَبو يُوسَف  الصَّ

 البَجليُّ يقوُل : هو ِمن بنِي سْعٍد.

 ومن قاَل إنَّه ِمن سْغِد َسَمْرقَْند فقد أَْخَطأ.

 حتى ضاقَْت. الِقْربَةَ : َمأَلَها َحْصَرمَ و

 اإِلنَاَء َمألَهُ. َحْصَرمَ  ونَّص أَبي َحنيفَةَ :

. قَْوَسهُ : َشدَّ تَْوتِيَرها َحْصَرمَ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 القَلََم : بََراهُ. َحْصَرمَ و

 الَحْبَل : فَتَلَهُ َشديداً. َحْصَرمَ و

 والبُْخُل. : الشُّحُّ  الحْصَرَمةُ و

__________________ 
 .64/  2( اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  1)
 عليه ابن األثري يف اللباب عن أيب سعد.( يعين بفتح ا اء ا كما نص 2)
 ( يف اللسان : مالك بن تدير بن حشم.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
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اِد أَْشَهر. .(1) ُمَخْضَرمٍ  : أَْدَرَك الجاِهليَّةَ واإلْسالَم ِمثْل ُمَحْصَرمٌ  شاِعرٌ و  وهو بالضَّ

ٌق ال يَْجتَِمُع من ِشدَّةِ البَ  ُمَحْصَرمٌ  ُزْبدٌ و  .(2)، وَسيَأْتي ذِلَك في َخْضَرَم أَْيضاً  ْردِ : ُمتَفَّرِ

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 : َضيُِّق الُخلُق ، وقيَل : قليُل الَخْيِر. ُمَحْصَرمٌ  رُجلٌ 

 فاِحٌش. ِحْصِرمٌ  ورُجلُ 

 : قليٌل. ُمَحْصَرمٌ  وعطاءٌ 

 .ُمَحْصَرمٌ  وكلُّ ُمَضيَّق

َق ِمن ِشدَّ  تَحْصَرمَ و ْبُد : تَفَرَّ  ةِ البَْرِد فلم يَْجتَِمْع ، والخاُء والضاُد لُغَةٌ فيه.الزُّ

 .يَتَحْصَرمَ  وِمن أَْمثاِلهم : تََزبَّب قَْبل أَنْ 

بِّيُّ الِهالليُّ له ُصْحبَةٌ ، وقيَل : . والحاِرُث بُن حصراَمةَ الصَّ  اْسُمه الُحرُّ

. ، كِزْبِرجٍ  الِحْصِلمُ  : [حصلم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 كالِحْصِلِب. التُّرابُ  وفي الُمْحَكِم : هو

. ، كِزْبِرجٍ  الِحْضِجمُ  : [حضجم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ، قاَل : ُعالبٍِط ، الجافي الغَِليُظ اللَّْحمِ  ِمثْلُ  الُحضاِجمُ و الِحْضِجمُ  في اللِّساِن :و

 ُحضاِجملي  مببحطان وال 
ُجلُ  َحْضَرمَ  : [حضرم]  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن أَبي ُعبَيٍد. في َكالِمهِ  وخالََف اإِلْعرابَ  لََحنَ  : إذا َحْضَرَمةً  الرَّ

 : اللَّحُن ، بالحاِء ، ومخالَفَةُ اإِلْعراِب عن َوْجِه الصَّواِب. الَحْضَرَمةُ  وقاَل غيُره :

حاحِ : أَنَّه اْنتََزَع  : َحْضَرمَ و قد ُردَّ على أَبي ُعبَْيٍد في ِروايَتِه لهذا الَحْرف بالحاِء وإنَّما هو بالخاِء المْعَجَمِة. وَوَجْدُت في حاِشيَِة نسخِة الّصِ

 ِلحاَء الشََّجِر.

 المْهَملَِة. (3)، لُغَةٌ في الحاِء  َشدَّ تَْوتيَر القَوِس  أْيضاً :و

 الُمتََّخَذة بها. َحْضَرَمْوتَ  ، هو النَّْعُل الَمْنسوبَةُ إلى الَحْضَرمّيِ  وفي َحِديث ُمْصعَِب بِن ُعَمْيٍر : أنَّه كان يَْمشي في ُملَسٌَّن. أَي َحْضَرِميُّ  نَْعلٌ و

 : الَخْلُط. الَحْضَرَمةُ و

 *.اللُّْكنَةُ  أيضاً :و

 ، وهو بالخاِء أَْشَهر. (4) ُمَخْضَرمٍ  : أَْدَرَك الجاِهِليَّةَ واإِلسالَم ِمثل ُمَحْضَرمٌ  شاِعرٌ و

 الَمدينَةُ التي بأَْقَصى اليََمِن ، واْختُِلَف في وائِِل بِن حجرٍ  َحْضَرَموتُ  بن َسبَأ األْصغَر ، وإليه نُِسبَتْ  َحْضَرَمْوتَ  : نِْسبَةٌ إلى الَحْضَرِميُّونَ و

 وِكالُهما َصِحيحاِن.الذي له ُصْحبَة فقيَل : إلى البَلَِد ، وقيَل : إلى الَجّدِ ،  الَحْضَرمّيِ 

قَاِلبَِة. الَحضاِرَمةُ  ِمن أَهِل اليََمنِ  َحْضَرَموتَ  ويقاُل للعََرِب الذين يْسِكنُونَ   ، هكذا يُْنَسبُون كما يقُولُون في الَمهاِلبَِة والصَّ

او هللِا بِن ُهبَْيَرةَ ، وعنه اللَّْيُث وضماُم ، تُوفي َسنَة مائَة  بِمْصَر ، ثم ببَْرقَةَ : عن عطاِء وعبدِ  ِمْصَر فَخْيُر بُن نُعَْيٍم القاِضي َحضاِرَمةُ  أَمَّ

 وَسْبع وثاَلثِْين.
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حمِن الفَِقيه ، عن َعَطاء واألَْعَرجِ وابِن أَبي ُملَْيكة وَعْمُرو بِن ُشعَيْ  بُن لَهيعَةَ  عبُد هللا آلُ و ب ، بِن عقبَةَ بِن فرعان قاِضي ِمْصر أَبو عبِد الرَّ

على تضعيف حديثه ، توفي َسنَة ِمائَة  (5)ُن بَُكْير وقتيبَةُ والمقرى ، أَثْنَى عليه أَْحمُد بُن َحْنبٍل وغيُره قال الذهبي : والعمل وعنه يَْحيَى ب

ُث َرَوى عن خاِلِد بِن   لثوم وغيِره.كوأَْربَع وَسْبِعْين. وأَقاِربُه منهم : عيَسى بُن لَهيعَةَ بِن عيَسى بِن لَهيعَةَ الِمْصِريُّ الُمَحّدِ

 بِن يَِزيد ، أَبو العَبَّاس الحْمِصيُّ الحافِظُ  َحْيَوةُ بُن ُشَريحِ و

__________________ 
 ( ضبطت ا ابلقلم ا يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.1)
 مّر يف ا اء أيضا هكذا.وقا  الشارح هنا  : وقد « ُمَتَخضحرِمٌ »( كذا والذي يف مادة خضرم : وزبد 2)
 قوله : لغة يف ا اء املهملة ا هكذا يف النسخ ولعر الصواب يف اخلاء املعجمة اه.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
َنُة.  (*) َرِمي ُة الل كح  كذا ابألصر ا ويف القاموس : واَ ضح
 .4( انظر ا اشية رقم 4)
 .109/  2والعبارة ابألصر نقاًل عن الكاشف للذهّب ا ترمجته  475/  2االعتدا  ( كذا ا وانظر ترمجة مطولة له يف ميزان 5)
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ارِِمي ان  عير بِن َعي اش ا وعنه الُبخارِي  والد  َر َرَو  عن أَبيِه وإلح رين. (1)َفِقيُه ِمصح  ا ُتويف َسَنة مائـََتاح وأَرحَبض وِعشح
ُن عن أَْرطاة بِن المْنِذِر وَصْفوان بِن َعْمرو ، وعنه اْبنُه َحْيَوةُ وكثيُر بُن  الَحْضَرميُّ  ةقْلُت : وأَبُوه ُشَرْيح بُن يَِزيد أَبو َحْيوَ  الحْمِصيُّ الُمَؤذِّ

 ، ثقَةٌ تُوفِي َسنَة مائَتَْين وثالث. (2)ُعبَْيٍد وأَبو ُحَمْيد القوهّي 

ى باألَْكبَِر ، وهو غيُر َحْيَوة بن ُشَرْيحقْلُت : ولهم أَْيضاً َحْيَوةُ بُن ُشَرْيح بِن صْفوان بِن ماِلٍك أَ   بو َزْرَعة التَّجيييُّ ، وهذا يَُسمَّ

اُح البُخاِري. الَحضاِرَمة الذي هو َمْعدوٌد في  ، ووفَاتُه في َسنَة ِمائَة وثََمان وَخْمِسْين فال يْشتَبِهُ عليك األَْمُر ، نبَّه عليه شرَّ

 قاِضي ِمْصَر. َغْوُث بُن ُسلَْيمانو

وضماٌم ، وقد تََكلََّم فيه ابُن لَهيعَةَ ، وقاَل النِّسائيُّ : ليَس  (3)أَبو َزْرَعةَ عن جاِبٍر وَسْهِل بِن سْعٍد ، وعنه بَْكُر بُن نَْصر  َعْمُرو بُن جابِرٍ و

 بثِقٍَة.

، واللَّْيَث وماِلكاً ، وعنه يونُس بُن  (4) تاَل على نافِعِ ، وَسِمَع أَبا الغصن ثابِتاً بِن سِعيِد بِن سالَمةَ ، أَبو َسالَمةَ اإِلْسَكْندَرانيُّ  ِزياُد بُن يونُسَ و

 ثِقَة تُوفي َسنَة مائَتَْين وأََحَد َعَشر. (5)عْبِد األَْعلَى ومحمُد بُن َدُود بِن أَبي ناِهيَة 

 وَسْبِعْين. (6) بُن َرجاَء وأَبو إْسحق وِعدَّةٌ تُوفي َسنَة ِمائَة وأَْربَع عن َسْلمان وجماَعٍة ، وعنه إْسماعيلُ  بالكوفَِة : أَْوُس بُن َضْمعَجٍ و

ِدْيث ِمن ُعلماِء الُكوفَِة ، َرأَى َزْيد بن أَْرقَم وَرَوى عن أَبي حجيفَةَ وَعْلقََمةَ ، وعنه ُسْفياُن وشعبَةُ ، ثِقَةٌ له مائتا حَ  َسلََمةُ بُن ُكَهْيلٍ  أَبو يَْحيَىو

انّي َضِعيٌف ، ِديثاً ، َماَت َسنَة ِمائَة وإْحَدى وِعشِرين ، واْبنُه يَْحيَى َرَوى عن أَبيِه وبياِن بُن بِْشر ، وعنه قبيَصةُ ويَْحيَى الحموَخْمسون حَ 

ٍد ، اْسُمه محمُد بُن عبِد هللِا بِن ُسلَْيمن اإِلَماُم الحافُِظ ، َرَوى عن محمِد بِن عبِد هللِا بِن نميٍر  وُمَطيَّنٌ  َماَت َسنَة ِمائَة واثْنَتَْين وَسْبِعين. ، كُمَحمَّ

ازّي ومنجاب بِن الحاِرِث ،  وآَخُروَن. الحافظ وعبِد السَّالِم بِن عاِصٍم الرَّ

 عن شعبَةَ وهماٍم ، وعنه أَبو قاُلبَةَ ثِقَةٌ ، تُوفي َسنَة مائَتَْين وَخْمس ، الَحْضَرِميِّين لَىبُن إِْسحاق َموْ  بالبَْصَرةِ : ُمْقِرئُها الَجواُد يَْعقُوبُ و

ار وُهماماً ، وعنه أَبو َخْيثَمةَ وعبدو  (7)بُن يَْعقُوب  وأَُخوهُ أَْحمدُ  نعانّي  (8)ثِقَةٌ َسِمَع عْكَرَمةَ بن َعمَّ وآَخُرون ، تُوفي َسنَة مائتين  (9)الصَّ

 وجماَعةٌ. َحَد َعَشروأَ 

ْحمن ومكحوُل وَربيعَةُ القَِصيُر ، ثِقَةٌ تُوفي َسنَة َخْمس وَسبْ  بالشأِْم : ُجبَيُر بُن نُفَْيرٍ و  ِعين.عن خاِلٍد وأَبي الدَّْرداء وعباَدةَ ، وعنه اْبنُه عبُد الرَّ

ْحمن بُن ُجبَْيٍر ُكْنيتُه أَبو ُحَمْيد أَو أَبو حمي واْبنُه ةَ ، وعنه الزبيديُّ وُمعاِويَةُ بُن صاِلحٍ وعيسى بُن سلم عبُد الرَّ ر عن أَبيِه وأَنَس وكثيِر بِن ُمرَّ

ن الذي تُوفي َسنَ  حمن بن ُجبَْير الِمْصِرّي الُمَؤذِّ  ةَ َسْبع وتِْسِعْين.العَْبسيُّ ثِقَةٌ َماَت َسنَة ِمائَة وثََماني عشَرةَ ، وهو غيُر عبِد الرَّ

ةَ و   به.الِحْمِصيُّ عن معاذ والكبار ، وعنه خاِلُد بُن َمْعدان ومكحوُل وَخلٌق ، قاَل ابُن َسْعٍد : ثِقَةٌ ، وقاَل النّسائيُّ : ال بأْسَ  كثيُر بُن ُمرَّ

الحمِصيُّ  وأَُخوهُ َمْحفوظٌ   ، ثِقَةٌ ،خزيمةُ بُن جناَدةَ وبَِقيَّةٌ  (10)الحمصيُّ عن أَخيِه َمْحفوظ وُجبَْير بِن نُفَْير ، وعنه ابُن أَخيِه  نَْصُر بُن َعْلقََمةَ و

 يكنى أَبا جناَدةَ عن أَبيِه وابِن عائٍِذ ، وعنه أَُخوهُ نَْصر والوضيُن بُن َعطاء ، ُوثَِّق.

ُن عن َعَطاِء بِن يَِزيد وَعَطاء بِن أَبي رباح ، وعنه الَوليُد بُن ُمْسلم وأَبو اليَماِن ،  ُعفَْيُر بُن َمْعدانَ و َضعَّفُوه ، وقاَل أَبو حاتٍِم ال تَْشتَِغل الُمَؤذِّ

 بَحِديثِه.

 قْلُت : وهو أَُخو أَبي البرهسم الذي تقدََّم ِذْكُره آنِفاً.

حمن البتلهي  يَْحيَى بُن َحْمَزةَ و  .(11)قاِضي ِدَمْشَق أَبو عبِد الرَّ

__________________ 
 ( يعين عبد   وعثمان.1)
 وحهي.( يف الكاشف للذهيب : العَ 2)
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 .«ُمضر»( يف الكاشف : 3)
 ( هو  بت بن قي  الغفاري.4)
 ( يف الكاشف : ابن أيب انجية.5)
 .74( يف الكاشف : سنة 6)
 كما يف الكاشف.« إسحا »( كذا وهو خطب والصواب 7)
 ( هو عبد بن محيد الكشي.8)
 وهو أبو بكر  مد بن إسحا  الصاغاين.« والصاغاين»( يف الكاشف 9)
 يف الكاشف : ابن ابن أخيه.( 10)
 ( البتلهي نسبة إىل قرية بقرب دمش  تدع  بيت هليا.11)
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 .الَحْضَرِميُّونَ  عن زيِد بِن واقٍد ويَْحيى الذماري ، وعنه هشاُم بُن عمار وابُن عائٍِذ ، ثِقَةٌ َماَت َسنَة ِمائَة وثالَث وثََمانِْين ،

بيعِ بِن روحقْلُت : وقد بَِقي منهم جماَعةٌ لم يَْذكره الحمِصّي الالحونّي َرَوى عن ِإْسماعيل بِن َعيَّاش وِعدَّة ، وعنه أَبو  الَحْضَرميّ  م : كالرَّ

ازّي ومحمُد بُن يَْحيى الذّْهلّي ، وسعيُد بُن َعْمرو وأَبو عمران الحمصيّ  َرَوى عن ِإْسماعيل بن َعيَّاش ، وعنه أَبو َداُود  الَحْضَرميّ  حاتٍِم الرَّ

، وأَبو التقي عبُد  (1)حمصيُّ عن ِإْسماعيل بِن َعيَّاش وبَِقيَّة ، وعنه أَبو َداُود وأَبو أَُميَّة ، َصُدوٌق  الَحْضَرميُّ  ه ، وسعيُد بُن َعْمرووغيرُ 

 ِن َعْلقََمةَ بِن َمْحفوظ بِن َعْلقََمةَ ، وأَبو َعْلقََمةَ نَْصُر بُن خزيَمةَ ب الَحْضَرميُّ  ، وعبُد السَّالم بُن محمدٍ  الَحْضَرميُّ  الحميد بُن ابراهيمَ 

 الَحْضَرميُّ  عن ُسَوْيد بِن غفلة ، ومحمُد بُن مخلدٍ  الَحْضَرميّ  َرَوى عن الثالثِة ُسلَْيمن بن َعْبد الحميد الحكمّي وعقبة بن جرول الَحْضَرميُّ 

ةَ ، وعنه اللّْيُث وابُن لَهيعَةَ ، ثِقَةٌ ، وعبُد هللا  لَحْضَرميُّ ا (2)عن سالِم بِن ُسلَْيمن الُمزنّي الُمْقِرى ، وصاِلُح بُن أَبي َعِريٍب  عن كثيِر بِن ُمرَّ

عن شريٍك وعلّيِ بِن مسهر ، وعنه مسلٌم وأَبو َداُود ، ثِقَةٌ أُْحِرَق بالبَْصَرةِ َسنَة ِمائَة وثََماني عشَرةَ ، ويزيُد  الحْضَرميُّ  بُن عاِمِر بِن َزَراَرة

الُكوفيُّ عن أَبيِه وعنه قتيبةُ ومنجاُب ، َصدوٌق ، ويزيُد بُن ُشَرْيح الحمصيُّ عن عائَِشةَ وثوبان ، وعنه  الَحْضَرميُّ   ُشَرْيحبُن المقداِم بنِ 

لَحاء ، وحفُص بُن الَوليدِ  بَْيدّي ، ِثقَةٌ ِمن الصُّ ُث ، قَتَلَه َحْوثَرةُ بُن َسْهٍل أَميُر ِمْصَر لِهشاٍم ، َسِمَع الّزهرّي ، وعنه اللي الَحْضَرميُّ  ثوُر والزُّ
ال َسنَة ِمائَة وثََمان وِعْشِرْين ، وأَبو القاِسِم أَْحمُد بُن عبِد العَِزيزِ  (3) َرَوى عنه ُشَرْيح المقرائى ، ويونُس بُن عطيَّةَ بِن  الَحْضَرميُّ  في شوَّ

يُّ عن سعيِد بِن ُجبَْيٍر وعطاء وسيِف بِن ُعَمر ، وعنه وكيٌع وأَبو  ميُّ الَحْضرَ  َوِلي قضاَء ِمْصر ، وَطلحةُ بُن َعْمرو الَحْضَرميُّ  أَْوٍس  المّكِ

َرَوى عنه شرحبيل بِن  الحْضَرميُّ  نُعَْيم وأَبو عاِصٍم ، َضعَّفُوه وكان واِسَع الحْفِظ َماَت َسنَة ِمائَة واثْنَتَْين وَخْمسين ، وعبُد هللا بُن نابحٍ 

الحمصيُّ َرَوى عنه ُشَرْيُح بُن  الحْضَرميُّ  باِر ، ثِقَةٌ َرَوى له أَبو َداُود والنسائيُّ وابُن َماَجه وأَبو عذبَةالمسِط وهو ِمن شيوخِ حمَص الك

ن ، وُمعاِويَةُ بُن صاِلحٍ  الحْضَرميُّ  ُعبَْيد الَمْذكور ، وعمراُن بُن بشيرٍ  عن صفواِن بِن َعْمرو بِن  الحْضَرميُّ  َرَوى عنه ُشَرْيح بُن يَِزيد الُمَؤذِّ

ن ، ويَْحيَى بُن أَبي اْسحاقالُمْقِرى الَحْضَرميُّ  هرٍم ، وابُن أَخيِه أَبو البرهسم صديُر بُن َمْعدان بِن صاِلحٍ   ُء َرَوى عنه ُشَرْيح بُن يَِزيد الُمَؤذِّ

اجِ ، ومحمُد بُن بكيرٍ  الحْضَرميُّ  عن شعيِب بِن يَْحيَى ،  الحْضَرميُّ  بِن إِْسحاق ، وزيُد بُن بِْشرٍ  عن شعيبِ  الحْضَرميُّ  عن شعبَةَ بِن الحجَّ

حمن بُن خيرٍ  حمن بُن َمْيَسَرةَ  الَحْضَرميُّ  وعبُد الرَّ عن صفوان بِن َعْمرو بِن هرم ،  الَحْضَرميُّ  عن شفى بن باتعٍ ، وأَبو َسلََمةَ عبُد الرَّ

 الحْضَرميُّ  ُشَرْيحِ بِن ُعبَْيٍد ، وعنه إِْسماِعيُل بُن َعيَّاش ويَْحيَى بُن َحْمَزةَ ، وخالُد بُن ُسلَْيمن الحمصيُّ عن الَحْضَرميُّ  وَضْمَضُم بُن َزْرَعةَ 

َسى بُن ، خياط ، أُميُّ ثِقَةٌ عاِبٌد تُوفي َسنَة ِمائَة وثََمان وَسْبِعْين ، ومو (4)الِمْصِريُّ عن نافٍع وِعدَّة ، وعنه سعيُد بُن أَبي َمْريم وابُن بكير 

َرَوى عن علّيِ وعمار ،  الَحْضَرميُّ  عن يونس واألُوَزاِعي وعنه ابُن وهٍب ، ُوثَِّق ، وعبُد هللِا بُن نجّيِ بِن َسلََمةَ بِن ُجَشمٍ  الَحْضَرميُّ  شيبَةَ 

 .وعنه أَبو َزْرَعةَ البَجليُّ الحاِرِث العْكِليُّ َوثَّقَه النّسائيُّ ، وقاَل البُخاِري : فيه نََظرٌ 

، وأَبوهم نجيُّ َرَوى عن علّيٍ أَْيضاً وعنه اْبنُه « ح ش ن»، وفي « ح ر م»قْلُت : وله إْخوةٌ َسْبعة قُتِلوا مع علّيٍ بِصفِّْين وقد ذُِكُروا في 

.  عبُد هللِا فهؤالء َمْنُسوبُون إِلى الَجّدِ

ا الذين يَْنتَِسبُون إِلى البَلَِد فَكثِيُرون  صاِحب  الَحْضَرميُّ  أَْشَهُرُهم : بَنُو ِكنانَةَ ِمن العلويين الفُقَهاء منهم : الفَِقيهُ الكبيُر إِْسماعيُل بُن علّيٍ وأَمَّ

ْين إِْسماعيُل بُن محمٍد َوِلي القََضاء األَْكبر باليََمِن ، والشاِفِعّي الصَّغي   عقبه بزبيد.ر محمد بُن علّيِ الضحى قَْريَةٌ باليََمِن وَحِفيداه قطُب الّدِ

عبُد هللِا بُن عباٍد ، ويقاُل : عبُد هللِا بُن عماِر بِن سلمى بِن أَْكبر بِن َربيعَةَ بِن ماِلِك  الحْضَرميّ  ، واْسمُ  الَحْضَرميُّ  في األَْعالِم : العالُء بنُ و

 بِن أَكبر بِن ُعَوْيف بِن ماِلِك بنِ 

__________________ 
ر ا وكبهنما شخصان ا والذي ورد يف الكاشف : سعيد بن عمرو ا ضرمي محصي عن إلاعير بن عياش وبقية ا ( كذا وردت العبارة ابألص1)

 وأَبو أمية ا صدو . ومل يشر إىل كنيتة. (أبو داود)وعنه 
 ( ضبطت عن تقريب التهذيب.2)
 ( يف الكاشف : سهير.3)
 ( وهو حي  بن عبد   بن بكري.4)
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رِيحن.اخلَزحرَِج بِن ُأيبِّ ب َبٌة ُتويف َسَنة ِإححد  وِعشح  ِن الّصِدِف ا له ُصحح
بيعِ ومسكيُن بُن عبِد  بُن َعْجالنَ  َحْضَرميُّ و العَِزيِز ، َمْولَى بنِي جذيَمةَ بِن ُعبَْيٍد العَْبِسّي ، ويقاُل َمْولَى الَجاُروِد عن نافِعٍ وعنه زياُد بُن الرَّ

 َصُدوٌق.

  لعبِد الغنّي بِن َسِعيٍد.شيخٌ  بُن أَْحَمدَ  َحْضَرميُّ و

بُن َحبَّان : بُن الحٍق التَِميميُّ اليَماميُّ عن ابِن الُمَسيِِّب والقاِسِم ، وعنه ُسلَْيمُن التَيميُّ وعكرمةُ بُن عمار ، ُوثَِّق ، قاَل ا َحْضَرميُّ  وفَاتَهُ :

 بُن إِْسحاق فقد َوِهَم. َحْضَرميُّ  وَمْن قاَل إِنَّه

ثونَ و  ِمن الصَّحابَِة كما َذَكْرنا ، فكاَن يَْنبَغي أَْن يُِشيَر إِلى ذِلَك على عاَدتِِه. الَحْضَرميّ  ، وفيه نََظٌر فإِنَّ العالَء بن ُكلُّهم ُمَحّدِ

َمه الجْوَهِريُّ ، أَي في أَّيِ َوْجٍه كاَن ، : الَكْسرُ  الَحْطمُ  : [حطم]  كالعَْظِم ونحِوِه. أَو خاصُّ باليابِِس  ، هكذا َعمَّ

 ً  : اْنَكَسَر وتََكسََّر ، وفيه لفُّ ونشٌر ُمَرتٌَّب. تََحطَّمَ و فاْنَحَطمَ  َد للتَْكثيِر ،، ُشدِّ  َحطََّمهُ و َحَطَمهُ يَْحِطُمهُ َحْطما

 ، أَي تََكسََّر. من ذِلكَ  (1) تََحطَّمَ  كثُماَمٍة : ما ، الُحطاَمةُ و ، بالكْسِر ، الِحْطَمةُ و

، كِقْربٍَة وقَِرٍب ، قاَل  ِحْطَمة َجْمعُ  الِحَطمُ و وِكْسَرةً ، ِحْطَمةً  عَلُوا كلَّ قْطعٍَة منهاكأَنَُّهم جَ  باْعتِباِر األَجزاءِ  ، ِكالُهما ، كِكَسرٍ  ِحَطمٌ  َصْعَدةٌ و

 ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة :

ٍب  ـــــــــِ ئ تـــــــــَ كـــــــــح واَن مـــــــــُ َك مـــــــــن َأســـــــــــــــــــــــح ـــــــــِ نـــــــــال  مـــــــــاذا هـــــــــُ

َدٍة و      عــــــــــح ٍر يف صــــــــــــــــــــــــَ ٍف مثــــــــــَِ مِ ســــــــــــــــــــــــاهــــــــــِ طــــــــــَ (2)حــــــــــِ
 

  
اغانيُّ ، كما تقوُل : َدَخَل في الّرْمح  ِحْطَمةٍ  َجْمعُ  الِحَطمُ  وقيَل :هكذا َرَواهُ البَاِهِليُّ ، ويُْرَوى : قَِصم.  ِمثُْل قْصَدةٍ وقصد كما نَّص عليه الصَّ

 ف.هـ  وَدَخل الّرْمح فيه ، وقد َمرَّ هذا البَيُت أَْيضاً في س

اُح : وفي األساِس : كغُراٍب : ما تََكسََّر من اليَبِيس. ومن البَْيِض قِْشَرة ، الُحطامُ و رمَّ  ُكساُرهُ ، قاَل الّطِ

طــــــــــامَ كــــــــــَبن   ــــــــــه  حــــــــــُ ِف فــــــــــي ــــــــــح ي ِ  الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــح ي ــــــــــَ  قـ

ُؤوِن      حــــــــــاِف الشــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــيــــــــــِم أَقــــــــــح راُش صــــــــــــــــــــــــَ (3)فــــــــــَ
 

  
ا يِلي الِمْيزاَب. ِحْجُر الَكْعبَةِ  ، كأَميٍر : الَحِطيمُ و  الُمْخَرُج منها ، وفي الُمْحَكِم : ممَّ

ي به ألَنَّ البيَت ُرفَِع وتُِرَك هوسُ  (4)وفي التَّْهِذيِب : الذي فيه الِمْرزاُب  ً  ّمِ ، وقيَل : ألنَّ العََرب كانْت تَْطرُح فيه ما طافَْت به ِمن  َمْحطوما

ماِن فيكوُن فَِعيالً بمْعنَى فاِعٍل. ُحِطمَ  الثّياِب فبقي حتى  بُطوِل الزَّ

حاحِ عن ابِن َعبَّاٍس : أَو ِجداُرهُ   الِجداُر يْعنِي ِجداَر ِحْجر الَكْعبَِة. الَحِطيمُ  ، وفي الّصِ

ْكِن األَْسوِد إِ  : الَحِطيمُ  أَو ْكِن وَزْمَزَم والَمقام ، وزاَد بعُضهم : الحجر ، أَو من الَمقاِم إلى الباِب ، أَو ما بيَن الرُّ لى الباِب إلى المقاِم ما بيَن الرُّ

 وكانِت الجاِهليَّةُ تَتََحالَُف ُهناَك. بعُضهم بعضاً ، فيحطمُ  ، أَي يَْزَدِحُمون الناُس للدُّعاءِ  تََحطَّمُ يَ  حيثُ 

ي بذِلكَ   .الكاِذَب ، وهو َضِعيفٌ  فيَْحِطمُ  الناِس عليه ، وقيَل : ألنَّهم كانوا يَْحِلفُون عْنَده في الجاِهِليَّة الْنِحطامِ  ونَصُّ الُمْحَكِم : ُسّمِ

لَ  : الَحِطيمُ و  ، عن اللّْحيانّي. تََحطُِّمهِ و ليُْبِسهِ  ما بَِقَي من نَباِت عاِم أَوَّ

 .عنههللارضيعن أَنَس بِن ماِلٍك ،  كُزبَْيٍر : تابِِعيُّ  ، ُحَطْيمٌ و

ىكلَّ شي تَْحِطمُ  ألَنَّها السَّنَةُ الشديدةُ  ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على األُْولى : الحاطومُ و ويَُضمُّ ، ، بالفتحِ  الَحْطَمةُ  ِمن المجاِز :و  ٍء وقيَل : ال تَُسمَّ

 ً  إالَّ في الَجْدِب الُمتَوالي ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لذي الِخَرِق الطَُّهِوّي : َحاُطوما

ةٍ مــــــــن  مــــــــَ طــــــــح ــــــــاً  حــــــــَ ــــــــا َوَرق ــــــــن تح ل ــــــــ  ت تح حــــــــَ ــــــــَ ل ــــــــَ بـ ــــــــح  أَقـ

ت الــــــــــَوَرُ       بــــــــــُ نـــــــــــح وَد حــــــــــىت يـــــــــــَ اِرُس الــــــــــعــــــــــُ (5)متــــــــــُ
 

  
__________________ 
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 ( يف هامش القاموس عن إحد  نسخه : ما حَتحِطُمه.1)
 واللسان. 204/  1( ديوان اهلذليا 2)
 واللسان. 178( ديوانه ص 3)
 ( يف التهذيب : امليزاب.4)
بع  ألفا ه عما ابألصـــر. قا  الصـــاغاين : ولي  البيت لذي اخلر  إلا هو لرجر ( األســـاس واللســـان والصـــحاح والتهذيب ابختالف رواية 5)

 من طهية اله خليفة بن محر بن عامر بن محريي بن وقدان بن سبيض بن مالك بن حنظلة.
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 الطَّعاِم البَّطيُخ ، كما في األَساِس. َحاطومُ  ، يقاُل : نْعمَ  الهاُضومُ  : الَحاُطومُ  ِمن المجاِز :و

 اُق المصنِِّف يَْقتَِضي أَْن يكوَن كلُّ ِمن األْلفاِظ الثالثَِة بمْعنَى الهاُضوِم وليَس َكذِلَك.وِسي

 ٍء أَتَى عليه ، أَي يَُدقَّه.كلَّ شي يَْحِطمُ  كَصبُوٍر وَشدَّاٍد وِمْنبٍَر : األَسدُ  ، الَحُطومُ و

 شَجَرها وبَْقلَها فتأُْكلُه. تَْحِطمُ و األَْرَض بِخفافِها وأَْظالفِها ، تَْحِطمُ  والغَنَمِ كُهَمَزٍة : الكثيُر من اإِلبِِل  ، الُحَطَمةُ و

حاحِ : ويقاُل للعََكَرةِ ِمن اإِلبِلِ   ٍء.كلَّ شي تَْحِطمُ  ألَنَّها ُحَطَمةٌ  وفي الّصِ

 الَكأَلَ ، وَكذِلَك الغَنَم إذا َكثَُرْت. لَحْطِمها وقاَل األَْزَهِريُّ 

ً  ٍء يُْلقى فيهاتَْجعَل كلَّ شي الشَّديَدةُ من النِّيرانِ  : َمةُ الُحطَ و ً  ، أَي ُحطاما ما راً. ُمتََحّطِ  ُمتََكّسِ

َبَذنَّ يف احْلَُطَمةِ )قْولُه تعالَى : و  نِيِة الُمبالَغَة.ما يُْلقى فيها ، وهو ِمن أَبْ  تَْحِطمُ  ، نَعُوذُ باهلِل منها ، ألَنَّها اسٌم لَجَهنَّمَ  ، هو (1) (َكاّل لَيُ ن ْ

. الَحْطمِ  ، وكلُّ ذِلَك ِمن أَو باٌب لها ، بعُضها بعضا يَْحِطمُ  رأَْيت َجَهنَّم»في الَحِدْيث : و  الذي هو الَكْسُر والدَّقُّ

اعي الظَّلوُم للماِشيَةِ  : الُحَطَمةُ  ِمن المجاِز :و ْحمة للماِشيَةِ  الرَّ حاحِ : قليُل الرَّ  ، كُصَرٍد ، ومنه كالُحَطمِ  عَضها ببعٍض يَْهِشُم ب ، وفي الّصِ

 .«، اْحَذُروا القَُطمَ  الُحَطمَ  كانْت قَُرْيش إذا رأَتْهُ في الَحْرِب قالَْت : اْحَذُروا» : عنههللارضيَحِدْيُث علّيٍ ، 

 الماَل بعْنِفِه في السُّوِق. يَْحِطمُ  وفي األَساِس : كأَنَّه

ُن َرِعيَّتَهُ ِمن المراتِِع الَخِصْيبَِة ويْقبُضها وال يََدُعها تَْنتِشُر في الَمْرعى ، الُحَطَمةُ  وقاَل األَْزهِريُّ : اِعي الذي ال يَُمّكِ إذا كان  ُحَطمٌ و هو الرَّ

اجزِ  يَْحِطُمها َعنِيفاً كأَنَّه يأَي يَْكسُرها إذا َساقَها أَو أَسامها يَْعنُُف بها ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للرَّ القَْيسّيِ ، ويُْرَوى ألَبي  للُحَطمِ   ، قاَل ابُن بَّرِ

 ُزْغبَةَ الَخْزَرجّي يوَم أُُحٍد ، وفيها :

َزمح  دو ابهلـــــــــــــــــــَ َة َأعـــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــَ  َأان أَبـــــــــــــــــــو ُزغـــــــــــــــــــح

زاُة إال  ابأَلملَح      خـــــــــــــــــــح
َ

َض املـــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــن متـــــــــــــــــــُح

  

مح  ي  مــــــــــن ُجشــــــــــــــــــــــــَ زحَرجــــــــــِ ــــــــــذِّمــــــــــار خــــــــــَ ي ال مــــــــــِ  حيــــــــــَح

  
و اٍ     هــــــــــا الــــــــــلــــــــــيــــــــــُر بســــــــــــــــــــــــَ فــــــــــ  مح قــــــــــد لــــــــــَ طــــــــــَ (2)حــــــــــُ

 

  
لِشدَّةِ َسْوقِه ، وهذا َمثَل ، ولم يرْد إبِالً يَُسوقُها وإنَّما يُريُد أَنَّه داِهيَةٌ ُمتَصّرف ، قاَل : ويُْرَوى البَْيُت  يَْحِطُمها أَي رُجٌل َشديُد السَّوِق لها

 لُرَشْيد بِن ُرَمْيٍض العَنَِزّي ِمن أَْبياٍت :

ٍد مل ــــــــــــح ن ــــــــــــُن هــــــــــــِ ــــــــــــامــــــــــــًا واب ي ــــــــــــِ ــــــــــــوا ن مح  ابت ــــــــــــَ ن ــــــــــــَ  يـ

الم كــــــــــــــالــــــــــــــز ملَح      يــــــــــــــهــــــــــــــا غــــــــــــــُ قــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــِ  ابت يــــــــــــــُ

  

َدمح  ـــــــــــــقـــــــــــــَ اُف ال فـــــــــــــ  ِ خـــــــــــــَ اح اقـــــــــــــَ َدجلُ  الســـــــــــــــــــــــــــ   خـــــــــــــَ

  
مح    نــــــــــــــــَ ٍر وال غــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــيــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــراعــــــــــــــــي إبــــــــــــــــِ

  

ر َوَضمح و   (3)ال ِِبَز ار عل   هح

اُج في خْطبَتِه ُمتََمثِّالً.  قْلُت : وأَْوَرَده الَحجَّ

اغانيّ في َمْجَمعِ البَْحَريِن و عاءِ »قْولُهم :  للصَّ ، َرَواهُ عائِذُ بُن َعْمرو بِن ِهالٍل الُمَزنيُّ أَبو ُهبَيَرةَ ِمن  َحديٌث صحيحٌ  ،« الُحَطَمةُ  َشرُّ الّرِ

 ، أَْخَرَجه ُمْسلم في َصِحيِحه ِمن َطريِقه. عنههللارضيصاِلِحي الصَّحابَِة ، 

 َوِهَم الجوهريُّ في قْوِله : َمثٌَل.و

اغانّي : وقَْوُل الجْوهِرّيِ في الَمثَِل َسْهو وإنَّما هو َحِديٌث.ونَصّ    الصَّ

 قاَل شْيُخنا : وهذا ال يُنافِي َكْونَه َمثاَلً ، وكم ِمن األَحاِديِث الصَّحيَحِة ُعدَّت في األَْمثاِل النَّبويَِّة.

َمْخشِريُّ في الُمْستَْقَصى وقاَل : يُْضَرُب في سُ  ياَسِة. والميدانيُّ في َمْجمعِ األْمثاِل وقاَل : يُْضَرُب لمن يَِلي ما وقد َذَكَره الزَّ وِء الَمْملَكِة والّسِ

 ال يُْحِسن ِواليَته.
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، كذا في كفايَِة  كاَن يَْعَمُل الدُّروَع ، والُحَطِميَّاُت منه بِن وديعَةَ بِن لَُكْيِز بِن أَْفصى ، أَبو بَْطٍن ِمن عبِد القيِس ، بُن ُمحاِربِ  (4) ُحَطَمةُ و

ل أَْشبَه األَْقواِل ، قالَهُ ابُن األَثيِر. أَو هي التي تَْكِسُر السُّيوَف ، أَو الثَِّقيلَةُ العَِريَضة المتحفِظ.  ، واألَوَّ

__________________ 
 .4( اهلمزة االية 1)
 والتهذيب بدون عزو فيها. 78/  2( اللسان واألخري يف الصحاح واملقايي  2)
 .«خفاف»بد  « خفا »( اللسان وفيه 3)
 بفتح ا اء والطاء. 297( ضبطت ابلقلم يف مجهرة ابن حزم ص 4)
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ً  عليه تََحطَّمَ  ِمن المجاِز :و  عليه َغْيظاً. يَتََحطَّمُ  َحِدْيث َهِرَم بِن َحيّان : أَنَّه َغِضَب على رُجٍل فَجعَلَ  وتََوقََّد ، ومنه تَلَظَّى : أَي َغْيظا

كةً : داٌء في قوائِِم الدَّابَّةِ  مُ الَحطَ و  ، كفَِرَح. َحِطَمتْ  ، وقد ، محرَّ

ُر في نْفِسه ، الَحِطمُ و . كَكتٍِف : الُمتََكّسِ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 .(1)بالخاِء المْعَجَمِة  وهم غيُر بنِي ُخطاَمةَ  ِمن العََرِب ، ، كثُماَمٍة : بَْطنٌ  ُحطاَمةَ  بَنُوو

ا يُْستد  رُك عليه :* وممَّ

 السَّْيِل ِمثُْل َطْحَمتِه : ُدْفعَتُهُ. َحْطَمةُ 

 .َحِطمٌ  ويقاُل للفََرِس إذا تََهدََّم لطوِل عمِرِه :

حاحِ. َحِطَمتِ  ويقاُل :  الدابَّةُ ، بالكْسِر ، أَي أََسنَّْت ، كذا في الّصِ

 فَضعَُف. (2)إذا ُهِزَل وأََسنَّ  َحِطمٌ  وقاَل األَزَهِريُّ : فََرسٌ 

نُّ ، بالفتحِ ، َحَطَمتْهُ و وقاَل الجْوَهِريُّ : ً  الّسِ بْعَد »، أَنَّها قالَْت :  عنهاهللارضيفي حِدْيث عائَِشةَ ، و ، زاَد غيُره : أَي أََسنَّ وَضعَُف. َحْطما

 .وسلموآلهعليههللاصلى، تْعنِي النبي  «َحَطْمتُُموه ما

ً  َحَطمَ  : يقالُ  لُوه ِمن أَثْقاِلهم َصيَُّروهُ شْيخا ً  فالناً أَْهلَه إذا َكبَِر فيهم كأَنَّهم بَما َحمَّ  ، وهو مجاٌز. َمْحطوما

ْنيا : كلُّ ما فيها من ماٍل يَْفنى وال يَْبقى. ُحطامُ و  الدُّ

َمخشريُّ : أََخَذ ِمن  البَْيِض أَي ُكساُرهُ تَْخِسيساً له. ُحطامِ  قاَل الزَّ

 األََسِد في الماِل : َعْيثُه. َحْطَمةُ و

 ٍء أَي تَُدقُّه.كلَّ شي تَْحِطمُ  : َحُطومٌ  وِرْيحٌ 

: كثيُر األْكِل ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وهو  ُحَطَمةٌ  علينا الَمْرتََع أَي ال تَْرَع عْنَدنا فتفِسَد علينا الَمْرَعى ، وهو مجاٌز. ورُجلٌ  تَْحِطمْ  ويقاُل : ال

 مجاٌز.

 ، كُزفٍَر وُعنٍُق : للذي ال يْشبَُع. ُحُطمٌ و ُحَطمٌ  ويقاُل أَْيضاً : رُجلٌ 

فوَف َميمنَةً وَمْيسرةً.، كُزفٍَر : الذي يْكِسُر ا الُحَطمُ و  لصُّ

 الّصفوِف ، كِكتّاٍن : لَقَُب عبد هللا َجدُّ ِكنانَةَ بِن َجبَلَة ، كذا في تاِريخِ نَْيسابُوَر. ِحطَّامُ و

اقُ  ي. ُحَطم ورُجٌل َسوَّ ٌف ، عن ابِن بَّرِ  : داِهيَةٌ ُمتََصّرِ

 الناُس عليه : تََزاَحُموا ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. اْنَحَطمَ و

 الناِس : زْحَمتُهم وَدْفُع بعِضهم بعضاً. حَطَمةُ و

 َحْطمِ  عْندَ  (3)منه ، أَي ثُِلَم فبَقي ُمْنقطعاً ، هكذا جاَء في حِدْيث الفتْحِ في البُخاِري : قاَل للعبَّاس اْجلس  ُحِطمَ  الَجبَِل : الَمْوِضُع الذي َحْطمُ و

 الَجبَِل ، وفسََّره أَبو موَسى الَمِديني قاَل : ويُْحتَمُل أَْن يُريَد عْنَد َمِضيِق الجبَِل حيُث يَْزَحُم بعُضه بعضاً.

 ِدِر منه.قاَل ابُن األَثيِر : وَرَواهُ أَبو نَْصٍر الحميديُّ في ِكتابِِه بالخاِء المْعجَمِة ، وفسََّرها في غريبِه بأَْنِف الجبَِل النا

 .عنههللارضي، بضٍم ففتحٍ : اسُم دْرعٍ كانْت لعلّيٍ ،  الُحَطِميَّةُ و

 ، بالفتْحِ ، بَْطٌن ، قالَهُ ابُن ِسْيَده. َحْطَمةَ  وبَنُو

 بُن َعْوِف بِن أَْسلم بِن ماِلِك بِن سود بِن تديل بِن ُجَشم بِن ُجذام. َحْطَمةُ  قاَل ابُن الّسمعانّي ِمن ُجذام ، وهو
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ْحمن.ب الحطمُ و  ُن عبِد هللِا تابِِعيُّ ثقَةٌ عن علّيٍ ، وعنه حصيُن بُن عبِد الرَّ

َّتَْت لفَْرِط يْبِسها. تََحطََّمتِ و  األَْرُض يبساً : تَفَت

 البَيُض عن الِفراخِ. تََحطَّمَ و

 : الَحماُم ، أو طاِئٌر يُْشبُِههُ. الَحْقمُ  : [حقم]

حاحِ : َضْرٌب ِمن الطَّيِر يقالُ   إنَّها الَحماُم. وفي الّصِ

 ، يمانِيَّة. (4)وفي الُمْحَكِم : وقيَل : هو الَحماُم 

__________________ 
: وبنو حطامة بطن من العرب. وقا   172/  2( كذا ابألصــــــــــــر والقاموس مفرقا بينهما ومثله يف التكملة عن ابن دريد ا والذي يف اجلمهرة 1)

 .232/  2ء. وانظر اجلمهرة أيضاً معجمة من فو  ا وهم قوم من طيأبو بكر هذا غلرت إلا هم بنو خطامة 
 ( يف التهذيب : أو أسّن.2)
 ( يف اللسان : أحب  أاب سفيان عند حطم اجلبر.3)
 وهي لغة ميانية صحيحة. 181/  2( قا  يف اجلمهرة 4)
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ا يلِ  ، كأَميٍر : َحِقيمٍ  ُمثَنَّى الَحقيمانِ و ُر العَْينَْيِن ممَّ ْدَغْينِ ُمَؤخَّ  .. ، كذا في الُمْحَكمِ  ي الصُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. حظمهُ  : [حظم]  وحمظهُ أَي َعَصَرهُ ، قالَهُ أَبو تراٍب سماعاً ِمن بعِض بنِي ُسلَيٍم ، ونَقَلَه األْزَهِريُّ

ِء بأنَّه كذا ، أَو ليَس بكذا ، سواء لَِزَم ذِلَك َغْيره أَم ال ، هذا قْوُل أَهِل اللُّغَِة ، وَخصََّص بعُضهم في الشي ، بالضِم : القَضاءُ  الُحْكمُ  : [حكم]

 وَسيَأتي. فَتَاةِ الَحّيِ إذ نََظَرتْ  كُحْكمِ  اْحُكمو : القَضاُء بالعَْدِل ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ وبه فّسر قَْول النابِغَِة.فقاَل 

حاحِ ، عليهو له َحَكمَ  وقد ال يَُكسَُّر على غيِر ذِلَك ، أَْحكامٌ  ج ً  باألَمرِ  عليه َحَكمَ و ، كما في الّصِ بَْينهم  َحَكمو إذا قََضى ، ُحكوَمةً و يَْحُكُم ُحْكما

 ويَْفصل الُخُصومات. الُحُكومات ، يقاُل : هو يَتَولَّى الُحكوَمِة ُحُكوماتٌ  ، وَجْمعُ  َكذِلكَ 

 بيَن الناِس. الُحْكمِ  : ُمنَفِّذُ  الحاِكمُ و

ُجِل عن الّظلمِ  الُحكوَمةِ  قاَل األْصَمِعيُّ : وأَْصلُ  يَردُّ الرَّ  بيَن الناِس ألنَّه يَْمنَُع الظَّاِلَم ِمن الظُّْلم. الحاِكمُ   ، وإنّما ُسّمِ

ي : الَحَكمُ  يولى (1)، ومنه الَمثَُل : في بَْيتِه  محّركةً  كالَحَكمِ   نَقَلَه الجْوَهِريُّ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

يحســــــــــــــــــــــــــًا ِدمــــــــــــاَءان  ــــــــــــَ رحوان قـ و مــــــــــــَ نــــــــــــُ ــــــــــــَ  أَقــــــــــــاَدتح بـ

مــــــــــــُ يف ِ  مل و      كــــــــــــُ مٌ  واحيــــــــــــَح كــــــــــــَ ُ   حــــــــــــَ دح (2)عــــــــــــَ
 

  
 ، كَكاتٍِب وكتَّاٍب. ُحكَّامٌ  ج

رَ  الُحْكمِ  في َطلَبِ  : َدعاهُ وخاَصَمهُ  الحاِكمِ  إلى حاَكَمهُ و إالَّ لََك  ُحْكمَ  إليك وال الُحْكمَ  أَي َرفَْعتُ  «حاَكْمتُ  وبكَ »الَحِدْيُث :  وَرافَعَهُ ، وبهما فّسِ

ْين ، وهي ُمفاَعلَةٌ ِمن الُحكمِ  ، وبَك خاَصْمُت في َطلَبِ  ً  في األَْمرِ  َحكََّمهُ و .الُحْكمِ  وإِْبطاِل من ناَزَعني في الّدِ بَْينهم ،  يَْحُكمَ  . أََمَرهُ أَنتَْحِكيما

 .ُحْكُمه َجاَز فيه أَي تََحكَّمَ  الِقياسُ و  بابِهِ على غيرِ  (3)، جاَء فيه بالمضارع  فاْحتََكمَ  فيَما بَْينهم ، ُحْكَمهُ  أَو أَجازَ 

حاحِ : ويقاُل أَْيضاً :  األُْحُكوَمةُ  منه : واالسمُ  عليَّ في ذِلَك ، وِمثْلُه في األساِس. فاْحتََكمَ  فيه الُحْكمَ  في مالي : إذا َجعَْلَت إليه َحكَّْمتُه وفي الّصِ

ِهما ، قاَل الشاِعُر : الُحُكوَمةُ و  بَضّمِ

ِب ا  و  َت لـــــــــــــَريـــــــــــــح عـــــــــــــح ُر الـــــــــــــذي مجـــــــــــــََ ثـــــــــــــح مـــــــــــــِ  لـــــــــــــَ

ِر َ حب      ومــــــــــــــةَ د هــــــــــــــح كــــــــــــــُ تــــــــــــــاِ   حــــــــــــــُ قــــــــــــــح
ُ

(4)املــــــــــــــ
 

  
الُمْقتاَل ، وهو  الُمْحتَِكمَ  عليَك ، وهو الُمْقتاُل ، فجعَلَ  ُحُكومةَ الُمْحتَِكم عليَك ِمن األَْعداِء ، ومْعناهُ تَأْبَى يَْحتَِكمُ  َمن ُحُكومةُ  يْعنِي ال تْنفُذُ 

 ُل ِمن القوِل حاَجة منه إلى القافِيَِة ويقاُل : هو َكالٌم ُمْستَْعَمٌل.الُمْفتَعِ 

 .اْحتَِكمْ  يقاُل : اْقتَْل عليَّ أَي

إالَّ هللاُ ، وكأَنَّ هذا على السَّْلِب ألنَّهم ال  َحَكمَ  وال إالَّ هللِ  ُحْكمَ  قْولُُهْم : ال الَحُروِريَّةِ  تَْحِكيمُ و ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : الَحُروِريَّةِ  تََحكُّمُ و

 ، قالَهُ ابُن ِسْيَده ، وأَْنَشَد : الُحْكمَ  (5)يَْنفُون 

ُن مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــَبيّنِ ومـــــــــــــــــــا أَُزيـــــــــــــــــــِّ

ُن      َزيــــــــــــــِّ ِدي  يـــــــــــــــُ عــــــــــــــَ يــــــــــــــمــــــــــــــاقـــــــــــــــَ كــــــــــــــِ حــــــــــــــح (6)الــــــــــــــتــــــــــــــ 
 

  
ونَ  حاحِ : والَخواِرُج يَُسمَّ َمةَ  وفي الّصِ  إالَّ هللِ. ُحْكم وقوِلِهم : ال الَحَكَمْين إِلْنكاِرِهم أَْمرَ  الُمَحّكِ

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما. ، أَبو ُموَسى األَْشعَِريُّ وَعْمُرو بُن العاِص  الَحَكمانِ و

وَربيعَةُ بُن ُمخاِشٍن  أَبو ُعيَْينَة ، واألَْقَرُع بُن حابٍِس  ، بِن عدٍس  وحاِجُب بُن ُزَراَرةَ  بِن رياحٍ ، العََرِب في الجاِهليَِّة : أَْكثَُم بُن َصْيِفّيِ  ُحكَّامُ و

واُب : َضْمَرةُ بُن َضْمَرةَ ، َهُؤالء كانوا ، وَضْمَرةُ بُن أَبي َضْمَرةَ   ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

__________________ 
 ( يف اللسان والصحاح : يؤت .1)
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 .186/  2( اللسان بدون نسبة واجلمهرة 2)
 ( يف اللسان : ابملطاوع.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 .«قوله : ألهنم ال ينفون الذي يف اللسان عن ابن سيده : ألهنم ينفون حبذف ال ا اه»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( اللسان.6)
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َم ا لَتِميٍم : وعاِمُر بُن الظ ِربِ  ُحك اماً  َلَمةَ  العدواين  الذي قُرَِعتح له الَعصــــــــــــــا ا وقد تقد  بِن ُمعتٍب فـَر َ   وَغيحالُن بُن ســــــــــــــَ
نا ابلطاِئِف ا وُ ا َر  فَبىَن له حصح َوٍة ِإال  أَرحبعاً ا وكان َقِدَم عل  ِكسح ِر نسح الُم بـَيحنه وبَا َعشح  لَقيحٍ . َحَكمان اإلسح

بِن هشاِم بِن سعيِد بِن سهِم  والعاِصي بُن وائِلِ  أَُخوهُ اْبنا هاِشم بِن عبِد َمنَاف ، وأَبو طاِلبٍ  ، وسلموآلهعليههللاصلىَجدُّ النبّي  عبُد الُمطَِّلبِ و

ً  ابِن فضلَةَ بِن عبِد العُزى بِن رياحٍ ، َهُؤالء كانوا والعالُء بُن حاِرثَةَ  بِن َعْمرو بِن هصيص بِن كْعِب بِن لَُؤّيٍ ،  لقَُرْيش. ُحكَّاما

 ، وقد ذُِكَر في ح ذ ر. َربيعَةُ بُن ِحذاٍر ألََسدو

ُخزاَعةَ وقد ذُِكَر  ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : يَْعُمُر الشَّدَّاخِ وهو يَْعُمُر بُن َعْوِف بِن كْعٍب ولُقَِّب الشَّدَّاُخ ألنَّه شدَخ ِدماءَ  يَْعُمُر بُن الشَّدَّاخِ و

ً  ، َهُؤالء َميَّةَ وَسْلَمى بُن نَْوفَلٍ وصفواُن بُن أُ  أَْيضاً ، ً  وكانت ال تُعاِدُل بفَْهم عاِمِر بِن الّظِرِب فَْهماً وال لِكنانَةَ  ُحكَّاما  .بُحْكِمه ُحْكما

ُب بنُت الُخّس بضِم الخاِء ، هكذا في النسخِ ، والصَّوا وِهْنُد بنُت الَحَسنِ  ، الَحِكيم (2) ُصْحُر بنُت لُْقمانَ  : (1)أَربَعةٌ  العََربِ  َحِكيماتُ و

ْين ، ْين ، وقد َمرَّ َضْبُطه في َحْرِف الّسِ  وابنةُ عاِمِر بِن الظَِّربِ  ، وقيَل : ُهما واِحٌد ، وقد تقدََّم االْختِالُف فيه ، وُجْمعَةُ بنُت حابٍِس  والّسِ

تُها في   .«ق ر ع»واْسُمها ُخَصْيلَةُ قد ذُِكَرْت قصَّ

 .كالُحْكمِ  في القَضاءِ  ، بالكْسِر : العَْدلُ  الِحْكَمةُ و

ةِ العَْقِليّة بحقَائِِق األَْشياِء على ما هي عليه والعََمل بُمْقتَضاها ، ولهذا اْنقََسَمْت إلى عْلِميَّة وَعَمِليَّة ، ويقاُل : هي َهْيئ الِعْلمُ  : الِحْكَمةُ و ة القُوَّ

ة العَْقِل على وفقِ  (3) (َوَلَقْد آتَ ْينا لُْقماَن احلِْْكَمةَ )اإِللِهيَّةُ ، وقْولُه تعالَى :  الحْكَمةُ  العْلِميّة وهذه هي الشَّريعَِة ،  أَْحكامِ  ، فالُمراُد به حجَّ

وِمن اإلْنساِن َمْعرفَتِه وفْعل  األحَكام ن هللِا َمْعرفَةُ األْشياء وإْيجاُدها على غايَةِ مِ  فالحْكَمةُ  إصابَةُ الحّقِ بالِعْلم والعََملِ  الحْكَمةُ  وقيَل :

، وهو َضْبُط النَّْفِس والطَّْبعِ عن َهيَجاِن الغََضِب ، فإن كان هذا َصِحيحاً فهو قَِريٌب ِمن َمْعنَى  (4) الِحْلمِ  بمْعنَى الِحْكَمةُ  قد َوَرَدتِ و الَخْيرات.

 .العَْدلِ 

 (َوآتَ ْيناُه احلِْْكَمةَ ) وقْولُه تعالَى : (6) (َوآاتُه هللاُ اْلُمْلَك َواحلِْْكَمةَ )وقْولُه تعالَى :  .(5) (َويُ َعلُِّمُه اْلِكتاَب َواحلِْْكَمةَ )قْولُه تعالَى : و

ةِ  في كّلِ ذِلَك بمْعنَى فالِحْكَمةُ  ، (7) َسالَة ، (4) النُّبُوَّ ن كّل منها (4) والتَّْوَراةِ واإِلْنِجيلِ  (4)،  القُْرآنِ  أَْيضاً بمْعنَىتأْتي و والّرِ  الِحْكَمة لتََضمُّ

 الَمْنُطوق بها ، وهي أَْسراُر ُعلُوم الشَِّريعَة والطَِّريقَة والَمْسُكوت عنها ، وهي ِعْلُم أَْسراِر الَحِقيقَة اإِللِهيَّة.

، فالُمراُد به تَأِوْيل القُْرآن وإَصابَة القَْوِل فيه ،  (8) (ْن َيشاُء َوَمْن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد ُأوِتَ َخْْيًا َكِثْياً يُ ْؤِت احلِْْكَمَة مَ )وقْولُه تعالَى : 

ْين والعََمل به والفَْهم والخْشيَة والَوَرع واإلَصابَة والتَّفَكُّ  الِحْكَمة وتُْطلَق  ر في أَمر هللِا واتِّباِعه.أَْيضاً على طاَعِة هللِا والِفْقه في الّدِ

ً و ً  ، ومنه قْولُهم للرُجل إذا كان أَتْقَنَهُ  : أَْحَكَمهُ إْحكاما ً  صارَ  فاْستَْحَكمَ  التَّجاُرُب ، أَْحَكَمتْهُ  : قد َحِكيما ِكتاب  ُأْحِكَمْت )وقْولُه تعالَى :  ُمْحَكما
َلتْ )أَي باألَْمِر والنّْهي والَحالِل والَحراِم  (9) (آايتُهُ   ، أَي بالَوْعِد والَوعيد. (ُثَّ ُفصِّ

يَت َمنَعَهُ عن الفَسادِ  : أَْحَكَمهُ و ً  اللِّجامِ  َحَكَمةُ  ، ومنه ُسّمِ  .كَحَكَمه َحْكما

 ، قاَل َجِريُر : عن األَْمِر : َرَجعَه أَْحَكَمهُ و

ين حـــــــــنـــــــــيـــــــــفـــــــــَة  واأَبـــــــــَ مـــــــــُ كـــــــــِ م  َأحـــــــــح هـــــــــاءَكـــــــــُ فـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــُ

ــــــــــا      ب م َأن َأغحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــكــــــــــُ ــــــــــي (10)ِإيّنِ َأخــــــــــاُف عــــــــــل
 

  
ِض لي.  أَي ُردُّوُهم وُكفُّوُهْم واْمنَعُوُهم ِمن التّعرُّ

حاحِ :  إذا أََخْذت على يَِده ، ومنه قَوُل َجِريٍر ، انتََهى. أَْحَكْمتُهو السَِّفيه َحَكْمتُ  وفي الّصِ

__________________ 
 ( كذا والصواب أربض.1)
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ُتُه ا فلينظر ا اه»هامش القاموس : ( عل  2) : بنت  834/  3ويف التبصـــري « هكذا يف النســـخ ا وســـب  له يف ص ح ر أهنا أخت لقمان ال بنـح
 لقمان.

 .12( سورة لقمان اآية 3)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم ا ضبرت حركة.4)
 .401( سورة آ  عمران اآية 5)
 .251( البقرة اآية 6)
 .20( سورة ص اآية 7)
 .269( سورة البقرة اآية 8)
 ( سورة هود اآية األوىل.9)
 واألساس. 91/  2واللسان والصحاح واملقايي   50( ديوانه ص 10)
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ا قْوُل لَبيٍد :  وأَمَّ

مَ  كـــــــــــــــَ ا  َأحـــــــــــــــح وحراهتـــــــــــــــِ ي  مـــــــــــــــن عـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح  اجلـــــــــــــــِ

ّر      رَِه صــــــــــــــــــــــــــــــَ رحابٍء إذا ُأكــــــــــــــــح (1)كــــــــــــــــر  حــــــــــــــــِ
 

  
ْرعِ وهي فَُرُجها كلَّ ِحْرباٍء ، وقيَل : الَمْعنَى أَْحَرَز الِجْنثِيُّ وهو الزَّ فقيَل : المْعنَى َرّد  اُد َمساِميُرها ، الِجْنثِّيِ وهو السَّْيُف عن َعْوراِت الّدِ رَّ

 حْينَئٍِذ اإِلْحراُز. اإلْحكامِ  ومْعنَى

 أَي َرَجَع ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. فََحَكمَ 

بمْعنَى َرَجَع لغيِرِه  َحَكمَ  ، وما َسِمْعت (2)الِزماً كما تََرى ، كما يقاُل َرَجْعتُه فََرَجَع ونَفَْضتُه فنَفََض  َحَكمَ  ابُن األْعَرابّيِ  قاَل األَْزَهِريُّ َجعَلَ 

 وهو الثِّقةُ المأُْمون.

ا يُريُد ، : أَْحَكَمهُ و ً  َمنَعَه ممَّ ً و ، كَحَكَمه حكما  اْقتََصَر الجْوَهِريُّ على األَخيَرةِ. ، لُغاٌت ثالثٌ  َحكََّمهُ تَْحِكيما

مِ  قاَل األَْزَهِريُّ : وَرَوْينا عن إْبراهيم النّخعّي أنَّه قاَل : مُ  اليَتِيَم كما َحّكِ َولََدك ، أَي اْمنَْعه ِمن الفَساِد وأَْصِلحه كما تُْصلح َولََدك وكما  تَُحّكِ

يَت بهذا المْعنَى ألَنَّها تْمنَُع الدابَّةَ  َحَكَمة قاَل : ونَرى أَنَّ  أَْحَكْمتَهو ، َحكَّْمتَه ٍء فقدَمنَْعته ِمن شيوكلُّ َمن  تَْمنَعه ِمن الفَساِد ، قاَل : الدَّابَِّة ُسّمِ

 ِمن َكثيٍر ِمن الَجْهِل.

ْمهُ حَ  وَرَوى َشِمٌر عن أَبي سعيٍد الضَّرير أَنَّه قاَل في قوِل النّخعي الَمْذُكور : إنَّ َمْعناه مُ  في ماِلِه وِمْلِكه إذا َصلُح كما ّكِ َولََدك في ِمْلِكه ،  تَُحّكِ

 ألنَّهما ِضدَّان. أَْحَكمَ  بمْعنَى َحكَّمَ  وال يكونُ 

 قاَل األْزَهِريُّ : وقْوُل أَبي سعيٍد الضَّرير ليَس بالُمْرِضي.

 «هللاُ عن ذِلَك ونََهى عنه فأَْحَكمَ  ٍة فيَْعُضلُها حتى تَموَت أَو تَُردَّ إليه َصداقَها ،كان الرُجُل يَِرُث اْمرأَةً ذاَت قَرابَ »في َحِدْيث ابِن َعبَّاٍس : و

 أَي َمنََع منه.

ً  ، َحَكَمةً  الفََرَس : َجعََل ، لِلجاِمه أَْحَكمَ و  .كَحَكَمهُ حْكما

كةً : ما أَحاَط بَحنََكي الفََرِس. الَحَكَمةُ و  ، محرَّ

حاحِ : يَت بذِلَك ألنَّها تَْمنَعُه عن الَجْريِ الشَّديِد ، والَجْمعُ  من ِلجاِمه وفيها الِعذارانِ  للِّجاِم : ما أَحاَط بالَحنَكِ ا َحَكَمةُ  وفي الّصِ  .َحَكمٌ  ، ُسّمِ

 َحْلقَةٌ تكوُن في فِم الفََرِس. الَحَكَمةُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل :

ينَة ، وأَْنَشَد لُزَهْيٍر :قاَل الجْوَهِريُّ : وكانِت العََرُب تَتَِّخذُها من القِ   ّدِ واألَبَِق ألنَّ قصَدُهم الشَّجاعةُ ال الّزِ

كــــــــــــواًب َدوابــــــــــــُرهــــــــــــا  نــــــــــــح َر مــــــــــــَ يــــــــــــح ُد اخلــــــــــــَ  الــــــــــــقــــــــــــائــــــــــــِ

تح قـــــــد      مـــــــَ كـــــــِ مـــــــاتِ  ُأحـــــــح كـــــــَ قـــــــا  حـــــــَ ـــــــَ دِّ األَب ـــــــقـــــــِ (3)ال
 

  
 وأَقاَم األَبََق َمكانها ، ويُْروى : الَحَكمات األَبَِق ، فحَذفَ  بَحَكماتِ و الِقدِّ  أُْحِكَمْت بَحَكماتِ  قاَل : يُريُد قد

 (4)الِقدِّ واألَبَقا  َحَكماتِ  َ حكوَمةً 
 على اللُّغتيِن َجِميعا ، انتََهى.

يةٌ إلى َمْفعولَْين. أُْحِكَمتْ  قاَل أَبو الَحَسِن : َعّدى  ألنَّ فيه مْعنَى قُلَِّدْت وقُلَِّدْت ُمتَعّدِ

 ، وأَْنَشَد : َحَكَمةٌ  في رأِسها َمْحكومةٌ  ْزَهِريُّ : وفََرسٌ وقاَل األَ 

 الِقدِّ واألَبَقا َحَكماتِ  َ حكوَمةً 
 بمْعنًى واِحٍد. أَْحَكْمتُهو الفََرسَ  َحَكْمتُ  ، وهذا يدلُّ على جوازِ  أُْحِكَمتْ  وقد َرَواه غيُره : قد

 اللّجاِم. َحَكَمةِ  ، وقيَل أَْسفَل َوْجِهه ، ُمْستعاٌر ِمن َمْوِضع  َوْجِههِمن اإِلْنساِن : ُمقَدَّمُ  الَحَكَمةُ  ِمن المجاِز :و



15353 

 

أَي َرأَْسه وشأْنَه وأَْمَره ، وهو ِكنايَةٌ عن اإِلْعزاِز ألنَّ ِمن صفَِة  َحَكَمتَهُ  يقاُل : َرفََع هللاُ  : َرأُْسه وشأْنُه وأَْمُره اإلْنساِن : َحَكَمهُ  ِمن المجاِز :و

 الذَّليِل أَن ينكَس َرأَْسه.

ائِنِة : دقنُها. الَحَكَمةُ و  من الضَّ

حاحِ :  الشاةِ : َذقَنُها. َحَكَمةُ  وفي الّصِ

أَي  َحَكَمةٌ  ، أَي قَْدَرهُ وَمْنِزلَتَهُ ، ويقاُل : له عْنَدنا «َحَكَمتَهُ  َد إذا تواَضَع َرفََع هللاُ إنَّ العَبْ »َحِدْيث ُعَمر :  ، ومنه القَْدُر والَمْنِزلَةُ  : الَحَكَمةُ و

 ، وهو مجاٌز. الَحَكَمةِ  قْدٌر ، وفالٌن عالي

__________________ 
 واللسان والتهذيب. 146( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف التهذيب واللسان : ونقصته فنقص.2)
 واللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب واألساس. 41ديوانه ط بريوت ص ( 3)
 ( وهي رواية يف التهذيب واللسان.4)
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 َغْيُر َمْنسوَخٍة. : أَي ُمْحَكَمةٌ  ُسوَرةٌ و

َم َربُُّكمْ  هي : الُمْحَكماتُ  اآلياتُ و فال يَْحتاُج ساِمعُها إلى تأِْويِلها لبَيانِها  أُْحِكَمتْ  التي هي إلى آِخِر السُّوَرة : أَو (1) قُْل تَعالَْوا أَتُْل ما َحرَّ

 كأَقاِصيِص األَْنبياِء.

َل ِمن القُْرآِن ألَنَّه لم يُْنَسْخ منه شي« وسلموآلهعليههللاصلىعلى عْهِد َرُسوِل هللِا ،  الُمْحَكمَ  قََرأْتُ »في َحِدْيث ابِن َعبَّاس : و ٌء ، يُريُد الُمفَصَّ

 بَيانُه بنْفِسه ولم يَْفتقْر إلى غْيِره. أُْحِكمَ  هو ما لم يكْن ُمتشابهاً ألَنَّه ، وقيَل :

مُ و ٍث في ِشْعِر َطَرفَةَ  ، الُمَحّكِ  بِن العَْبِد إذ يقوُل : كُمَحّدِ

مَ لـــــــــيـــــــــَت  كـــــــــ  حـــــــــَ ُ
مـــــــــا  املـــــــــ كـــــــــُ وَ  صـــــــــــــــــــــــوتـــــــــَ وحعـــــــــُ َ

 واملـــــــــ

فـــــــا      َكشــــــــــــــــــــَ ــــــح ُر ان ــــــبـــــــاطـــــــِ اِب إذا مـــــــا ال ــــــرت  (2)حتـــــــَت ال
 

  
بُ الشيُخ ال هو  وَغِلَط الجْوَهِريُّ في فتحِ كافِِه. .الِحكَمةِ  الَمْنسوُب إلى ُمَجرَّ

َب األُموَر ، بالفتحِ الذي جَ  ِب فإنَّه بالكْسِر الذي َجرَّ َز جماَعةٌ الَوْجَهْين ، وقالوا : هو كالُمَجّرِ بَته الَحواِدُث. وَكذِلكَ قاَل شْيُخنا : وَجوَّ ُم  رَّ الُمَحّكِ

بَها ، وبالفتحِ  حكم بَتْه ، فال َغلَط. َحَكَمته الَحواِدث وَجرَّ  وَجرَّ

 .«للُمَحّكمين إنَّ الجنَّةَ »في الَحِدْيث : و

على  وَمْعناهُ  فيه أَْيضاً ، (3) الكْسرُ  يُْروىو ، وعليه اْقتََصَر الجْوَهِريُّ ، من أَْصحاِب األُْخُدوِد يُْروى بالفتحِ  الُمَحكَُّمونَ  قاَل الجْوَهِريُّ :

 الُمْنِصُف من نَْفِسه. ِروايَِة الكْسِر :

يٌق أَو َشِهيٌد أَو»، وَوَصفَها ثم قاَل : « إِن في الجنَِّة داراً »َحِدْيث كْعٍب :  ويدّل له  .«في نْفِسه كَّمٌ ُمحَ  ال يَْنِزلُها إِالَّ نبيُّ أَو ِصّدِ

أَي مع القَتِْل ، كما هو نَصُّ  هم قَْوٌم ُخيُِّروا بيَن القَتِْل والُكْفِر فاْختاروا الثَّباَت على اإِلْسالِم والقَتْلَ  على ِروايَِة الفتِح قاَل الجْوَهِريُّ :و

حاحِ.  الّصِ

 الشْرِك والقَتْل فيَْختاُرون القَتَْل.وقاَل غيُره : ُهم الذين يَقَعُون في يِد العدّوِ فيَُخيَُّرون بيَن 

 قاَل ابُن األَثيِر : وهذا هو الَوْجه.

ُجُل الُمِسنُّ  الَحَكمُ و كةً : الرَّ  المتناهي في َمْعناه. ، محرَّ

 بِن سْعِد العَِشيَرةِ. الَحَكمِ  نُِسَب إِلى ِمْخالٌف باليََمنِ  أَْيضاً : الَحَكمُ و

ىو ً ُزهاُء عشر بالَحَكمِ  الُمَسمَّ بُن  الَحَكمُ و ، (5) الَحَكمِ  بنُ  الَحَكمُ و بُن حزٍن الكلفيُّ ، الَحَكمُ و بُن الَحاِرِث السُّلَميُّ ، الَحَكمُ  وهم : (4) ين َصحابِيّا

بيعِ الزرقيُّ ، وابُن رافعِ بِن ِسنان األَْنصاِريُّ ، وابُن سعيِد بِن العاِص بِن أَُميَّةَ ، وابُن ُسْفيان بِن عُ  الَحَكمِ  أَبي ثْمان الثَّقِفيُّ ، وابُن ، وابُن الرَّ

ح ْلت بِن َمْخرَمةَ ، وابُن أَبي العاِص األُمويُّ ، وابُن أَبي العاِص الثَّقفيَّ ، وابُن عبِد الرَّ من الفرعيُّ ، وابُن َعْمرو الثَّماليُّ ، وابُن َعْمرو الصَّ

 والُد َمْسعوٍد الزرقّي ، الَحَكمُ و الغَفاِريُّ ، وابُن َعْمرو بِن معتٍب الثَّقفيُّ ، وابُن كيسان ، وابُن ُمْسلم العُقَْيليُّ ، وابُن مينا ويقاُل ابُن مْنهال ،

 .عنهمهللارضيبِن يَْحيَى ،  (6)هللِا األَْنصاِريُّ َجدُّ ُمطيعِ أَبو عبِد  الَحَكمُ و والُدشبيٍب ، الَحَكمُ و

ً و ثا  بُن حجل األَْزريُّ ، الَحَكمُ و بُن بشير ، الَحَكمُ و ، (8)بُن أَبان المعدنيُّ  الَحَكمُ  وهم : (7) ُزهاُء ِعْشرين ُمَحّدِ

__________________ 
 .151( األنعام اآية 1)
بفتح الكاف « امكم»والتكملة ا وضــبطت فيها مجيعا  91/  2نه ط بريوت ا والبيت يف اللســان والصــحاح واملقايي  ( مل أعثر عليه يف ديوا2)

 ا وقد نص اجلوهري ابلعبارة عل  فتح الكاف منها ا قا  الصاغاين يف التكملة : وإلا هو امكم بكسر الكاف ا كما سيبيت عن املصنف.
 ما يقتضيه سياقه ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الرفض. ( ضبطت يف القاموس مكسورة حسب3)



15355 

 

بُن َحزحٍن ا وابن ( مثة نقص يف نســــخة الشــــارح ا ومتام عبارة القاموس بعدها : وثالثا ُ دِّ  ا وكبمرٍي : ابن أمّية ا وابن َجبَـَلة ا وابن حزام ا وا4)
 .«حكيم»غابة يف ذكر من اله قيٍ  ا وابُن طَِلي  ا وابُن معاوية ا صحابيون انظر أسد ال

 ( يف أسد الغابة : ابن َأيب ا كم ا والثاين فيه جمهو .5)
 ( يف أسد الغابة : مطيض َأيب حي .6)
قوله : وعشرين  د  ا هكذا يف مجيض نسخ الشارح اخلرت فيكون  صر ما يف نسخته من املو الجي وقعت له : »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)

ا كم ابلتحريك اســم لزهاء عشــرين من الصــحابة ولزهاء عشــرين من امدثا مث أنه ســيبيت يســتدر  عل  املصــنف من اله حكيم كبمري ا ويف أن 
تقدم أن مثة نقص يف نســــخة الشــــارح ا ويف نســــخ املو املطبوعة ذكر ملن اله حكيم « هذه النســــخة خمالفة لنســــخ املو املطبوعة فلرياجض وليحرر

 .2ا انظر ا اشة رقم  كبمري
 .«العبدي»ومثله يف ميزان االعتدا  ا ويف نسخة منه « العدين»( يف الكاشف : 8)
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ري   اَ َكمُ و  بُن  هري الَفزَاري  ا اَ َكمُ و  ا وابُن  (1)بُن عبِد ِ  اأَلعحرَج ا وابُن عبِد ِ  أَبو الن عمان ا وابُن عبِد ِ  الَبصــــــــــح
ي  ا وابُن عتيبة الِكنحدي  ا وابُن عتيبة بن النهاس عبِد ِ  املِ  ِلِك الُقَرشـــــــِ

َ
رِّي ا وابُن عبِد الر محن الَبجلي  ا وابُن عبِد امل صـــــــح

قي  ا  (2)العجلي  ا وابُن عطية الَعبحســـي   عب الدَِّمشـــح ُباَرِ  الَبلخي  ا وابُن ُمصـــح
يٍر ا وابُن امل ا وابُن فروخ الغزا  ا وابُن َفضـــِ

 ابُن موَس  البَـغحدادي  ا وابُن انِفٍض أَبو الَيماِن ا وابُن هشاٍم الث قفي .و 
ار وعنه األَْعمش ، ثِقَةٌ ، بُن َسْعدٍ  ُحَكْيمُ  : كُزبَْيرٍ و ارٍ  ُحَكْيمُ و أَبو يَْحيَى الُكوفيُّ الحنفيُّ عن علّيٍ وَعمَّ الدهنيُّ ، ُكْنيته أَبو  بُن ُمعاِويَةَ بِن َعمَّ

 .أَْحمدَ 

 وفاتَهُ :

 بُن ُمعاِويَةَ بِن َحْيَدةَ القَُشْيريُّ عن أَبيِه وعنه اْبنُه بَْهز ، قاَل النّسائيُّ : ليَس به بأٌْس. ُحَكْيمُ 

ا  .ُحَكْيم بُن ُمعاِويَةَ النّميريُّ فُمْختَلٌَف في ُصْحبَتِه َرَوى عنه ُمعاِويَةُ بنُ  ُحَكْيم وأَمَّ

ْلُت بنُ  بِن مْخرَمةَ المطلبيُّ عن ابُن ُعَمَر وجماَعٍة ، وعنه َعْمُرو بُن الحاِرِث واللّْيُث ، َصُدوٌق ، بُن عبِد هللِا بِن قَْيِس  ُحَكْيمُ و  وولَُدهُ الصَّ

ْلت بنِ  ُحَكْيم ، وَحفيُدهُ  ُحَكْيمٍ  ه ،، قاَل ابُن يونُس : َوِلي اليََمَن َسنَة ِمائَة وَعْشر  ُحَكْيم بُن الصَّ ثُوَن. ُحَكْيمُ  وابُن َعّمِ  بُن ُمحمٍد ، ُمَحّدِ

 فاتَهُ :وَ 

بُن جبلَةَ َشِهَد  ُحَكْيمو َرَوى عن أَبيِه ، ُحَكْيم بُن زريِق بنِ  ُحَكْيمو .ُحَكْيم الِكنانيُّ في الصَّحابَِة. قاَل ابُن نقَطةَ يكنى أَبا ُحَكْيم عبُد هللا بنُ 

اُف بنُ  ُحَكْيمو بُن سالَمةَ اْستَْعَملَه ُعثمان على الُمْوِصل ، ُحَكْيمُ و ِصفِّْين مع علّيٍ ، ه ، والحجَّ بِن  ُحَكْيم بُن ربيحٍ األَنصاريُّ عن أَبيِه عن َجّدِ

الرعينيُّ عن  ُحَكْيم وإِْسماعيُل بُن قيِس بِن عبِد هللِا بِن غنّي بِن ذَُؤْيب بنِ  عاِصٍم السُّلَميُّ الذي أَْوقََع ببَنِي تَْغلب بالبشر الَوْقعَةَ الَمْشهوَرةَ ،

ة ، بنُت َغْيالَن الثَّقَِفيَّةُ  ُحَكْيَمةُ  : وكُجَهْينَةَ  بُن معية الّربعيُّ شاِعٌر قيََّده المرزبانيُّ في ُمعجِمِه. ُحَكْيمُ و ابِن َمْسعوٍد ،  اْمرأَةُ يعلى بن ُمرَّ

 بنت رقيقَةَ ، ورقيقَةُ أُخُت َخِدْيجة بنت ُخَوْيلد ، وأَبو أَُمْيَمةَ عبُد هللِا بُن بجاٍد التَِّميميُّ ، بنُت أَُمْيَمةَ  ُحَكْيَمةُ و َرَوْت عن زْوِجها فقط ، ةٌ َصحابِيَّ 

ها وعنها ابُن ُجَرْيج. تَابِِعيَّةٌ   َرَوْت عن أُّمِ

ثاِن. شيٌخ البِن عقَدةَ ، َحِكْيَمةَ  ومحمُد بُن عبِد هللِا بِن أَبي عن أَبيِه وعنه الحميدّي ، ْيَمةَ َحكِ  كَسفينٍَة : عليُّ بُن يَزيَد بِن أَبيو  ُمَحّدِ

ازيُّ عن ُحَمْيد وإِْسما بُن أَْسلَمَ  َحكَّامُ  : كَشدَّادٍ و عيل بِن أَبي ، وفي نسخٍ : ابُن سلم ، وهو الصَّواُب وِمثْلُه في الكاِشِف للذَّهبّيِ ، الِكنانيُّ الرَّ

ْعفرانيّ  (3)خاِلٍد وأَبو كريب   عشَرةَ. (4)َحّدَث ببَْغداَد وَماَت َسنَة تِْسع  ثِقَةٌ  والزَّ

. ، كأَْحَمَد ، تابِِعيُّ  أَْحَكمَ  َسْعُد بنُ و  ِمْصريُّ

ة بِن محمٍد عنه. وقد قيَل : إِنَّه  أَْحَكمَ  وقاَل ابُن َحبَّان : َسْعُد بنُ  الحِمْيريُّ َرَوى عن أَبي أَيوب األَْنصاِرّي َرَوى يَِزيُد بُن أَبي حبيٍب عن ُمرَّ

 ِمن أَْهِل َواِسَط َسَكَن ِمْصَر. أَْحَكمَ  سعيُد بنُ 

 ، كَسْلماَن : اسٌم. َحْكمانُ و

يَ  أَْيضاً :و الثَّقَفّي أَِخي ُعثْمان بِن أَبي العاِص ، له ُصْحبَةٌ وهو الذي أُّمر على البَْحَرْين واْفتَتََح  لعاِص بِن أَبي ا بالَحَكمِ  ع ، بالبَْصَرةِ ُسّمِ

 فُتوحاً َكثيَرةً بالِعَراِق َسنَة تِْسع عشَرةَ وما بْعَدها ونَزَل البَْصَرةَ.

 ، رُجٍل. (5) : اسمُ  َحكمونٌ و

 اٍد ، باليَماَمِة.، كَشدَّ  َحكَّامٍ  نَْخٌل لبَنِي الَحكَّاِميَّةُ و

. قَتَلَه خاِلُد بُن الَوليدِ  رُجلٌ  اليَماَمةِ  ُمَحكَّمُ  كُمعَظٍَّم :و  في َوْقعَة ُمَسْيلمةَ ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

تَْيِن ، َصْيفيُّ بُن َريَاحٍ  الُحُكمِ  ذوو م ، قيَل : كأَنَّه َجْمعُ  واِلُد أَْكثََم بِن َصْيفّيِ  (6) ، بضمَّ  .اكمح الُمتَقّدِ
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__________________ 
 ومثله يف ميزان االعتدا .« النصري»( يف الكاشف : 1)
 ( يف ميزان االعتدا  والكاشف : العيشي.2)
 ( كذا ا ويف الكاشف : وعنه أبو كريب والزعفراين.3)
 .190( كذا ويف الكاشف مات سنة 4)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وأضافها الشارح فخففها.5)
 وعل  هامشه عن إحد  نسخه : رايح.« رابح»القاموس ( يف 6)
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 * ومّما يُْستدرُك علْيه :

 ، جّل َجاَلله. أَْحَكُم الحاِكِمينَ  وهو الحاِكمُ و الَحِكيمُ و الَحَكمُ  ِمن أَْسمائِِه تعالَى :

 الِحْكَمةُ و ، الِحْكَمةِ  ذو الَحِكيمُ  ويُتْقنُها ، فهو بمْعنَى ُمْفِعٍل ، وقيل :األَْشياَء  يُْحِكمُ  فَِعيٌل بمْعنَى فاِعٍل ، أَو هو الذي الَحِكيمُ  قاَل ابُن األَثيِر :

 عباَرةٌ عن مْعِرفَِة أَْفَضل األَشياِء بأَْفَضل العُلوِم.

ناعات ويُتْقنُها :  .َحِكيمُ  ويقاُل لَمْن يُْحِسُن َدقائِق الّصِ

ً  ، كَكُرَم : صارَ  َحُكمَ  . وقدالِحْكَمةِ  العاِلُم وصاِحبُ  الَحِكيمُ و ِمن الِعلم ، الُحْكُم الِحْكَمةُ  وقال الجْوَهِريُّ :  ، قاَل النَِّمُر بُن تَْولَب : َحِكيما

داً و  غحضـــــــــــــــــــــــــًا ُرَويـــــــــــح ـــــــــــُ َك بـ يضـــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــِ غـــــــــــِ  بـــــــــــَ ـــــــــــح  أَب

َت َأن      َت حـــــــــــــــاَولـــــــــــــــح مـــــــــــــــاِإذا أَنـــــــــــــــح كـــــــــــــــُ (1)حتـــــــــــــــَح
 

  
ً  أَي إِذا حاَوْلَت أَن تكونَ   ، ومنه أَْيضاً قَْوُل النابِغَِة : َحِكيما

مح و  كـــــــــُ مِ   احـــــــــح َرتح  كـــــــــحـــــــــكـــــــــح ظـــــــــَ يِّ ِإذ نـــــــــَ اِة ا ـــــــــَ تـــــــــَ  فــــــــــَ

ِد      مــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ــــــــــــــث راٍع وارد ال اِم شــــــــــــــــــــــــــــِ (2)ِإىل محــــــــــــــَ
 

  
واةِ أَنَّ مْعنَى هذا البَْيِت : ُكنْ  ً  َحَكى يَْعقوُب عن الرُّ لمرأَةُ إِذ نََظَرْت ِإلى الحماِم كفَتَاةِ الَحّيِ ، أَي إِذا قْلَت فأَِصْب كما أَصابَت هذه ا َحِكيما

 ء َعَدَدها.فأَْحَصتْها ولم تُخِطى

ٍء فيقوُل هو كذا وليَس ٍء بشيله أَن يْقِضي على شي (3) الَحِكيم وال عْكس ، فإِنَّ  ِحْكَمة ُحْكم ، فكلُّ  الِحْكَمة أََعمُّ ِمن الحْكمُ  وقاَل الراِغُب :

ً  ْعرِ الحِدْيِث : إنَّ ِمن الشِّ  بكذا ، ومنه  ، أَي قَِضيَّة صاِدقَةً ، انتََهى. لُحْكما

ْعِر َكالماً نافِعاً يَْمنَُع ِمن الَجْهِل والسَّفه ويَْنهى عنهما ، قيَل : أَراَد به الَمواِعَظ واألَْمثاَل التي  وقاَل غيُره في َمْعنَى الَحِدْيث أَي إِنَّ في الّشِ

ْعرِ يُْرَوى : إِنَّ مِ و يَْنتِفُع بها الناُس ،  .ِلحكَمةً  ن الّشِ

ْين. الُحْكمُ و ألَنَّ أَْكثَر فُقهاء الصَّحابَِة  بالُحكمِ  ، خصَّهم «في األَْنصار الُحْكمو الِخالفَةُ في قَُرْيش»في الَحِديْث : و أَْيضاً : الِعْلُم والفقهُ في الّدِ

 فيهم منهم : معاذُ بُن َجبٍَل وأُبّي بُن َكْعٍب وزيُد بُن ثابٍِت وغيُرهم.

ً  الرُجلُ  (4)وقاَل اللَّْيُث بَلَغَني أَنَّه يسمى   .َحِكيما

.  وَردَّه األَْزَهِريُّ

ى األَْعَشى قَِصيَدتَه  ، فقاَل : ْكَمةحِ  ، أَي ذاتُ  الُمْحكَمةَ َحِكيَمةً  وقد َسمَّ

لـــــــــــــوَ  و 
ُ

ٍة َ حيت املـــــــــــــ رِيـــــــــــــبـــــــــــــَ ةً غـــــــــــــَ يـــــــــــــمـــــــــــــَ كـــــــــــــِ  حـــــــــــــَ

ا     ن ذا قـــــــــاهلـــــــــَ قـــــــــاَ  مـــــــــَ هـــــــــا لـــــــــيـــــــــُ تـــــــــُ لـــــــــح ـــــــــُ  (5) ؟قـــــــــد قـ
  

ْكرُ و  الذي ال اْختِالف فيه وال اْضِطَراب. الُمْحَكمُ  لُكم وعليكم ، أَو هو الَحاِكمُ  أَي الَحِكيم في صفَِة القُرآِن : وهو الذِّ

. الحاِكِم كتََحاَكُموا إِلى اْحتََكُمواو  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

كةً : القُضاةُ. وأَْيضاً : الُمْستَهِزئُوَن. الَحَكَمةُ و  ، محرَّ

 هللِا. ُحْكمِ  إِلى هللِا : َدَعْوناه إِلى حاَكْمناهُ و

ً  الرُجلُ  َحَكمَ و  : بَلََغ النِّهايَةَ في مْعناهُ َمْدحاً الِزماً. يَْحُكُم ُحْكما

ِة : اْستَْحَكمَ  وقاَل أَبو َعْدنان : مَّ ه في ِدينِه وُدنّياه ، قاَل ذو الرُّ ا يُضرُّ  الرُجُل إِذا تَنَاَهى عمَّ

مٌ  كــــــــــــِ حــــــــــــح ــــــــــــَ ت ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
ٌن  مل ُروَءِة مــــــــــــؤمــــــــــــِ

ُ
زح  املــــــــــــ  جــــــــــــَ

ـــــــلـــــــ       الَم ال ـــــــكـــــــَ و  ال هـــــــح ـــــــَ ـــــــقـــــــوِم ال يـ يـــــــا مـــــــن ال (6)َواغـــــــِ
 

  
 : َوثَُق. اْستَْحَكمَ و األَْمرُ  اْحتََكمَ و
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 : قََدْعتَه وَكفَْفتَهُ. َحكَّْمتُهو أَْحَكْمتُهو الفََرسَ  َحَكْمتُ و

كةً : أَبو َحّيٍ ِمن اليََمِن ، وهو ابُن َسْعِد العَِشيَرةِ ِمن مذحج. َحَكمٌ و تي حتى»في الَحِدْيث : و ، محرَّ  َحَكم َشفاَعتِي ألَْهِل الكبَائِِر ِمن أُمَّ

 .«وحاءَ 

 قاَل ابُن األَثيِر : وُهما قِبِيلَتَان َجافِيَتَان ِمن َوَراء َرْمل يَْبِرين.

__________________ 
 للسان والتهذيب والصحاح.( ا1)
 واللسان والتهذيب واألساس والصحاح واملفردات للراغب.« .. احكم»وفيه :  34( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف املفردات : ا كم.3)
 (.حكيماً  يف اللسان :)( يف التهذيب : بلغين أنه هُني أن يسم  الرجر َحَكماً 4)
 واألساس والتهذيب.واللسان  151( ديوانه ط بريوت ص 5)
 واللسان والتهذيب. 655( ديوانه ص 6)
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اء ومنهم : الوليُّ الَمْشهوُر محمُد بُن أَ  الَحَكم قْلُت : ولبَنِي  الَحَكِميُّ  بي بْكرٍ بَِقيَّةٌ َكثيَرةٌ باليََمِن منهم : بَنُو مطيٍر الُمتَقدَّم ِذْكرهم في َحْرِف الرَّ

 ِدِه الَمْذكوِر ، وابُن أَخيِه الشهاُب أَْحمُد بُن َسْلمان بِن أَبي بْكٍر تُوفي َسنَة َسْبعُمائة وثاَلثِْين.صاِحُب عواَجةَ ، وقد ُزْرته ببَلَ 

اح بِن عبِد هللاِ  الَحَكمُ  وقاَل ابُن الَكْلبّي : َوى عن عاِمل َخَراسان ، رَ  الَحَكِميّ  بُن يتبع بِن الهوِن بِن خزيَمةَ َدَخَل في مذحج منهم َرْهُط الَجرَّ

 ابِن ِسْيرْيِن.

 قاَل ابُن األَثيِر : يَْرِوي الَمراِسيل.

ِد بِن علّيٍ األَْنصاِريُّ  ْن نُِسَب إِلى الَجّدِ َجماَعةٌ منهم : أَْحمُد بُن عبِد الصمَّ الَمَدنيُّ ِمن شيوخِ أَبي القاِسِم البَغَوّي ، وأَبو علّيٍ  الَحَكميُّ  وممَّ

الَمَدنيُّ َسَكَن بَْغداَد َرَوى عن ماِلٍك ، ومحمُد  الَحَكميُّ  القاِضي بنوقان طوس ، وأَبو معاذ سعُد بُن عبِد الحميدِ  الَحَكميُّ  ناصُر بُن إِْسماعيل

 السََّمْرقَْنديُّ يُْضَربُ  هو إِْسحاُق بُن محمِد بِن ِإْسماعيلَ  الَحِكيم بن ُعتَْيبَة قََرأَ على نافِعٍ ، وأَبو القاِسمِ  الَحَكم (1)أَبي  الَحَكميُّ  بُن عبِد هللاِ 

البَْغداِديُّ  الحكيميُّ  قَُرْيش الَمثَُل َولَي قََضاَء َسَمْرقَْند ُمدَّةً وَرَوى عنه أَبو َجْعفر بِن منيٍب السََّمْرقَْنديُّ وغيُره ، ومحمُد بُن أَْحمَد بنِ  بِحْكَمتِه

 الَمُروزيُّ ِمن شيوخِ ابِن َمْنده. حكيٍم الحكميُّ   إِْبراهيم بنِ ِمن شيوخِ الدَّاْرقْطنّي ، وأَبو َعْمر وأَحمُد بُن محمِد بنِ 

اُر َرَوى عن البوصيري يُْعَرفُ  كةً ، وَضبََطه ابُن نُْقَطة بكْسٍر فسكوٍن ، ومحمُد بِن عبِد الحميِد  بالَحَكَمةِ  وعبُد العَزيِز الِمْصريُّ التمَّ ، محرَّ

كةً ، صاِحبُ  بالَحَكَمةِ  يُْعَرفُ  كةً ، َذَكَره العلويُّ الُكوفيُّ  َحَكَمة نَواِدر ، كان في ُحدوِد الثَّالثِْين وَسْبعمائة ، وأَبو تُراب بُن أَبي ، محرَّ ، محرَّ

 َماَت َسنَة اثْنَتَْين وأَْربَعمائة. في تاِريِخه ، وقاَل :

 في الُكوفة. حكمة (2)بُن ماِلِك بِن حذيفَةَ بِن بَْدٍر الفَزاِريُّ وبه يُْعَرُف َشَرُف  ِحْكَمةُ  وبكْسٍر فسكوٍن :

بَْير ، وأَبو ُحَكْيَمةَ  كُزبَيٍر ، عن علّيٍ وعنه عبُد الَمِلِك بُن َشدَّاٍد. وكُجَهْينَةَ : أَبو ُحَكْيم وأَبو عصمةُ عن أَبي  ُحَكْيَمةَ  ثابُت بُن عبِد هللِا بِن الزُّ

ةُ بُن خاِلٍد وأَبو راشُد بُن ِإْسحاق الكاتِب  ُحَكْيَمةَ  زمعةُ بُن األَْسوِد قُتَِل يوَم بَْدٍر كافِراً والْبنِه عبِد هللِا ُصْحبَةٌ ، وأَبو (3) حكيم ُعثْمان وعنه قرَّ

 .ُحَكْيَمةَ  بِن َعِدّيٍ األَْنصاِريُّ البَْدريُّ كنَّاهُ الَواقِديُّ أَبا (4)َعْمُرو ابُن ثعلَبَة شاِعٌر َمْشهوٌر ، و

األَْشعرّي ، وابُن أَُميَّة وابُن جابٍِر وابُن حزاٍم وابُن حزٍن وابُن سعيٍد وابُن ُطلَيٍق وابُن  َحِكْيمُ  : (5)، وكأَميٍر  َحِكْيم وقاَل ابُن إِْسحاق : أَبو

 ْيٍس وابُن ُمعاِويَةَ ، َصحابِيُّون.قَ 

 عليه األَْمُر : أَي اْلتَبََس ، كما في األََساِس. اْستَْحَكمَ و

ْؤيا الُحْلمُ  : [حلم] تَْيِن : الرُّ  ، وعلى الضِم اْقتََصَر الجوَهِريُّ وقاَل : هو ما يَراهُ النائُِم. ، بالضِم وبضمَّ

ْؤيا بالَخْيِر ، وَخصَّ  قاَل شْيُخنا : فُهما ُمتَراِدفان وعليه َق بَْينهما الشاِرُع فََخصَّ الرُّ ه. ويَُؤيُّده الُحْلم َمَشى أَْكثُر أَْهِل اللُّغَِة وفرَّ َحِدْيث :  بِضّدِ

ْؤيا ِمن هللاِ   ، وقد أَْوَضَح الفَْرَق بَْينهما صاِحُب حاِشيَة الَمواِهِب في األََوائِل. ِمن الشَّْيطان الُحْلمو الرُّ

 .(6) (َأْضغاُث َأْحالم  ): ويَُؤيُّده أَْيضاً قْولُه تعالَى  قْلتُ 

 كقُْفٍل وأَْقفاٍل وُعنٍُق وأَْعناٍق. ج أَْحالمٌ  وقد يُْستَْعَمُل كلُّ منهما في َمْوِضعِ اآلخر ،

ً  في نَْوِمه َحلَمَ و  ، قاَل بِْشُر بُن أَبي خاِزٍم : اْنَحلَمَ و تََحلَّمَ و اْحتَلَمو ، يَْحلُُم ُحلُما

ِتالمُ   (7) ؟َأح يف ما رأَيحَت أَِم احح
 .تََحلَّم ويُْرَوى : أَِم اْنِحالُم. واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على األَْولَيَْين ولم يَْذكر ابُن ِسْيده

 اْستَعَملَهُ. : أَي تََحلََّم الُحْلمَ و

__________________ 
 هذه النسبة إىل ا كم بن عتيبة كما يفهم من عبارة ابن األثري يف اللباب ا وكنية  مد : أبو عبد  . يعين« إىل»( كذا ولعله 1)
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 سو  حكمه. 450/  1( يف التبصري 2)
 أبو ُحَكيمة. 450/  1( يف التبصري 3)
 ثعلبة بن وهب بن عدّي. 450/  1( يف التبصري 4)
ا وال اســتدرا  هنا فقد ذكر املصــنف ألاء من تســموا حبكيم كبمري ا وقد ســقطت عبارته من  ( قوله : وكبمري اســتدركه الشــارح عل  املصــنف5)

 نسخة الشارح. وقد ال حطنا ذلك يف موضعه قريبا فراجعه.
 .5واألنبياء اآية  44( يوسف اآية 6)
 وعجزه : 97( مطلض قصيدته املفضلية رقم 7)

 أم األهوا  إذ صحيب نيامُ 
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 َرأَى له ُرْؤيا ، أَو َرآهُ في النَّوِم. عنه : تََحلَّمَ و عنه َحلَمَ و به َحلَمَ و

 وفي المْحَكِم : أَي َرآهُ في النَّوِم.

 أَْيضاً ، وأَْنَشَد : َحلَْمتُهو بكذا َحلَْمتُ  وقاَل الجْوَهِريُّ :

هــــــــــــا تــــــــــــُ مــــــــــــح لــــــــــــَ حــــــــــــَ َدَة دوهنـــــــــــا  فــــــــــــَ يــــــــــــح نــــــــــــو رُفـــــــــــــَ  وبــــــــــــُ

ا      يـــــــــــــاهلـــــــــــــُ َدن  خـــــــــــــَ عـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـ ـــــــــــــَ ومُ ال يـ لـــــــــــــُ حـــــــــــــح
َ

(1)املـــــــــــــ
 

  
 انتََهى.

 في نَْوِمِه أَنَّه يُباِشُرها. َحلَمَ  الرُجُل بالمرأَةِ إِذا َحلَمَ  ويقاُل :

ُلُغوا احْلُُلمَ )، ومنه قْولَه تعالَى  ، كعُنُقٍ  الُحلُمُ  : الِجماُع في النَّوِم ، واالسمُ  االْحتِالمُ و ، بالضِم ، الُحْلمُ و  ، والِفْعُل كالِفْعِل. (2) (ََلْ يَ ب ْ

 ، يْعنِي الجْزيَةَ. ِديناراً  حاِلمٍ  في الَحِدْيث : أََمَر ُمعاذاً أَْن يَأُخَذ من كلِّ و

جا الُحلُمَ  كلَّ َمْن بَلَغَ  بالحاِلمِ  قاَل أَبو الَهْيثِم : أَرادَ   .يَْحتَِلم أَو لم َحلَمَ  ِل ،وَجَرى عليه ُحْكُم الّرِ

قْبَل ذِلَك ، وفي ِروايٍَة  اْحتَلَمَ  أَو يَْحتَِلمَ  أَي بَلََغ أَنْ  الُحلُمَ  ، إِنَّما هو على َمْن بَلَغَ  «حاِلمٍ  الغُْسُل يوَم الُجمعِة واِجٌب على كلِّ »في َحِدْيث آخر : و

 أَي بَاِلغ ُمْدِرك. ُمْحتَِلمٍ  :

ِل ويدلُّ لذِلَك راِز الُحْكم في شْرحِ َحِدْيث َرْفع القَلَم ما نَّصه : أَْجَمَع العُلَماُء أَنَّ االْحتِالَم يَْحصُل به البُلوغ في َحّقِ الرجُ وقاَل السبكّي في إِبْ 

بّيِ حتى ، وسلملهوآعليههللاصلىقْولُه ، و ، (3) (َوِإذا بَ َلَغ اْْلَْطفاُل ِمْنُكُم احْلُُلَم فَ ْلَيْسَتْأِذنُوا)قَوله تعالَى :   في هذا الَحِدْيث : وعن الصَّ

َوَرَد أَْيضاً عن علّيٍ ، و .الُحْلم ، وهي ِروايَةُ ابن أَبي السَّْرح عن ابِن َعبَّاس ، قاَل : واآليَةُ أَْصَرح فإِنَّها ناِطقَةٌ باألَْمِر بْعدَ  يَْحتَِلمَ 

، َرَواه أَبو َداُود ، الُمراُد باالْحتِالِم ُخُروج الَمنّي ُسواء كان في اليَْقَظِة أَْم في  رفعه ال يتم بعد اْحتاِلم وال صمات يوم إِلى الليلِ  عنههللارضي

ا كان في الغاِلِب ال يَْحصُل إِالَّ في النَّْومِ ُحلم أَو َغْير بُحْلمٍ  الَمنام ِمن َغْيِر ُخُروج  االْحتِالمُ  ، ولو ُوِجد االْحتِالمُ و الُحْلم أُْطِلَق عليه بُحلم . ولمَّ

، ومجاٌز  باالْحتِالمِ  َدليُل البُلوغ بذِلَك وهو إِْجماٌع ، وهو َحقيقَةٌ في ُخُروج الَمنِي يَْحتَِلم وقْولُه في الَحِدْيث : حتى له ، ثم قاَل : ُحلمٌ  َمنِّي فال

بغيِر ُخُروجِ َمنِي إن أَْطلَْقناه عليه َمْنقوالً عنه  االْحتِالمُ  ناماً ، أَو َمْنقول فيَما هو أََعّم ِمن ذِلَك ويخرج منهفي ُخُروِجه بغيِر اْحتِالٍم يَْقظةً أَو مَ 

 ، انتََهى. االْحتِالمِ  ، أَو لَكْونِه فَْرداً ِمن أَْفرادِ 

 .ُحلومٌ و ج أَْحالمٌ  ع عن َهيَجاِن الغََضِب ،، وقيَل : َضْبُط النْفِس والطَّبْ  ، بالكْسِر : األَناةُ والعَْقلُ  الِحْلمُ و

في  الِحْلم ، قيَل : َمْعناه ُعقُولُهم. وليسَ  (4) بِهذا أَْحالُمُهمْ  أَْم تَأُْمُرُهمْ  قْولُه تعالَى : ومنه قاَل ابُن ِسْيَده : وهو أََحُد ما ُجِمَع ِمن المَصاِدِر ،

،  ِليَِليَنِّي منكم أُولو األَْحالِم والنَُّهى ، أَي ذُوو األَْلباِب والعُقولِ »في الَحِدْيث : و ِنِه ِمن ُمَسبِّباِت العَْقل ،الَحِقيقَِة العَْقل لكْن فسَُّروه بذِلَك لَكوْ 

 وقاَل َجريٌر :

ن  رح مــــــــــــِ ومٍ هــــــــــــَ لــــــــــــُ م  حــــــــــــُ ِذَرهــــــــــــُ نــــــــــــح تـــــــــــــُ واٍم فـــــــــــــَ  ألَقــــــــــــح

رِيســــــــــــــي     ي وَتضــــــــــــــح  (5) ؟مـــــــا َجر َب النـــــــاُس من َعضــــــــــــــِّ
  

 أَْحالمٌ و ُحلَماءُ  ج ، قيَل : إنَّهم قالُوه على جَهِة االْستِْهزاِء ، (6) (ِإنََّك َْلَْنَت احْلَِليُم الرَِّشيدُ )، كأَميٍر ، ومنه قْولُه تعالَى :  َحِليمٌ  هوو

ً  بالضِم ، َحلُمَ  وقد كَكُرماء وَكِريم وَشِهيٍد وأَْشهاٍد ، ً  : صارَ  ِحْلما قَ  َحِليما  يَّات :، قاَل ابُن قَْيِس الرُّ

ـــــــــــــــــــــــوِر وِإن  زحِم يف األُم ر ُب ا ـــــــــــــــــــــــَ  جمـــــــــــــــــــــــَُ

تح      فــــــــــــ  ومٌ خــــــــــــَ لــــــــــــُ هــــــــــــا  حــــــــــــُ لــــــــــــِ اأَبهــــــــــــح مــــــــــــَ لــــــــــــُ (7)حــــــــــــَ
 

  
 ، أَْنَشَد الجْوَهِريُّ : تََكلَّفَهُ  الرُجل : تََحلَّمَ و

مح  لـــــــــــ  ِ  ُود هـــــــــــم  حتـــــــــــََ بـــــــــــح تــــــــــــَ َا واســـــــــــــــــــــــــح نـــــــــــِ  عـــــــــــن اأَلدح

تــــــــطــــــــيــــــــَض و      ملــــــــن َتســــــــــــــــــــــح لــــــــح مــــــــا  ا ــــــــِ لــــــــ  (8)حــــــــىت حتــــــــََ
 

  
 الماُل : َسِمَن. تََحلَّمَ و



15363 

 

__________________ 
( اللســان والصــحاح واألســاس ونســبه لألخطر ووقض يف اللســان يف موضــعا مرة بدون نســبة ومرة نســبه لألخطر ويف التهذيب نســبه لألخطر 1)

 .88والبيت يف ديوانه ص 
 .58( النور اآية 2)
 .59( النور اآية 3)
 .32( سورة الطور اآية 4)
 ( اللسان.5)
 .87( سورة هود اآية 6)
 ( اللسان.7)
 .«حتمر عن االدنا»برواية :  81( اللسان والصحاح بدون نسبة ويف األساس نسبه  امت ا والبيت يف ديوانه ط بريوت ص 8)



15364 

 

بيُّ  تََحلَّمَ و بُّ  الصَّ وَسِمَن واْكتَنََز ، وأَْنَشَد  أَْقبََل َشْحُمه ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : والِجْرذاُن والِقْرداُن : والَجرادُ  واليَْربوعُ  والّضِ

 الجْوَهِريُّ ألَْوِس بِن َحَجر :

مح    ـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم  ـــــــــــي الـــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــطـــــــــــَردحهنـــــــــــَُ

ا مل      رحذاهنــــــــــــــُ نــــــــــــــٍة جــــــــــــــِ مِ إىل ســــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــ   (1) حتــــــــــــــََ
  

ا أَبو   َحنيفَةَ فخصَّ به اإِلْنسان.ويُْرَوى : قِْردانُها. وأَمَّ

ً و َحلََّمه تَْحِليماو ما ً  ، كِكذَّاٍب ، َجعَلَه ِحالَّ  ، قاَل الُمَخبَُّل السَّعديُّ : َحِليما

تح و  هـــــــــَ ـــــــــَ نـ هـــــــــح ـــــــــَ نـ ـــــــــَ ر حـــــــــىت تـ يـــــــــح دوَر اخلـــــــــَ  َرد وا صـــــــــــــــــــــــُ

وا      َدهــــــُ يـــــــح ــــــَ هــــــَ  واســــــــــــــــــــتـ ــــــ  ــــــنـ مِ إىل ذي ال ــــــِّ ل حــــــَ ــــــمــــــُ ــــــل (2)ل
 

  
َر البَْيُت أَْيضاً ، أَي أَطاُعوا الذي يأْمُرُهم، وبه ف بالِحْلمِ  أََمَره : َحلَّمه أَو  .بالِحْلمِ  ّسِ

 .الُحلَماءَ  َولََدتِ  المْرأَةُ إذا أَْحلََمتِ و

 العَْدَوانيُّ ، ومنه قوُل الشاِعِر : عاِمُر بُن الظَِّربِ  ، بالكْسِر : الِحْلمِ  ذوو

 (3) ا ِلحمِ إن  الَعصا قُرَِعتح لذي 
 ُمْستوفى.وقد ذُِكَر في ق ر ع 

 : األَْجساُم بِال واِحٍد. األَْحالمُ و

 قاَل ابُن ِسْيَده : ال أَْعِرف لها واِحداً.

ِم : ابُن ُعبَيٍد البُخاِريُّ  أَْحلُمٌ و ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب :  (4) وُعَمُر بُن َحْفٍص  عن عيَسى غنجار ، وعنه نصُر بُن محمدٍ  ، بضِم الالَّ

ِل وجماَعٍة : أَْحلُم بنُ  ُعَمُر أَبو َحْفٍص  ثاِن. ، كذا هو نصُّ التَّْبصيِر عن َسْهِل بِن المتوّكِ كةً : الثُّْؤلُوُل في وَسِط الثَّْديِ. الَحلََمةُ و ُمَحّدِ  ، محرَّ

حاحِ :  .َحلََمتان َرأُْس الثَّْدي ، وُهما الَحلَمةُ  وفي الّصِ

 َسِط السَّْعدانَة.َرأُْس الثَّْدي في و الَحلََمةُ  وفي التَّْهِذيِب :

 وقيَل : هي الُهنَيَّةُ الشَّاخَصةُ ِمن ثَْديِ المْرأَةِ.

 وهي ِمن أَفاِضِل المْرَعى. َشَجَرةُ السَّْعدانِ  : الَحلََمةُ و

راع ، لها ورقَةٌ َغِليظةٌ وأَْفناٌن وَزْهَرةٌ كَزهَرةِ شقاِئِق النُّعماِن إِ  الَحلََمةُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :  الَّ أَنَّها أَْكبَُر وأَْغلَُظ.دْون الذِّ

ال َشْوك لها ، وهي من الَجْنبِة َمْعروفَة ،  الَحلََمةُ و ، (5)ٍء ، السَّْعداُن بَْقٌل له َشْوٌك ُمْستَِديٌر ِمن السَّْعداِن في شي الَحلََمةُ  قاَل األْزَهِريُّ : لْيَستِ 

 وقد رأَْيتُها.

حاِح : َضْرٌب ِمن النَّْبِت. نَباٌت آَخرُ  : الَحلََمةُ و  ، وفي الّصِ

 واليَنَمةُ. الَحلََمةُ  قاَل األْصَمِعيُّ : هي

 َشُن أَْحَمر الثَّمَرةِ.ونَقََل غيُره عن األْصَمِعّي : أَنَّها نَْبٌت ِمن العْشِب فيه ُغْبَرةٌ له َمسٌّ أَخْ 

ْمِل في ُجعَيثنة ، لها َزْهٌر وَوَرقُها أَُخْيِشٌن عليه شْوٌك كأنَّه أَظافِيُر اإلْنسانِ   ، تَْطنى اإِلبِل وتَِزلُّ أَْحناُكها إِذا وقاَل غيُره : تَْنبُت بنَْجٍد في الرَّ

 َرَعتْه ِمن الِعْيداِن اليابَِسِة.

غيَرةُ  : الَحلََمةُ و ْخَمةُ  ، َجْمُع قُراٍد ، من الِقْردانِ الصَّ حاحِ : القُراُد العَظيُم وهو ِمثُْل العَّلِ ، أَو الّضِ ، وقيَل : هو آِخُر  ِضدُّ  منها. وفي الّصِ

 عن دابَّتِه. الَحلََمةُ  أنَّه كان يَْنَهى أَن تُْنَزع في َحِدْيث ابِن ُعَمَر :و أَْسنانِها.

ل ما يكوُن َصغيراً قَْمقاَمةٌ ، ثم يَِصيُر َحْمنانَةً ، ثم يَِصيُر قُراداً ، ثموقاَل األَْصَمعيُّ : القُراُد   .َحلََمةً  أَوَّ
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ً  ، البَعيُر ، كفَِرحَ  َحِلمَ و  ِمن َكثْرتِه عليه. الَحلَمُ  : قد أَْفَسَده َحِلمٌ  ، كَكتٍِف. ويقاُل أَيضاً : بَعيرٌ  َحِلمٌ  ، فهو َحلَُمهُ  َكثُرَ  : َحلَما

مُ  ، والَجْمعُ  الَحلَمُ  : قد أَْفَسَد جْلَدها تَحاِلمَ  من تِْحِلَمةٌ و ، كفَِرَحٍة ، ِلَمةٌ حَ  َعناقٌ و  .الُحالَّ

__________________ 
/  2والتهذيب والصـــــحاح وعجزه يف املقايي   188/  2واللســـــان واجلمهرة « ..  ينهم  ي العصـــــا»برواية :  119( ديوانه ط بريوت ص 1)

93. 
 اللسان والصحاح وجزء من عجزه يف التهذيب.( 2)
 ( البيت للحارث بن وعلة الذهلي ا وصدره.3)

 زعمتم أن ال حلوم لناو 
( عل  هامش القاموس : هكذا يف النسخ ا والصواب : عمر أبو حفص ا اه شارح ا وعبارة اإلكما  : وأَبو حفص عمر بن حفص بن أحلم 4)

ا وبه تعلم أن ختطئة املؤلف هي  329املتوكر ا وســــــــــهر بن خلف بن وردان إىل أن قا  : تويف ســــــــــنة بن ميناء البخاري ا رو  عن ســــــــــهر بن 
 اخلطب. قاله نصر.

 ... ( يف التهذيب : يقر له حسٌك مستديٌر ذو شو  كثري إذا يب  آذ  واطئه ا وا لمة5)
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 األَْسفَل.في جْلِد الشاةِ األَْعلى وجْلِدها  ُدوَدةٌ تَقَعُ  أَيضاً : الَحلََمةُ و

 قاَل الجْوَهِريُّ : هذا لفُظ األَْصَمِعّيِ ، فإذا ُدبَِغ لم يََزْل ذِلَك الَمْوِضُع َرقِيقاً.

 .َحلَمٌ  ج وبَقَي َرقيقاً ، في الِجْلِد فتَأُْكلُه فإذا ُدبَِغ َوَهى َمْوِضُع األَْكلِ  وقاَل غيُره : ُدوَدةٌ تَقَعُ 

 ِمن العََرِب. َحيُّ  : َحلََمةَ  بنُوو

ماِء. : الَحلََمةُ و  الَهَدُر من الّدِ

 ، وهي الدُّوَدةُ الَمْذكوَرةُ فنَقَّبَتْه وأَْفَسَدتْه فال يُْنتَفَُع به. الَحلَمُ  الِجْلُد ، كفَِرَح ، َوقََع فيه َحِلمَ و

 .الَحلَمَ  أَن يَقََع في األِديِم َدوابُّ فلم يخصَّ  الَحلَمُ  وقاَل أَبو ُعبَْيد :

 قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا منه إْغفاٌل.

وُل له : أَْنَت تَْسعَى في إْصالحِ أَْنَشَد الجْوَهِريُّ للوِليد بن ُعْقبَةَ بِن أَبي معيٍط يَُحضُّ ُمعاِويَة على قِتاِل علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما ، ويقو

 فأَْفَسَدتْه ، في أَْبياٍت منها : الَحلَمُ  الذي قد نَقَّبَته الَحِلمَ   قد تَمَّ فَساُده ، كهذه المْرأَة التي تَْدبُُغ األِديمَ أَْمرٍ 

َك والـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاَب إىل عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيٍّ   فـــــــــــــــــإنـــــــــــــــــ 

غــــــــــــــــٍة وقــــــــــــــــد      مَ كــــــــــــــــدابــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِ (1)اأَلِدمُي  حــــــــــــــــَ
 

  
ً و  .الَحلَم اإِلبَِل أََخْذُت عنها َحلَّْمتُ و وَخصََّصه األْزَهِريُّ فقاَل : نََزَعه عنه. بالتَّشديِد ، َحلََّمهُ و َحلََمهُ َحلَما

مُ و حاحِ. ، كُزنَّاٍر : الَجْديُ  الُحالَّ ه ، كما في الّصِ  يُْؤَخذُ ِمن بْطِن أُّمِ

غيُر ، يَْعنِيو  .(2) الَخُروفَ  قاَل اللَّْحيانيُّ : هو الَجْدُي والَحَمُل الصَّ

ي : سُ  ي الَجْديُ قاَل ابُن بَّرِ ً  ّمِ ما مُ  يَرضعُها. ونَقََل الجْوَهِريُّ عن األْصَمعيّ  الَحلََمةَ  لُمالَزَمتِه ُحالَّ ُن ، بالميِم والنوِن ، ِصغاُر  الُحالَّ والُحالَّ

 الغَنَِم.

وِض بأ« ح ل ل»قْلُت : وقد َذَكَره المصنِّف في  َح الّسهيليُّ في الرَّ  نَّ النوَن بََدُل الميِم.على أنَّ النُّوَن زائَِدةٌ ، وَصرَّ

مُ  وقيَل : غيُر الذي الُحالَّ نَهُ ، فتكوُن الميُم أَْصِليَّةً. َحلَّمهُ  هو الصَّ ضاُع ، أَي َسمَّ  الرَّ

ن ، وهو فُْعالن ِمن التّْحليِل ، فقُِلبَِت النُّوُن ِميماً.  وقاَل األْزَهِريُّ : األْصُل ُحالَّ

ام : مُ  وقاَل َعرَّ َم وَشعََّر ، فإْن لم يكْن َكذِلَك فهو َغِضيٌن ، وقد أَْغَضنَِت الناقَةُ إذا  (3) الُحالَّ ه فََوَجْدته قد َحمَّ  فَعَلْت ذِلَك.ما بَقَْرَت عنه بَْطن أُّمِ

مُ و  تَّى.بَْطٌن واِحٌد ، ويقاُل : هم قَبائُِل : شَ  َحلََمةُ و ويقاُل : هم (4)،  َحيُّ من َعْدوانَ   :الُحالَّ

مٌ  َدمٌ و  باِطٌل ، قاَل : ُمَهْلِهٌل : : َهَدرٌ  ُحالَّ

مح  ال  ٍب حــــــــــــــُ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ تــــــــــــــيــــــــــــــٍر يف كــــــــــــــُ  كــــــــــــــر  قــــــــــــــَ

امح      ُر آَ  محـــــــــــــَ  تـــــــــــــح (5)حـــــــــــــىت يـــــــــــــنـــــــــــــاَ  الـــــــــــــقـــــــــــــَ
 

  
ْن ، والَشْطُر الثاني :  ويُْرَوى : ُحالَّ

 حىت يناَ  الَقتحُر آَ  َشيحبانح 
حاح : بالُجْبِن الرطب وليَس به. أَو لَبٌَن يَْغلُُظ فَيَصيُر شبيهاً بالُجْبِن الطَّرّيِ  عن ابِن ِسْيَده. : َضْرٌب ِمن األَقِطِ  الحالومُ و  ، وفي الّصِ

 قْلُت : وهي لُغَةٌ مْصِريَّةٌ.

 ، عن ابِن ِسْيَده ، وأَْنَشَد : : الشَّْحُم الُمْقبِلُ  الَحليمُ و
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ًة  عــــــــــَ ــــــــــح يـ َوُن ضــــــــــــــــــــــــَ ِر َأهــــــــــح حــــــــــح
َ
 فــــــــــِإن َقضــــــــــــــــــــــــاَء املــــــــــ

ــــــــــــقــــــــــــاِء كــــــــــــرِّ      خِّ يف أَن ُ
يــــــــــــممــــــــــــن املــــــــــــ لــــــــــــِ (6)حــــــــــــَ

 

  
__________________ 

 وذكره.« وقا  عقبة»والتهذيب وفيه :  188/  2واجلمهرة  93/  2( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 ( يف القاموس ابلضم.2)
 .«ا اّلن»( يف اللسان : 3)
 ن عدوان ا مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.( قوله : وهي م4)
 .188/  2( اللسان واجلمهرة 5)
 .93/  2( اللسان وعجزه يف الصحاح واملقايي  6)

 من النيّب يف أصالب كر حليم
 ونسبه حبواشي الصحاح لّلعا املنقري.
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َمنِ الُمْقبُِل  (1) البَعيرُ  هنا الَحِليمُ  قيَل :و  ، فهو على هذا صفَةٌ. الّسِ

 قاَل ابُن ِسْيَده : وال أَْعِرف له فِْعالً إِالَّ َمزيداً.

احٍ الفَِقيهُ  َحِليمُ و  شيٌخ ألَبي سْعٍد اإِلْدِريسّي. بُن َوضَّ

واُب : الُحَسْين ، َجدُّ ألَبي عبِد هللِا الُحَسيني بِن محمدٍ  : َحِليمٌ و  الفَِقيه الشافِعيّ  َحِليٍم الَحِليمّيِ  بِن محمِد بنِ  بِن الَحَسنِ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

ثاَلث  نَة، ُوِلَد بُجْرَجان َسنَة ثاَلثُمائة وثَمان وثاَلثِْين وحمل إلى بخارى وَكتََب بها الَحِدْيث وصاَر إِماماً ُمعَظَّماً ، تُوفي سَ  ذي التَّصانِيفِ 

 وأَْربَعمائة.

شاطّي أَنَّه َمْنسوٌب إِلى  السَّْعديَّة. حليمةَ  وِسياُق ِعباَرة الرَّ

ى بالَحَسِن بِن محمٍد َرُجالن وِكالُهما يُْنَسبان إِلى الَجّدِ : أَخيِه الَحَسنِ و أََحُدهما : أَبو محمٍد الَحَسُن بُن  هكذا في النسخِ وهو َغلٌَط ، والُمَسمَّ

 ، وهو الذي يَأْتي قَِريباً ِذْكُر أَبيِه ، َرَوى عنه الحاِكُم أَبو عبِد هللا. الَحليميّ  بِن إِبراهيِم بِن َمْيمون الصائِغِ الَمُروزيّ  َحِليمِ  محمِد بنِ 

َ  الَحِليميّ  والثاني : أَبو الفُتوحِ الَحَسُن بُن محمِد بِن أَْحمَد النَّيسابوريّ  ْل ذِلَك.َسِمَع منه ابُن السَّمعانّي ، فتأ  مَّ

عن علّيِ بِن حجر ، وعنه اْبنُه  الَمْرَوِزيُّ  بِن إِْبراهيِم بِن َمْيمون الصائِغ َحليمِ  ومحمُد بنُ  الِكشّي شيُخ ألَْسباط بن اليسع ، بُن َداُودَ  َحِليمُ و

ثاِن. الَحَسُن بُن محمٍد ،  ُمَحّدِ

َشِهَد الَخْندَق ، وقيَل : لم يُْدِرك من حياةِ النبّيِ ، صلَّى هللاُ  ُء َصحابيُّ القاِرى يُّ البُخاِريُّ بُن الحاِرِث الَخْزرج ُمعاذٌ  َحِليَمةَ  كَسِفينٍَة : أَبوو

ةِ.  تعالى عليه وسلَّم ، إِالَّ ستَّ ِسنِْين وقُتَِل يوَم الحرَّ

، ِمن بنِي سْعٍد ِمن قيِس َعْيالن أَْخَرَج لها الثالثَةُ  وسلم (2)عالى ت ُمْرِضعةُ النبّيِ ، صلى هللا َعْبد هللا بِن الحاِرِث ، بِْنُت أَبي ذَُؤْيبٍ  َحِليَمةُ و

 َجاَء في االْستِيعاِب البِن عْبِد البَّرِ ما نَّصه : َرَوى زيُد بُن أَْسلم عن َعطاء بِن يَساٍر قاَل : جاَءتْ  ولم يَْذُكروا ما يدلُّ على إِْسالِمها ِإالَّ ما

ضاَعة ، إليه يوَم ُحنَْين فقاَم إليها وبََسَط لها ِرداَءهُ فَجلََسْت عليهبْنُت عبِد هللِا ، أُ  َحليمةُ   .مُّ النبّيِ ، صلَّى هللاُ تعالى عليه وسلَّم ، الرَّ

هُ أَبوها َجْيشاً إلى الُمْنِذِر بِن ماِء السما الغَسَّانّيِ ، ابِن أَبي ِشْمرٍ  األَْكبر بِْنُت الَحاِرثِ  َحِليَمةُ و فأَْخَرَجْت لهم ِمْرَكناً من ِطيٍب فََطيَّبَتُْهْم  (3) وجَّ

 ، قالَهُ ابُن الَكْلبي. منه

ْكِر. حليَمة فقالوا : ما يَْومُ   بِِسّرٍ ، يُْضَرُب لكّلِ أَْمٍر ُمتَعالٍَم َمْشهوٍر ، ويُْضَرُب أَْيضاً للشَِّريِف النَّابِِه الذِّ

 واألَّول هو الَمْشهوُر ، قاَل النَّابغَةُ يَِصُف السُّيوَف : بَشّرٍ ، قاَل : َحليَمةٌ  وَرَواه ابُن األَْعَرابّيِ َوْحُده : ما يَومُ 

ــــــــــــوِم  َن مــــــــــــن أَزحمــــــــــــاِن ي ــــــــــــح ُورِّث ــــــــــــُ ــــــــــــمــــــــــــةٍ تـ ي ــــــــــــِ ل  حــــــــــــَ

جـــــــــاِرِب      َن كـــــــــر  الـــــــــتـــــــــ  رّبـــــــــح (4)إىل الـــــــــيـــــــــوم قـــــــــد جـــــــــُ
 

  
 ، قاَل ابُن أَْحمر يَِصُف إِبِالً : كُجَهْينَةَ : ع ، ُحلَْيَمةُ و

ٍر  بـــــــــــــُ ذح ر ِة يــــــــــــِ ُض َأوضــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــًا بســــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــ  تـــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

يـــــــمـــــــًا مـــــــن و      رحعـــــــَ  َهشـــــــــــــــــــــِ ـــــــَ مـــــــةَ تـ يـــــــح لـــــــَ يـــــــا  حـــــــُ (5)ابلـــــــِ
 

  
حاحِ ، قاَل : ، كُجَهْيناٍت : أَْنقاٌء بالدَّْهناِء ، أَو أََكماٌت ببَْطِن فَْلجٍ  ُحلَْيماتٌ و  ، كما في الّصِ

زحِ   ـــــــــــــــــُ يِّ الـــــــــــــــــبـ طـــــــــــــــــِ
َ

نـــــــــــــــــاَ  املـــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــَبن  َأعـــــــــــــــــح

مـــــــــــــــاتٍ بـــــــــــــــا      يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ رِ  حـــــــــــــــُ بـــــــــــــــح  وبـــــــــــــــا اجلـــــــــــــــَ

  

ِر   (6)من آخِر الليِر ُجُذوُع الن خح

 أَراَد أَنَّها تَُمدُّ أَْعناقَها ِمن التَّعَِب.

 ، محّركةً : ع. الَحلََمتانِ و

 كَحْيَدٍر : َدوابُّ ِصغاٌر. ، الَحْيلَمُ و
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 يُْستدرَك عليه :* ومّما 

ه الغََضب عليهم ، ولكنَّه َجعََل لكّلِ شي الَحِليمُ   ٍء ِمْقداراً ، فهو ُمْنتٍَه إليه.: في ِصفاِت هللِا تعالَى الذي ال يَْستَِخفُّهُ ِعْصيان العُصاة وال يَْستِفزَّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس : الس مُا.1)
 ليست يف القاموس.« تعاىل»( لفظه 2)
 ( يف القاموس : ماء السماء.3)
 (.حليمة)واللسان والتهذيب والتكملة ومعجم البلدان  11( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان.5)
 .«حليمات»( اللسان ومعجم البلدان 6)
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 .«ُكلَِّف أَن يَْعِقَد بيَن َشِعيَرتَْين يَْحلُمْ  ما لم تََحلَّم َمن»الَحِدْيث :  ، ومنه الِحْلمَ  : تََكلَّفَ  تََحلَّمَ و

ْؤيا كاِذباً. تََحلَّم يقاُل :  إِذا ادََّعى الرُّ

َمْخشريُّ : ُمَخطََّطةٌ ألَْهِل الَمِدينَة ، وأَْنَشَد : أَْحالمُ و  نائٍِم : ثِياٌب ِغالٌظ ، نَقَلَه ابُن َخالََوْيه ، زاَد الزَّ

ـــــــــــــَدًة  رِي ُزرَاِن جـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ت بـــــــــــــعـــــــــــــد اخلـــــــــــــَ لـــــــــــــح  تـــــــــــــبـــــــــــــد 

زِّ و      ــــــــــــاِب اخلــــــــــــَ ــــــــــــي ــــــــــــعــــــــــــد ث المَ ب ِم  َأحــــــــــــح ــــــــــــِ (1)انئ
 

  
 نائٍِم َضْرٌب ِمن الثِّياِب ، وال أُحقّها. أَْحالمُ و وفي الُمْحَكِم :

 َسواء. تََحلَّمو عنه ، كَكُرَم ، َحلُمَ و

. تََحالَمَ و  : أََرى ِمن نْفِسه ذِلَك وليَس به ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 : َمأَلْتُها. َحلَّْمتُهاو الِقْربَةُ : اْمتأََلْت ، تحلمتو

 قَْبَل أَن يُْسلََخ. الَحلَمُ  ، كأَميٍر : أَْفَسَدهُ  َحِليمٌ  وأَِديمٌ 

 الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لألَْعَشى : ، كُمعَظٍَّم : نَْهٌر يأُْخذُ ِمن َعْين َهَجَر ، نَقَلَه ُمَحلَّمٌ و

مــــــــــــٍة و  يــــــــــــح طــــــــــــَ ِ يــــــــــــوَم فــــــــــــُ اح  حنــــــــــــن غــــــــــــداَة الــــــــــــعــــــــــــَ

رحَب      بــــــــان شــــــــــــــــــــــُ يــــــــح نــــــــا بــــــــيِن شــــــــــــــــــــــَ عــــــــح ــــــــَ نـ مِ مــــــــَ لــــــــِّ (2) ــــــــَُ
 

  
اَرةٌ بالبَْحَرْين ، وما َرأْيت َعْيناً أَكثَر ماًء منها ، وماُؤها حارُّ في َمْنبَِعه ، وإِذا بََرَد فهو  ُمَحلِّم وقاَل األَْزَهِريُّ : ةٌ فَوَّ ماٌء َعْذٌب ، قاَل َعْيٌن ثَرَّ

ً  وأََرى ْسقي نَِخْيل ُجَؤاثَى وَعَسلَّج وقَُريَّات ِمن قَُرى اسَم رُجٍل نُِسبَِت العيُن إليه ، ولهذه العَْيِن إِذا َجَرْت في نَْهِرها ُخلٌُج َكثيَرةٌ ، تَ  ُمَحلِّما

 َهَجَر ، وقاَل األَْخَطُل :

ن  َوٌ  مـــــــــِ دح َر فـــــــــيـــــــــهـــــــــا جـــــــــَ لســـــــــــــــــــــــَ مٍ َتســـــــــــــــــــــــَ لـــــــــِّ   ـــــــــَُ

هــــــــا      لــــــــُ يـــــــــح هــــــــا الــــــــريــــــــُح كــــــــادتح متــــــــُِ تــــــــح َزعــــــــَ (3)ِإذا َزعــــــــح
 

  
 ، كغُراٍب : ولَُد الَمعِز. الُحاَلمُ و

 بن تَِميٍم وقاَل : منهم : ُمَحلَّم بُن ذهِل بِن َشْيبان بِن ثَْعلَبَةَ. وَذَكَر ابُن األَثيِر : ُمَحلَّم ، كُمعَظٍَّم : بْطٌن ، عن ابِن ِسْيَده قْلُت : وهو ُمَحلَّمٍ  وبنُو

ْلت ، وأَبو علّيٍ زاهُر بُن أَْحمَد بِن الُحَسْين  محمُد بُن أَْسعِد بِن نَْصر الفَِقيه الحنفّي يُْعَرُف بابنِ  النسفّي ، وأَبو المظفرِ  الحليميّ  َجْعفُر بُن الصَّ

ثاِن. حليم  ُمَحّدِ

ْحمِن بِن ثابٍِت ، وعنه اْبنُه وحيُد بُن عبِد العَزيِز ، وعن وحيد اْبنُه أَبو جبارَ  حليم وعبُد العَزيِز بنُ  ةَ عبُد البَْهرانّي ِمن أَْهِل الشأِم عن عبِد الرَّ

 العَزيِز بِن وحيٍد.

 الُجْرجانّي القاِضي َذَكَره َحْمَزةُ في تاِريِخه. حليمٍ  والقاِسُم بُن أَبي

 ُء َحدََّث بْعَد الَخْمسمائة.محّركةً ، الُمْقرى َحلََمةَ  وإْبراهيُم بُن يَْحيَى بنِ 

 بالفتحِ : العَْقُل وفيه نََظٌر. الَحْلمُ  ونَقََل شْيُخنا عن عبِد الَحِكيم في حاِشيَِة البَْيضاِوّي ما نَّصه :

 بُن صاِلحٍ العَْبسيُّ الُكوفيُّ ِمن أَتْباعِ التابِِعْين ثِقَةٌ َرَوى عنه أَْهُل الُكوفَِة. حالمُ و

 مثنى ُكوَرةٌ باليََمِن. الحاِلَمينو

. ، كِجْرَدْحلٍ  الِحلَّْسمُ  : [حلسم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 أَْيضاً ، كَكتٍِف ، قاَل : الَحِلسُ  الذي ال يأُْكُل ما قدَر عليه ، وهو الَحِريصُ  وفي اللَّساِن : هو

ٍر  ِقصــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــِ ٍ لــــــــــــيــــــــــــ  بــــــــــــِ مِ  حــــــــــــَ ل ســــــــــــــــــــــــــح  حــــــــــــِ

مِّ      قـــــــــــــَ ٍن مـــــــــــــِ (4)عـــــــــــــنـــــــــــــد الـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــوت راشـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
حاحِ. َحْلقَه أَي ، بالضِم ، وإنَّما ترَك َضْبطه اْعتِماداً على الشُّْهرةِ ، ُحْلقُوَمه قََطعَ و : َذبََحهُ  َحْلقََمهُ َحْلقََمةً  : [حلقم]  ، هكذا هو في الّصِ
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طرفُه َمْجَرى النَّفَِس والسُّعاِل ِمن الَجْوِف ، وهو أَْطباُق َغراِضيَف ، ليَس ُدْونه ِمن ظاِهِر باِطِن العُنُِق إِالَّ ِجْلٌد ، و الُحْلقُومُ  وفي الُمْحَكِم :

يحِ والبُصاِق والصَّوِت ، وجَ  ئِة ، وَطَرفُهُ األعلى في أْصل عَكَدةِ اللّساِن ، ومنه َمْخرُج النَّفَس والّرِ  ْمعُه َحالِقُم وَحالقِيم.األَسفُل في الّرِ

 والُحْنُجوُر َمْخَرُج النَّفَِس ، الُحْلقُومُ  وفي التَّْهِذيِب :

__________________ 
 ( األساس.1)
 واللسان والصحاح. 184( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
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رِي ا ُلحُقومِ  َقطحضُ  (1)ومَتاُم الزكاة 
َ
ِ.وامل  ء والَوَدَجاح

َحه أَبو َحيَّان واْختَاَره ، وقيَل : أَْصِليَّةٌ وهو قوٌل البِن ُعْصفوٍر وصِريح المصنِِّف يُساِعُده. ُحْلقُوم تَلَفُوا في ِميمِ واخْ   فقيَل : زائَِدةٌ وَرجَّ

 وَحْلقََن. َحْلقَمَ  : قَمعه ، وَكذِلَك ُمَحْلِقٌن بالنُّوِن ، وقد، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب  بكْسِر القاِف : بَدا فيه النُّْضُج من قِبَِل قَِمِعها ُمَحْلِقمٌ  ُرَطبٌ و

 وَزَعَم يَْعقوُب أَنَّه بََدٌل.

 وِحْلقانَةٌ ، بهذا المْعنَى ، فإذا رطبت من قِبَِل الذَّنَِب فهي التَّْذنوبَةُ. ِحْلقاَمةٌ  ُرَطبةٌ و

ٌع ، أَو ثُلُثَْيه فهو ُحْلقاٌن وُمَحْلِقٌن.وقاَل أَبو ُعبَْيد : يقاُل للبُْسِر إذا بَدا فيه اإلْرطاُب   من قِبَِل َذنبِه ُمَذنٌّب ، أَو نصفَهُ فهو ُمَجزَّ

ُجُل : اْحلَْنقَمَ و  تََرَك الطَّعاَم. الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 البِالِد : نَواِحيها وأَْطرافُها وأَواِخُرها. َحالقِيمُ 

 النَّعاَمِة ، يُِريُدوَن به الّضيَق. ُحْلقُومِ  ويقُولُون : نََزْلنا في ِمثْلِ 

. ، كقُْنفٍُذ وَجْعفَرٍ  الُحْلُكمُ  : [حلكم]  : أَْهَملَه الَجوَهِريُّ

اُء :  ، والِميُم زائَِدةٌ. ءٍ األَْسوُد من كّلِ شي وقاَل الفرَّ

ي في ترجمة  َسوادٌ  أَي َحْلَكَمةٌ  فيهو  ، وأَْنَشَد لَهَميان :« ح ل ك»، وأَْوَرَده ابُن بَّرِ

ُُم  ربح ــــــــــــــٌم شــــــــــــــــــــــــــــُ ي ــــــــــــــِ ئ ــــــــــــــَ ــــــــــــــهــــــــــــــُم إال  ل  مــــــــــــــا مــــــــــــــن

عــــــــــــَ  خلــــــــــــرٍي      دح ُض ال يــــــــــــُ مُ أَرحصــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــُ لــــــــــــح (2)حــــــــــــُ
 

  
ِم ، ُحمَّ  : [حمم] ا األَْمُر ، بالضَّ  قُِضَي. إذا َحمًّ

رَ  له ُحمَّ و  ، قاَل البَعيُث : َمْحمومٌ  ، فهو ذلك : قُّدِ

وحِم كــــــــــــــر  مــــــــــــــا  قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ م  َأال اي ل ُض  حــــــــــــــُ  واقــــــــــــــِ

وب َمصـــــــــــــــــــــــــارُِع و      نـــــــــــُ ر  واجلـــــــــــُ ريحِ جمـــــــــــَح (3)لـــــــــــلـــــــــــطـــــــــــ 
 

  
 وقاَل األَْعَشى :

ٍش  َة ذا فـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــِ المـــــــــــــــــــــَ ُؤم  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــوَم      ــــــــــــــي م  هــــــــــــــو ال ــــــــــــــعــــــــــــــاِدهــــــــــــــا  حــــــــــــــَ ي (4)ملــــــــــــــِ
 

  
 أَي قََدٌر له.

هُ و . قََصَد قَْصَدهُ  : أَي َحمَّ َحمَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ا التَّنُّورَ  َحمَّ و ا الشَّْحَمةَ  َحمَّ و وأَْوقََدهُ. َسَجَرهُ  : َحمًّ  أَذابَها. : َحمًّ

ا الماءَ  َحمَّ و نَه : َحمًّ ه بالنَّارِ  َسخَّ َمهو كأََحمَّ وا يقاُل : َحمَّ  لنا الَماَء أَي أَْسَخنُوا. أََحمُّ

لَهُ  : أَي اْرتِحاَل البَعيرِ  َحمَّ و اُء قْوَل الشاِعِر يَِصُف بَعيَرهُ : َعجَّ  ، وبه فسََّر الفرَّ

ا رآين قـــــــــــــد  تُ فـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــ  مـــــــــــــح ُه  محـــــــــــــََ ـــــــــــــَ ال  ارححتـــــــــــــِ

ُك      لـــــــــ  مـــــــــَ ـــــــــتـــــــــ  دي عـــــــــلـــــــــيـــــــــه ال ـــــــــو  ـــــــــُح َك ل لـــــــــ  (5)متـــــــــََ
 

  
ه وقدََّرهُ  قَضاهُ له : أَي هللاُ له كذا َحمَّ و  ، قاَل َعْمُرو ذو الَكْلب الُهَذليُّ : كأََحمَّ

م   قــــــــــــــــــــاٍء  َأحــــــــــــــــــــَ  ُ  ذلــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــِ

الِ       (6)ُأحـــــــــــــاَد ُأحـــــــــــــاَد يف الشـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــر ا ـــــــــــــَ
 

  
ي لَخبَّاِب بن ُغَزّيٍ :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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روٍج كـــــــــــــثـــــــــــــريٍة و   أَرحمـــــــــــــي بـــــــــــــنـــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــي يف فـــــــــــــُ

َ  أَلمــــــــــــــــر و      هُ لــــــــــــــــيــــــــــــــــح    صــــــــــــــــــــــــــــــاِرفُ  محــــــــــــــــَ 

  
َر ، وفي شْعِر أَبي  ُحمَّ  ، ِمن قْوِلهم : قَضاُء الَمْوِت وقََدُرهكِكتاٍب :  ، الِحمامُ و  َرواَحةَ : (7)له كذا أَي قُّدِ

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : الذكاة ابلذا  املعجمة.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 واللسان. 60( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 يف شعره ا وصدره فيه. 570/  2اهلذليا ( شرح أشعار 6)

 منت لك أن تالقيين املنااي
 واملثبت كرواية اللسان.

 و يقو  :( يف اللسان : ابن رواحة. وهو عبد   بن رواحة والرجز قاهلا يوم مؤتة بعد مقتر جعفر بن َأيب طالب فبخذ عبد   الراية وتقدم وه7)
 اي نــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــ  إاّل تــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــي متــــــــــــــــــــويت 

 هــــــــــــــــــذا محــــــــــــــــــام املــــــــــــــــــوت قــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــت    

  

 مــــــــــــــــــا متــــــــــــــــــنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد أعــــــــــــــــــطــــــــــــــــــيــــــــــــــــــت و 

  
 إن تـــــــــــــــفـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــي فـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــا هـــــــــــــــديـــــــــــــــتِ   

  

 ا وقوله فعلهما : يعين صاحبيه زيد بن حارثة وجعفر. 21/  4انظر سرية ابن هشام 
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 املوِت قد َصِلَيتح  مِحامُ هذا 
 أَي قَضاُؤه.

 وقاَل غيُره : أَْنَشَدنا غيُر واِحٍد ِمن الشيوخِ :

مـــــــــــامَأخـــــــــــالي لـــــــــــو غـــــــــــري  كـــــــــــم  ا ـــــــــــِ  َأصـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــَ

ب     تــــــــَ عــــــــح  عــــــــتــــــــبــــــــُت ولــــــــكــــــــن مــــــــا عــــــــلــــــــ  املــــــــوِت مــــــــُ

  
ى كغُراٍب : ، الُحمامُ و ِة ما يِجي َجميعِ الدَّوابَّ و اإِلبِلِ  ُحمَّ ً  البَعيرُ  ُحمَّ  ُء عليه األَْدواُء. يقاُل :، جاَء على عامَّ  .ُحماما

ا الُحمامُ  اإِلبُل إذا أََكلَِت النََّدى أََخَذهاوقاَل األَْزَهِريُّ عن ابِن ُشَمْيل :  ْيِن  الُحمامُ  والقُماُح ، فأَمَّ فيَأُْخذُها في جْلِدها ِحرٌّ حتى يُْطلَى َجَسُدها بالّطِ

تْعَةَ ويَْذَهُب ِطْرفها   ، يكوُن بها الشهر ثم يَْذَهُب. (1)فتدع الرَّ

يُِّد الشَّريُف. : الُحمامُ و  السَّ

 يُّ : أَُراهُ في األَْصِل : الُهماُم ، فقُِلبَت الهاُء حاًء ، قاَل الشاِعُر :قاَل األَْزَهرِ 

عـــــــــــــــاد 
َ

َرمـــــــــــــــَا َأخـــــــــــــــو املـــــــــــــــ ـــــــــــــــُن اأَلكـــــــــــــــح  َأان اب

امُ      ِ   محــــــــــــــــُ يــــــــــــــــح واُم قـــــــــــــــــَ رييت وقــــــــــــــــِ (2)َعشــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 .(3) رُجلٍ  : اسمُ  الُحَمامُ و

. الُحَمامِ  ذوو  بُن ماِلٍك : ِحْميَِريٌّ

يٌّ ال يأْلَُف البُيوَت ، مكَسحاٍب :  ، الَحَمامُ و  َمْعروٌف ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. طائٌِر بَّرِ

 قاَل : وهذه التي تكوُن في البُيوِت فهي اليَماُم.

 يَِعيُش ثََمانِْين َسنَة. الَحمامَ  وَذَكَر ارسطو الحكيم : أَنَّ 

ا الَحمامِ  اليَماُم َضْرٌب ِمن أَو يٌّ : وأَمَّ .  ذي َطْوقٍ كلُّ  فإنَّه الَحمامُ  بَّرِ  ِمثْل القُْمريُّ والفاِختَة وأَْشباِهها ، قالَهُ األَْصَمِعيُّ

ِة أَنَّها الدَّواِجُن فقط. ثم قالَ  ا الدَّواِجُن التي تُْستَْفَرُخ في وزاَد الجْوَهِريُّ بْعَد الفاِختَة وساِق ُحّرٍ والقَطا والَوراِشْين ، قاَل : وعْنَد العامَّ  : وأَمَّ

ا اليَماُم فهو َحمامٌ  هيالبُيوِت  ْحراء ، قاَل : هذا قوُل األْصَمعّي ، وكان الِكسائيُّ  الَحمامُ  أَْيضاً ، وأَمَّ الوْحشيُّ ، وهو َضْرٌب ِمن طيِر الصَّ

يُّ ، واليَماُم هو الذي يأْلَُف البُيوَت. الَحمامُ  يقوُل :  هو البَّرِ

 بع المصنُِّف ، وبه يَْظَهُر ُسقوُط اْعتِراِض شْيِخنا على المصنِِّف.قْلُت : وإليه َذَهَب ابُن ِسْيَده ، وإِيَّاهُ تَ 

قَةً أَو َغْير  (4)يْدُخُل فيها  َحمامٌ  وَرَوى األْزَهِريُّ عن الشافِِعّي : كلُّ ما َعبَّ وَهَدَر فهو القَماِريُّ والدَّباِسيُّ والفَواِخُت ، سواٌء كانت ُمَطوَّ

قة ، آِلفةً أَو َوْحش  يَّةً.ُمَطوَّ

 ُكلِّه. الَحمامِ  َصْوتُ  قاَل : ومْعنَى َعبَّ َشِرَب نَفَساً نَفَساً حتى يَْرَوى ، ولم يَْنفُر الماَء نَْقراً كما تَْفعَله سائُِر الطيِر ، والَهديُر :

، هذا ُكلُّه ِسياُق ابِن ِسْيَده  َحمامٌ  ، وال تَقُْل للذََّكرِ  َحمائِمُ  ج والنَّعاَمِة ونْحِوها ، على الذََّكِر واألُْنثَى كالَحيَّةِ  ، َحماَمةٌ  ، التي هي تَقَُع واِحَدتُهو

 في الُمحَكِم.

 يقَُع على الذََّكِر واألُْنثَى ، ألنَّ الهاَء إنَّما َدَخلَتْه على أَنَّه واِحٌد ِمن جْنِس ال للتَّأْنِيِث. الَحمامُ  وقاَل الجْوَهِريُّ :

 للواِحِد. َحمامٌ  ، وُربَّما قالوا : َحمائِمُ و َحماَماتو الَحماَمِة َحمامٌ  وقاَل : َجْمعُ 

،  والفاِلجِ والسَّْكتَِة والُجموِد والسُّباتِ  بعِض النسخِ : الجدرى واألُْولَى الصَّواُب ،، وفي  أَماٌن من الَخَدرِ  في البُيوتِ  ُمجاَوَرتُها قالوا :

ٌب للبُْرِء ،  (5) ولَْحُمه باِهيٌّ يَزيُد الدََّم والَمنِيَّ ، وَوْضعُها َمْشقوقَةً وهي َحيَّةٌ على نَْهشةِ  األَْحمر ، الَحمامَ  وَخصَّ بعُضهم به العَْقرِب ُمَجرَّ

عافَ وَدمُ   عن تْجربٍَة. ها يَْقَطُع الرُّ
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وهو أبو الَحَسِن محمُد بُن أَبي النَّْجِم بدر الَكبير ،  (6)، هكذا في النسخِ وهو َغلٌَط ، والصَّواُب : محمٌد بُن بدٍر  الَحَماِميُّ  محمُد بُن يَِزيدَ و

الّدْمياطّي ، وعنه أَبو نُعَْيم الحافُِظ والدَّاْرقُطنيُّ ، َولَي بِالَد فاِرَس بْعد أَبيِه وكان ، َحدََّث عن أَبيِه وبْكِر بِن َسْهل  الَحماِميُّ  َمْولَى الُمْعتَضد ،

 ثِقَةً َصِحيَح السماعِ ، َماَت َسنَة ثلثمائة وأَْربَع وِستِّْين ، وأَبوه أَبو النَّْجم

__________________ 
 ابلفاء.« طرفها»( عن التهذيب وابألصر 1)
 تهذيب والتكملة ا ومل ينسبوه.( اللسان وال2)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلر.3)
 .«فيه»( يف التهذيب : 4)
 ( عل  هامش القاموس : األوىل : لدغة ا ألن النهش ابلفم ا والعقرب تلدي  برهتا ا اه ا نصر.5)
 .512/  2( ومثله يف التبصري 6)
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َنة ثلثمائة بدر ِمن كباِر  َذحُكور ا ُتويف ســَ
قاليّن ا وعنه ابـحُنه  مٌد امل د ا َحد َث عن عبِد ِ  بِن رماح  الَعســح ُعحَتضــِ

أَُمراء امل
 وَأَحد عشر.

.بِن العَُريسة َسِمَع أَبا الَوْقت ، َماَت َسنَة ستمائة وعْشِرين ذَ  محمُد بُن أَْحمَد بِن محمِد بِن فَواِرسَ  أَبو عبِد هللاِ و  َكَره الذَّهبيُّ

واُب أَبو َسْعِد بنُ  أبو َسعيدٍ و أَْيضا ، َمْشهوٌر وأَُخوه المبارُك بُن عبِد الجبَّاِر  الحَماميّ  ، ويقاُل له : ابنُ  الطَّيوِريّ  ، هكذا في النسخِ والصَّ

ْيرفّي ابن الطَّيوِرّي وابنُ   ضاً.عليه الّسلفّي وهو َمْشهوٌر أَيْ  (1)، انتخب  الحَماِميّ  الصَّ

 بِن السبط أَجاَز الفخر علياً. وِهبَةُ هللِا بُن الَحَسنِ 

َؤساءو ثونَ  عشَرةَ ، (3)عن شهَدةَ ، َماَت َسنَةَ ستمائة واثْنَتَي  (2) َداوُد بُن َعِلّيِ بِن َرئِيس الرُّ  الَحمامَ  ، وهي نِْسبَةُ َمْن يطيِّرُ  الَحماِميُّوَن ُمَحّدِ

 ويْرِسلُها إلى البِالِد.

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما. َصحابِيَّان من بنِي أَْسلم وآَخُر غيُر َمْنسوبٍ  األْنصاِريُّ السُّلَميَّ قُتَِل بأُُحد. بُن الَجموحِ  مامُ حَ و

ةُ و َر وقُِضَي. ُحمَّ ةُ  يقاُل : َعِجلَْت بنا وبُكم الِفراِق ، بالضِم ، ما قُّدِ ةُ و الِفَراقِ  ُحمَّ  كُصَرٍد وِجباٍل. ، ِحمامٌ و ُحَممٌ  ج هُ ،الَمْوِت أَي قََدرُ  ُحمَّ

هُ محامةً و  قاَربَهُ. : حامَّ

 ، قاَل ُزَهْير : َدنا وَحَضرَ  ُء :الشي أََحمَّ و

ُت يــــــــــومــــــــــًا  ــــــــــاجــــــــــٍة و  ئــــــــــح  كــــــــــنــــــــــُت إذا مــــــــــا جــــــــــِ

تح و      تح َمضـــــــــــــــــــــَ لـــــو  َأمحـــــــَ  د مـــــــا ختـــــَح (4)حـــــــاجـــــــُة الـــــغـــــــَ
 

  
حاحِ ، والمْعنَى : حانَْت ولزَمْت.ويُْرَوى بالجيِم ، ونَقََل الَوْجَهْين  اُء كما في الّصِ  الفرَّ

ِت الحاَجةُ ، بالجيِم ، إِجماماً إِذا دنَْت وحانَْت ، وأَْنَشَد بيَت ُزَهْير ، ولم يَْعرفْ  تْ  وقاَل األَْصَمِعيُّ : أََجمَّ ي : لم يَِرْد  أََحمَّ بالحاِء. وقاَل ابُن بَرَّ

مان ، والمْعنَى أَنَّه كلَّما ناَل حاجةً تطلَّعْت نْفُسه إلى حاجَ ُزَهْير بالغَِد الذي بْعَد يومِ  ا يُْستَأْنَُف ِمن الزَّ ةً ، وإنَّما هو ِكنايَةٌ عمَّ ٍة أُْخَرى ه خاصَّ

 فما يَْخلو اإلْنسان ِمن حاَجٍة.

يت : ّكِ تِ  وقاَل ابُن الّسِ ْت إذا َدنَْت ، وأَْنَشَد : أََحمَّ  الحاَجةُ وأََجمَّ

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــن ي ـــــــــــــــِّ ي زاَ   حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــغـــــــــــــــَ ـــــــــــــــك ال اذل  اأَلمحـــــــــــــــَ 

ا      راُ  َأمجــــــــــــــَ  ــــــــــــــفــــــــــــــِ ــــــــــــــك ال (5)إن يــــــــــــــكــــــــــــــنح ذل
 

  
يت للَبيٍد : أََحمَّ  وقاَل الِكسائيُّ : ّكِ  األَْمُر وأََجمَّ : إذا حاَن وْقتُه ، وأَْنَشَد ابُن الّسِ

ُذدح  ــــــــــــــَ تح إنح مل ت ــــــــــــــَ ن قــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن  وأَيـ ذوَدهــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــِ  ل

ــــــــــد      م  َأن ق ــــــــــوِف  َأحــــــــــَ ت هــــــــــامــــــــــن ا ــــــــــُ امــــــــــُ (6)محــــــــــِ
 

  
 قاَل : وكلُّهم يَْرِويه بالحاِء.

اُء :  قُدوُمهم َدنَا ، ويقاُل أََجمَّ. أََحمَّ  وقاَل الفرَّ

 َرِحيلُنا فنحن سائُِروَن غداً ، وأََجمَّ َرِحيلُنا فنحن سائُِروَن اليوَم إذا َعَزْمنا أَن نسيَر ِمن يوِمنا. أََحمَّ  وقالِت الِكالبيَّةُ :

َر. أََحمَّ  األْصَمعيُّ : ما كان مْعناهُ قد حاَن ُوقوُعه فهو أََجمَّ بالجيِم ، وإذا قْلتقاَل   فهو قُّدِ

هُ  أََحمَّ و هُ  األْمُر فالناً : أََهمَّ  الرُجُل إذا أَخَذه َزَمٌع واْهِتماٌم. أََحمَّ  ويقاُل : .كَحمَّ

مَ  بِن األْعَرابّيِ ، أَو الماِء الحاّرِ كما هو عْنَد غيِره ، وَكذِلكَ ، على قوِل ا نَْفَسه : َغَسلَها بالماِء الباِردِ  أََحمَّ و  نَْفَسه. َحمَّ

تِ و ى األَْرُض : ساَرْت ذاتَ  أََحمَّ ى ، أَو َكثَُرْت بها ُحمَّ  .الُحمَّ

 الذي تََودُّه ويََودَُّك ، قالَهُ اللَّْيُث. ، كأَميٍر : القَِريبُ  الَحِميمُ و
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حاحِ :  قَِريبَُك الذي تَْهتُم ألَْمِره. كَ َحِميمُ  وفي الّصِ

 وقاَل غيُره : هو القَِريُب الُمْشفُق الذي يْحتَدُّ ِحمايَةً لذَِويِه.

__________________ 
 اثىن عليه. 513/  2( يف التبصري 1)
 .«الر وسا»( عن القاموس والتبصري ا وابألصر 2)
 .616( يف التبصري سنة 3)
 واللسان وعجزه يف التهذيب.« مضت وأمَجّت»وفيه  58( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .24/  2( اللسان والتهذيب واملقايي  5)
 واللسان والصحاح.« مض ا توف»وفيه  174( ديوانه ط بريوت 6)
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اُء في قْوِله تعالَى :  يماً )وقاَل الفرَّ يم  ْحَِ نَّهم يَْعرفُونَهم ساعةً ثم ال تَعاُرَف بْعَد تلك ، ال يْسأَُل ذو قَرابٍَة عن قَرابَتِه ، ولك (1) (َوال َيْسَئُل ْحَِ

اءُ  ج مقرب ، ُمِحمٌّ  ، وهذا َضْبٌط َغِريٌب يقاُل : (2) كمهم كالُمِحمِّ  الساَعِة ،  كأِخاّلء. أَِحمَّ

اء وقاَل : ثم َظَهَر لي أَنَّه لعلَّهإن صحَّ ،  احمام واْشتبه على شْيِخنا فَظنَّ أَنَّه بالتَّْخِفيِف فاْعتََرَض على المصنِِّف وقاَل : الصَّحيحُ  ء  أَِحمَّ كأَِخالَّ

ل.  ، وفي ثُبُوتِه نََظٌر فتأَمَّ

َح به ابُن ِسيْ  الِعه ، كيَف وقد َصرَّ َده في الُمْحَكِم ، قْلُت : وهذا َكالُم َمن لم يُراِجع ُكتَُب اللُّغَِة وهو َغِريٌب ِمن شْيِخنا مع سعِة اّطِ

 ِس وغيُرهم.والزَمخَشِريُّ في األسا

أَي َوِديِدي وَوِديَدتي ، كذا في األساِس والتَّْقِريِب ، قاَل  َحِميِمي والواِحِد والُمَذكَِّر بلْفٍظ ، تقوُل : هو وهي للَجْمعِ والُمَؤنَّثِ  الَحِميمُ  قد يكونُ و

 الشاِعُر :

قــــــــــــبــــــــــــٍة  ــــــــــــعــــــــــــُ ُت ب قــــــــــــح ــــــــــــِ ل ــــــــــــد عــــــــــــَ  ال أبحَس َأيّنِ ق

م       يـــــــــــُب   ـــــــــــُِ ِر ُمصـــــــــــــــــــــــــِ َذيـــــــــــح (3)لـــــــــــكـــــــــــم آَ  اهلـــــــــــُ
 

  
 العُْقبَةُ هنا : البََدُل.

 .«بالَحِميمِ  أَنَّه كان يَْغتسلُ »الَحِديث :  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، ومنه كالَحِميَمةِ  الماُء الحارُّ  : الَحِميمُ و

كَسِفْين وَسفائِن ، وهو نَصُّ ابِن األْعَرابّيِ في تْفِسيِر قَْول  لَحِميمٍ  ، ظاِهُره أَنَّه َجْمعٌ  َحمائِمُ  ج أَي ماًء سخناً ، َحِميَمةً  ويقاُل : َشِربُت الباِرَحةَ 

 العُْكِلّيِ :

ا و  قـــــــــــاهتـــــــــــِ فـــــــــــِ رحتـــــــــــَ َ عـــــــــــلـــــــــــ  اأَلعحضـــــــــــــــــــــــــاِد مـــــــــــُ وح  بـــــــــــِ

َن و      ــــــــــح رِب احــــــــــاَردحَن إال  مــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ ــــــــــِ مــــــــــائ (4)ا ــــــــــَ
 

  
. أَي َذَهبَْت أَْلباُن الُمْرِضعاِت فليَس لهنَّ ِغذاءٌ  نَّهُ ِلئالَّ يَْشرْبنه على غيِر مأُْكوٍل فيَْعِقَر أَْجوافَُهنَّ  إالَّ الماُء الحارُّ وإنَّما يَُسّخِ

ثُْل َصِحيفٍَة ، مِ  الَحِميمِ  الذي هو الماُء الحارُّ ، لُغَةٌ في الَحِميَمةِ  وقاَل ابُن ِسْيَده : هو َخَطأٌ ألَنَّ فَِعيالً ال يُْجَمُع على فَعائِل ، وإنَّما هو َجْمعُ 

تْ  الَحِدْيث : أَنَّ بعَض نسائِهِ  ، ومنه اْغتََسَل به به إذا اْستََحمَّ  قدو وَصحائِف.  يَْستَِحمُّ  ، وسلموآلهعليههللاصلىِمن َجنابٍَة فَجاَء النبيُّ ،  اْستََحمَّ

 ، أَي يَْغتَسُل. ِمن فْضِلها

ً  صاَر كلُّ اْغتِسالٍ قاَل الجْوَهِريُّ : هذا هو األَْصُل ، ثم   بأَّيِ ماٍء. اْستِْحماما

 في قْوِل الشاِعِر : الَحِميمِ  قاَل أَبو العبَّاس : سأَْلُت ابَن األَْعَرابّيِ عنو

مــــــــــــاً و  دح راُب وكــــــــــــنــــــــــــُت قــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــاَي د الشــــــــــــــــــــــــــ 

ّص ابملـــــــــــــــــاِء      ـــــــــــــــــمِ َأكـــــــــــــــــاُد َأغـــــــــــــــــَ ي مـــــــــــــــــِ (5)ا ـــــــــــــــــَ
 

  
 الماُء الباِرُد. الَحِميمُ  فقاَل :

. (6) األَْضدادِ  عْنَده ِمن فالَحِميمُ  : قاَل األْزَهِريُّ   ، يكوُن الماَء الباِرَد ويكوُن الماَء الحارَّ

. القَْيظُ  : الَحِميمُ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 ألَنَّه حارُّ ، كما في الُمْحَكِم. الَمَطُر يأْتي بعَد اْشتِداِد الَحرِّ  : الَحِميمُ و

حاحِ : يأْتي في  .ونََص الّصِ  ِشدَّةِ الَحّرِ

ْيِف حيَن تَْسُخُن األَرُض ، قاَل الُهَذليُّ :  وقاَل غيُره : الذي يأْتي في الصَّ

وحَت َألَ  مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم   هـــــــــــــنـــــــــــــالـــــــــــــك لـــــــــــــو َدعـــــــــــــَ

يـــــــــــــــمِ رِجـــــــــــــــاٌ  مـــــــــــــــثـــــــــــــــر أَرحمـــــــــــــــيـــــــــــــــِة      مـــــــــــــــِ (7)ا ـــــــــــــــَ
 

  
يَ و ً  العََرقُ  ُسّمِ ي ألَبي ذَُؤْيٍب : َحِميما  على التَّْشبيِه ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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تح  حيت رِهـــــــــــــَ كـــــــــــــح تـــــــــــــُ   بـــــــــــــِدر هتـــــــــــــا إذا مـــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــــمَ إال       مـــــــــــــِ ُض  ا ـــــــــــــَ َبضـــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــَ ه يــــــــــــــَ (8)فـــــــــــــإنـــــــــــــ 
 

  
نُ  ، الَحِميَمةُ و َر قْولُهم : بهاٍء : اللَّبَُن الُمَسخَّ  .َحِميَمةٌ  َشِرْبُت الباِرَحةَ  ، وبه فّسِ

__________________ 
 .10( املعارج اآية 1)
.( يف القاموس :  2) همِّ

ُ
 كامل

 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والتكملة برواية :5)

 فساي د الثراب وكنت قبال
 ونسبه حبواشي التكملة لعبد   بن يعرب.

 وتصرف الشارح ابلعبارة.« ضد»( يف القاموس : 6)
 ذد.يف شعر أيب جندب اهلذد ويف اللسان التهذيب : قا  اهل 363/  1( شرح أشعار اهلذليا 7)
 .23/  2واللسان واملقايي  «  ب»وفيه :  17/  1( ديوان اهلذليا 8)
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قُ  .َحمائِمُ  الَكريَمةُ ِمن اإِلبِل ، ج : الَحِميمةُ  من المجاِز :و  أَْمواِلهم ، أَي كرائَِمها. َحمائِمَ  يقاُل : أََخَذ الُمَصّدِ

 ن الواِحِد.ِكراُم اإِلبِِل ، فعَبَّر بالَجْمعِ ع الَحِميمةُ  وقيَل :

 قاَل ابُن ِسْيَده وهو قوُل كراعٍ.

 قَِريٍب ، َوأَْنَشَد اللّْيُث : لحِميمٍ  ، كأَنَّه اْهتِمام اَهتَمَّ  له : اْحتَمَّ و

الُم  بـــــــــــــابـــــــــــــِة ال تـــــــــــــُ ز  عـــــــــــــلـــــــــــــ  الصـــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  تـ

م  بـــــــــــــك      لـــــــــــــِ َك ال يـــــــــــــُ ـــــــــــــ  مـــــــــــــامُ كـــــــــــــبَن تـــــــــــــِ (1)احـــــــــــــح
 

  
 باللَّيِل. هو االْهتِمامُ  االْحتِمامُ  ويقاُل :

ُجُل : اْحتَمَّ  أَو . الرَّ  لم يَنَْم من الَهّمِ

تِ و  العَْيُن : أَِرقَْت من غيِر َوَجعِ. اْحتَمَّ

ان غيُرك ، وال َسمُّ  َحمُّ  مالَهُ  يقاُل :و حاحِ ، وَكذِلَك : مالَهُ  َهمُّ  أَْيضاً ، أَي مالَهُ  ويَُضمَّ ِهما.وال َرمُّ. بفتِحهما  َحمُّ  غيُرك ، كما في الّصِ  أَو وضّمِ

 أَي بُدُّ. ُحمُّ و َحمُّ  ونَّص الجْوَهِرّي : مالي منه بُدُّ. وَرمٌّ وُرمٌّ أَي ُحمٌّ و َحمٌّ  عنه (2) ال قَليٌل وال َكثيٌر. ومالَكَ  وال َرمُّ أَي َحمُّ  مْعنَى قولهم : مالَهُ 

ةُ و ةُ ، الحامَّ ً و : العامَّ ُجِل من أَْهِلِه ووَ  هي أَْيضا ةُ الرَّ  وذي قَرابَتِه. لَِدهِ خاصَّ

تُه يقاُل : َهُؤالء تيو اللهمَّ هُؤالء أَْهُل بَْيتي»الَحِدْيث :  أَي أَْقِرباُؤه ، قالَهُ اللَّْيُث ، ومنه حامَّ رُهم  (3)فأَْذِهْب عنهم  حامَّ جَس وَطّهِ الّرِ

 .«تَْطهيراً 

تِه اْنَصَرف كلُّ رُجٍل ِمن َوْفِد ثَِقيف إلى»في َحِدْيٍث : و  .«حامَّ

ةُ و حاحِ. ِخياُر اإِلبِلِ  : الحامَّ  ، كما في الّصِ

 ِء : ُمْعَظُمهُ.الشَّي َحمُّ و

ها. الَحمُّ و  الظَّهيَرةِ ، قاَل أَبو كبيٍر الُهَذليُّ : َحمَّ  يقاُل : أَتَْيته ِمن الظَّهيَرةِ : ِشدَّةُ َحّرِ

وا و  لـــــــــــُ واكـــــــــــَ حـــــــــــاُب تـــــــــــَ  لـــــــــــقـــــــــــد رأَبحُت إذا الصـــــــــــــــــــــــــِّ

م       وِ  الـــــــــــظـــــــــــ   حـــــــــــَ فـــــــــــاِع اأَلطـــــــــــح (4)هـــــــــــريَِة يف الـــــــــــيـــــــــــَ
 

  
 كَصِحيفٍة وَصحائِف. َحِميَمةٍ  َجْمعُ  الَحمائِمَ  ، وقد تقدََّم أنَّ  َحمائِمُ  الَكريَمةُ ِمن اإِلبِِل ، ج : الحمُّ و

امُ و يماسُ  الَحمَّ . ، كَشدَّاٍد : الّدِ ا ألنَّه يْعرُق ، أَو لَما فيه ِمن الماِء الحاّرِ  ، إمَّ

ُره العََرُب ، وهو أََحُد ما جاَء ِمن األَْسماِء على فَعَّاٍل نْحو القَذَّاِف والُجبَّاِن ، ُمَذكَّرٌ  ، الَحِميمِ  قاَل ابُن ِسْيَده : ُمْشتقٌّ ِمن اماتٌ  ج تَُذّكِ  .َحمَّ

ي لعبيِد بِن القرطقاَل ِسْيبََوْيه : َجَمعُوه با األََسدّيِ  ألَلِف والتاِء وإن كان ُمَذكَّراً حيَن لم يكسَّر َجعَلوا ذِلَك ِعوضاً عن التَّْكسيِر ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

: 

هـــــــــــمـــــــــــا  تـــــــــــُ رقــــــــــــَ ورة َأحـــــــــــح هـــــــــــمـــــــــــا عـــــــــــن نـــــــــــُ يـــــــــــتـــــــــــُ  هنـــــــــــََ

امِ و      ُر  محـــــــــــــَ  عـــــــــــــ  َتســـــــــــــــــــــــــــَ (5)ســـــــــــــــــــــــــــوٍء مـــــــــــــاُ ه يــــــــــــــَ
 

  
 ْينَةَ :وأَْنَشَد أَبو العبَّاِس لرُجٍل من ُمزَ 

وجـــــــــــا فـــــــــــال أََر   وحابِة عـــــــــــُ  خـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــي  ابلـــــــــــبــــــــــــَ

دِ      يــــــــــــــ  قــــــــــــــَ
ُ

ِديــــــــــــــَب املــــــــــــــ زاًِل إال  جــــــــــــــَ نــــــــــــــح  هبــــــــــــــا مــــــــــــــَ

  

ـــــــــا  ـــــــــن ت ب ـــــــــَ ب ـــــــــعـــــــــِ ـــــــــعـــــــــد مـــــــــا ل ٍد ب رحَد جنـــــــــَح ـــــــــَ ُذ ح بـ ـــــــــَ  ن

  
ُة يف    امــــــــــــــَ هــــــــــــــاهتــــــــــــــِ امــــــــــــــِ ِد  محــــــــــــــَ  َوقــــــــــــــِّ تـــــــــــــــَ

ُ
(6)املــــــــــــــ

 

  
امَ  قاَل شْيُخنا : نَقََل الشهاُب عن ابِن الخبَّاز : أنَّ  ي تَأْنِيثَه في بيٍت  ُمَؤنٌَّث ، وَغلَُّطوه وقالُوا : التَّأْنِيُث غيُر َمْسموعٍ : الَحمَّ قْلُت : وَذَكَر ابُن بَّرِ

ً  َزَعَم الجْوَهِريُّ أنَّه يَِصفُ  اما  ، وهو قْولُه : َحمَّ
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ًة  َت فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا َرجــــــــــــ  َت لــــــــــــعــــــــــــح  فــــــــــــإذا دخــــــــــــلــــــــــــح

داِد      ــــــــــــوت هــــــــــــَ ــــــــــــي عــــــــــــاِوِ  يف ب
َ

رت املــــــــــــ غــــــــــــَ ــــــــــــَ (7)ل
 

  
امِ  لَداخلِ  (8) ال يقالُ و اُمكَ  طابَ  إذا َخَرَج : الَحمَّ تُكَ  وإنَّما يقاُل : طابَتْ  َحمَّ ، قالَهُ  أَي طاَب َعَرقُكَ  َحِميُمكَ  طابَ  ، بالكْسِر ، أَي ِحمَّ

.  األَْزَهِريُّ

__________________ 
 .«عّز عنت»( اللسان والتهذيب وفيه : 1)
 .«وماله عنه»( يف القاموس : 2)
 .«عنه»( ابألصر 3)
 واللسان.« وفيه : إذا الرجا  96/  2( ديوان اهلذليا 4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان.7)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وال تقر.8)
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ا قْولُهم : طابَ  ي فأَمَّ ، وهو َمْذَهُب أَبي ُعبَْيٍد ، وقد يُْعنى به العََرُق أَي طاَب َعَرقَُك ، وإذا ُدِعَي  االْستِْحمامُ  فقد يعنى به َحِميُمكَ  وقاَل ابُن بَّرِ

حِة ألنَّ الصَّحيَح يطيُب َعَرقُه.  له بطيِب َعَرقِه فقد ُدِعَي له بالّصِ

تُكَ  وفي األساِس : ويقاُل للُمْستَِحّمِ : طابَتْ  ما يطيُب العََرُق على الُمعَافَى ، ويَْخبُُث على الُمْبتلَى ، فَمْعناهُ أَصحَّ هللاُ ِجْسَمك ، وإنَّ  َحِميُمكو ِحمَّ

 ، وهو ِمن باِب الِكنايَِة.

ُحوا بأنَّه ِمن الزم طيب امِ  وإذا َعَرْفَت ما َذَكْرنا َظَهَر لك أنَّ ما نَقَلَه شْيُخنا وَوْجهه غيُر ُمناِسٍب ونَّصه قْلت : َصرَّ طيب العََرِق فالدُّعاُء  الَحمَّ

 به ُدعاٌء بذِلَك فما َوْجه الَمْنع ، انتََهى.

امِ  قْلُت : وقد يوجُد طيبُ  امِ  وال يوجُد طيُب العََرِق فيَما إذا َدَخلَه الُمْبتلَى ، فهذا هو َوْجه الَمْنعِ ، فال يكوُن الدُّعاُء بطيبِ  الَحمَّ ُدعاٌء  الَحمَّ

 دْخل له في ذِلَك.بطيِب العََرِق ، ألنَّه ال 

 الَمْوُت ، فَيَْنقلُب الدُّعاُء عليه.ثم قاَل : وإِن اْستَْحَسنه البْدُر القرافّي شاِرُح الُخْطبة وادََّعاه لَِطْيفة وَوْجهه بأنَّه ُربَّما يقاُل بكْسر الحاِء وهو 

ل وهللاُ أَعلَم. قاَل شْيُخنا : قْلُت : وهو ِمن البُعِد بمكاٍن لو صحَّ هذا التَّْحريُف لكانَ   ُدعاء له أَْيضاً ، فتأَمَّ

ةِ  وهل لِمثِْل هذه الِقياَسات الباِطلَة  ؟قْلُت : وهذا َغِريٌب ِمن البْدِر القَرافّي مع علّوِ َمْنِزلَتِه في الِعْلم كيَف يوجه من عْقِله ما يُخالُف قوَل األئِمَّ

 ، كيَف يَْشتغُل بالرّدِ على ِمثِْل هذا الَكالِم وهللاُ يَْغفُر لنا ويُسامُحنا أَْجَمِعْين. هللارحمهمجاٌل في ِعْلم اللُّغِة. وَعِجيٌب ِمن شْيِخنا ، 

اِميُّ  عليُّ بُن أَْحمَد بِن ُعَمرَ  أَبو الَحَسنِ و اِر  ُء الِعراقِ : ُمْقِرى الَحمَّ اِم وابِن النَّجَّ  والَخِطيُب ، ، وعنه أَبو بْكٍر البَْيهقيُّ  (1)، أََخَذ عن ابِن السَّمَّ

 ببَْغداَد وُدفَِن عْنَد اإلماِم أَْحمَد. (2)تُوفي َسنَة أَربَعمائة وَسْبعة عشر 

امِ  ذاتُ و  على َطريِق حاّجِ المْغرِب. وقاَل نَْصُر : بَلٌَد بيَن ِمْصَر والقَْيرَوان وهو إلى الغَرب أَْقَرُب. : ة بيَن اإِلْسَكنَدِريَِّة وإْفِريِقيَّةَ  الَحمَّ

ةُ او  يُْستَْشفَى بالغَْسِل منه. : ُكلُّ َعْيٍن فيها ماٌء حارُّ يَْنبَعُ  لَحمَّ

ةٌ تَْنبَُع ِمن األَرِض  ءُ  (3) تَْستَْشِفي وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هي ُعيَْينَةٌ حارَّ  والَمْرَضى. بها األِعالَّ

ةِ  َمثَُل العاِلٍم َمثَلُ »في الَحِدْيث : و تأْتِيها البُعَداُء وتَتْرُكها القَُرباُء ، فبَْينا هي َكذِلَك إذ غاَر ماُؤها وقد اْنتَفََع بها قْوٌم وبَقَي أَْقواُم  الَحمَّ

 أَي يَتَنَدَُّمون. «يَتَفَكَّنونَ 

ال : و ةِ  أَْخبروني عن»في َحِدْيث الدَّجَّ  ِم.أَي َعْينها ، وُزَغُر ، كُصَرٍد : َمْوِضُع بالشأ «ُزَغرَ  َحمَّ

ةُ و هاَرةُ والَجميُل. لَما أََذْبَت إهالَتَهُ ِمن األَْليَةِ  الَحمِّ  واِحَدةُ  : الَحمَّ  إذا لم يَْبق فيه َوَدٌك ، عن األْصَمعّيِ ، قاَل : وما أََذْبَت ِمن الشَّْحِم فهو الصُّ

ةٌ  َدتُه، واحِ  والشَّْحمِ  ما اْصَطَهْرَت إهالَتَهُ ِمن األَْليَةِ  الَحمُّ  وقاَل غيُره :  ، قاَل الراجُز : َحمَّ

 ا َمِّ يـَُهم  فيه القوُم َهم  
 ، قاَل : الشَّْحِم الُمذابِ  اإلهالَِة ، أَي ما يَْبقَى ِمن هو أَو

زاِء  عــــــــــــــــــح
َ

ا يف املــــــــــــــــــ واهتــــــــــــــــــُ ا َأصــــــــــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــ 

يــــــــِش      مِّ صــــــــــــــــــــــوُت َنشــــــــــــــــــــــِ ء  ا ــــــــَ ال  ــــــــقــــــــَ (4)عــــــــنــــــــد ال
 

  
وَن السَّناَم الشَّْحَم. َحمّ  وَسِمْعُت العََرَب تقوُل لما أُِذْيب ِمن َسنَاِم البَعيرِ  األْصمعيُّ ، قاَل :قاَل األْزَهِريُّ : والصَّحيُح ما قاَل   ، وكانوا يسمُّ

 ما بَقَي ِمن األَْليَِة بعد الذَّْوِب ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : الَحمُّ  وقاَل الجْوَهِريُّ :

ه و  ونــــــــــــُ بــــــــــــُ ٍب لــــــــــــَ يــــــــــــح عــــــــــــَ زحروٍع كــــــــــــُ  جــــــــــــاُر ابــــــــــــن مــــــــــــَ

لــــــــــَ       طــــــــــح ــــــــــُ ٌة ت ــــــــــَ ب ــــــــــ  نـ مٍّ جمــــــــــَُ هــــــــــا  حبــــــــــَ روعــــــــــُ (5)ضــــــــــــــــــــــــُ
 

  
اِعي ِمن بْخِله. بَحمٍّ  يقوُل : تُْطلَى  لئالَّ يَْرضعُها الرَّ

ةُ و  واٍد باليَماَمِة. : الَحمَّ
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__________________ 
 ( يف اللباب : ابن النّجاد.1)
 ( اللباب : تويف حدود سنة عشرين وأربعمئة.2)
 ( يف القاموس : يستشفي.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
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 وقاَل نَْصر : َجبٌَل أَْسَوُد في ِدياِر كالٍب.

تَاو تَْين في ِدياِر بنِي ِكالٍب لكْعِب بِن عبِد هللِا بِن أَبي بْكِر بِن ِكالٍب ، وبينَ  َجباَلنِ  : (1)والمنتعي  الثَُّوْيرِ  َحمَّ والمنباعة سبخةُ يقاُل لها  الَحمَّ

 النهب تَبيُض فيها النَّعاُم.

ةُ و  .ِحَممٌ  ، والَجْمعُ  بالكْسِر : الَمنِيَّةُ  ، الِحمَّ

ةُ و ِم : لَْوٌن بيَن الدُّْهمِة والُكمْ  ، الُحمَّ ةِ. هوو ، كما في الُمْحَكِم. وقاَل في َمْوِضع آخر : تَةِ بالضَّ اء شفةُ  يقاُل : ُدوَن الُحوَّ اءُ  وِلثَةٌ  َحمَّ  .َحمَّ

ةُ و  د. : ُحمَّ

 وقاَل نَْصر : هو َجبٌَل أَو واٍد بالِحجاِز.

ةُ و ها ، وَسيَأْتي في  ُحْمَوةً  يُِجيُز التْشديَد ، يْجعُل أَْصلَه ، عن ابِن األْعَرابّيِ ، وغيُره ال الُمَخفَّفَةِ  الُحَمةِ  لُغَةٌ في العَْقرِب : ُحمَّ ، وهي َسمُّ

 الُمْعتل.

ةُ و  بالِحجاِز ، أَْنَشَد األَْخفَش : ع : ُحمَّ

بــــــــــــــــاع أَ  الَ  داٍر ابلســــــــــــــــــــــــــــــِّ ةِ َأطــــــــــــــــح مــــــــــــــــ  حــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــَ

ِت      مـــــــ  تح مث صــــــــــــــَ تَـعحَحمـــــــَ ا اســــــــــــــح ت فلمـــــــ  ـــــــح (2)ســـــــــــــــــــــبَل
 

  
ةُ و ى : الُحمَّ باِب بِن ُسبَْيع : الُحمَّ ي للّضِ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وه  نــــــــــُ ــــــــــَ بــــــــــاَب بـ ر  الضــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــَ ــــــــــقــــــــــد بـ ري ل مــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ  ل

ُ  الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــا و      عـــــــــــح ةٌ بــــــــــــَ عـــــــــــاُ   محـــــــــــُ  (3)وســـــــــــــــــــــــــُ
 

  
ىو ةُ و الُحمَّ يَت لَما فيها ِمن الَحراَرةِ الَحِميمِ  : علَّةٌ يْستَِجرُّ بها الجْسُم ، ِمن الُحمَّ ى»الَحِدْيث :  المْفرَطِة ، ومنه. قيَل : ُسّمِ  ِمن فَْيحِ َجَهنَّمَ  الُحمَّ

ا لما يعرُض فيها ِمن ى لقْوِلهم : الِحَمامِ  ، وهو العََرُق ، أَو لَكْونِها ِمن أََماراتِ  الَحِميمِ  ، وإمَّ رائُِد الَمْوِت. أَو بَريُد الَمْوِت ، وقيَل : باُب  الُحمَّ

 الَمْوِت.

ُجُل ، ُحمَّ و ِم : أَصابَتْهب الرَّ ى الضَّ هو .الُحمَّ . َمْحمومٌ  هللاُ تعالى ، فهو أََحمَّ  وهو ِمن الشَّواذِّ ، قالَهُ الجْوَهِريُّ

به. قاَل ابُن ِسْيَده : ولْسُت منها على ثِقٍَة ، وهي إْحَدى الُحروف التي جاَء فيها َمْفعول ِمن أَْفعَل لقْوِلهم فُِعَل ،  َمْحُمومٌ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو

ى ُوِضعَْت فيه ُحمَّ  وكأَنَّ   كما أَنَّ فُتَِن ُجِعلَْت فيه الِفتْنةُ. الُحمَّ

ى يقاُل : (4) أَو ى ، واالْسمُ  ُحِمْمُت ُحمَّ . مِ بالضَّ  الُحمَّ  ، قالَهُ اللَّْحيانيُّ

ى قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّ  ْجعَى. الُحمَّ  َمْصدٌر كالبُْشَرى والرُّ

ةٌ  أَرضٌ و كةً  َمَحمَّ ْبُط َغِريٌب وكان األَْولَى أَن يقوَل : كقمٍة أَو مذمٍة. ، محرَّ  ، هذا الضَّ

ةً  َحَكى الفاِرِسيُّ و قاَل ابُن ِسْيَده :  كان ِمن الِقياِس أَْن يقاَل : ، واللُّغَويُّون ال يَْعِرفُون ذِلَك ، غيَر أَنَّهم قالوا : لميِم وكسِر الحاءِ بضِم ا ، ُمِحمَّ

ى ذاتُ  ةٍ  كنَّا بأَرٍض َوبِئَةٍ »في َحِدْيث َطْلٍق : و أَو كثيَرتُها. ُحمَّ ى أَي ذات «مَحمَّ ئاِب.، كالَمأَْسَدةِ والَمْذأَبَِة ، لمْوِضعِ األُسوِد و ُحمَّ  الذِّ

ةُ  قالوا : أَْكُل الرطبِ و  عليه اآلكُل. يَُحمُّ  أَي َمَحمَّ

ةٌ  ِمن َطعامٍ  عليه ُحمَّ  ُكل ما وقيَل : ةٌ  يقاُل : َطعامٌ  .فََمَحمَّ  عليه الذي يأُْكلُه. يَُحمُّ  إذا كانَ  َمَحمَّ

ةٌ و عيِد. َمَحمَّ  أَْيضاً : ة بالصَّ

 ِمن ِمْصَر. بالشَّْرقِيَّةِ كوَرةٌ  أَْيضاً :و

. ة بَضواِحي اإلْسَكْنَدِريَّةِ  أَيضاً :و  َذَكَرها أَبو العالِء الفََرِضيُّ

 .(5) : الِقْدحُ  األَحمُّ و
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 ، وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه : يَحاِميمُ  ، َجْمعه األََحمِّ  ، يَْفعُوٌل ِمن كاليَْحمومِ  ءٍ األْسوُد ِمن ُكّلِ شي أَْيضاً :و

 حَياِممٍض ُمث ٍر غري ُسفح و 
 ُحِذفَِت الياُء للّضروَرةِ.

 ، هذه عن األْصَمِعّي. ، كِسْمِسمٍ  الِحْمِحمِ و

 قاَل الجْوَهِريُّ : وهو الشَّديُد السَّواِد.

__________________ 
 .«املنتض »( يف معجم البلدان 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 املؤلف ا أفاده هبامش القاموس.مضروب عليها بنسخة « أو»( لفظة 4)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلتحريف.5)
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ْبغِ أَْسوُد. (1) ُهداهدٍ و ي ، قاَل : هو لَْوٌن ِمن الّصِ  ، وهذه عن ابِن بَّرِ

 أَي األَْسود. «األََحمِّ  الَوافُد في الليلِ »في َحِدْيث قُّسٍ : و

 ِضدٌّ. فهو إْذن .كِمْصباح أََحمُّ  أَْنَشَد :، عن الَهَجرّيِ ، و األَْبيضُ  األَحمُّ  قيَل :و

ً  ، كفَِرْحَت ، َحِمْمتَ  قدو كةً ، َحَمما ْمتُ و اْحَمْوَمْيتُ و ، محرَّ  ، قاَل أَبو كبيٍر الُهَذليُّ : تََحْمَحْمتُ و تََحمَّ

ِه  فـــــــــــــِ ـــــــــــــح ُة أَن نحســـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــاُه وخـــــــــــــُ دح ال وشـــــــــــــــــــــــــــِ  َأحـــــــــــــَ

ر الــــــــــرُبحمــــــــــِة      مكــــــــــحــــــــــنــــــــــاء  ــــــــــهــــــــــح مــــــــــِّ حــــــــــَ تــــــــــَ ُ
(2)املــــــــــ

 

  
 وقاَل َحسَّاُن بُن ثاِبٍت :

ــــــــــــــــه و   قــــــــــــــــد َأ   مــــــــــــــــن َأعضــــــــــــــــــــــــــــــاِده وَدان ل

وزُُه      ن اأَلرض داٍن جــــــــــَ مــــــــــامــــــــــِ حــــــــــَ مــــــــــح حــــــــــَ ــــــــــَ ت ــــــــــَ (3)فـ
 

  
ةُ  االْسُم :و ِم. الُحمَّ  ، بالضَّ

ةِ  : بيِّن أََحمُّ  ورُجلُ   .الَحَممِ و الُحمَّ

 .أََحمَّ  : َجعَلَه هللاُ تعالى أََحّمهُ و

اءُ و حاحِ : السافِلَةُ ، : االْستُ  الَحمَّ ِم. ُحمُّ  ج ، وفي الّصِ  بالضَّ

َرِت اآليَةُ :  : الدُّخانُ  اليَْحمومُ و حاحِ والمْحَكِم. زاَد غيُرهما : الشَّديُد السَّواِد ، وبه فّسِ َي به  (4) (َوِظلّ  ِمْن ََيُْموم  )، كما في الّصِ ، إنّما ُسّمِ

هَلُْم ِمْن )وإليه أُِشيَر بقَْوِله :  الَحَمَمةِ  ، أَو لَما تصور فيه ِمن (5) (ال ابِرد  َوال َكِرَي  )لَما فيه من فرِط الَحراَرةِ ، كما فسَّره في قْوِله تعالَى : 
انيُّ :، إالَّ أَنَّ  (6) (فَ ْوِقِهْم ظَُلل  ِمَن الّناِر َوِمْن َِتِْتِهْم ظَُلل   بَّاُح بُن َعْمرو الَهزَّ ةِ السَّواِد ، قاَل الصَّ  ه َمْوصوٌف في هذا المْوِضعِ بشدَّ

ٍك  نح حـــــــــــــالـــــــــــــِ مح مـــــــــــــِ كـــــــــــــَ مـــــــــــــومِ دَعح ذا فـــــــــــــَ  حيـــــــــــــَح

يـــــــــــــــــــِم      ه هبـــــــــــــــــــَِ طـــــــــــــــــــٍة أَرحواقـــــــــــــــــــُ (7)ســـــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــِ
 

  
 نظر فيه إلى َسواِد َجناَحْيه. طائِرٌ  : اليَْحمومُ و

َرِت اآليَةُ أَْيضاً : الَجبَُل األَْسود : اليَْحمومُ و  قالوا : هو َجبٌَل أَْسوُد في الناِر. ، وبه فّسِ

 بِن أَبي طاِلٍب ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه. الُحَسْيِن بِن علّيِ  أَبي عبِد هللاِ  (8) فََرِس  : اسمُ  اليَْحمومُ و

 الَحروِن.ِمن نَْسِل  المْروانّي ، فََرُس ِهشاِم بِن عبِد الَمِلكِ  أَيضاً :و

َب إلى إْبراهيَم بَن قََرأْته في كتاِب ابِن الَكْلبي في الَخْيِل الَمْنسوِب نَْقالً عن بعِض ُعلماِء اليََماَمِة أَنَّ ِهشاَم بِن عبِد الَمِلِك َكتَ  قْلُت : الذي

لَحروِن َشيئاً فإنَّه كاَن يطرفهم عليهم ، ويحب أَن يبقى فيهم نَْسله ، َعَربّيٍ الِكنانّي أَن اْطلُب في أَْعراِب باِهلَةَ بعلََّك أَن تُِصيَب فيهم ِمن ولِد ا

إلى آِخِر  َء بهموُم ، فبَعََث إليه فجيفبَعََث إلى َمشايِخهم فَسأَلَهم فقالوا : ما نَْعلَم شيئاً غيَر فََرٍس عْنَد الَحَكِم بِن َعْرَعَرةَ النَّمْيرّي يقاُل له الجَ 

ل ذِلَك.ما قاَل. فهو هكذا َمضْ   بوٌط كَصبُوٍر بالجيِم ، فإن كاَن ما رأَْيته َصِحيحاً فالذي عْنَد المصنِِّف َغلٌَط ، فتأَمَّ

 فََرُس َحسَّاَن الطَّائِّيِ. أَيضاً :و

َي به لشدَّةِ َسواِدِه ، وقد َذَكَره األعْ  فََرُس النُّْعماِن بِن الُمْنِذرِ  اليَْحمومُ  قاَل األَْزَهِريُّ :و  َشى فقاَل :، ُسّمِ

ُر و مــــــــــــومِ أيحمــــــــــــُ حــــــــــــح يــــــــــــَ ٍة   لــــــــــــلــــــــــــح يــــــــــــ   كــــــــــــر  َعشــــــــــــــــــــــــــِ

      ُ ــــــــَ ن ــــــــقــــــــد كــــــــاَد َيســــــــــــــــــــــح ــــــــٍ  ف ــــــــي ل عــــــــح ــــــــَ تٍّ وتـ قــــــــَ ــــــــِ (9)ب
 

  
 وقاَل لَبيٌد :
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ّرٌِ  و  ا و ــــــــــــــــــــــــــــَُ  ا ــــــــــــــــــــــــــــارِ ِن كــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــــــاِرُس و      عـــــــــــــاِن وف ـــــــــــــ  ب ـــــــــــــ  ـــــــــــــتـ مـــــــــــــومِ ال حـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــي (10)ال
 

  
ا باليَْحُمومِ  وقاَل ابُن ِسْيَده : وتسميته  يحتمُل َوْجَهْين : إمَّ

__________________ 
هٍد.1)  ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وُهدح
 قوله كحناء  هر كذا ابألصر والذي يف امكم : كجذء. واللسان وحباشيته : 1335/  3( شرح أشعار اهلذليا يف زايرات شعره 2)
 واللسان. 218( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .43الواقعة اآية ( 4)
 .44( الواقعة اآية 5)
 .16( الزمر اآية 6)
 ( اللسان.7)
 ( ضبطت ابلقاموس ابلضم ا ضبرت حركات.8)
 واللسان والتهذيب. 117( ديوانه ط بريوت ص 9)
 واللسان. 189( ديوانه ط بريوت ص 10)
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 واِد.الذي هو الَعَرُ  ا وإم ا َأنح يكوَن ِمن الس   اَ ِميمِ  َأن يكوَن ِمن
 أَْسوُد اللَّْوِن ، ويُْعرُف أَْيضاً بَجبَِل الدُّخاِن ، َذَكَره ُكثَيُِّر في قْوِلِه : َجبٌَل بِمْصرَ  : اليَْحمومُ و

َوة  ــــــح تـ الَد شــــــــــــــــــــَ واف َأجــــــح  إذا اســــــــــــــــــــتشــــــــــــــــــــعـــــــث اأَلجــــــح

ح و      ــــــــَ ب مــــــــومٌ َأصــــــــــــــــــــــح ُد  حيــــــــَح ُج جــــــــاهــــــــِ ــــــــح ل ــــــــ  ــــــــثـ ــــــــه ال (1)ب
 

  
 على ستَِّة أَْمياٍل ِمن السندية بَطريِق مكَّةَ. الُمِغيثَةِ َغْربيَّ  (2) ماَءةٌ   :اليَْحمومُ و

بابِ  أَْسوُد َطويلٌ  َجبَلٌ  أَْيضاً :و ٍة ، فجاَء إنساٌن يقاُل له ابُن نائِل  بِِدياِر الّضِ  (3)وكان قد التُِقَطْت فيه ساَمةٌ ، والساَمةُ ِعْرٌق فيه َوْشي ِمن فضَّ

 األَْرَض ِمن تْحت الَجبَِل فلم يَجْد َشيئاً ، كذا في الُمْحَكِم. فأَْنفََق عليه أَْمواالً حتى بَلَغَ 

ي الرُجُل. واِحَدتُه بهاٍء. الباِرُد ، ، كُصَرٍد : الفَْحمُ  الُحَممُ و  قاَل األَْزَهِريُّ : وبها ُسّمِ

ً  حتى إذا ِصْرتُ »في الَحِديث : و يحِ  ُحَمما وني في الّرِ  ةُ :، وقاَل َطَرفَ  «فاْسَحقُوني ثم َذرُّ

هح  َدمــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــِ ُض أَم ق ــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــر ب اَ  ال جــــــــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــــــــــح

هأَم َرمــــــــــــــــــــــــاٌد داِرٌس      مــــــــــــــــــــــــُ  (4) ؟محــــــــــــــــــــــــَُ
  

مَ و ُجُل : َحمَّ َم الَوْجه به الرَّ ْجم : أَنَّه َمرَّ بيَُهوِدّيٍ  ، ومنه َسخَّ م َحِدْيث الرَّ  .الُحَمَمةِ  أَي ُمْسَوّد الَوْجه ِمن َمْجلود ُمَحمَّ

مَ و  الغاُلُم : بََدْت ِلْحيَتُه. َحمَّ

مَ و أُْس : نَبََت َشعَُرهُ بعَد ما ُحِلقَ  َحمَّ مَ  أَنَّه كان إذا»في َحِديث أَنَس : و ، الرَّ َد  رأُْسه بمكَّةَ َخَرَج واْعتََمرَ  َحمَّ بعَد الحْلِق بنَبَاِت  (5)، أَي ُسّوِ

ُر العُْمرةَ إل ِة ، ومنه (6)ى الحرم َشعَِرِه ، والمْعنَى أَنَّه كان ال يُؤّخِ حِدْيُث ابِن ِزْمٍل :  وإنَّما كان يْخرُج إلى الِميقاِت ويَْعتمُر في ذي الحجَّ

مَ  كأَنَّما» ةً  «َشعَُرهُ بالماءِ  ُحّمِ َد ، ألنَّ الشَّعََر إذا َشِعَث اْغبَرَّ ، فإذا ُغِسل بالماِء ظهر َسواُده ، ويُْرَوى بالجيِم أَي ُجِعل ُجمَّ  .«أي ُسّوِ

مَ و  ٍء بعَد الطَّالِق.وفي الُمْحَكِم : بشي المرأَةَ : َمتَّعَها بالطَّالِق. َحمَّ

 وهذا هو الصَّواُب وقْوُل المصنِِّف : بالطَّالِق غيُر َصِحيحٍ ، وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ :

هـــــــــــاو  تـــــــــــُ مـــــــــــح نـــــــــــٍة  محـــــــــــَ  طـــــــــــعـــــــــــح  قـــــــــــبـــــــــــر الـــــــــــفـــــــــــراِ  بـــــــــــِ

يــــــــُر      لــــــــِ فــــــــاِ  قــــــــَ حــــــــاُب ا ــــــــِ فــــــــا ــــــــًا وَأصــــــــــــــــــــــح (7)حــــــــِ
 

  
ْحمن بِن َعْوٍف ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : إنَّه َطلََّق اْمرأَتَه فََمتَّعَها بخاِدٍم َسْوداءَ و َمها في حِديث عبِد الرَّ ، أَي َمتَّعَها بها بعَد الطَّالِق ،  إِيَّاها َحمَّ

ي المتعة َمها ، وَعدَّاه إلى َمْفعولَْين ألَنَّه في مْعنَى أَْعطاها إِيَّاها ، ويجوُز أَْن يكوَن أَرادَ  التَّْحميمَ  وكانِت العََرُب تسّمِ  بها فَحذَف وأَْوَصَل. َحمَّ

 وقد َذَكَر المصنُِّف هذه اللْفَظةَ أَْيضاً بالجيِم كما تقدََّم.

َمتِ و  األَرُض : بَدا نَباتُها أَْخَضَر إلى السَّواِد. َحمَّ

مَ و ي : شاِهُدهُ وقْوُل ُعَمر بن لَجٍأ : لفَْرُخ : نَبََت ِريُشها َحمَّ  ، وقيَل : َطلََع َزَغبُهُ ، قاَل ابُن بَّرِ

م  َزغــــــــــــــــــ  ُز   دائـــــــــــــــــــَم الـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــَ

      ِ ـــــــــــاهـــــــــــِ ـــــــــــن ـــــــــــِك ال َر زَكـــــــــــي ـــــــــــح ث مِ مـــــــــــِ حـــــــــــمـــــــــــ 
ُ

(8)املـــــــــــ
 

  
ْدرِ  الَحَماَمةُ و  ، قاَل : ، كَسحابٍَة : وَسُط الصَّ

تح  قـــــــــَ ـــــــــح تح أَل ر ســـــــــــــــــــــــَ ةَ محـــــــــَ إذا عـــــــــَ رهـــــــــا  امـــــــــَ دح  صـــــــــــــــــــــــَ

راهـــــــــًا َرقـــــــــيـــــــــبـــــــــهـــــــــا     قحضـــــــــــــــــــــــي كـــــــــَ هـــــــــاء ال يــــــــــَ يـــــــــح  بـــــــــتــــــــــَ

  
 المرأَةُ ، أَو الَجِميلَةُ. : الَحماَمةُ و

اُخ : ماَءةٌ  أَْيضاً :و  ، قاَل الشمَّ
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وحِر و  وحِر مــــــــــــــــــَ َ
هــــــــــــــــــا ابملــــــــــــــــــ امــــــــــــــــــةٍ َرو حــــــــــــــــــَ  محــــــــــــــــــَ

ُر      هــــــــــــا وهــــــــــــو آبــــــــــــِ ئــــــــــــِ راي  (9)عــــــــــــلــــــــــــ  كــــــــــــرِّ إجــــــــــــح
 

  
 ِخياُر الماِل. : الَحماَمةُ و

 َسْعدانَةُ البَعيِر. أَْيضاً :و

__________________ 
 .«.. إذا استغشت»( البيت يف معجم البلدان وفيه 1)
 ومثله عند ايقوت.« ماءٌ »( يف القاموس : 2)
 .«ابن اببر»( يف معجم البلدان 3)
 .23/  2واللسان والتهذيب واملقايي   84( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( يف اللسان : اسوّد.5)
 يف اللسان : امّرم. (6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان.8)
 ( ديوانه واللسان.9)



15390 

 

 ساَحةُ القَْصِر النَِّقيَّةُ. أَْيضاً :و

ْلِو. أَْيضاً :و  بَْكَرةُ الدَّ

 َحْلقَةُ الباِب. أَْيضاً :و

. الَحماَمةُ و  من الفََرِس : القَصُّ

 فََرُس إياِس بِن قَبيَصةَ. : َحماَمةُ و

 فََرُس قُراِد بِن يَزيَد. أَْيضاً :و

 : ذُِكَرا في الصَّحابَِة. َحماَمةَ  األَْسلَِميُّ وَحبيُب بنُ  َحماَمةُ و

،  َمةَ َحما ، أَو ابُن أَبي َحماَمةَ  األَْسلَمّي غلَط فيه بعُضهم ، وإنَّما هو ابنُ  َحماَمةَ  وإنَّما عبَّر بهذه الِعباَرةِ فإنَّ ابَن فْهٍد نَقََل في مْعَجِمِه : أَنَّ 

 إنَّه َمْجهوٌل َذَكَره أَبو موسى. َحماَمةَ  وقاَل في َحبِيِب بنِ 

انُ و انُ  ، وهو ، بالكْسِر : َحيُّ من تَميمٍ  ِحمَّ أَبو يَْحيَى عبُد الحميِد بُن عبِد  بُن عبِد العُزى بِن كْعِب بِن سْعِد بِن زْيِد َمنَاة بِن تَِميٍم منهم : ِحمَّ

ْحمن بِن َمْيمون عن األْعمِش والثَّورّيِ ، وعنه اْبنُه أَبو َزكريا يَْحيَى َماَت َسنَة مائَتَْين وثالث ، واْبنُه يَْحيَى َماَت َسنَة  (1) حماميُّ ال الرَّ

اء.  مائَتَْين وثََمان وعشرين بَسامرَّ

ةِ  اْشتِقاقِه ِمن، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، قاَل : وأَظنُّه أَْسود يَْذَهب إلى  : َمِلٌك يََمنِيُّ  َحُموَمةُ و  التي هي السَّواُد. الُحمَّ

 هو هذا الَمِلُك ، وَجاَراهُ : ماِلُك بُن َجْعفَِر بِن ِكالٍب وُمعاِويَةُ بُن قَُشْيٍر. فَحُمومةُ  ، َحمومةَ  ٍء وقالوا : جاَراقاَل ابُن ِسْيَده : وليَس بشي

حمِن بُن َعَرفَةَ  (2)أَبو الَحَسِن و حمِن بُن ُعَمرَ  عبُد الرَّ ةَ  بنِ  ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : عبُد الرَّ نُِسَب إلى  الحميُّ  (3)الخاّلل العَْدُل  َحمَّ

ه ، َروَ  ا ، وَماَت َسنَة ى عن المحاِمِلّي وعن أَبي بْكِر بِن أَْحمَد بِن يَْعقوب بِن ِشْيبَة ، وعنه أَبو الَحَسِن بُن َزْرقََوْيه والبرقانيُّ وغيُرهمَجّدِ

ةَ  ، وأَبوه ُعَمُر بُن أَْحمَد بِن محمِد بنِ  (4)ثلثمائة وِعْشِرْين  ، وَحِفيُده محمُد بُن الُحَسين بِن عبِد يَْرِوي عن محمِد بِن يَْحيَى الَمْرَوزّي  َحمَّ

ْحمن بِن ُعَمَر بنِ  ةَ  الرَّ ةَ  وأَحمُد بُن العبَّاِس بنِ  َحدََّث عن أَبي ُعَمر بِن َمْهدي. َحمَّ ل ، َحمَّ ل ، َحدََّث عنه الحافُِظ أَبو محمٍد الخالَّ  الخالَّ

ثاِن.  ُمَحّدِ

 الشَّعيِر. َطلَبِ  : َصْوُت البِْرَذوِن ِعْندَ  الَحْمَحَمةُ و

ُر في الصَّهيِل ويَْستَعيُن بنَفِسِه. أَْيضاً :و  َعرُّ الفََرِس حيَن يُقَّصِ

هيلِ  الَحْمَحَمةُ  وقاَل اللَّْيُث : ْوِت العاِلي ، وَصْوُت الفََرِس ُدْون الصَّ  .كالتََّحْمُحمِ  َصْوُت البِْرَذْوِن ُدْوِن الصَّ

ُء أََحُدُكم يوَم ال يَِجي»في الَحِديث : و تِه إذا َطلََب العَلََف أَو َرأَى صاِحبَه الذي كاَن أَِلفَه فاْستَأنَس إليه.قاَل األْزَهِريُّ : كأَنَّه ِحكايَةُ َصوْ 

 .«َحْمَحَمةُ  الِقياَمِة بفََرٍس له

فادِ  : الَحْمَحَمةُ و . نَبيُب الثَّوِر للّسِ  ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

راعِ. : نَباتٌ بالكْسِر ويَُضمُّ  ، الِحْمِحَمةُ و : الَحبَُق البُْستانيُّ  الَحماِحمُ و ِحْمِحمٌ  ِلساُن الثَّْوِر ، ج هو أَو َكثيُر الماِء له َزَغٌب أَْخَشُن أَقَّل ِمن الّذِ

ى الَحبََق النَّبَِطيَّ ، واِحَدتُهُ بهاٍء.  العَريُض الَوَرِق ويَُسمَّ

ية وتَْعُظم عْنَدهم ، وهو الَحماِحمُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ : َجيٌِّد للُزكاِم ، ُمفَتٌِّح لُسَدِد الِدماغِ ُمقَّوٍ للقَْلِب ، وُشْرُب  بأَْطراِف اليََمِن َكثيَرةٌ ولْيَست ببَّرِ

ِه ، يَْشِفي من اإِلْسهاِل الُمْزِمِن بُدْهِن َوْرٍد وماٍء بارٍد.  َمْقلُّوِ

 أَْسوُد. طائِرٌ  وِسْمِسٍم : (5) ، كقُْنفُذٍ  الُحْمُحمُ و

 : السَُّوُر الُمْفتَتَحةُ بها. حاِميمَ  وَذواتُ  حاِميمَ  آلُ و

 ِديباُج القُرآِن. حاِميمَ  قاَل ابُن َمْسعوٍد : آلُ 
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اُء : هو كقَْوِلَك آُل فاُلٍن وآُل فالٍن كأَنَّه نََسَب السُّوَرةَ ُكلَّها إلى   ، قاَل الُكَمْيت : (حم)قاَل الفَرَّ

ان لـــــــــــــكـــــــــــــم  دح يـــــــــــــمَ يف آِ  َوجـــــــــــــَ  آيـــــــــــــًة  حـــــــــــــامـــــــــــــِ

ِرُب      عـــــــــــــــح ي  ومـــــــــــــــُ قـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ا ت ـــــــــــــــ  ن ا مـــــــــــــــِ (6)َ َو هلـــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 : ا ّماين. 349/  1( يف اللباب والتبصري 1)
 ( يف اللباب : أَبو ا سا.2)
 ( يف اللباب : املعّد .3)
 ( يف اللباب نص ابلعبارة عل  وفاته سنة سبض وتسعا وثالمثئة.4)
ُهٍد.( يف 5)  القاموس : كُهدح
 بد  آية. والصحاح.« سورة»( اللسان والتكملة وفيها 6)
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ِة وليَس ِمن َكالِم العََرِب ، َحواميمُ  وال تَقُلْ  قاَل الجْوَهِريُّ :  ، إشاَرة إلى قْوِل أَبي ُعبَْيَدة ، فإنَّه قاَل : وقد جاَء في ِشْعرٍ  فإنَّه ِمن َكالِم العامَّ

 في القُْرآن على غيِر قِياٍس ، وأَْنَشَد :ُسوٌر  الَحواِميمُ 

تح  ــــــــــَ وِّل وايت طــــــــــُ ــــــــــلــــــــــ  ض ال بــــــــــح ت ابلســــــــــــــــــــــــ  مــــــــــح  أَقحســــــــــــــــــــــــَ

تح و      ـــــــــــــَ ث ـــــــــــــِّ ل ـــــــــــــُ ـــــــــــــد ثـ ـــــــــــــجي ق ا ال واســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــطـــــــــــــ   ابل

  

 (1)الجي قد ُسبَِّعتح  اب َواِميمو 

 لُشَرْيحِ بِن أَْوفَى العَْبِسّي : َحاِميم ، وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيَدةَ في حاِميمَ  قاَل : واألَْولى أَن يُْجَمَع بذواتِ 

ُرين  ذَكـــــــــــِّ ـــــــــــُ ـــــــــــمَ ي ي امـــــــــــِ ٌر  حـــــــــــَ ُح شـــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــِ ـــــــــــر مـــــــــــح  وال

ال      ـــــــــَ ال  ت ـــــــــهـــــــــَ ـــــــــمَ ف ي امـــــــــِ ِم  حـــــــــَ د  قـــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــتـ ـــــــــَر ال ـــــــــب (2)ق
 

  
ُرني هو لمحمِد   بِن َطْلَحة ، وقَتَلَه األَْشتُر أَو ُشَرْيُح.قاَل : وأَْنَشَده غيُره لألَْشتَِر النَّْخِعّي ، والضَّميُر في يَُذّكِ

ةُ في َجْمعِ   .(اَل)وَذواُت  (حم)وَذواُت  (طس)وو َطواِسين ، قاَل : والصَّواُب : َذواُت  (حم)وقاَل أَبو حاتٍِم قاَل العامَّ

ال ). .. حم إذا بُيِّتُّْم فقُولُوا :»َحِديُث الِجهاِد :  ، ويُؤيّدهُ  هو اْسُم هللِا األَْعَظمُ  قالَ  ثالثَةُ أَْقواٍل : (حم)َجاَء في التَّْفسيِر عن ابِن َعبَّاٍس : في و
 .«(يُ ْنَصُرونَ 

اً ، فكأَنَّه قاَل : ال يُْنَصروا َمْجزومقاَل ابُن األثيِر : قيَل مْعناه اللهمَّ ال يُْنَصُرون ، قاَل : ويُِريُد به الَخبََر ال الدُّعاَء ألنَّه لو كاَن ُدعاء لقَاَل 

 أَو قََسٌم. وهللا ال يُْنَصُرون وهو المراُد ِمن قْوِلهِ 

 ال يُْنَصرون. فقاَل : ؟، قيَل : ماذا يكوُن إذا قْلناها َحاِميم قولوا وقيَل : قْولُه : ال يُْنَصرون َكالٌم ُمْستأْنٌف كأَنَّه حيَن قاَل :

حمِن ُمقَطَّعَةٌ   القْوُل الثاِلُث. ، وهذا هو أَو ُحروُف الرَّ

اُج : جَّ ْحَمِن. وتَماُمهُ الرون قاَل الزَّ  بمْنِزلَِة الرَّ

تِ و قضى ما هو كاِئٌن ، وقيَل : هي ِمن الُحروِف الُمْعَجمِة ، قاَل : وعليه العََمُل. (حم)قاَل األْزَهِريُّ : وقيَل : مْعنى  ،  تََحمُّ  الَجْمَرةُ  َحمَّ

 ، أَي فَحَمةً أَو َرماداً. ُحَمَمةً  صاَرتْ  ، أَي ِمن َحّدِ َعِلَم ، وظاِهُر ِسياقِه أَنَّه ِمن َحّدِ َمنََع وليَس َكذِلَك ، بالفتحِ 

ً  الماءُ  َحمَّ و ا  ، وفي الصَّحاحِ : صاَر حاّراً. َسُخنَ  : َحمَّ

ةً و  .، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن األَُموّيِ  : طالَْبتُهُ  حاَمْمتُهُ ُمحامَّ

 عليه. ثابِتٌ  األَْمِر ، أَي على هذا ُمحامٌّ  أَنا قاَل أَبو َزْيٍد : يقالُ و

َمْبنِيّاً على الكْسِر ، أَي لم  وَمْحماحِ وبَْحباحِ كلُّ ذِلكَ  َحْمحامِ و فقاَل َهْمهام ؟ءٌ قاَل اللَّْحيانيُّ : قاَل العاِمِريُّ : قْلُت لبعِضهم : أَبَِقَي عْنَدُكم شيو

 ٌء.ييَْبَق ش

ثٌ  بِن العبَّاس محمُد بُن عبِد هللاِ و  عن الُمَسيِِّب بِن واضحٍ ، وعنه ابُن المقرى وأَبو أَْحمَد الحاِكُم. بَحَماة ، َحّدثَ  أَبو الُمغيِث الَحماِحميُّ ُمَحّدِ

 ِمِن الشأِم. ، كُجَهْينَةَ : بُلَْيَدةٌ بالبَْلقاءِ  ُحَمْيَمةو

 ، قالَهُ نَْصُر. ءٍ ِر َطيِّىبالكْسِر : واٍد بِديا ، ِحمٌّ و

ِم : ُجبَْيالتٌ  ، ُحمٌّ و  بنَْجٍد ، قالَهُ نَْصُر. ُسوٌد بِدياِر بنِي ِكالبٍ  (3) بالضَّ

 باليَماَمِة. : أَْجبُلٌ  الحمائِمُ و



15393 

 

ويَةَ  عبُد هللِا بُن أَْحمَد بنِ  أَبو محمدٍ و للبُخاِري عن محمِد بِن يوسَف بِن َمطر الفَْربَرّي ،  الصَّحيح، َكشُّبويَةَ ، السَّْرَخِسيُّ : َراِوي  (4) َحمُّ

 وعنه أَبو بْكٍر الَهْيثم الَمْرَوزّي ، تُوفي بعََد َسنَة ثَمانِين وثلثمائة.

. (5) الُجَوْينِّيِ : َمْشيََخةٌ  َحُمويَةَ  بَنُوو  ، قالَهُ الذّهبيُّ

يَْنطُق به ، واألَْولى أَْن يقاَل بفتْحِ الميِم بغيِر إْشباعٍ ألنَّه في لفِظ النَّسِب ال يُْنَطق فيه بما َكِرُهوه ِمن قاَل الحافُِظ بُن حجٍر : هكذا َسِمْعنا َمن 

 لْفِظ ويه.

 الُجَوْينيُّ  َحمويَه قْلُت : ومنهم : أَبو عبِد هللِا محمُد بنُ 

__________________ 
 ( اللسان واألخري يف الصحاح.1)
 التكملة بدون نسبة.( اللسان ويف 2)
 ( يف معجم البلدان. َأجبر سود.3)
( عل  هامش القاموس : ذكر الشــــــــــهاب أن ما آخره ويه ا ومثر راهويه إذا ضــــــــــم ما قبر ويه ا عل  طري  امدثا ا ال تقلب اهلاء لء ا بر 4)

 تبق  هاء ساكنة ا اه ا نصر.
 : قالوا املشيخة واإلمرة. 515/  2( يف التبصري 5)
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وّي ا تويف َسَنة مَخحُسمائة وَثالِثاح بنَـيحسابوَر ومحُِر إىل جوين وُدِفَن هبا.يكت  ُب َأوحالُده ألنـحُفِسهم اَ مح
ْواو ا َسمَّ ِم ، وكِعْمراَن ، وُعثْماَن ، ونَعاَمٍة ، وُهَمَزةٍ ، وكغُراٍب ، وِكْرِكَرةٍ ، ، بالفتحِ ، َحمًّ ىو وبالضَّ  (1) ُحماميُّ و ُمَمالَةً َمْضموَمةً ، ُحمَّ

مِ   كغُرابّيٍ. بالضَّ

ْحمِن بِن حاِشٍد الحافُِظ لَقَبُه (2)فمن األُْولَى : أَبو بْكٍر محمُد بُن َحْرب   ، وهو لَقَُب غيِر واِحٍد. َحمّ  بِن عبِد الرَّ

 بُن الّسرّي النّسفيُّ واْسُمه محمٌد ، رأَى البُخاِري وَرَوى عن محمِد بِن موَسى بِن الُهَذْيل فَْرٌد. ُحمُّ  وِمن الثاني :

انيّ  البَاِرقِيُّ َجدُّ َعْمرو بِن َسِعيدٍ  ِحّمانُ  وِمن الثاِلِث : ه ، الِحمَّ انُ و الشَّاِعر نُِسَب إلى َجّدِ َكَره المصنُِّف ، بُن عبِد العُزى َجدُّ القَبيلَِة ، وقد ذَ  ِحمَّ

انِ  وأَبو  الهنائّي تابِِعيُّ َرَوى عن ُمعاِويَةَ بِن أَبي ُسْفيان وعنه أَُخوه أَبو شيخ. ِحمَّ

ا انُ  وأَمَّ ى به ولعلَّه كَسْحبان فإنَّ الجْوَهِريَّ قاَل : ُحمَّ ل. َحّمانو كعُثْمان ، فلم أَِجد َمن يَتَسمَّ  بالفتْحِ اسٌم فتأَمَّ

 ِمن كناهم. َحماَمةَ  َصحابيُّ ، وأَبو َحماَمةَ  ، ويقاُل : ابُن أَبي َحماَمةَ  : ابنُ وِمن الخاِمِس 

 الّدوِسيُّ َذَكَره المصنُِّف في ق ر ع. ُحَمَمةَ  وِمن الساِدِس : َعْمُرو بنُ 

اللَّخِميُّ َشِهَد فتَْح  ُحمامٍ  ُصْحبَةٌ ، واألَْكَدُر بنُ  المريُّ له الُحمامِ  األْنصاِريُّ له ُصحبَةٌ ، وحصيُن بنُ  الُحمامِ  بنُ  (3)وِمن السابِعِ : َعْمُرو 

 بُن أَْحمَد القُْرطبيُّ شيُخ أَبي محمٍد بِن َحْزم وآَخُرون. ُحمامُ و ِمْصَر ،

 بِن ُعثْمان بِن نَْصر بِن زْهران َجدُّ بنِي َزْهران القَبيلَةُ الَمْشهوَرةُ. ُحّمى وِمن التاِسعِ : يْحِمُد بنُ 

 ُحماميُّ و بُن َربيعَةَ ، ُحماميُّ  الساميُّ من بنِي ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ ، وكذا َحماَمةَ  فخور بُن وهِب بِن َعْمرو بِن الفاتِِك بنِ  ُحماميُّ  خيِر :وِمن األ

 .(4) الَجْمَرةَ  كُجَهْينَةَ بمْعنَى : ُحَمْيَمة : َجْمعُ  الُحمْيماتُ و بُن ساِلٍم َذَكَرهم ابُن َماُكوال.

 ، وهذا قد تقدََّم فهو تِْكراٌر. : َغَسلَها بالماِء الباِردِ  (5) بنَْفِسهِ  أََحمَّ و

ةِ  ثيابٌ و َدةِ : التَِّحمَّ  ، ومنه قْولُه : ما يُْلبُِس الُمَطلُِّق اْمَرأَتَهُ إذا َمتَّعَها ، بفتْحِ التاِء وكْسِر الحاِء وفتْحِ الميِم المشدَّ

ينِّ ثـــــــــــيـــــــــــاَب  ي عـــــــــــَ َبســـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــح ـــــــــــَ ةٍ حتـــــــــــَِ فـــــــــــإنح تـ  مـــــــــــ 

ُح      َنصــــــــــــــــــــِّ ــــــَ تـ ُ
ي بـــــــك املــــــ َح الــــــواشــــــــــــــــــــِ لــــــِ فــــــح ــــــُ (6)فــــــلــــــن يـ

 

  
ُجُل : اْستََحمَّ و  ، وَكذِلَك الدابَّةُ ، قاَل األَْعَشى : َعِرقَ  الرَّ

هـــــــــــا  لـــــــــــَ حــــــــــــَ وَص وِمســـــــــــــــــــــــــح حــــــــــــُ يــــــــــــُد الــــــــــــنــــــــــــ   َيصـــــــــــــــــــــــــِ

هـــــــــمـــــــــا قـــــــــبـــــــــر َأن و      يـــــــــح شـــــــــــــــــــــــَ حح مجـــــــــَ حـــــــــِ تـــــــــَ (7)َيســـــــــــــــــــــــح
 

  
 وقاَل آَخُر يَِصُف فََرساً :

ا  ه ملــــــــــــــّ ــــــــــــــ  م  فــــــــــــــكــــــــــــــبَن حــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ِه  اســــــــــــــــــــــــــــح  مبــــــــــــــائــــــــــــــِ

طـــــــــــــــــــرا      رحابٍن أَراح وأَمـــــــــــــــــــح وحِد  غـــــــــــــــــــِ (8)حـــــــــــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َر ، فهوالشي أُِحمَّ   .َمْحمومٌ  ُء ، بالضِم : أَي قُّدِ

ةً و هُ ُمحامَّ  : قاَربَهُ. حامَّ

َمْخشِريُّ :  بالحاَجِة الَكِلُف بها والُمْهتَّم لها ، وأَْنَشَد ابُن األْعَرابّيِ : الَحِميمُ و ُء إذا قَُرَب وَدناالشَّي أََحمَّ  الحاضرة ِمن المحمة وقاَل الزَّ

ُه  وَم  ـــــــــــَ  عـــــــــــر الـــــــــــنـــــــــــ   عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا فـــــــــــىًت مل  ـــــــــــَح

رُِ  ا ـــــــــــــاجـــــــــــــاِت إال  و      دح هـــــــــــــاال يـــــــــــــُ يـــــــــــــمـــــــــــــُ  محـــــــــــــَِ

  
ةِ  وهو ِمن  نْفِسي أَي ِمن ُحبَّتِها ، وقيَل : الِميُم بدٌل ِمن الباِء. ُحمَّ
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ةُ  ونَقََل األَْزَهِريُّ : فالنٌ   نْفِسي وُحبَّة نْفِسي. ُحمَّ

. األََحمُّ  ونَقََل األْزهِريُّ : هو َمْوالي  أَي األََخصُّ األََحبُّ

ةُ و . وفي ُحمَّ  الَحّرِ ، بالضِم : ُمْعَظُمهُ ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

__________________ 
 ( يف القاموس : ومُحَاَم .1)
 : حريث. 459/  1( التبصري 2)
 : ُعمري. 452/  1( التبصري 3)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : ا ُمَرُة.4)
 ( يف القاموس : نفسه.5)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب بدون عزو.6)
 واللسان.« وحجشهما»وفيه :  199( ديوانه ط بريوت ص 7)
 ( اللسان والصحاح.8)
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فاِن وعندَ »حِديحث ُعَمَر :   ا َأي ِشد هتا وُمعحَظمها. «النـ هحضاتِ  مُح ةِ  إذا الحتَـَق  الز حح
ةُ و ناِن : ِحدَّتُه. ُحمَّ  الّسِ

. َمْحمومٌ  وماءٌ   ِمثُْل َمثْموٍد ، نَقَلَه األْزهِريُّ

. الِمَحمُّ و ُن فيه الماُء ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ غيُر يَُسخَّ  ، بكْسِر الِميِم : القُْمقُُم الصَّ

ُر به ، َحَكاه َشِمٌر عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد َشِمٌر للُمَرقِّش : الَحِميمُ و  : الَجمُر يُتَبَخَّ

َرٌة كـــــــــــــــــــر  ِعشـــــــــــــــــــــــــــــــــاٍء هلـــــــــــــــــــ طـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــح  ا مـــــــــــــــــــِ

دٍّ و      عـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــاٍء مـــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــمذاُت كـــــــــــــــــــِ (1)محـــــــــــــــــــَِ
 

  
 .الُمْستََحمِّ  حِدْيُث ابِن ُمغَفٍَّل : أَنَّه كان يْكَرهُ البوَل في ، ومنه بالَحِميمِ  : المْوِضُع الذي يُْغتََسُل فيه الُمْستََحمُّ و

امَ  : َدَخلَ  اْستََحمَّ و  .الَحمَّ

اءُ و ى ، بالضِم َمْمدوداً : الُحمَّ ةً. ُحمَّ  اإِلبِِل خاصَّ

 قُّرٍ ، وهو الُموُم يأُْخذُ الناَس. ُحمامُ  ويقاُل : أََخَذ الناسَ 

ةُ و  ، بالضِم : السَّواُد ، قاَل األَْعَشى : الُحمَّ

بـــــــــــــــــاِح  بـــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــلصـــــــــــــــــــــــــــــــ  ا إذا رَكـــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــَبمـــــــــــــــــ 

      ِ يــــــــح ــــــــَ هــــــــم مــــــــن صــــــــــــــــــــــَد  الــــــــبـ هــــــــُ م  فــــــــَبوحجــــــــُ (2)حــــــــُ
 

  
 الُمْقلَتَْيِن : أَْسَوُدُهما ، قاَل النابِغَةُ : أََحمُّ  ورُجلٌ 

َو   َلَتاح ُمَقل د  َأَحمّ َأحح ُقح
 (3)امل

ةِ  : بَيِّنُ  أََحمُّ  وفََرسٌ   ، قاَل األَْصَمعيُّ : وأَْنَشَد الَخِليُل : الُحمَّ

 (4) ا ُمّ جلوداً وحوافر الكمت 
.  نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ةُ و َر قْوُل الراجِز : الُحمَّ  ، بالضِم : ما َرَسَب في أَْسفَل النِّحيِ ِمن ُمْسَوّد السَّْمِن ونْحِوه ، وبه فّسِ

هح  مـــــــــــــــــّ َ ح َأن يـــــــــــــــــدي يف غـــــــــــــــــُ  ال حَتحســـــــــــــــــــــــــــــــِ

رُي      ثـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ٍي َأســـــــــــــــــــــــــــــح ح ِر حنـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ هح يف قـ  محـــــــــــــــُ 

  

 (5)أَمحَسُحها برُتحبٍة أَو مُث هح 

 ويُْرَوى بالخاِء ويَأْتي ِذْكُرها.

 ، كِزْبِرجٍ : َسْوداُء ، قاَل : ِحْمِحمٌ  وشاةٌ 

وٍ   نــــــــــــــــُ د  مــــــــــــــــن أُمِّ عــــــــــــــــُ مِ َأشــــــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــِ ح  محــــــــــــــــِ

مِ      لـــــــــــِ ظـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــِ وحن ال ـــــــــــَ وحداَء كـــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــاَء ســـــــــــــــــــــــــَ  َدهح

  

 (5)حَتحُلُب َهيحساً يف اإِلانِء اأَلعحَظِم 

ماُد وكلُّ ما اْحتََرَق ِمن الناِر. الُحَممُ و  ، أَراَد َسواَد لَْونِه. «الُحَمَمة ُخِذي منّي أَخي ذا»في حِدْيث لُْقمان بِن عاد : و : الرَّ

 : َسْوَداُء. ُحَمَمةٌ  وجاِريَةٌ 

َرِت اآليَةُ أَْيضاً. : ُسراِدُق أَْهِل الناِر ، وبه اليَْحمومُ و  فّسِ

 .ُحَممةُ  وما ُحَممةُ  : اسُم فََرٍس ، ومنه قْوُل بعِض نِساِء العََرِب تْمَدُح فََرَس أَبيها : فََرُس أَبي ُحَمَمهُ و
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 : أَْخضُر َريَّاُن أَْسوُد. يَْحمومٌ  ونَْبتٌ 

ْنيا  كان َمْسلَمةُ بُن عبِد الَمِلِك َعربيّاً ، وكاَن يقوُل في خْطبَتِه : : الماُل والمتاُع ، َرَوى َشِمُر عن ابِن ُعيَْينَةَ قاَل : الَحمُّ و إنَّ أَقلَّ الناِس في الدُّ

ً  َهّماً أَقَلُّهم  الُمتْعَةُ. التَّْحِميمِ  ، أَي ماالً ومتاعاً ، وهو ِمن َحّما

ً  يُّ : قاَل ُسْفياُن قاَل : أَراَد بقْوِله أَقَلُّهمونَقََل األْزَهرِ   أَي ُمتْعةً. َحّما

 األَْحَمر. الَحمامِ و قاَل ابُن األَثيِر : وفي حِدْيٍث َمْرفوعٍ أَنَّه كاَن يُْعجبُه النََّظُر إلى األُتُْرجّ 

 وهذا التْفِسيُر لم أََرهُ لغيِرِه. قاَل أَبو موَسى : قاَل ِهالُل بُن العالِء : هو التُّفَّاُح ، قاَل :

جِ : الَحماَمةُ و  الِمْرآةُ ، وأَْنَشَد األْزهِريُّ للُمَؤّرِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( لي  يف ديوانه ا وانظر اللسان والتهذيب.2)
 ( ديوانه وصدره فيه :3)

 نظرت مبقلة شادن مرتبب
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.

والذي يف الصـــــــحاح : قا  األصـــــــمعي : ويف الكمتة لوانن : يكون »قوله : جلود اخل هكذا يف النســـــــخ وحرره »مش املطبوعة املصـــــــرية : ( هبا4)
 .«الفرس كميتاً يدم   ويكون كميتاً َأحم. وَأشد اخلير جلوداً وحوافر الكمُت ا ُم  

 ( اللسان.5)
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 (1) مَحامتانِ كَبن  َعيحنيه 
 أَي ِمْرآتاِن.

ةُ  قاَل ابُن ُشَمْيل :و  َجلَداً ِحجاَرةٌ ُسوٌد تََراها الِزقَةً باألَْرِض ، تقوُد في األَرِض الليلةَ واللَّْيلَتَْين والثالَث ، واألَرُض تحَت الِحجاَرةِ تكونُ  الُحمَّ

قَةً ، وتكوُن ُمْلساً ِمثْل ُرؤوِس الرِّ   .ِحمامٌ  جاِل ، والَجْمعُ وُسهولَةً ، والِحجاَرةُ تكوُن ُمتدانِيَةً وُمتَفّرِ

 ، كغُراٍب : َمْوِضٌع بيَن الَحَرَمْين الشَِّرْيفَْين. الُحمامِ  وذاتُ 

 وأَْيضاً : ماٌء في ِدياِر بنِي قَُشْيٍر قريب اليَماَمِة.

 وأَْيضاً : ماٌء جاِهليُّ بضريّة.

 ، يوَم بَْدٍر. وسلموآلهعليههللاصلى،  : بيَن ملَل وُصَخْيرات الثّماِم ، اْجتَاَز به َرُسوُل هللاِ  الحمام غميسو

 بالبَْحَرْين ، أَْقَطعَه نؤُر بُن عرَزةَ القَُشْيرّي ، قالَهُ نَْصر. (2)ِمن العقِر  ُحمامُ و

 قْلُت : وإِيَّاه َعنَى سالُم بُن داَرةَ يَْهجو َطريَف بَن َعْمرو :

ٌر  جــــــــــــــِن ذاكــــــــــــــِ ُت ابلســــــــــــــــــــــــــــِّ وِّفــــــــــــــح  ِإين وإن خــــــــــــــُ

اح َأهــــــــــــِر      مــــــــــــ  ِم بــــــــــــين الــــــــــــطــــــــــــ  تــــــــــــح امِ ِلشــــــــــــــــــــــــــَ  محــــــــــــَ

  

ُه  تـــــــــَ نـــــــــوا اســـــــــــــــــــــــح ٌت َدهـــــــــَ يـــــــــِّ  إذا مـــــــــاَت مـــــــــنـــــــــهـــــــــم مـــــــــَ

  
راِم    قـــــــــــــِ ـــــــــــــِ ـــــــــــــه ب ل وح وا حـــــــــــــَ فـــــــــــــ  ـــــــــــــت وحـــــــــــــَ َزي ـــــــــــــِ (3)ب

 

  
ِد. أَو هو َمْوِضٌع آَخُر.  نََسبَهم إلى التََّهوُّ

 ِد بِن حرام بِن عبِد هللِا بِن كبير بِن َعِدّيٍ ُسِمَع منه َصْوٌت بُظهوِر اإلْسالِم.أَْيضاً : َصنٌَم في ِدياِر بنِي ِهنْ  َحمامُ و

ةُ و  َجبٌَل بيَن ثوٍر وَسِميراء عن يساِر الطَّريِق ، به قباٌب وَمْسجٌد ، قالَهُ نَْصر. َحمَّ

 وبالضِم : َجبٌَل ، أَو واٍد بالِحجاِز.

 ْخَطُل :: َمْوِضٌع بالشأِم ، قاَل األَ  اليَْحمومُ و

ُه  تــــــــُ ا  جــــــــيــــــــفــــــــَ تح إىل جــــــــانــــــــب اَ شــــــــــــــــــــــ   أَمحســــــــــــــــــــــَ

ُه و      ه دونــــــــــَ ومرأحســــــــــــــــــــــــُ مــــــــــُ حــــــــــح َوُر  الــــــــــيــــــــــَ (4)والصــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 : َجبٌَل بالباِديَِة. َحُموَمةُ و

قَةٌ ُمِطلَّةٌ على القاِهَرة بِمْصَر ِمن جانِبِها الشَّْرقّي ، وتَْنتهي هذه الِجباُل إلى بعِض َطريِق ا اليَحاِميمُ و  لجّبِ ، وقيَل لها :: ِجباٌل ُسوٌد ُمتَفّرِ

 الْختِالِف أَْلوانها. اليَحاِميمُ 

 : ِمن أَيَّاِم العََرِب ، قاَل ياقوُت : وأَظنُّه الماُء الذي قُْرَب الُمغَْيثة. اليَحاِميمِ  ويومُ 

 ، يُِريُد ُحْمَرة أَْغصانِها. الَحَمام أَرَض بنِي فالٍن كأَنَّ ِعَضاَهها ُسوقُ  (5)ويقاُل : نََزْلُت 

عن أَبي الُحَسْين بِن يوسَف  الَحماميُّ  ومحمُد بُن علّيِ بِن ُخْطلُجِ البابصريّ  الشاِعُر ، الَحماميُّ  : بَْطٌن ِمن األَْزِد منهم : األْشترُ  حماَمةَ  وبَنُو

تُوفي َسنَة  َحماَمةَ  ِمن شيوخِ الدمياطّي ، وإبراهيُم بُن سعِد بِن إبراهيَم الزهرّي يُْعرُف بابنِ  الَحماميُّ  الّدينوريُّ  (6)، وأَحمُد بُن أَبي الَحَسِن 

 .ثلثمائة وَخْمس وَسْبِعين

ا سعيُد بُن المباَركِ   واْبنُه َمْوهوب فإنَّه يجوُز تَْخِفيفَه وتَثِْقيلَه ألنَّه يُْنتََسُب لنِْسبَتَْين ، قالَهُ ابُن نْقَطةَ. الحمامي وأَمَّ

يَّةٌ. الُحمومُ و  ، بالضِم ، بمْعنَى االْغتِسال لُغَةٌ عاّمِ

 لفالٍن أَي اْحتَدَّ. اْحتَمَّ و
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كةً ، م الَحنََمةُ  : [حنم] . حرَّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ، قاَل ولم أَْسَمْع هذا الَحْرف لغيِرِه وهو ثِقَةٌ. البُوَمةُ  الَحنََمةُ  وقاَل األْزهِريُّ : َرَوى ثَْعلَب عن ابِن األَْعَرابّيِ أنّه قاَل :

َدةِ ، واِحَدةُ ا  لبُوِم للطائِِر.ثم إنَّ الذي هو في األُصوِل الصَّحيحِة البُوَمةُ ، بضِم الُموحَّ

 وَوقََع في بعِض النسخِ : النّوَمة بفتحِ النّوِن وهو َغلٌَط.

ةُ الَخْضراءُ  الَحْنتَمُ  : [حنتم] حاحِ. : الَجرَّ  ، كما في الّصِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب والتكملة وفيهما : وأنشد املؤرج.1)
ومحام من العقر ا اخل ا كذا يف النســــــخ ويف نســــــخة ايقوت : ومُحام موضــــــض ابلبحرين قطعة ثور بن عزرة قوله : »( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 2)

 الذي يف اهلامش : والذي يف اهلامش : با البحرين أَقطعه ثور بن عرارة واملثبت هي عبارة معجم البلدان.« القشريي
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( يف األساس : تركت.5)
 كاألصر.« أيب ا سن»ويف نسخة أخر  منه « َأيب ا سا» 513/  2ري ( يف التبص6)
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بَّاءِ »الحِدْيُث :  زاَد غيُره : تَْضرُب إلى الُحْمرةِ ، ومنه  .«الَحْنتَمِ و نََهى عن الدُّ

 قاَل أَبو ُعبَْيٍد : هي ِجراٌر ُحْمٌر كانْت تُْحَمل إلى الَمدينَِة فيها الَخْمُر.

، وإنَّما نُِهي عن األْنتِباِذ  َحْنتَمٌ  ِجراٌر َمْدهونَة ُخْضر كانْت تُْمَمُل إلى المدينَِة فيها الَخْمُر ، ثم اتُِّسَع فيها فقيَل للَخَزِف كلِّه َحْنتَمُ ال وفي النِّهايَِة :

 دٍم وشعٍر ، فنََهى عنها ليُْمتَنَع ِمن َعَمِلها.فيها ألَنَّها تُْسِرُع الشدَّةُ فيها ألَْجِل دْهنها ، وقيَل ألَنَّها كانْت تُْعَمل ِمن طيٍن يُْعجُن ب

 قاَل ابُن األَثيِر : واألَّول الَوْجه.

ةُ أَو الِجراُر يُِشْيُرون إلى لْفظِ   .الَحْنتَم قاَل شْيُخنا : وقْولُهم الَجرَّ

ةِ ، أَو هو َجْمٌع والُمْفردُ  ي لعَْمرو بن َشأْس :فيُفَسَُّر بالجِ  َحْنتََمةٍ  قيَل : هو مفرُد فيُفسَُّر بالجرَّ  راِر ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ر ِة  ٍر كـــــــــــجـــــــــــَ دح ُت إىل صـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح مٍ َرجـــــــــــَ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح نـ  حـــــــــــَ

ِت      لــــــــ  ن املــــــــاِء صــــــــــــــــــــــَ رًا مــــــــِ فــــــــح تح صــــــــــــــــــــــِ رِعــــــــَ (1)إذا قــــــــُ
 

  
 وقاَل النُّْعماُن بن َعِدّيٍ :

هــــــــــا  يـــــــــلـــــــــَ لـــــــــِ نـــــــــاء َأن  حـــــــــَ ُغ اَ ســـــــــــــــــــــــح لـــــــــِ بـــــــــح نح مـــــــــُ  مـــــــــَ

قـــــــ  مـــــــن ُرخـــــــاٍم و      يحســـــــــــــــــــــاَن ُيســـــــــــــــــــــح مِ مبـــــــَ تـــــــَ نــــــــح  (2) ؟حـــــــَ
  

فَْنعَل ِمن  الَحْنتَم فقيَل : أَْصليَّة كما هو َصنِيُع الجْوَهِرّي وتَبِعَه المصنُِّف ، وقيَل زائَِدةٌ ويدلُّ قْوُل صاِحِب الِمْصباح : َحْنتَم واْختُِلَف في نونِ 

 الَحتِم وهو الَخَزُف األَْخَضر.

 َرتِها.لشدَّةِ ُخضْ  َشَجَرةُ الَحْنَظلِ  : الَحْنتَمُ و

اِعي : أَْرض : اسمُ  َحْنتَمٌ و  ، قاَل الرَّ

وِ   راِء مـــــــــن فـــــــــَ حـــــــــح َك ابلصـــــــــــــــــــــــ  مكـــــــــبَنـــــــــ  تـــــــــَ نــــــــــح  حـــــــــَ

ذِذُر      ُدوِر اجلــــــــــَ يــــــــــَك مــــــــــن حتــــــــــِت اخلــــــــــُ نــــــــــاغــــــــــِ (3)تــــــــــُ
 

  
 ، قاَل ُطفَْيُل يَِصُف َسحاباً : السَّحائُب الّسودُ  : الَحْنتَمُ و

ه  روجــــــــــــــــَ دٌب داٍن كــــــــــــــــَبن  فــــــــــــــــُ يــــــــــــــــح ه هــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــَ

َ  اَ صـــــــــــــــــــــــ  واأَلرحِض أَرحفـــــــــاُض      َويـــــــــح مِ فــــــــــُ تـــــــــَ نــــــــــح (4)حـــــــــَ
 

  
 وهي السَّحائُِب السُّوُد ، كما في الِمْصباحِ ، قاَل : ألنَّ السَّواَد عْنَدهم ُخْضرة. كالَحناتِمِ 

 واألَْخَضر عْنَد العََرِب أَْسود ، قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : َحْنتَم وفي الِمْصباحِ : يقاُل لكّلِ أَْسود

قــــــــــ  أُم  عــــــــــمــــــــــرٍو كــــــــــّر آخــــــــــِر لــــــــــيــــــــــلــــــــــٍة   ســــــــــــــــــــــــَ

نــــــــــامتُ      يــــــــــُج  حــــــــــَ جــــــــــِ ن  ثــــــــــَ ٌم مــــــــــاُ هــــــــــُ حــــــــــح (5)شــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 الِجراِر الَمْملُوَءةِ. بَحناتِمِ  الْمتِالئِها ِمن الماِء ُشبَِّهت َحناتِمُ و َحْنتَمٌ  وقاَل األْزَهِريُّ : قيَل للسَّحابِ 

 ، أَي واِحد كل مما ذكر. واِحَدتُها الَحْنتََمةُ و

ْحمِن بِن  ، َحْنتََمةُ و حمن أَبو  الحاِرثِ بِال الٍم : بْنُت عبِد الرَّ بِن ِهشاِم بِن المغيَرةِ بِن عبِد هللِا بِن ُعَمَر بِن َمْخزوٍم الَمْخزوِميَّةُ ، وُكْنيَة َعْبد الرَّ

ه فاِطَمةُ أُْخُت خاِلِد بِن الَوليِد.  محمٍد له ُصْحبَةٌ كاَن فاِضالً عاِلماً صالحاً وأُمُّ

بَْيِر بِن الحاِرِث التابِِعّي.قْلُت : وهي أُمُّ عاِمِر بِن عبِد هللِا بِن ا  لزُّ

ً  َحْنتََمةُ و ْمَحْينِ  أَْيضا ُعَمَر بِن الَخطَّاِب ، رِضي  أَميِر الُمْؤِمنِْين أُمُّ  هاِشِم بن الُمِغْيرةِ بِن عبِد هللِا بِن َمْخُزوٍم الَمْخزوِميَّةُ ، وهي بْنُت ذي الرُّ

ْنيا ِمعاها. َحْنتََمةَ   ابنَ حِدْيُث أَبي العاِص : أَنَّ  ، ومنه هللاُ تعالى عنه  بَعََجْت له الدَّ

هِ و ، نَبَّه عليه الحافُِظ الذّهبيُّ ، فإنَّ أَبا َجْهٍل  لَْيَسْت بأُْخِت أَبي َجْهٍل كما َوِهموا بَْل بِْنُت َعّمِ
بن الُمِغْيرة ،  (7) َحْنتََمة هو ابُن هاِشٍم واِلدُ  (6)

ْل.  فتأَمَّ
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ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

اُج بنُ  ان فيَما نقل. َحْنتََمة الحجَّ  شيٌخ لألَْصَمعّي ، َذَكَره ابُن الطَّحَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 والضبرت عنه ا وانظر ختر ه فيه. 114( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 .«سحمٌ »ويف اللسان « حنامت سودٌ »وفيه :  51/  1ديوانه اهلذليا ( 5)
 .«قوله : فإن أاب جهر هو ابن هاشم ا اخل هكذا يف مجيض النسخ»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
ابن هشام »ملصرية ا ا ليست يف القاموس وقد وضعها الشارح داخر األقواس خطب. وهبامش املطبوعة ا« هو ابن هاشم والد حنتمة»( قوله : 7)

 .«أخي هاشم والد حنتمة
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 العجليُّ ُكوفّي له ِروايَةٌ. (1)بُن خجته  َحْنتَمُ و

 ِمن تابِِعّيِ أَْهل ِمْصر عن أَبي ُهَرْيَرةَ. َحْنتَم وسعيُد بنُ 

 بُن َعِدّيٍ في نََسِب نهار بن توسعة. َحْنتَمُ و

 يَِّة.َمْمدوُح األَْعَشى في الجاِهلِ  َحْنتَم والمحلُق بنُ 

 بِن َعِدّيٍ له ِذْكٌر. َحْنتَم وُزَهْيُر بُن أَُميَّة بنِ 

 بُن ماِلٍك َجدُّ ألَيوب بِن القرية البليغ. َحْنتَمُ و

 كان آبل الناس وقد ذُِكَر في ا ب ل. الَحناتِمِ  بُن َعِدّيِ بِن الحاِرِث بِن تيِم هللِا بِن ثَْعلَبَةَ : بَْطٌن ، ومن ولِدِه حنيف َحْنتَمُ و

. كَجْعفَرٍ  الَحْنَدمُ  : [حندم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ، قاَل الشَّاِعُر يَِصُف إبِالً : َشَجٌر ُحْمُر العُروقِ  وفي المْحَكِم :

 (2) ا َنحَدمِ مُححراً وُرمحكاً كُعروِ  
 قْلُت : وكأَنَّه لُغَةٌ في العَْنَدِم أَو هو بََدٌل.

 واِحدتُهُ بهاٍء.

 َعلٌَم. : َحْنَدمٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

جُز يُْرَوى بالَوْجَهْين. الَحْنَدَمةُ  ي بالحاِء وَسيَأْتي في خ ن د م ، والرَّ  : َجبٌَل بمكَّةَ له يوم ، هكذا َضبََطه ابُن بَّرِ

حاحِ ، وأَْنَشَد :، كم الَجماَعةُ أَو الطَّائِفَةُ  والذَّال ُمْعجمة : ، بالكْسرِ  الِحْنِذمانُ  : [حنذم]  ا في الّصِ

دا و  ِب الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــح  ِإان لــــــــــــــــــَزو اُروَن ابملــــــــــــــــــِ

ِذمـــــــــانُ ِإذا      ـــــــــح ن ا  حـــــــــِ تح ِوطـــــــــاهبـــــــــُ ـــــــــَ ؤحِم طـــــــــاب ـــــــــلـــــــــ  (3)ال
 

  
. قَبيلَةٌ  : الِحْنِذمانُ  أَو يرافيُّ  ، َمثََّل به ِسْيبََوْيه وفسََّره الّسِ

 المْهَملِة َمْضبوطاً.وقد ُوِجَد في كتاِب ِسْيبََوْيه بالدَّاِل 

 وَسيَأْتي ِذْكُره في الخاِء أَْيضاً.

ْخُم من اإِلبِلِ  الَحْومُ  : [حوم] حاحِ. : القَطيُع الضَّ  ، كما في الّصِ

 ، قاَل ُرْؤبَة : إلى األَْلفِ  قاَل ابُن ِسْيَده : أَْكثُره

 هبا ُمَؤب ال َحوحماً نـََعماً و 
 عدُدها ، وهو اسٌم للَجْمعِ ، وقيَل َجْمٌع. دُّ ال يُحَ و هي الكثيَرةُ من اإِلبِلِ  أَو

ْمِل والِقتاِل وغيِرِه : ُمْعَظُمهُ. َحْوَمةُ و  وأَْعَمُره ، وَكذِلَك في الَحْوِض. (4)أَْكثُر َمْوِضعٍ في البحِر  ويقاُل : البَْحِر والرَّ

 الماِء : َغْمَرتُهُ. َحْوَمةُ  وقاَل اللَّْحيانيُّ :

ي لُرْؤبَة : أََشدُّ َمْوِضعٍ فيه الِقتاِل : َحْوَمةُ  أَو  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ََه ح  ا َوحمِ حىت ِإذا َكَرعحَن يف 
 امل
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ً  ءِ وَحْوَل الشي ءِ على الشَّي وغيُره الطَّْيرُ  حامَ و ً و َحْوما مَ  ، هذه بالتَّحريِك ، َحَومانا حاحِ : َداَر. َدوَّ  ، وفي الّصِ

ً  اإِلبِلُ  حاَمتِ  وكذا َحْوَل الماِء ويَلُوُب إذا كاَن يَُدوُر َحْولَه ِمن العََطِش. يَحومُ  يقاُل : الطائِرُ   .تَُحوُم َحْوما

 َحْوَل الماِء ، أَي تَُطوُف فال تَِجُد ماًء تَِرُدهُ. تَُحومُ  ، هي التي «الحائَِمةَ  اللهمَّ اْرَحْم بَهائَِمنَا»في َحِدْيث االْستِْسقاِء : و

ً  فالٌن على األَْمرِ  حامَ و ً و َحْوما ً و ، بالكْسِر ، ِحياما ً و ، كقُعُوٍد ، ُحُؤوما  وَطلَبَهُ. َراَمهُ  ، محّركةً : َحَومانا

مٌ  ، ج حائِمٌ  فهو َحْوَل َغَرٍض له ، وهو مجاٌز. يَُحومُ  يقاُل : هو  ، كُسكٍَّر. ُحوَّ

 ، وهو مجاٌز. حاِئمٌ  ُكلُّ َعْطَشانَ و

مٌ و َحوائِمُ  إِبِلٌ و  : عطاٌش ِجّداً. ُحوَّ

مُ  وقاَل األَْصَمعيُّ :  َحْوَل الماِء. تَُحومُ  ِمن اإِلبِِل الِعطاُش التي الُحوَّ

 .َحواِمينُ و َحومانٌ  ج ، «بالَحْومانَةِ  كأَنَّها أَخاِشبُ »في حِدْيث َوْفِد َمْذِحج : و : الَمكاُن الغَِليُظ الُمْنقاُد. الَحْومانَةُ و

 ِمن السَّْهِل ما أَْنبََت العَْرفََج. الَحْومانُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :

__________________ 
 جحشة. 525/  2( يف التبصري 1)
 وضبطت فيه اجلنِدم ا ابلقلم ا بكسر ا اء والدا . 655( اللسان والتكملة والنبات أَليب حنيفة برقم 2)
 .«ؤمالل»بد  « الكوم»( اللسان والصحاح وفيه 3)
 ( يف اللسان والتهذيب : وا ومة َأكثر موضض يف البحر ماٌء وَأغمره.4)
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، َشقائُِق بيَن الِجباِل ، وهي أَْطيُب الُخُزونَة ، ولكنَّها َجلٌَد ليَس فيها إَكاٌم وال  َحْومانَةٌ  واِحُدها الَحْومانُ  ء بخّطِ َشِمٍر ألَبي َخْيَرةَ قاَل :وقُِرى

 أَباِرُق.

ْحل وقاَل أَب  أَو دْونَه حيَن تَْصعَُده أَو تَْهبُِطهُ. (1)و َعْمرو : ما كاَن فَْوَق الرَّ

 ، قالَهُ اللَّْيُث. َحْومانٌ  *َجْمعُه بالباِديَِة ، نَباتٌ  : الَحْومانَةُ و

 قاَل األَْزَهِريُّ : ولم أَْسَمْعه لغيِرِه وأَظنُّه َوَهماً.

حاحِ. حاِميُّ  ، وعْبدٌ  حاِميُّ  بُن نوحٍ : أَبو الّسوداِن ، ومنه ُغالمٌ  حامُ و  ، كذا في الّصِ

 ، وتفصيُل أَْنَسابِِهم في المشجرات. (2) حامٍ  في ُكوش وَكْنعان وبصر بني حام قْلُت : والعقب من

ِم : البَّْلورُ  الُحوَمةُ و  ُد بُن كلثوم في قْوِل َعْلقََمةَ بِن َعْبَدةَ :عليه ، قاَل خالِ  يَُحومُ  ، ألَنَّ النََّظرَ  ، بالضَّ

هــــــــــا  قــــــــــَ ــــــــــ  تـ ــــــــــاب عــــــــــَ ن ــــــــــز مــــــــــن اأَلعــــــــــح زي  كــــــــــبحٌس عــــــــــَ

ٌة      يــــــــــــــ  ا حــــــــــــــانــــــــــــــِ ِ  أَرحابهبــــــــــــــِ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ومُ لــــــــــــــبـ (3)حــــــــــــــُ
 

  
ِم ، الُحومُ و أِْس  أَي تَُحومُ  التي ، بالضَّ َّقَةُ التي َطاَل ُمْكثُها. تَدوُر في الرَّ  ، والُمعَت

مَ و  ، وهو مجاٌز. في األَْمِر : اْستََدامَ  َحوَّ

ثٌ  الحاِميُّ  بِن َمَكارم أَْنَجُب بُن أَْحمدَ و  عن أَبي الَحَسِن بِن حرما. : ُمَحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 على الماِء ، وهو مجاٌز. الحائِمِ  على قَرابَتِه أَي َعَطَف ، كِفْعلِ  حامَ 

ِم الَكثيُر ، وبه فسََّر األَْصَمعيُّ قْوَل َعْلقََمة السابَِق. الُحومُ و  ، بالضَّ

 : َعْطَشى. وفي التَّْهِذيِب : قد َعِطَش ِدماُغها. حائَِمةٌ  وهاَمةٌ 

 ِريُّ ، وأَْنَشَد للَبيٍد يَِصُف ثَْوَر َوْحٍش :َمْوِضٌع ، نَقَلَه األَْزهَ  الَحْومانُ و

رَتِي و  قـــــــــــــح ـــــــــــــَ حـــــــــــــَ  يـ وحمـــــــــــــانَ َأضـــــــــــــــــــــــــــح رحداً  ا ـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

قـــــــاِ       وِدَث ابلصــــــــــــــــــــِّ ِف حــــــُ يــــــح ِر الســــــــــــــــــــ  (4)كــــــَنصـــــــــــــــــــــح
 

  
اَج : َمْوِضٌع في قْوِل امِرى َحْومانَةُ و  : (5)ِء القَْيِس الّدرَّ

َتثلِم  حَبوحمانَة
ُ
 (6)الّدر اج فامل

 .َحامَ  فَْوعال ِمن َحَمن ، أَو فَْعالن ِمن الَحْومان ، قاَل : وال أَْدري الَحْومانَة وقاَل األَْزَهِريُّ : وردُت َرِكيَّة في َجّوٍ واِسعٍ يقاُل لها َرِكيَّةُ 

 : ِكنايَةُ عن اللَّيِل. حام وَجْيش

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. الَحْيَمةُ  : [حيم]

 باليََمِن. ِمن قَُرى الَجنَدِ  وهي

ثوَن  (7)قْلُت : بْل هي ِمْخالٌف ِمن َمخاِليٍف ُمْشتمٌل على قُرى وُحصوٍن شاِهقٍَة منها : ردمان  ومصنعة ونياعِ ، وقد َخَرَج منها ُعلماُء وُمَحّدِ

رين : الَحَسُن بنُ  ل ، وأَْبَرع كتَّابِِه ، له إلماٌم بالحِديْ ، وِمن الُمتَأَّخِ اُل الَحيميُّ أََحُد ُكفاةِ َدْولة الُمتَوّكِ ِث وإْقداٌم  أَْحمَد بِن صاِلحٍ اليوسفيُّ الجمَّ

جال في تاِريِخه ، وولَداهُ محمُد ويَْحيَى فاِضالِن ،  على سائِِر الفُنوِن ، تُوفي ببْلَدةِ شبام َسنَة ِمائٍَة وإْحدى وَسْبِعين ، وقد تَْرَجَمه ابُن أَبي الّرِ

حمِن بُن محمِد بِن نَْهشل الَحيميُّ أََخَذ بمكَّةَ عن محمِد بِن علّيِ بِن عالن ، وعنه القاِضي ا مةُ عبُد الرَّ َمةُ محمُد بُن والقاِضي العالَّ لعالَّ
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نْ  ْحمن بُن عبِد هللِا بِن صالحٍ ، تُوفي في إْبراهيم السحوليُّ ، تُوفي بَصْنعاء َسنَة ِمائٍَة وسّت وستِّْين ، وممَّ مةُ عبُد الرَّ  تَولَّى قََضاَءها العالَّ

 نيف وستِّْين بعَد األَْلف.

أِْس الَكيُِّس. الِمحيَمُ و بيُّ الحارُّ الرَّ  كِمْكتٍَل : الصَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب : الرمر.1)
 .«مجعه»بد  : « ج»*( يف القاموس : )
 .463( انظر يف أوالد حام بن نوح ا ابختالف عن اأَلصر ا مجهرة ابن حزم ص 2)
 والبيت يف اللسان والتكملة والتهذيب.« أرابهبا»بد  « أحياهنا»وفيها  40بيت رقم  120( من قصيدته املفضلية رقم 3)
 واللسان والصحاح.« وأصبح يقرتي»وفيه :  106( ديوانه ط بريوت ص 4)
 وهو خطب ا فالبيت لزهري بن أيب سلم  ا وهو مطلض معلقته. ( كذا ابأَلصر5)
 ( مطلض معلقة زهري ا وصدره :6)

 أمن أم أوىف دمنٌة مل تكلم
 ومل أجدها يف ايقوت ا وفيه ردحمان : هو ابليمن.« درمان»( عل  هامش القاموس عن الشارح : 7)
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 املعجمة مع امليم فصل اخلاء
ً َختََمهُ  : [ختم] ً و يَْختُِمهُ َختْما . ُمَختَّمٌ و َمْختومٌ  ، فهو َطبَعَهُ  ، بالكْسِر هذه عن اللّْحيانّي ، أَي ِختاما َد للُمبالَغَِة ، قالَهُ الجْوَهِريُّ  ، شّدِ

 ِء بَجْمعِ أَْطرافِه عليه على َوْجٍه يَتََحفَّظ به.إْخفاُء َخبَِر الشي الَختْمُ  وقيَل :

،  (1) (َخَتَم هللاُ َعلى قُ ُلوِِبِمْ )كأَنَّه ُطبَِع ، ومنه قْولُه تعالَى :  ءُ َجعَلَهُ ال يَْفَهُم َشيئاً وال يَْخُرُج منه شي : إذا لى قَْلبِهِ ع َختَمَ  ِمن المجاِز :و

 ، فال تَْعِقُل وال تَِعي َشيئاً. (2) (طََبَع هللاُ َعلى قُ ُلوِِبِمْ )وهو كقَْوِله : 

اُج : مْعنَى جَّ َأْم )ٌء ، كما قاَل ، جلَّ وعال : ِء واالْستِيثاُق ِمن أَْن ال يَْدخله شيوَطبََع واِحٌد في اللُّغَِة ، وهو التَّْغطيةُ على الشي َختَمَ  وقاَل الزَّ
 .(3) (َعلى قُ ُلوب  َأْقفاهُلا

ً  ءَ الشَّي َختَمَ و  ، كما في المْحَكِم. لََغ آِخَرهُ : بَ  َختْما

اغُب : ل : الَختْمُ  وقاَل الرَّ والطَّابعِ ، والثاني : األَثَُر الَحاِصل عن النَّْقِش ،  الَخاتَمِ  ِء بنْقِش تأْثِيُر الشي والطَّْبُع يقاُل على َوْجَهْين : األَوَّ

ُز به تاَرةً في االْستِيثاِق ِمن الشي على الُكتُِب واألَْبواِب ، وتاَرةً في تَْحِصيِل أَثَر  بالختم ه اْعتِباراً لَما يَْحَصل ِمن الَمْنعِ ِء والَمْنع منويَتَجوَّ

َتَم خَ )القُْرآن أَي اْنتََهْيت إلى آِخِره ، فقْولُه تعالَى :  َختَْمتُ  ٍء اْعتِباراً بالنَّْقِش الَحاِصِل ، وتاَرةً يُْعتَبُر فيه بُلوُغ اآلخر ، ومنهٍء عن شيشي
تَلَفّت بَوْجه  إشاَرةً إلى ما أَْجَرى هللاُ به العاَدةَ أَنَّ اإلْنسان إذا تَنَاَهى في اْعتِقاٍد باِطٍل واْرتِكاِب َمْحُظوٍر ، فال يكوُن منه (هللاُ َعلى قُ ُلوِِبِمْ 

نُهُ على اْستِحْسان الَمعاِصي فكأَنَّما  بذِلَك على قَْلبِِه ، وعلى هذا النَّْحو اْستِعاَرةُ االْغفاِل والِكّن والقَساَوةِ. ميْختُ  الى الحّقِ يُوِرثه ذِلَك َهْيئةً تَُمّرِ

ً  وقاَل الُجبَّانيُّ : َجعَل هللاُ  اغُب : وليَس ذِلَك بشي َختْما ٍء فإنَّ هذه على قُلُوِب الُكفَّاِر ليكون َداللَةً للَمالئَِكِة على ُكْفِرهم فال يَْدعون لهم. قاَل الرَّ

الِعهم على اْعتِقاَداتِهم ُمْستَْغنية عن  (4)تابَِة إْن كانْت َمْحسوَسةً فمن حقِّها أَْن يْدِرَكها أَْصحاُب التَّْشريحِ ، وإْن كانْت َمْعقولةً الكِ  فالَمالئَِكةُ باّطِ

 االْستِْدالل.

ْرعَ  َختَمَ  ِمن المجاِز :و ً  الزَّ َل َسْقيَةٍ َسقاهُ  إذا : عليه َختَمَ و ، يَْختُِمهُ َختْما  .الَختْمُ  ، وهو أَوَّ

جاِء ، وقد ُختِم : اْسٌم له ، ألَنَّه إذا ُسِقي الِختامُ و  على ُزروِعهم أَي َسقَْوها ، وهي ِكراٌب بَْعُد. َختَُموا بالرَّ

 عليه. َختَُموا أَن تُثاَر األَْرُض بالبَْذِر حتى يَِصيَر البَْذر تْحتَها ثم يَْسقونَها ، يقُولُون : الِختامُ  قاَل الطائِفيُّ :

 البَْذر تَْغِطيَتُه. َختْمو التَّْغطيَةُ ، الَختْمِ  قاَل األَْزَهِريُّ : وأَْصلُ 

ينُ  ، الِختامُ و  ك طيٌن أَْم شْمٌع.ما ِختامُ  يقاُل : ِء.به على الشَّي يُْختَمُ  كِكتاٍب : الّطِ

ينَةِ  ، بفتحِ التاِء : الخاتَمُ و  ، هو اسٌم ِمثُْل العالَِم. ما يُوَضُع على الّطِ

رّب العَالَِمْين على عباِدِه  خاتَمُ  آِمْين»في الحِدْيث : و ، بكْسِر التاِء لُغَتاِن. كالخاتِمِ  َحْلٌي لإِلْصبَعِ  ، وهو الخاتَم ِمن المجاِز : لَبِسَ و

ا في باِطنِه. خاتَمَ  عنهم األَْعراَض والعَاهات ، ألَنَّ  (5)، أَي َطابِعُه وَعالَمتُه التي ترفَُع  «نِينالُمْؤمِ   الِكتاِب يَُصونهُ ويَْمنَُع النَّاِظِريَن عمَّ

كةً ، الَختَمِ و ، بالكْسِر ، الِخيتامِ و الَخْيتامِ و الخاتامِ و  ، فهي لُغاٌت َسْبعة ، نَقَلَها ابُن ِسْيَده ما َعدا األَِخيَرة. الَخاتِيامِ و ، محرَّ

 واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على الَخْمَسِة األَولى.

 ، كَحْيَدٍر وَجَمعها َخْمس لُغات في قْوِله : الَخْيتَمُ  وزاَد ابُن ماِلكٍ 

 اخلـــــــــــــــيـــــــــــــــتـــــــــــــــامـــــــــــــــاو  اخلـــــــــــــــيـــــــــــــــتـــــــــــــــم اخلـــــــــــــــامتَ يف 

 اخلـــــــــــــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــــــــــــــاو  اخلـــــــــــــــــــــــــــــامتيـــــــــــــــــــــــــــــروون و     

  
 وقْوُل شْيِخنا : وفي َكالِم المصنِِّف سّت فيه نََظٌر بلْ 
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__________________ 
 .7( البقرة اآية 1)
 .16و مد اآية  108( النحر اآية 2)
 .24(  مد اآية 3)
 ( يف املفردات : فإن كانت معقولة غري  سوسة.4)
 .«تدفض»( اللسان : 5)
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توفَاة الّلغات فقاَ  : َسبحض ا وَنَظَمها الز يُن الِعرَاقيّ   ا اِفُة ُمسح
ــــــــغــــــــات  تح  اخلــــــــامتَِ خــــــــذ عــــــــّد نــــــــظــــــــم ل مــــــــَ ظــــــــَ تــــــــَ ــــــــح  انـ

ــــــــــــظــــــــــــامُ      ــــــــــــُر ن ــــــــــــب َواهــــــــــــا ق ــــــــــــًا مــــــــــــا حــــــــــــَ ــــــــــــي  مثــــــــــــان

  

اَلمٌ  امتٌَ  خــــــــــــــَ مٌ  خــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ت امِتٌ  خــــــــــــــَ ــــــــــــــاو  خــــــــــــــَ  خــــــــــــــت

  
يــــــــــــــامُ م    اتــــــــــــــِ ومو  خــــــــــــــَ تــــــــــــــُ ــــــــــــــح يـ  خــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــامُ و  خــــــــــــــَ

  

  ـــــــــــــــــز مـــــــــــــــــفـــــــــــــــــتـــــــــــــــــوح لء لســـــــــــــــــــــــــــــــض وإذا و 

  
َر    ـــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــاُس َأمّت ال  خـــــــــــالمُ ســـــــــــــــــــــــــاي ال

  
ً  ولم يَْذُكِر الناِظمُ  كةً ، وقد َذَكَره المصنُِّف وابُن ِسْيَده وابُن ِهشاٍم في شْرِح الكْعبية. َختَما  ، محرَّ

ل َوْهلة لغيِر الطَّْبعِ ،  الخاتَمُ  ر اْستِْعمالُه لذِلَك وإِن أُِعدَّ به ، فَدَخَل بذِلَك في باِب الطَّابَع ثم َكثُ  ُختِمَ  قاَل ابُن ِسْيَده : هو ِمن الُحْلي كأَنَّه أَوَّ

 وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لألَْعَشى :

هـــــــــــــــا و  ـــــــــــــــ  وِدي هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــاء طـــــــــــــــاف يـ ب هـــــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم و      َرَزهـــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــح مح أَبـ ـــــــــــــــــَ ت (1)خـــــــــــــــــَ
 

  
ي في َمْختوَمةٌ  أَي عليها طينَةٌ   : امِ الَخْيت ، ِمثُل نَفٍَض بمْعنَى َمْنفُوٍض ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

  ّ نحشــــــــــــــــــــــــــــــَ ُ
وحَرِب املــــــــــــــــ ُد ذاَت اجلــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  اي هــــــــــــــــِ

ِت      ذح تـــــــــــــامـــــــــــــيَأخـــــــــــــَ يـــــــــــــح (2)بـــــــــــــغـــــــــــــرِي حـــــــــــــَ ِّ  خـــــــــــــَ
 

  
 .خاتاِمي ويُْرَوى :

 قاَل : وقاَل آَخُر :

َِمرِي  خبَيحتامُتوِعُدان أَ   (3)األح
اُء لبعِض بنِي ُعقَْيل : الَخاتَام قاَل وشاِهدُ   ما أَْنَشَده الفرَّ

ــــــــاً  ــــــــوَم صــــــــــــــــــــــاِدق ــــــــي ــــــــه ال ت ــــــــح دِّث نح كــــــــان مــــــــا حــــــــُ ــــــــِ ــــــــئ  ل

ــــــلشــــــــــــــــــــمــــــِ  ابِداي      ة ل ــــــح ي ــــــقــــــَ مح يف هنـــــــاِر ال (4)َأصــــــــــــــــــــُ
 

  

رحوة و  رحٍج وفــــــــــــــــَ ارًا بـــــــــــــــَا ســـــــــــــــــــــــــــــَ  أَرحكـــــــــــــــبح محـــــــــــــــِ

  
ِر مـــــــــــن و    ا اخلـــــــــــالمِ أُعـــــــــــح يـــــــــــَ ـــــــــــِ ال َر  ِشـــــــــــِ غـــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــُ

  
 م :هـ  وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ في د ر

 (5) خالِميَز يف آفاِقها جلا
 .َخواتِيمُ و َخواتِمُ  ج

 إنَّما َجعَلوه تَْكِسير فَاعاٍل ، وإن لم يكْن في َكالِمهم. َخواتِيم قاَل ِسْيبََوْيه : الذين قالوا

ً  وهذا َدليٌل على أَنَّ ِسْيبويه لم يَْعرفْ   ، يُريُد أَنَّه إذا َذَهَب مالُه باعَ  «باليَاقُوِت يَْنِفي الفَْقر التََّختُّمَ  إنَّ »الحِدْيث :  به ، ومنه تََختَّمَ  وقد .َخاتاما

 فَوَجَد فيه ِغنًى. خاتََمه

ٍة فيه.  قاَل ابُن األَثيِر : واألَْشبَه ، إن صحَّ الَحِدْيث ، أَْن يكوَن لخاصَّ

 ٍء : عاقِبَتُه وآِخَرتُه كخاتَِمتِه.ِمن كّلِ شي الخاتِمُ و

اجِ :، أَي آِخَرهم ، وقد قُِرى (6) (َوخاَُتَ النَِّبيِّنيَ ) ، ومنه قْولُه تعالَى : كالخاتِمِ  آِخُر القَْومِ   :الخاتَمُ و  َء بضِم التاِء وقْوُل العَجَّ

 خامِتِ ُمباَرٍ  لألَنحبياِء 
 إنَّما َحَملَه على الِقَراَءةِ المْشهوَرةِ فكسَر.
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اُء : قََرأَ عليُّ ، َرِضيَ و  ِمْسك ، يُريُد آِخَره. خاتُِمه  هللاُ تعالَى عنه :قاَل الفرَّ

 القَفا ، وهو مجاٌز. خاتَمِ  يقاُل : اْحتََجم في من القَفا : نُْقَرتُه. الخاتَمُ و

 أَقَلُّ َوَضحِ القَوائِِم. : الَخاتَمُ و

 ، بأَشاِعِره بَياٌض ِخفيُّ كاللَُّمعِ دْون التَّْخِديِم. ، كُمعَظَّمٍ  ُمَختَّمٌ  ، أَي الفََرُس ، هوو

ْنيا من ُطْبيَْيها (7) من الفََرِس األُْنثَى : الِخْلقَةُ  الَخاتَمُ و  ، على التَّْشبيِه. الدُّ

 تَغافََل وَسَكَت. : أَي عنه تََختَّمَ  ِمن المجاِز :و

َمْخشَ  بأَْمِره : َكتََمهُ  تََختَّمَ و .، نَقَلَه الزَّ  ِريُّ

__________________ 
 وفيها ُخُتمح بضمتا ا واللسان وعجزه يف الصحاح. 196( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .245/  2( اللسان بدون نسبة ا والثاين يف املقايي  2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( انظر تعليقنا يف درهم.5)
 .40( اأَلحزاب اآية 6)
َيتها ا لقة الدنيا يف»( يف اللسان : 7)  وكتب مصححه : هكذا هو ابأَلصر ا وهو نص امكم ا ويف نسخة القاموس حتريف له فليتنبه له.«  ُبـح
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َم. الرُجُل ، أَي تََختَّمَ  ِمن المجاِز أَْيضاً :و ً  جاءَ  يقاُل : تَعَمَّ ماً. ُمتََختِّما  أَي ُمتَعَّمِ

َمْخشِريُّ : اجّي. تََختَُّمتُهُ  يقاُل : ما أَْحَسنَ  .التّْختَِمةُ  واالْسمُ  بعَماَمتِه أَي تَنَقََّب بها ؛ تََختَّمَ  وقاَل الزَّ جَّ  ، عن الزَّ

 .، بكْسِر التاِء الفَْوقيَّة وسكوِن التّْحتيَّةِ  تِْير (1) تُْدلَُك لتَْمالسَّ ويُْنقََد بها ، فاِرِسيَّتُه التي كِمْنبٍَر : الَجْوَزةُ  ، الِمْختَمُ و

ً و : العََسُل. الَختْمُ  ِمن المجاِز :و ،  أَْن تَْجَمَع النَّْحُل َشيئاً من الشََّمعِ َرقيقاً أََرقَّ من َشَمعِ القُْرِص فَتَْطِليَهُ به أَْيضاً :و أَْفواهُ َخاليَا النَّْحِل. أَْيضا

 كذا في الُمْحَكِم.

 .َختَمَ  الً :وفي األَساِس : يقاُل للنَّْحِل إذا َمأَلَ ُشوَرتَه َعسَ 

اُع. الَمْختُومُ و  : الصَّ

تَْيِن ، فُصوُص َمفاِصِل الَخْيِل ؛ الواِحُد كِكتاٍب وعالَمٍ  الُختُمُ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :و ، هكذا في النسخِ ، والذي في نَّصِ ابِن األْعَرابّيِ  ، بضمَّ

 كِكتاٍب وَسحاٍب.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً تَ  ءَ الشي َختَّمَ  . ْختِيما َد للُمبَالَغَِة ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ  ، ُشّدِ

 : الَمْنُع. الَختْمُ و

ْينَِة. الَختْمُ و  : حْفُظ ما في الِكتاِب بتَْعِليم الّطِ

 بالَهْمِز مع فتحِ التاِء ، الثالثَةُ ذََكرهنَّ الولّي الِعراقِّي كما تقدََّم. َخأْتَمو َخيتومٌ و ختومٌ  بالفتحِ والَجْمعُ  الخاتَِم الَختَمُ  وِمن لُغات

 فالٌن لََك بابَه إذا آثََرَك على َغْيِرك ، وهو مجاٌز. َختَمَ و عليك بابَه إذا أَْعَرَض عنك. َختَمَ  ويقاُل : فالنٌ 

 .َء : نَِقيُض اْفتَتَْحتُه ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ الشي اْختَتَْمتُ و

 .ُمْختَتَُمه وفي األساِس : التَّْحِميُد ُمْفتَتَح القُْرآن ، واالْستِعاَذةُ 

عْنَد لُغوّيٍ ثَْبٍت وادََّعى آَخُرون أنَّها غيُر فَِصيحٍة بخالف الُمْفتَتَح فإنَّه فَِصيٌح واِرٌد  الُمْختَتَم وبهذا َظَهَر ُسقوُط قْول شْيِخنا إنّه ال تَكاُد توجدُ 

اُج : َخاتِم إنَّما هو َجْمعُ  بَخواتِيِمها قاُل : األَْعمالُ َكثِيٌر. وي جَّ  على الشُّذوِذ ، وأَْنَشَد الزَّ

ه  لـــــــــــــــَ رحبــــــــــــــــَ ة إن    ســـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــيـــــــــــــــفـــــــــــــــَ  إن  اخلـــــــــــــــَ

رحجـــــــــ       ك بـــــــــه تــــــــــُ لـــــــــح رحابَ  مـــــــــُ يـــــــــمُ ســـــــــــــــــــــــِ واتـــــــــِ (2)اخلـــــــــَ
 

  
 وهو َضُروَرةٌ.

 ؛ أَي آِخُر ما يَِجُدونه َرائِحةُ الِمْسك. (3) (ِختاُمُه ِمْسك  )كّلِ َمْشروٍب : آِخُرهُ. وقْولُه تعالَى :  ِختامُ و

 وقاَل َعْلقََمةُ : أَي ِخْلُطه ِمْسك ؛ وقَِريٌب ِمن ذلك قْوُل ُمجاِهٍد في َمْعناهُ : ِمزاُجه ِمْسك.

 الِمْسك.وقاَل ابُن َمْسعود : عاقِبَتُه َطْعم 

اُء : قاَل : وِمثْلُه قْولُك للرُجِل :  ِمْسك خاتُِمهُ  قِراَءةُ علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : ؛ ومنه (4)ُمتَقاِربَان في المْعنَى  الِختامُ و الخاتِمُ و قاَل الفرَّ

باعِ ، قاَل :  آِخِر كأِْسه ِريَح الِمْسك. (5) [في] وتْفِسيُره أَنَّ أََحَدهم إذا َشِرَب َوَجدَ  هو َكِريُم الطَّابع والّطِ

اغُب : َمْعناهُ : ُمْنقطعُه يِب ِمْسك ، قاَل : وقْوُل َمْن قاَل : خاتَِمةُ و وقاَل الرَّ ٍء ألنَّ بالِمْسك أَي يُطبَُع فليَس بشي يُْختَمُ  ُشْربِه أَي سواره في الّطِ

ا ا يِفيُده وال يَْنفعُه طيبُ بالطِّ  َختْمه الشَّراَب يجُب أَن يطيَب في نْفِسه ، فأمَّ  ما لم يطْب في نْفِسه ؛ انتََهى. خاتِِمه يِب فليَس ممَّ

 الواِدي : أَْقصاهُ. ِختامُ و

 القَْوم : آخُرُهم ، عن اللّْحيانّيِ. ِختامُ و
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ةَ بَمِجيئِه. َختَمَ  ، وهو الذي الخاتَمُ و الخاتِمُ  : وسلمعليههللاصلىوِمن أَْسمائِِه   النُّبوَّ

ّمة : َختْمي ْعطانيوأَ   أَي َحْسبي ، وهو مجاٌز ، قاَل ُدَرْيُد بُن الّصِ

يِن و  رحتــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ وحُت َ  ملــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــَ  ِإين َدعــــــــــــــــــَ

رٍت      طــــــــاين عــــــــلــــــــ  مــــــــاقــــــــِ يُدعــــــــاًء فــــــــَبعــــــــح مــــــــِ ــــــــح ت (6)خــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( يف التكملة : النِّربحُ.1)
 ( اللسان.2)
 .26( املطففا اآية 3)
 التهذيب : إال أن اخلامت االسم ا واخلتام : املصدر.( زيد يف 4)
 ( زايدة لإليضاح.5)
 ( اللسان.6)
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 وهو ِمن ذِلَك ألَنَّ َحْسَب الرُجِل آِخُر طلبِِه.

 .بِختاِمهاو ربِّها بخاتَمِ  ويقاُل : ُزفَّْت إليك

 ، وهو مجاٌز. (1)وِسْيقَْت َهِديَّتُهم إليه بِختاِمها 

 قَُرى َخاَكان ِمن إْقليِم فْرغانَةَ. : قَْريةٌ ِمن الختمُ و

يَّة. الَختْمةُ و قاَل الحافُِظ : قاَل أَبو العالِء الفرضيُّ : أَفاَدني أَبو عبِد هللِا األَْوسيُّ :  ، بالفتحِ ويُْكَسُر : المْصحُف عاّمِ

ٌث عن الَحَسن بن عرفَةَ ، و الخواتيميُّ  وأَبو العبَّاِس محمُد بُن َجْعفرٍ  .: ُمَحّدِ  عنه الدَّاْرقْطنيُّ

ديَّة وثم يُْختَمُ  عْنَد أَْهِل الَحقيقَِة : َمنْ  الختمُ و ة. يُْختَمُ  آخر : َمن ختم به الِواليَةُ الُمَحمَّ  به الِواليَةُ العامَّ

ُجلُ  َختَْرمَ  : [خترم] . َختَْرَمةً  الرَّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 َسَكَت عن ِعّي أَو فََزعٍ. وفي اللِّساِن : أَي

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. َختْلََمةً  ءَ الشَّي َختْلَمَ  : [ختلم]

ْل.؛ والثاُء لغَةٌ فيه ، كما َسيَأْتي للمصنِِّف ، فتكوُن هذه لُثْغَة ، أَو هي لُغَةٌ والِميُم زائَِدةٌ ، وأَْصلُه ال أََخَذهُ في ُخْفيَةٍ  وَمْعناهُ :  َختْل فتأَمَّ

ً  : [خثم] َضهُ  َخثََّمهُ تَْخثِيما  ، أَي َجعَلَه َعِريضاً. : َعرَّ

كةً : ِعَرُض األَْنِف. الَخثَمُ و  ، محرَّ

حاحِ : ِعَرٌض في األَْنِف ، أَو ِعَرُض أَْرنَبَتِه  ُكلّه. أَو ِغلَُظه وفي بعِض نسخِ الّصِ

 .(2) وقيَل : ِغلَُظ أَْرنَبَتِه ، كما في اأْلَساِس 

 ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب ونَْحِوها ، كما في الُمْحَكِم وزاَد : ِمن غيِر أَْن تََطّرف. ِعَرُض رأِس اأْلُذُِن ونحِوهِ  أَْيضاً : الَخثَمُ و

 َعِريُض األَْرنَبَِة. : أَْخثَمُ  ، وأَْنفٌ  ُخثْماء وأُذُنٌ  أَْخثَمُ  ، كفَِرَح ، فهو َخثِمَ 

اُج : السَّْيُف العَريضُ  : األَْخثَمُ و لِغلٍَظ في أَْنِفِه. : األََسدُ  األَْخثَمُ و  ، وهو مجاٌز ؛ قاَل العجَّ

ثمابملوِت من َحدِّ الص فيح  َخح  (3) األح
َكُب الُمْرتَِفُع الغَليظُ  : األَْخثَمُ  ِمن المجاِز :و  المْنبسُط ؛ قاَل النابِغَةُ : الرَّ

َت و  َمســــــــــــــــــــــــح َت لــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــح
َ
مُ ِإذا مل ثــــــــــَ اً  َأخــــــــــح  جــــــــــامثــــــــــِ

رح      ِه مـــــــــــــِ ًا مبـــــــــــــكـــــــــــــانـــــــــــــِ ريِّ حـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ِد مـــــــــــــُ (4)َء الـــــــــــــيـــــــــــــَ
 

  
 ، كأَِميٍر. كالَخثِيمِ  قَِصيُر السَّمِك َخنَّاٌق َضيِّقٌ  (5): ُمْنتَفخ ُخرقَّه  أَْخثَمُ  وقاَل ثَْعلَب : فَْرجٌ 

َضةٌ بِال رأْ  ، كُمعَظََّمٍة : ُمَخثََّمةٌ  نَْعلٌ و حاحِ. وقد ؛ وقيَل : ٍس ُمعَرَّ النَّعَّاُل صْدَرها تخثيماً ، ويقاُل : اْحِذلي نْعالً  َخثَّمَ  َعِريَضةٌ ، كما في الّصِ

ْن أَْعالها ؛ ْر وَسَطها ، وهو مجاٌز ؛ كما في األَساِس. َخثَّمْ و فلَّسِ  صْدَرها وَخّصِ

ِم : قَِصٌر في أَْنِف الثَّوِر. الُخثَْمةُ و  ، بالضَّ

َكُب الْكتِناِزِه ، وِمثْلُه  َخثَُمهاو ؛ : الناقَةُ الُمْستَديَرةُ الُخّفِ القصيَرةُ الَمناِسمِ  الَخثْماءُ و : اْستِداَرةُ ُخفِّها واْنبساُطه وقَِصر َمناِسِمه ، وبه يُشبَّه الرَّ

 األََخّث.

 ع باليَماَمِة. : الَخثْماءُ و
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، ويقاُل : أَبو عبِد هللِا نقيُب بنِي  َخْيثََمةَ  اْستُْشِهَد بأُُحٍد ؛ َذَكَره أَبو َعْمٍرو ؛ ولده سعُد أَبو َصحابِيٌّ  بِن ماِلٍك األَْوِسيُّ  بُن الحاِرثِ  َخْيثََمةُ و

 بُن َسْعٍد َشِهَد أُُحداً. َعْمرو بِن َعْوٍف ، َصحابيٌّ أَْيضاً ، َشِهَد بَْدراً واْستشهَد بها ، واْبنُه عبُد هللاِ 

ْواو ً  َسمَّ  ، كَحْيَدٍر وأُساَمةَ وأَْحمَد وُعثْماَن وُجَهْينَةَ. َخْيثَما

ل :  بُن سْعِد بِن حريم ، له ِذْكٌر في الجاِهليَِّة وهو الُمعيدي الذي يُْضَرُب به الَمثَُل ؛ قالَهُ ابُن الَكْلبي في الجاِمعِ. َخْيثَمُ  فِمن األَوَّ

حاِح : الِمْعَوُل ، كفَِرَح ، صاَر ُمفَْلَطحاً. َخثِمَ و  صاَر َحّدهُ ُمفَْرَطحاً. وفي بعِض النسخِ : بحْذِف َحّده ؛ وأَْنَشَد للَجْعِدّي : وفي الّصِ

__________________ 
 ( يف األساس : خبيتامها.1)
 ( الذي يف األساس : وبه َخَثٌم وهو غلة األنف وعرضه.2)
 واللسان والتكملة والتهذيب واألساس وقبله : 304( ديوانه ص 3)

 دارت رحاان ورحاهم ترمتي
 واللسان واألساس والتهذيب. .«.. أجثم جامثاً متحيزاً مبكانه» وفيه : 41( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( يف اللسان والتهذيب : ُحزُقّة.5)
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ه  عـــــــــــــاِولـــــــــــــَ مـــــــــــــاً َرد تح مـــــــــــــَ ثـــــــــــــح لـــــــــــــة  خـــــــــــــُ لـــــــــــــ  فـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

ال و      ال  ِ صــــــــــــــــــــــَ اح ضــــــــــــــــــــــَر اجلــــــــالــــــــَ تح َأخح (1)صــــــــــــــــــــــاَدفــــــــَ
 

  
 أَْخالُف النَّاقَِة : اْنَسدَّْت. َخثَِمتْ و

ً  أَْنفَهُ  َخثَمَ و  وَكَسَرهُ فصاَر ُمفَْرَطحاً. َدقَّهُ  : َخثما

ّيِ خليفة الزهريين ع خثيمِ  بنِ  ، كُزبَْيٍر : هو عبُد هللِا بِن ُعثْمانَ  ُخثَْيمٍ  ابنُ و ن َصِفيَّة بنت شيبَةَ وأَبي الطُّفَْيل ، وعنه بشُر بُن بِن القاَرة الَمّكِ

ِل ويَْحيَى بُن سليٍم.  المفضَّ

 قاَل أَبو حاتٍِم صاِلُح الَحِدْيِث ، تُوفي َسنَة ِمائَة واثْنَتَْين وثاَلثِْين.

 تابِِعيٌّ ثِقَةٌ َرَوى عن ُعَمَر ، وعنه أَبو عياض بُن أَبي حبيبَةَ. ُخثَْيمٌ  قْلُت : وَجدُّهُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد لألْعَشى : َخثْماءُ  ، وبَقََرةٌ  أَْخثَم ثَْورٌ 

رُقــــــــــــــي  نــــــــــــــاَن ولــــــــــــــُح لــــــــــــــي والــــــــــــــقــــــــــــــُ  كــــــــــــــَبين وَرحــــــــــــــح

ِض اخلـــــــدِّ      فـــــــَ هـــــــر طـــــــاٍو َأســـــــــــــــــــــح مـــــــاعـــــــلـــــــ   ـــــــَ ثـــــــَ (2)َأخـــــــح
 

  
 ، بالضِم : ِغلٌَظ وقَِصٌر وتَفَْرُطٌح. الُخثْمةُ و

ي الرُجُل. الَخْيثََمةُ و  ، كَحْيَدَرةٍ : أُْنثَى النَّمِر ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وبه ُسّمِ

 : ِعَراٌض. ُخثْمٌ  ونِصالٌ 

 .َخْيثََمةَ  عبُد هللِا بنُ  َخْيثََمةَ  وأَبو

. َخْيثََمةَ  أَبا كنْ :  ولَِحقَه تََخلَّف حينَ  تَبُوك يومَ  ، وسلمعليههللاصلىّي ، وهو الذي قاَل له النبيُّ ، قيَل : ماِلُك بُن قيِس السالمّي األْنصارِ و

َر إلى ِخالفَِة يَِزيَد.  َعمَّ

ة مائتين وأَْربَع ُزَهْيُر بُن َحْرب النسائيُّ الحافُِظ نَِزيُل بَْغداَد ، َرَوى عنه البُخاِريُّ وُمْسلُم وأَبو َداود والنّسائيُّ ، وَماَت َسنَ  َخْيثََمةَ  وأَبو

 وثاَلثِْين.

ةٌ  َخْيثََمة وأَبو بُن َعْمرو  ُخثَْيمُ  ، تُوفي َسنَة ِمائَة وثاَلَث وَسْبِعين. وكُزبَْيٍر : ُزَهْيُر بُن ُمعاِويَةَ بِن خديجٍ القَّطان الحاِفُظ شيُخ الَجِزيَرةِ ، ثِقَةٌ حجَّ

 بُن عراك بِن ماِلٍك ِمن أَتْباِعِهم. ُخثَْيمُ و ، وابُن ُمْروان ، وابُن قَْيٍس تابِِعيُون ؛

حمِن بِن ماِلٍك ، وابُن أَبي َخْيثََمةُ  وَكْحيََدَرة :  تابِِعيُّون.البَْصريُّ  َخْيثََمةَ  بُن عبِد الرَّ

 بُن السدِم ، كُصَرٍد ، جدُّ حميِد بِن ماِلٍك الخثمّي التابِِعّي عن أَبي ُهَرْيَرةَ. ُخثَمُ و

. الخثميُّ  بُن َعْمرو بِن الحاِرِث بِن تَِميِم بِن سْعِد بِن ُهَذيْل ؛ منهم : عماَرةُ بُن راشدٍ  خثيمُ  وفي ُهَذْيٍل :  شاِعٌر فَِصيٌح ؛ قالَهُ الَهَجريُّ

بُن َعِدّيِ بِن عطيف  َخْيثمُ و الشاِعُر ، َذَكَره ابُن الَكْلبي ؛ خيثمٍ  بُن كود بِن عفرس منهم : جزُء بُن عبِد هللِا بِن َعْمرو بنِ  خيثمُ  وفي َخثْعم :

 الَكْلبيُّ شاِعٌر.

ُجلُّ الُمتََطيُِّر. الُخثاِرمُ  : [خثرم]  ، كعاُلبٍِط : الرَّ

 قاَل : الجْوَهِريُّ : قالَهُ أَبو ُعبَْيَدةَ ، وأَْنَشَد لُخثَْيم بِن َعِدّيٍ :

ه و  لـــــــــــــَ د  َرحـــــــــــــح اب إذا شـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــ   لســـــــــــــــــــــــــــت هبـــــــــــــَ

ـــــــــــــــوَم واٍ  وحـــــــــــــــامِتُ      ـــــــــــــــي داين ال ـــــــــــــــقـــــــــــــــوُ  عـــــــــــــــَ  ي

  

ِدمــــــــــاً و  قــــــــــح ه مَيحضــــــــــــــــــــــــي عــــــــــلــــــــــ  ذا  مــــــــــُ  لــــــــــكــــــــــنــــــــــ 

  
نــــــــــاِة    لــــــــــك اهلــــــــــَ د  عــــــــــن تــــــــــِ ثــــــــــارِمُ إذا صــــــــــــــــــــــــَ (3)اخلــــــــــُ

 

  
قّاص الَكْلبي ، قاَل : وهو الصَّحيُح ، وَصوابُه : يرافي : هو للرَّ ي : قاَل ابُن الّسِ  وليَس بَهيَّاب. قاَل ابُن بَّرِ
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 بَدِليِل قْوله بْعَده.

 ولكنَّه يَْمضي.

 بَْيٍت قْبلَه ، وهو :قاَل : والضَّميُر في : وليَس يَعوُد على رُجٍل خاَطبَه في 

دة  جـــــــــــــــح نـــــــــــــــَ رًا بــــــــــــــــح ريح حبـــــــــــــــَح ُت َأابَ  اخلـــــــــــــــَ  وجـــــــــــــــدح

ُم      مـــــــــــاقـــــــــــِ م  قـــــــــــُ دًا َأشـــــــــــــــــــــــــَ ا لـــــــــــه جمـــــــــــَح نـــــــــــاهـــــــــــَ (4)بـــــــــــَ
 

  
 .«ح ت م»قْلُت : وقد تقدََّم ذِلَك في فصِل 

__________________ 
 والرواية : وانطحت. واللسان والتكملة والصحاح ا قا  الصاغاين : 102( ديوانه ص 1)
 واللسان واألساس وعجزه يف الصحاح. 187ديوانه ط بريوت ص ( 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان وبدون نسبة.4)
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 ، والحاُء لُغَةٌ فيه. الغَِليُظ الشَّفَةِ  : الُخثاِرمُ و

 َعمُّ الُكَمْيِت. ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وهو واِلُد َعْمٍرو البََجليُّ  : الُخثاِرمُ و

عاِمِر بِن َعْمرو بِن الحاِرِث بِن  إن كاَن هو الُكَمْيت بُن َزْيٍد فال يصحُّ ألنَّه ِمن بنِي أََسٍد ال ِمن بَجيلَةَ فإنَّ الُكَمْيَت هو ابُن َزْيِد بِن وهِب بنِ 

ْل َذِلك.  سْعِد بِن ثْعلَبَة بِن ُدْودان بِن أََسٍد فتأَمَّ

 ، بالحاِء َرَواهُ أَبُو حاتٍِم البَْحرانيُّ بالخاِء. (1) الِحثِْرَمةِ  : الدَّائَرةُ تْحَت األَْنِف ِمثْلُ  الكْسرِ ، ب الِخثِْرَمةُ و

 وقيَل : هي َطَرُف األَْرنَبَِة إذا َغلَُظْت ، َرَواه أَبو حاتٍِم بالخاِء.

 وُرِوي عن أَبي ُعبَْيٍد بالحاِء وهما لُغَتاِن.

 كالَخْرثََمِة. ِح : الُخْرُق في العََملِ بالفت ، الَخثَْرَمةُ و

 .َخثْعَِميُّونَ  الناِزلُوَن به ، وأَْهلُهُ  (2) َجبَلٍ  : اسمُ  ، كَجْعفَرٍ  َخثْعَمٌ   :[خثعم]

اش بِن َعْمِرو بِن الغَْوِث ِمن اليََمِن واْسُمه أَفتل ؛ بُن أَْنمارِ  َخثْعَمُ و  لَقَبُه. َخثْعَمُ و ؛ أَبو قَبيلَةٍ  بِن أَرَّ

 بِن َعْدنان وصاُروا ِمن اليََمِن. من َمعَدٍّ  قاَل الجْوَهِريُّ : ويقاُل : هم

ي به أَبو القَبيلَِة. َجَمٌل نََحُرْوهُ  َخثْعَمٌ  قيَل :و  فُسّمِ

ثٌ  : َخثْعَمٍ  بِن أَبي ُعَمُر بُن عبِد هللاِ  اليَماِميُّ هو َخثْعَمٍ  ابُن أَبيو  عن يَْحيَى بِن أَبي كثيٍر ، وعنه زيُد بُن الحبَّاِب وجماَعةٌ. ُمَحّدِ

 قاَل البُخاِريُّ : ذاِهُب الحِدْيِث.

ِم : األََسدُ  ، الَخثْعَمُ و ي به لَكْلثََمٍة في وْجِهِه. ، بفتحِ العَْينِ  كالُمَخثْعَمِ  بالالَّ  ، ُسّمِ

 ُمَكْلثَُمهُ. أَي الَوْجهِ  ُمَخثْعَمُ  َرُجلٌ و

يَِت القَبيلَةُ. َخثْعَُموه يقاُل : : تَلَطُُّخ الَجَسِد بالدَِّم. الَخثْعََمةُ  ْطُرُب :قاَل قُ و لوه بَدِمه ؛ قيَل : وبه ُسّمِ أَْن يَْجتَِمعوا فَيَْذبَحوا  هو أَو فتََرَكُوه أَي َرمَّ

ْعفَرانَ  ثم يأُْكلوا ثم يَْجَمعوا الدََّم فَيَْخِلطوا فيه يَب فيَْغِمسُ و الزَّ  أَْن ال يَتَخاَذلُوا. على وا أَْيِديَُهْم فيه ويَتَعاَهُدواالّطِ

ُجالن : إذا تَعاقََدا كلُّ واِحٍد منهما ِإْصبَعاً في َمْنِخر الَجُزوِر الَمْنحوِر ، يَتَعاقََدان على هذه الح الَخثْعََمةُ  وقاَل غيُره :  الَِة.أَن يُدِخَل الرَّ

  عبِد هللِا بِن ِسنان بِن سرجٍ كان أَِميراً على الُجيوِش في َزَمِن ُمعاِويَةَ ويُعَدُّ ِمن التابِِعْين ومنهم : أَبو عبِد هللاِ : ماِلُك بنُ  َخثْعَم قْلُت : وِمن بنِي

 تقدََّم ِذْكُرها ِمَراراً.الصَّحابيَّةُ  الَخثْعميَّةُ  الُكوفيُّ َسِمَع مسعراً والثّورّي ؛ ومنهم : أَْسماُء بْنُت ُعَمْيس الَخثْعَميُّ  مصعُب بُن المْقدامِ 

ْحمن الفرعيّ  . : الَخثْعَميُّ  وأَبو ُرَوْيحة عبُد هللِا بُن عبِد الرَّ  َصحابيٌّ

وض األَنف يعتزي إلى  .َخثْعَمٍ  واإلماُم أَبو القاِسِم السَّهيليُّ صاِحُب الرَّ

 ذِلَك. للنَّْعَجةِ وال يُقاُل  اللَّْوِن ؛ َحْمراءُ  أَي َخثْعََمةٌ  َعْنزٌ و

. الَخثْلََمةُ  : [خثلم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 االْختِالُط. وفي اللِّساِن : هو

 ؛ والتاُء لُغَةٌ فيه وقد تقدََّم. ِء في ُخْفيَةٍ أَْخذُ الشَّي أَْيضاً :و

 رُجٍل. (3) كَجْعفٍَر : اسمُ  ، َخثْلَمٌ و

.: أَْهمَ  ، كِكتاٍب وَصبُورٍ  الِخجامُ  : [خجم]  لَه الجْوَهِريُّ
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ي : هي يت في باِب صفَِة النِّساِء ِمن  الِخجامِ  ، وهو َسبٌّ عْنَد العََرِب ، يقُولُون : يا بنَ  الَمْرأَةُ الواِسعَةُ الَهنِ  وقاَل ابُن بَّرِ ّكِ ؛ وأَْنَشَد ابُن الّسِ

 الِجماعِ :

في النـ يـحزََج   (4) اخِلجاَمابذاَ  َأشح
 مْرأَةِ إذا نَزا بَْظُره.والنَّيَزُج : ِجهاُز ال

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كُزبَْيٍر : لَقَُب ُخَزْيَمةَ واِلُد حاتٍِم الذي َرَوى عن ُخَجْيمُ 

__________________ 
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم.1)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلّر.2)
 القاموس منونة ا وأضافها الشارح فخففها.( ضبطت يف 3)
 ( اللسان.4)
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ُؤحِمن بُن خَلٍف الن سفي  ؛ قي َده 
اعيَر الُبخارِيِّ ا وعنه عبُد امل  ا اِفُة. (1) مِد بِن إلح

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كعاُلبٍِط : المْرأَةُ الواِسعَةُ الَهِن ؛ أَْوَرَده صاِحُب اللّساِن اْستِْطراداً. الُخجاِرمُ 

، وهذه عن اللّْحيانّي : أَي َمَهنَهُ ؛  ويُْفتَحُ  بالكْسرِ  ِخْدَمةً  ، ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، األُْولَى عن اللَّْحيانّيِ ، يَْخُدُمهو َخَدَمهُ يَْخِدُمهُ  : [خدم]

َوحِ ونَظائِِرِه ؛ قاَل  َخَدمٌ و كَكاتٍِب وُكتَّاٍب ، ُخدَّامٌ  ج خاِدمٌ  فهو : بالفتْحِ الَمْصَدر ، وبالكْسِر : االْسُم ؛ وقيلَ  َكةً ، اسٌم للَجْمعِ كالرَّ ، محرَّ

 الشاِعُر :

مـــــــــــــــون د  هـــــــــــــــم  خمـــــــــــــــَُ اِلســـــــــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــاٌ  يف جمـــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــِ

هـــــــــــــم و      َدمُ يف الـــــــــــــّرِجـــــــــــــا  إذا رافـــــــــــــقـــــــــــــتـــــــــــــَ (2)خـــــــــــــَ
 

  
في و ٍض وعاتٍِق.َعَربيَّتاِن فَِصيحتاِن ، يقَُع على الذََّكِر واألُْنثَى إلْجرائِِه ُمْجَرى األَْسماِء غير الَمأُْخوَذةِ ِمن األَْفعاِل كحائِ  خاِدَمةٌ و خاِدمٌ  هيو

ً  اسأَلي أَباكِ »حِدْيث فاِطَمةَ وعلّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما :  ْحمن : و «ِت فيهتَِقيِك َحرَّ ما أَنْ  خاِدما أَنَّه طلََّق اْمَرأَتَه »في حِدْيث عبِد الرَّ

 أَي جاِريٍَة. «َسْوداء بخاِدمٍ  فََمتَّعها

 نَْفَسه. َخَدمَ  : اْختََدمَ و

 نَْفَسه. يَْخُدم أَي يَْختَِدمَ  أَن خاِدمٌ  َحَكى اللّْحيانيُّ قاَل : ال بُدَّ لَمْن لم تكْن له

ً  : اْستَْوَهبَه فأَْخَدَمهاْختََدَمهُ و اْستَْخَدَمهُ و  فََوَهبَه له. خاِدما

ً  اْستَْخَدْمتُ  ويقاُل :  .يَْخُدمني : سأَْلتُهُ أَن اختََدْمتُهو فالنا

اوندي في شْرحِ نْهجِ الباَلَغِة : أَنَّه يقاُل : ةً. أَْخَدْمتهو لنْفِسي ولغيِري اْستَْخَدْمته وَزَعَم القُطُب الرَّ  لنْفِسي خاصَّ

ا لم أَْعِرفه.  قاَل ابُن أَبي الَحديِد : وهذا ممَّ

كةً : السَّْيُر الغَليُظ الُمْحَكُم ِمثَْل الَحْلقَِة تَُشدُّ في ُرْسغِ البَعيِر فَيَُشدَّ إليها َسراِئُح نَْعِلها الَخَدَمةُ و  بمْعنَى الَخَدَمة منه أََخذَ و ، وهو مجاٌز ، ، محرَّ

 الُمْستَديَرة الُمْحَكَمة على التَّْشبيِه في االْجتِماعِ. القَْومِ  (3) َحْلقَةِ 

يو َهِريُّ :قاَل الجوْ  ةُ ؛ َخَدَمةً  الَخْلخالُ  منه ُسّمِ ىو ألَنَّه ُربَّما كاَن ِمن سيوٍر يَُركَُّب فيه الذهُب والفضَّ حمالً على  َخَدَمةً  السَّاقُ  قد يَُسمَّ

 ؛ أَراَد بهما ساقَْيه ألَنَّهما َمْوِضعُ  «ْبَذبانِ تَذَ  َخَدَمتاهو أَنَّه كاَن على ِحماٍر وعليه َسراويِلُ »حِدْيث َسْلمان :  الَخْلخاِل لَكْونِها َمْوضعه ؛ ومنه

كةً ، َخَدمٌ  ج وُهما الَخْلَخاالِن ، الَخَدَمتَْين  ، كِكتاٍب. ِخدامٌ و ، محرَّ

بالِقَرِب على ُظهوِرهنَّ ،  ُكنَّ يُدِلْجنَ »في حِدْيث : و ، يْعنِي الخلخال. َخَدَمةٍ  َجْمعُ »؛  ءٌ نِسائِكم شي َخَدمِ  ال يحوُل بَْيننا وبينَ »في الحِدْيِث : و

 ، وقاَل الشاِعُر : «ِخداُمُهنَّ  ويَْسِقيَن أَْصحابَه باِديَةً 

ا  راِش وملــــــــــــ  ي عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــفــــــــــــِ وحمــــــــــــِ  كــــــــــــيــــــــــــف نـــــــــــــَ

واءُ      عــــــــــــــح ِر الشـــــــــــــــــــــــــــبَم غــــــــــــــارٌة شـــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  َتشـــــــــــــــــــــــــــح

  

دي  بــــــــــح نــــــــــيــــــــــِه وتـــــــــــُ ُر الشــــــــــــــــــــــــيــــــــــَخ عــــــــــن بــــــــــَ هــــــــــِ ذح  تــــــــــُ

  
دامِ عــــــــــــن    راُء  خــــــــــــِ ذح ُة الــــــــــــعــــــــــــَ يــــــــــــلــــــــــــَ قــــــــــــِ (4)الــــــــــــعــــــــــــَ

 

  
 ، أَي تكشُف ، وهو مجاٌز. ِخداِمها أَي عن

 الُمخدَّرات ، أَي اْشتَدَّْت ، كما في األساِس ؛ وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد : ِخدامِ  يقاُل : أَْبدِت الحْرُب عن

طـــــــــــــارِدون عـــــــــــــلـــــــــــــ  اأُلخح 
ُ

ا املـــــــــــــ نـــــــــــــ   كـــــــــــــاَن مـــــــــــــِ

َذاَر       َدِت الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ار  إذا أَبـــــــــــــــح دامـــــــــــــــَ (5)اخلـــــــــــــــِ
 

  
 ِمن ساِق المْرأَِة ؛ قاَل ُطفَْيل : كُمعَظٍَّم : َمْوِضُع الَخْلخالِ  ، الُمَخدَّمُ و

تح بــــــــه و  بــــــــَ ُب قــــــــد َذهــــــــَ لــــــــح نــــــــَا الــــــــقــــــــَ اعــــــــِ  يف الــــــــظــــــــ 

ِض َراي       مــــــــــح ر  الــــــــــد  ُة جمــــــــــَح د مِ َأســــــــــــــــــــــــيــــــــــلــــــــــَ خــــــــــَ ُ
(6)املــــــــــ
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. كالُمَخدََّمةِ  ِمن البَعيِر ، وهو ما فْوق الَكْعبِ  السَّْيرِ  أَْيضاً : َمْوِضعُ  الُمَخدَّمُ و  ، بهاٍء ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 ِرباُط السَّراويِل عنَد أَْسفَِل ِرْجِل الَمْرأَةِ. : الُمَخدَّمُ  ِمن المجاِز :و

__________________ 
 .245ـ  244/  1( التبصري 1)
 : ( اللسان واألساس والتهذيب ا وعجزه يف األساس2)

 يف الرحا  إذا وافيتهم خدمو 
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم.3)
 ( اللسان وبدون نسبة.4)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة فيهما.5)
 ( اللسان.6)
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 ونصُّ الُمْحَكِم : عنَد أَْسفَِل ِرْجِل السَّراويِل فأَْطلَق.

 َسراِويله يَتََذْبَذب. ُمَخدَّمو وكذا ظاِهُر ِسياِق األَساِس 

جال وكأَنَّ المصنَِّف قَيَّد ِرْجَل المْرأَةِ ألَنَّ في الغاِلِب هنَّ يَْربطَن أَْرجَل َسراويِلهن في وَسِط السَّاِق ثم يرخيَن علي ه كما هو مشاهد بخالِف الّرِ

ل.  ، فتأَمَّ

 جاَوَز البَياُض أَْرساَغه أَو بعَضها. إذا ؛ أَو كاألَْخَدمِ  ْوَق أَشاِعِرهِ ُكلُّ فََرٍس تَْحجيلُه ُمْستَديٌر فَ  : الُمَخدَّمُ  ِمن المجاِز :و

حاحِ : ْجٍل أَن يَْقُصَر بَياُض التَّْحجيِل عن الَوظيِف فيَْستديُر بأَْرساغِ ِرْجلَي الفََرِس دْون يََدْيه فْوَق األَشاِعِر ؛ فإن كاَن برِ  التَّْخديمُ  وفي الّصِ

 .واِحَدةٍ فهو أَْرَجلُ 

كةً  ِمن المجاِز :و أَنَّه َكتََب إلى َمراِزبِة فاِرَس الحمُد هلِل الذي »حِدْيث خاِلِد بِن الَوِليِد :  إشاَرةً إلى َجْمعَُهم ، أَي فَضَّ هللاُ َخَد َمتَُهْم ، محرَّ

َق َجَماَعتَُكم. «َخَدَمتَُكمْ  فَضّ   أَي فرَّ

اْنَحلَِّت السَّرائُح  الَخَدَمةُ  اْنفَضَّتِ في األَْصِل : َسْيٌر َغِليٌظ َمْضفوٌر ِمثْل الَحْلقَِة يَُشدُّ في ُرْسغِ البَعيِر ، ثم تَُشدُّ إليها َسرائُِح نَْعِله ، فإذا  الَخَدَمةُ و

قِِه ، قالَهُ ابنُ   األَثيِر ؛ وِمثْلُه قْوُل أَبي ُعبَْيٍد. وَسقََطِت النَّْعل ، فضرَب ذِلَك َمثاَلً لذهاِب ما كانوا عليه وتفرُّ

الَوظيِف الواِحِد  هي البَيضاءُ  أَو ِمثْل الَحْجالِء ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وهو قْوُل أَبي َزْيٍد. : الشَّاةُ البَْيضاُء األَْوِظفَةِ  الَخْدماءُ  ِمن المجاِز :و

سْ  هي وسائُِرها أَْسَوُد أَو ِمن  بالَخَدمِ  تَُشبَّه في َسواٍد ، أَو َسواٌد في بَياٍض ، وكذلك الُوعولُ  كالَخَدَمةِ  غِ بياضٌ التي في ساقِها عنَد الرُّ

 الَخالِخيِل ، وإِيَّاه َعنَى األَْعَشى بقْوِلِه :

َرٍة و  خـــــــــــح ز  الـــــــــــنـــــــــــاِس يف رأحس صـــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــو َأن  عـــــــــــِ

ي اأَلرَّح      يـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــُ ٍة تـ مـــــــــــَ لـــــــــــَ مـــــــــــح لـــــــــــَ مـــــــــــامـــــــــــُ د  خـــــــــــَ
ُ

 املـــــــــــ

  

ا أَلعــــــــــــطــــــــــــاَ  رب  الــــــــــــنــــــــــــاِس مــــــــــــِ  تــــــــــــاَح ابهبــــــــــــِ  فــــــــــــح

  
ا و    مـــــــــَ لـــــــــ  (1)لـــــــــو مل يـــــــــكـــــــــن ابٌب أَلعـــــــــطـــــــــاَ  ســــــــــــــــــــــُ

 

  
ْت أَْوِظفَتُهُ ؛ مِّ  الُخْدَمةُ  واالْسُم : يُريُد : َوْعالً اْبيَضَّ : السَّاعةُ من لَْيٍل أَو  (2) ، بالفتحِ  الَخْدَمةُ و ، كالُحْمرةِ ، وهي بَياٌض في األَْوِظفَِة. بالضَّ

 ، والذاُل لُغَةٌ فيه. نهارٍ 

 الَمْضفوُر. َكِعنَبٍَة : السَّْيرُ  ، الِخَدَمةُ و

حاِح. : له تابِعَةٌ من الِجنِّ  َمْخدومٌ  رُجلٌ و  ، كذا في الّصِ

 والَحَشِم. الَخَدمِ و كثيرُ  ؛ يُراُد به َمْخُدوُمونَ  : ، كُمعَظَّمونَ  ُمَخدَّمونَ  قَْومٌ و

 المْعَجَمِة ، كما في الُمْحَكِم ، وقاَل اْمرُؤ القَْيِس : أَو هو بالذَّالِ  يٌم ؛قد ، كِكتاٍب : شاِعرٌ  ِخدامٍ  ابنُ و

ـــــــــا  ن ـــــــــ  ـــــــــِر ألَن حـــــــــي
ُ
ِر املـــــــــ ـــــــــَ ل ـــــــــطـــــــــ  ـــــــــ  ال وجـــــــــا عـــــــــل  عـــــــــُ

ــــــــُن      كــــــــ  اب ــــــــَ ــــــــدايَر كــــــــمــــــــا ب كــــــــي ال ــــــــح ب ــــــــَ دامِ نـ (3)خــــــــِ
 

  
 وَسيَأْتي.

ِم ، قَيََّده أَبو الفََرجِ  بِن إْبراهيمَ  أَبو إِْسحَق إِْبراهيُم بُن محمدِ و ولَعَلَّه َوَهٌم إنَّما هو  بُن الجوزي ، هكذا أَي بالداِل المْهَملَِة ، الُخداِميُّ ، بالضَّ

 المْعَجَمِة. بالذَّالِ 

َح به ابُن األَثيِر وابُن السَّمعانّي و ابُن نْقَطةَ والحافُِظ الذَّهبِيُّ شيُخ قْلُت : بِل الصَّواُب فيه كْسر الخاِء المْعَجَمِة وإْهمال الداِل كما َصرَّ

الضِم وال بإْعجاِم الذاِل ، وإنَّما المصنِِّف ، وهو الذي قيََّده الحافُِظ أَبو الفََرجِ ، وإنما الَواِهُم ابُن أُخت خالَِة المصنِِّف فإنِّي لم أََر َمن َضبََطه ب

،  (4) ِخدامٍ  نَّه ُربَّما أَوهم أَنَّه َمْنسوٌب إلى َجّد وليَس َكذِلَك ، بل هو َمْنسوٌب إلى سكَّةِ هو من عند ياته ، ثم إنَّ في ِسياقِه قُُصوراً باِلغاً فإ

 ككتاٍب ، بنَْيسابوَر.

ّي الَحنفيَّة ، وأَُخوه أَبو بْشرٍ  ال َسِمَع ُعَمَر بن ِسنان ال الِخداميُّ  والَمْذكوُر فَِقيهٌ ِمْن أَْعياِن أَْهِل الرَّ ٌث َرحَّ مْنجبّي وأَْحمد بن نَْصر اللباد ، ُمَحّدِ

 الّسغدّي. (5)وعنه محمُد بُن أَْحمَد بِن شعيٍب 
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 أَْيضاً. الَخاِدمِ  ويُْطلَُق على الَخدمةِ  ، كَشدَّاٍد : الكثيرُ  الَخدَّامُ 

__________________ 
 .162/  2سان ا وجزء من عجز األو  يف الصحاح واملقايي  والضبرت عنه ا والل 189( البيتان يف ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلكسر.2)
 والتكملة. وسيبيت يف خذم أيضاً.« خذم»ابلذا  املعجمة ا واللسان والصحاح يف مادة « ابن خذام»وفيه  162( ديوانه ط بريوت ص 3)
 اء.( كذا ابألصر واللباب وقيدها ايقوت خذام بكسر اخل4)
 ( يف معجم البلدان : رو  عنه أمحد بن شعيب بن هارون الشعيب.5)
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ئيُس ، والَجْمعُ  الَمْخدومُ و  .َمَخاِديمُ  : الرَّ

ً  : َجعَلَه اْختََدَمهو  .َخَدَمتَيها . وفي الَمثَِل : كالَمْمهوَرةِ إْحَدىخاِدما

 .الَخدَمةَ  َزْوجها : أَْلبََسها خدََّمهاو

 ٌ  ، كما في األساِس. الِخْدَمةِ و الَخَدمةِ  ، كُمعَظََّمٍة ، ِمن ُمَخدََّمةٌ  واْمَرأَة

 ، كِعْظمة : أَي أَْشغَلَه بها. َخَدَمةُ ِخْدَمةً و

ُم ؛ وأَْيضاً َجْمعُ  الَخَدَمةُ و َر أَْيضاً حِدْيُث َسْلمان الُمتَقّدِ ْجلَْين ِمن السَّراويِل ، وبه فّسِ كةً : َمْخَرُج الّرِ  ، كَكاتٍِب وَكتَبٍَة. اِدمٍ خ ، محرَّ

ُروا فيه أنَّه َجْمعُ  خاِدمٍ  ، بالضِم : َجْمعُ  الُخْدمانو ةُ ، وكأنَّهم تََصوَّ  ، كَكثِيٍب وُكثْبان. َخِديمٍ  ، هكذا تقُولُه العامَّ

 ، وهو مجاٌز. يخُدمُ  َسنَةً ، وثوٌب َسِخيٌف ال يخُدمُ  ويقُولُون : هذا القَميصُ 

 بالكْسِر : القُيوُد. الِخَدامُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

الِخداميُّ  ِخدامِ  بُن غاِلٍب السرخسيُّ ، كِكتاٍب ، من ولِدِه أَبو نَْصر ُزَهْير بن الَحَسِن بِن علّيِ بِن محمِد بِن يَْحيَى ِخدامُ  وقاَل ابُن األَثيِر :

؛ وَحِفيُده أَبو نَْصر ُزَهْيُر بُن  (1)، تُوفي َسنَة أَْربَعمائة وأَْربَع وَخْمسين  الفَِقيهُ الشافِِعيُّ َرَوَى عن أَبي إْسحاق الهاشمّي وأَبي طاِهٍر المخلص

 علّيِ بِن ُزَهْيٍر الِخَداميُّ ِمن شيوخ ابِن السَّمعانّي َسِمَع منه بميهنة ، َماَت بعَد الثالثِْين وَخْمسمائة.

ه أَبي علّيٍ الَحَسن  ِخداٍم الِخداميُّ  الُحَسْين بن وِمن هذا البَْيِت ببُخاَرى أَبو الَحَسِن عليُّ بَن محمِد بنِ  ِه ألُّمِ بن الخضر  (2)، َحدََّث عن َجّدِ

 النسفّي ، وَماَت َسنَة أَْربَعمائة وثالث وتِْسِعين.

 ، ولم يَْجعَله ِمن هذا البَْيِت. ِخدامٌ  وقاَل الحافُِظ في التَّْبصير : هو َمْنسوٌب إلى َجّدٍ له اْسُمه

الصائِغ الشاِعُر شْيُخ األُدباِء بِدَمْشق َحدََّث عن إْسماعيل بِن أَبي اليُْسِر ، وله ِشْعٌر  الِخداميُّ  محمُد بُن الَحَسِن بِن سباع األَْنصاريّ قاَل : و

 كثيٌر وفَضائُِل.

ً  ِمن َحّدِ َضَرَب ، .َخَذَمه يَْخِذُمهُ  : [خذم] َمْخشِريُّ : بُسْرعٍة ؛ ومنه قَطعَهُ  : َخْذما أُتَي َعْبد الَحِميد وهو أَميٌر على الِعراِق »الحِديُث  ؛ زاَد الزَّ

 ، بالتّْشديِد ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ؛ قالَ  كَخذََّمه أَي قََطعَوا وَضَربُوا الناَس بها في الطَّريِق ؛ «بالسُّيوفِ  َخَذُمواو بثالثَِة نفٍر قد قََطعُوا الطَّريقَ 

 ُحميُد األَْرقُط :

 الس ريَح من أَنحقاِبهِ  َخد مَ و 
قّاعِ : «الشََّجَرةَ  يَتََخذَّمانِ  فضربا حتى جعال»حِدْيث جابٍر :  ؛ ومنه تَخذََّمهُ و  أَي يَْقَطعانِها ؛ وقاَل ابُن الّرِ

يــــــــــــوَ  هبــــــــــــا  ر ِت الــــــــــــرِّيــــــــــــُح الــــــــــــذ  ة جــــــــــــَ يــــــــــــ   عــــــــــــامــــــــــــِ

مـــــــــــهـــــــــــافـــــــــــقـــــــــــد      ذ  َدُم  ختـــــــــــََ راُن والـــــــــــقـــــــــــِ جـــــــــــح (3)اهلـــــــــــِ
 

  
ْقُر : َضَرَب بِمْخلَبِهِ  َخَذَمهُ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ وبه فّسَر قَْوله : الصَّ

 من غرِي َفَشرح  اخَلَذمةصاِئب 
ْربَةُ ، قاَل ويُْرَوى بالجيِم أَْيضاً ، والمْعنَى واِحٌد.  وهي الَخْطفةُ والضَّ

 َل في صفَِة َدْلٍو :، قا ، كَسِمَع : اْنقََطعَ  َخِذمَ و

تَ  َذمــــــــــــــــــح ا  َأخــــــــــــــــــح َت أَمح مــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــَ  أَمح َوِذمــــــــــــــــــح

ا     بــــــــــاهلــــــــــَ رِهــــــــــا جــــــــــِ عــــــــــح تح يف قـــــــــــَ  (4) ؟أَمح صــــــــــــــــــــــــاَدفــــــــــَ
  

 بالتَّْخِفيِف ، ففيه لفٌّ ونَشٌر ُمرتٌَّب ؛ ومنه قْوُل ابِن ُمْقبِل : َخَذَمه مطاِوعُ  َخذَّمَ  بالتّشديِد ، كما أَنَّ  خذََّمهُ  ، وهو مطاِوعُ  َكتََخدَّمَ 

مَ   خَتَذ ماِمن َأطحراِفه ما  خَتَذ 
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ً و  قد َسَها هنا عن اْصِطالِحه وهو قْولُهُ : وهي بهاٍء. .َخذيَمةٌ  وهي ، كَسِميعٍ ، َخِذيمٌ  َسِكَر ؛ وهو : خذم َخْذما

ً  ، كفَِرحَ  ، َخِذمَ و  ؛ يقاُل : َمرَّ في سيِرِه ؛ وهو مجاٌز. أَْسَرعَ  : َخْذما

 ، هكذا في سائِِر النسخِ وهو َغلٌَط ، والصَّواُب : وِمْنبٍر ، وعليه اْقتََصرَ  ، كِكتٍف وَصبُوٍر وُمعَظَّم َخِذمٌ  َسْيفٌ و

__________________ 
 .312/  1واألصر كالتبصري « تويف نيف ومخسا وأَربعمئة»( يف اللباب : 1)
 ( اللباب : ا سا.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
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 قاِطٌض. اجلوحَهرِي  ؛ وَأوحَرَده ابُن ِسيحَده واأَلزحهرِي  هكذا ا َأي
 ؛ قاَل الَكْلَحبة : ، كأَميٍر : َمْقُطوَعةٌ  َخِذيمٌ  أُذُنٌ و

جَيح َوَرٍ  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا  يـــــــــــــحـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبن  َمســـــــــــــــــــــــــــِ

مــــــــــــــــا أُُذٌن      هــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح رحطــــــــــــــــَ تح قـــــــــــــــــُ ِذميُ لــــــــــــــــََ (1)خــــــــــــــــَ
 

  
تَْين. ُخذُمٌ  والَجْمُع :  بضمَّ

 كثُماَمٍة : الِقْطعَةُ. ، الُخذاَمةُ و

حاحِ ؛ غير أَنَّه قاَل : من الشَّاِء : التي ُشقَّْت أُذُنُها َعْرضاً ولم تَبِنْ  الَخْذماءُ و  العَْنُز العَْنُز تَُشقُّ ، إلى آِخِره. الَخْذماءُ و ، كما في الّصِ

 : قُِطَع َطَرُف أُذُنِها. َخْذماءُ  وفي التَّْهِذيِب : نَْعجةٌ 

 : ِسَمةٌ لإِلبِِل ، إْسالِميَّةٌ. الَخْذَمةُ و

 َمن ِسَماِت الشَّاِء شقُّه ِمن َعْرض اأُلذُِن فتُتَْرُك اأُلذُُن نائَِسةً. الَخْذَمةُ  وفي التَّهِذيِب :

 ؛ والدَّاُل لُغَةٌ فيه ، كما تقدََّم. السَّاَعةُ  ؛ الِخْذَمةُ و

جاِل : ككتفٍ  ، الَخِذمُ  ِمن المجاِز :و  وال يُْكَسُر. َخِذمونَ  ج  الكثيُر العَطاِء ؛بالبَْذلِ  السَّْمُح الطَّيُِّب النَّْفِس  ، ِمن الّرِ

 فََرُس ِمْرداِس بِن أَبي عاِمٍر. : الَخِذمُ و

 ؛ أَْنَشَد ابُن األْعَرابّيِ : كِكتاٍب : بَْطٌن من ُمحاِربٍ  ، الِخَذامُ و

ة ــــــــــــ  ي ذامــــــــــــِ ر   خــــــــــــِ ــــــــــــقــــــــــــُ َوُة ال جــــــــــــح  آدتح هلــــــــــــا عــــــــــــَ

داً و     عــــــــــــ  يحســــــــــــــــــــــــــًا جمــــــــــــَُ مــــــــــــبحقــــــــــــوط حــــــــــــَ ر ابلــــــــــــَ   حكــــــــــــُ

  
 َعْجَوةَ واِدى القُرى : والُمَجعَُّد : الغَليُظ ، َرماَها بالقَبيحِ.أََراَد : 

 فََرُس َحيَّاِش بِن قَْيِس بِن األَْعوِر. : ِخذامُ و

 والذي في الُمْحَكِم : أَنَّه فََرُس حاتِِم بِن َحيَّاٍش وفيه يقوُل :

ِدمح  ذامُ أَقــــــــــــــــــــــح ا اأَلســــــــــــــــــــــــــــــــــــاِورَهح  خــــــــــــــــــــــِ  إهنــــــــــــــــــــــ 

َك ســـــــــــــــــــــــــــــــــاٌ  انِدَرهح و      نـــــــــــــــــــ  ولـــــــــــــــــــَ (2)ال هتـــــــــــــــــــَُ
 

  
يَِة فقاَل : : أَقَرَّ بالذُّّلِ وَسَكنَ  أََخْذمَ و يت ، وأَْنَشَد لرُجٍل من بَنِي أََسٍد في أَْولياِء َدٍم َرضوا بالّدِ ّكِ  ؛ عن ابِن الّسِ

ُم  ّي َأخـــــــاهــــــُ جـــــــِ رحُش عــــــن طــــــو  الــــــنـــــــ  ر  الــــــكـــــــِ  شــــــــــــــــــــَ

ملَِ      ذح َر حـــــــــَ عـــــــــح  مبـــــــــاٍ  كـــــــــَبنح مل َيســـــــــــــــــــــــمـــــــــعـــــــــوا شـــــــــــــــــــــــِ

  

ٍر كـــــــــــالـــــــــــرِّضـــــــــــــــــــــــــام و  مـــــــــــح ُ َروحُه حبـــــــــــِ َذمـــــــــــواشـــــــــــــــــــــــــَ  َأخـــــــــــح

  
ِر الــــــــعــــــــاَر    كــــــــِ نــــــــح نح مل يـــــــــُ ِذمِ عــــــــلــــــــ  الــــــــعــــــــاِر مــــــــَ (3)لــــــــُح

 

  
يَّة ولم يَْطِلبوا بَدِمِه   .(4)أَي باُعوا أَخاُهم بإِبٍِل ُحْمر وقَبِلُوا الّدِ

 الشَّراُب : أَْسَكَر. أَْخَذمَ و

، وهنا َذَكَره الجْوَهِريُّ وغيُرهُ  قَْبلَه الذي في التَّْركيبِ  ِء القَْيِس ، وقد َمرَّ ِذْكُرهِذْكُره في قْوِل اْمِرى : شاِعٌر جاِهِليٌّ جاءَ  ، كِكتابٍ  ِخذامٍ  ابنُ و

ِة.  ِمن األَئِمَّ

بيعِ بِن ُخَدْيمٍ و ثٌ  البلخيُّ ، محمُد بُن الرَّ  ، َرَوى عن فاِرَس بِن َعْمرو. كُزبَْيٍر : ُمَحّدِ

 ، وَكذِلَك َرُسوٌب ؛ وعليه قْوُل َعْلقََمة : كِمْنبٍر : سيُف الَحاِرِث بِن أَبي َشِمٍر الغَسَّانِّيِ  ، ِمْخَذمٌ و
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ديـــــــــٍد عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــمـــــــــا  رحابَدح حـــــــــَ ُر ســـــــــــــــــــــــِ  مـــــــــظـــــــــاهـــــــــِ

يــــــــــوٍف      يــــــــــال ســــــــــــــــــــــــُ قــــــــــِ َذمٌ عــــــــــَ ح وُب  خمــــــــــِ (5)وَرســــــــــــــــــــــــُ
 

  
 .«ر س ب»وقد تقدََّم ِذْكُرهما في 

كةً : عاِمُر بُن َمْعبٍَد. الَخَذَمةِ  ذوو  ، محرَّ

 .َخِذيمٌ  كَسفينٍَة : الَمْرأَةُ السَّْكَرى ، وهو ، الَخِذيَمةُ و

ْل. َخِذيَمةٌ  ، وهي َخِذيمٌ  قْلُت : وهذا بعَْينِه قد تقدََّم ، وهو قْولُه : وهو  ، فهو تِْكراٌر وهو عجيٌب ِمن المصنِِّف ، فليتأَمَّ

 تَْدَرُك عليه :* ومّما يُسْ 

 : َسِريُع الَمّرِ ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ وأَْنَشَد : َخذُومٌ  َظِليمٌ 

ه أََزف    (6) َخُذومُ ِمزحٌع يَُطريِّ
 ، كَكتٍف : َسِريٌع ، نعٌت له الِزٌم ، وال يُْشتقُّ منه فِْعٌل. َخِذمٌ  وفََرسٌ 

 والَخَذَمان ، بالتَّحريِك : ُسْرعةُ السَّْيِر.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة ابختالف بع  األلفا  يف رواية البيتا.3)
 واألصر كاللسان والتكملة.« ومل يؤثروا القود»( يف التهذيب : 4)
 والضبرت منها ا واللسان. 30بيت رقم  119( من قصيدته املفضلية رقم 5)
 والصحاح بدون عزو فيهما.( اللسان 6)
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 .«فاْخِذمْ  إذا أَذَّْنَت فاْستَْرِسْل وإذا أَقَْمتَ »حِديُث ُعَمَر :  : التَّْرتِيُل ؛ ومنه الَخذمُ و

َمْخشِريُّ ، وقاَل : هو اْختباُر أَبي ُعبَْيٍد ومْعناهُ التَّْرتِيُل كأَنَّه يقطُع ا . بعُضه ِمن بعٍض ؛ قاَل : وغيُرهُ لَكالمقاَل ابُن األَثيِر : هكذا أَْخَرَجه الزَّ

 يَْرِويه بالحاِء المْهَملَِة ؛ وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه.

كةً : أَي قاِطعَةٌ. َخِذَمةٌ  وموَسى  ، محرَّ

 ، كَكتٍف أَو خالق. َخِذمٌ  وثَْوبٌ 

 النَّْعُل ، كفَِرَح : اْنقََطَع ِشْسعُها. َخِذَمتِ و

 ِشْسعَها. (1)أصلَْحت إذا  أَْخَذْمتُها وقاَل أَبو َعْمرو :

تَْين : السََّكارى. الُخذُمُ و  ، بضمَّ

 واْخَرْنبََق بمْعنًى واِحٍد. أَْخَذمَ و قاَل األَْزَهِريُّ : وقرأُْت بخّطِ َشِمٍر : َسَكَت الرُجُل وأَِطَم وأَْرَطمَ 

 وابُن َشنَّه. ِخَذامٍ  ، قاَل : للَحمام ابنُ ، وهو الِحماُر الَوْحشيُّ  الِخَذامِ  َمْنقوٌل ِمن ِخَذامٌ  وقاَل ابُن َخالََوْيه :

 َمْذكورٌ  هو كما ، وسلمعليههللاصلى إليه آل الَمْذكور الغَسَّانيّ  الحاِرثِ  َسيفُ  وهو ، وسلمعليههللاصلى، كمْنبٍَر : ِمن أَْسماِء ُسيوِفِه  الِمْخَذمُ و

يَرِ  في  .الّسِ

 ، كِكتاٍب : واٍد في ِدياِر َهمدان. ِخَذامٌ و

 وأَْيضاً : ماٌء في ِدياِر أََسٍد بنَْجد ، قالَهُ نَْصر.

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. َخذاِريمُ  ثَْوبٌ  : [خذرم]

 ، أَي َرعابِيل كيِب َخَذَم : ثَْوٌب ِخذاٌم وَخذاويُم بمْنِزلَةِ وهو هكذا َغلٌَط ؛ والصَّواُب : ثَْوٌب َخذاويُم بالواِو ، كما هو نَصُّ الُمْحَكِم ، قاَل في تَرْ 

اِء تَْصحيٌف محٌض  أَْخالقٌ  ْل. (2)، فحقُّ هذا أَْن يُْذَكَر في التَّْركيِب الذي قْبلَه فإْفراُده وِذْكُره بالرَّ  وَغلٌَط ، فتأَمَّ

. وفي اللّساِن : أَي َخْذلَمَ  : [خذلم]  فيه كما تقدََّم. والحاُء المهَملَةُ لُغَةٌ  ؛ قاَل : أَْسَرعَ  َخْذلََمةَ : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

ً  الَخَرَزةَ  َخَرمَ  : [خرم] َمهاو ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، يَْخِرُمها َخْرما ً  َخرَّ َمتْ  تَْخِريما  : فََصَمها. فَتََخرَّ

حاحِ : ً  الَخَرَز أَْخرُمهُ  َخَرْمت وفي الّصِ  : أَثْأَْبته. َخْرما

 منه شيئاً أَي ما قََطْعت وما نَقَْصت. َخَرْمتُ  ويقاُل : ما

ً  َخَرمَ و ً  فاُلنا َمتْ  هو ، كفَِرَح ، أَي فََخِرمَ  َشقَّ َوتََرةَ أَْنِفه ، وهي ما بيَن َمْنِخرْيه : يَْخِرُمه َخْرما  َوتََرتُهُ. تََخرَّ

، وإن أَصاَب  َخْرماءُ و أَْخَرمُ  والنّْعُت : (3): قَْطٌع في َوتََرِة األْنِف وفي الناِشَرتَْيِن أَو في َطَرِف األَْرنَبَِة ال يبلُغ الَجْدَع  َخْرمُ ال وقاَل اللَّْيُث :

 .َخْرمٌ  نَْحو ذِلَك في الشَّفَِة أَو في أَْعلى قُوف األُذُِن فهو

ُجِل وأَْرنَبَتِِه بعَد أَن يُْقَطَع أَْعالها حتى ينْ في األْنِف وا الَخْرمُ  وقاَل َشِمٌر : يكونُ  فَذ إلى أُلذُِن َجِميعاً ، وهو في األَْنِف أَن يُْقَطَع ُمقَدَُّم ِمْنَخِر الرَّ

 جْوِف األَْنِف.

 .الَخَرمِ  بيِّنُ  أَْخَرمُ  يقاُل : رُجلٌ 

كةً : َمْوِضعُ  الَخَرَمةُ و  من األَْنِف. الَخْرمِ  ، محرَّ

 ، أَي الَمْشقُوقَةُ ، أَو الَمثْقوبَةُ ، أَو الَمْقطوَعةُ. (4) الُمتََخرَمةُ  : اأُلذُنُ  الَخْرماءُ و

ْفراءِ  : الَخْرماءُ و  كانْت ِلَحكيِم بِن نَْضلَةَ الِغفاِرّيِ ثم اْشتُريَْت ِمن َولَدِه. َعْيٌن بالصَّ
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بِّّيِ.فََرُس َزْيِد الفَواِرِس ال : الَخْرماءُ و  ضَّ

اٍس الَمْعنِّيِ. أَْيضاً :و  فََرُس راِشِد بِن َشمَّ

 ، األَخيَرةُ في الُمْحَكِم. فََرُس ِلبَِني أَبي َربيعَةَ  أَْيضاً :و

 عوُد.أَو ُكلُّ أََكَمٍة لها جانٌب ال يُْمِكُن منه الصُّ  أَْيضاً ؛ األَْخَرم ، وهو ُكلُّ رابِيٍَة تَْنَهبُِط في َوْهَدةٍ  : الَخْرماءُ و

 َعْنٌز ُشقَّْت أُذُنُها َعْرضاً. : الَخْرماءُ و

 َسْيٌل أَو َطريٌق في قُّف أَو رأِْس َجبٍَل. َخَرمَ  ، وقيَل : ما : أَْنُف الَجبَلِ  الَخْرمُ و

__________________ 
 .«أسلحت»( عن اللسان وابألصر 1)
خذاومي ابلواو. ونبه « خذم»القاموس ا وقد ذكرها صـــــــــــــاحب اللســـــــــــــان اســـــــــــــتطراداً يف ( الذي يف التهذيب والتكملة : خذارمي ابلراء كعبارة 2)

 مصححه إىل عبارة التهذيب والتكملة.
 ابلذا  املعجمة.« اجلذع»( عن التهذيب ا وابألصر 3)
 ( يف القاموس : املنَحرمة ا ابلنون.4)
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ْعِر : َذهاُب الفاِء ِمن فَعولُنْ  الَخْرمُ  ِمن المجاِز :و ى الثَّْلَم. في الّشِ  ويُسمَّ

اُج : هو ِمن ِعلَِل الطَّويِل. جَّ  قاَل الزَّ

 إالَّ في أَّول الجزِء ِمن البَْيِت. الَخْرمُ  قاَل ابُن ِسْيَده : فَيْبقَى عولُْن ، فيُنْقُل في التَّْقطيعِ إلى فَْعلُْن ؛ قاَل : وال يكونُ 

 ي النسخِ ، والصَّواُب : َمفَاِعْيلُْن.، كذا ف الِميِم من ُمفاَعلَتُنْ  َذهابُ  الَخْرمُ  أَو

اُج : جَّ ى َخْرمُ و فَعولُْن بيته أَثْلَُم ، َخْرمُ  وقاَل الزَّ ً  َمفاِعْيلُْن بيته أََعْضُب ، ويَُسمَّ فَعُولُْن ،  ُمْنُخِرمِ  َمفاِعْيلن وبينَ  ُمْنَخِرمِ  ليُْفَصَل بيَن اسمِ  ُمتََخّرما

 .َرمُ اخْ و َمْخرومٌ  والبيتُ  .أَْخَرمُ  فهو

ْعِر : ما كاَن في صْدِرِه َوتٌِد َمْجموُع الَحَرَكتينِ  األَْخَرمُ  وقيَل :  أََحُدُهما وُطِرَح ، وبيتُه كقَْوِلِه : فَُخِرمَ  ِمن الّشِ

ًة  جــــــــــــــ  رِيــــــــــــــَن حــــــــــــــِ َرًأ عــــــــــــــاش ِعشــــــــــــــــــــــــــــح  إن  امــــــــــــــح

ُر      لـــــــــوَد اجلـــــــــاهـــــــــِ رحجـــــــــو اخلـــــــــُ ـــــــــَ لـــــــــهـــــــــا يـ ـــــــــح ث (1)إىل مـــــــــِ
 

  
 اْمَرأً.كأَنَّ تَماَمهُ : وإنَّ 

ٌح منه.أَ  هكذا َجَمعَه أَبو إْسحق ؛ فال أَْدِري ُخُرومٌ  ج قاَل ابُن ِسْيَده :  َجعَلَه اْسماً ثم َجَمعَه على ذِلَك ، أَْم هو تسمُّ

ِم : ع ، الُخْرمُ و  ُكُر اإِلبَِل :، بها ؛ أَو أُنوُف ِجباٍل ؛ قاَل أَبو نَُخْيلة يذْ  أَبو ُجبَْيالتٌ  بَكاظَمةَ ؛ قالَهُ نَْصُر. بالضَّ

 (2) ُخر مِ ِبَقيحٍة  اخلُرحمِ قاَ تح من 
هكذا في النسخِ بمّدِ َهْمَزةِ : آِخُر ، وما َمْوُصولَة ؛  في َطَرِف الَحنَِك األَْعلى ، وآِخُر ما في الكتِفَْينِ  ُمْنَخِرمانِ  : َعْظمانِ  األُْخَرمانِ و

ا يِلي الوابِلَةَ ؛ العَُضَدْينِ  من قِبَلِ  الكتِفْيَن ُرُؤوسهما ، أخرماو والصَّوابُ   أَو َطَرفا أَْسفَِل الكتِفَْيِن اللَّذاِن اْكتَنَفا ُكْعبَُرةَ الَكتِِف. ممَّ

 فََرساً يُْدَعى قُْرُزالً :، وهو َطَرفُه ؛ قاَل أَْوُس يْذُكُر  ُمْنقَِطُع الِعيِر حيُث يَْنَجِذُم ؛ والَمثْقُوُب األُذُِن وَمن قُِطعَْت َوتََرةُ أَْنِفه األَْخَرمُ  قيَل :و

ا و رحُزٌ  ِإذح جنـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــُ    لـــــــــــــــــــــــو ال قـ

دَِّ       َو  خــــــــــــــَ ثـــــــــــــــح َرمــــــــــــــالــــــــــــــكــــــــــــــاَن مــــــــــــــَ (3)اأَلخــــــــــــــح
 

  
 َكِتِفَك. أَْخَرمِ  أَي لقُتِْلَت فَسقََط رأُْسَك عن

 الَكتِِف : َطَرُف عْيِره. أَْخَرمُ و

َدفَةَ ، والَجْمعُ  أَْخَرمُ  وفي التّهِذيِب : ا يِلي الصَّ  .األَخاِرمُ  الَكتِِف َمَخزٌّ في َطَرِف َعْيِرها ممَّ

ومِ  : األَْخَرمُ و َر قْوُل َجريٍر : َمِلٌك للرُّ  وبه فّسِ

هــــــــــا  ــــــــــِ ــــــــــائ ن ــــــــــِ ُم ب دح يســــــــــــــــــــــــة كــــــــــاَن هــــــــــَ ــــــــــِ ن ــــــــــكــــــــــَ  ِإن  ال

زميــــــــــــــــًة      رًا وكــــــــــــــــاَن هــــــــــــــــَ َرمِ َنصــــــــــــــــــــــــــــــح (4)لــــــــــــــــأَلخــــــــــــــــح
 

  
ا يِلي باِلد عاِمِر  ُسلَْيمٍ َجبٌَل لبَني   :األَْخَرمُ و ممَّ

 بِن َربيعَةَ. (5)

 آَخُر بَطَرِف الدَّْهناِء ؛ وتَُضمُّ َراُؤه. َجبَلٌ و

 آَخُر بنَْجٍد. َجبَلٌ و

 وقاَل نَْصُر : هو َجبَُل قبال تّوز بأَْربَعِة أَْمياٍل ِمن أَْرِض نَْجٍد.

ِم ، ُخْرمُ و  ، كَمْجِلٍس ؛ ُمْنقََطعُها. َمْخِرُمهاو األََكَمِة ، بالضَّ

 .َمخاِرمُ  ، والَجْمعُ  الَجبَِل والسَّْيِل : أَْنفُه َمْخِرمُ و

 ، عن السُّكَِّرّي. الطُُّرُف في الِغلَظِ  الَمخاِرمُ و

 وقيَل : الطُُّرُق في الِجباِل.
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 وقاَل الجْوَهِريُّ : هي أَْفواهُ الِفجاجِ ، قاَل أَبو ذَُؤْيٍب :

نــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــح ات بــــــــــــــــــَ ن  بـــــــــــــــــه ُرمجـــــــــــــــــُ ارِمٌ هـــــــــــــــــُ  خمـــــــــــــــــَ

يــــــــــــُح      ِن فــــــــــــِ جــــــــــــائــــــــــــِ اِت اهلــــــــــــَ بــــــــــــ  لــــــــــــَ وٌج كــــــــــــَ (6)هنــــــــــــُُ
 

  
ا بأَْوٍس األَْسلَِمّيِ فََحملَهما على َجَمٍل وبَعََث معهما َدِليالً وقاَل : اْسلُْك ؛ بهما حيُث تَ   الطُُّرِق. َمخاِرمِ  ْعلَُم ِمنوفي حِدْيث الهْجَرةِ : مرَّ

ماِل. قاَل ابُن األَثيِر : هي الطُُّرُق في  الِجباِل والّرِ

__________________ 
 ( اللسان ا ويف التكملة نسبه ألكثم بن صيفي وروايته :1)

 إن امــــــــــــــــرأ قــــــــــــــــد عــــــــــــــــاش تســـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــة حــــــــــــــــجــــــــــــــــة 

 إىل مـــــــــــــــــئـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــو اخلـــــــــــــــــلـــــــــــــــــود جلـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــر    

  

 ويف التهذيب : إىل مثلها ا وصدره كالتكملة ا ومل ينسبه.

 ( اللسان والتهذيب والتكملة.2)
 واللسان. 113بريوت ص ( ديوانه ط 3)
 وفيه : قسراً بد  نصراً ا واللسان والتهذيب والتكملة. 493( ديوانه ص 4)
 ( يف معجم البلدان : ربيعة بن عامر بن صعصعة.5)
 وهو األجود ا واللسان.« كلبات اهلجائن فيح»ويف شرحه : ويرو  « تفيح»وفيه  119/  1( ديوان اهلذليا 6)
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 ُمْنقََطُع أَْنِف الَجبَِل ، وقاَل أَبو كبيٍر :وقيَل : 

ُه و  ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــح جـــــــــــــاَج رأَيـ ـــــــــــــفـــــــــــــِ ـــــــــــــه ال َت ب ـــــــــــــح ي  ِإذا َرمـــــــــــــَ

ِوي      هــــــــــــح هــــــــــــايـــــــــــــَ ارِمــــــــــــَ َدِ   خمــــــــــــَ ِوي  اأَلجــــــــــــح (1)هــــــــــــُ
 

  
 ؛ ويُْرَوى بالحاِء المْهَملَِة وقد َسبََق شاِهُده هناك. أوئُل اللَّْيلِ  : الَمخاِرمُ و

 ُمقَدَُّم األَْنِف أَو ما بيَن الَمْنَخَرْيِن. الَخْوَرَمةُ و

 لُصخوٍر لها ُخروٌق. الَخْوَرمِ  واِحَدةُ  : الَخْوَرمةو

 على التَّْشبيِه بَخْوَرَمِة األْنِف.

 ، أَي ماَت وَذَهَب. فاُلٌن َعنَّا ، َمْبنياً للَمْفعولِ  اْختُِرمَ و

 ِمن بَْينهم. أََخَذتْهُ  ِمن بين أَْصَحابِه : الَمنِيَّةُ  اْختََرَمتْهو

َمتُْهمْ  الدَّْهُر القَْوَم ، اْختََرمَ  ، وَكذِلَك : القَْوَم : اْستَأَْصلَتُْهم واْقتََطعَتُْهمْ  اْختََرَمتِ و  ِكْدُت أَْن أَكوَن الّسوادَ » َحِدْيُث ابِن الَحنَِفيَّة : ؛ ومنه كتََخرَّ

 .«الُمْختََرمَ 

يُح الباِرَدةُ  أَْيضاً :و الُمْفِسُد. أَْيضاً :و التَّاِرُك. أَْيضاً :و : الباِرُد. الَخاِرمُ و اي وَسيَأْتِي. الّرِ اِء ؛ وَرَواه كراٌع بالزَّ  ، كذا َحَكاه أَبو ُعبَْيٍد بالرَّ

 ، كَكُرَم. َخُرمَ  كأَميٍر : الماِجُن ؛ وقد ، الَخِريمُ و

مُ و  ، عن كراعٍ. كُسكٍَّر : نَباُت الشََّجرِ  ، الُخرَّ

بَةٌ  فاِرسيَّةٌ  النَّاِعُم ِمن العَْيِش ؛ أَو هي أَْيضاً :و  ؛ قاَل أَبو نََخْيلَة في صفَِة اإِلبِِل : ُمعَرَّ

 ُخر مِ بَقيحٍة  اخلُرحمِ قاَ تح من 
ً  الَخْيِر ؛ ومنه يقاُل : كاَن َعْيُشنا بهاأََراَد بقَْيٍظ ناِعٍم َكِثير  ما  ؛ قالَهُ ابُن األَْعَرابّيِ. ُخرَّ

مٌ و ْحمن الَهَروّي األَْنصاِرّيِ  الُحَسْيِن بن إِْدِريسَ  أَبي علّيٍ  لَقَُب واِلدِ  : ُخرَّ ، كذا َذَكَره  الحاِفظِ  بِن الُمباَرك بِن الَهْيثٍم بن ِزياِد بِن عبِد الرَّ

مٍ  األميُر. َرَوى عن ُعثْمان بِن أَبي شيبَةَ وَطبَقتِِه ، وقد يُْعَرُف بابنِ  ٍر ، كذِلَك ؛ وَرَوى أَْيضاً عن خاِلِد بِن هياجِ بِن بْسطاٍم وعلّي بِن حجْ  ُخرَّ

 تُوفي َسنَة ثالثِْيَن وثلثمائة.

ً  وقاَل الذَّهبيُّ : إنَّ  ما ْحمن الشاميُّ  ُخرَّ  وغيُره. (2)لَقَُب الُحَسْيِن. قْلُت : وأُخوه يوسُف بُن إْدِريَس َحدََّث أَْيضاً عنه محمُد بُن عبِد الرَّ

َمةُ و مٌ  بهاٍء : نَْبٌت كاللُّوبِياء ، ج ، الُخرَّ ٌح ِجّداً ، ومن أَْمَسَكهُ معه أََحبَّهُ كلُّ ناِظٍر إليه ، ؛ وهو بَنَفْ  ُخرَّ ه والنََّظُر إليه ُمفَّرِ َسِجيُّ اللَّْوِن. َشمُّ

 ِمن الخاِصيَّة ، وهو َغريٌب. ويُتََّخذُ من َزْهِرِه ُدْهٌن يَْنفَُع ِلَما ذُِكَر.

َمةٌ و ِميُّ  منها : بَابَكُ  قالَهُ نَْصرُ  بْل ناِحيَةٌ قُْرَب اصَطْخر ، كُسكََّرةٍ : ة بفاِرسَ  ، ُخرَّ الطاِغيَةُ الذي كاَد أَن يَْستولي على الَمَماِلِك َزَمَن  (3) الُخرَّ

َمات وقتله  م أَنوشروان.الُمْعتَِصم ، وكان يََرى رأَْي المزدكية ِمن الَمُجوِس الذيَن َخَرُجوا أَيَّام قباذ ، وأَباُحوا النِّساَء والُمَحرَّ

ما أُمُّ و ً  نَ ُخرَّ ْبِط السابِِق  أَْيضا اِء الَمْفتوَحة : (4)، أَي بالضَّ  ع. وهو ضمُّ الخاِء وتَْشِديد الرَّ

مانَ  وقاَل نَْصُر : أُمُّ   .(5)ُمْلتَقَى حاّجِ البَْصَرةِ والُكوفَِة بركة إلى جانِبِها أََكَمةٌ َحْمراء على رأِْسها َمْوقَِدة  ُخرَّ

مُ يَتَ  جاَءنا فاُلنٌ  ِمن المجاِز :و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. َزبَُده أَي يَْرَكبُنا بالظُّْلِم والُحْمقِ  َخرَّ

مَ و ُجُل : تََخرَّ ِميَّةِ  داَن بدينِ  الرَّ ، وكانوا في َزَمِن الُمْعتَِصم فقَتََل شْيَخهم بَابَك وتََشتَّتُوا في  واإِلباَحةِ  والُحلولِ  ألَْصحاِب التَّناسخِ  ، اسمٌ  الُخرَّ

 البِالِد ، وقد بَِقيَْت منهم في ِجباِل الشاِْم بَِقيَّةٌ.

مُ و ٍث : َمَحلَّةٌ ببَْغداَد ليَزيَد بنِ  ، الُمَخّرِ مٍ  كُمَحّدِ  الحاِرثّي نُِسبَْت إليه هذه الَمَحلَّةُ وكان قد نَِزلَها. ُمَخرَّ
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َي هذا المْوِضُع بِبَْغداَد ألَنَّ يَزيَد بن مٍ  وقاَل ابُن األثيِر : ُسّمِ  نَِزلَه. ُمَخّرِ

ي مِ  وقاَل غيُره : ُسّمِ مِ  بِن ُشَرْيح بنِ  بُمَخّرِ  بِن حزِن بِن ِزياِد بِن الحاِرِث بِن ماِلِك بِن ربيعَة بِن كْعِب بِن الحاِرِث الحاِرثّي المذحجّي. ُمَخرَّ

__________________ 
 واللسان.« ينضو خمارمها»وفيه  94/  2( ديوان اهلذليا 1)
 : السامي. 432/  1( يف التبصري 2)
أن « اخلرمي»أما ابن األثري فقد ذكر يف اللباب « ( نقر ايقوت عن نصـــر قا  : أ ن أن اخلرمية الذين كان منهم مابك اخلرمي نســـبوا إىل ُخّرم3)

 اطنية وإىل جد املنتسب إليه.هذه النسبة إىل طائفة من الب
 ( قيدها ايقوت بضم اخلاء املعجمة وسكون الراء وميم وألف ونون.4)
 ( هذا قو  أيب مهدي ا كما يف معجم البلدان.5)
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وَطبَقَتِِه ، وعنه البُخاِريُّ وأَبو  قاِضي حلوان عن يَْحيَى القَطَّان المخرميُّ  وِمن هذه الَمَحلَِّة الحافُِظ أَبو َجْعفٍر محمُد بُن عبِد هللِا ابِن الُمباَرك

 َداُود والنّسائيُّ وابُن َخزيمةً والمحامليُّ ، َماَت َسنَة مائَتَْين وأَْربَع وَخْمسين.

 المخرميُّون ، وآَخُرون. (3)بُن نَْصر وعبد هللِا بُن نَْصر  (2)خلَُف بُن ساِلٍم الحاِفُظ وسيداُن  (1)وأَبو محمٍد 

هُ. المخرميُّ  ضاً القاِضي أَبو سعيٍد الُمباَرُك بُن علّيٍ قْلُت : ومنها أَيْ   لبس منه الخرقة القطُب الجيالنّي ، قَدََّس هللاُ ِسرَّ

 أَي بالَكِذِب. بالُخْرمان يقال : جاَء فاُلنٌ  كعُثْماَن الَكِذبُ  الُخْرمانُ و

امُ و ُمونَ  : األَْحَداثُ  كُزنَّارٍ  ، الُخرَّ  في الَمعاِصي. (4) الُمتََخّرِ

ثَْيِن. أَْيضاً :و البَْصرّي شيٌخ للمالينّي يُوَصُف بالحْفِظ. َجدُّ أَْحمَد بِن عبِد هللاِ  أَْيضاً :و ويَةَ الُمَحّدِ  َجدُّ َعْمٍرو بِن َحمُّ

َمْشقيُّ َراِويَةُ الَوليِد بِن ُمْسلم َرَوى عنه ابُن َجوْ  موسَى بُن عاِمرٍ و َمْشقيُّ عن ُدَحيم  ُخَرْيمٍ  سعيِد بِن َعْمِرو بنِ  أَبو يَْحيَى محمُد بنُ و صا.الّدِ الّدِ
ار ، وعنه أَْحمُد بُن عْبِد الَوَهاِب. (5) واُب : محمُد بُن أَحمدَ  محمُد بُن محمدٍ  أَبو َجْحَوٍش و وِهشاِم بِن عمَّ بِن أَبي  ، كذا في النسخِ ، والصَّ

َمْشقيُّ ال َجْحَوٍش  ازيالّدِ ثوَن. َخطيُب بها عن أَْحمَد بِن أَنَِس بِن ماِلٍك ، وعنه تماُم بُن محمٍد الرَّ ِم ، ُمَحّدِ  الُخَرْيِميُّوَن ، بالضَّ

يحِ ، وأَْنَشَد : َخبيثَةُ  ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : في العََطِن ، بَْقلَةٌ تَْنبُُت في القُْطنِ  ، بفتحٍ فسكوٍن : الَخْرَومانَةُ  قاَل أَبو َخْيَرةَ :و  الّرِ

ُه  بـــــــــــالـــــــــــَ ذاٍن كـــــــــــَبن  ســـــــــــــــــــــــــِ قـــــــــــح  إىل بـــــــــــيـــــــــــِت شـــــــــــــــــــــــــِ

ُه يف و      تـــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ رحَومـــــــــــــــانٍ  ـــــــــــــــِح (6)مـــــــــــــــنـــــــــــــــوِِّر  خـــــــــــــــَ
 

  
مُ و مٍ  رُجٍل ، وهو أَبو قتاَدةَ َعْمُرو بنُ  (7) كُمعَظٍَّم : اسمُ  ، الُمَخرَّ  َرَوى عن ابِن ُعيَْينَة. ُمَخرَّ

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما. بُن أَْيَمَن َصحابِيَّانِ  ُخَرْيمُ و البَْدِريُّ ؛ األَْخَرمِ  بُن فاتِِك بنِ  ُخَرْيمُ  : كُزبَْيرٍ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. اْنَخَرمَ  : التَّْشقيُق. يقاُل : االْنِخَرامُ   ثَْقبُه أَي اْنَشقَّ

 اإِلْبَرةِ ، بالضِم : ثَْقبُها. ُخْرمُ و

يَة الَخَرماتِ  في»حِدْيث َزْيِد بِن ثابٍِت :  ، والَجْمُع َخَرماُت ، ومنه األَْخَرمِ  ْنِزلَِة االْسِم ِمن نَْعتِ بم الَخَرَمةُ و ، وكأَنَّه  «الثالِث ِمن األَْنِف الّدِ

 َساِر ، والثاِلُث الَوتََرةُ.وهي الُحُجُب الثالثَةُ : في األَْنِف اثْناِن َخاِرجاِن عن اليَِمْين واليَ  بالَخَرماِت الَمْخُرومات أَرادَ 

ى»في الحِدْيث : و َمةِ  نََهى أَْن يَُضحَّ  وُشقوٌق َكثِيرةٌ. ُخرومٌ  ؛ أَي الَمْقطوَعةُ اأُلذُِن ، أَو التي في أُذُنِها «اأُلذُنِ  بالُمَخرَّ

 إلى بعٍض ؛ قاَل : يَْنَخِرمُ  ألَنَّ بعَضه ُخْرمٌ  : الغَِديُر َجْمعُه األَْخَرمُ و

ُض بـــــــــــــــــا  َرجـــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــُ رحمٍ يـ َرطـــــــــــــــــات  خـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــُ

دِّرحهــــــــــــــــا الــــــــــــــــدِّالُء      كــــــــــــــــَ واٍف مل تــــــــــــــــُ (8)صـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً و امي إذا أَصاَب بَسْهِمه الِقْرطاَس ولم يَثْقُْبه : قدَخْوَرَمته : أَصابَ  َخَرَمه َخْرما  .َخَرَمه . ويقاُل للرَّ

 الدَّليُل عن الطَّريِق : أَي ما َعَدَل. َخرمَ  وما

 .(9): أَي ذاُت َمخاِرَج  َمخاِرمَ  ومن المجاِز : يَِميٌن ذاتُ 

 وهو الثَّنِيَّةُ بيَن الَجبَلَْيِن. الَمْخِرمِ  لها : أَي ال َمخاِرَج لها ، مأُْخوذٌ ِمن َمخاِرمَ  ويقاُل : ال َخْيَر في يَِمْيٍن ال

 ، وهي اليَميُن التي تَْجعَُل لصاِحبِها َمْخَرجاً. الَمخاِرمِ  يَِمْيٌن قد َطلَعَْت في وقاَل أَبو َزْيٍد : هذه

 وتَْشريٌم إذا َوقََع فيه ُحُزوٌز. تَْخريمٌ  وَضْرٌع فيه
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__________________ 
 .«أبو ا سن»( األصر واللباب ا ويف معجم البلدان 1)
 سعدان. 1347/  4( يف التبصري 2)
 : أيوب.( يف التبصري 3)
 ويف اللسان : املتخرمون.« املنخرمون»( يف التهذيب والتكملة : 4)
 ابلراء.« رحيم»والضبرت عنه ا وابألصر  500/  2( عن التبصري 5)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب بدون نسبة.6)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وأضافها الشارح فخففها.7)
 ( اللسان.8)
 األساس.( وشاهدها يف 9)
 ال خــــــــــــــــــــــري يف مــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــري رزيــــــــــــــــــــــٍة و 

 ال يف ميـــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــري ذات خمـــــــــــــــــــــــــــارمو     
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 إذا َماَت ، كما يقاُل : َشعَبَتْهُ َشعُوٌب. َخَرَمتْهُ الَخواِرمُ  ويقاُل :

 الِكتاِب : نقُصهُ وَذهاُب بعِضه. اْنِخَرامُ و

 ِمن الَحِدْيِث َحْرفاً : أَي ما نَقََص. خرمَ  وما

مُ  عليك فإنِّي أََراكَ  (1)ونَقََل ابُن األْعَرابّيِ عن ابِن قنان أنَّه قاَل لرُجٍل وهو يَتََوعَُّدهُ : وهللاُ لَئِِن اْنتََخْيُت  ْنَد إذا يَتََخرَّ مَ  َزْنُدَك ، ذلك أَنَّ الزَّ  تََخرَّ

ْندِ لم يُوِر القاِدُح به ناراً ، وإ مِ  نَّما أَراَد أَنَّه ال َخْيَر فيه كما أَنَّه ال َخْيَر في الزَّ  .الُمتََخّرِ

مَ و  َزْنُد فالٍن أَي َسَكَن غَضبُهُ. تََخرَّ

حاِح : مَ  وَوقََع في الّصِ َدةِ بهذا المْعنَى. تََخرَّ  َزبَُد فالٍن بالباِء الُموحَّ

مَ  وَوقََع في األَساِس :   غَضبُه ، وهو مجاٌز.أَْنفُه : َسَكنَ  تََخرَّ

ِعيِد األَْدنَى ، وقد رأَْيتها. الُخْرمانُ و  ، كعُثْماَن : َجزيَرةٌ بالصَّ

 وأَْيضاً : مْوِضٌع آَخُر في ِدياَرات العََرِب.

ْوحاء ، كان عليها َطريُق النبّيِ ،  ُخَرْيمٌ و  ، ُمْنَصَرفَه ِمن بَْدٍر. وسلمعليههللاصلى، كُزبَْيٍر : ثَنِيَّةٌ بيَن الَمدينَِة والرَّ

مانو اء الَمْفتوَحة : نَْبٌت. الُخرَّ  ، بضٍم فتَْشديِد الرَّ

يت : يقاُل ما نَبََت  ّكِ مانُ  فيه (2)وقاَل ابُن الّسِ  الَكِذَب.، يْعِني به  ُخرَّ

 : ِمن شيوخِ الّطْبرانّي. األَْخَرمِ  : حافٌِظ ثِقَةٌ ؛ ومحمُد بُن العبَّاِس بنِ  األَْخَرمِ  ومحمُد بُن يَْعقوب بنِ 

بِن عاِمِر بِن الحاِرِث  بُخَرْيمِ  ، بالضِم : ِمن ُشعَراِء الدَّولَِة العبَّاِسيَّة ؛ قيَل له ذِلَك التِّصاِلهِ  الُخَرْيميُّ  وأَبو يَْعقوب إِْسحاُق بُن َحسَّان بِن قوهى

ّيِ الَمْعُروف بالناِعِم ؛ وقيَل التِّصاِلِه باْبنِه ُعثْمان بن ة الُمّرِ أَْيضاً  ُخَرْيمُ و الهم.؛ وقيل : هو َموْ  ُخَرْيم بِن خليفَةَ بِن ِسنان ، أَبي حاِرثَةَ بِن ُمرَّ

 .الُخَرْيميُّ  : بَْطٌن ِمن ُمعاِويَةَ بِن قَُشْيٍر منهم : حميدُ 

ٍث : ورداُن بنُ  مِ  وكُمَحّدِ  بِن قرِط بِن خباٍب العْنبَريُّ وأَُخوه حيَدةُ ، لهما ِوفَاَدةٌ وُصْحبَةٌ. مخرمةَ  بنِ  ُمَخّرِ

 بُن نَْوفل َصحابِيُّوَن. مخرَمةُ و بِن الُمطَِّلب ؛ مخرَمةَ  لقاِسِم بنبُن ا مخرمةُ و بُن ُشَرْيحٍ الَحْضرميُّ ؛ مخرمةُ و

ثان. مخرَمةُ و بُن بكيِر بِن األََشّجِ َمْولى بنِي َمْخزوٍم ؛ مخرَمةُ و  بُن ُسلَْيمان األََسِديُّ ُمَحّدِ

يُّ الَمدن المخرميُّ  الّزهريُّ إِليه نُِسَب عبُد هللِا بُن َجْعفرٍ  مخرَمةَ  والمسوُر بنُ 
 ِمن طبقَِة ماِلٍك. (3)

يُّ َرَوى عن الشاِفِعّيِ. المخرميُّ  ومحمُد بُن عبِد هللاِ   الَمّكِ

اَز الحافُِظ السَّخاِوّي تُوفي َسنَة وعبُد هللِا بُن أَْحمَد بِن إِْبراهيَم الشَّْيبانيُّ الَحْضرميُّ الشافِِعيُّ الَمْعروُف بالخرمة ، تَولَّى قَضاَء َعَدن ، وأَج

 ث وتسعمائة.ثال

أْيِ : أَي َضِعيفُهُ ، وهو مجاٌز. أَْخَرمُ  ورُجلٌ   الرَّ

 ، كَجْوَهٍر : مْوِضٌع جاَء ِذْكُره في كتاِب ُمحارِب بِن خصفَةَ ؛ قالَهُ نَْصر. َخْوَرمٌ و

. خاُؤها (4) النَّْعِل ، وتُْكَسرُ  َخْرثََمةُ   :[خرثم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 فهي لَِسنَةٌ. َخْرثََمةٌ  فإِذا لم يكْن لها ؛ زاَد غيُرهُ : رأُْسها وقاَل ابُن ِسْيَده : أَي

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 الَخْرثََمةُ : الُخْرُق في العََمِل ، ِمثُْل الَخثَْرَمِة.



15435 

 

ِم : أَْنُف الَجبَلِ  الُخْرُشومُ  : [خرشم]  على واٍد أَو قاعٍ. ُمْشرفِ ال ، بالضَّ

 الَجبَُل العَظيُم. قيَل : هوو

ة وال يَْخفَى أَنَّ قْولَه : وَصلَُب ، فيه تِْكراٌر ُمِخلٌّ الْختِصاِرِه ؛ ما َغلَُظ وَصلَُب من األَرِض. قيَل : هوو  ، كالِخْرَشمَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : انتحيت.1)
 .«قوله : ما نبت فيه خّرمان ا الذي يف اللسان عن ابن السكيت : يقا  : ما نبت فيه خبرماء ا يعين به الكذب»املصرية : ( هبامش املطبوعة 2)
 ا الكاشف. 170( مفجي املدينة ا مات سنة 3)
َسُر.4)  ( يف القاموس : وُيكح
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ديٍد. يقاُ  : أَرضٌ  كِهرحَشف ةٍ  ٍر فسكوٍن ففتٍح فَتشح  َكذِلَك.  ِخرحَشمٌ  : ايِبَسٌة ؛ وَجَبرٌ  ِخرحَِش ةٌ  ا َأي بكسح
اِء. الُمتَكبُِّر في نْفِسه (1) : الُمتَعاِظمُ  الُمْخَرْنِشمُ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن الفرَّ

 ، عن أَبي َعْمرو. الُمتَغَيُِّر اللَّْوِن الذَّاهُب اللّْحمِ  أَْيضاً : الُمْخَرْنِشمُ و قاَل :

 األَْزهِريُّ : أَنا واقٌف في هذا الحْرِف فإِنَّه ُرِوي بالجيِم أَْيضاً.قاَل 

 قْلُت : وُرِوي بالحاِء أَْيضاً.

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : الُمتَقَبُِّض الُمتَقاِرُب بعُض َخْلِقه من بعٍض  أَْيضاً : الُمْخَرْنِشمُ و

 (2) خَتحَرنحِشمِ َفِخٍذ طالِت ومل و 
 ُم لُغَةُ فيه.والجي

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

ه َوْجَهه ؛ والجيُم لُغَةٌ فيه. َخْرَشمَ   الرُجُل : َكرَّ

يَّة. َخْرَشَمه َخْرَشَمةً و : الغَْضباُن. الُمْخَرْنِشمُ و  : أَصاَب أَْنفَه ، عاّمِ

حاحِ ، وهو قوُل أَبي زيٍد. ، كُزْنبوٍر : األَْنفُ  الُخْرطومُ  : [خرطم]  ، كما في الّصِ

باعِ الَخْطمُ  ؛ وِمن الخنزيِر : الِفْنِطيَسةُ ؛ وِمن ذي الَجناحِ : المْنقاُر ؛ وِمن ذواِت الُخّفِ : الِمْشفَُر ؛ وِمن  الُخْرطومُ و وقاَل ثَْعلَب : هو ِمن الّسِ

 الجْحفَلَةُ. الناِس : الشَّفَةُ ؛ وِمن الحافِِر :

 للِفيِل هو أَْنفُه ، ويقوُم له َمقاَم يَِده وَمقاَم ُعنُِقِه. الُخْرطومُ و قاَل :

 صيُر العُنُِق ال يناُل ماًء وال َمْرًعى.قاَل : والُخروُق التي فيه ال تَْنفُذُ وإِنَّما هو ِوعاٌء إِذا َمألَهُ الِفيُل ِمن َطعاٍم أَو ماٍء أَْولََجه في فيِه ألَنَّه ق

؛  (3) (َسَنِسُمُه َعَلى اخْلُْرُطومِ ) ؛ وقْولُه تعالَى : أَو ُمقَدَُّمه ، أَو ما َضَمْمَت عليه الَحنََكْينِ  وهي مشبهةٌ بالِفيِل. َخْرطومٌ  َضةقاَل : وللبَعُو

 فسََّرةُ ثَْعلب فقاَل : يْعنِي على الَوْجه.

 قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّه األَْنُف واْستَعاَرهُ لإِلْنساِن.

اُء :و ي عن بعٍض. الُخْرطومُ  قاَل الفرَّ َمِة فإِنَّه في َمْذَهِب الَوْجه ألَنَّ بعَض الَوْجِه يَُؤّدِ  وإِنَّ ُخصَّ بالّسِ

اغُب في تْفِسيِر اآليَِة : أَي نلزُمهُ عاراً ال يَْنَمِحي عنه ، كقَْوِلهم : َجَدْعت أَْنفَه ؛ ً  ي أَْنفُهأَْنُف الِفيِل فُسمِّ  الُخْرطومُ و وقاَل الرَّ  ُخْرطوما

 اْستِْقباحاً.

 ؛ وقد َشدََّدهُ الشاِعُر للضَّروَرةِ ، فقاَل أَْنَشَده ابُن األْعَرابّيِ : ، كقُْنفُذٍ  كالُخْرُطمِ 

ه  ٌه مـــــــــــــن أُمـــــــــــــِّ بـــــــــــــَ َح فـــــــــــــيـــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــــح

ِم الــــــــــــرأحِس ومــــــــــــن      ظــــــــــــَ همــــــــــــن عــــــــــــِ مــــــــــــِّ رحطــــــــــــُ (4)خــــــــــــُ
 

  
اجِ : الَخْمرُ  : الُخْرطومُ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ وأَْنَشَد للعجَّ

َدفـــــــــــــا  وح تــــــــــــــَ ِ مث اســـــــــــــــــــــــــــح اح لـــــــــــــَ وح هـــــــــــــا حـــــــــــــَ مـــــــــــــ   فـــــــــــــغـــــــــــــَ

بــــــــــاَء      هــــــــــح رحطــــــــــومــــــــــاً صــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــا خــــــــــُ رحقــــــــــَ ــــــــــَ قــــــــــارًا قـ  عــــــــــُ

  
ُل ما يَْجري من الِعنَِب قَْبَل أَن يَُداسَ  * قيَل : هوو السَّريعَةُ اإِلْسكاِر. وخصَّ بعُضهم فقاَل :  :، أَْنَشَد أَبو حنيفَةَ  أَوَّ

مح و  ُت هلـــــــــــــَُ فـــــــــــــح ذاٍ  َدلـــــــــــــَ ة غـــــــــــــري أَنـــــــــــــح يـــــــــــــَ تــــــــــــــح  فـــــــــــــِ

ومِ بـــــــــــذي رِقـــــــــــاٍع مـــــــــــن      رطـــــــــــُ اِج  اخلـــــــــــُ (5)َنشـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
. قَّ قاعِ : الّزِ  يْعنِي بذي الّرِ
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 : السُّالُف الذي َساَل ِمن غيِر َعْصِر. الُخرُطومُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

__________________ 
تَـَعظ ُم.( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 1)

ُ
 امل

 ( اللسان والتكملة بدون عزو.2)
 .16( القلم اآية 3)
 ( اللسان بدون عزو.4)
 .«أو»كذا ابألصر ا وابلقاموس :   (*)
 وروايته : 31( البيت للراعي النمريي ا ديوانه ط بريوت ص 5)

 فتية غري أنكاس دلفت هلمو 
 : قوله : وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية اللسان ا وكتب مصححه

 وأنشد أبو حنيفة وفتية اخل كذا ابألصر وعبارة امكم : أنشد أبو حنيفة :

 كـــــــــــــــــبن ريـــــــــــــــــقـــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا إذا نـــــــــــــــــبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا و 

 بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــاد تــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــر ابخلــــــــــــــــــــرطــــــــــــــــــــوم    

  

 وقا  الراعي : وفتية اخل البيت.
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 بعَْينِِه عن أَبي علّيٍ وأَْنَشَد : (1) : َسْيفٌ  الُخرطومِ  ذوو

ــــــــــذي  ر  ل ظــــــــــَ ومِ تــــــــــَ رحطــــــــــُ وحرٌَة  اخلــــــــــُ ن  ســــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــيــــــــــهــــــــــِ

      ِ يــحُف عــن بـــَعــح هـــــــا الضــــــــــــــــ  دافـِـضح بــعضــــــــــــــــَ (2)ِإذا مل يـــــــُ
 

  
 َرِضَي هللاُ تعالَى عنه. بِن أَْسعِد الجهنّي الصَّحابّي ، عبِد هللِا بِن أُنَْيِس  ويقاُل : هو ألَبي يَْحيَى

 الُحباَرى : شاِعٌر اْسُمه عبُد هللِا بُن ُزَهْيٍر. ُخرطومُ و

. الُخرُطومانِ  ُجَشُم بُن الَخْزَرجِ وَعْوُف بُن الَخْزَرجِ يقاُل لهماو  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

نِّ  ، الُخراِطمُ و  ، كما في الُمْحَكِم. كعاُلِبٍط : المرأَةُ َدَخلَْت في الّسِ

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وهو مجاٌز. ُخرطومٌ  وُمقَّدموُهْم في األُموِر ، الواِحدُ  تُهمالقَْوِم : ساَدا َخراطيمُ و

 .ُخْرطوَمهُ  : َضَربَ  َخْرَطَمهُ و

َجهُ. : َخْرَطَمهُ  أَو  َعوَّ

ُجُل : اْخَرْنَطمَ و َجهُ وَسَكَت على َغَضبِه. َرفََع أَْنفَهُ  الرَّ  ؛ وقيَل : َعوَّ

حاحِ. اْستَْكبََر وَغِضبَ  قيَل :و  مع َرْفعِ رأِْسه ، كما في الّصِ

ّمِ : الطَّويلُ  الُخْرُطمانُ و  األَْنِف. بالضَّ

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

ي عن ابِن َخالََوْيِه. ُخْرُطمانيٌّ  رُجلٌ   : كبيُر األَْنِف ، َحَكاه ابُن بَّرِ

 وأُنوٍف ، يْعنِي أَنَّ ُصدوَرها وُرُؤوَسها ُمَحدََّدةٌ. َخراِطيمَ  : ذاتُ  ُمَخْرَطَمةٌ  وِخفافٌ 

ً  : [خزم]  َشكَّهُ. : َخَزَمهُ يَْخِزُمه َخْزما

ً  البَعيرَ  َخَزمَ و ماُم ، كما  ، كِكتابٍَة ، للبَُرةِ  الِخزاَمةَ  ْنِخِرهِ َجعََل في جانِِب مَ  : يَْخِزُمه َخْزما وهي َحلقَةٌ ِمن َشعٍَر تُْجعَُل في َوتََرةِ أَْنِفه يَُشدُّ بها الّزِ

حاحِ. وقاَل اللَّْيُث : إِْن كانت من ُصْفٍر فهي بَُرةٌ ، وإِْن كانْت ِمن َشعٍَر فهي  .ِخزاَمةٌ  في الّصِ

أُنوفَها وتَْخِرُق  تَْخِزمُ  ؛ أَي كانْت بَنُو إْسرائيل «ال ِخراَم وال ِزمامَ »في الحِدْيث : و كانْت ِمن َعقٍَب فهي ضانَةٌ.إِذا  الِخزاَمةُ  وقاَل َشِمٌر :

ِة : وَجْمعُ   .الِخزاَمِة َخزائِمُ  تَراقِيَها ونَْحو ذِلَك ِمن أَْنواعِ التَّْعذيِب ، فوَضعَه هللاُ عن هذه األُمَّ

َمهُ   ديِد للَكثْرةِ.، بالتَّشْ  كَخزَّ

َمةٌ  ، كَسْكَرى ، أَي َخْزَمى إِبِلٌ و  ، عن ابِن األَْعَرابيُّ وأَْنَشَد : ُمَخزَّ

ا   خُتَز مِ ومل  َخزحَم كَبهن 
مْ  وإن لم بالِخزاَمةِ  أَي َمْشدوَدةُ اأُلنوفِ  َخْزَمى وذِلَك أَنَّ النَّاقَةَ إذا لَِقَحْت َرفَعَْت َذنَبَها ورأَْسها ، فكأَنَّ اإِلبَِل إذا فَعَلَْت ذِلكَ   .تَُخزَّ

حاحِ : يقاُل لكّلِ َمثْقوبٍ  َمةٌ و ؛ زاَد غيُرهُ : َمْخُزوَمةٌ  والطَّْيُر ُكلُّها .َمْخزومٌ  وفي الّصِ  .ُمَخزَّ

 ألنَّ َوتَراِت أُنوفِها َمثْقوبَةٌ ؛ وكذا النَّعاُم. قاَل الَجْوهِريُّ :

حاحِ : ولذلِ   .َمْخزومٌ  َك يقاُل للنَّعامِ وفي الّصِ

مٌ  وقاَل غيُرهُ :  ، قاَل الشاِعُر : ُمَخزَّ

َُخز مِ أَرحَفُض صويت للن عام و 
 (3) امل
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 وهو ِمن نْعِت النَّعاِم ؛ قيَل له ذِلَك لثقٍب في مْنقاِرِه.

راَكْينِ  يَْخِزمُ  النَّْعِل ، بالكْسِر : َسْيٌر َرقيقٌ  ِخزاَمهُ و  ، وهو مجاٌز. َمْخزومٌ  ِشراَك نَْعِله إذا ثَقَبَه وَشدَّهُ ؛ وِشراك َزمَ خَ  ؛ وقد بيَن الّشِ

مَ و  فيها ؛ قاَل القطاميُّ : الشَّْوُك في ِرْجِلِه : َشكَّها وَدَخلَ  تََخزَّ

ا  ِر حـــــــــىت كـــــــــَبلـــــــــ  يـــــــــح يـــــــــِد الـــــــــلـــــــــ  لـــــــــِ َر  يف جـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

ز مَ      قــــــــــــاِرِب  ختــــــــــــََ وحُ  الــــــــــــعــــــــــــَ راِف شــــــــــــــــــــــــــَ (4)ابأَلطــــــــــــح
 

  
__________________ 

 ( يف القاموس بدون تنوين.1)
 ( اللسان.2)
 بدون نسبة ا والبيت بتمامه يف األساس بدون نسبة وصدره فيه : 178/  2( اللسان والتهذيب واملقايي  3)

 سينهي ذوي األحالم عين حلومهم
  عن ا يوان للحافة إىل أوس بن حجر ا ومل أعثر عليه يف ديوانه.ونسبه حبواشي املقايي  والتهذيب نقالً 

 ( اللسان.4)
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واِحٍد ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وهي الُمخاَصَرةُ أَْيضاً ، كأَنَّه  حتى اْلتَقَيا في َمكانٍ  غيِرهِ  الطَّريَق : أََخَذ في َطِريٍق وأََخَذ اآلَخُر في َطريقٍ  خاَزَمهُ و

 ْيِر ؛ قاَل ابُن فَْسَوةَ :ُمعاَرَضةٌ في السَّ 

ِد  اهـــــــــا عـــــــــن الـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــح تح إذا هـــــــــو حنـــــــــَ   خـــــــــاَزمـــــــــَ

ِد      ــــغـــــــَ حــــَ  ال ــــَم ضــــــــــــــــــُ ــــقــــي ت وحَر حــــىت َيســــــــــــــــــح (1)بـــــــه اجلــــَ
 

  
 َذَكر ناقَتَه أَنَّ راِكبَها إذا جاَر بها عن القَْصِد َذَهبَْت به ِخالف الَجْور حتى تَْغلبَه فتأُْخَذ على القَْصِد.

اِء وقد ذكر علَّة كراع فقاَل : كأَنَّها خاِرمٌ  : باِرَدةٌ ؛ عن كراعٍ. والذي َحَكاه أَبو ُعبَْيٍد : خاِزمٌ  ريحٌ و األْطَراَف أَي تنظمها ،  تَْخِزمُ  ، بالرَّ

 وأَْنَشَد :

ٌة  فــــــــــــــــ  اٌ  ُمســــــــــــــــــــــــــــــِ ا ِشــــــــــــــــَ هــــــــــــــــا ِإمــــــــــــــــ  راِوحــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــُ

ِر و      ـــــــــلـــــــــيـــــــــح ِر ال بـــــــــًا مـــــــــن آخـــــــــِ (2)خـــــــــازِمُ ِإمـــــــــا صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ِل البيِت ال يُْعتَدُّ بها في التَّْقطيعِ وتكوُن بَحْرفٍ  الَخْزمُ و ْعِر : ِزياَدةٌ تكوُن في أوَّ أَْحرٍف ِمن حروِف الَمعاني نَْحو  إلى أَْربَعَة أَو َحْرفَْين في الّشِ

 الواِو وهْل وبْل.

ياَدةُ في أَوائِِل األبياِت كما جاَز الخَ  ياَدةُ والنُّْقصاُن في قاَل أَبو إْسحق : إنَّما جاَزْت هذه الّزِ ْرُم ، وهو النُّْقصاُن في أَوائِِلها ، وإنَّما اْحتُِملَِت الّزِ

 األَوائِِل ألنَّ الوْزَن إنَّما يَْستبيُن في السََّمعِ ويْظَهُر َعواُرهُ إذا ذهبَت في البيِت.

ِل األَ  ياَدةُ في أَوَّ ةُ : قاَل أَْصحاُب العَروِض : جاَزِت الّزِ بياِت ولم يُْعتَدَّ بها كما ِزْيَدْت في الَكالِم ُحروٌف ال يُْعتَدُّ بها نَْحو ما في قْوِله وقاَل ُمرَّ

وْزِن بحُروِف العَْطِف فكأَنَّك إنَّما تَْعطُف بَْيتاً على بَْيٍت فإنَّما تَْحتسُب ب الَخْزمِ  وأَْكثَر ما جاَء ِمن (3) (فَِبما َرْْحَة  ِمَن هللِا ِلْنَت هَلُمْ )تعالَى : 

 ِء القَْيِس :بالواِو كقْوِل امْرى فالَخْزمُ  البَيِت بغيِر ُحروِف العَْطِف ،

ِه و  لـــــــــــــــِ رانـــــــــــــــِا َوبـــــــــــــــح بـــــــــــــــريًا يف عـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَبن  ثـــــــــــــــَ

ِر      َزمــــــــــــــــ  اٍد مــــــــــــــــُ (4)كــــــــــــــــبــــــــــــــــرُي أانٍس يف ِبــــــــــــــــِ
 

  
ِل الِمْصراعِ الثاني ، أْنَشَد األْعَرابيُّ : الُخْزمُ  فالواو زائَِدةٌ. وقد يأْتي  في أَوَّ

ت  أَرحقــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــه  قــــــــــــــــــــًا بــــــــــــــــــــِ َريــــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــُ

مــــــــــــــا      لــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ َر  إال  ِإذا اعــــــــــــــح (5)بــــــــــــــر ال يـــــــــــــــُ
 

  
 فزاَد بْل في الِمْصراعِ الثاني.

 األَْشيََم. (6)وُربَّما اْعتََرَض في َحْشِو النِصِف الثاني بيَن َسبٍَب وَوتٍِد ، كقوِل مطير بِن 

ٌر وآخـــــــــــــــــره  هـــــــــــــــــح ُه جـــــــــــــــــَ ُر َأو لـــــــــــــــــُ خـــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ

مُ      لـــــــــــِ َرِت األَقـــــــــــواُ  والـــــــــــكـــــــــــَ ذُكـــــــــــِّ ٌد إذا تـــــــــــُ قـــــــــــح  حـــــــــــِ

  
 فإذا هنا ُمْعتَِرَضةٌ بيَن السَّبَِب والَوتِِد الَمْجموعِ.

 بالفاِء كقْوِلِه : الَخْزمُ  وقد يكونُ 

رحِن  ــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــِ رحَن ابل ــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــِ ُرد  ال ــــــــــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــــــــــَ  فـ

ِ ُرداىَف      اح ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ (7)صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ِلِه َحْرٌف.  فهذا من الَهْزجِ وقد ِزْيَد في أَوَّ

 ببَِل كقْوِلِه : َخَزُمواو

ٍر جَمحَزعا  بر مل َ حَزُعوا اي آَ  ُحجح
 وبَهْل كقَْوِلِه :

مح  لــــــــــــــــكــــــــــــــــُ قــــــــــــــــاتــــــــــــــــِ ُروَن إذح نــــــــــــــــُ ذَكــــــــــــــــُ ر تــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــَ

هح      َدمــــــــــــــُ ِدمــــــــــــــًا عــــــــــــــَ عــــــــــــــح ر  مــــــــــــــُ (8)إذ ال َيضــــــــــــــــــــــــــــُ
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 وبنَْحُن كقَْوِلِه :

زحَر  َد اخلــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِّ نــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح تـــــــــــــــــَ ُن قـــــــــــــــــَ  حنــــــــــــــــَح

بـــــــــــــــــــاَدهح      َد بـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــح (9)ِج ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
َسواء ، وله أفنان وبُْسٌر ِصغاٌر ، يَْسَودُّ إذا أَْينََع ، ُمرٌّ َعِفٌص ال يأُْكلُه الناُس ، ولكنَّ الغْرباَن َحِريَصةٌ  بالتَّحِريِك : َشَجٌر كالدَّْومِ  ، الَخَزمُ و

 عليه تَْنتابُهُ ؛ قالَهُ أَبو حنيفَةَ.

 َشَجٌر ، أَْنَشَد األَْصَمِعيُّ : الَخَزمُ  وفي التَّهِذيِب :

__________________ 
 هذيب وزيد يف األساس : يصف انقته.( اللسان والت1)
 ( اللسان.2)
 .159( آ  عمران اآية 3)
 ا والتكملة ويف اللسان : أفانا بد  عرانا. 62( ديوانه ا من معلقته ا ص 4)
 ( اللسان.5)
 وذكر البيت.« مطر»( يف اللسان 6)
 ( اللسان والتكملة.7)
 ف.( اللسان والتكملة وفيها تذُكرون بدون تشديد الكا8)
 ( اللسان ونسبه يف التكملة لبع  أهر املدينة.9)
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ُه  ــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــاُرٌب ول ِه تــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــَ رحفـــــــــــــــــــَ  يف مــــــــــــــــــِ

َبة      بـــــــــــــــــــح ُة َزوحٍر كـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــَ َزمِ بـــــــــــــــــــرحكـــــــــــــــــــَ (1)اخلـــــــــــــــــــَ
 

  
حاحِ : َشَجٌر تُتََّخذُ ِمن لحاِئِه الِحباُل ، الواِحَدةٌ  ي : َخَزَمةٌ  وفي الّصِ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َترِّ  اخلََزمِ ِمثحر رِشاِء  ُبـح
 (2)امل

امُ و  ، كَشدَّاٍد : بائعُهُ. الَخزَّ

. م ، على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم ، : بالَمدينَةِ  الَخّزامينَ  ُسوقُ و  َمْعروٌف ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 تُْعَمُل منه أَْحفاُش النّساِء. ، محّركةً : خوُص الُمْقلِ  الَخَزَمةُ و

. َخَزَمةَ  بنُ  َخَزَمهُ و  ِمن القواقِل َشِهَد أُُحداً ؛ قالَهُ الطَّبَريُّ

ِل. َخَزَمة بنُ  ُخَزْيمةُ  قاَل الحافُِظ : والذي في اإلْكماِل :  بِن َعِدّيٍ بتَْصغيِر األوَّ

.  قْلُت : وهكذا َذَكَره ابُن َسْعٍد وابُن َعْبد البَّرِ

 َعْمِرو بِن َعْوِف بِن الَخْزَرِج. يُكنى أَبا بِشْيٍر ِمن بنِي َخَزَمةُ  الَحاِرُث بنُ و

.  قاَل الطَّبريُّ : بَْدِريٌّ

 الَمْذكور أَّوالً. َخَزَمة : َشِهَد أُُحداً ، وهو ابُن أَِخي َخَزَمةَ  نَهيَك بُن أَْوِس بنِ و

بِن أَْصَرم البَلَويُّ ، َحِليُف  َخْزَمةَ  عبُد هللِا بُن ثَْعلَبَةَ بنِ و بِن َعِدّيٍ الَخْزَرجيُّ ِمن بنِي ساِعَدةَ َشِهَد بَْدراً ؛ َخْزَمةَ  بالسُّكوِن : الَحاِرُث بنُ و

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصحابِيُّونَ  األْنصاِر بَْدِريٌّ ،

يحِ ؛ ، كُحباَرى : نَْبتٌ  الُخزاَمىو حاحِ ، ولم يَْذُكِر المصنُِّف الِخيِرّي في مْوِضِعه ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ  أَو ِخيريُّ البَرِّ  طيُب الّرِ ، كما في الّصِ

 لألَْعَشى :

مــــــــــــــــام  وحَب الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ داَم وصــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

 كــــــــــــــــَبن  املــــــــــــــــ

ــــــــــــَح و      زامــــــــــــَ رِي رح  اخلــــــــــــُ طــــــــــــُ ــــــــــــقــــــــــــُ َر ال (3)وَنشــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ؛ وأَْنَشَد : َزْهُرهُ أَْطيَُب األَْزهاِر نَْفَحةً  وقاَل أَبو حنيفَةَ :

زامــــــــــــَ بــــــــــــريــــــــــــِح  ا  خــــــــــــُ يــــــــــــاهبــــــــــــِ ٍة مــــــــــــن ثــــــــــــِ لــــــــــــ   طــــــــــــَ

ِب و      ِك  قــــــــــِ ِد املِســــــــــــــــــــــــح يــــــــــِّ نح أَرٍَج مــــــــــن جــــــــــَ (4)مــــــــــِ
 

  
حالِ و ماغِ الباِردِ  التَّْبخيُر به يُْذِهُب ُكلَّ رائَِحٍة ُمْنتِنٍَة واْحتِمالُهُ في فُْرُزَجة ُمَحبٌِّل ، وُشْربُهُ ُمْصِلٌح للكبِِد والّطِ  .ُخزاماةٌ  تُهُ ، واِحدَ  والّدِ

ةَ الُهَدليُّ : (5)، بلُغَِة ُهَذْيٍل ، قالَهُ الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد ألَبي  : البَقََرةُ  الَخُزوَمةُ و  ذرَّ

رحٍ  َوِربح  بح ِإىل عـــــــــِ نحســـــــــــــــــــــــَ بح يــــــــــُ َتســـــــــــــــــــــــِ نــــــــــح  ِإن يــــــــــَ

ِر      ُزومـــــــــاتٍ َأهـــــــــح بح  خـــــــــَ خـــــــــِ اٍج صـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــ  (6)وشـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، قاَل : َخزومٌ و َخزائِمُ  ج ، كما في الُمْحَكِم ، الُمِسنَّةُ القَصيرةُ منها هي أَو

 (7)ونـََعمح  َخُزومٍ أَرحابُب شاٍء و 
 ، أَْنَشَد البِن داَرةَ : ُخُزمٍ  ويُْجَمُع أَْيضاً على

مح  ـــــــــــــر قـــــــــــــَ ِر ال ـــــــــــــَة ِ  عـــــــــــــلـــــــــــــ  َأهـــــــــــــح ـــــــــــــعـــــــــــــن  اي ل

مـــــــــــــــــرِي و      رِي وا ـــــــــــــــــَ ُزمح َأهـــــــــــــــــِر الـــــــــــــــــَوقـــــــــــــــــِ (8)اخلـــــــــــــــــُ
 

  
. : الَحيَّةُ الذََّكرُ  األَْخَزمُ و  ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 َكذِلَك. َخْزماءُ  الذَّكُر القَصيُر الَوتََرةِ ؛ وكَمَرةٌ  : األَْخَزمُ و



15443 

 

ات ، وقد نََظْرت في ُكتُِب الحيَّات فلم في اسِم الَحيَّ  األَْخَزمَ  ال أَْعِرفه ، قاَل : ولم أَْسَمعْ  الَخْزماءِ  قاَل األَْزهِريُّ : الذي َذَكَره اللَّْيُث في الَكَمَرةِ 

 (9)ٍء أَْعَجبَه فيها. وقاَل رُجٌل لشي األَْخَزمَ  أَرَ 

َزمِ ِشنحِشَنٌة َأعحرُفها ِمن   َأخح
__________________ 

 ( اللسان ونسبه يف التهذيب للجعدي قاله يف صفة فرس.1)
 ( اللسان.2)
 واللسان. 110ء القي  ص قا  الشارح وهو يف ديوان امر ء القي  ولي  لألعش  كما ( البيت المر 3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
ويف اللســـــــان ابلدا  « قوله : أليب ذرة عبارة اجملد : وأبو ذرة اهلذد الصـــــــاهلي شـــــــاعر ا أو بضـــــــم الدا  املهملة»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 5)

 املعجمة املفتوحة.ذرة ابلذا   626/  2املهملة. ويف شرح أشعار اهلذليا 
 واللسان والتهذيب. 626/  2( شرح أشعار اهلذليا 6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان.8)
 ( يف اللسان والتهذيب : لبيّن له أعجبه.9)
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 .أَْخَزمَ  الماِء ِمن َذَكرٍ  (1)أَي قََطران 

هِ  أَبي الطَّائيُّ : َجدُّ  (2) أَْخَزمَ  أَبوو . حاتٍِم ، أَو َجدُّ َجّدِ  ، كما هو نَصُّ ابِن الَكْلبّيِ على ما نَقَلَه الجْوَهِريُّ

هرومةُ وهو ابُن ربيعَةَ بِن جرول بِن ثعِل بِن َعْمٍرو ، وهو الَجدُّ الساِدُس لحاتٍِم فإِنَّه اْبُن عبِد هللِا بِن الحشرجِ بن  خزم قْلُت : واسُم أَبي

ةُ واِلُد حاِرثَةَ بِن َحْنبٍل  وتََرَك بَنِينَ  وهو أَُخو النَّجد اْبنا هروَمةَ ، أَْخَزمُ  َماَت اْبنُهُ  ، أَْخَزمَ  بِن أَبي أَْخَزمَ   َعِدّيِ بنِ ِء القَْيِس بنِ امِرى منهم : مرَّ

القَْيِس َجدُّ حاتٍِم الَمْذكور ، وَجدُّ مْلحان بِن حاِرثَةَ الذي  ِء القَْيِس وَعْبد َشْمس. فاْمُرؤُ الذي نَزَل به اْمرُؤ القَْيِس ، ومنهم َعِديُّ وهو واِلُد اْمِرى

ا عْبُد شمٍس فإِنَّه َجدُّ  ه. وأَمَّ  قبيَصةَ بِن الهلِب وغيِرِه. َرثَاه حاتُِم وأَِخْيه غطيف بن حاِرثَةَ وولده حلبس بن غطيف أَُخو َعِدّيِ بِن حاتٍِم ألُّمِ

ً  قاَل ابُن الَكْلبي : ِهمفََوثَبوا يوما  فأَْدَمْوهُ ، فقاَل :  في َمكاٍن واِحدٍ   على َجّدِ

ـــــــــــــــــــــــــــــوين ل يِن  َرمـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــد ِم (3)ِإن  ب  ابل

ِم      لـــــــــــَ كـــــــــــح ـــــــــــُ ـــــــــــّرِجـــــــــــاِ  ي َ  آســـــــــــــــــــــــــاَد ال لـــــــــــح ـــــــــــَ نح يـ  مـــــــــــَ

  

و ِم و  قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ نح يــــــــــــــــــكــــــــــــــــــن َدرحٌء بــــــــــــــــــه يـ  مــــــــــــــــــَ

  
هــــــــــــا مــــــــــــن   ــــــــــــُ رِف ٌة َأعــــــــــــح نــــــــــــَ نحشــــــــــــــــــــــــــِ َزمِ  شــــــــــــــــــــــــــِ (4)َأخــــــــــــح

 

  
 ً ين  ألَبيِه ؛ والشنشنة : الطَّبيعَةُ ، أَي أَنَّهم أَْشبَهوا أَباُهم في َطبيعَتِه وُخلُِقه. ونَقََل أَبو ُعبَْيَدةَ فيه نِْشنَِشة كأَنَّه كاَن عاقا بتْقِديِم النّوِن على الّشِ

مَ   ْخشريُّ وضمَرةُ والعكبريُّ وغيُرهم.وقد ذُِكَر في مْوِضِعه ، وهو ِمن األَْمثاِل السائَِرةِ الَمْشهوَرةِ ، أَْوَرَده الميدانيُّ والزَّ

 : َجبٌَل قُْرَب الَمدينَِة. أَْخَزمُ و

ْوحاء.  قاَل نَْصر : أَظنُّه بيَن َملَل والرَّ

 ، قاَل لبيٌد : كغُراٍب : واٍد بنَْجدٍ  ، ُخزامُ و َمْعروٌف. فَْحٌل َكريٌم م : أَْخَزمُ و

ـــــــــــــــــــرَباُم  رٌت ف ّرَِي واســـــــــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ َو  فـ ـــــــــــــــــــح  أَقـ

لـــــــــــــــه فصـــــــــــــــــــــــــــــُ      ٌ  مـــــــــــــــن َأهـــــــــــــــح زامُ وائـــــــــــــــِ خـــــــــــــــُ (5)فـــــــــــــــَ
 

  
 َمْنِزلَةٌ للحاّجِ بيَن األَْجفَِر والثَّْعلَبِيَِّة. ، بالضِم : الُخَزْيِميَّةُ و

وهو شيٌخ البِن مخلٍد  ، قاَل : (6)الِجْهبِذ على النَّْعِت كما هو نَّص التَّْبصيِر  خاِزمُ و ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : بُن الِجْهبِذِ  خاِزمُ و

 العَطَّار.

َكتَْين ، َرَوى عن (7) بُن َحبَلَةَ  خاِزمٌ و َدةٍ محرَّ  النَّصِرّي. خزيَمةَ  بنِ  خاِزمِ  بحاٍء مْهَملٍَة وباٍء ُمَوحَّ

 عن أَبي عسيٍب. بُن القاِسمِ  خاِزمُ و

مْهَملٍَة ، وهكذا قَيََّده ابُن  أَو هو بحاءٍ  عن عطاء بِن الّسائِِب ، وعنه نَْصُر الجهضمّي ، واٍه ، (8)، أَبو محمٍد الفترّي  َمْروانَ بُن  خاِزمُ و

 الفلكّيِ.

 البَْصريُّ عن ُمجاِهٍد ، وعنه يَْحيَى بُن عبِد هللِا بِن سالٍم. ُخَزْيَمةَ  بنُ  خاِزمُ و

 عن يونَس بِن مغيٍث. القُْرُطبيُّ  مٍ خازِ  بُن محمِد بنِ  خاِزمُ و

 َسِمَع منه ابُن النرسّي. الُجَهنِيُّ  (9)بِن علّيِ بِن أَبي الدبيس  بُن محمدِ  خاِزمُ و

َحِبيُّ  بِن أَبي بْكرٍ  بُن محمدِ  خاِزمُ و ه أَبي بْكِر بِن هبَةَ  الرَّ  .(11)، وعنه أَبو البقاِء بُن طبرزد  (10)عن َجّدِ

او  وأَْحمدُ  ، وَولََداهُ شعيُب وإِْبراهيُم لهما ِذْكٌر ، العَبَّاِسيُّ  األَِميرُ  خاِزمٍ  بنُ  ُخَزْيَمةُ و الُكوفِيُّ ؛ خاِزمٍ  بنُ  سعيدُ  فجماَعةٌ منهم : خاِزمٌ  َمْن أَبوهُ  أَمَّ

ِريُر أَبو ُمعاِويَةَ  خاِزمٍ  بنُ  حمدُ وم شيُخ ابن لَِهيعَةَ ؛ اللِهيعيُّ  خاِزمٍ  بنُ  البَْصرّي عن األَْعمِش وِهشاٍم ، وعنه إِْسحاُق وأَْحمُد وعليٌّ وابُن  الضَّ

 ُمعينٍ 
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__________________ 
 ( كذا يف اللسان وجممض امليداين ا ويف التهذيب : أي قطرة ماٍء من ذََكري األخزِم.1)
 ا اء املهملة.« األحزم»( عن القاموس وابألصر 2)
 ( يف القاموس : َزم ُلوين.3)
َداَن الرجا »ويرو   ( اللســـان ما عدا الثالث وابختالف ترتيبه ا والرجز يف التكملة وفيها :4) واألو  واألخري يف التهذيب والصـــحاح ا ويف « أحح

 (.4078مثر رقم )جممض األمثا  نسبها لعقير بن علقمة املري 
 واللسان.« أقو  وعّري»وفيه :  160ديوانه ط بريوت ص ( 5)
 .388/  1( التبصري 6)
 .386/  1ومثله يف التبصري « جبلة»( يف القاموس : 7)
 وهبامشه عن إحد  نسخه : الغنوي.« الَعَنزي»( يف التبصري : 8)
 ( يف التبصري : الدب .9)
 ( التبصري : هبة  .10)
 ( التبصري : طربزذ.11)
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ِعاح ؛وَخلح  َعَدةُ  ٌ  ا َماَت َسَنة ِماَئة ومَخح  وِتسح  عن الّزهرّي. خازِمٍ  بنُ  وخاِلدُ  شيٌخ للط حاوي ؛ خازِمٍ  بنُ  وَمسح
 عن ماِلٍك. خاِزمٍ  وعبُد هللِا بُن خاِلِد بنِ  عن أَْحمد بن يونس ؛ خاِزمٍ  الَحَسُن بُن َمْخلَِد بنِ  جماَعةٌ منهم : خاِزمٌ  َمْن َجدُّهُ و

 عن ُمجاِهٍد ، وَذَكَره البُخاِري وُمْسلم بالحاِء المْهَملَِة. : ُجنَْيُد بُن العاَلءِ  خاِزمٍ  ُكْنيَتُهُ أَبو َمنْ و

 قاَل األَميُر : والَمْحفوُظ بالمْعَجَمِة.

ا عبُد  ، كذا في النسخِ وهو َغلٌَط ، والصَّواُب : (1) عبُد الغَفَّاِر بُن الَحَسِن بِن عبِد الَحميِد ابن القاضي خاِزمٍ  أَبوو َعْبد الَحميِد القاِضي ، أَمَّ

القاِضي في َزَمِن الُمْعتضِد ببَْغداَد كان ِعراقّي  (2)عبُد الَحميِد فهو ابُن عبِد العَزيِز  خاِزمٍ  الغَفَّاِر بُن الَحَسِن فإِنَّه َرَوى عن الثَّورّي ؛ وأَبو

 ً   َوِدعاً ، قالَهُ األَميُر.الَمْذَهِب َعِفيفا

واُب عبيُد هللاِ  عبُد هللاِ  خاِزمِ  أَبوو الدَّالُل شيٌخ البِن النرسّي ؛ أَْحمُد بُن محمِد بِن ُصْلبٍ  خاِزمٍ  أَبوو  بُن محمدٍ  ، كذا في النسخِ ، والصَّ

اءِ  خاِزمٍ  أَبوو ُء عن ثاِبِت بِن بْنداٍر ؛الُمْقِرى ، َماَت َسنَة  أَبي يَْعلَى القاِضي بنُ  محمدُ  خاِزمٍ  أَبوو ُخو القاِضي أَبي يَْعلَى ؛الَحْنبليُّ أَ  بُن الفَرَّ

حيم بنُ  َحدََّث عن ابِن  خاِزمٍ   أَبيَسْبع وعْشِرْين وَخْمسمائة ، واْبنُه أَبو يَْعلَى َحدََّث أَْيضاً وَماَت َسنَة ستِّْين وَخْمسمائة ، وأَُخوهُ عبُد الرَّ

ثوَن.وُكلُّ  الُحَصْين ،  ُهم ُمَحّدِ

الجرجانيُّ الفَِقيهُ أََخَذ عن ابِن ُسَرْيجٍ وغيِرِه ، َوبََرَع في الَمْذَهِب حتى إِنَّ حمزةَ بن يوسَف  خاِزمٍ  بنِ  محمُد بُن جعفِر بِن محمدِ  أَبو َجْعفرٍ و

 ج : لم يْعبر َجْسَر نَْهروان أَْفقَه منه.الحافِظ قاَل : َحدَّثَنا أَبو أَْحمد الغطريفّي قاَل : قاَل أَبو العبَّاس بُن ُسَريْ 

 وقاَل اإِلْدريسي : أَْملَى َشْرَح ُمْختصر المزنّي عن َظْهر قَْلبِِه ، َماَت َسنَة أَْربَع وعْشِرْين وثلثمائة.

، ظاِهُر  وأَحمُد وجعفٌر اْبنَا محمدٍ  الصائِغ ؛بِن ُعَمَر الفهيدّي عن سعيِد بِن العبَّاس ، وعنه محمُد بُن عطاء  إِْسماعيُل بُن عبِد هللاِ  أَبو أَْحمدَ و

لَجّدِ ، فأَْحمُد هو ابُن محمِد بِن ِسياقِه أَنَّهما أََخوان وليَس َكذِلَك ولكنَّهما يَْجتَِمعان في اْسِمِهما ، واسِم أَبيهما وقَبِيِلتهما ، ويَْفترقان في اسِم ا

ْل هذه الُمنَاَسبَة والُمَشابَهة.يَْحيَى الُجعَفيُّ ؛ وجعفُر هو ابُن الُحَسْين ال  ُجعَفيُّ ، وقد َكتََب عنهما ابُن عقَدةَ فتأَمَّ

هم الخاِزميُّونَ  ِمن ِكباِر َمْشيخِة عْبِد القاِدِر الّرهاويّ  محمُد بُن ُعَمَر بِن أَبي بَْكرٍ  شيُخ ُهَراةَ أَبو بْكرٍ  اإلماُم الَكبيرُ و  ، خاِزم نِْسبَة إلى َجّدِ
 ثوَن.ُمَحدِّ  ُعلماءُ 

ُب َشْشَدانه ، َوشَش بالفتحِ هو الستَّةُ ِمن األْعداِد ،  الشَّْشدانِِقيُّ  األْنصاِريُّ  الُحَسْيُن بُن إْسماعيلَ  وأَبو عبِد هللاِ  ِه ، ُمعَرَّ إلى َشْشدانٍِق لَقَُب َجّدِ

َصفَر َسنَة الَخواِرْزميُّ الشَّْشدانِِقّي َسِمَع ِمن جماَعٍة ، وقُتَِل بظاِهِر َخواِرزم في وْقعٍَة في  بِن ثابِتٍ  ُخَزْيَمةَ  ِمن َولَدِ  الُخَزْيِميُّ  وَدانَه : الحبَّةُ ؛

 ثََمان عشَرةَ وخْمسمائة.

ِة َحدََّث عن إْسحَق بِن َراَهَوْيه وعلّيِ بِن  ُخَزْيَمةَ  محمُد بُن إِْسَحَق بنِ  أَبو مكرمٍ  اإلمامُ و ونَه إِمام األَئمَّ السُّلَميُّ النَّْيسابوِريُّ ، وأَْهُل بلَِدِه يسمُّ

ٌث َمْشهوٌر ؛حجٍر وعلّيِ بِن خشرٍم ، وعنه أَبو أَْحمَد بُن عَ  أَبو و ِدّي وجماَعةُ ، وَحِفيُده أَبو طاِهٍر محمُد بُن الفَْضل بِن محمِد بِن إْسحق ُمَحّدِ

ْحمن بنِ  ُخَزْيَمةَ  محمُد بُن علّيِ بِن محمِد بِن علّيِ بنِ  بْكرٍ  ه أَبي عبِد الرَّ تحِ وسْعُد ، وعنه اْبنُه الحاِكُم أَبو الف ُخَزْيَمةَ  النسويُّ العطَّاُر عن َجّدِ

حيم بِن الّسمعانّي ، وعلّي بن محمدِ  (3)عن  الُخَزْيِميَّاِن نِْسبَةٌ  َسِمَع سريّاً الّسقطّي ، وعنه العبَّاُس بُن يوسَف الّشْكليُّ  الُخَزْيميُّ  شيوخِ عْبِد الرَّ

ِهما. ه األَْعلَى إلى َجّدِ ة فإِلى َجّدِ ا نِْسبَة إماِم األَئِمَّ  ٌن ِمن ُسلَْيم.بَطْ  ُخَزْيَمةَ  أَمَّ

 ِء القَْيِس بِن بهثَةَ بِن ُسلَْيم.بُن ماِلِك بِن عبِد هللِا بن أَُهْيب بِن عبِد هللِا بِن قنفِذ بِن ماِلِك بِن َعْوِف بِن امِرى ُخَزْيَمةُ و

ثاِن.ال شيٌخ لمحمِد بِن محمِد بِن الباغندي ُخَزْيمٍ  ومحمُد بنُ  : صاِحُب عبِد بِن حميٍد الكشّي ؛ َخَزْيمٍ  كُزبَْيٍر : إبراهيُم بنُ و  شَّاِشيَّاِن ُمَحّدِ

امٍ  كَشدَّاٍد : محمُد بُن َخْضِر بنِ و امٍ  ابُن أَبي هو ، أَو َخزَّ  البَغَِوّيِ. أبا القاِسمِ  َسِمعَ  َخزَّ

__________________ 
 .«ابن»( يف القاموس : عبد ا ميد القاضي ا ابسقاط 1)
 .387/  1( وهكذا جعلهما اثنا ابن حجر يف التبصري 2)
 .«من» 499/  1 التبصري ( يف3)
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مٌ و مِ  ، منهم : َشْيباُن بنُ  كُمعَظٍَّم : اسمٌ  ، ُمَخزَّ مٍ  بِن علّيٍ ؛ وعقبَةُ بنُ  ُمَخزَّ مٍ  : شاِعٌر إِْسالِميٌّ ؛ ويَزيُد بنُ  ُمَخزَّ اِد األْسود العنسّي  : ُمَخزَّ أََحُد قُوَّ

 ، َذَكَره سيٌف في الفُتُوحِ.

بِن الفاكِه بِن ثْعلَبَةَ  بُن ثابِتِ  ُخَزْيَمةُ و .ُخَزْيَمةَ  البُخاِريُّ أَُخو َمْسعوٍد ، قاَل موسى بُن عقبَةَ : بَْدِريُّ وهو أَبو بُن أَْوٍس  ُخَزْيَمةُ  : كُجَهْينَةَ و

. ِكيمٍ بُن حَ  ُخَزْيَمةُ و الخطميُّ أَبو عماَرةَ ذو الشَّهاَدتَْين َشِهَد أُُحداً وما بعَدها وقُتَِل مع علّيٍ.  البَهزيُّ السُّلَميُّ له حِديٌث أَْرَسلَه الّزهريُّ

 قْلُت : وهو صهُر َخِديَجة أُمُّ المْؤِمنِْين.

في السَّفينَِة مع أََحُد َمن َحَملَه النَّجاِشيُّ  بُن َجْهمٍ  ُخَزْيَمةُ و السُّلَميُّ نزَل البَْصَرةَ له حِدْيٌث في التّرمذّي في األْطِعَمِة. (1) بُن َجِزّيِ  ُخَزْيَمةُ و

بِن َعِدّيٍ ِمن القَواقِلَة َشِهَد  َخْزَمةَ  بنُ  ُخَزْيَمةُ و ِمْصريٌّ َرَوى عنه يَزيُد بُن أَبي َحبيٍب ، قالَهُ ابُن لَِهيعَةَ. بُن الَحاِرثِ  ُخَزْيَمةُ و َعْمرو بِن أَُميَّة.

 أُُحداً.

األَْنصاِريُّ الخطميُّ َرَوى عنه محمُد بُن الُمْنكدِر  بُن َمْعَمرٍ  ُخَزْيَمةُ و الِم قَْوِمه وَولَي َصَدقاتَهم.بِن قطٍن العُْكليُّ َوفََد بإِسْ  بُن عاِصمِ  ُخَزْيَمةُ و

 وقيَل : عن الُمْنكدِر.

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصحابِيُّونَ  عن أَبيِه ، ُخزاَمةُ  : (2)، اختلَف على الّزهرّي فيه فقيَل  بُن يَْعُمَر اللَّْيثيُّ  ُخزاَمةُ  كثَماَمٍة :و

 بُن َعْمرو لهما وفاَدةٌ. ُخَزْيَمةُ و بُن عبِد َعْمرو العصرّي ، ُخَزْيَمةَ  وفاتَهُ :

ْهِرّيِ. ُخَزْيَمةَ  بنُ  ُخَزاَمةَ  ، أَو أَبو ُخزاَمةَ  ابُن أَبيو  شيُخ الزُّ

عن أَبيِه في التَّداِوي والّرقى ، وفي كتاِب الُكنَى البِن الُمَهْندِس ،  ُخَزاَمةَ  ْهِرّي عن ابِن أَبيالّسعديُّ َرَوى عن الزُّ  ُخزاَمةَ  قاَل الذَّهبيُّ : أَبو

 وهو أََحُد شيوخِ الذَّهبّي ما نَصُّه :

ْهريُّ فقيَل عن اب ُخَزاَمةَ  أَبو عن أَبيِه في الّرقى ، وقد  ُخزاَمةَ  ِن أَبيالّسعديُّ أََحُد بنِي الحاِرِث بِن سْعِد بِن هزيٍم له ُصْحبَةٌ َرَوى حِديثَه الزُّ

ْهري فقيَل عنه هكذا ، وقيل عنه عن أَبي  عن أَبيِه. ُخزاَمةَ  اْختُِلَف فيه على الزُّ

ِمن مهاجرة الَحبََشة ،  ةٌ َصحابِيَّ  أَْيضاً ، وهي ُخَزْيَمةُ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : بْنُت َجْهم العَْبدريَّة ، ويقاُل فيها بِْنُت َجْهَمةَ  ُخزاَمةُ و

 َرِضَي هللاُ تعالَى عنها.

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 : الناقَةُ الَمْشقوقَةُ الَمْنِخِر. الَخْزماءُ 

 وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : الَمْشقوقَةُ الِخنَّابَِة.

ائَحِة. ْخماُء الُمْنتِنَةُ الرَّ  وقاَل : والزَّ

تَْين : الُخُزمُ و قاَل : اُزوَن. ، بضمَّ  الَخرَّ

 : الُمعاَرَضةُ. الُمخاَزَمةُ و

. وَعجيٌب مِ  َمْخُزومٌ و ةَ بِن َكْعِب بِن لَُؤّيِ بِن غاِلٍب ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ  ن المصنِِّف إْغفالُه.: أَبو َحّيِ ِمن قَُرْيش ، وهو ابُن يَقََظةَ بُن ُمرَّ

؛  َمْخزومٍ  بُن ِسنان بِن غيِث بِن مريَطةَ بنِ  أَْيضاً : قَبيلَةٌ ِمن َعْبٍس ؛ وهو ابُن ماِلِك بِن غاِلِب بِن قطيعَةَ بِن َعْبٍس ، منهم : خاِلدُ  َمْخُزومٌ و

 .والسَّالم الصَّالة أَْفَضل نبيِّنا وعلى وسلمعليههللاصلىقيَل : إنَّه نبيٌّ 

ُ. وما ُهم إالَّ كاألَْنعامِ  خزمَ و َ َمةِ  أَْنفه أَي َذلَّلَّ  أَي َحْمقَى ، وهو مجاٌز. الُمَخزَّ

 الَجْيشان : تَعَاَرَضا. تَخاَزمَ و

ً  ولَِقيتُه  : أَي ِوجاهاً. ِخزاما

 .«بَخزائِِمهم وُمْرُهْم أَن يُْعطوا القُْرآنَ  السالمعليهماْقَرأْ »حِدْيث أَبي الدَّْرداء :  ؛ وهو ِمن َخزائِمة وِمن المجاِز أَْيضاً : أعطى القُْرآن
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 االْنِقياَد لُحْكم القُْرآن. ، يريُد بها ِخزامةٍ  قاَل ابُن األثيِر : هي َجْمعُ 

امُ  وكَشدَّاٍد :  َمْولَى الُمْعتَِصم له ِذْكٌر في َدْولتِِه. َخزَّ

 قاَل الحافُِظ : هكذا رأَْيته َمْضبوطاً بخّطِ أَبي يَْعقوب النجيرمّي.

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : جزٍء.1)
الذي يف أســد الغابة : فقير خزامة بن يعمر عن أبيه وقير عن « قوله : فقير اخل ابلنســخ ومل يذكر مقابله فليحرر»املصــرية : ( هبامش املطبوعة 2)

 أيب خزامة بن زيد بن ا ارث عن أبيه.
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 ْشِرْين وَسْبعمائَة.ء الَجنائِِز ، َماَت َسنَة إْحَدى وعِ ، كغُراٍب : لَقَُب الشْيخِ أَبي العبَّاِس أَْحمد ُمْقِرى الُخَزامُ و

ثِْين : ْحمن بنِ  خاِزمٍ  بُن الُحَسْيِن أَبو إْسحَق الحميسّي ؛ وأَبو خاِزمُ  وِمن الُمَحّدِ النَّْهشليُّ  خاِزمٍ  عن ُمجاِهٍد ؛ وعبُد هللِا بنُ  خاِزمٍ  عبُد الرَّ

ةَ األَراِشيُّ ُكوفيُّ تابِِعيُّ ُمْختَلٌَف فيه فيُقاُل بالحاِء  خاِزمُ و َطة الحافظ ؛ُسلَْيماُن بُن عبِد الَحميِد شيٌخ لقُبَّيْ  خاِزمٍ  الدَّاِرميُّ له ِذْكٌر ؛ وأَبو بُن ُمرَّ

ه عن ُخلَْيد بِن َحسَّان ؛ وأَبو ُخَزْيَمةَ  بُن عبِد هللِا بنِ  خاِزمُ و أَْيضاً ؛  خاِزمٍ  ياِسُر شيٌخ لمعلّى بِن أََسٍد ؛ وأَبو خاِزمٍ  العابُِد ، وُربَّما نُِسَب إلى َجّدِ

 خاِزمٍ  واْسُمه بشيٌر ؛ وعبُد هللِا بنُ  خاِزمٍ  ؛ وهشيُم بُن أَبي (1)المعلَّى بُن سعيٍد َسِمَع منه عبُد الغَنّى األَْزِديُّ  خاِزمٍ  َمْيَسَرةُ بُن َحبيٍب ؛ وأَبو

ْلت أَبو صاِلحٍ السُّلَميُّ أَميُر َخَراسان بََطٌل َمْشهوٌر َجَرْت  له ُحروٌب َكثيَرةٌ : له ُصْحبَةٌ ، وولُدهُ موسى بُن عبِد هللِا َولَي بِن أَْسماء بِن الصَّ

ا قُتَِل ، وأَُخوُهما عنبسةُ اْستَْخلَفَهُ أَبوهُ على َمْرَو ، وإْخوتُهم ُسلَ  ونُوح لهم ِذْكٌر ،  خاِزمُ و ْيمانُ َخَراساَن أَْيضاً وله ِشْعٌر في أَخيِه محمد لمَّ

 ُسلَْيمان الَمْذُكور لهما ِذْكٌر في الفُتُوحِ أَْيضاً عْنَد أَبي َجْعفٍر الطَّبرّي. (3)ا والنَّْضُر َولَد (2)وسلَمةُ 

الخرقّي  خاِزمٍ  بِن عبِد هللِا بنِ  خاِزمِ  بِن محمِد بِن حمدان بِن محمِد بنِ  خاِزم وقاَل أَبو سْعٍد المالينيُّ : َسِمْعُت أَبَا عبِد هللِا أَْحمد بِن محمِد بنِ 

ه محمِد  خاِزمِ  يقوُل عن أَبيهِ  خاِزمٍ  ُل : َسِمْعُت أَبي أَبا قطٍن ، محمَد بنَ بخرق يقو بِن محمِد الخرقّي وأَْحمد بِن محمٍد الخرقّي ِكالُهما عن َجّدِ

ه محمِد بنِ  قاَل : كاَن لعبِد هللِا  خاِزمٍ  بنِ أنَّه َسِمَع محمَد بَن قطٍن الخرقّي ، وكان َوصيَّ عبِد هللِا  خاِزمٍ  بِن حمدان الخرقّي عن أَبيِه عن َجّدِ

 .وسلمعليههللاصلىعماَمةٌ َسْوداُء فكان يلبُسها في األعياِد ويقوُل : َكسانِيها َرُسوُل هللِا  خاِزمٍ  بنِ 

 بِن عبِد هللِا هذا. خاِزمِ  الذي َذَكَره المصنَُّف هو ِمن أَْوالِد محمِد بنِ  الخاِزِميُّ  قْلُت : وأَبو َجْعفٍر محمُد بُن َجْعفرٍ 

ْحمن بِن أَبي لَْيلى ، وقيَل فيه : خاِلُد بُن الحاِرِث بِن أَبي خاِزمٍ  بُن أَبي خاِزمُ و بُن القاِسِم البَْصرّي ؛ خاِزمُ و ُخَزْيَمةَ  ؛ وأَبو خاِزمٍ  عن عبِد الرَّ

بُن ِإْسحاق بِن ُمجاِهٍد الَحْنظليُّ النَّحويُّ صاِحُب إِْعراِب  خاِزمُ و بِن ساِلٍم ؛البَْصريُّ عن ُمجاِهٍد ، وعنه يَْحيَى بُن عبِد هللِا  ُخَزْيَمةَ  بنُ  خاِزمُ 

 المعافريُّ شيٌخ للَواقِِدّي ؛ خاِزمٍ  القُْرآن ، َسِمَع أَبا حنيفَةَ وَحدََّث عن أَبي َحْمَزةَ السُّكَّرّي ، َذَكَره غنجاُر في تاِريخِ بَُخارى ؛ والُحَسْيُن بنُ 

بِّيُّ عن أَبيِه ، وعنه القاِسُم بُن يَْعلَى ؛ (4)بِن موَسى بِن سمال  (4)سمال  بنُ  خاِزمُ و بُن يَْحيَى الحلوانّي أَُخو أَْحمد َرَوى عن ابِن  خاِزمُ و الضَّ

اِك بِن ُمزاِحِم ؛ وأَبو (5)يوشُع  خاِزمِ  أَبي السرّي ؛ وأَبو  خاِزمٍ  ، كنَّاه أَبو َعُروبَةَ ؛ وأَبو (6)بُن مبشٍر  خاِزٍم ُخَزْيَمةُ  الُكوفيُّ عِن الضَّحَّ

اغانّي  بِن مسلَمةَ  خاِزمِ  عن إِبراهيَم بِن أَْدَهَم ؛ وإِبراهيُم بنُ  خاِزمٍ  ؛ وعيَسى بنُ  (7)إِْسماعيُل بُن يَزيَد البَْصريُّ عن ِهشاِم بِن يوسَف الصَّ

اء عن محمِد بِن النْضِر الحاِرثّي ؛ وعبُد هللِا بنُ  بُن يَْحيَى الذُّْهِليُّ ؛ وعبُد  (8)عن يَْحيَى بِن َزَكريا بِن أَبي زاِئَدةَ ، وعنه محمُد  خاِزمٍ  الفرَّ

حيِم بنُ  ي بِن إِْبراهيَم ، وعنه أَْحمُد بُن علّيٍ األَبَّار ؛ وأَبو طاِهٍر  خاِزمٍ  الرَّ البيكنديُّ عن القَْعنبّيِ  خاِزمٍ  أَْحمُد بُن نَْصر بنِ  (9)البلخّي عن َمّكِ

طبَقَتِِه ؛ وُسلَْيماُن بُن فرنياِم و
البُخاِرّي ، وعنه ابُنُه أَبو حاِمٍد أَْحمُد ، وكان أَبو حاِمٍد هذا  (11)البُخاِرّي عن مقاتِِل بِن عتاٍب  خاِزمٍ  بنِ  (10)

ْحمن بُن محمِد بِن أَْحمَد ، َماَت َسنَة ثالثِيْ  ثاً ُمْكثِراً َرَوى عنه َحِفيُده عْبُد الرَّ  بِن موَسى بنِ  (12) خاِزمِ  بنِ  ُخَزْيَمةَ  ن وثلثمائة ؛ ومحمُد بنُ ُمَحّدِ

 بِن نوحٍ ، وعنه أَْحمُد بُن أَحيد البُخاِرّي شيخ غْنجار ؛ وإِبراهيُم بُن عجيف بنِ  (13)بِن ُسلَْيمان بِن َحْنَظلَةَ الفَِقيهُ الَحْنظليُّ عن حاِم  خاِزمِ 

ان البَْغداِديُّ شيٌخ  خاِزمٍ  األَْصبَهانيُّ شيٌخ للّطْبرانّي ؛ ويَْعقوُب بُن يوسَف بنِ  خاِزمٍ  ؛ وموَسى بنُ  البُخاِريُّ عن أَسباط بن اليَسع خاِزمٍ  الطَّحَّ

 البِن قانعٍ ؛ وإِسماعيُل بُن يَْحيَى بنِ 

__________________ 
 قوله : األزدي يف نسخة األسدي.»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ومسلمة. 389/  1التبصري ( يف 2)
 ( يف التبصري : مسلمة والنضر وسليم أوالد سليمان.3)
 لا . 389/  1( يف التبصري 4)
 بزيض. 389/  1( يف التبصري 5)
 ( التبصري : ميسرة.6)
 ( التبصري : الصنعاين.7)
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 وعنه حي  بن  مد الذهلي. 390/  1( يف التبصري 8)
 د بن أيب الليث بن نصر.( يف التبصري : وأبو حامد أمح9)
 ويف نسخة أخر  منه كاألصر.« َفرِينام»( التبصري : 10)
 ( كذا ابألصر واإلكما  ا ويف التبصري : غياث.11)
 ( يف التبصري :  مد بن خزمية بن خازم بن سليمان.12)
 ( يف التبصري : ُحّم.13)
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َض منه ا اِكمُ  خازِمٍ  اعيَر لَِ ُد بُن ِإلح ِثٌر َرَو  عنه ابُن الشرقّي ا وَوَلُده أَبو الَفضحر َأمحح ؛ و مُد بُن  النّـيحسابُورِي  ُ َدٌِّث ُمكح
َد بِن  مود بِن عيان  خازِمٍ  عبِد ِ  بنِ  ّ ؛ وحامِتُ بُن َأمحح يبِّ ِعيٍد  ازِمِ خ بنِ  (1)الد امغاين  عن  مِد بِن َداود الضــــــــــــــ  بِن ســــــــــــــَ

ُد بُن  مِد بِن ِإبحراهيَم بنِ  َرة وثلثمائة ؛ وَأمحح َنة أَرحَبض عشــــَ ليِّ ا َماَت ســــَ رييف  الُبخارِي  عن الذ هح حاَ  بنِ الِكنحدي  الصــــّ   ِإســــح
ي أَبو متاٍم علي  بُن َأيب خازِمٍ  َرحوزّي ؛ والقاضـــِ

ر امل َمرحقـَنحدي  عن  مِد بِن َنصـــح ِن  خازِمٍ  الســـ  طّي عن َأيب اَ ســـَ ا  مِد الَواســـِ
ُن بنُ  (2) اطي  ذََكَره ابُن يونَ  يف لرِِله ؛ وبشــــُر بُن َأيب خازِمٍ  ا  مِد بِن املظفِر ؛ واَ ســــَ شــــاِعٌر َمعحروٌف ِمن  خازِمٍ  اأَللح

ٍد ؛ وأَبو ُد بُن  مِد بِن عليٍّ الطريفي  عن يوســـَف بِن  مِد  خازِمٍ  بيِن َأســـَ ُقحرِ َأمحح
ء الور اُ  ا وعنه بِن خشـــان الّرحيايّن امل

ن الَعَلوي  ؛ وأَبو اء عن زيِد بِن  مِد بِن َجعحفٍر ا وعنه َحِفيُده  خازِمٍ   مُد بُن عبِد الر محح ِن الَوشـــّ  مُد بُن عليِّ بِن اَ ســـَ
اح  مُد بُن  مِد بِن  مِد  َحد    (4)اَ ذ اء  خازِمٍ  مُد ابحنا  مِد بِن عيســــــــَ  بنِ ؛ و مُد و  خازِمٍ  بِن َأيب (3)أَبو اُ ســــــــَ

ُ بُن َأيب اح ن بِن الســــــرّي ؛ واُ ســــــَ اح  خازِمٍ  عن عليِّ بِن عبِد الر محح اح بِن عليِّ بِن  مِد بِن اُ ســــــَ بِن  (5) مد بِن اُ ســــــَ
 .(6)وعنه الز ينيب  يزداد الَعبحدّي الَواِسطّي ا عن َأيب اَ َسِن بِن عبِد الس الم ا 

 والخاِزِميَّةُ : طائِفَةٌ ِمَن الَخواِرجِ يَُكفُِّرون عليّاً وُعثْمان ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما ولَعََن َمْن َكفََّرُهما.

ّيِ َسنَة أَْربَع عشَرةَ وَخْمسمائة. الُخَزْيميُّ  (7)وأَبو الفتْحِ محمُد بُن محمِد بِن علّيٍ الفراديُّ   الواِعُظ عن أَبي القاِسِم القَُشْيرّي ، َماَت بالرَّ

مِ  اأْلُْخسومُ  : [خسم] ْين المْهَملَِة : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. وهو ، بالضَّ  ُعْرَوةُ الُجواِلِق. والّسِ

ْيُن لُغَيَّة مْرذُولَة فتَنَبَّه لذِلك.، بالصَّا« خ ص م»قْلُت : وَسيَأْتي ذِلَك في   ِر ، والّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ، كقُْنفٍُذ : َجدُّ محمِد بِن يَْحَي بِن أَبي ُدلٍف الَواِعُظ شيٌخ ألَبي البََركات بِن الُمْستوفى. ُخْسُرمٌ  : [خسرم]

داً َمْضبوطاً بخّطِ اليغ  موري.قاَل مغلطاي : قَرأْته َكذِلَك مجوَّ

ً  ، اللَّْحُم ، كفَِرحَ  َخِشمَ  : [خشم] ُمشدَّداً كما هو نَصُّ الجْوَهِرّي وعليه اْقتََصَر ؛  َخشَّمَ و ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : تََخشَّمَ و أَْخَشمَ و ، َخَشما

ا  رائَِحتُهُ. تَغَيََّرتْ  فلم أََره في أُّمهاِت اللّغَِة التي منها َمأَْخذ المصنِِّف : تََخشَّم وأَمَّ

أِْس  َخشاِرمِ  من األَْنِف : ما فَْوَق نُْخَرتِِه من القََصبَِة وما تَْحتَها من ، وهو الخشمِ  فَْيعوٌل ِمن الَخْيشومُ و  ، كذا في الُمْحَكِم. الرَّ

حاحِ :  أَْقَصى األَْنِف. الَخْيشومُ  وفي الّصِ

ماغِ ؛ أَو الَخياِشيمُ  قيَل :و  في باِطِن األَْنِف. ؛ ونَصُّ الُمْحَكم : ُعُروٌق في بَْطِن األَْنفِ  هي : َغراِضيُف في أَْقَصى األَْنِف بينَهُ وبيَن الّدِ

ً و . َخْيشوَمهُ  َكَسرَ  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، َخَشَمهُ يَْخِشُمهُ َخَشما  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ُجُل ، َخِشمَ و ً  كفَِرَح ، الرَّ كةً على الِقياِس ، َخَشما ً و ، محرَّ  ، واِسُع األَْنِف. أَْخَشمُ  اتََّسَع أَْنفُهُ ، فهو ، بالضّمِ على غيِر قِياٍس : ُخُشوما

ً  األَْنفُ  َخشمَ و  ، وهي السُّدَّةُ. تَغَيََّرْت رائَِحتُهُ من داٍء فيه : َخَشما

 .َمْخشومٌ  وصاِحبُه أَْخَشمُ  أَي األَْنفُ  فهو وقيَل : كسر َعْظم ِمن ِعظاِم األَْنِف الثالثَِة ،

ً  فاُلنٌ  َخِشمَ و  واْنَسدَّ ُمتَنَفَُّسهُ. َخياِشُمهُ  وُخشاماً ، بالضّمِ : َسقََطتْ  ، محّركةً ، َخَشما

__________________ 
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 ( يف التبصري : عفان.1)
 ( التبصري : أيب ا سا.2)
 يف التبصري مرتا فقرت.«  مد»( كررت 3)
 يف التبصري : ا داء ا ابلدا  املهملة.( 4)
 ( التبصري : ا سن.5)
 ( يف التبصري : الدبيثي.6)
 الُفرَاوي. 499/  2( يف التبصري 7)
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ً  (1) ال يَكاُد يََشمُّ  األَْخَشمُ و  .أَْخَشمُ  لَِقَي هللاُ وهو ْيُث :الِحد ِمن كْسِر إِْحَدى الِعظاِم الثاّلِث ؛ ومنه َخياِشِمهِ  َطيِّباً كاَن أَو نَتِناً لسدَّةٍ في شيئا

مٌ و َمْخُشومٌ و ، كُمعَظٍَّم ، ُمَخشَّمٌ  رُجلٌ و  ؛ قاَل األَْعَشى : الَخْيشومِ  ، ُمْشتٌَق ِمن َسْكرانُ  أَي ُمتََخّشِ

ُت   (2) خُمَش َماإذا كاَن هيزمر وُرحح
ً  الشَّرابُ  َخشََّمهُ  قدو َرتْ  : إِذا تَْخِشيما َرْت ، تَثَوَّ ماغَ  الَخْيشومِ  رائَِحتُهُ في ، كذا في النسخِ ، وهو الصَّواُب وفي الُمْحَكِم : تََشوَّ  وخالََطِت الّدِ

ِم. الُخْشَمةُ  فأَْسَكَرتْهُ ؛ واالْسُم :  ، بالضَّ

 .الَخْيشومِ  : السَّْكراُن الشَّديُد السُّْكِر ِمن غيِر أَن يشتقَّ ِمن الُمَخشَّمُ  وقيَل :

ماَغ فيَْذَهُب العَْقَل فيُقاُل : َخْيشومِ  ِمن السُّْكِر ، وذِلَك أَنَّ ِريَح الشَّراِب تَثُوُر في التََّخشُّمُ  ْهِذيِب :وفي التَّ   َخشََّمهُ و تََخشَّمَ  الشَّاِرِب ثم تخاِلُط الّدِ

 الشَّراُب.

 لِعَظِم أَْنِفِه. كغُراٍب : األََسدُ  ، الُخشامُ و

 إِذا كاَن َعِظيماً. لَُخشامٌ  إِنَّ أَْنَف فالنٍ  وإِن لم يكْن ُمْشِرفاً. يقاُل : ألُنوفِ العَظيُم من ا أَْيضاً :و

 ؛ قاَل الشاِعُر : الِجبالِ  : العَظيُم ِمن الُخشامُ  ِمن المجاِز :و

ُن و  حــــــــــَ  بــــــــــه الــــــــــر عــــــــــح ه   اخُلشــــــــــــــــــــــــامُ َيضــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــبَنــــــــــ 

ِر      رحقــــــــِ َف مــــــــُ لــــــــَ ُص َأكــــــــح خــــــــح ااي شــــــــــــــــــــــَ نــــــــَ ــــــــ  ــــــــثـ (3)وراَء ال
 

  
 الطَّويُل ِمن الِجباِل الذي له أَْنٌف ؛ زاَد غيُرهُ : َغِليٌظ. الُخشامُ و وقاَل أَبو َعْمرو :

 ؛ قاَل ُمَرقٌِّش : : فاِرسٌ  الُخشامِ  ثَْعلَبَةُ بنُ و

َة بــــــــــــــــِن اخُلشــــــــــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  َأأَبحُت بــــــــــــــــثـــــــــــــــــَ

رح      زَاَح الـــــــــــَوهـــــــــــَ ـــــــــــَ وحٍف فـ َرو بـــــــــــَن عـــــــــــَ مـــــــــــح (4)ِم عـــــــــــَ
 

  
ْل ذِلَك. (5)، وَضبََطه الحافُِظ في التَّْبصيِر كغُراٍب  كَشدَّاٍد : لَقَُب َعْمِرو بِن ماِلٍك ِلِكبَِر أَْنِفهِ  ، الَخشَّامُ و  ، ولعلَّه الصَّواُب فتأَمَّ

 عليه :* ومّما يُْستْدرُك 

 : َسالئُِل ُسود ونَفٌَف في العَْظِم ، والسَِّليلَةُ : َهنَةٌ َرقِيقَةٌ كاللَّْحِم. الَخْيشومُ 

 الِجباِل : أُنوفُها ، وهو مجاٌز. َخياِشمُ و

اِن. َخياِشمُ  قالَْت : ؟قاَل أَبو حنيفَةَ : وقيَل الْبنِة الُخّسِ أَيُّ البِالِد أَْمَرأُ  مَّ  الَحَزِن أَو ِجواُء الصَّ

 .«َخَشَمهُ  فكاَن يَْحملُه على عاتِِقه ويَْسِلتُ »حِدْيث :  : األَْنُف ؛ وأَْيضاً ما َساَل منه ِمن الُمخاِط ، هكذا فّسَر به الَخَشمُ و

 ، كُمعَظٍَّم : الُمَكسَُّر ، وأَْنَشَد األْزَهِريُّ : الُمَخشَّمُ و

ا  مــــــــــــــــــَ َم ُ  األُنــــــــــــــــــوَف الــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــَبرحغــــــــــــــــــَ

َت      نـــــــــــِ هـــــــــــا والـــــــــــعـــــــــــَ دوعـــــــــــَ اجمـــــــــــَح مـــــــــــَ َخشـــــــــــــــــــــــــ 
ُ

 (6) املـــــــــــ
  

َده.، وهو قَِريُب الَمأَْخِذ ِمن المادَّةِ ألَنَّ الغََضَب ِمن شأْنِِه أَْن يَْرفَعَ  خشم ويقُولُوَن بالفاِرِسيَِّة للغََضبِ    صاِحبَه أَْنفَه ويَُحّدِ

نابِيرِ  الَخْشَرمُ  : [خشرم] ْيِد : ، كَجْعفٍر : جماَعةُ النَّْحِل والزَّ  ال واِحَد لها ِمن لْفِظها ، قاَل الشاِعُر في صفَِة ِكالِب الصَّ

ري و  َف الـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــح ا خـــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــــــ 

َرمٌ َدِة      دُِّد  َخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــــــَ (7)مـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 ْصَمعّيِ : ال واِحَد له ِمن لْفِظه.ونَقََل الجْوَهِريُّ عن األَ 

 .الَخْشَرمُ و ونَقََل ابُن ِسْيَده عن األَْصَمعّي : يقاُل لجماَعِة النَّْحِل الثَّْولُ 
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 واِحَدتُهُ بهاٍء. ؛ الَخْشَرمُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ : ِمن أَْسماِء النَّْحلِ 

__________________ 
 ( يف اللسان : يشتّم.1)
َزَمنٌ »الذي يف اللســــــان « هيزمر ا كذا يف النســــــخ كاللســــــان وحرره»املطبوعة املصــــــرية ( هبامش 2) والبيت يف ديوان األعشــــــ  ط بريوت ص « ِهنـح

 وفيه : ِهنحزمحٌن ا وصدره : 186
 آٌس وخريييف ومرٌو وسوسنٌ و 

 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
 البيت يف اللسان والتكملة.وهي بيتان ا للمرقش األصغر ا و  58( املفضليات من رقم 4)
 والتكملة ا وكال ا ضبرت حركات. 438/  1( التبصري 5)
 ا ويف اللسان والتهذيب بدون نسبة. 67( الرجز لر بة ديوانه قصيدة رقم 6)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.7)
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يَ و أَميُر النَّْحِل ، أَْيضاً : الَخْشَرمُ و  َخْشَرماً. َمأْواها ُربَّما ُسّمِ

نابِيرِ و َي بَْيت الزَّ ً  نَصُّ الجْوَهِرّيِ : وُربَّما ُسّمِ  َخْشَرم لتَْرَكبَنَّ َسنََن َمْن كاَن قَْبلُكم ِذراعاً بِذَراعٍ حتى لو َسلَُكوا»حِدْيث :  وبه فّسرَ  َخْشَرما

 ؛ وقْوُل أَبي كبيٍر الُهَذلّي : «َدْبٍر لَسلَْكتموه

هُ  لـــــــــــــُ بــــــــــــــح رِيـــــــــــــِف ونــــــــــــــَ ِم الـــــــــــــغـــــــــــــَ ظـــــــــــــح   أيحِوي إىل عـــــــــــــُ
ر      واِم َدبــــــــــــح َرمِ كســــــــــــــــــــــــــَ وِِّر  اخَلشــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ ثـ ــــــــــــَ تـ

ُ
(1)املــــــــــــ

 

  
 ِء لنَْفِسه.يفَسَُّر بالَمْعنَيَْين وال يكوُن ِمن إضافَِة الشي

ْخَوةُ  : الَخْشَرمُ و ي ألَبي النَّْجم : الِحجاَرةُ الّرِ  التي يُتََّخذُ منها الِجصُّ ؛ وأْنشَد ابُن بَّرِ

رمٍ ُمُسكاً من و   وَمَدرا َخشح
 رُجٍل. (2) اسمُ   :َخْشَرمُ و

 .الَخْشَرمِ  : رُجٌل ، وهو أَْيضاً ابنُ  َخْشَرمٍ  وابنُ 

 ْيثِه.: ِمن أَْهِل الَمدينَِة َرَوى عن أَبيِه ال يُْحتجُّ بحدِ  َخْشَرُم الَخْشَرميُّ و

اِزي. الَخْشَرميُّ  ويَْحيَى بُن زكريا ٌث نزَل ِمْصَر َرَوى عنه أَبو حاتٍِم الرَّ  البَْغداِديُّ : ُمَحّدِ

 .َخشاِرَمةٌ  قُفٌّ ِحجاَرتُهُ َرْضراٌض ، ج : الَخْشَرَمةُ و الَخْشَرمُ  قاَل ابُن ِسْيَده :و

ْضراٌض كأَنَّها نُثَِرْت على َوْجِه األَْرِض نَثْراً ، فال يَكاُد يَْمِشي فيها ، ِحجاَرتُها ُحمٌّ ، وهو : أَرٌض ِحجاَرتُها رَ  الَخْشَرَمةُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

 َجبٌَل ليَس بالتَّشديِد الغَِليظ ، فيه َرخاَوةٌ َمْوضوٌع باألَْرِض َوْضعاً ، وقد ينبُُت ما تْحتَها البَْقُل والشََّجُر.

ال تَطوُل وال تَْعُرُض ، إنَّما هي َرْضَمةٌ وهي ُمْستويَةٌ. وزاَد  الَخْشَرَمةُ و : َرْضٌم ِمن حجارة َمْركوٌم بعُضه على بعٍض ، الَخْشَرَمةُ  وقيَل :

ُمْستويةُ مع األَرِض  الَخْشَرَمةُ  أَْعَظمها ِمثْل قاَمِة الّرُجِل تْحَت التُّراِب ، قاَل : وإذا كانتِ  الَخْشَرَمةِ  اللَّْيُث على هذا القَْوِل أَنَّه قاَل : ِحجاَرةُ 

 فهي الِقفاُف ، وإنَّما قَفَّفَها كثَْرةُ ِحجاَرتِها.

. الَخْشَرَمةُ  قاَل أَبو أَْسلم :  ِمن أَْعظِم القّفِ

 .شاِرمُ الخَ  ما َسفَُل ِمن الَجبَِل ، وهو قُفٌّ وغلٌظ ، وهو َجبٌَل غيَر أنَّه ُمتَواِضٌع ، وَجْمعُه الَخْشَرمُ  وقاَل بعُضهم :

ي بذِلَك. : ع الخشاِرمُ و  ، ُسّمِ

أِْس : ما َرقَّ من الغَراِضيِف التي في الَخْيشومِ  الَخشاِرمُ و  ، وهو ما فْوَق تُْخَرتِه إلى قصبة أَْنِفه. من الرَّ

ّمِ : األَْصواُت. ، الُخشاِرمُ و  بالضَّ

واُب بهذا المْعنَى الُخشاُم ِمن غيِر َراٍء كما تقدََّم. وإنَّما قْلُت ذِلَك ألنِّي ؛ هكذا ، وفي النسخِ : هو تَْحر الغَِليُظ ِمن األُنوفِ  أَْيضاً :و يٌف ، والصَّ

هاِت اللّغَِة التي منها َمأَْخذ المصنِِّف.  لم أَِجده في أُمَّ

تَْت في أَْكلها َخْشَرَمتِ و بُُع : َصوَّ  ، َحَكاه ابُن األْعَرابّيِ. الضَّ

ْيِن وسكونِ ، بف َخَشْسبََرمْ  : [خشسرم] ْينِ  تحِ الخاِء والّشِ اءِ  الباءِ  المْهَملَِة وفتحِ  الّسِ . الُموحدةِ والرَّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

. إلى األَْعراِب ، وهو (3)وقاَل ابُن ِسْيَده : هكذا َحَكاه أَبو َحنيفَةَ عن األَْعراِب بسكوِن آِخِره وَعَزاهُ   من َرياِحيِن البَّرِ

 قاَل ابُن ِسْيَده : وال أَْدِري كيَف هذا ، قاَل : وعْنِدي أَنَّه غيُر َعَربّيٍ.

المصنِِّف كيَف لم يُنَبّه على ذِلَك ، وأَْصلُه بالفاِرِسيَِّة هكذا ُخْوْش َسْبَرْم ، بضِم الخاِء وسكوِن الواِو قْلُت : وهو كما قاَل ، وَعِجيٌب ِمن 

ْيِن المْهَملَِة وسكوِن الباِء العجميَِّة وفتحِ الراِء وسكوِن الِميم ، وَمْعناهُ الّرْيحان الطَّيُِّب ،  ْين وفتحِ الّسِ ى ما تََرى ، وعلى ثم غيَِّر َضْبُطه إلوالّشِ

ْل.أَنَّ هذا وأَْمثالَهُ ال تَعَلَّق له بالعَربيَِّة ، غيَر أَنَّه قَلََّد ابُن ِسْيَده في ِذْكِره إيَّاه. وال يَْخفَى أَنَّ ِمثْ   َل هذا ال يكوُن ُمْستدركاً على الجْوَهِرّيِ فتأَمَّ
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__________________ 
 زه يف الصحاح.واللسان وعج 103/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( يف القاموس منونة ا وأضافها الشارح وعجزه يف الصحاح.2)
قوله : وعزاه إىل األعراب هكذا يف النســخ وهو مســتغىن عنه مبا قبله ا وعبارة اللســان لي  فيها إال قوله : وعزاه »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 .«إىل األعراب
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مِ  ُخْشنامُ  : [خشنم] ُب ُخْوْش نام ، أَي الطَّيُِّب االْسمِ  لَه الجْوَهريُّ وصاِحُب اللِّساِن. وهو: أَْهمَ  ، بالضَّ ، منهم : أَبو الَحَسِن عليُّ بُن  َعلٌَم ُمعَرَّ

تَِرَسنَة ثََمان وَخْمِسين بِن أَْحمَد الحميديُّ الِكْرديُّ الَحنَفيُّ ِمن شيوخِ الحاِفِظ الدَّْمياطّي ، استَْشَهَد بَحلَب في واقعَِة التَّ  ُخْشنام إبراهيَم بنِ 

 وستمائة.

ٌث ، تُوفي َسنَة َسْبع وعْشِرْين  ُخْشنام (1)وأَبو َمْسعوٍد أَْحمُد بُن ُعثْماَن بِن أَْحمَد بِن محمِد  بِن باذان النَّْيسابوِريُّ : أَِديٌب شاِعٌر ُمَحّدِ

 وأَْربَعمائة.

َمْعروٍف الُخْشناميُّ النسِفيُّ ِمن شيوخِ أَبي العبَّاس الُمْستَْغفرّي ، تُوفي َسنَة سّت  (2)ِن بِن الَحَسِن ب ُخْشنام وأَبو علّيٍ محمُد بُن محمدِ 

ال ، تُوفي شابّاً َسنَة َسْبع وتِْسِعْين وثلثمائة. ٌث َرحَّ  وأَْربَعمائة ؛ واْبنُه أَبو الَحَسِن طاِهٌر ُمَحّدِ

، فَِقيهٌ فاِضٌل مناِظٌر أَديٌب َسِمَع الحِدْيَث ، تُوفي ببَُخارى َسنَة اثْنَتَْين  (3) بُخْشنام لبُخاِريُّ يُْعرفُ واالماُم ُعَمُر بُن محمِد بِن ُعَمَر بِن أَْحمَد ا

 وعْشِرْين وَخْمسمائه.

ّمِ : الُخصوَمةُ  : [خصم]  الَجَدُل. ، بالضَّ

 ً . ُخصوَمةً و ُمخاَصَمةً و خاَصَمهُ ِخصاما ّمِ  ، بالضَّ

حاحِ :   .الُمخاَصَمةِ  االسُم ِمن الُخصوَمةَ  أَنَّ وفي الّصِ

 القوُل الذي يسمع المصيخ ويُوِلُج في صماِخه ما يكفّه عن َزْعِمه وَدْعواه. الخصامُ  وقاَل الحراليُّ :

 تِْعماِل.مخاِلٌف للِقياِس واالسْ  َغلَبَهُ. وهو شاذٌّ  ، بالكْسِر ، ِمن َحّدِ َضَرَب وال يقاُل بالضّمِ : فََخَصَمهُ يَْخِصُمهُ 

.  قاَل شْيُخنا : ولكن َحَكى أَبو َحيَّان أَنَّه يقاُل على الِقياِس أَْيضاً بالضّمِ

اِد ، يَْخِصمونَ  قاَل الجْوَهِريُّ : ومنه قََرأَ َحْمَزةُ : وهم ُل منه يَُردُّ يَْفعَ  فإنَّه فاَعْلتُه ففعَْلتُهُ  ما كاَن ِمن قْوِلكَ  ألَنَّ  ، أَي بسكوِن الخاِء وكْسِر الصَّ

ِحيحِ  إْن لم تكْن َعْينُه َحْرَف َحْلقٍ  كعالَْمتُه فَعَلَْمتُه أَْعلُُمهُ ، بالضّمِ ، إلى الضمِّ   فإنَّه بالفتْحِ كفاَخَرهُ فَفََخَرهُ يَْفَخُرهُ  ِمن أَّيِ باٍب كاَن ِمن الصَّ

 ألَْجِل َحْرف الَحْلِق.

 على ِخالفِه كما هو ُمَحقٌَّق في ُمصنَّفاِت الصَّْرف. قاَل شْيُخنا : وهذا على رأْيِ الِكسائّي والجْمهورُ 

ا ثم قاَل الجْوَهِريُّ : إلى الَكْسِر إالَّ َذواِت الواِو فإِنَّها تَُردُّ  َجِميُع ذِلكَ  فَيَُردُّ  وَرَمْيُت وَخِشْيُت وَسعَْيتُ  الُمْعتَّلِ كَوَجْدُت وبِْعتُ  ما كاَن ِمن وأَمَّ

 َرَضْوتُهُ أَْرضوهُ وَخاَوفنِي فَُخْفتُهُ أَخوفُهُ.إلى الضّمِ كراَضْيتُهُ فَ 

حاحِ. ألَنَُّهُم اْستَْغنَْوا عنه بغَلَْبتُهُ  فنََزْعتُه ال يُقاُل ناَزْعتُهُ  يكوُن هذا ، (4) ءٍ وليَس في ُكّلِ شي قاَل :  ، هذا نَصُّ الّصِ

 .وَمةُ الُخص ، واالْسُم منهما تَخاَصُموا : َجاَدلُوا ، ِمثْل اْختََصمواو

 لالثْنَيِن والجمعِ والُمَؤنَِّث. الَخْصمُ  وقد يكونُ  ، بالضّمِ ؛ ُخصومٌ  ، ج الُمخاِصمُ  ، بالفتحِ : الَخْصمُ و

 .ُخصومو َخْصمان قاَل الجْوَهِريُّ : ألَنَّه في األَْصِل َمْصدٌر ، وِمن العََرِب َمْن يُثَنِّيه ويَْجَمعُه فيقوُل :

ْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحرابَ )قْلُت : وقْولُه تعالَى :  َي بالمْصَدِر. (5) (َوَهْل َأاتَك نَ َبأُ اخلَْ  َجعَلَه َجْمعاً ألَنَّه ُسّمِ

ي : وشاِهدُ   بِن ُصعَْيٍر الماِزنّي : (6)للَجْمعِ قْوُل ثعلبَةَ  الَخْصمِ  قاَل ابُن بَّرِ

ُرب  و  مٍ لــــــــــــَ ٍة  َخصــــــــــــــــــــــــــح د  ــــــــــــِ دت أَل هــــــــــــِ  قــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــَ

ِر      رتحٍ هــــــــــــاتــــــــــــِ م هبــــــــــــِ ُدوُرهــــــــــــُ لــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــُ غــــــــــــح ــــــــــــَ (7)تـ
 

  
ِة : مَّ  قاَل : وشاِهُد التَّثْنِيَِة والَجْمعِ واإلْفراِد قْوُل ذي الرُّ
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ر  عــــــــــلــــــــــ   ــــــــــَ ومِ أَبـ مٌ فــــــــــلــــــــــيــــــــــ   اخُلصــــــــــــــــــــــــُ  َخصــــــــــــــــــــــــح

مــــــــــــانِ ال و      َداال  َخصــــــــــــــــــــــــــح ه جــــــــــــِ بــــــــــــُ لــــــــــــِ غــــــــــــح (8)يـــــــــــــَ
 

  
 فأَْفَرَد وثَنَّى وَجَمَع.

__________________ 
 ( يف اللباب :  مد بن خشنام.1)
 ( يف اللباب : سنة تسض وعشرين.2)
 ( اللباب : ا سا.3)
 ( يف اللباب : يعرف خبوش انم بفتح اخلاء.4)
 الرضي.ء ألنه لي  قياسياً ا بر هو مسموع كثرياً أفاده ( عل  هامش القاموس : أي لي  ابب املغالبة يكون يف كر شي5)
 سورة ص. 21( اآية 6)
 ( يف اللسان : ثعلب.7)
 ( البيت يف اللسان.8)
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 .َخْصمانِ  ؛ أي نحن (1) (ال خَتَْف َخْصمانِ )وقْولُه تعالَى : 

اُج : جَّ ً  يصلُح للواِحِد والَجْمعِ والذََّكِر واألُْنثَى ألَنَّه مْصَدرُ  الَخْصمُ  قاَل الزَّ  : للَخْصَمْينِ  ، وقيلَ  َخْصمٍ  : هو ذو؛ كأنَّك قْلَت  َخَصَمهُ َخْصما

 .َخْصِمي ، وهو َخْصِمي ألَْخِذ كّلِ واِحٍد منهما في ِشّقٍ ِمَن الِحجاجِ والدَّْعوى. يقاُل : هؤالء َخْصمان

َوال )، كالَجِليِس بمْعنَى الُمجاِلِس ، والعَِشيِر بمْعنَى الُمعاِشِر ، والَخِدْين بمْعنَى الُمخاِدِن ؛ ومنه قْولُه تعالَى :  الُمخاِصمُ  ، كأَميٍر : الَخِصيمُ و
 ، كأَُمَراء وُكثْبان. ُخصمانٌ و ُخَصماءُ  ج ؛ (2) (َتُكْن ِلْلخائِِننَي َخِصيماً 

ي بينَ  (3) (َبْل ُهْم قَ ْوم  َخِصُمونَ )ومنه قْولُه تعالَى :  ؛ َخِصمونَ  ُمجاِدٌل ج : أَي ، كفَِرحٍ  َخِصمٌ  رُجلٌ و َق ابُن بَّرِ ،  الَخِصيمو الَخِصم وفرَّ

 غيَرهُ. يُخاِصمُ  الذي الَخِصيمُ و ، يُخاِصمْ  ، وإن لم بالُخصوَمةِ  العاِلمُ  الَخِصمُ  فقاَل :

او قاَل الجْوَهِريُّ : ُمونَ يَخَ  َوُهمْ  قْولَه تعالَى : من قََرأَ  أَمَّ فَقَلََب التاَء صاداً فأَْدَغَم ونَقََل َحَرَكتَهُ إلى  يَْختَِصمونَ  أَرادَ  ، بفتحِ الخاِء ، فإنَّه (4) ّصِ

َك بالَكْسِر ؛ قاَل : ومنهم من ال يَْنقُُل ويَْكِسُر الخاَء الْجتِماعِ الساِكنَْينِ  ؛ قاَل : الخاءِ  تَِلُس َحَرَكةَ الخاِء وأَبو َعْمٍرو يَخْ  ، ألنَّ الساِكَن إذا ُحّرِ

ا الَجْمُع بيَن الساِكنَْيِن فَلَْحنٌ   *.اْختِالساً ، وأَمَّ

 وغيِره فَراِجْعه ، فإِنَّا بسطنا هناك القَْوَل فيه ما يُْغنِي عن إعاَدتِه هنا.« س ط ع»قْلُت : وقد تقدََّم البحُث فيه ِمراراً َعِديَدةً في 

ُمونَ  وفي الُمْحَكِم : َمْن قََرأَ  ا أَْن تكوَن الخاُء ُمَسكَّنَةً البَتّة ، فتكوُن التاُء ِمن يََخّصِ ُمْختَلَسةَ الَحَرَكِة ؛  يَْختَِصُمونَ  ال يَْخلو ِمن أََحِد أَْمَرْين : إمَّ

ا أَْن يكوَن الصاُد ُمشدََّدة ، فتكوَن الخاُء َمْفتوحةً بَحَرَكِة التاِء الَمْنقول إليها ، أَو َمْكسو اِد األُولَى.وإمَّ ،  الُخْصمُ و َرةً لسكونِها وسكوِن الصَّ

قاَل : ال ولكنَّ السبعةَ  ؟قالت له أُمُّ َسلََمةَ : أََراَك ساِهَم الوْجِه أِمْن ِعلَّةٍ »الحِدْيُث :  ٍء قالَهُ الجْوَهِريُّ ، ومنهِمن كّلِ شي بالضّمِ : الجانِبُ 

 ، أَي في َطَرفِه وجانِبِه ؛ ويُْرَوى أَْيضاً بالضاِد كما َسيَأْتي. «الِفراِش ولم أَْقِسْمها ُخْصمِ  ها فيالدَّنانِير التي أُتِْينا بها أَْمِس نِسيتُ 

اِويَةُ  : الُخْصمُ و  ِة الِوعاِء.الِوعاِء ، وفي زاِويَ  ُخْصمِ  ؛ يقاُل للمتاعِ إذا َوقََع في جانِِب الِوعاِء ِمن ُخْرج أَو ُجواِلٍق أَو َعْيبٍَة : قد َوقََع في الزَّ

 ٍء.ِمن كّلِ شي النَّاِحيَةُ  أَْيضاً : الُخْصمُ و

ِرها أَْيضاً : الُخْصمُ و  .ُخصومٌ و أَْخصامٌ  ج ، الُخُصم ؛ وَطَرفُها األَْعلَى : هو َطَرُف الراِويَِة الذي بِحياِل العَْزالِء في ُمَؤخَّ

 : َزَواياها. ُخصوُمهاو المَزاَدةِ  أَْخصامُ  وقيَل :

 لسَّحابَِة : َجوانِبُها ؛ قاَل األَْخطُل يَِصُف َسحاباً :ا ُخصومُ و

تح  ــــــــــَ ل امــــــــــَ وُب حتــــــــــَ ــــــــــُ ن ــــــــــه اجلــــــــــَ ــــــــــي تح ف ــــــــــَ ن عــــــــــَ  إذا طــــــــــَ

داعــــــــــَ       ــــــــــَ ر اٍر ت جــــــــــاِز جــــــــــَ هــــــــــاأَبعــــــــــح ومــــــــــُ (5)ُخصــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ْعِد.  أَي تَجاوَب َجوانِبها بالرَّ

ْت عليه األَْشفارُ  أَْخصامُ و حاحِ. العَْيِن : ما ُضمَّ  ، كما في الّصِ

ْين ، وقد تقّدَم. األُْخسومِ  ، بالضّمِ : ُعْرَوةُ الُجواِلِق أَو الِعْدِل ، ِمثْلُ  األُْخصومُ و  بالّسِ

جالِ  الَخْصَمةُ و  ، ونَصُّ  ، بالفتِح : من ُحروِز الّرِ

__________________ 
 .22( سورة ص اآية 1)
 .105النساء اآية  (2)
 .58( الزخرف اآية 3)
 .49( ي  اآية 4)
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 عبارة القاموس : اجلمض با الساكنا فيه  ن. (*)
ُمونَ ) ( كتب مصــــحح اللســــان : يف زاده عل  البيضــــاوي : ويف قوله تعاىل :5) ا ســــبض قراءات ا األوىل عن محزة لصــــمون بســــكون اخلاء  (ُيَِص   ِّ

وختفيف الصـــاد ا والثانية لتصـــمون عل  األصـــر ا والثالثة لصـــمون بفتح الياء وكســـر اخلاء وتشـــديد الصـــاد أســـكنت لء لتصـــمون فبدغمت يف 
ون بفتح الياء واخلاء وتشـــديد الصـــاد املكســـورة نقلوا الصـــاد فالتق  ســـاكنان فكســـر أوهلما ا والرابعة بكســـر الياء اتباعاً للحاء ا واخلامســـة لصـــم

ون الفتحة اخلالصة الجي يف لء لتصمون بكماهلا إىل اخلاء فبدغمت يف الصاد ا فصار لصمون ابخالص فتحة اخلاء وإكماهلا ا والسادسة لصم
ت فتحة لتصمون إىل اخلاء تنبيها عل  أن اخلاء وتشديد  خفاء فتحة اخلاء واختالسها وسرعة التلفة هبا وعدم إكما  صوهتا نقلوا شيئاً من صو 

وإن كان  نيهما « لا»الصــاد املكســورة والنحاة يســتشــكلون هذه القراءة الجتماع ســاكنا عل  غري حد ا إذ مل يكن أو  الســاكنا حرف مد 
 مدغماً.

 ( اللسان والتهذيب واألساس.5)
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َكِم : ِمن َخَرِز الّرِجاِ  ا وهو ا ُحح
واُب اامل ناَزَعِة ا َأو لصــــــ 

ُ
لحطانِ  عندَ  تـُلحَبُ  عنَد امل ا كانتح حتحَت  الد خوِ  عل  الســــــ  ا فُرمب 

ا َجَعلوها يف ُذَ ابَِة الس يحِف.  َفصِّ الرُجِر إذا كانتح َصغريًَة ا وتكوُن يف زِرِِّه ا وُرمب 
 في ِذْكِره في هذا التَّْركيِب. وَغِلَط الجْوَهِريُّ  المْعَجَمِة ؛ بالضادِ  ِه َصوابُهَجْفنَه إذا أََكلَه ِمن ِحّدتِ  يَْختَِصم السَّْيفُ  وقْولُهم :

 قْلُت : وهكذا َضبََطه األَْزهِريُّ أَْيضاً بالمْعَجمِة.

 : األُصوُل وأَْفواهُ األَْوِديَِة. الُخصومُ و

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 كَشِهيٍد وأَْشهاٍد. َخِصيمٍ  ، كفَْرخٍ وأَْفراخٍ ، أَو َجْمعُ  َخْصمٍ  ، كَكتٍِف وأَْكتاٍف ، أَو َجْمعُ  َخِصمٍ  : َجْمعُ  األَخصامُ 

ِهما ، االْسُم ِمن الُخْصَمةُ و  .التَّخاُصمِ  والُخْصمانِيَّة ، بضّمِ

 .يُخاِصمْ  ، أَو العاِلُم بها وإن لم الُخُصوَمةِ  ، كَكتٍِف : الشَّديدُ  الَخِصمُ و

ته على مَ أَْخصَ و  .َخْصِمهِ  صاِحبَه إذا لقَّنَه ُحجَّ

 الِفراِش. ُخْصمِ  : َوَضعَه في خاَصَمهُ و

 .(1): الفَُرُج ؛ قاَل األَْخطل  األَْخصامُ و

ِف  يــــح كـــــــاَ  الصــــــــــــــــــ  ي عــــِ َزجــــِّ ــــُ هـــــــاتـ صـــــــــــــــــــــامــــُ ال  َأخح  الــــعــــُ

دِ و      مــــــــــح رِّ عــــــــــلــــــــــ  عــــــــــَ قــــــــــَ َ
وحَ  املــــــــــ تح حــــــــــَ َزلــــــــــَ  مــــــــــا نـــــــــــَ

  
 آَخُر. ُخْصمٌ  إالَّ اْنفَتَحَ  ُخْصم منه (2)وِمن المجاِز : قْولُهم في األْمِر إذا اْضَطَرَب : ال سّد 

نه يتهيَّأُ إْصالُحه وتاَلفِيه أل قْلُت : وقد َجاَء ذِلَك في حِدْيث َسْهل بِن َسْعٍد في ِصفِّْين ، يُريُد اإِلْخباَر عن اْنتِشاِر األْمِر وشدَّتِه ، وأَنَّه ال

 بِخالِف ما كانوا عليه ِمن االتِّفاِق.

ةً ؛ : األَْكلُ  الَخْضمُ  : [خضم]  ، والقَْضُم بأَْدناها ؛ قاَل ابُن ُخَرْيم يَْذُكُر أَْهَل الِعراِق : أَو بأَْقَصى األَْضراِس  عامَّ

ر  قـــــــاِ  اأَلكـــــــح مـــــــاً َرَجوحا ابلشــــــــــــــِّ وا  َخضــــــــــــــح  فقـــــــد َرضــــــــــــــُ

ِر      ريًا مــن اكـــــــح مِ َأخــِ مـــــــا  اخَلضــــــــــــــــح لــُوا َقضــــــــــــــــح (3)َأن أيحكــُ
 

  
 ُء الفَِم بالمأْكوِل.َملْ  هو أَو

 ونَقََل الجْوَهِريُّ عن األَْصَمعّي : هو األَْكُل بَجِميعِ الفَِم.

ْطُب كالِقثَّاءِ خاصُّ بالشَّي هو أَو  ونَْحِوه. ِء الرَّ

 وقيَل : ُكلُّ أَْكٍل في َسعَة وَرَغٍد فهو َخْصٌم.

 لإِلْنساِن بمْنِزلَِة القَْضم ِمن الدابَِّة. الَخْضمُ  وقيَل :

 ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على األُْولَى. كَسِمَع وَضَربَ  ، َخِضمَ  الِفْعلُ و

 ، أَي أُِكَل. ُخِضمَ  ما : اسمُ  ، كثُماَمةٍ  الُخضاَمةُ و

ْطُب. ، كَسِفينَة : الَخِضيَمةُ و  النَّْبُت األَْخَضُر الرَّ

يَ قاَل أَبو حن اعيةَ  َخِضيمةً  يفَةَ : وأحسبه ُسمَّ  كيَف شاَءْت. تَْخِضُمه ألَنَّ الرَّ

 وهي الُخُضلَّة أَْيضاً. األَْرُض النَّاِعَمةُ الِمْنباتُ  أَْيضاً : الَخِضيَمةُ و
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 الِقْدِر ويَُصبُّ عليها ماٌء فتُْطبَُخ حتى تَْنَضَج.، وذِلَك أَنَّها تُْؤَخذُ وتُنَقَّى وتَُطيَُّب ثم تُْجعَُل في  ِحْنَطةٌ تُعالَُج بالطَّْبخِ  الَخِضيمةُ و

ً و  .(4) قََطعَهُ فاْختََضَمهُ  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، َخَضَمهُ يَْخِضُمهُ َخْضما

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. له من ماِلِه : أَْعطاهُ  َخَضمَ و

 وَردَّ ذِلَك ثَْعلَب وقاَل : إِنّما هو َهَضَم.

اٌم لألَْغلَب : َحبَقَ  إِذا بها َخَضمَ و قاَل زائَِدةُ القَْيِسّي : َخَضَف بهاقاَل أَبو تراٍب :   ، وأَْنَشَد َعرَّ

 (5) َخَضمح إن قاَبَر الِعرحَس َتَشك   و 
__________________ 

 ( يف اللسان الطرم اح.1)
 ( يف اللسان واألساس : ال ُيَسّد.2)
قوله : من أكر يقرأ بنقر حركة »التهذيب ا ونســـــب فيهما ألمين بن ُخَزمي ا وهبامش املطبوعة املصـــــرية : ومثله يف « القضـــــما»( اللســـــان وفيه 3)

 .«اهلمزة إىل النون
َتَضَمُه.4)  ( يف القاموس : كاخح
 ( كذا يف ابألصر واللسان والتهذيب والذي يف التكملة.5)
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 د تقدََّم.قاَل األَْزَهِريُّ : وَحَصَم ِمثْلُه بالحاِء والصاِد ، وق

 النَّاُس. يَْشَربُهُ  الو ال يَْبلُُغ أَن يكوَن أُجاجاً يَْشَربُهُ المالُ  الذي ، كُمْحِسن : الماءُ  الُمْخِضمُ و

مُ و ْنيا ، الُمَخضَّ ِل. كُمعَظٍَّم وُمْكَرٍم : الُمَوسَُّع عليه في الدُّ ْبِط األوَّ ْنيا ، واْقتََصَر على الضَّ  ؛ وفي الُمْحَكم : ِمن الدُّ

ةُ و تِهِ  ؛ يقاُل : َطعَْنتُهُ في ، كُحُزقٍَّة : الَوَسطُ  الُخُضمَّ  أَي في َوَسِطه. ُخُضمَّ

ةُ و راعِ : ُمْعَظُمها. ُخُضمَّ  الذِّ

ةُ  وقيَل : .، نَقَلَه الجْوَهرِ  ُمْعَظُم كّلِ أَْمرٍ  : الُخُضمَّ  يُّ

ةُ  قاَل األَْصَمعيُّ :و راع الُخُضمَّ اُج : ُمْستَْغلَُظ الذِّ  ؛ قاَل العجَّ

َتال  ُخُضم ةُ  ُخح
 (1)الذِّراِع هذا امل

ةِ  هو في يقاُل :و  وأَْوساِطِهم. في ُمصاِصِهم ، أَي قْوِمه ُخُضمَّ

يُِّد الَحمولُ  ، الِخَضمُّ و جالِ  لَمْعروِف ،الكثيُر ا الِمْعطاءُ  الَجوادُ  كِخَدّبٍ : السَّ ونَ  ج وال تُوَصْف به المْرأَةُ ، وهو مجاٌز ؛ خاصٌّ بالّرِ ،  ِخَضمُّ

 وال يَُكسَُّر.

 ؛ قاَل الشاِعُر : ِخَضمٌّ  لكثَرةِ مائِِه وخيِرِه ؛ ويقاُل : بَْحرٌ  البَْحرُ  : الِخَضمُّ و

دات  َرُم الـــــــــــــــــــــــــــــر افـــــــــــــــــــــــــــــِ ُدُه َأكـــــــــــــــــــــــــــــح  َروافـــــــــــــــــــــــــــــِ

ٍر      حــــــــــــح ــــــــــــبــــــــــــَ ٍخ ل ــــــــــــَك بــــــــــــَ ٍخ ل مّ بــــــــــــَ  (2) !ِخضــــــــــــــــــــــــــَ
  

اُج : الَجْمُع الَكثيرُ  أَْيضاً : الِخَضمُّ و  ؛ قاَل العجَّ

ض  مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ت م  فـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــح م  و  اخِلضـــــــــــــــــــــــــــــــَ  اخِلضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

وا      ُم وَزمـــــــــــــــــ  َرهـــــــــــــــــُ وا أَمـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــَ (3)فـــــــــــــــــَ
 

  
ْخمُ  أَْيضاً : الِخَضمُّ و  العَِظيُم الَوَسِط ، وهو مجاٌز. الفََرُس الضَّ

 .(4): ذو جري  ِخَضمٌّ  وقيَل : فََرسٌ 

 .ِخَضمٌّ  ، وهو مجاٌز. وقيَل : ذو الجْوَهِر والماِء ، ويقاُل : َسْيفٌ  السَّْيُف القاِطعُ  أَْيضاً : الِخَضمُّ و

ي ، قاَل : وَكذِلَك َحَكاه أَبو ُعبَْيٍد عن األُموّي. الِمَسنُّ  أَْيضاً : الِخَضمُّ و ألَنَّه إذا َشَحَذ الَحديَد قََطَع. وَغِلَط  الذي يَُسنُّ عليه الَحِديُد ؛ قالَهُ ابُن بَّرِ

 الجْوَهِريُّ فقاَل : هو الُمِسنُّ ِمن اإِلبِِل.

حاحِ : هكذا ُوِجَد في نسخٍ َمْقُرَؤةٍ  وايَِة بالمصنِِّف وهو َغلٌَط.قاَل ياقوُت ناِسُخ الّصِ  على مشايَخ ُمتَّصلَِة الّرِ

 هذا : البَْيَت الذي أَشاَر إليه هو لم يَْذكرِ و في قَْول أبي َوْجَزةَ ، ثم قاَل :

ٍة  فـــــــَ ــــــِ رحِف خـــــــائ ــــــطــــــ  ذوِف ال تح ُرغـــــــامــــــَ  قـــــــَ  شـــــــــــــــــــــاكـــــــَ

داجِ      ح زوٍر غــــــــــــــــرِي خمــــــــــــــــِ نــــــــــــــــاِن نــــــــــــــــَ وحَ  اجلــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــَ

  

نــــــــــــانُ  ٌة مــــــــــــاَج الــــــــــــبــــــــــــَ عــــــــــــَ َوقـــــــــــــ  ر   مــــــــــــُ  هبــــــــــــا  حــــــــــــَ

  
مٍّ عـــــــــلـــــــــ     اج ِخضـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــّ قـــــــــ   املـــــــــاَء عـــــــــَ (5)يســـــــــــــــــــــــَ

 

  
ى : فاِعُل شاَكْت أَي َدَخلَت في َكبِِدها َحديَدةٌ َعْطَشى إلى َدِم الَوْحِش وقد وقّعَها الَحدَّاُد واْضَطَرَب البَناُن  تفسيُر هذا البَْيت : بِتْحِديِدها َحرَّ

 على ِمَسّنٍ َمْسِقّيٍ.

اج أَي بَصْوتِه  ِخَضمٍّ  ِسْيَده وغيُره وفسََّره فقاَل : َشبَّهها بَسْهٍم ُمَوقَّعٍ قد ماَجِت األَصابُِع في َسنِّه على َحَجرٍ وأَْوَرَده ابُن  يأُْكُل الَحِديَد ، َعجَّ

ى : الِمْرماة العَْطَشى.  َعِجيٌج ، والَحرَّ

 قلُْت : وقد َذَكَره ابُن فاِرَس في الُمْجَمِل على الصَّواِب.
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اغانيُّ وياقوُت وغيُر هؤالء.ون ي والصفدّي والصَّ ِة كابِن بَّرِ  بَّه على َخَطِأ الجْوهِرّي غيُر واِحِد ِمن األَئمَّ

مٌ و  ، ومنه قْوُل َطريف بِن ماِلٍك العَْنبرّي : ، كبَقٍَّم : الَجْمُع الَكثيُر من النَّاِس  َخضَّ

__________________ 
 إن قـــــــــــــــــابـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرس تشــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــ  وعـــــــــــــــــذم 

 إن تــــــــــــــــــوىل مــــــــــــــــــدبــــــــــــــــــرًا عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا خضـــــــــــــــــــــــــــــــمو     

  

 ويرو  حصم.

 ( اللسان.1)
 ( اللسان ا وتقرأ َبخٍّ الثانية بتشديد اخلاء ا نبه إليه مصحح املطبوعة املصرية.2)
 .193/  2واللسان واألو  يف الصحاح واملقايي   63( ديوانه ص 3)
 ( يف األساس : ذو اجارّي.4)
 .193/  2التكملة والثاين يف اللسان واألساس والتهذيب وعجزه يف املقايي  ( من شواهد القاموس والبيتان يف 5)
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ٌة  عــــــــــَ جــــــــــح َد شــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــِّ واِرُس مــــــــــن ُأســــــــــــــــــــــــَ وحد فــــــــــَ  حــــــــــَ

يــــــــــــجَي و      وحَ  بــــــــــــَ حــــــــــــَ ُت فــــــــــــَ َزلــــــــــــح مُ إذا نـــــــــــــَ (1)َخضــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ي ؛ وِروايَةُ غيِرِه :  هكذا أَْنَشَده ابُن بَّرِ

ُم ومــــــــــــــازٌن  يــــــــــــــح جــــــــــــــَ ُد واهلــــــــــــــُ يــــــــــــــِّ وحد ُأســــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

جَي ِإذا حــــــــــَ و      يــــــــــح ــــــــــَ وحَ  بـ حــــــــــَ ُت فــــــــــَ لــــــــــح مُ لــــــــــَ (2)َخضــــــــــــــــــــــــ 
 

  
مٌ و  وفي بعِض النسخِ إشاَرةُ المْوِضعِ. د. : َخضَّ

 ؛ زاَد األْزَهِريُّ : لبَنِي تَِميٍم ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : (3) ماءٍ  أَْيضاً : اسمُ و

ا  نـــــــــــــ  كـــــــــــــَ ُه ســـــــــــــــــــــــــــَ الـــــــــــــو ال اإللـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  َخضـــــــــــــــــــــــــــ 

ا و      مـــــــــــَ ـــــــــــ  ي ـــــــــــُ ـــــــــــي قـ َشـــــــــــــــــــــــــائ
ـــــــــــا ابمل ن ـــــــــــح ل ـــــــــــِ ل (4)ال  ـــــــــــَ

 

  
مٌ و حاحِ وقال أَبو زكريا : اسُم العَْنبَِر بِن َعْمٍرو بِن تَِميمٍ  هو ، أَو (3) رجلٍ  : اسمُ  َخضَّ مٌ  ، كما في الّصِ ،  وقد ُغلِّبَتْ  لَقَبُه ، واْسُمه العَْنبَر َخضَّ

حاح : وقد غلَب ، وا بذِلكَ ، يَْزعُمونَ  على القَبيلَةِ  ونَصُّ الّصِ وَمْضِغِهم باألَْضراِس ، ألَنَّه ِمن أَْبنيَِة األْفعاِل دْوَن  لَكثَْرةِ أَْكِلِهم  أَنّهم إنَّما ُسمُّ

 األْسماِء.

ي قْوَل َطريف بِن ماِلٍك السابَِق.  وبه فسََّر ابُن بَّرِ

 قاَل الجْوَهِريُّ : وهو شاذٌّ على ما َذَكْرناه في بَقََّم.

انُ و  القَميِص ، كالُجُربَّاِن ِزنَةً ومْعنَى. من الُخُضمَّ

ٍر : قََطعَهُ  إذا الطَّريقَ  اْختََضمَ و  ، قاَل في صفَِة إِبٍِل ُضمَّ

ِب  يِّ الــــــــــــَقضــــــــــــــــــــــــــح ُر ِقســــــــــــــــــــــــــِ ثــــــــــــح ٌض مــــــــــــِ وابــــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــــَ

مُ      َتضــــــــــــــــــــــــــِ ِب  ختــــــــــــح عــــــــــــح يــــــــــــد بــــــــــــغــــــــــــرِي تـــــــــــــَ (5)الــــــــــــبــــــــــــِ
 

  
 العَْظَم إذا قََطعَهُ ؛ ومنه قْولُه : يَْختَِضمُ  السَّْيفُ و

عحصــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــه  ي  الــــــــــذي يـــــــــــُ  إن  الــــــــــُقســــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــِ

مُ      َتضـــــــــــــــــــــــــــــــِ ِه  لـــــــــــــــــَح وابـــــــــــــــــِ (6)الـــــــــــــــــد ارَِع يف أَثـــــــــــــــــح
 

  
تِِه ، وقد َذَكَره الجْوَهِريُّ في التْرِكيِب الذي قْبلَه وتقدََّمِت اإِلشاَرةُ إل َجْفنَهُ : أَي يَْقَطعُهُ ويأُْكلُه يَْختَِضمُ و  الَخْضَمةِ  لُغَةٌ في الَخْضَمةُ و يه.لِحدَّ
ُم ِذْكُرها. (7)  ، وهي الخرزة المتقّدِ

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 .ُخِضمَ  ، كغُراٍب : ما الُخَضامُ 

ْخُم. الُخَضَمةُ و  ، كُهَمَزةٍ : الشَّديُد الضَّ

 الِفراِش : جانِبُه ، هكذا َضبََطه أَبو موَسى. ُخضمُ و

اِد المْهَملَِة وقد تقدََّم. ِحيُح بالصَّ  قاَل ابُن األَثيِر : والصَّ

 في تاِريخِ ، بالتَّحريِك ؛ كما َضبََطه الجالُل ، أَو كفَِرَحاٍت كما َضبََطه السَّيُد السمهودّي ، أَو بالَكْسِر كما َضبََطه المصنِّفُ  الَخَضَماتِ  ونَِقيعُ 

 الَمدينَِة له : وهو َمْوِضٌع بنَواِحي الَمدينَِة ، وقد جاَء ِذْكُره في حِدْيِث َكْعِب بِن ماِلٍك.

انِ و  : َمْوِضٌع. الُخُضمَّ

 .ِخْضِرمٌ  ؛ يقاُل : بِئْرٌ  ، كِزْبِرجٍ : الِبئُر الكثيرةُ الماءِ  الِخْضِرمُ  : [خضرم]

 الغََطْمَطُم.البَْحُر  : الِخْضِرمُ و
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 في َوْصِف البَْحِر. الِخْضِرمَ  قاَل الجْوَهِريُّ : أَْنَكَر األَْصَمعيُّ 

َي به لخْضَرتِه ؛ فميُمه إذاً زائَِدةٌ.  ونَقََل شْيُخنا عن بعٍض أَنَّه ُسّمِ

 ٍء.الكثيُر من كّلِ شي : الِخْضِرمُ و

اُج يُريُد اليَماَمةَ فاْستَْقبَلَه ً  قاَل : أُريُد اليَماَمةَ ، قاَل : تَِجُد بها نَبِيذاً  ؟َجريُر بُن الَخَطفَى فقاَل : أَيَن تُِريدُ  يقاُل : َخَرَج العجَّ  أَي كثيراً. ِخْضِرما

 ٍء.الكثيُر ِمن كّلِ شي الواِسعُ  : الِخْضِرمُ و

.، وهو الكثيُر الماِء ؛ نَ  الِخْضِرمِ  ُمشبَّه بالبَْحرِ  الَجواُد الِمْعطاءُ  : الِخْضِرمُ و  قَلَه الجْوَهِريُّ

يُِّد الَحمولُ  الِخْضِرمُ  قيَل : جالِ  ِخْضِرُمونَ و ، الهاُء لتَأْنِيِث الَجْمعِ ، َخضاِرَمةَ و ُخضاِرمُ  ج ، كعاُلبِِط ، كالُخضاِرمِ  السَّ  ، كلُّ ذِلَك خاصٌّ بالّرِ

 ال تُوَصُف به النِّساُء.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 يف القاموس ابلضم منونة.( 3)
 ( اللسان والصحاح واألو  يف التهذيب.4)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب ا بدون نسبة.5)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب واألساس.6)
 ( يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.7)
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 .بعَد الِحْسلِ  كعُلَِبٍط : َولَُد الضَّبِّ  ، الُخَضِرمُ و

 .(2)ثم َضبٌّ ، ولم يَْذُكِر الغَْيداَق ، وَذَكَره ابُن ُدَرْيٍد  ُخَضِرمٌ  ثم (1)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو ِحْسٌل ثم ُمَطبٌِّخ 

 ، عن يَْعقوب. بيَن الُحْلِو والُمرِّ  هو الُحْلُو أَو : هو الُخَضِرمُ  الماءو

اِء : َمن لم يَْختَتِنْ  الُمَخْضَرمُ و  الماِضي نِْصُف ُعُمِرِه في الجاِهليَِّة ونِْصفُه في اإِلْسالِم ، أَو َمْن أَْدَرَكُهما. أَْيضاً :و ، بفتحِ الرَّ

 وغيِرِه. أَْدَرَكُهما َكلَبيدٍ  : ُمَخْضَرمٌ  أَو شاِعرٌ 

ي : أَْكثُر أَْهِل اللّغَِة على أَنَّه ا َدَخلوا في اإِلْسالمِ  ُمَخْضِرمٌ  قاَل ابُن بَّرِ آَذاَن إِبِِلهم لتكوَن َعالَمة  َخْضَرُموا بَكْسِر الراِء ، ألَنَّ الجاِهِليَّةَ لمَّ

 إِلْسالِمِهم إِْن أُِغيَر عليها أَو ُحوِربُوا.

ا َمْن قاَل :  ْسالِم.، بفتحِ الراِء ، فتَأِْويلُه عْنَده أَنَّه قُِطَع عن الُكْفِر إِلى اإلِ  ُمَخْضَرمٌ  وأَمَّ

 ؛ عن ابِن َخالََوْيه. أَْسَوُد وأَبوهُ أَْبيضُ  : ُمَخْضَرمٌ  رُجلٌ و

 ، وهو الذي ليَس بَكِريِم النَّسِب. النَّاقُِص الَحَسبِ  : الُمْخَضَرمُ و

حاحِ ، وقد يُتَْرُك ِذْكُر النََّسِب فيُقاُل : الدَِّعيُّ  النَّسِب : هو الُمَخْضَرمُ و  هو الدَّاِعيُّ ، كما فَعَلَه المصنُِّف. َرمُ الُمَخضْ  ، كما في الّصِ

 في نََسبِه : الُمْختلُط ِمن أَْطَرافِه. الُمَخْضَرمُ  وقيَل :

واُب : أَبَواهُ. َمْن ال يُْعَرُف أَبوهُ  قيَل : هوو  ؛ وقْوُل الشاِعِر : َولََدتْهُ السَّراِري هو َمن أَو ، كذا في النسخِ ، والصَّ

هـــــــــــُم  ًة فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــت أَذاَ  الســـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــَ ـــــــــــح َوُن َوقـ  َأهـــــــــــح

ِر ا أَمح كــف  اهلــَجــِا      َرمِ عــلــ  اخَلضــــــــــــــــح َخضــــــــــــــــح
ُ
 (3) ؟املــ

  
. ال يُْدَرى أَِمْن َذَكٍر أَْم أُْنثَى : ُمَخْضَرمٌ  ولَْحمٌ  إِنَّما هو أََحُد هذه األَْشياء التي ذُِكَرْت في الَحَسِب والنََّسِب.  ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ْره. الُمَخْضَرمُ  الطَّعامُ و  ، َحَكاه ابُن األَْعَرابّيِ ولم يفّسِ

. التَّافِهُ  قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي هو  الذي ليَس بُحْلٍو وال ُمّرٍ

 ، كذا في التَّْهِذيِب. بيَن الثَّقيِل والَخفيفِ  : هو غيُر العَْذِب ؛ وقيَل : الُمَخْضَرمُ  الماءُ و

 ، وكاَن أَْهُل الجاِهِليَّةِ  قُِطَع َطَرُف أُذُنِها : وهي التي (4) ُمَخْضَرَمةٍ  ناقَةٍ  هللِا صلَّى هللاُ تعالَى عليه وسلّم ، على في الحِدْيث : َخَطبَنا َرُسولُ و

ا جاَء اإِلْسالُم أُِمُروا أَنْ  يَُخْضِرمونَ   ِهِليَِّة ، ومنه قيَل لَمْن أَْدَركَ منه أَْهُل الجا يَُخْضِرمُ  ِمن غيِر المْوِضعِ الذي يَُخْضِرُموا نَعََمُهْم ، فلمَّ

 .الُمَخْضَرمُ  : الَخْضَرَمتَْينِ 

 األُذَُن : إِذا قََطَع ِمن َطَرفِها شيئاً وتََرَكهُ يَنُوُس ؛ وقيَل : قََطعَها بنِْصفَْين. َخْضَرمَ  وقد

 : َمْخفوَضةٌ. ُمَخْضَرَمةٌ  امرأَةٌ و

 أَْخَطأَْت خافَِضتُها فأَصابَْت غيَر َمْوِضعِ الَخْفِض. ُمَخْضَرَمةٌ  وقيَل :

 : قَْوٌم من العََجِم َخَرُجوا في بَْدِء اإِلْسالِم فََسَكنوا الشاَم. الَخضاِرَمةُ و

قُوا في بِالِد العََرِب ، فَمْن أَقَاَم منهم بالبَْصَرةِ فُهم األَساِوَدةُ  حاحِ : فتَفَرَّ  منهم بالُكوفَِة فُهم األَحاِمَرةُ ، وَمْن أَقاَم منهم ، وَمْن أَقامَ  (5)وفي الّصِ

ُهم الَجراِمقَةُ ، وَمن أَقاَم منهم بالَجزيَرةِ فُهم الَجراِجَمةُ ، وَمن أَقاَم منهم باليََمِن فُهم األَْبناُء وَمْن أَقاَم منهم بالَمْوِصِل ف الَخضاِرَمةُ  بالشاِم فُهم

الجزريُّ عن ابِن أَبي لَْيلَى وابِن الُمَسيِِّب ، وعنه ماِلٌك وابَن ُعيَْينَةَ ،  عبُد الَكريِم بُن ماِلكٍ  : أَبو سِعيدٍ  ، بالكْسِر ، منهمِ  ِخْضِرِميٌّ  الواِحدُ  ؛

 وكان حاِفظاً ُمْكِثراً ، َماَت َسنَةَ َسْبع وعْشِرْين وِمائَة.

 خة.: له عن الّزهرّي نس َهبَّاُر بُن َعِقيلٍ و
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 قاَل الذَّهبيُّ َوِهَم فيه الدَّاْرقْطنّي فَذَكَره بالحاِء المْهَملَِة.

__________________ 
 .«مطيخ»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( يف اللسان : أبو زيد.2)
 ( اللسان.3)
 .«يف»وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلّر حبرف اجلر « انقٌة خمضرمة»( يف القاموس : 4)
 : األساورة.( اللسان 5)
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اُف وقد ذُِكَر في َحْرِف  الِخْضِرِميُّونَ  العبَّاُس بُن الَحَسنِ و حمن الجزريُّ أَبو عون ، وأَُخوه َخصَّ ثوَن. ومنهم أَْيضاً : ُخَصيُف بُن عبِد الرَّ ُمَحّدِ

 الفاِء.

ٌق ال يَْجتَِمُع من البَْردِ  : أَي ُمتََخْضِرمٌ  ُزْبدٌ و  لحاِء أَْيضاً هكذا.، وقد َمرَّ في ا ُمتَفَّرِ

ا يُْستْدرُك عليه :  * وممَّ

 .ُخضاِرمٌ  ، بفتحِ الراِء : أَي كثيٌر وَكذِلَك ماءٌ  ُمَخْضَرمٌ  ماءٌ 

 ُء بَْيَن بَْيَن.: أَْن يُْجعََل الشي الَخْضَرَمةُ و

 واإِلْسالَم. الذي أَْدَرَك الجاِهليَّةَ  الُمْخَضِرمُ  : َخلََّط ؛ ومنه َخْضَرمَ  وقاَل ابُن َخالََوْيه :

 بُن االْصبَعِ بِن زيَّان بِن أَنيف بِن عبيِد بن مصاِد بِن كْعِب بِن عليٍم. خضرَمةُ  وفي قضاَعةَ :

 أَْيضاً : قَْريَةٌ باليَماَمِة. َخْضَرَمةُ و

 .الخضاِرم قْلُت : وهي الَمْعروفَةُ بحوّ 

 : الَخْطُب الَجِليُل. الَخْطمُ  : [خطم]

ا َخَرَج »ابِن األَْعَرابّيِ عن النبّيِ ، صلَّى هللاُ تعالَى عليه وسلَّم ، مرسالً : َرَوى ثَْعلَب عن  أَنَّه َوَعَد رُجالً أَْن يَْخُرَج إِليه فأَْبطأَ عليه ، فلمَّ

 ؛ أَي َخْطٌب َجِليٌل ، كأَنَّ الِميَم فيه بََدٌل ِمن الباِء. «َخْطمٌ  قاَل له : َشغَِلني عنك

 ، أَي َمنَعَه ِمن الُخروِج. َخَطَمه : ويُْحتََمُل أَْن يُراَد به أَْمرٌ  قاَل ابُن األَثيرِ 

 ؛ قاَل الشاِعُر : ع : الَخْطمُ و

ٍض وَوىّل  جـــــــــــــــــح  غـــــــــــــــــداَة دعـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــيِن شـــــــــــــــــــــــــــــــِ

ُؤم       مَ يـــــــــــــَ طــــــــــــح ا  اخلــــــــــــَ يــــــــــــبــــــــــــَ (1)ال يــــــــــــدعــــــــــــو جمــــــــــــُِ
 

  
 ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب في صفَِة قََطاةٍ : ِمْنقاُر الطَّاِئرِ  : الَخْطمُ  ِمن المجاِز :و

ُه  بــــــــ  فــــــــيٍّ ُيشــــــــــــــــــــــَ يــــــــح َب صــــــــــــــــــــــَ هــــــــَ هأَلصــــــــــــــــــــــح مــــــــُ طــــــــح  خــــــــَ

ِر      قـــــــــِ لـــــــــح َة قـــــــــِ بـــــــــ  يـــــــــه حـــــــــَ قـــــــــِ رتح َتســـــــــــــــــــــــح طـــــــــَ (2)ِإذا قـــــــــَ
 

  
 نَْحو الَكْلِب والبَعيِر. من الدَّابَِّة : ُمقَدَُّم أَْنِفها وفَِمها الَخْطمُ و

 الَجْحفَلَِة ِمن الفََرِس.وقيَل : هو ِمن السبع بمْنِزلَِة 

ائِِد : (3)، وِمن الخنزيِر : الِفْنِطيسةُ ، وِمن الجناحِ  الُخْرطومُ و الَخْطم وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو ِمن السبعِ  الِمْنقاُر ؛ وِمن الصائِِد :  َغْير الصَّ

 الَمْنِسُر.

ال : و  و األَْصُل.هذا ه .«شاةٍ  َخْطمَ  َخبَأُْت لُكم»في حِدْيث الدَّجَّ

 ِمْنَك : أَْنفَُك. الَخْطمُ  ِمن المجاِز :و

باعِ : َمقاِديُم أُنوفِها وأَْفواِهها فاْستُِعيرْت للناِس  الَخْطمِ  وأَْصلُ   ، كَمْجِلٍس وِمْنبٍَر. كالَمْخِطمِ  للّسِ

 .َمَخاِطَمُهم (4). وعِقروا َمْخِطِمهو َخْطِمه يقاُل : ضرب الرجَل على

 بكْسِر الطاِء. َمْخِطمٌ  ، واِحُدها الَمخاِطمُ  الشَّْيبانّي : األُنوُف يقاُل لها وقاَل أَبو َعْمرو

ً  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، َخَطَمه يَْخِطُمهُ و  أَْنفَهُ. ، أَي َخْطَمه َضَربَ  : أَي َخْطما

 بالسَّْيِف : إِذا َضَرَب حاقَّ وْسِط أَْنِفِه. َخَطَمهُ و
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ً  ، كِكتاٍب ، َخَطَمهُ بالِخَطامو  َحّزاً غيَر َعِميقٍ  (5)أَْنفَهُ  َحزَّ  : إِذا َخطََّمهو َخَطَمه أَو ، بالتَّْشديِد. به كَخطََّمهُ  َجعَلَه على أَْنِفه  :يَْخِطُمه َخْطما

 .الِخطام ليََضَع عليه

َد للَكثَْرةِ. ُمَخطََّمةٌ  ، ونُوقٌ  ةٌ َمْخطومَ  وناقَةٌ   : ُشّدِ

كاة : و  في رأِْسها وأَْلقاهُ إِليه ليَقُوَدها به. الِخَطامَ  أَي َوَضعَ  «اأْلُْخَرى دْونَها فََخَطمَ »في حِدْيث الزَّ

ُل في أََحِد َطَرفَْيه َحلَقَةٌ ثم يَُشدُّ فيه الطََّرُف اآلَخُر حتى يَِصيَر البَعيِر أَْن يأُْخَذ َحْبالً ِمن ليٍف أَو شعٍر أَو كتَّاٍن فتُْجعَ  ِخطامُ  قاَل ابُن األَثيِر :

ماُم. ُمَخطَِّمه كالَحلَقِة ، ثم يُقَلَُّد البَعيُر ثم يُثَنَّى على ا الذي يُْجعَل في األَْنِف َدقِيقاً ، فهو الّزِ  ، وأَمَّ

__________________ 
 ويف شرحه : واخلطم : موضض أو جبر. 136/  2البلدان ونسبه أليب خراش ا وهو يف شعره يف ديوان اهلذليا ( البيت يف اللسان ومعجم 1)
 ( اللسان.2)
 ( يف اللسان : ومن ذي اجلناح.3)
 ( يف األساس : وعفروا ا ابلفاء.4)
 واملثبت مواف  ملا يف اللسان.« َجر  أنـحَفه»( يف القاموس : 5)
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 وال يُِحيَر. بالَكالِم : قََهَرهُ وَمنَعَهُ حتى ال يَْنبِسَ  هُ َخَطمَ  ِمن المجاِز :و

ً  األَِديمَ  َخَطمَ  ِمن المجاِز :و  ؛ عن كراعٍ. َخاَط َحواِشيَهُ  : أَي َخْطما

ً  القَْوَس بالَوتَرِ  َخَطمَ  ِمن المجاِز :و ً و َخْطما  به أَو عليه. َعلَّقَها : أَي ِخَطاما

احِ : عَلَُّق به، كِكتاٍب : ذلك المُ  الِخَطامُ و ِرمَّ  ، قالَهُ أَبو َحنيفَةَ ، وأَْنَشَد للّطِ

ٌة  بـــــــــــــَ َف لـــــــــــــه َقضـــــــــــــــــــــــــــح ُ  الـــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــح حـــــــــــــَ لـــــــــــــح  يــــــــــــــَ

وُف      تـــــــــــــــُ ِ هـــــــــــــــَ وح َ
ُج املـــــــــــــــ حـــــــــــــــَ طـــــــــــــــاملـــــــــــــــَح (1)اخلـــــــــــــــِ

 

  
ً  َوتَُر القَْوس. أَْيضاً : الِخَطامُ و  ، أَي َوتََرها بَوتَِرها. فََخَطَمها بِِخطاِمها يقاُل : أََخَذ قَوسا

 ، كذا في الُمْحَكِم. كلُّ ما ُوِضَع في أَْنِف البَعيِر ليُْقتاَد به : الِخطامُ و

؛ وقيَل  كُكتُبٍ  ، الُخُطمُ  ج و قِنٍَّب ،وقاَل ابُن ُشَمْيل : هو كلُّ َحْبٍل يُعَلَُّق في َحْلِق البَعيِر ثم يُْعقَُد على أَْنِفه ، كان ِمن ِجْلٍد أَو صوٍف أَو ليٍف أَ 

 : إِذا ُضِفَر ِمن األََدِم فهو َجريٌر.

 حتى تْنبَسَط على َخدَّْيه ، قالَهُ أَبو علّيٍ في التْذَكَرةِ. ِسَمةٌ على أَْنِفهِ  : الِخطامُ و

.  .بِخطاَمْينِ  بَّما ُوِسمَ رُ و ، بِخطامٍ  وُربَّما َوِسمَ  كَهْيئِة الَخّطِ ؛ قالَهُ النْضُر ؛ قال : أَو في ُعْرِض َوْجِهه إلى الَخّدِ

 .ِخَطامانِ و ِخطامٌ  ، وبه ُمضافَةً  َمَخُطوُم ِخطاَمْينِ  أَو َمْخُطوُم ِخطامٍ  يقاُل : َجَملٌ 

جاِل. : الطَّويُل األْنفِ  األَْخَطمُ و  ِمن الّرِ

 األْسَوُد. أَْيضاً :و

 له. كالِخطامِ  فصارَ  ِكه األَْسفَلِ إلى َحنَ  َخْطِمه ، َكُمعَظٍَّم : أََخَذ البَياُض من ُمَخطَّمٌ  فََرسٌ و

ٍث : البُْسرُ  وإنّما تََوهَّموا ذِلَك. َخطَّمَ  قاَل ابُن ِسْيَده : ليَس على الِفْعل ألَنَّا لم نَْسَمعْ  وَطرائِِق ، الَكْسُر عن  فيه ُخطوطٌ  الذي وكُمعَظٍَّم وُمَحّدِ

 كراعٍ ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على الفتْحِ.

 ويُْفتَُح. ، بالكْسِر وعليه اْقتََصَر الجْوَهِريُّ ، الِخْطِميُّ و

 بالِخْطِمّيِ  نَّه كان يْغسُل رأَْسهأَ »الحِدْيث :  يُْغَسُل به الرأُْس ؛ ومنه نباتٌ  فقد لحَن : (2)وقال األْزَهِريُّ : هو بفتْح الخاِء ، وَمْن قاَل بالكْسِر 

ٌج ُملَيٌِّن نافٌِع لعُْسِر البَْوِل والَحصا والنَّسا وقَْرَحِة األَْمعَاِء واالْرتِعاِش ونُْضجِ الِجراحاِت  وهو .«وهو ُجنُبٌ  وتَْسِكيِن الَوَجعِ ، ُمَخلٌِّل ُمنَّضِ

دانِه ، ولُعابُه الُمْستَْخَرُج ومع الَخّلِ للبََهِق وَوَجعِ األَْسناِن َمْضَمَضةً ، ونَ  ْهِش الَهواّمِ وَحْرِق الناِر وَخْلُط ِبْزِرِه بالماِء أَو َسحيق أَْصِلِه يَُجّمِ

 بالماِء الحاّرِ يَْنفَُع المرأْةَ العَِقيَم والُمْقعََد.

، في  (3) وسلمعليههللاصلىفيه مسجُد َرُسوِل هللِا  وتَبُوك، بيَن الَمدينَِة  ع  :الخطماءِ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : ذاتُ  الِخْطِمّيِ  ذاتُ و

 َمِسيِرِه إلى تَبوَك.

ثٌ  النَّْيسابوِريُّ : ُخَطْيمٍ  بُن علّيِ بنِ  ُخَطْيمُ  كُزبَْيٍر :و  كتََب عنه ابُن َعِدّيٍ. ُمَحّدِ

. ، َخِطيمٌ و  لَه صْحبَةٌ أْم ال.أَ  وقاَل عبدان : ال أْدِري كأَميٍر : َصحابيٌّ

 صْحبَةٌ. (4)؛ وأَْوالُد األخيِر : لُْبنى ولَْيلَى ويَِزيُد ، لهم  شاِعرانِ  األْنصاِريُّ : الَخِطيم بُن نَُوْيَرةَ وقَْيُس بنُ  َخطيمُ و

. الَخطيمُ و  هو ابُن َعِدّيِ بِن َعْمِرو بِن َسواد بِن ظفٍر الَخْزَرجيُّ

ثٌ  الَخطيمِ  نَْجُم بنُ و  َرَوى عن اإلماِم أَبي َجْعفٍر محمِد الباقِر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه. : ُمَحّدِ

ىو أَلنّه ُضِرَب على أْنِفه يَْوَم  الَخطيمُ  ّيِ بِن غاِلٍب ، يقاُل لهبِن محصِن بِن عقيَدةَ بِن وهب بِن الحاِرِث ، وهو جشُم بُن لُؤَ  َعبَّاُد بُن عبِد العُزَّ

 .الَخطيميُّون ، ويقاُل ألَْوالِدهِ  الَجَملِ 
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__________________ 
 .«كمجح»( اللسان ا وابألصر 1)
 وكسرها.( كذا ابألصر واللسان نقال عن األزهري ا ويف التهذيب عن الليث ا وضبطت ابلقلم بفتح اخلاء 2)
 ليست يف القاموس.« تعاىل»( لفظه 3)
وأختاه لُبىن وليل  هلما صحبة ا وابنه يزيد بن قي  له صحبة.  .. وقي  بن اخلطيم الشاعر مشهور 534/  2( كذا ابألصر وعبارة التبصري 4)

 ظر ترمجتيهما فيه.. أخت قي  ا ان.. ليل  بنت اخلطيم . وفيه أيضاً :.. والذي يف أسد الغابة : لبىن بنت اخلطيم
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 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. الَكْلِب : شاِعرٌ  ِخطامُ و َراجٍز أََخَذ عنه األَْصَمعيُّ  (1) كِكتاٍب : اسمُ  ، ِخَطامٌ و

 ِمن أَْعراِض الَمدينَِة ، على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعَرابّيِ : : ع َخْطَمةُ و

عـــــــــــــامـــــــــــــًا  ةَ نـــــــــــــَ مـــــــــــــَ طـــــــــــــح دو  خبـــــــــــــَ َر اخلـــــــــــــُ عـــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــُ

ــــــــــــــامــــــــــــــا      ي رُِد املــــــــــــــاَء إال  صــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــَ (2)ِد ال ت
 

  
 كْسٍر ففتحٍ.قاَل َشْيُخنا : وَضبََطه الشهاُب أَواِخَر شْرحِ الشفاِء ب َخْطَمةُ  ءٍ في َطيِّىو

 ٍء.بِن نَْصِر بِن سْعِد بِن نبهاَن بِن عْمِرو بِن الغَْوِث بِن َطيِّى ، كُجَهْينَةَ : اْبنا َسْعِد بِن ثَْعلَبَةَ  ُخَطْيَمةُ و

ة النََّسِب :قْلُت ولم أَِجد لهما ِذْكر في بنِي َطيِّى نَْصٍر كِكتابٍَة ، وهكذا َضبََطه ابُن الّسمعانّي بن سْعِد بِن ثَْعلَبَةَ بِن  ِخطاَمةَ  ٍء والذي َذَكَره أَئمَّ

ِة النََّسِب قالوا : وِمن ولِدِه : مازُن بُن الغضوبة بِن غراِب بِن بشِر بنِ  له وفِاَدةٌ وصْحبَةٌ وَحِديثُه في أعالم  ِخطاَمةَ الِخطاميُّ  وغيُرهُ من أَئِمَّ

ْل ذِلَك. ةِ فتأَمَّ  النبوَّ

ألنَّه َضَرَب َرُجالً  َخْطَمة بِن حاِرثَةَ بِن ثَْعلَبَةَ العَْنقاء ، وإنَّما لُقِّبَ  ماِلِك بِن أَْوِس  جشِم بنِ  بنَو عبِد هللِا بنِ  وهم : ْنصارِ ِمن األَ  : بَْطنٌ  َخْطَمةُ و

 . والُمراُد بعبِد هللِا هو عبُد األَْشَهِل.فَخَطَمه على أَْنِفه

حاحِ وغيِرِه ِمثِْل ما   أَْوَرَد المصنُِّف وفيه نََظٌر.وقد َوقََع في الّصِ

له صْحبَةٌ َرَوى عنه اْبنُه موَسى ، وعن ولده أَبو بْكٍر موَسى بُن إْسحاَق  الخطميُّ  منهم : عبُد هللِا بُن يَزيَد بِن حصِن بِن َعْمِرو بِن الحاِرثِ 

ليَّ بن الَجْعِد ، وعنه ابُن األَْنباِرّي ، وكان فَِصيحاً ثْبتاً ، تُوفي َسنَة الفَِقيه الشافِِعّي َسِمَع أَباه وع الخطميّ  بِن موَسى بِن عبِد هللِا بِن موَسى

ةً ، وعنه ُمْسلم والتّْرمذيُّ َماَت َسنَة أَْربَ   ع وأَْربَِعين ومائتين.َسْبعٍ وتِْسِعين وَمائَتَْين ، وأَبوهُ َحدََّث عن ابِن ُعيَْينَةَ ، وكان حجَّ

 .(4) يَْمأُل الَخياِشمَ  أَي (3)، كَشدَّاٍد يَْفعَُم  َخطَّامٌ  ِمْسكٌ  قاَل األْصَمعيُّ :و ، كما في التَّْهِذيِب. ، كثُماَمٍة : حيٌّ ِمن األَْزدِ  ُخطاَمةَ  بنُوو

يحِ كأَنَّه َمْخشِريُّ : َحديُد الّرِ اِعي : يَْخطمُ  وقاَل الزَّ  األَْنَف وهو مجاٌز ؛ ومنه قوُل الرَّ

ز  ـــــــــــا خـــــــــــُ ن ـــــــــــح ت ـــــــــــَ َوٌة أَتـ ـــــــــــح نـ ٍر وحـــــــــــَ  امـــــــــــَ  ذاُت َنشـــــــــــــــــــــــــح

امٌ راٌح و و      طــــــــــ  ُح  خــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ ِك يـ (5)مــــــــــن املِســــــــــــــــــــــــح
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

أَي  «الَمَدرُ  َخْطِمه يَْبعَُث هللاُ من بَقيعِ الغَْرقَِد َسْبِعين أَْلفاً ُهْم خياُر َمُن يَْنَحتُّ عن» حِدْيث كْعٍب : : مقدُم َوْجِه اإلْنساِن ، وبه فّسرَ  الَخْطمُ 

 تَْنشقُّ عن َوْجِهِه األَْرُض ، وهو مجاٌز.

 ؛ قاَل األَْعَشى : ِخطاَمهُ  : َمنَعَ  يُْخَطمَ  ويقاُل للبَعيِر إذا َغلََب أَن

نــــــــــــــــــــــــــــا  تــــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــح َت أَثـ  أَراُدوا حنــــــــــــــــــــــــــــَح

ض و      نـــــــــــــــــــــَ اكـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــَح مـــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــــــُ (6)اخلـــــــــــــــــــــُ
 

  
 ، بالضّمِ : َرْعُن الَجبَِل ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وهو مجاٌز. الُخْطَمةُ و

 أَْمَر بَنِي فاُلٍن : أَي هو قائُِدُهم وُمَدبُِّر أَْمَرُهم ، وهو مجاٌز ، ومنه قْوُل أَبي النَّْجِم : خاِطمُ  وفالنٌ 

ـــــــــــــمـــــــــــــىت  ٌم ف ـــــــــــــح ي مح جلـــــــــــــَُ كـــــــــــــُ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــِ مح ت طـــــــــــــِ ـــــــــــــح رِن  ختـــــــــــــَح

مح      طــــــــــــــِ ــــــــــــــومــــــــــــــهــــــــــــــا و  ختــــــــــــــَح ــــــــــــــور ق مح أُم طــــــــــــــِ (7)ختــــــــــــــَح
 

  
ً  الَكِلَمةَ  َخَطمَ و  : َربََطها وَشدَّها ، وهو ِكنايَةٌ عن االْحتِياِط فيَما يَْلِفُظ به. َخْطما

ْلِو : حْبلُها ؛ قاَل : ِخطامُ و  الدَّ

َو يف  لــــــــــــح ت الــــــــــــد  لــــــــــــح عــــــــــــَ هــــــــــــاإذا جــــــــــــَ طــــــــــــامــــــــــــِ  خــــــــــــِ

هـــــــــــــا      رامـــــــــــــِ َة َأو ِإحـــــــــــــح كـــــــــــــ  راَء مـــــــــــــن مـــــــــــــَ (8)محـــــــــــــَح
 

  
__________________ 
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 ( يف القاموس منونة ا واضافها الشارح فخففها.1)
 .«وذلك ألن النعام ال ترد املاء وال تطعمه ا كذا يف اللسان يقو  : هي صائمة منه ال تطعمه ا قا  :»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف التكملة : يفغم.3)
 ( يف القاموس : اخلياشم.4)
 وخطّار ا ابلراء. واللسان والتكملة والتهذيب ا ويرو  : 39بريوت ص ( ديوانه ط 5)
 واللسان والتهذيب. 193( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان.8)
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ُل إْقباِلِه ، كما يقاُل : أَْنُف الليِل ، وهو مجاٌز. َخْطمُ و  الليِل : أَوَّ

ً و  .الَخْطمُ  ثَُر هو: وَسَمهُ على أَْنِفه ، وذلك األَ  َخَطَمه َخْطما

 .الِخطامِ  ِمن األَْنِف ، كُمعَظٍَّم : مْوِضعُ  الُمَخطَّمُ و

 إالَّ أَنَّهم تََوهَّموا ذِلَك. َخطَّمَ  قاَل ابُن ِسْيَده : ليَس على الِفْعل ألَنَّا لم نَْسَمعْ 

َج على َج اْمرأَتَْين فَصاَرتَا ِخَطامٍ  ويقاُل : تََزوَّ ة :ل كاِلخطامِ  : أَي تََزوَّ مَّ  ه ؛ وقوُل ذي الرُّ

ُر و  خــــــــــــِ نــــــــــــح ٍر مــــــــــــَ ِف َرمــــــــــــح ــــــــــــح ا مــــــــــــن أَن بــــــــــــَ  إن حــــــــــــَ

ه     نــــــــــَ مــــــــــح طــــــــــَ مــــــــــاً  خــــــــــَ طــــــــــح ُر  خــــــــــَ ن  ُعســــــــــــــــــــــــ  (1)وهــــــــــُ
 

  
ْمِل فقََطْعنَهُ. َخَطْمنَهُ  قاَل األَْصمعيُّ : أَراَد بقْوِلِه :  َمَرْرَن على أَْنِف ذلك الرَّ

 أَْنفَه : أَْلزَق به عاراً ظاِهراً. َخَطمَ و

ره  َخَطَمهُ و  .(2)باللَّوِم وَعزَّ

ْمِل : اْستَْقبَله جاِزعاً. َخَطمَ و  أَْنف الرَّ

 ِلْحيَتُه ، وكلُّ ذِلَك مجاٌز. َخَطَمتْهو بِلْحيَتِه : صاَرْت في َخدَّْيه ُخِطمَ و

. الَخْوَعمُ  : [خعم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 األَْحَمُق. : هووفي اللسان 

ُجل قيَل : كناية عنو : نَْعُت َسْوٍء ؛ الَخْيعاَمةُ و ال »حِدْيث الصاِدِق :  ؛ ومنه كالَخْيعَمِ  ، عن أَبي َعْمٍرو ، الَمأْبُونِ  نَْعتُ  السَّْوِء ، أَو (3) الرَّ

 للُمبالَغَِة. وهو الَمْحبوُس أَْيضاً.؛ والياُء زائَِدةٌ والهاُء  «الَخْيعاَمةُ  يُِحبُّنا ، أَْهَل البَْيِت ،

. ، كَحْيَدرٍ  الَخْيقَمُ  : [خقم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ، ومنه قْولُه : ِحكايَةُ َصْوتٍ  وفي اللّساِن : هو

َقماً يدعو  َقماو  َخيـح  (4) َخيـح
 َرِكيَّةٌ عاِديَّةٌ بِدياِر بنِي تَِميٍم. (5) : َخْيقَمانَةُ و

 وقد رأَْيتُها ، وأَْنَشَدني بعُضهم ونحن نَْستَقي منها :قاَل األْزَهِريُّ : 

ُه  فـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــح ا نـــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــانِ كـــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح  خـــــــــــــــــَ

راِن      فـــــــــــــــَ اٍء وَزعـــــــــــــــح نـــــــــــــــ  بـــــــــــــــيـــــــــــــــُب حـــــــــــــــِ (6)صـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْفَرةِ. ِكيَّة أَْصفَر َشِديد : الصُّ  وكاَن ماُء هذه الرَّ

ِديقُ  الِخْلمُ  : [خلم] حاحِ ؛ زاَد غيُره : الخاِلُص. ، بالكْسِر : الصَّ  ، كما في الّصِ

اِحُب. أَْيضاً :و . ِخْلمُ  ويقاُل : هو الصَّ  نساٍء أَي يَتْبَعُهنَّ

ُد ِحكايةً عن البَْصريِّين : كانوا ال يَعدُّون الُمتَفَنِّنَة حتى يكوَن لها  وَزْوجها. (7)َصاِحبها  ِخْلمان وقاَل المبّرِ

ديقُ  َمْربَُض الظَّْبيَِة أَو ِكناُسها : الِخْلمُ و ي الصَّ ً  إِلْلِفها إِيَّاه ، وهو األَْصُل في ذِلَك ، تَتَّخذُه َمأْلَفاً وتَأِْوي إليه ، وبه ُسّمِ ألُْلفَتِه. وَكالُم  ِخْلما

 الجْوَهِرّيِ يُِشيُر إلى ذِلَك.

 العَظيُم. : الِخْلمُ و
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، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ  َخِليم إنّما هو على تََوهُّمِ  (8) ُخلَماءَ  عْنِدي أَنَّ و قاَل ابُن ِسْيَده : أَْخالمٌ  ج أَبي َعْمٍرو ؛؛ عن  َشْحُم ثَْرِب الشَّاةِ  أَْيضاً :و

 للُكَمْيت :

رحَب  َر ا ــــــــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح هــــــــــــــــاإذا ابـ المــــــــــــــــُ  َأخــــــــــــــــح

ُر      حــــــــــــــُ ِت األَفــــــــــــــح جــــــــــــــَ يــــــــــــــِّ (9)كشــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــًا وهــــــــــــــُ
 

  
 ه بعضاً.: الُمْستَوي الذي ال يَفُوُت بعضُ  الخاِلمُ و

 ِرتاٌع. : أَي ، بالْكسرِ  ِخْلَمةُ  إِبِلٌ و

ً و اْختَلََمهُ و  اْختاَرهُ. : أَي َخلََّمهُ تَْخِليما

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب واألساس ابختالف بع  ألفا ه ا ولي  يف ديوانه.1)
 ( يف األساس : وعّذره.2)
 السوِء.( يف القاموس : نعت سوٍء للّرجِر 3)
قا  ِشر :  «هيقماً وهيقما» ا ويرو  89انظر ديوان ر بة ص  مل يز  عز متيم مدعماً و  ( اللسان بدون نسبة ا ونسبه يف التكملة لر بة وقبله :4)

 .قيخماً وقيخما وقرأته عل  أيب نصر :
 ( يف معجم البلدان : خيقمان.5)
 ( اللسان والتكملة ومعجم البلدان.6)
وابألصـــــر « قوله : صـــــاحبها وزوجها كذا يف النســـــخ والذي يف اللســـــان : حىت يكون هلا خلمان ســـــو  زوجها»وعة املصـــــرية : ( هبامش املطب7)

 حلمان اب اء املهملة ا والتصويب عن اللسان.
 ( يف القاموس ابلضم ا والنصب  اهر بعد تصرف الشارح ابلعبارة.8)
 ( اللسان والصحاح.9)
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 ، وكلُّ ذِلَك مجاٌز. صاَدقَهُ  ُمخالََمةً : خالََمهُ و

 : الُمغاَزلَةُ. الُمخالََمةُ  وقيَل :

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

تَْين : ُشُحوُم الشاةِ ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الُخلُمُ   ، بضمَّ

بشيخِ  الخلميُّ  ؛ وأَبو بْكٍر محمُد بُن محمِد بِن محمدِ  لميُّ الخ ، بالضّمِ : َمدينَةٌ على عشَرةِ فََراِسَخ ِمن بَلَخ منها : عبُد الَمِلٍك بُن خاِلدِ  الُخْلمُ و

 اإلْسالِم ، وغيُرهما.

 النسفّي ، تُوفي : َمدينَةٌ بفْرغانَةَ منها : الشريُف َحْمَزةُ بُن علّيِ بِن المحسِن البكريُّ الّصّديقّي َرَوى عنه ُعَمُر بُن محمِد بِن أَْحمدَ  خيالمُ و

 ث وعْشِرْين وَخْمسمائٍة.بَسَمْرقَْند َسنَة ثال

 الَجسيُم العَظيُم أَو الطَّويُل الُمْنَجِذُب الَخْلِق. ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على اأْلُولَى ، ، كَجْعفٍر وَسَمْيدعٍ  الَخلَْيَجمُ و الَخْلَجمُ  : [خلجم]

 .(1) َخْلَجَمه وقيَل : هو الطَّويُل فقط ؛ قاَل ُرْؤبَة : َخْدالء

ها ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : َكنََسُهما ؛ البَْيَت والبئَْر : َكنََسها َخمَّ  : [خمم] ُهما. كاْختَمَّ  ، َصوابُه كاْختَمَّ

حاحِ : ها البئْرَ  َخمَّ  وفي الّصِ  ِمثْلُه. االْختِمامُ و ، بالضّمِ : أَي َكَسَحها ونقاها ؛ وَكذِلَك البَْيت إذا َكنَْسته ، يَُخمُّ

ً  النَّاقَةَ  َخمَّ و ها َخّما  َحلَبَها. : يَُخمُّ

ً  ، بالضِم ، يَُخمُّ و ، بالكْسِر ، يَِخمُّ  اللّْحمُ  َخمَّ و ً و َخّما  أَو تَغَيََّرْت رائَِحتُه. أَْنتَنَ  : أَي َخمٌّ  ، وهو ُخموما

ا الني وأَْكثَُر ما يُْستَْعَمُل في الَمْطبوخِ والَمْشِوّيِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :  يه َصلَّ وأََصل.ء فيُقاُل ف، فأمَّ

 ؛ وقيَل : هو الذي يُْنتُِن بعَد النُّْضجِ. (2)اللْحُم إذا تَغَيََّر وهو شواٌء وقديٌد  َخمَّ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد في األَْمثلَِة :

ً  اللَّبَنُ  َخمَّ و قاءِ  : َخّما  ِريُّ :فيهما ؛ وأَْنَشَد األَْزهَ  كأََخمَّ  وأَْفَسَدهُ ، َغيََّرهُ ُخْبُث رائَحِة الّسِ

 (3) ابخلُُمومِ َأو قد َهم   َأَخم  
ةُ و  الِمْكنََسةُ. ، بالكْسِر : الِمَخمَّ

 ِمن تُراِب البِئِْر. يَُخمُّ  ِمثُْل القُماَمِة ، وأَْيضاً ما ، بالضّمِ : الُكنَاَسةُ  الُخماَمةُ و

 البَْيِت والبِئِْر : ما ُكِسَح عنه ِمن التُّراِب فأُْلِقَي بعُضه على بعٍض. ُخماَمةُ  وقاَل اللّْحيانيُّ :

 الثَّواُب. عليه ِمن الطَّعاِم فيُْؤَكُل ويُْرَجى ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : ما يَْنتَثُِر ، بالُمثَلَّثَِة ، (4) ما يَْنتَِشرُ  المائَِدةِ : ُخماَمةُ و

، وفي ِروايٍَة : « قاَل : الذي ال غّش فيه وال َحَسد ؟القَْلبِ  الَمْخُمومُ  ، قيَل : يا َرُسول هللِا وما القَْلبِ  الَمْخمومُ  َخْيُر النَّاِس »في الحِدْيث : و

اِدق الَمْخمومِ  ذو القَْلبِ »، وفي ِروايٍَة : « القَْلبِ  الَمْخمومُ  الصاِدُق اللِّسانِ  قاَل : ؟ُسئَِل أَيُّ الناِس أَْفضلُ »  .«واللّسان الصَّ

 .. البئَْر إذا نَظَّْفتها َخَمْمتُ  ؛ وقيَل : ِمن الغِش والدََّغِل ؛ ِمن الدَّنَِس ، وكلُّ ذِلَك مجاٌز ، َمأْخوذٌ ِمن النَِّقيُّهُ من الِغّلِ والَحَسدِ  ويقاُل : هو

 َخبيراً. يُثْنِي عليه إذا كان ثيابَهُ  يَُخمُّ  هو ِمن المجاز :و

ه اِدِر : يقاُل :وفي النو ً  بِثَناٍء َحَسنٍ  َخمَّ ه َخّما ه َطّراً ، وبَلَّهُ بثَناٍء َحَسٍن وَرشَّه ، كلُّ ذِلَك إذا أَتْبَعَه بقَْوٍل َحَسٍن. يَُخمُّ هُ يَُطرُّ  ، وَطرَّ

ّمِ : قَفَُص الدَّجاجِ. الُخمُّ و  ، بالضَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : أََرى ذِلَك لُخْبِث رائَِحتِه.
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ُجُل ، ُخمَّ و مِّ  الرَّ  ، وهو َمْحبُس الدَّجاجِ. ُحبَِس فيه ، إذا بالضَّ

 واٍد ، ويُْفتَُح. : ُخمٌّ و

 يَتََدلَّى على أَْجياِد الَكبيِر ، قالَهُ نَْصر. ُخمٍّ  ، وثم سعبُ  بئٌر َحفََرها عبُد َشْمِس بُن عبِد َمناٍف بمكَّةَ  أَْيضاً :و

__________________ 
 . ُجالال خلجمه... ( األصر واللسان ا ويف التهذيب :1)
 ومثله يف التهذيب.« قوله : وقديد ا كذا يف األصو  ا والذي يف اللسان : أو قدير ا ابلراء»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 بدون نسبة فيهما.( اللسان والتهذيب 3)
 ابملثلثة وهو الصواب.« ما ينتثر»( يف القاموس : 4)
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 قْلُت : وكأَنّه الذي أَراَده المصنُِّف بقْوِلِه واٍد ويُْفتَُح.

 ً ى ويقاُل فيه أَْيضا  كُربَّى. ُخمَّ

الشَّريفَْيِن ؛ وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد لَمْعن بِن  بيَن الَحَرَمْينِ  ٍل ،؛ وقاَل نَْصر : دوَن الُجْحفَِة على مي بالُجْحفةِ  هو : ع على ثالثِة أَْميالٍ  ُخمٍّ  َغديرُ و

 أَْوٍس :

َت بــــــــــــه  دح هــــــــــــِ نح عــــــــــــَ ال ممــــــــــــ  فــــــــــــا وخــــــــــــَ م  عــــــــــــَ  خــــــــــــُ

ُم و      ِرٍف َرســـــــــــــــح حـــــــاِء من ســـــــــــــــَ ســـــــــــــــح
َ
ك ابمل (1)شـــــــــــــــــــــاقـــــــَ

 

  
 وجاَء ِذْكُره في الحِدْيِث.

 .وسلمعليههللاصلىقاَل ابُن األثيِر : هو َمْوِضٌع بيَن مكَّةَ والَمدينَِة تَُصبُّ فيه عيٌن هناك ، وبَْينهما مسجُد َسيِّدنا َرُسول هللِا 

؛ واَرى ذِلَك لَرداَءةِ َهوائِها وَخبِث  : اسُم َغْيَضٍة ُهناَك بها َغديُر ماٍء َسّمٍ لم يُولْد بها أَحٌد فَعاَش إلى أَن يَْحتَِلَم ، إالَّ أَْن يَْنتَِقل منها ُخمٌّ  أَو

 مائِها.

خاُل في : الُخمُّ و ماُد ثم تُوَضُع الّسِ  كِقَرَدةٍ. ِخَمَمةٌ ، ها ، جُحْفَرةٌ في األَْرِض يُْجعَُل في أَْسفَِلها الرَّ

ةُ يُْجعَُل فيها التِّْبُن لتَبيَض فيهَ الدَّجاَجةُ  أَْيضاً : الُخمُّ و  ، أَو تُْفرَخ. القَْوَصرَّ

 ؛ قاَل : كاالْختِمام بالفتحِ : القَْطعُ  ، الَخمُّ و

ا كـــــــــــَ مـــــــــــ  َت عـــــــــــَ ـــــــــــح َف رأَي ـــــــــــح ي ي كـــــــــــَ َن َأخـــــــــــِ ـــــــــــح   ؟اي ب
ُه      مــــــــــــــ  تــــــــــــــَ كــــــــــــــأََردحَت َأن ختــــــــــــــَح مــــــــــــــ  تــــــــــــــَ  (2)افــــــــــــــاخــــــــــــــح

  
هُ  يقاُل : الثَّناُء الطَّيُِّب. : الَخمُّ و ً  بثَناٍء َحَسنٍ  َخمَّ  إذا أتْبَعَه به ، وقد تقدََّم قَِريباً. يخمه َخما

 البُكاُء الشَّديُد. : الَخمُّ و

 ، أَي ال أَْشجار به وال ثَِمار. بالكْسِر : البُْستاُن الفاِرغُ  ، الِخمُّ و

ْمُح الضَّعيفُ  ، بالفتحِ : الَخّمانُ و . الرُّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

انُ و  ؛ قاَل َحسَّاُن بُن ثابٍِت : ع بالشامِ  ( :3) َخمَّ

فــــــــــــــــاين  تح مبــــــــــــــــَِ اُر َأوحَحشــــــــــــــــــــــــــــــَ ِن الــــــــــــــــد  مــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــِ

وِ       لـــــــــــــَ  الـــــــــــــرَيحمـــــــــــــُ انِ بـــــــــــــا َأعـــــــــــــح مـــــــــــــ  (4)فـــــــــــــاخلـــــــــــــَ
 

  
انِ  رُجٌل ِمنيقاُل : ذاَك و ّمِ والكْسرِ  النَّاِس ، ُخمَّ  ، هكذا في النسخِ. ُرذاُل النَّاس ، أَي (5) بالضَّ

حاحِ : على فُْعالن وفَْعالن ، بالضّمِ والفتحِ ، فاْنُظْر ذِلَك.  والذي في الّصِ

انُ و  ُء الَمتاع.َرِدي البيِت : ُخمَّ

 الَخطَّاِب ، وهو بالفتحِ.قاَل ابُن ُدَرْيٍد : هكذا ُرِوي عن أَبي 

 وظاِهُر ِسياِق المصنِِّف يَْقتَِضي أَنَّه بالضّمِ فتأَّمْل.

انُ و  ، أَْنَشَد ثَْعلَب : الشََّجرِ  ءُ أَْيضاً : َرِدي (6) الُخمَّ

هـــــــــــــــا  ومـــــــــــــــُ عـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح ٌف بــــــــــــــــُ تـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ٌة مـــــــــــــــُ  رَأحلـــــــــــــــَ

ت  و      ـــــــــــــقـــــــــــــَ ر ال انَ َ حكـــــــــــــُ رح  مخـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ (7)الشـــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
انُ و من السَّْقَطِة ِجّداً ،  الكائِنِ  نافٌِع لالْستِْسقاِء ونَْهِش األَْفعَى ، ومن الكسِر والَوثْيِ  كُخزاَمى ، ُخماَمى أَْيضاً : نَباٌت. ويقاُل لهبالضّمِ :  ، الُخمَّ

ُد الشَّعََر.  ومن الَكْلِب الَكِلِب ، ويَُسّوِ
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َ  الَخْنَخنَةِ  ِمثْلُ  الَخْمَخَمةُ و ُجُل كأ حاحِ.، وهو أَْن يتَكَّلَم الرَّ  نَّه َمْخنُوٌن تََكبُّراً ، كذا في الّصِ

ْرُع الكثيُر اللَّبَِن الغَِزيُرهُ  الِخْمِخمُ و  ، قاَل أَبو وجَزةَ : ، كِسْمِسٍم : الضَّ

مــــــــــــــا و  َواكــــــــــــــِ ًة عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ي قــــــــــــــِ تح َأســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــ  بـ  حــــــــــــــَ

ر  هلـــــــــــــــــا و      تح ُأخـــــــــــــــــح ر غـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ افـ امخـــــــــــــــــِ (8)مخـــــــــــــــــَ
 

  
اٌق بُكّلِ ما يَتَعَلَُّق بهنَْبٌت له َشْوٌك َدقيٌق  : الِخْمِخمُ و  َكثِيٌر بظاِهِر القاِهَرةِ. ، وهو لَصَّ

 وقاَل األَْزَهِريُّ : هو ِمن خياِر العُْشِب له َزَغٌب َخشٌن.

__________________ 
 .«خم»( اللسان ومعجم البلدان 1)
 .«حتتمه»( اللسان بدون نسبة ا ويف التكملة نسبة لعمرو بن معديكرب ا وابألصر 2)
 ( ضبطت يف التكملة ابلقلم ابلضم ا واملثبت مواف  لضبرت ايقوت.3)
 .«مبغان»ويف اللسان : « مبعان»وفيه :  253( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .«ابلضم والفتح»( يف اللسان 5)
 ( ضبطت ابلضم هذه والجي قبلها كما يقتضيه سيا  القاموس عل  أهنا معطوفة عل  ما قبلها.6)
 ( اللسان.7)
 .«وجبت»سان والتكملة ا وابألصر ( الل8)
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 وقاَل غيُره : وقد تُْعلَُف َحبَّه اإِلبُِل ؛ قاَل َعْنتََرةُ :

هــــــــــــــــا  لــــــــــــــــِ ُة َأهــــــــــــــــح ولــــــــــــــــَ ين إال  محــــــــــــــــَُ  مــــــــــــــــا رَاعــــــــــــــــَ

ب       ف  حــــــــَ ــــــــدِّايِر َتســــــــــــــــــــــَ رَت ال مِ َوســــــــــــــــــــــح خــــــــِ مــــــــح (1)اخلــــــــِ
 

  
 في العَْيِن ؛ قاَل ابُن َهْرَمةَ : الِخْمِخمُ  قاَل األَْزَهِريُّ : وقد يُوَضعُ 

نـــــــــه  يـــــــــح واقـــــــــي عـــــــــَ تح مـــــــــَ لـــــــــَ مـــــــــَ تـــــــــَ ا اشـــــــــــــــــــــــح  فـــــــــكـــــــــَبلـــــــــ 

يـــــــــِ       بـــــــــِ راِ  عـــــــــلـــــــــ  يـــــــــَ وحَم الـــــــــفـــــــــِ ـــــــــَ مِ يـ خـــــــــِ مـــــــــح (2)اخلـــــــــِ
 

  
والِحْمِحُم واِحٌد ،  الِخْمِخمُ  ، وكأَنَّه إشاَرةٌ إلى قْوِل أَبي حنيفة حيُث إنّه قاَل : ليَس بِلساِن الثَّْوِر كما تََوهََّمه بعُضهم ، إنَّما ذِلَك بالُمْهَملَتينِ و

 وهو الشُّقّاَرى ، ويروى بَْيت َعْنتََرةَ بالَوْجَهْيِن ، وقد تقدََّم.

 ، عن كراعٍ. كُهْدُهٍد : ُدَوْيبَّةٌ بَحِريَّةٌ  ، الُخْمُخمُ و

 اهُ َوفَد في جماَعٍة.واْسُمه ماِلٌك ، َرَوى اْبنُه ُمجاِلد أَنَّ أَب َصحابيٌّ  البَْكريُّ : بُن الحارثِ  الَخْمخامُ و

ِء النِّْيِل وفي بَصِعيِدها على شاِطى ، بالكسِر : د بِمْصرَ  إِْخميمُ و
غْربيه َجبٌَل َصغيٌر َمْن أَْصغى إليه بأُْذنِه َسِمَع َخريَر الماِء ولَْغطاً َشبِيهاً  (3)

ِمن البرابي وغيِرها ؛ والبَرابي : أَْبنيةٌ َعِجيبَةٌ فيها تَماثِيُل وُصوٌر ، وقد َعجائُِب َكثيرةٌ قَديمةٌ  بإِْخميمو بَكالِم اآلَدِميِّين ال يُْدَرى ما هو.

ْن نُِسَب إليه ِمن القُدماِء ذو النّون الِمْصرّي  تَْين. ولم أََربه ِمن أَْهل الِعْلم من تطرف عليه عين. وممَّ اِهُد ، وأَبوهُ اْجتِْزت به َمرَّ اإلْخِميميُّ الزَّ

ى إْبراهيم ى ذا الكْفِل. يُسمَّ  ، كان نوبيّاً ، وقيَل : هو ِمن َموالي قَُرْيش ويُكنى أَبا الفَْيِض ، وله أٌَخ يُسمَّ

 ع لبَنِي َعنََزةَ. أَْيضاً : إْخميمُ و

نََزةَ فُهم به إلى اليَْوم ؛ قاَل شاِعٌر األَْزِدّي في شْرحِ شْعِر ابِن ُمْقبٍِل : إنَّه َمْوِضع َغورّي نََزلَه قَْوٌم ِمن عَ  (4)قاَل ياقوُت : قاَل أَبو المعلى 

 منهم ُمْنِشداً أَبياتاً منها هذا البَْيت :

راء  حـــــــــــح ر عـــــــــــاٍف بصـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــَ نح طـــــــــــَ َ
يـــــــــــمِ ملـــــــــــ  َأمخـــــــــــح

ــــــــــــِم      وٍن حيــــــــــــامــــــــــــي (5)عــــــــــــفــــــــــــا غــــــــــــري َأوحلٍد وجــــــــــــُ
 

  
امُ و بُن ماِلِك  خماَمةُ  ثم ِمن دوس ، وهو ُغراٍب : أَبو بَْطٍن من األْزدِ  ِمثْل ، ُخَمام أََرى ابُن ُدَرْيٍد : إنَّما قاَل :و ، قاَل ابُن ِسْيَده : كُزنَّارٍ  ُخمَّ

اِهدُ  الخماميُّ  األَْزِديُّ  ُخَوْيُل بُن محمدٍ  منهم : بِن فهم بِن غنم بِن دوس والفََرْزَدُق  ِمن ُعبَّاِد البَْصَرةِ ، َرَوى عنه الَهْيثُم بُن ُعبَْيٍد الصيد. الزَّ

اٍس  ثُ  الخماميُّ  (6) بُن َجوَّ  َحدََّث عنه عيَسى بُن ُعبَْيٍد وغيُرهُ. الُمَحّدِ

 كأَميٍر : الَمْمدوُح. ، الَخِميمُ و

وحِ. أَْيضاً :و ُل ِمن الثَّقيُل الرُّ  وهي الُكناَسةُ. الُخماَمةِ  وهو ُحْسُن الثناِء ، والقَْوِل. والثاني ِمن الخمِّ  فاألَوَّ

 ساَعةَ يُْحلَُب.اللَّبَُن  : الَخِميمُ و

يِش. َرِديئَةٌ  كِكتابٍَة : ِريَشةٌ فاِسَدةٌ  ، الِخماَمةُ و  تْحَت الّرِ

اءُ و  ، في أَْشعاِر كْلٍب ، وَضبَطه نْصُر بالفَتْحِ. ، كالِحنَّاِء : ع ِخمَّ

مَ و  وذِلَك ِمن حرص به. ما على الِخواِن : أََكَل بَقايَا ما عليه ِمن ُكساٍر وُحتاتٍ  تََخمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّمِ : ما الُخماَمةُ  . يَُخمُّ  بالضَّ  ِمن تراِب البِئِْر ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 ، أَي ال يَتَغَيَُّر. يَِخمُّ  ُب للرُجِل إذا ذُِكَر بخيٍر وأُثْنَِي عليه : هو الّسْمُن ال، وذِلَك إذا كان خاِلعاً ؛ وَمثٌَل يُْضرَ  يَِخمُّ  ويقاُل : هو السُّمُّ ال

 أَي ال يَتَغَيَُّر عن جوِدِه وَكرِمِه. يَِخمُّ  ويقاُل : هو ال

 : أَي ُمْنتٌِن. ُمِخمٌّ و خامٌ  ولحمٌ 
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 فسْد كفَساِد الِجيَِف.الذي قد تغيََّرْت ِريُحه ولما ي الُمِخمُّ  وقاَل اللّْيُث : اللَّْحمُ 

ً  يَْستَِخمَّ  َمن أََحبَّ أَن»في َحِدْيث ُمعاِويَةَ : و  .«له النَّاُس قِياما

__________________ 
 واللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب. 17( من معلقته ا ديوانه ص 1)
 ( اللسان.2)
 .«ويف جبر»اف  عبارة ايقوت وقد حذفنا واملثبت يو « ء النير ويف جبر ويف غربيه جبرعل  شاط »( ابألصر : 3)
 ( كذا ويف معجم البلدان : قا  أبو عبد    مد بن املعل  بن عبد   األزدي.4)
 .«إمخيم»( معجم البلدان 5)
 .«ابن جواس»وهبامشه عن املشتبه « حاب » 513/  2( يف التبصري 6)
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 يُريُد أَن تَتَغيََّر َروائُِحهم ِمن طوِل قِياِمهم عْنَده ، ويُْرَوى بالجيِم ، وقد تقدََّم.قاَل الطحاويُّ : هو بالخاِء الُمْعَجَمِة ، 

ُموتي : الُخُمومُ  وُربَّما اْستُْعِملَ   في اإلْنساِن ؛ قاَل ِذْرَوةُ بُن َخْجفَةَ الصَّ

َف اخُلصـــــــــــــــــــــــــــوِم  نـــــــــــــَ و جـــــــــــــَ كـــــــــــــُ  إلـــــــــــــيـــــــــــــك َأشـــــــــــــــــــــــــــح

زحكــــــــــــــــــــومِ و      ًة مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرٍف مــــــــــــــــــــَ  ِشــــــــــــــــــــَ 

  

 (1) اخلُُمومِ َأو زاَد عل   َخم  قد 

 : تَغَيُُّر َراِئَحِة القُْرِص إذا لم يَْنَضْج. الَخمُّ و

انُ و  وَجماَعتُُهم أَو ُضعَفاُؤُهم. (2)الناِس : ُخثاَرتُُهْم  َخمَّ

ي التََّخْمُخمُ و الَخْمَخَمةُ و  ؛ وقوُل يَِزيَد بن مفّرغ : الَخْمخامُ  : َضْرٌب ِمن األَْكِل قَبيٌح ، وبه ُسّمِ

امٌ َقضــــــــــــــــــــــَ  لــــــــِك  خــــــــَ  قضــــــــــــــــــــــاَء  فــــــــا ــــــــقــــــــي  مخــــــــَح

َددح عــــــــــلــــــــــيــــــــــِك طــــــــــريــــــــــُ       (3)أَبهــــــــــلــــــــــِك ال ُيســــــــــــــــــــــــح
 

  
 بن َعْمِرو بِن أَْوٍس اليَْربوعّي ، قالَهُ الحافُِظ. َخْمَخام يَْعنِي به

يَ  الَخْمخامُ و  وهي الَخْنَخنَةُ. بالَخْمَخَمةِ  أَْيضاً : رُجٌل في َسُدوس ، ُسّمِ

 ، كِزْبِرجٍ : الذي يتكلَُّم بأَْنِفه. الَخْمِخمُ و

 ، فإِنَّه بالخاِء. بِن َسيَّاٍر التِّيميُّ الشاِعرُ  ُخمامِ  ، وهو ثَْعلَبَةُ بنُ  ُخمام وكلُّ ما في أَْسماِء الشُّعراِء ابُن ُحماٍم فإْنه بالحاِء ، إالَّ ابنُ 

 بُن عاداة في بنِي ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ. خمامُ و في جرم (4)بُن لخوٍم  خمامُ و

ةُ و از. (5)، بالضِم : َجدُّ أَبي بْكٍر محمِد بِن علّيِ بِن إبراهيَم الُخمّي  ُخمَّ  البَْغداِدّي َسِمَع محمَد بن َشاَذان ، وعنه أَبو الَحَسِن بِن رزق البَزَّ

ةُ و مَّ  (6) ُخمَّ ان لعبِد هللِا بِن َداِرٍم ، وليَس لهم بالباِديَِة إالَّ هذه والقَْرعاُء ، وهي بيَن الدَّّوِ والصَّ  ان.أَْيضاً : ماَءةٌ بالّصمَّ

. (7) الَخْنَدَمةُ   :[خندم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

ا أََسَرهُ أَبو اليََسِر يَْوَم بَْدٍر : قْوُل العبَّاس  ؛ ومنه َجبٌَل بمكَّةَ  وفي اللّساِن والنِّهايَِة : هو  .«الَخْنَدَمة إنَّه ألَْعَظُم في َعْيني ِمن»لمَّ

ي : كانْت به َوْقعَةٌ يَْوَم فتْحِ مكَّةَ ، ومنه يَْوم اِعش ، وكان لَِقيهم خاِلُد بُن الَوليِد فَهَزَم الُمْشرِكْين وقَتَلَُهم ؛ ومنه قْوُل الرَّ  الَخْنَدَمةِ  قاَل ابُن بَّرِ
 : (9)الُهَذلّي يخاِطُب امَرأَتَه  (8)

ـــــــــــوَم  ِت ي دح ـــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــَ ك ل ـــــــــــ  هح إن َدمـــــــــــَ ـــــــــــح ن  اخلـــــــــــَ

هح      رمــــــــــــــَ كــــــــــــــح ر  عــــــــــــــِ ــــــــــــــَ واُن وفـ فــــــــــــــح ر  صــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  إذ فـ

  

هح و  مــــــــــــَ لــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
يــــــــــــوف امل نــــــــــــا ابلســــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــح قــــــــــــَ   ــــــــــــَِ

  
مـــــــــه    جـــــــــُ ٍد ومجـــــــــُح َن كـــــــــر  ســـــــــــــــــــــــاعـــــــــِ قـــــــــح ـــــــــِ ل فـــــــــح ـــــــــَ (10)يـ

 

  
. ، بالكسرِ  الِخْنِذمانُ  : [خنذم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 الحاِء. ؛ وقد ذُِكَر أَْيضاً في َحْنَدَم في فْصِل الحاِء ، وَذَكْرنا ما يَتَعَلَُّق به. ومنهم َمْن َضبََطه بإْهماِل الداِل مع إْعجامِ  قَبيلَةٌ  وهي

كةً  الَخنََمةُ  : [خنم] . ، محرَّ  : أَْهَملَه الْجوَهِريُّ

__________________ 
 سان.( الل1)
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 ( يف التهذيب واللسان : خشارهتم ا ابلشا ا واألصر كرواية األساس.2)
 ابلصاد املهملة.« قصاء »وابألصر  454/  1( التبصري 3)
 خلَحَواة. 452/  1( يف التبصري 4)
 ( ضبطت يف التبصري ابلفتح.5)
 ابلّضّمان.. ماٌء .. ( قيدها ايقوت نصاً بفتح أوله وتشديد  نية6)
ونص ايقوت عل  فتح « مقتض  صنيعه أنه ابلفتح ا وضبرت يف بع  اما  كزبرجة كما يف ترمجة عاصم أفندي اه»( عل  هامش القاموس : 7)

 أوله.
أبو  785/  2محاس بن قي  بن خالد أحد بين بكر. ويف شـــــــرح أشـــــــعار اهلذليا « : خندمة»( كذا ابألصـــــــر واللســـــــان ويف معجم البلدان 8)

 الرعاس الصاهلي.
ويف شـــرح أشـــعار اهلذليا : فبقبر فاراً حىت « وكانت المته عل  اهنزامه قوله : لاطب امرأته ا قا  يف اللســـان :»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 9)

 فقا  يعتذر إليها. ؟قدم عل  أهله ا فالمته امرأته وعرّيته ا وقالت له : شاه الوجه ا أي قبح ا أخذلت قومك
 أبصرتنا بد  شاهدت. 785/  2( الرجز يف اللسان ا وهذه الرواية موافقة لرواية اللسان ا ويف شرح أشعار اهلذليا 10)

 وبعد الشطر الثاين :

 أبو يزيد قائم كاملؤمتهو 
 واستقبلتهم بد  و قتنا ا وبعد الثالث فيه :

 ضرابً فال تسمض إال غمغمه
 وفيه : تقطض بد  يفلقن.

 م البلدان ابختالف الرواية أيضاً.والرجز يف معج
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ِم. وهو  ضيٌق في النَّفَس عند التَّنَخُّ

 ؛ قاَل لَبِيٌد : ، كتَْضِرُب : ع ، أَو َجبٌَل بالَمدينَةِ  تَْخنِمُ و

وٍم و  ك مــــــــــن ُرســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــُ ل ــــــــــح ثـ ــــــــــاُ  مــــــــــِ ت  هــــــــــر َيشــــــــــــــــــــــــح

مَ َدواِرَس بــــــــــــــــــا      نــــــــــــــــــِ ال ِ  ختــــــــــــــــــَح  ؟(1) ؟واخلــــــــــــــــــِ
  

ياَدةِ ألَنَّها لو كانْت أَْصِليَّة لكاَن فَْعِلالً ، وليَس في الَكالمِ   .(2) ِمثُْل َجْعِفٍر قاَل ابُن ِسْيُده ؛ وإِنَّما قََضْينا على تائِِه بالّزِ

احِ ؛ وِخَمةٌ  : أَي خاَمةٌ  أَرضٌ  : [خوم] ً  وقد َوبِيئةٌ ، َحَكاه أَبو الَجرَّ  .خاَمْت تِخيُم َخيَمانا

اُء ِمن أَنَّه ال يَْعرفُه َصِحيٌح ، إذ ُحْكُم مِ قاَل ابنُ  اُء : ال أَْعِرف ذِلَك ؛ قاَل وهذا الذي قالَهُ الفرَّ ً  ثْل هذا ِسْيَده : قاَل الفرَّ  .خاَمْت تَُخوُم َخَومانا

احِ وَزَعَم أَنَّه َمْقلوٌب ِمن َوُخمَ   ْت.قْلُت : وقد َحَكى أَبو حنيفَةَ ِمثَْل ما َحَكاه أَبو الَجرَّ

 وقد َردَّه ابُن ِسْيَده أَْيضاً وقاَل : ليَس َكذِلَك إنَّما هو في َمْعناهُ ال َمْقلُوٌب عنه.

ِرير وَسيَأْتي ؛ : الفُْجلَةُ  الخاَمةُ و  .خامٌ  ج ، عن ابِن األْعَرابّيِ ، وأَْنَكَره أَبو َسعيٍد الضَّ

 يََدْيه أَو إِْحَدى ِرْجلَْيه على َطَرِف حاِفِرِه ؛ قالَهُ أَبو ُعبَْيٍد وَسيَأتي أَْيضاً. ، وهو أَْن يْرفََع إْحَدى للفََرِس : الصُّفونُ  االخاَمةُ و

ْرع : يائِيَّةٌ  الخاَمةُ و  .َخَومَ  في ِذْكِرها في وَوِهَم الجوهريُّ  ، َسيَأْتي بَيانُها في التّْركيِب الذي بْعَده. للزَّ

ْج على َكالِمهم لِقلَِّة الَجْدَوى.هذا هو الظاِهُر ِمن ِسياِق المصنِِّف ، وقد خَ   بََط أَْرباُب الَحواِشي هنا َخْبَط َعْشواء لم أَُعّرِ

ا يُْستدرُك عليه : مَ  * وممَّ ً  على فََرِسه َخوَّ ُم تَْخِويما  إذا َرفََع غاِشيَة سْرِجِه إلى فَْوق وَربََط عليها بالّركاِب. يخّوِ

ِة ِمن جَهِة الشماِل ، بها ماَءةٌ لبَنِي َعْبٍس يقاُل لها الغُبارة ، قالَهُ نَْصر. : أََكَمةٌ فَْوَق أَبانَْينِ  الَخْيَمةُ  : [خيم] مَّ  بَْينها وبَْين الرُّ

، أَو أَعواٌد تُْنَصُب وتُْجعَُل  ُمْستديٍر ، أَو ثالثَةُ أَْعواٍد أَو أَْربَعَةٌ يُْلقَى عليها الثَّماُم ويُْستََظلُّ بها في الَحرِّ  رابِ ِمن بيوِت األَعْ  ُكلُّ بَْيتِ  أَْيضاً :و

يُْبنَى ِمن الشََّجِر والسَّعَِف يَْستَِظلُّ به الرُجُل إذا ؛ أَو ما  الِخيامُ  لها َعَواِرُض ، وتُغَلَُّل بالشََّجِر فتكوُن أَْبَرَد ِمن األَْخبِيَِة ، أَو ِعيداٌن تُْبنَى عليها

 أَْوَرَد إِبِلَهُ الماَء.

يَتْ  الَخْيَمةُ و  ألَنَّ صاِحبَها يَتَِّخذُها كالَمْنِزِل األَْصلي. َخْيَمةً  عنَد العََرِب : البَْيُت والَمْنزُل ، وُسّمِ

ا الَمَظلَّةُ فِمن الثِّياِب وغيِرها.  ال تكوُن إالّ  الَخْيَمةُ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : ِمن أَْربَعَِة أَْعواٍد ثم تَُسقَُّف بالثُّماِم وال تكوُن ِمن ثياٍب ، قاَل : وأَمَّ

ي وهو قَْوُل األْصَمِعّي فإنَّ  أَو ُكلُّ بَْيٍت يُْبنَى من ِعيداِن الشََّجرِ  ويقاُل : ِمَظلَّةٌ. إنَّما تكوُن  الَخْيَمةَ  ه ذََهَب إلى أَنَّ ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ قاَل ابُن بَّرِ

 تكوُن ِمن الِخَرِق الَمْعمولَِة باألَْطناِب ، واْستََدلَّ بأَنَّ أَْصلَ  الخْيَمةَ  ِمن َشَجٍر فإْن كانْت ِمن غيِر َشَجٍر فهي بَْيٌت ؛ وغيُره يْذَهُب إلى أَنَّ 

يَت بذِلَك ألَنَّها تكوُن  التَّْخييم يَتاإلقاَمةُ ، فُسّمِ  .َخْيَمةً  عنَّد النُُّزوِل فُسّمِ

ي عن البعِض هو الَمْعروُف بيَن النَّاِس ؛ وعلى قْوِل األَْصَمعّي يكوُن إْطالقُها على هذا  الَمْعموِل بالِخَرِق قْلُت : وهذا الذي نَقَلَه ابُن بَّرِ

ل ذِلَك.  واألَْطناِب مجازاً ، فتأَمَّ

 ، بالكْسِر ، ومنه قْوُل َحسَّان : ِخيامٌ و َخْيماتٌ  ج ؛ «هللا تْحَت العَْرِش  ةِ َخْيمَ  الشَِّهيُد في»في الحِدْيث : و

 (3) اخلِيامح َمظحَعُن اَ يِّ وَمبحىَن و 
. َخْيمٍ  َجْمعُ  الِخيامُ  ويقاُل : بالفتحِ قْول النَّابِغَِة  الَخْيمِ  األَخيَرةُ كبَْدَرةٍ وبَِدٍر. وشاِهدُ  بالفتحِ وكِعنَبٍ  ِخيَمٌ و َخْيمٌ و ، كفَْرخٍ وِفراخٍ ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

: 

__________________ 
وقيدها ايقوت ؛ ختتم يرو  بضــــم  التاء  واملثبت كرواية اللســــان. «. با ختتم واخلال .. من داير. ..»وفيه :  104( ديوانه ط بريوت ص 1)

 ... صر ختنم ابلنوناألوىل والتاء الثانية وكسرها وقا  ن
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 «قوله : مثر جعفر أي بكسر الفاء»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 وصدره : 226( ديوان حسان بن  بت ط بريوت ص 3)

 ما هاج حساَن رسوُم املقامح 
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َ  إال  آُ   بــــــــــــح مٍ فــــــــــــلــــــــــــم يـــــــــــــَ يــــــــــــح ٍد  خــــــــــــَ َنضــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــُ

ُب و      لـــــــــِ ثـــــــــح عـــــــــَ ؤحٌي مـــــــــُ ض عـــــــــلـــــــــ  آٍس ونــــــــــُ فـــــــــح (1)ســـــــــــــــــــــــُ
 

  
 ويُْرَوى َعْجُزهُ أَْيضاً :

 َغِسيرُ  اخلِيامِ مُثيف عل  َعرحِش و 
 َرَواه أَبو ُعبَْيٍد للنابغَِة ، وَرَواه ثَْعلَب لُزَهْيٍر.

 قْلُت : الذي لُزَهْيٍر هو قَْولُه :

ٍة  ــــــــــــــــ  ي ــــــــــــــــه اأَلرحواُح كــــــــــــــــر  َعشــــــــــــــــــــــــــــــِ تح ب ــــــــــــــــ   أََرث

َ  إال       بــــــــــح ــــــــــَ مٍ  آُ  فــــــــــلــــــــــم يـ يــــــــــح ِد  خــــــــــَ َنضــــــــــــــــــــــــ  (2)مــــــــــُ
 

  
 وقد تقدََّم ذِلَك ِمراراً.

ي : وِمثْلُه قْوُل ُمَزاِحٍم :  قاَل ابُن بَّرِ

وا  لــــــــــــُ مــــــــــــ  حــــــــــــَ تــــــــــــَ ــــــــــــَ هــــــــــــا فـ لــــــــــــُ ا َأهــــــــــــح ازُِ  أَمــــــــــــ  نــــــــــــَ  مــــــــــــَ

ا      ــــــــــ  وا أَم ــــــــــُ ــــــــــان ب ــــــــــَ هــــــــــاف مــــــــــُ ــــــــــح ي ــــــــــُم  خــــــــــَ ي قــــــــــِ مــــــــــُ ــــــــــَ (3)ف
 

  
 قَْوُل ُمَرقٍِّش : الِخيَمِ  قاَل : وشاِهدُ 

هـــــــــــــا  ا َرلـــــــــــــحُ فـــــــــــــَ ِرف الـــــــــــــد ار عـــــــــــــَ عـــــــــــــح  هـــــــــــــر تــــــــــــــَ

ىَن      بــــــــــــــــــــح مح إال  اأَل يف  ومــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــَ  ؟(4) اخلــــــــــــــــــــِ
  

 ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. : بَنَاها أَْخيََمهاو ، الَخْيَمة ، أَي أَخاَمهاو

 ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لألَْعَشى : بالَمكاِن : أَقاُموا َخيَُّمواو : َدَخلُوا فيها. َخيَّمواو

بــــــــــاِدراً  ُح قــــــــــاَم مــــــــــُ بــــــــــح ا َأضــــــــــــــــــــــــاَء الصــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــ   فــــــــــلــــــــــَ

ُث و      يـــــــح ن حـــــَ الُ  الشـــــــــــــــــــــاِة مـــــِ طـــــِ اكـــــــاَن انـــــح مـــــــَ يـــــ  (5)خـــــَ
 

  
 به ؛ قاَل : ٍء َكْي يَْعبَقَ َء : َغطَّاهُ بشيالشَّي َخيَّمَ و

َخيِّمَمَض الطِّيِب 
ُ
 (6)يف الِثياِب  امل

ً  عنه خامَ و ً و يَِخيُم َخْيما كةً ، َخيَمانا ً و ، محرَّ ِهما ، ُخيوَمةً و ُخيوما ً و ، كَشْيُخوَخٍة ، َخْيُموَمةُ و ، بضّمِ َكذِلَك و نَكَص وَجبَُن ؛ ، كِكتاٍب : ِخياما

. َكْيداً فََرَجَع عليه يَِكيدُ  كادَ  إذا  ولم يََر فيه ما يحبُّ

تُْعَطُف وتُثْنَى على ما تْحتها لتَِقيه وتَْحفَظه ، فهي ِمن مْعنَى القَْصر والثَّْني ،  الَخْيَمةَ  ، وذِلَك أَنَّ  الَخْيَمةِ  مْعنَىقاَل ابُن ِسْيَده : وهو عْنِدي ِمن 

 ؛ وأَْنَشَد ثَْعلَب : َرفَعَها : ايَِخيُمه ِرْجلَه خامَ و ؟ال تَراُهم قالوا لجانِِب الِخبَاء ِكْسرٌ أَ  ألَنَّه اْنَكَسَر وتَزاَجَع واْنثَنَى. خامَ  وهذا هو مْعنَى

ينِّ فــــــــــــحــــــــــــاولــــــــــــوا  اِ  مــــــــــــِ َرًة يف الســــــــــــــــــــــــــ   رََأوحا َوقـــــــــــــح

ورِي ملـــــــــــــا َأنح رََأوحين      ـــــــــــــُ ب هـــــــــــــاجـــــــــــــُ ـــــــــــــمـــــــــــــُ ي (7)ُأخـــــــــــــِ
 

  
ُل ما يْنبُُت على ساقٍ  الخاَمةُ و ْرعِ : أَوَّ  واِحَدةٍ ، كذا في الُمْحَكِم. من الزَّ

ةُ منه هي أَو قاَل :  لَه الجْوَهِريُّ أَْيضاً.، ونَقَ  الطَّاقَةُ الغَضَّ

ةُ  هي أَو ْطبة الشََّجَرةُ الغَضَّ  منه. الرَّ

اح : خامٌ  السُّْنبُلَةُ ، وَجْمعُها الخاَمةُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ِرمَّ  ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للّطِ

ُر  ثــــــــــــــــــح ن مــــــــــــــــــِ ا حنــــــــــــــــــَح  َزرحٍع  خــــــــــــــــــامــــــــــــــــــةِ إلــــــــــــــــــ 

ُدهح      َتصــــــــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــىت أَيحِن أَيحِت  ــــــــــــــــــُح ــــــــــــــــــَ (8)ف
 

  
ْرعِ. اُء بالحاِء والفاِء وفسَّره بطاقَِة الزَّ  لم يُْدبَْغ ، أَو لم يُبالَْغ في َدْبِغه. الذي : الِجْلدُ  الخامُ و وَرَواه الفرَّ

ٌب. ، فاِرِسيٌّ  لم يُْغَسلْ  الذي الِكرباسُ  أَْيضاً :و  ُمعَرَّ
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__________________ 
ـ  ومل أعثر عليه يف ديوانه ط صــــادر« عل  أسٍّ  .. خيم منصــــب» وفيه : 74( البيت يف ديوانه صــــنفه ابن الســــكيت ط دار الفكر بريوت ص 1)

 .19 ط بريوت ص بريوت ا واملثبت كرواية اللسان منسوابً للنابغة ا مث قا  ورواه أبو عبيد للنابغة ورواه ثعلب لزهري ا والذي يف ديوان زهري
ت هبـــــــــــــــــــــا األرواح كـــــــــــــــــــــر عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة   أربـــــــــــــــــــــّ

دِ       فــــــــــــــــلــــــــــــــــم يــــــــــــــــبــــــــــــــــ  إاّل اُ  خــــــــــــــــيــــــــــــــــٍم مــــــــــــــــنضـــــــــــــــــــــــــــــّ

  

 وهبذه الرواية ورد يف اللسان أيضاً منسوابً لزهري.

 ( انظر ا اشية السابقة.2)
 ( اللسان.3)
 البيت األو  ا واللسان. 49( من قصيدة مفضلية للمرقش األكرب رقم 4)
 واللسان وعجزه يف الصحاح.« وكان»بد  « وحان»وفيه :  188( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.6)
 ويف التهذيب برواية. 237/  2واملقايي  « حبوري»( اللسان والصحاح وفيه 7)

 رأوا وقرة يف عظم ساقي فحاولوا
 وروايته : 113( ديوانه ص 8)

 إلـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــر انبـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــزر 

 ع مـــــــــــــــــــــــــــــىت أبن أيت  ـــــــــــــــــــــــــــــتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده    

  

 .«خمتضده»وابألثر « خام» 607/  7والتهذيب « خام» 237/  2واملقايي  « خوم»واملثبت كرواية اللسان والصحاح 
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 .خاَمةٌ  واِحَدتُها الفْجلُ  : الخامُ  قاَل ابُن األْعَراِبّيِ :و

ِرير : إن كا  نْت َمْحفوَظةً فلْيَسْت ِمن َكالِم العََرِب.وقاَل أَبو َسِعيٍد الضَّ

 قاَل األَْزَهِريُّ : وابن األَْعَرابّيِ أَْعَرُف بَكالِم العََرِب ِمن أَبي سعيٍد.

ثٌ  الخاِميُّ  أَْحَمُد بُن محمِد بِن َعْمِروو  ِمن الُجلُوِد. الخامِ  نُِسَب إلى َعَملِ  : ُمَحّدِ

 ؛ قاَل ُزَهْيٌر : به َخْيَمته ُهنا : َضَربَ  تََخيَّمَ و

َتَخيِّمِ وَضعحَن ِعِصي  ا اِضِر 
ُ
 (1) امل

يِّبَةُ في الثَّْوبِ  تََخيََّمتِ و يُح الطَّ  وأَقاَمْت ، وكذا في الَمكاِن ، وهو مجاٌز. َعبِقَْت به إذا الّرِ

. ، بالكْسِر : السَِّجيَّةُ والطَّبِيعَةُ  الِخيمُ و  ، وهو قْوُل أَبي ُعبَْيٍد ، ونَقَلَه الجْوَهِريُّ

بٌ   له ِمن لْفِظه. بِال واِحدٍ  وفي الُمْحَكِم : هو الُخلُُق ، وقيَل : َسعَةُ الُخلُِق ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

 .الِخيمِ  ويقاُل : هو َكِريمُ 

 ْيِف.فِِرْنُد السَّ  الِخيمُ  يقاُل :و

اُء ما أَْنَشَده ثَْعلَب : الفََرِس واِويَّةٌ يائِيَّةٌ  إخاَمةُ و فوُن ، وأَْنَشَد الفرَّ  وهو الصُّ

 ُأِخيُمهاملا َأن رَأَوحين 
 ليُِخيم ألَرِض فيُْبِقي عليها ؛ يقاُل : إِنَّهاوقاَل ابُن األْعَرابّيِ : أَْن يُِصيَب اإلْنساَن أَو الدابَّةَ َعنٌَت في ِرْجِله ، فال يَْستَِطيع أَْن يَُمّكَن قََدَمهُ ِمن 

 في إْحَدى ِرْجلَْيه.

 أَن تَْجَمَع ُجَرَز الَحصيِد. كَمِكيٍل : ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : كِمْكتَلٍ  الِمْخيَمُ و

  ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيب : واٍد أَو َجبَلٌ  أَْيضاً : اسمُ و

وا  غــــــــُ لــــــــَ ــــــــَ دح بـ مح وقــــــــَ ري عــــــــنــــــــهــــــــُ هــــــــَ  َبصــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــح  مث انـ

ــــــــطــــــــَن      ــــــــمب ي خــــــــِ
َ
وا  املــــــــ ّو َأو رَاحــــــــُ ــــــــوا اجلــــــــَ ــــــــقــــــــال (2)ف

 

  
 َمْفِعٌل لعََدم م خ م. الَمِخيمُ  قاَل ابُن جنِّي :

يواِن : بَْطنُ   َمْوِضٌع. : الَمِخيم وقاَل السُّكَّريُّ في شْرحِ الّدِ

 : نَْخٌل لبَني َسلوٍل بِبَْطِن بِيَشةَ. (3) الَخْيماتُ و ، كُمعَظٍَّم : الُمَخيَّمُ و

ا : َمواِضعُ  َخْيمٍ  وذاتُ  َخْيمٍ  وذو َخْيمٌ و  : َمْوِضٌع بين ِدياِر َغَطفان والَمدينَِة ؛ قالَهُ نَْصر. َخْيمٍ  فإنّه َجبٌَل ؛ وذاتُ  َخْيمٌ  ؛ أَمَّ

ي. ويُْقَصُر وقد تُْفتَُح الياُء : ماٌء لبَني أََسدٍ  والمدِّ  ، بالكْسرِ  الِخيماءُ و اُء على الكْسِر والمّدِ ، وقاَل : اسُم ماَءةٍ ، نَقَلَه ابُن بَّرِ  ؛ واْقتََصَر الفرَّ

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد لَجِريٍر : كِعنٍَب : َجبَلٌ  ، ِخيَمٌ و

 ِخَيمح أَقـحبَـلحت ِمن جَنحران َأو َجنحيَبح 
ا يُْستَْدرُك عليه :  * وممَّ

 .كالَخْيَمةِ  : َجعَله َخيََّمه

صاِلحٍ َجَزُرة ،  (4)يَل البُخاِرّي عن أَبي ، واْشتََهر به أَبو صاِلحٍ خلَُف بُن محمِد بِن إْسماع الَخْيَمةِ  ، كَشدَّاٍد : من يتعانى صناَعةَ  الَخيَّامُ و

 وعنه الحاِكُم أَبو عبِد هللا ، وفيه ِلْيٌن.
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ِكالُهما ِمن  الِخيَِميَّان بكْسٍر ففتحٍ ؛ وِمن هذا الشهاب محمُد بُن عبِد المنعِم بِن محمِد ؛ والمهذب أَبو طاِلبٍ  الِخيَِميُّ  أَْيضاً : للَخيَّامِ  وقد يقالُ 

مياِطي.شيوخِ الحافِ   ِظ الّدِ

ً  يَْستَِخيمَ  َمْن أَحبَّ أَنْ »في الحِدْيث : و جاُل قِياما يَْستَِخمُّ ويَْستَِجمُّ ، وقد  إذا أَقاَم بالَمكاِن ؛ ويُْرَوى : َخيَّمَ و خاَم يَِخيمُ  ؛ هو ِمن قْوِلهم : «له الّرِ

 تقدَّما.

 ألْعَشى :، بالكْسِر : الَهواِدُج على التَّْشبيِه ؛ قاَل ا الِخيامُ و

راِر ضـــــــــــــــــــــــرحُب أ ر اأَلمـــــــــح ـــــــــَ ب ن جـــــــــَ كـــــــــممـــــــــِ ـــــــــامـــــــــِ ي  خـــــــــِ

ُر      ائــــــــــِ ٍب إن  اأَلشــــــــــــــــــــــــايف  ســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــَ (5)عــــــــــلــــــــــ  نـــــــــــَ
 

  
__________________ 

 وصدره فيه : 78( ديوانه ط بريوت ص 1)
 فلما وردن املاء ُزرقاً مجاُمهُ 

 والبيت بتمامه يف األساس وعجزه يف اللسان.

 وجّو اسم لناحية ابليمامة.« اجلو»بد  « اجلر»واللسان والتهذيب فيه  46/  1( ديوان اهلذليا 2)
«  اخليمات»والذي يف معجم البلدان « هكذا يف النســــــــــــــخ ا وضــــــــــــــبطه عاصــــــــــــــم أفندي كمعظمات فلينظر ا اه»( عل  هامش القاموس : 3)

 كالقاموس.
 ( يف اللباب : أيب علي صاحل بن  مد جَزَره.4)
 اللسان.و  137( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 : بَناها. َخيََّم َخْيَمةً و

 الرائَِحةُ : َعبِقَْت. َخيََّمتِ و

 الَوْحِشيُّ في ِكناِسه : أَقاَم فيه فلم يَْبَرْحهُ ، وهو مجاٌز. َخيَّمَ و

 ، بالكْسِر : األَْصُل ؛ قاَل الشاِعُر : الِخيمُ و

ن و  يــــــح  مــــــِ دِعح مـــــــا لــــــَ تـــــــَ ــــــح بـ ــــــَ نح يـ يــــــممــــــَ ه  خــــــِ ســـــــــــــــــــــِ فح ــــــَ  نـ

ــــــِ      ل غــــــح ــــــَ ه ويـ َدعـــــــح ــــــفــــــِ  يـــــــَ ــــــن ــــــ  ال ه عــــــل هـــــــابـــــــح ــــــمــــــُ ي (1)خــــــِ
 

  
 بُن عاِمٍر الُهَذليُّ : (2)في الِقتاِل : جبنُوا عنه ولم يَْظفَُروا بخيٍر ؛ وقاَل جناَدةُ  خاُمواو

  ٍ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــن َأيب أُنـ ا َوَ. اب ُر  مـــــــــــــَ مـــــــــــــح ـــــــــــــعـــــــــــــَ  ل

ا  خـــــــــــــامَ ال و      تـــــــــــــاَ  وال َأضـــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــَ (3)الـــــــــــــقـــــــــــــِ
 

  
 في الِقتاِل فحَذفَه. خامَ  قاَل ابُن جنّيِ : أَراَد وال

ْبُس الذي لم تََمّسه الناُر ، عن أَبي حنيفَةَ ، وهو أَْفَضله. الخامُ و  : الّدِ

 : الَوَرُق الذي يُْصقَُل. الخامُ و

 بالكْسِر : الَحْمُض. الِخيمُ و

 في ِرْجِل اإلْنساِن ، عن ابِن اأَلْعَرابّيِ وقد تقدََّم. اإلخاَمةُ  وقد تُصيبُ 

 لة مع امليماملهم فصل الدال
 َدَعَمهُ. : َرفَعَهُ ، ِمثْلُ  الحائَِط ، َكَمنَعَ  َدأَمَ  : [دأم]

 وتََراَكم عليه ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لُرْؤبَة : َغَمَرهُ  ، كتَفَعََّل ، ءَ الماُء الشَّي تََدأَّمَ و

مـــــــــــا  غـــــــــــَ مـــــــــــح غـــــــــــَ ـــــــــــَ وحُن إذح تـ رحعـــــــــــَ و  فـــــــــــِ  كـــــــــــمـــــــــــا هـــــــــــَ

وحِج إذ      َ
ال  املـــــــــــــــــ َدأ مـــــــــــــــــاحتـــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــِ (4)تـــــــــــــــــَ

 

  
 ، أَي َرِكبَها. الفَْحُل النَّاقَةَ : تََجلَّلَها تََدأَمَ و

. األَمُر ، كتَفَاَعلَهُ : تَراكَم عليه وتََزاَحمَ  تََداَءَمهُ و  وتكسََّر بعُضه فَْوق بعٍض ، نَقَلَه األَْصَمعيُّ

 ، على فَْعالء ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لألَْفوه األَْودّي : : البَْحرُ  الدَّأْماءُ و

ر  و  يــــــــــــح أحمــــــــــــاءِ الــــــــــــلــــــــــــ  ٌر  كــــــــــــالــــــــــــد  عــــــــــــِ َتشــــــــــــــــــــــــــح  ُمســــــــــــــــــــــــــح

ُدوس      وحِن الســـــــــــــــــــــــــ  وحاًن كــــــــــــلــــــــــــَ (5)مــــــــــــن دونــــــــــــه لــــــــــــَ
 

  
إذا َوثَْبت عليه فَرِكْبته ، والَمأْبوُن ِمن  (6) تََدأما الرُجلَ  تََدأَّْمتُ  ؛ نَقَلَه أَبو َزْيٍد ، وهو ِمن قْوِلهم : الَمأْبون ةِ :المشدَّدَ  ، بفتح الهمزةِ  الُمتََدأَّمُ و

 شأْنِه ذِلَك يُْوثَُب عليه فال يَْمتَنع.

 ٍء.: ما َغّطاَك من شي الدَّأْمُ و

 ٍء.ي، كِمْنبٍَر : يَْرَكُب ُكلَّ ش ِمْدأَمٌ  َجْيشٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ً ةٍ واِحَدةٍ على شي فَدأَْمتَهُ  قاَل اللّْيُث : إذا َدفَْعت حائِطا  عليه. َدأَْمتُهُ  ٍء في َوْهَدةٍ ، تقوُل :بمرَّ

 ، وهذه ُمعَدَّاةٌ بغيِر َحَرٍف. كتََدأََّمتْه عليه األَْهواُل والهموُم واألَمواُج : تََراَكَمْت عليه تََداَءَمتْ و

ثِيَمةُ  : [دثم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، بالُمثَلَّثَِة ، كَسفينَةٍ  الدَّ
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 الفَأَْرةُ. وهي

ً  ، ، كَسِمَع وُعنِيَ  َدِجمَ  : [دجم] ً و َدْجما . ُدْجما  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

ي وابُن ِسْيَده : أَي  َحِزَن. وقاَل ابُن بَّرِ

ي : ً و ُدْجَمةً  ، كنََصرَ  اللّْيُل ، َدَجمَ و قاَل ابُن بَّرِ  أَْظلََم. : َدْجما

ْرُب منه.من الشَّي الدَّْجمُ و  أَْنت أَي ِمن هذا الَضْرب. الدَّْجمِ  تقوُل العََرُب : أَِمن هذا ِء : الضَّ

 ُدَجمُ  ، وَكذِلكَ  الِعْشِق : َغَمراتُهُ وُظلَُمهُ  ُدَجمُ  كُصَرٍد :و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 كاللسان.قاهلا ُجنادة أخو الّدرعاء من عدوان ُحلفاء ا واألصر   وفيه : وقا  أبو ذ يب ا قا  أبو عبد   : 231/  1( شرح أشعار اهلذليا 2)
 واملثبت كرواية اللسان.« وما أضاعا .. وما خام .. ( شرح أشعار اهلذليا وفيه : ابن أيب قبي 3)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح ومل ينسبه.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 ( يف اللسان : َتَد  ماً.6)
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. ُدمجحَة مَجحضُ  اهلََو  َأي يف َغَمراتِِه و َُلِمِه ؛ ُدَجمِ  اأَلابِطير ؛ وإن ه لِفي ُدَجمُ  الباِطِر. يقاُ  : انـحَقَشَعتح   ا ابلضمِّ
َجمُ و َر قْوُل ُرْؤبَة : كِعنٍَب : األَْخداُن واألَْصحابُ  ، الّدِ  ، وبه فّسِ

ه و  مــــــــــُ هــــــــــُ وِ  الــــــــــنِّضــــــــــــــــــــــــاِ  َأســــــــــــــــــــــــح ر  مــــــــــن طــــــــــُ  كــــــــــَ

بـــــــــــــــــا و و      ر  أَدحايُن الصـــــــــــــــــــــــــــــــِّ تـــــــــــــــــَ هح اعـــــــــــــــــح (1)ِدمجـــــــــــــــــَُ
 

  
 ، كِقْربٍَة وقَِرٍب. ، بالكْسرِ  ِدْجَمةٌ  الواِحدُ  ، نقله األَْزَهِريُّ ؛ العاداتُ  قيَل : هيو

 .ِدْجمٌ  وقاَل بعُضهم : بل الواِحدُ 

 قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا َخَطأٌ ألنَّ فِْعالً ال يُْجَمُع على فِعٍَل إالَّ أَن يكوَن اْسماً للَجْمعِ.

 َكِلَمةً. أَي،  ، بالفتحِ والضمِّ  َدْجَمةً  ما َسِمْعُت لهو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْجمُ   َكريٍم أَي ُخلُق ، ودجمٌل ِمثْلُه. ِدْجمٍ  ، بالكْسِر : الُخلُُق كالدْجَمِل. يقاُل : إنَّك على الّدِ

 الرُجِل : صاِحبُه. ِدْجمُ و

ِة ، وِمثْلُه ِدْجمٌ  واِحُدُهم الدُُّجومُ  وقاَل ابُن األْعرابي : ة الخاصَّ اِغيَةُ. ، وُهم خاصَّ  الُخزانَةُ والصَّ

 لفالٍن وُمداِمٌج له بمْعنًى. ُمداِجمٌ  وهو

 والدُّْمَجِة أَي الطَِّريقَة. الدُّْجَمةِ  وقاَل أَبو َزْيٍد : هو على تِلك

ً  ، كَمنَعَهُ  َدَحَمهُ  : [دحم]  ؛ قاَل ُرْؤبَة : َشِديداً  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ زاَد غيُره : َدفَعَهُ  : َدْحما

مَحُهح ما مل يُِبجح أَيحُجوَج َردحٌم   (2) َيدح
 أَي يَْدفَعُه.

ً  المرأَةَ  َدَحمَ و ً  لذي نْفِسي بيِدهقاَل : نَعَم ، وا ؟حِدْيث أَبي ُهَرْيَرةَ ، َرفَعَه : أَنَّه قاَل : أَنََطأُ في الجنَّة ؛ ومنه نََكَحها : َدْحما ، فإذا قاَم  َدْحماً َدْحما

َرةً بِْكراً.  عنها َرَجعَْت ُمَطهَّ

ً  قاَل ابُن األَثيِر : هو النكاُح والَوْطُء بَدْفعٍ وإِْزعاجٍ ، واْنتِصابُه بِفْعٍل ُمْضمٍر ، أَي ، أَي يُجاِمعُون ، والتّكريُر للتَّأِْكيِد بمْنِزلَِة  يَْدَحُموَن َدْحما

ً  م : لَِقيتهم َرُجالً َرُجالً ، أَيقْوِله  .َدْحمٍ  بعدَ  َدْحما

ئِْب ، وكثيراً ما تكوُن الالُم بدالً عن الِميِم. : ِحبالَةُ الثَّْعلَب الدَّاحومُ و  ، وقد تقدََّم الدَّاحوُل بهذا المْعنَى للذِّ

ْحمُ و  ْصِلِه وَشَجَرتِِه ، عن كراعٍ.فالٍن ، أَي ِمن أَ  ِدْحمِ  يقاُل : هو ِمن ، بالكْسِر : األْصُل. الّدِ

ا وكُزبَْيٍر : أَْسماُء. (3) َدْحَمانُ و َدْحمُ و َمْشقي َمْولَى ُعثْمان ، َرِضَي هللاُ تعالَى  ُدَحْيمٌ  أَمَّ ْحمن بن إبراهيَم القَُرِشّي الّدِ فإنَّه لَقَُب أَبي سعيٍد َعْبد الرَّ

. ازيُّ  عنه ، َرَوى عنه أَبو حاتٍِم الرَّ

ْحمن بن َعبَّاِد بِن إْسماعيل المعولّي شيٌخ لمحمِد بِن عبِد هللِا بِن ناجيَةَ. ُدَحْيمو  أَْيضاً لَقَُب أَبي إْسماعيل َعْبد الرَّ

ان عن أَبي بْكٍر الَخرائِِطّي ، كذا في َذيِل تاِري ُدَحْيمُ و  ابِن يونَُس في خِ بُن طيس َجدُّ واِلِد أَبي علّيِ الَحَسن بن علّيِ بِن محمٍد الحلبّي الطَّحَّ

ان الَحْضرمّي.  الغُرباِء الَواِرِدين ألَبي القاِسِم يَْحيَى بِن علّيِ بِن الطَّحَّ

. ، َدْحَمةٌ و َك أَبو النَّ  بِن أبي صْفَرةَ العتكّي ، وقد أُمُّ يَِزيَد بِن الُمَهلَّبِ  (4) بْنُت ُخَدْيع َدْحَمةُ و كَرْحَمٍة وُغراٍب : ِمن أَْسمائِِهنَّ ْجِم حاَءها َحرَّ

ْعرِ   ، وهو قْولُه : لَضُروَرةِ الّشِ

 (5) الد مَحَةح مل يـَقحِ  َأنح مَيحِلكنا ابحُن 
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 يَْعني يَِزيَد بن الُمَهلَِّب الَمْذكور.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْين سنقر األَيوبّي وكاَن قد اسْ  الّدْحَمانِيَّةُ  تَْولَى على اليََمِن بْعَد قَتِْل األَْكراِد ؛ وله عدَّةُ َمَداِرس بعدَّةِ : َمْدرسةٌ بزبيد ِمن إْنشاء األتابك َسْيف الّدِ

ْين ُعَمُر بُن عاِصٍم الكنانّي وقد نُِسبَْت إليه واْشتََهَرْت بالعاِص  َس فيها الفَِقيهُ نَْجُم الّدِ ُل َمن َدرَّ  ِميَّة لذِلَك قالَهُ الناشرّي.بِالٍد ؛ وأَوَّ

__________________ 
 .«أداين»بد  « إذ ابن»واللسان والتكملة والتهذيب وفيه  150ديوانه ص ( 1)
 .«أيجوح»( اللسان ا وابألصر 2)
 ( زيد يف القاموس بعدها : بفتحهما.3)
 ( عل  هامش القاموس : ُجَديحض.4)
 ( كذا ابألصر واللسان ا وجاء يف التكملة  لثاً من أربعة أشطار برواية :5)

 البن َدمَحَهمل يرَض أن  عر 
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 ، كذا البِن العَِديِم في تاِريِخه. ُدَحْيم : قَبيلَةٌ بَحلَب فيهم العََدالَةُ واألَمانَةُ ، وكان يُْضَرُب الَمثَُل بَحلَب فيُقاُل : كأَنَّه العَْدُل بنُ  ُدَحْيم وبنُو

َ  الدُّْحُسمانيُّ و الدُّْحُسمانُ و الدُّْحُسمُ  : [دحسم] ِهّن : اآلَدُم السَّميُن الحاِدرُ  ْحَمِرّيٍ ، وَكذِلَك الدُّماِحُس والدُّْحُمسانيُّ ،، بياِء النِّْسبِة كأ ؛  بضّمِ

 وقاَل هو قَْلُب الدُّْحُمساِن. الدُّْحُسمان واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على

 .«ُدْحُسمانٌ  كان يُبايُِع الناَس وفيهم رُجلٌ »في الحِدْيث : و

ِحيُح قاَل ابُن األَثيِر : هو األَسْ   السَِّميُن الِجْسِم. (1)وُد الغَِليُظ ، وقيَل : الصَّ

 وقاَل ابُن ِسْيَده : هو العَظيُم مع َسواد.

 ُمَخلُِّطهُ. ، أَي األَْمرِ  لَُدْحُسمانُ  إنَّه يقاُل :و

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، كعُْصفُورٍ  الدُّْحقُومُ  : [دحقم]

 العَظيُم الَخْلِق.  : هووقاَل ابُن َعبَّادٍ 

 والدُّْحموِق ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه. كالدُّْمحوقِ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو العَِظيُم البَْطن

. الدَّْحلََمةُ  : [دحلم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ؛ قاَل الشاِعُر : َدْحلََمهُ فتََدْحلَمَ  ؛ وقد َء من َجبٍَل أَو في بِئْرٍ َدْهَوَرتَُك الشَّي وفي اللِّساِن : هو

ُدوٍّ زاَ  َأو  نح عـــــــــــــَ مح مـــــــــــــِ اكـــــــــــــَ مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ َدحـــــــــــــح  تـــــــــــــَ

ا      َذمـــــــــــــــَ حـــــــــــــــح قـــــــــــــــَ و ٍة تــــــــــــــــَ ه يف هـــــــــــــــُ (2)كـــــــــــــــبَنـــــــــــــــ 
 

  
ً  ، ، كَمنَعَهُ  َدَخَمهُ  : [دخم] . َدْخما  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 بَدْفعٍ وإْزعاجٍ ، والحاُء المْهَملَةُ لغَةٌ فيه كما تقدََّم قَِريباً. َجاَمعََها إذا المْرأَةَ  َدَخمَ  منهو َدفَعَهُ بإِْزعاجٍ ، أَي وفي اللِّساِن :

ا يُْستدرُك عليه : َمْخَشِريُّ  الدَّخمة * وممَّ  .(3)الخبُّ والَمْكُر ، نَقَلَه الزَّ

ْخُم األَْسوُد. َدْخَشمٌ  : [دخشم]  ، كَجْعفٍَر وقُْنفٍُذ : الضَّ

 قاَل شْيُخنا : َزَعَم قْوٌم أَنَّه ِمن الدَّْخِش فِميُمهُ زائَِدةٌ.

اجِز : القَِصيرُ  : (4)، كقُْنفٍُذ  الدُّْخُشمُ و ي ؛ وأَْنَشَد للرَّ  ، عن ابِن بَّرِ

َج غـــــــــــــري  حـــــــــــــَ تح َأســــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــَ مِ إذا ثــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــَ  َدخح

فــــــــــــــــاَن و      ُه َرجــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح فــــــــــــــــَ رحَزِم أَرحجــــــــــــــــَ (5)الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ
 

  
 وقد َذَكَر المصنُِّف هذا في تَْركيِب د خ ش فَراِجْعه.

حاحِ. (6) اسمُ   :َدْخَشمٌ و  رُجٍل ، كما في الّصِ

 واْختاَر ابُن عصفوٍر أَنَّه َعلٌَم ُمْرتََجٌل. وَردَّه أَبو َحيَّان بما َمرَّ ِمن أَنَّ االْرتِجاَل ال يُنافي االْشتِقاَق.

 بِن ماِلِك بِن غنم األْنصاِريُّ : عقبيٌّ بَْدِريٌّ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه. الدَّْخَشمِ  وماِلُك بنُ 

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ هنا ، وأَْوَرَده في تَْركيِب َدَوَم. ، كعُلَبٍِط وُعالِبطٍ  الدَُّوِدمُ  : [ددم]

 ٌء كالدَِّم يَْخُرُج من السَُّمِر.شي وفي اللِّساِن : هو

 قاَل األَْزهِريُّ والجْوَهِريُّ : هو الُحذاُل. يقاُل : قد حاَضْت السَُّمَرةُ إذا َخَرَج ذِلَك منها.
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ٌب ، وأَْكثَُر ما يكوُن  (8) ، تُْستَْعَملُ  (7) من َشَجِر العَْرزِ  يَْخُرجُ  أَو  بَجبَِل بَْيروَت من الشاِم.فيَما تُْستَْعَمُل فيه الموميا ُمَجرَّ

ي : قاَل أَبو ِزياِد : الُحذاُل شي ً  يُْشبُِهه يَأُْكلُه َمْن يَْعِرفه ، وَمْن ال يَْعرفه يظنُّه الدَُّوِدمِ  ٌء آَخُر َغْيروقاَل ابُن بَّرِ  .ُدَوِدما

__________________ 
 ( يف اللسان : وقير : السما الصحيح اجلسم.1)
 .«را »ألصر ( اللسان : واب2)
 ( كذا ابألصر ومل تذكر مادة دخم يف األساس ا وقد ورد فيها يف مادة دخ  : فيه جزيرة ودمخسة أي ِخّب.3)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان عن ابن بري بفتح الدا  والشا.4)
 ( اللسان بدون نسبة.5)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وأضافها الشارح فرفض التنوين.6)
العرز  مش القاموس : قوله ؛ العرز ا هكذا يف النســـخ بفتح العا املهملة وســـكون الراء آخره زاي والذي ذكره هو يف عرز ما نصـــه :( عل  ها7)

 .«ا  ركة ا شجر من أصاغر الثمام وأدقة ا هكذا ذكروه ا هو تصحيف ا والصواب : ابلغا املعجمة ا اه
تَـعحَمُر.8)  ( يف القاموس : ُيسح
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 ال فيه تَْعريٌض بالَجْوَهِريُّ حيُث َذَكَره هنا ، وهذا هو الموجُب إلْيراِدِه بالقَلَِم األْحمر كالُمْستَْدِرِك عليه ، وفيه نََظرٌ  َوَهمٌ « د وم»ِذْكُرهُ في و

 يَْخفَى.

 َكِم.؛ وَكذِلَك الَكْعُب والعُْرقوُب ، كذا في الُمحْ  السَّاُق ، كفَِرَح : اْستََوى َدِرمَ  : [درم]

 واراهُ اللَّْحُم حتى لم يَبِْن له َحْجٌم. إذا الَكْعُب أَو العَْظمُ  َدِرمَ  قيَل :و

 .أَْدَرمُ  اْستِواُء الَكْعِب وَعْظم الحاِجِب ونَْحِوِه إذا لم يَْنتَبِْر فهو الدََّرمُ  وقاَل اللّْيُث :

حاحِ : َكْعبٌ   .درم ، وقد أَْدَرمُ  وفي الّصِ

 ُ  وأَْنَشَد شيٌخ من بِني صحب بِن سْعٍد : ، َدْرماء والمرأَة

ا  ــــــــــَ رِم ًة َأنح َتصــــــــــــــــــــــــح يــــــــــَ ــــــــــَك َخشــــــــــــــــــــــــح رِي تح تــــــــــُ  قــــــــــامــــــــــَ

بـــــــــــــًا      عـــــــــــــح َداَة وكـــــــــــــَ نـــــــــــــح اســـــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــًا خبـــــــــــــََ َرمـــــــــــــَ (1)أَدح
 

  
اَج أَْنَشَده :  وفي حِدْيث أَبي ُهَرْيَرةَ أَنَّ العَجَّ

 أَدحَرَماساقاً خَبَنحَداَة وَكعحباً 
ْعِف.الذي ال َحْجَم لِعظاِمه ، يُريُد أَنَّ َكْعبَها ُمْستٍو مع الساِق ليَس بناتِى األَْدَرمُ و هُ َدليُل الضَّ  ٍء ، وهو َدليُل السمِن ، ونُتُوُّ

 األَْسناُن : تَحاتَّْت. َدِرَمتِ و

ً  البَعيرُ  َدِرمَ و  وَدنَا ُوقوُعها. (2) أَْسنانِهِ  ِجْلَدةُ  َذَهبَتْ  : إذا َدَرما

ً  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، يَْدِرمُ  والفَأَْرةُ واألَْرنَبُ  لقُْنفُذُ ا َدرمَ و ً و ، بالفتْحِ ، َدْرما اِء ، َدِرما ً و ، بكْسِر الرَّ ً و َدَرما َكتَْيِن ، َدَرمانا  : إذا َدراَمةً و ، محرَّ

ي الرُجلُ  قاَرَب الَخْطَو في َعَجلَةٍ  ً  ؛ ومنه ُسّمِ  .َداِرما

ي : تَبِيُن ُكعوبُها وَمرافِقُها: ال تَسْ  َدْرماءُ  اْمَرأَةٌ و  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وحمـــــــــــــاً و  ُت يــــــــــــــَ ئـــــــــــــح و إذا مـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــــد َأهلـــــــــــــحُ

وِب  َدرحمـــــــــــــاءَ إىل      عـــــــــــــُ يحضـــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــكـــــــــــــُ (3)بــــــــــــــَ
 

  
 الِمْرفَُق والَكْعُب. َدِرمَ  ؛ ومنه ، كفَِرحَ  َدِرمَ  ُكلُّ ما َغطَّاهُ الشَّْحُم واللَّْحُم وَخِفَي َحْجُمهُ فَقَدْ و

 جدَّتُها واْنَسَحقَْت ، وهو مجاٌز ، قالَْت : (4)ُمتَِّسقَةٌ َذَهبََت ُخشونَتُها وقََضْت  ، كفَِرَحٍة وُمعَظََّمٍة : َمْلساُء أَو لَيِّنَةٌ  َدِرَمةٌ  ِدْرعٌ و

جح  ر ومــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــــــــَد اخلــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــائ  اي ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدِّالِص      هلَب ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ رِم ـــــــــــــــــــــــــــــــــد  (5)ال
 

  
 :وأَْنَشَد َشِمٌر 

جي  كــــــــــ  ُر شــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــِ ين وحتــــــــــَح لــــــــــُ مــــــــــِ ــــــــــَك حتــــــــــَح ي  هــــــــــاتــــــــــِ

نــــــــاَن و      غحشــــــــــــــــــــــَ  الــــــــبــــــــَ ًة تـــــــــَ فــــــــاضــــــــــــــــــــــَ هح مــــــــُ َدر مــــــــَ (6)مــــــــُ
 

  
 كاألَْدَرِد. : الذي ال أَْسناَن له األَْدَرمُ و

َكْت أَْسنانُْه ليَْستَْخِلَف أَُخَر. أَْدَرمَ و بِيُّ ، تََحرَّ  الصَّ

 وَكذِلَك األُْنثَى وذِلَك إذا َسقََطْت َرواِضعُهُ. ُمْدِرمٌ  ، وهو الفَصيُل : َشَرَع في اإِلْجذاعِ واإِلثْناءِ  أَْدَرمَ و

احِ العُقَيليُّ : ْت لإلثْناِء ، وأَْهَضَمْت لإلْرباعِ ولإِلْسداِس  أَْدَرَمتِ  وقاَل أَبو الَجرَّ اإِلبُِل لإلْجذاعِ إذا َذَهبَْت َرواِضعُها وَطلََع غيُرها ، وأَفَرَّ

 َجِميعاً.

 وقاَل أَبو َزْيٍد ِمثْلَه ، قاَل : وَكذِلَك الغَنَُم.
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 .اإلدرامِ  قاَل َشِمٌر : ما أَْجَوَد ما قاَل العُقَيلّي في

 لإِلثْناِء ، ثم هو َرباٌع ، ويقاُل : أَْهَضَم لإلْرباعِ. أَْدَرمَ و األَْعَرابّيِ : إذا أَثْنَى الفََرُس أَْلقَى َرواِضعَهُ ، فيُقاُل أَثْنَىوقاَل ابُن 

للبُُزوِل  أَْدَرمَ  لإلْسداِس ، وال يقاُل : أَْدَرمَ و لإلْرباعِ  أَْدَرمَ و لإلثْناءِ  أَْدَرمَ  أَْن يْسقَُط ِسنُّ البَعيِر ِلِسّنٍ نَبَتَْت ، يقاُل : اإلْدرامُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

 ألنَّ البَاِزَل ال ينبُت إالَّ في َمكاٍن لم يكْن فيه ِسنٌّ قْبلَه.

 ُسْهِلّيٍ  لنَباتٍ  ، اسمٌ  الدَّْرماءَ  األَْرُض : أَْنبَتَتِ  أَْدَرَمتِ و

__________________ 
 بدون عزو. 270/  2الصحاح واللسان واملقايي   ويف 57( الرجز للعجاج يف ديوانه ص 1)
 ( يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة.2)
 ( اللسان.3)
 ( يف األساس : وقض  جّدهِتا.4)
 وقبله فيها :« قا »( اللسان واألساس وفيها 5)

 اي خري من أوقد لألضياف انراً ز ه
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.6)
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جِيٍّ ا لي َ  ِ . دسح  بَشَجٍر وال ُعشحب ا ينُبُت عل  َهيحئِة الَكِبِد ا وهو ِمن اَ مح
 .(1)كأَنَّها النّهاُر  َدْرماء ، تقوُل العََرُب : كنَّا في أَْحَمُر الَوَرقِ  قاَل أَبو حنيفَةَ :

ةُ :  تَْرتَِفُع كأَنَّها ُحَمةٌ ، ولها نَْوٌر أَْحَمُر ، وَوَرقُها أَْخَضُر ، وهي تُْشبهُ الَحلََمةَ. الدَّْرَماءُ  وقاَل ُمرَّ

اَمةُ و  ، كفَِرَحٍة. كالدَِّرَمةِ  والقُْنفُذُ  ، كَجبَّانٍَة : األَْرنَبُ  الدَّرَّ

اَمةُ و يِّئَةُ الَمْشيِ القصيَرةُ في ِصغَرٍ  ِمن النِّساِء : الدَّرَّ   الشاِعُر :؛ قالَ  السَّ

يـــــــــــــِ  ال  ةٌ مـــــــــــــن الـــــــــــــبـــــــــــــِ ٌة  َدر امـــــــــــــَ يـــــــــــــ  لـــــــــــــِ مـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

ا      مـــــــــَ يســـــــــــــــــــــــَ اِس دالن ومـــــــــِ ذ  ِنســـــــــــــــــــــــاء الـــــــــنـــــــــ  بـــــــــُ ـــــــــَ (2)تـ
 

  
 ، كَصبُوٍر. كالدَُّرومِ 

امُ و اَمِة لَدَرمانِهِ  كَشدَّاٍد : القُْنفُذُ  ، الدَّرَّ  في الَمْشيِ. كالدَّرَّ

امُ و  القَبِيُح الِمْشيِة. : الدَّرَّ

اَمةُ و جالِ  الدَّرَّ  ، هكذا في النسخِ. ُء ويَْذَهُب باللَّْيلِ كَصبُوٍر : الذي يَِجي ، الدَُّرومُ و ِمن الّرِ

اَمةِ و والذي في التَّْهِذيِب : ْل ذِلَك.التي تَجي الدَُّرومُ  ، وقيَل : الدَُّروُم كالدَّرَّ  ُء وتَْذَهُب باللّْيِل ، فَجعَلَه ِمن صفاِت النِّساِء وهو الصَّواُب ، تأَمَّ

يٌف ، رَ  (3)َمْعروٌف ، ولَْونُه أَْسوُد  : َشَجٌر كالغََضى م الدَّاِرمُ و ُر ِلثاتهنَّ وِشفاَهُهنَّ تَْحِميراً َشديداً ، وهو ِحّرِ َواه أَبو تَْستاُك به النِّساُء فَيَُحّمِ

 َحنيفَةَ.

 يَْرِوي اْبنُه أَْشعُث عنه ، َحِديثُه واٍه. َصحابيٌّ  الجرشيُّ : داِرمٍ  بُن أَبي داِرمُ و

ى بَْحراً  فيهم بَْيتُها وَشَرفُها ، أَبو َحّيٍ ِمن تَِميمٍ  بِن ماِلِك بِن زْيِد َمنَاة : بُن ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ  داِرمُ و ا  أَباهُ ألَنَّ  ، وذِلكَ  وكان يَُسمَّ أَتاهُ قَْوٌم في  لمَّ

ي يَُداِرمُ  ِمن ثقِلها ويُقاِرُب الَخْطَو ، فقاَل أَبوهُ : قد جاَءُكم تَْحتَها يَْدِرمُ  َحمالٍَة فقاَل له : يا بَْحُر ائْتِنِي بَخريَطِة الماِل ، فجاَءهُ يَْحِملُها وهو  فُسّمِ

 ً  لذِلَك. َداِرما

ْحمن محم ْحمن بِن الفَْضلِ ومنهم : أَبو عبِد الرَّ ُث عن  الدَّاِرميُّ  ُد بُن علّيِ بِن محمِد بِن يَْحيَى بِن عبِد الرَّ التَِّميميُّ النَّْيسابوِريُّ اإلماُم الُمَحّدِ

 أَبي بْكِر بِن خزيَمةَ ، وعنه الحاِكُم أَبو عبِد هللِا وغيُرهُ.

ي : كالدَِّرَمةِ  َره عْنَد قْوِلِه :، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ؛ ولو َذكَ  : األَْرنَبُ  الدَّْرماءُ و  ، كفَِرَحٍة ، كاَن أَْحَسن ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

هـــــــا  الـــــــد رحمـــــــاءُ مَتَشــــــــــــــــــــ   هبـــــــا  بــــــَ ُب ُقصــــــــــــــــــــح حـــــــَ  َتســــــــــــــــــــح

م      ئــــــــِ تــــــــح ِ مــــــــُ اح نــــــــَ لــــــــ  ذات َأوح بــــــــح ن حــــــــُ طــــــــح (4)كــــــــَبنح بــــــــَ
 

  
 ساِحبَةً قُْصبها حتى كأَنَّ بَْطنَها ُحْبلَى ؛ واألَْوُن : الثِّْقُل.قاَل : يَِصُف َرْوَضةً كثيَرةَ النَّباِت تَْمِشي بها األَْرنُب 

ألَنَّ أََحَد لْحيَْيِه أَْنقَُص ِمن اآلَخِر ،  األَْدَرمُ  الظَّواِهِر ، وهم : بنُو تَِميِم بِن غاِلِب بِن فهِر بِن ماِلِك ؛ قيَل له من قَُرْيٍش  : َحيٌّ  األَْدَرمِ  بنُوو

 .األَْدَرميُّ  والنِّْسبَةُ إليه

 ، وهو مجاٌز. الُمْستِوي : الَمكانُ  األَْدَرمُ و

 ، ولم يَْذُكْره نَْصر وال ياقوُت. ع : أَْدَرمُ و

 ، عن ابِن األْعَرابّيِ. كأَميٍر : الغاُلُم الفُْرُهُد النَّاِعمُ  ، الدَِّريمُ و

ةَ للقاِصِد ِمْصرَ  الدَّارومُ و وُزَرْيق ؛ قالَهُ ابُن  َدْرماءُ  ٍء ، وهميجاوُرها ِعْرباُن بنِي ثْعلَبَةَ بِن سالماِن بِن ثعٍل ِمن بنِي طيِّى : قَْلعَةٌ بعَد َغزَّ

 الجواني.

مَ و ً  أَظفاَرهُ  َدرَّ . تَْدِريما اها بعَد القَّصِ  : َسوَّ
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 لنوِن إْن شاَء هللاُ تعالَى.، وَسيَأْتي في ا : الَمدارينُ  الَمداريمُ و

 تُتََّخذُ منه ِحباٌل لْيَسْت بالقَِويَِّة. كَكتٍِف : َشَجرٌ  ، الدَِّرمُ و

. : رُجلٌ  َدِرمٌ و  َشْيبانيُّ

 بِن ذُْهِل بِن َشْيباَن ، (5)بُن دّبِ  َدِرمُ  قاَل أَبو َعْمٍرو : هو

__________________ 
 659والذي يف كتاب النبات أليب حنيفة برقم « قوله : كبهنا النهار ا كذا يف اللسان ا ولعله مصحف عن النار»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«كبهنا النار»
 والصحاح وبدون عزو. 270/  2( اللسان واملقايي  2)
 يفة.وهو يف اللسان نقاًل عن أيب حن 863لي  يف كتاب النبات أليب حنيفة برقم « قوله : ولونه أسود( »3)
 ( اللسان.4)
قوله : دّب كذا ابللســــــــان بتشــــــــديد الباء ونقر هبامشــــــــه عن التهذيب : درب براء بعد الدا  وبتخفيف الباء ا »( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 5)

 كاألصر واللسان.« ُدبّ »والذي يف نسخة التهذيب املطبوع « فحرره
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َر ح بثَبحرِِه ا فُضِربَ  يقاُ  : إن ه َثرُ قُِتَر ومل يُدح
َ
َر ح به ؛ وقد ذََكَره اأَلعحَش  فقاَ  : َدرِمُ  : َأوحَد   به امل َرُب ِلَما مل يُدح  ؛ ُيضح

عـــــــــــــَ  لـــــــــــــه و  َت َتســـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــح نح كـــــــــــــُ وِد مـــــــــــــَ  مل يـــــــــــــُ

رحِب : َأوحَد       ــــــــــــَر يف ا ــــــــــــَ (1)َدرِمح كــــــــــــمــــــــــــا قــــــــــــي
 

  
جِ ، وقد نَقََل الجْوَهِريُّ القَْولَْين. أَو فُِقَد كما فُِقَد القاِرُظ العَنَزيُّ  أَي لم يَْهِلْك َمْن َسعَْيَت له.  ، فصار َمثاَلً لكّلِ َمْن فُِقَد ؛ وهو قْوُل الُمَؤّرِ

ي : وقاَل ابُن حبيٍب : كان ،  َدِرمٌ   أَْن يَِصلُوا به ، فقاَل قائِلُهم : أَْوَدىهذا َهَرَب ِمن النُّْعماِن فَطلَبَه فأُِخَذ فَماَت في أَْيِديهم قْبلَ  َدِرمٌ  قاَل ابُن بَّرِ

 فصاَرْت َمثاَلً.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً : َعْظُم الحاِجِب إذا لم يَْنتَْسبِْر ؛ قالَهُ اللّْيُث ، فهو الدََّرمُ   .أَْدَرمُ  ، محرَّ

 .األَْدَرمِ  أَْيضاً : َمْن كاَن أََحُد لْحيَْيِه أَْصغَُر ِمن اآلَخِر وبه لُقَِّب تَيٌم َجدُّ القَبيلَِة فقيَل له : تَيمُ  األَدرمو

 الناقُِص الذَّْقِن. األَْدَرمُ  وقاَل ابُن الجواني :

يت : ويقاُل للقَعُوِد إذا َدنا وقوُع ِسنِّه فذََهبَْت ِحدَّةُ  ّكِ ّنِ التي تُريُد أَْن تَقََع : قدوقاَل ابُن الّسِ  .َداِرمٌ  وهو قَعُودٌ  َدِرمَ  الّسِ

 الدابَّةُ ، كفَِرَح : دبَّْت َدبِيباً. َدِرَمتِ و

. األَْدَرمُ و  ِمن العَراقِيِب : التي َعُظَمْت إْبَرتُه ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 : َمْشٌي في ثقٍل وَعَجلٍَة. المدارَمةُ و

 ِمن النُّوِق الَحَسنَةُ الِمْشيَِة. ُرومُ الدَّ و وقاَل أَبو َعْمرو :

فَتَْين عقيب االْستِياِك ، وأَْنَشَد أَبو َحنِيفَةَ : الدََّرمُ و كةً : اْحِمراٌر في الشَّ  ، محرَّ

َؤاِدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ر  فـ ا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ِ  َدَرمٌ      اح تــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ (2)ابلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 قاَل ُرْؤبَةَ :: أَي َسِميٌن غيُر َمْهزوٍل ،  أَْدَرمُ  وِمن المجاِز : ِعزٌّ 

ُووَن عن أَرحكاِن ِعزٍّ   أَدحَرمايـَهح
هم وهم بالشأِم بقَْلعةِ  َدْرماءُ و : أَْوالُد َعْمرو بن َعْوِف بِن ثَْعلَبَةَ بِن سالماِن بِن ثعِل الّطائّي ، َدْرماء وبنُو  وما يُجاوُرها. الدَّاُرومِ  أُمُّ

 ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للراجِز ، واْسُمه َدلَم العَْبَشِميُّ وُكْنيتُهُ أَبو ُزْغبَةَ : ، كُشَرْحبِيٍل : الدَّاِهيَةُ  الدَُّرْخمينُ  : [درخم]

ِر كشـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــا  اِت هبـــــــــــُح يـــــــــــ  ُت مـــــــــــن حـــــــــــَ عـــــــــــَ  أَنــــــــــــح

فــــــــــــــًا داهــــــــــــــيــــــــــــــًة      ر  صــــــــــــــــــــــــــــَ اح صــــــــــــــــــــــــــــِ (3)ُدَرمخــــــــــــــِح
 

  
ْرِدمُ  : [دردم] ؛  ُء وتَْذَهُب باللَّيلِ المْرأَةُ تَِجي ه ُمْستدرٌك على الجْوَهِرّي وليَس َكذِلَك ، بل َذَكَره في َدَرَم :، َكتَبَه باألَْحمر على أَنَّ  ، بالكْسرِ  الّدِ

 كذا في الُمْحَكِم. وهي الدَُّروُم أْيضاً كما َسبََق قَِريباً.

ل.وأَقوُل إنَّه تَْصحيُف الدَُّروِم فإنَّ الواَو قَريُب الشَّبَِه بالداِل وفيه َردٌّ لِ  جاِل ، فتأَمَّ  َما َوَهمه المصنِّف ِمن َجْعِله الدَُّروم ِمن صفَِة الّرِ

ْرِدمُ و ُحوا بأَنَّ ِميمَ  النَّاقَةُ الُمِسنَّةُ. : الّدِ ْرِدمِ  َذَكَره الجْوَهِريُّ في َدَرَم. ثم إنَّهم َصرَّ َرةُ األْسناِن. الّدِ  زائَِدةٌ ألنَّها الُمتََكّسِ

ْرِغمُ  : [درغم] واُب إْهمالُها : ، كِزْبِرجٍ  الّدِ . ، والغَْيُن ُمْعَجَمةٌ ، كما في النسخِ ، والصَّ  أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

ِدي وقاَل ابُن ِسْيَده : هو ْعِرِم ؛ وَسيَأْتي.ُء البَِذيُّ الرَّ  * كالّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْرِعَمةُ : لُْؤٌم وخبٌّ  ْعِرَمِة.الّدِ  كالّدِ
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ْرقِمُ  : [درقم] . ، كِزْبِرجٍ  الّدِ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 السَّاقُِط. وفي الُمْحَكِم : هو

الِ  أَْيضاً :و جاِل. اسٌم للدَّجَّ  ، هكذا في النسخِ ، وَصوابُه للّرِ

__________________ 
وجزء من عجزه ىف  270/  2واللســـــــــــــــان والتهذيب وعجزه يف املقايي  « يف ا رب»بد  « يف ا ي»وفيه  198( ديوانه ط بريوت ص 1)

 الصحاح.
 واملثبت كاللسان.« وفيه : دارمٌ  863( النبات أليب حنيفة برقم 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ُء.كذا ابألصر ا وابلقاموس : الَبِذي  (*)
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جاِل ، مثََّل به سِ  يرافي. وهكذا هو في تَْهِذيِب التَْهِذيِب لألَْرموّي.ونَصُّ الُمْحَكِم : وقيَل هو ِمن أَْسماِء الّرِ  ْيبََوْيه وفسََّره الّسِ

ْرَهمُ  : [درهم]  ، كِمْنبٍَر وِمْحراٍب. الّدِ

 الداِل وسكوِن الراِء وفتْحِ فِْعلَل ، ولو َضبََطه بكْسرِ  ِدْرَهمو قاَل شْيُخنا : تَْمثِيلُه بِمْنبٍَر غيُر َسديٍد وال جاٍر على قَواِعِدِه ، فإنَّ ِمْنبَر ِمْفعَل ،

في شْرِحه لالمية األَْفعاِل إنَّه لم  الهاِء لكاَن أَْولَى ، ألنَّه مع كْونِه ِمن أَْوزانِه التي يمثُِّل بها كثيراً ِمن األَْوزاِن الغَِريبَِة حتى قاَل الشيُخ بحرق

حاحِ أ نَّه َوَرَد ِمثْله ثالثَةُ أَْلفاٍظ أَُخر ال خاِمَس لها منها ِضْفَدٌع. وفي الِمْصباحِ أنَّه وْزٌن يَْظفَْر بَكِلَمٍة على َوْزنِه وإن كاَن قصوراً. ففي الّصِ

 ْمثاِله ما ال يُْحَصى ، وَجَمْعتقَِليٌل وَذَكَر له أَْمثِلَة في المْزهِر وزْدُت عليها أَْضعافَها في المْسفِر. ولو اْستَقَرى هذا الكتاَب َوْحَده لَوَجَد ِمن أَ 

 منها جْملَة في شْرحِ نَْظِم الفَِصيحِ ، انتََهى.

وغير ذِلَك  وِزْبِرجٍ  وِسْربَالٍ قْلُت : والَكالُم على وزنِه الثاني بِمْحراٍب كالذي تقدََّم وقالَهُ شْيُخنا. ثم إنَّه لو قاَل كِهْجَرع وقِْرطاٍس أَو كِضْفَدع 

ا يورُدها ِمن األْمثِلَِة أَْحياناً لَسِلَم مِ  ْرَهمُ  ن هذا االْعتِراِض ، وما أَْحسن ِسياق الجْوَهِرّي وأَْبعَده ِمن اللّْوم :ممَّ ٌب ، وَكْسُر  الّدِ : فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

 ، قاَل الشاِعُر : ِدْرهام الهاِء لُغَةٌ ، وُربَّما قالوا

ِدي مـــــــــــــــــائـــــــــــــــــجي   ِدرحهـــــــــــــــــامِ لـــــــــــــــــو َأن  عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــح

هــــــــــــــــا خــــــــــــــــالمــــــــــــــــي      ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــاق (1)جلــــــــــــــــاَز يف آف
 

  
، ثم اْستََدلَّ لها بقَْوِل الشاِعِر ، فهذه فَوائُِد  ِدْرهام فأَْهَمل َضْبَطه لُشْهَرتِه وأََشاَر إلى تَْعِريبِه وأنَّ َكْسَر الهاِء لُغَةٌ ثانِيَةٌ وهي قَِليلَةٌ وأَقَلُّ منها

َل سَ  الِخْنَصر والِحْنَجر وِهْجَرع وِضْفَدع وقِْلفَع وَسيَأْتي  ِدْرَهم ِليُم العَْقِل ألَْنَصَف في االْعتِباِر. وِمن نَظاِئرِ َجِليلَةٌ مع غايَِة االْختِصاِر ، لو تأَمَّ

 قِْلعَم ؛ وقد تقدََّم للمصنِِّف ِمن ذِلَك أَْشياُء كثيَرةُ لو اْعتَناُء الُمْعتني لجاَءْت ِرسالَة ُمْستَقلَّة في بابِها.

 ، أَي َمْعروٌف. م وقَْولُه :

 إنَّما جاَء في قْوِل الفََرْزدِق : الدََّراِهيمَ  وَزَعَم ِسْيبََوْيه أَنَّ  َدَراِهيمُ  جاَء في تَْكسيِرهِ و قاَل ابُن ِسْيَده : َدراِهمُ  ، ج« م ك ك»َذَكْرنا َوْزنَهُ في و

َرٍة  داهـــــــــا اَ صـــــــــــــــــــــــ  يف كـــــــــرِّ هـــــــــاجـــــــــِ فـــــــــ  يـــــــــَ نـــــــــح  تــــــــــَ

َي      فــــــــح ــــــــَ يــــــــارِيــــــــَف  يــــــــمِ الــــــــد راهــــــــِ نـ قــــــــاُد الصــــــــــــــــــــــ  نــــــــح ــــــــَ (2)تـ
 

  
ي : َشبَّهَ ُخُروَج الَحَصى ِمن تْحت َمناِسِمها باْرتِفاعِ   عن األَصابعِ إذا نُِفَدْت. الدَّراِهمِ  قاَل ابُن بَّرِ

 َمْبنيًّا للَمْفعوِل. ُدْرِهمَ  وال تَقُلْ  ، وال فِْعل له َحَكاه أَبو َزْيٍد ، قاَل : كثيُرها : أَي ، بفتحِ الهاءِ  ُمَدْرَهمٌ  َرُجلٌ و

 لكنَّه إذا ُوِجَد اسُم الَمْفعوِل فالِفْعُل حاِصٌل. قاَل ابُن جنِّي :

 ِفْعالً وإْن كاَن أَْعجميًّا. الدََّراِهمِ  ، اْشتَقّوا ِمن كالدََّراِهمِ  صاَر َوَرقُهاو : اْستََداَرتْ  الُخبَّاَزى َدْرَهَمتِ  يقاُل :و

ا قْولُهم :وقاَل ابُن جنِّي وأَ   .ُمَدْرَهمٌ  الُخبَّاَزى فليَس ِمن قْوِلهم رُجلٌ  َدْرَهَمتِ  مَّ

ً  ، وقد ساِقٌط ِكبَراً  : أَي ، كُمْشَمِعلٍّ  ُمْدَرِهمٌّ  َشْيخٌ و  : َسقََط ِمن الِكبَِر ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للقاُلخِ : اْدَرَهمَّ اْدِرْهماما

مــــــــــــا  قحســــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــائــــــــــــي مــــــــــــِ الُخ يف بــــــــــــُ  َأان الــــــــــــقــــــــــــُ

َبمـــــــــــا     َبُم حـــــــــــىت َيســـــــــــــــــــــــــح ُت ال َأســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــح  أَقحســـــــــــــــــــــــــَ

  

َرِهم  و  َرما  َيدح  (3)َهَرماً وَأهح

 بََصُره : أَْظلََم. اْدَرَهمَّ و

ُجُل : اْدَرَهمَّ و  َكبَِر ِسنُّهُ. الرَّ

ْرَهمُ و  على التَّْشبيِه ِمن قْوِل َعْنتََرةَ : الَحِديقَةُ  ، فيه الَكالُم الذي َسبََق أَّوالً : ، كِمْنبَرٍ  الّدِ

َن كّر َحِديَقة    (4) كالدِّرحَهمِ فرَتَكح
__________________ 

 ( اللسان والصحاح والتكملة قا  الصاغاين : وهذا اإلنشاد فاسد والرواية :1)
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 لــــــــــــــــــــــو أن عــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــجي درهــــــــــــــــــــــام 

 البــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــت دارا يف بــــــــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــــــــرام    

  

ـــــــــــــــــــك اهلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــام و  ـــــــــــــــــــش املـــــــــــــــــــل  عشــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــي

  
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت يف األرض بـــــــــــــــــــــــــــال خـــــــــــــــــــــــــــالمو   

  

 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ا من معلقته ا وفيه : كر قرارٍة ا وصدره فيه : 18( ديوانه ط بريوت ص 4)

 حادت عليه كر بكٍر ُحرّةٍ 
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ِه َرفَعَه : اْختَِضبوا بالِحنّاء فإنَّه يَِزيُد في َجماِلُكم وَشبابُِكم ونَِكاِحُكم. عن ِدْرَهم بِن ِزياِد بنِ  ِدْرَهم : يَْرِوي عن أَبو ِزيادٍ  ِدْرَهمٌ و  أَبيِه عن َجّدِ

 .عنهماهللارضي،  َصحابِيَّانِ  َرَوى عنه اْبنُه ُمعاِويَةُ ، وعنه محمُد بُن طلَحةَ بِن مصرف أبو ُمعاِويَةَ  : ِدْرَهمٌ و

 ُزَهْيٍر.فََرُس ِخداِش بِن  : ِدْرَهمٌ و

اُد بُن َزْيِد بنِ  اإلماُم أَبو إْسماعيلو أضرو كان يحفظ َحِديثَه كالماء عن أَبي عمران الجوني وثابت  محّدث األَْزرق (1)األَزِديُّ  ِدْرَهمٍ  َحمَّ

 وأَبي حمزة وعنه مسدد وعلي مات سنة مائة وتسع وسبعين عن إْحَدى وثََمانِْين َسنٍَة.

ا يُْستدرُك علي  ه :* وممَّ

ً  ، األَخيَرةُ شاذَّةٌ كأنَّهم َحقَُّروا ِدْرَهم : تَْصِغيرا ُدَرْيِهيمو ُدَرْيِهم  وإن لم يَتََكلَّموا به ، هذا قَْوُل ِسْيبََوْيه. ِدْرهاما

 وفّي العاِرف أَبي القاِسِم الجماعّي.والدريهمي : قَْريةٌ باليََمِن ما بيَن الحديَدة والمراومة ، وقد َوَرْدتها وَسِمْعت بها الَحِدْيث على شْيِخنا الصُّ 

 ونصف لَقٌَب. ُدَرْيهمو

كة : الَوَدُك والَوَضُر. الدََّسمُ  : [دسم]  ، محرَّ

 ٍء له َوَدٌك ِمن اللّْحِم والشَّْحِم.وفي التَّْهِذيِب : كلُّ شي

 الدَّنَُس. أَْيضاً :و

ً  ، ، كفَِرحَ  َدِسمَ  قدو  .َدِسمٌ  فهو َدْسما

 َسِلَطةَ. الدََّسمِ  يَُدهُ من يقاُل :و

ً  ، كنََصَرها ، َدَسَمهاو  َسدَّها إذا القاروَرةَ  َدَسمَ  قيَل : هو ِمنو الُجْرَح إذا َجعَل فيه الفَتِيَل. َدَسمَ  ، عن كراعٍ ، وهو مجاٌز. من َجاَمعَها : َدْسما

 .(2)، وقاَل ُرْؤبة يَِصُف صرحاً 

هُ إذا أََردحان  قـــــــــــــــــــــــا  َدلـــــــــــــــــــــــحَ فـــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــــــَ

ا      قــــــــــــَ طــــــــــــ  وحِت َأو متــــــــــــََ َ
ــــــــــــاِجشــــــــــــــــــــــــــات املــــــــــــ ــــــــــــن (3)ب

 

  
التي تُْظِهُر الَمْوَت وتَْستَْخرُجه ؛  وتَنَفََّق : تََشقََّق ِمن َجوانِبِه وَعِمل في اللَّْحِم كَهْيئِة األَْنفاِق ، َجْمُع نَفٍَق ، وهو كالسََّرِب ، والناِجشاُت :

ُظ.  كأَْدَسَمها. والتََّمطُُّق : التَّلَمُّ

حاحِ : ِمثُْل َطَسَم. األَثَُر : َطَسمَ  َدَسمَ و  كَدَمَس ؛ وفي الّصِ

ً  يَْدِسُمها الَمَطُر األْرضَ  َدَسمَ و َمْخشِرّيِ  بَلَّها قَِليالً   :َدْسما  .(4)، وذِلَك إذا لم يَْبلْغ أَن يبلَّ الثََّرى ، عن الزَّ

ً  البابَ  َدَسمَ و  أَْغلَقَهُ. : َدْسما

َسامُ و دادُ  ، الّدِ  به أَي يَُسدُّ. يُْدَسمُ  كِكتاٍب : الّسِ

َسامُ  وقاَل الجْوَهِريُّ : . َدَسْمتُهُ أَْدُسُمهُ  ، بالكْسِر : ما يَُسدُّ به األُذُُن والُجْرُح ونَْحو ذِلَك ، تقوُل منه : الّدِ  ، بالضّمِ

سامُ و داُد ، وهو ما يَُسدُّ به رأُْس القاُروَرةِ ونحِوها. الّدِ  : الّسِ

ً  فيو ً و بعِض األحاِدْيِث : إنَّ للشَّْيطاِن لَعُوقا به اأُلذُُن فال تَِعي ِذْكراً وال َمْوعظةً ، يَْعنِي أَنَّ له ِسداداً يَْمنَُع ِمن ُرْؤيَِة  (5)؛ وهو ما يَُسدُّ  ِدساما

.  الحّقِ

قاِء. الدُّْسَمةُ و  ، بالضّمِ : ما يَُسدُّ به َخْرُق الّسِ

 السَّواِد. ُغْبَرةٌ إلى أَْيضاً :و
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 .َدْسماءُ  وهي أَْدَسمُ  بالكْسِر ، وهو َدِسمَ  وقد ؛ ُدْسَمة أَبو السَّواُد ؛ ومنه قيَل للَحبَشّيِ : الدُّْسَمةُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

ِدي : الدُّْسَمةُ و جالِ الرَّ ْذُل : أَْنَشَد أَبو َعْمٍرو لبَشيٍر الِفَرْبِرّيِ :؛ وقيَل : الدَّني ُء ِمن الّرِ  ُء ؛ وقيَل : الرَّ

 (6)ِقرحَطعحِن  ُدلحَةٍ َشِنئحُت كر  
ئِْب منها الدَّْيَسمُ و ئْ  ، كَحْيَدٍر : َولَُد الثَّْعلَِب من الَكْلبَِة ؛ أَو َولَُد الذِّ بعِ ِمن الذِّ ْمُع : َولَُد الضَّ ُد.والّسِ  ِب ؛ قالَهُ المبّرِ

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : الدُّبُّ  : الدَّْيَسمُ  قيَل :و

تح  عــــــــَ ــــــــ  نـ يــــــــر َتشــــــــــــــــــــــَ ــــــــَوبــــــــِ وحَت ال تح صــــــــــــــــــــــَ عــــــــَ  إذا لــــــــَِ

ِس الــــــــغــــــــاِر َأو      دح َض فــــــــُ نــــــــ  مٍ َتشــــــــــــــــــــــَ ر  َديحســــــــــــــــــــــَ (7)ذَكــــــــَ
 

  
__________________ 

 ابلراء.« األردي»( ابألصر 1)
 أفاده يف اللسان.( يصف جرحاً ا 2)
 واللسان واألو  يف الصحاح ا ونقر الصاغاين يف التكملة ا قا  : ومصّحف ا رف ا والرواية : 115( ديوانه ص 3)

 إذا أردان دله تفتقا
 ( لي  يف األساس ا ولعله يف كتاب آخر الزخمشري.4)
 ( يف التهذيب واللسان : ُتَسّد.5)
 ( اللسان.6)
 والتهذيب.( اللسان 7)
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 أَو َولَُدهُ.

ئِْب ِمن الَكْلبَِة فقاَل : قاَل الجْوَهِريُّ :  ما هو إالَّ َولَُد الدُّّبِ. قْلُت ألَبي الغَْوِث يقاُل إنَّه َولَُد الذِّ

 فَْرُخ النَّْحِل. : الدَّْيَسمُ  قيَل :و

 الظُّْلَمةُ. أَْيضاً :و

 السَّواُد. أَْيضاً :و

.، نَقَ  نَباتٌ  أَْيضاً :و  لَه الجْوَهِريُّ

 محمِد بِن الُمْستنيِر اللّغَوّي. صاِحُب قُْطُربٍ  اللّغَويّ  اسُم أَبي الفَتْحِ  : َدْيَسمٌ و

 اسٌم ، وأَْنَشَد : َدْيَسمٌ  وقاَل ابن ُدَرْيٍد :

شــــــــــــــــــــــ  عـــــــــلـــــــــ   مَ َأخح َر   َديحســــــــــــــــــــــَ رِد الـــــــــثــــــــــ   مـــــــــن بـــــــــَ

َر       (1)َأب َقضـــــــــــــــــــــــــــــــاُء   إال  مـــــــــــــــــا تــــــــــــــــــَ
 

  
ُروَرةِ.  تََرَك َصْرفَه للضَّ

فِيُق بالعََمِل الُمْشِفقُ  : الدَّْيَسمُ و  .كالدَّاِسمِ  الرَّ

 الثَّْعلَُب. : الدَّْيَسمُ و

ْيَسَمةُ و ةُ  الدَّ حاحِ. (2) : الذُّرَّ  ، كما في الّصِ

ةُ. الدَّْيَسمِ  وُسئَِل أَبو الفتْحِ صاِحُب قُْطُرٍب عن  فقاَل : هو الذُّرَّ

موا في حِدْيث ُعثْماَن ، َرِضَي هللا تعالَى عنه : أَنَّه َرأَى َصبيّاً تأُْخذُه العَْيُن َجَماالً فقاَل :و ُدوها َكْياَل تُِصيبَها ، أَي نُونَتَهُ  َدّسِ ، كذا في  َسّوِ

 تُهُ : دائَِرتُه الَمِليَحةُ التي في َحنَِكه.؛ ونُونَ  لعَْينُ  النسخِ ، والصَّواُب : َكْياَل تُِصيبَه

ْكرِ  ، الدَِّسيمُ و ْكِر كما هو نَصُّ ابِن األْعَرابّيِ ؛ الدَِّسيمُ و ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : كأَميٍر : الكثيُر الذِّ الحِدْيُث الضَّعيُف :  ومنه القَِليُل الذِّ

ً  ال يَْذُكروَن هللاَ إالَّ  ه : ُرِوي ذلِ  .َدْسما ً  َرِضْيتُم إْن َشبِْعتُم عاماً أاَلَّ تَْذُكرون هللاَ إالَّ أَ »َك عن أَبي الّدْرَداء ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، ونَصُّ ؛  َدْسما

 يُِريُد ِذْكراً قَِليالً.

ْكُر َحْشُو قُلوبِِهم وأَْفواِهِهم ، وأَْن يكوَن َذّماً أَي يَْذُكروَن هللاَ  هذا يَْحتَِمُل أَْن يكونَ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :و  قَِليالً ، َمأُْخوذٌ ِمن ِذْكراً  َمْدحاً : أَي الذِّ

ِ  تَْدِسيمِ  بِّي  .، وهو السَّواُد الذي يُْجعَُل َخْلَف األُذُِن لَكْياَل تُِصيبَه العَْيُن ، وال يكوُن إالَّ قَِليالً  نونَِة الصَّ

َمْخَشِريُّ : هو ِمن  المطُر األرَض إذا لم يبلْغ أَن يَبُلَّ الثََّرى. َدَسمَ  وقاَل الزَّ

ً  وقاَل غيُره : وقيَل َمْعناه : ال يَْذُكروَن هللاَ ، إالَّ   األَْجواِف. َدْسمو أَي ما لَُهْم إالَّ األَْكل َدْسما

 ، على ما َمرَّ في َحْرِف الداِل. (3) «ذاَك رُجٌل ال يَتَوسَُّد القُْرآنَ »َخُر : الحِدْيُث اآل وِمثْلُه في اْحتِماِل الَمْدحِ والذَّمِ 

 ، بالضّمِ : ع. ُدْسمانُ و

ً  البَعيرَ  َدَسمَ و  َطالهُ بالهناِء. : يَْدسُمهُ َدْسما

فَها هللا تعالَى. : ع ، قُْرَب مكَّةَ  َدْسمٌ و  ، َشرَّ

 األَْمِر : أَي َطَرٍف منه. َدْسمِ  أَنا على يقاُل :و

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 ، أَْنَشَد ِسْيبََوْيه البِن ُمْقبِل : َدَسمَ  ِمثْلُ  تََدسَّمَ 
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ريُهــــــــــا و  عــــــــــِ تــــــــــَ رحِد ال ُمســــــــــــــــــــــــح فِّ الــــــــــقــــــــــِ ر كــــــــــكــــــــــَ دح  قــــــــــِ

ا      نح أَيحهتـــــــــــــِ عـــــــــــــاُر وال مـــــــــــــَ ـــــــــــــُ مُ ي َدســـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــَ (4)يـ
 

  
 عليه. الدََّسمِ  ِء : َجْعلُ الشَّي تَْدِسيمُ و

 ، عن القُْرطبّي. الدََّسمِ  بالفتحِ لُغَةٌ في الدَّْسمُ و

 ، بالضِم ، أَي َوِسَخةٌ. ُدْسمٌ  قاَل الوليُّ الِعراقيُّ في شْرحِ سنِن أَبي َداُود ولم نََره لغيِرِه ِمن أَْهِل اللّغَِة والحِدْيث : وثِيابٌ 

 الثوِب ، وهو كقَْوِلِهم : فالٌن أَْطلَُس الثوِب ؛ وقاَل : مُ لََدسِ  ويقاُل للرُجِل إذا تََدنََّس بَمَذاّمِ األْخالِق إنَّه

__________________ 
 ( اللسان.1)
 بفتح الذا  والراء املشددة. 277/  2( يف القاموس بتخفيف الراء. وضبطت ابملقايي  2)
 ( قا  األزهري : والقو  فيه املدح.3)
 ( اللسان واألساس.4)
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ِم  هــــــــــــــــح َر بــــــــــــــــن جــــــــــــــــَ م  إن  عــــــــــــــــامــــــــــــــــِ  ال هــــــــــــــــُ

يــــــــــــــاٍب      ًا يف ثــــــــــــــِ جــــــــــــــّ مِ َأوح َذَم حــــــــــــــَ (1)ُدســــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 أَي َحجَّ وهو ُمتََدنٌِّس بالذّنوِب.

 الثوِب إذا لم يكْن َزاِكياً ، وقْوُل ُرْؤبَة يَِصُف َسْيَح ماٍء : َدِسمُ و الثوبِ  أَْدَسم ويقاُل : فالنٌ 

ِب َأو  وحكــــــــــَ َر الــــــــــكــــــــــَ جــــــــــِ فــــــــــَ نـــــــــــح ومــــــــــامــــــــــُ ســــــــــــــــــــــــُ دح  مــــــــــَ

يــــــــــــــمــــــــــــــا      م  أَبنح لــــــــــــــَِ َن إذ هــــــــــــــَ مــــــــــــــح خــــــــــــــِ (2)فــــــــــــــَ
 

  
 َحْشُو الَجْوِف. الدَّْسمُ و : الَمْسُدودُ  الَمْدُسومُ 

 .الّدْسمَ  وتََدسَُّموا : أََكلُوا

 .َدِسَمةٌ  وَمَرقَةٌ 

 : َسْوَداء. َدْسماءُ و َدِسَمةٌ  وعماَمةٌ 

 ويقاُل للُمْستحاَضِة : اْدِسِمي وَصلِّي.

جاِل ، وقد جاَء ِذْكُره في حِدْيِث الفتْحِ. قْلُت : ومنه أُِخَذ الدُّْحُمساُن.األْسَوُد الّدنِي (3): اأْلَْحَمُس  الدَِّسمُ و  ُء ِمن الّرِ

 : ِلَمْن ال فائَِدةَ فيه. َدْيسم َدَسم ويقاُل : ما فيه

 : أَي ال َخْير فيَك وهو مجاٌز. ُدْسَمه وما أَْنَت إالَّ 

 تابِِعيُّ ثِقَةٌ. الدوسّي : َدْيسمو

. ، بالضمِّ  الدُّْشَمةُ  : [دشم]  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 الذي ال َخْيَر فيه. وفي الُمْحَكِم : هو

ْين المْهَملَِة : يقاُل : ما أَْنَت إالَّ ُدْسمة ، وقد تقدََّم قَِريباً. ْمَخَشِريُّ بالّسِ  وَضبََطه الزَّ

 الدُّْشمان للعَُدّوِ بالفاِرِسيّة.ولعلَّ منه أُِخَذ 

ً  ، ، كَمنَعَهُ  َدَعَمهُ  : [دعم] فماَل حتى كاَد »َحِدْيث أَبي قَتاَدةَ :  ُعُروش الَكْرِم ونْحِوِه ، قالَهُ اللَّْيُث ؛ ومنه تْدَعمُ  ، كما ماَل فأَقَاَمهُ  : يَْدَعُمه َدْعما

ً  المْرأَةَ  مَ َدعَ و ؛ أَي أَْسنَْدتُه. «فََدَعْمتُهُ  يَْنَجِفلَ  ، وَكذِلَك َدَحَمها ، عن  أَو أَْولََجهُ أْجَمعَ  بإْزعاجٍ ، َطعََن فيها َدَعَمها بأَْيِره : َجاَمعَها ؛ أَو : َدْعما

 ابِن ُشَمْيٍل ، وهو مجاٌز.

ْعَمةُ و عاَمةُ و الّدِ عامُ و الّدِ  بها أَي يُْسنَُد. يُْدَعمُ  ، وهي الَخَشبَةُ التي ، بكْسِرهنَّ : ِعماُد البَْيتِ  الّدِ

 ، وفي لفٌّ ونْشٌر مرتٌَّب. َدعائِمُ و ، بكْسٍر ففتحٍ ، ِدَعمٌ  الُخُشُب الَمْنصوُب للتَّْعِريِش ؛ ج قاَل أَبو َحنيفَةَ : هيو

عاَمةُ  ِمن المجاِز :و يُِّد. ، الّدِ  قْوِمهم. َدعائِمُ  القَْوِم ، أَي َسيُِّدُهم وَسنَُدهم ؛ وُهم ِدعاَمةُ  يقاُل : هو كِكتابٍَة : السَّ

ْعَمتانِ و .«الضَّعيفِ  دعاَمةُ »في قْوِل ُعَمَر بِن عبِد العَِزيِز يَِصُف ُعَمَر بن الَخطَّاِب فقاَل : و َعاَمتانِ و الّدِ ، فإْن كانتا ِمن  َخَشبَتا البَْكَرةِ  : الّدِ

 َد الجْوَهِريُّ :طيٍن فهما ُزْرنُوقاِن ، وأَْنشَ 

هح  ُه ال قــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــَ ُت أَنــــــــــــــــــــــ  ا رأَيــــــــــــــــــــــح  ملــــــــــــــــــــــ 

هح و      ذمــــــــــــــــَ ين ســــــــــــــــــــــــــــــاٍ  عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــــــــ   أَنــــــــــــــــ 

  

 (4) الدِّعاَمهح نـََزعحُت نـَزحعاً َزعحزََع 

 .ِدَعمٌ  وقاَل أَبو زْيٍد : إذا كانْت َزرانِيُق البئِْر ِمن َخَشٍب فهو

 .«على َعصاً له يَدَِّعمُ »حِدْيث َعْنبََسةَ :  أَْصلُه اتَْدَعَم أُْدِغَمِت التاُء في الداِل ؛ ومنه كاْفتَعَل : اتََّكأَ عليها على العَصا ، ادََّعمَ و
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اُر. الدُّعِميُّ و  ، بالضّمِ : النَّجَّ

اجُز يَِصُف إِبالً : من الطَّريِق : ُمْعَظُمهُ أَو َوَسُطه الدُّعِميُّ و  ، قال الرَّ

ا و  يـــــــــــــــيـــــــــــــــ  نـــــــــــــــِ ِدُر الـــــــــــــــثـــــــــــــــ  تـــــــــــــــَ بــــــــــــــــح َدَرتح تــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

ُب مـــــــــــن      رحكـــــــــــَ ـــــــــــَ هـــــــــــاتـ يـــــــــــِّ مـــــــــــِ ا ُدعـــــــــــح يـــــــــــ  مـــــــــــِ  (5) ُدعـــــــــــح
  

 : أَي َطِريقاً َمْوُطوءاً. ُدْعِميًّا : َوَسُطها ؛ ُدْعِميّها

عامِ  ِء الشَّديدِ يقاَل للشي ُء الشَّديُد.الشَّي : الدُّْعِميُّ و  ، قاَل : لَُدْعِميٌّ  : إِنَّه الّدِ

__________________ 
 واألو  برواية : .276/  2( اللسان واألساس والثاين يف الصحاح ا والرجز يف املقايي  1)

 اي رّب إن ا ارث بن اجلهم
 ( اللسان والتهذيب.2)
يف ا ديث قوله : والدســم األمح  ا هكذا يف النســخ ابلســا ا وعليه قوله : ومنه أخذ الدمحســان ولكن الذي »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 ابلشا كما يف اللسان والنهاية.
 واألخري يف الصحاح.« وأنين سا »بد  « وأنين موف»( اللسان وفيه : 4)
 ( اللسان والتكملة بدون نسبة.5)
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َتَد  َراب  ُدعحِمي  َأكح  (1)ا َوامي َجسح
 .كاألَْدَعمِ  الفََرُس في َصْدِرِه أَولَبَّتِِه بَياضٌ  : الدُّْعِميُّ و

 فإذا كاَن في َخواِصِرِه فهو ُمَشكٌَّل. األَْدَعمُ  قاَل أَبو َعْمرو : إذا كاَن في صْدِر الفََرِس بَياٌض فهو

 َمْشهوَرةٍ. أَبو قَبيلَةٍ  بِن أََسِد بِن ربيعَةَ بِن نزاِر بِن َمعَّدٍ : بُن َجِديلَةَ  ُدْعِميُّ و

 : الشَّْرُط. الدَّعاَمةُ و

 ، هكذا في سائِِر النسخ ، وفيه َغلٌَط ِمن َوْجَهْين : : َصحاِبيَّانِ  ِدعاَمةَ  واْبنُهُ قتاَدةُ بنُ  السَّدوِسيُّ ؛ بُن َغِزيَّةَ  ِدعاَمةُ  : بالكْسرِ و

َح الذَّهبيُّ وابُن فَْهِد أنَّه َوَهٌم ال ُصْحبَةَ له. ِدعاَمةَ  أَّوالً : عدَّهُ   بن َغِزيَّةَ ِمن الصَّحابَِة وقد َصرَّ

، وعنه أَيوُب وشْعبَةُ وأَبو عوانَةَ وثانِياً : فإنَّ اْبنَه قتاَدةَ هو الحافُِظ أَبو الَخطَّاِب األَْعمى تابِِعيٌّ َرَوى عن أَنَِس وعبِد هللِا بِن سْرِجس وَخْلق 

 ، وعدُّهُ في الصَّحابة َغلٌَط. (2)وَخْلق ، َماَت َسنَة ِمائٍَة وَسْبع وثََمانِْين 

 كغُراٍب : بَْطٌن َعِظيٌم ِمن العََرِب. ، ُدعامٌ و

 ِكِكتاٍب : اسٌم. ، ِدعامٌ و

 ع. : (3)، كَسْحبان  َدْعمانُ و

َ  ُدْعَمةُ و  ٍء.أََحُد َجبَلي َطيِّى ، بالضِم : ماٌء بأََجأ

ِف ؛ وُملَيَحةُ َجبٌَل فيه آباٌر كثيَرةٌ وَطلٌح َغْربي وقاَل نَْصر : هو ماٌء ملٌح بيَن ُملَيَحةَ والعَْبِد ، وهو َجبٌَل يقاُل له عبُد سلمى للَجبَِل الَمْعرو

 ُسْلَمى والعُْبُد َشَماليه.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، على ُمْفتَعَل : الَمْلَجأَ ، عن ابن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : الُمدََّعمُ 

ُه  تح بـــــــــــــــــه أُمـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــ  ىًت مـــــــــــــــــا َأضـــــــــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

ة ال      لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ ِم لـــــــــــــــَ وح مح مـــــــــــــــن الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ د   مـــــــــــــــُ

  
 أَي ال َملََجأَ.

ةُ والماُل الكثيُر. الدَّْعمُ و  ، بالفتْحِ : القُوَّ

ةٌ وال ِسَمٌن ، قاَل : َدْعمَ  : أَي َشْحم ولَْحم. وال َدْعمٍ  وجاِريَةٌ ذاتُ   بفالٍن إذا لم تكْن به قُوَّ

مَ ال  لـــــــــــــَ   َدعـــــــــــــح يــــــــــــــح نح بـــــــــــــلـــــــــــــَ مُ يب لـــــــــــــكـــــــــــــِ  َدعـــــــــــــح

ُم      حــــــــــــــح هــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــح ة يف َورِكــــــــــــــَ (4)جــــــــــــــارِيــــــــــــــَ
 

  
ً و اهُ وأََعانَهُ ، وهو مجاٌز. َدَعَمهُ َدْعما  : قَوَّ

فَيْسنِده بما يمِسُكه ، والَمْعموُد الذي يَتَحاَمُل ثِقَلُه كالسَّْقِف فيُْمِسُكه  (5)الذي يميُل فيُريُد أَْن ينقَض  فالَمْدُعومُ  وَمْعموٌد ، َمْدعومٌ  وبَْيتٌ 

 باألَساِطْين.

ا تَتَماَسُك به األُموُر. وأَنا َدعائِم اإلْسالِم. وهذا ِمن َدعائِمَ  وأَقَاَم فالنٌ   عليه في أُموِري ، وهو مجاٌز كما في األساِس. أَدَّعمُ  األُموِر : أَي ممَّ

 : في إياٍد. ُدْعِميُّ و

 : في ثَقيٍف. ُدْعِميُّ و

 بُن ماِلِك بِن ُمعاِويَةَ بِن دوباَن واِلُد مرهبة أَبو بَْطٍن ِمن َهمدان. ِدعاَمةُ و
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ْعِرمُ  : [دعرم] . ، كِزْبِرجٍ  الّدِ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

ِدي هووقاَل ابُن ِسْيَده :   البَِذيُّ كالذرعم ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعَرابّيِ : ءُ الدَِّميُم القَصيُر الرَّ

رِمُ إذا  ـــــــــدِّعـــــــــح ُه  ال قـــــــــاحـــــــــَ ـــــــــِ و   ل ـــــــــاُس صـــــــــــــــــــــــَ ن ـــــــــح ـــــــــدِّف  ال

ِب      حــــــــــالــــــــــِ
َ
خــــــــــاَم املــــــــــ (6)فــــــــــإن  لــــــــــنــــــــــا َذوحدًا ضــــــــــــــــــــــــِ

 

  
ْين إنشاُدهُ هكذا ، وهو لعَُمر بِن عاِصٍم العَْبسّي ، قالَهُ ال ُل.وَسبََق في الّسِ  ُمفَضَّ

ْعِرمُ و ْعِفسُ  : الّدِ يْ  الّدِ ن ، وقد ، وهي ِمن اإِلبِِل التي تَْنتَِظُر حتى تَْشَرَب اإِلبُِل ثم تَْشَرب ما بَقَي ِمن ُسْؤِرها ، كذا في العُباِب في َحْرِف الّسِ

 تقدََّم ذِلَك للمصنِِّف أَْيضاً.

 في َعَجلٍَة. ، وهو : قَِصُر الَخْطوِ  الدَّْعَرَمةُ و

__________________ 
 ب بدون نسبة ا ونسبه يف التكملة لر بة ا ولي  بديوانه.( اللسان والتهذي1)
 .117وقبر سنة  118( يف الكاشف مات كهاًل سنة 2)
 ( ضبطت يف ايقوت ابلقلم بضم الدا .3)
 واألساس والصحاح. 282/  2( اللسان والتهذيب واملقايي  4)
 ( يف األساس : أن يقض فتسند إليه ما يستمسك به.5)
 ( اللسان.6)
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ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

. الدَّْعَرَمةُ   : لُْؤٌم وِخبٌّ

اِجُز : ِدْعِرمٌ  وقَعُودُ   : تََربُوٌت ، قاَل الرَّ

 الدِّعحرِمِ ُمت ِكئاً عل  الَقعوِد 
 وأَْنَشَد أَبو عدنان :

 الدِّعحرَماقـَر َب راِعيها الَقُعوَد 
 .: أَْهَملَه الجْوَهِريُّ  ، كَجْعفَرٍ  َدْعَسمٌ  : [دعسم]

ْيُن ُمْهَملَةٌ. رُجٍل ؛ (1) اسمُ  وفي اللّساِن : هو  والّسِ

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، كَجْعفَرٍ  (2) َدْعلَمٌ   :[دعلم]

 رُجٍل. (1) اسمُ  وهو

 : أَْهَملَه الجماَعةُ. َدعانِيمُ  : [دعنم]

ْين ، ماَءةٌ لهم ، أَو هي غيُرهُ. ِمن َخثْعَمِ  ، بَْطنٌ  ماٌء لبَنِي الُحلَْيِس  وهو  بِن أَْنمار ، وهو الُحلَْيِسيّة الذي تقدََّم في الّسِ

ً  ، الَحرُّ والبَْرُد ، كَمنََع وَسِمعَ  َدَغَمُهمُ  : [دغم] ً و َدْغما  ْين.، ولم يَْذُكِر الَجْوَهِريُّ البَْرَد وال الَمْصَدرَ  كأَْدَغَمُهم َغِشيَُهم ، : َدَغمانا

ً  أَْنفَهُ  َدَغمَ و حاحِ. كَمنََع : َكَسَرهُ إلى باِطنٍ  ، َدْغما  َهْشماً ، كما في الّصِ

ً  اإلناءَ  َدَغمَ و  ، كما في الُمْحَكِم. َغطَّاهُ  : َدْغما

كةً ، ِمن لَْوِن الَخْيِل أَْن يَْضِرَب وْجُهه وَجحافِلُهُ إلى السَّوادِ  الدََّغمُ و ، بالضّمِ ، الدُّْغَمةُ و ، أَي  ويكوُن ذِلكَ  ُمخاِلفاً للَْوِن سائِِر َجَسِدِه ، ، ُمحرَّ

ا يِلي َجحافِلَهَ ، فارسيَّتُه  عن األْصَمِعّي ، الدََّغمِ  بَيِّنا َدْغماءُ  وهي أَْدَغمُ  اْدِغيماماً ، وهو اْدغامَّ  أََشدُّ َسواداً من سائِِر َجَسِدِه ، وقد وْجُهه ممَّ

يه األَعاِجُم : ِديَزْج. ديَزجْ  حاحِ : وهو الذي تَُسّمِ  ، وفي الّصِ

حاحِ ما نَّصه : قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : اُج يوماً لَسائِِس َدوابِّه : أَْسِرجِ  وَوَجْدت في هاِمِش الّصِ ولم يْقِدْر على  ، فلم يَْدِر ما هو األَْدَغمَ  قاَل الحجَّ

 أَْدَغمُ  فقاَل : نَعَم ، فأَْسَرَجه. وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : وقد يكوُن ِمن الَخْيلِ  ؟ُمراَجعَتِه ، فََخَرَج فلَِقَي أَْعرابيّاً فأَْخبََره الَخبََر فقاَل : أَعْنَدَك ِديَزجْ 

 الرقاشيُّ : ٌء ، قاَل الحضيُن بُن الُمْنذرِ خاِلٌص ليَس فيه ِمن الُخْضَرةِ شي

م  ـــــــــــُ ت ـــــــــــح ئـ ر وجـــــــــــِ ـــــــــــن َزحـــــــــــح اُ وا ابب ة جـــــــــــَ ـــــــــــ  ي  َعشـــــــــــــــــــــــــِ

م     زَج أبَدحغـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح اح ِديـ وِم الـــــــــــــــــذِّراعـــــــــــــــــَ رحقـــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــَ

  
 ، قاَل أْعَرابيٌّ : الدُّْغمانُ  ، وَجْمعُه : األَْسوُد األَْنفِ  األَْدَغمُ و

ة و  بـــــــــــــ  مـــــــــــــانِ ضـــــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــح مح  الـــــــــــــد   يف ُروِس اأَلكـــــــــــــَ

مح      هـــــــــــا مـــــــــــثـــــــــــُر الـــــــــــر خـــــــــــَ نـــــــــــُ ـــــــــــُ يـ ر ٌة َأعـــــــــــح (3)خُمحضـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
. َمْن يَتََكلَُّم من قِبَِل أَْنِفهِ  : األَْدَغمُ و  وهو األَخنُّ

َد َوْجَهه أَْدَغَمهُ  ِمثُْل أَْرَغَمهُ ، وقيَل : هللاُ تعالى أَْدَغَمهُ و  ، وأَْرَغَمهُ : أَْسَخَطهُ. َسوَّ

 اللِّجاَم في فِمِه َكذِلَك ؛ قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : أَْدَغمَ و في فيهِ  الفََرُس اللَِّجاَم. أَْدَخلَه أَْدَغمَ و

هـــــــــــــــا  ـــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــ  نـ مح َأعـــــــــــــــِ ـــــــــــــــهـــــــــــــــِ ِدي ـــــــــــــــح َرابٍت أبَي قـــــــــــــــح  مبـــــــــــــــُ

وا      زِعــــــــــُ وٍص إذا فــــــــــَ نَ خــــــــــُ مــــــــــح ِم  أُدحغــــــــــِ جــــــــــُ (4)ابلــــــــــلــــــــــ 
 

  
 أَْدَخلَهُ. إذا الَحْرَف في الَحْرفِ  أَْدَغمَ  منهو قاَل الجْوَهِريُّ واألْزهِريُّ :
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ل هو الَوْجه ، إْدغامِ  بعُضهم : بِل اْشتِقاُق هذا ِمن وقالَ  . كادََّغَمهُ  الُحروِف ، واألَوَّ  على اْفتَعَلَه ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 بِال َمْضغٍ. الطَّعامَ  باَدَر القَْوَم َمخافَةَ أَْن يَْسبِقوهُ فأََكلَ  : إذا فالنٌ  أَْدَغمَ و

 َمَع ِعَظٍم. هو األَْسودُ  ، بالضّمِ : األَْسوُد ؛ أَو الدُّْغمانُ و

 رُجٍل. (5) اسمُ  أَْيضاً :و

 كَسْحبان. يُْفتَحُ و

 : إتْباٌع. داِغمٌ  راِغمٌ  رُجلٌ و

 بمْعنًى وقيَل : بل بَْينهم فَْرٌق كما تقدََّم. أَْدَغَمهُ و أَْرَغَمهُ هللاُ تعالىو

__________________ 
 منونة ا وأضافها الشارح فخففها. ( يف القاموس ابلضم1)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : َدعحَشٌم.2)
 ( اللسان.3)
 واللسان والتهذيب.« أدغمن يف اللجم»وفيه  203/  1( ديوان اهلذليا 4)
 ( يف القاموس : ابلضم منونة ا وخففها الشارح لإلضافة.5)
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ً  في الدُّعاِء :و ً  َرْغما ً  َدْغما ْين كما َسيَأْتي ، ِشنَّْغما ْين والّشِ وَشْغِمه ؛ ويقاُل :  َدْغِمهو يقاُل : فَعَْلُت ذِلَك على َرْغِمه إتْباعاٌت. كِجْرَدْحٍل بالّسِ

 ِشنَّْغِمه وِسنَّْغِمه وَسيَأْتي.

 ، كذا في النواِدِر. (1)، وَكذِلَك الشُّواُل  في الَحْلقِ  يأُْخذُ  كغُراِب : َوَجعٌ  ، الدُّغامُ و

 رُجٍل. (2) كُزبَْيٍر : اسم ، ُدَغْيمُ و

 كأَنه ِضٌد. كأَْحَمر وُحْمر األَْدَغمِ  ، وهو َجْمعُ  بالضّمِ : البِيضُ  الدُّْغمُ و

ْل ذِلَك. َف ذِلَك على المصنِِّف ، وإِنَّما هو الدُّْعُم بالعَْيِن المْهَملَِة فتأَمَّ  قْلُت : وقد تََصحَّ

 ْستَْدَرُك عليه :* ومّما يُ 

 إِذا َغِشيَها وقََهَرها. أَْدَغَمهاو يَْدَغُمها الغيُث األَرضَ  َدَغمَ 

 : أََساَءهُ وأَْسَخَطهُ ، وهو مجاٌز. أَْدَغَمهُ و

 ِمن النِّعاجِ : التي اْسَودَّْت نُْخرتُها ، وهي األَْرنَبَةُ ، وَحَكَمتْها وهي الذَّقَُن. الدَّْغَماءُ و

ى بكْبٍش في الحِدْيث : و  ، هو الذي يكوُن فيه أَْدنَى َسواد وُخصوصاً في أَْرنَبَتِه وتْحَت َحنَِكِه. أَْدَغمَ  أَنَّه َضحَّ

ئْبُ  ئَْب َولََغ أَو لم يَلَغْ  أَْدَغمُ  وقالوا في الَمثَِل : الذِّ ئابَ  فالدُّْغَمةُ  ، ألَنَّ الذِّ الُولوغِ وهو جاِئٌع ؛ يُْضَرُب ، فُربَّما اتُِّهَم ب ُدْغمٌ  الِزَمة له ، ألَنَّ الذِّ

حاحِ.  َمثاَلً لَمْن يُْغبَُط بَما لم يَنَْله ، كذا في الّصِ

 ، كتَنُّوٍر : رُجٌل. َدغُّومٌ و

 َعِدّيِ بِن ماِلِك الِحْميريُّ ، َعْوِف بنِ  وَحَكى الّرشاطيُّ عن الَهَمدانّي في األَْنساِب أَّن كلَّ ما في العََرِب ُدْعِميٌّ فبالعَْيِن المْهَملَِة إِالَّ ُدْغِميُّ بنُ 

 نَقَلَه الحافُِظ.

 : الغَمُّ الشَّديُد من الدَّْيِن وغيِرِه. الدَّْقمُ  : [دقم]

َررُ  ، الدَّقَمُ و ً  ، كفَِرحَ  َدقِمَ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب بَزاَءْين ؛ وقد بالتَّحريِك : الضَّ  أَو ُمقَدَُّم فِيِه. أَْسنانِهَذَهَب ُمقَدَُّم  : َدقَما

ً  َكَسَر أَْسنانَهُ  ، ِمن َحدَّْي نََصَر وَضَرَب ، يَْدقُِمهُ و َدقََمهُ يَْدقُُمهُ و ً و كَدَمقَهُ َدمقا  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وهو قْوُل أَبي َزْيٍد. َدْقما

ً و  ، أَْنَشَد يَْعقوُب : َصْدِرهِ َدفَعَهُ في  أَْيضاً :و َدفَعَهُ ُمفاَجأَةً ؛ : َدقََمهُ َدْقما

 (3) َدقحما َدقحماً مُماِرُس األَقحراِن 
يُح عليه َدقََمتِ و ً  الّرِ  قاَل ُرْؤبَة : َدَخلَْت كاْنَدقََمتْ  ، وكَذِلَك الَخْيُل : َدقما

 تـَنحَدِقمح َمر ا َجُنوابً وَِشااًل 
قِمُّ و  وَزَعَم كراٌع أَنَّه ِمن الدّقِ ، والِميُم زائَِدةٌ. كِفِلّزٍ : الَمْكسوُر األَْسناِن. ، الّدِ

 .َدقَْمتُهُ  قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا قوٌل ال يُْلتَفَُت إِليه إِذ قد ثَبَتَ 

قَمُّ و  كِهَجّفٍ : الواِسُع. ، الّدِ

ً  ؛ وقد ثاَلٌث من أَْسنانِهِ  له َمِن اْنَكَسَرتْ  األَْدقَمُ و  .َدقَِم َدقَما

ُت فَْرُجها عنَد الِجماعِ  التي ٍء ، أَوْحِسٍن : المْرأَةُ التي يَْلتَِهُم فَْرُجها ُكلَّ شيكمُ  ، الُمْدقِمُ و  أَْيضاً. الُمْدقَِمةُ  وهي يُصّوِ

 كُزبَْيٍر وُعثْماَن : اْسماِن. ، ُدْقمانو ُدقَْيمٌ و

ً الدَّقَِمةُ ، كفَِرَحٍة ، ِمن اإِلبِِل والغَنََم : التي أَْوَدى َحنَُكها َهرَ و  وكبراً وذِلَك إِذا َسقََطْت أَْسنانُها. ما
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

كةً : ُمقَدَُّم الفَِم. يقاُل : لَعََن هللاُ هذه الدَّْقَمةَ.  الدَّقََمةُ ، محرَّ

 فَاهُ : َكَسَر أَْسنانَه. أَْدقَمَ و أَْنفُه ، كعُنَِي ، ُدقِمَ و

 التَّرَجَمةُ ساقَِطةٌ ِمن نسخِ الصحاِح ، وثَبَتَْت فيهذه  : َدَكمَ  : [دكم]

__________________ 
ومل يشـــر « الشـــوا »( كذا ابألصـــر واللســـان والتهذيب ا وهبامش اللســـان : كذا هو ابألصـــر ا وشـــرح القاموس ا ويف نســـخة من التهذيب : 1)

  ق  التهذيب إىل أية نسخة وردت فيها اللفظة ابلكاف.
 وس ابلضم منونة.( يف القام2)
 ( اللسان.3)
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ها  ه : (1)بعضـــِ َرِة ألَن ه مل  دح يف نســـَخِته ذِلَك ا ونـََقَر صـــاِحُب الّلســـاِن عنه ما َنصـــ  يف  دََكمَ  ا وقد َكتَـَبها املصـــنُِّف اب ُمح
رِهِ  ماً  َصدح  كَدَقَم َدقحماً.  َدَفضَ  : ِإذا دَكح

 َدقََم.وَزَعَم يَْعقوُب أَنَّ كافَهُ بََدٌل ِمن قاِف 

 ؛ وقيَل : َكَسَر بعَضه في إِثِر بعٍض ؛ وقيَل َداَس بعَضه على بعٍض. َء : َدقَّ بعَضه على بعٍض الشَّي َدَكمَ و

 ونَّص الجْوَهِرّي : َجَمَع بعَضه على بعٍض.

 تََدافَعُوا. عليه : تَداَكُمواو

 ، كاْنَدقََم. اْنقََحمَ  علينا فاُلٌن : اْنَدَكمَ و

 د بالَمْغِرِب. ، بالفتحِ : َدْكَمةُ و

 ٍء.تَْدِكيماً : أَْدَخَل شيئاً في شي (2) َدكَّمَ و

 نََطَحهُ في حاِق ُحْنجوَرتِه. إِذا فاُلناً برأِْسه َدَكمَ و

 َراجٍز َذَكَره ابُن ماكوال. (3) كُزبَْيٍر : اسمُ  ، ُدَكْيمٌ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  فَاهُ  َدَكمَ   : َكَسَرهُ. َدْكما

ً و  : َزَحَمهُ. َدَكَمهُ َدْكما

 أَْنفَهُ ، كَدقََم أَْنفَهُ ، كَدقََم : َكَسَر. َدَكمَ و

ً  وَدَكَمها  : نََكَحها. َدْكما

ً  كفَِرحَ  َدِلمَ  : [دلم] ً  اْشتَدَّ َسواُده في ُملوَسٍة ، كاْداَلمَّ  : َدلَما  ِل والصُّخوِر.ِمنَّا وِمن الَحِميِر واأْلُْسِد والِجبا اْدِليَماما

 وتَْقييد الَهَجرّي بالرُجِل والِحماِر غيُر َسديٍد كما نَبَّه عليه بعُض المحشين.

ً  ِشفاُهه َدِلَمتْ و  تََهدَّلَْت. : َدلَما

ْخِر ومن الَخْيِل أَْيضاً ؛ قاَل ُرْؤبَة يَِصُف َخْيالً. (4) الشَّديُد السَّواِد ِمنَّا ومن الِجباِل واألُْسدِ  قيَل : هوو : اآلَدُم ، األَْدلَمُ و  والَحِميِر والصَّ

َلَمهح   عن ذي خناذيذ قهاٍب أَدح
جاِل الطَّويُل األَْسوُد ، وِمن الَجبَِل  األَْدلَمُ  وفي التَّْهِذيِب : ْخِر غيِر ِجّد َشِديد السَّواِد ؛ وقاَل ُرْؤبَة يَِصُف فِيالً َكذِلَك في مُ  (5)ِمن الّرِ لُوَسِة الصَّ

: 

اً ذا اهِلضاِب  َلَماكان َدخمح  (6) اأَلدح
 .أَْدلَمُ  وَجبَلٌ  أَْدلَمُ  وقاَل َشِمٌر : رُجلٌ 

يرافي كَسحاٍب : السَّوادُ  الدَّالُم ،و  ْيبََوْيه بقَْوِله : اْنعَْت َدالماً.، وإِيَّاهُ َعنَى سِ  األَْسَودُ  أَْيضاً :و ، عن الّسِ

 ِمن الشَّْهِر لَسواِدها. : لَْيلَةُ ثاَلثِينَ  الدَّْلماءُ و

ْيلَمُ و  َمْعروٌف ، وُهم أَْصحاُب الشور األََعاِجم ِمن بِالِد الشَّْرق. ِجيٌل م ، كَحْيَدٍر : الدَّ
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ْيلَمِ  وقاَل كراُع : ُهم التَّْرُك ، وُهم بنُو  بِن َضبَّةَ بِن أُّدِ بِن طابَخةَ بِن إِلياس بِن ُمَضَر ، قالَهُ ابُن الَكْلبي. (7) بِن باِسلِ  الدَّ

 وَضعَُهم بعُض ُملوِك العََجِم في تِْلك الِجباِل فََربَلُوا بها.

ْيلَمَ  وَحَكى الَهَمدانيُّ وغيُره : أَنَّ   ِمن بنِي يافِث بِن نوحٍ. الدَّ

 َعْبد القَْيس. َدْيلَمُ  بن عبِد القَْيِس بِن أَْفَصى يقاُل له وَذَكَر المداينيُّ : أَنَّ اللبوءَ 

ُل هو الَمْعروُف عنَد النَّسَّابَِة.  قْلُت : واألَوَّ

ْيلَم وعقبه ِمن ولِدِه ُمعاِويَة بنِ   ومنه في األَبيض وبحير ابني ُمعاِويَةَ ولُهم َعَدٌد وَمَدٌد. الدَّ

ْيلَمِ  قاَل ابُن الجواني : وِمن ِرجالِ   َزْيُد الفَواِرِس بُن ُحَصْين. وفي اإِلْسالِم : ابُن شبرَمةَ القاِضي. في الجاِهِليَِّة : الدَّ

ْيلَمُ و  الدَّاِهيَةُ. : الدَّ

 : (8)و زْيٍد يَِصُف ِسهاماً قاَل الجْوَهِريُّ : وأَْنَشَد أَب

ريَا  َ كــــــــــــــــــــِ اح يــــــــــــــــــــارًا َرعــــــــــــــــــــَ ُت َأعــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــَ  أَنـــــــــــــــــــــح

ورَا     مـــــــــــُ بـــــــــــًا ضـــــــــــــــــــــــــُ طـــــــــــنـــــــــــاٍت َقصـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــَ تـ  ُمســـــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( مل تذكر يف الصحاح املطبوع.1)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : ودَك َمُه.2)
 ( يف القاموس ابلضم منونة.3)
 هلمزة ا واملثبت بضمها مواف  للسان.( ضبطت يف القاموس بفتح ا4)
 واألصر كاللسان نقاًل عن التهذيب.« ومن اخلير»( يف التهذيب : 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 ( يف اللسان : انسك.7)
 ( قير : هو للميدان الفقعسي ا وقير : هو للكميت بن معروف ا ويرو  ألبيه.8)
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ريَا  فـــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح قـــــــــــــــاَء وعـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح َن عـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح مـــــــــــــــِ  حيـــــــــــــــَح

َو و و      لـــــــــــــــــح مَ الـــــــــــــــــد  لـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح ريَا  الـــــــــــــــــد  (1)والـــــــــــــــــز فـــــــــــــــــِ
 

  
جُز للَمْيداِن الفَْقعَِسّيِ ؛ وقيَل للُكَمْيِت بن َمْعروف ؛ وقيَل : ألَبيِه.  وُكلُّها دواٍه. ويقاُل : هذا الرَّ

ْيلَمُ و يت. األَْعداءُ  : الدَّ ّكِ  ، عن ابِن الّسِ

. (2)، أَي َعُدوٌّ ِمن األَْعداِء لُشْهَرةِ هذا الِجْيِل بالشَّّرِ  الدَّياِلَمةِ  ِمن ْيلَمٌ دَ  يقاُل : هو َمْخَشريُّ  والعََداَوةِ ، قالَهُ الزَّ

ْيلَمُ و  ٍء ، قاَل :الَكثيَرةُ ِمن الناِس وِمن كّلِ شي الَجماَعةُ  : الدَّ

يـحَلَمايـُعحِطي اهلُنَـيحداِت ويـُعحِطي   الد 
ْيلَ و  ُمْجتََمُع النَّْمِل والِقْرداِن عنَد أَْعقاِر الِحياِض وأَْعطاِن اإِلبِِل. : مُ الدَّ

ْيلَمُ و اجِ  : الدَّ  ، عن كراعٍ وقُْطُرٍب. َذَكُر الدُّرَّ

ْيلَمُ و . (3) َشَجُر السَّلَمِ   :الدَّ  ينبُُت في الِجباِل ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

ْيلَمُ و َر بيت َعْنتََرةَ اآلتي ِذْكره. لَسواِدِهم بِن أُدٍّ  لَقَُب بَنِي َضبَّةَ  : الدَّ  ، أَو لُدْغَمٍة في أَْلوانِِهم ، وبه فّسِ

ْيلَمُ  ويقاُل : تَُهم الدَّ  .ُدْلمٌ  ُهم َضبَّة ألَنَّهم أَو عامَّ

ْيلَ  قيَل :و  ، كما في التَّْهِذيِب. ماٌء لبَني َعْبٍس  في بَْيِت َعْنتََرةَ : مُ الدَّ

 وقيَل : بأَقاِصي البَْدِو.

 وقيَل : ِحياٌض بالغَْوِر.

ْيلَمِ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : َسأََل أَبو ُمَحلّم بعَض األَْعَراِب عن  في قْوِل َعْنتََرةَ : الدَّ

ِ فـــــــَبصـــــــــــــــــــح  اح ُرضـــــــــــــــــــَ تح مبـــــــاِء الـــــــد حـــــح رِبـــــــَ تح شـــــــــــــــــــَ حـــــــَ  بـــــَ

يـــــــــــاِض      ُر عـــــــــــن حـــــــــــِ فـــــــــــِ نـــــــــــح مِ َزوحراَء تــــــــــــَ لـــــــــــَ يــــــــــــح (4)الـــــــــــد 
 

  
ْيلَمَ  فقاَل : هي ِحياٌض بالفَْوِر ، قاَل : وقد أَْوَرْدتها إِْبِلي ، وأَراَد بذِلَك تخطئة األَْصَمِعّي. والصَّحيُح أَنَّ  رُجٌل ِمن َضبَّةَ ، وهو ابُن ناِسٍك ،  الدَّ

ا ساَر ناِسُك إِ  ْيلَمَ  لى أَْرِض الِعراِق وأَرِض فاِرَس اْستَْخلفَ وذِلَك أَنَّه لمَّ َض الِحياَض وَحَمى  الدَّ َولَده على أَرِض الِحجاِز ، فقاَم بأَْمِر أَبيِه وَحوَّ

ْيلَمَ  األَْحماَء ، ثم إِنَّ  ا ساَر إِلى أَبيِه أَْوَحَشْت َداَرهُ وبَِقيَت آثاَرهُ ، فقاَل َعْنتََرةُ في ذِلَك ما ق الدَّ  اَل.لمَّ

ْيلَمِ  وقيَل : أَراَد بالبيِت أَنَّ َعداَوتَهم كعََداَوةِ   من العَدّوِ للعََرِب. الدَّ

ْيلَمُ و  َضْرٌب من القََطا ، أَو الذََّكُر منه. : الدَّ

 .َدْيلَم الِحْميريُّ الحبشانيُّ ، وقيَل : اْسُمه فيروز ولَقَبُه بُن فَْيروزَ  َدْيلَمُ و

 بُن فَْيروَز. َدْيلَمُ  ، أَو َدْيلَمٍ  بُن أَبي َدْيلَمُ  وقاَل ابُن عبِد البَّرِ : الِحْميِريُّ وهو

 بحذف لْفَظة ابن ، وهو أََحُد األَْقواِل فيه. َدْيلَم فالصَّواُب : أَو فَْيروزُ  لم يَقُْل به أََحٌد ِمن أَْهِل الحِدْيِث وال النََّسِب ، َدْيلَمٍ  أَو فَْيروُز بنُ  وقْولُه :

 وهو غيُر فَْيروزَ  له ِوفاَدةٌ ونََزَل ِمْصَر وله حِدْيٌث واِحٌد في األَْشربَِة ، َرَوى عنه مرثُد اليزنيُّ ، الصَّحابيُّ  بُن الهوشعِ  َدْيلَمُ  ويقاُل : هو

ْيلَِمّيِ  ْحمن ، الدَّ فاِرَس ، وهو أَْيضاً الَكذاب ، وقيَل : بل أَعاَن في قَتِْل األَْسوِد ، وهو ِمن أَْبناِء  قاتِِل األَْسَوِد العَْنِسّيِ  واِلد عبِد هللِا وعبِد الرَّ

.  َصحابيٌّ

 : ُمِطلٌّ على الَمْرَوةِ. َدْيلَِمّيِ  َجبلُ و

 أَْخبَاُرهُ ُمْستوفَاة في َشْرحِ الَمقاَمِة التَّْبريزيَِّة للشريشّي. أَبو ُدالَمةَ ، كثُماَمٍة : رُجلٌ و
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 يقاُل له أَبو ُدالَمةَ. ، وقيَل : كاَن الحجوُن هو الذي َجبٌَل ُمِطلٌّ على الَحجونِ  أَبو ُدالَمةَ :و

كةً ، كالَهَدِل في الشَّفَةِ  الدَّلَمُ و  ، وقد َدِلَمْت َشفَتُه ، وتقدََّم قَِريباً. ، ُمحرَّ

 .لَمِ الدَّ  ومنه الَمثَُل : هو أََشدُّ من * ، ويقاُل : هو يُْشبِهُ الطَّبُّوَع وليَس بالَحيَّة ،ٌء ِشْبهُ الَحيَِّة تكوُن بالِحجازِ شي : الدَّلَمُ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح ا ويف اللسان قبر األخري :1)

 أم خّشاٍف وخنشفرياً و 
 .«ابلشرارة»( يف األساس : 2)
 ومثلها يف التهذيب وضبطت فيه بفتح السا ا ضبرت حركات.« الّساَلمِ »( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 3)
 .292/  2والتكملة واألساس والصحاح ا وعجزه يف معجم البلدان والتهذيب واملقايي  ( من معلقته ا واللسان 4)
 .«اب جاز»بد  : « يف ا جاز»عبارة القاموس :  (*)
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 رُجٍل ِمن الشُّعراِء ويَُكنى أَبا ُزَغْيٍب وإليه َعزى ابُن جنّيِ قُولَه : (1) اسمُ   :َدلَمٌ و

ىت يــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــوَ  كــــــــــــــــــــــر  رَاٍه اذحراهح   حــــــــــــــــــــــَ

اهح اي     قــــــــــــَ ٍر مــــــــــــا َأشــــــــــــــــــــــــــح ُه مــــــــــــن مجــــــــــــََ (2) َوحيــــــــــــحَ
 

  
 : اذراه. (3)أََراَد 

 لَسواِد لَْونِِه. كُصَرٍد : الِفيلُ  ، ُدلَمٌ و

َر قْوُل َعْنتََرةَ : : األََرْنَدجُ  األَْدلَمُ و  ، وبه فّسِ

 (4) األُدحملَِ َسوحداَء حاِلَكٍة كَلوحِن 
 ، الَهْمَزةُ بََدٌل عن الهاِء. اْدلََهمَّ  : أَي اللَّيلُ  اْدألَمَّ و

 ؛ قاَل : كغُراٍب وُزبَْيٍر اْسمانِ و

مــــــــــــــــاً إن  يــــــــــــــــح ي  ُدلــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــد َأالَح بــــــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــــِ

ين فــــــــــــــال إيحضــــــــــــــــــــــــــــاع يب و      ــــــــــــــح زِل ــــــــــــــح (5)قــــــــــــــاَ  أَن
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 شبيِه ، قاَل عْنتََرةُ :على التَّ  أَْدلَم ولَْيلٌ  ِمن األَْلواِن : األَْدَغُم ، عن ابِن األْعَرابّيِ. األَْدلَمُ 

ُت بـــــــــــــغـــــــــــــاَرٍة يف لـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــٍة و  مـــــــــــــح  لـــــــــــــقـــــــــــــد  ـــــــــــــََ

وحِن      ٍة كـــــــــــــــلـــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ وحداَء حـــــــــــــــالـــــــــــــــِ (6)اأَلدحملَِ ســـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : الَحيَّةُ األَْسوُد. األَْدلَمُ و

 .ُدْلمٌ  ويقاُل : األَْدالُم : أَْوالُد الَحيَّاِت ، واِحُدها

ْيلَمُ و  : الَحبَِشيُّ ِمن النَّْمِل ، يَْعني األَْسود. الدَّ

ْيلَمُ و َمْخشريُّ : وقالوا للنَّمِل والِقْردانِ  الدَّ ْيلَمُ  : الِقْرداُن. قاَل الزَّ  ألَنَّها أَْعداُء اإِلبِِل. الدَّ

ْيلَمُ و  : الطَّويُل األَْسوُد. األَْدلَمُ و : السُّوداُن. الدَّ

ْيلَمُ و .: السُّودُ  الدُّْلمُ  والبِغالُ   : اإِلبُِل. الدَّ

ْيلَمُ و  : الَجْيُش يَُشبَّهُ بالنَّْمِل في كثَْرتِه ، وبه فسََّر أَبو َعْمٍرو قْوَل ُرْؤبَة : الدَّ

 (7) َديـحَلُمهيف ذي ُقداَم  ُمرحَحِجنِّ 
ْوا ً  وَسمَّ ْيلَِميُّ  ، كُصَرٍد ، وَشْهردار بُن ِشيَرَوْيه ُدلَما  س األْخبار َمْشهوٌر ، واْبنُه َمْنصور ُمؤلُِّف مْسنَد الفْرَدْوس.ُمَؤلُِّف فْرَدوْ  : الدَّ

ْيلَِميُّ  وأَبو محمٍد الَحَسُن بُن موَسى بِن بندار  : َحدََّث ببَْغداَد فَسِمَع منه أَبو بْكِر البرقانّي. الدَّ

 : قَْريةٌ بأَْصبِهان. َدْيلَمانو

ٌث.بُن غْزواَن أَبو غاِلٍب البَْصِرّي مُ  َدْيلَمُ و  َحّدِ

ْلثَمُ   :[دلثم] . (8) كَجْعفٍَر وُعالبِطٍ  والدُّالثُِم ، الدَّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 السَّريُع ، والثَّاُء ُمثَلَّثَةٌ. وقاَل ابُن ِسْيَده : هو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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ثِْين. [دلجم]  : َدْلَجُمون ، بالفَتحِ : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل َجزيَرةِ بَنِي نَْصر ، وقد نُِسَب إليها بعُض الُمَحّدِ

لَّْخمُ  : [دلخم] . ، كِجْرَد ْحلٍ  الّدِ  : أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

ْخُم العَظيمُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : هو   ؛ وأَْنَشَد :؛ وَكَذِلَك الِقلَّْخمُ  الَجَمُل الضَّ

ِض حجٍج َدهَلحَمَسا  ِدخل حمَ   (9)ِتسح
__________________ 

 ( يف القاموس ابلضم منونة.1)
 ( اللسان.2)
فبلق  حركة اهلمزة عل  اهلاء وكسرها  (أي بقطض  زة إذ املكسورة)قوله : أراد : اذراه ا عبارة اللسان : أراد أذراه »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

آه وكتب والذي يف اللســـــان : إذ ر « اللتقاء الســـــاكنا وحذف اهلمزة البتة كقراءة من قرأ أن ارضـــــعيه بكســـــر النون ووصـــــر األلف وهو شـــــاذ ا اه
 هبامشه مصححه : هكذا يف األصر.

 ( صدره :4)
 لقد  مت بغارة يف ليلةٍ و 

 والبيت بتمامه يف اللسان والتهذيب واألساس منسوابً لعنرتة ا ومل ينسبه يف التكملة ا ولي  يف ديوانه.

 ( اللسان.5)
 ( انظر ا اشية قبر السابقة.6)
 ( اللسان والتهذيب واألساس وبعده فيها :7)

 إذ تدا. مل تفرّج أمجه
 ( ضبطت الدالمث يف اللسان بفتح الدا  ضبرت حركات.8)
 واألصر كالتكملة.« حجيج»( يف اللسان 9)
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لَّْخمُ و لَّْخمِ  يقاُل : َرماهُ هللاُ  داٌء َشديٌد. : الّدِ  .بالّدِ

لَّْخمُ و  النَّْوُم الَخِفيُف أَو الّطويُل. : الّدِ

َر قْولُهم : َرَماهُ هللاُ وبه أَ  ِدلَّْخمٌ  ُكلُّ ثَِقيلٍ و لَّْخمِ  ْيضاً فّسِ  .الّدِ

ْلَظمُ  : [دلظم] . ، كَجْعفٍَر وِزْبِرجٍ وِسبََحٍل وِجْرَدْحٍل وإِْرَدبٍّ  الدَّ  : أَْهَملَهُ الجْوَهِريُّ

 ِة ؛ وَذَكَر اللَّْيُث الثاِلثَةَ والرابعَةَ.، واقتََصَر ابُن ِسْيَده على الثانِيَ  النَّاقَةُ الَهِرَمةُ الفانِيةُ  وفي المْحَكِم والتَّْهِذيِب : هي

لَْظمُ و . ؛ الّدِ  كِسبَْحٍل : الَجَمُل القَِويُّ

ُجُل الشَّديدُ  أَْيضاً :و . الرَّ  ؛ نقَلَه األَْزهِريُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

لَْعثَمُ  : [دلعم]  ، كما في اللِّساِن. ِدِلْعثام ُء ِمن اإِلبِِل ، وُربَّما قالوا: البَِطي الدَّ

ْلِقمُ  : [دلقم]  ، كما في الُمْحَكِم. ، كِزْبِرجٍ : العَجوزُ  الّدِ

َرةُ األَْسناِن. أَيضاً :و  النَّاقَةُ الُمِسنَّةُ الُمتََكّسِ

حاحِ : التي أََكلَْت أَْسنَانَها من   الِكبَِر ، والِميُم زائَِدةٌ ، وقد ذُِكَر في القاِف.وفي الّصِ

 وقاَل َغْيُرهُ : هي التي تََكسََّرُت أَْسنانُها فهي تَمجُّ الماَء ِمثَْل الدَّلُوِق.

 وقاَل األْصَمعيُّ : هي التي اْنَكَسَر فُوها وَساَل َمْرُغها ، واْستَْعَملَه بعُضهم في المذكَِّر فقاَل :

ُر هنــــــــــــــــــَ   مــــــــــــــــــَ جح أَقــــــــــــــــــح َرتــــــــــــــــــِ ز   وفـــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــَ  اٌم يـــــــــــــــــــُ

مُ ال      قــــــــِ جح  ِدلــــــــح تــــــــِ لــــــــٌد فــــــــَ نــــــــان بــــــــر جــــــــَ (1)اأَلســــــــــــــــــــــح
 

  
 وَمرَّ في القاِف أَْبَسط ِمن ذِلَك فراِجْعه.

َح به غيُر واِحٍد ِمن العُلماِء ويَجوُز أَْن يكوَن َمأْخوذاً ِمن الّدقم الذي هو َكْسرُ  تكوُن الالُم زائَِدةً ، األَْسناِن و قْلُت : وكوُن الِمْيِم زائَِدة قد َصرَّ

 ولم أََر ذِلَك ألَحٍد ، وال مانَِع منه إْن شاَء هللاُ تعالَى.

 ، وَكَذِلَك اللْيُل إذا اْسَودَّ. الظَّالُم : َكثُفَ  اْدلََهمَّ  : [دلهم]

 عن اللّْحيانّي. ُمبالَغَةٌ. ُمْدلَِهمٌّ  (2) أَْسَودُ و

ْلَهمُ و  .َدْلَهمٌ  يقاُل : ليلٌ  ، كَجْعفٍَر : الُمْظِلُم. الدَّ

ئُْب. أَْيضاً :و  الذِّ

 َذَكُر القََطا. أَْيضاً :و

 ، وهذا يدلُّ على أَنَّ الِميَم زائَِدةٌ ألَنَّه ِمن الدَّلَِه. الُمَدلَّةُ العَْقِل من الَهَوى أَْيضاً :و

َح به ابُن القَطَّاع وغيُرهُ : أَنَّ المَ   زائَِدةٌ. اْدلََهمَّ  والذي َصرَّ

 قالوا ألَنَّه ِمن الدَّهمة.

 قْلُت : ويجوُز الَوْجهان ، وهو بعَْيِنه ما َمرَّ في َدْلقََم.

ثاِن. َدْلَهمُ و بُن األَْسَوِد العُقَيليُّ ، َدْلَهمُ  رُجٍل ، كما في الصَّحاحِ. وهو (3) اسمُ  َدْلَهمٌ و  بُن صاِلٍح الِكْنديُّ : ُمَحّدِ

ْلهامُ و  كِقْرطاٍس : األََسُد. ، الّدِ
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ُجُل الماِضي. أَْيضاً :و  الرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : األَْسوُد الَكثِيُف. الُمْدلَِهمُّ 

ةٌ  ولَْيلَةٌ   : ُمْظِلَمةٌ. ُمْدلَِهمَّ

ةٌ  وفاَلةٌ   : ال أَْعالم فيها. ُمْدلَِهمَّ

. مَّ اْدلَهَ و  : كبَر وَشاَخ ؛ َذَكَره المصنُِّف في اْدلََهنَّ

ً  : [دمم] ة َدّما هُ يَُدمُّ . َطاَلهُ  : َدمَّ  بأَّيِ ِصْبغٍ كاَن ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ً  البَْيتَ  َدمَّ و هُ َدّما  َجصََّصهُ.و : َطاَلهُ بالنورةِ  يَُدمُّ

ً  السَّفينَةَ  َدمَّ و ها َدّما  ، أَي َطالها بالقَاِر. قَيََّرها : يَُدمُّ

ً  الَوِجعَةَ  العَْينَ  َدمَّ و ها َدّما َمهُ  ِمن نْحِو صْبٍر وَزْعفران ، بِدمامٍ  َطلَى ظاِهَرها : يَُدمُّ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : كَدمَّ

َمها ، عن كراعٍ.  كَدمَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
َوّد.( عل  هامش القاموس عن إحد  2)  النسخ : واسح
 ( يف القاموس ابلضم منونة.3)
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مامِ  الِفْعُل ِمن الدَّمُ  وفي التَْهِذيِب :  ، وهو كلُّ َدواٍء يُْلَطُخ على ظاِهِر العَْيِن. الّدِ

ً  األَْرضَ  َدمَّ و ها َدّما اها. : يَُدمُّ  َسوَّ

ً  َدمَّ و ً  إذا فاُلنا  كَدْمَدَمهُ. َعذَّبَهُ َعذاباً تاّما

ً و هُ َدّما هُ يَِدمُّ هُ  قيَل :و َشَدَخ رأَْسه ، : َدمَّ . َضَربَهُ  قيَل :و ، وهو قَِريٌب من الشَّْدخِ ؛ َشجَّ  ، َشَدَخهُ ، أَو لم يَْشَدْخه ، قالَهُ اللَّْحيانيُّ

ةٍ  َدمَّ  ويقاُل : ً  َظْهَرهُ بآُجرَّ  َظْهَرهُ بعَصاً أَو َحَجٍر ، وهو مجاٌز كما في األَساِس. َدمَّ  ا: َضَربَهُ ؛ وكذ َدّما

ً و  أَْسَرَع. .َدمَّ يَُدمُّ َدّما

ً  القَْومَ  َدمَّ و ُهْم َدّما  .كَدْمَدَمُهم َطَحنَُهم فأَْهلََكُهم ، : يَُدمُّ

َرِت اآليَةُ :  عليهم َدْمَدمَ و ُْم )، وبه فّسِ  أَي أَْهلََكُهم. (1) (ِبَذنِْبِهمْ َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرِبُّ

 َء إذا أَْلَزقَهُ باألَْرِض وَطْحَطَحهُ.الشي َدْمَدمَ  وقيَل :

ً  اليَْربوُع ُجْحَرهُ  َدمَّ و ه َدّما اهُ  َسدَّ فََمهُ و َغطَّاهُ  : إذا يَُدمُّ ً  بنبيثتِه ؛ وقيل وَسوَّ هُ َدّما حاحِ. (2): إذا َكنََسه  َدمَّ  ، كما في الّصِ

ً  الِحَصاُن الِحْجَر : نََزا عليها َدمَّ و ها َدّما  .يَُدمُّ

ً  الَكْمأَةَ  (3) دمَّ و ى عليها التُّراَب.  :َدّما  َسوَّ

حاحِ ، َمْدموَمةٌ و َدِميمٌ  قِْدرٌ و حاِل أَو الكَ  ، األَخيَرةُ عن اللَّْحيانّيِ ، َدِميَمةٌ و ، كما في الّصِ  .الدَّمِ  بِِد أَوَمْطِليَّةٌ بالّطِ

ً  الِقْدرَ  َدَمْمتُ  وقاَل اللَّْحيانيُّ : ها َدّما حالِ  بالدَّمِ  إذا َطلَْيتها أَُدمُّ ً  ، وقد بْعَد الَخْبرِ  أَو بالّطِ ت َدّما َصْت. ُدمَّ  أَي ُطيِّنَْت وُجّصِ

َممُ و مامُ و ، بالفتحِ ، الدَّمُّ و ابِن األَْعَرابّيِ ، عن  أَو ِلبَأٍ  َدمٍ  ، كِعنٍَب : التي يَُسدُّ بها َخصاصاُت البِراِم من الّدِ ُطِلَي  به ، أَي ُدمَّ  ، كِكتاٍب : ما الّدِ

 ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لشاِعٍر يَِصُف سْهماً : ِدمامٌ  ٍء ُطِلَي به فهوُء إذا ُطِلَي. وكلُّ شيالشي ُدمَّ و به.

َو  و  ـــــــــــــَ تـ ُه حـــــــــــــىت إذا مَت  واســـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــُ قـــــــــــــح لـــــــــــــ   خـــــــــــــَ

ِ ِإمـــــــــــــامِ      ِة ســـــــــــــــــــــــــــاٍ  َأو كـــــــــــــمـــــــــــــوح خـــــــــــــ   كـــــــــــــمـــــــــــــُ

  

زِيح  ِه ثـــــــــــــالً  فـــــــــــــلـــــــــــــم يـــــــــــــَ َويـــــــــــــح قـــــــــــــح ُت حبـــــــــــــِ َرنـــــــــــــح  قــــــــــــــَ

  
َرتح    ِد حـــــــــىت ُبصـــــــــــــــــــــــِّ (4)بـــــــــِدمـــــــــامِ عـــــــــن الـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــح

 

  
مامِ  يَعنِي َرْت : أَي ُطِليَْت بالبَصيَرةِ ، وهيالذي يُْلَزُق به ريُش السَّْهِم ، وَخلَّْقتُهُ : َملَّْستُهُ ، واإلِ  (5)الِغراء  بالّدِ  الدَّمُّ  ماُم : خيُط البَنَّائِْين ، وبُّصِ

مامِ  ؛ ومنه قْوُل الشاِفِعّي ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : وتَْطِلي الُمْعتَدَّةُ وْجَهها  وتَْمسُحه نهاراً. بالّدِ

مامُ و ِ  : الّدِ بِّي  المْرأَةُ ثنيتها ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ : تَُدمُّ  َضُض ، ويقاُل له : النَُّؤوُر ، وقد، وهو الحَ  َدواٌء يُْطلَى به َجْبَهةُ الصَّ

ٍة  كــــــــــــــَ ِة أَيــــــــــــــح امــــــــــــــَ جَيح محــــــــــــــَ و بــــــــــــــقــــــــــــــاِدمــــــــــــــَ لــــــــــــــُ   ــــــــــــــَح

ُه      ثــــــــــــــــانــــــــــــــــُ ر  لــــــــــــــــِ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ َردًا تـ ــــــــــــــــَ (6)بــــــــــــــــِدمــــــــــــــــامِ بـ
 

  
مامُ و الِء. َسحاٌب ال ماَء فيه : الّدِ  على التَّْشبيِه بالّطِ

َمِن الُمْمتَِلى الَمْدمومُ و ، كأَنَّه ُطِلَي بالشَّْحِم يكوُن ذِلَك في المْرأَةِ والرُجِل والِحماِر والثَّوِر والشاةِ وسائِِر الدواّبِ ؛ قاَل  ُء بالشَّْحمِ : الُمتناِهي الّسِ

ِة يَِصُف الِحماَر : مَّ  ذو الرُّ

لــــــــــ  الــــــــــرَبحدُ  ٌر  حــــــــــىت اجنــــــــــحَ فــــــــــِ تــــــــــَ  عــــــــــنــــــــــه وهــــــــــو  ــــــــــُح

     ِ اح نــــــــــَ ــــــــــح تـ َ
ُ  املــــــــــ ــــــــــِ َو  َزل ــــــــــلــــــــــِّ رحَض ال ومُ عــــــــــَ مــــــــــُ دح (7)مــــــــــَ

 

  
ً  بالشَّْحمِ  ُدمَّ  ِء الّسِميِن : كأَنَّماويقاُل للشي  ؛ وقاَل َعْلقََمهُ : َدّما
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واِف  َدمِ كبَن ه من  ُمومُ اأَلجح  (8) َمدح
ً  البَعيرُ  ُدمَّ و  يَِجد الالِمُس َمسَّ َحْجِم َعْظٍم فيه ، وهو مجاٌز.إذا َكثَُر َشْحُمه ولَحُمه حتى ال  َدّما

ةُ و مَّ غيَرةُ. ، بالكْسِر : القَْملَةُ  الّدِ  الصَّ

 لِصغَِرها. النَّملَةُ  أَْيضاً :و

__________________ 
 .14( الشم  اآية 1)
 ( األصر والصحاح ا ويف اللسان : كنسه.2)
 .«دم مَ »( يف التكملة : 3)
 بدون نسبة ا والثاين يف الصحاح.( اللسان 4)
 ابلعا املهملة.« العراء»( عن اللسان وابألصر 5)
 ( التهذيب واللسان.6)
 ( اللسان.7)
 وصدره : 5لعلقمة بن عبدة البيت رقم  120( من املفضلية 8)

 عقاًل ورقماً تظر  الطرُي ختطفه
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.
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ُجُل القَصيُر ا أَْيضاً :و  ، كأَنَّه ُمْشتقٌّ من ذِلَك. لَحقيرُ الرَّ

ةُ و مَّ ةُ. : الّدِ  الِهرَّ

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ لحقَاَرتِها. البَعََرةُ  أَْيضاً :و

ةِ  ال بأَْس بالصَّالة في» حِدْيث إْبراهيم النخعّي : ؛ ومنه َمْربَُض الغَنَمِ  أَْيضاً :و أَي أُْلبَِس وُطِلَي ، هكذا  «بالبَوِل والبَعرِ  ُدمَّ  الغَنَِم ، كأَنَّه ِدمَّ

.  َرَواه الفَزاريُّ

 قاَل أَبو ُعبَْيٍد : وَرَواه غيُره : في ِدْمنَِة الغَنَم ، بالنّوِن.

 وقاَل بعُضهم : أَراَد في ِدْمنَِة الغَنَم ، فحَذَف النّوَن وَشدََّد الِميَم.

ةُ و  بالضّمِ : الطَّريقَةُ. ، الدُّمَّ

. نُْعبَةٌ  أَْيضاً :و  لهم ، نَقَلَهما الجْوَهِريُّ

ةُ و  بعَد الِكراِب. بها األَرضُ  تَُدمُّ  ، بكسِر الِميِم : َخَشبَةٌ َذاُت أَْسنانٍ  الِمَدمَّ

ةُ و ِهما ، الدَُّمَمةُ و الدُّمَّ اءُ و ، بضّمِ اِهطاء : إْحَدى ِجَحَرةِ اليَْربوعِ  الدامَّ اءو ِمثُْل الرَّ اءو الدَُّمَمةو لَحاثِيَاء واللغُّزَ والعَانِقَاء وا الدَّامَّ ، كما في  الدُّمَّ

حاحِ.  الّصِ

اِهطاءُ  ي : وهي َسْبعةٌ : القاِصعاُء والنَّافِقاُء والرَّ اءُ و قاَل ابُن بَّرِ  والعَانِقاُء والَحاثِيَاُء واللُّغَُز. الدَّامَّ

اءُ و الدَُّمَمةُ و مامِ  العَْينُ  تَُدمُّ  ، أَو بعَض ِجَحَرتِه ، كما من الُجْحِر فَيُسوي به بابَهُ  تراٌب يَْجَمعُه اليَْربوُع ويُْخِرُجه : الدَّامَّ  ج َدوامُّ  أَي تُْطلَى ؛ بالّدِ

حاحِ.  ، على فَواِعٍل ، كما في الّصِ

 والقَبِيُح ؛ قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : كأَميٍر : الَحقيرُ  ، الدَِّميمُ و

ه ، وبالذاِل : في أَْخالقِِه ، وأَْنَشَد : الدَِّميمُ   ، بالداِل ، في قَّدِ

هـــــــــا  هـــــــــِ َن لـــــــــَوجـــــــــح لـــــــــح ـــــــــُ نـــــــــاِء قـ ر اَ ســـــــــــــــــــــــح رائـــــــــِ  كضـــــــــــــــــــــــَ

ه      دًا وبـــــــــــــغضـــــــــــــــــــــــــــًا ِإنـــــــــــــ  يـــــــــــــمُ َحســـــــــــــــــــــــــــَ (1)لـــــــــــــَدمـــــــــــــِ
 

  
ً  ِدمامٌ و َدمائِمُ  جو ، َدِميَمة كِجباٍل ، وهي بهاءٍ  ِدمامٌ  ج إنَّما يَعنِي به القَبِيَح ، وَرَواه ثَْعلَب بالذاِل فُردَّ ذِلَك عليه ؛  أي بالَكْسِر. أَْيضا

ً  وما كْنت  ، األَخيَرةُ نَقَلَها ابُن القَطَّاع عن الَخِليِل. ، كَشِمْمَت وكُرْمتَ  َدِمْمتَ و ِمن َحّدِ نََصَر ، تَُدمُّ و ِمن َحّدِ َضَرَب ، َدَمْمت تَِدمُّ  وقد ، َدِميما

ةٍ انتََهى ، أَي مع ضّمِ العَْيِن في المَضاِرعِ فإنَّه هو اقاَل شْيُخنا   لذي َحَكاه يونس.فيه : إنَّ يونس قاَل لَبَُب بالضّمِ ال نَِظير كما َمرَّ غيُر َمرَّ

 وفي الِمْصباحِ : إنَّه شاذٌّ َضعيٌف قاَل : وِمثْلُه شررت تشر فهي ثالثَةٌ ال َرابِع لها.

 زت الشاة تعز.وزاَد ابُن َخالََوْيه : عز

ْل ذِلَك ؛ وَمرَّ البَْحُث فيه في َمواِضَع شَ  تَّى أَْبَسطها تَْرِكيب وَمرَّ للمصنِِّف في ف ك ك وقد فَُكْكت كعَِلْمت وَكُرْمت ، فتكوُن َخْمسة ، فتأَمَّ

 فَراِجْعه.« ل ب ب»

حاحِ : أََسأْتَ  ، هو َمْصَدُر األَخيِر ، أَي َدماَمةً  ً  تَ أَي ِصرْ  ؛ وفي الّصِ ي لشاِعٍر : َدِميما  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

زحَدري مــــــــــــن و  ــــــــــــَ جِي إين عــــــــــــلــــــــــــ  مــــــــــــا تـ  َدمــــــــــــامــــــــــــَ

وُ       ــــــــــــّرِجــــــــــــاِ  َأطــــــــــــُ ــــــــــــَ  ذرعــــــــــــي ابل ــــــــــــي (2)ِإذا ق
 

  
 على فَعُْلَت ِمثُْل لَبُْبَت فأَْنَت لَبِيٌب. َدُمْمتَ  من َدِميمٌ  قاَل : وقاَل ابُن جنّيِ :

 قْلُت : فإَذن يُْستدرُك ذِلَك على يونس َمَع نَظائِِره.

 قَبَّْحَت الِفْعَل. أَي أَْدَمْمتَ و



15528 

 

 يَُدوُم السَّيُر فيها لبُْعِدها. : الفاَلةُ الواِسعَةُ  الدَّْيموَمةُ و الدَّْيمومُ و

ِة : َدياِميم بها ، والَجْمعُ وقيَل : هي الَمفاَزةُ ال ماَء  مَّ ي لذي الرُّ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 الد ايِميمُ إذا الَتخ  
 : األَْرُض الُمْستويَةُ التي ال أَْعالَم بها وال َطِريَق وال ماَء وال أَنِيَس. الدَّْيموَمةُ  . وقيَل :

 ِعَدةُ األَْطراِف.الصَّحاِري الُمْلُس الُمتَبا الدَّياِميمُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

 ، عن ابِن األَْنباِري. : الغََضبُ  الدَّْمَدَمةُ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«درع »بد  « ذرع »( اللسان بدون نسبة وفيه : 2)
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ً  َدْمَدمَ  قاَل غيُرهُ :و َرِت اآليَةُ أَْيضاً. وقد تكونُ  عليه : َكلََّمهُ ُمْغَضبا ُجَل. الدَّْمَدَمةُ  ، وبه فّسِ  الَكالم الذي يُْزِعُج الرَّ

َرةٌ َصغيَرةٌ ، ولها : ُعْشبَةٌ لها الدَّْمداَمةُ و  ، وتَْرتَِفُع في َوَسِطها قََصبة قَدرَ  يُْؤَكُل ُحْلٌو ِجّداً  أَْبيض كالَجَزرِ  وأَْصلٌ  ِعْرقٌ  ورقَةٌ خْضَراُء ُمَدوَّ

ْبِر في رأِْسها بُْرُعوَمةٌ كبُْرُعوَمِة البََصِل ، فيها حبٌّ ؛  ، َحَكى ذِلَك أَبو َحنيفَة. َدْمدامٌ  ج الّشِ

. : نَباتٌ  الدَّمُّ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، ولكنَّه َضبََطه بالضّمِ

. الُمَخفَّفةِ  الدَّمِ  لُغَةٌ في أَْيضاً :و  ، وأَْنَكَره الِكسائيُّ

مُّ و  ، وهي القيليُط. بالكْسِر : األُْدَرةُ  ، الّدِ

ٌء ، والثاني أَْحَمُر أَْيضاً إِالَّ أَنَّ في رأِْسه َسواداً وُهما قاِطعاِن للُّعاِب ، وُشْرُب نِصِف دانٍِق منهما ، كعاُلبٍِط : ِصْنفاِن أَْحَمُر قانِى الدُّماِدمُ و

ْبياِن.  ُمقَّوٍ ألَْدِمغَِة الّصِ

ْمِدمُ و .، با الّدِ  لكْسِر يَبِيس الَكإَلِ

ْمِدمُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و لِّياِن الُمحيلِ  الّدِ ْنِدُن ، كما َسيَأتي. أُصوُل الّصِ  في لُغَِة بَنِي أََسٍد ، وهو في لغَِة بَنِي تَِميٍم الّدِ

 كَجْعفٍر : ع. ، َدْمَدمٌ و

ى ، كِزِمكىَّ : ة على الفَُراتِ و ِمميُّ عن أَبي علّيِ  عنَد الفلوج ، ومنها : ِدِممَّ بِن شاَذاَن ،  (1)أَبو البََركاِت محمُد بُن محمِد بِن رْضواَن الّدِ

 وعنه أَبو القاِسِم السََّمْرقَْندّي ، تُوفي َسنَة أَْربَعمائة وثالث وتِْسِعْين.

ُجُل : أََدمَّ و  الخْلقَِة. َدِميمُ  و ُوِلَد له َولَدٌ أَ  فِْعلَه وأََساَء ، عن اللَّْيِث. أَْقبَحَ  الرَّ

اِء اليَْربوعِ  : لغَةٌ في ، كالغُلَواءِ  الدَُّمَماءُ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. دامَّ

مُ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد : ، كُمعَظٍَّم : الَمْطِويُّ من الِكرارِ  الُمَدمَّ

ـــــــــــــــا  ريُه ِن مث َمصـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــح بحَوي ـــــــــــــــفـــــــــــــــَ َض ابل ـــــــــــــــ  َرب ـــــــــــــــَ  تـ

رٍّ مــــــــــــن َلصــــــــــــــــــــــــــاف      مِ ِإىل كــــــــــــرِّ كــــــــــــَ َدمــــــــــــ  (2)مــــــــــــُ
 

  
 : األَْحَمُر. الَمْدُمومُ  * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 بالضّمِ : الِقْدُر الَمْطِليَّةُ. الدُّمُّ و

 أَْيضاً : القَرابَةُ ؛ ِكالُهما عن ابِن األَْعرابّيِ. الدُّمُّ و

 هُ ُحْسناً : كأَنه ُطِلي به.وجهُ  ُدمَّ و

ْدعَ  َدمَّ و ً  والّشعِر الُمْحَرقِ  بالّدمِ  الصَّ هُ َدّما َمهُ و يَُدمُّ ْدعِ. : َدمَّ  ُطِلي بهما َجِميعاً على الصَّ

اءُ و اءِ  ، بضٍم وَمّدٍ : لُغَةٌ في الدُّمَّ  لُجْحِر اليَْربوعِ. الدَّامَّ

 ُمْنَكَرةً.وَعلَْونا أَْرضاً ديمومةً أَي 

ُروَن. (3)عليهم  َدْمَدمَ و  : أَْرَجَف األَرَض بهم ، هكذا نَقَلَه الُمفَّسِ

اُج : أَي أَْطبََق عليهم العََذاَب. جَّ  عليه القَْبَر. َدَمْمتُ  ِء : أَْطبَْقُت عليه ؛ وَكذِلكَ على الشي َدَمْمتُ و وقاَل الزَّ

 .عليه (4) َدَمْمت ِء يُْدفَُن : قدويقاُل للشي

 .ُدَمِدمٌ  ٌء يُْشبِهُ القَِطراَن يِسيُل ِمن السَّلَم والسَُّمِر ، أَْحَمُر ، الواِحدُ : شي الدُّماِدمُ و

. الدُّماِدمُ و  ِمن األَرِض : َرواٍب َسْهلةٌ ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ
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 ر الدَّمامينيُّ شاِرُح المغني وغيِرِه.ودمامين : قَْريَةُ بِمْصَر ِمن أَْعماِل األَشمونين ، ومنها اإِلماُم النّحويُّ البَدْ 

تْ و تْ  فاُلنَةُ بغاُلٍم : َولََدتْه. ويقاُل : بمَ  ُدمَّ  يَْعنُون َذكراً َولََدْت أَْم أُْنثَى ، وهو مجاٌز. َعْيناها : ُدمَّ

ْمِدمِ  وقاَل َشِمٌر : أُمُّ   ؛ بالكْسِر : هي الظَّْبيَةُ ، وأَْنَشَد. (5) الّدِ

 (5) الدِّمحدمِ َغر اء كبُمِّ 
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

يْ  ْين عبُد هللِا بُن محمِد األَْنصاِريُّ والُد نبيه الّدِ مد ن عبد المتعال خليفة ِسْيِدي أَحْ ُدَمْيَجُمون ، بالضِم : قَْريَةٌ بِمْصَر منها الفَِقيهُ َشْمُس الّدِ

ه.  البََدِوّي ، قَدََّس هللاُ ِسرَّ

نََّمةُ  : [دنم] نَّاَمةُ و الّدِ  : ، بكْسِر َداِلهما وَشّدِ النونِ  الّدِ

__________________ 
 لض أاب علي شاذان.« : دمما»( يف معجم البلدان 1)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.2)
 .(َفَدْمَدمَ )ويف اآية :  15( الشم  اآية 3)
 ( اللسان : دمدمت.4)
يحَدم.5)  ( يف اللسان هنا ويف الشاهد : أُّم الد 
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نَّابَةُ ، وأَْنَشَد يَْعقوُب  القَصيَرةُ  نَّبَةُ والّدِ حاحِ ؛ وَكذِلَك الّدِ واُب : القَصيُر ، كما هو نَّص الّصِ  ابّيٍ يَْهجو اْمرأَةً :ألَْعرَ ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

هح  مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ ٌن َذَو  مـــــــــــــن يـ ا ُغصـــــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ 

مــــــــــــــــــَ  ِإىل كــــــــــــــــــرِّ َدين     نــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــُ هح ٍء تـ (1)ِدلــــــــــــــــــ َ
 

  
نََّمةُ و ةُ  أَْيضاً : الّدِ  لِصغَِرها. الذَّرَّ

 : النَّذَالَةُ. التَّْدنيمُ و

 ، بالراِء. َصْوُت القَْوِس والطَّْسِت ، كالتَّْرنيمِ  أَْيضاً :و

ْنِدمُ  : [دندم] . ، كِزْبِرجٍ  الّدِ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

ْنِدِن ، بلُغَِة أََسٍد ؛ قاَل : ولو ال أَنَّه قاَل بلُغَِة أََسٍد لَجعَْلُت ِميمَ  النَّْبُت القديُم الُمْسَودُّ  وفي المْحَكِم : ْنِدمِ  كالّدِ ْنِدِن. الّدِ  بدالً ِمن نوِن الّدِ

لِّياُن الُمِحيل بلُغَ قْلُت : ويَْعنِي بقْوِله : ولو  ْنِدُن الّصِ ِة تَِميٍم ، وبلُغَِة ال أَنَّه قاَل ، يَْعنِي أَبا َحنيفَةَ والذي َوَجْدته في كتاِب النَّباِت له ما نَّصه : الّدِ

ْنِدُن :  أََسٍد بِميٍم. وقيَل : الّدِ

ْل. ُر ، فتأَمَّ  اليَبِيُس الُمْسَودُّ الُمتََكّسِ

، كخاَف يَخاُف ، فالماِضي منه َمْكسوٌر ال ما يَتَباَدُر ِمن ِسياقِه من فتِْحهما في الماِضي ،  َداَم يَدامُ و كقَاَل يقُوُل ، يَُدومُ  ءُ الشَّي دامَ  : [دوم]

 وال قَائِل به ، إِذ ال ُموِجُب لفتِْحهما معاً ، وشاِهُد اللّغَِة األَخيَرةِ قْوُل الشاِعِر :

ا  المــــــــــــــــــــَ رحَو وال مــــــــــــــــــــَ ّي ال غــــــــــــــــــــَ  اي مــــــــــــــــــــَ

ب  لـــــــــــــــن      بِّ ِإن  ا ـــــــــــــــُ ايف ا ـــــــــــــــُ دامـــــــــــــــَ (2)يـــــــــــــــَ
 

  
 ً ً و َدْوما  .َدْيموَمةً و َدواما

 ، بالضّمِ ، وليَس بقَِوّيٍ. تَُدومُ  ، بالكْسِر ، ِدْمتَ  قاَل كراٌع :و

َح ابُن عطيَة وابُن غلبون وغيُر واِحٍد بأَنَّه قُِرى  بكْسِر الداِل. (3)َحيّاً  ِدْمتَ  َء بها شاذًّا ماوقْلُت : وَصرَّ

كِمتَّ تَموُت ، وفَِضَل يَْفُضُل ، وَحِضَر  ناِدَرةٌ  إِلى أَنَّها ِدْمَت تَُدومُ  وقاَل أَبو الَحَسِن : في هذه الَكِلَمة نََظٌر ، َذَهَب أَْهُل اللُّغَِة في قْوِلهم :

 يَْحُضُر.

بَةٌ فقاَل :  ِدْمتَ  على تَُدومُ  كِخْفَت تَخاُف ، ثم تََركَّبَِت اللُّغتان فَظنَّ قَْوٌم أَنَّ  ِدْمت تَدامُ و كقُْلَت تَقُوُل ، ومُ ُدْمَت تَدُ  وَذَهَب أَبو بْكٍر إِلى أَنَّها ُمتََرّكِ

 َهبوا إِليه ِمن تَْشذيذِ ، وما ذَ  ُدْمتَ  على تَُدومُ و ، ِدْمتَ  على تَدامُ  ، ذهاباً إِلى الّشذوِذ وإِيثاراً له ، والَوْجه ما تَقَدََّم ِمن أَنَّ  ُدْمتَ  على تَدامُ و ،

غِ  ِدْمَت تَُدومُ  ا َذَهبُوا إِليه ِمن تََسوُّ ، إِذا األُولى ذاُت نَظائِر ، ولم يُْعَرْف ِمن هذه األَخيَرةِ إِالَّ ُكْدَت تَكاُد ، وتَْرِكيب اللُّغَتَْين  ُدْمَت تَدامُ  أََخّف ممَّ

اُل أَْهِل اللُّغَِة على الشُّذوِذ.باٌب واِسٌع َكقَنََط يَْقنَُط وَرَكَن يَْرَكُن ، فيَ   ْحملُه ُجهَّ

ة التَّْصنيِف والتَّْصريِف ، انتَهَ  ٍر وال جاٍر على قَواعِد أَئِمَّ ل.وبهذا تَْعلم أَنَّ قْوَل شْيخنا َكالم المصنِّف َغْير ُمَحرَّ  ى َغْير َسديٍد فتأَمَّ

 : (4)؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للَمْجنوِن  َدواَمهُ  أَو َطلَبَ  ، وهو مجاٌز ؛ تأَنَّى فيه إِذا داَوَمهُ  َكَذِلكَ و ، اْستََداَمهُ و ، أَداَمهُ إِداَمةً و

ين و  زاٍر وِإنـــــــــــــــ  لـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح  ِإيّنِ عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ

هـــــــا      ِدميـــــــُ تـــــــَ نـــــــا َأســـــــــــــــــــــح نـــــــَ ـــــــح يـ ـــــــَ ا بـ (5)عـــــــلـــــــ  ذاَ  فـــــــيـــــــمـــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد اللَّْيُث لقَْيِس بِن ُزَهْيٍر :

رَِ  و  ـــــــــــــح رح أبَم جـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ هُ افـــــــــــــال تـ ِدمـــــــــــــح ـــــــــــــَ ت  ســـــــــــــــــــــــــــح

لـــــــــ   َعصـــــــــــــــــــــــاَ        ِدميِ فـــــــــمـــــــــا صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ت ُمســـــــــــــــــــــــح (6)كـــــــــِ
 

  
 أَي ما أَْحَكَم أَْمَرها كالُمتَأَنِّي.

 الُمباِلُغ في األَْمِر. الُمْستَِديمُ  وقاَل َشِمٌر :

 هللاُ نْعَمتَه. اْستََدامُ  : الدَّوامَ  على األَْمِر : الُمواَظبَةُ عليه ومن َطلَبَ  الُمداَوَمةُ و
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 منه كما قالوا قَيُّوم. الدَّائِمُ  : الدَّيُّومُ و

، َوَصفُوُهما بالَمْصَدِر ،  الّدائِمُ  والظلُّ  الدَّائِمُ  َسَكَن ، ومنه الماءُ  ُء إِذاالشَّي َدامَ  ِمنوأَ  إِذا طاَل َزمانُه ، يَُدومُ  ءُ الشَّي َدامَ  ، ِمن الدَّائِمُ  : الدَّْومُ و

 نََهى أَنْ »الحِدْيث :  وهو مجاٌز ؛ ومنه

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 .31( مرمي اآية 3)
 ( يف اللسان : للمجنون واله قي  بن ُمعاٍذ.4)
 .«أستدميها»بد  « مستدميها»( اللسان والصحاح ومل ينسبه ا وفيهما 5)
 واألساس. 316/  2( اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  6)
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ائِمِ  يُباَ  يف املاءِ   ا وهو املاُء الر اكُد الساِكُن ؛ وأَنحَشَد ابُن بـَّرِي للِقيرِت بِن ُزراَرَة يف يـَوحم َجبَـَلة : «مث يـَُتوض َب منه الد 
وحمح  ـــــــــــــ  ـــــــــــــل مـــــــــــــوين ابل ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح َرقـ ـــــــــــــدح َأحـــــــــــــح وحم ق ـــــــــــــَ  اي قـ

وحمح و      ــــــــــــــَ ــــــــــــــيـ ــــــــــــــَر ال ــــــــــــــب رًا ق رح عــــــــــــــامــــــــــــــِ ــــــــــــــِ ــــــــــــــات  مل أُق

  

وحمح  نــــــــــــــاُ  والــــــــــــــنـــــــــــــــ  اَن هــــــــــــــذا والــــــــــــــعــــــــــــــِ تــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ر  و    َرُب الــــــــــــــبــــــــــــــارُِد والــــــــــــــظــــــــــــــِّ شــــــــــــــــــــــــــــح

َ
(1)الــــــــــــــد وحمح امل

 

  
ً  الدَّْلوُ  َداَمتِ و  .الدائِمُ  ، ُروِعي فيه الماءُ  اْمتأََلتْ  : دوما

 : َمأَلتُها. أََدْمتُها إداَمةً و

يَمةُ و  ؛ زاَد خاِلُد بُن َجْنبَةَ : بِال َرْعٍد وبَْرقٍ  ونَقََل الجْوَهِريُّ عن أَبي َزْيٍد : هو الَمَطرُ  في ُسكونٍ  ، أَي يَُطوُل َزمانه يَُدومُ  ، بالكْسِر : َمَطرٌ  الّدِ

 ثُلُثُ  أَو أَقَلُّهُ ثُلُُث النَّهاِر ، أَو ، أو أَْكثَر ، كلَّ ذِلَك في الُمْحَكِم ؛ اً ولَْيلَةً أَو يَْوم أَيام ، أَو َسْبعَةَ  أَياٍم ، َخْمسةَ أَيَاٍم أَو ِستَّةَ  يَُدومُ  أَو يَْوَمه ؛ يَُدومُ 

 ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : ما بَلََغ أَي ِمن الِعدَّة ، قاَل لَبِيٌد : اللَّيِل وأَْكثَُرهُ ما بَلَغَتْ 

ٌف مــــــــــــــن  َر واكــــــــــــــِ بــــــــــــــَ تح وَأســــــــــــــــــــــــــــح ةٍ ابتــــــــــــــَ  ِدميــــــــــــــَ

َر      ــــــــِ مــــــــائ رحوي اخلــــــــَ ــــــــَ مــــــــاً يـ ــــــــِ هــــــــا  َدائ جــــــــامــــــــُ (2)َتســــــــــــــــــــــح
 

  
 وقاَل غيُرهُ :

ةٌ  ٌف  ِدميـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا َوطـــــــــــــــــَ الُء فـــــــــــــــــي طـــــــــــــــــح  هـــــــــــــــــَ

ُدّر      ر   وتــــــــــــــــــــَ َ  اأَلرحَض حتــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــ  (3)طــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، كِقْربٍَة وِقَرٍب ، ُغيَِّرِت الواُو في الَجْمع لتَغَيُِّرها في الواِحِد. ِديَمٌ  ج

 .ِديَمٌ و ِديمةٌ  وقاَل ابُن جنّيِ : ومن التَّْدريجِ في اللُّغَِة قْولُهم :

ً َدوْ  وما َزالَِت السَّماءُ  بالضّمِ في الَجْمعِ  ُديومٌ و ، ِديََمة وُرِوي عن أَبي العََمْيثَِل أَنَّه قاَل : ً و ماً َدْوما اِء. َدْيماً َدْيما  وهذه نَقَلَها أَبو حنَيفَةَ عن الفرَّ

 الَمَطِر. دائَمةَ  قاَل ابُن ِسْيَده : وأََرى الياَء على الُمعاقَبَِة على الخفِة أَي

ً  السَّماءُ  َداَمتِ  َحَكى بعُضهم :و َمتْ و به في الياِء ؛ ؛ قاَل ابُن ِسْيَده : فإْن صحَّ هذا الِفْعل اعتدَّ  تَِديُم َدْيما  .َديََّمتْ و َدوَّ

 من كذا ، ثم قالوا : وقد تَجاوُزوا لما َكثَُر وشاَع إلى أَْن قالوا : أَْدَومُ  ، وهو الدَّوامِ  وقاَل ابُن جنّيِ : هو ِمن الواِو الْجتِماعِ العََرِب ُطّراً على

َمتِ  ا َديََّمتِ و السماءُ  َدوَّ َمتْ  السماُء ، فأمَّ  ، وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد : ِديَمٍ و ِديَمةٍ  فالْستِْمراِر القَْلِب في َديََّمتْ  فعَلَى الِقياِس ، وأَّما َدوَّ

واِد ابـــــــــــ واُد ابـــــــــــُن اجلـــــــــــَ ر هـــــــــــو اجلـــــــــــَ بـــــــــــَ  ِن ســـــــــــــــــــــــــَ

واإن      رح  َدميــــــــــــ ُ (4)جــــــــــــاُدوا ا وإنح جــــــــــــاُدوا َوبــــــــــــَ
 

  
ُموا ويُْرَوى :  َرُجٍل ، هذا في َمْدحِ فََرس كما في كتاِب النَّباِت للدَّْينوِري ، وكتاِب الَخْيِل البِن الَكْلبي ، وقد َجعَلَه الجْوَهِريُّ في مْدحِ  َدوَّ

 ْرنا ، والبَْيُت لَجْهم بِن َسبَل.يصفُه بالسَّخاِء ، والصَّواُب ، ما َدكَ 

. ِديَمةً  السَّماُء أَي أَْمَطَرتْ  أَداَمتِ  كذِلكَ و َمْخشِريُّ  األَخيَرةُ نَقَلَها الزَّ

يَمُ  ، كُمعَظََّمٍة : أَصابَتْها ُمَديََّمةٌ و َكَمِخيفٍَة ، َمديَمةُ  أَرضٌ و  ، وأْصلُها الواُو. الّدِ

 ُمعاقِبَة ، وقاَل ابُن ُمْقبٍِل :قاَل ابُن ِسْيَده : وأََرى الياَء 

ِه  قــــــــــــوقــــــــــــِ تح يف حــــــــــــُ ٍر دافــــــــــــعــــــــــــَ ُة َرمــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــب ي ــــــــــــِ  َرب

واَن      حـــــــــــــُ ـــــــــــــح َر  واألُق ـــــــــــــ  ـــــــــــــثـ اَرخـــــــــــــاَخ ال َدميـــــــــــــ َ
ُ

(5)املـــــــــــــ
 

  
 ، عن ابِن جنّيِ. الدَّائِمُ  الَمَطرُ  ، بالضّمِ : الُمدامُ و

يَت بذِلكَ  الَخْمُر كالُمداَمةِ  أَْيضاً :و  ُشْربِه إالَّ هي. إداَمةُ  ألَنَّه ليَس شَراٌب يُستطاعَ  ، ُسّمِ

 أَياماً دْوَن سائِِر األَْشِربَة. يُدامُ  وفي األَساِس ألَنَّ ُشْربَها
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يَت. إلَداَمتِها وفي الُمْحَكِم وقيَل :  ِمن كثَْرتِها ؛ وقيَل : إذا كانْت ال تَْنِزفُ  ُمداَمةً  في الدَّّنِ َزماناً حتى سكنْت بْعَد ما فاَرْت ، وقيَل : ُسّمِ

 لعتِْقها.

كةً ، أَو َدَوماءُ  أَْصلُه مائِِه ، لَدوامِ  : البَْحرُ  الدَّأْماءُ و َسَكَن ؛ قاَل أَبو  : يَُدومُ  البَْحرُ  َدامَ  ؛ وقد ُمَسكَّنَةً وعلى هذا إِْعاللُه شاذٌّ  َدْوماءُ  ، محرَّ

 ذَُؤْيب :

__________________ 
 والثالث والرابض يف األساس ونسبهما  اجب بن زرارة.( اللسان 1)
 واللسان. 172( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( اللسان.4)
 ويف ددم : عقيلة بد  ربيبة.« دمي»( اللسان هبذه الرواية يف 5)
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ٍة  يـــــــــ  مـــــــــِ طـــــــــَ َت مـــــــــن لـــــــــَ ئـــــــــح  فـــــــــجـــــــــاَء هبـــــــــا مـــــــــا شـــــــــــــــــــــــِ

ُدومُ      وُج  تـــــــــــــَ (1)الـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــاُر فـــــــــــــوقـــــــــــــهـــــــــــــا ومتـــــــــــــَُ
 

  
، ألَنَّها فْيعُولَةٌ ِمن َدَمْمت الِقْدَر إذا َطلَْيتها  «د م م» السَّْيُر فيها لبُْعِدها ، والَجْمُع الدَّماِميُم ، وقد ذُِكَر في يَُدومُ  : الفاَلةُ  الدَّْيموَمةُ و الدَّْيمومُ و

ماِد ، أي أَنَّها ُمْشتَبهةٌ ال َعلَم بها  لساِلِكها. بالرَّ

 ، فعلى هذا محلُّ ِذْكرها هنا ، وأَْوَرَده الجْوَهِريُّ في د ى م وَسيَأْتي القْوُل عليه. الدَّوامِ  وَذَهَب أَبو علّيِ إلى أَنَّها ِمن

َمتِ و  الكالُب : أَْمعَنَْت في السَّْيِر. َدوَّ

َمِة :الَكْلِب : إْمعانُه في  تَْدويمُ  ونَّص الصَّحاحِ : وقاَل بعُضهم :  الَهَرِب ، انتََهى ؛ قاَل ذو الرُّ

تح حـــــــــــــــىت إذا  ُه  َدو مـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ  يف اأَلرِض راجـــــــــــــــَ

َرُب      ه اهلــــــــَ ســــــــــــــــــــــَ ربحٌ ولــــــــو شــــــــــــــــــــــاَء جنــــــــَ   نــــــــفح  .(2)كــــــــِ
  

 أَي أَْمعَنَْت فيه.

 ، والَمْعنياِن ُمتَقاِربان. أَداَمتْهُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

ي : قاَل  َمتْ  األَْصَمِعيُّ :وقاَل ابُن بَّرِ  إالَّ في السَّماِء دْوَن األَْرِض. التَّْدويمُ  َخَطأٌ منه ، وال يكونُ  َدوَّ

َمتْ  وقاَل األَْخفَُش وابُن األَْعَرابّيِ : مَ  ، والضَّميُر في داَم يَُدومُ  أَْبعََدْت ، وأَْصلُه ِمن َدوَّ  يعوُد على الِكالِب. َدوَّ

الَجْنَدِل  ُدوَمةُ  ، كما يقاُل : به ُدواٌر وما قالوا : ُدوامٌ  ال يكوُن إالَّ في السماِء لم يجْز أَْن يقاَل : به. التَّْدويمُ  و كانَ وقاَل عليُّ بُن َحْمَزةَ : ل

 وهي ُمْجتمعةٌ ُمْستديَرةٌ.

ِة : حتى إذا مَّ َمتْ  وفي التَّهِذيِب : في بيِت ذي الرُّ تْ ؛ قاَل يَِصُف ثْوراً َوْحشيّاً ويُريدُ  َدوَّ َمتْ   به الشَّْمَس ، وكاَن يْنبِغي له أَْن يقوَل َدوَّ  فَدوَّ

ِة َمْوِضعَه ؛ وقد قاَل :  التَّْدويمَ  اْستِْكراهٌ منه. وقاَل أَبو الَهْيثِم : ذََكَر األَْصَمعيُّ أَنَّ  مَّ ال يكوُن إالَّ ِمن الطائِِر في السماِء ، وعاَب على ذي الرُّ

 ُرْؤبَة :

جــــــــــــ نــــــــــــح مــــــــــــاء ال يـــــــــــــَ يــــــــــــح  َدو مــــــــــــاو هبــــــــــــا مــــــــــــن تـــــــــــــَ

َذمــــــــــــا      بــــــــــــاٍض َأجــــــــــــح قــــــــــــِ الهــــــــــــا ذو انــــــــــــح (3)إذا عــــــــــــَ
 

  
 أَي أَْسَرَع.

َمتِ و  ، وهو مجاٌز. السَّماءِ  كبِدِ  داَرْت في : أَي الشَّْمسُ  َدوَّ

اَمةُ  كأَنَّها تَُدوُر ، ومنه اْشتُقَّتْ  تَْدويمٌ  وفي التَّْهِذيِب : والشمُس لها ِة : ُدوَّ مَّ بّي ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لذي الرُّ  الصَّ

ُه  رحُكضـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ راض يـ َ  الـــــــــــر ضـــــــــــــــــــــــــح َروحراًِي َرمـــــــــــَ عـــــــــــح  مـــــــــــُ

وِّ و      ريح  هلــــــــــا يف اجلــــــــــَ ُ  حــــــــــَ مــــــــــح ِوميُ الشــــــــــــــــــــــــ  دح (4)تــــــــــَ
 

  
ْضراض ، ويَْرُكُضهُ :  الُجْنَدُب.يْضربُه بِرْجِله ، وكذا يْفعَُل  كأَنَّها ال تَْمضي أَي قد َرِكَب َحرَّ الرَّ

 لى َمكانِها.وقاَل أَبو الَهْيثم : مْعنَى قْوِله والشمُس َحْيرى تَقُف الشمُس بالهاِجَرةِ عن الَمِسيِر مْقَداَر ِستِّْيَن فَْرسخاً تَدوُر ع

وَضِة إذا لم تكْن له جهةٌ يَْمِضي فيها فيقوُل كأَنَّها ُمتََحيََّرةٌ لَدورَ   انِها.ويقاُل : تحيََّر الماُء في الرَّ

 : الدََّوراُن. التَّْدويمُ و قاَل :

َمتْ و  ، عن ابِن األْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد بَْيَت ُرْؤبَة : داَرْت َحَدقَتُها كأَنَّها في فَلكةٍ  إذا َعْينُه َدوَّ

 َدو ماتـَيحماء ال يـَنحجو هبا من 
مَ و  الَمَرقَةَ : أَْكثَر فيها اإلهالَةَ حتى تَُدوَر فَْوقها. َدوَّ

مَ  ن المجاِز :مِ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد البِن أَْحَمر : بَلَّهُ  : إذا ءَ الشَّي َدوَّ
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ُه  ـــــــــــَ ب ِدرح َأن ُأصـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ ـــــــــــاُء وَأجـــــــــــح ن ـــــــــــ  ـــــــــــث  هـــــــــــذا ال

َدوِّمُ قــــــــــــد و      ُر  يــــــــــــُ ِض اأَلمــــــــــــَ (5)ريــــــــــــَ  الــــــــــــطــــــــــــامــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 برواية : 57/  1( ديوان اهلذليا 1)
 فوقها وميوجيدوم الفرات 

 (.يعين به ماء الفرات ا كما يف رواية)واملثبت كرواية ا اللسان ا وقد نبه إىل هذه الرواية قا  : وهذا غلرت ألن الدّر ال يكون يف املاء العذب 

به. ويف النبات وفيه : يصف الكالب ومل ينس 315/  2واملقايي   24( اللسان والتهذيب ويف الصحاح : يصف ثوراً. والبيت يف ديوانه ص 2)
 وفيه : كرب وقد جّد يف حوابئه القرب. 302أليب حنيفة رقم 

 ( اللسان والتهذيب.3)
 والتهذيب. 315/  2واللسان ا وعجزه يف الصحاح واألساس واملقايي   78( ديوانه ص 4)
 يتها.وانظر حاش 316/  2( اللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب وعجزه يف الصحاح واألساس واملقايي  5)
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 أَي يبلُّه.

ي : يقوُل : هذا ثنائي على النُّْعمان بِن بِشْيٍر ، وأَْجدر أَن أُصاِحبَه وال أُفاِرقَه ، وأََمِلي له يُْبقي ثَ  مُ و نَائي عليهقاَل ابُن بَّرِ ِرْيقي في فِمي  يَُدّوِ

 بالثَّناِء عليه.

مَ و ْعفرانَ  َدوَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وهو مجاٌز. دافَه إذا الزَّ

 في الماِء وأَداَرهُ فيه. (1)وفي األساِس : أَذابَهُ 

ْعفَران : َدْوفُه وإِداَرتُه فيه ؛ وأَْنَشَد : تَْدويمُ  وقاَل اللّْيُث :  الزَّ

َُدو ماُهن  َيُدفحَن الز عحفران و 
 (2) امل

مَ و  .إداَمةً  ليَْسُكَن َغلَيانُها ، كأَداُمها ، وذِلَك إذا َغلَتْ  الِقْدَر : نََضَحَها بالماِء الباِردِ  َدوَّ

مها أَو : أَن تترَك الِقْدر على األثافّيِ بْعَد الفَراغِ ال يْنِزلها وال يوقُِدها ؛ اإلَداَمةُ  وقاَل اللّْحيانيُّ : وسكَّنَهُ ؛ قاَل  ءٍ َكَسَر َغلَيانَها بشي : َدوَّ

 الشاِعُر :

وُر عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا قـــــــــــِ  فـــــــــــُ ـــــــــــَ مح تـ ُرهـــــــــــُ هـــــــــــادح ِدميـــــــــــُ  فـــــــــــنـــــــــــُ

ال و      ــــــــــهــــــــــا غــــــــــَ ي ا إذا محــــــــــَح ــــــــــ  ن ُؤهــــــــــا عــــــــــَ ــــــــــَ ثـ فــــــــــح ــــــــــَ (3)نـ
 

  
 وقاَل َجريُر :

ُدوُرهـــــــا  لـــــــي قـــــــُ غـــــــح رَب تــــــــَ رحُت عـــــــلـــــــيـــــــَك ا ـــــــَ عـــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ

     ِ اح تـــــــــــَ مـــــــــــ  داَة الصـــــــــــــــــــــــــ  ال  غـــــــــــَ افـــــــــــهـــــــــــَ هـــــــــــَ ِدميـــــــــــُ (4)تـــــــــــُ
 

  
مَ  ِمن المجاِز :و ، قاَل  كاْستََدامَ  ، كما في العَْيِن ؛ زاَد الجْوَهِريُّ : وهو َدَورانُه في َطيَرانِه ليَْرتَِفَع إلى السماءِ  َحلََّق في الَهواءِ  إذا الطَّائِرُ  َدوَّ

اٌس :  َجوَّ

ا  وحٍم تــــــــــــــر  الــــــــــــــر اايت فــــــــــــــيــــــــــــــه كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ   بــــــــــــــيـــــــــــــــَ

وايف طـــــــــــــيـــــــــــــوٍر      دميعـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ض  ُمســـــــــــــــــــــــــــح (5)وواقـــــــــــــِ
 

  
مَ  أَو َك في َطيََرانِه ، أَو َدوَّ ْك َجناَحْيهطاَر فلم  : إذا تََحرَّ َخِم ؛ وقيَل : هو أَن يَُحّرِ مَ  َكَطيَراِن الِحَدإِ والرَّ َم. قاَل الفاِرِسيُّ : وقد  يَُدوَّ ويَُحّوِ

 َل : وهو الصَّحيُح.في السماِء ، والتَّدِويَةُ في األَرِض ، وقيَل بعْكِس ذِلَك ، قا التَّْدويمُ  والتَّْدِويَِة فقاَل بعُضهم : التَّْدويمِ  اْختَلَفوا في الفَْرق بين

امةُ و انَةٍ  الدُّوَّ ْبيانُ  : الفَْلَكةُ  ، كُرمَّ في األرِض كما تقدََّم ؛ وقيَل : إنَّما  التَّْدويمِ  ، قيَل : اْشتِقاقُها ِمن فَتُدارُ  يَْرمونَها بالخْيطِ  التي يَْلعَُب بها الّصِ

يَت ِمن قْوِلهم : ْمتُ  ُسّمِ امٌ  ج انَها بالماِء ألنَّها ِمن ُسْرعِة َدَوَرانِها كأَنَّها قد َسَكنَْت وَهَدأَْت ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ،الِقْدَر إذا سكَّْنَت َغلَي َدوَّ  .ُدوَّ

ً  قدو ْمتَها تَْدِويما  أَي لَِعْبت بها. َدوَّ

 ، عن اللَّْحيانّيِ. يَُسكَُّن به َغلَياُن الِقْدرِ  أَو غيُرهُ  كِمْنبٍر وِمْحراٍب : ُعودٌ  ، الِمْدَوامُ و الِمْدَومُ و

ُجلُ  اْستدامَ و  ، َمْقلُوٌب منه. َغريَمهُ : َرفََق به كاْستَْدماهُ  الرَّ

، قاَل ُكثَيٌِّر  اْستَدامَ  وإِن لم يقُولُوا فيه َمَودَّته : تَرقَّبها ِمن ذِلَك ، اْستَْدَمىو وقاَل ابُن ِسْيَده : وإِنَّما قََضْينا بأَنَّه َمْقلوٌب ألَنَّا لم نَِجْد له َمْصدراً ؛

: 

ُت و  يمــــــــا زِلــــــــح مــــــــِ دح تــــــــَ ر  شــــــــــــــــــــــاِريب  َأســــــــــــــــــــــح  ومــــــــا طــــــــَ

ريُهـــــــا     مــــِ ي ضــــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــِ ر  نــــفح ِك حــــىت ضــــــــــــــــــَ  ِوصـــــــــــــــــــــالـــــــَ

  
 .َدْوَمةٌ  ، واِحَدتُه الُمْقلُ  َمْعروٌف ، ثََمُره : َشَجرٌ  الدَّْومُ و

 تَْعبُُل وتَْسُمو ولها ُخوٌص كُخوِص النَّْخِل وتُْخِرُج أَْقناًء كأَْقناِء النَّْخلِة. الدَّْوَمةُ  قاَل أَبو َحنيفَةَ :

يو قاَل : ً  النَّبِقِ  َذَكَر أَبو ِزياٍد األَْعَرابّيِ أَنَّ ِمن العََرِب َمْن يُسّمِ ْدِر. الدَّْومُ  ؛ قاَل : وقاَل ُعَماَرةُ : َدْوما  الِعظاُم ِمن الّسِ

 ؛ قاَل الشاِعُر : ِضخاُم الشَّجِر ما كانَ  : الدَّْومُ  َرابّيِ :قاَل ابُن األَعْ و
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الِ   ر  حتــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــِ رحان اهلــــــــــــــــــــِ مٍ َزجــــــــــــــــــــَ  َدوح

يــــــــــــــــــونِ و      واِرَض ابلــــــــــــــــــعــــــــــــــــــُ َ الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــ  ح  نـــــــــــــــــــَ

  
. ُدوماءُ  ، ويقاُل : (6) الَجْنَدلِ  ُدوَمةُ و  الَجْنَدِل ، ِكالُهما بالضّمِ

__________________ 
 عبارة األساس : ودّوم الزعفران يف املاء : دافه وأداره فيه.( كذا ابألصر ونص 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
للجعدي أيضــــــاً. ويف التهذيب بدون نســــــبة وبرواية :  315/  2نســــــبه للجعدي ا ويف املقايي  « فثب»( اللســــــان بدون نســــــبة هنا ويف مادة 3)
 .« يش علينا»
 ( اللسان.4)
 جلواس ا وقير لعمرو بن خمالة ا مار.( اللسان ا ومنسوابً 5)
 ( عل  هامش القاموس : عبارة الصحاح : ودومة اجلند  اسم حصن ا وأصحاب اللغة يقولونه بضم الدا  ا وأصحاب ا ديث يفتحوهنا ا ا6)

ا قا  : وقد أنكر ابن دريد  ا عبارة النهاية : دومة اجلند  : موضض ا وتضم داهلا وتفتح ا اه ا مصححه ونص ايقوت عل  ضم أوله وفتحههــــــــــــــ 
 الفتح وعّده من أغالط امدثا.
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الً : فاْقتِصاُرهُ على الضّمِ والجْوَهِريُّ نَقََل فيه الَوْجَهْين ، قاَل  ا أَوَّ ياِق قصوٌر باِلٌغ ، أمَّ : فأَْصحاُب اللُّغَِة يقُولُونَه بضِم الداِل قْلُت : في هذا الّسِ

 ونَها ، وأَْنَشَد للَبيٍد يَِصُف بناَت الدْهِر :، وأَْصحاُب الحِدْيث يْفتَحُ 

َن و  فـــــــــح يِّ َأعحصـــــــــــــــــــــــَ ِه  ابلـــــــــد ومـــــــــِ نـــــــــِ  مـــــــــن رأحِس ِحصـــــــــــــــــــــــح

ِر و      قـــــــــــّ شـــــــــــــــــــــــــَ
ُ
بـــــــــــاب رب  امل َن ابألســـــــــــــــــــــــــح َزلـــــــــــح (1)أَنــــــــــــح

 

  
دالُها الَجْنَدِل ، يقاُل فيه بالضّمِ وبالفتْحِ ، وِمثْلُه قْوُل ابِن األَثيِر فإنَّه قاَل : َوَرَد ِذْكُرها في الحِدْيث ، وتَُضمُّ  ُدوَمةِ  يَْعني أَُكْيِدر ، صاِحبَ 

 وتُْفتَُح.

 قْلُت : وكأَنَّه َذَهَب إلى قْوِل بعٍض ِمن تَْخِطئِة الفَتْح وفيه نظٌر.

 ِضٌع أَو ِحْصٌن.وثانِياً : فإنَّه لم يبين هذا هل هو َموْ 

حاحِ : اسُم ِحْصٍن.  ففي الّصِ

 وقاَل ابُن األثيِر : هو َمْوِضٌع.

ِرير : (2)وقاَل أَبو َسِعيٍد  ْرعِ  َدْوَمةُ  الضَّ الَجْنَدِل في غائٍِط ِمن األرِض َخْمسة فراِسَخ ، ومن ِقبَِل مْغِربِه َعْيٌن تَثُجُّ فتَْسقي ما به ِمن النَّْخِل والزَّ

يَت بذِلَك ألَنَّ ِحْصنَها َمْبنيٌّ بالَجْنَدِل. ةُ َدْومَ و ؛  ضاِحيَةٌ بيَن غائِِطها هذا ، واسُم ِحْصنِها ماِرٌد ، ُسّمِ

  قُْرَب تَبُوك.وقاَل غيُرهُ : هو َمْوِضٌع فاِصٌل بيَن الشأِم والِعراِق على سْبعِ َمراِحل ِمن ِدَمْشق ، وقيَل : فاِصٌل بيَن الشأِم والَمدينَةِ 

 ، أَْعقََب ِمن ِحْميَر وزْنباع وُمعاِويَة وَصْعب ، األُولَيَان بَْطنان. أَبو قَبيلٍَة ِمن َهْمدانَ  بِن خيران بِن نوٍف : بُن بَِكيِل بِن ُجَشمَ  َدْومانُ و

ً  َدْومٌ و  بِن يشجِب بِن يَْعرب بِن قَْحطان ، لِم أََرهُ عنَد النَّسَّابَِة. بُن ِحْميََر بِن َسبَأ

ِم ، كُرومّيٍ الدُّ و ، هكذا  : ع الدَّامُ و ِوفاَدةٌ ؛ َذَكَره ابُن ماكوال عن َجْمَهرةِ النَّسِب. َصحابيُّ له الَكْلبّي : ابُن قَْيِس بِن ذُْهلٍ  ، هو وميُّ ، بالضَّ

واُب :  :َمْوِضٌع كما هو نَصُّ الُمْحَكِم وأَْنَشَد ألَبي الُمثَلَِّم  : (3) أََدامُ و في النسخِ ، والصَّ

يـــــــــــــــٌد  لـــــــــــــــِ ِه تـــــــــــــــَ َرعـــــــــــــــِ رِي ملصــــــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــقـــــــــــــــد ُأجـــــــــــــــح

ُة مــــــــــــــن و      يــــــــــــــ  نــــــــــــــِ
َ

ُه املــــــــــــــ تــــــــــــــح ــــــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــــــاقـ (4)أََدامــــــــــــــَ
 

  
، قاَل : وقد يكوُن ِمن د م ي ،  أَْدَوم فال يُْصَرُف كما ال يُْصَرُف أَْخَزُم واألَْحمر ، وأَْصلُه على هذا داَم يَُدومُ  قاَل ابُن جنّيِ : يكوُن أَْفعََل ِمن

 وَسيَأْتي ِذْكُره أَْيضاً.

 قْلُت : البَْيُت الَمْذكوُر ذُِكَر ِمن قَِصيَدةٍ لَصْخِر الغَّيِ الُهَذلّي.

 وقاَل األْصَمعيُّ : هو بَلٌَد ؛ وقيَل : واٍد.

 أَْيضاً. أََدمَ  : هو ِمن أَْشَهر أَْوِديَة مكَّةَ وَذَكْرته في (5)وقاَل ابُن حاِزٍم 

 ، قاَل الّراِعي : (6) َجبَلٌ  ، كيَقُوُل : يَُدومُ و

ُدومُ يف و  ُه  يــــــــــــــــَ بــــــــــــــــُ رَب تح مــــــــــــــــنــــــــــــــــاكــــــــــــــــِ  إذا اغــــــــــــــــح

َزُ  و      ـــــــــــَ تـ عـــــــــــح رحواَن مـــــــــــُ وحِر عـــــــــــن مـــــــــــَ ـــــــــــكـــــــــــَ (7)ِذرحوة ال
 

  
َر البَْيُت أَْيضاً. أَو وادٍ   ، وبه فّسِ

ةَ : أَو نَْهرٌ  ؛ قالَهُ ياقوُت. (9)ِمن أَْعماِل ِمْخالِف سنحان  : ة باليََمنِ  (8) يَُدومَ  ذوو  ِمن بِالِد ُمَزْينَةَ يدفَُع بالعَِقيِق ؛ قاَل ُكثَيُِّر َعزَّ

__________________ 
 وأعوصن : انقل  ا واللسان.« وأعوصن»برواية :  71( ديوانه ط بريوت 1)
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 ( يف معجم البلدان : أبو سعد.2)
 ( عل  هامش القاموس : قا  جرير :3)

 اي حبذا اخلرج با الدام واألدم 
والدام من بالد بين سعد ا قا  ا فصي : الدام واألوىل من  .«كذا يف ايقوت ا فقو  الشارح : الصواب أدام لي  يف  له ا اه ا مصححه

 مامة.نواحي الي

قا  أبو بكر بن « أذاما»وفيه  62/  2يف زايدات شعره ا والبيت يف ديوان اهلذليا يف شعر صخر الغي  1316/  3( شرح أشعار اهلذليا 4)
 منسوابً لصخر الغي أيضاً.« ادام»دريد : أذام ابلدا  والذا  مجيعاً. ويف معجم البلدان 

 ( يف معجم البلدان : أبو خازم.5)
 ا نقله نصر.هـ  مش القاموس : هو مسكن بين عيصو بن إسحا  ا كما يف ابن خلدون ا وقا  : اله أدوم. ا( عل  ها6)
 واللسان. 199( ديوانه ط بريوت ص 7)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : ود ا وَيُدوَم.8)
 ( عن معجم البلدان وابألصر سنجان ابجليم.9)
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رِئـــــــــــــــٍم  َوتح بـــــــــــــــِ ُت الـــــــــــــــدار قـــــــــــــــد أَقــــــــــــــــح َرفـــــــــــــــح  عـــــــــــــــَ

ِض ذي      فـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــدح ُدومِ إىل ألحٍي فـــــــــــــــــــَ (1)يـــــــــــــــــــَ
 

  
أِْس. يعرضُ  ، كغُراٍب : ُدوارٌ  الدُّوامُ  ِمن المجاِز :و . ُدوامٌ  يقاُل : به في الرَّ  كما يقاُل ُدواٌر ، قالَهُ األْصَمعيُّ

يقِ  الدُّوامِ  أَنَّها كاْنت تَِصُف ِمن»في حِدْيث عائَِشةَ : و  .«سْبَع تَْمرات ِمن َعْجَوةٍ في سْبعٍ َغَدواٍت على الّرِ

اِعفُ  الُمديمُ و . ، كُمقيٍم : الرَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 .الّدْومِ  ، على التَّْشبيِه بثََمرِ  : الُخْصيةُ  الدَّوَمةُ و

اَرةٍ  : اسمُ  َدْوَمةُ و  .(2) امَرأةٍ َخمَّ

 َحْوَل الماِء ، وهو مجاٌز. حوماُن الطَّائِرِ  ، بالتّحريِك : الدََّومانُ و

 ، وأَْنَشَد أَبو الَهْيثِم للُكَمْيت : : تَْنقيُر السَّْهِم على اإِلْبهامِ  اإِلداَمةُ و

ُه  لــــــــــــُ لــــــــــــِّ عــــــــــــَ ــــــــــــُ ااًن يـ نــــــــــــ  زََع حــــــــــــَ ر  َأهــــــــــــح تــــــــــــَ  فــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــح

ةِ عـــــــــــنـــــــــــد      ِرُب  اإِلَدامـــــــــــَ و الـــــــــــطـــــــــــ  رحنـــــــــــُ (3)حـــــــــــىت يــــــــــــَ
 

  
 ال يْنِزلُها وال يُوقُِدها ، عن اللّْحيانِّي وقد تقدََّم عْنَد قْوِلِه كأَداَمها. الِقْدِر على األُثُِفيَِّة بعد الفَراغِ إْبقاُء  : اإلداَمةُ و

 ُسِمّيِ به لذِلَك وهو ناِدٌر. الّدْومِ  ، كاَن في األْصِل َمدوَمةُ وهو َمْوِضعُ  ، بالفتحِ : ع َمداَمةُ و

ً و َم تََدّوما  ، قالَهُ الجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد األَْحمر في نَْعِت الخْيِل : اْنتََظرَ  : تََدوَّ

ا  داهتــــــــــــــــِ دائـــــــــــــــِ َن حـــــــــــــــَ كـــــــــــــــح لـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح ن  يــــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ  فــــــــــــــــَ

ا     ِوايهتـــــــــــــِ َو أَلـــــــــــــح ي حنـــــــــــــَح واصـــــــــــــــــــــــــــِ َح الـــــــــــــنـــــــــــــ  نـــــــــــــح  جـــــــــــــُ

  

 (4)كالط ري تـَبـحَق  ُمَتدوِّماهِتا 

 ٍء.أَي ُمْنتَِظَرات ، وقيَل : َدائِرات َعافِيات على شي ُمتَداِومات ، قْولُه : ُمتَداِوماتِها وفي بعِض النسخِ 

 : اْنتََظَر وترقََّب ، عن َشِمٍر ، وأَْنَشَد ابُن َخالََوْيه : اْستَدامَ  * ومّما يُْستَدَرُك عليه :

ٍ  ُمصـــــــــــــــــــــــاٍب  عـــــــــِ عـــــــــراَء مـــــــــن صـــــــــــــــــــــــَ َر  الشـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ  تـ

ه وآخـــــــــــــــــر      تـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــ  ِدميِ بصـــــــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ (5)ُمســـــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 .َدائِم أَي ُمْستدامٌ  ، يقاُل : ِعزٌّ  َدامَ  بمْعنَى اْستَدامَ و

 ، وأَْنَشَد َشِمٌر لألَْغلَِب : ِدْيمٌ و ِديَمةٌ  : الُمباِلُغ في األَْمِر ؛ عن َشِمٍر ؛ يقاُل : الُمْستَِديمُ و

ٌف كــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــدِّميِح  رحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ واِرٌس وحــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــَ

وِم      لـــــــــــــــــُ َذَر الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ ب.  حـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ (6)ال تـ
 

  
يَمُ  ، كُمعَظََّمٍة : أَصابَتْها ُمَديََّمةٌ  وأَرضٌ  يَمةِ  َشبّه «ديمةً  كان َعَملُهُ »في الحِدْيث : و : الّدِ  واالْقتِصاِد. الدَّوامِ  ِمن الَمَطِر في بالّدِ

 .َدوامٍ  : أَي تَْمألُ األَرَض َمعَ  ِديَمٌ  وفِتَنٌ 

 : التَّْدويُر. التَّْدويمُ و

ُمواو ُروها َحْول ُرُؤوِسهم. دوَّ  العَمائَِم أَي َدوَّ

كِ  َدائمٌ  ِمن ُحروِف األَْضداِد ، يقاُل للسَّاِكِن : الدَّائمُ  وقاَل أَبو بْكٍر :  .دائِمٌ  ، وللُمتََحّرِ

اَمةُ و انٍَة : َوَسُطه الذي ُدوَّ  عليه األَْمواُج. تَُدومُ  البَْحر ، كُرمَّ

 إذا تَِعَب. َدامَ و إذا َوقََف ، َدامَ و ُء إذا َدارَ الشي َدامَ  األَْعَرابّيِ :وقاَل ابُن 
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َمْخشِريُّ : أُِديمَ و به ِديمَ و  َكذِلَك وهو مجاٌز. اْستُِديمَ و به : أََخَذه الدُّواُر في الرأِْس ؛ زاَد الزَّ

َمتِ و  مجاٌز. الَخْمُر شاِربَها إذا َسِكَر فَداَر ؛ عن األَْصمعّي ، وهو َدوَّ

 ناِدٌر ، ألَنَّ حقَّ الواِو في هذا أَْن تُْقلََب َهْمَزةً. َداِومةٌ  وَمَرقةٌ 

اُء : َمةَ يَِصُف بَعيراً يَْهِدُر في ِشْقِشقتِه : التَّْدويمُ  وقاَل الفرَّ  : أَْن يَلُوَك ِلسانَه لئاَلَّ يَْيبَس ِريقُه ، وأَْنَشَد لذي الرُّ

 (7)ا فيها رِز ه وأَرحَعدَ  َدو مَ 
__________________ 

 ( اللسان.1)
 وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلر مض التنوين. ( يف القاموس : امرأٌة مخارٌة ابلضم والتنوين فيهما ضبرت حركات.2)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب ومل ينسب فيهما ا والبيت مل يرد يف اهلاِشيات.3)
 ا.( اللسان والصحاح وفيهما : متداوماهت4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 ( قبله يف اللسان :7)

 يف ذات شـــــــــــــــــــــــــــــــــاٍم تضـــــــــــــــــــــــــــــــــرب املــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــدا 

 رقشــــــــــــــــــــــــــــــاء تـــــــــــــــــنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاخ الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــغـــــــــــــــــام املـــــــــــــــــزبـــــــــــــــــدا    
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حاح.  كما في الّصِ

ا ما وال  بدامَ  ألَنَّ ما اْسُم َمْوصولٍ  الدَّوامُ  زيٌد قائِماً ، تُريُد قُْم ُمدَّةَ قِياِمه ؛ وَمْعناهُ  دامَ  ، فما َوْقٌت ، تقوُل : قُْم ما دامَ  وقاَل ابُن َكْيساَن : أَمَّ

 .قياِمَك ، كما تقوُل : وَرْدُت َمْقَدَم الحاّجِ  َدوامَ  قائِماً أَي ُدْمتَ  يُْستَْعمُل إالَّ َظْرفاً كما تُْستَْعمل الَمَصاِدُر ُظروفاً ، تقوُل : ال أَْجِلس ما

 ، فََحَذفَِت الياَء ألَْجِل السَّام. الدَّائِمُ  أَي الَمْوتُ  «الدَّامُ  عليُكُم السَّامُ  قالْت لليَُهوِد :»:  عنهاهللارضيفي حِدْيث عائَِشةَ ، و

 ، بفتحِ الدَّاِل وكْسِر الميِم : قْريَةٌ قُْرَب ِحْمَص. َدْوِمينو

 ي قْوُل األَْحَمَر أَْيضاً.: ُحلَّق ، وبه ُروِ  ُمتََداِوماتٌ  وُطيورٌ 

 ، بالفتحِ : َمْوِضٌع. الدَّْومِ  وَواِدي

وض نَْقاَل عن البَ  ُدْوَمةُ و ْكري أَنَّها عنَد الُكوفَِة ، بالضّمِ : َمْوِضٌع من َعْيِن التْمِر ِمن فُتوح خاِلِد بِن الَوليِد ؛ وهي التي َذَكَرها الّسهيلّي في الرَّ

 والحْيَرة.

 قَْريَةٌ بباِب ِدَمْشق بالقُْرِب ِمن حرستا. دوُمة َكان :وقاَل ابُن َخلّ 

ْحمن الدوميُّ َسِمَع منه إْبراهيُم بُن نافٍِع ؛ ومقلُح بُن أَْحمَد الدوميُّ شيٌخ البنِ  طبرزد ، واْبنُه منجح َرَوى  قْلُت : ومنها عبُد هللِا بِن عبِد الرَّ

 ْيضاً ؛ وإبراهيُم بُن عبِد الغاِلِب الدوميُّ عن التاجِ عبِد الَوَهاِب بِن علّيٍ السبكي.عنه ابُن األَْخَضر ، واْبنُه مصلٌح َحدََّث أَ 

يميُّ عن الحاِفِظ بن حجر و ْين أَبو َعْمرو ُعثْماُن بُن محمِد الّدِ غيِرِه. وقد أَلَّْفت في أَْسماِء وِديمي ، بالكْسِر قَْريتَان بِمْصَر ، والحافُِظ فَْخر الّدِ

 ْن أََخَذ عنه ِرسالَةً ُمْستَقلَّةً ؛ ولقد أَْبَدَع الحافُِظ السيوطّي حيُث قاَل :شيوِخِه ومَ 

ة  لــــــــَ عحضــــــــــــــــــــــِ رو  مــــــــُ عــــــــح خــــــــاِوّي إنح تـــــــــَ ر لــــــــلســــــــــــــــــــــح  قــــــــُ

مِ      طـــــــــِ تـــــــــَ لـــــــــح واِج مـــــــــُ ٍر مـــــــــن اأَلمـــــــــح حـــــــــح ي كـــــــــبـــــــــَ مـــــــــِ لـــــــــح  عـــــــــِ

  

ذح و  خـــــــــُ اِم فـــــــــَ مـــــــــَ ُث الـــــــــغـــــــــَ يـــــــــح ُة الـــــــــدِّميـــــــــّي غـــــــــَ  ا ـــــــــافـــــــــِ

  
ن    ِر َأو َرشــــــــــــــــــــــفــــــــًا مــــــــِ حــــــــح ن الــــــــبــــــــَ  الــــــــدِّميَِ غــــــــرحفــــــــًا مــــــــِ

  
 .اْستَْدَمى الرُجُل إذا َطأَْطأَ رأَْسه يَْقُطُر منه الدَُّم َمْقلوب عن اْستَدامَ  وقاَل كراٌع :

 ، كَمْقعٍَد : ِحْصٌن باليََمِن به قَْبُر السَّيِّد اإلمام أَْحمد بن محمِد المْهَدِوّي. َمْدَومٌ و

ّمِ : السَّواُد. َمةُ الدُّهْ  : [دهم]  ، بالضَّ

 يكوُن في الَخْيِل واإِلبِِل وغيِرِهما. : األَْسَوُد. األَْدَهمُ و

 .ُدْهُمها . والعََرُب تقوُل : ُملوُك الَخْيلِ أَْدَهمُ  وبَعيرٌ  أَْدَهمُ  فََرسٌ 

 ألَْصمعّي.؛ واألَْغبُر : القَديُم الدَّاِرُس منها ، قْوُل ا الَجديُد من اآلثارِ  : األَْدَهمُ و

 ؛ ومنه قْوُل الشاِعِر : ِضدٌّ  ؛ وعلى هذا فهو القديُم الدَّاِرسُ  أَْيضاً : األَْدَهمُ  قاَل غيُره :و

هــــــــــــا أَنــــــــــــت واجــــــــــــٌد و  تــــــــــــَ ئـــــــــــــح  يف كــــــــــــرِّ أَرحٍض جــــــــــــِ

ديـــــــــــــدًا و      رًا مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا جـــــــــــــَ اهبـــــــــــــا أَثـــــــــــــَ (1)أَدح ـــــــــــــََ
 

  
. من البعيِر : الشَّديُد الُوْرقِة حتى يَْذَهَب البياضُ  األَْدَهمُ و  الذي فيه ، فإْن زاَد على ذِلَك حتى اْشتَدَّ السَّواُد فهو َجْوٌن ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 ِمن اإِلبِِل نْحو األَْصفَر إِالَّ أَنَّه أَقَلُّ َسواداً. األَْدَهمُ  وقيَل :

 بَِهيٌم إذا كاَن أَْسَود ال ِشيَةَ فيه. أَْدَهمُ  وفََرشٌ  َدْهماءُ  وهي ، أَْدَهمُ  ٌء ِمن البَياِض فهو ُوْرقَةُ البَعيِر ال يُخاِلُطها شيوقاَل األَْصَمعيُّ : إذا اْشتَدَّتْ 

 هي النَّاقَةُ ، ولم يَِزد على ذِلَك. ، عن اللّْحيانّي ؛ وقاَل : الدَّْهماء وقالوا ال آتِيَك ما َحنَّت

 التي هي هذا اللّْون ، أَي اْشتِداد الُوْرقَة. الدُّْهَمةِ  ه : وعْنِدي أَنَّه ِمنقاَل ابُن ِسْيدَ 

ً  الفََرسُ  اْدَهمَّ  قدو  ُء.الشَّي اْدهامَّ و أَْدَهمَ  : صارَ  اْدِهماما
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 ً حاحِ ، وَسيَأْتي الَكالُم عليه في آِخِر التَّْركيِب. : اْسودَّ  اْدِهيماما  ، كذا في الّصِ

، كسَُّروه تَْكسير األَْسماِء وإن كاَن في األَْصل ِصفَة ألنَّه غلب َغلَبةَ االْسِم ؛  أَداِهمُ  ج لَسواِدِه ؛ وقيََّده أَبو َعْمٍرو بالَخَشِب ، القَْيدُ  : األَْدَهمُ و

 قاَل َجريٌر :

 ُ اح ـــــــــقـــــــــَ ُه هـــــــــو ال َ مـــــــــثـــــــــلـــــــــُ اح ِ ال قـــــــــَ اح ـــــــــقـــــــــَ ـــــــــن ال   واب

      ِ دح ســـــــــــــــــــــــــاحـــــــــــي َأو جلـــــــــــَِ
َ
ِح امل طـــــــــــح مِ لـــــــــــبـــــــــــَ  اأَلداهـــــــــــِ

  
 وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للعَُديل بِن الفْرخِ :

__________________ 
 ( اللسان.1)

  



15545 

 

جـــــــــــــــــــــــِن و  َدين ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــــــــــــــــَ مِ َأوح  اأَلداهـــــــــــــــــــــــِ

ِم      نـــــــــاســــــــــــــــــــــِ
َ
ُة املـــــــــ نـــــــــَ ثــــــــــح لـــــــــي شــــــــــــــــــــــَ لـــــــــي ورِجـــــــــح (1)رِجـــــــــح

 

  
ي ؛ (2) فََرٌس هاِشمِ  : أَْسماء أَْفراس منها : األَْدَهمُ و ُمعاِويَةَ بِن ِمْرداٍس السُّلَِمّيِ  فََرسُ و شدَّاٍد العَْبِسّيِ ؛ (3) َعْنتََرةَ بنِ  فََرسُ و بِن َحْرَملَةَ الُمّرِ

 ، وهي صفَةٌ غاِلبَةٌ. ُعبَادٍ  (4) آَخُر لبَني بَُحْيِر بنِ  فََرسٌ و ؛

 كغُراٍب : األْسَوُد. ، الدُّهامُ و

 نُِسبَْت إليه اإِلبُِل الدُّهاِميَّةُ. فَْحٌل من اإِلبِلِ  أَْيضاٌ :و

حاحِ ؛ وقيََّدها ابُن ُشَمْيل بالسَّْوداء. رالِقدْ  : أَي الدَّْهماءَ  ِمن المجاِز : نََصبواو  ، كما في األَساِس والّصِ

. القَديمةُ  : الدَّْهماءُ  الَوْطأَةُ و  ، والَحْمراُء : الَجديَدةُ ، كذا نَّص الجْوهِريُّ

 ُ ة : قْلُت : فهو إَِذن ِمن الَجديَدةُ ؛ والغَْبراُء الدَّاِرَسةُ : الدَّْهماءُ  وقاَل غيُرهُ : الَوْطأَة مَّ  األَْضداِد ، قاَل ذو الرُّ

َبٍة  َو  َوطــــــــــح اءَ ســــــــــــــــــــــــِ َدٍة  َد ــــــــــح عــــــــــح  مــــــــــن غــــــــــرِي جــــــــــَ

ِر      داء ضـــــــــــــــــــــامـــــــِ بـــــــح رحِز كـــــــَ هـــــــا عـــــــن غـــــــَ ـــــــَ ت ىَن ُأخـــــــح ـــــــَ (5)ث
 

  
 ، كما في الُمْحَكِم. الخالصةُ الُحْمرةِ  : الَحْمراءُ  من الضأْنِ  الدَّْهماءُ و

حاحِ : والشاةُ   : الَحْمراُء الخالصةُ الُحْمرةِ. الدَّْهماءُ  وفي الّصِ

حاحِ ، زاَد غيُرهُ : وَكثْرتهم. جماَعةُ النَّاِس  أَْيضاً :و العََدُد الكثيُر ؛ : الدَّْهماءُ و  ؛ كما في الّصِ

 ثْله : وقاَل :الناِس أَْيضاً مِ  َدْهماءِ  وقاَل الِكسائيُّ : يقاُل : َدَخْلُت في َخَمِر الناِس أَي في َجماَعتِِهم وكثَْرتِهم ؛ وفي

ـــــــــــا  ن ـــــــــــَ ت ـــــــــــح ـــــــــــيـ ـــــــــــض ول ي ـــــــــــِ ـــــــــــر ب داَن ال قـــــــــــح انَ  فـــــــــــِ دح قـــــــــــَ ـــــــــــَ  فـ

نـــــــــــــاَ  مـــــــــــــن      َديـــــــــــــح نـــــــــــــافـــــــــــــَ ائـــــــــــــِ (6)أبُلـــــــــــــوِف  َد ـــــــــــــح
 

  
َمْخشريُّ :  : السَّواُد اأْلَْعَظم ، وهو َمجاٌز. الدَّْهماءُ  وقاَل الزَّ

ُجلِ  : الدَّْهماءُ و . َسْحنةُ الرَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ْمِل. يُْدبَُغ بها ذاُت َوَرٍق وقُُضٍب كأَنَّها القَْرنَُوةُ ، ولها نَْوَرةٌ َحْمراءُ  يضةٌ ُعْشبةٌ َعرِ  : الدَّْهماءُ و  ، وَمْنبِتُها قِفاُف الرَّ

 ، صفَةٌ غاِلبَةٌ. فََرُس َمْعِقِل بِن عاِمرٍ  : الدَّْهماءُ و

 ُحباَشةَ الِكنانِّيِ. أَْيضاً : فََرسُ و

 لَسواِدها. وِعْشِرينَ ليلَةُ تِْسعٍ  : الدَّْهماءُ و

 .الدَّْهماء ألَنَّها ُسوٌد ، وكأَنَّه َجْمعُ  ، بالضّمِ : ثالُث لَياٍل من الشَّْهرِ  الدُّْهمُ و

 وأَْرَغَمهُ ؛ عن ثَْعلب. ساَءهُ  أَي أَْدَهَمهُ  يقاُل : فَعََل به ماو

 َغِشيََك. ، أَي ، كَسِمَع وَمنَعَ  َدِهَمكَ و

هم وقد َدِهَمهم الجْوَهِرّي :ونَّص   الَخْيُل. َدِهَمتْهم األَْمر : َهمَّ

 ، بالفتحِ ، لُغَةُ. َدَهَمتْهمو قَاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :

ا  ، انتََهى. األْمر فبالَكْسِر فقط َدِهَمك ونَقََل شْيُخنا عن ابِن القوِطيَّة في األَْفعاِل : أَنَّ اللُّغَتَْين إنَّما هما في دهمت الَخْيل وأَمَّ

 ؛ وأَْنَشَد ألَبي محمٍد الَحْذلَِمّيِ : َدِهَمكَ و َدَهَمكَ  ُء إلى ذِلَك وليَس بقوّي ؛ فقد قاَل ثَْعلَب : كلُّ ما َغِشيَك فقدقْلُت : وِعباَرةُ الجْوَهرّي قد تُوِمي
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م  املــــــــــــــاَء ِورحٌد  هح اي ســــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــُد عــــــــــــــَ دح ــــــــــــــَُ  يــــــــــــــَ

هح      مــــــــــــــُ عــــــــــــــَ القــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــاُ ه ونـــــــــــــــَ (7)يــــــــــــــوم تــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل بِْشٌر :

مح  هــــــــــــــُ ــــــــــــــُ تـ َد ــــــــــــــَح اً  فــــــــــــــَ ر ٍة  َد ــــــــــــــح مــــــــــــــِ  بــــــــــــــكــــــــــــــرِّ طــــــــــــــِ

مِ و      رحجــــــــــــَ ة مــــــــــــِ ــــــــــــَ ــــــــــــّرِجــــــــــــال َ  ال لــــــــــــَ ٍض حــــــــــــَ طــــــــــــِّ قــــــــــــَ  مــــــــــــُ

  
 أَيُّ َخْلِق هللِا هو.و أَيُّ الَخْلِق هو ، هللِا هو : أَيْ  ُدْهمِ  هو ، وأَيُّ  الدُّْهمِ  أَيُّ  يقاُل : ما أَْدِريو

 ، وهي ِمن كنَاها. الدَُّهْيمِ  كأُمِّ  لُظْلمتِها ، الدَّاِهيَةُ كُزبَْيٍر :  ، الدَُّهْيمُ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة فيهما.1)
 واألصر كالتكملة.« هشام»( يف القاموس : 2)
 ( يف اللسان : عنرتة بن معاوية.3)
 ( يف القاموس : ِبري ابجليم.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 اللسان واألساس والتهذيب.( 6)
 ( اللسان والصحاح.7)
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حاحِ : يَت بذِلَك إِلْظالِمها ؛ الدَّْهماء تَْصغيرُ  الدَُّهْيماءُ  وفي الّصِ اِهيَةُ ، ُسّمِ َهْيمُ و ، وهي الدَّ  : من أَْسماِء الدَّواِهي. الدَُّهْيم وأُمُّ  الدُّ

 األْحَمُق. : الدَُّهْيمُ و

يَّانِ  (1) ناقَةِ  أَْيضاً : اسمُ و وكانوا َخَرُجوا في َطلَِب إِبِِل لهم ، فلَِقيَهم كثيُف بُن ُزَهْيٍر  الذُّْهِلّيِ ، قُتَِل هو وإِْخوتُهُ  بِن ُمجاِلدٍ  (1) َعْمِرو بِن الرَّ

قَتْ  وُحِملَْت ُرُؤوُسهمُ  فَضَرَب أَْعناقَهم ، يَّان في ُعنُِقها ثم ُخلِّيَِت اإِلبُِل فَراحَ  عليها في َجواِلٍق وُعلِّ ا َرأَى الَجواِلَق :  (2)ْت على الرَّ فقاَل لمَّ

 : فقيلَ  على القَلُوِص ، فَذَهبَْت َمثاَلً ، أَُظنُّ بَنِيَّ صاُدوا بَْيَض نَعاٍم ، ثم أَْهوى بيِدِه فأَْدَخلَها في الَجواِلِق فإذا رأٌْس ، فلما َرآه قاَل : آِخُر البَزِّ 

ِل هكذا. ؛ نَقَلَه َشِمٌر قاَل : الدَُّهْيمِ  ْشأَُم ِمنأَ و الدَُّهْيم أَثْقَُل ِمن ِحْمل  َسِمْعُت ابَن األَْعَرابّيِ يَْرِوي عن الُمفَضَّ

ة له ، وهو قْولُه :  قْلُت : وقْوُل الُكَمْيت حجَّ

مح  كــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــوت ي ــــــــــُ ح ب ــــــــــِّ ب اًل ال ُيصــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح داُن مــــــــــَ  َأ ــــــــــَح

ُر      ح ُم محــــــــــِ كــــــــــُ رحمــــــــــِ ُ مِ ِبــــــــــِ يــــــــــح هــــــــــَ زحيب  الــــــــــد  ــــــــــَ (3)ومــــــــــا تـ
 

  
 ، فصاَر َمثاَلً في كّلِ َداِهيٍَة. الدَُّهْيم وقيَل : َغزا قَْوٌم ِمن العََرِب قَْوماً فقُتِل منهم َسْبعَةُ إْخوة فُحِملُوا على

َدتْهاو  ، عن ابِن ُشَمْيٍل. َدهََّمِت النَّاُر الِقْدَر تَْدِهيماً : َسوَّ

 ، والُمتََدثُِّر : هو الَمْجبوُس الَمأْبوُن. الُمتََدأَّمُ و ، (4) الُمتََدهَّمُ  قاَل األَْزهِريُّ :و

اِق : ُدَهْيمٍ  والقاِسُم بنُ  عن أَبي محمٍد الدَّارمّيِ ؛ ُدَهْيمٍ  كُزبَْيٍر : ثَوابَةُ بنُ و زَّ ثانِ  البَْيهقّي َرَحَل إلى عبِد الرَّ ؛ وابُن األَخيِر محمُد بُن القاِسِم  ُمَحّدِ

 يهُ شيُخ الحاِكِم.َرَوى عنه يَْعقوُب بُن محمٍد الفَقِ 

اِهد إْبراهيم بن كغُراٍب وأَْحمَد وُعثْماَن : أَْسماءٌ و  ِمن المجاِز :و ونَفَعَنا به. عنههللارضيالَحْنظلّي ،  أَْدَهم ؛ وِمن الثاني : واِلُد اإلمام الزَّ

ةٌ و َدْهماءُ  َحديقَةٌ   اً.َخْضراُء تَْضِرُب إلى السَّواِد نَْعَمةً وِريّ  : أَي ُمْدهامَّ

ْرُع : َعالهُ السَّواُد ِريّاً ؛ اْدهامَّ  وقد تانِ  قْولُه تعالَى : ومنه الزَّ ّيِ ؛ يقوُل : َخْضراَوان إلى  (5) ُمْدهامَّ أَي َسوداَوان ِمن ِشدَّةِ الخْضَرةِ ِمن الّرِ

ّيِ.  السَّواِد ِمن الرَّ

جاُج : أَي تَْضِرُب ُخْضرتُهما إلى السَّواِد ، وكلُّ نَْبٍت خضر   فتَماُم ِخْصبِه وِريِِّه أَن يَْضِرَب إلى السَّواِد. (6)وقاَل الزَّ

ةٌ  ِب : السَّواُد ، وإِنَّما قيَل للَجنَّةعْنَد العَرَ  الدُّْهَمةُ و  لِشدَّةِ ُخْضرتِها. ُمْدهامَّ

ةٌ  وَرْوضةٌ » في حِدْيث قُّسٍ :و يقاُل : اْسَودَِّت الُخْضَرة أَي اْشتَدَّْت. ، أَي َشديَدةُ الخْضَرةِ الُمتَناِهيَة فيها كأَنَّها َسْوداُء لِشدَّةِ ُخْضَرتِها  «ُمْدهامَّ

يَت قَُرى الِعراِق َسواداً لَكثَْرِة ُخْضرتها.، والعََرْب تقو  ُل لكّلِ أَْخَضَر أَْسَوُد ، وُسّمِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ قالَهُ اللَّْيُث ، وأَْنَشَد : الدُّهومُ  : الجماَعةُ الَكثيَرةُ ؛ والَجْمعُ  الدَّْهمُ 

ا  نــــــــــــَ ئـــــــــــــح مٍ جــــــــــــِ مُ  بــــــــــــَدهــــــــــــح هــــــــــــَ دح ومــــــــــــا يــــــــــــَ هــــــــــــُ  الــــــــــــد 

هُ      ٍر كــــــــــــــَبن  فــــــــــــــوقــــــــــــــَ جــــــــــــــومــــــــــــــا  جمــــــــــــــَح ــــــــــــــنــــــــــــــ  (7)ال
 

  
حاِح كذِلَك ، ولكنَّه قاَل : العََدُد الَكثيُر ، وِمثْلُه في التَّْهِذيِب ، ومنه  ما تَْستِطيعُوَن يا َمْعشر قَُرْيٍش ، وأَْنتم»قْوُل أَبي َجْهٍل :  وهو في الّصِ

ا نزَل قْوله تعالَى : « ، أَن يَْغِلَب كلُّ عشرةٍ منُكم واِحداً منهم الدَّْهمُ   .(8) (َعَلْيها ِتْسَعَة َعَشرَ )، قالَهُ لمَّ

 .«بهذا القَْور الدَّْهمِ  محمٌد في»في الحِدْيث : و ِمن الناِس : َكثيٌر. َدْهمٌ  وجاءَ 

 .«عنَد اللَّْيلِ  الدَّْهمُ  فأَْدَرَكه»في حِدْيٍث آَخر لبَِشير بِن َسْعٍد : و

 أَي الدَّاِهيَةُ السَّوداُء الُمْظلمةُ. الدَّْهماءُ  ويقاُل : أَتَتُْكمُ 
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__________________ 
 ( يف القاموس ضبطت ابلضم ا ابلقلم ا والكسر  اهر.1)
 واألصر كالصحاح.« الزابن»( يف اللسان والتهذيب : 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ملة ابلقلم بفتح اهلاء يف األو  واهلمزة يف الثانية ا واملثبت ضبطه كضبرت التهذيب.( ضبطت اللفظتان يف التك4)
 .64( الرمحن اآية 5)
 ( يف اللسان والتهذيب : أخضر.6)
 ( اللسان والصحاح واألو  يف التهذيب.7)
 .30( املدثر اآية 8)
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ْضفِ  َهْيماءُ الدُّ  أَتَتُْكمُ »في حِدْيث ُحَذيفَةَ : وَذَكَر الفتْنَةَ فقاَل : و  .«تَْرمي بالنََّشِف ثم التي تَِليها تَْرمي بالرَّ

 قاَل َشِمٌر : أَراَد بها الِفتْنةَ السَّْوداَء الُمْظِلمةَ ، والتَّْصغيُر للتَّْعظيِم.

 وهي الدَّاِهيَةُ. الدَُّهْيمِ  إلى بالدَُّهْيماء وبعُض النَّاِس يَْذَهبُ 

 أَي يَْفَجُؤُهْم. يَْدَهُمُهمْ  ، أَي بغَائِلٍَة ِمن أَْمٍر َعظيمٍ  «بَدْهمٍ  َمْن أَراَد أَْهل الَمدينَةِ »الحِدْيث :  : الغَائِلَةُ ؛ ومنه الدَّْهمُ و

اجُز : أَْدَهمُ  وَرمادٌ   : أَْسَوُد ، قاَل الرَّ

ِم  ـــــــــــــــ  ي رِّ صـــــــــــــــــــــــــــــُ حـــــــــــــــَ
َ

ـــــــــــــــالٍث يف املـــــــــــــــ  غـــــــــــــــرَي ث

ن  مـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــر      م وهـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــر   مِ َروائـــــــــــــــــــــــِ  ال

  

 (1) األدحَهمِ بعد الِبَل  ِشبحه الر ماِد 

ِة : ُدْهمٌ  : حدْيُث العَْهِد بالَحّيِ. وأَْربُعٌ  أَْدَهمُ  وَرْبعٌ  مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

ِض  أَلرحبــــــــــــــُ مِ أَلــــــــــــــِ هــــــــــــــح ا  الــــــــــــــد  وايت كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ   الــــــــــــــلــــــــــــــ 

ِف      حــــــــائــــــــِ طــــــــوِن الصــــــــــــــــــــــ  ٍي يف بــــــــُ ُة َوحــــــــح يــــــــ  قــــــــِ  ؟(2)بــــــــَ
  

ْوا ً  وقد َسمَّ  .َداِهما

 ، كعُثْمان : بَْطٌن ِمن ُهَذْيٍل ، قاَل َصْخُر الغَّيِ : ُدْهمانَ  وبَنُو

انَ َرهحرت و  رُت عاِديَهح  ُد ح  (3)وَرهح
 بن سْعِد بِن ماِلِك بِن ثوِر بِن طابَخةَ بِن لحيان بِن ُهَذْيل. ُدْهمانَ  قْلُت : وهم بَنُو

 بُن ماِلِك بِن َعِدّيٍ : بَْطٌن منهم : ُدْهمانُ  وفي ُجَهْينَةَ :

 : الِقتالِ  صف في وسلمعليههللاصلىعبُد هللِا بُن عبِد بِن َعْوٍف ، وهو الصَّحابيُّ ، َرِضَي هللِا تعالَى عنه ، وهو القائُِل بيَن يََدْيه ، 

انَ َأان ابُن   وَعوحف َجدِّي ُد ح
د  عــــــــــــــــــــح و مــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ ن ــــــــــــــــــــَ  َأان إذا عــــــــــــــــــــد ت بـ

دِّ      هــــــــــــــــــورِهــــــــــــــــــا اأَلشــــــــــــــــــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد  يف مجــــــــــــــــــح

  
ر نَْصُر بنُ  ُدْهمانُ  وفي أَْشَجع :  الذي قيَل فيه : ُدْهمان بُن نعاِر بِن ُسبَْيعِ بِن بْكِر بِن أَْشَجعِ ، وَولَُده الُمعَّمِ

ُر بـــــــــُن و  انَنصـــــــــــــــــــــــح هـــــــــا  ُد ـــــــــح َدَة عـــــــــاشـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح نــــــــــَ  اهلـــــــــُ

الو      و م فــــــــــانحصــــــــــــــــــــــــَ اح عــــــــــامــــــــــًا مث قـــــــــــَ عــــــــــِ بــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــَ

  

ه و  ِيضــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــِ ــــــــرأحِس بــــــــعــــــــَد ابــــــــح واُد ال  عــــــــاَد ســــــــــــــــــــــَ

  
رحُخ و    ه شــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ الرَاجــــــــــَ  الشــــــــــــــــــــــــبــــــــــاِب الــــــــــذي فــــــــــَ

  
ةَ بِن نَْصر بنِ   : َشِهَد بَْدراً. ُدْهمانَ  وِمن ولِدِه : جاِريَةُ بُن جميِل بِن نشبَةَ بِن قرِط بِن ُمرَّ

ةَ بِن َعْوف ؛ بُن َعْوِف بِن سْعِد بِن ذبْيان : ُدْهمانُ  وفي قَْيِس َعْيالن : ْيٍس ، وهم أَْهُل بَْيٍت ِمن بُن عيالن أَُخو قَ  ُدْهمانُ و بَْطٌن ِمن بنِي ُمرَّ

 قَْيس يقاُل لهم بَنُو نَعاَمةَ.

 بُن نَْصر بِن ُمعاِويَةَ بِن بْكِر بِن َهَواِزن. ُدْهمانُ  وفي َهَواِزن :

َمة الدُّوسيُّ الذي تقدََّم ، بُن منهِب بِن َدْوِس بِن عْدثَان بِن زْهران منهم : َعْمُرو بُن َحمَ  ُدْهمانُ و بُن نَْصر بِن زهران ؛ ُدْهمانُ  وفي األَْزِد :

 نَْصر وأَْشَجع وليَس في العََرِب غيُرُهما ، غيُر َوِجْيٍه. ُدْهمان ِذْكُره في ق ر ع. وبهذا تَْعلم أَنَّ قَْوَل الَهَجرّيِ :

 ، كَجْعفٍَر : الشَّديُد ِمن اإِلبِِل. الدَّْهثَمُ  : [دهثم]

ُجُل الّسهُل الُخلُقِ  أَْيضاً :و حاحِ ، وهي، كم الرَّ  : َدِمثَةٌ األَْخالِق. َدْهثََمةٌ  ا في الّصِ



15550 

 

حاحِ ؛ قاَل عمر بُن لََجٍأ : األَْرُض السَّْهلَةُ  : الدَّْهثَمُ و  ، كما في الّصِ

و ِم  قـــــــــــــــاِم ا ـــــــــــــــُ تح عـــــــــــــــن مـــــــــــــــَ حـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــَ  مث تـ

قـــــــــــــــــاِم     
َ

ٍن رَايب املـــــــــــــــــ طـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ مِ لـــــــــــــــــِ ثـــــــــــــــــَ (4)َدهـــــــــــــــــح
 

  
ي الرُجُل َدْهثمان   .َدْهثََمةٌ و َدْهثَمٌ  ؛ يقاُل : أَرضٌ  كالدَّْهثََمةِ  بذِلَك ؛ (5)وُسّمِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 واللسان والتهذيب. 325( ديوانه صفحة 2)
 وبعده : 280/  1( شرح أشعار اهلذليا 3)

 من كبري نفر زابنيهو 
 وقبله :

 يةأهر جنوب َنلَة الشذم
 ( اللسان.4)
 ( يف اللسان : دهثماً.5)



15551 

 

 .(1)ُء السَّْهُل الدَِّمُس : الَمكاُن الَوِطي الدَّْهثَمُ  وقيَل :

انٍ  َدْهثَمُ  : بِال المٍ و ثُ  اليَماِميُّ  بُن قَرَّ اِء. الُمَحّدِ  ؛ َضبََط األَميُر َواِلَده بفتْحِ القاِف وتَْشديِد الرَّ

 وفي التَّْبصيِر للحافِِظ : هو بضّمِ القاِف.

 ؛ وعنه َمْرواُن بُن ُمعاِويَةَ الفََزاريُّ وأََسُد بُن َعْمٍرو الفَِقيهُ. (2)عن أَبيِه ويَْحيَى بِن أَبي َكثيٍر وعْمران بِن خاِرَجةَ  َدْهثَمُ  وقد َرَوى

اهُ.  قاَل الذهبيُّ في الكاِشِف : تََرُكوه. وشذَّ ابُن َحبَّان فَقَوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الرُجُل السَِّخيُّ الِمْعطاُء. الدَّْهثَمُ 

ْهَدُم ، وللبَْحِر :وقاَل األَْصَمعيُّ : تقوُل العََرُب للصَّ   .الدَّْهثَمُ  ْقِر : الزَّ

. َدْهَدَمهُ  : [دهدم]  َدْهَدَمةً : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

اُج : َهَدَمهُ  وفي اللِّساِن : هو ِمثْلُ   ، قاَل العجَّ

ٍر وأَرحســـــــــــــــــــــــــــــــــم و  لـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــؤاُ  طـــــــــــــــــــَ

ِده و      هـــــــــــــح ؤحِي بـــــــــــــعـــــــــــــَد عـــــــــــــَ َدمِ الـــــــــــــنــــــــــــــ  َدهـــــــــــــح
ُ

(3)املـــــــــــــ
 

  
 ِت إِذا تََهدََّم.يَْعني الحاجر َحْوَل البَيْ 

 قَلََب بعَضه على بعٍض. َدْهَدَمهُ إذاو

 ، وتََجْرَجَم َكذِلَك. َسقَطَ  الحائُِط : تََدْهَدمَ و

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ءَ الشَّي َدْهَسمَ  : [دهسم]

 أَْخفاهُ. وقاَل غيُرُهما : أَي

 قْلُت : وهو َمْقلوُب َدْهَمَسه.

ْهَمَسِة.وقد  اِء الدَّْهَمَسةُ الّسراُر كالرَّ ْين عن الفرَّ  تقدََّم في الّسِ

 وقاَل أَبو تراٍب : أَْمٌر ُمَدْهَمس أَي َمْستوٌر.

ْين ُمْعَجَمةٌ. ، كَجْعفَرٍ  َدْهَشمُ  : [دهشم]  ، والّشِ

 أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.

 رُجٍل. (4) اسمُ  وهو

ْل.قْلُت : وقد َمرَّ  ْين : َدْهَمٌش : َعلٌَم فلعلَّ هذا َمْقلوُب ذاَك فتأَمَّ  له في الّشِ

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

 : الَكْيُس. أَْوَرَده صاِحُب اللِّساِن ، وكأَنَّه لُغَةٌ في الدَّْهقَنَِة بالنُّوِن. الدَّْهقََمةُ  : [دهقم]

حاحِ. لباليا (5) ، كَجْعفٍَر : الشَّْيخُ  الدَّْهَكمُ   :[دهكم]  ؛ وفي اللِّساِن : الفانِي ، وِمثْلُه نَّص الّصِ

 : اْقتََحَم في أَْمٍر َشديٍد. تََدْهَكمَ و

أَ. : أَي علينا تََدْهَكمَ و  تََدرَّ
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حاحِ :  ِء.في الشي (6): االْنِقحاُم  التََّدْهُكمُ  وفي الّصِ

يمةُ  : [ديم] ْبط لُشْهرتِِه ، وهو الَمَطرُ  الّدِ ، وَذَكَره « م د و»، تقدََّم للمصنِِّف في  واويَّةٌ يائِيَّةٌ  ؛ الدائِمُ  ، بالكْسِر ؛ وإنَّما أَْهَملَه عن الضَّ

 الجْوَهِريُّ هنا ، ولكّلِ وْجَهةٌ.

 وَوِهَم الجْوَهِريُّ  ، (7)ْصِل فَْيعُولةٌ ِمن َدَمْمُت الِقْدَر إذا َطلَْيتها بالّدماِم على أنَّها في األَ  «د م م»ذُِكَر في  ؛ بَعيَدةُ األَْطراِف ، َديموَمةٌ  َمفاَزةٌ و

 في ِذْكِره هنا.

ن علّيٍ الفاِرِسّي أنَّها موقد يقاُل : إنَّ الظاِهَر واالْشتِقاَق َمَع الجْوهِرّيِ وهما من األُصوِل الَمْرجوع إليها في تَْصريِف الَكِلِم. واْختاَر أَبو 

 الدَّواِم فيُْذَكر في َدَوَم.

 املعجمة مع امليم فصل الذال
ً  ، ، كَمنَعَهُ  َذأََمهُ  : [ذأم] هُ. : َذأْما  َحقََّره وَذمَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : الدمث.1)
 لران بن جارية. 1124/  3( يف التبصري 2)
 برواية : 290( ديوانه ص 3)

 النؤي بعد عهده املثلمو 
 واألو  يف اللسان.« أرسم»بد  « محم»والرجز يف التكملة وفيها 

 ( يف القاموس ابلضم منونة.4)
 كاألصر.« الشيخ»وعل  هامشه عن إحد  نسخه : « ءُ الشي»( يف القاموس : 5)
 ( األصر والصحاح ا ويف اللسان : االفتحام.6)
 ( اللسان : ابلرماد.7)
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حاحِ : ً  : العَْيُب ، يُْهَمُز وال يُْهَمُز. يقاُل : الذَّأْمُ  وفي الّصِ  : أَي عابَهُ وَحقََّرهُ ؛ قاَل أَْوُس بُن َحَجٍر : َذأََمهُ يَْذأَُمهُ َذأْما

ٍض  ـــــــــــِ و إىل غـــــــــــرِي انف عـــــــــــُ دح ـــــــــــَ َت ال ت ـــــــــــح ن ـــــــــــإن كـــــــــــُ  ف

َك و      ـــــــــــــــَ َدال رِمح مـــــــــــــــن بـــــــــــــــَ (1)اذحأَمِ فـــــــــــــــَذرحين وَأكـــــــــــــــح
 

  
 : عْبتُه ، وهو أَْكثَُر ِمن َذَمْمتُهُ. َذأَْمتُه وقاَل أَبو العبَّاِس :

ً  قيَل :و ؛ يكوُن َمْعناه َمْذموماً ، ويكوُن َمْعناه  (2) (اْخُرْج ِمْنها َمْذُؤماً َمْدُحوراً )كَذأَبَه ؛ ومنه قْولُه تعالَى :  َمْذؤومٌ  ، فهو َطَرَدهُ   :َذأََمهُ َذأْما

 َمْطروداً.

ً  وقاَل ُمجاِهٌد :  ا وَمْدحوراً َمْطروداً.َمْنِفيًّ  َمْذُؤوما

ً و رت اآليَةُ أَْيضاً. (3) َخَزاهُ   :َذأََمهُ َذأْما  ، وبه فُّسِ

ْعبُ و  وقد أَْذأََمه. اإِلْذآُم : الرُّ

 َكِلَمةً. ، أَي َذأَْمةً  ما َسِمْعُت له يقاُل :و

 ، أَي َكِلَمةً. وقد أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. بمْعنَاها ، بالفَتحِ ، َذْجَمةً  قْولُهم : ما َسِمْعت لهو : [ذجم]

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ ؛ والحاُء مْهَملَةٌ. َذْحلََمهُ  : [ذحلم]

 َذبََحه. وفي المْحَكِم : أَي

 تََدْهَوَر. أَي فَتََذْحلَمَ  َدْهَوَرهُ  : َذْحلََمهُ و

 كأَنَّه يَتََدْحَرُج ؛ قاَل ُرْؤبَة : يَتََذْحلَمُ  يقاُل : َمرَّ 

َلَماكبَن ُه يف ُهو ٍة   (4) َتَذحح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َصَرْعتُهُ ، وذِلَك إذا َضَرْبتُهُ بَحَجٍر ونْحِوه. َذْحلَْمتُهُ 

 : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. المْرأَةُ بَولَِدها َذَرَمتِ  : [ذرم]

كةً ، ِمن الثُّغوِر  ة بأََذنَةَ  ، بفتحٍ فسكوٍن فكْسِر الراِء ، كما في النسخِ ، والصَّواُب فَتْحها ، (5) أَْذِرَمةُ و َرَمْت به. ُرُهما : أَيوقاَل غي ، محرَّ

 قُْرَب الَمِصيَصة.

نها.ِمن ِدياِر َربيعَةَ ، قَْريةٌ قَِديمةٌ أََخَذها الَحَسُن بُن ُعَمَر بِن الخطَّاب التَّْغلبّي ِمن صاِحبِها وبَنَى بها قَْصراً  أَْذِرَمةُ  قاَل الباَلذريُّ :  وَحصَّ

يِِّب السرخسّي في ِرْحلَتِه : إِنَّ بَْينها وبيَن برقعيد َخْمسة فَراِسَخ ، وبَْينها وبيَن سنجار عشَرةَ فَراِسَخ ، وفيها نَْهٌر يَشقُّها  وقاَل أَْحَمُد بُن الطَّ

. (6)وينفذُها  ْخِر والجّصِ  إلى آِخِرها ، وعليه في َوَسِط الَمدينَِة قَْنطَرةٌ َمْعقودةٌ بالصَّ

ْحمن قاَل ياقوُت : وهي اليَْوم ِمن أَْعماِل الَمْوِصِل ِمن ُكوَرٍة تُْعرُف ببَْيِن النَّْهَرْين ، بيَن ُكوَرةِ البَْلقاء ونَِص  ْيبْين ، وإليها يُْنَسُب أَبو عبِد الرَّ

 عبُد هللِا بُن محمِد بِن إْسحاق األَْذرميُّ النِّصْيبِيني.

أَبو حاتٍِم  حتى َماَت ، وكان َسِمَع ابَن ُعيَْينة وَغندراً ، وعنه (7)ِمن قَُرى نَِصيبِْين اْنتَقََل إلى الثَّْغِر فأَقاَم بأََذنَةَ  أَْذِرَمةُ  قاَل ابُن َعَساِكر :

اِزيُّ وأَبو َداُود وقَِدَم بَْغداَد وَحدََّث بها ؛ قاَل : وقد َغِلَط الحافُِظ أَبو سعٍد بُن السَّمعانّي في ثالثَِة َموا ِضع : أََحُدها أنَّه َمدَّ األِلَف وهي غيُر الرَّ

َك الذَّال وهي ساِكنَةٌ ؛ وقاَل : هي ِمن قَُرى أََذنَةَ  ْحمن كاَن َمْمُدوَدةٍ ، وَحرَّ هُ أنَّ أَبا عبِد الرَّ  ، وهي كما َذَكْرنا ِمن قَُرى النَّْهَرْين. وإنَّما َغرَّ

 يقاُل له األََذنيُّ أَْيضاً لمقَاِمِه بأََذنَةَ.

 قْلُت : فإَذن قَْوُل المصنِِّف : قَْريةٌ بأََذنَةَ َخَطأٌ تَبَِع فيه ابَن السَّمعانّي.
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 ، وَظنِّي أنَّها ِمن قَُرى أََذنَةَ ، بَْلَدةٌ ِمن اليََمِن َخْلط وتَْصِحيف. اذرم ْختَصِر األَْنساِب ما نَّصه : هذه النِّْسبَةُ إلىوكذا ما نَقَلَه شْيُخنا عن مُ 

كةً : َمِغيُض َمَصّبِ الَواِدي. الذَّلَمُ  : [ذلم]  ، محرَّ

 هذه التَّْرجمةُ هكذا ، هو بالقَلَِم األَْسود ولم أَِجْده في

__________________ 
 واللسان والصحاح.« فذرين»بد  « فدعين»برواية :  120( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .18( األعراف اآية 2)
 ( اللسان : أخزاه.3)
 ( اللسان ا ولي  يف ديوان ر بة ا والتكملة قا  الصاغاين : هكذا أنشده وهو مداخر ا والرواية :4)

 كـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدوٍّ زّ  أو تـــــــــــــــــذحـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا 

 كـــــــــــــــــــــــبنـــــــــــــــــــــــه يف هـــــــــــــــــــــــّوة تـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــذمـــــــــــــــــــــــا    

  

 .«ا مصححههـ  با النهرين ا صرح به ايقوت ا وانظره ا ا ( عل  هامش القاموس : قوله : أذرمة اخل الصواب فتح الراء وأهنا قرية.5)
 ( يف معجم البلدان : وينفذ.6)
 ( يف معجم البلدان : أبذرمة.7)
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حاِح ا  .الصِّ ِذيِب عن ابِن اأَلعحرَايبِّ ر. وَأوحَرَده اأَلزحَهرِي  يف التـ هح َتَب ابألمحح  فيَـنحبغي َأنح ُتكح
ا : [ذمم] هُ َذمًّ هُ يَذُمُّ ةً و َذمَّ  وَمْعناهُ اللَّْوُم في اإلَساَءةِ. ، ويُْكَسُر ، ِضدُّ َمَدَحهُ  َذمٌّ و َذميمٌ و َمْذمومٌ  ، فهو َمَذمَّ

ه : وَ  باله فو ً  َجَدهأََذمَّ  ، ِضدُّ أَْحَمَده. َذِميما

 ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. في النَّاِس  َمْذمومينَ  بهم : تَهاَوَن ، أَو تََرَكُهم أََذمَّ و

وا :و  بعُضهم بعضاً. َذمَّ  تَذامُّ

تُه قََضىو  .يَُذمَّ  أَْحَسَن إليه لئالَّ  : أَي ، بكْسِر الذَّاِل وفتِحها َمِذمَّ

ه فَعََل ما إذا إليه اْستََذمَّ و  على فِْعِله. يَذُمُّ

حاح :  عليه ؛ وِمثْلُه في األساِس. يَُذمُّ  الرجُل إلى الناِس أَي أَتَى بما اْستََذمَّ و ونَصُّ الّصِ

ْلت : العُيوبُ  ، بالضّمِ : الذُّمومُ و  ؛ أَْنَشَد ِسْيبََوْيه أْلَُميَّة بِن أَبي الصَّ

ٍر  جــــــــــــــح نــــــــــــــا يف كــــــــــــــرِّ فــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــك َربــــــــــــــ 

َك      تـــــــــــــح ـــــــــــــ  نـ عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــئـــــــــــــًا مـــــــــــــا تـ رِي ومُ بـــــــــــــَ مـــــــــــــُ (1)الـــــــــــــذ 
 

  
ةٌ  بِئْرٌ و يِّد في كتاِب الفرق :؛ وأَنْ  تُذَمُّ  ألَنَّها قليلَةُ الماءِ  ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على األُولَى ، وقاَل : أَي َذميمةٌ و َذِميمٌ و َذمَّ  َشَد ابُن السَّ

ِب َربٍّ  يـــــــــــــــح اًل مـــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــَ ي انئـــــــــــــــِ َرجـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــُ  نـ

مــــــــــــَ  و      عــــــــــــح هُ لــــــــــــه نـــــــــــــُ تــــــــــــُ جــــــــــــاُ   َذمــــــــــــ  (2)ســــــــــــــــــــــــــِ
 

  
جال الَكثِيَرة ، أَي أنَّ   قليل خيره كثير.قاَل : َمن َرَواهُ بفتْحِ الذاِل أَراَد أَنَّ بِئَْرهُ التي تُوَصُف بقلَِّة الماِء تستقى منها الّسِ

ةٌ  قيَل : بِئْرٌ و ِة يَِصُف إِبِالً غاَرْت ُعيونُها ِمن الَكالِل : ِذمامٌ  ِضدُّ ، ج الماِء ، فهو (3) َغزيَرةُ   :َذمَّ مَّ  ، بالكْسِر ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لذي الرُّ

ا  ــــــــــــــــوهنــــــــــــــــَ ي رَيِاّيٍت كــــــــــــــــَبن  عــــــــــــــــُ ح ــــــــــــــــ  محــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــل

ُح  ِذمــــــــــــامُ      واتــــــــــــِ
َ

ا املــــــــــــ َزهتــــــــــــح كــــــــــــَ (4)الــــــــــــر كــــــــــــااي أَنــــــــــــح
 

  
 َزتْها : أَقَلَّْت ماَءها ؛ يقوُل : غاَرْت أَْعينُها ِمن التَّعَِب فكأَنَّها آباٌر قَِليلةُ الماِء.أَْنكَ 

ةُ  وفي التَّْهِذيِب :  .َذمٌّ  البِئُْر القَِليلةُ الماِء ، والَجْمعُ  الذَّمَّ

ة في الحِدْيث : أَنَّه ، عليه الصَّالة والسَّالم ، َمرَّ ببِئْرٍ و يَت بذِلَك ألنَّها،  َذمَّ  .َمْذموَمةٌ  ُسّمِ

 تَْمنَعُه الُخروَج. ، أَو آفَةٍ  (5) َزمانَةٍ  ِعلَّةٌ ِمن : أَي َذِميمةٌ  بهو

تْ  ِمن المجاِز :و َرْت عن جماَعِة اإِلبِِل ولم تْلَحْق بها ، كأَنَّها أَْعيَت وتََخلَّفَتْ  : إذا ِركابُُهم أََذمَّ تُها في السَّْيِر ، مأْخوذٌ * َكالالً ، وتأَخَّ قَلَّْت قُوَّ

ةِ  ِمن ِكيَّةُ القَِليلةُ الماِء. الذمَّ  ، وهي الرَّ

 به بَعيُرهُ ؛ قاَل ابُن ِسْيَده : أَْنَشَدنا أَبو العالِء : أََذمَّ  وقد

تح قـــــــــــــــــوٌم  مح  أََذمـــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــُ  هبـــــــــــــــــم رَكــــــــــــــــــائـــــــــــــــــِ

عـــــــــاِ  هبـــــــــا      ـــــــــِّ ـــــــــن َ  ال ـــــــــِ ل ـــــــــوا خمـــــــــُح َدل ـــــــــح ب ـــــــــَ تـ ـــــــــاســـــــــــــــــــــــح (6)ف
 

  
تْ  فخرْجُت على أَتاني تِْلَك فلقَدْ »َحِليمةَ السَّْعِديَِّة : في حِدْيث و ْكبِ  أََذمَّ  ، أَي َحبََستْهم لضْعِفها واْنِقطاعِ َسْيِرها. «بالرَّ

تْ  وإِنَّ َراِحلَتَه قد»في حِدْيث أَبي بْكٍر : و ها أَي اْنقََطَع َسْيُرها كأَنَّها َحَملَِت الناَس على «أََذمَّ  .َذّمِ

ةٍ  رُجٌل ذوو  ، وهو مجاٌز. َكلٌّ على النَّاِس  ، بكْسِر الذاِل وفتِْحها : أَي َمَذمَّ

مامُ و ةُ و الذِّ ةٌ  : الَحقُّ والُحْرَمةُ ، ج الَمَذمَّ مامُ  ويقاُل : .أَِذمَّ ةُ  ُكلُّ ُحْرَمٍة تَْلزمك إذا َضيَّْعتَها الذِّ ةُ  ِمن ذِلَك :و ، الَمَذمَّ مَّ  ، بالكْسِر : العَْهُد. الذِّ

 أَي له َعْهٌد. ِذميٌّ  ورُجلٌ 
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ةِ  وقاَل الجْوَهِريُّ : أَْهلُ   أَْهُل العَْقِد. الذّمَّ

 قْلُت : وهم الذيَن يَُؤدُّوَن الجْزيَةَ ِمن الُمْشِركيَن ُكلِّهم.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 الشارح فخفف.( يف القاموس منونة ا وأضافها 3)
 .346/  2واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   103( ديوانه ص 4)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا والكسر  اهر بعد تصرف الشارح ابلعبارة.5)
 ساقطة من األصر. (وخالٌف أَت  مبا يَُذم  عليه)بعدها يف القاموس :  (*)
 ( اللسان.6)
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ةُ  وقيَل : مَّ ي: األَماُن وسُ  الذِّ ميُّ  ّمِ  ألَنَّه يَْدخُل في أَماِن الُمْسِلِمْين. الذِّ

ةُ و مَّ ماُن ، والَجْمعُ  الَكفالَةُ   :الذِّ مامُ  والضَّ تِي»:  عنههللارضيفي حِدْيث علّيٍ ، و الذِّ أَي َضماني وَعْهِدي َرْهٌن  «وأَنا به َزِعيمٌ  (1)َرِهينَة  ِذمَّ

 في الَوفاِء به.

ةٍ  اْقِلْبنا»الُمساِفِر : في ُدعاِء و  أَي اْرُدْدنا إلى أَْهِلنا آِمنِْين. «بِذمَّ

ةُ  فقد بَِرئَْت منه»في حِدْيٍث آخر : و مَّ َم ع «الذِّ ليه ، أَي أَنَّ لكّلِ أََحٍد ِمن هللا َعْهداً بالحْفِظ والَكالَءةِ ، فإذا أَْلقى بيِدِه إلى التَّْهلَُكِة أَو فَعََل ما ُحّرِ

ةُ  َف ما أُِمَر به فقد َخَذلَتْهُ أَو خالَ   هللا تعالَى. ِذمَّ

 ؛ قاَل األَْخَطُل : ويُْكَسرُ  ، بالفتحِ  كالذَّماَمةِ 

م  يــــــــــكــــــــــُ ُدوان مــــــــــن َأخــــــــــِ نحشــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ  ِذمــــــــــامــــــــــةً فــــــــــال تـ

هــــــــا و      يــــــــلــــــــُ فــــــــِ ويــــــــِر كــــــــَ داَء الــــــــعــــــــَ م َأصــــــــــــــــــــــح لــــــــِ (2)ُيســــــــــــــــــــــح
 

  
ِة : مَّ  أَي ُحْرَمة ؛ وقاَل ذو الرُّ

زِيــــــــــكــــــــــمــــــــــا   عــــــــــنــــــــــَدهــــــــــا  وحجــــــــــًة  ــــــــــَح نح عــــــــــَ  تــــــــــكــــــــــُ

َر َأو تُـقحضـــــــــــــــ       ِب  ِذمـــــــامـــــــةُ هبـــــــا اأَلجح (3)صـــــــــــــــــــــاحـــــــِ
 

  
 أَي َحقّه وُحْرَمته.

مِّ و  بالكْسِر. الذِّ

 َمأُْدبَةُ الطَّعاِم أَو العُْرِس. أَْيضاً : الذمةو

ةُ و مَّ ةٍ  (4)، أَي ذُو  القَْوُم الُمعاَهدونَ   :الذِّ تِنا ما يَِحلُّ ِمن»َسْلمان : في حِدْيث و ِذمَّ تِنا أَي أَْهل «ِذمَّ  فحذَف الُمَضاف. ِذمَّ

ةَ  له عليه : أََخَذ له أََذمَّ و مَّ  أَي األَماُن والعَْهُد. الذِّ

ً  أََذمَّ و  أَجاَرهُ. إذا فاُلنا

 كأَميٍر : بَثٌْر. ، الذَِّميمُ و

حاحِ : هو شي  بَْيِض النَّْمل ؛ وأَْنَشَد :ٌء يَْخُرُج ِمن َمساّمِ الماِرِن كوفي الّصِ

يـــــــــــمَ تـــــــــــر  و  مـــــــــــِ هـــــــــــم  الـــــــــــذ  نـــــــــــِ راســـــــــــــــــــــــــِ  عـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــَ

ر      مـــــــــــــح (5)يـــــــــــــوَم اهلـــــــــــــيـــــــــــــاج كـــــــــــــمـــــــــــــازِِن الـــــــــــــنـــــــــــــ 
 

  
 وَرَواهُ ابُن ُدَرْيٍد : كماِزِن الَجثِْل ؛ ويُْرَوى : على َمناِخِرهم.

 .َذِميَمةٌ  ، واِحَدتُه من َحّرٍ أَو َجَربٍ  واألُنُوفَ  يَْعلو الوجوهَ  : الذي يَْخرُج على األَنَِف ِمن القََشفِ  الذَِّميمُ و قاَل :

 : النََّدى ُمْطلقاً ، وبه فسََّر ابُن ُدَرْيٍد قَْوَل أَبي ُزبَْيٍد : الذَِّميمُ و

اًل  فــــــــهــــــــا َنســــــــــــــــــــــَ لــــــــح هــــــــا مــــــــن خــــــــَ فــــــــافــــــــِ ر  أَلخــــــــح  تــــــــَ

ر      ثــــــــح يــــــــمِ مــــــــِ مــــــــِ رِي عــــــــلــــــــ  قـــــــــُ  الــــــــذ  عــــــــامــــــــِ (6)زحِم الــــــــيــــــــَ
 

  
يِن. هو أَو .(7)قاَل : واليَعاِميُر : َضْرٌب ِمن الشََّجِر   نًَدى يَْسقُط باللَّْيِل على الشََّجِر فَيُِصيبُه التُّراُب فَيَصيُر كِقَطعِ الّطِ

 ْوَل أَبي ُزبَْيٍد السابَِق.، عن كراعٍ ، وبه فسََّر ابُن ِسْيَده قَ  على أَْنِف الَجْديِ  الذي يكونُ  البَياضُ  أَْيضاً :و

 والذَّنِْيُن ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الذَِّميمُ  ، وهو أَْنفُه وَذنَّ : إذا َسالَ  َذمَّ  قدو

اِر : الماُء الَمْكروهُ  : الذَِّميمُ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، قاَل : وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ للَمرَّ
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ي  غــــــِ تــــــَ ــــــح بـ ــــــَ ُ  تـ ُر الــــــر كــــــح جـــــــِ عــــــح ــــــَ تـ كـــــــة َتســــــــــــــــــــح واشــــــــــــــــــــِ  مــــــُ

ن       رحٍ  مـــــــــــــاُ هـــــــــــــُ َ  طـــــــــــــَ يـــــــــــــمُ َنضـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــِ (8)َذمـــــــــــــِ
 

  
أَي يَِسيُل ، كما هو نَّص  (9) من قَِضيِب التَّْيِس  ويَِذنُّ  مُّ يَذِ  الذي ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : الُمخاُط والبَوُل ، البَْوُل والُمخاطُ   :الذَِّميمُ و

حاح.  الّصِ

حاحِ : ِمن أَْخالِف الناقَِة ، وأَْنَشَد قَْوَل أَبي وَكذِلَك اللَّبَُن من أَْخالِف الشَّاءِ  قاَل الجْوَهِريُّ :  ؛ وفي بعِض نسخِ الّصِ

__________________ 
 رهيُنه.( يف اللسان : 1)
 ( اللسان.2)
 واللسان والتهذيب والتكملة. 254( ديوانه ص 3)
 ( يف اللسان : ذوو ذمة.4)
 ( اللسان ونسبه للحادرة ا والصحاح والتهذيب ومل ينسباه.5)
 347/  2ي  واملثبت كرواية اللســــان ويف الصــــحاح واملقاي. .. «تر  ألخالفها»برواية :  628( شــــعراء إســــالميون ا يف شــــعر أيب زبيد ص 6)
 وعجزه يف التهذيب.« .. ألخالفها»
 صغارها. وهو قو  ثعلب. ( والذي يف التهذيب واللسان : اليعامري اجلداء واحدها يعمور ا وقزمها :7)
 .347/  2( اللسان والصحاح منسوابً للمرار ا ومل ينسبه يف املقايي  8)
 .«املخاط ا والبو  الذي يذم ويذن من قضيب اخل اه ا كتبه مصححهعبارة الصحاح : والذميم : »( عل  هامش القاموس : 9)
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ُد بُن حَيحَ  أَيحضــــــــاً حيُث قاَ  : ِميمُ  زُبـَيحٍد الســــــــاِبَ  ؛ وإليه َذَهَب َأمحح روِع ِمن األَلحباِن ا  (1)هنا  الذ  ُح عل  الضــــــــ  َتضــــــــِ ما يـَنـح
 والَيعامرُي عنَده اجِلَداء ا وقـُزحُمها : ِصَغاُرها.

ً  قاَءهُ  الحوتَ  أَنَّ »:  السالمعليهحِدْيث يونَُس ،  ؛ ومنه (2) الَهاِلكِ  ِشْبهَ  ، بالكْسِر : الُمْفِرُط الُهزالِ  مُّ الذِّ و ً  َرِذيّا ا  .(3)« ِذمَّ

ُجُل : َذْمَذمَ و  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. قَلََّل َعِطيَّتَه الرَّ

 ، كثُمامٍة : البَِقيَّةُ. الذُّماَمةُ و

مٌ  رجلٌ و حاحِ. ِجّداً  َمْذمومٌ  ، كُمعَظٍَّم : ُمَذمَّ  ، كما في الّصِ

 ال َحراَك به. ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على الضْبِط األَخيِر ، أَي ، كِمَسّنٍ وُمتِمٍّ  ِمَذمٌّ  رجلٌ و

 .، نَقَلَه الجْوَهِريُّ  َمِعيبٌ  : أَي ، كُمتِمٍّ  ُمِذمٌّ  ءٌ شيو

 .تَُذمُّ  أَي ال َذمٌّ  أَي وَخال منكَ  َذمٌّ  وَخالكَ  وكذا قَْولُُهم : اْفعَْل كذاو

. يت : وال تَقُْل وَخالَك َذْنب ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ّكِ  قاَل ابُن الّسِ

ةٌ  أََخَذتْنِي منه يقاُل :و يت عن يونَُس.، كما  ، وتُْكَسُر ذالُه ، أَي ِرقَّةٌ وعاٌر من تَْرِك الُحْرَمةِ  َمَذمَّ ّكِ حاحِ ، ونَقَلَه ابُن الّسِ  في الّصِ

تَُهمْ  أَْذِهبْ  يقاُل :و ً  أَْعِطِهم َشيئاً فإنَّ لهم ، أَي ءٍ بشي َمَذمَّ  .ذماما

ةَ  عنِّي يُْذِهبُ  ما»:  وسلمعليههللاصلىالنبيُّ ،  (4)في الحِدْيث : ُسئَِل و ة  َمَذمَّ ةِ  ، يَْعني أَو أََمة (5)الّرضاعِ ، فقاَل : ُغرَّ  ِذمامَ  الّرضاعِ  بَمَذمَّ

 المْرضعَِة.

ئِْر بشي بّيِ أَْن يأِْمُروا للّظِ ٍء يُْسِقُط ٍء سوى األُْجَرةِ ؛ كأَنَّه َسأَله : أَي شيوكان النخعيُّ يقوُل في تْفِسيِرِه : كانوا يَْستحبّون عنَد فِصاِل الصَّ

، وبالكْسِر  الذَّمِّ  يُْرَوى بفتحِ الذاِل َمْفعَلة ِمن قَّ التي أَْرَضعَتْني حتى أَكوَن قد أَّديته َكامالً ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ وابُن األَثيِر ؛ زاَد األَخيُر :عنِّي ح

ةِ  : ِمن مَّ  .الذِّ

ةٌ  البُْخلُ  قْولُهم :و حاحِ ، أَ  بالفتحِ  فإنَّه َمَذمَّ اال َغْير كما في الّصِ  عليه ، وهو ِخالُف الَمْحَمَدةِ. يَُذمُّ  ي ممَّ

مَ و ً  اْستَْنَكَف ، يقاُل : لو لم أَتُْرِك الَكِذَب تَأَثُّماً لَتََرْكتُهُ  الرُجُل : تََذمَّ ما . تََذمُّ  أَي اْستِْنكافاً ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َطِب القاَل أَبو َعْمرو بُن العاَلِء :  ونَ  َسِمْعُت أَْعرابيًّا يقوُل : لم أََر كاليَْوم قَطُّ يَْدخُل عليهم مثُل هذا الرُّ ُمونَ  أَي ال يُِذمُّ  وال تأُْخذُهم يَتََذمَّ

 حتى يُْهُدوا ِلِجيرانِهم. ذمامةٌ 

 ، ُمَشدَّداً ، العَْيُب. الذَّامُّ و

 : كالٌّ قد أَْعيا فَوقََف. أََذمُّ  وفََرسٌ 

 رُجُل : ُهِجَي.ال ذُمَّ و

 .«تَُذمُّ  أُِرَي عبُد الُمطَِّلب في مناِمِه اْحِفْر َزْمَزم ال تُْنَزُف وال»في حِدْيث َزْمَزَم : و نُِقص ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. ذُمَّ و

 ؛ والثاِلُث : ال يُوَجُد ماُؤها قَِليالً. َمْذمومةً  ؛ والثاني : ال تُْلغَى (6)قاَل أَبو بْكٍر : فيه ثالثَةُ أَْقواٍل أََحُدها : ال تُعاُب 

مُ  ِمن ِخالل الَمكارمِ »في الحِدْيث : و  له إن لم يْحفَْظه. الناِس  َذمَّ  ويَْطَرَح عن نْفِسه ِذماَمهُ  ؛ هو أَن يَحفَظَ  «للصاِحبِ  التََّذمُّ

 ، أَي ِرقَّةً وعاٌر. َذماَمةٌ  ، وأَصابَتْني منه َذماَمةٌ  أََخَذتْه ِمن صاِحبِه واللَّوِم ؛ ومنه : الذَّمِّ  : الَحياُء واإلْشفاُق ِمن الذَّماَمةُ و

امٌ  ورجلُ   .الذَّمِّ  : َكثيرُ  َذمَّ
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 .الَمَذامّ و وإيَّاك

مٌ و ُمْستَذمٌّ  وللجاِر عْنَدك  .ُمتَذمَّ

مٌ  وَمكانٌ  ةٌ  له (7): أَي ُمْحتَرٌم  َمذمَّ  وُحْرَمة. ِذمَّ

__________________ 
 ( يعين يف قو  أيب زبيد ا كما يفهم من عبارة اللسان.1)
 ( ضبطت ابلقلم يف القاموس ابلضم.2)
 زراّيً. بفتح الذا  ضبرت حركات. ويف التهذيب :« َذّماً »( يف اللسان والتهذيب 3)
 اللسان سب  ابلبناء للمعلوم ا ويف التهذيب : أن ا جاج سب  النيب ص.( يف 4)
 ( يف التهذيب : ُغرٌّة : عبٌد أو أََمٌة.5)
 ( من قولك : ذممته إذا عبته.6)
 ( يف األساس :  ّرم.7)
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 الَمكاُن : أَْجَدَب وقَلَّ خْيُره ، وهو مجاٌز. (1) َذمَّ و

يه   ُمتَبلِّغاً به ، وهو ِمن مْعنَى الِقلَِّة.وفالٌن يُذامُّ عيَشه : أَي يُزّجِ

 وَحمٌد ، ُوصف بالَمْصَدِر. َذمٌّ  وَحمٌد ، وَمْنزلٌ  َذمٌّ  ورجلٌ 

 .(2)ِمن الّضّبِ أَي َحشاَشته ، وهو مجاٌز كما في األساِس  َذماء وأَْبقَى

كةً : لَقَُب سعِد بِن قَْيٍس الَهْمدانِّيِ  َذنَمٍ  ذو : [ذنم]  ؛ وقد أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّسان. ، محرَّ

 : العَْيُب. الذَّامُ و الذُّْيمُ  : [ذيم]

ً  تقوُل في الَمثَِل : ال تَْعَدُم الحْسناءُ   .ذاما

ً  يَِذيُمهُ  ذاَمهُ  ، وقد الذَّمُّ  أَْيضاً :و ً و ذَْيما ، على التَّماِم ،  َمْذيُومٌ و ، على النَّْقِص ، َمِذيمٌ  فهو وذمه ُكلُّه بمْعنًى عن األْخفَِش ، ذاَمهُ و : عابَهُ. ذاما

 وَمْذُؤوٌم إذا َهَمْزَت ، وَمْذموٌم على الُمضاَعِف.

 مع امليم فصل الراء
 ه الجْوَهِريُّ ، وهو مجاٌز ؛ ومنه قْوُل ُعبَْيِد هللِا بِن عبِد هللِا بِن ُعتْبَة :ولَزَمهُ ، نَقَلَ  َء ، كَسِمَع ، أََحبَّه وأَِلفَهُ الشَّي َرئِمَ  : [رأم]

الُم َأن  رحأَمَ َأب ُ  واإلســـــــــــــــــــــــــــــــح ىَن  تــــــــــــــــــَ  اخلـــــــــــــــــَ

ِر      َذلـــــــــــــ  ىَن مل تـــــــــــــُ (3)نـــــــــــــفـــــــــــــوُس رِجـــــــــــــاٍ  ابخلـــــــــــــَ
 

  
ً  الُجْرحُ  َرئِمَ و ً و َرأْما  للبُْرِء. فُوهُ  اْنَضمَّ  َحَسناً ، بالكْسِر ، أَي اْلتَأََم ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن أَبي َزْيٍد ، وهو مجاٌز ؛ وفي الُمْحَكِم : ِرئَْمانا

ً  النَّاقَةُ ولََدها َرئَِمتِ و ً و تَْرأَُمهُ َرأْما ً و ِرئَْمانا  وأََحبَّتْهُ ؛ قاَل : َعَطفَْت عليه ولَِزَمتْهُ  : َرأَمانا

وُ  بـــــــه أَم كـــــــ ـــــــُ ل ـــــــعـــــــَ طـــــــي ال عـــــــح ـــــــُ ُض مـــــــا تـ فـــــــَ ـــــــح نـ ـــــــَ ـــــــف يـ  ي

مـــــــــانُ      ن  ابلـــــــــلـــــــــَ ِ  رئـــــــــح ٍف إذا مـــــــــا ضـــــــــــــــــــــــُ  (4) ؟أَنـــــــــح
  

 ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن اأْلُموّي. : أَلُوٌف تَْلَحُس ثِياَب من َمرَّ بها َرُؤومٌ  وشاةٌ  : عاِطفَةٌ على َولَِدها رائمٌ و رائِمةٌ و َرُؤومٌ  فهي

 : َعطَّفَها على غيِر َولَِدها. أَْرأََمهاو

حاحِ : َعطَّفَها على أْمِ  وفي الّصِ  .الرَّ

فَِت الناقَةُ على َولَِد غيِرها هُ وال تدّر عليه فهي َعلوٌق. تَْرأَْمهُ  ، فإْن لم رائِمٌ  فهي فََرئَِمتْه وقاَل األْصَمِعيُّ : إذا ُعّطِ  ولكنَّها تَشمُّ

ً  الُجْرحَ  أَْرأَمَ و حاحِ : حتى يَْبرأَ أَو يَْلتَئِم. َرئِمَ  عالََجهُ حتىو : َداَواهُ  ِإرآما  ؛ وفي الّصِ

ُجلَ  أَْرأَمَ و يت ، ونَقَلَه أَبو َزْيٍد في كتاِب الَهْمزِ  ِء : أَْكَرَههُ على الشَّي الرَّ ّكِ   ، وَسيَأْتي في َزأََم.، عن ابِن الّسِ

 َشديداً كَرأََمهُ كَمنَعَه. فَتاْلً  الَحْبَل : فَتَلَه أَْرأَمَ و

 ، وألََمهُ كَرأَبَهُ ، ونَقَلَه الجْوهِريُّ عن الشَّْيباني ، وأَْنَشَد : أَْصلََحهُ  ، إذا القََدحِ ، كَمنَعَ  َشْعبَ  َرأَمَ و

تح و  دِّعــــــــــــَ ٍف مــــــــــــن أُواَرَة جــــــــــــُ قــــــــــــح لــــــــــــ  حبــــــــــــِ تــــــــــــح  قـــــــــــــَ

َن قـــــــــلـــــــــواًب مل      َدعـــــــــح َرأ مح صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ عـــــــــوهبـــــــــا  تـ (5)شـــــــــــــــــــــــُ
 

  
أْمُ و حاحِ. : البَوُّ  الرَّ  والَولَُد ، كما في الّصِ

 عليه. تَْرأَمُ  : ولُدها الذي َرأُْمها وفي الُمْحَكِم :

أْمُ  وقاَل اللَّْيُث : ه. الرَّ  : البَوُّ أَو َولٌَد ُظئَِرْت عليه غيُر أُّمِ

أْمُ و  ع. : الرَّ
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ئمُ و ْمل ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن األَْصَمعّيِ ، وِمثْلُه قْوُل أبي زْيٍد ، بالكْسِر : الظَّْبُي الخاِلُص البَياِض  ، الّرِ  قَلَبُوا فقالوا :و ، أَْرآمٌ  ج يَْسكُن الرَّ

 .آرامٌ 

َؤامُ و َؤاِل. راٍب : اللُّعابُ ، كغُ  الرُّ  كالرُّ

 يَُحلُّه أَْوالُد أَْوٍد ؛ قاَل األَْفَوهُ األَْوِدّي : كِكتاٍب : دِلحْميَرَ  ، ِرئامٌ و

__________________ 
 ( يف األساس : وأذّم.1)
 الشارح فنقلها عن األساس هنا.وهي بعد مادة ذمم مباشرة فاختلرت عل  « ذمي»( كذا وقد وردت هذه العبارة يف األساس يف مادة 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
 .472/  2( اللسان والصحاح واملقايي  5)
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ه  وائــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــِ ِد الــــــــــــــــــذي بــــــــــــــــــِ و َأوح نــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ  ِإان  بـ

تح      عـــــــــــَ ـــــــــــِ ن دع  رائمُ مـــــــــــُ َجـــــــــــح زاهـــــــــــا األح ـــــــــــد غـــــــــــَ (1)وق
 

  
 ، عن كراعٍ ، وال نَِظير لها إالَّ ُدئِل ، وقد َمرَّ ، قاَل ُرْؤبَة : كُدئٍِل : االْستُ  ، ُرئِمُ و

 (2) رُِئُمهَز   وأَقـحَعتح ابَ ِضيِ  
 .ريم ، إن لم يكْن تَْصحيف ع أَْيضاً : ُرئِمٌ و

وائِمُ و ماَد كالَولَِد لها َرئَِمتِ  وقد الرماَد ، لِريمانِها : األَثافيُّ  الرَّ ماَد ألَنَّ الرَّ  ، وهو مجاٌز. الرَّ

أَْمةُ : َخَرزةُ الَمَحبَّة.و  الرَّ

ْمُت عليه : أي تََرأَّْمتُهو  ، ِزنَةً ومْعنًى ، وهو مجاٌز. تََرحَّ

ْؤمةُ  قْوُل الجوهرّيِ :و  ه أَْجَوُف.وَهٌم وَمْوِضُع ِذْكِره في روم ألنَّ  ء ،الذي يُْلَصُق به الشي الِغراءُ  الرُّ

 قْلُت : وقد َحَكاها ثَْعلَب َمْهموَزةً أَْيضاً ، فال َوَهم.

 وقاَل شْيُخنا : ال وهم فإنَّهما يَْرجعان إلى مْعنًى واِحٍد في المآِل وإِن اْختَلَفا لَْفظاً.

 وقد تقدََّم.« أ ر م»، فإن لم يكْن َمْقلوباً فإنَّ محلَّ ِذْكِره في  اآلرامِ  ، وهو َمْقلُوٌب ِمن داَرةُ األَْرآِم من داراتِِهمو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ئَْمةُ   ، بالكْسِر : الظَّْبيَةُ ، أَْنشَد ثَْعلَب : الّرِ

 (3)الُعطحُبرِّ  الرِّئحمةمبثحر ِجيد 
 .َرائَِمةٍ  ونوٌق َروائُِم َجْمعُ 

ْيم أَي َذِليلٌ  َرُؤومٌ  وفالنٌ    َراٍض بالَخْسِف ، وهو مجاٌز.للضَّ

ْت بنا  : النِّساُء الِمالُح ، على التَّْشبيِه. اآلرامُ  وَمرَّ

بَمُ  : [ربم] . وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو ، بالتَّحريكِ  الرَّ  ، كما في التَّْهِذيِب. الَكأَلُ الُمتَِّصلُ  : أَْهَملَه اللْيُث والجْوَهِريُّ

ً َرتََمهُ يَْرتِ  : [رتم]  ٍء كاَن.أَّي شي َكَسَرهُ أَوَدقّهُ  : ُمهُ َرتْما

تْمُ  أَو . خاصٌّ بكْسِر اأْلَْنفِ  : الرَّ ه اللَّْحيانيُّ  ، هكذا َخصَّ

تْمُ  وفي التَّْهِذيِب : ثُْم ، بالتاِء والثاِء ، واِحٌد ؛ وقد الرَّ على الَوْصِف  ، األَخيرُ  َرتْمٌ و َرتيمٌ و َمْرتومٌ  فهو أَْنفَه وَرثََمهُ : َكَسَره ؛ َرتَمَ  والرَّ

 ؛ قاَل أَْوُس بُن َحَجٍر : بالَمْصَدرِ 

َح  بـــــــــــــــــَ اً أَلصـــــــــــــــــــــــــــــــح  ُدقـــــــــــــــــاَ  اَ صـــــــــــــــــــــــــــــــَ   َرمتـــــــــــــــــح

ِب      ـــــــــــــِ ـــــــــــــكـــــــــــــاث يبِّ مـــــــــــــن ال ـــــــــــــ  ـــــــــــــن (4)مـــــــــــــكـــــــــــــاَن ال
 

  
 ويروى بالتاِء والثاِء َجِميعاً.

تَْمةُ و حاحِ ؛ قاَل صاِحُب اللّساِن : وَرأَْيتُه في بَاقي اأْلُُصوِل بالتَّحريِك. الرَّ  ، بالفتحِ ، وهكذا هو في الّصِ

ي عن علّيٍ بِن َحْمَزةَ ِمثْل ذِلَك :  ، كما في الُمْحَكِم. َخْيٌط يُْعقَُد في اإِلْصبَعِ للتَّْذكيرِ  ونَقََل ابُن بَّرِ

حاحِ : يَُشدُّ في اإِلصْ  ، بالفتحِ ، كما هو ُمْقتَضى  َرتْمٌ  ج بَعِ ليْستذَكَر به الَحاَجة ؛ وزاَد غيُرهُ : ويُْعقَُد على الخاتِم أَْيضاً للعاَلَمِة ؛وفي الّصِ

ي وأَْنَشَد :  ِسياقِه ، أَو بالتَّْحريِك كما َضبََطه ابُن بَّرِ

مح  تح هبــــــــــَِ َك الــــــــــيــــــــــوم إن  ــــــــــَ  نــــــــــح عــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ  هــــــــــر يـ

قـــــــــا     عـــــــــح ـــــــــَ ي وتـ وصـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــُ ـــــــــرُة مـــــــــا ت ـــــــــر مَتح ُد كـــــــــث  (5) ؟ال
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تيَمةِ  رتََمة قاَل : وهو َجْمعُ  تائِمِ  نََهى عن شدِّ »الحِدْيث :  ، بالكْسِر ؛ ومنه ِرتامٌ و َرتائمُ  ج ، كَسفينٍَة ، كالرَّ  .«الرَّ

تائِمِ  ويقاُل : الُمْستْذِكرُ   مستهدٌف للشَّتائِِم. بالرَّ

 يَْستَْذكُره حاَجتَه ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : : َعقََدها في إِْصبَِعهِ  أَْرتََمهُ و

مح  كـــــــــُ وســــــــــــــــــــــِ فـــــــــُ نـــــــــا يف نــــــــــُ  إذا مل تـــــــــكـــــــــن حـــــــــاجـــــــــاتـــــــــُ

ُد      قـــــــــح ٍن عـــــــــنـــــــــك عـــــــــَ غـــــــــح مفـــــــــلـــــــــيـــــــــ  مبـــــــــُ (6)الـــــــــر لئـــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 وقبله يف التكملة :« ذ »واللسان وفيه  154( ديوانه ص 2)

 تسّخمهلو جّز نصف أنفه 
 مجض رائم ا أي ما رئم األرض منه ا أي لزمها ا ويرو  بغري  ز أيضاً ا أي الذين يرومون غلبته.« ُرّ مه»قا  : ويرو  

 ( اللسان.3)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب والصحاح.« .. كمو النيب»وفيه  11( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والتهذيب والصحاح.5)
 اللسان.( 6)
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وايِة هكذا :  ويقاُل : الصَّواُب في الّرِ

نـــــــــا  وســـــــــــــــــــــــِ فـــــــــُ ـــــــــُ نـــــــــا يف نـ  إذا مل تـــــــــكـــــــــنح حـــــــــاجـــــــــاتـــــــــُ

ُد      قــــــــــــح ِن عــــــــــــَ غــــــــــــح ــــــــــــُ ــــــــــــا مل يـ ن ــــــــــــِ وان مإلخــــــــــــح ــــــــــــِ ــــــــــــر لئ  ال

  
 .تََرتّمَ و بها فاْرتَتَمَ 

تَمُ و كةً : نَباتٌ  الرَّ تْمِ  كأَنَّه من ِدقَّتِه ُشبِّه ِمن ِدّقِ الشََّجرِ  ، محرَّ ؛ ولم  (1) َزْهُرهُ كالِخْيِرّيِ  لَخْيُط الَمْذكوُر ، قالَهُ أَبو َحنيفَةَ ؛، الذي هو ا بالرَّ

ْهُر والبْزُر ، وبِْزُرهُ كالعََدِس وِكالُهما يَْذكِر المصنُِّف الِخْيِريَّ في بابِِه ؛ يِق ِعالٌج يُقَيِّي ، أَي الزَّ ةٍ ، وُشْرُب ُعصاَرةِ قُْضبانِِه على الّرِ ُء بقُوَّ

يِق يَْمنَُع الدماميَل ؛ الواِحَدةُ  منه ْرِق النَّسا ، وَكذِلَك االْحتِقاُن بنَقيِعها في ماِء البَْحِر واْبتِالُع إْحَدى وِعْشرين َحبَّةً نافٌِع لعِ  ،  َرتََمةٌ  على الّرِ

 بالتَّحريِك أَْيضاً ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لشيطان بِن مدلج :

هــــــــــــَ  ــــــــــــ  ُة الــــــــــــتـ يــــــــــــنــــــــــــَ بــــــــــــِ ُ مــــــــــــُ اح رحُت والــــــــــــعــــــــــــَ ظــــــــــــَ  مح نــــــــــــَ

وُدهــــــــــــــــــا      نــــــــــــــــــا انٍر َوقــــــــــــــــــُ  الــــــــــــــــــر مَتح إىل ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 (2)ُشب تح أَبعحل  عاِنَديحِن من ِإَضمح 

تَمُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و  ماًء. الَمزاَدةُ الَمْملُوَءةُ  : الرَّ

ً و قاَل : ةُ. أَْيضا  الَمَحجَّ

. أَْيضاً :و قاَل :  الكالُم الَخِفيُّ

ً و قاَل :  الحياُء التَّامُّ. أَْيضا

يت : ّكِ وقاَل غيُره : إلى َشَجَرتَْين أَو ُغْصنَْين يَْعِقُدهما ُغصناً على  وكان من أَراَد منهم َسفَراً يَْعِمُد إلى شجرةٍ فَيَْعِقُد ُغْصنَْيِن منها قاَل ابُن الّسِ

 ى حاِلِه َمْعقوداً وإالَّ فقد نَقََضِت العَْهَد.ُغصٍن ويقوُل : إن كانِت المْرأَةُ على العَْهِد ولم تَُخْنهُ بَقَي هذا عل

حاح : تْمُ  فإن َرَجَع وكانا على حاِلِهما قاَل : إنَّ أَْهلَه لم تَُخْنهُ ، وإالَّ فقد خانَتْه ، وذِلكَ  وفي الّصِ تِيَمةُ و الرَّ  .الرَّ

امرأَتُه ، وإذا لم يَِجْدهما على ما عقد قاَل : قد نََكثَْت ، وهكذا فسََّر ابُن قد َوفَِت  وفي الُمْحَكِم : فإذا َرَجَع فَوَجَدهما على ما عقد قاَل :

يت قْوَل الشَّاِعِر : تَْعقادُ  ّكِ تَمْ  الّسِ  . وقد تقدََّم.الرَّ

ي وقاَل : تائِمُ  وأَْنَكَره ابُن بَّرِ  ال تَُخصُّ َشَجراً دون َشَجٍر. الرَّ

 نََشأَ. أَي في بنِي فاُلنٍ  َرتَمَ و

تَمِ  أََخَذه َغْشٌي من أَْكلِ  : مَ َرتَ و  ، للنَّباِت الَمْذكوِر. الرَّ

 ُهْم َرتَاَمى ، كَسَكاَرى.و

 َرَعتْهُ. : إذا الِمْعَزى َرتََمتِ و

تْماءُ و  ، أَي تَتَولَُّع. تَأُْكلُه وتأْلَفُه وتَْكلَُف به التي : النَّاقَةُ  الرَّ

تْماءُ و تَمَ  التي تُْحِملُ  : الرَّ  الَمْملَُؤةُ. الَمزاَدةُ  ، وهي الرَّ

تَامُ و فاتُ  ، الرُّ ُر ؛ قاَل َعْنتََرةُ : كغُراٍب : الرُّ  ، الُمتََكّسِ

تــــــــــــــم أَ  ــــــــــــــح غحضــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــوَن إذا رَأَي ــــــــــــــَ م تـ تــــــــــــــُ  َلســــــــــــــــــــــــــــح

ي      ًة وفـــــــــــــــمـــــــــــــــِ ثـــــــــــــــَ يـــــــــــــــين َوعـــــــــــــــح  (3) ؟ُرَلمـــــــــــــــاميـــــــــــــــِ
  

. بها ؛ نَقَلَه ما تََكلَّمَ  : أَي بَكِلَمةٍ  فاُلنٌ  َرتَمَ  ما يقاُل :و  الجْوَهِريُّ

ً  ما زالَ و  ُمِقيماً. على هذا األَْمِر : أَي َراتِما

 بمْعنَى َرتََب. َرتَمَ  وَزَعَم يَْعقوُب أَنَّ ِميَمهُ بََدٌل إذ لم يَِردْ 
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َز ابُن جنّيِ َكْونَه ِمن تَمة وَجوَّ تِيَمةو الرَّ  .الرَّ

فاألَْولَى البََدل  الّرتِيَمة ِمن َرتَمَ  األَْكثُر في الصفَِة الجاِريَِة على فاِعٍل أَْن تْجري على فعل ، ولم يَِردْ وقاَل أبو َحيَّان نَْقالً عن بعِض شيوِخه : 

 ، قالَهُ شْيُخنا.

ياَدةَ ظاِهراً كما تقدَّم في  دةِ.قْلُت : ابُن جنِّي ذََكَر الَوْجَهْين وَجعََل أَصالَةَ الِميِم اْحتِماالً ِمن عْنِده والّزِ  الُمَوحَّ

 الفصيُل : أَْجَذى في َسناِمِه. أَْرتَمَ و

د ذُِكَر أَو ثابٌِت ُمِقيٌم. وِميُمه بََدٌل عن باِء تُْرتٍَب ، والتاُء اأْلُولَى زائَِدةٌ ألنَّه ليَس في اأْلُُصوِل ِمثُْل َجْعفٍَر وق ، كقُْنفٍُذ وُجْنَدٍب : دائِمٌ  تُْرتُمٌ  َشرٌّ و

 في الموحدة.

ِة. بِن َعْمرو بِن حرَجةَ : أَْرتَمَ   بْنتُ خاِلَدةُ و مَّ  أُمُّ َكْرَدٍم الذي َطعََن ُدَرْيَد بَن الّصِ

__________________ 
 .«( عل  هامش القاموس : مل يذكره يف مادة خري ا وضبرت يف مادة سكك ا ابلفتح ا اه ا مصححه1)
 ( اللسان والصحاح واألو  والثاين يف التهذيب.2)
 ا ومل اعثر عليه يف ديوانه.( اللسان 3)
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تِيمُ و  ُء.السَّْيُر البَِطي ، كأَميٍر : الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ْيضاً وَسيَأَتي.: الذي ال يُْفِصُح الَكالَم وال يُْفِهُمه ، كأَنَّه ُكِسَر أَْنفُه ؛ قد جاَء ِذْكُره في الحِدْيِث ، ويُْرَوى بالُمثَلَّثَِة أَ  األَْرتَمُ 

 : َجبٌَل بأَْرِض بَنِي ُسلَْيٍم ، ويُْرَوى بالُمثَلَّثَِة وَسيَأْتي. ْرتُمٌ يَ و

تِيَمةُ و  : من ِدّقِ الشََّجِر ؛ قالَهُ أَبو َحنيفَةَ. الرَّ

كةً : َمْوِضٌع ِمن بِالِد َغَطفاَن ؛ قالَهُ نَْصر. َرتَمٌ و  ، محرَّ

ثَمُ   :[رثم] كةً ، الرَّ ثَْمةُ و ، محرَّ أَصاَب  إذا (1)قَّل أَو َكثُر  أَو ُكلُّ بَياٍض  أَو في َجْحفَلَِته العُْليا ؛ ، بالضّمِ : بَياٌض في َطَرِف أَْنِف الفََرِس  الرُّ

 الَحْجفَلَةَ العُْليا فَبَلََغ الَمْرِسَن ؛ أَو بَياٌض في األَْنِف.

 وقد اْقتََصَر الجْوَهِريُّ على القَْوِل الثاني.

 و ُعبَْيَدةَ في شياِت الفََرِس قاَل : وإن كاَن بالسُّْفلى فهو اللُّْمَظةُ.وهكذا َذَكَره أَب

ً  الفََرسُ  أَْرثَمَّ  قدو حاحِ. أَْرثمَ  : صارَ  اْرثَِماما  ، كما في الّصِ

 : َسْوداُء األَْرنَبَِة وسائُِرها أَبيُض. َرثْماءُ  ْعَجةٌ نَ و «األْرثَمُ  َخْيُر الَخْيِل األْقَرحُ »في الحِدْيث : و َرثْماءُ  ، وهي أَْرثَمُ و َرثِمٌ  ، كفَِرَح ، فهو َرثِمَ و

ً  أَْنفَه أَو فَاهُ  َرثَمَ و حاحِ : حتى أْدماهُ ؛ والتاُء الفَوقِيَّةُ لعة فيه ، وقد  َكَسَرهُ حتى تَقَطََّر منه الدَّمُ  : إذا َرثِيمٌ و َمْرثومٌ  فهو ، يَْرثُِمه َرثْما ؛ وفي الّصِ

 تقدََّم.

 : تَْخِديٌش وشقٌّ ِمن َطَرِف األْنِف حتى يَْخُرَج منه الدَُّم فيَْقطَر. ثْمُ الرَّ  وقيَل :

 .َمْرثومٌ و َرثيمٌ  ُكلُّ ما لُِطَخ بَدٍم وُكِسَر فهوو

 .َرثْمٌ و وقاَل األَْزَهِريُّ : وُكلَّ َكْسٍر ثَْرٌم وَرتْمٌ 

ثِيَمةُ و في بعِض اللُّغاِت. كِمْنبٍَر وَمْجِلٍس : األَْنفُ  ، الِمْرثَمُ و  ، َصوابُه : القاَرةُ بالقاِف. (2) كَسفينٍَة : الفاَرةُ  ، الرَّ

يبِ  َرثََمتِ و ِة يَِصُف اْمرأَةً : لََطَختْه إذا المرأَةُ أَْنفَها بالّطِ مَّ  وَطلَتْه ، قاَل ذو الرُّ

ة  بــــــــــَ ــــــــــَ ِا أَرنـ رحنــــــــــِ قــــــــــاَب عــــــــــلــــــــــ  عــــــــــِ ــــــــــنــــــــــِّ ين ال ثــــــــــح ــــــــــَ  تـ

ِك      ا ابملِســـــــــــــــــــــــــــــح اء مـــــــــــــــارهنـــــــــــــــُ ـــــــــــــــومُ ِشـــــــــــــــَ  رحث (3)مـــــــــــــــَ
 

  
ثْمُ  قاَل األَْصَمِعيُّ : في  يهاً بالدَّمِ أَْصلُه الَكْسر ، فَشبّه أَْنفها ُملَغَّماً بالطيِب بأَْنٍف َمْكسوٍر ُملَطَّخ بالدَِّم ، كأَنَّه جعَل الِمْسك في الماِرِن َشب الرَّ

 .الَمْرثومِ  األَْنفِ 

ثُْمةُ و كُّ من الَمَطرِ  الرَّ ُك : الرَّ  ، بالكْسِر. ِرثامٌ  ج ، وهو الضَّعيُف ، ، أَو يَُحرَّ

 َمْمُطورةٌ. ، أَي ، كُمعَظََّمةٍ  ُمَرثََّمةٌ  أَْرضٌ و

 َطَرٌف منه. : أَي من َخبَرٍ  َرثَْمةٌ  يقاُل : هْل عنَدكو

 ؛ قاَل : ، كيَْنُصُر : َجبٌَل لبَنِي ُسلَْيم يَْرثُمُ و

 (4)وتـََعم ما  يرحمثٌُ تـََلف َض فيها 
 ويُْرَوى بالتاِء ، وقد تقدََّم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الَحَصى : ما ُدقَّ منه باألَْخفاِف. َرثِيمُ 
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 البَعيُر : َدِمَي. َرثِمَ و

.ِمثُْل َمْلثُوم : إذا أَصابَ  َمْرثومٌ  وُخفٌّ   تْه ِحجاَرةٌ فَدِمَي ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 : أَْدَمتْه الِحَجاَرةُ. َرثِيمٌ  وَمْنِسمٌ 

ُحه آلفٍَة في ِلسانِه ؛ ومنه األَْرثَمُ و  تقدََّم.؛ ويُْرَوى بالتاِء ، وقد  «َصَدقَةٌ  األَْرثَمِ  بَيانَُك عن»حِدْيث أَبي ذّرٍ :  : الذي ال يُْفِصُح الَكالَم وال يَُصّحِ

 وقاَل ابُن ِهشاٍم اللَّخميُّ في شْرحِ الَمْقصوَرة : أَْخفاٌف َمْرثوَمةٌ قد أَثََّرْت فيها الِحجاَرةُ.

__________________ 
 ( عن اللسان وابألصر ا أكثر.1)
 ( يف القاموس : الفارة ا مهموزة.2)
 .488/  2املقايي  واللسان واألساس والتهذيب والصحاح وعجزه يف  572( ديوانه ص 3)
 برواية :« يرمث»( اللسان ا ويف معجم البلدان 4)

 ترفض منها يرمُث وتعّمرا



15569 

 

ْجمُ   :[رجم] َر قْولُه تعالَى :  رجم ؛ ومنه : القَتْلُ  الرَّ  قَتْلٍَة. ؛ أَي ِمن الَمْقتوِلْيَن أَْقبَح (1) (لََتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمنيَ )الثَيِّبَْيِن إذا َزنَيا ، وبه فُّسِ

ْجمُ و . القَْذفُ  : الرَّ  بالعَْيِب والظَّّنِ

. قيَل : هوو  الغَْيُب والظَّنُّ

ْمَخْشِريُّ : ً  بالظّنِ : َرَمى به ، ثم َكثَُر حتى ُوِضَع َمْوِضع الظّنِ فقيَل : قالَهُ  َرَجم قاَل الزَّ  أَي ظنّاً. َرْجما

حاحِ : ْجمُ  وفي الّصِ  .(2) (َرمْجاً اِبْلَغْيبِ )لظّنِ ، ومنه قْولُه تعالَى : أَْن يتكلََّم الرُجُل با الرَّ

ً  يقاُل : صارَ   ال يُوقَُف على َحِقيقَِة أَْمِره ؛ وقاَل أَبو الِعياِل الُهَذليُّ : (3) َرْجما

رٌِج  قـــــــــــــــاِوِس خمـــــــــــــــُح
َ

َد  املـــــــــــــــ ـــــــــــــــَ الَء ل ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــب  إن  ال

ٍب و      ــــــــــح ي مِ مــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن غــــــــــَ ــــــــــوِن  َرجــــــــــح ن (4) ــــــــــُ
 

  
 ، أَي ألَقُولَنَّ عْنَك بالغَْيِب ما تَْكره. (5) أَلَْرُجَمنَّكَ  وقْولُه تعالَى :

اغُب : وقد يُستعارُ  ْجمُ  وقاَل الرَّ مي بالظّنِ الُمتَوهَِّم. الرَّ  للرَّ

ْجمُ  قاَل ثَْعلَب :و  الخليُل والنَّديُم. : الرَّ

ْجمُ و جيمُ  ؛ ومنه : الشَّيطانُ  اللَّْعنُ  : الرَّ  باللَّْعنَِة ، وهو مجاٌز. َمْرُجومُ ال ، أَي الَمْلعونُ  الرَّ

ْجمُ  يكونُ و  ، أَي أْلَُسبَّنََّك. أَلَْرُجَمنَّكَ  والسَّّبِ ؛ ومنه : (6) الشَّتْمِ  أَْيضاً بمْعنَى الرَّ

ِجيم ؛ وبكّلٍ ِمن الثالثَِة فّسَر لَْفظ الطَّْردُ  أَْيضاً :و الُهْجراِن. يكوُن بمْعنَىو  في َوْصِف الشَّْيطان. الرَّ

ْجمِ  األْصُل فيو ً  ثم اْستُِعير بعَد ذِلَك للَمعاني التي ذُِكَرْت ، وقد َرْمٌي بالِحجاَرةِ  الرَّ ي  َرِجيمٌ و َمْرُجومٌ  فهو َرَجَمهُ يَْرُجُمهُ َرْجما ، وقيَل : ُسّمِ

ً  الشَّْيطانُ  ً  نِهلَكوْ  َرِجيما  بالَكواِكِب. َمْرُجوما

ْجمُ و ؛ أَي الشُُّهُب ، أَي َمراِمي لهم ، والُمراُد  (7) (َوَجَعْلناها رُُجوماً ِللشَّياِطنيِ ) ؛ ومنه قَْوله تعالَى : ُرجومٌ  به ، ج يُْرَجمُ  اسُم ما  :الرَّ

بالَكواكِب أَْنفِسها ، ألنَّها ثابتَةٌ ال تَزوُل ، وما ذاَك إالَّ  يُْرَجُمون وِرها ، ال أَنَّهممنها الشُُّهُب التي تَْنقَضُّ في الليِل ُمْنفَِصلة ِمن ناِر الَكواِكِب ون

ُجومِ  كقَبٍَس يُْؤَخذُ ِمن ناٍر والناُر ثابِتَةٌ في َمكانِها ؛ وقيَل : أَرادَ  ُموَن ِمن الُحكْ  بالرُّ ِم على الظُّنون التي تُْحَزُر وتَُظنُّ ِمثْل الذي يعانِيه الُمنَّجِ

 اتِّصاِل النُّجوِم واْنِفصاِلها ، وإِيَّاُهم َعنَى بالشَّياِطين ألَنَّهم َشياِطيُن اإِلْنس.

َجمُ و ، وهي سعة في األْرِض ُمْستديَرةٌ ، وإذا كانْت بالحاِء كما هو في سائِِر اأْلُُصوِل  (8) بالتَّحريِك : البِئُْر والتَّنُّوُر والَجْفرةُ ، بالجيمِ  ، الرَّ

 فهو ظاِهٌر.

َجمُ و َ  : الرَّ  ٍء.، أََحُد َجبَِلْي َطيِّى َجبٌَل بأََجأ

 قاَل نَْصر : حجُره ُكلّه ُمْنقعٌر بَْعضه فَْوق بعٍض ال يَْرقى إليه أََحٌد ، َكثيٌر النمران.

َجمُ و  ، واألَْصُل فيه الِحجاَرةُ التي تُوَضَع على القْبِر ثم َعبَّر بها عن القْبِر ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لَكْعِب بِن ُزَهْيٍر : القَْبرُ  : الرَّ

ه  يـــــــــــــاتـــــــــــــِ ِزين يف حـــــــــــــَ  َأان ابـــــــــــــُن الـــــــــــــذي مل لـــــــــــــُح

ب يف و      زِه ملـــــــــــــا تـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــ  ممل ُأخـــــــــــــح (9)الـــــــــــــر جـــــــــــــح
 

  
ْجَمِة ، بالفتْحِ والضمِّ  َجم ِرجامٌ  ْمعُ ، وجَ  كالرَّ ْجَمة ِرجامٌ  عاٍد أَي قُبوُرهم ؛ وَجْمعُ  أَْرجامُ  هذه . يقاُل :الرَّ  .الرَّ

ْجَمةُ  وقاَل اللَّْيُث :  ِحجاَرةٌ َمْجموعةٌ كأَنَّها قُبوُر عاٍد. الرُّ

ْجمُ و ُك. ، بالفتحِ ، َرْجمٌ  َوْحِده اإلْخواُن واِحُدُهم ، عن ُكراعٍ  : الرَّ  ويَُحرَّ
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 كيَف هذا. ؛ ونَصُّ الُمْحَكِم : وال أْدِري كيَف هو ابُن ِسْيَده :قاَل 

__________________ 
 .116( الشعراء اآية 1)
 .22( الكهف اآية 2)
اً.3)  ( األصر والصحاح ويف اللسان : مرمج 
 واللسان والتهذيب. 259/  3( ديوان اهلذليا 4)
 .46( مرمي اآية 5)
 واهلجراُن بضمة يف آخر ا ا وتصرف الشارح ابلعبارة فالكسر  اهر. ( يف القاموس : الشتمُ 6)
 .5( امللك اآية 7)
 ( يف اللسان حفرة اب اء املهملة.8)
 والصحاح والتهذيب واألساس.« أُغّيب»واللسان وفيه  65( ديوانه ص 9)
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ُجمُ و تيِن : النُّجوُم التي يُْرَمى بها. ، الرُّ  بضمَّ

ْجَمة ، بالضّمِ ، ج ْرتفعةٌ مُ  حَجاَرةٌ  أَْيضاً :و  ، كُصَرٍد وِجباٍل. ُرَجمٌ  تُْنَصُب على القَْبِر كالرُّ

جامُ  وقيَل : ضاِم ، وهي ُصخوٌر ِعظاٌم أَْمثاَل الجزوِر  الّرِ َجمُ  ، أَي أَو ُهما وَربَّما ُجِمعَْت على القَْبِر ليَُسنََّم. (1)، كالّرِ  العاَلَمةُ  ، الّرْجَمةو الرَّ

 على القَْبِر.

ً  القَْبرَ  َرَجمَ و جامَ  ، أَو َوَضَع عليه (2) َعلَّمهُ   :يَْرُجُمهُ َرْجما حِدْيُث عبِد هللِا بِن ُمغَفٍَّل الُمَزنّي ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : قاَل في  ؛ ومنه الّرِ

َجمَ  ، أَي ال تَْجعلوا عليه «قَْبري تَْرُجموا ال»وصيَّتِه :  حاحِ ، وأَراَد بذِلَك تَْسويَة القَْبِر ، هكذا يَرْ  الرَّ ثوَن بالتَّْخفيِف ، كما في الّصِ ِويه الُمَحّدِ

 باألَرِض ، وأَْن ال يكوَن ُمَسنَّماً ُمْرتِفعاً.

ْجم وقاَل أَبو بْكٍر : بل َمْعناه ال تَنُوُحوا عنَد قَْبري أَي ال تَقُولُوا عنَده َكالماً قَبيحاً ِمن   والشَّتُْم.؛ وهو السَّبُّ  الرَّ

 ، عن اللّْحيانّيِ. َمرَّ وهو يَْضَطِرُم في َعْدِوهِ  إذا يَْرُجمُ  جاءَ و

ْجَمةُ و بُعِ  الرُّ . ، بالضّمِ : ِوجاُر الضَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ُب النَّْخلَةُ الَكريَمةُ بهاو ى َرْجبَةٌ ، وهي الدُّكَّاُن الذي تَْعتمُد عليه النَّ  الَّتي تَُرجَّ أَْبدلوا الِميَم ِمن  : (3)ْخلَةُ ، عن ُكراعٍ وأَبي َحنيفَةَ ؛ قاال تَُسمَّ

 الباِء.

ْجبَِة.  قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّها لُغَةٌ كالرَّ

 ؛ ونَصُّ الُمْحَكِم : الَكِلُم القَبيَحةُ ، ولم يَْذكر لها واِحداً. : قَبيُح الَكالمِ  الَمراِجمُ و

 عنه. ناَضلَ  وَداَرى أَي عنه راَجمَ  ِمن المجاِز :و

 في كّلٍ منها. بالََغ بأََشّدِ ُمساَجلَةٍ  : ُمَراجمةً  في الَكالِم والعَْدِو والَحْربِ  راَجمَ و

 في الجاِهليَِّة ، واْسُمه عاِمُر بُن ُمّرِ بِن عبِد قَْيس بِن شهاب. العَْصِريُّ : ِمن أَْشراِف عبِد القَْيِس  َمْرُجومُ و

ُس قد َمَدحَ  ً  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد في أَْنسابه : إنَّه ِمن بنِي لَُكْيٍر ثم ِمن بنِي جذيَمةَ بِن َعْوٍف ، وكان الُمتَلَّمِ  .َمْرجوما

 َعْوِف بِن جذيَمةَ الَمْذُكور ، وقد أَْسقََط الَمدايني وابُن الَكْلبي جذيَمةَ بيَن َعْوفَْين.قْلُت : وهو ِمن بِني عصَر بِن َعْوِف بِن َعْمِرو بِن 

الذي ساَق يْوَم الَجَمِل في أَْربَعِة آالٍف ، فصاَر َمَع علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، وقد تقدََّم له ِذْكٌر  َمْرُجومٍ  قاَل الحافُِظ : وولُدهُ : َعْمُرو بنُ 

 .«ع ص ر»ي ف

، الصَّواُب : أَنَّه فاَخَر رُجالً ِمن قْوِمه إلى بعِض ُملوِك الِحيَرةِ ، فكأَنّه َسقََط لْفُظ  آَخُر من ساداِت العََرِب فاَخَر َمِلَك الِحيَرةِ  : رُجلٌ  َمْرجومٌ و

يبالشََّرفِ  َرَجْمتُك فقاَل له : قد ، إلى ، ِمن النّّساخِ ، ً  * ، فُسّمِ  قاَل لَبيٌد :؛  َمْرُجوما

ٌد و  ٍز شــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــِ يــــــــــــــح كــــــــــــــَ يــــــــــــــٌر مــــــــــــــن لــــــــــــــُ بــــــــــــــِ  قــــــــــــــَ

رُت      ومٍ َرهــــــــــــح رحجــــــــــــُ رح  مــــــــــــَ عــــــــــــَ
ُ

رُت ابــــــــــــن املــــــــــــ (4)وَرهــــــــــــح
 

  
 أٌ.أَراَد : ابَن الُمعَلَّى وهو َجدُّ الجاُروِد بِن بشيِر بِن َعْمِرو بِن الُمعَلَّى. وِروايَةُ َمْن َرَواه َمْرُحوم بالحاِء َخطَ 

ل ، وهو الذي فاَخَر إلى َمِلِك الِحيَرةِ ، وليَس للعََربِ  قْلُت : وهذا األَخيُر الذي َذَكَره ِسَواه ، ويَْشهُد لذِلَك أَْيضاً قَْوُل  َمْرُجومٌ  هو بعَْينِه األوَّ

العَْصِريُّ ِمن أَْشراِف عبِد القَْيِس  َمْرُجومٌ و ؛ ولَُكْيٌز : هو ابُن أَْفَصى بِن عبِد القَْيِس. فلو قاَل : َمْرُجومٍ  َرْهطُ  لَبيٍد : وقَبِيٌل من لَُكْيٍز ؛ ثم قاَل :

 فاَخَر إلى َمِلِك الِحيَرةِ إلى آِخِره ، لكاَن َحَسناً بَعيداً عن َمزاّلِ الَوهِم.

 بفتحِ الِميِم وسكوِن الضاِد فيهما ؛ واْيضاً بضِم الِميِم وفتحِ الضاِد وتَْشديِد الحاِء ؛ ُضبِطَ  َمْضًحى من َمْضَحياِت الحاّجِ بالباِديَةِ  : َمْرُجومٌ و

 الَمْفتوَحة على ِصيغَِة اسِم الَمْفعوِل ، وِكالُهما جائَِزان.

امِ  ُمراِجمُ و ثٌ  : ُمراِجمٍ  بنِ  بُن العَوَّ اُم َحدََّث عن أَبي عن محمِد بِن َعْمٍرو اأْلُوزاعّيِ ، وعنه إبراهيُم بُن ا ُمَحّدِ اجِ الشاميُّ ، وواِلُده العَوَّ لحجَّ

هما.  ُعثْمان النَّهدّي وعنه شْعبَةُ. ثم ظاِهُر ِسياقِه أَنَّه بفتحِ الِميِم وليَس َكذِلَك بل هو بضّمِ
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 َرِكَب بعُضهُ بعضاً. واْرتََجَن إذا ءُ الشَّي اْرتََجمَ  قاَل أَبو سعيٍد :و

__________________ 
 للسان : اجلُُزر.( ا1)
 ومثله يف اللسان.« َعِمَلهُ »( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه 2)
 .«قا »( عن اللسان وابألصر 3)
 ابألصر ليست من القاموس وهي منه. (*)
 ( اللسان للبيد أيضاً والتكملة بدون نسبة ولا يف ديوانه ط بريوت.4)
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ْجم تَْفعاُلن ِمن التَّْرُجمانُ و  كما يْقتَِضيه ِسياُق الجْوَهِرّي وغيِرِه. الرَّ

 بمْعنَى المَسابَِّة. الُمَراَجمةِ  وفي الُمْفرَدات : هو تَْفعاُلن ِمن

فَعَلَه الجْوَهِريُّ وغيُرهُ وَكتَبَه بالُحْمرةِ على أَنَّه اْستَْدَرك به على الْجوهِرّي ، والصَّواُب ِذْكُره هنا كما  «ت ر ج م»في  وقد َذَكَره المصنِّفُ 

ة ، وقد نبَّْهنا عليه آنِفاً.  ِمن األَئِمَّ

 ، أَْنَشَد ياقوُت لُجبَْيهاء األَْشَجعّي : : جبل األَْرَجامُ و

َزمـــــــــــــي  ة فـــــــــــــالـــــــــــــح ديـــــــــــــنـــــــــــــَ َة ال مـــــــــــــَ ديـــــــــــــنـــــــــــــَ
َ

 ِإن  املـــــــــــــ

َة      نـــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــاِر وقــــــــــــــــــُ (1)اأَلرحجـــــــــــــــــامِ أَرحَض الســـــــــــــــــــــــــــــــّ
 

  
 بالَجِزيَرةِ. ، ويَُضمُّ : ة بالخابورِ  (2) َرْجمانُ و

ً  الَحَصى بأَْخفافِه يَْرجمُ  السَّْيِر كأَنَّه من اإِلبِل : المادُّ ُعنُقَهُ في السَّْيِر ، أَو الشَّديدُ  الِمْرجامُ و  .َرْجما

 .الَمراِجيمُ  وهو القذَّاُف ، والَجْمعُ  به الِحجاَرةُ  تُْرَجمُ  الذي الِمْرجامُ و

 فيه ِجباٌل وبقُربِها ماٌء.بحَمى َضريةَ ،  كِكتاٍب : ع ، ِرجامٌ و

 وقيَل : هو َجبٌَل أَْحمُر َطويٌل للّضباِب ، قالَهُ نَْصر ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للَبيٍد :

هــــــــــا  قــــــــــامــــــــــُ مــــــــــُ هــــــــــا فــــــــــَ لــــــــــ  ِت الــــــــــدِّايُر ا  ــــــــــََ فــــــــــَ  عــــــــــَ

ا      وحهلـــــــــــــــُ َد غـــــــــــــــَ ىًن  َبـــــــــــــــ  هـــــــــــــــامبـــــــــــــــِِ (3)فـــــــــــــــرِجـــــــــــــــامـــــــــــــــُ
 

  
هُ  يُْرَجمُ  َشديٌد كأَنَّه ، أَي ، كِمْنبرٍ  ِمْرَجمٌ  رُجلٌ  ِمن المجاِز :و حاحِ : ُمعاِديَهُ ؛ وفي األساِس : به َعُدوُّ يدفع عن َحَسبِه ؛ ومنه قَْوُل  ؛ وفي الّصِ

 َجريٍر :

ُم  ٌد وَخضــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــِّ تح ُأســــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  قــــــــــــــد عــــــــــــــَ

رحَزَم شــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــخ      مُ َأن  َأاب حـــــــــــــــــَ رحجـــــــــــــــــَ (4)مـــــــــــــــــِ
 

  
حاحِ : األَرَض بَحواِفِرهِ  ُجمُ يَرْ  كأَنَّه ِمْرَجمٌ  فََرسٌ  ِمن المجاِز :و  في األرِض بَحوافِِرِه. يَْرُجمُ  وفي الّصِ

مٌ  َحديثٌ  ِمن المجاِز :و حاحِ : على َحقيقَِة أَْمِرِه  ال يُوقَُف على َحقيقَتِهِ  ، أَي َمْظنوٌن ، كما في األساِس ، وهو الذي ، كُمعَظَّمٍ  ُمَرجَّ ؛ وفي الّصِ

حاحِ :  حقٌّ هو أَْم باِطٌل. قاَل ُزَهْير :أَ  الذي ال يُْدَرى ، وفي بعِض نسِخ الّصِ

َُرج مِ ما ُهَو عنها ابَ ديِث و 
 (5) امل

جامُ و ْين ، َحَجٌر يَُشدُّ في َطَرِف الَحْبِل ، ثم يَُدلَّى في البِئِْر فَتَُخْضَخض به الَحْمأَةُ  كِكتاٍب : الِمرجاسُ  ، الّرِ حتى  (6)، وهو كما تقَدََّم في الّسِ

 يْنزلُوا فَيُْنقُوها. نْ تَثُوَر ، ثم يُْستَقى ذِلَك الماُء فتَْستَْنقي البِئُْر ، وهذا ُكلُّه إذا كانِت البِئُْر بَِعيدةَ القَْعِر ال يْقِدُرون على أَ 

ْلِو ليكوَن أَْسَرَع الْنِحداِرها قاَل الجْوهِريُّ :  ؛ قاَل الشاِعُر : وُربَّما ُشدَّ بَطَرِف َعْرقَُوةِ الدَّ

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــن ي وحا وجــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ل مــــــــــــــــا إذا عــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ 

ثـــــــــــــا و      عـــــــــــــَ ر ٍة بــــــــــــــَ َض حـــــــــــــَ طـــــــــــــَ قـــــــــــــح (7)رِجـــــــــــــامـــــــــــــامـــــــــــــَ
 

  
 بَعَثنا ِحجاَرةً.وصَف َعْيراً وأَتاناً يقوُل : كأَنَّهما 

جامُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و ُض عليه الَخَشبَةُ للدَّْلوِ  : الّرِ اُخ : ما يُْبنى على البِئِْر ثم تُعَرَّ  ؛ قاَل الشمَّ

ِ عـــــــــــلـــــــــــ   اح ٍة  رِجـــــــــــامـــــــــــَ اِف مـــــــــــاحتـــــــــــَِ طـــــــــــ   مـــــــــــن خـــــــــــُ

يـــــــــــــُر      راقـــــــــــــِ ا ُورحٌ  مـــــــــــــَ ُدوَر ـــــــــــــُ ِدي صـــــــــــــــــــــــــــُ (8)هتـــــــــــــَح
 

  
 ونَْحوه ِمن الَمساقي. البِئِْر يُْنَصُب عليهما القَْعوُ  رأِْس  ِن على: َخَشبَتاِن تُْنصبا الِرجامانِ  قيَل :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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__________________ 
 .«اإلرجام»( معجم البلدان 1)
 ( اقتصر ايقوت عل  الفتح.2)
 الصحاح والتهذيب.وعجزه يف « رجام»ا واللسان ومعجم البلدان  124( من معلقته ا شرح املعلقات للتربيزي ص 3)
 ( ديوانه واللسان.4)
 ( ديوانه وصدره فيه :5)

 ما ا رب إال ماعلتم وذقتمو 
 والبيت بتمامة وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 بدون  زة.« ا ماة»( عن اللسان وابألصر 6)
وفسره : والرجام : حجر  عر يف طرف ا بر ويف  64/  2( اللسان بدون نسبة : والتهذيب ونسبه لصخر الغي ا والبيت يف ديوان اهلذليا 7)

 الطرف اآخر دلو فينخرط اَنراطاً.
 واللسان والتكملة. 275( ديوانه ص 8)
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 ِمثُْل ذِلَك عن ابِن األْعَرابّيِ وأَْنَشَد : اْرتَجمواو بالِحجاَرةِ : تَراَمْوا بها ، (1) تََراَجُموا

 ارحِ امهافهي َترام  ابَ َص  
 ِمثْل ذِلَك. الُمراَجَمةُ و بالَكالِم : تسابّوا ، وهو مجاٌز ؛ واتَراَجمُ و

ُجومُ و ُجمُ  بالضّمِ ، الرُّ رت اآليَةُ أَْيضاً  الرُّ  .(َوَجَعْلناها رُُجوماً ِللشَّياِطنيِ )فهو إذاً َمْصدٌر ، وبه فُّسِ

 األرَض بَحوافِِره ، وهو َمْدٌح. يَْرُجمُ  ، كِمْنبٍَر : ِمْرَجمٌ  وبَعيرٌ 

 .تَراَجَمتْ و اإلبِلُ  اْرتََجَمتِ  وقيَل : هو الثَّقيُل ِمن غيِر بُْطٍء ، وقد

جامُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :  .ُرْجمةٌ  : الِهَضاُب ، واِحُدها الّرِ

ْجَمةُ و  :، بالفتحِ : الَمناَرةُ ِشْبه البَْيِت كانوا يَُطوفُوَن َحْولَها ؛ قاَل  الرَّ

ُرح َِمح  ابلر مجحَةِ كما طاَف 
 امل

ً  القَْبرَ  رجمَ و َجم : َوَضَع عليه تَْرِجيما ر حِدْيُث عبِد هللِا بِن ُمغَفٍَّل ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، الذي َسبََق ِذْكُره. الرَّ  ؛ وبه فُّسِ

ثوَن يقُولُوَن : ال  ِحيُح أنَّه ُمشدٌَّد.قْبِري ، والصَّ  تَْرُجُموا قاَل الجْوَهِريُّ : والُمَحّدِ

االً. ِمْرَجمٌ  ولسانٌ   ، كِمْنبٍَر ، إذا كاَن قَوَّ

 ، أَي َشِديد. ِمْرَجم وُرْكٍن ِمْدَعم وِلسانٍ  (2)وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : َدفََع رجٌل رُجالً فقاَل : لتَِجدنِّي ذا َمْنِكٍب ِمْرَحم 

جائِمُ و  .َرِجيمةٌ  ، واِحُدها: الِجباُل التي تَْرمي بالِحجاَرةِ  الرَّ

جائِمِ  وَهْضبُ   : َمْوِضٌع في قْوِل أَبي طاِلٍب : الرَّ

ًة  لــــــــــــــ  وحالَن حــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ تح بــــــــــــــِ لــــــــــــــ  فــــــــــــــارِيــــــــــــــة حــــــــــــــَ  غــــــــــــــِ

ِب      تح هَبضــــــــــــــــــــــح ــــــــ  ل َض َأو حــــــــَ ــــــــُ ب ــــــــح نـ ــــــــَ يـ ــــــــَ ــــــــمفـ ــــــــر جــــــــائ (3)ال
 

  
ْجم ، أَي تَْسأَلُه وسلمعليههللاصلىالنبيَّ ،  تَْستَْرِجمُ  جاَءِت اْمرأَةٌ و بها  تَراَجُمواو ؛ الَمَراِجمُ  والِمْرَجَمةُ ، كِمْكنََسٍة : القذَّافَةُ ، والَجْمعُ . الرَّ

 تََراَمْوا.

اِوي عن ُسْفيان بن َوِكْيع. مراِجمُ و ن البُخاِرّي الرَّ  بُن ُسلَْيمان : َجدُّ أَبي َهاُرون موسى بن عيسى الُمَؤذِّ

ْحَمةُ  : [رحم] كُ  ، بالفتحِ ، الرَّ قَّةُ. اه ِسْيبََوْيه :، َحكَ  ويَُحرَّ  الّرِ

اغُب : ْحَمةُ  قاَل الرَّ ِد عن  (4)، وقد تُْستَْعمُل  الَمْرحومِ  : ِرقَّةٌ تَْقتِضي اإلْحساَن إلى الرَّ َدةِ ، وتاَرةً في اإلْحساِن الُمَجرَّ قَِّة الُمَجرَّ تاَرةً في الّرِ

قَِّة نَْحو : قَِّة ؛ وعلى هذا ُرِوي : أَنَّ  َرِحمَ  الّرِ د دْوَن الّرِ ْحمةَ  هللاُ فاُلناً ؛ وإذا وصَف به الباِري فليَس يُراُد به إالَّ اإلْحساُن الُمَجرَّ ِمن هللِا  الرَّ

ا أَنَّه» َربِّه عن ذاِكراً  وسلمعليههللاصلىقَْوله ،  ٌل وِمن اآلَدِميِّين ِرقَّةٌ وتَعَّطٌف ، وعلى هذااْنعاٌم وافضا ِحمَ  َخلَق لمَّ ْحمنُ  قاَل : أَنا الرَّ  الرَّ

ِحم وأَْنتَ  حمةَ  ةٌ إلى ما تقدََّم ، وهو أَنَّ ، فذِلَك إشارَ  (5) «، َشقَْقت اْسَمك من اْسِمي فَمن َوَصلََك َوَصْلته وَمن قََطعَك قََطْعته الرَّ ُمْنَطويةٌ  الرَّ

َد باإِلْحساِن فصاَر  قَّةَ وتَفَرَّ كََّز تعالَى في طباِئعِ الناِس الّرِ قَّةُ واإلْحساُن ، فرَّ ِحمِ  كما أَنَّ لَْفظَ  (6)على َمْعنَيَْين : الّرِ ْحمةِ  ، ِمن الرَّ ، فمْعناهُ  الرَّ

 انتََهى. ْعنَى الَمْوجوِد هلِل فتَناَسَب َمْعناُهما تَنَاُسَب لَْفظيهما.الَمْوجوُد في الناِس ِمن الم

ْحمةُ  وقال الحراليُّ : ّر وَكّف األََذى ، وأَْعاله االْختِصاص بَرْفعِ الِحجاِب. الَمْرُحوم نحلةُ ما يوافي الرَّ  في ظاِهِره وباِطنِه ، أَْدناه َكْشف الضُّ
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ْحمةُ  وقاَل القاشانّي : ْحَمة ى قْسَمْين : اْمتِنانِيَّةٌ وُوُجوبيَّةٌ ؛ فاالْمتِنانِيّة هيعل الرَّ َوِسَعْت )الُمفيضةُ للنّعَِم السابِقَِة على العََمِل وهي التي  الرَّ
ا الُوجوبيَّةُ فهي الَمْوعوَدةُ للُمتَِّقْين والُمْحِسنِْين في قْوِله تعالَى :  (ء  ُكلَّ َشيْ  ؛ وفي قْوِله تعالَى :  (7) (ِذيَن يَ ت َُّقونَ َفَسَأْكتُ ُبها ِللَّ )؛ وأَمَّ

 ؛ قاَل : وهي َداِخلَةٌ في االْمتِنانِيَّة ألنَّ الَوْعَد بها على العََمِل َمْحُض المنَّة. (8) (ِإنَّ َرْْحََت هللِا َقرِيب  ِمَن اْلُمْحِسِننيَ )

__________________ 
 مواف  للسان.« ال»واملثبت حبذف « ال ترامجوا»( ابألصر : 1)
 .«مرجم»( يف اللسان 2)
 ( اللسان.3)
 .«يستعمر»( عن املفردات وابألصر 4)
 املفردات : ومن قطعك بتت ه.( عن 5)
 وهي نف  عبارة املفردات.« قوله : فصار اخل كذا ابلنسخ ولي  بظاهر فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 .156( األعراف اآية 7)
 .56( األعراف اآية 8)
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ْحمَ  وفي تَْفسيِر اإلمام أَبي إْسحق أَْحمد بن محمِد بِن إْبراهيم الثَّْعلبّي : إراَدة هللِا الَخْير بأَْهِله ، وهي على هذا صفَةُ ذاٍت ، وقيَل : تَْرُك  ةُ الرَّ

 العُقُوبَِة لَمْن يَْستحقُّ العُقُوبَةَ ، وإسَداُء الخْيِر إلى َمن ال يَْستحقُّ ، وعلى هذا صفَةُ فْعٍل.

ْحَمةُ  قْوُل المصنِِّف :و ْحَمةُ و الَمْغِفَرةُ ، الرَّ اِغِب.، ف التَّعَطُّفُ  : الرَّ  يه تَْخِصيٌص بعَد تَْعميٍم كما يْظَهُر ِمن ِسياِق ِعباَرةِ الرَّ

 .(1) (َوَأْدَخْلناُه يف َرْْحَِتنا)وقْولُه تعالَى : 

ا الّسعَةُ : فألَنَّه  قاَل ابُن جنِّي : هذا مجاٌز وفيه ِمن األَْوصاِف ثاَلثَة : كأَنَّه زاَد في أَْسماِء الِجهاِت والَمحاّلِ الّسعَةُ والتَّْشبيهُ والتّْوكيُد ؛ أَمَّ

ْحَمةُ  اْسماً هو  .الرَّ

ا التَّْشبيهُ : فألَنَّه َشبَّه ْحمةَ  وأَمَّ  وإْن لم يَصّح الدُّخول فيها بَما يَجوُز الدُّخول فيه فلذِلَك َوَضعَها َمْوِضعَه. الرَّ

ا التَّْوكيُد : فألَنَّه أَْخبََر عن العََرِض بَما يُ  ْخبُر به عن الَجْوَهِر ، وهذا تَغاٍل بالعََرِض وتَْفخيٌم منه إذ ُصيَِّر إلى َحيِّز ما يُشاَهُد ويُْلَمُس وأَمَّ

ً  (2) (َوَتواَصْوا اِبلصَّْْبِ َوَتواَصْوا اِبْلَمْرَْحَةِ ) ؛ ومنه قْولُه تعالَى : كالَمْرَحَمةِ  ويُعايَنُ  ِعي بَِرْحَمةِ  ، أَي أَْوصى بعُضهم بعضا ِف الضَّ

ْحمِ و والتَّعَطُّف عليه. مِ  الرُّ ُحمِ و ، ، بالضَّ تَْين. ، الرُّ  بضمَّ

 ، أَي أَْقرَب َعْطفاً وأََمسَّ بالقَرابَِة ؛ وأَْنَشَد : (3) (َوَأقْ َرَب ُرْْحاً )وقاَل أَبو إْسحاق في قْوِلِه تعالَى : 

رحقـــــــــــــــــــــــــا  ّزِِ  الـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــَ نـ  فـــــــــــــــــــــــــال ومـــــــــــــــــــــــــُ

مُ      لـــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــَدهـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــُ َك عـــــــــــــــــــِ  ن مـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــَ

  

ٍة و  ـــــــــــــــــــــَ ِم جـــــــــــــــــــــارِي لـــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــَف بـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــُ

  
ـــــــــــــــــُا و و    ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا ال مُ مـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــح  (4) ؟ال

  
 وقاَل ُرْؤبَة :

مِ اي ُمنحزَِ    عل  ِإدحرِي  الر حح
ً  وقََرأَ أَبو َعْمرو بُن العاَلِء : وأَْقَربَ   ، بالتَّثْقيِل ، واْحتَج بقْوِل ُزَهْيٍر بمدح َهِرَم بِن ِسناٍن : ُرُحما

ُه و  مـــــــــُ عحصــــــــــــــــــــــِ و  ويــــــــــَ قـــــــــح ه الـــــــــتــــــــــ  رِيـــــــــبـــــــــتـــــــــِ  مـــــــــن ضــــــــــــــــــــــَ

راِت ُ  و مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ ِّ      ثـــــــــــَ مُ ِء الـــــــــــعـــــــــــَ (5)الـــــــــــر حـــــــــــُ
 

  
 وهو ِمثُْل ُعْسٍر وُعُسٍر.

مَ و كعَِلمَ  ، َرِحمَ  ِمن ُكلِّها الِفْعلُ و ً  َرحَّ ً و عليه تَْرحيما ما َم تََرحُّ ْحَمى الفُْصَحى ، واالْسمُ  هي واأْلُْولَى ، تََرحَّ  ، بالضّم. الرُّ

ْمتُ و َرِحْمتُهُ  ؛ ونَصُّ الجْوهِريُّ : وقد هللارحمه قاَل له : مَ  ، تَْرحيماً. وظاِهُر إْطالقِه يدلُّ على أَنَّ : هللارحمه عليه ، ولم يَْذكْر : تََرحَّ  تََرحَّ

 عليه فَِصيحةٌ ، ألنَّه َشَرَط في كتابِِه أَْن ال يَْذُكَر إالَّ ما َصحَّ عْنَده.

اغانّي : أَنَّ  ْمتُ  ونَقََل شْيُخنا عن العُباِب للصَّ ْيدالنيُّ : إنه ال يقالُ تَْرحيماً. وكذا قاَل ا َرِحْمتُه عليه لَحٌن ، والصَّوابُ  تََرحَّ متُ  لصَّ ، قاَل :  تََرحَّ

ِقْين بأَنَّه واِرٌد في األَحاِديِث الصَّحيَحةِ  التََّرّحمِ  وفي ، وبأَنَّ صيغَةَ التَّفَعُّل  مْعنَى التَّكلُِّف فال يُْطلَُق على هللِا تعالَى. وَردَّهُ جماَعةٌ ِمن المحقِّ

ةً بالتََّكلُِّف ، بل ت ِد والتََّكبُِّر.لْيَسْت خاصَّ  كوُن لغيِرِه كالتََّوحُّ

 ونَقَلَه الشهاُب مْبسوطاً في َموِضَع ِمن شْرحِ الشفاِء.

ّي في ُشُروِحه لَدالئِِل ولشيخِ شيوِخنا اإلمام أَبي الّسرور ِسيِدي العََربّي الفاِسّي في ذِلَك ِرسالَةٌ نَقََل ُخالَصتَها شْيُخنا ِسيِدي المهدّي الفاسِ 

 ات انتََهى ِسياُق شْيخنا.الَخْير

لَمنِيَّة كما َسبََق ذِلَك ، ولعلَّه ساَق قْلُت : وفي نَْقِله عن العُباِب نََظٌر ألنَّ مصنّفَه َوَصَل إلى تَْركيِب بكم وبَقَي ما بْعَده ناقِصاً ، ألنَّه اْختََرَمتْه ا

ْل ذِلَك. (6)تاٍب هذه الِعباَرةَ في تَْركيٍب آخر ِمن كتاِبِه بمناَسبَة ، أَو في ك  آخر ِمن مصنَّفاتِِه اللّغَويَّة ، فتأَمَّ

ِد والتَّكبُِّر.  وقْولُه : بْل تكوُن لغيِرِه كالتََّوحُّ
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 بعضُ قْلُت : أَي للُمبالَغَِة والتّْكثيِر ، فاأْلَْولَى َجْعل هذه اللّْفظة في حِدْيث الصَّالة ِمن هذا القَبِيِل كما َحقََّق ذِلَك 

__________________ 
 .75( األنبياء اآية 1)
 .17( البلد اآية 2)
 .81( الكهف اآية 3)
 ( اللسان بدون نسبة والثاين يف التهذيب.4)
 والصحاح وضبطت يف الديوان ابلقلم بكسر ا اء. .498/  2واللسان والتهذيب واملقايي   162( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«قوله : أو يف كتاب اخل ال يظهر هذا مض قوله : عن العباب»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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ه : ّي ما َنصــّ ُر ما يف شــرحِح الد الِئر للفاســِ حابِنا. وحاصــِ يحٍة ا وقيَر :  ٌن ا وقيَر  تـََرح م َأصــح : مض َكوحهِنا  (1)لَُغٌة غرُي َفصــِ
َا فيها ِمن الت َكل ِف ؛ وقيَر :

ُجازَاِة َأو حنحِو ا  ال يصـــــح  إطحالُقها عل   ُ تعاىَل مل
شـــــاَكَلِة َأو امل

ُ
إن  ذِلَك جاٍر عل  إراَدِة امل

َّحمَ  ا ألن   ؤا ُ  الرت  َذحكوِر الد عاُء  الر مححَة هنا ســـــــُ
 ابلر مححَةِ  ا وسلللللمعليههللاصلللللىللنيبِّ وِمن ِ  إعحطاُ ها. ويف ا ِديحث امل

بَلٌة خُمحتَـَلٌف فيها ا وا    َمنحُض ذِلَك عل  االنحِفراِد وَجوازُُه تِبعاً للص الة وحنحِوها. َغحِفَرِة ا وهي َمسح
 وامل
َحُموتُ و ْحَمةِ  : فَعَلُوُت ِمن الرَّ يغَة تَْعَملْ لم يُسْ  َرَحُموتٍ  َرَهبوٌت َخْيٌر لََك ِمن ، يقاُل : الرَّ ً  هذه الّصِ أَي  ، وهو َمثٌَل من أَْمثاِلِهم ، إالَّ ُمْزَدِوجا

. تُْرَحمَ  أَن تُْرَهَب َخْيٌر لََك من أَنْ   ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

تِهِ  يَْختَصُّ  أَي ؛ (2) (ِبَرْْحَِتِه َمْن َيشاءُ ) يَْختَصُّ  (َوهللاُ )قْولُه تعالَى : و ْن أَْخبََر ،  بنُبَوَّ  ، أَنّه ُمْصطفًى ُمْختاٌر. عزوجلممَّ

ْحمُ و  في البَْطِن ، كما في الُمْحَكِم ؛ وأَْنَشَد لعَبيٍد : ، بالكْسِر وكَكتٍِف : بيُت َمْنبِِت الَولِد وِوعاُؤه الّرِ

ٌر كــــــــــــــــــــــــــــــــذات أَ  مٍ عــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــِ  رِحــــــــــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــــــبُ      ي نح لـــــــــــــــــــَ  (3) ؟أَم غـــــــــــــــــــامِنٌ كـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــَ
  

ِحمُ  للُّغِة الثانيِة فقال :واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على ا  اأْلُْنثَى ، وهي ُمَؤنَّثةٌ. َرِحمُ  : الرَّ

ي : شاِهُد تأْنِيثِ  ِحم قاَل ابُن بَّرِ ِحمُ  قْولُهم : الرَّ قاعِ : الرَّ  َمْعقومةٌ ، وقوُل ابِن الّرِ

  ٍ مــــــــــــِ غــــــــــــَ نــــــــــــح َن مـــــــــــُ َر عـــــــــــن َراي  ذ  رحف َتشـــــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــَ

ُه      ـــــــــح ٍب َرزَأَت قـــــــــَ حـــــــــح ـــــــــَ ت هـــــــــاُمســـــــــــــــــــــــح ال  رمحـــــــــحُ مـــــــــَ (4)اجلـــــــــَ
 

  
 .رحم قْلُت : وفيه أَْيضاً شاِهٌد على َكْسِر الراِء ِمن

ِحمُ  ِمن المجاِز :و  أَي قَرابَةٌ قَريبةٌ ، كذا في التَّْهِذيِب. َرِحمٌ  تَْجَمُع بَنِي أَب. وبَْينهما القَرابَةُ  : الرَّ

ْحمُ و قاَل الجْوَهِريُّ :  بالكْسِر ِمثْلُه ، وأَْنَشَد األَْعَشى : الّرِ

هــــــــــــا  تــــــــــــَ مــــــــــــح مــــــــــــة ميــــــــــــَ  عــــــــــــح ِب نــــــــــــِ طــــــــــــالــــــــــــِ ا لــــــــــــِ  أَمــــــــــــ 

مٍ ِوصـــــــــــــــــــــــــاَ  و      ا  رِحـــــــــــح الهلـــــــــــَ َردحَت بـــــــــــِ (5)قـــــــــــد بــــــــــــَ
 

  
ي : وِمثْلُه لقَْيل بِن َعْمِرو بِن الُهجَ   ْيم :قاَل ابُن بَّرِ

ه و  تــــــــــــُ لــــــــــــح ب انٍء بــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــٍد َوصــــــــــــــــــــــــــَ  ذي َنســــــــــــــــــــــــــَ

مٍ ذي و      ا  َرحــــــــــــِ الهلــــــــــــِ بــــــــــــِ هــــــــــــا بــــــــــــِ تــــــــــــُ لــــــــــــح لــــــــــــ  (6)بـــــــــــــَ
 

  
ي بُلَْيالً ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده :  قاَل : وبهذا البَْيِت ُسّمِ

كــــــــــــرَِم واذحكــــــــــــروا  م اي آَ  عــــــــــــِ رَكــــــــــــُ ذح ُذوا حــــــــــــِ  خــــــــــــُ

َران و      مُ َأواصــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــّرِحــــــــــــح رُ  ال ذحكــــــــــــَ ــــــــــــُ ب ت ــــــــــــح ي ــــــــــــغــــــــــــَ  ابل

  
 ِسْيبََوْيه إلى أَنَّ هذا ُمطَّرٌد في كّلِ ما كاَن ثانِيه ِمن ُحُروِف الَحْلِق.وَذَهَب 

ِحمُ  أَو ِحمُ و ، ونَصُّ الُمْحَكِم : (7) أَْصلُها وأَْسبابُها الرَّ ِحمُ  : أَْسباُب القَرابَِة ، وأَْصلُها الرَّ ْحمُ  التي هي َمْنبُِت الَولَِد ، وهي الرَّ  .الّرِ

ْل ذِلَك بِدقٍَّة تَِجده. ويدلُّ لذِلَك أَْيضاً نَصُّ األساِس : هي َعالقَةُ القَرابَِة  الّرحم ها ليَس ِمن تْفسيرِ فقْولُه : وأَْصلُ  كما َزَعَمه المصنُِّف فتأَمَّ

 وَسبَبُها ، انتََهى.

ِحمُ و وقالوا : َجزاَك هللاُ َخْيراً  ِحمَ و الرَّ  القَِطيعةَ ، بالنَّْصِب ال َغْير.؛ وبالرْفعِ والنَّْصب ، وَجزاَك َشّراً و الرَّ

ِحمَ  إِنَّ »في الحِدْيث : و  .«اللهمَّ ِصْل َمْن َوَصلَني واْقَطْع َمن قََطعَني ِشْجنَةٌ ُمعَلَّقةٌ بالعَْرِش تقوُل : الرَّ

ا َخلَقَ »في الحِدْيث القْدِسّي : و ِحمَ  قاَل هللاُ تعالَى لمَّ ْحمن : أَنَا الرَّ ِحمُ  وأَْنتَ  الرَّ َشقَْقت اْسَمك ِمن اْسِمي فَمْن َوَصلََك َوَصْلته وَمْن قََطعَك  الرَّ

 ، وقد تقدََّم. ؛ ويُْرَوى : بَتَتْه« قََطْعته
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__________________ 
 .«قوله : مض كوهنا ال يصح مض كوهنا  ناً أو غري فصيحة ال يصح»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .105( البقرة اآية 2)
 برواية : 26( ديوان عبيد بن األبرص ط بريوت ص 3)
 عـــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــر ذات رحـــــــــــــــــــــــــــــٍم أ

 أم غـــــــــــــــــــــــامن مـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــبُ     

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 ( اللسان.4)
 برواية : 153( ديوانه ط بريوت ص 5)

ًا لصــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــب نـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــة طـــــــــــــرحـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــا  . .. أُمـــــــــــــّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــالهلــــــــــــــــــــــــــــــــا      قــــــــــــــــــــــــــــــــد نضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــت ب

  

 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.

 .( اللسان6)
 ( عل  هامش القاموس : صرحية أن أصر القرابة معىن الرحم.7)
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 .«َمْحَرٍم فهو ُحرٌّ  َرِحمٍ  َمْن َملََك ذا»في الحِدْيث : و

ِحمِ  (1)قاَل ابُن األَثيِر : ذو   ُهم األَقاِرُب ، ويَقَُع على كّلِ َمن يَْجمُع بَْينك وبَْينه نَسٌب ، ويْطلُق في الفَرائِِض على األَقاِرِب ِمن جَهِة النِّساءِ  الرَّ

ة والَخالَة. َرِحمٍ  ، يقاُل : خذُو م ، وهو َمْن ال يَِحلُّ نِكاحه كاأْلُّمِ والبْنِت واأْلُْخت والعمَّ  َمْحَرٍم وُمَحرَّ

َمْحَرٍم َعتََق عليه ، َذَكراً كاَن أَو  َرِحمٍ  َب إليه أَْكثَر العُلَماِء ِمن الصَّحابَة والتابِِعْين وأَبو َحنيفَةَ وأَْصحابُه وأَْحمُد أَنَّ َمْن َملََك َذاوالذي َذهَ 

 أُْنثَى.

ِة والصَّحابَِة والتابِِعْين إلى أَنَّه يَ  هاُت وال يَْعتُِق عليه غيُرُهم.قاَل : وَذَهَب الشافِِعيُّ وغيُرهُ ِمن األَئمَّ  ْعتُِق عليه األَْوالُد واآلباُء واأْلُمَّ

 .(2) (َوات َُّقوا هللَا الَِّذي َتسائَ ُلوَن ِبِه َواْْلَْرحامَ ) ال يَُكسَُّر على غيِر ذِلَك ؛ ومنه قْولُه تعالَى : أَْرحامٌ  ج

 (3)، وهو قْولَُك : نََشْدتَُك هللا  باألَْرحامِ و أَْن تَْقطعُوها ، وَمْن َخفَض أَراَد تَساَءلون به األَْرحامَ  قاَل األَْزَهِريُّ : َمن نََصب أَراَد واتَّقُوا

ِحمِ و  .بالرَّ

ْحمِ  ، بالضّمِ ، وأُمُّ  ُرْحمٍ  أُمُّ و فاً بالالِم ، الرُّ ْحَمةِ  ، قد جاَء هكذا في الحِدْيث ، أَي هي أَْصلُ  مكَّةُ  ، معرَّ  .الرَّ

فَها هللاُ تعالَى:  الَمْرحومةُ و  وصلَّى على ساِكنِها ، يَْذَهبُوَن بذِلَك إلى ُمْؤِمنِي أَْهِلها. الَمدينةُ ، َشرَّ

حومُ و حماءُ و الرَّ  بعَد الِوالَدةِ. َرِحَمها التي تَْشتَكي ِمنَّا وِمن اإِلبِِل والشاِء : الرَّ

 ولم يقيِّْده في الُمْحَكِم بالِوالَدةِ.

 فَتَموُت منه. بعَد الِوالَدةِ  َرِحَمها هي التي تَْشتَكي َرحومٌ  ونَّصه : ناقَةٌ وقيََّده اللّْحيانيُّ 

حاحِ : بعَد النِّتاجِ ؛ ً و َرحاَمةً  ؛ واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على اأْلُولَيَْين ، ، كَكُرَم وفَِرَح وُعنِيَ  َرُحَمتْ  وقد وفي الّصِ كُ  ، بفتِْحهما َرْحما ،  ويَُحرَّ

 .َرِحٍم تُْرَحمُ  كفَِرَح ، ففيه لفٌّ ونشٌر غيُر مرتٍَّب ، وكلُّ ذات َرِحمَ  كعُِنَي ، والثاِلُث َمْصدرُ  ُرِحمَ  كَكُرَم ، والثاني َمْصدرُ  َرُحمَ  األَّول َمصدرُ 

ِحمُ  ، أَي أَو هو حامَ  ، وهذا قَْوُل اللّْحيانّي ، لكنَّه فسََّر به يَْسقُُط َسالهافال تَْقبَُل اللِّقاَح ، أَو أَْن تَِلَد فال  َرِحِمها داٌء يأُْخذُ في ، الرَّ ، كغُراٍب  الرُّ

ه : حامُ  ، ونصُّ  في الشاِء : أَْن تَِلَد إلى آِخِر الِعباَرةِ. ففي ِسياِق المصنِِّف ُمخالفَةٌ ال تَْخفَى. الرُّ

ِحمِ  : واِرَمةُ  راِحمٌ  وشاةٌ  ثم قاَل اللّْحيانيُّ :  .راِحمٌ  ، وَعْنزٌ  الرَّ

. (4) محمُد بُن َرْحَمَوْيِه ، كعَْمَرَوْيهِ و  ، البُخاِريُّ

ْهقانُ  (5) بُن َحَسنٍ  ُرَحْيمُ و َسِمَع منه عبُد الغنّيِ بُن سعيٍد. ، كُزبَْيٍر ، ابُن ماِلٍك الَخْزَرجيُّ  ُرَحْيمٌ و . الّدِ  الُكوفيُّ عن ُعبيِد بِن سعيٍد األُمويُّ

عن أَبي عْمران الجونّي وثاِبٍت ، وعنه ابُن الَمِدينّي وبنداُر وأَْحمُد بُن إبراهيَم الّدورقّي ، ثِقَةٌ  العَطَّارُ  ِز البَْصريُّ بُن عبِد العَزي َمْرحومُ و

ثوَن. َعبَّاٌد ، تُوفي َسنَة ثََمان وثََمانِْين وَمائٍَة ،  ُمَحّدِ

. َرْحَمةُ و  : من أَْسمائِِهنَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. َرِحمَ  القَْوُم : تَراَحمَ   بعُضهم بعضاً ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ْحَمةُ و ر قْولُه تعالَى :  الرَّ ْزُق ، وبه فُّسِ ْنساَن ِمّنا َرْْحًَة ُثَّ نَ َزْعناها ِمْنهُ ): الّرِ  .(6) (َولَِئْن َأَذقْ َنا اإْلِ

ي الغَْيثُ   ، أَي َحيا وِخْصباً بعَد الَمجاَعِة. (7) (َوِإذا َأَذقْ َنا الّناَس َرْْحَةً )ماِء ؛ وقْولُه تعالَى : ينزُل ِمن السَّ  بَرْحَمتِه ، ألنَّه َرْحَمةً  وُسّمِ

ْحَمةَ  : سأَلَهُ  اْستَْرَحَمهُ و  .الرَّ
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مٌ و َمْرحومٌ  ورُجلٌ  . ُمَرحَّ َد للُمبالَغَِة ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ  ، ُشّدِ

__________________ 
 الرحم.( يف اللسان : ذوو 1)
 ( النساء اآية األوىل.2)
 ( يف اللسان : ابهلل.3)
 .595/  2( ضبطت يف التبصري بضم امليم ا ضبرت حركات 4)
 ا سا. 298/  1ويف اإلكما  البن ماكوال « ا سن» 596/  2( يف التبصري 5)
 .9( هود اآية 6)
 .21( يون  اآية 7)
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ْحمنُ  وِمن أَْسمائِِه تعالَى : حيمُ و الرَّ فَة اأْلُولى على فَْعالَن ألنَّ َمْعناه الَكثَْرة ، وذِلَك ألَنَّ و الرَّ  .(ُهَو َأْرَحُم الّراِْحِنيَ ) : بُنِيَِت الّصِ

جاٌج :   ِمن أَْسماِء هللِا تعالَى.، َمْذكوٌر في الُكتُِب األَُول ، ولم يُكونُوا يَْعرفونَه  عزوجلاسٌم ِمن أَْسماِء هللِا ،  (الرَّْْحنُ )وقاَل الزَّ

ْحَمةِ  قاَل أَبو الَحَسِن : أََراهُ يَْعني أَْصحاَب الُكتُِب اأْلَُول ، وَمْعناه عنَد أَْهِل اللُّغِة : ذُو ْحمةِ  التي ال غايَةَ بعَدها في الرَّ  .الرَّ

 .عزوجلإالَّ هلِل ،  َرْحمان وُز أَْن يقاَل :: فَِعيٌل بمْعنَى فاِعٍل ما قالوا : َسِميٌع بمْعنَى َساِمعٍ ، وال يَجُ  َرِحيمٌ و

ْحمنَ  ، َجَمَع بَْينهما ألنَّ  (الرَّْْحِن الرَِّحيمِ ) وَحَكى األَْزهِريُّ عن أَبي العَبَّاس في قْوِلِه تعالَى : ِحيمَ و ِعْبرانيٌّ ، الرَّ َعَربيٌّ ، وأَْنَشَد لجريٍر  الرَّ

: 

ُم  بـــــــــاءَكـــــــــُ ُروا عـــــــــَ د َأو َتشـــــــــــــــــــــــح جـــــــــح َ
رِكـــــــــوا املـــــــــ دح  لـــــــــنح تـــــــــُ

راان     مـــــــــح وَت ضـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــُ ـــــــــح نـ ـــــــــَ وا الـــــــــيـ لـــــــــُ عـــــــــَ زِّ َأو  ـــــــــَح  ابخلـــــــــَ

  

مح  كـــــــــــُ َرتـــــــــــَ جـــــــــــح ِ هـــــــــــِ اح رتحِكـــــــــــون إىل الـــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــ   َأو تـــــــــــَ

  
مح و    هـــــــُ ـــــــَ بـ لـــــــح مح صـــــــــــــــــــــُ كـــــــُ حـــــــَ انَ َمســـــــــــــــــــــح رحابان َرمحـــــــح ـــــــُ  (1) ؟قـ

  
ْحمةِ  وقاَل الجْوَهِريُّ : هما اْسمان ُمْشتَقَّان ِمن ، ونَِظيُرُهما في اللُّغِة نَِديٌم ونَْدمان ، وهما بمْعنى ، ويَُجوُز تَْكريُر االْسَمْين إذا اْختَلَف  الرَّ

ْحمنَ  اْشتِقاقهما على جَهِة التَّْوكيِد كما يقاُل : جادٌّ ُمِجدُّ ، إالَّ أَنَّ  ى به غيُرهُ ، أَ  الرَّ ُقِل )ال تََرى أَنَّه قاَل : اسٌم ُمَخصَّص باهلِل ال يَجوُز أَن يَُسمَّ
 ، فعاَدَل به االْسَم الذي ال يَْشَرُكهُ فيه غيُرهُ. (2) (اْدُعوا هللَا َأِو اْدُعوا الرَّْْحنَ 

ِحيمُ و اليَماَمِة ؛ َرْحمانُ  وكاَن ُمَسْيِلَمةُ الَكذَّاب يقاُل له اِحم كما يكوُن بمْعنَى الَمْرحومِ  قد يكوُن بمْعنَى الرَّ  اَل َعَملَُّس بُن عقيٍل :، ق الرَّ

ًة  رحُب َعضــــــــــــــــــــــــ  تح بــــــــــك ا ــــــــــَ ا إذا َعضــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــَبمــــــــــ 

طـــــــــــوف عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــك      عـــــــــــح ك مـــــــــــَ يـــــــــــمفـــــــــــإنـــــــــــ  (3)َرحـــــــــــِ
 

  
 اْنتََهى.

ْحمن وقاَل ابُن َعبَّاس : ُهما اْسمان َرقِيقان أََحُدهما أََرّق ِمن اآلخِر ، قِيُق ، فالرَّ ِحيمُ و الرَّ ْزِق. الرَّ  العَاِطُف على َخْلِقه بالّرِ

َق بَْينهما قوٌم فقالوا : ْحمن وفي تَْفسيِر الثَّْعلبّي : وقد فَرَّ  العاطُف على َجِميعِ َخْلِقه كاِفِرِهم وُمْؤِمنِهم وفاِجِرهم بأَْن َخلَقَهم وَرَزقَهم ، الرَّ

ِحيمُ و ةً بالِهدايَِة والتَّْوفيِق في ا الرَّ ْؤية في العُْقبى ؛بالُمْؤمنيَن خاصَّ ْنيا والرُّ ْحمن لدُّ ِحيمُ و خاصُّ اللّْفِظ عامُّ المْعنَى ، فالرَّ عامُّ اللْفِظ خاصُّ  الرَّ

ْحمن المْعنَى ؛ ى به أََحٌد إالَّ هللاُ ، عامٌّ ِمن حيُث أَنَّه يَْشمُل َجِميَع الَمْوجوداِت ِمن طريِق الَخْلق فالرَّ ْزق  خاصٌّ ِمن حيُث أَنَّه ال يُسمَّ والّرِ

ِحيمُ و والنَّْفع والدَّْفع ، عامٌّ ِمن حيُث اْشتِراك الَمْخلُوقِين في التَّسّمي به ، خاصٌّ ِمن طريِق المْعنَى ألنَّه يرجع إلى اللُّطِف والتَّْوفيِق ،  الرَّ

ْحمن قَْول َجْعفٍر الصاِدِق : وهذا مْعنَى ةٍ  الرَّ ِحيمُ و اسٌم خاصٌّ لصفٍَة عامَّ ٍة.اسٌم  الرَّ  عامٌّ لصفٍَة خاصَّ

ْحمة قْلُت : وفيه مباحُث اْستَْوفَيناها في شْرحِ   المسلسل باألّولية. الرَّ

َحمُ و كةً : ُخروجُ  الرَّ ِحمِ  ، محرَّ  ِمن علٍَّة ، عن ابِن األْعَرابّيِ. الرَّ

حامُ و  ، بالضِم : أَن تَِلَد الشاةُ ثم ال يَْسقَُط َسالها ، عن اللّْحيانّيِ. الرُّ

حومِ  ، وَجْمعُ  َرحومٌ  ، كفَِرَحٍة ، أَي َرِحَمةٌ  ةٌ وناقَ  تَْين. ُرُحمٌ  : الرَّ  بضمَّ

ٌ  َرحومٌ  ورُجلٌ   .َرِحيمٌ  أَي َرحومٌ  واْمرأَة

ٌث َمْشهوٌر. يَْرُحم وحاجُب بُن أَْحمَد بنِ   الطَّوِسيُّ ، كيَْنُصُر ، ُمَحّدِ

ِحيم وَجْمعُ  َحماءُ  : الرَّ  .الَمْرَحمِة الَمراِحمُ  . وَجْمعُ الرُّ

ِحمُ  والرحامةُ َمْصدرِ   بمْعنَى وصلة القَرابَة. الرَّ
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__________________ 
التنوم بد  الينبوت ا والبيتان يف اللســــان والتهذيب والتكملة ا وهبامش املطبوعة املصــــرية : قوله : لن تدركوا اخل قا  »وفيه  598( ديوانه ص 1)

أنشده وفيه تغيري من وجوه أحدها : أن البيتا مقدم ومؤخر ا والثاين : أن رمخان ابخلاء املعجمة ا فإذن ال مدخر له يف هذا يف التكملة : هكذا 
 «الرتكيب ا والثالث : أن الرواية : هر ترتكن ا والتنوم بد  الينبوت ا ومسحهم بد  ومسحكم اه

 .110( اإلسراء اآية 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
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قاُء ، كفَِرَح ، َرِحمَ و ً  الّسِ  : َضيَّعه أَْهلُه بعَد عينَتِِه فلم يَْدُهنُوه ففََسد فلم يَْلزِم الماَء. َرِحمٌ  ، فهو َرَحما

 بُن أَبي َمْعشٍر الُكوفيُّ َرَوى عنه عبيُد بُن غنّام. ُرَحْيمُ  وكُزبَْيٍر :

ْحمن وعبدُ   َحدََّث عن عبِد القاِهِر بِن شعيِب بِن الَحْبَحاب. ْيمبُرحَ  بُن عباد الِمْعولى البَْصرّي يُْعَرفُ  (1) الرَّ

ِحيم وبفتْحِ الراِء : الَمِلكُ   في بنِي بويه صاِحُب الَمْوِصِل. الرَّ

ٌث َضعيٌف. رحمةُ و  بُن مْصعٍب الَواِسطيُّ ُمَحّدِ

ْحمن ومحلَّةُ عبدِ  ْحمانِيَّة وتُْعَرفُ  الرَّ  ْلتها.: قَْريةٌ على نِيِل ِمْصَر وقد َدخَ  بالرَّ

َخمُ  : [رخم] كةً : اللّبَُن الغَِليظُ  الرَّ  ، عن ابِن األْعَرابّيِ. ، محرَّ

َخمُ و  العَْطُف. أَْيضاً : الرَّ

 ، أَي َمَحبَّتَه وِلْينَه. َرَخَمهُ و َرْخَمتَهُ  عليه هللاُ تعالَى الَمَحبَّةُ واللِّيُن. يقاُل : أَْلقَى أَْيضاً :و

 أَي َعْطفَتها ؛ وأَْنَشَد ألَبي النَّْجم : َرْخمتهاو َرَخَمها له ؛ وأَْلفَْت عليه لراِخمٌ  ، وإِنَّه َرِخَمهُ يَْرَخُمهُ َرْخمةً  اللّْحيانيُّ :وَحَكى 

مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا و  تـــــــــــــــــُ ر َيشـــــــــــــــــــــــــــــــح َدلـــــــــــــــــِّ هُ مـــــــــــــــــُ رحمخـــــــــــــــــَُ  نــــــــــــــــــَ

ُب شـــــــــــــــــــــــي     ـــــــــَ ي هح َأطـــــــــح مـــــــــُ ـــــــــَ ث لـــــــــح ُه ومـــــــــَ مـــــــــُ (2)ٍء َنســـــــــــــــــــــــح
 

  
ِة : مَّ  وقاَل ذو الرُّ

َدَرهــــــــــا  رحِف َأخــــــــــح ــــــــــطــــــــــ  ا أُم  ســــــــــــــــــــــــاجــــــــــي ال  كــــــــــَبهنــــــــــ 

َر الـــــــــــَوعحســــــــــــــــــــــــاِء      وحدٌَع مخـــــــــــََ تــــــــــــَ ومُ ُمســــــــــــــــــــــــح رحخـــــــــــُ (3)مـــــــــــَ
 

  
ه ، أَي ُحبّها له وأُْلفَتُها إِيَّاه. َرْخَمة أُْلِقيَْت عليه َمْرخومٌ  قاَل األَْصَمعيُّ :  أُّمِ

َخَمة نَّ : أَْشفََق عليه ولََهَج به ألَ  َرَخَمته وفي األساِس : أَْلقَى عليه لها نََهٌم َشديٌد وتَولَّع بالُوقوعِ على الِجيَِف فَُشبِّهت َمَحبَّته الَواقِعَة عليه  الرَّ

َخمِة.  نَْجٍد. بينَ و بيَن الشَّامِ  وقاَل نَْصر : أَرضٌ  ع. : الّرخمُ و وَشفَقتُه بالرَّ

َخمُ و قاَل :  وبين القرن الَمْعروِف بالّرباِب. (4)بيَن ثبير غيني  ِشْعٌب بمكَّةَ   :الرَّ

 قْلُت : وقد جاَء له ِذْكٌر في الَحِدْيث.

َخمُ و  ؛ وهو طائٌِر أَْبقَُع على شْكِل النَّْسِر ِخْلقةً إالَّ أَنَّه ُمبَقٌَّع بَسواٍد وبَياٍض يقاُل له األَنُوُق. الواِحَدةُ بهاءٍ  َمْعروٌف ؛ طائٌِر م : الرَّ

َخمِ ب وَخصَّ اللَّْحيانيُّ   : الَكثِير. الرَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : وال أَْدِري كيَف هذا إالَّ أَن يَْعني الِجْنَس ؛ قاَل األَْعَشى :

اً اي  وِب  ُرمخـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ طـــــــــــــــح  قـــــــــــــــاَ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  مـــــــــــــــَ

ف  اخلـــــــــــارِ      ُر كـــــــــــَ جـــــــــــِ عـــــــــــح يـــــــــــِب يــــــــــــُ طـــــــــــِ
ُ

(5)ِء املـــــــــــ
 

  
افَِضة فقاَل : و ً  يِر لَكانُوالو كانوا ِمن الطَّ »في َحِدْيث الشَّعبّي : وَذَكَر الرَّ  بالقََذِر. ، وهو َمْوصوٌف بالغَْدِر والُموِق ؛ وقيَل : «َرَخما

اٍت يَُحلُّ الَمْعقوَد عن  (6) التَّْبخيرَ  أَنَّ و يُْطلَى بَمراَرتِِه لَسّمِ الَحيَِّة وغيِرها ، وِمن الَخواّصِ : أَنَّه النِّساِء بَجِفيِف لَْحِمه َمْخلوطاً بَخْرَدٍل َسْبَع َمرَّ

ُر بِِزْبِلِه لَطْرِد الَهواّمِ ويُداُف بَِخّلِ َخْمٍر ويُْطلَى به  التِي أََخَذها الطَّْلقُ  ، وَوْضُع ِريَشٍة ِمن أَْيَمنِها بين ِرْجلَيِ المرأَةِ  ُل ِوالَدها ، ويُبَخَّ يَُسّهِ

اٍت فَتُْبِرئُهُ  (7) وتُْسقَى الَمْجنونَ البََرُص فَيُغَيُِّرهُ ، وَكبُِدهُ تُْشَوى وتُْسَحُق وتُداُف بَِخْمٍر   *.ثالثَةَ أَياٍم ُكلَّ يوٍم ثاَلَث َمرَّ

ُخمُ و بَإِ  الرُّ تيِن : ُكتَُل اللِّ  ، عن ابِن األْعَرابّيِ. ، بضمَّ
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ً تَْرُخُمهُ  عليه َرَخَمتْ و ، ِمن َحّدِ نََصَر ، َرَخَمتْهُ و الدَّجاَجةُ على بَْيِضهاو النَّعاَمةُ  أَْرَخَمتِ و ً و ، بالفتحِ ، َرْخما َكتَْيِن ،  َرَخَمةً و َرَخما ، محرَّ

 : ُمْرِخَمةٌ و راِخمٌ و ُمْرِخمٌ  وهي

__________________ 
 عبد الرحيم. 596/  2( يف التبصري 1)
 ( اللسان والصحاح واألو  يف التهذيب.2)
 واللسان والتهذيب واألساس والصحاح. 570( ديوانه ص 3)
 غيناء. ( يف معجم البلدان :4)
 واملثبت كرواية اللسان.« مطلوب»بد  « ينخوب»وفيه  28( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( يف القاموس ابلضم ا والنصب  اهر.6)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : املخُبوَ .7)
ِئُُه.  (*)  كذا ابألصر ا وابلقاموس : فـَُيربح
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 ؛ َحَصنَـتحُه ا أَلن  الض مرَي عاِئٌد إىل الَبيِ . (2)ا هكذا يف سائِِر النسِخ ا والص واُب  (1) َحَصنَـتحها
َمهاو ً  أَْهلُها َرخَّ  ، هكذا ُوِجَد أَْيضاً في نسخِ الُمْحَكِم واألْولَى : إيّاه ، نبَّه عليه شْيُخنا ، َرِحَمهُ هللا تعالى. : أَْلَزُموها إيَّاها تَْرِخيما

 الَعبَتْهُ. : تَْرَخُمهُ و تَْرُخُمهُ  ، المْرأَةُ ولََدها ، كنََصَر وَمنَعَ  تِ َرَخمَ و

م وفي نَواِدِر األَْعَراِب : اْمرأَةٌ  مو َصبيّها تََرخَّ  عليه وتََربَُّخهُ وتََربَُّخ عليه إذا َرِحَمتْهُ. تََرخَّ

 َرحْمةً. َرِحْمتُهُ  ِمثْلُ  َرْخمةً  ءَ الشَّي َرِخْمتُ و

 ، وهو مجاٌز. َزْيٍد : وُهما ِسَواء ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ؛ وهي لغَةٌ لبعِض أَْهِل اليََمِن كما َزَعَمه أَبو َزْيٍد ، َرِحَمه هللاُ تعالَى قاَل أَبو

بَلَغَنا أَنَّ هللاُ »َحِديُث ماِلِك بِن ِديناٍر :  وَرقَّ ، ومنه : الَن وَسُهلَ  َرِخيمٌ  فهو ، َرخامةً  ، وَكذِلَك الصَّوتُ  الكالُم ، كَكُرمَ  َرُخمَ  ِمن المجاِز :و

ْدني َداود يا:  الِقياَمةِ  يومَ  ، السالمعليهتَباَرَك وتعالَى ، يقوُل لَداود ،  ِخيمِ  الحسنِ  الصَّوتِ  بذِلكَ  َمّجِ قيُق الشَِّجيُّ الطيُِّب النَّْغمِة. «الرَّ  ؛ هو الرَّ

خامةُ و  كنََصَر. كَرَخمَ  ِق حسن في النِّساِء ،في الَمْنطِ  الرَّ

 ، وَكذِلَك الِخْشُف ؛ قاَل قَْيُس بُن ذَُرْيح : َرِخيمٌ و َرِخيَمةٌ  صاَرْت َسْهلَةَ الَمْنِطِق ، فهي : َرخامةً  الجاِريَةُ  َرُخَمتِ و

بــــــــــــِا غــــــــــــريــــــــــــرٍة  حــــــــــــِة اجلــــــــــــَ عــــــــــــًا لــــــــــــواضــــــــــــــــــــــــــِ  َربــــــــــــح

مــــــِ  إذ طــــــلــــــعـــــــت      يــــــمَ كـــــــالشــــــــــــــــــــ  ِ   َرخــــــِ طــــــِ نــــــح َ
(3)املــــــ

 

  
لُوا النُّْطَق بها ، وهو أَْن يحذَف  في األَْسماِء ألَنَّهُ تَْسهيٌل للنُّْطِق بها التَّْرِخيمُ  منهو : التَّْليِين ؛ التَّْرِخيمُ و ، أَي ألنَّهم إنَّما يْحِذفوَن أَواِخَرها ليَُسّهِ

يِمن آخِرِه َحْرف أَو أَْكثَر كقَْوِلَك إذا ناَدْيَت حاِرث ً  اً : يا حاِر ، وماِلكاً : يا ماِل ، ُسّمِ  لتَْليِين الُمناِدي صْوتَه بحْذِف الَحْرِف. تَْرِخيما

 فقْلُت له : العََرُب تقولُ  ؟وذِلَك أَنَّه لَِقيني فقاَل لي : ما تُسمي العرب السَّْهل ِمن الَكالمِ  التَّْرِخيم قاَل األَْصَمعيُّ : أََخَذ عنِّي الَخليُل مْعنَى

 على هذا. التَّْرِخيم إذا كانْت َسْهلَةَ الَمْنِطِق ؛ فعَِمَل بابَ  َرِخيمةٌ  جاِريَةٌ 

َمْخشِريُّ في األساِس : أَنَّ  مِ  الدَّجاَجِة ألَنَّها ال تَْرِخيم األَْسماِء َمأْخوذٌ ِمن تَْرخيمَ  والذي نَقَلَه الزَّ  إالَّ عنَد قَْطع البَيِض. تَُرّخِ

خاَمىو خاو الرُّ ِهما : نَْبتانِ  َمةُ الرُّ  ، َحَكاهما أَبو َحنيفَةَ. ، بضّمِ

خاَمى قاَل في ُكلُه لَحالَوتِه : هي َغْبراُء الُخْضرةِ لها َزْهرة بَْيضاُء نَِقيَّةٌ ، ولها ِعْرٌق أَْبيُض تحفُرهُ الُحُمُر بَحوافِِرها ، والوْحُش ُكلُّه تأْ  الرُّ

ْمِل.  وِطيبَتِه ، وَمنابِتُها الرَّ

ٌس : وقيلَ  اِل ؛ وقاَل ُمَضّرِ  : هو َشَجٌر ِمثْل الضَّ

 ال يـَُفز ُع طائِرُه الر خاَم ُأُصوُ  
خامُ و  ، أَي وليَس ِمن وما كاَن منه َخْمريّاً أَو أَْصفََر أَو ُزْرُزوِريّاً فِمْن أَْصناِف الِحجاَرةِ  َسْهٌل ، (4) كغُراٍب : َحَجٌر أَْبيُض ِرْخوٌ  ، الرُّ

خامِ  ً  ، الرُّ ُء من الدَّماميِل وُشْرُب ِمثْقاٍل من َسحيِقِه بعََسٍل ثالثَةَ أَيَّاٍم يُْبِرى ، أَي َسِريعاً ، وَذرُّ َسحيِق َمْحروقِِه على الِجراَحِة يَْقَطُع َدَمها َوِحيّا

ٌب. ْعشوِق يَُسلِّي العاِشقَ ، وما كاَن منه لَْوحاً على قَْبٍر فَُشْرُب َسحيِقِه على اْسِم المَ   ، ُمَجرَّ

 تَْرثيه : (5)، وهو غاٌر ببِالِد ُهَذْيٍل ُرِمَي فيه تَأَبََّط َشّراً بعَد قَتِْله ، قالَْت أُْختُه  : ع ، قُتَِل فيه تَأَبََّط َشّراً  َرْخمانُ و

َم الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــىت غـــــــــــــــــاَدرحمُتُ  عـــــــــــــــــح انح نـــــــــــــــــِ َرمخـــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــِ

يـــــــــــانح      فـــــــــــح ِر بـــــــــــِن ســـــــــــــــــــــــــُ ِت بـــــــــــِن جـــــــــــابـــــــــــِ  بـــــــــــثـــــــــــابـــــــــــِ

  

مانح   (6)َمنح يـَقحتر الِقرن ويـَرحو  الن دح

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس : األوىل : حضنته لعوده عل  البي  ا وكذا قوله بعد : إايها ا اه.1)
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ز فيه التبنيث والتذكري كما ( عل  هامش املطبوعة املصـــــرية : قوله : والصـــــواب اخل فيه نظر ا فإن اجلمض الذي يفر  بينه وبا واحده ابهلاء  و 2)
 .«تقدم يف فصر الشا من العا. نعم األوىل التذكري كما قاله شيخه قريباً 

 ( اللسان.3)
 يعين معروف.« م»( عل  هامش القاموس عن نسخة اخر  : 4)
 .«أمه»( كذا ابألصر واللسان ا ويف التكملة ومعجم البلدان 5)
 وبعده :«  د  القرن»البلدان وفيه ( الرجز يف اللسان ومعجم 6)

 ذو مبقرت حيمي وراء اإلخوانح 
 واألو  والثاين يف التكملة.
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ل : أَْرُخماُن ، بضِم الخاءِ و  ِمن ُكوَرةِ اصطخر. د بفاِرسَ  مع فتحِ األَوَّ

 كأَميٍر : واٍد. ، َرِخيمٌ و

 كُجَهْينَةَ : ماٌء. ، ُرَخْيَمةُ و رُجٍل. كُزبَْيٍر : اسمُ  ، ُرَخْيمُ و

 كَسفينٍَة : ماٌء باليَماَمِة لبَنِي َوْعلَةَ. ، َرِخيَمةُ و

ا فغُيَِّر  َرْخمان ؛ وَضبََطه نَْصُر بالضّمِ وقاَل : ويُْمكُن أَْن يُراَد به كَحْمَزةَ : ع ببِالِد ُهَذْيلٍ  ، َرْخَمةُ و ، وهو الَمْوضُع الذي قُتَِل فيه تَأَبََّط َشرًّ

ْعِر.  للّشِ

َخمِ  الذََّكُر من ، األَخيَرةُ عن ُكراعٍ ، ، بالُمثَنَّاةِ من فَْوُق ومن تَْحتُ  التَّْرخومُ و اليَْرُخومُ و ، بضِم الخاِء ، اليَْرُخمُ و  ما أَْدري أَيُّ  يقاُل :و .الرَّ

ً  تُْرَخمٍ و َمْمنوعاً ، تَْرُخمَ و ، بضِم التاِء والخاِء َمْصروفاً ؛ هو تُْرُخمٍ  ، بفتحِ  تُْرَخَمةٍ و ، بضِم الخاِء ، تُْرُخَمةٍ و بفتحِ الخاِء َمْصروفاً وَمْمنوعا

 الخاِء ، هكذا هو َمْضبوٌط في سائِِر النسخِ ، ودلَّ على ذِلَك ِسياقُه.

، ِمثُْل  أَي أَيُّ النَّاِس هو ُح التاُء وتَُضمُّ الخاُء ،هو ، وقد تَُضمُّ الخاُء مع التاِء ، وقد تَْفتَ  تُْرَخمٍ  والذي في الُمْحَكِم وغيِرِه : وما أَْدِري أَيُّ 

 ُجْنَدٍب وُجْنُدٍب وُطْحلٍَب وُطْحلٍُب وُعْنَصٍر وُعْنُصٍر.

حاحِ ِمثُْل ذِلَك.  وفي الّصِ

ي :  ِمثُْل تُْرتٍَب. تُْرَخمٌ و تُْفعٌُل ِمثُْل تُْرتٍُب ، تُْرُخمٌ  قاَل ابُن بَّرِ

خاَمىو ّمِ : ا الرُّ يُح اللَّيِّنَةُ ، بالضَّ خاُء أَْيضاً. لّرِ  ، وهي الرُّ

، َرَوى عن َهاُرون بِن أَبي  ُرَخْيمٍ  الَحَسُن بنُ  كذا أَبو علّيٍ و .(1)شيٌخ للتّبُوَذكّي ، ُرِوَي بالَوْجَهْين  البَْصِريُّ  ُرَخْيمٍ  كأَِميٍر أَو ُزبَْيٍر : خاِلُد بنُ و

ثاِن. المْصِريُّ ، (3)بُن أَْحمَد بِن أَبي خراز ، َسِمَع منه عبُد الَكريِم  (2)الَهْيَذام   ُمَحّدِ

َرةُ وال تَقُل اْبيَضَّ رأُْسها واْسَودَّ سائُِرها : إذا (4) َرْخماءُ  شاةٌ و حاحِ : سائُِر َجَسِدها ؛ وكذِلَك الُمَخمَّ َمةً  ؛ وفي بعِض نسخِ الّصِ  .ُمَرخَّ

حاحِ. أَْرَخمُ  فََرسٌ و  ، كذا في الّصِ

 ، بالضّمِ : بَياٌض في رأِْس الشاةِ وُغْبَرةٌ في َوْجِهها وسائُِرها أَّي لَْوٍن كان. ْخَمةُ الرُّ  وقيَل :

 ِمن ِحْميََر. ، بالضّمِ : َحيٌّ  تُْرُخمٌ و

 وقاَل الحافُِظ : بَْطٌن ِمن يَْحصب.

 وَضبََطه ابُن الّسْمعانّي بفتحِ التاِء وضِم الخاِء ؛ قاَل األَْعَشى :

ا  ِ كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ  اح تـــــــــــــــَ رحقــــــــــــــــَ ُت آِ  ا ـــــــــــــــُ بـــــــــــــــح جـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــَ

ا مــــــــــــــــن ِإايٍد و      يــــــــــــــــن فــــــــــــــــِ مِ رََأوحين نــــــــــــــــَ رحخــــــــــــــــُ (5)تـــــــــــــــــُ
 

  
 بِن قطِن بِن عريِب بِن ُزَهْيِر بِن أَْيمن بِن الَهَمْيسع. بُن واِئِل بِن الغَْوثِ  تُْرُخمٍ  ذوو

 قاَل ابُن الَكْلبي : هم أَْشراُف اليََمِن.

 وَعْمُرو بُن أَْزَهرَ  بِن محمٍد الحمصيُّ عن محمِد بِن َعْمِرو بِن يونس السوسّي ، وعنه أَْحمُد بُن محمِد بِن ُعَمَر الفََرِضيُّ ؛ محمُد بُن سعيدٍ و
التُّْرُخميَّاِن  َث أَْيضاً ،، وفي نسخٍة : أَْبَهر بُن محمٍد وهو الصَّحيُح ، َشِهَد فتَْح ِمْصَر ، َذَكَره ابُن يونَُس ، وله أٌَخ يقاُل له ُعَمْير َحدَّ  (6)

ثاِن.  محّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َخمِ  شاةٌ َوْرهاءُ  كةً ، أَي ِرْخوةٌ كأَنَّها َمْجنونَةٌ ؛ قاَل َعْمُرو ذو الَكْلب : الرَّ  ، محرَّ
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َزمح  ًة ذاَت هــــــــــــَ ــــــــــــَ ب ــــــــــــهــــــــــــا جلــــــــــــَح ــــــــــــاَس مــــــــــــن ت  فــــــــــــامــــــــــــح

ـــــــــــــدِّر ِة َورحهـــــــــــــاَء      َة ال كـــــــــــــَ مح حـــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــر خـــــــــــــَ (7)ال
 

  
 بمْعنًى واِحٍد وبه ُرِوي قْوُل َجريٍر : رخمانو َرْخمان ويقاُل :

__________________ 
 .596/  2( وذكره ابلوجها يف التبصري 1)
 ( يف إحد  نسخ التبصري : اهلندام.2)
 : جدار. 596/  2( التبصري 3)
 ا كتبه مصححه.هـ  كمعّظمة ا وال نقر : مرمخة ا ا( عل  هامش القاموس : زاد يف الصحاح : وكذلك املخمرة ا أي  4)
 واللسان. 183( ديوانه ط بريوت ص 5)
 عمرو بن أيحهن بن عمري. 137/  1( يف التبصري 6)
 واألو  برواية : 575/  2( شرح أشعار اهلذليا 7)

 فاعتام منها جلبًة غري َقزم
 .«والذي يف اللسان : فاجتا  ا قا  : اجتا  جلبة : أخذ عنزاً ذهب لبنها قوله : فامتاس ا كذا يف النسخ»وهبامش املطبوعة املصرية : 
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َحُكمح ُصلحبَـُهم و  انَ َمسح  (1)قـُرحابان  َرمخح
 الناقَةُ فَِصيلَها إذا َرئَِمتْهُ. اْرتََخَمتِ و

 الغَزالَةُ : صاَحْت. َرخَمتِ و

قاُء ، كفَِرَح ، إذا أَْنتََن. َرِخمَ و  الّسِ

 الَحواِشي أَي َرقِيقُها. َرِخيمُ  وهو

َخَمة ءُ وفََرٌس ناتِى بَلَِة ِمن اإلْنساِن. الرَّ أَْيضاً : اسُم رُجٍل علق الَحَجَر األَْسود حيَن جاَء به القَراِمَطةُ ِمن الُكوفَِة ، َذَكَره  َرَخَمةُ و ، وهي كالرَّ

 األَميُر.

مُ  أَْهُل اليمِن : أَْنتَ ويقوُل   .تُْرُخمٍ  علينا : أَي تَتَعَظَُّم ، كأَنَّهم يَْعنُون ، أَي تَتَشبَّه بذي تَتَرخَّ

 ٍء.، كغُراٍب : بَلٌَد في ِدياِر َطيّى ُرخامُ و

 وقيَل : باقباِل الِحجاِز أَي األَماِكن التي تِلي َمْطلَع الشمِس ، قاَل لَبيٌد :

ٍر  جــــــــــــــ  حــــــــــــــَ ِ َأو مبــــــــــــــُ اح لــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ  مبَشــــــــــــــــــــــــــــارِِ  اجلــــــــــــــَ

رحَدٌة      هـــــــــــا فــــــــــــَ تـــــــــــح نــــــــــــَ مـــــــــــ  هـــــــــــافـــــــــــَتضـــــــــــــــــــــــــَ ُرخـــــــــــامـــــــــــُ (2)فــــــــــــَ
 

  
كةً : هضبَةٌ أََراها بالحجاِز ، قالَهُ نَْصر. َرَخَمةُ و  ، محرَّ

ان محمد َرِخيمٍ  وكأَميٍر : أَبو اه الَخطيُب تِْبعاً للطَّحَّ  اً.موسى بُن الَحَسِن َرَوى عن الَحَسِن بن رشيٍق وسمَّ

 إماُم جاِمعِ تنيٍس ، نَقَلَه الحافُِظ. َرِخْيمٍ  وُعَمُر بُن محمِد بنِ 

َخَمةُ  وتُْجَمعُ  ْخمٍ  للطائِِر على الرَّ ْخمِ بالضّمِ ، وقد جاَء هكذا في قْوِل الُهَذلّيِ : عنَد جواِلِب  الرُّ  .(3) الرُّ

ً  الباَب والثُّْلَمةَ  َرَدمَ  : [ردم] ْدمَ  ، ألَنَّ  أَو هو أَْكثَُر من السَّدِّ  ، أَو نحَو ذِلَك. أَو ثُلُثَهُ  ، أَو َمْدَخلَهُ ، ُكلَّهُ  َسدَّهُ  : يَْرِدُمهُ َرْدما ما ُجِعَل بعُضه  الرَّ

ْدمُ و على بعٍض.  والَمْصدُر َجِميعاً. : االْسمُ  الرَّ

 وَوقََع في البَصائِِر للمصنِِّف.

َدمُ  واالسمُ   بالتَّحريِك وهو َغلٌَط. الرَّ

نَ ُهْم َرْدماً )؛ وفي التَّْنزيِل :  ُردومٌ  ج َنُكْم َوبَ ي ْ  .(4) (َأْجَعْل بَ ي ْ

ْدمُ و ْبِط إذ لم يُعاِرْضه ما يخاِلفه ، ثم إنَّ عاَدتَه أَْن يقوَل في  بالتَّْسِكينِ  ، الرَّ ِمثِْل هذا : ، قد خالََف هنا اْصِطالَحه ، فإنَّ إْطالقَه كان كافِياً للضَّ

ْل ،  ة بالبَْحَرْين. وبالفتحِ فَتَأَمَّ

  أَبو ِخَراٍش :، كغُراٍب ، قالَ  ع ، بمكَّةَ يُضاُف إلى بني ُجَمَح وهو لبَنِي قُرادٍ  أَْيضاً :و

ِه  لـــــــــــــــِ ثـــــــــــــــح ال  وَريبِّ ال تـــــــــــــــعـــــــــــــــوِدي ملـــــــــــــــِ كـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

ُة      يـــــــــــــ  نـــــــــــــِ
َ

ُه املـــــــــــــ تـــــــــــــح َة القــــــــــــــَ يـــــــــــــ  (5)ابلـــــــــــــر دحمِ َعشـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ْدمُ و مِ  : الرَّ  ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. ما يَْسقُُط من الِجداِر الُمتََهّدِ

ْدمُ و رت اآليَةُ. بيَن يأْجوَج ومأْجوَج.و الذي بَْيننا السَّدُّ  : الرَّ  فُتِح اليوَم من»في الحِدْيث : و وفي ِسياِق المصنِِّف قُصوٌر ال يَْخفَى ، وبه فُّسِ

 ، وَعقََد بيِدِه تسعين.« يأْجوَج ومأْجوَج مثُل هذه َرْدمِ 

ْدمُ و ه بعٌض ؛ أَو َصْوُت القَْوِس  : الرَّ  في كّلِ َصْوٍت. عامٌّ  ، هكذا َخصَّ

ْدمُ و جاِل ، فيه َمْن ال َخْيرَ  : الرَّ  ، كِمْحراٍب. كالِمْردامِ  ِمن الّرِ
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ْدمُ و ِرطُ  : الرَّ ً  بها َرَدمَ  ؛ وقد الضَّ دامِ  ؛ َرْدما  ، بالضّمِ فيهما. كالرُّ

 ال َخْيَر فيه. ُردامٌ  يقاُل : رُجلٌ 

ً  البَعيُر والحمارُ  َرَدمَ  ويقاُل : دامُ  إذا َضَرَط ، واالسمُ  يَْرُدُم َرْدما  .الرُّ

حاحِ  ً  ، بالضّمِ ، َرَدَم يَْرُدمُ  : وفي الّصِ  .ُرداما

__________________ 
 ( صدره :1)

 أو ترتكون إىل القّسا هجرتكم
 واللسان. 167( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( متامه :3)

 فــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــر جــــــــــــــد  ذي الــــــــــــــعــــــــــــــواقــــــــــــــب حــــــــــــــّت 

َت عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــرخـــــــــــــــــــمِ      ـــــــــــــــــــّ    أٌن

  

 .95( الكهف اآية 4)
 وروايته : 155/  2( ديوان اهلذليا 5)

 كـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه وريب ال  ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــئـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــثـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه 

 غـــــــــــــــــــداة أصــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــه املـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة ابلـــــــــــــــــــردمِ     

  

 واملثبت كرواية اللسان.
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ْدمُ و  ، قاَل َصخُر الغَّيِ يَِصُف قوساً : تَصويُت القَْوِس باإِلْنباِض  : الرَّ

هــــــــــــــــــــــا إذا  ــــــــــــــــــــــ  ي ــــــــــــــــــــــِ تح كــــــــــــــــــــــَبن  أُزحب  ُرِدمــــــــــــــــــــــَ

ُدوا      قـــــــــــــَ ِر مـــــــــــــا فــــــــــــــَ غـــــــــــــاٍة يف ِإثـــــــــــــح زحُم بـــــــــــــُ (1)هـــــــــــــَ
 

  
تَْت باإِلْنباِض. ُرِدَمتْ   : َصوَّ

ْوُت. ُرِدَمتْ  وفي التَّهِذيِب :  : أُْنبِض عنها ؛ والَهْزُم : الصَّ

ْدمُ و  بالكْسِر : ع. ، الّرِ

ً  كأَميٍر. وقد َرِديمٌ  وَكذِلَك ثَْوبٌ  ، كُمعَظٍَّم : ُمَرقٌَّع. مَردَّمٌ  ثَْوبٌ و ً و َردََّمهُ تَْرِديما حاحِ. َرَدَمهُ َرْدما  ، كما في الّصِ

تَْين ؛ قاَل ساِعَدةُ الُهَذليُّ : ُرُدمٌ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ أَْيضاً ؛ وثِيابٌ  كأَميٍر : َخلٌَق ، ج كُكتُبٍ  ، َرِديمٌ  قيَل : ثوبٌ و  بضمَّ

ِدراً  تــــــــَ ــــــــح بـ َشــــــــــــــــــــــفــــــــاِر مــــــــُ عــــــــًا عــــــــلــــــــ  األح ــــــــَن َدمــــــــح رِي ذح   يــــــــُ
يــــــــــاِب اخلــــــــــاِ  يف      َن بــــــــــعــــــــــد ثــــــــــِ لــــــــــح رحفـــــــــــُ (2)الــــــــــر ُدمِ يـــــــــــَ

 

  
 ثَْوبَهُ : َرقَعَهُ. الرُجلُ  تََردَّمَ و

مٌ  ، فهو (3) الثَّْوُب : أَْخلََق واْستَْرقَعَ  تََردَّمَ و . ُمتََرّدِ  يتعدَّى وال يَتَعدَّى ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لعَْنتََرةَ : الموضُع الذي يَُرقَُّع منه ، على صيغَِة اسِم الَمْفعوِل : الُمتََردَّمُ و

راُء مــــــــــــــن  عــــــــــــــَ رَتَد مِ هــــــــــــــر غــــــــــــــاَدَر الشــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــُ

مِ      َوهــــــــــ  َت الــــــــــداَر بــــــــــعــــــــــد تـــــــــــَ َرفــــــــــح  (4) ؟أَمح هــــــــــر عــــــــــَ
  

 أَي َخلٌَق ُمَرقٌَّع. ُمتََردَّمٌ  أَي ُمْستَْصلَحٍ. يقاُل : ثَْوبٌ 

 .وقاَل ابُن ِسْيَده : أَي ِمن َكالٍم يُْلَصُق بعُضه ببعٍض ويُلَبَّق ، أَي قد َسبَقُونا إلى القْوِل فلم يََدُعوا َمقاالً لقائِلٍ 

 الُخصوَمةُ : بَعَُدْت وطالَْت. تََردََّمتِ و

ً  تََردَّمَ  ِمن المجاِز :و ى : داَمتْ  أَْرَدَمتِ و كأَنَّه َضلَّلَهُ. ى ما هو فيهتَعَقَّبَهُ واطَّلََع عل إذا فاُلنا  فلم تُفاِرْق. السَّحاُب والِوْرُد والُحمَّ

ى ُمْرِدمٌ  وِوْردٌ  ُمْرِدمٌ  يقاُل : َسحابٌ  . ُمْرِدمٌ  وُحمَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ْت بعَد يُبوَستِها ، كَرَدَمْت فيهما أَْرَدَمتِ و ى.، أَي ف الشََّجَرةُ : اْخَضرَّ  ي الشََّجَرةِ والُحمَّ

 البَعيَر : َغَمَزهُ. أَْرَدمَ و

ثُ  ِردامٍ  محمُد بُن يوُسَف بنِ و  بَُخاَرى ، َذَكَره غنجاٌر في تاِريخِ بخارى. (5) ، كِكتاٍب : ُمَحّدِ

ُح الحاِذُق ، ج أَْرَدمونَ  اأْلَْرَدمُ و  ؛ أَْنَشَد ابُن اأْلَْعَرابّيِ في صفَِة ناقٍة : : الَمالَّ

ٍض و  لـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح يـ و هبـــــــــــــــــــاٍد هلـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــُ  هتـــــــــــــــــــَح

َم الــــــــــــــقــــــــــــــاِدَس      حــــــــــــــَ وانكــــــــــــــمــــــــــــــا أَقــــــــــــــح (6)اأَلرحَدمــــــــــــــُ
 

  
ْدَمةُ و  ِمن التَّْمِر يكوُن نِْصفها أَو ثُلُثها. الُجلَّةِ  أَْسفَلِ  ، بالكْسِر : ما يَْبقَى في الّرِ

 اي كما َسيَأْتي.قْلُت : والصَّواُب أَنَّه بالزَّ 

ً  على ولِدها النَّاقَةُ  َردََّمتِ و  تَعَطَّفَْت. إذا تََردََّمتْ و تَْرديما

ِديمانِ و ِديمةُ و ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : الرَّ ، كذا في النسخِ ،  ثَْوباِن يُخاُط بعُضهما ببعٍض نحو اللِّفافِ  ، كما هو نَصُّ الُمْحَكِم : الرَّ

ُدومُ  ، كَسِفينٍَة وُسفٍُن والذي في الُمْحَكِم : وهي كُكتُبٍ  ، ُرُدمٌ  ج والصَّواُب : نحو اللِّفاِق ؛  ، على تََوهُِّم َطْرحِ الهاِء. الرُّ

 : ع باليََمِن. َرْدمانُ و
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 قْلُت : وهو ِمن ُحصوِن الحيَمِة وقد خرَب.

ْدمانيُّ َشِهَد فتَْح ِمْصَر ؛ وقد َذَكَره  بُن ناِجيَةَ ، وابُن وائٍِل ، وابُن ُرَعْيٍن : آباُء قبائِلَ  َرْدمانُ و ، وِمن األخيَرةِ : خاِرَجةُ بُن عوال الرَّ

 .«ل ع و»المصنُِّف في 

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان. ا.وإرانهنا : صوهت« أزبيها»بد  « إرانهنا»وفيه  60/  2( ديوان اهلذليا 1)
 واللسان والتهذيب. 206/  1( ديوان اهلذليا 2)
َلَ .3) رَتحَقَض وَأخح  ( يف القاموس : اسح
 وصدره يف التهذيب واألساس. 504/  2( مطلض معلقته ا واللسان والصحاح واملقايي  4)
 ( نونت يف القاموس ا وخففها الشارح إلضافتها.5)
ومل ينســــــــبه يف  516/  2بدون نســــــــبة ا ونســــــــبه يف التكملة ألمية بن أيب عائذ اهلذد ا وهو يف شــــــــرح أشــــــــعار اهلذليا ( البيت يف اللســــــــان 6)

 .«هتفو : متير وختف ا وامليلض : الذي يتحر  هكذا وهكذا ا والقادس : السفينة الكبرية. كذا يف التكملة»التهذيب. وهبامش املطبوعة املصرية : 
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ْدمانيُّ َمْوالُهم الحمصّي وإْسماعيُل بُن المن  ومائتيِن ، َذَكَره ابُن يونَُس. (2)، تُوفي َسنَة إْحَدى  (1)تظِر بِن إْسماعيل الرَّ

ِديمُ و ي ؛ لَقَُب رُجلٍ  كأَميرٍ  ، الرَّ ً  لِعَظِم َخْلِقهِ  بذِلكَ  ِمن فُْرسانِِهم ُسّمِ  فلم يُجاِوْز. َرَدَمهُ  ، وكاَن إذا َوقََف َمْوقفا

 ، وقد ذُِكَرْت في الدَّاراِت. داَرةُ الَمْرَدَمِة : لبَنِي ماِلِك بِن ربيعَةَ و

ً  ءُ الشَّي َرَدمَ و  ، وهذه عن ُكراعٍ. َسالَ  : يَْرُدُم َرْدما

 ي.وِرَوايَةُ أَبي عبيٍد وثَْعلَب : َرَذَم بالذاِل المْعَجَمِة ، وعليه اْقتََصَر الجْوَهِرّي كما َسيَأْت

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .ُرِدمَ  كلُّ ما لُِفَق بعُضه ببعٍض فقد

 وُملَدٌَّم : َخلٌَق ُمَرقٌَّع ، كذا في الُمْحَكِم. ُمتََردَّمٌ و ُمْرتََدمٌ و ُمَردَّمٌ  وثوبٌ 

ةٍ. تََردَّمَ و ةً بعَد َمرَّ  القْوُم األَرَض : أََكلُوا َمْرتَعَها َمرَّ

 هُ : تَعَقَّبَه حتى أَْصلََحه وَسدَّ َخلَلَهُ ، وهو مجاٌز.َكالَمه وتردَّمَ  َردَّمَ و

 عليه الَمَرُض : لَِزَمهُ. أَْرَدمَ و

ْدمِ  ويومُ  ِة والُمثَلَُّم بُن قَْيٍس. الرَّ  : من أَيّاِمِهم قُتَِل فيه ُحَصْيُن ذو الغصَّ

 بُن الغَْوِث : قَبيلَةٌ ِمن ِحْميََر. َرْدمانُ و

ً  ، ِمن َحدَّْي نََصَر وَضَرَب ، يَْرِذمُ و يَْرذُمُ  أَْنفُهُ  كَرَذمَ  : [رذم] ً و ، بالفتحِ ، َرْذما كة : َساَل. َرَذمانا  ، محرَّ

حاحِ :  ٌء ، هذه ِرَوايَةُ أَبي ُعبَْيٍد وثَْعلَب.ُء : َساَل وهو ُمْمتَِلىالشَّي َرَذمَ  وفي الّصِ

 وَرَواه ُكراٌع بالداِل المْهَملَِة وقد تقدََّم ، قاَل َكْعُب بُن ُزَهْيٍر :

تح  ٌة أََزمــــــــــــَ  مــــــــــــا د مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا إذا مــــــــــــا أَزحمــــــــــــَ

ُه و      فــــــــــــــُ ٍ  إذا مــــــــــــــا أَنـــــــــــــــح امــــــــــــــن أَُويــــــــــــــح (3)َرَذمــــــــــــــَ
 

  
ْذمُ و  ، هو أَْن يَْمألَ الِمْكياَل حتى يُجاِوَز َرأَْسهُ. «َرْذمَ  ال َدقَّ وال» في َحِديث َعطاٍء في الَكْيِل :و  والسَّياَلن.: القََطرُ  الرَّ

 : َدفَعَْت بلبَنِها. راِذمٌ  ناقَةٌ و

ذومُ و  ٍء.السَّائُِل من كّلِ شي ، كَصبُوٍر : الرَّ

 .وقاَل أَبو الَهْيثَِم : هو القَُطوُر ِمن الدََّسم

ذُومُ و  لتَْندى أَو تَِسيَل َدَسماً. جوانِبَها َشْحماً ولَحماً حتى إنَّ  (4) القَْصعَةُ الُمْمتَِلئَةُ تَُصبُّ   :الرَّ

ذومُ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :و كُ  ، ُرْذمٌ  ج ُء ِمن الُمّخِ ؛، أَي الُمْمتَِلى العُْضُو الُمِمخُّ  : الرَّ  ، ِمثَْل َعْموٍد وُعُمٍد وَعَمٍد. كُكتٍُب ، ويَُحرَّ

ْلت يْمَدُح عبَد هللِا بن ُجْدعاَن : ِرَذمٌ  قاَل الجْوَهِريُّ : وال تَقُل :  أَي بكْسٍر ففتحٍ ؛ قاَل أَُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

الٍء  ُرُذمٍ إىل  ـــــــــــــــــــَز  مـــــــــــــــــــِ ي  مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

هــــــــــــاِد      ُك ابلشــــــــــــــــــــــــــِّ بــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــُ بــــــــــــاَب الــــــــــــرُبِّ يـ (5)لــــــــــــُ
 

  
ً  ، عَةُ ، كفَِرحَ القَصْ  َرِذَمتِ  قدو  .أَْرَذَمتْ  ، وقلَّما يُْستَْعَمُل إالَّ بِفْعٍل ُمجاوٍز ِمثْل أَْرَذَمتْ و َرَذما

ْذمُ و  ، نَقَلَه اللّْيُث. ، بالفتحِ وكغُراٍب : الفَْسلُ  الرَّ

. على الَخْمسيَن : َزادَ  أَْرَذمَ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ
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ْوَذَمةُ : َمْشُي و  البِْرَذْوِن.الرَّ

ً  رأَْيتُ و قِْيَن. َرَذما كةً ، أَي ُمتَفَّرِ  من النَّاِس ، محرَّ

 ُخْلقاِن. في أَي َرَذمِ  الَخّزِ فيو الَوْشيِ  صاَر بَْعدَ  قَْولُهم :و

ِة ُهن  الَك.قْلُت : الصَّواُب ِذْكُره في َرَدَم فإنَّه بالداِل المْهَملَِة ، وهكذا َذَكَره غيُر واِحٍد ِمن األَئِمَّ

كةً ، أَي لَْيسوا بالَكثيِر.و  هو في َرَذماٍن من النَّاِس ، محرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كفَِرَحٍة ؛ ُمتََصبِّبةٌ ِمن االْمتِالِء. َرِذَمةٌ  قُدورٌ 

 : يَِسيُل َوَدُكه. َرذُومٌ  وِكْسرٌ 

__________________ 
 ( يف اللباب : مصري.1)
 ابلعبارة : سنة إحد  وثالثا ومائتا. ( قيد ابن األثري وفاته2)
 ( اللسان.3)
 ومثلها يف التهذيب.« َتَصب بُ »( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 4)
 ( اللسان.5)



15597 

 

َذمُ و كةً : االْمتِالُء ؛ وأَْنَشَد اللّْيُث : الرَّ  ، محرَّ

ــــــــــــــَوَذمح  ــــــــــــــاابِت ال ب َو صــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــح ل ــــــــــــــد   ال ميــــــــــــــأُل ال

جــــــــــــــــــاٌ       (1)َرَذمح عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ   َرَذمٌ إال  ســــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
َزمُ  : [رزم] . ، كُصَرٍد : الثَّابُِت القائُِم على األَرِض  الرُّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ل قْوَل ساِعَدةَ : يَْرِزمُ  ألنَّه األََسدُ  أَْيضاً :و  على فَِريَستِه ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ شاِهداً لألَوَّ

ًة  َ الِ  انخبـــــــــــِ  َلحشــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم مـــــــــــن اأَلمـــــــــــح

ر ا ــــــــــــاِدِر      ــــــــــــح ث ِخ مــــــــــــِ ــــــــــــِ واب ــــــــــــ  ــــــــــــن ــــــــــــر َزمِ مــــــــــــن ال (2)ال
 

  
 قالوا : أَراَد الِفيَل ، والَحاِدُر : الغَِليُظ.

ي : الذي في ِشْعِرِه الخاِدرُ  َزمُ و ، بالخاِء الُمْعَجَمِة ، وهو األَسُد في ِخْدِرِه ، والنَّابَِخةُ : الُمتََجبُِّر ، قاَل ابُن بَّرِ  َمكانَه. َرَزمَ  : الذي قد الرُّ

 قْلُت : وهكذا هو في شْرحِ السُّكَّري.

 ، وهو الثابُِت على األَرِض. ، كُمْحِسنٍ  كالُمْرِزمِ 

اِزمُ و ، ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر  يَْرُزمُ و َرَزَم يَْرِزمُ  وقد ِمن جوعٍ أَو َمَرٍض ؛ ال يقوُم ُهزاالً  على اأْلَرِض الذي الثَّابِتُ  البَعيرُ  ِمن اإلبِِل : الرَّ

،  ً ً و ُرزوما ِهما. ُرزاما  ، بضّمِ

 البعيُر والرُجُل وغيُرُهما إذا كاَن ال يَْقدُر على النُّهوِض َرزاحاً وُهزاالً. َرَزمَ  وقاَل اللّْحيانيُّ :

ةُ : اِزمُ  وقاَل ُمرَّ َك ِمن َمكانِه. الرَّ  الذي قد َسقََط فال يَقِدُر أَْن يتحرَّ

 .َراِزمٌ  قالت : نعم وهو ؟قاَل : وقيَل الْبنَِة الُخّسِ : هل يُفلُح الباِزلُ 

حاحِ : ً وَ  تَْرِزمُ  الناقَةُ  َمتِ َرزَ  وفي الّصِ ً و تَْرُزُم ُرزوما ْك ، فهي ُرزاما ، اْنتََهى. وقاَل  َراِزمٌ  ، بالضِم : قاَمْت ِمن اإلْعياِء والُهزاِل فلم تَتَحرَّ

 ، كاْمَرأَةٍ َحائِض. ُرزامٍ  : ذاتُ  َراِزمٌ  غيُره : ناقَةٌ 

َزَمةُ و بِّيِ. الرَّ كةً : َصْوُت الصَّ  ، محرَّ

حاحِ. النَّاقَِة وذِلَك إذا َرئَِمْت ولََدها تُْخِرُجهُ من َحْلِقها ْرٌب ِمن َحنِينِ أَْيضاً : ضَ و  ال تَْفتَُح به فَاها ، كما في الّصِ

َزَمةِ  وقيَل : هو ُدْون الَحنِْين والَحنِيُن أََشدُّ ِمن  .الرَّ

ةَ فيها ، يُْضَرُب لَمْن يَِعُد وال يَِفي َرَزَمةٍ  في الَمثَِل : ال خيَر فيو  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن أَبي َزْيٍد. ال ِدرَّ

 وفي األساِس : لَمْن يَُمنِّي وال يَْفعل.

 وفي المْحَكِم : لَمْن يُْظِهُر َمَودَّةً وال يحقُِّق ، وقيَل ال َجْدَوى معها.

ْعدُ  أَْرَزمَ  ِمن المجاِز :و ً  الرَّ َت غيَر َشديدٍ اشْ  : إْرزاما  الناقَِة ، قاَل : إْرزامِ  ، َمأْخوذٌ ِمن تَدَّ َصْوتُه ، أَو َصوَّ

 (3) ارحزاُمهاَعِشي ة ُمَتجاِوب و 
 ِمن الغَْيِث أَو السَّحاِب الذي ال يَْنقَِطُع رعُده. الِمْرَزمُ  وقاَل اللَّْحيانيُّ 

 ؛ قاَل أَبو محمٍد الَحْذلميُّ يَِصُف اإِلبَِل : النَّاقَةُ : َحنَّْت على َولَِدها أَْرَزَمتِ و

 (4) إرحزاِمهاتُبُا ِطيَب النفحِ  يف 
وأَنَّ »الَحِدْيث :  ْوِت ؛ ومنهُمْطلَق الصَّ  باإِلْرزامِ  الشاةُ على َولَِدها ؛ وقد يُرادُ  أَْرَزَمتِ  أَي تُبيُن في َحنينِها أَنَّها طيِّبَةُ النْفِس فَِرحة ؛ وَكذِلكَ 

تَْت. «أَْرَزَمتْ و ناقَتَه تَلَْحلََحتْ   أَي صوَّ

يُح في الَجْوِف : صاتَْت. أَْرَزَمتِ و  الّرِ
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 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ؛ أَي َحنَّْت. أُمُّ حائِلٍ  أَْرَزَمتْ  في الَمثَِل : ال أَْفعَلُهُ ماو

ْزَمةُ و  ، نَقَلَه اللّْيُث. ماُشدَّ في ثوٍب واِحدٍ  ، ِمن الثياِب : ، بالكْسرِ  الّرِ

حاحِ : الكاَرةُ ِمن الثِّياِب. وال يَْخفَى أَنَّ هذا أَْخَصر ِمن تَْعبيِر اللّْيِث.  وفي الّصِ

__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة ا والتهذيب.1)
واللسان والتكملة والصحاح ا قا  الصاغاين : وا ادر الفير ا  1132/  3( البيت يف شرح أشعار اهلذليا يف شعر ساعدة بن جؤية اهلذد 2)

 وهو تصحيف ا وإلا الرواية : مثر اخلادر ابخلاء معجمة ال غري وهو األسد الذي اختذ األمجة خدراً.
 ( من معلقته لبيد ا وصدره :3)

 من كر سارية وغاٍد مدجن
 ( اللسان.4)
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ْزَمةُ و ْرُب  : الّرِ ْزَمةُ  ، هكذا في النسخِ ، وال أَْدِري كيَف ذِلَك. والذي نَقَلَه ابُن األْنباِرّي ما نَّصه : الّشديدُ الضَّ في َكالِم العََرِب التي فيها  الّرِ

 ُضروٌب ِمن الثِّياِب وأَْخالٌط.

ْل.وِمن هذه الِعباَرةِ مأَْخذُ المصنِِّف َغْيَر أَنَّه غيََّر وبَدََّل وال مْعنَى للّشديِد ه  نا ، فتأَمَّ

حاحِ. يُْفتَحُ و  وُوِجَد ذِلَك أَْيضاً في بعِض نسخِ الّصِ

مَ و ً  الثِّيابَ  َرزَّ ً  : َشدَّها تَْرزيما  .ِرْزما

مَ و ً  القومُ  َرزَّ  فثَبَتُوا فيها. َضَربوا بأَْنفُِسهم األرضَ  : تَْرزيما

 ال يَْبَرحوَن.

ً  الُمراَزَمةُ و ً  في الطَّعاِم : الُمعاقَبَةُ بأَْن يأُْكَل يوماً لَحماً ويوماً َعَسالً ويوما ً  تَْمراً ويوما  واِحٍد. ءٍ ونحَوهُ ال يُداوُم على شي ويوماً ُخبزاً قَفاراً  لَبَنا

، أَي يقوُل  يَْخِلَط األَْكَل بالشُّْكِر واللَّقََم بالَحْمدِ  د ، أَي أَنقال هو الُمالَزَمةُ والمخالطة ، يُريُد ُمواالة الَحمْ  الُمراَزَمةِ  ُسئَِل ابُن األَْعَرابيُّ عنو

 بيَن اللّقَِم الَحْمُد هلِل.

 وقاَل ثَْعلَب : هو ِذْكُر هللِا بيَن كّلِ لُْقَمتَْين.

رَ فُ  ذِلكَ  أَْكُل اللَّيِِّن واليابِِس والُحلِو والحاِمِض والَجِشِب والمأُدوِم ، وبُكلِّ  * قيَل : هوو  إذا أََكْلتُمْ »قَْوُل ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :  ّسِ

 ، كأَنَّه قاَل : ُكلوا سائِغاً مع َجِشٍب َغْير سائِغٍ. «فَراِزموا

 قاَل ابُن األثيِر : أَراَد اْخلُُطوا أَْكلَُكم ليِّناً مع َخِشٍن.

 الرُجُل بيَن الَجراِد والتَّْمِر. يَُراِزمُ  في األَْكِل : الُمواالة كما الُمراَزَمةُ  وقيَل :

 وَخلََط ، ويَأْتي في َزَرَم أَْيضاً. َجَمعَ  إذا بَْينهما َراَزمَ  قدو

 ، أَي أَطاَل اإِلقاَمةَ فيها. الدَّاَر : أَقاَم بها طويالً  راَزمَ و

ُجلُ  َرَزمَ و ً  الرَّ  َماَت. : رزما

 ِء : أَخَذ به.يبالشَّ  َرَزمَ و

 ويَأْتي في َزَرَم أَْيضاً. َولََدتْه أَي اأْلُمُّ به َرَزَمتِ و

 ولم يَْبَرْح. على قِْرنِِه : َغلََب وبََركَ  َرَزمَ و

ً  ، ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، يَْرُزُمهُ و يَْرِزُمهُ  ءَ الشَّي َرَزمَ و  َجَمعَهُ في ثَْوٍب. : َرزما

تاءُ  َرَزمَ و ي نَْوءُ  ، راِزمٌ  ، فهو بََردَ  َشديَدةً أَي ةً َرْزمَ  الّشِ  ، لِشدَّةِ بَْرِدِه. ، كِمْنبَرٍ  الِمْرَزمِ  وبه ُسّمِ

 النَّاقَِة ، وهو َحنِينُها. َرَزَمةِ  ، َمأْخوذٌ ِمن : الشَّمالُ  ِمْرَزمٍ  أُمُّ  ِمن المجاِز :و

يحُ  * قاَل ابُن ِسْيَده :و  ولم يقيد بَشماٍل وال غيِرِه ؛ قاَل َصْخُر الغّيِ يَْهُجو أَبا المثَلَِّم : الّرِ

يـــــــــــــــــــاً  الَءِة شـــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــَبين أَراُه اب ـــــــــــــــــــَ

ه أم       فـــــــــــــِ ـــــــــــــح ـــــــــــــَ  أَن ل ُر َأعـــــــــــــح َقشـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــُ رحَزمِ تـ (1)مـــــــــــــِ
 

  
ْعَريَْينِ  الِمْرَزمانِ و راُع الَمْقبوَضةُ هي إْحَدى : نَْجماِن مع الّشِ ، قالَهُ ابُن ُكناَسةَ ، وُهما ِمن نُجوِم الَمَطِر وقد يفرُد ، وأَْنَشَد  الِمْرَزَمْين ، فالذِّ

 اللّْحيانيُّ :

َددحُت  رحَزمَأعــــــــــــــــــــح اح  لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــِ  والــــــــــــــــــــذِّراعــــــــــــــــــــَ

اح      فــــــــــــــ  ًا وَأي  خــــــــــــــُ ــــــــــــــّ ي كــــــــــــــا ــــــــــــــِ رحوًا عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ (2)فـ
 

  
حاحِ : ْعَريَ  ِمْرَزما وفي الّصِ راعِ.الّشِ ْعَرى واآلَخُر في الذِّ  ْين : نَْجمان ، أََحُدُهما في الّشِ
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ٌر. كُمْحِسٍن وُصَرٍد : األََسدُ و ِل التْركيِب فهو مكرَّ  ، وهذا قد َسبََق له في أَوَّ

زامُ و ُجُل الشَّديُد الصَّعُب. ، الّرِ  كِكتاٍب : الرَّ

ومنهم : ِهالُل بُن االشعِر بِن خاِلِد بِن األَْرقِم بِن قسيِم بِن ناشَرةَ بِن سياِر  أَبو َحّيٍ من تَِميمٍ  بِن ماِلِك بِن َعْمٍرو : ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ  بنُ  ِرَزامُ و

َر طويالً  ِرزام بنِ  ّيِ :ِمن ُشعَراِء الدَّولَِة اأْلُمويَِّة ، كاَن َعِظيَم الُخْلق فاِرساً أَُكوالً ، وَعمَّ   ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للحصين بِن الُحَمام الُمّرِ

ز ٌة  رِزامٍ لـــــــــــــــــــو ال رجـــــــــــــــــــاٌ  مـــــــــــــــــــن و   َأعـــــــــــــــــــِ

مـــــــــا و      قـــــــــَ لـــــــــح وَءَ  عـــــــــَ ٍض َأو َأســـــــــــــــــــــــُ يـــــــــح ـــــــــَ بـ (3)آُ  ســـــــــــــــــــــــُ
 

  
 ، وَضبََطه بعٌض بالتَّحريِك. ع ، بِدياِر ُمرادٍ  ، بالفتحِ : َرْزمٌ و

__________________ 
 .«أو»كذا ابألصر ا وابلقاموس :   (*)
 .«أو»كذا ابألصر ا وابلقاموس :   (*)
 وعجزه يف الصحاح. 390/  2واملثبت كرواية األساس واللسان والتهذيب واملقايي  « إذا هو أمس »برواية :  226/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( اللسان واألساس بدون عزو.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
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َسَكَن  الُخواَرزميُّ  بفاِرِس ِمن فُتوحِ قتيبَةَ بِن ُمْسلٍم الباِهلّي ، ومنه إماُم اللُّغِة واألَْنساِب أَبو بْكٍر محمُد بُن العبَّاِس  د ، بالضّمِ : (1) ُخواَرْزمُ و

 نَْيسابُوَر وتُوفي َسنَة ثالَث وثََمانِْين وثلثمائة.

 ؛ ومنه قوُل الشاِعِر : فَُخفِّفَ  َرْزمَ  واِر إلىقيَل : أَْصلُه َخواِرَرْزَم بإضافَِة خَ 

ســــــــــــــــــــــي و  فح ــــــــَ ِد نـ فــــــــح تح مــــــــن جــــــــبــــــــاِ  الصــــــــــــــــــــــ   خــــــــافــــــــَ

وارَِرزحِم و      (2)خــــــــــــــافــــــــــــــتح مــــــــــــــن جــــــــــــــبــــــــــــــاِ  خــــــــــــــُ
 

  
َزَمةَ  أََكلَ و  : أَي الَوْجبَةَ. الرَّ

 النَّاقَةُ الفارَهةُ. ، بالكْسِر : الِمْرزاَمةُ و

 أَْلَزْقتُه باألَرض. اْسِم الَمْفعوِل ، أَي ، على ِصيغَةِ  بالُمْرتََزم تََرْكتُه يقاُل :و

 ِء األَْحماِل.السُّوِق : أَْن يُْشتََرى منها دوَن َملْ  ُمراَزَمةُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

َزَمةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ْوُت الشَّديُد. الرَّ كةً : الصَّ  ، محرَّ

باعِ : أَْصواتُها. َرَزَمةُ و  الّسِ

ِزيمُ و ئِيُر ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ وأَْنَشَد : الرَّ  : الزَّ

 (3) َرِزميأُلُسودهن  عل  الطريِ  
ي لشاِعٍر :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِداًل  جــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح ن مــــــــــــــــــــراَن مــــــــــــــــــــُ وا عــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــُ  ت

لـــــــــــــــــــــه      وح هح لـــــــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاِع حـــــــــــــــــــــَ (4)َرَزمـــــــــــــــــــــَ
 

  
ِزمُ و  قَِطُع َرْعُده ، على النََّسِب ، عن اللَّْحيانّيِ ، وأَْنَشَد الْمرأَةٍ ِمن العََرِب تَْرثي أََخاها :، كَكتٍِف : الغَيُث الذي ال يَنْ  الرَّ

 جــــــــــــــــــــــــاَد عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــــربحِ  غــــــــــــــــــــــــي 

اء      هح ٌث مـــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــَ (5)َرزِم
 

  
 .ِرزامٌ و َرْزَمى وإبِلٌ 

 ، كَسحاٍب : يَْبُرُك على فَِريَستِه. َرزامٌ و ، كَسحابٍَة ، َرزاَمةٌ  وأََسدٌ 

امُ و زَّ اٍن : َجْمعُ  الرُّ  للثابِِت على األَرِض ، ومنه قوُل الراجِز : َراِزمٍ  ، كُرمَّ

نـــــــــــــــــاف  ِد مـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح يِن عـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــّرِزامَأاي بـــــــــــــــــَ

م حــــــــــــــــــــام     ــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــُ اٌة وأَب ــــــــــــــــــــم محــــــــــــــــــــُ ت ــــــــــــــــــــح  أَن

  

 (6)ال مَتحنَـُعوين َفضحلكمح بعَد العام 

ْزَمةُ و أَنَّه أَْعَطى »في َحِدْيث ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : و ، بالكْسِر : ما بَقَي في الُجلَِّة ِمن التَّْمِر يكوُن نِْصفها أَو ثُلُثها أَو نَْحو ذِلَك. الّرِ

 .«من َدقيقٍ  ِرَزمٍ  َرُجالً َجزاِئَر وَجعََل َغرائَر عليهنَّ فيهنَّ ِمن

ْزَمةُ  قاَل َشِمٌر :  َر ثُلُِث الِغراَرةِ أَو ُربِعها من تَْمٍر أَو َدقيٍق.قَدْ  الّرِ

ْزَمةُ  وقاَل زيُد بُن َكثْوةُ : القَْوُس قَْدَر رْبعٍ الُجلَِّة ِمن التَّْمِر ، قاَل وِمثْلُها  .الّرِ

اِعي يخاِطُب ناقَتَه : رازَمتِ و ةً أُْخَرى ، قاَل الرَّ  اإِلبُِل العاَم َرَعْت َحْمضاً َمرَّ

لـــــــــي ا ـــــــــَ  َا و كـــــــــُ مـــــــــِ حـــــــــِ قـــــــــح ُ
َ  عـــــــــاَم املـــــــــ  رازِمـــــــــيمـــــــــح

ِر      ـــــــــــِ ـــــــــــاب ـــــــــــعـــــــــــَد ق ِذري ب ـــــــــــٍر مث اعـــــــــــح ـــــــــــاب (7)إىل ق
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حاحِ :  اإِلبُِل : إذا َخلََطْت بيَن َمْرَعيَْين. راَزَمتِ  وفي الّصِ

مُ و َب األَْشياءَ  الُمَرزَّ مُ  ، كُمعَظٍَّم : الَحِذُر الذي قد َجرَّ  ٍد ألَنَّه َحِذٌر.في اأْلُموِر ال يثبُت على أَْمٍر واحِ  يَتََرزَّ

. (8) َرَزَمتْ  وال أَْفعَلُه ما َمْخشِريُّ  أُمُّ حائٍِل ، أَي َحنَّْت ، نَقَلَه الزَّ

__________________ 
( عل  هامش القاموس : ضبطه الشارح بضم اخلاء ا وقا  ايقوت : أوله با الضمة والفتحة واأللف مسرتقة خمتلسة ليست أبلف صحيحة ا 1)

ــــــــــــــ  ن به ا اهكذا يتلفظو  ا وكتب نصر ما نصه : تلفة خارزم والواو زائدة خطًب عالمة عل  تفخيم اخلاء ا وبنوع إمالة ا كما يد  له امليزان يف هـ
 هـ. الربهان القاطض ا

 .«من جبا »يف املوضعا ا بد  « من رما »( اللسان ا ويف معجم البلدان من عدة أبيات منسوبة إىل األسدي ا وفيه 2)
 .389/  2سان والصحاح بدون نسبة واملقايي  ( الل3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان وقبر األخري فيه :6)

 ال تسلموين ال حيّر إسالم
 وانظر ختر ه فيه ا والبيت يف اللسان والتهذيب.« عام»بد  « بعد»وفيه  206( ديوانه ط بريوت ص 7)
 أرزمت.( يف اللسان واملقايي  واألساس : 8)
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 ، كُمْقَشِعّرٍ : هو الُمْقَشِعرُّ الُمْجتَِمُع. الُمْرَزنِمُّ و

اي ، وَشكَّ أَبو َزْيٍد هل هو الُمْزَرئِمُّ أَو اء على الزَّ  .الُمْرَزئِمُّ  قاَل أَبو عبيٍد : َرَواه ابُن َجبَلة بتْقِديِم الرَّ

حاحِ عن أَبي َزْيٍد : ً اْرِزئْم الرُجلُ  اْرَزأَمَّ  وفي الّصِ  إذا َغِضَب. : (1) اما

 ، كُجَهْينَةَ : امرأَةٌ ؛ قاَل : ُرَزْيَمةُ و

تح  َرقـــــــــــــــــَ ةُ أال طـــــــــــــــــَ ٍن  ُرَزميـــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد َوهـــــــــــــــــح

ِد      اٍر وُأســــــــــــــــــــــــــــــح وحَ  أَلــــــــــــــــح طــــــــــــــــ   حــــــــــــــــَ (2)ختــــــــــــــــََ
 

  
 : ِمن ُكنَاهم. رزَمةَ  وأَبو

 ز م :هـ  ، كِمْحَراٍب : العَصا القَصيَرةُ ، وأَْنَشَد األْزَهِريُّ في تْركيبِ  الِمْرَزامُ و

زام الَعصا   (3)فشاَم فيها مثر ِمهح
 الّسلفّي.قْلُت : وَوقََع لنا َحِديثُه عالياً في أربعي البلدان ألَبي طاِهٍر  أَبو أَْحمٍد المروزيُّ عن سعيِد بِن َمْسعوٍد : ِرَزامٍ  ومحمُد بنُ 

 أَْنَشَد له الَهَجريُّ ِشْعراً. الرزاميُّ  بُن َعْمرو بِن ثمالَةَ منهم : سباُع بُن الَوليدِ  رزامُ  وفي األْزِد :

 المطوعي. رزامِ  بِن أَبي رزامِ  : محلَّةُ بَمْرَو نُِسبَْت إلى رزامٍ  وَحْوضٌ 

يعِة يقُولُوَن بإمامَ  ِة أَبي ُمْسلِم الخراسانّي بعَد الَمْنصوِر ، ومنهم َمْن يَدَِّعي اإللهيَّة منهم : الُمقَنَُّع الذي أَْظَهَر والرزاميَّةُ : طائِفَةٌ ِمن غالةِ الّشِ

 لهم القََمَر في نخشٍب ، وعلى َرأْيِه اليوَم جماَعةٌ بَما َوَراء النَّْهِر.

اءِ  ُرْستَمُ  : [رستم] ْين ، بضِم الرَّ .فَ  ِمن وفتْح الُمثَّناةِ  وسكوِن الّسِ  ْوق وقد تَُضمُّ

ثِينْ  أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. وهو األَباضيُّ : َمْولى بَني أَُميَّة ، وهو َجدُّ أَْفلَح بِن عبِد  ُرْستَمُ  منهم : (4) اسُم جماَعٍة ِمن الُمحّدِ

اِز ؛ ُرْستُم أَبو عاِمٍر صاِلُح بنُ  الُمَزنيُّ : تابِِعيٌّ ثِقَةٌ َرَوى عنه اْبنُه ُرْستَمُ و ؛ ُرْستَم الَوهاِب بنِ  ان تاِبعيٌّ أَْيضاً عن  ُرْستَمُ و الَخرَّ أَبو زيٍد الطَّحَّ

.  أنٍَس َسَكَن الُكوفَةَ َرَوى عنه خاِلُد بُن َمْخلٍد القََطوانيُّ

ْستَِميُّونو هم منهم : أَبو سعٍد أََسُد بُن أَْحمَد بِن عبِد  : جماَعةٌ  الرُّ ْستَِميُّ  هللِا الَهَرويُّ نُِسبُوا إلى َجّدِ ِمن شيوخِ الحاِكِم أَبي عبِد هللِا ، تُوفي  الرُّ

ْستَِميُّ  بِن علّيِ بِن الَحَسنِ  (5)َسنَة َسْبع وثالثِْين وثلثمائة ؛ وأَبو علّيٍ الَحَسُن بُن العبَّاِس   األَْصبهانيُّ عن أَبي َعْمرو بِن َمْنده. الرُّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْحمن بُن علّيٍ. رستمٌ   : بَلٌَد بفاِرَس اْفتُتَِح على َعْهِد ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، َشِهَده عبُد الرَّ

 ديار بن كي يشتاسف.بُن ريسان : ِمن ُملوِك التُّْرِك في َزَمِن الكيانية ، قَتَلَه اسفن رستمُ و

رتْ  قد الِجنُّ  وكانت ، ِكيَكاوس لولِدهِ  ثم لِكيقَبَاذ َوِزيراً  كانَ  ، السالمعليهرُجٌل آَخُر على َعْهِد َسيِِّدنا ُسلَْيمان ،  رستمُ و  يقالُ  ، لِكيَكاوس ُسّخِ

 ما ال يَكاُد أَن يَُصّدقه َذوو العُقوِل.َك فبَلََغ ُمْلُكه ِمن العَجائِِب بذلِ  أََمَرُهم ، السالمعليه ، ُسلَْيمانَ  إنَّ 

الريُح فَهَدَمْت أَْركانَه ، ثم صاَر كسائِِر الُملوِك  (6)َذَكَر ابُن جريٍر الطَّبريُّ أَنَّه َهمَّ بَما َهمَّ به نَْمروذُ ِمن الصُّعوِد إلى السَّماِء فََطَرَحتْه و

 صاِحُب أَْمِره فخلََّصه منه ، ثم كانَ  رستمُ  فَهَزَمهُ َعْمُرو ذُو األَذعاِر وأََخَذه أَسيراً ؛ حتى جاءَ يَْغِلُب ويُْغلَُب ، ثم ساَر إلى اليََمِن بجنوِدِه 

اُب. وقام ابنُه قيِّماً على ابنِه ِسياوخش والكافَِل له في ِصغَِره ، وكان له َمَع أَْفراسياب َمِلِك التُّْرِك َخبٌَر عجيٌب حتى قَتَلُه أَفراسي رستمُ 

 على فاِرَس كي كيخْسُرو بَطلَِب الثأِْر حتى َغلََب على التُّْرِك واتََّسعَْت َمْملكتُه ، ثم تَزهَّد وتََرَك الُمْلَك واْستَْخلَفَ 

__________________ 
 ( يف اللسان بدون  ز.1)
 .«حو »بد  « هو »( اللسان بدون نسبة وفيه 2)
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 وفيه ويرو  : مثر مرزام ا وذكره شاهد عل  قو  ابن الفرج : املهزام : عصا قصرية ا وهي املرزام. 164/  6( اللسان ا والتهذيب هزم 3)
 َا.( يف القاموس : مجاعٍة  دِّث4)
 ( يف اللباب : العباس بن أيب الطيب بن علي.5)
 لعله سقرت قبله فبىن صرحاً.« قوله : فطرحته الريح»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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ٌة بعيَدٌة ا كذا نـََقَله الّسهيلّي يف الر وض. رستمو  رستم هلراسب. وبا  ُمد 
ا تزعمه القصاُص ، وهو غيُر رستم الذي قَتَلَه الُمْسلموَن في وْقعَِة القاِدِسيَّة. قْلُت : وهو هذا الذي نُِسبَت إليه األَْخباُر واألََكا ذيُب ممَّ

ف النُّفوس إلى ِمثِْله.  والمصنُِّف لم ينبّه على ذِلَك مع كثَْرةِ تشوُّ

ْسمُ  : [رسم]  : َرِكيَّةٌ تَْدفِنُها األَرُض. الرَّ

 ، ولم يَْذكِر األَْرَض. ِرسامٌ  تَْدفِنُها ، والَجْمعُ وفي الُمْحَكِم : َرِكيَّةٌ 

ين لُغَةٌ فيه عن أَبي تراٍب ؛ األَثَرُ  أَْيضاً :و  ، أَو ما لََصَق باألْرِض منها. أَو بَِقيَّتُه ، أَو ما ال َشْخَص له من اآلثارِ  ، والّشِ

حاحِ :  .(1) ُرسومٌ و أَْرُسمٌ  ج ِض ؛الداِر : ما كاَن من آثاِرها الِصقاً باألَر َرْسمُ  وفي الّصِ

ياَر : َعفَّاها وأَْبقَى أَثََرها الِصقاً باألَرِض  َرَسمَ و  ؛ قاَل الُحَطْيئَةُ : الغَيُث الّدِ

نح  مأَمـــــــــــــِ يـــــــــــــُف  َرســـــــــــــــــــــــــــح ٌض وَمصـــــــــــــــــــــــــــِ رحبـــــــــــــَ  داٍر مـــــــــــــَ

يــــــــفُ      ُؤون وَكــــــــِ يــــــــنــــــــيــــــــَك مــــــــن مــــــــاِء الشــــــــــــــــــــــ   (2) ؟لــــــــعــــــــَ
  

 ُمْربٌع وُمصيٌف داراً. َرَسمَ  ، أََراَد : أَِمْن أَن َرْسمٌ  َرفََع ُمْربِعاً بالَمْصدِر الذي هو

ً  النَّاقَةُ  َرَسَمتِ و ِمن ِشدَّةِ الَوْطِء ،  أَثََّرْت في األَرِض  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ؛ وإْطالُق المصنِِّف يَْقتِضي أَنَّه كنََصَر ، وليَس َكذِلَك ؛ تَْرِسُم َرِسيما

 ، قاَل ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر : أَنا أَْرَسْمتُهاو ؛، وال يقاُل : أَْرَسَمْت  َرُسومٌ  وهي

تح  فـــــــــَ ـــــــــ  ل جـــــــــاَء وكـــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــن هـــــــــا ال ـــــــــح ي ـــــــــَ ل ـــــــــرِجـــــــــح د تح ب  َأجـــــــــَ

ي       يـــــــــــمَ بـــــــــــعـــــــــــريَيح غـــــــــــالمـــــــــــَ ا الـــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــِ (3)فـــــــــــَبرحلـــــــــــَ
 

  
 البَعيُر. وقاَل الُهَذليُّ : أَْرَسمَ  الغاُلماِن بَعيَرْيهما ولم يُِردْ  أَْرَسمَ  قاَل أَبو حاتٍِم : أَرادَ 

ونو  رحلـــــــــــــِ ُ
زيـــــــــــــِز هبـــــــــــــا  املـــــــــــــ  إىل عـــــــــــــبـــــــــــــِد الـــــــــــــعـــــــــــــَ

ر اِد      ــــــــــُ ٍض وفـ فــــــــــح ىت  ومــــــــــن شــــــــــــــــــــــــَ ًا وشــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ (4)مــــــــــَ
 

  
 فزاَد الباَء وفََصَل بها بيَن الِفْعِل وَمْفعوِله. الُمْرِسموها أَي

 ال أَتََخطَّاها. أَْرتَِسُم َمَراِسَمكَ   : أَنا، اْمتَثََل. يقالُ  فاْرتََسمَ  أََمَرهُ به : أَي له كذا َرَسمَ  ِمن المجاِز :و

ً  في األرِض  َرَسمَ و  ويُْكنَى به عن الَمْوِت وَكذِلَك َرَزَم. غاَب فيها إذا َرسما

ْين لغَةٌ فيه. على كذا : َكتَبَ  َرَسمَ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، والّشِ

ْوَسمُ و ْوَسِب. : الدَّاِهيَةُ  الرَّ  كالرَّ

ْوَسمُ و ْين لغَةٌ فيه ؛ عن أَبي َعْمرو. طابَُع يُْطبَُع به : الرَّ  ، والّشِ

ه بعُضهم بَما يُْطبَُع به اسومِ  رأُْس الخابِيَةِ  قاَل ابُن ِسيدْه : وَخصَّ اشوِم. كالرَّ  والرَّ

ْوَسمُ و ً  َحَسٍن أَو قُبحٍ. يقاُل : إنَّ عليه العاَلَمةُ  : الرَّ واِسمُ  ؛ قالَهُ خاِلُد بُن َجبَلة ؛ والَجْمعُ  لَرْوَسما واِسيمُ و الرَّ  .الرَّ

ْوَسمُ و ْسمِ  : ِمثْلُ  الرَّ ي لألَْخطِل : الرَّ  نَقَلَه الجْوَهِريُّ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

دِّ  اَء ابجلـــــــــــــــُ ِرُف مـــــــــــــــن َألـــــــــــــــح عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ اأَتـ  َروحلـــــــــــــــَ

دِّمـــــــــــــا     هـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ ؤحاًي دارِســـــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــــُ ـــــــــــــُ يـــــــــــــاًل ونـ  ؟ ـــــــــــــُِ
  

ْوَسمُ  يقاُل :و الجْوَهِريُّ :قاَل   ؛ قاَل ُكثَيٌِّر : ٌء تُْجلَى به الدنانيرُ شي الرَّ

هـــــــــم  وهـــــــــُ يـــــــــِ  الـــــــــذيـــــــــن ُوجـــــــــُ ِر الـــــــــبـــــــــِ فـــــــــَ  مـــــــــن الـــــــــنــــــــــ 

ٍر      َرقــــــــح تح مــــــــن هــــــــِ يــــــــفــــــــَ مِ َداننــــــــرُي شــــــــــــــــــــــِ (5)بــــــــَروحســــــــــــــــــــــَ
 

  
ْوَسمُ و  َخَشبَةٌ مكتوبَةٌ بالنَّْقِر. : الرَّ



15606 

 

 َمْنقوٌر.وفي األَساِس : لَُوْيٌح فيه كتاٌب 

حاحِ : فيها كتابَةٌ   ونَّص أَبي َعْمرو : يُْختَُم بها األَْكداُس. يُْختَُم بها الطَّعاُم. وفي الّصِ

__________________ 
 وسيستدركها الشارح بعد.« وتـََرس َم : نظر إليها»( بعدها يف القاموس : 1)
 بضم امليم وكسر الباء.والضبرت عنه ا واللسان وضبرت مربض  81( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان والصحاح وصدره فيه :3)

 مار هبا الضبعان موراً وَكل فتو 
 .394/  2وجزء من عجزه يف املقايي  

 ( اللسان.4)
 .393/  2( اللسان وعجزه يف الصحاح واملقايي  5)
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واِسيمُ و ِة :، وأَْنَشَد الج َرْوَسمٌ  واِحُدها : ُكتٌُب كانْت في الجاِهليَّةِ  الرَّ مَّ  ْوَهِريُّ لذي الرُّ

هـــــــــا و  مـــــــــُ عـــــــــالـــــــــِ قـــــــــي مـــــــــَ وح تح شـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــَ يـــــــــ  نـــــــــُة هـــــــــَ  ِدمـــــــــح

الِت      َدمــــــــــــــح ا ابهلــــــــــــــِ يــــــــــــــمُ كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ  (1)الــــــــــــــر واســــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 الِهَدْمالُت : ِرماٌل بالدَّْهناء.

اِسمُ و  : الماُء الجاِري. الرَّ

َسمُ و كةً : ُحْسُن الَمْشيِ. الرَّ  ، محرَّ

ِسيمُ و ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، هذا هو  َرَسَم يَْرِسمُ  وقد فَْوق الذَِّميل ، وقد تقدََّم شاِهُده في قْوِل ُحَمْيد بِن ثَْوٍر. وِمْنبٍَر : َسْيٌر لإِلِبلِ كأَميٍر  ، الرَّ

ِحيُح ، ويُْفَهم ِمن إْطالقِه آنِفاً أَنَّه ِمن َحّدِ نََصَر وقد نبَّْهنا عليه.  الصَّ

 ِمن بَنِي عبِد القَْيِس. َعْبِديٌّ  َصحابيٌّ َهَجريٌّ  : َرِسيمٌ و

 قاَل الحافُِظ : ويقاُل فيه بالتَّْصغيِر أَْيضاً.

ذُ والدُّعاءَ  االْرتِسامُ  ِمن المجاِز :و  هللاُ ِمن االْلتِجاِء إليه ؛ وأَْنَشدَ  َرَسمَ  بمْعنَى االْمتِثاِل كأَنّه أََخَذ ما االْرتِسامِ  َمأْخوذٌ ِمن : التّكبيُر والتَّعَوُّ

 الجْوَهِريُّ لألَْعَشى :

ا و  ــــــــــــــــــُح يف َدهنــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــــري هــــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــابـ  ق

ا و و      ــــــــــــــ  َدهنــــــــــــــِّ ــــــــــــــ   عــــــــــــــل ل مح صــــــــــــــــــــــــــــَ (2)ارحَتســــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَي َدعا لها.

ْوَسمِ  أَي َختَم إناَءها اْرتََسمَ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :  .بالرَّ

 وقاَل ابُن ِسْيَده : وليس بقَِوّيٍ.

ْين الُمْعجمةِ   كما َسيَأْتي. قْلُت : وقد ُرِوي أَْيضاً بالّشِ

 ُخطوطاً َخِفيَّةً. ، كُمعَّظٍم : ُمَخطَّطٌ  ُمَرسَّمٌ  ثَْوبٌ و

ْرها. اْدُرْسها وتََذكَّْرها : أَي هذه القَصيَدةَ  تََرسَّمَ  ِمن المجاِز :و  وتَبَصَّ

سومُ و  : الذي يَْبقَى على السَّيِر يوماً وليلةً. الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْسمَ تََرسََّم  لَ  تََرسَّمَ و : نََظَر إليه. الرَّ ِة : َرْسَمهُ  المنزَل : تأَمَّ مَّ َسهُ ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لذي الرُّ  وتَفَرَّ

تَ َأنح أَ  َرلـــــــــــــ ح ـــــــــــــَ ًة  تـ ـــــــــــــَ زِل ـــــــــــــح ن ـــــــــــــاء مـــــــــــــَ رحق  مـــــــــــــن خـــــــــــــَ

ومُ      جــــُ ك َمســـــــــــــــــح يـــــــح نـــــَ يـــــح ِة مــــن عــــَ بـــــــابـــــــَ  (3) ؟مـــــــاُء الصـــــــــــــــــ 
  

ْسَت أَْين تَ   ْحفر أَو تَْبني ؛ قاَل :وَكذِلَك إذا نََظْرَت وتَفَرَّ

ارح  بــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــــا     اجلــــــــــــــــــــــــَ    َأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

م     َرســــــــــــــــــــــ  قــــــــارح  تـــــــــَ نــــــــح رحب املــــــــِ (4)الشــــــــــــــــــــــيــــــــِخ وضــــــــــــــــــــــَ
 

  
القُنَافِذُ  تََرسََّمتِ  ومنه

َرْت أَْيِن تَْحفُر فيها ، وهو مجاٌز. (5)  في األرِض : إذا تَبَصَّ

 : تُؤثُِّر في األَْرِض ِمن ِشدَّةِ الَوْطِء. َرُسومٌ  وناقَةٌ 

ً  نَْحوه َرَسمَ و  . َذَهَب إليه َسِريعاً.َرِسما

 : اسٌم. راِسمٌ و

 : َمْختوٌم. َمْرسومٌ  وطعامٌ 
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 .َمراِسيمُ  : كتاٌب َمْطبوٌع ، والَجْمعُ  الَمْرسومُ و

لَها  تََرسَّمَ و َرهُ ؛ والقَِصيَدةَ : تأَمَّ  أَتََذكَُّره وال أَتََحقَّقُه. كذا : سَّمُ أَتَرَ  وأَنا .(6)تَبَصَّ

سَّامُ و ْين بن فَْهد  الرسَّام : َمن يَْنقُش األَْلواَح ، وقد اْشتََهَر به جماَعةٌ ِمن المحدثين منهم أَبو عبِد هللِا محمُد بُن صديق الرَّ ِمن شيوخِ تقّي الّدِ

 الَحافِظ.

ْين : َطرائِقُه. ُرُسومُ و  الّدِ

ْين المْهَملَِة. كَرشَّمَ  َكتَب ، عليه وإليه : َرَشمَ  : [رشم]  ، أَي ُمَشّدداً ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : كَرَسَم بالّسِ

ً  الطَّعامَ  َرَشمَ و ْين لغَةٌ فيه. َختََمهُ  : يَْرُشُمهُ َرْشما  بطابعٍ ، والّسِ

ْوَشمُ و ْوَسمُ  الرَّ  الذي يُْختَُم به كدُس البُّرِ ، لغَةٌ َسواِديَّة. للطابَعِ  ، اسمٌ  : الرَّ

__________________ 
 .394/  2واللسان والتهذيب وعجزه يف الصحاح واملقايي   578( ديوانه ص 1)
 واللسان والصحاح. 196( ديوانه ط بريوت ص 2)
 وفيه قا  غيالن : والصحاح. 393 / 2واللسان واألساس واملقايي   567( ديوانه ص 3)
 .393/  2( اللسان والثاين يف الصحاح واملقايي  4)
 ( يف األساس : وتبصر الُقناقن األرض : تبصر أين حيفر منها.5)
 ( يف األساس : وترسم هذه القصيدة : تبصرها و مر كيف هي.6)
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ْوَشمُ  وقاَل الجْوَهِريُّ : ْين َجِميعاً.: اللَّْوُح الذي تُْختَُم  الرَّ ْين والّشِ اشومِ  به البَياِدُر بالّسِ  ، عن أَبي َعْمرو. كالرَّ

َشمُ و بُعِ ، وهو الرَّ كةً : َسواٌد في َوْجِه الضَّ ً  َضبُعٌ  *، محرَّ  .(1) َرْشما

َشمُ و ُل ما يَْظَهُر من النَّْبت : الرَّ يت. يقاُل : فيه أَوَّ ّكِ  ِمن النَّباِت. مٌ َرشَ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

َشمُ و  في األَرِض. يَْظَهرُ  أَثَُر الَمَطرِ  : الرَّ

َشمُ و  األَثَُر ، وتَُسكَُّن ِشينُهُ. : الرَّ

ْسمُ  ْشمُ و قاَل أَبو تُراٍب : َسِمْعُت أَْعرابيّاً يقوُل : هو الرَّ  لألَثَِر. الرَّ

ْوَشمِ  : َختََم إناَءهُ  أَْرَشمَ و واُب : بالرَّ  وبه فَسََّر أَبو َحنيفَةَ قوَل األَْعَشى : اْرتََشمَ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

ا و و   ارحَتَشمح َصل   عل  َدهنِّ
ْين فقد تقدَّم َمْعناه.  وَمْن َرَواه بالّسِ

َشمَ  الَمهاةُ : رأَتِ  أَْرَشَمتِ و ُل ما يَْظَهُر ِمن النَّْبِت ، الرَّ   أَبو األَْخَزِر الحمانّي :، قالَ  فََرَعتْه ، وهو أَوَّ

هاِة 
َ
ُرحِشمِ كم من َكعاٍب كامل

 (2) امل
 ويُْرَوى : الُموِشم.

 أَْوَرَق. وأَْرَمَش : إذا الشَّجرُ  أَْرَشمَ و

 وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : إذا أَْخَرَج ثََمَرهُ كالحمص.

 قْلُت : وَكذِلَك أَْربََش.

 أَْوَشَم. : ِمثْلُ  البَْرقُ  أَْرَشمَ و

 ؛ قاَل البَِعيُث يَْهجو َجريراً : : الذي به َوْشٌم وُخطوطٌ  األَْرَشمُ و

ٌة  فـــــــــــَ يــــــــــــح ه وهـــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــــَ ُه أُمـــــــــــ  لـــــــــــتـــــــــــح ً  محـــــــــــَ  لـــــــــــقـــــــــــَ

ِة      يـــــــــــافـــــــــــَ ٍ لـــــــــــلضـــــــــــــــــــــــــ  وح افـــــــــــجـــــــــــاَءتح بـــــــــــيـــــــــــَ (3)أَرحِشـــــــــــَ
 

  
. ويُْرَوى :  هكذا أَْنَشَده الجْوَهِريُّ

 أَرحَِشافجاَءتح بنَـزٍّ للن زالِة 
 وهو الصَّحيُح. .(4) أَْرَشمابيَتٍْن للنُّزالِة  كذا أَْنَشَده األْزهِريُّ في ن ز ل ، وأَْنَشَده في هذا التْرِكيِب :

 وهو َغلٌَط. قاَل ابُن ِسْيَده : وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد هذا البَْيَت لَجريٍر ، قاَل :

كِّ  يبَِة ؛ قاَل : ويُْرَوى : أَْرَشما يِت في قْوِلهوقاَل ابُن الّسِ  : أَي في لَْونِه بََرٌش يَُشوُب لَْونَه لَْوٌن آَخُر يَُدلُّ على الّرِ

 .أَرحِشاِمن نُزالِة 
 .أَْرَشمَ  يُريُد ِمن ماِء عْبدٍ 

ِه. األَْرَشمُ و  : الذي ليَس بخاِلِص اللّْوِن وال ُحّرِ

ُم الطَّعاَم ويَْحِرُص عليهمن  : األْرَشمُ و  ، وبه فَسََّر الجْوَهِريُّ البيَت الَمْذكوَر. يَتََشمَّ

 ، وَكذِلَك َرِشَن بالنّوِن. ، كفَِرحَ  َرِشمَ  قدو
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. من الغَيِث : القَليُل الَمْذمومُ  األْرَشمُ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 لتشّمِمِه وِحْرِصه. الَكْلبُ  : األْرَشمُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْوَشمُ  ُل ما يَْظَهُر ِمن النّباِت. الرَّ  : أَوَّ

 األرُض : بََدا نَْبتُها. أَْرَشَمتِ و

 : ليَس بَجيٍِّد َخِصيب. أَْرَشمٌ  وعامٌ 

 كأَْبَرَش إذا اْختَلَفَْت أَْلوانُه. أَْرَشمُ  وَمكانٌ 

 وأَْرَمُش ِمثُْل األَْبَرِش في لَْونِه. أَْرَشمُ  وقاَل اللّْحيانيُّ : بِْرَذونٌ 

 وَرْمشاُء ِمثْل البَْرشاِء إذا اْختَلَفَْت أَلواُن ُعْشبِها. َرْشماءُ  قاَل : وأَْرضٌ 

__________________ 
 كذا ابألصر ا وابلقاموس : وهي.  (*)
 ( يف القاموس : رِشاُء.1)
 ( اللسان.2)
نســبه جلرير يهجو البعيث ا وعجزه يف التهذيب مادة « رشــم»والتكملة ا ويف التهذيب  396/  2املقايي  ( اللســان والصــحاح ومل ينســبه ا و 3)
 برواية : 211/  13« نز »

 فجاءت بيو للنزالة أرِشا
 قا  ابن سيدة : وانشد أبو عبيد هذا البيت جلرير : قا  : وهو غلرت والبيت لي  يف ديوان جرير.

 .«بيو للنزالة»للضيافة وفيه يف نز  : « بنز»( الذي يف التهذيب هنا : 4)
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ْشمُ و راعِ ِمن السَّواِد ، عن ُكراعٍ ، واألَْعرُف الَوْشُم بالواِو. الرَّ  : الذي يكوُن بظاِهِر اليَِد والذِّ

ْشَمةُ و بُعِ. الرُّ  ، بالضّمِ : َسواٌد في َوْجِه الضَّ

ْشَمةُ و يَّةٌ. الرَّ  ، بالفتحِ : ما يُوَضُع على فَِم الفََرِس عاّمِ

. بيَتِْن للنُّزالِة ِمْرَشما ، ويُْرَوى : األْرَشمُ  ، كِمْنبٍر : هو الِمْرَشمُ و  هكذا أَْنَشَده األَْزَهِريُّ

َصمُ  : [رصم] كةً  الرَّ  والصاُد ُمْهَملَةٌ. ، محرَّ

.  أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

يِِّق. األْعَرابّيِ : هووقاَل ابُن  ْعِب الضَّ  الدُّخوُل في الّشِ

ً  الشَّيخُ  َرَضمَ  : [رضم]  ؛ وَكذِلَك الدابَّةُ. ثَقَُل َعْدُوهُ  : يَْرِضُم َرضما

ً  يَْرضُمها األرضَ  َرَضمَ و  ، يمانِيَّةٌ. أَثاَرها لزْرعٍ ونْحِوه : َرْضما

ُجلُ  َرَضمَ و ً  في بيتِه الرَّ  وال يَْخُرُج منه ؛ وَكذِلَك َرَمأَ. ْبَرُحهُ َسقََط ال يَ  : ُرُضوما

حاحِ : بِه األَرَض : َضَربَ  َرَضمَ و  َجلََد به األرَض. به األرَض. وفي الّصِ

ْضمُ و ُك وككتابِ  ، بالفتحِ  الرَّ ،  بعُضها فَْوَق بعٍض في األَْبنِيَةِ  يُْرَضمُ  ُصخوٌر ِعظامٌ  ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على اأْلُْولَى واألَخيَرةِ : ويَُحرَّ

حاحِ ، وهو قوُل ثَْعلَب. َرْضَمةٌ  الواِحَدةُ   ، كما في الّصِ

ي : والَجْمعُ   .َرَضماتٌ  قاَل ابُن بَّرِ

ْضَمةُ  وقيَل : َضَمةُ و الرَّ خْ  الرَّ  رةُ العَظيَمةُ ِمثُْل الَجُزوِر ولَْيست بناتِئٍَة.: الصَّ

ضامُ  وقيَل :  دوَن الِهضاِب. الّرِ

َضمانُ و كةً : تقاُرُب العَْدِو. الرَّ  ، محرَّ

 ، وإْن أَْكلََك لََسلَجاٌن وإنَّ قَضاَءك لِليَّان. لَرَضمانٌ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ : يقاُل : إنَّ َعْدَوك

 ، عن ابِن األْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : ْنبٍَر : يَْرمي الِحجاَرةَ بعَضها على بعٍض ، كمِ  ِمْرَضمٌ  بَعيرٌ و

 (1) ِمرحَضمبُكرِّ َملحُموٍم ِمَرضٍّ 
ِضيمُ و ْخرِ  الَمْرضومُ و الرَّ ِل. : البِناُء بالصَّ  ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على األوَّ

َضْيمُ و ِضيمِ  كُمَصغَّرِ  الرُّ  : طائٌِر. الرَّ

 ، قاَل لَبيٌد : كغُراٍب : نَْبتٌ  ، ُرضامٌ و

ا  راُب كــــــــــــَبهنــــــــــــ  هــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــَ ــــــــــــَ َزتح وزايـ فــــــــــــِ  حــــــــــــُ

هــــــــــا و      لــــــــــُ ة أَثـــــــــــح زاُع بــــــــــيشــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــاَأجــــــــــح (2)ِرضــــــــــــــــــــــــامــــــــــُ
 

  
 قَليٌل منه. أَي من نَْبتٍ  ِرضامُ  يقاُل :و

 .ُرَضَمةٌ  ؛ ومنه طائِرٌ  الطَّيُر : ثَبَتَتْ  َرَضَمتِ و ، كُهَمَزةٍ ؛ ُرَضَمةٌ  طائِرٌ  قاَل النَّْضر : يقاُل :و

ْضمُ و  على َطريِق حاّجِ الُكوفَِة. : ع بين ُزبالَةَ والشُّقوقِ  الرَّ

ْضمُ و  ع بنَواِحي تَْيماَء. : الرَّ

ْضمِ  ذاتُ و ْضمِ  والذي في كتاِب نَْصر : ذاتُ  : ع بواِدي القَُرى. الرَّ  ِمن نواِحي واِدي القَُرى وتَْيماء. الرَّ

ْضم ذُوو  َمْوِضٌع ِحجاِزيٌّ قيما أَْحَسُب. الرَّ
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 في سيِرِه. ثَِقيلٌ  ، بالفتحِ ، أَي بَعيٌر َرْضمانٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  عليه َرَضمَ   : َوَضَع الِحجاَرةَ بعَضها فَْوق بعٍض. َرضما

 ِمثْل نََضده فاْنتََضَد. فاْرتََضمَ  الَمتاعَ  َرَضمَ و

 : َكَسَره فاْنَكَسَر. فاْرتََضمَ  ءَ الشي َرَضمَ و

ْضمُ و ُك ، الِحَجاَرةُ  الرُّ  .الَمْرضوَمةُ  ، بالضّمِ ويَُحرَّ

ً  البعيُر بنَْفِسه َرَضمَ و  : َرَمى بنَْفِسه األَرَض. َرْضما

 الرُجُل بالَمكاِن : أَقاَم به. َرَضمَ و

 عََصِب : كأَنَّ َعَصبَه قد تََشنََّج ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، زاَد غيُره : وصاَرْت فيه أَْمثال العُقَد ؛ قاَل :ال َمْرُضومُ  وبِْرَذونٌ 

 (3)الَعَصبح  َمرحُضومُمَبا  اأَلمحشاِش 
__________________ 

 ( اللسان بدون نسبة.1)
 والتهذيب.« بئشة»واللسان وفيه  166( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان بدون نسبة ا والتهذيب.3)
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َضمانُ و ِة : (1) الرَّ مَّ يت لذي الرُّ ّكِ كةً : األَثافيُّ ، وأَْنَشَد ابُن الّسِ  ، محرَّ

مـــــــــاتِ مـــــــــن  ـــــــــر ضـــــــــــــــــــــــَ ا  ال وحهنـــــــــَ ـــــــــَ ري َ ل ـــــــــِ  غـــــــــَ ي ـــــــــِ ـــــــــب  ال

زح ُ      ابـــــــــــــُر اجلـــــــــــــَ رحِخ والـــــــــــــذ  َ
راِض املـــــــــــــ نـــــــــــــاُت فـــــــــــــِ  بـــــــــــــَ

  
 : َمْوِضٌع. (2)، كِكتاٍب  ِرضامُ و

ً  : [رطم]  هو فيه أَي اْرتَبََك. فاْرتََطمَ  ، َرْطما في الَوْحلِ  َرَطَمه ، وهو مجاٌز ِمن قْوِلهم : أَْوَحلَهُ في أَمٍر ال يَْخُرُج منه : َرَطَمه يَْرُطُمه َرْطما

ة لَِزَمتْه. اْرتََطمَ و  في أَْمٍر ال َمْخَرَج له منه إالَّ بغُمَّ

ً و حاحِ ، يكوُن في المرأَةِ واألَتاِن ، قاَل : نََكحَ  : َرَطَم َرْطما  ، كما في الّصِ

َتِغي َأن   (3) تـُرحَطَماَعيحنا َألٍن تـَبـح
ً  جاِريتَه َرَطمَ  وقيَل :  .َمْرُطوَمة فهي بُكّلِ َذَكِره إذا جاَمعَها َرْطما

 ، والصَّواُب فيه : أََطَم باألَِلِف. بَسْلِحه : َرَمى َرَطمَ و

اِطمُ و ِزُم للشي الرَّ . ءِ : الالَّ إالَّ بمَشقٍَّة ، وهو  لم يَْقِدْر على الُخروجِ منهو : عيَّى فيه وُسدَّْت عليه َمَذاِهبُه عليه األَْمرُ  اْرتََطمَ و ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 مجاٌز.

 تَراَكَم. أَْيضاً :و ُء : اْزَدَحَم ؛الشَّي اْرتََطمَ و

ْلَح : َحبََسه كتََرطََّمه. اْرتََطمَ و  السَّ

هما : اْحتُبِسَ  أُْرِطمَ و البَعيرُ  ُرِطمَ و طامُ   :واالْسمُ  البعير وأَطم. (4) رطم ، َصوابُه ، بضّمِ  كغُراٍب. ، الرُّ

ُطومُ و يِّقةُ الِجَهازِ  الرَّ اجِز : ال الواِسعَتُه كما تََوهََّم الجْوَهِريُّ  ْرجُ أَي الف : المرأَةُ الضَّ  ، ويَْشَهد للَجْوَهِرّي قَْوُل الرَّ

َل  َرطُومٍ اي ابَن   ذاِت فـَرحج َعفح
 .(5)فإنَّه َعنَى امرأَةً واِسعَةَ الَجهاِز كثيَرةَ الماِء 

ُطومُ  قاَل أَبو َعْمرو :و يِّقَةُ الَحياِء من النّوِق. الرَّ  الضَّ

تْقاُء. هي أَْيضاً :و قاَل :  المرأَةُ الرَّ

ْطَمةُ و  أَي أَْمٍر يَتََخبَّط فيه. ُرْطَمةٍ  يقاُل : َوقََع في ، بالضّمِ : أَْمٌر ال تُْعَرُف ِجَهتُه. الرُّ

  بُن األَْحنَِف :ُمتََّهَمةٌ بَشّرٍ ؛ قاَل صاِلحُ  : َمْرِميَّةٌ بسوءٍ  َمْرطوَمةٌ  امرأَةٌ و

ئـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــةح  الان أُمـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــَ ُرزح كـــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــابــــــــــــــــــح

ٍر      عـــــــــــــر كـــــــــــــرِّ عـــــــــــــاهـــــــــــــِ فـــــــــــــِ هح بـــــــــــــِ ومـــــــــــــَ رحطـــــــــــــُ (6)مـــــــــــــَ
 

  
ُجُل وَطْرَسم وأَْسبَأَ  أَْرَطمَ  قاَل َشِمٌر :و  َسَكَت. واْصلََخمَّ واْخَرْنبََق ُكلّه إذا (7)الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُطومُ   : األَْحَمُق. الرَّ

 ، أَي أَْمر يَتََخبَُّط فيه. ُرُطوَمةٍ  به فرُسه : ساَخْت قَوائُِمه وَوقََع في اْرتََطَمتْ و

 : التَّراُكُم. التَّراُطمُ و
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ُطومُ و  ِمن الدَّجاجِ : البَْيضاُء ، عن أَبي َعْمرو. الرَّ

عامُ  : [رعم]  ِء.، وذِلَك عنَد ترقُِّب الشي : ِحدَّةُ النََّظرِ  الرَّ

عامُ و  ج ؛ وهو ما يسيُل ِمن أُنُوفِها ؛ «ُرعاَمها َصلُّوا في ُمراحِ الغَنَِم واْمَسحوا»في الحِدْيث : و بالضّمِ : ُمخاُط الَخْيِل والشَّاِء أَو أََعمُّ. ، الرُّ

 .أَْرِعَمةٌ 

__________________ 
 ه البيت لذي الرمة قا  : يعين ابلرضمات : األ يف.( كذا ابألصر ا ويف اللسان بعد ذكر 1)
 اسم موضض عن األزهري ا وأنشد غريه للبيد : ( نص يف التكملة عل  أهنا ابلضم ؛ وضبطها ايقوت ابلقلم بضم الراء.2)
 أصــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــح راســــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــًا بـــــــــــــــــُرضــــــــــــــــــــــــــــــاَم دهـــــــــــــــــراً و 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــه ا ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــائــــــــــــــــــر يف الــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــا ِ و     

  

 وقا  متيم بن مقبر :

 أرقـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــرب  آخـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر دونـــــــــــــــــــه 

 ُرضــــــــــــــــــــــــــــــــاٌم وهضــــــــــــــــــــــــــــــــٌب دون رمـــــــــــــــــــان أفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــحُ     

  

 قا  : ورواه األزدي ِرضام.

 ( اللسان بدون نسبة.3)
 قوله : وصـــوابه : رطم البعري وأطم ا هكذا يف النســـخ ا وعبارة اللســـان : وُرِطم البعري رطماً احتب  جنوه كبُرِطم ا»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)

 ومثله يف التكملة عن ابن دريد.« ا فتبمرهـ 
( والذي يف التهذيب : الرطوم من نعت النســــــــــاء : الواســــــــــعة. ونقله عن الليث ا قا  األزهري : هذا غلرت ا وزاد الصــــــــــاغاين يف التكملة عن 5)

 األزهري : إلا الرطوم : الضّيقة.
 ( اللسان.6)
 ضمر وأّض وأخذم.وزيد فيه : و « واشتبا»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 7)
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ً  ، الشَّاةُ ، كَمنَعَ  َرَعَمتِ و  .ُرعاُمها اْشتَدَّ ُهزالُها فَسالَ  إذا َرعومٌ  ، فهي تَْرَعُم ُرعاما

عومُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :  ِمن الشَّاِء التي يسيُل ُمخاُطها ِمن الُهزاِل. الرَّ

 .أَْرَعَمتْ  ، وفي الُمْحَكِم : َرُعَمْت ، كَكُرَمتْ ك ٌء ،وقيَل : هو داٌء يأُْخذُها في أَْنِفها فيَِسيُل منه شي

ً  ءَ الشَّي َرَعمَ و  َرقَبَه وَرَعاهُ. : يَْرَعُمهُ َرْعما

ً  الشَّمسَ  َرَعمَ و حاحِ أَْوَرَده األَْزهِريُّ : َرقََب َغْيبُوبَتَها : يَْرَعُمها َرْعما احِ كما في الّصِ ِرمَّ  ، وهو في ِشْعِر الّطِ

َبٌ  و  ــــــــــــــــــــــــح ت ُوُه مــــــــــــــــــــــــِ دح ــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــــــَ ي  ُمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

مُ      رحعــــــــــــــَ الم  يـــــــــــــــَ (1)اإل ــــــــــــــاَب قــــــــــــــبــــــــــــــَر الــــــــــــــظــــــــــــــ 
 

  
ِرّماح يَِصُف َعْيراً : ي للّطِ  أَي يَْنتظُر وجوَب الشَّمِس ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َ  فــــــــــــاُه  الة شــــــــــــــــــــــــــاخــــــــــــَ رِي الــــــــــــفــــــــــــَ  مــــــــــــثــــــــــــر عــــــــــــَ

ــــــــِعضــــــــــــــــــــــاضِ      طــــــــا وطــــــــوُ  ال ــــــــقــــــــَ رحِس ال وُ  شــــــــــــــــــــــَ  طــــــــُ

  

مُ  رحعـــــــــــَ ر ا   يــــــــــــَ يـــــــــــر مبـــــــــــثـــــــــــح  الشــــــــــــــــــــــــمـــــــــــَ  َأنح متـــــــــــَِ

  
بح    حـــــــــــاِض جـــــــــــَ ـــــــــــِّ ـــــــــــن ذ ٍف ابل قـــــــــــَ (2)ِء جـــــــــــبحِب مـــــــــــُ

 

  
ا يَعَضُّ أَْعجاَز هذه اأْلُتُِن قد اْختَلَفَْت أَْسنانُه ، وَشبَّه ع فا ، ْينَه التي يَْنظُر بها الشمَس بَجبْ يقوُل : إنَّ هذا العَْيَر ممَّ ٍء ، أَي ُحْفَرةٍ في الصَّ

 يَْعني ِشدَّتَها واْستِقاَمتَها.

عاَمىو . لم يَُحلَّ  ، كُحباَرى : شجرٌ  الرُّ عاَمِة ، بالضّمِ  كالرُّ

عاَمىو حاحِ ، والغَْيُن أَْعلى. ِزياَدةُ الَكبِدِ  : الرُّ  ، بالعَْيِن والغَْيِن كما في الّصِ

عومُ و  الشَّديُد الُهزاِل. أَْيضاً :و : النَّْفُس. الرَّ

 .(3) امرأَةٍ  : اسمُ  َرُعومٌ و

ْعُمومُ و  ، بالضّمِ : المرأَةُ النَّاِعَمةُ. الرُّ

ً  َرعَّمهاو  ، أَي ُمخاَطها. ُرعاَمها : َمَسحَ  تَْرِعيما

 َجبٌَل. ، بالفتحِ : َرْعمٌ و

ْعمُ و وقيَل : اسُم َمْوِضعٍ.  ، قاَل : أَبو َوجَزةَ : َرِعماتٌ  ، أَي ذُو َشْحٍم ، والَجْمعَ  ِرْعمٌ  يقاُل : ِكْسرٌ  بالكْسِر : الشَّحُم. ، الّرِ

 (4)وُسُدف  َرِعماتٌ فيها ُكُسوٌر 
 .(5) امرأَةٍ  : اسمُ  ِرْعمٌ و

بُعِ  ِمن ُكنَى ِرْعمٍ  أَمُّ و  .(6) الضَّ

 كَسْكَراَن وُزبَْيٍر : اْسماِن. ، ُرَعْيمٌ و َرْعَمانو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

عامُ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :  واليَْعموُر : الطَِّليُّ ، وهو العَِريُض. الرَّ

ْغمُ  : [رغم]  ؛ أَي َهواناً وذاُلًّ للُمْشِرِكْين عن ُكْرٍه ، وهو مجاٌز. «َمْرَغَمةً  بُِعثْتُ »الَحِدْيث : في و .كالَمْرَغَمةِ  ، الُكْرهُ ، ويُثَلَّثُ  الرَّ

ً  وفَعَلَهُ  ْغم وألَْنِفه َرْغما  .الَمْرَغَمةو الرُّ

ً  ، ، َكعَِلَمهُ وَمنَعَهُ  َرِغَمه قدو  ه ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب :السائَِمةُ الَمْرَعى وأَنِفَتْه : َكِرَهتْ  َرِغَمتِ  ؛ ومنه كِرَههُ  : َرْغما
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ِض ال و  ــــــــــــــر وح ن  ابل نَ كــــــــــــــُ مــــــــــــــح رحغــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  واحــــــــــــــدًة  يـ

رِيــــــــن كــــــــيــــــــف غــــــــُد      دح يحشــــــــــــــــــــــهــــــــن  وال يــــــــَ (7)مــــــــن عــــــــَ
 

  
 من ذِلَك شيئاً أَي ما أَْكَره ، أَي ما آنَفُه. أَْرَغمُ  ويقاُل : ما

 منه إالَّ الَكَرم ، وهو مجاٌز. أَْرَغمُ  وما

ْغمُ و غامِ  ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ ، التُّرابُ  : الرَّ  ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : كالرَّ

بـــــــــــــــــاٍت و  نـــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــوَت مـــــــــــــــــُ  مل آِت الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــُ

َردحَن مــــــــــــــــن      ــــــــــــــــَ ٍة فـ ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــِ ث ــــــــــــــــر غــــــــــــــــامِ أَبكــــــــــــــــح (8)ال
 

  
 أَي اْنفََرْدن.

ْغمُ و ْين المْهَملَِة ، وهو قَِريٌب ِمن مْعنَى الُكْرِه ، وفي بعِض النسخِ بالشِّ  القَْسرُ  : الرَّ ْين الُمْعجمِة ، واأْلُْولى الصَّواُب كما هو نَصُّ ابِن بالّسِ

 األْعَرابّيِ.

__________________ 
 واللسان والتهذيب. 108( ديوانه ص 1)
 ( ديوانه واللسان.2)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا والكسر  اهر.3)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.4)
 والكسر  اهر.( يف القاموس ابلضم منونة ا 5)
 ( ضبطت يف القاموس ابلضم.6)
 واللسان والتهذيب واألساس. 127/  1( ديوان اهلذليا 7)
 ( اللسان والصحاح.8)
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ْغمُ و ، الضمُّ عن الَهَجري  ثَةً ُمثَلَّ  ، أَي ألَْمِرِه ، أَْنِفي هلِل تعالَى َرِغمَ  في حِدْيث َمْعِقِل بِن يَساٍر :و ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وهو مجاٌز. الذُّلُ  : الرَّ

 وهو مجاٌز. َذلَّ عن ُكره أَي

 ً ْغمِ و َرْغِمه أَْنفاً. وفَعَلَه على َرِغمَ و ويقاُل : فاُلٌن َغِرَم أَْلفا  منه. الرَّ

ْغمُ  أَْنفَه األَرَض حتى يَْخُرَج منهإذا َصلَّى أََحُدكم فليُْلِزْم َجْبَهتَه و»في الَحِدْيث : و ، بالفتْحِ. َرَغمَ  َمنْ  َرْغمِ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : على ؛ أَي  «الرَّ

 يَْخَضَع ويَِذّل ويَْخُرج منه ِكْبرُّ الشَّْيطان.

غامِ  : أَْلَصقَهُ  الذُّلُّ  أَْرَغَمهو  ؛ هذا هو األَْصُل ثم اْستُْعِمَل بمْعنَى الذُّّلِ واالْنِقياِد على ُكْرٍه. بالرَّ

، يُْعتبُر فيه ما َحْوَل األَْنِف ؛ ومنه قْولُهم : ألََطأَنَّ  َمَراِغمُ  ، وهو الَمْرِسُن والَمْخِطُم والَمْعِطُش ، والَجْمعُ  كَمْقعٍَد وَمْجِلٍس : األَْنفُ  ، الَمْرَغمُ و

 .َمَراِغَمك

ً و هُ تَْرِغيما ً  : قاَل له َرَغمَّ  ، هكذا في النسخِ. ُرْغماً ُرْغما

ً  : قاَل له َرغََّمهُ  والذي في الُمْحَكِم :  داِغٌم. راِغمٌ  وَدْغماً ، وهو َرْغما

 داِغٌم : إِتْباٌع. راِغمٌ و

 ، وأَْدَغَمهُ ِمثْلُه. أَْسَخَطهُ  ، أَي هللاُ تعالَى أَْرَغَمهُ  يقاُل :و

َدهُ  قيَل :و  .«د غ م»، وقد تقدََّم ذِلَك في  أَْدَغَمهُ ، بالدَّاِل : َسوَّ

 : على َطَرِف أَْنِفها بَياٌض أَو لَْوٌن يُخاِلُف سائَِر بََدنِها. َرْغماءُ  شاةٌ و

 .«، ما تَْبقَى لها َخاَمة ، أَُكوُل قاَمة ِمْرغاَمة إنَّها حمقاءُ » في الَحِدْيث :و ، وهو مجاٌز. الِمْرغاَمةُ : الُمْغِضبَةُ لبَْعِلهاو

غامُ و  أَو َرْمٌل ُمْختِلٌط بتُراٍب. وليَس بَدقِيٍق ، تُراٌب لَيِّنٌ  : الثََّرى. وقيَل : الرَّ

غامُ  وقاَل األَْصَمعيُّ : ْمِل ليَس بالذي يَِسيُل ِمن اليَِد. الرَّ  ِمن الرَّ

 وقاَل أَبو َعْمرو : هو ُدقاُق التُّراِب.

َغامُ و  اسُم َرْملٍَة بعَْينِها. : الرَّ

ي عن أَبي َعْمرو قاَل : غامُ  والذي َحَكى ابُن بَّرِ ْل. الرَّ  َرْمٌل يَْغشي البََصَر ؛ فليَس فيه ما يدلُّ على أَنَّه اسُم َرْمٍل بعَْينِه فتأَمَّ

غامُ و باَء ؛ ِغَمةٌ أَرْ  : ما يَِسيُل ِمن األَْنِف وهو الُمخاُط ، والَجْمعُ  بالضمِّ  ، الرُّ المْهَملَِة ، كما في  لُغَةٌ في العَْينِ  ، وَخصَّ اللَّْحيانيُّ به الغَنَم والّظِ

 ، ونَقَلَه اللَّْيُث أَْيضاً هكذا. أَو لُثْغَةٌ  الُمْحَكِم.

ا .(1)وقاَل األْزَهِريُّ : هو تَْصِحيٌف والصَّواُب بالعَْيِن. وِمثْلُه قَْول ثَْعلَب  جَّ َج أََخَذ هذا الَحْرف ِمن كتاِب اللَّْيِث فَوَضعَه في كتابِِه وكأَنَّ الزَّ

ِد والقَْوُل ما قالَهُ ثَْعلَب.  وتََوهََّم أَنَّه َصِحيٌح. قاَل : وأََراه َعَرَض الِكتاَب على المبّرِ

غامَ  واْمَسحِ »َحِدْيث أَبي ُهَرْيَرةَ :  وَرَوى بعُضهم  .«عنها الرُّ

َوايَةُ فيَجوُز أَْن يكوَن أَراَد َمْسَح التُّراِب عنها ِرعايَةً لها وإِصالحاً لَشأْنِها.قاَل ابُن األَثيِر : إِْن  ِت الّرِ  َصحَّ

 اِضبُه.، أَي يُغ «َربَّه إن أَْدَخل أَبََوْيه النارَ  ليُراِغمُ  إنَّه»َحِدْيث السَّْقط :  ؛ ومنه : الِهجراُن والتَّباعُد والُمغاَضبةُ  الُمراَغَمةُ  ِمن المجاِز :و

ا كاَن العاِجُز الذَّليُل ال يَْخلو ِمن َغَضٍب قالوا :و وَهَجَرُهم وعاَداُهم ؛ وَخَرَج عنهم : نابََذُهم راَغَمُهمو بَكالٍم ، وغيِرِه ،  تَغَضَّبَ  إذا تََرغَّمَ  لمَّ

. اي ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ  وُربَّما جاَء بالزَّ

ي : ومنه قَْوُل   الُحَطْيئَِة :قاَل ابُن بَّرِ

هــــــــــا إذا مــــــــــا  يــــــــــح ــــــــــَ يـ ر  بــــــــــا  ــــــــــَح تح تــــــــــَ مــــــــــَ َرغــــــــــ  ــــــــــَ  تـ

ِد      د  مــــــــَ ُ
وِت املــــــــ بــــــــُ نــــــــكــــــــَ غــــــــامــــــــًا كــــــــبــــــــيــــــــِت الــــــــعــــــــَ (2)لــــــــُ
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 قْلُت : وقد ُرِوي بيُت لَبيٍد بالَوْجَهْين :

 (3) تـََرغ ماعل  َخريح ما يـُلحق  به َمن 
غاَمىو اخِ يَِصُف الُحُمَر : العَْينِ ِزياَدةُ الَكبِِد ؛ لُغَةٌ في  ، بالضّمِ : الرُّ  ، والغَْيُن أَْعلَى ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للشمَّ

__________________ 
 ( يعين أنه ابلعا املهملة كما يفهم من عبارة التهذيب والتكملة.1)
 برواية تزغمت ابلزاي ا وهبامشه : ويرو  ترغمت. واللسان. 49( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .198برواية : من تزغما ابلزاي ا وصدره فيه ص  ( يف ديوانه3)

 فببلغ بين بكٍر إذا ما لقيتها
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ا  وحرًا كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ  وحرًا وطـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا طـــــــــــــــَ رِجـــــــــــــــُ  حُيَشـــــــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــم جــــــــــارُِز  ابلــــــــــر غــــــــــامــــــــــ هلــــــــــا      يــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ (1)واخلــــــــــَ
 

  
غاَمىو خاَمى : الرُّ  ، بالخاِء. نَْبٌت ؛ لُغَةٌ في الرُّ

غاَمىو  ؛ زاَد ابُن القوِطيَِّة : وما َحْولَه. األَْنفُ  : الرُّ

غاَمى يقاُل :و ئَةِ  : الرُّ ي عن ابِن ُدَرْيٍد وأَْنَشَد : قََصبَةُ الّرِ حاحِ ، ونَقَلَه ابُن بَّرِ  ، كذا في الّصِ

ر  مــــــــــــن مــــــــــــاِء  ــــــــــــُ ب ــــــــــــَ ــــــــــــر غــــــــــــامــــــــــــ يـ ُه  ال ــــــــــــَ ــــــــــــت ي ــــــــــــِ  ل

ُرب  ســـــــــــــــــــــــــــاىل     ُه كـــــــــــــمـــــــــــــا يــــــــــــــَ يـــــــــــــتـــــــــــــَ (2)ٌء محـــــــــــــَِ
 

  
 وقاَل أَبو َوْجَزةَ :

تح  فـــــــٍة  ُرغـــــــامــــــَ شـــــــــــــــــــــاكـــــــَ ــــــِ رحِف خـــــــائ ــــــطــــــ  ُذوِف ال  قـــــــَ

تح ِ دحالِج      نــــــــــــــاِن ومــــــــــــــا  ــــــــــــــَ  وحَ  اجلــــــــــــــَ (3)هــــــــــــــَ
 

  
َر قَْوله تعالَى :  ، بالضّمِ وفتحِ الغَْين : الَمْذَهُب والَمْهَربُ  الُمَراَغمُ و  .(4) (َيَِْد يف اْْلَْرِض ُمراَغماً )في األَْرِض ، وبه فُّسِ

 كالعََصِر ، عن ابِن األَْعَرابّيِ وأَْنَشَد للَجْعِدّيِ : الِحْصنُ  : الُمراَغمُ و

ِه  الُذ أبَرحكـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــِ وحٍد يـــــــــــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــِز      زِي مِ عـــــــــــــــــــَ راغـــــــــــــــــــَ
ُ

َرِب  املـــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــح
َ

(5)واملـــــــــــــــــــ
 

  
َرِت اآليَةُ أَْيضاً. الُمْضَطَربُ و : السَّعَةُ  الُمراَغمُ و  ، وبه فُّسِ

ً  وقاَل أَبو إْسحق : بمْنِزلٍَة واِحَدةٍ وإِن اْختَلََف اللَّْفظاِن  الُمراِغمَ و َمْعنَى يَِجْد في األَْرِض ُمهاَجراً ، ألَنَّ الُمهاِجَر لقَْوِمهأَي ُمهاَجراً ، ال ُمراَغما

 ، وأَْنَشَد :

ر  حـــــــــــــــــــَ
َ

ٍد غـــــــــــــــــــرِي داين املـــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــَ  إىل بــــــــــــــــــــَ

مِ بــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــِد      راغــــــــــــــَ
ُ

َربح  املــــــــــــــ طــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
(6)وامل

 

  
غامِ  قاَل : وهو َمأْخوذٌ ِمن  بعَْينِه. : َرْملٌ  َرْغمانُ و وهو التُّراُب. الرَّ

ي عن أَبي َعْمرو : أَنَّ  غامَ  والذي نَقَلَه ابُن بَّرِ ْغمانَ و الرَّ  َرْمٌل يَْغشى البََصَر ، وأَْنَشَد لنَُصْيب : الرَّ

مح  هــــــــــِ ــــــــــِ ــــــــــل ي قــــــــــِ ــــــــــال شــــــــــــــــــــــــك  َأن  ا ــــــــــي  أَدحَ. مــــــــــَ  ف

ُر َأو      نــــــــــاثــــــــــِ مــــــــــانُ كــــــــــُ يــــــــــِ  الــــــــــد وائــــــــــر  رِغــــــــــح (7)بــــــــــِ
 

  
ْمِل.  ع. ، ُمَصغَّراً : ُرَغْيمانُ و والدَّوائُر : ما اْستََداَر ِمن الرَّ

ً و رُجٍل. (8) كُزبَْيٍر : اسمُ  ، َرَغْيمٌ و  أَي ُكْرِهه وَغَضبِه وَمساَءتِه. َرْغِمه فَعَْلُت شيئاً على  :َرَغْمتُه َرْغما

غاَمةُ ،و لهم. ، كَمْرَحلٍَة : لُْعبَةٌ  الَمْرَغَمةُ و  يقاُل : لي عنه ُرغاَمة. كثُماَمٍة : الطَِّلبةُ. الرُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. َرَغمَ   فاُلٌن : إذا لم يَْقِدْر على االْنتِصاِف ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ً  كانَتا»في َحِدْيث َسْجَدتَي السَّْهو : و  .«للشَّْيطانِ  تَْرِغيما

اِغمُ و ُط والَكاِرهُ والهاِرُب.: الغاِضُب  الرَّ  والُمتََسّخِ

 اللّْقَمة ِمن فيه : أَْلقاها في التُّراِب. أَْرَغمَ و

 : َحَملَه على ما ال يَْقِدر أَْن يَْمتَنَِع منه. أَْرَغَمهُ و

ً  أَْنفَه َرغمَ و  ، كأَْرَغَمهُ. تَْرِغيما
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غامِ  األَْنُف نْفُسه : لزقَ  َرِغمَ و  .بالرَّ

 .َرْغمِ  أَْهلَه : َهَجَرُهم على أَْرَغمَ و

 : أَْغَضبَهُ ، قاَل الُمَرقُِّش : أَْرَغَمهُ و

ٌك  لـــــــــــــــِ زَا مـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــا ِديـــــــــــــــنـــــــــــــــنـــــــــــــــا يف َأنح غـــــــــــــــَ

َة حــــــــــــــازٌِم      نــــــــــــــَ فــــــــــــــح مح مــــــــــــــن آِ  جــــــــــــــَ رحغــــــــــــــِ (9)مــــــــــــــُ
 

  
 أَي ُمْغَضب.

__________________ 
 أي للحمار.« له»التكملة قا  الصاغاين : والرواية واللسان وعجزه يف الصحاح والبيت بتمامة يف  196( ديوانه ص 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .100( النساء اآية 4)
 .414/  2( اللسان والصحاح وعجزه يف املقايي  5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 ( اللسان.7)
 ( يف القاموس منونة ا وخففها الشارح لإلضافة.8)
وضــــبرت مرغم بكســــر الغا ا وهبامشــــها فســــرها أبنه الذي يرغم عدوه ا « ما ذنبنا»برواية :  18للمرقش األكرب بيت رقم  54( املفضــــلية رقم 9)

 واملثبت بفتحها عن اللسان.
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 ، بفتحِ الغَْيِن ، أَي ُمْضَطِرٌب على َمَواِليه. (1) ُمراَغمٌ  وعبدٌ 

ْغم ، كَمْقعٍَد : الَمْرَغمُ و  .الرَّ

 أَي ِطْلبَة. َمْرَغَمةٌ  ولي عْنَده

مُ و  .الَمْرَغُم كالُمراَغمِ و الُمتََرّغِ

 ٌء.َشيئاً أَي ال يُْعِوزه شي يُراِغمُ  وفالٌن ال

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

فَمُ  : [رفم] كةً : النَِّعيُم التامُّ ؛ نَقَلَه اأْلَْزهِريُّ عن ابِن األَْعَرابّيِ. الرَّ  ، محرَّ

ً َرقََم يَرْ  : [رقم] . َكتَبَ  : قُُم َرْقما  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 ، أَي نَقََطه وبَيََّن ُحروفَه. الِكتاَب : أَْعَجَمهُ وبَيَّنَهُ  َرقَمَ و

 ، أَي َمْكتوٌب. (2) (ِكتاب  َمْرُقوم  ): قد بُيِّنَْت ُحُروفُه بعاَلَماتِها ِمن التَّْنقيِط ؛ وقْولُه تعالَى :  َمْرقُومٌ  وِكتابٌ 

ً  الثَّْوبَ  َرقَمَ و ً  وَعلََّمهُ ، َخطََّطهُ و : َوشَّاهُ  َرْقما  فيهما. كَرقََّمهُ تَْرِقيما

. ُمَرقَّمٌ و (3) مرقم يقاُل : كتابٌ  َمْخشِريُّ  ، نَقَلَه الزَّ

 ؛ قاَل ُحَمْيٌد : ُمَرقَّمٌ و َمْرقُومٌ  وثَْوبٌ 

ٍة  ــــــــــعــــــــــَ ي ــــــــــِ ن َن كــــــــــر  صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ل ــــــــــَ ــــــــــد زايـ َن وق ُرحــــــــــح ــــــــــَ  فـ

ديــــــــــــَر      رحَن الســــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــاهلــــــــــــن  وابشــــــــــــــــــــــــــَ َرقــــــــــــ 
ُ

(4)املــــــــــــ
 

  
ْقمِ  ألَنه آلَةٌ  ، كِمْنبٍَر : القَلَمُ  الِمْرقَمُ و  وهو الِكتابَةُ. للرَّ

،  (5) وَعال ِمْرقَُمكَ  وجاشَ  ِمْرقَُمكَ  ، كذا في النسخِ ، وفي بعِض األُُصوِل : َطَما ، َطفَا الذي أَْسرَف فيه ولم يَْقتصْد : يقاُل للشَّديِد الغََضبِ و

 .(6) : في قَوائِِمها ُخطوُط َكيَّاتٍ  َمْرقومةٌ  ودابَّةٌ  ، كلُّ ذِلَك بمْعنًى واِحٍد. ِمْرقَُمكَ  واْرتَفََع وقََذفَ  وفَاضَ  وَطفَحَ  بالغَْين ، وفي بعِض النسخِ :

، ويُْنعَُت بها الِحمار الَوْحِشّي لَسواِد  َرْقَمةٌ  ِمن الدواّبِ : الذي يُْكوى على أَْوِظفَتِِه َكيَّاٍت ِصغاراً ، فكلُّ واِحَدةٍ منها الَمْرقُومُ  ْهِذيِب :وفي التَّ 

 على قوائِِمه.

 القَوائِِم. َمْرقُومُ  ثَْورٌ و

 ، وهو مجاٌز. وادٍ ُمَخطَُّطها بسَ  : أَي القَوائِمِ  َمْرقومُ  ِحماُر َوْحٍش و

ْقَمةُ و ْوَضةُ. الرَّ  فيه. جانُِب الواِدي أَو ُمْجتََمُع مائِهِ  أَْيضاً :و : الرَّ

اُء :  الواِدي حيُث الماء. َرْقَمةُ  وقاَل الفرَّ

ْقَمةُ و  الُخبَّاَزى. : نَباٌت يقاُل إِنَّه الرَّ

قََمةُ و .يْشبِهُ الَكِرَش ، نَقَلَ  بالتَّحريِك : نَْبتٌ  ، الرَّ  ه األَْزَهِريُّ

َحة َغَصنَةً ، وال يَكاُد الماُل يأُْكلُها إِالَّ ِمن حاَجٍة.  وقاَل غيُرهُ : هي ِمن العُْشِب تنبُت ُمتَسّطِ

قََمةُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :  ِمن أَْحراِر البَْقِل ولم يَِصفها بأَْكثَر ِمن هذا ، قاَل : وال بَلَغَتْني لها ِحْليةٌ. الرَّ

ْقَمتانِ و  ما اْكتَنََف جاِعَرتَي الِحماِر ِمن َكيَِّة النَّاِر. ُهما أَو ُمتَقابِلَتاِن ، َهنَتاِن ِشْبه ُظْفَرْين في قَوائِِم الدَّابَّةِ  ، بالفتحِ : الرَّ
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حا ُهما نْكتَتاِن  أَو لَْحمتاِن تَِلياِن باِطَن ِذراَعيِ الفََرِس ال َشعََر عليهما ، أَو الِحماِر والفرِس : األَثَراِن بباِطِن أَْعضاِدِهما ؛ َرْقَمتا حِ :وفي الّصِ

رَ  الجاِعَرتَانِ  َسْوَداَوان على َعُجِز الِحماِر وُهما ْقمةِ  إالَّ الَحِدْيث : ما أَْنتم ِمن األَُمم  ، وبكّلٍ فُّسِ  .«ِذراعِ الدابَّةِ  (7)ِمن  كالرَّ

ْقَمتانِ و انِ  : الرَّ مَّ  وإِيَّاُهما أَراَد ُزَهْيٌر : َرْوَضتاِن بِناحيَِة الصَّ

ِ دار هلـــــــــــــــــا و  اح ـــــــــــــــــَ ت مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــر ق ا   ابل  كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ 

ِم      عحصـــــــــــــــــــــَ ر مـــــــِ واشـــــــــــــــــــــِ ٍم يف نـــــــَ يـــــــض َوشـــــــــــــــــــــح راجـــــــِ (8)مـــــــَ
 

  
__________________ 

 اللسان بكسر الغا. ومثله يف التهذيب.( ضبطت ابلقلم يف 1)
 .9( املطففون اآية 2)
 ( يف األساس : مرقوم.3)
 ( اللسان.4)
 ابلغا املعجمة. ومثله يف التهذيب.« وغال»( يف القاموس : 5)
 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.« كيات»( قوله 6)
 .«يف»( يف اللسان 7)
 للسان والتهذيب والصحاح ومعجم البلدان( من معلقته ا وا8)
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 ويقاُل : ُهما َرْوَضتاِن إْحداُهما قَِريٌب ِمن البَْصَرةِ ، واألُْخرى بنَْجٍد.

 وقاَل نَْصُر : ُهما قَْريَتاِن على َشِفيِر واِدي فَلَج بيَن البَْصَرةِ ومكَّةَ.

 وَمْطلع الشمِس في ِدياِر أََسٍد. (1)يَن جريم وقيَل : َرْوضتاِن في بِالِد العَْنبِر. وأَْيضاً : بنَْجٍد ب

ْقمُ و  األَخيُر عن الجْوَهِرّي ؛ وأَْنَشَد ألَبي ِخَراٍش : البُرودِ  ، َضْرٌب ِمن الَخّزِ أَو ِمن : َضْرٌب ُمَخطٌَّط ِمن الَوْشيِ ، أَو الرَّ

بـــــــــًة  قـــــــــح َرِ  حـــــــــِ ـــــــــح ِت أَم كـــــــــح لـــــــــِّ ري لـــــــــقـــــــــد مـــــــــُ مـــــــــح عـــــــــَ  لـــــــــَ

ِت يف      ِم و زمــــــــااًن فــــــــهــــــــاّل ِمســــــــــــــــــــــح قــــــــح ــــــــعــــــــَ مِ ال ــــــــر قــــــــح (2)ال
 

  
قَمُ و ْقمِ  وما ال يُطاُق له وال يُقاُم به ، بالتَّحريِك : الدَّاِهيَةُ  ، الرَّ . يقاُل : َوقََع في ، بالفتحِ وكَكتِفٍ  كالرَّ قِمِ  ، وعلى األَخيَرةِ اْقتََصَر الجْوَهِريُّ  الرَّ

قِمِ و ، ْقماءِ و الرَّ  إذا َوقََع فيَما ال يَقُوُم به. الرَّ

ْقماء وقاَل األَْصَمعيُّ : يقاُل جاَء فاُلنٌ  قِِم الرَّ  ، كقْوِلهم : بالداِهيَِة الدَّْهياء ؛ وأَْنَشَد : بالرَّ

 (3) الر ِقمح مَتَر َس يب من َحيحنه وأان 
 يُريُد الداِهيَة.

قِمِ  وقاَل الجْوَهِريُّ : وَكذِلَك بْنتُ  اجِز :؛ وأَنْ  الرَّ  َشَد للرَّ

مح  لـــــــــــــِ ة وقـــــــــــــد عـــــــــــــَ لـــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــَ هـــــــــــــا عـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  أَرحســـــــــــــــــــــــــــَ

َا      يـــــــــــــقـــــــــــــاِت يـــــــــــــالقـــــــــــــِ لـــــــــــــِ مح أن  الـــــــــــــعـــــــــــــَ (4)الـــــــــــــر قـــــــــــــِ
 

  
قَمُ و هامُ  : الرَّ قَِميَّاتُ  ع ، بالَمدينَِة منه الّسِ  ؛ قاَل لَبيٌد : الرَّ

اتٌ  يـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا انهـــــــــــــــــٌ   َرقـــــــــــــــــَ

ّر      ُح اأَلرحَوُ  مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم واألَيـــــــــــــَ كـــــــــــــلـــــــــــــِ (5)تـــــــــــــُ
 

  
حاحِ.  كما في الّصِ

قَمُ  وقاَل نَْصر : هامُ  الرَّ قَِميَّاتُ  ِجباٌل دوَن مكَّةَ بداِر َغَطفاَن ، وماٌء عنَدها أَْيضاً. والّسِ  َمْنسوبةٌ إلى هذا الماِء صنعت ثمة. الرَّ

قَمِ  يَْومُ و  َمْعروٌف. م الرَّ

 بالفتْحِ كما اْقتَضاهُ إْطالقه وهو الَمْعروُف ، وَضبََطه جماَعةٌ بالتّْحريِك ، انتََهى.قاَل شْيُخنا 

اِهيَةُ ، إذ لم يحلل بَْينهما َضْبط قْلُت : ليَس هو إالَّ بالتَّحريِك ، وهكذا هو َضْبُط المصنِِّف أَْيضاً ألَنَّه َمْعطوٌف على قْوِلِه آنِفاً : وبالتَّحريِك الدَّ 

 ُمخاِلٌف.

قَمِ  قاَل الَجْوَهِريُّ : ويَْومُ   ِمن أَياِم العََرِب ُعِقَر فيه قُْرُزٌل فََرُس عاِمِر بِن الطُّفَْيل. الرَّ

ِحيُح أَنَّ قُْرُزالً فََرُس ُطفَْيِل بِن ماِلٍك ، شاِهُده قْوُل الفََرْزدِق : ي : والصَّ  قاَل ابُن بَّرِ

َر بــــــــــن مــــــــــاو  يــــــــــح فــــــــــَ نــــــــــهــــــــــن  إذ جنــــــــــَ   طــــــــــُ  لــــــــــٍك مــــــــــِ

مِ      ـــــــــــــِ زائ ال رَكـــــــــــــوِض اهلـــــــــــــَ رحُزٍ  َرجـــــــــــــح ـــــــــــــُ ـــــــــــــ  قـ  عـــــــــــــل

  
ِم على الصَّواِب ، يدلُّ لذِلَك قَْوُل َسلََمةَ بِن الَخْرَشِب آخر القَِصيَدةِ   : قْلُت : وقد َسبََق للَجْوَهِرّي ذِلَك في الالَّ

رحُزٍ  و  ك اي عــــــــــــــــام بــــــــــــــــن فــــــــــــــــارس قـــــــــــــــــُ  ِإنــــــــــــــــ 

ِر      واجــــــــــِ ىَن واهلــــــــــَ يــــــــــٌد عــــــــــلــــــــــ  قــــــــــوِ  اخلــــــــــَ عــــــــــِ (6)مــــــــــُ
 

  
َم ، وقُْرُزل فََرُس الطُّفَْيل بِن ماِلٍك.  أَراَد عاِمَر بِن الطُّفَْيل فَرخَّ

قَمُ  قاَل أَْحمُد بُن عبيِد بِن ناِصحٍ : ةَ ، ويَْومُ  الرَّ قَمِ  ماٌء لبَنِي ُمرَّ كان لغََطفاَن على بني عاِمٍر ؛ وقاَل سلمةُ بُن الَخْرَشِب األَْنماِريُّ يذكر هذا  الرَّ

 اليوم :
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نــــــــــــا  ن أَلرحضــــــــــــــــــــــــــِ ِديــــــــــــح َدوحمُت عــــــــــــامــــــــــــِ  إذا مــــــــــــا غــــــــــــَ

ر      رائـــــــــِ
َ
روا ابملـــــــــ فـــــــــِ ظـــــــــح تـــــــــَ ٍر فـــــــــاســـــــــــــــــــــــح (7)بـــــــــيِن عـــــــــامـــــــــِ

 

  
الَكْلُب إذا هو بعاِمٍر قد ُعِقَر فََرُسه وفي الُمفَضلِّيات ما نَّصه : فَمرَّ جباُر بُن سلمى بِن ماِلِك بِن َجْعفِر بالحاِرِث بِن ُعبَْيَدةَ فأََراَد أَْن يَْحملَه ، ف

ْعِر بهذه األَسماِء ُكلِّها ، فَحَملَه ى في الّشِ ى الورد والمزنوق ، فهو يَُسمَّ  ، وكان فََرُس عاِمٍر يُسمَّ

__________________ 
 .«ُجرمثُ »( يف معجم البلدان 1)
 واللسان وعجزه يف الصحاح. 129/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 .( اللسان بدون نسبة4)
 واللسان والصحاح. 147( ديوانه ط بريوت ص 5)
 وفيها : قير اخلنا. 15البيت رقم  5( املفضلية رقم 6)
 .«فاستظهروا ابملرائر»وفيها  5( مطلض املفضلية رقم 7)
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َُتَمهِّر فـََرُس ُمر َة بِن خاِلٍد فَعَرفَ 
َو  وهو َأُخو الَكلحب فـََرس عاِمٍر وأَبُوُ ا امل ه األحح ياِ  أن  عاِمَر عل  فـََرســـــــِ  ِمن هذا الســـــــِّ

ه يف هذا اليوِم لكن ه الَكلحُب ؛ وَأم ا قـُرحُزٌ  فإن ه فـََرُس أَبيِه. ويف هذا اليوِم َخَنَ  ا  َكُم بُن الط َفيحِر بن الط َفيحر ُعِقَر فـََرســـــــــــــــُ
عو َسه حتحَت َشَجَرٍة َخوحفاً ِمن اأَلساِر ا فَزَعموا أن  عاِمراً كان َيدح مث اقـحتـُلحيِن إذا ِشئحَت  الر َقمِ  ويقوُ  : اللهم  أدر  د بيومِ  نـَفح

مَثَاِناح َرُجالً ؛ وَل تح َغَطفان هذا اليوَم يـَوحَم املرورات ويوَم الت خانِ  أَيحضـــــــــــــاً ا وكانوا َأصـــــــــــــابُوا يوَمِئٍذ من َبيِن عاِمٍر أَرحبَعًة و 
 : الر َقمِ   فُسمِّي مذحباً لذِلَك ا وقاَ  حرقوُص املري  يففَذحَبَهم عقبُة بُن حليِ  بِن عبيِد بِن د انَ 

ة  دا يـــــــــــوَم مـــــــــــرخـــــــــــَ هـــــــــــَ كـــــــــــمـــــــــــا مل َتشـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــ   كـــــــــــبَن

مِ و      قـــــــــــــرا ابلـــــــــــــر قـــــــــــــَ  الـــــــــــــيـــــــــــــوَم الـــــــــــــذي كـــــــــــــاَن أَمـــــــــــــح

  
 ، كذا في الُمْحَكِم. أَو ما فيه سواٌد وبياضٌ  ، قالَهُ ابُن َحبيٍب. أَْخبَُث الَحيَّاِت وأَْطلَبُها للنَّاِس  األَْرقَمُ و

 بُحْمَرةٍ وَسَواد وُكْدَرةٍ وبُْغثٍَة. (1) ُرقِّمَ  : حيَّةٌ بيَن َحيَّتَْين األَْرقَمُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

َر تَْكِسيُرها ، أَراقِمُ  قاَل ابُن ِسْيَده : والَجْمعُ   َرْقماءُ  األُْنثَى ال يقاُل فيو ال يُوَصُف به الُمَؤنَُّث ، أَو َذَكُر الَحيَّاتِ  ، غلَب َغلَبَةَ األَْسماِء ، فُكّسِ

 َرْقَشاء. ولكنْ 

 اْسُمه. األَْرقَمُ  وقاَل ابُن َحبيٍب : إذا َجعَْلته نَْعتاً قْلَت أَْرقَُش ، وإنَّما

 األَْرقَمَ  نَّ ِمن الحيَّات التي تُْشبِه الجانَّ في اتِّقاِء الناِس ِمن قَتِْله ، وهو َمَع ذِلَك ِمن أَْضعِف الحيَّاِت وأَقَلّها َغَضباً ، ألَ  قَمُ األَرْ  وقاَل َشِمٌر :

 «إْن تَْقتْله يَْنقَْم وإن تَتْرْكه يَْلقَمْ  األَْرقَمِ  مثلي كِمثْلِ »:  عنههللارضيقْوُل ُرُجٍل لعَُمَر ،  والجانَّ يُتَّقَى في قَتِْلهما ُعقوبَةُ الجّنِ لَمْن قَتَلَهما ؛ ومنه

 ؛ قْولُه : يَْنقَْم أَي يُثْأَْر به.

 .األََراِقمُ  َحيٌّ من تَْغِلَب وُهمُ  : األَْرقَمُ و

حاحِ : ي  .(2)َحيٌّ ِمن تَْغِلَب وُهم ُجَشم  األََراقِمُ و نَصُّ الجوَهِرّيِ في الّصِ  : ومنه قْوُل ُمَهْلِهٍل :قاَل ابُن بَّرِ

ُدهـــــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــَ مَ َزو جـــــــــــــــــــَ  يف  اأَلرَاقـــــــــــــــــــِ

بــــــــــــــاُء مــــــــــــــن أََدم      ٍب وكــــــــــــــان ا ــــــــــــــِ نــــــــــــــح (3)جــــــــــــــَ
 

  
 وَجْنٌب : َحيٌّ ِمن اليََمِن.

 : بَنُو بْكٍر وُجَشم وماِلٍك والحاِرِث وُمعَاِويَةَ ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. األََراقِمُ و وقاَل ابُن ِسْيَده :

حاحِ ما نَّصه تَْخِصيصه بأَنَّ  أَْحياُء ِمن تَْغِلَب  األََراقِمُ  َحيٌّ ِمن تَْغِلَب وُهم ُجَشم ، فليَس َكذِلَك وإنّما األََراقِمَ  وَوَجْدُت في هاِمِش نسخِة الّصِ

 م وماِلُك وَعْمرو وثَْعلَبَةُ ومعاِويَةُ والحاِرُث بَنُو بَْكِر بِن َحبيِب بِن غنِم بِن تْغِلَب بِن وائٍِل.وُهم ستَّةٌ : ُجشَ 

وا بذِلَك ألَنَّ ناِظراً نََظَر إليهم األََراِقمُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد في الَجْمهرةِ : ثاِر وُهم  بُطوٌن ِمن بَنِي تَْغِلَب يَْجَمعُهم هذا االسُم ، قيَل : ُسمُّ تْحَت الّدِ

 ، فَلَجَّ عليهم اللَّقَُب. األَراقِمِ  ِصغاٌر فقاَل : كأَنَّ أَْعينَهم أَْعينُ 

 قْلُت : وهو قْوُل ابِن الَكْلبي. وساَق أَبو ُعبَْيَدةَ في ذِلَك َوْجهاً آَخَر.

ْقمِ  جاءَ و  ، بالفتحِ وكَكتٍِف ، أَي بالكثيِر. بالرَّ

قِيمُ و  ع.كأَِميٍر :  ، الرَّ

ً و  فََرُس ِحزاِم بِن وابَِصةَ. أَْيضا

قِيمِ  اْختَلَفوا في ، (4) (َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم كانُوا ِمْن آايتِنا َعَجباً )قْولُه تعالَى : و فَسأََل ابُن عباٍس َكْعباً عنه  الرَّ

 التي َخَرُجوا منها. قَْريةُ أَْصحاِب الكهفِ  فقاَل : هي
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اجِ : كانوا فيها. جَّ  وفي تَْفسيِر الزَّ

اُج. أَو َجبَلُُهم جَّ  الذي كان فيه الَكْهُف ، نَقَلَه الزَّ

ْوض. أَو كْلبُهم  ، ُرِوي ذِلَك عن الَحَسِن ، ونَقَلَه السَّهيليُّ في الرَّ

__________________ 
 ق م.( يف التهذيب : ُمرَ 1)
األراقم هم الســــتة ولد بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب وهم : جشــــم ومالك وا ارث وعمرو وثعلبة  304( يف مجهرة ابن حزم ص 2)

 ومعاوية.
 ( اللسان.3)
 .9( الكهف اآية 4)
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اجيُّ في أَماِليه.، الذي فيه الَكْهف ، عن أَبي عبيَدةَ نَقَلَه السَّهيليُّ أَْيضاً وأَبو القاسِ  أَو الواِدي جَّ  ِم الزَّ

ْخَرةُ  . أَو الصَّ  ، نَقَلَه السَّهيليُّ

. وِدينُُهم وِممَّ َهَربُوا وقَصَصُهم أَو لوُح َرصاٍص نُِقَش فيه نََسبُُهم وأَْسماُؤُهم اِء ونَقَلَه السَّهيليُّ أَْيضاً والجْوَهِريُّ  ، نقَل ذِلَك عن الفرَّ

قِيمُ  أَو ته.، َحكَ  الدَّواةُ  الرَّ  اه ابُن ُدَرْيٍد قاَل : وال أَْدِري ما صحَّ

اجيُّ إلى ُمجاهٍد وقاَل : إنَّه بلُغَِة الّروِم. جَّ  وَعزاهُ أَبو القاِسِم الزَّ

قِيمُ  قاَل ثَْعلَب :و  ، وبه فسَر اآليَة. اللّوحُ  : الرَّ

ِقيمُ  ْدِري ماقاَل الجْوَهِريُّ : وَذَكَر ِعْكِرَمةُ عن ابِن عبَّاٍس أَنَّه قاَل : ما أَ   أَكتاٌب أَْم بُنياٌن. الرَّ

قِيم في َرْوض الّسهيلّي : كلُّ القُْرآن أَْعلَم إالَّ و  وغسلين وحنانا وأَّواها. الرَّ

اك وقتاَدةَ ، ق حَّ اجيُّ منها َخْمسةً وَذَكَر آخَرها الِكتاَب ، عن الضَّ جَّ : وإلى هذا القَْول يَْذَهُب أَْهُل اَل قْلُت : فهي إْذن أَْقواٌل ثَمانِيَةٌ ، َذَكَر الزَّ

 اللّغَِة ، وهو فَِعيٌل في مْعنَى َمْفعوٍل.

قيمةُ  ِمن المجاِز :و اِء. : المرأَةُ العاقِلَةُ البَْرَزةُ  الرَّ  الفَِطنَةُ ، عن الفرَّ

ناعِ الحاِذقَِة بالِخراَزةِ : هي  فيه ، كأَنَّها تخطُّ فيه. تَْرقُمُ و الماءَ  تَْرقُمُ  ويقاُل للصَّ

اِء أَْيضاً. : األَرُض : بها نباٌت قَليلٌ  الَمْرقوَمةُ  ِمن المجاِز :و  ، أَي نُبَذٌ من َكإَلٍ ، عن الفرَّ

قاعِ والتَّوقيعاِت والُحْسباناِت  تُْجعَل على ، ِمن اْصِطالحاتِهم ، وذِلَك بأَنْ  َعالمةٌ ألَْهِل ِديواِن الَخراجِ  ، بالميِم والنوِن : والتَّْرقينُ  التَّْرقيمُ و الّرِ

 ، وَسيَأْتي في النوِن أَْيضاً. لئالً يُتََوهََّم أَنَّه بُيَِّض َكْيال يَقََع فيه ِحسابٌ 

. ُرقَْيمٍ  ُحَمْيَضةُ بنُ و  ، كُزبَْيٍر : َصحابيٌّ بَْدِريُّ

 وقاَل الغسانيُّ : إنَّه َشِهَد أَُحداً.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْقمُ   : الَختُْم. الرَّ

 البَعيَر : َكواهُ. َرقَمَ و

 ، كِمْنبٍَر : ما يُْنقَُش به الُخْبُز. الِمْرقَمُ و

ْقمُ  حيُث ال يثبتُ  يَْرقُمَ  في الماِء يُْضَرُب َمثاَلً للفَِطِن العاقِِل ، أَي بَلََغ ِمن حْذقِِه باألُموِر أَنْ  يَْرقُمُ  وفي الَمثَِل : هو  ؛ قاَل : الرَّ

مســــــــــــــــــــــــــبَ  م  رحقــــــــــــُ ــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــُ راِح إل ــــــــــــقــــــــــــَ  يف املــــــــــــاِء ال

مح إنح كـــــــــاَن لـــــــــلـــــــــمـــــــــاِء      دِكـــــــــُ عـــــــــح مُ عـــــــــلـــــــــيـــــــــه بــــــــــُ (1)راقـــــــــِ
 

  
ٍث : الكاتُِب كالُمَرقِِّن بالنوِن ، قاَل : الُمَرقِّمُ و  ، كُمَحّدِ

َرقِّمالكاِتِب  َكَرقحمدار  
ُ
 (2) امل

 ويُْرَوى بالنُّوِن.

 ؛ يُريُد به َوْشَي السَّماِء بالنُّجوِم. «مائِرٌ  َرِقيمٌ و َسْقٌف ساِئرٌ » في صفَِة الّسماِء : عنههللارضيفي َحِدْيث علّيٍ ، و

ثوَن فيَمْن يزيُد في حِديثِه ويكذُب : هو يَِزيُد في ْقمِ  واستعمل الُمَحّدِ  ، وأَْصلُه الكتابَةُ على الثَّوِب. الرَّ

ْقَمةُ و قَمُ و ، بالضّم ، الرُّ كةً :  الرَّ  .األَْرقَمِ  لَْونُ ، محرَّ

قِمِ  وبْنتُ  . الرَّ  ، كَكِتٍف : الداِهيَةُ ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ
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قَْيمُ و  ، كُزبَْيٍر : َمْوِضٌع. الرَّ

. األَْرقَمُ و َمْخشِريُّ  : القَلَُم ، عن الزَّ

 ِمن َكأَلٍ ، أَي نُْبَذة. َرْقَمةً  وما َوَجْدت إالَّ 

 واْسُمه عبُد َمناف بُن أََسٍد الَمْخزوميُّ : َصحابيٌّ ؛ ومن وِلِده : عزيُز بُن طلَحةَ بِن عبِد هللِا بِن ُعثْمان بنِ  األَْرقَمِ  ابُن أَبي األَْرقَمُ  وأَبو عبِد هللاِ 

 .األْرقَمِ 

 بُن شرحبيَل : تابِِعيٌّ عن ابِن َعبَّاس. أَْرقَمُ و

 بن يَْعقوب : ُكوفيٌّ يَْرِوي الَمراِسيل. أَْرقَمُ و

 : تابِِعيٌّ آَخُر يَْرِوي عن ابِن َعبَّاٍس. األَْرقَمِ  بنُ  أَْرقَمُ و

ْقَمتانو ةِ ؛ قالَهُ نَْصر. الرَّ  : قُْرَب الَمدينَِة نهيان ِمن أَْنهاء الحرَّ

__________________ 
 .«عل  أنيكم»هما واألساس وفي 425/  2( اللسان والتهذيب واملقايي  1)
 ابلنون ا وذكره يف اللسان يف رقن منسوابً لر بة ا ويف األساس رقن نسبه لر ية برواية :« املرقن»( يف اللسان والتهذيب 2)

 دار كخرّت الكاتب املرّقن
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ْكمُ  : [ركم] ً  ٍء فوَق آَخَر حتى يصيرَ : َجْمُع شي الرَّ ً  ُركاما ْملِ  كُركامِ  َمْرُكوما  بعُضه على بعٍض. الُمْرتَِكم ءِ ِب ونْحو ذِلَك ِمن الشيوالسَّحا الرَّ

ْكمُ  وفي الُمْحَكِم : ً  ِء على بعٍض وتَْنِضيده ؛: إْلقاُء بَْعض الشي الرَّ  .َرَكَمهُ يَْرُكُمهُ َرْكما

 : بعُضه على بعٍض. ُركامٌ  ءٌ وشي

َكمُ و كامِ  ، عن ابِن األْعَرابّيِ ، الُمتَراِكمُ  بالتَّْحِريِك : السَّحابُ  ، الرَّ . كالرُّ  ، بالضّمِ

حاحِ : كامُ  وفي الّصِ ْملُ  الرُّ  ، يْعنِي السَّحاَب. (1) (ُثَّ ََيَْعُلُه رُكاماً )، وَكذِلَك السَّحاُب وما أَْشبَهه ؛ ومنه قْولُه تعالَى :  الُمتَراِكمُ  : الرَّ

ً  حتى رأَْيتُ »في الَحِدْيث : و  االْستِْسقاِء. ، يْعنِي في «ُركاما

تُه ُمْرتََكم ِمن المجاِز :و ته.*الطَّريِق : جادَّ  . يقاُل : َسلََك جادَّتَه وُمْرتََكَمه ، أَي َمَحجَّ

ْكَمةُ و ينُ  الرُّ  الَمْجموُع. والتُّرابُ  ، بالضّمِ : الّطِ

حاحِ بالتَّحريِك.  وَوقََع في نسخِ الّصِ

ْمِل ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب : بُركامِ  ُشبِّه َضْخمٌ  أَي،  ، كغُرابٍ  ُركامٌ  قَِطيعٌ  ِمن المجاِز :و  السَّحاِب أَو الرَّ

وحمــــــــــــًا و  ي بــــــــــــه حــــــــــــَ مــــــــــــِ  ونســــــــــــــــــــــــــوة  رُكــــــــــــامــــــــــــاً حنــــــــــــَح

ــــــــــــــــرُ      ري م وحــــــــــــــــَ زيف انعــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــهــــــــــــــــن  قـ  عــــــــــــــــلــــــــــــــــي

  
 بعُضه فوَق بعٍض. : اْجتََمعَ  تَراَكمَ و ءُ الشَّي اْرتََكمَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .ُمتَراكمٌ و ُمْرتكمٌ و َمْركومٌ  سحاٌب ورملٌ 

 لْحُم الناقَِة : َسِمنَْت. تَراَكمَ و

 وناقَةٌ َمْركوَمةٌ : َسِمينَةٌ.

 األَْشغاُل واْرتََكَمْت وهو مجاٌز. تَراَكَمتِ و

ه : [رمم] ه يَِرمُّ هو َرمَّ ً  ، ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، يَُرمُّ ا ةً و َرمَّ هُ  و َحْبل يَْبلَىبْعَد فَساِدِه ِمن نَحْ  : أَْصلََحهُ  َمَرمَّ  َشأْنَها. تَُرمُّ  ، أَو دارٍ  فتَُرمُّ

 وَرمُّ األَْمِر : إِْصالُحه بْعَد اْنتِشاِرِه.

ا الكْسُر فال يُْعَرُف ، وإن صحَّ عن ثْبٍت فيُزاُد على ما اْستَثْنا هُ الشيُخ ابُن ماِلٍك في قاَل شْيُخنا : الَمْعروُف فيه الضمُّ على الِقياِس ، وأَمَّ

ي الَواِرِد بالَوْجَهْين. ِميَِّة وغيِرها ِمن الُمتَعَّدِ  الالَّ

 قْلُت : اللُّغتان َذَكَرُهما الجْوهِريُّ وَكفَى به قُْدوةً وثَْبتاً.

ْل ذِلَك. هُ وَعلَّهُ يِعلُّهُ ويَعُلُّهُ باللُّغَتَْين فتأَمَّ هُ ويَُهرُّ هُ يَِهرُّ  وَذَكَر أَبو َجْعفٍر اللبلّي : َهرَّ

ً  البَهيمةُ  تِ َرمَّ و ا تْ  وأََكلَْت ، تَناَولَِت الِعيداَن بفَِمها : َرمَّ ، أَي تأُْكُل ؛  «من كّلِ الشجرِ  تَُرمُّ  علْيُكم بأَْلباِن البَقَِر فإنَّها»الَحِدْيث :  ؛ ومنه كاْرتَمَّ

 .تَْرتَمُّ  وفي ِروايٍَة :

مُّ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :  ل.تََمام األَكْ  االْرتِمامُ و الرَّ

ً  ءَ الشَّي َرمَّ و  أََكلَهُ. : َرّما

 فاُلٌن ما في الغَضاَرةِ إذا أََكَل ما فيها. َرمِّ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

ةً  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، يَِرمُّ  العَظمُ  َرمَّ و ً و ، بالكْسِر ، ِرمَّ ً و َرّما ةً  : صارَ  أََرمَّ و َرِميما حاحِ : ِرمَّ  بَِلَي. ؛ وفي الّصِ
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تْ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقالُ  تَ و ِعظاُمه َرمَّ  .(3) (َُيِْي اْلِعظاَم َوِهَي َرِميم  )، ومنه قَْوله تعالَى :  َرِميمٌ  فهو إذا بَِليَْت ؛ أََرمَّ

ألنَّ فَِعيالً وفَعُوالً قد اْستََوى فيهما الُمَذكَّر والمَؤنَّث والَجْمُع ، ِمثُْل َعُدّوٍ وَصِديٍق  (َوِهَي َرِميم  )قاَل الجْوَهِريُّ : وإنَّما قاَل هللاُ تعالَى : 

 وَرُسوٍل.

 :أَْيضاً قاَل الشاِعُر  َرِميمٌ و َرمائِمُ  وأَْعظمٌ  َرِميمٌ  وفي الُمْحَكِم : َعْظم

ُُه  ريح ر  غــــــــــــَ ُم الســــــــــــــــــــــــــِّ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  أَمــــــــــــا والــــــــــــذي ال يـ

يـــــــــَ  وهـــــــــي و      ظـــــــــاَم الـــــــــبـــــــــِ يـــــــــي الـــــــــعـــــــــِ يـــــــــمُ حيـــــــــُح (4)َرمـــــــــِ
 

  
__________________ 

 .43( النور اآية 1)
 عبارة القاموس : مرتكم الّطري  ابلفتح : جادته. (*)
 اللسان.( 2)
 .78( ي  اآية 3)
 برواية : ال يعلم الغيب غريه. 86ديوانه ط بريوت ص ( اللسان : والبيت  امت الطائي وهو يف 4)
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 ، كذا في الُمْحَكِم. الحائُط : َدعا إلى إِْصالِحه اْستََرمَّ و

حاحِ :  وذِلَك إذا بَعَُد َعْهُده بالتَّْطيِين. يَُرمَّ  الحائُط : أَي حاَن له أَنَّ  اْستََرمَّ  وفي الّصِ

ةُ و مَّ يَذُمُّ  عنههللارضيقوُل علّيٍ  ، ومنه ِرمامٌ و ِرَممٌ  ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على الضّمِ ، والَجْمعُ  ويُْكَسرُ  باليَةٌ ، ، بالضّمِ : قِْطعَةٌ من َحْبلٍ  الرُّ

ي ذو أَي باليَةٌ ، «ِرمامٌ  وأَسبابُها»الدُّنيا :  ةِ  وبه ُسّمِ مَّ   لقْوِله في أَْرجوَزتِه يَْعني َوتداً :الشاِعُر وهو َغْيالُن العََدويُّ  الرُّ

يـــــــــــــــِد  َد األَبـــــــــــــــِ َ  مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا أَبـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح  مل يــــــــــــــــَ

ودِ       غـــــــــــــــــــرُي ثـــــــــــــــــــالٍث مـــــــــــــــــــاثـــــــــــــــــــالٍت ســـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

وِد و  ـــــــــــــُ وت فـــــــــــــا مـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــَ جـــــــــــــوِج ال  غـــــــــــــرُي َمشـــــــــــــــــــــــــــح

  
قـــــــــــــااي    ةِ فـــــــــــــيـــــــــــــه بـــــــــــــَ لـــــــــــــيـــــــــــــِد  ُرمـــــــــــــ  قـــــــــــــح (1)الـــــــــــــتــــــــــــــ 

 

  
ةِ  يَْعني ما بَقَي في رأِْس الَوتِِد ِمن  الطُّنُِب الَمْعقوِد فيه. ُرمَّ

ةُ و مَّ ، نَقَلَه نَْصر في كتابِِه ، وابُن جنِّي في الخاطريات ، وابُن ِسْيَده في  أَْوِديَةٌ وقد تَُخفَُّف ميُمه مياهُ  قاٌع َعظيٌم بنَْجٍد تَْنَصبُّ فيه : الرُّ

 المْحَكِم.

  َوِجيه.فقَوُل شْيخنا ال يَْظَهر لتَْخفيِف ِميِمه َوْجهٌ َوِجيهٌ غيرُ 

ةُ  تقولُ  : تقوُل العََرُب على لساِنها : في الَمثَلِ و مَّ  أَْيضاً. والُجَرْيُب : واٍد تَْنَصبُّ فيه (2) ٍء يُْحِسينِي إال الُجَرْيَب فإنه يُْروينِي: ُكلُّ شي الرُّ

َمةُ  وقاَل نَْصر : ُء ِمن الغوِر ، والِحجاِز ، أَْعاَلهُ ، ألَْهِل ِمن الَمْغرب أَْكبَر واٍد بنَْجٍد يَِجي ءُ ، بتَْخِفيِف الِميِم : واٍد يَمرُّ بيَن أَبانِْين ، يَِجي الرُّ

ْيُب يوِن وال يْكثُر َسْيلُه حتى يمدَّهُ الُجرَ الَمِدينَِة وبَنِي ُسلَْيم ، وَوَسُطه لبَنِي ِكالٍب وَغَطفاَن ، وأَْسفَله لبَنِي أََسٍد وَعْبٍس ، ثم يَْنقَِطُع في َرْمِل العُ 

 ، واٍد ِلكالٍب.

ةُ و مَّ تِه ءَ أََخْذت الشي ، هكذا في سائِِر النسخِ ، ولم أَِجْده في اأْلُُصول التي نَقَْلنا منها ، ولعّل الصَّواَب الُجْملَةُ. ويقاُل : الَجْبَهةُ  : الرُّ  بُرمَّ

 وبَزْغبَِره وبُجْملَتِِه أَي أََخْذته ُكلّه لم أََدْع منه َشيئاً.

ته وَدفََع رُجٌل إلى آَخَر بَعيراً بَحْبٍل في ُعنُِقِه فقيَل لكّلِ َمن َدفََع َشيئاً بُجْملَتِِه أَْعطاهُ  ْوَهِريُّ :قاَل الج  ، قاَل : بُرمَّ

اراً :  وهذا المْعنَى أَراَد األْعَشى يخاِطُب خمَّ

ا   فـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــُت لـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــذِه هـــــــــــــــــــاهتـــــــــــــــــــِ

تـــــــــــــــاِدهـــــــــــــــا      قـــــــــــــــح ر مـــــــــــــــُ بـــــــــــــــح (3)أبَدحمـــــــــــــــاَء يف حـــــــــــــــَ
 

  
َمْخَشِريُّ أَْيضاً.  وهكذا نَقَلَه الزَّ

ةَ  وقد نَقََل فيه ابُن ُدَرْيٍد َوجهاً آَخَر وهو أَنَّ  مَّ  َحِدْيث علّيٍ  قِْطعَةُ َحْبٍل يَُشدُّ بها األَسيُر أَو القاتُِل إذا قِيَد للقَتْل في القََوِد ، قاَل : ويدلُّ لذِلكَ  الرُّ

تِهِ  إْن أَقاَم بَيِّنَةً على َدْعواه وجاَء بأَْربَعٍة يَْشهُدوَن وإالَّ فْليُْعطَ »حيَن ُسئَِل عن رُجٍل َذَكَر أَنَّه َرأَى رُجالً َمَع اْمرأَتِه فقَتَلَه فقاَل :   .«بُرمَّ

 ْهُرَب.قاَل ابُن األثيِر : أَي يُسلَّم إليهم بالَحْبل الذي ُشدَّ به تْمِكيناً لهم لئالَّ يَ 

 وأَْوَرَده ابُن ِسْيَده أَْيضاً وقاَل : ليَس بقَوّيٍ.

ةُ و مَّ ْوثِ »الَحِدْيث :  ؛ ومنه ِرمامٌ و ِرَممٌ  ، والَجْمعُ  بالكْسِر : الِعظاُم الباِليَةُ  ، الّرِ ةِ و نََهى عن االْستِْنجاِء بالرَّ مَّ  .«الّرِ

 كانت ميتةً فهي نَِجسةٌ ، أَو ألنَّ العَْظَم ال يقوُم مقاَم الَحَجر لمالَسِتِه.قاَل ابُن األثيِر : إنَّما نََهى عنها ألنّها ُربَّما 

ةُ و مَّ  ؛ عن أَبي حاتٍِم وأَْنَكَره البَْكريُّ في شْرحِ أَمالي القَاِلي. النَّْملَةُ ذاُت الَجناَحْينِ  : الّرِ

ةُ و مَّ  في بعِض اللّغاِت. األََرَضةُ  : الّرِ

 ، وَصفُوه بالَجْمعِ كأَنَّهم َجعَلوا كلَّ جزٍء واحداً ثم َجَمعُوه. بالٍ  : أَي ، كِكتاٍب وِعنَبٍ  ِرمامٌ و أَْرمامٌ  َحْبلٌ و

__________________ 
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 برواية :« الرمة»واللسان والثالث والرابض يف التهذيب ومعجم البلدان  155( ديوانه ص 1)
 أشعت مضروب القفا موتود

 التكملة برواية :( ورد شعراً يف 2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّن حيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ب

رويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن      إال اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 ويف ايقوت ورداً شعراً كرواية األصر. وذكر رواية أخر  للرجز :

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّن يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح 

 حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــًة فــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  

 غري اجلريب يُروين

 .379/  2والصحاح واملقايي  واملثبت كرواية اللسان ا والتهذيب « فقلنا له»وفيه :  58( ديوانه ط بريوت ص 3)
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مِّ  قْولُهم :و مِّ و جاَء بالّطِ مُّ : البَْحُر ، (1) بالبَْحِر والثََّرى ، بكْسِرِهما ، أَي الّرِ مُّ و ؛ فالّطِ حاحِ  الّرِ مُّ : أَو : الثََّرى ؛ كما في الّصِ ْطبُ  الّطِ  ، (2) الرَّ

مُّ و مُّ  اليابُِس أَو الّرِ مُّ و التُّرابُ  الّطِ . بالماِل الكثيرِ  المْعنَى : جاءَ  الماُء ؛ أَو الّرِ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

مُّ  قيَل :و مُّ ما يَْحِملُه الماُء ، بالكسر : ما يَْحِملُه الماءُ  الّرِ مُّ و ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : الّطِ مُّ  أَو ما يَْحِملُه الريُح. الّرِ ما على َوْجِه  الّرِ

 تاِت الَحشيِش.األرِض من فُ 

مِّ  مِّ و وقيَل : مْعنَى جاَء بالّطِ ا يكوُن في البَّرِ والبَْحِر.: جاَء بكّلِ شي الّرِ  ٍء ممَّ

مُّ و مُّ  ، أَي َجَرى فيه العَْظمُ  أََرمَّ  قد منه :و والُمخُّ ؛ النِّْقيُ  : الّرِ  ، وهو الُمخُّ ، وَكذِلَك أَْنقَى فهو ُمْنٍق ؛ قاَل : الّرِ

ا َأنح  ن  ملـــــــــــــ  جـــــــــــــاهـــــــــــــُ تح هـــــــــــــَ ُه  أََرمـــــــــــــ  ظـــــــــــــامـــــــــــــُ  عـــــــــــــِ

زاال و      راِب مــــــــــــاَت هــــــــــــُ (3)لــــــــــــو كــــــــــــان يف اأَلعــــــــــــح
 

  
 ٌء ِمن نِْقيٍ ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن أَبي زْيٍد.: بها شي ُمِرمٌّ  ناقَةٌ و

تْ  وقد َمِن في اإِلْقباِل وآخُر الشْحِم في الُهزاِل. أََرمَّ ُل الّسِ  : وهو أَوَّ

مُّ و م : الَهمُّ. ، الرُّ  كذا أَي َهمُّ. ُرمُّ  يقاُل : مالَهُ  بالضَّ

ة بِن َكْعٍب. بئٌر بمكةَ قديمةٌ  ، وهو ُرمّ  في الَحِدْيث : ذكرو  ِمن حْفِر ُمرَّ

ة.وقاَل نَْصر عن الَواقِِدّي : من حْفِر كالِب ب  ِن ُمرَّ

مُّ و واُب : ماٌء بالِحجاِز ؛ وقد َضبََطه نَْصر بالكْسِر. بناٌء بالِحجازِ  : الرُّ  ، كذا في النسخِ ، والصَّ

 بالفتحِ : َخْمُس قًُرى كلُّها بِشيَراَز. ، َرمٌّ و

ةُ المَ و كذا. َرمُّ و كذا َرمُّ  : صْقٌع بفاِرَس ، وهناك َمواِضعٌ  (4)الزيوان  َرمُّ  وقاَل نَْصر :  ، وتُْكَسُر َراُؤها : َشفَةُ كّلِ ذاِت ِظْلٍف. َرمَّ

حاحِ : ةُ  والذي في الّصِ ةُ و ، أَي تأُْكُل ؛ تَْرتَمُّ  ، بالكْسِر : َشفَةُ البَقََرةِ وكّلِ ذاِت ِظْلٍف ألنَّها الِمَرمَّ  ، بالفتحِ ، لُغَةٌ فيه. الَمَرمَّ

ةُ  وفي الُمْحَكِم : ْلِف ، بالكْسِر والفتحِ ، كالفَِم ِمن اإلْنساِن. الِمَرمَّ  ِمن ذواِت الّظِ

ْلفِ  هُ  وقاَل ثَْعلَب : هي الشَّفَةُ ِمن اإلْنساِن ، وهي ِمن ذواِت الّظِ ة ، وِمن ذواِت الخّفِ الِمْشفَُر. الِمَرمَّ  والِمقَمَّ

ْل.فدلَّ َكالُم َهؤالء كلّهم أَنَّ الفتَح والكْسَر َراِجعان إلى الِمي اِء فتأَمَّ  ِم ال إلى الرَّ

ةً ؛ وقيَل : عن فََرٍق ؛ وقاَل ُحَمْيٌد األَْرقط : َسَكتَ  أََرمَّ و  عامَّ

رِدحَن والــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــُر  رِميف يــــــــــــــــــَ ره  مــــــــــــــــــُ  طــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ

رُه      وٌد ســــــــــــــــــــــــــامــــــــــــِ جــــــــــــُ رحخــــــــــــً  رِواقــــــــــــاُه هــــــــــــُ (5)مــــــــــــُ
 

  
 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. إلى اللْهِو : مالَ  أََرمَّ و

 أَي بَِليَت. ، على َوْزن َضَرْبَت ، أََرْمتَ  كيَف تُْعَرُض َصالتُنا عليَك وقد : قالوا يا َرُسوِل هللِا ، في الحديثِ و

ت ، ويُْرَوى : فَُحِذفت إْحَدى الِميميِن كأََحْسَت في أَْحَسْستَ  أَْرَمْمتَ  أَْصلُه قاَل ابُن األَثيِر :  َرِمْمتَ  ، بتَْشديِد الِميِم وفتحِ التاِء ، ويُْرَوى : أََرمَّ

ل. أََرمَ  بضِم الَهْمَزةِ بَوْزن أُِمْرَت ، وقد ذُِكَر في أُِرْمتَ  ؛ ويُْرَوى أَْيضاً :  والَوْجه األَوَّ

ْمرامُ و  وفي بعِض النسخِ : يَْشفوَن منه. يأُْخذُه الناُس يَْسقوَن منه ِمن العَْقرِب ؛ قالَهُ أَبو ِزياٍد ؛ : نَْبٌت أَْغبَرُ  الرَّ

ْمرامُ  وقاَل غيُره اجُز : الرَّ بيِع ؛ قاَل الرَّ  : َحِشيُش الرَّ

َبُض ِمن  راِمهايف ُخُر  َتشح  (6) َرمح
ْمراَمةُ  وفي التَّْهِذيِب : ْمرامُ و : َحِشيشةٌ َمْعروفَة بالباِديَِة ، الرَّ يحِ ، واِحَدتُه: الكثيُر منه ؛ قاَل : وهو أَْيضاً َضْرٌب  الرَّ  ِمن الشََّجِر َطيِّب الّرِ

 .َرْمراَمة
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ْمرامُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :  ُعْشبةٌ َشاَكةُ الِعيداِن والَوَرقِ  الرَّ

__________________ 
(1. رِيِّ والرَبِّيِّ  ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : ابلَبحح
ِء بكســر أواخر اللقطات عل  أهنا معطوفة عل  ما قبلها ا وتصــرف الشــارح ابلعبارة فاقتضــ  ( يف القاموس : أو الرطِب واليابِ  أو الرتاِب واملا2)

 ضمها.
 .378/  2( اللسان والصحاح بدون نسبة واملقايي  3)
 ( يف معجم البلدان : الزِّيزان.4)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح ومل ينسبه.5)
 ( اللسان.6)
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َ   ا 
َواِشي حتحِرُص عليها.متَنُض امل

راُء ا وامل َرٌة َصفح َرِة هلا زهح  تـَرحَتِفُض ِذراعاً ا وورُقها َطويٌر ا وهلا عرٌض ا وهي َشديَدُة اخلضح
 : َجبٌَل. يََرْمَرمٌ  أَو َرْمَرمٌ و

 وقاَل الجْوَهِريُّ : وُربَّما قالوا يَلَْملَم.

:  يََرْمَرم ويَلَْملَم فإنَّه قاَل في يَلَْملَم : َجبٌَل أَو واٍد قْرَب مكَّة عنَده يحرُم حاجُّ اليََمِن ؛ وقاَل في يََرْمَرم والذي في كتاِب نَْصر : الفَْرق بينَ 

 َجبٌَل بمكة أَْسفَل ِمن ثنية أُّم جرذان ، وَجبٌَل بَْينه وبيَن مْعدِن بنِي ُسلَْيم ساَعة.

ْمِرمِ  داَرةُ و انَتانِ و (1) انٍ ُرمَّ و ، كِسْمِسٍم ، الّرِ ّمِ ، ُرمَّ ا داَرةُ  : َمواِضُع. أَْرمامٌ و ، بالضَّ ْمِرمِ  أَمَّ انو : فقد ذُِكَرْت في الدَّاَرات. الّرِ بالفتحِ :  َرمَّ

انَتانِ و ٍء في َطَرِف ُسْلمى ، َذَكَره الجْوَهِريُّ في ر م ن.َجبٌَل لطّيِ  اعي : ُرمَّ  في قوِل الرَّ

ـــــــــــــداِر  ـــــــــــــَ عـــــــــــــلـــــــــــــ  ال انـ ـــــــــــــر مـــــــــــــ  ِ ابل اح وُج  تـــــــــــــَ عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  تـ

يـــــــــُج      ن  َوســـــــــــــــــــــــِ ُهـــــــــُ ريح اَر  ســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ ُدوُر مـــــــــَ (2)صـــــــــــــــــــــــُ
 

  
ا  : فإنَّه َجبٌَل في ِدياِر باِهلَةَ. أَْرمامُ  وأَمَّ

 وقيَل : واٍد يصبُّ في الثَّلَبُوِت ِمن ِدياِر بَنِي أََسٍد ؛ قالَهُ نَْصر.

 وقيَل : واٍد بيَن الحاجِر وفيد.

اِعي : أَْرمامٍ  ويَْومُ   : ِمن أَياِم العََرِب ، قاَل الرَّ

ـــــــٍن  ائ عـــــــَ ن  ـــــــَ ـــــــر  مـــــــِ ـــــــلـــــــي هـــــــر ت لـــــــي رح خـــــــَ َبصـــــــــــــــــــــّ ـــــــَ  تـ

ا     عـــــــــــَ ـــــــــــِ ال ـــــــــــَ ت َن مـــــــــــُ ـــــــــــح ل ـــــــــــقـــــــــــِ واًب ف حـــــــــــُ ـــــــــــح ل اَوزحَن مـــــــــــَ   ـــــــــــََ

  

ُر  َواعــــــــــــــــِ امــــــــــــــــاً جــــــــــــــــَ  ِشــــــــــــــــااًل وصــــــــــــــــــــــــــــــارًة  أَرحمــــــــــــــــَ

  
ا    عـــــــــَ َوافـــــــــِ ـــــــــد  اَد ال ـــــــــِوهـــــــــَ َن ال عـــــــــح طـــــــــ  قـــــــــَ ـــــــــَ (3)ميـــــــــيـــــــــنـــــــــًا فـ

 

  
َممُ و كةً  الرَّ  واٍد. : اسمُ  ، محرَّ

كوا للَكالِم ولم يَتََكلَّموا : إذا تََرْمَرُمواو َك الرُجُل َشفَتَْيه  التََّرْمُرمُ  أَي َما َردَّ َجواباً. وفي التَّهِذيِب : تََرْمَرمَ  َكلَّمه فما بعد. يقاُل : تََحرَّ أَْن يحّرِ

 بالَكالِم.

 فالٌن بَحْرٍف أَي ما نََطَق. تََرْمَرمَ  يقاُل : ما

َك.وقاَل اب  ُن ُدَرْيٍد : أَي ما تََحرَّ

حاحِ : َك فَاهُ للَكالِم. تََرْمَرمَ  وفي الّصِ  : َحرَّ

َماَمةُ و ويقاُل : إنَّ أَْكثََر اْستِْعماله في النَّْفي.  يُْستَْصلَُح بها العَْيُش. كثُماَمٍة : البُْلغَةُ  ، الرُّ

مَ و قَ  تََرمَّ َق ، كما في األَساِس. ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : (4) : تَفَرَّ  تَعَرَّ

مَ  يقاُل : قَهُ أَو تََرَكهُ  تََرمَّ ةِ  العَْظَم : إذا تَعَرَّ  .كالّرمَّ

يِش  الَمراِميمُ و هاُم الُمْصلََحةُ الّرِ اه ، فهو َرمَّ  . وقدَمْرمومٌ  ، َجْمعُ  : الّسِ  ، وهو مجاٌز. َمْرمومٌ  َسْهَمه بعَْينِه إذ نََظَر فيه حتى َسوَّ

ُل ما تَِجُد لَسناِمِه َمسًّا. اْرتَمَّ و  الفَِصيُل : وهو أَوَّ

اتُ  قاَل أَبو زْيٍد :و ات هللاُ  َرماهُ  يقاُل : الدَّواِهي. ، بالضِم : الُمِرمَّ  .بالُمِرمَّ

 وقاَل أَبو ماِلٍك : هي السكتاُت.

ُممُ و تَْيِن : الَجواِري الَكيِّسات الرُّ  ، عن ابِن األْعَرابّيِ ، وكأَنَّه َجْمُع رامٍة وهي الُمْصلَحةُ الحاِذقَةُ. ، بضّمِ
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َمامُ و ِميمِ  في : المبالَغَةُ  كغُرابٍ  ، الرُّ رَ  الرَّ ً »:  عنههللارضيقْوُل ُعَمَر ،  ، وبه فّسِ ً  قَْبل أَْن يكوَن ثُماما ريُد الَهِشيَم الُمتَفتَِّت ِمن ؛ يُ  «ُرماما

 أَي تُْؤَكُل. فتَُرمُّ  النَّْبِت ؛ وقيَل : هو حيَن تنبُت ُرُؤوُسه

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِميمُ  ل ؛ عن اللَّْحيانّيِ. الرَّ  : ما بقي ِمن نْبِت عام أَوَّ

ِميمُ و  ٍء.: الَخلَُق الباِلي ِمن كّلِ شي الرَّ

ْت به. يَُرمُّ  : َرُمومٌ  وشاةٌ   ما َمرَّ

َمامُ و  ِمن البَْقِل ، كغُراٍب : حيَن يَْبقُُل. الرُّ

امٌ  هو وقاَل اأْلَْزَهِريُّ : َسِمْعت العََرَب تقوُل للذي يَقُشُّ ما َسقََط ِمن الطعاِم وأَْرَذله ليأُْكله وال يَتََوقَّى قََذَرهُ : مُ  قَشَّاٌش وهو َرمَّ ،  ُرمامٍ  كلَّ  يَتََرمَّ

 يأُْكلُه.أَي 

__________________ 
 ( قيدها ايقوت بفتح أوله وتشــــــديد  نيه. ومثله يف التكملة قا  الصــــــاغاين : فإن كان وزنه فعالن فهذا موضــــــض ذكره كما ذكره ابن فارس وإن1)

 كان فّعااًل فموضض ذكره حرف النون كما ذكره اجلوهري.
 عبد   بن خالد بن أسيد. وانظر ختر ه يف الديوان. واللسان.مطلض قصيدة مبدح خالد بن  22( ديوانه ط بريوت ص 2)
 وانظر ختر هما يف الديوان.« أرمام». ِشااًل وقطّعن الوهاط واملثبت كرواية معجم البلدان .. وفيه : أرماماً مييناً  175( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( يف القاموس : َتعر َ .4)
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ةِ : و  ؛ أَي تأَُكُل. ِمن َخشاِش األَرِض  تَُرْمِرمُ  سْلتهاوال أَرْ »في َحِدْيث الِهرَّ

 : آخُر ما يَْبقَى ِمن النَّْبِت ، أَْنَشَد ثَْعلَب : اإلْرمامُ و

اء إىل   (1) أرحماِمهاتـَرحع  ُلَريح
مُّ و  ي جماَعةٌ نُزوٌل كالَحّيِ ِمن األْعراِب.أَ  «ِمن األَْكرادِ  ِرمٍّ  فُحِمْلُت على» في َحِدْيث ِزياِد بِن ُحَدْيٍر :و ، بالضّمِ : الجماَعةُ. الرُّ

.  قاَل أَبو موَسى : فكأنّه اسٌم أَْعَجِميٌّ

 .«ث م م»، تقدََّم في  ُرمٌّ  وما لَهُ ثُمٌّ وال

 : إتْباٌع. ُرمٌّ و ؛ ُحمٌّ : َمجاٌل ، ُرمٌّ  وما َعْن ذِلَك ُحمٌّ وال

ان. َرمٌّ  لَهُ عن ذِلَك األَْمِر َحمٌّ والوفي التّْهذيِب : وِمن َكالِمهم في باِب النَّْفي : ما   أَي بُدٌّ ، وقد يُضمَّ

 ٌء.، أَي ليَس له شي ُرمٌّ  ويقاُل : ما لَهُ ُحمٌّ وال

ه هو وكنّا َذوي ثُّمِ ِه ، أَي القائِِمْين بأَْمِرِه. ُرّمِ  حتى اْستََوى على ُعُمّمِ

.منها َمضْ  يُِرمُّ  ويقاُل للشاةِ إذا كانْت َمْهزولةً : ما  َرٌب ، أَي إذا ُكِسَر َعْظٌم ِمن ِعظاِمها لم يَُصْب فيه ُمخٌّ ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

اءٌ  ونعجةٌ  . َرمَّ  : بَْيضاُء الِشيَة فيها ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 : أَْصلََح شأْنَه. َرْمَرمَ و

 وَمْرَمَر : إذا َغِضَب.

انُ و مَّ .: فُْعالن في قْوِل ِسْيبََوْيه ؛ وفَعَّ  الرُّ  ال عنَد أَبي الَحَسِن ، وَسيَأْتي في النوِن ، وهناَك َذَكَره الجْوَهِريُّ

انَةُ و مَّ  : التي فيها َعلَُف الفََرِس. الرُّ

 : اسُم اْمَرأَةٍ ، قاَل : َرِميمٌ و

ين وبــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا  يــــــــــــح رتحُ   بـــــــــــــَ ين وســــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــح  َرمــــــــــــَ

نـــــــــــاِس      جـــــــــــاِر الـــــــــــكـــــــــــِ َة َأحـــــــــــح يـــــــــــ  يـــــــــــمُ َعشـــــــــــــــــــــــــِ (2)َرمـــــــــــِ
 

  
 يِك وتَْشديِد الِميِم : َمْوِضٌع ، عن نَْصِر.، بالتَّحر أََرمَّ و

 بالكْسِر : َمْوِضٌع آَخُر. إِْرِميمُ و

 المكاِرِم. َرِميمَ  وِمن المجاِز : أَْحيا

ه : اْكتَنََسهُ. اْرتَمَّ و  ما على الِخَواِن واْقتَمَّ

مَ و قَهُ أَو تََرَكهُ  تََرمَّ ةِ  العَْظَم : تَعَرَّ  .كالّرمَّ

 .َمْرُمومٌ  وأَْمُر فالنٍ 

َمهُ و  : تَتَبَّعَهُ باإلْصالحِ. تََرمَّ

 أَبي سْعِد العَِشيَرةِ. (3)بُن َكْعِب بِن أَوِد بِن  رمانُ  وفي مذحج :

 تحِ.بُن معاِويَةَ بِن عقبَةَ بِن ثَْعلبَةَ ، ِكالُهما بالف رمانُ  وفي السكون :

ثوَن يأْتي ِذْكُرُهم في النوِن.  والرمانيُّوَن : ُمَحّدِ

نُمُ  : [رنم] تيِن : الُمغَنِّياُت الُمجيداتُ  الرُّ  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. ، بضمَّ



15638 

 

نَمُ و حاحِ. َرنِمَ  ، وقد بالتَّحريِك : الصَّْوتُ  ، الرَّ َع َصْوتَه ، كما في الّصِ  ، بالكْسِر ، إذا َرجَّ

نِيمُ و  ، كما في المْحَكِم. : تَْطريبُه التَّْرنيمُ و الرَّ

ْوِت. التَّْرنِيمُ و وقاَل الجْوَهِريُّ : ِة : والُجْنَدبُ  والُمكَّاءُ  الَحمامُ  َرنَّمَ  وقد تَْرجيُع الصَّ مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

ٍر  جــــــــــِ ٍف عــــــــــَ طــــــــــِ قــــــــــح ال مــــــــــُ ِه رِجــــــــــح يــــــــــح لــــــــــَ  كــــــــــَبن  رِجــــــــــح

ِه      رحَديــــــــــــــح ــــــــــــــُ يــــــــــــــمُ إذا  ــــــــــــــاَوَب مــــــــــــــن بـ رحنــــــــــــــِ ــــــــــــــَ (4)تـ
 

  
ً  القَْوسُ  َرنَّمَ و  ما اْستُِلذَّ َصْوتُه. َكذِلَك العُوُد ؛ وكلُّ و وذِلَك عنَد اإلْنباِض ؛ تَْرنِيما

ِة ببُْرَدْيه َجناَحْيه ، وله َصريٌر يقُع فيهما إذا َرِمَض فَطاَر وَجعَلَه مَّ ً  وأَراَد ذو الرُّ  .تَْرنِيما

َع َصْوتَه. متََرنَّ و  : َرجَّ

اخِ : تََرنَّمو َمْخشِريُّ للشمَّ  الطائُِر في َهديِره ؛ والقَْوُس عنَد اإلْنباِض ، وأَْنَشَد الزَّ

__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة.1)
 ( اللسان بدون نسبة ا والتكملة ونسبه أليب حية النمريي ا وفيها : عشية آدام.2)
 .411من اله رمان انظر ص ـ  عند ابن حزمـ  أود بن صعب بن سعد العشرية. ومل يرد يف أوالد كعب 410حزم ص ( يف مجهرة ابن 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
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َ  الـــــــــــر امـــــــــــوَن عـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا  بـــــــــــَ تح إذا أنــــــــــــح َرلـــــــــــ َ  تــــــــــــَ

َرمن       ــــــــــَ ُز  تـ نــــــــــائــــــــــِ هــــــــــا اجلــــــــــَ تــــــــــح عــــــــــَ لــــــــــَ  َأوحجــــــــــَ كــــــــــح (1)ثــــــــــَ
 

  
 وهو مجاٌز.

َمْخَشِرّي أَنَّه بالتَّْحِريِك تََرنُّمٌ و تَْرنِيمٌ  فلَهُ  َحَسنَةٌ  َرْنَمةٌ  له كلُّ ما ُسِمعَ و فإنَّه قاَل : تقوُل : نَقَرتْه  (2). ظاِهُره أَنَّه بالفَتْح ، ويُْفهم ِمن ِسياِق الزَّ

 بعَنَِمة فأَْنطقَتْه بَِرنَمة.

 .«بالقُْرآنِ  يَتََرنَّمُ  َحَسُن الصَّْوتِ »، وفي ِروايٍَة : « بالقُْرآن التََّرنُّمِ  ٍء أََذنَه لنبّيٍ َحَسنُ ما أَِذَن هللاُ لشي»في الَحِدْيث : و

 .تََرنُّمٌ  أَي َحَسنَةٌ  (3) تَْرنَموتَةٌ  لهو

 ، زاُدوا فيه الواَو والتاَء كما زاُدوا في َملَكوت. التَّْرنَموُت التََّرنُّمُ  قاَل الَجْوَهِريُّ :

 قاَل أَبو تراٍب : أَْنَشدني الغَنَويُّ في القَْوِس :

َس  وح اِوُب الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــَ ا ـــــــــــــــــــــُ وهتـــــــــــــــــــــِ  بـــــــــــــــــــــرَتحلـــــــــــــــــــــَُ

ا      ن لبــــــــــــوهتــــــــــــِ ة مــــــــــــِ بــــــــــــ  رُِج ا ــــــــــــَ خــــــــــــح تــــــــــــَ (4)َتســــــــــــــــــــــــــح
 

  
 يَْعني حبَّةَ القَْلِب ِمن الَجْوِف.

ْميِ  تَْرنَموتٌ  قَْوسٌ و  ، عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ فهو يكوُن َمْصدراً وصفَةً. : لها َحنيٌن عنَد الرَّ

 قاَل شْيُخنا : ووْزنُها تَْفعَلُوت. قالوا وال تحفظ ِزياَدة التاِء أَّوالً وآِخراً في كلمٍة غيِرها.

نََمةُ و كةً : نباٌت َدقيٌق. الرَّ  ، محرَّ

 ِل.وقاَل األْصَمعيُّ : هو ِمن نَباِت السَّهْ 

نَمة وقاَل َشِمٌر : َرَواه الِمْسِعريُّ عن أَبي ُعبيٍد : تَمة  ، قاَل : الرَّ تَُم ِمن األَْشجاِر الِكباِر وذواِت الساِق ؛ .(5)وهو عنَدنا الرَّ نََمةُ و والرَّ :  الرَّ

 ِمن دّقِ النباِت.

نُومُ و  .كَصبُوٍر : ع ، الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :* و  ممَّ

ْحمن :كأَْفلُ  أَْرنُمٌ   ٍس : َمْوِضٌع في شْعِر كثير بِن عبِد الرَّ

هــــــــــــا  ــــــــــــِ ل ــــــــــــعــــــــــــَد َأهــــــــــــح ا ب ن آايهتــــــــــــِ ــــــــــــت مــــــــــــِ ــــــــــــل   َم

راِف َأعــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــاٍم فــــــــــــــــــــَبذحانِب      (6)أَرحمنُِ أَبطــــــــــــــــــــح
 

  
اي وَسيَأْتي.  ويقاُل بالزَّ

ْومُ  : [روم] ً  ، وقد َرَواَمهُ  كالَمرامِ  : الطَّلَُب ، الرَّ ً و يَروُمهُ َرْوما  : َطلَبَهُ. َمراما

ْومُ و د الَمْغفَلَة والَمْنَشلَةَ »َحِدْيث أَبي بْكٍر : أَنَّه أَوْصى رُجالً في طَهاَرتِه فقاَل :  ؛ ومنه َشْحَمةُ األُذُنِ  : الرَّ ْومَ و تَعَهَّ  ويَُضمُّ. ؛ هو بالفتحِ  «الرَّ

ْومُ و قاَل الجْوَهِريُّ : ، وهي بِزنِة  وهي أَْكثَُر من اإِلْشماِم ألنَّها تُْسَمعُ  بَضْرٍب ِمن التَّْخفيِف ، لََسة ُمْختَفاةٌ َحَرَكةٌ ُمْختَ  الذي َذَكَره ِسْيبََوْيه الرَّ

 الحَرَكِة وإِن كانت ُمْختَلََسةً ِمثْل َهْمَزة بيَن بيَن ، كما قاَل :

ة أَ  ريح اٌ  وفــــــــــــــــــــــــارَ  جــــــــــــــــــــــــِ  َأن ُزم  َأمجــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــُن و      زِي ـــــــــَت حـــــــــَ ِ : أَن اح راب الـــــــــبـــــــــَ (7)صـــــــــــــــــــــــاح غـــــــــُ
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، فيَمْن أَْخفَى إنَّما هو بَحَرَكٍة ُمْختلَسٍة  (8) (َشْهُر َرَمضانَ )أَن ُزمَّ : تَْقطيعُهُ فَعُْولَُن ، وال يجوُز تَْسكين العَْين ، وَكذِلَك قْولُه تعالَى : أَ  قْولُه :

اُء اأْلُولَى ساِكنَةً ألنَّ الهاَء قْبلَها ساِكٌن ، فيُؤَ  ي إلى الَجْمع بيَن السَّاِكنَْين في الَوْصِل ِمن غيِر أَْن يكوَن قَْبلها َحْرُف ، وال يَجوُز أَن تكوَن الرَّ ّدِ

 ٍء ِمن لغاِت العََرِب.ليٍن ؛ قاَل : وهذا غيُر َمْوجوٍد في شي

ُمو ) و * (َأمَّْن ال َيِهدِّي) و (9) (ِإاّن ََنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكرَ )قاَل : وَكذِلَك قْولُه تعالَى :   وأَْشباهُ ذِلَك ، قاَل : ** (نَ ُيَِصِّ

__________________ 
 .445/  2واألساس واملقايي   49( ديوانه ص 1)
 ( ومثله يف اللسان ا وفيهما ضبرت قلم.2)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وتـَرحَلُوٌت.3)
 ( قبله يف اللسان :4)

 شراينة ترزم من عنتوهتا
 الصوت.ويف الصحاح :  اوب 

 والعبارة التالية من تتمة قو  األزهري. ( قا  األزهري : مل يعرف ِشر الرغة فظن أنه تصحيف وصريه الر مَتة.5)
 ابلزاي ا ويف ترمجة أرمن عن نصر قا  : واٍد حجازي ا قا  : وقير فيه أرمي ابلياء.« أزمن»برواية : « أعظام»( معجم البلدان 6)
 والصحاح.( اللسان 7)
 .185( البقرة اآية 8)
 .9( ا جر اآية 9)
 .35يون  : من اآية  (*)
 .49ي  : من اآية  (**)
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لون هذا الباَب ا وَمنح مَجََض بَا ساِكَناح يف موح  م ال حُيَصِّ َغٌم ألهن  ِضٍض ال يصح  فيه وال يـُعحترُب بقوِ  الُقر اء إن  هذا وحَنحَوه ُمدح
ِتالُس ا ََر  لِِه تعاىَل : َكِة فهو خُمحط اخح َتطاُعوا)ٌء كِقراَءِة مَححَزَة يف قوح ِتفحعا  ال َ وُز حَتحريُكها  (1) (َفَما اس    ْ اح االســـــح ا أَلن  ســـــِ

ٍه ِمن الوُجوه ا انَته .  بَوجح
ْومُ و ومِ  بالضّمِ : ِجيٌل من َولَدِ  ، الرُّ وا ، السالمعليهبِن إْسحَق ،  بِن عيصو الرُّ ِهم باْسمِ  ُسمُّ ومُ  منهم ولداً  ثاَلثُونَ  لِعيُصو كانَ :  قيلَ  ؛ َجّدِ ،  الرُّ

ومِ  ودَخَل في ا أَْجالُهم الُمْسِلمون عنها َدَخلُوا بِالدَ  الرُّ ومِ  َطوائَِف ِمن تنوخ ونَْهد وُسلَْيم وغيِرِهم ِمن َغسَّان كانوا بالشأِم ، فلمَّ فاْستَْوطنُوها  الرُّ

 .رومٌ  ج ُروميٌّ  رُجلٌ  ْنسابُهم.فاْختَلََطْت أَ 

 قاَل الفاِرِسيُّ : هو ِمن باِب َزْنِجّي وُزْنج.

َرةٌ وتَْمٌر ، ولم يكْن بيَن الواِحِد قاَل ابُن ِسْيَده : ومثلُه عْنِدي فاِرِسّي وفُْرٌس ، قاَل وليَس بيَن الواِحِد والَجْمع إالَّ الياء الُمَشدَّدةِ كما قالوا تَمْ 

  الهاء.والَجْمع إالَّ 

وَمةُ و قاَل :  يُْلَصُق به ريُش السَّْهِم. الذي الِغراءُ  ، غيُر َمْهموٍز : ، بالضمِّ  الرُّ

 قاَل أَبو عبيٍد : هي بغيِر َهْمٍز. وَحَكاها ثَْعلَب َمْهموَزةً ، وقد تقدََّم.

ْريانيَّة. ة بَطبََريَّةَ. : ُروَمةُ و  وفي اللِّساِن : َمْوِضٌع بالّسِ

 ا.، على ساِكنِها أَْفضل الصَّالة والسَّالم ، وهي التي َحفََرها ُعثْماُن ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، وقيَل : اْشتََراها وَسبَلَه بئٌر بالمدينةِ  : ُروَمةُ و

 وقاَل نَْصر : وهي بواِدي العقيِق وماُؤها َعْذٌب.

مَ و  : لَبَِث. َروَّ

مَ  قاَل ابُن األْعَرابّيِ :و مَ و فاُلناً ، َروَّ . ءَ َجعَلَه يَْطلُُب الشَّي : إذا به َروَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

مَ و ُجُل رأْيَهُ  َروَّ  ٍء.ٍء بعد شيَهمَّ بشي إذا الرَّ

 ؛ قيَل : بالعَقيِق. : ع بالباِديَةِ  رامةُ و

 وقيَل : إِنَّه ِمن ِدياِر عاِمٍر ، قاَل أَْوُس بُن حجٍر :وقاَل عماَرةُ ابُن عقيٍل : َوَراء القَْريتيِن في َطريِق البَْصرةِ إلى مكَّةَ. 

رٍي و  ن لــــــــــــــَُ واِرُس مــــــــــــــِ َد الــــــــــــــفــــــــــــــَ هــــــــــــــِ  لــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــــــَ

ةَ      رامـــــــــَ يـــــــــُم  بـــــــــِ ـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــِ و  ال ـــــــــِ ـــــــــو بـــــــــنـــــــــفـــــــــ  ل (2)أَب
 

  
 وقاَل القطاميُّ :

ــــــــن  ــــــــِ   ــــــــعــــــــائ ــــــــعــــــــقــــــــي ــــــــٌ  مــــــــن ال  حــــــــّر الشــــــــــــــــــــــقــــــــي

زلـــــــــــــَن      نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ةَ فـ ا رامـــــــــــــَ رَاهـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َن بـ لـــــــــــــح لـــــــــــــَ  َأوح حـــــــــــــَ

  
 تَْسأَلُني براَمتَْيِن َسْلَجَما.منه الَمثَُل : و

قاَل َسْلَجماً ، قاَل : ما  ؟: إنَّ قاَعُكم هذا َطيٌِّب فلو َزَرْعتُموه ، قاَل َزَرْعناه ، قاَل : وما َزَرْعتُموه راَمةَ  قاَل األْصمعيُّ : قيَل لرُجٍل ِمن

أَُكم على ذِلكَ   قاَل : ُمعانََدة لقْوِل الشاِعِر : ؟َجرَّ

ا  مـــــــــــــَ جـــــــــــــَ لـــــــــــــح ِ ســـــــــــــــــــــــــــَ اح تـــــــــــــَ ين بـــــــــــــرَامـــــــــــــَ ـــــــــــــُ بَل  َتســـــــــــــــــــــــــــح

ا     يـــــــــــئـــــــــــًا َأممـــــــــــَ ـــــــــــِت شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــبَل ي  ل  اي مـــــــــــَ

  

 (3)جاَء به الَكرِي  َأو َ َش ما 

عرِ و كأَنَّها قسمْت جْزأَْين ، كما قالوا للبَعيِر ذُو َعثانِيَن كأَنَّها قسمت أَْجزاء ، وأَْنَشَد النُّحاةُ  راَمتَْين فيَقولُوَن : يُْكثِروَن من تَثْنِيَتِه في الّشِ

 لجريٍر :
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ِ فَودِّعوا  ابَن اخلَِليرُت برَاَمَتاح
 وقاَل كثيٌِّر :

َدتح  حح وقـــــــد بـــــــَ ـــــِ ب ـــــَ  ُنصـــــــــــــــــــح ي ـــــعـــــِ ا ال ثـــــــ  ـــــي  حـــــُ ـــــل ـــــي  خـــــل

بــــــــاِ       ن جــــــــِ ِ لــــــــنــــــــا مــــــــِ اح تــــــــَ ُب  الــــــــرامــــــــَ (4)ا مــــــــنــــــــاكــــــــِ
 

  
 .بلخ ِمن أَْصلُه ، وسلمعليههللاصلى: هو َسِفينَةُ َمْولَى النبّيِ ،  روماُن الروِميُّ و بالضّمِ : ع. رومانُ و

. َصحابيَّانِ  َذَكَره ابُن َشاِهيَن ، بُن نَْعَجةَ  ُرومانُ و  : وقاَل ابُن فْهٍد في األخيِر : كأَنَّه تابِعيٌّ

يقة بْنُت عامِر بِن ُعَوْيمٍر الِكنانيَّة رومانَ  أُمُّ و ّدِ  ، َرِضَي هللاُ تعالَى عليه وسلَّم في قْبِرها واْستَْغفرَ  أُمُّ عائَِشةَ الّصِ

__________________ 
 .97( الكهف اآية 1)
 : بنعف لو  القصيم.وفيه  127( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .« شما»بد  « تيمما»و « ايمي»بد  « اي هند»ونسب الرجز لرجر من أهر البادية ا وفيه : « رامة»( اللسان ويف معجم البلدان 3)
 ( اللسان.4)
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 رو  عنها ومل يـَلحقها.هلا ا وكانت حي ًة يف اإلفحِك ا َرَو  هلا الُبخارِي  حِديثاً واِحداً ِمن حِديحِث اإلفحِك ِمن رِوايَِة َمسح 
واةِ عن َمْسروق : حدَّثَتْني أُمُّ   .رومانَ  وذِلَك َوَهٌم ؛ وقد قيَل عن َمْسروق عن عبِد هللِا بِن َمْسعود عن أمِّ  رومانَ  وقد قاَل بعُض الرُّ

يق.قْلُت : وَمْسروُق على ما في التَّجريِد أَْدَرَك الجاِهِليَّةَ وَسِمَع عليّاً وَرَوى عن أَبي بكْ  ّدِ  ٍر الّصِ

 اآلَن. : د بالَمدائِن َخربٌ  روِميَّةُ و : ع باليََماَمِة. الرومانيُّ و

ومِ  د أَْيضاً : روِميَّةُ و ومِ  الُكْبرى ، له ِذْكٌر في ُكتُِب الَجْفِر ، بَناهُ روميس َمِلكُ  بروِميَّةَ  يُْعَرفُ  بالرُّ ُسوُق الدَّجاجِ فيه فَْرَسٌخ ،  ، يقاُل : الرُّ

اِر في َخليجٍ َمْعموٍل من النُّحاِس ، واْرتفاعُ  ثَمانُوَن ِذراعاً في ُسوِرِه  (1) وُسوُق البُّرِ ثالثَةُ فَراِسَخ وتَِقُف المراِكُب فيه على َدكاكيِن التُّجَّ

ً  َعْرِض عشرينَ  ، بضِم الخاِء وسكوِن الراِء وفتحِ الداِل بعَدها أَِلف وكْسِر الذاِل المْعجمِة وسكوِن الياِء  فيَما َذَكَره ابُن ُخْرداِذيهِ  ِذراعا

 التَّْحتيَِّة وآِخُره هاء.

 فإن يَُك كاِذباً فعليه َكِذبُه. قاَل ياقوُت في المْعجِم :

مَ تَرَ و أَ. ، وفي نسخٍة : بها ، إذا به وَّ  تََهزَّ

َوامُ و  أَْيضاً. َرامَ  ، ِزنَةً ومْعنًى ، وقد َذَكَره في كغُراٍب : اللُّغامُ  ، الرُّ

وِميُّ و ّمِ : ِشراُع السَّفينِة الفارَغةِ  الرُّ  ِشراُع اْلَمأْلَى ، قالَهُ أَبو َعْمرو. ، والُمْربُع : ، بالضَّ

وِميُّ و  ِلٍك : شاِعٌر.بُن ما الرُّ

ومّيِ  بنِ  أَبو الَحَسِن عليُّ بُن العبَّاِس بِن صاِلحٍ و رٌ  شاِعرٌ  : الرُّ ٌد ، تُوفي َسنَة أَْربَع وثََمانِْين ومائتين. ُمتَأَّخِ  مجّوِ

بِن هاِشٍم العَْبدريُّ  بُن ُعَمْيرِ  الرومِ  ووأَب ، كُطوبَى ، َمْذكوٌر في َحِدْيٍث واٍه البِن الجوزّي عن ابِن عبَّاٍس أَْخَرَجه ابُن َمْنده. ُروَمى أَبوو

امُ و ، َرِضَي هللاُ تعالى عنهما. َصحابيَّانِ  هاَجَر إلى الَحبَشة مع أخيِه مْصعب ، قُتَِل باليَْرموِك ، يقاُل إنَّ اْسَمه َمْنصورٌ   : شجٌر. الرَّ

 .الَمرامِ  ِم بَِعيدُ ، كما في الُمْحَكِم. يقاُل : هو ثَْبُت المقا : الَمْطلَبُ  الَمَرامُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

امُ  وَّ ُب. الرُّ اٍن : الطُّالَّ  ، كُرمَّ

 .أَْروام على الروميُّ  ويُْجَمعُ 

. راَمُهْرُمز راِميٌّ  على غيِر ِقياٍس ، قاَل : وَكذِلَك النِّْسبةُ إلى راَمةَ راِميٌّ  قاَل الجْوَهِريُّ : والنِّْسبَةُ إلى  ، وإن ِشئَْت ُهْرمزيٌّ

ي : بل النِّْسبَة إلى ْيَديْ  راَمتَْيِن َراِميٌّ  على الِقياِس ، وَكذِلَك النََّسُب إلى راَمةَ راِميٌّ  قاَل ابُن بَّرِ ِن على الِقياِس ، كما يقاُل في النََّسِب إلى الزَّ

 على الِقياِس. راَمُهْرُمز َراِميٌّ  َزْيِديٌّ ؛ فقْولُه على غيِر قِياٍس ال مْعنًى له ، قاَل وَكذِلَك النََّسُب إلى

 ، كُزبَْيٍر : اْسٌم. ُرَوْيمٌ و

 ْيراِزّي.البَْغداِديُّ أََخَذ عن أَبي القاِسِم الجنيِد ، وعنه محمُد بُن خفيٍف الشِّ  ُرَوْيمٍ  بُن محمِد بنِ  ُرَوْيمُ و

 : أَبو قَبيلٍَة. ُرومانُ و

 ، كغُراٍب : مْوِضٌع. ُرَوامُ و

ْهَمةُ  : [رهم] غيُر القَْطِر. ، بالكسِر : الَمَطُر الضَّعيُف الدَّائمُ  الّرِ  الصَّ

يمةِ  ْهَمةُ  وقاَل أَبو زْيٍد : ِمن الّدِ يمِة وأَْسَرع ِذهاباً ، الّرِ هامَ  نَْستَِحيلُ و حدْيُث طهفَةَ : ؛ ومنه ِجبالٍ ج كِعنٍَب و ، وهي أََشّد وْقعاً ِمن الّدِ  .الّرِ

هامَ  ويُْفَهُم ِمن ِسياِق اآلمدّي : أَنَّ  ةُ اللغَِة. َرَهَمةٍ  َجْمعُ  الّرِ كةً ، فإنَّه شبََّههُ بأََكَمٍة وآَكاٍم ، وهو ُمخاِلٌف لَما عليه أَئِمَّ  محرَّ

 ، أَي بالَمَطِر الضَّعيِف. السَّماُء : أَتَْت به أَْرَهَمتِ و
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حاحِ ، َمْرهومةٌ  َرْوَضةٌ و ِة : ُمْرَهَمةٌ  يقُولُوَن : الو ، كما في الّصِ مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

تح  جـــــــــَ عـــــــــَ َوٍة مـــــــــَ ـــــــــح نـ ة عـــــــــن َأعـــــــــاد حـــــــــَ حـــــــــَ فـــــــــح ـــــــــَ  َأو نـ

ُض      نـــــــًا والـــــــر وح وحهـــــــِ بـــــــا مـــــــَ رحهـــــــومُ فـــــــيـــــــهـــــــا الصـــــــــــــــــــــ  (2)مـــــــَ
 

  
__________________ 

 .«واو»بدون « ارتفاع»( يف القاموس : 1)
 ( اللسان واألساس.2)
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واِء ، ، كَمْقعٍَد : ِطالٌء لَيٌِّن يُْطلَى به الُجْرحُ  الَمْرَهمُ و ْهَمةِ  ُمْشتَقٌّ من ، وهو أَْليَُن ما يكون ِمن الّدِ  ِلِلينِِه. ، بالكْسِر ، الّرِ

ٌب. مُ الَمْرهَ  وقاَل الجْوَهِريُّ :  ُمعَرَّ

 ِمن العََرِب. ، بالضّمِ : بطن ُرْهمٍ  بنُوو

َهامُ و  كغُراٍب : ما ال يَصيُد من الطَّيِر. ، الرُّ

 العََدُد الكثيُر. أَْيضاً :و

هامُ و  كَسحاٍب : الَمْهزولَةُ من الغَنَِم. ، الرَّ

 : َمْهزولَةٌ. َرُهومٌ  شاةٌ و

. َرُهومٌ  رُجلٌ و  : َضعيٌف الطَّلَِب يَْرَكُب الظَّنَّ

َهمانُ و كةً في َسْيِر اإِلبِِل : تَحاُمٌل وتَمايُلٌ  الرَّ ْعِف والُهزاِل. ، محرَّ  وهو ِمن الضَّ

 كَسْكراَن : ع. ، َرْهمانُ و

ْمِعيُّ  ُرهمٍ  أَبوو ، َرَوى عنه خاِلُد بُن معدان. اأْلَْنماِريُّ ، بالضمِّ  ُرهمٍ  كُجَهْينَةَ : َعْيٌن بيَن الشأِم والكوفِة. وأَبو ، ُرَهْيَمةُ و َذَكَره ابُن أَبي  (1) الّسِ

 َخْيثََمةَ في الصَّحابَِة ، وهو تابِِعيٌّ اْسُمه أحزاُب بُن أسيٍد وقد ذُِكَر في س م ع وفي ح ز ب.

ْهريُّ عن ابِن أَخيِه عنه.َشِهَد أُحَ  الِغفاِريُّ  كلثوُم بُن الُحَصْين ُرْهمٍ  أَبوو  داً وبايََع تْحَت الشََّجَرةِ ، َرَوى الزُّ

 أَُخو أَبي موَسى. بُن قَْيس األْشعَريُّ  ُرْهمٍ  أَبوو

 وهو الصَّواُب ، وهو أَبو أَو ُهما واِحدٌ  بالتَّْصغيِر ، أَبو ُرَهْيَمةَ  قيَل :و السماعيُّ ، ُرْهَمةَ  وأَبو شاِعٌر له ِوفاَدةٌ. بُن ُمْطِعٍم األَْرَحبِيُّ  ُرهمِ  أَبوو

ْمِعيُّ الذي ذُِكَر ، ُرْهمٍ   ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصحابيُّونَ  الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. ُرِهَمتِ  َمْخشِريُّ  األَرُض ، كعُنَِي : أَْمَطَرْت ، نَقَلَه الزَّ

. أَْرَهمِ  في وتقوُل : نَِزْلنا بفاُلٍن فكنَّا  جانِبَْيه : أَي أَْخَصبهما ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 الشروانيُّ أََخَذ عن الشَّريف الجرجانّي. مرهمٍ  البَواِدي ، وهو ِمن َسَجعاِت األساِس. ومحمُد بنُ  َمراِهمُ  الغَواِدي َمراِهمُ  وتقوُل :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْهَسَمةُ : الَمسارَّ  [رهسم]  ةُ والُمساَوَرةُ.: الرَّ

 الَخبََر : أَتَى منه بَطَرٍف ولم يُْفِصح بَجِميِعه كَرْهَمَسه ، كذا في اللّساِن. َرْهَسمَ و في َكالِمهِ  َرْهَسمَ  وقد

ْيمُ  : [ريم] ياَدةُ. يقاُل : لهذا على هذا : الفَْضلُ  الرَّ اجِ : َرْيمٌ  والّزِ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ؛ وأَْنَشَد للعجَّ

ِر و ابل َزحجوِر  الر ميحِ ز جح
 (2)عل  امل

َر فيه.  أَي َمن ُزِجَر فعليه الفَْضُل أَبداً ألَنَّه إنَّما يُْزَجُر عن أَْمٍر قد قَصَّ

ْيمُ و  ، يقاُل له البرواُز. الِعالَوةُ بين الفَْوَدْينِ  : الرَّ

ْيمُ و راُب ، وهي الرَّ غاُر. : الّظِ  الِجباُل الّصِ

ْيمُ  األَْعَرابّيِ :قاَل ابُن و ْيِب : القَْبرُ  : الرَّ  ، وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لماِلِك بِن الرَّ
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ي  مـــــــــِ لـــــــــِّ بـــــــــوَر وســـــــــــــــــــــــَ تـــــــــاِدي الـــــــــقـــــــــُ ت  فـــــــــاعـــــــــح  إذا مـــــــــُ

واِداي  الــــــر ميح عــــــلــــــ       مـــــــاَم الــــــغــــــَ يـــــــِت الــــــغــــــَ قــــــِ (3)ُأســــــــــــــــــــح
 

  
ْيمُ  أَو َر البيُت أَْيضاً. َوَسُطه : الرَّ  ، وبه فُّسِ

ْيمُ و  .يَِريمُ  ، ما التَّباُعدُ  : الرَّ

ْيمُ و  الخالُص البياِض. (4) الظَّْبيُ   :الّرِ

يت  ّكِ  ٍء أَْذَهُب لَزْين وأَْجلَب لغَْمر َعْين ِمن ُمعاَدلَتِه ، في كتابِهِ : أَيُّ شي (5)وقاَل ابُن ِسْيَده في كتابِِه عن ابن الّسِ

__________________ 
 ( يف أسد الغابة : السماعي وقير السمعي.1)
 ( قبله يف اللسان والصحاح :2)
 الـــــــــــــــــــعصــــــــــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــعصــــــــــــــــــــــــــــــــور و 

 جمــــــــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات غــــــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــر    

  

 ( اللسان والصحاح.3)
القاموس : أي والرمي ابلفتح الظيب ا وقد متا  الفتحة إىل الكســــــرة ا فإن كانت الكســــــرة  ضــــــة ا كان خمففاً من الرئم ابهلمزة ا ( عل  هامش 4)

 ومن ألغاز النحاة : زيٌد كرمٌي. اه.« إن انشية اللير»الجي  وز قلبها ايء بعد الكسرة ا كقوله تعاىل : 
عن ابن الســـــــكيت اخل كذا ابلنســـــــخ والذي يف اللســـــــان : قا  ابن ســـــــيده يف كتابه يضـــــــض من ابن قوله : »( عل  هامش املطبوعة املصـــــــرية : 5)

 ء اخل.السكيت أي شي
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فيف فيه َوضحعاً. ابلرِّميح  الذي هو الَقربحُ والَفضحرُ  الر ميحَ  اإلصحالح ا  الذي هو الظ يبحُ ا  ن  الت خح
ْيمُ و ْلَمِة. ْلَمةِ آِخُر النَّهاِر إلى اْختِالِف الظُّ  : الرَّ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : إلى اْختِالِط الظُّ

كةً. : الّرْيمُ و يَماِن ، محرَّ  انِضماُم فَِم الُجْرحِ للبُْرِء ، كالرَّ

يمُ و  وذِلَك ِمن فضِله وثقِله. الَمْيُل في ِحْمل البَعيرِ  : الرَّ

 على هذا أي ثقٌل به يميُل. َرْيمٌ  يقاُل : لهذا الِعْدلِ 

ْيمُ و ً  نَصيٌب يَْبقَى من َجزوٍر ، أَو َعْظٌم يَْفُضلُ  : الرَّ فيُْعطاهُ  بعَد ما يُْقَسُم لَْحم الَجزوِر والَمْيسِر ؛ وقيَل : هو َعْظٌم يفضُل ال يبلُغُهم َجِميعا

اُر.  الَجزَّ

حاحِ : َعْظٌم يَْبقَى بعَد ما يُْقَسُم الَجزوُر   ، انتََهى.وفي الّصِ

أَها عشَرةَ أجزاٍء على الَوِركَ  ْين والفَخَذْين والعَُجِز والمكاِهِل وقاَل اللَّْحيانيُّ : يُْؤتَى بالَجزوِر فَيَْنَحُرها صاِحبُها ثم يَْجعلُها على َوَضٍم وقد َجزَّ

ْوِر ، فإْن  ْيمُ  بَقَي َعْظٌم أَو بَْضعه فذِلكَ  (1)والزَّ  َجاِزُر َمن أَراَدهُ فَمْن فاَز قِْدُحه فأََخَذهُ يثبُت له ، وإِالَّ فهو للَجاِزِر.، ثم يَْنتظُر به ال الرَّ

يت : ّكِ  قاَل الجْوَهِريُّ : واْنَشَد ابُن الّسِ

ِم و  ظـــــــــــح عـــــــــــَ ِر جـــــــــــازٌِر  الـــــــــــر ميحِ كـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــم كـــــــــــَ دح  مل يـــــــــــَ

ُض      وحضــــــــــــــــــَ ــــُ م يـ ِم الــــلــــحــــح قحســــــــــــــــــِ َأيح مــــَ دح (2)عــــلــــ  َأيِّ بـــــــَ
 

  
 قاَل : وغيُر يَْعقوَب يَْرِويه : يُْجعَُل.

ْيمِ  قْلُت : ويُْرَوى : وأَْنَت كعَْظمِ   .الرَّ

كِّ   يت.وقاَل ابُن ِسْيَده : والَمْعروُف يُْجعَُل وهي ِروايَةُ اللَّْحيانّي ، ولم يُْرِو : يُْوَضُع أََحٌد َغْير ابن الّسِ

 قْلُت : وهو لشاِعٍر ِمن َحْضَرَمْوَت.

احِ األََجنِّّي ِمن قِصْيَدةٍ الِميَّة. وقيَل :  ي : ألَْوِس بِن َحَجٍر ِمن قَِصيَدةٍ َعْينيَّة ، وهو للطِرمَّ ألَبي َشِمِر بِن ُحْجر ، قاَل : وصوابُه وقاَل ابُن بَّرِ

 هُ.يُْجعَُل وهكذا أَْنَشَده ابُن األَْعَرابّيِ وغيرُ 

ةَ ب اح األََجئّي ؛ وقيَل : لَشِمِر بِن ُحْجِر بِن ُمرَّ ِن حجِر بِن واِئٍل بِن ربيعَةَ ، قْلُت : وَوَجْدُت بخّطِ أَبي زَكِريا في أَْبيات اإلْصالح قاَل الطِرمَّ

 انتََهى.

ي : وقَْبله :  وقاَل ابُن بَّرِ

مح  كـــــــــــــُ رٍّ وأُمـــــــــــــّ ريحُ حـــــــــــــُ يـــــــــــــٌم غـــــــــــــَ ئـــــــــــــِ م لـــــــــــــَ ـــــــــــــوكـــــــــــــُ  أَب

َدةُ      َريــــــــــــح ّدِ   بـــــــــــــُ بــــــــــــَ ُم مل تـــــــــــــُ كــــــــــــُ اَءتــــــــــــح (3)إن ســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 قْلُت : وقبله :

رحثـــــــــد  اح مـــــــــَ َد الصـــــــــــــــــــــــفـــــــــا ابلـــــــــعـــــــــَ هـــــــــِ  فـــــــــلـــــــــو شـــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــَوغــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــريحَ عــــــــــــــــز  ِ      ــــــــــــــــرآان يف ال  إذًا ل

  

نــــــــــُه و  رِي بــــــــــعــــــــــمــــــــــر وَأجــــــــــح َت يف صــــــــــــــــــــــــدح  مــــــــــا أَنــــــــــح

  
جـــــــــــرِ و    ـــــــــــح ل جـــــــــــَ ـــــــــــَ ت ـــــــــــجي مـــــــــــُ ل قـــــــــــح ىًت يف مـــــــــــُ ـــــــــــفـــــــــــَ  ال ب

  
 الخ. أَبُوُكْم لَئِيمٌ 

ْيمُ و حاحِ. َرْيمٌ  يقاُل : بَِقيَ  السَّاَعةُ الطَّويلةُ. : الرَّ  ِمن النَّهاِر ، كما في الّصِ

 أَي نهاٌر َطويٌل. َرْيمٌ  وقاَل غيُرهُ : يقاُل : عليك نَهارٌ 

ْيمُ و حاحِ. الدََّرَجةُ  : الرَّ  ، لُغَةٌ يمانِيَّةٌ ، َحَكاها أَبو َعْمرو بُن العاَلِء ، كما في الّصِ
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ْيمُ و ياَدةُ  : الرَّ  ، وهو كالفَْضِل وقد تقدََّم ، ولو َذَكَره ُهناَك كما فَعَلَه الجْوَهِريُّ كاَن أَْحسن. الّزِ

ْيمُ و ً  ذِلَك ، أَي ما بَِرَحْت. وقد أَْفعَلُ  ِرمتُ  ما يقاُل : البَراُح. : الرَّ  .َراَم يَِريُم َرْيما

 ما بَِرْحُت. ، أَي منه ِرْمتُ  ماو المكاَن ، ِرْمتُ  ما قاَل ابُن ِسْيَده :و

 ُل في النَّْفي ، وقاَل األْعَشى :، أَي ال تَْبَرْح ، وأَْكثَُر ما يُْستَْعمَ  «ِمن مْنزِلَك غداً أَْنَت وبَنُوكَ  تَِرمْ  ال»في الَحِدْيث : أَنَّه قاَل للعبَّاِس : و

__________________ 
قوله : فإن بقي اخل يف كالمه ســقرت ا وعبارة اللســان بعد قوله : والزور وامللحاء والكتفا وفيهما العضــدان »( عل  هامش املطبوعة املصــرية : 1)

 .«ا فإن بقي اخل الرقبة فيقسمها صاحبها عل  تلك األجزاء ابلسوية مث يعمد إىل الطفاطف وخرز
والقصــيدة المية ا وهي ترو  «  عرُ . ..»:ملة ا قا  الصــاغاين : والرواية ا والتك« يوضــض»بد  «  عر»( اللســان والصــحاح واألســاس وفيه 2)

 .«بن حجر بن مرة بن حجر بن وائر للطرماح األجئّي واليب ِشر
 ( اللسان وفيه : ال تُبد ُ .3)
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تَ َأابان فـــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــح ن عـــــــــــــــــــِ  رِم ِداَن مـــــــــــــــــــِ  نـــــــــــــــــــح

ريحٍ إذا مل      رِمح فـــــــــــــــــــــــــــِإان  خبـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــَ (1)ت
 

  
 أَي : ال بَِرْحَت. وكاَن ابُن األَْعَرابّيِ يَْذَهُب إلى أَنّه يُْستَْعمُل ِمن غيِر َجْحٍد أَْيضاً ؛ وأَْنَشَد :

جي  رامــــــــــــــينهــــــــــــــر  ــــــــــــــطــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ ب  َأحــــــــــــــٌد أَراَد خــــــــــــــَ

نــــــــــايب     جِي وجــــــــــَ رح يــــــــــعــــــــــذر ســــــــــــــــــــــــاحــــــــــَ  (2) ؟أَمح هــــــــــَ
  

 .َراَمني بَِرَحنِي. وغيُرهُ يُْنشُد : َمايُريُد : َهْل 

 ؛ قاَل : إذا قُِطعَ  ، بالكْسِر : به ِريمَ و

 (3)ابلس اقي الذي كان َمِعي  ِرميَ و 
ثٌ  األْوزاعيُّ : يَريمَ  نَِهيُك بنُ و . ُمَحّدِ  َصُدوٌق عن مغيث األوزاعّي وعنه األوزاعيُّ

 بيِد َعْبد علّيِ بِن عواض ، قالَهُ ياقوُت. (4)باليََمِن ِمن أَْعماِل َجبَِل قَْيٍس  : ِحْصنٌ  يَريمُ و

ي باسِم بانِيهِ  فَْوق : د بَحْضَر َمْوتَ  ِمن ، بالُمثَنَّاةِ  تَريمُ و بن َحْضَرَمْوت وهو عشُّ األَْولياء ، وقد تقدََّم ِذْكُره في تََرَم ُمْستَوفًى  تَِريم ُسّمِ

 فَراِجْعه.

 أَْيضاً ، وبها َمْسكُن السَّاَدةِ آل باعلوى اآلن. ة بها ، بكْسِر الراِء : َمِريَمةُ و

 ، بالكْسِر : ع ، ببِالِد الَمْغرِب. ِريمٌ و

 ع ، قُْرَب َمقَِدُشوهَ. أَْيضاً :و

 ، على ساِكنِها أَْفضل الصَّالة والسَّالم. ، بالكْسِر : واٍد لبَنِي َشْيبَةَ بالمدينةِ  يمةُ رِ و

ُمْشتمٌل على عدَّةِ قًُرى وَمساِكن في الِجباِل ، وَطوائَِف وأَُمٍم ، قاِعَدتُه ِحْصُن كسمة ، وقد َدَخْلتُه ، ومنه  بالفتحِ : ِمْخالٌف باليََمنِ  ، َرْيمةُ و

ْين بُن ظهيَرةَ. يميُّ الرّ  الجمال  أََحُد أَْعيان الشافِِعيَِّة َرَوى عنه الحافُِظ جماُل الّدِ

 ، إليه نُِسَب الِمْخالُف الَمْذكوُر. ِحْصٌن باليََمن : َرْيمةُ و

جاِل وال تَْفُجر.، كَمْقعٍَد : التي تُِحبُّ حديثَ  الَمْريَمُ و َرَوى عنه األَْزرُق بُن قَْيٍس. : َصحابيٌّ بَْصريٌّ  َرْيَمةً  أَبوو   الّرِ

 .َراَم يَِريمُ  قاَل أَبو َعْمرو : وهو َمْفعَل ِمن

 .والسَّالم الصَّالة أَْفَضل نبيِّنا وعلى عيَسى اْبنِها وعلى وسلمعليههللاصلى،  (الَِِّت َأْحَصَنْت فَ ْرَجها)اْبنة عْمَران  (5) اسمُ   :َمْريَمُ و

أَنَّه َمْفعَل لفْقِد فَْعيَل في لُغَِة العََرِب وقاَل قْوٌم : هو فَْعلَل كما أَشاَر إليه الشهاُب في شْرحِ الشفاِء وهو َمْبنيٌّ على قْلُت : وإِنما قالوا إنَّه 

ُب ماِريَة ؛ وقيَل : هو عجميٌّ على أَْصِله. وأَْوَرَده الجالُل في المْزِهِر. . وقاَل قْوٌم : إنَّه ُمعَرَّ  َعَربيٌّ

ً  ليهع َريَّمَ و  عليه في السَّْيِر ونْحِوه. زادَ  : تَْرييما

ي : هو ِمن ْيمِ  قاَل ابُن بَّرِ ياَدة والفَْضل ، وعليه قْوُل أَبي الصَّْلت : الرَّ  الّزِ

واال  َرمي َ  ِر لأَلعحَداِء َأحح  (6)يف الَبحح
ْيم أَو هو ِمن  وهو البَراُح. الرَّ

 هما ِحْصٌن باليََمِن ، والثاني : َمْوِضٌع بيَن البَْصَرِة واليَماَمِة ؛ قالَهُ نَْصر.أََحدُ  َمْوضعانِ  ، بضِم النّوِن : َرْيمانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْيمُ   : الدُّكَّاُن ، يمانِيَّةٌ. الرَّ
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يت : ّكِ ً  بالَمكانِ  َريَّم وقاَل ابُن الّسِ  : أَقاَم به. تَْرِييما

. َريََّمتِ و  السَّحابَةُ فأَْغَضنَْت إذا داَمْت فلم تُْقِلْع ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 .«ت ر م»، كِحْذيٍَم : َمْوِضٌع ، َسبََق ِذْكُره في  تِْريَمٌ و

ً و  ، وهو َمْوِضٌع بالمدينَِة. (7)، بالكْسِر  ِرْيم : ساَر النَّهاَر ُكلَّه. وفي الَحْديِث : ذكر َريََّم تَْريِيما

 ر : هو َمنزٌل لمزينَةَ ، وهو واٍد يَصبُّ فيه َسْيُل َوِرقاُن.قاَل نَصْ 

 وقيَل : َجبٌَل.

__________________ 
 واللسان. 200( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان بدون نسبة وفيه : تعّذر.2)
 .469/  2( اللسان واجملمر واملقايي  3)
 ( يف معجم البلدان : جبر تَي .4)
 القاموس ابلضم منونة.( يف 5)
 ( اللسان.6)
 وقير ابلياء غري مهموزة. .. ( يف معجم البلدان بكسر أوله و ز  نيه وسكونه7)
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 : تابِِعيٌّ عن علّيٍ وابِن َمْسعود ، وعنه أَبو إْسحق ، ِثقَةٌ تُوفي َسنَة سّت وِستّين وِمائَة. يريم وهبيَرةُ بنُ 

 مع امليم فصل الزاي
ُجلُ  َزأَمَ  : [زأم] ً  َكَمنَع ، الرَّ اِء نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، َزأْما ً و ، عن الفرَّ ً  ، بالضّمِ ، هذه عن اللّْحيانّي : ُزؤاما  أَي َسِريعاً. َماَت َوِحيّا

ً و  أََكَل شديداً. : َزأََم َزأْما

ً  الطَّعامَ  َزأَمَ  وقيَل :  : إذا َمألَ بَْطنَه منه. َزأْما

ُجلَ  َزأَمَ و ً  أَُمهُ يزْ  الرَّ فُه َذَعَرهُ  : َزأْما  تَْزئِيماً. كَزأََّمهُ  وَخوَّ

 كلمةً َطَرَحها. : أَي َزأَْمةً  فالنٌ  لي َزأَمَ و

حاحِ : أَي َطَرَح كلَمةً   ؛ وِمثْلُه في األَساِس أَْيضاً. ال أَْدِري أَحقٌّ هي أَْم باِطلٌ  ونَّص الّصِ

ً  ، كفَِرَح وُعِنيَ  ، َزئِمَ و  .كاْزَدأَمَ  وَخْوفُه ؛ واْشتَدَّ ذُْعُرهُ  ، كَكتٍِف : فَزعَ  َزئِمٌ  فهو ، َزأَما

أََمهُ و . : الصَّوُت الشَّديدُ  الزَّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 أَي َصْوتاً. َزأَْمةً  يقاُل : َسِمْعُت له

أََمةُ و  ، كنَْهَمتي ، أَي حاَجتِي. َزأَْمتِي يقاُل : قََضْيُت منه الحاَجةُ. : الزَّ

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ؛ وأَْنَشَد : ِشدَّةُ األَْكِل والشُّْربِ  : أَْمةُ الزَّ و

 (1)فالص َدرح  زَأَماتٌ ما الش رحُب إال  
يحِ  أَي ِشدَّةُ  َزأََمةٌ  يقاُل : أَْصبََحْت وليَس بهاو  .(2) الّرِ

 البَْلَدةُ أَو الداُر.قاَل ابُن ِسْيَده : كأَنَّه أَراَد أَْصبََحِت األَرُض أَو 

أَْمةُ و أَْمةُ و ِمن الطَّعاِم أَي ما يَْكِفيهم َسنَتَُهم. َزأَْمتَُهمْ  يقاُل : قد اْشتََرى بَنُو فالنٍ  من الطَّعاِم : ما يَْكِفي. الزَّ  ما يَْعصيهِ  يقاُل :و الَكِلَمةُ. : الزَّ

 ، وَكذِلَك ما َعِصيَتْه َوْشَمةً. َكلمةً  أَي َزأَْمةً 

ُل أََصح. ُمْجِهزٌ  َسِريعٌ  أَو ، أَو عاِجٌل ، َكريهٌ  ، أَي ، كغُرابٍ  ُزؤامٌ  َمْوتٌ و  ، واألَوَّ

حاحِ. أَْكَرَهه إذا أَْزأََمهُ على األَْمرِ و  ، كأَْذأََمه ، وبالذاِل ، كما في الّصِ

َق ِجْلَدتَهُ َغْمَزهُ  إزآماً : الُجْرَح بَدِمه أَْزأَمَ و  ويَبَِس الدَُّم عليه. بَدِمه حتى لَزَّ

 .ُمْزأَمٌ  وُجْرحٌ 

اي. أَْزأَْمتُ  قاَل األْزَهِريُّ : هكذا قالَهُ ابُن ُشَمْيل :  الُجْرَح ، بالزَّ

اِء.  وقاَل أَبو زْيٍد في كتاِب الَهْمز : أَْرأَْمُت الُجْرَح إذا َداَوْيته حتى يَْبرأَ إْرآماً ، بالرَّ

 َء.َداَواهُ حتى بَِرى أَْزأََمهُ إذا أَو : والذي قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل َصِحيٌح بمْعناهُ الذي َذَهب إليه. ولذا قاَل المصنُِّف : قالَ 

 إْرآماً إذا أَْكَرْهته عليه. (3)وقاَل أَبو زْيٍد : أَْرأَْمُت الرُجَل على أَْمٍر لم يكْن ِمن شأَنِِه 

 الُجْرَح في قْوِل ابِن ُشَمْيٍل أُِخَذ ِمن هذا. أَْزأَمَ  قاَل األَْزَهِريُّ : وكأَنَّ 

اُء :و َؤاِميُّ  قاَل الفرَّ ُجلُ  بالضمِّ  الزُّ َؤامِ  ، من القَتَّالُ  : الرَّ  وهو الَمْوُت. الزُّ

ً  ، ، كَمنَعَ  (4) البَْردُ  َزأََمهُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :و  وقِفَّةٌ أَي ِرْعَدةٌ. قِلٌّ  لذِلكَ  َمأْلَ َجْوفَه حتى أََخَذهُ   :َزأَما
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 في َعْينَِك. ، أَي يَْرموَن في ِزئِْمَك ، بالكْسرِ  يقاُل :و

 في َحَسبِِه. : أَي َطعَنُوا في ِزئِْمهو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كِمْنبٍَر : َشديُد الذُّْعِر. ِمْزأَمٌ  رُجلٌ 

 به ، كفَِرَح ، إذا َصاَح به. َزئِمَ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( يف القاموس ابلضم ضبرت حركات ا والكسر  اهر.2)
 ابلزاي.« . إزآماً .. ( كذا ابألصر واللسان ويف التهذيب : أزأمت3)
(4.  ( يف التهذيب واللسان : الُقر 
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ً  الطَّعامَ  َزئِْمتُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل في كتاِب المْنطِق له :  تُه أَْكالً.: أَي أََكلْ  َزأَما

أْمُ و قاَل :  أَْن يَْمألَ بَْطنَه. الزَّ

ّيِ. َزأَْمتَه وقد أََخذَ  بَعِ والّرِ  : أَي حاَجتَِه ِمن الّشِ

 تكلََّم. (1)بَحْرٍف أَي ما  َزأَمَ  ويقاُل : َسَكَت عنِّي فما

ْبَهَمةُ  : [زبهم]  العََجلَةُ. وهو : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. الزَّ

ْجَمةُ  : [زجم]  : أَْن تسمَع َشيئاً ِمن الَكِلَمِة الَخِفيَِّة. الزَّ

 نَْبَسةً. ، أَي ويَُضمُّ  ، بالفتحِ  َزْجَمةً  لم أَْسَمْع لهو

 بَحْرٍف أَي ما نَبََس. (2) َزَجمَ  وَسَكَت فما

ً  َمةً إليَّ َكلِ  َزَجمَ  وما  أَي ما َكلَّمني بَكِلَمٍة. يَْزُجُم َزْجما

ُجومُ و  لْيَسْت بَشِديَدتِه ؛ قاَل أَبو النّْجم : كَصبُوٍر : القَوُس الضَّعيفةُ اإلْرنانِ  ، الزَّ

 (3) َزُجومافَظر  مَيحطُو ُعطُفاً 
 وقاَل آَخُر :

 َزُجوماابَت يُعاطي فـُُرجاً 
 ، قالَهُ أَبو َحنيفَةَ ، والقَْوالِن ُمتَقاِرباِن. الَحنونُ  هي أَو

ُجومُ و يِّئَةُ الُخلُقِ  : الزَّ ه التي النَّاقَةُ السَّ  ؛ وأَْنَشَد بعُضهم : ال تَكاُد تَْرأَُم َسْقَب غيرها تَْرتاُب بَشّمِ

يُمها  الز ُجومكما ارحلَب يف أَنحِف   (4)ِشَِ
 ِدرُّ عليه ، قاَل الُكَمْيت :وُربَّما أُْكرهْت حتى تَْرأََمهُ فتَ 

رح و  لــــــــــــــِ رحٍ   (5)مل ُأحــــــــــــــح قــــــــــــــٍة وبـــــــــــــــَ  بصــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــِ

ومُ كــــــــــــــمــــــــــــــا َدر تح  ــــــــــــــالــــــــــــــبــــــــــــــهــــــــــــــا      (6)الــــــــــــــز جــــــــــــــُ
 

  
ُجومُ  يقوُل : أُْعِطهم ِمن الُكْره على ما يَريُدوَن كما نَِدرُّ   على الُكْره. الزَّ

 .(7) : ال يَْرُغو وال يُْفِصُح بالَهديرِ  أَْزَجمُ  بَعيرٌ  قاَل َشِمٌر :و

 والذي قالَهُ األْحمر بهذا المْعنى بَْعيٌر أَْزيَُم وأَْسَجُم.

 إالَّ تَْحويل الياِء ِجيماً ، والعََرُب تَْجعُل الِجيَم َمكاَن الياِء ألنَّ َمْخرَجهما ِمن َشْجر الفَم. األَْزَجمو قاَل َشِمٌر : وليَس بيَن األَْزيَم

ْجَمةُ و ْحَمةُ  الزَّ ْكَمةُ  ، بالجيِم والحاِء ، والزَّ ْحَرةُ  ، بالكاِف ، كلُّ ذِلكَ  والزَّ  ، وَسيَأْتي بياُن كّل في محلِّه. يَْخُرُج معها الَولَدُ  التي الزَّ

مُ و جَّ جِ. كُسكٍَّر : طائِرٌ  ، الزُّ مَّ  ، وهو َمْقلوُب الزُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْجَمةُ   إليَّ َكلمةً : أَي ما َكلّمنِي. َزَجمَ  وما ْوُت.: الصَّ  الزَّ

 ٍء ما فَِهَمه.له بشي َزَجمَ و

ً  ، ، كَمنَعَهُ  َزَحَمهُ  : [زحم] ً و يَْزَحُمهُ َزْحما  ضايَقَه. ، أَي ، بالكْسرِ  ِزحاما
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ْحمُ و : تََضايَقُوا. تََزاَحُمواو القومُ  اْزَدَحمَ و  ؛ قاَل : الُمْزَدِحمونَ  : القومُ  الزَّ

مجــــــــــــــاَء  مٍ مــــــــــــــض  بــــــــــــــَزحــــــــــــــح مح  َزحــــــــــــــح  فــــــــــــــازحَدحــــــــــــــَ

مَ      زاحـــــــــــــُ مح  تـــــــــــــَ طـــــــــــــَ تـــــــــــــَ وحج الـــــــــــــح َ
وحِج إذا املـــــــــــــ َ

(8)املـــــــــــــ
 

  
 قاَل ابُن ِسْيَده : جاَء بالمْصَدِر على غيِر الِفْعل.

 رُجٍل. (9) اسمُ   :َزْحمٌ و

فَها هللاُ تعالَى ، َحَكاها ثَْعلَب. (10) مكَّةَ  : اسمُ  بالضمِّ  ، ُزْحمٌ و  ، َشرَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : والَمْعروُف ُرْحم.

__________________ 
 ( العبارة يف األساس ونصها : سكت عين فما أنم حبرف أنَمهح وال كّلمين بَزأَمهح.1)
 ابلراء.« رجم»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 لة والتهذيب بدون نسبة فيها.( اللسان والتكم4)
 .«قوله : ومل أحلر ا من قولك : أحلت الناقة إذا أصابت الربيض فبنزلت الل »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.6)
 ونبه إليها مصحح املطبوعة املصرية.« َكِلمةً وما يـَعحِصيِه َزمجحًَة :  » ونصها :ـ  ( بعدها زايدة يف القاموس ا وقد سقطت من نسخة الشارح7)
 ( اللسان والثاين يف التهذيب.8)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وأضافها الشارح فخففها.9)
 ( يف القاموس ابلضم.10)
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ْحمِ  أَو هي أُمُّ   .الزُّ

حامِ  كِمْنبٍَر : الكثيرُ  ، الِمْزَحمُ و  .ِمْزَحمٌ  ، ومنه َمْنِكبٌ  ، أَو َشديُده الّزِ

 وركٍن ِمْدَعٍم ورأٍَس مْصَدٍم ولساٍن ِمْرَجٍم ووطٍء ِمْيثٍم. ِمْزَحمٍ  قاَل رُجٌل ِمن العََرِب : لتجَدنَّنِي ذا َمْنِكبٍ 

 وبَلَغَها. قاَربَها وَزاَهَمها : أَي الخمسينَ  فاُلنٌ  زاَحمَ و

 : الِفيُل. ُمزاِحمٍ  أَبوو

؛ وفي بعِض نسِخه : المتكسر  الُمْنَكِسُر القَْرنَْينِ  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وفي الُمْحَكِم : (1)ذو القَْرنَْين ، كما في التَّهِذيِب  الثَّورُ  أَْيضاً :و

 .ُمزاِحمٍ  ، وفي الُمْحَكِم بابنِ  بُمَزاِحمٍ  القَْرنَْيِن ، وفي التَّْهِذيِب : يُكنيانِ 

ُل َمن قاتَ  : ُمزاِحمٍ  أَبوو لُ  َل العََرَب منأَوَّ  ُوالةِ التُّْرِك. َخاقاَن وأَوَّ

 عن الشَّْعبّي وُمجاِهٍد ، وعنه شعبةُ وشريُك ، ثِقَةٌ. ُزفَُر الكوفِيُّ  ُمزاِحمٍ  بُن أَبي ُمزاِحمُ و

ْهريُّ مع تقدُِّمه ، ثِقَةٌ.عن َمْواله الَمْذكور وعبيِد هللِا بِن أَبي يَ  َمْولَى ُعَمَر بِن عبِد العَزيزِ  ُمزاِحمٍ  بُن أَبي ُمزاِحمُ و  زيَد ، وعنه ابُن جرْيج والزُّ

ٍة ، (2) بُن َداودَ  ُمزاِحمَ و ثوَن. بِن عليَةَ الُكوفيُّ عن أَبيِه ، وعنه أَبو ُكَرْيب ، ليَس بحجَّ  ُمَحّدِ

. ُمزاِحمُ  وفاتَهُ : بِّيُّ تابِعيٌّ عن أَبي َذّرٍ  بُن معاِويَةَ الضَّ

 .(3) فََرٍس  : اسمُ  ُمزاِحمُ و

 ، بالجيِم. الِوالَدةِ : َزْجَمتُها َزْحَمةُ و

واُب : أَنَّ َزْحَمَوْيه لَقٌَب لزكِريَّا ال َجّده كما حقَّقَه الحافُِظ ، بُن يَْحيَى بن َزْحَمَوْيِه ، كعَْمَرَوْيه (4) زكِريَّاو ثٌ  ، هكذا في النسخِ ، والصَّ ،  ُمَحّدِ

اكِ  ُزْحَمةُ و وَكذِلَك اْبنُه أَْحمُد َحدََّث أَْيضاً.  يْوَم َمْرجِ راِهٍط. بِن قَْيِس الفْهِريّ  ، بالضّمِ ، ابُن عبِد هللِا الَكْلبيُّ قَاتُِل الضَّحَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ضايَقَه. ُمزاَحَمةً  َزاَحَمهُ 

 : يَْوُم الِقياَمِة. الّزحامِ  ويَْومُ 

 : تاَلَطَمْت. اْزَدَحَمتْ و األَْمواجُ  تََزاَحَمتِ و

 المزاحمتيِن : ِمن ُكور ِمْصَر البَْحِريّة. وُكورةُ 

 : لَقََم لُْقَمةً ، كذا في النواِدِر ، والهاء فيه لُغَةٌ ، وَسيَأْتي. َزَحَم َزْحَمةً و

ْخمُ  : [زخم] . الزَّ  : أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 ع. وفي الُمْحَكِم : هو

ً  ، كَمنَعَهُ  َزَخَمهُ و  .َدفَعَهُ َشديداً  : يَْزَخُمهُ َزْخما

 دِسٌم خبيُث الرائَِحِة. َزِخمٌ  لَْحمٌ  فهو ، وهذه عن ابِن بُُزْرَج ، كأَْشَخَم ، كأَْزَخمَ  اللَّْحُم ، كفَِرَح : َخبَُث وأَْنتََن ، َزِخمَ و

كةً  َزَخَمةٌ  فيهو  ، أَي رائَِحةٌ َكريَهةٌ. ، محرَّ

َخمَ  ، أَي ال تكونُ  خاصٌّ بلَْحِم السَّبُعِ  وقاَل بعٌض : هو َهَمةُ في لحوِم الطيِر ُكلّها وهي أَْطيُب ِمن ةُ الزَّ باعِ ، والزَّ َخَمةِ  إالَّ في لحوِم الّسِ  .الزَّ

هومِة.  أَو هو أَْن يكوَن نَِمساً كثيَر الدََّسِم والزُّ



15656 

 

ْخماءُ و قاَل األَْزَهِريُّ : الَخْزماُء : النَّاقَةُ الَمْشقوقةُ الِخنَابِة ، وهو الَمْنِخُر ؛ قاَل :و ائحِة. الزَّ  الُمْنتِنَةُ الرَّ

 اْحتََملَهُ. : أَي الِحْملَ  اْزَدَخمَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْخَمةُ   ، بالضّمِ : نَتَُن الِعْرض. اللزُّ

 ، وهو بالضّمِ َجبٌَل قُْرَب مكَّةَ ، َذَكَره نَْصر وابُن األَثيِر. ُزْخمٍ  وفي الَحِدْيث ِذْكرُ 

 االْزِدرامَ  قاَل شْيُخنا : َجعَلَه المصنُِّف تَْرجمةً ُمْستقلةً بالُحْمرةِ وبعَده َزَرَم وال يَْظَهُر له وْجهٌ ، فإنَّ الظاِهَر أَنَّ  : االْبتِالُع. مُ االْزِدرا : [زدرم]

ْل.  اْفتِعاٌل ِمن َزَرَم ال افعالل ، فالمادَّةُ واِحَدةٌ فتأَمَّ

__________________ 
 والفير والثور ذو القرنا يكفيان مبزاحم. ( الذي يف التهذيب :1)
 ( يف الكاشف : ذّواد.2)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا والكسر  اهر.3)
 ( يف القاموس : وزكرايء ا ابهلمزة.4)
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بتْقِديِم الداِل  َزْدَرمَ  ِل وَجعَلَهُ ِمن تَْركيبِ قْلُت : هي في سائِِر النسخِ باألَْسوِد ال بالُحْمرةِ. وقد َذَكَره الجْوَهِريُّ بعَد تَرِكيِب َزَرَم على االْستِقال

ْل ذلِ  ا صاِحُب اللِّساِن فَذَكَره في َزْرَدَم ، فتأَمَّ  َك.على الراِء ، ثم أَْوَرَد َزْرَدَم بتْقِديِم الراِء على الداِل ، وأَمَّ

نَّوُر ، كفَِرحَ  َزِرمَ  : [زرم] ً  ، الَكْلُب والّسِ رمُ  ، واسُم ما بَِقيَ  بَِقَي َجْعُره في ُدبُِرهِ  : َزِرمٌ  ، فهو َزَرما  .الزَّ

 .أَْزَرمُ و َزِرمٌ  ، وكلُّ ما اْنقََطَع فهو كاْزَرأَمَّ  اْنقََطَع ، وِحْلفَتُهُ : بَْولُه وَدْمعُه وَكالُمه َزِرمَ و

ً َزَرَمه يَْزِرُمه و َمهُ و أَْزَرَمهُ و َزْرما  قََطعَهُ. تَْزِريماً : َزرَّ

 : قََطَع عليه بَْولَهُ. أَْزَرَمهُ و

 .«ابنِي ، ثم َدعا بماٍء فصبَّه عليه تُْزِرُموا فباَل في حجِرِه فأُِخَذ فقاَل : ال»في حِدْيث الَحَسِن بِن علّيٍ : و

 .تُْزِرُموه ال َحِدْيث األَْعَرابّيِ الذي باَل في الَمْسجِد : قاَل : تَْقَطعُوا عليه بَْولَه ، ومنه: القَْطُع ، أَي ال  اإِلْزرامُ  قاَل األَْصَمعيُّ ؛

ه : أَي به َزَرَمتْ و ي ألَبي الَوْرِد الجْعِدي : َولََدتْهُ  أُمُّ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ـــــــــــــــــجي  َن ُ  ال عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ تح َأال ل ـــــــــــــــــه  َزَرمـــــــــــــــــَ  ب

ِر      وائـــــــــــــِ ٍة وغـــــــــــــَ لـــــــــــــَ َدتح ذا لـــــــــــــُح (1)فـــــــــــــقـــــــــــــد َولـــــــــــــَ
 

  
ِرمُ و ْهطِ  ، الزَّ  ، عن ابِن األَْعَرابيُّ ، وأَْنَشَد لألَْخَطِل : كَكتٍِف : الذَّليُل القليُل الرَّ

ُم يف غــــــــــــــــرِي واحــــــــــــــــدٍة  ال ُكــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــو ال ب  ل

ِف      قــــــــــــام اخلــــــــــــائــــــــــــِ ُت مــــــــــــَ مــــــــــــح قــــــــــــُ (2)الــــــــــــز رِمِ إذًا لــــــــــــَ
 

  
. يَثْبُُت في مكانٍ َمْن ال  أَْيضاً :و  ، قالَهُ األَْصَمعيُّ

َرأِْميمُ و الُمْزَرئِمُّ و ِهما ، األَخيَرةُ عن ثَْعلَب : الزُّ  ؛ قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : الُمْنقَبِضُ  ، بضّمِ

ُه  بــــــــــــُ وحِم يــــــــــــرقـــــــــــــُ ُدوِف الصــــــــــــــــــــــــــ  ٌر بشــــــــــــــــــــــــــُ وَكــــــــــــ   مــــــــــــُ

طــــــــــــوُف اَ شــــــــــــــــــــــــــا      غــــــــــــاِرِب خمــــــــــــَح
َ

(3)َزرِمُ مــــــــــــن املــــــــــــ
 

  
اي.وقاَل أَبو ُعبَيْ  اء قْبل الزَّ  ٍد : الُمْرَزئِمُّ الُمْقَشِعرُّ الُمْجتِمُع ، الرَّ

اء ، وهكذا َرَواه ابُن َجبَلة ، َشكَّ أَبو زْيٍد في الُمْقَشِعّر الُمْجتِمع  اي قْبل الرَّ .قاَل األَْزَهِريُّ : الصَّواُب الزَّ  أَنَّه ُمْرَزئِمٌّ

ً  وقد ي لألَْخطِل :؛ وأَْنَشَد ا اْزَرأَمَّ اْزِرئْماما  بُن بَّرِ

هــــــــا  ِر أَدحَرعــــــــِ بـــــــــح تح مـــــــــن قــــــــــَ بـــــــــَ حـــــــــِ ذي إذا ســــــــــــــــــــــُ  متـــــــــُح

م  و      زحَرئــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ رُ  تـ طــــــــــــــــَ
َ

هــــــــــــــــا املــــــــــــــــ لــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ  إذا مــــــــــــــــابـ

  
ْرمُ و  : الَحَذُر. الزَّ

 الَمْوِصِل. يَُصبُّ في ِدْجلَةَ  َعظيمٌ  وادٍ  أَْيضاً :و

نَّْورُ  األَْزَرمُ و  ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. : الّسِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 البَيُع ، كفَِرَح : اْنقََطَع. َزِرمَ 

ِرمُ و  : البَِخيُل والُمَضيَُّق عليه. الزَّ

َمهُ و  الدَّهُر تَْزِريماً : قََطَع عنه الَخْيُر ؛ قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة. َزرَّ

الَد املـــــــــــــا   ـــــــــــــِ ـــــــــــــِك ت ري ب  الضـــــــــــــــــــــــــــ   َزر مـــــــــــــهُ حـــــــــــــُ

جـــــــا      حـــــــَ ـــــــَ ت ـــــــح ل ـــــــنـــــــاِس مـــــــُ ذح يف ال خـــــــِ ـــــــ  ت ـــــــَ ٌر ومل يـ قـــــــح ـــــــَ (4)فـ
 

  
 الدَّْمِع : ُمْنقطعُه ، قاَل َعِديٌّ : َزِرمُ  ورُجلٌ 
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اٍم  مــــــــــــــود بــــــــــــــعــــــــــــــد محــــــــــــــِ ثــــــــــــــح
َ

 َأو كــــــــــــــمــــــــــــــاء املــــــــــــــ

ُزورا  َزرِم     ُؤوُب نــــــــــــــــــَ ِض ال يــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــح (5)الـــــــــــــــــد 
 

  
ِرمُ   هنا : القَليُل الُمْنقِطُع. فالزَّ

ِرمُ  وقاَل أَبو َعْمرو :  .أَْزَرَمتْ و : الناقَةُ التي تقطُع بولَها قَليالً قليالً ، يقاُل لها إذا فَعَلَْت ذِلَك : قد أَْوَزَغْت وأَْوَشقَْت وَشْلَشلَْت وأَْنفََضتْ  الزَّ

 ، َذَكَرهُ أَبو زْيٍد في كتاِب الَهْمز. ُمْزَرئِمٌّ  : َغِضَب ، فهو أَمَّ اْزرَ و

ِريمُ و ْهِط الذَّليُل. الزَّ ُجُل القَليُل الرَّ  ، كأَميٍر : الرَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 قصيدة مكسورة القافية ا ففي البيت إقواء ا وقبله :والبيت من « يرقبه»بد  « ينظرها»برواية ؛  194/  1( ديوان اهلذليا 3)

 مــــــــــــــن فــــــــــــــوقــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــٌف قــــــــــــــّر وأســــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــلــــــــــــــه 

ان والــــــــــــــــعــــــــــــــــتــــــــــــــــمِ       جــــــــــــــــّي تــــــــــــــــنــــــــــــــــطــــــــــــــــّ  ابلــــــــــــــــظــــــــــــــــيــــــــــــــــّ

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 واللسان والصحاح. 208/  2( ديوان اهلذليا 4)
 .51/  3( اللسان واملقايي  5)
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ي : الُمْزَرئِمُّ و  : الّساكُت ؛ أَْنَشَد ابُن بَّرِ

بـــــــــــــــان  ُه َغضـــــــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح يـ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح اأَل مـــــــــــــــ  زحَرئـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــُ

ا      مـــــــــــ  فِّ وال ِخضـــــــــــــــــــــــــَ رَت الـــــــــــكـــــــــــَ بـــــــــــِ (1)ال ســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
حاحِ. أَو َعَصَر َحْلقَهُ  ؛ وَزْرَدبَه َكذِلَك ؛ َخنَقَه : َزْرَدَمهُ َزْرَدَمةً  : [زردم]  ، كما في الّصِ

 اْبتَلَعَهُ. : َزْرَدَمهُ  قيَل :و

ْرَدَمةُ و  : الغَْلَصَمةُ. الزَّ

 هي فاِرِسيَّةٌ. وقيَل : هي تحَت الُحْلقُوِم واللِّساُن مركٌَّب فيها ، وقيَل :

ْصفَرومه هو قْلُت : فإْن كاَن مِركَّباً من زرودمه ، فإنَّ دمه هو النفُس وزر هو الذَّهُب ، وإن كاَن مركَّباً ِمن زرد ومه ، فإنَّ زرد هو األ

ل   ذِلَك.القََمُر ، فليُتأَمَّ

حاحِ. االْبتِالعِ و االْزِدَرامِ  َمْوِضعُ  هو أَو  ، كما في الّصِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْرقُمُ  : [زرقم] . الزُّ  ، بالضّمِ

 .ُزْرقُمٌ  قاَل اللَّْيُث : إذا اْشتَدَّْت ُزْرقَه عيِن المْرأَةِ قيَل : إنَّها لَزْرقاءُ 

 بيَدْيها تَْرقُم ، تحَت القُْمقُم. ُزْرقُم وقاَل بعُض العََرِب َزْرقاءُ 

 قاَل األَْصَمعيُّ : والِميُم زائَِدةٌ.

 وقد َذَكَره المصنُِّف في زرق وكاَن يَْنبِغي أَْن ينبِّهَ عليه ُهنا على عاَدتِِه في أَْمثاِل ذِلَك.

َراِهَمةُ ، كعاُلبَِطةٍ  : [زرهم]  ساِن.: أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّ  الزَّ

 الغليظةُ. وهي

 العتيقةُ. قيَل :و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ةً. ُزواِزمٌ و ُزَوِزمٌ  : ماءٌ  [ززم] ي خاصَّ  ، كعُلَبٍط : وُعالبٍط بيَن الِمْلحِ والعَْذِب. أَْهَملَه الجماَعةُ وأَْوَرَده ابُن بَّرِ

 بهذا المْعنَى. زوزمٌ  (2)وَذَكَر ابُن خالََوْيه : ماٌء 

ْعمُ  : [زعم] ً  ، ُمثَلَّثَةً : القولُ  الزَّ ً و َزَعَم َزْعما ً و ُزْعما  الجْوَهِريُّ ، ويقاُل الضمُّ لُغَةُ بنِي تَِميٍم ، والفتُْح لغَةُ الحجاِز ؛ نَقََل التَّثِْليثَ  قاَل : : ِزْعما

ي ألَبي ُزبَْيٍد الطائّي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َي إن كـــــــــان الـــــــــذي  ســـــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــَ َف نـ وااي هلـــــــــَح مـــــــــُ  َزعـــــــــَ

ي      ـــــــــفـــــــــِ ي هـــــــــِ ـــــــــح ل ـــــــــَ ـــــــــوم تـ ـــــــــي ُرّد ال ـــــــــَ ًا ومـــــــــاذا يـ قـــــــــّ (3)حـــــــــَ
 

  
 أَي قالوا وَذَكُروا.

ْعم ، وأَْنَشَد ابُن األْعَرابّي في الباطلُ  يكونُ و الحقُّ  القوُل يكونُ وقيَل : هو   الذي هو حقٌّ : الزَّ

م أَنــــــــــــــــــــــــــــه و   ِإيّنِ أديــــــــــــــــــــــــــــُن لــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــُ

كــــــــــــم مــــــــــــا      ــــــــــــ  م رب ــــــــــــكــــــــــــُ زِي جــــــــــــح ــــــــــــُ ي مح ســــــــــــــــــــــــــَ (4)َزعــــــــــــَ
 

  
 وال يتحقَُّق ؛ قالَهُ َشِمٌر. أَكثُر ما يقاُل فيما يَُشكُّ فيهو
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فيه فلم يُْدَر لعلّه َكِذٌب أَْهَل العربيَِّة يقُولوَن إذا قيَل َذَكَر فالٌن كذا وكذا فإنَّما يقاُل ذِلَك ألَْمٍر يُْستَْيقَُن أَنَّه َحقُّ ، وإذا ُشكَّ وقاَل اللَّْيُث : َسِمْعُت 

 فالٌن. َزَعمَ  أَو باِطٌل قيَل :

ْعمُ  قاَل ابُن خالََوْيه :و َعُثوا)ى : يُْستَْعمُل فيَما يَُذّم كقَوِله تعالَ  الزَّ رين : (5) (َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يُ ب ْ ْعمُ  ؛ حتى قاَل بعُض الُمفَّسِ  الزَّ

 .(6) ِضدٌّ  ، فهو إذاً  الَكِذبُ  أَْصلُه

َر قْولُه تعالَى :   ؛ أَي بقَْوِلهم الَكِذب. (7) (َفقاُلوا هذا لِِلِّ ِبَزْعِمِهمْ )قاَل اللّْيُث : وبه فُّسِ

ْعِميُّ و اِدقُ  أَْيضاً :و الَكذَّاُب ؛ ، بالضّمِ : الزُّ  ِضدٌّ. الصَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«ما»( عن اللسان وابألصر 2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 651( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 3)
 ..«.. . سينجزكم.. أُذينٌ واين »( اللسان والتهذيب وفيهما : 4)
 .7( التغابن اآية 5)
 ( هنا تصرف الشارح بعبارة القاموس ا ونصها : القو  ا   والباطر والكذب ضد وأكثر ما يقا  فيما ُيشّك فيه.6)
 .136( األنعام اآية 7)
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عيمُ و  .(1) (َوَأاَن ِبِه َزِعيم  )؛ ومنه قْولُه تعالَى :  : الَكِفيلُ  الزَّ

ِعيمُ و الدَّْين َمْقِضيُّ »الحِدْيث : في و  أَي الَكِفيُل ضاِمٌن. «غاِرمٌ  الزَّ

تي َرهينَةٌ »في َحِدْيث علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : و  .«(َوَأاَن ِبِه َزِعيم  )وِذمَّ

ً  به َزَعمَ  قدو ي لعَُمر بِن أَبي ر َزعاَمةً و َزْعما  بيعَةَ :: أَي َكفََل وَضَمَن ، وأَنَشَد ابُن بَّرِ

ــــــــــــرِّضــــــــــــــــــــــــــا  ٌن ابل ــــــــــــك َرهــــــــــــح ي ل فــــــــــــِّ ــــــــــــت كــــــــــــَ ــــــــــــل  ق

يو      مـــــــــــِ ب ازحعـــــــــــُ ـــــــــــت قـــــــــــد َوجـــــــــــَ  اي هـــــــــــنـــــــــــُد قـــــــــــال

  
 أَي اْضَمني.

 : السالمعليهوقاَل النابغَةُ الجْعِديُّ يَِصُف نُوحاً ، 

َك إن   لــــــــــــــــــِ َ ح أَبهــــــــــــــــــح مح وارحكــــــــــــــــــَ وِدَي قــــــــــــــــــُ  نــــــــــــــــــُ

وٍف لـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــاس مـــــــــــــــا      اَ  مـــــــــــــــُ مـــــــــــــــَ (2)َزعـــــــــــــــَ
 

  
ر   أَْيضاً بمْعنَى قاَل ، وبمْعنَى وَعَد.أَي َضِمَن ، وفُّسِ

ْعمُ  ءقاَل ابُن خالََوْيه : ولم يَِجي ْلِت ، وذَ  الزَّ َكَر أَْيضاً فيَما يُْحَمُد إالَّ في بَْيتيِن ، وَذَكَر بيَت النَّابِغَِة الجْعِدّي وَذَكَر أَنَّه ُرِوي ألَُميَّة بِن أَبي الصَّ

 بيَت َعْمرو بن َشأٍْس :

ا تــــــــــقــــــــــوُ  : هــــــــــَ  لــــــــــكــــــــــَت وِإلــــــــــ  نــــــــــا إن هــــــــــَ كــــــــــح  لــــــــــَ

بـــــــــــاِد كـــــــــــمـــــــــــا      مح عـــــــــــلـــــــــــ  ِ  أَرحزاُ  الـــــــــــعـــــــــــِ (3)َزعـــــــــــَ
 

  
ُس.  وَرَواه الُمَضّرِ

َمان ، وبيُت أَبي ُزبَْيٍد ال يَْحتمُل ِسَوى القَْول ، ي : بيُت ُعَمر بن أَبي َربيعَةَ ال يَْحتمُل ِسَوى الضَّ َر. وقاَل ابُن بَّرِ  وما ِسَوى ذِلَك على ما فُّسِ

ِعيمُ و  ؛ قاَل الشاِعُر : َزعاَمةُ  ، كَكُرَم ، َزُعمَ  ؛ وقد ُزَعماءُ  ج وِمْدَرُهُهْم ، الُمتََكلُِّم عنهم َرئيُسُهم َسيُِّد القَْوِم وَرئيُسُهم ، أَو : الزَّ

ُه  تــــــــــــــــــَ واء رأَيـــــــــــــــــــح َض الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــِّ  حــــــــــــــــــىت إذا َرفــــــــــــــــــَ

يـــــــــِ       مـــــــــِ واِء عـــــــــلـــــــــ  اخلـــــــــَ يـــــــــمـــــــــاحتـــــــــت الـــــــــلـــــــــِّ (4)َزعـــــــــِ
 

  
 ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيب : (5) َظنَّْنتَني : أَي تَْزُعُمني كذا َزَعْمتَنِيو

يـــــــــينفـــــــــإن  مـــــــــِ زحعـــــــــُ ـــــــــَ ُم   تـ  كـــــــــنـــــــــُت َأجـــــــــهـــــــــُر فـــــــــيـــــــــكـــــــــُ

ر      َد  ابجلــــــــهــــــــح عــــــــح ــــــــَ َم بـ لــــــــح ُت ا ــــــــِ ــــــــح َري (6)فــــــــإيّنِ شــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  ، كفَِرَح : َطِمعَ  ، َزِعمَ و ً و َزَعما  ، بالتَّحريِك وبالفتْحِ ؛ قاَل َعْنتََرةُ : َزْعما

هــــــــــا  وحمــــــــــَ ُر قـــــــــــَ تــــــــــُ َرضــــــــــــــــــــــــًا وأَقـــــــــــح هــــــــــا عــــــــــَ تــــــــــُ قــــــــــح لــــــــــِّ  عــــــــــُ

مـــــــــــاً      مِ وربِّ الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــِت لـــــــــــيـــــــــــَ   َزعـــــــــــح زحعـــــــــــَ (7)مبـــــــــــَ
 

  
عاَمةُ و  على القْوِم ، وبه فَسَّر ابُن األَْعَرابّيِ قْوَل لَبيٍد : : الشََّرُف والريِّاَسةُ  الزَّ

عــــــــــــاً  فــــــــــــح راِ  شــــــــــــــــــــــــــَ د اأَلشــــــــــــــــــــــــــح دائــــــــــــِ ري عــــــــــــَ طــــــــــــِ  تــــــــــــَ

رًا و و      ةُ ِوتـــــــــــــــــح الم  الـــــــــــــــــزعـــــــــــــــــامـــــــــــــــــَ (8)لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــغـــــــــــــــــُ
 

  
عاَمةُ و الحُ  : الزَّ ألَنَّهم كانوا إذا اْقتََسُموا الِميراَث َدفَعوا السالَح إلى االبِن ُدْون البْنِت ، انتََهى.  ، وبه فَسَّر الجْوَهِريُّ قوَل لَبيٍد ، قاَل : الّسِ

 .(ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُنْ ثَ َينْيِ )وقْولُه : َشْفعاً وِوتْراً أَي قْسَمةُ الِمْيراِث 

عاَمةُ  قيَل :و ْرعُ  الزَّ  َرابّيِ أَْيضاً قوَل لَبيٍد.، أَو الدُّروُع ، وبه فَسَّر ابُن األَعْ  الّدِ

عاَمةُ و  البَقََرةُ ويَُشدَُّد. : الزَّ



15662 

 

عاَمةُ  قيَل :و يِِّد من الَمْغنَِم. الزَّ  َحظُّ السَّ

 ، وبه فَسَّر بعٌض قوَل لَبيٍد أَْيضاً. أَفضُل الماِل وأَْكثَُرهُ من ميراٍث ونحِوهِ  قيَل :و

 كثيُر الدََّسِم َسريُع السَّياَلِن على النَّاِر. فيهما : ُمِرشّ  كَكتِفٍ  (9) َزِعمٌ و َزِعمٌ  ِشواءٌ و

 : أَْطَمَع. أَْزَعمَ و

 : أَي ُمْطِمٌع. ُمْزِعمٌ  وأَْمرٌ 

__________________ 
 .72( يوسف اآية 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 وصدره فيها : 10/  3( اللسان واملقايي  3)

 تعاتبين يف الرز  عرسي وإلا
 ان.( اللس4)
 . أي  ننتين ابلتخفيف... ( يف اللسان : زعمتين5)
 واللسان والتهذيب. 36/  1( ديوان اهلذليا 6)
 .10/  3( من معلقته ا واللسان والتهذيب وعجزه يف الصحاح واملقايي  7)
 والتكملة والتهذيب وجزء من عجزه يف الصحاح. 11/  3واللسان واملقايي   129( ديوانه ص 8)
قوله : وزعم أي بفتح فسكون كما يف اللسان ويف بع  النسخ زعم ابلراء » ابألصر عل  ما نظره الشارح ا وهبامش املطبوعة املصرية :( كذا 9)

 .«فحرره
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عيم أََطاعَ  : أَْزَعمَ و  .للزَّ

 األَْمُر : أَْمَكَن. : أَْزَعمَ و

ً  اللَّبَُن : أََخَذ يَِطيبُ  (1) َزَعمَ و  .كَزَعَم َزعما

ُل نَْبتِها (1) َزَعَمتِ و  ، عن ابِن األْعَرابّيِ. األْرُض َطلََع أَوَّ

. ُمناَزَعة ، أَي أَْمٌر غيُر ُمْستقيٍم فيه ، كَمنابِرَ  َمزاِعمُ  أَْمٌر فيه هذاو  بعُد ، نَقَلَه األْزَهِريُّ

 : أَي ال يُوثَُق به. َمزاِعمُ  وقاَل غيُرهُ : في قْوِلهِ 

حاحِ ؛ زاَد غيُرهُ : : العَييُّ  عومُ الزَّ و ْعمومِ  اللِّسانِ  ، كما في الّصِ . كالزُّ  ، بالضّمِ

عومُ و  الَكثيَرتُهُ ، ِضدٌّ. أَْيضاً :و القليلَةُ الشَّْحِم. : الزَّ

عومُ  ونَّص الُمْحَكِم : *  [التي]، وهي  الَمْزعوَمةُ  ، فَمْن َجعَلَها القَليلَةُ الشَّْحِم فهي كالُمْزَعَمِة ، كُمْكَرَمةٍ  القَليلَةُ الشَّْحِم وهي الكثيَرةُ الشَّْحمِ  الزَّ

 أَنَّها َسِمينةٌ. أَْزَعْمتَ  إِذا أََكلََها الناُس قالوا لصاِحبِها تَْوبيخاً :

عومُ  قاَل األَْصَمعيُّ :و  ال يُْدَرى أَبِها َشْحٌم أَْم ال. التي ن الغَنَِم :مِ  الزَّ

حاحِ : ناقَةٌ   فتُْغبَُط باأليِدي ، انتََهى. أَبِها ِطْرٌق أَم ال فيها يَُشكُّ  إذا كان َزعومٌ  وشاةٌ  َزعومٌ  وفي الّصِ

 الناُس أَن بها نِْقياً ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للراجِز : يَْزُعمُ  وقيَل : هي التي

دو  لـــــــــــــــــــــح ومـــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــُ ُم اجلـــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــ   ة  ـــــــــــــــــــــََ

ومــــــــــــا     اًل َرســــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــَ يـــــــــــــح رحُت فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا عــــــــــــَ  َزجــــــــــــَ

  

 (2) َزُعوماخُمحِلَصَة األَنحقاِء َأو 

ي : وِمثْلُه قوُل اآلخر :  قاَل ابُن بَّرِ

ٍد و  عـــــــــــــــــــــح َود ة آ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإان  مـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــَ

ة يف      َب اإِلهـــــــــــالـــــــــــَ لـــــــــــَ ومِ كـــــــــــمـــــــــــن طـــــــــــَ (3)الـــــــــــز عـــــــــــُ
 

  
 تَْذَهُب إلى َرّدِ قوِلِه. َزَعماتِكَ  أَي ال أَتََوهَّمُ  َزَعماتِكَ  وال َزعَمتَكَ  وتقوُل هذا وال وهو مجاٌز.

ْن ال يَُحقَُّق قَْوله يقوُل وال  ، ومنه قْولُه : َزَعماتِهِ  قاَل األَْزَهِريُّ : الرُجُل ِمن العََرِب إذا َحدََّث عمَّ

 (4) َزَعماتِهِ لقد َخرت  روِمييف : وال 
 الَحيَّةُ. ، بالكْسِر : الِمْزعاَمةُ و

 ، قاَل : : التََّكذُّبُ  التََّزعُّمُ و

 تـََزع ماَما  الز اِعمُ أَيها 
يت :و ّكِ  هذا أَنَّه كذا. يَْزُعمُ و هذا أَنَّه كذا يَْزُعمُ  أَي ال يوثَُق به أَي ، كَمْقعَدٍ  َمْزَعمٌ  أَْمرٌ  قاَل ابُن الّسِ

 ، العَْيُن بدٌل عن الحاِء. َزاَحمَ  ُمزاَعَمةً : زاَعمَ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْعمُ  ر قوُل ُعبَْيِد هللِا بِن عبِد هللِا بِن ُعتْبَةَ بِن َمْسعوٍد : الزَّ  : الظنُّ ، وبه فُّسِ
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َرهــــــــــا قــــــــــد كــــــــــنــــــــــَت  جــــــــــح مُ فــــــــــُذ ح هــــــــــَ زحعــــــــــُ ــــــــــَ  أَنــــــــــه  تـ

ا كــــــــــــــَذَب      مُ َرشـــــــــــــــــــــــــــاٌد َأال اي ُرمبــــــــــــــ  (5)الــــــــــــــز عــــــــــــــح
 

  
.قاَل ابُن  ي : هذا البيُت ال يَْحتمُل ِسَوى الظّنِ  بَّرِ

 بمْعنَى َشِهَد ، كقْوِل النابغَِة : َزَعمَ  وقد يكونُ 

 اهلماُم أَبن  فاَها ابرِدٌ  َزَعمَ 
 وقد يكوُن بمْعنَى َوَعَد ، وَسبََق شاِهُده ِمن قْوِل َعْمرو بِن َشأٍْس وقْوِل النابِغَِة.

ً  القْوُم على كذا تَزاَعمَ و ً  إذا تََضافَُروا عليه ، وأَْصلُه أنَّه صاَر بعُضهم لبعٍض  تَزاُعما  .َزِعيما

 أَْكثَُر ما يقاُل فيَما يَُشكُّ فيه. التََّزاُعمُ  وقاَل َشِمٌر :

 ال يُوثَُق به. ُمزاِعمٌ  وهو : الناقَةُ القليلَةُ الشَّْحِم. الَمْزعوَمةُ و

__________________ 
 وهو يواف  عبارة اللسان.« . وأزعمت.. وأزعم»ذا ابألصر ا وسيا  القاموس يقتضي : ( ك1)
 ا والصواب : ما اثبتناه ا كما يف اللسان.« الذي»وروت ابألصر  (*)
 ( اللسان والثاين والثالث يف الصحاح.2)
 ( اللسان.3)
 وعجزه : 476ديوانه ص ( التهذيب ا والبيت يف التكملة منسوابً لذي الرمة وهو يف 4)

 لعتبة َخطّاً مل تطّب  مفاصله
 وانظر األساس ونسبه لذي الرمة أيضاً.

 ( اللسان.5)



15665 

 

َء الشي َعْمتُكَ أَزْ  القَلُوُص أَو الناقَةُ إذا ُظنَّ أَنَّ في َسناِمها َشْحماً. ويقاُل : أَْزَعَمتِ  في َكالِمِهم إالَّ في قْوِلهم أَْزَعمَ  ءوقاَل ابُن خالََوْيه : لم يَِجى

ً  أَي َجعَْلتَُك به  .َزِعيما

 ، كَمْقعٍَد : الَمْطَمُع ؛ وَسبََق شاِهُده ِمن قْوِل َعْنتََرةَ. الَمْزَعمُ و

 : أَي َطِمَع في غيِر َمْطَمعٍ ؛ وقاَل الشاِعُر : َمْزَعمٍ  فالٌن في غيرِ  َزَعمَ  يقاُل :

رِه  ر   ــــــــــــهــــــــــــح تح حــــــــــــِ َرمــــــــــــَ ٌة قــــــــــــد َأحــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــه َرب  ل

ر  وال ا ـــــــــجِّ فـــــــــمـــــــــا      قـــــــــح مُ فـــــــــيـــــــــه لـــــــــلـــــــــفـــــــــُ زحعـــــــــَ (1)مـــــــــَ
 

  
 : اْسماِن. ُزَعْيمو زاِعمٌ و

 ُكْنيَةُ الَكِذِب. َزَعُموا وقاَل ُشَرْيح :

ُمه ؛ مْعناهُ أَنَّ الرُجَل إذا أَراَد الَمِسيَر إلى بَلٍَد َرِكَب َمِطيَّتَه وساَر حتى  َزَعُموا في الَحِدْيِث : بِئَْس َمِطيَّةُ الرُجلِ و يْقِضي إْربَهُ ، فشبه ما يقّدِ

ُل به إلى َغَرِضه ِمن قْوِله ُم أَماَم َكالِمه ويُتَوصَّ ُل بها إلى الحاَجِة وإِنّما يقاُل : َزَعُموا المتكلِّ في حدْيٍث  َزَعُموا كذا وكذا بالَمِطيَّة التي يُتََوصَّ

  على َسبيِل الباَلغِ ، فذُمَّ ِمن الَحدْيِث ما كاَن هذا َسبِيله.ال َسنَد له وال ثَبََت فيه ، وإِنَّما يُْحَكى على األَْلُسنِ 

. َزْعَمةٌ  وقاَل الِكسائيُّ : إِذا قالوا :  صاِدقَةٌ آلتِينََّك ، َرفَعُوا ، وِحْلفَةٌ صاِدقَةٌ ألَقُولَنَّ ، ويْنِصبُوَن يَِميناً صادقةً ألَْفعلنَّ

 ه.: تََداَعيا َشيئاً فاْختَلَفا في تَزاَعَماو

َمْخشِريُّ : مْعناهُ تَحاَدثا َعماتِ  قاَل الزَّ كةً ، وهي ما ال يُوثَُق به ِمن األحاِديِث. بالزَّ  ، محرَّ

ْعمُ و يَّة. الزُّ  ، بالضّمِ : الكبُر ، عاّمِ

غومُ  : [زغم] ْغُمومُ  أَو الزَّ عوُم بهذا المْعنَ  : العَيِيُّ اللِّساِن. الزُّ  ى.وقد َمرَّ عن الَجْوَهِرّيِ الزَّ

 ، ويقاُل بالراِء. كُزبَْيٍر : طائِرٌ  ، ُزَغْيمٌ و

 الَجَمُل : َردََّد ُرغاَءهُ في لهاِزيِِمْه. تََزغَّمَ و

ِب. اْستِْعمالُه (2) هذا أَْصلُهُ ثم َكثُرَ  قاَل ابُن ِسْيَده : ُب  التََّزغُّمُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : حتى قالوهُ للُمتََكلِِّم كالُمتَغَّضِ مع َكالٍم ؛ وقيَل : مع َكالٍم التَّغَضُّ

 ال يُْفهم.

 صوٌت َضعيٌف ؛ قاَل البَِعيُث : التََّزغُّمُ  وقاَل غيُرهُ :

طــــــــا و  وٍن مــــــــن الــــــــقــــــــَ راَب جــــــــُ تح َأســـــــــــــــــــــح فــــــــَ لــــــــّ  قــــــــد خــــــــَ

ا      َف إال  َأهنـــــــــــــــــــــ  مُ َزواحـــــــــــــــــــــِ َزغـــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــَ (3)تــــــــــــــــــــــَ
 

  
ُب بَكالٍم أَو َغْير َكالٍم ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : التََّزغُّمُ  وقيَل :  التَّغَضُّ

َن إال   قــــــــح َن مــــــــا يــــــــنــــــــطــــــــِ حــــــــح بــــــــَ مــــــــاً فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح َزغــــــــ   تـــــــــَ

يـــــــــــُد      ـــــــــــِ ـــــــــــيـــــــــــَد َول ـــــــــــَول كـــــــــــ  ال ـــــــــــح (4)عـــــــــــلـــــــــــي  إذا أَب
 

  
 وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ ألَبي ذَُؤْيٍب يَِصُف رُجالً جاَء إلى مكَّةَ على ناقٍَة بيَن نُوٍق :

ُه فـــــــــــــــجـــــــــــــــاَء و   جـــــــــــــــاَءتح بـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــن  وِإنـــــــــــــــ 

راهــــــــا      ــــــــح ُح ِذف ســــــــــــــــــــــَ مح ــــــــَ ــــــــي مُ ل َزغــــــــ  ــــــــَ ر   تـ حــــــــح ــــــــفــــــــَ (5)كــــــــال
 

  
 : َحنِيٌن خِفيٌّ كَحنِْين الفَِصيل ، قاَل لَبيٌد : التََّزغُّمُ و صياُحها وِحدَّتُها ، وإِنَّما يْمَسح ِذْفراها ليُسكنها. تََزغُُّمها قاَل األَْصَمعيُّ :

يــــــــــتــــــــــهــــــــــا  قــــــــــِ ٍر إذا مــــــــــا لــــــــــَ كــــــــــح ين بــــــــــَ لــــــــــغح بــــــــــَ  فــــــــــبَبــــــــــح

قــــــــ  بــــــــه مــــــــن      لــــــــح مــــــــاعــــــــلــــــــ  خــــــــريح مــــــــا يـــــــــُ َزغــــــــ  (6)تـــــــــَ
 

  
اء.  ويُْرَوى بالرَّ

ا التََّرغُُّم ، بالراِء ، فهو التَّغضُّب وإِن لم يكْن معه َكالٌم.  وقاَل األَْزَهِريُّ : أَمَّ
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 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : ، بالضّمِ : ع ُزْغَمةُ و

راٌف مــــــــــن الــــــــــقــــــــــوِم مل يــــــــــكــــــــــن   عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــن  َأطــــــــــح

ًا      ـــــــــــّ ب ُم حـــــــــــَ هـــــــــــُ مـــــــــــةً طـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــُ ـــــــــــُزغـــــــــــح را  ب (7)َألـــــــــــحَ
 

  
َدة ، وقد ذُِكَر في مْوِضِعه.  وَرَواه ثَْعلَب بُزْغبَة ، بالباِء الموحَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«مث كثر»بد  « فَكثـُرَ »القاموس : ( يف 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
 ونبه هبامشه إىل رواية األصر ا والبيت يف اللسان والصحاح.« فجئن وجاءت»برواية  41/  1( ديوان اهلذليا 5)
 واللسان والتكملة والصحاح. 198( ديوان ط بريوت ص 6)
 ( اللسان.7)
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 يه :* ومّما يُْستَْدَرُك عل

 قاَل األَْزَهِريُّ : يقاُل للعَْين العَْذبة : َعْين َعْيَهم ، وللَمالَحِة : َعْين َزْيغَم.

ْغلََمةُ  : [زغلم]  ويَُضمُّ. ، بالفتحِ  الزَّ

.  أَْهَملَهُ الجْوَهِريُّ

 ، أَي ال يَِحيَكنَّ في صْدِرَك ِمن ذِلَك َشكٌّ وال َوْهٌم وال غيُر ذِلَك. ُزْغلَُمةٌ  يقاُل : ال يدخلَُك ِمن ذِلكَ  الشَّكُّ والَوَهُم. وفي اللِّساِن : هو

غينَِة والَحَسَكةِ  قاَل أَبو زْيٍد : هي ِمثْلُ و  بهذا المْعنَى. ُزْغلَُمةٌ  َوقََع في قْلبِي له يقاُل : .(1) الضَّ

ْقمُ   :[زقم]  ، قالَهُ أَبو َعْمرو. وزاَد غيُره : الشَّديُد. (2) لَّْقمِ ال : ِمثْلُ  الزَّ

. : التَّلَقُّمُ  التََّزقُّمُ و  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

. أَْبلَعَهُ فاْبتَلَعَهُ  : أَي فاْزَدقََمهُ  ءَ الشَّي أَْزقمهُ و  ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ

قُّومُ و ْبُد بالتَّمرِ  الزَّ  أَْفريِقيَةَ. ، في لُغَة ، كتَنُّوٍر : الزُّ

حاحِ : اسُم َطعاٍم لهم فيه ُزْبٌد وتَْمٌر ؛ ْقمُ و وفي الّصِ  أَْكلُه. : الزَّ

قُّومُ و ا َشَجَرة  خَتُْرُج يف َأْصِل اجلَِْحيِم ، طَْلُعها َكأَنَُّه ُرُؤُس الشَّياِطنيِ )، قاَل هللاُ تعالَى في صفَتِها  شجرةٌ بََجهنَّمَ   :الزَّ  .(3) (ِإَّنَّ

ا أُْنزلَْت آيَةُ  قُّومِ  قاَل ابُن ِسْيَده : وبَلَغَنا أَنَّه لمَّ  لم يَْعرْفه قَُرْيش ، فقاَل أَبو َجْهل : إنَّ هذا الشََّجر ما ينبُُت في بِالِدنا فَمَن منكم يَْعرف الزَّ

قُّومَ  قُّومُ  فقاَل رُجٌل قَِدَم عليهم ِمن أْفريِقيَةَ : ؟الزَّ ْبُد بالتَّمِر ؛ فقاَل أَبو َجْهل :بلُغِة أَْفريِقيَةَ  الزَّ ،  نُْزَدقُمهْ  يا جاِريَة هاتِي لنا ُزْبداً وتَْمراً   : الزُّ

فُنا محمٌد في اآلِخَرةِ أَ  فجعَلُوا يأُْكلُون منه ويقُولوَن :  فبيَّن هللاُ تباَرَك وتعالَى ذِلَك في آيٍة أُْخرى. ؟فبهذا يخّوِ

قُّومُ و ْوُجٍه محلُّها في التَّفاسيِر.وفي ُرُؤوِس الشَّياِطْين ثالثَةُ أَ   نَباٌت بالباِديَِة له َزْهٌر ياَسمينيُّ الشَّكِل. : الزَّ

قُّومُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ : أَْخبرني أَْعرابيُّ ِمن أَْزِد السَّراةِ قاَل : ةٌ ، ل الزَّ َرتُها ال شْوَك لها ، َذفَِرةٌ ُمرَّ ها َكعابُر شجرةٌ َغْبراُء صغيَرةُ الورِق ُمَدوَّ

 في ُسوقِها كثيَرةٌ ، ولها ُوَرْيٌد َضعيٌف ِجّداً يَْجُرُسه النَّْحل ، ونَْوَرتُها بَيضاُء ، ورأُْس ورقِها قبيٌح جّداً.

قُّومُ و  ، عن ابِن ِسْيَده. َطعاُم أَْهِل النَّارِ  : الزَّ

قُّومُ و ياحِ الباِرَدةِ شجرةٌ بأَِريحاَء من الغَْوِر ، لها ثََمٌر كالتَّ  أَْيضاً : الزَّ مِر ُحْلٌو َعِفٌص وِلنَواهُ ُدْهٌن عظيُم المنافِعِ ، عجيُب الفْعِل في تَْحليِل الّرِ

ِحَجِة في ُحّقِ الَوِرِك ، يُْشَرُب منه يحِ الالَّ ثَةَ أَيَّاٍم أَو ِزنَةُ َسْبعَِة دراِهَم ثاَل وأَْمراِض البَْلغَِم وأَْوجاعِ الَمفاِصِل والنِْقِرِس وِعْرِق النَّسا والّرِ

ْمنَى والُمْقعَديَن ؛ ويقالُ  ا  ِمن أَرِض الِهْندِ  الكابُِليُّ نَقَلَتْهُ بَنُو أَُميَّةَ  (4) أَْصلَهُ اإلْهليلَجُ  : ِإنَّ  خمسةَ أَيَّاٍم ، وُربَّما أَقاَم الزَّ وَزَرَعتْهُ بأَريحاَء ، ولمَّ

َمنُ  تََماَدى  َطْبعِ اإلْهليلَجِ.َغيََّرتْهُ أَرُض أَريحاَء عن  الزَّ

ْقَمةُ و  ؛ عن ثَْعلَب. : الطَّاعونُ  الزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 اللّْقَمةَ : اْبتَلَعَها. تََزقَّمَ 

قَمُ  : كثَرةُ ُشْرِب اللَّبَِن ؛ واالسُم : التََّزقُّمُ و  .الزَّ

 فالٌن اللبََن إذا أَْفَرَط في شْربِه. تََزقَّمَ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

قُّومَ  تَْزقِيماً : أَكلَ  زقمَ و ً  ، كزقَمهُ  الزَّ  .زقما

قُّومُ  وقاَل ثَْعلب :  : كلُّ طعاِم يَْقتُل. الزَّ
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كامُ  : [زكم] َكَمةُ و ، بالضّمِ ، الزُّ ماغِ الُمقَ  : َمْعروٌف ، وهو الزَّ ، وله أَْسباٌب َذَكَرها  دََّمْيِن إلى الَمْنِخَرْينِ تََحلُُّب فُضوٍل َرْطبٍَة من بَْطنَيِ الّدِ

 األطبَّاُء.

 .ُزِكمَ  ، بُِنَي على َمْزكومٌ  ، فهو أَْزَكَمهُ و هللاُ تعالَى َزَكَمهُ و كعُنَِي ، الرُجُل ، ُزِكمَ  قدو

. أَْزَكَمهُ  وقد َمْزكومٌ  قاَل أَبو زْيٍد : رُجلٌ   هللاُ تعالَى. وَكذِلَك قاَل األْصَمعيُّ

__________________ 
 ( يف القاموس يف اللفظتا ا والكسر  اهر.1)
 ( يف القاموس ابلضم.2)
 .65ـ  64( الصافات اآية 3)
 ( يف القاموس ابلضم ا والنصب  اهر بعد ما تصرف الشارح ابلعبارة.4)
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 .أَْزَكَمكَ  ، وما (1)منه ، وَكذِلَك كلُّ ما جاَء على فُِعَل فهو َمْفعُول  أَْزَكمُ  قاَل : وال يقاُل : أَْنتَ 

ْكم وأَْصلُ  ْكِب ، ومنه أُِخذَ : الَملْ  الزَّ كامُ  ُء كالزَّ  .الزُّ

 بها ، كما في الُمْحَكِم. بنُْطفَتِِه : َرَمى َزَكمَ و

 ، وهو مجاٌز. الَمْزُكومِ  وفي األَساِس : أَي َحَذَف بها كمخَطةِ 

 .َمْزكوَمةٌ  ، فهي الِقربَةَ : َمألَها َزَكمَ و

ْكَمةُ و  ، وهو مجاٌز. ، بالضّمِ : الثَّقيُل الجافي الزُّ

ْكَمةُ و . ُزْكَمةُ  يقاُل : هو آِخُر َولَِد األَبََوْيِن. : الزُّ  أَبََوْيه إذا كان آِخَر ولدهما ، وهو مجاٌز نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ْكَمةُ و ْحَرةُ يَْخُرج منها الَولَُد ، وقد ذُِكرَ  بالفتحِ  ، الزَّ  .«ز ج م» في : الزَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْكَمةُ   : النَّْسُل ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : الزَّ

ةُ  مـــــــــــــــــَ ار  زَكـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــ  و عـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــُ اٍر بــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــَ

اِر      يـــــــــــــص عـــــــــــــلـــــــــــــ  محـــــــــــــِ راقـــــــــــــِ (2)مـــــــــــــثـــــــــــــُر ا ـــــــــــــَ
 

  
. ُزْكَمةُ  يَْعقوُب :وأَْنَشَده  اٍر ، بالضّمِ  َعمَّ

 ٍء ، كُزْكبٍَة.في األَرِض أَي أأَلَُم شي ُزْكَمة وهو أأَْلَمُ 

 وفي األَساِس : أَي أَْحقَُر نْطفٍَة.

 ُسوٍء : َولٌَد غيُر صاِلحٍ. ُزْكَمةُ  ولفاُلنٍ 

 ً  به. َزَكَمتْ  ولَعََن هللاُ أُّما

ه إذا َولََدتْه َسْرحاً. َزَكَمتْ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :  به أُمُّ

ْلقُومُ  : [زلقم] ّمِ ، كتَبَه باألَْحمر مع أَنَّ الجْوَهِريُّ َذَكَرهُ في تْرِكيِب  الزُّ ِزنَةً ومْعنًى  الُحْلقُومُ  على أَنَّ الالَم زائَِدةٌ وقاَل : هو« ز ق م»، بالضَّ

 هو هكذا في بعِض اللّغاِت.، عن ابِن ُدَرْيٍد. وأَْفَرَده صاِحُب اللّساِن وقاَل : 

 اللُّْقَمةَ : بَلَعَها. َزْلقَمَ  * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ي : ْلقََمةُ  وقاَل ابُن بَّرِ ي البَْحرُ  الزَّ ً  االتِّساُع ، ومنه ُسّمِ  وقُْلُزماً عِن ابِن خالََوْيه. ُزْلقُما

ْلقومُ و  وِمن السَّبُعِ أَْيضاً. : ُخْرطوُم الَكْلِب ، عن األَْصَمعّيِ. زاَد غيُره : الزُّ

 الِفيِل : ُخْرطوُمه. ُزْلقومُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

لَمُ  : [زلم] كةً ، وكُصَردٍ  الزَّ َمعُ  أَو ؛ وخصَّ بعُضهم به أَْظالُف البَقَِر. الِظْلفُ  ، وهذه عن ُكراعٍ ، ، محرَّ  َخْلفهُ. هو الذي هو الزَّ

لَمُ و لَمُ و الزُّ َوَأْن )قاَل هللاُ تعالَى :  أَْزالمٌ  ، أَي َجْمُع الكّلِ ، ِسهاٌم كانوا يَْستَْقسموَن بها في الجاِهليَِّة ج هيو قِدٌح ال ريَش عليه : الزَّ
 .(3) (َتْستَ ْقِسُموا اِبْْلَْزالِم ذِلُكْم ِفْسق  

يَْت ووضعت في الَكْعبِة ،  ُزلَِّمتْ  األَْزالُم كانْت لقَُرْيش في الجاِهليَِّة َمكتوٌب عليها أَْمٌر ونَْهٌي ، واْفعَْل وال تَْفعَْل ، وقدوقاَل األَْزَهِريُّ :  وُسّوِ

ً  يقوُم بها َسَدنَةُ البيِت ، فإذا أََراَد رُجٌل َسفَراً أَو نكاحاً أَتَى السَّاِدَن وقاَل : أَْخِرج لي يُْخرُجه ويَْنظُر إليه ، فإذا َخَرَج قِْدُح اأْلَْمِر ، ف َزلَما

ا أَراَده ، وُربَّما كاَن مع الرُجلِ  وَضعَهما في قرابه ، فإذا أََراَد االْستِْقاَم  َزلَمانِ  َمَضى على ما َعَزَم عليه ، وإن َخَرَج قِْدُح النَّْهي قَعََد عمَّ

 أَْخَرج أََحَدهما ؛ قاَل الُحَطْيئَةُ :
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ـــــــــَ  حـــــــــاً مل يـ نـــــــــُ ر تح بـــــــــه ســـــــــــــــــــــــُ ري إن مـــــــــَ ِر الـــــــــطـــــــــ   زحجـــــــــُ

ٍم أبَزحالِم و      ــــــــــــُ  عــــــــــــلــــــــــــ  ِقســــــــــــــــــــــــــح ي فــــــــــــِ ــــــــــــُ (4)ال ي
 

  
 وقاَل َطَرفَةُ :

مــــــــــــــــــــــــاً  َتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــــــــح َذ اأَلزحالَم مــــــــــــــــــــــــُ  َأخــــــــــــــــــــــــَ

وا ـــــــــــــــــــــــا      هح فـــــــــــــــــــــــبَتـــــــــــــــــــــــَ  َأغـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــَ (5)َزلـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ِمن أََحِد األَْمَرْين.وقاَل األَْزَهِريُّ في مْعنَى اآليِة : أَي تَطلبُوا ِمن جَهِة األَْزالِم ما قسَم لُكم 

ُج وجماَعةٌ ِمن أَْهِل اللغَِة : إنَّ اأْلَْزالَم قَِداُح الَمْيسِر ؛ قاَل : وهو َوهٌم بل هي قِداُح األَْمرِ    والنَّْهي ،وقد قاَل الُمَؤّرِ

__________________ 
فعو  ال يقا  : ما أزها  وما أزكمك ا ففي عبارة الشــــــــــارح قوله وما أزكمك ا عبارة اللســــــــــان بعد قوله فهو م»( هبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 1)

 .«سقرت
 ( اللسان.2)
 .3( املائدة اآية 3)
 واللسان والتهذيب. 76( ديوان ط بريوت ص 4)
 واللسان والتهذيب. 85( ديوانه ط بريوت ص 5)
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َتد   عليه حَبِديحث سراَقَة بِن ُجعحشم املدجلّي مبا هو َمذحكوٌر يف  ته لطُولِِه.واسح ِذيِب تـَرَكح  التـ هح
اهُ ولَيَّنَهُ  َزلََّمهُ و  .ُمَزلَّم ، فهو تَْزِليماً : َسوَّ

 .ُزلِّم وأُِخَذ ِمن ُحروفِه فقد (1)وقيَل : كلُّ ما ُحِذَف 

َحى : أَداَرها وأََخَذ من ُحروفِها َزلَّمَ و ِة : الرَّ مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

ـــــــــعـــــــــٍة  ي ـــــــــِ راٍت َوق مـــــــــِ فـــــــــُ   اَ صـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــن جمـــــــــُح ـــــــــَ  تـ

هـــــــــــاكـــــــــــَبرححـــــــــــاَء رقـــــــــــد      تـــــــــــح مـــــــــــَ ُر  َزلـــــــــــ  نـــــــــــاقـــــــــــِ
َ

(2)املـــــــــــ
 

  
تْها. َحى التي قد أََخَذت الَمعاِوُل ِمن ُحروفِها وسوَّ  َشبَّه ُخفَّ البَعيِر بالرَّ

َحى. َزلَّْمتُ و  الَحَجَر أَي قََطْعته وأَْصلَْحته للرَّ

 .ُمَزلَّم غُر ِجرُمه لذِلَك ، وهوفصَ  ِغذاءهُ : أَساَءهُ  َزلَّمَ و

 ُشبِّه بالِقْدحِ الصَّغيِر ، كما في الُمْحَكِم. كُمعَظٍَّم : القَصيُر الَخفيُف الظَّريفُ  ، الُمَزلَّمُ و

ُز الَخْلِق. الفََرُس الُمْقتَِدُر الَخْلقِ  : الُمَزلَّمُ و  ، كما في الُمْحَكِم ؛ وفي بعِض النسخِ : الُمتَلّزِ

 ؛ وَكذِلَك الُمَزنَُّم. الَمْقطوُع َطَرِف األُذُنِ  : مُ الُمَزلَّ و

 أَو َزنََمةٌ. َزلََمةٌ  تُْقَطُع أُذُنُه وتُتَْرُك له يُْفعَُل ذلك بِكراِم اإِلبِلِ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد : وإِنَّما

 ِمثُْل َزْنماٍء. َزْلماءُ  وهي أَي َذَكُر الشاِء ، أَْزلَمُ  وهو أَْيضاً ، الشَّاءِ  زاَد غيُر أَبي ُعبَْيٍد : فيو

ِليمِ  أُجيَد َصْنعَتُهُ وقَدُّهُ و ُطرَّ  الِقْدحُ  : الُمَزلَّمُ و  .كالزَّ

يت. ُمَزلَّمو َزِليمٌ  يقاُل : قِْدحٌ  ّكِ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن ابِن الّسِ

 ؛ قاَل الشاِعُر : الَوِعلُ  : الُمَزلَّمُ و

ييف انجـــــــــــــــِ  ا لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان حـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ  يـــــــــــــــًا لـــــــــــــــَ

ه      َزمل ُ مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــومـــــــــــــــــِ
ُ

مح  املـــــــــــــــــ (3)اأَلعحصـــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
غيُر الُجثَّةِ   :الُمَزلَّمُ و كُ  ، بالفتحِ  َزْلَمةً  هو العبدُ  يقاُل :و كالُمَزنَِّم ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. الصَّ ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ  : أَي قَدُّهُ قَدُّ العبدِ  (4) ويَُضمُّ ويَُحرَّ

 أَو َحْذُوهُ َحْذُوهُ. ، (5): وفي التَّْهِذيِب : العَبِيد 

حاحِ.  وقاَل الِكسائيُّ : أَي َحقّاً ، كما في الّصِ

 .(6) وكذلك في األََمةِ  يقاُل ذِلَك في النِّكَرةِ ، ، عن اللّْحياني ، قاَل : كأَنَّه هو ، حتى يُْشبُِههُ  مْعناهُ  أَو

ٍن ، وابُن األْعَرابّيِ يقوُل : هو العبُد زنمةً  زلمةً   بخّطِ عبِد السَّالم البَْصرّي ما نَّصه : األَْصمعيُّ يقوُل : هو العبدُ وقَرأْتُ  َمْرفوٌع غيُر ُمنَوَّ

 بالنَّصِب والتَّْنوين.

لَمُ و كةً وكُصَرٍد : واِحُد الِوباِر ، ج أَْزالمٌ  الزَّ  َشَد لقَُحْيف :، عن أَبي َعْمرو ؛ وأَنْ  ، محرَّ

ـــــــــــــٍ   ـــــــــــــُت مـــــــــــــض اأَلزحالِم يف رأحس حـــــــــــــال ـــــــــــــي ـــــــــــــب  ي

خـــــــــــــــاِوُف و     
َ

رَتِزحه املـــــــــــــــ رحلُد مـــــــــــــــا مل حتـــــــــــــــَح (7)يــــــــــــــــَ
 

  
لَمِ  واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على  ، كُصَرٍد ، ونَقَلَه عن أَبي َعْمرو. الزُّ

كةً ، َزلََمتَا العَْنزِ و  زنََمتَاها. ، محرَّ

لََمةُ  قاَل الَخليُل : حاحِ. َزلََمتان تكوُن للَمعِز في ُحلوقِها ُمتَعَلِّقَةٌ كالقُْرِط ولها الزَّ  ، فإن كانْت في اأْلُذُِن فهي َزنََمةٌ ، بالنّوِن ، كما في الّصِ
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حاحِ ، زاَد غيره : والدَّْهرِ  ، على األْصِل : يقاُل للَوِعلِ و والَمنايا ،  الباَليا (8) الكثيرُ  هو  ، وقيَل :، وقيَل : الشَّديد الُمرّ  الشَّديدِ  ، كما في الّصِ

 الَجَذُع. األَْزلَمُ  على التَّْشبيه :

ي بذِلَك ألَنَّ الَمنايا َمنُوطةٌ تابِعَةٌ له ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لألَْخطِل :  قاَل يَْعقوُب : ُسّمِ

زلــــــــــٍة  نــــــــــح نح مــــــــــنــــــــــكــــــــــم مبــــــــــَ ُر لــــــــــو مل َأكــــــــــُ  اي ِبشــــــــــــــــــــــــح

ِه      َديــــــــــــــح قــــــــــــــَ  عــــــــــــــلــــــــــــــي  يــــــــــــــَ ذَعُ  اأَلزحملَُ أَلــــــــــــــح  اجلــــــــــــــَ

  
 ويُْرَوى بالنُّوِن أَْيضاً.

__________________ 
 ( يف اللسان : ُحِذَ .1)
 واللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب. 250( ديوانه ص 2)
وضـــبطت القافية يف  10البيت رقم  54( البيت يف اللســـان بدون نســـبة ا ونســـبه يف التكملة للمرقش األكرب ا وهو من قصـــيدة مفضـــلية رقم 3)

 اللسان والتكملة ابلرفض. ومل ينسبه يف التهذيب.
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وكُهَمَزٍة.4)
 ( كذا ا ويف التهذيب : العبد.5)
 ( يف القاموس ابلضم ا والكسر  اهر.6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
 ( يف القاموس ابلكسر.8)
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 الَجَذُع واألَْزنَُم الَجَذُع أَي أَْهلََكهُ الدَّْهُر ؛ يقاُل ذِلَك لَما َولَّى وفاَت ويُئَِس منه. األَْزلَمُ  وقالوا : أَْوَدى به

.الَجَذَع أَي أَبداً ؛ والمْعنَى : أَنَّ الدَّْهر باٍق على حاِلِه ال يتغيَُّر على طوِل إِنَاهُ فهو أَبَداً َجَذٌع ال  األَْزلَم ويقاُل : ال آتيهِ   يُِسنُّ

ْلماءُ و  : اأْلُْرِويَّةُ. الزَّ

 ، ِكالُهما عن ُكراعٍ. أُْنثَى الصُّقورِ  قيَل :و

 ؛ قاَل كثيٌِّر : ، كُمَشَمِعّلٍ : الذَّاهُب الماِضي ، أَو الُمْرتَِفُع في َسْيٍر أَو غيِرهِ  المْزلَئِمُّ و

ــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــا  ِة مــــــــــــن ــــــــــــاخــــــــــــَ ن
ُ

فــــــــــــاُف املــــــــــــ  َ َر ض َأخــــــــــــح

َدتح      عــــــــــــِّ ــــــــــــُ ت مــــــــــــكــــــــــــان الــــــــــــجي قــــــــــــد بـ  فــــــــــــازحأَلمــــــــــــ 

  
 أَي َذَهبَْت فَمَضْت ، وقيَل : اْرتَفَعَْت في سْيِرها.

 ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن أَبي زْيٍد. الُمْرتَِحلُ  : الُمْزلَئِمُّ و

 وقاَل غيُرهُ : هو المولي َسِريعاً.

تِ و ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : الضَُّحى اْزألَمَّ و  اْنبََسَطْت. الضَحى : اْزألَمَّ

حاحِ :  النهاُر : اْرتَفََع َضحاُؤه. اْزأَلَمَّ  وفي الّصِ

ٌم ، ُزلَْيمٌ و  كُزبَْيٍر وَشدَّاٍد : اْسماِن. ، وَزالَّ

ً و  أَْخَطأَ. : َزلََم َزلما

حاحِ : الَحْوَض : اإلناءَ  َزلَمَ و  ؛ قاَل : َمْزلومٌ  ، فهو َمأَلَهُ  ، وفي الّصِ

َلحزوم
 جابية كالثـ َغِب امل

حاحِ : بالتَّْشديِد. َعطاَءهُ : قَلَّلَهُ  َزلَمَ و  ؛ والذي في الّصِ

 قََطعَهُ. ، إذا أَْنفَهُ  َزلَمَ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :و

 أَْنفَهُ اْستَأَْصلَهُ. اْزَدلَمَ و

 فَهُ.هللاُ أَنْ  َزلَمو رأَْسه ، أَي قََطعَه. اْزَدلَمَ  ونَّص ابِن ُشَمْيٍل : رأَْسهُ : قََطعَهُ. اْزَدلَمَ و

لَمُ و كةً : َجبٌَل قُْرَب َشْهَرُزوَر. الزَّ لَمُ و ، ُمحرَّ . (1) نَباتٌ   :الزَّ  ال بِْزَر له وال َزْهَر ، وفي ُعروقِِه التي تَْحَت األرِض َحبٌّ ُمفَْلَطٌح ُحْلٌو باِهيٌّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

لَمُ   ، بالتّحريِك : الغاُلُم الشَّديُد الَخفيُف ؛ والَجْمُع أَْزالٌم ؛ قاَل الشاِعُر : الزَّ

الٌم   يــــــــــــــهــــــــــــــا غــــــــــــــُ قــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــالــــــــــــــز ملَح ابَت يــــــــــــــُ

مح      نــــــــــــــَ راعــــــــــــــي ِإبــــــــــــــٍر وال غــــــــــــــَ (2)لــــــــــــــيــــــــــــــ  بــــــــــــــِ
 

  
 والُمَزلََّمةٌ ، كُمعَظََّمٍة : العَصا أُِجيَد قَدُّها.

ً  وَمرَّ بنا فالنٌ   ويَْحِذُم َحَذماناً. يَْزِلُم َزلَمانا

يت. الُمَزلَّمُ و ّكِ  ، كُمعَظٍَّم : القَِصيُر الذنِب ، عن ابِن الّسِ

ٌ  ُمَزلَّمٌ  ويقاُل للرُجِل إذا كان َخفيَف الَهْيئِة وللمْرأَةِ التي لْيَسَت بَطويلٍَة : رُجلٌ  يت :، ِمثُْل ُمقَذََّذةٍ ، نَقَلَه الجوْ  ُمَزلََّمةٌ  وامرأَة ّكِ  َهِريُّ عن ابِن الّسِ

 ، بضٍم ففتٍح ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، فهي لُغاٌت أَْربعةٌ. ُزلََمةً  ويقاُل : هو العبدُ 

ً  ونقَل عن اللّْحيانّي : يقاُل : هذا العبدُ   يا فَتَى ، بالضّمِ ، أَي قَدًّا وَحْذواً ، وقيَل : مْعنى كّلِ ذِلَك َحقًّا. ُزلَما
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 : قَليٌل. مُمَزلَّ  وَعطاءٌ 

 وِمن المجاِز : أَْزالُم البَقَِر : قَوائُِمها ، قيَل لها أَْزالٌم للَطافَتِها ، شبِّهْت بأَْزالِم الِقَداحِ.

تِها وَصالبَتِها ؛ وأَْنَشَد للبَيٍد : يَت لقوَّ  وفي األَساِس : ُسّمِ

َرتح  فـــــــــــَ الُم وَأســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــظـــــــــــ  ر ال  حـــــــــــىت إذا َحســـــــــــــــــــــــــَ

زِ   عــــــــــــن الــــــــــــثــــــــــــ       َرتح تــــــــــــَ كــــــــــــَ هــــــــــــار  بــــــــــــَ (3)أَزحالمــــــــــــُ
 

  
 : اإلناِء : َمْلُؤه ، عن أَبي َحنيفَةَ. تَْزِليمُ و

. كاْزاَلمَّ  ، كاْحَمرَّ : َذَهَب ُمْسرعاً ، اْزلَمَّ و  كاْحَمارَّ

 أَْيضاً : قَبََض. اْزلَمَّ و

__________________ 
 ا نصر.هـ  تذكرة داود للجربيت ا ا( عل  هامش القاموس : هو املسم  يف مصر حبب العزيز ا كذا يف خمتصر 1)
 ( اللسان والصحاح واألو  يف التهذيب بدون نسبة ا ويف األساس األو  أيضاً ونسبه لُرَشيد ا وهو ابُن ُرَميحٍ  الَعَنزِي.2)
 .18/  3واألساس والتكملة وعجزه يف املقايي   172( ديوانه ط بريوت ص 3)
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 .اْزألَمَّ  : قدويقاُل للرُجِل إذا نََهَض فاْنتََصَب 

ى به ألنَّه ال ينبُُت به نَباٌت ، كأَنَّه ِمن األَْزلَمُ و لَمِ  : أََحُد َمناِهل الحاّج الِمْصرّي ، ُسّمِ ، وهو السَّْهُم الذي ال ِريَش له ، َذَكَره هكذا أَْرباُب  الزَّ

 الرحِل ، ونَقَلَه شْيُخنا َكذِلَك.

ْين الطَّرابلسيُّ الَحنَفيُّ في َمناِسِكه ، قْلُت : والصَّواُب فيه : أَْزنم بالنّونِ  ْين محمُد بُن محمِد بِن ظهيِر الّدِ  كما َضبََطه قاِضي القَُضاة شمُس الّدِ

 وَسيَأْتي ذِلَك قَِريباً.

لوَمةُ و يَّةٌ. الزَّ يَةُ ، عاّمِ  : اللّْحَمةُ الُمتَدلِّ

.: أَْهَملَه الجْوهَ  ، كُمْشَمِعلٍّ  الُمْزلَِهمُّ  : [زلهم]  ِريُّ

 ؛ وأَْنَشَد : الَخفيفُ  وقاَل ابُن األَنباِري : هو

امـــــــــــــــن  مـــــــــــــــِّ زحهلـــــــــــــــَِ ُ
مح  املـــــــــــــــ ـــــــــــــــذيـــــــــــــــن كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ ُ  ال

ِر      واَن عــــــــلــــــــ  ِوتــــــــح َر الــــــــقــــــــوُم اخلــــــــِ َتضــــــــــــــــــــــَ (1)إذا احــــــــح
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : السَِّريُع ، كما في اللِّساِن. الُمْزلَِهمُّ 

ا : [زمم] هُ زمًّ هُ يَُزمُّ  َشدَّهُ. ، أَي فاْنَزمَّ  : َزمَّ

مامُ و  ، وهو الَحْبُل الذي يُْجعل في البَُرةِ والَخَشبَِة. به يَُزمُّ  كِكتاٍب : ما ، الّزِ

ى الِمْقَودُ  ً  قاَل الجْوَهِريُّ : أَو في الِخشاِش ثم يَُشدُّ في َطَرفِه الِمْقَوُد ، وقد يَُسمَّ ةٌ  ج ؛ ِزماما  .أَِزمَّ

ا البَعيُر بأَْنِفهِ  َزمَّ و ً  برأِْسه َزمّ  ِمن المجاِز :و به يَجُدهُ  َرفََع رأَْسهُ ألَلَمٍ  : إذا َزمًّ ا  َرفَعَهُ. : َزمًّ

ً  والذئُْب يأُْخذُ السَّْخلةَ فيَْحملُها ويَْذَهُب بها ا حاحِ : فَذَهَب بها َزمَّ ً  ، أَي َراِفعاً بها رأَْسه ؛ وفي الّصِ  رأَْسه أَي َرافِعاً. َزاّما

 .َزامٌّ  وتََكبَّر فهو َشَمخَ  ، إذا بأَْنِفه الرُجلُ  َزمَّ و

ا الِقْربَةَ  َزمَّ  ِمن المجاِز :و تْ  : َزمَّ ً  َمأَلَها ، فََزمَّ . ، فهو : اْمتأََلَتْ  ُزموما  الِزٌم ُمتَعَّدٍ

ا البَعيرَ  مَّ زَ و ه َزمًّ يت : َعلَّق عليه َخَطَمهُ. : يَُزمُّ ّكِ مامَ  وقاَل ابُن الّسِ  .الّزِ

او  ؛ قالَهُ أَبو ُعبَْيٍد. في السَّْيرِ  ، وقيَل : تَقَدَّمَ  تَقَدَّمَ  : َزمَّ يَُزمُّ َزمًّ

او  تَكَّلَم. : َزمَّ َزمًّ

ْمَزَمةُ و ْوُت البعيدُ  الزَّ .له َدوِ  يُْسَمعُ  : الصَّ  يٌّ

ْمَزَمةُ و ْعِد. الزَّ  : صوُت الرَّ

ْعِد ، وفي الُمْحَكم :  هو أَْحَسنُهُ َصْوتاً وأَثْبَتَهُ َمَطراً. قيَل :و تَتابُُع َصْوِت الرَّ

ْمَزَمةُ و لِكنَّهُ َصْوٌت تُديُرهُ في َخياشيِمها وُحلوقِها  في كالِمِهم ، تَراُطُن العُلوجِ على أَْكِلِهم وُهْم ُصموٌت ال يَْستَْعِملوَن لساناً وال َشفَةً  : الزَّ

 فَيَْفَهُم بعُضها عن بعٍض.

 الِعْلُج إذا تََكلََّف الَكالَم عنَد األَْكِل وهو ُمْطبٌق فََمهُ. َزْمَزمَ  وقد

ْمَزَمةُ  وقاَل الجْوَهِريُّ :  .َكالُم الَمُجوِس عنَد أَْكِلهم ؛ زاَد ابُن األَثيِر : بِصوٍت َخِفّيٍ  الزَّ

ْمَزَمةُ و  .َزْمَزمَ  ، وقد َصْوُت األَسدِ  : الزَّ
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ْمِزَمةُ و ْمِصَمِة ، وليَس أََحُد الحْرفَْين بََدالً من  من اإِلبِِل والناِس  ونَْحوها َخْمسونَ  هي أَو ِمن الناِس ما كانْت ، بالكْسِر : الجماَعةُ  ، الزَّ كالّصِ

؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ ألَبي محمٍد الفَْقعَِسّي  ِزْمِزمٌ  يعاً ، ولم يَْجعل ألَحِدِهما َمِزيَّةً على صاِحبِه ، والَجْمعُ صاِحبِه ، ألنَّ األَْصمعيَّ قد أَثْبَتَهما َجمِ 

: 

دا.  ــــــــــــــــــــــَ زِمٌ إذا ت ــــــــــــــــــــــح زِمِ مــــــــــــــــــــــن  زِم ــــــــــــــــــــــح  زِم

َرمِ      َرمــــــــــــــح ٍد عــــــــــــــَ تــــــــــــــِ  مــــــــــــــن كــــــــــــــرِّ جــــــــــــــيــــــــــــــش عــــــــــــــَ

  

 (2)حاَر َمو اُر الَعجاج األَقـحَتِم و 

ْمِزَمةُ  قيَل :و باعِ. : الّزِ  قِْطعَةٌ من الِجّنِ أَو من الّسِ

ْمِزيمِ  َجماَعةُ اإِلبِِل ما فيها ِصغارٌ  أَْيضاً :و  ، بالكْسِر أَْيضاً ؛ قاَل نَُصْيٌب : كالّزِ

__________________ 
 ( اللسان والتكملة.1)
 نضرب رأس األبلج الغشمشمِ  واملثبت كرواية الصحاح ا وزاد اللسان شطراً رابعاً هو :« لزمزم»( يف اللسان 2)
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رَاهتـــــــــا  كـــــــــَ حـــــــــح  مـــــــــن بـــــــــَ َ
يـــــــــهـــــــــا املـــــــــ نـــــــــِ ر  بـــــــــَ عـــــــــُ  يــــــــــَ

بح و      لــــــــــــَ تـــــــــــــَ زحميــــــــــــهــــــــــــامل حيــــــــــــُح رحمِثُ  زِمــــــــــــح جــــــــــــَ تــــــــــــَ ُ
(1)املــــــــــــ

 

  
 َل :ِمثُْل الُجْرُجوِر ؛ قا ِخياُرها ، أَو ِمائَةٌ منها ، بالضّمِ : ُزْمُزوُمهاو

ُروُمها  (2)ِجل تها الِكباُر  ُزمح
ْمُزومُ و ُهمُ  الزُّ ْين المْعجَمِة. (3) من القْوِم : سرُّ ُهم بالّشِ  ، أَي خالَصتُُهم وِخياُرُهم ؛ وفي نسخٍة : شرُّ

 كثيٌر. : أَي ، كَجْعفٍَر وُعالبِطٍ  َزْمَزمٌ  ماءٌ و

مُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و  بئٌْر ِعنَد الَكْعبَِة. وهذه عن غيِر ابِن األْعَرابّيِ : ُعالبِطٍ  ِمثْل ُزماِزمُ و ، كَجْعفٍَر ، َزْمَزمٌ و ، كبَقٍَّم ، َزمَّ

ي : واُء ، َرْكَضةُ ِجْبر َزْمَزمُ  (4)اثْنا َعَشَر اْسماً  لَزْمَزم قاَل ابُن بَّرِ يل ، َهْزَمةُ ِجْبريل ، ِشفاُء ، َمْكتوَمةُ ، َمْضنُونَةُ ، ُشباَعةُ ، ُسْقيا ، الرَّ

 ُسْقٍم ، َطعاُم ُطْعٍم ، َحِفيُرة عبد المطَّلب.

ا اْستَْخرْجتُها ِمن ُكتِب الَحدِ  ْيث واللغَِة ؛ وفي الحِدْيث : قْلُت : وقد َجَمْعت أَْسماَءها في نبَذةٍ لَِطيفٍة فجاَءْت على ما ينيُف على ستّْين اْسماً ممَّ

 ِرَب له.لَما شُ  َزْمَزمَ  ماءُ 

 َهَدَر. ، إذا الَجَملُ  تََزْمَزمَ و

انُ و مَّ اٍن : العُْشُب الُمْرتَِفعُ  (5) الزُّ  عن اللعاعِ. ، كُرمَّ

 ، بالكْسِر : لَْيلَةٌ من لَياِلي الَمحاِق. اإِلْزِميمُ و

اِء ، وقد تَقَدََّم. ع : إْزِميمٌ و  ، وَضبََطه ياقوُت بالرَّ

ِة : آِخَر الشَّْهرِ  إذا َدقَّ في الِهاللُ  : اإِلْزِميمُ و مَّ  واْستَْقوَس ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ ، وأْنَشَد لذي الرُّ

ــــــــــــًة  ــــــــــــاِء الهــــــــــــي رحق رحَ  ابخلــــــــــــَ ُض اخلــــــــــــَ طــــــــــــَ ــــــــــــح ــــــــــــد أَق  ق

ا يف اآِ       ا آهلــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــمُ كــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــ  ي (6)ِإزحمــــــــــــــــــِ
 

  
 آِخر الشَّْهِر لُضْمِرها. (7)أَي كأَنَّ َشْخَصها فيَما َشَخَص ِمن اآلِل ِهالُل 

 ِمن أَْسماِء الِهالِل. إِْزِميمُ  وقاَل ثَْعلَب :

كةً  ما كاَن كذا وكذا ، بَْيتِه َزَممَ  َوْجهي قالوا : ال والذيو  تُجاَههُ.و ، أَي قُبالتَهُ  محرَّ

 ْستَْعمل إالَّ َظْرفاً.قاَل ابُن ِسْيَده : أَراهُ ال يُ 

 قَِريٌب منها. من داِرِه ، أَي َزَممٌ و ، داِرهِ  َزَممَ  داِري ِمن المجاِز :و

 وَصَدٌد ، أَي ُمقاِرٌب. أََممٌ و َزَممٌ  أَْمُرُهم يقاُل :و

 د بَشّطِ َجْيُحوَن. ، بالفتحِ : َزمٌّ و

 َمان ؛ وأَْيضاً َمدينَةٌ بُخَراَسان.وقاَل نَْصر : مدينَةٌ بَْحريَّةٌ أَظنُّها بيَن البَْصرةِ وعُ 

 في أَْدنى َطريِق الُكوفِة إلى مكَّةَ والبَْصَرةِ ِمن ِدياِر بَنِي عجٍل. بالضّمِ : ع ، ُزمٌّ و

 ويقاُل : بئٌْر بَحفَائِر سْعِد بِن ماِلٍك.

 وقيَل : َجبٌَل ؛ قاَل أَْوُس بُن َحَجٍر :
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ِن  ن  بـــــــــــــــــــَرعـــــــــــــــــــح  ُزمٍّ كـــــــــــــــــــَبن  جـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاَدهـــــــــــــــــــُ

راٌد قــــــــــــــــد َأطــــــــــــــــاَع لــــــــــــــــه الــــــــــــــــَورَاُ       (8)جــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل األَْعَشى :

ر ٍة و  َرَة عـــــــــــــــــــــٍا عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  غـــــــــــــــــــــِ ظـــــــــــــــــــــح  نـــــــــــــــــــــَ

رَاء      حــــــــــــــــح ــــــــــــــــرِت بصــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــي ل  (9)ُزمّ  ــــــــــــــــر  اخلــــــــــــــــَ
  

 ، كِحْميََر : ع ، بُِخوِزْستاَن. ِزْمَزمٌ و

 تََكبََّر. اْزِدماماً : إذا اْزَدمَّ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان التكملة والتهذيب وفيه : جلتها اخليار.2)
 ( يف القاموس : َشر ُهمح.3)
قوله اثنا عشـــــر كذا ابللســـــان أيضـــــاً واملعدود أحد عشـــــر ا وكتب هبامش نســـــخة قدمية من اللســـــان : كذا »( عل  هامش املطبوعة املصـــــرية : 4)

زحمُ »ويف معجم البلدان :  .«رأيت وُزمازُِم وركضة جربائير وهزمة جربائير وهزمة امللك ا والش باعة وُشباعة وبرّة « وهلا ألاء ا وهي : زمزم ا وَزم ُم وُزمِّ
 ومضنونة وُتكَتُم وشفاء ُسقم وطماُم طُعحم وشراب األبرار وطعام األبرار وطّيبة.

 م اٍن.( يف القاموس : والز َماُم : كرُ 5)
 واللسان والتهذيب. 674( فيما نسب إليه ديوانه ص 6)
 ( يف التهذيب : هبالٍ  د  كالعرجون لضمرها.7)
 وصدره برواية : 79( ديوانه ط بريوت ص 8)

 كبن جيادان يف رعِن ُزمٍّ 
 واملثبت كرواية اللسان.

 .«زم»واللسان والصحاح ومعجم البلدان  196( ديوانه ط بريوت ص 9)
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ئُْب السَّْخلَةَ  مَّ اْزدَ و اً ، أَي أََخَذها : إذا الذِّ ً  ُمْزَدمَّ حاحِ  (1) رأَْسه بها َرافِعا ها َزاّما : (2)، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب كما في الُمْحَكِم والّصِ  كَزمَّ

ا  ، وقد تَقَدََّم. َزمًّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْسُع  ِزمامُ  ا ؛ وقدالنَّْعل : ما يَُشدُّ به الّشِ ها َزمًّ  ، وهو مجاٌز. َزمَّ

 اأْلُنوِف ، كما يُْفعَُل بالناقَِة لتُقاَد به. زمِّ  ، أَراَد ما كان ُعبَّاُد بَنِي إْسرائيل يَْفعلونَه ِمن «وال ِخَزام في اإلْسالمِ  ِزَمام ال»في الَحِدْيِث : و

مَ و َد للكثَْرةِ. ُزّمِ  الِجمال ، ُشّدِ

 َء إليه : إذا َمدَّه إليه.الشي اْزَدمَّ و

ةً : تكبََّر. َزامَّ و  مزامَّ

مٌ  وقومٌ  اُج : ُزمَّ ٌخ بأُنوفِِهم ِمن الِكبَِر ؛ قاَل العجَّ  ، كُسكٍَّر : ُشمَّ

ِم  غــــــــــــــــَ دح زٍّ فــــــــــــــــَ تح أَرحكــــــــــــــــاُن عــــــــــــــــِ َذخــــــــــــــــَ  إذا بــــــــــــــــَ

مِ      رحجــــــــــــــــَ رِيٍّ مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــاٍت َدوحســــــــــــــــــــــــــــــَ رُف  ذي شــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

اَخٍة يـَقحرَُع هاَم   (3) الز م مِ َشد 

. زامٌّ  ورُجلٌ   : فَِزٌع ، قالَهُ الحربيُّ

كةً ، أَي هيٌِّن لم يجاِوِز القَْدَر ، عن اللّْحيانّي ؛ وقيَل : أَي قَْصٌد. َزَممٌ  وأَْمُر بنِي فالنٍ   ، محرَّ

َمْزَمةو  ِمن الصْدِر إذا لم يُْفِصح. الزَّ

َكْت.به َشفَ  تََزْمَزَمتْ و  تاهُ : تحرَّ

لِّيان ْمَزَمةُ  وِمن أَْمثاِلِهم : َحْول الّصِ لِّيان : ِمن أَْفَضل الَمْرعى ، والمْعنَى ؛ يُْضَرُب للرُجِل يَُحوُم َحْول الشي الزَّ ِء وال يُْظِهُر َمراَمه ، والّصِ

 َمتَُّع به.في الَمثَِل أَنَّ ما تسمُع ِمن األَصواِت والَجلَِب لَطلَِب ما يُْؤَكُل ويُتَ 

لِّياَن تُْقَطُع للَخْيل التي ال تُفاِرق الحيَّ خْوَف الغاَرةِ فهي َمْخَشِريُّ : ألَنَّ الّصِ  َحْوله وتَُحْمِحم. تَُزْمَزمُ  وقاَل الزَّ

 َء.إذا َحفََظ الشي َزْمَزمَ و

اِجُز : زماِزمٌ  وَرْعٌد ذو  وُهداِهٌد ؛ قاَل الرَّ

ِم  الصــــــــــــــــــــــــــِ ِر والــــــــــــغــــــــــــَ حــــــــــــح هــــــــــــد  بــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــ   يــــــــــــَ

ِد ذي      دِّ الـــــــــــــر عـــــــــــــح ّدًا كـــــــــــــهـــــــــــــَ (4)الـــــــــــــز مـــــــــــــازِمِ هـــــــــــــَ
 

  
ْمَزَمةُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ : ْعِد ما لم يَْعُل ويُْفِصح ، وَسحابٌ  الزَّ  .َزْمَزامٌ  ِمن الرَّ

نابيِر يَْفعْلَن ذِلَك. يَِزمُّ  والعُْصفُورُ   بصْوٍت له َضعيٍف ، والِعظاُم ِمن الزَّ

ُب فيه ، قالَهُ أَبو ُعبَْيٍد. ُمَزْمِزمٌ  وفََرسٌ   في صْوتِِه إذا كاَن يَُطّرِ

 الناِر : أَْصواُت لََهبِها ؛ قاَل أَبو َصْخٍر الُهَذليُّ : َزماِزمُ و

 (5)فـَو ار ِمن النار شاِصب  َزمازِمُ 
 تْحِكي َعِزيَف الِجّنِ : باللَّيِل في الفَلَواِت بِزيِزيم ، قاَل ُرْؤبة :والعََرُب 

 (6)تسمض للجنِّ به زِيزميا 
 ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. َزْمَزم ، كعُلَِبٍط : ِمن أَْسماءِ  ُزَمِزمُ و
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اِز ، أَي بيَن الِمْلحِ والعَْذب.ِكالُهما  ُزماِزمٌ و َزْمزامٌ و ، كعُلَبٍِط عن ابِن خالََوْيه ؛ ُزَمِزمٌ  ويقاُل : ماءٌ   عن القزَّ

ْمزامُ  وقاَل ابُن خالََوْيه : عَّاُد ؛ وأَْنَشَد : (7): العنكُث  الزَّ  الرَّ

ٍن  نــــــــــَ وح بـــــــــــَ رحِ  حــــــــــَ رحِ  فــــــــــِ لــــــــــًة ابلــــــــــفــــــــــِ قــــــــــ  أَثــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــَ

زامُ مــــــن الصــــــــــــــــــــيــــــِف      ُدوُ   َزمــــــح يِّ صـــــــــــــــــــــَ (8)الــــــَعشــــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

ها»( يف القاموس : 1) وعل  هامشــه : صــوابه رافعاً رأســه ا هكذا هبامش املو ا ونســخة الشــارح : رافعاً رأحســه ابلتذكري ا وكتب عليها ما « رأحســَ
 هـ. نصه : هكذا يف النسخ ا والصواب كما يف امكم واألساس : زاماً ا

 الصحاح واألساس فال إشكا  إذن. وردت العبارة يف« زاّماً »وقوله : « واألساس»( عل  هامش القاموس عن الشارح : 2)
 واألخري يف الصحاح برواية : تفدي. وبعده قا  : ويف شعر : يقرع ابلياء.« بقرع»بد  « نقدح»( اللسان وفيه 3)
 ( اللسان واألساس والتهذيب.4)
 وروايته : 923/  2( كذا يف اللسان ا والبيت بتمامه يف شرح أشعار اهلذليا 5)

لـــــــــــــــت رحيـــــــــــــــان اجلـــــــــــــــنـــــــــــــــا جـــــــــــــــِّ  ن وعـــــــــــــــجـــــــــــــــلـــــــــــــــوا فـــــــــــــــعـــــــــــــــُ

 زمـــــــــــــــــازمي فـــــــــــــــــّواٍر مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــبِ     

  

 واللسان والتهذيب. 184( أراجيزه ص 6)
 .«كذا ابألصر»وكتب مصححه هبامشه « العيكث»( يف اللسان 7)
 ( اللسان.8)
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ي : َزْمَزمٌ و  وَعْيَطٌل : اْسماِن لناقٍة ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وقد تقدََّم في الالِم ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ال  ــــــــــــ  عــــــــــــات ُذب عحشــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــارِي شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــب تح ت ــــــــــــَ  ابت

مــــــــــ        زمــــــــــاً فــــــــــهــــــــــي ُتســــــــــــــــــــــــَ طــــــــــال  زمــــــــــح يــــــــــح (1)وعــــــــــَ
 

  
 تُه وَرَدْدُت أَْطراَف ما اْنتََشر منه.: إذا َجَمعْ  َزْمَزْمتُه َزْمَزَمةً و وفي النواِدِر : َكْمَهْلُت الماَل َكْمَهلَةً 

ى خو المدينَِة ، على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم أَنَّ بها بئْراً تَُسمَّ ُك بها ويُْشَرُب ماُؤها ويُْنقَل ؛ َذَكَره  َزْمَزم ونَقََل ُمَؤّرِ َمْشهوَرة يُتَبَرَّ

 السَّخاويُّ في التّحفِة اللَّطيفَة في تاِريخِ المدينَِة الشَّريفَة ، نَقَلَه شْيُخنا.

ماميَّةُ ، بالكْسِر : رباٌط بمكَّةَ بيَن باِب العُْمَرةِ وباِب إْبراِهيَم.  والّزِ

 .: َمْخطومٌ  َمْزمومٌ  وبَعيرٌ 

د للَكثَْرِة. مة : ُمَخطَّمةَ ؛ ُشّدِ  وإِبٌل ُمَزمَّ

ةُ  قْوِمه وُهم ِزمامُ  ويقاُل : هو  قْوِمهم. أَِزمَّ

ف ِزمامَ  وأَْلقى في يِدهِ  ةَ  أَْمِره ، ويَُصّرِ  اأْلُُموِر. أَزمَّ

هاو وما أَتَكلَُّم بكِلَمٍة حتى أَْخِطَمها  .أَُزمَّ

ً  النَّْعَل : َجعََل لها أََزمَّ و  .ِزماما

 ِمن أْمِره : على َشَرف ِمن قَضائِِه. ِزمامٍ  وهو على

 األَْمِر : ِمالُكهُ. ِزمامُ و

. ِزمامُ  والنَّاقَةُ   اإِلبِِل : إذا كانت تَتَقَدَّمهنَّ

ا ورأَْيته  : شاِمخاً ال يتََكلَُّم. (2) َزمًّ

 ناُب البَعيِر : اْرتَفََع. َزمَّ و

ه وأخاِزُمه ، أَي أَعاِرُضه.وَخَرَجتْ    معه أُزامُّ

ثوَن نُِسبوا إلى خدَمةِ   .َزْمَزم والّزْمَزِميُّوَن : جماَعةُ فُقهاٍء ُمَحّدِ

ذََكَره ابُن سْعٍد وأَبو موَسى ولم يَْذُكرا ما يدلُّ له على ُصْحبٍة ، لكنَّه  الصَّحابيُّ  ِمن بَنِي الّدئل ِمن ِكنانَةَ  ، كُزبَْيٍر : والُد ساِريَةَ  ُزنَْيمٌ  : [زنم]

، َمدينَةٌ في قْبلَِة  وهو بنَهاَوْندَ  بُن الخطَّاِب ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، بالَمدينِة على المْنبِر ، ُعَمرُ  أَميُر الُمْؤِمنِين الذي ناَداهُ  هوو أَْدَرَك ،

، وكانت َوْقعَة نَهاَوْند في َسنَة إْحَدى وِعْشِرْين في أَيَّاِم سيِِّدنا ُعَمر ، َرِضَي هللاُ تعالَى « يا َساِريَة الَجبَل الَجبَل»ثاَلثَةُ أَيَّاٍم : َهَمذان بَْينهما 

ايةَ ُحَذْيفةُ بُن اليَماِن ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، فكان عنه ، أَِمير الُمْؤِمِنين ، وأَِميُر الُمْسِلمين النُّْعماُن بُن ُمقَّرن الُمَزنيُّ ، وبها قُتَِل فأََخذَ   الرَّ

، ولم يقُْم للفُْرس بعَد هذه الفتُْح على يََدْيه ُصلحاً ، وقيَل : َسنَة تِْسع عشَرةَ لَسْبعٍ َمَضْين ِمن خالفَِة سيِِّدنا ُعَمر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه 

اها الُمْسل  موَن فَتْح الفُتُوح.الَوْقعِة قائٌِم فَسمَّ

ةُ أَنّه قَْبُر َساِريَة الَمْذكور وقد بُني عليه َمشْ  هٌد عظيم وبجانِبِه َمْسجٌد بديُع قْلُت : ومقاُمه في قْلعَِة الَجبَل بِمْصَر نُِسَب إليه ، وتَْزعُم العامَّ

ِة َذَكَر ذِلَك فليُ   ْنَظر.الَوْصِف وقد زْرتُه ِمراراً ولم أََر أََحداً ِمن األَئمَّ

جاِل الضعيُف الَحَركِة الناِقُص الخلقِ  نُغاِشيٌّ  أَْيضاً : ُزنَْيمٌ و فَسَجَد  (3) وسلمعليههللاصلىَرآهُ النبيُّ ،  وهو ، بالضّمِ ، أَْقَصُر ما يكوُن ِمن الّرِ

ْين ، وأَْوَرده الّطبرانيُّ في الصَّحابَِة. ، وقد ذُِكرَ  ، ونَصُّ الحِدْيِث : فخرَّ ساِجداً وقاَل : أَْسأَُل هللاَ العافِيَةَ  ُشْكراً   في الّشِ

نَْيمِ  ، ويُْعَرُف األَخيُر بابنِ  َجدُّ أَنِس بِن أَبي إياٍس الشاِعَرْينِ  أَْيضاً :و واِلُد ذَُؤْيٍب الطََّهِوّيِ. : ُزنَْيمٌ و  .الزُّ

َكتَْيِن : َهنَتاِن تَِلياِن الشَّْحَمةَ و َزنََمتاو  تُقابِالِن الَوتََرةَ.األُذُِن ، ُمَحرَّ

نََمتَْين ِمن المجاِز : َوَضع الَوتََر بينَ و ُل أَْفَصح. وتَُسّكُن نُونُهُ  وأَْعالهُ ؛ وفي األَساِس : ُشْرخاهُ ؛ من الفُوِق َحْرفاهُ  ، وُهما الزَّ  ، واألَوَّ
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 دُّ العْبِد.، أَي قَدُّهُ قَ  كَزْلَمٍة في لُغاتِِه وَمعانِيهِ  َزْنَمةً  هو العبدُ  يقاُل :و

 وقاَل اللّْحيانيُّ : أَي َحقّاً.

نََمةُ و كةً. بَْقلَةٌ. الزَّ  ، محرَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف األساس : زاّماً.2)
 ليست يف القاموس.« تعاىل»( لفظة 3)
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واةِ وال أَْحفظ لها عنهم صفَةً.  قاَل أَبو حنيفَةَ : قد َذَكَرها بعُض الرُّ

 اأْلُذُِن ، لها َوَرٌق وهي من شّرِ النَّباِت. َزنََمةِ  غيُرهُ : هي نَْبتةٌ ُسْهليَّةٌ تنبُُت على شْكلِ وقاَل 

نََمةُ و ً شي : الزَّ . بِكراِمها ذِلكَ  يُْفعَلُ  ، وإنَّما ٌء يُْقَطُع من أُذُِن البعيِر فَيُتَْرُك ُمعَلَّقا  ، أَي اإِلبِل ؛ قالَهُ الَجْوَهِريُّ

ْعلة ، وهو أَْن يَُشقَّ ِمن اأْلُذُِن شيوقاَل األَ  مات في قَْطعِ الجْلِد الرَّ نََمةُ  ٌء ثم يُتَْرُك ُمعَلَّقاً ، ومنهاْحمر : ِمن الّسِ ، وهو أَْن تَبِيَن تْلَك القْطعَةُ  الزَّ

 ِمن اأْلُذُِن ، والُمْفضاةُ مثْلُها.

 .ُمَزنََّمةٌ و َزْنماءُ و َزنَِمةٌ  وناقَةٌ  ، وَكذِلَك ُمَزلٌَّم ؛ ، كُمعَظَّمٍ  ُمَزنَّمٌ و نَمُ أَزْ و ، أَي كَكتٍِف ، َزنِمٌ  بعيرٌ  قاَل الَجْوَهِريُّ :

نَمُ و كةً : لُغَةٌ في الزَّ لَمِ  ، محرَّ ْلِف. يكونُ  الذي (1) الزَّ  َخْلَف الّظِ

نِيمُ  ِمن المجاِز :و اُء قْولَه تعالَى :  الُمْستَْلَحُق في قوٍم ليَس منهم ، كأَميٍر : الزَّ زاَد غيُرهُ : ال  (2) (ُعُتلّ  بَ ْعَد ذِلَك زَنِيم  )، وبه فَسَّر الفرَّ

 ؛ ومنه قْوُل َحسَّان ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : َزنََمةٌ  يُْحتاُج إليه فكأَنّه فيهم

ــــــــــــت و  يــــــــــــمٌ أَن ٍم  َزنــــــــــــِ يــــــــــــرَت يف آِ  هــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــِ  نــــــــــــِ

رحدُ      َدُح الـــــفـــــَ َف الـــــراكـــــــب الـــــقـــــــَ لـــــح يـــــرَت خـــــَ  (3) كـــــمـــــــا نـــــِ
  

نِيمُ  في الَحدْيِث :و  في النََّسِب. الدَِّعيُّ  الزَّ

ِد : َرَوى أَبو ُعبَْيٍد أنَّ نافِعاً سأََل ابن عبَّاس عن قْوِله تعالَى : و ، قاَل : هو الدَِّعيُّ الُمْلَزُق ، أَما  (ُعُتلّ  بَ ْعَد ذِلَك زَنِيم  )في الكاِمِل للمبّرِ

  :َسِمْعت قوَل َحسَّان بن ثابِتٍ 

يــــــــــــــــــمٌ  داعــــــــــــــــــاُه الــــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــــاُ  زايدًة  َزنــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــــَ

َكــــــــــــارُِع      رحِض اأَلِدمِي األح ــــــــــــَد يف عــــــــــــَ (4)كــــــــــــمــــــــــــارِي
 

  
 في َحدْيِث علّيٍ وفاِطَمةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما :و

 ابلز نِيمِ بِنحُت َنيبٍّ ليَ  
ر قْولُه : ، كُمعَظٍَّم ، فيهما كالُمَزنَّمِ   ؛ وبه فُّسِ

تنون و  َزّلالكن  قـَوحمي يـَقح
ُ
 (5) امل

 يَْستَْعبُدونَه.

ا الدَِّعيُّ فهو َزنََمةٌ  ِمن اإِلبِِل الَكِريُم الذي ُجِعل له الُمَزنَّمُ  وأَْنَكَره األْزَهِريُّ وقاَل : إنَّما  .َزنِيمٌ  َعالَمة لَكَرِمِه ، وأَمَّ

نِيمُ  ِمن المجاِز :و ها : الزَّ رِت اآليَةُ أَْيضاً ، ألَنَّ قَْطَع اأْلُذُِن َوسٌم. بَزنََمتِها كما تُْعَرُف الشاةُ  للَّئيُم الَمْعروُف بلُْؤِمِه أَو َشّرِ  ؛ وبه فُّسِ

 .الُمَزنَّمَ  (6)يقاُل : هم يَْقتنون  كُمعَظٍَّم : ِصغاُر اإِلبِِل. ، الُمَزنَّمُ و

َمْخشِريُّ : ألَنَّ  غَِر. نِيمَ التَّزْ  قاَل الزَّ  في الّصِ

.  وأَْنَكَره األْزَهِريُّ

 ، ومنه قَْول ُزَهْيٍر : (7) فَْحلٍ  اسمُ  الُمَزنَّمُ  يقاُل :و

مح  الدِكـــــــــُ ـــــــــِ ـــــــــهـــــــــُم مـــــــــن ت َح حيـــــــــد  فـــــــــي ـــــــــَ ب  فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح

ىت  مـــــــــــــــن ِإفـــــــــــــــاٍ       غـــــــــــــــامن شـــــــــــــــــــــــــــــَ َزمن ِ مـــــــــــــــَ (8)مـــــــــــــــُ
 

  
. : بَْطٌن من بني يَْربوعٍ  أَْزنَمُ و  ؛ قالَهُ الَجْوَهِريُّ
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اُم بُن َشْوذٍب الشَّْيبانيُّ   :ويَْربوُع : هو ابُن ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ بِن ماِلِك بِن زيِد َمنَاة بِن تَِميٍم ؛ قاَل العَوَّ

هـــــــــــا  ـــــــــــُ ت ـــــــــــح بـ فـــــــــــوَرٌة  ََســـــــــــــــــــــــــِ ا ُعصـــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــلـــــــــــو َأهنـــــــــــ 

دًا و      يـــــــــــــح بــــــــــــــَ و عـــــــــــــُ عـــــــــــــُ دح ًة تـــــــــــــَ و مـــــــــــــَ اُمســــــــــــــــــــــــــَ (9)أَزحلـــــــــــــََ
 

  
 قْلُت : ِمن ولدِه : ُسلَْيُط بُن سْعِد بِن معدان بِن ُعَمْيرةَ بِن طاِرِق بِن حصيبَةَ بنِ  بِن ُعبَْيٍد بِن ثَْعلَبَةَ بِن يَْربوعٍ : أَْزنَمَ  َرابّيِ : بَنُووقاَل ابُن األَعْ 

 .أَْزنَمَ 

__________________ 
 ( يف القاموس ابلضم ا والكسر  اهر.1)
 .13( القلم اآية 2)
 واللسان. 89ديوانه ط بريوت ص ( 3)
ويف موضـــض آخر يف املادة نســـبه يف اللســـان  29/  3( اللســـان ونســـبه ابن بري للخطيم التميمي ا جاهلي ا ومل ينســـبه يف األســـاس واملقايي  4)

  سان بن  بت ا ولي  يف ديوانه.
 ( اللسان وجزء من عجزه يف التهذيب ونسبه  ققه للمتلم  ومتامه :5)

 فـــــــــــــــإن نصـــــــــــــــــــــــــــــايب إن ســـــــــــــــــــــــــــــبلـــــــــــــــت ومـــــــــــــــنصـــــــــــــــــــــــــــــيب 

ـــــــــــــــون املـــــــــــــــزلـــــــــــــــا     ـــــــــــــــن ـــــــــــــــقـــــــــــــــت ـــــــــــــــاس قـــــــــــــــوم ي ـــــــــــــــن  مـــــــــــــــن ال

  

 ( يف األساس : يقتفون.6)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا والكسر  اهر.7)
 واللسان وجزء من عجزه يف الصحاح.« حيد »بد  «  ري»وفيه  80( ديوانه ص 8)
 ( اللسان والصحاح.9)
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منهم : زهرةُ بُن ُجَؤيَّة بِن عبِد هللِا بِن قتاَدةَ بِن َمْرثد  أَبو بَْطٍن من تَميمٍ  كعِب بِن سْعِد بِن زيِد َمنَاة بِن تَِميٍم : بِن الحاِرِث بنِ  بُن ُجَشمَ  أَْزنَمُ و

 َشِهَد القاِدِسيَّة وقَتََل الَجاِلينُوس. أَْزنَمَ  بِن معاِويَةَ بِن قطِن بِن ماِلِك بنِ 

اجِ ِمْصَر ، وهكذا َضبََطه القاِضي شمُس ، ما بيَن عقبة ايلة و ع : أَْزنَمُ و الَمدينَِة ، وهو الَمْعروُف اآلَن باألَْزلَم ، وهو أََحُد الَمناِهِل لحجَّ

ْين الطَّرابلسيُّ في َمناِسِكه ؛ وَضبََطه ياقوُت بضِم النوِن ، وأَْنَشَد لكثير بِن عب ْين محمُد بُن محمِد بِن ظهيِر الّدِ ْحمن :الّدِ  ِد الرَّ

هــــــــــــا  ََ  لــــــــــــِ ــــــــــــعــــــــــــَد َأهــــــــــــح ا ب ن آايهتــــــــــــِ ت مــــــــــــِ لــــــــــــح  مــــــــــــ 

ظـــــــــــــــــــــاٍم فـــــــــــــــــــــَبذحانب      راِف َأعـــــــــــــــــــــح  أَزحمنُِ أَبطـــــــــــــــــــــح

  

هــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــاين آانٍء كـــــــــــــــــــــــبن  ُرُ وســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ر ِم    وح  جمــــــــــــــَُ (1)ُرُ وُس ا ــــــــــــــوايب بــــــــــــــعــــــــــــــَد حــــــــــــــَ

 

  
 ويُْرَوى بالراِء أَْيضاً وقد تقدََّمِت اإلشاَرةُ إليه.

نَامُ و  الدَّاِهيَةُ.كغُراٍب :  ، الزُّ

شيدِ  : ُزنَامٌ و اٌر حاِذٌق كان للرَّ  هرون العباِسّي. َزمَّ

يه ُزاَلمي. ُزنَاميٌّ  وفي طراِز الَمجاِلس : هو الذي أَْحَدث النَّاي في َزَمِن الُمْعتِصم فيُقاُل : نَايٌ  ةُ تسّمِ  ، والعامَّ

فُوه بإِْبداِل نُونِه الماً ، وإنَّما هووقاَل الشَّريشي في شْرحِ المقاَمِة الثانِيَة عشَرةَ : هو الذي  اَلمّي ، فَصحَّ تُنا بالَمْغرِب الزُّ ،  ُزناميُّ  تَْدُعوه عامَّ

 وأَْنَشَد :

غــــــــــــــــــــــــــــاًل  ُزاَنمإن  يف اَني   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ر عـــــــــــــــن اَني      اقـــــــــــــــِ غـــــــــــــــُر الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  ُزاَنمَيشـــــــــــــــــــــــــــــح

  
ل ، وكلٌّ منهما ُمْنقَِطُع القَِرْين في َطبَقتِِه ، فإذا اْجتَمعا ، َصْدرا ُمطْ  ُزنَام وفي المضاِف والَمْنسوِب للثَّعالبّي : ُعوُد بنان ونايُ  ِربي الُمتَوّكِ

ْمِر أَْحَسنا وأَْعَجبا رقَّة ؛ قاَل البُْحتريُّ : ْرِب والزَّ  على الضَّ

ش إال  مــــــــــاُء كــــــــــرٍم مصــــــــــــــــــــــــفــــــــــ   يــــــــــح  هــــــــــر الــــــــــعــــــــــَ

ه يف الـــــــــــــكـــــــــــــاِس مـــــــــــــاُء غـــــــــــــمـــــــــــــامٍ      رقـــــــــــــُ َرقـــــــــــــح  يــــــــــــــَ

  

وه و  دح َد شـــــــــــــــــــــــــَ وُد بـــــــــــنـــــــــــان حـــــــــــَا ســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــَ  عـــــــــــُ

  
اِن اَني    م األ ــــــــــــــــــح غــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  ُزاَنمِ عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  نـ

  
ِه : تَأَهَّْب للُخُروج وفي شْرحِ المطرزي للَمقاَمات : إنَّه كان ِمن ُجْملِة َخَدِم الرشيِد ، وهو الذي قال له يوماً وأَراَد أَن يَْخرَج إلى ُمتَصيَّدِ 

ي.معي ، فقاَل : بَم   أَتَأَهَُّب الريُح في فِمي والنَّاُي في ُكّمِ

 ، وهللاُ أَْعلم. ُزنَام قاَل شْيُخنا : هذا ُموافٌِق لَكالِم المصنِِّف ، وما قَْبله فيه نوُع ُمخالَفٍَة في َمْخدومِ 

 ُق الشَّريشي وغيِره.ُء إليه ِسياقْلُت : بل هو َخَدَم ُكالًّ ِمن الرشيِد والُمْعتَِصم واْبنِه الَواثِق كما يُوِمى

ً  لي هذا الَخْصمَ  َزنَُّموا يقاُل :و  أَي بعثوهُ ِليَُخاِصَمنِي. : تَْزنِيما

 الشاةِ. َزنََمةٌ كَزنََمةِ  صاَرْت له إذا الشَّجرُ  أَْزنَمَ  ِمن المجاِز :و

 الَجَذعِ ، وقد تقدََّم ما فيه ز ل م. كاألَْزلَمِ  : الدَّْهُر الُمعلَّق به الباَليَا ؛ وقيَل : هو الشَّديُد الُمرّ  الَجَذعُ  األَْزنَمُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ِسَمة ِمن ِسماِت اإِلبِِل ، اسٌم كالتَّْنبِيِت ، والتَّمتِْين. التَّْزنِيمُ 

نَِمةُ  والضائِنَةُ  نََمةِ  أَي ذاتُ  الزَّ  يكوُن ذِلَك في الَمعِز.لها ، وإنَّما  َزنََمةَ  ، وهي الَكِريمةُ ألَنَّ الضأَْن ال الزَّ

ال العَْبديُّ : َزنََمتان ، كأَميٍر : له َزنِيمٌ  ومعزٌ   ؛ قاَل الُمعَلَّى بُن َحمَّ

فــــــــــــــااي و  ٌة ُدهــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــَ لــــــــــــــح  جــــــــــــــاَءتح خــــــــــــــُ

و       هــــــــــــا َأحــــــــــــح وقــــــــــــَ نــــــــــــُ وُع عــــــــــــُ يــــــــــــمُ َيصــــــــــــــــــــــــــُ (2)َزنــــــــــــِ
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 ، بضِم النوِن وزنماٌت في القلَِّة ، نَقَلَه ياقوُت. أَْزنُم على أَْزنَمُ  ويُْجَمُع بَعيرٌ 

 ؛ قاَل َضْمَرةُ بُن َضْمَرةَ النَّْهَشليُّ يَْهجو األَْسوَد بن الُمْنذر بِن الّسماء : َزنََمتان : له ُمَزنَّم وتيسٌ 

مح  هــــــــــُ لــــــــــَ عــــــــــح مــــــــــاِء وفــــــــــِ َت بــــــــــين مــــــــــاِء الســــــــــــــــــــــــّ رَكــــــــــح  تـــــــــــَ

جـــــــــاِز و      يحســـــــــــــــــــــــًا اب ـــــــــِ ـــــــــَ َت تـ هـــــــــح ـــــــــَ بـ اَأشـــــــــــــــــــــــح َزلـــــــــ َ (3)مـــــــــُ
 

  
__________________ 

 .«أزمن»( معجم البلدان 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان.3)
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نََمةُ و كةً : اللَّْحمةُ الُمتَدليَّةُ في الَحْلِق ؛ قالَهُ اللَّْيُث. وأَْيضاً العاَلَمةُ. الزَّ  ، محرَّ

نِيمُ و  الَوكيُل. : ولَُد العَْيَهَرةِ ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. وأَْيضاً : الزَّ

ْنَمةُ و  الشاةِ. ُزْنَمةُ  ، بالضّمِ : شَجرةٌ ال َوَرَق لها كأَنَّها الزُّ

 ، كُزبَْيٍر : بَْطٌن في بنِي يَْربوعٍ. مٍ ُزنَيْ  وبَنُو

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : أَْزنَمَ  : إِبٌِل َمْنسوبةٌ إلى بنِي األَْزنَِميَّةُ و

يَنح  يــــــــــــح َن قـــــــــــــَ عــــــــــــح بـــــــــــــَ تـــــــــــــح يٍّ يـــــــــــــَ ِب  أَزحلــــــــــــَِ رحجــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

ِب      لـــــــــــــ  ثــــــــــــــَ نِّ ومل يــــــــــــــُ رَع الســـــــــــــــــــــــــــِّ (1)ال ضـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

ْنَكَمةُ  : [زنكم] ْكَمةُ. الزَّ  : الزُّ

 أَْهَملَه الجماَعةُ وأَْوَرده صاِحُب اللّساِن.

ُهوَمةُ  : [زهم] ْهَمةُ و الزُّ ِهما : ريُح لَْحٍم سميٍن ُمْنتٍِن. الزُّ  ، بضّمِ

حاحِ : ُهوَمةُ  وفي الّصِ  : الريُح الُمْنتِنَةُ. الزُّ

ْهمُ و يُح الُمْنتِنَةُ. الزُّ  ، بالضّمِ : الّرِ

ُهوَمةُ  وقاَل األَْزَهِريُّ : بِال نَتٍَن أَو تَغَيٍُّر ، وذِلَك ِمثُْل رائَِحِة لْحٍم َغّثٍ ، أَو رائَِحةُ لْحم َسبُعٍ أَو َسَمَكٍة َسِهَكٍة  (2)عنَد العََرِب َكراَهةَ ريحٍ  الزُّ

ا َسَمك األَْنه  لها. ُزُهوَمة اِر فالِمن سماك البِحاِر ، وأَمَّ

ْهمُ و  .ُزُهومةٌ  ، وهو اسٌم خاصٌّ له ِمن غيِر أْن تكوَن فيه َشْحُم الَوْحِش أَو النَّعاِم والَخْيلِ  : الزُّ

 قاَل الَجْوَهِريُّ : قاَل أَبو النَّْجم يَِصُف الَكْلَب :

مَ َيذحُكُر  روحا  ُزهح َشح
 (3)الَكَفر امل

ي : إنَّما   يَِصُف صائِداً ، والمْعنَى يَتََذكَّر َشْحم الَكفَِل عنَد تَْشِريِحه.قاَل ابُن بَّرِ

ْمِسِم وغيِرِه. الُزْهمُ  ؛ وقيَل : أَو عامُّ   لَما ال يَْجتَرُّ ِمن الَوْحِش ، والَوَدُك لَما اْجتَرَّ ، والدََّسُم لَما أَْنبَتَِت األَرُض كالّسِ

ْهمُ و با : الزُّ يُب الَمْعروُف بالزَّ باِد من تَْحِت َذنَبِه فيما بيَن الدُّبُِر والَمباِل.الّطِ  ِد ، وهو الذي يَْخُرُج ِمن ِسنَّْوِر الزَّ

َهمُ و حاحِ. أَي َدِسَمةٌ  َزِهَمةٌ  يَُدهُ ، كفَِرَح ، فهي زِهَمتْ  بالتَّحريِك : َمْصَدرُ  ، الزَّ  ، كما في الّصِ

 وقاَل غيُرهُ : أَي صاَرْت فيها رائَِحةُ الشَّْحِم.

ِهمُ و  ؛ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُزَهْيٍر : كَكتٍِف : السَّميُن الكثيُر الشَّْحمِ  ، الزَّ

ُرهــــــــــــا  كــــــــــــواًب َدوابــــــــــــِ نــــــــــــح َر مــــــــــــَ يــــــــــــح  الــــــــــــقــــــــــــائــــــــــــُد اخلــــــــــــَ

      ُ ـــــــزاهـــــــِ وُن ومـــــــنـــــــهـــــــا ال نـــــــُ مُ مـــــــنـــــــهـــــــا الشـــــــــــــــــــــ  ـــــــز هـــــــِ (4)ال
 

  
 الذي فيه باقي ِطرٍق. هو أَو

 العَداَوةُ والُمحاكَّةُ. الُمزاَهَمةُ  قاَل أَبو سعيٍد :و

اجُز فقاَل : ِضدٌّ  ، فهو الُمقاَربَةُ  أَْيضاً :و الُمفاَرقَةُ. أَْيضاً :و  ، وقد َجَمَع بَْينهما الرَّ

َو  أَمحســـــــــــــــــــــــــــ  هلـــــــــــــا  رحُب الـــــــــــــنــــــــــــــ  اغـــــــــــــَ زا ـــــــــــــِ  مـــــــــــــُ

ا      ـــــــــــَ الزِم ِد مـــــــــــا كـــــــــــان هلـــــــــــا مـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ (5)مـــــــــــن بـ
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حاحِ.القُْرُب ، كما في ا الُمزاَهَمةُ  وقاَل أَبو زْيٍد :  لّصِ

 .َزاَهَمهاو وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : َزاَحَم األَْربَِعْين

 ، وهو َمأْخوذٌ ِمن شم ِريِحه. الُمداناةُ في السَّْيرِ  : الُمزاَهَمةُ و

راِء وغيِرها أَْيضاً :و  ، كما في الُمْحَكِم. الُمداناةُ في البَْيعِ والّشِ

ياِشّيِ  (6) بٍ َكلْ  : اسمُ  كَسْكراَن ويَُضمُّ  ، َزْهمانُ و  ، عن الّرِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف التهذيب : كراهة طبيعّية يف رائحته الجي ُخلقت عليها بال تغري وإنتان.2)
صــائداً من ( اللســان والصــحاح ا قا  ابن بري : أي يتذكر شــحم الكفر عند تشــرحيه ا قا  : ومل يصــف كلباً كما ذكر اجلوهري وإلا وصــف 3)

 بين متيم لقي وحشاً ا وقبله :
 القـــــــــــــــــت متـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــًا ســــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــعـــــــــــــــــًا ملـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــا 

 صـــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــب أقــــــــــــــــنــــــــــــــــاص هبــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــوحــــــــــــــــا    

  

 واللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب. 92( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.5)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا ضبرت قلم.6)
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  اأَلعحرَايبِّ ؛ والضم  رِوايَُة َأيب اهلَيحثم وابِن ُدَريحٍد.الفتحُح رِوايَُة َأيب الن َد  وابنِ 
 ع. ، بالضّمِ : ُزْهمانُ و

 وقاَل نَْصر : هو واٍد لبَنِي أََسٍد كثيُر الحمِض.

 ، أَي صاَر ذا ُمّخٍ. كأَْزَهمَ  العَْظُم : أََمخَّ  َزَهمَ و

ً  َزَهمَ  في النواِدِر :و  عنه. َزَجَرهُ  إذا عن كذا فاُلنا

ً  َزَهمَ  يَل :قو  أَْكثََر الكالَم عليه. إذا فاُلنا

 .َزْهمانٌ  كفَِرَح : اتُِّخَم ، فهو الرُجُل ، َزِهمَ و

ُجلُ  زهمَ و  أَْكثََر الكالَم عليه. إذا الرَّ

ْهَزَمةُ و ْوُت ِمثْل الزَّ ْمَزَمةِ  : الصَّ . َزْهَزمٌ  ؛ قاَل األَْعَشى : له (1) الزَّ  كالغَّنِ

تَكاُن في الَمْشيِ. أَْيضاً :و  الرَّ

ْهَزَمةَ  وكان يَْنبِغي أَْن يُْفِردَ   في تْركيٍب ُمْستقٍل كما فَعَلَه صاِحُب اللِّساِن. الزَّ

 كغُراٍب : ع. ، ُزهامٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َهمُ  كةً : نَتَُن الِجْيف. وأَْيضاً : باقي الشَّْحِم في الدابَِّة. وأَْيضاً :  الزَّ  َشْحُم السَّبُعِ.، محرَّ

 وَخِضْمُت ُخْضَمةً وَغِذْمُت ُغْذمةً بمْعنَى : لَِقْمُت لُْقَمةً ؛ وقاَل : َزِهْمُت ُزْهَمةً  وفي النواِدِر :

ــــــــــــــِح  ي فــــــــــــــِ ي مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــــــــــ  ئــــــــــــــِ لــــــــــــــ   متــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــهِ مث      ةً  ازح ـــــــــــــــــــَِ ي  َز ـــــــــــــــــــحَ ُروحـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ (2)فـ
 

  
يت : ّكِ  قاَل األَْزهِريُّ : وَرَواه ابُن الّسِ

يِه َزمححًَة فـَُروِحيَأال   ازحمحَِ
 عاقَبَِت الحاُء الهاَء.

ا يَْبلُْغها. وأَْزَحَم األَْربعيَن أَو الَخْمسيَن أَو غيَرها ِمن هذه العُقوِد :  قَُرَب منها وَدانَاها ، وقيَل : َدانَاها ولمَّ

ً و ال يَكاُد يَْدنو منه فََرٌس إذا ُجنَِب إليه لُسْرَعتِه ؛ ُمَزاِهمٌ  وقاَل أَبو َعْمرو َجَملٌ  الذي ليَس منك ببَِعْيد  الُمزاِهمُ  ِمثُْل ذِلَك. وقيَل : أَْزَهَم ِإْزهاما

 وال قَِرْيب.

 زاُدهُ ؛ يُْضَرُب للرُجِل يُْدَعى إلى الغداِء وهو َشْبعان. َزْهمان وِمن أَْمثاِلهم : في بَْطنِ 

 إذا كان َشْبعان. يٌّ ُزْهمان ورُجلٌ 

ُهوَمة وبابُ   ، بالضّمِ : أََحُد أَْبواِب القاِهَرة ، َحَرَسها هللاُ تعالَى. الزُّ

حاحِ. َزْهَدم ويقاُل لفاِرِسه : فاِرسُ  ، كَجْعفٍَر : فََرسٌ  َزْهَدمٌ  : [زهدم]  ، كما في الّصِ

 العَْبِسّيِ. لعَْنتََرةَ  قيَل : هو

ياِحّيِ  أَخي َعْوف بِن َعْمٍرو لبِْشِر بِن َعْمٍروفََرٌس  قيَل :و  ؛ وَعْوَف َجّد ُسَحْيم بِن ُوثَْيٍل ، قالَهُ أَبو محمٍد األْعَرابيُّ وفيه يقوُل ُسَحْيٌم : الّرِ
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ين  ُرونــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــــِ ِب إذ يـــــــــــَ عــــــــــح  أَقــــــــــوُ  هلــــــــــم ابلشــــــــــــــــــــــــِّ

مــــــــــوا َأين ابــــــــــُن فــــــــــاِرِس      لــــــــــَ عــــــــــح َدمِ أمََل تـــــــــــَ  (3) ؟َزهــــــــــح
  

ْعُر الْبنِه جابِِر بِن ُسَحْيم ؛ ويُْرَوى : ابُن فاِرِس الِزِم ، كما َسيَأْتي ؛ ويُْرَوى : أَنِّي ابنُ وقاَل ابُن بَرِّ  ، وهو  َزْهَدمِ  قاتِلِ  ي : يُْرَوى هذا الّشِ

 َرُجٌل ِمن َعْبٍس ؛ وقد َمرَّ ذِلَك َمْشروحاً في ي س ر ، وفي ي ا س.

ْهَدمُ و  األََسُد. : الزَّ

حاحِ. ْقُر ، أَو فَْرُخ البازيالصَّ  أَْيضاً :و ي الرُجُل ، كما في الّصِ  ، وبه ُسّمِ

 أََحُد األَباِرِق. : الّزْهَدمُ و

ْهَدمانِ و  بِن بَِغيٍض. َعْبِس  بَنِي : أََخواِن من الزَّ

 .؛ قالَهُ ابُن الَكْلبي (4) قَْيسٌ و َزْهَدمٌ  ُهما وَكْرَدٌم ؛ أَو َزْهَدمٌ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : ُهما

 قاَل أَبو ُعبَْيٍد : اْبنا َجْزٍء.

 بِن َعْبٍس. وقاَل عليُّ بُن َحْمَزةَ : اْبنا َحْزن بِن َوْهِب بِن ُعَوْير بِن َرواَحةَ بِن ربيعَةَ بِن ماِزِن بِن الحاِرِث بِن قَُطْيعَةَ 

 قاَل الَجْوَهِريُّ : وُهما اللذان أَْدرَكا حاِجَب بن ُزراَرةَ يَْومَ 

__________________ 
 ( يف القاموس : ابلضم ا ضبرت حركات.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( اللسان.3)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : أو وقـَيحٌ .4)
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َبِة الُقَشريحِّي ا وفيهما يقوُ  قيُ  بُن ُزَهريحٍ :  َجبَـَلَة لَيبحِسراه فَغَلبَـُهما عليه ماِلُك ذو الر قـَيـح
زاين  َدمــــــــــــــــانِ الــــــــــــــــز  جــــــــــــــــَ وحٍء  هــــــــــــــــح زاَء ســــــــــــــــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــَ

ةح و      رامــــــــــــــَ ز  ابلــــــــــــــكــــــــــــــَ رحَء  ــــــــــــــُح َ
ُت املــــــــــــــ نــــــــــــــح (1)كــــــــــــــُ

 

  
بٍ  َزْهَدمُ و اق ، قالَهُ الذَّهبيُّ في الكاِشِف ؛ وَذَكَره ابُن  تابِِعيٌّ ثِقَةٌ  الجرميُّ  بُن ُمَضّرِ َرَوى عن أَبي موَسى وعْمران ، وعنه قتاَدةُ ومطُر الَورَّ

  : بَْصريٌّ َرَوى عن ابِن عبَّاٍس وعْمران وعنه أَبو قتاَدةَ وأَبو َحْمَزةَ.َحبَّاٍن في الثِّقاِت وقالَ 

 .َزْهَدمٍ  بُن الحاِرِث الِغفاِرّي عن ابِن ُعَمر ، ِعداُدهُ في أَْهِل البَْصرةِ َرَوى عنه اْبنُه يَْحيَى بنُ  َزْهَدمُ  وذُِكَر أَْيضاً في التابِِعْين :

. من النَّهارِ  زامٌ  َمَضى : [زوم]  : أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 نِْصفُه. أَي َزامانِ  َمَضىو أَي ُرْبعُهُ.

بُُع من كّلِ شيو اُم : الرُّ  ٍء.الزَّ

ةُ تقوُل جامٌ  : َزامُ و  ، عن منال على أَنَّه ِمن أَْعماِل هراة.« ج وم»، بالجيِم ، وقد َسبََق في  كوَرةٌ بنَْيسابوَر ، والعامَّ

ْومُ و  َطعاٌم ألَْهِل اليمِن من اللّبَِن لِذيذٌ. : الزَّ

 بالضّمِ : ع ، بالِحجاِز.و

 قَريبَةٌ ِمن الَمْوِصِل ، قالَهُ نَْصر. ناِحيَةٌ بِأَْرمينِيَةَ  أَْيضاً :و وقاَل نَْصر : صْقٌع ِحجاِزيٌّ ؛

 ُزومان ، بالضّمِ : طائفَةٌ من األَْكراِد.و

ويمُ و اماُت : الِفَرُق ، الواِحَدةُ زاَمةٌ. ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. ءٍ ن كّلِ شيالُمْجتَِمُع م ، كأَميٍر : الزَّ  والزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الرُجُل إذا ماَت ، عن ابِن األْعَرابّيِ. َزامَ 

ً  عليه يَزومُ  وهو  إذا نََظَر إليه مغضباً بَكالٍم يْخِفيَه في نْفِسه ، لغَةٌ عاميَّةٌ. زوما

ُق من اللَّحِم ومن الدَّواّبِ. يَمُ الزِّ   :[زيم] ٌق ليَس بُمْجتَِمعٍ في مكاٍن فيَْبُدَن ؛ قاَل ُزَهْيٌر : (2)أَي منفصل  ِزيَمٌ  يقاُل : لَْحمٌ  ، كِعنٍَب : الُمتَفَّرِ  ُمتَفَّرِ

هــــــــا  نــــــــُ واشــــــــــــــــــــــِ وع جــــــــَ رحفــــــــُ تح فــــــــهــــــــي مــــــــَ يــــــــَ ولــــــــِ  قــــــــد عــــــــُ

هـــــــــــــا      وٍج  ـــــــــــــمـــــــــــــُ َم عـــــــــــــُ وائـــــــــــــِ (3)ِزميَُ عـــــــــــــلـــــــــــــ  قـــــــــــــَ
 

  
قَة ، وأَْنَشَد ابُن خالََوْيه للنابغَِة : ِزيَم يقاُل : َمَرْرُت بمناِزلَ   أَي ُمتَفَّرِ

تح ثــــــــــــــــــالَث لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاٍ  مث واحــــــــــــــــــدًة   ابتــــــــــــــــــَ

زاًِل      ـــــــــــح ن راعـــــــــــي مـــــــــــَ ـــــــــــُ جـــــــــــاِز ت َ
ـــــــــــذي املـــــــــــ اب  (4) زميـــــــــــَ

  
َق النَّباِت ، وقيَل :  ُق عنه الناُس.قيَل : أَي ُمتَفَّرِ  أَراَد يَتَفَرَّ

يرافي : أَْصلُه في اللْحِم فاْستَعاَره.  قاَل الّسِ

يَمُ و  الغاَرةُ. : الّزِ

ٍ   :ِزيَمٌ و  ، وإِيَّاها َعنَى الراجُز بقْوِله : التَّْغِلبِّيِ  (5) فََرُس جاِبِر بِن ُحيَّي

تدِّي   (6) ِزمَيح هذا َأواُن الش دِّ فاشح
 ْخنَس بِن ِشهاٍب.فََرُس األَ  قيَل : هيو

 والتَّأْنِيِث. (7) للعَلميَّةِ  ُمن الصْرفِ  َمْمنوعٌ  قاَل الَجْوَهِريُّ :
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ْيَمةُ و  : ة بنَْخلَةَ اليَمانِيَِّة. الزَّ

ْيَمةُ و  بالكسِر : قِْطعَةٌ من اإِلبِِل أَقَلُّها بَعيراِن وثالثةٌ وأَْكثَُرها خمسةَ َعَشَر ونحُوها. ، الّزِ

قَ  ُء :الشَّي تََزيَّمَ و ً  ، فصارَ  تَفَرَّ  .ِزيَما

 اإِلبُِل والدوابُّ ؛ قاَل : تََزيََّمتِ  يقاُل :

مـــــــــــا و  ٍم وَأعحشـــــــــــــــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــحـــــــــــتح بـــــــــــعـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــِ

َرُة َأن      ــــــــــــــح ثـ ــــــــــــــكــــــــــــــَ هــــــــــــــا ال عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ نـ امتــــــــــــــَح َزميــــــــــــــ  ــــــــــــــَ (8)تـ
 

  
ً  اللَّحُم : صارَ  تََزيَّمَ و  واْنَضمَّ بعُضه إلى بعٍض كأَنَّه ِضدٌّ.اْشتَدَّ اْكتِناُزهُ  أَْيضاً :و .ِزيَما

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( يف اللسان : متعضر.2)
 واللسان. 92( ديوانه ط بريوت ص 3)
 واللسان. 103( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .«ُحنا»ويف اللسان « ُحينّ »( يف التكملة : 5)
وزمي هي فرس « هذا أوان»والرواية « هذا مكان»قا  الصــــاغاين : هكذا وقض يف النســــخ « هذا مكان»( اللســــان والصــــحاح والتكملة وفيهما 6)

 األخن  بن شهاب ا والرجز له ا وبعده :
ــــــــــــهــــــــــــم  ــــــــــــب ــــــــــــوم ال ــــــــــــي ــــــــــــطــــــــــــعــــــــــــن يف ال ــــــــــــش إال ال  ال عــــــــــــي

 مــــــــــثــــــــــلــــــــــي عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــثــــــــــلــــــــــك يــــــــــدعــــــــــ  يف الــــــــــعــــــــــظــــــــــم    

  

 ومثله يف الصحاح.« للمعرفة»( يف القاموس : 7)
 ( اللسان.8)
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ْيَزمُ و يزيمُ  باللَّيِل ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وَكذِلكَ  ِحكايَةُ َصْوِت الِجنِّ  وفتْح ثاِلثِه : ، بكْسِر أَّوِلهِ  الّزِ  ، قاَل ُرْؤبَةُ : الّزِ

َمُض للِجنِّ هبا   زِيزمياَتسح
 وقد َسبََق ِذْكُره.

 فأَْسَكتَهُ بها. ، فأَْسَكتَهُ ، أَي تََكلََّم بَكِلَمةٍ  يَزامُ و يَزيمُ  له زامَ و

 ؛ عن األَْحَمر. ال يَْرُغو الذي البَعيرُ  ، كأَْحَمر ، وهو في النسخِ على َوْزِن أَميٍر وهو َغلٌَط ، (1) األْزيَمُ و

اي والِجيِم ، قاَل : وليَس بينَ  واألْزَجِم إالَّ تَْحِويل الياء جيماً ، وهي لُغَةُ بَنِي تَِميٍم  األَْزيَم قاَل َشِمٌر : الذي َسِمْعت : بَعيٌر أَْزَجُم ، بالزَّ

 َمْعروفَةُ ، قاَل : وأَنَشَدنا أَبو َجْعفٍَر الُهَذْيِميُّ وكان عالماً :

ــــــــــــــه  أَزحميََ مــــــــــــــن كــــــــــــــرِّ  ــــــــــــــاب ي ــــــــــــــح ٍك أَن ــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــــائ

وُ  و      ِر كـــــــــــيـــــــــــف َيصــــــــــــــــــــــــُ دح ٍف ابهلـــــــــــَ َقصــــــــــــــــــــــــِّ (2)مـــــــــــُ
 

  
 .«م ز ج»ويُْرَوى : أَْزَجَم وقد ذُِكَر في 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي ِزيَمٌ  ر : فاْشتَّدِ  .ِزيَمْ  : اسُم ناقٍَة ، وبه فُّسِ

 : َجبٌَل بالَمِدينَِة. األَْزيَمو

 املُْهَمَلِة مع امليم فصل السني
ً  ، منه ، كفَِرحَ  َسئِمَ و ءَ الشَّي َسئِمَ  : [سأم]  السَّأْمُ  عليُكمُ »عائَِشةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنها ، لليَُهوِد : حِديُث  ، بالفتْحِ ، ومنه يَْسأَُم َسأْما

 ِدينَكم ، والَمْشهوُر فيه تَْرُك الَهْمزةِ وَسيَأْتي. تَْسأَُمونَ  قاَل ابُن األَثيِر : هكذا ُرِوي بالَهْمَزةِ ، أَي أَنَّكم .«والذَّأْمُ 

ً و ً و كَسحابٍَة ، ، َسآَمةً و * [َسأَْمةً ]و، بالتّْحِريِك ،  َسأَما  .«تَْسأَُموا حتى يَْسأَمُ  إنَّ هللاَ ال»الَحديُث :  ؛ ومنه َملَّ  ، كَسحاٍب : َسآما

وايَةُ الَمْشهوَرةُ. قَْوله : ال يََملُّ حتى تََملُّوا قاَل ابُن األثيِر : هو ِمثْلُ   ؛ وهو الّرِ

ه من أَْنواعِ األََذى والَمْكُروه بالَحّرِ « َسآمةٌ  قُرٌّ وال َزْوجي َكلَْيِل تِهاَمة ال حرٌّ وال»وفي حدْيِث أُّمِ َزْرعٍ :  ؛ أَي أَنَّه َطْلٌق ُمْعتدٌل في ُخلُّوِ

َجِر ، أَي ال يَْضَجُر منِّي فَيَمّل ُصْحبتي.  والبَْرِد والضَّ

 َسُدوٍم.ثم يَْقضي قََضاَء  َسُؤومٍ  هو يقاُل : يَْغَضُب َغَضبَ  ** أَْسأََمهُ و ، كَصبُوٍر : َسُؤومٌ  فهو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْيزى ، لُغَةٌ في السَّاَسِم : بغيِر َهْمٍز وَسيَأْتي. السَّأَْسمُ   : شجرةُ الّشِ

 ، بالضّمِ : الكبيُر العَُجِز. السُّتُْهمُ  : [ستهم]

حاحِ : هو األَْستَهُ ، والِميُم زائَِدةٌ.  وفي الّصِ

 َوْجه لِذْكِره هنا فإنَّ الِميَم زائَِدةٌ كما ذُِكَر وإنّما محلُّه في الهاِء.قاَل بعُض أَْرباِب الَحواِشي : ال 

ْل.  قاَل َشْيُخنا : وفسَّره جماَعةٌ بأَنَّه االْسُت ، وَسيَأْتي للمصنِِّف في الهاِء ، وفسَّره بأَنَّه َعظيُم االْسِت فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةِ  : هو في [ستم] ة بالطاِء  أَساتِمٌ  حّبِ ، بضِم األّول والثاِلِث وتَْشديِد الِميِم الَمْفتوحِة : أَي َوَسَطهُ ، والَجْمعُ ال أُْستُمَّ لغَةُ بنِي تَِميِم في األُْسُطمَّ

 واألُْطُسّمة بالقَْلِب كما َسيَأْتي.
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ً  الدَّْمعُ  َسَجمَ  : [سجم] ً و ، كقُعُوٍد ، ُسجوما ، ِمن  تَْسُجُمهُ و تَْسِجُمهُ  ، وهذا مجاٌز ، السَّحابَةُ الماءَ  َسَجَمتِ و العيُن ، َسَجَمتْهُ و ، كِكتاٍب ، ِسجاما

ً  َحّدْي َضَرَب ونََصَر ،  َسْجما

__________________ 
له : واألزمُي ( كذا ابألصـــــر عل  ما نظر هلا الشـــــارح ا وأ ر املصـــــنف ضـــــبطها ويفهم من هامشـــــه أهنا كبمري ا ونص العبارة عل  هامشـــــه : قو 1)

ــــــــــــــ. هكذا يف النسخ بوزن أمري وهو غلرت والصواب بوزن أمحر كما يف الشارح ا واأَلزحمَيُ ا »وعل  هامش القاموس أيضاً عن نسخة أخر  منه :  هـ
مشـــــــكولة بفتح الياء من األزمي واألزمي البعري ال يرغو ا هكذا رأيت بعيين يف نســـــــخة املؤلف املقروءة عليه من أوهلا إىل آخرها وعليها خطة  قلت :

 .«شنقيطيهـ  . ا.. وامليم مشكولة ابلضم
 ( اللسان.2)
 ساقطة من األصر. (*)
ُتُه.  (**) َبمح  كذا ابألصر ا وابلقاموس : َأسح
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ُعها وساَ  قَلياًل َأو كثرياً. َسَجماانً و  ُسجوماً و   : َقَطَر َدمح
ً و أَْسَجَمهُ و هو َسَجَمهُ و َمهُ تَْسجيما ً تَ و َسجَّ  إذا َصبَّه. ْسجاما

 ، أَي ماُء السَّماِء. ، بالتَّحريِك : الماءُ  السََّجمُ و

 السائُِل. الدَّْمعُ  أَْيضاً :و

 يشبَّهُ به الَمعابُِل ؛ قاَل الُهَذليُّ يَِصُف َوِعالً : َوَرَق الِخالفِ  أَْيضاً :و

ٍة  َدلــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح يــــــــــــــــَح لــــــــــــــــه راٍم مبــــــــــــــــُ  حــــــــــــــــىت أُتــــــــــــــــِ

شح      ن   جــــــــَ ــــــــهــــــــِ ي واحــــــــِ ــــــــَ ــــــــٍ  ن ي ــــــــِ مٍء وب جــــــــح (1)كــــــــالســــــــــــــــــــــ 
 

  
ماَح في بياِضها به. السََّجمُ  وقيَل :  هنا ماُء السَّماِء ، َشبَّه الّرِ

 ، إذا عن األَْمرِ  َسَجمَ  هو مأُْخوذٌ ِمن قْوِلهم :و واألَْزَجِم ، وهو مجاٌز ، األَْزيَم : الَجَمُل الذي ال يَْرُغو وال يُْفِصح في هِديِرِه ِمثْلُ  األَْسَجمُ و

 َ  واْنقَبََض ، وهو مجاٌز أَْيضاً كما في األساِس. أَْبَطأ

 : ُصْبٌع. السَّاجومُ و

 قالَهُ نَْصر. وادٍ  : َساجومُ و

 ِء القَْيِس :وفي الُمْحَكِم : َمْوِضٌع ؛ وأَْنَشَد الْمِرى

ياً ُمَصو را  الس اجومِ َكَسا ُمزحِبَد   (2)َوشح
 : إذا فَشََّحْت ِرْجلَْيها عنَد الَحْلِب وَسَطعَْت برأِْسها. ِمْسجامٌ و َسُجومٌ  ناقَةٌ  ِمن المجاِز :و

 وأَْخَصُر ِمن ذِلَك عباَرةُ األساِس فإنَّه قاَل : أَي درور.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  العينُ  َسَجَمتْه : َمْسجومٌ  َدْمعٌ   .َسْجما

 ؛ قاَل القطاميُّ يَِصُف اإِلبَِل بكثَْرةِ أَْلبانِها : َسواِجمُ  : ُسُجومٌ  وأَْعيُنٌ 

حــــــــ   ِر ابلضــــــــــــــــــــــ  فــــــــح هــــــــا مــــــــن ا ــــــــَ يــــــــح ــــــــَ نـ ــــــــح يـ  َذواِرُف عــــــــَ

ومٌ      جــــُ ر ِب   ســــــــــــــــــُ شــــــــــــــــــَ
ُ
نـــــــان امل نحضـــــــــــــــــــــاح الشــــــــــــــــــِّ (3)كــــتـــــَ

 

  
 .َسُجومٌ  وَسحابٌ  َسُجومٌ  وَكذِلَك عينٌ 

. ُمْنَسِجمٌ  الماُء والدَّْمُع ، فهو اْنَسَجمَ و  : اْنَصبَّ

 داَم َمَطُرها كأَثَْجَمْت ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. السَّحابَةُ : أَْسَجَمتِ و الَكالُم : اْنتََظَم ، وهو مجازٌ  اْنَسَجمَ و

ِل قْوُل المخبَِّل : ِسجامُ و َسجم وَدْمعٌ   : َوْصفاِن بالَمْصدِر ؛ وشاِهُد األَوَّ

 سجمفماُء ُشُؤوهِنا 
 : وشاِهُد الثاني في ِشْعِر أَي بَْكرٍ 

َونُه  ُض العِا َأهح  ِسجامُ فَدمح
امٌ  وَسحابٌ   .السََّجم ، كَشدَّاٍد : كثيرُ  َسجَّ

 عن الَمكاِرِم : أَي ُمْنقَبٌِض ، وهو مجاٌز. َسُجومٌ  ورُجلٌ 

 وُسْجماُن ، بالضّمِ : اسٌم.
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 ، أَي َمْمطوَرةٌ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ وهو مجاٌز. َمْسجوَمةٌ  وأَرضٌ 

كةً ، السََّحمُ  : [سحم] ّمِ ، السُّْحَمةُ و محرَّ  ؛ واْقتََصَر الَجْوهريُّ على الثانِيَِة. كغُراٍب : السََّوادُ  ، السَُّحامُ و بالضَّ

 .األَْسَحمِ  : َسواٌد َكلَْوِن الغُرابِ  السُّْحَمةُ  وقاَل اللَّْيُث :

 .«أَْحتَمَ  أَْسَحمَ  إْن جاَءْت به»حدْيُث الُمالعنَِة :  ؛ ومنه : األَْسَودُ  ْسَحمُ األَ و

 ، أَي َسْوداُء. «َسْحماءُ  وعنَده امرأَةٌ »في حدْيِث أَبي ذَّرٍ : و

ا تُباِلُغ به العََرُب في صفَِة النِّصّيِ. أَْسَحمُ  ونَِصيٌّ   : إذا كاَن َكذِلَك ، وهو ممَّ

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُزَهْيٍر : قَْرنُ ال : األَْسَحمُ و

ريٌَة  ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــه َوت ــــــــــــــــي ــــــــــــــــح  ف ي ــــــــــــــــَ ّد ل اٌة جمــــــــــــــــُِ  جنــــــــــــــــَ

هـــــــــا عـــــــــنـــــــــه و      يـــــــــبـــــــــُ بـــــــــِ ذح مَ تـــــــــَ حـــــــــَ َوِد  أَبســـــــــــــــــــــــح ذح (4)مـــــــــِ
 

  
__________________ 

 والتكملة ونسبه لساعدة.ـ  ا واللسان بدون نسبة 195/  1( البيت لساعدة بن جؤية اهلذد ا ديوان اهلذليا 1)
 وصدره :« مزبد»بد  « مربد»وفيه  92ديوانه ط بريوت ص ( 2)

 كبن ُدم  شفٍض عل   هر مرمرٍ 
 ( اللسان.3)
 وجزء من عجزه يف الصحاح والتكملة. 141/  3واللسان وعجزه يف التهذيب واملقايي   22( ديوانه ط بريوت ص 4)
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 أَي بقَْرٍن أَْسود ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ :

ُذب   حــــــــــــح تــــــــــــَ نِ بســــــــــــــــــــــــــَ ال  مــــــــــــاَويــــــــــــح لــــــــــــ  فــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ  مل يـ

لـــــــي      ُه خمـــــــُح نـــــــالـــــــُ ِر مـــــــَ فـــــــح ِب عـــــــن طـــــــَ ا الـــــــذِّئـــــــح (1)وحـــــــَ
 

  
يصتيِن كأَنَّه يقوُل : بِصيِصيَتَْينِ   .َسْحماَوْينِ  قاَل : ُهما القَْرنان ، وأَنََّث على مْعنَى الّصِ

 أَْسَوُد. َصنَمٌ  : األَْسَحمُ و

 في قْوِل األَْعَشى : األَْسَحمُ و قاَل الجْوهِريُّ :

ا  فـــــــــــَ ـــــــــــَ ال ِي أُمٍّ حتـــــــــــَ دح ـــــــــــَ ـــــــــــاِن ث ب ـــــــــــِ يح ل ـــــــــــعـــــــــــَ  َرضـــــــــــــــــــــــــي

مَ      حـــــــــــَ ر ُ   أَبســـــــــــــــــــــــــح فـــــــــــَ تــــــــــــَ ُض ال نــــــــــــَ وح (2)داٍج عـــــــــــَ
 

  
حاحِ : اليَُد عنَد التَّحالُِف. الدَُّم تُْغَمُس فيه أَْيدي الُمتَحاِلفينَ  يقاُل :  ؛ ونَصُّ الّصِ

 في قْوِل النابِغَِة :و قاَل :

ا  بــــــــَ وِب مــــــــض الصــــــــــــــــــــــ  نــــــــُ وحُب اجلــــــــَ ُه صــــــــــــــــــــــَ فــــــــا آيــــــــَ  عــــــــَ

مَ      حــــــــــــَ وُِّب  أَبســــــــــــــــــــــــــح َتصــــــــــــــــــــــــــَ ُه مــــــــــــُ زحنــــــــــــُ (3)داٍن مــــــــــــُ
 

  
 السَّحاُب.

 قْلُت : ومنه أَْيضاً قْوُل كثيٍِّر :

ــــــــــــــــعــــــــــــــــز ة مــــــــــــــــوحشــــــــــــــــــــــــــــــًا طــــــــــــــــلــــــــــــــــر قــــــــــــــــدمي   ل

ِدمي     ــــــــــــَ ت م ُمســــــــــــــــــــــــــح جــــــــــــَ فــــــــــــاهــــــــــــا كــــــــــــّر َأســــــــــــــــــــــــــح  عــــــــــــَ

  
 وقيَل : هو السَّحاُب األْسوُد.

 .(4) َحلََمِة الثَّْدي َسوادُ  األَْسَحمَ  قيَل في قْوِل األْعَشى أَْيضاً : إنَّ و الَجْوهِريُّ :قاَل 

ي به لَسواِدِه. ِزقُّ الَخْمرِ  يقاُل أَْيضاً : هوو قاَل :  ، ُسّمِ

كةً : َشَجرٌ  السََّحمُ و قاَل :  ؛ وأَْنَشَد للنابِغَِة : ، محرَّ

نــــــــــــــــا  ٌض أَرحمــــــــــــــــاحــــــــــــــــُ َة مــــــــــــــــانــــــــــــــــِ َرميــــــــــــــــحَ  ِإن  الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ

مٍ مــــــــا كــــــــان مــــــــن      حــــــــَ فــــــــاِر  ســــــــــــــــــــــَ (5)هبــــــــا وصــــــــــــــــــــــُ
 

  
يت : ّكِ فاُر نَْبتان ، وأَْنَشَد قْوَل النابِغَِة هذا. السََّحمُ  وقاَل ابُن الّسِ  والصُّ

يت في َعْزِوه للنابغَِة ، ويَأْتي له في  ّكِ  َعَرَم أنَّه لبِْشِر بِن أَبي خاِزٍم.قْلُت : قد تَبَع الَجْوَهِريُّ ابَن الّسِ

لِّيان والعَْنَكِث إالَّ أَنَّه يطوُل فْوقها في السَّماِء ، وُربَّما كان طولُ  السََّحمُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ : طوَل الرُجِل  السََّحَمةِ  نَْبٌت يُْنبُِت نَْبَت النَّصّيِ والّصِ

 وأَْضَخم ؛ قاَل :

رُ  ــــــــــــــــــــــَ ًة فـ يــــــــــــــــــــــِه َزمحــــــــــــــــــــــحَ  وحــــــــــــــــــــــي أال ازحمحــــــــــــــــــــــَِ

مِ جـــــــــــــاِوزِي ذا و      حـــــــــــــَ وِح  الســـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــُ جـــــــــــــح
َ

(6)املـــــــــــــ
 

  
 وقاَل َطَرفَةُ :

ٍر  جــــــــــــــَ وَن مــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــَ رحعــــــــــــــَ ــــــــــــــَ رُي مــــــــــــــا تـ  خــــــــــــــَ

فــــــــــــــاِء َأو      ــــــــــــــح ل ُ  ا ــــــــــــــَ ــــــــــــــِ مــــــــــــــهح ايب حــــــــــــــَ (7)ســــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 الَحِديُد. : السََّحمُ و

 .(8) بالسََّحمْ وهي الُكتْلَةُ من الَحديِد ، وأَْنَشَد لطرفَةَ في صفَِة الَخْيِل : ُمْنعاَلت  َسَحَمةٌ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : واِحَدتُه

تَْيِن : َمطاِرُق الَحدَّاِد. ، السُُّحمُ و قاَل :  بَضمَّ
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 ، كُزبَْيٍر : ع. ُسَحْيمٍ  ذوو

 في ِحْميََر. بُن تُبَّعٍ  ُسَحيمُ و

 ِللَْونِها. : الدُّبُرُ  السَّحماءُ و

 شجر. : السَّحماءُ و

يت : ّكِ ي بها النِّساُء ؛ السَّْحماءُ  وقاَل ابُن الّسِ وهي  َحِليُف األَْنصاِر ، َصحابيٌّ  صاِحُب اللّعان ، السَّحماءِ  َشريُك بنُ  منهو السَّْوداُء ، وقد ُسّمِ

ه.  أُمُّ

ه أَنَّها  بغيِر أل. َسْحماءُ  قاَل شْيُخنا : والَمْعروُف في أُّمِ

ثوَن في والِدِه. (9) َدةُ بُن ُمغيثٍ أَبوهُ َعبْ و  البَلَويُّ ، هكذا َضبََطه الُمَحّدِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 بتمامه ومل ينسبه. 141/  3واللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب والتكملة واملقايي   120( ديوانه ط بريوت ص 2)
 وجزء من عجزه يف الصحاح. 141/  3والتكملة واللسان وعجزه يف املقايي  « اجلنوبريح »وفيه :  22( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( يف القاموس ابلضم ا والكسر  اهر.4)
 وضبرت صفار بفتح الصاد ا واللسان والتهذيب والصحاح.« إن الرميثة»وفيه :  62( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( اللسان.6)
 واللسان.« حماءايب  الط»وفيه :  85( ديوانه ط بريوت ص 7)
 ( مل أعثر عليه يف ديوانه ا وهذا اجلزء من البيت موجود يف اللسان والتهذيب.8)
 . البلوي كما يف أسد الغابة... ( عبدة بن معتب بن اجلد بن العجالن9)
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 وقاَل غيُرُهم : هو بالتَّْحريِك كما في الِمْصباح.

دَ وَجدُّهُ ُمغيٌث هكذا َضبََطه الدَّاْرقْطنيُّ وغيرُ  َدةِ وباٍء موحَّ ٍث ، بالعَْيِن المْهَملَِة وكْسِر التاِء الفَوقيَِّة الُمَشدَّ ِّب ، كُمَحّدِ  ةٍ.هُ. وَضبََطه النَّوِويُّ ُمعَت

. (1) َسْحَمةَ  أَبوو  : راِجٌز باِهِليٌّ

 لذِلَك. َسْحَمةَ  األَْكبر ، ويقاُل لهم : بَنُو ، وهي أُمُّ ولِد َعْوِف بِن عاِمِر بِن َعْوفٍ  في قُضاَعةَ  بِن َعْمرو بنُت كعبِ  َسْحَمةُ و

يَّتِه : سْعُد بُن حبَّةَ الصَّحابيُّ وآَخُرون في الجاِهِليَِّة. ُسْحَمةُ  رُجٍل وهو (2) بالضّمِ : اسمُ و  بُن سْعِد بِن عبِد هللِا بِن قراٍد ِمن ذّرِ

 فََرُس َجْزِء بِن خاِلٍد. : ُسْحَمةُ و

 كُزفََر : فََرُس النُّْعماِن بِن الُمْنذِر. ، ُسَحمٌ و

بِّّيِ. ، ُسَحْيمٌ و َرةِ الضَّ  كُزبَْيٍر : فََرُس الُمثَلَِّم بِن الُمَشّخِ

ِة اللّغَِة. لُغَِويّ  : اسُم رُجلِ  ُسَحْيمٌ و  ِمن أَئمَّ

ْحمن بِن األََصم ،و ثٌ  َسحاَمةُ بُن عبِد الرَّ  ى عن أَنٍَس ، وعنه محمُد بُن ربيعة والعقدي ، وثَّقَهُ ابُن َحبَّان.بْل تابِِعيٌّ َروَ  كَسحابٍَة ، ُمَحّدِ

 .(3) كثُماَمٍة : ماٌء باليَماَمِة لَكْلبٍ  ُسَحاَمةُ ،و

 وقاَل نَْصر : ماَءةٌ لبَني حمان ويَْربوعٍ.

 ِمْخالٌف باليََمِن. أَْيضاً :و

 بيَن البَْصَرةِ وحمى ضرية لبَنِي تَِميٍم. واٍد بفَْلجٍ  أَْيضاً :و

ا اسُم الكلِب فبالمعجمةِ و . (5) وَغِلطَ  (4) أَمَّ  الَجْوَهِريُّ

حاحِ : وُسهاٌم اسُم َكْلٍب ، قاَل لَبيٌد :  ونَصُّ الّصِ

تح  ّرِجـــــــَ َدتح مـــــــنـــــــهـــــــا َكســـــــــــــــــــــاِب فضـــــــــــــــــــــُ َقصـــــــــــــــــــــ   فـــــــتــــــــَ

رِّ      كــــــــــَ َ
وِدَر يف املــــــــــ َدٍم وغــــــــــُ ــــــــــِ هــــــــــاب حــــــــــامــــــــــُ (6)ســــــــــــــــــــــــُ

 

  
ْين ال الخاء وال الِجْيم كما هو ظاِهُر ِسياقِه.  وأَراَد باإِلْعجاِم ِإْعجاَم الّشِ

 ْهَملَِة. المفقْوُل شْيِخنا : إنَّ ظاِهَر َكالِم المصنِِّف أنّه أَراَد الخاَء المْعجمة ألنَّها التي تُوَصُف باإِلْعجاِم في ُمقابلَِة الحاءِ 

ين أَْيضاً تُوَصُف باإِلْعجاِم ، ثم إنَّ الذي َذَكَره الَجْوَهِريُّ هو الذي َصرَّ  ٍر يتوقُف فيه فإنَّ الّشِ  َح به أَْهُل األَْمثاِل.فَكالُمه غيُر َمَحرَّ

ْل ذِلَك فإنّه لم  ش ح »، وال في « س خ م»، وال في « س ج م»يَْذكْره ال في وقاَل الميدانيُّ : إنَّ بيَت لَبيٍد يُْرَوى بالجيِم وبالخاِء أَْيضاً فتأَمَّ

 .«م

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وقد َمرَّ ذِلَك في الجيِم عنه أَْيضاً. السَّماُء : َصبَّت ماَءها أَْسَحَمتِ و

 ، قاَل : ، بالضّمِ : شجرٌ  األُْسُحمانُ و

زاُ  و  ـــــــــــــَ مـــــــــــــانُ ال ي حـــــــــــــُ مُ  اأُلســـــــــــــــــــــــــــح حـــــــــــــَ  اأَلســـــــــــــــــــــــــــح

فــــــــــَ  الــــــــــد واهــــــــــِ      لــــــــــح ــــــــــُ ُم تـ لــــــــــَ (7)ي حــــــــــولــــــــــه وَيســــــــــــــــــــــــح
 

  
 كذا في الُمْحَكِم.

 بعَْينِه ، َحَكاه ِسْيبََوْيه. كِزْبِرقاٍن : َجبَلٌ  ، اإِلْسِحمانُ و

. َزَعَم أَبو العبَّاِس أنَّهو  بالضّمِ
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ٌ  قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا  ، بالضّمِ ، َضْرٌب من الشََّجِر. األُْسُحمانُ  إنَّما َخَطأ

 .(8) اأْلَْسَحمِ  قْلُت : وَضبََطه ياقوُت بفتْحِ الَهْمَزةِ ُمثَنّى

 وَضبََطه ابُن القَطَّاعِ في أَْبنِيَتِه كأنبجان وأضحيان.

 .األَْسَحمُ  َد إنَّما هوقاَل : وهذا َخَطأٌ ألَنَّ األَْسوَ  ٍء أَْسَودكّلِ شي ِمن اإِلْسِحمانُ  قيَل :و قاَل ابُن ِسْيَده :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
َزَة.1)  ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : كَحمح
 ( يف القاموس ابلضم منونة.2)
 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.« لكلب»وقوله « ماٌء لكلحٍب ابليمامة»( يف القاموس : 3)
هامش القاموس : أراد بذلك اعجام السا ا وحيتمر اعجام ا اء ا كما يشهد له كالم امليداين ا وتوهيم اجلوهري فيه نظر ا فقد وافقه  ( عل 4)

 أرابب األمثا .
 ( يف القاموس : ووهم اجلوهري.5)
 كاألصر.« سحامها»التكملة وهبامشه : سخام : اسم كلب. واللسان والصحاح و « سخامها»برواية :  174( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( اللسان.7)
 ( زاد ايقوت قا  : ويرو  بكسر ا ا يعين اهلمزة والفتحة.8)
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 ، بالضّمِ : الشَّديُد األدَمِة. اأْلُْسُحمانُ 

 : َحيٌّ ِمن العََرِب ، وُهم بَنُو َعْوِف بِن عاِمِر األَْكبر ِمن بنِي َكْلٍب. َسْحَمةَ  وبَنُو

 بُن عبِد بِن ِهالٍل منهم حاِجُب بُن وديعَةَ الشاِعُر. َسْحَمةُ  وفي َغَطفان :

ر قْوُل األَْعَشى أَْيضاً. األَْسَحمُ و  : اللّيُل ، وبه فُّسِ

قُّ ، ومنه ُسَحْيمٌ و : السَّحابَةُ السَّوداُء. السَّحماءُ و ً و اْحِمْلني حدْيُث ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، قاَل له رُجٌل : ، كُزبَْيٍر : الّزِ ؛ أَراَد  ُسَحْيما

قَّ ألَنَّه أَْسوُد ، وأَْوَهَمه أنَّه اسُم رُجٍل.  به الّزِ

 َمْولَى بنِي زهَرةَ تابِعيٌّ ثقَةٌ. ُسَحْيمٌ و

ةَ بِن الدول : بَْطٌن ِمن بنِي َحنيفَةَ منهم : ُسَحْيمُ و  طلُق بُن علّيِ بِن الُمْنذِر. بُن ُمرَّ

 َر ِمن أْعماِل الغربيَِّة.: قَْريةٌ بِمصْ  ُسَحْيمٌ و

 : أُْخَرى بالبَُحْيرةِ وقد َوَرْدتُها. السَّْحماءِ  وأَبو

ياحيُّ شاِعٌر ، واْبنُه جابُر شاِعٌر أَْيضاً. ُسَحْيمُ و  بُن ُوثَْيٍل الّرِ

ُموه ، كما في األَساِس. ُموه أَي َحمَّ ُموا َوْجَهه وسخَّ  وسحَّ

ُهم ُسْحَمةَ  وبَنُو  بنُت َكْلٍب من غسَّان ، ويقاُل لولِدها في لخم بَنُو َميَّاَدةَ. ُسْحَمةُ  ، بالضّمِ ، من َكْلٍب أُمُّ

ْين والخاِء وهو قْوُل بعِض  ُسَحامٍ  والحاِرُث بُن َحبيٍب ابنُ  ه ؛ هكذا َضبََطه ابُن َعْبَدةَ النَّسَّابَة ؛ ويقاُل : ُشَخاٌم بالّشِ النَّسَّابَة ، كغُراٍب ، وهي أُمُّ

وض للّسهيلّي. ْين وإِْعجاِم الخاِء ، كذا في الرَّ  ؛ وَضبََطه ابُن هشاٍم بإِْهماِل الّسِ

كةً : السَّوادُ  السََّخمُ  : [سخم]  ، كالسََّحِم بالحاِء. ، محرَّ

 ، كاألَْسَحِم. : األَْسودُ  األَْسَخمُ و

غينَةُ والَمْوِجَدةُ في النْفِس ؛ ومنه ْقدُ ، بالضّمِ : الحِ  السُّْخَمةُ و ، كَسفينٍَة ، السَّخيَمةُ و في حدْيٍث و ؛ «قْلبي َسِخيَمةَ  اللهمَّ اْسلُلْ »الحدْيث :  والضَّ

 .«السَّخائِمُ و تَهاَدْوا تَْذَهِب اإلَحنُ » حدْيُث األَْحنَِف : ، ومنه السَّخائِمُ  ، والَجْمعُ  «السَّخيَمةِ  نَعُوذُ بك من»آَخر : 

مٌ  هوو  .َسخيَمةٌ  ، كُمعَظٍَّم : به ُمَسخَّ

مَ  قدو َب. عليه تََسخَّ  : تَغَضَّ

مَ و  بَصدِرِه تَْسخيماً : أَْغَضبَهُ. َسخَّ

مَ و َدهُ  َسخَّ َمْخشِرّي. َوْجَههُ : َسوَّ  ، والحاُء لُغَةٌ فيه عن الزَّ

ور : و ميُ  أَنَّه»ُرِوي عن ُعَمَر ، َرِضَي هللا تعالى عنه ، في شاِهِد الزُّ  .«َوْجُهه َسخَّ

مَ و نَهُ  وأَْوَغَرهُ : الماءَ  َسخَّ  ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. َسخَّ

مَ و  وتَغَيََّر. أَْنتَنَ  تَْسِخيماً : اللّْحم َسخَّ

ِهما السَُّخاِميَّةِ و كالسُّخاَمى اللَّيِّنَهُ  كغُراٍب : الَخْمُر السَِّلَسةُ  ، السُّخامُ و  ، قاَل األَْعَشى : ، بَضّمِ

ٍة  عـــــــــــَ جـــــــــــح ت  كـــــــــــَبيّنِ شـــــــــــــــــــــــــاِرٌب بـــــــــــعـــــــــــد هـــــــــــَ  فـــــــــــبـــــــــــِ

ةً      ــــــــ  ي خــــــــامــــــــِ ا  ســــــــــــــــــــــُ َدمــــــــَ ــــــــح ن ُب عــــــــَ راَء حُتحســــــــــــــــــــــَ (1)محــــــــَح
 

  
 ٍء نُِسبَْت.قاَل األَْصَمعيُّ : ال أَْدِري إلى أَّيِ شي

 وقاَل ثَْعلَُب : هو ِمن الَمْنسوِب إلى نْفِسه.

 : ليٌِّن ُمْسترِسٌل. ُسخامٌ  وَطعامٌ  ُسخامٌ  وحَكى ابُن األَْعرابّيِ : َشرابٌ 
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ل أَْعلَى. السُّخاِميُّ  وقيَل :  ِمن الَخْمِر الذي يَْضِرُب إلى السَّواِد ، األَوَّ

ي : قاَل عليُّ بُن َحْمَزةَ : ال يقاُل للَخْمِر إالَّ   ؛ قاَل َعْوُف بُن الَخِرعِ : ُسخاِميَّةٌ  قاَل ابُن بَّرِ

ُت  حــــــــــــح بــــــــــــَ طــــــــــــَ ةً كــــــــــــَبيّنِ اصــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــ  خــــــــــــامــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــُ

قــــــــــــارا      ــــــــــــًا عــــــــــــُ رحف رحِء صــــــــــــــــــــــــــِ َ
ُب ابملــــــــــــ َفشــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ (2)تـ

 

  
 الفَْحُم. : السُّخامُ و

 ، أَي الفَْحُم. ُسخامٌ  قاُل : ؟وَرَوى األَْصَمعيُّ عن ُمْعتَِمٍر قاَل : لَِقْيُت ِحْميَِريّاً فقْلُت ما َمعَك

. َسواُد الِقْدرِ  : السُّخامُ و  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

يُش اللَّيِّنُ  : السُّخامُ و  .ُسخاَمةٌ  األَْعلَى ، واِحَدتُه تَْحَت ريِش الطَّْيرِ  الذي يكونُ  الّرِ

__________________ 
 واللسان. 186( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
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 .ُسخامٌ  ، وقُْطنٌ  ُسخامٌ  الَمّسِ ؛ وريشٌ  ُسخامُ  يقاُل : هذا ثَْوبٌ  من الثِّياِب كالَخّزِ والقُْطِن ونحِوِه. الَحَسنُ  اللَّيُِّن الَمّسِ  قيَل : هوو

 قاَل الَجْوَهِريُّ ؛ وليَس هو ِمن السَّواِد ؛ وأَْنَشَد لجْنَدل الطُّهِوّي يَِصُف الثْلَج :

ِر  حـــــــــــــــاِن اأَلجنـــــــــــــــحَ صـــــــــــــــــــــــــــــَ حح ه ابلصـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ   كـــــــــــــــبَن

ٌن      طــــــــــــــــح خــــــــــــــــامٌ قــــــــــــــــُ ّزِ  أبَ  ســـــــــــــــــــــــــــــُ (1)ايِدي غــــــــــــــــُ
 

  
ي : صوابُه يَِصُف َسراباً ألنَّ قْبلَه :  قاَل ابُن بَّرِ

 اآُ  يف كرِّ ُمراٍد َهوحَجرِ و 
ةِ : التي اْختَلََط السَّْهُل منها بالِغلَِظ. السَّْخماءُ و  من الَحرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

،  «في َطريِق الُمْسِلمين لَعَنَه هللاُ تعالَى َسِخيَمتهُ  َمن َسلَّ »في الحدْيِث : و الغََضُب. : بالضّمِ : السَّواُد ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ وأَْيضاً : السُّْخَمةُ 

 كنى به عن الغائِِط والنَّْجِو.

 : الشَّعَُر األَْسوُد ؛ ومن الطَّعاِم : اللَّيُِّن. السُّخامُ و

 ، كُزبَْيٍر : بَْطٌن ِمن ِحْميََر منهم : المجالُد بُن عميَرةَ بِن ُمّرٍ ، له ِذْكٌر ، َضبََطه الحافُِظ. ْيمٍ ُسخَ  وبَنُو

 أَْيضاً. (2)، كغُراٍب : اسُم َكْلٍب ، وبه ُرِوي بيُت لَبيٍد  ُسخامُ و

كةً : الَهمُّ ، أَو السََّدمُ  : [سدم]  .َسْدمانُ و ساِدمٌ  ، كفَِرَح ، فهو َسِدمَ  ؛ وقد أَو َغْيٌظ مع ُحْزنٍ  نََدٌم وُحْزٌن ، ؛ وقيَل : مع نََدمٍ  هو ، ُمحرَّ

ً  تقوُل : رأَْيتُه ً  ساِدما  ِمن النََّدِم. السََّدمُ  نَْدماَن ، وقلَّما يُْفَردُ  َسْدمانَ و ناِدما

 إذا كاَن ُمتَغيِّراً. ُسُدمٌ  ماءٌ  مْعناهُ الُمتَغيُِّر العَْقِل من الغَّمِ ، وأَْصلُه ِمن قْوِلهم : الساِدمُ   :ناِدٌم : قاَل قْومٌ  ساِدمٌ  وقاَل ابُن األْنباِري في قْوِلهم رُجلٌ 

 الِحْرُص. أَْيضاً : السََّدمُ و الَحِزيُن الذي ال يُطيُق َذهاباً وال َمجيئاً. الساِدمُ  وقاَل قوٌم :

ه والولُوُع ؛ ومنه ءِ اللَهُج بالشَّي أَْيضاً :و كةً ، َسَدمٌ و َمْسدومٌ  وفَْحلٌ  .«َجعَل هللاُ فقَرهُ بيَن َعْينَْيه َسَدَمهُ و الحِدْيُث : َمن كانْت الدُّنيا َهمَّ  ، ُمحرَّ

، أي  بِعَْت أُْخِرَج عنها اْستِْهجاناً لنَْسِلهالذي يُْرَسُل في اإِلبِل فيَهِدر بَْينها ، فإذا ضَ  هو ُمعَظٍَّم : هائٌِج ، أَو ِمثْلُ  ُمَسدَّمٌ و كَكتٍِف ، ، َسِدمٌ و

فِِه ، ويُقَيَُّد إذا هاَج ، فيَْرَعى َحْوَل الداِر ، وإِن صاَل ُجِعل له ِحجامٌ   يمنَعُه عن فتْحِ فِمِه. واْقتََصَر يرغُب عن فِْحلَتِِه فيُحاُل بَْينه وبيَن أاُلَّ

ل ، وأَْنشَ   َد للوليِد بِن عقبَةَ يخاِطُب معاِويَةَ بِن أَبي ُسْفيان ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :الَجْوَهِريُّ على المْعنَى األَوَّ

َر   هـــــــــــح ـــــــــــد  َت ال عـــــــــــح طـــــــــــَ ـــــــــــَ ِدمِ ق ىن   كـــــــــــالســـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــَ ُ
 املـــــــــــ

رمُي      َ  وال تـــــــــــــــــــَ دُِّر يف ِدَمشـــــــــــــــــــــــــــــــــح (3)هتـــــــــــــــــــَُ
 

  
 وقد َمرَّ في ر ي م.

راِب بأَّيِ َوْجٍه كان هو القَِطمُ  أَو َمْخَشِريُّ ؛ وقاَل ابُن ُمْقبٍِل : الَمْمنوُع من الّضِ  ، فهو َشديُد الغَّمِ والغََضِب ، نَقَلَه الزَّ

ديــــــــــــــــٍ  و  د مٍ كــــــــــــــــر  َرابٍع َأو ســــــــــــــــــــــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــــــــَ

راِن      ر ٍة وجــــــــــــــــــِ ر  حــــــــــــــــــُ ِذفــــــــــــــــــح د  بــــــــــــــــــِ (4)ميــــــــــــــــــَُ
 

  
ً  ، ومنه قْولُه : ال يَْذُكروَن هللاَ إالَّ  ، كأَميٍر : الكثيُر الِذْكرِ  السَِّديمُ و  .سدما

قيُق ، أَو عامٌّ  أَْيضاً :و باُب الرَّ  ؛ ومنه قْوُل الشاِعِر : الضَّ

ُه و  َر دونــــــــــــَ ٌن مــــــــــــن ُأحــــــــــــامــــــــــــِ  قــــــــــــد حــــــــــــاَ  رُكــــــــــــح

تح      لــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِّ ِدميِ كــــــــــــــــــَبن  ُذراُه حــــــــــــــــــُ (5)بســــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ِة : ُمْنَدفِقٍ  : كلُّ ذِلكَ  ٍل وُعنُقٍ ، كَكِتٍف ونَُدٍس وَجبَ  َسِدمٌ و ، كُمعَّظٍم ، ُمَسّدمٌ  ماءٌ و مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ
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فـــــــــــــازٍَة و  تح انقـــــــــــــجي مـــــــــــــن مـــــــــــــَ طـــــــــــــ  نح ختـــــــــــــََ  كـــــــــــــائـــــــــــــِ

واِض مــــــــــــاء      مِ إلــــــــــــيــــــــــــك ومــــــــــــن َأحــــــــــــح د  (6)ُمســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَو الواِحُد والَجْمُع َسواٌء. ، بالكْسِر ، ِسدامٌ و أَْسدامٌ  ج

__________________ 
 واألساس منسوابً فيها أليب النجم يصف سراابً.( اللسان والتكملة والصحاح 1)
 ( تقدم يف مادة سحم.2)
 ( اللسان والتهذيب والصحاح.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ( اللسان.5)
 ( ديوانه واللسان.6)
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ْمَخْشِريُّ : يقاُل : ماءٌ   على َوْصِف الواِحِد بالَجْمعِ ُمبالَغَة كقْوِله : ِمعًى ِجياعاً. (1) ُسُدامٌ و أَْسدامٌ  قاَل الزَّ

تَْينِ  ُسْدمٌ  َرِكيَّةٌ  قاَل :و حاحِ : إذا دفنت  ُمْنَدفِنَةٌ  ، ِمثُْل ُعْسٍر وُعُسٍر : ، بالضّمِ وبضمَّ  .(2)؛ وفي الّصِ

 ُد يَْنَدفَُن.وقاَل اللَّْيُث : هو الذي َوقَعَْت فيه األَْقِمَشة والَجْوالُن حتى يَكا

 وَمْسطوٌم. َمْسدومٌ  ؛ والصواُب : َردَّهُ ، كما هو نَصُّ ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وَكذِلَك َسَطَمهُ ، فهو الباَب : َرَدَمهُ  َسَدمَ و

 اْنَسَدمَ  القَتَِب حتى ؛ ونَصُّ الُمْحَكِم : فأُْعِفَي عن ، فُعُِفَي منما َدبَِر َظْهُره  أَْيضاً :و َحْول الداِر ؛ الُمْهَملُ  الهائِجُ  كُمعَظٍَّم : البَعيرُ  ، الُمَسدَّمُ و

 وَصلَُح ؛ وإِيَّاه َعنَى الُكَمْيت بقْوِلِه : َدبَْره ، أَي بََرأَ 

ي  فـــــــاضــــــــــــــــِ تح بـــــــك َأحــح بــَحـــــــَ ةً قـــــــد َأصــــــــــــــــح مـــــــَ د   ُمســـــــــــــــــــــَ

ِب      قـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــهـــــــــــا وال نـ ٍر فـــــــــــي ـــــــــــَ ـــــــــــال َدب رًا ب (3)ُزهـــــــــــح
 

  
 يَضَّْت ظهوُرها وَدبَُرها وَصلَُحْت. واألَْحفاُض : َجْمُع َحفٍَض ، وهو البَعيُر الذي يُْحَمُل عليه َسقَُط الَمتاعِ.أَي أََرْحتَها من التَّعَِب فابْ 

 .َسِدمٌ  ، وَكذِلَك بَعيرٌ  الِعْشقِ  (4) َشديدَ  ، إذا كان ، كَكِتفٍ  َسِدمٌ  عاِشقٌ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :و

 .(5) قاِضي َسذومَ  أَْجور ِمن َسذوم بالذَّاِل المعجمِة ، ومنه ، والصَّواُب : َغِلَط فيه الجوهِريُّ  .السالمعليه،  : لقَْريَِة قَوِم لوطٍ  َسدومٌ و

 ، يقاُل : لقاِضيها قاِضي َسذوَم. أَو َسذوُم : د بِحْمصَ 

يت القَْريَة باْسِمه ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ :وَذَكَر الطَّبرانيُّ : أَنَّ َسذوَم َمِلٌك َغشوٌم ِمن   بقَايا عاٍد كان بمِدينَِة سرمين ِمن أَرِض قنسرين ثم ُسّمِ

وحا  وُم لــــــــــــــوٍط حــــــــــــــا أَمحســــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــذلــــــــــــــك قــــــــــــــَ

ٍف يف      مُ كـــــــــَعصـــــــــــــــــــــــح هـــــــــِ ُدومـــــــــِ يـــــــــم  ســـــــــــــــــــــــَ (6)الـــــــــر مـــــــــِ
 

  
 ِة ، والداُل َخَطأٌ.إنَّما هو َسذُوم بالذاِل المْعجم« : الُمزاِل والُمْفَسد»قاَل أَبو حاتٍِم في 

ِحيُح.  قاَل األَْزهِريُّ : وهذا عْنِدي هو الصَّ

 ونَقَلَه الميدانيُّ في األَْمثاِل هكذا ، وهذا هو الذي اْعتََمَده المصنُِّف.

ي : َذَكَره ابُن قتيبَةَ بالذاِل المْعجمِة والَمْشهوُر بالداِل ؛ قاَل : وكذا ُرِوي بيُت َعْمرو ب اٍك العَْبديُّ :وقاَل ابُن بَّرِ  ِن َدرَّ

ٍ  و  ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ــــــــــــــا  قـ ب ُت حــــــــــــــِ عــــــــــــــح طــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  إين إنح ق

يـــــــــــــــمِ و      ُروَن عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  متـــــــــــــــَِ
ُ

ُت املـــــــــــــــ فـــــــــــــــح  خـــــــــــــــالـــــــــــــــَ

  

ــــــــــــــــاٍ   َرًة مــــــــــــــــن أيب رِغ جــــــــــــــــح ُم فــــــــــــــــَ ظــــــــــــــــَ  أَلعــــــــــــــــح

  
كــــــــــــومــــــــــــة مــــــــــــن و    َوُر يف ا ــــــــــــُ ُدومِ َأجــــــــــــح (7)ســــــــــــــــــــــــــَ

 

  
وعاُموراُء أَْهلََكهما هللاُ  َسُدومُ  ، وُهم قوُم لُوٍط فيهم َمِدينَتان َسُدوم أَْهلِ أََحُدُهما : أَْن يُْحذَف ُمضاٌف تَْقديُره : ِمن  قاَل وهذا يَْحتمُل َوْجَهْين :

 فيَما أَْهلََكه.

يَت الَمدينَةُ باْسِمه ، وكان ِمن أَجْ  َسُدومُ  والَوْجهُ الثاني : أَْن يكونَ  َور الُملوِك اسَم رُجٍل ، قاَل : وكذا نَقََل أَْهُل األَْخباِر ، قالوا : كان َمِلكاً فُسّمِ

 ؛ ونََسَب عليُّ بُن َحْمَزةَ البَْيتَْين إلى ابِن َداَرةَ ، قالَُهما في َوْقعَة َمْسعوِد بِن َعْمرو ، وروى البيت الثاني :

ٍو  هــــــــح ًة مــــــــن شــــــــــــــــــــــيــــــــِخ مــــــــَ قــــــــَ فــــــــح ُر صــــــــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــَ  أَلخح

كــــــــــــومــــــــــــِة مــــــــــــن و      َوُر يف ا ــــــــــــُ ُدومِ َأجــــــــــــح (8)ســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ِمْين الُمتَِّصِفين بالجوِر ، وكان له قاض أََشّد جوراً منه ، فتاَرةً قالوا :  َسُدومَ  بي : أَنَّ قْلُت : وفي الُمضاِف والَمْنسوِب للثَّعالِ  ِمن الُملوِك الُمتَقَّدِ

 ؛ وأَْنَشَد : َسُدوم ، وتاَرةً قالوا : أَْجَور ِمن قاِضي َسُدوم أَْجَور ِمن

__________________ 
 ( يف األساس : ُسُدم.1)
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.( يف الصحاح والل2)  سان : إذا اد فـََنتح
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( يف القاموس ابلضم ا والنصب  اهر.4)
 ( عل  هامش القاموس : ذكر الشــارح أن املثر مضــبوط ابلوجها ا وأن املشــهور فيه إ ا  الدا  ا وصــوبه شــيخه يف شــرح الدرة ا فانظره ا ا5)

 د تداخلت هنا مض مادة سدم.وقد ذكرت مادة سذم يف القاموس يف ترمجة مستقلة وقهـ 
 .«سدوم»ومعجم البلدان « سدم»( اللسان والصحاح والتكملة يف مادة 6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان.8)
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ربح لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــك اجلـــــــــــــــــــا و  طـــــــــــــــــــَ  اصـــــــــــــــــــــــــــــــــح

ومِ      ــــــــــــــــــــــــُ ل ــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــّر  ــــــــــــــــــــــــَ  ري عــــــــــــــــــــــــل

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــُر ابألمح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــدائ ـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــو ال  ف

  
ُدومِ ِس عــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــ  آِ      ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا تقدََّم أَنَّ  به شْيُخنا فيقْلُت : فقد ُعِرَف ممَّ َمْخشِريُّ ، وَصوَّ  الَمثََل َمْضبوٌط بالَوْجَهْين ، وأنَّ الَمْشهوَر فيه إْهماُل الداِل ، وهو الذي َذَكَره الزَّ

به أَشياخنا ، ونَقََل عن الشَّهاب أَنَّه يمكُن أَْن يكوَن بالمْعجمِة في األَْصِل قْبَل التَّْعر ةِ. قاَل : وَصوَّ َب أَْهَملوا َدالَه. يِب ،شْرحِ الّدرَّ ا ُعّرِ  فلمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 نَِدٌم : إتْباٌع. َسِدمٌ  رُجلٌ 

 : ُمْغتاظ. َسِدمٌ  ورُجلٌ 

ِة : أَْسدامٌ  : ُمتَغيَِّرةٌ ؛ وَكذِلكَ  (1) سدامٌ  ومياهٌ  مَّ  ، عن ابِن األَْنباِري ؛ وأَْنَشَد لذي الرُّ

دامٌ َأواِجُن   (2)وبعٌ  ُمَعو ٌر  َأسح
 طوُل العَْهِد بالشاِربَِة ، كما في األَساِس. َسدََّمهُ  وقد

 وَسِدَرةٌ وسادَّةٌ وكافَّةٌ ، عن أَبي ُعبَْيَدةَ. َسِدَمةٌ  ويقاُل للناقَِة الَهِرَمِة :

. ُمَسدَّمٌ  وفَنِيقٌ   : ُجِعل على فِمِه الِكعاُم ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

تَْين وبالضّمِ أَْيضاً ، كَرُسوٍل وَرُسٍل ؛ قاَل : ُسُدمٌ  : ُمْنَدفٌِق ، َجْمعُه َسُدومٌ  وماءٌ   ، بَضمَّ

يـــــــــــــــــــــــاِه  اِ  املـــــــــــــــــــــــِ مِ ور اد َألـــــــــــــــــــــــح دح  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مِّ      غــــــــــــــــَ ِش املــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ َرايِت الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ (3)يف ُأخــــــــــــــــح
 

  
 الفَْقعَِسيُّ :وقاَل أَبو محمٍد 

رّا  ن مــــــــــــــــاواَن مــــــــــــــــاًء مــــــــــــــــُ َن مــــــــــــــــِ َربــــــــــــــــح  َيشــــــــــــــــــــــــــــــح

مَ      دح را  ســــــــــــــــــــــُ فــــــــح يــــــــات صــــــــــــــــــــــُ رحخــــــــِ ُ
ســــــــــــــــــــــاقــــــــي املــــــــ

َ
(4)امل

 

  
اُء :  وأَْنَشَد الفرَّ

يــــــــــاُه  مُ إذا مــــــــــا املــــــــــِ دح ا  الســــــــــــــــــــــــ  تح كــــــــــَبهنــــــــــ   آضــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــُب      بـــــــــِ عـــــــــًا وصـــــــــــــــــــــــَ اٌء مـــــــــَ نـــــــــ  ِن حـــــــــِ (5)مـــــــــن اأَلجـــــــــح
 

  
 ؛ ومنه قْوُل األَْخطِل : َمْسُدومٌ  ، بالضّمِ ، َكذِلَك ؛ وَكذِلَك ماءٌ  ُسدومٌ  وماءٌ 

ُدُه  هـــــــــح ي  عـــــــــلـــــــــ  قـــــــــلـــــــــيـــــــــٍر عـــــــــَ طـــــــــِ
َ
وا املـــــــــ َبســـــــــــــــــــــــُ  حـــــــــَ

ُا وغـــــــــــــــــائـــــــــــــــــر      عـــــــــــــــــِ ُدومُ طـــــــــــــــــاٍم يـــــــــــــــــَ  َمســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
 : التَّعَُب ؛ وأَْيضاً : السَّدُر ؛ وأَْيضاً : الماُء الُمْندفُِق. السَِّديمُ و

 ؛ قاَل : َسُدومٌ  وَمْنهلٌ 

 (6) َسُدوماً هاًل وَردحته َمنح و 
 الماُء : تغيََّر لُطوِل َعْهِدِه وَطْحلَب وَوقََع فيه التُّراُب وغيُرهُ حتى اْنَدفََن ، كما في األساِس. َسِدمَ و

 .(7)وَسِديَمةٌ ، كَسِفينٍَة : قَْريَةٌ بِمْصَر قُْرَب النجارية وقد َدَخْلتها 

ً  : َزْجٌر للِكالِب ؛ تقوُل : السَّْرمُ  : [سرم]  إذا َهيَّجته ؛ نَقَلَه اللّْيُث. َسْرماً َسْرما

 ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وقاَل : كلمةٌ مولََّدةٌ. بالضّمِ : َمْخَرُج الثُّْفِل ، وهو َطَرُف الِمعَى الُمْستَقيمِ  ، السُّْرمُ و
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 ، قاَل الحذلميُّ : أَْسرامٌ  باِطُن َطَرِف الَخْوراِن ؛ وفي الُمْحَكِم : َحْرف الَخْوراِن ؛ والَجْمعُ  السُّْرمُ  وقاَل اللَّْيُث :

َرَس ِمن  راِمهايف َعَطٍن َأكح  (8) َأسح
باعِ.  وَخصَّ بعُضهم به : ذوات البَراثِِن ِمن الّسِ

 الدُّبُُر. اء ، وهوالعَوَّ  بالتَّْحريِك : َوَجعُ  ، السََّرمُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

 أَْصفَُر وأَْسَودُ  كُحْمراَن : ُزْنبوٌر َخبيثٌ  ، السُّْرمانُ و

__________________ 
مٌ »( يف اللسان 1)  .«ُسُدمٌ »ويف األساس « ُسدح
 .227( صدره يف ديوانه ص 2)

 ماه لكون الغسر أقوم  فبعضهو 
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح.4)
 اللسان.( 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 وقد تداخلت مض مادة سدم يف نسخة التاج.« سذم»( بعدها يف القاموس 7)
 ( اللسان أليب  مد ا ذملِي.8)
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َبِثها ا ومنها ُسوٌد ِعظاٌم. َرٍة وهو ِمن َأخح رٍة وُصفح ٌر ا ومنها ما هو جُمَز ٌع حُبمح ِذيِب : ُصفح  وجُمَز ٌع ا ويف التـ هح
َمةً  جاَءِت اإلبِلُ  يقاُل :و : التَّْقِطيُع. ريمُ التَّسو عَةً. ، أَي ُمتََسّرِ  ُمتَقَّطِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  َرَوى األَْزَهِريُّ عن ابِن األَْعَرابّيِ أَنَّه َسِمَع أَْعرابيًّا يقوُل : ً و اللهمَّ اْرزْقِني ِضْرساً َطحوناً وَمِعَدةً َهُضوما أُمُّ  السُّْرمُ  اَل :نَثُوراً ، ق ُسْرما

 ُسَوْيٍد.

ماِء. السُّْرمِ  ورُجٌل واِسعُ  ِر الُمْسرِف في األَمواِل والّدِ  ، َضْخَم البُلعُوِم : يكنى به عن العَظيِم الشَّديِد ، أَو عن الُمبَذِّ

ةٌ  َمةٌ  وُغرَّ  : َغلَُظْت من مْوِضعٍ وَدقَّْت ِمن آخر. ُمتََسّرِ

ْرمانُ و  ظيُم ِمن اليَعاِسيِب ؛ والضمُّ لُغَةٌ.، بالكْسِر : العَ  الّسِ

 وأَْيضاً : ُدَوْيبَّةٌ كالَحَجِل.

ين يوسُف بُن فَْهدٍ  ِسيرامُ و ْين يَْحيَى بُن الشيخِ َسْيف الّدِ وِم ، ومنها الشيُخ نظاُم الّدِ يراِميُّ  ، بالكْسِر َمدينَةٌ بالرُّ َمةُ النَّحويُّ  الّسِ اإِلماُم العالَّ

اد ، يراميُّ بالصَّ  كذا نَقَلَه بعُض الفَُضالِء. البيانيُّ ، أََخَذ عن السَّْعِد التَّْفتازانّي وغيِرِه ، ويقاُل فيه أَْيضاً الّصِ

. ، بالجيِم ، كَجْعفٍر : الطَّويلُ  السَّْرَجمُ  : [سرجم]  ِمثُْل السَّْلَجِم ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

حاحِ. : شجٌر أَْسَودُ  (1) ، كعالَمٍ  السَّاَسمُ   :[سسم]  ، كما في الّصِ

َر.« ساَسمٍ  واألَْسوُد البَِهيُم كأَنَّه ِمن»وفي َوِصيّته لعيَّاش بِن أَبي ربيعَةَ :   ، وبه فُّسِ

 ، وقد أَْهَملَه المصنُِّف في مْوِضِعه. اآلبِنُوسُ  هو أَو

 قاَل أَبو حنيفَةَ : هكذا َزَعَمه قَْوٌم.

يَزى ، وأَْنَشَد : الِشيَزى. هو أَو ى منها الّشِ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : شجرةٌ تَُسوَّ

تـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــقـــــــــــ بـــــــــــح ٍض انهـــــــــــَ تـــــــــــُ ـــــــــــح نـ  وَم عـــــــــــلـــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــــُ

دحح مـــــــــــن      َرَب كـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــِ مِ َأجـــــــــــح اســـــــــــــــــــــــــَ (2)الســـــــــــــــــــــــــ 
 

  
لَْين يصلُح للِقِسّيِ. يُْعَمُل منه الِقِسيُّ  الِجباِل ، وهو ِمن العُتُِق ، وهو الذي (3) شجرِ  هو ِمن أَو به أَبو حنيفَةَ قاَل : وليَس واِحٌد ِمن األَوَّ  ، وَصوَّ

هاُم ؛ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للنَِّمِر بِن تَْولٍَب : السَّاَسمُ  وقاَل أَبو حاتٍِم :  ، غيُر َمْهموٍز : شجٌر تُتَّخذُ منها الّسِ

ورًَة  جــــــــــــــــــُ َض َمســــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  إذا شــــــــــــــــــــــــــــــــاَء طــــــــــــــــــال

َض و      بـــــــــــــح ا الـــــــــــــنــــــــــــــ  وهلـــــــــــــَ ر  حـــــــــــــَ اتـــــــــــــَ الـــــــــــــَ (4)الســـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 ؛ وأَْنَشَد لعِدّيِ بِن َزْيٍد : الطَّويلُ  ، واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األَّول ، ، كَجْعفٍَر وِزْبِرجٍ  السَّْرَطمُ  : [سرطم]

ضــــــــــــــــــــــوِم اَ شــــــــــــــــــــــا  هح ِ مــــــــَ اح ــــــــَ ب عــــــــح ــــــــكــــــــَ ِض ال مــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــح

مِ      رحطــــــــــَ ئــــــــــِ ح  ســــــــــــــــــــــــَ اٍج تــــــــــَ عــــــــــ  ِ مــــــــــَ اح يــــــــــَ حــــــــــح ــــــــــلــــــــــّ (5)ال
 

  
ْرَطمُ و   بعَضهم يَْجعَل الِميَم زائَِدةً.، وقد تقدََّم في َسَرَط ، ألنَّ  البَيُِّن القوِل في الكالمِ  ، بالكْسِر : الّسِ

 الواِسُع الَحْلِق السَّريُع البَْلعِ. بالفتحِ والكْسِر :و

 َمَع ِجْسٍم وَخْلٍق. وقيَل : الكثيُر االْبتِالعِ 

 ٍء ، وهو ثالثِيٌّ عنَد الَخليِل وقد تقدََّم في َسَرَط.وقيَل : هو الذي يبتَِلُع كلَّ شي

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ
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 : البلعوُم لسعَتِِه. السَّْرَطمُ 

 : طويٌل. ُسراِطمٌ و ُسْرطومٌ  ورُجلٌ 

طامُ   :[سطم] ُك بها النَّارُ  الطََّرفِ  (6) ، بالكْسِر : الِمسعاُر ِلَحِديَدةٍ َمْفطوَحة الّسِ  وتُْسعَُر. يَُحرَّ

بَةٌ ؛ وقد جاَء فيقاَل األَْزَهِريُّ : ال أَْدِري أََعَجِميَّةٌ أَْم   ُمعَرَّ

__________________ 
( عل  هامش القاموس : يف املصـــباح يف مادة أ ب ن : الســـبســـم ابهلمزة كجعفر ا واآبنوس بضـــم الباء ا وضـــبطه الشـــارح يف مادة ب ن س 1)

 بكسر الباء كما هنا ا فحرره ا اه ا مصححه.
 ( اللسان.2)
 الكسر  اهر حبرف اجلر.( يف القاموس : شجٌر ابلضم منونة ا و 3)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والصحاح. 380( شعراء إسالميون ا شعر النمر بن تولب ص 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 ( يف القاموس ابلكسر منونة ا وأضيفت فخففت.6)
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ا أَقحطض له»ا ِديحِث :   .«ِمن الن ارِ  طاماً سِ  َمن َقَضيحُت له ِمن ح ِّ َأخيِه شيئاً فال أيحُخَذن ه فِإل 
طامُ و  ؛ عن ابِن األْعَرابّيِ ، وهو الذي يَُردُّ به الباُب. الدََّرَوْندُ  : الّسِ

طامُ و قالَ   وسداُدها وِعذاُمها وِعفاُصها وِصماُدها وِصباُرها. ِصماُم القاروَرةِ  الّسِ

طامُ و ؛ أَي هم في شوَكتِِهم وِحدَّتِهم كالَحّدِ ِمن السيِف ، كذا في  «النَّاِس  ِسطامُ  العََربُ » الحدْيُث : * ؛ ومنه[كالسَّْطمِ َحدُّ السَّيِف ] : الّسِ

 النِّهايَِة.

ةُ و حاحِ : وأَْشَرفُُهم  القوِم ، كُطْرُطبَِّة : وَسُطُهْم وأَْشرافُُهم أُْسُطمَّ  ْؤبَة :؛ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لرُ  أَو ُمْجتََمعُُهمْ  ، (1)؛ وفي بعِض نسخِ الّصِ

ُطم اوَصلحُت من َحنحظََلَة  ُسح  (2) األح
 ويُْرَوى بالصاِد.

ةُ و قاَل :  ِمثْلُه في القْلِب. األُْطُسمَّ

يت : هو في ّكِ ةِ  وقاَل ابُن الّسِ هم وِخياِرهم ؛ وقيَل : في وَسِطِهم وأَْشرافِِهم. أُْسُطمَّ  قْوِمه ، أَي في ِسّرِ

 طاً فيهم ُمصاصاً.وقاَل األَْصَمعيُّ : هو إذا كان َوسَ 

تَْين : األُُصولُ  السُُّطمْ و  ، عن ابِن األْعَرابّيِ. ، بضمَّ

 وَمْسدوٌم. َمْسطومٌ  ؛ كذا في النسخِ ، والصَّواُب : َردَّهُ كَسَدَمهُ ، فهو َرَدَمهُ  ، إذا البابَ  َسَطمَ و قاَل :

 ، وبه ُرِوي الَحِدْيُث أَْيضاً. ، بالكْسِر : الِمْسعارُ  اإِلْسطامُ و

 َسْيُف عبِد هللِا بِن أَْصَرَم. : اإِلْسطامُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةُ  ةُ و : َوَسُطه وُمْجتََمعُه. أُْسُطمهُ و البَْحِر والحَسِب ، كُحُزقٍَّة ، ُسُطمَّ  .(3) األَساِطيمُ  ٍء : ُمْعَظُمهُ ، والَجْمعُ كّلِ شي أُْسُطمَّ

.وبَنُو تَ   ِميٍم يقُولُوَن : األَساتُِم على الُمعاقَبَِة ، نَقَلَة الَجْوهِريُّ

َر الحدْيث أَْيضاً. اإِلْسطامُ و  : القْطعَةُ ِمن الناِر ؛ وبه فُّسِ

 : أَْهملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، كَجْعفَرٍ  َسْعَدمِ  بنو : [سعدم]

اجُح. أَو الِميُم زائَِدةٌ  ِمن بَنِي تَِميٍم ؛ ، من بَنِي ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ  وُهم َحيٌّ   وهو الرَّ

. ، كَمنَعَ  َسعَمَ  : َضْرٌب من َسْيِر اإِلبِِل ، وقد السَّْعمُ  : [سعم]  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 وفي الُمْحَكِم : هو ُسْرَعةُ السَّْيِر والتّماِدي فيه ؛ قاَل :

اُ ُه  ا أَدحِر مــــــــــــــــــــا َألــــــــــــــــــــح ُت وملــــــــــــــــــــ   قــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــح

مُ      عـــــــــــــح ر  َدواُ ُه  ســـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــاَر  والســـــــــــــــــــــــــــ 
َ

(4)املـــــــــــــ
 

  
 من ذِلَك أَي باقيَةٌ على السَّْيِر ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : َسعومٌ  ناقَةٌ و

بَـعحَن َنظ ارِي ًة   َسُعومايـَتـح
 .ُسعُمٌ  والَجْمعُ 

 ؛ أَْوَرَده األَميُر ، وقاَل : َرَوى عنه اْبنُه أَبو بْكٍر. عنهكُزبَْيٍر : َجدُّ ِمْرداِس بِن اَن الصَّحابّيِ ، َرِضَي هللاُ تعالَى  ، ُسعَْيمٌ و

 في َجْريِِه. سريعٌ  ، أَي كُمْشعانٍّ  هو بالضمِّ  ، كِمْحراٍب ، أَو ِمْسعامٌ  َسْيلٌ و
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َغذَّاهُ. َسعََّمهو َسعََمه

 إِبِلَه : أَْرَعاها. َسعَّمَ و

  : الَحَسُن الِغذاِء ؛ والغَْين المْعجَمة لُغَةٌ فيه ، كما في اللّساِن.، كُمعَظَّمٍ  الُمَسعَّمُ و

 : محضٌر لعبِد شمِس بِن سْعٍد في َجبَِل أََجأ السَّعاميمُ و

__________________ 
 ساقطة من األصر. (*)
 ( يف الصحاح املطبوع وأشرافهم.1)
 .«... وسطت من خنظلة» والرجز يف الصحاح واللسان والتهذيب وفيه القدد الفطامرت الفطماو  وبعده : 183( أراجيزه ص 2)
 ( يف الصحاح واللسان : األساطم.3)
 ( اللسان وهبامشه : كذا ابألصر وامكم بواو غري مهموزة فيه ويف قوله دواوه.4)
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َلَة ا قاَلُه َنصحر.  مم ا يِلي السهح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اللِّْحيِة ، كعاُلبٍِط : أَي َضْخُمها ، كما في اللِّساِن. ُسعاِرمُ  : رُجلٌ  [سعرم]

ً  ، يَْسغَُمها كَمنَعَ  الرُجُل جاِريَتَه ، َسغمَ  : [سغم]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ وقد ُوِجَد في بعِض نسخِ الكتاِب هذا الَحْرُف على الهاِمِش. : َسْغما

 ثم يُْخِرَج. اإِلْدخالَةَ  أَْن ال يُِحبَّ أَْن يُْنِزَل فَيُْدِخلَ  ، لسَّْغمُ ا ، أَي جاَمعَها ؛ أَو هو وقاَل اللّْحيانيُّ : أَي

 ُء الِغذاِء.كَكتٍِف : السَّّيِ  ، السَِّغمُ و

 ، كالُمَخْرفَجِ. : الَحَسُن الِغذاءِ  (1) ، كُمعَظَّمٍ  الُمَسغَّمُ و

مَ و أُسِغمَ  وقد وُمفَنٌَّق وُمفَتٌَّق وُمثَدٌَّن ؛ ُمَسغَّمٌ  يقاُل له : ُء البََدِن نَْعَمةً الغاُلُم الُمْمتَِلىو  بضِمهما. ُسغِّ

يت في األَْلفاِظ :و ّكِ ً  قاَل ابُن الّسِ ً  َرْغماً له َدْغما  جاُؤوا به. ، تَْوِكيداِن ِلَرْغماً ِبال واوٍ  َسْغما

 وقاَل اللّْحيانيُّ : بالواِو.

 وبالََغ في أَذاهُ. : أَْبلََغ إلى قْلبِِه األََذى أَْسغََمهُ و

عها ؛ وقاَل ُرْؤبَة : َسغَّمَ  ؛ يقاُل : : التَّجريعُ  التَّْسِغيمُ و ُجُل إِبِلَه إذا أَْطعََمها وَجرَّ  الرَّ

هح  مـــــــــــُ تـــــــــــِ لـــــــــــح ه ســـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــح ـــــــــــه إن مل ُتصـــــــــــــــــــــــــِ ٌر ل  َويـــــــــــح

ة الــــــــــذي      يــــــــــح رَِع الــــــــــغــــــــــَ هح مــــــــــن جــــــــــُ مــــــــــُ غــــــــــِّ (2)ُتســــــــــــــــــــــــَ
 

  
ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

ً  الرجلَ  َسغَمَ   : بالََغ في أَذاهُ. يَْسغَُمه َسْغما

 الرُجَل : أَْحسن ِغَذاَءهُ. َسغَّمَ و

ْيته وبالَْغت في ذِلَك. َسغَّْمتُ  وفي بعِض نسخِ الصَّحاحِ :  الطيَن ماًء والطَّعاَم ُدْهناً : َروَّ

ْيِت ؛ قاَل كثيٌِّر :الزرَع بالماِء وال َسغَّمَ  وفي الُمْحَكِم : وَكذِلكَ   مصباَح بالزَّ

فـــــــــــــــاٍع   َأو َمصـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــيـــــــــــــــح راهـــــــــــــــٍب يف يـــــــــــــــَ

مَ      غـــــــــــ   الـــــــــــزيـــــــــــَت ســـــــــــــــــــــــــاطـــــــــــعـــــــــــاِت الـــــــــــذ اب ِ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
ْيِت ، أَو هو في مْعنَى َسقَّاها. َسغَّمَ  أَراَد :  بالزَّ

نَه. َسغَّمَ و  فَِصيلَه : َسمَّ

 : التَّربيةُ ، عن ابِن األْعَرابّيِ. التَّْسِغيمُ و

. : كَضْيغَمٍ  (3) َسْيفَمٌ   :[سفم]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ، وهو بالفاِء. د وفي الُمْحَكِم : أَنَّه

هُ على إْطالقِه كان كافِياً في الضْبِط. ، كَسحابٍ  السَّقامُ  : [سقم] ؛ قاَل الَجْوهريُّ : ُهما لُغتاِن ِمثْل ُحْزٍن  َجبٍَل وقُْفلٍ  ِمثْلُ  السَّقَمُ و ، ولو خالَّ

ً  ؛ وعلى األُولَى اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، ، كفَِرَح وَكُرمَ  َسِقمَ  ؛ وقد الَمَرضُ  وَحَزٍن : ً و َسقاَمةو ُسْقما ؛ ومنه قْولُه تعالَى  َسِقيمٌ و ِقمٌ سَ  فهو ، َسقاما

 .(4) (َسِقيم   ِإيّنِ ):  السالمعليهِحَكايَة عن سيِِّدنا إْبراهيَم ، 

ِرْين : مْعناهُ إنِّي َطِعيٌن ؛ وقيَل : مْعناهُ  فيَما أَْستَْقبل إذا حاَن األََجُل ، وهذا ِمن َمعاِريض الَكالِم ؛ وقيَل : إنَّه اْستََدلَّ  سأَْسقُمُ  قاَل بعُض الُمفَّسِ

ى كانت تأْتِيَه ؛ وقيَل : أَراَد إنِّي  ِمن ِعباَدتِكم غيَر هللِا تعالَى. َسِقيمٌ  بالنََّظِر إلى النُّجوِم على َوْقت ُحمَّ
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 ، وسلمعليههللاصلى ، دينِهِ  عن وُمكابََدةً  تعالَى هللاِ  ذاتِ  في كانت وُكلّها ، السالمعليهى َكَذباتِِه الثَّالث ، قاَل ابُن األثيِر : والصَّحيُح أَنَّها إْحدَ 

 كِكتاٍب. ، ِسقامٌ  ج

 قاَل ِسْيبََوْيه : جاُؤوا به على فِعاٍل.

ر تْكِسيرَ    فاِعٍل.قاَل ابُن ِسْيَده : يْذَهُب ِسْيبََويه إِلى اإِلْشعاِر بأَنَّه ُكّسِ

 بالِحجاِز لُهَذْيٍل ؛ قاَل أَبو ِخَراش الُهَذليُّ : وادٍ  : اسمُ  كغُرابٍ  ، ُسقامٌ و

قــــــــــامٌ أَمحســــــــــــــــــــــــ   ــــــــــيــــــــــَ  بــــــــــه  ســــــــــــــــــــــــَ الًء ال أَن  خــــــــــَ

َرِف      ر  الـــــــــــريـــــــــــح ابلـــــــــــغـــــــــــُ بـــــــــــاُع ومـــــــــــَ (5)إال  الســــــــــــــــــــــــِّ
 

  
__________________ 

َرٍم.1)  ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وُمكح
 اللسان والتكملة.( 2)
 ابلغا املعجمة ا واملثبت ابلفاء مواف  يف اللسان.« سيغم»( يف القاموس : 3)
 .89( الصافات اآية 4)
 .«سقام»واللسان والصحاح ومعجم البلدان  156/  2( ديوان اهلذليا 5)
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ً ِمن نسخِة شْيِخنا الواو فَظنَّ أَنَّ قْولَه : كغُراٍب ، َمْعطوف عل (1)وَسقََط  ل. لَسِقيمٍ  ى ما قَْبله فَجعَلَه َجْمعا  ِمن نََظائِِر رخال وليَس َكذِلَك فليتأَمَّ

حاحِ ، والضمُّ ِروايَةٌ السُّكَّرّي في شْرحِ أَْشعاِر ُهَذْيل. قد يُْفتَحُ و  ، وهكذا هو َمْضبوٌط في نسخِ الّصِ

 َسْقماُن : ع.و

 يْشبِهُ الِخالَف وليَس به. : َشَجرٌ  السَّْوقَمُ و

ٌر ِمثْل األَثْأَِب سواٌء ، غيَر أَنَّه أَْطوُل منه وأَقَلُّ عرضاً ، وله ثمرةٌ ِمثْل التِّْين ، وإذا كاَن أَْخَضر فإنَّما هو َحجَ  ِعظامٌ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ : َشَجرٌ 

 اَدى.صالبةً ، فإذا أَْدَرَك اْصفَرَّ َشيئاً والَن وَحال َحالوةً َشديَدةً ، وهو طيُب الريحِ يُتَه

نَباٌت يُْستَْخَرُج ِمن تََجاويِفه ُرطوبَةٌ َدبِقَةٌ وتَُجفَُّف وتُْدَعى باْسِم نَباتِها أَْيضاً ، ُمضادَّتُها  : يونانيَّةٌ أَو سريانيَّةٌ ، كما في الِمْصباحِ ، السَّقَمونِياو

ْنَجبيِل واألَنيسوِن ِستُّ َشعيراٍت منها إلى ِعشريَن َشعيَرةً للَمِعَدةِ واألَْحشاِء أَْكثَُر من جميعِ الُمْسِهالِت ، وتُْصلَُح باألَْشي اِء العَِطَرةِ كالفُْلفُِل والزَّ

ِديئَةَ من أَقاصي البََدِن ، ْفراَء واللُّزوجاِت الرَّ ةَ الصَّ يِق ال  (2) ُجزٍء منه بُجْزٍء من تُْربُذٍ  اْستِْعمالو ، يُْسِهُل الِمرَّ يَتُْرُك في في َحليٍب على الّرِ

ٌب.  البَْطِن دوَدةً ، َعجيٌب في ذلك ُمَجرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِة : َسقََّمهو الداُء إْسقاماً : أَْمَرَضه ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ أَْسقََمه مَّ  تَْسِقيماً َكذِلَك ؛ قاَل ذو الرُّ

َرهـــــــــــــا  راهـــــــــــــا وخـــــــــــــامـــــــــــــَ ؤاُد بـــــــــــــذِكـــــــــــــح  هـــــــــــــاَم الـــــــــــــفـــــــــــــُ

َدواء الــــــــــدا     يــــــــــمُ ر مــــــــــنــــــــــهــــــــــا عــــــــــلــــــــــ  عــــــــــُ قــــــــــِ  َتســــــــــــــــــــــــح

  
حاحِ : هو الكثيرُ  الِمسقاُم كالسَِّقيمِ و  أَْيضاً ، وهذه عن اللّْحيانّي. ِمْسقامٌ  ، واألُْنثَى السُّْقم ؛ وفي الّصِ

 أَْهلُه. َسِقمَ  الرُجُل : أَْسقَمَ و

 هو وأَْهلُه. َسِقمُ  : َسِقيٌم ُمْسِقمٌ  . ورُجلٌ األْسقامُ  وتََراَدفَْت عليه

 الصْدِر عليه ، أَي حاقٌِد. َسِقيمُ  ؛ وهو َسِقيمٌ  ؛ وفْهمٌ  َسِقيمٌ  وَكالمٌ  َسِقيمٌ  المجاِز : قْلبٌ وِمن 

ْقِطمُ  : [سقطم]  ، كِزْبِرجٍ. الّسِ

 أَْهَملَه الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللّساِن.

 الفأَْرةُ. وهي

.أَْهَملَه  : ، كَحْيَدرٍ  السَّْيَكمُ  : [سكم]  الَجْوهِريُّ

 الُمقاِرُب الَخْطِو في َضْعٍف. : السَّْيَكمُ و فعل ُمماٌت. السَّْكمُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

ً  وقد وقاَل غيُرهُ :  .َسَكَم َسْكما

 ؛ صوابُه : اْسُم اْمَرأَةٍ ، كما في الُمْحَكِم. اْسُم رُجلٍ  : َسْيَكمٌ و

ْلُو بعُْرَوةٍ واحدَ  السَّْلمُ  : [سلم]  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي َعْمرٍو. ةٍ كَدْلِو السَّقَّائينَ : الدَّ

ي : َصوابُه : لها َعْرقَُوةٌ واحَدةٌ كَدْلِو السَّقَّائيَن ، وليَس ثَمَّ َدْلو لها ُعْرَوةٌ واحَدةٌ ، انتََهى.  وهو ُمَذكٌَّر. قاَل ابُن بَّرِ

اُح :وفي التَّْهِذيِب : لها ُعْرَوةٌ واحَدةٌ يمشي بها ا ِرمَّ وايا ؛ قاَل الّطِ  لسَّاقي ِمثْل ِدالِء أَْصحاِب الرَّ

ه  راتـــــــــــَ و كـــــــــــَبن  ســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــُ هـــــــــــح ـــــــــــَ ٍص يـ نـــــــــــَ ـــــــــــَ  َأخـــــــــــو قـ

ِه و      يـــــــح مٌ رِجــــــلــــــَ لــــــح ِن  ســـــــــــــــــــَ يح ُمشـــــــــــــــــــــاطــــــِ لــــــَ بـــــــح (3)بــــــا حــــــَ
 

  
ِم ، أَْسلُمٌ  ج ةَ : وِسالمٌ  ، بضِم الالَّ  ، بالكْسِر ، قاَل كثِّيُر عزَّ
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تح  ـــــــــَ ب ـــــــــِّ ِض رُك مـــــــــح ـــــــــد  دادًا مـــــــــن ال ُف َأعـــــــــح كـــــــــِ فـــــــــح كـــــــــَ ـــــــــُ  ت

َن      عــــــــــح َدفـــــــــــَ يــــــــــهــــــــــا مث انــــــــــح وانــــــــــِ مِ ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــُ (4)أَبســــــــــــــــــــــــح
 

  
 وأَْنَشَد ثَْعلَب في صفَِة إِبٍِل سقيت :

هـــــــــــــا  المـــــــــــــِ ة مـــــــــــــا جـــــــــــــاَء يف ســـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــَ ـــــــــــــِ  قـــــــــــــاب

هــــــــــــا      هــــــــــــامــــــــــــِ تــــــــــــِ ِف الــــــــــــذِّانِب والــــــــــــح َرشــــــــــــــــــــــــــَ (5)بــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 .«: وسقرت من مسخة شيخنا الواو كذا يف النسخ ولعله الكاف ا فتبمر قوله»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ا هبامش املو.هـ  ( عل  هامش القاموس : هكذا ابلذا  املعجمة يف بع  النسخ ا ويف بعضها ابلدا  املهملة ا وليحرر ا ا2)
 واللسان والتهذيب. 171( ديوانه ص 3)
 سوانيها ا هكذا يف األصر ا والوزن خمتر ا إال إذا شددت إلياء ا ولعر هذا من اجلوازات الشعرية.( اللسان وكتب مصححه : قوله : 4)
 ( اللسان.5)
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 الَحيَّةُ ، أَي لََدَغتْه ؛ نَقَلَه اللَّْيُث. َسلََمتْه ؛ وقد لَْدُغ الَحيَّةِ  : السَّْلمُ و

 وما قالَهُ غيُرهُ. (1)قاَل األَْزهِريُّ : وهو ِمن ُغَدِده 

ْلمُ و َر قْولُه تعالَى : الُمساِلمُ  بالكْسِر : ، الّسِ ً  ورُجالً  ، وبه فُّسِ ً  ، أَي (2)لرُجٍل  َسِلما  ِلَمنْ  ِسْلمٌ  ، على قِراَءةِ َمن قََرأَ بالكْسِر ؛ وتقوُل : أَنا ُمساِلما

 .سالََمنِي

ْلمُ و ْلُح ، ويُْفتَُح ، لُغتاِن يَُذكَّرُ :  الّسِ  ؛ قاَل : ويَُؤثَّثُ  الصُّ

ين  ر إنــــــــــــــــــــــــــــــــِّ مٌ َأانئــــــــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

لــــــــــــــي      بــــــــــــــَ ِك فــــــــــــــاقـــــــــــــــح لــــــــــــــِ مــــــــــــــيأَلهــــــــــــــح لــــــــــــــح (3)ســــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ً  أَنَّه أََخَذ ثَمانِْين ِمن أَْهِل مكَّةَ »حِدْيُث الُحَدْيبِيَِة :  ومنه ي غِريبِِه ، وَضبََطه الَخطابيُّ ؛ ُرِوي بالَوْجَهْيِن ؛ وهكذا فَسََّره الُحَمْيِديُّ ف «َسْلما

ا قْوُل األَْعَشى :  بالتَّحريِك ، فأَمَّ

هـــــــــــــــا  فـــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــح رحُب أَن ُم ا ـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح تـ ـــــــــــــــَ  أَذاقـ

رحُب بــــــــــعــــــــــد و      َرُه ا ــــــــــَ كــــــــــح مِ قــــــــــد تــــــــــُ لــــــــــح  (4) الســــــــــــــــــــــــِّ
  
ِم ، وقد  يجوُز أَْن يكوَن أَتْبََع الَكْسَر الَكْسر وال يكوُن ِمن باِب إِبٍِل ِعْنَد قاَل ابُن ِسْيَده : إِنَّما هذا على أَنَّه وقََف فأَْلقَى َحَرَكةَ الِميِم على الالَّ

 ِسْيبََوْيه ، ألنَّه لم يأِْت منه عنَده غيِر إبٍِل.

َوال تَ ُقوُلوا ِلَمْن أَْلقى ِإلَْيُكُم )، والمراُد بالسَّالِم هنا االْستِْسالَم واالْنِقياَد ، ومنه قراَءةُ َمْن قََرأَ :  (5) السَّالِم واإلْسالمِ  ِمثُْل : السَّْلمُ و
؛ ومن األَخيَرةِ قْولُه  التَّْسليمِ  ، ويجوُز أَْن يكوَن ِمن الُمْسِلِمين ؛ فالمراُد به االْستِْسالم وإْلقاء الَمقاَدةِ إلى إراَدةِ  (6) (السَّالَم َلْسَت ُمْؤِمناً 

ْلِم َكافَّةً )تعالَى :   ِء القَْيِس بِن عابٍِس :ي اإلْسالِم ، وهو قْوُل أَبي َعْمٍرو ، ومنه قْوُل اْمِرىأَي ف (7) (اْدُخُلوا يف السِّ

دِّاًل ابهلِل َراّبً  بــــــــــــــــــــــــَ ُت مــــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــــَلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ِداًل و      بــــــــــــح تـــــــــــــَ مِ ال ُمســــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــح (8)ِديــــــــــــنــــــــــــا  ابلســــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
 وِمثْلُه قْوُل أَخي ِكْنَدةَ :

رييت  وحُت َعشـــــــــــــــــــــــــــــِ مِ َدعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ل ـــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــِّ ا  ل  ملـــــــــــــــ 

رِيـــــــــــــــنـــــــــــــــا      بـــــــــــــــِ دح وحا مـــــــــــــــُ َولـــــــــــــــ  م تــــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ تــــــــــــــــُ (9)رأَيــــــــــــــــح
 

  
 وأَْسلََف بمْعنًى واِحٍد. أَْسلَمَ  وقد بالتَّحريِك : السَّلَفُ  ، السَّلَمُ و

ِم الذي هو مْوضُع ، كأَنَّه َضنَّ باالسْ  عزوجلبمْعنَى السَّلَِف ، ويقوُل : اإِلْسالُم هلِل  السَّلَمُ  في حِدْيِث ابِن ُعَمَر أَنَّه كاَن يَْكره أَْن يقاَل :و

ى به غيُرهُ ، وأن يُْستَْعمَل في غيِر طاَعٍة ويْذَهَب به إلى مْعنَى السَّلَِف. عزوجلالطاَعِة واالْنقياِد هلِل ،   ، عن أَن يَُسمَّ

 قاَل ابُن األَثيِر : وهذا ِمن األَْخِذ ِمن باِب لطيِف الَمْسلَِك.

أَي االْنِقياِد ، وهو َمْصدٌر يقُع على الواِحِد  السَّلَمَ  (10) (َوأَْلَقْوا ِإلَْيُكمُ )االْنِقياُد ، ومنه قْولُه تعالَى : واالْستِْخذاُء و االْستِْسالمُ   :السَّلَمُ و

 واالثْنَْيِن والَجْمعِ.

 ِمن الِعضاِه وَوَرقُها القََرظ الذي يُْدبَُغ به األَديُم. َشَجرٌ  ، «وأَراكٍ  َسلَمٍ  بينَ »في حِدْيِث َجريٍر : و

، وله بََرَمةٌ َصْفراُء فيها  وقاَل أَبو َحنيفَةَ : هو َسِلُب الِعيداِن طوالً ، شْبه القُْضباِن ، وليَس له َخَشٌب وإن َعُظَم ، وله شْوٌك ُدقاٌق ُطواٌل حادّ 

باُء َوْجداً شديداً ؛ وقاَل :حبَّةٌ َخْضراُء طيِّبةُ الريحِ ، وفيها شي  ٌء ِمن َمرارةٍ وتَِجُد بها الّظِ

بح ومَنح  هـــــــــــــــا فـــــــــــــــاذهـــــــــــــــَ رحِويـــــــــــــــَ َك لـــــــــــــــن تــــــــــــــــَ  ِإنـــــــــــــــ 

عحصــــــــــــــــــــــــــاِ       مح إن هلــــــــــــا َرابًّ كــــــــــــمــــــــــــِ لــــــــــــَ (11)الســــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ي الرُجلُ  بهاءٍ  ، َسلََمةٌ  * واِحَدتُه  .َسلََمةَ  ، وبه ُسّمِ
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 : َكثيَرتُهُ. َمْسلوماءُ  أَرضٌ و

 اسٌم لجماَعةِ  َمْسلوماءَ  الّسهيليُّ عن أَبي حنيفَةَ : أَنَّ ونَقََل 

__________________ 
 ( يعين من ُغدد الليث ا كما يفهم من عبارة التهذيب.1)
 والقراءة بفتح السا. 39( الزمر اآية 2)
 ( اللسان.3)
 واللسان. 198( ديوانه ط بريوت ص 4)
 اللفظتا ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الكسر.( يف القاموس ابلضم يف 5)
 .94( النساء اآية 6)
 .208( البقرة اآية 7)
 ( اللسان.8)
 ( اللسان.9)
 .90( النساء اآية 10)
 ( اللسان والتهذيب.11)
 كذا ابألصر ا وابلقاموس : الواحدة.  (*)
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يوحاِء للشيِح الَكثرِي.  الس َلمِ  َشح
 كامل

رِت اآليَةُ : وال تقولُوا ِلَمْن أَْلقى إليُكمُ  التّْسِليمِ  ُم مناالسْ  : السَّلَمُ و ضا بالُحْكِم ، وبه فُّسِ  لَْسَت ُمْؤِمناً. السَّلَمَ  ، وهو بَْذُل الّرِ

ً  ؛ يقاُل : األَْسرُ  : السَّلَمُ و  إذا أََسَره. سلمه سلما

ً  واْنقاَد. وأََخَذه اْستَْسلَم ألنَّه األَسيرُ  أَْيضاً : السَّلَمُ و  : أَي ِمن غيِر َحْرٍب. َسلَما

 وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : أَي جاَء به ُمْنقاداً لم يَْمتَنع وإن كاَن جريحاً ؛ وبه فَسَّر الخطابيُّ حِدْيَث الُحَدْيبِيَِة.

ْلبَةُ ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : ، كفَِرَحٍة : الِحجاَرةُ  السَِّلَمةُ و  الصُّ

ين ذاَ   بــــــــــــــــُ عــــــــــــــــاتــــــــــــــــِ يــــــــــــــــلــــــــــــــــي وُذو يــــــــــــــــُ لــــــــــــــــِ  خــــــــــــــــَ

ِم و      هــــــــــح ي ورَائــــــــــي ابمحســــــــــــــــــــــــَ رحمــــــــــِ هح يـــــــــــَ مــــــــــَ لــــــــــِ (1)امحســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، وهي ِمن لُغاِت ِحْميََر. (2)؛ وهكذا أَْنَشَده أَبو ُعبَْيٍد  السَِّلَمةو يُريُد بالسَّْهمِ 

ي : هو لبَُجيِر بِن َعنََمة الطَّائّي وَصوابُه :  وقاَل ابُن بَّرِ

ين و  بــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــِ وحالَي ُذو يــــــــــــــــــــــُ  إن  مــــــــــــــــــــــَ

هح      رِمــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَده وال جــــــــــــــــــَ ٌة عــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــَ  ال ِإحــــــــــــــــــح

  

ِذٍر  تـــــــــــــَ عـــــــــــــح ُروين مـــــــــــــنـــــــــــــك غـــــــــــــرَي مـــــــــــــُ نحصـــــــــــــــــــــــــــُ  يــــــــــــــَ

  
ِم و    هــــــــــح ي ورَائــــــــــي ابمحســـــــــــــــــــــــَ رحمــــــــــِ هح يـــــــــــَ مــــــــــَ لــــــــــِ (3)امحســـــــــــــــــــــــَ

 

  
يَْت لَسالَمتِها ِمن الّرخاَوةِ ؛ قاَل : كِكتابٍ  ِسالٌم ، ج  ، ُسّمِ

ٍم  لـــــــــِّ ـــــــــَ ثـ ـــــــــَ تـ يـــــــــِب يف مـــــــــُ َ ابســـــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــــّ اح داعـــــــــَ  تـــــــــَ

الم      َرٍة وســـــــــــــــــــــــــــِ ُه مـــــــــــــن َبصـــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــُ (4)جـــــــــــــوانـــــــــــــِ
 

  
ُدونَها. الُم جماَعةُ الِحجاَرةِ الصَّغيُر منها والَكبيُر ال يوّحِ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : الّسِ

الُم : اسْ   ُم َجْمعٍ.وقاَل أَبو خيَرةَ : الّسِ

 وقاَل غيُرهُ : هو اْسٌم لكّلِ َحَجٍر عريٍض.

 المرأَةُ النَّاِعَمةُ األَْطراِف. : السَِّلَمةُ و

الظَّّنِ أَنَّه ، ولم يكن لألَخيِر ِذْكٌر في مْعجِم الصَّحابَِة ، ويغلُب على  بُن َحْنَظلَةَ السَُّحْيِميُّ : َصحابِيَّانِ  َسِلَمةُ و بُن قَْيٍس الَجْرِميُّ ؛ َسِلَمةُ و

واُب :  بُن خطٍل وابُن ُسَحْيٍم ، َصحابِيُّون. سلمةُ  تَْحِريٌف ، والصَّ

حاحِ ، وُهم بَنُو َسِلَمة ، وليَس في العََربِ  : بَْطٌن من األَْنصارِ  َسِلَمةَ  بَنُوو بن سْعِد بِن علّيِ بِن أََسِد بن سارَدةَ بِن  َسِلَمةَ  َغْيرُهم ، كما في الّصِ

ِة ، وِخَراُش بُن الّصمَّ  تزيد بنِ  ة ، وعقبَةُ بُن ُجَشٍم ، منهم : جابُر بُن عبِد هللِا ، وعميُر بُن الحاِرِث ، وُعَميُر بُن الحماِم ، ومعاذُ بُن الّصمَّ

  ، وعميُر بُن عاِمٍر.عاِمٍر ، ومعاذُ بُن َعْمرو بِن الجموحِ وأََخواهُ معوذ وخالد ، وَعْمُرو بُن الجموحِ األَْعَرجِ ، والفاكهُ بُن سكنٍ 

وبْنتُه َجِميلَة أَْيضاً بَنُو ُعبَْيِد بن َعِدّيٍ منهم : البراُء بُن معروٍر ، وأَبو اليََسِر كعُب بُن َعْمرو ، وأَبو قطبَةَ يزيُد بُن َعْمرو  َسِلَمةَ  وفي بَنِي

َجها أَنَُس بُن ماِلٍك ، وكعُب بُن ماِلٍك الشاِعُر ، ومعُن ب  ُن َعْمرو الشاِعُر ، ومعُن بُن وهٍب الشاِعُر.التي تََزوَّ

 عبُد هللِا بُن عتيٍك وغيُرهُ. َسِلَمةَ  وِمن بَنِي غنِم بنِ 

 بُن كهالَء في بَجيلَةَ. َسِلَمةُ و

 في ِكْنَدةَ. بِن َعْمرو الحاِرثِ  بنُ  َسِلَمةُ و

 في جعفي. بُن َعْمِرو ْبِن ذُْهلٍ  َسِلَمةُ و

،  البَْدِريُّ األُُحِديُّ  بِن ماِلِك بِن َعِدّيِ بِن العجالِن ابو محمدٍ  َسِلَمةَ  ، وعبُد هللا بنِ  َسِلَمةَ  بُن َغْطفَاَن بِن قَْيٍس ، وُعَمْيَرةُ بُن ُخفاِف بنِ  َسِلَمةُ و

 اْستَْشَهَد بها وهو حليُف األَْوِس.
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 َعْمرو بِن َعْوٍف.وبَنُو العجالن البلويُّون ُكلُّهم ُحلفاُء في بَنِي 

ُكوفيٌّ أَْدَرَك الجاِهِليَّةَ ، ُكْنيَتُه أَبو العاِليَةَ ، َرَوى عن ُعمَر وعلّيٍ ومعاٍذ  الُمراِديُّ  َسِلَمةَ  وعبُد هللِا بنُ  عن علّيِ  الَهْمَدانِيُّ  َسِلَمةَ  َعْمُرو بنُ و

بَْير صويلح ؛ وقا  َل البُخاِريُّ : ال يتابَُع في حِديثِه.وابِن َمْسعوٍد ، وعنه أَبو إِْسحاَق وأَبو الزُّ

 من األَْنَصاِر. (5) في العََرِب َغْيَر بَْطنٍ  َسِلَمةُ  أَْخَطأَ الَجْوَهِريُّ في قَْوِلِه ولَْيسَ و

ِحيح عْنَده ، بلقاَل َشْيُخنا : لم يدع الَجْوَهِريُّ اإِلحاَطةَ حتى يَُردَّ عليه ما قاَل ، ولم يَصّح عْنَده ما أَْوَرَد ألَنَّه التَزَ   َم الصَّ

__________________ 
 والتكملة والتهذيب. 91/  3( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : أبو عبيده.2)
 ( اللسان والتكملة.3)
 ( اللسان والتهذيب ونسبه  ققة لذي الرمة نقاًل عن اللسان بصر.4)
 .«من»وعل  هامشه عل  إحد  نسخه ابثبات « من»بسقوط « األنصاربطِن »( يف القاموس : 5)
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ُر األَنحساِب يف مَتحييِز الَقَبا َُحدِّثوَن وَأهح
لة ال كّر َصِحيح ا عل  َأن  مراَدَه ما َأمجحََض عليه امل ِئر ال أَفـحرَاد َمن الص ِحيح يف اجَلمح

َحدِّثوَن قالوا
ُ
ِم ؛ وامل َبة لَبيِن  ِمي  الس لَ  َتَسم   هبذا االسح  ا كَفرَِحٍة. َسِلَمةَ  ا  رّكًة ا ال يكوُن ِإال  يف األَنحصاِر ِنسح

َّبََع.  قْلُت : وهو جواٌب َغْير مشبع مع قَْوِل الَجْوَهِرّي : ليَس في العََرِب ، وهو حصٌر باِطٌل والَحقُّ أََحّق بأَْن يُت

ْحمن ِمن أَْجَداِده كعُب  َسِلَمةَ  نَْصر ، ويَْحيَى بُن َعْمرو بنِ  بنُ  َسِلَمةُ  : وفي ُجَهْينَةَ : (1)قاَل الحافُِظ  شيٌخ لمسعٍر ، وعليُّ بُن محَمِد بِن عبِد الرَّ

 الخوالنيُّ َرَوى عن يونس بِن عْبِد األَْعلَى ، كان ثِقَةً. َسِلَمةَ  بنُ 

 ةَ قيَل بكْسِر الالِم ، وقيَل بفَتِْحها.شيُخ شعبَ  َسِلَمةَ  وقاَل الذََّهبِيُّ : واْختُِلَف في عبِد الخاِلِق بنِ 

 َذَكَره سعيُد بُن عفيٍر وقاَل : َماَت َسنَة إِْحَدى وثََمانِْين وِمائٍَة ؛ والفَُجاَءةُ  (2)بَْطٌن ِمن لخٍم منهم : سعيُد بُن سميحٍ  َسِلَمةَ  وقاَل الحافُِظ : وبَنُو

يقُ  السُّلَِميُّ  ّدِ بِن ُعَمْيَرةَ ، َضبََطه  َسِلَمةَ  بُن إِياس بِن عبِد هللِا بِن ياليل بنِ  (3)، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، اْسُمه بَُجْيُر  الذي أَْحَرقَه أَبو بَْكٍر الّصِ

 الَهَجِريُّ بَكْسِر الالِم.

ً  َسلََمةُ و كةً أَْربَعوَن َصحابيّا بُن أَُميَّةَ  َسلََمةُ و ؛ (4)بُن األَْكوعِ  َسلََمةُ و ِد الِكْنِديُّ ؛بُن األَْسو َسلََمةُ و األَْوِسيُّ ؛ أَْسلَمَ  بنُ  َسلََمةُ  منهم : ، محرَّ

؛ وابُن بَُديل بِن َوْرقاء الَخَزاِعّي ؛  َسلََمةَ  أَبو األَصيِد ؛ وَملََمةُ األَْنَصاِريُّ َجدُّ عبِد الَحميِد بِن يَِزيَد بنِ  َسلََمةُ و التِّيِميُّ ؛ وابُن أَُميَّةَ بن َخلٍَف ،

الَخَزاِعيُّ ؛ وابُن الخطِل الكنانيُّ ، وابُن ربيعَةَ العنزيُّ ؛  َسلََمةُ و ؛ وابُن حاِطٍب ، وابُن حبيٍش ؛ األَْسلَميّ  ثابٍِت األَْشهلّي ، وابُن حاِرثةً وابُن 

 َسلََمةَ  ؛ وابُن سالَمةَ بُن وقٍش ؛ وابُن أَبي (5)وابُن ُزَهْيٍر ؛ وابُن سبَرةَ ؛ وابُن ُسَحْيٍم ؛ وابُن سعٍد العنزيُّ ؛ وابُن عبِد هللِا بِن َسالم 

بِّيُّ ؛ َسلََمةَ  يُّ ؛ وابُن أَبيالجرمِ  َسلََمةَ  الَمْخزوميُّ ؛ وابُن أَبي  الَهْمدانيُّ ؛ وابُن صخٍر البَياِضيُّ ؛ وابُن صْخٍر الُهَذليُّ ؛ وابُن َعراَدةَ الضَّ

 ْعفيُّ ؛ وابُن األَْدرعِ.جَ بُن قَْيٍس األَْشَجعيُّ ؛ وابُن المحبِق الُهَذِليُّ ؛ وابُن نَعيٍم األَْشَجعيُّ ؛ وابُن نُفَْيٍل السُّكونيُّ ؛ وابُن يَزيد ال َسلََمةُ و

ً و ً  أَْيضا ثا بُن بِْشٍر  َسلََمةُ و بُن األَْزَرِق عن أَبي ُهَرْيَرةَ ؛ َسلََمةُ و بُن أَْحمَد الفوزيُّ َرَوى عنه النّسائّي والّطْبرانيُّ ؛ َسلََمةُ  منهم : ثالثوَن ُمَحّدِ

بُن ِديناٍر اإِلماُم أَبو حاِزٍم  َسلََمةُ و بُن ُجناَدةَ عنه أَبو بْكٍر الُهَذليُّ ؛ َسلََمةُ و بّي ؛بُن تماٍم الشقريُّ عن الشَّعْ  َسلََمةُ و َرَوى عنه الفريابّي ؛

ه ؛ َسلََمةُ و بُن َرَجاء التَِّميميُّ عن ِهشاِم بن ُعْرَوةَ ؛ َسلََمةُ و المِدينّي األَْعَرج َرَوى عنه ماِلُك ؛ يٍد بُن سع َسلََمةُ و بُن روحِ بِن زْنباعٍ عن َجّدِ

ُب ثِقَةٌ حافٌِظ َرَوى من حْفِظِه عشَرةَ آالٍف ؛ ُسلَْيمان بنُ  َسلََمةُ و بَْصِريٌّ عن ابِن ُجَرْيج ؛ بُن شبيٍب النَّْيسابوِريُّ  َسلََمةُ و المروزيُّ الُمَؤّدِ

بُن  َسلََمةُ و الخطميُّ عن أَبيِه ، َسلََمةُ و يُّ عن أَبي َمْسعوٍد ؛بُن صهيٍب أَبو حذيفَةَ الُكوف َسلََمةُ و ؛ (6)بُن َصْخٍر البَياِضيُّ  َسلََمةُ و الحافُِظ بمكَّةَ 

َمْشقيُّ عن  (7)بُن العيار  َسلََمةُ و بُن َعْلقََمةَ أَبو بِْشٍر البَْصريُّ ؛ َسلََمةُ و بُن عبِد الَمِلِك الَحْمصيُّ ؛ َسلََمةُ و عبِد هللِا بِن محصٍن ؛ الفََزاريُّ الّدِ

ّيِ ؛ َسلََمةُ و األَوزاعي ؛ ياِسٍر ؛ وابُن نبيط بن شريط  (8)بُن كهيٍل الَحْضرميُّ ؛ وابُن عماِر بِن  َسلََمةُ و بُن الفَْضِل األَْبرِش قاِضي الرَّ

 أَو ُزهاُؤُهما. األَْشَجِعّي ؛ وابُن َوْردان اللَّْيثّي َمْوالُهم ؛ وابُن َوْهراٍم اليَمانّي عن طاوس ؛

ُل  الشّرِ : َرُجالِن م َسلََمةُ و الَخْيِر ، َسلََمةُ و ، أَي َمْعروفاِن في بَنِي قشيٍر وِكالُهما اْبنا قَُشْير بِن كعِب بِن ربيعَةَ بِن عاِمِر بِن َصْعَصعَة فاألَوَّ

ه قَُشْيريَّة  أُمُّ
َدة اْمَرأَة َسلََمةَ  أَْيضاً ، ومن ولِدِه ُهبَْيَرةُ بُن عاِمِر بنِ  (9) ةُ بُن ُهبَْيَرةَ له  الذي أََخَذ الُمتََجّرِ النُّْعمان بِن الُمْنِذر فأَْعتَقَها ؛ وأَْيضاً قرَّ

ُث ، وُكْلثوُم بُن عياٍض َوالي أَْفِريقيَة ؛ وأُمُّ الثاني لُبَْينَة  قيبَةَ ماِلُك بنُ  (10)ِوفاَدةٌ ، وبهُز بُن حكيٍم الُمَحّدِ  بْنُت كعِب بِن كالٍب وولُدهُ ذُو الرَّ

 َسلََمةَ 

__________________ 
 .689/  2( التبصري 1)
 ِشيخ ا وهبامشه عن إحد  نسخه كاألصر. 744/  2( يف التبصري 2)
 ( يف التبصري : حُبَري.3)
 ( وقير سلمة بن عمرو بن األكوع ا أسد الغابة.4)
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 ( يف أسد الغابة : سلمة بن سالم وهو ابن أخي عبد   بن سالم.5)
« قوله : وســــــلمة بن صــــــخر البياض تقدم قريباً عّدة يف الصــــــحابة إال أن يكون الثاين ســــــلمة بن صــــــخر فحرره»املصــــــرية : ( هبامش املطبوعة 6)

 واألصر كالكاشف.
 ( واسم العيار أمحد بن حصن الفزاري.7)
 ( يف الكاشف : سلمة بن  مد بن عمار بن ايسر.8)
 ( يف الصحاح : القسرية.9)
 ( يف الصحاح : لُبيىن.10)
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زومّي ا ويقاُ  هلماال َخح
ََة امل ُِغريح

ا قاَ  الشاِعُر : الس َلَمَتانِ  ذي َرَث  ِهشاَم بِن امل  وِإل 
ريحٍ  ََة بـــــــــــــــِن ُقشـــــــــــــــــــــــــــــَ ريح بـــــــــــــــَ ر َة بـــــــــــــــَن هـــــــــــــــُ  اي قــــــــــــــــُ

َد      ــــــــِّ ي اتِ اي ســــــــــــــــــــــَ مــــــــَ ــــــــَ ل ــــــــُم  الســــــــــــــــــــــ  ل ــــــــظــــــــح ــــــــك ت (1)ِإن
 

  
ِد للَكاِمِل   في تَْفِسيِر قَْوِل الشاِعِر : (2)ألَنَّه َعنَاُهما وقَْوَمهما ، كما في الُمْحَكِم ؛ وَكَذِلَك في المبّرِ

واِرُس  َن فـــــــــــَ مـــــــــــاتِ فـــــــــــبَيـــــــــــح لـــــــــــَ  مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم  الســـــــــــــــــــــــــ 

وِ  و      َدُة وا ــــــــــــريــــــــــــُش ذوو الــــــــــــُفضــــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــح (3)جــــــــــــَ
 

  
 الَمهاِلبَةُ والَمساِمعَةُ والَمناِذَرةُ فتَْجَمعُهم على اْسِم األَب مهلب ومسمع والُمْنِذر.قاَل : َجَمَع ألَنَّه يُريُد الَحيَّ أَْجمع كما تقوُل : 

ْكب ، وهي أُمُّ ال بْنُت أَُميَّةَ  َسلََمةَ  أُمُّ و ين هاَجَرْت إِلى ُمْؤِمن، َصوابُهُ بْنُت أَبي أَُميَّة بِن الُمِغْيَرةِ الَمْخزوميَّة ، إِْسُمها ِهْنٌد وأَبوها يلقَُّب بزاِد الرَّ

 بِن السَّكِن األَْنصاِريَّة اْسُمها أَْسماء َرَوى عنها َشْهُر بُن َحْوَشب. بْنُت يَزيد َسلََمةَ  أُمُّ و الَحبََشِة.

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهّن. َصحابيَّاتٌ  ، حِديثُها أَنَّها أْدَركِت القَواِعَد ، ُسلَْيمانَ  ، أَو أُمُّ  ُسلَْيمٍ  بْنُت أَبيِ َحِكيٍم ، أَو هي أُمُّ  َسلََمةَ  أُمُّ و

بَْيدّي ، فإِنَّهما َصحابيَّتاِن. َسلََمةَ  أُمُّ  وفاتَهُ :  بْنُت َمْسعوِد بِن أَْوٍس ، وبْنُت محمية بن ُجْزٍء الزُّ

 وعزَّ ، لَسالَمتِه ِمن النَّْقِص والعَْيِب والفَناِء ، َحَكاه ابُن قُتَْيبَةَ. السَّالُم : ِمن أَْسماِء هللا ، تعالىو

ا يَْلَحقُه ِمن الغيِر وأَنَّه الباقي الدَّائُِم الذي يَْفنى الَخْلُق وال يَْفنَى ، وهو على كّلِ شي َسِلمَ  وقيَل مْعناهُ أَنَّه  ٍء قَديٌر.ممَّ

 واآلفَاِت. البََراَءةُ من العُيوبِ  ، وهي ةُ السَّالمَ  السَّالُم في األَْصِل :و

 ذاَذةِ ، وأَْنَشَد :ِمن الباَلِء َسالَمةً وَساَلماً. وقاَل ابُن قُتَْيبَةَ : يجوُز أَْن يكوَن السَّالُم والسَّالَمةُ لُغَتَْيِن كاللَّذاِذ واللَّ  َسِلمَ  وفي األََساِس :

ٍر  كــــــــــــــــــح ِة أُم  بــــــــــــــــــَ المــــــــــــــــــَ ي ابلســــــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــِّ  حتــــــــــــــــــَُ

المهــــــــَ و      ِك مــــــــن ســــــــــــــــــــــَ ِك بــــــــعــــــــد قــــــــومــــــــِ  (4) ؟رح لــــــــَ
  

 قاَل : ويَجوُز أَْن يكوَن السَّالُم َجْمع َسالَمٍة.

ض ضاعِ والرَّ ْوض للسَّهيلّي : َذَهَب أَْكثَُر أَْهِل اللُّغَِة إلى أَنَّ السَّالَم والسَّالَمةَ بمْعنًى واِحٍد كالرَّ لُوا َكالَم العََرِب وماوفي الرَّ  اَعِة ، ولو تأَمَّ

ى ، جلَّ َجاللَه ، بالسَّالِم ل ُهم بالسَّالَمِة ِمن تُْعِطيهُ هاُء التأْنِيِث ِمن التَّْحِديِد لَرأَوا أَنَّ بَْينهما فُْرقاناً َعِظيماً. وتََسمَّ ما شمَل َجِميع الَخِليقَة وَعمَّ

الثقالن ِمن جوٍر وظلٍم أَْن يأْتِيَُهم ِمن قِبَِله سبحانه وتعالى ، فهو في َجِميعِ  سلم االْختِالِل والتَّفاوِت ، إذ الُكّل جاٍر على نِظاِم الِحْكَمة ، وَكذِلكَ 

ى به  ريَن لهذا االْسِم أَنَّه تََسمَّ لَسالَمتِه ِمن العُيوِب واآلفَاِت فقد أَْفعاِله َسالٌم ال َحْيف وال ُظْلم وال تَفَاوت وال اْختِالل ؛ وَمن َزَعَم ِمن الُمفَّسِ

 ِمن العَّيِ ، وال في الَحَجِر إنَّه ساِلمٌ  ِمن غيِرِه ، وال يقاُل في الحائِِط إنَّه سلم َمن السَّاِلمُ و منه ، سلم يعٍ ِمن القَْوِل ، إنَّما السَّالُم َمنْ أَتَى بَشنِ 

كاِم ، إنّما يقالُ  ساِلمٌ  هٌ ِمن تَوقّع اآلفاِت وِمن جواِز النَّقائِِص ،  منها ، يَْسلَمُ  فيَمْن يَجوُز عليه اآلفَةُ ويَتَوقَّعُها ثم ساِلمٌ  ِمن الزُّ وهو ُسْبحانه ُمنَزَّ

ى َسِلم وَمْن هذه صفَتُه ال يقالُ  الً هو مْعنَى قَْول أَْكثَر السَّلَِف ؛  ساِلمٍ  ، وهم قد َجعَلُوا َسالماً بمْعنى بساِلمٍ  منها وال يَتََسمَّ ؛ والذي َذَكْرناه أَوَّ

 والسَّالَمةُ خْصلَةٌ واِحَدةٌ ِمن ِخصاِل السَّالِم ؛ فاْعلَْمه.

ي اللَِّديغُ  الَمْسلُومِ و كالسَِّليمِ  اللَِّديغُ  : السَّالمُ و ً  ؛ وإِنَّما ُسّمِ ً و َسِليما يغِ فقَلَبُوا المْعنَى ، كما قالوا للَحبَِشّيِ أَبو بَْيضا ألَنَّهم تََطيَّروا ِمن اللَّدِ  َمْسلوما

 .(6) السَّالَمةِ و ، وللفاَلةِ َمفاَزةً ، تَفاُؤالً بالفَْوزِ  (5)

ي اللَِّديغُ  ً  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : إنَّما ُسّمِ  لَما به. أُْسِلمَ  لَما به ، أَو سلمَ  ألَنَّه َسِليما

 ونَِقيٌع وُموتٌَم ويَتيمٌ  (7)كما قالوا ُمْنقٌَع قاَل األَْزهِريُّ : وهذا 

__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة.1)
 ( كذا ا والصواب : يف الكامر للمربّد.2)
 (.بن عقير)من أبيات نسبها لُعمارة  215/  1( الكامر للمربد 3)
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 ( اللسان.4)
 ( يف اللسان : أبو البيضاء.5)
 وهي مهلكة.( زيد يف التهذيب : 6)
 .«قوله : منقض اخل ا كلها بزنة اسم املفعو »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)



15725 

 

َخٌن وَسِخٌا.  ومسح
تَْين. السَِّليمُ  وَسيَأْتي  قَِريباً فإنَّ المصنَِّف َذَكَره َمرَّ

 ع قُْرَب ُسَمْيساَط. السَّالُم :و

فَها هللاُ تعالَى. اسُم مكةَ  أَْيضاً :و  ، شرَّ

ْين أَْيضاً. َجبٌَل بالحجازِ  أَْيضاً :و  في ِدياِر ِكنانَةَ ؛ ويقاُل في األَخيَرْين : ذُو سالٍم ، ويَُضمُّ الّسِ

قَِّة. َهُرون ، بَناهُ  قَْصُر السَّالِم للرشيدِ و  بالرَّ

 شجٌر. السَّالُم :و

باُء تَلزُمهُ تَْستَِظل به وال تَْستَِكنُّ فيه ، وليَس ِمن ِعظاِم الشََّجِر وال دائِماً أَْخَضر ، ال يأُْكلُه شيقاَل أَبو َحنيفَةَ : َزَعموا أَنَّ السَّالَم  ٌء ، والّظِ

اُح يَِصُف َظْبيَةً :  ِعضاِهها ؛ قاَل الطِرمَّ

هــــــــــــــــا  ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــاف ن رحُب يف َأكــــــــــــــــح َذرًا والســــــــــــــــــــــــــــــِّ  حــــــــــــــــَ

الم      ريف يف ُأصــــــــــــــــــــــــــوِ  الســــــــــــــــــــــــــ  ظــــــــــــِ تــــــــــــَ (1)ُمســــــــــــــــــــــــــح
 

  
ي لبِْشٍر : يُْكَسرُ و  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 (2)ِبصاَحَة يف َأِسر هِتا الس الُم 
ٍة وإَِكاٍم ، وَمن َرَواهُ بالفتْحِ فهو َجْمُع َسالمٍة ، وهو نَْبٌت آَخُر غير َسلََمة قاَل : َمْن َرَواه بالَكْسِر فهو َجْمعُ  ، وأَْنَشَد بيَت  السَّلََمة ، كأََكمَّ

ا رمَّ  : قاَل ،وقاَل اْمرُؤ القَْيِس حِ الّطِ

بــــــــــــــرَي َرواِدعــــــــــــــاً  َن الــــــــــــــعــــــــــــــَ لــــــــــــــح لــــــــــــــِّ عــــــــــــــَ ــــــــــــــُ وٌر يـ  حــــــــــــــُ

الِم      بــــــــاء ســــــــــــــــــــــَ ِ  َأو  ــــــــِ قــــــــائــــــــِ ا الشــــــــــــــــــــــ  هــــــــَ (3)كــــــــمــــــــَ
 

  
اِن وأَْنَت َجعَْلَت عليَّ ُهما َشَجراِن  ؛ قاَل : قيَل ألَْعَرابّيٍ : الّسالُم عليَك ، قاَل : الَجثْجاُث عليَك ، قيَل : ما هذا َجوابٌ  وِمن اللَّطاِئِف : ُمرَّ

 واِحداً فََجعَْلُت عليَك اآلَخَر.

الُم ،و  في قْوِل بِْشٍر : كِكتاٍب : ماءٌ  الّسِ

ٍب  قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  َأحــــــــــــــــح وِدي عــــــــــــــــل ــــــــــــــــُ ت ــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــَبن  قـ

المــــــــــــا      ُؤم  الســــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــَ وصــــــــــــــــــــــــــًا تـ ريــــــــــــُد حنــــــــــــَُ (4)يــــــــــــُ
 

  
الما ،  ي : الَمْشهوُر في شعِرِه : تَُدقُّ الّسِ الُم الِحجاَرةُ.قاَل ابُن بَّرِ  وعلى هذه فالّسِ

 بنَْجٍد ، ويُْفتَُح ، قالَهُ نَْصر. كغُراٍب : ع ُسالٌم ،و

. أَبو قَبيلٍَة ِمن ُجذامَ  أَْيضاً :و أَبو قَبيلٍَة من قَْيِس َعْيالَن ؛ بِن عكرَمةَ بِن خصفَةَ : بُن َمْنصورِ  ُسلَيمُ  : كُزبَْيرٍ و  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ىو أَبو كْبَشةَ َمْولَى َرُسوِل هللِا ،  ُسلَْيمو ؛ ُسلَْيم األَْنصاِريُّ ؛ وابُن ِمْلحان أَُخو أُمِّ  (5)بُن فهِد  ُسلَْيمُ  منهم : َخْمسةَ َعَشَر َصحابيّا بُسلَْيمٍ  الُمَسمَّ

 .وسلمعليههللاصلى

َمْيصاُء ، أَو الغَُمْيصاُء ، كا بْنُت ِمْلحانَ  ُسلَْيمٍ  أُمُّ و  نت فاِضلَةً لَبيبَةً ؛الَخْزرجيَّةُ والَدةُ أَنَس اْسُمها َسْهلَةُ ، أَو رميلةُ أو رميثَةُ ، أَو ُملَْيكةُ ، والرُّ

 تاِن.َصحابيَّ  ، (6)الِغفَاريَّةُ هي أَُميَّةُ بْنُت أَبي الَحَكِم ، أَو هي آمنَةُ  بْنُت ُسَحْيمٍ  ُسلَْيمٍ  أُمُّ و

 بْنُت قَْيِس بِن َعْمرو النجاِريَّةُ ؛ وبْنُت خاِلِد بِن طعٍم ؛ وبْنُت َعْمرو بن عباٍد ، الثالثَةُ لُهنَّ صْحبَةٌ. ُسلَْيمٍ  أُمُّ  وفاتَهُ :

 ، قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : : ع السُّلَْيمِ  ذاتُ و

َن مـــــــــــن ذاِت  لـــــــــــح مـــــــــــّ مِ حتـــــــــــَح يـــــــــــح لـــــــــــَ ا   الســـــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــَبهنـــــــــــ 

ُن ميٍَّ      فــــــــــائــــــــــِ ُرهــــــــــا ســـــــــــــــــــــــَ يــــــــــهــــــــــا َدبـــــــــــُ حــــــــــِ تــــــــــَ نـــــــــــح (7) يـــــــــــَ
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ْين وَكْسِر الالِم ، وإليه نُِسَب أَبو طاِهٍر عبُد الغفَّاِر بُن محمدِ  : ببَْغدادَ  ُسلَْيمٍ  َدْربُ و بِن يَزيد  ، َشْرقيها عنَد الّرصافَِة ؛ وَضبََطه بَعٌض بفتحِ الّسِ

ُب ِمن شيوخِ الَخِطيِب البَْغداِدّيِ   ، تُوفي َسنَة ثََمان وعْشِرْين وأَْربَعمائٍة.البَْغداديُّ الُمَؤّدِ

 رُجٍل. (8) كُجَهْينَةَ : اسمُ  ، ُسلَْيَمةُ و

__________________ 
 ( اللسان وصدره فيه :1)

 حذرا والسرب أكنافها
 وضبطها بكسر السا. وصدره :« سالم»( اللسان ومعجم البلدان 2)

َر  َخُذو ٍ   تـََعر َض جببة املِدح
 وروايته : 163البيت يف ديوانه ط بريوت ص ( 3)

ــــــــــــــــودهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــري جــــــــــــــــل ــــــــــــــــعــــــــــــــــب ــــــــــــــــُر ابل ــــــــــــــــعــــــــــــــــل  حــــــــــــــــورًا ت

 بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــوه نـــــــــــــــــــواعـــــــــــــــــــم األجســــــــــــــــــــــــــــــــامِ     

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 واللسان.« حنوضاً »وفيه « ِسالم»( معجم البلدان 4)
 ( يف أسد الغابة : سليم بن قي  بن فهد.5)
 ( يف أسد الغابة : أمة.6)
 واللسان.« تنتحيها»وفيهما : « السليم»ومعجم البلدان  211/  2اهلذليا ( ديوان 7)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وأضافها الشارح فخففها.8)
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غيُرهُ ، واْبنُه كعُب  َمىُسلْ  ، واْسُمه ربيعَةُ بُن رياحٍ ِمن بَنِي ماِزٍن ِمن مزينَةَ ، وليَس في العََربِ  ، كبُْشَرى : واِلُد ُزَهْيٍر الشَّاِعرِ  ُسْلَمى أَبوو

 صاِحُب القَِصيَدةِ الَمْعروفَة.

ربيعَة بِن رياِح بِن قرِط بِن الحِرِث بِن ماِزِن بِن خالوة بِن ثَْعلَبَةَ بِن هذَمةَ بِن الطم  ُسْلَمى قاَل أَبو العبَّاِس األَْحول : َكْعٌب بُن ُزَهْيِر بِن أَبي

، بالضّمِ ، اسُم بْنٍت لَربيعَةَ وبها يكنى. وقَْوُل الَجْوهِرّيِ : ِمن بَنِي ماِزٍن ، هو أََحُد أَْجداِدِه  ُسْلَمىو بِن ُعثْمان بِن َعْمٍرو ، وهو مزينَةُ ،

حاحِ :وكأَنَّ  كذا َوَجْدته بخّطِ الَجْوهِرّي وبخّطِ ياقوٍت وغيِرِه في النسخِ الُمْعتبَرةِ ،   الصَّالَح الصفدّي لم يطَِّلْع على نََسبِه فقاَل في حاشيَِة الّصِ

ِحيُح ِمن بنِي مزينَةَ.  وَصوابُه من بَنِي مزينَةَ بِن أُّدٍ ، فَوِهَم ما بيَن ماِزٍن ومزينَةَ ، والصَّ

ه األَْعلَى.قا  َل عبُد القاِدِر البَْغداِديُّ : وِكالُهما َصواٌب : إالَّ أَنَّ األَْشَهَر النِّْسبَة إلى مزينَةَ َجّدِ

ْعِر ما لم يكْن لغيِرِه كان أَبوه شاِعراً وأُْختُه ةً ، واْبناه كْعٌب وبَُجْيُر شاِعَرةً ، وأُختُه الَخْنساُء شاِعرَ  ُسْلَمى وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : لُزَهْيٍر في الّشِ

 شاِعَرْين ، وابُن ابنِه المضرُب بُن كْعٍب شاِعراً.

ام بُن المضرِب. اُم بُن كْعٍب شاِعراً أَْيضاً ، َذَكَره النَّوويُّ ، وكذا ابُن أَخيِه العَوَّ  قْلُت : وكاَن العَوَّ

 .انَسْلم ويقاُل أَبو كَسْكَرى : ُكْنيَةُ الَوَزغِ  ، َسْلَمى أَبوو

 بحزِن بَنِي يَْربوعٍ. : َجبَلٌ  َسْلمانُ و

 بُن يَْشكِر بِن ناِجيَةً بِن ُمراٍد. َسْلمانُ  ، وهو بَْطٌن من ُمرادٍ  : َسْلمانُ و

شاطيُّ : وأَْهُل الحِدْيِث يْفتَحوَن الالم.  قاَل الرَّ

، ولم يََره ، وَرَوى عن علّيٍ وابِن  وسلمعليههللاصلىفي حياةِ النبّيِ ،   أَْسلَمَ السَّْلمانيُّ  بُن َعْمرو ، وقيَل : ابُن قَْيٍس ، الُكوفيُّ  منهم : ُعبَْيَدةُ و

 َمْسعوٍد ، وعنه إبراهيُم وابُن ِسْيِرْين وأَبو إْسحَق.

حِ العَْين قاَل ابُن ُعيَْينَةَ : كان يُواِزي ُشَرْيحاً في الِعلْم والقَضاِء َماَت َسنَة اثْنَتَْين وثََمانِين ، وَعبيَدةُ بفَتْ 
َمِة ابن الَخِطيبِ  وغيُرهُ  .(1)  ، كالعالَّ

ْيب. السَّْلمانيّ   ذي الِوَزاَرتَْين الذي أُلَِّف ألَْجِله كتاُب نَْفح الّطِ

و كْعِب بِن األَْشَرف ِمن هكذا في النسخِ وهو َغلٌَط وتَْحريٌف ، َصوابُه َسْلكان بِن َسالَمةَ بِن وقٍش األَْشهلّي أَبو نائِلَةَ أَخُ  بُن َسالَمةَ  َسْلمانُ و

ضاعِ ، ومحلُّ ِذْكِرِه في   ، وقد تقدََّم.« س ل ك»الرَّ

قَّة. بُن ثُماَمةَ  َسْلمانُ و  بِن َشَراِحيل الجْعفيُّ له ِوفاَدةٌ نَِزَل الّرِ

. بُن خاِلدٍ  َسْلمانو  الُخزاعيُّ َذَكَره الّطْبرانيُّ

 .َسلََمةُ  البَياِضيُّ المظاهر ِمن اْمَرأَتِه ، واألََصحُّ أَنَّه بُن َصْخرٍ  َسْلمانُ و

بِّيُّ ؛ قالَ  بُن عاِمرِ  َسْلمانُ و  : لم يكْن ِمن الصَّحابَِة َضبِّيٌّ غيُرهُ. ُمْسلم بِن أَْوِس بِن حجٍر الضَّ

 وثالثِْيَن وِمائٍَة. (3)، َماَت بالَمَدائِن َسنَة اثْنَتَْين  (2)مان الّسندّي ، َرَوى عنه أَنَُس وأَبو ُعثْ  بُن اإلْسالِم الفاِرِسيُّ  َسْلمانُ  أَبو عبِد هللاِ و

 ، ثم َظَهَر أَنَّه ِمن أَْبناِء الثَّمانِْين لم يْبلْغ الِمائَةَ ؛ (4)قاَل الذَّهبيُّ : أَْكثَر ما قيَل في عمِرِه ثلثمائة وَخْمسون ، وقيَل : مائتان وَخْمسون 

  هللاُ تعالَى عنهم.، َرِضيَ  َصحابيُّون

 هو أَْعَظم الِجْعالِن ، وقيَل : ُدَوْيبَّةٌ ِمثُْل الُجعَِل له َجناَحان. ، وقيَل : (5) الُجعَلِ  ُكْنيةُ  َسْلمان أَبو قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

 وقاَل ُكراٌع : ُكْنيتُهُ أَبو َجْعراَن ، بفتْحِ الجيِم.

 وقد تَُذكَُّر. والدَّرَجةُ ، ُمَؤنَّثَةٌ  ، كُسكٍَّر : الِمْرقاةُ  السُّلَّمُ و

اُج : ُسمّيِ به ألنَّه جَّ  إلى حيُث تُريُد. يُْسِلُمكَ  قاَل الزَّ
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اِغُب ِمن األَْمكنَِة العاِليَِة فتُْرَجى به ِحيُح أَنَّ زياَدةَ الياِء في .َسالِلمُ و َسالِليمُ  ج ؛ السَّالَمةُ  زاَد الرَّ ُروَرِة الشْعِر في إنَّما هو لض َسالِليمَ  والصَّ

 قْوِل ابِن ُمْقبٍِل :

__________________ 
 .739/  2( ومثله ابلقلم يف التبصري 1)
 ومثله يف الكاشف للذهيب.« النهدي»( يف اسد الغابة : 2)
 ويف أسد الغابة : سنة مخ  وثالثا ا وهو األكثر. (كذا)ا  36( يف الكاشف : مات ابملدائن سنة 3)
 واألصر كبسد الغابة عن العباس بن يزيد.« 225»( يف الكاشف : 4)
 ( يف القاموس ابلضم ا والكسر  اهر لإلضافة.5)
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الِد وال  جــــــــــــــاُء الــــــــــــــبــــــــــــــِ رُِز املــــــــــــــرحَء َأحــــــــــــــح  ال حتــــــــــــــُح

مــــــــــــواِت      ىن يف الســــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــح اللــــــــــــيــــــــــــمُ تـــــــــــــُ (1)الســــــــــــــــــــــــــ 
 

  
يو : قال الَجْوهِريُّ  بَْيِس التَّْغلَبيُّ : الغَْرزُ  ُربَّما ُسمَّ  بذِلَك ؛ قاَل أَبو الرُّ

ا  َر َرهبــــــــــــ  ىن الــــــــــــّرِجــــــــــــح ٍب إن ثــــــــــــَ لــــــــــــح طــــــــــــارة قـــــــــــــَ  مــــــــــــُ

مِ      لــــــــــ  هح  ِبســــــــــــــــــــــــُ لــــــــــُ عــــــــــاجــــــــــِ نــــــــــاٍخ يــــــــــُ رحٍز يف مــــــــــُ (2)غــــــــــَ
 

  
 فََرُس َزبَّاَن بِن َسيَّاٍر. : السُّلَّمُ و

 .بالسُّلَّمِ  على التَّْشبيهِ  يَمينِهاكواِكُب أَْسفََل من العانَِة عن  أَْيضاً :و

ي ءِ السَّبَُب إلى الشَّي : السُّلَّمُ و ي إلى غيِرِه كما يَُؤّدِ ي به ألَنَّه يَُؤّدِ  الذي يُْرتَقى عليه ، وهو مجاٌز. السُّلَّمُ  ُسّمِ

ً  الِجْلدَ  َسلَمَ و  .لومٌ َمسْ  ، فهو بالسَّلَمِ  َدبَغَه ، ِمن َحّدِ َضَرَب : يَْسِلُمهُ َسْلما

ً  الدَّْلوَ  َسلَمَ و  ؛ قاَل لَبيٌد : فََرَغ من َعَمِلها وأَْحَكَمها : يَْسِلُمها َسْلما

ُه  لـــــــــــــُ دح خـــــــــــــارِِز عـــــــــــــِ
َ

ِرِب املـــــــــــــ ٍر ســـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــابـــــــــــــَ  مبـــــــــــــُ

ِة جـــــــــــــارٌِن      حـــــــــــــالـــــــــــــَ
َ

ُ  املـــــــــــــ لـــــــــــــِ لـــــــــــــومُ قـــــــــــــَ (3)َمســـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 وَسالماً : نََجا. من اآلفَِة ، بالكْسِر ، َسالَمةً  َسِلمَ و

ً  منهاهللاُ تعالى  َسلََّمهُ و  : َوقَاهُ إيَّاها. تَْسِليما

 وأََخذَه. أَْعَطْيتُهُ فتناَولَه ، أَي تَْسِليماً فَتََسلََّمهُ  إليه َسلَّْمتُهُ و

َضا التَّْسِليمُ و  بَما قَدََّر هللاُ قَضاهُ واالْنِقياُد ألََواِمِر وتَْرك االْعتِراض فيَما ال ياليم. : الّرِ

 .التَّْسليمِ  ، أَي التَّحيةُ ، وهو اْسٌم ِمن السَّالمُ  : التَّْسِليمُ و

ُد : وهو َمْصَدر  ِدينِِه ونَْفِسِه ، وتأِْويلُه التَّْخِليص. ِمن اآلفَاِت في يَْسلَمَ  ، ومْعناهُ الدُّعاُء لإلْنساِن بأَنْ  َسلَّْمتُ  قاَل المبّرِ

ُجُل : أَْسلَمَ و ر اْنقادَ  الرَّ  ؛ أَي اْنقاَد وَكفَّ عن َوْسوَستي. فأَْسلَمَ  الحِدْيث : ولكنَّ هللاَ أََعانَني عليه ؛ وبه فُّسِ

ِه. وقْولُ  ُمْسِلماً فَسِلْمتُ  صارَ و : َدَخَل في اإلْسالمِ  أَْسلَمَ  قيَل :و  (4) (قاَلِت اْْلَْعراُب : آَمّنا ُقْل ََلْ تُ ْؤِمُنوا َولِكْن ُقوُلوا)ه تعالَى : ِمن َشّرِ

 .(: َأْسَلْمنا)

ِمِه ليَْعلَموا أَْيَن يَْنفَِصُل الُمْؤِمن ِمن ُضوعِ والقَبُوِل لَما ، وأَْين يَْستَِويان ، فاإِلْسالُم إْظهاُر الخُ  الُمْسِلمِ  قاَل األَْزَهِريُّ : هذا يَْحتاُج الناُس إلى تَفَهُّ

، وبه يُْحقَُن الدُم ، فإِْن كان مع ذِلَك اإلْظهار اْعتِقاٌد وتَْصديٌق بالقَْلِب فذِلَك اإِلْيماُن الذي هذه  وسلمعليههللاصلىأَتَى به َسيُِّدنا َرُسول هللِا 

ا َمن أَْظَهَر قُبُوَل الشَّريعَة ٍق ، فذِلَك الذي يقولُ  ُمْسِلمٌ  لَدْفعِ المْكُروه فهو في الظاِهرِ  اْستَْسلَمَ و ِصفَته ، فأَمَّ ، ألَنَّ  أَْسلَْمتُ  وباِطنُه غير ُمَصّدِ

يقاً ، ألَنَّ اإِلْيماَن التَّْصديُق ، فالُمْؤمُن ُمْبِطٌن ِمن التَّْصديِق مِ  التَّامُّ اإِلْسالِم  ِلمُ الُمسْ و ثْل ما يُْظِهُر ،اإِلْيماَن ال بُدَّ ِمن أَْن يكوَن صاِحبُه ِصّدِ

ذاً غيُر ُمْؤِمن في الَحقيقَِة إالَّ أَنَّ ُحْكَمه في الظاِهِر ُحْكمُ  الُمْسِلمُ و ُمْظِهر الطَّاَعِة ُمْؤِمٌن بها ، ، يقاُل :  كتََسلَّمَ  .الُمْسِلمِ  الذي أَْظَهَر اإلْسالَم تَعَوُّ

 .أَْسلَمَ  ، أَي تََسلَّمَ  كان فالٌن كافِراً ثم

 وأَْلقاهُ في الَهَكلَِة. العَُدوَّ : َخَذلَهُ  أَْسلَمَ و

 ٍء ، ولكْن َدَخلَه التَّْخِصيُص وَغلََب عليه اإلْلقاُء في الَهلََكِة.إلى شي أَْسلَمَ  قاَل ابُن األَثيِر : هو عامٌّ في كّلِ َمن

َضهُ. َسلََّمهُ  ، أَي أَْمَره إلى هللِا تعالَى أَْسلَمَ و  وفَوَّ

ْلح ، تصالَحا ِمثْل الّسْلمِ  ِمن تَسالَماو وتَْرك الَحْرِب  الُمسالََمةِ  ، هو ِمن «هللاُ  أَْسلَُم َسالََمها»الحِدْيُث :  ؛ ومنه َصالَحا : َسالَما ُمسالَمةً و ِمن الصُّ

 ، ويُْحتمُل أَْن يكوَن ُدعاًء وإِْخباراً.

 بِمْحَجنِه ويُقَبُِّل الِمْحَجَن. يَْستَِلمُ  ، يَطوُف على َراِحلَتِه وسلمعليههللاصلىَرَوى أَبو الّطفَْيل قاَل : رأَْيُت َرُسوَل هللِا و
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ا بالقُْبلَِة أَو باليَدِ  اْستَلَمَ  قاَل الَجْوهِريُّ : الِم ، وهو الَحَجُر ، كما تقوُل اْستَْنَوَق الَجَمُل. الَحَجَر : لََمَسهُ إِمَّ  ، ال يُْهَمُز ألَنَّه َمأْخوذٌ ِمن الّسِ

 ِمن السَّالِم ال يدلُّ على مْعنَى االتخاِذ. اْستَلَمَ  وقاَل ِسْيبََوْيه :

.  وقاَل اللّْيُث : اْستاِلُم الَحَجِر تَناولُه باليَِد وبالقُْبلِة وَمْسُحه بالَكّفِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 وبرواية : تعاجله.« يصف انقته»( اللسان والصحاح وفيها 2)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 153بريوت ص ( ديوان ط 3)
 .14( سورة ا جرات اآية 4)
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يت ، وهو الُمراُد ِمن قْوِل الَجْوَهِرّيِ ؛ وبعُضهم  كاْستأَْلََمهُ  قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا َصِحيٌح ، ّكِ اُء وابُن الّسِ ِمن باِب االْستِْفعاِل ، نَقَلَه الفرَّ

 يَْهمُزهُ.

اهر والَوْجَهْين ، ونَقَلَه الشهاُب في شْرِح الشفاِء ثم قاَل : ولم يَِقف الدَّماِميني على هذا فَذَكَره فونَقََل ابُن األَنب ي حاِشيَِة اِري في كتابِِه الزَّ

 البُخاِري على َطِريِق البَْحِث.

الِم ، أَي بالَكْسِر ، والُمراُد منها الحِ  جاَرةُ ؛ وقْوُل ِسْيبََوْيه ِمن السَّالِم ، أَي بالفتْحِ ، والُمراُد منه التَّحيةُ قْلُت : قْوُل الَجْوَهِرّيِ َمأْخوذٌ ِمن الّسِ

 ، ويكوُن مْعناهُ اللَّْمس باليَِد تحِريّاً لقبوِل الّسالِم منه تَبَّركاً به.

ْرُع : َخَرَج ُسْنبُلُه. استلمو  الزَّ

 ؛ فاالْستِالُم هنا بمْعنى اإلْصطالح. على ما يَْكَرُههُ ال يُْصَطلَُح  ، أَي على َسَخِطهِ  يُْستَلَمُ  هو ال يقاُل :و

 في اليَِد لم يأِْت إالَّ ُمَصغَّراً ، كما في الُمْحَكِم. : ِعْرقٌ  األَُسْيِلمُ و

 وفي التَّْهِذيِب : ِعْرٌق في الَجَسِد.

حاحِ :  ْيضاً.، وهكذا َذَكَره أَْرباُب التَّْشريحِ أَ  بين الِخْنِصِر والبِْنِصرِ  وفي الّصِ

 وأَْذَعَن. : اْنقادَ  اْستَْسلَمَ و

 َرِكبَهُ ولم يُْخِطئْهُ. : أَي َوَسُطه إذا ثََكَم الطَّريقَ  اْستَْسلَمَ و

ى محمداً ثم يقاُل :و ى تََمْسلَمَ  كان يَُسمَّ اوِسّي. بُمْسِلمٍ  ، أَي تََسمَّ  ، َحَكاه الرَّ

 ، نَِزلَه بَنُو قسِر بِن عْبقِر بِن أَْنمار. َجبٌَل بالسَّراةِ  ، َسالََم يَُساِلمُ  ، بلْفِظ فْعِل الُمتََكلِّم : ِمن بالضمِّ  أُساِلمُ و

ثِْين. : باألَْنَدلُِس  ساِلمٍ  َمدينةُ و  نُِسَب إليها بعُض الُمَحّدِ

بَظْهِر نََملى ،  (1)، وهي لبَني ربيعَةَ بن قرط  بَجْنِب الثَّْلماءِ  ابِن وهِب بِن أَعيا بِن طريٍف ، ماَءةٌ لبني َحْزنٍ  ، بتَْخفيِف الالِم : السَّالِميَّةُ و

 وقد تقدََّم قالَهُ نَْصُر.

ٌم ،و َغْير التي ذُِكَرْت. أُْخَرى (2) ماَءةٍ  أَْيضاً : اسمُ و عيِد. َسالَّ  كَشدَّاٍد : ة ، بالّصِ

ٍم : بمكَّةَ و ُم هذا ِمن األَْنصاِر ِمنبَْين َخْيُف َسالَّ أَْعنياِء  ها وبيَن الَمدينَِة وهي ناِحيَةٌ واسعَةٌ قَريبَةٌ ِمن البَْحِر بها منبٌر وناٌس ِمن خزاَعةَ ، وَسالَّ

 ذِلَك الصْقعِ ، قالَهُ نَْصُر.

وِم ، َمرَّ للمصنِِّف في القاِف ، ولو قاَل كَملَْطيَةَ ، قُْرَب حمَص ونَظيُرهُ في ال الياِء : د (3) ، ُمَسكَّنَةَ الميِم ُمَخفَّفَةَ  َسلَْميَةُ و َوْزِن َسلَْقيَةَ بلٌد بالرُّ

كةً  السَّلَمانِيُّ  منه َعتيقٌ  كاَن أَْخَصَر ، اِد بنِ  السَّلَمانيُّ  (4) َسْلمان ، صاِحُب أَبي القاِسِم بِن َعَساِكر ؛ وأَيوُب بنُ  ، محرَّ ،  َسلََمةَ  َرَوى عن حمَّ

 بسُكوِن الالِم نْسبَةً إلى هذا البَلَِد ، قالَهُ الحافُِظ. السَّْلميُّ  ، ويقاُل فيه أَْيضاً : (5)ْيُن بُن إْسحَق البشيريُّ وعنه الُحسَ 

كةً : ع َسلَمٍ  ذُوو  ، بالِحجاِز وإيَّاه َعنَى األَبوصيري في برأته : ، محرَّ

 َسَلمٍ أَمن َتذَك ر جرياِن بذي 
 ِمن أَْذواِء اليََمِن. بُن َشديِد بِن ثابِتٍ  َسلَمِ  ذُوو

 ، كَسْكَرى : ع بنَْجٍد. َسْلَمىو

 أُُطٌم بالطَّائِِف. أَْيضاً :و

ُب واألَرُض رمٌل وَغْربيَّهُ واٍد يقاُل له َركٌّ به نْخٌل وآباٌر َمْطويَّةٌ بالصْخِر طيِّبَةُ الماِء ، والنّْخُل ُعصَ  ٍء َشْرقيَّ المدينةِ َجبٌَل لَطيِّى أَْيضاً :و

 بحافَتَيه َجباَلن أَْحَمران وبأَعالهُ بُْرقَة ، قالَهُ نَْصر ، وقد ذُِكَر في الَهْمِز.
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 ِمن بَنِي َداِرٍم ؛ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : َحيٌّ  بُن َجْنَدٍل : َسْلَمىو

ين  ريِّ عـــــــــــَ مـــــــــــ تــــــــــــُ لـــــــــــح  ولـــــــــــيـــــــــــ  بـــــــــــُقضـــــــــــــــــــــــــَبٍة  ســـــــــــــــــــــــــَ

ُت مـــــن و      نـــــــح مـــــَ لـــــو كـــــُ لـــــح ُت َدا ســـــــــــــــــــَ ر عـــــــح فـــــَ ـــــَ (6)رِمـــــــا تـ
 

  
 وأَْنَشَد أَبو أَْحمد العْسكرّي في كتاِب التَّْصحيِف :

__________________ 
 قريرت.« : الثلماء»( يف معجم البلدان 1)
 ( يف القاموس ابلضم منونة.2)
 بتشديد الباء ا قا  ايقوت : وال يعرفها أهر الشام إال بسلمي ة. 739/  2( ضبطت ابلقلم ابلتبصري 3)
 سليمان. 739/  2التبصري ( يف 4)
رَتي.5)  ( يف التبصري : الت سح
 ( اللسان والصحاح.6)
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ا و  ال ــــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــــاَت َأيب واملــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــذران كــــــــــــــــــــِ

اح و      وحم الــــــقــــــَ مــــــَ فـــــــاِرس يـــــــَ لــــــح َد   ســــــــــــــــــــَ نـــــــح (1)بــــــن جــــــَ
 

  
 يَْخَضرُّ في الصْيِف. نَْبتٌ  : َسْلَمىو

، وبْنُت َحْمَزةَ ، وبْنُت أَبي ذَُؤْيٍب السَّْعديَّةُ ، وبْنُت َزْيٍد ، وبْنُت َعْمٍرو ،  أَْسلَم بْنتُ  َمىَسلْ  هنَّ : وِستَّ َعْشَرةَ صحابيَّةً  (2)هما  َصحابيَّانِ و

النبّيِ ، وبْنُت َصْخٍر ، وبْنُت جابٍِر األحمسيَّةُ واألَْوديَّةُ واألَْنصاِريَّةُ ، وخاِدَمةُ  (3)وبْنُت قَْيٍس ، وبْنُت محرٍز ، وبْنُت نَْصٍر وبْنُت يعار 

 ، وأُْخَرى حِدْيثُها فيه َعَدُد أَْبناِء بَني إْسرائِيل. وسلمعليههللاصلى

 ، تَْرِوي عن زْوِجها ، وعنها القَْعقاُع بُن حكٍم ، وهي تابِِعيَّةٌ حِديثُها في ُمْسنِد اإلمام أَْحمد. : امرأَةُ أَبي رافعٍ  َسْلَمى أُمُّ و

ي به الرُجُل. َسْلَمى وفي الُمْحَكِم :  : اسُم امَرأَةٍ وُربَّما ُسّمِ

بُن  ُسْلَمى َرَوى عنه َحِفيُدهُ  بُن ُمْنِقدٍ  ُسْلَمىو عن أَبي ُهَرْيَرةَ ؛ (4) اثٍ بُن ِغي ُسْلَمىو الُهَذليُّ ؛ ُسْلَمى بُن عبِد هللاِ  ُسْلَمى : أَبو بَْكرٍ  كُحْبلَىو

. أَو هو كَسْكَرى عن ُعْقبَةَ بِن عاِمٍر ، (5) القَتَبانِيُّ  ُسْلَمى وأَبو ؛ ُسْلَمى عياض بنِ   ، قالَهُ الذَّهبيُّ

 َسْهليٌّ واِحَدتُه َسالمانَةُ. السُّالماُن : َشَجرٌ و

 بُن ُدَرْيٍد : َسالماُن َضْرٌب ِمن الشََّجِر.وقاَل ا

 ِمن بَنِي ربيعَةَ. ماٌء لبَني َشْيبانَ  أَْيضاً :و

 رُجٍل. (6) اسمُ  أَْيضاً :و

فَةُ كغَْضبان وَغْضبى َكَسْكراَن ِمن َسْكَرى ، أاَل تََرى أَنَّ فَْعالَن الذي يُقابلُهُ فَْعلَى إنَّما بابُه الص َسْلمى ِمن َسْلمانُ  قاَل ابُن جنّيِ : ليسَ 

كقَْحطان ِمن قَْحطى ، ولَْيالن ِمن لَْيلى ، َغْير أَنَّهما  َسْلمى ِمن َسْلمانُ  بِصفَتَْين وال نَِكَرتَْين ، وإنما َسْلمىو َسْلمانُ  وليسَ  ؟وَعْطشان وَعْطشى

ٌ  َسْلمان رُجلٌ كانا ِمن لْفٍظ واِحٍد فتاَلقَيَا في ُعْرِض اللّغَِة ِمن غيِر قْصٍد وال إِْيثاٍر لتقاُوِدهما ، أاَل تََرى أَنَّك ال تقوُل هذا   ، وال هذه اْمرأَة

وهذه اْمرأَةٌ َسْكَرى ، وهذا رُجٌل َغْضبان وهذه اْمرأَةٌ َغْضبَى ، وَكذِلَك لو َجاَء في العَلَِم لَْيالن لكاَن ِمن ، كما نقوُل هذا رُجٌل َسْكران  َسْلَمى

 .َسْلمان ِمن كَسْلمى ، وَكذِلَك لو وجَد فيه قَْحَطى لكاَن ِمن قَْحطان َسْلمى ِمن كَسْلمانَ  لَْيلى

 الجاِهليَّةِ  في اْسُمه وكان ، السالمعليهاإلْسرائِيلي من بنِي قينقاعٍ وُهم ِمن ولِد يوُسَف ،  الِحْبرُ  ِث :بِن الحارِ  كَسحاٍب : عبُد هللِا بُن َسالمِ و

ً  وكانَ  ، فغيِّرَ  الُحَصْينُ   اه.، في حْجِرِه وَمَسَح رأَْسه وَسمَّ  وسلمعليههللاصلى النبيُّ  أَْجلََسهُ  هللاِ  عبدِ  بنُ  يوسفُ  وولَداهُ  لألَْنصارِ  َحِليفا

 ْمَزةَ َرَوى عنه الَوليُد بنُ ومحمُد بُن عبِد هللِا له ُرْؤيةٌ وِروايَةٌ ؛ وَحِفيُده َحمزةُ بُن يوسَف بِن عبِد هللِا َرَوى عن أَبيِه ، وولُدهُ محمُد بُن حَ 

 .ُمْسلم

َرَوى أَبو عوانَةَ  وَسالُم بُن َعْمرو ، كذا في النسخِ والصَّواُب : ابُن أُْختِه ؛ وابُن أَخيِه َسالمٌ  ، ويقاُل : هو ابُن أَخيِه ، بُن َسالمٍ  َسلََمةُ  أَخوهو

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصحابيُّونَ  عن أَبي بِْشٍر عنه ،

، ُوِلَد َسنَة َخْمس  بِن َسالمٍ  الوهاِب ، ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب محمُد بُن عبدِ  محمُد بُن عبِد هللاِ  اْسُمه أَبو علّيِ الُجبَّائِيُّ الُمْعتَِزليُّ و

 وثاَلثِْين ومائتين وَماَت َسنَة ثالَث وثلثمائة ؛ واْبنُه أَبو هاِشٍم َماَت َسنَة إْحَدى وِعْشِرْين وثلثمائة.

هِ  النسفيُّ ، محمُد بُن موسى بِن َسالٍم السَّالِميُّ و يَْعقوب بِن إْسحَق بِن محمٍد َرَوى عن زاِهِر بِن  ، وَحِفيُده أَبو نَْصر محمُد بنُ  نِْسبَةُ إلى َجّدِ

اِزّي َماَت بعَد الثَّالثِْين وأَْربَعمائة.  أَْحمد وأَبي سِعيٍد عبد هللا بِن محمٍد الرَّ

مُ  بالتَّْشديدِ و  ؛ ساِلمٍ  ، وقيَل : ابنُ  (7) َسْلمٍ  بنُ  : َسالَّ

__________________ 
 .«يوم العا»وفيه  688/  2( التبصري 1)
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وذكر ابن األثري يف أسد الغابة ثالثة « قوله :  ا ا كذا يف النسخ بغري خرب وكبنه أراد ا فالن وفالن فرتكه سهواً »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .القا بن وسلم  ا سامل فيه وقير ا وسلمعليههللاصلىوهم : سلم  بن حنظلة السحيمي ا وسلم  خادم رسو    

 وقير تعار.( 3)
 عّتاب. 687/  2( يف التبصري 4)
( عل  هامش القاموس : هكذا ابلتحريك يف املو املطبوع وقد ســـــب  للمصـــــنف يف قتب أن قتبان ا ابلكســـــر ا موضـــــض بعدن ا ومقتضـــــاه أن 5)

 املنسوب كذلك ا أفاده نصر ا وحرره.
 ( يف القاموس ابلضم منونة.6)
وهو أبو األحوص ا ا نفي الكويف ا انظر ميزان االعتدا  « وابن ُسَليمٍ  سخة املو بعد قوله : سلم ا زايدة :يف ن»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)

 .3344ترمجة 
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َليحمان وقيَر : ابنُ  عحدي  الت ِميمي  عن َزيحِد العمي وَمنحصــور بن زَاَذان ا وعنه خلُف بُن ِهشــاٍم  ســُ َداِئين الســ 
ا أَبو العب اِس امل

مُ و  الُبخارِي  : تـَرَُكوه. ا قا َ  ال  َليحمانَ  بنُ  ســــَ ُنحذِر القارِ  ســــُ
ُدوٌ .أَبو امل مُ و  ءُ صــــَ ال  مٍ  ســــَ ال  ممطور عن َأيب اماَمَة ا  بُن َأيب ســــَ

مُ و  وعنه حَيحَ  بِن َأيب كثرٍي ليَ  حبج ٍة. ال  بيرٍ  ســَ َرحح بيٍر يـَرحِوي عن حب ة بِن  بُن شــُ َرحح وهلما  (2)يه ســواء خاِلٍد وَأخِ  (1)أَبو شــُ
َبٌة ا َرَو  عنه اأَلعحَمُش ا ثَِقٌة ذََكَره ابُن َحب ان. مُ و  صحح َرةَ  َسال  رَِمَة. بُن َأيب َعمح  اخلراساين  عن اَ َسِن وِعكح

 ٍء.قاَل ابُن معيٍن : ليَس بشي

مُ و َسْبع وستِّْين أَبو روحٍ األَْزديُّ عن الَحَسِن وثابٍِت ، وعنه اْبنُه القاِسُم والقطَّاُن ، كان عابداً ثِقَةً كثيَر الحِدْيِث ، تُوفي َسنَة  بُن ِمْسكينٍ  َسالَّ

مُ و وِمائٍَة.  أَبو سعيٍد ، ثِقَةٌ فيه لْيٌن. بُن أَبي ُمطيعٍ  َسالَّ

مراَن الجونّي وقتاَدةَ ، وهو يُعَدُّ ِمن ُخطباِء البَْصَرةِ وُعقالئِِهم ، َماَت بَطِريِق مكةَ َسنَة ثالث وقاَل ابُن َعِدّيٍ : ال بأَْس به َرَوى عن أَبي ع

ثوَن. وَسْبِعْين وِمائٍَة ،  ُمَحّدِ

ُم بُن ُرَزْين قاِضي أْنطاِكيَة عن األَْعمَ  وفاتَهُ : ُم بُن سليٍط الَكاِهِليُّ يَْرِوي عن علّيٍ ثقَةٌ. وَسالَّ ْهباء عن َسالَّ ُم بُن أَبي الصَّ ش ال يُْعَرُف. وَسالَّ

ُم بُن قَْيٍس عن الَحَسِن البَْصرّيِ ، َمْجهوٌل. و ُم بُن سعيٍد العطَّاِر ، َضعيٌف. وَسالَّ ُم بُن واقٍد ، ال شيقتاَدةَ ، َحَسُن الحِدْيِث. وَسالَّ ء. َسالَّ

ُم بُن عبِد هللاِ  ُم بُن وهٍب ال يُْعرُف. وَسالَّ  التَّبُوذكّي. َسلََمةَ   أَبو حفص عن أَبي العَالِء وعنه أَبووَسالَّ

ِم بِن محمِد بِن ناِهٍض و ِم بِن أَبي الُحقَْيِق ، وَسالَّ َمةُ ، َرَوى عنه أَبو طاِلٍب الحافُِظ ؛ اْختُِلَف في َسالَّ مٍ  ، وقيَل : َسالَّ  وسعِد بِن جعفِر بِن َسالَّ

ِم البيَكْنِدّيِ  ؛ (3)ة أَْربَع عشَرةَ ومائتين السيدّي عن ابِن البطّي َماَت َسنَ  الحافِِظ ، شيُخ البُخاِري صاِحُب الصَّحيحِ َرَوى عن  ومحمِد بِن َسالَّ

 إْسماِعيِل بِن جعفٍر َطبَقَتِه َماَت َخْمس وِعْشِرْين ومائتين ، وولَداهُ إبراهيُم وعبُد هللِا َحدَّثَا.

 ِلُد شْيخِ البُخاِري بالتَّْخفيِف.وَضبََط الَخِطيُب وابُن َماُكوال وا

 األَْكثَُر ؛ وهكذا َذَكَره غنجاٌر في تاِريخِ بُخاَرا بالتْخفيِف. قاَل الحافُِظ : وإليه الَمْفَزُع والَمْرجُع. (4)وقاَل صاِحُب المطاِلعِ : ثَقَلَه 

ار البَغَوّيِ وعنه قْلُت : وقد َضبََطه بعٌض بالتِّشديِد وكأَنَّه اْشتَبَه عليه بمحمِد بِن َسالَّ  اِوي عن الَحَسِن بِن سوَّ ِغير الرَّ ِم بِن السََّكِن البيَكْندّي الصَّ

َن َخفَّفَ عبيُد هللِا بُن واِصٍل ، وهو ِمن أَْقرانِِه ، وقد أَلََّف فيه الحافُِظ معيار النََّسب ابن الجوانّي ِرسالَةً نَِفيسةً في بابِه اها َرْفُع الَمالِم عمَّ  ا َسمَّ

َح فيها التَّْخفيَف وأَْوَرَد النُّقوَل بَما في إيراِدِه طوٌل وهو عْنِدي.  وفاتَهُ. والِد شْيخ البُخاِري محمد بن َسالٍم َرجَّ

مياِطّي ؛ وكان اسُم َساّلُم عبُد السَّالِم فخفََّف.  عليُّ بُن يوسَف بِن َسالِم بِن أَبي ُدلٍَف البَْغداِديُّ شيٌخ للّدِ

 ُد : ليَس في العََرِب َسالٌم مخفٌَّف إالَّ واِلُد عبِد هللِا بِن َسالَم وَسالُم بُن أَبي الُحقَْيِق.وقاَل المبرِّ 

اٌر كان في الجاِهليَِّة والَمْعروُف فيه التَّشديُد.  قاَل ابُن الصَّالحِ : وزاَد غيُرهُ َسالُم بُن ِمْشكِم خمَّ

 في الشْعِر الذي هو ِديواُن العََرِب مخفَّفاً.قاَل الحافُِظ : وفيه نََظٌر ألَنَّه َوَرَد 

يرةِ : قاَل سمال اليَُهوديُّ :  قاَل أَبو إْسحق في الّسِ

كـــــــم  وحىَل ابـــــــِن ِمشـــــــــــــــــــــح ُت مـــــــَ بـــــــين كـــــــنـــــــح  فـــــــال حَتحســـــــــــــــــــــَ

بـــــــــا      طـــــــــَ ي بـــــــــِن َأخـــــــــح يـــــــــَ وحىَل حـــــــــُ الم وال مـــــــــَ (5)ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل كْعُب بُن مالٍَك ِمن قَِصيَدةٍ :

َوًة  ـــــــــح نـ ة عـــــــــُ يـــــــــَ الٌم وابـــــــــُن ســـــــــــــــــــــــعـــــــــح اَح ســـــــــــــــــــــــَ  فصـــــــــــــــــــــــَ

بــــــــا و      طــــــــَ نــــــــااَي ابــــــــن َأخــــــــح ّي لــــــــلــــــــمــــــــَ يــــــــَ يــــــــَد حــــــــُ (6)قــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( يف ميزان االعتدا  : حية.1)
 ( كذا ولعله سّوار ا انظر ميزان االعتدا .2)
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 َحْرٍب : (1)وقاَل ُسْفياُن بُن 

ًة  َدامــــــــــــَ ــــــــــــًا مــــــــــــَ ــــــــــــت ــــــــــــَرو اين كــــــــــــمــــــــــــي اين ف قــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ

كــــــــمِ      الُم بــــــــُن ِمشــــــــــــــــــــــح ٍب مــــــــينِّ ســــــــــــــــــــــَ مــــــــَ  عــــــــلــــــــ   ــــــــَ

  
اراً. لكنَّ ابَن إْسحق  يرةِ بأَنَّه كاَن َسيِّد بنِي النَِّضيِر ، فاهللُ قاَل : وكان هذا هو السَّبَُب في تَْعريِف ابِن الصَّالحِ له بكْونِه كان خمَّ فَه في الّسِ َعرَّ

 أَْعلَم.

 قْلُت : وفيه أَْيضاً قَْوُل الشاِعِر :

مح  هـــــــــــــــِ يـــــــــــــــافـــــــــــــــِ وحا أَبســـــــــــــــــــــــــــــح داعـــــــــــــــَ ا تـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــ 

المــــــــــــا و      وحان ســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــاُن َدعــــــــــــَ (2)حــــــــــــاَن الــــــــــــطــــــــــــِّ
 

  
 يْعنِي َسالَم بِن ِمْشَكٍم.

 ، ألَنَّها داُر السَّالَمِة ِمن اآلفاِت. الجنَّةُ بالتخفيِف : داُر السَّالِم : و

اُج : ألَنَّها داُر السَّالَمة الدَّائمِة التي ال تَْنقطُع وال تَْفنى ، وهي داُر السَّالَمِة ِمن الَمْوِت والهَ  جَّ  َرِم واألَْسقاِم.وقاَل الزَّ

 ، فأُضيفَْت إليه تْفِخيماً ، كما يقاُل للَخِليفَِة عبُد هللِا. عزوجل، وقاَل أَبو إْسحق : داُر السَّالِم الجنَّةُ ألَنَّها داُر هللِا 

 نَْهُر السَّالِم : َدْجلَةُ.و

 علّيٍ بِن محمِد بنِ  محمُد بُن ناِصرِ  أَبو الفَْضلُ  وإليها نُِسَب الحافِظُ  لقُْربِها ِمن نَْهِر السَّالِم ؛ قالَهُ ابُن األَْنباِري ؛ َمدينةُ السَّالِم : بَْغدادُ و

ابُن المقيِر ، تُوفي َسنَة  البَْغداِدّي كان يَكتُب لنْفِسه هكذا َرَوى عن أَبي القاِسِم علّي بِن أَْحمَد البسرّي وأَبي محمٍد رزق هللِا التَِّميمّي ، وعنه

عن أَبي عبِد هللِا المحاِملّيِ وَرَوى عنه أَبو العبَّاس بِن الَحَسِن بِن إْبراهيَم له ِشْعٌر َحَسٌن َرَوى  وعبُد هللِا بُن موَسى َخْمسين وَخْمسمائٍَة ؛

ثان ؛ ومحمُد بن عبِد هللاِ  الُمْستَْغفريُّ وابُن َمْنده ، َماَت َسنَة ثََمانِْين ،  الشَّاِعرُ  بِن محمِد بِن محمِد بِن يَْحيَى بِن حلٍس الَمْخزوميُّ  (3) الُمَحّدِ

السَّالِميُّوَن. وَسالَمةُ  ِليِد َرَوى عنه القاِضي أَبو القاِسِم التَّنوِخيُّ وغيُرهُ ، َماَت َسنَة ثالث وتِْسِعْين وثلثمائةٍ الَمْشهوُر ، ِمن ولِد الَوليِد بِن الوَ 

.  بُن ُعَمْيِر بِن أَبي َسالَمةَ َصحابيٌّ

ثٌ  أَبو المْنهاِل الّرياحيُّ البَْصريُّ  َسيَّاُر بُن َسالَمةَ و اُد بنُ عن أَبيِه وأَبي برزَ  ُمَحّدِ  .َسلََمةَ  ةَ ، وعنه شعبَةُ وحمَّ

 الفزاِريَّةُ ، لها عنَد ابِن أَبي عاِصٍم. ، ويقاُل الُجعفيَّةُ ، وقيَل : بْنُت الُحّرِ األْزِديَّةُ  َسالَمةُ و

َح أَنَّها أُخُت خرَشةَ بِن الُحّرِ بِن قَْيِس  بِن حذيفَةَ بِن بْدٍر الفَزاِرّي ، ولهما صْحبَةٌ َرَوْت  قْلُت : القوُل األَخيُر هو الصَّواُب فإنَّ أَبا َداود َصرَّ

عنها أُمُّ داوَد الواشية 
وَسالَمةُ حاِضنَةُ إْبراهيَم ابن َرُسوِل  ، ويقاُل : األَْنصاِريَّةُ ، لها في َسنَِن أَبي َداوَد. بْنُت َمْعِقٍل الُخزاِعيَّةُ  َسالَمةُ و .(4)

. َصحابِيَّاتٌ  َوى َعْمٌرو بُن سعيٍد الُخوالنيُّ عن أَنٍَس عنها ،، رَ  (5) وسلمعليههللاصلىهللِا   ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهنَّ

اِء بِن َمْعروٍر َزْوجةَ أَبي قتاَدةَ بِن ربعّي ، وَسالَمةُ بْنُت مْعبٍد األَْنصاِريَّةُ ؛ وَسالَمةُ بنْ  وفاتَهُ : هنَّ ُت َمْسعوِد بِن كْعٍب ، فإنَّ َسالَمةُ بْنُت البرَّ

 أَْيضاً لهنَّ صْحبَةٌ.

َمةُ بْنُت عاِمٍر َمْوالةٌ لعائَِشةَ و  ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنها ، َرَوْت عن هشاِم بِن ُعْرَوةَ. (6) بالتَّشديِد : َسالَّ

ارٍ و َمةُ الُمغَنِّيَةُ التي َهِويها عبُد الرحمِن بُن عبِد هللِا بِن َعمَّ ّيِ ، َسالَّ اٍر المّكِ َمةُ القَّسِ  ، َصوابُه ابُن أَبي عمَّ ، والقُشُّ لقَُب عبِد  وهي َسالَّ

ْين المْهَملَِة.  الرحمِن الَمْذكوِر نُِسبَْت إليه وكان تابِِعيّاً ِمن العبَّاِد وقد تقدََّم ِذْكُرهُ في حْرِف الّسِ

َدةً : ة و ِميَّةُ ، ُمَشدَّ ثُ السَّالَّ اٍر الموِصِلّيِ ، بالَمْوِصِل منها عبُد الرحمِن بُن ِعْصَمةَ الُمَحّدِ  وآَخُروَن. عن محمِد بِن عبِد هللِا بِن عمَّ

 في فِرِسِن البَعيِر. يكونُ  السُّالَمى ، كُحباَرى : َعْظمٌ و

ي العيِن ، فإذا َذَهَب منهما لم تكْن له بقيَّةٌ بعُد ؛ قالَهُ أَبو ُعبَْيٍد ، ويقاُل : إنَّ آِخَر ما يَْبقى فيه المخُّ ِمن البَعيِر إذا َعُجَف في السُّالَمى وف

 وأَْنَشَد ألَبي َمْيُمون الِعْجلّي :
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__________________ 
 ( يف التبصري : أبو سفيان.1)
 ( اللسان.2)
 .«عبيد  »( يف التبصري 3)
 ( أسد الغابة : الوابشية.4)
 لقاموس.لي  يف ا« قوله : تعاىل( »5)
 عائشة بنت عامر. 704/  2( يف التبصري 6)
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اح  قــــــــــــَ اًل مــــــــــــا أَنـــــــــــــح مــــــــــــَ َا عــــــــــــَ كــــــــــــِ تــــــــــــَ  ال َيشــــــــــــــــــــــــــح

اح      المــــــــــــ  َأو عــــــــــــَ خيف يف ســــــــــــــــــــــــــُ (1)مــــــــــــادام مــــــــــــُ
 

  
 أَْربَع أو ثاَلٌث. اليَِد والِرْجلِ  كّلٍ ِمن في ، أَي قَِريٌب منها ، ِعظاٌم ِصغاٌر طوُل إْصبَعٍ أَو أَقَلُّ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : السُّالَمىو

، وهي التي  ج ُسالَمياتٌ  واِحُدهوقاَل ابُن األَثيِر : السُّالَمى َجْمُع ُسالِميٍَة وهي األُْنُملَةُ ِمن األصابعِ ؛ وقيَل : واِحُدهُ وَجْمعُه سواٌء ، وقيَل : 

ٍف ِمن ِصغاِر الِعظاِم.بيَن كّلِ َمْفِصلَْين ِمن أَصابِعِ اإِلْنساِن ؛ وقيَل : السُّال  َمى كلُّ عْظٍم مجوَّ

، أَي على كّلِ عْظٍم ِمن ِعظاِم ابِن  «على كّلِ ُسالَمى ِمن أََحِدكم صَدقةٌ ، ويُْجَزى في ذِلَك رْكعَتاِن يُصلِّيهما ِمن الضَُّحى»في الحِدْيث : و

 آَدَم.

 األََكاِرعِ ، وهي كعَابُِر كأَنَّها ِكعاٌب.وقاَل اللّْيُث : السُّالَمى ِعظاُم األَصابِعِ واألَشاِجعِ و

كّلِ فِرِسٍن ِستُّ ُسالَمياٍت  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : في القََدِم قََصبُها وُسالَمياتُها ، وِعظاُم القََدِم وقََصُب ِعظاِم األَصابعِ أَْيضاً ُسالَمياٌت ، وفي

.  وَمْنِسماِن وأََظلُّ

ِدْين اْغتِراراً بَما في مثلِِّث قُُطرب. قاَل شْيُخنا : وال يَجوُز فيه غيرُ   القَْصر كما يقُع في َكالِم بعِض الَمَولِّ

 ؛ قاَل ابُن َهْرَمةَ : كَسكاَرى : ريُح الَجنوبِ  ، (2)السُّالَمى و

نح  كــــــــُ ر  ومل تــــــــَ هــــــــَ ــــــــَ تـ المــــــــَ  فــــــــاســــــــــــــــــــــح ُه الســــــــــــــــــــــ  َرتــــــــح  مــــــــَ

هح      لـــــــــــُ وامـــــــــــِ عـــــــــــامـــــــــــ  حـــــــــــَ َ  ِإال  ابلـــــــــــنـــــــــــ  هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ  لـــــــــــتـ

  
، وهو اللَّدُغ ، وقد قيَل : هو ِمن السَّالَمِة ، وإنَّما ذِلَك على التَّفاُؤِل بها  السَّْلمِ  ، فَِعيٌل ِمن اللَّديغُ  ، وهو (3) السَّليمِ  َت بِلَْيلةِ ِمن المجاِز : باو

 ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : ، ُمْستعاٌر منه الَجِريُح الذي أَْشفَى على الَهلََكةِ  هو أَو ِخالفاً لَما يُْحَذُر عليه منه ، وقد تقدََّم.

ُه  زامـــــــــــــــُ د  لـــــــــــــــه حـــــــــــــــِ و إذا شــــــــــــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــُ  َيشــــــــــــــــــــــــــــح

َو       كــــــــــح يــــــــــمٍ شــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــِ ُه  ســــــــــــــــــــــــَ المــــــــــُ تح كــــــــــِ (4)َذرِبــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد أَْيضاً :

ُه و  م  كـــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــ  راٍ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــح رِيي مبـــــــــــــــــِ  طـــــــــــــــــِ

يـــــــــمُ      لـــــــــِ ُف  ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــز عـــــــــانـــــــــِ ه ال لـــــــــح ـــــــــَ نـ ـــــــــَ ـــــــــاٍح مل تـ (5)رِم
 

  
ْحِن من باِطنِه (6) بَيَن األَْمعَرِ  الذي من الحافِرِ  السَِّليمُ و واُب في العباَرةِ : والصَّ ِمن الفََرِس الذي بَيَن األَْشعَِر  السَِّليمُ و ، كذا في النسخِ ، والصَّ

ْحِن ِمن حافِِرِه.  وبيَن الصَّ

ر قْولُه تعالَى : ِمن اآلفاتِ  السَّاِلمُ   :السَِّليمُ و  ِمن الُكْفِر. َسِليم ؛ أَي (7) (َقْلب  َسِليم  ِإاّل َمْن أََتى هللَا بِ ) ؛ وبه فُّسِ

اغُب : أَي ُمتَعَّرٍ ِمن الّدغِل فهذا في الباِطِن.  وقاَل الرَّ

 َكجِريحٍ وَجْرَحى. َسْلَمى ، كعَِريٍف وُعَرفَاء ، وفي بعِض النسخِ : ُسلََماءُ  ج

 ويُْقبََل. َخْيالهُ ، أَي ال يقوُل ِصْدقاً فَيُْسَمَع منه يَتَسالَمُ  ال كذَّابٌ  هو ِمن المجاِز :و

ً  تَسالََمتِ  إذاو  ؛ وقاَل رُجٌل ِمن ُمحاِرٍب : الَخْيُل تَسايََرْت ال يَهيُج بعُضها بعضا

يــــــــــــا و  قــــــــــــَ تـــــــــــــَ الُه إذا الــــــــــــح يــــــــــــح ُر خــــــــــــَ  ال َتســــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــَ

د ُع عـــــــــــــــــن ابٍب إذا َوَردا و      قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ (8)ال يـ
 

  
 أَثَُره يَْكِذُب ِمن أَْين جاَز.ويقاُل : ال يَْصُدُق 

ُج عنه. اُء : فالٌن ال يَُردُّ عن باٍب وال يُعَوَّ  وقاَل الفرَّ
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َح  َغلَطٌ  ساِلمٌ  بيَن العَيِن واألَْنفِ  التي قوُل الَجْوَهِرّيِ : ويقاُل للِجْلَدةِ و به غيُر تَبَِع فيه خالَهُ أَبا نَْصٍر الفاَرابي في كتابِِه ِديواِن األَدِب كما َصرَّ

ِة ،  : ساِلمٍ  بِن الخطَّاِب ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما في ولِدهِ  واْستِْشهاُدهُ بِبَْيِت عبِد هللِا بِن ُعَمرَ  واِحٍد ِمن األَئمَّ

ين عـــــــــــــــن  ديـــــــــــــــرونـــــــــــــــَ ُه  ســـــــــــــــــــــــــــــاملٍ يـــــــــــــــُ  وأُريـــــــــــــــغـــــــــــــــُ

ــــــــــــِف و      َدُة بــــــــــــَا الــــــــــــعــــــــــــِا واألَن  ســــــــــــــــــــــــــاملُِ جــــــــــــلــــــــــــح

  
__________________ 

 ميمون النضر بن َسَلَمة العجلي ا والتهذيب والصحاح.( اللسان ا أليب 1)
 ( ضبطت يف اللسان هنا ويف الشاهد ابلضم.2)
 ( يف القاموس ابلضم ا والكسر  اهر.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 ابلراء.« األمعر»( يف التكملة : 6)
 .89( الشعراء اآية 7)
 ( اللسان والتهذيب.8)
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اجِ أنَّه عْنِديقاَل   باِطٌل. والسَّالم : كَساِلمٍ  الَجْوَهِريُّ : هذا المْعنَى أَراَد عبد الَمِلِك في جوابِِه عن كتاِب الَحجَّ

ي : هذا وهٌم قَبيٌح أَي َجْعلُهُ  ً  قاَل ابُن بَّرِ عَلَه لمحبَّتِه بمْنِزلَِة ِجْلَدةٍ بيَن ابُن ابِن ُعَمَر ، فجَ  ساِلمُ  للِجْلَدةِ التي بيَن العيِن واألَْنِف ، وإِنَّما ساِلما

 َعْينيِه وأَْنِفِه.

 وإنَّما كاَن يَتََمثَُّل به ابُن ُعَمَر. (1)قاَل شْيُخنا : والصَّحيُح أَنَّ البيَت الَمْذكوَر لُزَهْيٍر 

ْل.  قْلُت : وإذا صحَّ ذِلَك فهو ُمَؤيٌِّد لَكالِم الَجْوَهِرّيِ ، فتأَمَّ

كةً ؛ قاَل ُرْؤبَة : السَّلَمَ  أَْرٌض تُْنبِتُ  بالفتحِ :،  ذاُت أَْسالمٍ و  ، محرَّ

قــــــــــــــــا  لــــــــــــــــَ َج حــــــــــــــــا َأطــــــــــــــــح ــــــــــــــــ  ي ا هــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَبلــــــــــــــــ 

قــــــــا      قــــــــَ ًا شــــــــــــــــــــــِ يــــــــّ الٍم ِعصــــــــــــــــــــــِ (2)مــــــــن ذات َأســــــــــــــــــــــح
 

  
 أَبو يونَس العطارديُّ عن أَبي َرجاء. (3) بُن ُزَريرٍ  َسْلمُ و

أَبو السائِِب الّسوائيُّ الُكوفيُّ عن  بُن ُجناَدةَ  َسْلمُ و أَحاِديٍث وثَّقَه أَبو حاتِِم. (5)بِن أَبي َمْريَم ، وعنه َحبَّاُن وأَبو الَوِليِد ، له عشَرةُ  (4)ويَزيد 

اُق عن  بُن إبراهيمَ  َسْلمُ و ومائَتَْين.أَبيِه وابن إْدريس ، وعنه التّرمذيُّ والشَّْيخان والمحاِمِليُّ ، ثِقَةٌ ماَت َسنَة أَْربَع وَخْمسين  البَْصريُّ الَورَّ

اٍر وشعبَةَ ، وعنه الذّهليُّ وثَّقَه ابُن َحبَّان.  ِعْكِرَمةَ بِن عمَّ

اٍد ويَْحيَى بُن كثيٍر العْنبَريُّ وثَِّق. بُن َجْعفَرٍ  َسْلمُ و عن سعيِد بِن ُجبَْيٍر  (6) الذُّبالِ  بُن أَبي َسْلمُ و البْكراِويُّ عن الَجريِرّي ، وعنه نعيُم بُن حمَّ

 النَّخعيُّ أَخو ُحَصْين عن أَبي زْرَعةَ ، وعنه ُسْفياُن وَشريُك ، ُوثَِّق. بُن عبِد الرحمنِ  َسْلمُ و وابن ِسْيِرْين ، وعنه معتمٌر وابُن عليَّةَ ، ثِقَةٌ.

الخراسانيُّ بالبَْصرةِ عن عيَسى  بُن قُتَْيبَةَ  َسْلمُ و بُن طلَحةَ ، ليَس بالقَِوّي. الُكوفيُّ عن طاوس وعطاء ، وعنه شعبَةُ ومحمدُ  بُن َعِطيَّةَ  َسْلمُ و

اُد بُن َزْيٍد ، بْن قَْيٍس  َسْلمُ و بن طهمان ويونس بِن أَبي إْسحق ، وعنه الذّْهِليُّ ثِقَةٌ يَِهمُّ. ثوَن. العلويُّ البَْصريُّ عن أَنٍَس وعنه حمَّ  ُمَحّدِ

الطَّبَِريُّ  السَّْلِميُّ  بِن َخلٍَف الفَِقيهُ  بِشيراَز يُْشبِهُ أَْن يكوَن ِمن إِْحداهما أَبو َخلٍَف محمُد بُن عبِد الَمِلكِ  أُْخَرىو : َمَحلَّةٌ بأَْصبَهاَن ؛ َسْلمٍ  بابُ و

َصنَّفَه في الفْقِه على َمْذَهِب اإِلماِم الشافِِعّي ؛ كلَّ َمْن َرآهُ  هِ بَديٌع في فَنِّ  كتابٌ  وهو ، وفي بعِض النسخِ : كتاب الِكنايَِة ، ُمَؤلُّف كتاِب الكتابَةِ 

 َكَره ابُن السَّاِعي.اْستَْحَسنه ، َرَوى عنه أَبو الفتْحِ الموفُق بُن عبِد الَكريِم الَهَرويُّ ، َماَت في ُحدوِد َسنَة َسْبِعْين وأَْربَعمائٍة ، ذَ 

ْين وسكوِن الالِم وكْسِر الِميِم وتَْشديِد الياِء كما َضبََطه الحافُِظ  ِرّيٍ : فَْردٌ بُن َجْنَدٍل ، كُسكَّ  ُسلَِّميُّ و ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب أَنَّه بضِم الّسِ

يَِّته لَْيلى بْنُت َمْسعوٍد َزْوُج علّيِ بِن أَبي طاِلٍب ، وجماَعةٌ. . وِمن ذُّرِ  الذَّهبيُّ

ْين ، وفيه يقوُل الشاِعُر :قاَل الحافُِظ ابُن حجٍر :   ولكْن َجَزَم أَبو أَْحمَد العسكريُّ في كتاِب التَّْصحيِف بأَنَّه بفتْحِ الّسِ

ا و  ال ــــــــــــــــــــُ ِذرَان كــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــــاَت َأيب واملــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــح

اح و      وحِم الــــــقــــــَ مــــــَ فـــــــاِرس يـــــــَ لــــــح َد   ســــــــــــــــــــَ نـــــــح (7)بــــــن جــــــَ
 

  
ْين الشاِطبي : ُزَهْير بن َمْسعوِد بنِ  بِّّي فاِرُس العرقَِة َذَكَره المرزبانيُّ في مْعجِم الشُّعَراِء ب َسْلَمى وبخّطِ َرضي الّدِ  .(8)ِن ربيعَةَ الضَّ

 ، هكذا َضبََطه الشيُخ أبو َحيَّان في شرحِ التَّْسهيِل وَوافَقَه جماَعةٌ. وكْسِر النوِن : ع وسكوِن الالمِ  ُسْلمانيُن ، بالضمِّ و

ياَدةِ ِمن التَّْصريِف أنّه تَْحريٌف للْفِظِه ، وأَنَّ الصَّواَب في َضْبطه قاَل شْيُخنا : وَذَكَر البَْدُر الّدماِميني  في شْرحِ التَّْسهيل أَثْناء َمْبحث الّزِ

ْين ولم يظهر مستنداً لذِلَك فتأََمْل ؛ قالَهُ شْيخنا.  سلمانان ، قاَل : ولم يْضبْط َحَرَكة الّسِ

__________________ 
 بيت عل  هذا الروي وروايته : 99هري ا ويف الديوان ص ( كذا ومل اجده يف ديوان ز 1)

راع بــــــــــــــــفــــــــــــــــاجــــــــــــــــٍض   لــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــك يــــــــــــــــومــــــــــــــــًا أن تــــــــــــــــُ

 كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا راعـــــــــــــــــين يـــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاءِة ســــــــــــــــــــــــــــــامل    

  

 والبيت الشاهد يف اللسان والصحاح والتكملة بدون نسبة.
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 واللسان والتكملة. 312( ديوانه ص 2)
وعل  هامش القاموس : ضـــــبطه املؤلف يف ابب الراء كجرير ا وكذا ضـــــبطه النووي بفتح ( يف الكاشـــــف وميزان االعتدا  : َزرير بفتح الزاي ا 3)

 ا نصر.هـ  الزاي ا ا
 ( يف الكاشف : بُريد.4)
 ( األصر والكاشف ويف ميزان االعتدا  : مثانية عشر حديثاً.5)
 الّذاي . ويف الكاشف :« الز اب »( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 6)
 املادة. ( تقدم يف7)
 ( سقرت من معجم الشعراء للمرزابين الذي أبيدينا.8)
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الُحَسيُن بُن أَْحمَد السَّْلَمانانيُّ َرَوى عنه أَبو الَحَسِن بُن أَْزدِشير ، تُوفي بعَد َسنَة  قْلُت : وِسْينُه على هذا َمْفتوحةٌ ، وهي قَْريةٌ بَمْرَو منها :

ْل.  َسْبِعْين وأَْربَعمائٍَة فتأَمَّ

 أَْلهاَن بِن ماِلٍك. بَني من ، بفتْحٍ فضّمٍ ُمحفَّفاً : ِمن األَْذواءِ  و السَّلوَمةِ ذو

 الشَّاِعر ، لها ِذْكٌر. اْمرأَةُ َعِدّيِ بِن الِرقاعِ  ، هي بْنُت ُحَرْيِث بِن َزْيدٍ  أَْيضاً : َسلُّوَمةُ ، ُمشدََّدةً وتَُضمُّ و

يت :ِمن المجاِز : قاَل ابُن و ّكِ  بِذي لالثْنَْين : ال ويقالُ  ما كاَن كذا وكذا. يُسلُِّمكَ  أَي ال وهللِا الذي ، ما كان كذا ، ، كتَْسَمعُ  تَْسلَمُ  ال بِذي الّسِ

 أِْويُل في كّلِ ذِلَك واِحٌد.؛ والت تَْسلَْمنَ  ال بِذي للَجماَعِة :و ؛ تَْسلَمينَ  للُمَؤنَِّث : ال بِذيو ؛ تَْسلَمونَ  للَجماَعِة : ال بِذيو ؛ تَْسلَمانِ 

 ، أَي اْذَهْب بَِسالَمتَِك. تَْسلَمانِ  واْذَهبا بِذي يا فَتَى ؛ تَْسلَمُ  اْذَهْب بِذي يقاُل :و

 ؛ وَكذِلَك قْوُل األَْعَشى : تَْسلَمُ  قاَل األْخفَُش : وقْولُه : ِذي ، ُمضاٌف إلى

َر ُزوراً  يـــــــــــــــــــح ِدمـــــــــــــــــــوَن اخلـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُ   يـــــــــــــــــــِة يـ

ا      َدامــــــــــَ هــــــــــا مــــــــــُ كــــــــــِ نــــــــــابــــــــــِ (1)كــــــــــَبن  عــــــــــلــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
ماِن كقَْوِلَك :أَضاَف آيةً إلى يُْقِدُموَن ، وُهما ناِدَراِن ، ألَنَّه ليَس شي هذا يَْوَم يُْفعَُل ، أَي  ٌء ِمن األَْسماِء يُضاُف إلى الِفْعِل َغْير أَْسماِء الزَّ

 يُْفعَُل فيه.

، والمْعنى ال أَْفعَُل ذِلَك بِذي  تَْسلَُمونَ  وبِذي تَْسلَمان ، أُِضيَف فيه ذُو إلى الفْعِل ، وَكذِلَك بِذي تَْسلَمُ  ذِلَك بِذيوَحَكى ِسْيبََوْيه : ال أَْفعَل 

 ؛ هذا آِخُر نَّص ِسْيبََوْيه. كما ال تَْنصُب لَُدْن غير ُغْدَوةٍ  تَْسلَمُ  ال تُضاُف ذو إِالَّ إلىو َسالَمتِك ؛

، أَي تََرَكها  أَْسلَمَ  ؛ عن ابِن بُُزْرج ؛ وقد جاَء غيُر مْعتّدٍ بهذا المْعنى في قْوِلهم : وكان راِعَي َغنَِم ثم تََرْكتُه بعَد ما ُكْنُت فيه عنه : أَْسلَْمتُ و

 الشاِعر في صفَِة دْرعٍ : وقوُل الُحَطْيئَةِ  ؛

مِ  الُء ُ حَكَمٌة من ُصنحِض َسال   (2) َجدح
ِم ، كما قاَل النابغَةُ :وفي بعِض النسخِ : من نَ   ْسجِ َسالَّ

 (3)كّر َقّضاَء ذاِئِر   ُسَليحمٍ َنسحج و 
م ثم َغيََّرهُ َضروَرةً  ُسلَْيمانَ  أَراَد : ِمن ُصْنعِ َداُوَد فََجعَلَه ي : ُسلَْيمو فقاَل : َسالَّ  ، وِمثُْل ذِلَك في أَْشعاِرِهم كثيٌر ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َهـــــــــــــــا ري  ة ختـــــــــــــــََ فـــــــــــــــَ مٌ  ُمضـــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــُ

راِد      ُ  اجلـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ريَهـــــــــــــــا حـــــــــــــــَ تـــــــــــــــِ (4)كـــــــــــــــَبن  قـــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل األَْسوُد بُن يَْعفَُر :

هــــــــــــا و  كــــــــــــ  ــــــــــــٍا ســــــــــــــــــــــــــَ ٍة أَم مــــــــــــَ كــــــــــــَ حــــــــــــح  َدعــــــــــــا مبــــــــــــُ

ِم      ال  ِج داوٍد َأيب ســــــــــــــــــــــــــــــَ (5)مــــــــــــــــن َنســــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 .َسْلمان تَْصغيرُ  ُسلَْيمانُ  قاَل أَبو العبَّاس :و

 : َسَكَن الَشاَم َرَوى عنه شيٌخ ِمن َجَرش. ُسلَْيمانَ  بُن أَبي ُسلَْيمانُ و

 قاَل أَبو حاتٍِم : له صْحبَةٌ.

واُب : ابُن ُصَرِد بِن الجوِن بِن أَبي الَجوِن الُخزاعيُّ ، كان اْسُمه في الجاِهليَّة يَساراً  (6) بُن أَبي ُصَردٍ  َسْليمانُ و ، هكذا في النسخِ ، والصَّ

اه النبيُّ  عقبيٌّ بْدِريٌّ ،  السلميُّ  َحديَدةَ األَْنصاِريُّ  بُن َعْمِرو بنِ  ، ُسلَْيمانُ و ، كان َخيِّراً عابِداً نَِزَل الُكوفَةَ. ُسلَْيمان : وسلمعليههللاصلىفَسمَّ

. (7)انّي يَْرِوي عن رفاَعةَ القتب بُن ُمْسِهرٍ  ُسلَْيمانُ و بُن عاِمٍر وهو األَْكثَُر. ُسلَْيمُ  قُتَِل يوَم أُُحٍد ، ويقاُل : هو  ، ولكنَّ حِديثَه ُمْرسٌل فهو تابِعيٌّ

ِمن  اللَّيثيُّ : بُن أَُكْيَمةَ  ُسلَْيمانُ و ، في حْجِرِه. وسلمعليههللاصلىبِن عتبَةَ بِن ربيعَةَ بِن عبِد شْمٍس ، وَضعَه النبيُّ  (8) بُن هاِشمِ  ُسلَْيمانُ و

ه ، ُسلَْيمان ُرواتِه يَْعقوُب بُن عبِد هللِا بنِ   ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصحابيُّونَ  عن أَبيِه عن َجّدِ



15744 

 

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 والتكملة ا وصدره : 36( ديوانه ص 2)

 فيه الرماح وفيه كر سابغة
 وهو من شواهد القاموس وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 وصدره : 95( ديوانه ط بريوت ص 3)
 صموٍت نشلٍة تـُّبعيةٍ كر و 

 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.« أيب»( قوله 6)
 ( يف أسد الغابة : الفتياين ا ونص ابن األثري ابلعبارة عل  أهنا ابلفاء والتاء والياء نسبة إىل فتيان بطن من ِبيلة.7)
ان بين ســليم وكذا وسلمعليههللاصلىله : ابن هاشــم ا هو املذكور يف قو  من نظم من اب  يف حجر النيب قو »( هبامش املطبوعة املصــرية : 8)

 .«هشام فلعر ما يف النظم حتريف
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 .(1) ُسلَْيمان إْحَداُهما بْنُت َعْمرو بِن األَْحَوِص َرَوى عنها اْبنُها َصحاِبيَّتانِ  ُسلَْيمانَ  أُمُّ و

ً  ُمْسِلمٌ و بُن بحَرةَ األَْنصاِريُّ ، وابُن الحاِرِث التَِّميميُّ ؛ وابُن الَحِرِث الُخزاعيُّ ؛ وابُن  ُمْسِلمُ  منهم : ، كُمْحِسٍن : ُزهاُء عشريَن َصحابيّا

ْضرميُّ و رائَِطةَ ؛ وابُن رياحٍ الثَّقَفيُّ ؛ وابُن عبِد هللِا األَْزِديُّ ؛ وابُن عبِد الرحمِن ؛ وابُن عقرب ؛ وابُن العَالِء بن الحَ أَب ُمْسِلمُ و ؛ (2)خشينَةَ 

  حزنَةَ وكان اْسُمه شهاٌب ؛ واْختُِلَف فيبنُ  ُمْسِلمُ و أَبو َعْوَسَجةَ ؛ ُمْسِلمُ و ؛ وابُن ُعَمَر وأَبو عقرَب وابُن ُعَمْيٍر الثَّقفيُّ ؛ أَبو الغاِديَة الُجهنيُّ ؛

ِحيُح أَن َحِديثَْيهما ُمْرسالن. ُمْسِلمُ و بِن عبِد هللِا بِن ِمْشكم ؛ ُمْسِلمِ   بُن السَّائِِب ، والصَّ

امِت الَخْزرجيُّ السَّاعِديُّ ، تُوفي َسنَة اثْنَتَْين وستِّيْن. بُن مخلدِ  َمْسلََمةُ  كَمْرَحلٍَة :و بِن حريش األَْنصاِريُّ قُتَِل يوَم  أَْسلَمَ  بنُ  َمْسلََمةُ و بِن الصَّ

. بُن قَْيٍس  َمْسلََمةُ و جْسِر أَبي عبيٍد. ،  َصحابيُّونَ  بِن ُمحاِرٍب واِلُد َحبيٍب ، بُن َشْيبانَ  َمْسلََمةُ و أَُخو ُشَرْيح. ءٍ بُن هانِى َمْسلََمةُ و األَنصاِريُّ

 َرِضَي هللاُ تعالَى عنهم.

 كُمْحِسِن وُمعَظٍَّم وَجبٍَل وَعْدٍل وُمْحِسنٍَة وَمْرَحلٍَة وأَْحمَد وآنٍُك وُجَهْينَةَ : أَْسماٌء.و

ل : جماَعةٌ َغْير من َذَكَرُهم المصنُِّف : يُّ ِمن شيوخِ الشَّافِِعّيِ ؛بُن خاِلٍد الز ُمْسِلمُ و بُن إبراهيَم األَْزِديُّ الحافُِظ ؛ ُمْسِلمُ  فِمَن األَوَّ  نجيُّ المّكِ

ِحيحِ ؛ ُمْسِلمُ و اِج القَُشْيريُّ صاِحُب الصَّ  بُن يساٍر الِمْصِريُّ ؛ ُمْسِلمُ و بُن يساٍر البَْصريُّ ؛ ُمْسِلمُ و بُن ُصبَْيحٍ أَبو الضَُّحى ؛ ُمْسِلمُ و بُن الحجَّ

يُّ تقدََّم ِذْكُره في القاِف ؛ وغيُر  ُمْسِلمُ و بُن يساٍر الجهنيُّ ؛ ُمْسِلمُ و  الِمْصِريُّ ؛بُن يسارٍ  ُمْسِلمُ و بُن يساٍر البَْصريُّ ؛ ُمْسِلمُ و بُن نَيّاق المّكِ

 هؤالء.

بُن عبِد هللِا بِن  َسلَّمُ مُ و عن وهِب بِن َجريٍر ؛ ُمَسلَّمٍ  عن عبِد الَمجيِد بِن أَبي رواد ؛ ويَْحيَى بنُ  ُمَسلَّمٍ  بنُ  (3)َجريُر  ُمَسلَّمٍ  وِمَن الثَّاني : أَبو

بَْيِر ؛ ويوسُف بُن سعيِد بنِ  َمْشقيُّ ؛ وأَبو القاِسمِ  ُمَسلَّمُ  الحافُِظ ، وأَبو البََركاتِ  ُمَسلَّمٍ  ُعْرَوةَ بِن الزُّ بُن أَْحمَد الَكْعكيُّ ،  ُمَسلَّمُ  بُن عبِد الواِحِد الّدِ

بُن سعيٍد التاِجُر عن سبٍط الخيَّاط ؛ وجماُل اإلْسالِم أَبو الَحَسِن  ُمَسلَّمُ و شيٌخ لمعاذ بِن ُمثَنَّى ؛ َسلَّمٍ مُ  ِكالُهما عن ابِن أَبي نَْصٍر ؛ وعبُد هللِا بنُ 

اِهُد ؛ والشمُس محمُد بنُ  الُمَسلَّمِ  مْفِتي ِدَمْشق َحدََّث عنه ابُن الحرستانّي ؛ وأَبو علّيٍ الحسُن بن ُمَسلَّمٍ  عليُّ بنُ  ناِديليُّ  ُمَسلَّمٍ  الفاِرِسيُّ الزَّ الصَّ
بُن عبِد الَوهاِب بِن مناقٍب  الُمَسلَّمُ  األَْنماطيُّ ِمن شيوخِ الّسلفّي ؛ وأَبو الغَنائِمِ  الُمَسلَّمِ  َكتََب عنه البَْرزالّي ؛ وعليُّ بُن المشرِف بن (4)

انّي ؛ وأَبو الغَنائِمِ  ّيِ بِن َخلَِف بنِ  مُ الُمَسلَّ  الشَِّريف الُحَسْينّي عن ابِن َصَدقَةَ الحرَّ ن َرَوى عن السَّلفّيِ ؛ الُمَسلَّمِ  بُن مّكِ  الُمَسلَّمُ و بِن أَْحمَد بِن عالَّ

 بُن عبِد الرحمِن البَْغداِديُّ َرَوى عنه الّدمياطيُّ ، وغيُر هؤالء.

وَحدََّث  (5)النَّابلسيُّ َسِمَع ِمن الَحَسِن األدقّي  السَّلَمِ  : بَْطٌن ِمن لخٍم. وأَْيضاً في نََسِب قُضاَعةَ. ومحمُد بُن أَبي الفَضائِِل بنِ  َسلَمٌ  وِمن الثَّاِلِث :

 ، ماَت َسنَة أَْربَع وتْسِعْين وستمائٍَة.

ابع : تقدََّم ِذْكُر جماَعٍة.  وِمن الرَّ

ؤساِء أَبو القاِسِم عليُّ بُن  الُمْسِلَمة ْحمُد بُن محمِد بنِ وِمن الخاِمس : أَبو الفََرج أَ  ، واْبناهُ الَحَسن وأَبو َجْعفٍر محمُد ، وَحِفيُده َرئِيس الرُّ

 الَحَسِن.

 وِمن السَّاِدس : تقدََّم ِذْكُر جماَعٍة.

بُن األَْكوعِ ، وأَبو بَريَزةَ ، وابُن أَْوفَى وغيُرُهم.  سلمةُ  صَّحابَِة منهم :بُن أَْفَصى ، ِمن ولِدِه جماَعةٌ ِمن ال أَْسلَمُ  وِمن السَّابِعِ : في ُخزاَعةَ :

. أَْسلَم إلى األَْسلَميُّ  وعطاُء بُن َمْروان  بن جمحٍ َذَكَره أَبو طاِهٍر المْقِدِسيُّ

 َرَوى عن أَبيِه عن أَنٍَس. أَسلم بنِ  سلَمةَ  وِمن الثَّامن : عبُد هللِا بنُ 

بُن تدول في بنِي عذَرةَ ، َهُؤالء الثالثَةُ بالضّمِ ، وَمْن  أَْسلُمو بُن العبايَةَ في ُعّك ؛ أَْسلُمو بُن الحاف بِن قُضاَعةَ ، أَْسلُم  :وقاَل ابُن حبيبٍ 

 َعداُهم بفتْحِ الالِم.

__________________ 
 ( واألخر  ا كما يف أسد الغابة : هي أم سليمان بن أيب حثمة.1)
 : حبشية.( أسد الغابة 2)
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ي بَجْمعِ   .َسْلمٍ  وقاَل ُكراٌع : ُسّمِ

ر أَيّ  ْلُو العَظيَمةُ. السَّْلمِ  يْعنِي ؛ وعْنِدي أَنَّه َجْمعُ  َسْلمٍ  قاَل ابُن ِسْيَده : ولم يفّسِ  الذي هو الدَّ

 بُن ماِلِك بِن عاِمٍر في عْبِد القَْيِس. ُسلَْيَمةُ  وِمن التَّاِسعِ :

ً  ، بالضمِّ  السُّالِلمُ و اَل كْعُب بُن ؛ ق ِحْصٌن بَخْيبَرَ  : السَّالِليمُ  على الَمْشهوِر ، ويُْرَوى فيه الفَتُْح أَْيضاً ، نَقَلَه صاِحُب النِّهايَِة ، ويقاُل فيه أَْيضا

 ُزَهْيٍر :

ه  عــــــــــاِء حــــــــــىت كــــــــــبَنــــــــــ  ــــــــــت ســــــــــــــــــــــــح ــــــــــٌم مــــــــــن ال ي ــــــــــِ ل   ــــــــــَ

ا      َبَرهتـــــــــــح مـــــــــــ   َأســـــــــــــــــــــــــح ُ ِديـــــــــــٌث حبـــــــــــِ الملُِ حـــــــــــَ (1)ســـــــــــــــــــــــــُ
 

  
كةً  َسلَمونُ و  العقيدى ، وواِحَدةٌ  َسلَمونُ  ، بِمْصَر منها اثْنان في الشَّْرقيّة إْحداُهما : ِمن حقوق المورتة ، والثانِيَةُ  َمواِضعَ  : خمسةُ  ، محرَّ

ْقَهليَّة وهي الَمْعروفَةُ بالقماِش وقد َوَرْدتُها ؛ واِحَدةٌ بالغَْربيَّة وواِحَدةٌ بَجِزيَرةِ بنِي نَْصٍر وتُضاُف إلى  عشما ، وقد َوَرْدتُها. وفاتَهُ : بالدَّ

 الغبار ِمن حوِف رْمِسيْس. َسلَمون

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً   ؛ قالَهُ ِسْيبََوْيه ، وَزَعَم أَنَّ أَبا َربيعَةَ كاَن يقوُل : إذا القَيَت فالناً فقُْل : َسالماً ، أَيوالبََراَءةُ  التََّسلمُ  السَّالُم : ؛ قاَل : ومنهم َمْن يقوُل  تََسلُّما

 َسالٌم ، أَي أَْمري وأَْمُرك الُمباَرأَةُ والُمتازَكةُ.

 وقَْصداً ال لَْغو فيه. وقاَل غيُرهُ : قالوا : َسالماً ، أَي َسداداً ِمن القْولِ 

 منه َكَسالَمِة الجزِء ِمن القَْبِض والَكّفِ وما أَْشبهه. فَيَْسلَمُ  في العَُروِض : كلُّ جزٍء يَجوُز فيه الّزحافُ  السَّاِلمُ و

 ويقاُل : ال وَسالَمتَِك ما كاَن كذا وكذا.

 يا هذا. َمْسلََمةٌ  ويقاُل : كاَن كافِراً ثم هو اليَْوم

 .«ٍء فال يَْصِرْفه إلى غيِرهِ في شي تََسلَّم َمنْ »حِدْيث ُخَزْيَمةَ : في و

، بضّمِ الالِم ، كأَْفلٍُس ؛ قاَل كثيُِّر  أَْسلُمٍ  بمْعنَى الدَّْلو على السَّلَم ، إالَّ في هذا ، ويُْجَمعُ  (2)، إذا َوقََع  السَّلَمِ  قاَل القتيبيُّ : لم أَْسَمْع تَفَعََّل ِمن

ةَ   :عزَّ

تح  ـــــــــَ ب ـــــــــِّ ِض رُك مـــــــــح ـــــــــد  ن ال دادًا مـــــــــِ ُف َأعـــــــــح كـــــــــِ فـــــــــح كـــــــــَ ـــــــــُ  ت

َن      عــــــــــح َدفـــــــــــَ وانــــــــــيــــــــــهــــــــــا مث انــــــــــح مِ ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــُ (3)أَبســــــــــــــــــــــــح
 

  
 .أََساِلم وَحَكى اللَّْحيانيُّ في َجْمِعها

 قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا ناِدٌر.

كةً  في َطريِق مكَّةَ  َسلَماتٍ  في حِدْيِث ابن ُعَمَر : أَنَّه كاَن يصلِّي عندَ و للشََّجَرةِ ؛ ويَجوُز أَْن يكوَن بكْسِر الالِم  َسلََمة  ، َجْمعُ ، روى محرَّ

اجِ : َسِلَمةٍ  َجْمع  ، وهي الِحجاَرةُ ؛ وقْوُل العجَّ

َسل مبا الص َفا والَكعحَبِة 
ُ
 امل

 كأَنَّه بَنَى فِْعلَه على فَعََّل. الُمْستَلَم قيَل في تْفِسيِره : أَرادَ 

 ٍء وفي قَْيِس َعْيالن.ةَ ، وفي األَْزِد ، وفي طيِّىوَسالماُن : بَْطٌن في قُضاعَ 

 ، كَسِفينٍَة : بْطٌن ِمن األَْزِد وُهم بَنُو ماِلِك بِن فهِم بِن دوِس بِن األَْزِد. َسِليَمةَ  وبَنُو

 ، قاَل ِسْيبََوْيه : ناِدٌر. َسِليِميُّ  وكُجَهْينَةَ : قد تقدََّم والنِّْسبَةُ 

 اآلن في نَواِحي البَْحَرْين اْجتََمْعُت بجماَعٍة منهم.قْلُت : وُهم إلى 

 ، كتنُّوٍر : اسُم ُمراٍد. َسلُّومُ و
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 ِمن اليََمِن. (4): بَْطٌن  األُْسلُومُ و

ْيعةُ : َخلَصت. َسِلَمتْ و  له الضَّ

 القََدَمْين : لَيِّنُهما ناِعُمهما. ُمْستَلَم ورُجلٌ 

 الُخفُّ قََدَمْيه : لَيَّنَُهما. اْستَلَمو

 العَْينَْين : أَي َحَسنَةٌ ، وهو مجاٌز. ساِلَمةُ  وَكِلَمةٌ 

كةً : في نََسِب قُضاَعةَ ، وبَْطٌن ِمن لخٍم. السَّلَمُ و  ، محرَّ

 بالضّمِ : شْرذَمةٌ ينزلون جيَزةَ ِمْصر.

ْلمِ  وبالكْسِر : تَِميُم َمْولَى بَني غنِم بنِ    ؛ وفيبَْدِريٌّ  الّسِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف اللسان : دفض.2)
 ( اللسان ا وقد تقدم.3)
 ( يف اللسان : بطون.4)



15749 

 

ِس جارِيَُة بنُ  لحم اأَلوح َوته.بِن امحرِ  السِّ رّي وإخح  ِء الَقيحِ  َجد  سعِد بِن خيثَمَة الَبدح
ازّي ، وم السَّْلمُ و النَّابلسيُّ َسِمَع ِمن الَحَسِن األوقّي ، ماَت َسنَة أَْربَع وتْسِعْين  السَّْلمِ  حمُد بُن أَبي الفَضائِِل بنِ ، بالفتْحِ : ِمن شيوخِ تمام الرَّ

 وستمائٍَة.

َسِمَع منه أَبو العاَلِء ، كُسكٍَّر ، َسِمَع ِمن فخِر القُضاة بن الجباِب ، وَحدََّث ،  السُّلَّمِ  وعبُد الُمْحِسِن بِن ُسلَْيمن بِن عبِد الَكِريِم ُعِرَف بابنِ 

 الفََرِضيُّ وهو ضبطه ، َماَت َسنَة سّت وثََمانِْين وستمائٍَة.

بِن  َسِليمٍ  واٍه ، واْبنُه محمُد بنُ  (2)المّكيُّ عن أَبي ُجَرْيج  ُمْسلم بنُ  َسِليمُ و وولُدهُ عبُد الرحيِم ؛ (1)بُن َحبَّان  َسِليمُ  وكأَميٍر : جماَعةٌ منهم :

تِّين وثلثمائٍَة ؛ والَحَسُن بنُ  َسِليمٍ  بُن صاِلحٍ عن ابِن ثوبان ؛ ومحمُد بُن إْسحق بنِ  َسِليمُ و خاِلٍد ، وعنه ُمَطْيٌن ؛  َسِليمٍ  قاِضي األَْنَدلُس بعَد الّسِ

انيُّ عن أَبيِه ؛ وعبُد الرحمِن بُن محمِد بنِ   َسِليمٍ  ، ِمن ولد سعيِد بِن الُمْنذِر القَائِد كان َمَع الُمْستْكفي األَُموّي بقْرُطبَة ؛ ومحمُد بنُ  َسِليمٍ  الحرَّ

؛ بُن عيَسى َحَكى عن أَبي الَحَسِن القْزوينّي وكان صاِحَب َكراماٍت  َسِليمُ و أَبو َزْيٍد الَهْمدانيُّ الناِعطيُّ الُكوفيُّ َسِمَع أَبا إْسحَق السُّبَْيعّي ؛

ْين عليُّ بُن محمِد بنِ  الَمْعروُف بابِن حناء ، َخَرَج ِمن بيتِه فُضالُء وُرؤساُء منهم : حفيُدهُ تاُج الدَّْين محمُد بُن علّيٍ  َسِليمٍ  والصاِحُب بهاُء الّدِ

اق ؛ والحاِفُظ َمْنصوُر بنُ  اج الَورَّ بُن جميٍل العاِمِريُّ َجدُّ  َسِليمُ و ى التّْكِملَِة البِن نْقَطةَ ؛اإلْسَكْنَدرانيُّ صاِحُب الذْيِل عل َسِليمٍ  َمْمدوُح السَّرَّ

ْين الكركّيِ الِمْصرّيِ ؛ والشهاُب أَحمُد بُن أَبي بْكِر بِن إْسماعيَل بنِ  كتََب عن الحافِِظ بِن حجٍر وله  (3)األَبوصيرّي  َسِليمٍ  القاِضي عماِد الّدِ

 تخاِريُج وفَوائُِد.

صاِحُب ابِن الُمباَرك اْسُمه  َسْلَمَوْيهو ؛ (4)بُن نْجٍم يَْرِوي عن هالِل بِن العاَلِء وغيِرِه ماَت َسنَة ثالَث وثلثمائٍَة  َسلََمةٌ  ويُّ اْسُمهالنّحَ  َسْلَمَوْيهو

؛ وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن الَحَسِن بِن محمِد بِن ُسلَْيمُن بُن صاِلحٍ النََّحويُّ ، له كتاٌب في أَْخباِر َمْرَو ، َرَوى عن ابِن الُمباَرِك وعنه ابُن َراَهَوْيه 

 العوفّي النَّْيسابُوِريُّ عن أَبي القاِسِم القَُشْيرّي. َسْلَمَوْيه أَْحَمد بنِ 

اِهد.  وأَْحَمُد بُن الَحَسِن الّسلمونيُّ عن ُعَمَر بِن َمْسروٍر الزَّ

 سابُوِريُّ إماٌم زاِهٌد تُوفي بأَْصبَهان َسنَة َخْمسمائَة وثالَث وثالثِْين.وأَبو الفُتوحِ عبُد الرحمِن بُن محمٍد السَّلمويُّ النَّيْ 

ثوَن نِْسبَة إلى كفر الشَّيخ  قَْريَة بِمْصَر وقد َدَخْلتها. سليم والسَّليميُّوَن ، بالفتحِ : ُمَحّدِ

ه أَبي  السُّلَْيميُّ  وبالضّمِ : الُحَسْيُن بُن َرجاء أَبو نَْصر ه ألُّمِ  وإليه نْسبَتُه ، َحدََّث عنه ابُن السَّمعانّي. ُسِليم (5)بْكٍر محمِد بِن الَحَسِن بِن عن َجّدِ

بُن َعْمِرو بِن طلٍق الّسالميُّ له صْحبَةٌ ، وَهُؤالء في بَني  (6)ومعاُن بُن رفاَعةَ الّسالميُّ ِدَمْشقيُّ َمْشهوٌر ؛ وُخلَيُد بُن سعٍد الّسالميُّ ؛ وَسيَّاُر 

 قُضاَعةَ. سالمان ِمن

ه كان َشِريفاً ، وحفيُدهُ بحدُل  بُن َحسَّان بِن َعِدّيٍ ، كان َرئِيَس قْوِمه في َزَمِن  (7)وَعِديُّ بُن َجبَلَةَ بِن َسالَمةَ الَكْلبيُّ الّسالميُّ نُِسَب إلى َجّدِ

ٌث َمْشهوٌر وول ُدهُ عبُد اللَّطيِف ؛ وعبُد هللِا بُن طاِهِر بِن فاِرس الخيَّاط الّسالميُّ عن ُمعاِويَةَ ؛ وعليُّ بُن النَّفيس بِن بوَزْنَدار الّسالميُّ ُمَحّدِ

 أَبي القاِسِم بِن بَيَان ، وعنه أَبو سعِد بُن السَّمعانّي.

 وسالَمةُ : قَْريةٌ بالطائِِف ؛ وأُْخَرى باليََمِن بالقُْرِب ِمن حيس.

 : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل المزاحمتين ، وقد َدَخْلتها أَيّام كتابَتِي في هذا الَحْرف. السَّالميَّةُ و

 ومنيةُ سالَمةُ : قَْريَةٌ أُْخَرى بالبُحيَرةِ تجاه َمَحلَِّة أَبي علّيٍ وقد جْزُت بها يوَم كتابَِة هذا الَحْرف.

ْلمِ  وتَِميٌم َمْولَى بَني تَِميِم بنِ   ِء القَْيِس في نََسِب األَْوِس.بِن اْمِرى السلمِ   ، بَْدريٌّ ؛ وجاِريَةُ بنُ ، بالكْسرِ  الّسِ

__________________ 
 والكاشف : حي ان. 690/  2( يف التبصري 1)
 ( يف ميزان االعتدا  : ابن جريج.2)
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 ( يف التبصري : البوصريي.3)
 ماكوال.ا واملثبت كاإلكما  البن  203( يف التبصري سنة 4)
 ا سا. 746/  2( يف التبصري 5)
 سنان. 761/  2( يف التبصري 6)
 ( التبصري : هبد .7)
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 بُن ماِلِك بِن فهِم بِن غنِم بِن دْوٍس في األَْزِد. َسِليَمةُ  وكَسفينٍَة :

 قْلُت : ومنهم بقيَّةٌ بالبَْحَرْيِن إلى يْوِمنا هذا ، وقد اجتمعت بجماَعٍة منهم.

 بالفتحِ : واٍد بالعالةِ ِمن أَْرِض اليَماَمِة.وأَْسالُم ، 

 بن زرَعةَ أَْقَطعَه إيَّاهُ ُمعاِويَةُ. ألَْسلم : نَْهٌر بالبَْصَرةِ  أَْسلم وأَْسلمان ُمثَنَّى

ْلتِمُ  : [سلتم] ي ألَبي الَهْيثِم التَّْغِلبّيِ. ، كِزْبِرجٍ : الدَّاِهيَةُ  الّسِ  ؛ أَْنَشَد ابُن بَّرِ

ُب الو  فـــــــــــَ كـــــــــــح ا يـــــــــــَ مـــــــــــَ لـــــــــــَ َب إذا مـــــــــــا َأ ـــــــــــح عـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــّ

يِن حــــــــــــا لــــــــــــاُف و      ثــــــــــــَ نـــــــــــــح ايـــــــــــــَ مــــــــــــَ تــــــــــــِ لــــــــــــح (1)ســـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 الغُوُل. أَْيضاً :و

ْعبَةُ  أَْيضاً :و  ؛ قاَل : السَّنَةُ الصَّ

مٌ جــــــــــــاَءتح و  ــــــــــــِ ت ــــــــــــح ل ــــــــــــهــــــــــــا  ســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــي َض ف  ال َرجــــــــــــح

َب الــــــــــــّرعــــــــــــاُء و      لــــــــــــِ تــــــــــــَ حــــــــــــح تــــــــــــَ دحٌع فـــــــــــــَ (2)ال صـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْلتِمُ و  ؛ ويقاُل : إنَّ الِميَم زائَِدةٌ. من اإِلبِِل : التي لم يَْبَق في فَِمها ِسنٌّ وَسقََط ِمْشفَُرها األَْسفَُل ال تَْستَطيُع َرْفعَه الّسِ

ً  ما أَصابَ  يقاُل :و  َشيئاً. ، أَي ِسْلتِما

 َمْعروٌف. ، كَجْعفٍَر : نَْبٌت ، م السَّْلَجمُ  : [سلجم]

 البَقُوِل يُْؤَكُل ؛ قاَل :وقيَل : هو َضْرٌب ِمن 

 ِ اح تـــــــــــــَ ين بـــــــــــــرامـــــــــــــَ ـــــــــــــُ بَل مـــــــــــــاَتســـــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــــَ لـــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ا      يـــــــــــئـــــــــــًا َأممـــــــــــََ ب شـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــُ طـــــــــــح ا تـــــــــــَ ـــــــــــو َأهنـــــــــــ  (3)ل
 

  
ْيِن المْعجَمِة ، وال َشْلَجمٌ  ، بالُمثَلَّثَِة ، ثَْلَجمٌ  وال تَقُلْ  قاَل األَْزهِريُّ : ي ألَبي الزْحِف : لُغَيَّةٌ  األَخيَرةُ  أَو ، بالّشِ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِم   هــــــــــــــــذا وَربِّ الــــــــــــــــر اِقصــــــــــــــــــــــــــــــاِت الــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــ 

ر      رِي وال ُأِحســــــــــــــــــــــُن َأكــــــــح عــــــــح مِ شــــــــــــــــــــــِ جــــــــَ لــــــــح (4)الســــــــــــــــــــــ 
 

  
ْين  ْين ، قاَل : والصَّواُب بالّسِ ْين والّشِ جُز بالّسِ ْيِن المْعَجِمِة ، ويُْرَوى الرَّ  المْهَملَِة.قاَل : ومنهم َمن يتكلَُّم به بالّشِ

ْين ، قاَل : وكذا َذَكَره ِسْيبََوْيه. السَّْلَجمُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ : ْين ، والعََرُب ال تَتَكلَُّم إالَّ بالّسِ ٌب ، وأَْصلُه بالّشِ  ُمعَرَّ

ٍل. ْين محلُّ تأَمُّ  وعلى هذا فإْهماُل المصنِّف إِيَّاه في فَْصل الّشِ

 .الطَّويُل من الَخْيلِ  السَّْلَجمُ و

الِ  السَّْلَجمُ  قاَل أَبو حنيفَةَ :و  الطَّويُل العَِريُض. من النصَّ

اجُز  اُل الُمحدََّدةِ ؛ قاَل الرَّ  :وقاَل غيُرهُ : هو الدَّقيُق منها كالسَّْلَمجِ ، وَجْمعُُهما َسالِجُم وَسالِمُج ، وهي النّصِ

ٍس قـــــــــــــــارِح  وح ِ وقــــــــــــــــَ اح بـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ُدو بـــــــــــــــكـــــــــــــــَ غـــــــــــــــح  يــــــــــــــــَ

م و      الجـــــــــــــــِ ٍة ســـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــغـــــــــــــــَ َرٍن وصـــــــــــــــــــــــــــــِ (5)قــــــــــــــــَ
 

  
جاِل. : الطَّويلُ  السَّْلَجمُ و  من الّرِ

وَجْمعُُهما َسالِجُم ،  وُسالِجٌم ، َسْلَجمٌ  وُسالِجُم ، وَجَملٌ  َسْلَجمٌ  ؛ يقاُل : رُجلٌ  الَجَمُل الُمِسنُّ الّشديُد ، كالسُّالِجِم ، كعاُلِبٍط فيهما : السَّْلَجمُ و

 بالفتْحِ.

 الَكثيُف. الوافرُ  الشَّديدُ  : هو السَّْلَجمُ  اللَّْحيُ و

أْسُ و  الطَّويُل اللَّْحيَْيِن. : هو السَّْلَجمُ  الرَّ
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 البِئُْر العاِديَّةُ الَكثيَرةُ الماِء. : السَّْلَجمُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ضاٌت ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : ُمَسْلَجماتٌ  ِسهامٌ  الٌت ُمعَرَّ  ُمَطوَّ

ال مــــــــــــــــــاتٌ ُدُه و فــــــــــــــــــذا  تــــــــــــــــــِ جــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح  ُمســــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُروِ       و اٍر بــــــــــــــــــَ ُر كـــــــــــــــــّر خـــــــــــــــــَ (6)نـــــــــــــــــظـــــــــــــــــائـــــــــــــــــِ
 

  
. : ، كُمْشَمِعّلٍ ، والخاُء ُمْعَجَمةٌ  الُمْسلَِخمُّ  : [سلخم]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

. الُمتََكبِّرُ  وقاَل األَْصَمعيُّ : هو ُم كالُمْطَرِخّمِ والُمْطلَِخّمِ  الُمتَعَّظِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.5)
 واللسان. 89/  1( ديوان اهلذليا 6)
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 الطَّويُل. ْعفٍر وُعالِبٍط :والسُّالِطُم ، كجَ  السَّْلَطمُ  : [سلطم]

 ٍء ، كذا في اللِّساِن.: الذي يَْبتِلُع كلَّ شي السَّْلَطمُ و

ْلعامُ  : [سلعم]  ، بالكْسِر والعَْيُن ُمْهَملَةٌ. الّسِ

.  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

جاِل. الواِسُع الَحْلِق العَظيُم البَْطنِ  وهو  ِمن الّرِ

 الفَِم.وقيَل : هو الواِسُع 

جاِل. الطَّويُل األَْنفِ  قيَل : هوو  ِمن الّرِ

ْلعامُ  قيَل :و كةً ، وهو َخَطأٌ. الذئُْب الدَّقيُق الَخْطِم الطَّويلُهُ. الّسِ  وَوقََع في بعِض النسخِ : الذّنَُب بالنّوِن ، محرَّ

 ، أَي الذئُْب. : ُكْنيَتُهُ  ِسْلعاَمةَ  أَبوو

اُح يَِصُف ِكالباً : ِسْلعاَمةَ  ْخبَُث ِمن أَبيقاَل الُمفَّضُل : يقاُل : هو أَ   ، وهو الذئُْب ؛ قاَل الطِرمَّ

عــــــــــا  لــــــــــح دح  ســــــــــــــــــــــــِ ِج الشــــــــــــــــــــــــِّ لــــــــــَ نــــــــــات أَلخــــــــــح رحغــــــــــِ  مــــــــــُ

ُدهح      ــــــــــــــــٍة َعضــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــول ت فــــــــــــــــح رٍّ مــــــــــــــــَ (1)ٍم ممــــــــــــــــَُ
 

  
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 كما في اللّساِن. ، كَجْعفٍَر ، والغَْيُن ُمْعَجَمةٌ : هو الطَّويُل ، السَّْلغَمُ  : [سلغم]

. ، كَجْعفرٍ  السَّْلقَمُ  : [سلقم]  : أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 األََسُد كالسُّالقِِم ، كعاُلبٍِط. وهو

. أَْيضاً :و  البَعيُر الشَّديُد الفَّكِ

جاِل كالسَّْلعَِم ، وَجْمعُُهما َسالقٌِم وَسالقَِمةٌ. الطَّويُل األَْنفِ  أَْيضاً :و  ِمن الّرِ

ْلقََمةُ  السَّْلقََمةُ و يبَةُ  أَْيضاً :و ، لُغَةٌ فيه وَسيَأْتي. : الصَّ  ، كما في سائِِر النسخِ. الّرِ

ْلِقَمةُ  والذي في اللِّساِن :  : الذّئْبَةُ ، وَضبََطها بالكْسِر. الّسِ

ئْبَةُ.و ْلقاَمةُ ، بالكْسر : الذِّ  الّسِ

اِمرُ  السَّْلَهمُ  : [سلهم] ،  َحيٌّ من َمْذِحجٍ  : َسْلَهمٌ و النَّاقَةُ ِمن الَمَرِض. أَْيضاً :و الطَّويُل. أَْيضاً :و المْضَطِرُب ِمن غيِر َمَرٍض. ، كَجْعفٍَر : الضَّ

ي   ولكنّه َضبََطه بالكْسِر.عن ابِن بَّرِ

ْلِهمُ و  ، قيَل : هو الذي في َمْدِحجٍ. (2) رُجلٍ  : اسمُ  كِزْبِرجٍ  ، الّسِ

 إذا تَغَيََّر. لَْونُهُ  اْسلََهمَّ  وقد اللَّْوِن عن األْصَمعّي ، : الُمتَغَيِّرُ  الُمْسلَِهمُّ و

ً  ءُ الشَّي اْسلََهمَّ  وقاَل الَجْوَهِريُّ   : تَغَيََّر ِريُحه. اْسِلْهماما

ِميَِّة والتَّْسِهيل ، ألنَّه من َسَهم ال ْرِف بأَنَّ الالَم زائَِدةٌ كما في شْرحِ الالَّ ةُ الصَّ َح أَئمَّ  َوْجه إذا تَغَيَّر.قاَل شْيُخنا : َصرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 َدنِه.الَمِريُض : ُعِرَف أَثَُر َمَرِضه في بَ  اْسلََهمَّ 

ا ِمن َمَرٍض أَو َهّمٍ ال يَناُم على الِفراِش يَجي  ُء ويَْذهُب وفي جْوفِِه مرٌض قد أَْيبََسه وَغيَّر لَْونَه.وقيَل : هو الذي قد َذبَل ويَبَِس إمَّ
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 : الضاِمُر المْضَطرُب ِمن غيِر َمَرٍض. الُمْسلَِهمُّ  وقيَل :

 الدَُّؤوُب فصاَر كأَنَّه َمْسلوٌل.وقاَل اللّْيُث : هو الذي بَراهُ المرُض و

ْلهامُ و رُض والدَُّؤوٌب فصاَر كأَنَّه ، بالكْسِر : نوٌع ِمن اللِّباِس كالبرنس يَْستَْعِملُه األَْنَدلسيُّون ، نَقَلَه شْيُخنا ، وقاَل اللّْيُث : هو الذي بَراهُ الم الّسِ

 َمْسلوٌل.

ْلهامُ و ، قاَل : وأَْنَشَد  َسالِهمٌ   كالبرنس يَْستَْعِملُه األَْنَدلسيُّوَن ، نَقَلَه شْيُخنا ، وقاَل : هو عاِميٌّ ُمْبتذٌل ، والَجْمعُ ، بالكْسِر : نوٌع ِمن اللِّباِس  الّسِ

 بعُض شيوِخنا :

م و  الهـــــــــــــــِ ت الســـــــــــــــــــــــــــــّ ن حتـــــــــــــــح ر الَح مـــــــــــــــِ دح  بـــــــــــــــَ

ٍب قـــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــالهـــــــــــم     ـــــــــــكـــــــــــرِّ قـــــــــــلـــــــــــح  يـــــــــــقـــــــــــوُ  ل

  
يُِّق كخرِق اإلْبَرةِ وثْقِب األَْنِف واألُذُِن ؛ ومنه قْوُل هللِا ،  : الثَّْقبُ  السَّمُّ   :[سمم]  .(3) (َحّّت يَِلَج اجْلََمُل يف َسمِّ اخْلِياطِ ):  عزوجلالضَّ

__________________ 
 واللسان والتكملة. 228( ديوانه صفحة 1)
 ( يف القاموس ابلضم منونة.2)
 .40( األعراف اآية 3)
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 هذا القاتُِل الَمْعروُف ، ويُثَلَُّث فيهما. : السَّمُّ و

َح بالتَّثِْليِث غيُرهُ إالَّ أَنَّهم قالوا :  الَمْشهوُر في الثَّْقِب الفَتْح كما في التَّْنزيِل ، واألَْفَصُح في القاتِِل الضمُّ ، انتََهى. قاَل شْيُخنا : َصرَّ

 ُسمٌّ و َسمٌّ  ُهما لُغَتانِ  والشَّْهَد ، وكاَن أَبو الَهْيثِم يقوُل : السَّمَّ  والشُّْهُد ، يَْرفَعُون ، وتَِميٌم تَْفتَحُ  السُّمُّ  ولُوَن :قْلُت : قاَل يونس : أَْهُل العاِليَِة يقُ 

 لخرِق اإلْبَرةِ.

يَّةٌ. َض لكْسِرِهما وكأَنَّها عاّمِ  قْلُت : ولم أََر َمْن تَعَرَّ

 .«ِسمامٌ  ِغذاُؤها»يذُمُّ الدُّنيا :  عنههللارضيحِدْيُث علّيٍ ،  ِر ؛ ومنه، بالضّمِ والكسْ  ِسمامٌ و ُسمومٌ  ج

ينَِة. يَْخُرُج ِمن البَْحرِ  وأَْشباِههِ  ٍء كالَوَدعِ كلُّ شي : السَّمُّ و  يُْنَظُم للّزِ

 .ُسمومٌ  وقاَل اللَّْيُث في َجْمِعه

 .َسمٌّ  ، وهي َمجاِري ُدموِعه واِحُدها ِعْرقاِن في َخْيشوِم الفََرِس  (1)  :الّسمُّ و

 ، ويستدّل به على الِعتِْق ؛ قاَل ُحَمْيُد بُن ثْوٍر يَِصُف الفََرَس : ُسموِمه ، ويستحب ُعْريُ  ُسمومٌ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : في َوْجِه الفََرِس 

د الــــــــــــــــرَبِمِي  قــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح يــــــــــــــــر مــــــــــــــــَ رحٌف َأســــــــــــــــــــــــــــــِ  طــــــــــــــــِ

ض      وحضـــــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــيـــــــــــف مـــــــــــَ ومِ عـــــــــــاٍر لـــــــــــَ مـــــــــــُ (2)الســـــــــــــــــــــــــ 
 

  
هُج وقد ذُِكَر في مْوِضِعه. الشَّكُّ  : هو الفأْرِ  َسمُّ و  وهو الرَّ

ْفلَى َسمُّ و ِم. الِحماِر : الّدِ  ، وهي َشَجَرةٌ ذُِكَرْت في الالَّ

اء ، وتُْعَرُف بالبوِصيرِ  فاِرِسيَّةٌ مْعناهُ ذلك َشَجَرةٌ الماِهيَزْهَرةَ  : هي السََّمكِ  َسمُّ و نافٌِع ألَْوجاعِ الَمفاِصِل وَوَجع  ، وقد ذُِكَر َحْرٍف في الرَّ

فََطفا على وْجِه الماِء  في َغديٍر أَْسَكَر َسَمَكهُ  ٌء منه َمْعجوناً بالَخميرِ شي الَوِرِك والظَّْهِر والنِّْقِرِس ، وإِنَّما يْنفَع من شجَرتِِه لحاُؤها وإذا ُصيِّرَ 

ةِ الّدْهنيِة. وَوَرقُها يَِقُد في الَمصابيحِ بََدَل الفَتيلَةِ  ؛ حاَجتِِه  بَسمِّ  ومْطلبَهُ ، وهو بَصيرٌ  حاَجتِِه ، أَي َمْقِصَدهُ  َسمَّ  أَصابَ  يقاُل :و لَما فيه ِمن قوَّ

 َكذِلَك.

 والدابَِّة : َمَشقُّ ِجْلده. اإِلنسانِ  ُسمومُ و

 ؛ قاَل : ُسمٌّ و َسمٌّ  ، الواِحدُ  فَمهُ وَمْنِخراهُ وأُذُناهُ  ، بالكْسِر : ِسماُمهُ و ُسموُمه :وقيَل 

ُت عن   (3)حىت تـَنَـف سا  َل يحهفنَـق سح
 أَي َمْنِخَرْيه.

 الَجَسِد : ثُقَبُه. َمسامُّ و

يت اإِلنساِن : تََخْلُخل بََشَرتِه وِجْلده الذي يبُرُز َعرقُهُ  َمسامُّ  وقيَل :  .السُّمومُ  ألَنَّ فيها ُخروقاً خفيَّةً وهي َمسامَّ  وبُخاُر باِطنِه منها ، ُسّمِ

هو ً  (4) َسمَّ  .السَّمَّ  َسقَاهُ   :َسّما

 .َمْسمومٌ  وَطعامٌ  َمْسمومٌ  يقاُل : رُجلٌ  الطَّعاَم : َجعَلَه فيه. َسمَّ و

ً  القاروَرةَ  َسمَّ و  َسدَّها. : َسّما

ً  بَْينهما َسمَّ و  ؛ قاَل الُكَمْيت : أَْصلَحَ  : يَُسمُّ َسّما

وِر و  م يف األُمــــــــــــــــــُ وُرهــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــُ َب  قـــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــــَ

نح      م  عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــَ ر  َيســــــــــــــــــــــــُ مــــــــــُ (5)ومــــــــــن َيســــــــــــــــــــــــح
 

  
ً  ءَ الشَّي َسمَّ و ه َسّما  أَْصلََحهُ. : يَُسمُّ
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ً و ه َسّما ه. َسمَّ  : َخصَّ

ها َسمَّ و تْ  النِّْعَمةَ : َخصَّ ْت ، الِزٌم ُمتَعَدٍّ  ، أَي هي فََسمَّ اُج : َخصَّ  ، قاَل العجَّ

__________________ 
 ابلتثنية.« والس م ان»( قوله والسم ا معطوف عل  ما قبله حسب مقتض  القاموس ا ويف الصحاح والتهذيب 1)
 واللسان والتهذيب. 34( ديوانه ص 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ملتكلم منه : لمته ا والعامة تبد  امليم الثانية ايء ا وهو خطب ا ومنه قو  السراج الورا  :( هبامش القاموس كتب مصححه : وفعر ا4)

 رزقــــــــــــــــت بــــــــــــــــنــــــــــــــــتــــــــــــــــًا لــــــــــــــــيــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــا مل تــــــــــــــــكــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــهــــــــــــــــا     ــــــــــــــــت ــــــــــــــــدهــــــــــــــــر قضـــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــة كــــــــــــــــال ــــــــــــــــل ــــــــــــــــي  يف ل

  

 قـــــــــــــلـــــــــــــت : لـــــــــــــو  ؟فـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــر مـــــــــــــا لـــــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــا

  
 مــــــــــــــكــــــــــــــنــــــــــــــت مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا كــــــــــــــنــــــــــــــت لــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــا  

  

 ا شهاب عل  الشفاء.هـ  عل  القياس ا اويقا  أصلها ل متها ا بثالث ميمات ا أبدلت الثالثة ايء 

 ( اللسان والتهذيب.5)
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ِت  مــــــــــــ  مــــــــــــ  عــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــُ َم نـ عــــــــــــَ ــــــــــــح  هــــــــــــو الــــــــــــذي أَنـ

نـــــــــــــــــا و      الِد َربـــــــــــــــــ  تِ عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــِ (1)لـــــــــــــــــَ 
 

  
حاحِ.  وفي الّصِ

َلموا و   (2) َل تِ عل  الذين َأسح
.  أَي بَلَغَت الكلَّ

ً  األَْمرَ  َسمَّ و ه َسّما  ، وهو مجاٌز. َغْوَرهُ  ما ونََظرَ َسبََرهُ  : يَُسمُّ

ةُ و ةُ  السَّامَّ ةُ  : الخاصَّ ةُ و ، ومنه َعَرفَه العامَّ ةِ  كنا نقوُل إذا أَْصبَْحنا : نعوذُ باهلِل ِمن شرِّ »في حِدْيِث ابِن الُمَسيِِّب : و .السَّامَّ ةِ  السَّامَّ  .«والعامَّ

ةُ  قاَل ابُن األَثيِر : ةُ الرُجِل  السَّامَّ . َسمَّ  ، يقاُل :هنا خاصَّ  إذا َخصَّ

ةُ و ر الَمْوتُ  : السَّامَّ ة تُوِرُده»حِدْيُث ُعَمْير بن أَْفصى :  ، وهو ناِدٌر ؛ وبه فُّسِ بتَْخفيِف الِميِم بال  السَّامُ  ؛ والصَّحيُح في الَمْوِت أَنَّه «السَّامَّ

 هاٍء.

ةُ و ِة ِمن كلِّ » الحِديُث : ، ومنه من الَحيوانِ  السَّمِّ  ذاتُ  : السَّامَّ ةٍ  أُِعيذُُكما بَكِلمات هللِا التامَّ  .َسوامٌ  ؛ والَجْمعُ  «سامَّ

ْنبوِر والعَْقرب وأَْشباِههما. تَُسمُّ  ، بتَْشديِد الِميِم ألَنَّها السَّوامُّ  فهي تَُسمُّ و وقاَل َشِمٌر : ماال تَْقتُل  وال تْبلُغ أَْن تَْقتَُل ِمثْل الزُّ

ِمْلنا »في حِدْيث ِعياٍض : و أَْبَرَص. َسوامُّ  أَْبَرص. والَجْمعُ  ساّما ، كما في التّْهِذيِب ، ويقال : أَْبَرَص : من ِكباِر الَوَزغِ  َسمٌّ و صَ أَْبرَ  سامٌّ و

 .«ب ر ص»في  (3) ذُِكَرتْ  قدو أَبرَص ؛ سامَّ  ، يُريُد : «السامِّ  قاَل : بَْيض ؟إلى صْخَرةٍ فإذا بَْيض ، قاَل : ما هذا

ةِ  أَْهلُ و ةُ واألَقاِربُ  الَمَسمَّ  الذين ليسُوا باألَقاِرِب. ؛ وأَْهُل الَمْنحاةِ : : الخاصَّ

هُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ةُ. الَمَسمَّ ةُ ؛ العامَّ ةُ ، والَمعَمَّ ةُ  ، كَصبُوٍر : السَُّمومُ و الخاصَّ يُح الحارَّ ؛ وقيَل : هي  بالنَّهارِ تكوُن غاِلباً و ، تَُؤنَُّث ، الّرِ

 البارَدةُ ليالً كاَن أَو نهاراً تكوُن اْسماً وصفَةً.

 بالنَّهاِر ، وقد تكوُن باللَّْيِل والَحُروُر باللَّيِل وقد تكوُن بالنَّهاِر. السَّمومُ  وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :

اجِز :بالليلِ  السَُّمومَ  ونَقََل ابُن السَّيِّد في الفرِق عن بعِضهم : أَنَّ    والَحُروَر بالنَّهاِر ، ويدلُّ له قْوُل الرَّ

هالـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــوُم يـــــــــــــــــــــــوٌم ابرٌد  ومـــــــــــــــــــــــُ  لـــــــــــــــــــــــَُ

ه      ومـــــــــــُ لـــــــــــُ اَل تــــــــــــَ جـــــــــــِز الـــــــــــيـــــــــــوِم فـــــــــــَ (4)مـــــــــــن عـــــــــــَ
 

  
اُج :  وقاَل العجَّ

ُرور و  ض ا ـــــــــــــــــــــــَ وامـــــــــــــــــــــــِ جـــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــَ  َنســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

جـــــــــــــــــور     ســـــــــــــــــــــــــــــــح
َ
ـــــــــــــــــان آهلـــــــــــــــــا امل َرق ـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــن َرقـ

  

 (5)َسبائِنا كَسر  ا َرِير 

اجِز.يوٌم باِرٌد ، أَي ثابٌِت ، ِمن قْوِلهم : بََرَد عليه َحّق أَي ثَبََت. ولعلَّ َمن قاَل في تْفِسيِرها أنَّها البارَدةُ نََظَر إوقْولُه : اليوُم   لى قْوِل هذا الرَّ

 ؛ قاَل : َمْسمومٌ  يَْوُمنا ، بالضّمِ ، فهو ُسمَّ  يقاُل : منه :و ؛ َسمائِمُ  ج

ر يَ و  تـــــــــوَد الـــــــــر حـــــــــح وحت قـــــــــُ لـــــــــَ ين قـــــــــد عـــــــــَ فـــــــــُ عـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــح

وحزاء      ُه اجلـــــــــــــَ ِدمـــــــــــــُ َديـــــــــــــح مـــــــــــــوميـــــــــــــوم قـــــــــــــُ (6)َمســـــــــــــــــــــــــــح
 

  
ْين ، وهذه قَليلةٌ عن ابِن األَْعَرابّيِ ، أَي ُمِسمٌّ و سامٌّ  يومٌ و  .َسمومٍ  ذو ، بضِم الميِم وكْسِر الّسِ

 ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : : الثَّْعلَبُ  السَّْمَسمُ و

 (7) َلحَسُمهفاَرَقين َذأحالنُه و 
. كالسُّماِسمِ   ، بالضّمِ
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ر قْوُل البَِعيث : السَّْمَسُم السَّمّ و  ، وبه فُّسِ

ه  ُروقـــــــــــــــَ رحعـــــــــــــــاٍت كـــــــــــــــَبن  عـــــــــــــــُ ُن جـــــــــــــــَ دامـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــُ

َن      ر بــــــــح ات َتشــــــــــــــــــــــَ يــــــــّ اِرُب حــــــــَ اَمســــــــــــــــــــــَ مــــــــَ  (8) َلحســــــــــــــــــــــَ
  

__________________ 
 ا والصحاح. 5وديوانه صفحة « عل  العباد»اللسان ويف التهذيب ( 1)
 .5( وهي رواية الديوان صفحة 2)
 ( يف القاموس : وذُِكَر.3)
 ومل ينسبه.« من جزع اليوم»( التهذيب وفيه : 4)
 والتهذيب. 27( أراجيزه ص 5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
 ويف املصادر : جوعات ابلواو.« َتَسر َبنّ »( اللسان والتكملة والتهذيب وفيه 8)
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يت. السَّمَّ  يْعني : ّكِ  ، قالَهُ ابُن الّسِ

غيُر الِجْسمِ  : السَّْمَسمُ و ئُْب الصَّ َي به لِخفَّتِه ؛ الذِّ  .كالسَّْمسامِ  أََعمُّ  هو أَو ُسّمِ

ر قوُل البَِعيث أَْيضاً ، ومَ  َرْملَةٌ  : السَّْمَسمُ و ْت ، َمْعروفَةٌ ، وبه فُّسِ ْبَن ، وَمَساِرُب الحيَّاِت : آثاُرها في السَّْهل إذا مرَّ ن فَسَّره بها َرَوى تََسرَّ

 ُء وتَْذَهُب ، شبَّه ُعروقَه بَمَجاِري َحيَّاٍت ألَنَّها ُمْلتِويَة ؛ وقاَل ُطفَْيل :وتََسّرُب : تَجي

ه  ــــــــــِ ب وح ــــــــــالِج أميــــــــــُن صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــ  األَف ف  عــــــــــل  َأســــــــــــــــــــــــَ

لــــــــــــــو خمــــــــــــــَ و      عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ره يـ مِ ارَِم أَيحســــــــــــــــــــــــــــَ (1)َلحســــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْمِسمُ و حاحِ ، بالكْسِر : َحبُّ الَحلِّ  ، الّسِ َن ، وَغْسُل الشَّعَِر بماِء  ، كما في الّصِ لَِزٌج ُمْفِسٌد للَمِعَدةِ والفَِم ، ويُْصِلُحهُ العََسَل ، وإذا اْنَهَضَم َسمَّ

يُّ منه  بَةٌ ؛ يُْعَرُف بَجْلبََهْنكَ َطبيخِ وَرقِِه يُِطيلُه ويُْصِلُحهُ ، والبَّرِ  فِْعلُه قَِريبٌ  ؛ بفتحِ الجيِم والباِء والهاِء وسكوِن الالِم والنوِن ، فاِرِسيَّةٌ ُمعَرَّ

ْرَهمِ  اْستِْعمالُ و وحيا ، الَخْربَِق ، وقد يُْسقى الَمْفلُوَج ِمن نِصِف ِدْرَهٍم إلى ِدْرَهٍم فَيَْبَرأُ  ِمن فْعلِ   جّداً. َخِطرٌ  منه (2) الّدِ

ْمِسمُ و  الُجْلُجاَلَن. : الّسِ

 قاَل أَبو حنيفَةَ : هو بالسَّراةِ واليََمِن كثيٌر ، قاَل : وهو أَْبيَض.

ْمِسمُ و  أَو ُدَوْيبَّةٌ تُْشبُهها. َحيَّةٌ  : الّسِ

ْمِسمُ و اُج : َرْملَةٌ  ( :3) الّسِ  في بِالِد الغَْرب ؛ قاَل العجَّ

ي  مــــــِ لــــــَ ي مث اســــــــــــــــــــح مــــــِ لــــــَ مــــــَ  اي اســــــــــــــــــــح لــــــح  اي داَر ســــــــــــــــــــَ

مٍ      ســـــــــــــــــــــــــــَ مح مَأو عـــــــــــــن ميـــــــــــــِا  بســـــــــــــــــــــــــــَ  َلحســـــــــــــــــــــــــــَ

  
فَةَ الَمْفتوحةِ و  التي تقدََّم ِذْكُرها وِذْكُر شاِهِدها ِمن قْوِل البَِعيث وُطفَْيل. ليست ُمَصحَّ

 وقاَل نَْصُر : َموِضٌع أَو َجبٌَل أَظنُّه بنَواِحي اليَماَمِة.

. وقاَل َسماِسمُ  ، والَجْمعُ  أَو َغِلَط الَجْوَهِريُّ في َكْسِرِه. نَْمٌل ُحْمٌر ، الواِحَدةُ بهاءٍ  ، لُغتاِن نَقَلَهما غيُر واِحٍد ، بالضِم وقد يُْكَسرُ  ، السُّْمُسمُ و

ْمِسَمةُ  اللَّْيُث : يقاُل لُدَوْيبٍَّة على ِخْلقَِة األَِكلَة َحْمراء هي  .الّسِ

 د رأَْيتُها في الباِديَِة وهي تَْلسُع فتُْؤلم إذا لََسعَْت.قاَل األَْزَهِريُّ : وق

 ، وهي َهناٌت تكوُن بالبَْصرةِ يَْعضضَن َعّضاً َشديداً ، الَُهنَّ ُرُؤوٌس فيها ُطوٌل إلى الُحْمرةِ أَْلوانُها. السَّماِسمُ  وقاَل أَبو خيَرةَ : هي

جالِ  اللّطيُف ِمن الَخفيفُ  : السَّْمَسمُ و  ي بهاٍء.، وه الّرِ

 ، أَو َضْرٌب منه. : َعْدُو الثَّْعلَبِ  السَّْمَسمةُ و

ِهما السُّْمُسمانِيُّ و السُّْمُسمانُ و ، كعاُلبٍِط ، السُّماِسمُ و السَّْمسامُ و ، كَسحاٍب ، السَّمامُ و  ٍء.الَخفيُف اللَّطيُف السَِّريُع من كّلِ شي : ُكلُّه بضّمِ

ُجلِ كَسحابٍَة : َشْخُص  ، السَّماَمةُ و  أَْعالهُ ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : ؛ وَسماوتُه : الرَّ

ا و  يــــــــــــاَب كــــــــــــبهنــــــــــــ  ي الــــــــــــثــــــــــــِّ قــــــــــــِ لــــــــــــح ة تـــــــــــــُ  عــــــــــــاِديــــــــــــَ

هــــــــــا حتــــــــــت      زِعــــــــــُ َزعــــــــــح ــــــــــُ ةِ تـ مــــــــــامــــــــــَ (4)ريــــــــــُح  الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
 في َعرِضها. في ُعنُِق الفََرِس  عنَد العََرِب تكونُ  ُمْستََحبَّةٌ  ، وهي السَّماَمةِ  دائَرةُ  ِمن َدوائِِر الفََرِس و

ياِر الَخراِب. : السَّماَمةُ و  ما َشَخَص من الّدِ

 ، على التَّْشبيِه. اللّواءُ  أَْيضاً :و

 ظاِهُر الَوساَمِة. السَّماَمةِ  ؛ يقاُل : هو بَهيُّ  الطَّْلعَةُ  السَّماَمةُ  قيَل :و

ةُ و  : َحِصيٌر تُتَّخذُ ِمن خوِص الغََضِف ؛ قالَهُ أَبو حنيفَةَ. ، بالضمِّ  السُّمَّ



15760 

 

إِذا ُصِرَمْت  تُْبَسُط تَْحَت النَّْخلِ و من خوٍص  َعِريَضٍة تَُسفُّ  (5) ُسْفَرةٍ  وفي التَّهِذيِب : شْبهُ 
َطِب والتَّْمِر ؛ ليَْسقَُط عليها ما تَناثَرَ  (6)  ج ِمن الرُّ

 كُصَرٍد. ، ُسَممٌ 

 .(7) سمومٌ  التَّْهِذيِب : َجْمعُهاوفي 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الكسر.2)
 ( ضبطت يف اللسان والصحاح ابلقلم هنا ويف الرجز الشاهد ابلفتح.3)
 .«كبهنا»بد  « كبلا»واللسان وفيهما  115/  1( ديوان اهلذليا 4)
  القاموس ابلضم منونة.( يف5)
 ( األصر والتهذيب ويف التكملة : ُخرِقت.6)
 ( كذا ا والذي يف التهذيب كُصَرٍد.7)
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 .سمامٌ  وفي كتاِب النَّباِت ألَبي حنيفَةَ : َجْمعُها

ةُ و ةُ. القَرابَةُ  : السَّمَّ  الخاصَّ

ةُ و مَّ  بالكْسِر والفتحِ : االْسُت. ، الّسِ

ويَةُ ، بالضمِّ و  وآَخِرْين. لَقَُب إْسماعيَل بِن عبِد هللِا الحافِظِ  ، كعَلَُّويه ، (1)تّشديِد ، وِسياُق الحافِظ في التَّْبصيِر أنَّه بالفتْحِ وال ُسمُّ

يِّقُ  األََسمُّ و  الَمْنِخَرْيِن. ، أَي السَّّمْينُ  : األَْنُف الضَّ

واُب أنَّه بالفتْحِ  السُّماِسمُ و يْشبِهُ الَخطاِطيَف ، ولم يْذكَر لها واِحد ؛ زاَد اللّْحيانيُّ ؛ ال  طائِرٌ  ، وهو (2)، بالضّمِ ، كذا هو في النسخِ ، والصَّ

، وكلَّْفتني بَْيَض  السَّماِسم وكلَّْفتني بَْيضَ  يُْقَدر لها على بَْيض ؛ ومنه الَمثَُل فيَما إذا ُسئَِل الرُجُل ما ال يَِجد وما ال يَكوُن : كلَّْفتني َسلَى َجَملٍ 

 األَنُوق.

 ، كِمَسّنٍ : الذي يَأُْكُل ما قََدَر عليه. الِمَسمُّ و

ى ، كُربَّى : واٍد بالِحجازِ و  ، وهو باإِلمالَِة وبغيِرها ؛ قالَهُ نَْصر. ُسمَّ

انُ و  : نَْبٌت. السَّمَّ

انُ و  راةِ.بالضّمِ : ة ، بَِجبَِل السَّ  ، السُّمَّ

 : د قُْرَب ُصحاَر. َسمائِمُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

تْه ةُ : أَصابَتْه َسمَّ ها الهامَّ  .بَسّمِ

ةُ و  وُشْفَرْيها. (3)المْرأَةِ : َصْدُعها وما اتََّصل به ِمن َوِرِكها  ُسمَّ

ةُ  وقاَل األَْصَمعيُّ : اإِلْبرةِ ثَْقبِها ، واْنتََصَب على  ِسمامِ  ؛ أَي َمأْتًى واِحداً ، وهو ِمن «واِحداً »في الحِدْيث : و المْرأَةِ : ثَْقبةُ فَْرِجها. ُسمَّ

 واِحٍد ، لكنَّه َظْرٌف َمْخصوٌص ، أُْجِري ُمْجرى الُمْبَهِم. ِسمامٍ  الظَّْرِف ، أَي في

كو  للَوَدعِ الَمْنظوِم ؛ وأَْنَشَد اللَّْيُث : َسمٌّ  ، َجْمعُ  بالسُّمومِ  : أَي ُمَزيَّنٌ  ُمَسّممٌ  وَوِضينٌ أَي قََصْدت قَْصَدَك.  َسَمْمت َسمَّ

ه  يــــــــمــــــــُ مٍّ مــــــــا يــــــــكــــــــاُد َجســــــــــــــــــــــِ خــــــــِ لــــــــَ  عــــــــلــــــــ  ُمصــــــــــــــــــــــح

َا      ــــــــَوضــــــــــــــــــــــِ ه ال ــــــــح ي فــــــــَ طــــــــح ــــــــعــــــــِ د  ب مــــــــاميــــــــَُ مــــــــ  ســــــــــــــــــــــَ
ُ
(4)امل

 

  
ان وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقاُل ِلتَزاويِق وْجِه السَّْقف :  ؛ وِمثْلُه قْوُل اللَّْحيانّي ، قاَل : ولم أَْسَمْع لها بواِحَدةٍ. َسمَّ

 الَوِضيِن ُعْرَوتُه. َسمُّ  وقاَل غيُرهُ :

 : أَْن يتّخَذ للَوِضيِن ُعًرى ؛ وقاَل ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر : التَّْسِميمُ و

ر  لــــــــــــه  ِ تــــــــــــَ اح زِمــــــــــــَ حــــــــــــح
َ

 عــــــــــــلــــــــــــ  كــــــــــــرِّ انيب املــــــــــــ

تـــــــاُ  الـــوَ      غـــح ـــَ يـــَف تـ راســـــــــــــــــِ َا شـــــــــــــــــَ مـــــــاضـــــــــــــــــِ مـــ  ســـــــــــــــــَ
ُ
(5)امل

 

  
 .ُسُموُمه أَي الذي له ثالث ُعًرى وهي

اَرةِ : ةُ  ويقاُل ِلْلُجمَّ  القُْلب. ُسمَّ

اَرة النَّْخلة : ةٌ  وقاَل أَبو َعْمرو : يقاُل لُجمَّ  ، وهي اليَقَقَةُ. ُسَممٌ  ، والَجْمعُ  ُسمَّ

ِهما ، أَي ما له َهمٌّ غيُرَك ؛ وقد ذُِكَر في ح م م. ُسمٌّ  وال َحمٌّ غيُرَك ، بفتِْحِهما ، وال َسمٌّ  وما له  وال ُحمٌّ غيُرك ، بضّمِ

ِة : َمْسمومٌ  ؛ وكذا رُجلٌ  السَّمومُ  : أَصابَتْه َمْسمومٌ  ونَْبتٌ  مَّ ي لذي الرُّ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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ناُن  ُمومُ َهوح جاء راِكُبها َوسح  َمسح
. ُسمومُ و  الفََرِس : كلُّ عْظٍم فيه ُمخٌّ

 السَّْيِف : ُحزوٌز فيه يعلَُّم بها ؛ قاَل الشاِعُر يمدُح الَخواِرَج : ُسمومُ و

ا  وُم حـــــــــــىت كـــــــــــَبهنـــــــــــ  راهـــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــاٌف بـــــــــــَ ـــــــــــِ  ل

هــــــــا      تــــــــح َلصــــــــــــــــــــــَ اٍن َأخــــــــح يــــــــوف ميــــــــَ هــــــــاســــــــــــــــــــــُ ومــــــــُ  (6) لــــــــُُ
  

__________________ 
 .694/  2( التبصري 1)
 وضبطت ابلقلم خطب ابلكسر يف التهذيب.( 2)
 ( اللسان : ركبها.3)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة وحباشيتها  ميد بن ثور يف ملحقات ديوانه.4)
 واللسان والتهذيب والتكملة منسوابً  ميد بن ثور. 32( ملحقات ديوانه ص 5)
 من ثالثة أبيات وعجزه فيه : 57( البيت لعزوة بن نوفر األشجعي ا ديوان شعر اخلوارج ص 6)

 سيوٌف إذا ما اخلير تدم  كلومها
 وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية اللسان والتكملة ا والتهذيب.
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 الُحْدث. ُسموم العُتُِق َغْير ُسمومُ و عن هذه السُّيوِف أَنَّها ُعتٌُق ، السُّموم يقوُل : بَيَّنَت هذه

 .َسماَمةٌ  الطَّْيِر نَْحو السُّمانَى ، واِحَدتُه ، كَسحاٍب : َضْرٌب ِمن السَّمامُ و

 وفي التَّْهِذيِب : َضْرٌب ِمن الطَّْيِر دون القََطافي الِخْلقَِة.

ي شاِهداً على الن حاحِ : َضْرٌب ِمن الطَّْيِر والنَّاقَةُ السَّريعَةُ أَْيضاً ، عن أَبي َزْيٍد ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  ِة :اقَِة السَّريعَ وفي الّصِ

ام وِدَرتح  لـــــــــــَ هـــــــــــاَر  وغـــــــــــُ َ
تح مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا املـــــــــــ  حنـــــــــــََ

ُض      لــــــــــــ  مــــــــــــَ ي  اهلــــــــــــَ لــــــــــــِ اطــــــــــــِ
َ

هــــــــــــا واملــــــــــــ يــــــــــــبــــــــــــُ (1)أَراحــــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد ابُن السَّيّد في كتاِب الفرق شاِهداً على الطَّْيِر للنابغَِة الذُّبياني :

امــــــــاً  ا  لــــــــَ وصــــــــــــــــــــــًا عــــــــيــــــــوهنــــــــُ بــــــــاري الــــــــرّيــــــــَح خــــــــُ  تــــــــُ

(2)هلــــــــــــــــــّن رذااي ابلــــــــــــــــــعــــــــــــــــــريــــــــــــــــــِ  ودائــــــــــــــــــُض     
 

  
 قْلُت : ويصحُّ أَْن يكوَن هذا في صفَِة الناقَِة.

 : المرأَةُ الَخِفيفَةُ اللَّطيفَةُ. السَّماَمةُ و

 الرُجُل إذا َمَشى َمْشياً َرِفيقاً. َسْمَسمَ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 ُمَصغّراً : لَقَُب جماَعٍة. الّسَمْيسمُ و

ي : َحَكى ابُن َخالََوْيِه أَنَّه يقاُل لبائِعِ وقاَل ابُن  ْمِسمِ  بَّرِ اٌس ، كما يقاُل لبائِعِ اللّْؤلُؤ آلٌل. الّسِ  كأَنَّهم ِعيدانُ »في حِدْيِث أَْهل النار : و َسمَّ

 .«السَّماِسمِ 

وايَةُ فمْعناهُ أَنَّ قاَل ابُن األَثيِر : هكذا يُْرَوى في كتاِب ُمْسِلٍم على اْختِالِف ُطُرقِِه ونَُسِخه ، فإ ت الّرِ ، وِعيدانُه  ِسْمِسمٍ  َجْمعُ  السَّماِسمَ  ن صحَّ

ناِر ، قاَل : وطالَما تََطلَّْبُت مْعنى هذه تَراها إذا قُِلعَْت وتُِرَكْت ليُْؤَخذ َحبُّها ِدقاقاً ُسوداً كأَنَّها ُمْحترقَةٌ ، فشبّه بها َهُؤالء الذين يَْخرُجوَن ِمن ال

فَةً ، قاَل : وُربَّما كانت كأَنّهم ِعياللَّْفظِة و ، وهو َخَشٌب  السَّاَسمِ  دانُ سأَْلت عنها فلم أََر شافِياً وال أُِجْبُت فيها بُِمْقنِعٍ ، وما أَْشبَه ما تكوُن محرَّ

 كاآلبنوس ، وهللاُ أَْعلَم.

 : قَْريَةٌ بِمْصَر على النِّْيل بالبَُحْيرةِ. السماسمة وكفر

ا يُْستد  رُك عليه :* وممَّ

ْين أَبو طاِلٍب عليُّ  وِميم : (3): بضٍم ففتحٍ وسكوِن الياِء وبعَدها راء  ُسَمْيرم  :[سمرم] بُِليَدةٌ بيَن أَْصفَهان وِشْيراَز ، ومنها : الكماُل نظاُم الّدِ

 َوِزيُر السُّْلطان َمْحمود بن محمٍد الّسْلجوقّي ، وهو الذي قَتََل الّطْغرائّي. الّسَمْيرميُّ  بُن أَْحمَد بِن حربٍ 

َدةِ وضّمِ الِميِم : أَْهَملَه الجماَعةُ. َسْنبَُمو : [سنبم] ْيِن فسكوِن النوِن وفتْحِ الموحَّ  ، بفتحِ الّسِ

 إْحداُهما بَجِزيَرةِ قويسنا وهي الُكْبرى. قَْريَتاِن بِمْصرَ  وهي

ً  : [مسنغ] . ، كِجْرَدْحٍل : َرْغماً له ِسنَّْغما  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

ْين وَشّدِ النوِن ، وهووقاَل األَْزَهِريُّ : قََرأُْت في كتاِب النواِدِر البِن هانِى ْينِ  لَرْغماً ؛ إتْباعٌ  ٍء عن أَبي َزْيٍد : َرْغماً ِسنَّْغماً ، بالّسِ  أَو هو بالّشِ

 واُب ، وَسيَأْتي له الَمزيُد في الشيِن.المْعجَمِة وهو الصَّ 

 كأَْسنَِمةِ  نساٌء على ُرُؤسهنَّ »الحِدْيُث :  ؛ ومنه أَْسِنَمةٌ  ج َمْعروٌف وهو أَْعلَى َظْهِرِهما ، م ، ِمن البَعيِر والناقَِة : ، كَسحابٍ  السَّنامُ  : [سنم]

ْمَن بالَمقانِعِ على ُرؤُ  «البُْخت  وسهنَّ يَُكبِّْرنها بها.؛ هنَّ اللَّواتي يَتَعَمَّ

 وَسُطها.و : نَْحُرها من األَرِض  السَّنامُ و

حاحِ : (4) َسنِمٌ  وماءٌ   ، به ماٌء لتَِميٍم ثم لبَنِي أَبان بِن َداِرٍم. َجبٌَل بيَن البَْصَرةِ واليَمامةِ   :َسنامٌ و : على وْجِه األَْرِض ، كما في الّصِ

بََذةِ. أَْيضاً :و  َجبٌَل بيَن َماَواَن والرَّ
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اِل. قاَل اللّْيُث : هوو  َجبٌَل بالبَْصَرةِ ، يقاُل : إنَّه يَِسيُر مع الدَّجَّ

 قاَل نَْصر : يَراهُ أَْهل البَْصَرةِ ِمن ُسطوِحِهم ؛ وقاَل النابِغَةُ :

__________________ 
 .«جنت»( اللسان وفيه 1)
 لام : طائر يشبه اخلطاف شديد الطريان. وفيه : ابلطري  بد  ابلعري . ويف شرحه : 81( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( ونص ايقوت عل  فتح الراء.3)
 .«وما سنم»( عن الصحاح واللسان وابألصر 4)
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ــــــــــــــهــــــــــــــا  ي ــــــــــــــَ ا وَدان عــــــــــــــل زاهلــــــــــــــِ ــــــــــــــغــــــــــــــَ تح ب ــــــــــــــَ ل  خــــــــــــــَ

َر مـــــــــــن      فـــــــــــَ زحِع َأســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــامِ أَراُ  اجلـــــــــــِ ن  (1) ســـــــــــــــــــــــــَ
  

ر بأََحِد هذه الثالثَِة.  فُّسِ

 ، ولم يْذكْره ياقوٌت. ، بالكْسِر : َجبٌَل لبَنِي أََسدٍ  اإِلْسنامُ و

يرافي عن أَبي ماِلٍك ؛ ثََمُر الَحِلّيِ  أَْيضاً :و  ؛ ويقاُل : هو َضْرٌب ِمن الشََّجِر ؛ قاَل لَبيٌد : الواِحَدةُ بهاءٍ  ، َحَكاها الّسِ

ناُمهاكُدخاِن انٍر ساطٍض   (2) َأسح
ي :  َشَجٌر ؛ وأَْنَشَد : أَْسنامٌ  وقاَل ابُن بَّرِ

ٌر  َبمـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ ت ر  مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــَت إال  َأنح ي ـــــــــــــاري ب  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــازَِي      ن ــــــــــــــَ ــــــــــــــامٍ ق ن غــــــــــــــاِم  َأســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــَ (3)هبــــــــــــــا وث
 

  
 .األَْسناَمة ، أَي تُْنبِتُها انت، إذا ك ، كُمْحِسنَةٍ  ُمْسنَِمةٌ  أَرٌض ،و

لِقياُس ، كما في الُمْحَكِم : وزاَد غيُرهُ : الَوْحِشيَّةُ ، كما في شْرحِ شواِهِد المْغني لعبِد القاِدِر البَْغداِدّي ، قاَل : وكان ا كُسكٍَّر : البَقََرةُ  ، السُّنَّمُ و

 ِزياَدة ِميِمه ، نَقَلَه شْيُخنا.

 كيَْفتَُح. مُ يَْسنَ  ، كَصبُوٍر ؛ والذي في الُمْحَكِم : َسنُومُ  ، وفي بعِض النسخِ : : ع (4) يَْسنُومُ و

 ، وهو ما يَْعلُو رأَْسه كالسُّنبُِل ، قاَل الراجُز : ، أَي نَْوُرهُ  َسنََمتَهُ  ، كَكتٍِف ، من النَّْبِت : الُمْرتَِفُع الذي َخَرَجتْ  السَّنِمُ و

ودا  وٍد عــــــــــــــــــُ َرَم عــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــا َأكــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــح  َرعــــــــــــــــــَ

عحضــــــــــــــــــــــــيــــــــــدا     ــــــــــَ ــــــــــيـ ر  وال فحصــــــــــــــــــــــــِ ر  والصــــــــــــــــــــــــ   الصــــــــــــــــــــــــِّ

  

ُجودا  الس ِنمِ اخلاِز ابِز و 
َ
 (5)امل

 ، كفَِرَح. َسنِمَ  ؛ وقد السَّنامِ  البَعيُر العَظيمُ  : السَّنِمُ و

 .السَّنامِ  : ضْخَمةُ  َسنِمة وناقَةٌ  َسنِمٌ  وقاَل اللَّْيُث : َجَملٌ 

 .«السَّنَِمةَ  يََهُب المائَة البْكَرةَ »في حِدْيِث لُْقمان : و

 .«في غَداةٍ َشبَِمةٍ  َسنَِمةٍ  هاتُوا بَجُزورٍ »ُعَمْيٍر : في حِدْيث ابِن و

ً  الَكأْلُ  َسنََّمهُ  قدو نَهُ. أَْسنََمهُ و تَْسنِيما  : إذا َسمَّ

؛  قُْرَب َطْخفَةَ  َمْعروفَةٌ  َمةٌ أَكْ  : كلُّ ذِلكَ  أَْسنَُمةَ  أَو ذاتُ  ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، بضّمِ النونِ  (6) أَْسنَُمهُ  ، بكْسِر النوِن ؛ وقيَل : أَْسنَِمةُ و

 .َسنامٍ  ، بضّمِ النوِن ، َجعَلَه اْسماً لَرْملٍَة بعَْينِها ، وَمْن قاَل بكْسِر النوِن َجعَلَها َجْمعُ  أَْسنَُمة فَمْن قالَ 

ماِل : ُحيوُدها وأَْشرافُها ، على التَّْشبِيهِ  أَْسنَِمةُ و  الناقَِة ؛ وُرِوي بيُت ُزَهْيٍر بالَوْجَهْيِن : بَسنانمِ  الّرِ

بـــــــان  ثـــــــح ا كـــــــُ فـــــــَ ـــــــَ وا قـــــــلـــــــيـــــــاًل قـ حـــــــ  مـــــــةَ ضـــــــــــــــــــــَ نـــــــُ  َأســـــــــــــــــــــح

رَتَُ  و      عـــــــــــح اِت مـــــــــــُ ومـــــــــــيـــــــــــ  (7)مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــُم ابلـــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لبِْشِر بِن أَبي خاِزٍم :

ــــــــــــاء  ب مــــــــــــةٍ كــــــــــــَبن   ــــــــــــِ ــــــــــــُ ن ــــــــــــهــــــــــــا  َأســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــي  عــــــــــــل

غـــــــــــاُر     
َ

ُ  قـــــــــــاِلصـــــــــــــــــــــــــًا عـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا املـــــــــــ (8)كـــــــــــوانـــــــــــِ
 

  
ا اْستَْدَرَكه الزجاُج على ثَْعلَب في الفَِصيح عن األَْصمعّي ف قاَل ثَْعلَب : هكذا وفي كتاِب ياقوت : ويُْرَوى بضّمِ الَهْمزةِ والنوِن ، وُهما ممَّ

 يِ أَنَّ األَْصمعيَّ أَْضبَُط لِمثِْل هذا. وَرَواهُ ابُن قُتَْيبَةَ أَْيضاً بضّمِ الَهْمزةِ.َرَواهُ لنا ابُن األَْعَرابّيِ ، فقاَل : أَْنت تَْدرِ 
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، بالفتْحِ وضِم النوِن وهو ِمن غريِب األَْبنِيَِة ، واْختُِلَف في تَْحديِدِه فقيَل : َجبٌَل ، وهو قْوُل ابن  أَْسنََمة وقاَل : قْلُت : وَحَكى بعُض اللُّغَويِّين

 ْيبَةَ.قُتَ 

 وقاَل اللَّْيُث : إنَّه َرْملَةٌ ، واْستََدلَّ بقْوِل ُزَهيٍر السابِِق.

 وقاَل غيُرُهما : أََكَمةٌ بقُْرب َطْخفَةَ ، قيَل : بقُْرب فَلََج ويُضاُف إليها ما َحْولها فيُقاُل أَْسنمات.

 قاَل : وَرَواهُ بعُضهم بكْسِر النوِن ، وهي أََكماٌت.

__________________ 
 واللسان. 112( ديوانه ط بريوت ص 1)
 وصدره : 170( ديوانه ط بريوت ص 2)

 مشمولٍة ُعِلَثتح بنابِت عرفجٍ 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب والصحاح واألساس.

 اإلسنامة : مثر ا لي ا قا  ذو الرمة.والتكملة وذكره بعد قوله : أبو نصر  76ابلعا املهملة ا والبيت لذي الرمة ص « قنازع»( اللسان وفيه 3)
( عل  هامش القاموس : هكذا يف بع  النســــــخ ا ويف بعضــــــها : ســــــنوم ا ودرج عليه عاصــــــم أفندي ا ويف امكم : يســــــنم كيفتح ا كما يف 4)

 هـ. الشارح ا يقو  مصححه : الذي يف كتاب ايقوت أن يسنوم ويسنم : موضعان وأما سنوم ا فلم أجده فيه ا ا
 اللسان واألخري يف الصحاح. (5)
 ( وهي املذكورة يف القاموس.6)
 واللسان. 48( ديوانه ط بريوت ص 7)
 .«أسنمة»( اللسان والصحاح وايقوت 8)
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ْمِل كأَنّها ِزيُّ : حباٌل ِمن الرَّ  اإِلبِِل. أَْسنَِمة وقاَل التوَّ

 وقيَل : َرْملَةٌ على َسْبعة أَياٍم ِمن البَْصَرةِ.

 وهي أَْسفَل الدَّْهناء على َطريِق فَلَج وأَْنت مصعٌد إلى مكَّةَ ، وعْنَده ماٌء يقاُل له العْشُر. َسنامٌ  عماَرةُ : نقاً ُمحدٌَّد طويٌل كأَنَّهوقاَل 

 وكاَن أَبو َعْمرو بُن العاَلِء ، يقوُل : هو بضّمِ الَهْمزةِ.

 : هو َمْوِضٌع في بالِد تَِميٍم في تَْفِسيِر قْوِل َجريٍر : ووِجَد بخّطِ أَبي سعيٍد السُّكَِّرّي بفتِْحها ، وقالَ 

ــــــــوا مــــــــن أَرِض  ل ذح َرحــــــــَ مــــــــةمــــــــا كــــــــاَن مــــــــُ ــــــــَ ن  َأســــــــــــــــــــــح

فُ      لـــــــــــــــَ يـــــــــــــــر هلـــــــــــــــا ِورحٌد وال عـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ  إال  الـــــــــــــــذ 

  
 وبه تْعلَم ما في َكالِم المصنِِّف ِمن القُُصوِر.

ً  اإلناءَ  َسنَّمَ و  .كالسَّنامِ  حتى صاَر فَْوقه : َمألَهُ  تَْسنيما

ً  اإلناءَ  َسنّْمتُ  وقاَل أَبو زْيٍد :  ِمن الطَّعاِم أَو غيِرِه. السَّنامِ  إذا َمأَلَته ثم َحَمْلَت فْوقه ِمثْل تَْسنيما

ً  ءَ الشَّي َسنَّمَ و  َعالهُ كتََسنَّمه. : تَْسنيما

 فَْحُل النَّاقَةَ إذا َرِكبَها َوقاَعها ؛ قاَل يَِصُف َسحاباً :ال تََسنَّم الحائَِط : َعالهُ ِمن ُعْرِضه ؛ ومنه تََسنَّمو

مــــــــاً  نــــــــِّ َتســــــــــــــــــــــَ ا مــــــــُ مــــــــاهتــــــــِ نــــــــِ ســــــــــــــــــــــاً  ســــــــــــــــــــــَ جِّ فــــــــَ تـــــــــَ  مــــــــُ

ــــــــــــــوان      ي ُفســــــــــــــــــــــــــــًا وعــــــــــــــُ ــــــــــــــح اَل أَنـ ِر ميــــــــــــــَح دح (1)ابهلــــــــــــــَ
 

  
 .تََسنَّْمته السَّحاُب األَرَض : إذا َجاَدها ؛ وَكذِلَك كلُّ ما َرِكْبته ُمْقبالً أَو ُمْدبِراً فقد تََسنَّمَ  ويقاُل :

 الدُّخاُن : اْرتَفََع. أَْسنَمَ و

 ؛ قاَل لَبيٌد : النَّاُر : َعَظُم لََهبُها أَْسنََمتِ و

ٍج  رحفــــــــــَ نــــــــــابــــــــــِت عــــــــــَ تح بــــــــــِ ثــــــــــَ لــــــــــِ ولــــــــــٍة عــــــــــُ مــــــــــُ  َمشــــــــــــــــــــــــح

ــــــــــاكــــــــــُدخــــــــــاِن انٍر ســــــــــــــــــــــــاطــــــــــٍض      ن هــــــــــاَأســــــــــــــــــــــــح (2)مــــــــــُ
 

  
ً  إذا اْرتَفََع لََهبُها أَْسنََمتْ  ، فَمْن َرَواهُ بالفتِْح أَراَد أَعاِليَها ، وَمْن َرَواهُ بالكْسِر فهو َمْصدرُ  إْسناُمها ويُْرَوى :  .إْسناما

َر قْولُه تعالَى :  يَْجِري فَْوَق الغَُرفِ  مسمى به ألنَّه ماٌء بالَجنَّةِ  : التَّْسنِيمُ و ِضدُّ التّْسِطيِح. في القُبوِر : التَّْسنيمُ و َوِمزاُجُه )والقُصوِر ؛ وبه فُّسِ
 .(3) (ِمْن َتْسِنيم  

ر بقْوِله ،  َعْينٌ  هي أَو اِغُب. وهذا يُوِجُب أَْن يكوَن  (4) (َعْيناً َيْشَرُب ِِبَا اْلُمَقرَّبُونَ ):  عزوجلفي الجنَّة َرفيعَةُ القَدِر ؛ وفُّسِ ؛ قالَهُ الرَّ

 َمْعرفةً ، ولو كانت َمْعرفَة لم تُْصَرْف.

اُج في تْفِسيِر قْوِلِه تعالَى :  جَّ  الغَُرِف. عليهم من فَْوقُ  تَتََسنَّمُ  َعْيناً تأْتِيَهم ِمن ُعْلوٍ  ُمتََسنِّمٍ  : أَي ماء (َوِمزاُجُه ِمْن َتْسِنيم  )وقاَل الزَّ

ُل عليهم ِمن َمعاٍل وينصُب َعْيناً على ِجَهتَْين : إْحداُهما : أَْن تَْنوي ِمنوقالَ  نَْت نُِصبَْت ؛ والجهةُ  تَْسنِيمِ   األَْزهِريُّ : أَي ماٌء يَتَنَزَّ ا نُّوِ َعْيٍن فلمَّ

َمْعِرفَة ، وإْن كاَن اْسماً  التَّْسنِيمُ و اْسماً للماِء فالعَْين نَِكَرة التَّْسنِيمُ  َعْيناً ، كقْوِلَك ُرِفَع َعْيناً ، وإْن لم يكنِ  ُسنِّم األُْخَرى : أَْن تَْنِوَي ِمن ماءٍ 

اِء.  للماِء فالعَْين َمْعرفَة ، فََخَرَجْت أَْيضاً نصباً ، وهذا قْوُل الفرَّ

اُء. ا قاَل الفرَّ اُج قوالً يقُرُب مْعناه ممَّ جَّ  قاَل : وقاَل الزَّ

 ُمغافََصةً. : األَْخذُ  التَّسنُّمُّ و

 ال يُْرَكُب. الذي الُمَخلَّى ، وهو كُمعَظٍَّم : الَجَمُل الُمعَفَّى ، الُمَسنّمُ و
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 بَنِي نَُمْيٍر. أَرِض  في ُمْرتَِفعَةٌ ِطوالٌ  السَّنِماُت ، بكْسِر النَّوِن : َهَضباتٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : (5)ٍء : أَْعالهُ ؛ ومنه قْوُل حسان كّلِ شي َسنامُ 

امَ ِإن  و  نــــــــــَ ٍم  ســــــــــــــــــــــــَ ِد مــــــــــن آِ  هــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــح
َ
 املــــــــــ

ُد      ــــــــــح ب ــــــــــعــــــــــَ ــــــــــُد  ال زوٍم ووال ــــــــــِت خمــــــــــَح ــــــــــن و ب ــــــــــُ ن ــــــــــَ (6)بـ
 

  
 أَي أَْعلَى الَمْجد.

 ٍء : ِخياُرهُ ، على التَّْشبيِه.كّلِ شي َسنامُ و

 : َعظيٌم. ُمَسنَّمٌ  وُمَجدٌ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( تقدم.2)
 .27( املطففا اآية 3)
 .28( املطففا اآية 4)
 .«حسنان»( عن اللسان وابألصر 5)
 واللسان. 89( ديوانه ط بريوت ص 6)
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ْمِل : ُظهوُرها الُمْرتفعَةُ ِمن أَثْباِجها. أَْسنَِمةُ و  يْعنِي الباِرَد.؛  «خيُر الماِء الشَّبِمُ »في الحِدْيث : و الرَّ

ْين والنوِن ، وهو الُمْرتَِفُع الظاِهُر على وْجِه األَرِض.  قاَل القتيبيُّ : يُْروى بالّسِ

 البَعيِر. َسنامِ  ، مأْخوذٌ ِمن َسنِيمٌ  ويقاُل للشَِّريِف :

ْين المْعجَمِة ، ِكالُهما عالشي تََسنَّمهو  ن ابِن األْعَرابّيِ.ُء : َكثَُر فيه واْنتََشَر ، كتََشنَّمه ، بالّشِ

 الشَّْيُب وأَْوَشَم فيه بمعنى واِحٍد. تََسنَّمهو

كةً : كلُّ َشَجَرةٍ ال تَْحِمُل وذِلَك إذا جفَّْت أَْطرافُها وتغيََّرْت. السَّنََمةُ و  ، محرَّ

 لقََصِب ، إالَّ أَنَّه ليٌِّن تأُْكلُه اإِلبُِل أَْكالً َخْضماً.وأَْيضاً : رأُْس َشَجَرةٍ من ِدّقِ الشََّجِر يكوُن على رأِْسها كَهْيئَِة ما يكوُن على رأِْس ا

لِّيان : أَْطرافُه التي تُْلِقيها. َسنََمةُ و  الّصِ

ى األَْستاَمةَ ، واإِلبُِل تأُْكلُها َخْضماً لِلينِها. السَّنَِم َسنَمُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ : أَْفَضل  ُعْشبَة تَُسمَّ

 َجبٍَل. : كُسّكٍر : اسمُ  ُسنَّمٌ و

ي ببَْطٍن ِمن بنِي غاِلٍب ِمن بَنِي خوالَن ؛ نَقَلَه ياقوُت. يَْسنُمُ و  ، كيَْنصُر : َمْوِضٌع باليمِن ُسّمِ

 وَسنّوَمةُ ، كتَنّوَرة : أَرٌض يمانِيَّةٌ ، عن ياقوٍت.

ْلعَِة على البَْيعِ ، في الُمبايَعَةِ  السَّْومُ  : [سوم] ل. بالضمِّ ،  كالسُّوامِ  : هو َعْرُض الّسِ  ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على األَوَّ

ْلعَةِ  ُسْمتُ  يقاُل منه ً  بها أَسومُ  بالّسِ ً و ، َسْوما إيَّاها ، واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على  اْستَْمتُهُ  ، وكذا بها وعليها : غالَْيتُ  اْستَْمتُ و ساَوْمُت ُسواما

 تَْعديتِه بعلى.

 َذَكَر لي َسْوَمها. : ساَوْمتهاو ، إيَّاها وعليها : سأَْلتُهُ َسْوَمها اْستَْمتُهُ  قيَل :و

يَمةِ  إنَّه لغاِليو  السَّْوِم. غاِلي ، بالضّمِ ، أَي السُّوَمةُ و ، بالكْسِر ، الّسِ

ً  فالناً ِسْلعتي ُسْمتُ  ويقاُل : ً  بِسْلعَتي تُ ُسمْ  وِمثُْل ذِلكَ  ؟تَأُْخذُها بكذا ِمن الثََّمنِ أَ  إذا قْلُت : َسْوما  .َسْوما

ً  عليه بِسْلعَتي اْستَْمتُ  ويقاُل :  إذا كنَت أَْنَت تَْذكُر ثََمنها. اْستِياما

ً  منِّي بِسْلعتي اْستامَ  ويقاُل :  إذا كاَن هو العاِرُض عليك الثَّمَن. اْستِياما

يَمةُ  الرُجُل بسلعته َسْوماً : وذِلَك حيَن يْذكُر لََك هو ثََمنَها. واالْسُم ِمن جِميعِ ذِلكَ  ساَمنِيو  .السُّوَمةُ و الّسِ

 الرُجُل على َسْوِم أَخيِه. يَسومَ  في الحِدْيث : نََهى أَنْ و

ْلعِة وفصُل ثمنِها ؛  الُمساَوَمةُ  ْلعِة ويَتَقاَرَب االْنِعقاُد  يَتَساَومَ  والَمْنهيُّ عنه أَن: الُمجاَذبَةُ بيَن البائِعِ والُمْشتري على الّسِ الُمتَبايعاِن في الّسِ

ْلعَةَ ويُْخِرجها ِمن يِد الُمْشتري األَّول بِزياَدةٍ على ما اْستَقَرَّ األَمُر فيَِجي وَرِضيا  الُمتَساِوَمْينِ  عليه بينَ ء رُجُل آَخُر يُريُد أَْن يَْشترَي تلَك الّسِ

ل العَْرِض به قبْ   .الُمساَوَمةِ و َل االْنِعقاِد ، فذِلَك َمْمنوٌع عنَد الُمقاَربَِة لَما فيه ِمن اإلْفساِد ، وُمباح في أَوَّ

اغُب أَْصلَ  اإِلبَِل  سامَ  ِلهم :ِء ، فهو مْعنًى ُمركٌَّب ِمن الذّهاِب واالْبتِغاِء فأُْجِري مجْرى الذّهاِب في قوْ الذّهاُب في اْبتِغاِء الشي الّسومِ  وقاَل الرَّ

ْلعِة أََحّق  الّسومُ  ؛ ومنه (2) (َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعذابِ )في قْوِله تعالَى :  (1)، ومْجرى البغاِء  سائَِمةٌ  فهي في البَْيعِ ؛ فقيَل : صاِحُب الّسِ

 بالسَّوِم ، انتََهى.

ا بِسْلعَِته ، ونَهى عنه في ذِلَك الوْقِت ألنَّه وْقُت يُْذَكُر هللاُ  يُساِومَ  ؛ فقاَل أَبو إْسحق : هو أَنْ  قْبل ُطلوعِ الشمِس  السَّْومِ  الحِدْيُث : نََهى عن وأمَّ

تَلَها ،  : ويَجوُز أَْن يكوَن ِمن َرْعي اإِلبِِل ألَنَّها إذا َرَعِت الَمْرَعى قْبل ُطلوعِ الشمِس عليه وهو نٍَد أَصابَها منه داٌء قَ فال يشتغُل بغيِرِه ، قالَ 

 وذِلَك َمْعروٌف عنَد أَْهِل الماِل ِمن العََرِب.

تْ  ساَمتِ و ْت واْستََمرَّ يُح : َمرَّ ً  الناقَةُ  ساَمتِ  ُسْرعةُ الَمّرِ ؛ يقاُل : الّسْومُ  وقاَل األَْصَمعيُّ : اإلبُِل أَو الّرِ اِعي : تَُسوُم َسْوما  ؛ وأَْنَشَد بيَت الرَّ
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__________________ 
 ( يف املفردات : االبتغاء.1)
 .49( البقرة اآية 2)
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َرة  ِ مــــــــــــاهــــــــــــِ اح طــــــــــــَ ــــــــــــح ِ  اإِلب ــــــــــــَ ت فــــــــــــَ ــــــــــــح نـ اء مــــــــــــُ قــــــــــــّ  مــــــــــــَ

وحمِ      ُد  ابلســـــــــــــــــــــــ  نـــــــــَ هـــــــــا حـــــــــارٌِ  ســـــــــــــــــــــــَ َديـــــــــح (1)انَط يـــــــــَ
 

  
 : وسلمعليههللاصلىقْوُل عبِد هللِا ذي النِّجاَدْيِن يخاِطُب ناقَةَ َسيِّدنا َرُسول هللِا ،  ومنه

دارِجـــــــــــــــًا و  ر ضـــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ومـــــــــــــــيتـ  ســـــــــــــــــــــــــــــُ

جــــــــــــــــوِم      وحزاء لــــــــــــــــلــــــــــــــــنــــــــــــــــ  ر َض اجلــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ (2)تـــــــــــــــــَ
 

  
 بمْعنَى الَمّرِ قْوُل الُهَذلّيِ : السَّومِ  ُسْرعةُ الَمّرِ َمَع قَْصِد الصَّْوب في السَّْيِر ، وشاِهدُ  السَّْومُ  وقاَل غيُرهُ :

يـــــــــــــٍف  ِدُر ُذو َحشـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــح يـــــــــــــَح هلـــــــــــــا أُقــــــــــــــَ  أُتـــــــــــــِ

تح إذا      قــــــــاِت  ســــــــــــــــــــــامــــــــَ ــــــــَ ل َ
ــــــــ  املــــــــ امــــــــاعــــــــل (3)ســــــــــــــــــــــَ

 

  
ً  الراِعيةُ والماِشيَةُ والغَنَمِ  ساَمتِ  ؛ ومنه الحِدْيث الذي تقدََّم ؛ يقاُل : َرَعتْ  ، أَي اإِلبُِل ، المالُ  ساَمتِ و  : تَُسوُم َسْوما

 .سائَِمةٌ  َرَعْت حيُث شاَءْت فهي

ً  فالناً األَْمرَ  سامَ و لَّةَ َمن تََرَك »حِدْيُث علّيٍ :  وَجشََّمه وأَْلَزَمهُ ؛ ومنه َكلَّفَهُ إِيَّاهُ  : يَُسوُمهُ َسْوما ؛ أَي ُكلَِّف  «الَخْسفَ  ِسيمَ و الجهاَد أَْلبََسهُ هللاُ الذِّ

 وأُْلِزَم.

اجِ ؛ أَو أَراَده عليه ، قالَه َشِمٌر ؛ أَو أَْوالهُ إيَّاهُ  جَّ ً  ، وهذا قْوُل الزَّ َمهُ تَْسويما  .كَسوَّ

اُج : جَّ  .(4) (َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعذابِ )والظُّْلِم ؛ ومنه قْولُه تعالَى :  في العَذاِب والشَّرِّ  السَّومُ  وأَْكثَُر ما يُْستَْعَملُ  قاَل الزَّ

َم إْنساناً َمَشقَّةً أَو سوءاً أَو ُظلماً. السَّْومُ  وقاَل اللَّْيُث :  أَْن تَُجّشِ

 عالٍَّة. ْومَ سَ  أَراُدوُهم به ، وقيَل : َعَرُضوا عليهم ؛ والعََرُب تقوُل : َعَرَض عليَّ  َساُموُهم وقاَل َشِمٌر :

. ِة َعْرٌض سابِِريٌّ  قاَل الِكسائيُّ : وهو بمْعنَى قَْول العامَّ

. ً  ءِ الطَّيُر على الشي ساَمتِ و قاَل َشِمٌر : يُْضَرُب هذا َمثاَلً لَمْن يَْعِرُض عليَك ما أَْنت عنه َغنيٌّ  حاَمْت. : َسْوما

اِعيَةُ. السَّائَِمةُ و السَّوامُ و  : اإِلبُِل الرَّ

 يَْرعى حيُث شاَء. َسْوَمةُ و وقيَل : كلُّ ما َرَعى ِمن الماِل في الفَلَواِت إذا ُخلِّيَ 

 : الذاِهُب على وْجِهِه حيُث شاَء. السَّائِمُ و

ْعي ؛ ومنه قوْ  (5) أَْرعاها هو ، أَي أَساَمهاو السَّائَمةُ  ساَمتِ  يقاُل :  .(6) (ِفيِه ُتِسيُمونَ )لُه تعالَى : أَو أَْخَرَجها إلى الرَّ

 اإِلبَِل إذا َخلَّْيتَها تَْرَعى. سْمتُ  وقاَل ثَْعلَب :

 كلُّ إِبٍِل تُْرَسُل تَْرَعى وال تُْعلَُف في األَْصِل. السَّائَمةُ و السَّوامُ  وقاَل األَْصمعيُّ :

 .«الغَنَِم َزكاةٌ  سائَِمةِ  في»في الحِدْيث : و

 ؛ يْعني أَنَّ الدابَّةَ الُمْرَسلَة في َمْرعاها إذا أَصابَْت إْنساناً كانت ِجنايتُها َهَدراً. «ُجبَارٌ  السَّائَمةُ »في حِدْيٍث آَخر : و

يَمةُ و ، بالضّمِ ، السُّوَمةُ و يماءُ و الّسِ يمياءُ و الّسِ . بكسِرِهنَّ : العاَلَمةُ  َمْمُدوَدْين الّسِ  يُْعَرُف بها الخْيُر والشرُّ

 : العاَلَمةَ تُْجعَل على الشاةِ وفي الحْرِب أَْيضاً ، انتََهى. السُّوَمةُ  وقاَل الَجْوَهِريُّ :

يمةُ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : يَمُ  : العالَمةُ على ُصوِف الغَنَِم ، والَجْمعُ  الّسِ  .الّسِ

 وَغريٌب ِمن المصنِِّف َعَدُم ِذْكِرها ، وأَْنَشَد َشِمٌر : .(7) (ِسيماُهْم يف ُوُجوِهِهمْ )التَّْنزيُل :  والقَْصُر في الثالثِة لُغَةٌ ، وبه جاءَ 
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مح و  يـــــــــــــــمـــــــــــــــاهلـــــــــــــــُ مح  ســـــــــــــــــــــــــــــِ ُرهـــــــــــــــُ بحصـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ  إذا تـ

َب ح      ـــــــــــَة مـــــــــــن كـــــــــــاَن ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــب تح رِي ـــــــــــَ ن ـــــــــــ  يـ ـــــــــــَ (8)بـ
 

  
لَِت الواُو.  ِسيما َحَسنَةٌ ، مْعناهُ َعالَمةٌ ، وهي مأُْخوذةٌ من َوَسْمُت أَِسُم ، واألَْصُل في ِسيما وقاَل أَبو بْكِر بُن ُدَرْيٍد : قْولُهم : عليه ِوْسمى فحّوِ

 ِمن َمْوِضع الفاِء فُوِضعَْت في مْوِضعِ 

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه واللسان والتهذيب.« مقاء مفتوقة»برواية  61( ديوانه ط بريوت ص 1)
 اللسان والتهذيب.( 2)
 .63/  2( البيت يف اللسان ونسبه لصخر اهلذد ا وهو يف شعره يف ديوان اهلذليا 3)
 .49( البقرة اآية 4)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : َرَعاها.5)
 .10( النحر اآية 6)
 .29( الفتح اآية 7)
 ( اللسان.8)
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ِ ا كما قالوا ما َأطحيَـَبُه وأَيحطَ   وُجِعَلِت الواُو ايءح لسكوهِنا وانحِكساِر ما قبحلها انتَـَه . ِسوحم  َبه ا فصارَ الَعاح
يماءُ و  األَْصَمعيُّ ، ومنه قْوُل الشاِعِر : (1)َمْمدوَدة َذَكَرها  الّسِ

عــــــــــــــــاً  ِن ايفــــــــــــــــِ الٌم َرمــــــــــــــــاُه ُ  ابُ ســــــــــــــــــــــــــــــح  غــــــــــــــــُ

يــــــــمــــــــاءُ لــــــــه      رح  ســــــــــــــــــــــِ  ال َتشــــــــــــــــــــــُ   عــــــــلــــــــ  الــــــــَبصــــــــــــــــــــــَ

  
 .ِسيمياءُ  ويُْرَوى :

يما قاَل الَجْوهِريُّ : يماء ءُ ؛ وقد يَِجي (ِسيماُهْم يف ُوُجوِهِهمْ )َمْقصوٌر ِمن الواِو ، قاَل هللاُ تعالَى :  الّسِ يِمياءو الّسِ َمْمُدوَدْين ، وأَْنَشَد  الّسِ

 ألَُسْيِد بِن َعْنقاء الفََزارّي يمَدُح ُعَمْيلَة حيَن قاَسَمه مالَهُ :

عــــــــــــــــاً  ِن ايفــــــــــــــــِ الٌم َرمــــــــــــــــاُه ُ  ابُ ســــــــــــــــــــــــــــــح  غــــــــــــــــُ

يـــــــاءٌ لـــــــه      يـــــــمـــــــِ رح  ســـــــــــــــــــــِ  ال َتشـــــــــــــــــــــُ   عـــــــلـــــــ  الـــــــَبصـــــــــــــــــــــَ

  

رِِه  وحَ  حنـــــــــــــَح ـــــــــــــَ تح فـ قـــــــــــــَ لـــــــــــــِّ َراي  عـــــــــــــُ ـــــــــــــ   كـــــــــــــَبن  الـــــــــــــثـ

  
َر  ويفو    عــــــح يـــــــِده الشــــــــــــــــــــِّ ر  يف جــــــِ مــــــَ ه الــــــقــــــَ هـــــــِ (2)وجــــــح

 

  
 إلى آِخِره ، أَي يَْفَرُح به َمن يَْنظُر إليه. ِسيِمياءٌ  له

ي : وَحَكى عليُّ بُن َحْمَزةَ أَنَّ أَبا ِرياٍش قاَل :  ال يَْروي بيَت ابِن َعْنقاء الفََزارّي : قاَل ابُن بَّرِ

ِن ايِفعاً   ُغالٌم َرماُه  ُ ابُ سح
ً إالَّ أَْعمى  قاَل : َحَكاه أَبو ِرياٍش عن أَبي َزْيٍد. وفي ِسياِق المصنِِّف قُصوٌر ال  .البَِصيَرةِ ألنَّ الُحْسَن َمْولوٌد ، وإنَّما هو. َرماهُ هللاُ بالخْيِر يافِعا

 يَْخفى.

مَ و ً  الفََرسَ  َسوَّ  ، أَي عالَمةً. ِسيَمةً  : َجعََل عليه تَْسِويما

 ٍء يُْعَرُف به. عليه بَحريَرةٍ أَو بشيوقاَل اللّْيُث : أَي أَْعلَمَ 

مَ  قاَل أَبو َزيٍد :و ً  َسوَّ هُ  ، إِذا فالنا َمهُ و َخالَّ مَ و ، ومنه الَمثَُل : َعْبدٌ  لَما يُريُدهُ  أَي َسوَّ َمهُ و أَي ُخلَِّي وما يُريُد. ُسّوِ  فيه. َحّكَمهُ  : إِذا في ماِلهِ  َسوَّ

مَ و ِمينَ  إِلى الَمْرَعى تَْرَعى حيُث شاَءْت ، وبه فَسََّر األَْخفَش قَْولَه تعالَى : الَخْيَل أَْرَسلَها َسوَّ ؛ قاَل : وإِنَّما َجاَء بالياِء والنوِن ألَنَّ  (3) ُمَسّوِ

َمتْ  الَخْيلَ   وعليها ُرْكبانُها. ُسّوِ

مَ و  أَي أَْفَسَد.،  فعَاَث فيهم عليهم أَغارَ  : إِذا على القَّْومِ  َسوَّ

 ، أَي ُمعَلَّمة. (4) (ُمَسوََّمًة ِعْنَد رَبَِّك ِلْلُمْسرِِفنيَ ) ِمْن ِطينٍ  (ِحجارَةً )قَْولُه ، َعزَّ وَجلَّ : و

اغُب : أَي عليها أَمثاُل الَخواتِيِم. قاَل الَجْوَهِريُّ :  ليعلم أَنَّها ِمن عْند هللِا. زاَد الرَّ

 ، ُرِوي ذِلَك عن الَحَسِن. ةٍ أَو ُمعَلَّمةً ببياٍض وُحْمرَ 

َمة أَو ْنيا ُمَسوَّ ا عذََّب هللاُ بها. بِسيَماها ويُْعلَم بعاَلَمٍة يُْعلَُم أَنَّها ليست من ِحجاَرةِ الدُّ  أَنَّها ممَّ

َمة أَو  ُمْرَسلَة. ُمَسوَّ

ل أَْولى. اِغُب : والَوْجهُ األَوَّ  قاَل الرَّ

ِكيَِّة ، ج التي : الُحْفَرةُ  السَّاَمةُ و  إِذا َحفََرها. أََساَمها ِإساَمةً  ، كعنٍَب ، وقد ِسيَمٌ  على الرَّ

ة ، والَجْمعُ  ِعْرٌق في الَجبَِل ُمخاِلٌف ِلِجبِلَّتِهِ  : السَّاَمةُ و  .سامٌ  إِذا أُِخَذ ِمن الَمْشِرِق إِلى الَمْغِرِب لم يُْخِلف أَْن يكوَن فيه َمْعِدُن فضَّ

ةُ  السَّاَمةُ  اَل األَْصَمِعيُّ وابُن األَْعَرابّيِ :قو ي الرُجُل ؛ وقيَل : َسبِيَكتهما. سامٌ  ، َجْمعُه الذََّهُب والِفضَّ  ، وبه ُسّمِ
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 الذََّهُب ، ومنه قْوُل قَْيِس بِن الَخِطيِم : السَّامَ  ويقاُل : إِنَّ األَْعَرف في ذِلَك أَنَّ 

الً  ظـــــــَ ـــــــح ن ي حـــــــَ قـــــــِ لـــــــح ـــــــُ َك تـ َو أَنـــــــ  ـــــــَ نـــــــا  ل يحضـــــــــــــــــــــِ ـــــــَ وحَ  بـ ـــــــَ  فـ

رََج عـــــــــن ِذي      َدحـــــــــح هِ تـــــــــَ قـــــــــاِرِب  ســـــــــــــــــــــــامـــــــــِ تـــــــــَ ُ
(5)املـــــــــ

 

  
هَ به. ساِمهِ  أَي على ذي  ، والهاُء ترِجُع إِلى البَْيِض ، يْعني البَْيَض الُمَموَّ

__________________ 
البيت لو رو  له سيماء عل  ما هو صريح كالمه قوله : ذكرها األصمعي ا ومنه قو  الشاعر اخل ا ال لف  أن »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 .«يكون مكسوراً ومل يذكر صاحب اللسان يف هذا البيت إال رواية واحدة له : سيمياء. ا ه
 ( اللسان ا واألو  يف الصحاح.2)
 .125( آ  عمران من اآية 3)
 .34 و 33( الذارايت اآيتان 4)
 واللسان والصحاح والتهذيب. وانظر ختر ه فيه ا 86( ديوانه ط بريوت ص 5)
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ِة بالفاِرسيَِّة :  ؛ وقوُل النابغَِة الذّْبيانّي : سامٌ  ، وبالعربيَِّة : ِسيمٌ  وقاَل أَبو سعيٍد : يقاُل للفضَّ

ُن مــــــــــــــــن  َوســــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــُ اهــــــــــــــــا ِإذا تـ  كــــــــــــــــَبن  فــــــــــــــــَ

مِ      َتســـــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــح ِن مـــــــــــُ يـــــــــــِب ُرضـــــــــــــــــــــــــاٍب وُحســـــــــــــــــــــــــح  طـــــــــــِ

  

َب يف  امِ رُكـــــــــــــــِّ  والـــــــــــــــز بـــــــــــــــيـــــــــــــــب أَقـــــــــــــــا  الســـــــــــــــــــــــــــــ 

  
ِم    َد  مـــــــــــنح الـــــــــــّرِهـــــــــــَ نـــــــــــح يـــــــــــٍب يــــــــــــَ ثـــــــــــِ ي  كـــــــــــَ (1)حـــــــــــِ

 

  
 فهذا ال يكوُن إِالَّ فضَّة ألَنَّه إِنَّما شبه أَْسنان الثَّْغِر بها في بَياِضها.

 .سامٌ  ُعروقُُهما في الَحَجِر ، ج : الساَمةُ  أَو

 .(2) السَّاقَةُ   :السَّاَمةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :و

اجِ : : الَخْيُزرانُ  السَّامُ و  ؛ عن َشِمٍر ، وأَْنَشَد للعَجَّ

وحَذيب  و  َرُد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٌر َأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــح  َدقـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ٌر مـــــــــــــــــن      عـــــــــــــــــح امِ صـــــــــــــــــــــــــــــــَ ين   الســـــــــــــــــــــــــــــــ  (3)وُراب 
 

  
 َشَجٌر تُْعَمل منه أَْدقاُل السُّفُِن. السامُ  وقاَل ُكراٌع :

 َجبٌَل لُهَذْيٍل. : السَّامُ و

 وم وفاِرَس.والرُّ  العََربِ  أَبو وهو ، السالمعليه،  بُن نوحٍ  سامُ و

 وقاَل ابُن ِسْيَده : وإِنَّما قََضْينا على أَِلِفه بالواِو ألَنَّها َعْيٌن.

 نُْقَرةٌ يُْنقَُع فيها الماُء. : السَّامُ و

 : ع للعََرِب. سامةُ و

 لنزوِلهم بها. ساَمةَ  وَمَحلَّةٌ بالبَْصَرةِ ؛ ويقاُل لها : بَنُ  أَْيضاً :و قَْريَتاِن باليََمِن. : ساَمةُ و

 فقاَل أَبو الفََرجِ األَْصبهانيُّ : إِنَّ قَُرْيشاً تَْدفَُع بَنِي : فيه واْختُِلفَ  ، وسلمعليههللاصلىأَُخو َكْعٍب الَجدُّ الساِدُس للنبّيِ  بُن لَُؤّيِ بِن غاِلبٍ  ساَمةُ و

هم ناِجيَةَ ، ساَمةَ  يَرَوى بَسنَِده و وتَْنِسبُهم إِلى أُّمِ  .ساَمةَ  إِلى علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، أَنَّه قاَل : ما أَْعقََب عّمِ

 ولم يعقب ذكراً إِنَّما هم أَْوالُد بْنتِه. وَكَذِلَك قاَل ُعَمُر وعليُّ ولم يَْفرضا لُهم وُهم ممن حرم. ساَمةَ  وقاَل الَهْمدانيُّ : يقوُل الناُس بَنُو

بَْير ؛ بَن بَكَّار : فَولَدَ  َمة.بُن لَُؤّيٍ الحاِرِث وغاِلباً ؛ وقد أَشاَر إِلى هذا االْختِالِف ابُن الجواني النَّسَّابَ  ساَمةُ  وقاَل ابُن الَكْلبّي والزُّ  ةُ في المقّدِ

اجِ  *يُْنَسُب إِليها اَدْين وأَبان بِن يَِزيد ، وعنه أَبو يُْعلَى وَخْلٌق ، وثَّقَهُ ابُن َحبَّان ، السَّاِميُّ  إِبراهيُم بُن الَحجَّ بِن  ساَمةَ  ِمن بنِي وَجماَعةٌ  عن الحمَّ

اِد بن َسلََمةَ ؛ وعبِد األَْعلَى بِن  ه ُعَمَر بِن موَسى َرَوى عن حمَّ عبِد األَْعلَى السَّاِمّيِ شْيخ لَُؤّيٍ ، كمحمِد بِن يونَس بِن موَسى الُكَديمّيِ وَعمَّ

 يم بن محمٍد شيْخ ُمْسلم ، وأَُخوه ُعَمُر بُن محمِد َمْشُهوُروَن.ألَْحَمَد ، وَعْرَعَرةَ بِن البِِرْنِد الساِمّيِ واْبنه محمد شْيخ البُخاِرّيِ وَحِفيده إِْبراه

يلي ؛ وعليُّ بُن الَحَسِن السَّاِميُّ عن وكَذا إِْسحاُق بُن إِْبراهيَم الَمْذكور ؛ وإِْبراهيُم بُن َعْوَعَرةَ بِن إِْبراهيَم بِن محمِد بِن َعْرَعَرةَ شْيُخ اإِلْسماعِ 

السَّاِميُّ  َجْعفٍَر السَّاِميُّ عن ابِن ُعيَْينَةَ ؛ ويَْحيَى بُن حجٍر السَّاِميُّ شْيُخ القاِسِم بِن اللّْيِث ؛ ومحمُد بُن عبِد الرحمنِ  بنُ  (4)الثَّوري ؛ وعتاُب 

 (5)بِن عطاِء بِن شعيِب  ؛ وأَبو فِراٍس محمُد بُن فِراِس بِن محمدِ « ك ب س»شْيُخ ابِن َحبَّان ، وكابُس بُن ربيعةً السَّاِميُّ الشبيه ذُِكَر في 

، َرَوى عنه ابُن أَخيِه أَْحمُد بُن الَهْيثِم بِن فِراِس ؛ وزيُد بُن محمِد  ساَمةَ  السَّاِميُّ النسَّابَةُ أََخَذ عن هشاِم بِن الَكْلبي ، وصنف كتاَب نََسِب بنِي

، وحاتم بِن محبوٍب الَهَروّي ؛ وعليُّ بُن الَجْهِم بِن بدٍر السَّاِميُّ : شاِعٌر  بِن َخلٍَف السَّاِميُّ الِمْصِريُّ عن يونس بِن عبِد األَْعلَى ، َضِعيفٌ 

محمُد بُن إِْدريس السَّاِميُّ الّسرخسيُّ عن سويِد بِن  (6)َمْشُهوٌر وقد َحدََّث ؛ ويونُس بُن َمْيَسَرةَ السَّاِميُّ عن أَبي ُسلَْيمان األَْزِدّي ؛ وأَبو لَبيٍد 

انّي َماَت َسنَة َخْمس وأَْربَعمائٍَة ؛ وأَُخوه بسطاُم بنُ  ساَمةَ  لَُؤّيٍ غالُب بنَ سعيٍد ؛ وأَبو   َسِمَع أَبا َمْنصورٍ  ساَمةَ  السَّاِميُّ عن أَبي عروبَةَ الحرَّ

__________________ 
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 السكيت.بريوت ا وديوانه ط دار الفكر بريوت صنعة ابن ـ  ( اللسان ا ومل أعثر عليهما يف ديوانه ط صادر1)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : والسامة.2)
 واللسان والتهذيب. 69( أراجيزه ص 3)
 .«إليه»كذا ابألصر ا ويف القاموس :   (*)
 غياث. 802/  2( التبصري 4)
 كاألصر.« شعيب»وهبامشه عن إحد  نسخه : « ُشَعيث»( التبصري : 5)
 .«أبو لبيد»د  نسخه وهبامشه عن إح« وأبو الوليد»( يف التبصري 6)
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اِمي  شيحٌخ ممِد بِن عقيٍر ؛ وعبُد الرمحِن بنُ  ر  اأَلزحهرِّي ا ماَت َسَنة أَرحبَِعا وأَرحبَعماَئٍة ؛ وأَبو َرجاء  رُز الس  خاِلِد بِن َأِبح
 الس اِمي  يـُعحَرُف ابلسلسلّي ذََكَره اأَلمرُي.

 بِن يَِزيد السَّاِمّي البَْصِرّي شْيُخ الطُّْبرانّي ؛ وُحَمْيد بِن َمْسعََدةَ البَْصِرّي السَّاِمّي شْيُخ ُمْسلم.: كأَْحمد بِن موَسى  بَْصِريُّونَ  وآَخُرون

ِم ، يَجوُز أَْن يقاَل له  ، بالنوِن والجيقاَل الحافُِظ : وبالُجْملَِة كلُّ َمْن كاَن ِمن أَْهِل البَْصَرةِ فهو ساِميٌّ بالمْهَملَِة ؛ وكذا َجِميُع َمْن يقاُل له ناِجيّ 

.  ساِميٌّ

 ، كاَن نَْصَرانيّاً ِمن أَْهِل البَْلقاِء فأَْسلَم. البَْلقاِويُّ ، بالَكْسِر : َصحابِيٌّ  ِسيُمويَةُ و

 َرماهُ به. : إِساَمةً  إِليه بِبََصِرهِ  أَسامَ و

 : َخَشبَةٌ َعريَضةٌ َغِليَظةٌ في أَْسفَِل قاِعَدتَي الباِب. الَمساَمةُ و

 َعصاً من قُدَّاِم الَهْوَدجِ. أَْيضاً :و

 أَْسفَِل َعْينَيِ الفََرِس. في نُْقَرتانِ  ، بالفَتْحِ : السَّوامُ و

 بالضّمِ : طائٌِر. ، السُّوامُ و

تأِْوي  ، وال يكاُد أََحٌد يَْرتَِقيهما إِالَّ بعَد جهٍد ، ال يُْنبِتاِن غيَر النَّْبعِ والشَّْوَحطِ  (1)فَْرقٍَد  بَجبَلِ ُمتِّصٌل  في بِالِد ُهَذْيلٍ  َجبَلٌ  ، كيَقُول : يَُسومُ و

 اَل شاِعٌر يذكُرُهما :، يُِريُدوَن َشاةً َمْسروقَةً ِمن هذا الَجبَِل ، ق يَُسوم ، وِمن ذِلَك قَْولهم ، وهللاُ أَْعلَم : من َحطَّها ِمن رأِْس  إِليهما القُرودُ 

حـــــــــــــايب حتـــــــــــــث  ركـــــــــــــاهبـــــــــــــم  ت وَأصـــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــح  لـــــــــــــَِ

ٍن مــــــــــن      ومبــــــــــنــــــــــا بــــــــــَا رُكــــــــــح د  َيســــــــــــــــــــــــُ رحقــــــــــَ (2)وفـــــــــــَ
 

  

م  ـــــــــكـــــــــُ وا ال َأاَب ل حـــــــــايب قـــــــــفـــــــــُ ُت أَلصـــــــــــــــــــــــح  فـــــــــقـــــــــلـــــــــح

  
ـــــــــد   ب عـــــــــح وحُت مـــــــــَ طـــــــــااَي إن  ذا صـــــــــــــــــــــــَ

َ
ُدور املـــــــــ  صـــــــــــــــــــــــُ

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 فيها اإِلبُِل ، أَي تَمرُّ وتَْذَهُب. تستامُ  ، بالضّمِ : أَرضٌ  الُمستاَمةُ 

 : الذاِهُب على وْجِهِه حيُث شاَء. السَّائِمُ و : إِذا لَِزَمه ولم يَْبَرْح عنه. َساَمهُ و

َمةُ  والَخْيلُ   ؛ الُمْرَسلَةُ وعليها ُركبانُها ، عن أَبي َزْيٍد. الُمَسوَّ

يما وقيَل : هي التي عليها  .ءُ الّسِ

 وقِيَل : هي الُمطهَمةُ الَحَسنَةُ.

اِعيَةُ. وعلى قَْوِله : الُمعَلََّمةُ ، قيَل بالشيِة واللَّْوِن ، وقيَل : بالَكّيِ.  وقِيَل : هي الرَّ

ُموا»في حِديث بَْدٍر : و َمتْ  فإِنَّ الَمالئَِكةَ قد َسّوِ ً  َسوَّ ُموا ؛ ويُْرَوى : ، أَي اْعَملوا لُكم َعالَمةً يَْعِرف بها بعُضكم بعضا  .تََسوَّ

 : الَمْوُت. السَّامُ و

 قاَل : الَمْوُت. ؟السَّامُ  ، قيَل : وما« السَّامَ  الَحبَّة السَّْوداء ِشفاٌء ِمن كّلِ داٍء إِالَّ » حِديُث : : الَمْوتَةُ ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ ومنه الساَمةُ و

 .«عليُكم ، فكاَن يردُّ عليهم فيَقوُل : وعلَْيُكم السَّامُ  يقُولُوَن :كانوا »في حِدْيث َسالم اليَُهود : و

ثِْيَن يَْرُووَن هذا الحِدْيَث يقوُل : وَعلَيُكم ، بإِثْباِت واِو العَْطِف ، قاَل : وكان ابنُ  ةُ الُمحّدِ  ُعيَْينَة يْرِويه بغيِر واٍو وهو قاَل الخطابيُّ : عامَّ

 الواَو َف الواَو صاَر قْولَهم الذي قالُوه بعَْينِه َمْردوداً عليهم خاّصةً ، وإذا ثبتت الواو َوقََع االْشتِراك معهم فيَما قالُوه ألَنَّ الصَّواُب ألَنَّه إذا َحذَ 

 تَْجَمع بيَن الشَّْيئَْين.
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َمْهموزاً. ويقاُل إنَّه « س أ م»، كما تقدََّم في  «والذّاُم واللَّْعنةُ  السَّامُ  َعلَيُكم»أَنَّها كانت تقوُل لهم :  عنهاهللارضيفي حِدْيِث عائَِشةَ ،  وَمرَّ 

 غيُر َعَربّيٍ.

 : العَْرُض ، عن ُكراعٍ. السَّْومُ و

 ، أَي آِمنُون. «بأَْرِضي ُسيُومٌ  تماْمُكثُوا فأَنْ »في حِدْيث هْجَرِة الَحبَشِة : قاَل النَّجاشيُّ لَمْن هاَجَر إلى أَرِضه : و

ْين.  قاَل ابُن األثيِر : كذا جاَء تْفسيُره ، وهي َكلمةٌ َحبَشيَّةٌ ، ويُْرَوى بفتْحِ الّسِ

 في بَلَدي كالغَنَِم السَّائَِمِة ال يُعاِرضكم أََحٌد. تَُسوُمون ، أَي َسائِمٍ  َجْمعُ  ُسيُومٌ  وقيَل :

__________________ 
 م البلدان : ِفرحِقد ا بقافا ا هنا ويف الشاهد التاد.( يف معج1)
 وفيه قرقد بقافا وبكسرتا.« يسوم»( يف معجم البلدان 2)
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ْين ، ِمن شيوخِ الحاِكِم ؛ وأَبو بْكٍر البَْغداديُّ محمُد ابنُ  (1) ِسيماء وأَبو الُحَسْين محمُد بنُ  شيوخِ أَبي ِمن  (1) ِسيماءَ  النَّْيسابوِريُّ ، بكْسِر الّسِ

 نعيٍم.

ا قْولُهم : ال ِسيَّما فإنّه َسيُْذكر في   .«س م ن»في  السَّامانيُّ  ، إْن شاَء هللاُ تعالَى. وَكذِلكَ « س ي م»وأَمَّ

 بُن سعِد بِن منبه في َمْذِحجٍ ال ثاِلث لهما ، نَقَلَه ابُن السَّمعانّي وغيُره. ساَمةُ و

 نهم َشريُك بُن أَبي األَْعقِل الّسوميُّ َشِهَد فتَْح ِمْصَر ؛ وَكذِلَك خيثَمةُ بُن خيوان الّسوميُّ َشِهَده أَْيضاً.بُن َعِدّيٍ : بَْطٌن ِمن تجيب م سومُ و

ثاِن. ساَمةَ  وأَحمُد بُن يَْحيَى السوميُّ َرَوى عن ابِن وهٍب ، ومحمُد بُن عبِد الرحمِن بنِ   الحافِظ ومحمد الشهاب ُمحّدِ

ِهما ُسْهمةٌ و ُسْهمانٌ  : الَحظُّ ، السَّْهمُ  : [سهم]  ؛ األَخيَرةُ كأُْخوةٍ ، كذا في الُمْحَكِم. ، بضّمِ

 .«ِمن الغَنيمِة َشِهد أَو غابَ  َسْهم كان له»في الحِدْيث : و

ي به م يُقاَرُع به الذي الِقْدحُ  في األَْصلِ  السَّْهمُ  قاَل ابُن األَثيِر :و ي كّل  َسْهُمهُ  ا يفوُز به الفاِلجُ ، في الَمْيسِر ، ثم ُسّمِ ، ثم َكثَُر حتى ُسّمِ

ً  نَِصيبٍ   .«السُّْهمانُ  ما أَْدِري ما»الحِدْيُث :  ؛ ومنه ُسْهمانٌ و ، بالكْسِر ، ِسهامٌ و أَْسُهمٌ  ج ، َسْهما

 .«ُسْهمانها ءُ فلقد رأَْيتُنَا نَْستَِفى»في حِدْيث ُعَمَر : و

 .ِسهامٌ و أَْسُهمٌ  وهو َمْرَكُب النَّْصِل ، والَجْمعُ  واِحُد النَّْبلِ  : السَّْهمُ و

معك ،  السَّْهمُ  معك ، ولو اْلتَقَْطت قِْدحاً لم تَقُل ما هذا السَّْهمُ  نَْفس النَّْصِل ، وقاَل : لو اْلتَقَْطت نَْصالً لقُْلت : ما هذا السَّْهمُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

 العَِريُض الطويُل يكوُن قَريباً ِمن فِتٍْر والِمْشقَص على النِّْصف ِمن النَّْصِل. السَّْهمُ  والنَّْصلُ 

 ِمْقداُر ِسّتِ أَْذُرعٍ في ُمعاَمالِت الناِس ومساحاتِهم. : السَّْهمُ و جاِئُز البَْيِت. : السَّْهمُ و

 فََسدَّهُ. الَحَجُر على البابِ  ذا َدَخلَه َوقَعَ على باِب بَْيٍت يُْبنَى ليُصاَد فيه األََسُد فإ يُْجعَل َحَجرٌ  أَْيضاً :و

 بِن َعمِرو بِن هصيص بِن كْعِب بِن لَُؤّيِ بِن غاِلٍب. َسْهمِ  وُهم : بَنُو قَبيلَةٌ في قَُرْيٍش  : َسْهمٍ  بَنُوو

 بِن َعْمِرو بِن ثعلبَةَ بِن غنم بِن قتيبَةَ. َسْهمِ  وُهم : بَنُو في باِهلَةَ  أَْيضاً : قَبيلَةٌ و

تَْين : َغْزُل َعْيِن الشَّْمِس  ، السُُّهمُ و  ؛ عنه أَْيضاً. الَحراَرةُ الغالبةُ  أَْيضاً :و ، عن ابِن األْعَرابّيِ ؛ بضمَّ

جالِ  السُُّهمُ و الُ  أَْيضاً من الّرِ ْين لغَةٌ فيه ، كما َسيَأْتي. العُقالُء الُحَكماُء العُمَّ  ، والّشِ

 ؛ قاَل َعبِيٌد : ، بالضّمِ : القَرابَةُ  السُّْهَمةُ و

ـــــــــــي وقـــــــــــد  ائ ـــــــــــ  ـــــــــــن ـــــــــــازُِح ال ـــــــــــن ُر ال وصـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ  قـــــــــــد ي

ُض ذو      طـــــــــــَ قـــــــــــح ةِ يــــــــــــُ مـــــــــــَ هـــــــــــح (2)الـــــــــــقـــــــــــريـــــــــــُب  الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
 ، أَي نَِصيٌب وحظٌّ ِمن أَثٍْر كان لي. ُسْهَمةٌ  ؛ يقاُل : لي في هذا األَْمرِ  النَِّصيبُ  : السُّْهَمةُ و

 ؛ قاَل بِْشُر بُن أَبي خاِزٍم : الشَّْيطانِ  (3) كَسحاٍب : ُمخاطُ  ، السَّهامُ و

اُن فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا و  نــــــــــــــــ  ِزُف اجلــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح  أَرحض تـــــــــــــــــَ

رُي هبـــــــــــا      طـــــــــــِ يـــــــــــهـــــــــــا يـــــــــــَ هـــــــــــامُ فـــــــــــيـــــــــــا فـــــــــــِ (4)الســـــــــــــــــــــــــ 
 

  
ْيفِ َحرُّ السَُّموِم وَوَهُج  أَْيضاً : السَّهامُ و ِة : الصَّ مَّ  وَغبَراتُهُ ، قاَل ذو الرُّ

هـــــــــــــا  َب الحـــــــــــــَ قـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبان  عـــــــــــــلـــــــــــــ  َأوحالد َأحـــــــــــــح

هــــــــا و      فــــــــاســــــــــــــــــــــَ ــــــــح ا أَن فــــــــَ ُي الســــــــــــــــــــــ  هــــــــامِ َرمــــــــح (5)بســــــــــــــــــــــَ
 

  
ةُ ، واِحُدها وَجْمعُها سواٌء ، قاَل لَبيٌد :  ويقاُل : الريُح الحارَّ
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__________________ 
  زة.بدون « سيما» 798/  2( يف التبصري 1)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 26( ديوان عبيد بن االبرص ط بريوت ص 2)
 ( يف اللسان : لعاب.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
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تح و  جــــــــــــَ يــــــــــــ  ا وهتــــــــــــََ فــــــــــــَ َرهــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــ   َرمــــــــــــَ  َدوابــــــــــــِ

هـــــــا و      وحمــــــُ ِف ســــــــــــــــــــَ صـــــــــــــــــــــايــــــِ
َ
هـــــــارِيــــــُح امل هـــــــامــــــُ (1)ســــــــــــــــــــَ

 

  
ْيِف. ، أَصابَهُ ذِلكَ  ، إذا كعُنِيَ  الرُجُل ، ُسِهمَ  وقد  أَي َوَهُج الصَّ

ي بابُ  كِكتاِب : واٍد باليََمنِ  ، ِسهامٌ و ثِيَن منها  ِسهامٍ  لعك ، وبه ُسّمِ إْحَدى أَبواِب َمدينَة ُزبَْيٍد ، َحَرَسها هللاُ تعالَى ، وإليه نُِسَب بعُض الُمَحّدِ

ْوض في أَثْناء فتْحِ  ويُْفتَحُ  لُسْكناُهم بها ؛ مكَّةَ كغيِرِه ، ولكنَّ الَمْشهوَر على أَْلسنَِة أَْهِل الَواِدي الَكْسُر ؛ وقاَل أَُميَّةُ بُن  ، وعليه الّسهيلّي في الرَّ

 أَبي عائٍِذ الُهَذليُّ :

تح  فــــــــــــَ يـــــــــــــَ مــــــــــــاَن واصــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــح ُت نـــــــــــــَ فــــــــــــح يـــــــــــــ   َتصــــــــــــــــــــــــــَ

وَب      نـــــــــــــــُ هـــــــــــــــامٍ جـــــــــــــــُ رحَدِد  ســـــــــــــــــــــــــــــَ (2)إىل ســـــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ْمُر والتَّغَيُّرُ  ، السَّهامُ و في اللَّْوِن وذُبوُل الشَّفَتَْين ، والضمُّ لُغَةٌ فيه ، كما نَقَلَه غيُر واِحٍد. واْقِتصاُر المصنِِّف على الفتْحِ  كَسحاٍب : الضُّ

 قصوٌر.

ً  كَمنََع وَكُرمَ  الرُجُل ، َسَهمَ  قدو ، أَي  «الَوْجهِ  ِهمَ سا َدَخَل عليَّ »في الحِدْيث : و ، بالضّمِ فيهما : إذا تغيََّر لَْونُه عن حاِلِه لعاِرٍض. ُسهوما

 ؛ وقوُل َعْنتََرةَ : «الَوْجهِ  ساِهمَ  يا َرُسول هللِا أَراكَ »في حِدْيث أُّمِ سلمةَ : و ُمتَغَيِّره.

ُر و  ـــــــــــــح ي ةُ اخلـــــــــــــَ َ ا  ســـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــِ وِه كـــــــــــــَبلـــــــــــــ  ـــــــــــــُوجـــــــــــــُ  ال

ِر      ظــــــــَ نــــــــح يــــــــَض ا ــــــــَ قــــــــِ هــــــــا نــــــــَ وارِســـــــــــــــــــــُ قــــــــ  فــــــــَ (3)ُيســـــــــــــــــــــح
 

  
دَّةِ ، أاَل تَراهُ قاَل :فَسَّره ثَْعلَب فقاَل : إنَّما أَراَد أَنَّ أَصْ  ا بهم ِمن الّشِ  حاَب الَخْيِل تغيََّرْت أَْلوانُهم ممَّ

َق  َفوارُِسها نَِقيَض ا َنحَظرِ   ُيسح
 للَخْيِل أَْنفُِسها لقاَل : السُّهامُ  فلو كانَ 

َق  نَِقيَض ا َنحَظرِ  ا ُتسح  كَبل 
 داٌء يُِصيُب اإِلبَِل. : السُّهامُ و

ِحيُح أَنَّه بهذا المْعنَى َمْضموٌم. قاَل شْيُخنا : وهو الَمْنصوُص عليه في مصنَّفاِت اللُّغَةِ ظاِهُر  والُموافُِق للِقياِس في  ِسياقِِه أَنّه كَسحاٍب ، والصَّ

 األْدواِء.

َمةٌ  وإِبِلٌ  ؛ السُّهامُ  ، إذا أَصابَهُ  َمْسهومٌ  بَعيرٌ  يقاُل :  بو نَُخْيلَةَ :؛ قاَل أَ  ، كُمعَظََّمةٍ  ُمَسهَّ

َُسه مِ مل يَِقةح يف النـ َعِم و 
 (4) امل

ِة : َسواِهمُ  وإبِلٌ  : النَّاقَةُ الضاِمَرةُ. السَّاِهَمةُ و مَّ  : غيََّرها السَّفَُر ؛ قاَل ذو الرُّ

فــــــــــَ  عــــــــــنــــــــــد  َف َأغــــــــــح نــــــــــائــــــــــِ ةٍ َأخــــــــــا تــــــــــَ َ  ســــــــــــــــــــــــا ــــــــــِ

ُب      لــــــــــَ ديــــــــــره جــــــــــُ ِ  الــــــــــدفِّ يف َتصـــــــــــــــــــــــح لــــــــــَ (5)أَبخــــــــــح
 

  
 ْملَُس.يقوُل : زاَر الَخياُل أَخا تَنائَِف نام عْند ناقٍَة ضاِمَرةٍ َمْهزولٍَة بَجْنبها قُروٌح ِمن آثاِر الِحباِل ، واألْخلَُق : األَ 

 ، ُعبوُس الَوْجِه ِمن الَهّمِ ؛ قاَل : العُبوسُ  ، بالضّمِ : السُّهومُ و

نح  قـــــــــــًا لـــــــــــِكســـــــــــــــــــــــــَر  َأســـــــــــــــــــــــــرياً إن َأكـــــــــــُ وثـــــــــــَ   مـــــــــــُ

ٍة و      رحبـــــــــــــــــــــَ وٍم وكـــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــــــومِ يف  ـــــــــــــــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ُت بـــــــــــــــالًء  دح ٍد فـــــــــــــــمـــــــــــــــا َوجـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ َن قـ  َرهـــــــــــــــح

  
ــــــــــِم    ــــــــــي ئ ــــــــــلــــــــــ  ــــــــــد ال ــــــــــكــــــــــرمِي عــــــــــن (6)كــــــــــِإســــــــــــــــــــــــاِر ال

 

  
ْبِط أَنَّ الذي بمْعنَى العُبوِس هو بالضّمِ ، وتَْقييُده بالطَّائِِر إنَّما هو للتَّْبيين وِزياَدةِ  بالفتْحِ : العُقاُب الطَّائُِر. ، السَّهومُ و علَم ِمن هذا الضَّ

اِمي : َكْوَكٌب. َسْهمُ و اإِلْيضاحِ   الرَّ

 أَصحابَهُ. َسْهَمهُ  بِن عاِمٍر ألَنَّه كاَن يُْعِطي (7) ُمعاِويَةَ  : لَقَبُ  السَّْهم ذوو
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 بِن الحاِرِث اللَّْيثّيِ. (8) ُكْرزِ  : لَقَبُ  ْهَمْينِ السَّ  ذوو

مُ و ُر على َشْكلِ  كُمعظٍَّم : البُْرُد الُمخطَّطُ  ، الُمَسهَّ ي : ومنه قوُل أَّوٍس : الّسهامِ  يُصوَّ  ؛ قاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 واللسان. 169( ديوانه ط بريوت ص 1)
 واللسان ا ومل أجده يف شعره يف ديوان اهلذليا. 493/  2( شرح أشعار اهلذليا 2)
 والتهذيب.« ُسقيت» واللسان واألساس وفيها :« ُتسق »وفيه  58( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 ( اللسان بدون نسبة.6)
 ( يف القاموس : معاويُة بُن.7)
 ( يف القاموس : كرُز بُن.8)
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َوَج ســــــــــــــــــــــــاعـــــــــًة  رحَض َأحــــــــــح نــــــــــا الــــــــــعــــــــــِ ا رأَيــــــــــح  فــــــــــلــــــــــمــــــــــ 

اٍن      رٍت ميــــــــــَ وحِن مــــــــــن َريــــــــــح مِ إىل الصـــــــــــــــــــــــ  هــــــــــ  (1)ُمســـــــــــــــــــــــَ
 

  
مٍ  أَنَّه كاَن يصلِّي في بُْردٍ »في حِدْيث جابٍِر : و هامِ  ، أَي ُمخطٍَّط فيه َوْشيٌ  «ُمَسهَّ  .كالّسِ

ةِ  مَّ  يَِصُف داراً : وقاَل اللَّْحيانيُّ : إنَّما ذاَك لَوْشيٍ فيه ؛ قاَل ذو الرُّ

َ هلـــــــــــــا  اح واٍ  َمضـــــــــــــــــــــــــــَ ا بـــــــــــــعـــــــــــــد َأحـــــــــــــح  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ 

اٍن فــــــــــيــــــــــه      ِ ميــــــــــَ اح مــــــــــَ يــــــــــَ يــــــــــمُ ابأَلشــــــــــــــــــــــــح هــــــــــِ (2)َتســــــــــــــــــــــــح
 

  
 العَتِيِق ِمن الغَنِيَمِة. َسْهمِ  يُْعَطى دْون كُمْكَرٍم : الفََرُس الَهجينُ  ، الُمْسَهمُ و

 العَْقِل ؛ َحَكاه اللَّْحيانيُّ ، والِميُم بََدٌل ِمن الباِء. ُمْسَهمُ  ؛ وَكذِلكَ  الِجْسِم : ذاِهبُه في الُحبِّ  ُمْسَهمُ  َرُجلٌ و

ُجلُ  أَْسَهمَ و  ، أي إذا َكثَُر َكالَمهُ وهو ناِدٌر. ، كأَْسَهَب فهو ُمْسَهٌب ِزنَةً وَمْعنًى ُمْسَهمٌ  فهو الرَّ

 قاَل يَْعقوُب : إنَّ ِميَمه بََدٌل ِمن الباِء.

 يذكُر مع قريٍط وقد تقدََّم. : فََرٌس كان لِكْنَدةَ  ساِهمُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجالن : تَقاَرَعا. اْستََهمَ  ُجالن : تَقَاَرعا. تَساَهمَ و الرَّ  الرَّ

ً فَ  القْومَ  ساَهمَ و  .(3) (َفساَهَم َفكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضنيَ ): قاَرَعُهم فقََرَعُهْم ، ومنه قْولُه تعالَى :  َسَهَمُهْم َسْهما

 كفَْلٍس وأَْفلٍُس ؛ وقْوُل الشاِعِر : أَْسُهمٍ  على السَّْهمُ  ويُْجَمعُ 

م  كـــــــــــُ قـــــــــــاتـــــــــــِ نـــــــــــُ ـــــــــــح نـــــــــــوا أَيـ َريبٍّ َحصـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــح ثـ ـــــــــــَ ين يـ  بـــــــــــَ

َر و      رحِب َأمحــــــَ مح مــــــن ضــــــــــــــــــــَ كــــــُ راســــــــــــــــــــَ ــــــح مِ أَف هــــــَ (4)ُمســــــــــــــــــــح
 

  
نُوا نِساَءُكم ال تُْنِكُحوُهنَّ َغْير األَكفاِء.  أَراَد : َحّصِ

ُجُل ، كعُنَِي ، فهو ُسِهمَ و ، بالضّمِ : تَغيُُّر اللّْوِن ، لُغَةٌ في الفتْحِ. السُّهامُ و اُج : الّسهامُ  أَصابَهُ  إذا َضُمَر. وقيَل : ومٌ َمْسهُ  الرَّ  ؛ قاَل العجَّ

ِم  يـــــــــــَ يـــــــــــِب اأَلهـــــــــــح ثـــــــــــِ ِديـــــــــــِد الـــــــــــكـــــــــــَ  فـــــــــــهـــــــــــي كـــــــــــرِعـــــــــــح

مِ و      نـــــــــــــِ َزٌن عـــــــــــــلـــــــــــــ  ابـــــــــــــح هـــــــــــــا حـــــــــــــَ حـــــــــــــح لـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  مل يـ

  

ُهمِ ال َأٍب وال َأٍخ و   (5) فَتسح

 .«ُوُجوُهُهمْ  ُمَسهَّمةٌ »في حِدْيِث ابِن عباٍس في ذْكِر الَخواِرجِ : و

 الَوْجِه : َمْحموٌل على َكريَهِة الَجْري ؛ وَكذِلَك الرُجُل إذا ُحِمَل كِريهةً في الَحْرِب. ساِهمُ  وفََرسٌ 

 ، كُزبَْيٍر : اسُم رُجٍل. ُسَهْيمٌ و

 ، بالضّمِ وكْسِر الهاِء : َمْوِضٌع بيَن مكةَ والَمدينَِة ؛ قاَل الفَْضُل بُن العباِس اللهبيُّ : أُساِهمُ و

هـــــــــا  اقـــــــــُ نـــــــــنـــــــــا وِبصــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح رحشــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــَ رحت وهـــــــــَ ظـــــــــَ  نـــــــــَ

ن      َو  مـــــِ ن ِكســـــــــــــــــــــاب فـــــــالصـــــــــــــــــــ  مِ فـــــرُكـــــح (6)ُأســـــــــــــــــــــاهـــــِ
 

  
ةَ بِن َعْوِف بِن سعٍد ، منهم : أَبو البرجِ القاِسُم بُن َحْنبٍل المريُّ ثم َسْهمُ  وفي قَْيِس َعْيالن : . الّسْهميُّ  بُن ُمرَّ  ، شاِعٌر ، َذَكَره اآلِمديُّ

 بُن ُمعاِويَةَ بِن تَِميٍم بِن سْعٍد. مُ َسهْ  وفي ُهَذْيٍل :

 بُن ماِزٍن ؛ نَقَلَه ابُن األَثيِر. َسْهمُ  وفي خزاَعةَ ؛

 املْعجَمِة مع امِليمِ  فصل الشني
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يَْت لذِلكَ  قدو الِقْبلَِة ، َمْشأََمةِ  : بِالٌد عن الشَّأْمُ  : [شأم] إليها ، أَي  تَشاَءموا  قَْوماً من بَني َكْنعانَ أَو ألَنَّ  الِقْبلَِة ؛ َمْشأََمةِ  ، أَي ألَنَّها عن ُسّمِ

ْينِ  َي بِساِم بِن نُوحٍ ، فإنَّه بالّشِ ْين ؛ وهذا الَوْجهُ قد أَْنَكَرهُ كثيٌر ِمن ُمحقِّقي  بالسُّْريانِيَّةِ  المْعَجمةِ  تَياَسروا ؛ أَو ُسّمِ ا أَْعَربُوه أَْعجُموا الّشِ ، ثم لمَّ

ِة التَّواِريخ وقالوا : لم يْنِزْلها ساٌم قط وال َرآها فَْضالً عن َكْونِه بَنَاها.  أَئمَّ

 وقد بَحثُوا في أَو ألَنَّ أَْرَضها شاماٌت بيٌض وُحْمٌر وسوٌد.

__________________ 
 واللسان.« فإان وجدان»بروايٍة :  121( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص 1)
 واللسان والتهذيب. 80( ديوانه ص 2)
 .141( الصافات اآية 3)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 .«ايقوت : بكسر الباء عن اليزيدي ا وقا  : هي حرّةقوله بصاقها ا قا  »وهبامش املطبوعة املصرية : « أساهم»( معجم البلدان 6)
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ُروا عليه ؛ و بوا اأَلو   واقـحَتصــَ ِه أَيحضــاً وصــَ َله  وعل  هذا ال هُتحَمزُ  هذا الَوجح ِه الذي قبـح ا ألن ه معحتٌر واِوييف ا وَكذِلَك عل  الَوجح
موزاً ا ُمَؤنـ َثةٌ  م ال يَنطقوَن به إال  َمهح  وقد ُتذَك ُر. ا ويُناِفَيُه أهن 
اس بن القَْعَطل : ي : شاِهُد التأْنِيِث قَْوُل َجوَّ  قاَل ابُن بَّرِ

ه  يـــــــــاطـــــــــُ عـــــــــيـــــــــِد نـــــــــِ مح مـــــــــن الـــــــــبـــــــــلـــــــــِد الـــــــــبـــــــــَ تـــــــــُ ـــــــــح ئـ  جـــــــــِ

بحمُ و      تـــــــــاهـــــــــا  الشـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــا وفـــــــــَ لـــــــــُ هـــــــــح ُر كـــــــــَ كـــــــــَ نـــــــــح ـــــــــُ (1)تـ
 

  
 وشاِهُد التَّْذِكيِر قْوُل اآلَخر :

ـــــــــــون إن   بحمَ يـــــــــــقـــــــــــول ُه  الشـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــَ ُر َأهـــــــــــح تـــــــــــُ قـــــــــــح ـــــــــــَ  يـ

لـــــــــــــــودِ  فـــــــــــــــمـــــــــــــــن دَ      ِه خبـــــــــــــــُ  (2) ؟إنح مل آتـــــــــــــــِ
  

ْعِر ، ذكر ذلك في باِب الِهجاِء ِمن الَحماَسِة ؛ وأَمَّ  الشأْمُ  وقاَل ابُن جنِّي : ا قوُل ُمَذكٌَّر ، واْستَْشهَد عليه بهذا البَْيِت ، وأَجاَز تأْنِيثَهُ في الّشِ

 الشاِعِر :

هـــــــــــا  لـــــــــــَ ثــــــــــــح ر  مـــــــــــِ مـــــــــــَ  ال يـــــــــــَ لـــــــــــح  أَزحمـــــــــــاُن ســـــــــــــــــــــــــَ

بحمِ الـــــــــــــــر اُ وَن يف      را   شـــــــــــــــــــــــــــــَ (3)وال يف عـــــــــــــــِ
 

  
ً  َجعََل كل جزٍء منهإنَّما نَكَّره ألَنَّه   ، كما اْحتاَج إلى تَْنِكيِر الِعراق ، فجعََل كلَّ جزٍء منه ِعراقاً. َشأْما

 ، كَسحاٍب ، وَكذِلَك تَهام ويَماٍن ، َزاُدوا أَِلفاً فخفَّفُوا ياَء النِّْسبَِة. َشآمٍ و ، بالمّدِ ، وشآِميٌّ  ، بغيِر َهْمٍز ، شاِميٌّ  هوو

ي : شاهِ   في النَّسبِة قْوُل أَبي الدَّْرداِء َمْيَسَرةَ : شآمٍ  دُ قاَل ابُن بَّرِ

رحٌس  ن  خـــــــــــــُ جـــــــــــــوُم وهـــــــــــــُ  فـــــــــــــهـــــــــــــاتـــــــــــــيـــــــــــــَك الـــــــــــــنـــــــــــــ 

عــــــــــــاويــــــــــــَة      َن عــــــــــــلــــــــــــ  مــــــــــــُ حــــــــــــح نــــــــــــُ ذمِ يـــــــــــــَ (4)الشــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 ٌ  ، األَخيَرةُ بالمّدِ وتَْخفيِف الياِء ؛ ومنه قْوُل الشاِعِر : شآِميَةٌ و شاِميَّةٌ  واْمرأَة

يــــــــــةٌ هــــــــــي  ت  شــــــــــــــــــــــــامــــــــــِ لــــــــــّ قــــــــــَ تـــــــــــَ  إذا مــــــــــا اســــــــــــــــــــــــح

اينو      ّر ميــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــر إذا اســــــــــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــي

  
ُجُل : أَْشأَمَ و  وَذَهَب إليها ؛ وَكذِلَك أَْيَمَن إذا أَتَى اليََمَن ؛ قاَل بِْشُر بُن أَبي خاِزٍم : أَتَاها الرَّ

تح  حـــــــَ بــــــَ يـــــــَر الــــــُوشـــــــــــــــــــــاِة فـــــــَبصــــــــــــــــــــح عـــــــتح بــــــنـــــــا قــــــِ  لــــــَِ

يــــــرِت      لــــــِ َك يف اخلــــــَ بـــــــالـــــــَ تح حــــــِ َرمـــــــَ مِ صــــــــــــــــــــَ ئــــــِ شــــــــــــــــــــح
ُ
(5)امل

 

  
َّمَ و َف. : اْنتََسَب إليها تََشأ  ، ِمثُْل تَقَيََّس وتََكوَّ

َّمَ و  ، وَكذِلَك تَياَمَن إذا أََخَذ نَْحَو يَِمينِه. أََخَذ نَْحَو ِشماِلهِ  إذا (6) تََشأ

ََّمُهمو ً  َشأ ً  ، هكذا في النسخِ ، والصَّوابُ  َسيََّرُهم إليها إذا تَْشئِيما  ، كما في اللّساِن. (7)م : إذا َسيََّرهُ  َشأََمُهم َشأْما

، مْعناهُ إْن كاَن فيَما  «ففي ثالثٍ  الشُّْؤمُ  إْن كانَ »الحِدْيُث :  ؛ ومنه ِضدُّ اليُْمنِ  ، بالضّمِ وال يعتدُّ باإلْطالِق لُشْهَرتِه ولَرْسِمه بالواِو : الشُّْؤمُ و

َهْمَزة ولكنَّها ُخفِّفَْت فصاَرْت واواً ، وغلََب عليها التَّْخفيُف حتى لم ينطْق بها  الشُّْؤم يْكُره عاقِبَتهُ ويخاُف ففي هذه الثاّلِث ، والواو في

 َمْهموَزةً.

 : ، هذا قْوُل األْصَمعّيِ ، قاَل أَبو ذَُؤْيٍب يَِصُف َخْمراً  البيُض منها ، وال واِحَد لَهما ، كِكتاٍب وَسحابٍ  الّسوُد من اإِلبِِل والِحضارُ  الشُّْؤمُ و

ــــــــــاُ هــــــــــا   ب ٍح ســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــح ــــــــــرب رَتَ  إال  ب ــــــــــمــــــــــا ُتشــــــــــــــــــــــــح  ف

اُت املــــــخـــــــاِض      نـــــــَ ــــــَ هـــــــابـ ؤحمــــــُ (8)وِحضـــــــــــــــــــــاُرهـــــــا  شــــــــــــــــــــُ
 

  
 ويُْرَوى : ِشيُمها ، وهو حينئٍِذ َجْمُع أَْشيَم ، قاَل ذِلَك أَبو َعْمرو.

ة الفاِء فاْنقَلَبَت الي اُء واواً ، ويكوُن واِحُده على هذا أَْشيَم ؛ قاَل : ونَِظيُر هذه وقاَل ابُن جنّيِ : يَجوُز أَْن يكوَن لَما َجْمعه على فُْعٍل أَْلقى ضمَّ

 الَكِلَمة عائٌِط وُعوٌط ، قاَل : وِمثْلُه قوُل ُعْقفاَن بِن قيِس بِن عاِصٍم :
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واٌء عـــــــــلـــــــــيـــــــــكـــــــــم  هـــــــــاســـــــــــــــــــــــَ ؤحمـــــــــُ ا  شـــــــــــــــــــــــُ جـــــــــاهنــــــــُ  وهـــــــــِ

ُُ  و      ربح وحِن يــــــــَ ُح الــــــــلــــــــ  (9)ِإن كــــــــان فــــــــيــــــــهــــــــا واضــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ِمن ذِلَك.ٌء وَسيَأْتي في ش ي م شي

__________________ 
 ونسبه جلواس أيضاً. 34/  4( اللسان : والبيت يف شرح ا ماسة للتربيزي 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 .«شبم»( اللسان وعجزه يف الصحاح بدون نسبة ا والبيت يف معجم البلدان 5)
 ( يف اللسان : تشاَءم.6)
 ومثله يف التهذيب.« يّسرهتم»( يف اللسان : 7)
 .«شيم»بدون  ز ا واللسان « شومها»ويف الديوان «  اص»وابألصر  25/  1( ديوان اهلذليا 8)
 ( اللسان.9)
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ً  ، عليهم ، كَمنَعَ  َشأَمَ و َشأََمُهم قدو  .ِمن قَبِله ُشْؤمٌ  ، أَو أَصابَُهم الشُّومَ  إذا َجرَّ عليهم شائِمٌ  فهو يَْشأَُمُهم َشأما

ً  عليهم ، كَكُرَم وُعنَِي : صارَ  َشُؤمَ و  عليهم. ُشْؤما

 للتّعَُجِب. أَْشأََمهُ  ماو

ةُ تقوُل : ما  .أَْيَشَمه قاَل الَجْوَهِريُّ : والعامَّ

ناِدٌر ، وحْكُمه السَّالَمة ، أَْنَشَد  َمشائِيمُ  كَمقُوٍل ، والَجْمعُ  َمُشومٌ و ، بالَهْمِز على َمْفعوٍل ، وَكذِلَك يُِمَن عليهم فهو َمْيموٌن ، َمْشُؤومٌ  رُجلٌ و

 ِسْيبََوْيه لألْحوِص اليَْربوعّي :

يـــــــمُ  ريًة  َمشـــــــــــــــــــــائـــــــِ حـــــــَا َعشـــــــــــــــــــــِ لـــــــِ  لـــــــيســـــــــــــــــــــوا ُمصـــــــــــــــــــــح

ٍب إال  و      ؤحمٍ ال انعـــــــــــــــِ ا  بشـــــــــــــــــــــــــــــُ راهبـــــــــــــــُ (1)غـــــــــــــــُ
 

  
 واألَْيمِن ؛ وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيَدةَ : األَْشأَمِ  ، وُهما َجْمعُ  ِضدُّ األَياِمنِ  األَشائِمُ و

مُ فـــــــــــــــــــــــــــــإذا   كـــــــــــــــــــــــــــــاأَلاي   اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــِ

ُن       ن واأَلايمـــــــــــــــــــــِ مح مـــــــــــــــــــــِ ائـــــــــــــــــــــِ (2)كـــــــــــــــــــــاأَلشـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 * ، بالمّدِ ، وفي بعِض النسخِ بالتّشديِد.[به]تَشاَءُموا قدو

 .األَشائِمُ  ، والَجْمعُ  أَْشأمُ  ؛ ويقاُل طيرٌ  بالشُّْؤمِ  : جارٍ  أَْشأمُ  طائِرٌ  يقاُل :و

 واألَْيَمِن. األَْشأمِ  ، تأْنِيثُ  ِضدُّ اليُْمنَى الشُّْؤَمى ليَدُ او

، يْعنِي الّشَمال ، أَي إنَّما تُْحلَُب وتُْرَكُب ِمن الجانِِب األَْيَسِر ؛ وقاَل القطاميُّ  األَْشأَمِ  إالَّ من جانِبِها (3)في حِدْيِث اإلبِِل : ال يَأْتي َخيُرها و

 والثوَر :يَِصُف الِكالَب 

ر  عــــــــــلــــــــــ   ؤحمــــــــــ فــــــــــخــــــــــَ َذاَدهــــــــــا  شـــــــــــــــــــــــُ ِه فــــــــــَ َديــــــــــح  يــــــــــَ

مــــــــــا     حــــــــــَ ــــــــــِة َأســــــــــــــــــــــــح َ اب ــــــــــذ  رحِع ال ــــــــــَ نح فـ َب مــــــــــِ مــــــــــَ  أَب ــــــــــح

  
 .(4) (َوَأْصحاُب اْلَمْشَئَمِة ما َأْصحاُب اْلَمْشَئَمةِ ) ؛ ومنه قْولُه تعالَى : ِضدُّ اليَْمنَِة والَمْيَمنَةِ  الَمْشأََمةُ و الشَّأَْمةُ و

ئْمةُ و .َشأَْمةً و ، ونََظْرُت يَْمنَةً  َشأَْمةً  ٌن يَْمنَةً ، وقَعََد فالنٌ ويقاُل : قَعََد فال . ، بالكْسِر : الطَّبيعَةُ  الّشِ  ، َمْهموَزةً هكذا َحَكاها أَبو َزْيٍد واللّْحيانيُّ

ئْمةَ  وقاَل ابُن جنّيِ : وقد َهَمَز بعُضهم ْلهُ. الّشِ  ولم يُعَلِّ

 عْنِدي فيه أَنَّ َهْمَزهُ ناِدٌر.قاَل ابُن ِسْيَده : والذي 

مالِ  أَي َشأَْمةً  ُخْذ بِِهمْ  إذا قْلتَ  بِأَْصحابِكَ  شائِمْ  يقاُل :و  ، ويا ِمْن : ُخْذ بِِهْم ذاَت اليَِمين. ذاَت الّشِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .«فتِْلَك َعْيٌن ُغَدْيقَةٌ  تَشاَءَمتْ  بَْحريةً ثم نََشأَتْ  إذا»الحِدْيُث :  ؛ ومنه الشَّأْمِ  ، بالمّدِ : أََخَذ ناِحيَةَ  تَشاَءمَ و ؛ الشُّْؤمِ  به : ِمن تشأم

 .الشُّْؤمُ  ، َكمْرَحلٍَة : الَمْشأََمةُ و

 يْعنِي اللِّساَن ؛ وأَْنَشَد لُزَهْيٍر : الشُّْؤمِ  في مْعنَى أَْشأَمُ  ٍء بيَن لَْحيَْيه ؛ قاَل :كّل اْمرى أَْشأَمُ  وقاَل أَبو الَهْيثِم : العََرُب تقولُ 

مــــــــاَن  لــــــــح َج لــــــــكــــــــم غــــــــِ تــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــُ تـ ــــــــَ َبمَ فـ مح   َأشــــــــــــــــــــــح هــــــــُ لــــــــ   كــــــــُ

م      طـــــــــِ فـــــــــح تــــــــــَ ضح فــــــــــَ رحضـــــــــــــــــــــــِ ِر عـــــــــاٍد مث تــــــــــُ (5)كـــــــــَبمحـــــــــحَ
 

  
 .ُشْؤمٍ  أَي ِغْلمانَ  أَْشأَمَ  قاَل : ِغْلمانَ 

 .الشُّْؤِم أَْشأَم فجعََل اْسمَ  ُشْؤمٍ  الَمْصدِر ألَنَّه أَراَد ِغْلمانقاَل الَجْوهِريُّ : وهو أَْفعل بمْعنَى 

 كياَمَن أَتَى اليََمَن. الشَّأْمَ  الرُجُل : أَتَى َشاَءمَ و
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 ، ومنه قوُل الَمْجنوِن : الشَّأْمِ  ، كَسحاٍب ، لُغَةٌ في الشَّآمُ و

لــــــــــــ  و  يــــــــــــح حُت لــــــــــــَ ربِّ ذمِ خــــــــــــُ ريضــــــــــــــــــــــــــًة  ابلشــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــَ

ُت مـــــــن مِ      لـــــــح ـــــــَ بـ ـــــــح وُدهـــــــا فـــــــبَقـ ـــــــهـــــــا َأعـــــــُ ـــــــي ٍر إل (6)صـــــــــــــــــــــح
 

  
 وقاَل آَخُر :

هــــــــا  يضــــــــــــــــــــــِ هــــــــا بــــــــَقضــــــــــــــــــــــِ ٌش َقضــــــــــــــــــــــ  َريــــــــح نــــــــا قـــــــــُ تــــــــح  أَتـــــــــَ

ُر و      ذمِ َأهــــــــــح ُف  الشــــــــــــــــــــــــ  َقصــــــــــــــــــــــــ  (7)وا ــــــــــجــــــــــاِز تـــــــــــَ
 

  
 وقاَل شْيُخنا : هو ِمن أَْوهاِم الَخَواص كما نَصَّ عليه

__________________ 
 ( اللسان والصحاح ومل ينسبه.1)
 والتهذيب واألساس( اللسان 2)
 زايدة عن القاموس. (*)
 .«خربها»( عن اللسان وابألصر 3)
 .9( الواقعة اآية 4)
 من معلقته ا واللسان والتهذيب واألساس والصحاح. 82( الديوان ط بريوت ص 5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان بدون نسبة.7)
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 الر وحض.ا َرِيرّي يف در ِة الَغواص ا والس هيلّي يف 
 ْكِر البَلَِد.قْلُت : وَجعَلُوا ما جاَء في قوِل الَمْجنوِن وغيِرِه ِمن َضرائِِر الشْعِر َمْحموالً على أَنَّه اْقتََصَر ِمن النِّْسبِة على ذِ 

 بمْعنَى الَخاِل في الخّدِ ، َمْهموَزة وَسيَأْتي في الُمْعتل. الشَّأَْمة وَذَكَر ابُن األثيرِ 

ثِيَن ِمن أَْشهِرِهم : الشأْمِ  لىوقد نُِسَب إ قاِضي القُضاةِ الحمويُّ ، ماَت َسنَة ثََمان  الشاميُّ  أَبو بكٍر محمُد بُن المظفِر بِن بكران َخلٌق ِمن الُمَحّدِ

 وثََمانِين وأَْربَعمائٍَة ، وغيُرهُ.

 في النّْسبَِة. شامّيٍ  والشَُّؤاُم ، كغُراٍب : َجْمعُ 

ثِيَن.ببخار الشأْمِ  وَمْسجدُ   ى وقد نُِسَب إِليه بعُض المحّدِ

ِة : مَّ  واألَْشأََماُن : َمْوِضعان في قوِل ذي الرُّ

اح هلــــــــــــــــا  ا بــــــــــــــــعــــــــــــــــد َأايم َمضــــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ 

يــــــــــُم      هــــــــــِ اٍن فــــــــــيــــــــــه َتســــــــــــــــــــــــح اح ميــــــــــَ َبمــــــــــَ (1)ابأَلشــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ويقاُل : ُهما األَْشيَمان.

كةً : البَْرُد. الشَّبَمُ  : [شبم]  ، محرَّ

 وفي الُمْحَكِم : بَْرُد الماِء.

ْين والنوِن وقد تقدََّم. «الشَّبِمُ  َخْيُر الماءِ »حِدْيُث َجريٍر :  ؛ ومنه َشبِمٌ  : بََرَد ، فهو كفَِرحَ  الماُء ، َشبِمَ  قدو  ؛ ويُْرَوى بالّسِ

؛ أَي باِرَدةٍ ؛ ومنه قْوُل اْبنِة  «َشبَمةٍ  َغداةٍ  في ، وسلمعليههللاصلىيها َرُسوُل هللا ، َدَخَل عل»في َزواجِ فاِطَمةَ ، َرِضَي هللا تعالَى عنها : و

، بِشفاٍر َخِذَمٍة ، في قُدوٍر َهِزَمٍة ؛ وفي قَِصيد كْعِب بِن  َشبَِمةٍ  فقالَْت : لحُم َجُزوٍر َسنِمٍة ، في َغداةٍ  ؟الُخّسِ وقد قيَل لها : ما أَْطيَُب األَْشياءِ 

 ُزَهْيٍر :

تح بــــــــذي  جــــــــ  بــــــــمٍ شــــــــــــــــــــــُ يــــــــٍة  شــــــــــــــــــــــَ نــــــــِ  مــــــــن مــــــــاِء  ــــــــَح

و       مـــُ حـــ  وهـــو َمشـــــــــــــــــح َح َأضـــــــــــــــــح طـــَ (2)صـــــــــــــــــــــاٍف أبَبـــح
 

  
قالَهُ أَبو َعْمٍرو ؛ وأَْنَشَد لُحَمْيِد بِن  َمَع جوعٍ  الذي يَِجُد البَْردَ  ، كَكتٍِف : البَْرداُن ؛ أَو الشَّبِمُ و يُْروى بكْسِر الباِء وفتِْحها على االْسِم والمْصَدِر.

 ثوٍر :

ٍب  ـــــــــــَ رحق ـــــــــــوَ  مـــــــــــَ ا ف يٍّ لـــــــــــَ طـــــــــــامـــــــــــِ ـــــــــــُ يَنح ق ـــــــــــح ي ـــــــــــعـــــــــــَ  ب

دا      مــــــــاً غــــــــَ بــــــــِ جــــــــاِرِس  شــــــــــــــــــــــَ ص  بــــــــا اهلــــــــَ قــــــــَ نـــــــــح (3)يـــــــــَ
 

  
 قوُل الشاِعِر :و

نــــــــــــا و  راســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح رَي أَف وا الــــــــــــعــــــــــــِ هــــــــــــُ ــــــــــــ  بـ  قــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــَ

هــــــــــــــم ذا      ريح ُدوا مــــــــــــــَ مح فــــــــــــــقــــــــــــــد َوجــــــــــــــَ بــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 الَمْوُت. يقاُل : هو

ا َرأَْوا َخْيلَنا ُمْقبلَةً َظنُّوها ِعيراً تَْحِمل إليهم َمْيراً ، فقد َوَجدوا ذِلَك الَمْير باِرداً ألَنَّه كا السَّمُّ لبَْرِدِهما. اُل : هويقو ا أَو َمْوتاً.يقوُل : لمَّ  ن َسمًّ

ْين. ؛ عن ثَْعلَب ؛ والَمْعروُف َسنِمةٌ ، ، كفَِرَحٍة : َسِمينةٌ  َشبَِمةٌ  بَقََرةٌ و  بالنُّون والّسِ

 به لَْوُن الِحنَّاِء ؛ عن أَبي َحنيفَةَ ؛ وأَْنَشَد : (4)يَُشبَّهُ  كَسحاٍب : نَْبتٌ  ، الشَّبامُ و

هــــــــا  تح وَر   لــــــــرأحســــــــــــــــــــــِ  عــــــــلــــــــ  حــــــــا َأن شــــــــــــــــــــــابــــــــَ

بــــــــــامٌ      بــــــــــيــــــــــُب  شــــــــــــــــــــــــَ اٌء مــــــــــعــــــــــًا وصــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــّ (5)وحــــــــــِ
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بامُ و ُض في فَِم  ، الّشِ ه (6) لئاَلَّ يَْرتَِضعَ  ؛ وفي الُمْحَكِم : في ِشْدقَي السَّْخلِة يُوثَُق به من قِبَِل قَفاهُ ، الَجْديِ كِكتاٍب : عوٌد يُعَرَّ ،  َمْشبُومٌ  ، فهو أُمَّ

 ، وقاَل َعِديُّ : (7) َشبََمها وقد

ــــــــــــاِع  َرٌة مــــــــــــن ِوق رحِء ُعصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــمــــــــــــَ ــــــــــــل ــــــــــــ  ل ــــــــــــي  ل

ين عـــــــــنـــــــــه      غـــــــــح ـــــــــُ ِر يـ بـــــــــامَ الـــــــــّدهـــــــــح نـــــــــاِ   شـــــــــــــــــــــــِ (8)عـــــــــَ
 

  
بَمِّ   ِخَدّبٍ.، ك كالّشِ

__________________ 
 وفيه : بعد أحواٍ .« األشبمان»( معجم البلدان 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( يف اللسان : ُيَشّب.4)
 بيت نسبه لعلقمة بن عبدة عل  هذا الروي ومتامه : 685( اللسان ويف كتاب النبات أليب حنيفة برقم 5)

 فــــــــــــــــــــــــبوردهتــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــاًء كــــــــــــــــــــــــبن مجــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــه 

اء مــــــــــــــعــــــــــــــًا وصــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــبُ       مــــــــــــــن األجــــــــــــــن حــــــــــــــنــــــــــــــّ

  

 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : يـَرحَضَض.6)
 .«وشّبمها أي بتشديد الباء قوله شبمها ا يف اللسان زايدة :»( عل  هامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( اللسان والتهذيب.8)
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 ليََمِن ، وهم بَنُو عبِد هللِا بِن أَْسعد بِن ُجَشم بِن حاشٍد.ِمن َهْمدان ِمن ا َحيٌّ  : ِشبامٍ  بَنُوو

 ع بالشأِْم. أَْيضاً :و

يَت القَبيلَةُ الَمْذكوَرةُ ِمن َهْمدان لنزوِلهم به ؛ قالَهُ ابُن الَكْلبي. َجبٌَل لَهْمداَن باليََمنِ  أَْيضاً :و  ، وبه ُسّمِ

 وقاَل الَهْمدانيُّ : وبعُضهم يقولُهُ بالفتْحِ وليَس يُْعَرُف.

 َجبَِل َكْوَكباَن. ، وفي نسخٍة : تَْحَت ، (1) د لِحْميََر بَجْنبِ  أَْيضاً :و

 َحبيٍب عند َذَمْرَمَر.د لبَني  أَْيضاً :و

َمةُ الصُّوفيُّ أَبو عبِد هللِا محمُد بُن َزْين باسميط د في َحْضَرَمْوتَ  أَْيضاً :و ، أََخَذ عالياً عن ِسيِدي عبد هللا  الّشباميُّ  ، ومنه شْيُخنا العالَّ

 باعلوى الحداد الُحَسْيني.

بامانِ و  بهما إلى قَفَاها.َخْيطاِن في البُْرقُعِ تَُشّده المرأَةُ  : الّشِ

ْرُس ، ولخْيِطه ْوقَعَةُ ولكّفِ َعْين البُْرقُعِ الّضِ بامانِ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقاُل لرأِْس البُْرقُعِ الصَّ  .الّشِ

بامَ  َجعَلَ  تَْشبِيماً : شبََّمهُ و الَجْديَ  َشبَمَ و ُض في فَِم الَجْدي ؛ في فيهِ  الّشِ  تَْفَرُق من َصْوِت الغُراِب وتَْفِرسُ  الَمثَُل : ومنه ، وهو العُوُد الذي يُعرَّ

 يُْقِدُم على هوو ، (2) الَحِقيرِ  ءِ ِمن الشَّي ِلَمْن يَخافُ  هذا يُْضَربُ  ، أَي َمْشُدود الفَِم ؛ الُمَشبَّم األََسدَ  وتَْفتَِرُس ، ، كذا في النسخِ ، وفي اللّساِن :

ً  َرأَةً اْفتََرَسْت أََسداً أَنَّ امْ  أَْصُل ذلكو الَخطيِر ، األَْمرِ   وفَِرقَْت ، فَُضِرَب ذِلَك َمثاَلً. ثم َسِمعَْت َصْوَت ُغراٍب فَفَِزَعتْ  ، ُمَشبَّما

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَكِتٍف : باِرٌد. َشبِمٌ  َمَطرٌ 

ر قوُل الشاِعِر : الشَّبِمُ و الُح لَكْونِه باِرداً ؛ وبه فُّسِ  أَْيضاً : الّسِ

 قد َشبـ ُهوا الِعرَي أَفحراَسناو 
 الخ.

جاِل ؛ قاَل ِهْمياُن : ، كقُْنفٍُذ : القَصيرُ  الشُّْبُرمُ  : [شبرم]  ِمن الّرِ

ــــــــــــــٌم  ــــــــــــــي ــــــــــــــئ ــــــــــــــهــــــــــــــُم إال  ل ُمُ مــــــــــــــا مــــــــــــــن ربح  شــــــــــــــــــــــــــــُ

ُم      كـــــــــــــَ لـــــــــــــح ريحٍ حـــــــــــــَ ُم ال أيحيت خبـــــــــــــَ حـــــــــــــَ (3)َأســـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 الَحْلَكُم : األَْسوُد.

 وفي التَّْهِذيِب :

 (4)أَرحَصُض ال أيحيت خَبريحٍ َحلحَكمح 
 يُْفتَُح.و

 أَْيضاً ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وأَْنَشَد قوَل ِهْميان. البَخيلُ  : الشُّْبُرمُ و

 بِن لجيم. ماٌء قُْرَب الكوفَِة لبَني ِعْجلِ  : الشُّْبُرمُ و

 يَْنفَُع ِمن الَوباِء. إنَّه َشَجٌر ذو َشْوٍك يقالُ  أَْيضاً :و

ةٌ تَْسمو على ساٍق كِقْعَدةِ الصبّيِ أَو أَْعَظم ، لها َوَرٌق ُطواٌل ُرقاٌق ، وهي َشديَدةُ الُخْضَرة. وَزَعَم ب الشُّْبُرمُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ : عُض َشَجَرةٌ حارَّ

ِر.األَْعراِب أَنَّ لها َحبًّا ِصغاراً َكَجم  اِجم الُحمَّ
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، وهي َشَجَرةٌ شاَكةٌ ، ولها ثمرةٌ نَْحو النََّخر في لْونِه ونِْبتَتِه ، ولها َزْهَرة َحْمراء ،  ُشْبُرَمةٌ  ، الواِحَدةُ  الشُّْبُرمُ  وقاَل أَبو زْيٍد : في الِعضاهِ 

 والنََّخُر الحْمض.

 أَْصٌل َغليٌظ َمآلُن لَبَناً. لهو ، أَو ِشْبه الِحمَّص ، له َحبٌّ كالعََدِس و كَوَرِق الَحْرَمِل ، سهليٌّ له َوَرٌق ُطوالٌ  نَباٌت آَخرُ  : الشُّْبُرمُ  قيَل :و

يح ً  جدًّا ، والُكلُّ ُمْسِهٌل واْستِْعماُل لَبَنِه َخِطرٌ  وقيَل : هو َضْرٌب ِمن الّشِ ولَْيلَةً ويَُجدََّد  وإنَّما يُْستَْعَمُل أَْصلُه ُمْصلَحاً بأَْن يُْنقََع في الَحليِب يَْوما

اٍت ثم يَُجفََّف ويُْنقََع في َعصيِر الِهْنِدبا والراِزيانِجِ ويُتَْرَك ثالثةَ أَيَّاٍم ثم يَُجفََّف وتُ  ٍء من التُّْربُِد منه أَْقراٌص مع شي (5) ْعَملَ اللَّبَُن ثاَلَث َمرَّ

ْبِر فإنَّه دواٌء فائٌق.  والَهليلَجِ والصَّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : حَتحت.1)
 ( ضبطت يف القاموس ابلنصب ا والكسر  اهر بعد تصرف الشارح ابلعبارة.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 وقد نبه إىل ما نقله اللسان عن التهذيب هبامش املطبوعة املصرية. ( يف التهذيب : أرصض ال يدع  لعنٍز حلكُم.4)
 القاموس : ويـُعحَمُر.( يف 5)
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. الشُّْبُرمَ  في حِدْيِث أُّمِ سلَمةَ : أَنَّها شِربَتو  فقاَل إنَّه حارٌّ جارٌّ

َص يُْطبَُخ ويُْشَرُب ماُؤه للتَّداِوي.  قاَل ابُن األَثيِر : هو َحبٌّ يُْشبِهُ الِحمَّ

مْخشِريُّ عن أَْسماء بْنت ُعَمْيس ، ولعلَّه حِدْيٌث آ  َخُر ؛ وقاَل َعْنتََرةُ :وأَْخَرَجه الزَّ

ِه  مـــــــــــانـــــــــــِ ـــــــــــح ث ـــــــــــا إىل جـــــــــــُ ن لـــــــــــُ ـــــــــــِ الئ عـــــــــــَ  حـــــــــــَ  َتســـــــــــــــــــــــــح

ًة و      يـــــــــــــــئـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ ىَن اأَلراِ  تـــــــــــــــَ ُمِ ِبـــــــــــــــَ ربح (1)الشـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
نَّْوَرةُ.و  الشُّْبُرَمةُ ، بالضّمِ : الّسِ

نَّوَرة كان أَْليق بصْنعَتِه.  ولو قاَل : وبهاٍء واِحَدتُه والّسِ

 .كالُمَشْبَرمِ  ِل والغَْزلِ ما اْنتَثََر مَن الَحبْ  : الشُّْبُرَمةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : نَْبٌت ، أَو َمْوِضٌع ؛ وقاَل يَِصُف حميراً : الشُّْبُرمانُ 

ال  طــــــــــــــَ ُض مــــــــــــــن كــــــــــــــر رُقــــــــــــــاٍ  َقســــــــــــــــــــــــــــح رحفــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

تح مــــــــــن      حــــــــــَ ــــــــــ  ب ــــــــــانَ فصــــــــــــــــــــــــَ ُم ربح هــــــــــال شــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــح ن  مــــــــــَ

  

َضَر طَيحساً َزغحَربّياً طَيحسال   (2)َأخح

 ، بالضّمِ : رُجٌل ِمن الصَّحابَِة له ِذْكٌر في نيابَِة الَحّجِ. ُشْبرَمةٌ و

ٌث َرَوى عنه اْبنُه أَبو صهيٍب النَْضُر بُن سعيٍد. ُشْبرَمةَ  وسعيُد بُن النضِر بنِ   الحاِرثيُّ الُكوفيُّ : محّدِ

ً  ، بالضّمِ ، يَْشتُُمهُ و بالكْسِر ، ، َشتََمهُ يَْشتُِمهُ  : [شتم] ،  َشتِيمٌ و َمْشتوَمةٌ  وهي َمْشتومٌ  فهو ، بضِم التاِء ، وَمْشتَُمةً  ، كَمْرَحلٍَة ، وَمْشتََمةً  َشتْما

 َسبَّهُ. بغيِر هاٍء عن اللّْحيانّي ،

 ، كَسفينٍَة. الشَّتِيَمةُ واالْسُم :  قبيُح الَكالِم وليَس فيه قَْذٌف ؛ الشَّتْمُ  وقيَل :

 قاَل ِسْيبََوْيه في باِب ما َجَرى به الَمثَل :

 ُحرٍّ  َشِتيمةُ ٍء وال كر  شي
 : قيَل َمْصدَراِن كما يَْقتَِضيه ِسياقُه ، أَو ُهما اْسَمان ، وإلى األَخيِر ماَل أَبو ُعبَْيٍد وأَْنَشَد : المْشتَُمةُ و المْشتََمةُ و

تح  يحســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــةٍ لــــــــــَ تــــــــــَ ُوهــــــــــا  مبَشــــــــــــــــــــــــح فــــــــــح عــــــــــد  وعــــــــــَ  تــــــــــُ

ِب      غـــــــِ وِد الـــــــال  عـــــــُ قـــــــاِء عـــــــلـــــــ  الـــــــقـــــــَ َرُ  الســـــــــــــــــــــِّ (3)عـــــــَ
 

  
ً  تُعَدّ  (4)يقوُل : هذه الَكِلَمةُ وإن   و عنها َشديٌد.فإنَّ العَفْ  َشتْما

 وتَشاتَما : تَسابَّا. ُمشاتََمةً : َسابَّا. َشاتَماو

حاحِ :و  : الَكِريهُ الَوْجِه. الشَّتِيمُ  في الّصِ

ً  ، ، كَكُرمَ  َشتُمَ  وقد الُمَحيَّا ؛ َشتِيمُ  يقاُل : فالنٌ  ار األََسِدّيِ : َشتاَمةً و َشتْما ي للَمرَّ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ـــــــــــ زي ي اجلـــــــــــَ طـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــُ ِه يـ هـــــــــــِ ر  يف َوجـــــــــــح ـــــــــــُ  َر وال ي

نيف وال      ه مـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــلـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــِ مُ خلـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــح (5)شـــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 قوُل اآلَخر : َشتاَمةً  قاَل : وشاِهدُ 

نــــــــــــــاً و  هــــــــــــــِ َويــــــــــــــح َن مــــــــــــــُ ينِّ َأن رَأَيــــــــــــــح ن مــــــــــــــِ زِئــــــــــــــح  هــــــــــــــَ

ُدو عـــــــــلـــــــــيـــــــــه      بـــــــــح ةُ تــــــــــَ تـــــــــامـــــــــَ وِ   شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــُ مـــــــــح َ
(6)املـــــــــ
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 ، كَجبَّانٍَة ، وهو مجاٌز. الشَّتَّاَمةو ، كُمعَظٍَّم ، كالُمَشتَّمِ  األََسُد العابِسُ  : الشَّتِيمُ و

يِِّد : بُن ثَْعلَبَةَ  ُشتَْيمُ   :كُزبَْيرٍ و الَوْجِه  (7) َشتاَمةِ  ؛ هكذا قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد في كتاب االْشتِقاِق ، وقاَل : هو ِمن أَبو قَبيلٍَة في َضبَّةَ  بِن ذَُؤْيِب بِن السَّ

َف ابُن  ْيٌم بُمثَنَّاتَْيِن من تَْحتُ أَو الصَّواُب ُشيَ  ؛ ِة النََّسِب ِمن غيِر اْخِتالٍف ، ويقُولوَن : َصحَّ لَه على هذا َمْكسوٌر ، وهو قوُل أَئمَّ ، ولكنَّ أَوَّ

 ُدَرْيٍد.

 بُن ُخَوْيِلٍد الفَزاِريُّ : شاِعٌر. ُشتَْيمُ و

لُه َمْكسوٌر ، وَذَكَره أَبو الفَزاِرّي الصَّحابيّ  ُشتَْيم قاَل الحافُِظ : اْختُِلَف في ةَ واِلد َسِعيٍد فَذَكَره األَميُر بيَاَءْين تَْحتِيَّتَْين وأَوَّ  أََحد بَني سْهم بِن ُمرَّ

ْين وكْسِر المثَنَّاة ، كذا نَقَلَه الّرشاطيُّ في باِب السهمى فاهلل أَْعلَم انتََهى. . بفتْحِ الّشِ  الوليِد الفََرِضيُّ

 الميانجى كَضْبِط األَميِر. وفي ِسياِق المصنِِّف قُُصوٌر ال يَْخفَى. قْلُت : وَضبََطه

__________________ 
 واللسان. 207( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«يف كر زقا »( اللسان بدون نسبة وفيه : 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( يف اللسان والتهذيب : وإن مل تـَُعّد.4)
 ( اللسان.5)
 نسبة.( اللسان بدون 6)
 ( يعين قبحه.7)
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 ؛ قاَل يَْحيَى بُن الفَِضيِل : ، بالضّمِ : ِحْصٌن بِتِنِّيسَ  األُْشتومُ و

ـــــــــــــــُب  ـــــــــــــــروُم رت ـــــــــــــــاَط وال ي ـــــــــــــــ  ِدمـــــــــــــــح  محـــــــــــــــاٌر أت

َربُ      ـــــــــــــح ـــــــــــــه رأي عـــــــــــــا وأَقـ ـــــــــــــَ  مـــــــــــــن ي ـــــــــــــِّ ن ـــــــــــــِ ـــــــــــــت  ب

  

ومِ يــــــــقــــــــيــــــــمــــــــون  تــــــــُ َر مــــــــا  ابأُلشــــــــــــــــــــــح ثــــــــح وَن مــــــــِ غــــــــُ ــــــــح بـ ــــــــَ  يـ

  
ُب    (1)أصــــــــــــــــــــــابــــــــوه مــــــــن دمــــــــيــــــــاط وا ــــــــرُب تــــــــرتــــــــُ

 

  
وِم ، وِمن األُْشتوم الُمهلبيُّ : ِمن تِنِّيَس إلىوقاَل  إلى َمدينَِة الفََرما في البَّرِ  األُْشتوم ِستَّةُ فَراِسخ ، وفيه َمَصبُّ ماِء البَُحْيرةِ إلى بَْحِر الرُّ

 ثََمانِيَةُ أَْمياٍل ، وفي البَُحْيرةِ ثالثَةُ فََراِسخ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .بالشَّتْمِ  : َغلَبَه مه يَْشتُُمهَشاتََمه فََشتَ 

 .الشَّتْمِ  : َكثيرُ  َشتَّامةٌ  ورُجلٌ 

 : ِشدَّةُ الَخلِق مع قُْبحِ َوْجٍه. الشُّتامُ و الشَّتِيمُ و

 : َكِريهُ الَوْجِه قَبِيٌح. َشتِيمٌ  وِحمارٌ 

ي. االْشتِيامُ و كَّاِب ، عن ابِن بَّرِ  ، بالكْسِر : َرئيُس الرُّ

 ، كِمْنبٍَر : اسٌم. ِمْشتَمٌ و

تَْيِن. الشُُّجمُ  : [شجم]  ، بَضمَّ

.  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

َوالُ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : ُهم  واِحُدهم : ِعْفريٌّ وِعْفريَّةٌ ، ولم يْذُكْر له واِحداً.،  الُخبَثاُء الدَّواِهي األَْعفاُر ؛ قاَل : واألَْعفاُر األَِشدَّاُء ، أَي الّطِ

 بالتَّحريِك : الَهالُك. ، الشََّجمُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

 ، كَجْعفٍَر. الشَّْجعَمُ  : [شجعم]

.  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ُمْطلقاً. األََسدُ  وقاَل غيُرهُ :

 ٍم.ِمن األُْسِد وغيِرها مع ِعظَ  الطَّويلُ  قيَل : هوو

 ، أَي َطويٌل مع ِعَظٍم ، وهو مجاٌز. َشْجعَمٌ  يقاُل : ُعنُقٌ  أَو ُعنُقُه. لِعَظِمِه ؛ َجَسُد اإِلْنسانِ  : الشَّْجعَمُ و

ياَدةِ إذ لم يُوِجْب ذِلَك ثَْبٌت ، وال تُزاُد الِميُم إالَّ بثَْبٍت  لقلَِّة َمِجيئِها زائَِدة في ِمثِْله ، هذا َمْذَهُب قاَل ابُن ِسْيَده : ولم يُْقَض على هذه الِميِم بالّزِ

 ِسْيبََوْيه.

 وَذَهَب غيُرهُ إلى أَنَّه فَْعلٌَم : ِمن الشَّجاَعِة.

بَه قاَل : ألنّه ِمن الشجا : ولذا أكد به َعِة ؛ قاَل قْلُت : وهو قوُل ابِن ُعْصفوٍر وأَبي َحيَّان ، وإليه َذَهَب الَجْوَهِريُّ وماَل إليه شْيُخنا وَصوَّ

ُل قوُل ِسْيبََوْيه وإليه ماَل المصنُِّف فَذَكَره هنا. .الشَّْجعَماالشَّجاع في قْوِل الّراجِز : والشُّجاُع  ْل. واألوَّ  فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َشديَدةٌ َغِليظةٌ. َشْجعَم َحيَّةٌ 

 : ِمن نْعِت الحيَِّة الّشجاع ؛ قاَل : الشَّْجعَمُ و
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ـــــــــــد َدمـــــــــــا  ق ـــــــــــقـــــــــــَ ـــــــــــه ال اُت مـــــــــــن ـــــــــــ  ي  ســـــــــــــــــــــــــاملََ ا ـــــــــــَ

جــــــــــاَع      واَن والشــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــُ مــــــــــااألُفـــــــــــح عــــــــــَ جــــــــــح (2)الشــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 َمْعروٌف. : م الشَّْحمُ  : [شحم]

َمِن ، والَجْمعُ   الِقْطعَةُ منه. ، بالهاِء : الشَّْحَمةُ و ؛ ُشُحومٌ  قاَل ابُن ِسْيَده : هو َجْوهُر الّسِ

َمْت عليهملَعََن هللاُ »في الحِدْيِث : و ُم عليهم : هو الشُّْحمُ  ؛ «فباُعوها وأََكلُوا أَثْمانَها الشُُّحومُ  اليَُهوَد ُحّرِ الُكلَى والكرِش واألَْمعاِء  َشْحمٌ  المحرَّ

ا  األَْليَِة والظُّهوِر فال. َشْحمُ  ، وأَمَّ

 الطَّائُِر. : الشَّْحَمةُ و

 .، أَي لُصْبيان األَْعَرابِ  لُْعبَةٌ لهم أَْيضاً :و

ُ  الشَّْحَمةُ و حاحِ. من األرِض : الَكْمأَة  البَْيضاُء ، كما في الّصِ

، أَو هي َعظاَءةٌ بَْيضاُء غيُر َضْخمٍة ، وقيَل : لْيَسْت ِمن العَظاِء هي أَْطيَُب وأَْحَسُن  من الَخراطينِ  هي دوَدةٌ بَْيضاُء ، أَو األَرِض : َشْحَمةُ و

 قالوا : بناُت النَّقا.النَّقا ، كما  َشْحَمةُ  ، وقالوا :

 الحِدْيُث : ، وهو ما الَن ِمن أَْسفَِلها ؛ ويقاُل : هو َمْوضُع َخْرِق القُْرِط ؛ ومنه من األُذُِن : ُمعَلَُّق القُْرطِ  الشَّْحَمةُ و

__________________ 
 األشتوم ا وفيه : والروم وّثُب.»( معجم البلدان 1)
 ( اللسان.2)
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ُلُغ » َمة الَعَرُ  إىلوفيهم َمن يـَبـح  أُُذنِه. َشحح
 .«أُذُنَْيه َشْحَمة يَْرفَُع يَدْيه إلى»في حِدْيِث ربيعَةَ في الرُجِل : و

. َشْحَمةُ و  الَمْرجِ : الِخْطِميُّ

 ، ولو قاَل َمْعروفَة ُمِشيراً له بالِميِم كاَن أَْخَصر. من الَحْنَظِل : ما في جوفِه سَوى َحبِّه الشَّْحَمةُ و

قيُق األَْصفَُر الذي بيَن َظْهرانَِي الَحبِّ  الشَّْحَمةُ و اِن : الرَّ مَّ  ، ولو َحَذَف ، الذي كاَن أَْخَصر. من الرُّ

 وقيَل : هي الَهنَةُ التي تَْفِصُل بيَن َحبِّه كما في الُمْحَكِم.

َم هللاُ تعالَى َوْجهه : في حِدْيِث و ان»علّيٍ ، َكرَّ مَّ  .«فإِنَّه ِدباُغ الَمِعَدةِ  بَشْحِمه ُكلُوا الرُّ

 ، الذي َجلََده أَبوه. عبُد الرحمِن بُن ُعَمَر بِن الَخطَّاِب ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما َشْحَمةَ  أَبوو

ثٌ  َشْحَمةَ  محمِد بِن أَبي أَْحمَد بنِ  َعبَّاُس بنُ و  ثِقَةٌ عن محموِد بِن َغْيالن. : ُمَحّدِ

ّكيت. : َسمينٌ  َشِحيمٌ  َرُجلٌ و  ؛ عن ابِن الّسِ

 في بََدنِِه. َشْحمٍ  : صاَر ذا ، كَكُرمَ  َشُحمَ  قدو

مٌ  رُجلٌ و ٍث : كثيرُ  ، ُمَشّحِ  في بَْيتِه. الشَّْحمِ  كُمَحّدِ

 .مٍ َشحْ  ، أَي صاَرْت ذات إِِبلُه َشُحَمتْ  كُمْحِسٍن : من ، الُمْشِحمُ و

 الغَِليُظ اللِّحاِء. ، كَكتٍِف ، ِمن الِعنَِب : القليُل الماءِ  *الشَِّحمُ و

ً  ، ، كفَِرحَ  َشِحمَ  وقد لحٌم إذا كان قَِرماً إليهما يَْشتَِهيِهما ، َشِحمٌ  يقاُل : رُجلٌ  .الشَّْحمِ  ُمْشتَهي أَْيضاً : الّشِحمُ و كةً. َشَحما  ، محرَّ

امُ و الشَّاِحمُ و ثِيَن كأَبي َسلََمةَ ُعثْماُن العََدِويُّ ، وأَبو القاِسِم َجْعفُر بُن حمداَن وغيُرُهما. : بائِعهُ  الشَّحَّ  ، وقد نُِسَب هكذا بعُض الُمَحّدِ

ً  ، ، كَمنَعَهُ  َشَحَمهُ و  أَْطعََمه إِيَّاهُ. : َشْحما

 .في حاِل نَشاِطهِ  ، أَي ُكالهُ  بَشْحمِ  لقيتُه ِمن المجاِز :و

ا يُْستدرُك عليه :  في بََدنِه. َشْحمٍ  : صاَر ذا َشِحيمٌ  ، كفَِرَح ، فهو َشِحمَ  * وممَّ

ً و  : أََكَل منه َكثيراً. َشِحَم َشَحما

 ، كأَْلحَم إذا كثَُر عْنَده اللَّْحُم. الشَّْحمُ  : َكثَُر عْنَده أَْشَحمَ و

 واللْحَم. الشْحمَ  كما قالوا : البٌن وتاِمٌر ؛ وأَْيضاً : إذا أَْطعََم الناسَ  ولْحٍم على النََّسِب ، َشْحمٍ  الِحٌم : ذو شاِحمٌ  ورُجلٌ 

 .الشْحمَ  وكَشدَّاٍد : الذي يُْكثُِر إْطعاَم الناِس 

ً  الناقَةُ ، كعُنَِي ونََصَر ، ُشِحَمتِ و ً و َشحما ي َسناَم البَعيرِ  ُشُحوما ً  : َسِمنَت بعَد ُهزاٍل ، والعََرُب تَُسّمِ ً  ، وبياُض البَْطنِ  َشْحما  .َشْحما

 التي تْحَت الَحَدقَِة. الشْحَمةُ  العَْيِن : ُمْقلَتُها ؛ وفي التَّْهذيِب : َحَدقَتُها ؛ ويقاُل : هي َشْحَمةُ و

 .شَّْحمُ ال : قد ُجِعَل فيه َمْشحومٌ  وُخبزٌ  َمْشحومٌ  وَطعامٌ 

اَرةُ ، كما في الُمْحَكِم. َشْحَمةُ و  النَّْخلَِة : الُجمَّ

انَةٌ   .الشَّْحَمةِ  : َغِليظةُ  َشِحَمةٌ  وُرمَّ

جاِل ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. الشُّْحمُ و  ، بالضّمِ : البيُض ِمن الّرِ

 فََسَد. ِسْيَده وغيُرهُ ،، الفَتُْح ، والكْسُر َذَكَرُهما ابُن  الطَّعاُم ، ُمثَلَّثةً  َشُخمَ  : [شخم]
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ً و ْمتُه تَْشِخيما  : أَْفَسْدتُه. َشخَّ

 اللَّبَُن : تَغَيََّرْت رائَِحتُه. أَْشَخمَ و

 : أَْبيَُض. أَْشَخمُ  َشعَرٌ و

 : ال نَْبَت فيه. أَْشَخمُ  َرْوضٌ و

 بمْعنًى واِحٍد. أَْدَغمُ و أَْشَخمُ و أَْطَخمُ  ِحمارٌ  في النواِدِر :و

تَْينِ  الشُُّخمُ و جاِل : ، بضمَّ يِّبَِة أَو الَخبيثَةِ  ، ِمن الّرِ وائِحِ الطَّ  ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. الُمْستَدُّ واألُنُوِف من الرَّ

ْطُب باليابِِس  ، كاْحمارَّ : النَّْبتُ  اْشخامَّ و  ، أَو َعال بياُضه ُخْضَرتَه. اْختَلََط الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  اللَّْحمُ  مَ َشخَ  ً و ُشخوما  أَْشَخمَ و ، َشِخمٌ  ، فهو َشِخَم َشَخما

__________________ 
 ابألصر ليست من القاموس وهي منه. (*)
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ٍ ولكن ِمن َكراَهٍة. ِإشحخاماً   : تـََغري َتح راِئَحُته ؛ زاَد اأَلزحهرِي  : ال ِمن َنوح
ً  فُوهُ  أَْشَخمَ و مَ و فَُمه َشَخمَ و إْشخاما  تَغَيََّرْت رائَِحتُه ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : : َشخَّ

هح  مـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ ثـ ُه مـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــابـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ا رَأتح أَن  ملـــــــــــــــــ 

تح و      نـــــــــــــَ تـــــــــــــِ ٌة قـــــــــــــد ثـــــــــــــَ ثـــــــــــــ  هح لـــــــــــــِ مـــــــــــــَ خـــــــــــــ  (1)ُمشـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَي فاِسَدةٌ.

جاِل ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ ويُْرَوى بالحاِء أَْيضاً ، وقد تقدََّم. الشُّخمُ و تَْشِخيمٌ  ولحٌم فيه  ، بالضّمِ : البِيُض ِمن الّرِ

 : تََهيَّأَ للبُكاِء. أَْشَخمَ و الرُجلُ  َشَخمَ و

 : الرأُْس الذي َعال بياُض رأِْسه َسواَده. األَْشَخمُ و

 لَب أَنَّ ابَن األَْعَرابّيِ أَْنَشَده :: ال ماَء فيه وال َمْرَعى ؛ وَحَكى ثَعْ  أَْشَخمُ  وعامٌ 

ـــــــــــعـــــــــــاَم عـــــــــــامـــــــــــًا  ـــــــــــُت ال املـــــــــــا رأَي مـــــــــــَ خـــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــح

ا     مـــــــــَ حـــــــــَ حـــــــــايب قـــــــــُ ســـــــــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــــــــِ فح ُت نــــــــــَ فـــــــــح لـــــــــ   كـــــــــَ

  

 (2)ُجَهماً من لَيحِلها وُجَهَما و 

فَيان : ، كَجْعفٍَر وُعالبٍِط : األََسدُ  الشَّْدقَمُ  : [شدقم] ي ، وأَْنَشَد للزَّ  ؛ األَخيَرةُ عن ابِن بَّرِ

ٍ  ُمَهر ِت  ُشداِقمٍ   (3)ذي ِشدح
ْدقِ  أَْيضاً :و جاِل. الواِسُع الّشِ  ِمن الّرِ

 قاَل األَْزَهِريُّ : وهو ِمن الُحروِف التي َزاَدِت العََرب فيها الِميَم ، ِمثْل ُزْرقٍُم وُستُْهٍم وفُْسُحٍم.

ِة النّْحِو واللُّغَِة فحينَئٍِذ َمحلّه َحْرف القاِف.قْلُت : وقد  َح بذِلَك غيُر واِحٍد ِمن أَئِمَّ  َصرَّ

ي على التّْوِضيحِ الهشامّي : أَنَّ ذالَهُ ُمْعجمةٌ ؛ وفي َحَواِشيه أَْيضاً لغيِر واِحٍد أَنَّ  ها ُمْهَملَةٌ. وهو ظاِهُر المصنِِّف قاَل شْيُخنا : وفي َحواِشي َمّكِ

ج على َمن ماَل إليه وال  : وقد أَْوَضْحت في ُشُروحِ الخالَصِة أَنَّ التَّرّدَد في هذه الداِل والُحْكم عليها باألَْعجاِم ِمن أَْكبر األَْوهام فال يعرقالَ 

ُل عليه.  يُعَوَّ

 ؛ قاَل الُكَمْيت : من اإِلبِلِ  قَِميَّاتُ الشَّدْ  ومنه َمِلك العََرِب ، للنُّْعماِن بِن الُمْنِذرِ  كان كَجْعفٍَر : فَْحلٌ  ، َشْدقَمٌ و

ُة األَنســـــــــــــــــــــــــاِب َأو  ـــــــــــ  رِي ـــــــــــح َري ةٌ غـــــــــــُ ـــــــــــ  ي مـــــــــــِ ـــــــــــَ ق دح  شـــــــــــــــــــــــــَ

د      فــــــــَ دح ِد فــــــــَ دافــــــــِ يــــــــِد الــــــــفــــــــَ َن إىل الــــــــبــــــــِ لــــــــح (4)َيصــــــــــــــــــــــِ
 

  
حاحِ.  كذا في الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. الشَّْدقَِميُّ  ْدِق ، نَقَلَه األَْزهِريُّ  : هو الواِسُع الّشِ

ريُوَصُف به البَِليُغ الُمفَ  الشَّْدقَمُ و هُ الِمْنِطيُق ، وبه فُّسِ ْن َسِمْعَت هذاَحدَّثَه رُجٌل بشي»حِدْيُث جابٍر :  وَّ فقاَل : من ابِن عبَّاٍس ،  ؟ٍء ، فقاَل ممَّ

 .«الشَّْدقَمِ  قاَل : ِمن

 : بَْطٌن ِمن العلويين بالَمدينَِة. َشْدقَمٍ  وبَنُو

 ؛ بالذَّاِل الُمْعَجَمِة : الِمْلُح. الشَّذام : [شذم]

ْنبوِر. أَْيضاً :و  ُحَمةُ العَْقَرِب والزُّ

ئْبِ  ، والشَّْيُمذاُن ، بضِم الِميِم : ِمن أَْسماءِ  ، بضِم الذَّالِ  الشَّْيذُمانُ  قاَل اللَّْيُث :و  اُح :؛ قاَل الطِرمَّ  (5) الذِّ
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ُد فـــــــــيـــــــــهـــــــــا  خـــــــــح فـــــــــو الشـــــــــــــــــــــــ  طـــــــــح َوالَء يـــــــــَ  عـــــــــلـــــــــ  حـــــــــُ

راهـــــــــــا      ـــــــــــَ ُذمـــــــــــانُ ف ـــــــــــح ي ـــــــــــرِي  الشـــــــــــــــــــــــــ  ب (6)عـــــــــــن اخلـــــــــــَ
 

  
ْمالُل. بهاٍء ، النَّاقَةُ الفَتِيَّةُ السَّريعَةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : الشَّْيذُمانَةُ ،و ِملَّةُ والّشِ  ، وَكذِلَك الّشِ

 : َشَجٌر. الشَّْرمُ  : [شرم]

حاحِ. أَو الَخِليُج منه ؛ وقيَل : َمْوِضٌع ، وقيَل : هو أَْبعَُد قَْعِره ؛ ةُ البَْحرِ لُجَّ  أَْيضاً :و  ، كما في الّصِ

ي :  ؛ قاَل أَُميَّة يَِصُف جهنََّم : َشْرمٌ  : َغَمراُت البَْحِر ، واِحُدها الشُّرومُ و وقاَل ابُن بَّرِ

راٌء  هــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ ب ــــــــــــِّ ي غــــــــــــَ ــــــــــــُ و ال يـ مــــــــــــُ َتســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ  فـ

ُُدهــــــــــــــــا و      ربح تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ و فـ بــــــــــــــــُ ُرومُ ال ختــــــــــــــــَح (7)الشــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
__________________ 

 ( اللسان والثاين يف الصحاح.1)
 ( اللسان والتكملة بدون نسبة.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( يف القاموس ابلضم ا والكسر  اهر.5)
 .257/  3واللسان والتهذيب وعجزه يف املقايي   179( الديوان ص 6)
 ( اللسان.7)
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اِد : الَكثيُر من العُْشِب الذي يُْؤَكُل : من أَعالهُ وال يُْحتاُج إلى أَوساِطه : الّشْرمُ و وَّ  وال أُُصوِله ، ومنه قوُل بعِض الرُّ

 ً  خاٌن إذا أُوقَِدْت ِمن نْفِسها وقَِدِمها.؛ والَهْرَمى التي ليَس لها دُ  َشْرما َوَجْدُت ُخْشباً َهْرَمى وُعْشبا

. كالشَّْرماءِ  ، وهو َمْرًسى ِمن َمراسي بَْحِر السَُّوْيس بَْينهما ِستَّةُ َمراِحل ، ع : الشَّْرمُ و  ، بالمّدِ

ً  ؛ يقاُل : الشَّقُّ والِفْعُل ، كَضَربَ  : الشَّْرمُ و  إذا َشقَّهُ. َشَرَمهُ يَْشِرُمه َشْرما

 ، هكذا في سائِِر النسخِ ، ولم يْذُكِر الَمْعطوف على َمْدخوِل بيَن. قَْطُع ما بيَن األَْرنَبَةِ  : الشَّْرمُ و

 قاَل شْيُخنا : وقاَل جماَعةٌ : أَراَد ما بيَن األَْرنَبَة وترسيها.

حاحِ   .(1)قْلُت : والصَّواُب : َحْذُف لَْفظِة ما بيَن كما في أُُصوِل الّصِ

ةً. التَّْشِريمُ و الشَّْرمُ  ْحَكِم :ففي المُ   : قَْطُع األَْرنَبَِة وثَفَِر الناقَِة ؛ قيَل ذلك فيهما خاصَّ

 ففي ِعباَرةِ المصنِِّف قُُصوٌر ال يَْخفَى.

 .َمْشروَمةٌ و َشِريمٌ و َشْرماءُ  ثم قاَل : ناقَةٌ 

كةً ، أَي الشََّرمِ  : بَيِّنُ  أَْشَرمُ  رُجلٌ و ي بذِلَك ألَنَّه  األَْشَرمُ  َمِلك الَحبََشة : ْنِف ؛ ومنه قيَل ألَْبَرَهةَ األَ  َمْشُرومُ  ، محرَّ ، وهو صاِحُب الِفيِل ، ُسّمِ

ي فَشَرمَ  جاَءه َحَجرٌ  اهُ هللاُ ليُْخبَر قْوَمه ، فَُسّمِ  ، وقد جاَء ذِلَك في الحِدْيِث. األَْشَرم أَْنفَه ونجَّ

 ْوٌس :؛ قاَل أَ  ، بالضّمِ : َجبَلٌ  الشُّْرَمةُ و

بـــــــــــاَرهـــــــــــا و  تح خـــــــــــيـــــــــــٌر كـــــــــــَبن  غـــــــــــُ ئـــــــــــَ تـــــــــــِ  مـــــــــــا فـــــــــــَ

ضُ      َرفــــــــــــــــــ  راِدُ  يــــــــــــــــــوٍم ذي رايٍح تـــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

وُب عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم مـــــــــــن َأابٍن و  ثـــــــــــُ رحمـــــــــــةٍ تــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــُ

  
زَُع و    فــــــــــح ــــــــــَ نــــــــــاِن وتـ ِر الــــــــــقــــــــــَ ُب مــــــــــن َأهــــــــــح رحكــــــــــَ ــــــــــَ (2)تـ

 

  
َر قوُل ابِن ُمْقبِل يَِصُف   َمَطراً :وأَباٌن : َجبٌَل آَخُر. وقيَل : هو َمْوِضٌع ، وبه فُّسِ

نـــــــاف  ٌب أَبكـــــــح لـــــــح حـــــــَ  لـــــــه جـــــــُ ةٍ فـــــــَبضـــــــــــــــــــــح رحمـــــــَ  شـــــــــــــــــــــُ

ُح      ِر أَفحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ـــــــــوب ييف مـــــــــن ال اكـــــــــِ ج  لـــــــــِ (3)َأشـــــــــــــــــــــــَ
 

  
حِر. باليََمنِ  بالتَّْحريِك : ع ، الشََّرَمةُ و  قُْرَب الّشِ

 ، وهي التي ُشقَّ َمْسلََكاها فصاَرا َشيئاً واِحداً ؛ قاَل : : المرأَةُ الُمْفضاةُ  الشَّْرماءُ و الشَّريمُ و الشَّرومُ و

َة  قـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــَ وحُم أَِدمِي بـ ـــــــــــــــــــــــــَ ِرميِ يـ  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي      ومــــــــــِ ي وقــــــــــُ قــــــــــِ لــــــــــِ وحم احــــــــــح ُر مــــــــــن يـــــــــــَ (4)أَفحضــــــــــــــــــــــــَ
 

  
دَّةَ ؛ وهذا َمثٌَل يَْضربُه العََرُب فتَقوُل : لَِقْيت منه يوَم اْحِلِقي وقُومي ، أَي الشدَّةَ ،  وأَْصلُه أَْن يموَت َزْوُج المرأَةِ فَتَْحِلق شعَرها أَراَد الّشِ

 ِجْلُدها يْعنِي االْفتِضاَض. ُشرمَ  وتقوَم مع النوائِحِ ؛ وبَقَّةُ : اسُم اْمرأَةٍ ، يقوُل :

ً  له من ماِلهِ  َشَرمَ و  أَْعطاهُ قَليالً. : يَْشِرُم َشرما

 ، أَي الَهَدف. جانَِب الغََرِض  يَْشِرمُ  الذي : السَّْهمُ  الشَّاِرمُ و

 : التّْشقيُق. التّْشِريمُ و

 ، يُْستَْعَمُل في األُذُِن وفي غيِرها. َشَرَمهُ  وقد

مِ  فجاَءهُ بُمْصَحفٍ »في الحِدْيِث : و  ، فاْستُْعِمل في أَْطراِف المْصَحِف كما تََرى. «األْطرافِ  ُمتََشرَّ

ً  : الشَِّريمُ و ْيُد َجريحا  بو َكبيٍر الُهَذليُّ :؛ قاَل أَ  أَْن يَْنفَِلَت الصَّ
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َوهـــــــــــا  َة حنـــــــــــَح نـــــــــــ  رََع اأَلســـــــــــــــــــــــــِ اًل وقـــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــَ  َوهـــــــــــِ

تـــــــــــــــَ ٍّ هلـــــــــــــــا و      ّرِمِ مـــــــــــــــن بـــــــــــــــِا  ـــــــــــــــُح (5)ُمشـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ناُن فيه فقَتَلَه ولم يُْفِلْت.  ُمْحتَّقٍ : قد نَفََذ الّسِ

مَ و َق وتََشقَّقَ  الِجْلُد تَشرماً : تََشرَّ َمهُ  ، هو ُمطاِوعُ  تََمزَّ َمتْ  في حِدْيث كْعٍب : أَنَّه أُتَي ُعَمُر بِكتاٍب قدو تَْشريماً. َشرَّ ،  نَواِحيه فيه التَّوَراة تََشرَّ

 أَي تََشقَّقَْت.

 الْنِصَداِعه. الفَْرجُ  ، كأَميٍر : الشَِّريمُ و

__________________ 
 التشرمي قطض األرنبة. وعبارة القاموس كالتهذيب.الشرم و  ( مل يرد هذا املعىن يف الصحاح ا وجاءت العبارة يف اللسان ونصها :1)
 وصدره األو  فيه : 59( ديوانه ط بريوت ص 2)

 فما فتئت حىت كبن غبارها
 .«شرمة»والبيتان يف اللسان والثاين يف معجم البلدان 

 ابختالف روايته.« شرمة»( اللسان ومعجم البلدان 3)
 ( اللسان والتهذيب واألساس.4)
 واللسان.« هلا»بد  « هبا»وفيه  115/  2ا ( ديوان اهلذلي5)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .َشْرماءُ و َشِريمٌ  : قَْطُع ثَفَِر الناقَِة ، وهي التَّْشِريمُ 

َمةٌ و َشْرماءُ  وأُذُنٌ   ٌء يَِسيٌر.: قُِطَع ِمن أَْعالها شي ُمَشرَّ

ً  ، ِكالُهما ُمطاِوعُ  اْنَشَرمَ و ، كفَِرَح ، َشِرمَ و  ؛ قاَل أَبو قَْيِس بُن األَْسلَِت يذُكُر واقِعَةَ الِفيِل : َشرَمةُ َشرما

ه  رابــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــح َت أَق مح حتــــــــــــــــــــَح هــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــُ نـ اجــــــــــــــــــــِ   ــــــــــــــــــــَ

واقـــــــــــــد و      َرمـــــــــــــُ َده  شـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــح رمجـــــــــــــِ (1)فـــــــــــــانحشـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ئاِر : أَْن تُْعَطَف ناقَةٌ على غيِر َولَِدها فتَْرأََمهُ ، نَقَلَه األَزْ  تَْشِريمُ و .الّظِ  هِريُّ

ُم ، وفي األُذُِن أَْخَرُب ، وفي الَجْفِن أَْشتَُر وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : يقاُل للرُجِل الَمْشقوِق الشَّفَِة السُّْفلَى أَْفلَُح ، وفي العُْليا أَْعلَُم ، وفي األَْنِف أَْخرَ 

 .أَْشَرمُ  ، ويقاُل فيه ُكلِّه

ً  الثَِّريَدةَ  َشَرمَ و  َجَرفَها. : أََكَل ِمن نَواِحيها ؛ وقيَل : يَْشِرُمها َشْرما

َب أَْعرابيٌّ إلى قْوٍم َجْفنَةً ِمن ثَريٍد فقاَل : ال  ؟وِمن أَْين نأُْكلُ  !وال تَْقعَُروها وال تَْصقَعُوها ، فقالوا : َوْيَحك تَْشرُموها وقَرَّ

 صقُع ِمن أَْعالها ؛ وقوُل َعْمرو ذي الَكْلِب :ما تَقَدََّم ، والقَْعُر أَْن يأُْكَل ِمن أَْسفَِلها ، وال فالشَّْرمُ 

ها ال َشًو  وال   (2) َشَرمح فقلحُت ُخذح
ُروَرةِ. َشَرمَ  إنَّما أَراَد وال َكها للضَّ  فحرَّ

 .َشْرمٌ  وكلُّ َشّقٍ في َجبٍَل أَو َصْخَرةٍ ال يَْنفُذُ :

 : ِمن ُكنَاُهم. َشرَمةَ  وأَبو

 : قَْريةٌ بَحْضَرَمْوَت اليََمِن. َشرَمةُ و

 أَْهملَه الَجْوَهِريُّ والجماَعةُ. : الشَّْردَمةُ ، بالدَّاِل المْهَملَِة : [شردم]

ي : َحَكى الَوِزيُر عن أَبي َعْمرو :  ِمن الناِس.وَشْرَذَمة بالداِل والذاِل : القَِليُل  َشْرَدَمةو أَْهملَه الَجْوَهِريُّ والجماَعةُ. وقاَل ابُن بَّرِ

ْرِذَمةُ   :[شرذم]  .(3) (ِإنَّ هُؤالِء َلِشْرِذَمة  َقِليُلونَ )الجماَعةُ القَليلَةُ منهم ؛ وفي التَّْنزيِل العَِزيِز :  ؛ وقيَل : ، بالكْسِر : القَليُل من النَّاِس  الّشِ

 وَحَكى الَوزيُر عن أَبي َعْمرو بالداِل المْهَملَِة وقد تقدََّم.

ْرِذَمةُ  ُث :قاَل اللَّيْ و  ؛ قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : َشراذيمُ و َشراِذمُ  الِقْطعَةُ من السَّفَْرَجلَِة وغيِرها ، ج الّشِ

ٍر  عــــــــــح ــــــــــَ تح كــــــــــر  نـ قــــــــــَ ر تح وأَلــــــــــح خــــــــــَ راِذمــــــــــاً فــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــَ

ُدوُرهـــــــا      ِد مـــــنـــــهـــــــا حـــــــُ لـــــــح وُح بضـــــــــــــــــــــاحـــــي اجلـــــِ لـــــُ ـــــَ (4)يـ
 

  
 وأَْنَشَد اللَّْيُث :

هــــــــا  ــــــــِ ُوق َ َأســــــــــــــــــــــح اح ــــــــَ ــــــــهــــــــا ب ــــــــَب عــــــــن ي ــــــــِّ ــــــــن ُر ال فــــــــِّ ــــــــَ نـ ــــــــُ  يـ

ّرِهـــــــــــا إال       َ  مـــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــح راِذميُ مل يــــــــــــَ (5)شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
عَةٌ  ، أَي َشراِذمُ  ثيابٌ و ي لراجٍز : أَخالٌق ُمتَقَّطِ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ال ح  يصــــــــــــــــــــــــــي َأخــــــــــــح مــــــــــــِ تــــــــــــاُء وقــــــــــــَ  جــــــــــــاَء الشــــــــــــــــــــــــــِّ

راِذمٌ      و ا ح  شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــ  ُك مــــــــــــين الــــــــــــتـ حــــــــــــَ (6)َيضــــــــــــــــــــــــــح
 

  
اق ابنه.  قاَل : والتَّوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 : قَْريةُ بِمْصَر ِمن أَْعماِل الشَّْرقيَِّة. شرشيَمةٌ  : [شرشم]

 اْمَرأَتَهُ. َشَطمَ  : [شطم]

 أَْهَملَه الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، والطاُء ُمْهملةٌ.

َدةِ. نََكَحها بعِض النسخِ بالظاِء الَمْنقوَطِة وهو َغلٌَط ؛ أَيويُوَجُد في   وهي لُغَةٌ في َشَطبَها بالموحَّ

 الطَّويُل. ، والظاُء ُمشالَة : ، كَحْيَدرٍ  الشَّْيَظمُ  : [شظم]

 ، والياءُ  الَجِسيُم الفَتيُّ من اإِلبِِل والَخْيِل والنَّاِس  وقيَل :

__________________ 
 ن وعجزه يف الصحاح.( اللسا1)
 وقبله فيه : 576/  2( شرح أشعار اهلذليا 2)

 ترمن الشارف يف أخر  النـ َعمح 
 54( الشعراء اآية 3)
 واللسان. 218/  2( ديوان اهلذليا 4)
 ( اللسان بدون نسبة5)
 ( اللسان.6)
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 .َشياِ َمةُ  ج  ؛ا والياُء فيها كالياِء يف َأمححَريِّ وَدو اريِّ  كالش يحَظِميِّ   زاِئَدٌة ؛
كَّيت :  الطَّويُل الشَّديُد ؛ قاَل : وأَْنَشَدنا أَبو َعْمِرو : الشَّْيَظمُ  ونَقََل الَجْوهِريُّ عن ابِن الّسِ

واِت حـــــــــاٍد  ُن مـــــــــن َأصـــــــــــــــــــــــح حـــــــــِ لـــــــــح ـــــــــُ مِ يـ ظـــــــــَ يـــــــــح  شـــــــــــــــــــــــَ

ِم      هــــــــَ نـــــــــح يِّ مــــــــِ طــــــــِ ٍب َعصــــــــــــــــــــــاُه لــــــــلــــــــمــــــــَ لــــــــح (1)صــــــــــــــــــــــُ
 

  
 قاَل : وَكذِلَك الفََرُس.

جاِل الطَّويُل أَْيضاً. الشَّْيَظمُ  وقيَل :  ِمن الَخْيِل الطَّويُل الظاِهُر القََصِب ، وهو ِمن الّرِ

 في حِدْيِث ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :و

ٌد  عــــــــــــح لــــــــــــهــــــــــــن  جــــــــــــَ قــــــــــــِّ عــــــــــــَ ييف مــــــــــــُ مــــــــــــِ ظــــــــــــَ ــــــــــــح ي  شــــــــــــــــــــــــــَ

َ  مـــــــــــــــعـــــــــــــــقـــــــــــــــر الـــــــــــــــذود الـــــــــــــــظـــــــــــــــؤارو      ئـــــــــــــــح  بـــــــــــــــِ

  
 وقد ذُِكَر في ع ق ل.

 ، قاَل َعْنتََرةُ : هي بهاءٍ و

واِنســــــــــــــــــــــــاً و  بـــــــــــاَر عـــــــــــَ ُم اخلـــــــــــَ حـــــــــــِ تـــــــــــَ قـــــــــــح ُر تــــــــــــَ يـــــــــــح  اخلـــــــــــَ

ــــــــا      ةٍ مــــــــا ب مــــــــَ ظــــــــَ ــــــــح ي َرَد  شــــــــــــــــــــــَ مِ وَأجــــــــح ظــــــــَ ــــــــح ي (2)شــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ولو اْقتََصَر على الُمِسّنِ كان أَْخَصر. .(3) القُْنفُذُ الكبيُر الُمِسنُّ   :الشَّْيَظمُ و

ْلُق اللِّساِن. الشَّْيَظِميُّ و  : الِمْقَوُل الفَِصيُح ، الّطِ

ائِعُ  أَْيضاً :و  .(4)الظَّاِهُر القََصِب  الفََرُس الرَّ

 ، بغيِر ياٍء. كالشَّْيَظمِ  األََسُد ، أَْيضاً :و

 تََخْطَرَف. ، أَي عليه بالَكالمِ  تََشْيَظمَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : اسُم رُجٍل. َشْيَظمٌ و الَهشُّ الذي ال اْنِقباَض له.: الطَّْلُق الَوْجِه  الشَّْيَظمُ 

. ؛ بالعَْيِن الُمْهَملَِة : الشَّْعمُ  : [شعم]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ، وهو َحْرٌف َغريٌب. اإِلْصالُح بيَن النَّاِس  وهو

 ن ؛ وزاَد غيُرهُ : ِمن الناِس واإِلبِِل.؛ كما في التّْهِذيِب ؛ ويُرَوى بالعَْين والغَيْ  ، بالضّمِ : الطَّويلُ  الشُّْعُمومُ و

 وَزَعَم يَْعقوُب : أَنَّ َعْينَها بدٌل ِمن َغْيِن ُشْغُموٍم.

 أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، كَجْعفٍَر : َشْعثَمُ  : [شعثم]

 ؛ نَقَلَه الحاِفُظ في التَّْبصيِر. َشِهَد فَتَْح ِمْصرَ  التَّجيبيُّ : بُن َحيَّانَ  َشْعثَمُ و

ٌث. َشْعثَمُ  أَصيلٍ  (5) أَبُوو  ُمَحّدِ

 : وقَْوُل ُمَهْلِهلٍ  عنبريٌّ يكنى أَبا رويحٍ نزَل البَْصَرة وله ِروايَةٌ ؛ ، أَو َشْعثٍَن ، بالنّوِن : َصحابيٌّ  َشْعثمٍ  ذَُؤْيُب بنُ و

قاِبُر عن رِجا ٍ 
َ
 فلو نُِبَش امل

ُروهُ ، والظاِهُر أَنَّه َمْوِضٌع كانَْت به َوْقعَةٌ. (6) الشَّْعثََمْينِ  بيَْومِ و  ، لم يُفَّسِ
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يت في كتاِب المثنى : ّكِ  غاِئَطاِن. الشُّْعثمان قاَل ابُن الّسِ

 َشْعثَم اِويَةَ بِن عاِمِر بِن ذُْهِل بِن ثَْعلَبَةَ ؛ واسمُ وشعيُث اْبنا ُمع الشَّْعثمان َشْعثَمُ  ونَقََل شْيُخنا عن أَبي ُعبَْيٍد البَْكِرّي في شْرحِ أَماِلي القالي :

ّكيت.  حاِرثَةُ ، عن ابِن الّسِ

إلى  قْلُت : فالظاِهُر أَنَّ هذا اليوَم نُِسبَ  قاَل : ثم رأَْيت البَْدَر الّدماميني نَقََل َكالَم البَْكِرّيِ في تحفَِة الغَريِب عقَب نَقَلَِه لَكالِم المصنِِّف ثم قاَل :

 هذين األََخَوْين

__________________ 
 ( اللسان والصحاح والتكملة قا  الصاغاين : والرجز أليب  مد الفقعسي ا والرواية :1)

 يــــــــــــــــــلــــــــــــــــــحــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــعــــــــــــــــــذِم 

ـــــــــــــــظـــــــــــــــمِ      ـــــــــــــــاة شــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــقـــــــــــــــن ـــــــــــــــب ال  ِشـــــــــــــــرد  صــــــــــــــــــــــــــــل

  

 واللسان والصحاح.« عوابساً من با شيظمة»ا من معلقته ا وفيها :  30( ديوانه ط بريوت ص 2)
 وقد استدركها الشارح بعد.« واسمٌ »( بعدها يف القاموس زايدة ونصها : 3)
 ( يف اللسان : العصب.4)
 .«وابنُ »( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه 5)
 وروايتهما : 131/  2( كذا وقض ابألصر والقاموس. من بيتا متداخيلا ا والبيتان ملهلهر من أبيات يف آماد القاد 6)

ــــــــــــــب  ــــــــــــــي ــــــــــــــر عــــــــــــــن كــــــــــــــل ــــــــــــــش املــــــــــــــقــــــــــــــاب ــــــــــــــب ــــــــــــــو ن ــــــــــــــل  ف

ــــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــــب أي زي ــــــــــــــــــــــــذانئ ــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــرب ابل ــــــــــــــــــــــــي  ف

  

 بـــــــــــــــيـــــــــــــــوم الشــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــثـــــــــــــــمـــــــــــــــا لـــــــــــــــقـــــــــــــــّر عـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــاً 

  
ــــــــــــــــورو    ــــــــــــــــقــــــــــــــــب ــــــــــــــــقــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن حتــــــــــــــــت ال ــــــــــــــــف ل  كــــــــــــــــي

  

 قا  : الشعثمان : موضض معروف.

 كرواية آماد القاد.« الذانئب»والبيتان يف معجم البلدان 
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ِتصاِصهما ابلَغَلَبِة فيه ا َأو لغرِي ذِلكَ   ا ال أَن ه اسُم َمكاٍن ا َأي كما تـََوه َم صاِحُب القاموِس. الخح
يت بِخالفِه في كتاِب المثنى الذي َسبََق نَقْ  ّكِ َح ابُن الّسِ يت قد َصرَّ ّكِ  لَه.قاَل شْيُخنا : وما نَقَلَه البَْكريُّ عن ابِن الّسِ

َمةُ عبُد القاِدِر بُن  ُعَمَر البَْغداِديُّ أَثْناء َشْرحِ الشاِهِد أَْربعمائة وثالَث وِعْشِرْين ِمن شواِهِد المْغني ، واْختَاَر أَنَّه وقد أَْوَسَع الَكالَم فيه العالَّ

بَه جماَعةٌ.  اسٌم لرُجلَْين ، وأَنَّه على َحْذِف ُمضاٍف أَي بيوم قَتْل الشَّْعثََمْين ، وَصوَّ

 َمن له إْلماٌم بَكالِمِهم وأَْوضاِعهم ، وهللاُ أَْعلَم.قاَل : ويَجوُز الَجْمُع بيَن هذه األَقواِل عْنَد 

 .الشَّغاِميمُ  ِمن النَّاِس واإِلبِِل ؛ والعَْيُن لُغَةٌ فيه ، والَجْمعُ  الَمِليحُ  التَّامُّ الَحَسنُ  الطَّويلُ  : الشابُّ الَجْلدُ  ، كعُْصفوٍر وقِْنِديلٍ  الشُّْغمومُ  : [شغم]

ِة : الشَّغاِميمُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : مَّ واُل الِحساُن ؛ ومنه قوُل ذي الرُّ  الّطِ

رَتحَجَفتح هاَمها اهلِيُم و   الش غاِميمُ اسح
 ؛ قاَل الَمْخُروُع السَّْعديُّ : ُشْغمومٌ  لٌ ، وَجمَ  ُشْغمومٌ  وُشْغموَمةٌ ، وناقَةٌ  ُشْغمومٌ  اْمَرأَةٌ و

لــــــــــــــــي ابزٌ  و  َت َرحــــــــــــــــح ومُ حتــــــــــــــــَح مــــــــــــــــُ غــــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــــــُ

وُم      مــــــــــــــــُ دح ه مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ ٌم غــــــــــــــــارِب لــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ (1)مــــــــــــــــُ
 

  
ً  قاَل ابُن ِسْيَده : وَزَعَم ثَْعلَب أَنَّ  كَكتٍِف : الَحريُص. ، الشَِّغمُ و ذِلَك فهو ُموافٌِق لهذا  أَي الَحِريص ، فإن كانَ  الشَِّغمِ  ُمْشتقٌّ ِمن الرُجلِ  ِشنَّْغما

نَّْغمَ  الباِب ، قاَل : والصَّحيُح أَنَّ  . الّشِ  ُرباِعيٌّ

 اللَّبَِن ، وذِلَك ُحْسنها وتماُم مالَحتِها. : النَّاقَةُ الغَزيَرةُ  الشُّْغمومُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ً يت ، يقاُل : َرْغماً له َدْغما ّكِ ً  ُرِوي عن ابِن الّسِ ْغِم بغيِر واٍو ، دلَّ  َشْغما ،  الشَّْغمَ  ، هكذا َذَكَره األَْزَهِريُّ ، قاَل : وال أَْعِرف الشَّْغمُ  تأِْكيداً للرَّ

نَّْغِم.  وَسيَأْتي له َمِزيد في الّشِ

كةً ، بالقاِف. الشَّقَمُ  : [شقم]  ، محرَّ

.  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 التّْمِر.ِجْنٌس من  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :

 وقاَل غيُرهُ : َضْرٌب ِمن النَّْخِل.

ي عن ابِن َخالََوْيه ؛ البَْرشومُ  ِمن النَّْخلِ  أَو هو  الواِحَدةُ بهاٍء. ؛ نَقَلَه ابُن بَّرِ

. الشُّْكمُ  : [شكم]  ، بالضّمِ

 ، نَقَلَه أَبو ُعبَْيٍد عن األُموّي ، والشُّْكُب بالباِء لُغَةٌ فيه. الَجزاءُ  وال أَُحقُّها : لُغَةٌ ، قاَل : كبُْهَمى الشُّْكَمى أَُرىو قاَل ابُن ِسْيَده :

 ، والشُّْكُد ، بالدَّاِل : العَطاُء بِال َجزاٍء ؛ قاَل الشاِعُر : العَطاءُ  قيَل : هوو

ه  لــــــــــــــــِ ريحَ ســـــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــِ تــــــــــــــــاَدَة غــــــــــــــــَ غح قــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ  أَبــــــــــــــــح

َر      طـــــــــــاِء وعـــــــــــاجـــــــــــِ ـــــــــــعـــــــــــَ زحَ  ال مِ جـــــــــــَ كـــــــــــح (2)الشـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 الِعَوُض. الشُّْكمُ  الِكسائيُّ :وقاَل 

 والشُّْكُد العَطيَّةُ. الشُّْكمُ  وقاَل األَْصَمعيُّ :

 النُّْعمى. الشُّْكمُ  وقاَل اللّْيُث :

 الَجزاُء ، فإذا كاَن العَطاُء اْبتداًء فهو الشُّْكُد. الشُّْكمُ  وقاَل الَجْوَهِريُّ :

ً  قدو  ، هذه عن ثَْعلَب. أَْشَكَمهُ و ، بالفتْحِ ، َشَكَمهُ َشْكما
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 أَي أَْعُطوه أَْجَرهُ. اْشُكُموه فقالَ  ، وسلمعليههللاصلىأَنَّ أَبا طْيبة َحَجَم َرُسوَل هللِا »في الحِدْيِث : و

 األَنَفَةُ واالْنتصاُر من الظُّْلِم. ، كَسِفينٍَة : الشَّكيَمةُ و

 العَْهُد. أَْيضاً :و

ر قْولُهم  (3) الشَّمُّ  أَْيضاً :و  : ذو، هكذا في النسخِ ، واألَْولَى الشََّمم ؛ وفي بعِض النسِخ : والفَْهُد والسَُّم ، وهو َغلٌَط ، وبكّلِ ما ذُِكَر فُّسِ

 .َشِكَمةٍ 

 .، كما هو نَصُّ الَجْوَهِرّيِ  فيها الفأْسُ  التي في اللِّجاِم : الَحديَدةُ الُمْعتَِرَضةُ في فَِم الفََرِس  الشَّكِميةُ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .206/  3واملقايي  « عري»( اللسان والصحاح ا وابألصر 2)
 .«والش َبُه والط بحضُ »( بعدها زايدة يف القاموس نصها : 3)
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تَْيِن على َطْرحِ الزائِِد. (1) ُشْكمُ و َشكائمُ  ج إذا كاَن َذا عاِرَضٍة وِجّدٍ ؛ الشَِّكيَمةِ  وفأُْس اللِّجاِم : هي الَحديَدةُ القائَِمةُ في  بضمَّ

 فيكوُن َجْمع َجْمع ؛ قاَل أَبو ُدواد : َشكيِمةٍ  الذي هو َجْمعُ  َشِكيمٍ  قيَل : إنَّه َجْمعُ و

وهـــــــــــــا  ِ  فـــــــــــــُ والـــــــــــــِ وحهـــــــــــــاُء كـــــــــــــاجلـــــــــــــُ  فـــــــــــــهـــــــــــــي فــــــــــــــَ

ر  فــــــــيــــــــه      جــــــــاٌف َيضــــــــــــــــــــــِ تــــــــَ يــــــــمُ ُمســــــــــــــــــــــح كــــــــِ (2)الشــــــــــــــــــــــ 
 

  
يت. أَنٌِف أَبيٌّ  ، أَي َشديُد النَّْفِس  الشَِّكيَمةِ  فالٌن َشديدُ  ِمن المجاِز :و ّكِ  ، قالَهُ ابُن الّسِ

 اللِّجاِم. َشِكيَمةِ  ، أَي ِشدَّةُ نَْفِسه ؛ وأَْصلُه ِمن «في ذاِت هللاِ  َشِكيَمتُه فما بَِرَحتْ »في حِدْيِث عائَِشةَ تَِصُف أَباها ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما : و

 ؛ قاَل َعْمُرو بُن شاٍس األََسِديُّ يخاِطُب اْمرأَتَه في اْبنِه ِعراٍر : ال يَْنقادُ  إذا كان ةٍ َشِكيمَ  وفالٌن ذو

رارًا إنح يــــــــــــكــــــــــــن ذا و  ةٍ إن  عــــــــــــِ يــــــــــــمــــــــــــَ كــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــَ

مح      يــــــَ ُك الشــــــــــــــــــــِّ لـــــــِ ــــــح هـــــــا مــــــنـــــــه فــــــمـــــــا أَم يــــــنــــــَ عـــــــافــــــِ (3)تــــــَ
 

  
ر قوُل أَبي صخٍر الُهَذلّي : كَكتٍِف : األََسدُ  ، الشَِّكمُ و  ، وبه فُّسِ

ِرٍس  ٍر شـــــــــــــــــــــــَ وٍس ابســـــــــــــــــــــــِ بـــــــــُ ا عـــــــــَ يـــــــــ  حـــــــــَ ُ
م املـــــــــ هـــــــــح  جـــــــــَ

ٍة      ـــــــــــَ ال ـــــــــــَ ب ـــــــــــح مِ َورحٍد ُقســـــــــــــــــــــــــاِقســـــــــــــــــــــــــٍة رِئـ كـــــــــــِ (4)شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً و ً و َشَكَمهُ َشْكما هُ  َشِكيما ر قوُل َجريٍر : : َعضَّ  ؛ وبه فُّسِ

ٍة  يــــــــــ  وا انَب حــــــــــَ قــــــــــُ ــــــــــّ وا عــــــــــلــــــــــيــــــــــكــــــــــم واتـ قــــــــــُ ــــــــــح  فــــــــــبَبـ

جـــــــاِن      راِء الــــعــــِ َن محــــَح هـــــــاَأصـــــــــــــــــــــاَب ابــــح يــــمــــُ كــــِ (5)شــــــــــــــــــَ
 

  
ً  الوالي َشَكمَ  ِمن المجاِز :و  ، أَي َحديَدةُ اللّجاِم. بالشَِّكيَمةِ  َرشاهُ كأَنَّهُ َسدَّ فََمهُ  : إذا يَْشُكُمه َشْكما

اعي : : ُعراهاالِقْدِر  َشِكيمُ و ، كفَِرَح : َجاَع. َشِكمَ و  ، قاَل الرَّ

مــــــــــهــــــــــا و  َم  ــــــــــَح َقســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــُ ِديــــــــــرًا َأن يـ تح جــــــــــَ  كــــــــــانــــــــــَ

ِا      ـــــــــَ ـــــــــزِل ن َ
ـــــــــَا املـــــــــ ر  ب هـــــــــاإذا  ـــــــــَ ـــــــــمـــــــــُ ي كـــــــــِ (6)شـــــــــــــــــــــــَ

 

  
 ، الذي تقدََّم ِذْكُره في َسلَم. مشكمٍ  منهم : سالُم بنُ  (7) كثُماَمٍة وُزبَْيٍر وِمْنبٍَر : أَْسماءُ و

 عن أَبي الدَّْرداء. شكيمٍ  وُمْسِلُم بنُ 

 َشِهَد فتَْح ِمْصَر ، واْبنُه عبُد هللِا تابِعيُّ أَْيضاً. شكيمٍ  وَمْسروُق بنُ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ةُ القَْلِب. الشَِّكيمةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :  : قُوَّ

 العاِرَضةُ والِجدُّ. الشَِّكيمةُ  وقاَل غيُرهُ :

 ِرٌم حاِزٌم.: صا َشِكيَمةٍ  وهو ذُو

 ، كَكِتٍف : الغَُضوُب ، وبه فَسَّر السُّكَّريُّ قْوَل أَبي صْخٍر الذي تقدََّم ِذْكُره. الشَِّكمُ و

ً و  في فيِه. الشَِّكيَمةَ  : َوَضعَ  َشَكَمهُ يَْشُكُمه َشْكما

 ، أَي أَثَْبتُهُ. فََشَكْمتُه وقاَل اللّْيُث : يقاُل : فَعََل فالٌن أَْمراً 

ؤانُ  ، األَخيَرةُ عن ُكراعٍ : ، بفتحِ الِمهنَّ  الشَّْيلَمُ و الشَّْولَمُ و شَّالَمُ ال : [شلم]  ، َسواِديَّةٌ. يكوُن في البَرِّ  الذي الزُّ

 والزيواُن والسَِّعيُع. الشَّْيلَمُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : وهو

 ِئٌم كأَنَّه في ِخْلقِة ُسوِس الِحْنطِة وال يُْسِكُر ولكنَّه يُِمرُّ الطَّعام إْمراراً َشديداً.َحبٌّ ِصغاٌر ُمْستطيٌل أَْحَمر قا الشَّْيلَمُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ :
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ةً : نباتُ   ُسطَّاٌح وهو يذهُب على األَرِض ، وَوَرقَتُه كورقَِة الِخالِف البَْلِخّيِ َشديَدةُ الُخْضَرة رطبةٌ. الشَّْيلَمِ  وقاَل َمرَّ

بر.قاَل : والناُس يأْكلُوَن وَ   َرقَه إذا كان رطباً وهو طيٌب ال َمراَرةَ له ، وَحبُّه أَْعقَى ِمن الصَّ

 قاَل أَبو تراٍب : َسِمْعت السُّلَِميَّ يقوُل : لَِقيت رُجالً و

__________________ 
 ( ضبطت يف القاموس بضمة وسكون.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان.3)
 وفيه : ورد قصاقصة ديبالة شكم واملثبت كرواية اللسان والتهذيب. 967/  2( شرح أشعار اهلذليا 4)
 .206/  3واللسان واألساس وعجزه يف الصحاح واملقايي   450( ديوانه ص 5)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان واألساس. 260( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .«ألا»( عن القاموس وابألصر 7)
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 ا وأَنحَشَد : َأي َشرارُُه من الَغَضبِ  فيهما ا كِقن ِبه  ابلالِم والنوِن اوِشن ُمُه ا  ِشل ُمهُ  يـََتطايـَرُ 
ا  يـــــــــــــــِه ســـــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــًة فـــــــــــــــُرمبـــــــــــــــ  لـــــــــــــــِ مـــــــــــــــِ  ِإنح حتـــــــــــــــَح

بِّ ِرضـــــــــــــــــــــــــاِ       مـــــــــــاَأطـــــــــــاَر يف حـــــــــــُ لـــــــــــ  (1)الشـــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
اُء : لم يأِْت على فَعٍَّل إالَّ و ُم : أَْسماءُ  كبَقَّمٍ  َشلَّمُ  قاَل الفرَّ   َمواِضَع ما عدا بَقَّم.؛ وكذا َعثَُّر ونَدَُّر وَخضَّ

ي : حاحِ. كَكِتٍف وَجبَلٍ  ، َشِلم َذَكَر ابُن َخالََوْيه فيهو قاَل ابُن بَّرِ  ، لُغَتان ، وهو َمْوِضٌع بالشأِْم ، كما في الّصِ

؛ ويقاُل أَْيضاً  أَوَرْشليمُ وهو بالِعبرانِيَِّة :  ، وَوْزن الِفْعل ، للعَُجَمةِ  ِمن الصَّْرفِ  َمْمنوعٌ  ، بالعْبرانيَِّة ، بَْيِت الَمْقِدِس  َمدينَةِ  اْسمُ  قاَل : ويقاُل هو

 ، وأَْنَشَد ابُن َخالََوْيه لألَْعَشى : َشِلم : أُوِري

ُه : و  ــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــاِ  آفــــــــــــــاقــــــــــــــَ ُت ل فــــــــــــــح  قــــــــــــــد طــــــــــــــُ

َص فــــــــــــُبورِي      مــــــــــــح مــــــــــــاَن فــــــــــــحــــــــــــِ مَ عــــــــــــُ لــــــــــــَ (2)شــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْرِب وَصلَُموَن.ويقاُل لبَْيِت الَمْقدِس أَْيضاً إيِليا وبَْيُت ال  ِمْكياِش وداُر الضَّ

 ، قالَهُ نَْصر. كَسحاٍب : بَطيَحةٌ بيَن واِسَط والبَْصَرةِ  ، َشالمُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

مُ  ، كأَميٍر : اسُم َمدينَِة بَْيِت الَمْقدِس ، عن ابِن َخالََوْيه ؛ وكذا َشِليمٌ   كَكتَّاٍن ، عن أَبي َحيَّان. َشالَّ

ْين محمُد بُن ُعثْمان بِن أَيوب (3)بالكْسِر : قَْريةٌ بِمْصَر  يمُ إِشلِ و الشافِِعيُّ  االشليميُّ  على النِّْيل تجاه نكال ، وقد رأَْيتُها ، منها الشيُخ أَصيُل الّدِ

ْين عبُد الغنّيِ بُن ، واِلُد الشهاب أَْحمد ُوِلَد بها َسنَة أَْربَِعْين وَسْبعمائٍَة ، وأََخَذ عن ابِن الملقن والبَْلِقي ني ، وماَت َسنَة أَْربَع وثََمانمائٍَة ؛ والزَّ

ْركشيُّ وله شْعٌر  االشليميُّ  محمِد بِن ُعَمَر بِن عبِد هللِا الشافِِعيُّ  ْين الزَّ ُوِلَد بها َسنَة ِعْشِرْين وثََماْنمائٍَة وَسِمَع على الحافِِظ ابِن حجٍر ؛ والزَّ

 وغيُرهُ. الشَّْيلمانيُّ  نَةٌ بجيالَن فيَما يظنُّ السَّمعانيُّ منها أَبو الفَْضِل َجْعفَُر بُن أَْحمدَ : َمدي أشليمانُ و نَِفيٌس.

 وشلمى : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن الغَْربيَِّة.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : قريَةٌ بالفيُّوِم. شلقامُ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْين ، وقاَل : الشَّْلَجمُ  : [شلجم] اجِز : : َذَكَره الَجْوَهِريُّ اْستِطراداً في الّسِ  هو نَْبٌت َمْعروٌف ، وهكذا روى قَْول الرَّ

بَُلين براَمَتاح   (4) َشلحَجماَتسح
ِة اللُّغَِة تِْبعاً للَجْوَهِرّيِ.  وقد َذَكَره صاِحُب اللِّساِن وغيُرهُ ِمن أَئمَّ

ْين المْعَجَمِة  َشْلجم فقوُل المصنِِّف ُهناَك وال تَقُل ثَْلَجم والقاَل شْيُخنا :  ا بالّشِ ِة ، وأَمَّ ا بالثاِء فإنَّه لم يثبْت عنَد ثَْبٍت ِمن أَئمَّ َوَهٌم ظاِهٌر ، أَمَّ

ُحوا بُوُروِده وقالوا : ْل ذِلَك.إنَّه هكذا في أَْصِل َوْضعه وإنَّ العََرَب نَقَلَتْه على أَ د فاألَْكثَر َصرَّ ْين فتأَمَّ بَه بإْهماِل الّسِ  ْصِله ، قاَل ومنهم َمن َعرَّ

 : ِحسُّ األَْنِف. الشَّمُّ  : [شمم]

ه ، بالكسِر ، َشِممتُه ً  ، ، بالفتحِ  أََشمُّ ه ، بالفتحِ ، َشَممتُهو ، ِمن َحّدِ َعِلَم ، َشّما ، ِمن َحّدِ نََصَر لُغَةٌ عن أَبي ُعبَْيَدةَ قالَهُ الَجْوَهِريُّ  ، بالضمِّ  أَُشمُّ

،  ً ً و َشّما َمْخَشِرّيِ  ، َمْصدري البابَْين َذَكَرُهما الَجْوَهِريُّ ، َشِميما يَمى كِخلِّيفَى ، عن الزَّ ْت ، وِشّمِ ْمتُهو َوْحده وله نَظائُِر َمرَّ  اْشتََمْمتُهو تََشمَّ

ْيتُه ْمتُهو النسخِ ، والصَّواُب :، كذا في  وَشمَّ  ؛ ومنه قوُل قَْيِس بِن َذِريح يَِصُف أَْينُقاً وَسْقباً : َشمَّ

هُ  نـــــــَ مـــــــح مـــــــِّ ُه  ُيشـــــــــــــــــــــَ نـــــــَ فـــــــح َن ارحَتشـــــــــــــــــــــَ عـــــــح طـــــــِ تـــــــَ  لـــــــو َيســـــــــــــــــــــح

ِب      كـــــــح كــــــبـــــــًا عــــــلــــــ  نــــــَ زحَددحَن نــــــَ ــــــَ ه يـ نـــــــَ فــــــح (5)إذا ســــــــــــــــــــُ
 

  
مَ  وقاَل أَبو حنيفَةَ : هُ و ءَ الشي تََشمَّ  ْنِفه ليَْجتَِذَب رائَِحتَه.: أَْدناهُ ِمن أَ  اْشتَمَّ

هُ و ه إيَّاهُ : َجعَلَه أََشمَّ  .يَُشمُّ
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__________________ 
 ( اللسان والتكملة.1)
 واللسان والتكملة.« فبوريشلمح »وفيه :  200( ديوانه ط بريوت ص 2)
كورة   ويف معجم البلدان :« ابلغربية من جزيرة قوليســــنا فليحررقوله : عل  النير  اه لكال ا املعروف أن اشــــليم »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 3)

 أو قرية حبوف مصر الغريب.
 ( تقدم يف سلجم.4)
 ( اللسان.5)
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مَ  وقيَل : هُ  َء :الشي تََشمَّ حاحِ. َشمَّ  في َمْهلٍَة ، كما في الّصِ

او ةً ، شامَّ او مشامَّ  أَحُدهما اآلَخَر. َشمَّ  : تشامَّ

امُ و يٌخ كَحْنَظلٍَة َصغيَرةٍ ُمَخطٌَّط بُحْمَرةٍ وُخْضَرةٍ وُصْفَرةٍ ، فاِرِسيَّتُه الدَّْستَْنبويَه ، الشَّمَّ رائَِحتُه باِرَدةٌ  ، واألْصُل فيه دست بوى ؛ كَشدَّاٍد : بِّطِ

 َطيِّبَةٌ ُملَيِّنَةٌ جاِلبَةٌ للنّْوِم ، وأَْكلُه ملَيٌِّن للبَْطِن.

اماتُ و مُ  : ما الشَّمَّ يِّبَةِ  يُتََشمَّ  ، اسٌم كالَجبَّانَِة. من األَْرواحِ الطَّ

ف ما ِعْنَده باالْختِباِر والَكْشِف ، وهي ُمفاَعلَةٌ ِمن ، أَي اْنُظْر ما ِعْنَدهُ وقاِرْبهُ واْدُن منه شاِمْمهُ  ِمن المجاِز :و  يَُشمُّ  كأَنَّ كلَّ واِحدٍ  الشَّمِّ  وتَعَرَّ

ه أَْخُرج إليه»قْوُل علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، حيَن أَراَد البُروَز لعَْمرو بن ُوّدٍ قاَل :  ليَْعَمال بمْقتََضى ذِلَك ؛ ومنه ما ِعْنَد صاِحبِه  فأُشامُّ

 ثم ناَوْشناُهْم. شاَمْمناُهمْ  أَي أَْختَبُِره وأَْنُظُر ما ِعْنَده ؛ ومنه قْولُهم : «قْبَل اللِّقاءِ 

 ال يريُدهُ. ُمِشمٌّ  ِمن المجاِز : عرْضُت عليه كذا فإذا هوو

 وَشَمَخ بأَْنِفِه ؛ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبي َعْمرو. َمرَّ َرافِعاً رأَْسه إذا أََشمَّ  يقاُل :

 ِء.َعَدَل عن الشَّي : أََشمَّ و

وا ْيناُهْم في َوْجٍه إذانَقََل الَجْوَهِريُّ عن أَبي َعْمرو : يقاُل : بَ   أَي َعَدلُوا. أََشمُّ

 القوُم إذا جاُروا عن ُوُجوِهِهم يَميناً وشماالً. أََشمَّ  قاَل : وَسِمْعُت الِكالبيَّ يقوُل :

ً  الُحروفَ  أََشمَّ و ةَ أَو الَكْسَرةَ بَحْيُث ال تُْسَمُع. : إْشماما مَّ  أََذاقَها الضَّ

حاحِ : ه ْرِف أَنْ الحَ  إْشمامُ و وفي الّصِ ةَ أَو الكْسَرةَ ، وهو أَقَل ِمن َرْوِم الحَرَكِة ألَنَّه ال يُْسَمع وإنَّما يتبيَّن بحَرَكِة الشَّفةِ  تُِشمَّ  وال يُْعتَدُّ بها الضمَّ

 ساِكٌن أَو كالسَّاِكِن. اإِلْشمام َحَرَكةٌ لَضْعِفها ؛ والَحْرُف الذي فيه

 أاَل تَرى أَنَّ ِسْيبََوْيه حيَن أَْنَشَد : وال تَْكِسُر َوْزناً. لَحْرِف الشَّاكِن بحرَكٍة خفيٍَّة ال يُْعتَدُّ بهاَرْوُم ا اإِلْشمامُ  وفي الُمْحَكِم :

رِي  ين الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــَ َؤرِّقـــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــىت َأانُم ال يــــــــــــــــــــُ

ي      طـــــــــــــِ
َ

راَس املـــــــــــــ ُض َأجـــــــــــــح (1)لـــــــــــــيـــــــــــــاًل وال َألـــــــــــــحَ
 

  
ها العََربِ َمْجزوُم القاِف قاَل بعَد ذِلَك : وَسِمْعُت بعَض  ْفع كأَنَّه قاَل : متى أَناُم غير ُمَؤّرق. يشمُّ  الرَّ

الْنَكَسَر البَْيت  اإِلْشمامِ  القاَف َشيئاً ِمن الضمة ، ولو اعتددت بحَرَكةِ  تُِشمُّ  ونَقََل الَجْوَهِريُّ عن ِسْيبََوْيه بعَد إْنشاِد هذا البَْيت ما نَّصه : العََربُ 

َجِز.، ولصاَر تَْقِطيع : ِرقُن  ي الَكِري ، ُمتَفَاِعلُْن ، وال يكوُن ذِلَك إالَّ في الكاِمِل ، وهذا البَْيُت ِمن الرَّ

اُم الِختاَن ، أََشمَّ  ِمن المجاِز :و ي إذا َخفَْضتِ » الحِدْيث : قاَل ألُّمِ عطيَّه : ؛ ومنه أََخَذا منهما قَليالً  إذا الخافَِضةُ البَْظرَ  كذاو الَحجَّ وال  فأَشّمِ

ْوجِ تَ  الرائَِحِة ، والنَّْهَك بالُمبالَغَِة فيه ، أَي اْقَطِعي بعَض النَّواةِ وال  بإْشمامِ  ؛ َشبَّه القَْطَع اليَِسيرَ  «ْنَهِكي فإِنَّه أَْضوأُ للَوْجِه وأَْحظى لها عنَد الزَّ

 تَْستأِْصِليها.

ْقعَِب النَّْهِدّي يَِصُف فََرساً :؛ أَْنَشَد ال َشِميمٌ  ؛ يقاُل : قَتَبٌ  : الُمْرتَِفعُ  الشَِّميمُ و  َجْوَهِريُّ لخاِلِد بِن الصَّ

ِن ابٍن  نــــــــــــــاِن بــــــــــــــُغصــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــُة الــــــــــــــعــــــــــــــِ العــــــــــــــِ  مــــــــــــــُ

ِب      ــــــــــَ ت ــــــــــقــــــــــَ ِ كــــــــــال اح فــــــــــَ ــــــــــِ ت ــــــــــمِ إىل كــــــــــَ ي مــــــــــِ (2)الشــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ر قوُل َعْلقََمةَ بن َعْبَدةَ : الَمُشوُم : الِمْسكُ و  ، وبه فُّسِ

ُح الــــــــــعــــــــــبــــــــــرِي هبــــــــــا  ًة َنضــــــــــــــــــــــــح ُرجــــــــــ  ــــــــــح َن أُتـ لــــــــــح مــــــــــِ  حيــــــــــَح

ِف      ا يف األَنــــــــــح يــــــــــاهبــــــــــَ طــــــــــح ومُ كــــــــــَبن  تــــــــــَ مــــــــــُ (3)َمشــــــــــــــــــــــــح
 

  
 .قيَل : يْعنِي الِمْسَك ؛ وقيَل : أَراَد أَنَّ رائَِحتَها باقيةٌ في األَْنِف ، كما يقاُل : أََكْلت َطعاماً هو في فِمي إلى اآلنَ 

كةً : القُْربُ  الشََّممُ و ةِ  ، اسٌم ِمن ، محرَّ  ، وهو مجاٌز ، وأَْنَشَد أَبو َعمٍرو لعبِد هللِا بِن َسْمعاَن التَّْغلَبي : الُمشامَّ



15814 

 

 مل أيحِت لــــــــــــــأَلمــــــــــــــِر الــــــــــــــذي حــــــــــــــاَ  دونــــــــــــــه و 

داُ   الــــــــــدهــــــــــَر مــــــــــن      مح رجــــــــــاٌ  هــــــــــُم َأعــــــــــح (4)ِشــــــــــََ
 

  
 َشَممٌ  اُرهُ ِضدٌّ. ويُقاُل : د ، فهو البُْعدُ  أَْيضاً : الشََّممُ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .«كغصنٍ »( اللسان والصحاح وفيها 2)
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.« نضخ»وفيها  6البيت رقم  120( املفضلية رقم 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
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 ِ َعحنَـَياح
 ا وِمثـحُله : أََمٍم وَزَمٍم وقد تقد ما. َِشَمٍ  ؛ وكذا قوحهُلم : رأَيحته ِمن ابمل
 .الشََّممِ  ، أَي َطويُل الرأِْس أَو عليه بَيِّنَ  أََشمُّ  ؛ يقاُل : َجبَلٌ  اْرتِفاٌع في الَجبَلِ  : الشََّممُ و

 ، وإن كاَن فيها اْحِديداٌب فهو القَنا. واْستِواُء أَْعالهااْرتِفاُع قََصبِة األَْنِف وُحْسنُها  : الشََّممُ و

أَْن يَطوَل األَْنُف ويَِدقَّ  هو اْنتِصاُب األَْرنَبَِة أَو ُوروُد األَْرنَبَِة في ُحْسِن اْستِواِء القََصبِة واْرتِفاِعها أََشدَّ من اْرتِفاع الذَّلَِف ؛ أَو قيَل : هوو

اءُ  ؛ وهي الشََّممِ  بَيِّنُ  َشمُّ أَ  وتَسيَل َرْوثَتُهُ ، فهو  .َشمَّ

ْلهُ  لم َمن يَْحِسبُه:  وسلمعليههللاصلىفي صفَتِِه و  ؛ قاَل كْعُب : ُشمُّ  ؛ والَجْمعُ  أََشمَّ  يتأَمَّ

 الَعراِنِا أَبحطاٌ  لباسهم ُشم  
يُِّد ذو األَنَفَةِ  األََشمُّ  ِمن المجاز :و  الشَّريُف النَّْفِس. : السَّ

 الَمْنِكُب الُمْرتَِفُع الُمشاَشِة. : األََشمُّ و

ُجلُ  َشمَّ  ِمن المجاِز :و ً  الرَّ  ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. تََكبَّرَ  إذا َشَمما

 ، عنه أَْيضاً. اْختُبِرَ  ، أَي بالضمِّ  ، ُشمَّ و

 لباِهلَةَ ، قالَهُ نَْصر. َجبَلٌ  ، ويُْرَوى كقطاٍم : كَسحابٍ  ، َشَمامُ و

ي بالعَاِليَة ؛ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لجريٍر : وقاَل ابنُ   بَّرِ

ا  َة الـــــــــــّرِعـــــــــــاِ  كـــــــــــَبهنـــــــــــ  لـــــــــــَ عـــــــــــِ ُت ُمشـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــح ـــــــــــَ  عـــــــــــايـ

غــــــــــــــــاِوُ  يف      ريحٌ تــــــــــــــــُ امَ طــــــــــــــــَ ورا  ِشــــــــــــــــَ (1)وُكــــــــــــــــُ
 

  
 يُْروى بكْسِر الِميِم وبفتِْحها.

ِحيُح أَنَّ البيَت لألَْخَطِل ، قاَل : وقد  ي : الّصِ  أَْعَربَه َجريُر حيُث يقوُل :قاَل ابُن بَّرِ

رح  قـــــــــُ ُب ذاَ  فـــــــــانــــــــــح لـــــــــُ طـــــــــح َت تـــــــــَ حـــــــــح بـــــــــَ  فـــــــــإن َأصـــــــــــــــــــــــح

امــــــــــــــــــــــاً      ر  إىل ُوعــــــــــــــــــــــا ِ  ِشــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــَ  واملــــــــــــــــــــــِ

  
يان اْبنَيْ   ؛ قاَل لَبيٌد : َشمامٍ  قاَل الَجْوَهِريُّ : وله رأَْساِن يسمَّ

ِن دامــــــــــــا  ــــــــــــح َوي َت عــــــــــــن َأخــــــــــــَ ــــــــــــح ئ ــــــــــــِّ ب ــــــــــــُ ــــــــــــهــــــــــــر نـ  ف

يَنح      داِث إال  ابــــــــــــــح امِ عــــــــــــــلــــــــــــــ  اأَلحــــــــــــــح  (2) ؟ِشــــــــــــــَ
  

ي : وقد َرَوى ابُن َحْمَزةَ هذا البَْيَت :  قاَل ابُن بَّرِ

وه و  ُه َأخـــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــــــارِقـــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــــر  أٍخ مـــــــــــــــــــــــُ

يَنح      ُر أَبــــــــــــــــيــــــــــــــــَك إال  ابــــــــــــــــح مــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ امِ لــــــــــــــــَ  ِشــــــــــــــــَ

  
اءَ  بُْرقَةُ و  ساَن قوَل الحِرِث بِن ِحلِّزةَ :َمْعروٌف ؛ وقيَل : أََكمةٌ ، وعليه فَسَّر ابُن َكيْ  : َجبٌَل م َشمَّ

ِة  ــــــــــــــرُبحقــــــــــــــَ ــــــــــــــا ب ــــــــــــــن ٍد ل هــــــــــــــح َد عــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ابـ  ِشــــــــــــــَ 

لحصــــــــــــــــــــــــــــــــاُء      (3)َء فــــــــــــــــــَبدح. ِدايرِهــــــــــــــــــا اخلــــــــــــــــــَ
 

  
ا وقاَل نَْصر :  َهضبَةٌ بِِحَمى ضريَّةَ. َشمَّ

َطبِ  ، بالضّمِ : الشُّماِشمُ و  ؛ عن أَبي َزْيٍد. ما يَْبقَى على الُكباَسِة من الرُّ

 الجريساِت بالمنوفيَِّة وقد وَرْدتُها. أُْشمومُ  طناح بالقُْرِب ِمن دْمياط ؛ واألُْخَرى : أُْشمومُ  ، يقاُل ألََحِدهما : ، بالضّمِ : بَلَداِن بِمْصرَ  أُْشمومُ و

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 يََدك أُقَبِّْلها ، كقْوِلَك ناِوْلني يََدَك. أَْشِمْمني يقاُل لألَميِر :



15816 

 

ةِ  هم : با اْبنَ وقْولُ   الَوْذَرةِ ؛ َكلمةٌ َمْعناها القَْذُف. شامَّ

ةٍ. شمةو : قَْريةٌ بالمنوفيَِّة وقد ُجْزُت بها َشّماو البََصِل : قَْريَةٌ بالفيُّوِم. شمُّ و  : لَقَُب جماَعٍة بِقوَّ

امُ و  ، كَشدَّاٍد : ِمن َمناِهِل الحّجِ ببرقَةَ قُْرَب البَْحِر تُْحفَُر َحْوله ُحفٌَر فيطلُع ماٌء َجيِّد ، نَقَلَه شْيُخنا. الشَّمَّ

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل َجزيَرةِ قويسنا ؛ وأُْخَرى : بالشَّْرقيَّة. شمنديمُ  : [شمندم]

__________________ 
 ( اللسان والصحاح ونسواب جلرير ا ونسبه له ايقوت أيضاً.1)
 .«ِشامِ »واملثبت كرواية اللسان والصحاح ومعجم البلدان « عل  األايم»برواية :  203( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«ِشاء»ومعجم البلدان  144( اللسان والتكملة والبيت الثالث من معلقته ا املعلقات بشرح ا التربيزي ص 3)
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. الشَّْنمُ  : [شنم]  : أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

ً  ، وقد الَخْدشُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو  : َجَرَحه وَعقََرهُ ؛ قاَل األَْخطُل : َشنََمهُ يَْشنُمهُ َشْنما

وحآِت قـــــــد  ـــــ  الســـــــــــــــــــ  وب عـــــل ـــــُ مرَك ـــــَ ن ُه  شـــــــــــــــــــَ تـــــــَ  اســـــــــــــــــــح

رح      ـــــــــُ بـ ـــــــــد  ُ  يف ال خـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــن داِء وال ُة اأَلعـــــــــح زامحـــــــــَ (1)مـــــــــُ
 

  
تَْيِن : الُمقَطَّعو اآلذاِن. ، الشُّنُمُ و  بَضمَّ

 َخَرَق َطَرَف الِجْلِد. ، إذا فََشنَمَ  َرَمى يقاُل :و

 ِمن الغََضِب ، وبه ُرِوي قْوُل الشاِعِر الذي تقدََّم في ش ل م. (2)، أَي َشَرُرهُ  ِزنَةً وَمْعنًى ، كِقنٍَّب فيهما ، كِشلَِّمهِ  ِشنَُّمهُ  يَتَطايَرُ  هوو

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

ْين والباِء. الشَّنِمُ  َخْيُر الماءِ  ْين والنوِن ، وأَْيضاً بالّشِ ثِيَن ، ويُْرَوى أَْيضاً بالّسِ  ، يْعنِي البَاِرد ، هكذا َرَواه بعُض الُمحّدِ

 ومّما يُْستْدرُك عليه :* 

 : قَْريَةٌ بشرقيَِّة َمْصَر. شنشلمون : [شنشم]

 ، كَجْنَدٍل. َشْنتَمٌ  : [شنتم]

 أَْهَملَه الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.

 ، وهكذا قيََّده ابُن َماُكوال. أَبو عاِصمٍ  وهو

ةَ ِمن قَ  أَبو َسعيٍد السَّْهِميُّ  هو أَو َرَوى له ابُن قانِعٍ ، قاَل : وَرَوى عنه  َصحابيُّ  ْيِس َعْيالَن ؛ وقيَل : ِمن سهم باِهلَةَ ،أََحُد بنِي سْهم بِن ُمرَّ

 اْبنُه عاِصُم.

لُه َمْكسوٌر ، هكذا َضبََطه األَميُر في والِد َسعيٍد ؛ وَضبََطه أَبو الوِليِد الفََرِضيُّ بِشْين وتاٍء فوقيَّ  تَْحت ِمن أَو هو بُمثَنَّاتَْينِ  ٍة على َوْزِن أَميٍر وأَوَّ

 وقد تقدََّم ذِلَك.

 .ِشنَّْخمٌ  ؛ يقاُل : رُجلٌ  السَّمينُ  أَْهَملَه الجماَعةَ. وهو : ، بالخاِء المْعجَمِة ، كِجْرَدْحلٍ  الِشنَّْخمُ  : [شنخم]

 أَْهَملَه الجماَعةُ. : كِجْرَدْحلٍ  ، بالعَْيِن المْهَملَةِ  الِشنَّْعمُ  : [شنعم]

 ؛ ويقاُل : هو الَحِريُص. ِشنَّْعمٌ  يقاُل : رُجلٌ  ؛ الطَّويلُ  وهو

ً  ويَُؤكَُّد به فيُقاُل : َرْغماً له ِة. ِشنَّعما  ، والِميُم زائَِدةٌ ، وأَْصلُه ِمن الشنعِة وإليه ماَل بعُض األَئِمَّ

ً  : [شنغم] ً  َرْغما . : ، كِجْرَدْحلٍ  ِشنَّْغما  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

ْين لَرْغماً ، إِتْباعٌ  وهو  المْهَملَِة وقد تقدََّم. أَو هو بالّسِ

 .ِشنَّْغِمهو ويقاُل فَعََل ذِلَك عن َرْغِمه

 ، َذَهَب إلى أَنَّه إتْباٌع ، واإِلتْباُع في غاِلِب األَْمِر ال يكوُن بالواِو. ِشنَّْغِمهو وقاَل اللَّْحيانيُّ : فَعََل ذِلَك على َرْغِمه

ً وَحَكى غيُرهُ : َرغْ  ً  ماً له َدْغما  .ِشنَّْغما

ْين وَشّدِ وقََرأُْت في كتاِب النواِدِر البِن هانى قاَل األَْزَهِريُّ : هكذا أَْقرأْنِيه اإِلياديُّ في نواِدِره ، قاَل : ٍء عن أَبي َزْيٍد : َرْغماً ِسنَّْغماً ، بالّسِ

ً  النّوِن ، والصَّوابُ  ْغِم بغيِر واٍو ، َدلَّ الشَّْغُم على، وُحِكي َرْغماً َدْغماً َشْغم ِشنَّغما نَّْغمِ  اً تأِْكيداً للرَّ  ، قاَل : وال أَْعِرُف الشَّْغَم ؛ وقد تقدََّم. الّشِ

نَّْقمُ ]  .* [كِجْرَدْحٍل : القَليلُ  ، الّشِ
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 ، بالكْسِر ؛ قاَل : ِشهامٌ  ج اِد ،، وهو الَحديُد الفُؤ كالَمْشهومِ  ، الَجْلدُ  : الذَِّكيُّ الفُؤاِد الُمتََوقِّدُ  الشَّْهمُ  : [شهم]

ِر  ُم وابحُن النـ فح هامِ الس هح  الشِّ
. : الشَّْهمُ  ِمن المجاِز :و  الفََرُس السَّريُع النَّشيُط القَِويُّ

 .ُشهوَمةً و َشهاَمةً  فيهما ، كَكُرمَ  َشُهمَ  قدو

يِّدُ  : الشَّْهمُ و  في األُموِر. النَّافِذُ الُحْكمِ  النَّْجدُ  السَّ

اُء : َل ، وكَ  الشَّْهمُ  وقاَل الفرَّ َل الذي ال تَْلقاهُ إالَّ َحُموالً َطيُِّب النَّْفِس بما ُحّمِ ذِلَك هو في غيِر في َكالِم العََرِب الَحُمول الَجيُِّد الِقياِم بما ُحّمِ

. ُشهومٌ  ج الناِس ؛  ، بالضّمِ

 َحَجٌر يَْجعَلونَهُ في باِب مْصيََدةِ األََسِد يَقَعُ  : الشَّْهمُ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف التكملة : شرارة.2)
 ما با معكوفتا ساقطة من األصر. (*)
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ِ  قدو  إذا َدَخَلُه ا عليه اح َعحُروُف عنَد أَِئم ِة الل َغِة. ذُِكَر يف السِّ
 ا وهو امل

ةَ الشَّاعُر الُمحاِربيُّ  َشْهمُ و  محسٌن قَِديٌم. بُن ُمرَّ

 ، نَقَلَه الذَّهبيُّ ولم أََره في اإلْكماِل. بُن ِمْقداٍم : شيٌخ للثَْوِرّيِ  َشْهمُ و

ثاِن. عن علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، َشْهمٍ  وَسلََمةُ بنُ  شيٌخ لهرون بن موسى ؛ (1)الصيمِريُّ  بُن عبِد هللاِ  َشْهمُ و  ُمحّدِ

 .(2)َوى عنه قَْيُس بُن أَبي خاِزٍم رَ  يَزيُد بُن أَبي َشْيبَةَ : َصحابيُّ  َشْهمٍ  أَبوو

ً  ، الفََرَس ، كَمنَعَ  َشَهمَ و ِة يَِصُف ثوراً َوْحِشيّاً : َمْشهومٌ  ، فهو َزَجَرهُ  : يَْشهُمه َشْهما مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

ٌة  ر جــــــــــَ َرتح عــــــــــنــــــــــه  ــــــــــَُ  طــــــــــاِوي اَ شــــــــــــــــــــــــا َقصــــــــــــــــــــــــ 

ِر      فـــــح ـــــقـــــَ نـــــــاِت ال ـــــَ ٌ  مـــــن ب فـــــَ وح ـــــَ تـ هـــــومُ ُمســـــــــــــــــــح (3)َمشـــــــــــــــــــح
 

  
ً  فالناً ، كَمنَعَه ونََصَره ، َشَهمَ و ً و َشْهما  ، أَي َمْذعوٌر. َمْشهومٌ  وَذَعَرهُ ، فهو : أَْفَزَعهُ  ُشهوما

ْعالةُ  ، الشَّهامُ و  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن األَْصَمعّيِ. كَسحاٍب : الّسِ

 العَجوُز. ، كَحْيَدَرةٍ : الشَّْيَهَمةُ و

 األَْعَرابّيِ : هو القُْنفُذُ.قاَل ابُن و

ْلُدُل ؛و الشَّْيَهمُ و  ونَْحو ذِلَك ؛ قاَل األَْعَشى : ما َعُظَم َشْوُكهُ من ذُْكرانِها هو َذَكُر القَنافِِذ ؛ أَو قاَل أَبو َزْيٍد : هوو الدُّ

ـــــــــا  ن ـــــــــَ ن ـــــــــح يـ ـــــــــَ داوِة بـ ـــــــــعـــــــــَ ـــــــــاُب ال ب د  َأســـــــــــــــــــــــح نح جـــــــــَ ـــــــــِ ئ ـــــــــَ  ل

ِر      هـــــــــح نح مـــــــــينِّ عـــــــــلـــــــــ   ـــــــــَ لـــــــــَ رَتححتـــــــــَِ يــــــــــح لـــــــــَ مِ شـــــــــــــــــــــــَ (4)هـــــــــَ
 

  
 : أَي على ذُْعٍر. َشْيَهمِ  وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ في قْوِله على َظْهرِ 

 : اسُم اْمرأَةٍ ؛ قاَل الُحَسْيُن بُن ُمَطْيٍر : َشْهمةُ  * ومّما يُْستْدرُك عليه :

ك  مــــــــــةُ زارتــــــــــح هــــــــــح ٌة  شــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــَ مــــــــــاُء داجــــــــــِ لــــــــــح  والــــــــــظــــــــــ 

روُج و      عــــــــــــح عــــــــــــٌة والــــــــــــر وُح مــــــــــــَ ُ هــــــــــــاجــــــــــــِ اح (5)الــــــــــــعــــــــــــَ
 

  
 الّسلميُّ نَقََل عنه أَبو ُعبَْيَدةَ. َشْهم وأَبو بالِل بنُ 

 الخاِرجيُّ لهما ِذْكٌر. َشْهمٍ  بُن جراٍد الحداديُّ ؛ وأَبو َشْهمُ و

 هو أُشاِهُن بالنّوِن. ، بالضّمِ : َمْوِضٌع في قوِل ابِن أَْحمر ؛ ويقاُل : أُشاهمُ و

َدةِ والراِء ؛ (6)بكْسِر الهاِء  الشاِهْسبََرمُ   :[شهسبرم] ْيِن وفتحِ الموحَّ . ويقاُل بالفاءِ  وسكوِن الّسِ  أَْيضاً ، وقد أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

يحانُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ : هي فاِرِسيَّةٌ َدَخلَْت في َكالِم العََرِب ، وهو  ، والمْعنى ريحاُن الَمِلِك ؛ قاَل األَْعَشى : الرَّ

رَ و  فـــــــــــَ ٌ  شـــــــــــــــــــــــــاَهســـــــــــــــــــــــــح رحجـــــــــــِ ـــــــــــَ ُا ونـ ـــــــــــالـــــــــــِ ـــــــــــي  مح وال

مـــــــــا      يـــــــــ  غـــــــــَ ـــــــــَ ٍن تـ نـــــــــا يف كـــــــــرِّ َدجـــــــــح حـــــــــُ بـــــــــِّ (7)ُيصـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 ، كُزبَْيٍر : بَْطٌن ؛ نَقَلَه صاِحُب اللِّساِن. ُشَوْيمٍ  بَنُو

ِك بِن مهدي بِن ، بالضّمِ : بَلٌَد َوَراء نَْهِر جيحوَن منه : أَبو لَبيٍد محمُد بُن َغيَّاث الّسرخسيُّ الضبعيُّ الحافُِظ الشُّومانيُّ عن مالِ  ُشومانُ و

 َمْيمون.

يَمةُ  : [شيم]  وهي لُغَيَّةٌ نادَرةٌ ، وقد تقدََّم. ويُْهَمزُ  والُخلُُق ؛ بالكْسِر : الطَّبيعةُ  الّشِ
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 ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. أَباهُ : أَْشبََهه فيها يَّمَ تَشَ و

يَمةُ و  ؛ عن األَْصَمعّي. التّراُب الذي يُْحفَُر من األَرِض  : الّشِ

 .شاماتٌ و شامٌ  الذي هي فيه ؛ ج (8) البََدنِ  لَْونَ  : َعالَمةٌ تُخاِلفُ  الشَّاَمةُ و

__________________ 
 الض مرّي. 702/  2( يف التبصري : 1)
 .«ابن أيب حازم»( يف التبصري : 2)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.3)
 وعجزه يف التهذيب. 223/  3واللسان والصحاح واملقايي   183( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان.5)
 ( يف اللسان ابلقلم بفتح اهلاء.6)
 واللسان. 187( ديوانه ط بريوت ص 7)
 وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الكسر.( يف القاموس ابلنصب ا 8)
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 وهي الخاُل ، وهي ِمن الياِء. شاَمةٍ  َجْمعُ  الشَّامُ  وقاَل الَجْوهريُّ :

ُكونوا في أَْحَسن  ، أَرادَ  «في النَّاِس  َشأَْمةٌ  حتى تكونوا كأَنّكم»حِدْيث ابن الَحْنَظِليَّة قاَل :  بالَهْمِز ، وَذَكرَ  َشأَمَ  في الشَّاَمة وَذَكَر ابُن األَثيِر :

 ويُْنَظُر إليها دون باقي الَجَسِد. الشَّأْمةُ  ِزّيٍ وَهْيئٍة كما تَْظَهرُ 

الُمْقِري عن إْسماعيل بِن  محمُد بُن إْسماعيل أَبو سعدٍ و وَطبَقتِِه ، (1)النَّْيسابُوِريُّ األَِديُب : َسِمَع ابَن مخمٍش  محمُد بُن محمدٍ  أَبو َجْعفرٍ و

حيِم بُن السَّمعانّيِ ،زاِهٍر النّو ثاِن. قانّي وعنه عبُد الرَّ  الشَّاَماتِيَّاِن محّدِ

شيٌخ لدعلج ، وأَْحمُد بُن الفَْضِل  الشَّاماتيّ  : أََحُد أَْرباع نَْيسابَور ونَواِحيها ، به أَْكثَر ِمن ثلثمائَة قَْريٍَة ، ومنه أَْيضاً َجْعفُر بُن أَْحمدَ  الشَّاَماتُ و

ر. الشَّاماتيُّ  وغيِرِه ؛ وأَبو الَحَسِن بُن الَحَسنِ  (2)عن األَصّمِ  الشَّاماتيُّ  أَبو حاِمدٍ بِن َمْنصوٍر   عن أَبي القاِسِم بِن حبيٍب المفّسِ

 به كَمِكيٍل وَمْكيوٍل ، أَي ، الثالثَةُ األَُول عن الِكسائّي ، واْقتََصَر الَجْوَهريُّ على األُْولى والثالثَِة ، وقاَل : أَْشيَمُ و َمْشيومٌ و َمشومٌ و َمِشيمٌ  هوو

ً  ، وقد شاماتٌ   .َشْيماءُ  ؛ وهي ِشيَم َشْيما

 ال فِْعَل له. َمْشيُومٌ  وقاَل بعُضهم : رُجلٌ 

 .ِشيمٌ  ، والَجْمعُ  شاَمةٌ  ٍء الذي بهكّلِ شي ِمن الدواّبِ وِمن األَْشيَمُ  وقاَل اللَّْيُث :

 في َجَسِدِه. شامٌ  أَو شاَمةٌ  أَْن تكوَن به األَْشيَمُ و ؛ قاَل : األَْشيَمُ و وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : مّما ال يقاُل بَِهيٌم وال ِشيَةَ له األَْبَرشُ 

 على َمكاٍن يُْكَرهُ ، وُربَّما كانت في َدوائِِرها.تُخاِلُف لَْوَن الفََرِس  الشاَمةُ شاَمةٌ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :

؛ قاَل  شامٌ  أَثٌَر أَْسوُد في البََدِن وفي األَرِض ، ج أَْيضاً : الشَّاَمةُ و ، ولم نَْعرْف له فِْعالً. شاَمةٌ  الذي به الّشيمِ  بَيِّنُ  أَْشيَمُ  وقاَل أَبو َزْيٍد : رُجلٌ 

ِة : مَّ  ذو الرُّ

ريحَ و  وين غــــــــــــَ كــــــــــــُ رٍة  شــــــــــــــــــــــــــامٍ  ِإن مل تــــــــــــَ فــــــــــــح  بــــــــــــقــــــــــــَ

ُر      دح ٌة كـــــــــــُ يـــــــــــ  فـــــــــــِ يـــــــــــح ر  هبـــــــــــا اأَلذحايَ  صـــــــــــــــــــــــــَ (3) ـــــــــــَُ
 

  
 ولم يَْستَْعِملوا ِمن هذا فْعالً وال فاِعالً وال َمْفعوالً.

 ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. النَّاقَةُ السَّْوداءُ  : الشَّاَمةُ و

 بالَهْمَزةِ. َشأَْمة وَحَكاه نَْفَطَوْيه

 ِسْيَده : وال أَْعرف َوْجه هذا إالَّ أَْن يكوَن ناِدراً ويَْهمُزه َمن يَْهمز الَخأْتم والعَأْلم.قاَل ابُن 

 ، لُغَةٌ فيه. «ش أ م»في  ، ذُِكرَ  الشامِ  نُْكتَةُ القََمِر ، وبِالد : الشَّاَمةُ و

 ؛ قاَل الحاِرُث بُن ِحلِّزةَ :  وال بَْيضاءُ ناقَةٌ َسْوداءُ  مالَهُ  وال َزْهراُء ، أَي شاَمةٌ  مالَهُ  ِمن المجاِز : يقاُل :و

رح و  ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــم تـ ـــــــــــــــل عـــــــــــــــون ف رَتحجـــــــــــــــِ وحان َيســـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  أَتـ

ضح هلـــــــــــــــم      راُء  شـــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــةٌ جـــــــــــــــِ (4)وال َزهـــــــــــــــح
 

  
ٌث اسُمهُ إِبراهيُم بُن محمِد بِن أَحمَد بِن ِهشامٍ  شامٍ  بنُ  أَبو إْسحقو  ، َحّدَث عن أَبي الموّجه وَطبَِقتِه ، َماَت َسنَة ثلثمائَة وِسّت واْربَِعْين. : محّدِ

. : لَقَُب ِهشاٍم الَمْذكورِ  شامٌ و  ، نَقَلَه الذَّهبيُّ

نَت الياُء.، وأَْصلُه َمْفِعل َمَحلُّ الَولَدِ  : الِغْرُس ، هو الَمشيَمةُ و  ةٌ ، فُسّكِ

ي وأَْنَشَد بَْيَت َجريٍر : َمشيمٌ  ج ؛ الَمِشيمةِ  َمْفطور عليها في ِشيَمةِ  ومن َسَجعاِت األَساِس : ليَس بمْفُطوم عن  ، عن ابِن بَّرِ

ٍر و  ُر جــــــــــــــاء بشــــــــــــــــــــــــــــرِّ جنــــــــــــــَح حــــــــــــــح ــــــــــــــفــــــــــــــَ  ذاَ  ال

ِر و      ثـــــــــــــابـــــــــــــِ
َ

بـــــــــــــيـــــــــــــثـــــــــــــاِت املـــــــــــــ يـــــــــــــمِ خـــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــــِ
َ
(5)امل

 

  
. (6) َمشايمُ و  كَمعايِش ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ
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__________________ 
 ابن  مش. 800/  2( يف التبصري 1)
أن أمحد املذكور رو  عن  مد بن رافض ا وأن أاب بشر ا سا بن  مد الشامايت هو الذي رو   800/  2( كذا ابألصر والذي يف التبصري 2)

 عن األصم.
 ( اللسان.3)
 واللسان.« مث جا وا يسرتجعون»برواية :  159ا املعلقات بشرح التربيزي ص ( من معلقته 4)
 واللسان والتهذيب. 497( ديوانه ص 5)
 ( يف القاموس : ومشائم ا ابهلمز.6)
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ً  َسْيفَه شامَ و  ِضدٌّ. ، وهو اْستَّلَّهُ  أَْيضاً :و َغَمَدهُ ؛ : يَشيُمهُ َشْيما

 بمْعنَى َسلَْلته. ِشْمتُه وَشكَّ أَبو ُعبَْيٍد في

 قاَل َشِمٌر : وال أَْعِرفُه ؛ وقاَل الفََرْزدُق في السَّّلِ يَِصُف السيوَف :

تح إذا هـــــــــي  يـــــــــمـــــــــَ ُم حتـــــــــتـــــــــهـــــــــا  شـــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــالـــــــــقـــــــــوائـــــــــِ

مح ِإنح مل و      ُم  ُتشــــــــــــــــــــــَ هــــــــا الــــــــقــــــــوائــــــــِ تــــــــح لــــــــَ (1)يــــــــومــــــــًا عــــــــَ
 

  
 قاَل : أَراَد ُسلَّْت ، والقوائُِم : َمقابُض السيوِف.

ي : وشاِهدُ قاَل ابُن   السيَف أَْغَمْدتُه قَْول الفََرْزدق : ِشْمتُ  بَّرِ

يـــــــــمـــــــــواأبَيـــــــــِدي رجـــــــــاٍ  مل  م  َيشـــــــــــــــــــــــِ هـــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــيـــــــــوفــــــــــَ

ِت و      لـــــــ  لـــــــ  هبـــــــا حـــــــا ســـــــــــــــــــــُ ـــــــح ت ـــــــقـــــــَ ِر ال ـــــــُ ث كـــــــح ـــــــَ (2)مل ت
 

  
اُح : قاَل : الواو في قْوِله ولم واو الحاِل ، أَي لم يُْغِمدوها والقَتْلى بها لم تَْكثُر ، وإنَّما يُْغِمدونها بعدَ   أَن تَْكثُر القَتْلى بها ؛ وقاَل الطِرمَّ

تُ قـــــــد كـــنـــــــُت و  ح اللـــــــِه  ِشـــــــِ تـــِ ـــعـــــــد اســـــــــــــــــح  الســـــــــــــــــيـــَف ب

ِد و      ِد مـــــــا قــــــيـــــــر يف الــــــوعـــــــح (3)حـــــــاَذرحُت يــــــوَم الــــــَوعـــــــح
 

  
 وقاَل آَخُر :

اًل  بــــــــــــِ قــــــــــــح ُه  شــــــــــــــــــــــــــامَ إذا مــــــــــــا رآين مــــــــــــُ لــــــــــــَ بـــــــــــــح  نـــــــــــــَ

مِ و      هــــــــــــُ رحُت عــــــــــــنــــــــــــه أَبســــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــَ ي إذا أَدح رحمــــــــــــِ  يـــــــــــــَ

  
 ، أَي ال أُْغِمُده. «َسْيفاً َسلَّه هللاُ على المْشِرِكين أَِشيمُ  ُشِكي إليه خاِلُد بُن الوليِد فقاَل : ال»بْكٍر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : في حِدْيِث أَبي و

ا أَراد الُخروَج إلى أَْهِل و دَّةِ وقد َشَهَر َسْيفَه : في حِدْيِث علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : أَنّه قاَل ألَبي بْكٍر لمَّ َسْيفَك وال تْفَجْعنا  ِشمْ »الّرِ

 .«بنَْفِسك

ً  البَْرقَ  شامَ  األَْصُل فيهو إالَّ خافِقاً  يُشامُ  ، وِمن شأْنِه أَنَّه كما يَْخِفُق يَْخفى ِمن غيِر تَلَبٍُّث وال نََظَر إليه أَْيَن يَْقِصُد وأَْيَن يُْمِطرُ  إذا يَشيُمهُ َشْيما

 ناَل من البِْكِر ُمراَدهُ. ، يْعنِي الذََّكَر ، إذا أَبا ُعَمْيرٍ  شامَ و اً ، فَُشبِّه بهما السَّلُّ واإلْغماُد.وخافِي

ً  شامَ و يامِ  ِرْجلَْيهِ  َغبََّر ، ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : َغيَّرَ  إذا يَِشيمُ  فالنا يامِ  ، وفي الُمْحَكم : ِمن بالّشِ  ، وهو التُّراُب. الّشِ

ْقَمةُ السَّوداُء. إذا يَِشيمُ  فاُلنٌ  شامَ و  َظَهَرت بِجلدتِِه الرَّ

ً و ً و شاَم يَِشيُم َشْيما  َحقََّق الَحْملَةَ في الَحرِب. إذا ُشيوما

 ِء إذا أَْدَخلَه.َء في الشيشاَم الشي، كلُّ ذِلَك ُمطاِوٌع ل اْنشامَ و َشيَّمَ و تََشيَّمَ و اْشتامَ و ِء : َدَخَل ، كأَشامَ في الشي ءُ الشي شامَ و

 ، عن أَبي زْيٍد. َرَكلَها بها إذا في الفََرِس ساقَهُ  شامَ و

 في الفََرِس ساقََك وذِلَك إذا أَْدَخَل رْجلَهُ في بْطنِها يَْضِربُها. ِشمْ  وقاَل أَبو ماِلٍك :

ً  ءِ َء في الشيالشي شامَ و اِعي : وأَْدَخلَهُ ؛ َخبَأَهُ فيه إذا َشْيما  قاَل الرَّ

ــــــــــٍة  ــــــــــن ي ٍر لــــــــــَِ كــــــــــح ــــــــــِ ٍب مــــــــــن  ــــــــــِم ب َتصــــــــــــــــــــــــِ غــــــــــح  مبــــــــــُ

ــــــــد و      ــــــــا  شــــــــــــــــــــــامَ ق ي ــــــــِ ــــــــاق ن
ُ
جــــــــاِف املــــــــ ــــــــعــــــــِ ُت ال (4)َراب 

 

  
 أَي َخبَأْنَها وأَْدَخْلنَها البيوَت خْشيَةَ األَْضياِف.

 الّرْخَوةُ التُّراِب. األَرُض السَّْهلَةُ  ، بالفتْحِ ، الشَّيامُ و

يامُ و اُح : التُّرابُ بالكْسِر :  ، الّشِ ة ؛ قاَل الطِرمَّ  عامَّ

كح  مح بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن مــــــــــــــــَ ٍة كــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــِ  ِء َوحح

ٍر َأو      ثــــــــــــَ تـــــــــــــَ نـــــــــــــح يــــــــــــَ  يف مــــــــــــُ يــــــــــــامقــــــــــــِ (5)شــــــــــــــــــــــــــِ
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 ُمْنتَثَل : َمكاٌن كاَن َمْحفوراً فاندفن ثم نظَف.

 التُّراِب.أَرٌض ِرْخوةُ  حْفَرةٌ ، ويقاُل : ِشيامٌ  قاَل الَجْوهِريُّ : وقاَل الَخِليُل :

احِ هكذا : أَو يُْفتَحُ و  ، بالفتْحِ ، وقاَل : هي األَرُض السَّْهلَةُ. َشيام ؛ قاَل أَبو سعيٍد : َسِمْعُت أَبا َعْمٍرو ينشُد بيَت الطِرمَّ

يامُ و  ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. الفَأْرُ  : الّشِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( اللسان.2)
 اللسان.( 3)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان.« مبعتصب»وابألصِر  292( ديوانه ط بريوت ص 4)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 392( ديوانه ص 5)
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اِهد بالفتْحِ وقاَل : هو الُجَرذُ ؛  ، كِميٍل. ِشيمٌ  ج وَضبََطه أَبو عمر الزَّ

 ، كأَْحمَد : قَبيلَةُ. أَْشيَمَ  بنوو

ْهباء : مَ أَْشيَ  ِصلَةُ بنُ و ِمن عبَّاِد أَْهِل البَْصَرةِ وزّهاِدِهم َرَوى عنه أَْهلُها ، قُتَِل َسنَة َخْمس وَسْبِعْين بكابل في ِواليَِة  تابِعيٌّ  العََدويُّ أَبو الصَّ

اجِ ، قالَهُ ابُن َحبَّان.  الحجَّ

ة في غيِر مْوِضعٍ ِمن شْعِرِه ؛ وَرَواه بعُضهم األَْشأَماِن  : َمْوِضعانِ  األَْشيَمانِ و مَّ كما ؛ وقيَل : َحبالن ِمن ِرماِل الدَّْهناء ، وقد َذَكَرها ذو الرُّ

 .«ش أ م»تقدََّم في 

 في بِالِد بنِي سْعٍد بالبَْحَرْيِن دْون َهَجر. األَْشيَمانِ  وقاَل السُّكَّريُّ :

كةً : ُكلُّ أَرٍض لم يُْحفَْر فيها قَْبُل باقِيَةً على َصالبَتِها يَمُ الشَّ  قاَل أَبو َسِعيٍد :و اُح يَِصُف  ، محرَّ ، فالحْفُر على الحاِفِر فيها أََشدُّ ؛ وقاَل الطِرمَّ

 ثوراً :

ــــــــاَث مــــــــن  ب ــــــــَ ت مِ غــــــــاَص حــــــــىت اســــــــــــــــــــــح ــــــــَ ي  اأَلرح  شــــــــــــــــــــــَ

(1)ِض ســــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــاًة مــــــــــــــــن ُدوهنــــــــــــــــا ََثَُدهح     
 

  
الفَْوقيَِّة كما َضبََطه أَبو  بالنَّوِن والتَّاءِ  َشْنتَُم ، أَو هو ، كما َضبََطه األَميُر في واِلِد َسِعيٍد ؛ ويُْكَسُر : أَبو عاِصٍم الصَّحابيُّ  ، كُزبَْيرٍ  ُشيَْيمٌ و

 الَوليِد الفََرضيُّ وقد تقدََّم.

 ِن الخطَّاِب ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه.َرَوى عن ُعَمَر ب أَبو َمْريََم البَْكِريُّ تابِِعيٌّ  ُشيَْيمٌ و

 من قَتَلَِة ُعثْماَن ، رِضي هللاُ تعالَى عنه. اللّْيثيُّ  ُشيَْيمٍ  ُعْرَوةُ بنُ و

ثٌ  بُن َزكريَّا بِن يَْحيَى بن َزكريَّا يَْحيَى : هو الشَّاَمةِ  ابنُ و ، وعنه اْبنُه أَْحمُد ، وعن أَْحمَد أَْنَدلُِسيٌّ عن إبراهيَم بِن قاِسِم بِن ِهالٍل  الثَّقَِفيُّ ُمحّدِ

 َخلَُف بُن قاِسِم بِن َسْهٍل ، َماَت َسنَة مائتين وَخْمس وَسْبعين.

: بنُت  الّشْيماءُ و محمِد بِن ُعَمَر بِن الَوليِد بِن ُعْقبَة. أَْيضاً لَقَبُ و كانَْت في ُمْقّدِم رأِْسه. لشاَمةٍ  البَْرمِكيُّ لقَِّب به : خاِلُد بُن َجْعفَرٍ  الشَّاَمةِ  ذوو

ها ضاَعةِ  ِمن ، وسلمعليههللاصلىالسَّْعِديَِّة أُْخُت النبّيِ  (2) َحليَمةُ  الحاِرِث بِن عبِد العزي ، أُمُّ ، وتُْدَعى أُّم النبّيِ  (3)؛ ويقاُل اْسُمها ِحَذاَمة  الرَّ

 .الصَّحابَةِ  في نعيمٍ  أَبو َذَكَرها ، وسلمعليههللاصلى

 وخالََطه ، وهو مجاٌز. َعالهُ  إذا الشَّيبُ  تََشيََّمهُ و

 وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : إذا َكثَُر فيه واْنتََشَر.

حاحِ : راُم أَي َدَخلَه ؛ قاَل ساِعَدةُ : تََشيََّمهُ و وفي الّصِ  الّضِ

ُه  يضـــــــــــــــــــــــــــَ رحٌ  كـــــــــــــَبن  َومـــــــــــــِ ـــــــــــــَ َك ال بـ ـــــــــــــح ن عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  أَفـ

هُ غــــــــــاٌب      مــــــــــَ ــــــــــ  ي ُب  َتشــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــح ثـ راٌم مــــــــــُ (4)ضــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ويُْرَوى : تَسنَّمه.

 ؛ هكذا هو في سائِِر النسخِ وهو تِْكراٌر َمْحٌض. الّشيمةِ  في أَْشبََههُ  إذا أَباهُ  تََشيَّمو

ْرهُ  ، أَي ما بَْينهما ِشمْ  ِمن المجاِز :و  واْنُظْركم ما بَْينهما. قَّدِ

 يََدْيِه في رأِْسه أَو ثَْوبه إذا قَبََض عليه يُقاتِلُه. َشيَّمَ و

يمُ و حاحِ : َضْرٌب ِمن السََّمِك ؛ وأَْنَشَد : بالكْسِر : َسَمكٌ  الّشِ  ؛ وفي الّصِ

ُروا  طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ب ـــــــــــــــَ اِم اأَلزحِد ال تـ غـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ رح ل ـــــــــــــــُ  ق

يــــــــــــمِ      ِد  ابلشــــــــــــــــــــــــــِّ عــــــــــــَ نـــــــــــــح رِّيــــــــــــِت والــــــــــــكــــــــــــَ (5)واجلــــــــــــِ
 

  
ُجلْ  اْنشامَ و  اَر َمْنظوراً إليه.ص اْنِشياماً : الرَّ

 بمَكةَ. ُمْشِرفٌ  : َجبَلٌ  شاَمةُ و
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ل أَْكثَر وهو ِميَن ، والصَّواُب شابَهُ بالباءِ  وقيَل : َعْيٌن ؛ واألَوَّ َدةِ ، تَْصحيٌف من الُمتَقَّدِ ا ، وهكذ وبالميِم َوقََع في ُكتِب الحديِث َجميِعها الموحَّ

 تعالَى عنه :في قْوِل بِالٍل ، رِضَي هللاُ  جاءَ 

ـــــــــلـــــــــًة  ـــــــــي ـــــــــَو  ل ي ـــــــــِ رِي هـــــــــر أَب عـــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ  َأال ل

لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرُ      ٌر وجــــــــــــــــــَ وحد ِإذحخــــــــــــــــــِ   ؟بــــــــــــــــــواٍد وحــــــــــــــــــَ
  

__________________ 
 واللسان والتكملة والتهذيب. 215( ديوانه ص 1)
 .«حليمةَ »( يف القاموس 2)
 وابجليم والدا  املهملة.( يف التكملة ِخذامة ابلكسر والذا  املعجمة ا وقير وُجدامة ابلضم 3)
 واملثبت كرواية اللسان واألساس.« أفمنك»يف شعر ساعدة بن جؤية برواية  172/  1( ديوان اهلذليا 4)
 ( اللسان والصحاح وفيهما : واجلريث.5)
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ٍة و  نــــــــــــــــ  يــــــــــــــــاَه جمــــــــــــــــََ رح أَرَِدنح يــــــــــــــــومــــــــــــــــًا مــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــَ

ُدَونح د و      بـــــــــح ةٌ هـــــــــر يــــــــــَ يـــــــــرُ  شـــــــــــــــــــــــامـــــــــَ فـــــــــِ  (1) ؟وطـــــــــَ
  

تِهم وتَْخِطئتِهم ، وال يَْظَهُر لهذا الصَّواب َوْجه وال ِسيَّما َمَع َجْزِمه بأَنَّ الواقَِع في ُكتِب الحِدْيِث َجميِعها الميم فال َوْجه لمخالَفَ  قاَل شْيُخنا :

 َهى.وقد انتََصَر له البَْغداِديُّ في شْرحِ شواِهِد المْغني وأََشاَر اليه في حاِشيَِة بانَْت ُسعاُد وهو ظاِهٌر انتَ 

ق بَْينهما نَْصرفي ُمْعَجِمِه فقاَل : شابَةٌ بالباِء َجبٌَل في ِدياِر َغَطفان بيَن السَّليلَِة والّربذةِ ، و بالميِم َجبٌَل آَخُر بالِحجاِز ، وُرِوَي قْلُت : وقد فَرَّ

 بالَوْجَهْين قْوُل أَبي ذَُؤْيب :

ارٍع  زحِن بــــــــــــــا ُتضــــــــــــــــــــــــــــَ ُ
قــــــــــــــاَ  املــــــــــــــ  كــــــــــــــَبّن ثــــــــــــــِ

ةَ و      ذاَم لـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــُج  شــــــــــــــــــــــــامـــــــــــَ رحٌ  مـــــــــــن جـــــــــــُ (2)بــــــــــــَ
 

  
 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 .َشْيماو أَْشيَمُ  اإِلبِِل ، بالكْسِر : ُسوُدها ، واِحُدها ِشيمُ 

ً  السَّحابُ  شامَ و  النََّظَر إلى الناِر ؛ قاَل ابُن ُمْقِبٍل : الشَّْيمُ  : نََظَر إليها ِمن بعيٍد ، وقد يكونُ  َشْيما

ُه و  يــــــــــــابــــــــــــَ رَتَ  مــــــــــــنــــــــــــه لــــــــــــبــــــــــــاَع ثــــــــــــِ  لــــــــــــو ُيشــــــــــــــــــــــــــح

ــــــــاٍر      ــــــــن ٍب َأو ب ــــــــح ِة كــــــــل حــــــــَ ــــــــح ب ــــــــَ ــــــــنـ هــــــــاب ــــــــمــــــــُ ي (3)َيشــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ِء إذا اتََطلَّْعَت نَْحوها ببََصِرَك ُمْنتظراً له.َمخايَِل الشي ِشْمتُ و

يامُ و ي به الّشِ احِ ال الْنِشيام ، بالكْسِر : الِكناُس ، ُسّمِ َوْحش فيه ، أَي ُدُخوله ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن األَْصَمعّي ، وبه فَسَّر أَبو سِعيٍد بيَت الطِرمَّ

به.  وَصوَّ

حاحِ هنا وَسِمْعت شْيخنا أَبا أُساَمة يقوُل : يامُ  وَوقََع في بعِض نسخِ الّصِ ساَمة َرَوى بالكْسِر إلى آِخِره ، وهو َخلٌط ِمن النسَّاخِ ، فإنَّ أَبا أُ  الّشِ

حاحِ ، ف أَْدَخلَه الناِسُخ في عن ابِن َعْبدوٍس عن الَجْوهِرّيِ ، فكيف يكوُن شيخاً له يَْروي عنه ، وإنَّما هو شيٌخ ألَبي َسْهل أََحد َراِويَِة الّصِ

 أَثناء الكتاِب فليُتَنَبَّه لذِلَك.

 ية ؛ جاء في حِدْيِث النَّجاشّي ويُْرَوى بالمْهَملَِة وقد ذُِكَر في مْوِضِعه.، بالضّمِ : أَي آِمنُوَن ؛ يقاُل : إنّها َحبَش ُشيُومٌ  وقومٌ 

 : موِضٌع ، وهو غيُر األََشيََمْين ، عن ياقوت. األَْشيمُ و

 : أَرٌض بين الُكوفَِة وفيَد ، عن نَْصر. شاَمةُ و

 الَحِريُق القََصَب : َدَخَل فيه وخالََطهُ. تََشيَّمَ و

.وفالٌن موسٌر وال أَش َمْخشِريُّ  يُمهُ ، أَي ال أَْنظُر إليه ِمن فقٍر ، يعني أَنَّه غنيٌّ عنه ؛ نَقَلَه الزَّ

قوا تَفّرقَ   في الَجَسِد. الشَّامِ  وصاُروا شاماً في البِالِد : أَي تَفَرَّ

ار قَريةٌ بالّسيرجان ِمن أَْعماِل كرماَن منها : الشَّاماتُ و  عن يَْعقوب بِن ُسْفيان. الشَّاماتيّ  محمُد بُن عمَّ

حمِن بِن يَْعقوب بن  بِن علّيٍ الِكنانيّ  (4)المعافريُّ الِمْصريُّ َحدََّث عن َحْمَزةَ  شاَمةَ  وفي اإِلْكماِل : أَبو القاِسِم هبةُ هللِا بُن علّيِ بِن عبِد الرَّ

 الحافِظ.

 َمْولَى أَبي العبَّاس ، َحدََّث عنه عبُد هللِا بُن أَْحمَد بِن َحْنبل وغيُره. الشَّاَمة وفي الذْيِل البِن نْقَطةَ : أَبو عبِد هللِا محمُد بُن العبَّاِس صاِحبُ 

 عنه أَبو بْكِر بُن الُمْقري.عن َعقيِل بِن يَْحيَى ، و الشَّاَمةِ  صاِحبُ  (5)ومحمُد بُن عبِد هللِا بِن عبِد الرحمِن 

ْحمن ُمْقِري عن العَلَِم السَّخاوّي. شاَمةَ  وأَبو  عبُد الرَّ

 .وسلمعليههللاصلىالّضبابيُّ : َصحابيٌّ ماَت في َعْهِده  األَْشيمُ و

 األَشجعيُّ وولُده أَبو ماِلٍك َسْعد َصحابيَّان. شيمِ األَ  بُن بيتان البلويُّ عن ُرَوْيفع بِن ثابٍِت ، وعنه خيُر بُن نعيٍم ، ثِقَةٌ ؛ وطارُق بنُ  ُشيَْيمُ و
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__________________ 
 وعجز الثاين يف الصحاح.« بواد»بد  « مبكة»( اللسان والتكملة وفيها 1)
 [.وذكره ايقوت يف شامة]. 55/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان.3)
 ( يف اإلكما  : محزة بن  مد بن علي.4)
 .«عبد الرحيم» 766/  2( يف التبصري 5)
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 فصل الصاد
 املهملة مع امليم

ً  ، ، كعَِلمَ  َصئِمَ   :]صأم[  .(1) َصأْما

.  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ، كَصئَِب ، بالباِء ، وَكذِلَك قَئَِب وَذئَِج. أَكثََر من ُشرِب الماءِ  وفي الُمْحَكم : إذا

 إِذا َرِوْيَت من الماِء. َصأَْمتُ وِ وقاَل أَبو َعْمرو : فَأَْمُت 

ائِمُ وِ   العَْطشاُن. : هو الصَّ

ً  الَجْيَش عليهم َصأمَ وِ   َدلَُّهم عليهم. ، إذا كَمنَعَ  ، َصأْما

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 إِذا َكَرْعَت فيه نَفَساً. َصأَْمتُ وِ قاَل أَبُو السََّمْيَدع : فَأَْمُت في الشَّراِب 

تْمُ  : ]صتم[  ٍء : ما َعُظَم واْشتَدَّ.من كّلِ شي الصَّ

كُ  ، َصتْمٌ  وَجَملٌ  َصتْمٌ  عبدٌ  يت ، قاَل : ولم يَْعرْفه ثَْعلَب إِالَّ بالتَّْسِكين : ويَُحرَّ ّكِ  ، وأَْنَشَد ثَْعلَب عن ابِن األَْعَرابّيِ : غَِليُظ الشَّديدُ ال ، عن ابِن الّسِ

ظــــــــــرِي وِ  ــــــــــَ ت ــــــــــح نـ مــــــــــاً مــــــــــُ ــــــــــح ت ه  صــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُ ت ــــــــــح ــــــــــقــــــــــاَ  رَأَيـ  ف

ز  عـــــــن الـــــــرجـــــــر      يـــــــفـــــــًا وقـــــــد َأجـــــــح مِ حنـــــــَِ تـــــــح (2)الصـــــــــــــــــــــ 
 

  
 وهي بهاٍء.

تْمُ وِ  جُل الباِلُغ أَْقَصى الُكهولةِ  : الصَّ ُمل. الرَّ يت ، وَكذِلَك الصُّ ّكِ  ، عن ابِن الّسِ

. تامٌّ  ، أي َصتْمٌ  أَْلفٌ وِ   ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ةٌ. ، بالضمِّ  ُصتْمٌ  أَْموالٌ وِ   : تامَّ

تْمُ وِ   ، بالضّمِ : َجْمعُه. الصُّ

تْمُ وِ  حاحِ ، وهي  من الُحروِف ما َعدا الصُّ  يَْجَمعُها قْولَُك : نفل مبر.« ن ف ل م ر ب»الذُّْلَق ، كما في الّصِ

تْمُ  وفي الُمْحَكِم : الُحروفُ   التي لْيَسْت ِمن ُحروِف الحلِق ، ولذِلَك مْعنى ليَس ِمن غرِض هذا الِكتاِب. الصُّ

تِيَمةُ وِ  ْلبَةُ  ، كَسِفينٍَة : الصَّ ْخرةُ الصُّ تمةِ  الشَّديَدةُ ، الصَّ . كالصُّ  ، بالضّمِ

 ، كغُراٍب : َضْخمةٌ. ُصتامٌ  هاَمةُ وِ 

ُجُل : تََصتَّمَ وِ   َشديداً.َعدا  الرَّ

لُ  ، الُمَصتَّمُ وِ  ً  ، وقد كُمعَظٍَّم : الُمَكمَّ  .َصتمهُ تَْصتِيما

 ً ً  يقاُل : أَْعَطْيته أَْلفا ً وِ  َصتْما  ، قاَل ُزَهْيُر : ُمَصتَّما

 (3) ُمَصت مِ َصِحيحات أَلٍف بعد أَلٍف 
قاُق ال َمْنفََذ لَُهما. أَْيضاً : الُمَصتَّمُ وِ   الواِدي والزُّ

ةُ وِ  ةِ  ِء ، تَِميميَّة ، ِمثْل، بالضّمِ وتَْشديِد الميِم : ُمْعظُم الشي األُْصتُمَّ  .، التاُء فيها بََدٌل ِمن الطاءِ  (4) األُْصُطمَّ
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ةِ  يقاُل : هو في تهم. أُْصتُمَّ  قْوِمه : كأُْصُطمَّ

ةِ  َجْمعُ  األَصاتِمُ  وفي التْهِذيِب :  عُوها بالتاِء َكراَهة تَْفِخيم أَصاِطَم فََردُّوا الطَّاَء إلى التاِء.بلُغَِة تَِميٍم ، َجمَ  (5) األُْصتُمَّ

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

ً  ءَ الشي َصتَّمَ  هُ. َصتْما  : أَْحَكَمه وأَنَمَّ

 أَي ُمْحَكم تامٌّ. ُمَصتَّمٌ وِ ،  َصتْمٌ  َء فهوالشي َصتَّْمتُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

تْمُ وِ   ي َشَخَصْت َمحانِي ُضلوِعه حتى تَساَوْت ُضلوُعه بَمْنِكبِه وَعُرَضْت َصْهَوتُه.ِمن الخْيِل : الذ الصَّ

تْم وَذَكَر الشيُخ أَبو َحيَّان في ِمثاِل فَْهعََل : رُجٌل َصْهتٌَم أَي تامٌّ ، ِمثْل  .الصَّ

 وَذَكَره ابُن القَطَّاع وغيُرهُ ِمن أَْهِل األَْبنِيِة.

تمُ وِ   ابُن الَكْلبي. : لَقَُب ثرواَن بِن فزاَرةَ بِن عبِد يَغُوث بِن زهيٍر العاِمرّي ِمن بنِي عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ له صْحبَةٌ وِوفاَدةٌ ، َذَكَره الصَّ

ْحَمةُ  : ]صحم[ . بالضّمِ : َسواٌد إلى صْفرةٍ  الصُّ  ، وعليه اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ

__________________ 
اهلمزة عن اللسان وكتب مصححه : ضبرت املصدر يف األصر بسكون اهلمزة ا ويف امكم بفتحها وهو املواف  لقوله كصئب  ضبطت بسكون (1)

 .ألنه من ابب فرح كما يف القاموس وغريه والحتما  أن امليم مبدلة من الباء ا وأما قو  اجملد صئم كعلم فلي  نصاً يف سكون  زة املصدر
 اللسان والصحاح. (2)
 : 85اللسان والتهذيب ورواية البيت يف الديوان ص  (3)

 فــــــــــــــكــــــــــــــال  أراهــــــــــــــم أصـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــوا يــــــــــــــعــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــونـــــــــــــه 

ـــــــــــــعـــــــــــــات مبـــــــــــــخـــــــــــــرمِ      ـــــــــــــحـــــــــــــات مـــــــــــــاٍ  طـــــــــــــال ي  صــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــِ

  

 يف القاموس بضمة يف آخرها. (4)
 يف التهذيب : األصطمة. (5)
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 وبَياٌض. أَو ُغْبَرةٌ إلى سواٍد قليٍل أَو ُحْمَرةٌ 

 على الِقياِس. َصْحماءُ  وهي أَْصَحمُ  في بياٍض ، هو وقيَل : صْفَرةٌ 

 األَْسوُد الحاِلُك ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ ألَُميَّة الُهَذلّيِ يَِصُف ِحماراً : األَْصَحمُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

مَ وَ أَ  حــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــَزه  اصــــــــــــــــــــــــــــــــــح رامــــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــــــاٍم جــــــــــــــــــــَ

َد  ابلــــــــــــــــدِّحــــــــــــــــاِ       يــــــــــــــــَ ٍة حــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ زابــــــــــــــــِ (1)حــــــــــــــــَ
 

  
 ، قاَل لَبيٌد في نْعِت الحمير : ُصْحمٌ  والَجْمعُ 

مٍ وِ  َلٍة  ُصحح ٍد ورِجح  (2)ِصياٍم با َصمح
ً  النَّْبتُ  اْصحامَّ وِ   .ُمصحامٌّ  فهو اْشتَدَّْت ُخْضرتُهُ وِ : أََخَذ ِريَّه  اْصِحيماما

 وتغيََّر لَْونه. اْصفارَّ  أَْيضاً إذا اْصحامَّ وِ 

تِ  ونَّص الَجْوهِريُّ : ْت فهو اْصحامَّ  ِضدٌّ. البَْقلَةُ اْصفارَّ

 ، عن أبي حنيفَةَ. خالََط َسواَد ُخْضرتِِه ُصْفرةٌ  النَّْبُت : اْصحامَّ  أَو

تِ وِ  ْرعُ  َكذِلكَ وِ األَرُض : تَغَيََّر نَْبتُها وأَْدبََر َمَطُرها.  اْصحامَّ  أَو بََدا في اليُْبِس. فَتَغَيََّر لَْونه َضَربَهُ قُرٌّ  إذا الزَّ

تِ  وقيَل :  الَحبُّ َكذِلَك. اْصحامَّ وِ األَرُض إذا تغيَّر لَْون َزْرِعها للحَصاِد ،  اْصحامَّ

ْحماءُ وِ  اُح يَِصُف فالةً : (3) يَّرةُ الُمغَ  ِمن الفيافي : الصَّ  ، عن َشِمٍر ، وقاَل الطِرمَّ

مــــــــــاءَ وِ  حــــــــــح ر   صــــــــــــــــــــــــَ زايبِّ مــــــــــا يــــــــــُ بــــــــــاِه ا ــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــح

ِن      رَتاطــــــــــِ
ُ
طــــــــــا املــــــــــ (4)هبــــــــــا ســــــــــــــــــــــــاِرٌب غــــــــــرُي الــــــــــقــــــــــَ

 

  
ْحماءُ وِ   لْيَسْت بَشديَدةِ الُخْضَرةِ. بَْقلَةٌ  : الصَّ

حاحِ. أَْصَحَمةُ وِ   : اسُم رُجٍل ، كما في الّصِ

. ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : ابُن أَْبَجر ، بُن بَْحرٍ  أَْصحَمةُ وِ  بغيِر أَلٍف ،  َصْحَمة َوَوقََع في مصنِّف ابِن أَبي َشْيبَةَ : َمِلُك الَحبَشِة النَّجاِشيُّ

 وَكذِلَك ثَبََت في بعِض ِرواياِت البُخاِري.

  للتَّْصحيِف.وَحَكى اإلْسماعيليُّ : أَْصَخَمة بخاٍء ُمْعجمٍة ونسبَ 

َدةِ بََدَل الِميِم.  وَحَكى غيُرهُ : أَْصحبَة بالموحَّ

ا  مصحَمةُ  ، وقيَل : كَصْحَمة وقيَل : َصْحبَةُ بغيِر ألفٍ  لُه بََدل الَهْمزةِ ، وقيَل : صمَخةُ بتْقِديِم الميِم على الخاِء ، وقيَل غيُر ذِلَك ممَّ ، بميٍم أَوَّ

اُح البُخاِري فاء وغيرهم ، قالَهُ شْيُخنا. اْستَْوَعبه شرَّ  والّشِ

اْسُمه َمْكحول بُن حصةَ ، : قالوا وقاَل : واْختَلَفوا أَْيضاً هل هذا اللَّْفظ مع اْختِالفِهم في َضْبِطه َهل اْسُمه أَو لَقَبُه ، وماَل إلى الثاني جماَعةٌ 

، وأَْخبر الصَّحابَة بإْسالِمه وكاتَبَه ِخالفاً لَما قالَهُ ابُن القيِم في الهدى  وآلهعليههللاصلىأَْسلَم في َعْهِد النبّي  أَو سليُم أَو حاِزُم ، وهذا هو الذي

ِحيحِ  نهم: ِمن أَنَّه غيُره ، فإنَّه َزْعٌم غيُر َصِحيحٍ ، وهو الذي أَْخبر بمْوتِه وصلَّى عليه َمَع الصَّحابَِة ، رِضَي هللاُ تعالَى ع ، كما في الصَّ

 وغيِرِه.

، ومْعناه عطية ، وهل النّون َمْكسوَرةً أَو َمْفتوحةً والياء ُمَشدَّدةً أَو ُمَخفَّفَة ، وهل هي  أَْصحَمةَ  قْلُت : وقاَل ابُن قتيبَةَ : النَّجاِشيُّ بالنبطيَّةِ 

ْين فَراِجْعه.نَْبطيَّة أَو َحبَشيَّة ، وهل هو َعلَم َشْخص أَو َعلَم ِجْنٍس ، فقد َمرَّ البَْحُث فيه في َحْرف ا  لّشِ

 : اْنتََصَب قائِماً. اْصَطَحمَ وِ 

 ، بالخاِء المْعجَمِة. زاَد أَبو العبَّاِس : ساِكتاً كأَنَّه َغْضباٌن ، وأَْنَشَد : كاْصَطَخمَ  : ]صخم[
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رحابُء  ـــــــــه ا ـــــــــِ ر  ب ظـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــومـــــــــًا ي مـــــــــاً ي خـــــــــِ طـــــــــَ  ُمصـــــــــــــــــــــــح

وُ       لــــــــــــُ ُه ابلــــــــــــنــــــــــــاِر ممــــــــــــَح يــــــــــــَ (5)كــــــــــــبن  ضـــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ
 

  
ِذْكراً في َكالِم العََرِب ، وكاَن في األَْصِل ُمْصتَِخم فقُِلبَت  لَصَخمِ  وهو ثالثيٌّ ، قاَل : ولم أَِجد َصَخمَ  ُمْفتَِعٌل ِمن الُمْصَطِخمُ  وقاَل األَْزَهريُّ :

 التاُء طاًء.

 َحتْهُ.الشَّْمُس : لَفَ  َصَخَمتْهُ  قاَل غيُرهُ :وِ 

ْخماءُ وِ  ةُ الُمْختَِلَطةُ السَّْهِل بالِغلَِظ.الصَّ  . الُحرَّ

__________________ 
 والصحاح واللسان وسكنت القافية فيه. 176/  2ديوان اهلذليا  (1)
 اللسان والتهذيب ا ومل أعثر عليه يف ديوانه. (2)
 يف القاموس : املغرّية. (3)
 يب.واللسان والتهذ 165ديوانه ص  (4)
 .«صطخم»اللسان  (5)
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ْدمُ  : ]صدم[  ُصْلٍب بِمثِْله ، والِفْعل كَضَرَب. ءٍ شي : َضْربُ  الصَّ

حاحِ : ً  وفي الّصِ  : َضَربَهُ بَجَسِده. َصَدَمهُ َصْدما

ْدمُ  ِمن المجاِز :وِ   أَْمٌر ، أَي أَصابَُهم. َصَدَمُهم يقاُل : إصابَةُ األَْمِر. : الصَّ

ْدمُ وِ  . صَدْمتُ  يقاُل : الدَّْفُع. : الصَّ  الشَّرَّ بالشّرِ

 الواِحُد اآلَخَر. َصَدمَ  الفَْحالن : إذا اْصَطَدمَ  يقاُل : فاْصَطَدما. : َدافَعَهُ ، َصاَدَمهُ ُمصاَدَمةً  قدوِ 

 السَِّفينَتَْين في البَْحِر. كتََصاُدمِ  ُمواتََزاحَ  هذا ذاك ، وأَْيضاً : َصَدمَ  في العَْدِو : تَصاَدُمواوِ 

دامُ وِ  ِة. كِكتاٍب : داٌء في ُرُؤوِس الدَّواّبِ ، وال يَُضمُّ  ، الّصِ ألَنَّ األَْدواَء كلّها َكذِلَك  هو الِقياسُ  الضمُّ فيه وإن كان ، ونََسبَه الَجْوهِريُّ للعامَّ

كاِم والّدواِر غيِر ذِلَك.  كالّصداعِ والزُّ

.وَجزَ   َم األَْزهِريُّ بالضّمِ

دامُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل :  داٌء يأُْخذُ اإِلبَِل فَتَْخَمُص بُُطونُها وتََدُع الماَء وهي ِعطاٌش أَياماً حتى تَْبرأَ أَو تَموَت. الصُّ

 فََرُس قَْيِس بِن نُْشبَةَ. : ِصدامٌ وِ 

 فََرُس ُزفََر بِن الَحاِرِث. أَْيضاً :وِ 

 فََرُس لَقيِط بِن ُزَرارةَ. أَْيضاً :وِ 

 قاَل ابُن نََري : وأْنبَشَد الَهَرويُّ في فصل نَقََص قْوَل الشاِعِر :

ُت وِ  ذح دامـــــــــاً مـــــــــا اختـــــــــ َ كـــــــــوِث هبـــــــــا  صـــــــــــــــــــــــِ  لـــــــــلـــــــــمـــــــــُ

ر اِت وِ      نـــــــــاَ  إال  لـــــــــلـــــــــَوصـــــــــــــــــــــــَ َقشـــــــــــــــــــــــح تــــــــــَ (1)مـــــــــا انــــــــــح
 

  
 أَو ِصراٌم. ِصدامٌ  وقاَل األَْزهِريُّ : ال أَْدِري

 أَو ِصراٌم. ِصدامٌ وِ 

ْدَمةُ وِ ، كِمْنبٍر.  كِمْصَدمٍ  رُجٍل ، قيَل : هو لَقيُط بُن ُزراَرةَ ، (2) اسمُ   :ِصدامٌ وِ   أَْنَزع ، والدَّْفعَةُ الواِحَدةُ. إذا كان أَْصَدمُ  : النَّْزَعةُ / ، وهو الصَّ

ْدَمتانِ  قاَل أَبو زْيٍد : في الرأِْس وِ   ، أَي الَجبِْين. (3) الَجبيناِن أَو جانِباهُ  ، وُهما ، وقد تكَسُر دالُه الصَّ

حاحِ عن أَبي َزْيٍد ُمْقتِِصراً على الكْسِر ، وَوَجْدُت في الهاِمِش ما نَّصه : قاَل أَبو َعْمرو   الصَّواُب جانِبَا الَجْبَهة.: وهكذا َوقََع في الّصِ

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

ْبُر عندَ »ِث : في الحِديْ  ْدمةِ  الصَّ  أَي عنَد فَْورةِ المِصيبِة وَحْمَوتِها. ، «األُولَى الصَّ

 وقاَل الَجْوهِريُّ : عنَد ِحدَّتِها.

 ، كِمْنبٍر : ِمْحَرٌب ، وهو مجاٌز. ِمْصَدمٌ  ورُجلٌ 

ِدَمتانِ وِ   .يَتَصاَدمانِ  : جانِبَا الواِدي ، كأَنَّهما لتَقَابلهما الصَّ

 .ُمَصدََّمةٌ  ، وإِبِلٌ  صَدامٌ  : به ْصُدومٌ مَ  َجَملٌ وَ 

ْدَمةُ وِ   واِحَدةً. َصْدَمةً  : الدَّْفعَةُ. يقاُل : أَتَْيُت على األْمَرْين الصَّ

يا الكأِْس : إذا َضَربَتْه في رأِْسه ، وهو مجاٌز. َصَدَمتْهوِ   ُحمَّ
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ةِ  صِدموِ   ، عن ابِن ُشَمْيٍل. ، بكْسِر َداِلهما ، أَي ما َغلَط منها صِدمهوِ ِمن الَحرَّ

.:  َصذومُ  : ]صذم[  أَْهَملَه الَجْوِهريُّ

 لُغَةٌ في َسذوَم. وفي التّْهِذيِب : عن أَبي حاتم :

 دم.، وقد ذُِكَر تَْحِقيقُه في س بالدَّاِل الُمْهَملَةِ  َسُدومَ  وال يُقالُ  قاَل : وَسذُوَم. َصذُومَ  يقاُل : هذا قَضاءُ 

ً  : ]صرم[ ْرمُ : ، وقيَل  ويَُضمُّ  ، بالفتحِ  َصَرَمهُ يَْصِرُمهُ َصْرما ْرمُ وِ الَمْصَدر ،  الصَّ ً  االْسُم : الصَّ  ، يكوُن في الَحْبِل والِعْذِق. قََطعَهُ بائِنا

__________________ 
 ومل ينسباه.« وصر»اللسان واألسان  (1)
 قاموس ابلضم منونة.يف ال (2)
 عل  هامش القاموس : أي اجلبا ا نقر الشارح عن بعضهم أن الصواب : أو جانبا اجلبهة ا اه ا من هامش املو. (3)
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 وَعمَّ به بعُضهم القَْطع أَيَّ نوعٍ كاَن.

ً  َصَرمَ وِ  ً  فاَلنا  قََطَع َكالَمهُ. : َصْرما

هُ  : إذا الشََّجرَ وِ النَّْخَل  َصَرمَ وِ  ْرُع. كاْصَطَرَمهُ  َجزَّ  ، وَكذِلَك الزَّ

 النَّْخِل : اْجتِراُمهُ ، قاَل َطَرفَةُ : اْصِطرامُ وِ 

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــُف ب ي طـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــُ ٌر ن ُم َنـــــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــــح  أَنـ

ز       هح فــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــُ رِمــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــَ (1)َنصــــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ُل عن أَبيِه. َمَكثَ  : أَي ِعْنَدنا َشْهراً  َصَرمَ وِ   ، َرَواهُ الُمفضَّ

 ، قاَل كْعُب : اْنقََطعَ  نَْفُسه إذا الَحْبلُ  َصَرمَ  قالوا :وِ 

 َصَرمح كنُت إذا ما ا َبحُر من ُخل ٍة ِو 
ً  وهو ُمطاوعُ  .َكاْنَصَرمَ   .َصَرَمهُ َصْرما

ا كان ِحينُ »الحِدْيُث : منه ، أَي يَُجزُّ ، و يُْصَرمَ  النَّْخُل : حاَن له أَنْ  أَْصَرمَ وَ  هكذا  ، «النخُل بَعََث عبَد هللا بن َرواَحه إلى َخْيبَرَ  يُْصَرمُ  أَنَّه لمَّ

اِء ، ويُْرَوى بفتِْحها أَْيضاً ، أَي يُْقَطُع.  بكْسِر الرَّ

 وهو الجذاذُ والجداُد. ، بالفتِح ويُْكَسُر : أَو اُن ِإْدراِكهِ  َصراُمهوِ 

رائِمُ  وإْحَكامه ، والَجْمعُ  وقَْطُع األَْمرِ  ءِ على الشَّي : العَزيَمةُ  الصَّريَمةُ وِ   .الصَّ

 .الصَّرائِموِ  الصَّريَمةِ  يقاُل : هو ماِضي

 والعَزيَمةُ واِحٌد ، وهي الحاَجةُ التي َعَزْمَت عليها ، وأَْنَشَد : الصَّريَمةُ  وقاَل أَبو الَهْيثِم :

َؤادَ وِ  َو  الـــــــــفـــــــــُ رميـــــــــةٍ عـــــــــلـــــــــ  َقضـــــــــــــــــــــــاِء  طـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــال      لــــــــــــــِ َذ الــــــــــــــز مــــــــــــــاَع خــــــــــــــَ اَء واختــــــــــــــََ ذ  (2)حــــــــــــــَ
 

  
 ِء : إِْحكاُمه وفَراُغه.وقَضاُء الشي

 ويقاُل : َطَوى فالٌن فَُؤاَده على َعِزيمٍة وَطَوى َكْشَحه على َعداَوةٍ أَي لم يُْظهْرُهما.

ِريَمةُ وِ  ْملِ  الضْخَمةُ الُمْنقَطعَةُ  الِقْطعَةُ  : الصَّ ر قوُل بِْشٍر : من ُمْعَظِم الرَّ  ، وبه فُّسِ

 (3)الظ الُم  َصرميِتهَتَكش َف عن 
 .َصِريم : أَْفعَى (4) ، يقالُ  كالصَّريمِ  أَي عن َرْملتِه التي هو فيها يْعني الثَّوَر ، قالَهُ األَْصَمعيُّ وأَبو َعْمٍرو وابُن األَْعَرابّيِ ،

حاحِ : أَْفعَى وفي  .َصريَمة الّصِ

 ، فَِعيلَةٌ بمْعنَى َمْفعولٍَة. األَرُض الَمْحصوُد َزْرُعها : الصَّريَمةُ وِ 

ِريَمةُ وِ   بعَْينِه. ع : الصَّ

اِرمُ وِ  ُروَمةِ وِ  الصَّراَمةَ  ، بَيِّنُ  كالصَّرومِ  ، الصَّواِرمُ  ، والَجْمعُ  ، السَّْيُف القاِطعُ  الصَّ  ، وهو الذي ال يَْنثِني في قْطِعِه. الصُّ

جاِل ُشبِّه بالسَّْيِف ، الماِضي الشُّجاعُ  الَجْلدُ  الصاِرمُ  ِمن المجاز :وِ   .َصراَمةً  ، ، كَكُرمَ  َصُرمَ  وقد ِمن الّرِ

اِرمُ  ِمن مجاِز المجاِز :وِ   األََسُد. : الصَّ

ُرومُ وِ  ْرمِ  : القَِويُّ على الصَّ  اِعِر :، ومنه قْوُل الشَّ  الصَّ
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تَ  رِمح ومل  صـــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــح ُرومُ وأَنــــــــــــَت  َتصـــــــــــــــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــمُ ِو      لـــــــــِ قـــــــــاُ  حـــــــــَ نح يـــــــــُ  (5) ؟كـــــــــيـــــــــَف َتصـــــــــــــــــــــــايب مـــــــــَ
  

. الصُّرامِ   ، بالضّمِ

ُدوُف والعَضاُد  تَْنَصِرمُ  ، ال تَِرُد النَّضيَح حتى يَْخلُو لَها التي النَّاقَةُ  : الصَّرومُ وِ  عن اإِلبِِل ، ويقاُل لها أَْيضاً : القَذُوُر والَكنُوُف والصَّ

 واآلِزيَةُ.

بُح. الصَّريمُ وِ   : الصُّ

ِريمُ وِ   ، قاَل ُزَهْيُر : ِضدٌّ  كلُّ منهما ِمن اآلَخِر ، فهو (6) ينصرمُ  ، زاَد الَجْوَهِريُّ : الُمْظلمُ  اللَّْيلُ   :الصَّ

__________________ 
 واللسان. 85ديوانه ط بريوت ص  (1)
 اللسان بدون نسبة. (2)
 صدره : (3)

 فبات يقو  : أصبح ليُر ا حىت
 وذكره يف اللسان شاهداً عل  الصرمي مبعىن الصبح ا قاله يصف نوراً.

 وعجزه يف الصحاح. 13بيت رقم  97وهو من مفضليته رقم  345/  3والتهذيب واملقايي  

 يف القاموس : ومنه قوهُلُم. (4)
 اللسان. (5)
 يف اللسان : ينصرم. (6)
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ه  َوة فـــــــــــــــرتكـــــــــــــــتـــــــــــــــُ دح َدوحُت عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــه غـــــــــــــــَ  غـــــــــــــــَ

ــــــــــــه      ــــــــــــدي ودًا ل عــــــــــــُ ــــــــــــُ هح  ابلصــــــــــــــــــــــــــرميِ قـ ــــــــــــُ واِذل (1)عــــــــــــَ
 

  
يت : أَرادَ  ّكِ  اللَّْيَل ، وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو : بالصَّريمِ  قاَل ابُن الّسِ

يــــــــــــُم  هــــــــــــِ وحُن الــــــــــــبــــــــــــَ َك اجلــــــــــــَ لــــــــــــُ يـــــــــــــح طــــــــــــاَوَ  لــــــــــــَ  تــــــــــــَ

جـــــــــــاُب عـــــــــــن لـــــــــــيـــــــــــٍر      نـــــــــــح رميُ فـــــــــــمـــــــــــا يــــــــــــَ (2)صـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَراَد به النَّهاَر.

اغُب. (3) (فََأْصَبَحْت َكالصَِّرَيِ )وقْولُه تعالَى :   ، أَي كاللَّيِل المْظلِم الْحتِراِقها ، قالَهُ الرَّ

 وقاَل غيُرهُ : أَي اْحتََرقَْت فصاَرْت َسْوداَء كاللَّْيِل.

. (4)وقاَل قتاَدةُ   : كاللّْيِل الُمْسَوّدِ

ْبح يَِصُف ثوراً : ، وقاَل بِْشٌر في كالصَّريَمةِ  ، أَي ِمن اللَّْيِل ، عن ثَْعلَب ، الِقْطعَةُ منه : الصَّريمُ وِ   الِقْطعَِة من الصُّ

ىت   حح لـــــــــــيـــــــــــُر حـــــــــــَ بـــــــــــِ  فـــــــــــبـــــــــــاَت يـــــــــــقـــــــــــوُ  َأصـــــــــــــــــــــــــح

َف عــــــــــن      َكشــــــــــــــــــــــــ  هتــــــــــَ رميــــــــــتــــــــــِ الُم  صــــــــــــــــــــــــَ (5)الــــــــــظــــــــــ 
 

  
 ِلئاَلَّ يَْرَضَع. ، أَو الفَِصيل ثم يَُشدُّ إلى رأِْسه عوٌد يُْعَرُض على فَِم الَجْدي : الصَّريمُ وِ 

ً األَرُض  : الصَّريمُ وِ  رت اآليَةُ أَْيضاً. السَّوداُء ال تُْنبُِت َشيئا  ، وبه فُّسِ

 بعَْينِه. ع : الصَّريمُ وِ 

 .َصريٍم الصَّريميّ  رُجٍل ، وهو َجدُّ أَبي َجْعفٍَر محمد بن أَْحمَد بنِ  (6) اسمُ  أَْيضاً :وِ 

 ِمن العََرِب ، وُهم بَنُو الحاِرِث بِن كْعِب بِن سْعِد بِن زْيِد َمناة بِن تَِميٍم. : َحيٌّ  َصريمٍ  بَنُووِ 

رت اآليَةُ أَْيضاً. وقاَل قتاَدةُ : أَي كأَنَّها الَمْجذوذُ الَمْقطوعُ  : الصَّريمُ وِ   .ُصِرَمتْ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وبه فَّسِ

 َهَب ما فيه.الذي ذَ  الَمْصرومِ  ءِ وقاَل غيُرهُ : كالشي

مَ وِ   تَقَطََّع. أَْيضاً :وِ تََجلََّد ،  : إذا تََصرَّ

َمةُ وِ  يُْفعَل ذِلَك بها َعْمداً ، قاَل األَْزهِريُّ : ومنه قوُل  كُمعَظََّمٍة : ناقَةٌ يُْقَطُع ُطْبياها ليَْيبََس اإِلْحليُل فال يَْخُرُج اللَّبَُن ليكون أَْقَوى لها ، الُمَصرَّ

 َعْنتََرةَ.

ُروِم الشراِب   (7) ُمَصر مِ لعنت مبَحح
،  فَيَْنقَِطَع لَبَنُها بالنارِ  ٌء فيُْكَوىمن اْنِقطاعِ اللَّبَِن بأن يُصيَب َضْرَعها شي األَْطباءِ  تَْصِريمُ  وقد يكونُ  قاَل الَجْوَهِريُّ : وكان أَبو َعْمرو يقوُل :

َمةُ  ال تََجوزُ »حِدْيُث ابِن عبَّاس : منه و  ، يْعنِي الَمْقطوَعة الضُّروعِ. األَْطباءِ  الُمَصرَّ

رَمةُ وِ  حاحِ. ، بالكْسِر : الِقْطعَةُ من اإِلبِل الّصِ  ، واْختُِلَف في تَْحديِدها فقيَل : هي نَْحو الثالثِين ، كما في الّصِ

ْدَعة ، ْمسيَن واألَْربعينَ إلى الخَ  ما بيَن الثَّالثينَ  ما بيَن الِعشريَن إلى الثالثيَن ، أو وقيَل : هي تِّين فهي الّصِ أَو ما بيَن العََشرةِ  ، فإِذا بَلَغَِت الّسِ

 كأَنَّها إذا بَلَغَْت هذا القَْدَر تَْستقّل بنَْفِسها فَيَْقَطعُها صاِحبُها عن ُمْعَظِم إِبِِله. إِلى األَْربَعيَن أَو ما بيَن َعَشَرةٍ إلى بِْضَع َعَشَرة

ْرَمةُ وِ   ، وأَْنَشَد الَجْوِهريُّ للنابغَِة : ِصَرمٌ  ، والَجْمعُ  الِقْطعَةُ من السَّحابِ  : الّصِ

قـــــــــــاِء ذي أُُرٍ   ـــــــــــح ـــــــــــل ـــــــــــُح مـــــــــــن ت ـــــــــــري ِت ال ـــــــــــ  ب  وهـــــــــــَ

ر اِدهـــــــا      زحجــــي مــــض الــــلـــــيـــــــِر مــــن صــــــــــــــــــُ َرمـــــــاتـــــُ (8)صــــــــــــــــــِ
 

  
 األَْنصاِريُّ الخطميُّ أَبو قَْيٍس. بُن قَْيٍس  ِصْرَمةُ وِ 
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 بِن ماِلِك الَخْزرجيُّ النجاِرّي ، واسُم أَبيِه قَْيٌس. (9) ِصْرَمةَ  بنِ  بُن أَبي أَنٍَس  ِصْرَمةُ  أَو ، له حِدْيٌث ، بُن أَنٍَس  ِصْرَمةُ  قيَل : هووِ 

 قاَل ابُن عبِد البّرِ : كاَن قد تََرهََّب وفاَرَق األَْوثاَن ولَبِسَ 

__________________ 
 واللسان.« . فرأيته.. بكرت»وفيه  68ديوانه ط بريوت ص  (1)
 اللسان. (2)
 .20سورة القلم اآية  (3)
 يف التهذيب واللسان : الفراء. (4)
 تقدم. (5)
 يف القاموس ابلضم منونة. (6)
 من معلقته ا ومتامه : (7)

ـــــــــــــــــة   هـــــــــــــــــر تـــــــــــــــــبـــــــــــــــــلـــــــــــــــــغـــــــــــــــــين دارهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــنـــــــــــــــــت مبـــــــــــــــــجـــــــــــــــــروِم الشــــــــــــــــــــــــــــــراب مصــــــــــــــــــــــــــــــرمِ       ل

  

 وعجزه يف الصحاح. 345/  3ذي أُُرٍ  واللسان واألساس واملقايي  »برواية  102ديوانه ط بريوت ص  (8)
 سقطت من عامود نسبه يف أسد الغابة. (9)
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َلم وهو شيٌخ كبرٌي ا وله شعحٌر كثرٌي ا وكاَن اب الُم فَبسح ُسوَح واغحَتَسَر ِمن اجلنابَِة وهم ابلّنصرانِي ة ا مث جاَء اإلسح
 عب اس نُ امل

ٌر يف الص وحِم.  لتلُف إليه أَيُخُذ عنه ا له ِذكح
 ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصحابيُّونَ  َرَوى عنه ربيعَةُ بُن أَبي عبِد الرحمِن ، فيه نََظٌر ، اْلذِريُّ  ِصْرَمةَ  أَبو هو ، أو ِصْرَمةُ وِ 

 وفاتَهُ :

 والسنن.األَْنصاِريٌّ بَْدريُّ له في ُمْسلم  ِصْرَمةَ  أَبو

كةً ، واِلُد َضَرَمةَ  : ِصْرَمةُ وِ  ادِ  ، محرَّ  المْعجَمِة. وَسيَأْتي في الضَّ

ْرمُ وِ  بٌ  الصَّ حاحِ ، فاِرِسيَّتُه چرم. : الِجْلُد ، ُمعَرَّ  كما في الّصِ

ْرمُ وِ  ْرُب. ، الّصِ  بالكْسِر : الضَّ

ْرمُ وِ   ِمن النَّاِس لْيُسوا بالَكثيِر. الَجماَعةُ  : الّصِ

 وفي الصَّحاحِ : أَْبياٌت ِمن الناِس ُمْجتمعَةٌ.

أَنَّهم كانوا يُِغيُروَن على َمْن َحْولَهم وال »حِدْيُث المْرأَةِ صاِحبِة الماِء : منه وقاَل غيُرهُ : هم جماَعةٌ ينزلوَن بإِِبلهم ناِحيَةً على ماٍء ، و

ْرمِ  يُِغيُروَن على ، ومنه قْوُل النابغَِة يَِصُف الَجْيَش ال اللّْيل ، وقد َوَهم الَجْوهِريُّ ، نبَّه عليه أَبو َسْهل وابُن  أَْصرامٌ  ج ، «الذي هي فيه الّصِ

ي :  بَّرِ

ـــــــــــه  فـــــــــــاَء ل رنا ال كـــــــــــِ هـــــــــــِ فـــــــــــَ كـــــــــــح روا مـــــــــــُ زحجـــــــــــُ ـــــــــــَ  َأو تـ

رُت      لـــــــــِ رامـــــــــاً كـــــــــالـــــــــلـــــــــيـــــــــِر لـــــــــَح رامِ  َأصـــــــــــــــــــــــح  (1) أَبصـــــــــــــــــــــــح
  

اُح :أَي يَْخِلُط كلَّ   َحّيٍ بقَبيلٍَة َخوفاً من اإلغاَرةِ عليه ، وقاَل الطِرمَّ

َوتح بـــــــــــــــعـــــــــــــــد  ـــــــــــــــح هـــــــــــــــااي داُر أَقـ  َأصـــــــــــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــِ

هـــــــــا      ـــــــــَك مـــــــــن عـــــــــامـــــــــِ ي كـــــــــِ ـــــــــح ب ـــــــــُ (2)عـــــــــامـــــــــًا ومـــــــــا يـ
 

  
 .أَصاِرمَ  َذَكَر الَجْوهِريُّ في َجْمِعهوِ 

ي : ِة : أَصاِريمُ  َصوابُهوِ  قاَل ابُن بَّرِ مَّ  ، ومنه قوُل ذي الرُّ

 اأَلصاِرميُ انـحَعَدَلتح عنه وِ 
 ، وهذه عن ِسْيبََوْيه. ، بالضمِّ  ُصْرمانٌ وِ 

ْرمُ وِ  امُ  وبائِعُه الُخفُّ الُمْنعَلُ  : الّصِ رَّ  .الصَّ

َرُد والغُراُب ،  (3) األَْصَرمانىوِ   من صاِحبِه. يَْنَصرمُ  هما، ألَنَّ كلَّ واِحٍد من اللّْيُل والنَّهارُ  أَْيضاً :وِ : الصَّ

ئُْب والغُرابُ  أَْيضاً :وِ  اُر : الْنِصراِمهما الذِّ  عن الناِس ، قاَل المرَّ

ــــــــــ   رحمــــــــــاءَ عــــــــــل ــــــــــهــــــــــا  صــــــــــــــــــــــــَ َرمــــــــــاهــــــــــافــــــــــي  َأصــــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــــُر وِ      لـــــــــــــِ الِة هبـــــــــــــا مـــــــــــــَ رِّيـــــــــــــُت الـــــــــــــفـــــــــــــَ (4)خـــــــــــــِ
 

  
يُِّق السَّريُع السَّْيلِ  ، الَمْصِرمُ وِ  ي به كمْنِزٍل : الَمكاُن الضَّ  السَّْيِل عنه بُسْرعٍة. الْنِصرامِ  ، ُسّمِ

. كِمْنبٍَر : ِمْنَجُل الَمغاِزلّيِ  ، الِمْصَرمُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوِهريُّ

ْرماءُ وِ   : الفَالةُ من األَْرِض. الصَّ

اِر الساِبُق. ال ماَء بها التي الَمفاَزةُ  وقاَل الَجْوهِريُّ : هي  ، ومنه قْوُل المرَّ

ْرماءُ وِ   كقُْفٍل. ، ُصْرمٌ  ج ألَنَّ ُغْزَرها اْنقََطَع ، النَّاقَةُ القَليلَةُ اللَّبَنِ  : الصَّ
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ْيَرمُ وِ  أْيِ. و ، كَحْيَدٍر : الصَّ ة َخْمُس فِتٍَن قد َمَضْت أْربَع وبَِقيَْت واِحَدةٌ وهي»: في الحِدْيِث الُمْحَكُم الرَّ ْيَرمُ  في هذه األمَّ ، وكأَنّها  «الصَّ

ْيلَم ، وهي ْرمِ  ٍء كأَنّها فتْنَةٌ قَطَّاَعة ، وهي ِمنالتي تَْستأِْصُل كلَّ شي الدَّاِهيَةُ  بمْنِزلَِة الصَّ  بمْعنَى القَْطعِ ، والياء زائَِدة. الصَّ

ْيَرمُ وِ  ِم. الَوْجبَةُ  : الصَّ ْيلَِم بالالَّ  ، كالصَّ

ْيَرمَ  هو يأُْكلُ وِ  ةً واِحدَ  ، أَي يأَُكلُ  الصَّ  في اليوِم. ةً َمرَّ

 وقاَل يَْعقوب : هي أَْكلَةٌ عنَد الضَُّحى إلى مثِْلها ِمن الغِد.

ْيَرمِ وِ وقاَل أَبو حاتٍِم : سأْلُت األَْصَمعّي عن البزَمِة   ، فقاَل : ال أَْعِرفُه ، هذا َكالُم الشَّْيطان. الصَّ

 ، قاَل : كُمْحِسٍن : الفَقيُر الَكثيُر العيالِ  ، الُمْصِرمُ وِ  األْصَرمُ وِ 

__________________ 
 واللسان وعجزه يف الصحاح. 106الديوان ط بريوت ص  (1)
 واللسان والتهذيب. 62ديوانه ص  (2)
 يف القاموس : واأَلصحرمان. (3)
 اللسان والصحاح والتهذيب. (4)
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طـــــــــــيـــــــــــٍض هـــــــــــالـــــــــــٍك وِ  َررحُت عـــــــــــلـــــــــــ  قـــــــــــَ  لـــــــــــقـــــــــــد مـــــــــــَ

َرمَ مـــــــــن مـــــــــاِ       يـــــــــاٍ   َأصـــــــــــــــــــــــح رِمِ ذي عـــــــــِ  (1) ُمصـــــــــــــــــــــــح
  

 أَراَد بالقَِطيعِ هنا السَّْوَط ، أاَل تَراهُ يقوُل بعَد هذا :

جي  يـــــــــ  طـــــــــِ تح عـــــــــلـــــــــي  مـــــــــَ لـــــــــّ تــــــــــَ ِد مـــــــــا اعـــــــــح عـــــــــح  مـــــــــن بــــــــــَ

ي      رحمتــــــــــَِ تح تـــــــــــَ لــــــــــ  هــــــــــا فــــــــــظــــــــــَ تــــــــــَ لــــــــــ  ُت عــــــــــِ (1)فــــــــــَبَزحــــــــــح
 

  
 يقوُل : أََزْحُت ِعلَّتَها بَضْربي لها.

ُجلُ  أَْصَرمَ  قدوِ  ً  الرَّ  ِمن الماِل أَي قِْطعَةٌ. ِصْرَمةٌ  إذا ساَءْت حالُهُ وفيه تَماُسٌك ، واألْصُل فيه : أنَّه بَِقيَْت له إِْصراما

َرامُ وِ   ، كقَطاِم. كَصرامِ  ، اْسٌم ِمن أَْسمائِها ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن األَْصَمعّي ، كغُراٍب : الَحْربُ  ، الصُّ

 وأَْنَشَد اللّْحيانيُّ للُكَمْيت : ، الدَّاِهيَةِ  أَْيضاً : ِمن أَْسماءوِ 

ٌة  ــــــــــر خــــــــــاُء ُحســــــــــــــــــــــــافــــــــــَ  مــــــــــذشــــــــــــــــــــــــرُي مــــــــــا كــــــــــان ال

اهــــــــــا      رحب لــــــــــَ  رامَ إذا ا ــــــــــَ ُب  صــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــِّ لــــــــــَ ُ
(2)املــــــــــ

 

  
 الفاِسِد.التَّمِر  قاَل األَْصَمعيُّ : يقوُل : مآشيُر ما كانوا في َرخاٍء وِخْصب ، وُهم ُحسافَةٌ ما كانوا في َحْرٍب ، والُحسافَةُ ما تَناثََر ِمن

ُجلُ  (3) آِخُر اللَّبَِن بعَد التَّْغِزيرِ   :الصُّرامُ وِ  حاحِ. َضروَرةً  َحلَبَهُ  إذا اْحتاَج إليه الرَّ  ، كذا نَّص الّصِ

 : قاَل بِْشٌر : في الَمثَلِ وِ 

والً  ٍد َرســـــــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــح غح بـــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ  َأال أَبـــــــــــــــح

مح فـــــــــــقـــــــــــدوِ      وحالهـــــــــــُ تح  مـــــــــــَ بـــــــــــَ لـــــــــــِ رامُ  حـــــــــــُ  (4) صـــــــــــــــــــــــــُ
  

 بالَوْجَهْين.ُضبَِط 

 ، قاَل : وهذا قْوُل أَبي ُعبَْيَدةَ. أَي بَلََغ العُْذُر آِخَرهُ  قاَل الَجْوَهِريُّ :

ي في قْوِل بِْشٍر.  قاَل ابُن بَّرِ

 .ُصرامُ فقد ُحِلبَْت 

ِرَمةَ  يُريُد الناقَةَ  ي الصَّ قْوَل األَْصَمعّي  التي ال لَبََن لها ، قاَل : وهذا َمثٌَل َضَربَه وَجعََل االْسَم َمْعرفَة يُريُد الداِهيَةَ ، قاَل : وقْوُل الُكَمْيت يُقَّوِ

 الذي تقدََّم.

ْين ، (5)، بكْسِر  ِسْحرٍ  َصريمَ  جاءَ  ِمن المجاِز :وِ  ً  الّسِ  ، وفي نسخٍة : آيساً ، قال : أَي خائِباً يائِسا

ُت  عــــــــــح ُب مــــــــــا مجــــــــــََ هــــــــــَ ذح رميَ أَيــــــــــَ ٍر  صــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــُب      جـــــــــــِ َو الـــــــــــعـــــــــــَ لـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــًا إن  ذا هلـــــــــــَُ (6)طـــــــــــَ
 

  
 يَْذَهُب ما َجَمْعُت وأَنا يائٌِس منه.أَ أَي 

ْواوَ  ً  َسمَّ لالمُ  ِصْرَمى أَبو الَحَسِن بنُ : ، وِمن األَخيِر  كُزبَْيٍر وِذْكَرى ، ِصْرَمىوِ  ُصَرْيما ُث الَمْشهوُر ، وِمن األَوَّ بُن سعيِد بِن  ُصَرْيمُ  َحّدِ

 بُن وائِلَةَ بن كْعٍب : بَْطٌن ِمن تيِم الّرباب. ُصَرْيمُ وِ كْعٍب : أَبو بَْطٍن ِمن قُضاَعةَ ، 

اهُ النبيُّ ،  الشَّقَريُّ  أَْصَرمُ وِ  كةً ، الذي َسمَّ  .تَفاُؤالً  ُزْرَعةَ  ، وآلهعليههللاصلى، محرَّ

 ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما. واْسُمه َعْمُرو بُن ثابٍِت َصحابيَّانِ  األَْنصاِريُّ ، األَْشَهِليُّ  أَُصْيِرمُ  هو ، أو أَْصَرمُ وِ 

َرماتِ  من (7) َصْرَمةٌ  هو يقاُل :وِ  كةً ، الصَّ جوعِ من َغَضبِهأَي بَطي ، محرَّ  ، وهو مجاٌز. ُء الرُّ

ا يُْستدركُ    عليه :* وممَّ
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اِرِم َصِريمٌ  قاَل ِسْيبََوْيه : وقالوا اِرِب. للصَّ  كما قالوا َضِريُب قِداحٍ للضَّ

ْرمُ وِ   ، بالضّمِ : الِهْجراُن والقطعَةُ. الصُّ

 : الُمهاَجَرةُ وقَْطُع الَكالِم. الُمصاَرمةُ وِ 

َد للَكثَْرةِ. تَْصِريمُ وِ   الِحباِل : تَْقطيعُها ، ُشّدِ

 أُذُنَه وَضلَْمُت بمْعنًى واِحٍد. َصَرْمتُ وِ 

ِريمُ وِ  . ُصْرمٌ  أُذُنُه ، والَجْمُع : ُصِرَمتْ  : الذي الصَّ  بالضّمِ

 ، أَي باْنِقطاعٍ واْنِقضاٍء. بَصْرمٍ  وأَْدبََرِت الدُّنيا

ُروَمةُ وِ  َراَمةُ وِ  الصُّ  : القَْطُع. الصَّ

__________________ 
 اللسان بدون نسبة. (1)
 اللسان والصحاح. (2)
 .344/  3واألصر كاللسان واملقايي  « التغريز»يف القاموس :  (3)
 .344/  3واللسان والصحاح واملقايي   15بيت رقم  97املفضلية  (4)
تح السا كما هو مضبوط يف التكملة قوله بكسر السا وصوابه بف»ضبطت يف القاموس ابلقلم ا بفتح السا ا وهبامش املطبوعة املصرية :  (5)

 ويف األساس بفتحها أيضاً.« واللسان
 اللسان والتكملة واألساس. (6)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : َصرحَمُة الص َرمات. (7)
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 : ُمْعتََزٌم ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : َصِريمٌ  وأَْمرٌ 

غـــــــــــــــاً  زحرًا رائـــــــــــــــِ َوالِء شـــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــا زاَ  يف ا ـــــــــــــــُ

َد      نـــــــــح ِرميعـــــــــِ ِب   الصـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــَ ٍة مـــــــــن ثـــــــــعـــــــــح غـــــــــَ (1)كـــــــــَروح
 

  
امٌ وِ  صاِرمٌ  ورُجلٌ   ، قاَل لَبيٌد. َصُرومٌ وِ  َصرَّ

ه  لـــــــــُ ر َض َوصـــــــــــــــــــــــح عـــــــــَ ـــــــــَ َة مـــــــــن تـ بـــــــــانـــــــــَ ـــــــــُ ضح ل طـــــــــَ  فـــــــــاقـــــــــح

ٍة وِ      لــــــــــــ  ِر خــــــــــــُ ريحُ واصــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــاخلــــــــــــََ ر امــــــــــــُ (2)صــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ُتْم صارِِمنيَ )وقْولُه تعالى :   النَّْخِل. َصْرمِ  ، أَي عاِزِمْين على (3) (ِإْن ُكن ْ

اَمةٌ  ورُجلٌ   : ُمْستَبِدٌّ برأْيِِه ُمْنقَِطٌع عن الُمشاوَرةِ. َصرَّ

 وقيَل : ماٍض في أُموِرِه ُوصَف بالمْصَدِر ، وهو مجاٌز.

ِريمُ وِ  رعِ. الَمْصُرومُ  : الُكْدسُ  الصَّ  ِمن الزَّ

 .َمْصُرومٌ  : َصِريمٌ  ونَْخلٌ 

 ِمن النَّْخِل ، عن اللّْحيانّي. ُصِرمَ  ، بالضّمِ : ما (4) الصُّرمةُ وِ 

رامُ  وقد يُْطلَقُ   ، أَي نَْخلهم. «ِصِراِمهموِ لنا من ِدْفئِِهم »الحِدْيُث :  ، ومنه يُْصَرمُ  على النَّْخِل نَْفِسه ألَنَّه الّصِ

حاحِ :  ِمن َغًضى وسلٍَم ، أَي َجَماَعة منه. صِريمةٌ  وفي الّصِ

 ِمن َسُمٍر وأَْوًطى. ِصْرَمةٌ  وفي الُمْحَكِم : أَي قْطعَة منه. زاَد : ونَْخٍل َكذِلَك ، قاَل : وَكذِلكَ 

ْرَمةِ  : صاِحبُ  الُمْصِرمُ وِ  لُه وآِخُره ، وهكذا ُرِوي بَْيت بِْشٍر :: اللَّْيِل  َصِريَماوِ ِمن اإِلبِِل.  الّصِ  أَوَّ

َيحهِ مَكش َف عن   الظ المُ  َصرميح
ْرمةُ وِ  ٍة َمْسبوَكة. الّصِ  : قْطعَةٌ ِمن فضَّ

َرْيَمةُ وِ   ، كُجَهْينَة : قْطعَةٌ ِمن اإِلبِِل. الصُّ

ْره. األَْصَرَمْين وتََرْكته بَوْحِش   ، َحَكاه اللَّْحيانيُّ ولم يفَّسِ

َمْخشِريُّ : أَي  اجُز :قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّه يْعنِي الفاَلةَ. وقاَل الزَّ  بمفاَزةٍ ليَس فيها إالَّ الذّئُْب والغُراُب ، وإليه أَشاَر الرَّ

 هــــــــــــــــــــــــذا َأحــــــــــــــــــــــــّ  مــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــز  بــــــــــــــــــــــــر  

وي والــــــــــــغــــــــــــراُب يــــــــــــبــــــــــــكــــــــــــي     عــــــــــــح  الــــــــــــذئــــــــــــُب يـــــــــــــَ

  
امُ وِ  رَّ ْرمَ  : َمْن يَبيعُ  (5) الصَّ ث.، وهو الُخفُّ الُمنَعَُّل ، وهكذا نُِسَب أَبو الَحَسِن محمُد بُن َخلَِف بِن َعصاٍم البُخ الّصِ  اِرّي الُمَحّدِ

َمتِ وِ   السَّنَةُ : اْنقََضْت. تََصرَّ

تَاُء : اْنقََضى. اْنَصَرمَ وِ   الّشِ

 َسْحٍر على هذا األَْمِر : أَي متعٌب َحِريٌص عليه ، وهو مجاٌز. َصِريمُ  وهو

ةُ  : ]صطم[ ةُ  ، بالصاِد ، األُْصُطمَّ ِهما. وقد أَْهَملَه الَجوْ  واألُْسُطمَّ ْين بضّمِ .، بالّسِ  هِريُّ

 واألُْسُطّمِ ، وقد تقدََّم ذِلَك. كاألُْصُطمِّ  ، ِء وُمْجتََمعُه أَو وَسُطهُمْعَظُم الشَّي وفي اللِّساِن : هو
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.:  ، بالضمِّ  األُْصُطْكَمةُ  : ]صطكم[  أَْهَملَه الَجْوهريُّ

 ُخْبَزةُ الَملَِّة. وفي اللِّساِن :

ْيقَمُ  : ]صقم[ .:  ، بالقاِف كَحْيَدرٍ  الصَّ  أْهَملَه اللَّْيُث والَجْوهِريُّ

ائَحِة. وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : هو  الُمْنتُِن الرَّ

ً  : ]صكم[ اِء. َضَربَةُ وَدفَعَهُ  : َصَكَمهُ َصْكما  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن الفرَّ

 ولََكْمتُه إذا َدفَْعتَه. َصَكْمتُه وقاَل األَْصَمعيُّ :

هُ ثم َمدَّ َرأَْسه إذا .*اللِّجامِ  فأِْس  على يَْصُكمُ  الفَرسوِ  حاحِ. زاَد غيُرهُ : َعضَّ ْكَمةُ  قاَل اللَّْيُث :وِ كأَنَّهُ يُريُد أَن يُغاِلَب  ، كما في الّصِ  الصَّ

ْدَمةُ الشَّديَدةُ   بحجٍر أَو غيِر َحجر. الصَّ

__________________ 
 اللسان. (1)
 واللسان.« وخلري»بد  « ولشر  »بروايٍة :  167ديوانه ط بريوت ص  (2)
 .22القلم اآية  (3)
 .«والصرامة»يف اللسان :  (4)
 ضبطت عن اللباب. (5)
 كذا ابألصر ا وابلقاموس : جِلاِمِه.  (*)



15849 

 

 الدَّْهِر. َصواِكمُ َصَكَمتْه  ، يقاُل : (1) النَّوائبِ  ، ما يصيُب ِمن الصَّواِكمُ وِ 

كَّمُ وِ   ، كُسكٍَّر : األَْخفاُف. الصُّ

لَمُ  : ]صلم[ َد للَكثَْرةِ  كالتَّْصِليمِ  ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : ِمن أَْصِلِهما ، أَو قَْطُع األُذُِن واألَْنِف من أَْصِلهِ  الُمْستَأِْصُل ، : القَْطعُ  الصَّ ُشّدِ

 والِفْعُل كَضَرَب. ،

ً  يقاُل :  إذا اْستَأَْصلَُهما. َصلََّمُهماوِ  َصلَمهما َصْلما

 األَُذنَْيِن : كأَنَّهُ َمْقُطوُعُهما ِخْلقَةً. ُمَصلَّمُ وِ  أَْصلَمُ  رُجلٌ وِ 

 األُذُنَْيِن ُوِصَف بذِلَك لصغَِر أُذُنَْيه وقَِصِرِهما ، قاَل ُزَهْيٌر : ُمَصلَّمُ  ويقاُل للظَّليمِ 

ك   مُ َأســــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ  ىَن  ُمصــــــــــــــــــــــــــــــَ ِ َأجــــــــــــــــح اح  األُُذنــــــــــــــــَ

وُم وآُء      نـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــَ يِّ تـ (2)لـــــــــــــــــــــه ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
 ويقاُل : إذا أُْطِلق ذِلَك على الناِس فإنَّما يُراُد به الذَِّليُل الُمهماُن ، كقْوِلِه :

وا  مــــــــــــُ تــــــــــــُ َديـــــــــــــح َبُروا واتــــــــــــ  ثــــــــــــح مح مل تـــــــــــــَ تــــــــــــُ إنح أَنـــــــــــــح  فــــــــــــَ

عــــــــــــاِم      وا  ذاِن الــــــــــــنــــــــــــ  َمشــــــــــــــــــــــــــ  مفــــــــــــَ لــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
(3)امل

 

  
، وهي الَجماعاُت  ُصالماتٌ  ، والَجْمعُ  الِفْرقَةُ من النَّاِس  ، اْقتََصَر الَجْوِهريُّ على الكْسِر ، والفَتْح عن ابِن األَْعَرابّيِ : ، ُمثَلَّثَةً  الصَّالَمةُ وِ 

 .«تكوُن الناُس ُصالماٍت يَْضرُب بعُضهم رقاَب بعٍض »حِدْيُث ابِن َمْسعوٍد : وَذَكَر فِتَناً فقاَل : منه الِفَرُق ، وو

اح :  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : وأَْنَشَد أَبو الَجرَّ

ةٌ  المــــــــــــــــــــَ كِّ   صــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ ِر األَب مــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــُ

ي      ذَكــــــــــــــِّ رٌَع فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا وال مــــــــــــــُ (4)ال ضــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ّمِ  الصُّالَمةُ  وقيَل : ّنِ والشَّجاعِة والسَّخاِء. (5)، بالضَّ  : القوُم الُمْستَُوون في الّسِ

مُ وِ  . النَّبِقَةِ  نََوى ، كُزنَّاٍر وُشدَّاٍد : لُبُّ  الصُّالَّ ْيلَمُ وِ  ، وهو األُْلبُوُب يُْؤَكُل ، نَقَلَه األَْزهِريُّ  ِصُل.الُمْستَأْ  األَْمُر الشَّديدُ  ، كَحْيَدٍر : الصَّ

ْيلَمُ وِ   .تَْصَطِلمُ  ألَنَّها الدَّاِهيَةُ  : الصَّ

ْيلَمِ  اْخُرُجوا يا أَْهَل مكةَ قْبلَ »وفي الحِدْيث :   .«كأَنِّي به أُفَْيِدعِ أُفَْيِجَح يَْهِدُم الَكْعبَة الصَّ

ىوِ  قاَل الَجْوهِريُّ : ً  السَّْيفُ  يَُسمَّ  ، قاَل بِْشٌر : َصْيلما

ـــــــــــَ  ـــــــــــٌم َأن تـ ي تح متـــــــــــَ ـــــــــــَ ب ٌر َغضـــــــــــــــــــــــــِ َر عـــــــــــامـــــــــــِ ـــــــــــ  ت  قـــــــــــَ

وا      بـــــــــُ تـــــــــِ وحَم الـــــــــنِّســـــــــــــــــــــــاِر فـــــــــُبعـــــــــح ـــــــــَ مِ يـ لـــــــــَ ـــــــــح يـ (6)ابلصـــــــــــــــــــــــ 
 

  
ي : ويُْرَوى فأُْعِقبُوا أَي كانَْت عاقِبتُهم ْيلَمَ  قاَل ابُن بَّرِ  .الصَّ

ْيلَمُ وِ  ْيَرمِ  : الصَّ  ، وهي األََكلَةُ الواِحَدةُ كّل يوٍم ، َحَكاُهما َجِميعاً يَْعقوُب. الَوْجبَةُ ، كالصَّ

ْلمةُ وِ   ، بالضّمِ : الِمْغفَُر. الصُّ

لََمةُ وِ  دادُ  ، الصَّ جاُل الّشِ  .صاِلمٍ  ، كأَنَّه َجْمعُ  بالتَّحريِك : الّرِ

 ، ألنَّه على َهْيئِة النّعاِم. : البُْرغوثُ  األَْصلَمُ وِ 

ً في ال األَْصلَمُ وِ   ، يكونُه في المديِد والسَّريعِ ، كقْوِلِه : عَروِض : أَْن يكوَن آِخُر الُجْزِء وتِداً َمْفروقا

َدمح  وِ  ا ــــــــــــــيــــــــــــــاِة نــــــــــــــَ  لــــــــــــــيــــــــــــــَ  عــــــــــــــلــــــــــــــ  طــــــــــــــُ

مح وِ      لـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح نح َورَاِء املـــــــــــــــوِت مـــــــــــــــا يــــــــــــــــُ (7)مـــــــــــــــِ
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ْلمِ  ، وهو اْفتِعاٌل ِمن «لنَْصَطِلَمنَُّكم لئْن عْدتُم»حِدْيُث عاتَِكةَ :  ، ومنه : اْستَأَْصلَهُ  اْصَطلََمهُ وِ   .الصَّ

 القوُم : أُبِيُدوا ِمن أَْصِلهم. اْصُطِلمَ وِ 

 ُمستَأِْصلَةٌ. أَي َصْيلََمةٌ  َوْقعَةٌ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِلِرقَِّة َشْحمتِها. َصْلماءُ  أُذُنٌ 

ْيلَمُ وِ   : القَِطيعَةُ الُمْنكرةُ. الصَّ

__________________ 
 يف القاموس ابلضم. (1)
 واللسان.« أصكّ »بروايٍة :  9ديوانه ط بريوت ص  (2)
 اللسان. (3)
 اللسان والتهذيب ا ونسبه حباشيته لقطية بنت بشر. (4)
 يف اللسان والتهذيب ا ابلفتح ا ضبرت حركات. (5)
 واللسان والصحاح والتهذيب.« فبعقبوا ابلصيلم»البيت برواية :  99املفضلية  (6)
 اللسان ونسبه حبواشي التهذيب للمرقش األكرب ا انظر ختر ه يف حاشيته. (7)
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لََمةُ وِ  كةً : الداِهيَةُ ، وقد أَشاَر إليه في َصنََم وأَْهَملَه هنا. الصَّ  ، محرَّ

ً  : ]صلخم[  ، إاّل أَنَّ اْصَطَخم مخفَّفَة الِميِم ، والمْعنَى اْنتََصَب قائِماً ، وِمثْلُه اْصلََخد ، قالَهُ أَبو َعْمرو. اْصَطَخمَّ  ِمثْل .اْصلََخمَّ اْصِلْخماما

 ، قالَهُ َشِمٌر ، قاَل ُرْؤبَة : ِضبَ غَ  إذا اْصلََخمَّ  قيَل :وِ 

َلَخم  إذا  َمُمهح مل يـَُرمح  اصح َلخح  (1) ُمصح
 ، أَو َجِسيٌم. طويٌل ، أَو ُصْلٌب َشديدٌ  : أَي ، بالكْسرِ  ِصْلخامٌ  بَعيرٌ وِ 

 ْخَدُم ، قاَل :، وَكذِلَك ِصلَّْخٌد وَصلَ  ماٍض شديدٌ  ، أَي ، كَجْعفٍَر وِجْرَدْحِل وُمْسبَِطرِّ  َصْلَخمٌ  بَعيرٌ وِ 

مٍ أَتـحَلَض وِ  َدِم  ِصل خح ٍد َصَلخح  (2)ِصَلخح
ْلَخِم الصَّالِخمُ  ، وَجْمعُ  ُمْمتَنِعٌ  كُمَدْحَرجٍ وُمْسبَِطّرِ : ُمْصلَِخمٌّ وِ  ، كَجْعفٍَر وِجْرَدْحلٍ  َصْلَخمٌ  َجبَلٌ وِ  ُعِرَضِت األَمانَةُ على »الحِدْيث : منه ، و الصَّ

مِّ الجباِل  الِب المانعِة ، وقاَل الشاِعُر : ، «الصَّالِخمِ  الصُّ  أَي الّصِ

َمارَأحس ِعزٍّ راِسياً وِ   ِصل خح
ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ِة يَِصُف حميراً : الُمْصلَِخمُّ  مَّ  : الُمْستَْكبُر ، قالَهُ الباِهِليُّ ، وأَْنَشَد لذي الرُّ

عــــــــــَ   َ
زِع املــــــــــ ٍف جــــــــــَ قــــــــــَ  واجــــــــــِ لــــــــــح تح مبــــــــــَ لــــــــــ   فــــــــــظــــــــــَ

فـــــــــاد      يـــــــــامـــــــــًا تـــــــــُ اقـــــــــِ مـــــــــن خـــــــــِ لـــــــــَ ريَهـــــــــا  ُمصـــــــــــــــــــــــح (3)أَمـــــــــِ
 

  
ُكها وال يْنظُر إليها.  أَي ُمْستْكبراً ال يحّرِ

اُء : ِمن ناِدِر َكالِمهم :  وقاَل الفرَّ

رَتحِعالت   (4)سامي  ِلِصل لحخمُمسح
 فزاَد الماً ، وقاَل أَبو نَُخْيلَة : ِلِصلَّْخم يُريدُ 

ِممِ لِبَـلحَخ خَمحشّي الش ذا  َلخح  (5) ُمصح
 فزاَد ِميماً كما تَرى.

لَْخَدمُ  صلخدم : حاحِ. ، كَشَمْرَدٍل : الشَّديُد من اإِلبِلِ  الصَّ  ، والِميُم زائَِدةٌ ، كما في الّصِ

ْلُب القَِويُّ ، وأَ   ْنَشَد األَْزهِريُّ في الُخماِسّي :وقيَل : هو الماِضي الشَّديُد الصُّ

تَ  ـــــــــــح ـــــــــــف أَن ـــــــــــين كـــــــــــي ي ـــــــــــِ بَل ين  ؟إن تســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــإن  ف

َدم      خـــــــح ــــَ ل ٌد صــــــــــــــــــَ لـــــــح ــــ  اأَلعـــــــداِء جــــَ وٌر عــــل ــــُ ب (6)صــــــــــــــــــَ
 

  
ْلَخمِ  قاَل : وهو ُخماِسيٌّ أَْصلُه ِمن ْلَخِد ، ويقاُل : ُخماِسيَّة أَْصليَّة فاْشتَبَهِت الُحروُف والمْعنَى واِحٌد. الصَّ  والصَّ

ْلِدمُ  : []صلدم تِه. ، كِزْبِرجٍ : األََسدُ  الّصِ  لقُوَّ

ْلُب والشَّديدُ  أْيضاً :وِ   فيهما. ، بالضمِّ  كالصُّالِدمِ  الحاِفِر ، ِمن الصُّ

 .ِصْلِدَمة ، بالكْسِر : ُصْلٌب َشديٌد ، واألُْنثى ِصْلِدمٌ  وقاَل الَجْوهِريُّ : فََرسٌ 

يت : ُصالِدمٌ وِ  ِصْلِدمٌ  ورأْسٌ  ّكِ  : ُصْلٌب ، وأَْنَشَد ابُن الّسِ
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ِ يف رأحٍس هلا  َقاح  (7) ُصالِدمُ ِشدح
ْلدامُ وِ : ، بالفتْحِ  َصالِدمُ  والَجْمعُ   ، وقد َعمَّ به بعُضهم ، قاَل َجريٌر : ِصْلداَمةٌ  وهي ، ِمثْلُه ، ، بالكْسرِ  الّصِ

ُم  كـــــــــُ ـــــــــح ي لـــــــــَ يـــــــــٍم عـــــــــَ ٌر مـــــــــن متـــــــــَِ يـــــــــح  فـــــــــلـــــــــو مـــــــــاَ  مـــــــــَ

َك      دأَلمـــــــــــ  لـــــــــــح يـــــــــــِ  قـــــــــــارِحُ  امٌ صـــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــِ

  
 وهو ثاُلثيٌّ عنَد الَخليِل.

 قََرَع بعَض أَْنيابِِه ببَْعٍض. : َصْلقََم َصْلقََمة : ]صلقم[

ْلق ، والِميُم زائَِدةٌ ،  ، كَجْعفٍَر ، والصَّحيُح أنَّه ُرباعيٌّ ، وأَْنَشَد لُخلَْيٍد اليَْشُكِرّي : َصْلقَمٌ  فهو قاَل ُكراٌع : األَْصُل الصَّ

ر   ه ُأخـــــــــح بـــــــــِ مـــــــــافـــــــــتـــــــــلـــــــــك ال ُتشـــــــــــــــــــــــح قـــــــــِ لـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــِ

رحزِمــــــــا      وحِت َدُروجــــــــًا كــــــــِ َ  الصــــــــــــــــــــــ  لــــــــِ صــــــــــــــــــــــَ هح (8)صــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 اللسان والتهذيب منسوابً لر بة. (1)
 اللسان والتهذيب بدون نسبة. (2)
 اللسان. (3)
 اللسان والتهذيب بدون نسبة. (4)
 اللسان والتهذيب. (5)
 اللسان والتهذيب بدون نسبة. (6)
 اللسان والصحاح ا وقبله يف اللسان : (7)

 مــــــــــــــــن كــــــــــــــــر كــــــــــــــــومــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــام قــــــــــــــــاطــــــــــــــــم 

 تشــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــّ  مبســــــــــــــــــــــــــــــــّو الـــــــــــــــــــذنـــــــــــــــــــوب الـــــــــــــــــــراذم    

  

 اللسان. (8)
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ْلِقمُ وِ   ، عن أَبي َعْمٍرو ، وهو اْختِياُر ابِن عصفوٍر وَردَّه أَبو حيَّان. كِزْبِرٍج : العَجوُز الَكبيَرةُ  ، الّصِ

 وقاَل غيُرهُ : هي المْرأَةُ الَكبيَرةُ ، أَزالُوا الهاَء كما أَزالُوها ِمن ، ُمتْئٍِم.

ْلِقمُ وِ  ْخمُ  : الّصِ  ِمن اإِلبِِل. الضَّ

ْخُم ِمن اإِلبِِل. أَْيضاً :وِ فٍر : األََسُد ، كِقْرطاٍس وَجعْ وِ   الضَّ

 ، الهاُء لتَأْنيِث الجماَعِة ، قاَل َطَرفَةُ : َصالقَِمةُ وِ  َصالقِمُ  وقيَل : هو البَعيُر الشَّديُد العَّضِ والفَّكِ ، والجْمعُ 

ُزهـــــــــا  عـــــــــح ُص مـــــــــُ رحهـــــــــِ ـــــــــُ بـــــــــاُس يـ اٌد هبـــــــــا الـــــــــَبســـــــــــــــــــــــح  مجـــــــــَ

خــــــــاِض و     
َ
ــــــــاِت املــــــــ ن ــــــــَ ةَ ب مــــــــَ القــــــــِ را  الصــــــــــــــــــــــ  مــــــــح (1)ا ــــــــُ

 

  
ُؤوسُ  الصَّالقِيمُ وِ   ، وأَْنَشَد األَْزهِريُّ : : الرُّ

 (2) ِصلحِقُمهالِعظاِم  َصالِقيمَ يـَعحُلو 
 أَي ِجْسُمه العَِظيُم.

 األَْنياُب. أَْيضاً :وِ 

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

لقمّ  ْخُم الشَّديُد. الّصِ  ِمن اإِلبِِل ، كِجْرَدْحٍل : الضَّ

 النَّاب : قرَع وتَصاَدَم ، وأَْنَشَد اللّْيُث : اْصلَقَمَّ وِ 

َلَقه الِعز  بناٍب  َلقمّ َأصح  (3) فاصح
ْلقَمُ وِ   : الشَّديُد ، عن اللّْحيانّيِ. الصَّ

ْلُب الشَّديُد.، كُمْسبَِطّرٍ : ال الُمْصلَِقمُّ وِ   صُّ

 وقيَل : الشَّديُد األْكِل.

ْلقَمُ وِ   : الشَّديُد الصُّراخِ ، والميُم زائِدةٌ. الصَّ

ْلهامُ  : ]صلهم[  ، كِقْرطاٍس. الّصِ

 ُء.الَجِري أَْيَضاً :وِ  .(4) األََسدِ  َمْكتوٌب في سائِِر النسخِ بالسَّواِد وليَس هو في كتاِب الَجْوهرّي. وهو ِمن صفاتِ 

 واْشتَدَّ. َصلُبَ  ُء :الشَّي اْصلََهمَّ وِ 

َممُ  : ]صمم[ كةً : اْنِسداُد األُذُِن وثِقَُل السَّْمعِ  الصَّ ، بإْظهاِر التَّْضعيِف  ، بالكْسرِ  َصِممَ وِ  ، أَي ِمن َحّدِ َعِلَم ، بفتحهما َصمَّ يََصمّ  ، وقد ، محرَّ

ا ناِدٌر ، وهو ً وِ  َصمًّ  ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للُكَمْيت : أََصمَّ وِ  َصَمما

ِم داٍر  خــــــــــــًا كــــــــــــالــــــــــــَولــــــــــــيــــــــــــِد بــــــــــــَرســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــح  َأشــــــــــــــــــــــــــَ

ُر مــــــــــا      م  ُتســــــــــــــــــــــــائــــــــــِ ؤاِ   َأصــــــــــــــــــــــــَ (5)عــــــــــن الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
 عن السَُّؤاِل. أََصمَّ  يقوُل : تُسائُِل َشيئاً قد

هُ وِ  انُ وِ  ُصمٌّ  ، ج أََصمٌّ  هللاُ تعالَى فهو أََصمَّ ِهما ، قاَل الُجلَْيُح : ُصمَّ  ، بضمَّ

ُعو هبا القوحُم ُدعاَء   الص م انح َيدح
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مِّ  وشاِهدُ  ، َجعَلَُهم َكذِلَك بمْنِزلِة َمْن ال يَْسَمع وال يَْبِصُر وال يَِعي لعََدِم َوْعيِهم ،  (6) (ُصم  ُبْكم  ُعْمي  فَ ُهْم ال يَ ْعِقُلونَ )قْولُه تعالَى :  الصُّ

 ، كما قاَل الشاِعُر : عزوجلا عايَنُوه ِمن قُْدرةِ هللِا ، واْعتِبارهم بمَ 

يضُ  َأَصم    َعّما ساَءه لَِ
ا يَُسوُءه وإِْن َسِمعَه فكاَن كأَن لم يَْسَمْعه ، فهو َسِميٌع ذو َسْمعٍ  يَتَصاَممُ  يقوُل :  في تَغابِيه ، ومنه أَْيضاً : أََصمُّ  عمَّ

شاء   صّماود أُُذٌن عن الَفحح
هُ وِ  عن الَحديثِ  تَصامَّ وِ   وليَس به ، قاَل : أََصمُّ  أَنَّه ِمن نْفسه صاِحبه أََرى : تَصامَّ

ه تــــــــــــــــُ ُه حــــــــــــــــىت َألَ  َتصــــــــــــــــــــــــــــــاممــــــــــــــــَح يــــــــــــــــ  عــــــــــــــــِ  ين نــــــــــــــــَ

يــــــــــــُب وِ      طــــــــــــٌئ وُمصــــــــــــــــــــــــــِ زَع مــــــــــــنــــــــــــه خمــــــــــــُح (7)أُفــــــــــــح
 

  
تُهاوِ  ِصماَمتُهاوِ القاُروَرةِ  ِصمامُ وِ   وِشداُدها. ِسداُدها ، الثانيَةُ عن ابِن األَْعَرابّيِ : ، بكْسِرِهنَّ  ِصمَّ

مامُ  وقيَل :  ما أُْدِخَل في رأِْس القاُروَرةِ ، والِعفاُص ما سدَّ عليه. الّصِ

__________________ 
 .«ترهص معزها بنات اللبون والسالقمة»برواية :  60ديوانه ط بريوت ص  (1)
 ا وقبله. 155اللسان ونسبه يف التكملة لر ية ا وهو يف ديوانه ص  (2)

 متت ذفاري ليته وهلزمه
 اللسان والتكملة. (3)
 يف القاموس ابلضم ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلر. (4)
 اللسان والصحاح. (5)
 .171البقرة اآية  (6)
 اللسان. (7)
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اوِ  ها َصمًّ ها وَشدَّها ، َسدَّها : َصمَّ  .كأََصمَّ

ها قاَل الَجْوهِريُّ :وِ  هاوِ َسدَّها ،  َصمَّ ً  : َجعََل لها أََصمَّ  .ِصماما

اءُ  وَصْخَرةٌ  أََصمُّ  َحَجرٌ  المجاِز :ِمن وِ   .(1) ُصْلبَةٌ ُمْصَمتَةٌ  ، أَي َصمَّ

َممُ  وقاَل اللَّْيُث : دَّةُ. الصَّ  في الِحجاَرةِ : الصَّالبَةُ والّشِ

ْخَرةُ  اءُ  وقيَل : الصَّ مَّ  التي ليَس فيها َصْدٌع وال َخْرٌق. الصَّ

اءُ  ِمن المجاِز :وِ  مَّ  : النَّاقَةُ السَّمينَةُ. الصَّ

اءُ  قيَل :وِ  مَّ قُِح. ِمن النُّْوِق : الصَّ  الالَّ

اءُ وِ  مَّ قيقَةِ  : الصَّ  لَصالبَتِها. َطَرُف العَِفَجِة الرَّ

اءُ وِ  مَّ  ، قالَهُ ثَْعلَب وبه فَسَّر قْوَل الشاِعِر : الغَليَظةُ   :(2) اأْلَْرِض  ِمن الصَّ

ــــــــــَت َأأَلُم مــــــــــ رح ال ولــــــــــكــــــــــنح أَن  ن َمشــــــــــــــــــــــــَ  َأجــــــــــَ

َبُ  مــــــــن وِ      اءَ َأســــــــــــــــــــــح مــــــــ  يــــــــِر  صــــــــــــــــــــــَ لــــــــِ (3)ذاِت صــــــــــــــــــــــَ
 

  
. ُصمُّ  أَي َجْمع الُكّلِ : ج قاَل : وَصِليلُها َصْوُت ُدخوِل الماِء فيها ،  ، بالضّمِ

اءُ  ِمن المجاِز أَْيضاً :وِ  مَّ اُج : الدَّاِهيَةُ الشَِّديَدةُ  الصَّ  الُمْنَسدَّةُ ، قاَل العجَّ

اءُ  مـــــــــــ  هـــــــــــا مـــــــــــن  صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ ِئ ربح مح ال يـــــــــــُ مـــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــــ 

َدمح      ــــــــــــقــــــــــــِ وُ  ال ِر وال طــــــــــــُ هــــــــــــح ــــــــــــد  وادُث ال (4)حــــــــــــَ
 

  
ي َصمامِ  منه قْولُهم :وِ  ، كقَطامٍ  كَصمامِ  أَي داِهيَة عاُرها باٍق ال تُْبِرئُها الَحواِدُث ، .، قالَهُ الَجْوهرِ  أَي ِزيدي يا داِهيَةُ  َصّمِ  يُّ

ي لألَْسوِد بِن يَْعفُر : َصمامِ  وقاَل غيُرهُ : يُْضَرُب للرُجِل يَأْتي الداِهيَةَ ، أَي اْخَرِسي يا  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  رياهنــــــــــــُ تح جــــــــــــِ مــــــــــــَ ــــــــــــَ ل وُد وَأســــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــُ ــــــــــــَ ر تح يـ ــــــــــــَ  فـ

ي     مــــــــِّ وُد  صــــــــــــــــــــــَ هــــــــُ ــــــــَ تح يـ لــــــــَ عــــــــَ ــــــــَ ا فـ َ
امِ ملــــــــ مــــــــَ (5)صــــــــــــــــــــــَ

 

  
 أَتى بداِهيٍَة.وقاَل أَبو الَهْيثم : هذا َمثٌَل إذا 

وا أَي ، وذِلَك يُْحَمل على َمْعنَيَْين : َصَماِم َصمامِ  يقاُل :وِ  . في السُّكوتِ  تَصامُّ ل اْقتََصَر الَجْوهِريُّ  واْحِملُوا على العُدّوِ ، وعلى الَوْجِه األَوَّ

هُ وِ   ، وكذا بالعَصا ونَْحوهما. َضَربَه به : إذا بَحَجرٍ  َصمَّ

 َهلََك. ، أَي َصداهُ  َصمَّ  ِمن المجاِز :وِ 

َدا  أََصمَّ  ويقولُون :  الصَّوُت الذي يَُردُّه الَجبَُل إذا َرفَع فيه اإلْنساُن َصْوتَه ، قاَل امرُؤ القَْيِس :: هللاُ َصدا فاُلٍن ، أَي أَْهلََكه ، والصَّ

م   هــــــــــــــا  صــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــا َرلــــــــــــــحُ َداهــــــــــــــا وعــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

ِر وِ      طــــــِ  الســـــــــــــــــــــائـــــــِ نــــــح تح عــــــن مــــــَ مـــــــَ جــــــَ عــــــح تـــــــَ (6)اســــــــــــــــــــح
 

  
ونَ : ِمن المجاِز وِ  الحِ لَكْونِه َشْهراً َحراماً ، كذا جاَء في الحِدْيثِ  األََصمّ  َشْهَر هللاِ  (7) َرَجبَ  يسمُّ  ، ، ألَنَّه كاَن ال يُْسَمع فيه َصْوُت الّسِ

 النائُِم َمْن في اللَّْيِل ، فكأَنَّ اإلْنساَن في َشْهِر َرَجبٍ َمجازاً والُمراُد به اإلْنسان الذي يْدخُل فيه ، كما قيَل : ليٌل نائٌِم ، وإنّما  باألََصمِّ  وُوِصفَ 

الحِ ، وَكذِلَك ُمْنِصُل األَّلِ ، قاَل : أََصمَّ   عن َصْوِت الّسِ

مح  مـــــــــــــــَ مٍّ عـــــــــــــــَ  اي ُرب  ذي خـــــــــــــــاٍ  وذي عـــــــــــــــَ

ِر      هــــــح ِف يف الشــــــــــــــــــــ  تــــــح بحَس ا ــــــَ مح قـــــــد ذاَ  كـــــــَ  اأَلصــــــــــــــــــــَ

  
ي بذِلكَ ونَقََل الَجْوهِريُّ عن  كاَن ال يُْسَمع فيه َصْوُت ُمْستغيٍث وال َحركةُ قِتاٍل وال قَْعقَعَةُ ِسالحٍ ، ألَنَّه ِمن األَْشهِر  ألَنَّه الَخليِل أَنَّه إِنَّما ُسّمِ

 يا َصباحاهُ. الوِ ال يُناَدى فيه يا لَفاُلن وِ الُحُرِم ، فلم يكْن يُْسَمع 
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جُ  األََصمُّ  ِمن المجاِز :وِ   ، كأَنَّه يُناَدى فال يَْسَمُع. ال يُْطَمُع فيه وال يَُردُّ عن َهواهُ  الذي لُ : الرَّ

اءُ وِ  األََصمُّ  الَحيَّةُ  ِمن المجاِز :وِ  مَّ قَى : هي التي الصَّ  وال تُجيُب الّراقي. ال تَْقبَل الرُّ

سالِة القَُشْيريَِّة ، وَذَكُروا لتْلِقيبِِه به ِحَكايَةً. من األَْولياءِ  : األََصمُّ  حاتِمٌ وِ   الَمْشهوِرْين ، مترجم في الّرِ

__________________ 
 يف القاموس : ُصلحٌب ُمصحَمٌت. (1)
 ابلضم.« األرض»يف القاموس :  (2)
 اللسان. (3)
 اللسان والتهذيب. (4)
 اللسان. (5)
 تهذيب.واللسان وال 148ديوانه ط بريوت ص  (6)
 يف القاموس : وَرَجٌب األصُم. (7)
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انُ وِ  مَّ انَةِ  ذاِت ِحجاَرةٍ إلى َجْنِب َرْمٍل ، َغِليظةٍ  : ُكلُّ أَرٍض ُصْلبَةٍ  الصَّ مَّ يَت لَصالبَتِها وِشدَّتِها. كالصَّ  ، ُسّمِ

 وقيَل : هي أَرٌض َغِليظةٌ دوَن الَجبَِل.

انُ وِ  مَّ  ، وَعاِلج ، َرْمٌل بالدَّْهناِء. ع بعاِلجٍ  : الصَّ

انُ  قاَل نَْصر : مَّ مل : َجبٌَل أَْحمر في أَرِض تَِميٍم ليَْربوعٍ ينقاُد ثالَث لياٍل ، بَْينه وبيَن البَْصرةِ تْسعَة أَيَّام ، وقيَل : على ضفِة فَلَ  الصَّ ج إلى الرَّ

 ، وآِخُره في ِدياِر أََسٍد.

انَ  وقاَل األَْزهِريُّ وقد َشتَْوتُ  مَّ ْدر ، َعِذيَةٌ وِرياٌض  الصَّ َشتَْوتَْين ، وهي أَرٌض فيها ِغلٌَظ واْرتفاٌع وفيها قِيعاٌن واسعةٌ وَخبَاَرى تُْنبِت الّسِ

انُ  ُمْعِشبةٌ ، وإذا أَْخصبتِ  مَّ انُ  َرتَعَِت العرُب َجِميعُها ، وكانت الصَّ مَّ ُن لبَني يَْربُوع ، والدَّْهناُء في قِديِم الدَّْهِر لبَني حْنَظلَةَ ، والَحزْ  الصَّ

انُ وِ لَجماَعتِهم ،  مَّ  ُمتَاِخُم الدَّْهناء. الصَّ

ةُ وِ  مَّ اغُب. يصمُّ  ، الذي ، بالكسِر : الشَُّجاعُ  الّصِ  الضَّريبَة ، قالَهُ الرَّ

مِّ  وفي الِمْصباحِ : أَنَّ الشَّجاَع مجاٌز عن األََسِد ، األََسدُ  أَْيضاً :وِ  يوِ  ، ِصَممٌ  ، بالكْسِر أَْيضاً ، والَجْمعُ  كالّصِ ةُ  منه ُسّمِ واِلُد ُدَرْيٍد  الّصمَّ

 الشَّاِعِر.

ي ُدَرْيُد بنُ  حاحِ : ومنه ُسّمِ ةِ  وعباَرةُ الّصِ مَّ  يَّا.، والّصواُب ما َذَكْرناه نبَّه عليه أَبو زكر الّصِ

تانِ وِ  مَّ ة ، أَي هو : مثنى الّصِ مَّ ر قوُل َجريٍر : وأَُخوهُ ماِلكٌ  الّصِ  َعمُّ ُدَرْيٍد ، وبه فُّسِ

ُدوُرهـــــــا  لـــــــي قـــــــُ غـــــــح رحَب تــــــــَ َك ا ـــــــَ يـــــــح لـــــــَ رحُت عـــــــَ عـــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ

داَة      ال  غــــــــــَ اح فــــــــــهــــــــــَ ــــــــــَ ت مــــــــــ  هــــــــــا  الصــــــــــــــــــــــــِّ ِدميــــــــــُ ــــــــــُ (1)ت
 

  
ةُ وِ  مَّ . ِصَممٌ  ، َجْمعُه الذََّكُر من الَحيَّاتِ  : الّصِ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ةُ وِ  مَّ ْمَصَمةُ  أُْنثَى القَنافِِذ ، وَصْوتُها : الّصِ  ، بالفتِح. الصَّ

ِميمُ  منهوِ  الرأِْس ، َصِميمِ وِ الَوِظيِف  كَصِميمِ  ، : العَْظُم الذي به قِواُم العُْضوِ  الصَّميمُ وِ   هو في: يقاُل ، وأَْصلُه  ِء وخاِلُصهبُْنك الشَّي : الصَّ

 ، وأَْنَشَد الِكسائيُّ : (2)قْوِمه ، وهو مجاٌز ، وِضدُّه شظى  َصِميمِ 

تح  بـــــــــــَ مـــــــــــاَن يـــــــــــوَم  َلـــــــــــ  عـــــــــــح ـــــــــــ  نـــــــــــا الـــــــــــنـ َرعـــــــــــِ  مَبصـــــــــــــــــــــــــح

ظـــــــً  و      ـــــــٌم مـــــــن شـــــــــــــــــــــَ ي ـــــــنـــــــا متـــــــَ ـــــــي ـــــــمِ عـــــــل ي مـــــــِ (3)صـــــــــــــــــــــَ
 

  
ِميمُ وِ   َحّراً وبَْرداً ، وهو مجاٌز. والبَْرِد : أََشدُّه (4) من الَحرِّ   :الصَّ

ِميمُ وِ   الِقْشَرةُ اليابَِسةُ الخاِرَجةُ من البَْيِض. : الصَّ

 ، قاَل ُخفاُف بُن نُْدبَةَ : َمْحضٌ  ، أَي ، كأَميرٍ  َصِميمٌ  رجلٌ  ِمن المجاِز :وِ 

يـــــــَب  لـــــي قـــــــد ُأصـــــــــــــــــــِ يـــــح ُك خـــــَ مـــــــاإنح تـــــــَ يـــــهـــــُ مـــــِ  صـــــــــــــــــــَ

كـــــــا      ُت مـــــــالـــــــِ دح مـــــــ  عـــــــَ ين تــــــــَ يـــــــح دًا عـــــــلـــــــ  عـــــــَ مـــــــح (5)فـــــــعـــــــَ
 

  
ياِن. َصميمَ  قاَل الَجْوهِريُّ : قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : وكان  َخْيِله يوَمئٍِذ ُمعاِويَةُ أَُخو َخْنساء ، قَتَله ُدَرْيٌد وهاِشٌم اْبنا َحْرملَةَ الُمّرِ

 والُمَؤنَِّث. للواِحِد والَجْمعِ 

ً  فيوِ في األْمِر  فالنٌ  َصمَّ  ِمن المجاِز :وِ   فيهما. َمَضى ، إذا السَّْيِر تَْصميما

مَ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :  على كذا : َمَضى على رأْيِه بعَد إراَدتِه. َصمَّ

َمْخشِريُّ : مَ  وقاَل الزَّ  ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لُحَمْيِد بن ثَْوٍر : كَصْمَصمَ  الفََرُس في سيِرِه ، َصمَّ

حـــــــَ وِ  مِّ َص يف َحصـــــــــــــــــــــح ِه  صـــــــــــــــــــــَ نـــــــاتـــــــِ فـــــــِ  الصـــــــــــــــــــــفـــــــا ثـــــــَ

وحأًَة مث : وِ      مــــــــــَ  نـــــــــــَ لــــــــــح مــــــــــاانَء بســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــ  (6)صــــــــــــــــــــــــَ
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ً  ِمن المجاِز :وِ  َم تَْصِميما . : إذا َصمَّ  َعضَّ

مَ وِ  تِه : َصمَّ  أَْسنانه ، كما في األَساِس. نَيَّبَ  في َعضَّ

حاحِ : مَ  وفي الّصِ ُس : َصمَّ  أَي َعضَّ ونَيََّب لم يُْرِسْل ما َعضَّ ، وقاَل الُمتَلَّمِ

__________________ 
 والرواية : سعران. والصحاح واللسان والتكملة قا  الصاغاين : 549ديوانه صفحة  (1)
 يف اللسان : وشية. (2)
 اللسان واألساس. (3)
 يف القاموس : ومن الرَبحِد وا َرِّ. (4)
 اللسان والصحاح. (5)
 اللسان والصحاح. (6)
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جــــــــــــاِع ولــــــــــــو رََأ   راَ  الشــــــــــــــــــــــــــ  َرَ  إطــــــــــــح  فــــــــــــَبطــــــــــــح

جـــــــاُع      ه الشـــــــــــــــــــُ يـــــــح ـــــَ نـــــــابـ مـــــــاَمســـــــــــــــــــــاغـــــــًا لـــــِ مـــــ  (1)َلصـــــــــــــــــــَ
 

  
اء ِلنابَاه على اللّغَِة القِديَمِة لبعِض   العََرِب.قاَل األَْزَهِريُّ : وأَْنَشَده لنا الفرَّ

 قْلُت : ونََسبها الشَّريشّي في شْرحِ الَمقاَماِت لَشِمٍر.

مَ وِ  ِة فإنَّهم قالوا : أَصاَب الَمْفِصَل وقََطعَهُ ، أَو َطبَّقَ  : إذا السَّْيفُ  َصمَّ  َصمّ  ، هكذا في النسِخ وهو مخاِلٌف لنّصِ الَجْوهِرّيِ وغيِرِه ِمن األَئمَّ

 ِم وقََطعَه ، فإذا أَصاَب الَمْفِصَل وقََطعَهُ يقاُل َطبََّق ، قاَل الشاِعُر يَِصُف َسْيفاً :السَّْيُف إذا َمَضى في العَظْ 

ياانً وِحيناً يُطَبِّ   ُيَصمِّم  (2)َأحح
ا ْل ذِلَك ، فإنَّ إصابَةَ الَمْفِصِل وقَْطعَه هو التَّْطبِيق ، وأَمَّ  فهو الُمِضيُّ في العَْظِم وقَْطعه. التَّْصِميم فتأَمَّ

مَ وِ  ُجُل الفََرَس العَلَفَ  َصمَّ ً  الرَّ  ، وهو مجاٌز. أَْمَكنَه منه فاْحتَقََن فيه الشَّْحُم والبِْطنَةُ  إذا تَْصميما

مَ وِ   وَجعَلَه يَْحفُظهُ ، وهو مجاٌز أَْيضاً. أَْوعاهُ إِيَّاهُ  : إذا صاِحبَهُ الَحديثَ  ، َصمَّ

كةً ،  َصَممٌ  وفََرسٌ  ، َممٌ صَ  رُجلٌ وِ  مٌ  ، أَي ، كِزْبِرجٍ وُعلَبٍِط وُعالبٍِط وُعالبَِطةٍ  ِصْمِصمٌ وِ  َصْمصاَمةٌ وِ  َصْمصامٌ وِ ، ُمحرَّ ، الذََّكُر واأْلُْنثى  ُمَصّمِ

 في الفََرِس َسواٌء.

َممُ  وقاَل أَبو عبيَدةَ : ِمن ِصفاِت الَخْيلِ   ، وهو الشَّديُد األَْسِر الَمْعُصوُب ، قاَل الجْعديُّ : َصَممةٌ  ، واألُْنثى الصَّ

د وِ  يــــــــــــــــايَف قــــــــــــــــَ ُض الــــــــــــــــفــــــــــــــــَ طــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــارٍة تـ

ِدٍم      لــــــــــح ُت فــــــــــيــــــــــهــــــــــا بصــــــــــــــــــــــــِ مِ حــــــــــاَربــــــــــح مــــــــــَ (3)صــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .«على َرقَبَتي الصَّْمصاَمةَ  لو َوَضْعتم»وفي حِديِث أَبي َذّرِ :  .كالصَّْمصاَمةِ  في َضريَبتِه ، ال يَْنثَنَي الذي : السَّْيفُ  الصَّْمصامُ وِ 

ُهما وِ  ، أَي َجعَلُوها لهم بمْنِزلَِة األَْرِديَة لَحْمِلهم لها وَحْمِل َحمائِِلها على َعواتِِقهم. قاَل الَجْوَهِريُّ : «بالصَّماِصمِ  تََردَّْوا»وفي حِدْيث قُّسِ : 

اه بِذلَك ، وقاَل حيَن َوَهبَه : َعْمِرو بِن َمْعِديكِربَ  (4) َسْيفِ  أَْيضاً اسمُ   الّزبَْيدّي ، هو الذي َسمَّ

ينِّ  ُه ومل لــــــــــــــــــَح ــــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــــٌر مل َأحــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــي ل  خــــــــــــــــــَ

ةِ عـــلـــ       صـــــــــــــــــــــامـــــــَ مح الُم  الصـــــــــــــــــ  ِف الســـــــــــــــــ  يـــح (5)الســـــــــــــــــ 
 

  
ي : صواُب إْنشاِده :  قاَل ابُن بَّرِ

صاَمةِ عل    أم َسيحفي َسالِمي الص مح
 وبَْعده :

الُه  ُه مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــٌر ملَح َأهـــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــَ

رامِ وِ      َب يف الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــِ واهــــــــــــــــــِ
َ

 لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــن  املــــــــــــــــــ

  

ٍش  َريــــــــــــــح ــــــــــــــُ رميــــــــــــــًا مــــــــــــــن قـ وحُت بــــــــــــــه كــــــــــــــَ ــــــــــــــَ بـ  حــــــــــــــَ

  
ثـــــــــــاِم    َا عـــــــــــن الـــــــــــلـــــــــــِّ ر  بـــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــــِ (6)َفســـــــــــــــــــــــــُ

 

  
ٍن مْعرفٍة للسَّْيِف فال  صاَمةَصمْ  لَسِعيِد بِن العاِص ، قاَل : وِمن العََرِب َمْن يَْجعل َصْمصاَمتَه يقوُل َعْمٌرو هذه األَْبياَت لما أْهَدى غيَر ُمنوَّ

ى به َسْيفاً بعَْينِه كقْوِل القائِِل :  يَْصِرفه إِذا َسمَّ

 َصم ماحَا  َصمحصامةَ  َتصحميمَ 
جاِل ، واْقتََصَر أَبو عبيٍد على الغَِليِظ. كِزْبِرجٍ : الغَِليُظ القَصيرُ  (7) الصمموِ   ُء الماِضي.الَجِري يقاُل : هووِ  ِمن الّرِ

ْمِصَمةُ وِ   بهاٍء : َوَسُط القَْوِم ، ويُْفتَُح. ، الّصِ

ْمِصَمةُ وِ  ْمِزَمِة ، قاَل : الجماَعةُ  : الّصِ  ِمن النَّاِس كالّزِ
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بــــــــــاِر وِ  مــــــــــةٌ حــــــــــاَ  ُدوين مــــــــــن األنــــــــــح صــــــــــــــــــــــــِ مح  صــــــــــــــــــــــــِ

َا َأاب كــــــــــانــــــــــوا األُ      وَف وكــــــــــانــــــــــوا اأَلكــــــــــرمــــــــــِ (8)نــــــــــُ
 

  
 ج ما َمِزيَّةً على صاِحبِه ،ويُْرَوى : ِزْمِزَمة ، وليَس أََحُد الحْرفَْين بََدالً من صاِحبِه ألنَّ األََصْمعّي قد أَثْبَتهما َجِميعاً ولم يَْجعل ألَحِده

 .ِصْمِصمٌ 

َمِصمُ وِ  تِِه وَصالبَتِه. كعُلَِبٍط وُعالِبٍط : األََسدُ  ، الصُّ  لشدَّ

__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
 اللسان والتهذيب بدون نسبة والصحاح. (2)
 اللسان والتكملة والتهذيب. (3)
 يف القاموس ابلضم. (4)
 اللسان والتكملة والتهذيب. (5)
 اللسان والتكملة. (6)
 يف اللسان : والصمصم. (7)
 اللسان. (8)
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ْمَصمُ وِ   ، وهو النِّهايَةُ في البُْخِل ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. ومنه قْوُل عبِد َمنَاف الُهَذلّي : كفَْدفٍَد : البَخيُل ِجدًّا ، الصَّ

ـــــــــا وِ  ن ـــــــــوفـــــــــَ ي وُب ســـــــــــــــــــــــُ م مـــــــــا َيصـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــقـــــــــد َألكـــــــــُ  ل

ر      واَدِة كــــــــــر  َأمحــــــــــحَ عــــــــــَد اهلــــــــــَ ــــــــــَ مِ ب صــــــــــــــــــــــــِ مح (1)صــــــــــــــــــــــــِ
 

  
َمْيماءُ وِ   يَْنبت بنَْجٍد في الِقيعاِن. (2) ، كالغُبَْيراِء : نباٌت يُْشبِهُ الغََرزَ  الصُّ

اءِ  اْشتِمالُ وِ  مَّ أَْن يَُردَّ الِكساَء من ِقبَِل يَمينِه على  المنهى عنه في الحِديِث ، أْن تَُجلَِّل َجَسَدك بثَْوبِك نَْحَو ِشْملِة األَْعراِب بأَْكِسيَتِهم ، وهو الصَّ

ً  (3) ْسَرى وعاتِِقه األَْيَسر ، ثم يَُردَّهُ ثانِيَةً يَِدِه اليُ  يَُهما َجِميعا ، هذا نَصُّ الَجْوِهرّي بَحروفِِه ،  من َخْلِفِه على يَِدِه اليُْمنَى وعاتِِقِه األَْيَمِن فَيُغَّطِ

، كما  من أََحِد جانِبَْيهِ  كذا في النسخِ والصَّواُب : ثم يَْرفَعُه ، ، االْشتِماُل بثَْوٍب واِحٍد ليَس عليه غيُرهُ ثم يََضعُهُ  هو أو وهو قوُل أبي ُعبَْيَدة.

حاِح ، ، وهذا القوُل نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيٍد ونََسبَه إلى الفُقَهاء ، زاَد : فإذا قْلت  فَيََضعُهُ على َمْنِكبِِه فَيَْبدو منه فَْرُجهُ  هو نَّص الّصِ

مَّ  اْشتََمل فالنٌ  ْملةَ التي تُْعَرُف بهذا االْسِم ، ألَنَّ  اءَ الصَّ اء كأَنَّك قْلت اْشتََمَل الّشِ مَّ  َضْرٌب ِمن االْشتِماِل. الصَّ

ت ِمن المجاِز :وِ  ماِء ، َحصاةٌ بَدمٍ  صمَّ ماءَ  ، يقاُل ذِلَك إذا اْشتَدَّ األَْمُر ، كما في األَساِس ، أَي َكثُر َسْفُك الّدِ ا سُ  أَي أَنَّ الّدِ  َكثَُرتْ وِ ِفَكْت لمَّ

 : ِء القَْيِس ومنه قَْوُل اْمِرى ألَنَّها ال تَقَُع إالَّ في نَجيعٍ ، لم يُْسَمْع لها َصْوتٌ  على األْرِض  حتى لو أُْلِقيَْت َحصاةٌ  اْستَْنقَعَْت في المْعَرَكةِ 

دح  دَة عـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ُت مـــــــــــــــن وائـــــــــــــــٍر وكـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح دِّ  بـــــــــــــــُ

مـــــــــــًا وِ      هـــــــــــح ـــــــــــَ ياَن وفـ مـــــــــــِّ َة  صـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــح رِ ابـ بـــــــــــَ  اجلـــــــــــَ

  

هــــــــــــــــاِم ونــــــــــــــــِ ح  ــــــــــــــــبــــــــــــــــِ ون ابل اجــــــــــــــــُ وحٌم حيــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ  قـ

  
رِ    جــــــــــــــَ ــــــــــــــِة ا ــــــــــــــَ ئ ــــــــــــــح ي (4)وان ِقصــــــــــــــــــــــــــــار كــــــــــــــهــــــــــــــَ

 

  
َدى باْبنَِة الَجبَلِ  أَو الُمرادُ  ْخَرةُ  أَنَّها أَو ، هكذا يَْزَعُمون ، قالَهُ أَبو الَهْيثَم ، الصَّ ي ، نَقَلَه أَبو الَهْيثم أَْيضاً. ويقاُل : الصَّ يُْضَرُب  اْبنَةَ الَجبَلِ  َصّمِ

 َمثاَلً للداِهيَِة الشَّديَدةِ ، كأَنَّه قيَل لها اْخَرِسي يا داِهيَة.

 وقاَل األَْصَمعيُّ في كتاِب األَْمثاِل : إنّه يقاُل ذِلَك عْنَد األَْمر يُْستَْفَظُع.

 ويقاُل : هي الَحيَّةُ ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ :

 إيّنِ إىل كــــــــــــــــــــــرِّ أَيحســــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍر وانِدبــــــــــــــــــــــٍة 

ِر      بـــــــَ َة اجلــــَ عــــ  ابــــنـــــــَ دح يحشـــــــــــــــــــــًا كــــمـــــــا تـــــــُ بـــــَ و حــــُ (5)أَدحعــــُ
 

  
هُ وِ  حاحِ : َوَجَدهُ ، : صاَدفَهُ  أََصمَّ هُ  ناَداهُ  يقاُل : .أََصمَّ  ، وفي الّصِ  .فأََصمَّ

ً  أََصمَّ وِ  ا ُدعاُؤهُ : وافََق قَْوما  ، وبه فَسَّر ثَْعلَب قْوَل ابن أَْحمر : ال يَْسمعوَن َعْذلَه ُصمًّ

م   جـــــــــــــــــ    َأصـــــــــــــــــــــــــــــــَ جي حتـــــــــــــــــََ  ُدعـــــــــــــــــاُء عـــــــــــــــــاِذلـــــــــــــــــَ

نحســـــــــــــــــــــــــــــــي َأو لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا      ران وتــــــــــــــــــَ (6) خـــــــــــــــــِ
 

  
ليَن. ى : أَي تَْسبُق إليهم باللَّْوِم وتََدُع األَوَّ  وقْولُه : تََحجَّ

انِ وِ  ةً ، قالَهُ نَْصر. عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ ، ثم لبَني ِكالبِ  السَُّمَرةِ ببِالِد بَني أََصمُّ وِ الَجْلحاِء ،  أََصمُّ  : األََصمَّ  منهم خاصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ني  .أََصمَّ  الَكالم إذا َشغَلَني عن سَماِعه ، فكأَنَّه َجعَلَه أََصمَّ

 ، على االْستِعاَرةِ ، أَْنَشَد ثَْعلَب : أََصمّ  ويقاُل : حلمٌ 

َك مــــــــــن ُزوٍر و  دا لــــــــــَ رح مــــــــــا بــــــــــَ ِذٍب قــــــــــُ  مــــــــــن كــــــــــَ

مــــــــــي      لــــــــــح م  حــــــــــِ رُي  َأصــــــــــــــــــــــــَ اءِ وأُذحين غــــــــــَ مــــــــــ  (7)صــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اءُ  وفِتْنةٌ   : ال َسبيَل إلى تَْسِكينِها لتناِهيها في ذهابِها. َصمَّ

اءُ  وأَْرَزةٌ  اء : ُمْكتَنزةٌ ال تََخْلُخَل فيها ، وَكذِلَك قَناةٌ  َصمَّ  .َصمَّ

 : َشديٌد. أََصمُّ  وأَْمرٌ 
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ماَخ. يُِصمُّ  : ُمِصمُّ  وَصْوتٌ   الضَّ

مامُ وِ   في»حِدْيُث الَوْطِء :  ، بالكْسِر : الفَْرُج ، ومنه الّصِ

__________________ 
 واللسان.« ما تصوب»وفيه  49/  2ديوان اهلذليا  (1)
 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.« يشبه الغرز»قوله :  (2)
 سخه :  نَِيه.عل  هامش القاموس عن إحد  ن (3)
 وجزء من عجز األو  يف الصحاح. 278/  3واللسان واألو  يف املقايي   157ديوانه ط بريوت ص  (4)
 اللسان. (5)
 واألساس. 278/  3اللسان والتهذيب واملقابي   (6)
 اللسان. (7)
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مامٍ  اح أَيحضــــاً ا  واِحدٍ  صــــِ َلٍك واِحٍد ا ويـُرحَو  ابلســــِّ ضِ ا َأي يف َمســــح ِف ُمضــــاٍف ا أي يف َموحضــــِ  وَ وُز َأنح يكوَن عل  َحذح
 .ِصمامٍ 

 ، بالضّمِ : ُضِرَب َضْرباً َشديداً ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. ُصمَّ وِ 

ا الُجْرحَ  َصمَّ وِ  ه َصمًّ َده بالدَّواِء. يَُصمُّ  : َسدَّهُ وَضمَّ

ا َكثُر إِْلماُعه بثَْوبِه كاَن كأَنَّه ال يَْسَمُع الَجواَب فهو  األََصمَّ  لََمَع بهم لمع: ثَْوبِه ويقاُل للنَّذير إذا أَْنَذَر قْوماً من بَعيٍد وأَْلَمَع لهم ب ، وذِلَك أَنَّه لمَّ

 يُِديُم اللَّْمَع ، وِمن ذِلَك قْوُل بِْشر :

َض  مــــــــــح مّ َأشــــــــــــــــــــــــاَر هبــــــــــم لــــــــــَ وا  اأَلصــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــُ بـــــــــــَ  فــــــــــبَقـــــــــــح

ُب      لـــــــــِ ِر جمـــــــــُح يـــــــــه لـــــــــلـــــــــن صـــــــــــــــــــــــح َا ال أَيتـــــــــِ رانـــــــــِ (1)عـــــــــَ
 

  
 أي ال يأْتِيه ُمِعْيٌن ِمن غير قْوِمه ، وإِذا كاَن الُمِعْيُن ِمن قَْوِمه لم يكن ُمْجِلباً.

اءُ وِ  مَّ  إِذا َعِطَشْت ، قاَل : لَصَمِمها : القَطاةُ لَسَكِك أُذُنيها ، أَو الصَّ

طـــــــــــــــــــاٍة  اً رِِدي رِِدي ِورحَد قـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــّ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

بــــــــــــــهــــــــــــــا بــــــــــــــرُد املــــــــــــــا      جــــــــــــــَ ٍة َأعــــــــــــــح ــــــــــــــ  رِي دح (2)كــــــــــــــُ
 

  
َممُ  ْستَْعَملُ وقد يُ   في العقاِرِب ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : الصَّ

 ِ اح ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــ  األُُذن ِك ُ  عـــــــــــــــــــــل ر طـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  قـ

قـــــــــــــــــاراًِب      اً عـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــّ ِ  صـــــــــــــــــــــــــــــــُ اح مـــــــــــــــــَ (3)وأَرحقـــــــــــــــــَ
 

  
ٌر فال يُْقِلُع.إذا بالََغ يَُظنُّ  األََصمَّ  إِذا تابََع الضْرَب وبالََغ فيه ، وذِلَك أَنَّ  األََصمِّ  وِمن المجاِز : َضَربَه َضْربَ    أَنَّهُ ُمقَّصِ

 إِذا بالََغ فيه في النِّداِء ، قاَل الراِجُز يَِصُف فَالةً : األََصمِّ  ويقاُل : َدعاهُ َدْعوةَ 

َع  هبا القوُم ُدعاَء   الص م انح يُدح
 : كأَنَّه يُْشكى إِليه فال يَْسَمع. أََصمُّ  وَدْهرٌ 

 صفَةٌ غالبَةٌ ، قاَل : األََصمُّ وِ لعُدّوِ ، نَقَلَه أَبو الَهْيثِم ، : أَي اْحِملُوا على ا َصَمام َصَماموِ 

 ابأَلَصمّ َجاُ وا بُزوَريحهمح وجئحنا 
 وكانوا َجاُؤوا ببَِعيَرْين فعَقَلُوُهما وقالوا : ال نَِفرُّ حتى يَِفرَّ هذان.

 أَْيضاً : عبُد هللِا بُن َرْبِعّيِ الدُّبَْيرّي ، َذَكَره ابُن األَْعَرابّيِ. األََصمُّ وِ 

ٌث تُوفي بنَْيسابُوَر َسنَة ثلثمائٍة وِسّت وأَْربَِعْين ، َظهَ  األََصمُّ وِ  َممُ  َر بهأَْيضا : لَقَُب أَبي العبّاس محمِد بِن يَْعقوب بِن يوسَف ُمَحّدِ بعَد  الصَّ

 ْحلَِة حتى أَنَّه كاَن ال يَْسَمع نَِهيَق الِحماِر.اْنِصرافِه ِمن الر

ث. (4)وأَْيضاً لَقَُب أَبي َعْلقََمةَ عبِد هللِا بِن عيسى البَْصِرّي   الُمَحّدِ

 بِن هبل الَكْلبّي الشاِعر لقَْوِلِه : (5)وأَْيضاً لَقَُب ماِلِك بِن جناِب 

ومــــــــــــاً  َأصــــــــــــــــــــــــــمّ  ىَن ِإنح قــــــــــــيــــــــــــَر يــــــــــــَ  عــــــــــــن اخلــــــــــــَ

يـــــــــــــعـــــــــــــا يف غـــــــــــــرِي اوِ      فـــــــــــــ  لـــــــــــــَِ ـــــــــــــح ىَن أَل (6)خلـــــــــــــَ
 

  
 وأَيضاً لَقَُب أَبي َجْعفٍر محمد المزكّي االْستَراباِذي الَحنَفّي ، ثقّةٌ ، َكتََب عن أَبي صاِعٍد ببَْغداَد.

مُّ وِ  ةُ وِ  الّصِ مَّ . الّصِ  ، بالكْسِر : الداِهيَةُ ، نَقَلَه الَجْوهريُّ

مُ وِ   يبَِة.ِمن السُّيوِف : الماِضي في الضَّر الُمَصّمِ
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مَ  السَّْيف َصْمَصمَ وِ   .كَصمَّ

كةً : َشديٌد ُصْلٌب ، وقيَل : مجتمُع الَخْلِق ، َصَممٌ  ورُجلٌ  ْمِصم ، محرَّ  ، كِزْبِرجٍ وُعلَبٍِط. كالّصِ

ْمِصَمةُ  وقاَل النَّْضُر :  ، بالكْسِر : األََكَمةُ الغَِليَظةُ التي كاَدْت تكوُن ِحجاَرتُها ُمْنتَِصبة. الّصِ

مُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو الشَّْيبانيُّ :  الَجَمُل الشَّديُد ، وأَْنَشَد ، الُمَصّمِ

ماهِتامَح لحُت أَثحقاد   ُمَصمِّ
__________________ 

 اللسان والتهذيب واألساس. (1)
 اللسان. (2)
 اللسان. (3)
 يف اللباب الفروي ا من أهر املدينة. (4)
 يف اللباب : حنان. (5)
 اللباب. (6)
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 : لَقَُب أَبي عبِد هللِا الُحَسْين بن الُحَسْين األَْنماِطّي الُمَحّدِث عن الدَّاْرقْطنّيِ. الّصْمصامُ وِ 

ٌث.: ذُو الفِ  الّصْمصامِ  وأَبو  قاِر بُن َمْعبٍد العلويُّ ُمحّدِ

ٌث ، قيََّده الحافُِظ عبد الغني الَمْقدسي. ُصْمُصمُ  وكقُْنفٍُذ : بَْيديُّ ُمحّدِ  بُن يوسَف الزُّ

نَمُ  : ]صنم[ ائَِحِة. الصَّ كةً : ُخْبُث الرَّ  ، محرَّ

ةُ العَْبدِ  أَْيضاً :وِ   ، كَكتٍِف. َصنِمٌ  وهو ، صنم وقد قُوَّ

نَمُ وِ  َر ِذْكُره في القُْرآِن والحِديِث. األَْصنامِ  : واِحدُ  الصَّ  ، وقد تَكرَّ

 ، وهو َصريٌح في أَنَّهما ُمتَراِدفان. الَوثَنُ  قاَل الَجْوهِريُّ : هو

َق بَْينهما هشاٌم الَكْلبيُّ في كتابِ  ، وإِذا كاَن  َصنَمٌ  ِة أَو غيِرها ِمن َجواِهِر األَْرِض له بأَنَّ الَمْعموَل ِمَن الَخَشب أَو الذَّهِب والفضَّ  األَْصنامِ  وفَرَّ

 ِمن حجاَرةٍ فهو َوثٌَن.

ٍة ونُحاٍس.  وقاَل ابُن ِسْيَده : هو يُْنَحُت ِمن َخَشٍب ويَُصاُغ ِمن فضَّ

نَمَ  وَذَكَر الفهريُّ : أَنَّ   ما كاَن له ُصْوَرة ُجِعلَْت تْمثاالً ، والَوثَُن ما ال ُصْوَرة له. الصَّ

 ْلُت : وهو قوُل ابُن َعَرفَةَ.ق

ٍة يُْنَحُت  نَمُ وِ ،  يُْعبَدُ وِ وقِيَل : إِنَّ الَوثََن ما كاَن له جثَّة من َخَشٍب أَو َحَجٍر أَو فِضَّ  الصوَرةُ بِال جثٍَّة. الصَّ

نَمُ  وقِيَل :  حِ الدَّالئِل.ما كان على صوَرةِ َخْلقَِة البََشِر والَوثَُن ما كان على غيِرها ، كذا في شرْ  الصَّ

 ، فإن لم يكن له جْسٌم أَو ُصوَرةٌ فهو َوثٌَن. فَصنَم وقاَل آَخُروَن : ما كان له جْسٌم أَو صْورةٌ 

نَمُ  وقِيَل : ليِب وعلى كّلِ ما يشغُل عن هللاِ  الصَّ  تعالَى ، ِمن حَجاَرةٍ أَو غيِرها ، والَوثَُن : ما كان ُصوَرة ُمَجسَّمة ، وقد يُْطلَُق الَوثَُن على الصَّ

 عزوجل ، هللاِ  بمْعرِفةِ  تَحقِّقه مع ، السالمعليه، ألَنَّه ،  «ْن نَ ْعُبَد اْْلَْصنامَ أَ  َوَبِ َّ  َواْجنُ ْبِ  » : السالمعليهوعلى هذا الَوْجِه قاَل إِبراهيُم ، 

الِعه ، نْ  يكنْ  لم حْكَمتِه على واّطِ  ، عْنك يْصرفُني بَما االْشتِغالِ  عن اْجنُْبني:  قالَ  فكأَنَّه ، يَْعبُدونَها كانوا التي الجثَثِ  تلك عباَدةَ  يَخافُ  ممَّ

 قالَهُ الراغُب.

ُب َشَمنْ  يقاُل : إِنَّه  ، هكذا بالشْيِن المْعجَمِة ، وال أَْدِري أَنَّه في أَّيِ لساٍن ، فإِنَّه في الفاِرِسيَّة بت. ُمعَرَّ

نَمةُ وِ  يش ُكلُّها. ، الصَّ  بهاٍء : قََصبَةُ الّرِ

لََمةِ  أَْيضاً :وِ  ِم ، نَقَلَه األَْزهِريُّ ، وقد أَْهَملَه المصنُِّف في  الدَّاِهيَةُ ، لُغَةٌ في الصَّ  .«ص ل م»بالالَّ

نَمانُ وِ  كةً : (1) الصَّ  الشاِم. ة بِدَمْشقَ  ، محرَّ

ً وِ  تَ  َصنََّم تَْصنيما  .(2) : َصوَّ

َرها َصنَّمَ وِ   ، لُغَةٌ في السْيِن. النُّوَق : َغزَّ

 ات.، ِمثُْل َسنِم ، بكْسِر النونِ  َصنِماتٌ  نوقٌ وِ 

ة النََّسِب أَنَّ هذا البَْطَن يقاُل لهم : بَنُو ، كثُماَمٍة : من األَْشعَرين ُصناَمةَ  بَنُووِ  كةً ، وهم في الَمعافِر منهم :  َصنَمٍ  ، والذي َضبََطه أَئمَّ ، محرَّ

 ربيعَةُ بُن يوَسَف عن فضالَةَ بِن عبيٍد وعنه حيوةُ بُن ُشَرْيح.

 ، بالضّمِ : ع. ُصْنمٌ وِ 
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، وفيه ِحْصٌن في أَْسفَله عيٌن َغزيَرةُ الماِء َعْذبَةٌ ِمن حْفِر األَوائِل يُْجلَُب منها الماُء إِلى  (3)ِمن أَْعماِل َشذُونَةَ  : باألَْنَدلُِس  األَْصنامِ  ْقليمُ إوِ 

 ، نَقَلَه ياقوُت. (4)َجزيَرةِ فاِرس 

 ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. ، كُزبَْيٍر : بَْطنٌ  ُصنَْيمٍ  بَنُووِ 

 ومّما يُْستْدرُك عليه :

 ْشرف اليَُهودّي.: لَقَُب َكْعِب بِن األَ  الصنمُ 

نَمةُ  وَرَوى أَبو العبَّاس عن ابِن األَْعَرابّيِ :  والنََّصمةُ الصُّوَرةُ التي تُْعبَُد. الصَّ

نَّامُ وِ   ، كَشدَّاٍد : َجدُّ عبيِد هللِا بِن محمٍد الّرملّي من شيوخ الّطْبرانّي. الصَّ

__________________ 
 ة بكسر النون.ضبطت ابلقلم يف معجم البلدان والتكمل (1)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : َصو َر. (2)
 ابلدا  املهملة.« شدونة»عن معجم البلدان والتكملة وابالصر  (3)
 .«قادس»يف معجم البلدان  (4)
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ْهميم  :]صهم[ يُِّد الشَّريُف ِمن ، بالَكْسِر : (1) الّصِ  النَّاِس ، وِمن اإِلبِِل : الَكِريُم. السَّ

 ال يَْرُغو. الذي الَجَملُ  قيَل : هووِ 

 وقيَل : هو الغَِليُظ الشَّديُد.

 ُء الُخلُِق منه.السَّيِّى قيَل : هو الشَّديُد النْفِس الُمْمتنعُ وِ 

ْهِميم وُسئَِل رُجٌل ِمن أَْهِل الباِديَِة عن  بيَدْيه ويَْرُكض بِرْجلَْيه ، قاَل ابُن ُمْقبٍِل : (2)ِفِه ويَْحبُِط فقاَل : هو الذي يَُزمُّ بأَنْ  الّصِ

وا كـــــــــــر  وِ  ر بـــــــــــُ مـــــــــــيـــــــــــمٍ قــــــــــــَ هـــــــــــح بـــــــــــُه  صـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــاكـــــــــــِ  مـــــــــــَ

فــــــــــــا     نــــــــــــَ ه شــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــُ ــــــــــــح َداكــــــــــــَب مــــــــــــنــــــــــــه َدفـ  ِإذا تــــــــــــَ

  
ْهميمُ وِ  . وهَو الشُّجاُع الذي يَْرَكُب رأَسه ال يَثْنِيه شي َمْن ال يُثْنَى عن ُمراِدهِ  الّصِ ا يُريُد ويَْهَوى.، نَقَلَه الَجْوهِريُّ  ٌء عمَّ

ْهميمُ وِ  ِميم. الخاِلُص في الَخْيِر والشَّرِّ  : الّصِ  ، ِمثُْل الصَّ

 وقاَل الَجْوهِريُّ : والهاُء عْنِدي زائَِدةٌ.

 للَجْيِش ، وهو َغلٌَط ، والصَّحيُح للُمَخيِّس :: قاَل : وأَْنَشَد أَبو عبيٍد في الَجْيِش ، وفي نسخٍة 

مـــــــــــــومـــــــــــــاً  لـــــــــــــح تح مـــــــــــــَ قـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ـــــــــــــمـــــــــــــًا خـــــــــــــُ ي  ِإن  متـــــــــــــَِ

ا     لــــــــومــــــــَ كــــــــي الــــــــكــــــــُ تــــــــَ فــــــــا ال َتشــــــــــــــــــــــح  مــــــــثــــــــَر الصــــــــــــــــــــــ 

  

َدهـــــــــــم  ر  واحـــــــــــِ وحمـــــــــــًا تـــــــــــَ يـــــــــــمـــــــــــاقــــــــــــَ مـــــــــــِ هـــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــِ

  
رححــــــــــــــومــــــــــــــا    َم الــــــــــــــنــــــــــــــاِس وال مــــــــــــــَ (3)ال راحــــــــــــــِ

 

  
ي : صوابُه أَْن يقوَل : وأَْنَشَد أَبو عبيَدةَ للُمَخيِّس األَْعَرجّيِ ، قاَل : كذا قاَل أَبو عبيَدةَ في كتاِب المج قالَ  اِز في سوَرِة الفْرقاِن عْنَد ابُن بَّرِ

 .(4) (َوَأْعَتْدان ِلَمْن َكذََّب اِبلّساَعِة َسِعْياً )قْوِلِه تعالَى : 

 ُرْؤبَة أَْيضاً. قاَل : وهذا الّرجُز في رجزِ 

ي : وهو الَمْشهوُر. ا ه.  قاَل ابُن بَّرِ

 قْلُت : وقاَل أَبو ُعثمان الماِزنيُّ : سأَلَني األَْصَمعّي عن قْوِل ُرْؤبَة :

 إن  مَتِيماً ُخِلَقتح َملحموماً 
 أَراَد ُخِلقَت َخْلقاً َمْلموماً ، فقاَل : أََجْدت.: قاَل : ُخِلقَْت ، ثم قاَل : َمْلموماً ، فأَنََّث وَذكَّر. فقْلُت 

ْهميمُ وِ   ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. ُحْلواُن الكاِهنِ  : الّصِ

ْهِميمِ  : َعِمَل َعَملَ  تََصْهَممَ وِ   ، أَي السَّيِّد. الّصِ

 َجيٌِّد البَْضعِة ، قاَل ابن أَْحمر : َغليٌظ َضْخٌم َشديدٌ  ، أَي ، كِقَمْطٍر وِجْرَدْحلٍ  ِصيَْهمٌ  رُجلٌ وِ 

ر  وِ  مٌ مــــــــــَ هــــــــــح ــــــــــَ يـ نح  صــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــُ راِديــــــــــَ  مل يــــــــــَ  ُذو كــــــــــَ

ِب      ـــــــــِ ـــــــــر كـــــــــائ الف ال ا خـــــــــِ ـــــــــ  ب ـــــــــًا وال صـــــــــــــــــــــــَ وف ـــــــــُ (5)أَل
 

  
 أَو َرفَّاٌع لرأِْسه ، وهي بهاٍء.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

هْ   ، كِدْرَهم الشَّديُد ، قاَل : يَمُ الّصِ



15868 

 

ٍر  لــــــــــِّ هــــــــــَ بـــــــــــان غـــــــــــرَي مـــــــــــُ دا عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــر كـــــــــــح  فـــــــــــغـــــــــــَ

يـــــــــقـــــــــِة      لـــــــــِ ُ  اخلـــــــــَ كـــــــــِ راوٍة شـــــــــــــــــــــــَ مُ هبـــــــــِ يـــــــــَ هـــــــــح (6)صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
يَْهمُ وِ  . وُكلُّ ُصْلٍب َشديدٍ  الّصِ يرافيُّ ْهِميمَ  وِصيَمٌّ وكأَنَّ  ِصيَْهمٌ  ، كِقَمْطٍر : القَصيُر ، َمثََّل به ِسْيبََوْيه ، وفَسََّره الّسِ  منه ، قاَل ُمزاِحٌم : الّصِ

َت  يــــــــــح قــــــــــَ مــــــــــاً حــــــــــىت اتـــــــــــ  هــــــــــح يـــــــــــَ ه  صــــــــــــــــــــــــِ َوّرِعــــــــــُ  ال تـــــــــــُ

ِب      ــــــــَ ن ــــــــذ  رحَم ابل ــــــــقــــــــَ وِد ال عــــــــُ ــــــــقــــــــَ قــــــــاِء ال ــــــــِّ َر ات ــــــــح ث (7)مــــــــِ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

يت. َصْهتمٌ  : َرُجلٌ  ]صهتم[ ّكِ باعي عن ابِن الّسِ  : َشديٌد عِسٌر ال يرتَدُّ وْجُهه ، َذَكَره األْزهِري في الرُّ

ْهميم قاَل : وهو مثْلُ   ، وهكذا أَْنَشَد قَْوَل الشاِعِر : الّصِ

َتمهِبِراوٍة َشِك  اخلَِليقِة   َصهح
 .«ص ت م»ان بفَْهعَل ، وَجعََل الهاَء زائَِدةً ، وقد أََشْرنا إليه في قْلُت : وَوَزنَه أَبو حيَّ 

__________________ 
ميُم : كِقنحديٍر. (1) هح  يف القاموس : الصِّ
 يف اللسان : ولبرت. (2)
 اللسان والصحاح. (3)
 .11الفرقان اآية  (4)
 التكملة واللسان والتهذيب. (5)
 برواية :« صهتم»اللسان ويف التكملة  (6)

 هبراوة سل  اخلليفة صهتم
 اللسان والتكملة. (7)
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ً  : ]صوم[ ً وِ  صاَم َصْوما ْومِ  ، هذا أَصُل اللُّغَِة في أَْمَسكَ  : إذا اْصَطامَ وِ  ، بالكْسِر ، ِصياما  عن الطَّعاِم والشَّراِب. ، وفي الشَّْرعِ : الصَّ

ر قْولُه تعالَى :  َكالمِ ال عن صامَ  ِمن المجاِز :وِ  فَ َلْن )، أَي َصْمتاً بَدليِل قْوِله :  (1) (ِإيّنِ َنَذْرُت ِللرَّْْحِن َصْوماً ): إذا أَْمَسَك عنه ، وبه فُّسِ
ْوَم ِإْنِسيًّا  .(ُأَكلَِّم اْلي َ

ْومُ  قْوُل ُسفيان بِن ُعيَْينَة :منه الشَّرعّيِ ، و الصَّومِ  : تََرَكهُ ، وهو أَْيضاً داِخٌل في حدِّ  النِّكاح عن صامَ وِ  ْبُر ، يَْصبُِر اإِلْنساُن  الصَّ هو الصَّ

ا يُ َوّفَّ الّصاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْْيِ ِحساب  )على الطَّعاِم والشَّراِب والنكاحِ ، ثم قََرأَ :   .(2) (ِإَّنَّ

 ، إذا أَْمَسَك. السَّْيرِ  عن صامَ  ِمن المجاِز :وِ 

 .صائِمٌ  هو قاَل أَبو عبيَدةَ : ُكلُّ ُمْمِسٍك عن َطعاٍم أَو َكالٍم أَو َسْيرٍ وِ 

. صائِمٌ  ، أَي َصْومانُ  قاَل الَجْوهريُّ : رُجلٌ وِ   ، ُضبَِط بالفتحِ وبالضّمِ

ٌ  َصْومٌ  ، وقَْومٌ  َصْومٌ  ، وَرُجالنِ  َصْومٌ  يقاُل : رُجلٌ وِ  امٌ  ج ، ال يُثَنَّى وال يُْجَمُع ألنَّه نعت بالمْصَدِر ، َصْومٌ  ، واْمرأَة اٍن بالواِو ، ُصوَّ  ، كُرمَّ

مٌ وِ  ، بالياءِ  ُصيَّامٌ وِ  بالكْسِر مع تَْشديِد الياِء عن ِسْيبََوْيه ،  ِصيَّمٌ وِ  ، بالياِء ، قَلَبُوا الواَو لقُْربِها ِمن الطََّرِف ، ُصيَّمٌ وِ  ، كُركَّعٍ بالواِو ، ُصوَّ

 ، كَسَكاَرى وهذه ناِدَرةٌ. َصياَمىوِ  ، ككتاٍب ، ِصيامٌ وِ  َكَسُروا لَمكاِن الياِء ،

 َمنِيَّتَه : َذاقَها. صامَ وِ 

 ، وَكذِلَك الدَّجاَجةُ ، ويقاُل لَوْقفَتها عْنَد ذِلَك أو لسكونها بُخروجِ األَذى ، وهو مجاٌز. النَّعاُم : َرَمى بَذْرقِه صامَ وِ 

 .َصْوُمه ، أَي َذْرق النَّعاِم ، هووِ 

ْومُ  وفي الُمْحَكِم : ةُ النَّعاِم. الصَّ  : ُعرَّ

 وفي الفرِق البِن السَّيِّد. هو سلُح النَّعاِم ، وأَْنَشَد :

هـــــــــــــــــــا اتـــــــــــــــــــ   َ  يف ا الِة وَدعـــــــــــــــــــح  لصـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وحمِ إن  يف      الِة َفســــــــــــــــــــــــــــــاداً  الصــــــــــــــــــــــــــــــ   والصــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ً  النهارَ  صامَ  ويْعنِي بالصَّالة إتْياَن المْرأَةِ في ُدبُِرها. وفي الُمْحَكم :  : أَْلقى ما في بَْطنِه ، ويْعنِي بالنَّهاِر فَرَخ الَكَروان. َصْوما

ُجلُ  صامَ وِ  ْومِ  تََظلَّلَ  إذا الرَّ  ، عن ابِن األَْعرابّيِ. (3) َشَجَرةٍ  ، اْسمُ  بالصَّ

 قاَل الَجْوهِريُّ بلُغَِة ُهَذْيل.

ي : يشيُر إلى قْوِل ساِعَدةَ بِن ُجؤيَّةَ :  قاَل ابُن بَّرِ

ٌر بشـــــــــــــــــــــــــُ  وَكـــــــــــ  َومدوف مـــــــــــُ هـــــــــــا  الصـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــُ ـــــــــــُ رقـ  يـــــــــــَ

اَزرُِم      طـــــــــــوُف اَ شـــــــــــــــــــــــــَ ر خمـــــــــــَح نـــــــــــا ـــــــــــِ
َ

(4)مـــــــــــن املـــــــــــ
 

  
 والشُُّدوُف : اإلْشخاُص.

ْومُ  وقاَل غيُرهُ : جّداً ، يقاُل لثََمرها رُؤوُس الشَّياِطْين ، يْعني بالشَّياِطْين الحيَّاِت وليَس  الَمْنَظرِ  (5) َكريَهةُ  : َشَجَرةٌ على شْكِل اإلْنسان الصَّ

 لها َوَرٌق.

ْوم وقاَل أَبو حنيفَة :  َد قْوَل ساِعَدةَ.َهَدٌب وال تَْنتَِشُر أَْفنانُه ، يَْنبُُت نباَت األثَِل وال يَُطوُل ُطولَه ، وأَْكثُر َمنابِته بِالُد بني َشبابَةَ ، وأَْنشَ  للصَّ

 ِء القَْيِس :، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، ومنه قْوُل اْمِري الظَّهيَرةِ قاَم قائُِم وِ : إذا اْعتََدَل  النَّهارُ  صام ِمن المجاِز :وِ 
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رٍة  َك َِبســــــــــــــــــــــــح م  عــــــــــنــــــــــح رِّ اهلــــــــــَ هــــــــــا وســــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــَدعــــــــــح

وٍ  إذا      را  صـــــــــــــــــــــــــامَ َذمـــــــــــُ جـــــــــــ  (6)الـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــاُر وهـــــــــــَ
 

  
ْومُ  ِمن المجاِز :وِ  َر قْولُه تعالَى  : الصَّْمتُ  الصَّ ، عن ابِن عبَّاٍس وقد تقدََّم ، وال يَْخفَى أَنَّه مع قْوِله  (ِإيّنِ َنَذْرُت ِللرَّْْحِن َصْوماً ): ، وبه فُّسِ

 أَْمَسَك عن الَكالِم تْكراٌر.

ْومُ  ِمن المجاز :وِ  يحِ  الصَّ . صاَمتْ  ، وقد ُركوُد الّرِ  ، نَقَلَهُ الَجْوهريُّ

__________________ 
 .26مرمي اآية  (1)
 .10الزمر اآية  (2)
 يف القاموس : لشجرة. (3)
« يبصــــــــــرها من املعازب»واملثبت كرواية اللســــــــــان ا ويف اللســــــــــان رواية أخر  : « ينظرها من املغارب»برواية :  1940/  1ديوان اهلذليا  (4)

 :والبيت من قصيدة لساعدة جمرورة القافية : ففي البيت إقواء لتغري حركة الروي من اجلر إىل الرفض ا وقبله يف الديوان 
ــــــــــــــه   مــــــــــــــن فــــــــــــــوقــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــف قــــــــــــــّر وأســــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــل

 جــــــــــــــــّي تــــــــــــــــنــــــــــــــــطــــــــــــــــ  ابلــــــــــــــــظــــــــــــــــيــــــــــــــــان والــــــــــــــــعــــــــــــــــتــــــــــــــــم    

  

 يف القاموس كريهة جمرورة. وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  رفعها (5)
 واللسان والتهذيب.« .. فدع ذا»برواية :  94ديوانه ط بريوت ص  (6)
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ْومُ  ِمن المجاِز :وِ   أَي َرَمضانَْين. َصْوَمْين ُت بالبَْصَرةِ أَقَمْ : ، ومنه قَْوُل أَبي َزْيٍد  َرَمضانٌ  : الصَّ

ْومُ وِ  ْومِ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وكأَنَّه بَحْذِف ُمضاٍف ، أَي محلّ  البِيعَةُ  : الصَّ  ، أَي الَوْقت. الصَّ

ائِمُ وِ  واُب :  (1) للواِحِد والَجْمعِ  الصَّ ْومُ وِ هكذا في النسَخ ، والصَّ ، وعلى األَخيِر  َصْومٌ  وِرجالٌ  َصْومٌ  للواِحِد والَجْمعِ ، يقاُل : رُجلٌ  الصَّ

 .صائِمٍ  يكوُن َجْمع

 وقيَل : هو اْسٌم للَجْمع.

 ، قاَل الشَّاِعُر : ، كَسحاٍب : يابَِسةً ال ماَء بها َصوامٌ  أَرضٌ وِ 

ه  ِديـــــــــــلـــــــــــَ ٍر كـــــــــــَبن  جـــــــــــَ ٍض َرســـــــــــــــــــــــــح طـــــــــــِ هـــــــــــح تــــــــــــَ  مبُســـــــــــــــــــــــــح

نح      ٍن مــــــــــِ ُدوِم َرعــــــــــح يــــــــــح وامٍ بــــــــــقــــــــــَ ض  صــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــ  (2)ممــــــــــَُ
 

  
 ِء القَْيِس :ومقاُمه ، وأَْنَشَد الَجْوهريُّ الْمِري : َمْوقِفُه َمصاَمتُهوِ الفََرِس  َمصامُ  ِمن المجاز :وِ 

تح يف  قــــــــــَ ــــــــــِّ ل َراي  عــــــــــُ ــــــــــ  ــــــــــثـ هــــــــــاكــــــــــَبن  ال  َمصــــــــــــــــــــــــامــــــــــِ

تـــــــــ       راِس كـــــــــَ َدِ  أبَمـــــــــح نـــــــــح مِّ جـــــــــَ (3)اٍن عـــــــــلـــــــــ  صـــــــــــــــــــــــُ
 

  
اخِ : الَمصامةِ  وشاِهدُ   قْوُل الشمَّ

 (4)َأعحياٍر ِمن الص يحِف تنِشِج  َمصاَمةَ 
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

امٌ  رُجلٌ  اٌم : إذا كانَ  َصوَّ  بالنَّهاِر ويَقوُم باللّيِل. يَُصومُ  قَوَّ

ً  الفََرسُ  صامَ وِ  . َصْوما  : قام على غيِر اْعتِالٍف نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ً  الفََرُس على آِريِّه صامَ  وفي الُمْحَكِم واألساِس : ً وِ  َصْوما  إذا لم يَْعتَِلْف. ِصياما

 ِمن الَخْيِل القائُِم الساِكُن الذى ال يَْطعَم َشْيئاً ، قاَل النابِغَةُ الذُّبيانيُّ : الصائمُ  وقيَل :

ٌر  يـــــــــح يـــــــــامٌ خـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــائـــــــــمـــــــــةٍ وخـــــــــيـــــــــٌر غـــــــــرُي  صـــــــــــــــــــــــِ

مـــــــا      جــــــُ ُك الــــــلــــــّ لـــــــُ عــــــح َر  تـــــــَ جـــــــاج وُأخــــــح (5)حتـــــــَت الــــــعــــــَ
 

  
ا (6)وقاَل األَْزهِريُّ في تْرجمِة صون  فهو القائُِم على قوائِِمِه األَْربَع  الصائِمُ  : الصائُِن ِمن الَخْيل القائُِم على َطَرِف حاِفِره ِمن الَحفاِء ، وأَمَّ

 إلْمساِكِه عن العَلَِف مع قِياِمِه. صائِمٌ  للقائِِم : ِمن غيِر خفاِء ، وقيلَ 

ْومُ  وقاَل الَخليُل : . الصَّ  قِياٌم بِال َعَمٍل ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 الشمُس : اْستََوْت. وفي التَّْهِذيِب : إذا قاَمْت ولم تَْبَرْح َمكانَها. صاَمتِ وِ 

 إذا قاَمْت ولم تَُدْر ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : صائَمةٌ  وبَْكَرةٌ 

هح  ـــــــــــــــَ الزِم
ُ

ُة املـــــــــــــــ غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ـــــــــــــــَول ـــــــــــــــدِّالِء ال ر  ال  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

ن  وِ      ر هــــــــــــُ راُت شــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــَ مــــــــــــهالــــــــــــبــــــــــــَ ائــــــــــــِ (7)الصــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 .(8) فَْليَُصْمهُ  ومنه قْولُه تعالَى : فيه ، صامَ  الشَّْهَر : صامَ وِ 

 : أَي في َكبِِد السَّماِء. َمصاِمها وِجئْتَه والشَّمس في

 قائٌِم دائٌِم. صائِمٌ  الَماء وقاَم وَداَم بمْعنى ، ومنه ماءٌ  صامَ وِ 

ْيِديَّة وآَخُروَن بِمْصَر. صائِمِ  وبنُو  الدَّْهر : ِشْرذَمةٌ باليََمِن نَواِحي الزَّ

ر قوُل الشاِعِر : َصوامٌ وِ   ، كَسحاٍب : اسُم َجبٍَل ، وبه فُّسِ
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 مُمَن ضِ  َصوامٍ بَقيحُدوِم َرعحٍن من 
يَّمُ  : ]صيم[ . ، كِقنَّبٍ  الّصِ  : أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

ْلُب الشَّديُد الُمْجتَِمُع الَخْلِق. وفي اللِّساِن : هو  الصُّ

ْهِميُم كما تقدََّمِت اإلشاَرةُ إليه.  قْلُت : ومنه أُِخَذ الّصِ

__________________ 
 .«واجلميض»يف القاموس :  (1)
 اللسان. (2)
 وصدره برواية : 49من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص  (3)

 فيا لك من لير كبن جنومه
 املثبت كرواية اللسان.و « إىل صم»وفيه 

 األساس وصدره : (4)
 مىت ما يسفح خيشومه من جنادها

 والصحاح. 323/  3ومل يرد يف ديوانه ط دار صادر بريوت ا واللسان والتهذيب واألساس واملقايي   112ديوانه صنعة ابن السكيت ص  (5)
 .242/  12التهذيب  (6)
 اللسان والتهذيب والثاين يف الصحاح. (7)
 .185البقرة اآية  (8)
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 فصل الضاد
 املْعجمِة مع امليمِ 

ْبثَمُ  : ]ضبثم[  ، كَجْعفٍَر وُعالِبٍط. الضَّ

ل وأَْوَرَده في   ْشتِقاِق.، هكذا يقولُه بعُض أَْصحاِب اال األَْسدُ  اْستِطراداً ، وقاَل : هو« ض ث م»اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على األَوَّ

 قاَل : وهو ِمن الّضْبِث وهو القَْبُض والِميُم زائِدةٌ.

 ِء ، ولْسُت على يقْيٍن منه.، وهو ِمن الضْبِث وهو القَْبُض على الشي َضْبثَمٌ  ونَقَله األَْزهِريُّ أَْيضاً فقاَل : َسِمْعتهم يقولُوَن في أَْسماِء األََسِد :

 َرَوى عنه ابُن أَخيِه محمُد بُن عبِد هللِا بِن أَبي يَْعقوَب ، نَقَلَه الحافُِظ. بُن أَبي يعقوَب : تابِِعيُّ  َضْبثَمُ وِ 

باِرمُ   :]ضْبم[ باِرَمةُ وِ  الضُّ  .(1) األُْسدِ  األُْولى اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، وقاَل : هو الشَّديُد الَخْلِق ِمن ، وعلى كعاُلبٍِط وُعالبَِطةٍ  ، الضُّ

باِرَمةُ  وقاَل غيُرهُ :  : األََسُد الَوثيُق. الضُّ

باِرَمةُ وِ  ُجُل الَجِري : الضُّ  ، وهو ثاُلثيٌّ عنَد الَخليِل ، وقد تقدََّم ذِلَك في ض ب ر. ُء على األَْعداءِ الرَّ

 واْختاَر ابُن عصفوٍر أَصالَةَ الِميِم.

 وَردَّه أَبو حيَّان.

يت : يقاُل لألَسدِ  ّكِ جاِل الشُّجاُع. ُضباِرمٌ  وقاَل ابُن الّسِ  وُضباِرٌك وُهما ِمن الّرِ

ْيثَمُ  : ]ضثم[ ْيغَم ، أُبِدَل َغْينُه ثاًء ، هكذا نَقَلَه الَجْوهريُّ ، فهو فَْيعٌَل ِمنِمثْلُ  ، كَحْيَدٍر : األََسدُ  الضَّ ثَم  الضَّ  .الضَّ

 في أَْسماِء األََسِد ، بالياِء ، ولْسُت منه على يقين. َضْيثَم قاَل األَْزهِريُّ : ولم أَْسَمع

َجمُ  : ]ضجم[ كةً : ِعَوٌج في الفَِم  الضَّ ْدِق  َميٌَل فيوِ ، محرَّ  وكذا في البِئر إلى أَحِد شْدقَْيه ، الشَّفَِة والذَّقَِن والعُنُقِ  قد يكون ِعَوجاً فيوِ ، الّشِ

 ، وهو مجاٌز أَْيضاً ، قاَل القطاميُّ يَِصُف ِجراَحةً : في الِجراَحةِ  كذاوِ  ، وهو مجاٌز ،

هـــــــــــا  ه عـــــــــــاجلـــــــــــََ يـــــــــــح ـــــــــــَ رافـ حـــــــــــح يـــــــــــُب مبـــــــــــِ بـــــــــــِ  إذا الـــــــــــطـــــــــــ 

ه      ريــــــكـــــــِ ِر َأو حتــــــَح قــــــح مـــــــازاَدتح عــــــلــــــ  الــــــنـــــــ  جــــــَ (2)ضــــــــــــــــــــَ
 

  
 .أَْضَجمُ  ، كفَرَح ، فهو َضِجمَ  والنَّْفُر : الَوَرُم ، وقيَل : ُخروُج الدَِّم ، وقد

َجمُ  وقاَل اللَّْيُث :  ِعَوٌج في األَْنِف يَميُل إلى أَحِد ِشقَّْيه. الضَّ

حاح : أَْن يَِميَل األَْنف إلى أَحِد جانِبَي الَوْجِه ، وأَْيضاً :   اْعِوجاُج أَحِد الَمْنِكبَْين.وفي الّصِ

َجمُ  وفي الُمْحَكم :  ِعَوٌج في َخْطم الظَِّليم ، وربَّما كاَن مع األَنِف أَْيضاً في الفَِم ، وفي العُنُِق َميٌَل. الضَّ

اُج : َضَجم ِمن قُلبٍ  أَْضَجمُ  وقَليبٌ   إذا كان في جاِلها ِعَوٌج ، وقيَل : إذا ُحِفَرْت غيُر ُمْستويٍَة ، قاَل العجَّ

مٍ عن قـُُلٍب   (3)تـُو ّرِي َمنح َسرَبح  ُضجح
ة الِجيالِن.  يَِصُف الِجراَحات فَشبَّهها في َسعتِها باآلباِر الُمْعَوجَّ

 أَي تَْختلُف. تَضاَجمُ  األَْمُر بَْينهم إذا اْختَلََف ، ومنه قْولُهم : األَْسماءُ  مَ تَضاجَ  ، يقاُل : : االْختِالفُ  التَّضاُجمُ  ِمن المجاِز :وِ 

 ، قاَل األَْخطُل : : الُمْعَوجُّ الفَمِ  الُمتَضاِجمُ وِ 



15874 

 

المــــــــــــــًة  ِن مــــــــــــــَ َوَريــــــــــــــح ا اأَلعــــــــــــــح ز  ُ  عــــــــــــــنــــــــــــــ   جــــــــــــــَ

وحرِة وَ      ــــــــــــ  ــــــــــــثـ َر ال فــــــــــــح ــــــــــــَ رحَوة ثـ ــــــــــــَ مِ فـ َتضــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــِ
ُ

(4)املــــــــــــ
 

  
 رُجٍل.وفَْرَوةُ : اسُم 

 : قَبيلَةٌ. أَْضَجمَ  ُضبَْيعَةُ وِ 

 ، واسُمه الحاِرِث بُن عبِد هللِا بِن دوفَن بِن ُمحاِرب بِن نهيَةَ بِن حاِرِث بن وهِب بِن حلى بنِ  : لَقَُب ُضبَْيعَةَ  أَْضَجموِ 

__________________ 
 ت مواف  ملا يف اللسان والصحاح.وتصرف الشارح ابلعبارة واملثب« . اأَلَسدُ .. الضبارمُ »يف القاموس :  (1)
 اللسان. (2)
 واللسان والتهذيب. 122أراجيزه ص  (3)
 اللسان وعجزه يف الصحاح. (4)
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َبُة إليه ُضَبعييف  َوٍة َأصابـَتحه ا قاَلُه ابُن الَكلحيبِّ ا والنِّسح  ا بضٍم ففتٍح. َأمحح  بِن ضبيَعَة بِن ربيَعَة الَفَرس ا لُقَِّب به لَلقح
َء ال يُضاُف إلى نْفِسه ، قاَل وعْنِدي أَنَّ هو ُضبَيعة نْفُسه فعلى هذا ال تصحُّ إضافَة ُضبَْيعة اليه ، ألَنَّ الشي أَْضَجمُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

ْحوه ، فعلى هذا تصحُّ ونَ  فهو كقوِلَك : قَْيس قُفَّه ، وِكاَل االْسَمْين ُمْفرٌد ، والُمْفرُد إذا لُقَِّب بالمفرِد أُِضيَف إليه ، أَْضَجم اْسَمه ُضبَْيعة ولَقَبه

 اإلضافَةُ.

ْجَمةُ وِ   الرائَِحِة تْلَسُع. ، بالضّمِ : ُدوْيبَّةٌ ُمننتَةُ  الضُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْجمُ  جاِل : الَكثيُر واألَْكِل ، وهم الُجراِمَضةُ والُجراِضمةُ أَْيضاً ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. (1)، بالضّمِ  بالضُّ  ، من الّرِ

.:  كقُْنفُذ وَجْعفَرٍ  ُضْجعُمٌ  : []ضجعم  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 بُن سعِد بِن َعْمٍرو الُملَقَُّب بَسِليح بِن حلوان بِن عْمَران. ضْجعُم ِمَن العََرِب ، وهو أَبو بَْطنٍ  وهو

زاُدوهُ هاًء  ةَ بِن َعْمرو ، وَعْمرو بُن مندلَةَ وغيُرُهماقبَل غسَّان منهم : داوُد بُن هبولَ  : كانوا ُملوكاً بالشامِ  الضَّجاِعَمةُ وِ  الضُّجاِعم ُهمْ وِ 

 ، كما زاُدوا في البَراِمَكِة والبَطاِرقَِة وغيِرها. للنِّسبَةِ 

ْخمُ  : ]ضخم[ ْخمُ  ، ِذْكُر الفتْحِ ُمْستدرٌك ، ولو قاَل : ، بالفتح والتّحريكِ  الضَّ ُك كان كافِياً ، الضَّ ْعِر ،  آِخُرهوكأَْحَمَد ويَُشدُّ  ويَُحرَّ في الّشِ

 وليَس في الَكالِم أَْفعَلَّ ، قاَل َرْؤبَة :

ا  مــــــــــــــــ  ٌة َأصــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ي ُث حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ي َت حــــــــــــــــَ  مثــــــــــــــــ 

مـــــــــا     خـــــــــح لـــــــــُ   ضـــــــــــــــــــــــَ ب  اخلـــــــــُ احيـــــــــُِ مـــــــــ  خـــــــــَ (2)اأَلضـــــــــــــــــــــــح
 

  
وايَةُ في شْعِرِه ، وَوقََع في كتاِب ِسْيبََوْيه ، . َضْخمٌ  هكذا الّرِ ْفع وإيَّاهُ تَبَِع الَجْوهريُّ  يُِحبُّ ، بالرَّ

كاً يقولوَن : هذا محمد وعاِمّر وجَ  ،  كغُرابٍ  ، الضُّخامُ وِ  ْعفّر.ثم قاَل الَجْوهريُّ : ألنَّهم إذا وقفُوا على اسٍم شدَّدوا آِخَره إذا كاَن ما قْبلَه ُمتحّرِ

ل : حاحِ : الغَِليُظ ، مُ العَظي واْقتََصَر الَجْوهريُّ عليه وعلى األَوَّ ،  َضُخمَ  ، وقد العَظيُم الِجْرِم الكثيُر اللَّْحمِ  هو ٍء ، أومن كّلِ شي ، وفي الّصِ

ً  كَكُرَم ، ً  ، بالفتحِ كما في النسخِ والصَّوابُ  َضْخما حاِح وهو على غير قِياٍس ، ِضَخما  على الِقياِس. َضخاَمةً وِ  مثُْل ِعَوجٍ كما هو في الّصِ

ْخمُ  اِز :ِمن المجوِ   من الطَّريِق : الواِسُع. الضَّ

ْخمُ وِ   ، وهو مجاٌز أَْيضاً. من الِمياِه : الثَّقيلُ  الضَّ

 واْنقََرضوا. : من العََرِب العاِربَِة َدَرجوا َضْخمٍ  بَنُو عبِد بنوِ 

 ُم بها المْرأَةُ َوَراء حقوها.، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وهي التي تَتَعظَّ  ، بالضّمِ : ُعظَّاَمةُ المْرأَةِ  األُْضخوَمةُ وِ 

ْدِم والضَّْربِ  ، الِمْضَخمُ وِ  جاِل ، وهو مجاٌز. كِمْنبٍر : الشَّديُد الصَّ  ِمن الّرِ

يُِّد الشَّريفُ  ، الِمْضَخمُ  ِمن المجاِز أَْيضاً :وِ  ْخم السَّ  .ِمْضَخمٌ وِ  َضْخمٌ  ، يقاُل : َسيِّدٌ  الضَّ

ةُ  ِمن المجاِز :وِ   العَريَضةُ األَريَضةُ النَّاِعَمةُ. : هي ، كِخَدبَّةٍ  الِضَخمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٌ ُك إذا كاَن اْسماً مثْل َجفَنات وثََمرات. َضْخماتٌ  ، والَجْمعُ  َضْخمةٌ  اْمرأَة  ، بالتَّْسِكين ، ألنَّه صفَةٌ ، وإِنَّما يَُحرَّ

حاحِ. مأَْضخَ  ، بالكْسِر. وهذا ِضخامٌ  وقْومٌ   منه ، كلُّ ذِلَك في الّصِ

كةً. َضَخمٍ  يُْحتَمُل أْن يكوَن َجْمع الضخامُ وِ   ، محرَّ

 ، كإْْرَدّبِ ، نَقَلَه ابُن جنِّي في سّرِ الصناَعِة ، وبه روى قَْوُل ُرْؤبة أَْيضاً. اإلْضَخمُّ وِ 
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 العُنُِق ، وهو مجاٌز. َضْخمُ  ويقاُل له سوددٌ 

 البَْغداِديُّ الّضخميُّ ِمن شيوخِ أَبي بْكِر بِن الُمْقِري. الَضْخمِ   بُن محمِد بِن علي بنِ وأَبو القاِسِم عبيُد هللا

ُجلُ  َضِرمَ   :]ضرم[  : احتذَم ِمن الجوعِ. كفَِرح ، (3) الرَّ

__________________ 
 يف اللسان : الضجم ا ككتف. (1)
 اللسان والثاين يف الصحاح. (2)
 ليست يف القاموس.« الرجر»قوله :  (3)
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حاحِ :  اْشتَدَّ ُجوُعه. وفي الّصِ

َمْخشِريُّ ِمن المجاِز.  وَجعَلَه الزَّ

هُ  ُء إذا اْشتَدَّ الشَّي َضِرمَ  أَو . َحرُّ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

مَ  َغَضباً ، (1) اْحتََذمَ  إذا عليه َضِرمَ  ِمن المجاِز :وِ  . عليه أَي تَغَضَّبَ  كتََضرَّ  ، وهذا األخيُر نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ً  في الطَّعامِ  َضِرمَ  ِمن المجاِز :وِ   َشيئاً. (2) َجدَّ في أَْكِله ال يَْدفَُع منه : إذا َضَرما

ً  النَّارُ  َضِرَمتِ وِ  َمهاوِ  أَْضَرَمهاوِ اْشتَعَلَْت ،  : َضَرما َد للُمبالَغَِة ، قالَهُ الَجْوهِريُّ ، َضرَّ ين للطَّلَِب : اْستَْضَرَمهاوِ  ، شّدِ  أَوقََدها ولْيَسِت الّسِ

َمتْ وِ  فاْضَطَرَمتْ   اْلتََهبَْت. تََضرَّ

َرامُ وِ  حاحِ ، كِكتاٍب : ُدقاُق الَحَطبِ  ، الّضِ  ، َجْمعُ  أَو ما ال َجْمر له منه ، أَو ما َضعَُف والنَ  الذي يُْسرُع اْشتِعاُل الناِر فيه ، كما في الّصِ

ر قْولُهم : أَْشعَلَها أَو ما اْشتَعََل من الَحَطب. ، للشَّْخِت منه ، كما في األَساِس ، َضَرمٌ  رام وعباَرةُ الَجْوهِرّيِ جامعَةٌ لَما قالَهُ ، وبكّلِ فُّسِ  بالّضِ
 .كالِضراَمةِ  ،

 وَكثَُر. تَعلَ اشْ  : إذا الَمشيبُ  اْضَطَرمَ  ِمن المجاِز :وِ 

ِرمُ وِ   .َضِرمٌ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وهو مجاٌز ، ومنه : هو نَِهٌم قَِرٌم كأَنَّه سبُعٌ  كَكتٍِف : الجائِعُ  ، الضَّ

ِرمُ وِ  . فَْرُخ العُقابِ  : الَضَّ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

. الفََرُس العَدَّاءُ  أَْيضاً :وِ   ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

قاِق ، وهي األرُض اللّيِّنَةُ ، أَي إذا َجَرى في األَرِض اللَّيِّنَِة اْشتَدَّ  َضِرمُ  ، ويقولُوَن أَْيضاً : َضِرمَ  العَدِو َشديُدهُ ، وقد َضِرمُ  يقاُل : فرسٌ  الرَّ

 َجْريه ، وهو مجاٌز.

َرَمةُ وِ  كةً : السَّعَفَةُ أَو الشِّ  الضَّ . يَحةُ في َطَرفِها نارٌ ، محرَّ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

َرَمةَ  يقاُل : أَْوقَدَ   .الضَّ

َرَمةُ وِ   الَجْمَرةُ. : الضَّ

 .َضَرمٌ  نفُسها ، والَجْمعُ  النَّارُ  قيَل :وِ 

اِد المهملة َضَرَمةُ وِ  ةُ بِن َعْوِف بِن سْعِد بِن ذبياَن ، وهو بُن ِصْرَمةَ ، بكْسِر الصَّ وأَِخيه ُدَرْيد المريان ، وفي   لهاِشِم بِن َحْرَملَةَ َجدٌّ  ، ابِن ُمرَّ

 هاِشٍم يقوُل الشاِعُر الصحاري :

يا َأابُه هاِشم بن َحرحَمَلة  َأحح
 .«ص ر م»وقد تقدََّم اإليماُء إليه في 

ْرمُ وِ  يحِ  ، األخيُر هو الَمْعروُف ، ، بالضّمِ وبالكْسرِ  الضُّ  ثََمُرهُ كالبَلُّوِط وَزْهُرهُ كَزْهِر السَّْعتَرِ  طائِِف واليََمن ،، يكون بجباِل ال َشَجٌر طيُِّب الّرِ

ى َعَسل ولعََسِلِه فَْضلٌ  تَْرعاهُ النَّحُل ،  أَو هو األُسُطوُخوُدوُس باليونانِيَّة. ، الضَّرَمة يَُسمَّ

راَمةُ وِ   ، بالكْسِر : َشَجُر البُْطِم. الّضِ

 َشَجَرةٍ.كِحذيٍَم : َصْمُغ  ، ِضريَمٌ وِ 

ْيَرمُ وِ   كَحْيَدٍر : الَحِريُق. ، الضَّ

حاحِ بهذا المْعنَى كأَميٍر وهو الصَّواُب ، وِمثْلُه في األَساِس.  والذي في الّصِ

 كُجَهْينَةَ : ِحصٌن باليََمِن. ، ُضَرْيَمةُ وِ 
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كةً ، َضَرَمةٍ  ما بها نافِخُ  ِمن المجاِز : يقاُل :وِ  .، نَقَلَه ال أَي أَحدٌ  ، محرَّ  َجْوهِريُّ

ا يُستدرُك عليه :  * وممَّ

رامُ  حاحِ. الّضِ  ، بالكْسِر : اْشتِعاُل الناِر في الَحْلفاِء ونَْحِوها ، كما في الّصِ

 ، كما في األساِس. اْضِطرامٌ  أَي ِضرامٌ  يقاُل : للنار

ِريمُ وِ   كأَميٍر الُمْحترُق األَْحشاِء. الضَّ

 : هاِئٌج. َضِرمٌ  وَسبُعٌ 

 ليه : َغِضَب.ع اْضَطَرمَ وِ 

 الشرُّ بَْينهم : هاَج. اْضَطَرمَ وِ 

 الغُْلمةُ. (3) اْضَطَرَمتْهوِ : ُمْغتِلٌم ،  ُمْضطِرمٌ  وفَْحلٌ 

َمتْ وِ  اْضَطَرَمتْ وِ الَحْرُب  َضِرمتِ وِ   : اْشتَعَلَْت. تََضرَّ

ْرَزمُ   :]ضرزم[ ل : ، وَجْعفَرٍ  (4) ، كِزْبِرجٍ  الضَّ ا القويَّةُ  الُمِسنَّةُ من النُّوقِ  ، واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على األَوَّ  ، وأَمَّ

__________________ 
 يف القاموس : احتدم ا ابلدا  املهملة. (1)
 يف القاموس : شيئاً منه. (2)
 يف األساس : وأضرمته. (3)
 يف القاموس : كجعفٍر وزِبرٍِج. (4)
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ِسن   َأو فضمرز ا
ُ
 ا نـََقَله اجلَوحهري  ا وأَنحَشَد للُمَزّرِد َأِخي الشم اِخ : وفيها بِقي ُة َشبابٍ  ُة منهاهي امل

يــــــــــم َرمــــــــــَ  هبــــــــــا  طــــــــــاٍن َرجــــــــــِ يــــــــــح ُة شــــــــــــــــــــــــَ ِذيــــــــــفــــــــــَ  قــــــــــَ

ازِِم      واًة يف هلــــــــــــَ رحزِمفصــــــــــــــــــــــــــاَرتح ضــــــــــــــــــــــــــَ (1)ضــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ّنِ ال يُْرَجى  ؟الِهَجاَء وقد ساَرِت القَِصيَدةُ َضواةً في لَهاِزِم نابٍ وكان قد َهَجا كعَب بن ُزَهْير فَزَجَره قَْوُمه ، فقاَل : كيف أَرّد  ألَنَّها كبيَرةُ الّسِ

 بُرُؤها كما يُْرجى بُْرُء الصغيِر.

يت ، قاَل : ونََرى أنَّه ِمن قْوِلهم : رُجٌل ِضِرزٌّ إذا كاَن بَِخيالً  الكبيَرةُ القليلَةُ اللَّبَنِ  هي أو ّكِ ، والِميُم  ِمثُْل ِضْمِرٍز ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن ابِن الّسِ

 زائَِدةٌ.

اجِز الدُّبَْيريّ  (2) ، كِزْبِرجٍ : شديَدةُ العَّضِ  ِضْرِزمٌ  أَْفعَىوِ   ، ويقاُل لعبيِد بِن علس يَِصُف رُجالً بخشونَِة قََدَمْيه ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وأَنَشَد للرَّ

 وَصالبَتِهما وأنَّ الَحيَّات ال يَْعَمْلن فيهما َشيئاً ، فقد َسالََمهما الَحيَّات لعََدِم تأْثِيِرها فيهما :

َدمـــــــــــا  ـــــــــــقـــــــــــَ ـــــــــــه ال اُت مـــــــــــن ـــــــــــ  ي امَل ا ـــــــــــَ ـــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــَ  ق

مـــــــــا      عـــــــــَ جـــــــــح جـــــــــاَع الشـــــــــــــــــــــــ  واَن والشـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــُ (3)األُفــــــــــح
 

  
اُء : الَحيَّاَت َمْنصوٌب على أنَّه َمْفعوٌل به والفاِعُل القََدماِن ُمثَنّى ُحِذفَت نونُه للضَّروَرةِ.قاَل ا  لفرَّ

الَحيَّاِت ،  فوعاً على البََدِل ِمنوقاَل َسْيبََوْيه : الَحيَّاُت َمْرفوٌع بالِفْعِل والقََدم َمْنصوٌب على الَمْفعوليَِّة ، وكاَن َحّق األُْفعوان أْن يكوَن َمرْ 

 ولكنَّه نََصبَه حمالً على المْعنَى ، كأَنَّه قاَل : وَسالََمت القََدم األُْفعُوان.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْرَزَمةُ  . الضَّ  : ِشدَّةُ العَّضِ والتَّْصِميم عليه ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

.أَْهَملَه :  ، بالكْسرِ  ِضْرسامٌ  : ]ضرسم[  الَجْوهِريُّ

ْرساَمةُ وِ  َمْعروٌف. ماٌء م وهو ْخُو اللئيم الفَْسلُ  الّضِ  ُء الُخلُِق ، والِميُم زائَِدةٌ.السَّيِّى ، بالكْسِر : الّرِ

ْرَضمُ  : ]ضرضم[ .:  ، كَجْعفَرٍ  الضَّ  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 .(4)األََسد وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو ِمن َغِريِب أَْسماءِ 

ْرَضمُ  قاَل في َمْوِضعٍ آخر :وِ  باعِ. الضَّ  َذَكُر الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْرِضمُ   ، كعالبٍِط : األَسُد ، نَقَلَه شْيُخنا عن بعِضهم. الضُّراِضمُ وِ ، كِزْبِرجٍ ،  الّضِ

ْرِطمُ  : ]ضرطم[ .:  ، كِزْبِرجٍ  الّضِ  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

ْخُم البَْطنِ  وهو  الَجِسيُم. الضَّ

ْخُم الجافي ، أَي الفُروُج ، من األَْركابِ  ، بالضّمِ ، الضُّراِطِميُّ وِ   الُمْكتنُز المْرتَِفُع ، قاَل َجريٌر : الضَّ

هــــــــــــــا  لــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُه بـ واجــــــــــــــِ ــــــــــــــُ يِّ ت مــــــــــــــِ راطــــــــــــــِ  بضــــــــــــــــــــــــــــُ

ااَب      بــــــــــــَ رِه صــــــــــــــــــــــــــُ (5)كــــــــــــَبن  عــــــــــــلــــــــــــ  َمشــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــِ
 

  
 ُشَمْيٍل :قاَل اللَّْيُث : وَرَواهُ ابُن 

 تُنازُِع َزوحَجها بُعمارِِطيِّ 
 قاَل : ُعماِرطيُّها فَْرُجها.



15880 

 

ْرَغمُ  : ]ضرغم[ اِري الشَّديُد الِمْقداُم. األََسدُ  ، واْقتََصَر الَجْوهريُّ على األَخيِر ، هو ، كَجْعفٍَر وِجيٍْر وِجريالةٍ  الضَّ  الضَّ

  فَْعلَه وتََشبََّهت به.: فَعَلَتْ  تََضْرَغَمتْ وِ األَْبطاُل  َضْرَغَمتِ وِ 

 األَبطاُل بعُضها بعضاً في الَحْرِب. َضْرَغموِ : اْنتخاُب األَْبطاِل في الَحْرِب ،  التََّضْرُغمُ وِ  الضَّرَغَمةُ  وقيَل :

 بحيُث تأُْخذُ في المْعرَكِة وأَْنَشَد : َضْرَغَمتِها األَْبطاُل في تََضْرَغَمتِ  وقاَل اللَّْيُث :

__________________ 
 اللسان والصحاح. (1)
(2) . ُة الَع ِّ  عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : والض رحُزَمُة : ِشد 
 اللسان والصحاح ا نسبهما صاحب اللسان ا من عدة شطور ا للمساور بن هند العبسي. (3)
 يف القاموس : األسُد ا ابلضم. (4)
 واملثبت كرواية اللسان والتكملة.« بعضارطي»برواية :  70ديوانه ص  (5)
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ــــــــــــيِّ وِ  و عــــــــــــل ــــــــــــُ ــــــــــــن َت ب ــــــــــــح وحمــــــــــــي إنح ســــــــــــــــــــــــــبَل ــــــــــــَ  قـ

م      َرهـــــــــــــُ ةٍ مـــــــــــــىت تــــــــــــــَ مـــــــــــــَ رحغـــــــــــــَ ر   بضـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــِ (1)تـــــــــــــَ
 

  
ْرغاَمةُ وِ  ُجلُ  كِجْريالةٍ  ، الّضِ  ، على التَّْشبيِه باألََسِد. الشُّجاعُ  : الرَّ

 على التّْشبيِه باألََسِد. الفَْحُل القَِويُّ  أَيضاً :وِ 

ئيِر قَليُل الَهديِر. ِضْرغاَمة قيَل الْبنَِة : الُخّسِ : أَيُّ الفُحوِل أَْحمُد ، فقالت : أَْحمرُ   َشديُد الزَّ

ُجُل الشَّديدُ  أَْيضاً :وِ   على التَّشبيِه باألسِد ، قاَل الشاِعُر : الرَّ

ــــــــُه  ــــــــهــــــــم مــــــــكــــــــان ــــــــي فــــــــ  عــــــــل ــــــــاِس ال لــــــــَح ــــــــن ىت ال ــــــــَ  ف

رحغــــــــــامــــــــــةٌ وِ      عــــــــــا  ضــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــَ ر َأوح م  ابأَلمــــــــــح (2)إنح هــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِمن طيٍن للَوَحِل ، كذا في نواِدِر األَْعراِب. َضْرغاَمةٌ 

 ، بالكْسِر : اسٌم. ِضْرغامٌ وِ 

ً  ، وبه ، كَمنَعَ  َضغََمهُ  : ]ضغم[ هُ  : َضْغما . َعضَّ  ما كان ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ

ا أَْهَوى إليه. ، كذا في النسخِ ، وَصوابُه : أَْن يَْمأَلَ  دوَن النَّْهش ، أَو هو أَْن ال يَْمأَلَ  هو (3) أَو في حِدْيِث ُعتْبة بن عْبد العُّزى : و فََمهُ ممَّ

 .«فَضغََمه َضْغمةً  فعَدا عليه األََسُد فأََخَذ برأِْسه»

غاَمةُ وِ   ِمن فيَك ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن ابن ُدَرْيٍد. ولَفَْظتَهُ  َضغَْمتَه كثُماَمٍة : ما ، الضُّ

ْيغَمُ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :وِ  يوِ  كثيراً ، والياُء زائَِدةٌ ، الذي يَعَضُّ  الضَّ ً  األََسدُ  منه ُسّمِ ْيغَمّيِ  ، َضْيغَما  .كالضَّ

ْدِق منها ، قاَل َكْعٌب :  وقيَل : هو الواِسُع الّشِ

مٍ مـــــــن  غـــــــَ ـــــــح يـ راِء اأُلســـــــــــــــــــــح  ضـــــــــــــــــــــَ َدرُه مـــــــن ضـــــــــــــــــــــِ  ِد خمـــــــح

يــــــــــُر      يــــــــــٌر دونــــــــــه غــــــــــِ َر غــــــــــِ ثـــــــــــ  ِن عــــــــــَ (4)بــــــــــبــــــــــطــــــــــح
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ه وِشدَّتُه ، وهو مجاٌز. َضْغمُ   الفَْقِر : َعضُّ

ياَغَمةُ وِ  الّضياغمُ وِ   : األُسوُد. الضَّ

 األََسِديُّ : شاِعٌر ، قالَهُ ابُن جنّيِ. َضْيغَمٌ وِ 

 الفَُم : َكثُر لُعابُه ، عن ابِن القطَّاع. أَْضغَموِ 

مُّ  : ]ضمم[ ه ء ، وقدٍء إلى شي: قَْبَض شي الضَّ ً  إليه َضمَّ  ال»الحِدْيُث : منه ، و تَضامَّ وِ إليه  فاْنَضمَّ  ، َمْضمومٌ  وذاك ضامٌّ  فهو َضّما

ون ةً وِ  بعُضكم إلى بعٍض ، فيقول الواِحُد آلخر أَِرنِيه كما تَْفعلُون عْنَد النََّظِر إلى الِهالِل. يَْنَضمُّ  ، أَي ال «في ُرْؤيِته تَضامُّ هُ ُمضامَّ ،  ضامَّ

ون وهكذا يُْرَوى أَْيضاً : ال  على صيغة ، ما لم يَُسمَّ فاِعلُه. تُضامُّ

ْيم ، وهو َمْذكوٌر في مْوِضِعه. َضامّ  قاَل ابُن ِسْيَده : ولم أَرَ   ُمتَعّدياً إالَّ فيه ، ويُْرَوى أَْيضاً : ال تُضاُموَن ، ِمن الضَّ

 َء : َجَمعَهُ إلى نَْفِسه.الشَّي اْضَطمَّ وِ 

مِّ  قاَل األَْزهِريُّ : هو اْفتَعََل ِمن  .«بعُضهم إلى بعٍض  اْضَطمَّ وِ فَدنا الناُس »:  الحِدْيثمنه ، قُِلبَِت التاُء طاًء ألَْجِل لْفظِة الضاِد ، و الضَّ

 ، أَي اْزَدَحموا. «عليه الناُس أَْعنَقَ  اْضَطمَّ  كان إذا»وفي حِدْيث : 
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مامُ وِ   ٍء.ُء إلى شيبه شي ُضمّ  ما : كلُّ  كغُرابٍ  : الضُّ

مُّ وِ  مامُ وِ  الّضِ  ْيُث.، هكذا َذَكَره اللَّ  ، بكْسِرِهما : الدَّاِهيَةُ الشَّديَدةُ  الّضِ

اد قاَل األَْزهِريُّ :  المْهَملَِة ، كما تقدََّم. وكأَنَّه تَْصِحيٌف والصَّواُب بالصَّ

 .األَضاِميمُ  ِمن النَّاِس ، ليَس أَْصلُهم واِحداً ولكنَّهم لَِفيٌف ، والَجْمعُ  ، بالكْسِر : الجماَعةُ  اإِلْضماَمةُ وِ 

 إلى بعٍض. ُضمَّ  ، أَي َجماَعاٌت ليَس أَْصلُهم واِحداً ، كأَنَّ بعَضهم «من هاهنا وهاهنا أَضاِميمُ  لنا»وفي حِدْيث يَْحيَى بن خاِلٍد : 

ُمومُ وِ   كَصبُوٍر : ُكلُّ واٍد يُسلَُك بين أََكَمتْيِن طويلَتَْيِن. ، الضَّ

__________________ 
 اللسان. (1)
 اللسان. (2)
 يف القاموس : أو غّضاً دون النهش. (3)
 اللسان. (4)
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ي ذِلَك الَمْوضعُ   ، فتأَّمْل ذِلَك. الَمْضُموم ونَصُّ أَبي َحنيفَةَ : إذا َسلََك الواِدي بيَن أََكَمتَْيِن َطويلَتَْيِن ُسّمِ

ْمَضمُ وِ   الغَْضباُن. ، كَجْعفٍَر : الضَّ

 الغَْضباُن. بعُضهم : ، زادَ  (1) األََسدِ  أَْيضاً : ِمن أَْسماءِ وِ 

جاِل ، ءُ الَجري أيضاً :وِ   ، أي في األَسِد والرُجِل. ، كعاُلبٍِط وُعلَبٍِط ، فيهما كالضُّماِضمِ  الماِضي ِمن الّرِ

 ، وأَْوَرَدهُ ابُن األْعرابّيِ بالصاِد المْهَملَِة. الَجِسيمُ  أَْيضاً :وِ 

ُوِلَد له ولٌد أَْسوُد فاْستَْوَحَش وَشَكا إلى النبّيِ ،  بُن قَتاَدةُ  َضْمَضمُ وِ ، ُحنَْين أَبياتاً السُّلَميُّ ، قاَل في  بُن الَحاِرثِ  َضْمَضمُ وِ 

 ، َرِضَي هللاُ تعالى عنهما. َصحابيَّانِ  ، له فبين وسلموآلهعليههللاصلى

َكَره ، ويقاُل : ابُن الحاِرِث ، بِن َحْوٍس اليَماِميُّ عن أَبي ُهَرْيَرة ، وعنه يَْحيَى بُن أَبي كثيٍر وِعْكِرَمةُ بُن عماَرةَ ، ذَ  (2) بُن َحْوٍس  َضْمَضمُ وِ 

 ابُن َحبَّان في الثِّقاِت.

بن عيَّاٍش ويَْحيَى بن َحْمزةَ الَحْضرمّي  بن ثوب الَحْضرميُّ الحْمصّي عن شريح بِن عبيٍد الَحْضرمّي ، وعنه إْسماعيل بُن ُزْرَعةَ  َضْمَضمُ وِ 

  مقرائيٌّ ، وعْنِدي أَنَّ ، ُمْختلٌف فيه. وقاَل ابُن عساكر في تاِريخِ ِدَمْشَق : ويقاُل : إنَّه ابُن ثوب ، فإْن كان أَبوهُ ُزْرَعة بن ثوب فهو ِدَمْشقيٌّ 

 ً ، َذَكَره ابُن َحبَّان في  (3)عن عتبَة بِن عبٍد ، وعنه هالُل بُن سياف   أَبو المثَّنَىاألَْملوكيُّ  َضْمَضمٌ وِ  َحْضرميٌّ ِمن أَْهِل ِحْمَص. َضْمَضما

ثوَن. الثِّقاِت. قاَل المزيُّ : َرَوى له أَبو داوَد وابُن ماَجه َحِديثاً واِحداً ،  ُمَحّدِ

ُجُل : َضْمَضمَ وِ   َشُجع قَْلبُهُ. الرَّ

ه كأَنَّه ، على المال : أََخَذه ُكلَّهُ  َضْمَضمَ وِ   إلى نْفسه. َضمَّ

َت. : َضْمَضَمةً  األََسدُ  َضْمَضمَ وِ   َصوَّ

تُه َمْشهوَرة ، بُن ثَْعلَبَة ِضمامُ  : كِكتابٍ وِ  فاَدةٌ ، وِ الَهْمدانيُّ له  بُن زيِد بِن ثَوابَةَ  ِضمامُ وِ  السَّْعديُّ أَحُد بني سْعِد بِن بْكِر وافُِد بَنِي سْعٍد قصَّ

ً  ، وسلموآلهعليههللاصلىوَكتََب له النبيُّ ،  ه ء: الذي يَْحتَوي على ُكّلِ شي الضَّْمضامُ وِ  ، َرضي هللاُ تعالَى عنهما. َصحابيَّان ، كتابا إلى  يَضمُّ

 نْفِسه.

ةُ وِ  هانِ  الَضمَّ  ْوٍب.الَخْيَل الُمْندفِعَة ِمن كّلِ أَ  تُضمُّ  ، ألنَّها : الَحْلبَةُ في الّرِ

 ، أَي َجماعاِت الَخْيِل. األَضاِميم فََرٌس َسبَّاقُ  يقاُل :وِ 

ِة : مَّ ي : ومنه قْوُل ذي الرُّ  قاَل ابُن بَّرِ

 اأَلضاِميمُ ا ُقحُب تـَرحَف   ِمنحهن  وِ 
 عليه : اْشتََمَل. اْضَطمَّ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َجناَحَك عن الناِس : أَي اْرفُق بهم وأَِلْن جانِبَك لُهم. َضمَّ 

 ِمن ماِلِه : أََخَذ. َضمَّ وِ 

 معه. اْنَضمَّ  ِء :ُء إلى الشيالشي ضامَّ وِ 

 القَْوم : اْجتََمعُوا. ضمَّ وِ 

ً  وأَْصبَحَ   ، أَي ضاِمراً كأَنَّه ُضمَّ بعُضه إلى بعٍض. ُمْنَضّما

 معه في أَْمٍر واِحٍد ُمْنَضّماً إليه.الرُجَل : أَقَْمت  ضاَمْمتُ وِ 
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ُجوه»حِدْيُث وائِِل بِن ُحْجٍر : منه ، و ِإْضماَمةٌ  : الِحجاَرةُ ، واِحُدها األَضاِميمُ وِ   .«باألَضاِميمِ  وِمْن َزنَى بثَيٍِّب فَضّرِ

.من الُكتُِب : ما ُضمَّ بعُضه إلى بعٍض ، وهي اإِلْضباَرةُ ، نَقَلَه الجَ  اإِلْضماَمةُ وِ   ْوهِريُّ

 ِمن ُكتٍُب لُغَةٌ فيه ، كما ِضماَمةٌ وِ 

 ِمن ُصُحٍف. ِضمامةٌ : في حِديِث أَبي اليََسِر 

َماِضمُ وِ   الَكثيُر األْكِل الذي ال يَْشبُع.: ، كعاُلبٍِط : األَُكوُل النَِّهُم الُمْستأْثُِر ، وقيَل  الضُّ

 على الماِل : أََخَذه ُكلَّهُ. َضمَّ وِ 

.:  الضُّماِضمُ وِ  ُجُل البَِخيُل ، قالَهُ األَُمويُّ  الرَّ

 وكعُلَبٍِط : البَِخيُل الُمتناِهي في بْخِلِه ، عن ابِن األْعَرابّيِ.

ةً  إلى صْدِري َضَمْمتُهوِ   : عانَْقتَه. ضمَّ

 إلى كذا : اْنَطَوى. اْنَضمَّ وِ 

 الَخْيِر كلِّه. ُضَمامُ  والتَّْقوى

__________________ 
 يف القاموس : األسُد الغضباُن. (1)
 يف الكاشف : جوس  ا ابجليم. (2)
 يف الكاشف : يساف. (3)
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 الجيوِش حيُث تَْجتَِمع فيه. َمَضمّ  وهذا َمَحلُّ 

ة ونََهَض فالٌن للِقتاِل وهو  قَْوِمه. ضامَّ

 ِكتاباً إلى أَِخي. أَْضَمْمتهوِ فالناً.  َضِميَمه وأَْرَسْلت فالناً وَجعَْلتُ 

 بُن ماِلك الّسلمانيُّ : َصحابيٌّ له ِذْكٌر. مامُ ضوِ 

َصِعيِد ِمْصَر وتُوفي بُن إْسماعيَل بِن ماِلٍك المراديُّ المعافرّي ثم النَّاشرّي الِمْصريُّ َذَكَره ابُن َحبَّاٍن في الثِّقاِت ، ُوِلَد باشمون ِمن  ضمامُ وِ 

  في األَدِب حِديثاً واِحداً.باإلْسكْندريَّة ، قاَل المزيُّ : َرَوى له البُخاِريُّ 

امُ وِ  ْرَع. الضمَّ  : كَشدَّاٍد : َمْن يضمُّ الزَّ

ً  : ]ضوم[ .:  ضاَم يَُضوُم َضْوما  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 لُغَةٌ في ضاَم يَِضيُم َضْيماً. وفي اللّساِن :

ً  يقاُل :  وضْمتُه َضْيماً أَي َظلَْمته ، وَسيَأْتي قَِريباً. ضْمتُه َضْوما

ْهِزمُ  : هزم[]ض .:  ، بالزايِ كِزْبِرجٍ  الّضِ  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 العسُر الُخلِق. اللَّئيمُ  وهو

ً  َحقَّهُ  ضاَمهُ  : ]ضيم[  : نَقََصه إيَّاهُ. يضيُمه َضْيما

 ، أَي َمْظلوٌم. ُمْستَضامٌ وِ  َمِضيمٌ  : اْنتَقََصهُ ، فهو اْستَضاَمهُ وِ  ضاَمهُ  وقاَل اللَّْيُث :

 أََحٌد. ضاَمنِي ، أَي ما ُضْمتُ  أَحداً وما ِضْمتُ  ويقاُل : ما

، كما قيَل في بِيَع ، قاَل  ُضومَ وِ  ُضيِمَ وِ الرُجُل  ِضيمَ  أَي ُظِلْمُت ، على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه ، وفيه ثالُث لُغات : ُضْمتُ  وقاَل الَجْوهِريُّ : وقد

 الشاِعُر :

 وِ 
َ

ه إيّنِ عـــــــــــــلـــــــــــــ  املـــــــــــــ عـــــــــــــُ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ ر  نـ  وحىل وإن قـــــــــــــَ

وٌع إذا مــــــــا      مــــــــتُ َدفــــــــُ بــــــــوِر  ضــــــــــــــــــــــُ ريحُ صــــــــــــــــــــــَ (1)غــــــــَ
 

  
ْيمُ وِ   .ُضيومٌ  : الظُّْلُم ، ج الضَّ

 ، قاَل الُمثَقُِّب العْبِديُّ : َمْصَدٌر ُجِمعَ  قاَل اللَّْيُث : هو

ي وِ  قــــــــِ ــــــــ  ت ــــــــَ وِف ونـ خــــــــُ َ
ِر املــــــــ غــــــــح ــــــــ  ــــــــثـ مــــــــي عــــــــلــــــــ  ال  حنــــــــَ

َد  و      َد الــــــــعــــــــِ يــــــــح نــــــــا كــــــــَ هــــــــابــــــــغــــــــاَرتــــــــِ ومــــــــَ يــــــــُ (2)ضــــــــــــــــــــــُ
 

  
 ، أَي ال يَْظِلُم بعُضكم بعضاً. «في ُرْؤيَتِه تضاُمونَ  إنَّكم ال»وفي حِدْيِث الرْؤيَِة : 

يمُ وِ   واألََكَمِة. بالكْسِر : ناِحيَة الَجبَلِ  ، الّضِ

ي. بالسَّراةِ ، أَو وادٍ  ِضٌع َمْعروفٌ ، أَي َموْ  ع م أَْيضاً :وِ   ، كما قالَهُ ابُن بَّرِ

ر قْوُل ساِعَدةَ الُهَذليُّ : أو َجبَلٌ   لُهَذْيٍل ، وبكّلِ ذِلَك فُّسِ

ا  وهبــــــــَ ي َذنــــــــُ قــــــــِ يحضــــــــــــــــــــــاُء َيســــــــــــــــــــــح َرٌب بـــــــــَ  فــــــــمــــــــا ضــــــــــــــــــــــَ

راِث      رحواُن الــــــــــكــــــــــَ مــــــــــُ هــــــــــاُدفــــــــــاٌ  فــــــــــَ يــــــــــمــــــــــُ (3)فضـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 بناِحيَِة الَجبَِل.وفَسَّره الَجْوهِريُّ : 
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،  الفَْهِميُّ من ِرجاالتِِهم ، والصَّواُب : شيطاُن بُن مْعِن بِن ماِلِك بِن فهمٍ  (4)بِن سرطان ، كذا َوقََع في التَّْبصيِر  ، كُزبَْيٍر : ابُن ُملَْيح ُضيَْيمٌ وِ 

 األَزديُّ الُملَقَُّب قََمر الِعراِق لجماِلِه ، قالَهُ الحافُِظ. ُضيَْيمٍ  حاِرب بنِ َعْمِرو بِن مُ  (5)َمْسعوُد بُن َعِدّيِ بِن : وإليه نُِسَب هذا البَْطُن منهم 

 ما تَْصحيٌف.وَوقََع في الُمْحَكِم البِن ِسْيَده في الصاد المْهَملَِة والنوِن : بَنُو ُصنَْيِم بَْطٌن ، فإْن يكْن َغْير هذا وإالَّ فأَحُده

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

امةُ   ، ُمخفَّفة : الحاَجةُ ِزنَةً ومْعنًى ، ومنه الَمثَُل. الضَّ

 عريَ  اأَلَسدِ  الضامةُ  حيت بك 
ْيمِ  فَسَُّروها بالحاَجِة وبالمْرأَةِ ، وقالوا هي ِمن  ، كما في أَْمثاِل الميدانّي ، نَقَلَه شْيُخنا. الضَّ

__________________ 
 اللسان والصحاح بدون نسبة. (1)
 اللسان. (2)
 برواية :« ضيم»يف شعر ساعدة بن جؤية اهلذد ومعجم البلدان  207/  1البيت يف ديوان اهلذليا  (3)

 ما ضرٌب بيضاء يسق  دبوهباوِ 
 واملثبت كرواية اللسان.

 ُضَؤميح بن ُمليح بن َشَرطان. 885/  3يف التبصري  (4)
 د بن عمرو بن عدي.يف التبصسر : مسعو  (5)
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 فصل الطاء
 املْهمَلِة مع امليمِ 

حاحِ بالفتْحِ والضّمِ معاً فيهما : ُمثَلَّثَةً  اْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األَخيرْين ،:  الواِدي واللَّيِل والسَّيلِ  َطْحَمةُ  : ]طحم[  ُدْفعَتُه ، ضِبَط في الّصِ

 ِمه.األُْولَى وُمْعَظُمه ، وقيَل : ُدفَّاُع ُمْعظَ 

َمْخشِريُّ   اللَّْيِل. َطْحَمة اللَّْيِل ِمن المجاِز وقاَل : هو ُمْعَظُم سواِد ، يقاُل : أََشدُّ ِمن َحْطمِة السَّْيل تحتَ  َطْحَمةُ  وَجعََل الزَّ

حاح. من النَّاِس : َجماَعتُُهمْ  الطَّْحَمةُ  ِمن المجاِز :وِ   ، كذا في األساِس والّصِ

ُل من يْطرأ عليك.وفي الُمْحَكِم : أَي   ُدْفعتَه وُهم أَْكثَر ِمن القاِديَِة ، والقاِديَةُ : أَوَّ

من الشُّْجعان َحَضَر مع الُمَهلّب في قتاِل األَزاِرقَِة ، ومع َعِدّيِ بِن  (1)، واْبنُه هزيم  من الشَُّرفاءِ  الدَّارميُّ  : َعِديُّ بُن حاِرثَةَ  َطْحَمة أَبووِ 

 بِن الُمَهلِّب ، وأَْخباُره واسعَةٌ في معارِف ابِن قُتَْيبَةَ. أَْرطاة في قتاِل يَزيد

 ، كان َشريفاً. َطْحَمةَ  قْلُت : وحفيُدهُ التُّرجماُن بُن هزيِم ، بِن أَبي

 كُهَمَزٍة : اإِلبُِل الكثيَرةُ. ، الطَُّحَمةُ وِ 

ُجُل الشَّديُد الِعراكِ  أَيضاً :وِ  . الرَّ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

، قالَهُ أَبو حنيفَةَ ، قاَل : وهو خيُر الَحْمض ُكلّه ، وليَس له َحطٌب وال َخَشٌب إنَّما يَْنبُُت نَباتاً  أَو هو النَّجيلُ  َسهليُّ َحْمضيُّ ، : نَْبتُ  الطَّحماءُ وِ 

 .كالطَّْحَمةِ  تأُكلُه اإِلبُِل ،

 هي َعريَضة الَوَرِق كثيَرةُ الماِء.قاَل أَبو حنيفَة : هي من الَحْمض و

ً  ، وقد : الَمْملوءُ  الَمْطحومُ وِ   .َطَحَمهُ َطْحما

 الدَّفوُع. والطَُّحوُر : الطَّحومُ  قاَل األَْصَمعيُّ :وِ 

 َسريعةُ السَّهِم. َطحومٌ  وَطحوٌر بمْعنى واِحٍد. وقيَل : قْوسٌ  َطحومٌ  وقْوسٌ 

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

ي لعُماَرة بن ُعقَْيٍل : مُ َطواحِ  سيولٌ   ، أَي َدوافُِع ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تح  ي ضــــــــــــــــــــــَ ن  الــــــــد وادي وحــــــــَ  َأجــــــــالــــــــتح َحصــــــــــــــــــــــاهــــــــُ

يــــــوِ       يحضـــــــــــــــــــــاُت الســــــــــــــــــــ  مِ عــــــلــــــيــــــهــــــن  حــــــَ واحــــــِ (2)الــــــطــــــ 
 

  
 ويقاُل : ُدفِعوا إلى َطْمَحِة الِفتْنَِة وهي َجولَةُ الناِس عْنَدها ، وهو مجاٌز.

قاءَ  َطْحَرمَ  : ]طحرم[  َمألَهُ. وَطْحَمَرهُ : إذا الّسِ

حاحِ. َوتََرها : إذا َطْحَرَمةً  القَْوسَ  َطْحَرمَ وِ   ، كذا في الّصِ

 ٌء.، بالكْسِر : أَي شي ِطْحِرَمةٌ  ما عليهوِ 

 وفي الُمْحَكِم : أَي ِخْرقَةٌ.

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 ، أَي لَْطٌخ من َغْيٍم كِطْحِربٍة. ِطْحِرَمةٌ  ما في السَّماءِ 
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.:  بالكْسرِ  ِطْحِلَمةٌ  ما في السَّماءَ  : ]طحلم[  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 ، أَو لَْطٌخ منه. أَي َغْيمٌ 

 * ومّما يُْستْدرك عليه :

 ، بالضّمِ ، أَي آِجٌن ، كما في اللّساِن. ُطْحلُومٌ  ماءٌ 

 ، كما في الُمْحَكِم. : جماَعةُ الَمعَزِ  الطَّْخَمةُ  : ]طخم[

 ِحْميَرّي الهانّي ، وقيَل : له صْحبَةٌ. التَّابِِعّيِ  ذي ُظلَيمٍ  بالكْسِر : واِلُد َحْوَشبٍ  ، ِطْخَمةٌ وِ 

ً  وكان ، اليََمنِ  أَْهلِ  في وِعداُده ، وسلموآلهعليههللاصلىقاَل ابُن فَْهٍد : أَْسلَم على َعْهِد النبّيِ   النبيُّ  إليه َكتَبَ  ، قْوِمه في ُمطاعا

 .ِصفِّين يومَ  حْمصَ  رجالَةِ  على وكان ، العَْنسي األَْسود قَتْلِ  في ، وسلموآلهعليههللاصلى

 ُمْهَملة. (3)ويقاُل في اسِم واِلِده ُطحيَّةُ ، بضّمِ فتَشديِد ياٍء والحاء 

__________________ 
 .«ُهَرمي» 864/  3يف التبصري  (1)
 اللسان. (2)
 يف أسد الغابة : حوشب بن طخية وقير طخمة ابمليم. (3)
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ْوِض ، زاَد غيُرهُ : وُمقَدَِّم الَخْطِم.، كما في الّصِ  بالضّمِ َسواٌد في ُمقَدَِّم األَْنفِ  ، الطُّْخَمةُ وِ   حاحِ والرَّ

 ، وقيَل : هو لُغَةٌ في األَْدَغِم. . َكْبٌش رأُْسه أَْسوُد وسائُِرهُ َكِدرٌ األَْطَخمُ وِ 

ّكيت :وِ   .(1) الدَّْيَزجُ  أَْخَضُر أَْدَغُم ، وهو أَْطَخمُ  قاَل ابُن الّسِ

 ، بالضّمِ ، قاَل الشاِعُر : الطَّْخمُ  ، والَجْمعُ  ُخْرُطوِم اإِلْنساِن والدَّابَّةِ ُمقَدَُّم  : األَْطَخمُ وِ 

ٍة وِ  رايب  قصــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُم إال   ــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــا أَنـ

هـــــــا      فــــِ ــــُ ي  ن نحشــــــــــــــــــِ ــــَ تـ فـــــــاســــــــــــــــــَ  وَتســــــــــــــــــح ــــَ مِ ت خــــح ــــطــــ  (2)ال
 

  
 يْعني لَْطخاً من قََذٍر.

ً  وقد ، كأَميٍر ، كالطَِّخيم إلى السَّواِد ، لَْونُه لَْحٌم جافٌّ يَْضِرب : األَْطَخمُ وِ   .اْطَخمَّ اْطخماما

 ، وهي الُحدوُد بين األََرِضيَن ، قُِلبَِت التاُء طاء لقُْرب َمْخَرَجْيهما. (3) التُّخومِ  بمْعنَى الطُّخومُ  قال األَْزَهِريُّ :وِ 

ُجُل ، َطَخموِ   َكَمنََع وَكُرَم : تََكبََّر. الرَّ

 بُن أَبي الطَّخماِء الشَّاِعُر. ُطَخْيمُ  كُزبَْيٍر :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُؤوِس ، كما في ال ُطْخمٌ  نسورٌ   عين.: أَي ُسوُد الرُّ

 .(4): ُجبَْيل عنَد ماٍء لبَني َشَمجى ، يقاُل له موقٌف  ُطَخامٌ وِ 

 أَْهَملَه الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللّساِن.:  ، كعاُلِبطٍ  الطُّخاِرمُ  : ]طخرم[

 الغَْضباُن. وهو

ْبدُ  قيَل :وِ بالكسِر والفتحِ : الشَّْهُد ،  الطَّْرمُ  : ]طرم[  شاِعٍر يَِصُف النِّساَء :، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ل الزُّ

ٍم  قــــــــَ لــــــــح فــــــــَ  كصــــــــــــــــــــــاٍب وعــــــــَ لــــــــح نح يـــــــــُ ن  مــــــــَ هــــــــُ نـــــــــح  فــــــــمــــــــِ

يـــــــَب وِ      ِد قـــــــد شــــــــــــــــِ هـــــــح ُر الشــــــــــــــــ  ثـــــــح رحمِ مــنــهــن  مــِ (5)ابلــطــِّ
 

  
 وأَْنَشَد األَْزهِريُّ وقاَل : الصَّواُب :

 (6) ابلطِّرحمِ منهن  مثُر الز بحِد ِشيَب وِ 
ْرمُ  قاَل الَجْوهِريُّ :وِ   في بعِض اللغاِت. العََسلُ  ، بالكْسِر ، الّطِ

ةً. إذا اْمتأََلَت منه البُيوتُ  وقاَل غيُرهُ : هو العََسلُ   خاصَّ

يِ : شاِهدُ  ْرمِ  قاَل ابُن بَّرِ  العََسِل قوُل الشاِعِر : الّطِ

ٍة وِ  لـــــــــــــ  زحجـــــــــــــاًة زمـــــــــــــااًن خبـــــــــــــَ  قـــــــــــــد كـــــــــــــنـــــــــــــِت مـــــــــــــُ

ِد و      َا ابلـــــر غـــــــح رحضـــــــــــــــــــَ حـــــــِت ال تــــــَ بـــــَ رحمِ فـــــــَبصـــــــــــــــــــح (7)الـــــطـــــِّ
 

  
ْبُد. ْغُد : الزُّ  وقاَل اآلخُر : قاَل : الزَّ

جِيِّ  ٍد وحـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــبُتـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــَزغـــــــــــــــــــح

رحمٍ بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد      اِ   طــــــــــــــــــِ ٍك ومثــــــــــــــــــُ (8)ولمــــــــــــــــــِ
 

  
بُد ، والَحتِيُّ : َسويُق الُمْقِل ، والتاِمُك  ْغبَُد الزُّ  السَّناُم ، والثُماُل : َرغَوةُ اللبِن.: قاَل : الزَّ
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 : إِذا اْمتأََلَْت. ، بالكسرِ  َطِرَمتْ  قدوِ 

حاحِ واألَساِس. على األَْسنانِ  تَْرَكبُ  كثُماَمٍة : الُخضَرةُ  ، الطُّراَمةُ وِ   ، كما في الّصِ

 وفي الُمْحكم : وهو أََشفُّ من القَلَح.

يُق اليابُِس على الفَِم ِمَن العََطِش.  وقاَل غيُرهُ : هو الّرِ

يِق ِمن غيِر أَْن يُقيَد بالعََطِش ،وقيَل : هو ما يِجفُّ على فَم   أَْسنانُه ، قاَل : أَْطَرَمتْ  وقد الرُجِل مَن الّرِ

تح  َرضــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــا ِإذا َأعــــــــــح يــــــــــنــــــــــَ نــــــــــِ يــــــــــُت خــــــــــَ نــــــــــِ  ِإيّنِ قــــــــــَ

رًا مــــــــــــــــن وِ      ذًا ُخضــــــــــــــــــــــــــــــح واجــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ رامن (9)اإِلطــــــــــــــــح
 

  
ً  فوهُ  اْطَرمَّ  قدوِ بيَن األَْسناِن.  بقيَّةُ اللّْحم ،: ونَّص اللّْحيانّي  بَِقيَّةُ الطَّعامِ  الطُّراَمةُ  قاَل اللَّْحيانيُّ :وِ  ً  أَو اْطِرماما  تَغَيََّر لذِلَك. : أَْطَرَم ِإْطراما

ْرَمةُ وِ   ، وهي الشَّفَِة العُْليا (10) َوَسطِ  في ، ُمثَلَّثَةً : النَّْبَرةُ  الّطِ

__________________ 
 د  نسخه : والزِّبحرُِج.عل  هامش القاموس عن إح (1)
 اللسان. (2)
 يف القاموس : التخوُم : ابلرفض. (3)
 يف معجم البلدان : َموحف . (4)
 اللسان وعجزه يف الصحاح. (5)
 .«مادة : طرم» 340/  13التهذيب  (6)
 اللسان. (7)
 .«بعدم طرمٍ »اللسان ا وابألصر  (8)
 اللسان. (9)
 ابلنصب ا والكسر  اهر.« وسرتَ »يف القاموس :  (10)
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ل  الرت حَفُة ا فإذا ثنو ا قالوا :  عل  الرت حَفِة. الط رحَمة فَغل بوا َلفحةَ  الط رحَمتان يف الس فح
 بَثَْرةٌ تَْخرُج في َوَسِط الشَّفَِة السُّْفلَى ، هكذا َوقََع في بعِض األُُصوِل. الطُّْرَمةُ  ويقاُل :

 .(1)، وللعُْليا التُّْرفَةُ فغلبا  الطُّْرَمة ، وُهما بَياَضاِن في َوَسِط الشَّفَتَْين ، يقاُل للسُّفلى الطُّْرَمتَْين ألَساِس : هو مليحُ وفي ا

 ، كثُماَمة. الطُّراَمةُ  ، هكذا في النسخِ ، وَوقََع في اللّساِن : كالطُّْرَمةِ  ، بالضّمِ : الكانوُن ، الطُّْرمُ وِ بالفتْح : الكبُِد  ، الطَّْرَمةُ وِ 

 َشَجٌر. : الطُّْرمُ وِ 

 العََسُل من الَخِليَّة. ، وهو الطَّْرمِ  بالتَّحريِك َسياَلنُ  ، الطََّرمُ وِ 

ى عليه قيَل : قدوَحَكى األَْزهِريُّ عن ابِن األَْعَرابّيِ قاَل : يقاُل للنَّْحِل إِذا َمألَ أَْبنِيَتَه مَن ا  ، ولذِلَك قيَل للشَّهدِ  َطِرمَ  لعََسل : قد َختََم ، فإذا َسوَّ

 .َطْرمٌ 

مَ وِ   في كالِمه : اْلتاَث. تََطرَّ

ينِ  تََطْريَمَ وِ  ث. : إذا في الّطِ  تَلَوَّ

 ، أَي َطْحلََب. َخبَُث وَعْرَمض : إذا الماءُ  َطْريَمَ وِ 

 ي صاَر طبقاً على َطبٍق.، أَ  َطبَّقَ  : إذا ءُ الشَّي َطْريَمَ وِ 

ْريَمُ وِ  ةً. كِحْذيٍَم : العََسلُ  ، الّطِ ي ، زاَد ابُن ِسْيَده : إِذا اْمتأََلَِت البُيوت خاصَّ  ، عن ابِن بَّرِ

 ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وأَْنَشَد لُرْؤبَة : السَّحاُب الَكثيفُ  أَْيضاً :وِ 

ِث  رحمــــــــــــِ ُر بــــــــــــواٍد مــــــــــــُ يــــــــــــح ر ه الســــــــــــــــــــــــــ  طــــــــــــَ  فــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــح

رِّ      هــــــــــِ فــــــــــَ كــــــــــح رحميَِ يف مــــــــــُ ــــــــــطــــــــــ  ِث  ال بــــــــــَ ــــــــــح َرنـ (2)الشــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ي : ولم يِجى ْريَمُ  ءقاَل ابُن بَّرِ  َغَضباً ، وهو مجاٌز. اْحتَدَّ  : إِذا ِطْريَُمه وطارَ  السَّحاُب إِالَّ في رجِز ُرْؤبَة ، عن ابِن َخالََوْيه. الّطِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 مَن اللَّْيِل ، كِحْذيٍَم : أَي وقٌت ، عن اللَّْحيانّي. ِطْريَمٌ  َمرَّ 

ْريَمُ وِ  بُد يَْعلُو الَخْمَر ، نَقَلَه أَ  الّطِ  بو حيَّان.أَْيضاً : الطَّويُل ِمن الناِس ، عن ِسْيبَوْيه ، ونَقَلَه أَبو حيَّان أَْيضاً. وأَيضاً الزُّ

بٌ  الطاِرَمةُ وِ    ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، زاَد األَْزهِريُّ : كالقبَِّة ، وهو َدِخيٌل.: بيٌت ِمن َخَشب ، فاِرسيُّ ُمعَرَّ

 إذا اْختَلَطوا ِمن السُّْكِر. (3) َطْريَُموا وقاَل األَْزهِريُّ في تْرَجَمة طرن :

ي :  : َمْوِضٌع ، قاَل ابُن مأْنوٍس : الطَّْرمُ  وقاَل ابُن بَّرِ

ِر  فــــــــــــح َر الســــــــــــــــــــــــــ  ُة أَرححــــــــــــُ مــــــــــــَ يــــــــــــح طــــــــــــَ تح فــــــــــــُ َرقــــــــــــَ  طــــــــــــَ

رحم     رِي  ابلــــــــــــــطــــــــــــــ  ا َيســــــــــــــــــــــــــــح (4)ابَت خــــــــــــــيــــــــــــــاهلــــــــــــــُ
 

  
ْين الشاِطبّي قاَل : ، بالفتحِ ، َمدينَةُ َوْهُشوذاَن الذي َهَزَمه َعُضُد الدولَِة فَنَّا  الطَّْرمُ  قاَل صاِحُب اللِّساِن : ورأَْيُت حاِشيَةً بخّطِ الشْيخِ رضّيِ الّدِ

 ُخْسرو ، قالَهُ أَبو عبيٍد البْكِريُّ في ُمْعجم ما اْستَْعَجَم.

.:  الطَّْرثََمةُ  : ]طرُث[  أْهَملَه الَجْوهِريُّ

 كالثَّْرَطَمِة. اإِلْطراُق من َغَضٍب أَو تََكبُّرٍ  وفي اللسان : هو

 َم للمصنِِّف في ثرطم ما يُخاِلُف ذِلك وقد نبَّهنا عليه أَنَّه َغلٌَط.وقد تقدَّ 
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.:  ، بالضّمِ والحاِء الُمْهَملَةِ  الطُّْرحُومُ  : ]طرحوم[  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 كالطُّْرموحِ. الطَّويلُ  وفي اللّساِن : هو

 قاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسبُه َمْقلُوباً.

 كالطُّْلحوِم والطُّْحلوِم. الماُء اآلِجنُ  : الطُّْرحومُ وِ 

 ، كُمْشمِعّلِ : الُمْضَطِجُع. الُمْطَرخمُّ  : ]طرخم[

__________________ 
 يف األساس : الث رمة. (1)
 واللسان والثاين يف الصحاح والتهذيب والتكملة. 171أرجيزه ص  (2)
 : َطرحيَن الش رحُب وَطرحمَيوا. 318/  13« طرن»يف التهذيب  (3)
 اللسان ومعجم البلدان ابختالف روايته ا منسوابً لأَلَعّز بن مبنوس. (4)
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 الُمتَطاِوُل. الغَْضبانُ  قيَل :وِ 

ً  ، وقد الُمتََكبِّرُ  قيَل :وِ   الَجْوهِريُّ ، ومنه قْولُه : إِذا َشَمَخ بأَْنِفه وتَعَظََّم ، نَقَلَه اْطَرَخمَّ اْطِرخماما

 اطحَرمَخ وااأَلزحُد َدعحو  الن وِ  و وِ 
 يقوُل : ادََّعوا النُّوَك ثم تَعَظَُّموا.

. لُمْطَرِخمٌّ  وقاَل األصَمعيُّ : إِنَّه ٌم ، وَكذِلَك اْسلََخمَّ فهو ُمْسلَِخمٌّ  وُمْطلَِخمٌّ ، أَي ُمتَكبٌِّر ُمتَعَّظِ

ُرونَه على َطَراِخمُ  قاَل شْيُخنا : وَجْمعُه  بحْذِف َزائَِديهما الِميم األُْولى والُمْدَغمة. ُطَرْيخمٍ  ، وَكذِلَك يُصغِّ

اجِ : الشَّابُّ الَحَسُن التَّامُّ  : الُمْطَرِخمُّ وِ   كالُمْطَرِهّمِ ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للعجَّ

ِن وِ  ـــــــــــــــح َري طـــــــــــــــح ـــــــــــــــقـــــــــــــــُ ِض ال مِّ جـــــــــــــــامـــــــــــــــِ َرخـــــــــــــــِ طـــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

ه الـــــــــعـــــــــَ      يـــــــــح نــــــــــَ يــــــــــح َ  عـــــــــَ يـــــــــ  ي بــــــــــَ مـــــــــِّ عـــــــــَ ُ
(1)مـــــــــَ  املـــــــــ

 

  
ي : الرجُز لُرْؤبَة ، وبَْعده :  قاَل ابُن بَّرِ

 من حَنَماِن َحَسٍد حِنَمِّ 
 ُمتََكبِّر عليَّ بَيََّض َعْينَْيه َحَسُدهُ فهو يَْنِحُم ويزحُر ِمن شدَّةِ الغَْيِظ. (2)أَي ُربَّ جاِمع قُْطَرْيه غني 

ْل. فالُمْطَرِخمُّ  قْلُت :  هنا بمْعنَى : الغَنِيُّ الُمتَكبِّر ال الشَّابُّ الَحَسُن ، فتأَمَّ

 : َكلَّ بََصُره. اْطَرَخمَّ وِ 

. اللَّْيُل : اْسَودَّ  اْطَرَخمَّ وِ   كاْطَرَهمَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الُمْنتَِفُخ ِمن التَُّخَمِة. الُمْطَرِخمُّ 

 : َعَظَمةُ األَْحَمِق. اإِلْطِرْخَمامُ وِ 

ُجُل : َطْرَسمَ  : ]طرسم[ حاحِ. وقاَل األَْصَمعيُّ : أَْطَرقَ  الرَّ  : إِذا فَِرَق أَْطَراَق. وبَْلَسَم بَْلَسَمةً  َطْرَسَم َطْرَسَمةً  ، وَطْلَسَم ِمثْلُه ، كما في الّصِ

 هاِرباً ، وَسْرَطَم وَطْرَمَس ِمثْلُه ، وقد ذُِكَر ُكلُّ واِحٍد في محلِّه. نََكصَ  : إذا عن الِقتاِل وغيِرهِ  َطْرَسمَ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْين المْعَجَمِة أَْيضاً. َطْرَسمَ   اللّْيُل وَطْرَمَس : أَْظلََم ، ويقاُل بالّشِ

 الطَّريُق : َدَرَس ، مثُْل َطَمَس. َطْرَسمَ وِ 

 الرُجُل : َسَكَت ِمن فََزعٍ كَطْرَمَس. َطْرَسمَ وِ 

.:  اللَّْيلُ  َطْرَشمَ  : ]طرشم[  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

اغانيُّ في التْكِملَِة في تْرِكيِب َطْرَمَش كما تقدََّم. كَطْرَمَش ، أَْظلَمَ  وفي اللّساِن : ْين أَْعلَى ، عن ابِن ُدَرْيٍد وقد َذَكَره الصَّ  والّسِ

.:  ، كاْفعَلَلَّ والغْيُن ُمْعَجَمةٌ  اْطَرَغمَّ  : ]طرغم[  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ، كاْطَرَخمَّ ، قاَل الشاِعُر : تََكبَّرَ  وفي التْهِذيِب :
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مح  كــــــــــــــــــَ د  حــــــــــــــــــَ ا َأن رَأ  اجلــــــــــــــــــَ َدَح ملــــــــــــــــــ   َأوح

ه ِإال  ِو      فــــــــــــــُ مّ كــــــــــــــنــــــــــــــُت ال أُنحصــــــــــــــــــــــــــــِ َرغــــــــــــــَ (3)اطــــــــــــــح
 

  
 واإِليداُح : اإِلْقراُر بالباِطِل ، كما في اللّساِن.

راِب كما َعبَّر به غيُرهُ لكاَن أَْخَصُر. ، كُمْشَمِعّلٍ : الُمْصعَُب من اإِلبِِل الذي لم يََمسَّه َحْبلٌ  الُمْطَرِهمُّ  : ]طرهم[  ، ولو قاَل : هو فَْحُل الّضِ

 التَّامُّ الطَّويُل الَحَسُن ، قاَل ابُن أَْحمر : الشَّابُّ الُمْعتَِدلُ  أَْيضاً :وِ 

حــــــــــ   ًا وصــــــــــــــــــــــــِ َر  ــــــــــّ طــــــــــح بــــــــــااًب مــــــــــُ ي شــــــــــــــــــــــــَ  ًة أَُرجــــــــــِّ

يـــــــــاِو      رحِء مـــــــــا لـــــــــيـــــــــَ  القـــــــــِ َ
 (4) ؟كـــــــــيـــــــــَف رجـــــــــاُء املـــــــــ

  
تُه. ي : أَي يأَْمُل أَْن يَْبقَى َشبابُه وِصحَّ  قاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 لي  يف ديوانه ا والرجز يف اللسان والصحاح والتكملة منسوابً للعجاج. (1)
 يف اللسان : عيّن. (2)
 ح : اإلقرار ابلباطر.اللسان والتكملة ا واإليدا  (3)
 .«املرء»بد  « الشيخ»اللسان والصحاح وهبامشه : ويرو  :  (4)



15895 

 

 وُمْطَرِخمٌّ بمْعنًى واِحٍد. ُمْطَرِهمٌّ  وشبابٌ 

 ُء الَحَسُن.الُمْمتِلى الُمْطَرِهمُّ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

ً  وقد وقاَل األَْصَمعيُّ : الُمتَْرُف الطَّويُل ،  واْطَرَخمَّ. اْطَرَهمَّ اْطِرْهماما

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الُمتََكبُِّر. الُمْطَرِهمُّ 

يت به قول  اْطَرَهمَّ وِ  ّكِ  ابِن أَْحمر. (1)اللْيُل : اْسَودَّ ، وقد فسَّر ابُن الّسِ

ْعِر.  قاَل ابُن ِسْيَده : وال َوْجه له إالَّ أَْن يْعنِي به اْسِوداَد الّشِ

ً  ، ِمن حّدِ َضَرَب ، ويُْرَوى ِمن حّدِ نََصَر أَْيضاً ، يَْطِسمُ  ءُ الشَّي َطَسمَ  : ]طسم[ ، وَكذِلَك الطَّريُق كَطَمَس على  اْنَطَمسَ وِ َدَرَس  ُطسوما

اجِ :  القَْلِب ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ للعجَّ

ِم وِ  َقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

ِر املـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــَ  َربِّ هـــــــــــــــــــــــذا األَث

ِد ِإبــــــــــراهــــــــــيــــــــــَم ملــــــــــ       هــــــــــح مِ ا مــــــــــن عــــــــــَ طحســــــــــــــــــــــــَ  (2) يــــــــــُ
  

ي : أَراَد باألَثَِر الُمقَسَِّم َمقاَم إِبراهيَم ،   : ربيعَةَ  أَبي بنِ  لعَُمرَ  وأَْنَشدَ  ، السالمعليهقاَل ابُن بَّرِ

ا  َرمـــــــــــــَ ـــــــــــــانحصـــــــــــــــــــــــــــَ ِر ف ـــــــــــــَوصـــــــــــــــــــــــــــح ُر ال ـــــــــــــح ب  َرث  حـــــــــــــَ

ا     مـــــــــــــَ قـــــــــــــَ يـــــــــــــٍب هـــــــــــــاَج د ســـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــن حـــــــــــــبـــــــــــــِ

  

ُت لـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــح ي إذ رَأَي ُت أَقحضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ دح  كـــــــــــــــــــِ

  
ِف قـــــــــــــد    ـــــــــــــح ي زاًِل ابخلـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن امـــــــــــــَ مـــــــــــــَ  (3) َطســـــــــــــــــــــــــــَ

  
ً وِ  اجِ السَّابِق. الِزُم ُمتَعَدٍّ  ، َطَسْمتُه طسما ي قْوُل العجَّ  ، وشاِهُد الُمتَعَّدِ

 في لُغَِة بنِي قَْيٍس. كفَِرَح : اتََّخمَ  ، َطِسمَ وِ 

كةً : الغُْبَرةُ. الطََّسمُ وِ   ، محرَّ

 عنَد اإِلْمساِء كالغََسِم. الظَّالمُ  أَْيضاً :وِ 

ةُ وِ  تُه ، بالضّمِ : ءِ الشَّي أُْطُسمَّ اجُز ، تْرَجَمتُ  أُْسُطمَّ ه ، على القَْلِب ، وهو َوَسُطه وُمْجتََمعُه ، قاَل محمُد بُن ذَُؤْيٍب الفُقَْيميُّ الُملقَُّب بالعَُمانِّي الرَّ

شيَد :في ا  ألَغاني َمْبسوَطة يخاطب الرَّ

ه  مـــــــــــِّ تح مـــــــــــن فـــــــــــُ َرجـــــــــــَ هـــــــــــا قـــــــــــد خـــــــــــَ تـــــــــــَ يــــــــــــح  اي لـــــــــــَ

ُك يف      لـــــــــــح ُ
وَد املـــــــــــ عـــــــــــُ ـــــــــــَ هِ حـــــــــــىت  يـ مـــــــــــِّ  (4) أُطحســـــــــــــــــــــــــُ

  
 أَي في أَْهِله وَحقِّه.

جُز لجريٍر قالَهُ في ُسلَْيمن بِن عبِد الَمِلِك وعْبِد العَزيِز ، ونَّصه.  وقاَل ابُن َخالََوْيه : الرَّ

ُطمِّهحىت يـَُعو  ُلحُك يف ُأسح
 ُد امل

 تُضاُف إلى واِحٍد فيُقاُل : َذواتُ وِ  بَذواتِ  ، التي هي سوٌر في القْرآن والطَّواسيُن والَحواميمُ  الطَّواسيمُ  والصَّواُب أَْن تُْجَمعَ  قاَل الَجْوَهِريُّ :

 وَذواُت حم ، وإِنّما ُجِمعَْت على غيِر قِياٍس ، وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيَدةَ : .طسم

يـــــــــــموِ  واســـــــــــــــــــــــــِ تح  ابلـــــــــــطـــــــــــ  ثـــــــــــَ لـــــــــــِّ   (5)الـــــــــــجي قـــــــــــد ثــــــــــــُ
تح وِ      عـــــــــــــَ بـــــــــــــِّ يـــــــــــــِم الـــــــــــــجي قـــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــُ وامـــــــــــــِ  اب ـــــــــــــَ

  

َلتح وِ  َفص ِر الل وايت ُفصِّ
ُ
 ابمل

 .«ح م م»في  ذِلكَ  تَقَدَّمَ وِ 
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 ، كذا في نواِدِر األَْعراِب. أَي في َكثيِرهِ  َكذِلَك ، َطْيساِمهوِ ،  ، كغُراٍب وَسحاٍب وشدَّادٍ  الغُبارِ  ُطسامِ  رأَيتُه في يقاُل :وِ 

فَها هللاُ تعالَى. (6) : قَبيلَةٌ من عاٍد اْنقََرُضوا َطْسمٌ وِ   وَكذِلَك َجِديٌس ، وكانوا ُسكَّان مكَّة ، وَشرَّ

 ، كُزبَْيٍر ، إذا كان في الباِطِل والضَّالِل ولم يُِصْب َشيئاً. ُطَسْيمٍ  أَْوَرَدهُ ِمياهَ  يقاُل :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

__________________ 
 .«قوله»ابألصر  (1)
 اللسان والصحاح. (2)
 ديوانه واللسان. (3)
 اللسان. (4)
 اللسان وقبله : (5)

ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــوايت طـــــــــــــــول ـــــــــــــــل ـــــــــــــــض ال ـــــــــــــــفـــــــــــــــت ابلســــــــــــــــــــــــــــب  حـــــــــــــــل

 مبــــــــــــــــــئــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــئــــــــــــــــــيــــــــــــــــــتوِ     

  

 مبثاٍن ثنيت وكررتوِ 

 ويف الصحاح اأَلو  والثاين.

كثر  كســـكر  : صـــنم جلدي  ا وطســـم ا كســـره هنشـــر بن الربي  ا   عل  هامش القاموس : انظره مض ما ســـب  له يف   ث ر ا من قوله : (6)
 .نصر قاله ا فبسلم ا وسلمعليههللاصلىو   ابلنيب 
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 ، بالضّمِ : الطاِمُس ، وبه فسََّر أَبو حنيفَةَ قْوَل الشاِعِر : الطُُّسومُ 

ه مـــــــــــــــــــا َأان ابلـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــادِ  رَبُ  ـــــــــــــــــــَِّ  ي وَأكـــــــــــــــــــح

ن       هــــــــــــُ ــــــــــــَ قـ وح ــــــــــــَ يــــــــــــُ  أَرحٍض فـ امــــــــــــِ ومُ مجــــــــــــَ (1)ُطســــــــــــــــــــــــــُ
 

  
كةً ،  َطَسمٌ  وفي السَّماءِ   ، أي لطٌخ ، وَكذِلَك َغَسٌم وأَْغساٌم. أَْطسامٌ وِ ِمن َسحاٍب ، محرَّ

 وأَحالُمها ، يُْضَرُب َمثاَلً لَمْن يخبُرَك بَما ال أَْصَل ، قالَهُ الميدانّي. َطسم وأَحاِديثُ 

ر البُرَّ  ، إذا أَْطلَقَه أَْهُل الِحجاِز َعنُوا به : الطَّعامُ  : ]طعم[ ةً ، وبه فُّسِ  خاصَّ

قيَل : أَراَد به التَّْمَر وهو األَْشبَه ألنَّ البُرُّ كاَن عْنَدُهم قليالً و ، «أَو صاعاً ِمن َشعيرٍ  َطعامٍ  صاعاً ِمن»: حِدْيُث أَبي سِعيٍد في َصَدقَِة الفْطِر 

َِّسُع إِلْخراجِ َزكاةِ الفْطِر.  ال يَت

ةً. الطَّعامَ  وقاَل الَخليُل : العالي في َكالِم العََرِب أنَّ   هو البُرُّ خاصَّ

 لبِة كالماِل في اإِلبِِل.وفي األَساِس عنه : الغاِلُب بََدل العالي ، قاَل : وهذا ِمن الغَ 

 يُْؤَكُل وما به قواُم البََدِن ، ويُْطلَُق على غيِرِه مجازاً. الطَّعامُ  وفي شْرحِ الّشفاء :

اةِ :   .«ال َسْمراء َطعامٍ  وإن شاَء َردَّها وَردَّ معها صاعاً ِمن»وفي حِدْيِث الُمَصرَّ

ويُْقتاُت ِمن الحْنَطِة والشَّعيِر والتَّْمِر وغير ذِلَك ، وحيُث اْستَثْنى منه السَّْمراء ، وهي الحْنَطةُ ،  َكلُ ما يُؤْ  عامٌّ في كلِّ  الطَّْعامُ  في النِّهايَِة :وِ 

 .األَْطِعَمةِ  فقد أَْطلَق الصاَع فيَما َعداها ِمنَ 

ً  ، كَسِمعَه ، َطِعَمه قدوِ ،  أَْطِعماتٌ  َجْمُع الَجْمعِ  ، جج أَْطِعَمةٌ  ج ً وِ  َطْعما ،  (2) (فَِإذا َطِعْمُتْم َفانْ َتِشُروا)بفتِْحِهما ، قاَل هللاُ تعالى :  ، َطعاما

 َغيَرهُ. أَْطعَمَ وِ  أَي أََكْلتم ،

 ، قاَل الُحَطْيئَةُ : الَمْطعَمِ  َحَسُن الحاِل في على النَّسِب عن ِسْيبََوْيه كما قالوا : نَِهٌر : ، كَكتِفٍ  َطِعمٌ وِ  طاِعمٌ  رُجلٌ  ِمن المجاِز :وِ 

هـــــــــــا  تـــــــــــِ يـــــــــــَ غـــــــــــح رح لـــــــــــبــــــــــــُ رححـــــــــــَ كـــــــــــارَِم ال تــــــــــــَ
َ

 دَِع املـــــــــــ

َك أَنـــــــَت وِ      دح فـــــــِإنـــــــ  عـــــــُ مُ اقـــــح ي  الــــطـــــــاعــــِ (3)الــــكـــــــاســــــــــــــــــِ
 

  
ٌ : ، يقاُل  كِمْنبٍَر : َشديُد األَْكِل ، وهي بهاءٍ  ، ِمْطعَمٌ  رُجلٌ وِ   ، وهو ناِدٌر وال نَِظير له إِالَّ ِمَصكَّة. ِمْطعََمةٌ  اْمرأَة

أَي ما أُريُد أَْن يَْرُزقُوا أَحداً  (4) (َوما ُأرِيُد َأْن يُْطِعُمونِ )، ومنه قْولُه تعالَى :  أَْطعََمهُ  ، وهو مجاٌز ، وقد كُمْكَرٍم : َمْرزوقٌ  ، ُمْطعَمٌ  رُجلٌ وِ 

اقُ  يُْطِعُموه ِمن ِعباِدي وال زَّ  .الُمْطِعمُ  ألَنِّي أَنا الرَّ

 دَّتي ، أَي َمْرزوٌق َمَودَّتي ، قاَل الُكَمْيت :َموَ  ُمْطعَمٌ  ويقاُل : إِنَّك

واين  لـــــــــــــــ  ِإن  الـــــــــــــــغـــــــــــــــَ مـــــــــــــــاتٌ بـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ طـــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

رُي      تـــــــــــــــِ رَت الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ نـــــــــــــــا وإن َوخـــــــــــــــَ َود تـــــــــــــــَ (5)مـــــــــــــــَ
 

  
ٌ  يُْطِعُمهم ، أَي : كثيُر األَْضياِف والِقَرى ِمْطعامٌ  رُجلٌ وِ   َكذِلَك. ِمْطعامٌ  كثيراً ويَْقِريهم ، واْمرأَة

 ، قاَل النابغَةُ : كُصَردٍ  ، ُطعَمٌ  ، بالضّمِ : المأَْكلَةُ ، ج الطُّْعَمةُ وِ 

ٍة  َزممـــــــــــــ  وٍص مـــــــــــــُ ريـــــــــــــَن عـــــــــــــلـــــــــــــ  خـــــــــــــُ مـــــــــــــِّ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــَ

و الـــــــــرب  و      رحجـــــــــُ ه ونــــــــــَ و اإِللـــــــــَ رحجـــــــــُ مـــــــــانــــــــــَ عـــــــــَ (6)الـــــــــطـــــــــ 
 

  
 لفاُلٍن ، أَي َمأَْكلَةً له. ُطْعمةً  ويقاُل : َجعََل السُّلطاُن ناِحيَةَ كذا

ً  أَْطعَمَ  إنَّ هللاَ تعالَى إذا»ي بْكٍر : وفي حِدْيِث أَب  .«ثم قَبََضه َجعَلَها للذي يَقوُم بعَده ُطْعمةً  نَبيّا

ْزِق ، يريُد به ما كاَن له ِمن الفَيْ  الطُّْعمةُ  قاَل ابُن األَثيِر :  ِء وغيِرِه.ِشْبهُ الّرِ
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 ي أَنَّه زياَدةٌ على َحقِّه.، أَ  «له ُطْعمةٌ  إنَّ السدَس اآلخرَ »وفي حِدْيِث ميراِث الَجّدِ : 

__________________ 
 اللسان. (1)
 .53األحزاب اآية  (2)
 .411/  3واللسان واملقايي   108ديوانه ط بريوت ص  (3)
 .57الذارايت اآية  (4)
 اللسان والتهذيب واألساس. (5)
 واللسان. 102ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص  (6)
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 ، أَي الَخراُج واإِلتاواُت ، قاَل ُزَهْيٌر : الطُّعَمُ  ويقاُل : فالٌن تُْجبى له

 (1) الط َعمُ مم ا يـَُيس ُر َأحياانً 
 .الطَّعامِ  الدَّْعَوةُ إلى : الطُّْعَمةُ وِ 

 َوْجهُ الَمْكَسِب. أَْيضاً :وِ 

 َء الَكْسِب.إِذا كاَن َردي الطُّْعمةِ  وَخبِيثُ  الطُّْعَمةِ  ِفيفُ يقاُل : فالٌن عَ 

 كالِحْرفَِة ، وهو مجاٌز. (2)وفي األَساِس : هي الجَهةُ التي منها يرزُق 

َشِهَد أَُحداً ، َرَوى عنه خاِلُد بُن  َصحابيٌّ  بُن أُبَْيرق ، هو ابُن َعْمرو األَْنصاِرّي ، ُطْعَمةُ : ، هكذا في النسُخ ، والصَّواُب  بُن أَْشَرفَ  ُطْعَمةُ وِ 

 مْعدان.

ثٌ  الَجْعفريُّ العاِمِريُّ  بُن َعْمٍرو ُطْعَمةُ وِ   : صاِلُح عن نافِعٍ يَِزيد بِن األََصّمِ ، وعنه َوِكيٌع وأَبو بِالل األَْشعَرّي ، قاَل أَبو حاتِمٍ  الكوفيُّ : ُمَحّدِ

 الحِدْيِث ، ماَت َسنَة ِمائَةً وتْسع وِستّين ، َرَوى له أَبو داوَد حِديثاً ، والتّرمذيُّ آَخر.

ْعَمةُ  ِمن المجاِز :وِ  يَرةً في األَْكِل. ، الّطِ  بالكْسِر : الّسِ

ْعَمةِ  وَحَكى اللَّْحيانيُّ ، إِنَّه لَخبيثُ  يَرةِ ، ولم يَقُْل َخبِيثُ  الّطِ يَرةِ في أَي الّسِ  وال غيِرِه. َطعامٍ  الّسِ

ْعَمةِ  ويقاُل : فالٌن َطيِّبُ  ْعَمةِ  وَخبِيثُ  الّطِ  إِذا كاَن ِمن عاَدتِه أَْن ال يأُْكل إِالَّ َحالالً أَو حراماً. الّطِ

 .ُطعومٌ  والشَّراِب ، ج الطَّعامِ  في ذِلكَ  َحالَوتُه وَمراَرتُه وما بينَُهما يكونُ  ، بالفتحِ : ءِ الشَّي َطْعمُ  ِمن المجاِز :وِ 

يه الذَّْوُق. يقاُل : الطَّْعمُ  وأَْخَصر منه َكالُم الَجْوهرّي :  ُمرٌّ أَو ُحْلٌو. َطْعُمه بالفتحِ : ما يَُؤّدِ

ْين في أَوائِِل البَياِن ِمن المطول بأَنَّ أُصولَ  َح المولى سْعُد الّدِ تْسعَةٌ : حرافةٌ وَمرارةٌ وُملوَحةٌ وُحموَضةُ وُعفوَصةٌ وقبٌض  الطُّعومِ  وَصرَّ

 وُدسوَمةٌ وَحالَوةُ وتفاَهةٌ ، ا ه. ففي َكالِم المصنِِّف ِإجماٌل ، وللُحكماِء في هذا تَْفصيٌل َغِريٌب.

ً  ، كعَِلمَ  َطِعمَ وِ   .َطْعَمهُ كتََطعَّمَ  فَوَجدَ  ، بالضّمِ : َذاقَ  ُطْعما

حاحِ : ً  وفي الّصِ بالضّمِ هنا َمْصَدٌر. وفي التِّْنزيِل :  بالطُّْعمِ  إذا أََكَل أَو َذاَق ، مثُْل َغِنَم يَْغنَُم َغْنماً ، فهو غانٌِم ، طاِعمٌ  ، فهو َطِعَم يَْطعَُم ُطْعما

 .(3) (َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فَ َلْيَس ِم ِّ َوَمْن ََلْ َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِم ِّ )

  : أَي َمن لم يَذُْقه.قاَل الَجْوهِريُّ 

 وفي اللّساِن وإِذا َجعَْلتَه بمْعنَى الذَّْوِق جاَز فيَما يُْؤَكُل ويُْشَرُب.

اُج :  جَّ  به. يَتََطعَّمْ  أَي َمن لم (َوَمْن ََلْ َيْطَعْمهُ )وقاَل الزَّ

ً  ٍء يُْؤكُل : َذْوقُه ، َجعََل ذواَق الماءِ كّلِ شي َطْعمُ  قاَل اللَّْيُث :  ونََهاهم أَْن يأُْخذُوا منه إِالَّ َغْرفَةً ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : َطْعما

ٍر ابلـــــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــــار  و عـــــــــــــــامـــــــــــــــِ نـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ا بـ  فـــــــــــــــَبمـــــــــــــــ 

امــــــــــــــا     عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــوا نـ ــــــــــــــكــــــــــــــان وان ف قــــــــــــــُ ــــــــــــــَ َداَة ل  غــــــــــــــَ

  

ُدو  َر اخلـــــــــــــُ عـــــــــــــح َة صـــــــــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــَ طـــــــــــــح عـــــــــــــامـــــــــــــًا خبـــــــــــــَ  نـــــــــــــَ

  
مُ ِد ال    عـــــــــــَ طـــــــــــح ـــــــــــَ امـــــــــــًا  ت ـــــــــــَ ي (4)املـــــــــــاَء ِإال  صـــــــــــــــــــــــــِ

 

  
 .تَْطعَُمه ، وذِلَك ألَنَّ النَّعاَم ال تَِرُد الماَء وال تَْطعَُمه اليقوُل : هي صائَِمة منه 

اغُب : قاَل بعُضهم : فيه تَْنبيهٌ على أَنَّه َمْحظوٌر عليه أَْن يَتناَولَه مع إِالَّ َغْرفَةً ، كما أَنَّه َمْحظوٌر عليه أَْن يَْشربَه إالَّ َغْرفَةً  َطعامٍ  وقاَل الرَّ

 ٍء يُْمَضُع.إِذا كاَن مع شي يُْطعَمُ  فإِنَّ الماَء قد
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بَيََّن أَنَّه ال يجوُز تَناولُه على كّلِ  (َوَمْن ََلْ َيْطَعْمهُ )، فلَّما قاَل :  َطعامٍ  ولو قاَل : وَمن لم يَْشَرْبه لكاَن يقتَضي أَْن يَجوَز تَناُوله إِذا كان في

  ، ا ه.حاٍل إِالَّ قدَر الُمْستَثْنى ، وهو الغَْرفَةُ باليَدِ 

 قََدَر. إِذا عليه َطعمَ وِ 

 ، أَْنَشَد الَجْوهِريُّ ألَبي ِخَراش الُهَذلّي : الطَّعامُ  ، بالضّمِ : الطُّْعمُ وِ 

__________________ 
 ديوانه وصدره : (1)

 ينزع إمة أقوام ذوي حسبٍ 
 والتكملة وعجزه يف التهذيب واللسان.

 يف األساس : يرتز  ا بوزن ا رفة. (2)
 .249البقرة اآية  (3)
 اللسان بدون نسبة. (4)
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ه  يـــــــــنـــــــــَ مـــــــــِ لـــــــــَ عـــــــــح ِن قـــــــــد تــــــــــَ طـــــــــح جـــــــــاَع الـــــــــبـــــــــَ  أَُرد  شـــــــــــــــــــــــُ

ك وَ      ــــــــــِ ــــــــــال ي نح عــــــــــِ ي مــــــــــِ ريح ُر غــــــــــَ ــــــــــِ مِ أُوث عــــــــــح ــــــــــطــــــــــ  (1)ابل
 

  
الً ، وهذا ِمن سوِء التّْصنيِف ، فإِنَّ ِذْكَرُهما معاً أَو االْقتِصار على أََحدِ  طعم ، وقد القُْدَرةُ  : الطُّْعمُ وِ  هما عليه ، ذُِكَر الَمْصَدُر هنا والِفْعُل أَوَّ

 كان كافياً.

 ، أَْنَشَد الَجْوهِريُّ ألَبي ِخَراٍش : بالفتحِ : ما يُْشتََهى منه ، الطَّْعمُ وِ 

ــــــــــــح وِ  ــــــــــــبَنـ راَح ف ــــــــــــقــــــــــــَ ُ  املــــــــــــاَء ال ــــــــــــِ ب ــــــــــــَ ت ي َأغــــــــــــح هــــــــــــِ ــــــــــــَ  ت

َزجلِ  ذا      مِ ِإذا الـــــــــــزاُد أَمحســـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــُ عـــــــــــح (2)طـــــــــــَ
 

  
اُء :وِ  َِّة والسَّمينةِ  إذا كانتْ  َطعيمٌ وَ  َطعومٌ  َجزورٌ  قاَل الفرَّ . بين الغَث  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 أَي َغثُّه وَسِمينُه. َطعُوُمهوِ وقاَل أَبو سِعيٍد : يقاُل لََك َغثُّ هذا 

 : فيها بعُض الشَّْحِم ، وَكذِلَك الناقَةُ. َطِعمٌ وِ  َطعُومٌ  وشاةٌ 

 : َسِمينَةٌ. َطعُومٌ  وَجزورٌ 

 يُْؤَكُل. َطْعمٍ  وصاَر ذا أَْدَرَك ثََمُرها إِذا النَّْخلُ  أَْطعَمَ  ِمن المجازِ وِ 

 كذا أَي ِمن الشََّجِر الُمثِْمِر الذي يُْؤَكُل ثََمُرهُ. الُمْطِعمِ  يقاُل : في بُستاِن فالٍن ِمن الشََّجرِ 

ال :   ، أَي هل أَثَْمَر. «أَْطعَمَ  أَْخبُروني عن نَْخِل بَْيسان هل»وفي حِدْيِث الدَّجَّ

ً  الغُْصنَ  أَْطعَمَ  ِمن المجاِز :وِ  ً  إِذا إِْطعاما ً كطَ  ، قالَهُ النَّْضُر ، من غيِر َشَجَرةٍ  (3) َوَصَل به ُغصنا  .عََّمه تَْطِعيما

 ، كَسِمَع ، أَي قَبَِل الَوْصَل. َطِعمَ وِ 

 يُْؤَكُل منه. َطْعمٌ  صاَر لهوِ : أَْدَرَك  البُْسُر ، كاْفتَعَلَ  اطَّعَمَ وِ 

مٌ  بَعيٌر وناقةٌ  ِمن المجاِز :وِ  ٍث وَصبُوٍر وُمْفتَِعلٍ  ُمَطعِّ  َل : هي التي َجَرى فيها الُمخُّ قَليالً.، أَي بعُض الشَّْحِم. وقي نِْقيٌ  (4) بها : أَي ، كُمَحّدِ

 وقيَل : هي التي تَِجُد في لَْحمها َطْعَم الشَّْحِم ِمن ِسَمنِها.

 الفََرِس ، بفتْحِ العيِن : َجَحافِلُه. ُمْستَْطعَمُ  ِمن المجاِز :وِ 

حاحِ. ُمْستَْطعَُمه قاَل األَْصَمعيُّ : يُْستََحبُّ في الفََرِس أَْن يَِرقَّ   ، كما في الّصِ

 وقيَل : ما تحَت َمْرِسنِه إِلى أَطراِف َجحافِِله.

ِة : ، كُمْكَرَمٍة وُمْحِسنٍَة : القَْوسُ  الُمْطعََمةوِ  مَّ  ، وهو مجاٌز ، بالَوْجَهْين ُرِوي قْوُل ذي الرُّ

رحايِن وِ  مـــــــــاِ  مـــــــــن الشـــــــــــــــــــــــِّ مـــــــــةٌ يف الشـــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــَ طـــــــــح  مـــــــــُ

ومُي      قــــــــح ٌف وتـــــــــَ طــــــــح هــــــــا عــــــــَ ســــــــــــــــــــــِ جح داُء يف عــــــــَ بــــــــح (5)كــــــــَ
 

  
ي : صواُب إِْنشاِدِه :  قاَل ابُن بَّرِ

 .َعْطفٌ  (6)في عوِدها 

ْيَد صاِحبَها. تُْطِعمُ  واْقتََصَر الَجْوهريُّ على كْسِر العَْيِن ، وقالوا : ألَنَّها  الصَّ

ْيُد و راُب عنها.وَمْن َرَواه بالفتْحِ قاَل : ألَنَّها يُصاُد بها الصَّ  يَْكثُر الّضِ

َم هللاُ تعالى وْجَههُ : وِ  ولَقِّنُوهُ ،  اْستَْفتََح فاْفتَحوا عليهوِ أُْرتَِج عليه في قراَءةِ الصَّالةِ  ، أَي إِذا «فأَْطعُموهُ  اإِلمامُ  اْستَْطعََمُكمُ  إِذا»قوُل َعلّيِ ، كرَّ

 وهو ِمن باِب التَّمثيِل تَْشبيهاً بالطَّعاِم ، كأَنَّهم يُْدِخلُوَن الِقراَءةِ في فيِه كما يُْدَخُل الطَّعاُم.
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 تََشهَّ. ، أَي ذُقْ  تََطعَّْم تَْطعَمْ  في الَمثَِل :وِ 

حاحِ : ذُقْ   تَْشتَِهَي فتأُْكُل. تَْستَِفيَق ، أَي حتَّى وفي الّصِ

ي : مْعناهُ : ذُِق الطَّعاَم فإِنَّه يَْدُعوَك إِلى أَْكِله ، قاَل : فهذا َمثٌَل لَمْن يُْحِجُم عن األَْمِر فيُقاُل له : قاَل ابنُ   بَّرِ

__________________ 
 واللسان والتهذيب والصحاح. 128/  2ديوان اهلذليا  (1)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 127/  2ديوان اهلذليا  (2)
 عن القاموس ا وابألصر غّضاً. (3)
 يف القاموس : هلا نِقحٌي. (4)
 والصحاح ومل ينسبه ا ويف األساس ونسبه لعلقمة. 411/  3واللسان والتكملة والتهذيب وبدون نسبة فيهما ا واملقايي   587ديوانه ص  (5)
وقا  الصــــــــــــــاغاين يف التكملة : والرواية : يف عودها ا فإن العطف والتقومي ال يكوانن يف العج  ا وقد أخذه من كتاب ابن فارس والبيت  (6)

 ة.لذي الرم
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َعٍب.  ادحُخرح يف َأو لِه يدُعوَ  ذِلَك ِإىل ُدخوِلَك يف آِخرِه ا قاَلُه َعطاُء بن ُمصح
 عنه ، وهو مجاٌز. ُمْستَْغنٍ  : أَي َطعاِمُكمْ  ، هكذا في النسخِ وِمثْلُه في األَساِس ، وفي اللّساِن : َغْير ، عن طاِعمٌ  أَنا يقاُل :وِ 

 وهو مجاٌز َذَكَره ابُن ُشَمْيٍل. ما يَْشبَعُ  ، أَي كيَْمنَعُ  الطَّعام ، آِكُل هذا يَْطعَمُ  ما يقاُل :وِ 

 ، أَي يَْشبَُع اإِلْنساُن إِذا َشِرَب ماَءها كما يَْشبَُع ِمن الطَّعاِم. بالضمِّ  وِشفاُء ُسْقٍم ، َطعاُم ُطْعمٍ  ُرِوي عن ابِن عبَّاس أَنَّه قاَل في َزْمزم : إِنهاوِ 

اغُب : أَي بِخالِف سائِِر المياِه.وقاَل ال  رَّ

 ، وله ُجْزٌء من الطَّعاِم ما ال ُجْزَء له. يُْشبُِع َمْن أََكلَه أَي يَْطعَمُ  أَي ُطْعمٌ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : أَي يَْشبَُع منه اإِلْنساُن. يقاُل : إِنَّ هذا الطَّعامَ 

 أَي ُمْشبِع. ُطْعم ءٍ إِلى الصفَِة كَصالةِ االولى ، أَي َطعاُم شي قاَل شْيُخنا : وهو حينئٍِذ ِمن إِضافَِة الَمْوصوفِ 

 وبسََّط الَكالَم على الحِديِث المناِويُّ في شْرحِ الجاِمعِ الصغيِر ، والعَْلقميُّ في حاِشيَتِه ، وَخصَّه جماَعةٌ بالتّْصنيِف.

 وال يَْعِقُل ، وهو مجاٌز. ُب وال يَتَْجُع فيه ما يُْصِلُحهال يَتأَدَّ  ، أَي ، كيَْفتَِعلُ  يَطَِّعمُ  ال رُجلٌ  هو يقاُل :وِ 

 ، وهو مجاٌز ، ومنه قوُل الشاِعِر : طاَعَماوِ  تَطاَعَما إِذا أَْدَخَل فََمهُ في فَِم أُْنثاهُ فقد الذََّكرُ  الحمامُ وِ 

هــــــــــا  فــــــــــُ ٍد ِإذح بــــــــــت  أَرحشــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــَ هــــــــــا بــــــــــِ طــــــــــِ  مل أُعــــــــــح

يــــــــــــِد ابجلــــــــــــِ      ِن اجلــــــــــــِ طــــــــــــاُوَ  ُغصــــــــــــــــــــــــــح  يــــــــــــدِ ِإال  تــــــــــــَ

  

مَ كـــــــــــمـــــــــــا  طـــــــــــاعـــــــــــَ راَء انعـــــــــــمـــــــــــٍة  تـــــــــــَ  يف َخضـــــــــــــــــــــــــح

  
ريــــــــــِد    غــــــــــح و قــــــــــاِن َأصــــــــــــــــــــــــاخــــــــــا بــــــــــعــــــــــد تـــــــــــَ طــــــــــَ (1)مــــــــــُ

 

  
، وهو واِلُد ُجبَْير الصَّحابّي النَّسَّابَة الشَِّريف  من أَْشراِف قَُرْيٍش  بِن نوفِل بِن عبِد َمنَاف بِن قصّيٍ النَّْوفليُّ : بُن َعِدّيِ  ُمْطِعمُ   :كُمْحِسنٍ  (2) وِ 

مٌ  ولَبَنٌ  الَحِليم. قاءِ  ُمَطعِّ ٍث : أَخَذ في الّسِ ً  ، كُمَحّدِ ً  َطْعما ً  ، وهو ما َداَم في العُْلبَِة َمْحٌض ، وإِن تغيََّر ، وال يأُْخذُ اللّبَنُ  وِطيبا مُ  وال َطْعما في  يَُطعِّ

 في اإِلْنقاعِ ، قالَهُ أَبو حاتٍِم. َطْعُمهُ  بداً ، ولكن يتَغَيَّرُ العُْلبَِة واإِلناِء أَ 

َمْخشِريُّ بالفتحِ ، ، كُمْحِسنةٍ  الُمْطِعَمةُ وِ   الغَْلَصَمةُ. ، وَضبََطه الزَّ

 الَخْنِق والِقتاِل ، وهو مجاٌز.فالٍن إِذا أََخَذ بَحْلِقه يَْعِصُره ، وال يقُولُونها إِالَّ عْنَد  بُمْطِعَمة قاَل أَبو زْيٍد : أََخَذ فالنٌ 

متاِن الُمتَقابِلَتاِن في ِرْجِل الطَّائِرِ  الُمْطِعَمتانِ وِ  . ولو قاَل : المْخِلباِن يَْخِطُف بهما الطَّيُر اللْحَم ، كاَن  : ُهَما اإِلْصبِعاِن الُمتَقّدِ ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 أَْخَصر ، وهو مجاٌز.

ً  العَْظمُ  َطعَّمَ  ِمن المجاِز :وِ   ، أَي َجَرى فيه الُمخُّ ، وأَْنَشَد ثَْعلَب : أََمخَّ  إِذا تَْطِعيما

مح ال وَ  وكــــــــــُ رَكــــــــــُ ــــــــــَ مح تـ مُ هــــــــــُ عــــــــــِّ طــــــــــَ م  يــــــــــُ كــــــــــُ مــــــــــُ ظــــــــــح  عــــــــــَ

يـــــــــدا      ُم قـــــــــبـــــــــُر َقصـــــــــــــــــــــــِ ظـــــــــح زااًل وكـــــــــان الـــــــــعـــــــــَ (3)هـــــــــُ
 

  
 : الشَّاةُ تُْحبَُس لتُْؤَكَل. الطَّعوَمةُ وِ 

 كُزبَْيٍر : اسٌم. ، ُطعَْيمٌ وِ 

 ّما يُْستَْدَرُك عليه :* وم

 ً  : المأَْكُل. الَمْطعَمُ وِ : َمْصدٌر ِميميٌّ  َطِعَم يَْطعَُم َمْطعَما

 البَْحِر : هو ما نََضَب عنه الماُء فأُِخَذ بغيِر َصْيٍد. َطعامُ وِ 

اُج. جَّ  وقيَل : كلُّ ما ُسِقي بمائِِه فَنَبََت ، قالَهُ الزَّ

 : أَي َعْقٍل وَحْزٍم ، قاَل : َطْعمٍ  ورُجٌل ذو

ــــــــــــــــــجي  ري اي أُم  َألــــــــــــــــــاَء ابل  فــــــــــــــــــال َ حمــــــــــــــــــُ

ىَت ذا      ر  الــــــــفــــــــَ مِ  ــــــــُِ عــــــــح ا  الــــــــطــــــــ  مــــــــَ لــــــــ  كــــــــَ تــــــــَ (4)َأن يـــــــــَ
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 أَي تُْخِرُس.

 وما بفالٍن وال نَويٌص : أَي َعْقٌل وال َحراٌك.

 ، أَي لَذَّة وال َمْنِزلَةٌ في القَْلِب ، وبه فّسَر قْول أَبي ِخَراش : َطْعمٌ  وقاَل أَبو بْكٍر : ليَس لَما يَْفعَُل فالنٌ 

__________________ 
 .«مطوقان صباحاً »ويف التهذيب : « أصاحا»اللسان والتكملة والثاين يف األساس والتهذيب ا وابألصر  (1)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : ُمطحِعٌم. (2)
 اللسان. (3)
 والتهذيب.اللسان  (4)
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 (1) َطعحمٍ أَمحس  للُمَزجلِ  ذا 
 أَي ذا منزلٍة ِمن القَْلِب.

ً  َطْعمٌ  ما قَتَْلنا أَحداً به»وفي حِدْيِث بدٍر :  ، أَي َمْن ال اْعتِداَد به وال َمْعرفةَ له وال قَْدَر ، ويَجوُز فيه الفتُْح  ، ما قَتَْلنا إِالَّ َعجائَِز ُصْلعا

 والضمُّ.

 بالضّمِ : الَحبُّ الذي يُْلقَى للطائِِر. الطُّْعمُ وِ 

ى بيَن االْسِم والمْصَدِر فقاَل : ا ِسْيبََوْيه فَسوَّ ً  وأَمَّ . ُطْعَمه وأَصابَ  َطِعَم ُطْعما  ، ِكالُهما بالضّمِ

 ، بالضّمِ : اإِلتاَوةُ. الطُّْعَمةُ وِ  أَْيضاً : الذي يُْلقَى للسََّمِك ليُصاَد. الطُّْعمُ وِ 

ْعَمةُ وِ  ةً حالَةُ األَْكِل ، ومنه الّطِ  بعدُ  ِطْعَمتِي فما زالَْت تلك: بِن َسلََمةَ  (2)حِديُث ُعَمَر  ، بالكْسِر : َوْجهُ الَمْكَسِب لُغَةٌ في الفتْحِ ، وبالكْسِر خاصَّ

 أَي حالَتِي في األَْكِل.

ْعمةِ  وقاَل أَبو عبيٍد : فالٌن َحَسنٌ  ْربِِة ، بالكسْ  الّطِ  ِر.والّشِ

ثَه ، أَو يُِذيقَه اْستَْطعََمهُ وِ  .يُْطِعَمه : سألَهُ أَنْ  اْستَْطعََمهُ وِ   حِديثِه. َطْعمَ  الحِديَْث : سأَلَه أْن يَُحّدِ

ً  ، وإِنَّه الطَّْعمِ  : األَْكُل بالثَّنايا. يقاُل : إِنَّ فالناً لَحَسنُ  الطَّْعمُ وِ   َحَسناً. ليَْطعََم َطْعما

قاِء.،  ُمّطِعمٌ  ولَبَنٌ   كُمْفتَِعل : أََخَذ َطْعَم الّسِ

 الَخْلِق ، أَي ُمتَتابُِع الَخْلق. لُمتَطاِعمُ  ويقاُل : إِنَّه

َمِن فيه. َطعُومٌ  وُمخٌّ   : يُوَجُد َطْعُم الّسِ

 .ُمْستَْطعَُمه الفََرِس : َمْطعمُ وِ 

 .فََطِعَمتْهُ  َعْينَه قَذًى أَْطعَْمتُ وِ 

 : (3)الفََرَس إِذا َطلَْبَت َجْريَه ، وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد  اْستَْطعَْمتُ وِ 

ر ٍة  مـــــــــــــــِ ُ  طـــــــــــــــِ ٌي ورَكـــــــــــــــح عـــــــــــــــح دارَكـــــــــــــــُه ســـــــــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

وٍح إذا      بـــُ هـــــــاســـــــــــــــــَ تـــَ مـــح عـــَ طـــح تـــَ ُح  اســـــــــــــــــح بـــَ (4)اجلـــَرحَي َتســـــــــــــــــح
 

  
 بالتَّثِْليِث. ُطْعَمة وقد َسّموا

 الذي ذَكَره المصنُِّف. مطعمٍ  بُن َعِدّيِ قُتَِل يوَم بَْدٍر كافِراً ، وهو أَُخو ُطعَْيَمةُ  وكُجَهْينَةَ :

 : بطيٌن بِريِف ِمْصَر. ُطعَْيَمةَ  وبَنُو

 بُن المقداِم الشاميُّ عن مجاهٍد ، ثِقَةٌ. ُمْطِعمُ وِ 

 بُن ُعبيَدةَ البلويُّ ِمْصريٌّ له ُصْحبَةٌ َرَوى عنه ربيعَةُ بُن لقيط. ُمْطِعمُ وِ 

 أَي البُّر ، كما في األَساِس. (5) الَمطاِعم وهو يَْحتكرُ 

 : أََكْلت معه. َطاَعْمتهوِ 

 : َكثيُرو األَْكِل ، أَو َكثيُرو اإِلْطعاِم. َمطاِعيمُ  وقَْومٌ 

 هذه األَْرَض : َجعَْلتها ُطْعَمةً لََك. أَْطعَْمتكوِ 
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الُمتَماثِالن  تَطاَعموِ 
 : فَعاَل كفْعِل الحَماَمتَْين. (6)

 .الطعاميُّ  ويقاُل لبيَّاع الطَّعامِ 

 وأَْرذالُهم ، وأَْنَشَد أَبو العبَّاِس : ، كَسحاٍب : أَْوغاُد النَّاِس  الطَّغامُ  : ]طغم[

ُر الل ِبيِب عل    ؟(7) الط غامفما َفضح
حاحِ.  الواِحُد والَجْمُع سواٌء ، كما في الّصِ

باعِ. ُرذاُل الطَّْيرِ  ْيضاً :أَ  الطَّغامُ وِ  حاحِ ، زاَد غيُرهُ : والّسِ  ، كما في الّصِ

ح كَسحابٍَة واِحُدهاوِ   احِ.للذََّكِر واألُْنثى ِمثُْل نَعاَمٍة ونَعاٍم ، عن يَْعقوب ، وال يُْنَطُق منه بِفْعٍل وال يُْعَرُف له اْشتِقاٌق ، كما في الّصِ

 غاَمِة ، نَقَلَه األَْزَهريُّ عن العََرِب ، وشاِهُده قْول الشاِعِر :كالدَّ  األَْحَمقُ  : الطَّغاَمةُ وِ 

ٍر ِو  ـــــــــــــح ِر أَم عـــــــــــــح ـــــــــــــفـــــــــــــِ ُت ب مـــــــــــــح ُت ِإذا  ـــــــــــــََ ـــــــــــــح ن  كـــــــــــــُ

ين      فـــــــــــــُ الـــــــــــــِ ةُ لـــــــــــــُ غـــــــــــــامـــــــــــــَ غـــــــــــــامُ و  الـــــــــــــطـــــــــــــ  (8)الـــــــــــــطـــــــــــــ 
 

  
__________________ 

 تقدمي يف املادة. (1)
 يف اللسان : عمر بن أيب سلمة. (2)
 يف اللسان واألساس والتهذيب : أبو عبيدة. (3)
 اللسان واألساس والتهذيب. (4)
 يف األساس : الطعام. (5)
 يف األساس : املتالمثان. (6)
 اللسان وصدره : (7)

 إذا كان البيُب كذا جهوال
 اللسان والتهذيب. (8)
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ِهما : الُحْمُق. الطُّغوِميَّةُ وِ  الطُّغومةُ وِ   ، بضّمِ

ا  فإِنَّما هو ِمن باِب ِإْشفَى الِمْرفَِق ، كأَنَّه قاَل يا ِضعاَف األَْحالِم.«! األَْحالمِ  َطغامَ  يا»، ألَْهِل الِعراِق :  عنههللارضيقوُل علّيٍ ،  وأَمَّ

 الدَّناَءةُ. أَْيضاً : الطُّغوِميَّةُ وِ  الطُّغوَمةُ وِ 

كةً : البَْحُر. الطَّغَمُ وِ   ، محرَّ

 الماُء الَكثيُر. أَْيضاً :وِ 

 .الطَّغامِ  ه فَعََل فِْعلَ ، كأَنَّ  تََجاَهلَ  عليه إذا تََطغَّمَ  يقاُل :وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 الَكالِم : أَي فََسله ، وهو مجاٌز. َطغامِ  هو ِمن

 الَكالِم. الطَّغاِم َطغامُ  ويقاُل : َكالمُ 

  ، وغيُرهُ.عن َسْهِل بِن بْشرٍ  الطَّغاميّ  : قَْريَةٌ ِمن َسواِد بُخاَرى ومنها : عليُّ بُن أَْحمَد بِن إِبراهيمَ  َطغاَمىوِ 

 .(1) ، بالضّمِ : الُخْبَزةُ  الطُّْلَمةُ   :]طلم[

ا التي يَُملُّ فيها فهي (2)قاَل الَجْوهِريُّ : وهي التي يسمونَها   والُخْبزةُ والَمِليُل. الطُّلمةُ  الناُس الَملَّةَ ، وإِنَّما الَملَّةُ اسُم الُحْفَرةِ نْفِسها ، فأَمَّ

 .(3)َحرُّ َجَهنَّم أَبداً ألَْصحاِبِه في َسفٍَر وقد َعِرَق فقاَل : ال يُصيبُه  ُطْلمةً  ، برُجٍل يُعاِلجُ  وسلمعليههللاصلىفي الحِدْيِث : أَنَّه َمرَّ ، و

مُ وِ   وقد ذُِكَر كلٌّ منهما في مْوِضِعه. كُزنَّاٍر : التَّنُّوُم ، وهو َحبُّ الشَّاْهدانجَ  ، الطُّالَّ

واِك. الطَّلَمُ وِ   ، محّركةً : َوَسُخ األَْسناِن من تَْرِك الّسِ

 بالضّمِ : الِخواُن يُْبَسُط عليه الُخْبُز. ، الطُّْلمُ وِ 

ً  الُخْبَزةَ  َطلَمَ وِ  اها وَعدَّلَها. : َطْلما  َسوَّ

 : (4) عنههللارضي بن ثابٍِت ، ومنه قْوُل َحسَّانَ  لتبرَد ، : َضْربَُك الُخْبَزةَ بيَِدكَ  التَّْطليمُ وِ 

راٍت  طـــــــــــــــــِّ مـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــاُدان مـــــــــــــــــُ ر  جـــــــــــــــــِ ظـــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــَ

هـــــــــــــن       مـــــــــــــُ لـــــــــــــِّ طـــــــــــــَ ـــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــاءُ  يـــــــــــــُ ِر ال مـــــــــــــُ (5)ابخلـــــــــــــُ
 

  
ُمُهنَّ ِروايَةُ وِ   َضعيفَةٌ أَو َمْرُدوَدةٌ. بتَْقِديِم الالِم على الطاءِ  يُلَّطِ

يَِر ِروايَةً وِدرايَةً ، وهي أَْظَهر في المْعنى ا ه. ِة الّسِ  قاَل شْيُخنا : بل هي َصِحيحةٌ َجَرى عليها أَْكثَُر أَئمَّ

وايَِة وهو بمْعناه ،  ، أَي األَْكسيَِة. ي تَْمَسُح النِّساُء العََرَق َعْنُهنَّ بالُخُمرِ أَ  وقاَل ابُن األَثيِر : هو الَمْشهوُر في الّرِ

 وقيَل : مْعناهُ يَْضربَن باألَكّفِ في نْفِض ما عليها ِمن الغُباِر.

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 في الَمثَِل : إِنَّ دوَن الظُّْلمِة َخْرَط قَتاِد َهْوبَر ، وأَْنَشَد َشِمٌر :

ــــــــــــَ  فح مــــــــــــا ب ــــــــــــ  ل كــــــــــــَ ــــــــــــَ َك دوَن ت ــــــــــــَ مٍ دا ل ــــــــــــح ل  طــــــــــــُ

تــــــــــــاِد      رحُط الــــــــــــقــــــــــــَ ه خــــــــــــَ فــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــا دونــــــــــــَ (6)فــــــــــــَ
 

  
 ، كما في اللِّساِن. الطُّْلمةِ  : َجْمعُ  الطُّْلمُ وِ 
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.:  ، بالكْسرِ  الطَّْلحامُ  : ]طلحم[  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ع. : ِطْلحامٌ  وفي اللّساِن :

ْين الّشاطبّي وقد نَقََل الَجْوهِريُّ في التي تَِليها أَنه كاَن  ثَْعلَب يقوُل هكذا ويَْرِوي قْوَل لَبيٍد بالحاِء الُمْهملَِة وَضبََطه أْيضاً هكذا رِضّي الّدِ

 اللّغَوي.

 ، وإِْعجاُم الخاِء لغة فيه. ، بالضّمِ : الماُء اآلِجنُ  الطُّْلحومُ وِ 

. كالطُّْلخومِ  : ]طلخم[  بالخاِء المْعجَمِة ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ، أَي أَْظلََم وتَراَكَم. اْطَرَخمَّ  ، مثْلُ  كاْفعَلَلّ  اللّْيُل والسَّحابُ  لََخمَّ اطْ وِ 

حاحِ : اْسَحْنَكك.  وفي الّصِ

__________________ 
 ابلراء.« اخلربة»عن القاموس وابألصر  (1)
 أصح.« يسميها»كذا : ويف الصحاح :   (2)
 .«ال تطعمه النار بعدها»ويف رواية : « ال متسه النار أبداً »يف اللسان :  (3)
 يف القاموس : رضي   تعاىل عنه. (4)
 واملثبت كرواية اللسان والتكملة وعجزه من شواهد القاموس.« تلطمهن»وفيه  8ديوانه ط بريوت ص  (5)
 اللسان. (6)
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. ، بالكْسِر : الِفيلَةُ  الِّطْلخامُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ، أَو اسُم واٍد ، قاَل لَبيٌد : ع : ِطْلخامٌ وِ 

ٌة  نــــــــــــــ  ظــــــــــــــِ مــــــــــــــَ تح فــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ٌ  ِإن أميــــــــــــــحَ وائــــــــــــــِ  فصــــــــــــــــــــــــــــُ

ِر َأو      هــــــــح ــــــــقــــــــَ هــــــــامــــــــنــــــــهــــــــا ِوحــــــــاُف ال خــــــــامــــــــُ لــــــــح (1)طــــــــِ
 

  
ْلحامِ  هكذا َضبََطه الَخليُل بالخاِء المْعجَمِة ، وهي  الُمْهملَِة كما َحَكاه ثَْعلَب.بالحاِء  لُغَةٌ في الّطِ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

اتٌ  أُُمورٌ   : أَي ِشداٌد. ُمْطلَِخمَّ

. الُمْطلَِخمُّ وِ  ُم ، عن األَْصَمعيُّ  : الُمتََكبُِّر الُمتَعَّظِ

 ، بالضّمِ : العَظيُم الَخْلِق. الطُّْلُخومُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

ه وْجَهه وقَطَّبَه ، وَكذِلَك َطْرَمَس وَطْلَمَس ، كما في اللِّساِن. َطْلَسمَ  : ]طلسم[  الرُجُل : َكرَّ

ُجُل : أَْطَرَق ، مثُْل َطْرَسَم ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ في  َطْلَسمَ وِ   اْستِْطراداً وأَْهَملَهُ هنا.« ط ر س م»الرَّ

لَسمُ وِ  ر الَمْكتوِم ، وقد َكثُر اْستِعمال الصُّوفيَّة في َكالِمِهم ، كِسبَْطٍر ، وَشدَّد شْيُخنا الالمَ  الّطِ  وقاَل : إِنَّه أَْعجميٌّ ، وعْندي أَنَّه َعَربيٌّ اسٌم للّسِ

 .َطالِسمُ  ، والَجْمعُ  ُمَطْلَسمٌ  ، وذاتٌ  ُمَطْلَسمٌ  ، وِحجابٌ  ُمَطْلَسمٌ  فيقولوَن : ِسرٌّ 

ً  الماءُ  َطمَّ  : ]طمم[ ً ُطُموموِ  يَِطمُّ َطّما  وَعاَل. َغَمرَ  : إِذا ا

ً  اإلنَاءَ  َطمَّ وِ   وَغَمَرهُ حتى َعال الَكْيُل أَصباَرةُ. َمأَلَهُ  : إِذا َطّما

ِكيَّةَ  السَّْيلُ  َطمَّ وِ  هاوِ الرَّ ً  ، ِمن َحدَّْي نََصَر وَضَرَب ، يَُطمُّ اها ، األَخيَرةُ عن ابِن األَْعرابّيِ : أَي َطّما  حاحِ.، كما في الّصِ  َدفَنَها وَسوَّ

 وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : أَي َكبََسها.

حاحِ : وُكلُّ ما َكثَُر وَعال حتى َغلََب فقد ُء : َكثُر حتى َعال وَغلََب.الشَّي َطمَّ وِ   .َطمَّ يَِطمُّ  وفي الّصِ

ً  رأَْسه َطمَّ وِ  ه َطّما  منه. (2) َغضَّ   :يَُطمُّ

ً  َشعَرهُ  َطمَّ وِ  ه َطّما هُ  إِذا يَُطمُّ ه أَو واْستَأَْصلَه ، َجزَّ حاحِ. َمْطمومٌ  ، فهو َشعَرٌ  َعقََصه ِإذا َطمَّ  ، كما في الّصِ

 َعاَلها. : إِذا الطَّاِئُر الشََّجَرةَ  َطمَّ وِ 

ُجُل والفََرسُ  َطمَّ وِ  ً  ، بالضّمِ ، يَُطمُّ وِ  ، بالكْسر ، يَِطمُّ  الرَّ ً وِ  َطّما ، وقيَل : َذَهَب أَيّاً  أَو َذَهَب على وْجِه األَْرض وأَْسَرَع ، فَّ خَ  : إِذا َطِميما

 كان.

ً  أَو  َعدا َسْهالً. إِذا َطمَّ يَِطمُّ َطِميما

ً  البَعيرُ  َطمَّ  وقاَل األَْصَمِعيُّ :  ، إِذا َمرَّ يَْعدو َعُدواً َسْهالً ، وقاَل ُعَمُر بُن لجٍأ : يَُطمُّ ُطموما

َرِ  ا ــــــــــــــــُ و َزهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن بـ يــــــــــــــــِم حــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــغــــــــــــــــَ

لـــــــــــــيـــــــــــــمِ      َة الـــــــــــــظـــــــــــــ  يـــــــــــــَ ي ِمشـــــــــــــــــــــــــــح َدُأ مَيحشـــــــــــــــــــــــــــِ  َأهـــــــــــــح

  

 (3) ابلط ِميمِ اب َوحِز والّرِفحِ  و 

ةُ وِ  يَْت ألَنَّها : القياَمةُ  الطَّامَّ  ٍء.على كّلِ َشي تَُطمُّ  ، ُسّمِ
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 تَْغِلُب ما ِسَواها. ألَنَّها الدَّاِهيَةُ  أَْيضاً :وِ 

ةٍ  ما ِمنْ »والنَّسَّابة : في حِدْيث أَبي بَْكٍر و ةٌ  إِالَّ وفوقها طامَّ  أَي ما ِمن داِهيٍَة إِالَّ وفوقها داِهيَةٌ. ، «طامَّ

مُّ وِ  ر قْولُهم : جاءَ  أو ما ساقَهُ من ُغثاءٍ  ِمن الغُشاِء ونحوه ، أَو ما على وْجههِ  الكثيُر ، ، بالكْسِر : الماءُ  الّطِ مِّ  ونْحِوه ، وبكّلِ فُّسِ ّمِ ،وال بالّطِ  ّرِ

مُّ  قيَل :وِ  مُّ الثََّرى. البَْحرُ  الّطِ  والّرِ

ي البَْحرُ  مَّ  وَرَوى ابُن الَكْلبي عن أَبيِه قاَل : إِنَّما ُسّمِ  على ما فيه. َطمَّ  ألَنَّه الّطِ

ّمِ ، فإِذا أَ  الطَّمَّ  ويقاُل : إِنَّ   فَتَُحوه. الطَّمَّ  ْفَرُدوابمْعنَى البَْحِر هو بفتْحِ الطاِء وإِنَّما َكَسُروه إِتباعاً للّرِ

مِّ  قيَل : أَراُدواوِ  مِّ  بالّطِ  .«ر م م»، وقد ذُِكَر َذِلَك في  (4) العََدَد الَكثيرَ  والّرِ

__________________ 
 قا  ورمبا روي اب اء املهملة. وعجزه يف الصحاح.« وحاف القهز» وفيه :« صلخم»واللسان ومعجم البلدان  167ديوانه ط بريوت ص  (1)
 ابلعا املهملة.« ع »عن القاموس واللسان وابألصر  (2)
 اللسان والتكملة واألو  والثالث يف الصحاح والتهذيب. (3)
 ابلرفض. وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  النصب.« العدُد الكثريُ »يف القاموس :  (4)
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مُّ وِ  مِّ  ، هكذا هو في النسخِ ، وإخالُه ُمَصّحفاً عن الَكيِّسُ  : الّطِ ً  َء بالتُّرابِ الشي َطمَّ  بَمْعنَى الِكْبس ، يقاُل : الّطِ  إِذا َكبََسه. َطّما

مُّ وِ  َر أَْيضاً : َجاُؤوا (1) العََجُب العَِجيبُ   :الّطِ مِّ  ، وبه فُّسِ . بالّطِ ّمِ  والّرِ

مُّ وِ   لخفَِّة َمْشيِه. الظَّليمُ  : الّطِ

 الرأِْس. َمْطُموم لَكْونِه الذَّكُر العَظيمُ  أَْيضاً :وِ 

مُّ وِ   ، قاَل أَبو النْجم يَِصُف فََرساً : الفََرُس الَجوادُ  : الّطِ

ه  رائـــــــــــــِ َ  مـــــــــــــن رِيـــــــــــــٍش عـــــــــــــلـــــــــــــ  غـــــــــــــِ  أَلصـــــــــــــــــــــــــــَ

م  وِ      ه  الـــــــــــــطـــــــــــــِّ قـــــــــــــائـــــــــــــِ امـــــــــــــي ِإىل ارحتـــــــــــــِ  كـــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــ 

  

الئِه  ِر أَو ِإشح َرُعه ابلز جح  (2)يـَقح

ي به  ، وهو الُمْسرُع ِمن األَفراِس. كالطَِّميمِ  َعْدِوه ، أَو َشبَّهه بالبَْحِر كما يقاُل للفََرِس بَْحٌر وَسْكٌب وَغْرٌب ، لَطِميم ُسّمِ

. : حاَن له أَن يَُجزَّ  اْستََطمَّ وِ َشعَُرهُ  أََطمَّ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

مَ  قال أَبُو نَْصر : يقالُ وِ  ً  الطَّاِئرُ  َطمَّ حاحِ. َوقََع على ُغْصنٍ  إذا تَْطميما  ، كما في الّصِ

 ال يُْفِصُح. في لسانِِه ُعْجَمةٌ  : أَي ، بالضمِّ  ْمُطمانيُّ طُ وِ بكْسِرِهما ،  ِطْمِطِميٌّ وِ  ِطْمِطمٌ  رُجلٌ وِ 

 ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لعَْنتََرة : َطْمَطمَ  ، وقد ُطْمُطمانيٌّ  واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األُْولى واألَخيَرةِ. يقاُل : أَْعجِميٌّ 

عـــــــــــاِم كـــــــــــمـــــــــــا أََوتح  ـــــــــــ  ـــــــــــن ص ال ـــــــــــُ ل ـــــــــــُ ـــــــــــه قـ  َ حِوي ل

ٌة      ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ان َزٌ  ميــــــــــــَ َم حــــــــــــِ جــــــــــــَ مِ أَلعــــــــــــح طــــــــــــِ مــــــــــــح (3)طــــــــــــِ
 

  
ةُ وِ   ، بالضّمِ : العَذَرةُ. الطُّمَّ

ع في تِه قاَل أَبو زْيٍد : إِذا نََصْحَت الرُجَل فأَبَى إِالَّ االْستِْبداَد بَرأْيه : َدْعه مترمَّ  ويُْبِدع في ُخْرئِِه. ُطمَّ

ةُ وِ   .(4) اليَبِيسُ  الَكإِل ، وأَْكثَُر ما يُوَصُف به الِقْطعَةُ من  :الطُّمَّ

 : َوَسُط البَْحِر. الطَّْمطامُ وِ 

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. َسبََح فيه إِذا َطْمَطمَ وِ 

 ، هكذا في سائِِر النسخِ ، قاَل أَبو َعْمرو في قَْوِل ابن ُمْقبِل يَِصُف ناقَةً : : القَوائِمُ  األَطاِميمُ وِ 

تح عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ثـــــــــــــــَ  زُه ابنـــــــــــــــَ راكـــــــــــــــِ ٍن ألحٍم مـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــِ

د اٌت      عــــــــــــِ تــــــــــــَ يــــــــــــمُ جــــــــــــاىف بــــــــــــه ُمســــــــــــــــــــــــــح (5)َأطــــــــــــامــــــــــــِ
 

  
 

 أَطاِميُم تَِطمُّ  نَِشيَطةٌ ال واِحَد لها ، وقاَل غيُرهُ : أَطاِميمُ  قاَل : ثَِفٍن ألٍْم : ُمْستَِويات ، َمراِكُزه : َمفاِصلُه ، وأَراَد بالُمْستَِعدَّاِت : القَوائَِم ، وقاَل :

 أَي تُْسرُع. في السَّْيرِ 

 ففي تَْعبيِر المصنِِّف إِيَّاها بالقَوائِِم محلُّ نََظٍر.

 تَْشبِيهاً لها بَكالِم العََجِم. ِحْميََر ، بالضّمِ ، ما في لُغَتِها من الَكِلمات الُمْنَكَرةِ  ُطْمُطمانِيَّةُ وِ 

َح به أَي  ِحْميَرَ  ُطْمُطمانِيَّة في صفَِة قَُرْيٍش : ليَس فيهمو ِة اللُّغَِة ، وَصرَّ األَْلفاظ الُمْنَكَرة الُمَشبَّهة بَكالِم العََجِم ، هكذا فَسََّره غيُر واِحٍد ِمن أَئمَّ

ُد في الَكاِمِل ، والثَّعالبيُّ في الُمضاِف والَمْنسوِب.  المبّرِ

َمْخشريُّ    في الفائِِق.وقيَل : هو إِْبداُل الالِم ِميماً ، وأََشاَر إِلى تَوجيِه ذِلك الزَّ



15912 

 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِة.: الماُء الكثيُر والشي الطامُّ   ُء العَظيُم ، كالطامَّ

__________________ 
  وَنر وعل  هامش القاموس : قوهلم : جاء فالن ابلطّم والرّم ا يتكلم بذلك يف الكثرة. فالطم : الرطب ا والرم : الياب  ا يقا  للعظم إذا يب

 البل  : رمة : وأخذ الطم من : طّم املاء وطم  : إذا كثر وعال.من 
 قا  الفراء : الطم والرم ابلكسر ا إذا مجعا ا فإذا أفردا فتح الطم.

 وقوهلم : فو  كر طامة طامة ا إي : فو  كر أمر عاٍ  ما هو أعل  منه ا وفو  كر شديد من األمور ما هو أشد منه. أخذ ذلك من قوهلم :
وطم  إذا ارتفض وعال ا وبلغ هناية األمر فيه ا وأصر طم  طمم ا ثقر عليهم اجتماع ميما ا فصريوا األخرية ايء ا مث صريوها ألفاً  طم املاء

ء ا مث النفتاح ما قبلها ا كما قالوا : خرجنا نتلع  ا أي  خذ لعاع البقر ا وهو عصه وانعمه ا وكان األصر نتلعض ا فصريوا العا األخرية اي
 ريوها ايء النفتاح ما قبلها. كتبه نصه.ص

 يف القاموس : العجُب ا والعجيُب. (1)
 اللسان والتهذيب. (2)
 من معلقته ا واللسان والتهذيب وعجزه يف الصحاح. (3)
 جمرورة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الرفض.« اليي »يف القاموس :  (4)

 يُم : الَفَرُس الس ريُض.وعل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : والطِّمِ 

 واللسان والتهذيب والتكملة. 272ديوانه ص  (5)
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ةُ وِ  ْيحةُ التي الطامَّ  ٍء.على كّلِ شي تَِطمُّ  : الصَّ

مُّ وِ  ْطُب واليابُِس. الّطِ مُّ : الرَّ  والّرِ

 وقيَل : َوَرُق الّشَجِر وما تَحاتَّ منه.

.وقيَل : الماء الكثيُر ، وبه فَسَّره   الَجْوهِريُّ

 وقاَل األَْصَمعيُّ : أَي األَْمُر الَكثيُر.

 ٍء.وقيَل : أراُدوا الَكثَْرةَ ِمن كّلِ شي

 وقاَل أَبو طاِلٍب : أَي بالَكثيِر والقَِليِل.

ةُ وِ  ةِ  النَّاِس ، بالضّمِ : جماَعتُهم وَوَسُطهم. يقاُل : لَِقْيته في ُطمَّ  القَوِم. ُطمَّ

ةُ وِ  ً  الطُّمَّ  : الضَّالُل والَحْيَرةُ والقََذُر. أَْيضا

 : َسريعَةٌ. َطُمومٌ  وفََرسٌ 

 الناِس : أَْخالُطُهم وَكثْرتُهم. َطِميمُ وِ 

 أَي ُصْلٌب ، هكذا جاَء في شْعِر َعِدّيِ بِن زْيٍد َمْفكوكاً ، قاَل : َطِممٌ  وقاِرحُ 

هــــــــا  ُ نــــــــالــــــــِ لــــــــواًل مــــــــَ فــــــــح ِد مــــــــَ هــــــــح دو عــــــــلــــــــ  اجلــــــــَ عــــــــح ــــــــَ  تـ

و الــــــــقــــــــارِِح      دح الِ  كــــــــعــــــــَ مِ بــــــــعــــــــد الــــــــكــــــــَ مــــــــِ  (1) الــــــــطــــــــ 
  

 : العُْجَمةُ. الطَّْمَطَمةُ وِ 

 بالضّمِ : أَْعجُم ال يُْفِصُح. ُطَماِطمُ  ورُجلٌ 

 العُْجُم ، وأَْنَشَد لألَْفوه األَْوِدّيِ : الطَّماِطمُ  وقاَل أَبو تراٍب :

ه  عــــــــُ ــــــــَ بـ ــــــــح تـ ــــــــَ ِ  يـ مــــــــح َبشــــــــــــــــــــــيِّ ا ــــــــَ وِد ا ــــــــَ  كــــــــاأَلســــــــــــــــــــــح

وٌد      مُ ســـــــــــــــــــــــُ ُف  طـــــــــمـــــــــاطـــــــــِ طـــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــن ا ال (2)يف آذاهنـــــــــِ
 

  
َل يقوُل : سأَْلُت رُجالً ِمن أَْعلَم النَّاس عن قْوِل َعْنتََرةَ : اُء : َسِمْعت المفضَّ  وقاَل الفرَّ

ِطمِ جَزٌ  مَيانَِيٌة أَلعحَجَم   ِطمح
ْمِطمُ  َسحائُِب ، واألَْعَجمُ فقاَل : الِحَزُق اليمانِيَةُ ال ْعِد. قْلُت : ويْعنِي بأَْعلَم الناس إْبراهيَم بن زْيِد بِن علّيِ بِن الُحَسْين بِن علّيِ :  الّطِ َصْوُت الرَّ

 بِن أَبي طاِلٍب.

ْمِطمُ وِ   اِحيَِة اليََمِن.، بالكْسِر : َضْرٌب ِمن الضأِْن لها آَذاٌن ِصغاٌر وأَْغباب كأَْغباِب البَقَِر تكوُن بن الّطِ

 البَْحِر. َطْمطامِ  اْستعاَرهُ لمْعَظِم الناِر من ، الطَّْمطامِ  حِديُث أَبي طاِلٍب : ولَْوالَي لكاَن فيمنه : النَّاُر الَكبيَرةُ ، أَو َوَسُطها ، و الطَّْمطامُ وِ 

تِ وِ   الِفتْنَةُ : اْشتَدَّْت. َطمَّ

 ِمن ذاَك. أََطمُّ  وذا

. يَِطمُّ  وأَْمرٌ   وال يَتِمُّ

 عليها : إذا نَزا عليها. َطمَّ وِ الِحصاُن الفََرَس ،  َطمَّ وِ 

 .الُمَطْمطمُ  البَحُر : إذا اْمتأََلَ ، ومنه البَْحرُ  َطْمَطمَ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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كةً : َصْوُت العُوِد الُمْطرُب ، عن ابِن األَْعرابّيِ وقد الطَّنََمةُ  : ]طنم[ . ، محرَّ  أَْهَملَه اللَّْيُث والَجْوهِريُّ

.:  ، بالضمِّ  الطُّوَمةُ  : ]طوم[  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ، قالت الَخْنساُء : (3) الَمنِيَّةِ  : اسمُ  ُطوم وفي اللّساِن :

مح  كـــــــُ مـــــــاُت بـــــــِ َوىل  فـــــــالشـــــــــــــــــــــ  ٌر تــــــــَ خـــــــح  إنح كـــــــاَن صـــــــــــــــــــــَ

تح لـــــــه ِو      ُت مــــــن كـــــــانـــــــَ مـــــــَ َف َيشــــــــــــــــــــح يــــــح ومُ كــــــَ  ؟(4) طــــــُ
  

 .(5) الدَّاِهيَةِ  : ِمن أَسماءِ  ُطوَمةُ وِ 

 أُْنثَى السَّالِحِف. أَْيضاً :وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ر بيُت الَخْنساِء أَْيضاً. ُطومٌ   : اسٌم للقَْبِر ، وبه فُّسِ

مُ  : ]طهم[ َمنِ  الُمَطهَّ ر ، كُمعَظٍَّم : السَّميُن الفاِحُش الّسِ  لم»:  وسلموآلهعليههللاصلى، يصفُهُ ،  عنههللارضيحِدْيُث علّيِ ،  ، وبه فُّسِ

__________________ 
 .«مغلوال منالها»اللسان وفيه :  (1)
 اللسان. (2)
 يف القاموس : املنيُة برفعها ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها. (3)
 واللسان.« ولي  يشمت»وفيه  127ديواهنا ط بريوت ص  (4)
 والكسر  اهر.« الداهيةُ »يف القاموس :  (5)
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َُطه م يكن
َُكلحَثمِ  ابمل

 وهو أَمحَدح. ا «وال ابمل
ر الحِدْيُث أَْيضاً. ويعضُدهُ  النَّحيُف الِجْسِم الدَّقيقُهُ  قيَل : هووِ   ، وبه فُّسِ

 أَي اْنتِفاُخ البَْطِن. ، «ِعْبه نُْحلةٌ ولم تَِشْنه ثُْجلةلم تَ »حِدْيُث أُّمِ َمْعبٍَد : 

 ِضدُّ. قاَل ابُن األثيِر : هو

مُ وِ  واُب : ُكّل شي ءٍ التَّامُّ من ُكّلِ شي ِمن الناِس والَخْيِل : الَحَسنُ  الُمَطهَّ ،  الباِرُع الَجمالِ  هووِ  ٍء منه على ِحدته ،، هكذا في النسخِ ، والصَّ

 ْصَمعّي : فهو باِرُع الَجماِل.ونَصُّ األَ 

م يقاُل : فرسٌ   .ُمَطهَّم ورُجلٌ  ُمَطهَّ

 ، وبه فَسَّر ابُن األثيِر الحِدْيَث أَْيضاً ، أَي لم يكن ُمْنتَِفَخ الَوْجِه. الُمْنتَِفُخ الَوْجهِ  أَْيضاً :وِ 

ُر الَوْجِه الُمْجتَِمعُهُ  قيَل : هووِ  ِن ولكنَّه َمْسنُوُن الوْجِه ، وهذا  الُمَدوَّ ِر الَوْجِه وال بالُمَوجَّ ، وبه فَسََّر األَْصَمعيُّ الحِدْيَث ، أَي لم يكْن بالُمَدوَّ

.نَقَلَ   ه الَجْوهِريُّ

مَ  يقاُل :وِ   َكِرَههُ. : إذا الطَّعامَ  تََطهَّ

مُ  ويقاُل : ما لَكَ   عن َطعاِمنا ، أَي تَْربَأُ بنْفِسك عنه. تََطهَّ

ِة : : النِّفارُ  التَّْطهيمُ وِ  مَّ  في قْوِل ذي الرُّ

ا  َوهتــــــــُ ــــــــح ل ــــــــاَء جــــــــِ رحق تح خــــــــَ هــــــــَ ــــــــَ بـ ــــــــجي َأشــــــــــــــــــــــح ك ال ــــــــح ل ــــــــِ  ت

ــــــــهــــــــا      ٌة مــــــــن جــــــــَ قــــــــا هبــــــــَح ــــــــ  ــــــــن وحَم ال ــــــــَ ــــــــمُ و يـ ي هــــــــِ طــــــــح ــــــــَ  (1) ت
  

َخمُ  أَْيضاً : التَّْطهيمُ وِ  وايَةُ األُْخَرى : كان بادناً ُمتَماِسكاً ، وهو الّضِ ْخِم وتعضُدهُ الّرِ مٌ  ، وبه فَسَّر بعٌض الحِديَث ، أَي لم يكْن بالضَّ ، أَي  ُمَطهَّ

 َضْخٌم.

 هو. أَي أَيُّ النَّاِس  اللّْحيانّي ، (2)، وهو عن غيِر  ويَُضمُّ  ، وأَيُّ الّدْهِم هو ، هو الطَّْهمِ  ما أَْدِري أَيُّ  قاَل اللَّْحيانيُّ : يقاُل :وِ 

 قَليلَةُ لَْحِم الوْجِه. ، أَي ، كفَِرَحةٍ  َطِهَمةٌ  اْمَرأَةٌ وِ 

ْحَمةِ  ، مثْلُ  ، بالضمِّ  الطُّْهمةُ  قاَل أَبو سِعيٍد :وِ   ، وهو أَْن تُجاِوَز ُسْمَرتُه إلى السَّواِد. في اللّْونِ  (3) الصُّ

مُ يَتَ  فاُلنٌ وِ   ويَْنفُر. يَْستَْوِحشُ  : أَي َعنَّا َطهَّ

 ، له حِدْيٌث في إْسناِده من يجهل. وسلموآلهعليههللاصلى، كَسْلماَن ، ويَُضمُّ ، َمْولَى رسوِل هللا ،  َطْهمانُ وِ 

ه عنه َمْولًى لَسعيِد بِن العاِص  : َطْهمانُ وِ  ،  أو ِكالُهما َذْكوانُ  ، عنهماهللارضي،  َصحابِيَّانِ  ، األَُموّي ، حِديثُه عن إْسماعيل بن أَُميَّة عن َجّدِ

ل مهراُن أَْيضاً.  وقيَل في األَوَّ

ِة اإِلْسالِم على إِْرجاٍء فيه أَبو َسِعيٍد الَخَراسانيُّ  َطْهمانَ  إبراهيُم بنُ وِ  ، َوثَّقَه  (4)، َرَوى عن سماِك بن َحْرٍب ومحمِد بن زياٍد وَخْلٍف  من أَئِمَّ

 أَْحمُد وأَبو حاتٍِم ، ماَت َسنةَ بْضع وِستِّين وِمائٍَة ، كذا في الكاِشِف للذهبّيِ.

حمِن بِن ُسلَْيمان الَمْرَوزيُّ  الَكاتُِب إماٌم في اللُّغَِة َرَوى هو واْبنُه أَبو  قْلُت : وِمن ولِدِه أَبو العبَّاس عيَسى بُن محمِد بِن عيسى بِن عبِد الرَّ

 صاِلحٍ محمُد.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

مُ   : القَليُل لَْحِم الَوْجِه ، عن ُكراعٍ ، وبه فَسَّر الحِدْيث أَْيضاً. الُمَطهَّ

مٌ  وَوْجهٌ  َحه. : جاَوَزْت ُسْمَرتُه إلى السَّواِد ، عن أَبي َسعيٍد ، وبه فَسَّر ُمَطهَّ  الحِدْيث أَْيضاً ، ونَقَلَه الفاِرِسيُّ وَرجَّ
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َمةٌ  وَخْيلٌ  مة َعِزيَزةُ األَْنفُِس. ُمَطهَّ بَة ُمَكرَّ  ، كمعَظََّمٍة : أَي ُمقَرَّ

مُ   : الرُجُل الَكِريُم الَحَسِب ، قاَل أَبو النَّْجِم : الُمَطهَّ

ِطُم أَنَف الط اِمِح  َُطه مِ َأخح
 امل

 في قْوِل ُطفَْيٍل :وقاَل الباِهِليُّ 

ِر كــــــــــــر  وِ  ــــــــــــح ي ــــــــــــا رابُط اخلــــــــــــَ ــــــــــــن ــــــــــــي مٍ ف هــــــــــــ  طــــــــــــَ  مــــــــــــُ

بوِِّب      تــــــــَ ُ
رححــــــــاِن الــــــــَغضــــــــــــــــــــــَ  املــــــــ يــــــــٍر كســــــــــــــــــــــِ (5)َرجــــــــِ

 

  
جيُل : الشَّديُد الَمْشي.  قاَل : هو الناِعُم الَحَسُن ، والرَّ

 بُن َعْمٍرو الكالبيُّ : إْسالميُّ ، أََحُد َصعاليِك العََرب وفتَّاكها ، نَقَلَه شْيُخنا. َطْهمانُ وِ 

__________________ 
 واللسان والتهذيب والتكملة واألساس. 725ديوانه ص  (1)
 كذا ابألصر والذي يف اللسان عن اللحياين ا ابلقلم ا الضم ا ويف التهذيب عنه ا وابلقلم أيضاً ا ابلفتح.  (2)
 يف القاموس : الصحمُة ا ابلرفض. (3)
 ابلفاء.« وخلف»عن الكاشف وابألصر  (4)
 اللسان والتهذيب. (5)
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ْحمِن عبُد هللِا بن أَبي اللَّْيِث ُعبَْيد بن  ه الَمْذكور ، ثِقَةٌ  الطَّْهمانيُّ  الشَّْيبانيُّ البُخاِريُّ  َطْهمانَ  ُشَريحِ بِن حجِر بن الفَْضِل بنِ وأَبو عبِد الرَّ إلى َجّدِ

ِة الُمْسِلمْين ، َرَوى عن أَبيِه ، وعنه أَبو العبَّاس النسفّي ، ماَت َسنَة َسْبع وثالثمائة بَسَمْرقَْند.  َصُدوٌق ِمن أَئِمَّ

ً  يَِطُمهُ   تعالى على الَخْيرِ هللاُ  طاَمهُ  : ]طيم[  َجبَلَهُ. : أَي َطْيما

 هللاُ وطانه. طاَمهُ  يقاُل : ما أَْحَسَن ما

ُجلُ  طامَ وِ  ً  (1) الرَّ  َحُسَن َعَملُهُ.  :يَِطيُم َطْيما

ا يُْستدرك عليه :  * وممَّ

 : الِجبِلَّةُ والطَّبيعةُ. الطَّْيماءُ 

ْعُر ِمن  .(2)أَي ِمن ُسوِسه ، َحَكاها الفاِرِسيُّ عن أَبي زْيٍد ، قاَل : وال أَقوُل إنَّها بدٌل ِمن نوِن طاَن ، ألَنَّهم لم يقولوا طينا  َطْيمائِه يقاُل : الّشِ

، أَي َجبَلَهُ ،  طاَمهُ وِ على الَخْيِر  وفي الممتعِ البِن عصفوٍر : أنَّ ِميَمها أُْبِدلَت ِمَن النوِن ، َحَكاه يَْعقوُب عن األْحمر ِمن قْوِلهم : طانَهُ هللاُ 

 ، فدلَّ ذِلَك على أنَّ النون هي األَْصل وأَْنَشَد : يَِطيُمه وهو يَِطينُه وال يقالُ 

 (3)َأال تلَك نفٌ  ِطَا منها َحيا ها 
ا الَخَطأُ فإِنْ  فقد َحَكاه يَْعقوب كيَِطينُه ، فإذا ثَبتَا وليَس أََحُدهما  ليَِطيُمه كاُرهوتَعَقَّبَه الشيخ أَبو حيَّان فقاَل : ما َذَهَب إِليه َخَطأٌ وتَْصحيٌف ، أَمَّ

ة ، والّشْعُر يدلُّ عليه ، أَ  وايَةَ بإِلى الجارَّ ا التَّْصحيُف فإِنَّ الّرِ  ْنَشَده األَْحمر :أَْشَهر وأَْكثر كانا أَْصلَين فال إِْبدال ، وأَمَّ

نـــــــــَ  ـــــــــ  َزيـ ـــــــــَ نـــــــــيـــــــــا لـــــــــه قـــــــــد تـ ِت الـــــــــد  نح كـــــــــانـــــــــَ ئـــــــــِ  ت لـــــــــَ

 عــــلــــ  اأَلرحِض حــــىت ضـــــــــــــــــــــاَ  عــــنــــهـــــــا َفضـــــــــــــــــــــاُ هـــــــا    

  

ه  حــــــــي َأن يضــــــــــــــــــــــمــــــــ  ــــــــَ ت ــــــــقــــــــد كــــــــاَن حــــــــرًّا َيســــــــــــــــــــــح  ل

  
يـــــــــاُ هـــــــــا   َا فـــــــــيـــــــــهـــــــــا حـــــــــَ  إىل تـــــــــلـــــــــك نـــــــــفـــــــــٌ  طـــــــــِ

  
ف أَْيضاً فيها بقْوِله : منها ، وال َمْعنى له ، بل المْعنَى جبل في تِْلَك النَّْفِس َحياُؤها. (4)  وَصحَّ

 مْعنَى له بَْحٌث بل قد يَْظَهُر له مْعنًى عنَد التأَّمل.قاَل شْيُخنا : وفي قْوِله ال 

 فصل الظاء
 مع امليم

حاِح : : الَكالمُ  الظَّأْم : ]ظأم[  ، وفي بعِض نسخِ الّصِ

ياُح ،  ، مثُْل الظَّأِْب. والَجلَبَةُ  الّصِ

ُجلِ  : الظَّأْمُ وِ   ، لُغَةٌ في الظَّأِْب. ِسْلُف الرَّ

ج ُكلُّ واحٍد منهما أُْختاً. وُمظاَءبَةً إِذا ُمظاَءمةً  وَظاَءبَهُ  َظاَءَمهُ  قدوِ   تََزوَّ

 َجاَمعَها. ، أَي ، كَمنَعَ  َظأََمهاوِ 

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 التَّْيِس : َصْوتُه ولَْبلَبَتُه كَظأْبَة. َظأْمُ 

َج اآلَخُر أُْختَها. تََظاَءماوِ  َج اْمَرأَةً وتََزوَّ  : تََزوَّ
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عامُ  : ]ظعم[ .:  ، بالَكْسرِ  الّظِ  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

ْحلِ  وهو  ، الِميُم أُْبِدلَْت ِمن النوِن. ِظعاُن الرَّ

. ، بالضمِّ  الظُّْلمُ  : ]ظلم[ ُف في ُمْلِك الغَْيِر وُمجاَوَزة الَحّدِ ، قالهُ الَمناِويُّ  : التََّصرُّ

 عالَى إِذ العالَُم ُكلُّه ُمْلُكه ، تعالَى ال َشِريَك له.قاَل شْيُخنا : ولذا كاَن ُمحاالً في َحقِّه ت

اِغُب : هو عنَد أَْكثَر أَْهِل اللّغَِة :  ِء في غيِر َمْوِضِعه.َوْضُع الشَّي وقاَل الرَّ

بِّّيِ.  قْلُت : وِمثْلُه في كتاِب الفاِخِر للُمفَضَّل بِن َسلََمةَ الّضِ

ا ب ا بعدوٍل عن وْقتِه وَمكانِه زاَد الّراغُب : الُمْختّص به إِمَّ زياَدةٍ أَو بنُْقصاٍن وإِمَّ
(5). 

__________________ 
 يف القاموس : ُفالٌن. (1)
 يف اللسان : طيناء. (2)
 وفيه : فيها بد  منها.« طا»اللسان  (3)
 .«مادة طا»اللسان منسوابً البن أمحر ا  (4)
 يف املفردات : أو مكانه. (5)
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 .َظلَم قاَل الَجْوهِريُّ : وِمن أَْمثاِلِهم : َمْن أَْشبَه أَباه فما

 قاَل األَْصَمعيُّ : أَي ما وضَع الشَّبَه في غيِر َمْوِضِعه.

ئَْب فقد  .َظلَمَ  ويقاُل أَْيضاً : َمِن اْستَْرَعى الذِّ

اِغُب : ويقاُل في ُمجاَوَزةِ الَحّدِ  الذي يَْجري مْجَرى نْقَطة الدَّائَِرةِ ، ويقاُل فيَما يَْكثر وفيَما يَقلُّ ِمن التَّجاوِز ، ولهذا يُْستَْعمل في  (1)قاَل الرَّ

يه في السالمعليهالذَّْنِب الَكبيِر وفي الذْنِب الصَّغير ، ولذِلَك قيَل آلَدَم ،   بَْوِن بَِعيٌد. الّظْلمين وِإن كاَن بينَ  ظاِلمٌ  وفي إِْبليس ظاِلمٌ  تعّدِ

ِة االْشتِقاِق أَنَّ   في أَْصِل اللُّغَِة النَّْقص واْستُْعِمل في َكالِم الشاِرعِ لمعاٍن منها الُكْفر ومنها الَكبائِر. الظُّْلم ونَقََل شْيُخنا عن بعِض أَئمَّ

 ثالثَةٌ : الظُّْلم اِغِب حيُث قاَل : قاَل بعُض الُحَكماء :قْلُت : وتَْفِصيُل ذِلَك في َكالِم الرَّ 

ل : ْرَك َلظُْلم  َعِظيم  ):  عزوجلبيَن اإِلْنساِن وبيَن هللِا تعالَى ، وأَْعَظمه الُكْفر والّشْرك والنِّفاق ولذِلَك قاَل ،  ُظْلمٌ  األَوَّ  .(2) (ِإنَّ الشِّ

َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن الّناسَ )بَْينه وبيَن الناِس وإِيَّاه قصَد بقْوِله :  ُظْلمٌ  والثاني : َوَمْن قُِتَل َمْظُلوماً فَ َقْد )، وبقْوِله :  (3) (ِإَّنَّ
 .(4) (َجَعْلنا ِلَوِليِِّه ُسْلطاانً 

ُهْم ُمْقَتِصد  ): بْينه وبيَن نْفِسه وإِيَّاه قصد بقْوِله تعالَى  ُظْلمٌ  والثاِلُث : ُهْم ظاَل  لِنَ ْفِسِه َوِمن ْ َوال تَ ْقَراب هِذِه )، وقْوله تعالَى :  (5) (َفِمن ْ
 ُظْلمٌ  وكلُّ هذه الثَّالثَة في الَحِقيقَةِ  .(7) (َوَمْن يَ ْفَعْل ذِلَك فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسهُ )أَي أَْنفُسهم ، وقْوله :  (6) (َجَرَة فَ َتُكوان ِمَن الظّاِلِمنيَ الشَّ 

ل ما يهمُّ  َوما )أَبَداً ُمْبتَِدٌئ بنْفِسه في الظُّْلم ، ولهذا قاَل تعالَى في غيِر َمْوضعٍ :  الّظاِلمُ  نْفَسه ، فإِذاً  َظلَمَ  فقد بالظُّْلم للنَّْفِس ، فإِنَّ اإِلْنساَن في أَوَّ
 ْرك ، انتََهى.، فقد قيَل : هو الشّ  بُِظْلمٍ  (9) (َوََلْ يَ ْلِبُسوا ِإمياََّنُمْ )، وقَْولُه تعالَى :  (8) (ظََلَمُهُم هللاُ َولِكْن كانُوا أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

 ، وبالضّمِ : االسُم يقوُم َمقاَم الَمْصَدر ، وأَْنَشَد ثَْعلَب : بالفَتحِ  الظَّْلمُ  الَمْصَدُر الَحِقيقيُّ وِ 

ٌر   َلحِميويف   ََلمحتُ   (10)له عاِمداً َأجح
 قاَل األَْزهِريُّ : هكذا َسِمْعُت العََرَب تنشُدهُ بفَتْحِ الظاِء.

ً َظلََم يَْظِلُم َظلْ  حاح. ، بالفَتْحِ  ما  ، كذا ُوِجَد في نسخِ الّصِ

 ، قاَل َضْيغٌَم األََسِديُّ : َظلومٌ وِ  ظاِلمٌ  فهو بخّطِ أَبي زكريَّا ، وفي بعِضها بالضّمِ ،

ي  مـــــــــــــِّ ين يف ابــــــــــــــن عـــــــــــــَ فــــــــــــــح َو مل لــــــــــــــََ  ِإذا هــــــــــــــُ

ُر وِ      ُه الــــــــــــــرجــــــــــــــُ قــــــــــــــَ ــــــــــــــح ومُ ِإنح مل أَل لــــــــــــــُ (11)الــــــــــــــظــــــــــــــ 
 

  
ياً بنْفِسه إِلى َمْفعولَْين ، قاَل أَبو ُزبَْيد الطائيُّ : َحقَّهُ  َظلََمهُ وِ   ُمتَعّدِ

هــــــــُم وِ  نــــــــح ِف ُذو ا ــــــــَ ِّ مــــــــِ وحَ  الــــــــنِّصــــــــــــــــــــــح ــــــــَ َي فـ طــــــــِ  أُعــــــــح

مُ وِ      لــــــــــِ َؤّراب  َأ ــــــــــح يــــــــــعــــــــــًا مــــــــــُ عحضــــــــــــــــــــــــًا َأو مجــــــــــَِ ــــــــــَ (12)بـ
 

  
 ، أَي باآلياِت التي جاَءتْهم. (13) (َفَظَلُموا ِِبا)األَْعراِف قاَل شْيُخنا : وهو يَتَعدَّى إِلى واِحٍد بالباِء ، كما في قْوِله ، عزَّ وَجلَّ ، في 

 ً ، أَو لتََضّمنه مْعنَى التّْكذيِب ، وقيَل  قالوا : حمَل على مْعنَى الُكْفر في التَّْعِديَة ألَنَّهما ِمن باٍب واِحٍد ، وألَنَّه بمْعنَى الُكْفِر مجازاً ، أَو تَْضِمينا

 إِيَّاهُ. تََظلََّمهُ وِ  ْفعوُل َمْحذوٌف ، أَي أَْنفُسهم أَو الناس ،: الباُء َسبَبِيَّة والمَ 

حاحِ :   مالي ، ومنه قَْوُل الشاِعِر : َظلََمنِي فالٌن أَي تََظلَّمنيوِ وفي الّصِ
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__________________ 
 يف املفردات : جماوزة ا  . (1)
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 .231البقرة اآية  (7)
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 .82األنعام اآية  (9)
 اللسان وصدره : (10)

 صاحب صدٍ  مل تر بين شكاتهوِ 
 ويف التهذيب : مل تنلين أذاته.

 اللسان. (11)
 ا واللسان. 591شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص  (12)
 .103األعراف اآية  (13)
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مَ  لـــــــــــــ  ظـــــــــــــَ ِدي  تـــــــــــــَ َو  يـــــــــــــَ َذا ولـــــــــــــَ كـــــــــــــَ  مـــــــــــــاد هـــــــــــــَ

هح      بـــــــــــُ َده َ  الـــــــــــذي هـــــــــــو غـــــــــــالـــــــــــِ َو  يـــــــــــَ (1)لـــــــــــَ
 

  
ُجُل : تََظلَّمَ وِ   ، َحَكاه ابُن األَْعَرابّيِ وأَْنَشَد : على نْفِسه الظُّْلمَ  أَحالَ  الرَّ

 (2) َتظَل َمتح كاَنتح ِإذا َغِضَبتح َعَلي  
ي الظُّْلَم منه ، ألَنَّها إِذا َغِضبَْت عليه لم يَُجْز أَْن تَْنُسَب  التََّظلُّمُ  قاَل ابُن ِسْيَده : هذا قوُل ابِن األَْعرابّيِ ، وال أَْدِري كيَف ذِلَك ، إنَّما هنا تََشّكِ

 الظُّْلَم إِلى ذاتِها.

 : يَْشُكو َرُجالً َظلََمهُ. ُمتََظلِّمٌ  ، فهو نه : َشَكا من ُظْلِمهم تََظلَّمَ وِ 

حاحِ :   أَي اْشتََكى ُظْلَمه ، وفي بعِض نسِخه ُضبَِط بالمْبني للَمْفعُوِل. تََظلَّمَ وِ وفي الّصِ

ً  هما ُمطاِوهاوِ  بِطيب نَْفِسه وهو قاِدٌر على االْمتِناعِ منه ، اْحتََملَهُ  إِذا اْنَظلَمَ وِ ، كاْفتَعَل ،  اظَّلَمَ وِ  ، وبهما ُرِوي قْوُل  نََسبَهُ إِليه إِذا َظلََّمهُ تَْظِليما

 ُزَهْيٍر أَْنَشَده الَجْوهِريُّ :

لـــــــــــه  يـــــــــــَك انئـــــــــــِ طـــــــــــِ عـــــــــــح واُد الـــــــــــذي يــــــــــــُ  هـــــــــــو اجلـــــــــــَ

وًا و      فــــــــــح مُ عــــــــــَ ــــــــــَ ل ظــــــــــح ــــــــــُ ــــــــــااًن  ي ي مُ َأحــــــــــح ــــــــــِ ل ظــــــــــ  ــــــــــَ ــــــــــي  (3) ف
  

 أَي يَتََكلَّفه ، وهكذا ِروايَةُ األَْصَمعّي. فيَْنَظِلمُ  أَي يُْسأَُل فوَق طاقَتِه ، ويُْرَوى يُْظلَمُ  ه ِسْيبََوْيه ، قَْولُههكذا أَْنَشدَ 

، ومنهم َمن يدغُم الظاَء في  مَ اْظَطلَ  قاَل الَجْوهِريُّ : وفيه ثالُث لغاٍت : ِمن العََرِب َمْن يْقِلُب التاَء طاًء ثم يُْظِهُر الطاَء والظاَء َجِميعاً فيَقولُ 

 .اظَّلَم وهو أَْكثَر اللُّغاِت ، ومنهم َمْن يَْكره أَن يدغَم األَْصلي في الزائِِد فيَقولُ  اطَّلَمَ  الطاِء فيَقولُ 

ي : َجْعُل الَجْوهِريّ   بالتَّْخفيِف حمالً على مْعنَى َسلَبَه َحقَّه. َظلََمه بالتَّشديِد ، وهو في بيِت ُزَهْير ُمطاِوع َظلََّمهُ  ُمطاِوعَ  اْنَظلَم قاَل ابُن بَّرِ

مِ  الَمْظِلَمةُ وِ  ماِلٍك ، والفتْح َحَكاه ابُن  الَمظاِلمِ  ، قاَل شْيُخنا : فيه قُصوٌر ظاِهٌر ، فقد نَقََل التَّثِْليَث فيه صاِحُب التَّْوشيحِ في كتابِ  ، بكْسِر الالَّ

اِء. َح به ابُن ِسْيَده وابُن القَطَّاعِ ، والضّم أَْنَكره جماَعةٌ ، ولكن نَقَلَه الحافُِظ مغلطاي عن الفرَّ  وصرَّ

حاحِ.  قْلُت : وهكذا ُضبِط بالتَّثِْليَث في نسخِ الّصِ

ُجُل. تََظلََّمهُ  ما : اسمُ  كثُماَمةٍ  ، الظُّالَمةُ وِ   الرَّ

حاحِ : هو ما تَطْ   لُبُه عنَد الظَّالِم ، وهو اْسُم ما أُِخَذ ِمْنَك.وفي الّصِ

 .ُظالَمةً  التي تَْطلُبها عنَد الظَّاِلِم. يقاُل : أََخَذها منه َمْظِلَمتِك : اْسمُ  الظُّالَمةُ  وفي التَّْهِذيِب :

 وفي األَساِس : هو َحقُّه الذي ُظِلمهُ.

ي لماِلِك بِن َحِريم : الَمظاِلمُ  : الَمْظِلمةِ  وَجْمعُ   ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َب الـــــــــذ كـــــــــي  وصـــــــــــــــــــــــارِمـــــــــاً  لـــــــــح ِض الـــــــــقـــــــــَ مـــــــــَ ىَت  ـــــــــَح  مـــــــــَ

َك وِ      ـــــــــــح ب ـــــــــــِ ن ـــــــــــَ ت ًا  ـــــــــــَح ـــــــــــّ ي فـــــــــــًا محـــــــــــَِ ـــــــــــح املُِ أَن ظـــــــــــَ َ
 (4) املـــــــــــ

  
ر قْوُل المثقب العَْبدّي : ُظْلَمهُ  : أَي ُمظالََمتَهُ وِ  ، بالكْسرِ  أَراَد ِظالَمهُ وِ   ، وبه فُّسِ

ن  عـــــــــــــلـــــــــــــ  وِ  المِ هـــــــــــــُ ـــــــــــــظـــــــــــــِّ ـــــــــــــات  ال  مـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــب

يـــــــــنـــــــــا      لـــــــــِ تـــــــــَ ض ُمســـــــــــــــــــــــح جـــــــــَ ر كـــــــــّر َأشـــــــــــــــــــــــح واتـــــــــِ (5)قـــــــــَ
 

  
 وقَْوُل مغلس بن لقيط :

ة  ـــــــــَ فـــــــــر   شـــــــــــــــــــــــرحب ر الـــــــــتـــــــــ  بـــــــــح تـــــــــهـــــــــا قــــــــــَ يـــــــــح قـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

ي      ر  عــــــــــــلــــــــــــ  ابغــــــــــــِ المِ ميــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــراهبــــــــــــا الــــــــــــظــــــــــــِّ

  
 وَسيَأْتي فيه َكالٌم في الُمْستدركاِت.

 آَخُر :وقاَل 
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وُت َأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَب ُذالن وِ  ـــــــــــــــــــــُ وح َأيّنِ أَم ـــــــــــــــــــــَ  ل

ه وِ      ريتــــــــــــُ ه َعشــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــح امــــــــــــَ اســــــــــــــــــــــــــَ المــــــــــــَ  (6) الــــــــــــظــــــــــــِّ
  

ً  تَْظِلمْ  َولَمْ  (ِكْلَتا اجْلَن ََّتنْيِ آَتْت ُأُكَلها):  قْولُه تعالَىوِ  ، وَشيئاً َجعَلَه بعُض المعربين َمْصدراً أَي َمْفعوالً ُمْطلَقاً  أَي ولم تَْنقُصْ  (7) ِمْنهُ َشْيئا

 ، وبعُضهم َمْفعوالً به ، وبه فَسَّر

__________________ 
 اللسان. (1)
 اللسان وعجزه : (2)

 .إذا طلبت كالمها مل تقبرِ وِ 
 وجزء من عجزه يف التهذيب واألساس. 469/  3واللسان والصحاح واملقايي   91ديوانه ط بريوت ص  (3)
 اللسان. (4)
 اللسان. (5)
 اللسان بدون نسبة. (6)
 .33سورة الكهف اآية  (7)
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ُهْم َيْظِلُمونَ )الفر اُء أيحضـــاً قـَوحلُه تعاىَل :  وا  ا (1) (َوما ظََلُموان َولِكْن كانُوا أَنْ ُفس  َ يئاً مبا فـََعلوا ولكنح نـََقصـــُ وان شـــَ َأي ما نـََقصـــُ
 أَنـحُفَسهم.

ِة االْشتِقاِق َمْن َجعََل أَْصل الً أَنَّ ِمن أَئمَّ  بمْعنَى النَّْقِص ، وظاِهُر ِسياِق األَساِس أَنَّه ِمن المجاِز. الظُّْلم وقد تقدََّم أَوَّ

ً  األَرضَ  َظلَمَ : ِمن المجاِز وِ   .الَمْظلوَمةُ  ، وتْلَك األَْرض يقاُل لها َحفََرها في غيِر َمْوِضعِ َحْفِرها إِذا ظلما

 التي لَم تُْحفَْر قَطُّ ثم ُحِفَرْت. الَمْظلوَمةُ  وقيَل : األَْرضُ 

 ُحِفَر فيها بئٌْر أَو َحْوٌض ولم يُْحفَْر فيها قَُط. َمْظلوَمةٌ  وفي األَساِس : أَْرضٌ 

ً  البَعيرَ  َظلَمَ  ِمن المجاِز :وِ   ، وهو التَّْعبيط ، وقاَل ابُن ُمْقبٍِل : نََحَرهُ ِمن غيِر داءٍ  إِذا ظلما

ُة يف دارٍ  ــــــــــــــــــ  اَد اأَلِذل  وكــــــــــــــــــاَن هبــــــــــــــــــا  عــــــــــــــــــَ

      ِ قـــــــاشـــــــــــــــــــــِ رحُت الشـــــــــــــــــــــ  ونَ هـــــــُ مـــــــُ ال  ُزِر   ـــــــَ (2)لـــــــلـــــــجـــــــُ
 

  
 أَي َوَضعوا النْحَر في غيِر َمْوِضِعِه.

ً  الواِدي َظلَمَ  ِمن المجاِز :وِ   وال نَالَهُ فيَما َخال ، قاَل يَِصُف َسْيالً : َمْوِضعاً لم يَُكْن بَلَغَهُ قَْبلَهُ  منه بَلََغ الماءُ  : إِذا ظلما

كـــــــــــادُ  ـــــــــــَ ض  ي ـــــــــــُ ل طـــــــــــح ـــــــــــَ مـــــــــــاً ي ـــــــــــح ل ه   ـــــــــــُ عـــــــــــُ ـــــــــــَ نـ  مث ميـــــــــــَح

رُِ       ِ  فـــــــــالـــــــــواِدي بـــــــــه شـــــــــــــــــــــــَ واهـــــــــِ (3)عـــــــــن الشـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 السَّْيُل البِطاَح : بَلَغَها ولم يَْبلُْغها قْبُل. َظلَمَ  وفي األَساِس :

 السَّْيُل األَرَض إِذا َخدََّد فيها في غيِر َمْوِضعِ تَْخِديٍد ، قاَل الُحَوْيِدَرةُ : َظلَمَ  وفي الُمْحَكم :

م لــــــــــَ ٍة   ــــــــــَ رِيصــــــــــــــــــــــــَ الُ  حــــــــــَ طــــــــــاَح هبــــــــــا اهنــــــــــح ــــــــــبــــــــــِ  ال

ضِ      لـــــــــَ قـــــــــح ُ
َد املـــــــــ يـــــــــح عـــــــــَ طـــــــــاُف هبـــــــــا بــــــــــُ ا الـــــــــنـــــــــِّ فـــــــــَ  َفصــــــــــــــــــــــَ

  
ً  الَوْطبَ  َظلَم ِمن المجاِز :وِ  (4) ِليمُ  وتَْخرَج ُزْبَدتُه ، واْسُم ذِلَك اللّبَن َسقَى منه اللَّبََن قَْبَل أَْن يَُروبَ  : إِذا ظلما ، وأَْنَشَد  الَمْظلومُ وِ  الظَِّليَمةُ وِ  الظَّ

 الَجْوهِريُّ :

لــــــــــٍة وِ  تُ قــــــــــائــــــــــِ مــــــــــح لــــــــــَ ي   ــــــــــَ ــــــــــِ قــــــــــائ مح ســــــــــــــــــــــــِ كــــــــــُ  لــــــــــَ

ِد وِ      كــــــــِ فــــــــَ  عــــــــلــــــــ  الــــــــعــــــــَ يــــــــمُ هــــــــر لــــــــَح لــــــــِ  ؟(5) الــــــــظــــــــ 
  

 ، كما في األَساِس. وهي حاِملٌ  قَْبَل وْقتِها َسفََدها : إِذا الِحماُر األَتانَ  َظلَمَ  ِمن المجاِز :وِ 

 َسقاُهُم اللَّبََن قَْبَل إِْدَراِكه. إِذا القَْومَ  َظلَمَ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد :وِ 

قاَء  َظلَم قاَل األَْزهِريُّ : هكذا ُرِوَي لنا هذا الَحرُف وهو َوَهٌم ، والصَّوابُ  اللَّبََن ، كما َرَواهُ الُمْنذريُّ عن أَبي الَهْيثِم وأَبي العبَّاس  َظلَموِ الّسِ

 أَْحمد بن يَْحيَى.

تَْينِ  الظُّْلَمةُ وِ  ما ُوصَف به كما ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ أَْيضاً ، قاَل : وُربَّ  الظُّْلمة بمْعنَى الظَّْلماءُ  َكذِلكَ وِ  ، لُغتاِن َذَكَرُهما الَجْوهِريُّ ، ، بالضّمِ وبَضمَّ

 : اسٌم يَْجَمع ذِلَك كالسَّواِد وال يُْجمُع ، يَْجِري َمْجرى الَمْصَدِر ، كما ال يُْجمُع نَظاِئُره نْحو السَّواِد والبَياِض. الظَّالمُ وِ  َسيَأْتي.

 َذهاُب النَّوِر. : الظُّْلَمةُ وِ 

حاحِ : ِخالُف النوِر.  وفي الّصِ

ا ِمن َشأْنِه أَْن يَْستنير  فبَْينها وبيَن النّوِر تَقابل العََدم والَملَكِة. وفي الُمْفرداِت : عدُم النوِر أَي َعمَّ

 وقِيَل : عرٌض يُنافِي النّوَر فبَْينهما تَضادٌّ وبسطه في الِعنايَِة.

ْرِك والفْسِق كما يُعَبَُّر بالنُّوِر عن أَْضداِدها. اغُب : ويُعَبَُّر بها عن الَجْهِل والّشِ  وقاَل الرَّ

 .الظَّْلماءوِ  الظُّْلَمةوِ هو يَْخبُِط الظَّالم ، : كما أَنَّ العَْدَل نُوٌر. ويقاُل  الظُّْلُم ُظْلمةٌ  وفي األَساِس :
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ائِِد ،  ُظْلَمةٌ  لَْيلَةٌ وِ   .الظَّْلَمةِ  َشديَدةُ  : ِكْلتاُهما َظْلماءُ  لَْيلَةٌ وِ ، على َطْرحِ الزَّ

__________________ 
 .57سورة البقرة اآية  (1)
 .469/  3اللسان واألساس والصحاح واملقايي   (2)
 اللسان. (3)
وهو لقبه ا ويقا  له ا ويدرة أيضـــــاً عل  التصـــــغري ا واله : قطبة بن أوس العظفاين شـــــاعر جاهلي  7بيت رقم  8من مفضـــــلية ا ادرة رقم  (4)

 والتهذيب.«  لم»وقير غري ذلك ا والبيت يف اللسان  (366/  5اللسان )مقّر 
 والتهذيب. 469/  3الصحاح واللسان واملقايي   (5)



15925 

 

 .َظْلماءُ  لَْيلٌ  َحَكى ابُن األَْعرابّيِ :وِ 

 َوَضَع اللَّْيل َمكاَن اللْيلَِة ، كما ُحِكي ليٌل قَْمراُء أَي لْيلَةٌ. شاذٌ  قاَل ابُن ِسْيَده : هو

اِء ، قاَل هللاُ تعالَى :  ، بمْعنى ، األَخيَرةُ عن ، كَسِمعَ  َظِلمَ وِ  اللّْيلُ  أَْظلَمَ  قدوِ   .(1) (َوِإذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قاُموا)الفرَّ

َح ابُن ماِلٍك وغيُرهُ.  قاَل شْيُخنا : فهو الِزٌم في اللُّغَتَْين ، وبذِلَك َصرَّ

. أُْظلَمَ  يَِزيد بِن قطيٍب : بَدليِل قِراَءةِ  (َوِإذا َأْظَلَم َعَلْيِهمْ )وفي الكشاف اْحتِماُل أَنَّه ُمتَعّدٍ في قْوِله تعالَى :   َمْجهوالً ، وتَبِعَه البَْيضاِويُّ

 ال يَتَعدَّى. أَْظلَمَ  وفي نهر أَبي َحيَّان الَمْحفوظ أَنَّ 

ياً بنَْفِسه. َمْخشريُّ ُمتَعّدِ  وَجعَلَه الزَّ

ض ابُن جنّيِ لتلَك الِقراَءةِ الشاذّةِ ، وَجَزَم ابُن الصَّ  َمْخشرّي في َذِلَك ، وأَبو قاَل شْيُخنا : ولم يَتَعرَّ ياً ، وكأَنَّهُ قَلَّد الزَّ الح بُوُروِده الِزماً وُمتَعّدِ

 َحيَّان أَْعَرف باللّزوِم والتَّعَدي ، انتََهى.

َح به األَْزهِريُّ في التْهِذيِب وَسيَأْتي لذِلَك ِذْكٌر.  قْلُت : وهذا الذي َجَزَم به ابُن الصَّالح فقد َصرَّ

ه ، أَي ، كُمْحِسنٍ  ُمْظِلمٌ  يَْومٌ  المجاِز :ِمن وِ   ، أَْنَشَد ِسْيبََوْيه : كثيٌر َشرُّ

تـــــــــــُم  ـــــــــــح نـــــــــــا وأَن يـــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــح ـــــــــــِو ال ُم َأنح ل  فـــــــــــبُقحســـــــــــــــــــــــــِ

رِّ      م يــــــــوٌم مــــــــن الشــــــــــــــــــــــ  مٌ لــــــــكــــــــاَن لــــــــكــــــــُ لــــــــِ ظــــــــح  (2) مــــــــُ
  

 له ، وأَْنَشَد اللَّْحيانيُّ : ال يُْدَرى من أَْيَن يُْؤتَى ، األُْولى عن أَبي زْيٍد ، واألَخيَرةُ عن اللَّْحيانّي ، أي ِمْظالمٌ وِ  ُمْظِلمٌ  أَْمرٌ  ِمن المجاِز :وِ 

ــــــــــــــالم  ر  ِإي وحُت شــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــ  نـ َت اي خــــــــــــــِ مــــــــــــــح ــــــــــــــِ  أُول

جـــــــــــاٍج      ٍ  ذي عـــــــــــَ الميف يـــــــــــوِم حنـــــــــــَح ظـــــــــــح  (3) مـــــــــــِ
  

 حتى صاَر كاللَّْيِل ، قاَل : ُظْلمته ، حتى إِنَّهم يقُولُوَن يوٌم ذو َكواِكَب ، أَي اْشتَدَّتْ  ُمظِلمٌ  والعََرُب تقوُل لليوِم الذي تَْلقَى فيه الشدَّةَ يومٌ 

الَءان  مــــــــــــوَن بــــــــــــَ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ٍد هــــــــــــر تـ ين َأســــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــَ

بُ      هـــــــــــَ َب َأشـــــــــــــــــــــــــح  ؟ِإذا كـــــــــــان يـــــــــــوٌم ذو كـــــــــــواكـــــــــــِ
  

 ، أَي َشديُد السَّواِد. حاِلكٌ  ، أَي ُمْظِلمٌ  َشعَرٌ  ِمن المجاِز :وِ 

 ، قاَل : ناِضٌر يَْضِرُب إِلى السَّواِد من ُخْضَرتِه ، أَي ُمْظِلمٌ  نَْبتٌ  المجاِز : ِمنوِ 

قـــــــــــــــاِ   ـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــن َر كـــــــــــــــال تح أَرحعـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ب  فصـــــــــــــــــــــــــــــَ

مــــــــــــاً وِ      لــــــــــــِ ظــــــــــــح (4)لــــــــــــيــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــ  َدمــــــــــــاِ   مــــــــــــُ
 

  
حاحِ ، وفي الُمْفرداِت : حصلوا في (5) (فَِإذا ُهْم ُمْظِلُمونَ )، قاَل هللاُ تعالَى :  . َدَخلوا في الظَّالمِ أَْظلَمواوِ  ، وبه فَسَّر  ُظْلمةٍ  ، كما في الّصِ

 اآليَةَ.

قيِق ِمن شدَّةِ ِرقَّتِه ، ومنه قْوُل الشاِعِر : تأََلأَْلَ  إذا الثَّْغرُ  أَْظلَمَ وِ   كالماِء الرَّ

ه  رحفـــــــــِ لـــــــــ  الـــــــــر اين ِإلـــــــــيـــــــــهـــــــــا بـــــــــطـــــــــَ تـــــــــَ  ِإذا مـــــــــا اجـــــــــح

نـــــــــــاايهـــــــــــا َأضـــــــــــــــــــــــــاَء و      روَب ثـــــــــــَ مـــــــــــاغـــــــــــُ لـــــــــــَ  (6) َأ ـــــــــــح
  

 يقاُل : أضاَء الرُجُل إِذا أَصاَب َضْوءاً.

ُجُل : أَصابَ  أَْظلَمَ وِ  ً  الرَّ  ، بالفتحِ. َظْلما

كةً  َظلَمٍ  لَِقيتُه أَْدنَى ِمن المجاِز :وِ  حاحِ ، ، محرَّ َل ُكّلِ شي ، وهذه عن ثَْعلَب : أَي (7) َظلَمٍ  ذي أَْدنَى أَو ، كما في الّصِ  ٍء.أَوَّ
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ل شي يُّ عن ، األَخيُر نَقَلَه الَجْوهرِ  : القُْرُب أَو القَريبٌ  َظلَمٍ  أَو حيَن اْختَلََط الظَّالُم ، أَو أْدنَى ٍء َسدَّ بََصَرك بلْيٍل أَو نهاٍر ،وقاَل ثَْعلَب : أَوَّ

 اأْلُموّي.

كةً الشَّْخصُ  الظَّلَمُ وِ  . ظلَمٍ  ، قالَهُ ثَْعلَب وبه فَسَّر أَْدنَى ، محرَّ  وأَْدنَى َشبَحٍ قالَهُ الميدانيُّ

 بالضّمِ جاَء ذِلَك في قْولِ  ُظلُومٌ  الَجبَُل ، ج أَْيضاً :وِ 

__________________ 
 .20البقرة اآية  (1)
 اللسان. (2)
 اللسان. (3)
 اللسان. (4)
 .37ي  اآية  (5)
 اللسان والتكملة والتهذيب. (6)
 .«أي»عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه :  (7)
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َُخب ِر الس عحِديِّ 
 .(1)امل
 .: عوِ 

 كِعنٍَب : واٍد بالقَبَِليَِّة. ِظلَمٌ وِ 

،  َظْلماء بالتَّْسِكْين ألَنَّ واِحَدتَها ُظْلم على غيِر قِياٍس ، ألَنَّ قِياَسه إِلْظالِمها (2) يَِليَن الدَُّرعَ  ِمن الشَّْهِر الاّلئي كُزفََر : ثالُث ليالٍ  ، الظُّلَمُ وِ 

.  قالَهُ الَجْوهِريُّ

ُد : ، وال َظْلماءُ وِ قْلُت : وهذا الذي َذَهَب إِليه الَجْوهِرّي هو قْوُل أَبي ُعبَْيٍد ، فإنَّه قاَل واِحَدتِهما : َدْرعاُء  ذي قالَهُ أَبو الَهْيثم وأَبو العبَّاس المبّرِ

 .ُظْلمةٌ وِ ُدْرعةٌ  الظُّلَمِ وِ واِحَدةُ الدَُّرعِ 

ِحيُح.  قاَل األَْزهِريُّ : وهذا الذي قااله هو الِقياُس الصَّ

 الذََّكُر من النَّعاِم. ، كأَميٍر : الظَِّليمُ وِ 

ي به ألَنَّه   يُْدِحي في غيِر َمْوِضعِ تَْدِحيٍَة.قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ُسّمِ

ي به الْعتِقاِد  اغُب : ُسّمِ  للمْعنَى الذي أََشاَر إِليه الشاِعُر : َمْظلومٌ  أَنَّه (3)وقاَل الرَّ

ِ  غــــــــــــدا يــــــــــــبــــــــــــتــــــــــــغــــــــــــي  يــــــــــــح رحُت كــــــــــــاهلــــــــــــحَ  فصــــــــــــــــــــــــــِ

     ِ اح رحاًن يــــــــــــــــــــــــــرحجــــــــــــــــــــــــــضح أبُذحنــــــــــــــــــــــــــَ (4)قـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 قالوا : ال ولكنَّه يَْعرُف بأَْنِفه ما ال يَْحتاُج معه إِلى َسَمع. ؟هل يَْسمعُ  الظَِّليمِ  الشَّْيبانيُّ أَنَّه سأَل األَْعراَب عنقْلُت : وَزَعَم أَبو َعْمرو 

َمِم ، كذا في الُمضاِف و ْلخ ، بالخاِء والجيِم ، أَشّد الصَّ  لَمْنسوب.اوِمن ُدعاِء العََرِب : اللُهمَّ َصْلخاً كَصْلخ النَّعَاَمِة والصَّ

ان وقاَل ابُن أَبي الَحديِد في شْرحِ نهجِ البالَغِة : إِنَّه يَْسَمُع بعَْينِه وأَْنِفه وال يَْحتاُج إِلى حاسٍَّة أُْخرى معهما.  ويقاُل : نَوعاِن ِمن الَحيواِن أََصمَّ

 النَّعاُم واألَفاِعي ، نَقَلَه شْيُخنا.

. ُظلمانِ  ج  ، بالكْسِر والضّمِ

ِليمُ  اِز :ِمن المجوِ  ي تُراُب لَْحِد القَْبرِ  الَمْظلوَمةِ  تُراُب األَرِض  : الظَّ ً  ، أَي الَمْحفوَرةِ ، وبه ُسّمِ  ، قاَل : ظِليما

ٍة  اَء بـــــــــــعـــــــــــَد ِإشــــــــــــــــــــــــاحــــــــــَ ربح َح يف غـــــــــــَ بـــــــــــَ  فـــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح

رحُدوٍد عــــــلــــــيــــــهـــــــا      ِش مــــــَ يــــــح هـــــــاعــــــلــــــ  الــــــعــــــَ يــــــمــــــُ لــــــِ  (5)  ــــــَ
  

 بعَد دْفِن الميِت فيها.يْعنِي ُحْفرةُ القَْبِر يَُردُّ تُرابُها عليه 

 نَْجماِن. : الظَِّليمانِ وِ 

إِذا كان الذي يكنى أَبا النَّجيِب ، ويَرِوي عن أَبي َسِعيٍد وابِن ُعَمر فهو ليَس َمْولًى بل ِمن بَني عاِمٍر  َمْولَى عبِد هللِا بِن َسْعٍد تابعيٌّ  َظِليمٌ وِ 

 نزَل ِمْصَر.

 نَعاَمة وهو أَْيضاً واٍد بها.يُْذَكر مع  واٍد بنَْجدٍ  : َظِليمٌ وِ 

 ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه. فََرٌس لعبِد هللِا بِن الخطَّابِ  : َظِليمٌ وِ 

جِ السَّدوِسّيِ. أَْيضاً :وِ   للُمَؤّرِ

 بِن َشِريك األََسِدّيِ ، وفيه يقوُل : لفَضالَةَ بِن ِهْندٍ  أَْيضاً :وِ 

َر  دح ُت هلــــــم صـــــــــــــــــــــَ بـــــــح يــــــمِ نصــــــــــــــــــــَ لــــــِ َدًة  الــــــظــــــ  عـــــــح  وصــــــــــــــــــــَ

ر     ر ان  ئـــــــــــــــِ ًة يف كـــــــــــــــفِّ حـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  راعـــــــــــــــِ  شـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 قْوُل الشاِعِر أَْنَشَده الَجْوهِريُّ :وِ 
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ـــــــــــــااي  ن ِة الـــــــــــــثـــــــــــــ  َربـــــــــــــَ بـــــــــــــاَء ُمشـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــح  إىل شـــــــــــــــــــــــــــَ

مِ مبـــــــــــاِء      لـــــــــــح ِة الـــــــــــر ضـــــــــــــــــــــــــاِب  الـــــــــــظـــــــــــ  بـــــــــــَ يـــــــــــِّ (6)طـــــــــــَ
 

  
 الثَّْلجِ. قيَل : يُْحتَمل أَْن يكوَن المْعنَى : بماءِ 

 التَّْغلَبِّي.َسْيُف الُهذْيِل  : الظَّْلمُ وِ 

ّنِ من ِشدَّةِ البيَاِض كِفِرْنِد  ، كذا في العْيِن وِديواِن األََدِب ، زاَد الجْوهِريُّ : ماُء األَْسناِن وبَريقُها : الظَّْلمُ وِ  وهو كالسَّواِد داخَل َعْظِم الّسِ

 ، قاَل يزيُد بُن َضبَّةَ : السَّْيفِ 

رٍِ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍف  ٍه ُمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــــــــَوجــــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــــــــِر وِ      ٍر انئ ـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــح مِ ث ـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــل  (7) ال
  

__________________ 
 يعين قوله : (1)

 تـــــــــــــــعـــــــــــــــامـــــــــــــــ  حـــــــــــــــىت حيســــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس أهنـــــــــــــــا 

ومُ      ــــــــــــُ ل ــــــــــــوف  ــــــــــــُ ــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــت ابلســـــــــــــــــــــــــي  إذا مــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــت

  

 ما با معكوفتا سقرت من األصر. (*)
 عل  هامش القاموس : ويقا  هلا أيضاً : حن  كصرد ا كما مّر يف السا ا ا ه ا نصر. (2)
 يف املفردات : العتقادهم. (3)
 .«غدا»بد  « عدا»البيت يف املفردات بدون نسبة ا وفيه :  (4)
 والصحاح والتهذيب واألساس. 469/  3اللسان واملقايي   (5)
 اللسان والصحاح والتهذيب. (6)
 لسان.ال (7)
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 وقاَل َكْعُب بُن زهيٍر :

وارَب ذي  لـــــــــو غـــــــــَ مٍ  ـــــــــَح لـــــــــح تح   ـــــــــَ  ِإذا ابـــــــــتســـــــــــــــــــــــمـــــــــَ

لــــــــــــوُ       عــــــــــــح ٌر ابلــــــــــــر اِح مــــــــــــَ هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ه مــــــــــــُ (1)كــــــــــــبَنــــــــــــ 
 

  
 وقاَل َشِمٌر : هو بياُض األَْسناِن كأَنَّه يَْعلُوه َسواٌد ، والغُروُب : حاُء األَْسناِن.

ِة َصفائِِه عليه كالغْبَرةِ والسَّواِد. الظَّْلمُ  الَكْعبيِة :وقاَل أَبو العبَّاس األَْحول في شْرحِ   ماُء األَْسناِن الذي يَْجري فتَراهُ ِمن شدَّ

 وقاَل غيُرهُ : هو رقَّتُها وِشدَّةُ بياِضها.

 وكأَنَّهم لم يَْسَمعوا قوَل القائِِل : ُمْظلمةً  وداءَ قاَل الّدماِميني : هذا عنَد غاِلِب أَْهل الِهْنِد ُمِعيٌب وإِنَّما يَْستَْحسنوَن األَْسناَن إِذا كانْت سَ 

لـــــــــــــــــٍؤ  ؤح ـــــــــــــــــُ ُم عـــــــــــــــــن ل بحســـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ا يـ  كـــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــاحِ      ـــــــــــــــــــــرٍد َأو اق  مـــــــــــــــــــــنضـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد َأو ب

  
موٌد لَكثْرةِ اْستِعاِلهم هو عنَدُهم َمحْ قْلُت : يغيُِّروَن َخْلقَتَها بسنون تنجذُ ِمن العْفِص الَمْحروِق الَمْسحوِق وكأَنَّهم يَْطلبُوَن بذِلَك تَْشديَد اللّثاِت ، و

ةً ، فجعَلُوا هذا الّسنوُن ِضدًّا لذِلَك ، وكم ِمن َمْحموٍد عنَد قْوٍم َمْذموٌم  لَوَرِق النبِل مع بعٍض ِمن الفوفِل والكلِس ، وُهما يأُْكالن اللَّثَّة خاصَّ

 عنَد آَخِرْين.

 أََحُد األَْذواِء ِمن ِحْميََر ، قالَهُ نَْصر. ُظلَْيم نُِسَب إِليه ذُو ، وهو واٍد أَو َجبَلٌ  ، كُزبَْيٍر : ع باليََمنِ  *ُظلَْيمُ وِ 

 أََحُد األَْذواِء ِمن ِحْميََر ، قالَهُ نَْصر. ُظلَْيموِ 

ثٌ  الَجْهضميُّ : بُن ُحَطْيطٍ  ُظلَْيمُ وِ  َمْشقّي. ُمَحّدِ  عن محمِد بِن يوسَف الفريابّي ، وعنه أَبو ُزْرَعةَ الّدِ

 َمْعروٌف. م (2) ماِلكٍ  بنُ  ُظلَْيمُ وِ 

ةُ بُن ماِلِك بِن زْيِد َمنَاة بِن تَِميٍم ،   وذُو الشاِعُر. ُظلَْيمٍ  لَقَبُه ، أَحُد بُطوِن البَراِجم منهم : الَحَكُم بُن عبِد هللِا بِن عدن بنِ  ُظلَْيموِ قْلُت : هو ُمرَّ

 .«ط خ م»، وقيَل له ُصْحبَةٌ وقد ذُِكَر في  (3) : َحْوَشُب بُن ِطْخَمةَ ، تابِعيٌّ  ُظلَْيمٍ 

ل. ُظلَْيمٍ  وقاَل نَْصر : ذُو  أَحُد األَْذواء ِمن ِحْميََر ، ِمن ولِدِه َحْوَشُب الذي َشِهَد مع ُمعاِويَةَ ِصفِّين قَتَلَه ُسلَْيمن ، فتأَمَّ

، كُزبَْيٍر وأَميٍر واألُْولى أَْشَهُر ، هو َحْوَشُب بُن ِطْخَمةَ أَو طْخفَةَ ، وقيَل : ابُن التباعي بِن  ُظلَْيم : أَبو ُمّرِ ذُو وفي تاِريخِ َحلَب البِن العَديمِ 

ْميَِرّي َرفََع حِديثاً واِحداً بن أَْلهان الحِ  األظلوم ، وقيَل : هو َحْوَشُب بُن َعْمِرو بِن شرحبيل بِن عبيِد بِن َعْمِرو بِن َحْوَشبِ  ُظلَْيم غسَّان بِن ذي

 في موِت األَْوالِد ، وكاَن رئيَس قْوِمه ، َرَوى عنه ابْنه ُعثْمان.

الُم ، كِكتاٍب ويُشدَُّد وكِعنٍَب وصاِحبٍ وِ  ، وَرَوى الثانيَةَ أَبو  ِظلَمةٌ  ، الثالثَةُ عن ابِن األَْعرابّيِ قاَل : وهو ِمن َغريِب الشََّجِر واِحَدتُها الّظِ

 تُْرَعى. ُعْشبَةٌ  حنيفَةَ وقاَل : إنَّها

يَت ِظالماً ، وأَْنَشَد أَبو حنيفَةَ : لها َعساليُج ِطوالٌ  وقاَل األْصَمعيُّ : َشَجَرةٌ   وتَْنبسُط حتى تَجوَز أَْصَل َشَجِرها فمنها ُسّمِ

الً  واصــــــــــــــــــــــــِ زحِن َروحضــــــــــــــــــــــــًا مــــــــــُ رَاِر ا ــــــــــَ تح بــــــــــقــــــــــَ  َرعــــــــــَ

يــــــــمــــــــًا مــــــــن      مــــــــِ مِ عــــــــَ ال  ِد  الــــــــظــــــــِّ عــــــــح ِم اجلــــــــَ ثــــــــَ يـــــــــح (4)واهلــــــــَ
 

  
 ما َمنَعََك. كذا ، أَي أَْن تَْفعَلَ  َظلََمكَ  ما ِمن المجاِز : يقاُل :وِ 

 َء.أَْن تَقي َظلََمكَ  وَشَكا إْنساٌن إلى أَْعرابّيٍ الكظَّة فقاَل : ما

 .ُظْلَمةَ  ُر ِمنوأَْفجَ  ُظْلَمةَ  فاْشتََرْت تَْيساً وكانَْت تقوُل أَْرتاُح لنَبيبِِه ، فقيَل : أَْقَوُد من (6) فاِجَرةٌ ُهَذِليَّةٌ أََسنَّتْ   :(5) ، بالكْسِر والضمِّ  ُظْلَمةوِ 

 َمْعروٌف ِمن العََرِب. : َرُجٌل م الظُّْلمِ  َكْهفُ وِ 

َخُم والِغْربانُ  ، الُمَظلَّمُ وِ   ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : كُمعَظٍَّم : الرَّ
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تــــــــــــاُ  الــــــــــــطــــــــــــرِي كــــــــــــر   ُه عــــــــــــِ تــــــــــــح ممحــــــــــــََ لــــــــــــ  ظــــــــــــَ  مــــــــــــُ

وِ       قــــــــــــاِم َرمــــــــــــُ
ُ

و اِم املــــــــــــ ــــــــــــطــــــــــــرِي حــــــــــــَ (7)مــــــــــــن ال
 

  
__________________ 

 واللسان والتهذيب واألساس.« غوارب»بد  « عوارض»وفيه :  3البيت رقم  23من قصيدته ابنت سعاد ا شرح القصيدة البن هشام ص  (1)
 ابألصر ليست من القاموس وهي منه. (*)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : َحنحظََلَة ابِن. (2)
(3) .  عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : و َِليٌم ككرمٍي لبعيٍّ
 اللسان والتكملة ونسبه لرجر من بين يربوع. (4)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : امرأٌة. (5)
 يف القاموس : َأَسن تح وفـََنيُت. (6)
 اللسان. (7)
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 من العُْشِب الُمْنبَتُّ في أَْرٍض لم يُِصْيها الَمَطُر قَْبَل ذلك. َظلَّمُ المُ وِ 

الُم ،وِ  ً  كِكتاٍب : اليَسيُر ، ومنه نََظَر إليَّ  الّظِ  ، أَي َشْزراً. ِظالما

 بعَْينِها. باليَماَمةِ  (1) َمْزَرَعةٍ  : اسمُ  َمْظلوَمةُ وِ 

 الَمدائِِن.كُمْحِسٍن : ساباٌط قُْرَب  ، الُمْظِلمُ وِ 

ي ألَبي وجَزةَ : كأَْحَمَد : َجبٌَل بأَْرِض بني ُسلَْيمٍ  ، أَْظلَمُ وِ   بالِحجاِز ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ٍة  يشــــــــــــــــــــــــــــَ زاِع بــــــــــــــِ يــــــــــــــه أَلجــــــــــــــح زِيــــــــــــــُف ميــــــــــــــانــــــــــــــِ  يــــــــــــــَ

َروحَر  و وِ      يــــــــِه شــــــــــــــــــــــَ لــــــــو شــــــــــــــــــــــذمــــــــِ عــــــــح ــــــــَ مــــــــايـ لــــــــَ  (2) َأ ــــــــح
  

يت قوَل كثِّيٍر : ّكِ  قاَل ياقوُت : وبه فَسَّر ابُن الّسِ

مــــَ   َر فـــــــالــــعــــلــــيـــــــاء فـــــــالــــرَبحَ  فـــــــا ــــِ دح قــــَ  الــــكـــــــُ  ســــــــــــــــــَ

مــــــَا      لــــــَ غــــــح ــــــَ وحَذ اِ صــــــــــــــــــــَ  مــــــن تـ  (3) فـــــــَب ــــــلــــــمـــــــافــــــلــــــَ
  

ْفرِ  أَْيضاً :وِ   ، نَقَلَه ياقوُت. َجبٌَل بالَحبََشِة به َمْعِدُن الصُّ

واُب : َجبٌَل بنَْجٍد بالشُّعَْيبَِة ، ع أَْيضاً :وِ  ةِ  ، كذا في النسخِ ، والصَّ مَّ ً  من بَْطِن الرُّ  .تظلمُ  ، كما في كتاِب نَْصٍر ، قاَل : ويقاُل أَْيضا

ً وِ  ر أَْيضاً ، وبه فّسر قَْول الُحَصْيِن بِن عنَد حراء ، َذَكَره األْصَمعيُّ عنَد ِذْكِره ِجبال مكَّةَ ، ونَقَلَه نَصْ  (4) َجبٌَل أَْسَوُد من ذاِت َجْيٍش  أَْيضا

 حمام المرّي :

ــــــــــا  ن ــــــــــِ ل ــــــــــح ي ر  خــــــــــَ ٍر رَأ  كــــــــــَ َت َأاب ِبشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــح ي ــــــــــَ ــــــــــل  ف

لـــــــــهـــــــــم بـــــــــَا الســـــــــــــــــــــــتـــــــــار و وِ      يـــــــــح مـــــــــاخـــــــــَ لـــــــــَ  (5) َأ ـــــــــح
  

ُج : َسِمْعُت أَْعرابيّاً يقوُل لصاِحبِه : أَْظلََمكَ وِ  أَْظلَمي لَعََن هللاُ وِ   األَْظلَمَ  أَي فَعََل هللاُ به ، أَْظلَُمكَ وِ  أَْظلَمي ، هكذا في النسخِ ، والذي قالَهُ الُمَؤّرِ

 ِمنَّا.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. لََمةُ الَمظْ وِ ، أَي لم يَْعدْل عنه يَِميناً وِشماالً.  يَْظِلْمهُ  لَِزَم الطَّريَق فلم  ، بكْسِر الالِم وفتِْحها : َمْصَدٌر ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ي وشاِهُده قْوُل َراِفعِ بِن ُهَرْيم : الُمتََظلِّمُ وِ   : الظاِلُم ، قاَل ابُن بَّرِ

ُم  كـــــــــــــُ مـــــــــــــِّ ريحَ عـــــــــــــَ ال  غـــــــــــــَ ـــــــــــــهـــــــــــــَ مح ف ـــــــــــــُ ت مـــــــــــــح ـــــــــــــَ ل    ـــــــــــــَ
مح      تــــــــــــُ نـــــــــــــح يــــــــــــنــــــــــــاِإذا مــــــــــــا كــــــــــــُ مــــــــــــِ لــــــــــــِّ ظــــــــــــَ تــــــــــــَ  (6) مــــــــــــُ

  
 وأَْنَشَد األَْزهِريُّ لجابِِر الثَّْعلبّي :أَي ظاِلِمْين ، 

ه وِ  يـــــــــنـــــــــَ بـــــــــِ نـــــــــا جـــــــــَ عـــــــــح قـــــــــَ ام صـــــــــــــــــــــــَ ُرو بـــــــــُن  ـــــــــَ  مـــــــــح  عـــــــــَ

وَة      هـــــــــ  َنـــــــــَح ـــــــــح ن ـــــــــَ عـــــــــاَء تـ ـــــــــح ن مِ ِبشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــِّ ل ظـــــــــَ ـــــــــَ ت ُ
 (7) املـــــــــ

  
 .الظاِلمِ  قاَل : يُريُد نَْخوةَ 

كةً : المانِعوَن أَْهَل الُحقوِق ُحقُوقَهم. الظَّلََمةُ وِ   ، محرَّ

. الظَِّليَمةُ وِ   ، كَسِفينٍَة الظُّالَمةُ ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 القَْوُم : َظلََم بعُضهم بعضاً. تََظالَموِ 

لِّيمُ وِ  يٍت : الَكثيُر الظُّْلم. الّظِ  ، كِسّكِ

ا َسِمنَْت و تََظالَمتِ وِ   أَْخَصبَْت ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وهو مجاٌز.الِمْعَزى تَناَطَحْت ممَّ

 ً بَعِ والنَّشاِط وهو مجاٌز. تََظالَمُ  ومنه َوَجْدنا أَْرضا  ِمْعزاها ، أَي تَناَطُح ِمن الّشِ
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ُؤوَب ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ  الظَِّليمةُ وِ  الَمْظلوَمةُ وِ  الظَِّليمُ وِ   .الظَِّليم ، وتقدََّم شاِهدُ  : اللَّبَُن يُْشَرُب قَْبل أَْن يَْبلَُغ الرُّ

قاِء ، ُمْكِرمةٌ لألَْحماِء. َظلومٌ  وقالوا : امرأَةٌ لَُزوٌم للِفناِء ،  للّسِ

 الناقةُ ، َمْجهوالً : نُِحَرْت من َغْيِر ِعلٍَّة أَو َضبِعَْت على َغْيِر َضبَعٍَة. ُظِلَمتِ وِ 

 .َظلَْمتَهُ  وُكلُّ ما أَْعَجْلتَهُ عن أَوانِِه فقد

 .الَمْظلومِ  : المْوِضعُ  ظَِّليمُ الوِ 

. َمْظلوَمةٌ  وأَْرضٌ   : لم تُْمَطْر ، قالَهُ الباِهِليٌّ

كاِب ، و َمْظلومٌ  وبَلَدٌ   .«فأَِغذُّوا السَّْيرَ  َمْظلُومٍ  إِذا أَتَْيتُْم على»الحِدْيُث : منه : لم يُِصْبهُ الغَْيُث وال ِرْعَي فيه للّرِ

__________________ 
 يف القاموس ابلضم منونة. (1)
 اللسان. (2)
 .«أ لم»معجم البلدان  (3)
 يف معجم البلدان : ذات َحبي . (4)
 من ثالثة أبيات.« أ لم»معجم البلدان  (5)
 اللسان. (6)
 اللسان والتهذيب. (7)
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ً وِ   : َكلَّفَهُ فْوَق الطَّاقَِة. َظلََمهُ ظْلما

ِة. ُمَظلَّمٌ  وبَْيتٌ  هٌ بالذَهِب والفضَّ ٌق بالتَّصاِويِر أَو ُمَموَّ  ، كُمعَظٍَّم : ُمَزوَّ

.  وأَْنَكَر األَْزهِريُّ

َمْخشريُّ وقاَل : هو ِمن بَه الزَّ  .َظْلمٌ  وهو ُموَهةُ الذَهِب ، قاَل : ومنه قيَل للماِء الجاِري على الثَّْغرِ  الظَّْلمِ  وَصوَّ

تَْين ،  ُظلُماتٌ وِ ٍد ، كُصرَ  الظُّْلَمِة ُظلَمٌ  وَجْمعُ   بتَْسكينِها ، قاَل الراجُز : ُظْلماتٌ وِ بفتْحِ الالِم ،  ُظلَماتٌ وِ بضمَّ

نَـيحِه ُدَج    (1) الظ ُلماتِ َ حُلو بَعيـح
حاحِ.  كذا في الّصِ

ي : ا ُظْلَمةٍ  َجْمعُ  ُظلَمٌ  قاَل ابُن بَّرِ ُل اللَّْيِل وإِْن كاَن  الظَّالمُ  قاَل ابُن ِسْيَده : قيلَ : فإِنَّما يكوُن َجْمعُها باألَلِف والتاِء  ُظلُمة بإِْسكاِن الالِم ، فأَمَّ أَوَّ

ً  ُمْقمراً ، يقاُل : أَتَْيته  أَي لَْيالً. َظالما

 أَي عنَد اللَّْيِل. الظَّالمِ  قاَل ِسْيبََوْيه : ال يُْستَْعمُل إِالَّ َظْرفاً. وأَتَْيتَه مع

. أَْظلََمه ا : ماوقالو  وما أَْضَوأَهُ وهو شاذٌّ ، نَقَلَه الجْوهِريُّ

 البَْحِر : َشدائُده. ُظلُماتُ وِ 

. فأَْظلَمَ  وتََكلَّم  علينا البَْيُت ، أَي َسِمْعنا ما نَْكَره وهو ُمتَعّدٍ ، نَقَلَه األَْزهِريُّ

َل ذي َل شي ُظْلمةٍ  وقاَل الَخليُل : لَِقيتُه أَوَّ حاحِ.ءٍ أَي أَوَّ ؤيَِة ، وال يُْشتَقُّ منه فْعٌل ، كما في الّصِ   يَُسدُّ بََصَرَك في الرُّ

ْلَم. أَْظلَمَ وِ   : نََظَر إِلى األَْسناِن فَرأَى الظَّ

 أَْيضاً. أَْظِلمةٌ  للذََّكِر ِمن النَّعاِم : الظَِّليم وَجْمعُ 

 ، وهو مجاٌز. تَْظِلُموا وإِذا أَزاُدوا على القْبِر ِمن غيِر تُراِبه قيَل : ال

 : الضَّبُّ ُوِصَف به لَكْونِه يأُْكُل أَْوالَده. األَْظلموِ 

المُ وِ  َر بَْيت المثقِب العَْبدّي ومغلس بن لقيٍط الماِضي ِذْكرهما ، وِإن كاَن فِ  الّظِ عال إِنَّما يكوُن بالكْسِر : َجْمُع ُظلم بالضّمِ عن ُكراعٍ ، وبه فُّسِ

و َجْمع َعف كخّفٍ وِخفاٍف ، وقيَل : هو َمْصدٌر كالظُّلم كلبس وِلباٍس. ويُْرَوى البَْيُت أَْيضاً بالضّمِ فقيَل : هو بمْعنَى الظَّلِم أَ َجْمع فعل الُمضا

 له ، كما قاَل أَبو علّيٍ في التُّراِب إِنَّه َجْمُع تُْرٍب.

 قاْل شْيُخنا : وعليه فيُزاُد على باِب ِرخاٍل.

ل َمْن تكلَّم في النَّْحو.بُن َعمْ  ظاِلمُ وِ   ٍرو الدُّؤليُّ أَبو األَْسوِد َصحابيٌّ أَوَّ

 : الَكثيُر الظُّْلِم. الظالمُ وِ 

 .أَبو النَّجيِب الِمْصِريُّ العاِمريُّ َرَوى عن ابِن ُعَمَر وأَبي سعيٍد ، وعنه بكُر بُن سواَدةَ ، ماَت َسنَة ثََمان وثَمانِْين َظِليمٌ  وكأَميٍر :

 ، كَكتٍِف : َجبٌَل بالِحجاِز بيَن إَِضم وجبل ُجَهْينَةَ. َظِلمٌ وِ 

 وأَْيضاً َجبٌَل أَْسوُد لعَْمرو بِن عبِد بِن ِكالٍب.

 كتَْمنع : َجبٌَل بنَْجٍد ، قالَهُ نَْصر. ، تظلمُ وِ 

 ، كَسفَْرَجٍل : َجبٌَل باليََمِن. َظلَْملَمُ وِ 

 ، وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيَدة : ُظلُومٌ  األَْسنان َظْلم وَجْمعُ 
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تح  مــــــــَ رح وتــــــــبســــــــــــــــــــــ  هــــــــِ بــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــَ تح مل تـ كــــــــَ حــــــــِ  ِإذا ضــــــــــــــــــــــَ

ريف      ــــــــــرَبحِ  غــــــــــُ هــــــــــاثــــــــــنــــــــــااي هلــــــــــا كــــــــــال ومــــــــــُ لــــــــــُ  (2)  ــــــــــُ
  

حاحِ.  كما في الّصِ

كةً. الظَّنََمةُ  : ]ظنم[  ، محرَّ

 أَْهَملَه الَجْوهِريُّ واللَّْيُث.

 لم تُْخَرْج ُزْبَدتُه. الذي الشَّْربَةُ من اللَّبَنِ  وَرَوى ثَْعلَُب عن ابِن األَْعَرابّيِ هو

 قاَل األَْزهِريُّ : أَْصلُها َظلَمة.

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : أَي َخلَق. َظْهمٌ  ءٌ : شي ]ظهم[

 .(3)قاَل األْزهِريُّ : هكذا جاَء مفسَّراً في حِدْيِث عبِد هللِا بِن َعْمٍرو 

__________________ 
 اللسان والصحاح. (1)
 اللسان والصحاح. (2)
 قا  كنا عند عبد   بن عمرو»وروايته يف اللسان : ويف ا ديث :  (3)
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : َصْوُت التَّْيِس عنَد الِهياجِ. ظَّامُ ال : ]ظوم[

.  وَزَعَم يَْعقوب أَنَّ ِميَمه بدٌل ِمن باِء الظَّاِب ، نَقَلَه األْزهِريُّ

 فصل العني
 املُْهَمَلة مع امليمِ 

 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَْوِس بِن حجٍر يَْذُكُر أَْزمةً في سنٍة َشديَدةِ البْرِد : العَيِيُّ ، الثَِّقيلُ  : الفَْدمُ  ، كَسحابٍ  العَبامُ  : ]عبم[

َدُب وِ  ــــــــــــــح ي ه اهلــــــــــــــَ ــــــــــــــِّ ب امُ شــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــعــــــــــــــَ  مــــــــــــــن  ال

َرعــــــــــــا      ــــــــــــَ اًل فـ ــــــــــــ  ل ــــــــــــًا جمــــــــــــَُ ب قــــــــــــح واِم ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح (1)األَق
 

  
ةٍ :  قاَل شْيُخنا : وأَْنَشَدنا اإِلماُم أَبو عبِد هللِا محمد بن الشادل غيَر َمرَّ

ــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــاِ  وِ  ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ  ال  ِإين أَلمحــــــــــــــــــــر ب

ًا وِ      يـــــــــــــّ يـــــــــــــِ مـــــــــــــًا عـــــــــــــَ دح اِإن كـــــــــــــان فـــــــــــــَ بـــــــــــــامـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  

ه  ــــــــــــــــــــــــّ  فــــــــــــــــــــــــِإّن اجلــــــــــــــــــــــــّ  عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــ  أَن

  
ا   عــــــــــامــــــــــَ ي الــــــــــطــــــــــ  هــــــــــّ  ثــــــــــقــــــــــيــــــــــٌر وخــــــــــيــــــــــٌم ُيشــــــــــــــــــــــــَ

  
ً وِ على الِقياِس  َعباَمةً  كَكُرمَ  َعبُمَ  األَْحمُق ، وقد ، بالمّدِ العَييُّ  العَباماءُ وِ   أَْيضاً. َعباما

ا اْستَْعملوه َمْصدراً وصفَةً.قاَل شيخنا : وهذا األخ  ير ممَّ

 ، وفي نسخٍة : الَجِسيُم. َكِهَجّفٍ : الطَّويُل العَظيُم الِجْسمِ  ، الِعبَمُّ وِ 

 َغِليٌظ. ، كغُراٍب : َكثيرٌ  ُعبامٌ  ماءُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : الغَِليُظ الِخْلقَِة في ُحْمٍق. وأَْيضاً : الَكِليُل اللساِن ، نَقَلَه أَبو عبيٍد البَْكريُّ في شْرح أَمالي القَالي. العَباَماهُ وِ  العَبَامُ 

 أَْيضاً. العَباَماءُ  ، بالضّمِ ، وهو ُعبمٌ  أْيضاً : الذي ال َعْقَل له وال أََدَب وال َشجاَعةَ وال رأَْس ماٍل ، والَجْمعُ  العَبامُ وِ 

.:  ، كَجْعفٍَر والثاُء ُمثَلَّثَةٌ  عْبثمٌ  : م[]عبث  أَْهَمله الَجْوهِريُّ

 رُجٍل. (2) اسمُ  وفي الُمْحَكم : هو

ً  عنه َعتَمَ  : ]عتم[ ً  بعَد الُمِضّيِ فيه ، عنه َكفَّ  : يَْعتُِم َعتْما ََّم تَْعتِيما  .كعَت

 الَجْوهِريُّ أَْيضاً.قاَل األَْزهِريُّ : وهو األَْكثُْر. ونَقَلَه 

ً وِ  كةً. العَتَمُ  َكذِلَك إِذا أَْبطأَ عنه ، واالْسُم : أَْعتََم إِْعتاما  ، محرَّ

 ٍء يُريُدهُ.اْحتَبََس عن فِْعِل شي : َعتَّمَ  أَو

َرهُ ، قراهُ : أَْبَطأَهُ  َعتَموِ  ً  وأَخَّ ََّم تَْعتِيما . كعَت  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 الِقَرى ، ومنه قْوُل الشاِعِر : عاتِمُ  يقاُل : فالنٌ 
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ه  ـــــــــــــ  ـــــــــــــا أَن ن ـــــــــــــح ـــــــــــــمـــــــــــــا رأَي ـــــــــــــل َر   عـــــــــــــامِتُ ف ـــــــــــــقـــــــــــــِ  ال

رحَدمـــــــــا      ِم كـــــــــَ ة اهلَضـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ـــــــــل ـــــــــي رحان ل ـــــــــٌر ذَكـــــــــَ ي (3)خبـــــــــَِ
 

  
ً  اللَّْيُل : َمرَّ منه قِْطعَةٌ  َعتَموِ   واللَّْيِل. ، أَي في القََرى فيهما كأَْعتَمَ  ، يَْعتُِم َعتْما

. أَْعتَمَ  يقاُل : ْيِف إِذا أَْبطأَ به ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ  الرُجُل قَِرى الضَّ

 اللّْيُل ، نَقَلَه ابُن األَْعَرابّي. أَْعتَمَ وِ 

ً  الشَّعَرَ  َعتَمَ وِ   ، عن ُكراعٍ ، وَرَواهُ ابُن األَْعَرابّيِ بالُمثَلَّثَِة كما َسيَأْتي. نَتَفَهُ  : يَْعتُمه َعتْما

ِر ، قاَل أَبو محمٍد  ُحِلبَْت ِعشاءً  ، إِذا اْستَْعتََمتْ وِ  أَْعتََمتْ وِ  ، ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، تَْعتُمُ وِ  تَْعتِمُ  اإِلبِلُ  َعتََمتِ وِ  ، وهو ِمَن اإِلْبطاِء والتَّأَخُّ

 ِميُّ :الَحْذلَ 

 (4) ِإعحتاِمهافيها َضو   قد ُرد  من 
__________________ 

ٍم ا قا  : والظهم : اخلل  ؟فسئر أي املدينتا تفتح أو  : قسطنطينية أو رومية  .«.. فدعا بصندو  َ هح
 واللسان والصحاح.« ملبساً فرعا»برواية :  54ديوانه ط بريوت ص  (1)
 يف القاموس ابلضم منونة. (2)
 .«اهلضم»بد  « اهلضب»اللسان والتهذيب واألساس ا ويف املصادر  (3)
 اللسان. (4)
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ُل بعد َغْيبوبَِة الشَّفَقِ  العَتََمةُ وِ  كةً : ثُلُُث اللَّْيِل األَوَّ  ، نَقَلَه الَجْوِهريُّ عن الَخِليِل. ، محرَّ

يَْت بذِلكَ  أَو َوْقُت َصالةِ العشاِء اآلِخَرةِ  ِر َوْقتِها. الْستِْعتامِ  ، ُسّمِ  نَعَِمها ، وقيَل : لتَأَخُّ

ً وِ  الرُجلُ  أَْعتَمَ  قدوِ  اِد ، سار فيها : َعتََّم تَْعتِيما ْين ، أَو صار بالصَّ  ، وَعِمَل أَي َعَمٍل كان. أَو أَْوَرَد وأَْصَدَر فيها ، بالّسِ

حاحِ : يقاُل : ْبحِ. العَتََمةِ  ِمن أَْعتَْمنا وفي الّصِ  كما يقاُل أَْصبَحنا ِمن الصُّ

ً وِ   : سْرنا في ذِلَك الَوْقِت. َعتَّمنا تَْعتِيما

وا  ، «بِحالِب اإِلبِلِ  يُْعتَمُ  بَنَُّكم األَْعراُب على اْسِم َصالتِكم الِعشاِء فإِنَّ اْسَمها في كتاِب هللِا الِعشاُء ، وإِنَّماال يَْغلِ »وفي الحِدْيِث :  أَي ال تَُسمُّ

ونَها  العَتََمة َصالةَ الِعشاءِ  اها هللاُ تعالَى ، وفيه النَّْهي عن ، ولكْن َسمُّ  أَْعتَموا األَْعراُب ، كانوا يَْحلبُوَن إِبِلَهم إِذا (1)كما يسمُّ وها كما َسمَّ

روا َصالتَُكم ولكْن َصلُّوها إِذا  نَُّكم فْعلُهم هذا فتَُؤّخِ  حاَن َوْقتُها.االْقتَِداِء بهم فيَما يُحاِلُف السنَّةَ ، أَو أَراَد ال يَغُرَّ

 .َعتََمةً  ، نَقَلَه الَجْوهريُّ وابُن ِسْيَده. يقاُل : َحلَْبنا ك السَّاَعةَ بَِقيَّةُ اللَّبَِن تُفيُق بها النَّعَُم تل أَْيضاً : العَتََمةُ وِ 

َحْت وُحِلبتْ »في حِدْيِث أَبي ذَّرٍ : و وَن الِحالبَ  العَتَمةِ  أَي ُحِلبَْت ما كانَْت تُْحلَُب وْقتَ  ، «َعتَمتُها واللِّقاُح قد ُرّوِ باْسِم  َعتَمةً  ، وهم يسمُّ

 الوْقِت.

 الَحالئِب ، أَي قَْدَر اْحتِباِسها لإِلفاقَِة. َعتَمةِ  ويقاُل : قَعََد عنَدنا فالٌن قَْدرَ 

 في َكالِم العََرِب : الَمْكُث واالْحتِباُس. العَتْمِ  وأَْصلُ 

حاحِ : َظالُمه. ُظلَُمةُ اللّْيلِ  : العَتََمةُ وِ   ، وفي الّصِ

 ِله عنَد سقُوِط نُور الشَّفَق.وقاَل غيُرهُ : َظالُم أَوَّ 

نُونَها. ةُ يسّكِ  قْلُت : والعامَّ

حاحِ : وقيَل : ماوِ  ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. ُرجوُع اإِلبِِل من الَمْرَعى بعَد ما تُْمِسي  :العَتََمةُ وِ  ُربََع ، أَي قَْدَر  َعتَمةُ  فقاَل : ؟أَْربَعٍ  (2) قَْمراءُ  في الّصِ

 ِه.ما يَْحتَبُِس في عشائِ 

ُسَخْيلة َحلَّ أَْهلُها بُرَمْيلة أَي اْحتِباُسه يَْقُرُب وال يَطوُل كَسْخلٍَة تَْرَضُع  َعتََمةُ  قاَل أَبو زْيٍد األَْنصاِريُّ : العََرُب تقوُل للقََمِر إِذا كان ابن لَْيلٍَة :

ضاعِ ، وإِن كان القََمُر ابَن لَْيلَتَيْ  ها ، ثم تَعوُد قَِريباً للرَّ ن قيل له : حديُث أََمتَْيِن بَكِذٍب وَمْيٍن ، وذِلَك أَنَّ َحِديثَهما ال يَطوُل لُشْغِلهما بَمْهنَِة أُمَّ

تِباُسه ُربَع غير جائِعٍ وال ُمْرَضع ، أَي احْ  َعتََمةُ  أَْهِلهما ، وإِذا كاَن ابَن ثالٍث قيَل : حِديُث فَتَياٍت غيِر ُمْؤتَِلفاٍت ، وإِذا كاَن ابَن أَْربَع قيَل :

ه. بَعِ ، أَو فُواِق أُّمِ  قْدُر فُواِق هذا الرُّ

بَع ، وإِذا كاَن ابَن َخْمٍس قيَل : حديٌث وأُْنس ، ويقاُل : َعشاُء َخلفاٍت قُْعٍس ، وإِذا كاَن ابَن ِسّت قيَل : سِ  َعتََمةُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ْر أُّمِ الرُّ

بُع ، وإِذا كاَن ابَن ثَمان قيَل : قََمٌر إِْضِحياِن ، وِإذا كاَن ابَن تِْسع قيَل : يُْلقَُط فيه الِجْزُع ، وإِ  :وبِْت ، وإِذا كاَن ابَن َسْبع قيَل  ذا َدْلَجةُ الضَّ

 الفَْجر. (3)كاَن ابَن َعْشر قيَل : ُمْختنُق 

ً  الطَّائِرُ  َعتَّمَ وِ   لغَْيِن والياِء أَْعلَى.، وهو با : َرْفَرَف على رأِْس اإِلْنساِن ولم يُْبعد تَْعتيما

ي : ما نََكصَ  وما َعتََّب ، أَي َعتَّمَ  َحَمَل عليه فَما يقاُل :وِ   وما نََكَل وما أَْبَطأَ في ضْربِه إِيَّاه ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ه  بــــــــــانــــــــــِ ِم حتــــــــــَت لــــــــــَ هــــــــــح ي  الســــــــــــــــــــــــ  ر  َنضــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــَ  فــــــــــَ

ه مل وِ      يـــــــــــِّ شـــــــــــــــــــــــــِ مِ جـــــــــــاَ  عـــــــــــلـــــــــــ  َوحح تـــــــــــِّ عـــــــــــَ  (4) يــــــــــــُ
  

ةُ تقوُل : َضَربَهُ فما َعتََّب. َعتَّم الَجْوهِريُّ : فماوقاَل   أَي فما اْحتَبَس في ضْربِه ، والعامَّ

.  ما لَبِثَ  كذا ، أَي أَْن فَعَلَ  َعتَّمَ  ماوِ  ي ما أَ  «منها َوِديَّةٌ  َعتََّمتْ  فما»: في حِدْيث َسْلمان ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ووما أَْبَطأَ ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 لَبِثَْت أَْن َعِلقَْت.
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ر قوُل  التي تُْظِلُم من غْبَرةٍ في الَهواءِ  : هي العاتِماتُ  النُّجومُ وِ  تاِء أَشدُّ إِضاَءةً لنَقاِء السَّماِء ، وبه فُّسِ ، وذِلَك في الَجْدِب ألَنَّ نُجوَم الّشِ

 األَْعَشى :

__________________ 
 .«لّاها»كذا ا ويف اللسان   (1)
 .«وَقَمرُ »عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ :  (2)
 يف اللسان والتهذيب : خُمَنُِّ  الفجر. (3)
 لسان.ال (4)
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تاِء   (1)الَغواِمضا  الَعامتاتِ جُنُوَم الشِّ
تَْين العُتْمُ وِ  حاحِ معاً ، ، بالضّمِ وبَضمَّ ّيِ  ، هكذا ضبط في الّصِ يتوِن البَّرِ  ، زاَد غيُرهُ : الذي ال يَْحمُل َشيئاً. َشَجُر الزَّ

 وقيَل : هو ما يَْنبُت منه في الِجباِل ، وقاَل الَجْعِديُّ :

َش أَو  راقــــــــــــــِ ن بــــــــــــــَ رِّ ومــــــــــــــِ َو  ابلضــــــــــــــــــــــــــــِّ  َتســــــــــــــــــــــــــــح

ٍر مــــــــــــَن      الَن َأو انضــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــح مهــــــــــــَ تــــــــــــُ  (2) الــــــــــــعــــــــــــُ
  

وفسََّره  ، «أَو بُْطمٌ  فَعَتَمٌ  األَْسِوَكةُ ثالثَةٌ : أَراٌك فإْن لم يكنْ »حِدْيِث أَبي زْيٍد الغَافِقّيِ :  وَضبََطه ابُن األَثيِر وغيُرهُ بالتَّحريِك في شْرحِ 

ْيتوِن ، أَو َشَجٍر يُْشبُِهه يَْنبُُت بالسَّراةِ ، قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة الُهَذليُّ :  بالزَّ

ه  ــــــــــُ ل فــــــــــَ ريف وَأســــــــــــــــــــــــح ــــــــــُ ٌب قـ عــــــــــَ ــــــــــه شــــــــــــــــــــــــُ ق وح ــــــــــَ  مــــــــــن فـ

ي     اِن و جــــــــــَ يــــــــــ  َ  ابلــــــــــظــــــــــ  طــــــــــ  نــــــــــَ مِ ٌء تـــــــــــَ تــــــــــَ  (3) الــــــــــعــــــــــَ
  

تَْين هكذ  ا كما َضبََطه المصنُِّف وِمثْلُه قوُل أَُميَّة :قْلُت : رأَْيته في شْرحِ ِديواِن الُهَذِليِّين بَضمَّ

عـــــــــــــهـــــــــــــا  رحفـــــــــــــَ ه وُ  يــــــــــــــَ تـــــــــــــُ ُروقــــــــــــــَ مح طـــــــــــــَ كـــــــــــــُ لـــــــــــــح  بــــــــــــــَ

ُت      بـــــــُ نـــــــــح َذاُة وفـــــــيـــــــهــــــــا يــــــــَ مُ فـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــعـــــــَ تـــــــُ  (4) الــــــــعـــــــُ
  

 السَّْيِر. ءُ الَجَمُل البَطي ، كقَْيصوٍم : العَْيتوموِ 

ْخُم العَظيمُ  أَْيضاً :وِ  ُجُل الضَّ  الِجْسِم. الرَّ

 ونَقََل الَجْوهريُّ عن األَْصَمعّيِ : َجَمل َعْيثوم ، بالُمثَلَّثَِة ، كما َسيَأْتي ، وأَْهَملَه المصنُِّف هناك.

تَْين ، يَجوُز أَْن يكونَ  ، بالضمِّ  ُعتْمٌ وِ  ر قَْول الشاِعِر : (5) فََرٍس  أَْن يكوَن اْسمَ وِ  رُجٍل. (5) اْسمَ  ، َصوابُه بَضمَّ  ، وبهما فُّسِ

زِمح  هـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ك مـــــــــــا مل تـ وحســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــ  قـ  ارحِم عـــــــــــل

 عـــــــــــــــتـــــــــــــــمح َرمـــــــــــــــي املضـــــــــــــــــــــــــــــاِء وجـــــــــــــــواَد بـــــــــــــــن     

  
 .َعتََمةً  ال تُِدرُّ إالَّ  التي كَصبُوٍر : النَّاقَةُ  ، العَتُومُ وِ 

ُر ِحالبُها إلى آِخِر اللَّْيِل ، قاَل الراِعي :  وقاَل األَْزهِريُّ هي ناقَةٌ َغزيَرةٌ يَُؤخَّ

 (6) َعُتوُمهار  أُِدر  الن سا كيح َتدِ 
اجِز : ٌء ُمْمٍس بَطي ، أَي عاتِمٌ  جاَءنا َضْيفٌ وِ  ي للرَّ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ــــــــــــــا  كــــــــــــــارِم
َ

يَن املــــــــــــــ بــــــــــــــح ــــــــــــــَ ال ويـ ــــــــــــــعــــــــــــــُ يِن ال بــــــــــــــح ــــــــــــــَ  يـ

ِف يـــــــــــــُؤوُب      يـــــــــــــح راُه لـــــــــــــلضـــــــــــــــــــــــــــ  اأَقـــــــــــــح  (7) عـــــــــــــامتـــــــــــــَِ
  

روا َحْلبَها حتى يَْجتَِمَع لَبَنُها ، أَي نَعََمُكم حتى تُِفيقَ  اْستَْعتِموا يقاُل :وِ  ، وذِلَك ألَنَّهم كانوا يُِريُحون نَعََمهم بُعَْيَد الَمْغِرب ويُنِيُخونَها في  أَّخِ

 ُمراِحها ساعةً يَْستَِفيقونها ، فإِذا أَفاقَْت وذِلَك بعَد َمّرِ قِْطعَة ِمن اللَّْيِل أَثاُروها وَحلَبُوها.

 : * ومّما يُْستَْدَرُك عليه

ِّمٌ  َضْيفٌ   ٌء.أَي بَِطي ُمعَتِّمٌ  : ُمْمٍس ، وقيَل : ُمِقيٌم. وَكذِلَك : قِرىً  ُمعَت

َرها ، وقد أَْعتَمَ وِ  اُح يمَدُح َرُجالً : َعتََمتْ  حاَجتَه : أَخَّ  أَْبَطأَْت ، قاَل الطِرمَّ

رح  ــــــــــــِ ب تــــــــــــَ كــــــــــــح زح وال يــــــــــــَ جــــــــــــِ نــــــــــــح ــــــــــــُ دح يـ عــــــــــــِ  مــــــــــــىت يــــــــــــَ

وُ       طـــــــــــااي طـــــــــــُ هـــــــــــامـــــــــــنـــــــــــه الـــــــــــعـــــــــــَ تـــــــــــامـــــــــــِ  (8) ِإعـــــــــــح
  

 وقاَل غيُرهُ :

يـــــــــــــمُ  عـــــــــــــاتـــــــــــــِ ُرٌف إذا مــــــــــــا  مـــــــــــــَ َر  ســــــــــــــــــــــــــُ  الـــــــــــــقـــــــــــــِ

يــــــــــِم      هــــــــــِ يــــــــــُة الــــــــــلــــــــــيــــــــــِر الــــــــــبــــــــــَ خــــــــــح تح طــــــــــَ نــــــــــ  (9)َأجــــــــــَ
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 وأَْنَشَد ثَْعلَب لشاِعٍر يَْهُجو قَْوماً :

تــــــــُم  نــــــــح ِا كــــــــُ َوُد الــــــــعــــــــَ مح َأســــــــــــــــــــــح كــــــــُ  إذا غــــــــاَب عــــــــنــــــــح

ـــــــــــــــــاَم َأالمِثُ      مح مـــــــــــــــــا أَق ـــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــح رامـــــــــــــــــًا وأَنـ  كـــــــــــــــــِ

  

مح  كـــــــــــُ ؤحمـــــــــــِ يـــــــــــج بـــــــــــلـــــــــــُ جـــــــــــِ بـــــــــــاُن ا ـــــــــــَ د َث رُكـــــــــــح  حتـــــــــــَ

  
اُح وِ    قـــــــَ َف الـــــــلـــــــِّ يـــــــح رِي بـــــــه الضـــــــــــــــــــــ  قـــــــح ـــــــَ وامِتُ يـ (10) الـــــــعـــــــَ

 

  
__________________ 

من قصيدة صادية ا وفيه الغوامصا ا ابلصاد ا والغوامص الواحدة غامصة ا ومن غمصت عينه : سا  غمصها  100ديوانه ط بريوت ص  (1)
 ا وهو وسخ أَبي  يكون يف جمر  الدمض ا وصدره :

 يراق  من جوٍع خال  خمافةٍ 
 .225/  4اللسان واملقايي   (2)
 وضبطت والعتم فيه ابلتحريك ا ومثله يف اللسان والتهذيب.« شعف»برواية :  194/  1ديوان اهلذليا  (3)
 ابلتحريك.« العتم»اللسان ا وفيه  (4)
 يف القاموس : اسٌم وفرٌس ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  السيا  نصب األوىل وجّر الثانية وتنوينها. (5)
 .«إذا ال تدر»قتصر عل  عجزه ا واللسان والتهذيب وفيه : وا 260ديوانه ط بريوت ص  (6)
 اللسان. (7)
 واللسان والتهذيب. 163ديوانه ص  (8)
 اللسان والتهذيب. (9)
 اللسان. (10)
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ُر في الَحْلِب ، َجْمعُ   .َعتُومٍ وِ  عاتِمٍ  وهي التي تَُؤخَّ

ي ، وأَْنشَ  العَتََمةُ وِ  كةً : اإِلْبطاُء ، عن ابِن بَّرِ  َد لعَْمرو بن اإِلْطنابَة :، محرَّ

ـــــــــــــــــــــــُه وِ  ت ل طـــــــــــــــــــــــح الدًا ِإنح َنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــــــــِ

تح لــــــــــــه      اًل لــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــةعــــــــــــاجــــــــــــِ تــــــــــــَ  (1) عــــــــــــَ
  

 قْلُت : ومنه أَْيضاً قوُل الراجِز :

مح  لــــــــــــــــــــــَ ٌف أملَّ بــــــــــــــــــــــِذي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــح  طــــــــــــــــــــــَ

رِي      مح َيســــــــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــــــَ مح  عــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ (2)بــــــــــــــــَا اخلــــــــــــــــِ
 

  
 يكوُن ِمن البُْطِء أَي يْسِري بَِطيئاً.وقد ُحِذفَْت هاُؤه كقْوِلهم : هو أَبو ُعْذِرها. وقد 

. اْستَْعتَمهوِ  َمْخشِريُّ  : اْستَْبَطأَه ، نَقَلَه الزَّ

ً وِ   ، ومنه قْولُه. العَتَمةِ  : دخل َوْقتُ  َعتَم َعتْما

رِي ُمنحجداً حىت   َعَتمما زَاَ  َيسح
ي عن  العَتُوَمةُ وِ   ثَْعلَب ، وأَْنَشَد لعاِمِر بِن الطُّفَْيِل :: الناقَةُ الغَِزيَزة الدَّّرِ ، نَقَلَه ابُن بَّرِ

ٌة إذا مــــــــــــــا َأوحَرُدوا  يــــــــــــــَ نــــــــــــــاعــــــــــــــِ وٌد صــــــــــــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــُ

َدَرتح      هــــــــــمح صــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــُ ومــــــــــَ تــــــــــُ ِب  عــــــــــَ لــــــــــَ ا حتــــــــــُح وملــــــــــ 
(3)

 

  
 ، بالضّمِ : ِحْصٌن َمنِيٌع بجباِل اليََمِن. ُعتمةُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. َعتَْرمٌ  : ]عرتم[  ، كَجْعفٍَر : أََحُد ُشْجعاِن العََرِب وفُتَّاكها ، َذَكَره المْيدانيُّ

ً  العَْظُم الَمْكسورُ  َعثَمَ  : ]عثم[ تِه التي كاَن عليها أو عن َشْكِله. َعثْما  : إذا فََسَد ونَقََص عن قوَّ

 يَُخصُّ باليَِد. العَثمُ  أَو

في الَكْسر والُجْرِح تََداني العَْظِم  العَثْمُ  ، وذِلَك إذا بَقَي فيه أََوٌد. وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : َر على غيِر اْستِواءٍ اْنَجبَ  العَْظُم إذا َعثَمَ  وقاَل الَجْوهِريُّ :

 حتى َهمَّ أَن يَْجبَُر ولم يَْجبُْر بعُد.

 ولم يْجبُْر. َعثَم فيُقاُل : ال ، ولكنَّه ؟يقاُل : أََجبَر َعْظُم البَعيرِ 

 َرَجْعتُه فَرَجع وَوقَْفتُه فَوقََف.: ، يَتَعدَّى وال يَتَعدَّى ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وِمثْلُه  اأَن َعثَْمتُهُ وِ 

اُء :  ، بضّمِ الثاِء ، وتَْعثُُل ِمثْلُه. تَْعثُم وقاَل الفرَّ

 وقد َسبََق للمصنِِّف اإلشارة إلى ذِلَك في الالِم.

فَعََل وفَعَْلتُه شاذٌّ عن الِقياِس وإْن كاَن مطرداً في االْستِعماِل ، إالَّ أَنَّ له عْنِدي َوْجهاً ألَْجله جاَز ، ثم قاَل ابُن َجنّيِ : هذا وأَْمثالُه ِمن باِب 

ا كاَن قْولُهم : َزِت العََرُب ذِلَك إلى أَن أَنَّ غيَرهُ أَعانَه ، وإْن َجَرى لفُظ الفْعِل له تجاوَ  َعثَْمتُهوِ العَْظُم  َعثَم َذَكَر عباَرةً وقاَل بعَد ذِلَك : فلمَّ

ياً ، ألَنَّه قد كاَن فاِعلُه في وْقِت فْعِله إيّاه ، إنَّما هو ُمشاٌء إليه أَ  ل ُمتَعّدِ و ُمعاٌن عليه ، فَخَرج اللَّْفظان لما َذَكْرنا أَْظَهَرْت هناك فِْعالً بلْفِظ األَوَّ

 ُخروجاً واِحداً ، فاْعِرْفه.

ً  َزاَدةَ الَمْرأَةُ المَ  َعثََمتِ وِ  حاِح : َخْرزاً َغْير ُمْحَكٍم ، َخَرَزتْها َغْيَر ُمْحَكَمةٍ  : إذا َعثْما  ، كذا في النسخِ ، والصَّوابُ  كأَْعثََمتْها ، وفي الّصِ

حاحِ. كاْعتَثََمتْها  ، كما هو نَّص الّصِ

 ُصْلٌح ، وإذا اْنَجبرْت على َعثْمٍ  في األْعضاِء إذا اْنجبَرْت على غيرِ » : حِدْيث النَّخعيّ منه ، و الُجْرُح : أَْكنََب وأَْجلََب ولم يَْبَرأَ بعدُ  َعثَموِ 

يةُ  َعثْمٍ   ويُْرَوى بالالِم وقد تقدََّم. ، «الّدِ
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 لثقِل َوْطئِه نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي َعْمٍرو ، وقاَل : األََسدُ  ، كَسفَْرَجٍل : العَثَْمثَمُ وِ 

َعيُته  َثمُ ُخبَـعحِنٌن ِمشح  (4) َعَثمح
 وقيَل : لشدَّتِه وِعَظِمه.

 ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي َعْمٍرو. الَجَمُل الشَّديدُ  : العَثَْمثَمُ وِ 

 ْمٍرو.، عن أَبي عَ  وهي بهاءٍ  في ِغلٍظ ، الطَّويلُ  وقيَل : هو

 وقاَل غيُرهُ : هي الشَّديَدةُ العَِليَّة.

__________________ 
 اللسان. (1)
 ورد الرجز يف اللسان نثراً. (2)
 واللسان. 29ديوانه ط بريوت ص  (3)
 اللسان والصحاح. (4)
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ْخَمةُ ، والَجْمعُ  بَْير : أَنَّ النابغَةَ اْمتََدَحه وقاَل يَِصُف َجمالً :. وفي حِدْيث ابِن َعثَْمثماتٌ  وقيَل : العَظيَمةُ الضَّ  الزُّ

ـــــــــــد جـــــــــــ   ـــــــــــه ال وُب ب ـــــــــــ   ـــــــــــَُ ل ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ـــــــــــو ل  َألَ  أَب

الِة      و اُب الــــــــفــــــــَ ِر جــــــــَ يــــــــح مُ ُدجــــــــ  الــــــــلــــــــ  ثــــــــَ مــــــــح ثــــــــَ  (1) عــــــــَ
  

حاحِ. فاْعتَثِمْ  يقاُل : ُخْذ هذا به : اْستَعاَن واْنتَفََع. اْعتَثَمَ وِ   به ، كما في الّصِ

 أَْهَوى بها. إِذا بيَِدهِ  اْعتَثَمَ وِ 

بُعُ  العَْيثومُ وِ  . : الضَّ  ، عن أَبي ُعبَْيٍد نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 أَْنَشَد لألَْخطِل :ونَقََل الَجْوهِريُّ عن الغَنوّيِ أَنَّها أَْنثَى الِفيَلِة ، و َعياثِم ، والَجْمعُ  الِفْيُل للذََّكِر واألُْنثَى : العَْيثومُ وِ 

ا  قــــــــــــاِء كــــــــــــَبلــــــــــــ  َة يف الــــــــــــلــــــــــــِّ وا ُأســــــــــــــــــــــــــامــــــــــــَ  تــــــــــــرَكــــــــــــُ

هـــــــــا      فـــــــــِّ تح عـــــــــلـــــــــيـــــــــه خبـــــــــُ ئـــــــــَ ومُ َوطـــــــــِ ثـــــــــُ يــــــــــح  (2) الـــــــــعـــــــــَ
  

 هذا نَصُّ الَجْوهِرّي ، ويُْرَوى َصْدُره :

ا وِ  ــــــــــاِب كــــــــــَبلــــــــــ  ي ــــــــــِّ ــــــــــث ِر ال طــــــــــِ ٍب خــــــــــَ حــــــــــ  ــــــــــَ ل   (3)مــــــــــُ
تح      ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ... َوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 الخ وقاَل آَخُر :

ين وِ  لـــــــــــــُ مـــــــــــــِ يِّ حتـــــــــــــَح ـــــــــــــاَم ا ـــــــــــــَ رُي أَم  قـــــــــــــد َأســـــــــــــــــــــــــــِ

ِم وِ      نــــــــاُز الــــــــلــــــــحــــــــح ِا كــــــــِ تــــــــَ لــــــــَ ومُ الــــــــَفضــــــــــــــــــــــح يــــــــثــــــــُ  (4) عــــــــَ
  

حاحِ ، يقاُل : هو الدُّْلُب ، وهي شَجَرةٌ بيضاُء تَطوُل جّداً ، واِحَدتُه : َشَجرٌ  العَْيثامُ وِ   .َعْيثاَمةٌ  ، كما في الّصِ

 ، ِمن َطعاِم أَْهِل الباِديَِة. َطعاٌم يُْطبَُخ فيه َجرادٌ  أَْيضاً :وِ 

 لِضَخِمه وشدَّتِه. العَْيثَِميُّ : ِحماُر الَوْحشوِ 

 ، شيٌخ ليَْحيَي القَطَّان. ، كَحْمَزةَ : تابِعيٌّ  َعثَْمةَ  ُسَوْيُد بنُ وِ 

 ٌث.ُمَحدِّ  بِن علّيِ بِن هجيٍر العاِمِريُّ الِكاَلبيُّ ، َعثَّام بُن علّيِ بنِ  َعثَّامُ  : كَشدَّادٍ وِ 

بِن العاِص ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، قد اْنَدثََر اآلَن ، وإِماُم هذا المْسجِد يَْحيَى بُن علّيٍ  بِمْصَر قُْرَب جاِمعِ َعْمِرو ، كَحْيَدٍر : العَْيثَمِ  َمْسِجدُ وِ 

 َرَوى عن أَبي رفاَعةَ الفََرِضّي ، ُمتَّهٌم بالَكِذِب.

. الُحباَرىفَْرُخ  ، بالضّمِ : العُثْمانُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ، َحَكاه أَبو َعْمٍرو. فَْرُخ الثُّْعبانِ  أَْيضاً :وِ 

 ما كانَْت ، عن أَبي َعْمٍرو. الَحيَّةُ أَو فَْرُخها قيَل :وِ 

 ، َحَكاه عليُّ بُن َحْمَزةَ. الَحيَّةِ  : ُكْنيَة ُعثْمانَ  أَبووِ 

ي بأََحِد هؤ ُعثَْمانُ وِ   الء.: اسُم رُجٍل ُسّمِ

 قاَل ِسْيبََوْيه : ال يَُكسَُّر.

ى ً  بعُثْمان والُمَسمَّ بُن األَْزرِق ، وابُن حنيٍف ، وابُن َربيعَةَ ، وابُن شماٍس ، وابُن َطلَحةَ ، وابُن عاِمٍر أَبو  ُعثْمانُ  وهم : ِعْشروَن َصحابيّا

حمِن ، وابُن عب بِن الشَّريِد ، وابُن َعفَّان أَِمير الُمْؤِمنِين ، وابُن َعْمرو  ُعثْمان ِد غنٍم ، وابنُ قُحافَةَ ، وابُن عاِمٍر الثَّفقيُّ ، وابُن عبِد الرَّ

الثَّقفيُّ ، وابُن محمِد بِن  ُعثْمان األَْنصاِريُّ ، وابُن َعْمٍرو آَخُر ، وابُن قَْيٍس ، وابُن َمْظعون ، وابُن ُمعاَذ ، وابُن وهٍب ، وابُن األَْرقِم ، وابنُ 

 طلَحةَ ، وفي الثالثَِة األَخيَرةِ ِخالٌف ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم.

ْوِم. (5) َعْيثاَمةُ  ، ويقاُل : بُن قَْيٍس  َعثَّاَمةُ وِ   ، له حِدْيٌث في الصَّ
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ْبعَة َعثْمُ وِ  ْبعَة هو ابُن رْشدان بِن قَْيِس بِن ُجَهْينَةَ. بُن الرَّ  الجهنيُّ ، والرَّ

ى فَغَيََّرهُ النبيُّ   .وسلمعليههللاصلىقاَل ابُن فْهٍد : كاَن اْسُمه عبُد العُزَّ

ى عبدُ  هو اْسَمه ، وسلمعليههللاصلىقْلُت : الذي َغيَّر النبيُّ  ْل ذِلَك.ال َعثْمُ وِ  ، َزْيدٍ  بنِ  بدرِ  بنُ  العُزَّ  َجدُّ التاِسُع له ، فتأَمَّ

 .عنهمهللارضي،  َصحابيُّونَ  َعْنَمةُ بالعَْيِن والنوِن ،: ، كَحْمَزةَ ، َرَوَى عنه اْبنُه إبراهيُم ، وقيَل  الُجَهنِيُّ  َعثَْمةُ وِ 

الُجَهنِيُّ له حِدْيٌث من طريِق الَواقِدي َذَكَره ابُن فَْهٍد في ُمْعجم الصَّحابَِة ، وَذَكَر في الكاِف ُكلَيباً  التَّابِِعيُّ  بِن ُكلَيٍب ، كُزبَْيٍر ، بُن َكثيرِ  ُعثَْيمُ وِ 

ه بأَحاِديث. ُعثَْيم أبا َكثيٍر ، َرَوى  بُن ُكلَيٍب عن أَبيِه عن َجّدِ

__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
 اللسان والصحاح والتكملة. (2)
 .«خضر النبات»وهي رواية الديوان ا واللسان والتكملة برواية  (3)
 .229/  4اللسان والتهذيب واملقايي   (4)
 . وقير عسامة... يف أسد الغابة : عثامة (5)
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 قْلُت : وعنه إبراهيُم بُن أَبي يَْحيَى وغيُرهُ ، وثَِّق كما في الكاِشِف.

 نيٌّ عن ابِن الُمَسيِِّب وجماَعٍة ، وعنه الثَّوريُّ وجماَعةُ آِخُرهم القَْعنبيُّ ، وثَّقَه ابُن َحبَّان.أَُخو عبيٍد ، َمدَ  بُن نِْسطاٍس  ُعثَْيمُ وِ 

عنه عليُّ ه ، وبِن ُهَجير العاِمِريُّ الِكالبيُّ : هو َجدُّ الذي َذَكْرناه ، وهو ِمن أَْقراِن َوِكيعٍ ، َرَوى عن ِهشاِم بِن عْرَوةَ وطبَقَتِ  بُن علّيِ  َعثَّامُ وِ 

ثوَن. وِمائَةُ ، (1)بُن حرٍب ، وثَّقَه أَبو زْرَعةَ ، ماَت َسنَةَ َخْمس وَخْمسين   ُمَحّدِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ً  العَْظُم ، كفَِرَح ، َعثِمَ   : ساَء َجْبُره فبَقَي فيه أَوٌد فلم يَْستِو. َعثِمٌ  ، فهو َعثَما

 تَْعثِيماً : َجبََره. َعثَّمهوِ 

 في السَّْيِف على التَّْشبيِه ، قاَل : العَثْم قاَل ابُن جنّيِ : وُربَّما اْستُْعِمل

ه وِ  نـــــــــُ فـــــــــح مـــــــــاين وجـــــــــَ ُف الـــــــــيـــــــــَ يـــــــــح ه الســــــــــــــــــــــ  عـــــــــُ قـــــــــطـــــــــَ  يـــــــــَ

بـــــــاريــــَ  َأعحشـــــــــــــــــــــاٍر      نَ شــــــــــــــــــَ مــــح ثــــِ ِر  عــــُ (2)عــــلــــ  َكســــــــــــــــــح
 

  
 : الفَساُد والنُّقصاُن. العَثْمُ وِ 

َجِز أَي أَنتُِف. ألَعثِمُ  األَْعرابّيِ عن بعِض العََرِب : إنِّيوَحَكى ابُن   شيئاً ِمن الرَّ

ْخُم الشَّديُد ِمن كّلِ شي العَْيثومُ وِ   ٍء.: الضَّ

 : َضْخٌم َشديٌد. َعْيثُومٌ  وَجَملٌ 

  بِن َعْبدة :وهو العَظيُم ، وأَْنَشَد لعَْلقََمةَ  َعْيثومٌ  ونَقََل الَجْوهِريُّ عن األَْصَمِعّي : َجَملٌ 

رَبٌ  تـــــــــــَ يـــــــــــِن خمـــــــــــُح د  ُف اخلـــــــــــَ دي هبـــــــــــا َأكـــــــــــلـــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــَ  يـ

مـــــــــاِ  كـــــــــثـــــــــرُي الـــــــــلـــــــــحـــــــــِم      ومُ مـــــــــن اجلـــــــــِ ثـــــــــُ ـــــــــح يـ  (3) عـــــــــَ
  

 ، كَحْيَدٍر : َصْخٌم َطويٌل في ِغلٍَظ. َعْيثَمٌ  وبَعيرٌ 

. وَمْنِكبٌ  َعثَْمثَم وبَْغلٌ   : َشديٌد ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد : َعثَْمثَمٌ  : قَويٌّ

ثمِ إىل ذراع َمنحِكٍب   َعَثمح
 قَبيلَةٌ ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : ُعثْمانُ وِ 

هـــــــــا  لـــــــــَ الكـــــــــِ ٍد كـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــه عـــــــــلـــــــــ  جـــــــــَ ـــــــــي تح ِإل قـــــــــَ ـــــــــح  أَل

ٍر ومـــن      عـــــــُد بـــُن بـــَكـــح ثـــمـــــــانَ ســـــــــــــــــَ ال  عـــُ (4)مـــن َوشـــــــــــــــــَ
 

  
 وفي الَمثَِل :

 َأعحَتِثمإال َأُكنح َصَنعاً فإيّنِ 
.  أَي إْن لم أَُكن حاِذقاً فإنِّي أَْعمل على قْدِر َمْعرفَتي ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ويَْعثُِن أَي يَْجتَِهُد في األَْمِر ويُْعِمل نَْفَسه فيه. يَْعثِمُ  وقاَل ابُن الفََرج : َسِمْعُت جماَعةً ِمن قَْيس يقولوَن : فالنٌ 

 : اْسٌم. امُ عيثوِ 

 ِمن ُرواةِ ماِلٍك. َعثَْمةَ  ومحمُد بُن خاِلِد بنِ 

بُن  ُعثْمانُ  و َعْمٍرو: إلى ُعثْماَن بِن َعفَّان ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، نََسباً أَو والًء أَو إتباعاً وَهوًى كأَْهِل الشاِم قِديماً منهم : أَب العُثْمانيُّونَ وِ 

 الِمْصريُّ ِمن شيوخِ الحاِفِظ أَبي نعيم. ُعثْمان العثمانيُّ  محمِد بنِ 
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هم ُعثْمان وبَنُو مان ، َمْنسوبُون إلى جّدِ جك ، وقد َوفََد المصنُِّف على أََحِد أَوالِده  ُعثمان : ُملوُك َزمانِنا اآلَن ، َخلََّد هللاُ ُمْلَكهم إلى آِخِر الزَّ

 في برصاء فأُْكِرَم غايَة اإلْكراِم على ما َمرَّ في التْرَجَمِة.

ى َصحابيُّ كان اسْ  العثميُّ  بِن الّربعَةَ الُجَهنيُّ  َعثْم وعبُد العَزيِز بُن ُمعاِويَةَ بِن خشان بِن أَْسعد بِن وديعةَ بِن َمْبذوِل بِن َعِدّيِ بنِ  ُمه عبد العُزَّ

 .وسلمعليههللاصلىفغيََّره النبيُّ 

ا َعثْم وَذَكَر المصنِّفُ  ْبعَة ِمن الصَّحابَة ، والصَّواب أنَّ الصْحبَةَ لعبِد العَزيِز هذا ، وأمَّ  .(5)فإنَّه جاِهِليٌّ قِديٌم ، كذا في أُسد الغابَِة  َعثْم بن الرَّ

__________________ 
 .195ت سنة يف الكاشف ما (1)
 اللسان. (2)
 البيت األخري ا واللسان والصحاح. 120املفضلية  (3)
 اللسان بدون نسبة. (4)
 1060/  3 التبصري ويف ا وسلمعليههللاصلى. كان اله عبد العز  فغرية رسو    .. كذا والذي يف أسد الغابة : عثم بن الربعة اجلهين  (5)

 بدر بن العزيز عبد:  العزيز عبد ترمجة يف الغابة أســــد ويف وسلللمعليههللاصلللىاله عبد العز  فغريه النيب  كان  .. معاوية بن بدر بن العزيز عبد
 .العزيز عبد النيب فسماه العز  عبد اله وكان. معاوية بن زيد بن
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 بن ربيعَةَ. َعثْمُ  وَوَهَم شْيُخنا فقاَل :

الَحَسِن بُن المنتجعِ بِن َعْمِرو بِن صخِر بِن هْنِد بِن رباحِ بِن َعْوِف بِن حرام بِن ُجَشم بِن سْعِد بِن زْيِد َمنَاة ، منهم : أَبو  َعثْمُ  وفي تَِميٍم :

ن ، وقَِريبه محمد بن عبِد الَمْروزيُّ عن علّيِ بِن حجٍر وغيِرِه ، ماَت بالشَّاش َسنَة َخْمس وَسْبِعْين ومائتي َعثْم العثميُّ  الفَْضُل بُن عميِر بنِ 

 َرَوى عن الفريابّي. َعثْم بنِ  (1)هللِا بِن عميِر 

بِّيُّ   كان مع القَْعقاع بِن َعْمٍرو يوَم القاِدِسيَّة. العثميُّ  وعبُد هللِا بُن طاِرِق الضَّ

ٌث ، ويقاُل : هو بالغَْيِن والنوِن. ُعثَْيمٍ  وكُزبَْيٍر : أَبو  سعُد بُن حدير الَحْضرميُّ ُمَحّدِ

ثات.  وكُجَهْينَةُ : نْسَوةٌ ُمَحّدِ

.:  َعثْلََمةُ  : ]عثلم[  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ع. وفي اللّساِن :

 ، قاَل : أَْعَجمُ  وقَْومٌ  أَْعَجمُ  رُجلٌ  لِمثاالِن َكثيراً يقاُل :يَْعتَِقُب هذاِن ا العََربِ وِ العُْرِب  ، ِخالفُ  *، بالضّمِ والتَّحريكِ  العُْجمُ  : ]عجم[

رَت  ِت َوســـــــــــــــــــــح حـــــــح بـــــــَ وُم لـــــــو َأصـــــــــــــــــــــح لـــــــ  مِ ســـــــــــــــــــــَ جـــــــَ  اأَلعـــــــح

مِ      لـــــــــــَ ـــــــــــح يـ  يف الـــــــــــر وِم ا َأو فـــــــــــاِرَس ا َأو يف الـــــــــــد 

  

 (2)إذاً َلُزرانِ  ولو بُسل ِم 

 وقْوُل أَبي النْجِم :

مــــــــــــــــا وِ  الــــــــــــــــَ مــــــــــــــــا وطــــــــــــــــَ الــــــــــــــــَ مــــــــــــــــا وطــــــــــــــــَ الــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــَ

ُت      بــــــــــح لــــــــــَ ُت عــــــــــادًا وغــــــــــَ بــــــــــح لــــــــــَ مــــــــــاغــــــــــَ جــــــــــَ  (3) اأَلعــــــــــح
  

، وإنَّما أََراَد أَبو النَّْجم بهذا الَجْمع  األَْعَجِمينَ  فأَْفَرده لمقَابَلَتِه إيَّاهُ بعاٍد ، وعاٌد لْفٌظ ُمْفرٌد ، وإن كاَن مْعناه الَجْمَع ، وقد يُريدُ  العََجم إنَّما أََراد

ْن عاَرَض أَبو النْجِم ، ألَنَّ أَبا  األَْعَجمُ  أَي غلْبُت الناَس ُكلَّهم ، وإن كانَ  ،  العُْجمُ  َغْير َعَرٍب ، وقد يكونُ  العََجموِ النَّْجم َعَربيُّ لْيُسوا ممَّ

ِة : العُْجمُ  ، تقوُل : هؤالء العََجم بالضّمِ ، َجْمعَ  مَّ  والعُْرُب ، قاَل ذو الرُّ

مٌ ال يَر  ِمثـحَلها وِ   (4)وال َعَرُب  ُعجح
َمِة كتاب  ناَعةِ »وَذَكَر ابُن جنّيِ في مقّدِ  َوقَعَْت في لُغَِة العََرِب لإلْبهاِم واإلْخفاِء وِضّد البَياِن.« ع ج م» أنَّ مادَّةَ « ِسّر الّصِ

ُ  : َمْن ال يُْفِصحُ  األَْعَجمُ وِ   .األَْعَجم ، ومنه ِزيادٌ  َعْجماءُ  وال يُبَيُِّن َكالَمه وإِن كاَن ِمن العََرِب ، واْمرأَة

 .(5)، وإْن أَْفَصَح بالعََربيَِّة  ُعْجمة أَْيضاً : َمْن في لسانِهِ  األَْعَجمُ وِ 

حاحِ ، قاَل الشاِعُر : (6) (َوَلْو نَ زَّْلناُه َعلى بَ ْعِض اْْلَْعَجِمنيَ ): ، وفي التَّْنزيِل  أَعاِجمُ وِ  أَْعجُمونَ  وقَْومٌ  أَْعجمانِ  وَرُجالنِ   كما في الّصِ

د  مـــــــــــــنـــــــــــــه  ر لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــاِد ال بـــــــــــــُ هـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ  مـــــــــــــَ

هـــــــــــ  كـــــــــــرِّ      تـــــــــــَ نــــــــــــح مٍ مـــــــــــُ جـــــــــــَ يـــــــــــِح  َأعـــــــــــح (7)وَفصـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 .كاألَْعَجِمّيِ 

 .األَْعجِميُّ  قاَل ثَْعلَُب : أَْفَصحَ 

ً  قاَل أَبو َسْهل : أَي تكلََّم بالعَربيَِّة بعَد أَْن كانَ   .أَْعَجِميّا

ا قْوُل الَجْوهِرّي : وال تَقُْل رُجلٌ  اِرّي وَجَمٍل قَْعَسٍر  أَْعَجِميٌّ وِ  أَْعَجمُ  فتَْنسبُه إلى نْفِسه إالَّ أَْن يكونَ  أَْعجِميٌّ  وأَمَّ اٍر وَدوَّ بمعنًى مثْل َدوَّ

 الذي في لسانِِه ُحْبَسةٌ وإن كاَن َعربيّاً. األَْعَجمَ  وقَْعَسِرّيٍ ، هذا إذا َوَرَد ُوروداً ال يُْمِكُن َردُّه ، اه. فإنَّما أََراَد به
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 .َعْجماءُ  ، وهي األَْخَرسُ  : َجمُ األعْ وِ 

المجيد ، لُقَِّب به لعُْجَمٍة كانَْت  الّشاِعر بِن ُسلَْيم ، ويقاُل : ابُن ُسلَْيمن ، ويقاُل : ابُن سْلَمى العَْبِدّي اليَمانّي أَبو أماَمةَ ، ِزيادِ  : لَقَبُ  األَْعَجمُ وِ 

 في ِلسانِه ، َذَكَره محمُد بنُ 

__________________ 
 كاألصر.« عمري» 1060ويف صفحة « عمرو» 1049/  3يف التبصري  (1)
 كذا ابألصر ا وابلقاموس : وابلتحريك.  (*)
 اللسان. (2)
 اللسان. (3)
 وصدره : 3ديوانه ص  (4)

 داير مية إذا مّي تساعفنا
 والتهذيب. 240/  4وعجزه يف اللسان واملقايي  

 يف اللسان : ابلعجمية. (5)
 .198الشعراء اآية  (6)
 اللسان. (7)
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الِم ا وذََكَره ابُن َحب ان يف الثّقاِت ا وله حِديحٌث واِحٌد رَ  َعراِء اإلســـح ابعِة ِمن شـــُ م اجلَُمِحي  يف الط بقِة الســـ  ال  َواه أَبو داوَد ســـَ
مذي  وابُن ماَجه.  والرت 

حاحِ  ال يَتَنَفَُّس فال : الذي األَْعَجمُ  الَمْوجُ وِ  . يَْنَصُح ماًء وال يُْسَمُع له َصْوتٌ  أَي ال ،: ، وفي الّصِ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

كةً : العََجِميُّ وِ  كةً أَْيضاً ، وَكذِلَك العََربيُّ وَجْمعُه العََرُب ، ويَجوُز من ه َعَجمٌ  وإِْن أَْفَصَح ، ج العََجمُ  َمْن ِجْنِسهِ  ، محرَّ ذا َجْمعُهم ، محرَّ

 اليَُهودّي والَمُجوِسّي اليَُهوَد والَمجوَس.

 أَْفَصَح أَو لم يُْفِصْح ، كعََربّيٍ وَعَرٍب وَعَركّيٍ وَعَرٍك ونَبَطّيٍ ونَبٍَط. العََجِميُّ  وقاَل بعُضهم : هو

جاِل ، العَْجِميُّ وِ   العاقُِل الُمَميُِّز. : هو بسكوِن الجيمِ  ِمن الّرِ

. َذَهَب به إلى العُْجَمةِ  : أي  الَكالمَ فاُلنٌ  أَْعَجمَ وِ   ، بالضّمِ

 .أَْعَجَمهُ  ٍء فقدوكلُّ َمْن لم يُْفِصْح بشي

حاحِ ، أَي الِكتابَ  أَْعَجمَ وِ   نَقََطهُ. : ِخالُف أَْعَربَه ، كما في الّصِ

 بالنُّقَِط ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لُرْؤبة ، ويقاُل للُحَطْيئة : ُعْجَمتَه وفي النّهايَِة : أَزالَ 

هح وِ  مــــــــُ لــــــــِ ظــــــــح نح يــــــــَ ه مــــــــَ يــــــــعــــــــُ طــــــــِ ُر ال َيســــــــــــــــــــــح عــــــــح  الشــــــــــــــــــــــِّ

ه      ــــــــــــَ رِب عــــــــــــح ــــــــــــُ ريــــــــــــُد َأنح يـ هح يــــــــــــُ مــــــــــــُ جــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــُ يـ ــــــــــــَ  (1) فـ
  

 وأَّولُه :

هح  مـــــــــُ ـــــــــ  ل ـــــــــٌر ســـــــــــــــــــــــُ وي ٌب وطـــــــــَ عـــــــــح ُر صـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــِّ

هح      مـــــــــــُ لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــذي ال يـ ـــــــــــه ال قـــــــــــَ  فـــــــــــي ـــــــــــَ  إذا ارحتـ

  

 (2)َزّلتح به إىل اَ ِضيِ  َقَدُمهح 

ً  أي يأْتي به  يْعني يَْلَحُن فيه ، هذا قوُل الَجْوهِرّي. وقيَل : يُريُد أَْن يُبَيِّنَه فَيَْجعَلُه ُمْشِكالً ال بَياَن له. أَْعَجِميّا

اِء قاَل : َرفَعَه على الُمخالفَِة ألنَّه يُريُد أَ   ْن يُْعربَه وال يُريُد أَْن يُْعِجَمه.ثم نَقََل الَجْوَهِريُّ عن الفرَّ

مْوِضَع قْوله فيقَُع  فَيُْعِجُمه ا َوَضَع قْولَهوقاَل األَْخفَُش : لُوقُوعه َمْوقِع الَمْرفُوع ألنَّه أَراَد أَْن يقوَل يُريُد أَْن يُْعربَه فيقَُع َمْوقَِع اإِلْعجاِم ، فلمَّ 

 َرفَعَه.

ً  َكعََجمهُ  َمهُ وِ  ، َعْجما ً  َعجَّ  .تَْعِجيما

 ، َوَهٌم. َعَجْمتُ  ال تَقُْل :وِ :  قْوُل الَجْوَهِرّيِ وِ 

، هذا نَّصه  َعَجْمتُ  ِمثْلُه ، وال تَقُلْ  التَّْعِجيمُ وِ الحْرَف ،  أَْعَجْمتُ  النَّْقُط بالسَّواِد مثْل التاء عليها نُْقطتان. يقاُل : العَْجمُ  قْلُت : نَّص الَجْوَهِرّي :

اِحه.وإليه َذَهَب ثَ   ْعلَب في فَِصيِحه ، وَمَشى عليه أَْكثَر ُشرَّ

ً  الِكتابَ  أَْعَجْمتُ  كاتِبُه بالنّقِط ، تقوُل : أَْعَجَمه الَخّطِ هو الذي ُمْعجمُ  وقال األَْزهِريُّ : َسِمْعُت أَبا الَهْيثَم يقوُل :  ، وال يقاُل : أُْعِجُمه إِْعجاما

 عُوَد إذا َعَضْضتَه لتَعِرَف َصالبتَه ِمن َرخاَوتِه.ال َعَجْمتُ  ، إنَّما يقاُل : َعَجْمتُه

م يَثْبْت عنَده على َشْرِطه فال وأَجاَزهُ آخُروَن وإليه ماَل ابُن ِسْيَده والمصنُِّف. وإذا كاَن الَجْوهِريُّ اْلتََزَم على نْفِسه بالصَّحيحِ الفَِصيحِ وهذا ل

 يكوُن ما قالَهُ َوَهماً كما هو ظاِهٌر.

 .اْستِْعجاَمه الِكتاَب أََزْلتُ  أَْعَجْمتُ  وقاَل ابن جنّيِ :

ا يَْشُكوه. قاَل ابُن ِسْيَده : وهو عْنِدي على السَّْلِب ألَنَّ أَْفعَْلُت وإن كاَن أَْصلُها اإِلثْباَت فقد تَِجي ُء للسَّْلِب كقْوِلهم : أَْشَكْيُت َزيداً أَي ُزْلُت له َعمَّ

ْمتُ  وقالوا  تاَب ، فجاَءْت فَعَّْلُت للسَّْلِب أَْيضاً كما جاَءْت أَْفعَْلُت ، وله نَظائُِر ذُِكَرْت في محلِّها.الكِ  َعجَّ

 .ُمْستَْعِجمٌ وِ  أَْعَجمُ  وكلُّ َمْن لم يَْقِدْر على الَكالِم فهو َسَكَت. الرُجُل : اْستَْعَجمَ وِ 
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  النُّعاِس.لم يَْقِدْر عليها لغَلَبَةِ  : إذا الِقراَءةَ  اْستَْعَجمَ وِ 

إذا كاَن أحُدُكم »حِدْيُث عبِد هللِا : منه اْنقََطعَْت فلم يَْقِدْر على الِقراَءةِ ِمن نعاٍس ، و: عليه قِراَءتُه  اْستَْعَجَمتْ  والذي في النّهايَِة وغيِرها :

 عليه قِراَءتُه فاْستَْعَجَمتْ  يَُصلِّي

__________________ 
. وإلا هو للحطيئة ا والرجز يف ملحقات ديوان ر بة ص .. اللســــــان والصــــــحاح منســــــوابً لر بة ا والتكملة قا  الصــــــاغاين ولي  الرجز لر بة (1)

 من أرجوزة مطلعها : 239ويف ديوان ا طيئة ط بريوت ص  186
هح  مــــــــــــُ ــــــــــــّ ل ــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــب وطــــــــــــوي  ف

 إذا ارتـــــــــــــــقـــــــــــــــ  فـــــــــــــــيـــــــــــــــه الـــــــــــــــذي ال يـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــه    

  

 واللسان منسوابً لر بة ا ويف التكملة للحطيئة. 239ئة ص ديوان ا طي (2)



15951 

 

َرأَ كبَن ه صاَر به (1) «فلينمٍ  َمةٌ  َأي أُرحِتَج عليه فلم يقِدرح َأنح يقح  .ُعجح
 أَْصُل الذَّنَِب. ، بالفتح وسكوِن الجيِم : العَْجمُ وِ 

 ويَُضمُّ. وقاَل الَجْوهِريُّ : ِمثُْل العَْجِب وهو العُْصعُُص ،

 وَزَعَم اللّْحيانيُّ : أَنَّ ِميَمهما بََدٌل من باِء َعْجٍب وُعْجٍب.

 وفتاياها. ِصغاُر اإلبِلِ  : العَْجمُ وِ 

 اإلبِِل ، فإذا أَثْنَْت فهي ِمن ِجلَّتِها. ُعجومِ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : بَناُت اللَّبوِن والِحقاُق والِجذاُع ِمن

. ُعجومٌ  للذََّكِر واألُْنثَى ، ج  ، بالضّمِ

ُد في الَكاِمِل ، بالتّحريك ، العََجمُ وِ  ِمن تَْمٍر ونَبٍق وغيِرِهما ،  ءٍ نوى كّلِ شي أَيضاً : وكغُرابٍ  ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهريُّ وأَْوَرده المبّرِ

 مثُْل قََصٍب وقََصبٍة. َعَجَمةٌ  الواِحَدةُ 

ةُ تقوُل :  بالتَّْسكيِن ، قاَل ُرْؤبَة ووَصَف أُتُناً : َعْجمٌ  قاَل يَْعقوُب : والعامَّ

 الَقسحبِ  ُعجامِ يف أَرحَبَض ِمثحر 
 َحبَّةُ الِعنَِب حتى تَْنبَُت. العََجَمةُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :

ل ، وكلُّ  ِحيُح األَوَّ بيِب وما أَْشبَههقاَل ابُن ِسْيَده : والصَّ  ، قاَل أبو ذَُؤْيٍب يَِصُف َمتْلَفاً : َعَجمٌ   ما كاَن في َجْوِف مأْكوٍل كالزَّ

هــــرُه  ُ  َتصــــــــــــــــــح مــــح تــــوقـــــــٌد يف َحصـــــــــــــــــــــاُه الشــــــــــــــــــّ  ُمســــــــــــــــــح

ه      مٌ كـــــــــــبَنـــــــــــ  جـــــــــــَ وُخ  عـــــــــــَ رحضـــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــِد مـــــــــــَ (2)ابلـــــــــــبـــــــــــِ
 

  
حاحِ.  كما في الّصِ

ا  ي به إمَّ اِغُب : ُسّمِ ا بما أُْخِفَي ِمن أَْجزائِه بَضْغِط الَمْضغِ ، أَو ألَنَّه أُْدِخَل في الفَِم في حاِل القاَل الرَّ عَّضِ عليه الْستِتاِرِه في ثَْني ما فيه ، وإمَّ

 فأُْخِفي.

ً وِ  ً وِ  َعَجَمهُ يَْعُجمه َعْجما  َشِديداً باألَْضراِس دوَن الثَّنايا ، قاَل النَّابَغةُ : : َعضَّه ُعجوما

َقِبضاً  يـَعحُجمُ  َ ر  وِ   (3)َأعحل  الر و  ُمنـح
ه ليَْعلَم َصاَلبَتَه من َخَوِره.  أَي يَعَضُّ أَْعلى قَْرنِه وهو يُقاتِلُه. ويقاُل : َعضَّ

 الَكه لألَْكِل : أَو ِللخْبَرةِ. إذا َعَجَمه أَو

ْرَسْين إذا كاَن َمْعروفاً بالفْوِز ليُؤثِّروا فيه أَثَراً يَْعرفُونَه به. يَْعُجُمون وكانوا  الِقْدح بيَن الّضِ

 ، على الَمثَِل. فاُلناً : راَزهُ  َعَجمَ وِ 

اُج يوماً فقاَل : إنَّ أميَر الُمْؤمنيَن نََكَب ِكنَانَتَهوِ  ها عُ  فعََجم َخَطَب الحجَّ يُريُد أَنَّه قد َراَزها بأَْضراِسه لَيَْخبَُر  ، وداً ِعيدانَها ُعوداً فَوَجَدني أََمرَّ

 َصاَلبَتَها.

 ُعوَده : أَي بَلَْوُت أَْمَره وَخبَْرُت حالَهُ ، وأَْنَشَد لألَْخَطِل : َعَجْمتُ  وفي الصَّحاحِ :

وُد   جـــــــــــــومُ َأَب عـــــــــــــُ عـــــــــــــح
َ

ًة  املـــــــــــــ البـــــــــــــَ  إال  صـــــــــــــــــــــــــــَ

َبُ  ِو      اًل حـــــــــــــَا ُتســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــِ اَ  إال  انئ فـــــــــــــ  (4)كـــــــــــــَ
 

  
ً  السَّْيفَ  َعَجمَ وِ  هُ تَْجِربَةً  : َعْجما . هزَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ْمِل. العُْجَمةُ وِ  ْمِل أَو َكثَْرةُ الرَّ  ، بالضّمِ والكْسِر : ما تَعَقََّد من الرَّ

 ولو قاَل : أَو َكثَْرتُه كاَن أَْخَصِر.
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روقيَل : هو الرَّ   ْمُل الُمْشِرُف على ما َحْولَه ، وبه فُّسِ

. ُعْجمةُ  وقيَل : «بْدرٍ  ُعْجَمتَي حتى َصِعْدنا إْحَدى»الحِديُث :  ْمِل : آِخُرهُ ، وعلى هذا اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  الرَّ

. ، كُمْكَرٍم : ُمْقفَلٌ  ُمْعَجمٌ  بابٌ وِ   ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

يَتْ  (5)ُجباٌر  العَْجماءِ  ُجْرحُ »وفي الحِديِث :  ، ، البَِهيَمةُ  العَْجماءُ وِ  ألَنَّها ال تَتَكلَُّم ، كما في الصَّحاحِ ، وقاَل غيُرهُ : ألَنَّها  َعْجماءَ  ، وإنَّما ُسّمِ

ا في نْفِسها.  ال تُوِضُح عمَّ

ا في نْفِسها في العباَرةِ إبانَة اِغُب : ِمن حيُث أنَّها ال تُبَيُِّن عمَّ  النّاِطِق. وقاَل الرَّ

ْملَةُ  : العَْجماءُ وِ   ، عن ابِن األَْعرابّيِ. ال َشَجَر بها التي الرَّ

__________________ 
 واألصر كاألساس.« فليحتمّ »يف اللسان :  (1)
 اب اء املهملة ا واملثبت كالصحاح واللسان.« مرضوح»برواية  126/  1شرح أشعار اهلذليا  (2)
 وعجزه فيه :« فظرّ »برواية  32ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص  (3)

 يف حالك اللون صدٍ  غري ذي َأَودَ 
 والصدر يف اللسان والتهذيب.

 اللسان والصحاح واألساس. (4)
 : العجماء جرحها جّبار. نصه يف اللسان (5)
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امُ وِ واٍد باليَماَمِة  : العَْجماءُ وِ  ْخُم والَوْطواُط. ، العَجَّ  كَشدَّاٍد : الُخفَّاُش الضَّ

للُّغَِة أَنَّ الَكبيَر َوْطواٌط ثَُر أَْهِل اقاَل شْيُخنا : تَقَدََّم للُمصنِِّف تَْفِسير الُخفَّاِش بالَوْطواِط وبالعَْكس ، وهنا َعَطفَه كأَنَّه ُمغايٌر. والذي عليه أَكْ 

غيَر ُخفَّاٌش.  والصَّ

. : األَْسنانُ  العَواِجمُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

َستْه األُموُر َوَجَدتْه عزيزاً ُصْلباً. أَي عزيُز النَّْفِس  ، كَمْرَحلٍَة : الَمْعَجَمةِ وِ ،  ، كَمْقعَدٍ  الَمْعَجمِ  رُجٌل ُصْلبُ  ِمن المجاِز :وِ   إذا َجرَّ

ي : هو ِمن قْوِلَك : ُعوٌد ُصْلبُ   .الَمْعَجم قاَل ابُن بَّرِ

ةٍ وِسَمٍن وبَِقيٍة على السَّْيرِ  : أَي ذاتُ  َمْعَجَمةٍ  ناقَةٌ ذاتُ  ِمن المجاِز :وِ  حاحِ. قُوَّ  ، كما في الّصِ

  على الدَّْعك.وقيل : ذاُت َصْبٍر وَصالبٍَة وِشدَّةٍ 

اُر :  وأَْنَكَر َشِمٌر قْولَهم : ذاُت ِسَمٍن ، قاَل المرَّ

اٌ  ذاُت  ةٍ مجــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح وٌ   مــــــــــــــــــَ  ونــــــــــــــــــُ

وُ       حــــــــــًا وحــــــــــُ قــــــــــَ ــــــــــَ تح ل كــــــــــَ ُد أَمحســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ واق (1)عــــــــــَ
 

  
ي : ناقَةٌ ذاتُ  َمُن كما قاَل الَجْوَهِريُّ ، قاَل  َمْعَجَمةٍ  وقاَل ابُن بَّرِ : وهي التي اْختُبَِرْت فُوِجَدْت قَويَّةً على قَْطع الفاَلةِ ، قاَل وال يُراُد بها الّسِ

ِس :  وشاِهُدهُ قَْول المتلَّمِ

ـــــــــــــــوٍن ذاِت  ه أبَم ـــــــــــــــُ مـــــــــــــــةجـــــــــــــــاَوزحت جـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

وُم      كـــــــــُ عـــــــــح هـــــــــا والـــــــــرأحُس مـــــــــَ لـــــــــِ كـــــــــَ لـــــــــح وي بـــــــــكـــــــــَ (2)هتـــــــــَح
 

  
كما تقوُل  الُمْعَجم : هي الُحروُف الُمقَطَّعَةُ التي يَْختَصُّ أَْكثَُرها بالنّقِط ِمن بين سائِِر ُحروِف األَُمم. ومْعناهُ ُحروُف الَخطِّ  الُمْعَجمِ  ُحروفُ وِ 

 َمْصَدٌر كالُمْدَخلِ  اإِلْعجامِ  ِمن ُمْعَجمِ ال َمْسجُد اليَْوم الجاِمعِ ، وصالةُ السَّاعِة األُْولى ، وناٌس يَْجعَلُونَ  أَي َمْسجُد الجاِمعِ وَصاَلةُ األُْولَى ،

 ، هذا نَصُّ الَجْوَهِرّي. يُْعَجمَ  أي ِمن شأْنِه أَن والُمْخَرجِ ،

ي وغيُرهُ وقالوا : هو أََسدُّ وأَصْ  بَه ، كما نَبَّهَ عليه ابُن بَّرِ ُد وَصوَّ ب إلى قْوِلهم : وُب ِمن أَْن يُْذهَ وهذا القَْوُل َذَهَب إليه محمُد بُن يَزيد المبّرِ

. وإنَّما ُهما ِصفتاِن ُحِذَف إنَّه بِمْنِزلَِة صالةُ األُْولى وَمْسجد الجاِمعِ ، فاألُْولى غيُر الصَّالةِ في المْعنَى والجاِمُع غيُر الَمْسجِد في المْعنَى

، إنَّما المْعنَى أَنَّ  الُمْعَجم وال ُحروَف اللَّْفظِ  الُمْعَجم اه ُحروَف الَكالمِ ألَنَّه ليَس مْعن الُمْعَجم َمْوُصوفَاُهما وأُقِيما ُمقاَمهما ، وليَس َكذِلَك ُحروفُ 

ْهُم فصاَر ِمن باِب إضافَِة الَمْفعوِل إلى الَمْصَدِر ، كقَْوِلهم : هذه َمِطيَّةُ ُرُكوٍب ، أَي ِمن شأْنِها أَْن تُْرَكَب ، وهذا سَ  الُمْعجمةُ  الُحروَف هي

 أَي ِمن شأْنِها أَْن تُْعَجَم ، فإْن قيَل إنَّ َجِميَع هذه الُحروف ليَس ُمْعجماً إنَّما الُمْعَجم نِه أَْن يُناَضَل به ، وَكَذِلَك ُحروفُ نِضاٍل أَي ِمن شأْ 

ً  بَْعُضها فكيَف اْستَجاُزوا تَْسميةَ َجِميعها الُمْعجمُ   ؟ُمْعَجما

يَْت بذِلَك ألنَّ الشَّْكَل الواحِ  بَْعَضها وتَرْكَت بعَضها ، فقد ُعِلَم أَنَّ هذا الَمتْروَك بغيِر إْعجاٍم هو  فأَْعَجْمتَ  َد إذا اْختَلَفَْت أَْصواتُهقيَل : إنَّما ُسّمِ

يَُزوَل االْستِبهاُم عن  َق بيَن أَنْ غيُر ذِلك الذي ِمن عاَدتِه أَْن يُْعَجَم ، فقد اْرتَفََع أَْيضاً بما فَعَلُوا اإِلْشكال واالْستِْبهام عنهما َجِميعاً ، وال فرْ 

 الحْرِف بإْعجاٍم عليه ، أَو يقوُم َمقاَم اإلْعجاِم في اإليضاحِ والبَياِن.

ا أَبو َعْمرو الشَّْيبانيُّ فيَقولُ  اُء فيَقوُل : هو ِمن أَْعَجْمتُ  وُسئَِل أَبو العبَّاِس عنها فقاَل : أَمَّ ا الفرَّ اَل : الُحروَف ، ق أَْعَجْمتُ  أَْبَهْمت ، وأمَّ

 الَخّطِ هو الذي أَْعَجَمه كاتِبُه بالنقَِط. ُمْعجم وَسِمْعُت أَبا الَهْيثَم يقوُل :

يَْت ألَنَّها مٌ  ، إذا قْلت كتابٌ  أَْعَجِميَّة وقاَل اللَّْيُث : ُسّمِ  تَْنِقيُطه لَكْي تَْستَبِيَن ُعْجَمتُه وتَتَِّضَح. تْعِجيَمه فإنَّ  ُمعَجَّ

 الذي قالَهُ أَبو العبَّاس وأَبو الَهْيثَم أَبيُن وأَْوَضُح.قاَل األَْزَهِريُّ : و

 بالِقراَءةِ وهو مجاٌز ، وُهما َصالتَا الظُّْهِر والعَْصِر. ألَنَّه ال يُْجَهُر فيها َعْجماءُ  صالةُ النَّهارِ وِ 

 ، َوالصَّواُب فيه التَّحريك. من النَّواةِ  تَْنبُتُ  التي والنَّْخلَةُ  ، بالفتْحِ وَضبََطه في اللّساِن بالتَّحريِك ، العَْجَمةُ وِ 

ْلبَةُ  : العَْجَمةُ وِ  كةً ، قاَل أَبو ُدواد يَِصُف ِريَق جاِريٍَة بالعُذوبَِة : ج َعَجماتٌ  تَْنبُُت في الَواِدي ، الصَّخَرةُ الصُّ  ، محرَّ

زحِن َأنح  ُ
ٌب كــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــاِء املــــــــــــــــــــــــــ ذح  عــــــــــــــــــــــــــَ

َن      ه مــــــــــــــــِ مــــــــــــــــاتِ َزلــــــــــــــــَ جــــــــــــــــَ (3)ابرِدح  الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ
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__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
 اللسان. (2)
 اللسان والتهذيب. (3)
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 ، وهي الناقَةُ الشَّديَدةُ ِمثْل العَثَْمثََمِة ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن أَبي َعْمٍرو كالعََجْمَجَمةِ  ، العَُجومُ  ، وَكذِلكَ  (1) العَُجوَمةُ : النَّاقَةُ القَويَّةُ على السَّْيرِ وِ 

 ، وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو :

طــــــــــــــا  بــــــــــــــارِي َورِشــــــــــــــــــــــــــــاٍت كــــــــــــــالــــــــــــــقــــــــــــــَ  ابَت يــــــــــــــُ

اتٍ      مـــــــَ جــــــَ مــــــح جــــــَ َر   عــــــَ َت الســــــــــــــــــــ  فـــــــًا حتـــــــَح (2)ُخشــــــــــــــــــــُ
 

  
األَْعجِم  سْعِد بِن الشرس بِن الّسُكوِن منهم : أَسيُد بُن َعْمِرو بِن بشَّاِر بِن َمْرثد بنِ  األَْعَجمُ  : أََحُدهما : : بَْطناِن من العََربِ  األَْعَجمِ  بَنُووِ 

، كان على ُشْرَطِة ِمْصَر  األَْعَجميُّ  يَْرِوي عن ابِن َمْسعوٍد ، وِمن َمواليِهم ُزراَرةُ بُن أَْوفَى بِن عبِد العَزيِز بِن سويٍد التَّحبِيبِيُّ ثم األَْعَجميُّ 

 وفي َسنَة أَْربَع ومائتين.تُ 

 : َسْيُف الجاروِد بِْشِر بِن الُمعَلَّى. الَمْعجومُ وِ 

حاحِ ، وفي بعِض نسِخِه : ما نََظَرتَْك ، يقوُل ذِلَك الرُجُل لَمْن َطاَل َعْهُده به. ما أََخَذتْكَ  ، أَي َعْيني ُمْنذُ كذا َعَجَمتْكَ  ماوِ   ، كما في الّصِ

وال تَْمِضي على َمْعرفَتِه كأَنَّها ال تُثبِتُه ، عن اللّْحيانّي ، وأَْنَشَد  كأَنَّها تَْعِرفُه ، بضّمِ الجيِم ، أَي تَْعُجُمهُ  َجعَلَْت َعْينيوِ اً يقاُل : رأَْيت فالنوِ 

 ألَبي َحيَّة النَُّمْيِرّي :

 عــــــــــــــلــــــــــــــ  َأن  الــــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــــرَي هبــــــــــــــا إذا مــــــــــــــا 

رحَف      مَأعــــــــــاَد الــــــــــطــــــــــ  جــــــــــُ عــــــــــح فــــــــــيــــــــــُر  يـــــــــــَ (3)َأو يــــــــــَ
 

  
.  أَي يَْعرُف أَو يَُشكُّ

 َعْيني ، أَي يَُخيَُّل لي أَنّي َرأَْيتَُك. تَْعُجُمكَ  قاَل أَبو داوَد السَّْنجيُّ : رآني أَْعرابّي فقاَل لي :

 ولَفَُظوني إذا َعَرفُوك. َعَجُموني ويقاُل : لقد

. يَْبلوهُ  (4) قََرنَهُ إذا َضَرَب به الشََّجرَ  يَْعُجمُ  الثَّْورُ وِ   ، أَي يَْختَبره ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 : فََرُس َحْنظلَةَ بِن أَْوٍس السَّْعِدّيِ. العَْجم ذاتُ وِ 

 وقاَل ابُن الَكْلبي : هي لرُجٍل ِمن بِني َحْنظلَةَ ، وفيها يقوُل الّزبرقاُن بُن بدٍر :

رِ  ـــــــــــــين شـــــــــــــــــــــــــــَ ت َأيب واب ـــــــــــــح ا ُرزِئ ال ـــــــــــــُ ـــــــــــــف كـــــــــــــِ  ي

مفـــــــــــاِرُس ذاُت وِ      جـــــــــــح لـــــــــــه الـــــــــــعـــــــــــَ ائـــــــــــِ و ِشـــــــــــَ لـــــــــــح  حـــــــــــُ

  
 عن ابِن َمْسعوٍد. تابِِعيٌّ  (5)  :الشَّْيبانيُّ  يسيُر بُن َعْمٍرو العَْجماءِ  أَبووِ 

ً  النََّوى نَْعُجمَ  أَنْ  ، وسلمعليههللاصلىالنبيُّ  نهانا»: عن أُّمِ َسلَمةَ ، رِضَي هللاُ تعالى عنها  في الحِديثِ وِ  ،  أَي إذا ُطبَِخ التَّْمُر للِدْبِس ،  «َطْبخا

ه يَْعُجُمه ، وال يُوثِّر فيه تأْثيَر َمنْ  يُْطبَُخ َعْفواً بحْيُث ال يَْبلُُغ الطَّْبُخ النََّوى أَي لتُْؤَخَذ َحالَوتُه ، كذا في  فيُْفِسُد َطْعَم الحالوةِ  ، أَي يَلُوكه ويَعَضُّ

تُه. أَو ألَنَّه قُوٌت للدَّواِجِن فال يُْنَضُح لئاَلَّ يَْذَهَب َطْعُمه َطْعَم السُّالفَِة ، كما هو نَصُّ النِّهايَِة ،: لصَّواُب النسخِ ، وا  ، وفي النِّهاية : قُوَّ

تُه التي يَْصلُحُ    معها للغنم.وقيَل : هو أَْن يُبالََغ في َطْبِخه ونُْضِجه حتى يَتَفَتََّت النََّوى وتَْفُسَد قُوَّ

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 ، بالضّمِ : الُحْبَسةُ في اللِّساِن. العُْجَمةُ 

 : التَّْكنِيةُ والتَّْوِريةُ. التّعاجمُ وِ 

 : كلُّ بَِهيمٍة. الُمْستَْعِجمُ وِ 

 الداُر عن َجواِب سائِِلها ، قاَل اْمرُؤ القَْيِس : اْستَْعَجَمتِ وِ 

هــــــــــــــا  ا َرلــــــــــــــحُ فــــــــــــــَ َداهــــــــــــــا وعــــــــــــــَ م  صــــــــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

تح وِ      مـــــــَ جــــــَ عــــــح تـــــــَ ِ  الســـــــــــــــــــــائـــــــِر  اســــــــــــــــــــح طــــــِ نــــــح (6)عــــــن مــــــَ
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 بمْعنَى سكتَْت. اْستَْعَجَمتْ  َعدَّاه بِعْن ألَنَّ 

 الِعظاَم ، قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : تْعُجمُ  : اإِلبُِل ألَنَّها العَاِجَماتُ وِ  العَواِجمُ وِ 

ِم ِو  ظـــــــــح اتِ كـــــــــنـــــــــُت كـــــــــعـــــــــَ ه  الـــــــــعـــــــــامجـــــــــِ نـــــــــَ فـــــــــح نــــــــــَ تــــــــــَ  اكـــــــــح

ا      وهلـــــــــــُ َد   حنـــــــــــُ تـــــــــــَ هـــــــــــا حـــــــــــىت اســـــــــــــــــــــــــح رافـــــــــــِ (7)أَبطـــــــــــح
 

  
 اإِلبُِل الِعظاَم. َعَجمتِ  كما َعَجَمتْنيوِ يقوُل : َرِكبَتْني المصائُِب 

 .َعَجْمتَه ، بالضّمِ : ما العُجاَمةُ وِ 

بَتْه.األُموُر : دَ  َعَجَمتْهوِ   رَّ

__________________ 
 يف القاموس : الس َفِر. (1)
 اللسان والتهذيب والصحاح. (2)
 اللسان والتهذيب ومل ينسبه. (3)
 يف القاموس : الش َجَرَة. (4)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : الس يحباين . (5)
 واألساس. 240/  4واللسان واملقايي   148ديوانه ط بريوت ص  (6)
 واللسان وصدره يف التهذيب. 33/  1ديوان اهلذليا  (7)
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 : الناقَةُ القَِويَّةُ على السَّفَِر. العَُجومُ وِ 

 : أَي لم أَقِْف على ُحروِفه. فَعََجْمتُ  ونََظْرُت في الِكتابِ 

مُ وِ   يَْبَق فيه إالَّ القَليُل ، أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ لُجبَْيهاَء األَْسلمّي : : الذي أُِكَل حتى لم الُمعَجَّ

ٍب  ــــــــــح ن ــــــــــطــــــــــُ تح ب ا طــــــــــافــــــــــَ وح َأهنــــــــــ  مٍ فــــــــــلــــــــــَ جــــــــــ  عــــــــــَ  مــــــــــُ

ُح      ه فــــــــهــــــــو كــــــــالــــــــِ بــــــــُ ذح فــــــــَ  الــــــــّرِ   عــــــــنــــــــه جــــــــَ ــــــــَ (1)نـ
 

  
 قاَل والطُّنُُب أَْصُل العَْرفَجِ إذا اْنَسلََخ ِمن َوَرقِه.

يَْهِدُر في ِشْقِشقٍة ال ثُْقَب لها فهي في ِشْدقِه وال يَْخُرج الّصوُت منها ، وهم يَْستَِحبُّون إِْرساَل األَْخرِس في  أَْعَجمُ  وقاَل أَبو عبيَدةَ : فحلٌ 

 الشَّْوِل ألَنَّه ال يكوُن إالَّ ِمئْناثاً.

 الِعضاهَ والقَتاَد والشَّْوَك فتَْجَزأُ بذِلَك ِمن الَحْمِض. تَْعُجمُ  : التي العََجمُ  واإِلبِلُ 

 : بَْطٌن ِمن العََرِب. َعْجمان وبَنُو

 .أَْعجام على العجميُّ وِ ، بالضّمِ ،  ُعْجمانَ  على األَْعَجمُ  ويُْجَمعُ 

اُد بُن سلَمةَ. العجميُّ  وأَبو محمٍد حبيُب بُن عيَسى  : عابٌد ُمجاُب الّدْعوةِ ، أََخَذ عن الَحَسِن البَْصرّي وعنه داوُد الطَّائيُّ وحمَّ

ْحمِن بُن َطاِهِر بِن محمِد بِن الُحَسْين الكر العجميّ  وبَنُو ل َمن َوَرَد منهم إليها ِمن نَْيسابُور َجدُّهم عبُد الرَّ بو ائسي ، منهم : أَ : فُقهاُء َحلَب وأَوَّ

ْن َسِمَع على ا ْمياطي ، والشَّمس محمُد بُن ُعَمر بِن إِبراهيَم ممَّ لتَّقي الّسْبكي ، وأَبو المظفِر عبُد الَمِلِك بُن عبِد هللِا ِمن شيوخِ الشرف الّدِ

ْن اْجتََمَع بالحافِِظ ابن حجٍر ، والقاِضي شهاُب الدِّ  ْين أَْحمُد بُن محمِد بِن أَْحمَد مسند ِمْصَر ، َجْعفَر محمُد بُن أَْحمَد بِن ُعَمَر بِن محمٍد ممَّ

َمْشهوٌر ،  بالعجمّيِ  ُعِرفَ  وولُده أَبو العّزِ محمٌد َسِمَع منه شيوخنا ، والجمال يوسُف بُن عبِد هللِا بِن ُعَمَر بِن علّيٍ الُكوَرانيُّ نَِزيُل القَرافَة

نْ  ّي ممَّ   َحدََّث عنه شيوخنا باإِلجاَزةِ.وأَبو األَْسراِر َحَسُن بُن علّيِ بِن الَمّكِ

القَصيُر  : الِعْجِرمُ وِ  وتَأُْكُل الَحشيَش. ومنهم َمْن َضبََطه كقُْنفٍُذ. تكوُن في الشََّجرِ  كأَنَّها َمْقطوِطةٌ  بالكْسِر : ُدَوْيبَّةٌ ُصْلبَةٌ  الِعْجِرمُ  : ]عجرم[

 ، كما في الصَّحاحِ. الشَّديدُ 

 يُن ، ويُْفتَُح.الغَِليُظ السَّمِ  وقيَل : هو

 .(2) ُعْجُرَمةٌ  ، يقاُل : ناقَةٌ  وهي بهاءٍ  ، ُعْجُرمٌ  ، وقيَل : كلُّ َشديدٍ  بالضّمِ : الَجَمُل الشَّديدُ  ، العُْجُرمُ وِ 

 ، بالضّمِ : ع. العُْجُرمِ  (3) ذاتُ وِ 

جُل الشَّديُد. ، العُجاِرمُ وِ   كعاُلبٍِط : وَجْعفٍَر وقُْنفٍُذ : الرَّ

 واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األَّول.

. ، العُجاِرمُ وِ  حاحِ بعَد ِذْكرِ  كعاُلبٍِط : األَْيُر القَِويُّ ي لجريٍر : العُجاِرم وفي الّصِ  : وُربَّما ُكنَّي عن الذََّكِر بذِلَك ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِر : اي آَ  دارِِم  ِح الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــح نــــــــــــح نــــــــــــاِدي ِبــــــــــــُ  تــــــــــــُ

دَ وِ      لـــــــح وا جــــِ خــــُ لــــَ هـــــــا  قـــــــد ســـــــــــــــــَ تــــِ جـــــــارِمِ اســـــــــــــــــح  (4) ابلــــعــــُ
  

 وقاَل غيُرهُ : ويقاُل : هو أَْصُل الذََّكِر ويُوَصُف به.

 .كالعَجاِريمِ  ، بين فَِخَذيِ الدَّابَِّة وأَْصُل َذَكِرها ، ما بالفتِح : ُمْجتََمُع ُعقَدٍ  ، العَجاِرمُ وِ 

اُء : القَضيُب الكثيُر العُقَدِ  الُمعَْجَرمُ وِ   ، عن أَبي حنيفَةَ. ، بفتحِ الرَّ

 : َغِليُظ األَْصِل ، قاَل ُرْؤبَة : ُمعَْجَرمٌ  وقاَل غيُرهُ : َذَكرٌ 
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ه  لـــــــــــِ ي َرحـــــــــــح رحخـــــــــــَ يب بشـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــح ـــــــــــُ هح يـ َرمـــــــــــُ جـــــــــــح عـــــــــــَ   مـــــــــــُ
هح      مــــــــــُ هــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ ــــــــــه حــــــــــاٍد يـ ي فــــــــــِ ا َيســــــــــــــــــــــــح (5)كــــــــــَبلــــــــــ 

 

  
 البَعيِر.َسناُم  : الُمعَْجَرمُ وِ 

 .ُمعَْجَرمٌ  كلُّ ُمعَقَّدٍ  قاَل أَبو حنيفَةَ :وِ 

 ، ُمثَلَّثَةً : مائةٌ من اإِلبِِل أَو مائَتاِن أَو ما بين الَخْمسيَن إلى المائَِة. العَْجَرمةُ وِ 

. بالضّمِ : َشَجرٌ  ، العُْجُرمةُ وِ   ِمن الِعضاِه َغِليٌظ َعظيٌم ، له ُعقَُد الِكعاِب تُتَّخذُ منه الِقِسيُّ

 ٌء واِحٌد ،والنََّشمةُ : شي العُْجُرمةُ  وقاَل أَبو حنيفَة :

__________________ 
 واللسان. 8البيت رقم  33من قصيدة مفضلية جلبيهاء األشجعي رقم  (1)
 يف اللسان : معجرمة. (2)
 : وذواُت. يف القاموس (3)
 اللسان. (4)
 اللسان. (5)
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رُ وِ  ســَ ٍر اهلََروي  ا  ُيكح هح و بَه أَبو ســَ واُب ابلضــمِّ ا وصــَ حاِح خبرتِّ َأيب زكراي  قاَ  : والصــ  بوطاً يف نســِخ الصــِّ ا هكذا ُوِجَد َمضــح
ُرمٌ  ج وذََكَر ا ابُن ِسيحَده معاً ا رِمٌ وِ  ُعجح طااَي : ِعجح

َ
َ ا قاَ  العج اُج ووصَف امل  عل  الّلَغَتاح

رِمِ الَنواِحاًل ِمثَر ِقِسيِّ   (1) ِعجح
 .(2) َرُجلٍ  : اسمُ  َعْجَرمةُ وِ 

ي : في ُمقاَربَِة َخطٍو ، وأَْنَشَد لعَْمرو بِن َمعديكرَب : بالفتِح : اإلْسراعُ  ، العَْجَرَمةُ وِ  حاحِ ، زاَد ابُن بَّرِ  ، كما في الّصِ

رحيـــــــــــــٍة  ُب جـــــــــــــَ لـــــــــــــَ عـــــــــــــح ُدو فـــــــــــــثــــــــــــــَ عـــــــــــــح ا إذا يــــــــــــــَ  أمـــــــــــــّ

ــــــــــٍة      رِمُ َأو ِذئــــــــــُب عــــــــــارِي جــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــُ هح  يـ َرمــــــــــَ جــــــــــح  (3) عــــــــــَ
  

  رُجٌل ِمن بني َضبَّة يوَم الجمِل :: َمْشٌي فيه ِشدَّةٌ وتَقاُرٌب ، وقالَ  العَْجَرَمةُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

هح  مــــــــــــــَ هــــــــــــــَ ظــــــــــــــً  و ــــــــــــــَح ييف ذو لــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  هــــــــــــــذا عــــــــــــــَ

رِمُ      جـــــــــــح عـــــــــــَ ـــــــــــُ ـــــــــــا  يـ ـــــــــــن ـــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــَي إل
َ
هح امل َرمـــــــــــَ جـــــــــــح  عـــــــــــَ

  

َمَجَه  َله يف األح  (4)كالل يث حيحِمي ِشبـح

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

. العُْجروَمةُ   ، بالضّمِ : َشَجٌر تُتَّخذُ منه الِقِسيُّ

 : َشديَدةٌ ، قاَل أَبو النَّْجم : ُمعَْجَرمةٌ  وناقَةٌ 

َرماتٍ   (5)بـُز اًل َسغابال  ُمَعجح
. (6)، بالكْسِر  ِعْجِرَمةٌ  وَعجوٌز ،  : لَئِيمةٌ قَصيَرةٌ ، نَقَلَه األَْزَهريُّ

 الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.أَْهَملَه :  العَْجَسَمةُ  : ]عجسم[

ين الُمْهملَةِ  وهو  ، َمْقلوُب العَْسَجَمِة كما َسيَأْتي. الِخفَّةُ واإِلْسراعُ  بعَد الِجيِم : بالّسِ

 أَْهَملَه الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.:  العَجاِلمُ  : ]عجلم[

 .ُمْستَْدركٌ  باليََمنِ  وقْولُه قَْوٌم من أَْهِل اليََمِن. وهم

 وهم ِمن قبائِِل عّك كما َسيَأْتي. َعْجلَِميٌّ  النِّْسبَةُ وِ 

.: ، بالضّمِ  العُْجهومُ  : ]عجهم[  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 كأَنَّ ِمنقاَرهُ َجلَُم الَخيَّاِط ، كما في اللِّساِن. طائٌر من َطْيِر الماءِ  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : هو

تَْين وبالتَّحريِك : الِفْقدانُ  العُْدمُ  : ]عدم[ ً  ، كعَِلَمه ، َعِدَمهُ  وقِلَّتِه ، َغلََب على فِْقداِن الماِل. قدوِ  والذهاُب ، ، بالضّمِ وبَضمَّ ، بالضّمِ  ُعْدما

حاحِ. وبالتَّحريكِ   ، األَخيُر على غيِر قِياٍس ، كما في الّصِ

له َخفَّْفت ، وإْن فَتَْحَت ثَقَّْلت ، قاَل أَبو دهبٍل : لعُْدمُ ا أَْيضاً : الفَْقُر ، وَكذِلكَ  العََدمُ وِ وقاَل :   إذا َضَمْمَت أَوَّ

د  بــــــــــــاعــــــــــــِ تــــــــــــَ ر بــــــــــــنــــــــــــعــــــــــــم بــــــــــــال مــــــــــــُ لــــــــــــِّ هــــــــــــَ تـــــــــــــَ  مــــــــــــُ

ان مـــــــــــــــنـــــــــــــــه الـــــــــــــــَوفـــــــــــــــر و      يـــــــــــــــ  َدمســـــــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

  
 وقاَل عاِمُر بُن حوط :
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ة وِ  يـــــــــــ  َا َعشـــــــــــــــــــــــــِ بحتـــــــــــِ  لـــــــــــقـــــــــــد عـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــت لـــــــــــتـــــــــــَ

وحٌف وال      َدمُ ال بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَدهـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــَ

  
َشد والُحْزن والَحَزن.قاَل :  ْشد والرَّ لَب والرُّ ْلب والصَّ  وَكذِلَك الُجْحُد والَجَحُد والصُّ

 تعالَى : أَي أَْفقََره. هللاُ  أَْعَدَمهُ وِ 

ر قْوُل لَبيٍد : ُء : لم أَِجْدهُ الشَّي أَْعَدَمنيوِ   ، وبه فُّسِ

ُدو ومـــــــــــــــــا وِ  دح َأغـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ ينل ِدمـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ  يـ

رح      بــــــــــَ ــــــــــَ تـ حــــــــــح ُ
ويــــــــــِر املــــــــــ ٌب غــــــــــرُي طــــــــــَ (7)صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ

 

  
َمْوِضُع الَحْبِل فوَق العُْرقوِب ، وطوُل ذِلَك المْوِضعِ عْيٌب ، هكذا هو بضّمِ الباِء في : يقوُل : ليَس معي أَحٌد غيُر نَْفِسي وفََرسي ، والُمْحتَبَُل 

 نسخِ التَّْهِذيِب ، وهي ِروايَةُ أَبي َعْمرو.

ُجلُ  أَْعَدمَ وِ  ً  الرَّ ً وِ  إْعداما  وصارَ  ، بالضّمِ : اْفتَقَرَ  ُعْدما

__________________ 
 .«نواجر»واللسان والتهذيب وفيه  59ديوانه ص  (1)
 ابلضم منونة ا والكسر  اهر.« رجرٌ »يف القاموس :  (2)
 ا وعجزه يف التهذيب برواية : أو سيد عادية.« عادية»اللسان منسوابً لعمرو بن معد يكرب ا ويقا  األسعر بن مُحران ا ويف اللسان :  (3)
 اللسان. (4)
 اللسان والتكملة والتهذيب. (5)
 ضبطت يف اللسان عن األزحهري ا ابلقلم ا بفتح العا والراء. (6)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 144ديوانه ط بريوت ص  (7)
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مٍ  ذا راً ا : ال ماَ  له ا قاَ   ُمعحِدمٌ وِ  َعِدميٌ  ا عن ُكراٍع ا فهو ُعدح َر إعحســـــاراً وُعســـــح راً ا وَأعحســـــَ َر إيحســـــاراً وُيســـــح وَنِظريُُه : أَيحســـــَ
َدُر.وأَفححَ  َصح

شاً ا قاَ  : وقيَر بر الُفعحُر من ذِلَك ُكلِّه االسُم واإِلفحعاُ  امل  َش إفححاشاً وُفحح
ِحيُح ألَنَّ فُْعالً لَيَس َمْصَدر أَْفعَل ، انتََهى.  قاَل ابُن ِسْيَده : وهو الصَّ

 وقاَل أَبو الَهْيثم في مْعنَى قْوِل الشاِعِر :

رحب وال َرحــــــــــــــِ وِ  َض ذي قـــــــــــــــُ  ٍم لــــــــــــــيــــــــــــــَ  مــــــــــــــانــــــــــــــِ

وحمـــــــــًا وال      ـــــــــَ ِدمـــــــــاً يـ عـــــــــح رٍت َوَوَرقـــــــــًا  مـــــــــُ (1)مـــــــــن خـــــــــابـــــــــِ
 

  
 أَي ال يَْفتَقُر ِمن سائٍِل يَْسأَله ماله فيكوُن كخابٍِط َوَرقاً.

ً  أَْعَدمَ  يَجوُز أَن يكوَن ِمنوِ  قاَل األَْزهِريُّ :  َطِلبَتَه ، والمْعنَى وال مانِعاً ِمن خابٍِط َوَرقاً. َمنَعَه إذا فاُلنا

َح به غيُر واِحٍد. العَِدم ال العَِديمِ  هكذا في النسخِ ، والصَّواُب أَنَّه َجْمعُ  ، ُعَدماءُ  ج بالكْسِر ، َعِدمَ  ، وقد كَكِتٍف : الفَقيرُ  ، العَِدمُ وِ   كما َصرَّ

 النَّباُت. ُعِدَمتِ  َت بها فإنَّها، أَي ال نَبا : بَْيضاءُ  َعْدماءُ  أَرضٌ وِ 

أِْس وسائُرها ُمخاِلٌف له. َعْدماءُ  شاةٌ وِ   : بَْيَضاُء الرَّ

رُ  ، على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم ، بالمدينةِ  يكونُ  : ُرَطبٌ  العَدائِمُ وِ  حاحِ : يَِجي يتأَخَّ َطِب.، وفي الّصِ  ُء آخَر الرُّ

 .َعداَمةً  ، ، كَكُرمَ  َعُدمَ  وقد لفقداِن َعْقِله ، : األَْحَمقُ  العَديمُ وِ 

 ال َعْقَل له ، نَقَلَه األَْزهِريُّ عن ابِن األَْعَرابّيِ. الَمْجنونُ  : العَِديمُ وِ 

 .ُعَدماءُ  وَجْمعُه ، «وال َظلومٍ  َعِديمٍ  َمْن يُْقِرُض غيرَ »في الحِدْيث : وفَِعيٌل بمْعنَى فاِعٍل. َء عْنَده ، ال ماَل له وال شي الفَقيرُ  : العَِديمُ وِ 

ُهوه بأَنَّ الفعَل ُمطاِوُع فعل ، وقد جاَء ُمطاِوَع أَْفعل كأْسقَْفته فاْنَسقََف  (2) لَْحنِ  ِمن فاْنعََدمَ  ءُ الشَّي قَْوُل الُمتََكلِّميَن : ُوِجدَ وِ  ِة وَوجَّ العامَّ

 .َعدمته فاْنعََدمَ  وأَْزَعْجته فاْنَزَعج قَِلياَل ويخص بالِعالجِ والتأْثيِر فال يقاُل : َعلمته فاْنعَلَم وال

إذ ال إْحداَث فْعل  أَْعَدْمت بمْعنَى لم أَِجْده وَحِقيقَتُه تَعوُد لقْوِلَك ماَت وال ُمطاِوَع له ، وكذا هعدمت وقاَل ابْن الَكماِل في شْرحِ الهدايَِة : فإن

 فيه.

َمْخشرّي : وال يَقَُع ، أَي اْنفَعََل ، حيُث ال ِعالَج وال تأْثِيَر ، ولذا كاَن قَْولُهم  َخَطأً. اْنعََدمَ  وفي الُمفَّصل للزَّ

. ٌء لبَنِي ُجَشمَ ما  :(3) َعداَمةُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ي : وهي َطلُوٌب أَْبعُد ماٍء للعََرِب ، قاَل الراِجُز :  قاَل ابُن بَّرِ

هح  ه ال قـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــَ ُت أَنـــــــــــــــــــــ   ملـــــــــــــــــــــا رأَيـــــــــــــــــــــح

ن وِ      َك مـــــــــــــــــِ وحمـــــــــــــــــُ ه يــــــــــــــــــَ هح أَنـــــــــــــــــ  دامـــــــــــــــــَ  (4) عـــــــــــــــــُ
  

 : ماَءةٌ لبَنِي نَْصر بِن ُمعاِويَةَ بِن َهَوازن ، وهي َطلُوٌب أَْبعُد ماٍء بنَْجٍد قعراً. ُعدامةُ  قْلُت : وقاَل نَُصر :

وتَْحِمُل  الَمْعدومَ  كال إنَّك تَْكِسبُ »في حِدْيث الَمْبعِث : قالَْت له خديجةُ : و ، أَي َمْجدوٌد يَناُل ما يُْحَرُمه غيُرهُ  الَمْعدومَ  هو يَكِسبُ  يقاُل :وِ 

ياً إلى  الَمْعدومَ  ءَ أَراَدْت تَْكِسُب الناَس الشي: هو ِمن ذِلَك ، وقيَل  ، «الَكلَّ  ل ُمتَعّدِ ا يَْحتاجوَن إليه ، فيكوُن على األَوَّ الذي ال يَِجدونَه ممَّ

َء الَمْعدوَم عْنَدُهم طيتُه ، أَي تُْعِطي الناَس الشيَمْفعوٍل واِحٍد كقْوِلَك َكَسْبُت ماالً ، وعلى الثاني إلى َمْفعولَْين ، تقوُل َكَسْبُت زْيداً ماالً أَي أَعْ 

ل.  فحذَف الَمْفعول األوَّ

، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وبه فُسَّر قْوُل لَبيٍد السابُِق ، وهكذا يُْرَوى بفتْح الياِء بخّطِ أَبي َسْهٍل الَهَروّي ،  ما يَْعدوني ، أَي هذا األَْمرُ  يَْعِدُمني ماوِ 

 و َعْمرو وغيُرهُ بضّمِ الياِء وقد تقدََّم.وَرَواه أَب

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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 هللاُ فَْضلَك ، أَي ال أَْذَهبَه عنِّي. أَْعَدمني يقاُل : ال

 هللاُ. أَْعَدمنِيهوِ فالناً  َعِدْمتُ  ويقاُل :

__________________ 
 .43اللسان بدون نسبة ا ونسبه يف التهذيب لزهري ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص  (1)
 واجلّر  اهر.«  نٌ »يف القاموس :  (2)
م. (3)  نص ايقوت عل  ضم أوله ا وهو فُعالة من الَعَدم أو الُعدح
 .«عدامة»اللسان ومعجم البلدان  (4)
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 الَمْعروِف ، قاَل : َعِديمةُ  الَمْعروِف وهي يمُ َعدِ وِ النَّظيِر أَي فاقُِد األَْشباِه  َعِديمُ  وهو

ة خــــــــــالــــــــــٍد  نــــــــــَ ة ابـــــــــــح عــــــــــَ يـــــــــــح بـــــــــــَ ُت ســــــــــــــــــــــــُ دح  إيّنِ َوجــــــــــَ

زوِر      ـــــــــــــد اجلـــــــــــــَ ِدميـــــــــــــةَ عـــــــــــــن روِف  عـــــــــــــَ عـــــــــــــح
َ

(1)املـــــــــــــ
 

  
 إلى َمْفعولَْين كالَوْجه الثاني نْفِسه وعلى هذا فهو ُمتَعدِّ  كالَمْعدومِ  بمْعنَى الفَِقير الذي صاَر ِمن ِشدَّةِ حاَجتِه الَمْعدومَ  ويُْرَوى في حِدْيِث خِديجةَ 

 الذي تقدََّم ، أَي تُْعطي الفَِقيَر الماَل فحذَف الَمْفعول الثاني.

كةً  َعَدمٌ وِ   ماُؤه قُبَْيَل اإلْسالِم فهو كذِلَك إلى اليوم. (3): واٍد بَحْضَرَمْوَت ، كانوا يَْزرُعوَن عليه ففاَض  (2)، محرَّ

 : هو يَْحيَى الجوطي الحسني أََحُد ُملُوِك فاس. العدام والشريف

ْين أَبو القاِسِم ُعَمُر بِن هبِة  العَِديمُ وِ  هللِا أََحُد شيوخِ ، كأَميٍر : لَقَُب َهاُرون بن موَسى بِن عيسى العاِمِرّي ، ِمن ولِدِه : الصاِحُب كماُل الّدِ

ْمياطّي ، وهو الذي صنََّف تاريخاً َكبير  اً لَحلََب.الشَّرف الّدِ

ً  الفََرسُ  عَذمَ  : ]عذم[  ، أَي َعُضوٌض ، كما في الصَّحاحِ. َعذُومٌ وِ  َعِذمٌ  بأَْسنانِِه ، فهو َعضَّ  : يَْعِذُم َعْذما

ي :  بالشَّفَِة ، والعَضَّ باألْسناِن ، ويَْشهُد له العَْذمُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 .«بِفيها وتَْخبُِط بيَِدها تَْعِذمُ  كالنَّاِب الضَُّروِس »:  عنههللارضيحِديُث علّيٍ 

. أََكَل بَجفاءٍ  : َعَذمَ  أَو  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 وَعنََّف ، وهو مجاٌز. اَلمَ  : َعَذمَ وِ 

حاحِ : أََخَذه باللِّساِن ، وأَْنَشَد ألَبي ِخَراٍش :  وفي الّصِ

هــــــــَ  ــــــــ  ِم والــــــــنـ لــــــــح ِر اب ــــــــِ هــــــــح وُد عــــــــلــــــــ  ذي اجلــــــــَ    يــــــــعــــــــُ

اشـــــــــــــــــــــًا عــــــــلــــــــ  اجلــــــــاِر ذا وِ      حــــــــ  مِ مل يــــــــُك فــــــــَ ذح  (4) عــــــــَ
  

، وأَْنَشَد  َعذائِمُ  ج ، وهي الَمالَمةُ ، العَذيَمةُ  واالْسُم : أَي أََخذُوه بأَْلِسنتِهم. ، «َعَذُموه أَنَّ رَجالً كاَن يُرائي فال يَُمرُّ بقْوٍم إِالَّ »في الحِدْيِث : و

اجِز :  الَجْوهِريُّ للرَّ

نح جـــــــــــــــــاراه يف  ر  مـــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــَ مِ يـــــــــــــــــَ ذائـــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــَ

ِم      فـــــــــــاهـــــــــــِ رحيـــــــــــه الـــــــــــعـــــــــــُ واِن جـــــــــــَ فـــــــــــُ ـــــــــــح نـ نح عـــــــــــُ (5)مـــــــــــِ
 

  
. عن نْفِسه : َدفَعَ  َعَدمَ وِ   ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 يقاُل : ألَْعِد َمنََّك عن ذِلَك ، أَي أَْدفَعَك وأَْمنَعك عنه.

ه ، وقْولُه  اْسُم البُرغوثِ  كَشدَّاٍد : ، العَذَّامُ وِ  ِحيُح أَنَّ  ، كُكتُبٍ  ُعذُمٌ  ج: لِشدَّةِ َعّضِ ، كَصبَوٍر ، كما  العَذُومِ  َجْمعُ  العُذُمَ  ، غيُر َصِحيحٍ ، بل الصَّ

َح به غيُر واِحٍد ، فكأَنَّه َسقََط ِمن العباَرةِ   .كالعَذُومِ  َصرَّ

،  العََذائِمُ  ، والَجْمعُ  الواِحَدةُ بهاءٍ  يَْنتمي ، واْنتِماُؤه اْنِشداُخ َوَرقِه إِذا َمَسْستَه وله َوَرٌق كَوَرِق القاقُّلِ ، كُزنَّاٍر : َشَجٌر من الحْمِض  ، العُذَّامُ وِ 

 كما في التْهِذيِب.

كةً : واٍد باليََمنِ  َعَذمٌ وِ  واُب أَنَّه بالدَّاِل الُمْهَملَِة كما َضبََطه نَْصر وصاِحُب ال ، محرَّ  لِّساِن وقد تقدََّم ذِلَك.، الصَّ

 ، قاَل القطاميُّ : نَْبتٌ  : العََذمُ وِ 

 الَعَذمايف َعثـحَعٍث يـُنحِبُت ا َوحذاَن و 
 وَحَكاه أَبو عبيٍد بالغَْيِن الُمْعجمِة وهو تَْصِحيٌف.

 رُجٍل. (6) كَسحابٍَة : اْسمُ  ، العَذاَمةُ  ووِ 
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 النَّْخلَةُ تَْحِمُل وما لَها نًَوى.كَسِفينٍَة :  ، العَِذيَمةُ وِ 

 .(7) ، كَسفَْرَجٍل : الَكْيُل الُجزافُ  العََذْمَذمُ وِ 

 ال يُْبقي شيئاً. الَمْوُت الَكثيرُ  أَْيضاً :وِ 

 الَمْكروهَ. أَي تَْشتُِمهُ إِذا َسأَلَها : إِذا أَْربَع لها بالَكالِم ، َزْوَجها ، كتَْسَمعُ  تَْعَذمُ  هيوِ 

 ، وهو اإِلْرباُع أَْيضاً. لَوْطُء في الدُّبُرِ ا قيَل : هو

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : العَُضوُض والبُرغوُث. العَذُومُ 

__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
 األصر ومعجم البلدان ا ويف اللسان ا ابلقلم ا ابلفتح. (2)
 يف اللسان : فغاض. (3)
 للسان والصحاح.وا 152/  2ديوان اهلذليا  (4)
 اللسان والتهذيب واألو  يف الصحاح ا بدون نسبة ا ونسبه يف اللسان يف مادة عفهم إىل غيالن. (5)
 منونة.« اسمٌ »يف القاموس :  (6)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : اجلُرَاُف. (7)
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تَْين : الُمعاتِبُوَن. العُذُمُ وِ   ، بَضمَّ

 ، كغُراٍب : َمكاٌن. العَُذامُ وِ 

 عن نْفِسه : َمنَعَه. أَْعَذَمهوِ 

 ، قاَل سالمةُ بُن َجْنَدٍل : : الَجْيِش ، كغُراٍب : ِحدَّتُُهم وِشدَّتُُهم وَكثَْرتُُهم ُعرامُ  : ]عرم[

ددًا وِإان وِ   ِإان كــــــــــــــــــــــــــاَ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــهــــــــــــا      ــــــــــــجي فــــــــــــي رحِب ال و ا ــــــــــــَ ــــــــــــُ ن ــــــــــــَ رامُ بـ  (1) عــــــــــــُ
  

 وقاَل آَخُر :

ٍة وِ  يـــــــــــَ تــــــــــــح ُت وفـــــــــــِ َريـــــــــــح وحٍ  قـــــــــــد ســــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــِة هـــــــــــَ

ٍض ذي      ُت ومجـــــــــــــَح َديـــــــــــــح رامٍ هـــــــــــــَ الِدِس  عـــــــــــــُ (2)مـــــــــــــُ
 

  
. من العَْظِم والَشَجِر : العُراقُ  العُرامُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 .ُعرامٍ  من َكْلٍب على أَْعَرمُ  يقاُل :

اجِز : ما َسقََط من قِْشِر العَْوَسجِ  : العُرامُ وِ  ه األَْزهِريُّ وأَْنَشَد للرَّ  ، هكذا خصَّ

ِج وِ  حـــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ِج امل رحفـــــــــــــَ عـــــــــــــي ابلـــــــــــــعـــــــــــــَ نـــــــــــــ  قـــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

مــــــــــــــاِم و وِ      رامِ ابلــــــــــــــثــــــــــــــ  ِج  عــــــــــــــُ وحســــــــــــــــــــــــــــَ (3)الــــــــــــــعــــــــــــــَ
 

  
ه غيُرهُ فقاَل :  الشََّجَرةِ : قِْشُرها. ُعرامُ  وَعمَّ

ُجِل : الشَّراَسةُ  العَُرامُ وِ  ةُ. من الرَّ  والِشدَّةُ والقُوَّ

. األََذى : العَُرامُ وِ   ، قاَل ُحَمْيُد بُن ثوٍر الِهالليُّ

ِة حــــــــائــــــــرٌت  يــــــــقــــــــَ لــــــــِ ُ  اخلــــــــَ كــــــــح هــــــــا شــــــــــــــــــــــَ لــــــــ   محــــــــََ   ــــــــِ

هــــــــــا      يــــــــــح لــــــــــَ رامُ عــــــــــَ يــــــــــ ُ  عــــــــــُ فــــــــــِ فــــــــــَا شــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــطــــــــــائــــــــــِ

  
ُجُل ، َعَرمَ  لَْين ، كنََصَر وَضَرَب وَكَرَم وَعِلمَ  الرَّ ً وِ  َعراَمةً  ، واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األَوَّ  ، قاَل وْعلةُ الَجّرميُّ : بالضمِّ  ُعراَما

اُف  وا َأيّنِ ختـــــــــــــــُ مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ جيأمََل تـــــــــــــــعـــــــــــــــح رَامـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

رِ وِ      ُا عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــَكســــــــــــــــــــــح لـــــــــِ نـــــــــايت ال تـــــــــَ  (4) ؟َأن  قـــــــــَ
  

 ، قاَل : اْشتَدَّ  ، أَي َعِرمٌ وِ  عاِرمٌ  فهو

ـــــــــــــــــي  ارِم ُذب  عـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــَ ُرٌ  ويـــــــــــــــــَ  ِإيّنِ امـــــــــــــــــح

فٍّ وِلســــــــــــــــــــــــــــاٍن      طــــــــــــــُة كــــــــــــــَ  (5) عــــــــــــــارِمِ َبســــــــــــــــــــــــــــح
  

بِيُّ علينا َعَرمَ وِ  ً وِ  َعراَمةً  الصَّ  .َعِرمٌ وِ  عاِرمٌ  ، فهو أَِشَر وَمِرَح ، أَو بَِطَر أَو فََسدَ  : ُعراما

 .َعِرمَ وِ  ُرمَ عَ وِ  َعَرَم يَْعُرمُ  الجاِهُل ، وقد العَِرمُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 : َشديُد البَْرِد. عاِرمٌ  يَْومٌ وِ 

 .عاِرمٌ  ، وكذا لَْيلٌ  نِهايَةٌ في البَْردِ  وقيَل :

ً وِ  يَْعِرُمه العَْظمَ  َعِرمَ وِ  َمهُ  نََزَع ما عليه من لَْحٍم ، : يَْعُرُمه َعْرما قَهُ. كتَعَرَّ  ، وَكذِلَك َعِرقَهُ وتَعَرَّ

ه َعَرمَ وِ  بيُّ أُمَّ ً  الصَّ  َرَضعَها. : َعْرما

. اإِلبُِل الشََّجَر : نالَْت منه َعَرَمتِ وِ   ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ً  َعَرمَ وِ   ، أَي َشراَسٍة. بعُرامٍ  أَصابَهُ  : َعراَمةً  فاُلنا
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ً  ، العَْظُم ، كفَِرحَ  َعِرمَ وِ   ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : قَتَِر. فَِترَ  : َعَرما

كةً  العََرمُ وِ  . ٍء كانبالضّمِ : َسواٌد ُمْختَِلٌط ببَياٍض في أَي شي العُْرَمةُ وِ ، محرَّ  ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ

َِّسَع ، كلُّ نُْقَطةٍ  يرافي. ُعَرَمةٌ  أَو هو تَْنِقيٌط بهما من غيِر أَْن تَت  ، عن الّسِ

ِة الّشاةِ  يكونُ  بَياضٌ  : ةُ العُْرمَ وِ  حاحِ ، وَكِذِلَك إِذا كاَن في أُذُنِها نُقٌَط ُسوٌد ، بَمَرمَّ  .َعْرماءُ  وهي أَْعَرمُ  وهو ، كما في الّصِ

ى بكبٍش »يُْرَوى عن معاَذ بن َجبٍَل : و  وهو األَْبيُض الذي فيه نُقٌَط ُسوٌد. ، «أَْعَرمَ  أَنَّه َضحَّ

 .َعَرمٍ  والنَِّمُر ذو: ٍء : ذُو لَْونَْيِن ، قاَل في كّلِ شي العَِرمُ  قاَل ثَْعلَُب :وِ 

 ، وإِيَّاها َعنَى أَبو َوْجَزةَ السَّْعديُّ : ُعْرمٌ  بَْيُض القَطا :وِ 

نـــــــــًا غـــــــــرَي صــــــــــــــــــــــاِدقـــــــــٍة  َ َوهـــــــــح نحســــــــــــــــــــــُ ح َن يــــــــــَ  مـــــــــا زِلـــــــــح

بـــــــــــا     تح تـــــــــــُ ُر ابتـــــــــــَ رحمـــــــــــاً شـــــــــــــــــــــــــِ ريحَ أَزحواِج  عـــــــــــُ (6)غـــــــــــَ
 

  
__________________ 

 اللسان. (1)
 والتهذيب. 293/  4اللسان واملقايي   (2)
 اللسان والثاين يف التهذيب ا بدون نسبة فيهما. (3)
 اللسان ونسبه لوعلة وقير هو البن الّدنّبة الثقفي. (4)
 واألساس. 292/  4اللسان والتهذيب واملقايي   (5)
 اللسان وعجزه يف التهذيب. (6)
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ْقشاءِ  على العَْرماءُ  قد غلبتوِ   ، قاَل َمْعِقُل الُهَذليُّ : العُْرمُ  ، والَجْمعُ  (1) الَحيَِّة الرَّ

جي  غــــــــــاضــــــــــــــــــــــــَ َك بــــــــــَ نــــــــــح ئـــــــــــَ وطــــــــــِ ٍر ال تــــــــــُ قــــــــــِ عــــــــــح  َأاب مــــــــــَ

ِدهـــــــــا      راصـــــــــــــــــــــــِ ي يف مـــــــــَ رح ُرُ وَس األَفـــــــــاعـــــــــِ  (2) مِ الـــــــــعـــــــــُ
  

نُ  األَْعَرمُ وِ   .أَْعَرمُ  بلَْونَْيِن ، ومنه َدْهرٌ  : الُمتَلَوَّ

 ، ويقاُل : هو األَْبَرُض. َعْرماءُ  ، وهي األَْبَرشُ  : األَْعَرمُ وِ 

 ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لشاِعٍر يَِصُف اْمرأَةٍ راِعيٍَة : من َضأٍْن وِمْعًزى : إِذا كان العََرمِ  بَيِّنُ  األَْعَرمُ  القَِطيعُ وِ 

رَت الَقِطيِض  َعحَرمِ َحي اكة َوسح  (3) األح
ّمِ ، ُعْرمانٌ  ج الذي لم يُْختَْن فكأَنَّ َوَسَخ القُْلفَِة باٍق هناك ، األَْقلَفُ  : األَْعَرمُ وِ   أَي َجْمُع الَجْمعِ. َعرامينُ  جج *و ، بالضَّ

جاِل. العَراِمينُ  قاَل أَبو َعْمرو :  القُْلفاُن ِمن الّرِ

 ليَسْت بأَْصِليَّة. العَرامينِ وِ  العُْرمانِ  قاَل األَْزهِريُّ : ونُونُ 

 .العَراِمينِ  والقَعاِديُن نَِظيرُ قاَل : وَسِمْعُت العََرَب تقوُل لجْمعِ الِقْعداِن قَعاِديُن والِقعداُن َجْمُع القَعوِد ، 

كةً : رائَِحةُ الطَّبيخِ. العََرَمةُ وِ   ، محرَّ

ي. لم يَُذرَّ  الذي الُكْدُس الَمُدوسُ  أَْيضاً :وِ   يُْجعَُل كَهْيئِة األََزجِ ثم يَُذرَّ

ي : قاَل بعُضهم : إِنَّه ال يقاُل إِالَّ  ِحيحُ  َعْرَمةٌ  وقاَل ابُن بَّرِ ا َحْلقَةٌ وَحلٌَق فشاذٌّ وال يقاُس عليه  َعَرمٍ  بَدليِل َجْمِعهم له على َعَرَمةٌ  ، والصَّ ، فأَمَّ

 ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ :

ريـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــفـــــــــــــــازِِر  زَاَء الـــــــــــــــطـــــــــــــــ  عـــــــــــــــح ُد   مـــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

َرمَ َد   الــــــــــــــــــــــــــدِّايِس      َانِدِر  عــــــــــــــــــــــــــَ (4)األح
 

  
ْملِ  : العََرَمةُ وِ  . وأَنْ  ُمْجتََمُع الرَّ ي :، نَقَلَه الَجْوهِريُّ  َشد ابُن بَّرِ

َر أَيـحَلَة الد هاسا  حاَذرحَن َرمح
رحمـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــا وِ  دًا حـــــــــــــِ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ىن بـ بـــــــــــــح َن لـــــــــــــُ طـــــــــــــح  بـــــــــــــَ

َرمـــــــــــــاتِ وِ      هـــــــــــــا ِدايســـــــــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــعـــــــــــــَ تـــــــــــــُ (5)ُدســـــــــــــــــــــــــــح
 

  
اِن ، قالَهُ ابُن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد لُرْؤبَة : أَرٌض ُصْلبَةٌ  : العََرَمةُ وِ  مَّ  إِلى َجْنِب الصَّ

 (6) الَعَرمح عاِرض الِعرحض وَأعحنا  وِ 
 ، قاَل : وقد نَزْلَت بها. تُناِخُم الدَّهناَء ويُقابِلُها عاِرُض اليَماَمةِ  وقاَل األَْزهِريُّ :

 أو هو َجْمٌع بال واِحٍد. ، كَكتٍِف ، َعِرمٌ  ه الواِدي ، جكفَِرَحٍة : ُسدُّ يَْعتََرُض ب ، العَِرَمةُ وِ 

حاحِ : ي للَجْعِدّي : َعِرَمةٌ  الُمَسنَّاة ال واِحَد لها من لْفِظها ، ويقاُل : واِحُدها العَِرمُ  وفي الّصِ  ، أَْنَشَد بُن بَّرِ

بحِرَب ِإذح  رِيــــــــــــَن مــــــــــــَ ِب ا ــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــَ نح ســــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــِ

ِه      لــــــــــِ يــــــــــح نح ُدون ســــــــــــــــــــــــَ ر َد مــــــــــِ رِمــــــــــاالــــــــــشــــــــــــــــــــــــَ  (7) عــــــــــَ
  

 ، نَقَلَه أَبو حنيفَةَ. األَْوِديَةِ  أَْوساطِ  األَْحباُس تُْبنى في ، َصوابُه هي ، هو العَِرمُ  أَو

. الُجَرذُ الذََّكرُ  العَِرمُ  قيَل :وِ   وهو الُخْلُد ، قالَهُ األَْزهِريُّ

 الذي ال يُطاُق. الَمَطُر الشَّديدُ  قيَل :وِ 



15968 

 

. وادٍ  قيَل : اسمُ وِ  َر قولُه تعالَى باليََمِن ، نَقَلَه األَْزهِريُّ ّدِ أَو  (8) اْلعَِرمِ  َسْيلَ  (فََأْرَسْلنا َعَلْيِهمْ ):  وبُكّلٍ فُّسِ ، قيَل : أََضافَهُ إِلى الُمَسنَّاة أَو السُّ

ْكَر عليهم.  الفأِْر الذي بَثَق الّسِ

اِغُب : ونسَب إِليه السَّْيل من حيُث أَنَّه   هو الذي ثَقََب الُمَسنَّاة.قاَل الرَّ

ةٌ وذِلَك أَنَّ قَْوَم َسبٍَأ كانوا في نِْعمٍة  بيُل فَتَْعتَِمُل بيََدْيها  (9)قاَل األَْزهِريُّ : وله قصَّ وِجناٍن َكثيَرةٍ ، وكانِت الَمْرأَةُ منهم تَْخُرُج وعلى رأِْسها الزَّ

في َزبيِلها ما تَْحتاُج إِليه ِمن ثماِر الشََّجِر فلم يَْشُكروا نِْعَمة هللِا فبَعََث عليهم ُجَرذاً ، وكان لهم وتسيُر بيَن َظْهرانَي الشََّجر الُمثِْمِر فيَْسقُُط 

 ِسْكٌر فيه

__________________ 
 يف القاموس : ا يُة الرقشاُء ا ابلرفض فيهما ا والكسر  اهر. (1)
 والتهذيب. 293/  4واللسان واملقايي   65/  3ديوان اهلذليا  (2)
 اللسان والصحاح بدون نسبة. (3)
 ساقطة من األصر. (*)
 اللسان والصحاح. (4)
 اللسان بدون نسبة. (5)
 واللسان والتكملة والتهذيب.ا  182فيما نسب إليه ا ملحقات ديوانه ص  (6)
 اللسان. (7)
 .16سبب اآية  (8)
 يف التهذيب : يف نَعمة ونِعمة وجناٍن. (9)
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َتحوَن ما حَيحتاجوَن ِإليه ِمن املاِء فثـََقبه  ر فَغر َ  ِجناهَنم. (1)أَبواٌب يـَفح كح  ذِلَك اجلَُرُذ حىت بـََثَ  عليهم السِّ
اِء يقاُل : إِن َجُزوَركم لََطيِّبُ  بالتَّحريِك : اللَّْحمُ  ، العََرمُ وِ   ، أَي اللّْحِم. العََرمةِ  ، عن الفرَّ

، واْقتََصَر األَْزهِريُّ على األَخيِر. وبه فَسََّر بعٌض  أَْعَرمُ وِ  َعِريمٌ  ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب : َعَرمٌ  ، بالضّمِ : األَُكُر ، واِحُدها العُْرمانُ وِ 

 .«ُعْرمانٍ وِ ما كاَن لهم ِمن ُمْلك »حِدْيَث أَْقواِل َشنُوَءةَ : 

 ، وأَْنَشَد : لُغَةٌ في أَما وهللاِ  ألَْفعَلَنَّ ذِلَك ، وَحْرَمى وهللِا ، ِكالُهما وهللاِ  َعْرَمى قاَل ابُن األَْعرابّيِ :وِ 

َت هَلم  َعرحم   (2)وَجدَِّ  لو َوَجدح
اعي : : أَْرٌض م عاِرَمةُ وِ   َمْعروفَةٌ ، وأَْنَشَد األَْزهِريُّ للرَّ

َب ح أَ  ةمل َتســــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــدِّايرا  بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــارِم

ن ســــــــــــــــــــــــــارَا     ــــــــــــح فــــــــــــارِِ  أَي
ُ

يِّ املــــــــــــ  (3) ؟عــــــــــــن ا ــــــــــــَ
  

 بُن َعْمِرو بِن األْزِد. َعْرمانُ  ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده ، وهو : أَبو قَبيلَةٍ  َعْرمانُ وِ 

 لِشدَّتِها. : الدَّاِهيَةُ  العَريمُ وِ 

ْواوِ  ً  َسمَّ ً وِ  عاِرما ، بالضّمِ ، في نََسِب الخالد بين الشاعرين في  ُعرامُ وِ بُن الفَْضِل شيُخ البُخاِري ،  عاِرمُ : ، منهم  كغُراٍب وَحمامٍ  ، ُعراما

 سيِف الدَّولَِة.َزَمِن 

ي األَْقلَفُ : ، وقيَل  بَِقيَّةُ الِقْدرِ  أَْيضاً :وِ الدََّسُم.  ، بالفتحِ : العَْرمُ وِ   .أَْعَرم َوَسُخها ، وبه ُسّمِ

 ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لبِْشِر بِن أَبي خاِزٍم. كُجَهْينَةَ : َرْملَةٌ لبَني فَزاَرةَ  ، ُعَرْيَمةُ وِ 

ي :   هو للنابغَِة.قاَل ابُن بَّرِ

 للنَّابغَِة وهو الصَّواُب :« س ح م»قْلُت : وقد تَقَدََّم للَجْوهِرّي في 

ةَ ِإن   َرميــــــــــــــــحَ نــــــــــــــــا  الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ ٌض أَرحمــــــــــــــــاحــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــانــــــــــــــــِ

فــــــــاِر      ٍم هبــــــــا وصــــــــــــــــــــــَ حــــــــَ (4)مــــــــا كــــــــان مــــــــن ســــــــــــــــــــــَ
 

  
 ويُْرَوى : الدَُّمْينَة ، وهي ماَءةٌ لبَني فَزاَرةَ.

 الَخْوالنّي ، وله يقوُل : : فََرُس الُمْنِذر بِن األَْعلَم العاِرمُ وِ 

ن   يف مـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــرت  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــارِمِ جـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــِ

وا ِ       يــــــــــغشــــــــــــــــــــــــ  وأغشــــــــــــــــــــــــيــــــــــه صــــــــــــــــــــــــُدوَر الــــــــــعــــــــــَ

  

ي كــــــــــــمــــــــــــا  ســــــــــــــــــــــــــِ رحِب بــــــــــــنــــــــــــفح يــــــــــــة يف ا ــــــــــــَ  أَقــــــــــــِ

  
ال ِ    ــــــــــــــــظــــــــــــــــِّ َت ال وحَت حتــــــــــــــــح َ

ــــــــــــــــين املــــــــــــــــ ي قــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  ي

  
 

 كذا في كتاِب الَخْيِل البِن الَكْلبي.

 ماٌء. قيَل :وِ َهَضٌب ،   :(5) َعواِرمُ وِ 

 وقاَل نَْصر : َجبٌَل لبَنِي أَبي بْكِر بِن ِكالٍب.

َد بَن الَحنَِفيَّةَ مْخَرجَ  عاِرمٍ  ِسْجنُ وِ  بَْيِر ُمَحمَّ َخْوفاً ِمن ُخروِجِه معه ، وأَْنَشَد ابُن  بالُكوفَةِ  بِن عبيٍد الثَّقفيّ  الُمْختارِ  (6) : َحبََس فيه عبُد هللِا بُن الزُّ

ي لكثيٍِّر :  بَّرِ

ٌذ  َك عــــــــــــــائــــــــــــــِ ت أَنــــــــــــــ  يــــــــــــــح نح القـــــــــــــــَ دُِّث مــــــــــــــَ  حتــــــــــــــَُ

ِن      جـــــــح لـــــــوُم يف ســـــــــــــــــــــِ ظـــــــح َ
 (7) عـــــــارِمِ بـــــــر الـــــــعـــــــائـــــــُذ املـــــــ
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 : الَخْلُط. التَّعريمُ وِ 

 ٍء.ِمن كّلِ شي : الشَّديدُ  العََرْمَرمُ وِ 

. (8) الَجْيُش الَكثيرُ   :العََرْمَرمُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ٍء.ويقاُل : هو الَكثيُر ِمن كّلِ شي

 * ومّما يُْستدرُك عليه :

َكةً : َجْمعُ  العََرَمةُ   .َعَرمةٌ  . يقاُل : ِغلماٌن َعقَقةٌ عاِرمٍ  ، محرَّ

مُ  واللَّيَالي  : الشَّديداُت البَْرِد ، قاَل : العُرَّ

__________________ 
 األصر واللسان ا ويف التهذيب : منقبه. (1)
 اللسان والتكملة والتهذيب بدون نسبة وعجزه : (2)

 كعداوٍة  دوهنا تغلي
 وانطر ختر ه فيه ا واللسان. 140ديوانه ط بريوت ص  (3)
َثة»برواية :  62البيت يف ديوان النابغة الذبياين ص  (4) لبيت يف ملحقات ديوان بشــــر بن َأيب خازم واللســــان والصــــحاح والتكملة ا وا« إن الر َميـح

 منسوابً للنابغة.« العرمية»ومعجم البلدان  235ص 
 قيدها ايقوت نصاً بضم أوله. (5)
 فخرج املختاُر.« عارم»يف معجم البلدان  (6)
 .«.. . بر العائذ امبوس.. خترّب »وفيه : « عارم»اللسان ومعجم البلدان  (7)
َلٌة.عل  هامش القاموس عن إ (8) ٍَة : َرمح َُة َكُخَزميح  حد  نسخه : والُعَرميح
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ـــــــــــــــاد وِ  ي ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــل ـــــــــــــــٍة مـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــل ـــــــــــــــي ر مِ ل ـــــــــــــــعـــــــــــــــُ   ال
رحَزمِ      ـــــــــــــــــــــا املـــــــــــــــــــــِ ِا وب ـــــــــــــــــــــذِّراعـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَا ال  ب

  

ُز ابلت َكل ِم   (1)هَتُم  فيها الَعنـح

 يْعنِي ِمن ِشدَّةِ بَْرِدها.

 الِفتَِن : اْشتِداُدها. اْعتِرامُ وِ 

 : الُمخاَصَمةُ والُمفاتَنَةُ. الُمعاَرَمةُ وِ 

 : الَخبِيثاُت. العاِرماتُ وِ 

يٌر. عاِرمٌ  وَرُجلٌ   : َخبِيٌث ِشّرِ

اُء :  ، وهو الَجْهُل. العُرامِ  ِمن العُراِميُّ  وقاَل الفرَّ

ه. اْعتََرمَ وِ  ه : َمصَّ بيُّ ثَْدي أّمِ  الصَّ

 ، قاَل : يَْعُرُمها ِهَي : تَبَغَّْت من اْعتََرَمتْ وِ 

ال ال وِ  َا  كـــــــــــــــــــــبُمِّ الـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــُ  تـ

دح      رَتِمح  عـــــــــــــــــارِمـــــــــــــــــاً ِم ِإنح  ـــــــــــــــــَِ عـــــــــــــــــح  (2) تــــــــــــــــــَ
  

تْه ِمْن فيها. ْت هي فََحلَبَْت ثَْديَها ، وُربَّما َرَضعَتْه فَمجَّ  يقوُل : إِْن لم تَِجْد من تُْرِضعُه َدرَّ

 شأْنِِه.وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : إِنَّما يقاُل هذا للُمتكلِِّف ما ليَس ِمن 

 وقاَل األَْزهِريُّ : َمْعناهُ ال تكْن كَمْن يَْهُجو نَْفَسه إِذا لم يَِجْد من يَْهُجوه.

ّمِ : اأْلَْنباُر ِمن الِحْنطِة والشَّعيِر. (3) العُْرَمةُ وِ   ، بالضَّ

كةً : الُمَسنَّاةُ ، لُغَةٌ في العََرَمةُ وِ   ، عن ُكراعٍ. العَِرَمةِ  ، محرَّ

 لضّمِ : َوَسُخ الِقْدِر.، با العُرامُ وِ 

ّمِ  العُْرَمةُ وِ  الحِ. (4)، بالضَّ  : بَْيَضةُ الّسِ

َر حِدْيُث أَْقواِل  أَْعَرمُ وِ  َعِريمٌ  : الُمزاِرُع ، واِحُدها العُْرمانُ وِ  ُل أَْسَوُغ في الِقياِس ، ألَنَّ فُْعالناً ال يجمُع عليه أَْفعَُل إِالَّ ِصفةً ، وبه فُّسِ ، واألَوَّ

 وَءة.َشنُ 

 : َكثيٌر ، قاَل : َعَرْمَرمٌ  وعزٌّ 

ا  هتــــــــــــــــُ دح هــــــــــــــــِ عــــــــــــــــاِم عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــن اِد ال  أََدارًا أَبمجــــــــــــــــح

زًّا      وحمــــــــــًا وعــــــــــِ مــــــــــًا حــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــَ َرمــــــــــاً هبــــــــــا نـ َرمــــــــــح  (5) عــــــــــَ
  

 : شديُد العُْجمِة ، عن ُكراعٍ. َعَرْمَرمٌ  ورُجلٌ 

بََرةِ ، وهو الِمْعذاُر. العَِرمُ وِ   ، كَكتٍِف : ما يُْرفَُع َحْوَل الدَّ

كةً : ُجثَْوةٌ ِمن َدماٍل ، قالَهُ بعُض النَِّمريِّين. العََرَمةُ وِ   ، محرَّ

 ، كغُراٍب : ُكْنيةُ َكثيٍب بالِجفاِر. ُعرامٍ  وأَبو

امُ وِ  ٌث أَْنَدلُِسيٌّ ، تُوفِي َسنَة مائَتَْين وِسّت وَخْمِسين. َعرَّ  بُن عبِد هللِا ، كَشدَّاٍد : ُمَحّدِ

 ، كَكتٍِف : واٍد بنَْجٍد من يَْنبع حتى تصكَّه البركان دون الجار ، قالَهُ نَْصر. َعِرمٌ وِ 
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. : ُمقَدَُّم األَْنفِ  العَْرتََمةُ  : ]عرُت[  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ، نَقَلَه اللَّْيُث. أَو ما بيَن َوتََرتِِه والشَّفَةِ   : َطَرُف األَْنِف ،وقيلَ 

 ، نَقَلَه أَبو َعْمٍرو. عند األَْنِف َوَسَط الشَّفَِة العُْليا التي الدَّائَِرةُ  هي أَو

 والِحثِْرَمةُ. العَْرتََمةُ وِ الَوْهدةُ والقَْلدةُ والَهْرتََمةُ وقاَل األَْزهِريُّ عن ابِن األَْعَرابّيِ : هي الُخْنعبةُ والنُّونةُ والثُّومةُ والَهْزمةُ و

 ، وهي العَْرتَبَةُ أَْيضاً ، والِميُم أَْكثَر. َرْغِم أَْنِفه على ، أَي َعْرتََمتِهِ  فَعَلَهُ على يقاُل :وِ 

 * ومّما يُْستدرُك عليه :

يت عن بعٍض قاَل : وليَس بالعالي.، بالُمثَلَّثَِة ، لُغَةٌ في العَْرت العَْرثََمةُ  : ]عرُث[ ّكِ  مِة ، نَقَلَه ابُن الّسِ

.:  ، بالضمِّ  العُْرجومُ  : ]عرجم[  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 وقاَل األَْزهِريُّ : هي الناقَةُ الشَّديَدةُ كالعُْلجوِم.

اغانيُّ اْستِطراداً في َعْرَجَف.  ونَقَلَه الصَّ

 في حِدْيِث ُعَمَر ، ، هكذا جاَء تْفِسيُره : فََسدَ  اْعَرْنَجمَ وِ 

__________________ 
 ..«.. وليلة إحد  اللياد»اللسان والتكملة والتهذيب وفيهما :  (1)
 اللسان والتكملة والتهذيب ونسبه حباشيته لعدي بن زيد. (2)
 ضبطت ابلقلم يف اللسان والتهذيب ابلتحريك. (3)
 فتح.ضبطت ابلقلم يف اللسان ابل (4)
 .293/  4اللسان واملقايي   (5)
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 .«بَقُلوصٍ  اعحَرجنحَمَ  أَن ه َقَض  يف الظُّفِر إذا»رِضَي  ُ تعاىَل عنه : 
ي إليه االْجتهاُد أَْن ي َمْخشِريُّ : وال نْعِرُف َحِقيقَتَه ولم يَثْبُت عْنَد أَْهِل اللغَِة سماعاً ، والذي يَُؤّدِ وَغلَُظ ، وَذَكَر له كوَن مْعناه َجسا قاَل الزَّ

 أَْوُجهاً واْشتِقاقاٍت بَِعيدةً.

واةُ. فَهُ الرُّ  وقيَل : إنَّه اْحَرْنَجَم ، بالحاِء ، أَي تَقَيََّض فحرَّ

قَبَِة. العُْرُدمانُ  : ]عردم[  ، بالضّمِ : الشَّديُد الجافي أَو الغَِليُظ الرَّ

ْخُم التَّارُّ الغَِليُظ القَِليُل اللَّْحمِ  العَْرَدمُ وِ   ، والعَْرُد ِمثْلُه ، ولذا قاَل بعٌض : إنَّ الِميَم زائَِدةٌ. ، كَجْعفٍَر : الّصِ

 القََصرةِ ، أَي َشديُدها. لَعَْرَدمُ  ، يقاُل : إنه ءٍ الشَّديُد من كّلِ شي : العَْرَدمُ وِ 

 الشَّديُد ، قاَل ُرْؤبَة : العُنُقُ  أَْيضاً :وِ 

 (1) َعرحَدُمهح يـَعحَتلي الرأحَس الُقُمد  وِ 
 أَي ُعنُقُه.

اُج :  وقاَل العجَّ

 (2) َعرحَدمِ حَنحمي مُحَي اها بَعرحٍد 
 فهو أََشدُّ ِمن العَْرِد ، كما يقاُل للبَِليِد بَْلَدٌم فهو أَْبلَُد. وأََشدُّ. َعْرَدم فإِذا قْلَت للعَْردِ 

 .(3) : الشَّدَّةُ والصَّالبَةٌ  ْرَدَمةُ العَ وِ 

 ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي ُعبَْيٍد. فيه الشَّماِريخُ  الذي يكونُ  ، بالكْسِر : العودُ  الِعْرَدامُ وِ 

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 .الِعْرَدامِ  : لُغَةٌ في العَْرَدمُ 

. العَْرَدمُ وِ   : الغُْرُموُل الطَّويُل الُمتَْمِهلُّ

بالكوفَِة نََزلَها عبُد الَمِلِك  َعْرَزمٍ  ومنه َجبَّانَةُ  رُجٌل ِمن فَزاَرةَ ، َعلَمٌ   :َعْرَزمٌ وِ  ٍء.القَِويُّ ِمن كّلِ شي الشَّديُد الُمْجتَِمعُ  (4)  :العَْرَزمُ   :]عرزم[

 (5)الُكوفيُّ فنُِسَب إليها ، َرَوى عن أَنٍس وسِعيِد بِن ُجبَْيٍر وعطاُء ، وعنه القطَّاُن  العَْرَزميُّ  بيِد هللاِ بن ُعَمَر بِن ع َمْيَسَرة أَبي ُسْليمن بنُ 

.  ويَْعلَى بُن ُعبَْيٍد ، تُوفي َسنَة َخْمس وأَْربَِعْين ومائَِة. وابُن أَِخيِه محمُد بُن عبيِد هللِا َرَوى عنه الثَّوريُّ

ً » : في حِدْيِث النَّخعيّ و ً  ال تَْجعَلُوا في قَْبِري لَبِنا نُِسَب إلى هذه الجبَّانَِة ، وإنّما َكِرَهه ألَنَّها موِضُع أَْحداِث الناِس ويَْختلُط لَبِنُه  ، «َعْرَزِميّا

 بالنَّجاساِت.

تِه وِشدَّتِه. ، كِقْرَشبِّ  َزمِّ الِعرْ وِ  ، بالكْسِر ، الِعْرزامِ وِ  ، بالضّمِ ، كالعُراِزمِ  القَِويُّ ، األََسدُ  : العَْرَزمُ وِ   ، كلُّ ذِلَك لقُوَّ

ُجُل : اْعَرْنَزمَ وِ  َع واْنقَبَضَ  الرَّ  ، كاْحَرْنَجَم واْقَرْنبََع ، قاَل : تَجمَّ

 ُمعحَرنحزِمِ رُكَِّب منه الرأحُس يف 
 وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لنَهاِر بِن تْوِسعَةَ :

ه وِ  ـــــــــَ ـــــــــِف مـــــــــال ي ُت ابلســـــــــــــــــــــــ  َدعـــــــــح رتحٍِب َدعـــــــــح نح مـــــــــُ  مـــــــــِ

مــــــــــًا كــــــــــاَن      دح َذ   َوقــــــــــِ زِمَ فــــــــــَ َرنــــــــــح عــــــــــح رحِد  مــــــــــُ (6)الــــــــــكــــــــــَ
 

  
 ، وأَْنَشَد األَْزهِريُّ : ، كِضْرِزٍم : الَحيَّةُ القَديَمةُ  الِعْرِزمُ وِ 
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ِ َزُحوفاً وِ   (7) ِعرحزِماذاَت قـَرحَناح
 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 ٍء.، بالكْسِر : الشَّديُد الُمْجتَِمُع ِمن كّلِ شي الِعْرزامُ 

 .اْعَرْنَزَمتْ  وإذا َغلَُظِت األَْرنَبَةُ قيَل :

 الرُجُل : َعُظَمْت أَْرنَبتُه أَو ِلْهِزمتُه. اْعَرْنَزمَ وِ 

 ُء : اْشتدَّ وَصلَُب.الشي اْعَرْنَزمَ وِ 

__________________ 
 واللسان والتهذيب والتكملة وقبله فيهما : 154ديوانه ص  (1)

 عندان ضرٌب ممر  معصمهوِ 
 واللسان والتكملة والتهذيب. 61ديوانه ص  (2)
 يف القاموس : الص اَلبَُة والّشّدُة. (3)
 .«ابلفتح»عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه :  (4)
 واله حي  بن سعيد القطان. (5)
 اح.اللسان والصح (6)
 اللسان والتهذيب والتكملة وقبله فيها : (7)

ـــــــــــــــقـــــــــــــــدمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــات مـــــــــــــــن  قـــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــامل ا ـــــــــــــــي

 األفــــــــــــــــعــــــــــــــــوان والشـــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــاع والشـــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــعــــــــــــــــمــــــــــــــــاوِ     

  

 قا  الصاغاين : ويرو  : ضموزاً ضرزما. والرجز يرو  لعبد بين عبٍ  وللدبريي.



15975 

 

 : قْوٌم بالبَْصَرةِ ، وكاَن أَبو عبيَدةَ يَْطعُن في نََسبِهم. عرزمٍ  وبَنُو

 ، كَجْعفٍَر. العَْرَضمُ  : ]عرضم[

.  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 األَُكوُل. وفي اللِّساِن : هو

 النَِّشيُط. أَْيضاً :وِ 

ئِيُل الِجْسِم. الِعْرَضمُّ وِ   كِقْرَشّبٍ : الضَّ

 ِضدٌّ. ، وهو القَِويُّ الشَّديُد البَْضعَةِ  قيَل : هووِ 

. العُراِضمِ وِ  ، بالكْسِر ، كالِعْرضامِ  األََسدُ  أَْيضاً :وِ   ، بالضّمِ

 البَِخيُل. ، بالضّمِ : العُْرُضومُ وِ 

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

. الِعْرضامُ وِ  الِعْرضمُ   ، بكْسِرِهما : اللَّئِيُم. وأَْيضاً القَِويُّ

اِد المْهَملَِة   فاْنُظْر ذِلَك. (1)ثم إنَّ هذه األَْحرَف ُكلّها بالضاِد المْعَجَمِة كما هو في النسخِة ، وَوقََع في اللِّساِن بالصَّ

 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 ، كقُْنفٍُذ : اسُم رُجٍل ، كما في اللِّساِن. ُعْرُكمٌ  : ]عركم[

 ْطُر.، بالضّمِ : الفُ  العُْرهومُ  : ]عرهم[

 العُْرجوُن. أَْيضاً :وِ 

 ، وأَْنَشَد األَْزهِريُّ : ءٍ النَّارُّ النَّاِعُم من كّلِ شي أَْيضاً :وِ 

 ُعرحهوماَقَصباً ُعفاِ اً وِ 
 ، كعاُلِبٍط. كالعُراِهمِ 

ْخُم من اإِلبِِل ، وهي بهاٍء. ، بالضّمِ : العُراِهمُ وِ   الضَّ

اِء ، قاَل : ُعراِهمةٌ  ِمثُْل ُجراِهٍم. وناقَةٌ  ُعراِهمٌ  يقاُل : َجَملٌ   : أَي َضْخمةٌ ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن الفرَّ

ر بــــــــــــــــــــوا كــــــــــــــــــــر  َوًأ   مِ فــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــَ راهــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــــــُ

ِم      يــــــــــــاهــــــــــــِ ِة الــــــــــــعــــــــــــَ لــــــــــــ  مــــــــــــاِ  اجلــــــــــــِ َن اجلــــــــــــِ (2)مــــــــــــِ
 

  
ي ألَبي َوْجَزةَ :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 ُعراِ افاَرَقتح ذا لَِبٍد وِ 
 ُعراِهن. قْلُت : وَكذِلكَ 

 ، هكذا في النسخِ وهو َغلٌَط ، والصَّواُب : للُمَذكَِّر دوَن الُمَؤنَِّث. للُمَؤنَِّث دوَن الُمَذكَّرِ  نَْعتٌ  أو ِكالُهما

 ، كَجْعفٍَر ، وِقْرَشّبٍ. كالعَْرَهمِ  لَضخاَمتِه األََسدُ  .العُراِهمُ وِ 
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 * ومّما يُْستْدرُك عليه :

 ، قاَل أَبو َوْجَزةَ : َعراِهمٌ  ، بالضّمِ : الشيُخ العَِظيُم ، والَجْمعُ  العُْرهومُ 

ُرحَد و وِ 
 الَعراِ ايـَرحِجُعوَن امل

ِة : هي الِغالُظ ِمن اإِلبِِل. العَراِهيم والِهْيم مَّ  في قْوَل ذي الرُّ

 والِجْسِم ، قاَل أَبو النَّْجِم : : َحَسنَةُ اللَّْونِ  ُعْرهومٌ  وناقَةٌ  : الشَّديُد كالعُْلُكوِم. العُْرهومُ وِ 

 ُعرحهوماأَتـحَلَض يف هَبحَجِته 
 ِمن الَخْيِل : الَحَسنَةُ العَِظمةُ. العُْرهومُ وِ 

ً  على األَْمرِ  عَزمَ  : ]عزم[ ً وِ ويَُضمُّ ،  ، بالفتحِ  يَْعِزُم َعْزما ً وِ ، كَمْقعٍَد وَمْجِلٍس ،  َمْعَزما ً وِ  َعْزمةً وِ ،  ، بالضمِّ  ُعْزمانا  .َعِزيمةً وِ  َعِزيما

لَين واألَِخيَرْين.  اْقتََصَر الَجْوهِريُّ منهّن على األَوَّ

ي :وِ   عليه بمْعنًى ، وأَْنَشَد لألَْسوِد بِن ُعماَرةَ النَّْوفَليُّ : َعَزمَ وِ  َعَزَمهُ  قاَل ابُن بَّرِ

ا  مـــــــَ ـــــــِّ ل ا َفســـــــــــــــــــــَ مـــــــ  ـــــــِ َد  أَل عـــــــح نح ســـــــــــــــــــــُ ي  مـــــــِ ـــــــَ ـــــــل ي ـــــــِ ل  خـــــــَ

دُ      عـــــــــــــِ بـــــــــــــح ـــــــــــــُ رحميٍَ ال يـ اعـــــــــــــلـــــــــــــ  مـــــــــــــَ رحميـــــــــــــََ   ُ  مـــــــــــــَ

  

ــــــــــــفــــــــــــراُ  وِ  وال هلــــــــــــا : هــــــــــــذا ال هقــــــــــــُ ــــــــــــِ ت َزمــــــــــــح  عــــــــــــَ

  
مــــــــا    لــــــــَ عــــــــح راِ  فــــــــيـــــــــُ ر الــــــــفــــــــِ بــــــــح ٌد قـــــــــَ وحعــــــــِ (3)فــــــــهــــــــرح مــــــــَ

 

  
 ، أَي على الطَّالِق. (4) (َعَزُموا الطَّالقَ )ومنه أَْيضاً قْولُه تعالَى : فإذا 

__________________ 
 ومثله يف التكملة والتهذيب ا وأ لت فيها ابلضاد املعجمة. (1)
 .«العياهم»بد  « العفاهم»اللسان والتكملة والتهذيب وفيهما  (2)
 اللسان. (3)
 «.َوِإنْ » ا ويف اآية : 227البقرة اآية  (4)
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مَ تَعَ وِ  عليه ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، َعَزمَ  ِمثْلُ  عليه اْعتََزمَ وِ  اْعتََزَمهُ وِ   أَراَد فِعلَهُ وقََطَع عليه. ، أَي كعََزمَ  : زَّ

اغُب : أَي َعقََد عليه القْلُب على إْمضاِء األَْمِر.  وقاَل الرَّ

 ما َعقَد عليه قَْلبُك ِمن أَْمٍر أَنََّك فاِعلُه. العَْزمُ  وقاَل اللَّْيُث :

 ، وقاَل أَبو صخٍر الُهَذليُّ : َجدَّ في األَْمرِ  : َعَزمَ  أَو

ين  ُت عـــــــــَ بـــــــــح ا شـــــــــــــــــــــــِ َرضـــــــــــــــــــــــَن ملـــــــــ  ز مـــــــــاً فـــــــــَبعـــــــــح عـــــــــَ ـــــــــَ  تـ

بِ وِ      يـــــــــاد الـــــــــذ واهـــــــــِ ٌب يف الـــــــــلـــــــــّ رح يب َذنـــــــــح  (1) ؟هـــــــــَ
  

حاحِ. (2) (فَ َنِسَي َوََلْ َنَِْد َلُه َعْزماً )وقْولُه تعالَى :   ، أَي َصِريَمةُ أَْمٍر ، كما في الّصِ

 أَْرباُب اأْلَْمِر. َعَزمَ  ، وقد يكوُن أَرادَ  (اْْلَْمرُ ) (3) (فَِإذا َعَزمَ )، ومنه قْولُه تعالَى :  عليه ُعِزمَ  األَْمُر نَْفُسهُ : َعَزمَ وِ 

َهلََك الرُجُل ، وإنَّما : لإِلْنساِن ال لألَْمِر ، وهذا كقْوِلهم  العَْزمُ وِ ،  يَْعِزم األَْمُر وال يُْعَزمُ  قاَل األَْزهِريُّ : هو فاِعٌل مْعناهُ الَمْفعول ، وإِنَّما

 أُْهِلَك.

اُج : أَي فإذا َجدَّ األَْمُر ولَِزَم فَْرُض الِقتاِل ، هذا مْعناهُ ، والعََرُب تقوُل : جَّ  عليه. َعَزْمتُ وِ األَْمَر  َعَزْمتُ  وقاَل الزَّ

ُجلِ  َعَزمَ وِ   عليه. أَْقَسمَ  ليَْفعَلَنَّ كذا : أَي على الرَّ

 وقيَل : أََمَرهُ أَْمراً ِجدَّاً.

اقي َعَزمَ وِ  قَى العَزائِمَ  قََرأَ  : أي الرَّ اُء إذا اْستَْخَرَج الحيَّة ، كأَنَّه يُْقِسُم ع َعَزمَ  ، كأَنَّه أَْقَسَم على الدَّاِء. وَكذِلكَ  ، أَي الرُّ  ليها.الَحوَّ

 القُْرآِن. َعزائِمُ  وهي آياٌت من القُْرآِن تُْقَرأُ على َذوي اآلفاِت َرَجاَء البُْرءِ  ، العَزائِمُ  ، أَي أَو هي

ا قَى فهي التي َعزائِمُ  وأَمَّ  بها على الِجّنِ واألَْرواحِ. يُْعَزمُ  الرُّ

اغُب : ُر أَنََّك قد َعقَْدت على الشَّْيطاِن ، أَي يمِضي إراَدتَه فيك ، والَجْمعُ  العَِزيمةُ  وقاَل الرَّ ِمَن  اْلعَْزمِ  وأُولُوا .العَزائِمُ  تَْعويذٌ كأَنََّك تُصّوِ

ُسلِ   .(5)  والسَّالمُ على أَْمِر هللِا فيَما َعِهَد إليهم ، أَو ُهم نوٌح وإِبراهيُم وموَسى ومحمٌد ، عليهم الصَّالةُ  َعَزموا الذين (4) الرُّ

َح به غيُر واِحٍد. ومنه قْولُه تعالَى :   .(6) (فَاْصِْبْ َكما َصَْبَ ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسلِ )أُْسِقَط ِمن هذا القْوِل عيَسى وهو الخاِمُس كما َصرَّ

َمْخشِريُّ  وقالَ  ْبِر. في الكشاِف : الزَّ  ُهم أُولو الِجّدِ والثَّباِت والصَّ

ْبِر ، يقُولُوَن : ما لي عنكَ  مُ العَزْ وِ  أو ُهم نوٌح وإْبراهيٌم وإسحاُق ويعقوُب ويوُسُف وأَيُّوُب  ، أَي َصْبرٌ  َعْزمٌ  في لُغَِة ُهَذْيٍل بمْعنَى الصَّ

 وموَسى وداُوُد وعيَسى ، عليهم الصَّالةُ والسَّالُم.

ا نوٌح فِلقْوِله وفي ِروايَِة يونَُس عن أَبي إْسحاق : ُهم نوٌح وهوٌد وإْبراهيمُ  ِإْن كاَن َكُْبَ َعَلْيُكْم ):  ومحمٌد ، عليِهم الصالةُ والسالُم : أَمَّ
ا هوٌد فِلقْوِله  (7) (َمقاِمي َوَتْذِكِْيي اآلية ، كما في  (8) (ء  ممّا ُتْشرُِكوَن ِمْن ُدونِهِ ِإيّنِ ُأْشِهُد هللَا َواْشَهُدوا َأيّنِ َبِري)، اآليَة ، وأَمَّ

وِض للّسهيلي.  الرَّ

 ِمن َشباٍب ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن األَْصَمّي. : النَّاقَةُ الُمِسنَّةُ وفيها بَِقيَّةٌ  العَْوَزمُ وِ 

 : أُِكلَْت أَْسنانُها ِمن الِكبَِر. َعْوَزمٌ  وقيَل : ناقَةٌ 

ْلِقُم.  ً »في حديث أَْنَجشةَ : ووقيَل : هي الَهِرَمةُ الّدِ َكنَّى بها عن النّساِء كما َكنَّى عنهنَّ بالقَواِريِر ، ويجوُز  «بالعَواِزمِ  قاَل له : ُرْويََدَك َسْوقا

 أَْن يكوَن أَراَد النُّوَق نْفَسها لَضْعِفها.

اُء : العَجوزُ  : العَْوَزمُ وِ   ، قاَل الَجْوهِريُّ : وأَْنَشَد الفرَّ
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 لقد َغَدوحُت َخَلَ  الثّيابِ 
__________________ 

 واللسان.« يب»بد  « د»برواية  917/  2شرح اشعار اهلذليا  (1)
 .115طه اآية  (2)
 .21 مد اآية  (3)
 .35األحقاف اآية  (4)
عل  هامش القاموس : قد أســقرت من هذا القو  عيســ  ا كما يف الشــارح ونظم بعضــهم أود العزم عل  هذا القو  ا جارايً عل  ترتيبهم يف  (5)

 اأَلفضلية فقا  :
  ــــــــــــــمــــــــــــــد ابــــــــــــــراهــــــــــــــيــــــــــــــم مــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــه 

ـــــــــــــــعـــــــــــــــزم     ـــــــــــــــو ال ـــــــــــــــوح هـــــــــــــــم أول  فـــــــــــــــعـــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــن

  

 .ه 1فاعلم. 

 .35سورة األحقاف اآية  (6)
 .71يون  اآية  (7)
 .55 و 54هود اآية :  (8)
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اِب  ِا مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــرت  لـــــــــــــــــــــَ دح ُر عـــــــــــــــــــــِ  َأمحـــــــــــــــــــــِح

وحَزمٍ      غــــــــــــــاِب  لــــــــــــــعــــــــــــــَ يــــــــــــــٍة ســــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــح (1)وصــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
تَْيِن. ُعُزمٌ  ، أَي في النَّاقَِة والعَجوِز ، َجْمعُه كالعَزوِم فيهما  بَضمَّ

 ِمن النِّساِء. القَصيَرةُ  : العَْوَزمُ وِ 

امُ وِ  ِه. : األََسدُ  الُمْعتَِزمُ وِ  ، كَشدَّاٍد ، العَزَّ  لجّدِ

مُ وِ  اقي ، الُمعَزَّ ٍث : الرَّ  .بالعَزائِمِ  كُمَحّدِ

بِّيُّ : الشَِّديدُ  (2) : العَْدوُ  العَِزيمُ وِ   ، قاَل ربيعَةُ بُن َمْقُروٍم الضَّ

ر   ه لــــــــــــكــــــــــــاَد إذا جــــــــــــَ فــــــــــــُ كــــــــــــِ فــــــــــــح  لــــــــــــو ال ُأكــــــــــــَ

ِزميُ مــــــــــنــــــــــه      ِر  الــــــــــعــــــــــَ حــــــــــَ ُد   فــــــــــبحَس املِســــــــــــــــــــــــح (3)يــــــــــَ
 

  
ُجُل : لَِزَم القَْصَد في الُخْضِر والَمْشيِ وَغْيِرهِ  اْعتََزمَ وِ   ، َصوابُه : وغيِرِهما ، قاَل ُرْؤبَة : الرَّ

َو يف انحِتهاِض  اعحتَـَزمحنَ إذا   (4)الر هح
 وقاَل الُكَمْيت :

تــــــــه  ُر حــــــــاجــــــــَ بــــــــح ــــــــ  يــــــــُب الــــــــنـ ُيصــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ رحمــــــــي هبــــــــا فـ ــــــــَ  يـ

طــــــــــــِ      وحرًا ولــــــــــــُح يــــــــــــااًن طــــــــــــَ زِمُ ُء َأحــــــــــــح تــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ (5)فــــــــــــيـ
 

  
ً  اْعتََزمَ وِ   في ُحْضِرِه غير ُمِجيٍب لَراِكبِه إذا َكبََحه. الفََرُس َمرَّ جامحا

 ، َمْكسوراٍت : االْسُت. الِعزمِ  وأُمُّ  ِعْزَمةُ وِ  الِعْزمِ  أُمُّ وِ 

بيِب ، ج العَْزمُ وِ   .كُكتُبٍ  ، ُعُزمٌ  ، بالفتحِ : ثَِجيُر الزَّ

 : بَيَّاُعهُ. العَْزِميُّ وِ 

ُجُل الموفي بالعَْهدِ  : العَْزِميُّ وِ   ٍء أَْمضاهُ وَوفى به.، أَي إذا َوَعَد بشي الرَّ

ُجِل وقَبيلَتُهُ ، ج العُْزَمةُ وِ  ُحو  ، العََزَمةُ وِ كُصَرٍد.  ، العَُزمُ  ، بالضّمِ : أُْسَرةُ الرَّ  .عاِزمٍ  ، َجْمعُ  الَمَودَّةِ بالتَّحريِك : الُمَصّحِ

َكاةِ :وِ  ا أَوَجبَهُ  أَي ، هللاِ  َعَزماتِ  من َعْزَمةٌ  في حِديث الزَّ  هللاُ تعالَى. َحقٌّ من ُحقوقِِه ، أَي واِجٌب ِممَّ

 .«َعزائُِمه إنَّ هللاَ يُِحبُّ أَْن تُؤتَى ُرَخُصه كما يُِحبُّ أْن تُْؤتَى»في حِدْيث ابِن َمْسعوٍد وِ 

 هللِا فَرائُِضهُ التي أَْوَجبَها. َعزائِمُ  ألَْزهِريُّ :قاَل ا

 وأََمَرنا بها.

 ، هذا فْرٌض وُحْكٌم. (7) (ُكونُوا َراّبنِيِّنيَ )وفي قْوِله تعالَى :  َعْزمٌ  ، هذا أَمرٌ  (6) (ُكونُوا ِقَرَدةً )وقاَل ابُن ُشَمْيٍل في قْوِلِه تعالَى : 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ة. العَْزَمةُ   : الجدُّ في األَْمِر والقُوَّ

 عليه. يَْعِزمُ  : أَي ال يَثْبُُت على أَْمرٍ  َعِزيمةٌ  وما لفاُلنٍ 

 عليه وَوفَْيَت بعَْهِد هللِا فيه. َعْزَمك ، أَو ما َوكَّْدتُ  َعْزمٌ  التي فيها َعْزِمها ، والمْعنَى ذواتُ  َعواِزُمها وَخْيُر األُُمور

 األُمراِء في الغَْزو إلى األَْقطاِر البَعيَدةِ وأَْخَذُهم بها. َعَزمات ، أَي زائِمُ العَ  واْشتَدَّتِ 

 السُّجوِد : ما أُِخَذ على قاِرِئ آياِت السُّجوِد أَْن يَْسُجَد هلِل فيها. َعزائِمُ وِ 
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 له اْحتََملَهُ وَصبََر عليه. اْعتََزمَ وِ 

 ، قاَل ُحَمْيٌد األَْرقَُط :الطَّريَق َمَضى عليه ولم يَْنثَن  اْعتََزمَ وِ 

 (8)للط ُرِ  الن واِشرِت  ُمعحَتزِماً 
 العَُزومُ  فقاَل : كالَّ وهللِا إنَّها !ألُْضِرَطنَّكَ  (9): االْسُت ، ومنه قْوُل َعْمرو بِن َمْعديكرَب لألْشعَِث لما قاَل له : أََما وهللِا ِلئْن َدنَْوَن  العَُزومُ وِ 

َعةٌ ، أَي َصبُ   وٌر ُمِجدَّةٌ َصِحيحةُ العَْقِد ، ليَسْت بواِهيٍة فتَْضرَط.َمفَزَّ

اِر األََسِديَّ : العْوَزَمةُ وِ   : الناقَةُ الُمِسنَّةُ ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وأَْنَشَد للَمرَّ

__________________ 
 اللسان والصحاح وزيد فيهما رابض : (1)

 فذكر والحٌ  وآيب
عل  هامش القاموس : هكذا يف بع  النسخ ا بفتح العا وسكون الدا  املهملتا وختفيف الواو ا ويف بعضها بضم الدا  ا وتشديد الواو  (2)

 ا ه.
 اللسان. (3)
 واللسان والتهذيب. 179أراجيزه ص  (4)
 اللسان. (5)
 .116ا واألعراف اآية  65البقرة اآية  (6)
 .79آ  عمران اآية  (7)
 .309/  4اللسان والتهذيب واملقايي   (8)
 اللسان : دنوت. (9)
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ا كــــــــــــــــــر   ــــــــــــــــــبمــــــــــــــــــ  ةٍ ف ٍر  عــــــــــــــــــوحَزمــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  وب

يـــــــــُر      بـــــــــِ ُا بـــــــــه الســـــــــــــــــــــــ  عـــــــــِ تـــــــــَ ا َيســـــــــــــــــــــــح مـــــــــ  (1)فـــــــــمـــــــــِ
 

  
اماً ، كَشدَّاٍد. وا َعزَّ  وَسمَّ

 بُن ِهْنِد بِن ِهالِل بِن نُفَْيل بِن ربيعَةَ بِن ِكالٍب ِمَن الفُْرساِن. عاِزمُ وِ 

ْسغِ تَْعَوجُّ منه اليَُد والقََدُم. العََسمُ  : ]عسم[ كةً : يُْبٌس في َمْفِصِل الرُّ  ، محرَّ

حاحِ : الَكفُّ  حاحِ : الَكفُّ والقََدُم. والقََدُم. وفي الّصِ  وفي الّصِ

ً  ، كفَِرحَ  َعِسمَ  ْسغِ اليَِد ِمَن اإلْنساِن ، وقدوقيَل : هو يُْبُس رُ   «إذا أُْعتِقَ  األَْعَسمِ  في العبدِ »الحِديُث ، منه ، و َعْسماءُ  وهي أَْعَسمُ  فهو ، َعَسما

 وقاَل اْمرُؤ القْيِس : ،

 (2)يـَبحتِغي أَرحنَبا  َعَسمٌ به 
 يََده : أَي أَْيبََسها. أَْعَسمَ وِ 

ً  ّدِ َضَرَب ،، من حَ  َعَسَم يَْعِسمُ وِ  ً وِ َطِمَع  : َعْسما ً وِ  َعَسَم يَْعِسُم َعْسما  لنْفِسه أَو لِعياِلِه. َكَسبَ  : إذا ُعسوما

ِة : ، أَو اْنَطبَقَْت أَْجفانُها بعُضها على بعٍض  كأَْعَسَمتْ  َغَمَضْت ، قيَل :وِ َعْينُه : َذَرفَْت ،  َعَسَمتْ وِ  مَّ ر قْوُل ذي الرُّ  ، وبكّلِ فُّسِ

ه وِ  رحتــــــــــــــُ ِر انٍج َزجــــــــــــــَ ٍ  كــــــــــــــرمثِح الــــــــــــــر مــــــــــــــح قــــــــــــــح  نــــــــــــــِ

يـــــــر      ر  الــــلــــ  ُا كـــــــاَدتح مــــن كــــَ مُ إذا الــــعــــَ عحســــــــــــــــــِ  (3) تـــــَ
  

 وعمَل نْفَسه فيه. في األَْمِر : اْجتََهدَ  َعَسمَ وِ  .

ه بالَحْرِب. اْقتََحَم حتى خالََطُهْم غيَر ُمْكتَِرٍث في َحْرٍب كاَن أَوال : إذا َوَسَط القَْومِ  بنْفِسه َعَسمَ وِ   ، كما في الَصحاحِ ، ومنهم َمْن َخصَّ

ً  يقاُل : ال يُْطَمُع في  ، أَي فيه يُْعَسمُ  أَْمٌر ال يقاُل : هذاوِ  : َرِكَب رأَْسه في الَحْرِب وَرَمى نْفَسه َوسطها غيَر ُمْكترٍث. َعَسَم يَْعِسُم َعْسما

اُج : ُمغالَبَتِِه وقَْهِرهِ   ، قاَل العجَّ

مــــــــــوا  رحهــــــــــًا ومل ُيســـــــــــــــــــــــالــــــــــِ مــــــــــوا كــــــــــَ لــــــــــَ  اســـــــــــــــــــــــَتســـــــــــــــــــــــح

مُ وِ      مح مــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــك إايٌد داهــــــــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــــَُ

  

ِر ال   (4) عاِسمُ فيه  يَعِسمُ كالَبحح

 أَي ال يَْطمُع فيه طاِمٌع أَْن يُغاِلبَه ويَْقَهره.

 كُكتٍُب. ، ُعُسمٌ  ، ج كالعاِسمِ  اِلهِ كَصبُوٍر : الكادُّ على ِعي ، العَُسومُ وِ 

 النَّاقَةُ الَكثيَرةُ األَْوالِد. : العَُسومُ وِ 

 بالضّمِ : الِقلَّةُ. ، العُسومُ وِ 

 أَْكلَةً. ، بالفتحِ ، أَي َعْسَمةً  ما ذاَق إِالَّ  يقاُل :وِ 

 بِمثِْله ، أَي ما َغَمْزت. َعَسْمتُ  ما: ويقاُل  َمْغَمٌز. ، أَي ، كَمْجِلٍس  َمْعِسمٌ  ما في قِْدِحكَ وِ 

 ِضدُّ. أَْيضاً ، فهو الُمعَوجُّ  هووِ : الُمْصِلُح ألُموِرِه ،  العَْسِميُّ وِ 

 الُمحتاُل. الُمخاتِلُ  : العَْسِميُّ وِ 

 الَخلََق ويَْلبََسهُ. (5) : أَْن يأُْخَذ النَّْعَل والُخفَّ  االْعتسامُ وِ 

اعي فَيُْلِقَي إِلى ُكّلِ واِحَدةٍ ولََدهاأَْن تَضَ  أَْيضاً : االْعتسامُ وِ  . َع الشاُء ويأْتَِي الرَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ
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كةً ،  العََسَمةُ وِ  ْلت في ، قاَل أُميَّةُ بُن أَبي الصَّ  َعَسمٍ  ، والثانيةُ َجْمعُ  عاِسمٍ  القَاِحل ، األُْولَى َجْمعُ  ِكَسُر الُخْبِز اليابِِس  ، بالضّمِ : العُسومُ وِ ، محرَّ

 صفَِة أَْهِل الجنَِّة :

رحٍ  وِ  نــــــــــــــــاَن شـــــــــــــــــــــــــــــِ وَن عــــــــــــــــِ تــــــــــــــــنــــــــــــــــاَزعــــــــــــــــُ  ال يــــــــــــــــَ

ُم وِ      هــــــــــــــِ ومُ ال أقــــــــــــــواُت َأهــــــــــــــلــــــــــــــِ  (6) الــــــــــــــُعســــــــــــــــــــــــــــُ
  

ْين لُغَةٌ فيه.  والّشِ

كةً. َخبَُب الدَّابَِّة. العََسمانُ وِ   ، ُمحرَّ

 .(6) الِجْسِم والخْلقَةِ  َحَسنُ  : أَي األَْعسامِ  بَعيٌر َحَسنُ وِ 

__________________ 
 اللسان. (1)
 وصدره : 74ديوانه ط بريوت ص  (2)

 مرّسعة با أرساغه
 وعجزه يف اللسان.

 عن سر  اللير ا واللسان والتهذيب والتكملة ا ويرو  : تغسم ابلعا املعجمة أي تذرف. .. وفيه : كرئم البحر 564ديوانه ص  (3)
 اللسان واألخرية يف الصحاح والتهذيب وفيهما بدون نسبة. (4)
(5) .  يف القاموس : أو اخُلف 
 ابلقاف ا واملثبت كرواية اللسان والتهذيب والتكملة.« القسوم»وفيه  155ديوانه ص  (6)
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 ِمن أَْقيال ِحْميََر. قَْيلٌ  ، كَحْيَدٍر : (1) بُن أْعَربَ  ْيسمِ عَ  ذووِ 

 ِمن العََرِب. قَبيلَةٌ  ، بالضّمِ : ُعساَمةَ  بَنُووِ 

 .«ع ش م»، أَْوَرَدهُ الَجْوهِريُّ في  بِعالجٍ  *: ع ، أَو نَقى عاِسمٌ وِ 

 وقاَل نَْصر : هو َرْمٌل لبَني سْعٍد.

 اسٌم.كثُماَمٍة :  ، ُعساَمةُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

 : االْكتِساُب. االْعتسامُ 

 : الَكسوُب على ِعياِلِه. العَْسِميُّ وِ 

 غيَرهُ : أَْعطاهُ. أَْعَسمَ وِ 

اجِز :  وقاَل َشِمٌر في قَْوِل الرَّ

 َمعحَسمُ بئٌر َعُضوٌض لي  فيها 
 أَي ليَس فيها َمْطمٌع.

ي في قَْوِل ساِعَدةَ   الُهَذلّي : وقاَل ابُن بَّرِ

 َعَسمِ أَمح يف اخلُلوِد وال ابهلِل ِمنح 
ْين الُمْعجمِة.  أَي ِمن َمْطَمعٍ ، ويُْرَوى بالّشِ

 الَمْصَدُر ، والِعْشم االْسُم : وقْوُل الشاِعِر : العَْسمُ  وقيَل :

ِم  ظــــــــــَ يــــــــــِز اأَلعــــــــــح فــــــــــِ نــــــــــا عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا ابلــــــــــقــــــــــَ لــــــــــح  كــــــــــِ

ه مل      رًّا كـــــــــــلـــــــــــ  عـــــــــــَا كـــــــــــُ مِ ِتســـــــــــــــــــــــــح عحســـــــــــــــــــــــــَ  (2) يــــــــــــُ
  

 أَي لم يُطفَّْف ولم يُْنقَص.

ُل : ويقاُل لإِلبِِل والغَنَِم والناِس إِذا ُجِهدوا ماِن ، قاَل :  َعَسَمتُْهم قاَل الُمفَضَّ  االْنتِقاُص. العَْسمُ وِ ِشدَّةُ الزَّ

 : دقيُق القوائِِم. أَْعَسمُ  وِحمارٌ 

 هذا الثَّوَب : أَي لم أَْجَهْده ولم أَْنَهْكه. َعَسْمتُ  ويقاُل : ما

. وأَبو اْعتََسْمتُهوِ   َدةِ.بالموحَّ  َعسبٍ  أَبو:  ويقالُ  ، وسلمعليههللاصلى، كأَميٍر : َمْولَى النبّيِ  َعِسيمٍ  : إِذا أَْعطيتَه ما يَْطمُع منك ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

.أَْهَملَ :  العَْسَجَمةُ  : ]عسجم[  هُ الَجْوَهِريُّ

 ، وتَقَدََّم َمْقلوبُه بهذا المْعنَى. الِخفَّةُ والسُّْرَعةُ  وفي اللِّساِن : هو

 * ومّما يُْستَْدرُك عليه :

 َء : َخلََطه ، كما في اللِّساِن.الشي َعْسَطمَ  : ]عسطم[

َكتَْيِن : الطََّمعُ  العََشَمةُ وِ  العََشمُ  : ]عشم[   الُهَذليُّ :، قاَل ساِعَدةُ  ، ُمَحرَّ
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ًة  عـــــــــَ ش انفـــــــــِ يـــــــــح الِت الـــــــــعـــــــــَ ر  َأصـــــــــــــــــــــــُ رح تـــــــــَ  أَمح هـــــــــَ

نح      لـــــــــــوِد وال ابهلِل مـــــــــــِ مِ أَمح يف اخلـــــــــــُ  (3) ؟َعشـــــــــــــــــــــــــَ
  

ْين الُمْهَملة لُغَةٌ فيه كما تَقَدََّم.  والّسِ

ً  ، كفَِرَح ، َعِشمَ وِ  كةً ، َعَشما ً وِ  ، محرَّ  ِمَن الُهزاِل. : يَبِسَ  تَعَشَّمَ وِ  ، بالضّمِ ، ُعشوما

كةً  العَْشَمةوِ  ُجلُ  ، محرَّ  اليابُِس ُهزاالً. : الرَّ

 وَزَعَم يَعقوُب أَنَّ ِميَمها بََدل ِمن باِء َعَشبٍَة.

 .َعَشَمةٌ  شيخٌ : يقاُل  للذََّكِر واألَْنثَى. الهم ، الشَّْيُخ الفاني : العََشَمةُ وِ 

ق بَْيني وبَْينه فو هللِا ما هو ِإالَّ  بَْعلَها فقالَْت : أَنَّ اْمرأَةً َشكْت إِليه»في حِدْيث المغيرة : و  .«العََشمِ  ِمنَ  َعَشَمةٌ  فَّرِ

 أَي قَِحلة يابَِسة. ، «بأَْهداٍم لها َعَشَمةٌ  أَنه َوقَفَْت عليه اْمرأَةٌ »في حِدْيث ُعَمَر : و

 ، كالعََشبَِة. الُمتَقاِرُب الَخطِو الُمْنَحني الظَّْهرِ  : هو العََشَمةُ  أَو

كةً  َعَشمٌ وِ  ، كَحْيَدٍر ، َعْيَشمٌ  الُخْبَزةُ اليابَِسةُ ، ويُوَصُف به فيقاُل : ُخْبزُ  : العََشَمةُ وِ   َخنِزٌ  أَي يابِسٌ  ، وعلى األَخيِر اْقتََصر الَجْوهِريُّ ، ، محرَّ

ٌج. أَو فاِسدٌ   ُمتَكّرِ

 الُخْبُز الفاِسُد ، اسٌم ال صفَةٌ. العَْيَشمُ  وقيَل :

__________________ 
 يف التكملة : أغرب ا ابلغا املعجمة. (1)
 (.نَق ً )كذا ابألصر وابلقاموس :   (*)
 اللسان والتهذيب والتكملة ا بدون نسبة ا ويف التكملة : قو  الراجز. (2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 1340/  3شرح أشعار اهلذليا ا يف زايدات شعر ساعدة بن جؤية  (3)
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ً  الخبزُ  َعِشمَ  وفي العَْيِن :  .عاِشمٌ  ، وُخْبزٌ  ُعشوما

 في باِب الُخْبِز. العاِشمَ  قاَل األَْزهِريُّ : ال أَْعِرفُ 

ْين الُمْهَملَِة : ِكَسُر الُخْبِز ا  ليابَِسةُ.والعُسوُم ، بالّسِ

 : ُكلُّ لَْونَْيِن اْختَلَطا. األْعَشمُ وِ 

س َظْهره. َمن َعسا ِكبَراً  أَْيضاً :وِ   وتَقَوَّ

 الشََّجُر اليابُِس من إِصابَِة َهْبوةٍ. أَْيضاً :وِ 

 : أَرٌض بها ذِلَك. العَْشماءُ وِ 

 ُكلُّ َشَجَرةٍ يابُِسها أَكثَُر من َرْطبها. : األَْعَشمُ وِ 

غاُر يُِطيُف بأَْصِله ، وله ُحْبلةٌ ، أَي ثَمرةٌ ، في أَْطراِف  كالسَّْخبَرِ  َضْخُم األَْصِل يَْنبِتُ  : َشَجرٌ  العَيشوَمةُ وِ  فيه ِعيداٌن ِطواٌل كأَنَّه السَّعُف الّصِ

.  ُعوِده يُْشبهُ ثََمَر السَّْخبَِر ليَس فيها َحبٌّ

ا يُ  العَْيشومُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ : ْبل وممَّ  ، أَي يَبَِس. ما هاَج من نَْبتِ  هووِ  ْستَْخلُف ، وهو َشبيهُ بالثُّدَّاِء إاِلَّ أَنَّه أَْضَخُم ،ِمن الرَّ

اض ، وهو ِمن الُخلَّة يُْشبه الثُّدَّاء.  وقاَل األَْزهِريُّ : هو نَْبٌت َغْير الُحمَّ

اِض ويَبَِس ، حاحِ : ما هاَج ِمن الُحمَّ  .َعْيشومٌ  ج وفي الّصِ

ْمل. وقيَل : َشَجٌر له صَ وقيَل :  قاُق ، وَمْنبِتُه الرَّ ْوٌت مع الريحِ ، قاَل ذو هو نَْبٌت ُدقاٌق ُطواٌل يُْشبه األََسَل تُتَّخذُ منه الُحُصُر الُمصبَّغة الّدِ

ِة : مَّ  الرُّ

ٌر  ا َزجـــــــــــَ نِّ ابلـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــر يف حـــــــــــافـــــــــــاهتـــــــــــِ  لـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــِ

ـــــــــِح      ـــــــــري ـــــــــوَم ال ـــــــــاَوَح ي ن ـــــــــَ يحشـــــــــــــــــــــــومُ كـــــــــمـــــــــا ت  (1) عـــــــــَ
  

 .«لقَتَلَكَ  َعْيشومةٍ  لو َضَربََك فالٌن بأُْمصوخةِ »الَحِديْث : في و

تَْيِن : َشَجٌر ، الواِحدُ  العُُشمُ وِ   .عاِشمٌ  ، بَضمَّ

 ع. ، بالفتحِ : َعْشمٌ وِ ، كَكتٍِف ،  َعِشمٌ وِ 

َمُن. أََخذَ  : أَي بعيُركَ  َعَشمَ وِ  الشَِّريفَْيِن. بالتَّْحريِك : ع بَْيَن الَحَرَمْينَ  ، َعَشمٌ وِ   فيه الّسِ

ً  عاِشمٌ وِ  ْيِن أَْيضاً : بعاِلجِ  *: نَقا  ، ذَكَره الَجْوَهِريُّ ، وتقدََّم للمصنِِّف في الّسِ

 * ومّما يُْستَْدرُك َعلَْيه :

كةً : الناُب الَكبيَرةُ. العََشَمةُ   ، ُمحرَّ

 ، بالفتحِ : الطََّمُع. العَْشمُ وِ 

ّمِ  العُْشمُ وِ   : الشيوُخ. (2)، بالضَّ

 : أَي يابَِسةٌ. َعَشَمةٌ  وبَْلَدةٌ باِرَدةٌ 

 : يانٌِع. أَْعَشمُ  ونَْبتٌ 

 بِمنًى ، جاَء ِذْكُره في الَحِدْيِث. العَْيشوَمةِ  وَمْسجدُ 

ً وِ  يَّة. َعشََّمهُ تَْعِشيما عَهُ ، عاّمِ  : َطمَّ
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ُث محمُد بُن يَْحيَى بِن حجارى العْشماءُ وِ  ، َحدََّث عن محمِد بِن  العْشماِويُّ  : قَْريَةٌ بِمْصَر ِمن المنوفيَِّة ، وقد َوَرْدتُها ، ومنها َشْيُخنا الُمَحّدِ

 عبِد الباقي الزرقاني.

.:  ، كَجْعفَرٍ  العَْشَرمُ  : ]عشرم[  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

 رِب.كالعَشْ  الَخِشُن الشَّديدُ  وهو

ِب. كَسفَنَّجٍ : الشَّْهُم الماِضيوِ   كالعََشرَّ

مَ وِ  ِب ، عن ابِن ِسْيَده ، األََسدُ  : العََشرَّ تِِه ، كالعََشرَّ  ، كعاُلبٍِط. كالعُشاِرمِ  لِشدَّ

 رُجٍل. (3) اسمُ   :عشرمٌ وِ 

 * ومّما يُْستَْدرُك علَْيه :

. العَْشَرمُ   ، كَجْعفٍَر : الشَّْهُم الماِضي ، نَقَلَه األَْزَهِريُّ

 ، كعُشاِرٍب : قِويٌّ َشديٌد. ُعشاِرمٌ  ورُجلٌ 

ً  : َعَصَم يَْعِصمُ  : ]عصم[ . اْكتََسبَ  : َعْصما  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 ، وهذا هو األْصُل في َكالِم العََرِب. َمنَعَ  أَْيضاً :وِ 

__________________ 
 .321/  4واللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب واملقايي   575وانه صفحة دي (1)
 كذا ابألصر ا وابلقاموس : نقً .  (*)
 ضبطت ابلقلم يف اللسان والتهذيب ابلتحريك. (2)
 منونة.« اسمٌ »يف القاموس  (3)
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ً وِ   َوقَى. : َعَصَم يَْعِصُم َعْصما

 به. اْعتََصمَ  إِليه : َعَصمَ وِ 

ً  الِقْربَةَ  َعَصمَ وِ   : َشدَّها بالِوكاِء ، وَسيَأْتي للمصنِِّف قَِريباً. أَْعَصَمها وقيَل : .ِعصاماً كأَْعَصَمها َجعََل لها : يَْعِصُمها َعْصما

 الطَّعاُم : َمنَعَهُ من الجوعِ. َعَصَمهُ وِ 

 كأَميٍر : العََرُق. ، العَِصيمُ وِ 

 وقاَل اللَّْيُث : َصَدأَ العََرِق.

ً وِ   حتى يَْبقى كالطَّريِق ُخثُورةً ، ونَّص اللّْيِث ، على فِخِذ الناقَِة ، وأَْنَشَد : َوَسٌخ وبَْوٌل يَْيبَُس على فَِخِذ اإِلبِلِ وِ  : ِهناٌء وَدَرٌن أَْيضا

يــــــــــــاًل وِ  تــــــــــــِ مح قــــــــــــَ هــــــــــــِ والــــــــــــِِ نح مــــــــــــَ حــــــــــــ  عــــــــــــَ  َأضــــــــــــــــــــــــــح

ه شـــــــــــــــــــــــــرائـــــــــــُح       تـــــــــــِ بـــــــــــ  يـــــــــــمِ بـــــــــــلـــــــــــَ  (1) كـــــــــــالـــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــِ
  

 اإِلبِِل ، لكاَن َحَسناً نبَّه عليه شْيُخنا.ولو قاَل : على أَْفخاذ 

 ، قاَل : َشعٌَر أَْسَوُد يَْنبُُت تحَت وبَِر البعيِر إذا اْنتََسلَ  : العَِصيمُ وِ 

ٍة  فــــــــَ قــــــــح شِّ حــــــــِ ٍف إىل حــــــــَ قــــــــح تح بــــــــا ِذي ســــــــــــــــــــــَ  َرعــــــــَ

ِر حــــىت طـــــــاَر عــــنــــهـــــــا      َن الــــر مـــــــح هـــــــامــــِ يــــمــــُ  (2) َعصــــــــــــــــــِ
  

تَْينِ  ، كالقَِطراِن وغيِرِه ، ثَُرهُ من ِخضاٍب ونحِوهٍء وأَ بَِقيَّةُ كّلِ شي : العَِصيمُ وِ  ي : شاِهُدهُ قوُل الشاِعِر  كالعُْصِم ، بالضّمِ وبَضمَّ ، قاَل ابُن بَّرِ

: 

وحٍم  ُر كـــــــــــــــــرِّ يــــــــــــــــــَ واجـــــــــــــــــِ ن  اهلـــــــــــــــــَ  َكســـــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــُ

ِن       غـــــــــــــابـــــــــــــِ
َ

يـــــــــــــمِ َرجـــــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــًا ابملـــــــــــــ  كـــــــــــــالـــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 وقاَل لَبيٌد :

رحيـــــــــــــــٍة  ِديـــــــــــــــَر ســـــــــــــــــــــــــــــَ ويف اجلـــــــــــــــَ طـــــــــــــــريٍة تـــــــــــــــُ َ  خبـــــــــــــــِ

ُه      ـــــــــَ ـــــــــبحت ن وِف هـــــــــَ شـــــــــــــــــــــــُ
َ
ر امل ـــــــــح ث ـــــــــمِ مـــــــــِ ي ـــــــــَعصـــــــــــــــــــــــِ  (3) ب

  
 ِحنَاِئِك أَي ما َسلَّتِ منه بعَد ما اْختََضْبِت به ، وأَْنَشَد األَْصَمعيُّ : ُعْصمَ  وقالَْت اْمرأَةٌ ِمن العََرِب لجاَرتِها : أَْعِطني

ــــــــــَورحِس  رَاَر ال فــــــــــِ ِ  اصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــح ب ــــــــــُ يـ ــــــــــح ــــــــــل ر  ل فــــــــــَ  َيصــــــــــــــــــــــــح

ح      َرِ  الـــــــــن ضـــــــــــــــــــــــح نح عـــــــــَ يـــــــــمُ مـــــــــِ (4)رحِس الـــــــــد   َعصـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 هو أَثَُر الِخضاِب في أَثَِر الَجَرب.

ً وِ  ٍء ِمن َوْرٍس أَو َزْعفَراٍن أَو نْ : أَثَُر كّلِ شي العُْصمُ وِ   .ُمْعِصمٌ  لم يَثْبُْت على َظْهِر الَخْيلِ  : أَْعَصَم إْعصاما

ً  أَْعَصمَ وِ  ْحلِ  َهيَّأَ له : إذا فالنا  لئاَلَّ يَْسقَُط. به يَْعتَِصمُ  ما في السَّْرِج والرَّ

ً  بفالنٍ  أَْعَصمَ وِ   أَْمَسَك. : إِْعصاما

 ، وهو الِوَكاُء. بالِعصامِ  الِقْربَةَ : َشدَّها أَْعَصمَ وِ 

 لئاَلَّ يَْصرَعه فََرُسه. بالفََرَس : أَْمَسَك بعُْرفِهِ  أَْعَصمَ وِ 

اُف بُن حكيٍم :لئاَلَّ تَْصرَعه رَ  بالبَعيِر : أَْمَسَك بَحْبٍل من ِحباِلهِ  أَْعَصمَ وِ   اِحلَتُه ، قاَل الجحَّ

يـــــــــــمـــــــــــٌة وِ  نـــــــــــِ واِد غـــــــــــَ يب  عـــــــــــلـــــــــــ  اجلـــــــــــَ لـــــــــــَ غـــــــــــح  الـــــــــــتــــــــــــ 

ُم      روســــــــــــــــــــــــِة دائــــــــــِ ر الــــــــــفــــــــــُ فــــــــــح  (5) اإِلعحصــــــــــــــــــــــــامِ كــــــــــِ
  

 ، هذا أَْصُل مْعنَى اللّغَِة. ، بالكْسِر : الَمْنعُ  الِعْصَمةُ وِ 

 الّرْبُط ثم صاَرْت بمْعنَى الَمْنعِ. العصمةِ  ويقاُل : أَْصلُ 
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ا يُوبِقُه. يَْعِصَمه هللِا َعْبَده : أَنْ  ِعْصمةُ وِ  ً  ممَّ  : َمنَعَه وَرقَاه. َعَصَمهُ يَْعِصُمه َعْصما

، أَي ال مانَِع ، وقيَل : هو  (ال عاِصَم اْليَ ْوَم ِمْن َأْمِر هللاِ ) ، أَي يَْمنَعُني ِمْن تَْغريِق الماِء ، و (6) (يَ ْعِصُمِ  ِمَن اْلماءِ )وقْولُه تعالَى : 

 إالَّ الَمْرحوُم ، وفيه َكالُم ليَس هذا مْوِضعُه. َمْعصومَ  ، وقيَل : مْعناهُ ال ِعْصمةٍ  على النِّْسبَِة أَي ذا

اُج : أَْصلُ  جَّ  .َعَصَمهُ  الحْبُل. وكلُّ ما أَْمَسَك َشيئاً فقد َمةِ الِعصْ  وقاَل الزَّ

 السَّبُب والحْبُل. الِعْصَمةِ  أَْصلُ : وقاَل محمُد بُن نشوان الِحْميَِريُّ في ضياِء الحلوِم 

 ملكة اْجتناِب الُمعاِصي مع التَّمكُِّن منها. الِعْصَمةُ  وقاَل الَمناِويُّ :

__________________ 
 .«موالهم»بد  « مرالهم»ويف املقايي  : « شرائح»بد  « سرائح»برواية  332/  4ذيب واملقايي  اللسان والته (1)
 اللسان بدون نسبة. (2)
 واللسان. 191ديوانه ط بريوت ص  (3)
 اللسان بدون نسبة ا والتهذيب ونسبه حباشيته للعجاج. (4)
 اللسان ونسبه للحجاف ا واألساس منسوابً فيه جلرير. (5)
 .43هود اآية  (6)
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اِغُب : الً بما خصَّهم به ِمن صفاِء الَجواِهِر ، ثم بَما أَْوالُهم ِمن الفَضائِِل الجسْ  ِعْصَمةُ  وقاَل الرَّ ِميَِّة والنَّْفسيَّة هللِا تعالَى األَْنبياِء ِحْفُظهُ إيَّاهم أَوَّ

 .(1) (َوهللاُ يَ ْعِصُمَك ِمَن الّناسِ ) عزوجلْصرةِ وتَثْبيِت أَْقداِمهم ، ثم بإِْنزاِل السَّكينَِة عليهم ، وبحْفِظ قُلوبِِهم وبالتَّْوفيِق ، قاَل هللاُ ، ، ثم بالنُّ 

 ٍء وهو الذي اْعتََمَد ابُن الهماِم في تْحِريِره.ِجىعْنَد أَْهل الَكالِم َعَدم قْدَرةِ الَمْعِصيَِة أَو َخْلق مانٍِع َغْير ُملْ  الِعْصَمةُ  وقاَل شْيُخنا :

 الِقالَدةُ. : الِعْصَمةُ وِ 

 وقاَل الّراغُب : ِشْبهُ الّسواِر.

 .أَْعصامٌ  وَجْمعُها العُْصَمةُ  والذي قالَهُ ُكراٌع وهي يَُضمُّ وِ 

، بضّمِ الصاِد  أَْعُصمٌ  أَي َجْمُع الَجْمعِ  كِعنَب ، حج ِعَصمٌ  أَي َجْمُع المْكُسورِ  ج ، األَْعِصَمةُ  قاَل ابُن ِسْيَده : وأُراهُ على حْدِف الزائِِد والَجْمعُ 

الً. الِعَصمِ  ، أَي هو َجْمعُ  أَْعصامٌ  أَي َجْمُع َجْمعِ الَجْمعِ  ججج ، بكْسٍر ففتحٍ  ِعَصَمةٌ وِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ،  الذي َذَكَره أَوَّ

ح  ، قاَل لبيٌد : األَْعصامُ  ، بالضّمِ : الِقالَدةُ ، والَجْمعُ  العُْصَمةُ وِ احِ : ونَصُّ الّصِ

وا  لـــــــــــــُ َ  الـــــــــــــر مـــــــــــــاُة وأَرحســـــــــــــــــــــــــــَ ئـــــــــــــِ  حـــــــــــــىت إذا يـــــــــــــَ

اًل      َن قـــــــــافـــــــــِ فـــــــــًا َدواجـــــــــِ هـــــــــاُغضـــــــــــــــــــــــح  (2) َأعحصـــــــــــــــــــــــامـــــــــُ
  

ي : وهذا ال يَصحُّ ألَنَّه ال يُْجَمُع فُْعلَةٌ على أَْفعاٍل ،   ، ثم ُجِمعَ  ِعَصمٍ  ثم ُجِمعَْت على ِعْصَمةٌ  والصَّواُب قْوُل َمْن قاَل : إنَّ واِحَدهقاَل ابُن بَّرِ

 ، فيكوُن بمْنِزلِة ِشْيعٍَة وِشيَعٍ وأَْشياعٍ. أَْعصامٍ  على ِعَصمٌ 

،  ِعصامٍ  َجْمعُ  ُعُصمٌ وِ ،  ُعُصمٍ  قيَل : بل هي َجْمعُ مثُْل ِعْدٍل وأَْعداٍل ، قاَل : وهذا األَْشبَهُ فيه ، و األَْعصاِم ِعْصمٌ  قاَل : وقد قيَل : إنَّ واِحدَ 

ل. ِحيُح هو األَوَّ  فيكوُن َجْمُع الَجْمِع ، والصَّ

. (3) السَِّويقِ  : ُكْنيةُ  عاِصمٍ  أَبووِ  ْكباجِ. أَْيضاً : ُمْنيةُ.وِ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  الّسِ

 ِصيَِة.اْمتَنََع بلُْطِفِه من الَمعْ  : أَي باهللِ  اْعتََصمَ وِ 

اغُب : يعاً )ِء ، ومنه قْولُه تعالَى : االْستِْمساُك بالشي االْعتِصامُ  وقاَل الرَّ َوَمْن )، أَي تََمسَُّكوا بعَْهِد هللِا ،  (4) (َواْعَتِصُموا ِبَْبِل هللِا مجَِ
 ، أَي َمْن يَتََمسَّْك بَحْبِله وَعْهِده. (5) (يَ ْعَتِصْم اِبهلِل فَ َقْد ُهِدَي ِإىل ِصراط  ُمْسَتِقيم  

باِء والُوعوِل : ما في ِذراَعْيهِ  األَْعَصمُ وِ   بياٌض. ، كما في الُمْحَكِم وهو نَصُّ أَبي عبيَدةَ ، أَو في أَحِدهما ، كما في التَّْهِذيِب ، من الّظِ

ه : َمعِة ِمن الشَّاُء.الَوِعِل : بياٌض ِشبْ  ُعْصَمةُ  وَوقََع في نّصِ العَْيِن ما نصُّ  هُ َزَمعِة الشَّاةِ في ِرْجِل الَوِعِل في مْوِضعِ الزَّ

َمعةُ إنَّما تكوُن في األَْوِظفَِة. ُعْصمةُ  قاَل األَْزَهِريُّ : وهذا َغلٌَط ، وإِنَّما  األَْوعاِل بياٌض في أَْذُرِعها ال في أَْوِظفَتِها ، والزَّ

 .َعْصماءُ  وسائُِره أَْسوُد أَو أَْحَمُر ، وهي  اليََدْين أَو اليَدِ ِمن المعَِز : األَْبيضُ  األَْعَصمُ وِ 

ً  ، ، كفَِرحَ  َعِصمَ  وقد ، «نَُردُّ بها قَرَمنا َعْصماءَ  فتَناَوْلُت القَْوَس والنَّْبَل ألَْرِمَي َظْبيةً »وفي حِديِث أَبي ُسْفيان :  ،  العُْصَمةُ  واالْسُم : ، َعَصما

.  بالضّمِ

 .العََصمِ  بيِّن أَْعَصمُ  البَياُض بِذراعِ الغَزاِل والَوِعِل. يقاُل : العُْصَمةُ  ُشَمْيٍل :ويقاُل ابُن 

جِ. كِكتاٍب : الُكْحلُ  ، الِعصامُ وِ   في بعِض اللُّغاِت ، ُرِوي ذِلَك عن الُمَؤرَّ

وايَةُ عنه  ِت الّرِ  فإنَّه ثقَةٌ مأْموٌن.قاَل األَْزَهِريُّ : وال أَْعِرُف َراِويَه ، وإِْن صحَّ

ي به ألَنَّه  العَْيَن ، أَي يْمنَعُها ويشدُّها. يْعِصمُ  قْلَت : وإِنَّما ُسّمِ

 ، كذا في الُمْحَكِم. ُمْستََدقُّ َطَرِف الذَّنَبِ  : الِعصامُ وِ 

 والضاُد لُغَةٌ فيه كما َسيَأْتي.
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__________________ 
 .67املائدة اآية  (1)
 وعجزه يف التهذيب. 333/  4من معلقته ا واللسان والصحاح واملقايي   (2)
 السويُ  والسكباُج ابلرفض فيهما.»يف القاموس :  (3)
 .103سورة آ  عمران اآية  (4)
 .101آ  عمران اآية  (5)
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اِد الُمْهمَ  الِعَصام وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : الذَّنَُب بُهْلبِِه وَعِسيبِه يَُسمَّى  .أَْعِصَمةٌ  ج لَِة ،بالصَّ

 يَْعنون به إيَّاهُ. (1) ِعصامُ  ومنه قْولُُهم : ما وراَءَك يا ، َمِلُك العََرِب ، حاِجُب النُّْعماِن بِن الُمْنِذرِ  الجرميُّ : بُن َشْهيَرٍ  ِعَصامُ وِ 

ً  في الَمثَِل : ُكنْ وِ   : وال تَُكْن ِعظاِميّاً ، يُريدوَن به قْولَه ِعصاِميّا

فــــــــــــح ُ  ــــــــــــَ و َدتح  ِعصــــــــــــــــــــــــــامِ  نـ   ِعصــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــَ
امـــــــــــــــــــا وِ      كـــــــــــــــــــًا  ـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــِ ل ه مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح َت ري   صـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 (2) َعل َمتحُه الَكر  واإِلقحداماوِ 

ْن يَْفتَخُر بالِعظاِم النَّخَرةِ.  وقْولُه : وال تَُكْن ِعظاِميّاً ، أَي ممَّ

 وِعظاِميٌّ ، أَي َشريُف النْفِس والَمْنصِب. ِعصاِميٌّ  وفي األساِس : فاُلنٌ 

 ، قالَهُ اللَّْيُث. ِعصاَمان وقَْيُده الذي يَُشدُّ في َطَرِف العاِرَضْيِن في أَْعالهما ، وُهما من الَمْحِمِل : ِشكالُه الِعصامُ وِ 

 الَمَزاَدتَْين. كِعصاَميْ  الَمْحِملِ  ِعصاَما وقاَل األَْزَهِريُّ :

ْلِو والِقْربَِة واإلداَوةِ : َحْبٌل يَُشدُّ  ِعصامُ الوِ   به. (3) من الدَّ

 : (4)وقيَل : هو َسْيُرها الذي تُْحَمل به ، قاَل تأَبََّط َشراً 

ُت وِ  لــــــــــــح عــــــــــــَ واٍم جــــــــــــَ رحبــــــــــــة أَقــــــــــــح هــــــــــــاقــــــــــــِ  ِعصــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــَ

ِر      َرحـــــــــــ  ـــــــــــوٍ  مـــــــــــُ (5)عـــــــــــلـــــــــــ  كـــــــــــاهـــــــــــٍر مـــــــــــينِّ َذل
 

  
 .ِعصامٌ  ٌء فهوبه شي ُعِصمَ  ءٍ وُكلُّ شي

 .الِعصامُ وِ 

أراَد أَنَّ ِخْصَب  «بِعُُصم فإذا َجدُّ بَني عاِمٍر َجَمٌل آَدُم ُمقيَّدٌ »في الحِديِث : و، بالضّم.  ُعْصمٌ وِ  أَْعِصَمةٌ  من الِوعاِء : ُعْرَوةٌ يُعَلُِّق بها ، ج

ى ، فصاَر بمْنِزلَِة الُمقَيِّد الذي ال يَْبرُح مكانَه ، وِمثْلُه قْوُل قَيلَة في الدَّهناِء : إنَّها ُمقيََّدةُ بالِدِه قد َحبََسه بِفنائِِه فهو ال يُْبِعُد في َطلَِب الَمْرعَ 

 الَجَمِل ، أَي يكوُن فيها كالُمقيَِّد ال يَْنِزُع إلى غيِرها ِمن البالِد.

 وِهجاٍن. كباِب ِدالٍص  ، فهو على هذا على لَْفِظ ُمْفَرِدهِ  ِعصامٌ  : الِعصامِ  َحَكى أَبو َزْيٍد في َجْمعِ وِ 

وايَا وتَُشدُّ بها إذا ُعِكَمْت على َظْهر البَعيِر ، ثم  ُعُصمِ  قاَل األَْزَهِريُّ : والَمْحفوُظ ِمن العََرِب في الَمَزاِد أَنّها الِجباُل التي تُْنَشُب في ُخَرِب الرَّ

واِء ، الواِحدُ  ى عليها بالّرِ ا الِوكاُء فهو الشَّريُط الدَّقيُق أَو السَّْيُر الَوثيُق يُوَكى به فَُم الِقْربَِة والَمزادَ  ِعصامٌ  يَُروَّ ةِ وهذا ُكلُّه َصحيٌح ال ، وأَمَّ

 اْرتِياَب فيه.

 .ِعصامٌ  َطرائُق َطَرِف الَمزاَدةِ عند الُكْلية ، والواِحدُ  العُُصمُ  وقاَل اللَّْيُث :

 وقاَل األَْزهِريُّ وهذا ِمن أَغاليِط اللَّْيِث.

وارِ  الِمْعَصمُ وِ  حاحِ : ِمن ال ، كِمْنبٍَر : َمْوِضُع الّسِ  سَّاِعِد ، وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده :ِمن اليَِد ، وفي الّصِ

هــــــــــــا  ــــــــــــثــــــــــــُ ِدي ا وحــــــــــــَ َدَ  َدهلــــــــــــ  ــــــــــــح ن وحَم عــــــــــــِ ــــــــــــَ ــــــــــــيـ  فــــــــــــال

هـــــــــــا و وِ      فـــــــــــ  ريحَِ  كـــــــــــَ ـــــــــــغـــــــــــَ مُ غـــــــــــدًا ل عحصـــــــــــــــــــــــــَ  (6) املـــــــــــِ
  

 ، ومنه قْوُل اأْلَْعَشى : اليَد الِمْعَصمَ  * ُربَّما َجعَلُواو قاَل :

ًا يف اخِلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــــّ َك كـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــبَرتـــــــــــــــــــــح

عحصــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــاً ِب و      رح  مــــــــــــــِ بــــــــــــــاَرهح مــــــــــــــِ (7)َء اجلــــــــــــــِ
 

  
 ، ُمَسكَّنة اآلِخِر. ِمْعَصْم ِمْعَصمْ : بال الٍم : اْسٌم للعَْنِز ، وتُْدَعى للَحْلِب فيقاُل  ِمْعَصمٌ وِ 
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ةً ، : األَُكولُ  العَصومُ وِ  ٌ  َعْيُصومٌ  ، وهو األَُكوُل ِمن الناِس ، للذََّكِر واأْلُْنثَى. يقاُل : رُجلٌ  كالعَْيُصوم ِمن النُّوِق خاصَّ ، وأَْنَشَد  َعْيُصومٌ  واْمَرأَة

 الَجْوهِريُّ :

 (8) َعيحُصومِ أُرحِجَد رأحُس َشيحخٍة 
 ويُْرَوى بالضاِد كما َسيَأْتي.

__________________ 
 جزء من بيت للنابغة الذبياين ومتامه يف ديوانه : (1)

 فـــــــــــــــــــــــــــإين ال أالم عـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــ  دخـــــــــــــــــــــــــــو  

 لـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــا وراء  اي عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ وِ     

  

 .334/  4األو  والثالث من شواهد القاموس ا والرجز يف اللسان والصحاح واألو  يف املقايي   (2)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : به. (3)
 ء القي  ا وقير لتببرت شرّاً وهو الصحيح.يف الصحاح : قا  أبو كبري ا ويف اللسان قا  الشاعر قير هو المر  (4)
 منسوابً فيه لتببرت شرّاً. 333/  4ايي  اللسان والصحاح واملق (5)
 اللسان. (6)
 .«أو»كذا ابألصر ا وابلقاموس :   (*)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.« ء. وساعداً مر.. فبرتك»برواية :  76ديوانه ط بريوت ص  (7)
 اللسان والصحاح والتهذيب. (8)
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. يَةُ قََصبَتُها أَْنطاكِ  َمْعروفَةٌ  : بِالدٌ  العَواِصمُ وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 : ع ببِالِد ُهَذْيٍل. عاِصمٌ وِ 

 : الَمَدينَةُ. العاِصَمةُ وِ 

 : ة قُْرَب رأِْس َعْيٍن. العاِصِميَّةُ وِ 

 بِن َصْعِب بِن العَشيَرةِ بِن ماِلٍك. ، بالضّمِ : ِحْصٌن باليََمِن لبَني ُزبَْيدٍ  العُْصمُ وِ  بالَجزيَرةِ 

 بِن َعْمِرو بِن ُزبَْيٍد األْصغَر بِن ربيعَةَ بِن َسلََمةَ بِن ماِزن بِن ربيعَةَ بِن ُزبَْيٍد األَْكبر. عصمِ  قْلُت : ولعلَّه نُِسَب إلى

 ، نَقَلَه نَْصر. َجبٌَل لُهذُْيلٍ  أَْيضاً :وِ 

ْواوِ  ً  َسمَّ ً وِ  أَْعَصمَ وِ  عاِصما ً وِ  ُمْعتَِصما ً وِ  ُمْستَْعِصما ً وِ  َمْعصوما ً وِ ، بالضّمِ ،  ُعْصما  ، وِمن األَخيِر ثالثَةٌ ِمن الصَّحابَِة. كُزبَْيٍر وُجَهْينَةَ  ، ُعَصْيما

 .ُعَصميُّ  بُن الحاِرث بِن ظاِلٍم : له ِوفاَدةٌ َذَكَره الحافُِظ والنِّْسبَةُ إليه ُعَصْيمُ وِ 

الَهَرويُّ ِمن شيوخِ الحاِكِم  العصميُّ  بِن بِاللٍ  ُعْصمِ  حمِد بنِ بالضّمِ في نََسِب بَني ُزبَْيٍد ، وقد تَقَدََّم ، ومحمُد بُن العبَّاِس بِن أَْحمَد بِن م ُعْصمٌ وِ 

 والدَّارقْطني.

 : بَْطٌن ِمن العلويِّين بالجائِِر منهم ِشْرِذَمةٌ بمكَّةَ وِشْرِذَمةٌ بالِهْنِد. الَمْعصومِ  وبَنُو

 ا.بَن أَْحمَد بِن عبِد األحِد الفاُروقيُّ أَْدَرَكه شيوُخ مشايِخن معصوم ومحمدُ 

 العبَّاسيَّان َمْشهوَران في الُخلَفاِء. الُمْستَْعِصمُ وِ  الُمْعتَِصمُ وِ 

 .األَْعَصمُ  الغُرابُ وِ 

جاِت فقاَل : قد جاَء ِذْكُره في ِعدَّةِ أَحاِديَث منها  قاَل ابُن  «األَْعَصم ال يدخُل الجنَّةَ منهنَّ إالَّ ِمثُْل الغُرابِ »أَنَّه َذَكر النِّساَء الُمْختاالِت الُمتَبّرِ

 األثيِر : هو األَبيُض الَجناَحْين ، وهو قوُل ابِن ُشَمْيٍل.

ْجلَْين.  وقيَل : األَبيُض الّرِ

، لبيَاٍض في أَْيديها ، قاَل : وهذا  أَْعَصمُ  ، والذََّكرُ  َعْصماءُ  ، واأْلُْنثى منهنَّ  ُعْصمٌ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : هو األبيُض اليََدْين ، ومنه قيَل للُوعولِ 

ا هذا األَْبيُض البَْطِن والظَّْهِر   فهو األَْبقُع ، وذِلَك كثيٌر.الوصُف في الِغْرباِن َعزيٌز ال يَكاُد يُوَجُد ، وإنَّما أَْرُجلُها ُحْمٌر ، قاَل : وأَمَّ

هو األَْبيَُض اليََدْين ، ثم قاَل : وإنَّما  األَْعَصمَ  اْضَطَرَب قْول أَبي ُعبَْيٍد ألَنَّه َزَعَم أَنَّ : قاَل األْزهِريُّ : وقد َردَّ عليه ابُن قُتَْيبَةَ ذِلَك وقاَل 

ةً األَْرُجَل. ةً اليََدْين ومرَّ  أَْرُجلُها ُحْمٌر ، فَذَكَر مرَّ

، قاَل بَْينا نحُن مع َعْمِرو بِن العاِص فعََدَل وَعَدْلنا معَه حتى  (1) َرواهُ عن ُخَزْيَمةَ  قاَل األَْزَهِريُّ : وقد جاَء هذا الحِدْيُث مفسَّراً في خبٍر آَخرَ 

ْجلَين ، فقاَل َعْمرٌو : قاَل َرُسوُل هللِا  أَْعصمُ  دخْلنا ِشْعباً فإذا نحُن بِغْرباٍن وفيها ُغرابٌ   يدخلُ  ال»:  وسلمعليههللاصلىأَْحمُر الِمْنقاِر والّرِ

 .«الِغربان هؤالء في الغُرابِ  هذا قَْدرُ  إالَّ  النِّساءِ  ِمن الجنَّةَ 

ْجلَْيِن والِمْنقارِ  باألَْعَصم قاَل : فقد باَن فيه أَنَّه أََرادَ  ألنَّ أَْكثَر الِغْرباِن السُّوُد والبُْقُع ، قاَل : وهذا هو الصَّواُب ، قاَل : والعََرُب  األَْحَمر الّرِ

 ْرأةِ البَْيضاِء اللَّْوِن : َحْمراء ، ولذِلَك قيَل لألَعاِجِم ُحْمر لغلَبَِة البيَاض على أَْلوانِهم.تَْجعَُل البَياَض ُحْمَرةً فيَقولُوَن للم

ْلِف في اليََدْين ، وِمن الغُراِب في السَّاقَْين. العُْصَمةُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :  ِمْن ذواِت الّظِ

 هذا الوصَف لذواِت األَْربَع ، ولذا قاَل : إنَّ هذا الوصَف في الِغْرباِن َعزيٌز ، ولو ال ذِلَك لقاَل إنَّه في وقاَل الّسهيليُّ : إنَّما أَراَد أَبو ُعبَْيٍد أَنَّ 

ُر ، ا ه.  الِغرباِن ُمحاٌل ال يتصوَّ

ْل.  قْلُت : وهذا ال يندفُع به ما أَْوَرَده ابُن قتيبَةَ فتأَمَّ
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ٍء يَِعزُّ ُوجوُده كاألَْبلَق ، ألَنَّ َجنَاَح الطَّائِِر بمْنِزلَِة اليَِد له ، ويقاُل هذا لكّلِ شي ِريَشةٌ بَْيضاءُ  (2) َجناَحْيه إْحَدى في : الذي األَْعَصمُ  الغُرابُ  أَو

 العَقُوِق وبَْيض األَنُوق.

ْجلَْين قد يْشهُد له ما  المْرأَةُ »ةَ من طريِق أَبي أُماَمةَ َرفَعَه : في مسنِد ابِن أَبي َشْيبَ  قْلُت : والذي قاَل إنَّه األَْبيَُض الّرِ

__________________ 
 يف التهذيب : عن ُعمارة بن ُخزمية. (1)
 وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  سياقه ما أثبت.« َجَناِحهِ »يف القاموس :  (2)
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َليحه بـَيحضاء. ؟مُ اأَلعحصَ  ا قيَر اي َرُسو  ِ  وما الُغرابُ « اأَلعحَصمِ  الص اِ ُة كالُغرابِ  َد  رِجح  قاَ  : الذي إحح
 ، بالكْسِر ، نَقَلَه اللّْيُث وتقدََّم شاِهُده ِمن قْوِل لَبيٍد : ِعصامٌ  يقاُل :وِ ، بالضّمِ ،  ُعْصَمةٌ  الِكالِب : َعَذباتُها التي في أَْعناقِها ، الواِحدُ  أَْعصامُ وِ 

 أعحصاُمهاُغضحفاً َدواِجَن قاِفاًل 
 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 .َعَصَمه ُمطاِوعُ  اْنعََصمَ 

 : اْمتَنََع وأَبَى. اْستَْعَصمَ وِ 

 ، وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ ألَْوِس بِن حجٍر : اْعتََصمَ  : أَْعَصمَ وِ 

ه وهـــــــــو  ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــفح َرط هبـــــــــا ن مٌ فـــــــــَبشـــــــــــــــــــــــح عحصـــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــُ

ال وِ      وَكـــــــــــــ  بـــــــــــــاٍب لـــــــــــــه َوتــــــــــــــَ قـــــــــــــ  أَبســـــــــــــــــــــــــــح (1)أَلـــــــــــــح
 

  
هُ. ُمْعتَِصمٌ  أَي  بالَحْبل الذي َدالَّ

 : وسلمعليههللاصلى: المانُِع الحاِمي ، وفي شْعِر أَبي طاِلٍب يمَدُحه  العاِصمُ وِ 

 (2)لألراِمِر  ِعصحمةٌ تاَم  مثاُ  اليَ 
ياعِ والحاَجِة.  أَْي يَْمنَعُهم ِمن الضَّ

 .(3) (َوال َتُِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكواِفرِ )وقْولُه تَعالَى : 

 .ِعْصمةٍ  َجْمعُ 

. يقاُل بيِدهِ   النِّكاحِ ، أَي ُعْقَدتُه ، قاَل ُعْرَوةُ بُن الَوْرِد : ِعْصَمةُ  قاَل ابُن عرفَةَ : أَي بعَْقِد نِكاِحهنَّ

ُت  كــــــــــــــح لــــــــــــــَ
َ

ةإذن ملــــــــــــــ مــــــــــــــَ ٍب  ِعصــــــــــــــــــــــــــــح  أُمِّ َوهــــــــــــــح

ُدوِر      ِك الصـــــــــــــــــــــ  نح َحســـــــــــــــــــــَ (4)عــــــــلــــــــ  مــــــــا كــــــــاَن مــــــــِ
 

  
بَّعّيِ : العُْصمةُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : قد تكونُ   في الَخْيِل ، وأَْنَشَد لغَْيالن الرَّ

تح  قـــــــــــَ دح  ـــــــــــَِ ـــــــــــَ هـــــــــــاق ـــــــــــُ ت مـــــــــــَ ـــــــــــاء  ُعصـــــــــــــــــــــــــح ب  ابأَلطـــــــــــح

ج األَنحســــــــــــــــــــــاء      ــــــــح ل ِ  وخــــــــَ ــــــــر كــــــــح ِة ال د  نح شــــــــــــــــــــــِ (5)مــــــــِ
 

  
 .ُعْصمتِها أََراَد َمْوِضعَ 

 اليُمنَى أَو اليُْسري ، انتََهى. أَْعَصم َكثَُر ، وقد يكونُ ِمن الَخْيِل الذي بيََدْيه دوَن ِرْجلَْيه بَياٌض قَلَّ أَو  األَْعَصمُ  وقاَل أَبو عبيَدةَ :

ٌل ذهَب عنه أَْعَصمُ  وإذا كاَن بيََدْيه َجِميعاً فهو  ، قالَهُ اللَّْيُث. العََصمُ  اليََدْيِن إالَّ أَْن يكوَن بَوْجِهه َوَضٌح فهو ُمحجَّ

ِت اليَُد فهو  .أَْعَصمُ  وقاَل األَْصَمعيُّ : إذا ابْيضَّ

سغِ. األَْعَصمُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : ي للفََرْزدِق : العَِصيمُ وِ  الذي يُِصيُب البَياُض إْحَدى يََدْيه فْوَق الرُّ  : َوَرُق الشََّجِر ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ٍب  هـــــــح بـــــــاَء شــــــــــــــــُ هــح نح شــــــــــــــــَ ت مــِ قـــــــح لــ  عــَ ــَ هـــــــاتـ يــمــُ  َعصــــــــــــــــِ

ِض      جـــــــامـــــِ
َ
كـــــــاِت املـــــ لـــــِ فـــــح تــــــَ بـــــــا ُمســــــــــــــــــح وِج الشــــــــــــــــــ  (6)بـــــعـــــُ

 

  
 : أَُكوٌل. َعْيصامٌ  ورُجلٌ 

ُج. اْعتََصمتِ وِ   الجاِريَةُ : إذا اْكتََحلَْت ، َرَواهُ الُمَؤّرِ

 ثَنِيَّتَه الغُباُر : أَي لَِزَق به كعََصَب. َعَصمَ وِ 
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وا ً وِ  ِعْصَمة وقد َسمَّ  .ِعصاما

. العََصميُّ  وماِلُك بُن فضلَةَ بن خديجٍ  شاطيُّ كةً ، َذَكَره الرَّ  محرَّ

نِه. ِعَصاِمهوِ  بِعْصمتِه ويقاُل : دفْعتُه إليه  ، كما تقوُل بُرمَّ

 : المْرأَةُ الطَّويلَةُ النَّوِم الُمَدْمِدَمةُ إذا اْنتَبهْت. العَْيصومُ وِ 

. العَُصومُ وِ   : النَّاقَةُ التي َكثُر أَْكلها ، نَقَلَه األَْزهِريُّ

 ، بالكْسِر ، أَْنَشَد أَبو حنيفَةَ : ِعضامٌ  ج ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، : َمْقبُِض القَْوِس  العَْضمُ  : ]عضم[

مـــــــــــــاِم  اهـــــــــــــا عـــــــــــــلـــــــــــــ  الـــــــــــــتـــــــــــــ  يـــــــــــــ  بـــــــــــــِ  زاَد صـــــــــــــــــــــــــــَ

هـــــــــــاوِ      مـــــــــــُ امِ زاَد عـــــــــــلـــــــــــ   َعضـــــــــــــــــــــــــح  (7) الـــــــــــِعضـــــــــــــــــــــــــَ
  

ى بها الطَّعامُ َخَشبَ   :العَْضمُ وِ   .(8) ةٌ ذاُت أَصابَع يَُذرَّ

__________________ 
 واللسان والتهذيب. 87ديوانه ط بريوت ص  (1)
 وصدره :« مثر»اللسان  (2)

 أبي  ُيستسق  الغمام بوجههوِ 
 .10املمتحنة اآية  (3)
 واللسان والتكملة. 32ديوانه ط بريوت ص  (4)
 اللسان. (5)
 اللسان. (6)
 اللسان. (7)
 قوله ا نطة ا يف بع  النسخ الطعاُم بد  ا نطة ا وهي نسخة الشارح ا ا ه.»وعل  هامشه : « ا ِنَطةُ »يف القاموس :  (8)



15997 

 

 ولم يَْذُكر الَجْوَهِريُّ : ذاُت أَصابَِع.

 قاَل : الِحْنَطةَ بََدَل الطَّعام.وَذَكَره ابُن ِسْيَده و

ى بها ، ، ثم  ِعضامٍ  على العَْضمَ  ، بالضّمِ وِكالُهما ناِدَراِن ، والصَّحيُح أَنَّهم َكسَُّروا ُعْضمٌ وِ  أَْعِضَمةٌ  ج وفي التَّْهِذيِب : هو الِحْفراةُ التي يَُذرَّ

ً  َكسَُّروا اد.كما َكسَُّروا ِمثَ  ُعُضمٍ وِ  أَْعِضَمةٍ  على ِعضاما  االً على أَْمثلٍة وُمثٍُل ، والظاُء في كّلِ ذِلَك لُغَةٌ ، َحَكاه أَبُو حنيفَةَ بعَد أَْن قدََّم الضَّ

اُد  كالِعضاِم ، بالكْسرِ  ، وهي العُْكوةُ واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على البَعيِر ، وابُن ِسْيَده على الفََرِس ، َعسيُب الفََرِس والبَعيرِ  : العَْضمُ وِ  ، والصَّ

 .ُعْضمٌ  ، والَكثيُر : أَْعِضَمةٌ  لُغَةٌ فيه كما تقدََّم ، والَجْمُع القَِليلُ 

َر قْولُه : األَْرَوى : العَْضمُ وِ   ، وبه فُّسِ

ِر  َعضحمٍ ُرب   رِت َضهح  (1)رَأَيحُت يف َوسح
ْهُر : بُْقعَةٌ من الَجبَِل يُخاِلُف لونُها سائَِر لَْونِه.  والضَّ

 الذي يَُشقُّ األَْرَض ويُْرَوى بالظَّاِء أَْيضاً عن أَبي حنَيفَةَ. الذي في رأِْسه الَحديدُ  العَريضُ  لَْوُح الفَدَّانِ  العَْضمُ وِ 

َر قْوَل الشاِعِر أَْيضاً : لَْونِهِ  سائِرَ  يُخاِلُف.َخطٌّ في الَجبَِل  : العَْضمُ وِ   ، وبه فُّسِ

رِ  َعضحمٍ ُرب   رِت َضهح  رَأَيحُت يف َوسح
 وقاَل بعُضهم : إنَّما أَراَد الشَّاِعُر أَنَّه َرأَى ُعوداً في ذِلَك الَمْوِضعِ فقََطعَه وَعِمَل به قَْوساً.

ْلبَةُ  العَضومُ وِ   ها القَِويَّةُ على السَّفَِر.في بدنِ  : النَّاقَةُ الصُّ

. : األَكولُ  العَْيضومُ وِ   ِمن النِّساِء ، عن ُكراعٍ ، والصاُد أَْعلَى ، وقد أَشاَر إلى الَوْجَهْين الَجْوَهِريُّ

 العَضوُض. العَْيضوُم :وِ 

 الصُّوُف الَمْنفوُش. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو: أَْهَملَه الَجْوهِريُّ :  ، بالضمِّ  العُْطمُ  : ]عطم[

تَْيِن : الَهْلَكى ، واِحُدُهمْ  ، العُُطمُ وِ  ، ويُْرَوى بالظَّاِء. ع : ُعْطمٌ وِ   ، عن ابِن األَْعرابّيِ. عاِطمٌ وِ  َعطيمٌ  بَضمَّ

غَرِ  ، أَي مع فَتْحِ الظاِء ، ولو قاَل : كِعنٍَب كاَن أَْجرى على قواِعِده وأَْضبَط : ، بكْسِر العَْينِ  الِعَظمُ  : ]عظم[ ، وهو ِكبَُر الطُّوِل  ِخالُف الّصِ

ً  أَي كَكُرَم ، ، كَصغُرَ  َعُظمَ  والعَرِض والعْمِق. وقد  َكبَُر.: ، كَسحابٍَة  عَظاَمةٌ وِ  ، بكْسٍر ففتٍح ، ِعَظما

،  َعِظيمٌ  فهو ثم اْستُِعيَر لكّلِ َكبيٍر فأُجري مْجَراه ُمْحسوساً كاَن أَو َمْعقوالً َعْيناً كان أَو مْعنًى. َعْظُمهُ  َكبُرَ  عظمَ  ْصلُ وقاَل األَْصبَهانيُّ : أَ 

 كغُراب وُزنَّاٍر. ، ُعظَّامٌ وِ  ُعَظامٌ وِ  كأميرٍ 

ً  اْنُظُروا َرُجالً ُطواالً : » (2)وفي حِدْيث رقية   ، أَي َعِظيماً باِلغاً ، وهو ِمن أَْبنيَِة الُمبالَغِة ، وأَْبلَغ منه فُعَّال بالتَّْشديِد. «ُعظاما

ً وِ  َمهُ وكبََّرهُ  : إذا أَْعَظَمهُ وِ  َعظََّمهُ تَْعِظيما . فَخَّ لَهُ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ  وبَجَّ

حاحِ : َعدَّهُ ،، و : َرآهُ  اْستَْعَظَمهُ وِ   : عن ابِن ِسْيَده وأَْنَكَرهُ. كأَْعَظَمهُ  ، فاْستَْعَظْمته َسِمْعُت َخبَراً : يقاُل  َعِظيماً. في الّصِ

 ، أَي جلَّهُ. ُمْعَظَمهُ  أََخذَ  َء :الشَّي اْستَْعَظمَ وِ 

ُجُل : تََكبََّر ، اْستَْعَظمَ وِ  . ، بالضمِّ  العُْظمُ  ، واالْسُم : كتَعَظَّمَ  الرَّ  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 َعُظَم عليه. أَْمر كذا : تَعاَظَمهُ وِ 

ٌء أَي ال شي يَتعاَظُمه ٌء كذِلَك ، وأَصابَنا َمَطٌر الشي يتعاَظُمه ، وَسْيٌل ال ال يَْعُظُم باإلضافَِة إليه ، أَي ءٌ شي يتعاَظُمه أَْمٌر ال يقاُل : هذاوِ 

 ٌء.يَْعُظُم عنَده شي
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 أَي ال يَْعُظُم عليَّ وِعْنِدي. َذْنٌب أَْن أَْغِفَره يَتعاَظُمني قاَل هللاُ تعالَى : ال»وفي الحِديث : 

كةً ،  العََظَمةُ وِ  انٍَة ،  ، العُظَّاَمةُ  (3) وِ ، محرَّ  على األَّولَْين وقاَل : هو الِكْبرياُء.، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ  ، َكَجبَُروتٍ  العََظُموتوِ كُرمَّ

ْهُو. وقاَل اللّْيُث : هو  الِكْبُر والنَّْخَوةُ والزَّ

ا قاَل األَْزَهِريُّ :  ، هللِا تعالى فال توَصُف بهذا َعَظَمةُ  وأَمَّ

__________________ 
 .346/  4اللسان والتهذيب واملقايي   (1)
 يف اللسان : دقيقة. (2)
 .«الُعظ اَمةُ »عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ :  (3)
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ه ا وِمن ذِلكَ  فهو َذميف  ابلَعَظَمةِ  وَمىَت ُوِصَف َعبحدٌ  َأي مبا وَصَفها به الل يحُث ا مث قاَ  : ه وَ َرب  ُراَد به ِكربح
 ا أَلن  امل

ٍء ، ويجُب على هللِا تعالى ال تَُكيَُّف وال تُحدُّ وال تُمثَُّل بشي َعَظَمةُ وِ  ، «َغْضبانَ في نْفِسه لَقَي هللاَ ، تَباَرَك وتعالَى ،  تَعَظَّمَ  َمنْ »الحدْيث : 

 كما وَصَف نَْفَسه وفَْوَق ذِلَك بال َكيفيٍَّة وال تَْحديٍد. َعظيمٌ  العباِد أَْن يَْعلَُموا أَنَّه يقالُ 

.وأَْكثَُره. و األَْمِر ، بالضّمِ والفتحِ : ُمْعَظُمه ُعْظمُ وِ   اْقتََصَر الجْوَهِريُّ على الضّمِ ، والفتُح نَقَلَه اللّْحيانيُّ

 أَي جماَعةُ كثيَرةٌ منهم. ، «ِمن األَْنصارِ  ُعْظمٌ  َجلَْسُت إلى َمْجِلٍس فيه»: في َحِدْيث ابِن ِسْيِرْين وِء : َوَسُطه. الشَّي ُعْظمُ  وقيَل :

كةً : ما َغلَُظ منه َعَظَمةُ وِ   فوَق العََكَدةِ ، والعَكَدةُ أَْصلُه. َعُظمَ وِ  اللِّساِن ، محرَّ

، وما  َعَظَمةٌ  والسَّاِعُد ِنْصفاِن ما يَلي الِمْرفََق وفيه العََضلَةُ  ، قالَهُ اللَّْحيانيُّ ، قاَل : من السَّاِعِد : ما يَلي الِمْرفََق الذي فيه العََضلَةُ  العََظَمةُ وِ 

 يَلي الَكفَّ أََسلَةٌ.

حاحِ  راعِ : ُمْستَْغلَُظها. َعَظَمةُ  :وفي الّصِ  الذِّ

 ، قاَل الشاِعُر : العُْظمُ وِ  الَمعاِظمُ  ، والَجْمعُ  ، كُمْكَرَمةٍ  كالُمْعَظَمةِ  ، العَظائِمُ  إذا َعَضلَْت ، َجْمعُه (1)والملمة  : النَّاِزلَةُ الشَّديَدةُ  العَظيَمةُ وِ 

نح ذي وِ  ُج مــــــــِ نــــــــح نــــــــهــــــــا تـــــــــَ ُج مــــــــِ نــــــــح يــــــــمــــــــةٍ إن تـــــــــَ ظــــــــِ  عــــــــَ

ـــــــــــــــا وِ      ي َك انجـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــإيّنِ ال ِإخـــــــــــــــال (2)إال  ف
 

  
 أَراَد : ِمن أَْمٍر ذي داهيٍَة َعِظيمٍة.

كالِفحالِة والنِقاَدةِ ،  ِث الَجْمع، والهاُء لتَأْني ِعظاَمةٌ وِ  ، بالكْسِر ، ِعظامٌ وِ  ، بضّمِ الظاِء ، أَْعُظمٌ  : قََصُب الَحيواِن الذي عليه اللَّْحُم ، ج العَْظمُ وِ 

 ومنه قْولُه :

هح  رحَت قـــــــــــــــــامـــــــــــــــــَ ت فـــــــــــــــــخـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ رَتَكـــــــــــــــــح  إذا ابـــــــــــــــــح

رحَث و      بــــــــــــثــــــــــــرحَت الــــــــــــفــــــــــــَ هح مث نــــــــــــَ ظــــــــــــامــــــــــــَ  (3) الــــــــــــعــــــــــــِ
  

 ، ويقاُل : هو العُْطُم بالضّمِ وإِْهماِل الطاِء. ع : العَْظمُ وِ 

ْحِل : َخَشبَةٌ بِال أَْنساعٍ  َعْظمُ وِ   أَداةٍ. الوِ الرَّ

اُد لغَةٌ فيه ، وقد تَقَدََّم. الفَدَّاِن : لَْوُحه العَريضُ  َعْظمُ وِ   الذي في رأِْسه َحديَدةٌ تَُشقُّ بها األَْرُض ، والضَّ

 من بَياِضه. العظمِ  ، كأَنَّه نُِسَب إلى حماٌم إلى البَياِض  ، بالفتِح : العَْظِميُّ وِ 

 بِن النُّْعماِن الشَّْيبانّيِ. (4) : لَقَُب َكْعبِ  العَْظمِ  ذُووِ 

 ، فيه عيوٌن جاِريَةٌ ونَِخيٌل عاِمَرةٌ. (5) ُعْرٌض من أَْعراِض َخْيبَرَ  ، بالضّمِ : ُعْظمٍ  ذووِ 

ً  الشَّاةَ  َعظَّمَ وِ  ً  : قَطَّعَها تْعِظيما  .َعْظماً َعْظما

ً  الَكْلبَ  َعَظمَ وِ   .كأَْعَظَمهُ  ، العَْظمَ  : أَْطعََمهُ  َعْظما

ً  َعَظموِ  ً وِ  َعْظَمةً  فاُلنا  .ِعظاَمهُ  َضَربَ  ، بفتِْحِهما : َعْظما

احٍ ، َعْظمُ وِ  احٍ  ُعَظْيمُ  أَو َوضَّ إذا َغلََب واِحٌد ، يَْطَرُحون باللَّيِل قِْطعةَ َعْظٍم فَمْن أَصابَه فقد غلََب أَْصحابَه ، وكانوا  لُْعبَةٌ لهم بالتَّْصغيِر : َوضَّ

احٍ َضَحَن  ُعَظْيمُ  ون :ِمن الفَِريقَْين رِكَب أَْصحاَب الفَريِق اآلخِر ِمن المْوِضِع الذي يَِجُدونَه فيه إلى المْوِضعِ الذي َرَمْوا به منه ، فيَقولُ  َوضَّ

 اللَّيلَةَ ال تضحن بعَدها ِمن لْيلٍَة.

بْ و احٍ َمرَّ عليه يَُهوِديٌّ فقال له : لَتَْقتُلَنَّ َصناِديَد هذه القَْريِة. بعَْظمِ  ياِن وهو َصغيرٌ في الحِدْيث : بَْينا هو يَْلعَُب مع الّصِ  َوضَّ

انَةٍ  الِعظاَمةُ وِ ، بالضّمِ ،  العُْظَمةُ وِ  ، بالكْسِر ، اإِلْعظاَمةُ وِ  لَْين واألَخيَر : ، كِكتابٍَة وُرمَّ مُ تُ  ثَْوبٌ  ، َذَكَر الجْوَهِريُّ منهنَّ األَوَّ به المرأَةُ  عَّظِ

 َعِجيَزتَها.
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اُء : مُ  ءٌ شي العُْظَمةُ  وقاَل الفرَّ  ، وغيُرهم يقوُل. (6)به المرأَةُ ِرْدفَها ِمن ِمْرفَقٍة وغيِرها ، وهذا في َكالِم بَني أَسيٍل  تُعَّظِ

 ، بكْسِر العَْيِن. الِعظاَمةُ 

 كقَطاِم : ع بالشاِم. ، َعَظامِ وِ 

__________________ 
 امللّمة. 355/  4يف اللسان والتهذيب واملقايي   (1)
 ونسبه حباشيته لألسود بن سريض القاص ا نقال عن البيان للجاحة.« إنح »فيه  355/  4اللسان واألساس واملقايي   (2)
 اللسان والتهذيب والتكملة ويف املصادر قبله : (3)

ـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــران أيب ن ـــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــٌر ل  وي

 مــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــك اهلــــــــــــــــــدامــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــنــــــــــــــــــك و     

  

 ابلرفض.« كعبُ »يف القاموس :  (4)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : فيه عيوٌن جارية. (5)
 يف اللسان : أسد. (6)
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 .كالَمْعظوَمةِ  كفَِرَحٍة : الُمْشتَِهيَةُ لألُيوِر العظيمةِ  ِمن النِّساِء ، العَِظَمةُ وِ 

كاً : جادَّتُه. َعَظمُ وِ   الطَّريِق ، محرَّ

 : الفَصيُل يُْكَسُر َعْظٌم في لسانِِه لئاَلَّ يَْرَضَع. المْعظومُ وِ 

كةً : (1) القَْومِ  َعَظماتُ وِ   وذو َشرفِِهم. ساداتُهم ، محرَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 ِدفَان.، وهو الَكبيُر ، وُهما ُمتَرا عزوجل: ِمْن صفاِت هللِا ،  العَِظيمُ 

اِزي : الَكبيُر ما َكبَُر في ذاتِِه ،   غيُرهُ ، فِلذا َكثَُر وْصُف هللِا بالَكبيِر ال العَِظيم. يَْستَْعظُمه ما العَِظيمُ وِ وقاَل الفْخُر الرَّ

. َعُظمَ وِ ما قُْلَت : أَي هالَنِي  أَْعَظَمنيوِ   عليَّ

 .أَْن أَْفعََل ذِلَك : أَي ما يَُهولُني يُْعِظُمني وما

 : صاَر َعِظيماً. ُمْعِظمٌ  األَْمُر فهو أَْعَظمَ وِ 

 : أَي َعِظيم. بُمْعَظمٍ  وَرماهُ 

أْي على الَمثَِل. َعِظيمٌ  ورُجلٌ   في المْجِد والرَّ

 ِمثْلُه ، قاَل الُمَرقُِّش : َمعاِظمُ  لَها ، وله يُعَظَّمُ  عْنَد الناِس : أَي ُحْرَمةٌ  َعَظَمةٌ  وِلفالنٍ 

 (2)وُحَرمح  َمعاِ مٌ اخلاُ  لُه وِ 
 : أَي َعِظيُم الُحْرَمِة. لَعَِظيُم الَمعاِظمِ  وإِنَّه

 : واجبَةُ الُمراَعاةِ. الُمْستَْعظمةُ  والُحقوقُ 

 .اإِلْعظاَمةُ  هي العَظيمةُ وِ 

ً  وفي الَمثَِل : ُكْن ِعصاِميّاً وال تَُكنْ   .«ع ص م»، تقَدََّم في  ِعظاِميّا

. َعْظمَ  البَْطُن بَْطنُك بمْعنَى َعُظمَ  عجِب :وقْولُهم في التَّ   إنَّما هو ُمَخفٌَّف َمْنقوٌل ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

في شْعِر  : َمْوِضعٌ  أَعظامٌ وِ ، قاَل ابُن العَديِم : أََخَذ عنه السَّمعانيُّ ، ماَت بَحلََب َسنَة َخْمسمائٍَة واثْنَْين وِستِّين.  العظيميُّ  : لَقَُب نزار العَِظيمُ وِ 

 كثَيٍِّر :

هــــــــــــا  لــــــــــــِ ــــــــــــعــــــــــــَد َأهــــــــــــح ا ب ت مــــــــــــن آايهتــــــــــــِ لــــــــــــح ــــــــــــ    َم

راِف      (3)وأَذحانب أَزحمنُِ  َأعــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــامٍ أَبطــــــــــــــــــــح
 

  
 أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللّساِن.:  ، كِزْبِرجٍ  الِعْظِرمُ  : ]عظرم[

 ُخْرُء األََسِد. وهو

. ، كِزْبِرجٍ : اللَّْيُل الُمْظِلمُ  الِعْظِلمُ  : ]عظلم[  على التَّْشبيِه ، قالَهُ الجْوَهِريُّ

ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ر وِ  يـــــــــــح ملـــــــــــَ لـــــــــــِ ظـــــــــــح ي  عـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــِ فح ُت نــــــــــــَ ر ضـــــــــــــــــــــــــح  عـــــــــــَ

َب الــــــــــــذِّراِع ِو      عــــــــــــًا َرحــــــــــــح يــــــــــــ  ُت ُمشــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــح (4)كــــــــــــُ
 

  
.لَْونُه كالنِّيِل أَْخضر إِلى الُكْدرةِ ، قَ  ُعصاَرةُ َشَجرٍ  : الِعْظِلمُ وِ  حاحِ. أَو نَْبٌت يُْصبَُغ به الَهُ األَْزَهِريُّ  فاِرِسيَّتُه نقل ، كما في الّصِ
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بَِّة تَْنبُُت أَخيراً وتَُدوُم ُخْضرتُها. الِعْظِلمُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ :  ُشَجْيَرةٌ ِمن الّرِ

ةُ : أَْخبََرني أَْعرابيٌّ ِمن السَّراةِ قاَل : راعِ ، ولها فُروٌع في أَْطرافِها كنَْوِر الُكْزبَرةِ ، وهي  الِعْظِلَمةُ  وقاَل ُمرَّ َشَجَرةٌ تْرتَِفُع على ساٍق نْحو الذِّ

 َشَجَرةٌ َغْبراُء.

. أَو هو الَوْسَمةُ   ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 هو الَوْسَمةُ الذَكُر. الِعْظِلمَ  وقاَل أَبو حنيفَةَ : أَْخبرني بعُض األَْعراِب أَنَّ 

 ، أَي صاَر كالِعْظِلِم. اللّْيُل : أَْظلََم واْسَودَّ ِجّداً  تَعَْظلَمَ وِ 

 : الظُّْلَمةُ. العَْظلََمةُ وِ 

 ، بالكْسِر : القَتََرةُ والغَبََرةُ. الِعْظالمُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

. الِعْظِلمِ  ، كَجْعفٍَر : لُغَةٌ في العَْظلَمُ   ، بالكْسِر ، نَقَلَه شْيُخنا وقاَل : هو الَخْطِميُّ

__________________ 
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : ُ َر َكٌة. (1)
 وصدره : 24للمرقش األكرب ا البيت  54من املفضلية رقم  (2)

 فنحن أخوالك عمر 
 والبيت بتمامه يف التكملة وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 .«فبذانب أزمن»وفيه « أعظام»لبلدان معجم ا (3)
 اللسان. (4)
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 وقيَل : ِصْبٌغ أَْحمُر.

ُد بَياَضها الِعْظِلمُ  وفي الَمثَِل : بَْيضاُء ال يُْدِجي َسنَاها ٌء ، كما في َمْجَمع األَْمثال ، يُْضَرُب للَمْشهوِر ال يُْخفيه شي الِعْظِلمُ  ، أَي ال يسّوِ

 للَمْيدانّي.

.:  ، كعاُلبِطٍ  العُفاِهمُ  : ]عفهم[  أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 النَّاقَةُ القَِويَّةُ الَجْلَدةُ. وفي اللّساِن : هي

 َرفاِهيَةُ العَْيِش. أَْيضاً :وِ 

اُء : َعْيشٌ   أَي ُمْخِصٌب. ُعفاِهمٌ  قاَل الفرَّ

 .(1)أَي واِسٌع ، وَكذِلَك الدَّْعفَِليُّ  ُعفاِهمٌ  وقاَل أَبو زْيٍد : َعْيشٌ 

تَه : العَْدُو الشَّديدُ  : العُفاِهمُ وِ   ، قاَل َغْيالُن يَِصُف أَّوَل َشبابِِه وقُوَّ

م  ذائـــــــــــــــــِ ارَاه يف عـــــــــــــــــَ نح جـــــــــــــــــَ ر  مـــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــَ

رحيـــــــــــِه      واِن جـــــــــــَ فـــــــــــُ ـــــــــــح نـ نح عـــــــــــُ مِ مـــــــــــِ فـــــــــــاهـــــــــــِ  (2) الـــــــــــعـــــــــــُ
  

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

لُه ، وَكذِلكَ ُعْنفُواُن كّلِ شي  ، قالَهُ َشِمٌر. ُعفاِهُمه ٍء أَوَّ

 : كثيُر الماِء. ُعفاِهمٌ  وَسْيلٌ 

 ٍء كالعُراِهِم.: التَّارُّ النَّاِعُم ِمن كّلِ شي العُفاِهمُ وِ 

 : النُّوُق النَِّشيطاُت. العُفاِهيمُ وِ 

ِحِم فال تَْقبَُل الَولَدَ  العُْقمُ  : ]عقم[  ، كذا في الُمْحَكِم. ، بالضّمِ : َهْزَمةٌ تَقَُع في الرَّ

اغُب : أَْصلُ و  اليُْبُس المانُِع من قبوِل األَثَِر. العُْقمِ  قاَل الرَّ

ِحُم ، َعِقَمتِ  ً  ، وعلى األَخير اْقتََصَر الجْوَهِريُّ ، كفَِرَح ونََصَر وَكُرَم وُعنِيَ  الرَّ كةً ، َعقَما ً وِ  ، محرَّ ، وعلى األَِخيَرْين  ويَُضمُّ  ، بالفتحِ  َعْقما

ي : الفَِصيحُ وِ  ، ِمن َحّدِ َضَرَب. يَْعِقُمها هللاُ تعالَى َعقََمهاوِ  ،اْقتََصَر الجْوَهِريُّ   َعقَُمتْ  المْرأَةُ ، وَمْن قالَ  ُعِقَمتِ وِ هللاُ َرِحَمها  َعقَمَ  قاَل ابُن بَّرِ

 َمْصدر للُمَخبَّل السَّْعدّي :ال العُْقمِ  ِمثْل أَْحَزْنتُه وَحَزْنتُه ، وأَْنَشَد في َعقََمهاوِ هللاُ  أَْعقََمها قاَل : َعِقَمتْ  أَو

َته  ُعِقَمتح  مُ فَناَعَم نـَبـح  (3) الُعقح
 .َعِقيَمةٌ َمْعقوَمةٌ وِ  َعِقيمٌ  َرِحمٌ وِ 

. َمْعقوَمةٌ  قاَل الِكسائيُّ : َرِحمٌ   ، أَي َمْسدوَدةٌ ال تَِلُد ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

، عن ابِن األَْعرابّيِ  َعقائِمُ  ج،  َعِقيمٌ  الحِدْيُث : َسْوداُء َولُوٌد خيٌر ِمن َحْسناءَ منه : ال تَِلُد ، هكذا َحَكاهُ ابُن األَْعَرابّيِ بِال هاٍء ، و َعِقيمٌ  امرأةٌ وِ 

 : (5)ْزرِق الَمْخزومّي ، بالضّمِ ، قاَل أَبو َدْهبٍل يمَدُح عبَد هللِا بِن األَ  (4) ُعْقمٍ  زاَد اللّْحيانيُّ : ِمن نْسَوةٍ وِ  ،

ه  ـــــــــــــُ ال يـــــــــــــاِء ختـــــــــــــَ زحر الـــــــــــــكـــــــــــــالِم مـــــــــــــن ا ـــــــــــــَ  نــــــــــــــَ

مُ      قــــــــــح ه ســــــــــــــــــــــــُ مــــــــــِ ــــــــــيــــــــــَ  ِبســــــــــــــــــــــــح نــــــــــًا ول مــــــــــِ  ضــــــــــــــــــــــــَ

  

د  تــــــــــــبــــــــــــاعــــــــــــِ مح بــــــــــــال مــــــــــــُ عــــــــــــَ ر بــــــــــــنـــــــــــــَ لــــــــــــِّ هــــــــــــَ تـــــــــــــَ  مــــــــــــُ

  
مُ    دح ُر والـــــــــــــــعـــــــــــــــُ اِن مـــــــــــــــنـــــــــــــــه الـــــــــــــــَوفــــــــــــــــح يـــــــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــــــــِ

  

مَ  قــــــــِ ه  عــــــــُ بــــــــيــــــــهــــــــَ َن شــــــــــــــــــــــَ دح لــــــــِ  الــــــــنِّســــــــــــــــــــــاُء فــــــــلــــــــن يــــــــَ

  
ه    لـــــــــــــــــِ مُ إن  الـــــــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــــــاَء مبـــــــــــــــــثـــــــــــــــــح قـــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــُ
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جاُل ِعْنَدهُ بُْكم والنِّساُء بمثِْله  .ُعْقم وفي َكالِم الحاِضَرة : الّرِ

 ، كسْكَر. َعْقَمىوِ  ، بالكْسِر ، ِعقامٌ وِ  كبَُزالء ، ُعقَماءُ  ، كأَمير وَسحاٍب : ال يُولَُد له ، ج َعِقيمٌ  رُجلٌ وِ 

تَْقَطُع فيه األَْرحاُم بالقَتِْل والعُقوِق ، أَو ألَنَّ األََب يقتُُل اْبنُه  ألَنَّه ، كما في األَساِس ، وقيَل : أَي ال يَْنفَُع فيه نََسبٌ  ، َعِقيمٌ  الُمْلكُ  ِمن المجاِز :وِ 

.  إذا خافَهَ على الُمْلِك ، وهذا نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 ، قالَهُ ثَْعلَُب. مُّ يُْقتَُل في َطلَبِِه األَُب والَولَُد واألَُخ والعَ  أَو ألنَّه

__________________ 
 يف اللسان : الدغفلي ابلغا املعجمة. (1)
 اللسان والتكملة. (2)
 وصدره : 30بيت رقم  21من املفضلية  (3)

 ُتسد  حاذيها بذي ُخَصرٍ وِ 
 وعجزه يف اللسان.

 ابلضم منونة.« ُعقمٌ »يف القاموس :  (4)
 وقير هو للحزين الليثي ا قاله يف اللسان ا وذكر األبيات. (5)
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 ، أَي ال يأْتي بَمَطٍر إنَّما هي ِريُح اإِلْهالِك. : غيُر الِقحٍ  َعِقيمٌ  ِريحٌ  ِمن المجاِز :وِ 

ء َطراً ، عاَدلُوا بها ضدَّها ، وهو قْولُهم : ِريٌح القٌِح ، أَي أَنَّها تُْلِقُح الّشَجر وتُْنِشىُء َسحاباً وال تَْحِمُل مَ وقيَل : ال تُْلِقُح الشََّجر وال تُْنِشى

 السَّحاَب ، وَجاَؤوا بها على حْذِف الزائِِد وله نَظائٌِر َكثيَرةٌ.

 ٌد على أََحٍد يَْكثُُر فيها القَتُْل وتَْبقَى النِّساُء أَياَمى.ال يَْلِوي فيها أَحَ  َشديَدةٌ : ، كغُراٍب وَسحاٍب  ُعقامٌ وِ  َعِقيمٌ  َحْربٌ  ِمن المجاِز :وِ 

 َشديٌد. أَي َعِقيمٌ وِ ، كغُراٍب ،  ُعقامٌ  يَْومٌ وِ 

اِغُب : ال قُرَّ فيه.  وقاَل الرَّ

ٌ  ُء الُخلُقِ ، كَسحاٍب : َسّيِ  َعقامٌ  رُجلٌ  ِمن المجاِز :وِ  ً  ، وما كان َعقامٌ  ؛ وَكذِلَك امَرأَة : َخلَّقَه ؛ قاَل الجْوَهِريُّ : وأَْنَشَد أَبو  َعقُم قَدْ ، ول َعقاما

 َعْمٍرو :

ــــــــــــَت وِ  قــــــــــــامٌ أَن ًو   عــــــــــــَ ــــــــــــه هــــــــــــَ  ال ُيصــــــــــــــــــــــــــاُب ل

ُض وِ      يــــــــــــّ ٍة يف املــــــــــــاِ  وهــــــــــــو ُمضــــــــــــــــــــــــــَ (1)ذو  ــــــــــــِ 
 

  
. ُعقامٌ وِ  َعقامٌ  داءٌ وِ   ، بالفتحِ والضّمِ

 هو الِقياُس ِإالَّ أَنَّ الَمْسموَع هو الفتُْح. والضمُّ  قاَل الجْوَهِريُّ :

 منه ، وفي األساِس : ال يُْرَجى البُْرُء منه ، قالْت لَْيلى : ال يَْبَرأُ  ، أَي أَْفصحُ  وقاَل غيُرهُ : الضمُّ 

ن الــــــــداِء  فــــــــاهــــــــا مــــــــِ قــــــــامِ شــــــــــــــــــــــَ  الــــــــذي هبــــــــا  الــــــــعــــــــُ

قـــــــــــاهـــــــــــا      نـــــــــــاَة ســـــــــــــــــــــــــَ ز  الـــــــــــقـــــــــــَ الٌم إذا هـــــــــــَ (2)غـــــــــــُ
 

  
 ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : : باِزٌل َشديَدةٌ  َعقامٌ  ناقَةٌ وِ 

ر تح وِ  هــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــَ ال  َد  َأ ــــــــــــــــــــــَ  ِإن ُأجــــــــــــــــــــــح

قـــــــــــامٌ ملـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا      يـــــــــــُر  عـــــــــــَ لـــــــــــِ نحشـــــــــــــــــــــــــَ (3)خـــــــــــَ
 

  
ْلبِ  (4) فِقٌَر بيَن القَريدةِ  ، وهي الَمعاقِم ِمن المجاِز : يقاُل للفََرِس : هو َشديدُ وِ  ِر الصُّ يت ألنَّ  َمْعِقمٌ  واِحُدها والعَْجِب في ُمَؤخَّ ، كَمْجِلٍس ، ُسّمِ

 بعَضها ُمْنطبٌِق على بعٍض ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لُخفاٍف :

نــــــــــــهــــــــــــا وِ  يــــــــــــح ــــــــــــَ واَدَة بـ نــــــــــــاَد  ال هــــــــــــَ ٍر تــــــــــــَ يــــــــــــح  خــــــــــــَ

لــــــــــو       دح ُت مبــــــــــَ دح هــــــــــِ مِ شــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــاقــــــــــِ
َ
ِ   املــــــــــ نــــــــــِ (5) ــــــــــُح

 

  
 ي ليَس بَرِهٍل.أَ 

 ، ويُْكَسُر : الِمْرُط األَْحَمُر ، أَو ُكلُّ ثَْوٍب أَْحَمَر. العَْقَمةُ وِ  العَْقمُ وِ 

ي لعَْلقََمةَ بن َعْبَدةَ : العَْقَمةُ  ، وفي الصَّحاحِ : َضْرٌب ِمن الَوْشيِ ، وَكذِلكَ  ، بالكْسِر : الَوْشيُ  الِعْقَمةُ وِ   بالفتحِ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

مـــــــــاً  قـــــــــح ه  عـــــــــَ عـــــــــُ ـــــــــَ بـ ـــــــــح تـ ـــــــــَ كـــــــــاُد الـــــــــطـــــــــرُي يـ مـــــــــًا يـــــــــَ  وَرقـــــــــح

وُم      مــــــــــــُ دح ه مــــــــــــن َدم اأَلجــــــــــــواِف مــــــــــــَ ــــــــــــ  (6)كــــــــــــبَن
 

  
 بيٌض وُحْمر ، وِإنَّما قيَل للَوْشيِ  (7)َضْرٌب ِمن ثياِب الَهواِدجِ ُمَوشًّى ، قاَل : وبعُضهم يقوُل : هي ُضروٌب من اللَّّيِ  الِعْقَمةُ  وقاَل اللْحيانيُّ :

 ألَنَّ الصانَِع كان يعَمُل ، فإذا أَراَد أَْن يَِشَي بغيِر ذِلَك اللّْون لَواهُ وأَْغَمَضه وأَْظَهَر ما يُريُد َعَملَه. ِعْقمةٌ 

ُجُل القَديُم الشَّرِف والَكَرِم. العُْقِميُّ وِ   ، بالضّمِ : الرَّ

الَكالِم وُعْقبّيِ  بعُْقِميّ  إنَّه لَعاِلمٌ : ال يُْشتقُّ منه فِْعٌل. ويقاَل  َعِقيمٌ  وقيَل : إنَّه َكالمٌ  الغَريُب الغاِمُض من الَكالِم ، ويُْكَسُر. العُْقِميُّ  ِمن المجاِز :وِ 

 ُض الَكالِم الذي ال يَْعرفُه الناُس ، وهو مثُل النَّواِدِر.الَكالِم وهو غامِ 

 ، يْعنِي أَنَّه ِمن َكالِم الجاِهِليَِّة ال يُعَرُف اليوَم. ُعْقِميٌّ  قاَل أَبو َعْمٍرو : سأَْلُت رُجالً ِمن ُهَذْيٍل عن َحْرٍف َغريٍب فقاَل : هذا َكالمٌ 

 د َدَرَس.قِديٌم ق ُعْقِميٌّ  وقاَل ثْعلَُب : َكالمٌ 
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__________________ 
 .75/  4اللسان والصحاح بدون نسبة ا واملقايي   (1)
 اللسان. (2)
 .«قوله : ملنهلها ا كذا يف اللسان أيضا ا والذي يف امكم يف مادة ج د   منه ملنهبها ابلباء فحرره»اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية :  (3)
 يف القاموس : الفريدة. (4)
 اللسان وعجزه يف الصحاح. (5)
 وصدره فيها : 5بيت رقم  120من املفضلية  (6)

 الطري ختطفهعقاًل ورقماً تظر  
 واللسان.

 يف اللسان : الل . (7)
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حاحِ : َكالمٌ   أَي غاِمٌض. ِعْقِميٌّ وِ  ُعْقِميٌّ  وفي الّصِ

 وفي األساِس : أَي َعِويٌص ال يُعَرُف َوْجُهه.

ةٍ ، وقيَل : الميُم فيه بََدٌل ِمن باٍء. التَّعاقُمُ وِ  ةٍ بعَد َمرَّ  : الِوْرُد َمرَّ

بقَْدِر ما تَِجُد َطْعَم الماِء فإن كاَن َعْذباً َحفَْرَت  في َوَسِطها : أَْن تَْحِفَر البِئَْر فإذا قَُربَْت ِمن الماِء اْحتَفَْرَت بئْراً َصغيَرةً  االْعتِقامُ وِ التَّعاقُُب 

اُج يَِصُف ثوراً : بِقيَّتَها  وَوسَّْعتها وإالَّ تََرْكتها ؛ قاَل العجَّ

ا ٍف أَذلــــــــــــــفــــــــــــــَ ِ فــــــــــــــوحَ  أَنــــــــــــــح اح بــــــــــــــَ هــــــــــــــَ لــــــــــــــح   بســــــــــــــــــــــــــــَ
حــــــــــَ       ــــــــــَ ــــــــــت مــــــــــاً إذا ان قــــــــــِ ــــــــــَ ت عــــــــــح فــــــــــا  مــــــــــُ (1)َأو جلــــــــــ 

 

  
 الُمِضيُّ فيه ُسْفالً. االْعتِقامَ وِ أنَّ التَّْلجيَف هو التَّْعويُج في الَحْفِر يَمنةً ويَسرةً ،  االْعتِقامِ وِ والفْرُق بيَن التَّْلجيِف 

،  «أَْصالُب الُمنافِِقْين أَو الُمْشرِكين وال يَْسجُدونَ  تُْعقَمُ وِ »حِدْيُث ابِن َمْسعوٍد وَذَكَر الِقياَمةَ. منه و يَبَِستْ  ، إذا َمفاِصلُه ، كعُنِيَ  ُعِقَمتْ  يقاُل :وِ 

 أَي تَْيبَس َمفاِصلُهم وتصيُر َمْشدوَدةً ، فتَْبقَى أَْصالبُهم َطبَقاً واِحداً أَي تُْعقَد ويدُخُل بعُضها في بعٍض.

ً عَ  ، كعَِلمَ  الرُجُل ، َعِقمَ وِ   َسَكَت. : قما

ً وِ   : أَْسَكنَه. َعقََّمهُ تَْعِقيما

ً وِ  ُمعاقََمةً  عاقََمهُ  ِمن المجاِز :وِ   وشادَّهُ. خاَصَمهُ  : عقاما

ُجُل السَّّيِ  ، العَقامُ وِ   ؛ وهذا قد تَقَدََّم بعَْينِه قَريباً فهو تكراٌر ، ومع ذِلَك فإنَّه للُمَذكَّر والُمَؤنَّث كما تقدََّمِت اإِلشاَرةُ إليه. ُء الُخلُقِ كَسحاِب : الرَّ

 َسَمَك. : العَقامُ وِ 

 َحيَّةٌ تَْسُكُن البَْحَر. قيَل :وِ 

، هذا في البّرِ  فَيَتالَوياِن ثم يَْفتَِرقاِن فيَْذَهُب كلٌّ إلى َمْنِزِله العَقامُ  ّطِ فَتَْخُرُج إليهمن البَّرِ فَيَْصِفُر على الشَّ  ِمن الحيَّاتِ  يأْتي األَْسَودُ  يقاُل : إنَّهوِ 

 وهذه في البَْحِر.

 واٍد. : اْسمُ  َعْقمةُ وِ 

 كَسحابٍَة : اْسٌم. ، َعقاَمةُ وِ القََمِر : َعْودتُه.  َعْقمةُ وِ 

بِن الَحَسِن بِن محمِد بِن َهاروَن بِن إْبراهيَم  َعقاَمةَ  أَبي عبِد هللِا بِن محمدٍ  بنِ  القاِضي األََصمّ   علّيِ عبُد هللِا بُن محمِد بنِ  القاِضي أَبو الفتوحِ وِ 

ياَسةُ باليََمِن ، وله تآِليُف ِعدَّة في الفْقِه ، وَجدُّه  فِقيهٌ شافِِعيٌّ  بِن القاِسِم بِن ماِلِك بِن طوِق التَّْغلَبيُّ  ُل قاٍض إليه اْنتََهِت الّرِ محمُد بُن َهاروَن أَوَّ

ه القاِضي أَبو محمٍد عبُد هللِا بُن ع ِشْيد ؛ وَعمُّ لّيٍ ؛ وَعمُّ أَبيِه القاِضي بزبيد حين اْختُطَّْت قاِدماً ُصْحبَة محمد بِن زياٍد ِمن َطَرف َهارون الرَّ

ه القاِضي أَبو عبِد هللاِ   محمُد الحفائليُّ ، وحفيُدهُ القاِضي أَبو محمٍد عبُد هللِا بُن محمٍد ، فُقهاُء قُضاةٌ أَبو محمٍد الَحَسُن بُن عبِد هللِا ؛ وابُن َعّمِ

ثوَن ، ولهم بزبيد والقحمة بِقيَّةٌ.  ُمحّدِ

. العُقَْيمُ وِ   ، كُزبَْيٍر : ابُن زياٍد تابِِعيٌّ

ْسغ عنَد الحاِفرِ قاَل الجوْ  َكمْنِزلٍ  َمْعِقمٌ  من الخْيِل : الَمفاِصُل ، الواِحدُ  الَمعاقِمُ وِ  ْكبةُ  َمْعِقمٌ  َهِريُّ : فالرُّ ؛ وأَْنَشَد  َمْعِقمٌ  ، والعُْرقوبُ  َمْعِقمٌ  ، والرُّ

 قْوَل ُخفاٍف الذي َذَكْرناه أَّوالً.

 إذا كاَن َشديَد َمعاقِِد األَْرساغِ. الَمعاقِمِ  وفي األَساِس : يقاُل للفََرِس : هو َشديدُ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ْنيا  أَي ال تُردُّ على صاِحبِها َخْيراً. َعِقيمٌ  الدُّ

 ألَنَّه ال يوَم بعَدهُ. َعِقيمٌ  ويوُم الِقياَمِة يومٌ 

 : غيُر ُمثْمٍر خيراً. َعِقيمٌ  وَعْقلٌ 
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 َك بها عاد.: هي الدَّبوُر التي أَْهلَ  العَِقيمُ  والريحُ 

لَةَ والَمْعروَف بيَن الناِس. تَْعِقمُ  واليَِميُن الفاِجَرةُ  ِحَم أَي تَْقَطُع الّصِ  الرَّ

ي بَخْصِمه. ُعْقِميَّاتٍ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقاُل : فالٌن ذو  إذا كاَن يُلَّوِ

ي لُرْؤبَة :أَْنَشَد ا (2): الدُُّخوُل في األَْمِر وأَْيضاً القََهر  االْعتِقامُ وِ   بُن بَّرِ

__________________ 
 واللسان والثاين يف الصحاح والتهذيب. 83الديوان ص  (1)
 .«القمر»عن اللسان وابألصر  (2)
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 (1)اأَلجداَ  واخُلصوما  يـَعحَتِقمُ 
بِّّيِ : تَعَقَّمَ وِ   : تََردََّد ؛ ومنه قْوُل ربيعَةَ بِن َمْقروم الضَّ

ٍر وِ  فـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ اِت قـ مـــــــــــــــــــ  ِن اجلـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــاٍء آجـــــــــــــــــــِ

مَ      قــــــــــــ  عــــــــــــَ بــــــــــــاُع  تـــــــــــــَ ه الســــــــــــــــــــــــــِّ بــــــــــــِ وانــــــــــــِ (2)يف جــــــــــــَ
 

  
.  وقيَل : مْعناهُ : تَْحتَِفر ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

. الَمْعِقمُ وِ   ، كَمْنِزٍل : ُعْقَدةٌ في التِّْبِن ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 : َعِويَصةٌ. عْقمٌ  وَكِلماتٌ 

 ، كاَن َمْشهوراً  العُقميُّ  يُّ ، بالضّمِ : قْريَةٌ ِمن قَُرى العْبديَّة بواِدي سردٍد ِمن اليََمِن ومنها : ُعثْماُن بُن ُعَمَر بِن علّيِ بِن ُعَمَر النَّاشرِ  العُقيمةُ وِ 

.  بَكَرِم النْفِس والسَّخاء ، وله عقٌب تْرَجَمه النّاِشريُّ

 أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.:  كعَْقَربَى َعْقَرَمى : ]عقرم[

 ، عن نَْصر. ع باليََمنِ  وهو

ً  الَمتاعَ  َعَكمَ  : ]عكم[ ى حينئِذٍ ، وهو أَْن يبُسَطه ويْجعَل فيه ال َشدَّهُ بثَْوبٍ  : يَْعِكُمه َعْكما ً  َمتاَع ويَُشدَّه ويَُسمَّ  .ِعْكما

 .(3) العَْكمِ  : أَعانَهُ على أَْعَكَمهُ وِ 

ُجُل لصاِحبهِ  اُء : يقوُل الرَّ ، وِمثْلُه : أَْحلُْبني أَي اْحلُْب لي أَي أَِعنِّي على  العَْكمِ  ، بقَْطعِ األَلِف مْعناهُ أَِعنِّي على أَْعِكْمنيوِ  أَْعُكْمني قاَل الفرَّ

 الَحْلِب.

 ، بالكْسِر. كالِعكامِ  ، وهو الَحْبُل ، به ُعِكمَ  ، بالكْسِر : ما الِعْكمُ وِ 

 ما َداَم فيه الَمتاُع. الِعْدلُ  : الِعْكمُ وِ 

 : ِعْدالِن يَُشدَّاِن على جانِبَْي الَهْوَدجِ بثَْوٍب. الِعْكمانِ وِ 

ُجلَْين يَتَساَوياِن في الشََّرِف ؛ ويُْرَوى هذا الَمثَُل عن َهِرم بِن ِسناٍن ، قالَهُ لعَْلقََمةَ وعامِ  كِعْكَمي وِمن أَْمثاِلهم : ُهما ٍر حيَن العَْيِر ؛ يقاُل للرَّ

 تَنافَر إليه فلم يُنَفِّْر واِحداً منهما على صاِحبِه.

، ال يَُكسَُّر إالَّ عليه ، كما في  أَْعكامٌ  ج َوقَعا َمعاً لم يَْصرْع أََحُدهما صاِحبَه ،: َعْيٍر  كِعْكَميْ وِ َعْيِر ،  يْ ِعْكمَ  ويقاُل : َوقََع الُمْصَطِرعانِ 

 الُمْحَكِم.

 .ُعكومٌ  ج ِمن الثياِب ، الَكاَرةُ  : الِعْكمُ وِ 

 بمْعنَى الِعْدِل َغْير َجْمعه بمْعنَى الَكاَرة وهالَّ ساَغ كّل ِمن الَجْمعَْين في كّل ِمن الَمْعنَيَْين. الِعْكمِ  قاَل بعُض المحشين ينظر لم كاَن َجْمع

 َمْسموٌع في الِعْدِل أَْيضاً. العُكومَ  قاَل شْيُخنا : وهذا إذا كاَن َمناطه الّسماع فال َوْجه للسُّؤاِل عنه على أَنَّ 

 .ُعكومٌ وِ  أَْعكامٌ  وَجْمعُه ِعْكمٌ  ْدلٍ قْلُت : قاَل األْزَهِريُّ كلُّ عِ 

ه : هي األَْحماُل واألَْعداُل التي منها األَْوِعيَة ِمن ُصنوِف األَْطِعَمة « َرداحٌ  ُعُكوُمها»وقاَل أَبو عبيٍد في تْفسيِر َحِدْيث أُّمِ زرع :  ، ما نَصَّ

ِف هكذا تْبعاً البِن سْيَده إنَّما هو نََظر إلى نَِظيِره الذي هو الِعْدُل فإنَّه ال يَُكسَُّر إالَّ ، بالكْسِر. وكأَنَّ تَْفصيَل المصنِّ  ِعْكمٌ  والَمتاعِ ، واِحُدها

ي َكالمٌ  الِعْكمَ  على أَْعداٍل ، فكأنَّ  َدةٍ. وَسبََق البِن بَّرِ  في على ُحْكِمه. وإلى مثِْل هذا أَشاَر ابُن جنّيِ في كتابِِه ِسّر الّصناَعِة في َمواِضَع ُمتَعّدِ

 يُْشبُِهه فَراِجْعه.« خ ل ف»

 ؛ قاَل : بََكَرةُ البِئْرِ  : الِعْكمُ وِ 
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ِب وِ  يحســــــــــــــــــــــــــَ ود الســــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــُ ر عــــــــــــَ ثــــــــــــح ٍ  مــــــــــــِ نــــــــــــُ  عــــــــــــُ

بِ      عــــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــــــح
َ
ــــــــــــــــِ  امل ي ــــــــــــــــِ َب يف َزوحٍر َوث  رُكــــــــــــــــِّ

  

مِ  ُنحَشِب  كالِعكح
ِ امل َ القامَتاح  (4)َباح

ٍد : ذخيَرتَهانََمٌط تَْجعَُل المرأَةُ فيه  : الِعْكمُ وِ   ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ؛ وأَْنَشَد لُمَزّرِ

ا وِ  نــــــــــــــاهتــــــــــــــِ ي بــــــــــــــَ يــــــــــــــِّ ي حتــــــــــــــَُ َدتح أُمــــــــــــــِّ ا غــــــــــــــَ  ملــــــــــــــ 

رحُت عـــــــــلـــــــــ       مِ َأغـــــــــَ كـــــــــح ضُ  الـــــــــعـــــــــِ نـــــــــَ  الـــــــــذي كـــــــــان ميـــــــــُح

  

َوًة  جــــــح ِ عـــــــَ اح رِت صـــــــــــــــــــــاعـــــــَ ُت بصـــــــــــــــــــــاِع األَقـــــــح طـــــــح لـــــــَ  خـــــــَ

  
ُض    ـــــــــــ  رَتَي ـــــــــــَ ُه ي طـــــــــــَ ٍن َوســـــــــــــــــــــــــح (5)إىل صـــــــــــــــــــــــــاِع لـــــــــــَح

 

  
__________________ 

 اللسان. (1)
 .76/  4واللسان والصحاح واملقايي   16البيت  39املفضلية  (2)
ُ  ج َأعحكاٌم ا (3) ُم : الِعدح ِم ج : ُعُكٌم ا والِعكح والَكاَرُة ج  عل  هامش القاموس عن إحد  نســـــــــخه : والِعَكاُم ابلكســـــــــر ا ما ُعِكَم ِبِه ا كالِعكح

 ُعُكوٌم ا وَبُكَرُة الِبئحِر ا وَلَرٌت َ حَعُر فيه املرأَُة َزِخريهََتا ا وابلفتح ا داخُر اجلنب وُعِكَم اخل.
 لسان والتكملة والتهذيب.ال (4)
 اللسان والصحاح. (5)
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 النََّمط ؛ قاَل الُحَطْيئَةَ : بالِعْكمِ  على الَمثَلِ  داِخُل الَجْنبِ  :(1) بالفتح ، العَْكمُ وِ 

ينِّ  ُت عـــــــــــــلـــــــــــــ  ِلســـــــــــــــــــــــــــاٍن كـــــــــــــان مـــــــــــــِ ِدمـــــــــــــح  نـــــــــــــَ

وحِف      ه يف جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  مِ َوِددحُت أبَن كــــــــــــــــح  (2) عــــــــــــــــِ
  

 .«ِمْن َوبَِر اإِلبِلِ  ِعْكَمها يَِجُد أَحُدكم امرأَتَه قد َمأَلَتْ »وفي حِديِث أَبي ُهَرْيَرةَ : 

 ُعِكمَ وِ  الَمتاُع وهو الَخْيُط أَو الَحْبُل ، وهذا قد تَقَدََّم قَِريباً فهو تْكراٌر ، أَو أَنَّ في العباَرةِ َسْقطاً وهو أَْن يقاَل : به ُعِكمَ  كِكتَاٍب : ما ، الِعكامُ وِ 

ً  البَِعيرُ  ل. ُعِكمَ  : ُسدَّ فَاهُ ، وكِكتاٍب : ما َعكما  به أَي ُسدَّ ؛ فحينئٍِذ ال يكوُن تْكراراً فتأَمَّ

. ُعْكمٌ  ج  بالضّمِ

ً  عنه ، كعُِنيَ  ُعِكمَ وِ  . ُصِرَف عن ِزياَرتِه : َعكما  ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ً  ، : اْنتََظرَ  َعَكمَ وِ   ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ ألَْوٍس : يَْعِكُم َعكما

اَ  ومل  ــــــــــــجــــــــــــَ مح ف كــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــَ َره  يـ ــــــــــــح َض أَم ــــــــــــ  ي  وشــــــــــــــــــــــــــَ

ف      َؤالـــــــــِ ديف مـــــــــُ راِء شـــــــــــــــــــــــَ ِض الـــــــــَغضـــــــــــــــــــــــح طـــــــــَ قـــــــــَ نــــــــــح (3)مبـــــــــُ
 

  
 أَي لم يَْنتَِظْر.

 اْنتََظَر وما َعَدَل ؛ وقاَل لَبيٌد :، يْعنِي أَبا بْكٍر ، حيَن ُعِرَض عليه اإلْسالُم أَي ما تَحبََّس وما  «عنه َعَكمَ  ما»وفي الحِدْيِث : 

 (4)لِورحٍد ُمَقلٍِّص  يـَعحِكمح فجاَ  ومل 
 قاَل شِمٌر : أَي لم يَْنتَِظْر.

ً  عليه َعَكمَ وِ  . وقاَل الجْوَهِريُّ في شْرحِ قْوِل أَْوٍس أَْيضاً بعَد ق َكرَّ  : َعْكما ر قْوُل لَبيٍد أَْيضاً ، أَي َهَرَب ولم يَُكرَّ أَي لم يَْنتَِظْر : ْوِله ، وبه فُّسِ

.  يقوُل : َهَرَب ولم يَُكرَّ

ً  ألَْرِض كذا َعَكمَ وِ  َمها : َعْكما  وقََصَدها. يَمَّ

َر. : أَي عن َشتِْمه َعَكمَ  ماوِ   ما تأَخَّ

ً  اإِلبِلُ  َعَكَمتِ وِ  ً  َسِمنَْت وَحَملَْت َشْحماً على َشْحٍم كعَكََّمتْ  : َعْكما  ، وهذه عن الجْوَهِرّي. تْعِكيما

،  ُعُكومٌ  إالَّ اْمتأَلَْت ؛ والَجْمعُ  َعْكَمةٌ  كالَهْزِمة ، وخصَّ بعُضهم به الَجْحَد ، قالوا : ما بَقَي في بَْطِن الدابَِّة َهْزَمةٌ وال البَْطِن : زاِويَتُه َعْكَمةُ وِ 

 كَصْخَرةٍ وُصُخوٍر ؛ قاَل :

ِت  لــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ومــــــــــــــاحــــــــــــــىت إذا مــــــــــــــا بـ كــــــــــــــُ  الــــــــــــــعــــــــــــــُ

ُزومـــــــــــــا      واِف واهلـــــــــــــُ ِب اأَلجـــــــــــــح ن َقصـــــــــــــــــــــــــــَ (5)مـــــــــــــِ
 

  
 أَي َمْصِرٌف ؛ قاَل : َعُكومٌ  يقاُل : ما عْنَده ، كَصبُوٍر : الُمْنَصَرُف والَمْعِدُل. َعُكومٌ وِ 

مـــــــــــــاَءٌة  زوِء  ـــــــــــــَ ِد اجلـــــــــــــُ عـــــــــــــح ه مـــــــــــــن بــــــــــــــَ تـــــــــــــح  الحـــــــــــــَ

يـــــــــــــاِه وِ      ومٌ مل يـــــــــــــُك عـــــــــــــن ِورحِد املـــــــــــــِ كـــــــــــــُ  (6) عـــــــــــــَ
  

 الِمْعقاُب.الَمْرأَةُ  : العَُكومُ وِ 

ْوا بيَن األَْعداِل ليَْحِملوها اْعتََكُمواوِ   ويَشدُّوها على الَحْمولِة. : َسوَّ

 قاَل األَْزَهِريُّ : َسِمْعته ِمن العََرِب يقُولوَن ذِلَك لَخَدِمهم يوَم الظَّْعِن.

 ، أَي اْختَلََط. ُء : اْرتََكمَ الشَّي اْعتََكمَ وِ 

 رُجٍل. (7) كُزبَْيٍر : اْسمُ  ، ُعَكْيمٌ وِ 
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. كِمْنبٍَر : الُمْكتَنُِز اللَّْحمِ  ، الِمْعَكمُ وِ  جاِل ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ  ِمن الّرِ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ُجلَْيِن أَو الَمْرأَتَْين ُعراةً ال حاِجَز بيَن بََدنَْيِهما ، وقد نَهى عنه ؛ هكذا فَسَّره الطَّح الُمعاَكمةُ  .: اْجتِماُع الرَّ  اويُّ

__________________ 
 ضبطت يف اللسان ابلقلم ابلكسر ومثله يف التهذيب. (1)
 واللسان.« فات مين»وفيه  122ديوانه ط بريوت ص  (2)
 .101/  4واللسان والصحاح واملقايي  « . إلفه.. فجا »برواية :  72ديوانه ط بريوت ص  (3)
 وروايته فيه : 116ديوانه ط بريوت ص  (4)

 فــــــــــــــجــــــــــــــا  ومل يــــــــــــــعــــــــــــــكــــــــــــــم لــــــــــــــغضـــــــــــــــــــــــــــٍف كــــــــــــــبهنــــــــــــــا 

 دقــــــــــــــاُ  الشـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــر يــــــــــــــبــــــــــــــتــــــــــــــدرن اجلــــــــــــــعــــــــــــــائــــــــــــــال    

  

 وصدره يف اللسان كرواية األصر ا وجزء من صدره يف التهذيب.

 .102/  4اللسان والتكملة والتهذيب واملقايي   (5)
 .«عكوما»والتهذيب ا ويف املقايي   101/  4اللسان واملقايي   (6)
 يف القاموس : اسٌم منونة. (7)
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 له ، ِمثُْل َحلَْبتُه الناقَةَ إذا َحلَْبتُها له. َعَكْمتَه إذا الِعْكمَ  الرجلَ  َعَكْمتُ وِ 

 .بالِعْكم ، كُمعَظٍَّم : ُصْلُب اللْحِم كثيُر الَمفاِصِل ، ُشبِّهَ  ُمعَكَّمٌ  ورُجلٌ 

 وُمَكتٌَّل وُمَصدٌَّر وُكْلثُوٌم وِحَضْجٌر. ُمعَكَّمٌ : الشابِِل الُمنَعَِّم وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : يقاُل للغاُلِم ب

ً  عن ِزياَرتِه َعَكَمهُ وِ   : َصَرفه. َعْكما

 والَمْعِكُم : الَمْصِرُف َوْزناً ومْعنًى ؛ ومنه قْوُل أَبي كبيٍر الُهَذلّي :

نح  ـــــــــٍة مـــــــــِ ب ـــــــــح ي نح شـــــــــــــــــــــــَ ريحَ هـــــــــر عـــــــــَ مِ أَُزهـــــــــَ كـــــــــِ عـــــــــح  مـــــــــَ

ّرِمِ      كـــــــــــــَ تـــــــــــــَ بـــــــــــــازٍ  مـــــــــــــُ لـــــــــــــوَد لـــــــــــــِ  (1) ؟أَمح ال خـــــــــــــُ
  

 األَْعَداَل على الَحُمولِة. يَْعِكمُ  ، كَشدَّاٍد : َمنْ  العَكَّامُ وِ 

ِم  ِعْكِرَمةُ  : ]عكرم[  الَجْوَهِريُّ واْقتََصَر على األَلِف والالِم. ، نَقَلَه األُْنثَى من الَحمامِ : ، بالكْسِر ، َمْعِرفةً ، وباألَِلِف والالَّ

ي الرُجُل. (2) ساُق ُحرٍّ  ِمن الطَّيِر الذي يقاُل له اأْلُْنثَى ، َمْعِرفة : ِعْكِرَمهُ  قاَل ابُن ِسْيَده : أَو  ، وبه ُسّمِ

 ؛ وقْول ُزَهْيٍر : بُن َخَصفَةَ بِن قَْيِس َعْيالَن أَبو قَبيلَةٍ  ِعْكِرَمةُ  قاَل الجْوَهِريُّ :وِ 

م اي آَ   كـــــــــــُ ظـــــــــــ  رِمَ خـــــــــــذوا حـــــــــــِ كـــــــــــح روا  عـــــــــــِ  واذحكـــــــــــُ

ُر      ذحكــــــــــَ ــــــــــُ ِب ت ــــــــــح ي ــــــــــغــــــــــَ ُم ابل ــــــــــّرِحــــــــــح َران وال (3)َأواصــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 فحَذَف الهاَء في غيِر نداٍء َضُرورةً.

 َسواُدهُ. ، بالكْسِر : اللَّيلِ  ِعْكِرمُ وِ 

، وهو ُعكاِرُم بُن َعْوِف بِن نعيِم بِن ربيعَةَ بِن سْعِد بِن هميِم بِن ذُْهِل بِن هنّيِ بِن بَِلّيٍ منهم : أَبو الخنيِس  كعاُلبٍِط : قَبيلَةٌ من بَِلّيٍ  ، العُكاِرمُ وِ 

. العُكاِرميُّ  مغيُث بُن منبِر بِن جابِِر بِن ياسٍر البَلَويُّ   شاِعٌر اْسالميٌّ

 :ه * ومّما يُْستَْدَرُك علي

 بُن عبيٍد الَخْوالنيُّ ، َصحابِيُّوَن. ِعْكِرَمهُ وِ بُن عاِمٍر العَْبدريُّ ؛  ِعْكِرَمةُ وِ بُن أَبي َجْهٍل ؛  ِعْكِرَمةُ 

. ِعْكِرَمةُ وِ   : َمْولَى ابِن عبَّاٍس تابِِعيٌّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

كعس ، بالضّمِ : الِحماُر ، حْميَِريَّةٌ ، كما في اللّساِن ؛ وَكذِلَك الُكْعسوُم والُكْعموُس ، واْختُِلَف فيه فقيَل : إنَّه ِمن ال العُْكسومُ  : ]عكسم[

 َمْقلوبُه. العُْكسومُ وِ والِميُم زائَِدةٌ ، 

ْين زائَِدةٌ ، وقد تَقَدََّم شي يْ وقيَل : أَْصلُه الكعم والّسِ  ن ويأْتي أَْيضاً في كعسم تَْوِضيُح ذِلَك.ٌء ِمن ذِلَك في الّسِ

ً  ، كَسِمعَهُ  َعِلَمهُ  : ]علم[ هاِت اللُّغَِة. ، بالكْسِر : َعَرفَهُ  ِعْلما حاحِ وفي كثيٍر ِمن أُمَّ  ؛ هكذا في الّصِ

والَمْعرفَةَ  الِعْلمَ  به ، كَسِمَع ، شْعٌر َصريٌح في أَنَّ  َعِلمَ وِ وزاَد المصنُِّف في البصائِِر : َحّق الَمْعرفَِة ؛ ثم قْولُه هذا وكذا قْولُه فيَما بَْعُد : 

ِل ، وبالباِء إذا اْستُْعِمل بمْعنَى َشعََر ، وهو قَريٌب ِمن َكالِم أَْكثَر أَْهِل اللّغَِة.  والّشعوَر ُكلُّها بمْعنًى واِحٍد ، وأَنَّه يَتَعدَّى بنْفِسه في المْعنَى األَوَّ

. واألَكثَر ِمن المحقِّقِ  قُوَن بيَن الكّلِ عْنَدهم أَْعلى األَْوصاِف ألَنَّه الذي أَجازوا إْطالقَه على هللِا تعالَى ، ولم يقُولوا عاِرٌف في  الِعْلمُ وِ ْين يفّرِ

 األَصّح وال شاِعٌر. والفُروُق َمْذكوَرةٌ في ُمَصنَّفاِت أَْهِل االْشتِقاِق.

ُروِريَّات ، وقيَل لُصعوبَتِه وعْسِره ، وقيَل غيُر : ى قاَل جماَعةٌ حت الِعْلم وَوقََع ِخالٌف َطويُل الذَّْيل في إنَّه ال يَُحدُّ لظهوِرِه وَكْونه ِمن الضَّ

ا أَْوَرَده بما له وعليه اإلماُم أَبو الَحَسِن اليوسي في قانونِ   .العُلومِ  ذِلَك ممَّ
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 ألَنَّه يَُراَعى فيه أَْحياناً مْعنَى اإِلحاَطِة ؛ قالَهُ شْيُخنا. وأَشاَر في الدّرِ المصوِن إلى أَنَّه إنَّما يَتَعدَّى بالباءِ 

اِغُب : ٍء هو ِء بُوجوِد شيِء ، والثاني : الُحْكُم على الشيِء بَحِقيقَتِه وذِلَك َضْربان : إْدراُك ذات الشيإْدراُك الشي الِعْلمُ  قْلُت : وقاَل الرَّ

ي إلى َمْفعوٍل واحٍد نْحو قْوِلِه تعالَى : ٍء عنه. فَمْوجوٌد له ، أَو نَْفُي شي ُل هو الُمتَعّدِ  ال تَ ْعَلُموََّنُمُ )األوَّ

__________________ 
 وصدره يف التهذيب. 101/  4واللسان واملقايي   111/  2ديوان اهلذليا  (1)
 ابلكسر.« سا ِ »يف القاموس  (2)
 .«حظكم»بد  « حذركم»والصحاح واللسان وفيه  31ديوانه ط بريوت ص  (3)
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لِِه تعاىَل : (1) (هللاُ يَ ْعَلُمُهمْ   .(2) (فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمنات  ) ؛ والثاين إىل َمفحعوَلاح حنحَو قوح
 يعلمَ  ، والعََمليُّ ما ال يتمُّ إالَّ بأنْ  العالَمِ  بَمْوُجوداتِ  الِعْلم فقد َكَمَل نْحو ُعِلمَ  ِمن َوْجه َضْربان : نََظريٌّ وَعَمليٌّ ؛ فالنََّظريُّ ما إذا الِعْلمُ وِ قاَل : 

 بالِعباَداِت. وِمن َوْجٍه آَخر َضْربان : َعْقليٌّ وَسْمعيٌّ انتََهى. كالعْلمِ  (3)

ُمطابُق للواقِعِ ، أَو هو صفَةٌ تُوجُب تَْمييزاً ال يَْحتَمُل النَِّقيَض ، أَو هو هو االْعتِقاُد الجاِزُم الثابُِت ال العْلمُ  وقاَل الَمناِويُّ في التَّوقيِف :

ُل أََخّص.حصوُل ُصوَرةِ الشي  ِء في العْقِل ؛ واألَوَّ

ا اللَّْفُظ  العْلمِ  ، والفْرُق بَْينها وبينَ  العْلمِ  ِء بتفَّكٍر وتََدبٍّر ألَثَِره وهي أََخصُّ ِمنوفي البَصائِِر : الَمْعرفَةُ إْدراُك الشي ِمن ُوُجوٍه لَْفظاً ومْعنًى ، أَمَّ

ا ِمن جَهِة المْعنَى فمْن  العْلمِ  ففْعُل الَمْعرفَِة يقَُع على َمْفعوٍل واِحٍد وفْعلُ  يَْقتِضي َمْفعولَْين ، وإذا َوقََع على َمْفعوٍل كاَن بمْعنَى الَمْعرفَِة ؛ وأَمَّ

يَتَعلَُّق بأَْحواِلِه ؛ والثاني : أَنَّ الَمْعرفَةَ في الغاِلِب تكوُن لَما غاَب عن القْلِب بعَد  الِعْلمَ وِ ِء ةَ تَتَعلَُّق بذاِت الشيُوُجوٍه : أَحُدها : أََن المْعرفَ 

، فالمْعِرفَةُ نْسبَةُ الذّْكر النْفِسي ، وهو ُحُضوُر ما كاَن غائِباً عن الذَّاِكِر ، ولهذا كان ِضّدها  العْلمِ  إْدراِكِه فإذا أَْدَرَكه قيَل َعَرفَه بِخالفِ 

ا ِسَواهُ بِخالفِ لعَْين الشي ِعْلم الَجْهل ؛ والثاِلُث : أَنَّ الَمْعرفَةَ  العْلمِ  إلْنكاُر وِضدُّ ا ِء مجمالً ولهم فروٌق فإنَّه قد يَتَعلَُّق بالشي العْلمِ  ِء مفصالً عمَّ

 أَُخُر َغْير ما َذَكْرنا.

ِل ، وعليه َمَشى شْيُخنا في حاِشيَتِه فإنَّه هكذا في سائِِر النسخِ ، وَصرِ  هو في نْفِسه َعِلمَ وِ  وقْولُه : يُحه أَنَّه كَسِمَع ألنَّه لم يَْضبْطه فهو كاألوَّ

لَْين ، والصَّواُب أَنَّه ِمن َحّدِ َكُرَم كما هو في الُمْحَكِم ونَّصه  َكالِم هو نفسه وَسيَأْتي ما يدلُّ عليه ِمن  علموِ قاَل. وإنَّه يَتَعدَّى في الَمْعنَيَْين األَوَّ

 ابِن جنّيِ قَِريباً.

ً  إالَّ  (4)من ال يقوُل  ُعلَماء فيهما َجِميعاً. قاَل ِسْيبََوْيه : يقولُ  ُعلَماءُ  ج َعِليمٌ وِ  عاِلمٌ  رُجلٌ وِ   .عاِلما

ا كانَ  ِل ُدخوِلِه فيه ، ولو قد يكون الَوْصَف به بعَد الُمزاَولَِة له وُطوِل الُمالبََسِة صاَر كأَنَّه  الِعْلمُ  قاَل ابُن جنِّي : لمَّ َغريزةٌ ، ولم يكْن على أَوَّ

ً  كاَن َكذِلَك لكانَ  ً  ال ُمتَعلِّما ا َخَرَج بالغَريَزِة إلى باِب فَعُل صارَ  عاِلما َر تَْكسيَره ، ثم حملُوا عليه ضدَّه  كعَِليمٍ  في المْعنَى عالمٌ  ، فلمَّ ، فُكّسِ

ا كان الفُْحُش ِمن ُضروِب  الِعْلمَ  لَماء ألَنَّ َكحُ  ُعلَماءُ  ، وصارَ  كعُلَماء فقالوا ُجَهالء َمْحلَمةٌ لصاِحبِه ، وعلى ذِلَك جاَء عنهم فاِحٌش وفَُحشاء لَمَّ

ل ذِلَك.  الَجْهِل ونَِقيضاً للِحْلم ، فتأَمَّ

ي : مٌ  عاِلمٍ  يقاُل في َجْمعِ وِ  قاَل ابُن بَّرِ ً  ُعالَّ الٍ  أَْيضا  لَحَكم :في جاِهٍل ؛ قاَل يَزيُد بُن ا كُجهَّ

ي وِ  ضـــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــِ
ُ
ِد وامل رَتُِ  الـــــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــِ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح

م الـــــــــــــــّرِجـــــــــــــــاِ       ال  واٌء عـــــــــــــــنـــــــــــــــَد عـــــــــــــــُ (5)ســـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً وِ  ماً ككذَّابٍ  َعلََّمهُ الِعْلَم تَْعِليما  التَّْعليمَ  ، وهو َصِريٌح في أَنَّ  فَتَعَلََّمهُ  إيَّاه أَْعلََمهُ وِ  ، وليَس التَّْشديُد هنا للتَّْكثيِر كما قالَهُ الَجْوَهِريُّ ، فتَعَلَّم ، وِعالَّ

َق ِسْيبََوْيه بَْينهما فقاَل :واإلْعالَم شي  كآَذْنت. أَْعلَْمتوِ كأَِذْنُت ،  َعِلْمتُ  ٌء واحٌد ، وفَرَّ

اغُب :   يْحَصُل منه أَثٌَر في نْفِس  (6)اْختَصَّ بَما يكوُن بتَْكريٍر وتَْكثيٍر حيَن  التَّْعليموِ إالَّ أَنَّ اإلْعالَم اْختَصَّ بَما كان بإِْخباٍر سِريعٍ ، وقاَل الرَّ

 .الُمتَعَلِّمِ 

 لتََصّوِر ذِلَك ، وُربَّما اْستُْعِمل في مْعنَى اإلْعالِم إِذا كان فيه تَْكثيٌر تنبه النَّْفِس  التَّعَلُّموِ تَْنبِيهُ النفَِس لتَصّوِر الَمعاني ،  التَّْعليمُ  وقاَل بعُضهم :

 .(7) (تُ َعلُِّموََّنُنَّ ممّا َعلََّمُكُم هللاُ )نْحو قْوِلِه تعالَى : 

ةً بَها نََطَق وَوَضَع أَْسماَء األَْشياِء ، وذِلَك بإْلقائِِه في َرْوِعه ،  تَْعِليموِ قاَل :  الَحيوانَاِت كّل واِحٍد منها  كتَْعِليمهوِ آَدَم األَْسماء هو أَْن َجعََل له قُوَّ

اهُ.  فِْعالً يَتَعاَطاهُ وَصْوتاً يَتَحرَّ

َدةً وِ  َمةُ ، ُمَشدَّ ُم ،وِ  يُّ ،، وعليه اْقتََصر الَجْوَهرِ  العاَلَّ  ، نَقَلَهما ابُن ِسْيَده ، واألَخيُر عن اللّْحيانّي ، كَشدَّاٍد وُزنَّارٍ  العَالَّ

__________________ 
 .60سورة األنفا  اآية  (1)
 .10سورة املمتحنة اآية  (2)
 يف املفردات : يعمر. (3)
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 .«ا  مر« إال»ا يف األصر ا ولعر األوىل حذف هبامش املطبوعة املصرية : قوله : من ال يقو  إال عاملاً ا هكذ (4)
 اللسان. (5)
 يف املفردات : حىت. (6)
 .4املائدة اآية  (7)
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ِر أَيحضــــــــــاً : التِّعحِلَمُة كزِبحرَِجٍة ا والتِّعحالَمةُ وِ  م يُريُدوَن به  ِجّداً  العاملُِ  ا ابلكســــــــــح ا هكذا قاَ  اجلوحَهرِي  زاُدوا اهلاَء للُمباَلَغِة كَبهن 
. ِماح ِماح وُعال   داِهَية ا اه ا ِمن قوحٍم َعال 

َمةٌ ، لم تَْلحِق الهاُء لتَأْنيِث الَمْوُصوِف بَما هي فيه ، وإنَّما لَ  َمةٌ ، واْمرأَةٌ َعالَّ  إِلْعالِم الساِمعِ أَنَّ هذا ِحقَتْ وقاَل ابُن جنّيِ : رُجٌل َعالَّ

فَِة أَمارةً لَما أُِريُد ِمن تأْنِيِث الغايَِة  والُمبالغَِة ، وَسواٌء كاَن الَمْوُصوُف بتِْلَك الَمْوصوَف بَما هي فيه قد بَلََغ الغايَةَ والنِّهايَةَ ، فجعَل تأْنِيَث الّصِ

فَِة ُمَذكَّراً أَو ُمَؤنّثاً يدلُّ على ذِلَك أَ  َمٍة وفَُروقَة ونْحوه إِنَّما لَِحقَْت ألَنَّ المْرأَةَ ُمَؤنَّثَةٌ لََوَجَب أَ الّصِ ْن تْحَذَف نَّ الهاَء لو كانَْت في نْحِو اْمرأَةٍ َعالَّ

ا لَِحقَْت لتَأْنيِث الَمْوُصوِف ُحِذفت مع تَْذِكيِره في نْحو َرُجل قائِم وَظِريف  في الُمَذكَِّر فيقاُل َرُجٌل فَروٌق ، كما أَنَّ الهاَء في قائمٍة َوَظِريفٍَة لمَّ

 ، وهذا واِضٌح.

ُم :وِ  َمةُ والعاَلَّ  .الِعْلمِ  وهو ِمن النَّسَّابةُ  العاَلَّ

ً  ، كنََصَرهُ ، َغلَبَهُ  عالََمهُ فَعَلََمهُ وِ   .أَْعلََمه منه وَحَكى اللَّْحيانيُّ : ما ُكْنت أَُراني أَنْ  أَْعلَمَ  ، أَي كانَ  ِعْلما

ْفعِ كَضاقاَل   َرْبتُه فَضَرْبته أَْضُربُه.األْزَهِريُّ : وكذِلَك كلُّ ما كاَن ِمن هذا الباِب بالكْسِر في يَْفِعُل فإنَّه في باِب الُمبالَغَِة يَْرجع إلى الرَّ

 يقاُل : ما َعِمْلُت بَخبِر قُُدوِمه أَي ما َشعَْرت. به ، كَسِمَع : َشعََر. َعِلمَ وِ 

 هو تنبه النْفِس لتََصوِر الَمعاني. التَّعلمَ  أَنَّ  (1)، وقد َمرَّ عن بعِضهم  كتَعَلََّمهُ  ذا أَتْقَنَهُ األَْمَر إ َعلمَ وِ 

 ؛ وأَْنَشَد : تَعَلَّْمتُ  كذا لم تَقُْل قد تَعَلَّمْ  ، وإذا قيَل لَكَ  َعِلْمتُ  كذا قُْلَت قد اْعلَمْ  وقاَل يَْعقوُب : إذا قيَل لَكَ 

مح  لــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــَ ُه ال تـــــــــــــــــــــــَ ريحَ ِإال   أَنــــــــــــــــــــــ   طــــــــــــــــــــــَ

ور      بـــــــــــــُ ريٍِّ وهـــــــــــــو الـــــــــــــثــــــــــــــ  طـــــــــــــَ تـــــــــــــَ لـــــــــــــ  مـــــــــــــُ (2)عـــــــــــــَ
 

  
ي : ال يُْستَْعَمل اِل : منه إِالَّ في األَْمِر ؛ و اْعلَمْ  بمْعنَى تَعَلَّمْ  وقاَل ابُن بَّرِ  .«أَنَّ َربَُّكم ليَس بأَْعورٍ  تَعَلَُّموا»حِدْيُث الدَّجَّ

كتيِن : َشقٌّ في الشَّفَِة العُْليا أَو في إْحَدى العَلَمُ وِ  العَلََمةُ وِ ، بالضّمِ ،  العُْلَمةُ وِ  .تَعَلَّْمُت بعَِلْمتُ  قاَل : واْستُْغني عن ، كذا في النسخِ ،  ، محرَّ

ً  ، ، كفَِرحَ  َعِلمَ  ، وقيَل : هو أَْن ينشقَّ فيَبِْيَن ؛ وقد جانِبَْيها وَصوابُه : في أََحِد ، أَْعلَُم  ، وِمن ذِلَك يقاُل للبَعيِر : َعْلماء ، وهي أَْعلَمُ  فهو ، َعلَما

وفي الَجْفن أَْشتَُر ، ويقاُل : في ِمْشفَِره األَْعلَى ، وإن كاَن الّشّق في الشَّفَِة السُّْفلَى فهو أَفلح ، وفي األَْنِف أَْخَرُم ، وفي األُذُِن أَْخَرُب ،  لعَلَمٍ 

َمْخشرّي :فيه كلِّه أَْشَرُم ؛ ومنه قولُ    الزَّ

 َأعلمَأان امليم واأَلايم أَفلح 
ً  ، ، كنََصَرهُ وَضَربَهُ  َعلََمهُ وِ  تي َعلَْمتُ  ويقاُل : َوَسَمهُ. : َعْلما ً  ِعمَّ تَُك ؛ قاَل : أَْعِلُمها َعْلما  ، وذِلَك إذ لُثْتَها على رأِْسك بعاَلَمٍة تُْعَرُف بها ِعمَّ

ًة وِ  ــــــــــــ  َرشــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــُ َرًة قـ ح وَب مخــــــــــــِ ــــــــــــُ ب ــــــــــــَن الســــــــــــــــــــــــــ  ئ ــــــــــــَ  ل

هـــــــــا      ثـــــــــِ َن يف لـــــــــوح لـــــــــح مـــــــــِ عـــــــــح ًة يــــــــــَ ِيـــــــــ  ريح مـــــــــاُدبـــــــــَ لـــــــــح  (3) عـــــــــَ
  

ً  َشفَتَهُ  َعلَمَ وِ   .َعْلماء والشَّفَةُ  أَْعلَمُ  ، فهو َشقَّها : يَْعِلُمها َعْلما

ً  إِْعالماً : الفََرسَ  أَْعلَمَ وِ  نا  في الَحْرِب. أَْحَمر وأَْبيض َعلََّق عليه ُصوفاً ُملَوَّ

 َحْمزةُ يوَم بَْدٍر ، ومنه قْولُه : أَْعلَمَ وِ َمكانُه فيها ؛  ُعِلمَ  إذا َوَسَمها بِسيما الَحْربِ  إذا نْفَسهُ  أَْعلَمَ وِ 

ُم  ين َأان ذاكــــــــــــــــــــُ ر فــــــــــــــــــــوين أَنــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَ

ي يف ا ــــــــواِدِث      الحــــــــِ مُ شــــــــــــــــــــــاٍ  ســــــــــــــــــــــِ لــــــــِ عــــــــح  (4) مــــــــُ
  

 وقاَل األَْخَطُل :

ِر  ــــــــــح ي ــــــــــا رابُط اخلــــــــــَ ــــــــــن ــــــــــي ةً مــــــــــا زاَ  ف مــــــــــَ ــــــــــِ ل عــــــــــح  مــــــــــُ

ؤحِم والــــــــــــعــــــــــــاِر وِ      ٍب رابُط الــــــــــــلــــــــــــ  يــــــــــــح لــــــــــــَ (5)يف كــــــــــــُ
 

  
ً  هكذا ُرِوى بكْسِر الالِم ،  .كعَلََّمها تَْعِليما

َمةُ ، كاألُْعلُومِة ، بالضمِّ وِ   ، (6) ج أَْعالمٌ  أَي َعالَمةٌ ، أُْعلُومةَ  ، عن أَبي العََمْيثَِل األْعَرابّيِ. يقاُل : بيَن القَْومِ  العاَلَمةُ : الّسِ
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__________________ 
 الراغب ا وارجض إىل املفردات. (1)
 واألساس.« وهي الثبور»اللسان وفيه  (2)
 اللسان والتهذيب. (3)
 اللسان والتهذيب. (4)
 اللسان والصحاح. (5)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : َعالٌم. (6)
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ِض الذي ال يُفارُِ  واِحَده إال   لحقاِء اهلاِء ا قاَ  عاِمٌر بُن الط َفيحِر :  وهو ِمَن اجَلمح
وِّ عـــــــــــــــ َت ِبـــــــــــــــَ َرفـــــــــــــــح قـــــــــــــــامـــــــــــــــا عـــــــــــــــَ

ُ
َة املـــــــــــــــ  ارِمـــــــــــــــَ

ت هبــــــــــا      َرفــــــــــح مــــــــــَ  َأو عــــــــــَ لــــــــــح المــــــــــابســــــــــــــــــــــــَ  (1) عــــــــــَ
  

ا َجْمعُ   كأَعاِجيَب. األُْعلُوَمِة فأَعاِليمُ  وأَمَّ

 بيَن األَْرَضْيِن. يكونُ  الفصلُ  العاَلَمة :وِ 

الَّةُ ، يُْهتََدى به في الفَلواِت ،: ، ونَصُّ الُمْحَكِم  في الطَّريقِ  (2) َمْنصوبٌ  ءٌ أَْيضاً : شيوِ   فيهما كالعَلَمِ  ، ونَصُّ المْحَكِم : تَْهتَِدي به الضَّ

 بالتَّحريِك.

 .َعلَمٌ  ، واِحُدها أَْعالمٌ  ويقاُل لَما يُْبنَى في َجواّدِ الطَّريق ِمن الَمناِزل يَْستدلُّ بها على األَْرِض :

 الَحَرِم : ُحُدوُده الَمْضروبَةُ عليه. أَْعالمُ وِ 

كةً : الَجبَُل الطَّويُل ، أَو عامٌّ  العَلَمُ وِ   ، عن اللَّْحيانّيِ ؛ قاَل َجريٌر : ، محرَّ

ا  نـــــــــــــَ عـــــــــــــح طـــــــــــــَ مـــــــــــــاً إذا قـــــــــــــَ لـــــــــــــَ دا  عـــــــــــــَ مبـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

م     كــــــــــــــَ َ بــــــــــــــنــــــــــــــا إىل ا ــــــــــــــَ اح ىت  تــــــــــــــنــــــــــــــاهــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

  

م  هـــــــــــــَ تــــــــــــــ 
ُ

ريحِ املـــــــــــــ اِج غـــــــــــــَ يـــــــــــــفـــــــــــــِة ا ـــــــــــــجـــــــــــــ  لـــــــــــــِ  خـــــــــــــَ

  
ئحضــــــــــــــــــــــِ    َرم يف ضــــــــــــــــــــــِ ِؤ الــــــــكــــــــَ بــــــــُ ؤح ِدو بـــــــــُ جــــــــح َ

(3)ِء املــــــــ
 

  
 ، بالكْسِر ؛ قاَل : ِعالمٌ وِ  أَْعالمٌ  ج

ر ٍة  مـــــــــــِ ا بـــــــــــطـــــــــــِ الهتـــــــــــِ رحَض فـــــــــــَ ُت عـــــــــــَ بـــــــــــح  قـــــــــــد جـــــــــــُ

وحَ  وِ      ـــــــــــَ ُر فـ يـــــــــــح هالـــــــــــلـــــــــــ  المـــــــــــِ وُِّض  عـــــــــــِ قـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ (4)مـــــــــــُ
 

  
َوَلُه اجْلَواِر ):  وِجباٌل ، وَجَمٌل وأَْجمال وجمال ، وقَلٌَم وأَْقالٌم وقِالٌم ؛ وشاِهُد األَْعالِم قْولُه تعالَى قاَل ُكراٌع : نَظيُرهُ َجبٌَل وأَْجبالٌ 
 .(5) (اْلُمْنَشآُت يف اْلَبْحِر َكاْْلَْعالمِ 

 في أَْطرافِِه. َرْسُم الثَّْوِب وَرْقُمه : العَلَمُ وِ 

ايَةُ  : العَلَمُ وِ  ْمحِ  قيَل : هووِ  التي يَْجتَِمُع إليها الُجْنُد. الرَّ وإِيَّاه َعنَى أَبو َصْخٍر الُهَذليُّ ُمْشبعاً الفتَْحة حتى َحَدثَْت بعَدها أَِلف في  ما يُْعقَُد على الرُّ

 قْوِلِه :

فــــــــــاً  َعســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ الِة تـ ــــــــــفــــــــــَ رحَض ال ج  هبــــــــــا عــــــــــَ  َيشــــــــــــــــــــــــُ

َن ارحٍض وِ      فــــــــــ  مــــــــــِ ا إذا لــــــــــَح ــــــــــ  هــــــــــاأَم المــــــــــُ  (6) عــــــــــَ
  

 قالَهُ ابُن جنّيِ.

ايَِة. أَْعالمٌ  َسيُِّد القْوِم ، ج العَلَمُ  ِمن المجاِز :وِ   َمأْخوذٌ ِمن الَجبَِل أَو الرَّ

 للَخْيِر ِمن ذِلَك. َمْعلَمٌ  يقاُل : هو ِء كَمْقعٍَد : َمِظنَّتُه.الشَّي َمْعلَمُ وِ 

 والَجْمعُ  ، «ألَحدٍ  َمْعلَمٌ  تكوُن األَْرُض يوَم الِقياَمِة كقُْرَصة النَّقّيِ ليَس فيها»الحِدْيُث : منه على الطَّريِق ِمَن األَثَِر ؛ و ما يُْستََدلُّ به : الَمْعلَمُ وِ 

َمةِ  ؛ الَمعاِلمُ  انٍَة. كالعاُلَّ  ، كُرمَّ

، أَي أَنَّ ُظهوَر عيَسى ونُزولَه إلى األَْرِض َعالَمةٌ تدلُّ على اْقتِراِب  (7)للسَّاعِة  لَعَْلمٌ  ، بالفتْحِ ، وعلى األَخيِر قِراَءةُ َمْن قََرأَ : وإِنَّه العَْلمُ وِ 

ِم وإنَّما لم يْضبْطه لُشْهرته. العالَمُ وِ  السَّاَعةِ   بفتْحِ الالَّ

اج يَْهِمُزه وقاَل األَْزَهِريُّ هو اْسم بُنِي على ِمثَاِل فاَعٍل كخاتٍَم وطابٍَق ودانٍَق انتََهى. وَحَكى بعضُ  هم الَكْسَر أَْيضاً كما نَقَلَه شْيُخنا وكان العجَّ
حاحِ ، زاَد غيُرهُ : الَخْلقُ  ؛ (8) ِمن الَجواِهِر واألَْعراِض ، وهو  أَو ما َحواهُ بَْطُن الفَلَكِ  ، وهو الَمْفهوُم ِمن ِسياِق قتاَدةَ ؛ ُكلُّهُ  ، كما في الّصِ
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َوََلْ أَ ) آلَةٌ في الدَّاللَِة على ُموجِده ، ولهذا أَحالَنا عليه في َمْعرفَِة وْحَدانِيَّتِه فقاَل : فالعالَمُ  ، كالخاتَِم لَما يُْختَم به. به يُْعلَم في األَْصِل اْسٌم لَما
 .(9) (يَ ْنظُُروا يف َمَلُكوِت السَّماواِت َواْْلَْرضِ 

 : َكبيٌر وهو الفَلَُك بما العالَُم َعالَمانِ  وقاَل َجْعفَر الصاِدُق :

__________________ 
 وعجزه فيه : 105ديوانه ط بريوت ص  (1)

 لسلم  أو عرفت هلا عالما
 واللسان.

 .«ٌء منصوبٌ شي»بد  : « وَمنحُصوبٌ »يف القاموس :  (2)
 واللسان وصدر األو  يف الصحاح والتهذيب. 520ديوانه ص  (3)
 اللسان بدون نسبة. (4)
 .24الرمحن اآية  (5)
 بنقر حركة اهلمزة إىل النون.« من أرضٍ »واللسان. وقوله :  955/  2شرح أشعار اهلذليا  (6)
 .61الزخرف اآية  (7)
 ذكره يف قوله : (8)

 فخنَدٌ  هامة هذا العاملَِ 
 مض قوله :جاء به 

 اي دار سلم  اي اسلمي مث اسَلمي
 أس  هذا البيت وسائر أبيات القصيدة غري مؤس  ا فعاب ر بة عل  أبيه ذلك.

 .185األعراف اآية  (9)
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 الَكبرِي وفيه كر  ما فيه. العاملَِ  فيه ا وَصغرٌي وهو اإلنحساُن ألَن ه عل  َهيحئةِ 
 قْلُت : وإِليه أَشاَر القائُِل :

غـــــــــــــــــرٌي َأحَتح  َك جـــــــــــــــــرٌم صـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  ب أَن  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

َو  وِ      طــــــــــــــــَ رَب  الــــــــــــــــعــــــــــــــــاملَ فــــــــــــــــيــــــــــــــــك انــــــــــــــــح  اأَلكــــــــــــــــح

  
ي الَخْلق ً  وقاَل شْيُخنا : ُسّمِ انِعِ أَو تَْغِليباً لذِوي عالما  (1)ال ِمن العاَلَمِة وإن كاَن  العْلمِ  ، وعلى كّلٍ هو ُمْشتقٌّ ِمن الْعلمِ  ألنَّه َعالَمةٌ على الصَّ

 ُمْطلقاً كما في العنايَِة. العْلمِ  ، والحقُّ أَنَّه ِمن العْلمِ  فهو ِمن العْلم لذوي

ِرين :  به الخاِلُق ثم على العُقاَلِء ِمن الثّْقلَْين أَو الثّقَلَْين أَو الَمِلك واإلْنس. يُْعلَم به َغلََب على ما يُْعلَم ما العالَمُ  وقاَل بعُض المفّسِ

يُِّد الشَِّريف أَنَّه يُْطلَُق على كّلِ جْنٍس فهو للقْدِر الُمْشتَرك بيَن األَْجناِس فيُْطلَُق على كّلِ جْنٍس  وعلى َمْجموِعها إالَّ أَنَّه َمْوضوٌع واْختاَر السَّ

  وإالَّ لم يجَمْع ، اه.للَمْجموعِ 

جاجُّ : وال واِحدَ  ً  ِمن لَْفِظه ألَنَّ  للعالَمِ  قاَل الزَّ  اْسماً لواِحٍد منها صاَر َجْمعاً ألَْشياء ُمتَّفقة والَجْمعُ  عالَمٌ  َجْمُع أَْشياٍء ُمْختَِلفَة ، فإْن ُجِعل عالَما

 .عالَُمونَ 

 واِحُد اليَاَسِمْين على ما َسيَأْتي. وَغْيُر ياَسمٍ  ؛ زاَد غيُرهُ : بالواِو والنوِن َغْيُرهُ  (2) لٍ فاعِ  ٌء علىشي وال يُْجَمعُ  قاَل ابُن ِسْيَده :

 .العَواِلمُ  الَخْلقِ  العالَمِ  وقيَل : َجْمعُ 

ى ا َجْمعُه فألَنَّ كلَّ نَْوعٍ ِمن هذه الَمْوجوداِت قد يَُسمَّ ً  وفي البَصائِِر : وأَمَّ قد ُرِوي أَنَّ هللا تعالَى والناِر ،  عالَمُ وِ ْنساِن اإل عالَمُ  فيقالُ  عالما

ا َجْمعُه َجْمُع السَّالَمة فلَكْون الناس في جْملَتِهم ، عالَمٍ  بضعَةَ َعَشَر أَْلف قيَل إنَّما جمَع به هذا الَجْمع ألَنَّه َعنى به أَْصناف الخالئِِق ِمن وِ  وأَمَّ

ً  ا ، ُرِوي هذا عن ابِن عبَّاٍس. وقاَل َجْعفر الصاِدُق : عنى به الناس وجعل كّل واِحٍد منهمالَمالئَِكة والِجّنِ واإلْنِس دوَن غْيِره  .عالما

 ، أَي َرّبِ الِجّنِ واإِلْنس. (َربِّ اْلعاَلِمنيَ )الذي ُرِوي عن ابِن عبَّاٍس في تْفسيِر : : قْلُت 

 قاَل قتاَدةُ : َرّب الَخْلِق ُكلّهم.وِ 

ِة قْوِل ابِن عباٍس قْولُه ،   نَِذيراً  ، وسلمعليههللاصلىوليَس النبيُّ  (3) (ِلَيُكوَن ِلْلعاَلِمنَي َنِذيراً ):  عزوجلقاَل األَْزَهِريُّ : والدَّليُل على صحَّ

 .واإِلْنِس  للِجنِّ  نَِذيراً  بُِعثَ  وإِنَّما ، هللاِ  َخْلقُ  ُكلُّهم وُهم للَمالئَِكة وال للبَهائِمِ 

ْنيا منها عالَمٍ  وقْولُه : وقد ُرِوي ، قْلُت : هذا قد ُرِوى عن وهِب بِن منَبِّه أَنّه ثمانِيةُ َعَشَر أَلفَ  واِحٌد ، وما العُْمران في الَخراِب إالَّ  عالَمٌ  ، الدُّ

 كفُْسطاٍط في َصْحراء.

. َعِلُموهُ  : أَي الَجِميعُ  تَعالََمهُ وِ   ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

ةِ  ِمن (4) : َعْشرٌ  الَمْعلوماتُ  األَيَّامُ وِ   آِخُرها يوُم النَّْحِر ، وقد تَقَدََّم تَْعِليله في الَمْعُدودات. ذي الِحجَّ

ْقرُ  ، العاُلمُ وِ  َر ق كغُراٍب وُزنَّاٍر : الصَّ  ْوُل ُزَهْيٍر فيَمْن َرَواه كذا :، عن ابِن األَْعرابّيِ ، واْقتََصَر على التَّْخِفيِف وبه فُّسِ

الِم هلــــــــــــا  ــــــــــــعــــــــــــُ ف  ال  حــــــــــــىت إذا مــــــــــــا َرَوتح كــــــــــــَ

ُك      تـــــــــَ هـــــــــا بـــــــــِ ه مـــــــــن ريشــــــــــــــــــــــِ فـــــــــِّ (5)طـــــــــاَرتح ويف كـــــــــَ
 

  
ير عن ابِن األَْعرابّيِ قاَل ابُن جنّيِ : ُرِوي عن أَبي بْكٍر محمد بن الَحَسِن عن أَبي الُحَسْين أَْحمد بن ُسلَْيمان المعبدي عن ابِن أُْخت أَبي الَوزِ 

ْقُر ، قاَل  وايَِة وَغريِب اللّغَِة.: قاَل : العاُلم هنا الصَّ  وهذا ِمن َطريِف الّرِ

 َحَكاه ُكراٌع ، واْقتََصَر على التْخِفيِف أَْيضاً. ، الباِشقُ  قيَل : هووِ 

ي للطَّائّي :  وقاَل األَْزَهِريُّ : هو بالتَّْشديِد َضْرٌب ِمن الَجواِرحِ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ



16022 

 

__________________ 
األصر فيه : وقير إن كان لغري ذوي العلم فهو  هبامش املطبوعة املصرية : قوله : وإن إىل آخره ا هكذا يف النسخ ا ويف العبارة سقرت ا ولعر (1)

 .«من العالمة وإن كان لذوي العلم إىل آخره فحرره
 يف القاموس : فاعٌر ابلضم منونة ا والكسر  اهر هنا. (2)
 او  سورة الفرقان. (3)
 يف القاموس عشر بدون تنوين. (4)
 وصدره برواية : 50ديوانه ط بريوت ص  (5)

 حىت إذا ما هوت كف الوليد هلا
 واملثبت كرواية اللسان.
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هــــــــــــــــــــــــــــا .............. لــــــــــــــــــــــــــــُ غــــــــــــــــــــــــــــَ  . َيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

يِّ      مٌ عــــــــــن حــــــــــاجــــــــــِة ا ــــــــــَ ال  ــــــــــُر  عــــــــــُ ي جــــــــــِ (1)وحتــــــــــَ
 

  
 وقاَل : هو الباِشُق ، إالَّ أَنَّه َرَواه بالتّْخِفيِف.

جاِل َمأْخوذٌ ِمن العاُلِم. الَخفيُف الذَِّكيُّ  والتّْخفيِف وياِء النّْسبَِة : ، بالضمِّ  العاُلِميُّ وَ   ِمن الّرِ

مُ وِ  ِحيُح. كُزنَّاٍر : الِحنَّاءُ  ، العاُلَّ  ، ُرِوي ذِلَك عن ابِن األَْعَرابّيِ وهو الصَّ

 وَحَكاه ُكراٌع بالتَّْخفيِف أَْيضاً.

مُ وِ  ِم. (2) كَشدَّاٍد : اسمُ  ، العاَلَّ  رُجٍل ؛ وكذا أَبو العاَلَّ

 .العَياِلمُ  ، والَجْمعُ  البَْحرُ  ، كَحْيَدٍر : العَْيلَمُ وِ 

 ؛ وقيَل : َعلَتْه األَْرُض وهو الُمْنَدفُِن ، َحَكاه ُكراٌع. الماُء الذي عليه األرضُ  أَْيضاً : العَْيلَمُ وِ 

. النَّارُّ النَّاِعمُ  أَْيضاً :وِ   ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

ْفِدعُ  أَْيضاً :وِ   ، عن الفاِرِسّي. الّضِ

ِكيَّةُ ، البِئْرُ  أَْيضاً :وِ  حاحِ : الرَّ  ، والَجْمُع َعياِليم ، قاَل أَبو نُواس. الَكثيَرةُ الماءِ  ، وفي الّصِ

 اخُلُسفح  الَعياملِ قليذم ِمن 
َكايا. أَو الِمْلَحةُ   ِمن الرَّ

 رُجٍل. (2) اْسمُ   :َعْيلَمٌ وِ 

بُُع الذََّكرُ  : العَْيلَمُ وِ   .أَْمَدرُ  َعْيالمٌ  هو فإذا إليه فيَْنظرُ  الصراطَ  به ليَجوزَ  أَباه يَْحِملُ  أَنَّه:  السالمعليهفي خبِر إْبراهيَم ، و؛  كالعَْيالمِ  الضَّ

ْرعِ  العَْلماءُ وِ  الحِ ، قاَل : ولم أْسَمْعه إالَّ في بَْيِت ُزَهْيٍر بِن َجنَاب : (3) : اسُم الّدِ  ، نَقَلَه َشِمٌر في كتاِب الّسِ

مــــــــــاً  دح حــــــــــَ  د وقــــــــــِ تــــــــــَ ُر فــــــــــانـــــــــــح هــــــــــح َح الــــــــــد  لــــــــــ   جــــــــــَ

ثــــــــــاد     َو  عــــــــــلــــــــــ  أَمــــــــــح ي الــــــــــقــــــــــُ حــــــــــِ نــــــــــح  كــــــــــاَن يـــــــــــُ

  

َر اأَلرح وِ  طــــــــــــــَ رََع الــــــــــــــبــــــــــــــَ د   لــــــــــــــَيصــــــــــــــــــــــــــــح  تصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
   َ اح مـــــــــــــــــاءِ وََع بـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح رحاب ِ  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ  والســـــــــــــــــــــــــــــــِّ

  

جح  َض يف الــــــــــــلــــــــــــ  َولــــــــــــ 
ُ

َح املــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــــَ مح رُِ  الــــــــــــتــــــــــــِّ دح  يــــــــــــُ

  
بـــــــــــــاِ     َم يف ُرُ ِس اجلـــــــــــــِ ـــــــــــــُعصـــــــــــــــــــــــــــح ِة وال (4)جـــــــــــــَ

 

  
 .الْعلمِ  هو افتعل ِمن َعِلَمهُ  : اْعتَلََمهُ وِ 

 على األَْرِض. الماُء : َسالَ  اْعتَلَمَ وِ 

 بُن خباب أَُخو ُزَهْيٍر ِمن بَني َكْلِب بِن وبَرةَ. ُعلَْيمُ  رُجٍل ، وهو أَبو بَْطٍن هو (5) اْسمُ   :ُعلَْيمٌ   :كُزبَْيرٍ وِ 

 : أَْرٌض بالشاِم. َعلََمْيُن العُلَماءِ وِ 

 ، ودوَمةُ قد ذُِكَر في َمْوِضِعه. السَّْعِد : َجبٌَل قُْرَب دومةَ  َعلَمُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :
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ُم ، وهو العاِلمُ وِ  العَِليمُ  : عزوجلِمن ِصفاِت هللِا ،  ا يُكْن بْعُد قَْبَل أَْن يكوَن ، لم  العاِلمُ  والعاَلَّ بَما كاَن وما يكوُن قَْبَل َكْونِه ، وبَما يكوُن ولَمَّ

ً  يََزلْ  ً  وال يَزالُ  عاِلما بَجِميعِ  ِعْلُمه ِض وال في السََّماِء ، ُسْبحانه وتعالَى ، أَحاطَ بَما كاَن وما يكوُن ، وال تَْخفَى عليه خافِيةٌ في األَرْ  عاِلما

 األَْشياء باِطنِها وظاِهِرها ، َدقيِقها وَجِليِلها على أَتَّمِ اإلْمكاِن.

حْ  العْلمُ  فَِعيٌل ِمن أَْبنيَِة الُمبالَغَِة ، وقد يُْطلَقُ  َعِليمٌ وِ  َوِإنَُّه َلُذو ِعْلم  ِلما ) ُء قْولُه تعالَى :مِن الُمْقرىويُراُد به العََمُل وبه فَسَّر أَبو عبِد الرَّ
ْن َسِمْعَت هذا (7)، قاَل : لذُو َعَمٍل ، َرَواهُ األَْزَهِريُّ عن سْعِد بِن زْيٍد  (6) (َعلَّْمناهُ  ْحمن ممَّ قاَل : ِمن  ؟عنه ، وفيه : فقْلُت : يا أَبا عْبِد الرَّ

ا يَُؤيُِّد هذا القَْول ما قالَهُ بعُضهم : ابِن ُعيَْينَةَ ، قْلُت :  .يَْعلَم الذي يَْعَمُل بَما العالمُ  َحْسبي ، قاَل : وممَّ

ي : وتقولُ   والفُقَهاَء. العُلماءَ  وفَقُه أَي سادَ  َعلُموِ وتَفَقَّه ،  متَعَلَّ  وفَِقهَ أَي َعِلمَ  قاَل ابُن بَّرِ

 ، كُمعَظٍَّم : الُمْلَهُم للصَّواِب وللَخْيِر. الُمعَلَّمُ وِ 

. فأَْعلَْمتُهُ  َخبََر فالنٍ  اْستَْعلََمنِي ويقاُل :  إيَّاهُ ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

 وَظنَْنتُنِي. كما قالوا َرأَْيتُني وَحِسْبتُني علمتني وأَجاُزوا

__________________ 
 اللسان. (1)
 يف القاموس : اسٌم ابلتنوين. (2)
 يف القاموس : الدرُع ابلضم. (3)
 اللسان ا ويف التكملة والتهذيب ورد البيت الثالث قبر الثاين. (4)
 يف القاموس : اسٌم ابلتنوين. (5)
 .68يوسف اآية  (6)
 .«َمزحَبد»يف التهذيب :  (7)
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 ٍء.، أَي قَْبَل كّلِ شي ِعْلمٍ  ولَِقْيته أَْدنَى

 ، كُمْكَرٍم : فيه َعالَمةٌ ؛ قاَل َعْنتَرةُ : ُمْعلَمٌ  وقََدحٌ 

ُشوِف 
َ
ُعحَلمِ رََكَد اهلَواِجُر ابمل

 (1) امل
كةً : العاَلَمةُ واألَثَُر والَمناَرةُ. العَلَمُ وِ   ، محرَّ

 ؛ قاَل : العَلمِ  ْرُق : إذا لََمَع فيالبَ  اْعتَلَمَ وِ 

ه  بـــــــــــــــــــُ ت  أَرحقــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــًا بـــــــــــــــــــِ َريـــــــــــــــــــح رح بــــــــــــــــــــُ  بـــــــــــــــــــَ

ر  إال  إذا      رح ال يــــــــــــــُ ابــــــــــــــَ مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  (2) اعــــــــــــــح
  

 الثَّْوَب : َجعََل فيه َعالَمةً. أَْعلَمَ وِ 

اجِ لحافِِر البئِْر : منه الحافُِر البِئَْر : إذا َوَجَدها َكثيَرةَ الماِء ، و أَْعلَمَ وِ   .أَْعلَْمتَ  َخَسْفَت أَمْ أَ قْوُل الحجَّ

 الطَّريِق : َداللتُه. َمْعلَمُ وِ 

 على َمواِضَع كذا ِمن الِكتاِب َعالَمةً. أَْعلَْمتُ وِ 

ُم ، كُزنَّاٍر : لُبُّ َعَجم   النَّبِِق.والعاُلَّ

 : البِئُْر الواِسعَةُ. العَْيلَمُ وِ 

 ، يَْذَهبُوَن إلى َسعَتِها. العَْيلَمِ  وُربَّما ُسبَّ الرُجُل فقيَل : ياْبنَ 

 : اْسماِن. األَْعلَمِ  وعْبدُ  أَْعلَمُ وِ 

 .األْعلَم ٍء نُِسَب عْبدُ قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وال أَْدِري إلى أَّيِ شي

.بَ  َعْلماء وقْولُهم :  نُو فالٍن على الماِء ُحِذفَِت الالُم تَْخِفيفاً ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 : الِقياَمةُ. الَمْعلومُ  والوْقتُ 

ُمعاِويَةَ بِن بْكِر بِن َجدُّ  ُعلَْيمٍ  بُن َعِدّيِ بِن َعْمِرو بِن معٍن ، منهم : نبيشةُ بُن جندِب بِن ُكلَْيِب بنِ  ُعلَْيمُ  أَْيضاً بَْطٌن في باِهلَةَ ، وهو ُعلَْيمٍ  وبَنُو

ثاِن. العُلَْيم القَُرِشيُّ ، وُعَمُر بُن محمِد بنِ  ُعلَْيٍم العُلَْيميُّ  ُمعاِويَةَ بِن مظهِر بِن ُمعاِويَةَ ؛ ويَْحيَى بُن محمِد بنِ  َمْشقيُّ ُمَحّدِ  الّدِ

فَّار علم وأَبو بْكٍر محمُد بُن عبِد هللِا بِن َعْمَرَوْيه بنِ  ٌث بَْغداِديٌّ َرَوى عن عبِد هللِا بِن أَْحمَد بِن َحْنبٍل. يّ العَلَم الصَّ ه ، ُمَحّدِ  إلى َجّدِ

هم العلم والعَلَميُّوَن بالَمْغرِب بَْطٌن ِمن العلويين نُِسبُوا إلى َجبَلِ  ْين ُسلَْيمان الحاِجُب  َعلَمُ  ، نََزَل َجدُّهم هناك ، وفي بيِت الَمْقدِس إلى َجّدِ الّدِ

 ةٌ.وفيهم َكثْرَ 

. العَلََمْين وذُو  عاِمُر بُن سِعيٍد ألَنَّه تَولَّى ِديواَن الخراجِ والَحْبس للَمأُْموِن ، نَقَلَه الثَّعالبيُّ

ْين ُعَمُر بُن عبِد الَوهاِب بِن َخلَِف العالميُّ الشا .فِِعيُّ الَمعْ وَعالَمةُ ، كَسحابٍَة : بَْطٌن ِمن لَخٍم إليه نُِسَب القاِضي تاُج الّدِ  روُف بابِن بْنت األَعّزِ

 بُن قعيٍر الكْنِديُّ تابِعيٌّ عن َسْلمان ، وقد ذُِكَر في الراِء. ُعلَْيمُ وِ 

يها العََجُم الَمْرةَ  األَْعلَمُ وِ  وقََصبَةُ هذه الُكوَرة َدْرَكِزين منها : عبُد الغفَّاِر بُن  (3): ُكوَرةٌ َكبيَرةٌ بيَن َهَمَذان وَزْنجان ِمن نَواِحي الِجباِل يَُسّمِ

 فَِقيهٌ ُمِقيٌم بالَمْوِصِل َرَوى َشيئاً َمن الحِدْيِث. (4)محمِد بِن عبِد الَواِحِد األَْعلميُّ الفرمانيُّ 

 : فرقَةٌ ِمن الَخواِرجِ. المعلوميةُ وِ 

 أَْهَملَه الجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.:  ، كَجْعفٍَر ، والثاُء ُمثَلَّثَةٌ  َعْلثَمٌ  : ]علثم[
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 اْسٌم. وهو

اُر بنُ  ه ، وعن َعْلثَمٍ  قْلُت : منه عمَّ ان.َرَوى عن أُّمِ  ه أَزهُر بُن سْعٍد السمَّ

يق بِمْصَر. َعْلثَمُ وِ  ّدِ  بُن سلَمةَ التَِّجيبِيُّ كان مع محمِد بِن أَبي بْكٍر الّصِ

 وَعْلثَُم بُن عبَّاٍس الغَافِِقيُّ َماَت َسنَة َخْمس وَخْمسين ومائتين.

 بُن أميَّةَ التَّجيبِيُّ َذَكَره ابُن يونس. َعْلثَمُ وِ 

 ، بالضّمِ : البُستاُن الَكثيُر النَّْخِل. مُ العُْلجو : ]علجم[

ْفِدُع الذََّكرُ  أَْيضاً :وِ  ِة : الّضِ مَّ ي لذي الرُّ تُه ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وقيَل عامَّ

__________________ 
 وصدره : 23من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص  (1)

دامِة بعد ماوِ 
ُ
 لقد شربُت من امل

 اللسان. (2)
رح ا بفتح اهلمزة والالم وسكون امليم والراء. (3)  يف معجم البلدان : أَلمح
 يف معجم البلدان : القومساين. (4)
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الً  لـــــــَ تح غـــــــَ نـــــــَ يــــــــ  ُح حـــــــىت بــــــــَ بـــــــح لـــــــ  الصـــــــــــــــــــــ   فـــــــمـــــــا اجنـــــــحَ

َرتح فــــــــيــــــــه      َ اأَلشــــــــــــــــــــــاِء جــــــــَ اح يــــــــمُ بــــــــَ الجــــــــِ  (1) الــــــــعــــــــَ
  

 وقيَل : هو الغَديُر الَكثيُر الماِء ؛ قاَل ابُن ُمْقبٍِل : الَكثيُر ؛ نَقَلَه الَجْوَهِريُّ أَْيضاً. الماُء الغَْمرُ  أَْيضاً :وِ 

ُه وِ  لـــــــــــــُ ـــــــــــــح يـ ٍد وســـــــــــــــــــــــــــَ ِن َرقـــــــــــــح ال  َر يف عـــــــــــــُ هـــــــــــــَ  َأ ـــــــــــــح

ح      ضــــــــــــــــــِ حح َتضــــــــــــــــــَ ٌر وال مــــُ حـــــــح ــــُم ال ضــــــــــــــــــَ ي الجــــِ (2)عــــَ
 

  
ها الجْوهَ وِ  ِة : ُظْلَمةُ اللَّْيلِ  ِريُّ فقاَل :أَْيضاً : الظُّْلمةُ الُمتَراِكَمةُ الشَّديَدةُ. وَخصَّ مَّ ي لذي الرُّ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  َوارهبـــــــــــــــَ و غـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ ة فـــــــــــــــارِ   ـــــــــــــــَح ـــــــــــــــَ زحن  َأو مـــــــــــــــُ

مــــــــــاُء      لــــــــــح و ُج الــــــــــرَبحِ  والــــــــــظــــــــــ  ــــــــــَ بـ ــــــــــَ جــــــــــومُ تـ لــــــــــح  (3) عــــــــــُ
  

 َمْوُج البَْحِر. أَْيضاً :وِ 

 القُراُد. أَْيضاً :وِ 

 الظَّْبُي اآلَدُم. أَْيضاً :وِ 

فاِد. العاَلِجيمُ  وقيَل : باِء هي الواِدقَةُ الُمِريَدةُ للّسِ  ِمن الّظِ

 الظَِّليُم. أَْيضاً :وِ 

 الَكْبُش. أَْيضاً :وِ 

 وقيَل : التامُّ الُمِسنُّ ِمن الَوْحِش. الَوْعُل. أَْيضاً :وِ 

. أَْيضاً :وِ   الثَّْوُر الُمِسنُّ

 ، وَعمَّ به بعُضهم َذَكُر البَّطِ وأُْنثاهُ ، أَْنَشَد األَْزَهِريُّ : البَطَّةُ الذََّكرُ  أَْيضاً :وِ 

هــــــــــــا  ُرمــــــــــــَ وحمــــــــــــاُت َأكــــــــــــح َغ ا ــــــــــــَ ــــــــــــَ ل ــــــــــــَ  حــــــــــــىت إذا بـ

ـــــــِم وِ      ي الجـــــــِ ـــــــعـــــــَ ـــــــمـــــــاِت ال ي ـــــــِ ن ـــــــَ ت تح ُمســـــــــــــــــــــح طـــــــَ ـــــــَ (4)خـــــــال
 

  
 طائٌِر أَْبيُض. أَْيضاً :وِ 

.كالعُْرُجوِم والعُْرُجوِف ؛ نَقَلَه  الشَّديَدةُ من اإلبلِ  أَْيضاً :وِ   األَْزَهِريُّ

 .َعالِجيمٌ  ج ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن الِكالبّي. ِخياُرهاوِ العاَلِجيُم : ِشداُد اإلبِِل  أَو

اِعي. َعالِجمٌ  ِمن اإِلبِِل والُحُمِر ، والجْمعُ  كَجْعفٍَر : الطَّويلُ  ، العَْلَجمُ وِ   ، عن أَبي َعْمٍرو ؛ وأَْنَشَد للرَّ

ٍة  ن عـــــــــالجـــــــــِم جـــــــــلـــــــــ  نـــــــــا مـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ َن عـــــــــَ جـــــــــح عـــــــــُ  فــــــــــَ

ُج      وٌ  وفــــــــــاســــــــــــــــــــــــِ هــــــــــا َرتــــــــــُ نــــــــــح نــــــــــا مــــــــــِ تــــــــــِ اجــــــــــَ (5) ــــــــــَ
 

  
 ؛ قاَل أَبو نَُخْيلة : ُمتََراِكمٌ  : أَي ُمْعلَْنِجمٌ  َرْملٌ وِ  يْعنِي إبالً ِضخاماً.

ِم  يـــــــــــــــــــ  اًل غـــــــــــــــــــرَي ِذي هنـــــــــــــــــــََ  كـــــــــــــــــــَبن  َرمـــــــــــــــــــح

هــــــــــــا      لــــــــــــِ ٍج وَرمــــــــــــح نح عــــــــــــالــــــــــــِ مِ مــــــــــــِ جــــــــــــِ نــــــــــــح لــــــــــــَ عــــــــــــح
ُ

 املــــــــــــ

  

 (6)مبُلحتَـَق  َعثَاِعٍث وَمبحِكِم 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ِهما : الشَّديُد السَّواِد. العُْلُجومُ وِ  العُْلُجمُ   ، بضّمِ

 : الناقَةُ الُمِسنَّةُ. العُْلُجومُ وِ 

 األََجَمةُ.:  العُْلُجومُ وِ 
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 وأَْيضاً : األَتاُن الَكثيَرةُ اللْحِم.

واُل. العاَلِجيمُ وِ   : الّطِ

 : الجماَعةُ ِمن الناِس. العُْلُجومُ وِ 

. ، بالفتحِ والذَّاِل المعجمِة. العَْلَذِميُّ  : ]علذم[  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

جالِ   الَحِريُص الذي يأُْكُل ما قََدَر عليه. وفي اللِّساِن : هو ِمن الّرِ

 الَحْنَظُل بعَْينِه. : ُمرٌّ ؛ ويقاُل : هو َشَجٌر ُمرُّ ، ويقاُل : هو العَْلقَمُ  : ]علقم[

 .َعْلقَمٌ  ٍء ُمرُّ كلُّ شي قيَل :وِ 

__________________ 
 اللسان. (1)
 اللسان وفيه : غالن. (2)
 .365/  4واللسان واملقايي   572ديوانه ص  (3)
 اللسان والتهذيب بدون نسبة. (4)
 اب اء املهملة ا والبيت من قصيدة حائية مطلعها :« . وفاسح.. من عالجيم»برواية :  47ديوانه ط بريوت ص  (5)

 أمل تــــــــــــــدر مــــــــــــــا قــــــــــــــا  الــــــــــــــظــــــــــــــبــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــح 

 مــــــــــــــــــررن أمــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــركــــــــــــــــــب والــــــــــــــــــركــــــــــــــــــُب رائــــــــــــــــــحُ     

  

 والتهذيب ا وفيهما من عالجيم.كرواية اللسان « وفاسج»واملثبت ب 

 اللسان والتهذيب واألو  والثاين يف التكملة. (6)
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 .العَْلقَمُ  ٍء فيه َمرارةٌ َشديَدةٌ كأَنَّهوقاَل األَْزَهِريُّ : هو َشْحُم الَحْنَظل ؛ ولذِلَك يقاُل لكّلِ شي

ةُ. العَْلقََمةُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :وِ   النَّبِقَةُ الُمرَّ

 أََشدُّ الماِء َمراَرةً. : العَْلقَمُ وِ 

 : الَمراَرةُ. العَْلقََمةُ وِ 

هُ. َعْلقَمَ  ، وقد ِء الُمّرِ في الطَّعامِ َجْعُل الشَّي أَْيضاً :وِ   َطعاَمهُ إذا أََمرَّ

. وابُن َعْبَدةَ  َعْلقََمةُ وِ  كةً  الَخِصيُّ  الفَْحُل. ، وهو (1)، محرَّ

. بُن ُعالثَةَ : ُشعَراءُ  َعْلقََمةُ وِ  الن ِمن بَني ربيعَةَ الُجوعِ ، واألَخيُر ِمن بَني َجْعفٍر ؛ قالَهُ الَجْوَهِريُّ  ، األَوَّ

 د بالَمْغرِب. : َعْلقََمةُ وِ 

كفوِرها برَكةُ واِصٍل وبني وائٍِل ونقباِس وبَني عميَرةَ ، وُكلُّها َشْرقي ِمْصَر ، وهي قْريَةٌ َكبيَرةٌ عاِمَرةٌ ، وِمن  : ع دوَن بُْلبَْيسَ  العاَلقَِمةُ وِ 

 قًُرى عاِمَرةٌ.

 : ع. َعْلقَماءُ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 : اْختِالُط الماِء وُخثُوَرتُه ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. العَْلقََمةُ 

 : قْريَةٌ بِمْصَر ِمن حوِف رمسيس وقد اْجتِْزُت بها. علقامُ وِ 

 الَمْذُكوَرةُ. العَالقَِمةُ  بُن ُزَراَرة بِن عدس ، ولعلَّه إليهم نُِسبَْت كفورُ  َعْلقََمةُ  : بَْطٌن ِمن تَِميٍم ، ثم ِمن َداِرم َجدُُّهم العَْلقِميُّونوِ 

ى  عْشُروَن ِمن الصَّحابَِة. بعَْلقََمة والُمَسمَّ

ْلبةُ  ، بالضّمِ : الشَّديَدةُ  العُْلكومُ  : ]علكم[ حاحِ ؛ زاَد بُن ِسْيَده  من اإِلبِلِ  الصُّ ؛ وخالَفَهُ ابُن ِهشاٍم في  َغْيِرهاوِ : ، ِمثْل العُْلجوِم ، كما في الّصِ

 نَصَّ عليه الجْوَهِريُّ وأَْنَشَد للبيٍد : للذََّكِر واألُْنثَى. وتَْختَصُّ باإِلبِلِ : شْرحِ الكعبيِة فقاَل 

ورٌَة  طـــــــــــــُ قـــــــــــــح ٌة مـــــــــــــَ يـــــــــــــ  َرشــــــــــــــــــــــــــِ َرتح بـــــــــــــه جـــــــــــــُ كـــــــــــــَ  بـــــــــــــَ

َر ابزٌِ       حــــــــــاجــــــــــِ
َ

قــــــــــي املــــــــــ ومُ تســــــــــــــــــــــــح كــــــــــُ لــــــــــح  (2) عــــــــــُ
  

ي لماِلِك العُلَْيمّي :  المحاِجُز : الَحديقَةُ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

زَِ   ــــــــــــح َوي ــــــــــــُ ــــــــــــبـ ر  ال ــــــــــــَ ىت  ت ومــــــــــــاحــــــــــــَ كــــــــــــُ لــــــــــــح ــــــــــــعــــــــــــُ  ال

ُزومــــــــــــا      ــــــــــــح يـ َرَ  ا ــــــــــــَ َودِّ الــــــــــــعــــــــــــِ ــــــــــــُ هــــــــــــا تـ نــــــــــــح (3)مــــــــــــِ
 

  
 وقال َكْعٌب يَِصُف ناقَةً :

ــــــــــــاُء  ن ــــــــــــاُء َوجــــــــــــح ب لــــــــــــح ومٌ غــــــــــــَ كــــــــــــُ لــــــــــــح َرٌة  عــــــــــــُ ذَكــــــــــــ   مــــــــــــُ

ــــــــــُر      ي هــــــــــا مــــــــــِ امــــــــــَ د  ــــــــــُ ٌة ق عــــــــــَ هــــــــــا ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِّ (4)يف َدف
 

  
 بالفتحِ. العاُلكم َعالِكمُ  وَجْمعُ  بفتحِ الكاِف ، الُمعَْلَكمِ وِ  ، كعاُلبِطٍ  والعاُلِكمِ  ، كقُْنفٍُذ ؛ وَرَواهُ بعُضهم كَجْعفٍَر ، كالعُْلُكمِ 

 الِعَظاُم ِمن اإِلبِِل. العاُلِكمُ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد :

 رُجٍل ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْنَشَد عن ابن قَنان : (5) كَجْعفٍَر : اْسمُ  ، َعْلَكمٌ وِ 

و  ـــــــــُ ن ـــــــــَ ي بـ مٍ مُيحســـــــــــــــــــــــِ كـــــــــَ لـــــــــح ه  عـــــــــَ ـــــــــُ َوت زحىل وِنســـــــــــــــــــــــح  هـــــــــَ

مٌ وِ      كــــــــَ لــــــــح ور  عــــــــَ رحفــــــــُ ِر الضــــــــــــــــــــــبحن فـــــــــُ حــــــــح ِر فــــــــَ ثــــــــح (6)مــــــــِ
 

  
 : ِعَظُم السَّناِم. العَْلَكَمةُ وِ 
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 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 العجلّي : (7): َغِليَظةُ الَخْلِق ُمَوثَّقَة ، وقيَل : هي السَّمينَةُ الَجِسيمةُ ؛ قاَل أَبو السَّْوداء  ُعالِكَمةٌ  ناقَةٌ 

ة  لــــــــــــ  يــــــــــــِ  ِشــــــــــــِِ نــــــــــــِ ر الــــــــــــفــــــــــــَ ثــــــــــــح ة مــــــــــــِ مــــــــــــَ الكــــــــــــِ  عــــــــــــُ

ِب وِ      لــــــــــــَ حــــــــــــح َك املــــــــــــِ َزة يف ذلــــــــــــِ رِ حــــــــــــافــــــــــــِ بــــــــــــح  اجلــــــــــــَ

  
ْخُم.  والَجْبُل : الضَّ

ْخُم. العَْلَكمُ وِ   ، كَجْعفٍَر : الرُجُل الضَّ

 : كنيُز اللَّْحِم. ُمعَْلَكمٌ  ورُجلٌ 

 : اْسُم ناقٍَة ؛ قاَل الشاِعُر : َعْلَكمٌ وِ 

ُم  حــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ُة يب تـ اقــــــــــــــــــَ وُ  والــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــُ  أَق

هــــــــــا اي      ُم أُمــــــــــِّ ِك مــــــــــا اســــــــــــــــــــــــح مُ َوحيــــــــــحَ كــــــــــَ لــــــــــح  (8) عــــــــــَ
  

__________________ 
 يف القاموس َعبحدة ابلفتح. (1)
 .362/  4وعجزه يف الصحاح واملقايي   308/  3واللسان والتهذيب  153ديوانه ط بريوت ص  (2)
 اللسان. (3)
 اللسان. (4)
 يف القاموس : اسٌم منونة. (5)
 اللسان. (6)
 .«أبو األسود»يف اللسان :  (7)
 .309/  3اللسان والتهذيب  (8)
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.:  ، كِقْرَشّبٍ وِجْرَدْحلٍ  الِعْلَهمُّ  : ]علهم[  أَْهَملَه الجْوَهِريُّ

 والَوْزناِن واِحٌد لكنَّ تَْقديَرُهما ُمْختلٌف ، فعلى الَوْزِن األَّول بتَْشديِد الميِم ، وعلى الثاني بتَْشديِد الالِم.

ْخُم العَ  قاَل األَْزَهِريُّ : هو  وغيِرها ، وأَْنَشَد : ظيُم من اإِلبِلِ الضَّ

ارِدًا وقــــــــــــــــاِنصــــــــــــــــــــــــــــــا  َدوحُت طــــــــــــــــَ دح غــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  ل

وُد      اً أَقـــــــــــُ مـــــــــــّ هـــــــــــَ لـــــــــــح  َأشـــــــــــــــــــــــــَ   شـــــــــــــــــــــــــاِخصـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــِ

  

رحٍج ويف َفصـــــــــــــــــــــــــــــــاِفصـــــــــــــــــــــــــــــــا  رَِج يف مـــــــــــــــــَ  أُمـــــــــــــــــح

  
ـــــــــــــــــــُه َبصـــــــــــــــــــــــــــــــــاِبصـــــــــــــــــــــــــــــــــاوِ    ر  ل ـــــــــــــــــــَ ٍر ت  هنـــــــــــــــــــََ

  

 (1)َحىت  َنشا ُمصاِمصاً ُدالِمصا 

. كالعاُلِهمِ  ُرِوَي بالَوْجَهْين ،  ، بالضّمِ

 .ُعُموَمةٌ وِ  ُعُمومٌ وِ ،  أَْعمامٌ  : أَُخو األَِب ، ج العَمُّ  : ]عمم[

 قاَل ِسْيبََوْيه : أَْدَخلوا فيه الهاَء لتَْحقيِق التَّأْنيِث ونَِظيُره الفُُحولَة والبُعُولة.

 .أََعمُّ  َحَكى ابُن األَْعرابّيِ في أَْدنَى العََدِد :وِ 

ا  ُء : بمْنِزلَِة َصٍك وأَُصّكٍ وَضّبٍ وأَُضّبِ.قاَل الفرَّ

ونَ  ، بإْظهاِر التَّْضعيِف ، وكاَن الُحْكم أَْعُممونَ  َجْمُع الَجْمعِ  ججِ وِ   ، لكْن هكذا َحَكاه ؛ وأَْنَشَد : أُعمُّ

رحٍ   رِّ خـــــــــــــــــِ يِّ بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ َرو ح ابلـــــــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــــَ

ِرمي      اَ كـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ مـــــــــــــــُ رِّ خـــــــــــــــاِ   اأَلعـــــــــــــــح (2)وكـــــــــــــــُ
 

  
ةٌ  هيوِ  ةِ والُخُؤولَِة. العُموَمةُ  والَمْصَدرُ  ، قد خالََف هنا اْصِطالَحه في ِذْكِر األُْنثَى ؛ َعمَّ  ، بالضّمِ كاألُبُوَّ

ً  ما ُكْنتَ  يقاُل :وِ   .َعَمْمَت ُعُموَمةً  ولقد َعّما

 ، هكذا نَقَلَه الَجْوَهِريُّ ، وهو نَصُّ اللَّْيِث في العَْيِن. ُهمأَو َكريمُ  األَْعمامِ  *: الكثيرُ  (3) بضّمِ الميِم وَكْسِرها ، ِمعَمٌّ وِ  ُمعَمٌّ  رُجلٌ وِ 

 واألَْخواِل كثيَرُهم ؛ قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : األَْعمامِ  ُمْخَوٌل إذا كاَن َكريمَ  ُمعَمٌّ  وفي التْهِذيِب : العََرُب تقوُل : َرُجلٌ 

يٍد   (4)يف الَعِشريَِة خُمحَوِ   ُمَعمٍّ ِِبِ
 ِمْخَوٌل. ِمعَمٌّ  قاَل اللَّْيُث : ويقاُل :

ُهم ، أَي يُْصلُح أَْمَرُهم ويَْجمعُهم. يَعُمُّ  ِملَمٌّ إذا كانَ  ِمعَمٌّ  قاَل األَْزَهِريُّ : ولم أَْسمْعه لغيِر اللَّيِث ولكْن يقاُل : ه وفَْضِله ، ويَلُمُّ  الناَس ببّرِ

َمتْهو ً  النِّساُء : َدَعْونَهُ  تَعَمَّ اه وتَأَبَّاه وتَبَنَّاهُ ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : َعّما  ، هكذا هو في سائِِر النسخِ ، وَكذِلَك تَأَخَّ

يــــــــــِض بـــــــــــَ  رابــــــــــِ
َ
ُت املــــــــــ تح ُأخــــــــــح نــــــــــَ الَم بـــــــــــَ هــــــــــا عــــــــــَ تــــــــــَ  يـــــــــــح

ٍر      يــــــــــح لــــــــــَ تح د بــــــــــِ ي  وقــــــــــالــــــــــَ لــــــــــَ مِ عــــــــــَ مــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــَ  (5) ؟تـ
  

ا رأَِت الشَّْيَب قالْت ال تَأْتِنا ِخْلماً ، ولكِن ائْتِنَا ً  أَي أَنَّها لمَّ  .َعّما

ْمتهوِ وِسياُق الجْوَهِرّيِ عن أَبي زْيٍد :  ً  إذا َدَعْوته تَعَمَّ  .َعّما

َمْخشِرّيِ ؛ وكَذِلكَ  ْلتَهَ إذا َدَعْوته خاالً.وِمثْلُه ِسياُق الزَّ   تََخوَّ

ً  اْستَْعَمْمتُه : اتََّخْذتُهوِ   .َعّما

 خاٍل. يقاُل : ابنا الوِ ،  َعمِّ  يقاُل : ُهما ابناوِ 
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ةٍ  تقوُل : ُهما اْبنا الوِ  اْبنا خالَةٍ  تقوُل : ُهماوِ   ، هذا نَصُّ الجْوَهِرّي. َعمَّ

يت وقاَل : اْبناوهكذا نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن ابِن  ّكِ وال تُثَنِّيه ألنَّك إنَّما تُريُد أَنَّ كلَّ واِحٍد منهما ُمضاٌف إلى هذه القَرابَِة ، كما  العَمَّ  تُْفِردُ  َعمِّ  الّسِ

 تقوُل في َحّدِ الُكْنيِة أَبََوا زْيٍد ، إنَّما تُريُد أَنَّ كلَّ واِحٍد منهما ُمضاٌف إلى هذه الُكْنيِة اه.

ة ُهما اْبنا: لّحاً ، وُهما اْبنا خالٍَة لّحاً ، وال يقاُل  َعمٍّ  ُهما اْبناويقاُل :  لّحاً وال اْبنا خاٍل لّحاً ، ألنَّهما ُمْفتَرقَاِن ، ألَنَّهما رُجٌل واْمرأَةٌ : قاَل  َعمَّ

: 

__________________ 
 والتكملة.« وهنر»بد  « أو زهر»الرجز يف اللسان والتهذيب وفيه  (1)
 اللسان. (2)
ورجر  عل  هامش القاموس : هكذا يف النسخ والذي سب  له يف خ و  أن امليم مضمومة ال غري ا والعا  وز فيها الكسر والفتح. ونصه : (3)

 ليتنبه. اه هبامش املو.معمم خمو  ا كمحسن ومكرم اخل وعل  ذلك مش  عاصم والشارح ا ف
 .«كثري»كذا ابألصر ا وابلقاموس :   (*)
 من معلقته ا وصدره : (4)

 فبدبرن كاجلزع املفصر بينه
 اللسان والتهذيب. (5)
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عـــــــــاً  ـــــــــا مـــــــــَ ب ـــــــــاذحهـــــــــَ ٍة ف ـــــــــَ ـــــــــا خـــــــــال ن ـــــــــح مـــــــــا اب كـــــــــُ ـــــــــ  ـــــــــإن  ف

ب وِ      يـــــــــــِّ و  ذاَ  طـــــــــــَ زحٍع ســـــــــــــــــــــــــِ نح نــــــــــــَ (1)ِإيّنِ مـــــــــــِ
 

  
ي : يقاُل :  ي ألَنَّ كلَّ واِحٍد منهما يقوُل لصاِحبِه ياْبنَ  َعمِّ  اْبناوقاَل ابُن بَّرِ ، وَكذلَِك اْبنا خالٍَة ألَنَّ كلَّ واِحٍد منهما يقوُل لصاِحبِه ياْبَن  َعّمِ

ةٍ  خالَتِي ، وال يصحُّ أَْن يقاَل : ُهما اْبنا  بِه ياْبَن خالي واآلَخُر يقوُل له ياْبنَ ، وال يصحُّ أَْن يقاَل : ُهما اْبنا خاٍل ألنَّ أَحَدهما يقوُل لصاحِ  َعمَّ

تي ةٍ  فاْختَلَفا ، وال يصحُّ أَْن يقاَل : ُهما اْبنا َعمَّ تي ألنَّ أَحَدهما يقوُل لصاِحبِه ياْبنَ  َعمَّ  واآلَخُر يقوُل : له ياْبَن خالي. َعمَّ

حاحِ ؛ وقيَل  : الجماَعةُ  العَمُّ وِ   ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : الَكثيَرةُ  ِمن الحّيِ ؛ وزاَد بعُضهم :: ِمن الناِس ، كما في الّصِ

رِيـــــــــــــُغ إلـــــــــــــيـــــــــــــه  م  يـــــــــــــُ ٍد  الـــــــــــــعـــــــــــــَ َة واحـــــــــــــِ  حـــــــــــــاجـــــــــــــَ

َ  بـــــــــذي مـــــــــاِ       يـــــــــح نـــــــــا حبـــــــــاجـــــــــاٍت ولـــــــــَ بُبـــــــــح (2)فـــــــــَ
 

  
؛ َحَكاه الفاِرِسيُّ عن أَبي زْيٍد ، قاَل : وليَس في الَكالِم أَْفعَُل يدلُّ على الَجْمعِ َغْير هذا إالَّ أَْن يكوَن  كاألََعمِّ  هنا الَخْلُق الَكثيُر ، العَمُّ  قاَل :

 اْسَم جْنٍس كاألَْرَوى واألََمّرِ الذي هو األَْمعاُء ؛ وأَْنَشَد :

يـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــًة  نح َذبـــــــــــــــــــِ ونـــــــــــــــــــَ  مُث  َرمـــــــــــــــــــاين أَلكـــــــــــــــــــُ

َ وِ      اح َرتح بــــــــــَ ثـــــــــــُ دح كــــــــــَ مِّ قــــــــــَ ُ   اأَلعــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــائــــــــــِ
َ
(3)امل

 

  
 ثم َرآني.: ، قاَل : وبخّطِ األَْرزني  األََعمّ  ٌء على أَْفعََل ُمْعتالًّ وال َصِحيحاً إالَّ قاَل ابُن جنّيِ : لم يأِْت في الَجْمعِ الُمَكسَِّر شي

اُء : بَْينَ   كَضّبٍ وأَُضّبٍ. َعمٍّ  بضّمِ العَْيِن َجْمعُ  األَُعمِّ  قاَل : وَرَواهُ الفرَّ

 ، عن ثَْعلَب ؛ وأَْنَشَد : العُْشُب ُكلُّهُ  : العَمُّ وِ 

ُبـحُلما الَعمِّ يـَُروُح يف   وَ حين األح
 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : ع : العَمُّ وِ 

ٍب  نح َوصـــــــــــــــــــــَ ٍن َومــــِ نح أَيــــح وَ  مــــِ كــــُ ُت َأشـــــــــــــــــح مـــــــح  أَقحســـــــــــــــــَ

رًا      عحشــــــــــــــــــــــــــَ ر  مــــــــــــَ ىّت تــــــــــــَ مِّ حــــــــــــَ (4)أَزحَواال  ابلــــــــــــعــــــــــــَ
 

  
َمدِ  ة بَْيَن َحلََب وأَْنطاِكيَةَ ، منها : ُعكاَشةُ  أَْيضاً :وِ  يُّ  بُن عبِد الصَّ الضَّريُر ، شاِعٌر ُمْحسٌن ُمقّل ِمن ُشعَراِء الدَّولِة الهاِشِميَّة. والذي  العَّمِ

َح به البَْكريُّ في شْرحِ األَمالي أَنَّه ِمن البَْصَرةِ ، وأَنَّه ِمن بَني  تي ِذْكُرُهم.اآل العَمِّ  َصرَّ

والُ  : العَمُّ وِ  ةُ طولُها واْلتِفافُها ، النَّْخُل الّطِ  وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد يَِصُف نَْخالً : ؛ «ُعمٌّ  وإِنَّها لَنَْخلٌ »الحِدْيُث : منه ؛ و ويَُضمُّ  التامَّ

ة  ـــــــــ  رِي فـــــــــا وســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــا الصـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــُ تـــــــــِّ ٌ  ميـــــــــَُ حـــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــُ

ميف      ُروُم  عــــــــــــــُ ــــــــــــــهــــــــــــــّن كــــــــــــــُ ن ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ُم بـ واعــــــــــــــِ ــــــــــــــَ (5)ن
 

  
 ، كذا في النسخِ. لَقَُب ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ أَبي قَبيلَةٍ  : العَمُّ وِ 

ةَ بِن ماِلٍك.  وفي التْهِذيِب : لَقَُب ُمرَّ

يُّونَ  هموِ   في تَِميٍم. العَّمِ

ةُ بُن وائِِل بِن َعْمِرو بِن ماِلِك بِن َحْنظلَةَ بِن فهِم ِمَن األَْزِد ، وهم  ةُ بُن  العَمِّ  بَنُووقاَل أَبو ُعبَْيٍد : ُمرَّ في تَِميِم ، هذا نََسبُهم ، ثم قالوا : ُمرَّ

 َحْنظلَةَ بِن ماِلِك بِن زْيِد َمنَاة بِن تميٍم.

زوا مع الُمْسلميَن كالَمْدفوعِ يقاُل : إنَّهم نََزلوا في بَني تَِميٍم بالبَْصَرةِ أَيَّام ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، وغَ  العَمِّ  وفي األَغاني : أَْصُل بَني

 فلُقّبُوا بذِلَك ولذِلَك قاَل َكْعُب بُن َمْعدان األَْشعريُّ : العَمِّ  وأَْبلو فحمُدوا ، فقيَل ، لهم : إْن لم تَُكونوا ِمَن العََرِب فأَْنتم األْخوان وبَنُو

ش  َريـــــــــــــــــح َة يف قــــــــــــــــــُ ان آَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــَ دح  َوجـــــــــــــــــَ

ر      ثـــــــــــح مِّ كـــــــــــمـــــــــــِ يـــــــــــم الـــــــــــعـــــــــــَ  يف ســـــــــــــــــــــــــلـــــــــــفـــــــــــ  محـــــــــــَِ

  
 اه.

 وقاَل َجريٌر :
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__________________ 
 اللسان. (1)
 .17/  4اللسان واملقايي   (2)
 اللسان وفيه : ال أكونن. (3)
فيه ابلفتح ا ونص ايقوت عل  كســـــر أوله وتشـــــديد  نيه : قرية با حلب وأنطاكية ا وذكر البيت لرجر من « ابلضـــــم»اللســـــان وضـــــبطت  (4)

 ء يصف مجال.ط 
 .16/  4واللسان والتهذيب واملقايي   152ص  ديوانه ط بريوت (5)
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وُذ بــــــــــــه  لــــــــــــُ َرزحدِ  مــــــــــــن عــــــــــــزٍّ يـــــــــــــَ ر لــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــَ  قــــــــــــُ

ين      ــــــــَ مِّ ســــــــــــــــــــــو  ب ــــــــعــــــــَ بُ  ال ــــــــهــــــــم اخَلشــــــــــــــــــــــَ ِدي ــــــــح  يف أَي

  

ين  ـــــــــَ ُوا ب ريح مِّ ســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــعـــــــــَ ـــــــــكـــــــــم  ال زِل ـــــــــح ن واز مـــــــــَ ـــــــــاأَلهـــــــــح  ف

  
َرُب وِ    ُم الــــــــــعــــــــــَ ــــــــــكــــــــــُ رِي ا تــــــــــدح (1)هنــــــــــر تــــــــــري  فــــــــــمــــــــــَ

 

  
يُّوَن كأَنَّه نِْسبَةٌ إلى َعمٍّ  أَو النِّْسبَةُ إلى ّيٍ  َعّمِ  .َعّمِ

 كأَنَّه َمْنسوٌب إلى َعًمى قالَهُ األَْخفُش. َعّمٍ َعَمِويٌّ  ونَصُّ الَجْوَهِرّي : والنِّْسبَةُ إلى

يُّ  َجْعفُر بُن َسْهلٍ : ، ومنها  بالكْسِر : ة بَحلََب غيُر األُْولَى ، الِعمُّ وِ  يُّ  بُن عبِد الَمِلكِ  (2)بشراُن ، َذَكَره الَمالينّي ، و الِعّمِ الموِصليُّ ِمن  الِعّمِ

 مشايخِ الطَّْبرانّي ، وأَُخوه المغيُث َمْمدوُح الُمتَنَبِّي.

احِ الشَّمايِل بالفتْحِ أَْيضاً وهو َغلٌَط : ، بالكْسرِ  الِعماَمةُ وِ   األَْصُل فيهاوِ  ا عنهما ؛؛ يُْكنَى به الِمْغفَُر والبَْيَضةُ  ؛ قاَل شْيُخنا : وَضبََطه بعُض ُشرَّ

ا َوَضعُوا ِعمامٌ وِ  َعمائِمُ  ما يُلَفُّ على الَرأِْس ؛ ج ا أَْن  ِعماَمُهم ، بالكْسِر ؛ األَخيَرةُ عن اللْحيانّيِ ، قاَل : والعََرُب تقوُل لمَّ َعَرْفناُهم ، فإمَّ

ا أَْن يكوَن ِمن باِب َطْلحٍة وَطْلحٍ ، ِعماَمةٍ  يكوَن َجْمع مَ وِ  بها اْعتَمَّ  وقد َجْمُع التَّْكسيِر ، وإِمَّ ا قْوُل الشاِعِر  اْستَعَمَّ  َكذِلكَ وِ  بمْعنًى ؛ تَعَمَّ ؛ وأَمَّ

 أَْنَشَده ثَْعلَب :

ِه  تــــــــِ ِن اســـــــــــــــــــــح مــــــــاُس عــــــــَ وحُم الــــــــعــــــــَ َف الــــــــيـــــــــَ  إذا َكشـــــــــــــــــــــَ

لــــــــــي وال      ثــــــــــح ِدي مــــــــــِ رحتــــــــــَ ــــــــــَ مُ فــــــــــال يـ مــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــَ  (3) يـ
  

ُل ، وقيَل   بالبَْيضِة اْعتِمامي. يَْعتَمُّ  مْعناه ليَس أَحٌد يَْرتَِدي كاْرتَِدائي وال: فقيَل : مْعناه أَْلبَُس ثِياَب الَحْرِب وال أَتَجمَّ

ةِ  : الِعماَمةُ وِ  ، وهكذا َرَواه ابُن  أَو الصَّواُب العاَمةُ ُمَخفَّفَةً  الِميِم ، ، بتَْشديدِ  ِعيَداٌن َمْشدوَدةٌ تُْرَكُب في البَْحِر ويُْعبَُر عليها في النَّْهِر كالعامَّ

ِحيُح.  األَْعَرابي ، وهو الصَّ

 عنَد الّرخاِء ؛ وأَْنَشَد ثَْعلَب : ِعماَمتَه ، ألَنَّ الرُجَل إنَّما يُْرِخي ، أَي أَِمَن وتََرفَّهَ  ِعماَمتَه أَْرَخى في الَمثَِل :وِ 

ن  قــــــــــ  َعصــــــــــــــــــــــــاُه وأَرحخــــــــــ  مــــــــــِ ــــــــــح هأَل تــــــــــِ مــــــــــامــــــــــَ   عــــــــــِ
يحُب؟ قاَ  : َأَجرح و      يحٌف ا فـَُقلحُت : الشــــــــــــــ  (4)قاَ  : ضــــــــــــــَ

 

  
مَ  ِمن المجاِز :وِ  دَ  ، أَي بالضمِّ  ُعّمِ َج مِ  العَمائِمُ  ، ألنَّ تِيجاَن العََربِ  ُسّوِ مَ  َن التاجِ قيَل في العََربِ ، فكلَّما قيَل في العََجِم تُّوِ  ؛ قاَل : ُعّمِ

مَ فيهُم إذح وَ  َُعم مُ  َعمِّ
 (5) امل

ُدوا َرُجالً  ُموه ِعماَمةً  وكانوا إذا َسوَّ ُج. َعمَّ ُج ُملوَكها فيقاُل له : الُمتَوَّ  َحْمراَء. وكانَِت الفُْرُس تُنَّوِ

مَ وِ  . كعُمَّ  ، الِعماَمةُ  لُفَّْت عليه : أَي رأُْسه ُعّمِ  ، بالضّمِ

ةِ  هو َحَسنُ وِ  مِ وِ  االْعتِمامِ  َحَسنُ  ، بالكْسِر ، أَي الِعمَّ  .التَّعَمُّ

 : السالمعليه، ونَِظيُره : َسِريٍر وُسُرٍر ؛ قاَل الجْعِديُّ يَِصُف َسفينَةَ نوحٍ ،  كُكتُبٍ  ُعُممٌ  ج أَميٍر ،، ك َعِميمٌ  فهو كلُّ ما اْجتََمَع وَكثُرَ وِ 

َن ا   ديـــــــــــــــِد مـــــــــــــــِ ُض ابلـــــــــــــــنـــــــــــــــاِر وا ـــــــــــــــَ رحفـــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ

هــــــــــــا      ُذوعــــــــــــُ وااًل جــــــــــــُ وحِز طــــــــــــِ مــــــــــــاجــــــــــــَ مــــــــــــُ  (6) عــــــــــــُ
  

كةً. العََممُ  منه االْسمُ وِ   ، محرَّ

اءُ  جاِريَةٌ وِ ،  عِميَمةٌ  ونَْخلَةٌ  ، َعِميَمةٌ  جاِريَةٌ وِ  ةُ القَواِم والَخْلِق ، َطويلةٌ  : أَي َعمَّ . ُعمٌّ  ج تامَّ  ، بالضّمِ

 َكُسُرٍر ألَنَّه ال يُْشبِهُ الفْعَل. ُعُمم قاَل ِسْيبََوْيه : أَْلزُموه التَّْخِفيَف إذ كانُوا يَُخفِّفوَن غيَر الُمْعتّلِ ، وكان يجبُ 

ا أَْن يكوَن فُعاُلً أَْصلُها ُعمٌّ  ونخلةٌ  ا أَْن يكوَن فُْعالً وهي أَقَّل ، وإِمَّ نَِت الِميُم وأُْدِغَمْت ، ونَِظيُرها على هذا ناقَةٌ  ُعُممٌ  ، عن اللْحيانّي : إمَّ ، فُسّكِ

 ، أَي الُمَذكَّر ، قاَل : أََعمُّ  وهو ، ُعلٌُط وقوٌس فُُرٌج ، وهو باٌب إلى السَّعَةِ 

 َكوارُِع يف َخِليج ُ َلِّم  ُعميف 
 ، قاَل : َطويلٌ  ، أَي يَْعمومٌ  نَْبتٌ وِ 
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__________________ 
 .«تعرفكم العرب»ديوانه ا والثاين يف اللباب وفيه  (1)
 .«بشر بن علي»ويف معجم البلدان « بشر» 1026/  3يف التبصري  (2)
 اللسان. (3)
 اللسان. (4)
 وبعده فيه : 63والرجز يف ديوان العجاج ص  17/  4اللسان منسوابً للعجاج واملقايي   (5)

 حزم عزم حا ضم الضم
 اللسان. (6)
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فـــــــــــاً وِ  عـــــــــــِ َويـــــــــــح ن  يــــــــــــُ هـــــــــــُ ُت رايضـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــح دح َرعـــــــــــَ  لـــــــــــقـــــــــــَ

ريحُ وِ      ِريب ُعصـــــــــــــــــــــــــــَ َويـــــــــــــح ر  شـــــــــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــومُ طـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  يـ

  
كةً : ِعَظُم الَخْلِق في النَّاِس وغيِرهم. العََممُ وِ   ، محرَّ

 ؛ قاَل َعْمُرو ذو الَكْلِب : ِمن كّلِ أَْمرٍ  العامُّ  التَّامُّ  أَْيضاً :وِ 

ُر  ك واأَلمـــــــــح نـــــــــح ري عـــــــــَ عـــــــــح مح اي لـــــــــيـــــــــَت شـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــَ  عـــــــــَ

مح      نــــــــــَ ٌ  يف الــــــــــغــــــــــَ َر الــــــــــيــــــــــوَم أَُويــــــــــح عــــــــــَ  (1) ؟مــــــــــا فـــــــــــَ
  

ةِ  اْسُم َجْمعٍ  : العََممُ وِ  ةِ  للعامَّ  ؛ قاَل ُرْؤبَة : وهي ِخالُف الخاصَّ

 الَعَممح أَنَت َربيُض األَقَرِبَا و 
يَت ألَنَّها . تَعُمُّ  وقاَل ثَْعلٌَب : إنَّما ُسّمِ  بالشَّّرِ

 في البِالِد. ُعموِميّتِهموِ وقاَل الّراغُب : لكثْرتِهم 

تَْين ، أَي تَماِم ِجْسِمِه وماِلِه وَشبابِهِ  ُعُمِمه على األَْمرُ  اْستََوى يقاُل :وِ  بَْير حيَن َذَكَر أَُحْيحة بن الُجالح  ، بَضمَّ ؛ ومنه َحِدْيث َعْمرو بن الزُّ

ه ، َحتَّى إذا اْستََوى على ه وُرّمِ ه وقَْول أَْخواِله فيه : ُكنَّا أَْهَل ثُّمِ تَيْ  ُعُمّمِ ن وبالتَّحريِك وبالتَّْشديِد أَْيضاً الالْزِدواجِ ؛ قالَهُ ، يُْرَوى هكذا بَضمَّ

ِة. ه التاّم أَو على ِعظاِمِه وأَْعضائِِه التامَّ  الَجْوَهِريُّ ؛ والمْعنَى على قَّدِ

ً  ءُ الشَّي َعمَّ وِ   : َشِمَل الَجماَعةَ. يَعمُّ َعُموما

ُهم يقاُل : ِله ِمعَمٌّ  بالعَِطيَِّة ، وهو َعمَّ  *.[وَعْقِلهِ ] (2) بَخْيِره القَْومَ  يَعُمُّ  َخيِّرٌ  ، أَي ، بكْسِر أَوَّ

ُهم أَي يَْجمعُهم ، وال يَكاُد يُوجُد فَعََل فهو ُمْفِعل َغْير ُمِعمٌّ يَعُمُّ  وقاَل ُكراٌع : َرُجلٌ   كالعََمم هما ؛النَّاَس بمْعُروفِِه ، أَي يَْجمعُهم ، وَكذِلَك ُمِلمٌّ يَْلمُّ

كةً ؛ ومنه قْوُل الُكَمْيت : ،  محرَّ

ه  تـــــــــــِ ريـــــــــــُر بـــــــــــُن رشـــــــــــــــــــــــــ ٍّ مـــــــــــن أَرومـــــــــــَ ٌر جـــــــــــَ  حبـــــــــــَح

َرُة وِ      دح يــــــــــِه املــــــــــِ نــــــــــِ مُ خــــــــــالــــــــــٌد مــــــــــن بــــــــــَ مــــــــــَ  (3) الــــــــــعــــــــــَ
  

 ع. ، كأَميٍر : العَِميمُ وِ 

 يَبيُس البُْهَمى. أَْيضاً :وِ 

. َعِميِمهموِ  القَْومِ  (4) َصِميمِ  يقاُل : هو ِمنوِ   بمْعنًى واحٍد ، نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

يَّةُ وِ   ؛ واْقتََصَر الجْوَهِريُّ على الضّمِ ، وقاَل : كالعُبِّيَِّة. ، بالضّمِ والكْسِر : الِكْبرُ  العُّمِ

قونَ  العَماِعمُ وِ   ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ للبيٍد : : الَجماعاُت الُمتَفَّرِ

َدرِي   ــــــــــح ن وَن الســــــــــــــــــــــــ  كــــــــــُ ــــــــــَ يح ال ي كــــــــــَ ــــــــــِ ــــــــــَديت ل ِدي ــــــــــَ  ن

وامـــــــــًا وِ      ـــــــــح َر أَق عـــــــــَ ومـــــــــاً َأجـــــــــح مـــــــــُ مـــــــــا عـــــــــُ مـــــــــاعـــــــــِ  (5) عـــــــــَ
  

 أَي أَْجعََل أَْقواماً ُمْجتمِعْيَن فرقاً ؛ وهذا كما قيَل :

ِ مَجحٍض َغريحِ مُج اعِ   ِمنح َباح
حاحِ. لُه : كما في الّصِ  قْلُت : وهو قْوُل أَبي قَْيس بن األَْسلَت وأَوَّ

 (6)مُث  حَتَل تح ولَنا غايٌة 
 َ  بَى.والسَّْنَدِريُّ : شاِعٌر كان مع َعْلقَمةَ بن ُعالثَةَ ، وكان لَبيٌد مع عاِمِر بِن الطُّفَْيل فَُدِعي لَبيٌد إلى ُمهاجاتِِه فأ

مَ وِ  ً  اللَّبَنُ  َعمَّ  كاْعتَمَّ. حاحِ ، وهو مجاٌز ،، كما في الّصِ  بالِعماَمةِ  ، كأَنَّ َرْغَوتَه ُشبَِّهت : أَْرَغى تَْعِميما
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مُ  واللَّبَنُ   وذِلَك إذا ُحِلَب. ُمْعتَمٌّ وِ  ُمعَمَّ

يٌّ  َرُجلٌ وِ  ّيٍ  ُعّمِ ّمِ ، كقُّمِ . ؛ العامُّ  (8) فالعَمُّ  وقُْصِريٌّ ، َعمٌّ  (7)؛ والذي في المْحَكِم : رُجٌل  عامٌّ  أَي ، بالضَّ  وقُْصِريٌّ أَي خاصٌّ

حاحِ. اْكتََهلَ  إذا النَّْبتُ  اْعتَمَّ  ِمن المجاِز :وِ   ، كما في الّصِ

ةٌ  وَرْوَضةٌ  وقاَل غيُره : إذا اْلتَفَّ وَطاَل.  : أَي وافيَةُ النَّباِت َطويلتُه. ُمْعتَمَّ

__________________ 
 با املشطورين : 575/  2شرح أشعار اهلذليا  (1)

 هر جاء كعب عنك من با النسم
 األصمعي ا ورواها أبو عمرو أليب خراٍش ا ورواها أبو عبد   لرجر من ُهذير غري مسّم .قا  السكر  هذه رواية 

 واملشطوران يف اللسان.

ِِه. (2)  عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : ِمَعم  َخريحٍ : يـَُعم  خِبَريح
 ساقطة من األصر. (*)
 .«بن رش »بد  « بن ش »اللسان والتهذيب وفيهما  (3)
 لقاموس : صميُم ابلضم ا والكسر  اهر.يف ا (4)
 واللسان والصحاح.« وفيه : لكيما يكون 199ديوانه ط بريوت ص  (5)
 يف اللسان والصحاح :  ّلت. (6)
 يف اللسان : رجٌر َعمِّييف. (7)
(8) .  يف اللسان : فالُعمِّي 
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حاحِ : يقاُل للنَّباِت إذا َطاَل : قد  ؛ وُوِجَد بخّطِ الجْوَهِرّي : للشَّباِب. اْعتَمَّ  وفي الّصِ

مُ  ِمن المجاِز :وِ  مٌ  يقاُل : هو أَْدَرعٌ  ، كُمعَظٍَّم : الفََرُس األَْبيَُض الهاَمِة دوَن العُنُِق. الُمعَمَّ ْت ناِصيَتُه ُكلُّها ثم  هو ِمن الَخْيِل الذي أَو ؛ ُمعَمَّ اْبيَضَّ

 وما َحْولَها ِمن القَْونَس. ةِ اْنَحَدَر البياُض إلى َمْنبِِت الناِصيَ 

 التامُّ في قْوِل الُمَسيَِّب بِن َعلَس يَِصُف ناقَةً : : الغَِليظُ  األََعمُّ وِ 

هــــــــــــــــــا  لــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــِ ائ تح مثــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ ا إذا  ــــــــــــــــــَِ  َوهلــــــــــــــــــَ

وحٌز      م  جـــــــــــــــَ ُ   َأعـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِ ٌر خـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ (1)وِمشـــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 والَجْوُز : الَوَسُط ، وِمْشفٌَر ِخفٌق : أَْهَدُل يَْضطرُب.

ُجلُ  َعْمعَمَ وِ   كثَُر َجْيُشه بعَد قِلٍَّة. : إذا الرَّ

ىوِ   ؛ ومنه قْولُه : (2) اْمَرأَةٍ  : اْسمُ  ، كَحتَّى َعمَّ

َدِ   عـــــــــــح قـــــــــــِ مـــــــــــ  فـــــــــــَ ِه  عـــــــــــَ تــــــــــــِ يـــــــــــح عـــــــــــَ ال  نــــــــــــَ  َ  هـــــــــــَ

ِذ َأوحَرُدوا     افــــــــــــِ نــــــــــــَ يٍّ ابلــــــــــــقــــــــــــَ ِر حــــــــــــَ  (3) ؟إىل َأهــــــــــــح
  

ى أَراَد : يا  وقعدك يميٌن. َعمَّ

انُ وِ  ْوض ، وأَْنَشَد ابُن األْعَرابّيِ  ، كقَبَّاٍن : د بالشأمِ  َعمَّ ان بِن لوِط بِن هاَران ، كان َسَكنَه ، نَقَلَه السَّهيلّي في الرَّ ي بعَمَّ  لُملَْيحٍ قُْرَب ِدَمْشق ُسّمِ

: 

نــــــــــا وَ  َرتح بــــــــــِ طــــــــــَ رَاهــــــــــا الــــــــــجي خــــــــــَ نح ُدوِن ِذكــــــــــح  مــــــــــِ

ـــــــــيِّ      رحق انَ بشـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــ  ر ُف  عـــــــــَ عـــــــــَ ُ
ـــــــــاملـــــــــ را ف (4)الشـــــــــــــــــــــــ 

 

  
رَ  ةُ النََّسِب : هي َمدينَةٌ بالبَْلقاِء ِمن ُكوَرةِ ِدَمْشق ؛ وبه فُّسِ  وقاَل أَئمَّ

ان وإنَّه ِمن َمقاِمي هذا إلى»َحِدْيث الَحْوض :  . ؛ «عمَّ  قالَهُ األَْزَهِريُّ

انيُّ الُمْقرىأَبي الفتْحِ الّزهريُّ ؛ ومحمُد ب (5)ومنها : نصُر بُن محمِد بِن  ثاِن. ومنها أَْيضاً : الحافُظ أَبو سعيٍد العمَّ انيَّاِن ُمِحّدِ ُء ُن كامِل العمَّ

 ُمَؤلُف الُمْرِشد في الوْقِف واالْبتِداِء.

حاحِ ؛ وأَْنَشَد لعُْرَوةَ : (6) : اْسمُ  ُمْعتَمٌّ وِ   رُجٍل ، كما في الّصِ

ُك أَ  لــــــــــــــِ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ ميف يـ ــــــــــــــَ ت عــــــــــــــح مح  مــــــــــــــُ ــــــــــــــِ ٌد وملَح أُق ــــــــــــــح  وَزي

رِ      طــــــــِ ُ  خمــــــــُح فــــــــح ــــــــَ وحمــــــــًا ود نـ ــــــــَ َدٍب يـ ــــــــَ ــــــــ  ن  (7) ؟عــــــــل
  

وايَِة : أَتَْهلك ، بالتاِء الفَْوقيَّة ؛  ي : الصَّواُب في الّرِ واِب. وَزْيٌد قَبِيلَتاِن. ُمْعتَمٌّ وِ وقاَل ابُن بَّرِ  وهكذا ُوِجَد بخّطِ أَبي زكريَّا على الصَّ

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

ي يقاُل : ياْبنَ  حاحِ  َعمَّ  وياْبنَ  َعمِّ  وياْبنَ  َعّمِ  .(8)، بالتَّْخفيِف ثاَلُث لُغَاٍت كما في الّصِ

َمةٌ  وشاةٌ  . ُمعَمَّ  : بيضاُء الرأِْس ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ

جاِل والنَّباِت ؛ قاَل االْعَشى :: الطَّ  العَِميمُ وِ   ويُل ِمن الّرِ

َتِهُر  بَعِميمِ ُمَؤز ٌر   (9)النـ بحِت ُمكح
ِت اآلَكاُم بالنَّباِت  َمتْ وِ واْعتَمَّ تَُكم أَْكِرُموا»: في الحِديث و. تَعَمَّ وقاَل ابُن . «السالمعليهالنَّْخلَة ، أَي ألنّها ُخِلقَْت ِمن فَْضلَِة ِطينَِة آَدَم ،  َعمَّ

َل ،  ُعمَّ  األْعَرابّيِ :  إذا َطاَل. َعمَّ وِ إذا ُطّوِ

 َطويٌل ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لعَْمرو بن شاس : َعَممٌ  وَمْنِكبٌ 
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ٍح وِ  رَي واضــــــــــــــــــــــــــــِ نح غــــــــــــــَ كــــــــــــــُ رارًا إنح يــــــــــــــَ  ِإن  عــــــــــــــِ

ِب      كــــــــِ نــــــــح َ
وحَن ذا املــــــــ ب  اجلــــــــَ مح فــــــــإيّنِ ُأحــــــــِ مــــــــَ (10) الــــــــعــــــــَ

 

  
ةُ الَخْلِق. َعِميَمةٌ  وبَقََرةٌ   : تامَّ

ْمناكَ  ويقاُل :  أَْمَرنا ، أَي أَْلَزْمناك. َعمَّ

__________________ 
 اللسان. (1)
 ابلضم منونة.« امرأةٌ »يف القاموس :  (2)
 «.فقعد » ويف املصادر :« القنافذ»اللسان والتكملة والتهذيب ومعجم البلدان  (3)
 واللسان.« لنا»وفيه  1042/  3شرح أشعار اهلذليا يف شعر مليح اهلذد  (4)
 ومعجم البلدان : نصر بن مسرور الزهري. 1021/  3يف التبصري  (5)
 منونة.« اسمٌ »وس : يف القام (6)
 اللسان والصحاح. (7)
قوله : كما يف الصـــــحاح لي  يف عبارة الصـــــحاح لفظة ابلتخفيف بر هي عبارة اللســـــان ونصـــــها : ويقا  ايبن »هبامش املطبوعة املصـــــرية :  (8)

 .«عّمي وايبن عّم بفتح امليم ثالث لغات واي بن عم ابلتخفيف اه فافهم
 ديوانه ا وصدره : (9)

 يضاحك الشم  منها كوكب شر 
 .15/  4اللسان والصحاح واملقايي   (10)
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مُ  وهو ُده القَْوُم أُُموَرهم ويْلجأُ إليه الُمعَمَّ يِِّد الذي يُقلِّ  ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : العَوامُّ  : للسَّ

اشــــــــــــــــــــــــــِ وِ  َض الــــــــــــنــــــــــــ  ريحِ مــــــــــــا مجــــــــــــََ نح خــــــــــــَ   ـُء المــــــــــــِ
مُ      مـــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــَ ٌد َوري  مـــــــــــــــــــُ رٌي وَزنـــــــــــــــــــح (1)خـــــــــــــــــــِ

 

  
 ، فإذا أََسنَّ فهو فاِرٌض. َعَممٌ  فهو اْعتَمَّ  قد وقاَل األَْصَمعيُّ في ِسّنِ البَقَِر إذا اْستَْجَمعَْت أَْسنانُه قيَل :

 لبُْلداِن.ثُوباُء النَّاِعِس ؛ يُْضرُب للَحَدِث يَْحُدُث ببْلَدةٍ ثم يَتَعدَّاهُ إلى سائِِر ا َعمَّ  وِمن أَْمثاِلهم :

 الناَس بالَمْوِت. تَعُمُّ  ؛ وأَْيضاً الِقياَمةُ ألنَّها العامُّ  : القَْحطُ  الِعماَمةُ وِ 

ٌث تكلم فيه. (2)وأَبو الفَْضل محمُد بُن حامِد بِن حرٍب البلخيُّ العمائميُّ   : ُمَحّدِ

يُّ  وزيدٌ  ي ئَِل عن قَبيلٍَة قاَل : حتى أَْسأَلَ البَْصِريُّ : تابِعيٌّ ، قيَل ذِلَك ألَنَّه كان كلَّما سُ  العّمِ حيم  َعّمِ ، َرَوى عن أَنٍَس ؛ واْبنُه أَبو َزْيٍد عبُد الرَّ

 عن أَبيِه َضعيٌف.

ْحمِن بُن محموِد بِن أَْحمَد بِن هبِة هللاِ  يُّ  وأَبو محمٍد عبُد الرَّ  ي بَمْرَو.ِمن مشايخِ أَبي سْعٍد الّسمعانّي ، وتُوف العَمِّ  ويُْعرُف بابنِ  العّمِ

ْين أَبو  أََحُد األَْولياء بريِق ِمْصَر. العَمائِمِ  والشيُخ ناصُر الّدِ

يَّة خساف بَْيَن نابلس وَحلََب. عما وكفر  : صقٌع في بَّرِ

 : َصنٌَم لَخْوالن باليََمِن. عماوِ 

 : أَميٌر ِمن أُمراِء القاِدِسيَّة ، َذَكَر َسْيف. الُمْعتَمِّ  وعبُد هللِا بنُ 

 ؛ وأَْنَشَد :« ع د م»، كذا َذَكَره الجْوَهِريُّ في تْرِكيِب  َدُم األََخَوْين ؛ أَو البَقَّمُ  العَْنَدمُ  : ]عندم[

ا  اهلـــــــــــــــــــُ  أَمـــــــــــــــــــا َوِدمـــــــــــــــــــاٍء مـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــراٍت ختـــــــــــــــــــَ

َد مـــــــا      نـــــــح ِر عـــــــَ ز   وابلـــــــن ســـــــــــــــــــــح ِة الـــــــعـــــــُ نـــــــ  (3)عـــــــلـــــــ  قــــــــُ
 

  
 وقاَل غيُرهُ : هو األَْيَدُع. وقاَل أَبو َعْمرو : وهو َشَجٌر أَْحَمر.

 وقاَل غيُرهُ : هو َدُم الغَزاِل بِِلحاِء األَْرَطى يُْطبخاِن َجِميعاً حتى يَْنِعقَد فَتَْخضبه الَجواِري.

 ْعَشى :وقاَل األَْصمعيُّ في قْوِل األَ 

 (4)ُسخاِمي ة مَححراء حُتحَسُب َعنحَد ما 
 قاَل : هو ِصْبٌغ َزَعَم أَْهُل البَْحَرْين أَنَّ َجواِريهم يَْختَِضْبن به.

كةً : العَنَمُ  : ]عنم[  .، قالَهُ ابُن األَْعَرابّيِ  َشَجَرةٌ ِحجاِزيَّةٌ لها ثَمَرةٌ َحْمراُء يَُشبَّهُ بها البَناُن الَمْخضوبُ  ، محرَّ

ُق أَعالي نَْوِر بأَْربَعِ فرَ  العَنَمُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد في النواِدِر : ٍق أَْغصاٌن تْنبُت في ُسوِق الِعضاِه رطبة ال تُْشبهُ سائَِر أَْغصانِه ، أَْحمر اللَّْوِن تَتَفَرَّ

تاِء والقيِظ.  كأَنَّه فَنٌَن ِمن أَراَكة ، يَْخُرْجَن في الّشِ

حاحِ : شَ   َجٌر لَيُِّن األَْغصاِن يَُشبَّهُ به بَناُن الَجواِري.وفي الّصِ

 وفي كتاِب النَّباِت : َشَجَرةٌ َصغيَرةٌ تْنبُت في جوِف السَُّمرةِ لها ثََمٌر أَْحمر.

ْعُروُر ؛ العَنَمُ  وقاَل أَبو َعْمرو : وِب الشاِمّيِ  الزُّ  ةَ ؛ وأَْنَشَد :، نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيدَ  أَو أَْطراُف الَخرُّ

تح  ــــــــــــــالــــــــــــــَ ٍة أَم عــــــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــــــِ ضح مبــــــــــــــُ مح َألــــــــــــــحَ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  فـ

ِر      فــــــــــــح اَة الــــــــــــطــــــــــــِّ مِ هلــــــــــــَ نــــــــــــَ وِ   ابلــــــــــــعــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــُ
َ
(5)امل

 

  
 قاَل : وينشُد قْوَل النابغَِة :
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ُه  نــــــــــــــانــــــــــــــَ ٍص كــــــــــــــَبن  بــــــــــــــَ ٍب َرخــــــــــــــح َخضــــــــــــــــــــــــــــ   مبــــــــــــــُ

مٌ      ــــــــــَ ن ِد  عــــــــــَ قــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــَ ِه مل يـ ــــــــــِ (6)عــــــــــلــــــــــ  َأغحصــــــــــــــــــــــــان
 

  
 نَْبٌت ال ُدوٌد.قاَل : فهذا يدلُّ على أَنَّه 

ي : وقيلَ   ثََمُر العَْوَسجِ ، يكوُن أَْحمر ثم العَنَم قاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 واللسان.« ءما عمر الناش »وفيه  68/  1ديوانه اهلذليا  (1)
 ابلياء بد  اهلمزة.« العماميي»يف اللباب  (2)
 اللسان والصحاح عدم. (3)
 وصدره : 186ديوانه ط بريوت ص  (4)

 منبت كبين شارب بعد هجعةٍ 
 .657والبيت يف النبات أليب حنيفة رقم 

 اللسان والصحاح بدون نسبة. (5)
 وعجزه : 40ديوانه ط بريوت ص  (6)

 عنم يكاد من اللطافة يُعقد
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.
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ود  إذا َنِضَج وَعَقَد ا وهلذا قاَ  النابَغُة : مل  رِ  بـَعحد.َيسح  يـَعحِقدح ؛ يُريُد مل يُدح
 ، وهو َشَجٌر أَْحمُر يَْحمُل ثََمراً أَْحمر ِمثْل العُنّاب. َرَعاهُ  إذا أَْعنَمَ  قاَل أَبو َعْمرو :وِ 

 ُخيوٌط يَتَعَلَُّق بها الَكْرُم في تَعاِريِشه. العَنَمُ  قاَل أَبو حنيفَةَ مرة :وِ 

 لطَّْلحِ.َشْوُك ا العَنَمُ  قاَل اللَّْيُث :وِ 

 وَردَّه األَْزَهِريُّ وقاَل : غيُر َصِحيٍح.

كةً : العَنََمةُ وِ   .«العَنََمةُ  وأَخلََف الُخَزاَمى وأَْينَعَتِ »: َحِدْيث ُخَزيَمةَ منه ؛ و واِحَدتُها ، محرَّ

 ، عن اللّْيِث. َضْرٌب من الَوَزغِ  : العَنََمةُ وِ 

 وَرّده األَْزَهِريُّ وقاَل : غيُر َصِحيٍح.

 وقيَل : هي كالعََظايَِة إالَّ أنَّها أََشدُّ بياضاً منها وأَْحَسن.

ي بالشَّجَرةِ. (1) اْسمُ  بِال الٍم : َعنََمةُ وِ   َرُجٍل ُسّمِ

 ، َصحابِيُّوَن. َعنََمةَ  المزنيُّ واِلُد إْبراهيم ، وعبُد هللِا بنُ  َعنََمةُ وِ بُن َعِدّيِ بِن َعْبِد َمناٍف الجهنيُّ ؛  َعنََمةُ وِ 

 الشَّقَّةُ في َشفَِة اإِلْنساِن. ، بالفتحِ : العَْنَمةُ وِ 

 الُمْشَرُب ُحْمَرةً. : الَوْجهُ الَحَسُن األَْحَمرُ  العَْنِميُّ وِ 

ْفِدُع الذََّكُر. العَْينُومُ وِ   : الّضِ

 ع. ، كَحْيَدٍر : َعْينَمٌ وِ 

 ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ وابُن جنّيِ. َمْخضوبٌ  ، كُمعَظٍَّم : ُمعَنَّمٌ  بنانٌ وِ 

باَحةُ  العَْومُ  : ]عوم[ حاحِ ؛ و العَْومُ  ؛ يقاُل : : الّسِ  .«العَْومَ  َعلِّموا ِصْبيانَُكم»الَحِدْيث : منه ال يُْنَسى ، كما في الّصِ

ً  في الماءِ  عامَ وِ   : إذا َسبََح. َعْوما

َق بَْينهما صاِحُب االْقتِطاِف فقاَل : السَّْبُح : هو  العَْومِ  قاَل شْيُخنا : َكالُمه هنا كالذي َسبََق في الحاِء َصِريٌح في اتِّحادِ  باَحة وقد فَرَّ والّسِ

باَحةُ لَما ال يَْعقُل ،  : العَْومُ وِ الَجْرُي فْوَق الماِء بِال اْنِغماٍس ،  لَمْن يَْعقل ؛ لكْن قاَل البَْيضاِويُّ في  العَْومُ وِ الَجْرُي فيه مع االْنِغماِس وقيَل : الّسِ

باَحةَ فعُل العُقالِء ، وإن بََحَث فيه بعُض أَْرباِب الَحواِشي ، وقد مَ  (2) (وَُكل  يف فَ َلك  َيْسَبُحونَ ) قْوِلِه تعالَى : ٌء رَّ في الحاِء شي، إنَّ الّسِ

 ِمن ذلك.

َح به ابُن ِسْيَده ، وأَْنَشَد : َسْيُر اإِلبِلِ  : العَْومُ وِ   في البَْيداِء وهو مجاٌز َصرَّ

َن وِ   َعوحماُهن  ابلد وِّ يـَُعمح
ا قْولُه : يَعُْمَن في لُّجِ السَّراِب فِمَن المجاِز المرشَِّح ؛ كما في األساِس.  وأَمَّ

حاحِ. السَّفينَةِ  رُ أَْيضاً : َسيْ وِ   ، كما في الّصِ

 السَّفينَةُ. عاَمتِ وِ اإِلبُِل  عاَمتِ  يقاُل :

اجِز يَِصُف ناقَتَه : كُصَردٍ  ؛ ُعَومٌ  ج تَْسبَُح في الماِء كأَنَّها فَصٌّ أَْسوُد ُمَدْملكةٌ ؛ ، بالضّمِ : ُدَوْيبَّةٌ  العُوَمةُ وِ   ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ وأَْنَشَد للرَّ
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ز    ـــــــــــــَ نـ ـــــــــــــَ َي تـ هـــــــــــــح ـــــــــــــنـــــــــــــِّ رُِد ال هقـــــــــــــد تـــــــــــــَ َومـــــــــــــُ  عـــــــــــــُ

ه     مـــــــــــــُ هـــــــــــــَ لـــــــــــــح يـــــــــــــُح مـــــــــــــاَءُه فـــــــــــــتــــــــــــــَ بـــــــــــــِ تـــــــــــــَ  فـــــــــــــَتســـــــــــــــــــــــــــح

  

 (3)َحىت  يـَُعوَد َدَحضاً َتَشم ُمه 

حاحِ. : السَّنَةُ  العامُ وِ   ، كما في الّصِ

 نُِّف ففَسََّر كلَّ واِحٍد منهما باآلَخِر.قاَل شْيُخنا : وعلى اتِّحاِدهما َجَرى المص

قُ  والسَّنَِة ويَْجعلُونَهما بمْعنًى فيقُولُوَن : َسافََر في وْقٍت ِمَن السَّنَِة أَّي َوْقت كاَن إلى ِمثِْله  العامِ  الناِس بينَ  َعوام وقاَل ابُن الجواليقي : وال تفّرِ

ال يكوُن إالَّ ِشتاًء وَصْيفاً  العامُ وِ أَْحمَد بِن يَْحيَى أَنَّه قاَل : السَّنَةُ ِمن أَّيِ يوٍم َعَدْدتَه إلى مثِْله ،  ذلك وهو َغلٌَط ، والصَّواُب ما أَْخبَْرت به عن

تاِء ونِْصفُ ُمْشتَقَّْين ِمن شي العامُ وِ ، وليَس السَّنَةُ  ْيِف ، ٍء فإذا َعَدْدت ِمَن اليوِم إِلى مثِْله فهو َسنَةٌ يَْدخُل فيه نِْصُف الّشِ ال يكوُن  العامُ وِ  الصَّ

ل يقَُع الّرْبع والّرْبع والنِّْصف والنَّْصف ، إذا َحلََف ال يكلُِّمه ً  إالَّ َصْيفاً وِشتاًء ؛ وِمن األوَّ تاُء  عاما ال يدخُل بعُضه في بعٍض ، إنَّما هو الّشِ

ْيف ،  أََخصُّ  فالعامُ  والصَّ

__________________ 
 منونة.« اسمٌ »يف القاموس :  (1)
 .33األنبياء اآية  (2)
 اللسان والصحاح. (3)
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 .عاماً  َسَنٌة وليَ  كر  َسَنة عامٍ  ِمن الس َنِة ا فعل  هذا تقوُ  كر  
 ، وإذا َعَدْدَت ِمن يوٍم إلى ِمثِْله فهو َسنَةٌ وقد أََخصُّ ُمْطلقاً ِمن السَّنَةِ  فالعامُ  َحْوٌل يَأْتي على َشتَْوة وَصْيفَة ، وعلى هذا العامُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

تاِء ،  ْيف ونِْصف الّشِ  ال يكوُن إالَّ َصْيفاً وِشتاًء ُمتَواِليَْين ، اه. العامُ وِ يكوُن فيه نِْصف الصَّ

اغِب ما نَّصه : دَّةُ ، ولهذا  كالسَّنَِة ، لكْن َكثيراً ما تُْستَْعَمل فالعامُ  قْلُت : والذي في الُمْفرداِت للرَّ السَّنَة في الَحْوِل الذي يكوُن فيه الَجْدُب والّشِ

خاء والِخْصب ، قاَل هللاُ تعالَى :  العامِ وِ يُعَبَُّر عن الَجْدِب بالسَّنَِة ،  ؛ وقْولُه تعالَى :  (1) (عام  ِفيِه يُغاُث الّناُس َوِفيِه يَ ْعِصُرونَ )فيَما الرَّ

ً  (2) (ة  ِإاّل ََخِْسنيَ فَ َلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسنَ ) لَِطيفَة َمْوِضعُها فيَما بَْعد هذا الِكتاب ؛  بالعامِ  ؛ ففي َكْوِن الُمْستَثْنى منه بالسَّنَِة والُمْستَثْنى عاما

يَ  ً  ثم قاَل : وقيَل : ُسّمِ  .(وَُكل  يف فَ َلك  َيْسَبُحونَ ): قْولُه تعالَى  العَْومِ  الشْمِس في َجِميعِ بروِجها ؛ ويدلُّ على مْعنَى لعَْومِ  (3) العاُم عاما

وض : السَّنَةُ أَْطوُل ِمن ، يُطلُق على الشُّهوِر العَربيَِّة بِخالِف السَّنَِة  العامُ وِ وهو دورةٌ ِمن دوراِت الشْمِس ،  العامِ  وقاَل الّسهيلّي في الرَّ

ْل فيه مع ما نَقَلَه شْيُخنا.  فتأَمَّ

 ، ال يَُكسَُّر على غيِر ذِلَك. أَْعوامٌ  ج

مٌ  ِسنُونَ وِ  اُج : ، كُركَّعٍ ، تَوِكيدٌ  ُعوَّ ِل كما تقوُل بَْينهم ُشْغٌل شاِغٌل ؛ قاَل العجَّ  لألَوَّ

ِم  َد رايِح اأَلجنــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــَ ا بـ  كــــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــــ 

ّر وِ      وامِ مـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَا  َأعـــــــــــــــــح و مِ الســـــــــــــــــــــــــــــــِّ  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ

  

ٍي ُمعحَجِم   (4)تُراِجُض النـ فحَ  بَوحح

ْكر ألَنَّه ليَس باسٍم ، وإنَّما هو تَْوكيٌد. عائِم قاَل : وهو في التَّْقديِر َجْمع  إالَّ أنَّهُ يُْفرُد بالذِّ

، هكذا هو في  النَّهارُ  : العامُ وِ  .عاٌم عائِمٌ  ألنَّ َجْمَع أَْفعَل فُْعل الفُعَّل ، ولكن كذا يَْلفظوَن به كأَنَّ الواِحدَ  ُعومٌ  وفي الُمْحَكِم : وكاَن الِقياسُ 

جِ وَسيَأْ   تي.النسخِ وهو َغلٌَط وتَْحريٌف ، وإنَّما هو العَياُم ، كَسحاٍب ، ومحلُّه ع ي م ، كما نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن الُمَؤّرِ

َمْت. وَكذِلَك الُمسانََهةُ ، العامِ  ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ ، وهي ُمفاَعلَةٌ ِمن َحَملَْت َسنَةً ولم تَْحِمْل سنَةً  : أَي النَّْخلَةُ  عاوَمتِ وِ   كعَوَّ

مَ  يقاُل : ً  الَكْرمُ  َعوَّ ً  إذا كثَُر َحْمله تَْعويما  وقَلَّ آَخَر. عاما

مٌ  نَبٌ وَحَكى األَْزَهِريُّ عن النّْضِر : عِ  ً  إذا َحَملَ  (5) ُمعَّوِ ً  ولم يَْحِملْ  عاما  .عاما

 كالُمسانََهِة والُمشاَهَرةِ. الُمعاَوَمةُ  ، وهي بالعامِ  فاُلناً : عاَملَهُ  عاَومَ وِ 

 بما يخرُج ِمن قابٍِل. عاِمكَ  أَْن تَبِيَع َزْرعَ ؛  «ُمعاَوَمةً  نََهى عن بَْيعِ النّْخلِ »في الَحِديِث :  الَمْنِهيُّ عنها الُمعاَوَمةُ وِ 

َرهُ. وفي النِّهايَة : أَْن تَبِيَع ثََمَر النَّْخِل أَو الَكْرِم أَو الشََّجِر َسنَتَْين أَو ثالثاً فَما فْوق ذِلَك ؛  أَو هو أَْن تَِزيَد على الدَّْين شْيئاً وتَُؤّخِ

 َجِل ويَِزيدك في الدَّْيِن.ونَّص اللّْحيانّي : أَْن يَِحلَّ َدْينُك على رُجٍل فتَِزيَده في األَ 

ْحراءِ  ، ُمَخفَّفَة ، العاَمةُ وِ  اِكِب إذا بَدا لََك في الصَّ ى وهو يسيُر ؛ هاَمةُ الرَّ  ، كما في األَساِس. حتى يكوَن عليه ِعماَمةٌ  عاَمةً  رأُْسه أَو ال يَُسمَّ

 ؛ أَْنَشَد الجْوَهِريُّ : َكْوُر الِعماَمةِ  : العاَمةُ وِ 

 (6)يف اهلاَمه  َمهاَعو   عامةٍ وِ 
. الطَّْوُف الذي يُْرَكُب في الماءِ  : العاَمةُ وِ   ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

غيُر يكوُن في األَنهاِر ، َجْمعُه العاَمةُ  وَحَكى األَْزَهِريُّ عن أَبي َعْمرو :  .َعاماتٌ  الَمْعبُر الصَّ

 .ُعومٌ وِ  عامٌ  َهنَةٌ تُتََّخذُ ِمن أَْغصاِن الشََّجِر ونْحِوه يُْعبَر عليه النَّْهُر ، وهي تَُموُج فْوَق الماِء ، والَجْمعُ  العاَمةُ  وفي الُمْحَكِم :
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حاحِ. : َصنَمٌ  عائِمٌ وِ   كاَن لهم ؛ كما في الّصِ

 ، كغُراٍب : ع. ُعوامُ وِ 

ساِعَدةَ ، وله َحِدْيُث اللَّتَْين ، هكذا في النسِخ ، والصَّواُب أَنَّه ُعَوْيمُر الُهذليُّ ولم يُْذَكْر في اْسِم أَبيِه  ، كُزبَْيٍر : ابُن َساِعَدةَ الُهَذليُّ  ُعَوْيمٌ وِ 

اِربَةُ َضَربَْت إْحَداهما األُْخَرى فأَْلقَْت َجنِينها ؛ وقََرأْت في الُمْبهمات أَنَّهما اْمَرأَتان ِمن ُهَذْيل ، وأَنَّ إْحَداهما أُ  مُّ َعفيِف بن مسروح وهي الضَّ

. وهكذا َذَكَره عبُد الغنّيِ. وقاَل أَبو موَسى المدينيُّ : بْنتُ ، والَمْضروبَةُ ُملَيْكة بْنُت ُعَوْيمر ؛ قالَهُ ابُن َعبْ  ل ذِلَك. ُعَوْيمِ  ِد البّرِ  بِال راٍء فتأَمَّ

 ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما. َصحابيَّانِ  ِمن بَني َعْمرو بِن َعْوٍف ، وأَْصلُه ِمن بلى عقبيٌّ بَْدريٌّ ؛ األْنصاِريُّ  بُن ِساِعَدةَ  ُعَوْيمُ وِ 

امُ وِ  . ، كَشدَّاٍد : الفََرُس السَّابحُ  العَوَّ َمْخشِريُّ  الَجواُد في َجْريِه ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ والزَّ

امُ وِ  بَْيِر الصَّحابّيِ  : العَوَّ ى القَُرِشيُّ ، وأَْيضاً واِلُد السَّائِِب وبَُجْيروهما َصحابيَّاِن أَْيضاً. واِلُد الزُّ  ، وهو ابُن ُخَوْيلد بِن أََسِد بِن عبِد العُزَّ

. عامٌ  ج عاَمةٌ  : َوْضُع الَحْصِد قَْبَضةً قَْبَضةً ، فإذا اْجتََمَع فهي التَّْعويمُ وِ   ، نَقَله الجْوَهِريُّ

 َكُب في البَْحِر.الُمْستَعاُم : الَمرْ وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 على الُمبالَغَِة. عاٌم أَْعومُ 

 عن اللّْحيانّي. عاٌم ُمِعيمٌ  قاَل ابُن ِسْيَده : وأُراهُ في الَجْدِب كأَنَّه َطاَل عليهم لَجْدبِه واْمتِناعِ ِخْصبه ؛ وِمثْلُه

 بو محمٍد الَحْذلميُّ :؛ قاَل أَ  عاِمها وباِزلُ  عامٍ  وقالوا : ناقَةٌ باِزلُ 

هـــــــــــــــــا  رامـــــــــــــــــِ نح كـــــــــــــــــِ راَء مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــاَم إىل محـــــــــــــــــَح  ق

ِديــــــــــــِ   عــــــــــــامٍ ابزِِ       هــــــــــــاَأو ســــــــــــــــــــــــــَ  (1) عــــــــــــامــــــــــــِ
  

يت : يقاُل : لَِقْيته ّكِ ً  وقاَل ابُن الّسِ َل ، وال تَقُلْ  عاما ِل.  عام أَوَّ ً وِ  عاَوَمهُ ُمعاَوَمةً وِ األوَّ  ؛ عن اللَّْحيانّي. للعامِ  : اْستَأَْجَره ِعواما

ً  النَّْخلَةُ : كملت عاَوَمتِ وِ  َمْخشِريُّ  عاما  .(2)، نَقَلَه الزَّ

 ، قاَل : عامٌ  : أَتَى عليه عاِميٌّ  وَرْسمٌ 

 (3) عاِمي  ِمنح َأنح َشجاَ  طََلٌر 
حاحِ : نَْبتٌ   .عامٌ  : أَي يابٌِس أَتَى عليه عاِميٌّ  وفي الّصِ

. األَْعوامِ  وذِلَك إذا لَِقيته بَْينَ  العَُوْيمِ  وقْولُهم : لَِقيته ذاتَ  َمْين ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ  ، كما يقاُل : لَِقْيته ذاَت الزُّ

ا َمَضى فصاِعداً إلى ما بَلََغ العشر. العامَ  ونَقََل األَْزَهِريُّ عن أَبي زْيٍد قاَل : مْعناهُ   الثالَث ممَّ

ةِ الواِحَدةِ.وقاَل في مْوِضعٍ آخر : هو كْقوِلَك لَ   ِقيتُه ُمْنذ ُسنَيَّاٍت ، وإنَّما أَنََّث ألنَّهم ذََهبوا إلى المرَّ

مٌ  وَشْحمٌ  ٍث : أَي َشْحمُ  ُمعَّوِ  ؛ قاَل أَبو َوْجَزةَ الّسْعديُّ : عامٍ  بعدَ  عامٍ  ، كُمَحّدِ

تح  ــــــــــــَ رِّب واِد فــــــــــــقــــــــــــُ ــــــــــــاِش الســــــــــــــــــــــــــ  ب ــــــــــــاَدوحا أَبغــــــــــــح ن ــــــــــــَ  ت

ًا      يـــــــــّ رحَن نــــــــــَ يـــــــــُف قـــــــــد  ـــــــــاهـــــــــَ الفـــــــــِ وِّمـــــــــاعـــــــــَ عـــــــــَ  (4) مـــــــــُ
  

امٌ  وَرُجلٌ  باَحِة. َعوَّ  : ماِهٌر بالّسِ

مٌ  وَسفينٌ   ؛ قاَل : عاِئَمةٌ  : ُعوَّ

ثاَ  الس ِفِا   الُعو مِ ابلد وِّ أَمح
ً  النُّجومُ  عاَمتِ وِ   : َجَرْت ، وهو مجاٌز. َعْوما
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 وفي َحدْيِث االْستِْسقاِء :

رِ  العاِميِّ ِسَو  ا َنحَظِر   والِعلحِهِز الَفسح
 الَجْدِب. عامِ  ألَنَّه يُتَّخذُ في العامِ  َمْنسوٌب إلى

 ، بالضّمِ : َضْرٌب ِمن الحيَّاِت بعُماَن. العُوَمةُ وِ 

امُ وِ   بُن جهيٍل : كان ساِدَن يَغُوت قَِدَم مع َوْفِد َهْمدان فأَْسلَم. العَوَّ

عيِد ، وإليهم نُِسبَِت الشَّْرقيَّة. العوامِ  وبَْنو  : قَبيلَةٌ بالصَّ

امِ  وابُن أَبي  .«ر ي ح»الّرياحّي ، تَقَدَّم للمصنِِّف في  العَوَّ

مَ وِ  ً  السَّفينَةَ  َعوَّ  : أَْسبَحها في البَْحِر. تَْعويما

__________________ 
 اللسان. (1)
 عبارة األساس : وعاومِت النخلُة : محلت عاماً وعاماً ال. (2)
 اللسان والتهذيب ونسبه حباشيته للعجاج. (3)
 اللسان والتهذيب والتكملة. (4)
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حاحِ ؛ زاَد غيُرهُ : ِمَن اإِلبِِل ، والَجْمعُ  : الشَّديدُ  العَْيَهمُ  : ]عهم[  .َعياِهمُ  ، كما في الّصِ

 ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ لألَْعَشى : سَّريعَةُ النَّاقَةُ ال أَْيضاً :وِ 

ُرٍ  ِو  ٍض ولـــــــــــــــــــــُح طـــــــــــــــــــــح اليفٍّ وقـــــــــــــــــــــِ وحٍر عـــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــــَ

ِر وِ      واجـــــــــــِ رحقـــــــــــاِ  اهلـــــــــــَ نـــــــــــاَء مـــــــــــِ مِ َوجـــــــــــح هـــــــــــَ ـــــــــــح يـ  (1) عـــــــــــَ
  

 وهي الماِضيَةُ السريعَةُ. بالضمِّ  العُياِهَمةِ وِ  ، وهي الماِضيَةُ ، كالعَْيهاَمةِ 

 وهو ِمثَاٌل لم يَْذكرْه ِسْيبََوْيه. َعياِهمُ وِ  َعْيهامُ وِ  َعْيَهمٌ  ويقاُل : َجَملٌ 

ا  فجاَء به صاِحُب العَْين وهو َمْجهوٌل ؛ قاَل : وَذاَكْرت أَبا علّيٍ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، بهذا الِكتاِب فأََساَء ثَناَءهُ ، ِعياِهمُ  قاَل ابُن جنّيِ : أَمَّ

كانَْت تُعَدُّ أَ كيِة تَْصنيفاً جيِّداً ، تّرْ فقُْلُت له : إِنَّ تَْصنيفَهُ أَصّح وأَْمثَل ِمن تَْصنيِف الَجْمَهَرةِ ، فقاَل : أَرأَْيت الساَعةَ لو َصنَّف إْنساٌن لغةً بال

 .(2) ؟لغة

 الفيُل الذََّكُر. : العَْيَهمُ وِ  .لعُياِهم وقاَل ُكراٌع : وال نَِظيرَ 

 ها :؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ ؛ زاَد غيُرهُ : بالغَْوِر ِمن تِهاَمةَ ؛ قالِت اْمرأَةٌ ِمن العََرِب َضَربَها أَْهلُها في هًوى ل ع : َعْيَهمٌ وِ 

وحَم  ـــــــــــــَ َت حيـــــــــــــَ  يـ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ مَ َأال ل هـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ  زاَران  عـــــــــــــَ

ِت وِ      لــــــــــ  يــــــــــاُط وعــــــــــَ ا الســـــــــــــــــــــــِّ نــــــــــ  تح مــــــــــِ لــــــــــَ (3)ِإنح هنــــــــــَِ
 

  
 الُجَهنِيُّ : (4)وقاَل البعيُث 

ًة وِ  عـــــــــــــَ ـــــــــــــح َة َوقـ نـــــــــــــَ ـــــــــــــح َزيـ نـــــــــــــا يف مـــــــــــــُ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُن َوقـ  حنـــــــــــــَح

بـــــــٍ       َ عـــــــَ اح نـــــــا بـــــــَ يـــــــح قـــــــَ داَة الـــــــتــــــــَ مـــــــاغـــــــَ هـــــــَ يــــــــح عـــــــَ  (5) فــــــــَ
  

اجِ : َعْيَهمَ  ويقاُل : إنَّ   اْسُم َجبٍَل ؛ ومنه قْوُل العجَّ

ِم وِ  ئــــــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
ريــــــــــــــــُ  امل يِّ طــــــــــــــــَ ذمــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــلشــــــــــــــــــــــــــــــ 

نـــــــــــــــااي وِ      راقـــــــــــــــيِّ ثـــــــــــــــَ مِ لـــــــــــــــلـــــــــــــــعـــــــــــــــِ هـــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  (6) عـــــــــــــــَ
  

 ؛ وأَْنَشَد الجْوَهِريُّ : : من ال يُْدِلُج يَناُم على َظْهِر الطَّريقِ  العَْيهمانُ وِ 

 (7)الراِقدا  الَعيـحَهمانَ قد أُثرُي وِ 
ْخُم الطَّويُل  العَْيَهِميُّ وِ   : أَْصُل َشَجرةٍ. العَْيُهومُ وِ : الضَّ

َر قوُل أَبي ُدَواد : يقاُل : هو األَديُم األَْحَمُر واألَْملَسُ وِ   ؛ وبكّلِ ذِلَك فُّسِ

َد الـــــــــــــــر ابِب َزمـــــــــــــــاانً  عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ تح بـ فـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــَ  فـ

ا      ٌر كـــــــــــــبهنـــــــــــــ  فـــــــــــــح ـــــــــــــَ َي قـ هـــــــــــــح ـــــــــــــَ ومُ فـ هـــــــــــــُ ـــــــــــــح يـ  (8) عـــــــــــــَ
  

 وِسها بذِلَك.َشبَّه الداَر في ُدرُ 

 ع. : َعْيُهومٌ وِ 

 .َعْيَهَمْت َعْيَهَمةً  ، وقد السُّْرَعةُ  في النُّوِق : العَْيَهَمةُ وِ 

 َعْهمةُ : َعلٌَم.وِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

كةً : التحيُُّر والتَّردُُّد ، عن ُكراعٍ. العََهمانُ   ، محرَّ

ر قوُل أَبي ُدَواد أَْيضاً ، كما قاَل ُحَمْيُد بُن ثوٍر : َعْيُهومٌ  وناقَةٌ  ها ؛ وبه فُّسِ  : َسريعَةٌ ، أَو التي أَْنضاها السَّْيُر حتى باَلَّ
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تح  حـــــــَ ـــَ ب ـــُح وَأصـــــــــــــــــح ي ـــِ ل ـــطـــ  و ال فـــُ عـــح ـــَ َر مـــــــا يـ ثـــــــح تح مـــِ فـــــــَ  عـــَ

ربحِاي     وب هبـــــــــــا كـــــــــــِ ِب وهـــــــــــي رَكـــــــــــُ عـــــــــــح (9)ُء الصـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ة : العَياِهيمُ وِ  العَياِهمُ وِ  مَّ  ِمن اإِلبِِل : النَّجائُِب ؛ قاَل ذو الرُّ

ا  ّرهبـــــــــــــَ قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ رحقـــــــــــــاُء ِإال  َأن يـ هـــــــــــــاَت خـــــــــــــَ يـــــــــــــح  هـــــــــــــَ

عحشـــــــــــــــــــعـــــــاانُن      رحِش والشـــــــــــــــــــ  يـــــمُ ذو الـــــعـــــَ يـــــــاهـــــِ (10) الـــــعـــــَ
 

  
ْخمةُ الرأِْس. العَْيهاَمةُ وِ  العَْيَهَمةُ  وقيَل :  : الطَّويلَةُ العُنُِق الضَّ

 : اْسٌم. َعْيهمانُ وِ 

 ؛ وللَمالحِة : َعْين َزْيغَم ؛ وقد تَقَدََّم. َعْيَهم ويقاُل للعَْين العَْذبِة : َعْينٌ 

__________________ 
 واللسان والصحاح. 180ديوانه ط بريوت ص  (1)
 يف اللسان : عربية. (2)
 يف اللسان. (3)
 .«غي »يف اللسان : البغيت ا قا  : والبغيت بباء موحدة مضمومة ا وغا معجمة ولء مثناة. واألصر كمعجم البلدان  (4)
 .«عب »بد  « غي »وفيهما « غي »اللسان ومعجم البلدان  (5)
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 لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــرا  يف ثـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــااي عـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــموِ     

  

 .175/  4والثاين يف املقايي  

 .175/  4اللسان والتهذيب والصحاح واملقايي   (7)
 والتهذيب. 175/  4اللسان والتكملة واملقايي   (8)
 واللسان والتهذيب. 58ديوانه ص  (9)
 والتهذيب. 174/  4واللسان واملقايي   579ديوانه ص  (10)
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 ، كما في الصَّحاحِ. : َشْهَوةُ اللَّبَنِ  العَْيمةُ  : ]عيم[

يت : إذا اْشتََهى الرُجُل اللَّبََن قيَل : قد اْشتََهى اللَّبََن ، فإذا أَْفَرَطْت َشْهوتُه جّداً قيَل : ق ّكِ ، وَكذِلَك القََرُم إلى اللّْحِم  إلى اللَّبَنِ  َعامَ  دوقاَل ابُن الّسِ

 ، والَوَحُم.

 ، وقيَل : شدَّتُه ، قاَل أَبو محمٍد الَحْذلميُّ : العََطشُ  : العَْيمةُ وِ 

ف  هبا   (1)ِمنح َسقاِمها  الَعيحمةُ ُتشح
ً وِ  يَِعيمُ  إلى اللّبَنِ  َعامَ  وقد  : اْشتَهاهُ َشِديداً. َعْيَمى وهي َعْيمانُ  فهو،  َعْيَمةً وِ  َضبََطه اللّْيُث ، (2)، بالتَّحريِك  يَعاُم َعيما

ً وِ  ِعْمُت َعْيمةً  قاَل اللَّْيُث : يقاُل : ا يكوُن َمْصدراً لفَْعالن وفَْعلى ، فإذا أَتيت بهاِء الَمْصَدِر َشديداً ، قاَل : وكلُّ شي َعيَما ٍء ِمن نْحِو هذا ممَّ

َغب ، وَكذِلَك ما أَْشبَهه ِمن َذواتِه. (3)فخفِّْف وإذا َحَذْفت الهاَء فثَقِّْل نَْحو الَخْيرة والَخيَر  ْغبة والرَّ  والرَّ

ذُ ِمنَ أَنَّ »وفي الَحِدْيِث :  ، فالعَْيمةُ شدَّةُ الشَّْهوةِ إلى اللَّبَِن حتى ال يُْصبَر عنه ، والغَْيمةُ : شدَّةُ العََطِش ،  «والغَْيمِة واألَْيمةِ  العَْيمةِ  ه كاَن يتعوَّ

 .(4)واألَْيمةُ : طوُل الغُْربة 

 فأَعاَم هو. ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ  هللاُ تعالَى : تََرَكه بغيِر لَبَنٍ  أَعاَمهُ وِ 

 .أَعاَمتْنا ، وأَصابَتْنا َسنَةٌ  (5)بَنُو فالٍن أَي أََخذوا حالبنا  أَعاَمنا يقاُل :

. ، بالكْسِر : ِخياُر المالِ  الِعيَمةُ وِ   ، نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 ٍء خياُرهُ ، والَجْمُع ِعَمٌم.يكّلِ ش ِعيَمةُ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

ً وِ  حاحِ ؛ وفي التْهِذيِب : اْختَاَرها. أََخَذها : اْعتاَم يَْعتاُم اْعتِياما  ، كما في الّصِ

 ، كَسحاٍب : النَّهاُر. العَيامُ وِ 

جِ : يقاُل : َطابَ  أَْيماُن  َعْيمانُ  وَرُجلٌ  ق أَي الشْمُس ، وَطاَب الَهِويُم أَي اللّْيُل.أَي َطاَب النَّهاُر ، وَطاَب الشَّرْ  العَيَامُ  نَقََل األَْزَهِريُّ عن الُمَؤّرِ

حاحِ. : َذَهبَْت إِبلُهُ وماتَِت اْمَرأَتُه  ، كذا في الّصِ

 ٌ ي : وَحَكى أَبو زْيٍد عن الطُّفَْيل بِن يَِزيد اْمرأَة  أَْيَمى. َعْيَمى أَْيَمى ، وهذا يَْقِضي بأَنَّ المْرأَةَ التي ماَت َزْوجها وال ماَل لها َعْيَمى قاَل ابُن بَّرِ

 ، عن اللَّْحيانّيِ. العَْيمةِ  ؛ وقيَل : َشِديدُ  : َطويلٌ  عاٌم ُمِعيمٌ وِ 

 ، وذِلَك إذا َهلكت إِبِلُُهم. أَعاموا : قَلَّ لَبَنُُهموِ 

 * ومّما يُْستَْدَرُك عليه :

 َهلََكْت ماِشيَتُه فاْشتَاَق إلى اللَّبَِن. عامَ وِ ؛ فمْعنَى آَم َهلََكت امرأَتُه ،  عامَ وِ الدُّعاِء على اإِلْنساِن ما له آَم يقاُل في 

 القَْوُم : قَلَّ لَبَنُُهم. عامَ وِ 

 فَقََد اللَّبََن ، ولم يَِزْد على ذِلَك. عامَ  وقاَل اللْحيانيُّ :

ي للَجْعدّي :كِعطاٍش  َعياَمىوِ  ِعيامٌ  وهم  وَعطاَشى ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ىن   عــــــــــــــَ
ُ

وحُر املــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــثـ َرُب ال َك ُيضــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــِ ذل  كــــــــــــــَ

ر      قــــــــــــَ ــــــــــــَ َرَب وارُِد الــــــــــــبـ يــــــــــــاملــــــــــــَيشــــــــــــــــــــــــــح  (6) الــــــــــــعــــــــــــِ
  

 وقاَل أَبو الُمثَلَّم الُهَذليُّ :
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 (7) ِعيامُ فـَُهمح ُشعحٌث ُرُ ُسهُم 
 إلى ُشْرِب اللّبَِن. ِعيامٌ  أَرادَ 

؛ وَحِدْيثه اآلَخُر  «ِمن َعِشيرتك تَْعتَامُ  بَلَغني أَنَّك تُْنِفُق ماَل هللِا فيَمنْ »َحدْيُث علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : منه : االْختِياُر ، و االْعتِيامُ وِ 

 ؛ وقاَل طرفَةُ : «ِلَشْرع َحقائِِقه الُمْعتَامُ وِ َرُسوله الُمْجتَبَى ِمن خالئِِفه »

وح  َ
امُ َت أََر  املـــــــــ تـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــَ ي  يـ فـــــــــِ طـــــــــَ راَم وَيصـــــــــــــــــــــــح  الـــــــــكـــــــــِ

دِِّد      َتشـــــــــــــــــــــــَ
ُ
َة مـــــــــاِ  الـــــــــفـــــــــاحـــــــــِش املـــــــــ يـــــــــلـــــــــَ قـــــــــِ (8)عـــــــــَ

 

  
ً وِ   .(9): ِحْصٌن باليََمِن  العيمةُ وِ  : قََصَده ، كاْعتَماهُ. اْعتاَمهُ اْعتِياما

__________________ 
 .«وتشف »اللسان وفيه  (1)
 ابلفتح ا ونقر صاحب اللسان عن الليث عيماً ابلتحريك.« عيماً »يف القاموس واللسان ابلقلم  (2)
 والتهذيب. 198/  4يف اللسان : ا رية وا ري. ومثله يف املقايي   (3)
 يف اللسان والتهذيب : العزبة. (4)
 يف التهذيب واللسان : حالئبنا. (5)
 اللسان. (6)
 وصدره : 1316/  3شرح أشعار اهلذليا ا يف زايدات شعره ا  (7)

 تقو  أر  أُبـَيحنيَك اشرهفوا
 والبيت بتمامه يف اللسان والتهذيب.

 ا والضبرت عنه. واللسان. 34من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص  (8)
َثٌم : اسم ا ذكره يف اللسان. (9)  ومما يستدر  عليه : َعيـح
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 فصل الغني
 مع امليم

 نَقَلَهُ الجوهرّي وأْنَشَد لمسعوِد بِن قَْيٍد الفََزاِرّيِ : يكاُد يأُخذُ بالنَّْفِس  الذي ِشدَّةُ الَحرِّ  الغَتْمُ  : م[]غت

ُر  ُ  بــــــــــــــــــــال ِدفــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــــَح ر قــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــــَ

مُ وَ      تــــــــــــــح ّر  غــــــــــــــَ قــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ريحِ ُمســــــــــــــــــــــــــــح ٍم غــــــــــــــَ (1)جنــــــــــــــَح
 

  
 الحرُّ ِعْنَد ُطلُوعِ الشَّْعَرى التي في الَجْوزاِء.أي غير مرتفع ِلثباِت الَحّرِ المنسوب إليه ، وإنما يشتدُّ 

ّمِ العُْجَمةُ  الغُتَْمةُ وَ  مِّ  ُغتْمٌ  َمْن ال يُْفِصُح شيئاً ج األَْعَجُم َوُهوَ  األَْغتَمُ وَ  في الَمْنِطقِ  بالضَّ ّمِ ال يُْفِصُح شيئاً ، َوَجْمعُهُ  ُغتِْميٌّ  َوَرُجلٌ  بالضَّ  بالضَّ

َوُهَو َعلٌَم ِلْلَمنِيَِّة َكَشعُوب َغْيِر  َكُزبَْيرٍ  ُغتَْيمٍ  (2) ِحياضَ  يقاُل : أْوَرَدهُ وِ  عن ابِن األَْعَرابِيّ  أَي ثخيٌن ال َصْوَت ِلَصبِّهِ  تِْميٌّ غُ  ومنه لَبَنٌ  أْغتامٌ 

فأْدَخَل َعلَْيِه األلَف والاّلَم ،  الموتُ  مُ الغُتَيْ وَ ، قال اللّحياني : أي مات ، قال :  ُغتَْيمٍ  منصرف ، قاله الزمخشريُّ ، وكذلك وقع في أَْحَواِض 

يَاَرةَ أَْكثََر منَها حتّى يَُملَّ  أَْغتَمَ وَ  قال ابن سيده : وال أْعِرفها ِمْن غيره ياَرةَ فَتَُملَّ  الّزِ  إذا أْكثََر األْكَل حتّى اْغتَتَمَ  ُهَو ِمنوِ  يقال : ال تُْغتِِم الّزِ

 ِمن َكْرِب الَكظَِّة. الغَتْمُ  َوأََخَذهُ  أُتِْخمَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّمِ قَِطُع اللَّبَِن الثِّخاُن ، ومنه قيل للثِقيل الروحِ  الغُتْمُ  اجُ  أَْغتَامٌ  َوقَْومُ  َغتَْماءُ  الذي لَفََحهُ الَحرُّ وامرأةٌ  اْلَمْغتُومُ وَ . ُغتِْميّ  بالضَّ  ، وقالوا : كان العَجَّ

عْ  يُْغتِمُ  َجز ، أي أكثروه فهو فِيهم ،  أَْغتَمَ  َر أي يُْكثُِر إْغبَابَهُ ، وفي األساس :الّشِ اج الرَّ َع عن الَهَجِرّي. َغتَمَ وَ آُل العَجَّ  الّطعاُم تََجمَّ

ً  وقد َغلََب بَياُضهُ َسواَدهُ  الَِّذي : الشَّعَرُ  األَْغثَمُ  : ]غثم[  اَرةَ :. وأَنشَد الجوهريُّ لرجٍل ِمْن فَزَغثَِم َغثْما

الين  بـــــــــــًا عـــــــــــَ يـــــــــــح َري شـــــــــــــــــــــــــَ هح إمـــــــــــا تــــــــــــَ مـــــــــــُ ثـــــــــــَ  َأغـــــــــــح

هح      زِمــــــــــــــــُ هــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ ِه مــــــــــــــــُ َدي  بــــــــــــــــِ َزَم خــــــــــــــــَ (3)هلــــــــــــــــَح
 

  
ّمِ : الغُثَْمةُ وِ  حاح أو نَحُوها األَْوَرقُ  األَْغثَمُ وَ  الُوْرقَةُ  بالضَّ ً  لَهُ  َغثَمَ وِ  كما في الّصِ نقله الجوهريُّ من  َدفََع له ُدْفعَةً من المال َجيَِّدةً  َغثْما

ََّخذُ  الغَثِيَمةُ وِ  األصمعّي ، وزعم قوم ، أن ثاءه بََدٌل من ذال َغَذَم ، ً  فِيه َجَرادٌ  َويُْجعَلُ  َكَسِفينَة : َطعاٌم يُت اء : ِهيَ وِ  وهي الغَبِيثَةُ أيضا  قال الفرَّ

ّمِ الِقباتُ  الغُثْمُ  قال ابُن األعرابي :وِ  وَغثَْمَرهُ ، عن ابن مالك َغثََمهُ  ٍء َوقَدْ من كّلِ شي الُمَخلَّطُ  الَمْغثُومُ وَ  القُبَّةُ وَ  الفَِحثُ وِ  َكفَِرَحةٍ  الغَثَِمةُ   بالضَّ

 واالْختِالُط. َوالغَْيثََمةُ الِقتاُل واالْضطرابُ  َوِهَي َجْمُع قبة وهي الفَِحثُ  تُْؤَكلُ  التي

ا يُْستدركُ   عليه : * وممَّ

ّمِ الدُّفعةُ من الماِل ووقع في أحواِض  الغُثَْمةوِ محركةً شبهُ الورقة  الغَثَمُ  عن ابن األعرابي وقال  (4)َكُزبَْيٍر الموُت لغةً في ُغتَيٍم  ُغثَيمٍ  بالضَّ

ُجِل إذا مات َوَرَد ِحياضَ  اهد : يقال للرَّ َوَغْيثَُم اسمان األخير اسٌم لبريد  (5) َغْيثَمُ وِ ، ورواه ابُن ُدَرْيٍد بالتاء وقد تَقَدََّم ،  ُغثَْيمٍ  أبو عمر الزَّ

 الجّنِ نقله شيخنا.

مِّ  الغُجوم : ]غجم[ سم الماء الذي وهو ا َمْقلوبُهُ َجْمُع الغَْمج الذي تَقَدََّم ذكره في الجيم الغُُموجُ  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاحُب اللِّسان وهي بالضَّ

جِ َكُمعَظَّم  هكذا. الغُُجومُ  (6) َوُهَو في ِشْعِر َحْنَظلَةَ بن ُمصبحٍ  ال يكوُن َعْذباً كالُمغَمَّ

ً  له ِمْن ماله َغَذمَ  : ]غذم[  َكَسِمعَه ونََصَره ِذَمهُ غَ وِ  بمعنى واحد وكذلك قَثََم له وقََذَم ، ويقاُل إنَّ الذال ُهَو األْصل َوَغثََم ُمْبَدلَةٌ ِمْنهُ  َكغَثَمَ  َغْذما

 ً َطِب اللَّيِّنِ  أََكلَهُ بِنَْهَمةٍ  َغْذما ً  كاْغتََذمَ  َكَسِمع َغِذمَ  نقله الجوهريُّ َواْقتََصَر َعلى أَْو بَِجفاٍء َوِشدَّة َوَخصَّ بَْعُضُهْم المأكوَل بالرُّ مُ وَ  اْغتِذاما  الُمتَغَذِّ

 يأُكُل كلَّ  ذَّمُ يَتَغَ  َوُهوَ  َكُزفََر : األَُكولُ  الغَُذمُ وَ 

__________________ 
 اللسان والصحاح بدون نسبة ا والتهذيب. (1)
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 يف القاموس : حياُض ابلرفض. (2)
 : 412/  4اللسان واألو  يف الصحاح ا وروايته يف املقايي   (3)

 إما تريح دهراً عالين أغنمه
 يف اللسان ا عن ابن األعرايب : قـَُتيم. (4)
 يف اللسان : َغِثيم وُغثَيم. (5)
 ا ومثله يف التكملة ا ورجزه أنشده األصمعي وهو قوله :« ُمَصبِّحٍ »عل  هامش القاموس عن إحد  نسخة :  (6)

حـــــــــــــــــــت أنضــــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا هبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــِم   فصــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــّ

ومِ      جـــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــّدمـــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــَر الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــُ

  

 كما يف التكملة.
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يح  هِ  َأغحَذمَ وَ  َمةٍ َمَض هَنح  ءٍ شـــَ رحِع أمِّ يُر ما يف ضـــَ يَعُه  وعل  األخرية اقتصـــر اجلوهريّ  اغحَتَذَمهُ وَ َوَغنحَذَمُه  ِإغحذاماً  الَفصـــِ رَب مجَِ  وِ شـــَ
اَمةُ  (1) ِ  ج  الُغذ  امٌ  َكُرم انَة : نباٌت من اَ مح  .ُغذ 
كة : نَْبتٌ  الغََذمُ وَ   وأنشد الجوهِريُّ ِلْلقَطامّيِ : ُمَحرَّ

 (2) الَغَذمايف عثعث يـُنحِبُت اخلُوذاَن وَ 
 : َواِسعَةٌ  َغِذيَمةٌ  وأَْلِق في غذيمته ما ِشئَْت أي في َرْحب باِعِه َوَصْدرِه َوبِئْرٌ  ُمْنَكَرةٍ  َغِذيَمةٍ  يُقال : َحلُّوا في َكَسفينة : األْرُض تُْنبتُهُ  الغَِذيَمةُ وِ 

ّمِ ُغْبَرةٌ َكِدَرةٌ  الغَُذَمةُ وَ كلمةً.  أي َغْذَمةً  وما َسِمْعتُ  مثلَه َغِذيَمةٍ  كثيرةُ الماِء َوذاتُ  الِقْطعَةُ ِمن  الغَْذَمةُ وِ  أَْكَدُر أَْغبَرُ  أْغَذمُ  كالغُثَْمة َوُهوَ  بالضَّ

ُك جالشَّي الغُْذَمةُ وَ  أعطاه قطعةً من المال َغَذَمهُ ُغْذَمةً  وقد المالِ   : (3)وأنشد أبو َعْمرٍو للفقعسّي  َكَصرٍد َوَجبَلٍ  ُغَذمُ  ُء الكثيُر من اللَّبَِن َويَُحرَّ

ر مــــــــــــاً  كــــــــــــَ هــــــــــــا مــــــــــــُ يــــــــــــلــــــــــــَ تح َفصــــــــــــــــــــــــــِ رَكــــــــــــَ ــــــــــــَ دح تـ  قــــــــــــَ

ُه      َذتــــــــــــح َذمــــــــــــاً فــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــا غــــــــــــَ َذمــــــــــــا غــــــــــــُ غــــــــــــُ  (4) فـــــــــــــَ
  

 (5) ُغذُم أصابوها َوذُو أي َغذيَمةً وَ  بالفَتْحِ  َغْذَمةً  بها َغَذُمواوَ  من البَْقِل والعُْشبِ  واقعٍة ُمْنَكَرةٍ  في أَي َغِذيَمةٍ وَ من األَْرِض  ُغْذَمةٍ  َوقَعُوا فيوَ 

 َء تََطعََّمهُ.الشي تَغَذَّمَ وَ  َغِذيَمةٌ  واِحُدها ُكلُّ ُمتََراِكٍب بَْعُضهُ َعلى بْعٍض  مُ الغَذائِ وَ  جاء في شعرٍ  ع أَْو جبلٌ  وَضبََطهُ نَْصٌر بفَتَْحتَْينِ  بضّمتَْين

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

َظهُ ، َوَكْيلٌ  تَغَذََّمهوَ بالّضّم الُجْرَعة َعْن أبي حنيفة  الغُْذَمةُ وِ األَْكُل السَّهل  الغَْذمُ وِ ،  َغِذَمهُ  يقال للحوار إذا امتكَّ ما في الضَّْرعِ قد عَهُ َوتَلَمَّ  تََمصَّ

 ، َكَسفَْرَجل ُجَزاف ، وأَْنَشَد الجوهريُّ : َغَذْمَذمٌ 

ُم  اهــــــــــــــُ وِم َرحــــــــــــــَ لــــــــــــــُ فــــــــــــــاِن َوا ــــــــــــــُ فــــــــــــــاُ  اجلــــــــــــــِ  ثــــــــــــــِ

اًل      يــــــــح وَن كــــــــَ الــــــــُ تــــــــَ كــــــــح َذمــــــــاَرحــــــــَ  املــــــــاِء يــــــــَ َذمــــــــح  (6) غــــــــَ
  

مِّ الغَُذاَمةوِ  مٌ  ٌء من اللَّبَِن ، نقله الجوهِريُّ ، وسيد شي،بالضَّ ُل ِسَمِن اإِلبِِل في  الغَِذيَمةُ وِ ال يُْمنَُع ِمْن ُكّلِ ما أراَد نَقَله ابن شميل ،  ُمتَغَذِّ أُوَّ

 المرعى وقول َزْيِد الَخْيِل :

َت هنـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــًا فـــــــــــيـــــــــــِه انفـــــــــــذٌة  رَكـــــــــــح ـــــــــــَ رح تـ  أَمح هـــــــــــَ

َذِم      ــــــــــغــــــــــَ ــــــــــطــــــــــالء ابل ــــــــــفــــــــــد ال ــــــــــن ــــــــــالســــــــــــــــــــــــة ت (7)ق
 

  
 أي تُْفنِي الّدَم بالسَّياَلِن ، نقله البغدادّي في شرح شواِهِد الّرِضي.

نقله  كعاُلبِِط الماُء الَكثيرُ  الغَُذاِرمُ وِ  َغْذَمَرةً إذا باعه ُجزافاً ، وأجاز بعُض العرب َغْمَذَرهُ َغمَذَرةً  َغْذَمَره مثل َغْذَرَمةً  َغْذَرَمهُ  : ]غذرم[

 ، قال أبو جندب الهذلّي : ُجَزافٌ  : أي ُغذاِرمٌ  وَكْيلٌ  الجوهريُّ عن أبي ُعبيد وكذلك الغَُذاِمر

ُه  يـــــــــبـــــــــَ ِة اجملـــــــــنـــــــــوِن أنح ال ُتصـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــَ ـــــــــح َف ابـ هـــــــــح لـــــــــَ ـــــــــَ  فـ

اًل      يــــــــــح اع كــــــــــَ ُه ابلصــــــــــــــــــــــــّ يــــــــــَ وفــــــــــِ تــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــافـ َذارِم  (8) غــــــــــُ
  

 .(9) يميناً َحلََف بها ولم يُتَْعتِعْ  تَغَْذَرمَ وَ  َرةمثُل الغَْذَمَرةِ َوِهي البَْربَ  اختالُط الكالم الغَْذَرَمةُ وَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اختالط الَكالم ، َوإنَّهُ لَنَْبٌت ُمغَثِْمٌر َوُمغَْزِرٌم َوَمْغثُوٌم أي مخلوط ليس بجيِّد ، قاله أبو زيد. التَّغَْذُرمُ 

ك َغْرَمى بمعنى أَما كلمةَ تُقاُل في مْعنى اليَمين ، يقال : َغْرَمىوِ قال أبو عمر : وِ َكَسْكَرى ع  غرَمى : ]غرم[ ا َوَجّدِ َك ، كما يقاُل أمَّ  َوَجّدِ

 وإهمال العين لغة فيه ، وكذلك الحاء بدل العين ، وقد تقدم كل منهما في موضعه ، وأنشد أبو عمر :

__________________ 
 د  نسخه : وَكزُفـََر وُرم انَة.عل  هامش القاموس عن إح (1)
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 اللسان وصدره : (2)
 كبهنا بيضة غراء ُخّد هلا

 وعجزه يف الصحاح والتهذيب.

 يف اللسان : الفقعسي. (3)
 الرجز يف اللسان والتهذيب والتكملة. (4)
 يف القاموس : وُذغحُذٌم. (5)
 اللسان والصحاح منسوابً لُشقحران موىل سالمان من قضاعة. (6)
 . تنعت الصالء... دامية ... ا وفيه : أهر 206شعراء إسالميون ا شعر زيد اخلير ص  (7)
 واللسان..« .. نصيبه فنوفيه»: وفيه :  88/  3ديوان اهلذليا  (8)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : يـَتَـتَـعحَتضح. (9)
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رحمـــــــــــــــَ  دحت هبـــــــــــــــمح  غـــــــــــــــَ وح َوجـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ دِّ  ل  َوجـــــــــــــــَ

ِدي      عــــــــــــــــــح ا بـــــــــــــــــــَ ُدوهنــــــــــــــــــَ داَوٍة  ــــــــــــــــــَِ عــــــــــــــــــَ (1)كــــــــــــــــــَ
 

  
 الغََرامُ  قاَل ابُن األْعَرابِيُّ :وِ  بهِء أَْي أُوِلَع بالشَّيْ  أُْغِرمَ  وقد الُولُوع الغَرامُ وِ  وقال ابُن األعرابي هي المغاضبة بالاّلم المرأةُ الثَّقيلَةُ  الغَْرَمىوِ 

اغب : هو  العََذابُ  قال ابن األعرابّي : هووِ  (2) (ِإنَّ َعذاَِبا كاَن َغراماً )وبه فسر اآلية :  الَهالكُ  هو: قال أبو عبيدة وِ الشَّرُّ الدَّائُم  وقال الرَّ

اج : هو أََشدُّ العذاِب في اللُّغة قال األْعَشى : جَّ  ما ينوُب اإلنساَن ِمْن ِشّدة ومصيبة ، وقال الزَّ

نح  كــــــــــــُ بح يــــــــــــَ عــــــــــــاقــــــــــــِ رَامــــــــــــاً إنح يــــــــــــُ ضح  غــــــــــــَ  َوِإنح يــــــــــــُ

اِد      بـــــــــــــــَ زِيـــــــــــــــاًل فـــــــــــــــإنـــــــــــــــه ال يــــــــــــــــُ (3)ِط جـــــــــــــــَ
 

  
 وقال بشر :

فــــــــــــــــــا وَ  وحُم اجلــــــــــــــــــِ اِر َويـــــــــــــــــــَ وحُم الــــــــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــَ

رَامــــــــــــــــاِر كــــــــــــــــاان عــــــــــــــــذااًب وكــــــــــــــــاان       (4) غــــــــــــــــَ
  

اغب : هو الدَّْين مثقلوَ َكُمْكَرٍم أَِسيُر الُحَب  الُمْغَرمُ وَ  بالنساِء أي  ُمْغَرمٌ  َوالمراد بالُحّبِ ُحّب النساء كما هو نّص أبي عبيدة ، وقال الرَّ

 أي الذي له الدَّْيُن ، قال كثير : الدَّائن الغَريمُ وِ  ال يَْصبُِر عنه ءِ الُمولَُع بالشَّي الُمْغَرمُ وِ  الغَِريم يالِزُمُهنَّ مالزمةَ 

َوىفّ  ــــــــــــَ ٍن فـ ــــــــــــح ر  ِذي َدي هُ  َقضــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــُ رميــــــــــــَ  غــــــــــــَ

ىن  وَ      عـــــــــــــــَ وٌ  مـــــــــــــــُ طـــــــــــــــُ ز ُة ممـــــــــــــــَح هـــــــــــــــاعـــــــــــــــَ رميـــــــــــــــُ  غـــــــــــــــَ

  
ً  الغَريمُ وِ  ّمِ  كالغُْرم ما يلَزُم أداؤهُ  الغَراَمةُ وِ ضدٌّ  الّسوِء ما َسنََح فَُهوَ  َغِريم خذ من: وهو الذي عليه الدَّْيَن ، يقال  الَمْديونُ  أيضا  الُمْغَرمُ وَ بالضَّ

اغب : َكُمْكَرمٍ   (5) (فَ ُهْم ِمْن َمْغَرم  ُمثْ َقُلونَ )ما ينوب اإلنسان في ما له من َضرر لغير جنايٍة منه ، قال هللا تعالى :  ْرمُ الغُ  وقال الرَّ

ْمتُهُ وِ  أَنا أَْغَرْمتُهُ وَ هكذا في النُّسخ ، والصَّواب :  إيَّاهُ  أَْغَرمهُ وَ  يَةَ َكَسِمعَ  َغِرمَ  وقد تغريماً بمعنى َغرَّ ً  الّدِ هو الذي  الغَاِرمُ  ، َوِمنه َغَراِمهِ وَ  ُغْرما

 لزمه الدَّْيُن في الحمالة.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  ، وقد الغََرامة َكمقعد الَمْغَرموِ بالضم الدَّين  الغُْرم ْسن على غير قياس كحُ  ُغْرمٌ  على القياس أو واِحُدها المغاِرمُ  والجمع َغِرَم َمْغَرما

اموَ َوَمَحاِسن  ان جمع الغُرَّ على طرح الزائد ، وقال ابن  ُمْغَرم ، أو َجمع تَْغِريم ، أَو َغَرام ، أو على النسب أْي ذو الغَِريم بمعنى غاِرم َكُرمَّ

مَ وَ َوُهْم أَْصَحاُب الدَّْيِن ، قال : وهو َجْمٌع َغِريٌب  َغِريم كالغَُرماء األثير : جمعُ   ْمَطَر ، قال أبو ذؤيٍب يصف سحاباً :السحاُب أ ُغّرِ

ـــــــــــــّراب وَ  حـــــــــــــيـــــــــــــَر ال تـــــــــــــُ ُه واســـــــــــــــــــــــــــح رحجـــــــــــــُ َي خـــــــــــــُ  هـــــــــــــِ

ّرِمَ ُب مــــــــــــــنــــــــــــــه وَ      رحيــــــــــــــا  غــــــــــــــُ (6)مــــــــــــــاًء صـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 بال الم اْسُم جماعِة نِْسَوة. َغَراموَ ما ال يُْستَطاُع أْن يُتَقَصَّى منه ، وأيضاً الُمِلحُّ الدَّائُِم المالِزم ،  الغََراموِ 

ُجُل بالشَّين المعجمة اْغَرْنَشمَ  : ]غرشم[  َذبَُل لحُمهُ وَخُمَص بْطنُهُ. أهملَهُ الجوهرّي ، وفي اللسان : الرَّ

 وأصله في الخيل. الفتَى الحسُن الوْجه أهمله الجوهرّي. وفي اللسان هو : ّمِ وإهمال الطَّاءبالضَّ  الغُْرُطمانيُّ  : ]غرطم[

 وأنشد : الَخَشفَةُ  أهمله الجوهرّي ، وقال أبو عمرو هو كجْعفِر بالقاف الغْرقمُ  : ]غرقم[

ٍد  ـــــــــَ رحث ـــــــــَن مـــــــــَ َت اب ـــــــــح ٌف ِإذح رَأَي َك َوغـــــــــح ـــــــــح ي ـــــــــَ نـ ـــــــــح يـ عـــــــــَ ـــــــــِ  ب

ربُهـــــــــــــا      َقســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــُ مٍ يـ رحقـــــــــــــَ غـــــــــــــَ ُد  بـــــــــــــِ َزبـــــــــــــ  ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ (7)يـ
 

  

ٍة  بـــــــَ هـــــــا ذاَت َهضـــــــــــــــــــــح ـــــــَ ت ـــــــح بـ َرتح َحســـــــــــــــــــــِ َتشـــــــــــــــــــــَ ـــــــح  إذا انـ

  
َرد دُ    اِدهــــــــــــــــــــا َوتـــــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــــَ ُز يف أَلــــــــــــــــــــح َرمــــــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــــــَ

  
مِّ  ُغوَزم : ]غزم[  ككورة أهمله وفي بعض النُّسخ : بالضَّ

__________________ 
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نَـَويحه اهلروي  عن ا ســـــا بن إدري   اجلوهري  وصـــــاحُب اللِّســـــان وهي : ة هبراة منها أبو حامد أمحُد بن  مِد بِن َحســـــح
 األنصارّي ا وعنه أبو بكر الرَبحقاين.

كةً : السَّوادُ  الغَسمُ  : ]غسم[ وأنشد  اْختالط الظلمة قال النّضِر هووِ  عن كراع ، وقال الجوهري ، هو مثل الغََسق ، وُهَو الظُّْلَمة ، محرَّ

 لساعدةَ الهذليَّ :

تح  ىّت إذا َدَمســـــــــــــــــــــــــــَ ُه حـــــــــــــَ بـــــــــــــُ ـــــــــــــُ رحقـ ـــــــــــــَ ر  يـ ظـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

َن      َداٍف مــــــِ مِ ذاُت الــــــِعشـــــــــــــــــــــاِء أبســـــــــــــــــــــح  (1) الــــــَغســــــــــــــــــــَ
  

 قال رؤبة : الَهْبوةُ  : الغََسموِ  ظلمةَ اللَّيلوقال ابن سيده : يعني 

 (2) َغَسُمهح خمتلطاً غبارُُه وَ 
ً وِ   أي : َكُصَرد ُغَسمٌ وَ  أَْغَسامٌ  وفي الّسماءِ  ُمْظِلمٌ  غاِسمٌ  األُولى نقلها الجوهرّي عن األصمعّي ، وليلٌ  : أَْظلَمَ  أَْغَسمَ وَ اللَّيُل  َغَسمَ  الغَبََرةُ : أيضا

 وكذلك أَْطَسام من سحاٍب َوأْدساٍم. قَِطٌع من َسحابٍ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 كزبيٍر ظلْيُم بن ُحطيط تقدم ذكره. ُغَسْيمٍ  أبو

حاح ، وقد الظُّْلمُ  بالفَتْح الغَْشمُ  : ]غشم[ ِعيَّةُ  َغَشمَ  كما في الّصِ ً  الوالي الرَّ واٍد بالّسراةِ  َغْشموِ  َخبَطهم بعسفه وأخَذ ما أمكنه يَْغِشُمُهْم َغْشما

ً  يَْغِشُمهُ  َغَشمهُ  بالتَّْحِريَك أن ال يَتُْرك من الِهناِء شيئاً إاّل يَتََهنَُّؤهُ يَُصبُّهُ على صحيِحِه وَسقيمِه ، وقد الغََشموِ  الحاِطُب اْحتََطَب ليالً  َغَشمَ وَ  َغْشما

 وفي األساس : بال تمييِز ، وهو مجاز قال : ال نََظٍر وفِْكرٍ فَقَطَع ُكلَّ ما قََدَر عليه ب

رَاء ابلل يِر حاطُب  يـَغحِشمُ كما   (3)الش جح
يُثْنِيِه  َمْن يْركُب رأسه فال الغََشْمَشمُ وِ كمْنبٍر ،  المْغَشمُ وِ ذو ُجْرأةِ َوَمضاِء  أي : وغشْمشميَةِ  غشْمشمةٍ  وإنه لَذُو َرُجلٍ  (4) َكحْيدٍر : اسمُ  َغْيَشمٌ وِ 

 أنشد الجوهري ألبي كبير : ءٌ شي وما يهوي من شجاعته عن ُمراِدهِ 

 (5) مبِغحَشمٍ َلَقدح َسَريحُت َعل  الظ اَلِم وَ 
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 يخبط الناَس َويَأُْخذُ ُكلَّ ما قدر عليه ، وكذلك األنثى ، قال : َغُشوموَ  َغّشاموَ  غاِشم رجل

يـــــــــــــــٍر وَ  َدا ِبســـــــــــــــــــــــــــــَ ٌم َويـــــــــــــــَ وح ال قـــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــَ

ٌد      ــــــــــَ َك ي ــــــــــح ي ــــــــــَ ل ر تح عــــــــــَ دح جــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــَ ومُ ل  (6) َغشــــــــــــــــــــــــُ
  

 ؛ قاَل القُِحيف بُن عميٍر : َغَشْمَشمٌ  ويقاُل : َضْربٌ 

ٍر  ِر بــــــــــِن َوائــــــــــِ كــــــــــح نــــــــــاُء بــــــــــَ تح أَفــــــــــح يــــــــــَ قــــــــــِ دح لــــــــــَ قــــــــــَ  لــــــــــَ

ز  وَ      رحاًب هـــــِ حـــــــاِء ضـــــــــــــــــــَ طـــــح مـــــــااُن ابلـــــبـــــَ شـــــــــــــــــــَ مح  (7) َغشـــــــــــــــــــَ
  

 .َغُشومٌ  وَكذِلَك َضْربٌ 

 : َعِزيَزةُ النَّْفِس ؛ قاَل ُحَمْيُد بُن ثوٍر : َغَشْمَشَمةٌ  وقاَل ابُن جنِّّيِ : ناقَةٌ 

َشَمة  (8)للحقاِئِديَن َزُهو   َغَشمح
 أَي ُمْزِهق فَعُوٌل بمْعنَى ُمْفِعل وهو ناِدٌر.

 الهائَِجةُ.وقيَل : هي 
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ْوِض. َغُشومٌ  ويقاُل : ناقَةٌ   ال ترد عن َوْجِهها ؛ نَقَلَه الّسهيليُّ في الرَّ

 : اليابُِس القَِديُم من النَّْبِت ؛ َحَكاه ابُن األَْعَرابِّيِ ؛ وأَْنَشَد : األَْغَشمُ وِ 

__________________ 
 زه فيه :ا واللسان والصحاح والتهذيب وعج 196/  1ديوان اهلذليا  (1)

 ذات األصير أبثناء من الغسم
 ء من هذا البيت.ونقر صاحب اللسان هذه الرواية عن ابن سيده ا وكتب مصححه حباشيته : ولي  يف امكم شي

 واللسان والتهذيب. 151ديوانه ص  (2)
 والتكملة واألساس ا بدون نسبة ا وصدره : 187/  16اللسان والتهذيب  (3)

 الناس سائالً قلت :  هز واغشم وِ 
 يف القاموس منونة. (4)
 ا واللسان وعجزه فيهما : 92/  2ديوان اهلذليا  (5)

 جلد من الفتيان غري مهّبرِ 
 ا وصدره يف الصحاح.« غري مثقر»ويف اللسان : 

 اللسان. (6)
 اللسان. (7)
 اللسان وصدره : (8)

 جهوٌ  وكان اجلهر منها سجيةً 
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ا  هــــــــــــا إذا مخــــــــــــَ بــــــــــــِ خــــــــــــح وحَت شــــــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــَبن  صــــــــــــــــــــــــــَ

يِّ      اٍع يف َخشــــــــــــــــــــــــِ وحُت أَفــــــــــَ مــــــــــاصــــــــــــــــــــــــَ  (1) َأغحشــــــــــــــــــــــــَ
  

 يُْرَوى : أَْعَشما ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعِه.وَ 

 : أَْسماُء. َغشَّامٌ وِ  ُغَشْيمٌ وَ  غاِشمٌ وِ 

. َغُشومٌ  والَحْربُ   ألنَّها تَناُل غيَر الجانِي ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ

 : يَْرَكُب الشََّجَر فيُْقِلقُه. َغَشْمَشمٌ  وَسْيلٌ 

. َغَشمَ وِ  َمْخشِريُّ  النَّاَس : َسأََل من أَْمَكنَه ؛ نَقَلَهُ الزَّ

.وَ   َعْمُرو بُن الّرهاِء الغشميُّ

شاطيُّ : َوَرَد في خبٍر َغريٍب وِمن لُغاتِ  ِة قاَل الرَّ  ال يَْدِري َشيئاً. َغِشيمٌ  الغشوِميَّةُ : الَجْهُل باألُُموِر. وهو:  العامَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َرِكبَها ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : البِيدَ  تَغَْشَرمَ  : ]غشرم[

ُرمِ ُيصاِفُح الِبيَد عل    التـ َغشح
 ، وقد ذُِكَر في مْوِضِعه. (2)ٌء ماٍض ، َكعُشاِرٍب : ، بالضّمِ : َجِري ُغَشاِرمٌ وِ 

.:  ، بالمْعَجَمِة ، كَجْعفٍَر وِزْبِرجٍ  الغَْضَرمُ  : ]غضرم[  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 الَمكاُن الكثيُر التُّراِب اللَّيُِّن اللَِّزُج الغَليُظ. وهو

ْخِو والِجّصِ  هو قاُلعِ الطيِن األَْحَمِر الُحّرِ ؛ أَوما تََشقََّق من  أَْيضاً :وِ   فهو الِقْلِفُع ، قاَل : الغَْضَرمُ  ، وإذا يَبِسَ  الَمكاُن كالَكذَّاِن الّرِ

َن قاعاً َكَفرَاِش  َعفح َرميـَقح  الَغضح
 وقاَل ُرْؤبَة :

َرُمه   (3)ِمن ا إذا اصحَطك  َتَشظ   َغضح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : كثيُر النَّْبت والماِء. ُغضاِرمٌ وِ  َغْضَرمٌ  انٌ َمك

حاحِ ، ، كِهَجّفٍ : البَْحُر العَظيمُ  الِغَطمُّ  : ]غطم[  ، كَسفَْرَجٍل. الغََطْمَطمِ وِ  ، كِقْرَشّبِ ، كالِغْطيَمِّ  الكثيُر الماِء ، كما في الّصِ

ُجُل الواِسُع األَْخالِق. : الِغَطمُّ وِ   الرَّ

حاحِ : رُجلٌ وفي  . ِغَطمٌّ  الّصِ  : واِسُع الُخلُِق َسِخيٌّ

حاحِ. الَكثيرُ  : الِغَطمُّ  الَجْمعُ وِ   ، كما في الّصِ

 الغَْيَطمُّ ، ُمشدََّدةَ الِميِم : اللَّبَُن الخاثُِر.وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كِقْرَشّبٍ : َكثِيٌر ؛ قاَل ُرْؤبَة : ِغْطيَمٌّ  َعَددٌ 
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نح  رت  مـــــــــــِ ا َوســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــ  طـــــــــــُ ه اأُلســـــــــــــــــــــــــح لـــــــــــِ ظـــــــــــَ نـــــــــــح   حـــــــــــَ

َدَد وِ      رتَ الـــــــــــعـــــــــــَ طـــــــــــامـــــــــــِ ا الـــــــــــغـــــــــــُ مـــــــــــ  يـــــــــــَ طـــــــــــح  (4) الـــــــــــغـــــــــــِ
  

ُجُل ، َغِلمَ  : ]غلم[ ً  َكفَِرَح : الرَّ كةً ، َغلَما مِّ  ُغْلَمةً وِ  ، محرَّ  : إذا َهاَج ِمن الشَّْهوةِ. اْغتَلَمَ وِ  ، وعليه اْقتََصَر الجْوهِريُّ ، ، بالضَّ

 ؛ وَكذِلَك الجاِريَةُ. ُغِلَب َشْهَوةً  وفي الُمْحَكِم : إذا

يٍت وِمْنِديٍل. َغِلمٌ  هووِ   ، كَكتٍِف ، وِسّكِ

يٍت ، الشَّديدُ  الِغلِّيمُ  ويقاُل : ينٍَة ، ِغلِّيَمةٌ وِ  ُمْغتَِلَمةٌ وِ  ، كفَِرَحةٍ  َغِلَمةٌ  وهي ؛ الغُْلمةِ  ، كِسّكِ  .ِمْغِليمٌ وِ  ِمْغِليَمةٌ وِ  ، كِسّكِ

 : سواٌء فيه الذََّكُر واألُْنثَى.قاَل األَْزهِريُّ 

يٍت َكذِلَك. ِغلِّيمٌ وِ   ، كِسّكِ

 ؛ وقاَل الشَّاِعُر ؛ «على َزْوِجها الغَِلمةُ  َخْيُر النِّساءِ »وفي الحِدْيِث : 

__________________ 
 اللسان. (1)
 يف اللسان : كعشارم. (2)
 ا واللسان والتكملة وقبله فيها : 154ديوانه ص  (3)

 كم دّ  من أعنا  ورٍد مدكمه
 اللسان والتهذيب. (4)
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اً  رميـــــــــــــَ ىّت كـــــــــــــَ َت فـــــــــــــَ نـــــــــــــح ُرو لـــــــــــــو كـــــــــــــُ مـــــــــــــح  اي عـــــــــــــَ

رميــــــــــــــــا     نح ميــــــــــــــــنــــــــــــــــُض ا ــــــــــــــــَ َت ممــــــــــــــــ  نــــــــــــــــح  َأوح كــــــــــــــــُ

  

يــــــــــمــــــــــا  قــــــــــِ تــــــــــَ َك ُمســــــــــــــــــــــــح تــــــــــِ ُح اســــــــــــــــــــــــح  َأو كــــــــــاَن ُرمــــــــــح

  
يــــــــــــــمــــــــــــــاً    َت بــــــــــــــه جــــــــــــــارِيــــــــــــــًة َهضــــــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــح  نــــــــــــــِ

  

 (1) الِغلِّيمانـَيحَك َأِخيها أخَتَك 

 .ُغْلَمتَهُ  : َهيَّجَ  ءُ الشَّي أَْغلََمهُ  قدوِ 

رابِ  ، بالضّمِ ، وَضبََطهُ بعٌض بالكْسِر ، وإْطالقه يَْقتَِضي الفَتْح : الغُْلَمةُ وِ  حاحِ. َشْهَوةُ الّضِ  ، كما في الّصِ

 ، كما في الِعنايَِة. الغْلَمانِ  وفَسََّره جماَعةٌ بالشَّبَِق واْشتِهاء

 َهاَج ِمن ذِلَك. : أَي اْغتَلَمَ وِ  ُغْلمةً  ، البَعيُر ، كفَِرحَ  َغِلمَ  وقد

يٍت. ِغلِّيمٌ  وبَعيرٌ   ، كِسّكِ

ّمِ ، وإنَّما أهمَل َضْبطه لُشْهرتِه : الغاُلمُ وِ  . يولََد إلى  أَنْ  من حينِ  هو : (2) الطَّارُّ الشَّاِرِب ، أَو ، بالضَّ  الَكْهِل. يُْطلَق أَْيضاً علىوِ أَْن يَِشبَّ

، بالكْسِر  ِغْلَمةٌ وِ  أَْغِلَمةٌ  ِضدٌّ ج فهو قاَل ابُن األْعَرابّيِ : يقاُل : فالٌن ُغالُم النَّاِس وإن كاَن َكْهالً كقَْوِلَك : فالٌن فَتَى العَْسَكر وإْن كاَن َشْيخاً ،

 ي الُمْحَكِم.، بالكْسِر أَْيضاً ، كذا ف ِغْلمانٌ وِ  ،

. أَْغِلَمةٍ  عن بِغْلَمةٍ  ومنهم َمِن اْستَْغنَى  ، وعليه َمَشى الجْوهِريُّ

 .ِغْلَمة ، وإنَّما قالوا أَْغِلَمة وقاَل ابُن األَثيِر : ولم يَِرْد في َجْمِعهِ 

 ، قد خالََف هنا اْصِطالَحه. هي ُغالَمةٌ وِ 

 ْيمّي ، ويُْرَوى لعَْمرو بِن ُسْفيان األسِدّيِ :وأَْنَشَد الجْوهِريُّ ألَْوس بِن َعْلفاء الُهجَ 

وهــــــــــــــــــا وِ  ــــــــــــــــــُ ييف أَب رحيــــــــــــــــــِ ٌة صــــــــــــــــــــــــــــــــَ رحكضــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

الُم      المـــــــــــــــُة والـــــــــــــــغـــــــــــــــُ اُن هلـــــــــــــــا الـــــــــــــــغـــــــــــــــُ (3)هتـــــــــــــــُ
 

  
. والغاُلِميَّةُ  الغُلوِميَّةُ وِ  (4) الغُلوَمةُ  االْسُم :وِ  هنَّ  ، بَضّمِ

لَْين.  واْقتََصَر الجْوهِريُّ على األَوَّ

 .(5) َكتَْمنَُع : أَْرضٌ تَْغلَُم ، وِ 

 ع. تَْغلَم : تَْغلَماِن ، ُمثَنَّىوِ 

 : َمْنبَُع الماِء في اآلباِر. الغَْيلَمُ وِ 

 ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ ؛ ومنه قْوُل الشَّاِعِر : الُمْغتَِلَمةُ  الجاِريَةُ  أَْيضاً :وِ 

ُروا  وكــــــــــــــــــــــِ َا إذا نــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــــِ د 
ُ

 مــــــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــــــ

يــــــــــــُف إىل صــــــــــــــــــــــــــوتــــــــــــه      نــــــــــــِ مُ تــــــــــــُ لــــــــــــَ يـــــــــــــح  (6) الــــــــــــغــــــــــــَ
  

ْفَدُع. أَْيضاً :وِ   الّضِ

 ، في ِشْعِر َعْنتََرةَ ، وأَْنَشَد له الجْوهِريُّ : ع أَْيضاً :وِ 

نــــــــــــا  لـــــــــــــُ َض َأهـــــــــــــح َربـــــــــــــ  زاُر وقـــــــــــــد تــــــــــــــَ
َ

َف املـــــــــــــ  كـــــــــــــيـــــــــــــح

هــــــــــا      ــــــــــُ ل ِ وَأهــــــــــح اح ــــــــــَ َزت ــــــــــح يـ ــــــــــَ نـ ــــــــــعــــــــــُ مِ ب ــــــــــَ ل ــــــــــح يـ ــــــــــغــــــــــَ  ؟(7) ابل
  

 منها. الذََّكرُ  ؛ وقيَل : السُّلَْحفاةُ  : الغَْيلَمُ وِ 
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أِْس ، الَمْفَرقِ  ؛ كما في الُمْحكِم ، ونصُّ العَْيِن : العَظيُم ؛ الشَّابُّ العَِريضُ  أَْيضاً :وِ   ؛ عن اللَّْيِث. الكثيُر الشَّعَِر كالغَْيلَِمّيِ  ، أَي َمْفَرِق الرَّ

ا الُمْشُط والِمْدَرىوِ   ، الُمفَسَُّر بهما قَْول الُهَذلّيِ : أَمَّ

ُه  ــــــــــــــــــــَ ران ــــــــــــــــــــح ِف أَق ــــــــــــــــــــح ي ذُِّب ابلســــــــــــــــــــــــــــــــــ   ُيشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َة      مــــــــــــ  ر َ  الــــــــــــلــــــــــــِّ ــــــــــــَ مُ كــــــــــــمــــــــــــا فـ لــــــــــــَ ــــــــــــح يـ  (8) الــــــــــــغــــــــــــَ
  

فُوهُ  على الصَّواِب ، فَفَْيلٌَم ، بالفاءِ   ، يُِشيُر به إلى وَصحَّ

__________________ 
 اللسان ا واألخري يف التهذيب. (1)
. الذي يف القاموس : (2)  الطاّر الشارب ا والكهُر ضّد ا أو من حا يولُد إىل أن يشب 
 اللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب. (3)
(4) .ُ  عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : هو َباِّ
 زاد ايقوت : متصلة بُتقّيده. (5)
 اللسان والتهذيب. (6)
 ا وجزء من عجزه يف الصحاح.« الغيلم»ا واللسان ومعجم البلدان : « . وأهلنا ابلغيلم.. تربض أهلها»برواية :  16من معلقته ا ديوانه ص  (7)
 ـيف شعر الربي  اهلذد برواية :  57/  3ديوان اهلذليا  (8)
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 اأَلعحرَايبِّ ابلفاِء يف رِوايَِة أيب العب اِس عنه.الل يحِث نـَب ه عل  ذِلَك اأَلزحهرِي  ا وقاَ  : هكذا أَنحَشَده ابُن 
 أََحٌد. أَي : َغْيلَمٌ  ما بالدَّارِ وِ 

 نَزَل بمكَّةَ وَسَكنَها ، ولم يُْنَسْب إليه أََحٌد. ، السالمعليهبِن ساِم بُن نوحٍ ،  ُغلَْيمُ  كُزبَْيِر :وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َخِلفِة ، أَي لَمْن َشِربَه.األَْلبَاِن لَبَُن ال أَْغلَمُ 

 ؛ قاَل َجريٌر : الغُْلَمةُ  ، أَي يَْشتَّد عنَده َمْغلَمةٌ  (1)وقالوا : ُشْرُب لبِن اإِلبِِل 

مــــــــــراَن شــــــــــــــــــــــــارابً  ِت عــــــــــِ يــــــــــح ــــــــــَ دح القـ ُن قــــــــــَ ثــــــــــِ عــــــــــح  ُأجــــــــــِ

رِ      بــــــــــــاَن ِإيــــــــــــ  راِء أَلــــــــــــح ِة اخَلضــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــ   عــــــــــــلــــــــــــ  ا ــــــــــــَ

  
 .كاْغتَلَمَ  البَْحُر : هاَج واْضَطَربَْت أَْمَواُجه ، أَْغلَمَ وِ 

 .ُمْغتَلَمٌ  : ُمجاَوَزةُ الحّدِ الَمأُْمور به ِمن َخْيٍر أَو َشّرِ ؛ ومنه قْولُهم للَخاِرِجّي : ماِرقٌ  االْغتِالمُ وِ  األغالموِ 

تها بالماءِ  اْغتَلََمتْ  إذا»يُث : الَحدِ منه : اْشتَدَّ َشرابُهما ؛ و ُمْغتَِلَمة وَخاِبيةٌ  ُمْغتَِلمٌ  وِسقاءٌ   .«عليُكم هذه األَْشِربَة فاْقصعُوا قُوَّ

تَْين : الَمْجبوُسوَن  الغُلُمُ وِ   ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. (2)بضمَّ

اِغُب. الغُلوَمةِ  الغاُلُم : بَلََغ َحدَّ  اْغتَلَمَ وِ   ، نقَلَه الرَّ

 .ُغلَْيم وتَْصِغيُر الغاُلِم :

، وإْن كانوا لم يقولوه ، كما قالوا أَُصْيبِيَة في تَْصِغيِر ِصْبيَة ، وبعُضهم  أَْغِلَمة على غيِر ُمَكبَِّره ، كأَنَّهم َصغَُّروا أُْغيَِلَمةٌ  : الِغْلَمةِ  وتَْصغيرُ 

حاحِ. ُغلَْيمة يقولُ   على الِقياِس ، كما في الّصِ

ي : وبعُضهم يقوُل   ُصبَيَّة أْيضاً.قاَل ابُن بَّرِ

 : المْرأَةُ الَحْسناُء. الغَْيلَمُ وِ 

سالَِة القَُشْيريَّة. وأَْيضاً لَقَُب أَبي اِهد ِمن ِرجاِل الّرِ ُعَمَر محمِد ابِن عبِد الَواِحِد بِن أَبي  والغاُلُم : لَقَُب عتبَةَ بِن أَبان بِن صمعةَ البَْصِرّي الزَّ

 هاِشٍم اللُّغَِوّيِ.

 ُء الَمْشُهوُر.: هو أبو علّيِ الَحَسُن بُن علّيِ بِن القاِسِم الَواِسِطيُّ المْقِرى وُغالم الهراس

أِْس والعُنُِق. الذي : اللَّْحمُ  الغَْلَصَمةُ  : ]غلصم[  بَْيَن الرَّ

 ِء.على ُمْلتَقَى اللهاةِ والَمِري التي العُْجَرةُ  هي أَو

حاحِ.، وهو الَمْوِضُع النَّاتى تِهِ َرأُْس الُحْلقوِم بَشواِربِِه وَحْرقَدَ  هي أَو  ُء في الَحْلِق ، كما في الّصِ

 أو أَْصُل اللِّساِن.

 أَو ُمتََّصُل الُحْلقوِم بالَحْلِق إذا اْزَدَرَد اآلِكُل لُْقَمةً فََزلَّْت عن الُحْلقوِم.

 السَّاَدةُ. : الغَْلَصَمةُ وِ 

  أَبا الَهْيثَم أَْنَشَده لألَْغلَِب :؛ َذَكَر الُمْنِذِريُّ أَنَّ  الجماَعةُ  أَْيضاً :وِ 

َرم  رًا َذِوي كـــــــــــــَ عحشـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــُم مـــــــــــــَ تح متـــــــــــــَِ  كـــــــــــــانـــــــــــــَ

ةً      مــــــــَ لحصــــــــــــــــــــــَ م  غــــــــَ ظــــــــَ ــــــــعــــــــُ ِم ال الصــــــــــــــــــــــِ ــــــــغــــــــَ َن ال (3)مــــــــِ
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 ُمْجتَِمعَةٌ بما َحْولَها ؛ وقَْول الفََرْزدِق : الغَْلَصمةَ  : جماَعةً ، ألنَّ  َغْلَصَمةً  قاَل :

 (4)ال ِمن مَتِيٍم يف اللها والَغالِصِم وِ 
 َعنَى أََعاِليَهم وِجلَّتَهم.

__________________ 
 ـ

 إذا فّر ذو اللمة الفيلم
 برواية أخر  :والتهذيب ا ورواه األزهري « الفيلم»بد  : « الغيلم»واملثبت كرواية اللسان والتكملة وفيهما : 

 حيــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــي املضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف إذا مــــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــــا وِ 

 إذا فـــــــــــــــــــّر ذو الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــم    

  

 هذه رواية أيب عبيد ا قا  : ورواه ابن األعرايب :

 كما فر  اللمة الفيلم
 ابلفاء ا قا  : والفيلم : املشرت.

 خمتلف رواايت البيت.« الغيلم»وذكر ايقوت يف 

 يف اللسان : اإلير. (1)
 يف اللسان : امبوسون. (2)
 الغالصيم ا والرجز يف اللسان والتكملة. وفيه : 177شعراء أمويون ا فيما نسب إىل األغلب العجلي ص  (3)
 صدره : (4)

 فما أنت من قب  فتنبح دوهنا
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 .َغْلَصَمهُ َغْلَصَمةً  يقاُل : .الغَْلَصَمةِ  قَْطعُ  : الغَْلَصَمةُ وِ 

اُج : ُمغَْلَصمٌ  ، فهو األَْخذُ بها أَْيضاً :وِ   ؛ قال العجَّ

ُد ِمنح   (1)وُخرحٍس  ُمَغلحَصمٍ فاأُلسح
 .َغْلَصَمتِه لِعَظمِ  به : َحْرَملَةُ بُن عبِد هللِا الِعْجِليُّ فاِرٌس شاِعٌر ُكنِّي الغَْلَصَمة ذووِ 

 ؛ قاَل : َمْشدوداُت األَْعنَاقِ  ، أَي ُمغَْلَصماتٌ  ُهنَّ  يقاُل :وِ 

ن   هتــــــــــــــُُ دح هــــــــــــــِ داَة عــــــــــــــَ مــــــــــــــاتٍ غــــــــــــــَ لحصــــــــــــــــــــــــــــَ غــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

يـــــــــــــــُم      ة حنـــــــــــــــَِ يـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ رِّ  ـــــــــــــــَح كـــــــــــــــُ ن  بـــــــــــــــِ (2)هلـــــــــــــــَُ
 

  
يت ؛ قاَل أَبو النَّْجِم : في َشَرِف وَعَددٍ  : أَي من قَْوِمهِ  َغْلَصَمةِ  هو فيوِ  ّكِ  ، عن ابِن الّسِ

ُه مـــــــــــــــــر ٌم والـــــــــــــــــحُ ـــــــــــــــــح ي ِم َأيب جلـــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ  ُء ال

مِ يف      لحصــــــــــــــــــــــــَ مِ اهلــــــــــاِم وهــــــــــاِم  غــــــــــَ لحصــــــــــــــــــــــــَ  (3) الــــــــــغــــــــــَ
  

 قاَل األَْصَمِعيُّ : أَراَد أَنَّه في ُمْعَظم قَْوِمه وشَرِفِهم.

 يَْحصُل للقَْلِب بَسبَِب َما َحَصَل. : الَكْربُ  الغَمُّ  : ]غمم[

 تَوقَُّع ُحُصولُه ِمن أَذًى ؛ وقِيَل : ُهما واِحٌد.والَهمُّ : هو الَكْرُب يَْحصُل بَسبَِب ما يُ 

اِء  وقاَل بالفْرِق ِعياٌض وغيُرهُ ؛ ةِ وِ كالغَمَّ اُج : ، بالضمِّ  الغُمَّ  ، األخيَرةُ عن اللّْحيانّيِ ؛ قاَل العجَّ

وا  مــــــــــ  كــــــــــُ اس إذ تــــــــــُ ِت الــــــــــنــــــــــ  دح هــــــــــِ وح شـــــــــــــــــــــــَ رح لــــــــــَ  بــــــــــَ

ةٍ      مـــــــــــــ  ر جح  بـــــــــــــغـــــــــــــُ فـــــــــــــَ وح ملح تــــــــــــــُ والـــــــــــــَ مـــــــــــــ   (4) غـــــــــــــُ
  

 .ُغُمومٌ  ج

ه َغّماً فاْغتَمَّ  وقد هُ يَغُمُّ  أَْحَزنَهُ.: ، َحَكاُهما ِسْيبََوْيه  اْنغَمَّ وِ  َغمَّ

كَ  ما يقاُل :وِ  كَ  ماوِ لي ،  أََغمَّ كَ  ماوِ إِلَيَّ ،  أََغمَّ ً  هُ الِحماَر وغيرَ  َغمَّ وِ للُحْزِن ،  الغَمِّ  َعلَيَّ ، ِمن أََغمَّ ه َغّما ،  الِغماَمةَ  أَْلقََم فََمهُ وِمْنِخَرْيهِ :  يَغُمُّ

 أَو كالِكعاِم ؛ قالَهُ اللَّْيُث. بالكْسِر ، وهي كالِفدامِ 

 .ِغماَمةٌ  بهِ  يُغَمُّ  وقاَل غيُرهُ : أَْلقََم فاهُ ِمْخالةً أَو ما أَْشبَهها تَْمنَعُه ِمَن االْعتِالِف. واْسُم َما

ا ءَ الشَّي َغمَّ وِ   ، ُمطاوٌع له. فاْنغَمَّ  وَستََرهُ ، وهذا أَْصُل المْعنَى ، َغطَّاهُ  : َغمَّ

ا يَْوُمنا َغمَّ وِ  ً وِ  َغمًّ هُ  : ُغموما  ، ُوِصَف بالمْصَدِر ، كما تقوُل : ماٌء َغْوٌر. َغمٌّ  كأََغمَّ ، فهو يَْومٌ  حتى كاَد يَأُْخذُ بالنَّفَِس ، اْشتَدَّ َحرُّ

 ؛ قاَل : َغمِّ  أَو ذو َشديٍد ، ذو َحرِّ  بكْسِر الِميِم : ِمغَمٌّ وِ  َغامٌّ  يَْومٌ وِ 

َرايِت العيش   املَِغمِّ يف ُأخح
ىوِ  ، َوصَف بالمْصَدِر ، َغمٌّ  لَْيلَةٌ وِ  ةٌ وِ  ، كَحتَّى ، َحَكاهُ أَبو ُعبَْيَدةَ عن أَبي َزْيٍد ، َغمَّ ةٌ  ، أَي َغمَّ  .غامَّ

حاح : إذا كاَن   على السَّماِء َغْمٌي ِمثاُل َرْميٍ.وفي الّصِ

ةٌ  أَْمرٌ وِ  مِّ  ُغمَّ  ملبٌس ؛ قاَل َطْرفَةُ : ُمْبَهمٌ  ، أَي ، بالضَّ

ـــــــــــي   رِي عـــــــــــل ـــــــــــح رِي ومـــــــــــا أَم مـــــــــــح عـــــــــــَ ـــــــــــَ ةٍ ل مـــــــــــ  ـــــــــــغـــــــــــُ  ب

ِد      رحمـــــــــَ لـــــــــي عـــــــــلـــــــــي  بســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــح ارِي ومـــــــــا لـــــــــَ (5)هنـــــــــَ
 

  
ةٍ  ويقاُل : إنَّه لَِفي  .(6) (ُثَّ ال َيُكْن َأْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّةً )تعالَى :  أَي لَْبٍس ولم يَْهتَِد له ؛ ومنه قَْوله ُغمَّ
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.  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : مجاُزها ُظْلَمةٌ وِضيٌق وَهمٌّ

 وقيَل : أَي ُمغًَطى َمْستوراً.

مِّ  على النَّاِس ، الِهاللُ  ُغمَّ وِ  ا ، بالضَّ علَيُكم فأَْكِملُوا  ُغمَّ  فإنْ »: الَحِدْيُث منه أَو غيُرهُ فلم يَُر ؛ و حاَل دونَهُ َغْيٌم َرقيقٌ  ، إذا َمْغمومٌ  فهو ، َغمَّ

 .«العدَّةَ 

__________________ 
 ديوانه واللسان والتكملة. (1)
 اللسان والتكملة. (2)
 اللسان والتكملة. (3)
 واللسان والصحاح والثاين يف التهذيب منسوابً لر ية. 422ديوانه ص  (4)
 .115/  16وال ليلي ا واملثبت كرواية اللسان والتهذيب  ... وفيه : لعمر  ما أمري 40من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص  (5)
 .71يون  ا اآية  (6)
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ى يقاُل : ُصْمناوِ  اءِ  أَي مع الفتْحِ يقاُل : ُصْمنا (1) وتَُمدُّ  ، كَحتَّى ، ِللغَمَّ ى ، أَي مع القْصِر ؛ يقاُل : ُصْمنا وتَُضمُّ األُْولَى ، للغَمَّ ، َحَكاه  للغُمَّ

ا ؛ يت عن الفرَّ ّكِ  على غيِر ُرْؤيٍَة. ، بالضّمِ وتَْشديِد الِميِم الَمْكسوَرةِ وياء ُمَشدََّدة َمْفتوَحة ؛ كلُّ ذِلَك إذا َصاُموا للغُْميَّةِ  ُصْمناوِ  ابُن الّسِ

ى ويقاُل : لَْيلَةُ  يَت بذِلَك ألنَّه ُغمَّ  قاَل : ؟علَيهم أَْمُرها ، أَي ُستَِر فلم يُْدَر أَِمَن القابِِل أَْم ِمَن الماِضي ُغمَّ  : آِخُر لَْيلٍَة ِمن الشَّْهر ، ُسّمِ

مــــــــــــــ  لــــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــُة  ا  غــــــــــــــُ الهلــــــــــــــُ ٌ  هــــــــــــــِ  طــــــــــــــامــــــــــــــِ

ا      َرٌة ِإيـــــــــــــغـــــــــــــاهلـــــــــــــُ كـــــــــــــح هـــــــــــــا ومـــــــــــــُ لـــــــــــــتـــــــــــــُ (2)َأوح غـــــــــــــَ
 

  
ى وهي لَْيلَةُ   عليهم الِهالُل في اللّْيلِة التي يَُرون أَنَّ فيها اْستِهاللَه. ُغمَّ  إذا الغُمَّ

َي بمْعنًى واِحٍد. ُغمَّ  وقاَل األْزهِريُّ :  وأُْغِمَي وُغّمِ

مِّ  ُغمَّ وِ  ا ، عليه الَخبَُر ، بالضَّ حاحِ. اْستَْعَجمَ  ، َغمًّ  ، ِمثُْل أُْغِمَي ، كما في الّصِ

ةً ، : السَّحابَةُ  الغَماَمةُ وِ  يَت ألنَّها أَو البَْيضاءُ  عامَّ  السَّماَء ، أَي تَْستُرها ؛ وقيَل : ألَنَّها تَستُر َضْوَء الشْمِس. تَغُمُّ  منها ُسّمِ

تِ  قدوِ  .، أَي تَغَيََّرْت ، كذا ُوِجَد بخّطِ الجوْ  السَّماءُ  أََغمَّ  هِريُّ

 .تَغَيَّمت وقاَل بعُضهم : َصوابُه :

ي للُحَطْيئَِة يمَدُح َسِعيد ابن العاِص : َغمائِمُ وِ  َغمامٌ  ج  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

نــــــــــا  ا َربــــــــــيــــــــــعــــــــــُ نــــــــــ  ا غــــــــــاَب عــــــــــَ نــــــــــ  َت عــــــــــَ بــــــــــح  إذا غــــــــــِ

قــــــــ  وِ      مــــــــامَ ُنســــــــــــــــــــــح ــــــــغــــــــَ ُؤوُب  ال ــــــــَ َا تـ ر  حــــــــِ ــــــــغــــــــُ (3)ال
 

  
 على التَّْشبيِه بالسَّحابَِة في َسْيِرها. ُدواٍد اإلياِدّيِ ، أَو لبَْعِض ُملوِك آِل الُمْنِذرِ فََرٌس ألبي  : الغَماَمةُ وِ 

مٌ  : َسْيُف َجْعفٍَر الطَّيَّاِر ، رضي هللاُ تعالى عنه. وَغْيمٌ  الغَمامُ وِ  مٌ  بَْحرٌ  ، كذاوِ  ، ُمغَّمِ ثِ  ُمغَّمِ  ةُ.؛ وَكذِلَك الّرِكيَّ  كثيُر الماءِ  : أَي ، كُمَحّدِ

مٌ  وقاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : َرِكيَّةٌ  قُه ؛ وأَْنَشَد ألَْوٍس يَْرثي اْبنَه ُشَرْيحاً :: تَْمألُ كلَّ شي ُمغَّمِ  ٍء وتُغَّرِ

تح  اُء وأَدحرَكـــــــــــَ د  الـــــــــــذ كـــــــــــَ َا َأنح جـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــ  حـــــــــــِ

ٍح      َريــــــــح رحيــــــــُة ِحســــــــــــــــــــــٍي مــــــــن شــــــــــــــــــــــُ مقــــــــَ مــــــــِّ غــــــــَ  (4) مــــــــُ
  

 أَي الغَاِمر الُمغَِطي.

 على َمْرَحلَتَْيِن من َمكَّةَ. الشَِّريفَْين ، كأَِميٍر : واٍد بَْيَن الَحَرَمْينِ  الغَِميمِ  ُكراعُ وِ 

 قاَل شْيُخنَا : وقد َحَكاه ابُن قرقول في مطاِلِعِه ولم يُتابِعُوه. وَضمُّ َغْينه وقاَل نَْصر : بَْيَن رابَغ والُجْحفَة.

 بِن تَِميٍم. ، كُزبَْيٍر : واٍد بِدياِر َحْنَظلَةَ  الغَُمْيمُ  إنَّماوِ 

ُل أَْيضاً ببَُرقِ   ؛ قاَل : الغَِميمِ  ويُْعَرُف األَوَّ

َرِ   ــــــــــــــــُ ن بـ و َزهــــــــــــــــا مــــــــــــــــِ يــــــــــــــــمِ حــــــــــــــــَ مــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ

ي      َدُأ مَيحشـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــمِ َأهـــــــــــــح لـــــــــــــِ َة الـــــــــــــظـــــــــــــ  يـــــــــــــَ  ِمشـــــــــــــــــــــــــــح

  
 وقد ذُِكَر في القاِف.

َدةِ : ماٌء لبَنِي َسْعٍد. ، الغَُميِّمُ وِ   بالياِء الُمَشدَّ

كاُم ؛  الغُمامُ وِ  ّمِ : الزُّ  الَمْزكوُم. الَمْغمومُ  منهوِ ، بالضَّ

اءُ وِ  ىوِ  ، َمْمدوداً ، الغَمَّ  .(5) الدَّاِهيَةِ  ، ويُكنى بها عن: الشَّديَدةُ ِمن َشدائِِد الدَّْهِر  ، كُربَّى الغُمَّ

ى قاَل عليُّ بُن حمَزةَ : إذا قََصْرتَ  ِل  الغُمَّ لَها َمَدْدَت ، قاَل : واألَْكثَر على أَنَّه يجوُز القصُر والمدُّ في األوَّ لَها ، وإذا فتْحَت أَوَّ َضَمْمَت أَوَّ
 قاَل ُمغَلُُس : ؟(6)
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ِرب يف وِ  مـــــــــ  َأضـــــــــــــــــــــــح َر الـــــــــَوغـــــــــَ   الـــــــــغـــــــــُ ثــــــــــُ  إذا كـــــــــَ

و عـــــــا وِ      ــــُض جــــُ ي راضــــــــــــــــــِ
َ
حــــَ  املــــ ُم إنح َأضــــــــــــــــــح ضــــــــــــــــــِ (7)َأهح

 

  
__________________ 

 يف القاموس : ومُيَد . (1)
 اللسان والصحاح واألو  يف األساس ا بدون نسبة. (2)
 واللسان. 88الديوان ط بريوت ص  (3)
 ا واللسان..« .. أن مت الذكاء»وفيه :  123ديوانه ط بريوت ص  (4)
 يف القاموس ابلضم. (5)
 كذا ابألصر واللسان ا وكتب مصححه : كذا يف األصر ا ولعله يف الثاين إذ هو الذي  وز فيه القصر واملد.  (6)
 .120/  16اللسان والتهذيب  (7)



16071 

 

 وقاَل ابُن ُمْقبل :

َن  روج مــــــــِ مــــــــ  خــــــــَ ــــــــغــــــــُ ًة  ال كــــــــ  ك  صــــــــــــــــــــــَ  إذا صــــــــــــــــــــــُ

حُ      مــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ ُة تـ فــــــــــ  كــــــــــِ تــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــح
ُ
وُن امل يــــــــــُ دا والــــــــــعــــــــــُ  بــــــــــَ

  
 وأَْنَشَدنا شْيُخنا أَبو عبِد هللِا محمُد بُن محمٍد األَْنَدلُِسيُّ :

شــــــــــــــــــــــــُف وِ  كح اءمــــــــــا يــــــــــَ مــــــــــ  ر ٍة  الــــــــــغــــــــــَ  إال  ابــــــــــن حــــــــــُ

ُزوُرهـــــــــــــــا     ـــــــــــــــَ وحت مث يـ َ
رات املـــــــــــــــ مـــــــــــــــَ َر  غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  يـ

  
 وَكثَُر. واْلتَفَّ  َطالَ  واْعتَمَّ  النَّْبتُ  اْغتَمَّ  في النواِدِر :وِ 

ةٌ  أَْرضٌ وِ  ةٌ وُمْغلَْوِلية وُمْعلَْوِلية وَعْمياُء وَكْمهاُء : ُكّلٍ ذِلكَ  ، بضِم الميم ُمِغمَّ  ُمْلتَفَّتُهُ. َكثِيَرةُ النَّباتِ  وكْسِرها ، وُمِعمَّ

كةً : الغََممُ وِ  حاح ؛ وفي الُمْحَكم : الَوْجه ، َسياَلُن الشَّعَِر حتى تَِضيَق الَجْبَهة ، محرَّ حاحِ : أَو القَفَا. والقَفَا ، كما في الّصِ  ، وفي الّصِ

اءُ  ؛ وَجْبَهةٌ  الَوْجِه والقَفَا أََغمُّ  يُقاُل : هو  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لهدبَةَ بِن الَخْشَرِم : َغمَّ

نــــــــنــــــــا  يــــــــح هــــــــُر بـــــــــَ ر َ  الــــــــد  ي إنح فـــــــــَ كــــــــحــــــــِ نــــــــح  فــــــــال تـــــــــَ

م       َزعـــــــــا  َأغـــــــــَ ِه لـــــــــيـــــــــ  أبَنــــــــــح فـــــــــا والـــــــــَوجـــــــــح (1)الـــــــــقـــــــــَ
 

  
َمْخشِريُّ : وهم يحبُّوَن النََّزَع ويَْكرُهونَ   .الغََممَ  قاَل الزَّ

 .الغَُمم تضاَعفَتِ  الغََممُ وِ وتقوُل المْرأَةُ : إذا كاَن الفَْقر والنََّزع قَلَّ الَجَزع ، وإذا اْجتََمَع الفَْقُر 

 : ال فُْرَجة فيه. أََغمُّ  َسحابٌ  ِمن المجاِز :وِ 

حاحِ : الثِّيراِن ، : أَْصواُت الثَِّوَرةِ  الغَْمغََمةُ وِ   ؛ قاَل الشَّاِعُر : عنَد الِقتالِ  في الَوَغى األَْبطالِ  أَْصواتُ وِ عنَد الذُّْعِر ،  ؛ وفي الّصِ

مـــــــــــه  جـــــــــــُ ٍد ومجـــــــــــُح ن كـــــــــــر  ســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــِ قـــــــــــح لـــــــــــِ فـــــــــــح ـــــــــــَ  يـ

مـــــــــض إال       رحاًب فـــــــــال َتســـــــــــــــــــــــح هضـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــَ غـــــــــَ مـــــــــح  (2) غـــــــــَ
  

 والَجْمُع الغَماِغُم ؛ قاَل اْمُرُؤ القَْيِس :

يــــــــــــِم وِ  مــــــــــــِ رياِن الصــــــــــــــــــــــــــ  ر  لــــــــــــثــــــــــــِ مٌ  ــــــــــــَ مــــــــــــاغــــــــــــِ  غــــــــــــَ

ب      لـــــــــ  غـــــــــَ ُ
ريِّ املـــــــــ هـــــــــَ مـــــــــح هـــــــــا ابلســـــــــــــــــــــــ  داِعســـــــــــــــــــــــُ (3)يـــــــــُ

 

  
 وأَْوَرَد األَْزهِريُّ هنا بَْيتاً نََسبَه لعَْلقََمةَ ، وهو :

يــــــــــــِم وِ  مــــــــــــِ رياِن الصــــــــــــــــــــــــــ  ر  لــــــــــــثــــــــــــِ مٌ  ــــــــــــَ مــــــــــــاغــــــــــــِ  غــــــــــــَ

ب      لــــــــــِّ غــــــــــَ ُ
يِّ املــــــــــ ــــــــــن صــــــــــــــــــــــــِ وهــــــــــا ابل (4)إذا َدَعســــــــــــــــــــــــُ

 

  
 فيهما ؛ وقاَل َعْنتََرةُ : كالتَّغَْمغُمِ  ؛ َغْمغََمةٌ  فيهم: ، ومنه صفَةُ قَُرْيش  الَكالُم الذي ال يُبَيَّنُ  أَْيضاً :وِ 

ي  كـــــــــــِ تـــــــــــَ وحِت الـــــــــــجي ال َيشـــــــــــــــــــــــــح َ
ِة املـــــــــــ وحمـــــــــــَ  يف حـــــــــــَ

طــــــــــاُ  غــــــــــرَي      ــــــــــح ا األَب راهتــــــــــِ مــــــــــَ مِ غــــــــــَ غــــــــــُ مــــــــــح غــــــــــَ ــــــــــَ  (5) تـ
  

 

ُن حتى يَْغلُظَ  ، كأَميٍر : الغَِميمُ وِ  ي. ُغمَّ  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ ألنَّه لَبٌَن يَُسخَّ  أي ُغّطِ

حاحِ.، وهو الَكألُ تحَت اليَبِيِس ، كما في ا الغَِميسُ  : الغَِميمُ وِ   لّصِ

 وقاَل غيُرهُ : هو النَّباُت األَْخَضُر تحَت اليابِِس.

ىوِ   في َسواِد الِعَراق بيَن بَْغداَد وبََردان ، قالَهُ نَْصر. كُربَّى : ة ، ُغمَّ

ىوِ   ؛ قاَل ُمغَلَُّس : األَْمُر الشَّديُد ال يُتََّجهُ له : الغُمَّ
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ُت  بســــــــــــــــــــــــح مــــــــــّ حــــــــــُ هــــــــــا  بــــــــــغــــــــــَ تــــــــــُ رَتَكــــــــــح َرٍة فــــــــــَ مــــــــــح  غــــــــــَ

ُرَ  وِ      ـــــــــح ـــــــــد أَتـ مـــــــــ  ق ـــــــــغـــــــــَ ا  ال (6)إذا ضـــــــــــــــــــــــاَ  ابهبـــــــــُ
 

  
 مع الَمّدِ والقَْصِر وقد تَقَدََّم. يُْفتَحُ وِ 

__________________ 
والتكملة ا قا  الصــــاغاين : والبيت مداخر  378/  4واألســــاس واملقايي   119/  16هبذه الرواية ورد يف اللســــان والصــــحاح والتهذيب  (1)

 والرواية :
 ن فــــــــــــر  الــــــــــــدهــــــــــــر بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــنـــــــــــا فــــــــــــال تــــــــــــنــــــــــــكــــــــــــحــــــــــــي إ

 أكــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــد مــــــــــــبــــــــــــطــــــــــــان الضــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــ  غــــــــــــري أروعــــــــــــا    

  

 ضـــــــــــــــــــــــــــرواب بـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــيـــــــــــــه عـــــــــــــلـــــــــــــ  عـــــــــــــظـــــــــــــم زوره 

  
 إذا الـــــــــــــقـــــــــــــوم هشــــــــــــــــــــــــــوا لـــــــــــــلـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــا  تـــــــــــــقـــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــا  

  

 كـــــــــلـــــــــيـــــــــال ســــــــــــــــــــــو  مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن حـــــــــد ضــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــه 

  
 أغـــــــــــــــم الـــــــــــــــقـــــــــــــــفـــــــــــــــا والـــــــــــــــوجـــــــــــــــه لـــــــــــــــيـــــــــــــــ  أبنـــــــــــــــزعـــــــــــــــا  

  

 اللسان. (2)
 ا واللسان.« . املعلب.. لثريان الصرمي»برواية :  70ديوانه ط بريوت ص  (3)
 .«. املعلب.. الصرمي»اللسان والتهذيب وفيه :  (4)
 ا من املعلقة ا وصدره : 29ديوانه ط بريوت ص  (5)

 يف حومة ا رب الجي ال تشتكي
 .«تشتكي»واملثبت كرواية اللسان وفيه : 

 اللسان. (6)
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ىوِ   بالفَتْحِ : الغَبََرةُ والظُّْلَمةُ. ، الغَمَّ

دَّةُ  أَْيضاً :وِ   القَْوَم في الَحْرِب. تَغُمُّ  الّشِ

 ؛ قاَل َجريٌر : ِصغاُرها الَخِفيَّةُ  بالضّمِ : من النُّجوِم ، الغُمومُ وِ 

ٌم  َب الَح جنـــــــــــــــــــَح قـــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــَ ٌم تــــــــــــــــــــَ  إذا جنـــــــــــــــــــَح

حـــــــــــاِ  وال وِ     
ُ

تح ابملـــــــــــ يحســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــومِ لـــــــــــَ  (1) الـــــــــــغـــــــــــُ
  

ةُ وِ  ّمِ : قَْعُر النِّْحيِ  الغُمَّ  وغيِرِه ، قاَل : ، بالضَّ

ِدي يف  َ ح َأن يـــــــــــــــــَ هال حَتحســـــــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــّ  غـــــــــــــــــُ

ه      مـــــــــــ  رُي عـــــــــــَ ثـــــــــــِ تـــــــــــَ ِي َأســـــــــــــــــــــــــح ح ِر حنـــــــــــِ عـــــــــــح (2)يف قــــــــــــَ
 

  
نِيوِ  َغَمْمتُهُ  َغاَمْمتُهُ : أَيوِ   .الغَمِّ  ، ُمفاَعلَةٌ ِمن َغمَّ

هُ  ؛ وقد يُْمنَُع بها الطَّعامَ  ، يُْجعَُل فيها فََمهُ  ، بالكْسِر : َخريَطةٌ لفَِم البَِعيِر ونَْحِوهِ  الِغماَمةُ وِ  ً  بها َغمَّ ه َغّما  .الغَمائِمُ  ، والَجْمعُ  يَغُمُّ

 ما يَُشدُّ به َعْينا النَّاقَِة أَو َخْطُمها. : الِغماَمةُ وِ 

 ؛ قاَل القطاميُّ : َغمائِمُ  يَُشدُّ به أَْنُف النَّاقَِة إذا ُظئَِرْت على ُحواِر غيِرها ، وَجْمعُهاوقاَل أَبو عبيٍد : ثَْوٌب 

مـــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــاً  ُت بـــــــــــــــــــه طـــــــــــــــــــِ  إذا رَأحٌس رَأَيـــــــــــــــــــح

َددحُت لــــــــه      مَ شــــــــــــــــــــــَ مــــــــائــــــــِ قــــــــاعــــــــا  الــــــــغــــــــَ (3)والصــــــــــــــــــــــِّ
 

  
بِّيِ  : الِغماَمةُ وِ   ويَُضمُّ. ، على التَّْشبِيِه ، قُْلفَةُ الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

 ِمَن األَْمِر إذا كانوا في أَْمٍر ملتبٍس. َغّماء يقاُل : إنَّهم لَِفي

ةِ  وُصْمنا  ، بالضّمِ ، أَي على غيِر ُرْؤيَة. للغُمَّ

ُجُل : اْحتَبََس نَفَسهُ عن الُخروجِ. اْغتَمَّ وِ   الرَّ

 َءها.القََمُر النُّجوَم : بََهَرها وكاَد يَْستُُر َضوْ  َغمَّ وِ 

ةُ  . وقاَل َشِمٌر :ُمْغتَمٌّ  : َمْغمومٌ  ورُجلٌ  ْبَسةُ. الِغمَّ  ، بالكْسِر : اللِّ

َي حتى أَْرَطب. َمْغمومٌ  وُرَطبٌ  ةِ وُستَِر ثم ُغّطِ  : ُجِعَل في الَجرَّ

ه ءَ الشي َغمَّ وِ   : َعالهُ ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد للنَّمِر بِن تَْولَب : يَغُمُّ

 (4)الض اَ  نـَبحُت حِبارِها  يـَُغم  أُُنٌف 
 : هو البََرُد. الغَمامِ  وتفترُّ عن ِمثِْل َحبِّ 

َعتَبُوا »حِدْيُث عائَِشةَ : منه ته ِمَن العُْشِب ، وهو مجاٌز ، وواِدي كذا ، إذا َجعَلَها حمّى ال يُْقَرب : يُِريُدوَن ما يُْنبِ  َغماَمةَ  ويقاُل : أَْحَمى فاُلنٌ 

ى بالسَّماِء ،  بالغَماَمةِ  أَي العُْشب والَكألُ الذي َحماه ، َسّمته ، «الُمْحَماة الغَماَمةِ  على ُعثْمان ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، َمْوِضع كما يُسمَّ

 يع النَّاِس.أَراَدْت أَنَّه َحمى الَكألَ وهو حقُّ َجمِ 

ةٌ  وأَْرضٌ   : أَي َضيِّقَة. ُغمَّ

اءُ وِ  اء ِمَن النَّواِصي كالفَاِشغَة ، وتْكَره الغَمَّ . الغَمَّ  ِمن نَواِصي الَخْيِل ، وهي الُمْفِرَطةُ في َكثْرةِ الشَّعَِر ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ

 : َصْوُت الِقِسّيِ ؛ قاَل عبُد َمناف بُن ربع : الغَْمغََمةُ وِ 
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يــــــــــــــٌر و لــــــــــــــوِ  يِّ أَزَامــــــــــــــِ ةٌ لــــــــــــــِقســــــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــَ غــــــــــــــَ مــــــــــــــح  غــــــــــــــَ

ــــــــــرَبَدا      وِب َتســــــــــــــــــــــــوُ  املــــــــــاَء وال نــــــــــُ (5)حــــــــــِ   اجلــــــــــَ
 

  
بِيُّ  َغْمغَمَ وِ   : إذا بََكى على الثَّْديِ َطلَباً للَّبِن ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعرابِّيِ : َغْمغََمةً  الصَّ

ٍة  عـــــــــــَ جـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــد َأو   هـــــــــــَ عـــــــــــاُت ب رحضـــــــــــــــــــــــــِ ُ
 إذا املـــــــــــ

هـــــــــن       ِديـــــــــِّ َت عـــــــــلـــــــــ  ثـــــــــُ عـــــــــح مـــــــــالـــــــــَِ مـــــــــاغـــــــــِ  (6) غـــــــــَ
  

ِضيعُ   ويَْبِكي على الثَّْديِ إذا َرِضعه. يُغَْمِغمُ  قاَل : أَي أَْلبَانهنَّ قَِليلَة فالرَّ

َت. ْمغَمَ تَغَ وِ   الغَريُق تحَت الماِء : إذا صوَّ

__________________ 
 واللسان. 87/  2ديوانه  (1)
 ا وانظر ختر ه يف حاشيته. 116/  16اللسان والتهذيب  (2)
 واللسان والتهذيب. 42ديوانه ص  (3)
 وصدره : 348شعراء إسالميون ا شعر النمر بن تولب ص  (4)

 كبهنا دقر  ختّير نبّتهاِو 
 واللسان. 41/  2ديوان اهلذليا  (5)
 اللسان. (6)
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 وفي التْهِذيِب ؛ إذا تَداَكأَت فَْوقه األَْمواُج ؛ وأَْنَشَد :

رعـــــــــــوُن إذح  َو  فـــــــــــِ مـــــــــــاكـــــــــــمـــــــــــا هـــــــــــَ غـــــــــــَ مـــــــــــح غـــــــــــَ ـــــــــــَ  تـ

َدأ مـــــــــــــــا      ـــــــــــــــَ وحِج إذ ت َ
الِ  املـــــــــــــــ (1)حتـــــــــــــــَت  ـــــــــــــــِ

 

  
 أَي صاَر في َدأْماِء البَْحِر.

 أَْهَملَه الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.:  ، كقُْنفٍُذ والتَّاُء ُمثَنَّاةٌ فَْوقِيَّةٌ  ُغْنتُمٌ  : ]غنتم[

ثٌ  وهو اق ، كذا في التَّْبِصير  ابُن ثَوابَةَ الطَّائِيُّ ُمَحّدِ  .(2)َحدََّث عنه عبُد هللِا بُن أَبي َسْعٍد الَورَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ّمِ : اْسُم قَبِيلٍَة ِمَن البَْربِر ؛ أَْوَرَدهُ َشْيُخنا.، بالضَّ  ُغنجومٌ  : ]غنجم[

َكةً : الشَّاُء ال واِحَد لها ِمن لَْفِظها الغَنَمُ  : ]غنم[  الواِحَدةُ شاةٌ. ، وفي الُمْحَكِم : ِمن لَْفِظِه ، ، محرَّ

ً  علىوِ للِجْنِس ، يَقَُع على الذُّكوِر  َمْوضوعٌ  هو اْسٌم ُمَؤنَّثٌ  قاَل الَجْوهِريُّ :وِ  ؛ وفي بعِض النُّسخِ : وعليها َجِميِعها  (3) اإِلناِث وعليِهما َجِميعا

: أْنِيث لها الِزٌم يقاُل ، ألنَّ أْسماَء الُجموعِ التي ال واِحَد لها ِمن لَْفِظها إذا كانَْت لغيِر اآلَدِميِّين فالتَّ  ُغنَْيمة ؛ فإذا َصغَّْرتها أَْلَحْقتَها الهاَء فقُْلت

ألنَّ العََدَد يَْجِري في تَْذِكيِره وتَأْنِيثِه على اللَّْفِظ ال على  الغَنَم ذُُكور فتَُؤنِّث العََدَد ، وإن َعنَْيت الِكباَش إذا كان يَِليِه ِمنَ  الغَنَم َخْمس ِمنَ 

 صُّ الجْوهِرّيِ.في َجِميعِ ما َذَكْرناه ؛ هذا نَ كالغَنَمِ  الَمْعنَى ، واإِلبِلُ 

؛  الغَنَم ، وفي نْسخٍة أُْخَرى : إذا كان بَْينه ِمنَ  الغَنَم وقَْولُه : إذا كاَن يَِليه ، هكذا هو بخّطِ الجْوهِرّيِ ؛ وفي بعِض النُّسخِ : إذا كاَن يَِليه

، فقاَل ِمن قَصيَدةٍ يَْذكُر  أَغانِم على (4)و جندب الُهَذليُّ أَُخو َصْخر كسََّره أَبوِ  ُغنُومٌ وِ  أَْغنامٌ  ج وَوَجْدت في الهاِمِش ما نَّصه : لم أَْفَهم ذِلَك.

 فيها فِراَر ُزَهْير بن األَغّرِ اللّْحيانّي :

ا  نـــــــــــــَ قـــــــــــــابـــــــــــــِ ن عـــــــــــــِ ًة مـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ريحٌ َرهـــــــــــــح ر  ُزهـــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

ح اَنِدمــــــــــا     بــــــــــِ َك مل تــــــــــغــــــــــدرح فــــــــــُتصــــــــــــــــــــــــح تــــــــــَ ــــــــــح يـ لــــــــــَ ــــــــــَ  فـ

  

اِذٍب  ..  ِة عــــــــَ نــــــــ  قــــــــُ  إىل صــــــــــــــــــــــلــــــــح الــــــــغســــــــــــــــــــــفــــــــا فـــــــــَ

  
اًل و    ُض مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم جـــــــــــــامـــــــــــــِ اُأمجـــــــــــــَِّ  (5) َأغـــــــــــــالـــــــــــــِ

  
 فاْضَطرَّ فحَذَف. أَغانِيمَ وِ قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّه أَراَد 

 ؛ قاَل الشَّاِعُر : في التَّثْنِيَةِ  َغنَمانِ  قالوا :وِ 

ا  مــــــــــــــــاِن وِإلـــــــــــــــ  زحعــــــــــــــــُ داان يـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِّ ا ســــــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــَُ

ودانـــــــــِ      َرتح َيســـــــــــــــــــــــُ انـــــــــا إن َيســـــــــــــــــــــــ  نـــــــــمـــــــــا ـــــــــُ  (6) غـــــــــَ
  

أَي قَِطيعَان لكّلِ قَِطيعٍ َراعٍ على  َغنَمانِ  أَو ِسْربَْين ؛ تقوُل العََرُب : تَُروح على فاُلن على إراَدةِ قَطيعَْينِ  قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّهم ثَنّوه

َدقَِة َمن أَْبقَت»الَحدْيث : منه حدةٍ ، و ً  له السَّنة أَْعُطوا من الصَّ أَي قِطعَةً واحدةً ال يُقَطَُّع ِمثْلها  ، «َغنََمْينِ  وال تُعُطوها َمن أَْبقَت له َغنما

 فتكوُن قِْطعَتَْين لِقلّتِها ، وأَراَد بالسَّنة الَجْدَب.

 قاَل : وَكذِلَك تَُروح على فالٍن إِبِاَلن : إِبِل ههنا وإِبِل ههنا.

 : أَي ُمْجتَمعةٌ. ، كُمْكَرَمٍة وُمعَظََّمةٍ  َغنٌَم ُمْغنََمةٌ  الِكسائّي :في التْهِذيِب عن وِ 

 كثيَرةٌ. وقاَل غيُرهُ :

 وإِبٌِل ُمؤبَّلة إذا أُْفِرَد لكّلِ منهما َراعٍ. َغنٌَم ُمغَنََّمةٌ  وقاَل أَبو َزْيٍد :

__________________ 
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 اللسان والتهذيب ونسبه حباشيته لر ية ا وقبلهما : (1)
 من خّر يف قماقمنا تقمقما

 .1050/  3التبصري  (2)
 وعل  هامشه عن إحد  النسخ كاألصر.« وعليها مجيِعها»يف القاموس :  (3)
 يف اللسان : ِخراش. (4)
. .. إىل ملح الفيفا فقنة عازب»و ا « تعذر»بد  : « تفرر»يف شــــــــــــــعر أيب جندب بينهما عدة أبيات ا وبرواية  88/  3( ديوان اهلذليا 5)

 وانظر رواية اللسان.« رهبة»بد  من : « خيفة»ويف الديوان : « وأغاغا
 اللسان واألساس بدون نسبة. (6)
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ّمِ : الفَي الغُْنمُ وِ  الغَنيَمةُ وِ والغَنيُم  الَمْغنَمُ وِ   ُء.، بالضَّ

ً  بالكْسِر ، َء ،الشَّي َغنِمَ  وقد مِّ  ُغْنما ً وِ  ، وعليه اْقتََصَر الجْوَهِريُّ ، ، بالضَّ ً وِ بالفَتحِ ،  ، َغْنما  الغُْنمُ  ، وُهما لُغتاِن ، ويقاُل : بالتَّْحِريكِ  ، َغنَما

ّمِ ، االْسُم ؛ وبالفَتْحِ  . ، كَسِفينٍَة ، َغنيَمةً وِ  الَمْصدُر ؛: بالضَّ ّمِ  وُغْنماناً ، بالضَّ

ْهن لَمْن َرَهنه له»ِث : وفي الَحديْ   : أي ِزياَدتُه ونَماُؤه وفاِضُل قِيمتِه. ُغْنمه ، «وعليه ُغْرُمه ُغْنُمه الرَّ

 .الغَنيَمةُ  ءُ والفَي الغُْنمُ  ِء بِال َمَشقٍَّة ، أَو هذاالفَْوُز بالشَّي : الغُْنمُ وِ 

، ويجُب فيها الُخْمس لَمْن قََسمه هللاُ له ،  (1)بَخْيِلهم وِركابِهم ِمن أَْمواِل الُمْشركيَن  : ما أَْوَجَف عليه الُمْسلمونَ  الغَنِيَمةُ  قاَل األَْزهِريُّ :

ا الفَي كيَن على ُء فهو ما أَفاَءهُ هللاُ ِمن أَْمواِل الُمْشرِ وتُْقَسم أَْربعةُ أَْخماِسها بيَن الُموِجفين : للفاِرِس ثالثَةُ أَْسُهم ، وللّراِجِل َسْهٌم َواِحٌد ، وأَمَّ

ُؤوِس وما ُصوِلُحوا عليه فيِجُب فيه الُخْمس أَْيضاً لَمْن قََسمه  هللاُ تعالَى له ، والباقي الُمْسلميَن بِال َحْرٍب وال إِيجاف عليه ، ِمثْل ِجْزية الرُّ

 الثُّغوَر ِمن َخْيٍل وِسالحٍ وعدَّةٍ. (2)يُْصرُف فيَما سّد 

مِّ  أَْن تَْفعََل كذا ، ُغناماكَ وِ   كما يقاُل ُحماداَك ونُعاماَك ، ومْعناهُ ُكلّه غايَتُك وآِخُر أَْمرَك. تَتَغَنَّمه وَمْبلَغ ُجْهِدك والذي قُصاراكَ  : أَي بالضَّ

ً  كذا َغنََّمهُ وِ   نَفَّلَهُ إِيَّاه. : أَي تَْغنِيما

 .ُغْنمه الُمْحَكِم : اْنتََهزَ ؛ وفي  َغنيَمةً  : َعدَّهُ  تَغَنََّمهُ وِ  اْغتَنََمهُ وِ 

ْحمن. أَبو ِعياٍض  ، َغنَّامٌ  : َكشدَّادٍ وِ   َغنَّامِ  بنِ  بُن أَْوِس  َغنَّامُ وِ  ، هكذا في النَّسخِ ولم أَِجْد له ِذْكراً في الَمعاِجِم ، وإنَّما هو واِلُد َعْبد الرَّ

 ؛ قاَل : (3) بَِعيرٍ  : اْسمُ  َغنَّامٌ وِ  ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما. َصحابِيَّانِ  َواقِديُّ ؛بَْدِريٌّ ، قالَهُ ابُن الَكْلبي وال البَياِضيُّ  الَخْزرِجيُّ 

َر  هـــــــــــح رَبَ  ـــــــــــَ اماي صـــــــــــــــــــــــــاِح مـــــــــــا َأصـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــ  ن  غـــــــــــَ

ـــــــــــــه َأوحرام     ـــــــــــــي َر ف هـــــــــــــَ ظـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُت َأن ت ـــــــــــــح ي  َخشـــــــــــــــــــــــــــِ

  

ِ َغَلبا ابإِلبحالم   (4)ِمن َعوحَلَكاح

. ، بالفتْحِ : ابُن تَْغِلَب بِن وائٍِل أَو َحّيِ  َغْنمٌ وِ   ؛ نَقَلَه الجْوَهِريُّ

 هذا. َغْنم ومنهم األَراقُِم الذي تَقَدََّم ِذْكُرُهم ، وُهم أُْخوة ستَّة أَْوالُد بْكِر بِن َحبيِب بِن َعْمِرو بنِ 

 َمٌر َوَروى عن َسْعٍد وأَبي موَسى ، وعنه ُسلَْيماُن التِّيِميُّ والَجِريرّي وجماَعةٌ.قَِدَم على عُ  تابِِعيٌّ  الماِزنيُّ  بُن قَْيٍس  ُغنَْيمُ  كُزبَْيٍر :وِ 

 .(5) اْمَرأَةِ  ، بالتَّْشِديِد : اْسمُ  َغنَّاَمةُ وِ 

 ، َكيَْمنَُع : ابُن ساِلِم بِن قَْنبٍَر. يَْغنَمُ وِ 

 قاَل ابُن َحبَّان : يََضُع الَحدْيَث على أَنٍَس.

 قَْنبَُر َمْولَى علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه. * قْلُت : وَجدُّه

 ، كَمْقعٍَد ، ُمْختَلٌَف في ُصْحبَتِه. َمْغنَمٍ  عبُد هللِا بنُ وِ 

ا َذَكَره الدَّاْرقْطنِيُّ ، وقَْبله  الِميِم ، وهكذوقاَل أَو نعيم : هو عبُد هللِا بُن ُمْغتَّمٍ ، بضِم الِميِم وسكوِن الغَْين الُمْهملَِة وفتحِ الُمثنَّاة الفَْوقِيَّة وتَْشديدِ 

 التّرمذيُّ ، حِديثُه عنَد ُسلَْيمان بن شهاب.

اِء في آِخِره.  وقاَل ابُن عبِد البّرِ : إنَّه عبُد هللِا بُن الُمْعتَِمر ، بِزياَدةِ الرَّ

ْل ذِلَك.وقاَل ابُن نقَطةَ : الصَّواُب أنَّه بفتْحِ العَْيِن وتَْشِديِد الُمثَنَّاةِ وَكْسِره  ا ، فتَأَمَّ

ّمِ : ع. ُغنَْيماتٌ وِ   ، بالضَّ

__________________ 
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 زيد يف التهذيب : وُأخذ قسراً. (1)
ء من املقاتلا والقضـــاة وغريهم العبارة يف التهذيب : والباقي يوضـــض يف بيت ما  املســـلما لســـد ثغٍر وإعداد ســـالٍح وخرٍي وأرزا  ألهر الفي (2)

 ممن  ري جمراهم.
.  يف القاموس : بعرٌي ابلضم منونة. وعل  هامشه عن إحد  نسخه : (3)  كغامنٍِ
 اللسان. (4)
 يف القاموس : امرأٌة ابلضم منونة. (5)
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َكةً : ابُن ثَْعلَبَةَ بِن تَْيِم هللاِ  َغنََمةُ وِ  . ، ُمحرَّ  ِمن أَْجداِد َعْمٍرو بِن العداِء الشَّاِعِر ، َذَكَره الذَّهِبيُّ

ا يُسْ   تدرُك عليه :* وممَّ

 َمقاَم الدَّْهِر ونََصبُوه هو على الظَّْرِف على االتِّساعِ. الغَنَم الِفْزِر ، فَأَقَاُموا َغنَم الِفْزِر ، أَي حتى تَْجتَِمعَ  َغنَمَ  يَقولُوَن : ال آتِيكَ 

ّمِ ، على الغُْنمُ  ويُْجَمعُ   في قْوِل ساِعَدةَ الُهَذلّيِ : ُغنُومٍ  ، بالضَّ

َزمــــــــــَ وِ  وهنــــــــــا أَلــــــــــح ِغضــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــح ٍر يـــــــــــُ عحشــــــــــــــــــــــــَ ا مــــــــــن مــــــــــَ  هــــــــــَ

ــــــــــــــه و      ــــــــــــــهــــــــــــــا ب ي ــــــــــــــِ ُذ  حت ــــــــــــــِ واف ــــــــــــــَ ــــــــــــــومُ ن ن  (1) غــــــــــــــُ
  

 .َغنِيَمةً  َء : َجعَلَه لهالشي أَْغنََمهُ وِ 

 .الغَنَمَ  : اتََّخذَ  تَغَنَّمَ وِ 

 .الغَنَائِمُ  : الغَنِيَمةِ  وَجْمعُ 

 .الَمغانِمُ  : الَمْغنَمِ  وَجْمعُ 

 .الغَنِيَمةِ  األَْمَر : أَي يَْحِرُص عليه كما يَْحِرُص على يَتَغَنَّمُ  وهو

 .الغَنِيَمةِ  : آِخذُ  الغانِمُ وِ 

 أَْن تَْفعَل كذا ، بالضّمِ : أَي قُصاراَك. ُغْنمكَ وِ 

 : أَبو بَْطٍن. يَْغنَموِ 

 بُن ُعثْمان وأَبو سْعٍد األَْشعريُّ َصحابيَّاِن. غنمُ وِ 

 : بُُطون َكثيَرةٌ. َغْنمٍ  وبَنُو

 بُن َدْوس. َغْنمُ  ففي األْزِد :

 .(2)بُن ثَْوٍر  َغْنمُ  ٍء :وفي طيِّى

اِر. َغْنمُ  الَخْزرجيُّ ؛ وفيهم أَْيضاً : الغنميُّ  بُن ُسري منهم : َسْهُل بُن رافِعٍ  غنمُ  وفي األَْنصاِر :  بُن ماِلِك النَّجَّ

 بُن وديعَةَ. َغْنمُ  وفي عْبِد القَْيِس :

ُط بنُ  َغْنمُ  وفي أََسِد بن خزيَمةَ :  .َغْنمٍ  بنِ  (4)بِن ُعبَْيِد بِن زر  (3)بِن عوِد  َغْنمِ  بُن ُدوَدان. وفي ِكْنَدة : العََمرَّ

 بُن ثْعلَبَةَ ابِن الحاِرِث بِن ماِلِك بِن ِكنانَةَ. َغْنمُ وِ ُن ماِلِك بِن ِكنانَةَ ، ب َغْنمُ  وفي ِكنانَةَ :

 بُن قردوٍس. َغْنمُ وِ بُن قتيبَةَ ،  َغْنمُ  وفي باِهلَةَ :

 بُن نجٍم ؛ كذا في المعاِرِف البِن قتيبَةَ. ُغْنمُ  وفي قَْحطان :

. ُغْنمُ وِ   : اْسُم َصنٍَم ، َذَكَره السَّهيليُّ

 الُكوفيُّ َراِويَةُ أَبي بْكِر بِن أَبي شيبَةَ. َغنَّامٍ  كَشدَّاٍد : ُعبَْيُد بنُ و

 والغناِميَّةُ : قَْريَةٌ بِمْصَر.

 والغُنَْيميةُ ، بالضّمِ : أُْخَرى بها.

 والغانِِميَّةُ : قَْريةٌ باليََمِن.

اِم عن َكْعٍب. ُغنَْيمٌ وِ   : أَبو العَوَّ
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ْحمِن بنِ  َغنَْيمٍ  وسعيُد بنُ   واْبنُه َعْنبََسة بِن َسِعيِد عن أَبَان بِن أَبي عيَّاش. َغْنمٍ  الِكالبيُّ عن عبِد الرَّ

 البعلبكيُّ عن ِهشاِم بِن الغاِز. ُغنَْيمٍ  وابنُ 

. (5) ُغنَْيمٍ  وأَبو  سْعُد بُن ُحَدْير الَحْضرِميُّ

 : أُمُّ َسْعٍد بْنُت عبِد هللِا بِن أَْحمَد بِن َشْيبان األَْصبَهانيَّةُ عن ابِن َمْرَدَوْيه الحافِظ. َغنِيمةَ وِ 

حمن بُن جاِمعِ بنِ   الُحَصْيِن. (6)عن أَبي  َغنِيَمةَ  وعبُد الرَّ

 الحالوي شيُخ الَحنابِلَِة. (6)أَبي  َغنِيَمةَ  وأَبو بْكِر بِن محمِد بِن معالي بنِ 

ثاِن. غنِيَمةَ  العَزيِز وعبُد الَواِحِد ابنا معالي بنِ وعبُد   بِن َمنينا مَحّدِ

__________________ 
 واللسان..« .. . نوافرُ .. وألذمها»برواية :  228/  1ديوان اهلذليا  (1)
 : ثـَُوب. 1059/  3يف التبصري  (2)
 التبصري : عوذ. (3)
 .«رز»عن التبصري وابألصر :  (4)
 يف التبصري : سعيد. (5)
 التبصري : ابن. (6)



16081 

 

 عن أَبي القاِسِم الَخِليلّيِ. غانٍِم الغانِِميُّ  وأَبو الَمحاِسِن َمْسعوُد بُن محمِد بنِ 

 األَْصبَهانيُّ َسِمَع منه ابُن نُْقَطةَ. غانٍِم الغانِِميُّ  وأَبو عبِد هللِا محمُد بُن محمِد بِن محمِد بنِ 

. ، كَحْيَدرٍ  الغَْيَهمُ  : ]غهم[  أَْهَملَه الجْوهِريُّ

 ، كالغَْيَهِب بالباِء. الظُّْلَمةُ  وقاَل اللَّْحيانِيُّ :

حاحِ. : السَّحابُ  الغَْيمُ  : ]غيم[  ، كما في الّصِ

ةِ الدَّْجن ،  ، بالكْسِر ؛ قاَل أَبو َحيَّة النَُّميريُّ : ِغيامٌ وِ  ُغيومٌ  َجْمعُه وقيَل : هو أْن ال تَرى َشْمساً ِمن ِشدَّ

َرايه  ذح ُ  مــــــــــــــــــــِ َذلــــــــــــــــــــ 
ُ

وُح هبــــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــــــــَ

ِض      لـــــــــَ روَج الـــــــــنـــــــــجـــــــــِم مـــــــــن صـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــامِ خـــــــــُ  (1) الـــــــــغـــــــــِ
  

 ، وهو ِمن َحّرِ الَجْوِف. الغَْيظُ  : الغَْيمُ وِ 

 يَْقتُل.داٌء في اإِلبِِل كالقاُلِب َغْيَر أَنَّه ال  : الغَْيمُ وِ 

 .الغَْيمُ  : أَصابَهُ  َمْغيومٌ  بَعيرٌ وِ 

يت قاَل : قاَل َعجرَمةُ األَسِديُّ : ما َطلَعِت الثَُّريَّا وال باَءْت إِالَّ بعاَهٍة فيُ  ّكِ زَكم النَّاُس ويُْبَطنُوَن ويُِصيبُهم َمَرٌض وَرَوى األَْزهِريُّ عن ابِن الّسِ

 .(2) َغْيَمةٌ  فَإِنَّها تُْقلَُب وتَأُْخذُها، وأَْكثَر ما يكوُن ذِلَك في اإِلبِِل 

 : ُشْعبَةٌ ِمن القاُلِب. الغَْيمُ وِ 

ا الَمْقلوُب فال يَكاُد يُْفِرُق ، وذِلَك يُْعَرُف بَمْنَخِره فإذا تَنَفََّس منِخُرِه فهو َمْقلوٌب وإذا  الَمْغيومُ  ، وال يكادُ  َمْغيومٌ  يقاُل : بَعيرٌ  أْن يَموَت ، فأمَّ

 .َمْغيومٌ  اِكَن النَّفَِس فهوكاَن س

 ، وَكذِلَك الغَْيُن ؛ وأَْنَشَد : العََطُش َوَحرُّ الَجْوفِ  : الغَْيمُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :وِ 

وُد  عــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ُو هلــــــــــــــــا تـ ــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــِت ال  مــــــــــــــــا زال

هــــــــــــاحــــــــــــىت أَفــــــــــــاَ       مــــــــــــُ يــــــــــــح وُد  غــــــــــــَ هــــــــــــُ جــــــــــــح
َ

(3)املــــــــــــ
 

  
بِّيُّ يَِصُف أُثُناً : َغْيَمى ، وهي َغْيمانُ  ، فهو غاَم يَِغيمُ  وقد  ، قاَل ربيعَةُ بُن مقروٍم الضَّ

يــــــــــــوِن  زحَر الــــــــــــعــــــــــــُ َن خــــــــــــُ وافــــــــــــِ تح صــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــ  ظــــــــــــَ  فــــــــــــَ

ٍة َأن      ــــــــَ ب ن َرهــــــــح مــــــــِ  مــــــــِ ــــــــمــــــــاإىل الشــــــــــــــــــــــ  ي غــــــــِ ــــــــَ  (4) ت
  

ً وِ  أَْغيََمتْ وِ  أَغاَمتْ وِ السَّماُء  غاَمتِ وِ   ، ُكلُّه بمْعنًى. تَغَيََّمتْ وِ  َغيََّمْت تَْغيِيما

جُ  أَْغيَمَ وِ   .كالغَْيمِ  أَقامَ  ُل :الرَّ

 .َغْيمٌ  القوُم : أَصابَُهمْ  أَْغيَمَ وِ 

ً  اللَّْيلُ  َغيَّمَ وِ   ، وهو مجاٌز. كالغَْيمِ  جاءَ وِ : أَْظلََم  تَْغيِيما

َوْيس ؛ ، كُزبَْيٍر ، هكذا َضبََطه ابُن َسْعٍد وابُن َماُكوال ؛ َحَكاه األخيُر عن محمِد بِن سْعِد بِن أَبي بَْكٍر عبد الحميد بن أبي أُ  بُن ُخثَْيلٍ  َغْيمانُ وِ 

ِن أَبي عاِمِر بِن َعْمِرو بِن بِن أَنَِس ب َجدٌّ لإلماِم ماِلكِ  وَضبََطه غيُرهُ بالجيِم كما تَقَدََّم ، وهو ابُن َعْمُرو بِن الحاِرِث ، وهو ذو أَْصبح ،

 أَبي عبِد هللِا فَِقيه الَمدينَِة. َغْيمانَ  الحاِرِث ابنِ 

ِء بِن أصبحِ بِن زْيِد بِن قَْيِس بِن صيفّيِ بِن زرَعةَ بِن سبأ األَْصغَر ؛ ، وهو ابُن خنيِس بِن كرباِل بِن هانى ِحْميَرَ  أَْذواءِ  : من َغْيمانَ  ذووِ 

 بُن الصبَّاحِ ، ومحمُد ابُن النَّْضِر بِن تريم.منهم : أَْبرَهةُ 

 .«م غ م»، وَسيَأْتِي ِذْكُره في  َمغاَمةُ : د ، باألَْنَدلُِس وِ 
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ ُحِكي عن ثَْعلَب. َغْيمٍ  : ذو َغيُومٌ  يومٌ 

 : العََطُش. الغَْيَمةُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد :

 .الغَْيمةِ  نه الَحدْيُث الذي ذُِكَر فيوقاَل غيُرهُ : ِشدَّتُه ؛ وم

ً وِ  يَِغيُم َغْيمةً  إلى الماءِ  غامَ  وقد ً وِ  َغيَمانا ، كَمْقعٍَد  َمْغيَما
 ، عن ابِن األَْعرابّيِ. (5)

 : أَِشٌب ُمْلتَفٌّ كغَْين. َغْيمٌ  وَشَجرٌ 

__________________ 
 اللسان. (1)
 يف اللسان : َعَتٌة. (2)
 اللسان والصحاح والتهذيب. (3)
 اللسان والتكملة ا والصحاح. (4)
 يف اللسان : َمِغيما. (5)
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 الطَّائُِر : إذا َرْفَرَف على رأِْسَك ولم يُْبِعْد ؛ عن ثَْعلَب. َغيَّمَ وِ 

 وَرَواهُ ابُن األَْعَرابّيِ بالغَْيِن والتَّاِء وقد تَقَدََّم.

 قاَل لَبيٌد :، بالكْسِر : َمْوِضٌع ؛  الِغيامُ وِ 

ا  نـــــــــــــ  عـــــــــــــَ نـــــــــــــا ملـــــــــــــا  ـــــــــــــَ نـــــــــــــا أَرحضـــــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــح كـــــــــــــَ  بـــــــــــــَ

ُة و وِ      ريح فــــــــــــــَ ــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــُ ن ــــــــــــــح ت ــــــــــــــ  يـ ــــــــــــــامحــــــــــــــَ ي ــــــــــــــغــــــــــــــِ (1)ال
 

  
ةِ منها ، وبه  َغْيمان وقَْصرُ  ٌر به ُكوًى على درج الميل ، تَقَُع الشْمُس كلَّ يوٍم في ُكوَّ قُبوُر ُعَظماء : باليََمِن ، واْسُمه القاُلُب ، به حائٌِط ُمَدوَّ

 عنه الَهمدانيُّ في اإِلْكليل.ِحْميَر ، قالَهُ الَهمدانيُّ ، ويُْنَسُب لذِلَك محمُد بُن أَْحَمَد بِن ُسلَْيمان الغَْيمانيُّ قاِضي َصْنعاء حدََّث 

 فصل الفاء
 مع امليم

 ، عن أَبي َعْمرو. (2)منه ، وَكذِلَك صأََب  من الماِء كمنع : َرِويَ  فأَمَ   :]فأم[

 ؛ وأَْنَشَد للراجِز : َمألَ فاهُ من العُْشبِ  إذا البعيرُ  فأَمَ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :وِ 

هح  مــــــــــــــُ ــــــــــــــ  ن ِر عــــــــــــــاجٍل َتســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَرمــــــــــــــح تح ب   ــــــــــــــلــــــــــــــ 

يِّ      يــــــــــــاِن وَنصــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــِّ هح يف صــــــــــــــــــــــــــِ َبمــــــــــــُ فــــــــــــح ــــــــــــَ  (3) تـ
  

َّمَ وِ  ، كفَِرَح ، (4) كفَئِمَ   ، وهذه عن أَبي َعْمٍرو. تَفَأ

مُ  قاَل :  : أْن تَْمألَ الماِشيَةُ أَْفواَهها ِمن العُْشِب. التَّفؤُّ

حَل : القَتَبَ  أَْفأَمَ وِ  ََّمهُ  ِمن أَْسفَِله َوسَّعَهُ  والرَّ ً  وزاَد فيه كفَأ  ؛ قاَل ُزَهْيٌر : كُمْكَرٍم وُمعَظَّمِ  ُمْفأَمٌ  . وقَتَبٌ تَْفئِيما

ه  نـــــــــــــَ َزعـــــــــــــح وابِن مث جـــــــــــــَ رحَن مـــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــَ   ـــــــــــــَ

يـــــــــينٍّ َقشـــــــــــــــــــــــيـــــــــٍب و      َبمِ عـــــــــلـــــــــ  كـــــــــّر قـــــــــَ فـــــــــح  (5) مـــــــــُ
  

 .ُمْفأَموِ وَرَواهُ الَجْوهِريُّ : قَِشيب 

ً  قَطعوهُ وِ   قَِطعاً قَِطعاً. : أَي ، كُصَردٍ  فَُؤما

ةُ تقولُ  ، كِكتاٍب : الجماَعةُ ِمن الناِس ال واِحَد له من لَْفِظِه. (6) الِفئَامُ وِ  حاحِ. فِيَام والعامَّ  ، بِال َهْمٍز ؛ كذا في الّصِ

 ؛ وقاَل الشاِعُر : «ِمن الناِس  الِفئامِ  يكوُن الرُجُل على»وفي الحدْيِث : 

الِت مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا  َض الـــــــــــــــر بـــــــــــــــَ امـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَبن  جمـــــــــــــــَ

ئــــــــــــــامٌ      ون إىل  فــــــــــــــِ َهضــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــَ ئــــــــــــــاميـ  (7) فــــــــــــــِ
  

حاحِ. للَهوادجِ  يكونُ  ِوطاءٌ  : الِفئامُ وِ   والَمشاِجِر ، كما في الّصِ

َع أَْسفَله بشي  ٍء ِزْيَد فيه.وقيَل : هو الَهْودُج الذي ُوّسِ

 ى به َمْرَكُب الَمْرأَةِ يُْجعَُل واِحٌد ِمن هذا الجانِِب وآَخُر ِمن هذا الجانِِب ؛ قاَل لَبيٌد :وقيَل : هو ِعْكٌم ِمثْل الُجواِلق َصغيُر الفَِم يُغَطَّ 

جـــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــا وِ  يـــــــــــــــــح ُد فـــــــــــــــــاِرُس اهلـــــــــــــــــَ  أَرحبـــــــــــــــــَ

ُر      شـــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــِ
َ
رِت امل عـــــــــــــ  قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ئـــــــــــــامِ تـ  (8) ابلـــــــــــــفـــــــــــــِ

  
 ، كُكتُِب. فُُؤومٌ  ج

 قاَل الجْوهِريُّ : كِحماٍر وُحُمٍر.
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ً  فَئِمَ وِ  واُب : كُمْكَرٍم  وِمْفآٌم ، كِمْنبٍَر وِمْحرابٍ  ُمْفأَمٌ  فهو ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : كعُنَِي ؛ حاِرُك البعيِر ، كفَِرَح : اْمتأَلَ َشْحما ، الصَّ

 وُمعَظٍَّم : أَي َسِميٌن واِسُع الَجْوِف.

__________________ 
 بفتح الغا ا واملثبت كضبرت اللسان. وضبطت ا والغيام 194ديوانه ط بريوت ص  (1)
 .«قوله : صبب هو لغة يف صبم اآتية يف الشارح»هبامش املطبوعة املصرية :  (2)
 اللسان والتهذيب. (3)
َبُم. (4) ِئُم ويـَفح  عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : يـَفح
وعجزه يف الصــحاح  468/  4و ا وانظر اللســان واملقايي  بدون وا« . مفبم.. حزعنه»وابألصــر :  78من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص  (5)

 والتهذيب.
 .«والئفام»عن القاموس وابألصر :  (6)
 اللسان وعجزه يف التهذيب. (7)
 فال شاهد فيه ا واملثبت كرواية اللسان والصحاح والتهذيب.« املشاجر ابخليام»برواية :  200ديوانه ط بريوت ص  (8)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َّمٌ  َهْوَدجٌ   .بالِفئامِ  ءَ ، كُمعَظٍَّم : ُوّطى ُمفَأ

ْلِو. يقاُل : التَّْفئِيمُ وِ  ْلَو وأَفْ  أَْفأَْمتُ  : تَْوِسيُع الدَّ  إذا َمألْته.: عَْمتُه الدَّ

ََّمةٌ  وَمزاَدةٌ  اِويَِة ؛ وَكذِلَك الدَّْلوُ  ُمفَأ عَْت بِجْلٍد ثاِلٍث بيَن الجْلَدْيِن كالرَّ َمٍة : إذا ُوّسِ ََّمةُ  ، كُمَكرَّ  .الُمفَأ

 : َمْملوٌء. ُمْفأَموِ وِسقاٌء ُمْفعَم 

 : الّضَخُم والّسعَةُ ؛ قاَل ُرْؤبَة : التَّْفئِيمُ وِ 

ِئيماً  َتر  يف َخلحقه َعبحالً   تـَفح
 في الشَّراِب وَصأَْمُت إذا َكَرْعُت فيه نَفَساً. فَأَْمتُ  وقاَل أَبو تُراٍب : َسِمْعُت أَبا السََّمْيدع يقوُل :

 اإِلناَء إذا أَْفعَْمته وَمألْته. (1) أَْفأَْمت قاَل األَْزهِريُّ : كأَنَّه ِمن

ْلِو األَْربَعة التي بيَن أَْطراف العَراقّي ؛ َحَكاها ثَْعلَب ، وأَْنَشَد في صفَِة َدْلٍو : (2): فُروُع  األَْفآمُ وِ   الدَّ

نح أَفــــــــــــذمــــــــــــهــــــــــــا  ِر مــــــــــــِ يــــــــــــح َت الــــــــــــكــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  حتــــــــــــَ

زامــــــــهــــــــا      ن حــــــــِ د  مــــــــِ ٍر شــــــــــــــــــــــُ يــــــــح راَء خــــــــَ قــــــــح (3)شــــــــــــــــــــــَ
 

  
. : األَْفَجمُ  : ]فجم[  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ، كفَِرَح فَجماً. فَِجمَ  ، يَمانِيَّةٌ ، وقد الذي في ِشْدقِِه ِغلَظٌ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

موِ  اْنفََجمَ  والفتْحِ : ُمتََّسعُه ؛ وقد (4)الواِدي ، بالضّمِ  فَْجَمةُ   .تَفَجَّ

 : حيٌّ ِمن العََرِب. فُُجوَمةُ وِ 

واُب : قَبِيلَةٌ ، هكذا في اللِّ  أَْفَجم وُضبَْيعةُ   أَْضَجم بالضاِد كما تَقَدََّم.: ساِن ، والصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِة ، كما في اللّساِن. الِفْجِرمُ  : ]فجرم[ مَّ  ، بالكْسِر : الَجوُز الذي يُْؤَكُل ، وقد جاَء في بعِض َكالِم ذي الرُّ

كةً وبالفتحِ  الفََحمُ  : ]فحم[  : لُغَتاِن كنَْهٍر ونََهٍر ، وَذَكَرُهما الجْوهِريُّ ولكنَّه قَدََّم لُغَةَ الفتْحِ. ، محرَّ

. ُك كاَن أَْوفَق ِلَما َذَهَب إليه الجْوهِريُّ  ولو قاَل : بالفَتْحِ ويَُحرَّ

 وشاِهُد التَّحريِك قَْوُل األَْغلب العجليُّ :

وَن يف  خــــــــــُ فــــــــــُ نـــــــــــح وا لــــــــــو يـــــــــــَ لــــــــــُ مح قــــــــــد قــــــــــاتـــــــــــَ حــــــــــَ  فــــــــــَ

ربَ وَ      مح صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــ  أَم رَبُوا عـــــــــــل ـــــــــــو صـــــــــــــــــــــــــَ (5)وا ل
 

  
َِّقد النَّاُر ؛ يُْضَرُب هذا الَمثَُل للّرُجِل  فََحمَ  يقوُل : لو كاَن قِتالُهم يْجِدي شيئاً ولكنَّه ال يُْغنِي ، فكاَن كالذي يَْنفُخ ناراً وال وال َحَطَب فال تُت

 يُماِرُس أَْمراً ال يُْجِدي عليه.

 ِء القَْيِس :؛ وأَْنَشَد أَبو ُعبيَدةَ الْمِرى كأَميرٍ  فَِحيمٌ  : للفَْحمِ  يقالُ وِ  الَجْوهِريُّ :قاَل 
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ي وِ  حـــــــــــــِ ـــــــــــــفـــــــــــــَ وحداُء مـــــــــــــثـــــــــــــر ال َي ســـــــــــــــــــــــــــَ  ِإذح هـــــــــــــِ

يـــــــــــا      كـــــــــــِ نـــــــــــح َ
َب واملـــــــــــ طـــــــــــانـــــــــــِ

َ
ي املـــــــــــ َغشـــــــــــــــــــــــــِّ (6)م تــــــــــــُ

 

  
 كعَْبٍد وَعبِيٍد ، وإن قَلَّ ذِلَك في األَْجناِس ، ونَِظيُره َمْعٍز وَمِعيٍز وَضأْن وَضئِين : فَْحم َجْمع الفَِحيمُ  وقاَل ابُن ِسْيَده : وقد يَجوُز أَْن يكونَ 

 ، كذا في الُمْحَكِم. ءُ الَجْمُر الطَّافِى

 ، أَي بالفتْحِ ال بالتَّحريِك. : واِحَدتُه الفَْحَمةُ وِ 

لُه أَو أََشدُّ سواِدهِ  الفَْحَمةُ وِ  ِلِه أَو أََشّده َسواداً ؛، أَي  من اللَّيِل : أَوَّ ها ،  أَو ما بيَن ُغروِب الشَّْمِس إلى نَْوِم النَّاِس  َسواُد أَوَّ يَت بذِلَك لحّرِ ، ُسّمِ

َل اللَّيِل أََحرُّ ِمن آِخِره ؛ ومنه وا فَواِشيَكم »الَحدْيث :  ألنَّ أَوَّ ُضمُّ
 حتى تَْذهبَ  (7)

__________________ 
 لتهذيب : فبمت اإلانء.األصر واللسان ا ويف ا (1)
 يف اللسان : فروي. (2)
 اللسان. (3)
 .108/  2اقتصر يف اجلمهرة عل  الضم  (4)
 ا وانظر ختر ه فيه ا واللسان واألو  يف الصحاح. 177شعراء امويون ا فيما نسب لألغلب العجلي ص  (5)
 ا واللسان والصحاح. 74ديوانه ط بريوت ص  (6)
 قوله : ضموا فواشيكم ابلفاء ا وُروي»هبامش املطبوعة املصرية :  (7)
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َمةُ  َعَسُة. ا (1)« الِعشاءِ  َفحح ا يكوُن ذِلَك يف َأو لِه ا والجي بَا الَعتحَمِة والَغَداِة الَعسح ُة َسواِد الل يِر و ُلحَمِتِه ا وإل   َأي ِشد 
ي : َحَكى َحْمزةُ بُن الَحَسِن األَْصبَهانيُّ أَنَّ أَبا الفَْضِل قاَل : أَْخبَرنا أَبو َمْعَمر عبُد الَواِرثِ  كنَّا بباِب بْكِر بِن حبيٍب فقاَل  قاَل : قاَل ابُن بَّرِ

الِعشاِء ، فقاَل : هي قَْحَمةٌ ، بالقاِف ، ال يُْختَلَُف فيها ؛ فَدَخْلنا على  فَْحَمةُ  عيَسى بُن ُعَمر في عرِض َكالٍم له قَْحَمة الِعشاِء ، فقُْلنا : لعلَّها

 ي فَْوَرتُه.بْكِر بِن حبيٍب فَحَكْيناها له فقاَل : هي بالفاِء ال َغْير ، أَ 

ْيفِ  تاِء ، خاصٌّ بالصَّ  ، بالضّمِ ، َكَمأْنٍَة وُمؤون ، قاَل كثيٌِّر : فُحومٌ وِ  ، بالكْسِر ، فِحامٌ  ج وال يكوُن بالّشِ

جي  يــــــــــــــ  طــــــــــــــِ راَف اإِلكــــــــــــــاِم مــــــــــــــَ نــــــــــــــازُِع َأشــــــــــــــــــــــــــــح  تــــــــــــــُ

ِديـــــــدًا      يـــــــِر ســـــــــــــــــــيـــــحـــــــااًن شـــــــــــــــــــــَ ن الـــــلـــــ  هـــــــامـــــِ حـــــومـــــُ  فـــــُ

  
 .فَُحم ه َمْصدرَسوادها كأَنَّ  فُحوُمها ويَجوُز أَْن يكونَ 

بُوحِ والغَبُوِق والقَْيِل. ، كالَمْنعِ : الشَّْربَةُ في هِذِه األَْوقَاتِ  الفَْحمُ وِ   الَمْذُكوَرةِ كالجاِشِريَِّة والصَّ

.  وأَْنَكَره األَْزهِريُّ

ُمواوِ َعْنُكْم من اللَّيِل  أَْفِحمواوِ   حتى تَْذَهَب. فَْحَمتِهِ  ال تَسيروا في : أَي فَّحِ

ل  ، وهو أََشدُّ اللَّيِل َسواداً. فَْحَمتِهِ  وقاَل الَجْوهِريُّ : أَي في أَوَّ

 ِحْينُه. : أَي السََّحرِ  (2) فَْحَمةَ  اْنَطلَْقناوِ 

 ؛ أَْنَشَد ابُن الَكْلبي : نِْصُف اللَّيلِ  إذا جاءَ  ابُن ُجَمْيرٍ  (2) فَْحَمة جاَءناوِ 

وِر  َد َد ـــــــــــــح نـــــــــــــح مـــــــــــــةِ عـــــــــــــِ حـــــــــــــح ريحٍ  فـــــــــــــَ  ابـــــــــــــن مجـــــــــــــَُ

يـــــــــــــُم      نـــــــــــــا والـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــُر داٍج هبـــــــــــــَِ تـــــــــــــح ـــــــــــــَ َرقـ (3)طـــــــــــــَ
 

  
 .فاِحمٌ  ، ويُبالَُغ فيه فيُقاُل : أَْسودُ  كالفَِحيمِ  ، الفُُحومةِ  بيِّنُ  ءٍ ِمن كّلِ شي : األَْسَودُ  الفاِحمُ وِ 

ً  ، كَكُرَم ، فَُحمَ  وقد : أَْسوُد ، فَِحيمٌ  وَشعَرٌ  ّمِ ،  فُُحوما  ، وهو األَْسوُد الَحَسُن ؛ قاَل : فُُحوَمةً وِ ، بالضَّ

ا  بــــــــــــاهبــــــــــــُ فــــــــــــاء ُر حد شــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــة هــــــــــــَ تــــــــــــ  بـــــــــــــَ  مــــــــــــُ

وُد      تـــــــــــــا ِرمٍي وَأســـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــَ قـــــــــــــح مُ هلـــــــــــــا مـــــــــــــُ  فـــــــــــــاحـــــــــــــِ

  
 .كالفَْحمِ  ، ألنَّ َوْجَهه يَْسَودُّ ِمن الغََضِب فيصيرُ  ، َكُمْكَرٍم : العَيِيُّ  الُمْفَحمُ وِ 

 ِدُر يقوُل ِشْعراً.َمْن ال يَقْ  أَْيضاً :وِ 

ْعِر. ِمن َمنَعَهُ  أَو غيُرهُ : الَهمُّ  أَْفَحَمهوِ   قول الّشِ

ً  صاَدفَهُ  ، أَي فَأَْفَحَمهُ  هاَجاهُ  يقاُل :وِ  ْعَر. ُمْفَحما  ال يقوُل الّشِ

ي : يقاُل هاَجْيتَه  بمْعنَى أَْسَكتُّه. فأَْفَحْمتَه قاَل ابُن بَّرِ

ً  بمْعنَى َصاَدْفتَه أَْفَحْمتَه ءُ قاَل : ويَجي ً  أَي َصاَدْفتُه فأَْفَحْمتُه َهَجْوتُه: ، تقوُل  ُمْفَحما  .ُمْفحما

ً  قاَل : وال يَجوُز في هذا هاَجْيتَه ألنَّ الُمهاَجاةَ تكوُن ِمَن اثْنَْين ، وإذا صاَدفَه ا بمْعنَى م أَْفَحْمناُكم لم يكْن منه ِهَجاء ، فإذا قُْلت فما ُمْفحما

 أي فما أَْسَكتْناُكم عِن الَجواِب ، اه. أَْفَحْمناُكم أَْسَكتْناُكم َجاَز كقَْوِل َعْمرو بِن معِديْكِرب : وهاَجْيناُكم فما

 وهو ظاِهٌر ال مرية فيه.

بيُّ كنََصرَ  فََحمَ وِ  حاحِ ، ونَقَ : ؛ هكذا في النُّسخِ والصَّواُب  الصَّ  َعِلَم وُعنَِي ، ِمثْلُ  فَِحمَ وِ  لَه عن الِكسائّي ؛كَمنََع كما هو َمْضبوٌط في نسخِ الّصِ

 ً ً وِ  بالفتح فَْحما ً وِ  فُحاما هما ،  فُحوما مِّ  أُْفِحمَ وِ ، بضّمِ  وَصْوتُه واْربَدَّ َوْجُههُ. بََكى حتى اْنقََطَع نَفَُسه : كلُّ ذِلكَ  بالضَّ

 ْيِن األَِخيَرْين.واْقتََصَر الجْوهِريُّ على األّول واألخيِر ، وكذا على الَمْصَدرَ 
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 ، كَكتٍِف. فَِحمٌ وِ  فاِحمٌ  صاَح ، فهو ، كَمنََع وَعِلَم : الَكْبشُ  فََحمَ وِ 

 أَي صاَر في َصْوتِه بُُحوحةٌ. فَِحمَ  ويقاُل : ثَغَا الَكْبُش حتى

__________________ 
 .«ابلنون واألو  هو امفو  نبه عليه يف النهاية يف مادة نشب ـ
 يف اللسان : السماء. (1)
 يف القاموس ابلضم. (2)
 اللسان. (3)
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 ، وهو َمجاٌز. ال يَْجِري الذي : الماُء السَّاِكنُ  الفاِحمُ وِ 

ً  القَليُب ، كنََصَر ، فََحَمتِ  قدوِ  ّمِ : إذا َسَكَن َماُؤها. فُحوما  ، بالضَّ

ُجُل ، كَمنََع : لَْم يُِطْق َجواباً. فََحمَ وِ   .ففََحمَ  يقاُل : َكلَّمتُه الرَّ

 .(1) : االْعتِناقُ  االْفتَِحامُ وِ 

ً وِ  َمهُ تَْفِحيما مَ  ؛ وفي األساِس : فَحَّ ً  َوْجَهه فَحَّ َدهُ :  تَْفِحيما َمه. َسوَّ  وَسخَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 البَُكاُء. أَْفَحَمهُ 

 : أَْسَكتَه في ُخُصوَمٍة وغيِرها. أَْفَحَمهُ وِ 

 : ُمْسِكٌت. ُمْفِحم وَجوابٌ 

 : الذي ال ينطُق َجواباً ؛ قاَل األَْخَطُل : الفَُحومُ وِ ال يُِجيُب ُمهاِجيه  ُمْفَحمٌ  وشاِعرٌ 

ٌر وِ  يِن ال جـــــــــــــــاهـــــــــــــــِ َك فـــــــــــــــإنـــــــــــــــ  يـــــــــــــــح زعح إلـــــــــــــــَ  انـــــــــــــــح

ُت      قـــــــــــــح طـــــــــــــَ ٌم وال َأان إنح نـــــــــــــَ كـــــــــــــِ ومبـــــــــــــَ حـــــــــــــُ  فـــــــــــــَ

  
 .فاِحمٌ  ويقاُل للذي ال يَتََكلَّم أَْصالً :

 في رأِْسها ناٌر : هي َسْوداُء بِخماٍر أَْحمَر. فَْحَمةٌ  ويقاُل : كأَنَّها

 الِعشاِء ، كأَْعتََم. فَْحَمةِ  الرُجُل : َدَخَل في أَْفَحمَ وِ 

اِمْين بِمْصَر.  وُسوُق الفحَّ

امُ وِ   ، ونُِسَب هكذا حاتُِم بُن راشٍد البَْصِريُّ عن ابِن ِسْيِرْين. الفَْحمَ  ، كَشدَّاٍد : َمْن يَبيعُ  الفحَّ

امُ  وأَبو علّيِ الَحَسُن بُن يوسَف بِن يَْعقوب بيع بِن ُسلَْيمان المراِدّي. الفَحَّ  األسوانيُّ ، ثقَةٌ عن يونس بِن عبِد األَْعلَى والرَّ

جُ  فَُخمَ  : ]فخم[ حاحِ. وفي الُمْحَكِم : َعبَُل. َضُخمَ  : أَي فَخاَمةً  ، كَكُرمَ  ُل ،الرَّ  ، كما في الّصِ

 .فَْخَمةٌ  ، وهي : العَِظيُم القَْدرِ  الفَْخمُ وِ 

 ؛ قاَل : فَْخمٌ  على الَمثَِل ، وَكذِلَك َحَسبٌ  من الَمْنِطِق : الَجْزلُ  الفَْخمُ وِ 

ا  جــــــــــــــَ هــــــــــــــ  بـــــــــــــــَ بــــــــــــــًا مــــــــــــــُ جح َحســــــــــــــــــــــــــــَ  دَعح َذا وهبــــــــــــــَِّ

مـــــــــاً      خـــــــــح َزو جـــــــــا  فـــــــــَ قـــــــــًا مـــــــــُ طـــــــــِ نـــــــــح نح مـــــــــَ نـــــــــِّ (2)وســـــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  : التَّْعِظيُم. التَّْفِخيمُ وِ  ْمناهُ  يقاُل : أَتَْينا فاُلنا  ، أَي َعظَّْمناه وَرفَْعنا ِمن شأْنِِه. ففَخَّ

ً فَ  ، وسلمعليههللاصلىكاَن النبيُّ »وفي حدْيِث أَبي هالَةَ :  ما ، أَي َعِظيماً ُمعَظَّماً في الصُّدوِر والعُيوِن ، ولم تكْن ِخْلقتَهُ في ِجْسِمه  «ْخماً ُمفَخَّ

 الضَّخاَمة.

 في وْجِهِه نُْبلُه واْمتاِلُؤهُ مع الَجماِل والَمهابَِة. الفَخاَمةُ  وقيَل :

 في الُحروِف ، وهو ألَْهِل الِحجاِز ، كما أَنَّ اإِلمالَةَ لبَنِي تَِميٍم. تَْرُك اإِلمالَةِ  : التَّْفِخيمُ وِ 

 والتََّكبُُّر. الفَُخِميَّةُ ، كُجَهنِيٍَّة : التَّعَظُُّم واالْستِْعالءُ وِ 

ئِيسُ  ، كَزْعفَرانٍ  الفَْيَخمانُ وِ   يُْصَدُر عن رأْيِه وال يُْقَطُع أَْمٌر ُدونَهُ. الذي الُمعَظَّمُ  : الرَّ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

مه م : أََجلَّه وَعظََّمه ، فهو تَفَخَّ ةَ : ُمتَفَّخِ  ؛ قاَل ُكثَيُِّر َعزَّ

ه  نــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ كــــــــــــــارم بـ
َ

د  املــــــــــــــ َت إذا عــــــــــــــُ ــــــــــــــح  فــــــــــــــبَن

هـــــــــ  وِ      رحٍب ِذي الـــــــــنـــــــــ  َ ابـــــــــِن حـــــــــَ اح مبـــــــــَ خـــــــــِّ فـــــــــَ تــــــــــَ ُ
 املـــــــــ

  
 ثيُر لَْحِم الَوْجنَتَْيِن.: ك فَْخمٌ  ورُجلٌ 

 .فخام : َعِظيُم القَْدِر ، وَجْمعُه فَْخمٌ  ويقاُل : رُجلٌ 

 : الَجْيُش العَِظيُم. الفَْخمةُ وِ 

 : األَْعَظُم ؛ قاَل ُرْؤبَة : األَْفَخمُ وِ 

 (3) األَفحَخماحيحَمُد َموحال  اأَلَجّر 
__________________ 

 يف التكملة : االغتبا . (1)
 اللسان. (2)
 .«حَتمدُ »اللسان وفيه :  (3)
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ِة  العَيِيُّ عن من النَّاِس : الفَْدمُ  : ]فدم[  الَكالِم في ثِقٍَل وَرخاَوةٍ وقِلَِّة فَْهٍم.وِ الِحجَّ

 ، والثاُء لُغَةٌ فيه. األَْحَمُق الجافي السَِّمينُ  الغَِليظُ  هو أَْيضاً :وِ 

 وَحَكى يَْعقوُب أنَّ الثَاَء بََدٌل ِمَن الفاِء.

 ، وثَْدَمةٌ. فَْدَمةٌ  وِهي بهاءِ  وثِداٌم ، بالكْسِر ، فِدامٌ  ج

 : ثَقَُل وتَبَلََّد. فُدوَمةً وِ  فَداَمةً  ، كَكُرَم ، فَُدمَ  وقد

ةً بعَد أُْخَرى يقاُل : أَْحَمرٌ  ُحْمَرةَ  (1) األَْحَمُر الُمْشبَعُ  ِمن الثّياِب : الفَْدمُ وِ   أَو ما ُحْمَرتُه غيُر َشديدةٍ.  :فَْدمٌ  برّده في العصفِر َمرَّ

اُج : ٌء تَُشدُّهُ العََجُم والَمجوُس على أَْفواِهها عنَد السَّْقيِ كِكتاٍب وَسحاٍب وَشدَّاٍد وتَنُّوٍر : َشي ، الِفدامُ وِ   ؛ قاَل العجَّ

اكــــــــــــــــــَبن  ذا  د  فــــــــــــــــــاً  مــــــــــــــــــةٍ فــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

فـــــــــــا      طـــــــــــ  نـــــــــــابـــــــــــه مـــــــــــا قـــــــــــَ ن َأعـــــــــــح َف مـــــــــــِ طـــــــــــ  (2)قـــــــــــَ
 

  
 ، كَشدَّاٍد. الفَدَّامُ  للُكوِز واإِلْبِريِق ونْحِوِه ، وَكذِلكَ  الِمْصفاةُ  ، والثِداُم ، بالكْسِر : الِفدامُ وِ 

 ِمصفاةٌ. أي الِفَدامُ  ، كُمعَظٍَّم وُمْكَرٍم : عليه ُمفَدَّمٌ  إِْبِريقٌ وِ 

ً  فَدَّْمتُهُ وِ  ناُن. الُمفَدَّماتُ  ؛ ومنه تَْفِديما  وهي األَباِريُق والّدِ

ً  ، بالكْسِر ، يَْفِدمُ  ؛ وعلى هذا اْقتََصَر الجْوهِريُّ ؛ بالِفَدامِ  عليه فََدمَ وِ فاهُ ،  فََدمَ  يقاُل أَْيضاً :وِ  ً  (3) فَدَّمَ وِ  ، فَدما  َوَضعَهُ عليه. : أَي تَْفِديما

حاحِ : َغطَّاهُ به.وفي   الّصِ

ون يوَم الِقياَمةِ »وفي الَحِدْيِث :  وكِكتاٍب :  ؛ أَي يُْمنَعون الَكالَم بأَْفَواِهِهم حتى تَتََكلََّم َجواِرُحهم وُجلوُدهم. «بالِفدامِ  أَْفَواُهُكم ُمفَدََّمة إنَُّكم َمْدُعوُّ

 : الِغماَمةُ وهو ما يُوَضُع على فَِم البَِعيِر. الِفَداَمةُ : وِ ، هكذا في سائِِر النُّسخِ ، والصَّواُب  الِعماَمةُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كُمْكَرٍم : َمْصبوٌغ بُحْمَرةٍ ُمْشبَعة. ُمْفَدمٌ  ثَْوبٌ 

. ُمْفَدمٌ  وِصْبغٌ   : خاِثٌر ُمْشبٌَع ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ

 : ُمْشبَعَةٌ ُحْمَرة. ُمفَدََّمةٌ  وقاَل َشِمٌر : ثيابٌ 

ي : الفَْدمُ وِ   : الثَِّفيُل ِمن الدَِّم ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  رحب ملـــــــــــــــــ  ٍر يف ا ـــــــــــــــــَ وُ  لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ  أَقـــــــــــــــــُ

ِك      ر  اب ــــــــــــــالــــــــــــــِ مِ جــــــــــــــَ دح حــــــــــــــورُ  الــــــــــــــفــــــــــــــَ  الــــــــــــــبــــــــــــــُ

  
ً  (4) الُمفَدَّم َكِره»وفي الَحِدْيِث :  جِ بأْسا  .«للُمحرِم ولم يَر بالُمَضرَّ

 ي ُمْشبٌَع َشديٌد ، وهو مَجاٌز.: أَ  ُمْفَدمٌ  وذلٌّ 

 .ُمفَدَّمٌ  ، كُمْكَرٍم : أَي ُمْفَدمٌ وِ  َمْفُدومٌ  وإِْبريقٌ 

 وفِْدمين ، بالَكْسِر : قَْريةٌ بالفَيُّوِم.

ُجُل الَحَسُن العَظيمُ  الفَْدَغمُ  : ]فدغم[ ِة :اللَِّحيُم مع طوٍل ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ  ، كَجْعفٍَر والغيُن معجمةُ : الرَّ مَّ  لذي الرُّ
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قـــــــــــَ   ـــــــــــ  تـ ـــــــــــُ ِ تـ اح بـــــــــــوِح الـــــــــــذِّراعـــــــــــَ  ِإىَل كـــــــــــرِّ َمشـــــــــــــــــــــــــح

      َ يــــــــَ عحشـــــــــــــــــــــاٍع وأَبـــــــــح رحُب شـــــــــــــــــــــَ مِ بــــــــه ا ــــــــَ غــــــــَ دح  (5) فــــــــَ
  

 ُء الَحَسُن.الُمْمتَِلى : الفَْدَغمُ  الَوْجهُ وِ 

حاحِ : َخدٌّ   ٌء قاَل الُكَمْيت :: ُمْمتَِلى فَْدَغمٌ  وفي الّصِ

دوٍد وِ  َ الــــــــــــــــــــرُبُوَد عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  خــــــــــــــــــــُ اح نــــــــــــــــــــَ  أَدح

ن      َزيـــــــــــــــِّ ـــــــــــــــُ مَ يـ داغـــــــــــــــِ يـــــــــــــــِر  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ (6)ابأَلســـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 الكثيُر الماِء. ؛ الفَْدَغمُ  البَْقلُ وِ 

مِّ  فُْدِغمَ وِ  ُجُل ، بالضَّ  ُحسناً. َء َوْجُههُمِلى ، فَْدَغَمةً : الرَّ

 ؛ وعلى كِكتابٍ  ، الِفرامُ وِ  الفَْرَمةُ وِ  الفَْرمُ  : ]فرم[

__________________ 
َبُض. (1) ُشح

َدُم : الثوُب امل  عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : واملِفح
 اللسان والصحاح واألساس. (2)
َمُه. (3)  عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وَفد 
 .«املفَدمُ »يف اللسان :  (4)
 واللسان والتكملة والصحاح. 635ديوانه ص  (5)
 اللسان والصحاح. (6)
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َلها  َدواٌء تـََتَضي ُ  به املرحأَةُ  اأَلو َلاح اقـحَتَصَر اجلوحهرِي  : رَِمةٌ وِ  فـَرحماءُ  فهي ا (1)قـُبـح تَـفح  .ُمسح
بِيِب ونحِوِه. اْستَْفَرَمتْ  وقد  إذا اْحتََشْت بحّبِ الزَّ

اجِ لّما َشَكا منه أَنُس بُن ماِلٍك : يا اْبنَ وِ  بيبِ  الُمْستَْفِرَمة َكتََب عبُد الَمِلِك بُن َمْرواَن إلى الحجَّ إنَّما َكتََب إليه بذِلَك ألنَّ في : ، قيَل  بعََجِم الزَّ

 َك يَْستَِضقن به.نِساِء ثَِقيٍف َسعَةً ، فهنَّ يَْفعَْلَن ذلِ 

ك بِفرامِ  َعلَْيك»وفي الَحِدْيِث : أَنَّ الُحَسْيَن بن علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما ، قاَل لرُجٍل :  ه ثَِقِفيَّة ،  «أُّمِ ؛ ُسئِل عنه ثَْعلَُب فقاَل : كانَْت أُمُّ

بيِب وغ  يِرِه.وفي أَْحراحِ نِساِء ثَِقِفيٍَّة َسعةٌ ، ولذِلَك يُعاِلْجن بالزَّ

 ؛ عن أَبي َزْيٍد. كِكتابٍَة : ِخْرقَةٌ تَْحِملُها في فَْرِجها ، الِفراَمةُ وِ 

 ؛ قاَل : اْفتََرَمتْ  وقد ، بالكْسِر أَْيضاً ؛ كالِفرامِ  أَو أَْن تَحيَض وتَْحتَِشَي بالِخْرقَِة ،

الم  ـــــــــــــــغـــــــــــــــُ ـــــــــــــــهـــــــــــــــا كـــــــــــــــبُمِّ ال ـــــــــــــــي َك ف ـــــــــــــــُ ت دح  وجـــــــــــــــَ

دح      ىت مــــــــــــــا  ــــــــــــــَِ ــــــــــــــاً مــــــــــــــَ رَتِم فــــــــــــــارِم فــــــــــــــح ــــــــــــــَ  (2) تـ
  

 بالقاِف ، وكذا في بَْيٍت أَْنَشَدهُ. قَْرماُء ، : ع ، َسْهٌو وإِنَّما هو فَْرماءُ  قْوُل الَجْوَهِرّيِ :وِ 

 َمْوِضٌع ؛ وقاَل يَْرثي فََرساً نَفََق في هذا المْوِضعِ :: ، بالتَّحريِك  فََرماءُ وِ * قُْلُت : نَصُّ الَجْوهِرّيِ : 

ال  َرمـــــــــــــــــاءَ عـــــــــــــــــَ واه  فــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــًة شـــــــــــــــــــــــــــــــَ الـــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــَ

اُر      ِه مخـــــــــــــــــِ ر تـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــاَض غـــــــــــــــــُ (3)كـــــــــــــــــَبن  بـــــــــــــــــَ
 

  
 .فََرماءوِ . وقاَل ثَْعلَُب : ليَس في الَكالِم فَعاَلء إالَّ ثَأََداء فََرماء يقوُل : َعلَْت قَوائُمهُ 

اُء : السََّحناء.  وَذَكَر الفرَّ

كتا لَمكاِن َحْرِف الَحْلِق كما يَُسوُغ التَّْحريك في الشَّعَ  ا الثَّأََداء والسََّحناء فإنَّما ُحّرِ لْيَسْت فيه هذه العلَِّة  فََرماءوِ ِر والنََّهِر ، قاَل ابُن َكْيسان : أَمَّ

: اْسُم فََرِسه وقد َرّد على الجْوهِرّيِ قَْولَه : هذا الشْيُخ أَبو  (4)ّحاُم ، وأَْحَسبها َمْقصوَرةً َمدَّها الشَّاِعُر َضُروَرةً ، ونَِظيُرها الَجَمزى والنَّ 

ه أنَّ ما قالَهُ المصنُِّف تَْصحيٌف والصَّواُب بالقاِف ؛ وهكذا أَْوَرَده ِسْيبََوْيه في الِكتاِب ق ا َوقََع َزكريَّا ، فإنَّه وجد بخّطِ اَل : ومْعناه أنَّه لمَّ

 ْعاله فبانَْت َحوافُِره كأَنَّها َمحاٌر ، َجْمُع َمحاَرةٍ.صاَرْت أَْطرافُه أَ 

ي : َمْن َزَعَم أَنَّ الشَّاِعَر َرثَى في هذا البَْيِت فََرَسه لم يَْرِوه إِالَّ عاِليةً َشواهُ ، ألنَّ  ه إذا ماَت اْنتَفََخ وَعلَْت قَوائُِمهُ ، وَمْن وقاَل الشيُخ ابُن بَّرِ

ْفعِ والنْصِب ، قاَل : وَصواُب إنْ َزَعَم أَنَّه لم  شاِدِه على قََرماء ، يَُمْت وإنَّما َوَصفَه باْرتِفاعِ القَوائِِم فإنَّه يَْرويه عاِليةٌ َشواه وعاِليةً ، بالرَّ

 بالقاِف ، وَكذِلَك هو في كتاِب ِسْيبََوْيه ، وهو الَمْعروُف عنَد أَْهِل اللُّغَِة.

 بَةُ وصف أَنَّ فََرَسه نَفََق وهو على َظْهِره قد َرفََع قَوائُِمهُ ، وَرواهُ عاِليةً َشواهُ ال َغْير.قاَل ثَْعلَب : قََرماُء َعقَ 

ي أَْيضاً : ليَس في الَكالِم على فَعاَلء إالَّ ثالثَةُ أَْحُرٍف وهي :  :وَجنَفاء وَجَسداء ، وهي أَْسماُء َمواِضع ؛ قاَل الشَّاِعُر  فََرماء وقاَل ابُن بَّرِ

فــــــــــــاء حــــــــــــىت   نــــــــــــَ َك مــــــــــــن جــــــــــــَ يــــــــــــح ت إلــــــــــــَ لــــــــــــح  َرحــــــــــــَ

طـــــــــــــاد     
َ

تـــــــــــــك ابملـــــــــــــ يـــــــــــــح نـــــــــــــاء بــــــــــــــَ ُت فـــــــــــــِ (5)َأَنـــــــــــــَح
 

  
 وقاَل آَخُر :

__________________ 
َلها ليضي .  (1)  كذا وردت العبارة يف األصر بعد ما تصرف الشارح بنص القاموس فاختّلت. ويف الصحاح : ما تعاجل به املرأة قـُبـح
 يب.اللسان والتكملة والتهذ (2)
 اللسان والصحاح والتكملة قا  الصاغاين : والبيت لُسليك يصف فرسه النحام ومل يرثه ومل ينف  إذ ذا  ا وقبله : (3)

 كـــــــــــــــــــــــبن حـــــــــــــــــــــــوافـــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــام ملـــــــــــــــــــــــا 

ال  ـــــــــــــــــــــارُ       تـــــــــــــــــــــروح صــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــجي ُأصــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
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. ا انظر ا اشية السابقة. .. هبامش املطبوعة املصرية : قوله : والنحام أي املذكور يف بيت قبر البيت املذكور هنا ا أنشده يف التكملة ا وهو (4)
 .«قرماء»وانظر معجم البلدان : 

 ونسبه إىل زابن بن سّيار الفزاري وقبله فيه :« جنفاء»معجم البلدان :  (5)
  فـــــــــــــــــــإن قـــــــــــــــــــالئصــــــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــّوحـــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــراً 

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــالاًل مــــــــــــــــــــا رحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــن إىل ضـــــــــــــــــــــــــــــــــال     
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ال ً  ــــــــــــَ ــــــــــــا ث ن ــــــــــــح ي ُث أَمحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــح ي ــــــــــــا حــــــــــــَ ن ــــــــــــح ت ــــــــــــِ ب  فــــــــــــَ

الُب      ا الـــــــــكـــــــــِ نـــــــــَ حـــــــــُ بـــــــــَ نــــــــــح داَء تــــــــــَ (1)عـــــــــلـــــــــ  َجســـــــــــــــــــــــَ
 

  
اُء ثَأََداء وَسَحناء ، لُغَةٌ في الشَّأَْداء والسَّْحناء ، وَزاَد ابُن القوطيَّة : نَفَساء ، لُغَةٌ في   النَّْفساء.قاَل : وَزاَد الفرَّ

 * قُْلُت : فكلُّ ما َذَكْرناه شاِهٌد ِلَما َذَهَب إليه المصنُِّف.

، بالفاِء ، قاَل :  فََرماء مه إالَّ ولكن قد يَْعضُد الجْوهِرّيِ ما َحَكى عليُّ بُن َحْمَزةَ عن ابِن َحبيٍب أَنَّه قاَل : ال أَْعلَم قََرماء ، بالقاِف ، وال أَْعلَ 

 ْنَشَد :وهي بِمْصَر ؛ وأَ 

يح  طـــــــــــَ بـــــــــــرُت حـــــــــــائـــــــــــِ حـــــــــــح تـــــــــــُ َرمـــــــــــاءســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  مـــــــــــينِّ  فـ

تــــــــــــــــااب     ــــــــــــــــُد هبــــــــــــــــا عــــــــــــــــِ ُد ال أُرِي  َقصــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــِ

  
يَت بأَِخي اإِلْسَكْندَ  ، وكان كاِفراً ؛  فََرماء ِر ، واْسُمهوقاَل ابُن َخالََوْيه : الفََرماُء ، بالفاِء ، َمْقصوٌر ال َغْير ، وهي َمِدينَةٌ بقُْرب ِمْصَر ، ُسّمِ

 .السالمعليهقَْريَةُ إْسمعيَل ، قاَل : وهي 

كةً ، وهو ا فََرما وقاَل غيُرهُ :  لَمْشهوُر.، َمْقصوراً بالفاِء : ِمن أَْعماِل ِمْصَر ، وقد جاَء في شْعِر أَبي نواٍس ، والنِّْسبَةُ إِليها فََرماِويُّ ، محرَّ

مياطّي.  وفَرميٌّ : وهي بُلَْيدةٌ بِمْصَر منها : أَبو حْفَص ُعَمُر بُن يَْعقوب الفَرماِويُّ عن بْكِر بِن َسْهٍل الّدِ

ل ِمْصَر ِمن ِجَهِة الّشماِل بَْينها وبيَن البَْحِر األَْخَضر ثالثَةُ أَْمياٍل منها : الحُ وقا ِمن  الفَرِميُّ  َسْيُن بُن محمِد بِن هرونَل اليَْعقُوبيُّ : الفََرماُء أَوَّ

 َموالي آل َشرحبيل بِن َحَسنَة ، ثِقَةٌ.

ا فََرَغ اإلْسَكْندُر ِمن َمدينَتِِه  (2)وفي مْعجِم ياقُوت : أنَّ اإِلْسَكْندر والفََرماء  اها باْسِمه ، ولمَّ أََخواِن ، فبَنَى كلٌّ منهما َمدينَةً بأَْرِض ِمْصَر وَسمَّ

ا فََرَغ ِمن مدينَتِه : قد بَنَْيُت َمِدينَة  الفََرما ها ونَضاَرتُها إلى اليوِم. وقالَ قاَل : قد بَنَْيُت َمِدينَةً إلى هللِا فَِقْيرةً وعن الناِس َغنِيّةً ، فبَِقيَْت بَْهَجتُ  لمَّ

ماَل إلى أَْن ُدثَِرْت وَذهَ عِن هللِا َغنِيَّة وإلى النَّاِس فَِقْيرة ، فَذَهَب نوُرها ، فال يَُمرُّ يوٌم إالَّ وشي  َب أَثَُرها.ٌء منها يَْنَهِدُم ، وأَْرَسَل هللاُ عليها الّرِ

حاحِ ، قاَل البريُق الُهَذليُّ : الَحْوَض : َمألَهُ  أَْفَرمَ وِ   ، في لُغِة ُهَذْيٍل ، كما في الّصِ

الٍ  هلــــــــــــــــــــمح ســــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــٌر وِ  يٍّ حــــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــــــَ

ُم      هــــــــــــُ ــــــــــــُ بـ عــــــــــــح ُت وشــــــــــــــــــــــــــِ دح هــــــــــــِ َرمُ شــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــح  (3) مــــــــــــُ
  

 أَي َمْملوٌء بالناِس.

 بالماِء في لُغَِة ُهَذْيٍل : وأَْنَشَد :ِمن الِحياِض : الَمْملوُء  (4) الفرم وقاَل أَبو ُعبيٍد :

َرمةٌ ِحياُضها   (5)ُمطَيعة  ُمفح
ُجلُ  األَْفَرمُ وِ  ُم األَْسنانِ  : الرَّ ُرها. الُمتََحّطِ  ، أَي الُمتََكّسِ

صِد ، وقد َخرَب منذُ َزماٍن ولم يَْبَق منه إالَّ بعُض اآلثاِر. وجاِمعُه بِمْصَرم ِمن أُمراِء ِمْصَر ، رُجلٌ  : األَْفَرمُ وِ   َمْعروٌف عنَد َجبَِل الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

بيِب ؛ نَقَلَه األْزهِري. التَّْفِريمُ   والتَّْفِريُب : تَْضيِيُق المْرأَةِ قُبُلَها بعََجِم الزَّ

كةً : ِخْرقَةُ الَحْيِض ، الفََرمُ وِ   نَقَلَه ابُن األثيِر. ، محرَّ

 بالَحَصى ، إذا اْشتَدَّ َجْريُها حتى يَْدخَل الَحَصى في فُروِجها. اْستَفََرَمتْ  ويقاُل في الفََرِس :

 هو بالكْسِر ِكنايَةٌ عن الُمجاَمعَِة ؛ نَقَلَه ابُن األثيِر. ؛ «فَِرامٍ وِ أَيَّام التَّْشِريِق أَيَّاُم لَْهٍو »وفي َحِدْيِث أَنٍَس : 

 : ِخَرُق الَحْيِض ، ال واِحَد لها. الَمفاِرمُ وِ 

 : شاِعٌر َمَدَح أَبا شهاٍب ، َرَوى عنه بهلوُل بُن ُسلَْيمان. أَْفَرمَ  وفائُِد ابنُ 
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__________________ 
 .«. الكليبُ .. أمسينا قريباً »برواية :  40والبيت يف ديوانه ط بريوت ص ونسبه إىل لبيد ا « جسداء»معجم البلدان :  (1)
 .«الفرما»يف معجم البلدان :  (2)
 واللسان. 55/  3ديوان اهلذليا  (3)
َرُم. (4) ُفح

 يف التهذيب واللسان : امل
 يف اللسان والتهذيب : مطب عه. (5)
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 اللَّْحُم ، بالجيِم. اْفَرْنَجمَ  : ]فرجم[

.  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 ، كاْفَرْنبََج. تََشيََّط من أَْعالهُ ولم يَْنَشوِ  وفي اللِّساِن : أَي

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 هللِا التَِّجيبيُّ الفَْردميُّ الِمْصِريُّ ، َرَوى كَجْعفٍَر : بَْطٌن ِمن تجيب منهم : أَبو ِدهمجٍ َرباُح بُن ذُؤابَةَ بِن رباحِ بِن عقبَةَ بِن عبدِ  فَْرَدمٌ  : ]فردم[

 عن سالِم بِن َغْيالن ، وعنه أَبو عفيٍر.

َرةٌ يَْحذُو عليها الَحذَّاُء. الفُْرزومُ  : ]فرزم[  ، كعُْصفوٍر : َخَشبَةٌ ُمَدوَّ

ونَها الَجْبأَة ، هكذا قََرأْته على أَ  ، وَكذِلَك في  أَو هي بالقافِ  بي َسِعيٍد ، وَحَكاه أَْيضاً ابُن كْيساَن عن ثَْعلَب.قاَل الَجْوهِريُّ : وأَْهُل الَمدينَِة يسمُّ

 كتاِب ابِن ُدَرْيٍد ؛ وسأَْلُت عنه بالبَاِديَِة فلم يُْعَرْف.

ي عن ابِن َخالََوْيه :  اِد ؛ كما َسيَأْتِي.، بالفاِء ، َخَشبَةُ الَحذَّاِء ، وبالقاِف : سْنداُن الَحدَّ  الفُْرُزوم وَحَكى ابُن بَّرِ

.: فَْرَصَمةً  فَْرَصمَ  : ]فرصم[  أَْهَملَه الجْوهِريُّ

اجِ  ، وهو في ِشْعِر ُرْؤبَةَ  (1) قََطَع وَكَسرَ  وقاَل غيُرهُ : أَي ر. (2)بِن العجَّ  وهكذا فُّسِ

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كِزْبِرٍج : األََسُد ، كما في اللِّساِن. الِفْرِصمُ 

.:  ، كِزْبِرجٍ  الِفْرِضمُ  : []فرضم  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 التي تََحطََّمْت أَْسنانُها. الدَّْرداُء الفَمِ  أَْيضاً :وِ الشَّاةُ الكبيَرةُ الُمِسنَّةُ أَو الَمكسوَرةُ القَْرنَْيِن.  وقاَل غيُرهُ : هي

 بُن العجيِل ابِن قباَث بِن قمرّيِ بِن يقلَل بِن الندغِن بِن َمهَرةَ. ِفْرِضمُ  ، وهو أَبو بَْطٍن من َمهَرةَ بِن َحْيدانَ  : فِْرِضموِ 

 بالقاِف تَْصحيٌف.وِ 

 له ِوفاَدةٌ ، اْستَْدَرَكهُ النّسائيُّ ؛ وهكذا َضبََطه األَميُر بالفاِء ، َوَضبََطه الدَّاْرقطنِيُّ بالقاِف َوَسيَأْتِي. واِلُد َذْهبَِن الصَّحابيّ  : فِْرِضمٌ وِ 

 ؛ ويقاُل : َمْنسوٌب إلى هذه القَبيلَِة. َعظيٌم َشديُد الَوْطءِ  : أَي بَعيٌر فِْرِضِميٌّ ، بالكْسرِ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْخَمةُ الثَِّقيلَةُ ، كما في اللِّساِن. مُ الِفْرِض   ِمن اإِلبِِل : الضَّ

أِْس. ، كُزْنبوٍر : ِمْنقاُر الُخفِّ  الفُْرطومُ  : ]فرطم[  إذا كاَن َطويالً ُمحدََّد الرَّ

حاحِ : َطَرُف الُخّفِ كالِمْنقاِر ، وُخفٌّ   .ُمفَْرَطمٌ  وفي الّصِ

حاحِ وِ  ال.، جاءَ  ُمفَْرَطَمةٌ  ِخفافٌ  في الّصِ   ذِلَك في َحدْيِث ِشْيعَة الدَّجَّ

. ، هكذا َرَواهُ اللّْيُث ؛ الَخفَّاُف : أَي َرقَعَها فَْرَطَمها قد  َصوابُه بالقاِف ، وَغِلَط الجْوهريُّ
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ُمقَْرَطَمْيِن أَي لهما ِمْنقاراِن ، والنِّجاُف :  (3)ْيِن نَبَّه على ذِلَك ابُن األَثيِر فإنَّه نَقََل عن ابِن األْعَرابّيِ قاَل : قاَل أْعَرابيٌّ : جاَءنا فالٌن في نِجافَ 

.: الُخفُّ ؛ َرَواه بالقاِف ، قاَل   وهو أََصحُّ

.:  ، كَجْعفَرٍ  الفَْرقَمُ  : ]فرقم[  أَْهَملَه الجْوهِريُّ

ُجلِ  وقاَل أَبو َعْمرو : هو  ؛ وأَْنَشَد : َحَشفَةُ الرَّ

ِز َحكِّ  ُغوَفٍة ِبَرهح  (4) الَفرحَقمِ َمشح
__________________ 

 يف القاموس : َكَسَر وَقَطَض. (1)
 يعين قوله. كما يف التكملة. : (2)

ــــــــــــــــــرصـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــظــــــــــــــــــام ف ــــــــــــــــــار ال  أرأس كــــــــــــــــــن

مــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــظــــــــــــــــــم وال مــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــــــــّ  ال خــــــــــــــــــرع ال

  

 . والنخاُف... يف اللسان : َنافا (3)
 ونسبه ملعدان بن عبيد ا وقبله فيه :« قرقم»اللسان وفيه مشعوفة ا ويف التكملة :  (4)

 أمٍة أكالة للقرقموِ 
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 قاَل : َوَرَواه بعُضهم بالقاِف وأَنا ال أَْعِرفُها.

جاِل. ُء الِغذاءِ ُء الشَّْيِب السَّيِّى، بفتح القاِف : البَطي الُمفَْرقَمُ وِ   ِمن الّرِ

ْدرِ  مُ الفُْسحُ  : ]فسحم[ . ، كقُْنفٍُذ : الواِسُع الصَّ  ، والِميُم زائَِدةٌ ، نبَّه عليه الجْوهِريُّ

 الَكَمَرةُ. أَْيضاً :وِ 

لها ِذْكراً في َمعاِجِم  ، األَخيَرةُ َذَكَرها ابُن َحبيٍب ، واألُْولى لم أَرَ  بِْنُت أَْوِس بِن َخْولّيِ ، َصحابِيَّتانِ  أَْيضاً :وِ بِْنُت عبِد هللِا بِن أُبَّيِ.  فُْسُحمُ وِ 

 النِّساِء.

ه ، هكذا يُْعَرُف ، : َصحابيٌّ بَْدِريٌّ  فُْسُحمَ  بُن الحاِرِث بنِ  ، هكذا في النُّسخِ وَصوابُه : يَزيُد ، َزْيدُ وِ  ال َجّدهُ كما يُتََوهَّم فِحينَئٍِذ  (1) وفُْسُحُم أُمُّ

 .فُْسُحموِ تُْكتَُب األَِلُف بيَن الحاِرِث 

ً فََصَمهُ  مَ وِ  فاْنفََصمَ  ِمن غيِر أَْن يبيَن ، َكَسَرهُ  :  يَْفِصُمهُ فَْصما ً  ، األَِخيُر ُمطاوعُ  تَفَصَّ َمه تَْفِصيما  .فَصَّ

 ، أَي ال اْنِقطاَع أَو ال اْنِكساَر. (2) (اَل اْنِفصاَم هَلا)وفي التَّْنِزيِل العَزيِز : 

ةٌ بَْيضاُء ليَس   وال َوْصٍم. فَْصم لهاوفي ِصفَِة الجنَِّة : ُدرَّ

ً  ُء ِمن غيِر بَْينونٍَة ، وقدأَن يَْنَصدَع الشَّي الفَْصمُ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد: ِة يَْذُكُر َغزاالً شبَّهه  فََصَمه فَْصما مَّ : فَعََل به ذِلَك ، فهو َمْفصوٌم ؛ قاَل ذو الرُّ

ٍة :  بُدْملُج فضَّ

ٌة  ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــَ ٍة نـ ن ِفضـــــــــــــــــــــــــــ  ٌج مـــــــــــــِ لـــــــــــــُ ه ُدمـــــــــــــح ـــــــــــــ   كـــــــــــــبَن

يِّ      وارِي ا ـــــــَ ن جـــــــَ ٍب مـــــــِ عـــــــَ ـــــــح ل فحصـــــــــــــــــــــومُ يف مـــــــَ  (3) مـــــــَ
  

ٍة قد ُطِرح ونُِسي ، وكلُّ شي ً  ٍء َسقََط ِمن إِْنسان فنَِسيَه ولم يَْهتَد له فهو نَبَهٌ ، وإِنَّما َجعَلَهَشبَّه الغَزاَل وهو نائٌِم بُدْملُج فضَّ لتَثَنِّيه  َمْفصوما

َمْخشِريُّ في الكشاِف. ا القَْصُم بالقاِف ، فهو َكْسٌر بِبَْينونٍَة ، نَبَّه عليه الزَّ  واْنِحنائِه إذا ناَم. وأَمَّ

ى أَْفَصمَ وِ  ى : أَْقلَعَْت. أَْفَصَمتْ وِ ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب :  الُحمَّ  عنه الُحمَّ

 واْنَكَشَف. عَ أَْقلَ  وأَْفَصى : الَمَطرُ  أَْفَصمَ  أَو

ً  فَيُْفِصم»وَوقََع في َحِديِث الَوْحي :  َح بأَنَّها لُغَةٌ قَِليلَةٌ. «عنِّي ُرباِعيّا  ، َحَكاه البَْدُر الدَّماِميني في تَْعِليِق الَمصابِيح ، إالَّ أَنَّه صرَّ

ْركشّيِ هكذا ُرباِعيّاً.  وَوقََع في تَْنِقيحِ الزَّ

 ةٌ.َضْخمَ  : أَي فَِصيمٌ  فأْسٌ وِ 

اُء.  وفأٌْس فِْنَدأْيةٌ : لها ُخرت ، قالَهُ الفرَّ

 ، كعُنَِي : اْنَهَدَم. (4) البَْيتِ  جانِبُ  فُِصمَ وِ 

 ؛ عن الَهَجرّيِ ؛ وأَْنَشَد لعماَرةَ بِن راشٍد : ُمْنفَِصمٌ  : أَي أَْفَصمُ  َخْلخالٌ وِ 

امــــــــــــــٍة وِ  وحَر هتــــــــــــــِ ن  غــــــــــــــَ كــــــــــــــُ ا اأُلىَل َيســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــ   أَم

جــــــــَر      ُُ  ا ــــــــِ رتح عــــــــاٍب تــــــــَ رِّ كــــــــَ كــــــــُ مــــــــافــــــــَ  (5) أَفحصــــــــــــــــــــــَ
  

ر قْولُه تعالَى :  : اْنقََطعَ  اْنفََصمَ وِ   .(اَل اْنِفصاَم هَلا)، وبه فُّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َظْهُره : اْنَصَدَع. اْنفََصمَ 
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ةُ : اْنَصَدَعْت ناِحيَة منها. اْنفََصَمتِ وِ   الدُّرَّ

ْدَعةُ في الحائِِط. الفَْصَمةُ وِ   : الصَّ

 ، أَي يَْكِسر وال يُْقِلع. يُْفِصم وال يَْفِصم وتقوُل : به َداءٌ 

رابِ    ، وفَْصُم الّسواِك : ما اْنَكَسر منه.وأَْفَصَم الفَْحُل : إذا َجفََر ؛ ومنه قيَل : كلُّ فَْحٍل يُْفِصم إِالَّ اإِلْنسان ، أَي يَْنقَِطُع عن الّضِ

ً  : ]فطم[  كالعُوِد ونحِوِه. قََطعَهُ  : فََطَمهُ يَْفِطُمه فَْطما

__________________ 
 . اخلزرجي... وهي امرأة من بلقا ا وردت يف أسد الغابة قسحم ابلقاف ا واسم أبيه ا ارث بن قي  بن مالك بن أمحر (1)
 .256البقرة ا اآية  (2)
 والصحاح. 506/  4ا واللسان واملقايي   572ديوانه ص  (3)
 وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلّر.« البيتُ »يف القاموس :  (4)
 ان.اللس (5)
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 الَحْبَل : قََطْعتُه. فََطْمتُ  وقاَل أَبو نَْصٍر :

بيَّ  فََطمَ وِ  ً  الصَّ ضاعِ ، فهو : يَْفِطُمه فَْطما  ، وُسُرٍر. كُكتُبِ  ، فُُطمٌ  ، ج فَِطيمٌ وِ  َمْفطومٌ  فََصلَهُ عن الرَّ

 للذََّكِر واألُْنثى. فَِطيمٌ وِ 

فات على فُعٍُل قَِليٌل في العَربيَِّة ، وما جاَء منه ُشبِّه باألَْسَماِء كنَِذيرٍ  ا فَِعيٌل بمْعنَى َمْفعوٍل  قاَل ابُن األثيِر : وَجْمُع فَِعيٍل في الّصِ ونُذٍُر ، وأَمَّ

 ؛ وقاَل الشَّاِعُر : فُُطمٍ وِ  فَِطيمٍ وِ فلم يَِرْد إالَّ قَليالً نَْحَو َعِقيم وُعقُم 

لـــــــــــــٍة وِ  طـــــــــــــائـــــــــــــِ لـــــــــــــو بـــــــــــــِ مح حيـــــــــــــَح لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  إن َأغـــــــــــــاَر فـ

رٍي ســــــــــــــــــــــاَوَر      لــــــــٍة مــــــــن مجــــــــَِ يــــــــح مــــــــايف لــــــــَ طــــــــُ (1)الــــــــفــــــــُ
 

  
 .(2) كِكتابٍ  ، الِفطامُ  االْسمُ وِ 

حاحِ : ه. يقاُل  فِطامُ  وفي الّصِ بّيِ : فِصالُهُ عن أُّمِ  األُمُّ ولََدها ؛ وهو نَصُّ اللَّْحيانّيِ في نواِدِرِه. فََطَمتِ : الصَّ

،  فَِطيمٌ وِ  َمْفُطوَمةٌ وِ  فاِطمٌ  فهي فُِطَمتْ  فإذا ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ ، تُْفَطمَ  حاَن أَن ؛ إِذا أَْفَطَمتْ  ؛ كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : السَّْخلَةُ  أَْفَطمَ وِ 

 حتى تَْستَْجِفَر. الِفطام وذِلَك لَشْهَرْين ِمن ِوالِدها ، فال يَزاُل عليها اْسمُ 

، َسيَِّدةُ نِساِء العَالَِمين واْبنةُ أََسِد بِن  وسلمعليههللاصلىبْنُت َرُسوِل هللِا  فاِطَمةُ  وِعْشروَن وهنَّ : (3)، بل أَْربَعةٌ  : ِعْشروَن َصحابِيَّةً  فاِطَمةُ وِ 

الَمْخزوِميَّةُ ؛ واْبنةُ أَبي  (4)ألَْسود ِشٍم الهاِشِميَّةُ أُّم علّيِ وإْخوتِه ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم ؛ وبِْنُت الحاِرِث بِن خاِلِد التَّيِميَّةُ ؛ واْبنةُ أَبي اها

؛ واْبنةُ شرحبيٍل ؛ واْبنةُ شيبَةَ العَْبشميَّةُ ؛ واْبنةُ َصْفواَن الِكنانيَّةُ ؛  ُحبَيٍش األََسِديَّةُ ، ؛ واْبنةُ َحْمزةَ بِن عبِد المطَِّلِب ؛ وابنةُ سوَدةَ الجهنيَّةُ 

اِك الِكالبيَّةُ ؛ واْبنةُ أَبي طاِلٍب أُمُّ هانى ةُ الخزاعيَّ  فاِطَمةُ وِ ؛ واْبنةُ عبِد هللِا ؛ واْبنةُ عتبَةَ ؛ واْبنةُ الخطَّاِب العََدويَّةُ ؛  (5)ٍء في قْوٍل واْبنةُ الضحَّ

؛ واْبنةُ الَوليِد بِن عتبَةَ ؛ واْبنةُ اليَماِن ، ؛ واْبنةُ َعْلقََمةَ العاِمِريَّةُ ؛ واْبنةُ َعْمرو بن حزام ؛ واْبنةُ المجلل العاِمِريَّةُ ؛ واْبنةُ ُمْنقٍذ األَْنصاِريَّةُ 

.  رِضي هللاُ تعالَى عنهنَّ

 .«الفَواِطمِ  بينَ  ُخُمراً  (6) َشقِّقها»:  وقالَ  ِسيَراءَ  ُحلّةً  عليَّا أَْعَطى ، وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبّي :  التي في الَحديثِ  الفَواِطمُ وِ 

ْهراءُ  فاِطَمةُ  قاَل القتيبيُّ : إْحداُهنَّ َسيَِّدةُ النِّساءِ  وإْخوتِه ، رِضَي هللاُ  أُمُّ علّيِ  بِن هاِشٍم الهاِشميَّةُ  بِْنُت أََسدِ  فاِطَمةُ  الثانيةُ وِ  صلَّى هللاُ عليها ، الزَّ

ل هاِشميٍَّة َولََدْت لهاِشِمّيِ ؛ قاَل وال أَْعِرُف الثَّالثَةَ.  تعالَى عنهم ، وهي أَوَّ

 ان.بن عبِد المطَّلِب ، َرَوى لها ابُن أَبي عاِصٍم في الوحد بِْنُت َحْمَزةَ  فاِطَمةُ  قاَل ابُن األَثِيِر : هيوِ 

بِْنت  فاِطَمةَ  بِن عبِد َشْمٍس خالَةُ ُمعاِويَةُ ، أَْسلََمْت يوَم الفتْحِ ؛ هذا قَْوُل األْزهِرّيِ ، قاَل : وأَراهُ أَرادَ  بِْنُت ُعتْبَةَ بِن َربيعَةَ  فاِطَمةُ  : أَو الثَّالثَةُ 

 َحْمَزةَ ألَنَّها ِمن أَْهِل البَْيِت.

َجها عقيُل بُن أَبي طاِلٍب. * قُْلُت : وكانَْت بْنُت ُعتْبَةَ   هذه كثيَرةَ الماِل قد تََزوَّ

وِض للّسهيلّيِ : وَرَواهُ عبُد الغنّيِ بُن َسِعيٍد  بِْنت َحْمَزةَ مع اللَّتَْين تَقَدََّمتا ، وقاَل : ال أَْدِري َمِن  فاِطَمةَ  األَْربَع ، وَذَكرَ  الفَواِطمِ  بينَ : وفي الرَّ

ابِعَِة ، قالَهُ في  كتاِب الغَوامِض والُمْبهمات. الرَّ

ابعَةَ هي: * قُْلُت : وقََرأُْت في الُمْبهماِت البِن بشكوال : يقاُل  مان. فاِطَمةُ  إنَّ الرَّ  اْبنةُ األََصّمِ أُمُّ َخِديَجةَ ، قاَل : وال أََراها أَْدَرَكْت هذا الزَّ

تي ولَْدَن النبيَّ  الفَواِطمُ وِ  ي. قَُرِشيَّةٌ وقَْيِسيَّتاِن ويَمانِيَّتاِن وأَْزِديَّةٌ وُخزاِعيَّةٌ  ، َسْبع : (7) وسلمعليههللاصلىالالَّ  ، هكذا َذَكَره ابُن بَّرِ

ةُ أَبي طاِلبٍ  ا القَُرِشيَّةُ فهي َجدَّتُه أُمُّ أَبيِه ، وَعمَّ  بْنُت عائِِذ بِن عْمراَن بِن َمْخزوٍم الَمْخزوِميَّةُ. فاِطَمةُ  أَمَّ

__________________ 
 اللسان. (1)
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 وانقٌة فاِطٌم : بـََلَغ ُحوارُها َسَنًة. بعدها يف القاموس زايدة. وقد استدركها الشارح بعد. ونصها : (2)
 وانظر يف ألائهن وعددهن أسد الغابة.«. اثنان وعشرون فقرت قوله : بر أربعة وعشرون ا املعدود :»هبامش املطبوعة املصرية :  (3)
 يف أسد الغابة : بنت أيب األسد أو أيب األسود. (4)
 وقير الها فاختة ا وقير الها هند ا انظر أسد الغابة. (5)
 «.اشققها» كذا ابألصر واللسان ا وعل  هامش القاموس عن الشارح :  (6)
 ليست يف القاموس.« تعاىل»قوله  (7)
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ه قَُصّيِ  ا األَْزِديَّةُ فهي أُمُّ َجّدِ  بْنُت َسْعِد بِن سبِل ِمن بَني َغْيمان بِن عاِمٍر الجاِدِر في أْزِد َشنُوَءةَ. ةُ فاِطمَ  وأَمَّ

 والباقِياُت لم أَْعرفهنَّ مع َكثْرةِ اْستِْقصائي في مظانِِّه.

ي : وقيَل للَحَسِن والُحَسْيِن ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما ، اْبنا ثم ه فاِطَمةُ  ، الفَواِطمِ  قاَل ابُن بَّرِ بْنُت  فاِطَمةُ وِ بْنُت أََسٍد َجدَّتُهما ،  فاِطَمةُ وِ ما ، أُمُّ

 .ألَبِيهِ  ، وسلمعليههللاصلىعبِد هللِا بِن َعْمٍرو الَمْخزوِميَّةُ َجدَّةُ النبّيِ 

 بْنُت هرِم بِن رواَحةَ بِن حجِر بِن عبِد بِن معيٍص العاِمِريَّةُ ؛ وَجدَّتُها الخاِمَسة : هي فاِطَمةُ  بْنت أََسِد هي : لفاِطَمة * قُْلُت : والَجدَّةُ الثَّاِلثَةُ 

وَجدَّتُها  بْنُت زائَدةَ بِن األمِم العاِمِريَّةُ ، فاِطَمةُ  بْنُت عبيِد بِن ُمْنقِذ بِن َعْمٍرو العاِمِريَّةُ ؛ وأَْيضا أُمُّ َخِديَجةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنها ، فاِطَمةُ 

ابعةُ : العرقةُ بْنُت سعيِد بِن سْعِد بِن سهٍم تُْكنَى أُمُّ   .فاِطَمةَ  الرَّ

 ، وهو مجاٌز. عنهُ : انتََهى اْنفََطمَ وِ 

هاتِها بعدَ  إذا تَفاَطموا يقاُل :وِ  انَِت الشَّاةُ تُْرِضُع كلَّ بَْهَمٍة فهي فَدفََع هذا بَْهَمه إلى هذا ، وهذا بَْهَمه إلى هذا ، وإذا ك الِفطامِ  لَِهَج بَْهُمُهْم بأُمَّ

 الُمْشِفُع.

 كُجَهْينَةَ : ع. ، فَُطْيَمةُ وِ 

 لها َحِديٌث. (1) أَْعَرابِيَّةٍ  أَْيضاً : اْسمُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 فاُلناً عن عاَدتِه : قََطْعتَه ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ ، وهو مجاٌز. فََطْمتُ 

ً  فَِطيمةً  ؛ ومنه قْولُهم : ما يَملُك فالنٌ  فُِطَمتْ  اةُ إذا: الشَّ  الفَِطيَمةُ وِ   .فُِطَمتْ  ، أَي َعناقا

ا أَْنَت عليه : أَي ألَْقَطعَنَّ َطَمعََك. ألُْفطمنَّكَ وِ   عمَّ

 ولَُدها عنها. يُْفَطمُ  ِمن اإِلبِِل : التي الفاِطمُ وِ 

 ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ : فَفُِطمَ  إذا بَلََغ ُحواُرها َسنَةٌ  فاِطمٌ  وناقَةٌ 

ماِء الس ناِم   (2) فاِطمِ ِمنح ُكرِّ َكدح
 ُ ى المْرأَة  كِكتاٍب. فِطام وتسمَّ

بيُّ : حاَن َوْقتُ  أَْفَطموِ   .فِطاِمه الصَّ

 عنها ولَُدها ، كما في األساِس. فُِطمَ   :(3) فِطامٌ  وناقَةٌ 

 لوُك ِمْصَر َغلََب عليهم ذِلَك.: مُ  الفَواِطمُ وِ 

 : قاَل : فَْعمٌ  اْمتأَلَ ، فهو:  فُعوَمةً وِ  فَعَاَمة الساِعُد واإلناُء ، كَكُرَم ، فَعُمَ  : ]فعم[

 وَكفِّ خاِضب فـَعحمٍ بساِعٍد 
ِم. فَْعَمٌل بزياَدةِ المٍ وِ   ، وقد ذُِكَر في الالَّ

 َء األَْعضاِء.أَي ُمْمتلى «األَْوصالِ  فَْعمَ  ، وسلمعليههللاصلىكان »في الَحديِث : و

 ، وفي قَِصيَدةِ َكْعٍب : فَْعَمةٌ  المرأَةُ : اْستََوى َخْلقُها وَغلَُظ ساقُها ، فهي فَعَُمتِ وِ 

ٌم ُمَقل ُدها   (4)ُمَقي ُدها  فـَعحمٌ َضخح
 أَي ُمْمتَِلئَةُ السَّاِق.
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 فَْعماً. كفَعََمهُ يَْفعَُمه وبالََغ في َمْلئِِه ، هُ اإِلناَء : َمألَ  أَْفعَمَ وِ 

 وُمْفأٌَم : أَي َمْملوٌء ؛ قاَل : ُمْفعَمٌ  يقاُل : ِسقاءٌ 

ِم  لــــــــــــ  كــــــــــــَ رُي مل تــــــــــــَ حــــــــــــتح والــــــــــــطــــــــــــ  بــــــــــــَ  فــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــح

ٍر      يـــــــــــح تح ِبســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــ  مِ خـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــًة طـــــــــــُ عـــــــــــَ فـــــــــــح (5)مـــــــــــُ
 

  
ا  ، فإِنَّه َزَعَم ابُن األَْعرابّيِ أَنَّه لم يَْسَمْعه إاِلَّ في قْوِل كثيٍِّر : َمْفعُومٌ  وأَمَّ

ومٌ َأيتيف وَ  عــــــــــــــــُ فــــــــــــــــح ه  مــــــــــــــــَ يــــــــــــــــٌث كــــــــــــــــبَنــــــــــــــــ  ثــــــــــــــــِ  جــــــــــــــــَ

حُ      واضـــــــــــــــــــــــِ هـــــــــا الـــــــــنـــــــــ  تـــــــــح َرعـــــــــَ واين أَتــــــــــح ُروُب الســـــــــــــــــــــــ   غـــــــــُ

  
__________________ 

 يف القاموس أعرابيٌة ابلضم منونة. (1)
 ا وبعده فيهما :« كدماء»ا بد  : « كوماء»اللسان والصحاح وفيهما :  (2)

 تشــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــّ  مبســــــــــــــــــــــــــــــــّو الـــــــــــــــــــذنـــــــــــــــــــوب الـــــــــــــــــــراذم 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــــــا يف رأس هلـــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدم    

  

 يف األساس : فاطم. (3)
 :وعجزه « عبٌر مقيدها»برواية :  25من قصيدته ابنت سعاد ا بشرح ابن هشام ص  (4)

 يف خلقها عن بنات الفحر تفضيرُ 
 . ومثله يف الصحاح... . جابية.. اللسان وفيه : فصبحت (5)
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 ، ونَِظيُره قَْول لَبيٍد : أَْفعَْمتَ  قاَل : وهو ِمن

ُتوُم  َخح
وز وامل َربح

 (1)الناِطِ  امل
 وهو ِمن أَْبَرْزت ، وِمثْلُه الَمْضعُوف ِمن أَْضعَْفت.

 ٌء.: أَي ُمْمتَِلى َمْفعُومٌ  األَْزهِريُّ : نََهرٌ وقاَل 

ّحِ ؛ وهو :  وأَْنَشَد أَبو َسْهٍل في أَْشعاِر الفَِصيحِ في باِب الُمَشدَِّد بَْيتاً آَخَر جاَء به شاِهداً على الّضِ

حِّ راقــــــــــــــــبــــــــــــــــُه  َرَزه لــــــــــــــــلضــــــــــــــــــــــــــــــِّ يــــــــــــــــَ  أَبـــــــــــــــــح  أَبـــــــــــــــــح

اِن      َب الــــــــــــر حيــــــــــــح ٌد ُقضــــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــلــــــــــــ  عــــــــــــومِ مــــــــــــُ فــــــــــــح  مــــــــــــَ

  
 ٌء لَْحماً.أَي ُمْمتَلى

 ، أَي َمألَه بِريِحه. َطيِّبَه : إذا الِمْسُك البَْيتَ  أَْفعَمَ وِ 

حاحِ. فاُلناً : أَْغَضبَه أَْفعَمَ وِ   ، أَي َمألَه َغَضباً ، كما في الّصِ

 السَّلَمّي يقوُل ذِلَك ، والغَْيُن لُغَةٌ فيه. (2)فاً َحَكاه األَْزهِريُّ عن أَبي تُراٍب قاَل : َسِمْعت واقِ 

 ، «ما بيَن السَّماِء واألَْرِض ِريَح الِمسكِ  ألَْفعََمتْ  لو أَنَّ اْمَرأَةً ِمن الُحوِر الِعين أَْشَرفَتْ »الَحِديث : منه َطيِّبةً ؛ و َمألَ أَْنفَه رائحةً  : أَْفعََمهُ  أَو

 أَي َمألَْت ، ويُْرَوى بالغَْيِن أَْيضاً.

 ، فَْعماً ، واألَْعرُف بالغَْيِن المْعجَمِة. ، كَسِمعَهُ وَمنَعَهُ  كفَِعَمهُ 

 : َشَجٌر أَو الَوْرُد. الفَْعمُ وِ 

 : ع. فَعَْمعَمٌ  أَو فَعَْوَعمٌ وِ 

 ؛ قاَل َكْعٌب يَِصُف نهراً : وفاضَ  : اْمتأَلَ  اْفعَْوَعمَ وِ 

مٌ  وحعــــــــــِ عــــــــــَ فــــــــــح ٌ   مــــــــــُ عــــــــــِ بــــــــــَ نـــــــــــح ُب اآِذيِّ مــــــــــُ خــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــَ

      ُ فـــــــــِ طـــــــــَ وحِم َتصـــــــــــــــــــــــح ف  الـــــــــقـــــــــَ (3)كـــــــــَبن  فـــــــــيـــــــــه َأكـــــــــُ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  ُء ؛ وقيَل : الفائُِض اْمتِاَلء.: الُمْمتَِلى األَْفعَمُ  * وممَّ

 ٌء بأَْهِله.: أَي َحيٌّ ُمْمتَلى فَْعمٌ  وحاِضرٌ 

 البَْيُت ِطيباً : اْمتأَلَ. اْفعَْوَعمَ وِ 

 ُء اللَّْحم ؛ قاَل :: ُمْمتَِلى فَْعمٌ  وُمَخْلَخلٌ 

مٌ  عــــــــــــح ــــــــــــَ َؤز ُرهــــــــــــا  فـ ٌث مــــــــــــُ هــــــــــــا َوعــــــــــــح لــــــــــــُ خــــــــــــَ لــــــــــــح  خمــــــــــــَُ

وهــــــــا     َد  فــــــــُ ُم الســــــــــــــــــــــ  عــــــــح هــــــــا طــــــــَ لــــــــُ ــــــــ  بـ قــــــــَ ٌب مــــــــُ ذح  عــــــــَ

  
 وأَْفغََمهُ : َمألَهُ فََرحاً ؛ عن أَبي تراٍب. أَْفعََمهُ وِ 

يُب ، كَمنََع ، فَغََمهُ  : ]فغم[ ً  الّطِ ً وِ  فَْغما  : َسدَّ خياشيَمهُ. فُغُوما

 .ألَْفغََمتْ  ، ويُْرَوى : أَي لَمألَتْ  ، «لو أَنَّ اْمرأَةً ِمن الُحور الِعْين أَْشَرفَْت لَفَغََمْت ما بيَن السَّماِء واألْرِض ِريَح الِمسكِ »في الَحدْيِث : و

وايَةُ : ألَْفعََمْت ، بالعَْين ، قاَل : وهو الصَّواُب.  قاَل األَْزَهِريُّ : الّرِ

ائِحةُ السُّدَّةَ : فَتََحتْها فَغََمتِ وِ   ِضدٌّ. ؛ فهو الرَّ

ً  الَمْرأَةَ  فَغَمَ وِ   ؛ قاَل األَْغلَُب العجليُّ : قَبَّلَها : فَْغما
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يِم شاعِ   (4) فـَغحمِ ٍف و بـَعحَد ِشَِ
 ؛ قاَل ُهْدبَةُ بُن َخْشَرم : كفَاَغَمها

ا  َص الـــــــــــــــر والـــــــــــــــِ لـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــىت تـــــــــــــــقـــــــــــــــوُ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ

ا     ٍم وقــــــــــــــــــالــــــــــــــــــِ َا أُم  قــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــِ دح  يــــــــــــــــــُ

  

ا  َ ينِّ ســــــــــــــــــــــــــــامجــــــــــــــِ َض مــــــــــــــِ مــــــــــــــح َن الــــــــــــــد  َريــــــــــــــح  َأال يـــــــــــــــَ

  
مــــــــــــــــا   ــــــــــــــــِ الئ ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِك َأنح ت ن ذاَر داٍر مــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــِ

  

مـــــــــــــا وِ  ؤاَد اهلـــــــــــــائـــــــــــــِ ي الـــــــــــــفـــــــــــــُ فـــــــــــــِ  ِ  ال َيشـــــــــــــــــــــــــــح

  
مـــــــــــــــــا   اِت واملـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــ  ُك الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  احـــــــــــــــــُ  متـــــــــــــــــَ

  

زاُم ُدون َأن وِ  مـــــــــــــــــاال الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــِّ فـــــــــــــــــاغـــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــُ

  
مـــــــــــــــاوِ    فـــــــــــــــاقـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ قـــــــــــــــاُم ُدون َأن ت ـــــــــــــــفـــــــــــــــِ  ال ال

  
__________________ 

 وصدره : 151ديوانه ط بريوت ص  (1)
 أو مذهب جدٌد عل  ألواحهن

 .«واقعاً »األصر واللسان ا ويف التهذيب :  (2)
 اللسان والتكملة والتهذيب. (3)
 ا واللسان والتكملة والصحاح.« شاغف»وفيه :  164شعراء أمويون يف شعر األغلب العجلي ص  (4)
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 (1)تـَرحَكَب الَقوائُم الَقواِئما وِ 
ً  الَجْديُ  فَغَمَ وِ  ه. َرَضعَ  : فَْغما  ثَْدي أُّمِ

 ؛ قاَل األَْعَشى : فَِغمٌ  عليه ، فهو وَحَرصَ  وأُْوِلَع به به ، كفَِرَح : لَِهجَ  فَِغمَ وِ 

ٍر  ين عــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــِ ُؤم  ِدايَر بــــــــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــر وِ      قـــــــــــــــــــِ َت  ِ  عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح مُ أَن غـــــــــــــــــــِ (2)فـــــــــــــــــــَ
 

  
ً  بالَمكانِ  فَِغمَ وِ   ولم يُفاِرْقه. أَقَاَم ولَِزَمهُ  : فَْغما

 ، والعَْيُن لغَةٌ فيه كما تَقَدََّم. َمكانَهُ : َمألَهُ بِريِحه أَْفغَمَ وِ 

 وُمْفعٌَم. ُمْفغَمٌ  ، كأَْفعََمهُ ، فهو اإلناَء : َمألَهُ  أَْفغَمَ وِ 

كاُم : اْنفََرَج. اْنفَغَمَ وِ   الزُّ

تيِن : الفَُم أَْجَمُع ، أَو الذَّقَُن بلَْحيَْيهِ  الفُْغمُ وِ  ّمِ وبضمَّ ر قْولُهم : أََخذَ  ، بالضَّ ُجِل ، وَسيَأْتي عن َشِمٍر ما  بفُْغم ، كفُْقِمه ، بالقاِف ، وبه فُّسِ الرَّ

 يُخاِلفُه.

ا تَعَلََّق  بالفتحِ : ما تُْخِرُجه من َخلَِل أَْسنانَِك بلسانِكَ  : الفَْغمُ وِ  هكذا فَسَّره ابُن األَثِيِر  ؛ «الفَْغم ُكلُوا الَوْغم واطَرُحوا»الَحدْيُث : منه بها ؛ وممَّ

 ، قاَل : والَوْغُم ما تَساقََط ِمن الطَّعاِم ، قاَل : وقيَل بالعْكِس.

ّمِ : أَي َشقَّ عليه بفُْغِمهِ  أََخذَ وِ   .بفُْغِمهوِ ْذت بفُْقِمه ، وهو إِيماٌء إلى قَْوِل أَبي زْيٍد : بََهْظته أَخَ  ، بالضَّ

 به َحِريٌص عليه. ُمْغًرى ، أَي هو ُمْفغٌَم به ، بفتحِ الغَْينِ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  الَوْردُ  فَغَمَ   أَي تَفَتَّح. تَفَغَّم : اْنفَتََح ؛ وَكذِلكَ  يَْفغَم فُغُوما

كاُم : اْنفََرَج.  اْفتَغَمَ وِ   ُم ؛ قاَل :: الَمْزُكو الَمْفغُومُ وِ الزُّ

ٍك  َغمنـَفححُة ِمسح ُغوَما تـَفح َفح
 امل

يِب وفَْغوتُه : رائَِحتُه. فَْغَمةُ وِ   الّطِ

ّمِ : األَْنُف ؛ عن َشِمٍر ، وبه فَسَّر قَْوَل أَبي زْيٍد السَّابَِق. الفُْغمُ وِ   ، بالضَّ

يحَ  الفَغَمُ  وقاَل ُكراٌع : هو ي بذِلَك ألَنَّ الّرِ  .تَْفغَُمه ، بالتَّحريِك ، األَْنف ، قاَل : كأَنَّه ُسّمِ

 أَْيضاً : الِحْرُص. الفَغَمُ وِ 

ْيِد  يت.وِمن الَكْلِب : َضراَوتُه بالصَّ ّكِ  ، عن ابِن الّسِ

ْيِد ؛ قاَل اْمُرؤ القَْيِس : فَِغمٌ  وَكْلبٌ   : َحِريٌص على الصَّ

ـــــــــــــــــــــا  ن رِكـــــــــــــــــــــُ دح ـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــي مٌ ف غـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــَ ٌن  ف  داجـــــــــــــــــــــِ

لـــــــــــــوٌب نـــــــــــــكـــــــــــــر      رٌي طـــــــــــــَ يـــــــــــــٌض َبصـــــــــــــــــــــــــــِ (3)لـــــــــــــَِ
 

  
 : ُمَطيٌَّب باألَفاِويه. َمْفغُومٌ  ءٌ وشي

كةً : االْمتِالءُ  الفَقَمُ  : ]فقم[  اإلناُء ، كفَِرَح. فَِقمَ  ؛ وقد ، محرَّ

 ، نَقَلَه ابُن ُدَرْيٍد. فَِقمَ  يقاُل : أَصاَب ِمن الماِء حتى

 تَقَدُُّم الثَّنايَا العُْليا فال تَقَُع على السُّْفلَى. : الفَقَمُ وِ 
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ُجُل فَاهُ.ونَصُّ اللِّساِن : أَْن تَتَقدََّم الثَّنايَا السُّْفلَى فال   تَقَُع عليها العُْليا إذا َضمَّ الرَّ

 ويقاُل : هو أَْن يَطوَل اللّْحُي األَْسفَل ويَْقُصر األَْعلَى.

ً  ، كفَِرَح ، فَِقمَ  َكةً ، فَقَما ً وِ  ، محرَّ  .أَْفقَم ، ثم َكثَُر حتى صاَر كلُّ ُمْعَوّجِ  فَْقماءُ  وهي أَْفقَمُ  فهو ، بالفَتْحِ ، فَْقما

. فُْقمٌ  ، ورُجلٌ  ْفقَمُ أَ  ورُجلٌ  ّمِ  ، بالضَّ

ْجتُُموني  َدْقماء ، وهي السَّاِقَطةُ ُمقَدَِّم الفَِم. فَْقماءَ  وتقوُل : َزوَّ

 والدَّقَم فقد حلَِّت النّقَُم. الفَقَمُ  وإذا اْجتََمعَ 

 الُخروُج ِمن َحّدِ االْستِقاَمِة واالْستِواِء ؛ قاَل ُرْؤبَة :؛ وذِلَك ألنَّ البََطر واألََشَر ُهما  بَِطَر وأَِشرَ  إذا فالنٌ  فَِقمَ  ِمن المجاِز :وِ 

__________________ 
 .« :.. وال اللزام»اللسان والصحاح ابختالف بع  األلفا  ا وفيهما قير :  (1)

 نفث الرق  وعقد  التمائما
 وبعضها يف التهذيب.

 .512/  4وضبطت فيها عقير ابلتصغري ا واملثبت كضبرت اللسان والصحاح واملقايي   198ديوانه ط بريوت ص  (2)
 واللسان والتهذيب.« بكر»وابألصر :  111ديوانه ط بريوت ص  (3)
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هح  مــــــــــــــــُ ه وحَتحســــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ رحأَم ــــــــــــــــَ َز ح تـ ــــــــــــــــَ م تـ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــل  ف

قـــــــــــاَم      تـــــــــــَ ِه حـــــــــــىت اســـــــــــــــــــــــــح هح مـــــــــــن دأحبـــــــــــِ مـــــــــــُ قـــــــــــَ (1)فــــــــــــَ
 

  
 ونَِفَق. مالُهُ : نَِفدَ  فَِقمَ وِ 

 ِضدٌّ. مالُهُ ؛ فهو َكثُرَ  إذا فَِقمَ  أَو

ً  ، كعَِلَم وفَِرحَ  األَْمرُ  فَِقمَ  وِمن المجاِز : ً وِ  ، بالفتحِ ، فَْقما ً وِ  ، بالتَّحريِك ، فَقَما ّمِ : فُقُوما واْستِقَاَمٍة ؛ وأَْنَشَد  لم يَْجِر على اْستِواءٍ  ، بالضَّ

 األَْزهِريُّ :

مـــــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــــِ ضح بـــــــــــــــــــألحمـــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــإنح َتســـــــــــــــــــــــــــــــــح

َر قــــــــــــــــــــد      مــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــإن  اأَلمــــــــــــــــــــح قــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ (2)فـ
 

  
ً  األَْمرُ  فَِقمَ وِ  ه االْستِعماَل بالَمْكُروه ، كما في الِعنايَة. تَفاقَمَ وِ ، كَكُرَم ،  كفَقُمَ  َعُظَم ، : فُقُوما  األَْمُر َكذِلَك ، ولكنَّه َخصَّ

 .مٌ َمْفقو وهو ؛ «وِرْجلَْيه َدَخَل الَجنَّةَ  فُْقَمْيه َمْن َحِفَظ ما بينَ »الَحدْيُث : منه ، وُهما فُْقماِن ؛ و ويَُضمُّ : اللَّْحُي أَو أََحُد اللَّْحيَْينِ  ؛ بالفتْحِ  الفَْقمُ وِ 

 َطَرُف َخْطِم الَكْلِب. : الفُْقمُ وِ 

ً وِ  َمْخشرّيِ. كتَفَقََّمه ِبفَْقِمه أََخذَ  : فَقََمه فَْقما  ، وهذه عن الزَّ

ً وِ  كفَاقََمها ُمفاقََمةً  المرأْةَ : نََكَحها فَقَمَ وِ   ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ ؛ قاَل األَْغلُب العجليُّ : فِقاما

 تُفاِقماُدوَن َأن  الِفقامُ ال وِ 
 وقد َمرَّ قَِريباً.

تيِن : الفَمُ  الفُقُمُ وِ   ؛ نَقَلَه َشِمٌر. ، بضمَّ

 رُجٍل. (3) : اْسمُ  أَْفقَمُ وِ 

اء  ، كعَُرنِّيِ  فُقَِميٌّ  ِكنانَةَ : بَْطٌن ِمن فُقَْيمِ  والنِّْسبَةُ إلى .الُمخاِلُف لالْستِواءِ  من األُموِر : األَْعوجُ  األَْفقَمُ  ِمن المجاِز :وِ  ، بضّمِ العْيِن وفتْحِ الرَّ

فَه شيخنا ، فََجعَلَه كعََربّيِ ، واْعتََرَض على المصنِِّف. حاحِ ، وَصحَّ  وكْسِر النُّوِن ، كذا في الّصِ

 .فُقَْيِميٌّ  وَذَكَر ِسْيبََوْيه في الِكتاِب :

 في الجاِهِليَِّة. ، وقد تَقَدََّم لهم ِذْكٌر في الَهْمَزةِ ، وكانوا وهم نَسأَةُ الشُّهورِ  قاَل الجْوهِريُّ :

حاحِ ، وُهم بَنُو فُقَْيِميٌّ  َداِرَم : فُقَْيم إِلى النِّْسبَةُ وِ  ِريراً ، منهم : ُعْرَوةُ بِن َجريِر بِن داِرَم ؛ ومنهم َمْن أَْسقََط جَ  فُقَْيم على الِقياِس ، كما في الّصِ

 أَبو غاِضَرةَ وغيُرهُ.

 ، ولَِقٌم لَِهٌم َكذِلَك. فَِهٌم يَْعلُو الُخُصومَ  ، أَي ، كَكتِفٍ  فَِقمٌ  رُجلٌ  قاَل أَبو تراٍب : َسِمْعُت َعّراماً يقوُل :وِ 

 بَِشَم. ، أَي ، كفَِرحَ  فَِقمَ  أََكَل حتى يقاُل :وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ُء ، كَكُرَم : اتََّسَع.الشَّي مَ فَقُ 

 .ُمتَفاقِمٌ  وفيه صْدعٌ 

ُجُل العَظيمُ  الفَْيلَمُ  : ]فلم[ ْخُم الجثَِّة. ، كَحْيَدٍر : الرَّ  الضَّ

 الَجبَاُن. أَْيضاً :وِ 

ةِ  يقاُل : هووِ  جاِل ؛ قاَل البريُق الُهَذليُّ : العَظيُم الُجمَّ  ِمن الّرِ
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ضــــــــــــــــــــــــــــــاَف إذا مــــــــــــــــا َدعــــــــــــــــا وِ 
ُ
ي امل مــــــــــــــــِ  حيــــــــــــــــَح

ِة      مـــــــــــــ  ـــــــــــــلـــــــــــــِّ ر  ُذو ال ـــــــــــــَ مُ إذا فـ لـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــفـــــــــــــَ  (4) ال
  

ي : يُْرَوى هذا البَْيُت على ِروايَتَْين ، قاَل   وهو لِعياِض بِن ُخَوْيلد الُهَذليُّ ؛ وَرَواهُ األْصَمعيُّ :: قاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 واملعىن واحد.« ترأمه»بد  : « ترأبه»ا ويف امكم : « من دأبه»بد  : « من دائه»اللسان وفيه :  (1)
 اللسان. (2)
 يف القاموس منونة. (3)
 يف شعر الربي  وروايته : 57/  3ديوان اهلذليا  (4)

 يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــف أقـــــــــــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــــــــــه 

 إذا فـــــــــــــــــــّر ذو الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــم    

  

 والصحاح. 446/  4والرواية املذكورة يف اللسان والتهذيب والتكملة واملقايي  

  



16111 

 

ه  رانــــــــــــــــــــَ ِف أَقــــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــــح ذُِّب ابلســــــــــــــــــــــــــــــــــ   ُيشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِة      مـــــــــــــ  ـــــــــــــِّ ـــــــــــــل ر  ُذو ال ـــــــــــــَ مُ إذا فـ ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــفـــــــــــــَ  (1) ال
  

ُجِل العَِظيِم كما َذَكَر إنَّما ذِلَك على َمْن َرَواه : الفَْيلَمُ  قاَل : وليسَ   في البَْيِت الثاني شاِهداً على الرَّ

َلمَ كما فـَر  ُذو اللِّم ة   الَفيـح
ْخُم. الفَْيلَمُ  قاَل : وقد قيَل : إنَّ  جاِل الضَّ  ِمن الّرِ

 ، عن ُكراعٍ. البِئُْر الواِسعَةُ  : الفَْيلَمُ وِ 

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. فَْيلَمٌ  ِم وكلُّ واِسعٍ وقيَل : واِسعَةُ الفَ 

 الَكبيُر ، بلُغَِة أَْهِل اليمِن ؛ قاَل : الُمْشطُ  : الفَْيلَمُ وِ 

َلمُ كما فـَر َ  اللِّم ة   الَفيـح
ً  قاَل ابُن َخالََوْيه : يقاُل : رأَْيتُ  حُ  فَْيلما ة َكبيَرةً بالمْشِط.، أَي َرُجالً َضْخماً يُسرِّ  فَْيلََمة بفَْيلَمٍ  يَُسّرِ  ُح ُجمَّ

 النَِّطُع. : الفَْيلَمُ وِ 

 الَكثِيُر من العََكِر. أَْيضاً :وِ 

 أَْنفَه : َجَدَعهُ. اْفتَلَمَ وِ 

 ؛ وَكذِلَك تَفَْيلََق. الغاُلُم : َسِمَن وَضُخمَ  تَفَْيلَمَ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : األَْمُر العَظيُم. الفَْيلَمُ 

ال : منه : العَظيُم ؛ و الفَْيلََمانيُّ وِ   .«فَْيلَمانِيًّا َرأَْيتُه أَْقَمرَ »َحدْيُث الدَّجَّ

 وأَْيضاً : الَجبَاُن.

 : المْرأَةُ الواسعَةُ الَجهاِز. الفَْيلَمُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عَلَه ِسْيبََوْيه في الِكتاِب ُمْلحقاً بباِب ِدْرَهٍم.، كِدْرَهٍم : اْسُم رُجٍل ، جَ  فِْلعَمٌ  : ]فلعم[

الً كما َسيَأْتي. ، كَجْعفٍَر : الَواِسُع. الفَْلقَمُ  : ]فلقم[ ِة ، ويُْرَوى بالقاِف أَوَّ  هكذا َذَكَره الَجْوهِريُّ وغيُرهُ ِمن األَئِمَّ

.:  ، كَجْعفَرٍ  الفَْلَهمُ  : ]فلهم[  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

ْخُم الطَّويُل اإلْسَكتَْيِن القَبِيُح. فَْرُج المْرأَةِ  أَبو َعْمٍرو هو : وقالَ   ؛ زاَد غيُرهُ : الضَّ

 وقاَل األَْصَمِعيُّ : هو ِمن َجهاِز النِّساِء ما كاَن ُمْنفرجاً ؛ وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو :

ــــــــــجي  ــــــــــَن ال هــــــــــااي ب مــــــــــُ هــــــــــَ ــــــــــح ل ــــــــــَ ه  فـ مــــــــــِ ــــــــــَ ُر ف ــــــــــح ث  مــــــــــِ

ه      مـــــــــــــِ لـــــــــــــُ ر قـــــــــــــاَم ِورحُده أَبســـــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــح (2)كـــــــــــــاجلـــــــــــــَ
 

  
 الَجْفِر هنا : البِئُْر التي لم تُْطَو ، وأَْسلُم : َجْمُع َسْلم للدَّْلو ، وأَراَد أَنَّ فَْلَهما أَْبَخر ِمثْل فَِمه.

 أَي فَْرَجها. «فَْلَهَمها َشتْ أَنَّ قَوماً اْفتَقَدوا ِسخاَب فَتاتِهم فاتََّهموا اْمرأَةٌ فجاَءْت َعجوٌز فَفَتَّ »في الَحدْيث : و
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 قاَل ابُن األَثيِر : وَذَكره بعُضهم في القاِف.

 الَجْوِف. البِئُْر الواسعَةُ  : الفَْلَهمُ وِ 

 ُمثَلَّثَةً. ، بالتَّْخِفيفِ  الفَمُ  : ]فمم[

ً  ، وَرأَْيتُ  فَمُ  قاَل الجْوهِريُّ : وفيه لُغاٌت ؛ يقاُل : هذا بفَتْحِ الفاِء على كّلِ حاٍل ، ومنهم َمْن يَُضمُّ الفاَء على كّلِ حاٍل ، ،  بفَمٍ  ، وَمَرْرتُ  فَما

ً  ومنهم َمْن يْكسُر الفاَء على كّلِ حاٍل ، ومنهم َمْن يَْعربُه من َمَكانَْين يقوُل : رأيت  .بِِفمٍ  وَمَرْرت فُمٌ  ، وهذا فَما

 وقْلتنَقََصت منه الهاَء فلم تَْحتمِل الواُو اإِلْعراَب لسُكونِها فعَوض منها الِميم ، فإذا صغَّرت أَو َجَمْعت َرَدْدته إلى أَْصِله  فُْوهٌ  أَْصلُهُ  قالَ 

َحْرف الذي َعّوض منه ، كما قالوا في تَْجَمع بيَن الِعَوض وبيَن ال فََمِويٌّ  ، وإْن ِشئْتَ  فَِميٌّ  ، وال تَقُل أَْفماء ، فإذا نََسْبت إليه قْلت أَْفواهوِ  فَُوْيه

 .فََموانِ  التَّثْنِيَة

 ً  قاَل : وإِنَّما أَجاُزوا ذِلَك ألنَّ هناك َحْرفاً آَخَر َمْحذوفا

__________________ 
 هذه رواية ديوان اهلذليا ا وذكرت يف اللسان والتكملة والصحاح. (1)
 هنا ا ويف الشرح.« كا فر»اللسان وفيه :  (2)
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َفش للَفَرزحدِ  :وه م َجَعُلوا املِيَم يف هذِه ا اَلِة عَوضاً عنها ال عن الواو ؛ وأَنحَشَد اأَلخح  و اهلاُء ا كَبهن 
ثـــــــــــا يف  فـــــــــــَ ـــــــــــَ ا نـ ن  يف   ـــــــــــُ هـــــــــــمـــــــــــامـــــــــــِ َويـــــــــــح مـــــــــــَ  فـــــــــــَ

د  رِجـــــــــاِم      ِح الـــــــــعـــــــــاِوي َأشـــــــــــــــــــــــَ (1)عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــنـــــــــابـــــــــِ
 

  
؛ إِالَّ أَنَّه  (2) (فَ َقْد َصَغْت قُ ُلوُبُكما)قاَل : وحقُّ هذا أَْن يكوَن جماَعةً ألنَّ كلَّ َشْيئَْين ِمن َشْيئَْين َجماَعة في َكالم العََرِب ، كقَْوِله تعالى : 

ْعِر ما ال يَِجييَِجي اجز : وقد تََشدَُّد الِميمُ  ء في الَكالِم ،ُء في الّشِ ْعِر ، كما قاَل محمُد ابُن ذُوَءْيٍب العُمانيُّ الفُقَْيِميُّ الرَّ  في الّشِ

ن  تح مـــــــــــِ َرجـــــــــــَ هـــــــــــا قـــــــــــد خـــــــــــَ تـــــــــــَ يــــــــــــح هاي لـــــــــــَ مـــــــــــِّ  فـــــــــــُ

ه      مــــــــــِّ طــــــــــُ ُك يف ُأســــــــــــــــــــــــح لــــــــــح ُ
وَد املــــــــــ عــــــــــُ ــــــــــَ (3)حــــــــــىت  يـ

 

  
اُء : ولو قاَل منقالَ  ه  الفَرَّ  ، بفتِح الفاِء لجاَز. فَّمِ

احِ التَّْسِهيل لُغاته تَْرِكيباً وإْفراداً فزاَدات على عْشِرْين ، وقالوا : الفَتْح  أَْكثَر وأَْفَصح ، وِمن العََرِب َمْن وقاَل شْيُخنا : قد َجَمَع َكثيٌر ِمن شرَّ

ا كما قالوا في اْمرىيَْعربُه ِمن َمكانَْين فيضمُّ الفاَء   ٍء واْبنٍم ونْحِوِهما ، بل قيَل ليَس لها َرابع.َرْفعاً ، ويْفتَُحها نَْصباً ويْكسُرها َجرُّ

باغِ  فَمٌ وِ  ةٌ منه. : أَي من الّدِ  َمرَّ

اُء : أَلقَْيُت على األَديِم َدْبغةً ، والدَّبغةُ أَْن تُْلِقي عليه ً  قاَل الفرَّ ً  فَما ةُ. ِمن ِدباغٍ ونَْفسا  ، وَدبَْغتُه نَْفساً ، ويُْجَمُع أَْنفُساً كأَْنفُِس النَّاِس وهي المرَّ

اِء. : َحْرُف َعْطٍف لُغَةٌ في ثم فُمَّ وِ   ؛ عن الفرَّ

 َزْيداً وثُمَّ َزْيداً ، بمْعنًى واِحٍد. فُمَّ  بََدٌل ِمن ثاِء ثُمَّ. يقاُل : َرأَْيُت َعمراً  فُمَّ  وقيَل : فاءُ 

اُء : قَبَّْلتها فيوفي التْهِذيبِ  ها  : قاَل الفرَّ ها ، بمْعنًى واِحٍد. فُّمِ  وثُّمِ

ا يُْستدرُك عليه   :* وممَّ

 .فََوه هي لُغَةٌ َحَكاها اللِّْحيانيُّ وَسيَأْتي تَْفِصيل ذِلَك في فَُمْيمٌ  ُمَشدَّداً وتَْصِغيره فمّ  َجْمعُ  اإلفمام

ّمِ : الثُّومُ  الفومُ  : ]فوم[  لُغَةٌ فيه. ، بالضَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : أَُراه على البََدِل.

، إلى أنَّه أَراَد الثُّوم ، فالفاُء على هذا عْنَده بََدٌل  (4) (َوُفوِمها َوَعَدِسها)قاَل ابُن جنّيِ : َذَهَب بعُض أَْهِل التَّْفِسيِر في قْوِله ، عزَّ وَجلَّ : 

 ِمن الثاِء.

؛ َحَكاه ابُن جنِّي ، قاَل :  فُومانٌ   ِمن الثاِء ، وَجَمعُوا الَجْمع وقالوا، ولْيَسِت الفاُء على هذا بََدالً  الِحْنَطةُ  الفُومَ  الصَّواُب عْنَدنا أَنَّ وِ  قالَ 

ة في مَّ ة في فُوم والضَّ مَّ  ، كما أنَّ الكْسَرةَ التي في ِدالٍص وِهجاٍن َغْير الَكْسَرةِ التي فيها للواِحِد واألَِلف َغْير األَلِف. فُومانِ  َغْير الضَّ

 للحْنَطِة. الفُوموِ وم وقاَل اللّْحيانيُّ : هو الثُّ 

 قاَل الجْوهِريُّ : وأَْنَشَد األَْخفَش ألَبي ِمْحَجن الثَّقَِفّي :

ٍد  ىَن واجـــــــــــِ يِن كـــــــــــَبغـــــــــــح بـــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــِ ُت َأحح نـــــــــــح دح كـــــــــــُ  قـــــــــــَ

ــــــــــــــَة عــــــــــــــن زِراعــــــــــــــِة      ــــــــــــــن ِدي
َ

َزَ  املــــــــــــــ ــــــــــــــَ ومِ نـ ــــــــــــــُ (5)ف
 

  
 : الفُوم وقاَل أَُميَّةُ في َجْمع

رٌة  ٌة إذ ذا   ـــــــــــــاهـــــــــــــِ نـــــــــــــ   كـــــــــــــانـــــــــــــت لـــــــــــــه جـــــــــــــَ

راريـــــــُ  و      ومـــــــانُ فـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــفـــــــَ ُر  الـــــــفـــــــُ (6)والـــــــَبصـــــــــــــــــــــَ
 

  
 الفَراِديُس.: قاَل أَبو اإلْصبَع : الفَراِريُس البََصل ، ويُْروى 

 ، لُغَةٌ شاميَّةٌ. الِحمَّصُ  الفُومُ  قاَل بعُضهم :وِ 
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اُء في قْوِله تعالى :  ا يْذكُروَن لغَةٌ قَديَمةٌ وهي الِحْنَطةُ  الفُومُ  ، ما نَّصه : (َوُفوِمها)قاَل الفرَّ  َجِميعاً. والُخْبزُ  ممَّ

اُج : ال اختالف بيَن أَْهِل اللّغَِة أَنَّ وِ  جَّ  .الفُومِ  يَْلحقُها اْسمُ  َساِئُر الُحبوِب التي تُْخبَزُ وِ الِحْنَطة ،  الفُومَ  قاَل الزَّ

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح..« ..  ا تفال»برواية :  215/  2ديوانه ط بريوت  (1)
 خطب.« صفت»ا وابألصر :  4التحرمي ا اآية  (2)
 وبا املشطورين مشطور ساقرت وهو : ( اللسان والتكملة والصحاح واألو  يف التهذيب ا قا  الصاغاين :3)

 رحياً تناُ  األنف قبر ِشّه
 .61ا اآية  البقرة (4)
 .«واجد»بد  : « واحد»اللسان والصحاح وفيهما :  (5)
 اللسان ا وفيه : الفرادي . (6)
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 .فُوَمةٌ  ُكلُّ ُعْقدةٍ من بََصلٍة أَو ثُومٍة أَو لُْقمٍة عظيمةٍ وِ 

ّمِ ، ألنَّهم قد يُغَيُِّروَن في النََّسِب ، كما قالوا في السَّْهِل َسْهِليٌّ ، وفي الدَّْهِر  فُوِمّيٍ  ، ُمغَيٌَّر عن فاِميٌّ  ، أَي الِحْنَطة أو الِحمَّص : بائِعُهُ وِ  ، بالضَّ

.  َدْهِريٌّ

حاحِ. د بِمْصرَ  ، َكتَنُّوٍر : الفَيُّومُ وِ   ، قُتَِل به َمْرواُن بُن محمٍد آِخُر ُملُوِك بَني أُميَّة ، كما في الّصِ

 هُ أَْلف يَْوٍم.قاَل الَمْسعوِديُّ : مْعنا

 نَى َسَكنَهُ باآلجِر والكْلِس.وبَ  بالَوْحي ، السالمعليهقاَل ابُن األَثيِر : اْحتَفََر نََهَره يوسُف ، 

يَْت لبُلُوغِ َخراِجها كّل يْوٍم أَْلِف ِديناٍر.  وقاَل ابُن َحبيٍب : ُسّمِ

ثمائَِة قَْريٍة َغاِلبها عاِمَرة ، قد ذُِكَر بعُضها ويَأْتِي بعُضها ، وله تاِريٌخ في مجْلٍد * قُْلُت : وهي ُكوَرةٌ واِسعَةٌ ُمْشتملَة على ما ينيُف على ثل

ثِْين منهم : أَْحمُد بنُ   صاِلحِ بِن رسالن الفَيُّوميُّ عن ذي حافٍِل قد َملَْكتُهُ ، بحْمِد هللِا تعالَى ، وقد نُِسَب إليه وإلى قُراهُ جْملةٌ ِمن العُلَماء والمحّدِ

 لنُّون المْصِرّي.ا

وميُّ ؛ قاَل  أَفاِميَةُ : بَْلَدةٌ بالشَّامِ وِ  ، هكذا في النُّسخِ ، وقد نَِسي هنا اْصِطالَحه ؛ وهي ُكوَرةٌ ِمن ُكوِر ِحْمَص ، وهي ِمن ِبناِء اإِلْسكْندِر الرُّ

 أَبو العاَلِء الَمعَرّيِ :

َلمح أَفَاِمّيُة الر َد وِ   لوالَ  مل َتسح
ْلحِ. : ة بالِعراقِ  فاِميَةُ وِ   بناِحيَة فَِم الّصِ

يها بعُضهم ، قالَهُ ياقُوُت.  وقيَل : هي لُغَةٌ في أَفاِميَة ، هكذا يُسّمِ

 عن محمِد بِن يَْحيَى الذُّْهِلّيِ. (2)منها : أَبو الَحَسِن عليُّ بُن محمِد بِن أَْحمَد الفاِميِّين  (1) فاِميُن : ة ببُخاَرىوِ 

ْنبُلَةُ  الفُوَمةُ وِ  ّمِ : السُّ  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. ، بالضَّ

 قاَل غيُرهُ : بْلغَِة أَْزد الّسراةِ ؛ وأَْنَشَد :

ا َألان وِ  مح ملـــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــُ يســـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــــــاَ  َرئـــــــــــــــــــــِ

ه      فــــــــــــــِّ ــــــــــــــكــــــــــــــَ ومــــــــــــــةٌ ب ــــــــــــــُ ــــــــــــــانِ َأو  ف ت ومــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  (3) ف
  

 والهاُء في قْوله : بَكفِّه ، غيُر ُمْشبَعَة.

ً  قََطعَه: يقاُل وِ  (4) تَْحِملُهُ بين إِْصبَعَكَ ما  الفُوِميَّةُ أَْيضاً :وِ   ، بالَهْمِز ، وقد تَقَدََّم. كفَُؤمِ  ، كُصَرٍد ، أَي ِقَطعاً قَِطعاً ، فَُوماً فَُوما

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُموا يقاُل :  لنا ، أَي اْختَبُِزوا لنا. فَّوِ

. الفاِميُّ وِ   : السَُّكريُّ

 األَْزهِريُّ : ما أُراه َعربيَّا َمْحضاً.قاَل 

 : البَقَّاُل. الفاِميُّ وِ 

ً  ، كفَِرَح ، فَِهَمهُ  : ]فهم[ ُك وهي أَْفَصُح ،  ، بالفَتْحِ  فَْهما َعِلَمهُ وَعَرفَهُ  ، كعاَلنِيٍَة ، أَي ويُْكَسُر ، وفَهاِميَةً  ، وهذه عن ِسْيبََوْيه ، فَهاَمةٌ وِ ويُحرَّ

 بالقَْلِب.

ا الفَْهم شاَرةٌ إِلى الفَْرِق بينَ فيه إ  فهو ُسْرَعةُ اْنتِقاِل النَّْفِس ِمن األُموِر الخاِرِجيَِّة إلى غيِرها. الفَْهمُ  والِعْلِم ، فإنَّ الِعْلم ُمْطلَُق اإِلْدَراِك ، وأَمَّ

 تَصّوُر المْعنَى ِمن اللّْفِظ. الفَْهمُ  وقيَل :
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 ُق بها ما يْحسُن.وقيَل : َهْيئَةٌ للنَّْفِس يَتََحقَّ 

 جوَدةُ الذّْهِن ِمن ِجَهِة تَهيُّئِه الْقتِناِص ما يَِرُد عليه ِمن الَمطاِلِب. الفَْهم وفي أَْحكاِم اآلمِدّي :

 .الفَْهمِ  ، َكَكتٍِف : َسريعُ  فَِهمٌ  هووِ 

 إِيَّاهُ. فَْهَمه فأَْفَهْمتُه َء : َطلََب منِّيالشَّي اْستَْفَهَمنِيوِ 

ً وِ  ْمتُه تَْفِهيما  .يَْفَهُمه : َجعَْلته فَهَّ

ً  : ُمطاوعُ  اْنفََهمَ وِ   لَْحٌن. ، وهو فَهمه تَْفِهيما

َمهُ وِ   ٍء.َشيئاً بعد شي فَِهَمهُ  : إذا تَفَهَّ

 ، كذا في ابُن َعَمْيرِ  هووِ  ِمن العََرِب ، أَبو َحّيِ  فَْهمٌ وِ 

__________________ 
 يف القاموس : ببخاراَء. (1)
 الفاميين نسبة إىل فاما ا ومل يذكره فيمن نسب إليها. وأعاد نسبته إىل بيض الفواكه اليابسة ا وفيه :« الفامي»يف اللباب :  (2)
 اللسان والصحاح. (3)
بَـَعيحَك. (4)  يف القاموس : إصح
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رِو ا واُب : ابُن َعمح رنا َأَحُد فت اِ   النَ بِن َعيح  (1) بِن قـَيح ِ  الن ســــِخ والصــــ  حاِح وغريِِه. منهم : َ َب رَت شــــَ ا كما هو َنص  الصــــِّ
ياَن بِن كعحِب ابِن َحرحِب بِن تـَيحِم بِن سعحِد بنِ  مٍ  الَعَرِب وُشعراِئها ا وهو  ِبُت بُن جاِبِر بِن ُسفح . وأَبو ا َاِرِث لَيحُث ابُن فهح

َر وِإماُمهم ا ُتويف َ وماَئٍة.َسعحٍد َفِقيُه ِمصح   َسَنة مَخحٍ  وَسبحِعاح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اَمةُ   كأَميٍر. الفَِهيمُ  ُمبالَغَة ، وَكذِلكَ  الفَْهمِ  ، بالتَّشديِد : هو الَكثيرُ  الفَهَّ

ً  وقد  ، كعَِلَم فهو َعِليٌم. فَِهيمٌ  فهو فَِهَم فَْهما

 .التَّفَهُّم : التَّفاُهموِ 

يَّةٌ بِمْصَر ، َرَوى عنه اللَّْيُث. فَْهمُ وِ   الجمرات : بَْطٌن ِمن لََخٍم وِمن َمواِليهم ِزياُد بُن أَبي َحْمَزةَ الفَِقيهُ ، وله ذّرِ

 الصَّحابيُّ قيَل ِمن هذا البَْطِن. الفهميُّ  وأَبو ثَْورٍ 

 َرَوى عن يَْحيَى بِن ُمِعْين. فَْهمٍ  الَمِلُك األَْبرِش ؛ والُحَسْيُن بنُ  فَْهمٍ  بُن ماِلِك بنِ  جذيَمةُ : بُن َغْنِم بِن َدْوٍس بِن ُعْدثاَن ، منهم  فَْهمُ  وفي األَْرِذ :

.:  : َكَكيِّس الفَيِّمُ  : ]فيم[  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ُجُل الشَّديدُ  وهو . فُيُومٌ  ج القَِويُّ ، الرَّ  ، بالضّمِ

 .(2)يمان  : العَْهُد ، ُمعَّربُ  الفَْيمانُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

 ، كَسحاٍب وِكتاٍب : الجماعةُ ِمن النَّاِس وغيِرِهم ، وليَس بمَخفٍّف ِمن الِفئاِم ، كما في اللِّساِن. الفَيامُ 

 فصل القاف
 مع امليم

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  ِمن الشَّرابِ  قَئِمَ  : ]قأم[  : اْرتَوى ؛ عن أَبي َحنيفَةَ. قَأَما

 ، كَسحاٍب : الغُباُر. القَتامُ  : ]قتم[

 وَحَكى يَْعقوُب فيه : القَتاُن وهو لُغَةٌ فيه.

ّمِ : لَْوٌن أَْغبَُر. القُتَْمةُ وِ   ، بالضَّ

 وقيَل : َسواٌد ليَس بَشديٍد.

 وقيَل : فيه ُحْمَرة وُغْبَرةٌ.

ائَِحِة.ا (3) نَباٌت َكِريهُ   :القُتَْمةُ وِ   لرَّ

 ؛ عن اللَّْيِث. بالتّحريِك : رائَِحةٌ َكريهةٌ  ، القَتََمةُ وِ 

 تُْكَرهُ. القَتَمةُ وِ قاَل : وهي ِضدُّ الَخْمطِة ، والَخْمطةُ تُْستََحبُّ ، 
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قاُء يَ  اقاَل األَْزهِريُّ : أََرى أَنَّ الذي أَراَده اللَّْيُث القَنََمةُ ، بالنُّوِن ، يقاُل : قَنَِم الّسِ ، بالتاء ، فهي اللَّوُن الذي يَْضرُب  القَتَمة ْقنَُم إذا أَْرَوَح ، وأَمَّ

ائِحةُ الَكريهةُ.  إلى السَّواِد ، والقَنَمةُ ، بالنُّوِن ، الرَّ

 ؛ وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه : : األَْسَودُ  األَْقتَمُ وِ 

وقــــــــي  ُح فــــــــَ بــــــــِ ُيصــــــــــــــــــــــح مُ ســــــــــــــــــــــَ تــــــــَ عــــــــاً  أَقـــــــــح  الــــــــرِّيــــــــش واقــــــــِ

ــــــــــــِر      ي ــــــــــــِ ن َوراء َرب ال َأو مــــــــــــِ ــــــــــــقــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ال ــــــــــــقــــــــــــَ (4)ب
 

  
 الذي يَْعلُوه َسواٌد ليَس بالشَّديِد ولكنَّه كَسواِد البَاِزّي ؛ وأَْنَشَد : األَْقتَمُ  وفي التَّْهِذيِب :

 (5)الل وحُن كاِسُر  أَقـحَتمُ كما انـحَق   ابٍز 
 وقاتٌِن ، بالنُّوِن ، ُمبالٌَغ فيه قاتِمٌ  يقاُل : أَْسَودُ  .كالقاتِمِ 

__________________ 
فقي  بن مضـــــر بن نزار وأن عيالن عبداً حضـــــنه فنســـــب إليه ا قير : قي  عيالن. انظر ابن حزم ص « قي  عيالن»يف مجهرة ابن حزم :  (1)

243. 
 فارسي معّرب. ويف التكملة : «.قوله : ميان ا كذا ابلنسخ وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 يف القاموس : كريٌه منونة. (3)
 ا ويف اللسان : دبير.« وراء دبير ... الريش كاسراً »ا ويف ايقوت : « دبير»اللسان ومعجم البلدان :  (4)
 : 212/  1وصدره يف الديوان « كذا ابألصر واللسان وهو عجز بيت للفرزد  برواية : أقتُم الريش كاسرُه  (5)

  ا دلّتاين من مثانا قامةً 
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 كحاِلٍك ا َحَكاه يـَعحقوُب يف اإِلبحداِ  ا وفيه أَن ه لَُغٌة وليَ  بَبَدٍ .
 : األَْعماِق : ُمْغبَرُّ النَّواِحي ؛ قالَ  قاتِمُ  وَمكانٌ 

رَتَ ح  قامِتُ وِ  ُخح
 (1)اأَلعحماِ  خاِوي امل

ً  ءُ الشَّي اْقتَمَّ وِ   : اْسَودَّ. اْقتِماما

ً  الغُبارُ  قَتَمَ وِ  يت. اْرتَفَعَ  ، ِمن َحّدِ نََصَر : قُتُوما ّكِ  وَضَرَب إلى السَّواِد ، عن ابِن الّسِ

 ، كُزبَْيٍر : أَي الَمْوِت. قُتَْيمٍ  أَْوَرَدهُ ِحياضَ وِ 

 ِمن أَْسماِء الَمْوِت. وتَقَدََّم ُغثَْيُم وُغثَْيُم. قُتَْيمٌ وِ وفي الُمْحَكِم : 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً وِ : اْسَودَّ ؛  قَتََم يَْقتُِم قَتامةٌ   ِمثْلُه. قَتَِم قَتْما

 : شاِحبَةٌ. قَتْماءُ  وَسنَةٌ 

ً  َوْجُهه قَتَمَ وِ   : تَغَيَّر. قُتوما

ً اْقتَتََم اْقتِتاوِ   : اْحَمرَّ مع ُغْبَرةٍ. ما

 ، جاَء به في الثِّياِب وأَْلوانِها. قُتْمةٌ  ، وفيه قاتِمٌ  وقاَل األَْصَمعيُّ : إذا كانَْت فيه ُغْبرةٌ وُحْمرةٌ فهو

كةً : الغُباُر ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : القَتَمُ وِ   ، محرَّ

م وِ  هـــــــــــــــِ يـــــــــــــــعـــــــــــــــِ تـــــــــــــــِ مـــــــــــــــاِة ومتـــــــــــــــَح ِر الـــــــــــــــكـــــــــــــــُ تـــــــــــــــح  قــــــــــــــــَ

َت      ة حتــــــــــــَح نــــــــــــ  ِن اأَلســــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــح مح بــــــــــــطــــــــــــَ تــــــــــــَ (2)الــــــــــــقــــــــــــَ
 

  
 أَْيضاً : ِريٌح ذاُت ُغباٍر َكِريهةٌ. القَتَمُ وِ 

 : َغْبراُء. قَتْماءُ  وَكتِيبةٌ 

 : َشديُد الُحْمرة ؛ وأَْنَشَد : قاتِمٌ  وقاَل أَبو َعْمٍرو : وأَْحمر

 قامِتِ ُكوماً ِجالداً ِعند َجلحٍد 
 عن أَبي علّيٍ. قَتََمهُ  اليوُم : اشتدّ  أَْقتَمَ وِ 

ً  العَطاءِ  له ِمن قَثَمَ  : ]قثم[  : أَْكثََر. قَثْما

 َم.َغثَ وِ ُدْفعَةً جيِّدةٍ ، ِمثُْل قََذَم وَغَذَم  المالِ  له : أَْعَطاهُ ِمن قَثَمَ  وقيَل :

، له ِروايَةٌ ، َرَوى عنه أَبو إْسحاَق السُّبَْيعيُّ حِديثاً أَْخَرَجه النّسائيُّ في كتاِب  َصحابيٌّ  الهاِشِميّ  ، كُزفََر : ابُن العبَّاِس بِن عبِد الُمطَِّلبِ  *قُثَمُ وِ 

 َخصائِِص علّيِ ، اْستَْشَهَد بَسَمْرقَْنَد ولم يعِقْب.

ُجُل ، وهو العَطاءِ الَكثيُر  وقَُذٌم : قُثَمٌ وِ  َي الرَّ  ، وهو الُمْعِطي. قاثِمِ  َمْعُدوٌل عن ِمن النَّاِس ، وبه ُسّمِ

ُجِل إذا كاَن َكثيَر العَطاِء : مائِحٌ   ؛ قاَل : قُثَمُ  ويقاُل للرَّ

نــــــــــــــا  تــــــــــــــِ يــــــــــــــ  الَد لــــــــــــــنــــــــــــــا يف َأو لــــــــــــــِ  مــــــــــــــاَح الــــــــــــــبــــــــــــــِ

مُ عـــــــــلـــــــــ  َحســـــــــــــــــــــــوِد اأَلعـــــــــاِدي مـــــــــائـــــــــٌح      ثـــــــــَ ـــــــــُ  (3) قـ
  

ُجلُ  الَجموُع للَخْيِر والِعيالِ  : القُثَمُ وِ  ي الرَّ ، كَصبُوٍر  كالقَثُومِ ؛  «، أَْنَت الُمقَفَّى ، أَنَت الحاِشرُ  قُثَمٍ  أَْنتَ »َحِدْيِث المْبعِث : منه ؛ و قُثَمُ  ، وبه ُسّمِ

 ، وهو الَجموُع ِلعياِله.
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 ِضدٌّ. ؛ فهو الَجموُع للشَّرِّ  أَْيضاً : القُثَموِ 

ْبعانِ اسٌم لل : قُثَمُ وِ  باعِ. ّضِ  ، أَي الذََّكُر ِمن الّضِ

يَْت بذِلَك لتَلَّطِخها بالَجْعِر. قاثَِمةٍ وِ  قاثِمٍ  منها ، َمْعُدوالِن عن ، كَحذاِم ، لألُْنثَى قَثامِ وِ   ؛ ُسّمِ

ْبعانِ  َي الذََّكُر ِمن الّضِ ي : ُسّمِ  في َمْشيِِه. يَْقثِمُ  يقاُل : هولبُْطئِه في َمْشيِِه ، وَكذِلَك األُْنثى.  قُثَم وقاَل ابُن بَّرِ

 ، كما يقاُل لها : يا َذفاِر. قَثامِ  يا لألَمةِ  يقالُ وِ 

 للغَنِيمِة الَكثيَرةِ. : اْسمٌ  قَثامِ وِ 

 اْستَأَْصلَهُ. : إَِذا اْقتَثََمهُ  قدوِ 

 أََخَذهُ. : أَي ماالً َكثيراً  اْقتَثَمَ وِ 

ً  َكقَثََمهُ  وَكسبَهُ ، اْجتََرفَهُ وَجَمعَهُ  إذا اْقتَثََمهُ وِ   .يَْقثُِمهُ قَثْما

ّمِ : الغُْبَرةُ  القُثَْمةُ وِ   ، لُغَةٌ في القُتَْمِة بالفَْوقِيَِّة. ، بالضَّ

__________________ 
 .194ة ا وهو يف أراجيزه ص ا واألساس نسبه لر ب 58/  5واملثبت عن اللسان ومل ينسبه ا ويف املقايي  « املخرتقن»يف األصر :  (1)
 اللسان بدون نسبة. (2)
 ابأَلصر مل يشر اليها من القاموس وهي كذلك. (*)
 .«حشود األعادي»األصر والصحاح ا ويف اللسان واألساس :  (3)
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ً  ، كَكُرَم ، قَثُمَ  . : أَي قَثامةً وِ  قَثْما  اْغبَرَّ

ّمِ ، وقد القُثَْمةُ  واالْسُم : ونحِوِه ؛ : لَْطُخ الَجْعرِ  القَثْمُ وِ  ّمِ ،  قُثَْمةً  ، كفَِرَح وَكُرَم ، قَثِمَ  ، بالضَّ ً وِ ، بالضَّ كةً  قَثَما بُعُ  ، محرَّ يَِت الضَّ  ؛ ومنه ُسّمِ

 .قَثام

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، أَي اْجَمع ، مطرد عنَد ِسْيبََوْيه ، وَمْوقُوٌف عنَد أَبي العبَّاِس. اْقثِم أَي قَثامِ  يقاُل :

 .(1): التَّْذِليُل  االْقتِثامُ وِ 

ي يَْقثِمُ  ويقاُل : هو  أَبا كاِسٍب. قُثَمَ  أَي يَْكِسُب ، ولذِلَك ُسّمِ

رَ  القُثَمُ وِ   : القَْطُع. القَثْموِ «. قُثَمٌ  وَخْلقُك قُثَمٌ  أَْنتَ »َحِدْيث : ال : الُمْجتَِمُع الَخْلِق. وقيَل : الجاِمُع الَكاِمُل ؛ وبه فُّسِ

 : الُمْعِطي. القاثِمُ وِ 

تيِن : األَْسِخياُء. القُثُمُ وِ   ، بضمَّ

ُجلُ  قََحمَ  : ]قحم[ ً  في األَْمِر ، كنََصرَ  الرَّ  ، وهو مجاٌز. َرَمى بنْفِسه فيه فَجأَةً بِال َرِويَّةٍ :  يَْقُحُم قُحوما

 وقيَل : َرَمى نْفَسه في نهٍر أَو في َوْهدةٍ.

ْعِر َوْحِده. قََحمَ  وقيَل : إِنَّما جاءَ   في الّشِ

ً وِ  َمهُ تَْقِحيما  : أَْدَخلَه في األَْمِر ِمن غيِر َرِويٍَّة. قَحَّ

مُ  أَْقبَلْت َزْينَبُ »في حديِث عائَِشةَ : و ُض لَشتِْمها وتدخُل عليه ، «لها تَقَحَّ  ا فيه ، كأَنَّها أَْقبَلْت تشتُُمها ِمن غيِر تثبٍُّت.أَي تَتَعرَّ

 .قََحمَ  ، وُهما أَْفَصُح ِمن اْقتََحمَ وِ  أَْقَحْمتُه فاْنقََحمَ وِ 

 أَي تَقَعُوَن فيها. ، «أَنا آِخذٌ بُحَجِزُكْم عن النَّاِر وأَْنتُْم تَْفتَِحُموَن فيها»في الَحِدْيِث : و

مَ  هُ أَنْ َمن َسرَّ »في َحِدْيِث علّيِ : و َفاَل اقْ َتَحَم )أَي يَْرِمي بنْفِسه في َمعاِظِم َعذابِها. وقاَل تعالَى :  ، «َجراثِيَم جهنََّم فْليَْقِض في الَجدِّ  يَتَقَحَّ
 .(َفكُّ َرقَ َبة  َأْو ِإْطعام  )فقاَل :  اْقتِحاَمها ، ثم فَسَّرَ  (2) (اْلَعَقَبةَ 

 َعظيٌم َمْشهوٌر. في تهاَمةَ ، : د باليَمنِ  القَْحَمةُ وِ 

ّمِ : ، القُْحَمةُ وِ   ؛ ومنه قَْولُه : قَُحمٌ  ؛ هكذا في النُّسخ والصَّواُب : االْنِقحاُم في السَّْيِر ؛ والَجْمعُ  ءِ في الشَّي االْقتِحامُ  بالضَّ

مـــــــــــا  خـــــــــــَ ـــــــــــعـــــــــــاَم عـــــــــــامـــــــــــًا َأشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــُت ال ا رَأَي  ملـــــــــــ 

حــــــــايب      ي وصــــــــــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــِ فح ُت نـــــــــَ فــــــــح لــــــــ  مــــــــاكــــــــَ حــــــــَ (3)قــــــــُ
 

  
 .(4) الَمْهلََكةُ والقَْحطُ   :القُْحَمةُ وِ 

. قَُحمٌ  ، والَجْمعُ  السَّنَةُ الشَّديَدةُ  أَْيضاً :وِ   ؛ قالَهُ أَبو َزْيٍد الِكالبيُّ

حاحِ. القُْحَمةُ  يقاُل : أَصابَِت األَْعرابَ   إذا أََصابَهم قَْحٌط ، كما في الّصِ

ُمها نةُ فتُْهِلَكهم ، فذِلكَ األَْعراِب : أَْن تُِصيبَهم السّ  قُْحَمةُ  وقيَل : ُمهم َعلَيهم أَو تَقَحُّ يِف. تَقَحُّ  بِالَد الّرِ

 وهو ما َصعَُب منها على السَّاِلِك. الطَّريِق ، كُصَرٍد : َمصاِعبُهُ  قَُحمُ وِ 

ِه إلى الشْمِس. قَحمَ  ، ألَنَّ القََمرَ  من الشَّْهِر : ثاَلُث لياٍل آِخَرهُ  القَُحمُ وِ   في ُدنُّوِ
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َمتْهُ وِ  ً  الفََرسُ  قَحَّ  ؛ قاَل : : َرَمتْه على وْجِهه تَْقِحيما

مُ  َقُبهح  يـَُقحِّ  (5)الفاِرُس لو ال قـَبـح
َمتْ  اجُز : به كتَقَحَّ حت به في َوْهدةٍ أَو َوقََصْت به ؛ قاَل الرَّ  وذِلَك إذا نَدَّت به فلم يضبط رأَْسها وُربَّما َطوَّ

ــــــــــــــــــو ُ  اقــــــــــــــــــُة يب أَق ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ  مُ  وال حــــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ

مُ وِ      عحصـــــــــــــــــــــــــــِ كـــــــــــــيـــــــــــــز مـــــــــــــُ لـــــــــــــح  َأان مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــُ

  
__________________ 

 يف اللسان : التزلير. (1)
 .11البلد ا اآية  (2)
 .«أسخما»اللسان وفيه :  (3)
 يف القاموس : واملهلكُة والسنُة الشديدُة والقحرُت. (4)
 اللسان والتهذيب. (5)
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ُم  ها اي َعلحَكمُ وحيحَِك ما اسح  (1) ؟أُمِّ
َمتْ  : * يقاُل : إِنَّ النَّاقَةَ إذا ها َوقَفَْت ، وَعْلَكم : اْسُم ناقٍَة. تَقَحَّ ى أُمَّ  براِكبِها نادَّةً ال يَْضبُِط رأَْسها إِنَّها إذا َسمَّ

َمتْ  قاَل : إنَّه ؟فقاَل : ما هذاأَنَّه َدَخَل عليه وعنَده ُغلَيٌِّم أَْسوُد يَْغِمُز َظْهَره ، »في َحِدْيث ُعَمَر : و  أَي أَْلقَتْني. «بي النَّاقَةُ اللَّيلةَ  تقَحَّ

أَي ال  «َعْين ِمن ِقَصر تَْقتَِحُمه ال»:  وسلمعليههللاصلىَحِدْيُث أٌُم َمْعبٍَد في صفَِة النبّيِ منه واْزَدَراهُ ؛ و : اْحتَقََرهُ  اْقتََحَمهُ  ِمن المجاِز :وِ 

 غيِرِه اْحتِقاراً له ؛ أَراَد الواِصُف أنَّه ال يَْستَْصِغُره وال يَْزَدِريِه لِقَصِره. تتجاَوُزه إلى

 : (2)وَسقََط ؛ قاَل أَبو النَّْجِم  غابَ  : إذا النَّْجمُ  اْقتََحمَ وِ 

ٌض  ولـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــَم كـــــــــــــــــَبين مـــــــــــــــــُ ُب الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ   أُراقـــــــــــــــــِ

جـــــــــُم حـــــــــىت      رِي الـــــــــنـــــــــ  ُث  ـــــــــَح محبـــــــــيـــــــــح حـــــــــِ تـــــــــَ (3)يـــــــــقـــــــــح
 

  
 يَْسقُط.أَي 

ْعِف فهو، وكلُّ شي ، كُمْكَرٍم : الضَّعيفُ  الُمْقَحمُ وِ   ؛ ومنه قْوُل الجْعِدّي : ُمْقَحمٌ  ٍء نُِسَب إلى الضَّ

ان ُسوَدداً غرَي   ُمقحَحمِ َعَلوحان وُسدح
ل ِمن ِسّنٍ إِلى ِسّنٍ في سنٍَة واِحَدةٍ. الُمْقَحم وأَْصُل هذا وِشْبُههُ ِمن  الذي يَتََحوَّ

قْبَل وْقتِها ، وال يكوُن ذِلَك إالَّ البِن  ِسنّاً على ِسنٍّ  ، فَيَْقتِحم ؛ وفي بعِض النُّسخِ : فَيُْقِحمُ  واِحَدةٍ  يُثْنِي ويُْربُِع في َسنَةٍ  الذي البَعيرُ  : الُمْقَحمُ وِ 

 ِء الِغذاِء.الَهِرَمْين أَو السَّيِّي

ي لعمر بن لجٍأ : ُمْقَحمٌ  في عاٍم واِحٍد فهو (4)وقاَل األَْزهِريُّ : إذا أَْلقَى ِسنَّه   ؛ قاَل : وذِلَك ال يكوُن إالَّ البِن الَهِرَمْين ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ي ِو  َدمـــــــــــِ قـــــــــــح َر مـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــَ َددحُت قـ  كـــــــــــنـــــــــــُت قـــــــــــد َأعـــــــــــح

وحِز      وحهــــــــــــا كــــــــــــجــــــــــــَ داء فـــــــــــــَ بــــــــــــح مِ كــــــــــــَ حــــــــــــَ قــــــــــــح
ُ

(5)املــــــــــــ
 

  
 وَعنَى بالَكْبداِء َمحالَةً َعظيمةَ الَوَسِط.

م إلى ِسّنٍ لم يَْبلَْغها كأَْن يكوَن في ِجْرم َرباعٍ وهو ثَنِيٌّ فيُقاُل َرباعٌ لِعَظِمه ، أَو يكوَن في  أُْقِحمَ  وقد ِجْرم ثَنِّي وهو َجَذٌع فيُقاُل البَعيُر : إذا قُّدِ

 ثنى لذِلَك أَْيضاً.

ا لم يُْنِزْل  الُمْقَحمُ  وقيَل :  .(6)الِحقُّ ، وفَْوق الِحّقِ ممَّ

 ، وفي بعِض النُّسخ : في البَْدِو والفَلَواِت لم يُزايِْلها. الذي يَْنَشأُ في البَرِّ  : الُمْقَحمُ  األَْعرابيُّ وِ 

ّنِ ِجّداً. القَْحمُ وِ   : الكبيُر الّسِ

 نَّ ِميَمها بََدٌل ِمن باِء قَْحب.وَزَعَم يَْعقوُب أ

 وقيَل : هو فَْوَق الُمسّنِ ِمثُْل القَْحَر ؛ قاَل ُرْؤبَة :

ُت  مـــــــــــاً رأَيـــــــــــح حـــــــــــح ا  قـــــــــــَ مـــــــــــ  حـــــــــــَ لـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــاَب فـــــــــــاقــــــــــــح

ا      مـــــــــ  هـــــــــَ لـــــــــَ ُر فـــــــــاســـــــــــــــــــــــح هـــــــــح ـــــــــد  ـــــــــه ال (7)طـــــــــاَ  عـــــــــلـــــــــي
 

  
ُجُل جاَز ، والقَْحر ِمثْلُه. القَْحمُ  وقاَل أَبو َعْمرو :  الَكبيُر ِمن اإِلبِِل ولو ُشبِّه به الرَّ

نُّ ، تراهُ قد َهِرَم ِمن غيِر أَواِن الَهَرِم ؛ قاَل الّراجُز : أَْقَحَمتْه الذي قد القَْحمُ  وقاَل أَبو العََمْيثل :  الّسِ

بــــــــــــــــــرٌي  مُ ِإين وإنح قــــــــــــــــــالــــــــــــــــــوا كــــــــــــــــــَ حــــــــــــــــــُ  قــــــــــــــــــَ

مُ      ٌر وهنـــــــــــــــــــــَح داٌء َزجـــــــــــــــــــــَ دي حـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــح ن  عـــــــــــــــــــــِ

  
 والنَّْهُم : َزْجر اإِلِبِل.
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حاحِ :  الَكبيُر مثُْل القَْحِل. (8)الشَّْيُخ الَهِرُم  القَْحمُ  وفي الّصِ

ً  اْبِغني خاِدماً ال يكونُ »في الَحدْيِث : و ً  قَْحما  .«فانِياً وال َصغيراً َضَرعا

 .القَُحومِ  م أَنَّه أنثى، إِنما خالََف هنا اْصِطالَحه لئاَلَّ يُْفهَ  قَْحَمةٌ  ، وهي كالقَحومِ 

__________________ 
 اللسان والتهذيب واألساس ا ويف املصادر : مكلئٌز. (1)
 يف اللسان والتهذيب : قا  ابن أمحر. (2)
 البيت يف اللسان والتهذيب. (3)
 ا ويف إحد  نسخ التهذيب : سنه.« سّنيه»يف اللسان والتهذيب :  (4)
 ا وفيه : فوهاء بد  فوها.« لعمرو بن جلب»اللسان ا ونسبه  (5)
 .«يبز »يف اللسان :  (6)
 . واقلحما... اللسان وفيه : رأين (7)
 يف الصحاح واللسان : اهِلم . (8)



16125 

 

 وغيِرها ، كالقَْحبَِة.: هي الُمِسنَّةُ ِمن الغَنَِم  القَْحَمةُ وِ 

 ، أَي لَْيَسْت لها أَْفعاٌل. َمصاِدُر بال فِْعلٍ  ، وهي القُحوَمةُ وِ  القَحاَمةُ  االْسُم :وِ 

ً  ، كَمنَعَ  والَمناِزَل ، الَمفاِوزَ  قََحمَ وِ   فلَم يْنزْل بها. َطواها ؛ قَحما

 : لثالِث لياٍل آِخر الشَّْهر كما تَقَدََّم. القَُحمُ  ، ومنه َدنا : يَْقَحمُ  إِليه قََحمَ وِ 

 .(1) فاِحمٍ  : َشديُد الّسواِد مثْلُ  قاِحمٌ  أَْسودُ وِ 

 َسريعَةُ االْنِحداِر. : أَي قَُحومٌ  َمحالَةٌ وِ 

ً  الَمْنِزلَ  اْقتََحمَ وِ   َهَجَمهُ. : اْقتِحاما

 .َمقاِحيمٌ  ، والَجْمعُ  ِمْقحامٌ  فيها فهو الفَْحُل الشَّْوَل : َهَجَمها من َغْيِر أَْن يُْرَسلَ  اْقتََحمَ وِ 

 قاَل األَْزهِريُّ : هذا ِمن نَْعِت الفُحوِل.

 : اإِلْرساُل في َعَجلٍَة. اإِلْقحامُ وِ 

 ، وفي بعِض النُّسخِ األَْقِمَحةُ. : األَْفِحَمةُ  األَْقِحَمةُ وِ 

 رُجٍل. (2) : اْسمُ  قَْحمٌ وِ 

مِّ  أُْقِحمَ وِ  يَف. ، إِذا أَْهُل الباِديَِة ، بالضَّ  أَْجَدبوا فَحلُّوا الّرِ

ً  فََرَسهُ النَّْهرَ  أَْقَحمَ وِ   به. أَْدَخلَهُ  : إِْقحاما

 فيه. أَْقَحْمتَهوِ إيَّاه ،  أَْقَحْمتَه وكلُّ ما أَْدَخْلتُهُ شيئاً فَقَدْ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 أَْصحابَها في النَّاِر. تُْقِحمُ  : الذّنوُب الِعظاُم التي الُمْقِحماتُ 

مَ وِ   : تَقَدََّم ؛ قاَل َجريٌر : تَقَحَّ

يـــــــــَر حـــــــــىت  لـــــــــوَن اخلـــــــــَ تح هـــــــــُم ا ـــــــــامـــــــــِ مـــــــــَ حـــــــــ   تـــــــــقـــــــــَ

ودهــــــــــا      بــــــــــُ وجــــــــــًا لــــــــــُ هــــــــــا وازحداَد مــــــــــَ يســــــــــــــــــــــــُ رابــــــــــِ (3)قــــــــــَ
 

  
 قُْحَمةٌ  بصاِحبِها على ما ال يُريُده ، واِحَدتُها تَْقَحمُ  أَي أنَّها قَُحم ، كُصَرٍد : األُموُر الِعظاُم الشَّاقَّةُ التي ال يَْركبُها كلُّ أََحٍد. وللُخُصوَمةِ  القَُحمُ وِ 

 ؛ وأَْصلُه ِمن االْقتِحاِم.

ِة يَِصُف اإِلبَِل وِشدَّةَ ما تَْلقى ِمن السَّي مَّ  ِر حتى تُْجِهض أَْوالَدها :قاَل ذُو الرُّ

نـــــــــــــهـــــــــــــا  زمـــــــــــــح تـــــــــــــَ لـــــــــــــح َن ابأَلوحالِد َأو يــــــــــــــَ ّرِحـــــــــــــح طـــــــــــــَ  يـــــــــــــُ

مٍ عــــــــــلــــــــــ       حــــــــــَ ر  قــــــــــُ نــــــــــاهــــــــــِ
َ
ال واملــــــــــ (4)بــــــــــَا الــــــــــفــــــــــَ

 

  
يون فهي (5)وقاَل َشِمٌر : ُكلُّ شاّقِ ِمن األُموِر الُمعطلَِة   ؛ وأَْنَشَد لُرْؤبَة : قَُحمٌ  والُحروِب والّدِ

ِد اأَلرحفاِد  ُقَحمِ ِمنح  يحِن وُزهح  (6)الد 
ْيِن َكثْرتُه وَمَشقَّتُه ؛ وقاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : قَُحمُ  قاَل :  الدَّ

يــــــــــــــٌ  ال دواَء لــــــــــــــه وِ  ُب داٌء حنــــــــــــــَِ يــــــــــــــح  الشــــــــــــــــــــــــــــ 

َب      يـــحـــــــًا صـــــــــــــــــــــائـــــــِ حـــِ رحِء كـــــــان صــــــــــــــــَ مِ لـــلـــمـــَ حـــَ  (7) الـــقـــُ
  

مَ  يقوُل : إذا  ء.في أَْمٍر لم يَِطش ولم يخطى تَقَحَّ
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 وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ في قْوِلِه :

 ُقَحمُ قوٌم إذا حاَربُوا يف َحرحهِبم 
موِ قاَل : إِْقداٌم وُجْرأَةٌ   ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ قْوُل عائِِذ بِن ُمْنقٍذ العَْنبرّيِ : تَقَحُّ

م  الر اعي إذا الر اِعي َأَكبّ  تـَُقحِّ
مُ  فسَّره فقاَل : ُمه ال تَْنِزل الَمناِزَل ولكْن تَْطِوي تُقَّحِ  َمْنزالً َمْنزالً يَِصُف إِبِالً ؛ وقْولُه : فتُقَّحِ

م رحبِ  ُمَقحِّ  الر اعي  َُنوَن الشِّ
ْرِب : أَي ال يَْدِري أَبِه م يَْقتَِحم يَْعنِي أَنَّه  ؟.اٌء أَْم الَمْنزالً بعَد َمْنزٍل يَْطِويه فال يَْنِزل فيه ، وقْولُه : َظنُوَن الّشِ

 ، أَْقَحُموا عليِهم ، وقد تَْقتَِحمُ  َسنَةٌ َجْدبةٌ : قََحَمتْهموِ 

__________________ 
 يف القاموس : فاحٌم ابلضم منونة. (1)
 يف القاموس : اسٌم منونة. (2)
 واللسان والتهذيب. 157ديوانه ص  (3)
 واللسان والتهذيب. 500ديوانه ص  (4)
 ن : املعضلة.يف التهذيب واللسا (5)
 واللسان. 78ديوانه ص  (6)
 واللسان والتهذيب.« جني »وفيه :  191/  1ديوان اهلذليا  (7)

 والنجي  والناج  واحد ا وهو الذي ال يكاد يربأ منه من األدواء.
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زِة ا عن ثـَعحَلٍب ؛  ُموا تـَقحِحيماً وِ بفتحِح اهلَمح ِب.: أُدحِخُلوا بِ  فانـحَقَحُموا ا ابلضمِّ ا ُقحِّ  الَد الرِّيِف َهَرابً ِمَن اجَلدح
 السَّنةُ الَحَضَر وفي الَحَضر : أَْدَخلَتْهم إِيَّاه. أَْقَحَمتْهموِ 

 أَي أَْخَرَجتْه ِمن الباِديَِة وأَْدَخلَتْه الَحَضَر. ، «السَّنةُ نابِغَةَ بنِي َجْعَدةَ  أَْقَحَمتِ »في الَحدْيِث : و

ّمِ : ركوُب اإِلثِْم ؛ عن ثَْعلٍَب. القُْحَمةُ وِ   ، بالضَّ

 فََرَسه النَّهر : أَْدَخلَه. اْقتََحمَ وِ 

ِة :؛ قاَل ذو الرُّ  (1)، كُمْكَرٍم : إذا كاَن يَْذَهُب في الَمفاَزةِ بال ُمِسيٍم وال سابِِق  ُمْقَحمٌ  وبَعيرٌ   مَّ

مٌ َأو  حـــــــــَ قـــــــــح ه  مـــــــــُ طـــــــــاَن حـــــــــاِدجـــــــــُ َف اإِلبـــــــــح عـــــــــَ  َأضـــــــــــــــــــــــح

ُب      ــــــقــــــتـــــــَ الن وال دح ــــــعـــــــِ َر ال بحخــــــَ تـــــــَ ِ  فـــــــاســــــــــــــــــــح (2)ابأَلمــــــح
 

  
 َشبَّه به َجناَحي الظَِّليِم ؛ وقْولُه أَْنَشَده ابُن األَْعرابّيِ :

ىن  وا الــــــــــغــــــــــِ واٌم إذا صــــــــــــــــــــــــاَدفــــــــــُ اِس أَقــــــــــح  مــــــــــن الــــــــــنــــــــــ 

ديـــــــــِ  و      وحا وقـــــــــالـــــــــوا لـــــــــلصـــــــــــــــــــــــ  َولـــــــــ  ـــــــــَ واتـ مـــــــــُ حـــــــــ   (3) قـــــــــَ
  

 فسَّره فقاَل : أَْغلَُظوا عليه وَجفَْوه.

 : الِمْقداُم في األُموِر بغيِر تَثَبٍُّت ، وهو مجاٌز. الِمْقحامُ وِ 

 إذا كان ِمن َذِوي الُمُروَءةِ. ُمْقتََحم وفالٌن فيه

ل حجر  القَْحَمةُ وِ   ، قالَهُ نَْصر. (4): نهٌر أَوَّ

تاِء : لُغَةٌ في الفُْحَمِة ، وقد ذُِكَر في فََحَم. قُْحَمةُ وِ   الّشِ

 ، أَي زائَِدةٌ. ُمْقَحَمةٌ  ويقُولوَن : هذه لَْفظةٌ 

 ]قحدم[
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اِحٌد ، وبهما يُْرَوى قْوُل الشَّاِعِر :وقَم قَحاِدمٌ  ، والَجْمعُ  (5): هي الَهنَةُ الناِشَزةُ فَْوق القَفا ، وهي القََمْحُدوةُ والَمقَْحدوةُ  القَْحَدَمةُ 

ـــــــــم  ورِه وَر حنـــــــــُ غـــــــــُ ـــــــــُ نح ثـ عـــــــــُ طـــــــــح ـــــــــَ وا ن ـــــــــُ ل ـــــــــِ ب قـــــــــح ـــــــــُ ـــــــــِإنح يـ  ف

ِربح َأعـــــــــاد وِ      ُروا َنضـــــــــــــــــــــــح بـــــــــِ دح حـــــــــاِدمِ ِإنح يـــــــــُ  (6) الـــــــــقـــــــــَ
  

ُجُل في أَْمِرِه إذا تََشدََّد ، فهو تَقَْحَدمَ  ونَقََل األَْزَهِريُّ عن أَبي َعْمٍرو :  .ُمتَقَْحِدمٌ  الرَّ

 : اْسُم رُجٍل مأُْخوٍذ ِمْنهُ. قَْحَدمٌ وِ 

.:  ، كَجْعفَرٍ  قَْحَذمٌ  : ]قحذم[  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

أِْس. القَْحَذَمةِ  مأُْخوذٌ ِمن والذَّاُل معجمةٌ  رُجٍل ، (7) اْسمُ  وهو  وهو الُهِويُّ على الرَّ

 ، واْسُمه النَّْضُر بُن َمْعبٍد ، َرَوى عن أَبيِه عن أَبي قالبَةَ. قَْحَذمٍ  بُن أَبي قَْحَذمُ  وهو

 شيٌخ ِلعَْوٍف األَْعَرابّيِ. قَْحَذمٍ  وأَبو

 .قَْحَذمٍ  وسليُم بنُ 
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 َرَوى عن ابنِه َداود بِن الُمَحبَِّر. قَْحَذمٍ  والُمَحبَُّر بنُ 

 .قَْحَذمٍ  وأَباُن بُن الُمَحبَِّر بنِ 

 َرَوى عنه ُسلَيماُن بُن َسِعيٍد. القْحَذِميُّ  بِن سليِم بِن ذكوانَ  قَْحَذمِ  والَوليُد بُن ِهشاِم بنِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َوقََع ُمْنَصِرعاً. تَقَْحَذمَ 

 البيَت : َدَخلَهُ. تَقَْحَذمَ وِ 

أِْس كالقَْحَذَمِة ، قاَل :: الُهِويُّ  التَّقَْحذُمُ وِ    على الرَّ

ا  مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ َدحـــــــــــــح ن عـــــــــــــدوِّ زاَ  َأو تـــــــــــــَ مح مـــــــــــــِ  كـــــــــــــَ

و ِة      ه يف هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ  َذمـــــــــــــــاكـــــــــــــــبَن حـــــــــــــــِ قـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  (8) تـ
  

 : التََّشدُُّد في األَْمِر. القَْحَذَمةُ وِ 

.:  ، كَجْعفَرٍ  قَْحَزمٌ  : ]قحزم[  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

__________________ 
 يف التهذيب واللسان : سائ . (1)
 واللسان والتهذيب. 30ديوانه ص  (2)
 اللسان. (3)
 .«قوله : هنر أو  حجر ا كذا يف النسخ ا والذي يف ايقوت : بليد قرب زبيد وهي قصبة وادي ُزوا »هبامش املطبوعة املصرية :  (4)
 يف اللسان : والقحدوة. (5)
 .«القماحد»اللسان وفيه :  (6)
 يف القاموس : اسٌم منونة. (7)
 اللسان. (8)
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األَْسوانيُّ ، صاِحُب الشافِِعيُّ ، تُوفي َسنَة إْحدى وَسْبِعْين ومائَتَيِن ، تَْرَجَمه  قَْحَزمٍ  بُن عبِد هللِا ابنِ  قَْحَزمُ  رُجٍل ، وهو أَبو َحنيفَةَ  (1) اْسمُ  وهو

 في َطبَقاتِهما.السَّبكيُّ والخضيريُّ 

 ِء.وفي بعِض األُصوِل : َصَرَعهُ عن الشَّي َصَرفَهُ  : قَْحَزَمهُ قَْحَزَمةً وِ 

 في أَْمِره : نَِشَب. تَقَْحَزمَ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َوقََع ُمْنَصِرعاً. تَقَْحَزمَ 

.أَْهَملَهُ :  ، كَحْيَدرٍ  القَْيَخمُ  : ]قخم[  الَجْوَهِريُّ

 الُمْشِرُف الُمْرتَِفُع. وهو

اُج : ْخُم العَظيُم ؛ قاَل العجَّ  وفي اللِّساِن : هو الضَّ

ماً وِعزّاً وِ   قـَيحَخماَشَرفاً َضخح
اُج : الفَْيَخمانِ  : َكبيُر القَْريَِة وَرأُْسها ِمثْلُ  القَْيَخمانُ وِ   ؛ قاَل العجَّ

 (2)الَقرحيَِة الَكبري  قـَيحَخمانِ َأو 
كةً : السَّابِقَةُ في األَْمِر. القََدمُ  : ]قدم[  ، محرَّ

 ِصْدٍق ، أَي أَثَْرةٌ َحَسنَةٌ. قََدمُ  يقاُل لفالنٍ 

فِيعَةُ ، والمْعنى  قََدمُ  وقيَل : ةِ  (3)ِصْدٍق : الَمْنزلَةُ الرَّ مَّ   :أَنَّه قد َسبََق لهم عْنَد هللِا َخْيٌر ؛ قاَل ذُو الرُّ

ٍة وِ  ــــــــــــَ ِت ُذ اب ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ُرٌ  مــــــــــــن َأهــــــــــــِر بـ َت امــــــــــــح ــــــــــــح  أَن

َدمٌ هلـــــــــــــــمح      رُ  قـــــــــــــــَ فـــــــــــــــاخـــــــــــــــِ ُروفـــــــــــــــٌة ومـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

  
 فيه غيَرُهم. تقَدَّموا والسَّابقَةُ ما القََدمُ  قالوا :

 ِمن خيٍر. قَدَّْمتَ  كلُّ ما القََدمُ  (4) (َقَدَم ِصْدق  ِعْنَد َرِبِِّمْ )وُرِوي عن أَْحَمَد بِن يَْحيَى : 

ً  (5)وقاَل ابُن قتيبَةَ   .قدَُّموه : يْعنِي َعَمالً صاِلحا

 .مجازٌ  ذِلكَ  وكلُّ  ؛ وسلمعليههللاصلىوجاَء في بعِض التَّفاِسيِر أنَّ الُمراَد به َشفاَعة النبّيِ 

وا َسابِقَةَ السُّوءِ  ً  وفي االْنتِصاِف : أَنَّهم لم يَُسمُّ  د أَو لغَلَبَتِه ُعْرفاً على سابِقَِة الَخْيِر.لَكْون الَمجاز ال يطر قََدما

ّمِ ،   كِعنٍَب. ، الِقَدمِ وِ كالقُْدَمِة ، بالضَّ

ُجلُ  : القََدمُ وِ   وهي بهاٍء. وَمْنزلَةٌ عاِليَةٌ ؛ له َمْرتَبَةٌ في الَخْيرِ  الذي الرَّ

ٌ  قََدمٌ  وقاَل ِسْيبََوْيه : رُجلٌ   ِصْدٍق في الَخْيِر. قََدمَ  ، يْعنِي أَنَّ لهما قََدمةٌ  واْمَرأَة

ْجُل. : القََدمُ وِ   الّرِ

يت : ّكِ ْسغ ما يَطأُ عليه اإِلْنساُن ، القََدمُ  قاَل ابُن الّسِ  ُمَؤنَّثَةٌ. ِمن لدّن الرُّ

يت : ّكِ ْجُل أُْنثياِن. القََدمُ  قاَل ابُن الّسِ  والّرِ
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ه ،،  األَْقدامِ  قَْوُل الجوهرّيِ : واحدُ وِ   ألَنَّها أُْنثى. األَْقدامِ  َسْهٌو ، صوابُهُ : واِحَدةُ  كما ُوِجَد بخّطِ

َح به الشاميُّ في ِسيَرتِه أَثْن ، على  وسلمعليههللاصلىاء أَْسمائِِه وأَجاَب شْيُخنا بأنَّه إذا قََصَد به الجاِرَحةَ يَجوُز فيه التَّْذكيُر والتَّأْنيُث كما َصرَّ

  لعلَّه َذَكَره باْعتباِر العُْضِو.أنَّ الَجْوهِريَّ 

 ، لم يُجاِوُز به هذا البِنَاَء. أَْقَدامٌ  ج

يت : تَْصغيُرُهما ّكِ  .أَْقدامٌ وِ وُرَجْيلة ، وَجْمعُهما أَْرُجٌل  قَُدْيمة وقاَل ابُن الّسِ

ْرِك اْْلَْسَفِل ِمَن الّنارِ يف )أَي يُكوناِن  (6) (ََنَْعْلُهما َِتَْت َأْقداِمنا)وقْولُه تعالَى :   .(الدَّ

__________________ 
 يف القاموس : اسٌم ا منونة. (1)
 واللسان والتكملة وقبله فيها : 244ديوانه ص  (2)

 مشَي األمرِي أو أخي األمري
 .«قوله : واملعىن اخل ح  هذا ذكره بعد ذكر اآية اآتية كما يف اللسان»هبامش املطبوعة املصرية :  (3)
 .2يون  ا اآية  (4)
 األصر واللسان ا ويف التهذيب : الُقتييّب. (5)
 .29فصلت ا اآية  (6)
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 ِمن اليمِن ِمن بَني حاشِد بِن ُجَشَم ابِن خيراَن بِن نوِف بِن َهْمدان. َحيٌّ   :(1) قََدمٍ  بَنُووِ 

ر قَْوُل ِزياِد بِن ُمْنقٍَذ : ع (2) قََدمٌ وِ  ي باْسِم الَحّيِ لنُزوِلِهم به ، وبه فُّسِ  ، باليمِن ، ُسّمِ

ُت هبــــــــــــــا وِ  ــــــــــــــح الدًا قــــــــــــــد رَأَي ّب بــــــــــــــِ  لــــــــــــــنح ُأحــــــــــــــِ

تح بــــــــــه      لــــــــــ  لــــــــــدًا حــــــــــَ نســــــــــــــــــــــــًا وال بــــــــــَ َدمُ عــــــــــَ  (3) قــــــــــَ
  

جاِل ، الشَُّجاعُ  : القََدمُ وِ  تَْينِ  كالقُْدمِ  ِمن الّرِ ّمِ وبضمَّ ْج ولم يَْنثَِن ، كأَنَّه يَْقتَِحُم األُمورَ  ، بالضَّ النَّاَس في الَمْشيِ  يَتَقَدَّمُ  ، وذِلَك إذا لم يُعَّرِ

 والُحروِب.

 .«في سبيِل هللاِ  قُُدمٍ  ُطوبَى لعَْبٍد ُمْغبَرٍّ »الَحِديُث : منه و

 .قََدَمةٌ  واألُْنثَى

ٌ  قََدمٌ  رُجلٌ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ  كةً ، وامرأَة  َكذِلَك إذا كانَا َجِريئَْيِن. قََدمٌ  ، محرَّ

ٌ  قََدمٌ  وقاَل أَبو َزْيٍد : رُجلٌ   .قََدمٌ  وامرأَة

كةً  قََدمٍ  ِمن ِرجاٍل ونِساءٍ   أَْيضاً. ، محرَّ

 .التَّقَدُّمِ وِ : أَي السَّابِقَِة  القََدمِ  ُهْم َذُوووِ 

ا ما جاءَ وِ  قاَل ابُن ِسْيَده : ة فيها جهنَّمَ  تسكنُ  ال»:  قالُ  وسلمعليههللاصلىأَنَّه  الذي في صفَِة النَّارِ  في الحديثِ  أَمَّ  قََدَمهُ  حتى يََضَع َربُّ الِعزَّ

هللِا للنَّاِر ، كما  قََدمُ  من األْشراِر فَُهمْ  لها قَدََّمُهم الذينَ  حتى يَْجعََل هللاُ  أَي ْصحابِه أَنَّه قاَل :فإِنَّه َرِوَي عن الحَسِن وأَ  ، «فَتَْزوى فتَقوُل قَْط قَطْ 

 إلى الَجنَِّة. قََدُمهُ  أَنَّ األَْخيارَ 

. قَدَّْمتَ  : كلُّ ما القََدمُ وِ   ِمن خيٍر أَو شّرِ

ْدعِ والقَْمعِ ، أَي يأْتيها أَْمرُ  ءِ على الشَّي القََدمِ  أَْو َوْضعُ  ُن فَْورتَها ، كما  يَُكفُّها عن َطلَِب الَمزيِد. هللِا تعالى (4) َمثٌَل للرَّ وقيَل : أَراَد به يسّكِ

 .قََدِمي يقاُل لألَْمِر تُريُد إِْبطالَه : َوَضْعتُه تْحتَ 

 الَكثيُر ِمن أَْهِل البالَغِة وقالوا : هو ِعباَرةٌ عن اإِلْذالِل ُمقابَلَة لها بالُمبالَغَِة في الطُّغُياِن.والَوْجهُ الثَّاني الذي َذَكَره هو األَْوَجهُ ، واْختَاَرهُ 

 حتى يََضَع فيها ِرْجلَهُ.: َوقََع في نْزَهِة الَمجاِلِس وغيِرِه ِمن الُكتُِب ِروايَة و

ِت  ْجِل الَجماَعة كقَْوِلهم : ِرْجٌل ِمن َجراٍد ونحِوِه.فهي تَحريٌف عْنَد أَْهِل التّْحقيِق ولو َصحَّ وايَةُ لحمل على أنَّ الُمراَد ِمن الّرِ  الّرِ

 وقيَل : إنَّ الَحِديَث َمتْروٌك على ظاِهِرِه يُْؤَمُن به وال يُفَسَُّر وال يَُكيَُّف.

ً  ، القَْوَم ، كنََصرَ  قََدمَ وِ  ً وِ  ، بالفتْحِ ، يَْقُدُمهم قَْدما ّمِ : صاَر أَماَمهم ؛ ومنه قْولُه تعالَى :  قُُدوما يَ ْقُدُم قَ ْوَمُه يَ ْوَم اْلِقياَمِة فََأْوَرَدُهُم )، بالضَّ
 .يَتَقَدَُّمُهم ، أَي (5) (الّنارَ 

 .(7) ِمْنُكْم َولَقَْد َعِلْمنَا اْلُمْستَأِْخِرينَ  ْقِدِمينَ اْلُمْستَ  َولَقَْد َعِلْمنَا واِحٍد ؛ ومنه قْولُه تعالَى : (6) بمْعنَى تَقَدََّمُهموِ  اْستَْقَدَمُهمْ وِ  قَدََّمُهموِ 

اُج : أَي في طاَعِة هللِا تعالَى. جَّ  قاَل الزَّ

ُر ِمْنُهم فيه. يَتَقَدَّمُ  وقاَل غيُرهُ : يْعنِي َمنْ   ِمن النَّاِس على صاِحبِه في الَمْوِت وَمْن يَتَأَخَّ

 وقيَل : ِمن األَُمِم.

راً. الً إلى الَمْسِجِد وَمْن يَأْتي ُمتَأَّخِ  وقاَل ثَْعلَب : مْعناهُ َمْن يَأْتي مْنُكْم أَوَّ
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ُموا َبنْيَ َيَدِي هللِا َوَرُسوِلهِ )وقْولُه ، عزَّ وَجلَّ :   .تَقَدَّموا ؛ وقُِرَئ : ال (8) (ال تُ َقدِّ

اُج : ُهما بمْعنًى واِحٍد. جَّ  قاَل الزَّ

__________________ 
 ضبطت يف التكملة ابلقلم بضم ففتح. (1)
 قيدها ايقوت بضم أوله و نيه ا ويرو  ُقَدم بوزن قثم. (2)
 معجم البلدان وضبرت ُقَدُم بضم ففتح ا وقبله : (3)

 ن بــــــــــــلــــــــــــد ال حــــــــــــبــــــــــــذا أنــــــــــــت اي صــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــعــــــــــــاء مــــــــــــ

مُ وِ      قــــــــــــــــُ ــــــــــــــــُ  ال شـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــوب هــــــــــــــــًو  مــــــــــــــــنــــــــــــــــا وال نـ

  

 يف القاموس أمٌر ا منونة. (4)
 .98هود ا اآية  (5)
 لي  يف القاموس.« مبعىن»قوله :  (6)
 .24ا جر ا اآية  (7)
 ا جرات ا اآية األوىل. (8)
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ً وِ  قَداَمةً  ، كَكُرَم ، قَُدمَ وِ   قَُدم فَسلَّم عليه وهو يَُصلِّي فلم يَُردَّ عليه ، قاَل : فأََخَذني ما»َحِديث ابِن َمْسعوٍد : منه ؛ و تَقاَدمَ  : إذا ، كِعنَبٍ  قَِدما

 واتََّصلَْت بالَحديثَِة. القَديمةُ  أَي الُحْزن والَكآبَةُ ؛ يُريُد أَنَّه عاَوَدتْه أَْحزانُه ، «وما َحُدثَ 

 َحِدْيث الطُّفَْيل بِن َعْمرو : ، كَطويٍل وُطواٍل ؛ وفي ، كغُرابٍ  قُدامٌ وِ  قَديمٌ  فهو

ِلُك 
َ
عحُر وامل  الُقدامُ ففينا الشِّ

 ؛ وأَْنَشَد األَْزهِري للقُطامّي : ، بالضمِّ  قُداَمىوِ  كَكُرماء ، قَُدماءُ  ج

ُم وِ  هـــــــــُ وخـــــــــُ ـــــــــُ ي تح شـــــــــــــــــــــــُ مـــــــــَ ـــــــــِ ل ـــــــــد عـــــــــَ دامـــــــــَ ق ـــــــــقـــــــــُ   ال
ُم الـــــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــــاُر      دوا كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ ُ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ (1)إذا قـ

 

  
 .قَدائِمُ وِ 

 .ُمقدمٌ  فهو على األَْمِر : َشُجعَ  أَْقَدمَ وِ 

 بمْعنًى ؛ قاَل لَبيٌد : قَدَّْمتُهُ وِ  أَْقَدْمتُهُ وِ 

َمضــــــــــــــــــــــــــَ  وَ  ــــــــــــَ هــــــــــــاف مــــــــــــَ د  ــــــــــــَ ــــــــــــت عــــــــــــادًة  ق  وكــــــــــــان

ر َدتح      َي عـــــــــــَ نـــــــــــهـــــــــــا إذا هـــــــــــِ هـــــــــــامـــــــــــِ دامـــــــــــُ  (2) إقـــــــــــح
  

 .التْقِدمةِ  ألنَّه في َمْعنَى اإِلْقدامَ  ؛ قالوا : أَنَّثَ  تقَّدُمها أَي

 ، فإْيراُده ثانِياً تِْكراٌر. تَقَدَّمَ  ، وقد القَديمِ  ، وهو َمْصَدرُ  ، كِعنٍَب : ِضدُّ الُحُدوثِ  الِقَدمُ وِ 

تَْيِن : الُمِضيُّ أَماَم أَماَم. ، القُُدمُ وِ   بَضمَّ

ْج ولم يَْنثِن ؛ قاَل يَِصُف امرأَةً فاِجَرةً : حاحِ : لم يُعَّرِ  وفي الّصِ

َرتح  ي ِإذا ُزجــــــــــِ وحأٍَة مَتحضــــــــــــــــــــــــِ ُدمــــــــــاً عــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ   قــــــــــُ
قـــــــــــاُض      نـــــــــــح ِر مـــــــــــُ فـــــــــــح َدٌم يف اجلـــــــــــَ ا هـــــــــــَ (3)كـــــــــــَبهنـــــــــــ 

 

  
يرافي ؛ التَّْقُدَمةَ وِ  التَّْقُدِميَّةَ وِ  اليَْقُدِميَّةَ وِ  القُُدِميَّةَ وِ  القُُدمَ  هو يَْمِشيوِ   إذا َمَضى في الَحْرِب. ؛ األَخيَرةُ عن الّسِ

 ؛ قاَل ِسْيبََوْيه : التاُء زائَِدةٌ ؛ وقاَل : تَقَدَّموا : إذا التَّْقُدِميَّة وَمَضى القَْومُ 

نح  قــــــــــــــــــــــَ ٍر فــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــَ دح بــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــاذا بــــــــــــــــــــــِ

حح      اجـــــــــــــــــِ حـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــٍة جـــــــــــــــــَ رازِب ن مـــــــــــــــــَ ِر مـــــــــــــــــِ  قـــــــــــــــــَ

  

ي   ُدمـــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــتـ ـــــــــــــــــــــَا ال اِر ب  الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
حح    فــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ َدِة الصــــــــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــَ

ُ
(4)َة ابملــــــــــــــــــ

 

  
ْر عن غيِرِه في اإِلْفضاِل على النَّاِس. تقدَّمَ  إذا التَّْقُدِميَّةَ وِ  القَُدِميَّةَ  وفي التَّْهذيِب : يقاُل : َمَشى فالنٌ   في الشََّرِف والفَْضِل ولم يَتَأَخَّ

بَْير لََوى َذنَبَه القَُدِميَّة إِنَّ ابَن أَبي العاِص َمَشى»ُرِوي عن ابِن عبَّاٍس أَنَّه قاَل : و َحَدهما َسما إلى َمعاِلي األُموِر أَراَد أَنَّ أَ  ، «وإنَّ ابَن الزُّ

ا َسما له ِمنها.  فَحاَزها ، وأَنَّ اآلَخَر قَصَّر َعمَّ

ولكنَّه أَراَد أَنَّه مْعناهُ التَّبَْختر ؛ قاَل أَبو ُعبَْيٍد : إِنَّما هو َمثٌَل ولم يُرِد الَمْشي بعَْينِه ، : : قاَل أَبو َعْمٍرو  القَُدِميَّة قاَل أَبو ُعبيٍد في قْوِلِه : َمَشى

 َرِكَب َمعاِلي األُُمور.

في الشََّرِف والفَْضِل على أَْصحابِه ،  تَقدَّمَ  ، ومْعناهُ أنه القَُدِميَّة ، قاَل : والذي جاَء في ِروايَِة البُخاِري اليَْقُدِميَّة قاَل ابُن األَثيِر : وفي ِروايَةٍ 

، َرَواهُ األْزهِريُّ بالياِء التَّْحتيَِّة ؛  التَّقَدُّم ، بالياِء والتَّاِء ، وُهما َزائَِدتان ومْعناُهما التَّْقُدِميَّةوِ  ُدِميَّةاليَقْ  قاَل : والذي جاَء في ُكتُِب الغَريبِ 

 والَجْوهِريُّ بالتَّاِء الفَْوقِيَِّة.

 اِله.بهمته وأَْفعَ  التَّقَدُّمُ  بالياِء ِمن تْحت هو اليَْقُدِميَّة قاَل : وقِيَل : إنَّ 

 وَضبََطه أَبو حيَّان بضّمِ التَّاِء ، وقاَل : إنَّها زائَِدةٌ.

 على اإِلْقدامِ  كَصبُوٍر وَكِتٍف : الَكثيرُ  ، القَِدمُ وِ  القَُدومُ وِ  ، بكْسِرِهما ، األَخيَرةُ عن اللِّْحيانِّي ، الِمْقداَمةُ وِ  الِمْقدامُ وِ 
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__________________ 
 .«كهوهلم»كملة وفيها : اللسان والتهذيب ا والت (1)
 واللسان والصحاح واألساس.« منها»بد  : « منه»وفيه :  170ديوانه ط بريوت ص  (2)
 اللسان والصحاح. (3)
 ونسبه حباشيتها ألمية بن أيب الصلت. 66/  5اللسان والثاين يف الصحاح واألساس واملقايي   (4)
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رٍو جلريٍر : َمقاِدميُ  ُء يف ا َرحِب ؛ ومَجحُض اأَلو َلاح الَعُدوِّ ا واجلَرِي  ؛ وأَنحَشَد أَبو َعمح
يِن  ــــــــــــ  ديف أَن عــــــــــــَ تح مــــــــــــَ مــــــــــــَ لــــــــــــِ راَ  قــــــــــــد عــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــــُ

ِدمٌ      وُر  قـــــــــــــَ يـــــــــــــاُض َجســـــــــــــــــــــــــــُ رِه اخلـــــــــــــِ (1)إذا كـــــــــــــُ
 

  
ً  ، ، كنََصَر وَعِلمَ  قَِدمَ  قدوِ   مِّ ، بالضَّ  القُْدَمةُ  واالْسُم : بمْعنًى كاْستَجاَب وأََجاَب ؛ اْستَْقَدمَ وِ  تَقَدَّمَ وِ  ، اْقتََدمَ وِ ، وفي بعِض األُُصوِل :  أَْقَدمَ وِ  ، قدما

 ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ :

يــــــــــــــــِر ذا  راه عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  اخلــــــــــــــــَ مــــــــــــــــةٍ تــــــــــــــــَ دح   قــــــــــــــــُ
ا     فــــــــــــــــاهلــــــــــــــــَ َر الــــــــــــــــدُم َأكــــــــــــــــح رحبــــــــــــــــَ (2)إذ ســـــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
َمةُ وِ  ا في ُمقَدََّمةِ  ، وفيه أَنَّ ثَْعلََب لم يَْحِك فَتَْح الدَّاِل إالَّ في وعن ثَْعلَِب فَتُْح داِلهِ  ، بكْسِر الدَّاِل ، الَجْيِش  ُمقَّدِ َمةِ  الَخْيِل واإِلبِِل. وأَمَّ الَجْيِش  ُمقّدِ

 ، بفتْحِ الدَّاِل. ُمقَدََّمةُ  فقد نَقَلَه األَْزَهِريُّ عن بعٍض ونَّصه : وقيَل : إنَّه يَجوزُ 

 .قَدَّمه ُل لم يكن لَْحناً ألنَّ غيَرهُ وقال البَطليوِسيُّ : ولو فُتَِحِت الدَّا

ُموه لُه الذين ُمتَقَّدِ ي لألَْعَشى : يَتقدَُّمونَ  أَي أَوَّ  الَجْيَش ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ر  ـــــــــــِ راق ـــــــــــُ و ق ـــــــــــح ن و حـــــــــــِ ـــــــــــح ن وا اب ـــــــــــِ ـــــــــــُ َرب ُم ضـــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــُ

دِّمـــــــــــــةَ      قـــــــــــــَ تح  مـــــــــــــُ َولـــــــــــــ  رحِز حـــــــــــــىت  تــــــــــــــَ (3)اهلـــــــــــــامـــــــــــــَ
 

  
 ؛ قاَل لَبيٌد : تَقَدَّمَ  بمْعنَى قَدَّم وهي ِمن

وا مــــــــــــــُ ٌ   قــــــــــــــد  يــــــــــــــح ــــــــــــــَ واإذح قــــــــــــــيــــــــــــــَر قـ دِّمــــــــــــــُ  قــــــــــــــَ

رح وِ      َد أَبطـــــــــــراِف اأَلســـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــح
َ

وا املـــــــــــ عـــــــــــُ  (4) !ارحفــــــــــــَ
  

 أَراَد : يا قَْيس.

وِم : و َمتَهُ  ألَُكونَنَّ »في كتاِب ُمعاِويَةَ إِلى َمِلِك الرُّ ٍء ، وقد اْستُِعير لكّلِ شي تَقَدَّمَ  بمْعنَى قَدَّمَ  الَجْيَش ، ِمن تَتَقَدَّمُ  أَي الَجماَعةُ التي «إليكَ  ُمقَّدِ

َمةُ  فقيَل : َمةُ وِ الِكتاِب  ُمقَّدِ َمةُ  الَكالِم. وفي َشْرحِ نْهجِ البالَغِة البِن أَبِي الحديد : ُمقَّدِ ُل ما ُمقَّدِ منه على جْمهوِر  يَتَقَدَّمُ  الَجْيِش ، بكْسِر الدَّاِل ، أَوَّ

. وقُداماهُ  قاِدَمتُه وكذا اإلْنساِن ، بفتْحِ الدَّاِل : َصْدُره. ُمقَدََّمةُ وِ كِر ، العَسْ  ّمِ  ، بالضَّ

َمةُ وِ  ُل ما تُْنتَجُ  والَخْيِل ، بكْسِر الدَّاِل وفَتِْحها ؛ األَِخيَرةُ عن ثَْعلٍَب : من اإِلبِلِ  الُمقَّدِ  وتُْلقَُح. منهما أَوَّ

َمةُ  قيَل :وِ  لُه.ّلِ شيمن كُ  الُمقَّدِ  ٍء : أَوَّ

َمةُ وِ   النَّاِصيَةُ والَجْبَهةُ. : الُمقَّدِ

َمةِ  يقاُل : إنَّها لَئِيَمةُ   : أي النَّاِصيَة ، كما في األَساِس وقيَل : هو ما استَقبَلََك ِمن الَجْبَهِة والِجبْيِن. (5) الُمقَّدِ

 كُمْؤِخرها ما يَِلي الّصْدَغ. ما يَِلي األَْنفَ  ، األَِخيَرةُ عن أَبي ُعبَْيٍد : العيِن ، كُمْحِسٍن وُمعَظَّمٍ  ُمْقِدمُ وِ 

ر العَْيِن وهو ما يَِلي الّصْدغِ. ُمقَدَّمِ  فيإالَّ  الُمقَدَّمُ  وقاَل بعُضهم : لم يُْسَمعْ  ِر إالَّ ُمؤخَّ  العَْيِن وَكذِلَك لم يُْسَمع في نِقيِضه الُمؤخَّ

مٌ وِ  ُمْقِدمٌ  ، واِحُدها َمقاِديمُ  من الَوْجِه : ما اْستَْقبَْلَت منه ؛ ج الُمقَدَّمُ وِ   ، األخيَرةُ عن اللَّْحيانّيِ. ُمقَّدِ

م فهو شاذٌّ ، وإذا كاَن َجْمع ُمْقِدم َجْمع َمقاِديمُ  إذا كانَ قاَل ابُن ِسْيَده : ف  فالياء ِعَوٌض. ُمقَّدِ

 وأَْكثَر ما يُتََكلَُّم به َجْمعَاً. الَمقاِدمُ  ، وهي قَواِدمُ  قاِدُمَك : َرأُْسَك ، جوِ 

حاحِ.  وقيَل : ال يكاد يتكلَُّم بالواِحِد منه ، كما في الّصِ

مانِ  الِخْلفانِ : من األَْطباِء والضُّروعِ  ، القاِدَمتانِ وِ القَاِدماُت وِ  لكّلِ ما كاَن له آِخَران ؛  قاِدمانِ  ؛ وإِنَّما يقاُل : البَقَرةِ أَو النَّاقَةِ  أَْخالفِ  من الُمتَقَّدِ

 إالَّ أَنَّ َطَرفَةَ اْستعاَرهُ للشَّاةِ فقاَل :

َر  ـــــــــــــَ ب راِت َأســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــز مـــــــــــــِ َن ال  قـــــــــــــاِدمـــــــــــــاهـــــــــــــامـــــــــــــِ

ٌة َدُروُر وِ      نــــــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــــــ  ا مــــــــــــــــــــُ ر هتــــــــــــــــــــُ (6)ضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
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 وآخران ، وَكذِلَك البَقََرة. قاِدمانِ  ا آِخَران ، وللنَّاقَةِ وليَس له

 ، وعلى األَخيِر اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ؛ الَجناحِ  ُمقَدَّمِ  أَْربَُع أَو َعْشُر ِريشاٍت في ، األَخيَرةُ عن ابِن األَْنباِري : ، كُحباَرى القُداَمىوِ  القواِدمُ وِ 

 ابُن األَْنباِري ؛ واللَّواتي بعَدهنَّ إلى أَْسفَِل الَجناحِ الَمناِكُب والَخوافي ما بعَد المناِكِب ، واألَباِهُر من بَْعد الَخوافي ؛ وأَْنَشدَ  قاِدَمةٌ  الواِحَدةُ 

 لُرْؤبَة :

دايف  ك الــــــــــــغــــــــــــُ نــــــــــــاحــــــــــــِ نح جــــــــــــَ ُت مــــــــــــِ قــــــــــــح لــــــــــــِ  خــــــــــــُ

ن      دامــــــــــــــَ مــــــــــــــِ وايف  الــــــــــــــقــــــــــــــُ ن اخلــــــــــــــَ (1)ال مــــــــــــــِ
 

  
ي : القَواِدم وِمن أَْمثاِلهم : ما َجعَل  يكوُن واِحداً كُشكاَعى ، ويكوُن َجْمعاً كُسَكاَرى ؛ وأَْنَشَد للقُطامّي : القُداَمى كالَخوافي وقاَل ابُن بَّرِ

 (2) الُقداَم قد َعلمتح ُشيوُخُهم وِ 
 .تَقَدَّمَ  وقد

 ْخٌل.: نَ  الِمْقدامُ وِ 

يَت بذِلكَ   النَّْخل بالبُلوغِ. لتَقَّدِمها قاَل أَبو َحنيفَة : َضْرٌب ِمن النَّْخِل ، وهو أَْكبَر نَْخِل ُعماَن ، ُسّمِ

. َصحابِيٌّ  أبو َكريَمة الكْنِدي ، بُن َمْعِديَْكِربَ  الِمْقدامُ وِ  ْيِف ، َرَوى عنه الشَّعبيُّ  ِمن السَّابِِقين ، َحِديثُه في حّقِ الضَّ

ً  ِمن َسفَِرِه ، كعَِلَم ، قَِدمَ وِ  ّمِ ، قُدوما  كعُنٍُق وُزنَّاٍر. ، قُدَّامٌ وِ  قُُدمٌ  ، ج قاِدمٌ  فهو ، وَرجَع ، وقِْدماناً ، بالكْسِر : آبَ  ، بالضَّ

 ُمَؤنَّثَةٌ. والنَّْحِت ، رِ آلةٌ للنَّجْ  ، كَصبُوٍر : القَدومُ وِ 

يت : وال تَقُل بالتَّْشديِد ؛ قاَل ُمَرقٌِّش : ّكِ  قاَل ابُن الّسِ

رَبَين  الَن مـــــــــــــــا َأصـــــــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــــــح َت عـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح  اي بـــــــــــــــِ

ٍت      حــــــــــح طــــــــــوٍب كــــــــــنــــــــــَ دومعــــــــــلــــــــــ  خــــــــــُ ــــــــــقــــــــــَ  (3) ابل
  

اُء :  وأَْنَشَد الفرَّ

رياين  ُت : َأعــــــــــــِ لــــــــــــح ُدومَ فــــــــــــقــــــــــــُ ين  الــــــــــــقــــــــــــَ لــــــــــــ   لــــــــــــعــــــــــــَ

ِد      َ  مــــــــــــاجــــــــــــِ ــــــــــــَ ي ــــــــــــح ًا ألَبـ ربح ــــــــــــَ رت  هبــــــــــــا ق (4)َأخــــــــــــُ
 

  
تَْيِن ؛ قاَل األَْعَشى : قُُدمٌ وِ  قَدائِمُ  ج  ، بَضمَّ

نـــــــــــــــــو  وُر اجلـــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــُ  أَقـــــــــــــــــاَم بـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــَ

رب فـــــــــــيـــــــــــه      ا َتضـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــَ وح ُدمح َد حـــــــــــَ  (5) الـــــــــــقـــــــــــُ
  

 كقاَلئَِص وقُلٍُص. قُُدمٍ  َجْمعُ  قَدائِمَ  وقاَل الَجْوهِريُّ : إنَّ 

ي وقاَل :وأَْنَكَرهُ ابُن بَ   ، وَكذِلَك قاَلئُِص َجْمع قُلُوٍص ال قُلٍُص. قُُدمٍ  ال قَُدومٍ  َجْمعُ  قَدائِمُ  ّرِ

 قاَل : وهذا َمْذَهُب ِسْيبََوْيه وَجِميع النَّحويِّين.

ِم. ة بَحلَبَ  : قَُدومٌ وِ   ، ويقاُل باألِلِف والالَّ

 ع بنَْعماَن. أَْيضاً :وِ 

 ويُْرَوى فيه التَّشديُد أَْيضاً. ، «القَُدوم أَنَّ َزْوَج فَُرْيعة قُتِل بَطَرفِ »الَحِدْيث : منه على ستَِّة أَْمياٍل منها ؛ و بالَمدينَةِ َجبٌَل  أَْيضاً :وِ 

 ثَنِيَّةٌ بالسََّراةِ. أَْيضاً :وِ 

ل َمِن اْختَتََن إْبراهيم»:  الَحِديثمنه ؛ و ع ، اْختَتََن به إِْبراهيُم ، عليه الصَّالةُ والسَّالمُ  أَْيضاً :وِ   .«بِالقَُدوم أَوَّ

 : قَْريةٌ بالشَّاِم ، فلم يَْعرف وثَبََت على قَوِلِه. قَُدومُ  وقد ُسئَِل عنه ابُن ُشَمْيٍل فقاَل : أَي قََطعَه بها ، فقيَل له : يقُولُوَن :

اِر وهي لُغَةٌ َضِعيفَةٌ. قَُدومُ  على أَنَّه اْسُم َمْوِضعٍ ، أَو على أَنَّه قد تَُشدَُّد َدالُهُ وِ   النَّجَّ
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أِْن ؛ ومنه َحِدْيث أَبي ُهَرْيَرةَ : قاَل له أَباُن بُن َسِعيٍد : تََدلى ِمن قَُدومُ : بالسَّراةِ يقاُل له  ثَنِيَّةٌ في َجبٍَل ببالِد َدْوٍس  أَْيضاً :وِ   ن.َضأْ  قَُدومِ  الضَّ

 ِحصٌن باليمِن. أَْيضاً :وِ 

__________________ 
 .«غدف»اللسان والتهذيب ا وابختالف روايته يف اللسان  (1)
 تقدم بتمامه يف املادة. (2)
 للمرقش األصغر ا واللسان. 6البيت  57من املفضلية  (3)
 .«القدوم»اللسان والتهذيب ومعجم البلدان :  (4)
 ا واللسان والتهذيب والصحاح.« يضرب»وفيه :  200ديوانه ط بريوت ص  (5)
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له وَصْدُرهُ  ُمقَدَُّمهُ  ِء :الشَّي قَْيدومُ وِ   ؛ قاَل أَبو حيَّةَ : كقَْيداِمهِ  ، وأَوَّ

 الرَبَدُ  قـَيحُدوِمهاحَتج َر الط رَي ِمن 
 هذه السَّحابَة ؛ وقاَل ابُن ُمْقبٍِل : ومِ قَْيدُ  أَي ِمن

يـــــــــــلـــــــــــٍة  ثـــــــــــِ وحصـــــــــــــــــــــــــاء ذاُت نـــــــــــَ يـــــــــــٌة خـــــــــــَ  ُمســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــِ

دامُ إذا كــــــــــــــان      يــــــــــــــح َودا  قـــــــــــــــَ ر ِة أَفـــــــــــــــح جــــــــــــــَ
َ

(1)املــــــــــــــ
 

  
 ؛ قاَل : منه يَتَقَدَّمُ  من الَجبَِل : أَْنفٌ  القَْيُدومُ وِ 

ه  ِديـــــــــــلـــــــــــَ ٍر كـــــــــــَبن  حـــــــــــَ ٍض َرســـــــــــــــــــــــــح طـــــــــــِ هـــــــــــح تــــــــــــَ  مبُســـــــــــــــــــــــــح

ُدومِ      يــــــــــح ِض  بــــــــــقــــــــــَ نــــــــــ  واٍم ممــــــــــَُ ٍن مــــــــــن صــــــــــــــــــــــــَ (2)َرعــــــــــح
 

  
 َصواُم : اسُم َجبٍَل.وَ 

 وقد يَُذكَُّر. ، ِكالُهما عن ُكراعٍ ، ُمَؤنَّث القَْيدومِ وِ  كالقَْيدامِ  كُزنَّاٍر : ِضدُّ وراءَ  قُدَّامُ وِ 

َرْت جاَز ؛ قُدَّام قاَل اللّْحيانيُّ : قاَل الِكسائيُّ : باعي في  قََدْيِدمةٌ وِ  قَُدْيِديَمةٌ  تَْصغيُرها ُمَؤنَّثَةٌ وإْن ذُّكِ وُهما شاذَّاِن ألنَّ الهاَء ال تَْلحُق الرُّ

 التَّْصِغيِر ؛ قالَهُ الَجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد للقُطامّي :

ِدميـــــــــــةُ  َديـــــــــــح ين  قـــــــــــُ ِم أَنـــــــــــ  لـــــــــــح رِيـــــــــــِب وا ـــــــــــِ جـــــــــــح  الـــــــــــتـــــــــــ 

الِت      فــــــــَ جــــــــاِرِب أََر  غــــــــَ َر الــــــــتــــــــ  ِش قــــــــبــــــــح يــــــــح (3)الــــــــعــــــــَ
 

  
ي ما َحَكاه الِكسائيُّ ِمن تَْذكيِرها قَُديديمٌ  قد قيَل في تَْصغيِرهِ وِ  ً  القُدَّامُ وِ  ، وهذا يقَّوِ ارُ : ، أَي كُزنَّاٍر  أَْيضا اي الُمَشدَّدةِ ؛  بتَْقِديمِ  ، (4) الَحزَّ الزَّ

اُز بالخاِء المْعجمِة. اء وآِخُره َزاي ، وفي أُْخَرى الَخرَّ اُر بالجيِم ، وفي أُْخرى الَحّراُز بالرَّ  وفي نسخٍة : الجزَّ

 له ، فهو تِْكراٌر. تَقَدَّمَ  ِمن السَّفَر ، وهذا قد قاِدمٍ  َجْمعُ  أَْيضاً : القُدَّامُ وِ 

ْحِل ، ك ُمْقِدمُ وِ  ْحِل ،  بمْعنَى ستُّ لُغاتٍ  قاِدُمهُ وِ  قاِدَمتُهُ : وِ ُمْحِسِن وُمْحِسنٍَة وُمعَظٍَّم وُمعَظََّمٍة الرَّ واِحٍد. وَكذِلَك هذه اللُّغات ُكلّها في آِخَرةِ الرَّ

حاحِ.  كما في الّصِ

ْحِل وواِسُطه وال تقولُ   .قاِدَمتُه وقاَل األَْزهِريُّ : العََرُب تقوُل آِخَرةُ الرَّ

ْحلِ  قاِدَمةَ  إنَّ ِذْفراها تُِصيبُ »الَحِدْيث :  فيو  َكْور البَعيِر بمْنزلِة قََربُوِس الّسرجِ. ُمقَّدمةِ  هي الَخَشبَةُ التي في ؛ «الرَّ

 ؛ َرَواهُ َشِمٌر عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ قاَل : وأَْقَرأَني بَْيَت َعْنتََرة : ثَْوٌب أَْحَمرُ  ، بالفتْح : القَْدمُ وِ 

ٌث وِ  فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ فــــــــــــــــٍة هلــــــــــــــــا نـ رحهــــــــــــــــَ رِّ مــــــــــــــــُ كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِ  ب

ر ة      طــــــــــــُ لــــــــــــوِع كــــــــــــَ َت الضــــــــــــــــــــــــــ  محتــــــــــــح دح  (5) الــــــــــــقــــــــــــَ
  

 بِن َهْمدان. (6)بِن َزْيِد ابِن عريِب بِن ُجَشم بِن حاشِد بِن ُجَشم بِن َخْيراَن بِن نوق  قاِدمِ  بنُ  قَُدمُ  ، وهو كُزفََر : َحيٌّ باليمنِ  ، قَُدمٌ وِ 

ء إلى نَْفِسه وَطاَل عمُره حتى َرأَى بعَْينِه ِمن أَْوالِده وأَْوالَد أَْوالِده  ُمْسلماً ونُبِّىوكانَ  ، وسلمعليههللاصلىقيَل : هو رُجٌل صاِلٌح بشََّر بالنبّيِ 

وحجتين ، كذا في  ْلَف إْنَساٍن ، وَمْدفَنُه بجانِِب عيال سريح قَِريباً ِمن َصْنعاء ، والعقب ِمن أَْوالِدِه في َعشَرةٍ وهم في العتين والشَّرفينأَ 

 بعِض تواِريخِ اليَمِن.

ُجِل ؛ ع : قَُدمٌ وِ  ي بهذا الرَّ  .القَُدِميَّةُ  منه الثِّيابُ  باليَمِن ُسّمِ

 كقَطاِم : فََرُس ُعروةَ بِن ِسناٍن العَْبِدّيِ. ، قََداموِ 

 فرُس عبِد هللِا بِن العَْجالِن النَّْهِدّيِ. أَْيضاً :وِ 

 : ؛ قالَ  (7) َكْلبَةٍ  أَْيضاً : اْسمُ وِ 
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تح بـــــــــــــــــــَدٍم وِ  لـــــــــــــــــــَ َزمـــــــــــــــــــ  دامِ تــــــــــــــــــــَ  وقـــــــــــــــــــدح  قـــــــــــــــــــَ

ُه      َرعـــــــــــــُ حـــــــــــــاَ  وحـــــــــــــاَن َمصـــــــــــــــــــــــــــح (8)َأوحىَف الـــــــــــــلـــــــــــــّ
 

  
 الِعراِق. زيَرةِ أَو ببابِلَ َكَهيُولَى : ع بالجَ  ، قَُدوَمىوِ 

__________________ 
 اللسان. (1)
 اللسان. (2)
 .65/  5واللسان واألساس والصحاح واملقايي   50ديوانه ص  (3)
 يف القاموس : اجلز اُر. (4)
 ا واملثبت كرواية اللسان والتكملة والتهذيب.« هلا نفذ با الضلوع كطرة الفدم»برواية :  64ديوانه ط بريوت ص  (5)
 نوف ابلفاء. 395يف مجهرة ابن حزم ص  (6)
 يف القاموس : لكبٌة ابلضم منونة. (7)
 اللسان. (8)
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يمُ وِ  يٍت وُزنَّاٍر وَشدَّاٍد : الَمِلكُ  ، الِقّدِ  لَى عن ابِن القطَّاعِ ؛ وقاَل مهلهٌل :؛ األُوْ  كِسّكِ

مح  هــــــــــــــُ وارِِم هــــــــــــــامــــــــــــــَ ِرُب ابلصــــــــــــــــــــــــــــ   إان  لــــــــــــــَنضــــــــــــــــــــــــــــح

َة      يــــــــــعــــــــــَ قــــــــــِ داِر نــــــــــَ رحَب الــــــــــقــــــــــُ ّدامِ ضــــــــــــــــــــــــَ  (1) الــــــــــقــــــــــُ
  

 أَي الَمِلُك.

 وقاَل آَخُر :

َة  ــــــــــــعــــــــــــَ ي قــــــــــــِ ــــــــــــَ داِر ن ــــــــــــقــــــــــــُ رحَب ال دِّميِ ضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــِ  ال

يـــــــــــــِم      ـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــر وِح وال ُرُ  بـــــــــــــَا ال فـــــــــــــح ـــــــــــــَ (2)يـ
 

  
 كذا في التَّْهِذيِب في تَْرَجَمِة نََسَم.

يُِّد. أَْيضاً :وِ   السَّ

يمُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :وِ   النَّاَس بالشََّرِف. يَتَقَدَّمُ  من القُدَّامُ وِ  الِقّدِ

حاحِ.ِمن السَّ  القاِدُمونَ  في قْوِل ُمَهْلهل : القُدَّامَ  ويقاُل : إنَّ   فَِر ، كما في الّصِ

ْوا قدوِ  ً  َسمَّ  ، كصاِحٍب وثُماَمٍة وُمعَظٍَّم وِمْصباحٍ. قاِدما

 ، هكذا في النُّسخِ والصَّواُب : رفيُق َحْنَظلَةَ الثَّقَفّي ، كما هو نَصُّ التَّْجريِد ، َرَوى عنهما غضيُف بُن الحاِرِث ؛ بُن َحْنَظلَةَ  قُداَمةُ  : كثُماَمةٍ وِ 

ةَ الَوَداعِ وله (3)، وهما اثنان بن عماد  بُن عبِد هللاِ  قُداَمةُ وِ  ُرْؤيَةٌ ، كان يَْنزُل بنَْجٍد ،  بِن ُمعاِويَةَ العاِمِرّي الِكالبّي ، أبو عبِد هللِا ، َشِهَد حجَّ

ائفة* مع َمْصعَب بِن ُعَمْير ؛  ِمن ولِد َسْعِد العَِشيَرةِ له ِوفاَدةٌ وَشِهَد فتَْح ِمْصَر ؛ بُن ماِلكٍ  قُداَمةُ وِ  وابُن ِمْلحان نََزَل الشَّاَم وله إْدراٌك َغَزا الصَّ

الجمحيُّ واِلُد عبِد الَمِلِك َرَوى عنه اْبنُه  بُن ِمْلحانَ  قُداَمةُ وِ   أَُخو ُعثْمان أََحُد السَّابِقْين بَْدِريٌّ ؛بِن حبيِب ابِن وهِب الُجَمحيُّ  بُن َمْظعونِ  قُداَمةُ وِ 

 لجَراَءتِه. : األََسدُ  األَْقَدمُ وِ  ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم. َصِحابيُّونَ  ؛

كةً : َضْرٌب من األََدمِ  القََدميَّةُ وِ   ، أَبي قَبِيلٍَة ذُِكَرْت. قَُدمٍ  بَنِي ، نُِسَب إلى ، محرَّ

حاحِ أَْيضاً. بضّمِ القافِ وِ   ، وُمْقتَضاهُ أَنَّه بفَتْحِ الدَّاِل ، وهكذا ُضبَِط في بعِض نسخِ الّصِ

تَْين وق التَّبَْختُر ، مْعناهُ  القَُدميَّة والذي َرَواه أَبو ُعبَْيٍد عن أبي َعْمرو في قْولِهم : َمَشى  اإلشاَرةُ لذِلَك. تقَدََّمتِ  د؛ فهو بَضمَّ

 : ثَنِيَّةٌ. قَدوَمةُ وِ 

 ِء القَْيس :في قْوِل اْمِرى َجبَلٌ  بفَتْحِ الَهْمَزةِ ، ويُْرَوى بكْسِرها : أَْقدامٍ  ذُووِ 

اِم  حــــــــــــــَ هــــــــــــــا بســـــــــــــــــــــــــــُ تــــــــــــــُ َرفـــــــــــــــح ِن الــــــــــــــدِّاَيُر عــــــــــــــَ
َ

 ملــــــــــــــ

ِب ذي      َهضــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ ِ فـ اح ــــــــــَ ت ــــــــــَ ايـ مــــــــــَ عــــــــــَ ــــــــــَ َدامِ فـ ــــــــــح  (4) أَق
  

ْبَطْين.ُرِوي   بالضَّ

 : قَْرٌن. قاِدمٌ وِ 

 ، كَسِفينَةَ. : ماٌء لبَني َضبينَةَ  القاِدَمةُ وِ 

 ، كما في األَساِس. أََمَرهُ وأَْوصاهُ به : إذا إليه في كذا تَقَدَّمَ  ِمن المجاِز :وِ 

َمةُ وِ  ثَةِ  الُمقَّدِ  َضْرٌب من االْمتِشاِط.: ، هكذا في سائِِر النسخِ ، والصَّواُب كُمْحِسنٍَة ، كما هو نَصُّ الَجْوهِرّيِ وغيِرِه  ، كُمَحّدِ

 ُ َمةَ  يقاُل : اْمتََشَطِت المْرأَة  .الُمقّدِ

 رأِْسها. قُدَّام قاَل ابُن ِسْيَده : أَراهُ من

ةِ  قَِدمٌ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ   ؛ وكذا َصِدٌم وَصِدمةٌ. ، بكْسِر داِلهما : أَي ما َغلَُظ منها قَِدَمةٌ وِ من الَحرَّ

ً  قَدَّْمتُ وِ   َكذِلَك. أَْقَدْمتُهوِ َحلَْفُت  : أَي يَمينا
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

م في أَْسماِء هللِا تعالَى ، مُ  : هو الذي الُمقَّدِ ، على اإلْطالِق ؛ هو هللاُ ،  القَِديمُ وِ ؛  التَّقديم قَدََّمه األَْشياَء ويََضعُها في موِضِعها ، فَمِن اْستََحقَّ  يُقَّدِ

.  عزَّ وَجلَّ

__________________ 
 وعجزه يف التهذيب.« ابلسيوف ر وسهم»وفيه :  66/  5اللسان واملقايي   (1)
 .«با النف »غلب ا وفيه : ا ونسبه لأل 17/  13« نسم»التهذيب :  (2)
 يف أسد الغابة : عمار. (3)
 من نواحي املدنية. (صائف)عبارة ايقوت يف معجمه  (*)

 وايضاً يف شعر امّية بن ايب عائذ اهلذد. ـوقا  نصر : صائف موضض حجازي قريب من ذي طَُو  يف شعر معن بن اوس 

 .«إقدام»ومعجم البلدان : « فتهاعر »بد  : « غشيتها»وفيه :  162ديوانه ط بريوت ص  (4)
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كةً : القََدمُ وِ  ي : التَّقدُّمُ  ، محرَّ  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

م وِ  وا فـــــــــــِإهنـــــــــــ  يـــــــــــبـــــــــــُ وحٌم قـــــــــــد ُأصـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــَ ُك قـ  ِإنح يـــــــــــَ

ة و      يــــــــــ  نــــــــــِ رَي الــــــــــبــــــــــَ ُم خــــــــــَ وحا لــــــــــكــــــــــُ نـــــــــــَ َدمح بـــــــــــَ  (1) الــــــــــقــــــــــَ
  

ل التُّْقُدِميَّةُ وِ  التَّقَدُّمُ وِ  ْيرافي. تَقَدُّمِ  : أَوَّ  الَخْيِل ؛ عن الّسِ

ً وِ   : صاَر أَماَمهم. قَِدَمهموِ ، ِمن َحّدِ نََصَر ،  قََدَمُهم قَْدما

ْعي. القََدمةُ وِ  كةً : التي تكوُن أَماَم الغَنَِم في الرَّ  ِمن الغَنَِم ، محرَّ

اجِ :يُْرَوى بالكْسِر ، والصَّواُب بالفتْحِ  ، «َحْيُزومَ  أقُِدمْ »في َحِديث بَْدٍر : و  ؛ قالَهُ الَجْوهِريُّ ؛ وقْوُل ُرْؤبَة بن العجَّ

َقَب َلحُدوَر َهَق    قـَيحُدوماَأحح
ً  أَي أَتانا يْمِشي  .قُُدما

 : نَِقيُض أُُخٍر ، بَمْنزلَِة قُبٍُل وُدبٍُر. قُُدمٌ وِ 

 .تَقَدَّم أَي في «وال راِهناً في َعْزم قََدم َغْير نَِكٍل في»في َحِدْيث علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : و

ً  ونََظرَ  ْج. قُْدما ّمِ : إذا لم يُعَّرِ  ، بالضَّ

 .القَِديمُ  ، بالفتْحِ : الشََّرفُ  القَْدمُ وِ 

 أَي يٌَد وَمْعروٌف وَصنِيعةٌ. قََدمٌ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : لفالٍن عْنَد فالنٍ 

 .تَقَدَّمَ  : اْقتََدمَ وِ 

 ِرحالَتُك ، يْعنِي َسْرَجك أَي سبَق ما كاَن غيُرهُ أَحقَّ به. اْستَْقَدَمتْ  إذا َوقََع على َوْجِهه ، وفي الَمثَل : َمقاِديَمه ويقاُل ُضِرب فََرِكبَ 

 .اإِلْقدامِ  ٌء عندَ ، كُمْكَرٍم : أَي َجري الُمْقَدمِ  ءُ ويقاُل : هو َجِري

 .قاِدَمتُه الرجِل : قَْيُدومُ وِ 

ْجِل ، على، بم قََدمٌ  ويُْجَمعُ   كغُراٍب ، قاَل َجِريٌر : قُدامٍ  ْعنَى الّرِ

 وَخيحَضفُ  الُقدامِ أُم اُتُكمح فـُتحُخ وِ 
ي : يقاُل : هو يََضعُ  ً  وقاَل ابُن بَّرِ اجُز : قََدمٍ  على قََدما  إذا تَتَبََّع السَّْهل ِمن األَْرض ؛ قاَل الرَّ

مح  يـــــــــــح  وهـــــــــــُ يِن قــــــــــــَ بـــــــــــَ ِدي بـــــــــــِ هـــــــــــح  قـــــــــــد كـــــــــــاَن عـــــــــــَ

ون      عــــــــــــــُ َدمــــــــــــــاً ال َيضــــــــــــــــــــــــــــَ َدمح عــــــــــــــلــــــــــــــ   قــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

  

 (2)ال حَيُل وَن   ِّ يف ا ََرمح وِ 

اء ال يَتََوقَّْون وال يَْطِلبُون السَّْهُل ؛ وقيَل : ال يكونوَن تِباعاً لقَْوٍم ؛ وهذا أَْحَسن ال  قَْولَْين.يقوُل : َعْهِدي بهم أَِعزَّ

 الحاّجِ. َمْقَدم الحاّجِ تَْجعَلَه َظْرفاً ، وهو َمْصَدٌر ، أَي َوْقتَ  َمْقَدمَ  ، كَمْقعٍَد : الّرُجوُع ِمَن السَّفَِر : تقوُل : َوَردت َدمُ الَمقْ وِ 

 عليه. أَْقَدمَ  فالٌن على األَْمِر إذا قَِدمَ وِ 

 .(3) (َوَقِدْمنا ِإىل ما َعِمُلوا ِمْن َعَمل  )وقْولُه تعالَى : 

اُء : أَي َعَمْدنا وقََصْدنا ، كما تقوُل قاَم فالٌن يَْفعَل كذا ، تُريُد قََصَد إلى كذا وال تُريُد قاَم قالَ  اُج والفرَّ جَّ ْجلَْين. الزَّ  ِمن الِقياِم على الّرِ

 ِمن األَْشياِء ، َهْمزتُه زائَِدةٌ. القَِديمُ  ، كعاُلبٍِط : القُدائِمُ وِ 



16144 

 

ً  وتقوُل : ماِن. الِقَدم ، كاَن كذا وكذا ، وهو اْسٌم ِمن قِْدما  ، ُجِعَل اْسماً ِمن أَْسماِء الزَّ

 ، كُزنَّاٍر : َرئِيُس الَجْيِش. القُدَّامُ وِ 

ر تَقَدَّمَ  : ما القَُدومُ وِ   .«َضأْنٍ  قَُدومِ  تََدلى ِمن»الحِدْيث :  ِمن الشَّاةِ وهو رأُْسها ؛ وبه فُّسِ

 ْشِرٌف على الُمعَّرف.: َجبٌَل مُ  قُداَمةَ  وأَبو

 ، كيَْنُصر : أَبو قَبيلٍَة وهو ابُن غزةَ بِن أََسِد بِن ربيعَةَ بِن نزاٍر. يَْقُدمُ وِ 

 وبَنُو القُديمي ، بالضّمِ : بَْطٌن ِمن العلويِّين باليََمِن.

__________________ 
 اللسان. (1)
 اللسان. (2)
 .23الفرقان ا اآية  (3)
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الَخْشَرميُّ ، وابُن ُموَسى الُجَمِحيُّ ، وابُن  قَداَمةَ  بُن إبراهيَم الحاِطبيُّ ، وابُن َشهاب الَماِزنِيُّ ، وابُن عبِد هللِا البَْكريُّ ، وابُن محمِد بنِ  قُداَمةُ وِ 

ثُوَن.  َوبَرةَ ، ُمَحّدِ

البَْصريُّ ، َمْولَى ثَِقيٍف واِلُد محمٍد وعاِصٍم ، وأَُخو أَبي بْكٍر اإِلْسماِعيلّي  قَدَّمِ مُ  ، كُمعَظٍَّم : َجدُّ أَبي حْفَص ُعَمر بن علّيِ بِن عطاِء بنِ  ُمقَدَّمٌ وِ 

 .الُمقَدَِّميُّ  ، َرَوى عنه ابُن أَِخيِه محمُد بُن أَبي بْكرٍ 

 .قَِديمٌ  . ولهم بَْيتٌ أَْقَدَمكَ  األَميُر. وما اْستَْقَدَمهُ وِ 

 .ُمتَقاِدمٌ  وَعْهدٌ 

 أَي اْعُف عنه. قَدَمْيك تْحتَ واْجعَْله 

مْ وِ في العََمِل : أََخَذ فيه.  قََدَمه وَوَضعَ   ِرْجلَك إلى هذا العََمِل : أَْقبل عليه. قَّدِ

 أََمْرتَه به. قَدَّْمتُ وِ إليه بكذا  تقَدَّْمتُ وِ 

َل في األَْمِر والنَّهي ُدونه. يَتَقَدَّمُ  وهو  بيَن يََدْي أَبِيِه : َعجَّ

 في الَخْيِر. مٌ ُمتَقَدَّ  وله

تَْيِن : القُُدمُ وِ   ، نَقَلَه البَْطليوِسّي في الُمثَلَّثاِت كالقدميَِّة ، وهذه عن أَبي َحيَّان. التَّقَدُّمُ  بَضمَّ

َحْت بِقَذْحَمةَ كِقْمَطَرةٍ  : ]قذحم[ .:  َصرَّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ةُ بعَد اْلتِباٍس ؛ وتَقَدَّمَ   .«ج د د»في  نَظائِِره مع أَي وَضَحِت الِقصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اِء والِميِم ، إذا َذَهبوا في كّلِ َوْجٍه. قِذَّْحمةً وِ قاَل النَّْضُر : َذَهبُوا قِذَّْحَرةً   ، بالرَّ

جاِل. الشَّديدُ  ؛ وأَْيضاً : ، كِهَجّفِ : السَّريعُ  الِقَذمُّ  : ]قذم[ حاحِ ؛ أَي ِمن الّرِ  ؛ كما في الّصِ

يُِّد الِمْعطاُء. أَْيضاً :وِ   السَّ

حاحِ : يُْعِطي الَكثيَر ِمن الَماِل ويأُْخذُ الَكثيَر.  وفي الّصِ

ِغيُب الُخلُق الواِسُع البلدةِ  يُِّد الرَّ  ، َحَكاه ابُن األَْعرابّيِ ؛ ونَقَلَه الَجْوهِريُّ أَْيضاً. ، كُزفَرَ  كالقَُذمِ  وقاَل النَّْضُر : هو السَّ

تيِن : اآلباُر الُخُسفُ  : القُذُمُ وِ   ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. قَذُومٌ  ، واِحُدها بضمَّ

ً  والعَطاءِ  له من المالِ  قََذمَ وِ   وَغَذَم وَغثََم. قَثَمَ  : أَْكثََر ِمثْلُ  يَْقِذُم قَْذما

 ؛ قاَل أَبو النَّْجِم : ، كَجِرَع ُجْرَعةً ، ِزنَةً ومْعنًى قُْذَمةً  ِمن المالِ  قَِذمَ وِ 

َذمحنَ   (1)َجرحعاً يـَقحَصُض الَغالِئال  يـَقح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َكثيُر العَطاِء ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. ُمْنقَِذمٌ  رُجلٌ 

تيِن : األَسِخياُء كالقُثُِم. القُذُموِ   ، بضمَّ

ُجُل ، والَجْمعُ  القَِذيَمةُ وِ   .القَذائِمُ  : قِْطعةٌ ِمن الماِل يُْعِطيها الرَّ

. اْنقََذمَ وِ   : أَْسَرَع ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ
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 ؛ قاَل : قَذُومٌ وِ  قُذامٌ  ، كِهَجّفٍ : كثيَرةُ الماِء عن ُكراعٍ ، وَكذِلكَ  قَِذمٌّ  وبِئْرُ 

 (2) َقُذوماقد َصب َحتح قـََليحَذماً 
 : َهُن المْرأَةِ ؛ قاَل جريٌر : القُذامُ  وقاَل ابُن َخالََوْيه :

ن  يــــــــــــــومــــــــــــــاً  هــــــــــــــُ ُر انَدمــــــــــــــَ عــــــــــــــح  إذا مــــــــــــــا الــــــــــــــفــــــــــــــَ

َح      تــــــــــــَ يــــــــــــر وانــــــــــــفــــــــــــَ عــــــــــــِّ ذامُ عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــفــــــــــــِ  الــــــــــــقــــــــــــُ

  
 .القُذامُ  ويُْرَوى : وافتَخَّ 

 : الواِسُع. القُذامُ  ويقاُل :

 بالماِء أَي يَْدفَعُه. يَْقِذمُ  أَي واِسُع الفَِم كثيُر الماءِ  قُذامٌ  يقاُل : َجْفر

تَيِن ، فوَصفُوا به الُجْملةَ ، قاَل َجريٌر : قُذُمٌ  وا : اْمرأَةٌ وقال  ، بضمَّ

م وِ  كــــــــــُ ربــــــــــُ رُف ضــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــُ و اِر يـ م بــــــــــين اخلــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــح  أَنـ

حيف وِ      كـــــــــــــم فـــــــــــــُ ذامٌ أُمـــــــــــــ  ُف  قـــــــــــــُ يحضـــــــــــــــــــــــــــَ (3)وخـــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 اللسان والتكملة والتهذيب. (1)
 اللسان. (2)
 .«.. . وأمكم فجّ .. بنو اخلوار»يف اللسان :  (3)
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كةً : ِشدَّةُ َشْهَوةِ  القََرمُ  : ]قرم[ ذُ ِمن»الَحديث : منه ؛ و اللَّْحمِ  اإِلْنَساِن إلى ، محرَّ  .«القََرم كاَن يَتعوَّ

 اللَّْحَم ، َحَكاه بعُضهم. قَِرمَ وِ إلى اللَّْحِم ؛  قَِرمَ  وقد

 إليه فحذَف الجاّر. َمْقرومٌ  كذا في ِروايٍَة تَْقديُرهُ : ، «َمْقُرومٌ  يوٌم اللّْحُم فيههذا »في حِدْيِث الضحيَّة : و

 إليك. قَِرمٌ  إلى ِلقائَِك ، وأَنا قَِرْمت على الَمثَِل يقاُل : وَكُشَر حتى قيَل في الشْوِق إلى الَحبيبِ  قاَل ابُن ِسْيَده :

حِدْيُث علّيٍ ، رِضَي هللاُ منه ؛ و ما لم يََمسَّه َحْبلٌ  هو الفَْحلُ  أَو ِمن الّركوِب والعََمل ويُوَدُع للِفْحلِة. (1) الذي يُْنزلُ  بالفتْحِ : الفَْحلُ  ، القَْرمُ وِ 

 أَي أَنا فيهم بمْنِزلَِة الفَْحِل في اإِلبِِل. ؛ «القَْرم أَنا أَبو َحَسن»تعالَى عنه : 

اِء ، أَي المقدَُّم في الَمْعرفِة وتَجاِرب األُُموِر ؛قاَل الخطَّابيُّ : وأَْكثَر  واياِت القَْوم بالواِو ، قاَل : وال مْعنَى له ، وإنَّما هو بالرَّ  .كاألَْقَرمِ  الّرِ

 في الحديِث لغةٌ مجهولةٌ. األَْقَرمُ  قْوُل الجوهرّيِ :وِ 

ا الذي أََمَر النبيُّ »َرَواه ُدَكْين بُن َسعيٍد قاَل :  فلغةٌ مجهولةٌ يُِشيُر إلى ما ، «ْقَرماألَ  كالبَعيرِ »في الحديِث :  نَصُّ الَجْوهِرّيِ : وأَمَّ

ن الُمَزنّي وأَْصحابَه ففتََح ُغْرفَة له فيها تَْمٌر كالبَعيرِ  وسلمعليههللاصلى د النُّْعمان بن ُمقّرِ  .«األْقرمِ  ، ُعَمَر أْن يُزّوِ

ٌ  ؛ فالَجْوهِريُّ نََظَر إلى هذا القَْول وهو الُمْقَرمَ  ولكن أَْعِرُف البَعيرَ  األَْقَرمَ  َعْمٍرو : ال أَْعِرفُ قاَل أَبو ُعبَْيٍد : قاَل أَبو  َمْخشِريَّ  َخَطأ فإنَّ الزَّ

 ؛ قاَل : قُرومٌ  ج  وأَْكَدَر في االْسِم ،قاَل : فَِعَل وأَْفعََل يَْلتَِقيان َكثِيراً كَوِجَل وأَْوَجَل وتَبَِع وأَتْبَع في الِفْعل ، وَخِشٍن وأَْخَشَن وَكِدرٍ 

اِض  قُرومايبحَن  َن ابأَلمحح  (2)َلسح
جاِل : القَْرمُ وِ  يِّدُ  ِمن الّرِ  الُمعَظَُّم على الَمثَِل بذِلَك. السَّ

ً  ، القُْرمُ  قاَل أَبو حنيفَةَ :وِ  ّمِ ، نَْبٌت كالدُّْلِب ِغلَظا ً  في ُسوقِه ، بالضَّ يَْنبُُت في َجْوِف  في قْشِرِه ، وَوَرقُه ِمثْل َوَرِق اللَّْوِز واألَراِك ، وبَياضا

 والَكْنَدالِء فإنَّهما يَْنبُتان به. القُْرمِ  ٍء من الشََّجِر إالَّ ، وماُء البَْحِر َعُدوُّ كّل َشي البَْحرِ 

 أََعربيٌّ هو أَْم َدِخيٌل.َضْرٌب ِمن الشََّجر ، وال أَْدِري  القُْرمُ  : (3)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد 

ً  : َجعَلَه أَْقَرَمهوِ   أَْكَرَمهُ عن المْهنَِة. ُمْقَرمٌ  ، فهو قَْرما

يت : ّكِ كوِب. ُمْقَرمٌ  الفَْحَل ، فهو أَْقَرْمتُ  وقاَل ابُن الّسِ  ، هو أَن يُوَدَع للِفْحلِة ِمن الَحْمِل والرَّ

َمْخشِريُّ :  إذا تََرَكه للِفْحلِة. ُمْقَرمٌ  صاِحبُه ، فهو أَْقَرَمهُ  ، وقد ِرمٌ قَ  البَعيُر ، فهو قَِرمَ  وقاَل الزَّ

 وفي ِسياِق المصنِِّف ُغموٌض ال يَْخفَى.

ً وِ   قََشَرهُ. : قََرَمهُ قَْرما

ً  قََرمَ وِ  ً  فالنا  وعابَهُ. َسبَّهُ  : قَْرما

ً  الطَّعامَ  قََرمَ وِ   ما كاَن ؛ وقيَل : أَْكالً َضِعيفاً. أََكلَهُ  : يَْقِرم قَْرما

حاحِ : البَْهُم ، البَعيرُ  قََرمَ وِ  ً  ؛ وفي الّصِ ً وِ  يَْقِرُم قَْرما ً وِ وَمْقَرماً  قُروما كةً : قََرمانا ، وهو أَْدنَى  تَناَوَل الَحشيَش وذِلَك في أَوِل أَكِلهِ  ، محرَّ

. بيُّ  التَّناُول ، وَكذِلَك الفَِصيُل والصَّ

حاحِ. ْكٌل َضعيفٌ أَو هو أَ   ، كما في الّصِ

بّيِ أَّول ما يأُْكُل : قد ً  (4) أَْقَرمَ  وقاَل أَبو َزْيٍد : يقاُل للصَّ ً وِ  يَْقِرم قَْرما  .قُروما

مَ  م ؛ يقاُل ، هو كتَقَرَّ ُم تَقَرُّ  .(5)البَِهيمِة  يَتَقَرَّ
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َمه صَّواُب :؛ هكذا في النُّسخِ ، وال َمْقرومٌ  ، فهو فالناً : َحبََسهُ  قَرمَ وِ   ، أَي َحبََسه بها. بالِمْقرمةِ  ، أَي الِفَراش قَرَّ

ً  البَعيرَ  قََرمَ وِ  : َمْحِبس الِفراِش. الِمْقرمةُ وِ  أَو قََطَع ِجْلَدةً من فَْوِق  ، كذا في الُمْحَكِم. قََطَع من أَْنِفِه ِجْلَدةً ال تَبيُن وَجَمعَها عليه:  يَْقِرُمه قَْرما

َمةَ  َمِة. وتْلَك الّسِ  َخْطِمِه لتَقََع على َمْوِضعِ الِخطاِم وليَِذلَّ ؛ أو إِنَّما تكوُن هذه للّسِ

__________________ 
 اللسان : يرت . (1)
 اللسان وفيه : ابألحفاض. (2)
 األصر والتكملة ابلضم ا ويف اللسان ابلقلم ابلفتح. (3)
 اللسان والتهذيب : قـََرَم. يف (4)
 يف اللسان والتهذيب واألساس : البهمة. (5)
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َوحِضضُ 
رِ  ِقرامٌ وِ ا ابلض مِّ ا  قـُرحَمةٌ  ُتَسم   بذِلك أَيحضاً ا وذلك امل  ا وِمثـحُله يف اجَلَسِد اجلُرحَفُة. ا ابلكسح

هما ، تلك الُجلَْيَدةُ الَمْقطوعةُ. القُراَمةُ وِ  القُْرمةُ وِ ، بالفتح ،  القَْرمةُ وِ   ، بضّمِ

مات ، وهي ِسَمةٌ على األَْنِف لْيَسْت بَحّزِ ، ولكنَّها َجْرفةٌ للجلِد ثم تُتْرُك كالبَعرةِ ، فإذا ُحزَّ األَْنُف َحّزاً  القُْرمةُ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ : في الّسِ

 وَمْجُروٌف. ومٌ َمْقرُ وِ فذِلَك الفَْقر. يقاُل : بَعيٌر َمْفقوٌر 

ا َمْخشِريُّ : وأَمَّ  وهي ِسَمةٌ تكوُن فَْوق األَْنِف تُْسلَخ منها ِجْلَدةٌ ثم تُْجَمع فَْوِق أَْنِفه. قُْرَمةٌ  ِمن اإِلبِِل فهو الذي به الَمْقُرومُ  وقاَل الزَّ

يُتَبَلَّغ بها في  قُرامات ِمن ِكْرِكَرتِه وأُذُنِه قََرُموا ، وُربَّما القُراَمةُ  ، لُغتاِن ، وتْلَك الجْلَدةُ التي قطْعتَها هي القَْرمةُ وِ  القُْرمةُ  وقاَل اللّْيُث : هي

 القْحِط.

 في أَْنِفها ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. قَْرمٌ  : بها قَْرماءُ  ناقَةٌ وِ 

 َكَره ابُن األَْعرابّيِ.وأَنْ  (1)وبه فَسَّر بعُضهم قَْوَل تَأَبََّط َشّراً 

بّيِ. : تَْعليُم األَْكلِ  التَّْقِريمُ وِ   للصَّ

ُمه ونحُن في كّلِ ذِلكَ : ومنه قْوُل األَْعرابيَِّة ليَْعقوَب تَْذُكر له تَْربِيةَ البَْهم   ونُعَلُِّمهُ. نُقَّرِ

 .كالقَْرمِ  : َعالَمةٌ على ِسهاِم الَمْيِسر القَْرَمةُ وِ 

 ، أَي يُْحبَُس. به الِفراشُ  يُْقَرمُ  ْوبٌ ثَ  : القَْرَمةُ وِ 

تُْر األَْحَمرُ  الِقرامُ وِ   .(2) ، كِكتاٍب : الّسِ

حاحِ : ِستٌْر فيه َرْقم ونُقُوٌش ؛ وأَْنَشَد لشاِعٍر يَِصُف داراً :  وفي الّصِ

ا  وز كــــــــــَبهنــــــــــ  جــــــــــُ رحعــــــــــاِء الــــــــــعــــــــــَ ِر جــــــــــَ هــــــــــح  عــــــــــلــــــــــ   ــــــــــَ

راِة      ٍم يف ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ُر َرق ـــــــــــــــــِ رامِ َدوائ ـــــــــــــــــِ  (3) ق
  

ٌن فيه أَْلوان ِمن الِعهِن ، وهو َصِفيٌق يُتََّخذُ ِستراً.  وقيَل : هو ثَْوٌب ِمن صوٍف ُملوَّ

قيُق ، والَجْمعُ  تُْر الرَّ  .قُُرمٌ  وقيَل : هو الّسِ

 وقاَل لَبيٌد يَِصُف الَهْوَدج : ؛ فيه تَماثِيلُ  قِرامٌ  البابِ في حِدْيِث عائَِشةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنها : َدَخَل عليها وعلى و

ه  يــــــــــــ  ر  ِعصــــــــــــــــــــــــــِ ظــــــــــــِ وٍف يــــــــــــُ فــــــــــــُ رِّ  ــــــــــــَح نح كــــــــــــُ  مــــــــــــِ

ٌة و      لــــــــــــــ  ــــــــــــــه كــــــــــــــِ هــــــــــــــازوج عــــــــــــــلــــــــــــــي رامــــــــــــــُ  (4) قــــــــــــــِ
  

 ثَْوٌب ِمن صوٍف َغِليٌظ َجّداً يُْفَرش في الَهْوَدج ثم يُْجعَل في قَواِعد الَهْوَدج أَو الغَبِيط. الِقرامُ  وقِيَل :

 ، ولو قاَل بكْسِرِهما كاَن أَْجَوُد. ، كِمْكنََسةٍ  الِمْقَرَمةِ وِ  كالِمْقَرمِ  َوَراء ِستٍْر َغِليظٍ  و ِستٌْر َرقيقٌ أَ 

ً  : الِمْقَرَمةُ  أَي هيوِ  َمه ، وقد َمْحبُِس الِفراِش أَْيضا  بها إذا َحبََسه. قَرَّ

حاحِ. (5) الُخْبِز في التَّنُّورِ كثُماَمٍة : ما اْلتََزَق من  ، القُراَمةُ وِ   ، كما في الّصِ

 وقيَل : هو ما تَقَشََّر ِمن الُخْبِز.

حاحِ. قُراَمةٍ  يقاُل : ما في َحَسِب فالٍن ِمن العَْيُب. أَْيضاً :وِ   ، كما في الّصِ

 منها أَي يجرُف. يقرمُ  ألَنَّه ِكْرِكَرةُ البَعيرِ  : القُراَمةُ وِ 

 ِمن أَْنِف النَّاقَِة. ِر : ُعْقَدةُ أَْصِل البَُّرةِ ، بالكسْ  الِقْرِميَّةُ وِ 
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كُ  ، أَي بالفتْحِ ، كَكْرمانَ  قَْرمانُ وِ  ُمتَِّسٌع ُمْشتَِمٌل على بِالٍد وقَُرى ، وكانْت بها ُملُوك على االْستِقالِل  إِْقِليٌم بالرومِ  وهو الَمْشُهوُر : وقد يَُحرَّ

 ومنهم ِشْرِذَمةٌ بأْطرابُلَُس الَمْغِرِب وهم ُرؤساُؤها.وهي اآلَن بيِد ُملُوِك آِل ُعثْمان ، 

 ، وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه لتَأَبََّط َشّراً : ع باليَماَمةِ  عن ابِن األَْعَرابّيِ : ، كَجَمَزى ويَُمدُّ  قََرَمىوِ 

__________________ 
 .«قوله : قو   برت شرنا أي اآيت وهو قوله : عل  قرماء اخل»هبامش املطبوعة املصرية :  (1)
 ا ويف إحد  نسخ القاموس : َمنـحُقوٌش.« أو ثـَوحٌب ُمَلو ٌن من صوٍف فيه رقٌم ونُقوشٌ »بعدها زايدة يف القاموس نصها :  (2)
 اللسان والصحاح. (3)
 والتصويب عن الديوان واللسان والتهذيب.« بظّر عصيه روح» وابألصر : 166ديوانه ط بريوت ص  (4)
 يف القاموس : ابلتـ ن وِر. (5)
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َرمـــــــــــــــاءَ عـــــــــــــــلـــــــــــــــ   ـــــــــــــــَ واه  قـ يـــــــــــــــًة شـــــــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــالـــــــــــــــِ

اُر      ه مخـــــــــــــــــِ ر تـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــاَض غـــــــــــــــــُ (1)كـــــــــــــــــَبن  بـــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل نَْصُر : هي نَاِحيَةٌ باليَماَمِة ِمن ِدياِر نَُمْيٍر يُْذَكُر بَكثَْرةِ النَّْخِل.

 ِء القَْيِس ألَنَّه بَناهُ.لبَني اْمِرى هُ :وقاَل غيرُ 

واُب : بيَن َمكَّةَ واليََمِن. ع بيَن َمكَّةَ والَمدينَةِ  قيَل :وِ   ، هكذا في النُّسخِ ، والصَّ

 .«ف ر م»قاَل نَْصر : على طريِق حاّجِ زبيد ، بيَن عليب وقناة ، وقد تَقَدََّم االْختِالُف فيه في 

كةً  قََرُمونِيَّةُ وِ  في َشْرقي ِإْشبِيليَّة وَغْربي قُْرُطبَة ، ومنها خطاُب بُن َمْسلََمةَ بِن محمٍد أَبو الُمغَْيرة األياِدّي  كوَرةٌ بالَمْغِربِ  : (2)، محرَّ

 الفََرِضّي.وعنه ابُن  (3)القََرُمونيُّ ، فاِضٌل زاِهٌد ُمجاُب الّدْعَوةِ َسَكَن قُْرطبَةَ ، عن قاسِم بِن أصبع 

 ِمن العََرِب. ، كُزبَْيٍر : َحيٌّ  قَُرْيمٍ  بَنووِ 

 رُجٍل. (4) : اْسمُ  قاِرمٌ وِ 

َح َكوْ  كأَْحَمَد ، َصحابيٌّ  بِن َزْيٍد الُخزاِعيُّ ، أَْقَرمَ  عبُد هللِا أَو ُعبَْيُد هللِا بُن عبِد هللِا بنِ وِ  ن اْسمه َعْبِد ُكْنيتُه أَبو َمْعبٍد على ما َحقَّقَهُ شْيُخنا وَرجَّ

 هللا.

 * قُْلُت : الذي قالوا في أَبي َمْعبٍد الُخزاعّي أَنَّ اْسَمه حبيٌش أَو أَْكتَم ، وهو قَِديُم الَمْوِت.

. أَْقَرمَ  وثابُت بنُ   العَجالنيُّ البَلَويُّ َحليُف األَْنصاِر بَْدِريٌّ

ً  بَْكُره : صارَ  اْستَْقَرمَ وِ  حاحِ : ، كذا في الُمْحَكِم. ون قَْرما ً  بَْكُر فالٍن قَْبل أَنَاه : أَي صارَ  اْستَْقَرمَ وِ ص الّصِ  .قَْرما

َمْخشِريُّ : ً  أَي صارَ  اْستَْقَرمَ  إذا قَِرمٌ  البَعيُر ، فهو قَِرمَ  وقاَل الزَّ  .قَْرما

راِب ، عن أَبي َعْمٍرو. كُمْكَرم : البَعيُر الذي ال يُْحَمُل عليه وال يَُذلَُّل ، وإِنَّما هو للِفْحلَةِ  ، الُمْقَرمُ وِ   والّضِ

بِّيُّ : شاِعٌر. َمْقرومٍ  َربيعةُ بنُ وِ   الضَّ

َحٌد ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب : بكْسِر األَّول والثاني وسكوِن الياِء وِكالُهما َمْشهوَراِن ، وأَّما كُزبَيٍر فلم يَقُْل به أَ  ، كإِبِِل أَو َكُزبَْيرٍ  قِِرمٌ وِ 

م يِدينُوَن ِلُملوِك آِل ُعثْمان َمْعروٌف ، بل إِْقليٌم واِسٌع بالروِم وله سْلطاٌن ُمْستَِقل ِمن أَْعَظم َسالِطْين اإِلْسالِم ِمن ولد تترخان ، ولكنَّه د ، م :

تِهم وكثَْرةِ َعَدِدهم وُمدافَعَتِهم للنَّصاَرى ؛ والنِّْسبَةُ إليه ثيَن والفُقَهاء على  قَِرميٌّ  مع شوكتِهم وقوَّ بكْسٍر ففتحٍ ، هكذا نُِسَب جماَعةٌ ِمن الُمَحّدِ

 اْختِالِف َطبَقاتِهم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِمَن اإِلبِِل ؛ قاَل أَْوٌس : بالُمْقَرمِ  ُمْكَرٍم : السيُِّد العَظيُم على التَّْشبِيهِ ، ك الُمْقَرمُ 

َرمٌ إذا  قــــــــــــــــح ه  مــــــــــــــــُ د  انبــــــــــــــــِ ا َذرا حــــــــــــــــَ نــــــــــــــــ   مــــــــــــــــِ

َر      يــــــــــــنــــــــــــا انُب آخــــــــــــَ رَت فــــــــــــِ مــــــــــــ  َرمختــــــــــــََ قــــــــــــح  (5) مــــــــــــُ
  

 أَراَد : إذا َهلََك ِمنَّا سيٌِّد َخلَفَهُ آَخُر.

اُء : ً  السَّْخلَةُ  قَِرَمتِ  وقاَل الفرَّ  إذا تعَلَّمِت األَْكَل ؛ قاَل َعِديٌّ : تَْقِرُم قَْرما

ِض   (6)الث َمرح  يـَقحرِمحنَ َفِظباُء الر وح
__________________ 

 نسبه إىل الس َلبك بن ُسُلكة وقبله فيه :« قرماء»اللسان بدون نسبة ا ويف معجم البلدان :  (1)
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 كـــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــوافـــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــام ملـــــــــــــــــــــــا 

 تـــــــــــــــــــــروح صــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــجي أصــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــارا    

  

 ا انظر تعليقنا عليه هنا .« فرم»وتقدم البيت الشاهد يف 

 فة.. وايء خفي.. قيدها ايقوت ابلنص : ابلفتح مث السكون وضم امليم (2)
 يف معجم البلدان : أصبغ. (3)
 يف القاموس : اسٌم ا منونة. (4)
 .75/  5واللسان واألساس والتهذيب واملقايي  « وإنح مقرم»وفيه :  122ديوان أوس بن حجر ط بريوت  (5)
 التهذيب وصدره : (6)

 سكبت يف كر عاٍم ودقها
 وعجزه يف اللسان.
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مَ وِ   الِقْدَح : َعَجَمهُ ؛ قاَل : قَرَّ

داً  لـــــــــــــــَ ح َن جمـــــــــــــــِ َديـــــــــــــــح ـــــــــــــــح ـــــــــــــــراٍت وأَب رِي َزوَن جـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــَ

لــــــــــيــــــــــهــــــــــن  وِ      ةُ داَرتح عــــــــــَ ر مــــــــــَ قــــــــــَ ُ
ر  املــــــــــ فــــــــــح (1)الصــــــــــــــــــــــــ 

 

  
 يْعنِي أَنهنَّ ُسبِيَن واْقتُِسْمن بالِقداحِ التي هي ِصفَتُها.

 ، بالفَتْحِ : َمْوِضٌع في ِدياِر العََرِب. قَْرمانُ وِ 

 : اْسُم رُجٍل ؛ وُرِوي بيُت ُرْؤبَة : َمْقُرومٌ وِ 

ُرومٍ َرعحِن وِ   َتساَم  آَرُمهح  َمقح
اي أَْيضاً. القََرمُ وِ  كةً : ِصغاُر اإِلبِِل ؛ ويُْرَوى بالزَّ  ، محرَّ

.، بالضّمِ ؛ َحَكى عنه أَبو عل القُْرميُّ  وموَسى بُن طاِرقٍ   ّيِ الَهَجِريُّ

 الثَّقيُل. العَييُّ  : هو : َكَجْعفٍَر ، والدَّاُل ُمْهملَةٌ  القَْرَدمُ  : ]قردم[

ها : َدواٌء وهو ، َمْقصوَرةً  القَْرَدمانَىوِ  حاحِ بضّمِ اء وسكوِن الواِو وتَْخفيِف  الَكَرْويا مع فتحِ القاِف ؛ وُضِبَط في نسخِ الّصِ ، بفتحِ الكاِف والرَّ

ي : َكَرْويا ، َكَزَكِريّا.الياِء   ، كذا َضبََطه الَجَواِليقي في الُمعَّرب ، وَضبََطه ابُن بَّرِ

يَّةٌ   اْستَْعَملَها العََرُب. روِميَّةٌ  (2) أَو بَّرِ

ٌب فاِرسيَّتُه َكبَرْ  القُْرُدمانِيُّ وِ   ، هكذا نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أبي ُعبَْيَدةَ. ، بالضّمِ ، َمْنسوبةً : قَباٌء َمْحُشوٌّ يُتَّخذُ للَحْرِب ُمعَرَّ

 ، مْعناهُ : ُعِمَل وبَِقي. (3)ة َكْرَدمانَه ، أَْصلُه بالفاِرِسيَّ  تَدَِّخُرها في َخزائِنِهم ِمن الفُْرس أَو ِسالٌح كانِت األَكاِسَرةُ  ويقاُل ُروِميَّةٌ أَو نبطيَّةٌ.

 قاَل األَْزهِريُّ : هكذا َحَكاه أَبو ُعبَْيَدةَ عن األَْصَمِعّي.

 : أَراهُ فاِرِسيَّة ؛ قاَل لَبيٌد : (4) [وقال ابن األعرابي]

ر   رحتـــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــعـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ راَء تـ مـــــــــــــــًة َذفـــــــــــــــح خـــــــــــــــح  فـــــــــــــــَ

ا     ــــــــــــن ي ــــــــــــِ رحُدمــــــــــــان ــــــــــــُ رح  قـ ــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــَ رحكــــــــــــًا كــــــــــــال ــــــــــــَ (5)وتـ
 

  
ِحيُح ألَنَّه  أَو الِمْغفَُر أَو البيضةُ إذا كاَن لها ِمْغفَرٌ  ، أَو َضْرٌب ِمن الدُّروعِ ، الدُُّروُع الغَليظةُ ِمثُْل الثَّوِب الُكْرُدوانّيِ  يه أَو ، وهذا هو الصَّ

 قاَل بعَد البَْيِت :

ا  وحراهتـــــــــــــــِ ي  مـــــــــــــــن عـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح َم اجلـــــــــــــــِ كـــــــــــــــَ  َأحـــــــــــــــح

ّر      رِه صــــــــــــــــــــــــــــــَ رحابٍء إذا ُأكــــــــــــــــح ر  حــــــــــــــــِ (6)كــــــــــــــــُ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالضّمِ : أَْصُل الَحديِد وما يُْعَمُل منه بالفاِرِسيَّة. القُْرُدمانُ 

يرافّي.  وقيَل : بل هو بلٌد يُْعَمُل فيه الَحِديُد عن الّسِ

 َذَهبوا َشعَاِليل بِقْرَدْحَمةَ. : ]قردحم[ ، ]قرذحم[

اِء.نَقَلَه الَجْوَهِريُّ عن   الفرَّ

قوا (7) أَو َذَهبوا  في كّلِ َوْجٍه. قِْرَذْحمةً بكسِر قافِِهما وتُْفتَُح أَي تَفَرَّ

يرافي : وفي الغَِريِب المصنِّف  َغْير َمْصروٍف. بِقْرَدْحمةَ  قاَل الّسِ
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قُوا.وَحَكى اللَّْحيانيُّ في نواِدِره : َذَهَب القَْوُم بِقْنَذْحَرةٍ وقِْنَذْحَرةٍ   وقِذَّْحَرةٍ وقِدَّْحَرةٍ إذا تَفَرَّ

َحتْ وِ  أَي َوَضَحْت  بمعنَى قَِذْحَمةَ  والذَّاُل ُمعجمةٌ وهذه قد أَْهَملَها الَجْوهِريُّ ؛ وهو (8) وتُْكَسُر قافُُهما بالفتِح فيهما وقَْرَذْحَمةَ  بِقَْرَدْحَمةَ  َصرَّ

ْت نَظائُِرها في جدد.  بعَد اْلتِباٍس ، وقد َمرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر : َمْوِضٌع. قِْرَدْحَمةُ 

ُر وتَُشبَّه به ِكْرِكَرةُ البَِعيِر ِمثْل ، كعُْصفورٍ  القُْرزومُ  : ]قرزم[  لُغتاِن عن ابنِ  الفُْرزومِ  : لَوُح اإِلْسكاِف الُمَدوَّ

__________________ 
 .«خرجن حريرات»اللسان وفيه :  (1)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : بـَرِّي ُه. (2)
(3) .  يف اللسان : َكرحَدماِندح
 زايدة عن التهذيب واللسان. (4)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 146ديوانه ط بريوت ص  (5)
 واللسان. 146ديوان لبيد ص  (6)
 ذهبوا.عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : و  (7)
َُلوُه بكسر قاِفِهما. (8)  عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : َأ ح
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ضُ  كِّيت ا واجَلمح . َقراِزميُ  السِّ  ا عن ابِن األعحرَايبِّ
حاحِ.  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد وهو بالفاِء أَْعلى ؛ كذا في الّصِ

ي ، بالكْسِر : الشَّاِعُر الدُّونُ  الِقرزامُ وِ   للقُطامّي : ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

هــــــــــــــــــــا  رحزامــــــــــــــــــــُ ر هــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــِ  إن  رِزامــــــــــــــــــــًا عــــــــــــــــــــَ

هــــــــــــــا     مــــــــــــــامــــــــــــــُ ا كــــــــــــــِ ٌف عــــــــــــــلــــــــــــــ  زابهبــــــــــــــِ لــــــــــــــح ــــــــــــــُ  قـ

  
اي : الحقيُر اللَّئيمُ  الُمقَْرَزمُ وِ  اُح : ، بفتحِ الزَّ  ؛ قاَل الطِرمَّ

تح  مــــــــــــ  نــــــــــــَ ــــــــــــَ ٍب تـ بــــــــــــَ ن ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــطــــــــــــاِ  مــــــــــــِ  إىل األَب

ريحُ      ــــــــــه غــــــــــَ ُب مــــــــــن ــــــــــاســــــــــــــــــــــــِ ن رحَزمــــــــــاتمــــــــــَ قــــــــــَ  (1) مــــــــــُ
  

 .القُْرُزومِ  لَئِيمات منأَي َغْيُر 

ً ِشْعَرهُ : يَِجي يُقَْرِزمُ  هووِ   .(2) ُء به َرِديئا

ْعِر. القَْرَزَمةُ  وفي َشْرحِ األَمالي للقَاِلي :  : االْبتِداُء بقَْوِل الّشِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي عن ابِن القَطَّاعِ. القُْرُزومُ   : اإِلْزِميُل ؛ نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

 اً : الِمْرُط والِمئْزُر بلُغِة عبِد القَْيِس.وأَْيض

باً.  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وأَْحَسبُه ُمعَرَّ

 : قَصيٌر ُمْجتَمٌع. ُمقَْرَزمٌ  ورُجلٌ 

 وأَْيضاً : القَصيُر النََّسِب.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : إذا َسَكَت ؛ عن ثَْعلٍَب. الرُجلُ  قَْرَسمَ  : ]قرسم[

 قاَل ابُن ِسْيَده : ولْسُت منه على ثِقٍَة.

. ، كعُْصفوٍر : القُراُد العَِظيمُ  القُْرشومُ  : ]قرشم[  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ْخُم ؛ اُح : القَراِشيمُ  ، بالضّمِ ، والَجْمعُ  القُراِشمِ وِ ، بالكْسِر ،  كالِقْرشامِ  وفي الُمْحَكِم : القُراُد الضَّ رمَّ  ؛ قاَل الّطِ

رِهــــــــــــــــا وِ  فــــــــــــــــَ ه مِبشــــــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ــــــــــــــــو  أَنـ  قــــــــــــــــد ل

ُح      لــــــــح يــــــــمَ طــــــــِ راشــــــــــــــــــــــِ ُده  قــــــــَ ٌب َجســــــــــــــــــــــَ (3)شــــــــــــــــــــــاحــــــــِ
 

  
 ، كذا في الُمْحَكِم. َشجرةٌ يأَِوي إليها الِقْردانُ  ، القُْرُشومُ وِ 

 َن ألَنَّها مأَْوى الِقْرداِن.وفي التهِذيِب : َزَعَمِت العََرُب أَنَّها تْنبُِت الِقْردا

ّمِ : القُراِشمُ  أَو ّمِ والفتحِ. ، بالضَّ ْمِث ِمثُْل الطَّبَقَْيِن يكوُن فيه دابَّةٌ بيضاُء ثم تَصيُر قُراداً ، الواِحَدةُ قُراِشَمةٌ ، بالضَّ  من الّرِ

ْلُب الشَّديُد. ، الِقْرَشمُّ وِ   كإِْرَدّبِ : الصُّ

. أَْيضاً :وِ   الضَّبُّ الُمِسنُّ

 الِقْرشامةُ ، بالكْسِر : الباِشُق.وِ 
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 َصِغيَرةٌ. ُدَوْيبَّةٌ  أَْيضاً :وِ 

مِّ وِ   نَْبٌت. َمْمدوداً : القُراِشماُء ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َء : َجَمعَه ؛ عن ابِن القَطَّاعِ ، َكقَْرَمَشه.الشي قَْرَشمَ 

 .القُْرُشومِ  : اْسُم َشَجرةِ ، بالَمّدِ  قُراِشماء وأُمُّ 

 ، َمْقصوراً : اْسُم بَلٍَد. قُراِشَمىوِ 

. القُراِشمُ وِ   : الَخِشُن الَمّسِ

غيُر الِجْسِم. القُْرُشومُ وِ   : الصَّ

.: قَْرَصَمةً  قَْرَصَمهُ  : ]قرصم[  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 َكَسَره. وفي اللِّساِن : أَي

. ، كزبِرجٍ  ِقْرِضمٌ  : ]قرضم[ الِميُم فيه زائَِدةٌ : ؛ وقيَل  قراصمٌ  ، فهو قََطعَهُ  القَطَّاعِ : أَيقاَل ابُن وِ   : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ِة يَِصُف إِبِالً : أَبو قَبيلٍة من َمهَرةَ بِن َحْيدانَ  وهو مَّ  ؛ هكذا َضبََطه الدَّاْرقُْطنِيُّ ؛ وقال ذو الرُّ

__________________ 
 واللسان والتكملة والتهذيب. 30الديوان ص  (1)
 بدون  ز.« َرِداي  »يف القاموس :  (2)
 اللسان والتهذيب. (3)
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ا  حــــــوهلـــــــُ مــــــي فــــــُ نــــــح ِب تـــــــَ َر الــــــَعضـــــــــــــــــــــح ثـــــــح هـــــــارِيــــــَ  مــــــِ  مــــــَ

رِّ      رِت ابـــــــِن إىل الســـــــــــــــــــــِّ ممـــــــن أَذحواِد َرهـــــــح رحضـــــــــــــــــــــِ  (1) قـــــــِ
  

 ، وقد تَقَدََّم نََسبُه هناك. (2) أَو هو بالفاءِ 

 ٍء : أَي يَأُْخذُه.كلَّ شي يُقَْرِضمُ  هووِ 

 ، واألَْصُل : قََرَضهُ. قَْرَضَمهُ : قََطعَهُ وِ 

 قاَل األَْزهِريُّ : والِميُم زائَِدةٌ.

 على حالها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم. بالَمدينَةِ ع ،  : (3)، بالفتْحِ  قراِضمُ وِ 

ا يُْستْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ٍء.كلَّ شي يُقَْرضمُ  : ِقْرِضموِ  قُراِضمٌ  رُجلٌ 

اِن وهو يُْدبَُغ به. الِقْرِضمُ وِ   ، بالكْسِر : قِْشُر الرمَّ

ي :  : السَِّمينَةُ ِمن اإِلبِِل. الِقْرِضمُ  وقاَل ابُن بَّرِ

. ، كِزْبِرجٍ وُعْصفٍُر : َحبُّ العُْصفُرِ  الِقْرِطمُ  : ]قرطم[  ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 وفي التْهِذيِب : ثََمُر العُْصفُِر.

 وقد َجعَلَه ابُن جنّيِ ثاُلثِيَّا كما تَقَدََّم في قََرَط.

ْبو ، ويْفتَُح الّسدَد ويُِزيُل الماِليُخوِليا والَوْسَواس واألَْخالِط الُمْحت َجيٌِّد للقُولَْنجِ ، ُمْسِهٌل للبَْلغَم اللَِّزجِ  وهو إذا قُِشرَ  رقَِة ، ُمَحلِّل للّسعاِل والرَّ

أِْس والبََدِن به ثالثاً يَْدفَُع القَْمَل والُخشونَةَ  والُجَذاِم ، ُده ، وَغْسُل الرَّ ا على اللَّبَِن الَحليِب يَُجّمِ ُن الَوْجه ، ولُبُّ وَصبُّ مائِِه حارًّ ِجّداً  ه باِهيٌّ ويَُحّسِ

 واالْحتِقاُن به نافٌع للبَْلغَِم. إذا أُِديَم اْستِْعَمالُه ،

 ُمَرقَّعَةٌ ُملَكََّمةٌ في َجوانِبها. : أَي ِخفاٌف ُمقَْرَطَمةٌ وِ 

وَذَكَره الَجْوهِريُّ  : الُخفُّ ، هكذا َرَواهُ بالقاِف.أَي لهما ِمْنقاَران ، والنِّخاُف  ُمقَْرَطَمْينِ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ : قاَل أَْعرابيٌّ : جاَءنا في نِخافَْين

 بالفاِء َسْهواً.

. ُحوا أَنَّ القاَف أََصحُّ  * قُْلُت : ليَس بَسْهٍو بل َرَواهُ اللَّْيُث هكذا بالفاِء ، ولكْن َصرَّ

 ؛ قيَل : الِميُم زائَِدةٌ. قَْرَطَمه : قََطعَهوِ 

 باألَْنَدلُِس.: د  (4) قِْرِطَمةُ ، بالكْسرِ وِ 

 أَْيضاً : نُْقَطتاِن على أَْصِل ِمْنقاِرِه. ، بالكْسرِ  قِْرِطَمتا الَحمامِ وِ 

 أُراهُ على التَّْشبيِه.: قاَل أَبو حاتٍِم : َهنَتاِن عن جانِبَي أَْنِف الَحَماَمِة ، قاَل 

 ، َوَسيَأْتِي. ، بالضّمِ : الُهْرُطمانُ  القُْرُطمانِ وِ 

 الُجْلباُن. هو أَو

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 .القَْرَطمِ وِ  الِقْرِطمِ  ، بالكْسِر والفتحِ مع تَْشديِد ِميِمِهما لُغتاِن في القَْرَطمُّ وِ  الِقْرِطمُّ 
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اء ، يكوُن بَجبَلَْي ُجَهْينَة األَْشعَِر واألَْجَرِد ويكوُن عنَد  الِقْرِطمُ وِ   بَِة ، عن الَهَجرّيِ.الصَّرَ  (5)، بالكْسِر : َشَجٌر يُْشبِه الرَّ

يت ، ّكِ  : الفَتَى الَحَسُن الَوْجِه. القُْرُطمانيُّ  وقاَل ابُن الّسِ

 والقَْرَطَمةُ : القَْرَمَطةُ ، وأَْيضاً العَْدُو ؛ نَقَلَه ابُن القَطَّاعِ.

.:  الِقْرعاَمةُ ، بالكْسرِ  : ]قرعم[  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ةُ من النَّخيِل وغيِرها. وهي ْخَمةُ التَّامَّ  الضَّ

ي :  ، بالكْسِر : التَّْمُر. الِقْرِعمُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسْيَده. ، بالكْسِر : َحَشفَةُ الذََّكرِ  الِقْرقِمُ  : ]قرقم[

 نّيِ :وقاَل األَْزهِريُّ : وال أَْعِرفُه ؛ وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو ألَبي سْعٍد الَمعْ 

__________________ 
 «.من أذواد»بد  : « من أوالد»ويف التهذيب : «. العضب» بد  :« اهلضب»واللسان والتهذيب والتكملة وفيها :  632ديوانه ص  (1)
 عل  هامش القاموس : صوب هذا القو  يف فصر الفاء ا وصحفه ابلقاف اه مصححه. (2)
   ضم أوله.ونص ايقوت عل« ابلضم»يف القاموس :  (3)
 نص ايقوت عل  فتح القاف والطاء. (4)
 يف اللسان : وتكون عنه الص َربة. (5)
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ٍد  رحثـــــــــَ َن مـــــــــَ ٌف إذح رَأَيـــــــــَت ابـــــــــح َك َرغـــــــــح يـــــــــح نــــــــــَ يــــــــــح  بـــــــــعـــــــــَ

ربُهـــــــــــــا      َقســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــُ مٍ يـ رحقـــــــــــــِ ُد  بـــــــــــــقـــــــــــــِ َزبـــــــــــــ  ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ (1)يـ
 

  
حاحِ.، هو البَِطي ، بفتح القافَْيِن : الذي ال يَِشبُّ  الُمقَْرقَمُ وِ  يه الفُْرُس ِشيَرْزَدْه ، كما في الّصِ  ُء الشَّباِب ، يُسّمِ

بِيَّ : أَساَء ِغذاَءهُ. قَْرقَمَ وِ   الصَّ

 هم عن بُطونِهم ؛ قاَل الراجُز :أَي إِنَّما ِجئُْت َضاِوياً لَكَرِم آبائي وَسخائِ  ، في بعِض الَخبَِر : ما قَْرقََمنِي إالَّ الَكَرمُ و

يـــــــــــــــــااًل َدرحَدقـــــــــــــــــاً  و إىل ِ  عـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــُ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــــح

اَ      مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ رحق قـــــــــــــَ قـــــــــــــا  مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ل وزًا لـــــــــــــَح جـــــــــــــُ (2)وعـــــــــــــَ
 

  
ْيِن والقاِف.  وقد ذُِكَر في الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ثِياُب َكتاٍن بِيٌض. القَْرقََمةُ 

 نَقَلَه ابُن القَطَّاعِ.الَوْحُش في ِوجاِره : تَقَبََّض ؛  تَقَْرقَمَ وِ 

 : اْسٌم لما يسّوس في َوَسِط األَْخشاِب العَتِيقَِة ؛ وقد يَُخصُّ بما في داِخِل الُمْقِل ؛ َذَكَره األِطبَّاُء. القْرقمانُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْخم. القَْرَهمُ  : ]قرهم[  من الثِّيراِن ، كالقَْرَهِب ، وهو الُمِسنُّ الضَّ

. القَْرَهمُ  قاَل ُكراٌع :  الُمِسنُّ

 وأَْيضاً : ِمن المعَِز ذاُت الشَّعِر ، وَزَعَم أَنَّ الِميَم في كّلِ ذلك بََدٌل ِمن الباِء.

ْخم الشَّديُد. القَْرَهمُ وِ   ِمن اإِلبِِل : الضَّ

 ٍء.كالقَْرَهِب ؛ عن اللَّْحيانّي ، وَزَعَم أَنَّ الِميَم بََدٌل ِمن الباِء وليَس بشي : السيُِّد ، القَْرَهمُ وِ 

 والقَْرَهماُن : القَْهَرَماُن ؛ عن أَبي َزْيٍد ، وهو َمْقلوُب.

 هذه الترجمة َمْوجوَدةٌ في الُمْحَكِم والتْهِذيِب ، وإِنَّما تََرَكها المصنُِّف َسْهواً.

كةً : الدَّناَءةُ والقَماَءةُ  القََزمُ  : ]قزم[ حاحِ. ، محرَّ  ، كما في الّصِ

ذُ ِمن»في الحِديِث : و اِء ، وقد تَقَدََّم. ، «القََزم كان يَتَعوَّ  وهو اللُّْؤُم والشُّحُّ ، ويُْرَوى بالرَّ

 أَو ِصغَُر الِجْسم في الماِل وِصغَُر األَْخالِق في النَّاِس.

 ، ألَنَّه في األَْصِل َمْصَدٌر ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لزياِد بِن ُمْنقذ : للواِحِد والَجْمعِ والذََّكِر واألُْنثَى وَسِفلَتُهم ، نَّاِس ُرذاُل ال أَْيضاً :وِ 

هـــــــــــا وِ  بـــــــــــِ واثـــــــــــِ وا يف كـــــــــــَ ُر جـــــــــــالـــــــــــُ يـــــــــــح مح إذا اخلـــــــــــَ  هـــــــــــُ

ــــــــــــٌر وال      ي ِر ال مــــــــــــِ ــــــــــــح ي واِرُس اخلــــــــــــَ ــــــــــــَ َزمُ ف ــــــــــــَ  (3) قـ
  

ٌ  قََزمٌ  يقاُل :  .قََزمٍ  ، وهو ذو قََزمٌ  ، واْمرأَة

ٌ  قََزمانِ  ؛ ورُجالنِ  قََزمٌ  يقاُل : رُجلٌ  ، في لُغٍَة أُْخَرى ؛ قد يُثَنَّى ويُْجَمُع ويَُؤنَّثُ وِ   ، ونِساءٌ  قََزمتانِ  ، واْمرأَتانِ  أَْقَزامٌ  ، وِرجالٌ  قََزَمةٌ  ؛ وامرأَة

تَْيِن. قُُزمٌ وِ  كُسَكاَرى ، ، قُزاَمىوِ  أَْقزامٌ  ، وقيَل : الَجْمعُ  قََزمات  ، بضمَّ

 .«أَْقزامٌ  ُجفاةٌ َطغاٌم َعبيدٌ »حِديُث علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه في ذّمِ أَْهِل الشاِم : منه و

. وكَكِتٍف وُعنٍُق وَجبٍَل ، وهي بهاءٍ  ، بالفتْحِ ، قَْزمٌ  ، كفَِرَح ، فهو قَِزمَ  قدوِ   في الُكّلِ
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ه فقاَل : ِصغاُر الغَنَِم ، وهي الَحَذُف. أَْرَدأُ المالِ   :(4) القََزمُ وِ   وِصغاُره ، ومنهم َمْن َخصَّ

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : كِكتاٍب : اللِّئامُ  ، الِقزامُ وِ 

مح  ِدهــــــــــــــِ بــــــــــــــح ن عــــــــــــــَ ُم مــــــــــــــِ هــــــــــــــُ وا أُمــــــــــــــ  نــــــــــــــُ صــــــــــــــــــــــــــــَ  َأحح

عــــــــــــاُ       ــــــــــــح َك أَف ــــــــــــح ل ــــــــــــِ زامِ ت ــــــــــــقــــــــــــِ هح  ال عــــــــــــَ ــــــــــــوَكــــــــــــَ (5)ال
 

  
 أي زوجوا.

 كغُراٍب : الذي ال يَْغِلبُه أَحٌد. ، القُزامُ وِ 

__________________ 
 اللسان وفيه : يرتبد ا ويرو  : يتزبد. (1)
 اللسان والتهذيب. (2)
 اللسان والصحاح. (3)
 لي  من القاموس.« القزم»قوله :  (4)
 اللسان والصحاح. (5)
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 ؛ عن ُكراعٍ. الَمْوُت الَوِحيُّ  أَْيضاً :وِ 

ِغيُر الُجثَِّة اللَّئيمُ  ، القَِزمُ وِ   ال َغناَء عنَدهُ ، ج كعُنٍُق وأَْصحاِب. ءُ الدَّنِي كَكتٍِف وَجبٍَل : الصَّ

كةً  قََزَمةٌ  رجٌل وامرأَةٌ وِ   بالتَّْحريِك أَْيضاً. القََزمُ  واالْسُم : وقَصيٌر ؛ قَصيرةٌ  ، أَي ، محرَّ

ً وِ   كقََرَمهُ. عابَهُ  : قََزَمهُ قَْزما

ّمِ : ابن الَحاِرِث العَْبِسيُّ  قُْزمانُ وِ  نَّ هللاَ لَيَُؤيُِّد هذا إ»:  (1) وسلمعليههللاصلىقال فيه رسوُل هللِا  الُمنافُِق الذي العَْنِسيُّ ،: ، وفي نسخٍة  ، بالضَّ

جِل الفاِجرِ   قُتَِل يوَم أُُحٍد ، فقاَل : ما أُقاتُِل على ِديٍن. ، «الدَّيَن بالرَّ

 وَذَكَره بعٌض في الصَّحابَِة وهو َغلٌَط.

ح به في شْرحِ الَمواِهِب أَنَّه أَْنصاِريٌّ ِمن بنِي َظفَر.  والُمَصرَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالتَّحريِك : َرِديئةٌ َصغيَرةٌ. قََزَمةٌ  شاةٌ 

 : ال َخْير فيها ، وكذِلَك ُرذاُل اإِلبِِل. أَْقزامٌ  وَغنَمٌ 

اُج : أَْقَزمُ  وُسوَددٌ   : ليَس بقَِديٍم ؛ قاَل العجَّ

 األَقـحَزمالس وَدُد العادي  َغرُي وِ 
مُ وِ   : اْقتِحاُم األُموِر بِشدَّةٍ. التَّقَزُّ

 َمْوِضٌع.، بالضّمِ :  قُْزمانُ وِ 

ً  : ]قسم[ ً وِ  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، قََسَمهُ يَْقِسُمهُ قَْسما أَهُ :  قَسََّمهُ تَْقِسيما ، وهي ُمَؤنَّثَةٌ ، وإنَّما قاَل هللاُ  ، بالكسرِ  الِقْسَمةُ  وهي ، فاْنقََسمَ  ، َجزَّ

حاحِ. (2) (اْلِقْسَمةَ َوِإذا َحَضَر )بعد قْوِله :  (فَاْرزُُقوُهْم ِمْنهُ )تعالَى :   ألَنَّها في مْعنَى الِميراِث والَماِل ، فَذكَّر على ذِلَك ؛ كما في الّصِ

ً  الدَّْهُر القَْومَ  قََسمَ  ِمن المجاِز :وِ  قَُهْم ، : قسما قَُهم كقَسََّمُهم تَْقِسيماً فتَقَسَّموا فَرَّ ً  ، فَرَّ ً وِ ههنا  ِقْسما  ههنا. قِْسما

حاحِ. ، وكِمْنبٍر وَمْقعٍَد : النَِّصيبُ  ، بالكسرِ  الِقْسمُ وِ  ْحُن : الدَّقِْيُق ، كما في الّصِ  والَحظُّ ِمن الَخْيِر ، ِمثْل َطَحْنُت ِطْحناً ، والّطِ

اغُب : وَحِقيقَتُه أَنَّه جزٌء ِمن جْملٍَة تقبَلُ  ،  المقسِم َمقاِسُم كاألُْقسومةِ  ْمعُ ِء ، ُضبَِط بالَوْجَهْين ، وجَ الفي مقسم ويقاُل : هذا التَّْقِسيمَ  وقاَل الرَّ

 .أَْقسامٌ  ج بالضّمِ ،

 وفي التْهِذيِب : أَنَّه َكتََب عن أَبي الَهْيثم أَنَّه أَْنَشَد :

مٌ فــــــــــمــــــــــا لــــــــــَك إال   قحســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــاً  مــــــــــِ َ  فــــــــــانــــــــــِ يــــــــــُ  لــــــــــَ

مـــــــــا      د  قـــــــــَ ـــــــــَ َرنح َأو تـ بحخـــــــــِ ـــــــــَ ت ـــــــــاســـــــــــــــــــــــح ـــــــــه َأحـــــــــٌد ف (3)ب
 

  
 ُء.: نَِصيُب اإِلْنساِن ِمن الشي الَمْقَسمُ وِ  الِمْقَسمُ وِ  الِقْسمُ  قاَل :

 جج ، كنَِصيٍب وأَْنِصباء ِزنَةً ومْعنًى ، أَْقِسماءُ  ج ، َكأَِميٍر ، كالقَِسيمِ  ، ِمْقَسَمهوِ  قِْسَمه َء بين الّشركاِء وأَْعَطْيُت كلَّ َشريكٍ الشَّي قََسْمتُ  يقاُل :

 بالكْسِر. الِقْسمِ  َجْمعُ  األَْقسامُ وِ ،  ْقسامِ األَ  ، أَي َجْمعُ  أَقاِسيمُ  أَي َجْمُع الَجْمع

 كأُْظفُوٍر وأَظافِيٍر ، وهي الُحظوُظ الَمْقسوَمةُ بيَن الِعباِد. األُْقسومةِ  َجْمعُ  األَقاِسيم وقيَل : بل

 .الَمْقسومِ  ءِ أَو الُجْزُء من الشَّي والَحظُّ  ، بالفتحِ : إِذا أُِريَد الَمْصَدُر ، وبالكْسِر : إذا أُِريَد النَِّصيبُ  يَْنقَِسُم قَْسَمْينِ  هذا يقاُل :وِ 

 .قِْسَمهُ  منهما أََخَذ ُكلٌّ  : ُمقاَسَمةً  ءَ الشَّي قاَسَمهُ وِ 
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 قَِسيمُ  أَنا»قْوُل علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : منه داراً أَو ماالً بَْينَك وبَْينه ؛ و، وهو الذي يُقاِسُمك أَْرضاً أَو  (4) الُمقاِسمُ  ، كأَميٍر : القَِسيمُ وِ 

 .«النَّارِ 

في  النَّاِر : نِْصفٌ  قَِسيمُ  ناقاَل القتيبيُّ : أَراَد أَنَّ الناَس فَِريقاِن : فَريٌق معي وُهم على ُهدى ، وفَِريٌق َعلَيَّ وُهم على َضالٍل كالَخواِرجِ ، فأ

 ، كنَِصيٍب وأَْنِصباَء ، وَكِريٍم وُكَرماَء. قَُسماءُ وِ  أَْقِسماءُ  ج الجنَِّة معي ونِْصٌف َعلَيَّ في النَّاِر ،

__________________ 
 لي  يف القاموس.« تعاىل»قوله :  (1)
 .8النساء ا اآية  (2)
 ويف األساس :« فائتاً »يف اللسان :  (3)
 ومـــــــــــــا لـــــــــــــك إال مـــــــــــــقســـــــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــيـــــــــــــ  فـــــــــــــائـــــــــــــتـــــــــــــاً )

 بــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــٌد فــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــجــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــه أو  خــــــــــــــــــرا    

  

 عل  هامش القاموس : كاجللي  والسمري مبعىن اجملال  واملسامر ا اه. (4)
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 هذه األَْرض ، أَي ُعِزلَْت عنها. قَِسيَمةُ  هذا ، أَْي َشْطُره. ويقاُل : هذه األَْرضُ  قَِسيمُ  يقاُل : هذا ِء.َشْطُر الشَّي : القَِسيمُ وِ 

دقَةُ  ، القُساَمةُ وِ  عفاِء ، وبه فَسََّر بعضٌ  تُْقَسمُ  ، ألَنَّها كثُماَمٍة : الصَّ كمثِْل َجْديٍ بَْطنُه  القُساَمة مثَُل الذي يأُْكلُ »حِدْيَث وابَِصة :  على الضُّ

ً  َمْملوءٌ   .«َرْضفا

ِحيُح أَنَّ وِ  قاَل ابُن األَثِيِر : ِمن رأِْس الماِل ليكوَن أَْجراً له ، كما تأُْخذُ السَّماسَرةُ َرْسماً َمْرُسوماً ال  (1) لنَْفِسه القَسَّامُ  ما يَْعِزلُه هنا القُساَمةَ  الصَّ

رَ   .«القُساَمةوِ إِيَّاُكم »الحِدْيُث أَْيضاً :  أَْجراً َمْعلوماً لتَواُضِعِهْم أَْن يأُْخذوا ِمن كّلِ أَلّف َشْيئاً ُمعيَّناً ، وذلك َحراٌم ، وبه فُّسِ

بيَن أَْصحابِه َشيئاً  قََسمَ  لهم ، وإنَّما هي فيَمْن َوِلَي أَْمَر قَْوٍم فإذا الَمْقسومِ  أُْجَرته بإِْذن ِمن القَسَّامُ  ليَس في هذا تَْحريٌم إذا أََخذَ  وقاَل الخطَّابيُّ :

 أَْمَسَك منه لنْفِسه نَِصيباً يَْستأْثُِر به عليهم.

 ، كما في الُمْحَكم. القْسَمةِ  و ِمن، وه العَطاُء وال يُْجَمعُ  ، بالفتْحِ : القَْسمُ وِ 

أُْي. : القَْسمُ وِ  أْي ، وهو َمَجاٌز. القَْسمِ  يقاُل : هو َجيِّدُ  الرَّ  أَي الرَّ

ي لعدّيِ بِن َزْيٍد : الشَّكُّ  : القَْسمُ وِ   ؛ أَْنَشَد ابُن بَّرِ

هـــــــــا الـــــــــقـــــــــَ ح  نـــــــــَ كـــــــــَ هـــــــــتح فـــــــــَبمـــــــــح بـــــــــِّ ة شـــــــــــــــــــــــُ نـــــــــّ   ـــــــــِ

رُي      ـــــــــــــــِ ب رُي خـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ ب ه واخلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح َدت (2)ُم فـــــــــــــــَبعـــــــــــــــح
 

  
 ، بلُغَِة ُهَذْيٍل ، وهو مجاٌز. الغَْيثُ  : القَْسمُ وِ 

حِت األَرُض ، يَْعنُوَن به الغَْيَث. قَْسمٍ  ويقُولُوَن في اْستِْمطاِرهم : اللُهم اْجعَْلها عشيَّة  ِمن عْنَدَك فقد تلوَّ

 الماُء. قيَل :وِ 

ً  أَْمَره يَْقِسم يقاُل : هو القََدُر. : القَْسمُ وِ  ُره ويتَدبَُّرهُ يَْنُظُر كيَف يَْعَمُل فيه ؛ قاَل لَبيٌد : قَْسما  ، أَي يُقَّدِ

ــــــــــــه إن كــــــــــــان  وال ل قــــــــــــُ ــــــــــــَ مُ فـ قحســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ َره  يـ ــــــــــــح  أَم

ُر      ـــــــــِ َك هـــــــــاب ـــــــــ  ُر أُم هـــــــــح ـــــــــد  َك ال ظـــــــــح عـــــــــِ ـــــــــَ ا ي مـــــــــ  ـــــــــَ (3)أَل
 

  
 أَْمَره إذا َميَّل فيه أَْن يَْفعَلَه أَو ال يَْفعَلَه. قََسمَ  ويقاُل :

 ؛ عن ابِن ِسْيَده. ع : القَْسمُ وِ 

 الُخلُُق والعاَدةُ ، ويُْكَسُر فيهما. : القَْسمُ وِ 

 ثم يَْقَوى ذِلَك الظَّنُّ فيَصيَر حقيقةً. َظنَّا ُء فَتَُظنَّهُ أَْن يَقََع في قَْلبَِك الشَّي : القَْسمُ وِ 

 (4) إالَّ يسيراً  معهم وذلك إذا كانوا في َسفٍَر وال ماءَ  ثم يَتَعاُطونَها : َحصاةٌ تُْلقَى في إِناِء ثم يَُصبُّ فيه من الماِء ما يَْغُمُرها القَْسم َحصاةُ وِ 

 هكذا. فيَْقِسُمونَهُ 

 قُِسمَ وِ يهم الماُء في الفَلَواِت َعَمُدوا إلى قَْعٍب فأَْلقوا َحصاةً في أَْسفَِله ثم َصبُّوا عليه ِمن الماِء قدَر ما يَْغُمُرها وقاَل اللَّْيُث : كانوا إذا قَلَّ عل

ى تْلَك الَحصاةُ الَمْقلَةَ.  الماُء بَْينهم على ذِلَك ، وتَُسمَّ

 يَْفعَله أَو ال يَْفعَله.أَ  أََو لَْم يَْدِر ما يَْصنَُع فيه ر كيَف يَْعَمُل فيه ؛ وتقدََّم شاِهُده قَِريباً.وَدبََّرهُ يَْنظُ  قَدََّرهُ  إذا أَْمَرهُ  قََسمَ  ِمن المجاِز :وِ 

 ، أَي ُمْشتَرك الَخواِطِر بالُهُموِم ، وهو مجاٌز. كُمعَظٍَّم : الَمْهُمومُ  ، الُمقَسَّمُ وِ 

 الُهُموُم وتَقَسََّمتْه. قَسمتْه وقد

 ِمن الحْسِن فهو ُمتَناِسٌب ، كما قيَل : ُمتَناِصٌف ؛ وهو مجاٌز. قِْسَمهُ  ٍء منهُمْعطى كلُّ شي َجِميلُ ال : الُمقَسَّمُ وِ 

ّمِ ، وهي بهاٍء. (6) قُْسمٌ  ج والَوساَمِة ، القَساَمةِ  َوِسيٌم بَيِّنُ  قَِسيمٌ  ، كأَميٍر : يقاُل : رُجلٌ  (5) كالقَِسيمِ   بالضَّ
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__________________ 
ام من رأس املا  لنفســه ا وهو حرام بغري إذن أراببه ا « إايكم والقســامة»عل  هامش القاموس : ومنه ا ديث :  (1) هي ابلضــم ما أيخذه القســّ

 وأما القسامة ابلكسر ا فهي صنعة القسام اه من النهاية.
 اللسان. (2)
 واللسان والتهذيب. 131ديوانه ط بريوت ص  (3)
 .«َيِسريٌ »يف القاموس :  (4)
ورجر مقســــم الوجه ا أي مجير كله ا كبن كر موضــــض منه أخذ قســــماً من « قســــيم وســــيم»عل  هامش القاموس : ومنه حديث أم معبد :  (5)

 اجلما . اه من النهاية.
ٌم. (6)  يف القاموس : ومَجحُعه : ُقسح
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حاحِ : فالنٌ   الَوْجِه ؛ وقاَل علباُء بُن أَْرقََم يَْذكر اْمَرأَتِه : قَِسيمُ وِ الَوْجِه  ُمقَسَّمُ  وفي الّصِ

ٍه وِ  يــــــــــــنــــــــــــا بــــــــــــَوجــــــــــــح وافــــــــــــِ وحمــــــــــــًا تــــــــــــُ مٍ بـــــــــــــَ َقســــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــُ

مح      لــــــــَ و ِإىل وارِ  الســــــــــــــــــــــ  طــــــــُ عــــــــح يــــــــة تـــــــــَ بــــــــح (1)كــــــــَبنح  ــــــــَ
 

  
 وقاَل أَبو َمْيموَن يَِصُف فََرساً :

ِن  يــــــــــــح د  رِّ اخلــــــــــــَ اِ  حــــــــــــُ ِويــــــــــــِر الســــــــــــــــــــــــــّ  كــــــــــــرِّ طــــــــــــَ

مِ      َقســـــــــــــــــــــــ  ِ  مـــــــــُ اح قـــــــــَ دح ـــــــــِت الشـــــــــــــــــــــــِّ رِي (2)الـــــــــوجـــــــــِه هـــــــــَ
 

  
 ، وبه فَسََّر بعٌض قَْوَل َعْنتََرة : قَساَمةً  ، ، كَكُرمَ  قَُسمَ  قدوِ 

 (3) بَقِسيمةٍ كَبن  فاَرَة لِجٍر ِو 
حاحِ.  كما في الّصِ

كةً ،  القََسمُ وِ   اليَميُن باهلِل تعالى. ُمْكَرٍم ، وهو الَمْصَدُر ِمثُْل الُمْخَرجِ :، ك الُمْقَسمُ وِ ، محرَّ

ً  قدوِ  ا أَْقَسَم إِْقساما ميُر  كُمْكَرمٍ  ُمْقَسمٌ  الذي حلَف فيه وَمْوِضعُه فإنَّه اْسٌم أُقِيَم َمقَام الَمْصَدِر ؛ القََسمُ  ، هذا هو الَمْصَدُر الَحِقيقيُّ ؛ وأَمَّ ، والضَّ

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : اإِلْقسامِ  راِجٌع إلى

 (4)مَتُوُر هبا الدِّماء  مبُقحَسمةٍ 
 يْعنِي َمكَّة ؛ وهو قْوُل ُزَهْيٍر وَصْدُرهُ :

ٌُن ِمن ا وِمنحُكم َمُض أميح  فُتجح
 به. أَْقَسمَ  : أَي (5) به اْستَْقَسَمهُ وِ 

ل. اْستَْقَسَمهُ وِ وفي بعِض النسخِ :   وبه ، والصَّواُب األوَّ

 بَْينَُهما. اْقتََسماهُ  الماَل : تَقاَسماوِ  .(6) (قاُلوا َتقاَْسُوا اِبهللِ )وهو اليَميُن ؛ ومنه قْولُه تعالَى :  القََسم ، ِمن : تَحالَفا تَقاَسماوِ 

 .(7) (َكما أَنْ َزْلنا َعَلى اْلُمْقَتِسِمنيَ )؛ ومنه قَْوله تعالَى :  الِقْسَمةُ : بمْعنًى واِحٍد ؛ واالْسُم منهما  التَّقاسمُ وِ  فاالْقتِسامُ 

ُسوِل  تَقاَسُموا قاَل ابُن عرفَةَ : ُهُم الذين  .وسلمعليههللاصلىوتَحالَفُوا على َكْيِد الرَّ

 ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. قَساماتٌ  ُمْسلميَن ، ج: الُهْدنَةُ بَْيَن العَُدّوِ وال القَساَمةُ وِ 

 ِء ؛على الشي يُْقِسُمونَ  ؛ وفي الُمْحَكم ويأُْخذونَهُ  ، وفي التهِذيِب : على َحقِّهم ، ءِ على الشَّي ، أَي يَْحِلفُونَ  يقِسمونَ  الذين الَجماَعةُ  : القَساَمةُ وِ 

 إليهم.َمْنسوبَةٌ  القَساَمةِ  ؛ ويَِمينُ  أَو يَْشَهدونَ 

 .«على أَْوِلياِء الدمِ  تُْقَسمُ »في حِدْيٍث : األَْيماُن : و

ي بالَمْصَدِر. قَساَمةٌ  وقاَل أَبو زْيٍد : جاَءتِ  جِل ، ُسّمِ  للرَّ

 ً  ، أَي باليَِميِن. بالقَساَمةِ  وقَتََل فالٌن فاُلنا

 ِمن بَنِي فالٍن ، وأَْصلُه اليَِمْين ثم ُجِعل قَْوماً. قَساَمةٌ  وجاَءتْ 

ُء أَْوِلياُء الَمْقتوِل فيَدَّعوَن قِبَل في الدِم أَْن يُْقتَل رُجٌل فال يَْشَهُد على قَتِْل القاتِِل إيَّاه بَيِّنة عاِدلَة كاِملَة ، فيَِجي القَساماتِ  قاَل األَْزهِريُّ : تَْفِسيرُ 

خاً بدِم القَتِيِل في الحالَِة رُجٍل أَنَّه قَتَ  التي ُوِجَد فيها ، أَو يَْشهَد رُجٌل لَه ويُْدلُوَن بلَْوٍث ِمن بَيِّنٍة غيِر كاِملٍَة ، وذِلَك أن يُوجَد الُمدَّعى عليه ُمتَلَّطِ

اَن بَْينهما َعداَوةٌ ظاِهَرةٌ قَْبَل ذِلَك ، فإذا قاَمْت َداللَةٌ ِمن هذه الدَّاَلالِت َعْدٌل أَو اْمرأَةٌ ثِقَةٌ أنَّ فالناً ، قَتَلَه ، أَو يُوَجد القَتِيُل في داِر القاتِِل وقد ك

 صاِحبِهم ما فالناً الذي ادَّعوا قتلَه اْنفََرَد بقَتْلِ  َسبَق إلى قَْلِب َمْن َسِمعَه أنَّ َدْعوى األَْوِلياِء َصِحيَحةٌ ، فَيُْستَْخلَُف أَْولياُء القَتِيِل َخْمِسيَن يَِميناً أنَّ 
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َء ، ِث الذي أَْدلَوا به َحلََف الُمدَّعى عليه وبَِرىَشَرَكه في دِمِه أََحٌد ، فإِذا َحلَفُوا َخْمِسيَن يَِميناً اْستَحقّوا ديَّةَ قَتِيِلهم ، فإن أَبَْو أَْن يْحِلفُوا مع اللَّوْ 

 وإن نََكَل الُمدَّعى عليه عن

__________________ 
 به إىل كعب بن أرقم اليشكري ا ويف الصحاح والتهذيب بدون نسبة.اللسان ونس (1)
 اللسان والصحاح. (2)
 ديوانه وعجزه : (3)

 سبقت عوارضها إليك من الفم
 والبيت يف اللسان بدون نسبة ا ويف التهذيب والصحاح.

 واللسان. 13البيت يف الصحاح منسوابً لزهري ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص  (4)
 موس : وبه.ابلقا (5)
 .49النمر ا اآية  (6)
 .90ا جر ا اآية  (7)
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د ع  عليه 
ُ
ذ الدِّي ة ِمن ماِ  امل يُعه قـَوح  الشاِفِعّي. (1)الَيمِا ُخريِّ َوَرثَُة الَقِتيِر بَا قـَتحِله َأو َأخح  ا وهذا مجَِ

، وإن لم يكْن لَْوٌث ِمن بَيِّنِة َحْلف الُمدَّعى عليه َخْمِسين  يُْقِسموَن قََساَمة ، ُوِضَع َمْوِضَع الَمْصَدِر ، ثم يقاُل للَِّذينَ  اإِلْقسامِ  : اْسٌم ِمن القَساَمةُ وِ 

 َء ، وقيَل : يَْحِلُف يَِميناً واِحَدةً.يَِميناً وبَِرى

ِمن أَْوِلياِء الدِم َخْمسوَن نَفَراً على اْستِْحقاقِهم َدَم صاِحبِهم إذا َوَجُدوه قَتِيالً  يُْقِسم ، وَحِقيقَتُها أَنْ  كالقََسمِ  : اليَميُن ، القَساَمةُ  وقاَل ابُن األَثيِر :

ةٌ وال عْبٌد وال َمْجنوٌن ، الَمْوجوُدوَن َخْمِسين يَِميناً ، وال يكوُن فيهم َصبيٌّ وال اْمَرأَ  أَْقَسمَ  بيَن قَْوٍم ولم يُْعَرْف قاتِلُه ، فإْن لم يُكونوا َخْمِسين

يَّةَ ، وإن َحلََف الُمتََّهموَن لم يَْلزِ  يُْقِسموِ  يَّةَ.بها الُمتَّهموَن على نَْفي القَتِْل عنهم ، فإْن َحلََف الُمدَّعوَن اْستحقُّوا الّدِ  ْمهم الّدِ

ً  وقد   الغَراَمِة والَحمالَِة ألَنَّها تلزُم أَْهَل الَمْوِضعِ الذي يُوَجُد فيه القَتِيُل.إذا َحلََف ، وجاَءْت على بِناءِ  قَساَمةً وِ  (2) أَْقَسَم يُْقِسم أْقساما

 .«تُوِجُب العَْقل القَساَمةُ »حِدْيُث ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : منه و

 والَجماُل. : الُحْسنُ  القَساَمةُ وِ  القَسامُ وِ 

ا، وهو االسْ  القَسامِ  واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على  فإنَّه َمْصَدٌر. القَساَمةُ  ُم ؛ وأَمَّ

يِن وفتِحها كَكُرَم ؛ قَُسمَ  وقد  ؛ نَقَلَه ابُن ِسْيَده. كالقََسَمِة ، بكْسِر الّسِ

ً وِ  يناُر الِهْرقليُّ ، أَي َوْجُههُ الَحَسُن. قََسَمتَهُ  : الَوْجهُ. يقاُل : كأَنَّ  القََسَمةُ  ، أَي هي أَْيضا  الّدِ

 منه ، أَو ما َخَرَج عليه ِمن َشعَِر. عليك أَو ما أَْقبَلَ 

أَو َوَسُط األَْنِف  ، كذا نَّص الُمْحَكِم ؛ وفي بعِض النسِخ : أَو ناِحيَتاه ؛ (3) األَْنُف وناِحيَتاهُ   :القََسَمةُ  أَو ونَصُّ الُمْحَكِم : ما َخَرَج ِمن الّشْعِر.

ْيِن أَو ما بيَن العَْينَْينِ  ؛ وهو قَْوُل ابِن األَْعَرابّيِ ؛ أَو ما فَْوَق الحاِجبِ  بِّّيِ  أَو ظاِهُر الَخدَّ ؛ وبه فَسََّر ابُن األَْعَرابّيِ قَْوَل ُمْحرِز بِن ُمَكْعبٍَر الضَّ

: 

ريًا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ   مكـــــــــــــــَبن  َداننـــــــــــــــِ مـــــــــــــــاهتــــــــــــــِِ  َقســــــــــــــــــــــــــــِ

قــــــــــاُء وِ      وَه لــــــــــِ ف  الــــــــــُوجــــــــــُ دح شــــــــــــــــــــــــَ (4)إنح كــــــــــان قــــــــــَ
 

  
 الُمْحَكِم.على ما في 

 ِمن العَْيِن ، وبه فّسَر قَْول الشاِعِر أَْيضاً ، على ما في الُمْحَكِم. أَو أَْعلَى الَوْجِه ، أَو أَْعلَى الَوْجنَِة ، أَو َمْجَرى الدَّْمعِ 

ح أَو ما بيَن الَوْجنَتَْيِن واألَْنفِ   احِ.؛ وبه فسََّر ابُن األَْعَرابّيِ قَْول الشاِعِر ، على ما في الّصِ

ْين لُغَةٌ في الُكّلِ ، كذا في الُمْحَكِم.  وفتُْح الّسِ

ْين  القَِسَمةُ وِ   ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. َجْونَةُ العَطَّارِ  : (5)، بكْسِر الّسِ

َمْخشِريُّ : َمْنقوَشة يكوُن فيها العْطُر ؛  َر قَْوُل َعْنتََرةَ :، كَسِفينٍَة ، وبه فسِّ  القَِسيَمةِ وِ  بحْذِف الهاِء ، كالقَِسمِ  زاَد الزَّ

ٍر ِو  يـــــــــــــــمـــــــــــــــةٍ كـــــــــــــــَبن  فـــــــــــــــبحَرة لجـــــــــــــــِ  بـــــــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــــــِ

مِ      ن الـــــــفـــــــَ هـــــــا ِإلـــــــيـــــــَك مـــــــِ واِرضـــــــــــــــــــــَ تح عـــــــَ قـــــــَ بــــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ

  
 فأَْشبََع الشاِعُر َضُروَرة. القَِسمةُ  وعلى قَْول ابِن األَْعرابّيِ أَْصلُه

ً وِ  ْر به قَْوَل َعْنترةَ. القَِسيَمةُ  ، أَي هي الّسوُق أَْيضا  ، وهو قَْوُل ابِن األَْعَرابّيِ ، ولكنَّه لم يفّسِ

 قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أنَّه يَجوُز تَْفِسيره به.

 ؛ وأَْنَشَد لُزَهْيٍر : (6)؛ وفي الُمْحَكِم : َمواِضُع  : ع القَُسوِميَّاتُ وِ 

__________________ 
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 .«423/  8قسم »انظر نص قو  األزهري يف التهذيب ابختالٍف ا  (1)
 يف اللسان : قسماً. (2)
 يف القاموس : أو انِحيَـَتاُه. (3)
 والصحاح واألساس. 86/  5اللسان والتهذيب واملقايي   (4)
 ا ويف األساس : قسيمة.« َقِسمة»كذا ابألصر ا وسيا  القاموس أهنا بكسر السا وفتحها ا ويف اللسان :   (5)
 يف معجم البلدان هي عادلة عن طري  فلج ذات اليما وهي مثد فيها ركااي كثرية. (6)

  



16169 

 

مـــــــٍة  ـــــــِ ن بـــــــاِن َأســـــــــــــــــــــح ـــــــح ث فـــــــا كـــــــُ ـــــــاًل قـــــــَ ي ـــــــِ ل ـــــــَ وحا ق حـــــــ   ضـــــــــــــــــــــَ

ُم وِ      هـــــــــــُ نــــــــــــح اتِ مـــــــــــِ يـــــــــــ  ومـــــــــــِ عـــــــــــح  ابلـــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــُ (1)رَتَُ  مـــــــــــُ
 

  
 يوِشه.: ثمٌد فيه َرَكايا َكثيَرةٌ َعاِدالت عن طريِق فَلََج ذاَت اليَِميِن َسقاُهما ُعَمُرو َربِيُب بُن ثَْعلَبَةَ ، وكاَن َدِليَل جُ  القَُسوِميَّاتُ  وقاَل نَْصر :

َل َطيِّها حين القَساِميُّ وِ   ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، وأَْنَشَد ِلُرْؤبَة : يِّهِ تَْنَكِسَر على طَ  (2) : َمْن يَْطِوي الثِّياَب أَوَّ

 (3)بُروَد الَعّصابح  الَقساِميِّ َطي  
 ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسْيَده ، وأَْنَشَد للَجْعِدّيِ : َرباعٌ  آَخَر ، الفََرُس الذي أَْقَرَح من جانٍِب وهو من جانِبٍ  : القَساِميُّ وِ 

اَأشـــــــــــــــــــــــــــَ    يـــــــــــــ  ٍب  َقســـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــِ ي  جـــــــــــــانـــــــــــــِ  َرابعـــــــــــــِ

را وِ      قـــــــــَ رََح َأشـــــــــــــــــــــــح ر  أَقــــــــــح ٍب ســـــــــــــــــــــــُ نـــــــــح (4)قـــــــــارَِح جـــــــــَ
 

  
 وَخفََّف القُطاِميُّ ياَء النِّْسبَِة فأَْخَرَجه ُمْخرَج تِهاٍم وشآٍم ، فقاَل :

ا  را ـــــــــــــــــــــــــُ َدان تـــــــــــــــــــــــــَ و َة والـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــُ  إن  األُبـ

قـــــــــــــابـــــــــــــلـــــــــــــِا      تـــــــــــــَ يـــــــــــــاً مـــــــــــــُ جـــــــــــــاان َقســــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــِ  وهـــــــــــــِ

  
 َمْعروٌف كاَن لبَني َجْعَدةَ بِن َكْعِب ابِن ربيعَةَ ، وفيه يقوُل النابِغَةُ : فََرٌس م : القَساِميُّ وِ 

ر   يّ َأغـــــــــــــَ ر   َقســـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــِ جـــــــــــــ  ت  ـــــــــــــَُ ـــــــــــــح ي مـــــــــــــَ  كـــــــــــــُ

ه َخســـــــــــــــــــــا      ـــــــلـــــــُ ي جـــــــِ حـــــــح ـــــــَ ـــــــت ىن ف مـــــــح ـــــــُ ـــــــي اليـــــــِده ال (5)خـــــــَ
 

  
 كذا في كتاِب الَخْيِل البِن الَكْلبي.

 ؛ عن ابِن َخالََوْيه. كَسحاٍب : ِشدَّةُ الَحرِّ  ، القَسامُ وِ ُء الذي يكوُن بَْيَن الشَّْيئَْيِن. الشَّي القَساِميُّ  قاَل أَبو الَهْيثِم :وِ 

ُل وْقِت الهاِجَرةِ.  أَو أَوَّ

 قاَل األَْزهِريُّ : وأَنَا واقٌِف فيه.

َر قَْول النابِغَِة الذُّْبيانّي يَِصُف َظْبية : حينَئٍِذ أَْحَسُن ما تكوُن َمْرآةً  ، أَي الشَّْمس ، َوْقُت ذُروِر الشَّْمِس ؛ وهيأَو   ، وبكّلِ ذِلَك فّسِ

ُروُد فـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه  ف  بـــــــــــــــــــرِيـــــــــــــــــــَره وتــــــــــــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــــــــــــَ

ر الــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــاِر مــــــــــــن       (6) الــــــــــــَقســــــــــــــــــــــــــامِ إىل ُدبــــــــــــُ
  

 بِن َكْعٍب ؛ وقد تَقَدََّم شاِهُده قَِريباً. فََرٌس لبَني َجْعَدةَ  : القَسامُ وِ 

 كقَطاِم : فََرُس ُسَوْيِد بِن َشدَّاٍد العَْبَشِمّيِ. ، قََساموِ 

 ، كأُْظفُوٍر وأََظافِيٍر. وقيَل : هو َجْمُع الَجْمعِ ، كما تَقَدََّم. أُْقُسومةٌ  : الُحظوُظ الَمْقسوَمةُ بَْيَن الِعباِد ، الواِحَدةُ  األَقاسيمُ وِ  قاَل األَْزهِريُّ :

 َصحابِيَّاِن. الطائيُّ له ِوفاَدةٌ ؛ بُن َحْنَظلَةَ  قَساَمةُ وِ  الماِزنِيُّ ؛ بُن ُزَهْيرٍ  قَساَمةُ وِ 

 .بُن ُزَهْيٍر لعلَّه ُمْرَسل ألنَّه يَْرِوي عن أَبي موَسى قَساَمةُ  وقاَل الذَّهبيُّ :

 * قُْلُت : وقد َذَكَره ابُن َحبَّاٍن في ثِقاِت التَّابِِعْين ، وقاَل : َرَوى عنه قتاَدةُ والَجريريُّ ، والبَْصِريُّون.

ْواوِ  ً  َسمَّ ْين. ، كصاِحٍب. قاِسما بيعِ أَبو العاِص  القاِسمُ : وُهم  وُهْم َخْمَسةٌ َصحابِيُّونَ  ويقاُل فيه أَْيضاً : قاس لُغَةٌ فيه ، كما تقدََّم في الّسِ بُن الرَّ

 اْسُمه لَِقيٌط.:  ويقالُ  ، وسلمعليههللاصلىصْهُر النبّيِ 

 .(7) جْمعَة عاشَ :  وقيلَ  ، وغيُرهُ  الّزهريُّ  َذَكَره ، وسلمعليههللاصلىابُن َرُسوِل هللِا  القاِسمُ وِ 

. القاِسمُ وِ  ْلت ، َذَكَره ابُن عبِد البّرِ  بُن َمْخَرَمةَ بِن عبِد المطَِّلِب أَُخو قَْيٍس والصَّ

__________________ 
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 واللسان ا وصدره يف التكملة ومعجم البلدان : 48ديوانه ط بريوت ص  (1)
 فعرحسوا ساعًة يف ُكثحب أسُنمةٍ 

 يف القاموس : حىت. (2)
 وقبله يف اللسان : 87/  5والصحاح والتهذيب واملقايي   6ديوانه ص  (3)

 طاوين جمدو  اخلرو  األحداب
 واللسان والتكملة والتهذيب. 44ديوانه ص  (4)
 اللسان. (5)
 فال شاهد فيه ا واملثبت كرواية اللسان والتكملة والتهذيب.« من البشامِ »برواية :  112ديوانه ط بريوت ص  (6)
 ر يف مقداره عمره أسد الغابة.انظ (7)
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 .القاِسمِ  َمْولَى أَبي بَْكٍر ، َذَكَره البَغَِويُّ ، واألَْشَهُر فيه أَبو القاِسمُ وِ 

ْواوِ  ً  َسمَّ  َمْولَى عباَدةُ يَْرِوي عن ابِن ُعَمَر. قَِسيمُ  منهم : كأَِميٍر وُزبَْيرٍ  ، قَِسيما

ً ِكْنبٍَر : َزْوُج  ، ِمْقَسمٌ وِ  . بَِريَرةَ ، الَمْدُعوُّ ُمِغيثا  ، كذا قاَل الُمْستَْغِفِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .القََسمِ  ُمطاِوعُ  االْنِقسامُ 

حاحِ. القََسمِ  ، كَمْجِلٍس : َمْوِضعُ  الَمْقِسموِ   كما في الّصِ

ماِت َأْمراً ):  عزوجلوقْولُه ،  مُ  هي الَمالئَِكةُ  (1) (فَاْلُمَقسِّ لَْت به. تُقَّسِ  ما ُوّكِ

 الَجُزوَر على ِمْقداِر ُحظوِظهم منها. قََسُموا بالِقداِح : اْستَْقَسُمواوِ 

ا لم قُِسمَ  الذي الِقسم : َطلَب االْستِْقَسامُ وِ  ر ممَّ  (2) (َتْستَ ْقِسُموا اِبْْلَْزالمِ َوَأْن ): ؛ ومنه قْولُه تعالَى  القسم ولم يُقَدَّر اْستِْفعَاٌل ِمن يُْقَسم له وقُّدِ

ُج وغيُره ِمن أَْهِل اللُّغَِة أنَّ األَْزالِم قِداُح الَمْيِسر.  وقد َمرَّ تَْفِسيُر األَْزالم ، وقد قاَل الُمَؤّرِ

 قاَل األَْزهِريُّ : وهو َوَهٌم بل هي ِقداُح األَْمِر والنَّْهي.

 ْرَض بيَن الشَُّركاِء فيها.الدُّوَر واألَ  يَْقِسمُ  : الذي القَسَّامُ وِ 

 األَْشياَء بيَن الناِس ؛ قاَل لَبيٌد : يَْقِسم وفي الُمْحَكِم : الذي

وحا مبــــــــــا  مَ فــــــــــارحضــــــــــــــــــــــــَ ا  َقســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَك فــــــــــإلــــــــــ  ي لــــــــــِ
َ

 املــــــــــ

مَ      ـــــــنـــــــا  َقســـــــــــــــــــــَ ـــــــن ـــــــي يشـــــــــــــــــــــَة ب عـــــــِ
َ
هـــــــااملـــــــ امـــــــُ  (3) َقســـــــــــــــــــــ 

  
ْحمن بُن محمِد بِن بنداٍر الَمِدينيُّ أَبو الُحَسْين للقَسَّام وقاَل ابُن الّسْمعانّي : يقوُل أَْهُل البَْصَرةِ   الرشك ، وقد نُِسَب هكذا جماَعةٌ منهم : عبُد الرَّ

اِزّي. (4)َسِمَع أَْحَمَد بن القراب  القَسَّام ِمن شيوخِ أَبي بْكِر بِن مْرَدَوْيه ؛ ويَْحيَى بُن عبِد هللاِ  القَسَّام  الرَّ

الحاِرثيُّ خاِرِجيٌّ َخَرَج على الشاِم بعَد  قَسَّامٌ وِ الَواِسطيُّ واْبنُه هبةُ هللِا الُمْقري تلميذُ أَبي العّز القاَلنِِسّي ؛  قَسَّام وفي األَْسماِء : عليُّ بنُ 

 السَّْبِعْين وثلثمائة.

 .االْقتِسامِ  : َمْصدرُ  القَِسيمةُ وِ 

 وأَْيضاً : اليَميُن.

 وأَْيضاً : َمْوِضٌع.

َر قَولُ  يَْقِسم السََّحِر كأَنَّهوأَْيضاً : َوْقُت   بيَن الليِل والنَّهاِر ، عن ابِن خالََوْيه ؛ وهو الَوْقُت الذي تَتَغَيََّر فيه األَْفواهُ ؛ وبكّلٍ ِمن الثالثَِة فّسِ

 َعْنتََرةَ :

 بَقِسيمةٍ كَبن  فاَرَة لِجٍر ِو 
 .(5)لنِشاَرةِ كالِجزاَرة وا القَسَّامِ  ، بالكْسِر : صْنعَةُ  الِقساَمةُ وِ 

قَةٌ ُمْبعَدةٌ ، أَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : قَُسومٌ  ونًَوى  : ُمفَرَّ

تح هبــــــــا  ــــــــَ ب لــــــــَ ــــــــقــــــــَ مِّ وان ــــــــعــــــــَ ــــــــاِت ال ن ــــــــَ   (6)أَنَتح عــــــــن ب
يــــــــــِر      تــــــــــِ ِن الــــــــــبــــــــــَ ال  وحم ســــــــــــــــــــــــُ ًو  يـــــــــــَ ومنـــــــــــَ  َقســــــــــــــــــــــــُ

  
َمة أَي قَة له ؛ وقَْول الشاِعِر يَْذكر قِْدراً : ُمقَّسِ  للشَّْمل ُمفَّرِ
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َقســــــــــــــــــــــِّ  ــــــــُ تح مــــــــا فــــــــيــــــــهــــــــا فــــــــِإنح هــــــــي  ميـ مــــــــَ  َقســــــــــــــــــــــ 

ري      كــــــــح هــــــــا تــــــــُ َرتح فــــــــعــــــــن َأهــــــــلــــــــِ ذاَ  وِإن َأكــــــــح (7)فــــــــَ
 

  
ْت في قَسََّمتْ  قاَل أَبو َعْمٍرو : حاحِ.: وأَْكَرْت  القَْسم َعمَّ  نَقََصْت ؛ كذا في الّصِ

 ً ي يَْقتَِسم وقاَل أَبو َسِعيٍد : تََرْكت فاُلنا ر ويَُرّوِ  أَي يُفَّكِ

__________________ 
 .4الذارايت ا اآية  (1)
 .3املائدة ا اآية  (2)
 وروايته : 179من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص  (3)

 فـــــــــــــــاقـــــــــــــــنـــــــــــــــض مبـــــــــــــــا قســــــــــــــــــــــــــــم املـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــك فـــــــــــــــإلــــــــــــــا 

ـــــــــــــــا عـــــــــــــــالمـــــــــــــــهـــــــــــــــا     ـــــــــــــــن ـــــــــــــــن ـــــــــــــــي ـــــــــــــــ  ب  قســــــــــــــــــــــــــــم اخلـــــــــــــــالئ

  

 وانظر حباشيته رواايت أخر  للبيت ا واملثبت كرواية اللسان.

 : الفرات. 1168/  3يف التبصري  (4)
 يف اللسان : والِبشارة. (5)
 .«قوله : وانقلبت ا كذا يف اللسان ا ويف امكم : وانفتلت»هبامش املطبوعة املصرية :  (6)
 اللسان والصحاح. (7)
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َتقيم  ُت ُفالانً َيسح َريحن ؛ ويف َموحِضٍض آَخر : تـَرَكح  مبعحناُه ا وهو جماٌز. (1)بَا أَمح
 : َحلََف له. قاَسَمهُ ُمقاَسَمةً وِ 

 .اْقتََسموه َء :الشي تَقَسَّمواوِ 

 الَجُزور بِمْقداِر ُحظوِظِهْم منها. قََسُموا بالِقداحِ : اْقتََسمواوِ 

اُج : السالمعليه: َمقاُم إِْبراِهيَم ،  ، كُمعَظَّمٍ  الُمقَسَّمُ وِ   ؛ قاَل العجَّ

َُقس مِ َربِّ هذا األَثَِر وِ 
 (2) امل

م كأَنَّه ن.  قُّسِ  ، كُمْحِسٍن : أَْرٌض. الُمْقِسمُ وِ أَي ُحّسِ

ً  وَسّموا ما ٍث. ُمقَّسِ  كُمَحّدِ

 ؛ عن أَبي الَهْيثَِم. القَساَمةِ  : الَحَسُن ، ِمن القَساِميُّ وِ 

 بُن بجَرةَ التَِّجيبيُّ أَْسلَم مَع معاَذ باليَمِن ، ويقاُل : له صْحبَةٌ. ِمْقَسمُ  وكِمْنبٍَر :

 بُن كثيٍر األَْصبَحيُّ فاِرٌس ؛ وقْوُل الشاِعِر : ِمْقَسمُ وِ 

 (3) ِمقحَسماً َأان الُقالُخ يف بُغائي 
حاحِ. فهو اْسُم ُغالٍم له كان قد فَرَّ منه ،  كما في الّصِ

 : قََطعَه نِْصفَْين. فقََسَمه وَضَربَه

 األَْرَض : قََطعَها ؛ كما في األَساِس. قََسمَ وِ 

 : فََرٌس ، وهي أمُّ سبل. قَساَمةُ وِ 

. وهو:  ، كقُْنفٍُذ ، والحاُء مهملةٌ  قُْسُحمٌ  : ]قسحم[ ِدفِ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ ، ِمن ولِده :  ولَْيَس بتَْصِحيِف فُْسُحمٍ  ، وهو بَْطنٌ  ابُن ُجذاَم بِن الصَّ

اه َرُسوُل هللِا  قُْسُحمٍ  ماِلُك بُن سويِد بِن أجزةَ بنُ   ، الشَِّريَد. وسلمعليههللاصلى، له صْحبَةٌ ، وَسمَّ

وان ، َرَوى عنه اْبنُه َعْمرو ويَْعقوُب بُن عاِصم الثَّقِفيُّ وفي أََسِد الغابَِة : هو َحْضرميٌّ ولكنَّ ِعداَده في ثَِقيٍف ألنَّهم أَْخوالُه وبايََع بَْيعَةَ الرضْ 

ْحمن ، وله حديٌث في الّشْفعَِة أَْخَرَجه أَبو َعْمرو وأَبو موَسى وأَبو نعيم.  ، وأَبو سلَمةَ بُن عبِد الرَّ

حاحِ ؛ : األَْكلُ  القَْشمُ  : ]قشم[  أَو َكثَْرتُهُ. ؛ كما في الّصِ

 وتأُْكَل َطيِّبَةُ. (5) من الطَّعاِم َرِديئَةُ  (4) وأَن تُنَقِّيَ  الُمْحَكِم : ِشدَّتُهُ وَخْلُطه ؛وفي 

حاحِ :  ً  الطَّعامَ  قََشْمتَ وِ والذي في الّصِ ِدي قَْشما ْل ذِلَك.إذا نَفَْيَت الرَّ  َء منه فتأَمَّ

حاحِ. لتَُسفَّهُ  (6) أَْن تَُشقَّ الُخوصَ وِ   ، كما في الّصِ

ْوِض  : القَْشمُ وِ   ، كما في الُمْحَكِم. قُشومٌ  ، َجْمعُه َمسيُل الماِء في الرَّ

 ، أَي ِمن َطْبِعِه. ِقْشِمهِ  يقاُل : الَكَرُم ِمن بالكْسِر : الطَّبيعَةُ. ، الِقْشمُ وِ 

ْوِض  أَْيضاً :وِ   .قُشومٌ  أَو َمِسيُل الماِء ُمْطلَقاً ، ج و بالفتْحِ ؛؛ وقيَل : ه الَمِسيُل الضيُِّق في الواِدي أَو في الرَّ

َر ما أَْنَشَده ابُن األَْعرابّيِ : الِجْسمُ  : الِقْشمُ وِ   ، وبه فّسِ
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يــــــــــــهــــــــــــٍة  بــــــــــــيــــــــــــُخ أمــــــــــــِ اٍز َأو طــــــــــــَ بــــــــــــيــــــــــــُخ حنــــــــــــُ  طــــــــــــَ

ظـــــــاِم ســــــــــــــــــــَ ِّ      ــــــعــــــِ ــــــُ  ال ي مِ ُء َدقــــــِ ــــــِقشــــــــــــــــــــح رُت  ال ــــــَ ل ــــــح (7)أَم
 

  
 أَي الَهْيئِة. الِقْشمِ  يقاُل : إِنَّه لقَبيحُ  الَهْيئَةُ. : الِقْشمُ وِ 

 ويُْفتَُح. (8) اللَّْحُم إذا اْحَمرَّ ونَِضجَ   :الِقْشمُ وِ 

ُر ِمن شدَّةِ النُّْضجِ.  وفي الُمْحَكِم : اللَّْحُم الُمْحمَّ

__________________ 
 ا ويف اللسان : يستقسم.« سم ا فحررهقوله : يستقيم ا كذا ابلنسخ ا ولعله يستق»هبامش املطبوعة املصرية :  (1)
 ديوانه واللسان والصحاح والتهذيب وقبله يف اللسان : (2)

 ا ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــد هلل الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــي األعــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــم 

 ابري الســــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــوات بـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــري ســــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــم    

  

 وبعده :

 من عهد ابراهيم ملا يطسم
 للقالخ بن َحزحن السعدي ا وبعده يف اللسان والصحاح : (3)

 أقسمت ال أسبم حىت تسبما
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : تـُبحِقَي. (4)
 يف القاموس : َرِدي ُه ا بدون  ز. (5)
َسَر. (6)  عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : ُيَش   اخلُوُص وُيكح
 اللسان والصحاح بدون نسبة. (7)
(8) .  يف القاموس : إذا َنِضَج وامححَر 
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ه  قِْشُمه واللَّْحُم. يقاُل : أََرى َصبيّكم ُمْختالًّ قد َذَهبَ  الشَّْحمُ  : الِقْشمُ وِ  ، أَي َشْحُمه ولَْحُمه ؛ وبه فَسََّر الجْوهِريُّ قْوَل الشاِعِر ، يقوُل : كانْت أُمُّ

  فجاَءْت به ضاِوياً.به حاِمالً وبها نُحاٌز أَي ُسعاٌل أَو ُجَدِريٌّ 

ر قْولُهم : الَكَرُم ِمن األَْصلُ  : الِقْشمُ وِ   .قِْشِمه ، وبه فُّسِ

 ؛ كذا في الُمْحَكِم. بالتَّحريِك ويَُسكَُّن : البُْسُر األَبيُض الذي يُْؤَكُل قبَل إِْدراِكه وهو ُحْلوٌ  ، القََشمُ وِ 

 واْقتََصَر الجْوهِريُّ على التْحريِك.

 ، كَسحاٍب : القََرُد من الصُّوِف. القََشامُ وِ 

 .(1) كغُراٍب : أَْن يَْنتَِفَض النَّْخُل قبَل اْستِواِء بُْسره ، القُشامُ وِ 

 ، إذا اْنتَفََض قْبَل أَْن يُْبسَر. قُشامٌ  قاَل األَْزهِريُّ : أَصابَهُ 

حاحِ : قْبَل أَْن يَِصيَر ما عليه بُْسراً.  وفي الّصِ

ا ال َخْيَر فيه ما بَِقي على المائَدةِ ونحِوها : القَُشامُ وِ  حاحِ والتْهِذيِب. كالقُشاَمةِ  ممَّ  ، كما في الّصِ

ا ال َخْير فيه ، أَو بَِقي فيها ِمن ذِلَك.  وفي الُمْحَكِم : ما َوقََع على المائَدةِ ممَّ

 راعٍ في قْوِل أَبي محمٍد الفَْقعسّيِ : (2) اْسمُ   :قُشامٌ وِ 

 (3)نـَلحَتِقي  ُقشاماً يّنِ و اي لَيحَت أَ 
حاحِ.  كما في الّصِ

. قُْشمٌ  كأَميٍر : يَبِيُس البَْقِل ، ج ، القَِشيمُ وِ  ّمِ  ، بالضَّ

ً  ما أَصابَِت اإِلبُِل منه يقاُل :وِ  حاحِ. أَي لم تُِصْب منه َمْرًعى ، كَمْقعٍَد ، َمْقَشما  ، كما في الّصِ

ً  يقاُل : الموُت. : الَمْقَشمُ وِ  ِد. عن ُكراعٍ  إذا ماَت ، قََشَم يَْقِشُم قَْشما  في المجرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كما في التْهِذيِب. القَْشمِ  ، كغُراٍب : اْسٌم لَما يُْؤَكُل ، ُمْشتَقٌّ ِمن القُشامُ 

 : أََكلَه ِمن ُهنَا وِمْن ُهنَا كاْقتََمَشه. اْقتََشَمهُ وِ 

ُجل في بَيْ  قََشمَ وِ   تِه : َدَخَل ؛ عن ُكراعٍ.الرَّ

 : َمْوِضٌع. قشامُ وِ 

ٌث له تأَِليفَاٌت َجيَِّدةٌ ، َرَوى عن أَبي بْكِر بِن ياِسٍر الجيانّي ؛ وقد َذَكَره المصنُِّف  قَُشامٍ  وُعَمُر بُن علّيِ بِن محمٍد الحلبيُّ الَمْعروُف بابنِ  : ُمَحّدِ

 في َدَوَر وأَْغفَلَه هنا.

بيبّي وأَبو القاِسِم عْبدُ  ، كان ثِقَةً ، ماَت َسنَةَ ثالث وأَْربَِعين وَخْمسمائة ،  (4) هللِا بُن الَحَسِن بِن أَْحمِد بِن قَشامّي ، بالفتْحِ ، عن أَبي نَْصٍر الزَّ

 وآَخُرون.

جاِل والنُّسورِ  القَْشعَمُ  : ]قشعم[ حاحِ. ، كَجْعفٍَر : الُمِسنُّ من الّرِ  ، كما في الّصِ

 : والّرَخُم لُطوِل عمِرِه وهو صفَةٌ. زاَد َغْيُرهُ 

 ٍء.الُمِسنُّ ِمن كّلِ شي الضَّخمُ  قيَل : هووِ 
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 لَضخاَمتِه. األََسدُ  أَْيضاً :وِ 

 ، أَبي قَبيلٍَة ثم أَْوقَعُه على القَبيلَِة وُهم القَشاِعَمةُ. لَقَُب َربيعةَ بِن نِزارٍ  أَْيضاً :وِ 

 لُقَّب به لَضخاَمتِه. كإِْرَدبِّ  ، قِْشعَمٌّ  أَو هو

 : الَحْرُب. قَْشعَمٍ  أُمُّ وِ 

ر قْوُل ُزَهْيٍر : الَمنِيَّةُ والدَّاِهيَةُ  قيَل :وِ  حاحِ ، وبه فُّسِ  ؛ كما في الّصِ

__________________ 
عل  هامش القاموس : عبارة النهاية : أن ينتف  مثر النخر قبر أن يصـــــري بلحاً. اه وهبامشـــــها : وقير : هو أكا  يقض فيه من القشـــــم وهو  (1)

 األكر ا اه ا كتبه مصححه.
 يف القاموس : اسٌم منونة. (2)
 صحاح واللسان وبعده فيه :ال (3)

 هو عل   هر البعري األور وِ 
 الزينيب. 1169/  3يف التبصري  (4)
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َلها أُم   َعمِ لَد  حيُث أَلحَقتح َرحح  (1) َقشح
بُعِ  : ِمن ُكنى قَْشعَمٍ  أُمُّ وِ  َر قْوُل ُزَهْيٍر أَْيضاً. (2) الضَّ  ، وبه فُّسِ

ر قْوُل ُزَهْيٍر أَْيضاً. العَْنكبوتُ  أَْيضاً :وِ   ، وبه فُّسِ

 قَْريَةُ النَّْمِل. أَْيضاً :وِ 

مِّ  القُْشعُمانُ وِ  حاحِ : ِمثال الثَّْعلبان والعَْقربان. ، بالضَّ  ، وفي الّصِ

. ذكر غيره فيه :وِ   الفَخُّ

 كِقْرطاٍس : النِّْسُر الذََّكُر العَِظيُم. ، الِقْشعامُ  مثله :وِ 

َكر مِن النُّسوِر.وفي الّصحاح : العَظِ   يُم الذِّ

ْيِد. الِقْشعاَمةُ ، بالكْسِر : الفَخُّ وِ   يُوَضُع للصَّ

غيُر الِجْسمِ  ، القُْشعومُ وِ  اِوي القمي كُزْنبوٍر : الصَّ  ُء.الضَّ

 لِصغَِر جْسِمه. القُرادُ  أَْيضاً :وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٍء.كإِْرَدّبٍ : الضْخُم الُمِسنُّ ِمن كّلِ شي .، الِقْشعَمُّ 

 : الُمِسنُّ الُمضاَعِف ، وَذَكَرهُ في الُمْزِهر أَْيضاً. الِقْشعامُ وِ 

ً  : ]قصم[ حاحِ : حتى يَبِْيَن ؛ َكَسَرهُ وأَبانَه : قََصَمهُ يَْقِصُمه قَْصما  أَو َكَسَرةٍ وإن لم يَبِْن. ؛ وفي الّصِ

ةٍ بَْيضاَء ليَس فيها»نَِّة : في َحدْيِث أَْهِل الجو فبالقاِف كسر مع بَْينونٍَة ، وبالفاِء : ِمن غيِر بَْينونٍَة ؛ كذا نَقَلَهُ  ؛ «وال فَْصمٌ  قَْصمٌ  في ُدرَّ

َمْخشِريُّ في الكشاِف.  الزَّ

اِت التَّْعريِف.الشيِء ِمن ُطوِلِه ، وبالفاِء : قَْطُع وَمرَّ في فََصَم وقيَل : بالقاِف ، َكْسُر الشي  ِء الُمْستديِر ؛ كذا قالَهُ الَمناِويُّ في َمَهمَّ

مَ وِ  فاْنقََصمَ   ولم يُتِمَّ إلى حيُث قََصَد ، َرَواهُ أَبو تراٍب عن أَبي سِعيٍد. َرَجَع من حيُث جاءَ  فالٌن َراِجعاً : قََصمَ وِ  .قََصَمهُ  ، ِكالُهما ُمطاِوعُ  تَقَصَّ

كةً  القََصمِ  يَِّة : ُمْنَكِسُرها من النِّصِف فهو بَيِّنُ الثَّنِ  أَْقَصمُ  هووِ  حاحِ. ، محرَّ  ، كما في الّصِ

 ثَنِيَّتُهُ ِمن النِّْصِف. اْنقََصَمت أََعمُّ وأَْعَرُف ِمن األَْقَصِف وهو الذي األَْقَصمُ  وفي التَّْهِذيِب :

 ج والعَْضباُء : الَمْكسورةُ القَْرِن الداِخِل ، وهو الُمشاُش ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ الخاِرجِ : المكسورةُ القَْرِن  (3) الََمعزِ  ِمن القَْصماءُ وِ 

. قُْصمُ   ، بالضّمِ

 ِمن الَمعَِز التي اْنَكَسَر قَْرناها ِمن َطَرفَْيهما إلى الُمشاَشِة. القَْصماءُ  وفي الُمْحَكِم :

اغانِّيِ  ، الِقْصَمة ، فالَكْسر عن الجْوهِرّيِ في لَّثَةً ، الَكْسرُ ، ُمثَ  القَْصَمةُ وِ  القَْصمُ وِ  مُّ عن الصَّ حاحِ ، والضَّ ابِن  والفتُح عن في تَْكِملتِه على الّصِ

 الباهِر. عديٍس في

واِك  قَْصمُ  ، يقاُل : : الِكْسَرةُ  (4) الَكْسرِ  الُمراُد ِمنوِ   : الَكْسَرةُ منه. قِْصَمتُهوِ الّسِ

 يَْعنِي ما اْنَكَسَر منه إذا اْستِيك به. «ِسواكٍ  ِقْصَمةِ  اْستَْغنَْوا ولو عن»لحديث : في اوِ 

 ِسواٍك ما أَْعَطيتَُك ، أَي نُفاثَتَهُ وهي الّشِظيَّة منه تَْبقى في فّيِ الُمْستاِك فيَْنفثُها ، كما في األَساِس. قِْصَمةَ  ويقاُل : لو سأَْلتَنِي
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حاحِ ، و : الِمْرقاةُ بالفتحِ  ، القَْصَمةُ وِ  يْعنِي الشَّْمس ،  ، قَْصمة وما تَْرتفُع في السَّماِء ِمن»الحِدْيُث : منه للدرجِة ِمثْل القَْصفِة ، كما في الّصِ

 .«إالَّ فُتَح لها باٌب ِمن النارِ 

 كَكتٍِف : السَّريُع االْنِكساِر. ، القَِصمُ وِ 

حاحِ وفي الُمْحَكِم  قَِصمٌ  يقاُل : رُجلٌ   أي ضاٍو وَضعيٌف سريُع االْنِكساِر. قَِصمٌ  رُجلٌ : ، كما في الّصِ

 ، كفَِرَح. قَِصمَ  : أي ُمْنَكِسٌر ، وقد قَِصمٌ  ورمحٌ 

. َكُزفََر من يَْحِطُم ما لَِقيَ  ، قَُصمٌ وِ   ، نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

__________________ 
 وصدره :من معلقته ا ديوانه واللسان ا  (1)

 فشّد ومل يفزع بيولً كثرية
 يف القاموس : الضُبُض. (2)
 .«املعزُ »يف القاموس :  (3)
 يف القاموس : وابلكسر. (4)
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حاحِ ، زاَد غيُرهُ : واألَْرَطى والّسْلم ؛ َرْملَةٌ تُْنبُِت الغََضى ، كَسِفينٍة : القَِصيمةُ وِ  ةُ الغََضى جماعَ  أََجمةُ الغََضى ، أَو أَو ، كما في الّصِ

 الُمتقاِرِب.

 ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ : قَِصيمٌ  ج ِمن َغًضى وأَْيَكةٌ ِمن أَثٍَل ، وغالٌّ ِمن َسلٍَم ، وَسِليٌل ِمن َسُمٍر ، وفَْرٌش ِمن ُعْرفٍط ، قَِصيَمةٌ  يقاُل :

َتغاَض دَكاِدٌ  و   (1) َقِصيمُ حيُث اسح
ّمِ ، قُُصمٌ  َجْمُع الَجْمعِ : جج  .قَصائِمُ وِ  ، بالضَّ

ْمِل ما أَْنبَتَِت الغََضى وهي القَِصيَمةُ  وفي التَّْهِذيِب :  .القَصائِمُ  ِمن الرَّ

ماِل ما أَْنبَتِت الِعضاهُ ؛ قاَل  قَصائِمُ  وقيَل : ل.: الّرِ  والصَّواُب األَوَّ

ي بذِلَك. ع : القَِصيمةُ وِ   بعَْينِه ُسّمِ

 لبَنِي َضبَّة. بين اليَمامِة والبَْصَرةِ  كأَِميٍر ؛ ع ، القَِصيمُ وِ 

 نَْصُر.وقيَل : بيَن راَمةَ وَمْطلعِ الشْمِس ُهما ِمن بِالِد تَِميٍم ، وَراَمة َوَراء القَْريَتَْين في حق أَباَن بِن َداِرم ؛ قالَهُ 

 ، كما في التَّْهِذيِب. طريُق بَْطِن فَْلجٍ  (2) ع بِِشقِّه قيَل :وِ 

 َعتيُق القُْطِن. : *القَِصيمُ وِ 

 أَو َعتِيُق َشَجِره. : العَتِيُق ِمن القُْطِن ؛ القَْصمُ  والذي في الُمْحَكِم :

 .أَْقصامٌ  أَو الفتح : أَْصُل الَمراتعِ ، ج ، وعليه اْقتََصَر ابُن ِسْيَده ، بالَكْسرِ  ، الِقْصمُ وِ 

 .قَِصمٌ  الَمْرَعى : أُُصولُه ، وال يكوُن إِالَّ ِمن الطَّريفِة ، الواِحدُ  امُ أَْقص وفي الُمْحَكِم :

 بالتَّحريِك : بَْيُض الَجراِد. ، القََصمُ وِ 

ً  : نبٌت ، وهو ِصْنفاِن أُْنثَى وَذَكٌر ، النَّافُِع منه أَْطرافُه وَزْهُره ُمرٌّ ِجّداً ، ويُْدلَُك البََدُن به للنَّافِِض  القَْيُصومُ وِ  فال يَْقَشِعرُّ إِالَّ  والحميَّات ُمْطلقا

 نافٌِع لعُْسِر النَّفَِس والبَْوِل والطَّْمِث ولِعْرِق النَّسا ، ويُْنبُِت الشَّعََر ويَْقتُُل الدُّودَ  (3) وُشْرُب َسحيِقه نيًا ُمْطلقاً ، يَسيراً وُدخانُه يَْطُرُد الَهوامَّ 

 ْفِس ويَُحلُِّل األَْوَراَم الغَِليَظةَ ِطالًء.ويُزيُل أَْوجاَع الصْدِر وضيِق النَّ 

 : ما طاَل ِمن العُْشِب. القَْيُصومُ  وفي الُمْحَكِم :

ائحِة ِمن َرياحيِن البّرِ ، وَوَرقُه َهَدب ، له نَْوَرةٌ صَ  القَْيُصومُ وِ  َهُض ْفراء وهي تَنْ : ِمن نباِت السَّْهِل ؛ وِمن الذكوِر واألَْمراِر ، وهو َطيِّب الرَّ

 على ساٍق وتَُطوُل ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ :

يُح والَغَض   الَقيحُصومُ بالٌد هبا   (4)والشِّ
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 هللاُ َظْهَره ، أَي أَْنَزَل به بليَّة. قََصمَ  يقاُل للظاِلِم :

ً  ِسنُّه قَِصَمتْ وِ الظُّْهِر.  قاِصَمةُ  ونَزلَْت به  : اْنشقَّْت َعْرضاً. قَْصماءُ  وهي قََصما

ِل وإْسكاُن الخاِمِس ، فيَْبقى الجزُء فاِعلَتُْن  القَْصمُ وِ   ، فيُْنقُل في التَّْقطيعِ إِلى َمْفعُولُْن ، وهو على التَّْشبِيهِ  (5)في َعُروِض الوافِِر : َحْذُف األَوَّ

ن بقَْصم  القَْرن أَو الّسِ

 ما َسُهَل ِمن األَْرِض وَكثَُر َشَجُره. القَصيمةُ وِ الكْفَر وأَْذَهبَتْه  قََصَمتِ  أُراهُ ألَنَّها وسلمعليههللاصلىنبّيِ ال (6)اْسُم َحديقِة  القاِصَمةُ وِ 

 : أَي ُمْنَكِسَرةٌ. قَِصمةٌ  وقَناةٌ 
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يَح   : لَمْن َخلَصْت بََدويَّتُه ؛ كما في األَساِس. القَْيُصومَ وِ وفالٌن يَْمضُغ الّشِ

ه ، عن ابِن قتيبَةَ. قََصمٌ  ، كَكتٍِف ، وفيه قَِصمٌ  وسيفٌ  كةً : تََكّسٌر في َحّدِ  ، محرَّ

.:  ، بالكْسرِ  الِقْصالمُ  : ]قصلم[  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 ؛ قيَل : الُمه زائَِدةٌ ؛ وقيَل : بل ِميُمهُ زائَِدةٌ. ٍء ويكِسُره من الفحوِل ونحِوهاالعَُضوُض الذي يَْقَطُع كلَّ شي وهو

__________________ 
 وصدره :« استفاض» وفيه : 157البيت للبيد ا كما يف اللسان ا وهو يف ديوانه ص  (1)

 كتيبة األحالف قد القيتهمِو 
 الصحاح.وعجزه يف 

 يف التهذيب ومعجم البلدان : يُشق ه. (2)
 كذا ابألصر ا والَقصيُم : من القاموس.  (*)
 يف القاموس : نيئاً. (3)
 اللسان والصحاح بدون نسبة. (4)
 يف اللسان : فاعيُر. (5)
 يف اللسان : مدينة. (6)
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ً  ، ، كَسِمعَ  قَِضمَ  : ]قضم[ حاحِ. أَْسنانِهِ أََكَل بأَْطراِف  : قَْضما  ، كما في الّصِ

 : أَْكٌل بأَْطراِف األَْضراِس. القَْضمُ  وفي الُمْحَكِم :

ً  : قََضمَ  أَو َمْخشِريُّ : بُمقدَِّم الفَِم ؛ وَخَضَم : أََكَل َرْطباً ؛ و أََكَل يابِسا  اْخُضُموا فإنَّا»قْوُل أَبي ذّرِ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : منه ؛ زاَد الزَّ

 .(1)« منقضُ 

 للفََرِس كالَخْضِم لإلْنساِن. القَْضمُ  وفي التَّْهِذيِب عن الِكسائّي :

 بأَْطراِف األَْسناِن ، والَخْضُم بأَْقَصى األَْضَراِس. القَْضمُ  وقاَل غيُرهُ :

ً  ما ذُْقتُ وِ  حاحِ  عليه يُْقَضمُ  ، كَسحاٍب وأَميٍر وَمْقعٍَد ولُْقَمٍة : أَي ما قَضاما ً  :، وفي الّصِ  أَي َشيئاً. قَضاما

 وليسْت ببِالِد َمْخَضٍم. َمْقَضمٍ  إِنَّ هذه بِالدُ  له : (2) قَِدَم أَْعرابيٌّ على ابن َعّمِ له بمكةَ فقال قاَل األَْصَمِعيُّ : أَْخبَرنا ابُن أَبي طرفَةَ قاَل :وِ 

حاحِ ؛ وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ : القَْضمُ وِ والَخْضُم : أَْكٌل بَجِميعِ الفَِم ،   ُدْوَن ذِلَك ، كما في الّصِ

وا  مـــــــًا َفقـــــــد َرضــــــــــــــُ َر َخضــــــــــــــح قـــــــاِ  اأَلكـــــــح  َرَجوحا ابلشــــــــــــــِّ

ِم َأنح أيحكلوا      ِر اخَلضــــــــــــــح مـــــــاَأخريًا ِمنح َأكـــــــح  (3) الَقضــــــــــــــح
  

كةً : السَّيُف. القََضمُ وِ   ، محرَّ

 ؛ قاَل األَْصَمِعيُّ : ومنه قْوُل النابِغَِة : للِجْلِد األَْبيِض يُْكتَُب فيه ، كأَميٍر ، (4) قَِضيمٍ  َجْمعُ  أَْيضاً :وِ 

ا  ــــــــــــــــوهلــــــــــــــــَ ــــــــــــــــر اِمســــــــــــــــــــــــــــــاِت ُذي ر  ال  كــــــــــــــــَبن  جمــــــــــــــــََ

يـــــــــمٌ عـــــــــلـــــــــيـــــــــه      ُض  َقضـــــــــــــــــــــــِ وانـــــــــِ ه الصـــــــــــــــــــــــ  تـــــــــح قـــــــــَ (5)لـــــــــ 
 

  
حاحِ.كما في   الّصِ

ّنِ ، أَو تََكسُُّر أَْطرافِِه وتَفَلُّلُه واْسِوداُده : القََضمُ وِ  ً  ، ، كفَِرحَ  قَِضمَ  ؛ وقد اْنِصداٌع في الّسِ  .قَْضماءُ  وهي قَِضمٌ وِ  أَْقَضمُ  فهو ، قََضما

ُر الَحدِّ  ، القَِضيمُ وِ  وهو الذي طاَل عليه الدَّْهُر : لى األَخيِر اْقتََصَر الجْوهِريُّ قاَل ؛ وع ، كَكتِفٍ  كالقَِضمِ  كأَميٍر : السَّيُف العَتيُق الُمتََكّسِ

 فتََكسََّر َحّده.

 العَْيبَةُ. : القَِضيمُ وِ 

 الصَّحيفةُ البَْيضاُء أَو أَيُّ أَديٍم كاَن. أَْيضاً :وِ 

 وفي الُمْحَكِم : وقيَل : هو األَِديُم ما كاَن.

 كالقَِضيمِة.النِّْطُع  أَْيضاً :وِ 

َر قْوُل النابِغَِة أَْيضاً. وَجْمُع الُكلِّ  حصيٌر َمْنسوٌج ُخيوُطه ُسيورٌ  أَيضاً :وِ  ا قُُضمٌ وِ  أَْقِضمةٌ  ، بلغَِة أَْهِل الِحجاِز ، وبه فُّسِ فاْسٌم  القََضمُ  ، فأَمَّ

 للَجْمعِ عنَد ِسْيبََوْيه.

 أَْيضاً. قََضمٌ وِ ، كَصِحيفٍة وُصُحٍف ،  القَِضيمِة قُُضمٌ  وَجْمعُ 

ً  قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أَنَّ   .قَِضيمٍ  كما كاَن اْسماً لَجْمعِ  قَِضيَمةٍ  اْسٌم لَجْمعِ  قََضما

حاحِ. القَِضيمَ  ، وقد أَْقَضْمتُها ، أَي َعلَْفتُها شعيُر الدَّابَّةِ  : القَِضيمُ وِ   ، كما في الّصِ

ً  هي قََضَمتْهوِ   : أََكلَتْه ؛ واْستعَاَرهُ ُعدّيِ بُن زيٍد للناِر فقاَل : قَْضما
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قـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا  ت  أَرحمـــــــــــــــــــــــــــُ  ُرب  انٍر بـــــــــــــــــــــــــــِ

مُ      قحضـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــارا  تـ ِدي  وال نـــــــــــــــــح (6)اهلـــــــــــــــــِ
 

  
ةُ  : القَِضيمُ وِ   ؛ عن اللَّْيِث ، وأَْنَشَد : الِفضَّ

داٌت وِ  ِدييف انهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

يـــــــــــــــــــــاٌض  وِ      يـــــــــــــــــــــمِ بـــــــــــــــــــــَ  (7) كـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــَقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
  

ِة وال أَْدِري ما قَْوُل اللَّْيِث هذا. القَِضيمُ  األَْزهِريُّ :قاَل   هنا الّرّق األَْبيض الذي يكتُب فيه وال أَْعِرفُهُ بمْعنَى الِفضَّ

__________________ 
 «.اخضموا فسنَـقحَضم»ا ويف االساس : « نستقضم قوله : فإان نقضم ا الذي يف النهاية :»هبامش املطبوعة املصرية :  (1)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : له. (2)
 اللسان ونسبه ألمين بن ُخَزميٍح االسدي ا والتهذيب بدون نسبة. (3)
 وسللللمعليههللاصللللىقب  رســــــو    »عل  هامش القاموس : كبدمي وأدم  ركاً ا و مض أيضــــــاً عل  قضــــــم بضــــــمتا ا ومنه ا ديث :  (4)

 .النهاية اه ا البي  اجللود وهي ا «والقضم العسب يف والقرآن
 .99/  5فال شاهد فيه ا واملثبت كرواية اللسان والتهذيب والصحاح واملقايي  « عليه حصريٌ »برواية :  79ديوانه ط بريوت ص  (5)
 اللسان. (6)
 اللسان والتهذيب والتكملة. (7)
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امُ وِ   ؛ قالَهُ أَبو حنيفَةَ. كُزنَّاٍر : نَْبٌت من الَحْمِض  ، القُضَّ

 َشَجُر الَحْمِض.وقاَل أَبو خيَرةَ : 

 وقيَل : هو ِمن نَجيِل الّسباخِ.

 تُْشبَه الِخْذراف إذا جفَّ ابيضَّ ، وله ُوَريقةٌ َصغيرةٌ ؛ قالَهُ أَبو حنيفَةَ أَْيضاً. أَو هي الطَّْحماءُ 

 .ضاضيمُ قَ  ج ؛ وفي بعِض النُّسخِ : حتى يَِجفَّ بالجيِم ؛ النَّْخلَةُ تَطوُل حتى يِخفَّ ثََمُرها : القُضامُ وِ 

 البعيُر : قَْفقََف لَْحيَْيِه. أَْقَضمَ وِ 

 ، وهو مجاٌز. كاْستَْقَضموا القوُم : اْمتاُروا َشيئاً قَليالً في القَْحط أَْقَضمَ وِ 

راِء أَن يُْشتََرى ِرَزماً ِرَزماً دونَ َء اليسيَر بعَد الشَّي: أَْن تأُْخَذ الشَّي الُمقاَضَمةُ وِ    األَْحماِل.ِء وهي في البَْيعِ والّشِ

ْفقِ  قد بأَْطراِف الفَِم ، أَي الغَايةُ البعيدةُ  (2) تُْبلَُغ األَْكل قد (1) الشَّْبعةَ  أَنَّ  ؛ أَي بالقَْضم في الَمثَِل : يُْبلَُغ الَخْضمُ وِ  ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ  تُْدَرُك بالّرِ

: 

ِديـــــــــــَدهـــــــــــا  الِ  الـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــاِب جـــــــــــَ غح أَبخـــــــــــح لـــــــــــ  ـــــــــــَ بـ ـــــــــــَ  تـ

مِ وِ      َم  ابلــــَقضــــــــــــــــــح رَِ  اخَلضــــــــــــــــــح دح مِ حــــىت تـــــــُ  (3) ابلــــَقضــــــــــــــــــح
  

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 يَسيَرةٌ : أَي ِميَرةٌ قَِليلةٌ ؛ وهو مجاٌز. قَِضيمةٌ  أَتَْت بَني فالنٍ 

 : ما ادََّرَعتْه اإِلبُِل والغَنَُم ِمن بقيَِّة الحْلي. الِقْضمُ وِ 

 وبالتَّْحريِك : تَكسٌُّر في َحّدِ السْيِف ؛ قاَل اليْشكِريُّ :

ين  ــــــــــــــــِ الق ــــــــــــــــُ ين إنح ت ــــــــــــــــ  َديّنِ ِإن وعــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــال ت  ف

ه      َريفيف يف َمضـــــــــــــــــــــــــارِبـــــــــــِ ي َمشـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــِ مح مـــــــــــَ  َقضـــــــــــــــــــــــــَ

  
 َم.وَرواهُ ابُن قُتَيبَةَ بالصاِد الُمْهِملَِة كما تقَدَّ 

امِ  ، كغُراٍب : لُغَةٌ في القُضامُ وِ  ً  الدُّنيا يَْقَضمُ  للنَّْخلَِة. ويقاُل : هو القُضَّ قَْول منه : إذا زهَد فيها ورِضَي منها بالدُّون ؛ وهو مجاٌز ؛ و قَْضما

 وقد تَقَدََّم. ، «فسنَْقَضمُ  اْخَضُموا»أَبي َذّرِ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : 

. : ، كَجْعفٍَر ، والعيُن مهملةٌ  القَْضعَمُ  : ]قضعم[  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 الذَّاِهُب األَْسناِن. الشَّيُخ الُمِسنُّ  وهو

َرةُ األَْسناِن. كِزْبِرجٍ : النَّاقةُ الَهِرمةُ  ؛ الِقْضِعمُ وِ   الُمتََكّسِ

ً  : ]قطم[ هُ  : قََطَمه يَْقِطُمه قَْطما حاحِ. َعضَّ  ؛ كما في الّصِ

 هذا العُوَد فاْنُظر ما َطْعمه ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ ألَبي وجَزةَ : اْقِطمْ  يقاُل : ناَولَه بأَْطراِف أَْسنانِه فذاقَهأَو تَ 

هـــــــــــمُ إذا وِ  تـــــــــــَ مـــــــــــح طـــــــــــَ تَ  قـــــــــــَ مـــــــــــح طـــــــــــَ مـــــــــــاً  قـــــــــــَ القـــــــــــِ  عـــــــــــَ

َي الــــــــذِّيــــــــفــــــــاِن فــــــــيــــــــمــــــــا وِ      واضــــــــــــــــــــــِ مُ قــــــــَ طــــــــِ قــــــــح  (4) تـــــــــَ
  

 الفَِصيُل النبَت : إذا أََخَذه بمقدَِّم فيه قَْبَل أَْن يَْستَْحِكَم أَْكلُهُ. قََطمَ  وفي الُمْحَكِم :

ً  ءَ الشَّي قََطمَ وِ   ؛ كذا في الُمْحَكِم. قََطعَهُ  : قَْطما

راَب والنِّكاَح واللَّحَم أَو غيَرهُ ، فهو ، قَِطمَ وِ   ، كَكتٍِف. قَِطمٌ  كفَِرَح : اْشتََهى الّضِ
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 .قَِطمٌ  َشيئاً فهو وقيَل : كلُّ ُمْشتَهٍ 

راِب واللَّْحِم. يقاُل : راِب. قَِطمَ  واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على الّضِ  الفْحُل إذا اْهتاَج للّضِ

وَن : ، ويَُضمُّ  القَطاِميُّ وِ  ْقُر ، أَو اللَِّحُم منه ، الفتُْح لقَْيٍس وسائِِر العََرِب يضمُّ وهو الُمْشتَِهي  لقَِطما ، وقد غلَب عليه اْسماً ، مأُْخوذٌ ِمن الصَّ

 ، أَي لَِحٌم. قَطاِميٌّ وِ  قَطامٌ  يقاُل : َصْقرٌ  ، كَسحاٍب. كالقَطامِ  للَّْحِم وغيِرِه ،

 ؛ ومنه قَْوُل أُّمِ خاِلٍد الَخثْعميَّة في َجْحوش العُقَْيلّي : الحديُد البََصرِ  : القُطاِميُّ وِ 

ه  اُر َراببــــــــــــــــُ ًا حيــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  اكــــــــــــــــِ َت لــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــَ

ـــــــــــــامِ      ـــــــــــــزِم ـــــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــــَ  ب ِر ال قـــــــــــــاُد إىل َأهـــــــــــــح ـــــــــــــُ  ي

  
__________________ 

 يف القاموس : الشبعُة ابلرفض. (1)
 يف القاموس : ابأَلكِر. (2)
 اللسان والصحاح. (3)
 اللسان والصحاح والتهذيب. (4)
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ه  وٌش وَيشــــــــــــــــــــــــيــــــــــمــــــــــُ حــــــــــح َرَب مــــــــــنــــــــــه جــــــــــَ َيشــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــِ

يَنح      يـــــــــــح يِّ بـــــــــــعـــــــــــَ طـــــــــــامـــــــــــِ ي  قـــــــــــَ ر  شـــــــــــــــــــــــــذمـــــــــــِ (1)َأغـــــــــــَ
 

  
ُجَل نَْوٌع  قَطاِمّيٍ  ابُن ِسْيَده : إِنَّما أَراَدْت بعَْينَي رُجٍل كأَنَّهما َعْيناوقاَل  ُجل ألنَّ الرَّ ْهناه بهذا الرَّ نَْوع آَخر ، ومحاٌل أَْن  القَطاِميُّ وِ ؛ وإنَّما َوجَّ

ُجَل ال يَْنُظر بعَْيِن   ِر ، وكذا العَْكس ، هذا ُمْمتَنٌع في األَْنواعِ ، فاْفَهم.الِحما (2)يَْنظَر نَْوع بعَْيِن نَْوعِ ، أاَل تَرى أنَّ الرَّ

ْيدِ  : القُطاِميُّ وِ  أِْس إلى الصَّ اِفُع الرَّ ْقِر. الرَّ  تَْشبيهاً بالصَّ

 الذي يْكَرُهه الشاِرُب ويَْزوي َوْجَههُ منه. النَّبِيذُ الشَّديدُ  : القُطاميُّ وِ 

، واْسُم الشَّْرقّيِ الَوِليُد وهو ابُن الُحَصْين بِن حبيِب بِن جماٍل الَكْلبيُّ ِمن بَني  شاِعٌر َكْلبيٌّ اْسُمه الُحَصْيُن بُن َجماِل أَبو الشَّْرقّيِ  : القُطاميُّ وِ 

ِت بِن رفيَدةَ بنِ    ثَْور بِن َكْلب ، وقد َذَكَر في حرِف القاِف.ُعْذَرةَ بِن َزْيِد الالَّ

 .(3)؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ وهو ِمن بَني جشِم بِن بْكِر بِن األَْرقَِم  آَخُر تَْغلَبِيٌّ واْسُمه ُعَمْيُر بُن ُشيَْيمٍ  : شاِعرٌ  القُطاميُّ وِ 

 .الَمقاِطمُ  َده ، والَجْمعُ للبَاِزّي ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيْ  كِمْنبٍَر : الِمْخلَبُ  ، الِمْقَطمُ وِ 

حاحِ ، كُمعَظٍَّم : َجبٌَل بمْصرَ  ، الُمقَطَّمُ وِ  ةُ تقوُل : الُمقَطَُّب بالباِء. (4) ُمِطلٌّ على القَرافةِ  ، كما في الّصِ  ؛ والعامَّ

ْحراِء إلى أَْن يَْنت ا وفي كتاِب جغرافيا : أَنَّ هذا الَجبََل يأُْخذُ ِمن مْصَر فيَُمرُّ في الصَّ ِهي إِلى قُْرب أَْسوان ، وهو َجبٌَل َمْشهوٌر بالطُّوِل ، وأَمَّ

ه فإنَّه يَْعلو في َمكاٍن ويَْنخِفض في َمكاٍن ، وتَتَِّصُل منه قَِطٌع بِدياِر ِمْصَر الدَّاِخلِة إلى البَْحِر الملحِ بنا ِحيَِة القْلَزم ، اه. وقََرأْت في تاِريخِ علوُّ

ُر ابَن َعّمِ لحْفِص بِن الَوِليِد المعافِِرّيِ أَِمير ِمْصر ِمن َمْروان،ويَْذكُر قَتْ َحلََب البِن العَِديِم م ه : قاَل المسوُر الخوالنّي يحذِّ َل َمْرواَن ا نَصَّ

 حْفصاً ورجاَء بن األَْشيَِم وَمن قُتَِل َمعَهما ِمن أَْشراِف أَْهِل ِمْصَر وحْمص :

نـــــــــــــــــَا مســـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــرت وِ  ؤحمـــــــــــــــــِ ُ
 إن  أَمـــــــــــــــــرَي املـــــــــــــــــ

مِ      لــــــــَ ــــــــبــــــــالديــــــــن فــــــــاعــــــــح ر َأشــــــــــــــــــــــراف ال تــــــــح ــــــــَ  عــــــــلــــــــ  قـ

  

ًة  طــــــــــــَ رِّ غــــــــــــلــــــــــــح َ  ال  ــــــــــــين مــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــِإاي 

  
 فـــــــــتـــــــــؤدي كـــــــــحـــــــــفـــــــــص َأو رجـــــــــاء بـــــــــن أشــــــــــــــــــــــيـــــــــمِ   

  

مح وِ  َدهــــــــُ عــــــــح ــــــــَ ش بـ يــــــــح ــــــــعــــــــَ نــــــــيــــــــا وال ال ــــــــد  ريح يف ال  ال خــــــــَ

  
ِح ِو    مكــــــــيــــــــَف وقــــــــد َأضــــــــــــــــــــــحــــــــوا بســــــــــــــــــــــفــــــــح طــــــــ  قــــــــَ ُ

 املــــــــ

  
وُمراَوَدتهم إيَّاه على بَْيعه بما شاَء ِمَن األَْمواِل َزاِعِميَن أَنَّه ِمن ِغراِس الجنَِّة. وجعلَهُ ُعَمر ، رِضَي وقَِضيَّةُ اليَهوِد فيه مع َعْمرو بِن العاِص 

 هللاُ تعالَى عنه ، مْقبرةَ الُمْسِلِمين َمْشُهورة في التَّواِريخ.

 ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسْيَده. : َمِلٌك لِكْنَدةَ  قَطامِ  ابُن أُمِّ وِ 

ُؤولُ  مُّ الِقْطيَ وِ   ؛ نَقَلَهُ األَْزَهِريُّ ، وأَْنَشَد : ، كإِْرَدّبِ : الفَْحُل الصَّ

 (5) ِقطحَيم ا َقِطماً َيسوُ  قـَرحماً 
وقد ذِكَر في رقاش  (6) يَْنصرفُ وأَهُل نَْجٍد يُْجرونَها ُمْجَرى ما ال  في كّلِ حاٍل عْنَد أَْهل الِحجاِز ، َمْبنِيَّةً على الكسرِ  : اْسُم اْمرأَةٍ ، قَطامِ وِ 

 ُمفَّصالً.

 رُجٍل. (7) كثُمامٍة : اْسمُ  ، قُطاَمةُ وِ 

 كَسفينٍَة : اللَّبَُن الُمتَغَيُِّر الطَّْعِم. ، القَِطيمةُ وِ 

__________________ 
 اللسان. (1)
 يف اللسان : بعيين محار. (2)
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 وزاد  لثاً هو القطامي الضبعي ا ضبيعة بن ربيعة بن نزار. 166انظر يف نسبهما املؤتلف واملختلف ل مدي ص  (3)
ء ا وأما املقطم ا عل  هامش القاموس : رو  أن   تعاىل ملا  ل  جلبر الطور ا أمر اجلبا  أن حييوه مبا فيها ا فكر حياه من نباته بشــــــــــــــي (4)

 عوضه   تعاىل أن يكون من جبا  اجلنة ا اه. قرايف.فحياه بكر ما فيه ا ف
 واملثبت كاللسان.« يسو  فحالً »يف التهذيب :  (5)
. اخل وقا  يف ابب .. ( هبامش القاموس : عبارة الصـــــحاح : وقطام : اســـــم امرأة ا وأهر ا جاز يبنونه عل  الكســـــر يف كر حا  ا وأهر جند6)

 اه. ألنه اسم علم ا ولي  فيه إال العد  والتبنيث ا غري أن األشعار جاءت عل  لغة أهر ا جاز.الشا : والقياس مض أهر جند ا 
 يف القاموس : اسٌم ا منونة. (7)
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 ِمن الُخْبِز وغيِرِه. الِكْسرةُ  أَْيضاً :وِ 

 الَحْفنَةُ من الطَّعاِم. أَْيضاً :وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اُن.، كَكِتٍف : الغَْضب القَِطمُ 

 بالتْحريِك. كقََطمِ  َصُؤوٌل ، قَِطمٌ  وفَْحلٌ 

 وقاَل األَْزهِريُّ : هو شدَّةُ اْغتِالِمه.

 : يَْرَكُب رأَْسه في األُموِر. قطاميٌّ  ورُجلٌ 

 ثم أُْلِقَي. قُِطمَ  ، بالضّمِ ، ما القُطاَمةُ وِ 

 : َمواِضع ؛ قاَل عبيد : القَُطِميَّاتُ وِ الشاِرُب : ذاَق الشَّراَب فَكِرَهه وَزَوى َوْجَهه وقَطََّب  قَطَّمَ وِ 

وُب  حــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح ه مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ َر مــــــــــــــــن َأهــــــــــــــــح فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح  أَقـ

اتُ      يـــــــــــــــ  مـــــــــــــــِ طـــــــــــــــَ وُب  فـــــــــــــــالـــــــــــــــقـــــــــــــــُ نـــــــــــــــُ (1)فـــــــــــــــالـــــــــــــــذ 
 

  
َدةِ. وقد َذَكَره المصنُِّف هناك.  ويُْرَوى : القَُطبِيَّات بالموحَّ

 ، بالضّمِ : اْسُم َجبٍَل قال الُمخبَُّل السَّْعِديُّ : قُْطمانُ وِ 

مــــــــــا رَأتح وِ  ــــــــــَ مــــــــــانَ ل طــــــــــح ا  قــــــــــُ اهلــــــــــِ ن ِشــــــــــِ  مــــــــــنح عــــــــــَ

ا      يـــــــــوهنـــــــــُ ر تح عـــــــــُ َو  وقــــــــــَ َ  مـــــــــا هتـــــــــَح عـــــــــح (2)رَأتح بــــــــــَ
 

  
نَّْورُ  القَْيعَمُ  : ]قعم[  ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسْيَده. ، كَحْيَدٍر : الّسِ

ْخُم الُمِسنُّ ِمن  أَْيضاً :وِ   اإِلبِِل.الضَّ

نَّوِر. القَْعمُ وِ   : ِصياُح الّسِ

 ، هكذا في النُّسخِ. بالتَّحريِك : َميٌَل ، واْرتِفاٌع في األَْليَتَْينِ  ، القَعَمُ وِ 

حاحِ. القَعَمُ  والذي في الُمْحَكِم :  : َميٌَل في األَْنِف ، وِمثْلُه في الّصِ

 وطَمأْنِينَِة في َوَسِطه.وقيَل : ردَّةُ َميٍَل فيه 

 وقيَل : هو ِضَخُم األَْرنَبَِة ونُتُوُءها واْنِخفاُض القََصبِة بالَوْجه ، قاَل : وهو أَْحَسُن ِمن الَخنَِس والفََطِس.

ً  وقيَل : َعَوٌج في األَْنِف ، وقد  .قَْعماءُ  وهي أَْقعَمُ  فهو قَِعَم قَْعما

 أَْقعََمِت الشَّمُس : اْرتَفَعَْت.وِ 

 ِمن ساَعتِه. الحيَّةُ : لََسعَْت فَقَتَلَتْ  أَْقعََمتِ وِ 

مِّ  ، قُْمعَتُهوِ  المالِ  هذا قُْعَمةُ  لَكَ وِ   وأَْجَوُدهُ. ِخياُرهُ  ، أَي بالضَّ

. كأُْقِعمَ  كفَِرَح : أَصابهُ داءٌ  ، قَِعمَ وِ  ّمِ  ، بالضَّ

حاحِ : ُجُل : أَصابَهُ داٌء فَقَتَلَه. أُْقِعمَ  وفي الّصِ  الرَّ

ُجُل  قُِعمَ  وفي الُمْحَكِم :  أَصابَهُ الطَّاعوُن فقَتَلَه من ساَعتِه.: ، بالضّمِ فيهما  أُْقِعمَ وِ الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ُمتطاِمُن الَوَسِط ُمْرتَِفُع األَْنِف. ُمْقعَمٌ وِ  أَْقعَمُ  ُخفٌّ 
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.:  ، كَجْعفٍَر وِزْبِرجٍ  القَْعَضمُ  : ]قعضم[  أَْهَملَهُ الجوهِريُّ

ِعيفُ  وهو  ُء الشَّديُد ؛ وقد تَقَدََّم.الَهِرُم ؛ وهو بالباِء الضْخُم الَجِري الضَّ

 ، وهو َمْقلوُب القَْضعَِم الذي تَقَدََّم آنِفاً. الُمِسنُّ الذَّاِهُب األَْسنانِ  الشيخُ  أَو

ا يُْستدرُك علي  ه :* وممَّ

ِغيُر الجْسِم. القُْعُشومُ  : ]قعشم[  ، كُزْنبوٍر : الصَّ

 وأَْيضاً : القُراُد كالقُْشعوِم ، كذا في الُمْحَكِم.

كةً : اليَراَعةُ ، أَو إِذا بُِريَتْ  القَلَمُ  : ]قلم[  ، بالكْسِر. ج أَْقاَلٌم وقِالمٌ  وهو الذي يُْكتَُب به ، ، محرَّ

 لتَّْنِزيِل ال أَْعِرُف كْيِفيَّتَه.قاَل ابُن ِسْيَده : وما في ا

 قاَل أَبو زْيٍد : َسِمْعُت أَْعرابيًّا ُمحِرماً يقوُل :

 َسَبَ  الَقضاُء وَجف ِت األَقحاَلمُ 
لَمُ  : القَلَمُ وِ  حاحِ ، أَي واِحُد أَْزالِم الذي تَقَدََّم ِذْكُره. الزَّ لَُم ، كما في الّصِ  ، والزُّ

__________________ 
 .«القطبيات»واملثبت كرواية اللسان. ويف معجم البلدان : « فالقطبّيات»وفيه :  23وان عبيد بن األبرص ص دي (1)
 اللسان. (2)
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حاحِ ، ويقاُل : هو الَجلَمُ  : القَلَمُ وِ   كالَجلَماِن ال يُْفِرُد له واِحٌد ، كما في الُمْحَكِم. القَلَمانُ  ، كما في الّصِ

. طوُل أَْيَمِة المرأَةِ  : القَلَمُ وِ   ، نَقَلَهُ األَْزهِريُّ

 أَيٌِّم. ، أَي ، كُمعَظََّمةٍ  ُمقَلََّمةٌ  هيوِ 

 كما في التْهِذيِب.، أَي بِال أَْزواجٍ ،  ُمقَلَّماتٍ  ونََظَر أَْعرابيٌّ إِلى نساٍء فقاَل : إِنِّي أََظنُُّكنَّ 

.  وفي الُمْحَكِم : أَي ليَس لكنَّ َرُجل وال أََحد يْدفَُع عنُُكنَّ

، أَي ِسهاَمُهم ؛  (1) (ِإْذ يُ ْلُقوَن َأْقالَمُهْم أَي ُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيََ )، والَجْمُع أَْقالٌم ؛ ومنه قْولُه تعالَى :  السَّْهُم يُجاُل بين القَوِم في الِقمارِ   :القَلَمُ وِ 

 وقيَل : الذي كانوا يَْكتَبُوَن بها التَّْوراةَ.

 وقاَل األَْزهِريُّ : هي قِداٌح َجعَلُوا عليها َعالَماِت يُْعَرُف بها َمْن يَْكفَل َمْريََم على ِجَهِة القْرَعِة.

حاحِ ، وفي الُمْحَكِم  الظُّْفَر وغيَرهُ  قَلَمَ وِ  ً  العُوَد ،والحافُِر و: ، كما في الّصِ َد للَكثَْرةِ  قَلََّمهُ وِ  ، يَْقِلُمه قَْلما  ؛ ومنه قْولُه : بالقَلَمِ  قََطعَهُ : تَْقِليماً ُشّدِ

 تـَُقل مله لبد َأ حَفاره مل 
حاحِ. ما َسقََط منه كثُماَمٍة : القاُلَمةُ وِ   ، كما في الّصِ

 وفي الُمْحَكِم : ما قُِطَع منه.

 عن َطَرِف الظُّْفِر. الَمْقلوَمةُ  وفي التْهِذيِب : هي

الحِ  ُمقَلَّمةٌ  أَْلفٌ وِ   ؛ نَقَلَه ابُن ِسْيَده. ، كُمعَظََّمٍة : أَي كتيبةٌ شاَكةُ الّسِ

ْمحِ : َكعُوبُه َمقاِلمُ وِ   ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده : الرُّ

اًل وِ  ا  (2)عــــــــــامــــــــــِ مــــــــــ  همــــــــــاراًِن صــــــــــــــــــــــــُ مــــــــــُ قــــــــــالــــــــــِ  مــــــــــَ

طــــــــــح      دِّ مــــــــــَ يــــــــــُف ا ــــــــــَ لــــــــــِ نــــــــــاٌن حــــــــــَ  ُرورُ فــــــــــيــــــــــه ســــــــــــــــــــــــِ

  
حاحِ ؛ زاَد ابُن ِسْيَده : والتَّْيس والثَّْور ؛ وقيَل : َطَرفُه. كِمْنبٍَر : ِوعاُء قَضيِب البَِعيرِ  ، الِمْقلَمُ وِ   ؛ كما في الّصِ

 .الِمْقلَمُ  وفي التَّْهِذيِب : في َطَرِف قَضيِب البَعيِر َحَجنةٌ هي

 الِكتابَِة. قَلَمِ  بهاٍء : ِوَعاءُ  ، الِمْقلََمةُ وِ 

حاحِ : ِوعاُء األَْقالِم.  وفي الّصِ

ُن أْن يقاَل الوعاُء آلةٌ للِحْفِظ قاَل شْيُخنا عن بعٍض وكاَن المناسب لَكْونِها َوعاء الفتح على أنَّها اْسُم َمكاٍن إذ ُمْقتَضى الَكْسر أنَّها اْسُم آلٍة ويُْمك

 ، وَوْجهُ التّْسِمية ال يطرُد.

ح للتَّْسِميِة فقد  ماِن والَمكاِن ُمَرجَّ َح السيُِّد في َحواِشي الكشاِف بأنَّ الْمعَنى الُمْعتَبر في أَْسماِء اآللَِة والزَّ ال مصّحح لإِلْطالِق فال يطرد َصرَّ

 في كّلِ ما يوجُد فيه ذِلَك المْعنَى.

ُم ،وِ  حاحِ. ، وهو ِمن الَحْمِض ، كذا في كُزنَّاٍر : القاقُلَّى القاُلَّ  الّصِ

 وفي الُمْحَكِم : َضْرٌب ِمن الَحْمِض ، يَُذكَُّر ويَُؤنَُّث.

 وقيَل : هو كاألَْشناِن إالَّ أنَّه أَْعَظُم ، وقيَل : َوَرقُه كَوَرِق الُحْرِف ؛ قاَل :

ُه  َعشــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــَ وا تـ ــــــــــــــُ ٍم فــــــــــــــقــــــــــــــال ال  وحين بــــــــــــــقــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  أَتـ

رُ وِ      َم إال  اأَلابعـــــــــــــِ ال  ـــــــــــــقـــــــــــــُ ُر ال  (3) ؟هـــــــــــــر أَيحكـــــــــــــُ
  

 السَّْبعَِة. (4) األَقاليمِ  ، كِقْنِديٍل : واِحدُ  إِلْقِليمُ اوِ 
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 قاَل األَْزهِريُّ : وأَْحَسبه َعربيًّا.

 وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال أَْحَسبه َعربيًّا.

ي به ألنَّه  الُمتاِخِم أَي َمْقطوٌع عنه. األْقليمِ  ِمن َمْقلومٌ  وقاَل غيُرهُ : وكأَنَّه ُسّمِ

يحاِن البيرونيُّ :  على ما َذَكَره أَبو الفَْضِل الَهَروّي في المْدخِل الصَّاحبي : هو الَمْيُل فكأَنَّهم اإِلْقِليمُ  وقاَل أَبو الرَّ

__________________ 
 .44آ  عمران ا اآية  (1)
 «.وعادال ا وقا  : ويرو  : وعامالً  قوله : وعاماًل ا أنشده يف امكم :»هبامش املطبوعة املصرية :  (2)
 اللسان. (3)
ويف التهذيب : ويزعم أهر ا ســــــاب أن الدنيا ســــــبعة أقاليم ا كذا هبامش  ( عل  هامش القاموس : عبارة امكم : أقاليم األرض : أقســــــامها.4)

 النهاية. اه مصححًة.
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َفهايّن وهو اح اأَلصــــح َائَِلة عن معّد  الن هاِر ا قاَ  : وأَم ا عل  ما ذََكَر مَححَزُة بُن اُ ســــَ
ســــاِكَن امل

َ
صــــاِحُب لُغٍة  يُريُدوَن به امل

َلكة كما يقحســـــُم َأهح  َمح
موَن هبا امل ك اُن الشـــــاِم واجلَزيَرِة يـَقحســـــِ تاُ  بلَغِة اجلَراِمَقة ســـــُ خالِيِف ومعينيف هبا ا فهو الّرســـــح

َ
َر الَيَمِن ابمل

ثاهِلا ا قاَ   يحج وأَمح تّ  ِمن: وغريهم ابلُكوِر والط ســــاســــِ  وعل  ما ذََكَر أَبو حامتٍِ الر ازِي يف كتاِب الزِّيحنة : هو الن صــــيب ُمشــــح
اءُ  الَقَلمِ  توٌب عليها َألح ُساَ َة ابألَقحالِم َمكح

هاِم َحق قه ايقوٌت يف معحجمِه. ابفحِعير إذ كانتح ُمَقاَلَُة األنحِصباء ابمل  السِّ
 ؛ نَقَلَه ابُن ِسْيَده وياقوُت. ع بمْصرَ  : إِْقِليموِ 

طة بيِد ُملُوِك اإِلْسالِم اآلَن بَْينَها وبين القْسَطْنِطْينية نحو مائَتَي ِمْيٍل ، وبها إِْقِليِميَّةُ : د للرومِ وِ  لَُب منها بئٌْر يُجْ  ، وهي َمدينَةٌ في َجزيَرةٍ ُمتََوّسِ

 الطْيُن الَمْختوُم إلى سائِِر البالِد.

كةً : ع بِدَمْشقَ  قَلَمونُ وِ   ؛ ومنه قْوُل الشَّاِعِر : ، محرَّ

وحضـــــــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــــــي حـــــــاضـــــــــــــــــــــٌر بـــــــنـــــــقـــــــيـــــــض حـــــــَ فح  بـــــــنــــــــَ

ون وِ      مـــــــــــوِن جـــــــــــُ لـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ (1)أبـــــــــــيـــــــــــاٌت عـــــــــــلـــــــــــ  ال
 

  
 َمْشهوٌر به كنوٌز قَِديَمةٌ. َدْيُر القَلَُموُن بالفَيُّومِ وِ 

ً  قَلَُمونَ  أَبووِ  ُن أَْلَوانا . : ثَْوٌب ُروِميٌّ يَتَلَوَّ  للعيوِن ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

بِيع.ه الدَّْهرُ وقاَل األَْزهِريُّ : يُتَراَءى إذا أَْشَرقَْت عليِه الشْمُس بأَْلواٍن َشتَّى ، قاَل : وال أَْدِري لم قيَل ذِلَك وقد يشبَّهُ ب ْوُض وَزَمُن الرَّ   والرَّ

جاِل ، : العََزبُ  القاِلمُ وِ  َكةً. قَلََمةٌ  ج ِمن الّرِ  ، محرَّ

َكةً : قَلََميَةُ وِ  ومِ  ، محرَّ  ، بيِد ُملُوِك اإِلْسالِم اآلن. ُكورةٌ بالرُّ

 .السالمعليهبِْنُت آَدَم ،  والَمّدِ : ، بالكْسرِ  إِْقِليمياءُ وِ 

ِة ، ثُْفٌل يَْعلُو اإِلقِليمياءُ وِ  ، وأَْجوُده الرزيُن الُمَشبَّهُ ألَْصِله في العيِن  أَو ُدخانٌ  يرسُب إذا َداَر ، (2) السَّْبكِ  المعدَن عْندَ  من الذََّهِب والِفضَّ

ّسبِل والعشا كحالً وتقع في الَمراهِم والَمأُْخوَذة ِمن وطْبِعها َكَمْعِدنَِها وُكلّها َجيِّدة للبَياِض والقُروحِ في العَْيِن وغيِرها ، وللَجَرِب وال

 المرقشيشا أَْجود في الحكَِّة.

 ، عن ابِن حوقٍل. : د بإِْفِريِقيَّة أَْقاَلمٌ وِ 

شاِعٌر مجّوٌد  ْقالِميُّ األَ  في باِديَتِه ، وهو إلى سْبتَةَ أَْقَرب ، ومنه : محمُد بُن سلطانٍ  َجبٌَل بِفاسَ  أَْقالمٌ  قاَل ابُن رشيق في األْنموذجِ :وِ 

 َمْضبوُط الَكالِم تأَدََّب باألَْنَدلُس.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .كالِمْقالمِ  : الِمْقراُض هكذا جاَء على التَّْشبيِه وال يُْفَرد القَلَمان

ِعيِف : حاحِ ، وهو َمجاٌز. َمْقلُومُ  ويقاُل للضَّ  الّظْفِر وَكِليُل الّظْفِر ، كما في الّصِ

 : على َهْيئِة األَْقالِم. ُمقلمٌ  ووْشيٌ 

كةً : قَْريةٌ بَطرابُلس الشَّام. قَلَُمونوِ   ، محرَّ

كةً قَْريةٌ بالقَْليوبيَِّة ِمن أَْعماِل ِمْصَر وقد َوَرْدتُها. قَلَمةُ وِ   ، محرَّ

 : قَْريةٌ بالفَيّوِم. األَْقالمُ وِ 

 القََصِب : باألْنَدلُس. إِْقِليمُ وِ 

ُم. اإِلْقِليِميُّ  : ناِحيَةُ بِدَمْشق منها : ظبياُن بُن َخلَف اإِلْقِليمُ وِ   الماِلِكيُّ الفَِقيهُ الُمتََكلِّ
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 : طاِئٌر ِمن َطْير الماِء يُتَراَءى بأَْلواٍن َشتَّى شبِّه الثّْوب به ؛ نَقَلَه األَْزهِريُّ عن رُجٍل َسَكَن ِمْصر. قَلَُمون وأَبو

جاِل. ، كُزْنبوٍر ، والحاُء ُمْهملَةٌ : العَظيُم الَخْلقِ  القُْلحومُ  : ]قلحم[  ِمن الّرِ

ُم في نفِسه. الِقْلَحمُّ وِ   كإِْرَدّبِ : الُمتَعَّظِ

حاحِ : هووِ   ، والميُم زائَِدةٌ. الُمِسنُّ  في الّصِ

. قِْلَحمٌّ  وفي التَّهِذيِب : َشْيخٌ   وقِْلعَمٌّ : ُمِسنٌّ

 ٍء.الُمِسنُّ الضْخُم ِمن كّلِ شيوفي الُمْحَكِم : هو 

جاِل الَكبيُر.  وقيَل : هو ِمن الّرِ

__________________ 
 وفيه : ِبنوب حوض .« القلمون»معجم البلدان :  (1)
 يف القاموس : السبَك ا ابلنصب. (2)
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 رُجٍل. (1) كَجْعفٍَر : اْسمُ  ، قَْلَحمٌ وِ 

 َهِرَم. إذا اْقلََحمَّ  ؛ وقد َهِرمٌ  : أَي ، بالكسرِ  قِْلحاَمةُ  َشْيخٌ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كِسبَْطٍر : اليابُِس الِجْلِد. الِقلَْحمُ 

 : الذي يَتََضْعَضُع لَْحُمهُ. (2)والُمْقلَِحمُّ 

.:  ، كِجْرَدْحلٍ  الِقلَّْخمُ  : ]قلخم[  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ْخُم العظيُم. وهو  الَجَمُل الضَّ

ْخُم ِمن كّلِ شي  ٍء لُغَةٌ في الحاِء.وقيَل : هو الضَّ

 شبِّه بالبِئِْر. ، كَجْعفٍَر ، والذَّاُل معجمةٌ : الِحُر الواِسُع الكثيُر الماءِ  القَْلَذمُ  : ]قلذم[

كيت ؛ وأَْنَشَد : ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ  ، كَسَمْيَدعٍ : البِئُْر الغزيَرةُ  القَلَْيَذمُ وِ   عن ابِن الّسِ

َذمـــــــــــــــــاً ِإن  لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ ومـــــــــــــــــاً  قــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــَُ

ومـــــــــــــــا      ُج الـــــــــــــــدِّال مجـــــــــــــــُُ زِيـــــــــــــــُدهـــــــــــــــا خمـــــــــــــــَح (3)يـــــــــــــــَ
 

  
 ويُْرَوى :

 قـََليحَذماً َفَصب َحتح 
اي مع التَّْصِغيِر اْشتَقَّه ِمن بحِر القُْلُزم   والتَّْصِغيُر للَمْدحِ.قُْلُت : ويُْرَوى بالدَّاِل أَْيضاً ؛ ويُْرَوى بالزَّ

.:  القَْلَزَمةُ  : ]قلزم[  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ْلقَمِة ، وقد االْبتِالعُ  وهو  .كالتَّقَْلُزمِ  اْبتَلَعََها ،: اللّْقَمةَ وَزْلقََمها  قَْلَزمَ  كالزَّ

ْوت ِمن زلْ  الصََّخبُ  أَْيضاً :وِ اللُّْؤُم.  : القَْلَزَمةُ وِ   قُوِمه ، أَي الُحْلقُوم.، كأَنَّه َرفََع الصَّ

 كقُْنفٍُذ : َسْيُف َعْمِرو بِن َمعديَكِرَب. ، قُْلُزمٌ وِ 

َخرَب قَِديماً وبُنِي في  قُْرَب َجبَِل الطُّورِ  قاَل شْيُخنا : البينية َمجاِزية وقد قالوا إنَّها َمدينَةٌ كانْت بَشْرقي ِمْصَر ، د بيَن ِمْصَر وَمكَّةَ  أَْيضاً :وِ 

ى بالسََّوْيس َمْوجوٌد اآلَن ومنه تُْحَمل ِميَرةُ الِحجاِز ، إالَّ أنَّ ابَن الّسْمعانّي َضبَطَ  بفَتْحِ القاِف وضّمِ الّزاي ، ومنه :  همْوِضِعِه بَلٌَد آَخُر يَُسمَّ

 .القُْلُزمِ  وإِليه يُضاُف بَْحرُ  ، َذَكَره البُخاِري في التاِريخِ وقاَل أَبو حاتٍِم : محله الصدق. القُْلُزميُّ  يعقوُب ابُن إْسحق

لُه بيَن باِلِد البَْربَر والسُّوَدا (4)قاَل ياقوُت  ى  القُْلُزم ن ثم يَْمتدُّ مغرباً وفي أَْقصاهُ َمدينَة: هو شْعبَةٌ ِمن بْحِر الِهْنِد أَوَّ قُْرب ِمْصَر وبذِلَك يَُسمَّ

ى في كّلِ َمْوِضع يمرُّ به باْسِم ذِلَك الَمْوِضعِ ، وعلى ساِحِلِه الجنُوبّي باِلُد البَْرببَر والَحبَ  ش وعلى ساِحِله الشَّْرقيي بِالُد هذا البَْحُر ، ويَُسمَّ

ْيلُع ثم الَحبََشةُ وفي ُمْنتهاه ِمن هذِه الجَهِة بِالدُ  (5)الَمْغرِب  البجِة ، وعلى يَِمينِه َعَدُن  فالدَّاِخُل إليه يكوُن على يَساِره أَواِخُر ِبالِد البَْربَر ثم الزَّ

 وبيَن ِمْصَر َسْبعَةُ أَيَّام. أَْغَرَق هللاُ تعالَى فْرَعوُن في َمْوِضع يُْعَرُف بالتَّنُّوِر بَْينه القُْلُزم ثم الَمْنَدُب. وفي

هاُب في الِعنايَة.  * قُْلُت : وَمْن َزَعَم أَنَّه أُْغِرَق في نِيِل ِمْصَر فقد َوَهم ، كما َحقَّقه الّشِ

وأَْرض البجة ، ثم يَتَِّصل ببِالِد  ثم يَُدوُر تلقاَء الَجنُوِب إلى القَُصيِر بَْينه وبيَن قوص َخْمَسة أَيَّام ، ثم يَُدوُر في شْبِه الدَّائَرةِ إلى عْيَذاب

ي به لِشدَّةِ أَْمواِجِه أَو يَْبتَِلُع ما أُْلِقي فيه ، وكأنّهم أََخذُوه ِمن َغَرِق فْرَعون فيه ، فإنَّ  ألَنَّه على َطَرفِِه ، أَو ألَنَّه يَْبتَِلُع من َرِكبَهُ  الَحبَِش ؛ ُسّمِ

 هللاَ تعالَى أَْغَرقَه هناك.
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 ِمن باِب المندِب حيث اْنتِهاء البَْحر الِهْنِدي فيمرُّ في جَهةِ  القُْلُزم هة المشتاق : أنَّ َمْبدأ بَْحروفي مختصر نز

__________________ 
 يف القاموس : اسٌم منونة. (1)
 يف اللسان : الِقلحَحم . (2)
 «.قدوما»ا ويف التهذيب :  «يزيدها» بد  :« يزيده»و ا «  وما»بد  : « قذوما»الصحاح ا ويف اللسان :  (3)
 .«حبر القلزم»انظر معجم البلدان :  (4)
 يف ايقوت : بالد الغرب. (5)



16195 

 

َتهيَ  ُر بَغرحيب الَيمِن ومير  بِبالِد هَتاَمَة واِ جاِز إىل َمدين واأليلة وفاران حىت يـَنـح ماِ  مغرابً قَِلياًل ويـَت صـــِ  الُقلحُزم إىل َمديَنةِ  الشـــِّ
 .وإليها يـُنحَسبُ 

 كِزْبِرجٍ : اللَّئيُم. ، الِقْلِزمُ وِ 

ُجُل : تَقَْلَزمَ وِ   ولُْؤماً. ماَت بُْخالً  الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْلقَمةُ  ي البَْحُر ُزْلقُماً  القَلََّزَمةُ وِ الزَّ ً وِ : االتِّساُع ، ومنه ُسّمِ ي عن ابِن خالََوْيه. قُْلُزما  ؛ نَقَلَه ابُن بّرِ

 في كثَْرةِ مائِها. القُْلُزمِ  ، ُمَصغّراً : البِئُْر الغَزيَرةُ ، لُغَةٌ في القُلَْيِذم بالذاِل ، اْشتُقَّْت ِمن بحرِ  قُلَْيِزمٌ وِ 

.:  ، كإِْرَدبٍّ  الِقْلعَمُّ  : ]قلعم[  أَْهَملَهُ الجْوَهِريُّ

 الَكبيُر الَهِرُم ، والحاُء لُغَةٌ فيه. ُخ الُمِسنُّ الشَّيْ  وفي الُمْحَكِم :

 الُمِسنَّةُ ، ِمثُْل القَْلَحم. كَجْعفٍَر : العَجوزُ  ، القَْلعَمُ وِ 

يرافّي والجرمّي. كِدْرَهٍم : َعلَمٌ  ، قِْلعَمٌ وِ   َمثََّل به ِسْيبََوْيه ، وفَسََّره الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِسنَّةُ ِمن اإِلبِِل ؛ عن األَْزهِرّي.: المُ  القَْلعََمةُ 

 قاَل : والحاُء أَْصَوُب اللُّغَتَْين.

ُجُل : أََسنَّ ، وَكذِلَك البَعيُر. اْقلَعَمَّ وِ   الرَّ

 : القََدُح الضْخُم ، كالقُْمعُل. القَْلعَمُ وِ 

ي :  اْسُم َجبٍَل بعَْينِه. القَْلعَمُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 : الطَّويُل ؛ عن أَبي َحيَّان. القلعَمُ وِ 

 * ومما يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :

 : الواِسُع ِمن الفُُروجِ ، هكذا هو في الُمْحَكِم. القَْلقَمُ  : ]قلقم[

 وَمرَّ عن الجْوهِرّي : الفَْلقَُم ، بالفاِء الواِسُع.

.:  القَْلَهَمةُ  : ]قلهم[  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 .(1) السُّْرَعةُ  هووقاَل ابُن ِسْيَده : 

 كَجْعفٍَر : اْسٌم. ، قَْلَهمٌ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 كذا أَْوَرَده الَهَرِويُّ في الغَِريبَْين. ؛ «قَْلَهَمها ففتَشت»الَحِدْيُث :  : الفَْرُج الواِسُع ؛ وبه ُرِوي القَْلَهم

 َم.وقاَل ابُن األَثِيِر : الصَّحيُح أَنَّه بالفاِء وقد تَقَدَّ 
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حاحِ. : الَخفيفُ  القَْلَهَذمُ  : ]قلهذم[  ، كما في الّصِ

 البَْحُر العظيُم. أَْيضاً :وِ 

حاحِ : الكثيُر الماِء.  وفي الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : القَِصيُر. القَلَْهَذمُ 

اي] ، كَسفَْرَجلٍ  القَلَْهَزمُ  : ]قلهزم[ . [الزَّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ُجُل الَمْربُوعُ  وفي التَّْهِذيِب : هو ْهِزَمتَْيِن. هو أَو الِجْسِم ، الرَّ أِْس واللِّ ْخُم الرَّ  الضَّ

 الغَِليُظ. القَصيرُ  يقاُل : هووِ 

 ٌ ةَ : قَلَْهَزَمةٌ  واْمرأَة  : قَصيَرةٌ جدًّا ؛ قاَل هو عياُض بُن درَّ

ي الســــــــــــــــــــــ  وِ  اطــــــــِ ُر الســــــــــــــــــــــ  عــــــــَ ه مــــــــا  ــــــــَح نــــــــانــــــــَ وَح عــــــــِ  بــــــــُ

وِح      ِح اجلــــــــاِذي األَنــــــــُ نــــــــَ جــــــــح ُ
َزمِ إىل املــــــــ هــــــــح لــــــــَ  (2) الــــــــقــــــــَ

  
 ، كذا في النسخِ والصَّواُب : الَجْعُد الَخْلِق. الفََرُس الَجيُِّد الَخْلقِ  ِمن الَخْيِل : القَلَْهَزمُ وِ 

 ، ونَْحو ذِلَك ، قالَهُ اللَّْيُث. قَلَْهَزم قاَل األَْصَمِعيُّ : إذا َصغَُر َخْلقُهُ وَجعُد قيَل له

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الضيُِّق الُخلُِق والِمْلحاُح ، عن ابِن ِسْيَده. القَلَْهَزمُ 

ي أَْيضاً نَْقالً عن ُمْختَصِر العيِن.  وَذَكَره ابُن بَّرِ

__________________ 
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : قـَلحَهٌم. (1)
 لسان والتكملة.ال (2)
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ةُ  : ]قمم[ أِْس  الِقمَّ حاحِ ، زاَد َغيُرهُ : َووَسُطهُ. ءٍ كّلِ شي أَْعلَىوِ ، بالكسِر : أَْعلَى الرَّ  ، كما في الّصِ

ة وقاَل األَْصَمعيُّ : ةُ قِمَّ ة صاَر القََمُر على: الرأِْس وهو أَْعالهُ. يقاُل  الِقمَّ  ط الرأِْس ؛ وأَْنَشَد :الرأِْس إذا صاَر على ِحياِل َوسَ  قِمَّ

 (1)الرأحس ابُن ماٍء ُ َلُِّ   ِقم ةِ عل  
ةُ وِ  مِّ  كالقُماَمةِ  جماعةُ النَّاِس  : الِقمَّ حاحِ. ، بالضَّ  ، كما في الّصِ

ةُ وِ  َمُن. أَْيضاً :وِ الشَّْحُم ؛  : الِقمَّ  الّسِ

تَه يقاُل : أَْلقى عليه البََدُن. أَْيضاً :وِ  حاحِ. قِمَّ  أَي بََدنَه ، كما في الّصِ

 ، عن اللِّْحيانّيِ. (2) القاَمةُ  أَْيضاً :وِ 

 وهو َشْخُص اإِلْنساِن ما َداَم قائِماً ، وقيَل : ما َداَم َراِكباً.

ة وهو َحَسنُ  حاحِ. الِقمَّ  والقاَمِة والقُوِميَِّة بمْعنًى ، كما في الّصِ

ةِ  ويقاُل : إنَّه لَحَسنُ  ْحِل. الِقمَّ  على الرَّ

ةُ وِ  ّمِ : ما يأُخذُهُ األَسُد بفيِه. ، القُمَّ  بالضَّ

ا البيتَ  قَمَّ وِ  ه قَمًّ وا»حِدْيث ُعَمٍر : منه ، ِحجاَزيَّةٌ ؛ و َكنََسهُ  ، يَقُمُّ  .«فِناَءُكم قُمُّ

 ِمن قُماَماِت القُماِش ويُْكنَُس. يُقَمُّ  ما القَمُّ  اَل اللَّْيُث :وق

ّمِ : الُكنَاسةُ ، ج القُماَمةُ وِ   .قُمامٌ  ، بالضَّ

 البيِت ما ُكِسح منه فأُْلِقي بعُضه على بعٍض. قُماَمةُ  وقاَل اللَّْحيانيُّ :

َي باسِمهانَْصرانِيَّةٌ بَنَْت َدْيراً بالقُْدِس  : قُمامةُ وِ  ْين  فَُسّمِ ي باسِم ما يُْلقَى ِمن قُماِش البَْيِت ، وذِلَك أَنَّ السُّلطاَن صالَح الّدِ ِحيُح أَنَّه ُسّمِ ، والصَّ

ا فَتََح بيَت الَمْقِدس رأَى المْسجَد األَْقَصى َمْهجوراً فأََمَر بَكْنِسه وتَنْ  وإِْخراجِ قُماَمتِه وَطْرحها في ِظيِفه يوسَف بن أَيّوب ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، لمَّ

ي به لذِلَك.  هذا الدَّْير فُسّمِ

ل ذِلَك.وهذه النّْصرانِيَّة اْسُمها هيالنَةُ وهي أُمُّ قْسَطْنِطيْن الَمِلِك ، وهي قد بَنَْت عدَّةَ ديُوٍر في أَيَّام ُمْلِك ولِدها م َها وغيِرها ، فتأَمَّ  نها بالرَّ

ُمه النَّصاَرى على اْخِتالِف ِملَِلهم َكثيراً ما َعدا طائِفَة اإِلْفَرْنج.وقد رأَْيُت هذا الدَّْير ال  ذي ببيِت الَمْقِدس وقد يُعّظِ

م ، وله ، وُهما ِمن بَنِي ُسلَيْ  قُماَمةَ  ، بل َصحابيٌّ له ِذْكٌر في حِديٍث لعَْمرو بِن َحزٍم ، وَكذِلَك أَُخوهُ عبُد هللِا بنُ  : شاِعرٌ  قُماَمةَ  َوقَّاُص بنُ وَ 

ل.  ِوفاَدةٌ مع أَخيِه َوقَّاَص الَمْذُكوِر فتأَمَّ

ٌث. قُماَمةَ  أَبووِ   : َجبَلَةُ بُن محمٍد محّدِ

ةُ وِ  . الِمْكنََسةُ  ، بكْسٍر ففتحٍ : الِمقَمَّ  ، َجْمعُها الَمقامُّ

ةُ وِ  ْلِف : َشفَتاها. الِمقَمَّ  من ذاِت الّظِ

ةٌ  قاَل األَْصَمعيُّ : يقالُ  باعِ الَخْطُم. يَْفتَحُ  ِمن العََرِب َمنْ وِ  ةٌ لفَِم الشاةِ ، قاَل :وِمَرمَّ  ِمقَمَّ ْلقُوُم ، وِمن الّسِ  ، قاَل : وهي ِمن الَكْلِب الزُّ

حاحِ : ةُ  وفي الّصِ ةُ  : الِمقَمَّ  الثَّْوِر وُكّل ذات ِظْلف يَْعنِي َشفَتَْيه ، وفَتْحها لُغَةٌ. ِمقَمَّ

ةُ  وقاَل غيُرهُ : ةُ الشاةِ تَلُفُّ بها ما أَصابَْت على وْجِه األَْرِض وتَأُْكلُه.: مِ  الِمقَمَّ  َرمَّ

ةٌ  ، واِحُدها َمقامُّ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : للغَنَمِ   ، وللَخْيِل الَجحافُِل ، وهي الشفَةُ لإِلْنساِن. ِمقَمَّ

ةُ  وفي الُمْحَكم : ةُ وِ  الِمقَمَّ يَت بذِلَك ألَنَّها الَمقَمَّ ةً ُسّمِ ْلِف خاصَّ  به ما تأُْكلُه أَي تَْطلبُه. تَْقتَمُّ  الشَّفَةُ ؛ وقيَل : هي ِمن ذواِت الّظِ
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تِ وِ  ا الشَّاةُ  قَمَّ ْت ِمن األَْرِض  تَقُمُّ قَمًّ ْت. أََكلَتْ وِ إذا اْرتَمَّ  ، كاْقتَمَّ

__________________ 
 وصدره : 401البيت لذي الرمة ا ديوانه ص  (1)

 وردت اعتسافاً والثراي كبهنا
 وهو بتمامه يف التهذيب منسوابً لذي الرمة وعجزه يف اللسان بدون نسبة.

 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : كالُقوِمَيِة. (2)
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جلُ  قَمَّ  ِمن المجاِز :وِ  ا الرَّ هُ  ُكلّه أََكَل ما على الِخوانِ  إذا يَقُمُّ قَمًّ  ، بالكْسِر. ِمقَمٌّ  رُجلٌ  ، فهو كاْقتَمَّ

ا الفَْحُل النَّاقَةَ  قَمَّ وِ  ها قَمًّ تْ  ، (1) فأَْلقََحها : اْشتََمل عليها وَضَربَها يَقُمُّ ها إِْقماماً فقَمَّ  .اإلْقمامِ  هي ؛ واْقتََصَر الجْوهِريُّ على كأَقَمَّ

. يَبيُس البَْقلِ  ، كأَميٍر : القَِميمُ وِ   ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ عن األَْصَمعيُّ

يُح ِمن يَبيِسها ، والَجْمعُ  ة وقيَل : هو ُحطاُم الطَِّريفَِة وما َجَمعَتْهُ الّرِ  .أَِقمَّ

ل. القَِميمُ  وقاَل اللَّْحيانيُّ :  ما بَِقَي ِمن نَباِت عام أَوَّ

مَ وِ   حاحِ.، كما في الّصِ  الُكناساتِ  في القُمامَ  : تَتَبَّعَ  تَقَمَّ

مَ وِ  َمها يقاُل : شّد الفََرُس على الِحْجر َء : تََسنََّمهُ.الشَّي تَقَمَّ حاحِ ، فتَقَمَّ  .كتَقَْمقََمهُ  أَي تََسنَّمها ، كما في الّصِ

يِّدُ  القَْمقامُ  ِمن المجاِز :وِ   ، الَكثيُر الخْيِر الواِسُع الفَْضِل. ، ويَُضمُّ : السَّ

 .القُماقِمةَ وِ  القُماقِمِ  الفَتْح وهو ِمنواْقتََصَر الجْوهِريُّ على 

 ِمن األَْمِر. قَْمقامٍ  يقاُل : َوقََع في األَْمُر العَظيُم. : القَْمقامُ وِ 

ر القَْمقامُ وِ يَْحملُها األَْخَضُر الُمثْعَْنَجُر ، »في حِدْيث علّيٍ رِضَي هللاُ تعالَى عنه : وِ   ُكلّه ؛ قاَل الفََرْزدُق : البَْحرُ  هو:  «الُمَسخَّ

قامِ َغرِفحت حَا َوقـَعحت يف وِ   (2) الَقمح
 ؛ وهو مجاٌز ؛ قاَل َركَّاُض بُن أَبَّاٍق : العََدُد الَكثيرُ  : القَْمقامُ وِ 

قامِ من نـَوحَفٍر يف اَ َسِب   الَقمح
 وقاَل ُرْؤبَة :

قاِمنامن َخر  يف  َقما َقمح  (3) تـََقمح
، أَي البَْحر الْجتِماعِ مائِِه ، وحينَئٍِذ فالصَّواُب في ِسياِق  أَو ُمْعَظُمهُ  نا ُغِمر وُغِلب كما يُْغمُر الواِقُع في البَْحِر الغَْمر ؛أي َمْن َخرَّ في َعَددِ 

مِّ  كالقُْمقُمانِ  الِعباَرةِ : واألَْمُر العَظيُم والعََدُد الَكثيُر والبَْحُر أَو ُمْعَظُمه.  القُماقِموِ كعاُلِبٍط. ولو قاَل : كالقُْمقُمان  القُماقِمِ وِ  ، عن ثَْعلَب ، ، بالضَّ

 بضّمهما ألَصاَب.

اج : قُْمقُمانٌ وِ  قُماقِمٌ وِ  قَْمقامٌ  يقاُل : َعَددٌ   ، أَي َكثيٌر ؛ وأَْنَشَد ثَْعلَب للعجَّ

م   طـــــــــــــــــــــــُ واٍح ولـــــــــــــــــــــــه ُأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــَ

مـــــــــــــــانُ وِ      قـــــــــــــــُ مـــــــــــــــح َدٍد  قـــــــــــــــُ م  عـــــــــــــــَ قـــــــــــــــُ مـــــــــــــــح  (4) قـــــــــــــــُ
  

 ال تكاُد تَُرى ِمن ِصغَِرها. ِصغاُر الِقْردانِ  : القَْمقامُ وِ 

حاحِ. َضْرٌب من القَْملِ  أَْيضاً :وِ   َشِديد التَّشبُِّث بأُُصوِل الشَّعَر ؛ كما في الّصِ

حاحِ واألَساِس. َجَمعَهُ وقَبََضهُ  : أَي هللاُ تعالى َعَصبَهُ  قَْمقَمَ  ِمن المجاِز :وِ   ؛ كما في الّصِ

غاَر. ، أَي القَْمقام أَو َسلََّط عليه َف َعَصبَهُ ،أَو َجفَّ   الِقْرداَن الّصِ

 وقاَل ثَْعلٌَب : أَي َشدََّدهُ ، ويقاُل ذِلَك في الشتِْم.

 ، بالتَّْخفيِف ، وفي بعِض النُّسخِ بالتَّْشديِد أَي َجفَّْفته. َجفَّ ، وقََمْمتُهُ  إذا قَمَّ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :وِ 

 َء فلم يُْخِطئْهُ.اْعتََمَد الشَّي : اْقتَمَّ وِ  وَطلَبَ  : عالَجَ  اْقتَمَّ وِ 

 الِعْدَل : اْنتََسفَهُ قَْبَل أن يَْستَِقرَّ باألَْرِض. اْقتَمَّ وِ 
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ةُ  ، القُْمقُمُ وِ   ، عن ُكراعٍ. كُهْدُهٍد : الَجرَّ

ُن في آنِيَةٌ م أَْيضاً :وِ   ها الماُء ، ويكوُن ضيِّق الرأِْس.َمْعروفَةٌ ِمن نُحاٍس وغيِرِه يَُسخَّ

__________________ 
 وتصرف الشارح ابلعبارة.« لقحها»يف القاموس :  (1)
 وصدره :« فغرقت»وفيه :  305/  2ديوانه ط بريوت  (2)

 حسبت حبر بين ُكليب مصدراً وِ 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 فيها : والتكملة وبعده 184اللسان والتهذيب ا والديوان ص  (3)
 كما هو  فرعون إذ تغمغما

 .«نواج»واللسان ا والثاين يف التهذيب ا وابألصر :  63ديوانه ص  (4)
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ُب ُكْمُكمْ  قاَل األَْصَمعيُّ : هو ُروميٌّ   ، بَكافَْين عجِميَّتَْين ؛ وقاَل َعْنترةُ : ُمعَرَّ

داً ِو  عـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح يـــــــــــــــاًل مـــــــــــــــُ  كـــــــــــــــَبن  ُرابًّ َأو كـــــــــــــــحـــــــــــــــِ

َب      ـــــــــِ وان ـــــــــه جـــــــــَ ـــــــــاُن ب ي ـــــــــقـــــــــِ ش  ال مِ حـــــــــَ قـــــــــُ مـــــــــح ـــــــــُ  (1) ق
  

ة ، أَو ِصينّيٍ يُْجعُل فيها ماُء الَوْرِد ، ولقد استظرف َمْن قاَل :  ومنه اْستُِعير إلناٍء صغيٍر ِمن نُحاٍس أَو فِضَّ

مِ  قـــــــــــــُ مـــــــــــــح ٍة  لـــــــــــــقـــــــــــــُ رَبُ مـــــــــــــنـــــــــــــ   مـــــــــــــاِء الـــــــــــــَورحد َأكـــــــــــــح

قـــــــــِ      ِض ثـــــــــَ ودِ لـــــــــَدفـــــــــح مـــــــــُ لـــــــــح ِة جـــــــــُ عـــــــــَ طـــــــــح  يـــــــــٍر مـــــــــثـــــــــِر قـــــــــِ

  

مح تـــــــــقـــــــــوُ  لـــــــــه  مح  قـــــــــُ ت جـــــــــاِلســـــــــــــــــــــــاً  قـــــــــُ  فـــــــــإن ُدمـــــــــح

  
ودِ    رُد ابلـــــــــعـــــــــُ طـــــــــح وحف تـــــــــُ لـــــــــيـــــــــٍر ســـــــــــــــــــــــَ ا قـــــــــَ  فـــــــــعـــــــــمـــــــــ 

  
 على التَّْشبيِه. الُحْلقُومُ  : القُْمقُموِ 

يُش. ، الِقْمِقمُ وِ   بالكْسِر : الّرِ

 إذا َسقََط ؛ قاَل َمْعداُن بُن عبيٍد : يابُِس البُْسرِ  أَْيضاً :وِ 

ِقمآمٍة َأك الٍة وِ   (2) للِقمح
 يَْنزلُه َمْن َخَرَج ِمن غانَةَ يُريُد َسْنجار ؛ قاَل القُطاميُّ : ماءٌ  ، ُمصغَّراً : قَُمْيِقمٌ وِ 

وُب  نــــــــــُ تح جــــــــــَ لــــــــــ  مــــــــــاً حــــــــــَ قــــــــــِ يــــــــــح مــــــــــَ ا  قــــــــــُ رِهــــــــــاهنــــــــــِ  بــــــــــِ

ــــــــَ      ل غــــــــح ُ
ــــــــاِن املــــــــ ــــــــّرِه ــــــــِذي ال الُص ب ىَت اخلــــــــَ ــــــــمــــــــَ  (3) ؟ف

  
 ، هذا محلُّ ِذْكِره. واِسُع الَحْلقِ  ، كَحْيَدٍر : رُجٌل قَْيقَمٌ وِ 

 ؛ ومنه قَْوُل ُرْؤبَة : : َذَهَب في الماِء وُغِمَر حتى َغِرقَ  تَقَْمقَمَ وِ 

قاِمناَمنح َخر  يف  َقما َقمح  تـََقمح
 وقد تَقَدََّم.

 الفَْحُل النَّاقَةَ َعالها باِرَكةً ليَْضِربَها. تَقَْمقَمَ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الُجُرِن : ُكساَحتُه. قُماَمةُ وِ ؛ عن اللّْيِث.  القُماَمةُ  : القَمُّ 

ةُ وِ  ي وأَْنَشَد : القُمَّ  ، بالضّمِ : الَمْزبَلَةُ ؛ عن ابِن بَّرِ

اٍ  كـــــــِ ُت هلـــــــم  ؟قـــــــالـــــــوا فـــــــمـــــــا حـــــــاُ  ِمســـــــــــــــــــــح لـــــــح قـــــــُ ـــــــَ  فـ

حـــــــــــ        ةِ َأضـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــ  قـــــــــــُ داء  كـــــــــــَ ـــــــــــح َ أَن اح (4)داٍر بـــــــــــَ
 

  
ً  قَمَّ وِ  ا ، تَْشبِيها  البَْيِت وَكْنِسه. بقَمِّ  شاِربَه : اْستَأَْصلَه قَصًّ

تِ وِ   َء : َطلَبَتْه لتأُْكلَه.الشاةُ الشي اْقتَمَّ

 : السَّويُق ؛ عن اللَّْحيانّيِ ، وأَْنَشَد : القَِميمُ وِ 

بـــــــــــــيـــــــــــــذِة حـــــــــــــا مُتحســــــــــــــــــــــــــي  ُر ابلـــــــــــــنـــــــــــــ  لـــــــــــــ  عـــــــــــــَ  تــــــــــــــُ

ِم و وِ      مـــــــــــــ  كـــــــــــــَ
ُ

ِو املـــــــــــــ عـــــــــــــح
َ

يـــــــــــــمِ ابملـــــــــــــ مـــــــــــــِ  (5) الـــــــــــــقـــــــــــــَ
  

َمهاوِ الفَْحُل اإِلبَِل  اْقتَمَّ وِ  ها حتى تَقَمَّ ْت تَِقمُّ  كقَّمِ ً وِ  قَمَّ  ِضراٍب ؛ قاَل : لَِمقَمُّ  ، وإِنَّه تَقُمُّ قُموما

عــــــــــــًا  َرتح َرجــــــــــــح ــــــــــــُ ثـ مَ إذا كــــــــــــَ مــــــــــــ  قــــــــــــَ ــــــــــــَ ا  فـ وحهلــــــــــــَ  حــــــــــــَ

م       قـــــــــــَ رُ  مـــــــــــِ غحســـــــــــــــــــــــــَ ة مـــــــــــِ ُروقـــــــــــَ راٍب لـــــــــــلـــــــــــطـــــــــــ   ضـــــــــــــــــــــــــِ

  
مَ وِ  اُج : تَقَمَّ جُل قِْرنَه : َعالهُ ؛ قاَل العجَّ  الرَّ
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َتِسُر األَقحراَن   (6) ابلتـ َقم مِ يـَقح
ة وجاَء القَْومُ  اء الغَِفيِر. الِقمَّ ُم فيه كما َدَخلَْت في الجمَّ  أَي َجِميعاً ، َدَخلَِت األَِلُف والالَّ

ةُ وِ  َمهاوِ  النَّْخلِة : رأُْسها. قِمَّ  : اْرتَقَى فيها حتى يَْبلَغ رأَْسها. تَقَمَّ

ةِ  النَّْجم : أَْن يتوسََّط السَّماَء فتَراهُ على تَْقِميمُ وِ   الرأِْس. قِمَّ

ةِ  وهو َحَسنُ   أَي اللِّْبسِة والشَّْخِص والَهْيئِة. الِقمَّ

ةُ وِ  ةً ، قاَل : الِقمَّ  : رأُْس اإِلْنساِن خاصَّ

رحت  رِيســـــــــــــــــــــِة لـــــــو أَبحصـــــــــــــــــــــَ م الـــــــفـــــــَ خـــــــح هضـــــــــــــــــــــَ تـــــــَ مـــــــ   قـــــــِ

ال     مـــــــــَ ه اجلـــــــــَ تـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــ  بـ َ الـــــــــّرِحـــــــــاِ  إذا شـــــــــــــــــــــــَ اح  (7) بـــــــــَ
  

__________________ 
 ا واللسان.« حش الوقود»وفيه :  22من معلقته ا ديوانه ص  (1)
 أكالة للقرقم ا وبعده فيها :« قرقم»اللسان ا ويف التكملة :  (2)

 مشعوفة برهز حّك القرقم
 اللسان. (3)
 اللسان ونسبه ألوس بن مغراء. (4)
 اللسان وكتب مصححه حباشيته : كذا ابألصر وامكم ا والذي يف امكم يف كمم ومعو : ابلنهيدة ا وفسر النهيدة ابلزبدة. (5)
 واللسان والتكملة والتهذيب. ويرو  : ابلتقمقم. 301ديوانه ص  (6)
 اللسان والتهذيب وعجزه فيهما : (7)

 با الرجا  إذا شبهته اجلبال
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ي :، كعُ  القُماقِمُ وِ  يُِّد الَكثيُر الَخْيِر ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  الِبٍط : السَّ

 الُقماِقما الُقماِقمُ َأوحَرَثها 
 بالضّمِ : إذا َجَمَع عن ابِن األَْعرابّيِ. قُمَّ وِ 

ُجِل إذا كاَن َخبِيراً باألَْمِر ؛ وَكذِلَك قْولُهم : على  ، بالضّمِ ، أَي إلى هذا صاَر َمْعنَى الَخبَر ، القُْمقُم وفي الَمثَِل : على هذا دارَ  يُْضَرُب للرَّ

حاحِ.  يَديَّ داَر الحديُث ، كما في الّصِ

 بالتَّْصغيِر : لَقَُب جماَعٍة في أَْسيوط. قَُمْيِقمٌ وِ 

 راِحل.، بالضّمِ وتَْشديِد الِميِم : ِمن ُكوِر الَجبَِل بَْينها وبَْيَن َهمذان َخْمُس مَ  قُمٌّ وِ 

اُج َسنَة ثاَلٍث وثََمانِْين  ، وقد نُِسَب إليها َخلٌق َكثيٌر ِمن العُلَماِء وقاَل ابُن األَثيِر : َمدينَةٌ بيَن أَْصبَهان وساَوةَ ، وأَْكثَر أَْهِلها شْيعَة ، بَناها الحجَّ

ثِين.  والمحّدِ

كةً : ُخْبُث ريحِ  القَنََمةُ  : ]قنم[ ْيِت ونحِوهِ ا األَْدهاِن ِمثْل ، محرَّ حاحِ. لزَّ  ، كذا في الّصِ

ائَحِة.  قاَل ِسْيبََوْيه : َجعَلُوه اْسماً للرَّ

حاحِ. قَنَِمتْ  ، وقد قَنَِمةٌ  يَُدهُ منهوِ   : اتََّسَخْت ، كما في الّصِ

ً  ، ِسقاُؤهُ ، كفَِرحَ  قَنِمَ وِ   ، أَي أَْرَوَح وأَْنتََن ، وَكذِلَك نمَق ؛ كذا في التْهِذيِب. تَِمهَ  فهو قاتٌِم إذا قَنَما

 فََسَد. فهو قاتٌم إذا الَجْوزُ  قَنِمَ وِ 

َكِم : أن ، وفي الُمحْ  أَصابَهُ النََّدى ، وليَس هو في نَّصِ ابِن ِسْيَده ، وغيُرهُ  في الخْيِل واإِلبِِل ، القَنَمُ وِ ؛ وفي الُمْحَكِم :  الفََرُس واإِلِبلُ  قَنِمَ وِ 

 فَرِكبَه الغُباُر فاتََّسَخ. يُِصيَب الشعَر النََّدى ،

ّمِ : األَْصُل ، ج األُْقنُومُ وِ   .أَقانِيمُ  ، بالضَّ

 ُروِميَّة. قاَل الَجْوهِريُّ : وأَْحَسبها

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

طب قَنِمَ  ً  الطَّعاُم واللحُم والثَِّريُد والرُّ  ؛ فََسَد وتغيََّرْت رائَِحتُه ؛ قاَل : ْقنَمُ أَ وِ  قَنِمٌ  ، فهو قَنَما

تح قـــــــــد وِ  مـــــــــَ نـــــــــِ الهبـــــــــا  قـــــــــَ تـــــــــِ ّرِهـــــــــا واحـــــــــح  مـــــــــن صـــــــــــــــــــــــَ

ُب      َوطـــــــــــح لـــــــــــح هـــــــــــا ولـــــــــــَ يـــــــــــح فـــــــــــ  ُر كـــــــــــَ مُ َأانمـــــــــــِ نـــــــــــَ  (1) أَقــــــــــــح
  

 : ُمتغيَِّرةُ الرائَِحِة ؛ عن ثَْعلَب. قَنَِمةٌ  وبقرةٌ 

ً  القَْومُ  : ]قوم[ جاِل والنِّساِء َمعا ةً  ُكّل رُجٍل ِشيعَتُه وَعِشيَرتُه ؛ قَْومَ  ، ألَنَّ  : الَجماَعةُ ِمن الّرِ جاُل خاصَّ ُدْون النِّساِء ، ال واِحَد له ِمن  أَو الّرِ

 لَْفِظه.

لم  القَْومِ  أَي فلو كانِت النِّساُء ِمنَ  (2) (ساء  ِمْن ِنساء  َوال نِ )ثم قال :  (2) (ال َيْسَخْر قَ ْوم  ِمْن قَ ْوم  )قاَل الَجْوهِريُّ : ومنه قَْولُه تعالَى : 

 ؛ وقاَل ُزَهْيٌر : (َوال ِنساء  ِمْن ِنساء  )يَقُل : 

 مــــــــــــــــــا أَدحرِي وســــــــــــــــــــــــــــــــوَف إخــــــــــــــــــاُ  أَدرِي وِ 

وحمٌ أَ      ٍن أَمح ِنســــــــــــــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــَ  (3) ؟آُ  ِحصــــــــــــــــــــــــــــــح
  

 .(4)« ولتَُصفِِّق النِّساءِ  القَْومُ  فليُسبِّح»الَحدْيث : منه و
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ْوا بذِلَك ألنَّهم  قامَ  في األَْصل َمْصَدر القَْوم قاَل ابُن األَثيِر : جاِل ُدْون النِّساء ، وُسمُّ باألُموِر التي  (قَ ّواُموَن َعَلى النِّساءِ )ثم غلَب على الّرِ

 بها. يقْمنَ  ليَس للنِّساء أَنْ 

جاِل ُدْوَن النِّساء. القَْوموِ  وُرِوي عن أَبي العَبَّاس : النَّفَرُ  ْهط َهُؤالء مْعناهم الَجْمع ال واِحَد لهم ِمن لَْفِظهم للّرِ  والرَّ

. يَُذكَّرُ  قَْومَ  ، ألَنَّ  تَبَِعيَّةٍ  َسبيلِ  تَْدُخلُهُ النِّساُء على ُربَّما أَو ألَنَّ أَْسماَء الُجموعِ التي ال واِحَد لها  ويَُؤنَّثُ  كّلِ نبّيِ ِرجاٌل ونِساء ؛ قالَهُ الَجْوهِريُّ

 ، قاَل هللاُ  قَْومٍ وِ ِمن لَْفِظها إذا كاَن لآلَدِميِّين يَُذكَّر ويَُؤنَّث ِمثْل َرْهٍط ونَفٍَر 

__________________ 
 اللسان واألساس. (1)
 .11ا جرات ا اآية  (2)
 .43/  5واللسان والتهذيب والصحاح واملقايي   12ديوانه ط بريوت ص  (3)
 يف اللسان : وليصّف . (4)
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َبْت قَ ْوُم نُوح  ): ا فذك َر ا وقاَ   ُ تعاىَل  (1) (وََكذََّب ِبِه قَ ْوُمكَ )تعاىَل :   ا فبَن َث. (2) (َكذَّ
وُرَهْيٌط ونُفَْيٌر ، وإِنَّما يلَحُق التأْنيُث فِْعلَه ، وتَْدخل الهاُء فيَما يكوُن لغيِر  قَُوْيمٌ  الَجْوهِريُّ : فإْن َصغَّْرَت لم تدخْل فيها الهاء وقُْلتقاَل 

ا َجْمع التْكِسيِر ِمثَال مَ  ر وأُنِّث ، فإنَّما تُِريُد الَجْمع إذا َذكَّرت ، اآلَدِميِّين ِمثْل اإِلبِِل والغَنَم ألنَّ التأْنِيَث الِزٌم له ، فأَمَّ َساِجد وِجمال ، وإن ذُّكِ

 وتُريُد الَجماَعةَ إذا أَنَّثْت.

َبْت قَ ْوُم نُوح  اْلُمْرَسِلنيَ )وقاَل ابُن ِسْيَده : وقْولُه تعالَى :  َسلين ، وإْن نوحٍ ، وقاَل الُمرْ  قْومُ  إنَّما أَنَّث على مْعنى كذَّبَْت جماَعةُ  (2) (َكذَّ

ُسل كانوا كذَّبوا نوحاً وْحَده ، ألنَّ َمْن كذََّب َرُسوالً واِحداً ِمن ُرُسل هللِا فقد كذََّب الَجماَعة وخالَفَها ، ألنَّ كلَّ رَ  ُسوٍل يأُْمُر بتَْصِديِق َجِميعِ الرُّ

ُسل.  ، وَجائِز أَن يكوَن كذَّبْت َجماَعة الرُّ

 كفُّوا عنَّا وُكّف َعنَّا ، على اللَّْفظ وعلى المْعنَى. القَْوم َرَب تقوُل : يا أَيُّهاوَحَكى ثَْعلٌَب : إِنَّ العَ 

ةُ : المخاَطُب واِحٌد والمْعنَى الَجْمع ؛  ؛ قاَل أَبو َصْخٍر الُهَذليُّ أَْنَشَده يَْعقوب : (3) أَقاِويمُ وِ  أَقاِومُ  َجْمُع الَجْمع ججوِ ،  أَْقوامٌ  ج وقاَل مرَّ

عـــــــح  بـــــــا فـــــــإنح يــــــَ َة يف الصـــــــــــــــــــِّ يـــــــ  لـــــــُب الـــــَعشـــــــــــــــــــِ  ِذِر الـــــقـــــَ

ِذرحَ  فـــــــــــــيـــــــــــــه      عـــــــــــــح ـــــــــــــَ َؤاَدَ  ال يـ ـــــــــــــُ ـــــــــــــاِومُ فـ  (4) األَق
  

ي لُخَزَز بِن لَْوذاَن : األَقاِويمُ  ويُْرَوى :  ، وَعنَى بالقَْلِب العَْقَل ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َرو بـــــــــــــــــَن ألح  مـــــــــــــــــح ٌغ عـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــح نح مـــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــَ

ن      ُث كـــــــــــــــاَن مـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح  (5) األَقـــــــــــــــاِومح ٍي حـــــــــــــــَ
  

ي : ويقالُ   ِمن الَمالئَِكة ؛ قاَل أُميَّة : قْومٌ وِ ِمن الجّنِ وناٌس ِمن الجّنِ  قَْومٌ  قاَل ابُن بَّرِ

ــــــــــــــــاِد ِ  وِ  ب نح عــــــــــــــــِ ــــــــــــــــهــــــــــــــــا مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــي وحمٌ ف ــــــــــــــــَ  قـ

عــــــــــــاُب      ُم صــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــوا وهــــــــــــُ ُك ُذلــــــــــــِّ الئــــــــــــِ (6)مــــــــــــَ
 

  
يت : يقاُل :وِ  ّكِ حاحِ. أَقاِومُ وِ  أَقائِمُ  قاَل ابُن الّسِ ً وِ  ، كما في الّصِ ً وِ  قَْوَمةً وِ  قاَم يَقُوُم قَْوما  اْنتََصَب.:  قاَمةً وِ  ، بالَكْسِر ، قِياما

ً  قاَل ابُن األَْعَرابّي : قاَل عبٌد لرُجٍل أَراَد أَْن يَْشتِريَه : ال تَْشتَرني فإنِّي إذا ُجْعُت أَْبغَْضتُ  ً  ، وإِذا َشبِْعُت أَْحبَْبُت نَْوماً ، أَي أَْبغَْضتُ  قَْوما  قِياما

 ِمن َموِضِعي ؛ قاَل :

جِي  امـــــــــَ رح صـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــ  قـــــــــَ تــــــــــَ ُت َريبِّ فــــــــــَ مـــــــــح  قـــــــــد صـــــــــــــــــــــــُ

تُ وِ      مــــــــــــح ر  قــــــــــــُ بــــــــــــ  لــــــــــــي فــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــَ يــــــــــــح جيلــــــــــــَ  قــــــــــــامــــــــــــَ

  
 ، فأَْبَدَل ِمن الواِو أَِلفاً. قَْوَمتيوِ وقاَل بعُضهم : إنَّما أَراَد َصْوَمتي 

جز شاِهداً على ي هذا الرَّ  : القَْومة وأَْوَرَد ابُن بَّرِ

تُ قــــــــــد  مــــــــــح رح  قــــــــــُ بــــــــــ  قــــــــــَ ــــــــــَ لــــــــــي فــــــــــتـ يــــــــــح جيلــــــــــَ وحمــــــــــَ ــــــــــَ  قـ

جيوِ      وحمـــــــــَ ر صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــ  ب ـــــــــقـــــــــَ ـــــــــت وحمـــــــــي ف ـــــــــَ ُت يـ مـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــُ

  
مٍ  ِمن قَائِمٌ  فهو امٍ وِ  ، بالواِو وبالياِء ، كُسكَِّر فيِهما ، قُيَّموِ  قُوَّ اٍن فيهما. ويقاُل : قُيَّامٍ وِ  قُوَّ  ، بكْسِرهما. قِيَّاموِ  قِيَّم ، كُرمَّ

 اْسٌم للَجْمعِ. قَْومٌ  وقيَل :

 أَْعَرف ، كما في التَّْهذيِب. قَائَِماتوِ  قُيَّمٌ  ونِساءٌ 

ً وِ  ِت الواُو في معه قُْمتُ  ، بالكْسِر : قاَوْمتُه قِواما تِها في قِوامٍ  ، صحَّ  .قاَومَ  لصحَّ

 .«في حاَجٍة َصابَره قاَوَمه َمن َجالََسه أَو»في الَحدْيِث : و

 ْن يَْقِضيها.معه ليَْقِضي حاَجتَه َصبََر عليه إلى أَ  قامَ  قاَل ابُن األَثيِر : أَي إذا

ةُ الواِحَدةُ  القَْوَمةُ وِ  حاحِ. : الَمرَّ  ، كما في الّصِ

ْكعَتَْينِ وِ   .قَْوَمةٌ  : الِقيامِ  ِمن ما بيَن الرَّ
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 .قَْوماتٍ  ، والَمْغرب ثالثَ  قَْوَمتَْينِ  قاَل أَبو الدُّقَْيش : أَُصلِّي الغَداةَ 

 ؛ قاَل : : َمْوِضُع القََدَمْينِ  الَمقامُ وِ 

قــــــــــــــــــــــامُ هــــــــــــــــــــــذا  ي َرابِح  مــــــــــــــــــــــَ َدمــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــَ

راحِ      ـــــــــــــــــــــَ تح ب كـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ ىت  َدل َوَة حـــــــــــــــــــــَ دح  غـــــــــــــــــــــُ

  
 ؛ قاَل لَبيٌد : قِيامٌ  وَجعَلَْت ، وقد يُْعنى به ِضّد القُعوِد ألَنَّ أَْكثَر نَوائِح العََربِ  َطِفقَتْ  : أَي المرأَةُ تَنُوحُ  قاَمتِ  ِمن المجاِز :وِ 

 (1)َ ُوابِن َمَض األَنحواِح  ُقوما
ً  األَْمرُ  قامَ  ِمن المجاِز :وِ   (ِإنَّ الَِّذيَن قاُلوا رَب َُّنا هللاُ ُثَّ اْسَتقاُموا)، وِمثْلُه أَجاَب واْستََجاب وقْولُه تعالَى :  كاْستَقَامَ  واْستََوى ، اْعتََدلَ  : قَْوما

 .وسلمعليههللاصلىه أَي َعِملُوا بطاَعتِه ولَِزُموا ُسنَّة نَبيِّ  (2)

 على طاَعِة هللِا. (اْسَتقاُموا)وقاَل قتاَدةُ : 

 لم يْشرُكوا به َشيئاً. (ُثَّ اْسَتقاُموا)وقاَل األَْسوُد بُن ماِلٍك : 

ْمتَهُ فَقامَ وِ َء الشي أَقَْمتُ  وقاَل أَبو زْيٍد :  ِء واْستِواُؤه.ي، قاَل : واالْستِقاَمةُ اْعتِداُل الش اْستَقامَ  بمْعنَى قَوَّ

بي َعْيناي وكلُّ ما  قاَمتْ  ، كذا نَصُّ أَبي َزْيٍد في نواِدِره. وكذا أَْوَجعَنِي : أَي َظْهِري بي ، قامَ  ، هكذا في النسخِ والصَّواُب : في قامَ وِ 

 بَك. قامَ  أَْوَجعَك ِمن َجَسِدك فقد

جُل الَمْرأَةَ ،  قامَ  ِمن المجاِز :وِ  امٌ  ُمتَكفِّالً بأَْمِرها ، فهو بَشأْنِها قامَ وِ عليها : ما نَها  قامَ وِ الرَّ  عليها مائٌِن لها. قَوَّ

 ؛ ومنه قَْول الُمتَنَبِّي : َجَمدَ  : ثَبَُت ُمتَحيِّراً ال يَِجُد َمْنفذاً ؛ وقيَل : الماءُ  قامَ  ِمن المجاِز ؛وِ 

ِرمُي إذا ِو  ـــــــــــــــامَ كـــــــــــــــذا الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ َدٍة  أَق لـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــبـ

اَ  الــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــاُر هبــــــــــــــا و       املــــــــــــــاءُ  قــــــــــــــامَ ســــــــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي ثَبََت ُمتََحيِّراً جاِمداً.

حاحِ : َوقَفَْت : عن السَّْيِر ؛ وفي األَساِس  الدَّابَّةُ : َوقَفَتْ  قاَمتِ وِ  ُجُل إذا َوقََف وثَبََت  (3)اْنقََطعَْت ؛ وفي الّصِ يقاُل : ]ِمن الَكالِل ؛ وَكذِلَك الرَّ

؛ أَي َوقَفُوا  (4) (َوِإذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قاُموا)لي ِمثَْل قُْف لي أَي تحبَّس َمكانََك حتى آتِيَك ، وعليه فسَّروا قْولُه تعالَى :  قُمْ  يقاُل : [قامَ  إنه

ِرين.وثَبَتُوا في َمَكانِهم َغْير متقدِّ   ِمْين وال متأَّخِ

 هللاُ تعالَى. أَقاَمهاوِ ،  قائَِمةٌ  ، فهي سوقٌ  نَفَقَتْ  : أَي السُّوقُ  قاَمتِ  ِمن المجاِز :وِ 

اء على أنَّه وهو َخَطأٌ ، والصَّواُب برْفعِ ا لقَامَ  ؛ هكذا في النسخِ بنَْصِب الّراء ، وهو يَْقتَِضي أَْن يكوَن َمْفعوالً  َظْهَره به : أَْوَجعَه قامَ وِ  لرَّ

 به َظْهُره أَْوَجعَه ، كما هو نَصُّ أَبي َزْيٍد في النواِدِر. قامَ : وِ ، وَحقُّ الِعباَرةِ أَْن يقوَل  قامَ  فاِعلُ 

ُحوا : كلُّ ما أَْوَجعَك ِمن َجَسدِ  بَك الظَّْهُر والعَْيناِن  قامَ  ك فقدثم إنَّ هذا بْعَد تَْصِحيِحه تِْكراٌر َمَع َما َسبََق وقُُصوٌر ال يَْخفَى ، فإِنَّهم َصرَّ

ل.  واليََداِن وغيُرها فتأَمَّ

 عليك الَمتاُع أَي بَِكم بَلََغ ثََمنُه. قامَ  ذِلَك ، وكذا الناقَةُ ويقاُل : بَِكم قيَمتُها بَلَغَتْ  : أَي األََمةُ ِمائَةَ ِدينارٍ  قاَمتِ  ِمن المجاِز :وِ 

 ثََمناً واِحداً. قَاَما والبَِعيَران

ً  أَْهلَه قامَ وِ  ُجُل الَمْرأَةَ ، وقد َسبََق له ولم يشْر هناك أنَّه يُعَدَّى بنْفِسِه ، واْقتَ  قامَ  ؛ وكذا يُعَدَّى بنْفِسه ُمتََكفِّالً بأَْمِرِهم ، بشأْنِِهم قامَ  : قِياما َصَر الرَّ

 على أَْهِلِه. قامَ  عليه هنا ، وقد يُعَدَّى بعلى أَْيضاً فيُقاُل :

ً  ، قاَل الَجْوهِريُّ : والهاُء ِعَوض عن َعْيِن الفْعِل ألَنَّ أَْصلَه إقاَمةً  بالَمكانِ  أَقامَ وِ   .إْقواما
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 .(5) (َوَأقاَم الصَّالةَ ): ، فإذا أَضْفت َحَذْفت الهاَء كقَْوِله تعالَى  أَقاَم إقاَمةً  وفي التَّْهِذيِب :

 ، عن ُكراعٍ. أَقاَم قامةً وِ 

__________________ 
 وبعده : 41ديوانه ط بريوت ص  (1)

 يف مبمت مهجر الرواح
 .30فصلت ا اآية  (2)
 .«من الكال »بدون « وقفت»يف الصحاح املطبوع :  (3)
 .20البقرة ا اآية  (4)
 .37النور ا اآية  (5)
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 ، وفي الُمْحَكم : لَبَِث. َدامَ  اْسٌم كالطَّاعِة والطَّاقِة ؛ قاَمةً  وقاَل ابُن ِسْيَده : وِعْنِدي أَنَّ 

 .(1) (َويُِقيُموَن الصَّالةَ ): ؛ ومنه قْولُه تعالَى  أَداَمهُ   :إقاَمةً  ءَ الشَّي أَقامَ وِ 

ً  أَقامَ وِ   ِضدُّ أَْجلََسهُ. ِمن َمْوِضِعه فالنا

 ؛ قاَل الشَّْنفَرى : َدْرأَهُ : أَزاَل ِعَوَجهُ  أَقامَ وِ 

وا مـــــــــُ يـــــــــح كـــــــــم  أَقـــــــــِ يـــــــــّ طـــــــــِ ُدوَر مـــــــــَ ي صـــــــــــــــــــــــُ مـــــــــِّ ين عـــــــــَ  بـــــــــَ

وحمفــــــــــــإيّنِ إىل      ُر  قـــــــــــــَ يــــــــــــَ م أَلمــــــــــــح َواكــــــــــــُ (2)ســــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 وكذا قْوُل اآلَخر :

وا يــــــــمــــــــُ ــــــــِ م  أَق ُدورَكــــــــُ ا صــــــــــــــــــــــُ نــــــــ  مــــــــاِن عــــــــَ عــــــــح ــــــــ  ين الــــــــنـ  بــــــــَ

يـــــــــمـــــــــواإال  وِ      قـــــــــِ ـــــــــَن الـــــــــر  ســـــــــــــــــــــــا  تـــــــــُ رِي (3)صـــــــــــــــــــــــاغـــــــــِ
 

  
وا أَو أَِزيلُوا ؛ أَقِيُموا عدَّى َمهُ  بعَْن ألنَّ فيه مْعنًى ، نَحُّ ً  كقَوَّ  ، عن اللَّْحيانّيِ. تَْقِويما

ي للعبَّاس بِن مْرداس : َمقاَماتُ وِ ؛  : الَمْجِلسُ  الَمقاَمةُ وِ   الناِس : َمجاِلُسهم ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

رّاً  َك كــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَبي  مــــــــــــــــــا وأَي  ف

ةِ يـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــُد إىل      قـــــــــــــامـــــــــــــَ
َ

راهـــــــــــــا  املـــــــــــــ (4)ال يـــــــــــــَ
 

  
 يَْجتمعُوَن في الَمْجِلِس ؛ ومنه قَْوُل لَبيٍد : القَومُ  : الَمقاَمةُ  ِمن المجاِز :وِ 

قـــــــــــــامـــــــــــــةٍ وِ  ـــــــــــــاِب كـــــــــــــبَ  مـــــــــــــَ ِب الـــــــــــــّرِق لـــــــــــــح م غـــــــــــــُ  هنـــــــــــــ ُ

رِي      ـــــــــــــَد  ابِب اَ صـــــــــــــــــــــــــــِ نيف ل يـــــــــــــامُ جـــــــــــــِ  (5) قـــــــــــــِ
  

ي لُزَهْيٍر : َمقَاَمات والَجْمعُ   ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

مح وِ  ـــــــــهـــــــــِ قـــــــــامـــــــــاتٌ فـــــــــي مح  مـــــــــَ هـــــــــُ وهـــــــــُ  ِحســـــــــــــــــــــــاٌن وجـــــــــُ

ُر وِ      عــــــــــح وحُ  والــــــــــفــــــــــِ ا الــــــــــقــــــــــَ تــــــــــاهبــــــــــُ نــــــــــح ِديــــــــــٌة يـــــــــــَ (6)أَنــــــــــح
 

  
ّمِ ، ، الُمقاَمةُ وِ   قاَم يَقُومُ  ألنَّك إذا َجعَْلتَهُ ِمن ويَكوناِن للَمْوِضعِ  ، بالفتْحِ والضّمِ ؛ الُمقامِ وِ  كالَمقامِ  ، ُمقاَمةً وِ  أَقاَم إقاَمةً  يقاُل : .اإِلقاَمةُ  بالضَّ

ألَنَّه ُمْشتَبةٌ ببَناِت األَْربَعِ نَْحو َدْحَرَج وهذا فَمْضُموٌم ؛ فإِنَّ الِفْعَل إذا جاَوَز الثالثَةَ فالَمْوِضُع َمْضموُم الِميِم ،  أَقاَم يُِقيمُ  فَمْفتوٌح وإْن َجعَْلتَهُ ِمن

 (َحُسَنْت ُمْستَ َقرًّا َوُمقاماً )؛ وقْولُه تعالَى :  إقاَمةَ  َء بالضّمِ ، أَي ال، أَي ال َمْوِضع لُكم ، وقُِرى (7)لَُكم  َمقامَ  ُمَدْحَرُجنا. وقْولُه تعالَى : ال

 ، أَي َمْوِضعاً ، وقْوُل لَبيٍد : (8)

هــــــــــمــــــــــا  لــــــــــ  ِت الــــــــــدِّايُر  ــــــــــَ فــــــــــَ هــــــــــاعــــــــــَ قــــــــــامــــــــــُ مــــــــــُ   فــــــــــَ
هـــــــــــــا      رِجـــــــــــــامـــــــــــــُ ا فـــــــــــــَ وحهلـــــــــــــُ َد غـــــــــــــَ ىّن  َبـــــــــــــ  (9)مبـــــــــــــِ

 

  
 .اإِلقاَمةَ  يْعنِي

 وُحْسُن ُطوِله. َشَطاُطه : أَي قَواُمهوِ  ، بالضّمِ ، قُوِميَّتُهوِ  ؛ بفتِْحِهما ، قَوَمتُهوِ  قَْيَمتُهُ وِ اإِلْنساِن  قاَمةُ وِ 

اج : قاَمتِهوِ  قَْوَمتِهوِ  قَْيَمتِه ويقاُل : َصَرَعه من  بمْعنًى واِحٍد ؛ َحَكاه اللَّْحيانيُّ عن الِكسائّيِ ؛ وقاَل العجَّ

 الُقوحِمي هح ُصلحَب الَقناِة َسلحَهَب 
ي له هكذا :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َن  هح َأايَم كـــــــــــــــنـــــــــــــــَت حســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ي ومـــــــــــــــِ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ

هح      يـــــــ  وحســــــــــــــــــِ َب الــــقــــَ هـــــــَ لــــح نـــــــاِة ســــــــــــــــــَ لـــــــَب الــــقــــَ (10)صــــــــــــــــــُ
 

  
 ، كعنٍَب. قِيَمٌ وِ  القاَمِة قَاَماتٌ  أَي َجْمعُ  ج
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قولوا ِرَحٌب كما ولَِحقَه التَّغيُر ألَْجل َحْرِف الِعلَّة وفاَرَق َرَحبة وِرحاباً حيُث لم ي قِيام وقاَل الَجْوهِريُّ : هو ِمثُْل تاَراٍت وِتيٍَر ، وهو َمْقصورُ 

 وتِيٌَر. قِيَمٌ  قالوا

امٌ وِ  قَِويمٌ  هووِ   .قَِويم ، وبالكْسِر َجْمع القاَمةِ  ، فهو بالفتْحِ اْسمُ  كِجبالٍ  ، قِوامٌ  ، ج القاَمةِ  َحَسنُ  : أَي ، كَشدَّادٍ  قَوَّ

__________________ 
 .71التوبة ا اآية  (1)
 .«بين أمي»وفيه :  597/  2مطلض الميته ا خمتار الشعر اجلاهلي  (2)
 اللسان. (3)
 فسب  إىل املقامة. ... ا وانظر ختر ه فيه ا وفيه : فبيي 163ديوانه ط بريوت ص  (4)
 واللسان والتهذيب.« طرف ا صري»وفيه :  161ديوانه ط بريوت ص  (5)
 واللسان. 62ديوانه ط بريوت ص  (6)
 .13حزاب ا اآية األ (7)
 .76الفرقان ا اآية  (8)
 مطلض معلقته ا واللسان. 163ديوانه ط بريوت ص  (9)
 .44/  5اللسان واألو  يف الصحاح واملقايي   (10)
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 ِء.الشي يَقوُم مقامَ  ، وأَْصله الواو ألنَّه بالتَّْقِويمِ  ءِ ، وهو ثََمُن الشي الِقيَمِ  ، بالكْسِر : واِحَدةُ  الِقيَمةُ وِ 

 ولم يَثْبت ؛ وهو مجاٌز. (1) ءِ إذا لم يَُدْم على الشَّي قِيمةٌ  ما لَه يقاُل :وِ 

ْمتُ وِ  ً  السَّْلعَةَ  قَوَّ ْنتُ  ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب اْستَقَْمتُها : اْستَقَْمتُه أَْهُل مكَّة يقُولُوَن :وِ  ؛ تَْقويما ْنتُها ، أَي قَدَّْرتُها ؛ و: ، َصوابُه  هثَمَّ منه ثَمَّ

 .«بنَْقد فبِْعَت بنَْقد فال بأَْس به اْستَقَْمتَ  إذا»حِدْيُث ابِن عبَّاس : 

ْمتُ  بمْعنَى اْستَقَْمتَ  قاَل أَبو عبيٍد : ْمتُه الَمتاَع أَي اْستَقَْمتُ  ، وهذا َكالُم أَْهل مكَّة ، يقُولوَن : قَوَّ  ا بمْعنًى.، وُهم قَوَّ

ْمتُ  في الحِدْيِث : قالوا يا َرُسول هللِا لوو م هللاُ هو»لنا ، فقال :  قَوَّ  .قِْيَمتَها ِء ، أَي َحدَّْدَت لناالشي قِيمةِ  أَي لو َسعَّْرُت لنا ، وهو ِمن «الُمقَّوِ

َمهوِ  أَقاَمهُ  ، وهذا قد تقدََّم فهو تِْكراٌر ، وهو ُمطاِوعُ  اْعتََدلَ  األَْمُر : اْستَقامَ وِ   .قَوَّ

ْمتُهوِ  ْلتُه ، فهو قَوَّ  .ُمْستَِقيمٌ  : أَي قَواٌم قَِويمٌ وِ  قَِويمٌ  يقاُل : رمحٌ  .ُمْستَِقيمٌ وِ  قَويمٌ  : َعدَّ

. شاذٌّ  أَْقَوَمهُ  ما قَْولُهم :وِ   ؛ نَقَلَه الَجوهِريُّ

ي : يعْ  ، كما قالوا ما أَشدَّه  قَِويمٌ  زائٌِد على الثالثَِة ، وإنَّما جاَز ذِلَك لقَْوِلهم تَْقِويَمه ، ألَنَّ  تَْقِويَمهُ  نِي كاَن قِياسهُ أَْن يقاَل فيه ما أَشدَّ قاَل ابُن بَّرِ

 َشِديٌد وفَقيٌر. لقَْوِلهم وما أَْفقَره ، وهو من اْشتَدَّ واْفتَقَرَ 

 .(2) (وَكاَن َبنْيَ ذِلَك َقواماً )؛ ومنه قْولُه تعالَى :  لُ ، كَسحاٍب : العَدْ  القَوامُ وِ 

ُروِريَّة ؛ و يقُومُ وِ  ما يُعاُش بِه  :(3) القَوامُ وِ  ً  أَو لِذي فَْقٍر ُمْدقِع حتى يُِصيبَ »حِدْيث الَمْسأَلَة : منه بحاَجتِه الضَّ  .«ِمن عيٍش  قِواما

ّمِ : داءٌ  ، القُوامُ وِ   منه فال تَْنبَِعُث ؛ عن الِكسائّيِ. تقُومُ  الشَّاءِ  قوائِمِ  في يأُْخذُ  بالضَّ

 به ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للَبيٍد : يَقومُ  الذي بالكْسِر : نظاُم األَْمِر وِعماُده وِمالُكه ، الِقوامُ وِ 

ٌة  وعــــــــــــَ بــــــــــــُ ٌة َمســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــِ َك أَمح َوحح لــــــــــــح تــــــــــــِ ــــــــــــَ  أَف

واِر      ـــــــــُة الصـــــــــــــــــــــــِّ تح وهـــــــــاِدي ـــــــــَ ِذل هـــــــــاخـــــــــُ وامـــــــــُ ـــــــــِ  (4) ؟ق
  

َوال تُ ْؤُتوا السَُّفهاَء َأْمواَلُكُم الَِِّت َجَعَل )شأْنَهم ؛ ومنه قَْوله تعالَى :  يُِقيمُ  ؛ وهو الذي قِياُمهموِ أَْهل بيتِه  قِوامُ  بالياِء. يقاُل : فالنٌ  كِقياِمه
حاحِ. (5) (هللاُ َلُكْم ِقياماً   ، كما في الّصِ

اُج : أَي جَّ ً  قاَل الزَّ ً  بها فَتَقُومونَ  تُِقيمُكم قِياما  .قِياما

اُء : يْعنِي التي بها ً  وقاَل الفرَّ  .تقومون قِياما

 على ماِلِه وأَْمِره. قُوِميَّةٍ  ، بالضّمِ ، يقاُل : فالٌن ذو قُوِميَّتِهوِ 

 له. قِوامَ  له أَي ال قُوِميَّة وهذا أَْمٌر ال

حاحِ. : البََكَرةُ بأَداتِها القاَمةُ وِ   ، كما في الّصِ

 عنَد العََرِب البََكَرةُ التي يُْستَقَى بها الماُء ِمن البِئِْر. القاَمةُ  وقاَل األَْزهِريُّ :

 اَمة.، وهي البَْكرة ِمن النَّع القاَمةُ  وُرِوي عن أَبي زْيٍد أَنه قاَل : النَّعاَمةُ الَخَشبَةُ الُمْعتَِرَضةُ على ُزْرنُوقَيِ البئِْر ثم تعلَّقُ 

 البَْكَرةُ التي يُْستَقى عليها ، وقيَل : البََكَرةُ وما عليها بأَداتِها ؛ وقيَل : هي جملةُ أَْعواِدها. القاَمةُ  وفي الُمْحَكم :

 .قاَمةٌ  ٍء فَْوق َسْطحٍ ونحِوِه فهوكلُّ شيِمْقداٌر كَهْيئَِة رْجٍل يُْبنَى على َشِفيِر البِئِْر يُوَضُع عليه ُعوُد البََكَرةِ ، وَكذِلَك  القاَمةُ  وقاَل اللَّْيُث :

ب ما َسبََق عن أَبي زْيٍد ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ :  وقد َردَّه األَْزهِريُّ وَصوَّ
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__________________ 
 ٍء.يف القاموس : شي (1)
 .67الفرقان ا اآية  (2)
 س.يف اللسان ابلكسر ضبرت قلم ا واملثبت ضبطه اقتضاه سيا  القامو  (3)
 واللسان وعجزه يف الصحاح. 171ديوانه ط بريوت ص  (4)
 .5النساء ا اآية  (5)
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ا  ُت أهنـــــــــــــــــــــــ  ا رأَيـــــــــــــــــــــــح  اإلقـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــهح ملـــــــــــــــــــــــ 

هح وِ      ذمـــــــــــــــــَ وٍف عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  الســـــــــــــــــــــــــــــــ  ين مـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــ   أَن

  

 (1)نَزعحت نـَزحعاً َزعحزََع الدِّعامهح 

ي : قاَل أَبو علّيٍ : َذَهَب ثَْعلب أَنَّ   على هذا الَحْوض يَْستَقُون منه. قائِِمين كبائِعٍ وباَعٍة ، كأَنَّه أَراَد ال قائِمٍ  في البيِت َجْمعُ  قاَمةَ  قاَل ابُن بَّرِ

ِة قَْول ثَْعلب قَْوله : ا يَْشَهُد بصحَّ  قاَل : وممَّ

 نَزعحت نـَزحعاً َزعحزَع الدِّعامهح 
عاَمةُ إنَّما تكوَن للبََكَرة ، فإن لم تكْن بْكَرةٌ فال ِدعامَ   ة وال َزْعَزعةَ لها.والّدِ

 بمْعنَى البَكَرةِ قَْوُل الراجِز : القاَمةِ  قاَل : وشاِهدُ 

ِم  ــــــــــــــــَ ل ةُ ِإنح َتســــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــقــــــــــــــــامــــــــــــــــَ ُا  ال ــــــــــــــــِ ن
َ

 واملــــــــــــــــ

وُن      طــــــــــــــــُ ٍم عــــــــــــــــَ ِ  وكــــــــــــــــر  حــــــــــــــــائــــــــــــــــِ (2)متــــــــــــــــُح
 

  
اجُز : ، كِعنَبٍ  قِيَمٌ  ج  ِمثُْل تاَرةٍ وتِيٍَر ؛ قاَل الرَّ

هح  دح ــــــــــــــَُ م  املــــــــــــــاَء ِورحٌد يــــــــــــــَ ُد غــــــــــــــَ عــــــــــــــح  اي ســــــــــــــــــــــــــــَ

هح      مــــــــــــــــُ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ القــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــــا ه ونـ وحَم تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  يـ

  

راُسه و وِ  تَـَلَفتح أَمح  (3) ِقَيُمهح اخح

 َجبٌَل بنَْجٍد. : القاَمةُ وِ 

 ، وهي أَْربَعُها ، وقد يُْستعاُر ذِلَك لإِلْنساِن. الدَّابَّةِ  قَوائِمِ  : واِحَدةُ  القائمةُ وِ 

 ، وقد تُْطلَُق على َمْجموعِ البْرنامجِ. الَوَرقَةُ من الِكتابِ  : القائِمةُ وِ 

حاحِ. كقائِِمه من السَّْيِف : َمْقبُِضه القائِمةُ وِ   ، كما في الّصِ

 عليه. قاَمتْ  الِخواِن ونَْحِوها : ما قَوائِمُ وِ الِخوان والسَّريِر والدَّابَِّة.  قائِمةِ  نَْحو ئَِمةٌ قا ، وما ِسَوى ذِلَك فهو القائِمُ  وقيَل : َمْقبُِض الّسْيف هو

 ، وهو مجاٌز. بالقائَِمةِ  والَكْرَمةَ  بالقَوائِمِ  وَرفََع الَكْرمَ 

من أَْسمائِِه ،  الذي ال بدء له ، كما هو نَصُّ الَكْلبّي الُمفَّسر. وُهما ، كما في النسخِ وهو َغلٌَط ، والصَّواُب : : الذي ال نِدَّ لَهُ  القَيَّامُ وِ  القَيُّومُ وِ 

حاحِ : .عزوجل  ، وهو لُغَةٌ. القَيَّام قََرأَ ُعَمُر : الحيُّ  وفي الّصِ

 .قَيُّوم ، وفي أُْخرى : قَيِّم ، وفي ِروايٍَة :« السَّمواِت واألَْرِض  قَيَّام ولََك الَحْمد أَْنت»في َحِدْيث الدُّعاء : و

 والُمَدبُر واِحٌد. القَيَّامُ وِ  القَيُّومُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

اُج : هما في صفاِت هللِا تعالَى وأَْسمائِِه الُحْسنَى ، جَّ  بتَْدبيِر أَْمر َخْلِقه في إِْنشائِهم وَرْزقِِهْم وعْلِمه بأَْمِكنَتِِهْم. القائِمُ  وقاَل الزَّ

 ٍء.وقاَل ُمجاِهد : على كّلِ شي

 على َخْلِقه بآَجاِلهم وأَْعماِلهم وأَْرزاقِهم. القائِمُ  وقاَل قتاَدةُ :

ر ُوُجود شي يَقومُ  بنْفِسه ُمْطلقاً ال بغيِرِه ، وهو َمَع ذلك القائِمُ  وقاَل غيُرهُ : هو  ٍء وال َدواَم ُوُجوِدِه إالَّ به.به كلُّ َمْوجوٍد حتى ال يُتَصوَّ

 * قُْلُت : ولذا قالوا فيه إنَّه اْسُم هللِا األَْعَظم.

اُء : ُصوَرةُ  ٍء قَْوالً للفَْيعاِل ِمن الفَْيعاُل ، وُهما َجِميعاً َمْدٌح ، وأَْهُل الِحجاِز أَْكثَُر شي القَيَّامِ  ِمن الِفْعل الفَْيعُوُل ، وُصوَرةُ  القَيُّومِ  وقاَل الفرَّ

 َذواِت الثالثَِة.
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يِل ، بغيِر هاٍء ، أَي َوْقت من الل قَُوْيمٌ  أَو قِْطعَةٌ. ولم يجّده أَبو عبيٍد ؛ وَكذِلَك َمَضى ساعةٌ  ، أَي كُجَهْينَةَ  أَْو لَْيٍل ، من نَهارٍ  قَُوْيَمةٌ  َمَضتْ وِ 

 َغْيُر َمْحدوٍد.

 : ِجباٌل ِلُهَذْيٍل. القَوائِمُ وِ 

 : بِناٌء كاَن بُسرَّ َمْن َرأَى. القائِمُ وِ 

ِشيد ،ابن إِْسحق بِن جعفِر بِن أَْحَمَد بِن َطْلَحةَ بِن جعفِر بِن محمدِ  لَقَُب أَبي جعفٍر عبِد هللِا بِن أَْحَمدَ  بأَْمِر هللاِ  القائِمُ وِ   من الُخلَفاءِ   بِن َهرون الرَّ

 العبَّاِسيِّين السَّاِدُس والعْشُرون منهم ، َولَي الخالفَةَ أَْربعاً وأَْربَِعين َسنَة وثََمانِيَة

__________________ 
 اللسان والصحاح. (1)
 اللسان. (2)
 ..«.. . شا ه.. عم»اللسان ا وابألصر :  (3)
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ُهر ا وُتويف يف  ٍض وِستَِّا عن مَثَاٍن وأَرحبَِعَا َسَنة.َأشح  َشعحبان َسَنة أَرحبَعماَئة وِتسح
 ، كُحباَرى : ة باليَمامِة. ُمقاَمىوِ 

اثُ  الِمْقَومُ وِ   .المقاومُ  ، والَجْمعُ  : كِمْنبٍَر : َخَشبَةٌ يُْمِسُكها الَحرَّ

مُ وِ   ّيِ.كُمعَظٍَّم : َسْيُف قَْيِس بِن الَمْكشوحِ الُمرادِ  ، المقوَّ

 .قامَ  ، اْفتَعََل ِمن أَْنفَه : َجَدَعهُ  اْقتامَ وِ 

يَّةِ  (1) القائِمةِ  العينِ  في َحدْيِث ُعَمَر فيوِ   باقِيَةٌ في َمْوِضِعها ؛ وهو مجاٌز. التي َذَهَب بََصُرها والَحَدقَةُ صحيحةٌ  وهي ، ثُلُُث الّدِ

ً  ، أَن ال أَِخرَّ إِالَّ  (2) وسلمعليههللاصلىبايَْعُت رسوَل هللِا : عنه القَُرِشّي ، رِضَي هللاُ تعالَى  قوُل حكيِم بِن ِحزاموِ  ، قاَل له النبيُّ  قائِما

ا»:  وسلمعليههللاصلى ً  ِخرُّ إِالَّ تَ  فال قِبَِلنا ِمن أَمَّ ً  أَي لَْسنا نَْدعوَك وال نُبايَعَُك إالَّ  ، «قائِما . أَي ، قائِما  على الحّقِ

 عليه. قائِمٌ  ٍء وتَمسَّك به فهو، وكلُّ َمْن ثَبََت على شي ال أَموَت إالَّ ثابِتاً على اإِلْسالمِ  عبيٍد : مْعناهُ بايَْعُت أَنقاَل أَبو 

ين  (3) (ُأمَّة  قاِئَمة  )وقْولُه تعالَى :   به. الِقيَاموِ ، إِنَّما هو ِمن الُمواظبَِة على الّدِ

اُء : ُك بِدينِه ، ثم َذَكَر هذا الَحِدْيث.الُمتَ  القائِمُ  وقاَل الفرَّ  َمّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ عن ُكراعٍ ؛ وأَْنَشَد األَْصَمعيُّ : قائِمٍ  َجْمعُ 

جيوِ  ِب  قــــــــــــــــامــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــُن كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــعــــــــــــــــُة ب ــــــــــــــــي  َرب

يب      هـــــــــــــُم وَحســـــــــــــــــــــــــــح َك َأخـــــــــــــالقـــــــــــــُ بـــــــــــــُ (4)َحســـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 بأَْمِري ؛ وقاَل عديُّ بُن َزْيٍد : قائُِمونَ  أَي َربِيعةُ 

 ِإين  البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداٍت وِ 

تُ      دح ـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــُم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ راٍم عـــــــــــــــــــــــــن  كـــــــــــــــــــــــــِ

  

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ ِإيّنِ البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن وِ 

  
راٍم عـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــُم    تُ كـــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــــح  (5) قـــــــــــــــــــــُ

  
 باألُموِر واألَْحداِث. يَقُومونَ  الذين بالقَاماتِ  أَرادَ 

 : جماَعةُ الناِس. القاَمةُ  وقاَل أَبو الَهْيثم :

ي : قد تَْرتجُل العََرُب لَْفظةَ وقاَل  ِشيد عْنَد ما َهمَّ  الِقيام بيَن يََدي الَجَمل فتَصيُر كاللَّْغو ؛ ومْعنَى قامَ  ابُن بَّرِ اجِز للرَّ العَْزُم كقَْول العمانّي الرَّ

 بأَْن يْعهَد إلى ابنِه القاِسِم :

ه  ـــــــــــــــــِّ َد  أبُم ـــــــــــــــــَ ت قـــــــــــــــــح
ُ

ـــــــــــــــــإِلمـــــــــــــــــاِم املـــــــــــــــــ ر ل  قـــــــــــــــــُ

ٌم ُدوَن      همـــــــــــــا قـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــِ َد  ابـــــــــــــِن أُمـــــــــــــِّ  مـــــــــــــَ

  

ه  فـَُقمح فـََقدح َرِضيناُه   (6)فَسمِّ

ا َعَزَم. (7) (َوأَنَُّه َلّما قاَم َعْبُد هللِا َيْدُعوهُ )أَي فاْعِزْم ونُصَّ عليه ؛ ومنه قْولُه تعالَى :   ، أَي لمَّ

بمْعنَى الُمحافََظِة واإِلْصالحِ ؛ ومنه قَْوله تعالَى :  الِقيامُ  ءُ ِجي، أَي َعَزُموا فقالوا ؛ قاَل : وقد يَ  (8) (ِإْذ قاُموا َفقاُلوا)وقَْولُه تعالَى : 

 ، أَي ُمالِزماً ُمحافِظاً. (10) (ِإاّل ما ُدْمَت َعَلْيِه قاِئماً )، وقَْوله تعالَى :  (9) (الّرِجاُل قَ ّواُموَن َعَلى النِّساءِ )



16216 

 

 عْنَدهم الَحّق : أَي ثَبََت ولم يَْبَرْح. قامَ وِ 

 السُّوُق ، أَي َكَسَدْت كأَنَّها َوقَفَْت ؛ فهو َمَع ما َذَكَره المصنُِّف ِضدٌّ. قاَمتِ  وقاَل اللّْحيانيُّ :

يَْت بذِلَك لقَعوِدها  قُوميوِ وقَْولُهم : َضَربَه َضْرَب ابنِِة اْقعُدي  اْسماً وإِْن  في خْدَمِة َمواِليها ، وكأَْن هذا جعل قِياِمهاوِ ، أَي َضْرَب أََمٍة ؛ ُسّمِ

 كاَن فِْعالً ، لَكونه ِمن عاَدتِها.

__________________ 
 يف القاموس : العُا القائمُة. (1)
 لي  يف القاموس.« تعاىل»قوله :  (2)
 .113آ  عمران ا اآية  (3)
 اللسان. (4)
 اللسان. (5)
 اللسان. (6)
 .19اجلن ا اآية  (7)
 .14الكهف ا اآية  (8)
 .34النساء ا اآية  (9)
 .75آ  عمران ا اآية  (10)
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ا لَِبَسِبيل  ُمِقيم  )وقَْوله تعالَى :  اُج. (1) (َوِإَّنَّ جَّ  ، أَي بَيٌِّن َواِضٌح ، قالَهُ الزَّ

. الِقوامِ  ، بالفتحِ : َمالُك األَْمِر ، لُغَةٌ في القَوامُ وِ   ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ، كِعنٍَب : االْستِقاَمةُ ؛ قاَل َكْعٌب : الِقيَمُ وِ 

َد   رحمُتح عــــــــِن اهلــــــــُ َا جــــــــُ مح حــــــــِ وكــــــــُ رفــــــــُ مح صــــــــــــــــــــــَ هــــــــُ ــــــــَ  فـ

ىت       مح حـــَ هـــِ يـــــــافـــِ مح أَبســـــــــــــــــح تـــُ مـــح قـــَ ـــَ تـ مح عـــلـــ   اســـــــــــــــــح يـــَ ـــقـــِ  (2) ال
  

 فالٌن بفالٍن : أَي َمَدَحهُ وأَثْنَى عليه. اْستَقامَ وِ 

اجُز :ِميزاُن النَّ  قامَ وِ   هاِر : إذا اْنتََصَف ؛ قاَل الرَّ

 (3)ِميزاُن الن هاِر فاعحَتَد ح  قامَ وِ 
واِل. قِيامُ  الظَِّهيَرِة ، أَي قاَم قائِمُ وِ   الشْمِس َوْقت الزَّ

 َكالماً ِمن فالٍن : أَي أَْعَدُل. أَْقَومُ  وفالنٌ 

ْعُر : اتََّزَن. اْستَقَامَ وِ   الّشِ

 ، بالضّمِ : القَْصُد ؛ قاَل ُرْؤبَة : القُومُ وِ 

 ُقوماً اخت ََذ الش ّد هلُن  وِ 
 في الُمصاَرَعِة وغيِرها. قاَوَمهُ وِ 

 بعُضُهم لبعٍض. قامَ  في الحْرِب : تَقاَوُمواوِ 

ً  َء قَْولُه تعالَى : َجعََل هللاُ لكم، وبه قُِرى قِيام أَْهل بَْيتِه ، كِعنٍَب بمعنى قِيَمُ  وهو  أُُموُرُكْم ؛ وهي قِراَءةُ نافِعٍ. تَقومُ  أَي بها (4) قِيَما

ياِرفَة نَاقٌِص حتى يَْرَجَح بشي قائِمٌ  وِدينارٌ  ى َميَّاالً ، والَجْمعُ إذا كاَن ِمثْقاالً َسواء ال يَْرَجُح ، وهو عْنَد الصَّ مٌ  ٍء فيَُسمَّ  ، وهو مجاٌز. قِيَّمٌ وِ  قُوَّ

 ذا قدَُّروه في الثَّمِن.فيَما بَْينَهم : إ تَقاَوُموهوِ 

ْت َطِرْيقَتُه فقدوإذا اْنقَاَد الشي  لُكم ، أَي ُدوُموا لهم في الطَّاَعِة واثْبُتوا عليها. اْستَقاُموا لقَُرْيٍش ما اْستَِقيمواوِ لَوْجِهه.  اْستقَامَ  ُء واْستمرَّ

َمتِ وِ   .القُواُم فقاَمتْ  الغَنَُم : أَصابَها قوَّ

 بهم : جاُؤوهم بأَْعداِدهم وأَْقرانِهم وأَطاقُوهم. قاُمواوِ 

اُح : قامٍ  البِئِْر على قاَمةُ  به. وتُْجَمعُ  قامَ  بهذا األَمِر : أَي ال يُِطيُق عليه ، وإذا لم يُِطق َشيئاً قيَل : ما يقومُ  وفالٌن ال ِرمَّ  ؛ قاَل الّطِ

ه وِ  رابـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــح ُه أَق بـــــــــــــــــــــــِ  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

و      ٍر فــــــــــــوَ  َأعــــــــــــح حــــــــــــح وحَب ســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ  (5) قــــــــــــامِ اِد ثـ
  

 وقاَل قَْيُس بُن ثُماَمةَ األَْرَحبِيُّ :

َرطــــــــــ   زِي هلــــــــــا مــــــــــَ مــــــــــح نح غــــــــــَ د  مــــــــــِ رحمــــــــــَ ــــــــــَ وحداَء تـ ــــــــــَ  قـ

هـــــــــــا      ـــــــــــَ ـــــــــــامٌ كـــــــــــَبن  هـــــــــــاِدي ـــــــــــِر  ق ئ ـــــــــــِ ـــــــــــ  ب (6)عـــــــــــل
 

  
ُره  (7)وقائَِمتا الرجل   .ُمِقيُمه األَْمِر ، كَكيٍِّس : قَيِّمُ وِ : ُمقَدَُّمه وُمَؤخَّ

 .ُمْستَِقيمٌ  : قَيِّمٌ  وأَْمرُ 

 : َحَسٌن. قَيِّمٌ  وُخلُقٌ 
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 ال َزْيَغ فيه. ُمْستَِقيمٌ  : قَيِّمٌ  وِدينٌ 

 تُبيُِّن الحقَّ ِمن الباِطِل. ُمْستقيمةٌ  : (ُكُتب  قَ يَِّمة  ) و

حاحِ. (َوذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ )  ؛ أَراَد الِملَّةَ الَحنِيِفيَّةَ ، كما في الّصِ

اُء : هذا ممَّ   ا أُِضيَف إلى نَْفِسه الْختِالِف لَْفَظْيِه.وقاَل الفرَّ

 .قَيِّمةٌ  : السيُِّد وسائُِس األَْمِر ، وهي القَيِّمُ وِ 

 بأَْمِرها وما تَْحتاُج إليه. يَقومُ  الَمْرأَة : َزْوُجها في بعِض اللُّغاِت ، ألنَّه قَيِّمُ وِ 

__________________ 
 .76ا جر ا اآية  (1)
 واللسان والتهذيب. 67ديوانه ص  (2)
 اللسان والتهذيب ا واألساس وقبله فيها : (3)

 ذاب للشم  لعاب فنز وِ 
 «.ِقياماً » ا والقراءة : 5النساء ا اآية  (4)
 اللسان. (5)
 اللسان. (6)
 يف اللسان : الرحر. (7)
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اُء : أَْصلُ   يِة العََرِب فَْيِعٌل.على فَِعيٍل إذ ليَس في أَْبنِ  قَيِّم قَِويمٌ  قاَل الفرَّ

امُ وِ وقاَل ِسْيبََوْيه : َوْزنه فَْيِعٌل وأَْصلُه قَْيِوم   بالليِل. الِقيامِ  الُمتََكفُِّل باألَْمِر. وأَْيضاً : كثيرُ :  القُوَّ

هَ إليها بالِعنايَِة  قامَ وِ   بْعَد األَذان َمْعروفَةً. اإِلقاَمةِ وِ إلى الصَّالةِ : َهمَّ بها وتَوجَّ

 .قاَمةٌ  عْنَد ُكراعٍ : قَيِّمٍ  عُ وَجمْ 

ً  ، كِعنٍَب : أَي (ِديناً ِقَيماً ) و  َء أَْيضاً.، وهكذا قُِرى ُمْستَِقيما

اُج : جَّ غَِر والِكبَِر ، أَي االْستِقاَمة ، وقد َمرَّ شاِهُده ِمن قْوِل َكْعب. قِيَمٌ  وقاَل الزَّ  َمْصَدر كالّصِ

 ، وهو مجاٌز. قائِمٌ  وإذا أَصاَب البَْرُد َشَجراً أَو نَْبتاً فأَهلََك بعُضها وبقََي بعٌض قيَل : منها هاِمٌد ومنها

مَ وِ   الرمُح : اْعتََدَل. تَقوَّ

 .قِياُمهم أَْهلُها أَو حانَ  مَ قا الصَّالةُ : قاَمتِ  وقد

ُد  القائِمُ وِ   األعداُء والَجْمُع قِيمان ، بالكْسِر. القومُ وِ : الُمتََهّجِ

 : السَّاَدةُ. القاَمةُ وِ 

 .القَيُّوم فيه الَخْلُق بيَن يََدي الَحّيِ  يَقُومُ  : يَْوم البَْعثِ  الِقياَمةُ وِ 

ً  بوِرهمالَخْلُق ِمن قُ  قامَ  قيَل : أَْصلُهُ َمْصَدرُ  ْريانِيَّة بهذا المْعنَى. قيما . ويقاُل : هو تَْعِريبُ قِيامةً وِ  قِياما  بالّسِ

 ؟.الِقياَمةِ  تَْظِلُم رُجالً يَْومأَ قَْوُل َكْعب : منه يَْوُم الجْمعَِة ؛ و الِقياَمةِ  وفي الُمْحَكم : يَْومُ 

 لإِلْسهاِل بلُغَِة مكَّة. ِقيامُ ال َكثيراً ِمن قَلٍَق به ، ومنه يَقومُ  ، كَسحاٍب : قَوامٌ  وبه

 له : لم يُِطْعه. يَقُمْ  ولم

ِعية : َوِليَها. قامَ وِ   األَميُر على الرَّ

. قاِئمةً  لُْعبَةُ الشََّطَرْنج : صاَرتْ  قاَمتْ وِ  َمْخشِريُّ  ؛ نَقَلَه الزَّ

 على َغِريِمه : طالَبَهُ. قامَ وِ 

 َحَسنٍة وبَمقاَماٍت : أَي بخْطبٍَة أَو ِعَظٍة أَو غيِرِهما ، وهو مجاٌز. بمقاَمةٍ  بيَن يََدي األَميرِ  قامَ وِ 

ه ً  وُعَمُر بُن محمِد بِن عبِد هللِا نُِسَب إلى َجّدِ ه قَيّوما ه َجْعفُر بن أَْحمَد بِن جعفِر النَّْهَروانّي القَيُّومي نُِسَب إلى َجّدِ ً  ، وهو لَقَُب َجّدِ وهو  قَيّوما

ه َجعْ   وثالثمائَة. (1)فَُر ، َحدَّث عن البَغَوّي ، وعنه البرقانيُّ ، َماَت َسنَة اثْنَتَْين وستين لَقَُب َجّدِ

 بأَْمِر هللِا ، عن أَبي الُحَسْين بِن النقور ، َماَت َسنَة تِْسِعْيَن وأَْربَعمائٍَة. القائِمِ  َمْولَى القائِميُّ  وَعِفيفٌ 

اه أَبو يَْحيَى األَْزديُّ َصحابيٌّ  قَيّومٌ وِ   .القَيّومِ  َعْبدَ :  وسلمعليههللاصلى له ِوفاَدةٌ وَسمَّ

 .قَِهمٌ  ِمن َمَرٍض أَو غيِرِه فهو ، كفَِرَح : قَلَّ َشْهَوتُهُ للطَّعامِ  قَِهمَ  : ]قهم[

 ِء : أَْغَمَض.في الشَّي أَْقَهمَ وِ 

اِجِعيَن في الِقْسمة : يُريُد أَْغَمْضَت وتَرْكَت الُمناقََشة فيها. في خْمَسِة الدَّنانِير أَْقَهْمتَ  وفي األساِس عن بعِض العََرِب : لئِن  فأَنَا أَْرَجُع الرَّ

. عنه : َكِرَههُ  أَْقَهمَ وِ   ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 عن الطَّعاِم لم يَْشتَِهِه. أَْقَهمَ  َرَوى ثَْعلٌَب عن ابِن األَْعَرابّيِ :وِ 
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 ؛ وأَْنَشَد في الشَّْهوةِ : إِليه : اْشتََهاهُ  أَْقَهمَ وِ 

 (2) اإِلقحِهامح هو إىل الز اِد َشِديُد وِ 
حاحِ : ُجل عن الطَّعاِم إذا لم يَْشتَِهِه ِمثَْل أَْقَهى. أَْقَهمَ  وفي الّصِ  الرَّ

 * قُْلُت : وقََهى لبعِض بَني أََسٍد وأَْقَهَب َمرَّ للمصنِِّف.

 الذي ال يَْطعَُم ِمن َمَرٍض أَو غيِرِه ، وقيَل : الذي ال يَْشتَِهي. الُمْقِهمُ  واِدِره :وقاَل أَبو َزْيٍد في ن

__________________ 
 ابألصر وقعت بعد وثالمثئة فقدمناها. (1)
 اللسان والتهذيب وزاد يف التكملة قبله مشطورين  ا : (2)

 بــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــت ابلــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــد اإلردام 

 اإلهــــــــــــــــــدامبــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــاءيــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــنــــــــــــــــــقــــــــــــــــــ      
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 منه. اإِلْقهامَ  ، ثم بَنى قَِهم َشْهَوةً َذَهَب به إلى الَهِقِم ، وهو الجائُِع ، ثم قَلَبَه فقاَل : اإِلْقهام وقاَل األَْزهِريُّ : من َجعَل

. اْنقََشَع الغَْيُم عنها : إذا السَّماءُ  أَْقَهَمتِ وِ   ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

اُر بُن أَبي جميٍر  أَبو بَْطٍن ِمن َهْمدانَ  بِن عبِد هللِا بِن قاِدِم بِن زْيِد بِن عريٍب ، بُن جابِرِ  قَْهمُ وِ  وكلُّ قَْهٍم سواهُ  وغيُرهُ. القَْهميُّ  (1)منهم : سوَّ

ةُ النََّسِب. بالفاءِ  فُهم من البُطونِ   ، نَّص عليه أَئِمَّ

جاءِ وِ  ثاِن.قَْهُم ب في األْسماِء : أَبو الرَّ اُس بُن قَْهٍم ، ُمحّدِ اِس ، والنَّهَّ  ُن ِهالِل بِن النَّهَّ

اَس ابن قَْهٍم الَمْذُكوَر وهو َجدُّ قَْهٍم بِن ِهالٍل. (2)* قُْلُت : الذي َحقَّقَهُ الحافُِظ في التَّْبصيِر   أَنَّ النَّهَّ

اُس بُن قَْهٍم فإنَّه بَْصريُّ َرَوى عن قتاَدةَ ، وعنه وقد َرَوى عن قَْهٍم عبُد الَمِلِك بُن شعيٍب وَماَت في ُحدوِد العشْ  ا َجدُّه النهَّ ِرْين ومائَتَْيِن ؛ وأَمَّ

 يزيُد بُن زريعٍ وغيُرهُ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عن الشَّراِب : تََرَكهُ ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. أَْقَهمَ 

 قاَل َجْهُم بُن َسبَل :اإِلبُِل عن الماِء : إذا لم تُِرْده ؛  أَْقَهَمتِ وِ 

يـــــــمـــــــاَن يف الـــــــَغضـــــــــــــــــــــَ  وِ  لـــــــَ يَنح ســـــــــــــــــــــُ ؤحَم ابـــــــح  لـــــــو َأن  لـــــــُ

رُ      ُه اأَلابعـــــــــــــــِ ُذقـــــــــــــــح يـــــــــــــــاِن مل تـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِّ  َأو الصـــــــــــــــــــــــــــــِّ

  

ِ  ألقـــــــــــّرت َأو املـــــــــــاِء  مـــــــــــح تح َأو ا ـــــــــــَ مـــــــــــَ هـــــــــــَ  أَقــــــــــــح

  
ُر    نــــــــــاعــــــــــِ ن  الــــــــــكــــــــــَ اهتــــــــــُُ يــــــــــ  (3)عــــــــــن املــــــــــاِء مِححضــــــــــــــــــــــــِ

 

  
ْطب. أَْقَهَمتِ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :  الُحُمر عن اليَبِيِس إذا تََرَكتْه بعَد فِْقدان الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : هو الُمَسيِطُر الَحِفيُظ على ما تْحَت يََدْيه ، قاَل : القَْهَرمانُ  : ]قهرم[

َرماانً جَمحداً وِعزّاً  َقبا قـَهح  قـَهح
.  قاَل ِسْيبََوْيه : هو فاِرِسيٌّ

 يه.لُغَةٌ ف القُْهُرمانوِ 

ي : ٌب. القَْهَرمانُ  وقاَل ابُن بَّرِ تِه ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ  ِمن أَُمناء الَمِلِك وخاصَّ

 وقَْرَهماٌن ، َمْقلوٌب. قَْهَرمانٌ  وقاَل أَبو زْيٍد : يقالُ 

ُجِل ؛ قالَهُ ابُن األَثيِر.  وهو بلُغَِة الفُْرِس القائُِم بأُموِر الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

جاِل كالقَْهَرِب. القَْهَرمُ   ، كَجْعفٍَر : القَصيُر ِمن الّرِ

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.:  ، كِزْبِرجٍ  الِقْهِطمُ  : ]قهطم[

ياحِ. اللَّئِيُم ذُو الصََّخبِ  وهو  والّصِ

 َعلٌَم. أَْيضاً :وِ 
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. الِقْهقَمُّ  : ]قهقم[  ، كإِْرَدّبِ

 .أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ 

 ٍء.الذي يَْبتَِلُع كلَّ شي وفي الُمْحَكِم : هو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْخُم الُمْغتَِلُم. القَْهقَمُ  قاَل األَْزهِريُّ :  الفَْحُل الضَّ

ْخُم. القَْهقَمُّ وِ وقاَل أَبو َعْمٍرو : القَْهقَبُّ   : الَجَمُل الضَّ

 بقَْهقٍَر وبَجْعفٍَر وفَسَّره بالَضْخِم فاْنُظْره.وَمرَّ للمصنِِّف في الباِء َوْزنُهُ 

 فصل الكاف
 مع امليم

ً  : ]كتم[ ً وِ  َكتََمهُ يَْكتُُمهُ َكتْما ً  اْكتَتََمهُ وِ  ، َكتِْمهِ  ، بالتَّْشديِد : بالََغ في َكتََّمهُ وِ  ، بالكْسِر ، ِكتْمانا  ؛ قاَل النابِغَةُ : إِيَّاهُ  َكتََمهُ وِ  أَْيضا

__________________ 
 مخري. 1112/  3التبصري  (1)
 .1086/  3التبصري  (2)
 .«محضياهتن»بد  : « عيدايهتن»ويف األساس : « ال قرت»بد  : « ال قورت»اللسان والتهذيب واألساس وفيها :  (3)
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كَ  ـــــــــُ ت مـــــــــح ـــــــــَ ت راً  كـــــــــَ ِ ســـــــــــــــــــــــاهـــــــــِ اح ومـــــــــَ مـــــــــُ اًل ابجلـــــــــَ ـــــــــح ي ـــــــــَ  ل

ر وِ      ًا و ــــــــــــــاهــــــــــــــِ نــــــــــــــّ كــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ًا ُمســـــــــــــــــــــــــــح اح  ــــــــــــــَّ  ا ــــــــــــــ 
  

هــــــــا  رِيــــــــبــــــــُ ي مــــــــا يــــــــَ كــــــــِ تــــــــَ ٍ  َتشــــــــــــــــــــــح فــــــــح  َأحــــــــاِديــــــــَث نـــــــــَ

  
َن َمصـــــــــــــــــــــــــــــــاِدرا وِ    دح وٍم ال  ـــــــــــــــــَِ (1)ِورحَد  ـــــــــــــــــُُ

 

  
، َذَكَره في المْصباحِ ، وإلى الَمْفعولَْين َحَكاه  (2)بنْفِسه إِلى َمْفعوٍل واِحٍد ُمتَّفٌَق عليه ، وتَْعِديَتُهُ بمْن إلى الثَّاني  َكتَمَ  قاَل شْيُخنا : تَْعِديَة

 بعُضهم وأَْنَشَد عليه البَْدُر الدَّماِمينيُّ في تْحفَِة الغَريِب قَْوَل ُزَهْيٍر :

ن  فـــــــــــال  م  تـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــَ دورِكــــــــــُ  َ  مـــــــــــا يف صــــــــــــــــــــــــُ

مــــــــا      هــــــــح فــــــــَ  ومــــــــَ خــــــــح مَ لــــــــيــــــــَ تــــــــَ كــــــــح ِم  يــــــــُ لــــــــَ عــــــــح ــــــــَ (3)َ  يـ
 

  
 واْستَْبعَده أَْقواٌم وليَس ببَِعيٍد بل هو واِرٌد.

 عنه ؛ قاَل : َكتََمهُ  إيَّاهُ : كاتََمهُ وِ 

مح ولــــــــــــوح   لــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــَ هتـ تــــــــــــُ ين  كــــــــــــامتــــــــــــَح  الــــــــــــنــــــــــــاَس أَنــــــــــــ 

بُ      مح بــــــــــــذلــــــــــــَك عــــــــــــاتــــــــــــِ لــــــــــــِ َك ومل َأ ــــــــــــح  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــح

  
 ، بالكْسِر. الِكتَْمةُ  االْسُم :وِ 

 .الِكتَْمةِ  وَحَكى اللَّْحيانيُّ : إنَّه لَحَسنُ 

. كاتِمُ  كَصبُوٍر وُهَمزةٍ : ، َكتُومٌ  رُجلٌ وِ  ّرِ  الّسِ

 ؛ عن ُكراعٍ. َمْكتومٌ  : أَي كاتِمٌ  ِسرٌّ وِ 

ً  ، بالكْسِر : ال تَُشوُل بَذنَبِها عنَد اللِّقاحِ وال يُْعلَُم بَحْمِلها ، وقد ِمْكتامٌ وِ ،  َكتُومٌ  ناقَةٌ وِ  ، وهو مجاٌز ؛ قاَل الشاِعُر في َوصِف  َكتََمْت تَْكتُم ُكتوما

 فحٍل :

امح  الِص ِشــــــــــــــــــَ  والِن الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــِ َو جلــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــــَ

وٍح      ا فــــــــــــــــوحَ  مجــــــــــــــــَُ تــــــــــــــــامح إذا لــــــــــــــــَ كــــــــــــــــح (4)مــــــــــــــــِ
 

  
 َشى :؛ قاَل األَعْ  ، كُكتُبٍ  ُكتُمٌ  ج

ٍد  ِو   (5) ُكُتمح كانتح بَِقي َة َذوح
، وقيَل : هي التي ال َشقَّ فيها ، وعليه اْقتََصَر  كاتَِمةٌ  ُربَّما جاَءْت في الشعِر :وِ  ال تُِرنُّ إذا أُْنبَِضْت ، كاتِمٌ وِ  َكتومٌ وِ  َكتيمٌ  قَْوسٌ  ِمن المجاِز :وِ 

.  الَجْوهِريُّ

 ال َصْدَع في نَْبِعها. وقيَل : هي التي

 وقيَل : هي التي ال َصْدَع فيها كانْت ِمن نَْبعٍ أَو غيِرِه ؛ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَْوس :

ومٌ  تــــــــــُ هــــــــــا  كــــــــــَ ئــــــــــِ لــــــــــح الُع الــــــــــكــــــــــفِّ ال ُدوَن مــــــــــِ  طــــــــــِ

ال وِ      ِض الكفِّ أَفحضـــــــــــــــَ هـــــــا َعنح َموحضـــــــــــــــِ ســـــــــــــــُ (6)ال َعجح
 

  
ً  قدوِ   .َكتََمْت تَْكتُُم ُكتُوما

ً  َكتَمَ وِ  قاُء ِكتاما ً  ، بالكْسِر ، وفي بعِض النسخِ  الّسِ ً وِ  ، واألُْولَى الصَّواُب ، ِكتْمانا ، وذِلَك  (7) اللَّبَِن والشَّرابِ  ما فيه ِمن أَْمَسكَ  ، بالضّمِ : ُكتوما

قاُء بعَد ذِلَك ، فإذ بُوه ، والتَّْسريُب : أَْن يُصبُّوا فيه الماَء بعَد الدُّْهِن حتىِحيَن تَْذَهُب ِعْينَتُه ثم يدهُن الّسِ  يَْكتُمَ  ا أَراُدوا أَْن يَْستَقوا فيه َسرَّ

 َخْرُزه ويْسُكَن الماُء ثم يُْستَقى فيه ، وهو مجاٌز.

 في الجاِمعِ ؛ وأَْنَشَد : (8)، نَقَلَهُ القزاُز  : الخاِرزُ  الكاتِمُ وِ 
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ِ وِ  اح تح ُدمـــــــــــــوُع الـــــــــــــعـــــــــــــَ د َرتح ســـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــَ   مُث  حتـــــــــــــََ

ومُ وِ      ٌب ولـــــــــــــــــــــــَُ ٌض ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــــِ  هلِل َدمـــــــــــــــــــــــح

  

زاَدَة   تح ِإال  مــــــــــــــَ هــــــــــــــَ بـــــــــــــــ   كــــــــــــــامِتٍ فــــــــــــــمــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ن      هـــــــــِ ـــــــــِ ن ـــــــــح ي ـــــــــَ نح بـ تح َأو َوهـــــــــَ  مـــــــــِ ومُ َوهـــــــــَ ـــــــــُ ت  (9) كـــــــــَ

  
 : ال يَْنَضُح. َكتِيمٌ  َخْرزٌ وِ 

حاحِ : ال يَْخُرُج منه الماُء.  وفي الّصِ

 ، ويقاُل فيهما بالُمثَلَّثَة أَْيضاً. : َعظيُم البَْطِن أَو َشْبعانُ  أَْكتَمُ  رُجلٌ وِ 

__________________ 
 واللسان.« مل  دن»وفيه :  63ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص  (1)
يف املفعو  األو  ا فيقا  كتمت « من»قوله : إىل الثاين ا الصـواب : إىل األو  ا وعبارة املصـباح : و وز زايدة »هبامش املطبوعة املصـرية :  (2)

 .«من زيد ا ديث مثر بعته الدار وبعت منه الدار ا اه
 .«نفوسكم»وفيه :  81من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص  (3)
 اللسان والتهذيب والتكملة. وجوالن القالص : صغارها. (4)
 ديوانه واللسان وصدره : (5)

 كتوم الرغاء إذا هجرت
 .89التهذيب والصحاح واللسان ألوس بن حجر ا وهو يف ديوانه ص  (6)
 يف القاموس : اللَ  والشراَب ا والكسر  اهر. (7)
 يف اللسان : ابن القزاز. (8)
 اللسان بدون نسبة. (9)
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َكةً ،  الَكتَمُ وِ  ّمِ : نَْبٌت يُْخلَُط بالِحنَّاِء ويُْخَضُب به الشَّ  الَكتْمانُ وِ ، محرَّ ْلت : عَُر فَيَْبقَى لَونُه، بالّضِ  ؛ قاَل أَُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

تح وِ  عــــــــــــــَ لــــــــــــــَ هــــــــــــــمح إذا طــــــــــــــَ و َدتح َِشحســــــــــــــــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــَ

ه       ــــــــــــــ  ًا كــــــــــــــبَن فــــــــــــــّ ِب هــــــــــــــِ لــــــــــــــح مُ ابجلــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ت  (1) كــــــــــــــَ
  

. الَكتَمُ  ليْشتَدَّ لَْونُه ، وال يَْنبتُ  بالَكتَم الِحنَّاء (2)وقاَل أَبو حنيفَةَ : يَُشبُّ   إالَّ في الشَّواِهِق ، ولذِلَك يَِقلُّ

ةُ : ْخِر فيَتَدلَّى تََدلِّياً ِخيطاناً ِلطافاً ، وهو أَْخَضر وَوَرقُه كَوَرِق  الَكتَمُ  وقاَل ُمرَّ اآلِس أَْو أَْصغَر ؛ نباٌت ال يَْسُمو ُصعُداً ويَْنبُت في أَْصعَب الصَّ

 قاَل الُهَذليُّ يِصُف وعالً :

وُش إذا نــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ هــــــــــــــــاُر لــــــــــــــــه  مث يـ  آَد الــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

ن       ـــــــــم ومـــــــــِ ـــــــــي ن ن ِب مـــــــــِ ـــــــــ  َق ـــــــــرت  َد ال عـــــــــح ـــــــــَ مِ بـ ـــــــــَ ت  (3) كـــــــــَ
  

 أَْصلُه إذا ُطبَِخ بالماِء كان منه ِمداٌد للكتابَِة.وِ 

 وكأَميٍر وُجَهْينَةَ : أَْسماٌء. َمْكتومٌ وِ 

 ؛ وقيَل : َجبٌَل ؛ قاَل ابُن ُمْقبٍِل : كعُثْماَن : ع ، ُكتْمانُ وِ 

رُي  ر َح الســـــــــــــــــــ  مـــــــانَ عـــــن  قـــــــد صـــــــــــــــــــَ ـــــح ت تح  كـــــُ ِذلـــــــَ ـــــتـــــــُ  واب

ِن      قـــــــــــح ِة الـــــــــــذ  ـــــــــــ  رِي هـــــــــــح
َ

ِن ابملـــــــــــ حـــــــــــاجـــــــــــِ
َ

(4)َوقـــــــــــُض املـــــــــــ
 

  
 .«بالَمْكتُوَمةِ  كنَّا نَْمتَِشط مع أَْسماَء قَْبل اإِلْحراِم ونَدَِّهنُ »في حِدْيث فاِطَمة بِْنِت الُمْنذر : وِ 

ْعفَراُن أَوِ  ِمن أَْدهاِن العََرِب أَْحَمرَ  ُدْهنٌ  الَمْكتوَمةُ  قاَل ابُن األَثِيِر :  ، وهو نَْبٌت يُْخلَُط مع الَوْسَمة ، أَو هو الَوْسَمةُ. الَكتَمُ  يُْجعَُل فيه الزَّ

 كُحْبلَى : َجبٌَل. ُكتَْمى ،وِ 

 .(5) اْمرأَةٍ  : اْسمُ  على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه تُْكتَمُ وِ ، بالضّمِ : ع.  ُكتَْمةُ وِ 

 اْسُم بِئِر َزْمَزَم كَمْكتوَمةَ. أَْيضاً :وِ 

يَت بذِلَك ألَنَّها كانِت اْنَدفَنَْت بعَد ُجْرُهم فصاَرتْ  تُْكتَمَ  أَنَّ عبَد المطَِّلب َرأَى في الَمناِم قيَل : اْحِفر»جاَء في حِدْيثِه : و  بيَن الفَْرث والدم ، ُسّمِ

 حتى أَْظَهَرها عبُد الُمطَّلب. َمْكتوَمة

 بِن َسْعِد بِن قَْيِس َعْيالن ، وهو أََحُد الُمْنَجبَاِت الَخْمِس ؛ وأَْنَشَد ابُن الَكْلبِّيِ لُطفَْيل : : فََرٌس لغَنِّيِ بِن أَْعُصرَ  ْكتومٌ مَ وِ 

ٌر  ِن ضـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــ  واجـــــــــــِ  ِدقـــــــــــاٌ  كـــــــــــَبمـــــــــــثـــــــــــاِ  الشـــــــــــــــــــــــــ 

بُ      هــــــــــَ راُب ومــــــــــذح قــــــــــَ  الــــــــــغــــــــــُ ُر مــــــــــا أَبـــــــــــح  َذخــــــــــائــــــــــِ

  

ن   تـــــــــــــــومُ أَبـــــــــــــــوهـــــــــــــــُ كـــــــــــــــح بـــــــــــــــا  مـــــــــــــــَ وُج َأجنـــــــــــــــح  وَأعـــــــــــــــح

  
غـــــــــــــِربُ وِ     رادًا وحـــــــــــــّوًا لـــــــــــــيـــــــــــــَ  فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــن  مـــــــــــــُ

  
ُن األَْعَمى َصحابِيّ  َمْكتومٍ  ابُن أُمِّ  بِن زاِئَدةَ العاِمِريُّ ، هو َعْبُد هللِا أَو َعْمُرو بُن قَْيِس وِ  ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، َشِهَد القاِدِسيَّة ومعه  الُمَؤذِّ

ةٍ  َغْير وسلمعليههللاصلىَر إلى الَمِدينَة واْستَْخلَفَهُ النبيُّ اللِّواُء فقُتَِل ، هاجَ   .المِدينَةِ  على َمرَّ

 : االْصِفراُر. االْكتِتامُ وِ 

 َكِلمةً. ، بفتْحٍ ، فسكوٍن ، أَي َكتَْمةً  ما راَجْعتُه يقاُل :وِ 

 ، أَي َكِلمٍة. َكتَْمةٍ  وَحَكى ُكراٌع : ال تَْسأَلُوني عن

 ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. : ال يَْرُغو مٌ َكتِي َجَملٌ وِ 

مِّ  ُكتْمُ وِ   : د. (6) ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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ْبَو ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد لبشر : َكتَمَ  للفََرِس إذا ضاَق َمْنِخُرهُ عن نْفِسه : قد  الرَّ

رُُه إذا مــــــــــــــا  خــــــــــــــِ نــــــــــــــح يــــــــــــــَف مــــــــــــــَ فــــــــــــــِ  كــــــــــــــَبن  حــــــــــــــَ

نَ      مـــــــــــح ـــــــــــَ عـــــــــــاُر  كـــــــــــت ـــــــــــَ ت َو كـــــــــــريف ُمســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح ـــــــــــر بـ (7)ال
 

  
__________________ 

 اللسان والتهذيب. (1)
 ليُشد . .. : وُيشّبب 674يف النبات أليب حنيفة برقم  (2)
 «.ينم» ا وابألصر : 674ات أليب حنيفة رقم يف شعر ساعدة بن جؤية ا واللسان والتهذيب والنب 196/  1البيت يف ديوان اهلذليا  (3)
 اللسان. (4)
 يف القاموس : امرأٌة ا ابلضم منونة. (5)
 قيدها ايقوت بضم أوله و نيه. (6)
 اللسان والصحاح وفيها : كرٌي. (7)
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ْبو إذا يَْكتُم يقوُل : َمْنِخُرهُ واِسٌع ال  َغْيره ِمن الدَّواّبِ نْفَسه ِمن ِضيِق َمْخَرِجِه. َكتَمَ  الرَّ

. ِكتْمانِه ، كُمعَظٍَّم : بُوِلَغ في ُمَكتَّمٌ  وِسرٌّ   ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

رَّ : َسأَلَه اْستَْكتََمهوِ   .َكتَْمهُ  الَخبََر والّسِ

 لألَْسراِر. كتَّامةٌ  وهي كتَّامٌ  وهو

 العََداَوة : ساتَْرتُه. كاتَْمتُهوِ 

 : ال َرْعَد فيه ؛ وهو مجاٌز. مكتمٌ وِ  (1) َكتُومٌ  وَسحابٌ 

اُح : الَكتُومُ وِ  رمَّ  : الناقَةُ التي ال تَْرُغو إذا َرِكبَها صاِحبُها ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ وقاَل الّطِ

ٍة  واعـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــــــح  قـــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــاَوزحُت هبـــــــــــــــــــــــــــِِ

فـــــــــــــاٍر       ربحِ َأســـــــــــــــــــــــــــح ومِ عـــــــــــــُ تـــــــــــــُ غـــــــــــــاِم  كـــــــــــــَ (2)الـــــــــــــبـــــــــــــُ
 

  
يَتْ  ، الَحدْيث في ِذْكُرها جاءَ  ، وسلمعليههللاصلى: اْسُم قَْوِس النبّيِ  الَكتُومُ وِ   .عنها ُرِمي إذا صْوتِها الْنِخفاِض  به ُسّمِ

 : َذَهَب َسياَلُن الماِء ِمن َمخاِرِزها ؛ عن أَبي َعْمٍرو. َكتُومٌ  وَمزاَدةٌ 

 ِمثُْل ذِلَك. َكتِيمٌ  وِسقاءٌ 

 بالتْحريِك ؛ عن أَبي عبيٍد. الَكتَم َكَشِمٍر لُغَةٌ في الَكتِمُ وِ 

 ، بالضّمِ : اْسُم ناقٍَة ، وبه فَسَّر بعٌض قَْول ابِن ُمْقبٍِل السابَِق. ُكتْمانُ وِ 

حاحِ. ُكتاَمةُ وِ   ، بالضّمِ : قَبيلَةٌ ِمن البَْربَِر ؛ كما في الّصِ

 وقيَل : حيٌّ ِمن ِحْميََر صاُروا إلى بَْربَر حيَن اْفتَتَحها اْفريقُُش الَمِلُك ، وقد نُِسَب إليهم َخْلٌق كثيٌر.

ْيراِزيُّ  ا يَْحيَى بُن مختاِر بِن عبِد هللِا أَبو َزَكريا الّشِ هفإلى  الُكتاميُّ  وأَمَّ العاِلَمِة ، ِمن شيوخِ ابِن َعَساِكر ، َماَت َسنَة َسْبع وَخْمسين  ُكتاَمةَ  أُّمِ

فإنَّهم ِمن إِْفِريِقَش ْبِن قيس بن صفّيِ بن سبأ األْصغََر  ُكتاَمةوِ وَخْمسمائٍَة. وَذكَر ابُن الَكْلبّي أنَّ َجِميَع قَبائِل البَرابَِرة َعماِلقَةٌ إالَّ صْنهاَجةَ 

االً له على تْلَك البِالِد فتَنَاَسلُ  كانوا معه ا َرجَع إلى بِالِده تخلَّفُوا عنه عمَّ ا قَِدَم الَمْغِرب وفَتََح اْفِريِقيّة ، فلمَّ  وا.لمَّ

اميُّ نَِقيُب الحكِم عنَد البَْدِر بِمْصَر ، أَْنَزلَهم بها َجْوهر العبيدّي ، وإليها نُِسَب محمُد بُن أَبي بْكٍر الُكت ُكتاَمةَ  * قُْلُت : وإليهم نُِسبَْت حاَرةُ 

 العينِّيِ ، تُوفي سنَةَ اثْنَتَْين وأَْربَِعيَن وثََماْنمائٍَة.

 : قَْريتان بِمْصَر. كتامة ومنية الكتاميَّةوِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : مْشيَةٌ فيها تَقاُرب وَدَرجان كالَكْمتَرةِ. الَكتْرَمةُ  : ]كرتم[

ً  ، الِقثَّاَء ونحَوه : أَْدَخلَهُ في فيه فََكَسَرهُ  َكثَمَ  : ]كثم[  ، وقَثََمهُ قَثْماً ِمثْل ذِلَك ، عن ابِن القطَّاع. يَْكثُِمهُ َكثْما

ً  ِكنانَتَهُ  َكثَمَ وِ   ِمثُْل َكثََب. (3) نََكثَها  :َكثْما

ً  رَ األَثَ  َكثَمَ وِ  ه. : َكثْما  اْقتَصَّ

 ، ِمثْل َكثََب. َء : َجَمعَهُ الشَّي َكثَمَ وِ  عنه ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ  عن األَْمِر : َصَرفَهُ  َكثََمهُ وِ 

ْيُد : قاَربَكَ  أَْكثََمكَ وِ   ، ِمثْل أَْكثََب. الصَّ

 ، ِمثَْل أَْكثََب. الِقْربَةَ : َمألََها أَْكثَمَ وِ 
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 فيه وتَغَيََّب ؛ عن ابِن األَْعراِبّيِ. في بَْيتِِه : تَواَرى أَْكثَمَ وِ 

 : الواِسُع البَْطِن. األَْكثَمُ وِ 

حاحِ. الشَّْبعانُ  قيَل :وِ   ، كما في الّصِ

 وُهما بالتاِء أَْيضاً عن ثَْعلٍب وقد تقدََّم.

 ؛ األَْيَهُم : األَْعَمى. أَْكثَمُ  ويقاُل : إنَّه ألَْيَهمُ 

 العَظيُم البَْطِن. ْكثَمُ األَ  وقيَل :

__________________ 
 : وسحاب مكتتم. 157/  5ا ويف الصحاح واألساس واملقايي  « وسحاب مكتومٌ »يف اللسان :  (1)
 اللسان والتهذيب ا ونسبه يف األساس للّشماخ. (2)
 .«نكبها»يف التكملة :  (3)
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ي : يقاُل رُجلٌ    بَْطنُه ِمن الشبَعِ ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابِّيِ :إذا اْمتأَلَ  أَْكثَمُ  وقاَل ابُن بَّرِ

هـــــــــا  نــــــــــامـــــــــَ هــــــــــا وســـــــــــــــــــــــَ رحكــــــــــَ وِّي بـــــــــــَ بــــــــــات ُيســـــــــــــــــــــــَ  فــــــــــَ

َو      هـــــــــا َوهـــــــــُ ـــــــــِ ل ـــــــــح ب ـــــــــَ نح قـ ضح مـــــــــِ مُ كـــــــــَبنح مل  ـــــــــَُ ـــــــــَ ث  َأكـــــــــح

  
 الطَّريُق الواِسُع. : األَْكثَمُ وِ 

ْخُم من األَْركابِ  أَْيضاً :وِ   ، أَي الفُُروجِ. الضَّ

 رِضَي هللاُ تعالَى عنه. بُن الُجوِن : َصحابِيٌّ  أَْكثَمُ وِ 

.  ويقاُل : هو أَبو َمْعبٍد الُخزاعيُّ

 َمْشهوٌر. بُن َصْيفّيِ : أََحُد ُحكَّاِمِهم أَْكثَمُ وِ 

َمةُ ، م التَِّميِميُّ أَبو محمٍد المروزيُّ  أَْكثَمَ  يَْحيَى بنُ وِ  الفَْوقيَِّة أَْيضاً ، كما نَقَلَه الخفاجيُّ وَجَزَم  َمْعروٌف ؛ وقد يقاُل فيه بالتاءِ  القاِضي العاَلَّ

ِشي ةِ وغيِرِه ، والَمْشهور األَّول ، وأَْخباُرهُ َمْشهوَرةٌ ، وكان قد تولَّى القَضاَء في َزَمِن الرَّ د ، وَرَوى عن عْبِد العَزيِز بِن بذِلَك في شْرحِ الدَّرَّ

اُج ، وكان ِمن بحوِر العْلِم لو ال َدعابَة فيه ، تُوفي َسنَة اثْنَتَْيِن وأَْربَِعين ومائَتَْيِن.أَبي حاِزٍم وابِن الُمباَرِك ، وعنه التَّرمذ  يُّ والسرَّ

يوان : قاَل األَْزديُّ يتكلَُّموَن فيه.  وقاَل الذهبيُّ في الّدِ

 ، ِمثْل َكثَِب. كعَِلَم : َدنَا ، َكثِمَ وِ 

 أَْبَطأَ. أَْيضاً :وِ 

جُ  تََكثَّمَ وِ   تََوقََّف. ُل إذاالرَّ

 تََحيََّر. أَْيضاً :وِ 

 وتَغَيََّب. تَواَرى في َمْنِزِلهِ وِ تَثَنَّى ؛  أَْيضاً :وِ 

 : َحِزَن. اْنَكثَمَ وِ 

 ، ِمثْل كاثَبَهُ. : قاَربَهُ وخالََطهُ  كاثََمهُ وِ 

يَّا من الشََّرابِ  الَكثََمةُ وِ  كةً : المرأَةُ الرَّ  وغيِرِه. (1) ، محرَّ

 َغِليَظةٌ. ، أَي كفَِرَحةٍ  ، َكثَِمةٌ  (2) وِ ،  كاثَِمةٌ  ، كذا في النسخِ بالكاِف والصَّواُب َحْمأَةٌ بالحاِء ، َكْمأَةٌ وِ 

َكةً ، أَي َكثَمِ  َرَماهُ عنوِ   أي عن قُْرب وتَمّكٍن. ، الِميُم بََدٌل ِمن الباءِ  عن َكثَبٍ  ، محرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمْملوٌء ؛ قاَل : أَْكثَم َوْطبٌ 

هــــــــــــا  بــــــــــــُ ُح َوطــــــــــــح بــــــــــــِ ي وُيصــــــــــــــــــــــــــح ٌة مُتحســــــــــــــــــــــــــِ َذممــــــــــــ َ  مــــــــــــُ

رَتِّهـــــــــا وهـــــــــو      عـــــــــح رامـــــــــًا عـــــــــلـــــــــ  مـــــــــُ مُ حـــــــــَ ثـــــــــَ  (3) َأكـــــــــح
  

كةً : َوْجُهه وظاِهُره. َكثَمُ وِ   الطَّريِق ، محرَّ

 عن َوْجِه كذا : اْنَصَرفُوا عنه. اْنَكثَمواوِ 

. ُكثُْحَمةٌ  : ]كثحم[  من َدريٍن ، بالضّمِ

.  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ
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 أَي ُحطاٌم من يَبيٍس.

ّمِ وِلْحيَةٌ  ُكثُْحمُ  رجلٌ وِ  ً  ُكثُْحَمةٌ  اللِّْحيَِة ، بالضَّ  ، وِمثْلُها الَكثَّةُ. وهي التي َكثُفَْت وقَُصَرْت وَجعَُدتْ  ّمِ ،، أَي بالضَّ  أَْيضا

 ، كَجْعفٍَر. الَكثْعَمُ  : ]كثعم[

.  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 ُ َكبُ  وهي المْرأَة ْخَمةُ الرَّ  ، أَي الفَْرُج ، كالَكْعثَِم والَكْعثَِب والَكثْعَِب. الضَّ

 الفَْهُد.النِّْمُر أَو  : الَكثْعَمُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َكُب الناتِى الَكثْعَمُ  ْخُم كالَكْعثَِب.والَكْعثَُم : الرَّ  ُء الضَّ

 : األََسُد. َكثْعَمٌ وِ 

 الَكْحَمةُ ، بالمْهَملَِة. : ]كحم[

.  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 ، هكذا في النسخِ ولعلَّ الصَّواَب الِعنَُب. العَْينُ  وهي

__________________ 
 يف القاموس : من َشراٍب. (1)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : َكِثَمٌة. (2)
 .«ميس »اللسان والتهذيب واألساس ا ويف املصادر :  (3)
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 يَمانِيَةٌ. ، َكْحَمةٌ  ، واِحَدتُه (1)لُغَةٌ في الَكْحِب ، وهو الِحْصِرُم  الَكْحمُ  وفي الُمْحَكم :

ْل ذِلَك.  وَمرَّ له في َكَحَب أَنَّ الَكْحَب هو الِحْصِرُم ، فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اللِّْحيَِة : َكثِيفُها. ُكْحثُمُ  : رُجلٌ  ]كحثم[

 : َكثَّةٌ ، كذا في اللِّساِن. ُكْحثَُمةُ  وِلحيَةٌ 

.:  ، كَحْيَدرٍ  الَكْيَخمُ  : ]كخم[  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 ؛ وأَْنَشَد : َكْيَخمٌ  َعِريٌض ، وَكذِلَك ُسلطانٌ  َعظيمٌ  ، أَي َكْيَخمٌ  ُمْلكٌ  يقاُل : يوَصُف به الُمْلُك والسُّْلطاُن. وقاَل اللَّْيُث :

 َخماَكيح قـُب َة ِإسحالٍم وُملحكاً  
اُر : َكَخَمهُ ، َكَمنَعَهُ : َدفَعَهُ عن َمْوِضِعهِ  قاَل أَبو َعْمِرو :وِ   ؛ وقاَل الَمرَّ

ِم  ــــــــــــــــــــــَوخــــــــــــــــــــــح ريحُ ال ر اُر غــــــــــــــــــــــَ َ
 ِإين َأان املــــــــــــــــــــــ

تُ قـــــــــــــد  وِ      مـــــــــــــح خـــــــــــــَ مِ الـــــــــــــقـــــــــــــوَم َأي    كـــــــــــــَ خـــــــــــــح  كـــــــــــــَ

  
 .َكْيَخمٌ  أَي َدفَْعتُُهْم وَمنَْعتُهم ، ومنه قيَل للَملِك :

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 : لُغَةٌ في اإِلْكَماخِ. اإِلْكخامُ 

ً  ، ِمن َحدَّْي نََصَر وَضَرَب ، يَْكِدُمهُ وِ  َكَدَمهُ يَْكُدُمهُ  : ]كدم[ هُ بأَْدنَى فَِمهِ  : َكْدما حاحِ. يَْكِدمُ  ، كما َعضَّ  الِحماُر ، كما في الّصِ

ةً.  وقيَل : هو العَضُّ عامَّ

ََّر في : َكَدَمهُ  أَو  ؛ وأَْشَد الَجْوهِريُّ لَطَرفَةَ : ه بَحديَدةٍ أَث

ه  ثـــــــــــاتـــــــــــِ ُه إايُه الشـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــِ  إال  لـــــــــــِ تـــــــــــح قـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

مح      ُدمح أســـــــــــــــــــــــفـــــــــت فـــــــــلـــــــــَ كـــــــــح ِد  تـــــــــَ (2)عـــــــــلـــــــــيـــــــــه ِ مثـــــــــِح
 

  
ْيدَ  َكَدمَ وِ  ً  الصَّ  وَجدَّ في َطلَبِه حتى يَْغلبَه. َطَرَدهُ  : َكْدما

 : الَوْسُم واألُثَْرةُ. الَكْدمةُ وِ 

 أَي َوْسٌم وال أُثَْرةٌ ، واألُثَْرةُ أَن يُْسَحى باِطُن الخّف بَحديَدةٍ. َكْدمةٌ  يقاُل : ما بالبَعيرِ 

ي في ذِلَك : بالتَّحِريِك ، الحركةُ  ، الَكَدَمةُ وِ   ، عن ُكراعٍ ولَْيَسْت بَصِحيَحٍة ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

عـــــــــــــَ  ُت بــــــــــــــُ يـــــــــــــح ا مَتَشــــــــــــــــــــــــــ  هح ملـــــــــــــ  مـــــــــــــَ تـــــــــــــَ َد الـــــــــــــعـــــــــــــَ  يـــــــــــــح

يـــــــــوِت      وحِ  الـــــــــبـــــــــُ ن فــــــــــَ عـــــــــُت مـــــــــِ هح لـــــــــَ َدمـــــــــَ  (3) الـــــــــكـــــــــَ
  

 وقد ذُِكَر ذِلَك في حذم.

 الَكثيَرةُ اللَّْحِم ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. كفَِرَحٍة : النَّْعَجةُ الغَِليَظةُ  ، الَكِدَمةُ وِ 

ةُ وِ  ُجُل الشَّديُد الغَِليُظ. ، الُكُدمَّ  كُدُجنٍَّة : الرَّ

 كغُراٍب : أَْصُل الَمْرَعى وهو نَْبٌت يَتََكسَُّر على األَْرِض فإذا ُمِطَر َظَهَر. ، الُكَدامُ وِ 

جُل الشَّيخُ  أَْيضاً :وِ   ، وهو مجاٌز. الرَّ



16232 

 

 ع باليََمِن. : ُكدامٌ وِ 

 الماِزنِيُّ فارٌس. ، وفي بعِض النُّسخِ نخيلَةَ ، كَشدَّاٍد : ابُن بَِجيلَةَ  ، َكدَّامٌ وِ 

 كِكتاِب وُزبَْيٍر وُمعَظٍَّم : أَْسماٌء. ، امٌ ِكدَ وِ 

يه الِمْصَحَف ِمن إتْقانِه تُوفي بمْسجِ  ِد أَبي َحنيفَةَ َسنَة َخْمٍس فمن األّوِل : واِلُد مسعر أبي سلَمةَ الِهاَللّي الُكوفّي ، قاَل شْعبَةُ : كنَّا نَُسّمِ

ْحمن الّسلَميُّ ، عن أَبي كباٍش العيشّيِ ، وعنه أَبو حنيفَةَ.ب ِكدامُ وِ وَخْمسيَن وِمائَةَ ، وله أَْلُف َحِدْيث ،   ُن عْبِد الرَّ

 بُن َربيعَةَ بِن حاِرثَةَ بِن عبِد هللِا القَُرِشيُّ ِمن بَني ساَمةَ بِن لَُؤّيِ ِمن ولِدِه يونس بن موسىَ  ُكَدْيمُ  وِمن الثَّاني :

__________________ 
 .186/  2وانظر اجلمهرة  (1)
 واللسان والصحاح.« ُأسّف ومل تكدم»ا برواية :  21من معلقته ا ديوانه ص  (2)
 ا والتكملة ونسبه لرايح الدبريي وزاد فيها : 165/  5اللسان واملقايي   (3)

 إذا اخلــــــــــــــــــريــــــــــــــــــض الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــنــــــــــــــــــقــــــــــــــــــفــــــــــــــــــري ا ــــــــــــــــــذمــــــــــــــــــه 

 يـــــــــــــؤرهـــــــــــــا فـــــــــــــحـــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــد الضــــــــــــــــــــــــــمضــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــه    
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ي   أَبو  مدُ  ُكَدميحُ   بنِ  (1)ابِن ُسَليحم  ري  ا ويونُ  هذا َلَقبه الُكَدميح أَيحضاً وابـحُنه ُ َمُد أَبو العب اس ِمن مشايِخ َأيب  ُكَدميح   الَبصح
ِن بُن زيحِد بِن عقَبَة بنِ  ي   األَنحصارِي   ُكَدميحٍ   نعيم ؛ وعبُد الر محح  ا عن أََنٍ  ا وعنه موَس  بُن عقَبَة. الُكَدميح

فاِرٌس جاِهِليٌّ َمْشهوٌر ؛ وبِْنتُه أُّم َعْمرو ، ولها شْعٌر ترثيه به ، وأَُخوه الَحِرُث له ِذْكٌر ؛ والحاِرُث بُن علّيِ  ُمَكدَّمٍ  نُ وِمن الثَّالِث : َربيعَةُ ب

حْ  (2)الجرميُّ عن محمِد بِن واسعٍ وأَُخوه النَّمُر بُن علّيِ ِمن أَكابِِر  ُمَكدَّمٍ  بنِ  عن  الُمَكدَّمِ  بُن عيَسى بِن أَبي (3)من السََّمْرقَْنِديِّين ؛ وعبُد الرَّ

ْيَرةِ. ُمَكدَّمٍ  مفضِل بِن فَضالَةَ َضِعيٌف ؛ وعبُد هللِا بنُ   عن ابِن إْسحَق في الّسِ

ُجل إذا َطلََب حاَجةً ال يَْطلِ  َطلََب في غيِر َمْطلَبٍ  ، كَمْقعٍَد : أَي َمْكَدمِ  في غيرِ  َكَدمَ وِ   ُب ِمثْلَها.، وهو مجاٌز. يقاُل ذِلَك للرَّ

ُؤوِس. ، الُكَدمُ وِ   السَُّمِر. َكَدمُ  ويقاُل لها كُصَرٍد : َجراٌد سود ُخْضُر الرُّ

 .ُمَكدَّمٌ  يقاُل : حمارٌ  كُمعَظٍَّم : الُمعَضَُّض. ، الُمَكدَّمُ وِ 

مِّ  أُْكِدمَ وِ   اْستُوثَِق منه. : إذا األَِسيُر ، بالضَّ

فاِد. ُمْكَدمٌ  قاَل اللَّْحيانيُّ : أَسيرٌ   ، كُمْكَرٍم : َمْصفوٌد َمْشدوٌد بالّصِ

 إذا لم تَْستَْمِكن منه. بأَْفواِهها الحشيشَ  تُكاِدمُ  الدَّابَّةُ  ِمن المجاِز :وِ 

حاحِ. ِء المأَُكولِ كثُماَمٍة : بِقيَّةُ الشَّي ، الُكداَمةُ وِ   ، كما في الّصِ

 بَِقيَّةٌ تَْكدُمها الماُل بأَْسنانِها وال تَْشبَُع منه.أَي  ُكداَمةٌ  يقُولُوَن : بَقَي ِمن َمْرعانا

 ِء أَي يُعضُّ فيُْكَسُر.ِمن الشي يُْكَدمُ  ما الُكداَمةُ  وقيَل :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

قُه. (4): تََمشُُّش  الَكْدمُ   العَظِم وتَعَرُّ

 أَي َعُضوٌض. َكُدومٌ وِ  لََكدَّامٌ  وإِنَّه

 .ُكُدومٌ  أَثَُر العَّضِ ، وَجْمعُه: ، بالفتحِ وبالتَّْحريِك ، األُْولَى عن اللَّْحيانّيِ  الَكْدمُ وِ 

 .الَكْدمِ  : اْسُم أَثَرِ  الَكْدمُ وِ 

 أََحُدُهما صاِحبَه. َكَدمَ  الفََرساِن : تَكاَدمَ وِ 

 .الَكْدمِ  ، كُصَرٍد : الكثيرُ  الُكَدمُ وِ 

 األَْرِض.وأَْيضاً : ِمن أَْحناِش 

ه. ي بذِلَك لعَّضِ  قاَل ابُن ِسْيَده : أُراهُ ُسّمِ

 ، كُصَرٍد وِمْنبٍَر : الشَّديُد الِقتاِل. الِمْكَدمُ وِ  الُكَدمُ وِ 

 إذا لَقَي قِتاالً فأَثَّرْت فيه الِجراُح. ُمَكدَّمٌ  ورُجلٌ 

 ، بالضّمِ : َشديُد األَْكِل. ُكْدَمةٌ  ورُجلٌ 

 ٍم : َغِليٌظ أَو ُصْلٌب ؛ قاَل بْشُر :، كُمْكرَ  ُمْكَدمٌ  وفَنِيقٌ 

رٍة  َك َِبســـــــــــــــــــــــــح نـــــــــــح م  عـــــــــــَ ي اهلـــــــــــَ لـــــــــــِّ وح ال ُتســـــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــَ

ـــــــــــِ       ي ـــــــــــِ ن ـــــــــــفـــــــــــَ ـــــــــــِر ال ـــــــــــٍة مـــــــــــث ان ريح َدمُ عـــــــــــَ كـــــــــــح
ُ

 (5) املـــــــــــ
  

 ؛ قاَل ُرْؤبَة : ُكُدمٌ  ، كَكِتٍف : َغِليٌظ َشِديٌد ، وَجْمعُه َكِدمٌ  وحمارٌ 
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ُ  عاانٍت    (6) ُكُدمح كبَن ه َشال 
 اللَّْحيانّيِ.عن 

 ، كُمْكَرٍم : ُزجاُجهُ َغِليٌظ ، عن اللَّْحيانّي. ُمْكَدمٌ  وقََدحٌ 

 ، كُمعَظٍَّم وكُمْكَرٍم : إذا كاَن قويًّا. ُمَكدَّمٌ  ويقاُل : فَْحلٌ 

 ، كُمْكَرٍم : َشِديُد الفَتِْل ، وَكذِلَك الَحْبُل. ُمْكَدمٌ  وِكساءٌ 

نُوَن ِخْرقَةً ثم يََضعونَها على الَمكاِن الذي يَْشتَِكي.، كغُراٍب : ِريٌح يأُْخذُ  الُكَدامُ وِ    اإِلْنساَن في بعِض َجَسِده فيسّخِ

__________________ 
 .«سليمان»واللباب :  1195/  3يف التبصري  (1)
 من أكابر شيوخ السمرقنديا. 1314/  4يف التبصري  (2)
 يف التبصري : عبد  . (3)
 واألصر كالتهذيب.« متشمش»يف اللسان :  (4)
 اللسان. (5)
 اللسان والتهذيب. (6)
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 والَكْيَدَمةُ ، كَحْيَدَرةٍ : قَْريَةٌ بالمِدينَِة في بَني النِّضيِر ، عن ياقوت.

كةً : ِضدُّ اللُّْؤمِ  الَكَرمُ  : ]كرم[ ُجل بنْفِسه ، وإن لم يكْن له آباٌء ، ويُْستَْعمُل في الَخْيِل واإِلبِِل والشََّجِر وغيِرها ِمن  ، محرَّ ، يكوُن في الرَّ

 الَجواِهر إذا َعنوا الِعتِْق ، وأَْصلُه في الناِس.

 تُه.الفََرِس أَْن يَِرقَّ جْلُده ويَِليَن َشعَُره وتَِطيَب راِئحَ  َكَرمُ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

ِغيَرةِ والَكبيَرةِ ،  الَكَرمُ  وقاَل بعُضهم : ال يُقاُل إالَّ في المحاِسِن الَكبيَرةِ كإِْنفاِق  الَكَرمَ وِ ِمثْل الحِريَّة إالَّ أَنَّ الحريَّةَ قد تُقاُل في المحاِسِن الصَّ

ِل حمالٍة يُوقَى بها َدُم قَْوٍم.  ماٍل في تَْجِهيِز غَزاةٍ وتََحمُّ

 .بَكِريمٍ  ، إفاَدةُ ما يَْنبَغي ال لغََرٍض فَمْن َوَهَب الَمال لجْلِب نَْفعٍ أَْو َدْفعِ َضَرٍر أَو َخالٍص من َذّمِ فليسَ  َكَرمُ ال وقيَل :

ُجُل وغيُرهُ ، َكُرمَ  وقد اِء ، الرَّ ً وِ  ، على الِقياِس والسماعِ ، َكرامةً  بضّمِ الرَّ َكتَْينِ  َكَرَمةً وِ  َكَرما ،  ِكْرَمةٌ وِ  كِريَمةٌ وِ  َكِريمٌ  فهو ان ،سماِعيَّ  ، محرَّ

هما ، ُمْكَرَمةٌ وِ  ُمْكَرمٌ وِ بالكْسِر ،   ، كغُراٍب. ُكرامٌ وِ  ، بضّمِ

امٌ  قيَل : الَكَرمِ  إذا أَْفَرَط فيوِ  انٍَة ، ج ِمثْل ُكرَّ اٍن وُرمَّ  بالكْسِر. ِكرامٌ وِ  الَكِريم ُكرماءُ  أَي َجْمعُ  ُرمَّ

 قَْوِمِه ، على غيِر قِياٍس ، َحَكى ذِلَك أَبو زْيٍد. (1) َكرائِمِ  ِمن لَكِريمٌ  إِنَّهوِ 

 .َكرائِمٌ  قَْوِمه ، وهذا على الِقياِس وإليه أَشاَر الَجْوهِريُّ بقَْوِلِه ؛ ونِْسوةٌ  َكرائِمِ  ِمن لَكِريَمةٌ  وإنَّه

امونَ  ، الُكّرامِ  َجْمعُ وِ  اٍن ُكرَّ امٌ  سَّرُ ؛ قاَل ِسْيبََوْيه : ال يُكَ  (2) كُرمَّ  اْستَْغنوا عن تَْكِسيِره بالواِو والنوِن. ُكرَّ

كةً  َكَرمٌ  رُجلٌ وِ  ٌ  والَجْمعِ  ، وهو ظاِهٌر ، للواِحدِ  يُْستَْعملُ  كِريمٌ  ، أَي ، محرَّ ، ألنَّه ُوِصَف  َكَرمٌ  ونِْسَوةٌ  َكَرمٌ  ، كأَِديٌم وأََدٌم ؛ وَكذِلَك اْمرأَة

 بالَمْصَدِر ؛ نَقَلَه اللَّْيُث.

ِت بِن ثَْعلَبَةَ اْسُمه عيَسى ؛ وذَ  (3)أَْنَشَد الَجْوهِريُّ لسعيِد بِن مشجوجٍ و يرافِيُّ وَذَكر أَْيضاً أَنَّه لرُجٍل ِمن تَْيِم الالَّ َكَر الشَّْيبانِّيِ ، وكذا َذَكَره الّسِ

ُد في أَْخباِر الَخواِرجِ أَنَّه ألبي خاِلٍد القَنانّيِ :  المبّرِ

ا  ــــــــــــــــــ  ب ــــــــــــــــــاَة ِإد  حــــــــــــــــــُ ي ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدح زاَد ا ــــــــــــــــــَ  ل

عـــــــــــــــاِف      ن  مـــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــــــايت َأهنـــــــــــــــ ُ (4)بـــــــــــــــَ
 

  

ِدي  عـــــــــــــح ـــــــــــــَ َس بـ ؤح ـــــــــــــُ َن الـــــــــــــبـ َريـــــــــــــح ـــــــــــــَ َة َأنح يـ  خمـــــــــــــافـــــــــــــَ

  
ــــــــــــعــــــــــــَد صــــــــــــــــــــــــــايفوِ    قــــــــــــًا ب ــــــــــــح َن َرن ــــــــــــح َرب  َأنح َيشــــــــــــــــــــــــــح

  

وارِي وِ  َي اجلـــــــــــــــَ َن إنح ُكســـــــــــــــــــــــــــــِ َريـــــــــــــــح عـــــــــــــــح  َأنح يــــــــــــــــَ

  
و الـــــــــــعـــــــــــُا عـــــــــــن     بـــــــــــُ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ َرمٍ فـ جـــــــــــافِ  كـــــــــــَ  عـــــــــــِ

  
، كما  َكَرمٌ  ، وِرجالٌ  َكَرمٌ  : رُجلٌ  (6)، ثم يقاُل  ِكرامٌ  ، وقَْومٌ  (5) َكَرمٌ  األَْزهِريُّ : والنَّحويّون ، يْنِكُرون ما قاَل اللّْيث ، إِنَّما يقاُل رُجلٌ قاَل 

 يقاُل : رُجٌل َعْدٌل وقَْوٌم َعْدٌل.

ا جاَء ِمَن الَمصاِدِر على إْضمارِ وِ  قاَل ِسْيبََوْيه : ِب قَْولََك  ِممَّ ً : الِفْعِل الَمتْروك إْظهاره ولكنَّه في مْعنَى التعَجُّ أَْلَزَمَك هللا ،  أَي وَصلَفاً ، َكَرما

ً  أَداَم هللاَ لَكَ وِ   به وأَْصِلْف. أَْكِرمْ  ، ولكنَّهم َخَزلوا الِفْعَل هنا ألَنَّه صاَر بدالً ِمن قَْوِلَك : َكَرما

ا يخصُّ به وِ  اجيُّ ، وقد ُحِكي في غيِر النِّداِء فقيَل  َمْكَرمانُ  يا النِّداُء قَْولَهم :ممَّ جَّ اِء ، َحَكاه الزَّ عن أَبي  َمْكَرمانُ  رُجلٌ : بفتحِ الميِم والرَّ

ْدِر. الواِسعِ الُخلُقِ  للَكِريمِ  العميثِل األَْعَرابِّيِ ؛  والصَّ

__________________ 
 يف القاموس : وكرائُم ابلرفض ا والكسر  اهر. (1)
 يف القاموس : الُكر امون. (2)
 يف اللسان : مسحوح. (3)
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ـــــــــــــــ 71األبيات يف ديوان شــعر اخلوارج ص  (4) من ســبعة أبيات يف شــعر عيســ  بن فاتك اخلطي ا وانظر ختر ها فيه ا ففي الديوان ثبت  72 ـ
ا أراد اخلروج تعل  به بناته فيقيم ا فقا  يف ذلك ا وخرج من بعد ا وذكر األبيات. وتنســــــب األبيات ابملراجض وخمتلف الرواايت. وكان عيســــــ  إذ

 أليب خالد القناين أو ممد بن عبد   األزدي ا أو لسعيد بن مسجوح أو مسجوج. أو مشجوج أو مسحوح ا وقير لغريهم.
 .... يف التهذيب : ويقولون : رجر كرمي (5)
 : ولكن يقا . يف التهذيب (6)
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 قاَل ابُن ِسْيَده : وقد َحَكاها أَْيضاً أَبو حاتٍِم ، وهو نَقيُض قَْولك يا َمألَمان.

 .الَكَرم ، أَي َغلَبَه فيه ، أَي ، كنََصَرهُ  الَكَرِم فََكَرَمهُ  : فاَخَرهُ في كاَرَمهُ وِ 

ً وِ  ً وِ  أَْكَرَمهُ إِْكراما َمهُ تَْكِريما َههُ َعظََّمهُ  : َكرَّ  ؛ قاَل أبو الُمثَِلِم : الَكَراَمةُ  ، واالْسُم منهما : ونَزَّ

َسه ال  ُيَكّرِمح َمنح ال وِ   (1) ُيَكر منـَفح
  :ٍء َشِريٍف ؛ وقاَل الشَّاِعرُ : أَْن يوصَل إلى اإِلْنساِن بنَْفعٍ ال تَْلَحقُهُ فيه َغَضاَضةٌ أَو يوَصَل إليه بشي التَّْكِريموِ  اإِلْكَرامُ  وقيَل :

ه  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ فح ــــــــــــــــــَ رٌ  نـ اَن امــــــــــــــــــح  إذا مــــــــــــــــــا َأهــــــــــــــــــَ

َرمفــــــــــــــــــــال      نح  َأكــــــــــــــــــــح هُ  مــــــــــــــــــــَ َرمــــــــــــــــــــَ  َأكــــــــــــــــــــح

  
فُوحُ  الكريمُ وِ   عن الذَّنِب. : الصَّ

 على ثالثِْيَن قَْوالً ، كما في البَصائِِر للمصنِِّف. الَكِريمِ  واْختَلَفُوا في مْعنَى

 ، وهذا بناٌء يخصُّ الَكثيَر. للنَّاِس  ُمْكِرمٌ  : ِمْكرامٌ  رجلٌ وِ 

 يُوَضُع َمْوِضعَه كما ُوِضعَِت الطَّاَعةُ َمْوِضَع اإِلطاَعِة ، والغاَرةُ َمْوِضَع اإِلغاَرةِ. اإِلْكرامِ  ، وهو اْسٌم ِمنَ  : أَي َعزازةٌ  َكرامةٌ  له َعلَيَّ وِ 

ً  َء : َطلَبَهُ الشَّي اْستَْكَرمَ وِ   .َكِريما

حاحِ : اْستَحْ  ً وفي الّصِ ً  َدَث ِعْلقا  العَقائَِل إذا نََكَح النَِّجيبَات. اْستَْكَرمَ  ؛ ومنه : َكِريما

ً  َوَجَدهُ  : اْستَْكَرَمهُ  أَو  فاْرتَبِْط. اْستَْكَرْمتَ  ، ومنه قَولهم : َكِريما

ً وِ لََك ، بالفتحِ ،  َكرامةً وِ اْفعَْل كذا  قاَل اللَّْحيانيُّ :وِ  ً وِ َعْيٍن  ْرَمةَ كُ وِ  ُكْرَمىوِ  ُكْرَمةً وِ  ُكْرما ِهنَّ  ُكْرمانا ، األَخيَرةُ لْيَسْت في نواِدِره ، وإِنَّما  ، بضّمِ

يت. وقَْولُهم : لْيَس لهم ذِلَك وال ّكِ ، ُحِكَي عن زياِد بِن أَبي ِزياٍد ؛  ُكْرَمة َوجَدْت بخّطِ أَبي َسْهٍل وأَبي َزَكِريَّا في نسخة اإِلْصالحِ البِن الّسِ

يت.نقَلَه ابُن السِّ   ّكِ

 وَكذِلَك نِْعُم َعْيٍن ونَْعمةَ َعْيٍن ونُعاَمى َعْيٍن ، عن اللَّْحيانّيِ.

ً  وال ُكْرمةً  وال َكرامةً  قاَل غيُرهُ : وال أَْفعَُل ذِلَك وال ُحبّاً وال  تُْظِهر له فِْعالً. *ال : كلُّ ذِلكَ  ُكْرما

مَ وِ  هَ. تَكاَرمَ وِ عنه  تََكرَّ  : تَنَزَّ

مَ  اللَّْيُث :قاَل  ه  تََكرَّ ا يَِشينُه إذا تَنَزَّ  نْفَسه عن الشائِناِت. أَْكَرمَ وِ فالٌن عمَّ

ّمِ  األُْكُروَمةُ وِ ؛ بضّمِ رائِِهما  الَمْكُرمةوِ  الَمْكُرمُ وِ   ، كاألُْعُجوبَِة ِمن العََجِب. الَكَرمِ  فِْعلُ : ، بالضَّ

حاحِ :  .مِ الَمكارَ  : واِحَدةُ  الَمْكُرمةُ  وفي الّصِ

وَمعُوٌن ؛ وأَْنَشَد ألَبي األَْخَزِر  َمْكُرمٌ  ء َمْفعُل للُمَذكَّر إالَّ َحْرفان ناِدَران ال يُقاُس عليهما :، ولم يَِجي الَمْكُرُم الَمْكُرمةُ  وقاَل الِكسائيُّ :

انِّيِ :  الِحمَّ

مـــــــــي  جـــــــــاِء يف الـــــــــيـــــــــوِم الـــــــــيـــــــــَ يـــــــــح و اهلـــــــــَ مح َأخـــــــــُ عـــــــــَ ـــــــــَ  نـ

عـــــــــــــــاِ       وحِم َروحٍع َأو فـــــــــــــــَ ُرمِ لـــــــــــــــيــــــــــــــــَ كـــــــــــــــح  (2) مـــــــــــــــَ
  

 وقاَل جميٌل :

ه  تــــــــــــِ زِمــــــــــــح َزمــــــــــــي ال إن  ال إنح لــــــــــــَ َ الــــــــــــح اح ثــــــــــــَ  بـــــــــــــُ

وِن      عــــــــــُ َا َأي  مــــــــــَ ثــــــــــرِة الــــــــــواشــــــــــــــــــــــــِ (3)عــــــــــلــــــــــ  كــــــــــَ
 

  
اُء : هو َجْمعُ   وَمعُونٍَة ، وِعْنَده أَنَّ َمْفعاُلً ليَس ِمن أَْبنيِة الَكالِم. َمْكُرمةٍ  وقاَل الفرَّ

 * قُْلُت : وقد تَقَدََّم البَْحُث فيه في م ل ك ُمفَصَّالً فراِجْعه.

اِء وفتِْحها ، َمْكُرَمةٌ  أَْرضٌ وِ  كةً  َكَرمٌ وِ  ، بضّمِ الرَّ  ُمثاَرةُ ؛ وهو مجاٌز.؛ وقيَل : هي الَمْعُدونَةُ ال َطيِّبَةٌ  كِريمةٌ  ، أَي ، محرَّ
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__________________ 
 ومتامه : 88لي  البيت أليب املثلم ا والبيت لزهري بن أيب سلم  من معلقته ديوانه ص  (1)
 مـــــــــــــن يـــــــــــــغـــــــــــــرتب حيســــــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــدوًا صــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــقـــــــــــــه وِ 

ر مِ وِ      كـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــن مل يـــــــــــــــــكـــــــــــــــــّرم نـــــــــــــــــفســــــــــــــــــــــــــــــه مل يـــــــــــــــــُ

  

 بد  : ال.« وال»ابلقاموس :  (*)
 اللسان والثاين يف التهذيب ا ويرو  األو  : (2)

 مردان مروان أخو اليوم اليمي
 واللسان والتهذيب والصحاح. 64ديوانه ص  (3)



16239 

 

 للنَّباِت. َمْكَرَمة النباِت إذا كانَْت َجيَِّدةَ النَّباِت ، وفي بعِض نسِخِه : َمْكُرَمةُ  وقاَل الَجْوهِريُّ : أَرضٌ 

 : مثاَرةٌ ُمنَقَّاةٌ ِمن الِحجاَرةِ. َكَرمٌ  وأَْرضونَ  ، َكَرمٌ  نِ وأَْرضا ، َكَرمٌ  أَرضٌ وِ 

 ؛ قاَل : َكْرَمةٌ  ، واِحَدتُه الِعنَبُ  ، بفتحٍ فسكوٍن : الَكْرمُ وِ 

ِب   ــــــــــــح ن ينِّ إىل جــــــــــــَ ــــــــــــِ ف ــــــــــــادح ت  ف رحمــــــــــــةٍ إذا مــــــــــــُ  كــــــــــــَ

هـــــــــا      ُروقـــــــــُ وحيت عـــــــــُ َد مـــــــــَ عـــــــــح ي بــــــــــَ ظـــــــــامـــــــــِ َروِّي عـــــــــِ (1)يــــــــــُ
 

  
 .الَكْرمِ  : الطَّاقَةُ الواِحَدةُ ِمن الَكْرَمةُ  وقيَل :

 ونَْخلةٌ ، يُْعنَى بذِلَك الَكثَْرةَ ، كما يُقاُل : إنَّما هي َسْمنةٌ وَعَسلةٌ. َكْرمةٌ  وِمن المجاِز : هذه الُكوَرةُ إنما هي

ً  يقاُل : رأَْيُت في ُعنُِقها الِقالَدةُ. : الَكْرمُ وِ  حاحِ.َحَسناً ِمن لُؤلُِؤ ، كما في ال َكْرما  ّصِ

ي لجريٍر : ِة ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  وقيَل : هي الِقالَدةُ ِمن الذََّهِب والِفضَّ

َو   ــــــــــُة الشــــــــــــــــــــــــ  ب ــــــــــِ اَن  ل َدتح َغســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ ــــــــــقــــــــــد َول  ل

ُر      بـــــــَ قـــح ـــَ َر  ال يـ ُدوُس الســـــــــــــــــ  رحمَ عـــــــَ يـــــــُدهـــــــا  الـــكـــَ (2)جـــِ
 

  
 وأَْنَشَد َغيُرهُ :

ه  ــــــــــُ ــــــــــان ب ــــــــــَ ــــــــــ   ل ل حــــــــــَ ُ
ُ املــــــــــ يبح ــــــــــظــــــــــ  هــــــــــا ال ــــــــــ  ــــــــــا أَي ــــــــــي  ف

     ِ اح رحمــــــــــــــَ يح   بــــــــــــــكــــــــــــــَ رحمــــــــــــــَ رِيــــــــــــــدِ  كــــــــــــــَ ٍة وفــــــــــــــَ  ِفضــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ِحيُح أنَّه بالتَّحريِك كما تقدََّم قَِريباً. ُمنَقَّاةٌ ِمن الِحجاَرةِ  : مثاَرةٌ  َكْرمٌ  أَرضٌ وِ   ؛ والصَّ

ياَغةِ  الَكْرمُ  قيَل :وِ   في الَمخانِِق. التي تُصاغُ  نَْوٌع من الّصِ

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : ُكرومٌ  : َحْلٌي كان يُتََّخذُ في الجاهليَِّة ، ج َكْرمٍ  أَو بناتُ 

ي  وِ  زحهــــــــــــِ ــــــــــــُ ــــــــــــد ر تـ لــــــــــــيــــــــــــِه ال رًا عــــــــــــَ هحنــــــــــــَح ُرومــــــــــــُ  كــــــــــــُ

بـــــــــا      هـــــــــح َ وال كـــــــــُ عـــــــــَ ح رًا يــــــــــُ قـــــــــح رائـــــــــَب ال شـــــــــــــــــــــــُ (3)تـــــــــَ
 

  
 وقاَل آَخُر :

وحٍي مـــــــــــنح   ي بصـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــاهـــــــــــِ ُرومٍ تـــــــــــُ ٍة  كـــــــــــُ  وِفضـــــــــــــــــــــــــ 

ذال      بــــــــًا خــــــــَ ا َقصــــــــــــــــــــــَ وهنــــــــَ ســــــــــــــــــــــُ كح ٍة يــــــــَ فــــــــَ طــــــــ  عــــــــَ (4)مــــــــُ
 

  
ي لجريٍر في أُّمِ البَِعيث :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تح  ر ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــعـــــــــــَ راِي ف َ
ّو املـــــــــــ تح جـــــــــــَ طـــــــــــَ ـــــــــــَ ب  إذا هـــــــــــَ

وادي       ُروقـــــــــــــًا وَأطـــــــــــــراُف الـــــــــــــتـــــــــــــ  هـــــــــــــاطـــــــــــــُ ُرومـــــــــــــُ  كـــــــــــــُ

  
ر قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب : بالتَّحِريِك : ع ، الَكَرمُ وِ   ، وبه فُّسِ

ٌة وِ  يـــــــــــ  جـــــــــــِ وَد مـــــــــــنـــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــَ ُت َأن  اجلـــــــــــُ نـــــــــــح قـــــــــــَ ـــــــــــح  أَيـ

َك وِ      َر َعيحشـــــــــــــــــــِ ُت َعيحشـــــــــــــــــــًا مثـــــح  (5) ابلَكرحمِ مـــــا ِعشـــــــــــــــــــح
  

 كَسْكَرى : ة بتَْكريَت. ، َكْرَمىوِ 

مَ  ِمن المجاِز :وِ  ً  السَّحابُ  َكرَّ  : جاَد بمَطِره. تَْكريما

مَ وِ   ؛ قاَل أبو ذَُؤْيٍب يَِصُف َسحاباً : َكثَُر ماُؤهُ  : إذا تَُضمُّ كافُه السَّحاُب ، ُكّرِ

ـــــــــــــر اب وَ  يـــــــــــــَر ال حـــــــــــــِ تـــــــــــــُ ه واســـــــــــــــــــــــــــح رحجـــــــــــــُ  هـــــــــــــَ  خـــــــــــــَ

ه و      نــــــــــــــح ّرِمُب مــــــــــــــِ رحيــــــــــــــا  كــــــــــــــُ (6)مــــــــــــــاًء صــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وَرَواهُ بعُضهم :

 ً َم ماًء َصِريحا  .وُغّرِ
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َم َخَطأٌ وهو أَْشبَه  واةِ أَنَّ َغرَّ  بقَْوِله : َوَهي َخْرُجه. (7)قاَل أَبو َحنيفَةَ : َزَعَم بعُض الرُّ

شاطيُّ على الفتْحِ ، وهكذا نَقَلَه ابُن الجواليقي عن ابنِ  لَْحنٌ  الَكْسرُ  وقد يُْكَسُر ، أَو ، بالفتحِ ، َكْرَمانُ وِ   ، اْقتََصَر الرَّ

__________________ 
 اللسان. (1)
 .172/  5ا واللسان وعجزه يف املقايي   127ديوانه ص  (2)
 اللسان والصحاح. (3)
 اللسان. (4)
وضــــــــــــبطت فيه ابلُكَرم ا قا  : الُكَرم مجض ُكرحمة وهو موضــــــــــــض ونســــــــــــبه إىل أيب خراش ومثله يف التكملة « كرمة»البيت يف معجم البلدان :  (5)

وضـــــبطت بضـــــم فســـــكون ا ويف اللســـــان. عن ابن ســـــيده. إىل أيب خراش. وضـــــبطت بفتح فســـــكون ا ونقال عن التهذيب نســـــبه إىل أيب ذ يب 
 وضبطت ابلضم فسكون.

يف زايدات شعر أيب خراش ا ويف املوضعا بضم  1345/  3يف زايدات شعر أيب ذ يب ويف  1313/  3بيت يف شرح أشعار اهلذليا وال
 فسكون.

 واللسان. 131/  1ديوان اهلذليا  (6)
اً ا وقا  أيضــاً : يقا  للســحاب إذا قوله : وهو أشــبه اخل عبارة اللســان بعد قوله خطب ا وإلا هو وكّرم ماء صــرحي»هبامش املطبوعة املصــرية :  (7)

 .«جاد مبائه كّرم والناس عل  غّرم وهو أشبه اخل
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ر يف َدِة والَكســــــــــــــح ر. ومَجََض بـَيحنهما ابُن األثرِي ؛ وفـَر َ  ابُن ُخّلكان فقاَ  : الَفتحُح يف البلح اإلقحِليم ا  األَنحبارِيِّ ا قاَلُه َنصــــــــــــــح
 يف الفتحِح فيهما. َء ايقوتُ والص واُب ابلَعكح  ا وخط 

ي : ةُ بكْسِرها ، قاَل : وقد َكَسَرها الَجْوهِريُّ في َرَحَب ، فقاَل يَْحِكي قَْوَل نَصْ  َكْرمانُ  وقاَل ابُن بَّرِ ِر بِن اْسُم بلٍَد بالفتْحِ وقد أُوِلعَِت العامَّ

 َس وسِجْستاَن.إِْقِليٌم بيَن فارِ ؟ الِكْرمانيّ  َسيَّار : أََرُحبَُكُم الدُّخوُل في طاَعةِ 

ْحمن بُن َسَمَرةَ بِن جندب ، رِضَي هللاُ   تعالَى عنه. قاَل ابُن خرداذبة : هي ِمائَةُ وثََمانوَن فَْرَسخاً في مثِْلها اْفتَتََحها عبُد الرَّ

 ، بَْينه وبيَن ُحُدود الِهْنِد أَْربَعَةُ أياٍم. د قُْرَب َغْزنَةَ وَمْكرانَ  ، بالكْسِر ، وَضبََطه ابُن خلّكان بالفتْحِ : ِكْرمانُ وِ 

ر قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب السابُِق. : ع الَكْرَمةُ وِ   ، وبه فُّسِ

 .بالَكْرمِ  مثَْل َعْيِشكَ 

 قيَل : أَراَد بالَكْرَمة هذا الَمْوِضع فَجَمعَها بما َحَوالَْيها ؛ واْستَْبعََده ابُن جنِّّيِ.

 ة بَطبََس. أَْيضاً :وِ 

 كأَنَّه َجوَزةٌ تَدوُر في قَْلِب الَوِرِك ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ في صفَِة فََرٍس : رأُْس الفَِخِذ الُمْستَِديرُ  أَْيضاً :وِ 

تح   يــــــــــــــطــــــــــــــَ زاه ونــــــــــــــِ َزيــــــــــــــح ر تح عــــــــــــــُ ــــــــــــــِ هأُم ُرومــــــــــــــُ  كــــــــــــــُ

      ِ َوثــــــــــــ  ٍب مــــــــــــُ لــــــــــــح ٍر راٍب وصــــــــــــــــــــــــــُ فــــــــــــَ (1)إىل كــــــــــــَ
 

  
ّمِ : ناحيةٌ باليَماَمِة. ، الُكْرَمةُ وِ   بالضَّ

 قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هي ُمْنقََطُع اليَماَمِة بالدَّْهناء.

 والِقْدِر. رأِْس الُحبِّ  يُوَضُع على : َطبَقٌ  الَكرامةُ وِ 

 ، وهو ِمثُْل النُُّزِل ، وسأَْلُت عنه في الباِديَِة فلم يُْعَرْف. الَكراَمةَ  قاَل الَجْوهِرّيِ : ويقال َحَمَل إليه

 .«ح ب ب»، كما تقدََّم في  َكراَمةً وِ َر بعٌض قَْولَهم : ُحبًّا * قُْلُت : وبه فَسَّ 

وأَبي َداود والتّرمذّيِ وابِن ماَجه وابِن صاِعٍد والمحاملّيِ وأَبي مخلٍد ، وقد  َشْيخِ البُخاِرّيِ  العجلّي َمْوالُهم َجدُّ محمِد بِن ُعثْمانَ  : َكراَمةُ وِ 

  في َرَجَب َسنَة اثْنَتَْيِن وَخْمِسْيَن ومائَتَْيِن ، وكان صاِحَب حِدْيٍث.َرَوى عن أَبي أساَمةَ وَطبَقتِه ، َماتَ 

 ، َذَكَره ابُن الَكْلبّي فيَمْن َشِهَد صفِّيَن مع علّيِ ِمن الصَّحابَِة. ُمْختَلٌَف في ُصْحبَتِه األَْنصاِريُّ  بُن ثابِتٍ  َكراَمةُ وِ 

، أَو َمعناهُ بين فََرَسْيِن يَْغُزو عليهما ، أَو بَعيَرْيِن  كريَمْينِ  ُمْؤمٌن بين يوَمئِذٍ  خيُر النَّاِس » الَحِدْيث :منه الَحجُّ والِجهاُد : و : ُهما الَكِريمانِ وِ 

 يَْستَِقي عليهما.

 قيَل : بيَن أَبََوْيِن ُمْؤِمنَْيِن.وِ 

 ، أَي بيَن أٍَب ُمْؤِمٍن هو أَْصلُه وابٌن ُمْؤِمٌن هو فَْرُعه ، فهو بيَن ُمْؤمنَْيِن ُهما َطَرفاهُ وهو ُمْؤمٌن. : ُمْؤِمنانِ  َكريمانِ  أَبَوانِ وِ 

 : أَْنفَُك. َكريَمتُكَ وِ 

 .َكريَمةٌ  فهي واليدِ  والعَْينِ  ُكلُّ جارحٍة َشريفٍة كاألُذُنِ  قيَل :وِ 

 .َكريَمتُكَ وِ  ريُمكَ كَ  عليك فهو ُمْكَرمٌ  ءٍ وقاَل َشِمٌر : ُكلُّ شي

َضنِيٌن فَصبََر لي ، لم أَْرَض له  (2)وهو بها  َكِريَمتَْيه إِنَّ هللاَ يقوُل إذا أَنا أََخْذُت من عْبِدي»الَحديث القدِسيُّ : منه ؛ و : العَْينانِ  الَكريمتانِ وِ 

 باإِلفراِد. َكِريَمته العَْينان ؛ ويُْرَوى : عليه وُهما الَكِريَمتَْينِ  يُريُد جاِرَحتَْيه ، أَي ؛ «ثواباً دوَن الجنَّةِ 

 يُريُد أَْهلَه ، قاَل : وبعُضهم يقوُل َعْينَه.: قاَل َشِمٌر : قاَل إْسحق ابُن َمْنصوٍر ، قاَل : بعُضهم 
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ْواوِ  ً  َسمَّ ً وِ ، هكذا في النُّسخِ والصَّواُب :  ُمْكَرمٍ وِ ، كَجبٍَل وِكتاٍب وَعزيٍز وُزبَْيٍر وَسِفينٍَة وُمعَظٍَّم  َكَرما  .ُمْكَرما

ل :  َكثيُرون. الَكَرمِ  وأَبو َكَرمٌ  فِمَن األوَّ

__________________ 
 اللسان والصحاح. (1)
الذي يف التهذيب املطبوع : « تهذيب ابإلفراد ا وهذه اجلملة ســـاقطة يف النهاية فليحررقوله : وهو هبا كذا يف ال»هبامش املطبوعة املصـــرية :  (2)
 .«. مل أرض له هبما ثواابً .. وهو هبما»
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ريُّ الَمدنيُّ واْبنُه محمٌد عبُد هللِا بُن محمِد بِن علّيِ الَجْعف الِكَرامِ  البَُخاِريُّ عن أَْحَمَد بِن َحْفَص ؛ وأَبو ِكرامٍ  وِمن الثاني : أَبو أَْحمَد إلياُس بنُ 

عن أَْحَمَد بِن محمِد بِن المهندِس الَهَروّي  الِكرامِ  ، له أَْخباٌر ، وَحِفيُده َداوُد ابُن محمٍد عن ماِلٍك ، وعبُد الَوهاِب بُن محمِد بِن َجْعفََر ابِن أَبي
 الِكرامِ  َجْعفَُر بُن محمِد بِن عبِد السَّالِم ِمن شيوخِ ابن جميع ؛ وأَبو الِكَرامِ   ؛ وأَبوبْنُت الَحَسِن بِن َزَكريّا َرَوى عنها الّسلَفيُّ  الِكرامِ  ؛ وأُمُّ  (1)

 محمُد بُن أَْحمَد البزاِز الِمْصريُّ عن الَمْنَجنِيقّي.

، وعنه يونُس بُن  (3)عن عبِد هللِا بِن َعْمٍرو  َكِريمٍ  بنُ  (2)بُن أَبي حاِزٍم َرَوى عنه أَباُن بُن عبِد هللِا البجليُّ ؛ وزريُق  َكِريمُ  وِمن الثالِث :

لُمْؤِمنيَن َهْب لي ابَن بُن َعِفيٍف الَخثْعَميُّ كان َمْحبوساً عْنَد معاِويَةَ بِن أبي ُسْفيان فَشفََع فيه عبُد هللِا بُن َشِمٍر فقاَل : يا أَِميَر ا َكريمُ : وِ عبيٍد 

ي فإنه بُن الحاِرِث ُمْختَلٌَف في صْحبَتِه ، وقد َرَوى عن أَبيِه ، وَضبََطه البُخاِري بالضّمِ والصَّواُب الفَتْح  َكِريمُ وِ  ؛ كاْسِمه فَوَهبَه له َكِريمٌ  َعّمِ

ْين عبدُ  َكِريمُ وِ نَبَّه عليه الحافُِظ ، َرَوى عنه اْبنُه ُزراَرةُ ؛  َمِة محمِد بِن بُن عبِد هللِا محمٍد بِن يوسَف ا الَكِريمِ  الّدِ َمْشقيُّ ، َجدٌّ لشْيِخنا العالَّ لّدِ

 .الَكِريِم الَكِريمّيِ  َحَسِن بِن عبدِ 

اِبع :  ُكَرْيمٍ  بُن أَبي مطٍر المروزيُّ عن ِعْكِرَمة ؛ وأَبو ُكَرْيمُ وِ : َشْيٌخ ألَبي إْسحاق الّسبَْيعّي َجَزم فيه ابُن ماُكوال ، بالضّمِ ؛  ُكَرْيمٌ  وِمن الرَّ

ْمياطّيِ ؛ وعبُد  (4)العَِفيُف  ُكَرْيمٍ  دانيُّ قُتَِل بنَهاَوْند ؛ ويوسُف ابُن عيَسى بِن يوسَف بِن عيَسى بنِ الَهم ْن أََخَذ عن الشَّرف الّدِ ْمياطيُّ ممَّ الّدِ

ْحمن ابُن َزْيِد بِن ُعيَْينَةَ بنِ   األَْنصاِريُّ َمَدنيٌّ عن أَنَس. ُكَرْيمٍ  الرَّ

الحرُّ بُن المْقَداِم بِن َمْعديكِرَب له ُصْحبَةٌ. وِمن الساِدِس  َكِريَمة الَمروِزيَّةُ َراِويَة البَُخاِري ، وِعدَّةُ نْسَوةٍ غيرها ؛ وأَبو يَمةُ َكرِ  وِمن الخاِمِس :

مٍ  : ِهبَةُ هللِا بنُ  مُ  عن أَبي البطِر ، واْبنُه ُمَكرَّ ه أَبو َجْعفٍر محمُد بُن ِهبَِة هللِا َسِمَع أَبا الَوْقت ، بُن هبَِة هللِا عن قاِضي الَمارْستان ، وأَُخو ُمَكرَّ

مِ  وابُن أَخيِه عليُّ بنُ  ْين أَبي العَزّ  (5)بِن هبَِة هللِا عن أَبي شاتيل  ُمَكرَّ ْدر األَْوَحد جالُل الّدِ مُ  ؛ والجماُل أَبو الفَْضِل محمُد بُن الصَّ بُن  ُمَكرَّ

ْين أَبي الحَ  ويفعيُّ الَخْزرجيُّ ُمَؤلَُّف ِلساِن العََرِب الذي منه مادَّة كتابي هذا ، ُولَد بالقاِهَرة َسنَةالشْيخِ نَِجيِب الّدِ  َسِن علّي األَْنصاِريُّ الرُّ

د بالعَوالي وَسِمَع منه الذَّهبيُّ والسبكيُّ والبَرزاليُّ الحفَّاظ ، وتُوفي َسنَة إِْحَدى ع ر وتفَرَّ ْبعمائَة ، وأَبوه ِمن أَكابِِر شر وسَ ثالثِْين وستمائٍَة وَعمَّ

ْين َحدََّث أَْيضاً ؛  مُ وِ الفَُضالء ، وولُدهُ قطُب الّدِ ْمياطّي ، َماَت َسنَة اثْنَتَْين وَسْبعين وستمائٍَة. (6)بُن المظفَِّر العيزربيُّ  ُمَكرَّ  ِمن شيوخِ الّدِ

ْقِر ، وطائِفَةٌ. ُمْكَرمُ  وِمن السابعِ :  بُن أَبي الصَّ

امٍ  بنُ  محمدُ وِ  اِميَّةِ  ِإمامُ  ، بِن ِعراِق بِن حزابَةَ أَبو عبِد هللِا السجزيُّ  ، كَشدَّادٍ  َكرَّ ، جاَوَر بمكَّةَ َخْمَس ِسنِْيٍن وَوَرَد نَْيسابُوَر فحبََسه طاِهُر  الَكرَّ

م َخَرَج منها في َسنَة إْحَدى وَخْمِسْين ومائَتَْين إلى القدِس بُن عبِد هللِا ، ثم اْنَصَرَف إلى الشاِم وعاَد إلى نَْيسابُوَر فحبََسه محمُد بُن طاِهٍر ث

اِهد ،  فماَت بها في َسنَة َخْمس وَخْمِسين ومائَتَْين ، َحدََّث عن ماِلِك ابِن ُسلَْيمان الَهَروّيِ وعلّي بِن حجر ، وَصِحَب أَْحمد بن َحْرٍب الزَّ

، وعنه محمُد بُن إْسماعيل بِن إْسحاق وإبراهيُم بُن محمِد ابِن ُسفَيان صاِحُب ُمْسلٍم ، وِمن مشاهيِر  وأَْكثََر عن أَْحَمَد بِن عبِد هللِا الجويبارّيِ 

ِمن َخْمسِة آالٍف ما بيَن أَْصحابِه : أَبو يَْعقوب إْسحاُق بُن محمش الَواِعظ إماُمهم في عْصِره أْسلَم على يِدِه ِمن أَْهل الِكتابَْين والَمُجوس نَْحٌو 

  وامرأَةٍ ، وماَت َسنَة ثالٍث وثََمانِْيَن وثلثمائٍة ، وقد َذَكَره العتبيُّ في التاِريخِ اليمني ، وأَثْنَى عليه.رُجلٍ 

 فقيَل : هكذا بالتَّْشديدِ  كَرامٍ  واْختُِلَف في راِء محمد بن

__________________ 
 .«املصري: » 1191/  3يف التبصري  (1)
 رزي  بتقدمي الراء. 1194/  3يف التبصري  (2)
 : ابن عمر. 226/  2يف اإلكما   (3)
 .«بن العفيف: » 1194/  3يف التبصري  (4)
 يف املوضعا.« : ابن 1313/  4يف التبصري  (5)
 سبة إىل عا زربة ا وهي بلدة من اجلزيرة تقارب حران والرها.ومثله يف اللباب وهذه الن« العينز ريب: » 1314/  4يف التبصري  (6)
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هوُر ا يقاُ  : كاَن أَبوه حَيحَفة َشح
 وبه لُِّي. الكرم وهو امل

. (1)قاَل الحافُِظ : وَوقََع في سفر أَبي الغتم  ْين السبكيُّ ْدر بن الَوِكيليَّ َذَكَرها الشيُخ تقيُّ الّدِ  البستّيِ بالتَّْخِفيِف ووقعْت في ذِلَك قّصةٌ للصَّ

 * قُْلُت : وإليه ماَل العتبيُّ وأَْنَشَد في تاِريِخه :

دوا  تـــــــــــــَ قـــــــــــــح هـــــــــــــم مل يــــــــــــــَ لـــــــــــــِ هـــــــــــــح  إن  الـــــــــــــذيـــــــــــــن ِبـــــــــــــَ

ِد بــــــــــــــــِن       ريح   كــــــــــــــــرامِ مبــــــــــــــــحــــــــــــــــمــــــــــــــــ   كــــــــــــــــرامِ غــــــــــــــــَ

  

ده الــــــــــــــــر أحي رَأحي أَ  َة َوحــــــــــــــــح نــــــــــــــــيــــــــــــــــفــــــــــــــــَ  يب حــــــــــــــــَ

  
ن  ـــــــــــــــمـــــــــــــــِد بـــــــــــــــِن  وِ    ن ِديـــــــــــــــح  كـــــــــــــــرامِ الـــــــــــــــدِّيـــــــــــــــح

  
ُهما.  وبه اْستََدّل ابُن السبكّي على التَّْخفيِف وأَيََّده بأَنَّ والَده الشْيخ اإِلمام كان يَْسَمعُهما ويقرُّ

ا َكبيراً. تعالى هللاُ عن ذلك في َمكاٍن ُمَماّس لعَْرِشه فَْوقه ، القائُِل بأَنَّ َمْعبوَدهُ ُمْستَِقرٌّ على العَْرِش وأَنه َجْوَهرٌ  وهو  ُعلوَّ

على هذه َخْلٌق ال يحصوَن بنَْيسابُوَر وقد أَْوَرَد هذه الَمقالَةَ عنه الشَّْهرستانيُّ في الِملَِل والنّحِل ، وياقوُت وغيُرُهما ِمن العُلَماِء ، وَوافَقَه 

 وهَراةَ.

مَ  ، َمْصَدر التَّْكِريمُ  : التَّْكِرَمةُ وِ   ، وله نََظائٌِر. َكرَّ

ا يُعَدُّ  الِوساَدةُ  أَْيضاً :وِ  ُجِل ِمن فَِراٍش أَو َسريٍر ممَّ الَحِدْيث : منه ؛ و الَكَراَمةِ  ، وهي تَْفِعلةٌ ِمن إِلْكَراِمه وهو الَمْوِضُع الخاصُّ لجلوِس الرَّ

 .«إالَّ بِأْذنِه تَْكِرَمتِه ال يُْجلُس على»

ثٌ  وياِء النِّْسبَِة ، أَُخو معاِويَةَ بِن َعْمٍرو البَْصريُّ ، بالكْسرِ  بِن الُمَهلَّب المعنيُّ ، بُن َعْمِرو ِكْرمانيُّ  ، ويقالُ  ِكْرمانُ وِ  اد بِن سلََمةَ  محّدِ عن حمَّ

 هيَم بِن شاَذاَن.، وعنه إْسحُق بُن إبرا

اءِ  العاَم ، أَْرُضه كُرَمتْ  ِمن المجاِز :وِ   يُْكَرمُ  وطابَْت تُْربتها ؛ عن ابِن ُشَمْيٍل. قاَل : وال فََزكا َزْرُعها بالسرقين ونَْحِوه َدَملَها : إذا بضّمِ الرَّ

 الَحبُّ حتى يكوَن َكثيَر العَْصِف ، يَْعنِي التْبَن والَوَرق.

اءِ وِ  م وفتح الرَّ  ة. : (2)وتَْشديِد الياِء  ُكَرِميَّةُ ، بالضَّ

 .(4) د ببَُخاَرى دةٍ ؛، بغيِر ياٍء ُمَشدَّ  َكْرِمينَةُ  هي وتَُخفَُّف ، أَو وكْسِر الميِم وتَْشديِد الياِء ، (3)، بفتحِ الكاِف والراِء  َكَرِمينِيَّةُ وِ 

األَميُر ، وأَبو عبِد هللِا محمُد بُن وقاَل ابُن األَثيِر : بَْينها وبيَن َسَمْرقَْند ومنها : أَبو َجْعفٍر محمُد بُن يوسَف وّراق أَبي بْكِر بِن ُدَرْيٍد ، َذَكَره 

ِن سالٍم ، وأَبو الفرجِ عزيُز بُن عبِد هللِا البَُخاِريُّ الَكْرِمينِيُّ الشافِِعيُّ أََحُد ضوء بِن المْنذِر الشَّْيبانيُّ الَكْرِمينِيُّ عن أَبي عبيٍد القاِسِم ب

 الُمناِظِرين ببُخاَرى.

ُجُل : أَْكَرمَ وِ   .ِكرامٍ  أَتَى بأَْوالدٍ  الرَّ

ً  (َوَأْعَتْدان هَلا)قَْوله تعالَى : وِ  ً  ِرْزقا  َكثيراً. أَي (5) َكِريما

ً  قَْوالً  (ْل هَلُماَوقُ )قَْوله تعالَى : وِ   َسْهالً لَيِّناً. أَي (6) َكِريما

 أَي َحَسناً وهو الجنَّةُ. (7) (َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِرمياً )وقَْوله تعالَى : 

وا العنبَ » ، قاَل : وسلمعليههللاصلىالذي َرَواهُ أَبو ُهَرْيَرةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، أَنَّه  في الحديثِ وِ  جُل  الَكْرمُ  ، فإنَّما الَكْرمَ  ال تَُسمُّ : الرَّ

 الُمْسِلُم.

َب  َمْخشِريُّ : أَراَد أَن يُقّرِ َد ما في قَْوِله ،  (8)قاَل الزَّ  بَطِريقٍَة أَنيقَةٍ  (9) (َرَمُكْم ِعْنَد هللِا أَْتقاُكمْ ِإنَّ َأكْ ):  عزوجلويَُسّدِ
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__________________ 
 ووقض يف شعر أيب الفتح البسجي. 1191/  3يف التبصري  (1)
قرية  نص ايقوت عل  ضم أوله وتشديد  نيه وكسر ميمه وتشديد ايء النسبة عل  ضم أوله وتشديد  نيه وكسر ميمه وتشديد ايء النسبة : (2)

 من أعما  املوصر من املروج عل  دجلة.
 .نص ايقوت عل  الفتح مث السكون وكسر امليم وايء مثناة من حتت ساكنة ونون مكوايء أخر  مفتوحة خفيفة (3)
 يف القاموس : ببخاراَء. (4)
 .31األحزاب ا اآية  (5)
 .23اإلسراء ا اآية  (6)
 وابألصر : ويدخلكم. 31النساء ا اآية  (7)
 يف اللسان : يقّرر. (8)
 .13ا جرات ا اآية  (9)
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َلٍك َلِطيٍف ا ِميِته وَمســـح ِي عن َتســـح ٌز إىل َأن  هذا النـ وحَع من غرِي  َكرحماً   ا َأي الِعَنِب ا ولي  الَغَرُض حقيقَة النـ هح ا ولكن ه َرمح
َتُ  من ُشــح

م   ابالســم امل ُســَ
يِّ امل ِلم الت ِقيِّ َأن ُيشــاَرَ  فيما  الَكَرمِ  اأَلانســِ ًَة للُمســح ميِة َغريح ُلوُه هلذه الت ســح أَنـحُتم َأِحق اُء أَبن ال تـَُؤهِّ

فَ  ُه أَبنح َجَعَله صـــــِ م واَل اُه  ُ تعاىَل وَخصـــــ  اًل أن ُتســـــَ ِلم ا فكبَن ه قاَ  : إن َ َّت  لكم َأن ال  ابلَكرميِ  َته فضـــــح َمنح لي  مبُســـــح
َنِة َأو ا َبَـَلِة ا الَكَرمِ  ُتَسم وه َمَثاًل ابسمِ   فافـحَعلوا. َأو الز َرُجون ا ولكن ابجلَفح

ُجلُ  الَكَرم ، أي : فإنَّما الُمْستَِحقُّ لالسِم الُمْشتَّقِ ِمنَ  الكْرمُ  وقولُه : فإنَّما قاَل :  الُمْسِلُم. ، الرَّ

الَحقيقَي هو ِمْن ِضفَِة هللِا تَعالى ، ثُمَّ هو ِمْن ِصفَِة َمْن آمَن به وأَْسلَم ألَْمِره ، وهو َمْصدٌر يُقاُم ُمقام  الَكَرمَ  وقال األَْزَهِرّي : اعلُم أنَّ 

ٌ  َكَرمٌ  وِرجالٌ  َكَرمٌ  وَرُجالن َكَرمٌ  فيُقاُل : رُجلٌ الَمْوصوِف  ، ال يُثَنَّى وال يُْجَمع وال يَُؤنَُّث ألَنَّه َمْصدٌر أُقِيَم ُمقاَم الَمْوصوِف ،  َكَرمٌ  وامرأَة

ْنعِ وَكثَُر ِمن خيِرِه في كّلِ حاٍل ، وأَنَّه ال َشْوك فيه َشَجَرةَ الِعنَِب ، لما ذُلِّل من قُطوفِه عْنَد اليَ  َكَرمَ  ، وهم يُِريُدونَ  الَكْرم فخفَّفَِت العََربُ 

 ، شاِربِه َعْقلَ  يغيِّرُ  وأَنَّه ، ُشْربِه عن الَمْنِهي الُمْسِكرُ  منه يُْعتََصرُ  ألَنَّه االْسمِ  بهذا تَْسِميتِه عن ، وسلمعليههللاصلىيُْؤِذي القاِطَف ، ونََهى 

 .حقِّه غيرِ  في المالِ  وتْبذيرَ  ضاءَ والبَغْ  العَداَوةَ  شربُه ويورثُ 

فَِة ِمن هذه الشَّجرةِ. ُجُل الُمْسِلُم أَحقُّ بهذه الّصِ  وقاَل : الرَّ

ي ً  وقاَل أَبو بْكٍر : ُسّمِ  الَكَرم للَكَرم األَْخالِق فاْشتَقّوا له اْسماً ِمن بمَكاِرمِ  وتأْمرُ  الَكَرمِ وِ ألَنَّ الَخْمَر الُمتََّخَذة منه تَُحثُّ على السََّخاِء  الَكْرُم َكْرما

ى أَن ، وسلمعليههللاصلىالذي يَتَولَّد منه ، فَكِره    أَْولَى بهذا االْسِم الَحَسن ؛ وأَْنَشَد :وَجعَل الُمْؤِمنَ  الَكَرم ِمن مأُْخوذٍ  باْسمٍ  الخمر أَْصل يَُسمَّ

َعحىَن من وِ 
تَـق ُة امل ُر ُمشح  الَكَرمِ اخَلمح

. ى الَخْمُر راحاً ألنَّ شاِربَها يَْرتاُح للعَطاِء أَي يَِخفُّ  ولذِلَك يَُسمَّ

ا يُْستدرُك عليه   ُر الَخْيِر.: من ِصفاِت هللِا تعالَى وأَْسمائِِه ، وهو الَكثي (اْلَكِرَيِ ): * وممَّ

 وقيَل : الَجواُد.

 وقيَل : الُمْعطي الذي ال يَْنفَُد َعطاُؤه.

 وقيَل : هو الجاِمُع ألَْنواعِ الَخْيِر والفَضائِِل والشََّرِف.

 وقيَل : حميُد الِفعاِل.

 وقِيَل : العَظيُم.

ا ال يليُق. هُ عمَّ  وقِيَل : الُمنَزَّ

 وقيَل : الفضوُل.

 العَزيُز.وقيَل : 

فُوُح.  وقيَل : الصَّ

 وقد َذَكَره المصنُِّف. فهذا ما قيَل في تْفِسيِر اْسِمه تعالَى.

تي إذا ُوِصَف تعالَى به فهو اْسٌم إلْحسانِه وإْنعاِمه ، وإذا ُوِصَف به اإلْنسان فهو اْسٌم لألَْخالِق واألَْفعاِل الَمْحموَدةِ ال الَكَرمُ  قاَل بعُضهم :

 حتى يْظَهَر منه ذِلَك. َكريمٌ  هو: ، وال يقاُل  تَْظَهُر منه

ائَِحِة والطَّيُِّب األَْصِل والذي الَكِريمُ وِ  مَ  أَْيضاً : الحرُّ والنَّجيُب والسَِّخيُّ والطيُِّب الرَّ  ٍء من ُمخالَفَِة ربِّه.نْفَسه عن التَّْدنُِس بشي كرَّ

قيُق الطَّْبعِ والَحَسُن األَْخال ْدِر والَحِسيُب والمختاُر والمزيُن الُمْحِسن والعَزيُز عْنَدَك ؛ والحجُّ ؛ وأَْيضاً : الجهاُد وأَْيضاً : الرَّ ِق والواِسُع الصَّ

 ؛ وفََرٌس يُْغَزى عليه ؛ والبَعيُر يُْستَقَى به ؛ وهذه األَْربَعَةُ َذَكَرها المصنُِّف.
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 : أَي َمْختُوٌم أَو َحَسٌن ما فيه. (ِكتاب  َكِرَي  ) و

 : يُْحَمُد ما فيه ِمن الُهدى والبَياِن والِعْلم والِحْكَمِة. َكِريمٌ  رآنٌ وقُ 

 : َسْهٌل ليٌِّن. َكريمٌ  وقَْولٌ 

 : أَي كثيٌر ؛ وقد َذَكَرهما المصنُِّف. (ِرْزق  َكِرَي  ) و

 : َحَسٌن. َكريمٌ  ومدخلٌ 

ئيُس والعَفيُف ، والَجميُل ، والعَِجيُب  الَكِريمُ وِ   ، والغَريُب ، والعاِلُم ، والنَِّفيُس ، والَمَطرُ أَْيضاً : الرَّ
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لِيُر عل  التـ َهك ِم. فهذه نيٌف وثالثُوَن قـَوحاًل يف معحىَن  ُعحِجُز ا والذ 
 ؛ ومل أََره جَمحموعاً يف كتاٍب. الَكِرميِ  اجلوُد ا وامل

اُء : العََرُب تَْجعلُ   ٍء نَفَْت عنه فِْعالً تَْنوي به الذُم.تابِعاً لكّلِ شي الَكِريمَ  قاَل الفرَّ

 .َكريمٍ  فيُقاُل : ما هو بَسِميٍن وال ؟يقاُل : أََسِمْيٌن هذا

 .َكريمةٍ  وما هذه الدَّاُر بواِسعٍَة وال

َم أنْ »الَحدْيث في الَخْمر : منه . والَكَرمِ  : أَن تُْهِدَي إِلْنساٍن َشيئاً ليَُكافِئَك عليه ، وهي ُمفاَعلَةٌ ِمن الُمكاَرَمةُ وِ  َمها وَحرَّ  «بها يُكاَرمَ  إنَّ هللاَ َحرَّ

 ومنه قَْول دكين : ؛

ِن بـــــــــــــــــِن دارٍِم  طـــــــــــــــــَ ُرٌ  مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــَ  ِإيّنِ امـــــــــــــــــح

ين مــــــــــــــن َأٍخ      ُب َديــــــــــــــح لــــــــــــــُ كــــــــــــــارِمِ َأطــــــــــــــح  (1) مــــــــــــــُ
  

 أي يُكافِئُني على َمْدِحي إِيّاه.

ُجلَ  أَْكَرْمتُ وِ   ، وأَْصلُه أُأَْكِرمه كأَُدْحِرُجه ، فإن اْضُطرَّ جاَز له أَْن يردَّه إلى أَْصِله كما قاَل : أُْكِرُمه الرَّ

َرمافإن ه َأهر أَلن   يـُؤَكح
.  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ِب : ما باعي.لي ،  أَْكَرَمه ويقاُل في التَّعَجُّ  وهو شاذٌّ ال يطرُد في الرُّ

 ، بفتْحِ الراِء ، وهو َمْصَدٌر ِمثْل ُمْخَرج وُمْدَخل. ُمْكَرم قاَل األَْخفَُش : وقََرأَ بعُضهم فما له ِمن

مَ وِ  ُس : الَكَرمَ  : تََكلَّفَ  تََكرَّ  ؛ قاَل الُمتَلَّمِ

ر مح  كــــــــــَ ــــــــــَ َر   ت ــــــــــَ ــــــــــنح تـ ــــــــــَر ول ي مــــــــــِ ــــــــــاَد اجلــــــــــَ ت عــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــتـ  ل

ا       َرمٍ َأخـــــــــــــــَ ر مـــــــــــــــا  كـــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ (2)ِإال  أَبنح تـ
 

  
 : األَْهُل. الَكِريَمةُ وِ 

ُجِل ، والَجْمعُ   الماِل : نَفائُِسه. َكرائِمُ وِ . الَكرائِمُ  وقيَل : َشِقيقَةُ الرَّ

 قَْوِمه ؛ قاَل : َكريَمةُ  : الَحِسيُب ؛ يقاُل : هو الَكريَمةُ وِ 

كَ أََر   وِ  رميــــــــــــــــــَ رميــــــــــــــــــةَ ال   كــــــــــــــــــَ ه  كــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  ُدون

واِد وِ      َض اأَلجــــــــــــــــح قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح نـ الَدَ  مــــــــــــــــَ (3)أََر  بــــــــــــــــِ
 

  
 قَْوٍم ؛ وقَْول َصْخِر بِن َعْمٍرو : َكريمُ  أَي ، «فأَْكِرُموه قَْومٍ  َكريمةُ  إذا أتاُكم»في الَحدْيث : و

وا   ــــــــــُ ُر َأيّنِ قــــــــــد َأصــــــــــــــــــــــــاب خــــــــــح ــــــــــفــــــــــَ رميــــــــــجيَأب ال  كــــــــــَ

يـــــــــا وِ      الـــــــــِ نح ِشـــــــــِ ا مـــــــــِ نـــــــــَ داُء اخلـــــــــَ (4)َأنح لـــــــــيـــــــــَ  ِإهـــــــــح
 

  
 أََخاه معاِويَةَ بن َعْمٍرو. َكريَمتي يَْعنِي بقْوِله :

 : التَّْفِضيُل. التَّْكِريمُ وِ 

ألنَّه اْجتََمَع له َشَرُف النّبّوةِ والِعْلم والَجماِل والعفَِّة  (6)بُن يَْعقوِب بِن إبراهيَم يُوُسُف  الَكِريمِ  ابنِ  الَكِريمِ  ابنَ  الَكِريمَ  إنَّ : » (5)في الَحدْيث و

ْين َكَرموِ   .«األَْخالِق وِرياَسة الّدنيا والّدِ

 .َكِريمٍ  َجْمعُ  ِكرامٌ وِ ،  ِكرامٍ  : َجْمعُ  األَكاِرمُ وِ 

ةِ. الَكراَمةُ وِ   : أَْمٌر خاِرٌق للعاَدةِ َغْير مقارٍن بالتَّحّدي وَدْعوى النّبوَّ

امُ وِ   .الَكْرم ، كَشدَّاٍد : حافِظُ  الَكرَّ
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 أَحُد األَْقوال في َضْبطه كما في لساِن الِميزاِن. الَكراِميَّة ، كَسحاٍب : واِلُد محمٍد َرئيسُ  َكرامٌ وِ 

امٍ  وأَبو علّيِ الُحَسْيُن بنُ  امٍ  اإِلْسَكْندرانيُّ ؛ وراشُد بُن ناجي أبو ُكرَّ . َكرَّ  ؛ ِكالُهما كَشدَّاٍد ، َكتََب عنهما السَّلفيُّ

__________________ 
 اللسان والتهذيب وقبله : (1)

 اي عمر اخلريات واملكارم
 اللسان والصحاح وفيهما : يتكرما. (2)
قوله : منقض األجواد كذا ابألصــــــر والتهذيب ا والذي يف التكملة : منقعاً جلوادي ا »اللســــــان والتهذيب بدون نســــــبة ا وهبامش اللســــــان :  (3)

 ونسب البيت يف التكملة أليب وجزة.« وضبرت اجلواد فيها ابلضم وهو العطش
 .«أيب الشتم»ا وفيها :  اللسان والتهذيب والتكملة (4)
قوله ويف ا ديث اخل هكذا يف النسخ والذي يف النهاية : إن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب ا ويف البخار  »هبامش املطبوعة املصرية :  (5)

 .«رواية أخر  ا وما يف الشارح ال يواف  ما يف النهاية وال ما يف البخاري
 يف اللسان : إسحا . (6)
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 .المكرمِ  مية : طائِفَةٌ ِمن الَخواِرجِ نُِسبُوا إلى أَبيوالمكر

 وِكْرمانِيَّةُ ، بالكْسِر : قَْريَةٌ بفاِرَس.

 ، ُمصغَّراً ُمشدَّداً. ُكَريِّمٌ  وكرمون : َعلٌَم. وكذا

 : بَُطْيٌن بَطرابُلُس الشاِم. َكراَمةَ  وبَنُو

 بيَّة.ومحلَّةُ كرمين : قَْريَةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل الغَرْ 

 : قَْريتاِن بالبَُحْيرةِ. الُكُروم ومحلَّةُ 

ل َمْن قالَهُ عليٌّ ، رِضَي هللاُ تعالَى  ، إالَّ ِحمارٌ  الَكراَمةَ  في الَمثَِل : ال يأْبَىوِ  ُل بُن سلَمةَ ؛ وأَوَّ الُمراُد به الوساَدة في أْصِل الَمثَِل ، قالَهُ الُمفَضَّ

 عنه ، ثم اْستُْعِمل لنَْوعٍ ِمن الُمقابَلَِة.

. : ، بالكْسرِ  الِكْرتيمُ  : ]كرُت[  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 العَظيمةُ ، لها رأٌْس واِحٌد. الفأْسُ  وقاَل ابُن ِسْيَده : هي

 وقيَل : هي نَْحو المْطَرقَِة.

فا من الحجاَرةِ. الُكْرتومُ وِ  ّمِ : الصَّ  ، بالضَّ

 ؛ قاَل : الطَّويُل الُمْرتَِفُع من األَرِض  أَْيضاً :وِ 

زمِّي  ٍح هـــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــاِ  كـــــــــــــــــــــر  رائـــــــــــــــــــــِ  َأســـــــــــــــــــــــــــــــــــح

ومِ      لـــــــــــــــُ اًل خـــــــــــــــارَِج الـــــــــــــــكـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح ُُ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ رتح  يـــــــــــــــَ

  

 (1) الُكرحُتومِ انِقعاً ابلص فحَصِف وِ 

ةِ بني ُعْذَرةَ  : ُكْرتُومُ وِ   تُْدَعى بذِلَك. اْسُم َحرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الَكْرتََمةُ : مْشيَةٌ فيها تَقاُرٌب وَدَرجان كالَكْمتََرةِ.

 بالثاء الُمثَلَّثَِة. َكْرثََمةُ  : ]كرُث[

 الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.أَْهَملَهُ 

ةُ النََّسبِ  ابٍ  : هو َكْرثََمةُ وقاَل أَئِمَّ وَمرَّ االْختِالُف في نََسِب بَني ساَمةَ في  ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ  (2) من بين ، في الجاِهِليَِّة ،، بالفتْحِ بُن جابِِر بِن َهرَّ

 .«م س و»

حاحِ.الضخْ  ، كَجْعفٍَر : القصيرُ  الَكْرَدمُ  : ]كردم[ جاِل ، كما في الّصِ  ُم ِمن الّرِ

مِّ  كالُكْرُدومِ   ، عن ابِن ِسْيَده. ، بالضَّ

 ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ وأَْنَشَد : الشُّجاعُ  : الَكْرَدمُ وِ 

 (3) لَكرحَدما َكرحَدمٌ لو َرآُه  وِ 
 أَي لَهَرَب.

 .عنهمهللارضي،  َصحابِيُّونَ  الثَّقِفيُّ ؛ قيَل : هو ابُن ُسْفياَن الَمْذكوُر ، فإنَّ َحِديثَهما بلَْفٍظ واِحٍد ، (4) بُن ُسْفيانَ  *َكْرَدمُ وِ 
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ةِ  الذي (5) بُن ُشْعثة َكْرَدمُ وِ  مَّ ي لشاِعٍر : َطعََن ُدَرْيَد بن الّصِ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َر  وِ  ــــــــــــــــقــــــــــــــــِ ه عــــــــــــــــامِتُ ال ــــــــــــــــ  نــــــــــــــــا أَن ــــــــــــــــح  ملــــــــــــــــا رأَي

ب       ة اهلَضـــــــــــــــــــــــح لـــــــــَ يــــــــــح رحان لـــــــــَ يـــــــــٌر ذَكـــــــــَ رحَدمـــــــــاخبـــــــــَ  (6) كـــــــــَ
  

. : َعدا َعْدَو القَِصيرِ  َكْرَدمَ وِ   ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن الِكسائّي. على َجْنٍب واِحدٍ  الِحماُر وَكْرَدَح إذا َعدا َكْرَدمَ  أَو

 إالَّ الِحماُر والبَْغُل. يَُكْرِدمُ  ، وال الَكْرَدَمةِ  وقاَل األَْزهِريُّ : الَكْرَمَحةُ والَكْربََحةُ في العَْدِو دونَ 

 ؛ قاَل : ُمَكْرَدُمونَ  ؛ فُهم القَوَم : َجَمعَهم وَعبَّاُهم َكْرَدمَ وِ 

عــــــــــَ  إىل الــــــــــ رعــــــــــوا َيســــــــــــــــــــــــح ُم إذا قــــــــــَ هــــــــــُ ــــــــــح نـ  ر وحِع مــــــــــِ

فـــــــًا      ـــــــح عـــــــوَن أَل ـــــــح ب نـــــــا ســـــــــــــــــــــَ ـــــــقـــــــَ رحِد ال رحَدمـــــــاِبـــــــُ كـــــــَ  (7) مـــــــُ
  

 َعدا فَِزعاً. في ِمْشيَتِِه : تََكْرَدمَ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 اللسان والتكملة. (1)
 كما يف القاموس.« بين»الصواب :  (2)
 وبعده فيها :.« .. ملا رآهم»اللسان ويف التكملة :  (3)

 كردمة العري أحّ  الضيغمة
 كذا ابألصر : وكردم من القاموس.  (*)
ناِبِر أو ابُن الس (4) ائِب بعدها زايدة يف القاموس ا سقطت من نسخ الشارح ا وقد نبه إليها مصحح املطبوعة املصرية ا ونصها : وابُن أيب الس 

 وابُن قيٍ .
 .781/  2واألصر كالتبصري « ُشعحَبةَ »يف القاموس :  (5)
 اللسان. (6)
 والتهذيب.« قرعوا»بد  : « فزعوا»اللسان والتكملة وفيهما :  (7)
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 : الشَّدُّ الُمتثاقُِل. الَكْرَدَمةُ 

 وأَْيضاً : اإِلْسراُع.

جُل : إذا َعدا فأَْمعََن. َكْرَدمَ وِ   الرَّ

ُد :  : َضَرَط ، وأَْنَشَد : َكْرَدمَ  وقاَل المبّرِ

و َرآان  وِ  رحَدمـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــردمٌ لـــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــَ

ةَ      رحَدمــــــــــَ مــــــــــا  كــــــــــَ غــــــــــَ ــــــــــح يـ ريحِ َأحــــــــــَ   ضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ (1)ال
 

  
اِغُر  الُمَكْرِدمُ وِ   بُن السَّائِِب : تابِِعيٌّ ثِقَةٌ. َكْرَدمُ وِ : النَّفُوُر والُمتََذلُِّل الصَّ

 ومعرض : أَْوالُد خاِلَدة الفَزاِريَّة ؛ وفيهم يقوُل شتيُم بُن ُخَوْيلٍد الفََزاِرّيِ يَْرثِيِهم : ُكَرْيِدمٌ وِ 

ُم  نـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــُ وحُت أَفـــــــــــــــــح َ
ِن املـــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــإنح يـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ

د الــــــــــــــــوالــــــــــــــــده     وحِت مــــــــــــــــا َولــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح  فــــــــــــــــلــــــــــــــــِ

  
اِء.العَظيمةُ كالَكْرَزِن ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ع ، كَجْعفٍَر : الفأْسُ  الَكْرَزمُ  : ]كرزم[  ن الفرَّ

.  وقيَل : الَمْفلُولَةُ الحّدِ

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لجريٍر : الَكَراِزمُ  وقيَل : التي لها َحدٌّ ، والَجْمعُ 

الً وِ  رحجـــــــــــــــَ الَة ومـــــــــــــــِ ُ الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ اح َك الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ  َأوحَرثـــــــــــــــَ

ُؤوِس وِ      ــــــــــفــــــــــُ راِت ال الَح أخــــــــــح رازِمِ إصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــكــــــــــَ  (2) ال
  

 ؛ بالكْسِر ، عن أَبي حنيفَةَ ؛ وأَْنَشَد : كالِكْرِزيمِ 

ُت بــــــــــه  قــــــــــح لــــــــــِ رٍّ عــــــــــَ َك مــــــــــن خــــــــــِ ــــــــــبــــــــــُ رِي  مــــــــــاذا يــــــــــَ

ــــــــــــا ذاُت       ــــــــــــن ي لــــــــــــَ وَر عــــــــــــَ هــــــــــــُ ــــــــــــد  رحِزميِ إن  ال  (3) كــــــــــــِ
  

.أَي تَْنَحتُنا بالنَّوائِب والُهموِم كما تُْنَحُت الَخَشبَةُ بهذه القَُدوِم ؛ وَكذِلَك الِكْرِزْين ؛ نَقَلَهما   الَجْوهِريُّ

ي لخليِد اليَْشكرّي : القَصيُر األَْنفِ  : الَكْرَزمُ وِ   ؛ أَْنَشَد ابُن بَّرِ

مـــــــــا  قـــــــــِ لـــــــــح َر  صـــــــــــــــــــــــِ ه ُأخـــــــــح َك ال ُتشـــــــــــــــــــــــبـــــــــِ لـــــــــح  فـــــــــتـــــــــِ

وحِت َدُروجـــــــــًا       َ  الصـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــِ صـــــــــــــــــــــــَ هح رحَزمـــــــــاصـــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــَ

  
 ويُْرَوى بالكْسِر أَْيضاً ، وبالَوْجَهْين في كتاِب ابِن القطَّاعِ.

 رُجٍل. (4) اْسمُ   :َكْرَزمٌ وِ 

مِّ  ، الُكْرُزمُ وِ   ، عن ابِن األَْعرابّيِ. : الكشيُر األَْكلِ  (5) بالضَّ

ر قَْول الشاِعِر : َكراِزيمُ  البَِليَّةُ الشَّديَدةُ ، ج ، بالكْسِر : الِكْرِزيمُ وِ   ، وبه فُّسِ

 ِكرحِزميِ إن  الّدُهوَر َعَلينا ذاُت  
دَّةَ.  إذا ُجِمَع على غيِر قِياٍس. فَكراِزيمُ  أَراَد بها الّشِ

 ، لم يُْسَمْع لغيِر اللَّْيِث. : أَْكُل نِْصِف النَّهارِ  الَكْرَزَمةُ وِ 

 رُجٍل. (6) اْسمُ   :َكْرَزَمةُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 : قصيٌر ُمْجتَِمٌع. ُمَكْرَزمٌ  رُجلٌ 

دَّةُ ِمن َشدائِِد الدَّْهِر ، وهي الِكْرِزمُ وِ   على الِقياِس. الَكراِزمُ  ، بالكْسِر : الّشِ

جُل القصيُر ؛ عن األَْزهِرّيِ. ُكَرْيِزمُ وِ   ، ُمصغَّراً : الرَّ

ُجلُ  َكْرَسمَ  : ]كرسم[ ْين ُمْهملَةً. َكْرَسَمةً  الرَّ  ، والّسِ

 اللِّساِن.وقد أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب 

 وأَْطَرَق. ، أَي َسَكَت ، (7) أَِزمَ  وَمْعناهُ :

 : ِكنايَةٌ عن َكبيٍر ذي َصْولٍة ؛ نَقَلَهُ شْيُخنا ، وكأَنَّه الْطراِقه وَهْيبَتِه. كرسومٍ  وأَبو

ْين ُمْعَجَمة. الَكْرَشَمةُ  : ]كرشم[  والّشِ

.  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 .َكْرَشَمتَهُ  ه قَْولُهم : قَبَّح هللاُ ؛ ومن الَوْجهُ  وفي الُمْحَكِم :

__________________ 
 اللسان ا ويف التكملة شاهداً عل  قوله تكردم : عدا من قرع. ونسبه يف اجلمهرة للمهلب بن أيب صفرة األزدي. (1)
 اللسان والتهذيب والصحاح. (2)
 .«بن خلم»اللسان ا والتهذيب والتكملة وفيهما :  (3)
 يف القاموس : اسٌم منونة. (4)
 ضبطت ابلقلم يف اللسان والتكملة والتهذيب بفتح الكاف والزاي. (5)
 يف القاموس : اسٌم منونة. (6)
 ابلراء ا ومثلها يف التكملة.« أََرم  »عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ :  (7)
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ّمِ : القَبيُح الَوْجِه. الُكْرُشومُ وِ   ، بالضَّ

ا يُْستد  رُك عليه :* وممَّ

 : األَْرُض الغَليَظةُ. الَكْرَشَمةُ 

 ، كإِْرَدّبِ : الُمِسنُّ الجاِفي كِكْرَشّبٍ. الِكْرَشمُّ وِ 

 بالكْسِر : اْسُم رُجٍل. ِكْرِشمٌ وِ 

 وَزَعَم يَْعقوُب أنَّ ِميَمهُ زائَِدةٌ اْشتَقّه ِمن الَكِرِش.

. في النسخِ : ، والضاُد ُمْعَجمة ، كذا َكْرَضَم َكْرَضَمةً  : ]كرضم[  واَجهَ الِقتاَل وَحَمَل على العَُدّوِ

حاحِ ، ولم يَْذُكره صاِحُب اللِّساِن مع اْستِيعابِه ،  ِة هذا الَحْرف َمْكتوٌب بالّسواِد في سائِِر النسخ ، وليَس هو في نسخِ الّصِ وال غيُرهُ ِمَن األَئِمَّ

 ْمرةِ.، فليُْنَظر فيه. واألَْولى أَْن يُْكتََب بقلِم الحُ 

 َكْرَصَم على القَْوِم : َحَمَل عليهم ، والصاُد ُمْهَملَة.: ثم رأَْيَت في كتاِب التْهِذيِب البِن القّطاع ما نَّصه 

ْعفَرانُ  الُكْرُكمُ  : ]كركم[ ّمِ : الزَّ يه العََرُب. ، بالضَّ  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ وهكذا تَُسّمِ

 الِعْلُك. أَْيضاً :وِ 

 قاَل األَْزهِريُّ : هكذا رأَْيُت في نَُسِخِه.

 العُْصفُُر. أَْيضاً :وِ 

 وقيَل : نَْبٌت يُْشبِه الَوْرَس.

 وقيَل : هو فاِرِسيٌّ ؛ وأَْنَشَد أَبو حنيفَةَ للبَِعيِث يَِصُف قَطاً :

ا  ـــــــــــــــــوهنـــــــــــــــــَ ي ٌر كـــــــــــــــــَبن  عـــــــــــــــــُ دح ٌة كـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــ  اِوي  لـــــــــــــــــَ

ِديــــــــــــٌث و      ه َورحٌس حــــــــــــَ داُف بــــــــــــِ مُ يــــــــــــُ رحكــــــــــــُ  (1) كــــــــــــُ
  

ي : قاَل ابُن َحْمَزةَ : ْعفَران ؛ قاَل األَْغلُب : الُكْرُكم وقاَل ابُن بَّرِ  ُعروٌق ُصْفٌر َمْعروفَةٌ وليَس ِمن أَْسماِء الزَّ

و ِم  لـــــــــــــــــــــَ َرٍب مـــــــــــــــــــــُ َرتح بـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

َذتح مـــــــــــــــــن      ـــــــــــــــــَبخـــــــــــــــــَ مِ راِدٍن و ف رحكـــــــــــــــــُ  (2) كـــــــــــــــــُ
  

 .كالُكْرُكَمةِ  ، ومنه : حتى عادَ  الِقْطعَةُ : بهاءٍ وِ 

َمْخشِريُّ : الِميُم زائَِدةٌ كقَْولهم لألَْحمر ُكْرٌك.  وقاَل الزَّ

يرافيُّ أَنَّ وِ  ْزقُ  الُكْرُكمانَ  َزَعَم الّسِ ّمِ ، الّرِ  بالفاِرِسيَِّة ؛ وأَْنَشَد : ، بالضَّ

ر  امـــــــــــــــرِ  ه كـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِ ٌر ِلشـــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــِّ  ٍء ُمشـــــــــــــــــــــــــــــَ

ه الـــــــــــــــغـــــــــــــــاِدي و      هِ لـــــــــــــــرِزحقـــــــــــــــِ مـــــــــــــــانـــــــــــــــِ رحكـــــــــــــــُ  (3) كـــــــــــــــُ
  

 وَوقََع في التّْهِذيِب :

انه الغاِدي و   ُكرحُكمانِهَرحيح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .بالُكْرُكمِ  : أَي َمْصبوغٌ  ُمَكْرَكمٌ  ثَْوبٌ 

ون فقاَل ::  الُكْرُكموِ ؛  الُكْرُكمِ  : َدواٌء َمْنسوٌب إلى الُكْرُكمانيُّ وِ  ون يُْخلَُط باألَْدِويَِة ، وتَوهََّم الشاِعُر أَنَّه الَكمُّ  نَْبٌت َشبِيهٌ بالَكمُّ



16255 

 

ِن  نــــــــــــــَ نــــــــــــــوَن اأَل ــــــــــــــح يــــــــــــــِه  ــــــــــــــُ بــــــــــــــًا أَُرجــــــــــــــِّ يــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

ـــــــــــايَن      مِ أَم رحكـــــــــــُ ـــــــــــكـــــــــــُ ين  ال قـــــــــــِ ـــــــــــا  اســـــــــــــــــــــــــح (4)إذ ق
 

  
ون.  وهذا كما تقوُل أَمانَي الَكمُّ

يرافي. الُكْرُكموِ  ْزُق ؛ عن الّسِ  : الّرِ

ً  (5) َكَزَمهُ بُمقَدَّم فيهِ   :]كزم[  واْستَْخَرَج ما فيه ليأُْكلَه. وَضمَّ فََمهُ عليه ؛ زاَد الَجْوهِريُّ : َكَسره  :يَْكِزُمهُ َكْزما

 ِمن الَحَدَجِة : أَي يَْكسُر فيَأُْكُل. يَْكِزمُ  يقاُل : البَعيرُ 

ُجل الَهيَّبات ، الَكِزمُ وِ   ِء ما كاَن.، كفَِرَح : هاَب التَّقدَُّم على الشي َكِزمَ  ، وقد (6) كَكِتٍف : الرَّ

 كُصَرٍد : النُّغَُر. ، الُكَزمُ وِ 

 بالتَّحريِك ؛ البُْخُل. ، الَكَزمُ وِ 

ذُ ِمن القََزِم  ِشدةُ األَْكلِ  أَْيضاً :وِ  ر : كان يَتَعوَّ  .الَكَزمِ وِ ، وبهما فُّسِ

__________________ 
 واللسان وفيه : يذاف. 650البنات أليب حنيفة رقم  (1)
 واللسان وفيهما : بعزٍب. 163شعراء أمويون ا يف شعر األغلب العجلي ص  (2)
 اللسان والتكملة وبينهما فيها : (3)

 ميد عينيه إىل إحسانه
 .«غيباً »اللسان والتهذيب وفيهما :  (4)
 يف القاموس : َفِمِه. (5)
 يف القاموس : اهلَي باِن. (6)
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 َشديٌد. األَصابعِ  قَِصٌر فيوِ  قَبيٌح مع اْنِفتاحِ الَمْنِخَرْيِن. قَِصٌر في األَْنفِ  أَْيضاً :وِ 

. ِغلٌَظ وِقَصٌر في الَجْحفَلَةِ  أَْيضاً :وِ   ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 .الَكَزمِ  بيِّنُ  أَْكَزمُ  فَرسٌ  يقاُل :

 .َكْزماءُ  ويَدٌ  أَْكَزمُ  أَْنفٌ وِ 

ً  الَكُزومُ وِ  ةً دوَن البَعيِر. : ناقَةٌ ذهبْت أَْسنانُها َهَرما  ، نَْعٌت لها خاصَّ

 ويقاُل : َمْن يَْشتري ناقَةً َكُزوماً.

 وقيَل : هي المسنَّةُ فَقَط ؛ قاَل الشاِعُر :

ِم  لــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح يـ ر  الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ ر َب ُ   ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  ال قـ

ِم الــــــــــنــــــــــاِب وِ      قــــــــــِ لــــــــــح ُزومِ الــــــــــدِّ رحزِِم  الــــــــــكــــــــــَ (1)الضــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
ُجُل : أَْكَزمَ وِ   اْنقَبََض. الرَّ

 أَن يعوَد فيه. حتى ال يَْشتَِهيَ  منه أَْكثَرَ : وأَْقَهَم وأَْقَهى وأَْزَهَم  عن الطَّعامِ  أَْكَزمَ  في النواِدِر ؛وِ 

مَ  ، وقد : التَّْقفيعُ  التَّْكزيمُ وِ   العََمُل او القُرُّ بنانَهُ ؛ قاَل أَبو الُمثلَم : َكزَّ

اَن  نــــــــــــَ ر  الــــــــــــبــــــــــــِ دَُع الــــــــــــقــــــــــــُ ز مــــــــــــاً هبــــــــــــا يــــــــــــَ كــــــــــــَ  مــــــــــــُ

هـــــــــــا      ومـــــــــــُ لـــــــــــُ ه كـــــــــــُ َرتـــــــــــح َزٍن قـــــــــــد وقــــــــــــ  و حـــــــــــُ (2)َأخـــــــــــُ
 

  
م َعنَى ْخُر  بالُمَكزَّ  .(3)الذي أََكلَْت أَْظفاَرهُ الصَّ

مَ وِ   ُمْكتَنَِزةٌ. : أَي ، بالفتحِ  َكْزَمةٌ  الفاِكهةَ : أََكلَها من غيِر أَْن يُقَْشَرها. وَشْحَمةٌ  تََكزَّ

. أَْكَزمُ  ؛ وكذا بَِخيلٌ  : أَي البَنانِ  أَْكَزمُ  هو ِمن المجاِز :وِ   اليَِد ، كما يقاُل : َجْعُد الَكّفِ

ا يُْستدرُك عليه :* وم  مَّ

 وقَْهماُن وَزْهماُن وَدْقياُن : أَْكثََر ِمن الطَّعاِم حتى َكِرَهه. َكْزَمانُ  رُجلٌ 

كةً ، في األُذُِن والشَّفَِة واللَّْحي والفَِم والقََدِم : الَهْصَر  الَكَزمُ وِ   والتَّقَلُُّص واالْجتِماُع. (4)، محرَّ

ةً. قَِصُر األُذُنِ  الَكَزمُ  وقيَل :  في الَخْيِل خاصَّ

 .أَْكَزمُ  وهو أَْيضاً : ُخروُج الذّْقِن مع الشَّفَِة السُّْفلَى وُدُخوُل الشَّفَِة العُْليا ، وهو

ً وِ  ْسلَم ، أَي َسَكَت فلم وَضعُف واْستَ  َكَزمَ  : ما َضمَّ فَاهُ وَسَكَت ؛ ومنه قَْوُل َعْون بِن عبِد هللِا يَِصُف َرُجالً : إْن أُفِيَض في الخْيرِ  َكَزَم َكْزما

 يُِفض معهم فيه ، كأَنَّه َضمَّ فَاهُ فلم يَْنِطق.

ً  وَكَزَمهُ  هُ َشِديداً. َكْزما  : َعضَّ

 وَكَزَمِت العَْيُن : َدَمعَْت عْنَد نَْقِف الَحْنَظِل ؛ عن ابِن القطَّاعِ.

:  الُمْنَكِزموِ فالَكزُّ : الُمعَبِّس في ُوُجوِه السَّائِِلين ،  ، عنههللارضي، َرَواهُ عليٌّ ، « الُمْنَكِزم لم يكن بالَكّزِ وال»:  وسلمعليههللاصلىفي ِصفَتِه و

غيُر القََدِم. غيُر الَكّفِ والصَّ  الصَّ

 ، كُزبَْيٍر : اْسٌم. ُكَزْيمٌ وِ 

اي مع َضّمِ الكاِف : لَقَُب مالزم ب  ِن َعْمٍرو الَحنَفّي ، َضبََطه الحافُِظ.وبتَْشديِد الزَّ
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ُث عن  ُكْزمانَ  ، كعُثْماَن : َجدُّ أَبي عْصَمةَ علّي بن َسِعيِد بِن الُمثَنَّى بِن لَْيِث بِن َمْعدان بِن زْيِد بنِ  ُكْزمانُ وِ  الناجيُّ البَْصريُّ الكْزَمانيُّ الُمَحّدِ

  بالبَْصَرةِ بْعَد الَمائَتَْين.شْعبَةَ وغيِرِه ، وعنه مجاهُد بُن موَسى ، َماتَ 

 ، كُزْنبوٍر. الُكْسعُومُ  : ]كسعم[

__________________ 
 اللسان. (1)
 يف شعر أيب املثلم وروايته : 227/  2كذا ورد البيت ابألصر منسوابً أليب املثلم ا والبيت يف ديوان اهلذليا   (2)

 هبـــــــــــــــا يـــــــــــــــدع الـــــــــــــــقـــــــــــــــّر الـــــــــــــــبـــــــــــــــنـــــــــــــــان مـــــــــــــــكـــــــــــــــزمـــــــــــــــا 

 مل يــــــــــــــــكــــــــــــــــّزم كــــــــــــــــان أســـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــال قــــــــــــــــبــــــــــــــــلــــــــــــــــهــــــــــــــــاِو     

  

وهو هبذه الرواية يف اللسان والتكملة والتهذيب ونسبه لصخر اهلذد. وعجز البيت الشاهد ا هو عجز بيت لساعدة بن جؤية اهلذد وهو يف 
 واللسان ورايته : 208/  1ديوان اهلذليا 

ــــــــــــــان مــــــــــــــكــــــــــــــدم  ــــــــــــــن ــــــــــــــب ــــــــــــــن ال ــــــــــــــح هلــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــث ــــــــــــــي  أُت

ــــــــــــــــومــــــــــــــــهــــــــــــــــا     ــــــــــــــــه كــــــــــــــــل رت ــــــــــــــــّ ــــــــــــــــد وق  أخــــــــــــــــو خــــــــــــــــزن ق

  

 مكزم بد  مكدم.ويف اللسان : 

 وردت العبارة يف اللسان يف تفسري بيت ساعدة بن جؤية ا وعىن ابملكزم يف بيت أيب املثلم : املقفض. (3)
 يف اللسان : القصر. (4)
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ي ألنّه يْكَسُع ِمن  والِميُم زائَِدةٌ  ، عَةُ الُكسْ  ، واألَْصُل فيه َكساِعيمُ  ، َجْمعُه الِحماُر بالِحْميَِريَّةِ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وأَْوَرَده في كسع فقاَل : هو ُسّمِ

 َخْلِفه.

 ويقاُل : بل هو َمْقلوُب الُكْعُسوم ، واألْصُل فيه الَكْعس ، وهو قَْوُل اللَّْيِث وَسيَأْتي.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .الُكْسعُومِ  ، بالفَتْحِ : لُغَةٌ في الَكْسعَمُ 

ُجُل : أَْدبَرَ  َكْسعَمَ وِ   هاِرباً ، عن ابِن القَطَّاعِ. الرَّ

 ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. كالَكْسبِ  ِمن َحراٍم أَو َحاللٍ  : الَكدُّ على الِعيالِ  الَكْسمُ  : ]كسم[

 إِيقاُد الَحْرِب. أَْيضاً :وِ 

ً  ٍء يابٍِس ،، وال يكوُن إالَّ في شي ِء بيِدكَ تَْفتيُت الشَّي أَْيضاً :وِ   .َكَسَمه يَْكِسُمه َكْسما

حاحِ : تَْنِقيَتَُك الشَّي  َء.، وفي أُْخَرى : فَتَُّك الشي (1)َء بيَِدك وفي بعِض نسخِ الّصِ

 الَحشيُش الَكثيُر. : الَكْسمُ وِ 

واُب في الِعباَرةِ  ع أَْيضاً :وِ   : الَحشيُش الكثيُر ، كما هو نَصُّ الجْوهِرّي. ْيُسومُ الكَ : وِ ، كذا في النُّسخِ ، والصَّ

ْل. َكْيُسومٌ وِ   : َمْوِضٌع ، كما في الُمْحَكم ، فتأَمَّ

 .أَكاِسيمُ  أَو ُمتَراِكَمةُ النَّْبِت ج َكثيَرةُ النَّْبِت : نَِديَّةٌ  ، بالضّمِ : أَي أُْكسومٌ وِ  يَْكسومٌ وِ  َكْيسومٌ  َرْوضةٌ وِ 

 اللََّمُع ِمن النَّْبِت الُمتَراِكبَةُ. األكاِسمُ  األَْصَمِعيُّ :وقاَل 

 أَي ُمتَراِكَمةٌ ، وأَْنَشَد : أُْكسومٌ  (2)يقاُل : لُْمعَة 

اً  ضح  َأكـــــــــــالـــــــــــِ ت ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــُ رحِف فـــــــــــي ـــــــــــلـــــــــــطـــــــــــ   ل

ضح وِ      نــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ّب فـ وِ  األَيــــــــــــــِر الــــــــــــــطــــــــــــــ  (3)لــــــــــــــألَيــــــــــــــُ
 

  
 العَزيِز ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للَبيٍد : الِفيِل الَمْذكوِر في التَّْنزيلِ صاِحُب  الَحبَِشيُّ : يَْكسومَ  أَبووِ 

داً  لــــــــــــــ  ييف يف ا ــــــــــــــيــــــــــــــاِة خمــــــــــــــَُ  لــــــــــــــو كــــــــــــــان حــــــــــــــَ

فـــــــــــاه أبـــــــــــو      ر أَلـــــــــــح هـــــــــــح وميف الـــــــــــد  ســـــــــــــــــــــــــُ كح  (4) يـــــــــــَ
  

 .الَكياِسمُ  اْنقََرُضوا وُهمُ  ِمن العََرِب ، أَبو بَْطنٍ  ، كَحْيَدٍر : َكْيَسمٌ وِ 

 اِضي في األُموِر.: الم الَكسومُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِء اليابِِس.: البَِقيَّة تَْبقَى في يِدَك ِمَن الشَّي الَكْسمُ 

 ؛ وأَْنَشَد أَبو حنيفَةَ : َكْيسومٌ وِ  يَْكُسومٌ وِ  أُْكُسومٌ  ولُْمعَةٌ 

ــــــــــِم  ي ــــــــــَقضــــــــــــــــــــــــِ َ  ابل مــــــــــح عحشــــــــــــــــــــــــ   ا ــــــــــَ ــــــــــُ تح تـ ــــــــــَ  ابت

ه  وِ      طــــــــــــــَ لــــــــــــــيٍّ َوســــــــــــــــــــــــــــح نح حــــــــــــــَ ومِ مــــــــــــــِ يحســــــــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــَ

  
. أَكاِسمُ  وَخْيلٌ   : أَي كثيَرةٌ يكاُد يَْرَكُب بعُضها بعضاً ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ِزيُّ : ُد في كتاِب االْشتِقاِق : أَْنَشَدنا التوَّ  وقاَل المبّرِ
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ري َورَاَءان  ٍك لــــــــــــــــــّد ا صــــــــــــــــــــــــــــــــِ  َأاب مــــــــــــــــــالــــــــــــــــــِ

ا     َداانٍت وخــــــــــــــــيــــــــــــــــاًل َأكــــــــــــــــالــــــــــــــــِ  رِجــــــــــــــــااًل عــــــــــــــــَ

  
 والَحِصيُر : الّصفُّ ِمن الناِس وغيِرهم.

 : قَْريةٌ ُمْستَِطيلَة ِمن أَْعماِل سميساط عن ياقوت. َكْيسومٌ وِ 

 ، كعاُلبٍِط. ُكَشاِجمٌ  : ]كشجم[

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ.

 رُجٍل. (5) اْسمُ  وهو

 قاَل شْيُخنا : هكذا َضبََطه األَْكثَر.

 ِهَشام أَثْناء ما ال يَْنَصِرف أنَّه بالفتْحِ ؛ يقاُل : إنَّه أَقاَم بِمْصَر مدَّة ثم فاَرقَها ثم عاَد إليها فقاَل :وَوقََع في تَْوِضيحِ ابِن 

ين  َؤرِّقــــــــــُ َر يـــــــــــُ قــــــــــي إىل ِمصــــــــــــــــــــــــح وح  قــــــــــد كــــــــــاَن شــــــــــــــــــــــــَ

ُر د َدارا     ُت وعـــــــــــــاَدتح ِمصـــــــــــــــــــــــــــح دح  فـــــــــــــاآَن عـــــــــــــُ

  
__________________ 

 وهي عبارة الصحاح املطبوع. (1)
 واملثبت عن اللسان والتهذيب.« ملعة»ابألصر :  (2)
 اللسان والتهذيب والتكملة. (3)
 واللسان والصحاح. 188ديوانه ط بريوت ص  (4)
 يف القاموس : اسٌم ا منونة. (5)
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ةِ.  وتَْرَجَمتُه في شْرحِ الدُّرَّ

 ه ِمن ولِد السندّي بِن شاهٍك صاِحب الَحَرِس وِمن شْعِره :* قُْلُت : ويقاُل له السْنِديُّ أَْيضاً ألنّ 

لحُم ذي الوجـــــــِه الوقـــــــاِح و   الـــــــدهر حرب للَحييِّ َوســـــــــــــــِ

لــــَ   أن أســــــــــــــــــعــــ  ولــــيــــ  عــــلــــي  إدراُ  الــــنــــجـــــــاحِ و       عــــَ

  
قَة في َمواِضع منه  .وأَْوَرَد له الشَّريشيُّ في شْرحِ الَمقاَماِت جملَةً َكثيَرةً ِمن شْعِره ُمتفَّرِ

 الً ُمغَنِّياً فَجَمَع ذلك ُكلّه.وقيَل : هو لَْفٌظ ُمركٌَّب ِمن ُحُروف هي أَوائُِل َكِلَمات وهو أَنَّه لُقَِّب به لَكْونِه كاَن كاتِباً شاِعراً أَِديباً َجِمي

 .ُكْشمٌ  ، والَجْمعُ  َكْشماءُ  ، وهذا َرَواه ثَْعلَب عن ابِن األَْعرابّيِ ، واألُْنثَى كاألَْكَشمِ  (1) الفَْهدِ  : اْسمُ  الَكْشمُ   :]كشم[

 .اْكتََشَمهوِ  َكَشَمه وقد كاالْكتِشامِ  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ قَْطُع األَْنِف باْستِئْصالٍ  : الَكْشمُ وِ 

 .أَْنفَه : َدقَّه ؛ وقيَل : َجَدَعهُ  َكَشمَ  وقاَل اللَّْحيانيُّ :

ً وِ بالتَّحريِك : نُْقصاٌن في الَخْلِق ،  ، الَكَشمُ وِ  ، قاَل َحسَّاُن بُن ثابٍِت يَْهجو اْبنَه الذي  الَكَشمِ  بيِّنُ  أَْكَشمُ  في الَحَسِب ، وهو قد يكوُن ذِلَك أَْيضا

 كان ِمن األَْسلمية :

ه  ِو خـــــــــــــالـــــــــــــِ نح حنـــــــــــــَح ؤحم مـــــــــــــِ  غـــــــــــــالٌم َألُه الـــــــــــــلـــــــــــــ 

ُر      ٌب واٍف وآخـــــــــــــَ مُ أَ لـــــــــــــه جـــــــــــــانـــــــــــــِ شـــــــــــــــــــــــــــَ  (2) كح
  

ه ؛ فقالِت اْمرأَتُه تناقُِضه :  أَي أَبُوه حرٌّ وأُمُّ

ه  مـــــــــــــِّ و عـــــــــــــَ نح حنـــــــــــــَح ؤحم مـــــــــــــِ ـــــــــــــ  ـــــــــــــل  غـــــــــــــالٌم َأله ال

ُم وِ      لــــــــَ اَن َأســــــــــــــــــــــح ِن َحســــــــــــــــــــــ  راِ  ابــــــــح ُر َأعــــــــح (3)أَفحضــــــــــــــــــــــَ
 

  
. الكاِشمُ وِ  وميُّ  : األُْنُجذاُن الرُّ

ا يُْستدرُك عليه : أَْنفٌ   : َمْقطوٌع ِمن أَْصِله. َكِشمٌ وِ  أَْكَشمُ  * وممَّ

. أَْكَشمُ  وَحنَكٌ   : كاألََكّسِ

ْلماِء ، واالْسمُ  َكْشماءُ  وأُذُنٌ   .الَكْشمةُ  : لم يُبِِن القَْطُع منها َشيئاً ، وهي كالصَّ

 الِقثَّاَء : أََكلَه أَْكالً َعنِيفاً. َكَشمَ وِ 

بُن حنيِف بِن العجالن بِن عبِد هللِا بِن كْعِب بِن ربيعَةَ بِن عاِمِر بِن  َكْيَشمُ  : اْسُم رُجٍل ِمن بَني عاِمِر بِن َصْعَصعَة ، أَبو بَْطٍن ، وهو َكْيَشموِ 

ٌث ُكوفيٌّ َرَوى عنه األَْعَمش ، َذَكَره األميُر هكذا.  َصْعَصعة ، منهم : صالُح بُن خباٍب األَْسِديُّ الَكْيَشميُّ ، محّدِ

ً  : ]كصم[ اِد المهملِة. َكَصَم ُكصوما  ، بالصَّ

.أَْهَملَه الَجوْ   هِريُّ

 ، َرَواه أَبو تراٍب عن أَبي سِعيٍد. َرَجَع من حيُث جاَء ولم يَتِمَّ إلى َمْقَصِدهِ  راِجعاً : كَصمَ وِ قََصَم راِجعاً  َولَّى وأَْدبََر ، أَو وقاَل أَبو نَْصر : إذا

ً  َكَصمَ وِ  ً  فالنا  ؛ وَكذِلَك َكَمَصه َكْمصاً ؛ قاَل عِديٌّ : َدفَعَهُ بشدَّةٍ  : َكْصما

هـــــــــــــــــــا وِ  نـــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ نح بـ رحانُه بـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ  أَم

رنا َأو       َد مــــــــا انحصــــــــــــــــــــــاَع ُمصــــــــــــــــــــــِ عــــــــح مح بـــــــــَ  (4) َكصــــــــــــــــــــــَ
  

 أَي َدفََع بشدَّةٍ ، أَو نََكَص وَولَّى ُمْدبراً.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْرُب باليَِد. الَكْصمُ   : العَضُّ ، والضَّ
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 : ِكنايَة عن النَّكاحِ. الُمكاَصَمةُ وِ 

ً  َغْيَظه َكَظمَ  : ]كظم[ حاحِ. يَْكِظُمه َكْظما  : اْجتََرَعه ، كما في الّصِ

ة ؛ ومنه قَْوله تعالَى  َكظم واْحتََمَل َسبَبَه وَصبََر عليه ، وهو مجاٌز مأُْخوذٌ ِمن َردَّهُ وَحبََسهُ  وقيَل : َواْلكاِظِمنَي اْلَغْيَظ ): البَِعير الِجرَّ
 .(5) (اْلعاِفنَي َعِن الّناسِ وَ 

__________________ 
 يف القاموس : الفهُد ابلضم ا والكسر  اهر. (1)
 واللسان.« من شطر خاله»وفيه :  240ديوانه ط بريوت ص  (2)
 وعجزه فيه : 240ديوان حسان ص  (3)

 من خري أعرا  ابن حسان أسلمُ وِ 
 واملثبت كرواية اللسان.

 اللسان والتكملة. (4)
 .134آ  عمران ا اآية  (5)
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ُعها اإِلْنساُن أَْعَظم أَْجراً ِمن ُجْرعة َغْيظ في هللِا ، عزَّ وَجلَّ »في الَحِديث : و ً  البابَ  َكَظمَ وِ  «.ما من ُجْرعة يَتََجرَّ : قاَم عليه  يَْكِظُمه َكْظما

 بنْفِسه أَو بغيِر نفِسه. أَْغلَقَهوِ 

 ٍء َغْيره.قاَم عليه فَسدَّه بنْفِسه أَو بشي وفي التْهِذيِب :

ً  النَّْهَر والَخْوَخةَ  َكَظمَ وِ   َسدَُّهما. : َكْظما

ً  البَعيرُ  َكَظموِ  ةِ  : إذا ُكظوما .: وقيَل  أَْمَسَك عن الِجرَّ ةُ ما يُْخِرُجَها ِمن َكْرِشه فيَجترُّ  َردََّدها في َحْلِقه ؛ والِجرَّ

اِعي : َكَظم وقاَل ابُن ِسْيَده : تَه اْزَدَرَدها وكفَّ عن االْجتِراِر ؛ قاَل الرَّ  البَعيُر ِجرَّ

ــــــــــــعــــــــــــد   َن ب هــــــــــــن  فــــــــــــبََفضــــــــــــــــــــــــــح ظــــــــــــومــــــــــــِ ر ٍة  كــــــــــــُ  ِبــــــــــــِ

يــــــــــــال      قــــــــــــِ َ حــــــــــــَ اح نح ذي اأَلابرِِ  إذ َرعــــــــــــَ (1)مــــــــــــِ
 

  
؛ وقَْوله  (2) (ِإْذ اندى َوُهَو َمْكُظوم  )أَي نَفَِسه ؛ ومنه قَْوله تعالَى :  بَكَظِمه قد أََخَذ الغَمُّ  َمْكروبٌ  : أَي َمْكظومٌ وِ  َكظيمٌ  رُجلٌ  ِمن المجاِز :وِ 

 .(3) (َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيم  )تعالَى 

كةً : الَحْلُق أَو الفَُم أَو َمْخَرُج النَّفَِس. الَكَظمُ وِ   ، محرَّ

 .ِكظامٌ  ابّيِ ، أَو بَمْخَرجِ نَْفِسه ، والَجْمعُ أَي بَحْلِقه ؛ عن ابِن األَْعرَ  بَكَظِمه يقاُل : أََخذَ 

 أَي عْنَد ُخروِج نفِسه واْنِقطاِعه. ، «بَكَظِمهِ  له التَّوبَة ما لم يُْؤَخذ»في َحدْيث النخعّي : و

ة وال يُؤخذ»في الَحِدْيث : و كةً ؛ وقوُل أَبي ِخَراش : َكَظم هي َجْمعُ  ، «بأَْكظاِمها لعلَّ هللاَ يُْصِلح أَْمَر هذه األُمَّ  ، محرَّ

ٌر كــــــــــــر  امــــــــــــر ِو   ٍء يــــــــــــومــــــــــــًا إىل ِ  صــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــِ

ؤحخــــــــُذ      مِ قضــــــــــــــــــــــاًء إذا مــــــــا كــــــــان يـــــــــُ ظــــــــح  (4) ابلــــــــكــــــــَ
  

. الَكَظم أَرادَ  ً  ، كعُنَِي ، ُكِظمَ وِ  فاْضطرَّ  .(5) َسَكتَ  : إذا ُكظوما

اُج : ، كُركَّعٍ : ساِكتونَ  ُكظَّمٌ  قَْومٌ وِ   ؛ قاَل العجَّ

يــــــــــــــــٍج   َربِّ وِ  جــــــــــــــــِ راِب حــــــــــــــــَ مِ َأســــــــــــــــــــــــــــــح ظــــــــــــــــ    كــــــــــــــــُ
ِم      لـــــــــــــ  كـــــــــــــَ ِث الـــــــــــــتـــــــــــــ  غـــــــــــــا وَرفـــــــــــــَ (6)عـــــــــــــِن الـــــــــــــلـــــــــــــ 

 

  
 الذي يَْخُرج منه الماُء ؛ َحَكاه ثَْعلَب. ، بالكْسِر : فَُم الواِدي الِكظاَمةُ وِ 

 وقيَل : أَْعلَى الواِدي بحيُث يَْنقَِطع.

 َمْخَرُج البَْوِل من المرأَةِ. أَْيضاً :وِ 

حاحِ : إلى َجْنبِها بِئْر ،  بِئٌْر بَجْنِب بِئْرٍ  أَْيضاً :وِ  حاحِ :  بَْينهما َمْجَرى في بَْطِن األَرِض وِ ؛ وفي الّصِ أَْينَما كانْت ، كذا في الُمْحَكِم ، وفي الّصِ

 .الَكظائِمُ  ْمعُ ، كَسِفينٍَة ، عن ابِن ِسْيَده ، والجَ  كالَكظيمةِ  في باِطِن الواِدي ، وفي بعِض نسِخه : في بَْطِن الواِدي ؛

 : القناةُ تكوُن في حوائِِط األَْعناِب. الِكظاَمةُ  وقيَل :

 وقيَل : َرَكايا الَكْرم وقد أَْفَضى بعُضها إلى بعٍض وتناَسقَْت كأَنَّها نهٌر.

 وقيَل : قناةٌ في باِطِن األَْرِض يَْجِري فيها الماُء.

ْهل الِعْلم ِمن أَْهِل الِحجاِز فقالوا : هي آباٌر ُمتَناِسقَة تُْحفَر ويُباَعُد ما بَْينها ، ثم يُْحَرق ما بيَن كّلِ قاَل أَبو عبيَدةَ : سأَْلُت األَْصَمعّي عنها وأَ 

ي الماَء ِمن األُولى إلى التي تَِليها تحَت األَرِض فتَْجتَِمع مياُهها جاِريَةً ، ثم تَْخُرُج عْنَد ُمْنتهاها ف (7)نَْهَرْين  تَِسيُح على َوْجِه بقَناةٍ تَُؤّدِ

 األَْرِض.
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ها للشُّْرب وَسْقيِ األَرض ، ثم وفي التْهِذيِب : حتى يَْجتَمَع الماُء إلى آِخرهنَّ ، وإنَّما ذِلَك ِمن غور الماء ليَْبقى في كّلِ بئٍْر ما يَْحتاُج إليه أَْهلُ 

 .يَْخُرج فَْضلُها إلى التي تَِليها ، فهذا َمْعروٌف عْنَد أَْهل الحجازِ 

أَي ُحِفَرت  ، «وساَوى بِناُؤها ُرُؤوَس الِجباِل فاْعلَم أَنَّ األَْمَر في أََظلَّكَ  َكظائِمَ  إذا رأَْيت مكَّة قد بُِعَجتْ »في َحِدْيث عبِد هللِا بِن ُعَمَر : و

 قَنَوات.

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه.« وأفضن»وفيه :  224ديوانه ط بريوت ص  (1)
 .48القلم ا اآية  (2)
 .17ا والزخرف ا اآية  58النحر ا اآية  (3)
 واللسان.« إذا ما كان»بد  : « إذا ما حان»و « إىل املوت صائر»وفيه :  153/  2ديوان اهلذليا  (4)
 وُم : الس ُكوُت.عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : والُكظُ  (5)
 اللسان والصحاح. (6)
 يف اللسان : مث لر  ما با كر بئرين. (7)
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 في َطَرفي الَحديَدةِ منه. الَحْلقَةُ تُْجَمُع فيها ُخيوُط الميزانِ  : الِكظاَمةُ  ِمن المجاِز :وِ 

 وقيَل : ُهما َحْلقَتاِن في َطَرفي العَُموِد ، كما في األساِس.

 يوَط في ِكظاَمتَي الِميزاِن.يقاُل : عقَد الخُ 

يَِة العُْليا من القَْوِس  َمْضفوٌر َمْوصوٌل بالَوتَِر ثم سيرٌ  : الِكظاَمةُ وِ   العَربيَِّة. يُداُر بَطَرِف الّسِ

 الذي يَُدوُر فيه اللِّساُن. ِمْسماُر الميزانِ  : الِكظاَمةُ وِ 

حاِح  الِميزاِن من َطَرِف الَحديدةِ فيها ُخيوُط  (1) تُْجَمعُ  التي الَحْلقَةُ  هي أَو ، كذا في النسخِ والصَّواُب : في َطَرِف الَحديَدةِ ، كما هو نَصُّ الّصِ

 ، وهذا قد تقدََّم فهو تِْكراٌر.

 بها. َكَظُموه ، وقد َحْبٌل يَُشدُّ به أَْنُف البَعيرِ  : الِكظاَمةُ وِ 

يَش منه ، سَّْهمِ على ُرُؤوِس قَُذِذ ال الذي العَقَبُ  : الِكظاَمةُ وِ  ا يَِلي الّرِ ا يَلي َحْقو السَّْهم ، أَو ُمْستََدقَّه ممَّ يِش منه العُْليا ، أَو ممَّ ؛  أَو َمْوِضُع الّرِ

ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 (2)ابلُكظحِر  الِكظاَمةِ َتُشد  عل  َحزِّ 
يِش يَْضبُِطها على أَّيِ نْحٍو ما كان التَّْرِكيب ، ِكالُهما عبَّر فيه بلْفِظ الواحِ  الِكظاَمةُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ : ِد عن العَقَُب الذي يُْدَرُج على أَْذناِب الّرِ

 الَجْمعِ.

داَدةُ. الِكظاَمةُ  ِزنَةً ومْعنًى ، وَكذِلكَ  ءِ كِكتاِب : ِسداُد الشَّي ، الِكظامُ وِ   ، وهي الّسِ

 .(3) [م]: ع  كاِظَمةُ وِ 

: وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ ، أَو قاَل قاَل األَْزهِريُّ : َجوُّ على َسْيِف البَْحِر من البَْصَرةِ على َمْرَحلَتَْين ، وفيها َركايا َكثيَرةٌ وماُؤها َشُروٌب ؛ قاَل 

 : وأَْنَشَدني أَْعرابيٌّ من بَني ُكلَْيِب ابِن يَْربُوع :

ن   كـــــــــــُ ُت لـــــــــــَ نـــــــــــح مـــــــــــِ داً ضـــــــــــــــــــــــــَ رحن جنـــــــــــَح جـــــــــــُ  َأنح هتـــــــــــَح

ن   وِ      كـــــــــــُ ةَ َأن َتســـــــــــــــــــــــــح مـــــــــــَ حـــــــــــوِر  كـــــــــــا ـــــــــــِ ـــــــــــبـــــــــــُ (4)ال
 

  
 وقاَل امُرُؤ القَْيِس :

ِر الــــــــــــــــد ب  رِجــــــــــــــــح ن  أَقســــــــــــــــــــــــــــــاٌط كــــــــــــــــَ  إذح هــــــــــــــــُ

طـــــــــــــا       قـــــــــــــَ ةَ َأو كـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ِر  كـــــــــــــا ـــــــــــــِ اهـــــــــــــِ (5)الـــــــــــــنـــــــــــــ 
 

  
 وقد َجَمعَها الفََرْزدُق بما َحْولَها فقاَل :

تح  حـــــــــَ بـــــــــَ َت دارِي ابملـــــــــِديـــــــــنـــــــــة َأصـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح ا لـــــــــَ يـــــــــَ ـــــــــَ   فـ
ــــــــِف      ٍج َأو ِبســــــــــــــــــــــي ــــــــح ل ــــــــَ فــــــــاِر فـ مِ أَبعــــــــح وا ــــــــِ ــــــــكــــــــَ  (6) ال

  
 ِمن المجاِز.وِ 

 ؛ عن أَبي َزْيٍد. األَْمِر ، بالكسِر : أَي بالثِّقَةِ  بِكظامِ  أََخذَ 

 فُوها أَي يَُسدُّ. يُْكَظم : الَمزاَدةُ  الَكِظيَمةُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ً  أَي ليَْحبْسه. ، «ما اْستََطاع فليَْكِظمْ  إذا تَثاَءَب أََحُدكم»الَحدْيث : منه َحبَس نفَسه ؛ و َكَظَم يَْكِظُم َكْظما

 ً  ومنه أَْيضا

 .(7)أَي ال يُْبديه وال يُْظِهره ، وهو َحْبُسهُ  ، عليه يَْكِظم َحِدْيث َعْبد المطَّلب : له فَْخرٌ 
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 اُن اليابُِس الَجْوِف.: السَّاِكُت ؛ وِمن اإِلبِِل : العَْطش الكاِظمُ وِ 

 وأَْيضاً : لَقَُب اإِلماِم موَسى بِن َجْعفَِر الصاِدِق ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما.

. تقوُل  َكُظومٌ  ونُوقٌ  ُكُظومٌ  وناقَةٌ  ً  أََرى اإِلبِلَ : ، بالضّمِ : ال تَْجتَرُّ ي  كاِظمٍ  ، ال تَْجتَرُّ ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ وهو َجْمعُ  ُكُظوما ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 للِمْلقَطي :

__________________ 
 يف القاموس : ُ حَمُض. (1)
حلقة اللســـان ا وكتب مصـــححه حباشـــيته قوله : ابلكظر ا كذا ضـــبرت يف األصـــر ا والذي يف القاموس : الكظر ابلضـــم  ز القوس تقض فيه  (2)

 الوتر ا والكظر ابلكسر عقبة تشد يف أصر فو  السهم.
 ساقطة من األصر. (3)
 اللسان والتهذيب. (4)
 واللسان. 148ديوانه ط بريوت ص  (5)
 برواية : 307/  2ديوانه ط بريوت  (6)
 اي لـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــت زوراء املـــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــة وِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــجٍ ..      ــــــــــــــــــــــــــــــــل  ... . أبحــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــار ف
  

 واملثبت كرواية اللسان.

 يف اللسان : وهو حسبه. (7)
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ن    هـــــــــــــُ ومٌ فــــــــــــــَ ظـــــــــــــُ ر ٍة  كـــــــــــــُ َن ِبـــــــــــــِ ِفضـــــــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــــا يـــــــــــــُ

رِيــــــــــــف      غــــــــــــام صــــــــــــــــــــــــــَ َوٍّ الــــــــــــلــــــــــــ  ن  مبُســــــــــــــــــــــــــح (1)هلــــــــــــَُ
 

  
 : أََخَذ بنفِسه. َكَظَمهوِ 

ه. بَكَظِمه وأََخَذ األَْمرُ   : إذا َغمَّ

 ساِكٌت.:  َكِظيمٌ  َغْيَظه فهو َكَظمَ  على َغْيِظه : لُغَةٌ في َكَظمَ وِ 

تِه أَي ال يَْسِكت على ما في َجْوفِه حتى يتََكلَّم به ؛ وهو مجاٌز. يَْكِظمُ  وفالٌن ال  على ِجرَّ

. (2) الَكِظيمُ وِ   : َغلََق الباِب ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 الِقْربَةَ : َمألَها وَسدَّ فَاها. َكَظمَ وِ 

 َخْلخاِل ؛ قاَل زياُد بُن ُعْلبة الُهَذليُّ :، وإنَّها َكِظيمةُ ال َكِظيمٌ  وِمن المجاِز : إنَّ َخْلَخالَها

يــــــــــمُ  ظــــــــــِ ا  كــــــــــَ يــــــــــ  حــــــــــَ
ُ

ة املــــــــــ حــــــــــَ ِر واضــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــح  ا ــــــــــَ

اِم      ٍ  يف متــــــــــــَ لــــــــــــح ِن خــــــــــــَ ِديــــــــــــلــــــــــــَة ُحســــــــــــــــــــــــــح (3)عــــــــــــَ
 

  
 أَي َخْلَخالها ال يُْسَمع له َصْوٌت الْمتِالئِه.

ي بالَمْصَدِر. الَكْظمُ وِ   : كلُّ ما ُسدَّ ِمن َمْجرى ماٍء أَو باٍب أَو َطريٍق ، ُسّمِ

ر الِكظاَمةُ وِ  قايَةُ ، وبه فُّسِ  ، بالكْسِر : الّسِ

أَ منه وَمَسَح على قََدَمْيهِ  ِكظاَمةَ  أَتَى»الَحِدْيث :   قْوٍم فبَاَل. ِكظاَمةَ  ويُْرَوى : أَتَى ؛ «قَْوٍم فتَوضَّ

 يِر : أَراَد بها الُكنَاَسةَ.قاَل ابُن األَث

 الِقْربَةَ : َمألََها وَسدَّ رأَْسها. َكَظمَ وِ 

 الباِب : َسداَدتُه. ِكظاَمةُ وِ 

ً  ، البعيَر ، كَمنَعَ  َكعَمَ  : ]كعم[  لئالَّ يَعَضَّ أَو يأُْكَل. في ِهياِجه : َشدَّ فَاهُ  َكِعيمٌ وِ  َمْكعومٌ  فهو ، يَْكعَُمهُ َكْعما

 .«أَْفواهَ إِبِِلِهم َكعَُموا َدَخَل إخوةُ يوسَف ، عليِهُم الّسالُم ، وقد»في الحِدْيث : و. ُكعُمٌ  ، والَجْمعُ  ، كِكتابٍ  ِكعامٌ  به ُكِعمَ  ما اْسمُ وِ 

 .«َمْكعومٍ  فهم بيَن خائٍِف َمْقُموعٍ وساِكتٍ »في َحِدْيِث علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : و

ي : وقد يُجْ   على فَِم الَكْلِب لئالَّ يَْنبَح ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : الِكعامُ  عَلُ قاَل ابُن بَّرِ

َو  َررحان عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه وهـــــــــــح مُ مـــــــــــَ عـــــــــــَ كـــــــــــح ه   يـــــــــــَ بـــــــــــَ لـــــــــــح  كـــــــــــَ

ا الـــــــكـــــــلـــــــُب انبـــــــحُ      حح إلـــــــّ بـــــــَ نــــــــح لـــــــَب يــــــــَ  (4) !دَِع الـــــــكـــــــَ
  

 وقاَل آَخُر :

مُ وِ  عـــــــَ كـــــــح ر    تـــــــَ يـــــــِة الـــــــقـــــــِ ن َخشـــــــــــــــــــــح  كـــــــلـــــــَب ا ـــــــيِّ مـــــــِ

رتحُ وِ      ن دوهنـــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــِ راِء مـــــــــــــِ ذح ـــــــــــــعـــــــــــــَ  انُرَ  كـــــــــــــال

  
ً  المرأَةَ  َكعَمَ  ِمن المجاِز :وِ  ً وِ  يَْكعَُمها َكْعما حاحِ في التَّْقبيِل. قَبَّلَها أَو اْلتَقََم فَاها في القُْبلَة : إذا ُكعوما  ، وفي الّصِ

 ً  ُمكاَعَمةً. كَكاَعَمها فَاها ؛ وفي األَساِس : قَبَّلَها ُمْلتَِقما

الحِ وغيِرهِ  الِكْعمُ وِ   ، بالكْسِر. ِكعامٌ  ج ؛ وفي الُمْحَكِم وغيِرها ؛ ، بالكْسِر : ِوعاٌء للّسِ

 ؛ قاَل : الطَّريِق : أَْفواُهه ُكعُومٌ وِ 
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لحســـــــــــــــــــــــــــــــاً  ت  حـــــــــــــــــِ ي  وبـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــِ  َأال انَم اخلـــــــــــــــــَ

ــــــــه      د  ب ِب ســــــــــــــــــــــُ ــــــــح ي ــــــــغــــــــَ ِر ال هــــــــح ــــــــظــــــــَ ومُ ب عــــــــُ ــــــــكــــــــُ  (5) ال
  

 : الُمضاَجعَةُ في ثَْوٍب واِحٍد. الُمكاَعَمةُ وِ 

َق بينَ  ُل  الُمكاَعَمةِ  ومنهم َمْن فَرَّ ُجِل صاِحبَه في ثَْوٍب : والُمكاَمعَِة ؛ فاألوَّ ُجِل صاِحبَه واِضعاً فََمه على فَِمِه ؛ والثاني ُمضاَجعَةُ الرَّ لَثُْم الرَّ

 .«والُمكاَمعَةِ  الُمكاَعَمةِ  نََهى عن»الحِدْيث : منه اِحٍد ؛ وو

َمْخشِرّي : كاَمعَها فَكاَعَمها ، أَي ضاَجعَها فقَبَّلَها ؛ وقد ذُِكَر ذِلَك أَْيضاً في   .«ك م ع»ومنه قَْول الزَّ

 رُجٍل. (6) : اْسمُ  َكْيعومٌ وِ 

__________________ 
 اللسان. (1)
 .«والكظم»عن الصحاح واللسان وابألصر :  (2)
 اللسان واألساس. (3)
 اللسان. (4)
 اللسان. (5)
 يف القاموس اسٌم منونة. (6)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  الِوعاءُ  َكعَمَ  . َكْعما  : َشدَّ رأَْسه ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 ضاً : أَي أَْمَسَك فَاهُ وَسدَّه عن الَكالِم ، وهو مجاٌز.الَخْوُف فال يَْرجُع ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ أَيْ  َكعَمهوِ 

ِة : َكعََمه وفي األساِس : مَّ  الخْوُف فال يَْنبُس بَكِلَمٍة ؛ قاَل ذو الرُّ

يـــــــٍة  ِب واصـــــــــــــــــــــِ نـــــــح ن جـــــــَ ـــــــر حـــــــ  مـــــــِ ـــــــر حـــــــ  وال َ ال اح ـــــــَ  ب

وحِف      هـــــــــا ابخلـــــــــَ طـــــــــُ ـــــــــِ مـــــــــاُء خـــــــــاب ومُ هبـــــــــَح عـــــــــُ كـــــــــح  (1) مـــــــــَ
  

 األَْمر : أََخَذ بمْخنَِقه ، عن ابِن القطَّاعِ. َكعَموِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َكب الناتِى الَكْعثَمُ  : ]كعثم[  ُء الضْخُم كالَكْعثَِب.، كَجْعفٍَر : الرَّ

 ٌ  : إذا َعُظَم ذِلَك منها ، كَكْعثٍَب ، وكذا َكثْعٌَم وَكثْعٌَب فيهما ، كذا في اللِّساِن. َكْعثَمٌ  واْمرأَة

ا يُْستدرُك عليه أَْيضاً :  * وممَّ

 : صاَر فيه َشْحٌم ؛ وَكذِلَك َكْعَمَر ، نَقَلَهُ ابُن القطَّاعِ. َكْعرَمةً  َسناُم البَعيرِ  َكْعَرمَ  : ]كعرم[

 ، كَجْعفٍَر بالمهملتيِن. الَكْعَسمُ  : ]كعسم[

.  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 لألَْهِلّيِ. ، بالضّمِ ، كالُكْعسومِ  يُّ الِحماُر الَوْحشِ  وقاَل ابُن القطَّاعِ : هو

ُم والعُْكُموُس والعُْسُكوُم ، وقد تقدََّم ذِلَك وقيَل : ُهما َجِميعاً الِحماُر ، بالِحْميَِريَِّة ، ولم يقيدوا بالَوْحِشيَّة أَو األَْهِليَّة ؛ وَكذِلَك الَكْسعَم والُكْسعُو

 .َكعاِسيمُ وِ ،  َكعاِسمُ  ج ِمَراراً واالْختِالُف فيه ؛

يت :وِ  ّكِ ُجُل : َكْعَسمَ  قاَل ابُن الّسِ ً  الرَّ  ، كَكْعَسَب ؛ وَكذِلَك َكْسعََم ؛ نَقَلَه ابُن القطَّاعِ ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه. أَْدبََر هاِربا

 ، وهو الجْملَةُ ، والقَْوُل ما لم يكْن ُمْكتَِفياً بنَْفِسه ، وهو الجزُء ِمن الجْملَِة. (2) أَو ما كان ُمْكتَِفياً بنَْفِسه ، َمْعروٌف ، : القَْولُ  اْلَكالمُ   :]كلم[

ذا القُْرآن قَْول هللِا ، وذِلَك أَنَّ ه (3)هللِا وال يقولوا  َكالمُ  والقَْوِل إْجماُع الناِس على أَْن يقولوا : القُْرآنُ  الَكالمِ  وِمن أََدّل الدَّليِل على الفَْرِق بينَ 

ر ال يمِكُن تَْحِريفه وال يَُجوز تَْبِديل شي ةً ُمِفيَدةً. بالَكالمِ  ٍء ِمن ُحُروفِِه ، فعُبَِّر لذِلَك عنهَمْوِضع ُمتََحّجِ  الذي ال يكوُن إالَّ أَْصواتاً تامَّ

بَة في الَحِقيقَِة قاَل أَبو الَحَسِن : ثم إنَّهم قد يَتَوسَّعون فيََضعُون كلَّ واِحٍد منهما َمْوِضَع  ا يدلُّ على أَنَّ الَكالَم هو الُجَمل الُمتَرّكِ اآلَخِر ، وممَّ

 قَْوُل كثيٍِّر :

عــــــــُت   وَن كــــــــمــــــــا لــــــــِ عــــــــُ مــــــــَ وح َيســــــــــــــــــــــح هــــــــالــــــــَ المــــــــَ  كــــــــَ

ودا     جــــــــــــــــُ عــــــــــــــــًا وســــــــــــــــــــــــــــــُ ز َة رُكــــــــــــــــ  ر وا لــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــَ

  
َب الساِمعِ ، وإِنَّما ذِلَك فيما طاَل ِمن الَكالِم وأَْمتََع ساِمِعيه لعُذوبَِة ُمْستََمِعه وِرقَّة الواِحَدةَ ال تُْشِجي وال تُْحِزُن وال تَتملَّك قلْ  الَكِلَمةَ  فَمْعلوٌم أَنَّ 

 َحواِشيه.

ثُْل نَبِقة ونَبِق ، ولهذا م َكِلَمةٍ  ألنَّه َجْمعُ  كِلَماتٍ  ال يكوُن أَقَّل ِمن ثالثِ  الَكِلمُ وِ اْسُم جْنٍس يَقَُع على القَِليِل والَكثيِر ،  الَكالمُ  وقاَل الَجْوهِريُّ :

ِمن العَربيَِّة ، ولم يَقُل ما الَكالُم ، ألنَّه أَراَد نَْفس ثاَلثَةَ أَْشياٍء : االْسُم والِفْعل والَحْرف ، فجاَء بما ال  الكِلمُ  قاَل ِسْيبَوْيه : هذا باُب ِعْلم ما

 الجماَعِة.يكوُن إالَّ َجْمعاً وتََرَك ما يمكُن أْن يَقََع على الواِحِد و
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كذِلَك ، وعلى ما  التَّْكِليمِ  وعلى التَّكلُّمِ  ِء مجازاً وعلىلُغَةٌ يُْطلَُق على الدَّوال األَْربَع وعلى ما يُْفَهم ِمن حاِل الشي الَكالمُ  وفي شرحِ شيخنا :

َح به ِسْيبََوْيه في َمواِضع ِمن كتابِِه ِمن أَنَّه ال في النفِس من الَمعانِي التي يُعَبَّر بها ، وعلى اللَّْفِظ المَركَّب أَفاَد أَْم ال مجازاً   على ما َصرَّ

 َجازيُْطلَق َحِقيقَة إالَّ على الُجَمِل الُمِفيَدةِ ، وهو َمْذَهُب ابِن جنِّي ، فهو مجاٌز في النَّْفساني ، وقيَل : َحِقيقَة فيه مَ 

__________________ 
 والتهذيب. 185/  5وعجزه يف املقايي  « با الرجا والرجا»واية : اللسان واألساس بر : » 575ديوانه ص  (1)
َتاَن ا وابلضم أرٌض غليَظٌة ُصلحَبٌة. (2)  عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وة بَطرَبِسح
 .«وال يقولون»ابألصر :  (3)
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ولو كاَنت عل  َحرحٍف  كلمةٍ   به ِمن يـََتَكل م جنحِ  مايف تلحَك اجلَُمِر ا وقيَر : َحِقيَقة فيهما ويُطحَلُ  عل  اخِلَطاِب وعل  
ثـََر ِمن مَلٍة َأو ال. كلمةٍ   كواِو الَعطحِف ا َأو َأكح  ُمهح

فَه بعُض األُُصوليِّين بأنَّه الُمْنتََظِم ِمن الُحُروِف الَمْسموَعِة الُمتََميزةِ.  وَعرَّ

ّمِ : األَرُض الغَِليَظةُ  ، الكاَلمُ وِ  ْلبَ  بالضَّ  ةُ.الصُّ

 قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وال أَْدِري ما صّحتُهُ.

 ة بَطبِرْستاَن. : الُكاَلمُ وِ 

 الواِحَدةُ ، ِحجاِزيَّةٌ. اللَّْفَظةُ  ، بفتحٍ فكسٍر ، وإِنَّما أَْهَملَه عن الضْبِط الْشِتهاِره : الَكِلَمةُ وِ 

 ُمْفرٍد.وفي اْصِطالحِ النَّحويِّين : لَْفٌظ ُوِضَع لمْعنًى 

حاحِ. القَِصيَدةُ  الَكِلَمةُ  ِمن المجاِز :وِ   بُطوِلها ، كما في الّصِ

 الحويدرة ، أَي قَِصيَدتَه. َكِلَمةَ  ومنه : َحِفْظتُ 

 شاِعَرةٌ ، كما في األساِس. َكِلَمةٌ  وهذه

ظٍة ُمَركَّبة من جماَعِة ُحُروٍف ذواِت َمْعنًى ، وعلى قَِصيَدةٍ تَقَُع على الَحْرِف الواِحِد ِمن ُحُروِف الهَجاِء وعلى لَفْ  الَكِلَمةُ  وفي التْهِذيِب :

 .الَكِلمُ  وهي الَكِلمُ  ، بحْذِف الهاِء تَُذكَّر وتَُؤنَُّث ؛ يقاُل : هو َكِلمٌ  ج بَكماِلها وُخْطبٍَة بأَْسِرها ؛

َكة ِمن نْعتِ  الَكِلمِ  وقَْوُل ِسْيبََوْيه : هذا باُب الَوْقِف في أَواِخرِ  َكِة في الَوْصِل ، يَجوُز أَُن يكوَن الُمتحّرِ حينَئٍِذ ُمَؤنَّثَة ،  الَكِلمُ  فتكون الَكِلم الُمتحّرِ

 ْين َجِميعاً.بل يَْحتَِمل األَْمرَ  الَكِلم ويَجوُز أَْن يكوَن ِمن نْعِت األَواِخِر ، فإذا كاَن َكذِلَك فليَس في َكالِم ِسْيبََوْيه هنا َدليٌل على تأْنِيثِ 

راِد فِعٍَل في َجْمعِ فِْعلَة. (1) ِكلَم بالكْسِر أَْيضاً ، ولم يقولوا ِكْلمٌ  في لُغَِة بَني تَِميٍم ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وَجْمعُها ، بالكْسرِ  كالِكْلَمةِ   على اّطِ

ا ابُن جنِّي فقاَل : بَنُو تَِميٍم يَقُولوَن في  وِكْسَرةٍ. وأَْنَشَد األَْزهِريُّ لُرْؤبَة : رٍ كِكسَ  ِكْلَمٍة ِكلَمٌ  ج وأمَّ

َض  ُب به َرجح َمُض الر كح  (2) الِكَلمح ال َيسح
اُء ؛ وقاَل : مثل َكبٍِد وِكْبٍد وَكْبٍد وَوِرٍق وِوْرٍق وَوْرٍق ،  ، بالفتحِ  الَكْلَمةُ وِ  ِم ، وهذه لُغَةٌ ثاِلثَة َحكاها الفرَّ  بالتَّاءِ  ، َكِلَماتٌ  هذه جوِ مع سكوِن الالَّ

 ال َغْير.

ً وِ  ً وِ  َكلََّمهُ تَْكِليما ما ً وِ  تََكلََّم َكِلَمةً وِ  : َحدَّثَهُ  ، كِكذَّابٍ  ِكالَّ ً وِ  بَكِلَمٍة تََكلُّما ما ؛ بكْسَرتَْين ُمَشدَّدة الالِم كذا في النسخِ ، وَوقََع في بعِض األُُصوِل :  تِِكالَّ

ماً ما جاُؤوا به على ُمواَزنَة األَْفعاِل ؛ أَي  بها. تََحدَّثَ  ِكالَّ

 كما في المْحَكِم. تََكلَّما ؛ وال تَقُل : بعَد تَهاُجرٍ  (3) : تََحدَّثا تََكالَماوِ 

؛ وهي ال إله إالَّ هللِا ، َجعَلَها باقِيَةً في َعِقب إْبراهيَم ،  التَّوحيدِ  َكِلَمةُ  هي (4) (َوَجَعَلها َكِلَمًة ابِقَيةً )ْوِله تعالَى : في قَ  الباقِيةُ  الَكِلَمةُ وِ 

دُ  َمنْ  ولِدهِ  ِمن يََزالُ  ال ، السالمعليه اجيُّ  قالَهُ  ؛ عزوجل ، هللاَ  يوّحِ  .الزجَّ

حاحِ. هللِا ألَنَّه اْنتُِفَع به وبَكالِمهِ  َكِلَمةُ  ، السالمعليه،  عيَسىوِ  ْين ، كما يقاُل : َسْيُف هللِا وأََسُد هللِا ، كما في الّصِ  في الّدِ

نَها بَشراً ، ومْعنَى الَكِلَمة ، أَي أَْلقَى ُكْن من غيِر أَبِ  بَكِلَمةِ  َخلَقَه أَو ألَنَّه كانَ  ى الولَِد ؛ قالَهُ األَْزهِريُّ في تْفِسيِر قَْوِله تعالَى َمْعن الَكِلَمة ثم َكوَّ

ُرك بَولٍَد اْسُمه الَمِسيح. (5) (ِبَكِلَمة  ِمْنُه اْْسُُه اْلَمِسيحُ ):   ، أَي يبّشِ

 هللِا بمْعنَى قُْدَرتِِه وَمِشيئتِِه ؛ وقيَل : غيُر ذِلَك. َكِلَمةُ  وقيَل :

 ، األخيَرتَاِن عن الُمحيِط. وتَُشدَُّد الُمُهما ، بكْسِرهما ِتْكالمٌ وِ  تِْكالَمةٌ  رُجلٌ وِ 
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__________________ 
 يف اللسان : ِكَلماً. (1)
 واللسان والتهذيب. 182ديوانه ص  (2)
 عل  هامش القاموس عن نسخة  نية : حَتاَدَ . (3)
 .28الزخرف ا اآية  (4)
ومل أعثر عل  هذا القو  يف التهذيب ويف مادة مســــــــــــــح وال يف كلم ا والعبارة يف اللســــــــــــــان نقال عن األزهري يف مادة  45آ  عمران ا اآية  (5)
 .«مسح»
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 .لتِْكالَمةٍ  قاَل ثَْعلَُب : وال نَِظيرَ 

 قاَل أَبو الَحَسِن : له عْنِدي نَِظيٌر وهو قَْولُهم : رُجٌل تِْلقاَعةٌ.

كُ  ، عن أَبي َعْمرو بِن العاَلِء نَقَلَه ابُن َعبَّاٍد ؛ كَسْلمانِّيٍ  مانِيٌّ َكلْ  رُجلٌ وِ  بكسَرتَْيِن ُمَشدََّدةَ  ِكْلمانِيٌّ وِ  ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، (1) ويَُحرَّ

ِم ،   بكسَرتَيِن ُمَشدََّدةَ الِميِم ، وال نَِظيَر لَُهما. ، ِكلِّمانيٌّ وِ الالَّ

َمٍة. لِكلِّمانيٌّ  ثَْعلَُب : ال نَِظيرَ قاَل   وال لتِِكالَّ

 ، هكذا نَّص ثَْعلَب فعبَّر عنه بالَكثَْرةِ. : َكثيُر الَكالمِ  ِكلِّمانِيٌّ  أَو ، َحَسنُه َجيُِّد الَكالِم فَِصيُحه

 بهاٍء. ِكلِّمانيَّةٌ  وهي قاَل :

يَتِ  الَجْرحُ  ، بالفتحِ : الَكْلمُ وِ   ، وأَْنَشدوا : لكلمةُ كلمةً ا قيَل : ومنه ُسّمِ

ـــــــــــــاٌم  ئ ـــــــــــــِ ت ـــــــــــــح ـــــــــــــاِن هلـــــــــــــا ال ن اُت الســـــــــــــــــــــــــــِّ راحـــــــــــــَ  جـــــــــــــِ

رََح الــــــــــــــلِّســــــــــــــــــــــــــــانُ وِ      ام مــــــــــــــا جــــــــــــــَ تــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ال يـ

  
 ، بالكْسِر ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : ِكالمٌ وِ  ُكلومٌ  ج

ه  زامـــــــــــــــُ د  لـــــــــــــــه حـــــــــــــــِ و إذ شـــــــــــــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــُ  َيشـــــــــــــــــــــــــــــح

ه      المــــــــــُ تح كــــــــــِ يــــــــــم َذرِبــــــــــَ لــــــــــِ َو  ســــــــــــــــــــــــَ كــــــــــح (2)شــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 السَِّليُم هنا الَجِريُح.

ً وِ  ً وِ  ، َكلََمهُ يَْكِلُمهُ َكْلما  ؛ قاَل : َكِليمٌ وِ  َمْكلُومٌ  فهو ، كاِلمٌ  ، وأَنا َجَرَحهُ  : َكلََّمهُ تَْكِليما

 الَكِليمِ عليها الش يُخ كاأَلَسِد 
فْ  الَكِليمُ   ، كاألََسِد. الَكِليمُ  ع أَْيضاً على قْوِلَك عليها الشيخُ : بالجّرِ ألنَّ األََسَد إذا ُجِرَح َحِمي أَْنفاً ، ويُْرَوى بالرَّ

أَي تَْجَرُحهم وتَِسُمهم في ُوجوِههم ، كما في  تَْكِلُمهم ؛ قََرأَ بعُضهم : (3) (َأْخَرْجنا هَلُْم َدابًَّة ِمَن اْْلَْرِض ُتَكلُِّمُهمْ )وقْولُه تعالَى : 

حاحِ. وقيَل : ُحهم ؛ قالَهُ أَبو حاتٍِم. تَُكلُِّمُهمْ وِ  تَْكِلُمهم الّصِ  سواٌء كما تقوُل : تَْجَرُحهم وتَُجّرِ

 بمْعنَى التَّْجِريحِ قَْول عْنتََرةَ : التَّْكِليم وأَْنَشَد الجْوهِريُّ في

ٍح  ـــــــــــــِة ســـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــِ  إذ ال أَزاُ  عـــــــــــــلـــــــــــــ  رِحـــــــــــــال

مـــــــــــــاة      ـــــــــــــكـــــــــــــُ عـــــــــــــاَوَره ال ٍد تـــــــــــــَ مِ هنـــــــــــــَح لـــــــــــــ  كـــــــــــــَ (4)مـــــــــــــُ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ناَطقَهُ. كالََمهُ 

 .يُكاِلُمكَ  : الذي َكِليُمكَ وِ 

 .السالمعليهوأَْيضاً : لَقَُب َسيِّدنا موَسى ، 

 .«الَكْلَمى إنا نَقُوُم على الَمْرضى ونُداِوي»الَحدْيث : منه كَسْكَرى ؛ و َكْلَمى بمْعنَى الَجِريحِ على الَكِليمُ  ويُْجَمعُ 

 يابُِس ؛ عن ابِن ُدَرْيد.، بالضّمِ : الطيُن ال الُكالمُ وِ 

. ِكلِّيم وَرُجل َمْخشِريُّ يت : منِطيٌق ؛ نَقَلَهُ ابُن َعبَّاٍد والزَّ  ، كِسّكِ

يَّة. َمْكلََمانيُّ  وَرُجل  ، بالفتحِ ، لغةٌ عاّمِ

األَِديُب الكاتُِب الُمناِظر ، ِمن شيوخِ الحاِكِم لُقَِّب لمْعرفَتِه في ُمناَظَرةِ الَكالِم  الكلمانيُّ  وأَبو الَحَسِن محمُد بُن ُسْفيان بِن محمِد بِن محمودِ 

 واألُصوِل.
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ً  وما أَِجدُ  . ُمتََكلَّما  ، بفتحِ الالِم : أَي مْوِضُع َكالٍم ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

. هِ ، كُزْنبوٍر : الَكثيُر لَْحِم الَخدَّْيِن والَوجْ  الُكْلثومُ  : ]كلثم[  ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ

 ، كما في الُمْحَكِم. الِفيلُ  أَْيضاً :وِ 

ْنَدفيلُ  هو أَو  ، أي الَكبيُر ِمن الِفيلَِة. (5) الزَّ

 الَحريُر على رأِْس العَلَِم. أَْيضاً :وِ 

__________________ 
 يف القاموس : وحُتَر ُ . (1)
 اللسان. (2)
 .82النمر ا اآية  (3)
 ا واللسان والصحاح. 25ته ا ديوانه ط بريوت ص من معلق (4)
 يف اللسان : الزندبير. (5)
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 ، أَبو رهٍم الغفَاِريُّ َشِهَد أُُحداً والَمشاِهَد. بُن الُحَصْينِ  ُكْلثُومُ وِ 

بُن َعقبَةَ بِن ناِجيَةَ بِن الُمْصَطلِق  ُكْلثومُ  بِن ناِجيَةَ الخزاعيُّ المْصَطلَقيُّ ؛ هكذا في َمعاِجِم الصَّحابَِة ، والصَّواُب : بُن َعْلقََمةَ  ُكْلثُومُ وِ 

ِه ناِجيَة. ه فحينَئٍِذ الصْحبَة لجّدِ  الَحْضرميُّ كما في كتاِب الَمْعرفِة البِن َمْنَده ، وقد َرَوى عن أَبيِه عن جّدِ

ل ذِلَك. ُكْلثومُ  َع في ُمْعجِم ابِن قانِعٍ :وَوقَ   بُن َعْلقََمةَ الَحْضرميُّ َرَوى عن أَبيِه وألَبيِه ِوفاَدةٌ ، فتأَمَّ

الذي نََزَل   بيَِسيٍر ، وهواألَْنصاِريُّ األَْوِسيُّ أََحُد بَني َعْمرو بِن َعْوِف ، أَْسلَم وقد َشاَخ وتُوفِّي قَْبل بَْدرٍ  ء القَْيِس بُن َهْدِم بِن اْمِرى ُكْلثومُ وِ 

 فَنََزل عليه األَْنصاِريّ  ، أَْربَعَةَ أَيَّاٍم ثم َخَرَج إلى أَبي أَيُّوبَ  (1) وسلمعليههللاصلىعليه َرُسوُل هللِا 

َجها  عنها (2) تعالى هللا وَرِضيَ  وسلمعليههللاصلىبِْنُت رسول هللِا  ُكْلثومٍ  وأُمُّ  َصحابيُّون رِضَي هللاُ تعالَى عنهم أََسنُّ ِمن رقيَّة وفاِطَمةَ تزوَّ

.  ُعثْماُن بْعَد رقيَّةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهنَّ

 : اْجتِماُع لَْحِم الَوْجِه بال ُجهوَمٍة. الَكْلثََمةُ وِ 

ٌ  يقاُل :وِ  حاحِ. ُمَكْلثََمةٌ  اْمَرأَة  : أَي ذاُت َوْجنَتَْين ِمن غيِر أَن تْلَزَمها ُجهوَمة الَوْجِه ، كما في الّصِ

 : َحَسنَةُ دائَِرةِ الَوْجِه. ُمَكْلثََمةٌ  وقيَل : جاِريَةٌ 

 : ُمْستديٌر َكثيُر لَْحِم الَوْجِه وفيه كالَجْوز ِمن اللَّْحِم. ُمَكْلثَمٌ  وقيَل : َوْجهٌ 

ر. وقيَل : هو الُمتقاِربُ   الجْعُد الُمَدوَّ

 وقيَل : هو نَْحو الَجْهم َغْير أَنَّه أَْضيَق منه وأَْملَح.

 أنَّه لم يُكْن ُمْستديَر الَوْجِه ولكنَّه كاَن أَِسيالً. ، «بالُمَكْلثَمُ  يكن لم أنَّه»:  وسلمعليههللاصلىقاَل َشِمٌر : قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ في ِصفَِة النبّيِ و

 ُء الَجْبهِة الُمْستديُر الَوْجِه ، زاَد في النِّهايِة : َمَع خفَِّة اللَّْحم.ِمن الُوُجوِه القَِصيُر الَحنَِك الناتِى الُمَكْلثَم َشِمٌر :قاَل : 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َغِليَظةٌ َعِظيَمةٌ ، قاَل َشبِيُب بُن البَْرصاء : ُمَكْلثََمةٌ  أَْخالفٌ 

رُ  لحَثَمةٌ ُمكَ َأخحالٌف وِ   وَثجح
 المطَِّلب ؛ واْبنَة عقبَةَ بِن بْنُت ُسَهْيل بِن َعْمٍرو ، واْبنَةُ عتبَةَ بِن َربيعَةَ ؛ واْبنَة أَبي َسلَمةَ بِن عْبِد األَسِد ؛ واْبنَةُ العبَّاس بِن عبدِ  ُكْلثومٍ  وأُمُّ 

. أَبي معيٍط ؛ واْبنَة علّيِ بِن أَبي طاِلٍب ، َصحابِيَّات ، رِضيَ   هللاُ تعالَى عنهنَّ

يق. ُكْلثومٍ  وأُمّ  ّدِ  بْنُت أَبي بْكٍر الّصِ

 ، كِزْبِرجٍ ، والحاُء مهملةٌ. الِكْلِحمُ  : ]كلحم[

.  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 كالِكْلِمحِ. التُّرابُ  وقاَل ُكراٌع : هو

 والِكْلِمُح ، فاْستُْعِمَل في الّدعاِء. الِكْلِحمُ  وَحَكى اللّْحيانيُّ : بِفيهِ 

 الَكْلَدُم ، كَجْعفٍَر ، والدَّاُل مهملةٌ. : ]كدَل[

.  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

ْلبُ  وهو  الشَّديُد. الصُّ
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جاِل كالُكْردوِم. كُزْنبوٍر : القَصيرُ  الُكْلُدوُم ،وِ  ْخُم ِمن الّرِ  الضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْلُب ؛ كما في اللِّساِن. ْلَذمُ الكَ  : ]كلذم[  ، بالذاِل المْعجَمِة : الصُّ

.:  َكْلَسمَ  : ]كلسم[  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 تَماَدى َكَسالً عن قَضاِء الُحقوِق. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

اُء :وِ  ُجل وَكْلَمَس : َكْلَسمَ  قاَل الفرَّ  ْين : َذَهَب ولم يَْذُكر : في ُسْرَعة.وَمرَّ لَه في السِّ  َذَهَب في ُسْرعٍة. الرَّ

 قََصَد. َكْلَسَمةً : إليه َكْلَسمَ وِ 

ين المْعجمِة. الَكْلَشَمةُ  : ]كلشم[  ، بالّشِ

__________________ 
 سقطت من القاموس.« تعاىل»لفظة  (1)
 لي  يف القاموس.«   تعاىل»قوله :  (2)
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.  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 العَجوُز. ، وِذْكُر الفتْحِ ُمْستدرك : بالفتْحِ  وهي

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َكْلَشَم : َذَهَب في ُسْرَعٍة ؛ نَقَلَهُ ابُن القطَّاعِ ؛ وَكذِلَك َكْلَمَش.

ْين الُمْهِملِة أَْعلَى.  وفي اللِّساِن : والّسِ

.:  ، بالمْهملَةِ  َكْلَصمَ  : ]كلصم[  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

يت : إذا ّكِ ً  وقاَل ابُن الّسِ  ، كبَْلَصَم ، كذا في التْهِذيِب ، ونقَلَه ابُن القطَّاعِ أَْيضاً. فَرَّ هاِربا

ّمِ : َمْدَخُل اليَِد وَمْخَرُجها من الثّْوِب ، ج الُكمُّ  : ]كمم[  ، ال يكسَّر على غيِر ذِلَك ، كذا في الُمْحَكِم. أَْكمامٌ  ، بالضَّ

 ، كُحّبٍ وِحبَبٍَة. ِكَمَمةٌ  يُّ :زاَد الَجْوهرِ وِ 

حاحِ بالضّمِ ، بالكْسرِ  ، الِكمُّ وِ  ، فيكوُن  الِكماَمةِ وِ  الِكمِّ  ، أَي في بالكْسِر فيهما كالِكماَمةِ  ِوعاُء الطَّْلعِ وِغطاُء النَّْوِر ، ، وفي بعِض نسخِ الّصِ

الً لَْفواً ، أَو في الِوعاِء والِغطاِء وال يَْظَهر له َوْجه ؛ ةٌ  ج قَْوله بالكْسر أَوَّ اخِ : ِكمامٌ وِ  أَْكمامٌ وِ  أَِكمَّ  ، األَِخيَرةُ بالكْسِر ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ للشمَّ

عــــــــــــدهــــــــــــا  َت أُمــــــــــــورًا مث غــــــــــــادرَت بــــــــــــَ يــــــــــــح  َقضــــــــــــــــــــــــــَ

َج يف      وائـــــــــــِ هـــــــــــابـــــــــــَ مـــــــــــامـــــــــــِ تـــــــــــ   َأكـــــــــــح فـــــــــــَ ـــــــــــُ (1)ِ  مل تـ
 

  
اُح :  وقاَل الطِرمَّ

ر   ظـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــامِ ت ًة  ابأَلكـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ وف فـــــــــــــــــــُ   ـــــــــــــــــــَح

هــــــــــــــــا      ُاُ جــــــــــــــــر امــــــــــــــــِ هــــــــــــــــا َأعــــــــــــــــح قــــــــــــــــُ رحمــــــــــــــــُ (2)تـــــــــــــــــَ
 

  
اُج في قْوِله تعالَى :  م فهي ذاتُ  باألَْكمامِ  َعنَى (3) (َوالنَّْخُل ذاُت اْْلَْكمامِ )وقاَل الزجَّ  .أَْكمامٍ  ما َغطَّى. وكلُّ َشَجَرةٍ تُْخِرُج ما هو ُمَكمَّ

ي الرأَْس ؛ ومن هذا أَْكمامُ وِ  اَرها ِمن السَّعَف واللِّيف والِجْذعِ يُغَّطِ ا النَّْخلَِة : ما َغطَّى ُجمَّ يان اليََدْين. ُكمَّ  القَِميِص ألَنَّهما يُغَّطِ

ةٌ  وَجْمعُه الِكمامُ  ، وهو أَكاِميمٌ وِ  أَْكمامٌ  ِوعاُؤه ، والَجْمعُ كّلِ نَْور  ُكمُّ  وقاَل غيَرهُ :  .أَِكمَّ

 ، هو بُْرُعوَمتُهُ. ُكمٌّ  الطَّْلعِ ، ولكّلِ َشَجَرةٍ ُمثْمرةٍ  الُكمُّ ُكمُّ  وفي التْهِذيِب :

تِ وِ  ّمِ ؛ النَّْخلَةُ  ُكمَّ ا ، بالضَّ ً وِ  ُكمَّ حاحِ : َمْكمومٌ  فهي ، ُكموما  ؛ وأَْنَشَد للَبيٍد يَِصُف نَِخيالً : َمْكموَمةٌ  ؛ وفي الّصِ

ٍم  لـــــــــــــِّ لـــــــــــــيـــــــــــــِج  ـــــــــــــَُ وارُع يف خـــــــــــــَ ٌب كـــــــــــــَ  ُعصـــــــــــــــــــــــــــَ

ٌر      ــــــــــَ وقـ ت فــــــــــمــــــــــنــــــــــهــــــــــا مــــــــــُ لــــــــــَ ومُ محــــــــــََ مــــــــــُ كــــــــــح  (4) مــــــــــَ
  

ّمِ أَْيضاً إذا الفَِسيلُ  ُكمَّ وِ  حاحِ. عليه فُستَِر عليه حتى يَْقَوى (5) أُْشِفقَ  ، بالضَّ  ، كما في الّصِ

واوِ  ّمِ : أُْغِمَي عليهم وُغطُّوا تُُكمُّ اجِ : ، بالضَّ  ، وبه فَسَّر الجْوهِريُّ قَْول العجَّ

َت الــــــــــنــــــــــاَس إذح  دح هــــــــــِ ر لــــــــــو شـــــــــــــــــــــــَ وابــــــــــَ مــــــــــ  كــــــــــُ  تــــــــــُ

وا      مـــــــــــــ  ر ج غـــــــــــــُ فـــــــــــــَ ٍة لـــــــــــــو مل تــــــــــــــُ مـــــــــــــ  (6)بـــــــــــــغـــــــــــــُ
 

  
اُء : وا وقاَل الفرَّ ُموا ِمن تُُكمُّ وا بها ؛ واألَْصُل تُُكّمِ ة ُكمُّ ْمت أُْلبُِسوا ُغمَّ َء إذا َستَْرته ، فأَْبَدَل الِميَم األَخيَرةَ ياًء ، فصاَر في التَّْقديِر : الشي َكمَّ

يُوا ، ثم ُحِذفَِت الياُء.  تُُكّمِ

ْينِ  قَميَصهُ : َجعََل له أََكمَّ وِ  . ُكمَّ  ، نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

تْ وِ  َمتْ  ِكماَمها النَّْخلَةُ : أَْخَرَجتْ  أََكمَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ أَْيضاً. َكَكمَّ
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 به فَُم البِعيِر لئاَلَّ  يَُكمُّ  ، بكسِرِهما : ما الِكماَمةُ وِ  الِكمامُ وِ 

__________________ 
 واللسان وعجزه يف الصحاح والتكملة. قا  الصاغاين : ولي  البيت له وإلا هو ألخيه جزء. 499يف ملحقات ديوانه ص  (1)
 راسها.اللسان وفيه : ح (2)
 .11الرمحن ا اآية  (3)
 ا واللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب.« َنر كوارع»وفيه :  152ديوانه ط بريوت ص  (4)
َف »كذا يف نسخة من القاموس وهو مواف  لضبرت اللسان والصحاح وتنظري الشارح ا ويف نسخة أخر  :   (5) ا ويف اللسان : « والفسيَر : َأشح

 الفصير ابلصاد.
 .«نعمة»واللسان والصحاح والتهذيب ا وابألصر :  63وانه ص دي (6)
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مومٌ  ا وَكذِلَك الَفَرُس ا تقوُ  منه : بَعريٌ  يـََع     َأي َ حُجوم. َمكح
هُ وِ   .الِكمامَ  : َجعََل على فيهِ  َكمَّ

 النَّْخلَةَ إذا َغطَّاها لتُْرِطَب. َكمَّ  (1)، ومنه  َغطَّاهُ  َء :الشي َكمَّ وِ 

َي. ُكمَّ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :  إذا ُغّطِ

 ، عن األَْصَمعّي ؛ وقيَل : َطيَّنَه ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لألَْخَطِل يَِصُف َخْمراً : َسدَّ رأَْسهُ  ، أَي الدَّنَّ : الُحبَّ  ُكمَّ وِ 

تح  مـــــــــــ  هـــــــــــا  كـــــــــــُ تـــــــــــِ يـــــــــــنـــــــــــَ واٍ  بـــــــــــطـــــــــــِ الثـــــــــــَة َأحـــــــــــح  ثـــــــــــَ

داِر      ِد هتـــــــــَح عـــــــــح ـــــــــَ ن بـ ر حـــــــــتح مـــــــــِ (2)حـــــــــىت إذا صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 قيَل : َعْجز البَْيِت :

رَتاها ِعباِدييف بِدينارِ   حىت اشح
ً  النَّاسُ  َكمَّ وِ  ً وِ  كّما  اْجتََمعُوا. : ُكموما

 ، وقيَل : ِلحاُؤه وهو ِمن أَْفواِه الطيِب. : ِعْلٌك أَو قِْرُف َشَجِر الِضْروِ  الَكْمَكامُ وِ 

ُجلُ  الَكْمكامُ وِ   وهي بهاٍء. ، أَو الغَِليُظ الَكثيُر اللَّْحِم ؛ القَصيُر الُمْجتَِمُع الَخْلقِ  : الرَّ

ةُ وِ  َرةُ  الُكمَّ ّمِ : القَلَْنُسَوةُ الُمَدوَّ حاحِ ، والَجْمعُ  (3) ، بالضَّ ي الرأَْس ، كما في الّصِ ةٌ وِ  ِكمامٌ  ألَنَّها تُغَّطِ الَحدْيث  في الَكثَْرةِ والِقلَِّة ، وبهما ُرِوي أَِكمَّ

ً  وسلمعليههللاصلىأَْصحاِب َرُسوِل هللِا  ِكمامُ  كانت: » ةُ  : ِروايَةٍ  وفي ؛ «بُْطحا  ة َغْير ُمْنتَِصبة.يَْعنِي القَلَْنُسَوة ، كانت ُمْنبَطحَ  أَِكمَّ

ُجُل : تََكْمَكمَ وِ  أَْيضاً ، وهو غيُر َمْسموعٍ وال يَْقتَِضيه قِياٌس. أَْكمامٌ  ومنهم َمْن قاَل في َجْمِعه  لَبَِسها. الرَّ

فسأََل عنها فقالوا : أََمةُ آِل فالٍن ،  تََكْمِكَمةً مُ  رأَى ُعَمُر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، جاِريَةً »: الَحدْيث منه وتَلَفََّف ؛ و في ثِيابِه : تَغَطَّى تََكْمَكمَ وِ 

ةِ وقاَل : يا لَْكعاء  رَّ  ؟«تََشبَِّهين بالَحرائِرِ أَ فََضَربَها بالّدِ

ية في ثَْوبِها.  أَراَد ُمتَغَّطِ

ةُ وِ  ةُ والِغماَمةُ ، أَو على أَْنِفه ، وَكذِلَك الِمغَ  ، كِمَذبٍَّة : ِشْبهُ كيٍس يوَضُع على فَم الِحمارِ  الِمَكمَّ  .الِكماَمةُ وِ مَّ

ى ، به تَُكمُّ  وهو الشَّْوُف الذي (4) الِمْشقَنُ  أَْيضاً :وِ   الَمْحروثَةُ. األَْرُض الَمْبذوَرةَ  ، أَي تَُسوَّ

ةُ وِ  ن : أنَّه قاَل يوَم نهاَوْنَد : َحِدْيث النُّْعمان بِن منه وفيها َعلَفُها ؛ و الُخيوِل : َمخاِليها الُمعَلَّقَةُ على ُرُؤوِسها أَِكمَّ ايةَ »ُمقَّرِ أاَل إِنِّي هازٌّ لكم الرَّ

َجاُل إلى ةِ  ، فإذا َهَزْزتُها فْلتَِثب الّرِ ُطوها أَِعنَّتها أَِكمَّ يأُْمُرهم بأَْن يَْنِزعوا َمخاِليها عن رُؤوِسها ويُْلِجُموها بلجمها ، وذِلَك  ؛ «ُخيوِلها ويُقَّرِ

. يَُكمُّ  البَعيِر الذي ِكمامِ  ، وهو ِمن ِكمامٌ  هاتَْقِريطها ، واِحدُ   به فَُمه لئاَل يَعَضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 السَّبُع : ِغَشاُء َمخاِلبِه. ُكمُّ 

ا الَكبائِسَ  َكمَّ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ : ها َكمَّ مهاوِ  يَُكمُّ يُد في األَْغِطية إلى حين ِصراِمها ، واْسُم ذِلَك َجعَلَها في أَْغِطية تُِكنُّها كما تُْجعَل العَناقِ :  َكمَّ

 .ِكمامٌ  الِغَطاء

 النَّْخِل : َسبائِبُها ِمن ليٍف تََزيَّنَت بها ، هذا قَْول الَحَسِن. أَْكمامُ وِ 

ةُ وِ   ْرعِ : ُغلُفها التي يَْخُرُج منها.الزَّ  أَْكمامُ  : كلُّ َظْرف غطَّْيت به َشيئاً وأَْلبَْسته إِيَّاه فصاَر له كالِغالِف ، وِمن ذِلكَ  الُكمَّ

 ؛ قاَل الفََرْزَدُق : َكمائِمُ  ، بالكْسِر ، كالِكيِس يُْجعَل على َمْنِخر الفَِصيِل لئاَلَّ يُْؤِذيه الذُّباُب ، والَجْمعُ  الِكماَمةُ وِ 

__________________ 
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 يف اللسان : كّمم. (1)
 الصحاح واألساس وعجزه يف اللسان : (2)

 حىت اشرتاها عبادّي بدينار
: عل  هامش القاموس : ومجعها كمام ابلكســر ا ومنه قوهلم : وكان كمام الصــحابة بطحاً ا أي الزقة ابلرأس غري ذاهبة يف اهلواء ا فالكمام  (3)

 لوها مجض كم ا أفاده نصر.القالن  ا كما تقدم للمصنف يف بطح ا وقد غلطوا يف حواشي الشماير فجع
عل  هامش القاموس : مل أجد املشــقن ابلنون ا فلعله املشــق  كاملدر  ابأللف املرســومة ايء ا كما ســب  يف لغات املشــقا ا كمنرب وكمحراب  (4)

 ا ا ه ا نصر.
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ه  ه َألنــــــــــــــُ تــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ جــــــــــــــَ ا َأعــــــــــــــح مــــــــــــــ   تــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــ  لــــــــــــــَ

يـــــــــــاَد      هـــــــــــا جـــــــــــِ يـــــــــــح يــــــــــــَ مِ أبَرحآِد  ـــــــــــَح مـــــــــــائـــــــــــِ  (1) الـــــــــــكـــــــــــَ
  

 َشِمٌر. قالَهُ 

ةِ  َجْمعُ  األَْكمامُ وِ ،  األَْكمامِ  َجْمعُ  األََكاِميمُ وِ  ِة : الكمَّ مَّ  : ِوعاُء الطَّْلعِ ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد لذي الرُّ

هـــــــــا  بـــــــــُ مـــــــــَ  َذوائـــــــــِ هـــــــــح تح مـــــــــن الـــــــــبــــــــــُ عـــــــــالـــــــــَ  ملـــــــــا تـــــــــَ

تح عـــــنـــــــه      َرجـــــــَ ِف وانحضـــــــــــــــــــَ يـــــح يـــــمُ ابلصـــــــــــــــــــ   (2) اأَلكـــــــامـــــِ
  

مٌ  الفَِصيُل فهو ُكمَّ وِ  ي البِن ُمْقبل : ُمَكمَّ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تح  حــــــــَ بــــــــَ ر فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح يــــــــح تح بــــــــلــــــــَ بــــــــ  ٍن هــــــــَ عــــــــُ نح  ــــــــُ  أَمــــــــِ

يـــــــر      ــــــَفصــــــــــــــــــــِ َد  كـــــــال َة حتـــــــُح وحعـــــــَ مِ بصــــــــــــــــــــَ مــــــ  كــــــَ ُ
 (3) املــــــ

  
مٌ  وَكذِلَك فَِسيلٌ   ؛ قاَل ُطفَْيل : ُمَكمَّ

ِم  ـــــــــــَ ب ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ِر أَبـ فـــــــــــح عـــــــــــاٌن حبـــــــــــَ َك َأ ـــــــــــح ـــــــــــح ت ـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــاقـ

راً      كــــــــَ رح بــــــــَ يــــــــِر َأجــــــــَ َر الــــــــَفســــــــــــــــــــــِ ثــــــــح مِ  مــــــــِ مــــــــ  كــــــــَ ُ
 (4) املــــــــ

  
 : الِقْشرةُ أَْسفل السَّفاةِ تكوُن فيها الحبَّةُ. الُكمُّ وِ 

ةوِ   ، بالضّمِ : القُْلفَةُ. الُكمَّ

ةِ  وإِنَّه لَحَسن م ، بالكْسِر ، أَي الِكمَّ  إنَّه لَحَسن الِجْلَسة.: ، كما تقوُل  التََّكمُّ

َمهوِ  اهوِ  تََكمَّ َمه  :تََكمَّ  ، األَخيَرةُ على تَْحويِل التَّْضعيِف. (5) كَكمَّ

ا األَرض َكَمْمتُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل ، عن اليمامّي : ّنِ في األَرِض بالَخَشبَِة العَِريَضِة التي تَُزلِّقها ،  َكمَّ ، وذِلَك إذا أَثاُروها ثم َعفَّوا آثاَر الّسِ

 .َمْكُموَمةٌ  فيُقاُل : أَرضٌ 

ةُ  ، بالكْسِر : هي الِكماَمةُ وِ   .الِمَكمَّ

مٌ  وَمْعوٌ   : ُمغَطَّى ليُْرِطب ؛ قاَل : ُمَكمَّ

ي  َا مُتحســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــدِة حــــــــــــِ ي هــــــــــــِ ــــــــــــ  ــــــــــــن ُر ابل ــــــــــــ  ل عــــــــــــَ ــــــــــــُ  تـ

ِو وِ      عــــــــــــــــح
َ

مِ ابملــــــــــــــــ مــــــــــــــــ  كــــــــــــــــَ
ُ

يــــــــــــــــمِ  املــــــــــــــــ مــــــــــــــــِ  والــــــــــــــــقــــــــــــــــَ

  
ْبالِن عْنَد اإِلْرطاِب ليَْبقَى ثََمُرها الَمْكُمومُ وِ  ي بالزُّ ا وال يْفِسدها الطَّيُر وال الُحروُر ؛ ومنه قَْول لَبيٍد : ِمن العُذُوِق : ما ُغّطِ  َغضَّ

ُمومُ مَحَلتح فِمنحها ُموقـٌَر   (6) َمكح
 إذا قَتََل الشُّْجعاَن ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. ُكمَّ وِ 

 الشَّهاَدة : قََمْعتَها وَستَْرتَها ، وهو مجاٌز. َكَمْمتُ وِ 

 ٌ  : َغِليَظةٌ َكثيَرةُ اللْحِم. ُمتََكْمِكَمةٌ  واْمرأَة

يَّة. ُمَكْمَكم وبِرٌّ   : ُمتَغيُِّر اللَّْون لَدْفنِه باألَرِض ، لغَةٌ عاّمِ

 ، كُصَرٍد : َمْوِضٌع. ُكَممٌ وِ 

حاِح أَْفَرَده َكمْ :  (7) ]كم  بالواِو العاِطفَة. َكمْ وِ بتَْركيٍب ُمْستَِقل ؛ وفي الحاِشيَِة بخّطِ أَبي زكريَّا : َصوابُه :  ، هكذا في الّصِ

 َمْبنِيٌّ على السُّكوِن. ُمْبهمٌ  اْسٌم ناِقصٌ  قاَل : وهو

 كما في الُمْحَكِم. أَو ُسؤاٌل عن العََددِ 
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التَّْكثِير وَمْعنى ُربَّ التَّْقِليل والتَّْكثِير ، وهو ُمْغٍن عن الَكالِم الَكثيِر الُمتَناِهي في البُْعِد  َكمْ  ، إِالَّ أنَّ َمْعنَى ويَْعَمُل في الخبَِر َعَمَل ُربَّ  قاَل :

فلو َذَهْبت تَْستَْوعب  ؟أَْغناَك ذِلَك عن قَْوِلك : أََعَشرة مالُك أَْم ِعْشرون أَْم ثاَلثُوَن أَْم مائَة أَْم أَْلف ؟مالُكَ  َكمْ  والطُّول ، وذِلَك أَنَّك إذا قْلت :

ا قُْلت   ، أَْغنَتْك هذه اللَّْفَظة الواِحَدة عن اإِلطالَِة َغْير الُمَحاط بآِخِرها وال الُمْستَْدرَكة. َكمْ : األَْعداَد لم تَْبلغ ذِلَك أَبَداً ألَنَّه غيُر ُمتَناٍه ، فلمَّ

ْت ما بَْعَدها ، وإن ُعنِي بها رُ  َكمْ  وفي التَّْهذيِب : بَّما َرفَعَْت َحْرُف َمْسأَلٍة عن َعَدٍد وَخبٍَر ، وتكوُن خبراً بمْعنَى ُربَّ ، فإْن ُعنِي بها ُربَّ َجرَّ

 ما بَْعَدها اْنتََصبَْت. (8)، وإن تَبِعها فِْعل واقع 

__________________ 
 .«يعل »واللسان والتهذيب وفيها :  863ديوانه ص  (1)
 وجزء من عجزه يف الصحاح.« كمم وضرج»اللسان :  (2)
 اللسان. (3)
 .«أبنبم»ا ومعجم البلدان : « أشاقتك»اللسان وفيه :  (4)
 يف اللسان : ككم ه. (5)
 تقدم بتمامه قريباً يف املادة. (6)
 هم عدم إفراده عما قبله.هكذا وردت برتكيب مستقر ا وصوب بعض (7)
 يف التهذيب واللسان : رافض. (8)
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 ؟الِميُم ، فإذا َعنَْيُت بَكْم َغْير الَمْسأَلِة عن العََدِد قُْلت : َكْم هذا الذي َمعَك وأُْسِكنَت ما ُمَؤلَّفَةٌ من كاِف التَّْشبيه وما ، ثُمَّ قُِصَرتْ  هي أَو وقاَل :

 فهو يُجيبُك : كذا وكذا.

ا وهي الَجْوهِريُّ :وقاَل  اوِ ويُْنَصُب ما بَْعَدها تَمييزاً ،  كقَْوِلَك : َرُجل عْنَدك ؛ ِلالْستِفهامِ  لها َمْوِضعان : االْستِفهاُم والَخبَر. أَمَّ :  (1) للَخبَرِ  أَمَّ

دْرهٍم أَْنفَْقُت : تُريُد التّْكثِيَر ؛ وإْن  َكمْ  ، أَي كما يُْخفَض بُربَّ ألَنَّه في التّْكثِيِر نَِقيُض ُربَّ في التَّْقِليِل ، تقوُل : ويُْخفَُض ما بَْعَدها حينَئٍِذ كُربَّ 

 ِشئَْت نََصْبت.

اُء : رُجٍل  َكمْ  َرةِ النَّْصب والَخْفض ، ِمن ذِلَك قَْول العََرب :وكأَْين لُغَتان ويَْصَحبهما ِمن ، فإذا أَْلقَْيت ِمن ، كاَن في االْسِم النّكِ  َكمْ  وقاَل الفرَّ

اراً قد َهَزْمتَ  َكمْ وِ كريٍم قد رأَْيَت ،  فهذان َوْجهان يُْنصبان ويُْخفضان ، والِفْعل في الَمْعنى واقٌِع ، فإن كاَن الِفْعل ليَس بَواقعٍ  ؟َجْيشاً َجرَّ

، تَْرفعُه بفْعِله وتُْعِمل فيه الِفْعل إْن  َرُجٌل َكريٌم قد أَتَاني َكمْ  تَقوُل : في النِّكَرةِ ، وقد يُْرفَعُ  لَخْفض ؛جاَز النَّْصُب أَْيضاً وا (2)وكاَن االْسم 

اراً قد َهَزْمت فتَْنِصبُه بَهَزْمت ، قاَل : وأَْنَشُدونا : َكمْ  كاَن واقِعاً عليه تَقوُل :  َجْيشاً َجرَّ

مح  ــــــــــــ كــــــــــــَ ــــــــــــُر وخــــــــــــال ري ــــــــــــَك اي جــــــــــــَ ة ل مــــــــــــ   ة عــــــــــــَ

ــــــــي  ِعشــــــــــــــــــــــارِي      ل تح عــــــــَ ــــــــَ ب ــــــــَ ل ــــــــد حــــــــَ عــــــــاء ق دح ــــــــَ (3)ف
 

  
ر كتَْفِسير العَ  َدد فتََرْكناها في الَخبَِر على ما كانَْت َرْفعاً ونَْصباً وَخْفضاً ، فمن نََصَب قاَل : كاَن أَْصُل َكْم االْستِْفهام وما بَْعَدها ِمن النِّكَرة ُمفَّسِ

كذا دْرَهماً ، ومن َخفََض قاَل : طالَْت صْحبَة َمْن النِّكرةَ في َكْم عليه في االْستِْفهام فنََصْبنا ما بَْعَد َكْم ِمن النِّكَراِت كما تَقوُل : ِعْنِدي كذا و

ا َحَذْفناها أَْعَمْلنا أراد  فلمَّ
ا َمْن َرفََع فأَْعَمَل الِفْعَل اآلَخَر ونََوى تَْقِديم الِفْعل كأَنَّه قاَل : َكْم قد أَتانِي َرُجل َكِريم. قا (4)  َل الجْوهِريُّ :بهما ؛ وأَمَّ

ا فتُْصَرُف وتَُشدَُّد وتَقُولُ وقد تُ  يَّةُ  هووِ ،  الَكمِّ  ِمن تُ  : أَْكثَرْ  (5) ْجعَُل اْسماً تامَّ  .(6) الَكّمِ

ا ُمتِّصل أَو ُمْنفَِصل ، فاألَخيُر هو العََدُد فَقَط كِعْشِرْين  الَكمّ  * قُْلُت : ومنه قَْوُل الُحَكماء : العَْرض الذي يَْقتَِضي االْنِقَسام لذاتِه وهو إمَّ

ا قاّر الذات ُمْجتَِمع األَْجزاِء في الُوُجوِد وهو الِمْقداُر الُمْنقَِسم إلى الَخّطِ والسَّطحِ وا ل إمَّ ُم التَّْعليميُّ ، أَو َغْير لثخِن وهو الجسْ وثاَلثِْين ؛ واألَوَّ

ماُن كما هو ُمفَصَّل عْنَدهم.  قاّر الذاِت وهو الزَّ

 ، بالفتحِ. الَكْنَمةُ  : ]كنم[

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ واللَّْيُث وِذْكر الفتْحِ ُمْستْدرٌك.

 الِجراَحةُ. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : فيَما َرَواهُ عنه ثَْعلَب : هي

 َمةُ الُمِصيبَةُ الفاِدَحةُ.قاَل : والنَّكْ 

ل.  * قُْلُت : وكأَنَّ الِميَم فيهما بََدٌل عن الباِء ، واألْصُل الَكْنبَة والنّْكبَة ، فتأَمَّ

ِحيُح أنَّ  (7) ، كصاِحٍب : ِصْنٌف من السودانِ  كانِمٌ وِ  الغَْرب ، حقَّقَه ابُن بْلَدةٌ بنَواِحي غانَةَ وهي داُر ُمْلِك السوداِن الذي بَجنُوِب  كانِمَ  ، والصَّ

 َخلّكان ؛ وكذا الشَِّريف اإِلْدِريِسي في نْزَهِة الُمْشتاِق.

 ، تَْرَجَمه ابُن َخلّكان وغيُرهُ. الكاِنِميُّ  ، وهو أَبو يوسَف يَْعقوُب بُن يوسف بِن عبِد الُمْؤِمن : شاِعٌر َمْشُهوٌر منهم الكانِِميُّ وِ 

ً  الَمْرأَةَ  كامَ  : ]كوم[  نََكَحها. : َكْوما

__________________ 
 يف القاموس : أو للخرب. (1)
 يف التهذيب واللسان : وكان لالسِم. (2)
 ا وهو يف اللسان بدون نسبة. 451البيت للفرزد  ا ديوانه ص  (3)
 كذا ا ويف اللسان والتهذيب : أعملنا إرادهتا.  (4)
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ثـَرُ »يف القاموس :  (5)  وتصرف الشارح ابلعبارة مبا يواف  الصحاح.« وتقو  : َأكح
ي ِة. (6)  يف القاموس : الَكمِّ
عل  هامش القاموس : ذكر ابن خلكان أن كالاً جن  من الســـــودان ا وهم بنو عم تكرور ا وكر واحدة من هاتا القبيلتا ال تنســـــب إىل  (7)

رور أم وال إىل أب ا وإلا كامن اســم بلدة بنواحي غانة ا وهي دار ملك الســودان الذين ِبنوب الغرب ا فســمي هذا اجلن  ابســم هذه البلدة. وتك
 .نصر أفاده ا السالمعليهاألرض الجي هم فيها ا فسمي جنسهم ابسم أرضهم ا واجلميض من بين كوش بن حام بن نوح ا : اسم 
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 الفََرُس أُْنثاهُ : نَزا عليها. كامَ وِ 

 الفََرُس. كامَ  ىيكوُن لإِلْنساِن والفََرِس ، وَكذِلك كل ذي حافٍِر ِمن بْغٍل أَو ِحماٍر ؛ وقد اْقتََصَر الجْوهِريُّ عل فالُكْومُ 

 .كاَمها وقاَل األْصَمِعيُّ : يقاُل للِحماِر باَكها وللفََرِس 

 الِحماُر أَْيضاً. كامَ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 وقد اْستَْعَملَه بعُضهم في العُْقربان ؛ قاَل إياُس بُن األَرت :

َدتح  مح إذح غــــــــــــــــَ كــــــــــــــــُ رحعــــــــــــــــ  أُمــــــــــــــــِّ  كــــــــــــــــَبن  مــــــــــــــــَ

َربــــــــــــــٌة      قــــــــــــــح هــــــــــــــاعــــــــــــــَ ومــــــــــــــُ كــــــــــــــُ رابن  يــــــــــــــَ قــــــــــــــح (1)عــــــــــــــُ
 

  
 أَي يَْنِكُحها.

مَ وِ  ً  التُّرابُ  َكوَّ ّمِ ، أَي قِْطعَةً قِْطعَةً وَرفََع رأَْسها. ُكوَمةً ُكوَمةً  : َجعَلَهُ  تَْكويما  ، بالضَّ

َم َكْوَمةً  عنه : أَنَّه أُتَِي بالمالِ َحِدْيث علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالَى منه قاَل الجْوهِريُّ : وهو بمْنِزلَِة قَْوِلك : ُصْبرة ِمن َطعاٍم ؛ و ِمن َذَهٍب  (2) فَكوَّ

ٍة وقاَل :  (2) َكْوَمةً وِ  ي َغْيِري :»ِمن فضَّ ي ، ُغّرِ ي ، ويا بَْيضاء اْبيَّضِ  يا َحْمراء اْحَمّرِ

يــــــــــــــــــارُه فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه  نــــــــــــــــــاَي وخــــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــــذا جــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــهِ      ُده إىل فـــــــــــــــِ (3)« إذح كـــــــــــــــر  جـــــــــــــــاٍن يـــــــــــــــَ
 

  
ْمل ، والَجْمعُ  الُكوَمةُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل :  .الُكومُ  : تُراٌب ُمْجتمٌع ُطولُه في السَّماِء ِذَراعان وثاَلث ويكوُن ِمَن الِحجاَرةِ والرَّ

ّمِ : الِقْطعَةُ من اإِلبِلِ  الُكومُ وِ  . ، بالضَّ  ؛ نَقَلَهُ الْجَوهِريُّ

َدقة ناقَةً »الَحِدْيث :  الطَِّويلتُه ؛ ومنه : النَّاقَةُ العَظيَمةُ السَّنامِ  الَكْوماءُ وِ  قاَل :  فيَأْتي منه بنَاقَتَينِ »: ؛ وفي آخر  «َكْوماءَ  َرأَى في نَعَم الصَّ

 : َعُظَم َسناُمها. ، كفَِرحَ  َكِوَمتْ  وقد ، قلََب الَهْمَزة في التَّثْنِيَة واواً. «َكْوماَوينِ 

 العَِظيُم. الُمْرتَِفعُ  ِمن السَّناِم : األَْكَومُ وِ 

 ؛ قاَل : ُكومٌ  : ُمْرتَِفُع السَّناِم ، والَجْمعُ  أَْكَومُ  وبَعيرٌ 

يــــــــــــــــــاٌت  ن خــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــِ واجــــــــــــــــــِ
َ

 رِقــــــــــــــــــاٌب كــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــ

واِر  وِ      تــــــــــــــاٌه عــــــــــــــلــــــــــــــ  اأَلكــــــــــــــح ومُ َأســــــــــــــــــــــــــــح  (4) كــــــــــــــُ
  

 وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ :

ٌز َخلحَف الس ناِم وَ  َومِ َعجح  اأَلكح
 تَْحَت الثُّْنُدَوتَْيِن. : ما األَْكَومانوِ 

 ِمن أَْعماِل ِشْيراَز. (5) فَْيروَز : ة بفاِرسَ  كامُ وِ 

 الَكبيُر. : الفَْرجُ  الَكْومُ وِ 

ُ  الُمكاَمةُ وِ  ّمِ : المْرأَة  على غيِر قِياٍس. الَمْنكوَحةُ  ، بالضَّ

مِّ  ُكوَمةُ وِ   .(6) امرأَةٍ  : اْسمُ  ، بالضَّ

 االْكتِياُم : القُعوُد على أَْطراِف األَصابعِ.وِ 

ً  له وتََطالَْلُت وَرأَْيته اْكتَْمتُ  يقاُل :  على أَْطراِف أَصابعِ ِرْجلَْيه ؛ نَقَلَه األَْزهِريُّ هنا. ُمْكتاما

يمياِء ، كذا نَّص الجْوهِرّي. ، بالكْسرِ  الِكيمياءُ وِ   ، َمْعروٌف ِمثْل الّسِ
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ي هذا الِعْلم به الِعَظِم في كّلِ شي الكومِ  واْختُِلَف فيها فقيَل : هي لَْفظةٌ َعربيَّةٌ وال يُْدَرى ِممَّ تُْشتَقُّ ، فإن كانْت ِمن هذا التَّْركيِب فَأَْصل ٍء فُسّمِ

شيُد األْسنويُّ في شْرحِ مقاَمتِه الَحِصيَّبيِة وحق أَ لَكْونِه َعِظيَم الَمْنِزلَِة بَِعيد  ْن الَمنَاِل ، وقيَل : ِمن االْكتِماِء ، وهو االْختِفاُء ، وأَشاَر له الرَّ

 يُشتَقَّ لها هذا االْسم.

ميَّة : كي ِميا أَي َمتى تَِجي فَديُّ في شْرحِ الالَّ في الُمْعتَل ؛ وقد َجَزَم به اإلماُم اليوسي ، وَسيَأتي  ء على َوْجه االْستِْبعاِد فَمحلّه إذاً وقاَل الصَّ

ة أُْخَرى.  للمصنِِّف في ك م ي َمرَّ

__________________ 
 اللسان والتهذيب وعجزه يف األساس. (1)
 ضبطت ابلفتح عن اللسان. (2)
 ورد الرجز يف اللسان نثراً. (3)
 ب نسب إىل عامر بن عقير السعدي ا وهو جاهلي.اللسان والتهذيب بدون نسبة فيها ا وحبواشي التهذي (4)
 يف القاموس : ع بفارس. (5)
 يف القاموس : امرأٌة ا ابلرفض منونة. (6)
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له ثم اْختُِصر في االْصِطالح الخاّص. بةٌ أَْصلُه كيم مى بايد أَي من الذي يَِجده أَو يَُحّصِ  وقيَل : هي ُمعَرَّ

ى باإِلْكسيِر  أَو دواءٌ  ِب ِمن الّرْكنَْين العَِظيميِن الشَّعَِر والدِم ، أَو ِمن ثالثَِة أَْجزاٍء أَو ِمن أَْربَعَة ؛المَركَّ  (1) اإِلْكِسيرِ  يُْطلَُق على وهو الُمَسمَّ

ِة إلى الِفْعل واتََّحَدْت أََعاِليَه مع أَساِفِله قَِويَْت َكْيِفيَّتُه وتغَيََّرتْ   ؛ وهو المعبَُّر عنه في اْصِطالحِ القَْوِم عْنَدهم إذا تمَّ وَظَهَر صْبغه ِمن القوَّ

 في الفَلَِك الشَّْمِسّيِ  (2) فيُْجِزيه بالتَّْدبِيِر اإِللهّي بَوْضعِ ِميزاِن الذََّكر واألُْنثَى في أَْرض هرميس يُْحَمُل على َمْعَدنِّيٍ  بالتَّْضِعيِف ، وحينَئِذٍ 

ابعِ ، وحِ وهو تَماُم العََمِل باإِلْجما أَو القََمِرّيِ  الُمعَبَّر عنه بالرَّ ن في الرُّ ُل َرابِعاً بُظهوِر الّصْبغ الُمَسّخِ ل ، بل يُْجعَُل األوَّ ِل الُمعَبَّر عنه باألَوَّ

 عْنَد العاِرِف الفَِهيم فتََدبَّر ، وهللاُ َحِكيم َعِليم.

ِب الَجواليقي : ٌب. الِكيمياءُ  وفي ُمعرَّ  َمْعروٌف وهو ُمعَرَّ

 َمْخصوٍص ، وأَْنَشَدنا شيوخنا :وقاَل الشهاُب أَثْناء القََصِص ِمن العنايَِة : لَْفٌظ يُونانيٌّ بمْعنَى الجْملَِة َغلََب على تَْحِصيل النَّْقَدْيِن بَطِريٍق 

اً  عـــــــــَ  كـــــــــاُف الـــــــــكـــــــــنـــــــــوِز وكـــــــــاُف الـــــــــكـــــــــيـــــــــمـــــــــاء مـــــــــَ

دَعح عـــــــن نــــــــَ      داِن فـــــــَ وجـــــــَ عـــــــاال يـــــــُ مـــــــَ َك الـــــــطـــــــ  ســـــــــــــــــــــِ  فح

  
 الٌف.وقاَل الطيبّي : إنَّه ِمن قِبيِل الُمْعجزِة لَما فيه ِمن قَْلب األَْعياِن ، ولذا أَْنَكَره بعُض الُحَكماء ، وفي تَعَلُِّمِه خِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً : الِعَظُم في كّلِ شي الَكَومُ   ٍء ، وقد َغلََب على السَّناِم.، محرَّ

ة : أَْكَومُ  وَجبَلٌ  مَّ  : ُمْرتَِفٌع ؛ قاَل ذو الرُّ

وحَ  وِ  ــــــــــــَ َومِ مــــــــــــا زاَ  فـ فــــــــــــاً  اأَلكــــــــــــح رحِد واقــــــــــــِ  الــــــــــــفــــــــــــَ

وُرهــــــــــــا     ن  حــــــــــــىت فــــــــــــاَرَ  اأَلرَض نــــــــــــُ هــــــــــــِ يــــــــــــح لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
 اَل :: الَمْوِضُع الُمْشِرُف كالتَِّل ؛ ق الَكْومُ وِ 

َرجنا  الُكومُ لو كان فيها   الُكومح َأخح
 بالعََجالت والَمشَّاء والفُومْ 

 (3)ح  َصفا الش رحب أَلوحراٍد ُحومح 
دين يُْحبَُسوَن يوَم الِقياَمِة على»الَحِدْيث :  ومنه  الَمآثِِم.، أَي أَن يُنَقَّوا ِمن  «إلى أَْن يَُهذَّبُوا الَكْومِ  أَنَّ قَوماً ِمن الُمَوّحِ

 ، بالفتْحِ : الِفْعلَةُ الَواِحَدةُ. الَكْوَمةُ وِ 

مَ وِ   الَمتاَع : أَْلقَى بعَضه فَْوق بعٍض. َكوَّ

مَ وِ   ثِيابَه في ثَْوٍب واِحٍد : َجَمعَها فيه. َكوَّ

 على ِكيَمان ، وهي التِّالُل الُمْشِرفَةُ. الَكْوم وقد يُْجَمعُ 

 والُمْستَكاُم : الَمْنُكوُح ؛ وفي آِخِر الَحماَسِة :

بح وِ  ِة اجلـــــــــــــَ قـــــــــــــَ لـــــــــــــح وُن اإِلمـــــــــــــاُم ذو اخلـــــــــــــِ  يـــــــــــــكـــــــــــــُ

ا      امــــــــــَ تــــــــــكــــــــــَ نــــــــــًا ُمســــــــــــــــــــــــح رَكــــــــــ  فــــــــــًا مــــــــــُ لــــــــــح (4)لــــــــــِة خــــــــــَ
 

  
. قاَل العاِمِريُّ :  .أَْكَوامٍ  َرةَ ُمْشرفَةٌ على بَْطِن الَجِريِب وهي َسْبعَةِجباٌل لغََطفَان ثم لفَزا األَْكوامُ  وقاَل األْصَمعيُّ

والعاقُِر  (5)جبَايا  َكْوما التي يقاُل لها أَْكواُم العاقِِر ، وهي أَْجباٌل وأَْسماُؤها : األَْكوامُ  وقاَل غيُرهُ : عن يساِر ُعَواَرةَ فيَما بيَن المطلع :

ْمعُُل   ذي ِمْلَحةَ. َكْومُ وِ والصُّ
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 (6)ألَْكوام وَطِميَّة واألعالم وُسئِلَِت اْمرأَةٌ ِمن العََرِب أن تعدَّ َعشَرةَ أَْجياٍل ال تَتَْعتَُع فيها فقالْت : أبان وأبان والقََطن والظهران وَسْبعَة ا

 رّمان. (7)وعليميا 

حلين ،  ُكْومُ وِ النّطُرون ،  ُكْومُ وِ اْشِفْين ،  ُكْوموِ الماِء ويُْعرُف بُكْوم البَْول ،  ُكومُ  يَِّة :، ففي الشَّرق بالَكْومِ  وفي إْقليِم ِمْصَر عدَّةُ قًُرى َمْعروفَةٌ 

 الِمْسك ، ُكْومُ وِ الَكنِيسة ،  ُكْومُ  بَني مراس ؛ وفي الغَربيَِّة : ُكْومُ  حبوين ؛ وفي المرتاحية : ُكْومُ وِ ُسلَْيمان ،  ُكْومُ وِ نَِجيح ،  ُكْوموِ 

__________________ 
 يف القاموس : اإلكسرُي ا ابلرفض ا والكسر  اهر. (1)
رِيه. (2)  يف القاموس : فُيجح
 بدون نسبة.« األكوام»معجم البلدان :  (3)
 من ثالثة أبيات نسبها لبع  املدنيا. 184/  4البيت يف شرح ديوان ا ماسة للتربيزي  (4)
 حباابء.« : األكوام»يف معجم البلدان :  (5)
 يف معجم البلدان : وطمية األعالم. (6)
 .«وُعَليحمتا رّمان»يف معجم البلدان :  (7)
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حاٍب ا  ُكوحمُ ِو لاًل ا  ُكوحمُ ِو بســــاط ا  ُكوحمُ ِو اهلَواِء ا  ُكوحمُ ِو اخلّر ا  ُكوحمُ ِو ســــالٍم ا  ُكوحمُ ِو الَفاِر ا  ُكوحمُ ِو   ُكوحمُ ِو ثـَعحَلب ا  ُكوحمُ ِو ســــَ
ي  : ُكوحمُ   الن ج ارِين ؛ ويف الدجناوية : ُكوحمُ ِو الراقوبة ا  راَدُة  ُكوحمُ   ســـــركال ؛ ويف َحوحف َرمحســـــِ

ُ
ا امل شـــــريك وقد رأَيـحُتها ا وكَبهن 

ٌض  (1)َعلحَقما  ُكوحم  َعلحقام ا ويف رِوايٍَة : ُكوم  ث الذي ذُِكَر فيهِمن ا ِديح  ره ابُن األَثرِي فقاَ  : َموحضـــــــِ بضـــــــمِّ الكاِف ا وَفســـــــ 
َر ا َصاهَنا  ُ تعاىَل. فر داير ِمصح  أَبسح

 ُكْومُ وِ مالطيا ،  ُكْومُ وِ بوزكرى ،  ُكْومُ وِ الملِك ،  عزِّ  ُكْوموِ الشاِة ،  ُكْومُ  وِكيمان شراس ؛ وفي الكفوِر الشاِسعَِة ِمن الحوِف الَمْذُكور :

بُع ،  ُكْومُ وِ الِغْيالن ،  ُكْومُ وِ العْقباِن ،  أَبي  ُكْومُ  ؛ وفي البنهاوية : الُكْوم الّدّبِ ، وذات ُكْومُ وِ بري ،  ُكْومُ  البَقَر ؛ وفي الجيزية : ُكْومُ وِ الّضِ

 َسنابِل.

 ، بالضّمِ : ِمن نَواِحي كْرَمان. ُكْومينوِ 

ّيِ وقْزِوْين ، عن ياقوت.  وأَْيضاً : قَْريةٌ بيَن الرَّ

ً  الشَّدائدُ  َكَهَمتْهُ  : ]كهم[  ونكََّصتْه. َجبَّنَتْهُ عن اإِلْقدامِ  : كْهما

 ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ ، وهو مجاٌز. َكلَّ وَرقَّ  : إذا بَصُرهُ  أَْكَهمَ  يقاُل :وِ 

؛ وفيه  ٌء ُمِسنٌّ ال َغناَء عنَدهَعييٌّ بَِطي عن الضْربَةِ  كليلٌ  في الُكّلِ ، أَي ، كَسحابٍ  َكهامٌ  ورجلٌ  ، َكهامٌ  وفََرسٌ  ، َكهامٌ  وِلسانٌ  ، َكهامٌ  َسْيفٌ وِ 

 لفٌّ ونْشٌر مَرتٌَّب.

 .«َكهامٌ  َسْيفَكإنَّ »حِدْيث َمْقتَِل أَبي َجْهٍل : منه : ال يَْقَطُع ؛ و َكهامٌ  يقاُل : َسْيفٌ 

 ٌء عن الغايَِة ، وهو مجاٌز.: بَِطي َكهامٌ  وفََرسٌ 

 : ثَِقيٌل ُمِسنٌّ َدثوٌر. َكهامٌ  ورجلٌ 

 : َكليٌل عن الباَلَغِة ، وهو مجاٌز. َكهامٌ  وِلسانٌ 

 .َكِهيمٌ وِ  َكهامٌ  ، وفََرسٌ  َكِهيمٌ وِ  َكهامٌ  كأميٍر. يقاُل : رجلٌ  كَكِهيمٍ 

ً  َكهامٌ  قَْومٌ وِ   ، كَحْيَدٍر : اْسٌم. َكْيَهمٌ وِ  بهذا المْعنَى. أَْيضا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

مَ وِ ،  َكهاَمةً  الرجُل ، كَكُرَم وَمنََع ، َكُهمَ   بَُطَؤ عن الَحْرِب والنُّْصَرةِ ؛ قاَل ِمْلحةُ الجرميُّ : تََكهَّ

ِه  يــــــــــــح بــــــــــــَ نــــــــــــح َ ه ِبـــــــــــِ حـــــــــــابـــــــــــَ  إذا مـــــــــــا َرمـــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــح

مـــــــاِء مل     يـــــــلـــــــِة الـــــــظـــــــلـــــــح ر  الـــــــلـــــــ  مِ  ســـــــــــــــــــــُ هـــــــ  كـــــــَ تـــــــَ ـــــــَ  (2) يـ
  

مَ وِ  َض للشَّّرِ واالْقتِحاِم به ، وُربَّما َجَري َمْجرى السُّْخِريَِة ، وكأَنه َمْقلوُب تََهكََّم. تََكهَّ  الرجُل : تَعَرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 والقَْهَرمان. الَكْهَرمانوِ : هو الَكْهَرُب والَكْهَرباُن لهذا األَْصفَر الَمْعروف ،  الَكْهَرمانُ وِ ، كَجْعفٍَر ،  الَكْهَرمُ  : ]كهرم[

.:  ، كَجْعفَرٍ  الَكْهَكمُ  : ]كهكم[  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 كالَكْهَكِب ، وكأَنَّ الباَء بدٌل ِمن الِميِم ، وقد تقدََّم. الباِذْنجانُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو

 ، كالقَْهقَِم إِالَّ أنَّه يَُشدَُّد الِميُم حينَئٍِذ. الُمِسنُّ الَكبيرُ  أَْيضاً : مُ الَكْهكَ وِ 

ُجُل الُمتََهيِّبُ  أَْيضاً :وِ  . الرَّ  ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ
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 قاَل : وأَْصلُه َكهاٌم فِزيَدِت الكاُف ؛ وأَْنَشَد :

َكمِ اي ُرب  َشيحٍخ ِمن َعِديٍّ    (3) َكهح
 .كالَكْهكاَمةِ 

الُمتََهيُِّب ؛ وَكذِلَك الَكْهَكاَمةُ ، بالِميِم ؛ وأَْنَشَد اللَّْيُث ألبي العبَّاس : أَْوَرَده األَْزهِريُّ في تْرِكيِب َكْهَكةَ فقاَل : الَكْهَكاَهةُ 
 الُهَذليُّ : (4)

__________________ 
 واللسان : علقماء.« كوم»يف معجم البلدان :  (1)
 وكتب مصححه : كذا ابألصر مضبوطاً والذي يف نسخة امكم : حبنيبه اب اء املهملة بد  اجليم.« ِبنيبه»للسان وفيه : ا (2)
وبعده  163والرجز يف شــعراء أمويون ا يف شــعر األغلب العجلي صــفحة « من لكيز»اللســان ا ويف التكملة نســبه لألغلب العجلي وفيه :  (3)

 فيه :
 شباٍب خدملقّلص عن ذات 

 يف اللسان والتكملة : أليب العيا . (4)
  



16290 

 

َرٌم وِ  ـــــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــٌة بـ هـــــــــــــــــــــــــــــح  ال كـــــــــــــــــــــــــــــَ

ُب      قـــــــــــــــــَ د ِت ا ـــــــــــــــــِ (1)إذا مـــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــَ
 

  
 وَرَواهُ أَبو ُعبَيٍد : وال َكْهَكاَهةٌ ، بالهاِء.

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ.:  ، بالكسرِ  الِكيمُ  : ]كيم[

اِحُب ، ِحْميَِريَّةٌ. وهو  الصَّ

 فصل الالم
 مع امليم

ّمِ : ِضدُّ  اللُّْؤمُ  : ]ْلم[  الَكَرِم.وِ الِعتِْق  ، بالضَّ

 ، وعاَب جماَعةٌ عليه. اللُّْؤمِ  وَمرَّ له في الَكَرم أنَّه ِضدُّ 

 أْن يَْجتَِمَع في اإِلْنساِن الشحُّ وَمهانَةُ النْفِس وَدناَءةُ اآلباِء وهو ِمن أََذّمِ ما يُْهَجى به. اللُّْؤمَ  وَوقََع في شْرحِ الشَّواهِد للعينّي : أنَّ 

ً  ، كَكُرَم ، لَُؤمَ  وقد ّمِ ، فهو لُْؤما بالضّمِ كَسِريعٍ ،  لُْؤمانٌ وِ  ، كُكَرماء ، لَُؤماءٌ وِ  ، بالكْسِر ، ِلئامٌ  ج ُء األَْصِل َشِحيُح النْفِس ،َدنِي لَئِيمٌ  ، بالضَّ

 وُسْرعاٍن.

ُجُل : أأَلَمَ وِ   ، عن ابِن األْعَرابّيِ. اللِّئامِ  ، أَي ولََدُهم الرَّ

ً  أَو َصنََع ما يَْدُعونَه الناُس عليه أَْظَهَر ِخصالَُهم : أأَلَمَ  أَو  .لَئِيما

 .فاْلتَأََمتْ  القُْمقَُم : َسدَّ ُصدَوعهُ  أأَلَمَ وِ 

حاحِ. يا َمآلمانُ  النِّداِء :قالوا في وِ   ، ِخالُف قَْولك : يا َمْكَرماُن ، كما في الّصِ

ُجِل إذا ُسبَّ :وِ   .لَئِيمُ  أَي يا: ، ويَُضمُّ  (2) ويا ألْمانُ  َمألَمُ  يا يقاُل للرَّ

 .اللُّْؤمِ  ، َكَمنَعهُ : نََسبَهُ إلى ألََمهُ وِ 

ً  السَّْهمَ  ألَمَ وِ   ، وهي التي تَلي بَْطَن القُذَّة منها َظْهَر األُْخَرى ، وهو أَْجَود ما يكوُن. الُمْلتَئَِمةُ  : هي القَُذذُ  اللَُّؤامُ وِ  لُؤاماً.َجعََل عليه ِريشاً  : ألْما

 ، كاْفتَعََل وتَفَعََّل وتَفاَعَل. وتاَلَءمَ  تأَلَّمَ وِ  فاْلتَأَمَ  ، على فاَعلَهُ ، واَلَءَمهُ  ، بالتَّْشديِد ، ألَمهُ وِ فالناً : أَْصلََحهُ كأأَلََمهُ ،  ألَمَ وِ 

 : إذا أَْصلَْحَت وَجَمْعَت. ُمألََمةً  بيَن القَْومِ  ألَْمتُ  يقاُل :

 .اْلتَأَماوِ وإذا اتَّفََق الشيئاِن فقد تألََما 

 .اللِّئامَ  يُْعِذرُ  يَقُومُ  َمنْ  ، وعلى األَخيَرْين اْقتََصَر الجْوهِريُّ عن أَبي زْيٍد قاَل : هو ، كَمْقعٍَد وِمْنبٍَر وِمْصباحٍ  الَمألَمُ وِ 

َمْخشِرىُّ : ويَذبُّ عنهم. اللِّئامَ  الذي يَقوُم يُْعِذرُ  الِمألَمُ  وفي بعِض النسخِ :  ؛ زاَد الزَّ

ً  أَْصهاراً : اتََّخَذُهم اْستأَلَمَ وِ  َج في ِلئاما  ؛ وهو مجاٌز. اللِّئامِ  وتََزوَّ

 ، فهو ُمْستَْلئٌِم ؛ قاَل َعْنتََرةُ : الَّألَْمةَ  لَبِسَ  : اْستأَلَمَ وِ 

ين  ـــــــــــــ  ـــــــــــــِإن ـــــــــــــاَع ف ن ـــــــــــــقـــــــــــــِ ِد يف ُدوين ال غـــــــــــــح ـــــــــــــُ  إن تـ

ِذ الـــــــــــفـــــــــــاِرِس      بيف أَبخـــــــــــح مِ طـــــــــــَ ئـــــــــــِ لـــــــــــح تــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــح
ُ
 (3) امل

  
ْرعِ  : اْسمٌ  الَّألَْمةُ وِ  حاحِ ؛ زاَد بعُضهم  للّدِ يَت إِلْحكاِمها وَجْودةِ َحلَِقها ، ومنه قْوُل الشاِعِر :: ، كما في الّصِ  الَحِصينة ، ُسّمِ
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روَج  ألحمــــــــــةِ كــــــــــَبن  فــــــــــُ هـــــــــا  الــــــــــ  كــــــــــ  رحد شـــــــــــــــــــــــَ  الســـــــــــــــــــــــ 

ِدُر      اح خمــــــــُح ُر الــــــــذِّراعــــــــَ بــــــــح ه عــــــــَ (4)عــــــــلــــــــ  نــــــــفســــــــــــــــــــــِ
 

  
الحِ ِمن ُرْمحٍ وبَْيضٍة وِمْغفَ   ر وَسْيٍف ونَْبٍل ؛ ومنه قَْول األَْعَشى :وقيَل : ُعدَّةُ الّسِ

وفــــــــــــــــــًا مبــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن  ةٍ وقــــــــــــــــــُ  ألحمــــــــــــــــــَ

مح وِ      جـــــــــــُ ـــــــــــلـــــــــــ  َن ال كـــــــــــح لـــــــــــُ ـــــــــــَ ـــــــــــاٌم يـ ي (5)هـــــــــــن  صـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ها ابُن أَبي الُحقَْيِق بالبَْيِض ، فقاَل :  وَخصَّ

__________________ 
 لة.يف شعر أيب العيا  اهلذد ا واللسان والتكم 424/  1شرح أشعار اهلذليا  (1)
 عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : اي ُلؤحماُن. (2)
 واللسان والتهذيب. 23من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص  (3)
 اللسان والتهذيب بدون نسبة. (4)
 واللسان والتهذيب. 198ديوانه ط بريوت ص  (5)
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هــــــــــا  يــــــــــتــــــــــُ بــــــــــاَ  ُر ح رُت اأَلحــــــــــح قــــــــــِ ٍ  ُتســــــــــــــــــــــــح لــــــــــَ يـــــــــــح  بــــــــــفــــــــــَ

ي     مـــِ ئـــِ لـــح تــــَ يـــــــِر  ُمســـــــــــــــــح رابـــِ وحِ  الســـــــــــــــــ  نح فــــَ ِ  مـــِ يـــح (1)الـــبــــَ
 

  
ا ا اْنَصَرَف النبيُّ  وأَمَّ  بَني ىإل بالُخروجِ  فأََمَره ، السالمعليهأَتَاه ِجْبريُل ،  ألَْمته وَوَضعَ  الَخْندقِ  ِمن ، وسلمعليههللاصلىحِدْيُث الَخْندِق : لمَّ

الُح ُكلّه ، وقد يُتَْرُك الَهْمز تَخفيفاً. قَُرْيظة ْرُع ، وقيَل : الّسِ  ؛ فقيَل : الّدِ

ْمحِ : ألَْمةٌ  يقاُل للسَّْيِف : يَُت ألنَّها تاُلئُِم الَجَسد وتاُلِزُمه. ألَْمةٌ  ، وللرُّ  ؛ وإنَّما ُسّمِ

حاحِ : ِمثَاُل نُغٌَر على غيِر قياٍس كأَنَّه َجْمعُ  ، كُصَردٍ  لَُؤمٌ وِ  ، بحذِف الهاِء ، ألْمٌ  َجْمعُهاوِ  حِدْيُث علّيِ ، رِضَي هللاُ  ؛ ومنه لُْؤمةٍ  وفي الّصِ

ض أَْصحابَه يقوُل :   .«اللَُّؤمَ  َجْلبَبُوا السَِّكينَةَ وأكِملُواتَ »تعالى عنه : يَُحّرِ

 .اللَّْومِ  يقاُل : هذا َطعاٌم ياُلئُِمني أي يُوافِقُني ، وال تَقُل ياُلِوُمني ، فإنَّه ُمفاَعلَةٌ ِمن الَءَمهُ ُمالَءَمةً : وافَقَهُ.وِ 

 .(2)، هكذا يُْرَوى بالياِء ُمْنقِلبَةً عن الَهْمَزةِ ، وهو جاِئٌز  «ا تأْكلُونَمْن ال يََمُكم ِمن َمْملوِكيُكم فأَْطِعُموه ممَّ »وفي َحِدْيث أَبي ذّرٍ : 

ً  ، كغُراٍب ، لَُؤامٌ  ِريشٌ  (3) : عليهِ  ألْمٌ  َسْهمٌ وِ  ، وهو ما كاَن بَْطُن القُذَّةِ منه يَلي َظْهَر األُْخَرى ، فإذا اْلتَقَى بَْطنان أَو  أَي ياُلئُِم بَْعُضها بَْعضا

 فهو لُغَاب ؛ قاَل أَْوس بن َحَجر :َظْهران 

اكــــــــــٍب  ه مبــــــــــنــــــــــَ مــــــــــًا راشــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح ُب ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــِّ قــــــــــَ ــــــــــُ  يـ

هـــــــاٍر      ؤامٍ  ـــــــُ ُف  لـــــــُ ُف شـــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــِ جـــــــَ (4)فـــــــهـــــــو َأعـــــــح
 

  
 ِء القَْيِس :ومنه قَْول اْمِرى

لــــــــــــوجــــــــــــًة  كــــــــــــَ  وخمــــــــــــَح لــــــــــــح مح ســـــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــُ نـــــــــــــُ عــــــــــــَ طــــــــــــح  نــــــــــــَ

َك      تـــــــــــــــَ فـــــــــــــــح ِ لـــــــــــــــَ اح ِر  ألحمـــــــــــــــَ (5)عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  انبـــــــــــــــِ
 

  
كَ   .ألَْمْينِ  ويُْرَوى : َكرَّ

 ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : ِلئامٌ وِ  أآَلم ، بكسِرِهما ، أَي ِمثْلُهُ وِشْبُههُ ، ج ِلئاُمهوِ  لئيُمهُ  هووِ 

ٍد  ين عـــــــــــلـــــــــــ  َأحـــــــــــَ ُد الـــــــــــعـــــــــــاَم ال  ـــــــــــَح عـــــــــــُ قـــــــــــح ـــــــــــَ  أَتـ

ـــــــــــــــاُس      ـــــــــــــــن ـــــــــــــــَن وهـــــــــــــــذا ال ِدي ـــــــــــــــ  ن  (6) ؟َأآمُ جمـــــــــــــــَُ
  

 ، قيَل : َمْعناهُ األَْمثال ، وقيَل : الُمتاَلئُِمون. اللِّئامُ  وقالوا : لو ال الِوئاُم َهلكَ 

جْت شابَّةٌ شْيخاً فَقَتَلَتْهُ :  قَْوُل عَمر ، رِضي هللا تعالى عنهوِ  ُجلُ  أَيُّها النَّاس»، وقد ُزّوِ ِمن النِّساِء ، ولتَْنِكحِ المْرأَةُ ُملَتَها ِمن  لَُمتَهُ  ِليَْنِكحِ الرَّ

جالِ  ّمِ ، أَي َشْكلَهُ وِمثْلَهُ  ، َمتهلُ  قْولُه : ؛ «الّرِ ي : والهاُء ِعَوٌض من الَهْمَزةِ الذَّاِهبَةِ  وتِْربَه ، بالضَّ  ِمن َوَسِطه ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

رُبح فـــــــــــــــِإن  لـــــــــــــــنـــــــــــــــا  عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ مـــــــــــــــاتٍ فـــــــــــــــإن نـ  لـــــــــــــــُ

دوِر وِ      رُبح فــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــُن عــــــــــــلــــــــــــ  نــــــــــــُ غــــــــــــح (7)ِإن نـــــــــــــَ
 

  
 أَي أَْشباهاً. لُمات أي َسنَموُت ال َمحالَةَ ؛ وقْولُه :

ئْمُ وِ  ْلُح واالتِّفَاقُ  اللِّ حاحِ ؛ وأَْنَشَد ثَْعلَب : بالكسِر : الصُّ  بيَن النَّاِس ؛ كما في الّصِ

ريحُ بــــــــــــُن غــــــــــــالــــــــــــٍب  وحمــــــــــــًا لــــــــــــَُ تح يـــــــــــــَ يــــــــــــَ  إذا ُدعــــــــــــِ

     َ ا  بــــــــــَ ــــــــــَ هــــــــــارأَيــــــــــَت ُوجــــــــــوهــــــــــًا قــــــــــد تـ يــــــــــمــــــــــُ  (8) لــــــــــِ
  

 .«ل ي م»؛ وَسيَأْتي للمصنَِّف في  اللَّئِيم َجْمع اللِّيام يُلَيَُّن فيوقاَل الجْوهِريُّ : ليَّن الَهْمَزة كما 

__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
عل  هامش القاموس : مث قا  : والليم ابلكســــــــــــــر : الصــــــــــــــلح واالتفا  با الناس. وقا  اجلوهري : لا اهلمز كما يلا يف اللئام وســــــــــــــيبيت  (2)

وكتب عليه نصـــر ما نصـــه. وهبذا يصـــح قو  امللوي يف شـــرح الســـمرقندية يف حبث الرتشـــيح والتجويد ما نصـــه : املالمية ا  للمصـــنف يف     م. اه
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ملالئمة ابهلمزة. بفتح الياء أي املنقلبة عن اهلمز ا مفاعلة من الليم ا وهو االتفا  ا فتكون املالمية مبعىن املوافقة ا ويندفض االعرتاض أبن صـــــــــــــوابه ا
 اه.
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : أي. (3)
 وروايته فيه : 71ديوانه ط بريوت ص  (4)
 فــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــًا راشـــــــــــــــــــــــــــه مبــــــــــــــنــــــــــــــاكــــــــــــــِب )

  ـــــــــــــــهـــــــــــــــار لـــــــــــــــؤاٍم فـــــــــــــــهـــــــــــــــو أعـــــــــــــــجـــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــــــــارفُ     

  

 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 والصحاح والتهذيب. 127/  5واللسان واملقايي   149ديوانه ص  (5)
 اللسان والتهذيب. (6)
 اللسان. (7)
 اللسان والصحاح. (8)
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ئْمُ وِ   العََسُل. : اللِّ

 وَسيَأْتِي للمصنَِّف في لََوَم اللّوَمةُ : الشَّْهَدةُ.

 وَسيَأْتي له في ل وم أَْيضاً. بالفتحِ : الشَّْخُص. ، الَّألْمُ وِ 

 ٍء ؛ قاَل الحمدانيُّ :رُجٍل ، وهو ابُن َعْمِرو بِن طريِف بِن َعْمِرو بِن ثماَمةَ بِن ماِلِك بِن جدعاَء أَبو بَْطٍن ِمن طيِّى (1) اْسمُ  أَْيضاً :وِ 

و وِ  نــــــــــــُ ــــــــــــَ لــــــــــــون يف مــــــــــــرّا مــــــــــــراء  ألحمٍ بـ   (2)َداخــــــــــــِ
َرِب      ن عـــــــــــــــَ َة مـــــــــــــــِ امآ  َربـــــــــــــــيـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 َسيٌِّد َجواٌد ، وفيه يقوُل بِشُر بُن أَبي خازٍم : ألْمٍ  وِمن ولِدِه أَْوُس بُن حاِرثَةَ بنِ 

َة بــــــــــــــــــِن  ِس بــــــــــــــــــِن حــــــــــــــــــارِثــــــــــــــــــَ  ألحمٍ إىل َأوح

نح َقضـــــــــــــــــــــــاهـــــــــا     يـــــــــمـــــــــَ جِي فـــــــــِ َي حـــــــــاجـــــــــَ قحضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــيـ  ل

  

ـــــــمـــــــا َوطـــــــِ  د  ف عـــــــح ـــــــِن ســـــــــــــــــــــُ ا مـــــــثـــــــُر اب  َء اَ صـــــــــــــــــــــَ

  
ذاهـــــــــــا وِ    تـــــــــــَ عـــــــــــاَ  وال احـــــــــــح ـــــــــــنـــــــــــِّ َ  ال بـــــــــــِ ـــــــــــَ (3)ال ل

 

  
 وقد أَْعقََب أَْوس هذا ِمن تِْسعَة ، والبَْيُت في َربيعِ بِن مري بِن أَْوس.

 ؛ وَسيَأْتِي له في ل وم أَْيضاً. ، كغُراِب : الحاَجةُ  اللَُّؤامُ وِ 

 َمخشِريُّ ، وهو مجاٌز.؛ نقَلَهُ الزَّ  كُهَمَزةٍ : من يَْحِكي ما يَْصنَُع غيُرهُ  ، اللَُّؤَمةُ وِ 

. َجماَعةُ أَداة الفَدَّان أَْيضاً : اللَُّؤَمةُ وِ  حاحِ ، وهكذا هو َمْضبوٌط كُهَمَزةٍ ؛ وُوِجَد في بعِض نسِخها بالضّمِ  ، كما في الّصِ

نَّة التي تُْحَرُث بها األَرُض ، فإذا كانْت  (4) اللُّْؤَمةُ  : جماُع آلِة الفَدَّان َحِديُدها وِعيَدانُها. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : اللُّْؤَمةُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ : : الّسِ

 على الفَدَّان فهي الِعياُن ، َجْمعُه ُعيٌُن.

ي : كَّةُ ؛ وأَْنَشَد : اللُّْؤَمةُ  وقاَل ابُن بَّرِ  : الّسِ

َكبِّ ِ  الل ؤحمةِ حتت كالثـ وحِر 
ُ
 امل

 ُء الرأْس.أَي الُمَطأِْطى

حاحِ :وِ   البيِت ونْحِوِه. ُكلُّ ما يُْبَخُل به لُحْسنِِه ِمن متاعِ  اللَُّؤَمةُ  في الّصِ

 ، وهو مجاٌز. لَئِيم فاُلٌن األََب : أَي له أَُب سوءٍ  اْستأَلَمَ وِ 

 الرُجُل الخاَل الْبنِه. اْستأَلْمَ  وفي األساِس :

عُ  الُمأَلَّمُ وِ  . ، كُمعَظٍَّم : الُمَدرَّ  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَكُرَم ، نَقَلَُهَما الَجْوهِريُّ وغيُرهُ. لَُؤمَ  الَمألََمةُ ، كَمْسعََدةٍ ، والَّآلَمةُ ، كَسحابٍَة ، َمْصَدر

 في الشْعِر على غيِر قياٍس ؛ قاَل : لَئِيم عِ وقد جاَء أاَلثُم في َجمْ 

ُم  َوُد الــــــــــعــــــــــِا كــــــــــنــــــــــتــــــــــُ  إذا زاَ  عــــــــــنــــــــــكــــــــــمح َأســــــــــــــــــــــــح

ُم      مح مـــــــــــــا أَقـــــــــــــاَم َأالئـــــــــــــِ رامـــــــــــــًا وأَنـــــــــــــتـــــــــــــُ (5)كـــــــــــــِ
 

  
 وأَْسَوُد العيِن : َجبٌَل َمْعروٌف.

 ٌ  .لَئِيمةٌ  : َمألَمانَةٌ  واْمرأَة
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ُجلُ  أأَلَمَ وِ  ً  الرَّ ً  : َصنََع ما يَْدُعونَهُ النَّاُس عليه إآلما  ِمآلمٌ  ؛ وكذا اللُّْؤمِ  َمْنسوٌب إلى: ، كُمعَظٍَّم  ُمألَّمٌ  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي زْيٍد ورُجلٌ  لَئِيما

 ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ :

أل مٍ يــــــــــــــــــــروُم أََذ  األحــــــــــــــــــــراِر كــــــــــــــــــــر    مــــــــــــــــــــُ

ن كـــــــــــانَ وِ      وحراِء مـــــــــــَ ُ  ابلـــــــــــعـــــــــــَ طـــــــــــِ نـــــــــــح ِورا يــــــــــــَ عـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
ْمُ وِ   : االتِّفاُق ؛ قاَل األَْعَشى : الألَّ

__________________ 
 يف القاموس : اسٌم ا ابلرفض منونة. (1)
 .«قوله : وبنو ألم هكذا يف نسخ الشارح الجي أبيدينا ومل جنده فيما أبيدينا من الكتب فراجض وحرره اه»هبامش املطبوعة املصرية :  (2)
 اللسان واألو  يف الصحاح ا وبدون عزو فيهما. (3)
ضــــــــبطت عن اللســــــــان والتهذيب ا واللفظتان اللتان قبلها مبعىن مجاعة أداة الفدان ا ومجاع آلة الفدان ضــــــــبطت يف اللســــــــان ابلقلم ابلضــــــــم  (4)

 فسكون.
 اللسان. (5)
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يح  كـــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــِ
َ

ن  الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاُس ابملـــــــــــــــــــــ ظـــــــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــــــــَ

مــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــد      َبمــــــــــــــــــــــاِن َأهنــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــــــح

  

ضح  مـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــإنح َتســـــــــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــِ  بـــــــــــــــــــألحمـــــــــــــــــــِ

  
مــــــــــــــــــا    قــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــد ف َر ق ــــــــــــــــــإن  اأَلمــــــــــــــــــح (1)ف

 

  
. ُمْلتَئِمٌ  : أَي ألْمٌ  ءٌ وشي  ُمْجتَِمٌع ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 الُجرُح اْلتِئماً : بََرأَ واْلتََحَم. اْلتَأَمَ وِ 

 الّصْدَع. ألَْمت ، وَكذِلكَ  ألَْمتهوِ الُجْرَح بالدَّواِء  أأَلَْمتُ وِ 

جاِل ما بيَن الثالثَِة إلى العَشَرةِ. اللَُّمةُ وِ   ، بالضّمِ : الَجماَعةُ ِمن الّرِ

ئْمُ وِ   ، بالكسِر : السَّْيُف ؛ قاَل : اللِّ

 ُذو زِر يحِن َمصحقو ُ  لِئحُمكَ وِ 
 ٍء.: الشَّديُد ِمن كّلِ شي الَّألْمُ وِ 

ُجل ِمن األَِشلَِّة والَوالي اللُّْؤَمةُ وِ والَّآلَمةُ   ا ، قاَل عِديُّ بُن زْيٍد :: َمتاُع الرَّ

ٌر  كيف لــــــــــــــه َزهـــــــــــــَ تــــــــــــــَ عــــــــــــــاَوَن ُمســـــــــــــــــــــــــــح  حــــــــــــــىت تــــــــــــــَ

ِن يف      هـــــح ر الـــــعـــــِ كـــــــح نـــــــاويـــــِر شـــــــــــــــــــَ َؤمِ مـــــن الـــــتـــــ   (2) الـــــلـــــ 
  

 كذا في المواَزنَِة لآلمِدّيِ.

 : لَبَِسها ؛ عن أَبي ُعبيَدةَ. تأَلََّم الَّألَْمةَ وِ 

ً  وجاءَ   ؛ قاَل : ألَْمةٌ  : عليه ُمألَّما

حـــــــــــــاء جـــــــــــــاَء وِ  ـــــــــــــح ل ـــــــــــــفـــــــــــــَ رَتة ال ـــــــــــــح ن أَل مـــــــــــــاً عـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

وُد      مــــــــــايــــــــــَة َأســـــــــــــــــــــــح ٌد مــــــــــن عــــــــــَ نــــــــــح َك فــــــــــِ (3)كــــــــــبَنــــــــــ 
 

  
 .«س ل م»، وَجعَلَها يَْعقوب : ِمن السَّالم ، وقد ذُِكَر في  الُمألََمةِ  الَحَجر : من اْستألَمَ وِ 

 على ِلساني ، وهو مجاٌز. يَْلتَئِمُ  َعْينِي حتى فَعَلَه ، أَي ما ثِقفَه بََصِري. وَكالٌم ال اْلتَأَمتْ  وما

مُ وِ   ٍء ، َذَكَره ابُن ِسْيَده في لََوَم.: الشَّديُد ِمن كّلِ شي الالَّ

كةً  اللَّبَمُ   :]لبم[ . (4) ، محرَّ  : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

، وليَس في نواِدِرِه ، َضبََطه بالتحريِك ، وإنَّما هو بالفتحِ ، وَوقََع في بعِض النسخِ : اْختِالُج الَكّفِ  تِالُج الَكتِفِ اخْ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو

 ، واألُْولى الصَّواُب.

حاحِ. : الطَّْعُن في الَمْنَحرِ  اللَّتْمُ  : ]لتم[  ، ِمثْل اللَّتِْب ، كما في الّصِ

ً  شَّْفَرةِ ، وفي َمْنَحِرهَمْنحَر البَعيِر بال لَتَمَ   : َطعَنَه. لَتْما

 نَْحَره : كلََطَم َخدَّه. لَتَمَ وِ 

 بَشْفَرتِه في لَبَِّة بَعيِرِه إذا َطعََن فيها بها. لَتَمَ : قاَل األَْزهِريُّ : َسِمْعَت غيَر واِحٍد ِمن األَْعراِب يقوُل 

 بها بمْعنًى واِحٍد. اْلتُمْ وِ لشَّْفَرةَ فاْلتُْب بها في لَبَِّة الجزوَر قاَل أَبو تُراٍب : قاَل ابُن ُشَمْيٍل : يقاُل : ُخذ ا

ْرُب. : اللَّتْمُ وِ   الضَّ

 َء بيِده : إذا َضَربَه.الشي لَتَمَ  يقاُل :
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 الِحجاَرةُ ِرْجَل الماِشي : َعقََرتْها. لَتََمتِ وِ 

ْمُي. يقاُل : لثمه : اللَّتْمُ وِ   بَسْهٍم : َرماهُ به. *الرَّ

 **. [وبِالتَّحريِك : الِجراَحةَ ]

ْواوِ  ً  َسمَّ ً وِ  ِمْلتَما  وُزبَْيٍر. ، كِمْنبٍَر وأَميٍر وصاِحبٍ  لَتِيما

ّمِ وكسِر التاءِ  ُمالتِماتُ وِ  ، كذا  ، بفتحِ التاءِ  ُمالتَمِ  ُن بَنُومن األَْزِد ، فإذا ُسئِلوا عن نََسبِهم قالوا : نَحْ  (6) قَبيلَةٍ  ، األُْولى : اْسُم أَبي (5) ، بالضَّ

 في الُمْحَكِم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَمْقعٍَد : لُغَةٌ في الَمْلتَن بالنّون وَسيَأْتي. الَمْلتَمُ 

__________________ 
 .126 / 5ا واللسان والتهذيب واملقايي  « فإن األمر»بد  : « فإن اخلطب»وفيه :  193ديوانه ط بريوت ص  (1)
 اللسان. (2)
 اللسان. (3)
 ضبطت ابلقلم يف اللسان بفتح فسكون. (4)
 كذا ابالصر ا والظاهر أهنا ابلتاء. اي : لتمه.  (*)
 ساقطة من األصر. (**)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : اسُم. (5)
 يف القاموس : قبيلٌة ا ابلرفض منونة. (6)
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ً  ، من َحّدِ َضَرَب ، يَْلثُِمها البعيُر الِحجاَرةَ بُخفِّهِ  لَثَمَ  : ]لثم[ حاحِ. َكَسَرها : إذا لَثْما  ، كما في الّصِ

 الِحجاَرةُ ُخفَّ البَعيِر إذا أَصابَتْه فأَْدَمتْه ، وهو مجاٌز. لَثََمتِ  قاَل : ويقاُل أَْيضاً :

 لََكَمهُ. : إذا أَْنفَهُ  ثَمَ لَ وِ 

 إذا َجَرَحتْه الِحجاَرةُ ، وهو مجاٌز. (1) َمْرثومٍ  ِمثْل َمْلثومٌ  ُخفٌّ وِ 

حاحِ. كِكتاٍب : ما على الفَِم من النِّقابِ  ، اللِّثامُ وِ  اُء ، كما في الّصِ  ، واللِّفاُم ، ما كان على األَْرنَبَِة ؛ قالَهُ الفرَّ

 : على األَْنِف ، واللِّفاُم : على األَْرنَبَِة. اللِّثامُ  وقيَل :

 : َشدَّتْهُ. تَلَثََّمتْ وِ  اْلتَثََمتْ وِ  لَثََمتْ وِ 

 لَفَّْمُت.؛ وغيُرهم : تَ  تَلَثَّْمتُ  قاَل أَبو زْيٍد : تَِميٌم تقوُل :

ُجِل ِعماَمته على أَْنِفه. اللِّثامُ  وقيَل :  : َردُّ الَمْرأَةِ قِناَعها على أَْنِفها ، َوَردُّ الرَّ

 ، بالكْسِر. اللِّثَْمةِ  هي َحَسنَةُ وِ 

 ؛ قاَل : قَبَّلَها: َضَرَب  ُربَّما جاَء بالفتْحِ ِمثْلوِ فَاها ، كَسِمَع ،  لَثِمَ وِ 

تُ  مــــــــــــح ثــــــــــــِ ا  فــــــــــــلــــــــــــَ روهنــــــــــــِ ذًا بــــــــــــقــــــــــــُ اهــــــــــــا آخــــــــــــِ  فــــــــــــَ

تُ وِ      مـــــــح ــــــِ ث ــــــَ َب  ل يـــــــَ ِه َأطــــــح يـــــــح ــــــَ تـ فــــــَ ممــــــن شــــــــــــــــــــَ ــــــَ ث ــــــح ل  (2) مــــــَ
  

َد يُْنِشُد قَْول َجِميٍل :  وقاَل ابُن كيسان : َسِمْعُت المبّرِ

تُ  مــــــــــــح ثــــــــــــَ ا  فــــــــــــلــــــــــــَ روهنــــــــــــِ ذًا بــــــــــــقــــــــــــُ اهــــــــــــًا آخــــــــــــِ  فــــــــــــَ

رَِج      زِيـــــــــِف بـــــــــرَبحِد مـــــــــاِء اَ شـــــــــــــــــــــــح رحَب الـــــــــنـــــــــ  (3)شـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 : لُْبَسةٌ َسريعَةٌ. (5) واللَّْيثَِميَّةُ  .(4)بالفتحِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَمْقعٍَد : األَْنُف وما َحْولَه. الَمْلثَمُ 

. اللُّثْمُ وِ   ، بالضّمِ : َجْمُع الثٍِم ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 كمعَظٍَّم : َجَرَحتْه الِحجاَرةُ ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : ُملَثَّمٌ  وُخفٌّ 

ِر  راٍت لــــــــــــــُح مــــــــــــــَ جــــــــــــــح َو  مبــــــــــــــُ ي الصــــــــــــــــــــــــــــ  رحمــــــــــــــِ  يـــــــــــــــَ

مــــــــــــــاتٍ      ثــــــــــــــ  لــــــــــــــَ رِ   مــــــــــــــُ خــــــــــــــح راِدي الصــــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــمــــــــــــــَ

  
. ِمْلثَمٌ  وُخفٌّ   ، كِمْنبَر : يَُصّك الِحجاَرةُ ، نَقَلَه الجْوهِريُّ

ه ، ويقاُل له أَْيضاً أَبو اللثاَميْ  الُملَثَّمُ وِ  اج ِسْيِدي أَْحَمد البََدِوي ، قدََّس هللاُ سرَّ  ِن.، كُمعَظٍَّم : لَقَُب القُْطب أَبي الفَرَّ

 لُس.والُملَثَّموَن : قْوٌم ِمن الَمغاِربَِة َملَُكوا األَْندَ 

ً  فَاهُ  لَثَمَ وِ   ؛ والثََمها ُمالثََمةً وتاَلثَما. لَثَّم ِمثْل تَْلثِما

 ، وقد لَثَمه ، أَي َشدَّ الِفَداَم على بعِض رأِْسه وتََرَك بعَضه للنّفَِس ؛ وهو مجاٌز. ُملَثَّموِ  َمْلثومٌ  وإِبِريقٌ 

بٌ  اللِّجامُ  : ]جلم[  ، َمْعروٌف. : كِكتاٍب ، للدَّابَِّة ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ
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ه : اللِّجامِ وِ قََرأْت في كتاِب السْرجِ   اللِّجامَ  هي الَحِديَدةُ في فَِم الفََرِس ، ثم َكثُر في َكالِمهم حتى َسّموا اللِّجامُ  ألَِبي بْكٍر ْبِن ُدَرْيد ما نَصَّ

ً  بسيُوِرِه وآلَتِه  ، والفأُْس وهي الَحديَدةُ القائَِمةُ في الفَِم ، والمْسَحُل وهي َحديَدةٌ تحَت ، ففيه الّشِكيَمةُ وهي الَحديَدةُ الُمْعترَضةُ في الفَمِ  ِلجاما

تان في المْسَحِل والّشِكيمِة ِمن عن يميٍن وِشماٍل ، والِفراَشتَان وهما حَ  ِديَدتَان تَُشدُّ بهما أَْطراُف الَحنَِك ، والَخطَّافَان وهما َحِديَدتَاِن ُمْعَوجَّ

ٍة أَو َحديٍد أَو قّدِ ؛ قاَل :العذاَرْين ، والَحكَ   مةُ وهي حلقَةٌ تُِحيُط بالمْرَسِن والَحنَِك ِمن فضَّ

ن وِ  جـــــــــــــممـــــــــــــِ ـــــــــــــلـــــــــــــ  ي  والـــــــــــــفـــــــــــــا  ال ـــــــــــــّدالصـــــــــــــــــــــــــــِ  ال

 غــــــــــــــــــــُر والضــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــُ  واملســــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــج    

  
__________________ 

 يف القاموس : مرثوٌم ابلرفض منونة. (1)
 اللسان والتهذيب بدون نسبة. (2)
بفتح وكســــر الثاء. ومل أعثر عليه يف ديوانه ا قا  يف « فلثمت»وضــــبطت :  382/  1اللســــان والصــــحاح منســــوابً جلمير ا والكامر للمربد  (3)

 يف نسبة هذا البيت. 382. 381/  1اللسان : ويرو  البيت لعمر بن أيب ربيعة. انظر حواشي الكامر للمربد 
 وضبطت يف الكامر بفتحة فو  الثاء وكسرة من حتت.« قا  ابن كيسان : لعت املربد ينشده بفتح الثاء وكسرها»املصباح : يف  (4)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : والل ثـَيحِمَيُة. (5)
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 .لُْجمٌ وِ  لُُجمٌ وِ  أَْلِجمةٌ  والَجْمعُ  اللِّجامِ  وهذه ُصورةُ 

 بِن قَْيٍس الذي أََخَذه ِمن بني النَُّهْيِم. فََرُس بِْسطامِ  : اللِّجامُ وِ 

َمتْ  وقد ِمن ِخَرٍق ونْحِوها ؛ وهو مجاٌز ، ما تَُشدُّهُ الحائِضُ  : اللَِّجامُ وِ  ِمي َحِدْيث الُمْستحاَضة :منه ؛ و تَلَجَّ ً  تلَجَّ أَي  ، في عْلِم هللِا ستّاً أَو َسْبعا

ي ً  ُشّدِ حاحِ ، أَي اْجعَِلي َمْوِضع ُخُروج الدَِّم ِعصابةً تَْمنَُع الدَم ، تَْشبيهاً بَوْضعِ ، وهو َشبِيهٌ بقَْوله : اْستَ  ِلجاما في  اللِّجامِ  ثِْفري ، كما في الّصِ

 فَِم الدَّابَِّة.

ْيِن إلى َصْفقَي  ِسَمةٌ لإِلِبلِ   :اللِّجامُ وِ   كُكتٍُب ، وأَْسنَِمٍة. ، أْلِجَمةٌ وِ  لُُجمٌ  ج العُنُِق ؛ عن أَبي ُعبَْيٍد ؛ (1)تكوُن ِمن الَخدَّ

، كما يقاُل : جاَء وقد قََرَض ِرباَطهُ ؛ نَقَلَهُ  اْنَصَرَف من حاجتِه َمْجهوداً من اإِلْعياِء والعََطِش  ، إذا ِلجاَمهُ  لَفَظَ  قَْولُهم : جاَء فاُلٌن وقدوِ 

 .الَجْوهِريُّ ، وهو مجازٌ 

، ولم يْسَمْع ،  َمْلُجومٌ  الذي هو َضْرٌب ِمن ِسَماِت اإِلبِِل ، والِقياُس فيه باللِّجامِ  ، أَي َوَسَمها به : أَْلَجَمها ، أَو اللِّجامَ  الدَّابَّةَ : أَْلبََسها أَْلَجمَ وِ 

 .ِلجامٍ  وأَْحَسن منه أَْن يقاَل : به ِسَمةُ 

 ، أَو الَوَزُغ. سامُّ أَْبَرصَ  هي أَو ر ِمن العَظايَِة ؛أَْصغَ  كُصَرٍد : دابَّةٌ  ، اللَُّجمُ وِ 

ْعراء : ي : أَْكبَر ِمن َشْحَمِة األَْرض ُدون الِحْرباء ؛ قاَل أَدهُم بُن أَبي الزَّ  وقاَل ابُن بَّرِ

َتِدي الغراُب فيها و   (2) الل َجمِ ال يـَهح
 ً  وقاَل عِديُّ بُن زْيٍد يَِصُف فََرسا

 .(3) الل َجمح له َمنحِخٌر مثحُر حجر 
فاِدعُ  مِّ  كاللُّْجمِ  ، لُْجمةٍ  ، َجْمعُ  أَو الضَّ  .لجمةٍ  ، َجْمعُ  ، بالضَّ

 .لََجَمةٌ  ، واِحَدتُه (4) بالتَّحريِك وكغَُراٍب : ما يُتََطيَُّر منه ، اللََّجمُ وِ 

 الشُّْؤُم. اللَُّجَمةُ  وقيَل :

ْخِم ، عن أَبي َعْمِرو. ُل الُمَسطَّحُ ، بالضّمِ : الَجبَ  اللُّْجَمةُ وِ   ليَس بالضَّ

 ؛ ومنه قَْول األَْخطِل : أَْلجامٌ  ، َجْمعُه ناِحيَةُ الواِدي : اللُّْجَمةُ وِ 

ر ت عـــــــــــــلـــــــــــــ  وِ  امِ مـــــــــــــَ امِ  اأَلجلـــــــــــــح  حـــــــــــــامـــــــــــــٍر  َأجلـــــــــــــح

دا      جـــــــــ  راهـــــــــن هـــــــــُ طـــــــــًا لـــــــــو ال ســـــــــــــــــــــــُ رحن قـــــــــَ ثـــــــــِ (5)يـــــــــُ
 

  
 الواِدي ، كما في التْهِذيِب. لُْجمةِ  أَراَد َجْمع

 من َوْجِه الدَّابَِّة. اللِّجامِ  َمْوقِعُ : ؛ وفي بعِض النسخِ  بالتَّحريِك : َمْوِضعُ  ، اللََّجَمةُ وِ 

ً  الثَّْوبَ  لََجمَ  ِمن المجاِز :وِ   خاَطهُ. : لَْجما

َمهُ  ِمن المجاِز :وِ  أَي يَِصل إلى أَْفواِهِهم فيَِصيُر  ، «يُْلِجُمهم يَْبلُغ العََرُق منهم ما»حِدْيث المْحَشِر : منه ؛ و الماُء تَْلِجيماً : بَلََغ فَاهُ كأَْلَجَمهُ  لَجَّ

 يَْمنعُهم ِمن الَكالِم. اللِّجامِ  لهم بمْنزلَةِ 

ر قَْول األَْخَطل  ْرَب المدينةِ قُ  : حمى ِمن األحماءِ  آجامٍ  َرْوَضةُ  ، أَو أَْلجامٍ  َرْوَضةُ وِ  فَِة ، على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم ، وبه فُّسِ المشرَّ

 : (6)السابُِق ؛ وقاَل عرَوةُ بُن أَُذْينَة 

وحطـــــــــَ  َرســـــــــــــــــــــــم مـــــــــنـــــــــزلـــــــــة   جـــــــــاد الـــــــــربـــــــــيـــــــــض بشـــــــــــــــــــــــَ

وحطــــــــــَ  و      بــــــــــهــــــــــا شــــــــــــــــــــــــُ اُأحــــــــــب  مــــــــــن حــــــــــُ امــــــــــَ  َأجلــــــــــح
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 ، وهو واِلُد عْبدِ  رُجلٍ  (7) كُمْكَرٍم : اْسمُ  ، ُمْلَجمٌ وِ 

__________________ 
 واألصر كالتكملة.« صفقجي العن »يف التهذيب :  (1)
 اللسان. (2)
 : 111/  2صدره يف مجهرة ابن دريد  (3)

 له غرة فشغت وجهه
 ويف التكملة :

 له ذنب مثر ذير العروس
 .«له َسّبةٌ »وعجزه يف اللسان والتهذيب وفيه : 

 بعدها زايدة يف القاموس نصها : وابلضم : اهلواُء. (4)
 والتكملة كالديوان.« أجلام»واملثبت كرواية اللسان والتهذيب ومعجم البلدان : .« .. عوامد لألجلام أجلام»وفيه :  91ديوانه ص  (5)
 حتريف.« أذنية» وذكر بيته والضبرت عنه ا وابألصر :« أجلام»عن معجم البلدان :  (6)
 القاموس : اسٌم ا ابلرفض منونة. يف (7)
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ِن ِمن َبين مراٍد ا قَاِتر عليٍّ ا رِضَي  ُ تعاىَل عنه ا وعل  ابنِ  تحّ . ُملحجم الر محح  ِمن ِ  ما َيسح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

مُ  ْمتُه كأَنَّهم تَوهَّ  اللِّجامِ  ، كُمعَظٍَّم : َمْوِضعُ  الُملَجَّ ْيغَة.، وإن لم يقُولُوا لَجَّ  موا ذِلَك واْستَأْنَفوا هذه الّصِ

َمه وصكَّ   ، أَي فَاهُ. باللِّجاِم ُملَجَّ

َهتُه. لََجَمهُ وِ   الواِدي ، بالتْحريِك : فَوَّ

 الُمْرتَِفُع. (1)، بالضّمِ : العَلَم ِمن أَْعالِم األرِض ؛ وبالتَّْحِريِك : العمُد  اللُّْجَمةُ وِ 

ي : قاَل ابُن َخالََوْيِه :  : العَاُطوُس ، َسَمَكة في البَْحِر والعََرُب تَتَشاَءُم بها ؛ وأَْنَشَد لُرْؤبَة : اللَُّجمُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 (2)العاطوسا  الل َجمَ ال ُأِحب  وِ 
ْين عن ابِن األَْعَرابّيِ : العَاطوُس وهي دابَّةٌ يُتَشاَءُم بها.  قُْلُت : وَمرَّ في الّسِ

 العَطوُس والعاِطُس الموت. اللَِّجمُ وِ 

 ، أي ماَت. اللَِّجمُ  وقاَل أَبو زْيٍد : تقوُل العََرُب عطَسْت به

َمْخشِريُّ   ُرْؤبَة :: أَي أَصابَتْه بالشُّْؤِم ؛ وقاَل  (3)وقاَل الزَّ

 الَعطُوسا الل َجمَ أال خَتاُف 
ين.  وقد َمرَّ في الّسِ

 ، وهو مجاٌز. بِلجاِمها الِقْدَر إذا َجعَلوا في ُعُروتِها َخَشبَةً فَرفَعُوها بها ، ويقاُل : َحَملُوها أَْلَجموا ويقاُل :

 عن حاَجِته : َكفَّه ويقاُل : تََكلَّم فأَْلَجْمتُهُ وأَْلقَْمتُهُ الَحَجِر. أَْلَجَمهُ وِ 

ا يَْعلَُمه فَكتََمهُ »في الحِدْيث : و. ُمْلَجمٌ  وفي الَمثَل : التَِّقيُّ  فيه تَْمثِيٌل للُمْمِسِك عن الَكالِم  ، «ِمن ناٍر يَْوَم الِقيَاَمةِ  بِلجامٍ  هللاُ  أَْلَجمه َمْن ُسئَِل عمَّ

 .بِلجامٍ  نْفَسه أَْلَجمَ  بَمنْ 

 ، أَي أَتمَّ الحاَجةَ. ِلجاَمها ويقاُل : أتْبعِ الفََرسَ 

 .اللجمَ  وكَشدَّاٍد : َمْن يَْعَملُ 

امُ  وأَبو بْكٍر أَْحَمُد بُن الُحَسْيِن األَْرَدبِيليُّ  ً  اللّجميُّ  له: ؛ ويقاُل  اللَّجَّ ثان. اللجامِ  ؛ وَخلُف بُن ُعثْمان األَْنَدلُسيُّ ُعِرف بابنِ  أَْيضا  ُمحّدِ

كةً ؛ قاَل ابُن ُرَشْيٍد : كان أَْصلُه األََجمي َمْنسوٌب إلى قَْصِر األَجم ثم خفَِّف وأُْدِغَم. اللََّجميُّ  ومحمُد بُن أَبي القاِسمِ   ، محرَّ

كةً : محلَّتان ببَْغداَد ؛ قالَ  لََجَمهُ وِ  .، محرَّ  هُ أَبو العاَلِء الفرضيُّ

حمن اللُّْجميُّ من مشايخِ القُْطب الحلبّي.  ومحمُد بُن عبِد الرَّ

حمن ِميُّ  ورافُع بُن عبِد الرَّ  ، كُمعَظٍَّم ، َذَكَره أَبو علّيِ الَهَجريُّ في نواِدِرِه. الُملَجَّ

كُ ويُ  ، بالفتْحِ ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، اللَّْحمُ  : [لحم]  م لُغَةٌ فيه ، أو أنَّ فَتَْح الحاِء ِمن أَْجِل َحْرف الَحْلِق وأَْنَكَره البَْصِريُّون ، َحرَّ

 ، بالضّمِ ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ ألَبي الغول يَْهجو قَْوماً : لُْحمانٌ وِ  ، بالكْسِر ، ِلحامٌ وِ  لُحومٌ وِ  ، كأَْفلٍُس ، أَْلُحمٌ  ج َمْعُروٌف ،

ُم بــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــح ا  رَأَيـ َواء ملــــــــــــــــــــ  ذح  اخلــــــــــــــــــــَ

لـــــــــــِت      لـــــــــــ  حـــــــــــَ  وصــــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــامُ َدان اأَلضــــــــــــــــــــــــح  الـــــــــــلـــــــــــِّ
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تـــــــــــــــــم  لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــُ ُم وقـ ـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــُودِّك مح ب ـــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــــ  ول ـــــــــــــــــَ  ت

  
ذاُم    َرُب َأو جــــــــــــــُ كيف مــــــــــــــنــــــــــــــك أَقـــــــــــــــح عــــــــــــــَ (4)لــــــــــــــَ

 

  
ا أَْنتَنَتِ   ِمن َكثَْرتِها عْنَدكم أَْعَرْضتم عنِّي. اللُّحومُ  يقوُل : لمَّ

. : الِقْطعَةُ منه اللَّْحَمةُ وِ   ، وهي أََخصَّ

__________________ 
 يف اللسان : الصمد. (1)
 « :عط »اللسان ا ويف الديوان واألساس  (2)

 أال ختاف اللجم العطوسا
 ويف التهذيب :

 «وال لاف اللجم العطوسا»
 ويف التكملة : وال ختاف.

 .«عط »األساس يف مادة  (3)
 اللسان والصحاح. (4)
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ّمِ : القَرابةُ. ، اللُّْحَمةُ وِ   ، ويُْرَوى :« النََّسبِ  لُْحَمةٌ كلُْحمةِ  الَوالءُ »الَحِدْيُث : منه نََسٍب أَي قَرابةٌ ، وهو مجاٌز ؛ و لُْحَمةٌ  يقاُل : بينهم بالضَّ

ِء الواِحِد لَما بَْينهما ِمَن َسَدى الثَّْوِب حتى يَِصيرا كالشي اللُّْحَمة ِث كما يُخاِلطُ أَي أَنَّ الَوألَ يَْجِري مْجَرى النََّسِب في الِميرا ، الثْوبِ  كلُْحَمةِ 

 الُمداخلِة الشَّديَدةِ.

 ، وهو مجاٌز. ما ُسِدّيِ به بين َسَدى الثَّْوبِ  أَْيضاً : اللُّْحَمةُ وِ 

ي :، والسََّدى األَسْ  (1)الثْوِب األَْعلَى  لُْحَمةُ  وقاَل األَْزهِريُّ :  فَل ِمَن الثَّْوِب ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

  َحَمُتهح َستاُه قـَزيف وَحرِيٌر 
ا القَرابةُ فبالضّمِ فَقَط ،  ويُْفتَُح فيهما ؛ وهو مجاٌز أَْيضاً ؛ ما يُْطعَُمهُ الباِزي مما يَِصيُده أَْيضاً : اللُّْحَمةُ وِ  ، أَي في طْعَمِة الباِزّي والثَّْوِب ، وأَمَّ

حاِح.  هذا نَّص الّصِ

ْيد بالضّمِ ،  لُْحَمةُ وِ النََّسِب بالفتحِ ،  لَْحمةُ  وقاَل األَْزهِريُّ :  الثَّْوب فيه الَوْجهان. لُْحَمةُ وِ الصَّ

وفَتِْحها ، فقيَل : في النََّسِب بالضّمِ ، وفي الثَّْوِب بالضّمِ والفتحِ ، وقيَل : الثَّْوب بالفتحِ َوْحده ،  حمةِ اللّ  وقاَل ابُن األَثِيِر : قد اْختُِلَف في ضمِّ 

يُد. ا بالضّمِ فهو ما يُصاُد به الصَّ  وقيَل : النََّسُب والثَّْوب بالفتحِ ، وأَمَّ

 في الفتْنَِة. : الَوْقعَةُ العظيمةُ القَتْلِ  الَمْلَحَمةُ وِ 

 وقيَل : الَحْرُب ذاُت القَتِْل الشَّديِد.

 الثَّْوب بالسََّدى. لُْحَمةِ  ، مأُْخوذٌ ِمن اْشتِباِك الناِس واْختِالِطهم فيما كاْشتِباكِ  الَمالِحمُ  وقيَل : َمْوِضُع الِقتاِل ، والَجْمعُ 

ي :بالّسيوِف ؛  لُحوَمهم حيُث يُقاِطعُون الَمْلحمةُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

مـــــــــــــةٍ  حـــــــــــــَ لـــــــــــــح ا  مبـــــــــــــَ راهبـــــــــــــُ ر  غـــــــــــــُ قـــــــــــــِ تـــــــــــــَ  ال َيســـــــــــــــــــــــــــح

ِر      يــفـــــــًا ومَيحشــــــــــــــــي الـــــــذئـــــــُب فــيــهـــــــا مــض الــن ســــــــــــــــح (2)َدفــِ
 

  
 .«الَمْلَحمة اليوُم يومُ »وفي الَحدْيِث : 

 الثَّمِر للُبِّه. لحمُ  ، حتى قالوا : ٍء : لُبُّهُ كّلِ شي لَْحمُ وِ 

ي به لَكْونِه يأُْكلُ  األََسدُ كَكِتِف :  ، اللَِّحمُ وِ   .كالُمْستَْلِحمِ  ويَْشتَِهيه ، اللَّْحمَ  ، ُسّمِ

 ، كأَميٍر. كاللَّحيمِ  الَجَسِد ، لَْحمِ  الكثيرُ  : اللَِّحمُ وِ 

 ، أي الُمْشتَِهيه. ، القَِرُم إليه (3) للَّْحمِ  األَكولُ  أَْيضاً : اللَِّحمُ وِ 

 ، األَخيَرةُ عن اللَّْحياني. وفِْعلُهما ككُرَم وَعِلمَ  شَكا عنه ،وقيَل : هو الذي أََكَل منه َكثيراً ف

يت : رُجٌل َشِحيمٌ  ّكِ  والشَّْحِم يَْشتَِهيِهما. اللَّْحم : إذا كاَن قَِرماً إلى لَِحمٌ  ، أَي َسِميٌن ؛ وَشِحمٌ  لَِحيمٌ  قاَل ابُن الّسِ

 .اللَّْحمَ  ، بالكْسِر : اْشتََهى لَِحمَ وِ 

رَ  : الذي ِحمُ اللَّ  البيتُ وِ   .«وأَْهلَه اللَِّحمَ  إنَّ هللاَ يُْبِغُض البيتَ »الَحِدْيث :  يُْغتاُب فيه الناُس َكثيراً وبه فُّسِ

 الناِس : أَي يَْغتابُهم ، وهو مجاٌز ؛ ومنه قَْولُه : لُحومَ  وفاُلٌن يأُْكلُ 

َكَنه وِ   (4)َرَتضح   َحِميِإذا أَمح
 ؛ وُسئَِل ُسْفيان الثَّْوري عن هذا الَحِدْيث ففَسَّره بما تقدََّم. «اللِحِمين هللاَ يُْبِغُض أَْهَل البيتِ إنَّ »وفي حِدْيِث آَخر : 

 ويُْدِمنُونه. اللَّْحمِ  ومنهم َمْن قاَل : ُهُم الذين يكثُِروَن أَْكلَ 

 قاَل ابُن األَثيِر : وهو األَْشبَهُ.
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 ؛ قاَل األَْعَشى : : يأُْكلُهُ أَو يَْشتَِهيه لَِحمٌ وِ الِحٌم  (5) بازلٌ وِ 

وا  يــــــــــــــــثــــــــــــــــًا كــــــــــــــــَبن  الصــــــــــــــــــــــــــــــِّ ثــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــَدىل  حــــــــــــــــَ

ييف      ه أَزحَرقـــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــح مح َريــــــــــــــــــــــَ  (6)  ـــــــــــــــــــــَِ
  

__________________ 
 أي األعل  من الثوب أفاده مصحح اللسان.« وهي األعل »كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب :   (1)
 اللسان. (2)
ِم. (3)  يف القاموس : الل حح
 وروايته : 73لسويد بن أيب كاهر اليشكري رقم  40البيت من املفضلية رقم  (4)
 وحيــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــين إذا القــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــه )

 إذا لـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــي رتـــــــــــــــــــــــضح وِ     

  

 يف القاموس : وابٌز. (5)
 واللسان والتهذيب. 199ديوانه ط بريوت ص  (6)
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 .لَواِحمُ  أَي َجْمُع الِحٌم : ج

 .اللَّْحمُ  ، أَو الذي يكثُر عْنَده كُمْحِسٍن : ُمْطِعُمه ، ُمْلِحمٌ  رُجلٌ وِ 

ْيِد َمْرُزوٌق منه. اللَّْحمَ  كُمْكَرٍم : من يُْطعَمُ  ، ُمْلَحمٌ  رُجلٌ وِ  حاحِ : أَي ُمْطعٌَم للصَّ  ، وفي الّصِ

 على النََّسِب ِمثْل البٍن وتاِمٍر. لَْحمٍ  كأَميٍر وصاِحٍب : ذُو والِحٌم ، لَِحيمٌ  رُجلٌ وِ 

امٌ  رُجلٌ وِ   ، على الِقياِس في نظائِِرِه. كَشدَّاٍد : بائِعُه ، لحَّ

 .اللَّْحمَ  ما يَِلي : ما بََطَن ِمن مِّ بالضَّ  وغيِرها ، ِجلَدةِ الرأِْس  لُْحَمةُ وِ 

ةٌ ُمتالِحَمةٌ : أَخَذْت فيهوِ  ْمحاقَ  ، اللَّْحمِ  ، أي في َشجَّ حاحِ ، وال فِْعل لها. ولم تَْبلُغ الّسِ  ، كما في الّصِ

ةٌ ُمتالِحَمةٌ : قد بَلَغَتِ  ةُ إذا أَخَ  اللَّْحمَ  وفي التْهِذيِب : شجَّ  .اْلتََحَمتْ وِ ، وتاَلَحَمْت إذا بََرأَْت  اللَّْحمِ  َذْت في، ويقاُل : تاَلَحَمِت الشجَّ

جاجِ التي تَُشقُّ  كلَّه دوَن العَْظِم ، ثم تَتالَحُم بْعَد َشقِّها ، فال يَجوُز فيها الِمْسباُر بَْعد  اللَّْحمَ  وقاَل َشِمٌر : قاَل عبُد الَوهاِب : الُمتالِحَمةُ ِمن الّشِ

 وتَتالَحُم من يوِمها ومن َغٍد. . قاَل :اللَّْحم تاَلُحمِ 

قاَل :  ؟َحِدْيث ُعَمر : قاَل لرُجٍل : لَم َطلَّْقَت اْمرأَتَكمنه ، وهي مآِزُمه ؛ و َمالِحِم الفَْرجِ  َمالقي أَي امرأَةٌ ُمتالِحَمةٌ : ضيِّقَةُ  ِمن المجاِز :وِ 

 إِنَّها كانت ُمتالِحَمةً ، قاَل : إنَّ ذِلَك منهنَّ لُمْستَراٌد.

ً  ، كأَنَّ هناك َرتْقاءُ  هي أَو  يَْمنَُع ِمن الجماعِ. لَْحما

 وأَْنَكَره أَبو سعيٍد بهذا المْعنَى وقاَل : بل هي الِحمةٌ ، وال يصحُّ ُمتالِحَمة.

 أَْمَكنَهُ منه يَْشتُِمه. إذا ، ِعْرَض فالنٍ  أَْلَحَمهُ  ِمن المجاِز :وِ 

 وقيَل : َسبَعهُ إيَّاه.

مائِِر. تَْبَرْح فاْحتِيَجْت إلى الضَّْربِ  (1) َوقَفَْت فلم : أَي الدَّابَّةُ  أَْلَحَمتِ  ِمن المجاِز :وِ   ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ لكنَّه بتَْذكيِر الضَّ

.؛ نَقَلَ  نََسَجهُ  : أَي الثَّْوبَ  الناسجُ  أَْلَحمَ وِ   هُ الجْوهِريُّ

. اللَّْحمَ  فاُلٌن : َكثَُر في بَْيتِه أَْلَحمَ وِ   ، نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 فُهم ُمْلحُموَن. اللَّْحمَ  : كثَُر عْنَدهم أَْلَحُموا وقد

ْرعُ  أَْلَحمَ  ِمن المجاِز :وِ   .لَْحُمه كأَنَّ ذلك صاَر فيه َحبٌّ  ، إذا الزَّ

ً  األَْمَر ، كنََصرَ  لََحمَ  ِمن المجاِز :وِ   وألََمهُ ؛ َرَواهُ األَْزهِريُّ عن َشِمٍر. أَحَكَمهُ  : لَْحما

ةَ  لََحمَ وِ  ً  يَْلُحُمها الصائُغ الِفضَّ  ، وهو مجاٌز. اللِّحامُ  به يُْلَحم : ألََمَها ؛ وَكذِلَك الذََّهب ؛ واْسُم ما لَْحما

ً وِ  ْلُحُمهيَ  ، ِمن َحدَّي نََصَر وَمنََع ، العَْظمَ  لََحمَ وِ  ؛ وأَْنَشَد  اللَّْحمَ  ، أَي نََزَع عنه (2) َعَرقَهُ  ، واْقتََصَر الجْوهِريُّ على َحّدِ نََصَر ، يَْلَحُمه لَْحما

 الجْوهِريُّ :

هح وِ  مـــــــــــــــُ د  قـــــــــــــــَ نـــــــــــــــا مـــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ نـــــــــــــــا َأعـــــــــــــــح  عـــــــــــــــامـــــــــــــــُ

هح      رحضــــــــــــــــــــــــاٌب لــــــــــُُ ِح وقــــــــــِ مــــــــــح دعــــــــــ  َأاب الســــــــــــــــــــــــ   يــــــــــُ

  

 (3) يـَلحُحُمهُمبحرَتِكاً لكر َعظحٍم 

ً  كَمنَعَ  القوَم ، َحمَ لَ وِ   ، فهو الِحٌم. اللَّْحمَ  أَْطعَمَ  : يَْلَحُمهم لَْحما

 .أَْلَحْمتُ  قاَل الجْوهِريُّ : وال تَقُل

 قاَل : واألَْصَمعيُّ يقولُه.
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 .لََحْمتُ  قاَل َشِمٌر : والِقياسُ 

ً  ، كعَِلمَ  ، لَِحمَ  ِمن المجاِز :وِ   نَِشَب في الَمكاِن. : إذا لَْحما

 َوْفقُهُ وَشْكلُه. الَكالِم وَطِريُده ، كأَميٍر ، أَي هذا لَِحيمُ  الَكالمُ  هذا قاَل أَبو َسِعيٍد : يقاُل :وِ 

__________________ 
 .«فلم»وعل  هامشه عن إحد  النسخ : « ومل»يف القاموس :  (1)
 عبارة القاموس : والَعظحُم : َعَرَقه ا والصائُغ الِفض َة : أَلَمَها. (2)
 اللسان والصحاح. (3)
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امِ  أَبووِ   فاِرٌس في الجاِهِليَِّة. شاِعرٌ  الثَّْعلَبّي ،: ، وفي بعِض النسخِ  التَّْغلبيُّ ، كَشدَّادٍ  اللَّحَّ

 ولَِزَمه ؛ قاَل ُرْؤبَةُ : أَو تَبَع أَْوَسعَه أَو َرِكبَه ولَِزَمه ، كما في األساِس ؛ تَبِعَه ، إذا الطَّريقَ  اْستَْلَحمَ  ِمن المجاِز :وِ 

تَـلحَحماَمن أََريحناُه الطريَ  وِ   (1) اسح
 وقاَل اْمرُؤ القَْيِس :

مَ  حــــــــَ لــــــــح ــــــــَ تـ هــــــــا  اســــــــــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــائــــــــِ َش عــــــــلــــــــ  َأكح  الــــــــَوحــــــــح

نح      ُض َدخــــــــــــَ قــــــــــــح رٌي إذا الــــــــــــنـــــــــــــ  َوُج ِ حضــــــــــــــــــــــــــِ (2)َأهــــــــــــح
 

  
 ، أَي تَبِعَنا. «رجٌل ِمن العُدوِّ  فاْستَْلَحَمنا»ْيث أُساَمة : وفي َحدِ 

 الطَّريُق : اتََّسَع. اْستَْلَحمَ وِ 

ُجُل ، اْستُْلِحمَ  ِمن المجازِ وِ   ُروهَق في الِقتاِل. : إذا َمْجهوالً  الرَّ

حاحِ : اْحتََوَشه العُدوُّ في الِقتاِل.  وفي الّصِ

ي للعَُجيِر السَّلولّي :وفي األَساِس :   اْستَْلَحَمه الخطُب : نََشَب فيه ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

مٍ وِ  حـــــَ لـــــح تــــــَ ًة  ُمســـــــــــــــــــح كـــــــ  ه الـــــقـــــوُم صـــــــــــــــــــَ كـــــــ   قـــــــد صـــــــــــــــــــَ

ضُ      مــــــــــَ يــــــــــَر مــــــــــا كــــــــــان  ــــــــــَح واِد نــــــــــِ
َ

يــــــــــَد املــــــــــ عــــــــــِ  بــــــــــَ

  
 وأَْنَشَد ابُن جنّيِ في المحتسِب :

وا  قـــــــــُ وَن حـــــــــبـــــــــيـــــــــك الـــــــــبـــــــــيـــــــــ  إذ  ـــــــــَِ ارِبـــــــــُ  الضـــــــــــــــــــــــ 

ِكصــــــــــــــــــــو      ــــــح ن ــــــَ وان إذا مـــــــا ال يـ ــــــلــــــحــــــمــــــُ ت  ومحــــــوا اســــــــــــــــــــح

  
 َشديُد الفَتِْل. ، أَي ُمغارٌ  َحْبٌل ُمالَحٌم ، بفتحِ الحاءِ  ِمن المجاِز :وِ 

حاحِ : َمْشدوُد الفَتِْل ؛ وأَْنَشَد أَبو حنيفَةَ :  وفي الّصِ

 ُمالَحُم الغارِة مل يـُغحتَـَلبح 
 الجْوهِريُّ ؛ وإِليه نُِسَب أَبو تَْغلب عبُد الَوهاِب علّيِ بن الَحَسِن الُمْلَحِميُّ الفاِرِسيُّ وآَخُروَن.؛ نَقَلَهُ  كُمْكَرِم : ِجْنٌس من الثِّيابِ  ، الُمْلَحمُ وِ 

 ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ عن األَْصَمعّيِ ، وهو مجاٌز ؛ والُمراُد به الدَّعيُّ الذي ليَس منهم ؛ قاَل الشاِعُر : الُمْلَصُق بالقومِ  أَْيضاً :وِ 

 (3) ُملحَحمحىت إذا ما فـَر  كر  
 ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ عن أَبي ُعبَْيَدةَ. كأَميٍر : القَتِيلُ  ، اللَِّحيمُ  ِمن المجاِز :وِ 

 ، أَي قُتَِل. ، كعُنِيَ  لُِحمَ  قدوِ 

 .لَْحُمه وفي األساِس : قُِطعَ 

 وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده لساِعَدةَ بن ُجَؤيَّة :

بـــــــــوا بـــــــــه وِ  رَكـــــــــُت الـــــــــقـــــــــوَم قـــــــــد َعصـــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــكـــــــــنح تــــــــــَ

ك  َأن قـــــــــــد كـــــــــــان مَث       يـــــــــــمُ فـــــــــــال شـــــــــــــــــــــــــَ  (4)  ـــــــــــَِ
  

 هِريُّ :وأَْوَرَده الَجوْ 

نا القوَم قد َحَصروا به  فقالوا : تـَرَكح
ي : صواُب إِْنشاِده :  قاَل ابُن بَّرِ
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ناه  فقاال تـَرَكح
 وقَْبله :

ا وِ  ال ــــــــــــــُ يــــــــــــــاله إلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا كــــــــــــــِ لــــــــــــــِ  جــــــــــــــاَء خــــــــــــــَ

وُم      جــــــــــُ ن  ســــــــــــــــــــــــَ رحهبــــــــــُُ يــــــــــُ  ُدمــــــــــوعــــــــــًا غــــــــــَ فــــــــــِ (5)يــــــــــُ
 

  
 ِروايَةُ الباِهِلّي ؛ وَرَواهُ غيُرهُ :* قُْلُت : وهكذا قََرأْتُهُ في ِديواِن شْعِره ، وهي 

__________________ 
 اللسان والتهذيب والتكملة وبعده فيها : (1)

 طاعتنا أو كان  ماً ملحما
 اللسان والصحاح. (2)
 اللسان والتهذيب. (3)
 برواية : 232/  1ديوان اهلذليا  (4)

 فــــــــــــقــــــــــــالــــــــــــوا عــــــــــــهــــــــــــدان الــــــــــــقــــــــــــوم قــــــــــــد حصـــــــــــــــــــــــــروا بــــــــــــه 

 ن مث  ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمفــــــــــــــــــال ريــــــــــــــــــب أن قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــا    

  

 واملثبت كرواية اللسان عن ابن سيدة. وأورده اجلوهري برواية :

 فـــــــــــقـــــــــــالـــــــــــوا : تـــــــــــركـــــــــــنـــــــــــا الـــــــــــقـــــــــــوم قـــــــــــد حصــــــــــــــــــــــــروا بـــــــــــه 

 ال ريـــــــــــــــــــب أن قـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان مث  ـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــموِ     

  

 وانظر اللسان يف روايٍة ا والتكملة.

 .232/  1ديوان اهلذليا  (5)
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 قد كاَن مَث  َشِحيُم.
 والمْعنَى واِحٌد.

أَو نَبيُّ الصَّالحِ وتَأْليِف النَّاِس  ؛ «بُِعثُْت بالسَّْيفِ »كقَْوله في الَحِدْيث اآلَخر :  ، وهو أَي نَبيُّ الِقتالِ  ، فيه قَْوالِن : الَمْلَحَمةِ  نَبِيُّ  قَْولُهم :وِ 

ةِ   اهُ األَْزهِريُّ عن َشِمٍر.األْمَر إذا أَْحَكَمه وأَْصلََحهُ ، َروَ  لََحمَ  ، ِمن كأَنَّه يَُؤلُِّف أَْمَر األُمَّ

 ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ ؛ أَي اْلتََزَق. الُجْرُح للبُْرِء : اْلتَأَمَ  اْلتََحمَ وِ 

حاحِ. الَحْرُب : اْشتَدَّتْ  اْلتََحَمتِ  ِمن المجاِز :وِ   ، وقد أَْلَحْمتُها ، كما في الّصِ

ْم ما بَ  ، أي ما أَْسَدْيتَ  أَْلِحمْ  ِمن المجاِز :وِ  . َدأْتَ تَّمِ  ِمن اإلْحساِن ، وهو َمثٌَل ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. اْستَْلَحمَ  قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : ْرُع واْستَكَّ وازَدجَّ : أَي اْلتَفَّ ؛ نَقَلَه األْزهِريُّ  الزَّ

 ؛ قاَل ماِلُك بُن نَُوْيَرةَ يَِصُف ضبعاً : اللَّْحمَ  القوَم : أَْطعَْمتهم أَْلَحْمتُ  وقاَل األَْصَمعيُّ :

يِن و وِ  طـــــــــــُ نحشـــــــــــــــــــــــــِ ر  تــــــــــــَ ظـــــــــــَ متـــــــــــَ حـــــــــــِ لـــــــــــح رايً  تــــــــــــُ  َأجـــــــــــح

ـــــــــُض      ن ييف ميـــــــــَ ـــــــــَ  حـــــــــَ ـــــــــي ـــــــــِن ول رِي ـــــــــعـــــــــَ رَت ال (1)وســـــــــــــــــــــــح
 

  
 وقد أَشاَر إليه الَجْوهِريُّ بقَْوِله ، واألَْصَمعيُّ بقَْوِله.

 قاَل َشِمٌر : والِقياُس بغيِر األَلِف.

َر الَحِدْيُث السابُِق. اللَّْحمِ  ، كَكتٍِف : َكثيرُ  لَِحمٌ  وبَْيتٌ   ؛ وبه فُّسِ

ا قَْول الراجِز يَِصُف الخْيَل : لَْحَمهُ  وَرتَعَ  لَْحَمهُ  وأََكلَ   : اْغتَابَهُ ، وهو مجاٌز ؛ وأَمَّ

هـــــــــا  مـــــــــُ عـــــــــِ طـــــــــح مَ نـــــــــُ حـــــــــح رح  الـــــــــلـــــــــ  جـــــــــَ ز  الشـــــــــــــــــــــــ   إذا عـــــــــَ

هــــــــا وِ      عــــــــامــــــــِ ُر يف ِإطــــــــح مَ اخلــــــــيــــــــح َررح  الــــــــلــــــــحــــــــح  (2) ضــــــــــــــــــــــَ
  

 اللَّبََن ، َسّمى به ألنَّها تَسَمُن على اللبَِن. باللْحمِ  قاَل األَْصَمعيُّ : أَرادَ 

َل : إذا لم وَحَملوه في أَْسفاِرهم وأَْطعَُموه الخْيَل ، وأَْنَكر ما قالَهُ األَْصَمعّي وقا اللْحمَ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : كانوا إذا أَْجَدبُوا وقَلَّ اللَّبَُن يَبَُّسوا

 يكِن الشَجُر لم يكِن اللبَُن.

ْقر ونْحُوه ، كعَِلَم : اْشتََهى لَِحمَ وِ   .اللْحمَ  الصَّ

 الصْقِر : الطائُِر يُْطَرُح إليه أَو يَِصيُده. لَْحَمةُ وِ 

ً  الطَّيرَ  أَْلَحْمتُ وِ   .إلحاما

ً وِ  لَُحَمْت لَحامةً وِ الناقَةُ  لَِحَمتِ وِ   .لَحُمها : كثُرَ  لَِحيمةٌ  فيهما ، فهي لُحوما

ةُ : إذا  وبََرأَْت ، وهو مجاٌز ؛ نَقَلَهُ ابُن األَثيِر. اْلتََحَمتْ  وتاَلَحَمِت الشجَّ

ُجل ، بالضّمِ : قُتَِل. أُْلِحمَ وِ َسْيفي ،  أَْلَحْمتُهوِ   الرَّ

 .لَْحَمه َضَربَه فأَصابَ  لََحمه أَورُجالً ، كعَِلَم : قَتَله ، أَو قَُرب منه حتى لَِزَق به ،  لَِحمَ وِ 

 ، كُمْكَرٍم : الذي أُِسَر وَظِفر به أَْعَداُؤه. الُمْلَحمُ وِ 

 األَْرِض : بَْقلُها. لُْحمةُ وِ 

 له. لُْحمةً  نْفَسه الموَت : َجعَلَها أَْلَحمَ وِ 

 األَرَض : َجَدلَه. أَْلَحَمهوِ 
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 القتاُل : لم يَِجد منه َمْخلصاً. أَْلَحَمهُ وِ 

ُجُل : صاَر ذا أَْلَحمَ وِ   .لَْحمٍ  الرَّ

 بالَمكاِن : أَقاَم ، عن ابِن األَْعَرابّي. أَْلَحمَ وِ 

 وقيَل : لَِزَم األَرَض ؛ وأَْنَشَد :

را مل  قــــــــَ تـــــــــَ مــــــــاإذا افـــــــــح حــــــــِ لــــــــح ة الــــــــر د   يـــــــــُ يــــــــَ  َخشــــــــــــــــــــــح

ا وِ      يـــــــــــا ـــــــــــُ لـــــــــــَ وح َش ُرزحًأ مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا مـــــــــــَ (3)مل لـــــــــــَح
 

  
 ، أَي َوقََف عْنَدها. «عْنَد الثالثَةِ  فَأَْلَحمَ »وفي الَحِدْيث : 

ً وِ   .فاْلتََحمَ  : ألََمهُ  أَْلَحَمهُ إلحاما

__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
 .«اللحم عسر»اللسان ا واألساس ونسبه للطرماح ا وفيها :  (2)
 اللسان. (3)
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ْدعُ  اللِّحامُ وِ   .يُْلَحمُ وِ بالكْسِر : ما يأُلَُم به الصَّ

 ِء : أَْلَزقَه به.َء بالشَّيوالَحَم الشَّي

 الطَّريَدةَ تَبِعَها. اْستَْلَحمَ وِ 

ا : َجنَاه لهم. أَْلَحمَ وِ   بَْيَن بَني فالٍن ، َشرَّ

 بَصَره : َحدََّده نَْحَوه وَرَماه به. أَْلَحَمهوِ 

 ، هكذا َضبََطه ابُن ُرَشْيٍد في ِرْحلَتِه. اللحميُّ  وأَبو بْكٍر محمُد بُن حبيٍش المرسيّ 

الم ، وَرَواهُ بعُض : قَْريةٌ على فَْرَسَخْين ِمن بيِت الَمْقِدِس ، يقاُل بها ُوِلَد الَمِسيُح ، عليه وعلى نبيِّنا أَْفَضل الصَّالة والسَّ  لَْحمٍ  وبيتُ 

 البَْغداِديِّين بالخاِء المْعجمِة.

. اللََّحاِسمُ  : [لحسم]  : أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

يِّقَةِ  وقاَل األَْزهِريُّ في النواِدِر : هي . ولُْهُسٍم ، لُْحُسمٍ  َجْمعُ  كاللهاِسِم ، َمجاِري األَْوِديَِة الضَّ ّمِ  بالضَّ

 .(1)وقيَل : هي اللَّخاقِيُق 

ً  ءَ الشي لََخمَ  ؛ وقد : القَْطعُ  اللَّْخمُ  : [لخم]  قََطعَهُ.:  لَْخما

 َوْجَهه ولََطَمه بمْعنًى. لََخمَ  يقاُل : اللَّْطُم. أَْيضاً :وِ 

ةَ بِن أَُدٍد ، قالَهُ ابُن ِهشاٍم والَهمدانيُّ وابُن الَكْلبي. وقيَل : إنَّ قنَص ْبَن  لَْخمُ  ، وهو بِال الٍم : َحيٌّ باليمنِ  ، لَْخمٌ وِ  بُن عِدّيِ بِن الحِرِث بِن مرَّ

 .لَْخمٍ  معِد بِن َعْدناَن هو أَبو

 نَجيب ؛ وهو شاذٌّ. بُن عِدّيِ بِن أَْشَرَس بِن السكوِن في لَْخمُ  وقاَل الدَّاْرقطنيُّ عن أَْحمَد بِن الحباب الِحْميَِرّي :

ي جذاماً ،  (2)اْسُمه ماِلٌك وجذاُم اْسُمه عاِمر  لَْخمٌ  وقاَل ابُن الَكْلبي وغيُرهُ : عاِمٌر ماِلكاً  لََخمَ وِ وُهما أَخواِن ، فََجَذَم ماِلُك أَْصبََع عاِمٍر فُسّمِ

ي ً  فُسّمِ في  اللَّْخِميّ  ْت ُملوُك العََرِب في الجاِهِليَِّة وُهم آُل َعْمرو بِن َعِدّيِ بِن نَْصراللَّْطُم. قاَل الَجْوهِريُّ : ومنهم كان:  اللَّْخمُ وِ ،  لَْخما

 الجاِهِليَِّة.

 .لَْخمٍ  * قُْلُت : وُهم ِمن بَني ماِلِك بِن عمم بِن نماَرةَ بنِ 

 كانوا نَزلُوا الحْيَرةَ ، وُهم آُل الُمْنِذر. لَْخمٍ  وقاَل األَْزهِريُّ : ُملوكُ 

ّمِ : َسَمٌك بَْحِريٌّ  ، ْخمُ اللُّ وِ  حاحِ. بالضَّ  ، يقاُل له : الَكْوَسج ؛ كما في الّصِ

 ٍء إال قََطعَه ، وهو يأُْكُل الناَس.وقيَل : هو َسَمٌك َضْخٌم ال يمرُّ بشي

اص «َحاللٌ  اللُُّخمُ »وفي َحِدْيث ِعْكِرَمة :  ة وَغوَّ  اً :، قيَل : هو الِقْرُش ، قاَل الُمخبّل يَِصُف ُدرَّ

هــــــــــــــــــا  َرجــــــــــــــــــَ ٌت وَأخــــــــــــــــــح ه َزيــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــانــــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــــلــــــــــــــــــَ

ُه      طــــــــــَ واِرَب َوســــــــــــــــــــــــح ن ذي غــــــــــَ مُ مــــــــــِ خــــــــــُ ــــــــــ  ــــــــــل  (3) ال
  

 ؛ قاَل ُرْؤبَة : لَُخمٌ  والَجْمعُ 

 خُلُمهح َكِثريَة حيتانُه و 
 وَرَواهُ ابُن األَْعَرابّيِ :

 خُلُُمهح اعحتَـَلَجتح مِجالُه و وِ 
 قاَل : والَجَمل َسَمكةٌ في البَْحِر.
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ِة. لَخمةٌ  وثِقَُل النْفِس. يقاُل : بالّرجلِ  الفَتَْرةُ  ، بالفتحِ : اللَّْخَمةُ وِ   أَي ثِقَُل نَْفٍس وفَتَْرةٌ ، وهي لُغَةٌ ُمْستَْعملةٌ عْنَد العامَّ

ةُ تقولُه بالفتحِ. بالتَّحريِك وكُهَمَزةٍ : الثَّقيُل الِجْبسُ  ، اللََّخَمةُ وِ   ، والعامَّ

 من الَمتِْن. التي حريِك : العَقَبَةُ بالتَّ  اللََّخَمةُ وِ 

 واٍد بالِحجاِز. : [لََخَمة] وِ 

__________________ 
 يف اللسان : اللخافي . (1)
 .«عمرو: » 420يف مجهرة ابن حزم ص  (2)
م ابلضم ا واملثبت عن اللسان. 15رقم البيت  21من مفضليته رقم  (3)  وضبطت فيه الل خح
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، بالكْسِر اللِّطاُم ، كما هو نَصُّ  اللِّخامُ  ، هكذا في النسخِ وفيه َغلٌَط في الضْبِط وفي التَّْفسيِر ، والصَّواُب : كَسحاٍب : الِعظامُ  ، اللََّخامُ وِ 

 الُمْحَكم.

 ِلخاماً والَمَخه : الَطَمه. يقاُل : الَخَمه

 َكثَُر لَْحُم وْجِهه وَغلَُظ ، وهو ِفْعٌل ُمماٌت. ، األَخيَرةُ على أَنَّ الخاَء ِمن ُحروِف الَحْلِق : كَكُرَم وَمنَعَ  الرجُل ، لَُخمَ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ً  : أَْشغَلَه بما يثقُل عليه. لََخَمهُ لَْخما

 : األَثْقاُل. المالخمُ وِ 

 ، كُهَمَزةٍ : كلُّ ما يُتَطيَُّر منه ؛ ويُْرَوى بالجيِم أَْيضاً وقد تَقدََّم. اللَُّخَمةُ وِ 

 والُمالَخَمةُ : الُمالَطَمةُ.

 : لُغَةٌ في الحاِء المْهَملَِة ؛ نَقَلَه أَبو سْعٍد عن بعِض مشايخِ بَْغداَد ، وهي قَْريةٌ ببيِت الَمْقِدِس. لَْخمُ  وبيتُ 

 : اْشتَغََل بأَْمٍر ثَِقيٍل. اْلتََخمَ وِ 

.:  ، كَجْعفٍَر ، بالجيمِ  اللَّْخَجمُ  : [لخجم]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 اِسُع الَجْوِف.البَعيُر الو وقاَل األَْزهِريُّ : هو

 وفي الُمْحَكم : الُمْجفَر الَجْنبَْين.

 الطَّريُق الواِضُح. : اللَّْخَجمُ وِ 

 .(1)* قُْلُت : الصَّواُب فيه بالحاِء المْهَملَِة كما َضبََطه ابُن ِسْيَده ، وقد ذُِكَر 

ل.، وهو أَْيضاً بالحاِء الُمْهملِة على التَّْشبي الباِردةُ الفَْرجِ  أَْيضاً :وِ   ِه بالطَّريِق الواِسعِ ، أَو بالحاِء على التَّْشبيِه بالبَعيِر الَواِسعِ الَجْوِف ، فتَأَمَّ

 : اللَّْطُم. اللَّْدمُ  : [لدم]

ْوِض ، أَو بِكْلتا اليََدْين ، أَو الضَّْربُ  أَْيضاً :وِ   ٍء ثَِقيٍل يُْسَمُع وْقعُه.بشي ُمْطلقاً ، كما في الرَّ

حاحِ : قا  َصْوُت الَحَجِر يَقَُع باألَْرِض وليَس بالصَّْوت الشَّديِد. اللَّْدمُ  َل األَْصَمعيُّ :وفي الّصِ

بُع تَْسمعُ »وفي الَحدْيث :  ى الضْربُ  «فتُصاد (2)حتى تَحُرَج  اللَّْدمَ  وهللا ال أَُكوُن مثَْل الضَّ ً  ، ثم يَُسمَّ ً : . يقاُل لَْدما ؛ قاَل ابُن  لََدْمُت أَْلِدُم لَْدما

 ُمْقبٍِل :

رِه وِ  َت َأهبــــــــــــــــحَ ــــــــــــــــٌب حتــــــــــــــــَح ؤاِد َوجــــــــــــــــي ــــــــــــــــفــــــــــــــــُ ــــــــــــــــل  ل

مَ      دح ــــــــــَ ِر  ل جــــــــــَ ِب اب ــــــــــَ ــــــــــح ي ــــــــــغــــــــــَ الِم وراَء ال ــــــــــغــــــــــُ (3)ال
 

  
بَْير :  ه ، أَي َضَربَْت َوَدفَعَْت. «َصْدِري فلََدَمتْ »وفي َحِدْيث الزُّ  ، يَْعنِي أُمَّ

 المْرأَةُ َصْدَرها : َضَربَتْه. لََدَمتِ  وفي الُمْحَكم :

 ُخْبَز الَملَّة : َضَربَتْه. لََدَمتْ و

 .كالتَّْلِديمِ  َرْقُع الثَّْوِب ، : اللَّْدمُ وِ 

 : أَي ُمَرقَّع ُمْصلَح. ُملَدَّمٌ وِ  لَِديمٌ  وثَْوبٌ 

ْقع. ، كخاِدٍم وَخَدٍم في الُكلِّ  لََدمٌ  ج الِدمٌ  فهو لََدَم يَْلِدمُ  وقد  ، أَي في اللَّْطِم والضَّْرب والرَّ
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 : اْضَطَرَب. اْلتََدمَ وِ 

 ولََطَمْت. في النِّياَحةِ  َوَوْجَهها المرأَةُ : َضَربَْت َصْدَرها اْلتََدَمتِ وِ 

 الثَّْوب : أَْخلََق واْستَْرقََع. تَلَدَّمَ وِ 

ُجلُ  تَلَدَّمَ وِ  . َرقَعَه ، الِزٌم ُمتَعَدٍّ  : أَي ثَْوبَه الرَّ  ، كتََردََّم ، نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 كأَميٍر : الثَّْوُب الَخلَُق. ، اللَِّديمُ وِ 

َدامُ وِ  قاعِ  : مثْلُ  كِكتابٍ  ، اللِّ حاحِ : وغيُره. بها الُخفُّ ونحُوه يُْلَدمُ  الّرِ  ، وفي الّصِ

__________________ 
 .« جم»رح هبذا املعىن وأفرد له اللسان ترمجة مستقلة : كذا ا وقد أغفله املصنف والشا  (1)
 يف اللسان : خترج. (2)
 واألساس والتهذيب. 243/  5اللسان والصحاح واملقايي   (3)
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كةً : الُحَرُم في القَراباِت. اللََّدمُ وِ   ، محرَّ

يَْت الُحْرَمةُ  قاَل الَجْوهِريُّ : ً  وإِنَّما ُسّمِ  القَرابةَ أَي تُْصِلُح وتَِصُل. تَْلِدمُ  ألَنَّها لَْدما

 ، أَي ُحْرَمتُنا ُحْرَمتُُكْم وبَْيتُنا بَْيتُكم وال فَْرَق بَْينَنا. (1) إذا أَراُدوا تَْوِكيَد الُمخالَفَةِ  اللََّدَم اللََّدمَ  يقُولُوَن :وِ 

يَِت الُحَرمُ  ي : َصوابُه أْن يقوَل ُسّمِ  .الِدمٍ  َجْمعُ  اللََّدم ألَنَّ  اللََّدم قاَل ابُن بَّرِ

قاِطعُوها ، فنَْخَشى إِن هللاُ أََعّزك  وفي َحِدْيث بَْيعَِة العَقَبة قاَل أَبو الَهْيثم بُن التَّْيهان : يا َرُسول هللِا ، إِنَّ بينَنا وبيَن القَْوِم ِحباالً ونحنُ 

 .«سالَْمتُم َمنْ  وأُسالمُ  حاَرْبتُم َمنْ  أُحاِربُ  الَهَدمُ  والَهَدمُ  الدَّمُ  الدَّمُ  بل»:  وقالَ  ، وسلمعليههللاصلىوأَْظَهَرك أَْن تَرجَع إلى قْوِمك ، فتبسَّم النبيُّ 

وَهَدِمي َهَدُمك في ؛ فَمْن َرَواهُ الدَُّم فإنَّ ابَن األَْعَرابّيِ قاَل : العََرُب تقوُل : َدِمي َدُمك  «والَهَدُم الَهَدمُ  اللََّدُم اللََّدمُ  بل» : بعُضهم وَرَواهُ 

 ، أَي إِن ُظِلْمَت فقد ُظِلْمُت ؛ قاَل : وأَْنَشَد العقيليُّ :« النُّْصرةِ 

 (2)َدماً طَيِّباً اي َحب ذا أَنَت من َدِم 
اُء : العََرُب تُْدخُل األَلَف والالَم اللَّتين للتَّْعريف على االْسِم فيَقُوَمان مقامَ  . قاَل الفرَّ فَِإنَّ اجْلَنََّة ) اإِلضافَِة كقَْوِل هللِا تعالَى : وقاَل األَْزهِريُّ

كم َدِمي أَي مأَْواهُ. وَكذِلَك هذا في كّلِ اْسٍم ، يَُدالن على مثِْل هذا اإِلْضماِر فعلى هذا القَْول مْعنى الدَُّم الدَُّم ، أَي َدمُ  (3) (ِهَي اْلَمْأوى

 وَهَدُمكم َهَدِمي.

وايَِة إن ُطِلب َدُمكم فقد ُطِلب َدِمي ، فَدِمي وَدُمكم شيوقاَل ابُن األثيِر : المْعنَ  ا َمْن َرَواهُ بلى على هذه الّرِ فإنَّ ابَن  اللََّدُم اللََّدمُ  ٌء واِحٌد ، وأَمَّ

بَُر حيُث تُْقبَرون ؛ وهذا كقَْولِه الَمْحيا َمْحياكم ، والَهَدُم القَْبُر ، فالمْعنَى ُحَرُمكم ُحَرِمي وأُقْ  الِدمٍ  الُحَرم َجْمعُ  اللََّدم األَْعَرابّيِ أَْيضاً قاَل :

 والَمَمات َمَماتكم ؛ وأَْنَشَد :

َِقي هبََدِمي و   (4) َلَدِميمث ا ح
 أَي بأَْصِلي وَمْوِضعي.

. كِمْنبٍَر وِمْصباحٍ : الِمْرضاخُ  ، الِمْلَدمُ وِ   ، وهو َحَجٌر يُْرَضخ به النَّوى ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ

 كِمْنبٍَر : األَْحَمُق الثَّقيُل اللَِّحيُم. ، الِمْلَدمُ وِ 

حاحِ : األَْحَمُق الَكثيُر اللَّْحِم الثقيُل.  وفي الّصِ

ى : ُكْنية ِمْلَدمٍ  أُمُّ وِ   ، قالَهُ اللَّْيُث. الُحمَّ

 آُكُل اللَّْحَم وأََمصُّ الدََّم ؛ وبعُضهم يقولُها بالذاِل. ِمْلَدمٍ  ى أَنا أُمُّ والعََرُب تقوُل : قالِت الُحمَّ 

ى أَْلَدَمتْ وِ   داَمْت. : إذا عليه الُحمَّ

 بمْعنًى واِحٍد. إِتْباعٌ  : كلُّ ذِلكَ  لَْدمٌ  فَْدٌم ثَْدمٌ  رُجلٌ وِ 

 َرٌف منه.طَ  ، كذا في النسخِ وفي بعِضها : من خبٍر ، أَي من َخْيرٍ  لَْدمةٌ وِ 

 َمْعروٌف. : ماٌء م لَْدمانُ وِ 

ّمِ : اْسمُ  ُمالِدمٌ وِ   رُجٍل. (5) بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْرُب  االْلتِدامُ   والدَّْفُع. (6): الضَّ

 : إْخراُج الُخْبِز ِمن الَملَّة. اللَّْدمُ وِ 
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 ، كُمعَظٍَّم : َخلٌَق. ُملَدَّمٌ  وثَْوبٌ 

كةً : أَْهلُه وُحَرُمه ألَنَّهنَّ  لََدمُ وِ   عليه إذا ماَت. يَْلتَِدْمنَ  النساِء ، محرَّ

احِ : اللَّْدمُ وِ  ر البْيُت للطِرمَّ  : اللَّْعُق ، نَقَلَهُ األَْزهِريُّ عن َشِمٍر ، وبه فُّسِ

ـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــًا ابئ جح َد ـــــــــــــــــــحَ ـــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــُ  مل ت

ِف      خـــــــــــح ج  ابلـــــــــــطـــــــــــ  مِ شـــــــــــــــــــــــــُ دح لـــــــــــَ عـــــــــــاعح  لـــــــــــِ (7)الـــــــــــد 
 

  
__________________ 

 اب اء املهملة ومثله يف اللسان.« امالفةُ »يف القاموس :  (1)
 اللسان والتهذيب بدون عزو. (2)
 .41النازعات ا اآية  (3)
 اللسان والتهذيب بدون نسبة. (4)
 يف القاموس : اسٌم ابلرفض منونة. (5)
 يف الصحاح واللسان : االضطراب. (6)
 .«94/  1دعض »واللسان والتهذيب :  150ديوانه ص  (7)
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 كَسِمعَه : أَْعَجبَه. ُء ،الشَّي لَِذَمه : [لذم]

 قاَل الَجْوهِريُّ : وهو في شْعِر الُهَذلّي.

 * قُْلُت : هو في شْعِر ساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّة الُهَذلّي ؛ والبيُت :

هــــــــــاوِ  ِغضــــــــــــــــــــــــونــــــــــه  أَلــــــــــَذمــــــــــَ بــــــــــح عشــــــــــــــــــــــــٍر يـــــــــــُ  مــــــــــن مــــــــــَ

ــــــــــــــوُم      ن ــــــــــــــه وغــــــــــــــُ ــــــــــــــهــــــــــــــا ب ــــــــــــــي ــــــــــــــُر  ت ــــــــــــــواف (1)ن
 

  
حاحِ وَراَجْعت في ِديواِن شْعِره فلم أَِجد له شاِهداً على مْعنَى أَْعَجبَه ، وإنَّما مْعناه أَدا ْل هكذا هو في هاِمِش نسخِة الّصِ َم لها أَو أَْلَزَمها ، فتأَمَّ

 ذلك.

ً وِ   و العَْكِس.، كأنَّ الثاَء بدٌل ِمن الذاِل أَ  لَثََمه : لَذَمهُ لَذما

 ، نَقَلَه الجْوهِريُّ عن أَبي زْيٍد. بالَمكاِن ، كَسِمَع : لَِزَمهُ  لَِذمَ وِ 

 ، وقَْولَه كَسِمَع ، ُمْستَْدرَكان ، فإنَّه لو قاَل : وبالَمكاِن لَِزَمه ، ألَْوفى بالَمْقصوِد. لَِذمَ  وال يَْخفَى أنَّ قْولَه

 ، ومنه قْوُل ساِعَدةَ الَمْذكوُر ، وكأَنَّ الجْوهِريَّ أَشاَر إلى هذا ، ولو أنَّه تَخلَّل بَْينهما الَكالم. فالناً بفالٍن : أَْلَزَمه (2) أَْلَذمَ وِ 

مِّ  أُْلِذمَ وِ   به. ُمْلَذمٌ  أُوِلَع ، فهو : أي به ، بالضَّ

 ، يطرد على هذا باٌب فيَما َزَعَم ابُن ُدَرْيٍد في الجْمَهَرةِ. كُهَمَزةٍ : من ال يُفاِرُق بيتَهُ  ، اللَُّذَمةُ وِ 

 قاَل ابُن ِسْيَده : وهو عْنِدي َمْوقوٌف.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ثَبََت وأَقاَم. أَْلَذمَ 

. اللُّذُومُ وِ   : لُُزوُم الخْيِر أَو الشَّّرِ

 ِء ، كَسِمَع : لَِهَج به.بالشَّي لَِذمَ وِ تَْسبق الَجْمع باألََكمِة ، فلَُذمةٌ : ثابِتَةُ العَْدِو الِزَمه له ؛ وقيَل : إتْباٌع لُحَذَمة.  لَُذمةٌ  ويقاُل لألَْرنَِب : ُحذَمةٌ 

 ؛ قاَل : ِمْلَذمٌ  ِء ، وَكذِلكَ شي: ُمولٌَع بال لَِذمٌ وِ  لَذُومٌ  ورُجلٌ 

 (3) ُملحذماثـَبحت اللِّقاِء يف ا روِب 
ئِْب : ِمْلَذمٌ  ويقاُل للشُّجاعِ : لعَبَثِه بالغرِس  ِمْلَذمٌ  لعَبَثِه بالِقتاِل ؛ وللذِّ

(4). 

ر قْوُل الشاِعِر : اللذمُ وِ   : العلُق ؛ وأَْيضاً اللِهُج الَحِريُص ، وبهما فُّسِ

ين  ئــــــــــــِة الــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــان أبنــــــــــــ  َم ابــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــِّ  َزعــــــــــــَ

ِذمٌ      رِ  لـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــًا ابأَلشـــــــــــــــــــــــــــــــح َذ أَرحبـــــــــــــــــَ  آخـــــــــــــــــُ

  
 له َكراَمتَه : أَي أَداَمها له. أَْلَذموِ 

ى ؛ نَقَلَهُ ابُن األَثيِر عن بع ِمْلَذمٍ  وأُمُّ   ٍض.: ُكْنيةُ الُحمَّ

ً  ، ، كَسِمعَ  لَِزَمهُ   :[لزم] ً وِ  ، بالفتحِ ، يَْلَزُمه لَْزما ً وِ  ، كقُعوٍد ، لُزوما كما يَْقتَِضيه اإِلْطالق فيكونَاِن كَسالٍم وَسالمٍة  (5)، بفتِْحِهما  ولَزاَمةٌ  لَزاما

ِهما لُْزَمةً وِ  ِمن َسِلَم ، أَو بكْسِرِهما ، ً وِ والَزَمه ُمالَزَمةَ ،  به أَْلَزَمه ، وكذا ولُْزماناً ، بضمَّ ، كذا  فاْلتََزَمه إيَّاه أَْلَزَمهوِ  التََزَمهوِ  ، بالكْسِر ، ِلزاما

 نَصُّ الُمْحَكِم.

 ، وهو باٌب مطرٌد. َشيئاً ال يُفاِرقُه لَِزمَ  ، كُهَمَزةٍ : أَي إذا َزَمةٌ لُ  هووِ 

 كِكتاٍب : الَمْوُت. ، اللَِّزامُ وِ 
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 الِحساُب. أَْيضاً :وِ 

 ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ ألَبي ذُْؤيٍب : ِجّداً  الُمالِزمُ  أَْيضاً :وِ 

ـــــــــــــــٍة  ـــــــــــــــَر غـــــــــــــــرَي عـــــــــــــــادي زامـــــــــــــــاً فـــــــــــــــلـــــــــــــــم ي ـــــــــــــــِ  ل

ـــــــــُف      ي قـــــــــِ ـــــــــ  ـــــــــل ر ا ـــــــــوُض ال جـــــــــ  فـــــــــَ ـــــــــَ تـ ـــــــــَ (6)كـــــــــمـــــــــا يـ
 

  
__________________ 

 ويف شرحه : قوله : ألذمها ا أي كسبها وألزمها.« يبغضوهنا» يف شعر ساعدة بن جؤية ا وفيه : 228/  1ديوان اهلذليا  (1)
 يف القاموس.« وأَلحَذمَ »ابألصر وقعت خارج األقواس وهو خطب ا  (2)
 اللسان والتهذيب. (3)
 العبارة يف اللسان : ويقا  للشجاع : ملذم لعلته ابلقتا  ا وللذئب ملذم لعلته ابلفرس. (4)
 يف القاموس ا ابلقلم ا ابلكسر فيهما. (5)
 .«عري»جر ا واللسان والصحاح ا وابألصر : ا وفيه : يتهدم بد  يتف 102/  1ديوان اهلذليا  (6)
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 ال يُفاِرقُون ما ُهم فيه. لَِزُموه كأَنَّهم ِلزامٌ  والعاِديَةُ : القوُم يَْعُدون على أَْرُجِلهم ، أَي فجأتهم

اُج عن أَبي ُعبَْيَدةَ ؛ وأَْنَشَد لصْخِر الغّيِ : (1) (َفَسْوَف َيُكوُن ِلزاماً )ِجّداً ؛ ومنه قَْوله تعالَى :  الفَْيَصلُ   :اللَِّزامُ وِ  جَّ  ؛ نَقَلَهُ الزَّ

ِف أَرحٍض  ـــــــــــــح ت َوا مـــــــــــــن حـــــــــــــَ جـــــــــــــُ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ ا يـ ـــــــــــــإمـــــــــــــ   ف

هــــــــــمــــــــــا      ــــــــــَ وف ــــــــــُ ت ــــــــــا حــــــــــُ ي قــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــقــــــــــد ل زامــــــــــاف ــــــــــِ  (2) ل
  

ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ًة  يــــــــــنــــــــــَ غــــــــــِ اًل عــــــــــلــــــــــي  ضــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــِ تــــــــــَ َت  ــــــــــُح  ال زِلــــــــــح

مــــــــــاِت يــــــــــكــــــــــون مــــــــــنــــــــــك     
َ
زامــــــــــاحــــــــــىت املــــــــــ  (3) لــــــــــِ

  
ً  ءَ وقُِرى كاللَِّزِم ،  كَسالٍم ِمن َسِلَم ، فمن َكَسَر أَْوقَعَه َمْوِقع ُمالِزم ، ومن فَتََحه أَْوقَعَه َمْوقِع الِزم ؛ لَِزمَ  ، بالفَتْحِ ، على أنَّه َمْصدرُ  لَزاما

 كَكتٍِف.

يَّةٌ ، ألنَّ الفَْصل في القَضيِة هو االْنِفكاُك عنها ، وهو غيُر الُمالَزَمة للشي ل.وقد يكوُن بيَن الفَْيَصِل والُمالِزم ضّدِ  ِء فتأَمَّ

بَْير  (5)، والباُء أَْعلَى ؛ قاَل ُكثيٌِّر في محمِد بِن الحنفية  الِزبٍ  ، لُغَةٌ في الِزمٍ  (4) َضْربَةَ  ءُ صاَر الشيوِ   : (6)وهو في َحْبِس ابن الزُّ

ه  مــــــــــِّ ــــــــــُن عــــــــــَ فــــــــــ  واب طــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــح
ُ
ــــــــــيبِّ امل ــــــــــن ي  ال  لــــــــــَِ

اُع غــــــــــــــــــارِمِ وِ      فــــــــــــــــــ  الٍ  ونـــــــــــــــــــَ اُ  َأغــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــَ

  
 إلى أْن قاَل :

ه فـــــــــــــمـــــــــــــا َورِ  لـــــــــــــِ يـــــــــــــا بـــــــــــــبـــــــــــــاٍ  أَلهـــــــــــــح نـــــــــــــح  ُ  الـــــــــــــد 

رحبــــــــــِة الزِِم وِ      َو  بضــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــح ُة الــــــــــبـــــــــــَ د  (7)مــــــــــا شــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ياحّيِ  بِن َعْوفِ  الِزُم : فََرُس َوثيلٍ وِ  ُل أََصح ، وفيه يقوُل َحِفيُده جابُر بُن سحيِم بِن  أَو فََرٌس لبِْشِر بِن َعْمِرو بِن أَْهيَبَ  اليَْربُوعّيِ. الّرِ ؛ واألَوَّ

 َوثيٍل :

ين  ونـــــــــَ مـــــــــُ قحســـــــــــــــــــــــِ ِر الشـــــــــــــــــــــــعـــــــــب إذ يــــــــــَ وُ  أَلهـــــــــح  أَقـــــــــُ

ــــــــــــــاِرِس الزِمِ      ــــــــــــــُن ف مــــــــــــــوا أيّنِ اب ــــــــــــــَ ل عــــــــــــــح ــــــــــــــَ  أملَح تـ

  
عَر   الَمْذكوَر.ويقاُل : بل هو فََرُس سحيِم بِن َوثيٍل ، كما قالَهُ ابُن الَكلَبي ؛ وأَْنَشَد الّشِ

 الِزَمةٌ. ، أَي ، كقَطامِ  لَزامِ  تكونُ  (8) ُسبَّةً  قاَل الِكسائيُّ : يقاُل : َسبَْبتُهوِ 

ً  َدراِك ونَظاِر ، أَي َضْربَةً يُْذكُر بها فتكوُن له: ، كما يقاُل  لَزامِ  وَحَكى ثَْعلَب : ألَْضِربَنَّك َضْربةً تكونُ   أي الِزمةً. ِلزاما

 ُمعاِنُق.الُمالِزُم : الوِ 

 الُمغاِلُق. الُمالِزمُ  وَوقََع في الُمْحَكم :

 ، كما في األساِس. (9) : اعتنقه اْلتََزَمه ِمن المجاِز :وِ 

ً  ما فيها فتَْلَزمُ  ، تُْجعَُل في َطَرفِها قُنَّاحةٌ  كِمْنبٍَر : َخَشبتَاِن تَُشدُّ أَوساُطُهما بَحديَدةٍ  ، الِمْلَزمُ وِ  ياقِلَِة واألَبَّاِرين. لُزوما  َشِديداً ، تكوُن مع الصَّ

كةً : فَْصُل الشَّي اللََّزمُ وِ  ً  ، ِمن قْوِله : كانَ  ءِ ، محرَّ  أَي فَْيَصالً. ِلزاما

 ، وُهما ضدَّان ، وقد تَقَدََّم. اللُّزومِ  وقيَل : هو ِمن

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

احٍ.  الملتزمُ وِ له : المدعى ِمن البيِت َمْعروٌف ، ويقاُل  الملتزمُ  ْكِن والباِب ، كذا قاَل الباجيُّ والُمَهلَُّب ، وهي ِروايَةُ ابِن وضَّ ، وهو ما بيَن الرُّ

ْكِن والمقامِ   ، وهو َوَهٌم. الملتزمُ  وَرَواهُ يَْحيَى : ما بيَن الرُّ
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 وقاَل األَرزنيُّ : وذرعِه أَْربَعَة أَْذرعٍ.

__________________ 
 .77فرقان ا اآية ال (1)
 واللسان والتهذيب.« من خوف»وفيه :  66/  2ديوان اهلذليا يف شعر صخر الغي  (2)
 اللسان. (3)
 يف القاموس ضربُة ابلرفض ا والنصب  اهر. (4)
 .«ا نيفة»ابألصر :  (5)
 .«بن»ابألصر :  (6)
 ابختالف الرواية فيهما.« عارم»البيتان. من عدة أبيات. يف اللسان ا والثاين يف الصحاح. ويف معجم البلدان :  (7)
 يف القاموس : ُسب ٌة ابلرفض منونة ا والنصب  اهر. (8)
 يف األساس : التزمه : عانقه. (9)
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 : التّْبِكيت. اإللزامُ وِ 

 .لَواِزمٌ  ِء ، والَجْمعُ الشيوالالزُم : ما يمتنُع اْنِفَكاكه عن 

 األَْمَر. اْلتََزمَ وِ به.  ملزومٌ  وهو

كةً. اللََّسمُ  : [لسم]  ، محرَّ

.  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 ال َعْقالً. ، كذا في النُّسخِ ، ونَّص النواِدِر : حياءً  السُّكوُت ِعيَّا وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو

تَهُ : لَقَّنَ  أَْلَسَمهُ وِ   إِيَّاها ؛ قاَل : هُ ُحجَّ

ن  ال  مــــــــــــَ لحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ ه  تـ تــــــــــــَ جــــــــــــ  راَن حــــــــــــُ مــــــــــــح  َأاب عــــــــــــِ

مـــــــــرا      وحاًن عـــــــــلـــــــــ  عـــــــــُ نح لـــــــــه عـــــــــَ (1)فـــــــــال تـــــــــكـــــــــونـــــــــَ
 

  
 .كاْستَْلَسَمه َء : َطلَبَهُ ،الشَّي أَْلَسمَ وِ 

ة ، كما الطَّريَق : أَْلَزَمهُ إِيَّاها *أَْلَسَمهُ وِ   لَِزَمه. ، أَي ، بالكْسرِ  فَلَِسَمهُ  ولَُد الَمْنتوَجة ضْرَعها ، يُْلَسم ؛ وَكذِلَك الُحجَّ

ً  ماوِ   ما ذاَق َشيئاً. : أَي لََسَم لَساما

 ما أََذْقتُه. : أَي أَْلَسْمتُه ماوِ 

ل ما يُولُد ، فهو اإِلْلسامُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :  .َمْلَسمٌ  إلقاُم الفَِصيِل الضْرَع أَوَّ

.:  بالمعجمةِ ،  اللَّْضمُ  : [لضم]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ، إذا َعنَُف عليه وأَلَحَّ ؛ وأَْنَشَد : لََضَمه يَْلِضُمه العُْنُف واإِلْلحاُح ؛ وقد وقاَل اللَّْيُث : هو

ٍر و  ـــــــــــِ ـــــــــــائ ـــــــــــن َت ب ـــــــــــح ن ـــــــــــَ نـ تَ مـــــــــــَ مـــــــــــح ر   َلضـــــــــــــــــــــــــَ  ُأخـــــــــــح

راِم      ــــــــــــــكــــــــــــــِ ُر ال عــــــــــــــح ــــــــــــــِ ــــــــــــــَردِّ مــــــــــــــا كــــــــــــــذا ف (2)ب
 

  
 لغيِر اللَّْيِث. لََضمَ  أَْسَمعقاَل األَْزهِريُّ : ولم 

ْرِب على الَوْجِه بباِطِن  بالَكّفِ َمْفتوَحةً. ببَْسط اليَِد ؛ وفي الُمْحَكِم : : َضْرُب الَخّدِ وَصْفَحِة الَجَسدِ  اللَّْطمُ  : [لطم] حاحِ : هو الضَّ وفي الّصِ

اَحِة.  الرَّ

 ً ً ِلطاموِ والَطَمهُ ُمالَطَمةً  لََطَمه يَْلِطُمه لَْطما ، ويُْرَوى : لَْو غيُر ذاِت ِسواٍر ، وأَْوَرَده  لََطَمتْني ومنه الَمثَُل : لَْو ذاُت ِسوارٍ  ، بالكْسِر ؛ ا

ٌ  الميدانيُّ بالَوْجَهْين ؛ حاحِ : َمن لَْيَسْت بكف امرأَةٌ غير ُكْفُؤها لََطَمتْها قالَتْه امرأَة  ٍء لها.؛ وفي الّصِ

 ؛ قاَل : الَمالِطمُ  اِدٌر ، والَجْمعُ ، ن : الَخدَّانِ  الَمْلَطمانِ وِ 

يحِن َأِسيٌر  ََعد 
 (3) َملحِطُمهانيب امل

 وقاَل غيُرهُ :

الِطمِ َخِصُمون نـَف اُعوَن بِيُ  
َ
 (4) امل

، وهو ِمن باِب ُمَدْرهم ، أَي ال  (5)، بالضّمِ  لُُطمٌ  ج أَْيضاً ، لَِطيمٌ  ِمن الَخّدِ ؛ واألُْنثَى الُملَطَّمُ  كأَِميٍر : الفََرُس األَْبيَضُ  ِمن الخْيِل ، اللَِّطيمُ وِ 

 فِْعَل له.

ةُ الفرِس ِمن أَحِد ِشقَّي َوْجِهه إِلى أََحد الَخدَّْين فهو  .لَِطيمٌ  وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : إذا َرجعَْت ُغرَّ

تُه في أََحِد ِشقَّْي َوْجِهِه ، يقاُل  حاحِ. لَِطيمٌ  ، كعُنَِي ، فهو لُِطمَ  منه :وقيَل : هو الذي سالَْت ُغرَّ  ، عن األَْصَمِعّيِ ، كما في الّصِ
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ي به ألَنَّه تاسُع َخْيِل الَحْلبةِ  : اللَِّطيمُ  ِمن المجاِز :وِ   َوْجُهه فال يْدُخُل السُّراِدِق. يُْلَطم السَّوابِق ، ُسّمِ

 كاللَِّطيَمِة. ؛ عن ُكراعٍ ، الِمْسكُ  : اللَِّطيمُ وِ 

 ِمن ِمْسٍك ، أَي قْطعَةً ، كما يقاُل : فأَْرة ِمن ِمْسٍك ؛ قالَهُ أَبو َعْمٍرو. لَِطيَمةً  ويقاُل : أَْعِطني

 للِمْسِك قَْول الشاِعِر : اللَِّطيَمةِ  وشاِهدُ 

ــــــــــا ن ــــــــــِ ر  يف رِحــــــــــال ــــــــــَ ارًا ن طــــــــــ  ــــــــــُت : َأعــــــــــَ ــــــــــقــــــــــل   ؟ف
بـــــــــــاُع وِ      وحمـــــــــــاٍة تـــــــــــُ طـــــــــــائـــــــــــمُ مـــــــــــا ِإنح مبـــــــــــَ  (6) الـــــــــــلـــــــــــ 

  
 ُكلُّ ِطيبٍ  اللَِّطيمُ  قاَل الفاِرِسيُّ : قاَل ابُن ُدَرْيٍد :وِ 

__________________ 
 اللسان. (1)
 ابألصر وقعت خارج األقواس وهي من القاموس. (*)
 اللسان والتكملة بدون نسبة. (2)
 اللسان ا ويف امكم انئي. (3)
 اللسان والتهذيب بدون عزو. (4)
 كذا واملثبت بضمتا عن القاموس يواف  ضبرت اللسان.  (5)
 اللسان. (6)
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َلحِطم ِمن حُيحَمُر عل  الص دحيِ 
ِسُنها ا وقاَ  : ما قاهَلا إال  بطاِلِض سعحٍد. امل َتحح  الذي هو اخَلد  ا وكان َيسح

 فَْحٌل ِمن اإِلبِِل. : اللَِّطيمُ وِ 

 ، ومنها مصاد ، وكان البِن غاِديَةَ الُخزاعّيِ ثم األَْسلَمّي ، ولها يقوُل : فََرُس َربيعَةَ بِن ُمَكدَّمٍ  : اللَِّطيمُ وِ 

ي  طـــــــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــــــربت مصـــــــــــــــــــــــــــــــادًا إزاء الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ 

مـــــــــــــــــــــا يف قـــــــــــــــــــــرنح       م حـــــــــــــــــــــىت كـــــــــــــــــــــبهنـــــــــــــــــــــ 

  

 خضـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــت بـــــــــــــــه زاعـــــــــــــــيّب الســـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــان 

  
ـــــــــــــــــــــنح    ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــن َ  اإلزار ودوَن ال ـــــــــــــــــــــح َوي ـــــــــــــــــــــُ  فـ

  
كان في ْيِل : وقد َزَعَم أنَّ ابَن غاِديَةَ هو الذي قَتََل َربيعَةَ بِن ُمَكدٍَّم يوَم الكديِد ، وأنَّه كان حليفاً لبَني ُسلَْيم ، وقاَل ابُن الَكْلبي في كتاِب الخ

 الَخْيِل التي لَِقيَتْه ، وقد نسَب قتله إلى نَبِيَشةَ بِن حبيٍب السَّلّمّي ، وهللاُ أَْعلَم.

 األَسِدّي. الغاِضِرّيِ  بِن شريكٍ  فُضالَةَ بِن ِهْندِ فََرُس  أَْيضاً :وِ 

ْل ذِلَك.* قُْلُت : والصَّواُب أنَّ فََرَس فُضالَةَ اْسُمه الظَِّليُم ، كما َحقَّقه ابُن الَكْلبي وغيُرهُ ، وقد َسبََق ذِلَك ، وقد صحَّ   فَه المصنَُّف فتأَمَّ

ه.اليتيُم وَمن يَمو : اللَِّطيمُ  ِمن المجاِز :وِ   ُت أَبَواهُ ، وَعِجيٌّ تَموُت أُمُّ

حاحِ وغيِرِه ِمن األُُصوِل أنَّ ِسياقُه هذا يَْقتَِضي أّن ُكالًّ ِمن هذه الَمعاني الثَّالثَة للَِّطيم ، وهو ِخالُف ما في أُُصوِل اللُّغَِة ، فإنَّ الذي في ال  ّصِ

بُوه وَذَهبُوا إليه ، وَسيَأْتي في الذي يَموُت أَبَواهُ ؛ والعَِجيُّ الذي تَموُت أُ  اللَِّطيمَ  ه ، واليتيُم الذي يَموُت أَبُوهُ ، فهذا التَّْفِصيل هو الذي َصوَّ مُّ

 الُمْعتل والِميِم ما يَْشَهُد لذِلَك.

اِعي  ثم يقولُ ويُْستَْقبَُل به ،  ، التَّْجم الَمْعروف ، من الفُْصالِن : ما يُْؤَخذُ بأُذُنِِه عنَد ُطلوعِ ُسَهْيلٍ  اللَِّطيمُ وِ   أَتََرى ُسَهْيالً وهللِا ال تَذوُق بعَدهُ : الرَّ

حاحِ : عْنِدي ، ِه ُكلَّها يَْفِصلُه عنها. يَْلِطمُ  قَْطَرةَ لَبٍَن ، ثُم ، وفي الّصِ  َخدَّهُ ويُْرِسلُه ، ثم يَُصرُّ أَْخالَف أُّمِ

اه. لََطمَ  ، ثم وِسياُق الَجْوهِريُّ : أَْخَصر ِمن ذِلَك فإنَّه قاَل : قَْطَرة  َخدَّهُ ونَحَّ

  ُطلوِعه.وتقوُل العََرُب : إذا َطلََع ُسَهْيٌل بََرَد اللَّْيل ، واْمتَنََع القَْيل وللفَِصيِل الَوْيْل ؛ وذِلَك ألَنَّهُ يُْفَصل عْندَ 

كوبِ  اللَِّطيمُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :  عيِن الشْمِس ، ثم يقاُل : اْغُرْب ، فيَصيُر ذِلَك الفَِصيُل ُمَؤدَّباً َخدُّه عندَ  لُِطمَ  الفَِصيُل إذا قَِوي على الرُّ

ى ً  ويَُسمَّ  .لَِطيما

 ، كذا في الُمحيِط. إلى الَحلَبِ  (1) : ُدعاُء النَّْعجةِ  لَِطيْم لَِطيمْ وِ 

ةِ  لَطائِمُ  ، َجْمعُه : ِوعاُء الِمْسكِ  اللَِّطيَمةُ وِ  مَّ   يَِصُف أَْرطاة تَكنََّس فيها الثَّْور الَوْحِشّي :؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لذي الرُّ

ه  نـــــــــــــُ مـــــــــــــِّ اٍر ُيضــــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــ  ُت عـــــــــــــَ يـــــــــــــح ا بــــــــــــــَ  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ 

مَ      طــــــــائــــــــِ ُب  لــــــــَ هــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــح نـ ــــــــُ ويــــــــهــــــــا وتـ ِك حيــــــــَح (2)املِســــــــــــــــــــــح
 

  
يب والَمتاعِ َغْير الِميرةِ  أَو ُسوقُه.  ، والِميَرةُ لَما يُْؤَكُل. لَِطيَمةٌ  وقيَل : ُكلُّ ُسوٍق يُْجلَُب إليها غيُر ما يُْؤَكل ِمن ُحّرِ الّطِ

 وفي العَْيِن : ُسوٌق فيها أَْوِعيةٌ ِمن الِعْطر ونحِوِه ، وأَْنَشَد :

رَت   (3)ابِئُض  الل ِطيمةِ َيطُوُف هبا َوسح
 الرائَِحِة. لطمِ  ٍء إال أَْن يَْجعَلُوها ِمنالسُّكَّريُّ : هذا ليَس بشيوقاَل 

يَت السُّوقُ   لضْعِف األَْيِدي بها عْنَد البَْيعِ. لَِطيمةً  وقيَل : إِنَّما ُسّمِ

حاحِ : وُربَّما قيَل لُسوِق العَطَّاِرْين  .لَِطيمةٌ  وفي الّصِ

ي ، وبه  أَو ِعيٌر تَْحملُه ر ما أَْنَشَده ثَْعلَب عن ابِن األَْعَرابّيِ ِلعاهاَن بِن َكْعِب بِن َعْمِرو بِن سْعٍد :، عن ابِن بَّرِ  فُّسِ

__________________ 
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 يف القاموس : دعاٌء للنـ عحَجِة. (1)
 واللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب. 20ديوانه ص  (2)
 :ا وصدره  79البيت للنابغة الذبياين ا ديوانه ط بريوت ص  (3)

 عل   هر مبناٍة جديٍد سيورُها
 وعجزه يف اللسان والتهذيب بدون نسبة.
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َرلهــــــــــا  جــــــــــح ٍ  حــــــــــُ يــــــــــح تح بضــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــ  طــــــــــَ  إذا اصــــــــــــــــــــــــح

ِة و      ِديــــــــــ  جــــــــــَ ي الــــــــــَعســــــــــــــــــــــــح القــــــــــِ يــــــــــمِ تــــــــــَ طــــــــــِ  (1) الــــــــــلــــــــــ 
  

 .اللَِّطيمةِ  َجْمعُ  اللَِّطيمُ وِ قاَل : 

يت : ّكِ قَّ ِمن الَمتاعِ. اللَِّطيمةُ  وقاَل ابُن الّسِ  ِعيٌر فيها ِطيٌب ، والعَْسَجِديَّةُ : ِركاُب الُملوِك التي تَْحمُل الّدِ

يَب وبَزَّ التِّجاَرةِ. اللَِّطيَمةُ  وقاَل الَجْوهِريُّ :  هي الِعيُر التي تَْحمُل الّطِ

 وْجُهه : اْربَدَّ. تَلَطَّمَ وِ 

 الِكتاَب تَْلِطيماً : َختََمه. لَطَّمَ وِ 

 الُمَدفّع عن الَمَكاِرِم. كُمعَظٍَّم : اللَّئيمُ  ، الُملَطَّمُ  المجاِز : ِمنوِ 

 كِمْنبٍَر : أَديٌم يُْفَرُش تَْحَت العَْيبَِة لئاَل يُصيبَها التُّراَب. : الِمْلَطمُ وِ 

 األَْمواُج : َضَرَب بَْعُضها بَْعضاً. اْلتََطَمتِ  ِمن المجاِز :وِ 

 ِء ، إذا أَْلَصقَه به.َء بالشيالشي لََطمَ  يقاُل : إِلْلصاُق.: ا اللَّْطمُ  ِمن المجاِز :وِ 

ً وِ  ْوا الِطماً وُمالِطما . َسمَّ  ، بالضّمِ

 والِطٌم في نََسِب مزينَةَ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : إِيضاُح الُحْمرةِ ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. اللَّْطمُ 

َد للَكثَْرةِ. ُملَطَّمٌ  وَخدٌّ   : ُشّدِ

 ، أَي أَْدِرُكوها ، وهي َمْنصوبَةٌ بإِْضماِر هذا الِفْعل. اللَِّطيَمة اللَِّطيمةَ  ِدْيث بَْدٍر : قاَل أَبو َجْهٍل : يا قومِ وفي حَ 

 : ُسوُق اإِلبِِل ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ. اللَِّطيمةُ وِ 

ى اللَِّطيمةُ وِ   بذِلَك. : الِعيُر التي عليها أْحمالُها فإذا لم تكْن عليها ال تَُسمَّ

 ، كِعنََي : ُظِلَم ؛ ومنه قَْول الشاِعِر : لُِطمَ وِ 

مُ ال  طـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــُ نـــــــــا  يـ يـــــــــوتـــــــــِ رَت بـــــــــُ وُر َوســـــــــــــــــــــــح بـــــــــُ  املصـــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــم وِ      كــــــــــــِ حــــــــــــح ج  َأهــــــــــــَر ا ــــــــــــ ِّ ابلــــــــــــتــــــــــــ   .(2)حنــــــــــــَُ
  

 ، ولكن نأُْخذُ الحقَّ منه بالعَْدِل عليه. فيُْلَطمُ  أَي ال يُْظلَُم فينا

َّقَفْت به حتى نَِشبَت رائَِحتُها وهي لُِطَمتْ  العَْنبَرةُ التي اللَّطيمةُ  وقاَل أَبو سعيٍد : ؛ ومنه قَْول  لََطِميَّةٌ  بالَةٌ : ؛ ويقاُل  (3) اللَّطيَمة بالِمْسك فتَفَت

 أَبي ذَُؤْيب :

ةً كــــــــــــــَبن  عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا ابلــــــــــــــًة  يــــــــــــــ  مــــــــــــــِ طــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

ــــــــــــُج      ــــــــــــِا أَرِي ت ــــــــــــَ أحي ــــــــــــد  الِ  ال (4)هلــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــِ
 

  
 والبالَةُ : ِوعاُء الِمْسِك ، وقيَل : قاُروَرةٌ واِسعَةُ الفَِم بلُغَِة بَني الحِرِث.

ةٌ   وهي األَْسواُق التي تُباُع فيها الِعْطريَّات. اللَّطائِمِ  َمْنسوبَةٌ إلى لََطِميَّةٌ  ودرَّ

ة تكوُن في ُسوِق الِمْسكِ وقد ُسئَِل األَْصَمعّي : هل ال  فقاَل : تُْحَمل معهم في ِعيِرهم. ؟ّدرَّ

 .لَِطيمةٍ  في ِعيرٍ  لََطِميَّة وقيَل :
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ر قَْول أَبي ذَُؤْيب : (5)البَْحِر عليها بأَْمواجه  اْلتِطامِ  نْسبَتها إلى لََطِميَّة وقيَل :  وبكّلِ ذِلَك فُّسِ

َت مـــــــــن  ئـــــــــح ةٍ فـــــــــجـــــــــاَء هبـــــــــا مـــــــــا شـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــ  مـــــــــِ طـــــــــَ  لـــــــــَ

وُج      هــــــــــــــا وميــــــــــــــَُ راُت فــــــــــــــوقــــــــــــــَ ُدوُم الــــــــــــــفــــــــــــــُ (6)يــــــــــــــَ
 

  
 .لََطْمته ٍء فقدٍء َخلَْطته بشيوُكلُّ شي

 منه رائَِحةٌ : إذا َوَجْدتها منه. لََطمتْنيوِ 

 : عنههللارضي، وقَْول َحسَّان ،  اْلتََطَمتْ  وتاَلَطَمِت األَْمواُج مثْل

رَات  طـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــاُدان مـــــــــــــــــُ ر  جـــــــــــــــــِ ظـــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــَ

هــــــــــــن       مــــــــــــُ طــــــــــــِّ لــــــــــــَ ــــــــــــُ ِر الــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــاُء  يـ مــــــــــــُ (7)ابخلــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 اللسان والتهذيب. (1)
 اللسان. (2)
 يف اللسان : اللطمية. (3)
 ا واللسان والتهذيب. 59/  1ديوان اهلذليا  (4)
 .«أبمواجها»ابألصر :  (5)
 واللسان وعجزه فيه : 57/  1ديوانه اهلذليا  (6)

 تدور البحار فوقها ومتوج
 واللسان.« تلطمهنّ »وفيه :  8ديوانه ط بريوت ص  (7)
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ُمُهنَّ ، وهو الضَّْرب بالَكّفِ ، وقد تَقَدََّم. اللَّْطم أَي يَْنفُْضن ما عليها ِمن الغُباِر ، فاْستَعاَر له  ، ويُْرَوى يَُطلِّ

 البَْحِر : الَمْوِضُع الذي تُْنَكِسر عْنَده األَْمواُج. ملطمُ وِ 

 عن َشّقِ الغُباِر : َمْرُدوٌد عن السَّبق. َمْلُطومٌ  وهو

باِب يَِهيجُ   .اللِّطامُ  وفي الَمثَِل : ِمَن الّسِ

 قَُب : اْضَطَرَب حتى تاَلقيَا ِمن ُهزاِل البَعيِر.والَطم البِطاُن الحُ 

 ، بالكْسِر : ماٌء لبَني َعْبٍس ؛ نَقَلَهُ ياقوُت. ِمْلَطَمةٌ وِ 

 ولطميُن : ُكوَرةٌ بحْمص ، وِحْصٌن بها عنه أَْيضاً.

 أَي تَوقُّف. ، إاّل أَنَّه ابُن أََمةٍ  لَْعثَمةٌ  أَحِد إِْخوتِه : فلْيَسْت فيهَحِدْيث لْقمان ابِن عاد قاَل في منه : تََوقََّف ؛ و لَْعثََمةً  فيه لَْعثَمَ  : [لعثم]

ُجُل في األَْمِر : إذا تَلَْعثَمَ وِ   وتوقََّف. ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي زْيٍد ، وليَس فيه : وتََوقََّف وتَأَنَّى فيه تََمكَّثَ  الرَّ

 تَوقََّف وال تَمكََّث وال تََردََّد.، أَي ما  تَلَْعثَمُ  ويقاُل : قََرأَ فما

َر وال كذََّب ، وَسأَْلته عن شيعن شي تَلَْعثَمَ  وما  : أَي لم يَتََوقَّْف حتى أَجابَنِي. يتَلَْعثَمْ  ٍء فلمٍء : أَي ما تَأَخَّ

َره تَلَْعثَمَ  أَو  بََدُل نََكَص.، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن الَخِليِل ، ونَّصه : نََكَل  نََكَص عنه وتَبَصَّ

َكةً. اللَّعَمُ  : [لعم]  ، محرَّ

.  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ، بالعيِن. اللُّعابُ  اللَّعَمُ  واْنفََرَد األَْزهِريُّ بإيراِدِه وقاَل : لم أَْسَمع فيه َشيئاً غيَر َحْرف واِحٍد َوَجْدته البِن األْعَرابّيِ قاَل :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، أَي لم يتَمكَّْث ولم يَْنتَِظْر. يَتَلَْعلَمْ   : لم يَتَلَْعثَم في كذا ولمقاَل : ويقالُ 

.: ، والذاُل ُمْعَجَمةٌ  اللَّْعَذَمةُ  : [لعذم]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 اللَّْعثََمةُ. وهو

 ، وَخّصه بعٌض في األَْكِل. اللَّْعَذِميُّ : الَحريصُ وِ 

 أََكْلنَاهُ.ما تَلَْعَذْمنا شيئاً : ما وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : التََّردُُّد والتََّوقُُّف ، كالتَّلَْعثِم. التَّلَْعذمُ 

 قاَل يَْعقوُب : الذاُل بََدٌل عن الثاِء.

 عن الَكالِم : إذا تََردََّد حيَرةً. تَلَْعَذمَ  يقاُل :

ْين الُمْهملِة. في أَْمِره تَلَْعَسمَ  : [لعسم]  ، بالّسِ

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ والجماَعةُ.

 ، أَي تََوقََّف وتََردََّد. تَلَْعثَمَ  وهو ِمثْلُ 

 وقيَل : هو لُثْغَةٌ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 ، وهو على القَْلِب. (1)اللَّْحَم : اْنتََهْستُه عن العَْظِم ، كلَْعَمْظتُه  لَْعَظْمتُ   :[لعظم]

 ْوَرَده الَجْوهِريُّ في لَْعَمَظ ، كذا في اللِّساِن.أَ 

ً وِ  يَْلغَُم لغاَمةً  ، الَجَمُل ، كَمنَعَ  لَغَمَ  : [لغم] ، أَو الذي يَْخُرُج ِمن فيِه مع اللُّعاِب ، وهو بمْنِزلَِة البُزاِق  ِلَزبِدهِ  ، بالضّمِ ، اْسمٌ  بلُغاِمهِ  َرَمى : لَْغما

واِل للفََرِس.  لإلْنساِن والرُّ

ً  فاُلنٌ  لَغَمَ وِ  حاحِ : ال يَْستَْيِقنه ، نَقَلَه عن الِكسائّي. ٍء ال عن يَِقينٍ أَْخبََر صاِحبَه بشي : لَْغما  ، وفي الّصِ

ي بذِلَك ، ألَنَّه  لُغامِ  ذي يَْبلغُه اللِّساُن ، ويشبه أْن يكوَن واِحُده َمْفعاَلً ِمنال : ما َحْوَل الفَمِ  الَمالِغمُ وِ  حاحِ ، أَي ُسّمِ البَعيِر ، كما في الّصِ

 .اللُّغامِ  َمْوِضعُ 

 وقاَل األَْصَمعيُّ : َمالِغُم المرأَةِ : ما َحْوَل فَِمها.

يِب : َجعَلَه فيها تَلَغَّمَ وِ  ي لُرْؤبَة :، أَي في المَ  بالّطِ  الِغِم ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
 يف اللسان : كلعظمته. (1)
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 تـََلغ ُمهح تـَزحَدُج ابجلاِدّي أَو 
كوا َمالِغَمُهم به. تَلَغَُّمواوِ   بالَكالِم : َحرَّ

حاحِ : قاَل ابُن األَْعَرابّيِ : قْلُت ألَْعَرابّيٍ  كوا  تَلَغَّموا فقاَل : ؟: َمتى الَمِسيرفي الّصِ بيوِم السَّْبت ، يْعنِي َذَكُروه ، واْشتِقاقُه ِمن أَنَّهم َحرَّ

 ُمالِغَمُهم به.

 .لُغاِمها ، كأَنَّه اْبيَضَّ َمْوِضعُ  اللَّْغماُء : شاةٌ اْبيَضَّ وْجُههاوِ 

يُب القَليُل. اللَّغَمُ وِ  كةً : الّطِ  ، محرَّ

 قََصبَةُ اللِّساِن وُعروقُه. أَْيضاً :وِ 

 اإِلْرجاُف الحادُّ. أَْيضاً :وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ً  ِء ال يَْستَْيقنُه.: اْستَْخبََر عن الشَّي لَِغَم لَغما

ً وِ   : كنَغَم نَْغماً ِزنَةً وَمْعنًى. لَغََم لَْغما

. اللَِّغيمُ وِ  رُّ  : الّسِ

. تُلغَّم الفَُم واألَْنُف واألَْشداُق ، وذِلَك أنَّهاٍء : والَمالِغُم ِمن كّلِ شي بَِد ؛ قالَهُ الكالبيُّ  بالطيِب ، وِمن اإِلبِِل بالزَّ

ً وِ   .لَغَْمُت أَْلغََم لَْغما

ً  المرأَةَ  لَغَموِ   : قَبََّل َمْلغَمها ؛ قاَل : لَْغما

ــــــــــــهــــــــــــا  َم مــــــــــــن مُ َخشــــــــــــــــــــــــــ  غــــــــــــَ لــــــــــــح غــــــــــــومِ  مــــــــــــَ لــــــــــــح
َ

 املــــــــــــ

زحكـــــــــــــوِم      ٍة مـــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــاِرٍف مـــــــــــــَ مـــــــــــــ  (1)بشـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 َخشَّم أَي نَتُن َمْلغُوُمها.

 ، إذا ُجِعَل على َمالِغِمه. َمْلغومٌ  فالٌن بالطيِب ، كعُنَِي ، فهو لُِغمَ وِ 

 : َطَرُف أَْنِفه. الَمْلغَمُ وِ 

اُووِق ، وقد الُمْلغَمُ وِ   .أُْلِغَم فاْلتَغَمَ  ، كُمْكَرٍم : الذََّهُب ُخِلَط بالزَّ

ْرب : أَي تَبُلُّ مشافَِرها. تَتَلَغَّم والغَنَمُ   بالعُْشب وبالّشِ

.:  الُمتَلَْغِذمُ وِ بالمعجمتيِن ،  اللَّْغَذِميُّ  : [لغذم]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ؛ األَخيُر عن اللَّْيِث. الشَّديُد األَْكلِ  وهما

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل : اشتدَّ َكالُمه. تَلَْغَذمَ   الرَّ

 بِلفاِمها : نَقَّبَته. تَْلِفمُ  فَاها لَفََمتْ  ؛ وقد ، كِكتاٍب : ما على َطَرِف األَْنِف من النِقابِ  اللِّفامُ  : [لفم]

 شدَّْت نِقابَها. : إذا تَلَفََّمتْ وِ  اْلتَفََمتْ وِ 

ً  بِعماَمتِهِ  تَلَفَّمَ وِ   ها أَْرنَبة األَْنِف وال ماِرنَه.: إذا َجعَلَها على فيِه ِشْبه النِّقاِب ولم يَْبلْغ ب تَلَفُّما

 تَلَثُّماً ، قاَل : وإذا انتََهى إلى األَْنِف فغِشيَه أَو بعَضه فهو النِّقاُب. تَلَثَّمَ  قاَل أَبو زْيٍد : وبَنُو تميٍم تقوُل في هذا المْعنَى :

حاحِ : قاَل األَْصَمعيُّ إذا كاَن النِّقاُب على الفَم فهو اللِّثاُم   ، كما قالوا : الدفَئِيُّ والدَّثَئِيُّ ؛ قاَل الشاِعُر : اللِّفامُ وِ وفي الّصِ
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ي مـــــــــامـــــــــٍة ُيضـــــــــــــــــــــــِ ر حتـــــــــت غـــــــــَ دح  ُء لـــــــــنـــــــــا كـــــــــالـــــــــبـــــــــَ

نـــــــــااي وِ      ـــــــــثـــــــــ  ّر ال هـــــــــاقـــــــــد ز   عـــــــــن غـــــــــُ فـــــــــامـــــــــُ ـــــــــِ  (2) ل
  

 : َحَزْمتُه. لَفَْمتُه أَْلِفُمهوِ 

كةً وكُصَرٍد : ُمْعَظُم الطَّريِق أَو َوَسطُ  اللَّقَمُ  : [لقم]  وَمتْنُه ، الثانِيَةٌ عن ُكراعٍ. ه، محرَّ

ي للُكَمْيت :  واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على التَّحريِك ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 عــــــــــــــــبــــــــــــــــُد الــــــــــــــــرحــــــــــــــــيــــــــــــــــِم مجــــــــــــــــاُع األُمــــــــــــــــور وِ 

هـــــــــــ       مُ إلـــــــــــيـــــــــــه انـــــــــــتـــــــــــَ قـــــــــــَ ُر  الـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــَ عـــــــــــح
ُ

(3)املـــــــــــ
 

  
 وقاَل آَخُر يَِصُف األََسَد :

__________________ 
 اللسان. (1)
 اللسان وعجزه يف الصحاح. (2)
 اللسان. (3)
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ده  يــــــــــح طــــــــــَب صــــــــــــــــــــــــَ ه وَأخــــــــــح يــــــــــلــــــــــتــــــــــُ لــــــــــِ تح حــــــــــَ  غــــــــــابــــــــــَ

مِ فـــــــــــلـــــــــــه عـــــــــــلـــــــــــ       قـــــــــــَ رُي  لـــــــــــَ (1)الـــــــــــطـــــــــــريـــــــــــِ  َزئـــــــــــِ
 

  
 الطَّريِق فاْلَزْمه. بلَقَمِ  الطَّريِق : ُمْنفََرُجه ، تقوُل : عليك لَقَمُ  وقاَل اللَّْيُث :

 والُمبادَرةُ إليه. ُسْرَعةُ األَْكلِ : ، ولو قاَل : وبالفَتْح كاَن أَْخَصر  بالتَّْسكينِ  ، اللَّْقمُ وِ 

ً  ، كَسِمعَه ، لَِقَمهوِ   أََكلَه َسِريعاً.وِ : َجَذبَه بِفيِه  لَْقما

ً وِ   في ُمْهلٍة. اْبتَلَعَه : اْلتَقََمه اْلتِقاما

 أَي ، واألَخيَرةُ ِمن الُمثُل التي لم يَْذُكرها ِسْيبََوْيه : وتَُشدُّ قافُهما  على األَخيَرْين ،، بكْسِرِهما ، واْقتََصَر الَجْوهِريُّ  تِْلقامةوِ  تِْلقام رُجلٌ وِ 

 َكبيٌر.

 .لْقَمةٍ  ، واِحدُ  اللُّقَمِ  َعظيمُ  وفي الُمْحَكِم :

ُ  عن اللَّْحيانّيِ : وتُْفتَحُ  ، بالضّمِ ، اللُّْقَمةُ وِ   .االْلتِقامِ  ، أَي للَّْقمِ  ما يَُهيَّأ

 ، فَِعيٌل بمْعنَى َمْفعوٍل. يُْلقَمُ  ما ، كأَميٍر : اللَِّقيمُ وِ 

ً  الطَّريَق وغيَره لَقَمَ  ِمن المجاِز :وِ  . َسدَّ فََمه : إذا لَْقما  ؛ نقَلَه الَجْوهِريُّ

 َعْدواً ، عن ابِن ُشَمْيٍل. أَْلقَمَ  ؛ وقد : أَْن يَْعُدَو البَعيُر في أَثْناِء َمْشيِه اإِلْلقامُ وِ 

ْواوِ  ً  َسمَّ ي : اللَّقم على التَّْرِخيم ، ويَجوُز أَْن يكوَن تَْصِغير لُْقمان ، يُجوُز أَْن يكوَن تَْصِغير ، كُزبَْيٍر وُعثمانَ  لُقَْيما  ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

مُ  يــــــــــــح قــــــــــــَ مــــــــــــانَ بــــــــــــُن  لــــــــــــُ قــــــــــــح ه  لــــــــــــُ تــــــــــــِ  مــــــــــــن ُأخــــــــــــح

مـــــــــــــا ِو      نـــــــــــــَ ـــــــــــــح ـــــــــــــه وابـ ِت ل (2)كـــــــــــــان ابـــــــــــــَن ُأخـــــــــــــح
 

  
، وقيَل  (3) (َوَلَقْد آتَ ْينا لُْقماَن احلِْْكَمةَ )فقيَل : كاَن حِكيماً لقَْوله تعالَى :  اْختُِلَف في نُبُوتِه : الذي أَثْنَى عليه هللاُ في كتابِِه ، الحكيمُ  لقمانُ وِ 

 ً اراً ؛ وقيَل : راِعياً. : كاَن رُجالً صاِلحا  ؛ وقيَل : كان َخيَّاطاً ؛ وقيَل : نجَّ

قاَل : بلى ، قاَل : فما  ؟وُرِوي في التْفِسير : أَنَّ إنساناً وقََف عليه وهو في َمْجِلِسه فقاَل : ألَْسَت الذي كنَت تَْرَعى معي في مكاِن كذا وكذا

ا ال يَْعنِيني.: قاَل  ؟بَلََغ بك ما أََرى ْمُت عمَّ  ِصْدُق الحِدْيِث وأَداُء األَمانِة والصَّ

ْجلين ه ذِلَك عْنَد هللِا ،  وقيَل : كاَن َحبَِشيَّا َغليَظ المشاِفِر مشقََّق الّرِ اج ، وليَس يضرُّ جَّ فَه بالِحْكَمِة.، ألَنَّ  عزوجل؛ هذا ُكلُّه قَْوُل الزَّ   هللاَ شرَّ

ِحيُح أنَّه بُن َشْيبَةَ بِن ُمعَْيٍط : صحابيٌّ  لُْقمانُ وِ   بُن شبَّةَ أَبو ُحَصْين العَْبسيُّ أََحُد التّْسعَة والسَّْبِعين الَوافِِدْين. لُْقمان ؛ الصَّ

بل تابِِعيٌّ َرَوى عن أَبي الدَّْرداِء وأَبي أماَمةَ ، وعنه الّزبيديُّ وعتبَةُ بُن  ثٌ ُمَحدِّ  ِمن أْهِل الشاِم ، الِحْمِصيُّ  األَْوصابيُّ  بُن عاِمرٍ  لُْقمانُ وِ 

 ضمَرةَ والفَرُج بُن فضالَةَ ؛ قاَل أَبو حاتٍِم : يكتُب َحِدْيثَهُ.

 َمْوصوفَةٌ بجوَدةِ البُّرِ والشَِّعيِر. ة بالطَّائِفِ  ، كُزبَْيٍر ، قَْيمٍ لُ  أَو نِْسبةٌ إلى التي تُْؤتَى ِمن الّسَراةِ ؛ الِكباُر السََّرِويَّةُ  هي الِحْنطةُ اللُّقَْيِميَّةُ وِ 

 ؛ وهو مجاٌز. الماِء : قَْبقَبَتُه من كثَْرتِه تَلقُّمُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  إيَّاه أَْلقََمه ً  ، وَكذِلَك لَقََمها لُْقَمةً  : َوَضَع في فِيهِ  إْلقاما  .تَْلِقيما

 فَاه َحَجراً ، وذِلَك إذا أَْسَكتَهُ عْنَد الّسباِب. أَْلقَم الَمثَِل : فكأَنَّماوفي 

 للفَِم. كاللُّْقمةِ  عينَه َخصاَصةَ الباِب : َجعََل الّشقَّ الذي في الباِب يُحاِذي عْينَه فكأَنَّه َجعَلَه للعينِ  أَْلقَمَ وِ 

ً وِ  . اْلتَقََمه : تَلَقََّمه تَلَقُّما  على ُمْهلٍة ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ةُ الواِحَدةُ. يقاُل : أََكلَ  اللَّْقَمةُ وِ   .لَْقَمتَْين بلَْقمةٍ  ، بالفتحِ : المرَّ
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ً  البَعيرَ  لَقَّموِ   : إذا لم يأُْكْل حتى يُناِولَه بيِدِه. تَْلِقيما

 : صاِحُب النُّسوِر تْنِسبُه الشُّعراُء إلى عاٍد ؛ لُْقمانُ وِ 

__________________ 
 البيت لبشار بن برد ا واللسان. (1)
 اللسان. (2)
 .12لقمان ا اآية  (3)
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ِض ؛ قاَ  أَبو املهّوِش اأَلَسدي  : لُقحمانَ  يقاُ  : عاَش حىت أَدحَر َ   اَ ِكيِم وَأَخَذ عنه الِعلحم ا كما يف الر وح
رحصــــــــــــــــــــــــــــــاً  طــــــــــــــــوُِّف اآفــــــــــــــــاَ  حــــــــــــــــِ راه يــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــَ

َر رأحَس      مــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــبحكــــــــــــُ قــــــــــــح (1)بــــــــــــِن عــــــــــــاِد  انَ لــــــــــــُ
 

  
ْين بنُ   الطائَِف فتدير دمياط ، ومنه هذا العقب. لُقَْيمٍ  وبَنُو اللقيمّيِ : ِشْرِذَمةُ بدمياط يَْنتَِسبُوَن إلى األَْنصاِر ، وفََد َجدُّهم الشيُخ َصالح الّدِ

 فََم البََكَرةِ ، ُعوداً ليَِضيَق. أَْلِقمْ وِ 

ةُ  اْلتَقَمَ وِ   أُذُني فصبَّ فيها َكالماً. أَْلقَْمتُهوِ أُذُنَه : سارَّ

 إْصبَعَه مراَرةً. أَْلقَمَ وِ 

 ، كَكتٍِف : يَْعلو الُخصوَم. لَِقمٌ  ورُجلٌ 

 وركيَّةٌ ُمتلقِّمةٌ : كثيَرةُ الماِء.

ِة : تَْلِقينُها ؛ وكلُّ ذِلَك مجاٌز. تَْلِقيمُ وِ   الحجَّ

ً  الِكتابَ  لقموِ   ه ، وأَْيضاً َمحاهُ ؛ وهو ِمن األَْضداِد ؛ َذَكَره ابُن القَطَّاع.: َكتَبَ  لَْقما

ْرُب باليَِد ، َمْجموعةً  اللَّْكمُ  : [لكم] . : الضَّ حاحِ : بَجْمع الَكّفِ  ؛ وفي الّصِ

ْدرِ  اللّْكزُ  هو أَو ً  ؛ والدَّْفعُ  في الصَّ  َمعيُّ :، ِمن َحّدِ نََصَر ؛ وأَْنَشَد األَصْ  لََكَمه يَْلُكُمه لَْكما

ُم الُعجا   (2)اجلَناِدُ   تـَلحُكُمهاَلدح
حاحِ. كُمعَظََّمٍة : القُْرصةُ الَمْضُروبَةُ باليَدِ  ، الُملَكََّمةُ  ِمن المجاِز :وِ   ، كما في الّصِ

، أَي في ُخفَّْين  ُملَكََّمْينِ  (3)يقاُل : جاَءنا في نِخاقَْيِن  يَْكِسُر الِحجاَرةَ. َشِديدٌ  ُصْلبٌ  : أَي ، كِمْنبٍَر وُمعَظٍَّم وَشدَّادٍ  ِمْلَكمٌ  ُخفٌّ  ِمن المجاِز :وِ 

 ُمرقَّعَْيِن ؛ وأَْنَشَد ثَْعلَب :

رحَت ِعصـــــــــــــــــــــابـــــــٌة  مـــــــَ ـــــــهـــــــا إن عـــــــَ يـــــــك مـــــــن ـــــــِ بحت  ســـــــــــــــــــــتـــــــَ

اِن وِ      فـــــــــ  امـــــــــانِ خـــــــــُ كـــــــــ  ِد  لـــــــــَ بـــــــــح ِض الـــــــــكـــــــــُ لـــــــــَ (4)لـــــــــلـــــــــقـــــــــِ
 

  
ْعُر للٍص  أْ بمْسُروقِه.قاَل ابُن ِسْيَده : هذا الّشِ  يتتهزَّ

ان َضبََطه الَجْوهِريُّ ِمثْلوِ  ، كما هو في التْهِذيِب ، وِمثْلَهُ بخّطِ أَبي َزكريَّا ؛ وقاَل : هو الَمْعروُف. ، كغُرابٍ  اللُّكامِ  َجبَلُ وِ  ؛ وَذَكَر  ُرمَّ

ى  ويَْمتَدُّ َشماالً إلى َصْهيوَن والشُّْغِر وبَكاَس ويَْنتَِهي عند أْنطاِكيَةيُساِمُت َحماةَ وَشْيَزَر وأَفاِميَةَ  الَوْجَهْين ياقوُت : ، ويَتَّصُل بحْمَص فيَُسمَّ

ا ساَرْت به األَْمثاُل قَْولهم : أَْبدالُ  حُم الِعباَد ال يَِزيُدوَن على َسْبِعْين ، وهم الذين جاَءت اآلثاُر بأَنَّ هللاَ تعالَى إنَّما يرْ  اللُّكام بلُْبنان ، وممَّ

 .ببََرَكتِهم مهما تُوفي واِحُد منهم قاَم بََدٌل منه ، ال يْسكنُوَن إالَّ هذا الَجبَل ؛ كذا في المضاِف والَمْنسوِب للثَّعاِلبيّ 

 بمكة ، َشرفَها هللاُ تعالى. (5) ماءٍ  : اْسمُ  َمْلُكومٌ وِ 

ْوض : هو عْنِدي َمْقلوٌب ، واألَصْ  ل َمْمُكوٌل ِمن َمَكْلَت البئَْر اْستَْخَرْجَت ماَءها ؛ وقد قالوا : بئٌْر َعِميقَةٌ وَمِعيقَةٌ ، فال قاَل الّسهيليُّ في الرَّ

 ؛ وأَْنَشَد ياقوُت : َمْلُكومٌ وِ يَْبعُد أَْن يكوَن هذا اللْفُظ َكذِلَك ؛ يقاُل فيه : َمْمُكوٌل 

ا  كــــــــــاهنــــــــــَ رفــــــــــُت مــــــــــَ واهــــــــــًا عــــــــــَ ــــــــــح قــــــــــَ    أَم  ســــــــــــــــــــــــَ

ومــــــــــاً جــــــــــؤاثــــــــــ  و      كــــــــــُ لــــــــــح رَا  مــــــــــَ مــــــــــح َر والــــــــــغــــــــــُ ذ  (6)وبــــــــــَ
 

  
 بها األَرَض. يَْلُكمُ  الذي في جانِبِِه ِرقَاعٌ  كُمعَظَِّم : ُخفُّ اإِلْنساِن الُمَرقَّعُ  ، الُملَكَّمُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الَمْظلوُم ؛ نَقَلَه شْيُخنا. الَمْلُكومُ 
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 ا.: تاَلَطمَ  تاَلَكَماوِ : الُمالَطَمةُ ؛  الُمالَكَمةُ وِ 

 ، بضّمِ فتَْشديِد كاٍف َمْفتوَحة وياٍء ُمَشدََّدةِ. اللُّكَّّميّة: : اللَّْطَمةُ بَجْمعِ الَكِف ؛ والعَوام يقُولُوَن  اللّْكَمةُ وِ 

 : أَثَّر فيه ؛ وهو مجاٌز. (7)السَّْيُل ُعْرَض البَلَِد  لََكمَ وِ 

__________________ 
 اللسان والصحاح ا قا  ابن بري : وقير ليزيد بن عمرو ابن الصع  ا وهو الصحيح. (1)
 اللسان بدون نسبة وقبله : (2)

 كــــــــــــــــبن صـــــــــــــــــــــــــــــوت ضـــــــــــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــهــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــُر 

 هـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــال حـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــكـــــــــــــــــايـــــــــــــــــر    

  

 يف اللسان والتهذيب : َنافا. (3)
 اللسان. (4)
 يف القاموس : ماٌء ابلرفض منونة. (5)
 برواية : ُجراابً بد  جؤاث .« ملكوم»معجم البلدان :  (6)
 يف األساس : عرض اجلبر. (7)
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 : اْلتََطَم. اْلتََكمَ وِ 

 أَو كثيُرهُ. اللّْكمِ  ، كِمْنبٍر : َشديدُ  ِمْلَكمٌ  ورَجلٌ 

 : حْصٌن بالساِحِل قُْرب َعرفَةَ ؛ عن ياقوت. اللكَمةُ وِ 

ا : [لمم] ه لمَّ ه يَلُمُّ  َجَمعَه. : لَمَّ

 وَجَمَع ُمتتَفّرقِِه ، كما في المْحَكِم. قَاَرَب بين َشتيِت أُمورهِ  ، أَي هللاُ تعالَى َشعَثَه لَمَّ  ِمن المجاِز :وِ 

َق ِمن أُُموِره وأَْصلَحه ، كم حاحِ.وقيَل : َجْمُع ما تفرَّ  ا في الّصِ

 ، قاَل : فََدكيُّ بُن أَْعبد يَْمدُح َعْلقَمةَ بِن َسْيٍف : ، أَي تَْجَمُع النَّاَس وتَُربُُّهم لَموَمةٌ  داُرنا منه قْولُهم :وِ 

يّب و وِ  ب  الصــــــــــــــــــــــــــــــ  ين حــــــــــــــــُ بــــــــــــــــ  ىنَأحــــــــــــــــَ مــــــــــــــــ   لــــــــــــــــَ

ِد  ملَ       رمِي املـــــــــــــــاجـــــــــــــــِ ـــــــــــــــكـــــــــــــــَ ِدّي إىل ال (1)اهلـــــــــــــــَ
 

  
 لفََدكّيِ ؛ وِروايَتُه : ألََحبّني.هكذا في الحماَسِة 

ِلِه : قَاَرَب البُلوغَ  ُمِلمٌّ  وُغالمٌ ]  *.[، بَِضمَّ أَوَّ

 ؛ قاَل ُرْؤبَة : َعشيَرتَهوِ أَْهَل بَْيتِه ،  أَو ويَعمُّ الناَس بَمْعروِفِه ، ، كِمَجّنِ : يَْجَمُع القومَ  ِملَمٌّ  رُجلٌ وِ 

 (2) ِمَلمّ فابحُسرت علينا َكنَـَفيح 
 ٍء.الشَّديُد من ُكّلِ شي أَْيضاً : (3) لِملَمُّ اوِ 

ُجُل : أَلَمَّ وِ  أَي قاَرْبِت ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ ألُميَّة  ، «بَذْنٍب فاستْغِفِري هللا أَْلَمْمتِ  وإِن كنتِ »َحِدْيث اإِلْفِك : منه ، أَو قاَربَه ؛ و اللََّممَ  باَشرَ  الرَّ

ْلت ، قالَهُ عنْ   َد َوفاتِِه :ابِن أَبي الصَّ

ا  رح مجــــــــــــَ  فـــــــــــــِ غـــــــــــــح ر الـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــم  تــــــــــــــَ فـــــــــــــِ غـــــــــــــح  إنح تــــــــــــــَ

ِد لـــــــــــــــــَك ال وِ      بـــــــــــــــــح اَأي  عـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ  (4) ؟أَل
  

 ، كذا في الُمْحَكِم. اْلتَمَّ وِ به : نََزَل كلَمَّ  أَلَمَّ وِ  ُموافَقَة الَمْعِصية ِمن غيِر َمواقَعٍَة. اإِلْلمامُ  ويقاُل :

 به. أَلَمَّ  واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على

 ، وهو مجاٌز. ُمِلمٌّ  ، فهو الغاُلُم : قاَرَب البُلوغَ  أَلَمَّ وِ 

تِ وِ  ةٌ وِ  ُمِلمٌّ  ، فهي النَّْخلَةُ : قاَربَِت اإِلْرطابَ  أَلَمَّ  .ُمِلمَّ

 وقاَل أَبو حنيفَةَ : هي التي قاَربَْت أَْن تُثِْمَر.

 كذا وكذا ، وهو الذي قاَرَب أَْن يَْحِمَل ، وهو مجاٌز. الُمِلمِّ  الشََّجرِ وقاَل أَبو زْيٍد : في أَْرض فاُلٍن ِمن 

كةً : الجنُونُ  اللََّممُ وِ   باإِلْنساِن ويَْعتَِريه ؛ قالَهُ َشِمٌر. يُِلمُّ  ، أَو َطَرٌف منه ، محرَّ

ً  فَشَكْت إليه»الَحِدْيث : منه و اٍر  ؛ «ٍء إِال السَّامَ بابنتِها ، فَوَصَف لها الشُّونِيَز وقاَل : َسْنفَع ِمن كّلِ شي لََمما ي لحباب بِن عمَّ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 السَُّحْيِمّي :

هــــــــمح  ِغضــــــــــــــــــــــُ بــــــــح ييف حــــــــَا تـــــــــُ ة حــــــــَ نــــــــيــــــــفــــــــَ نــــــــو حــــــــَ  بــــــــَ

هــــــــــــمح      ٌة َأو َمســــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــ  م جــــــــــــِ مُ كــــــــــــَبهنــــــــــــ  مــــــــــــَ (5)لــــــــــــَ
 

  
 ِصغاُر الذُّنُوِب. : اللََّممُ وِ 

 قاَل أَبو إْسحق : نَْحو القُْبلِة والنَّْظرِة وما أَْشبَهها.

اح اليََمِن : اللََّممَ  وَذَكَر الجْوهِريُّ في تْركيِب نََوَل : أَنَّ   التَّْقبيُل في قْوِل َوضَّ
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ُت عـــــــــنـــــــــَدهـــــــــا  ر عـــــــــح تح حـــــــــىت َتضـــــــــــــــــــــــَ و لـــــــــَ ـــــــــَ  فـــــــــمـــــــــا نـ

َص ُ  يف وِ      ا مــــــــــــا َرخــــــــــــ  بــــــــــــبحهتــــــــــــُ مح أَنــــــــــــح مــــــــــــَ  الــــــــــــلــــــــــــ 

  
ُثِْ َواْلَفواِحَش ِإالَّ اللََّممَ )ر قَْوله تعالَى : وبه فُسِّ  بفاِحَشٍة ثم تاَب ،  أَلَمَّ  ، وقيَل : المْعنَى إالَّ أْن يكوَن العَْبدُ  (6) (الَِّذيَن ََيَْتِنُبوَن َكباِئَر اإْلِ

 اإِلْلمامُ  يُِصرَّ عليها ، وإنَّما لموِ بالَمْعِصيَِة  أَلَمَّ  أَْن يكوَن اإِلْنساُن قد اللََّممَ  ؛ غيَر أَنَّ  (6) (ِإنَّ رَبََّك واِسُع اْلَمْغِفَرةِ )ويدلُّ عليه قَْوله تعالَى : 

 .اللََّمم ِء ، فهذا مْعنَىفي اللّغِة يُوِجُب أَنَّك تأْتي في الوْقِت وال تُِقيم على الشي

بَه األَْزهِريُّ قاَل : ويَُدلُّ له قَْول العََرب  : وما وَصوَّ

__________________ 
 والصحاح..« .. ألحبين»اللسان وفيه :  (1)
 ساقطة من األصر. (*)
 اللسان والتهذيب. (2)
 ابألصر وضعت خارج األقواس خطب ا واللفظة يف القاموس. (3)
 اللسان والتهذيب والصحاح. (4)
 اللسان. (5)
 .32سورة النجم ا من اآية  (6)
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ياانً عل  غرِي ُموا ََبٍة. ِلَماماً  يـَُزوُران إال    ا َأي َأحح
ِغيَرةِ ، قاَل : وَسِمْعُت بعَض العََرِب يقوُل : َضَربْ  اُء في مْعنَى اآليِة : إالَّ الُمتقاِرَب ِمن الذنُوِب الصَّ القَتِْل ؛ يُِريُدوَن  لََممَ  تُهُ ماوقاَل الفرَّ

 يَْفعل كذا في مْعنَى كاَد يَْفعُل. أَلَمَّ  باً ُمتقاِرباً للقَتْل ، قاَل : وَسِمْعت آَخَر يقوُل :َضرْ 

ٍد ، وهي َمْغفورةٌ ، فإن أَعاَد النََّظَر فليسَ  اللََّممَ  وَذَكَر الَكْلبّي : أَنَّ   ، وهو َذْنٌب. بلََممٍ  النَّْظرةُ ِمن غيِر تعمُّ

 ِمن الذنُوِب ما دوَن الفاِحَشِة. اللََّممُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

. اللََّممُ  وقيَل :  ُمقاَربَةُ الَمْعِصيِة ِمن غيِر إِيقاعِ فِْعٍل ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ْنيا وَحّدِ اآلِخَرةِ  اللََّمم إنَّ : » (1)في َحِدْيث أَبي الِعياِل و لتي ليَس عليها َحدٌّ في الدُّْنيا وال في أَي ِصغاُر الذنُوِب ا ، «ما بيَن الَحدَّْين َحّدِ الدُّ

 اآلِخَرةِ.

 ؛ وَكذِلَك الَمْلُموُس والَمْمُسوُس. : الَمْجنونُ  الَمْلمومُ وِ 

ةٌ  أَصابَتْه من الِجنِّ وِ   ؛ قاَل ابُن ُمْقبِل : قَِليلٌ  ءٌ شي أَو به األَْحيان ، تَلُمُّ  ؛ مْعناهُ أنَّ الِجنَّ  : أَي َمسٌّ  لَمَّ

يحشــــــــــــــــــــــــــُة  ــــــــــــَ بـ  يــــــــــــكــــــــــــن  ملفــــــــــــإذا وذلــــــــــــك اي كــــــــــــُ

ةإال        مـــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــا ِ  كـــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــــــاملٍِ خبـــــــــــــــــــــَ

  
ي : فإذا وذلك ُمْبتدأٌ ، والواو زائَِدةٌ ، قاَل   يكن : َخبَُره. لموِ كذا َذَكَره األَْخفَُش ، : قاَل ابُن بَّرِ

ةُ : الُمِصيبةُ بسوءٍ وِ  مَّ ٍة منه ؛ و العيُن الالَّ ةٍ  (2)الَحدْيُث : أُِعيذُه ِمن كّلِ عامَّ ٍة وِمن شّرِ كّلِ سامَّ  .«والمَّ

ة يَقُل لموِ قاَل أَبو ُعبَْيٍد :  ٍة. تُِلمَّ وِ ِء تَأْتيه بالشي أَْلَمْمتُ  ، وأَْصلها ِمن ُمِلمَّ  به ليُزاِوَج قَْوله : وِمن شّرِ كّلِ سامَّ

 كقَْوِل النابِغَِة : لََممٍ  ولكن يُراُد أنَّها ذاتُ  يَُرد َطريُق الِفْعل ، لم وقيَل : ألنَّه

 (3)ِكِليين هِلَمِّ اي أَُميحمَة انِصب 
 ولو أَراَد الِفْعَل لقَاَل ُمْنِصب.

ةُ هي التي تُِصيُب اإِلْنساَن ، وال يقُولونَ  مَّ تْه وقاَل اللّْيُث : العيُن الالَّ  العيُن ولكْن ُحِمل على النََّسِب بذي وذات. لَمَّ

. (4) أَو هي كلُّ ما يُخاُف من فََزعٍ أَو َشرِّ   أَو َمّسِ

ةُ وِ  دَّةُ  اللَّمَّ ةْ  ؛ ومنه قَْولُه : أُِعيذُه ِمن حاِدثاتِ  : الّشِ اُء : اللَّمَّ  ؛ وأَْنَشَد الفرَّ

ا  ِر َأو ُدوالهتـــــــــــــــِ هـــــــــــــــح روِف الـــــــــــــــد   عـــــــــــــــر  صـــــــــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــــا      ن ـــــــــــُ ـــــــــــل ِدي ـــــــــــُ ـــــــــــ  ت ـــــــــــل ةَ ال امـــــــــــن  مـــــــــــ  اهتـــــــــــِ مـــــــــــ  ـــــــــــَ  (5) ل
  

ةُ وِ  اِحبُ  ، اللُّمَّ ّمِ : الصَّ  أَو األَْصحاُب في السَّفَِر. في السَّفَِر ، بالضَّ

ةُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل : جِل أَْصحابُه إذا أَراُدوا َسفَراً فأَصاَب َمْن يْصَحبه فقد أَصابَ  لُمَّ ةً  الرَّ  .لُمَّ

ةً  ال تُسافِروا حتى تُِصيبُوا»الَحدْيث : في و الُمْؤنُِس. قيَل :وِ   أي ُرْفقة. «لُمَّ

ةِ  أَنَّها َخرَجْت في»في َحِدْيث فاِطَمةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنها : و  أَي في جماَعٍة. ، «ِمن نِسائِها لُمَّ

ة أال وإنَّ ُمعاِويَةَ قد قادَ »في الَحِدْيث : ووقاَل ابُن األَثِيِر : قيَل هي ما بيَن الثالثَِة إلى العشَرةِ   أَي َجماَعة. «ِمن الغُواةِ  لُمَّ

ةٌ  ، الواِحدُ  للواِحِد والَجْمعِ  يُْستَْعَملُ  ةٌ  ، والَجْمعُ  لُمَّ  .لُمَّ

ُجِل ، بالضّمِ والتَّخْ  ا لَُمة الرَّ  ِفيِف فقد ذُِكَر في أَلََم.وأَمَّ
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ةُ وِ   ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ ؛ وأَْنَشَد : بالكْسِر : ما تََشعََّث من رأِْس الَمْوتوِد بالِفْهرِ  ، اللِّمَّ

َث يف الـــــــــــــــــــدازِِدي وِ  عـــــــــــــــــــَ ةٍ َأشـــــــــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــــِ

ُر      مـــــــــــــَ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ فـــــــــــــوَف وال يـ طـــــــــــــيـــــــــــــُر ا ـــــــــــــُ (6)يـــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 يف اللسان : أيب العالية. (1)
 يف اللسان : هامة. (2)
 وعجزه : 9ديوانه ص  (3)

 ء الكواكبلير أقاسيه بطيوِ 
 يف القاموس : وشرِّ. (4)
 وبعده يف اللسان :« يدلننا»اللسان والصحاح وفيها :  (5)

 فتسرتيح النف  من زفراهتا
 اللسان. (6)
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ةُ وِ  حاحِ. الُمجاِوُز َشْحمةَ األُذُنِ الشَّعَُر  : اللِّمَّ ةٌ ؛ كما في الّصِ  ، فإذا بَلَغَِت الَمْنِكبَين فهي ُجمَّ

ةٍ  ما رأَْيُت ذا»في الَحدْيِث : و  .«وسلمعليههللاصلىأَْحَسن ِمن َرُسوِل هللِا  ِلمَّ

يَت بذِلَك ألَنَّها تْ  قاَل ابُن األَثِيِر : ُسّمِ غ : ِلمامٌ وِ  ِلَممٌ  ج بالمْنِكبَْين ؛ أَلَمَّ  ، بكْسِرِهما ؛ قاَل ابُن ُمفَّرِ

ِ  مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم  وابـــــــــــِ ر ة الســـــــــــــــــــــــــ  تح غـــــــــــُ َدخـــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــَ

مـــــــــــــامِ يف ُوجـــــــــــــوٍه مـــــــــــــض      عـــــــــــــاِد  الـــــــــــــلـــــــــــــِّ (1)اجلـــــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد ابُن جنِّي في المحتسِب :

ه  نـــــــــــــَ وَم اَليــــــــــــــَ  أبســـــــــــــــــــــــــــرع الشـــــــــــــــــــــــــــّد مـــــــــــــين يـــــــــــــَ

ز ِت  ملــــــــــــا     ــــــــــــَ تـ ــــــــــــهــــــــــــم واهــــــــــــح ــــــــــــت ــــــــــــقــــــــــــي مُ ل مــــــــــــَ ــــــــــــلــــــــــــِ  ال

  
ةِ  ذووِ   ؛ َذَكَره ابُن الَكْلبي في كتاِب الخْيِل الَمْنسوب. رِضي هللا تعالى عنه األَسِدّيِ ، : فََرُس ُعكاَشة بِن ِمْحَصنٍ  اللِّمَّ

ً  هو يَْروُرناوِ   ِغبًّا. : أَي ، بالكسرِ  ِلماما

 قاَل أَبو عبيٍد مْعناهُ : األَْحياَن على غيِر ُمواَظبٍَة.

ي :وقاَل ابُن  ةٌ  اللِّقاُء اليَِسيُر ، واِحُدها اللِّمامُ  بَّرِ  ؛ عن أَبي َعْمٍرو. لَمَّ

ُر الَمْضمومُ  الُملَْملَمُ وِ   .كالَمْلمومِ  ، بفتحِ الَمْيِه : الُمْجتَِمُع الُمَدوَّ

ُجُل ، وهو الَمْجموُع بعُضه إلى  ُملَْملَمٌ وِ  َمْلمومٌ  يقاُل : َجَملٌ   بعٍض.ُمْجتَِمٌع ؛ وَكذِلَك الرَّ

 : ُمَدْملٌَك ُصْلب ُمْستديٌر. ُملَْملَمٌ  وَحَجرٌ 

 وهي الُمداَرةُ الغَِليَظةُ الَكثيَرةُ اللَّْحِم الُمْعتدلَة الخلِق. ُملَْملََمةٌ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : ناقَةٌ 

 : ُمْجتَِمعةٌ. ُملَْملَمةٌ وِ  َمْلموَمةٌ  وَكتِيبةٌ 

 بو النْجِم يَِصُف هامةَ َجَمٍل :: قاَل أَ  َمْلمومٌ  وطينٌ  َمْلمومٌ  وَحَجرٌ 

ُبر   َلم ا َملحموَمة  (2)كظهر اجلُنـح
 بهاٍء : ُخْرطوُم الِفيِل. ، الُملَْملََمةُ وِ 

ُق رسوِل هللِا »في َحدْيِث ُسَوْيِد بِن غفلَةَ : و  .«فأَبَى أَْن يأْخَذها ُملَْملَمةٍ  بناقَةٍ  رُجلٌ  فأَتاهُ  ، وسلمعليههللاصلىأَتانا ُمصّدِ

كاةِ خياُر الماِل.  قاَل ابُن األثيِر : هي الُمْستِديَرةُ ِسَمناً ، وإنَّما َردَّها ألنَّه نُِهي أَن يُْؤَخَذ في الزَّ

 وقد َوَرْدتُه. َجبٌَل على َمْرَحلَتَْيِن من َمكَّةَ  هولإِلْحراِم بالحّجِ ، و اليمنِ  أَْهلِ  ِميقاتُ  ، الثانِيَةُ على البََدِل : أَو يََرْمَرمُ  أَلَْملَمُ  أَو يَلَْملَمُ وِ 

 وقد ذُِكَر يََرْمَرُم في َمْوِضِعه وهو أَْيضاً على البََدِل.

اوِ  لَمْ  أَْربَعةٌ : حروُف الَجْزمِ وِ  اوِ  أَلَمْ وِ  لَمَّ  .أَلَمَّ

حاحِ :وِ  ماِن ، وهي  لم َك ، تُريُد أنَّهيَْفعَل ذلِ  لَمْ : ، تقوُل  َمَضى ِلَما (3) نَْفي : حرفُ  لَمْ  في الّصِ يكْن ذِلَك الِفْعل منه فيَما َمَضى ِمن الزَّ

 جاِزَمةٌ.

يَقَع الِفْعل ، وما نْفٌي لقَْوِلك : هو يَْفعَل إذا كاَن  لموِ نَْفٌي لقَْوِلك : فَعََل ، ولَْن نْفٌي لقَْوِلك : َسيَْفعَل ، وال نْفٌي لقَْوِلك : يَْفعَل  لَمْ  وقاَل ِسْيبََوْيه :

 في حاِل الِفْعل.

اوِ  ا : نفٌي لقَْوِلك : قد فَعَل ، يقوُل الرجُل : قد َماَت فالٌن ، فيقوُل : لَمَّ  يَُمْت. لمْ وِ  لمَّ

ا ا وفي التَّْهِذيِب : وأَمَّ نَ  لمَّ ء إذا اْبتُِدى تكوُن بَمْعنَى حين ٍة ، فلها َمعاٍن في َكالِم العََرِب : أََحُدها : أنَّها، ُمْرَسلة األَِلف ُمشدََّدة الِميِم َغْير منوَّ

ا بها ، أو كانْت َمْعطوفةً بواٍو أو فاٍء أَو أُِجْيبَت بِفْعل يكوُن جوابَها كقَْوِلَك : :  عزوجلجاَء القوُم قاتَْلناُهم أي حيَن َجاُؤوا كقَْول هللِا ،  لمَّ
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، مْعناهُ : ُكلّه حين ؛ وقد يقدَُّم الَجواُب عليها فيُقاُل :  (5) (فَ َلّما بَ َلَغ َمَعُه السَّْعَي قاَل اي ُبَ َّ )، وقاَل :  (4) (َرَد ماَء َمْدَينَ َوَلّما وَ )

ا اْستَعَدَّ القوُم لِقتاِل العَُدوِّ  ا تكونُ وِ  أََحسُّوا بهم أَي حيَن أََحسُّوا بهم ؛ لمَّ  (َبْل َلّما َيُذوُقوا َعذابِ ):  عزوجل، قاَل هللاُ  الجازَمةِ  مِ لَ  بَمْعنَى لمَّ

. تكوُن بَمْعنَىوِ  يَذُوقُوه ؛ لم أَي (6)  إالَّ

__________________ 
 اللسان والصحاح. (1)
 .197/  5اللسان والتهذيب واملقايي   (2)
 يف القاموس : نفٌي ا ابلرفض منونة. (3)
 .23القصص ا اآية  (4)
 .102الصافات ا اآية  (5)
 .8ص ا اآية  (6)
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ه  إِْنكاُر الجْوهرّيِ كْونَه بمعنَى إالَّ غيُر َجيِّدٍ وِ  ا وقَْوُل َمْن قاَل :: ونَصُّ  بَمْعنَى إالَّ ، فليَس يُْعَرف في اللّغَِة ، انتََهى. لمَّ

ِة أنَّه َصِحيٌح.  وقد نَقََل األَْزهِريُّ وغيُرهُ ِمن األَئمَّ

ي : وقد َحَكى ِسْيبََوْيه : نَشْدتُك هللا ا وقاَل ابُن بَّرِ  فَعَْلت بَمْعنَى إالَّ فَعَْلت. لَمَّ

ِإْن ُكلُّ )قَْولُه تعالَى :  ومنه ، وهي لُغَةُ ُهَذْيل إذا أُِجيَب بها إن التي هي َجْحد ؛ فَعَْلُت أَي إالَّ فَعَْلتَ  الَمَّ  يقاُل : سأَْلتُكَ  وقاَل األَْزهِريُّ :
 فيمْن قََرأ به ، مْعناهُ : ما كلُّ نَْفٍس إالَّ عليها حافٌِظ. (1) (نَ ْفس  َلّما َعَلْيها حاِفظ  

ي : وتخفَُّف الِميُم وتكوُن ما زائَِدة وقد قُِرى  َء به أَْيضاً والمْعنَى لعليها حافُِظ.قاَل ابُن بَّرِ

 ا عاِصٌم ، والمْعنَى ما كلٌّ إالَّ َجِميٌع لََدْينا.َشدَّده .(2) َجِميٌع لََدْينا ُمْحَضُرونَ  لَّما إِْن ُكلٌّ  (وَ )ِمثْلُه قَْولُه تعالَى : وِ 

اُء : ا وقاَل الفرَّ وا إليها ال فصاَرا  لمْ  إذا ُوِضعَت في َمْعنى إالَّ فكأَنَّها لمَّ ت إليها ما ، فصارا َجِميعاً بمْعنَى إن التي تكوُن َجحداً فَضمُّ ُضمَّ

ا ، وَكذِلكَ  َجِميعاً َحْرفاً واِحداً وَخَرجا ِمن َحّدِ الَجْحد ا ؛ قاَل : وكاَن الِكسائيُّ ، يقوُل : ال أَْعِرف َوْجهَ  لمَّ  بالتَّْشديِد. لمَّ

ا يَُدلُّك على أَنَّ : قاَل األَْزهِريُّ  ا وممَّ ؛  (3) (ِإْن ُكل  ِإاّل َكذََّب الرُُّسلَ ):  عزوجلتكوُن بمْعنَى إالَّ مع إن التي تكوُن َجحداً قوُل هللِا  لمَّ

اء األَْمصاِر.وهي قرَ   اَءةُ قُرَّ

اُء : ا (4) قراَءة عبِد هللِا إن كلُّهم هي فيوِ  قاَل الفرَّ ُسلَ  لمَّ  ، قاَل : والمْعنَى واِحٌد. َكذََّب الرُّ

ا وقاَل الَخليُل :  ٍء قد َمَضى.ٍء ُمتوقَّع ، وقد تكوُن اْنقطاعةً لشيتكوُن انتِظاراً لشي لمَّ

ا قاَل األَْزهِريُّ : وهذا كقَْوِلك :  غاَب قُْمُت. لمَّ

ا قاَل الِكسائيُّ : بمْعنَى إالَّ في َمكاٍن ، ٍء ُمتوقَّعٍ في َمكاٍن ، وتكوُن تكوُن َجحداً في َمَكان ، وتكوُن َوْقتاً في َمكاٍن ، وتكوُن اْنتظاراً لشي لمَّ

ا تقوُل : باهللِ   قْمَت َعنَّا ، بمْعنَى ، إالَّ قْمَت َعنَّا. لمَّ

وَن. الجماعةُ  ، بالضّمِ : اللُّْملومُ وِ   يلتَمُّ

 ِزنَةً ومْعنًى. َهلُمَّ  لُغَةٌ في أَلُمَّ وِ 

اء. كادَ  كذا : أَي يَْفعَلُ  أَلَمَّ وِ   يَْفعَل ، كذا نَقَلَهُ الفرَّ

ِم وفتحِ الِميمِ  ِلمَ وِ  واألَْصل لما ، ولََك أَْن تُْدِخَل عليه ما ثم تَْحِذُف منه األَِلف ، ومنه قَْوله  ؟َذَهْبتَ  ِلمَ  ، تقوُل : يُْستَْفَهُم به : َحْرفٌ  بكْسِر الالَّ

حاحِ. (5) (َلَ َأِذْنَت هَلُمْ )تعالَى :   ، كذا في الّصِ

إنَّما يتعلَُّق بلَِم الجاِزَمِة وليَس ِمن فَْصل االْستِفهاِميَّة ، وأَْصل لم لما ُحِذفَت األَِلف تخفيفاً وتُِرَكت الِميُم وقاَل أَبو َزَكريا : هذا الذي َذَكَره 

 َمْفتوحةٌ لتدلَّ الفَتْحة على األَِلف الَمْحذوفَِة ، وقد يَجوُز تَْسِكين الِميم وتَْركها على َحَركتِها أَْجَود.

ي عندَ  ، والالم هي الدَّاِخلَة عليها ،  ِلمَ  َحْرٌف يُْستَْفهُم به إلى آِخِره : هذا َكالٌم فاِسٌد ألَنَّ ما هي َمْوجوَدةٌ في ِلمَ   قَْول الَجْوهرّي :وقاَل ابُن بَّرِ

ا اوِ  ، أُْدِخل عليها أَِلف االْستِْفهام ، قاَل : لَمْ  فاألَْصل فيها أَلَمْ  وُحِذفت أَِلفها فرقاً بيَن االْستِْفهاِميَّة والَخبَِريَّة ، وأَمَّ التي  ما (6) أَْصلَه ، فإنَّ  ِلمَ  أَمَّ

 ً  ُوِصلَت بالٍم. تكوُن اْستِفهاما

 ، وقَْول ِزياد األَْعجم : ِلَمهْ  فتقولَ  في الَوْقفِ  الهاءَ  عليها ولََك أَْن تُْدِخلَ  لَجْوهِريُّ :ثم قاَل ا

بــــــــــــاً  جــــــــــــَ هح  !اي عــــــــــــَ بــــــــــــُ جــــــــــــَ ميف عــــــــــــَ ُر جــــــــــــَ هــــــــــــح ــــــــــــد   وال

ين      زِيِّ ســـــــــــــــــــــــــبـــــــــــ  نـــــــــــَ هح  ملمـــــــــــنح عـــــــــــَ ـــــــــــُ رِب (7)َأضـــــــــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 
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ا َوقََف على الهاِء نَقََل حَركتَها إلى ما قَْبلها.  فإنَّه لمَّ

بيُع ما يَْقتُل َحبَطاً أَووِ الَحدْيِث :  فيوِ  ا يُْنبُِت الرَّ  .يُِلمُّ  إنَّ ِممَّ

أَي ِلما يَرى  «أَن يْذهَب بصُره ألَلَمَّ  ٌء قضاهُ هللاُ ولو ال أَنَّه شي»الَحِدْيث اآلَخُر في صفَِة الجنَِّة : منه ؛ و أَي يَْقُرُب من ذلك قاَل أَبو عبيٍد :

 ن يْذهَب بََصُرهُ.فيها ، أَي لَقَُرب أَ 

 ؛ قاَل ابُن أَْحمر : كثيٌر ُمْجتَِمعٌ  : أَي لَْملَمٌ  وَجْيشٌ  لَْملَمٌ  َحيٌّ وِ 

راً  هـــــــــــــــم لـــــــــــــــََ تـــــــــــــــَ ئــــــــــــــــح م إن جـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــنح ُدوهنـــــــــــــــِ

الٌ       ييف حـــــــــــــــِ مٌ حـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ُر  ل كـــــــــــــــَ (1)عـــــــــــــــَ
 

  
 الَحَجَر : أَداَرهُ. لَْملَمَ وِ 

ين. نُلَْمِلمُ  وُحِكي عن أَْعرابّيِ : َجعَْلنا  ِمثَْل القَّطِ الُكْدِرّي ِمن الثَِّريِد ، وَكذِلَك ِمن الّطِ

ةِ  ، ِمن اْلتَمَّ وِ   قاَل أَْوس بُن حجر : زارَ  : أَي اللَّمَّ

م  كـــــــــــان إذا مـــــــــــا ِو  تـــــــــــَ  مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا حبـــــــــــاجـــــــــــٍة  الـــــــــــح

را      َرهـــــــــــا تـــــــــــِ اضـــــــــــــــــــــــــِ ن متـــــــــــُ ًا مـــــــــــِ رتح (2)يـــــــــــراجـــــــــــُض هـــــــــــِ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .(3) (َأْكاًل َلمًّا)ثيُر الشَّديُد ؛ ومنه قَْولُه تعالَى : : الَجْمُع الكَ  اللَّمُّ 

اُء : أَي َشِديداً.  قاَل الفرَّ

ون بَجِميِعه. اُج : أَي تَلُمُّ جَّ  وقاَل الزَّ

حاحِ ؛ أَي نَِصيبَه ونَِصيَب صاِحبِه.  وفي الّصِ

 أَْجمَع حتى أَتَْيت على آِخِره. لََمْمتُه وقاَل أَبو ُعبيَدةَ : يقالُ 

، أَي قِراِب  لََمِمهوِ ، ومْنذُ َشْهر  لََمِمهما . وقاَل أَبو زْيٍد : يقاُل : كاَن ذِلَك مْنذُ َشْهَرْين أَولمائِمُ وِ ، بالضّمِ ،  لُمومٌ  بمْعنَى الجماَعةِ  اللّّمةِ  وَجْمعُ 

 َشْهر.

يارةُ ِغبًّا ؛ وقد اإِلْلمامُ وِ   عليه. أَلَمَّ وِ به  أَلَمَّ  : الّزِ

. اإِلْلمامُ  : اللََّممُ وِ   بالنِّساِء وِشدَّة الحْرِص عليهنَّ

ةُ وِ  ات : النَّاِزلَة الشَّديَدةُ ِمن نَواِزِل الدَّْهِر ، والَجْمعُ  الُمِلمَّ  .الُمِلمَّ

ةُ وِ   : الدَّْهُر. اللَّمَّ

  ؛ عن أَبي َحنيفَةَ.: ُمْستَديرٌ  َمْلمومٌ  وقَدحٌ 

ةِ  ذووِ  يَرِ  أَْهلُ  َذَكَره ، وسلمعليههللاصلى: فََرُس سيِّدنا َرُسول هللِا  اللِّمَّ  .الّسِ

م وشعرٌ   : َمْدهون ؛ قاَل : ُملَْملَمٌ وِ  ُملَمَّ

ِم وِ  لـــــــــــــ  يـــــــــــــوِن ا ـــــــــــــُ  مـــــــــــــا الـــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــايب لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــُ

ِر      ِيضــــــــــــــــــــــاِض الشــــــــــــــــــــــعــــــــَ ــــــــح ــــــــعــــــــَد اب مِ ب ــــــــَ ل مــــــــح ــــــــَ ل ُ
 (4) املــــــــ

  
 العُيوُن هنا : ساَدةُ القَوِم ، ولذا قاَل الُحلَّم ولم يَقُل الحاِلَمةُ.

ةُ وِ  ةُ والَخْطرةُ تَقَُع في القَْلِب ؛ عن َشِمٍر. اللَّمَّ  : الَهمَّ

ةُ وِ   : الدُّنّو. اللَّمَّ
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حاحِ ، وَضبَطه بعٌض بالضّمِ ، وهكذا هو في بعِض نسخِ  اللَّْوَمىوِ  ، بالمّدِ كما في التْهِذيِب ، اللَّْوماءُ وِ  اللَّْومُ  : [لوم] ، بالقْصِر كما في الّصِ

حاحِ ، ئَِمةُ  الّصِ  العَْذُل. ، كالنَّافِلَِة والعَافِيَِة : والالَّ

ً  عليَّ كذا المَ  * تقوُل :و  .لَْومةً وِ  وَمالماً وَمالمةً  لَْوما

ئِمةِ  وَجْمعُ  ُع فيك اللَّوائِمُ  الالَّ  .اللَّوائِمَ  يقاُل : ما ِزْلُت أَتََجرَّ

حاحِ ،  .اللَّومَ  : استََحقَّ  َملومٌ وِ  ، بفتحِ الِميِم َحَكاها ِسْيبََوْيه ، َمليمٌ  فهو وَجْمُع الَمالَمِة : َمالِوٌم ، كما في الّصِ

مِة.قاَل ِسْيبََوْيه : وإِنَّما َعَدلوا إلى الياِء   والكْسَرةِ اْستِثقاالً للواِو مع الضَّ

__________________ 
 لقد حير هبا ويسكنها :وِ  ا وروايته يف التكملة :« عسكرُ »اللسان والتهذيب وفيهما :  (1)

 حىت يسكنها مللٌم عكرُ 
 واللسان والتكملة. 33الديوان ص  (2)
 .19الفجر ا اآية  (3)
 اللسان بدون نسبة. (4)
 ساقطة من اأَلصر. (*)



16346 

 

 إالَمةً بمْعنَى اَلَمهُ ، قالَهُ أَبو ُعبيَدةَ ؛ وأَْنَشَد لَمْعِقِل بِن ُخَوْيلد الُهَذلّي : أاَلَمهُ وِ 

يـــــــــــــــــــٌض  ُت َ  َأنح أَمســـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َربـــــــــــــــــــِ دح  محـــــــــــــــــــَِ

ا      المـــــــــــــَ ا مـــــــــــــُ ـــــــــــــ  ي حـــــــــــــِ ـــــــــــــح ل وِن مـــــــــــــَ ـــــــــــــداِر اهلـــــــــــــُ (1)ب
 

  
ً  أَي َمهُ  َملوما مٌ  ، فهو للُمبالغةِ  د، ُشدِّ  ولَوَّ حاحِ ؛ قاَل َعْنترةُ : ُملَوَّ  ، كما في الّصِ

ا  تـــــــــــــــَ داِح إذا شـــــــــــــــــــــــــــــَ داه ابلـــــــــــــــقـــــــــــــــِ  رِيـــــــــــــــٍذ يـــــــــــــــَ

جــــــــــــاِر      اِ  غــــــــــــاايِت الــــــــــــنــــــــــــِّ تــــــــــــ  و مِ هــــــــــــَ لــــــــــــَ  (2) مــــــــــــُ
  

 هو. فاْلتَامَ  أَي يُْكَرم ، َكَرماً ياُلُم ألَْجِلِه ،

ني فاْحتََضْضت ، وأََمَرني فأْتََمْرت إذا قَبَِل قولَهُ منه  فاْلتَْمتُ  قاَل في النواِدِر : ال َمني فالنٌ  وَمعََّضني فاْمتَعَْضت وَعَذلَني فاْعتََذْلُت ، وَحضَّ

 اه.

مَ وِ فهو حينَئٍِذ ُمطاِوُع الَم ال أاَلَم  ْكر قَْبل قَْوله وأاَلَمه كاَن َحَسن لَوَّ  اً.كما يَْقتَِضيه ِسياُق المصنِِّف ، ولو قدََّمه في الذِّ

امٌ  (3) قولهموِ  مٌ وِ  ، كُزنَّاٍر ، لُوَّ  ، بالياِء ، ُغيَِّرِت الواُو لقُْربِها ِمن الطََّرِف. ولُيَّمٌ  ، كَراِكعٍ وُركَّعٍ ، لُوَّ

كةً : كثَْرةُ العَْذلِ  اللََّومُ وِ   ، عن ابِن األَْعرابّيِ. ، محرَّ

 .«ولي قائٌِد ال ياُلِوُمني»ابِن أُّمِ َمْكتوٍم :  في َحِدْيثو واَلَمنِي. لُْمتُهُ  ُمالَوَمةً : الَوْمتُهوِ 

ا الواو فال َوْجه لها الُمألََمةِ  قاَل ابُن األثيِر : كذا جاَء في ِروايٍَة بالواِو ، وأَْصلُه الَهْمز ِمن  وهي الُموافَقَة ، ثم يَُخفَّف فيصيُر ياًء ، وأمَّ

حاحِ ، أَي ِكالهُ  وتاَلَوْمنا كذِلكَ   ما ِمن باِب الُمفاَعلَِة والتَّفاعِل يَْقتَِضيان التَّشارك.، كما في الّصِ

جُل : أاَلمَ وِ  حاحِ : أَتَى بَما : أَتَى ما الرَّ ؛ قالَْت أُمُّ ُعَمْيِر بِن  ُمِليم . وفي الَمثَِل : ُربَّ الئِمٍ ُمِليم يقاُل : الَم فالٌن غيرَ  ياُلُم عليه. ، وفي الّصِ

 سلمى الَحنَِفّيِ تخاِطُب ولََدها ُعَميراً :

َر فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا  ذح عــــــــــــــاِذرًا ال عــــــــــــــُ د  مــــــــــــــَ عــــــــــــــُ  تـــــــــــــــَ

ا وِ      ُذ ح َأخــــــــــــــاه فــــــــــــــقــــــــــــــد َأالمــــــــــــــَ (4)مــــــــــــــن لــــــــــــــَح
 

  
 وقاَل لَبيٌد :

َت و  َذلـــــــــح هـــــــــًا عـــــــــَ فـــــــــَ تَ ســـــــــــــــــــــــَ مـــــــــح لـــــــــيـــــــــمِ غـــــــــرَي  لـــــــــُ  مـــــــــُ

ــــــــــِم وِ      ي كــــــــــِ ــــــــــوِم غــــــــــرُي حــــــــــَ ــــــــــي ــــــــــَر ال ــــــــــب دا  ق (5)هــــــــــَ
 

  
اُء عن العََرِب أَْيضاً. َملُومٍ  هنا بمْعنَى الُمِليمُ  ؛ قاَل بعُضهم : (6) (فَاْلتَ َقَمُه احْلُوُت َوُهَو ُمِليم  )وقْولُه تعالَى :   ؛ ونَقَلَه الفرَّ

 .ِليمَ  بَناهُ على َمِليم قاَل األَْزهِريُّ : َمن قالَ 

ُجُل : أَو  ؛ قالَهُ ِسْيبََوْيه. صاَر ذا الئَِمةٍ  أاَلَم الرَّ

حاحِ ؛ أَي اْستاَلَم إليهموِ   عليه ؛ قاَل القُطاميُّ : يَلومونَهُ  أَتاُهم بما : اْستََذمَّ ، كما في الّصِ

ِويِّ  تـــــــــــــالَم إىل ثـــــــــــــَ  فـــــــــــــمـــــــــــــنح يـــــــــــــكـــــــــــــِن اســـــــــــــــــــــــــــح

اعــــــــــــا      تــــــــــــَ
َ

ُر املــــــــــــ ــــــــــــَ َت اي زُفـ َرمــــــــــــح (7)فــــــــــــقــــــــــــد َأكــــــــــــح
 

  
مِّ  لُوَمةٌ  رُجلٌ وِ   الناُس. َملوٌم يَلُوُمه : أَي ، بالضَّ

اٌم يَلُومُ  : أَي كُهَمَزةٍ  ، لَُوَمةٌ وِ  حاحِ ؛ ويَطَِّرُد عليه باٌب. لَوَّ  الناَس ِمثْل ُهْزأَةٍ وُهَزأَةٍ ، كما في الّصِ

 ما ياُلُم عليه. : أَي ، بالفتحِ والَمةٍ  بلَْوَمةٍ  جاءَ وِ 

مَ وِ  حاحِ. في األَْمِر : تََمكََّث واْنتََظرَ  تَلَوَّ  ، كما في الّصِ

مُ  وقاَل ابُن بُُزْرَج :  التَّنَظُُّر لألَْمر تُريُده. التَّلَوُّ
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مُ  وكانِت العََربُ »في حِدْيِث َعْمرِو بِن َسلَمةَ الَجْرمّيِ : و مُ  وأَرادَ  ، «بإْسالِمهم الفتَح أَي تَْنتَظر تَلَوَّ  َدى التاَءْين تَْخِفيفاً.فحَذَف إحْ  تَتَلَوَّ

__________________ 
 وضبرت ربيض ابلتصغري ا واملثبت كرواية اللسان والصحاح والتهذيب.« ملحي ا مقاما»برواية :  395/  1شرح أشعار اهلذليا  (1)
 واللسان واألساس. 27من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص  (2)
 يف القاموس : وقـَوحٌم. (3)
 اللسان ا وعجزه يف الصحاح. (4)
 برواية : 188ديوانه ط بريوت ص  (5)
 . وقــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــم .. 

 بــــــــــــــــكــــــــــــــــا  قــــــــــــــــدمــــــــــــــــًا غــــــــــــــــري جــــــــــــــــّد حــــــــــــــــكــــــــــــــــيــــــــــــــــموِ     

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 .142الصافات ا اآية  (6)
 .«نويّ »اللسان والتهذيب واألساس وابألصر واللسان :  (7)
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مَ  إذا أَْجنََب في السَّفَرِ »:  عنههللارضيفي َحِدْيث علّيِ ، و  أَي اْنتََظَر. ، «ما بَْينه وبيَن آِخِر الَوْقتِ  تَلَوَّ

ِل : أنَّ  مَ  ونَقَل شْيُخنا عن األْنَدلُسّيِ شاِرحِ المفَصَّ  اْنتِظاُر َمن يَتََجنَّب الَمالَمة فتتَفَعُّل بمْعنَى تََجنُّب. التَّلَوُّ

مِّ  لُوَمةٌ  لي فيهوِ  مٌ  : أَي (1) ، بالضَّ  اٌر.، أَي تَلَبٌُّث واْنتِظ تَلَوُّ

 .مليمٌ  به فهو قُِطعَ  : إذا به ِليمَ وِ 

 الشَّْهَدةُ. ، بالفتحِ ، كما هو ُمْقتَضى إْطالقِه ، وفي بعِض النسخِ بالضّمِ : اللَّْوَمةُ وِ 

ثُْم بالكْسِر العََسُل.« ل أ م»وَمرَّ له في   اللِّ

ُم : الَهْولُ وِ   ، قاَل المتلمس : الالَّ

ؤاُدهـــــــــــــــا وِ  رُي فـــــــــــــــُ طـــــــــــــــِ  يـــــــــــــــكـــــــــــــــاُد مـــــــــــــــن الٍم يـــــــــــــــَ

      ُ كــــــــِّ نــــــــَ تـــــــــَ ُ
حــــــــَ  املــــــــ اُء الضــــــــــــــــــــــ  كــــــــ  ر  مــــــــُ (2)إذا مــــــــَ

 

  
َمِة   .اللَّْومِ وِ كالالَّ

ُم :وِ  . وبه فَسَّر ابُن األَْعَرابّيِ قوَل الُمتَلمِس ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ ل َشْخُص اإِلْنسانِ  الالَّ اجِز :، َغْير َمْهموَزةٍ ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ  لرَّ

هــــــــــــــــا  ــــــــــــــــامــــــــــــــــِ ُر يف زِم طــــــــــــــــُ ة ختــــــــــــــــَح ــــــــــــــــ  رِي هــــــــــــــــح  مــــــــــــــــَ

هـــــــــا      ريحُ غـــــــــرَي المـــــــــِ ِ  مـــــــــنـــــــــهـــــــــا الســـــــــــــــــــــــ  بـــــــــح ـــــــــُ (3)مل يـ
 

  
ر قَْول الُمتَلمس أَْيضاً. القُْربُ  قاَل أَبو الدُّقَْيِش : الَّالمُ وِ   ، وبه فُّسِ

 ٍء.الشَّديُد ِمن ُكّلِ شي الَّالُم :وِ 

 تقدََّم في الَهْمِز.قاَل ابُن ِسْيَده : وأُراهُ قد 

م في أَخواتِها َمْجهوٍر يكوُن أَْصالً وبََدالً وزائِداً. قاَل ابُن ِسْيَده : وإنَّما قََضْيت على أنَّ عينَها ُمْنقلبَةٌ عن واٍو لَما تَقَدَّ  َحْرُف ِهجاءٍ  الَّالُم :وِ 

ا َعْينه أَِلف.  ممَّ

مَ وِ  ً  لَوَّ َف َكافاً.، نَقَلَهُ األَزْ  َكتَبَها : إذا الما  هِريُّ عن النَّحويِّين ، كما يقاُل : َكوَّ

 وفي البَصائِِر : هي ِمن ُحروِف الذالقة َمْخرُجها ذلِق اللِّساِن جوار َمْخرجِ النّون.

ُم تَِرُد لثاَلثيَن َمْعنًى منها : العاِملَةُ للَجّرِ ، وتَِرُد الثْنَْين وعْشِريَن َمْعنًىوِ   : الالَّ

ل :  إذ هو ُمْستحقٌّ للَحْمد ، أي ُمْستوِجٌب له. الَحْمُد هللِ  قَْولهم : االْستِْحقاُق ، نَْحو األوَّ

 ، إذ هو ُمْختصٌّ به ، وَكذِلَك أٌَخ لَزْيٍد. الِمْنبَُر للَخطيبِ  نَْحو االْختِصاصُ  الثَّاني :

 إيَّاها ، وَكذِلَك الماُل لَزْيٍد.داراً ، أَي َملّْكتُه  َوَهْبُت لَزْيدٍ  نَْحو : التَّْمليكُ  الثَّاِلُث :

يت الَم الِمْلك ألنَّك إذا قُْلت : إن هذا لَزْيٍد عُ  يها الَم اإِلضافَِة ، ُسّمِ ُم قاَل األْزهِريُّ : وِمن النّحويِّين َمْن يُسّمِ ِلَم أنَّه ِمْلُكه ، فإذا اتََّصلَت هذه الالَّ

ُم في األَْصل َمْفتوحةٌ ، بالَمْكنّيِ عنه نُِصبَت كقَْولك : هذا الماُل ل ه ولنا ولَك ولَها ولَُهما ولَُهم ولَُهنَّ ، وإِنَّما فُتَِحت مع الِكنايَات ألنَّ هذه الالَّ

ولو قُْلت : إنَّ  ؟نَّه ِمْلُكهلزيٌد ُعِلَم أوإنَّما ُكِسَرت مع األَْسماء ليُْفَصل بيَن الِم القََسِم وبيَن الِم اإِلضافَِة ، أاَل تََرى أنَّك لو قُْلت : إنَّ هذا الماَل 

 الماُل لَك فَتَْحت ألنَّ اللَّْبَس قد زاَل.: هذا لَزيٌد ُعِلَم أنَّ الُمشاَر إليه هو زيٌد فُكِسرت ليُفرَق بَْينهما ، وإذا قُْلت 

 قاَل : وهذا قَْوُل الَخِليل ويونس والبَْصِريِّين.

ابُع : ً  الَى :نَْحو قَْوله تع ِشْبهُ التَّْمليكِ  الرَّ  فليَس فيه التَّْمليك َحِقيقَة وإنَّما هو ِشْبُهه. (4) َجعََل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزواجا

 ِلتَُكونُوا ُشَهداءَ  نَْحو قَْوله تعالَى : التَّْعِليلُ  الخاِمُس :
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__________________ 
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : أي. (1)
 البيت يف اللسان والتهذيب منسوابً أليب الد قَيش ا ويف التكملة للمتلم  ا ويف اللسان والتهذيب صدر البيت : (2)

 يكاد من الم يطري فؤادهاوِ 
 منسوابً للمتلم .

 اللسان والصحاح. (3)
 .72النحر ا اآية  (4)
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 ِء الَقيحِ  :يحضاً قـَوح  امرِ ومنه أَ  (1) َعَل  الّناسِ 
 يـَوحَم َعَقرحُت للَعذاَر  َمِطي جِي وِ 

 أَي ِمن أَْجل العَذاَرى. (2)

 أَي ِمن أَْجِله ؛ وأَْكَرْمت فاُلناً لَك أَي ألَْجِلَك. (3) (َوَخرُّوا َلُه ُسجَّداً )وكذا قَْوله تعالَى : 

، وَضَرْبتُه ليَتَأَدََّب ، أَي لَكي يَتَأَدََّب ، وألَْجِل أَْن  (لَِتُكونُوا ُشَهداَء َعَلى الّناسِ )كقَْوِله تعالَى :  وقاَل الَجْوهِريُّ : هي الُم الِعلَّة بمْعنَى كي

 يَتأَدََّب.

يَت الَم َكْي ألَنَّ مْعناها لَكْي تقوَم ،  ومْعناهُ مْعنَى الَم اإِلضافَِة أَْيضاً ، ولذِلَك وقاَل األَْزهِريُّ : الم كي ، كقَْوِلَك : جئُت ِلتقوَم يا هذا ، ُسّمِ

 ُكِسَرْت ألنَّ المْعنَى جئُت ِلقياِمك.

 .(5) (كاَن هللاُ لُِيْطِلَعُكمْ ) (4) َوما ، نَْحو قْوِله تعالَى : تَْوكيُد النَّْفي السَّاِدُس :

َِبُمْ )قاَل الَجْوهِريُّ : هي الُم الَجْحِد بعَد ما كان ولم يكن وال تَْصَحب إالَّ النَّْفي كقَْوِله تعالَى :  بَهم. (6) (َوما كاَن هللاُ لِيُ َعذِّ  ، أَي ألَْن يُعذِّ

، أَي إليها ؛ وكذا  (8) (َوُهْم هَلا ساِبُقونَ )ا ؛ وَكذِلَك قَْولُه تعالَى : أَي إليه (7) بِأَنَّ َربََّك أَْوحى لَها ، نَْحو قْوِله تعالَى : ُموافَقَةُ إلى السَّابُِع :

اُج وغيُره. (9) (َفِلذِلَك فَادُْع َواْسَتِقمْ )قَْوله تعالَى :  جَّ  ، مْعناهُ فإلى ذِلَك فاْدُع ، قالَهُ الزَّ

وَن ِلأْلَ  ، نَْحو قَْوِله تعالَى : َموافَقَةُ على الثَّامن : ، أَي  (11) َوإِْن أََسأْتُْم فَلَها أي على األَْذقاِن ؛ وَكذِلَك قَْوله تعالَى : (10) (يَ ْبُكونَ ) ْذقانِ َويَِخرُّ

 ، أَي على الَجبِْيِن. (12) (َوتَ لَُّه ِلْلَجِبنيِ )فعَليها ، َرَواهُ الُمْنِذِريُّ عن أَبي العَبّاس ، وَكذِلَك قَْولُه تعالَى : 

 ِم الِقياَمِة ؛ ومنه قَْوُل الشاِعِر :، أَي في يو (13) َونََضُع اْلَمواِزيَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقياَمةِ  ، نَْحو قَْوِله تعالَى : ُموافَقَةُ في التَّاِسُع :

هـــــــــــــــا  رفـــــــــــــــتـــــــــــــــُ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ُت آايٍت هلـــــــــــــــا فـ َو ـــــــــــــــّ ـــــــــــــــَ  تـ

ضُ      ــــــــــــِ ــــــــــــعــــــــــــاُم ســــــــــــــــــــــــــاب ة َأعــــــــــــواٍم وذا ال ــــــــــــّ  لســــــــــــــــــــــــــت

  
ى ، أَي عنَد َخْمٍس َمَضْين أَو بَقين ، َكتَْبتُهُ لَخْمٍس َخلَْونَ  ، كقَْوِلهم : بمْعنَى عندَ  العاِشُر : فها ، وبذ الَم التَّاِريخِ  أَْيضاً : وتَُسمَّ ِلَك َعرَّ

اعي :  الَجْوهِريُّ ، وقاَل : كقَْوِلك : َكتَْبُت لثاَلٍث َخلَْون ، أَي بعَد ثاَلٍث ؛ وأَْنَشَد للرَّ

ٍص  ٍ  ابئــــــــــــــــــِ ح مِّ مخــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــــىت َوَردحَن لــــــــــــــــــِ

ـــــــــــــــال      ي ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــّرايُح َوب اَورُه ال عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ّدًا تـ (14)جـــــــــــــــُ
 

  
.: أَي بَْعد ِخْمٍس ، والبائُِص : البَعيُد الشاقُّ ، والُجّد   البِئُْر ، وأَراَد ماَء ُجّدِ

 وفي الُمْحتَسِب البِن جنّيِ : قَْولهم : َكتَْبُت لِخْمٍس َخلَْون ، أَي عْنَد ِخْمٍس وَمَع خْمٍس.

 .(16)، أَي عْنَده  (15) الةَ ِلُدلُوِك الشَّْمِس أَقِِم الصَّ  ، نَْحو قَْوِله تعالَى : ُموافَقَةُ بَْعدُ  الحادي عشر :

ل َوْقٍت أَي عْنَده ومعه. (17) (ال َُيَلِّيها ِلَوْقِتها ِإاّل ُهوَ )قاَل ابُن جنّيِ : ومنه أَْيضاً قَْوله تعالَى :   ، أي عْنَد َوْقتِها ؛ وفَعَْلت هذا ألوَّ

 ؛ كقَْوِل الشاِعِر : ُموافَقَةُ َمعْ  الثَّاني عشر :

__________________ 
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 .143البقرة ا اآية  (1)
 من معلقته ا وعجزه : (2)

 فيا عجبا من رحلها املتحمرِ 
 .100يوسف ا اآية  (3)
 بدون واو.« ما»يف القاموس :  (4)
 .179آ  عمران ا اآية  (5)
 .33األنفا  ا اآية  (6)
 .5الزلزلة ا اآية  (7)
 .61املؤمنون ا اآية  (8)
 .15الشور  ا اآية  (9)
 .109االسراء ا اآية  (10)
 .7االسراء ا اآية  (11)
 .103الصافات ا اآية  (12)
 .47األنبياء ا اآية  (13)
 .222ديوانه ط بريوت ص  (14)
 .78اإلسراء ا اآية  (15)
 .«أي بعده ا وكذا يقا  فيما بعده كما ال لف  اهقوله : أي عنده ا األوىل : »هبامش املطبوعة املصرية :  (16)
 .187األعراف ا اآية  (17)
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كــــــــــــاً  ــــــــــــِ ا كــــــــــــَبيّنِ ومــــــــــــال ــــــــــــَ ن ــــــــــــح ر قـ فــــــــــــَ ــــــــــــَ ا تـ مــــــــــــ  لــــــــــــَ ــــــــــــَ  فـ

عـــــــــاً      ًة مـــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــح يـ تح لـــــــــَ بـــــــــِ مـــــــــاٍع مل نـــــــــَ تـــــــــِ  لـــــــــطـــــــــوِ  اجـــــــــح

  
 أَي معه. (1)

يت : يقوُل إذا َمَضى شي ّكِ  ٌء فكأَنَّه لم يكن.قاَل ابُن الّسِ

ً  ، كقَْوِلهم : ُموافَقَةُ من الثَّالث عشر :  ، أي منه. َسِمْعُت له ُصراخا

ابع عشر :  ، أَي بَلَّْغتُهُ. قُْلُت له ، نَْحو قَْوِلك : التَّْبِليغُ  الرَّ

 ، أَي عن الذين آَمنوا. (2) إِلَْيهِ َوقاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا لَْو كاَن َخْيراً ما َسبَقُونا  ، كقَْوِله تعالَى : ُموافَقَةُ عن الخامس عشر :

ْيروَرةُ ، وهي الُم العاقِبَِة والُم الَمآلِ  السَّادس عشر : ً  ، نَْحو قْوِله تعالَى : الصَّ ا َوَحَزنا ، ولم يَْلتَقُطوه  (3) فَاْلتَقََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِليَُكوَن لَُهْم َعُدوًّ

ينَةَ واألَمواَل للّضالِل وإنَّما مآلُه الّضالل. (4) (رَبَّنا لُِيِضلُّوا َعْن َسِبيِلكَ )ْوله تعالَى : لذِلَك وإنَّما َمآلُه العَداَوة ؛ وَكذِلَك قَ   ؛ ولم يُْؤتِِهُم الّزِ

اُء في قْوِله تعالَى :   : هي الُم كي. (لُِيِضلُّوا)وقاَل الفرَّ

لضالِلهم ؛ قاَل : والعََرُب تقوُل : الُم كْي في مْعنَى الم الَخْفض ، والُم الَخْفض في مْعنَى وقاَل ثَْعلَب : هي وما أَْشبَهها بتأِْويل الَخْفِض أَي 

اها الَجْوهِريُّ الَم العاقِبَِة وأَْنَشَد :  الم كْي ِلتقاُرِب المْعنَى وَسمَّ

داُت  ذو الـــــــوالـــــــِ غـــــــح ـــــــَ وحِت تـ مـــــــَ لـــــــلـــــــح ا  (5)فـــــــَ خـــــــاهلـــــــَ  ســـــــــــــــــــــِ

ســــــــــــــــــــــا     
َ
ىَن امل بــــــــح ــــــــُ ِر تـ هــــــــح رَاِب الــــــــد  ُن كــــــــمــــــــا خلــــــــِ (6)كــــــــِ

 

  
ي : وِمثْلُه قَْول اآلخر : حاحِ ، أَي عاقِبَته ذِلَك ؛ قاَل ابُن بَّرِ  الصَّواُب : لَخراِب الدُّوِر ، كما هو نَصُّ الّصِ

هـــــــــــــا  عـــــــــــــُ مـــــــــــــَ رياِث جنـــــــــــــَح َذِوي املـــــــــــــِ نـــــــــــــا لـــــــــــــِ والـــــــــــــُ  أَمـــــــــــــح

ــــــــــــهــــــــــــا وِ      ي ــــــــــــِ ن ــــــــــــح ب ــــــــــــَ ر نـ هــــــــــــح ــــــــــــد  رَاِب ال (7)ُدوُران خلــــــــــــِ
 

  
 مآلُها إلى ذِلَك ؛ وِمثْلُه قَْول ُشئَْيم بِن ُخَوْيلٍد الفَزاِرّيِ :وهم لم يَْبنُوها للَخراِب ولكن 

ُم  اهـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــح ِن املـــــــــــــــــوحُت أَفـ كـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــإن ي  ف

َدهح      ُد الـــــــــــــوالـــــــــــــِ لـــــــــــــِ وحِت مـــــــــــــا تـــــــــــــَ مـــــــــــــَ لـــــــــــــح (8)فـــــــــــــلـــــــــــــِ
 

  
 أَي مآلُهم الَمْوت.

ُب معاً ، ويَْختَصُّ باسِم هللِا تعالَى السَّابع عشر :  ةَ بِن ُجَؤيَّة الُهَذلّيِ :، كقَْوِل ساِعدَ  القََسُم والتَّعَجُّ

يـــــــــــــدٍ  ِم ذو حـــــــــــــَ قـــــــــــــَ  عـــــــــــــلـــــــــــــ  اأَلاي  ـــــــــــــح بـ ـــــــــــــَ  هلَل يـ

َدِم      عـــــــــاِ  ذو خـــــــــَ ن اأَلوح (9)َأو ذو صـــــــــــــــــــــــلـــــــــوٍد مـــــــــِ
 

  
ل. وايةُ : تاهلِل ، يُريُد وهللا ، كما قََرأْت في ِديواِن شْعِره ، فحينَئٍِذ ال َمْوِضَع الْستِدالِله فتأَمَّ  والّرِ

ُد عن القََسِم ، وتُْستَْعَمُل في الثَّامن عشر : ُب الُمَجرَّ هُ  قْوِلهم : التَّعَجُّ يالِف قُ َرْيش  )، قيَل : ومنه قَْولُه تعالَى :  هلِل َدرُّ ، أَي َعَجباً ِمن  (10) (إِلِ

مِ نَْحو يا ِلل بحْذِف الُمْستَغاِث به وإِبقاء الُمْستَغاِث له ، في النِّداءِ  تُْستَْعَملُ وِ  أَْلفَتِهم ؛ ، يُِريُدون : يا قوِم ِلْلماِء أَي ِلْلماِء أَْدُعوكم  ماِء ، بكسِر الالَّ

حاحِ.  ، كما في الّصِ

 قاَل : فإن َعَطْفَت على الُمْستَغاِث به بالٍم أُْخَرى َكَسْرتها ألنَّك قد أَِمْنَت اللَّْبس بالعَْطِف ، كقَْوِل الشاِعِر :

رتَِ  غــــــــــح يــــــــــُد الــــــــــداِر مــــــــــُ عــــــــــِ يــــــــــَك انٍء بــــــــــَ كــــــــــِ بــــــــــح  ُب يـــــــــــَ

ِب      جــــــــَ ان لــــــــلــــــــعــــــــَ بــــــــ  كــــــــهــــــــو  ولــــــــلشــــــــــــــــــــــ  لــــــــح (11)اي لــــــــَ
 

  
__________________ 
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 .281من شواهد القاموس ا والبيت ملتمم بن نويرة من قصيدة يرثي أخاه مالكاً ا وانظر معىن اللبيب البن هشام ص  (1)
 .11األحقاف ا اآية  (2)
 .8القصص ا اآية  (3)
 .88يون  ا اآية  (4)
عل  هامش القاموس : مبخوذ من حديث : لدوا للموت وابنوا للخراب. وتغذو ابلذا  املعجمة : مضـــــــــــــــارع غذاه ا خمففاً أي أطعمه ا  (5)

 والرواية يف فقه اللغة ابلواو ال ابلفاء. اه نصر.
 واللسان والصحاح بدون نسبة. 69/  2يد البيت من شواهد القاموس ا وهو لساب  بن عبد   الرببري ا العقد الفر  (6)
 اللسان. (7)
 وانظر ختر ه فيه. 282اللسان ومغين اللبيب ص  (8)
 [.وصدره من شواهد القاموس]وانظر ختر ه فيه  283ومغين اللبيب ص  193/  1البيت يف ديوان اهلذليا  (9)
 اآية األوىل من قريش. (10)
 اللسان. (11)
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ي على الصَّواِب ؛هكذا  ا قَْولُه أَْنَشَده ابُن بَّرِ  ، أَي الَحاِرث بِن حْلزةَ اليَْشكرّي : وأَمَّ

 اي لــــــــــــــلــــــــــــــرجــــــــــــــاِ  لــــــــــــــيــــــــــــــوِم األربــــــــــــــعــــــــــــــاِء أَمـــــــــــــا 

َرابً      هــــــــَ  طــــــــَ ــــــــ  ِدُث د بــــــــعــــــــَد الــــــــنـ ك  حيــــــــُح فــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــَ  (1) يـ
  

اها الَجْوهِريُّ الم االْستِغاثَِة ، وقاَل : ماِن  فَسمَّ ،  فَْرقاً بين الُمْستَغاِث به والُمْستَغاِث له وَكَسُروا الثانِيَة َجِميعاً للَجّرِ لكنَّهم فَتَُحوا األولىفالالَّ

 وقاَل في قَْوِل ُمَهْلِهل :

بــــــــــــــاً  يــــــــــــــح لــــــــــــــَ روا د كــــــــــــــُ ٍر أَنحشــــــــــــــــــــــــــــِ كــــــــــــــح بــــــــــــــَ  اي لــــــــــــــَ

رارُ      َن أَيــــــــــــــَن الــــــــــــــقــــــــــــــِ ٍر أَيــــــــــــــح كــــــــــــــح بــــــــــــــَ  (2) ؟اي لــــــــــــــَ
  

 إنّها الُم اْستِغاثٍَة.

اه ُسراقةُ الباِرقّي : وقاَل بعُضهم : ا َهجَّ  أَْصلُه يا آَل بْكٍر فخفَف بحْذِف الَهْمَزةِ كقَْوِل َجريٍر يُخاِطُب بِْشَر بن َمْرواَن لمَّ

ــــــــــــارٍِ   ــــــــــــب ــــــــــــقــــــــــــوَ  ل ا َأنح ت قــــــــــــ  ــــــــــــد كــــــــــــاَن حــــــــــــَ  ق

ــــــــــــرُ      رِي ب  جــــــــــــَ ــــــــــــَم ســــــــــــــــــــــــــُ ي  (3) ؟اي آَ  ابرَِ  فــــــــــــِ
  

 ما أَْضَرَب َزْيداً لعَْمٍرو. ، * نَْحو قَْوِلك : التَّْعِديَةُ  التَّاسع عشر :

 .(6) يُِريُد هللاُ ِليُبَيَِّن لَُكمْ  ؛ وقَْوله تعالَى : (5) نَّزاَعةً ِللشَّوى ، نَْحو قَْوِله تعالَى : : وهي الَّالُم الَّزائَِدةُ  (4) التَّْوكيدُ  العشرون :

 .(7) َوقالَْت َهْيَت لَكَ  ؛ وقَْوله تعالَى : َسْقياً لَزْيدٍ  ، نَْحو قَْوِلك : التَّْبيينُ  الحاِدي والعشرون :

 (اْقرَتََب ِللّناِس ِحساُِبُمْ ): فهذه أَحٌد وعْشُرون مْعنَى وَسقََط الثاني والعْشُرون َسْهواً أَو ِمن النسَّاِخ ، وهي الُموافَقَةُ لمْن ، كقَْوِله تعالَى 

.، أَي ِمن الناِس  (8)  ، يُْذَكُر بْعَد قَْوِله : بمْعنَى إلى ، هكذا ساقَهُ المصنُِّف في البصائِِر ، فهؤالء أَْقساُم الالِم العاملَِة للَجّرِ

اوِ  مُ  أَمَّ َفَمْن شاَء )لتَّْهِديِد : كقَْوِله تعالَى : الُم ا: ؛ وِمن أَْقساِمها  (9) (ِل َوْليُ ْؤِمُنوا ِب ) فَْليَْستَِجيبُوا: قَْوِله تعالَى  العاِملَةُ للَجْزِم فنَْحوُ  الالَّ
 .(10) (فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن شاَء فَ ْلَيْكُفرْ 

 .(11) (فَ ْلَيْأُتوا ِبَِديث  ِمْثِلهِ )والُم التََّحدي : كقَْوِله تعالَى : 

 ، َذَكَرها المصنُِّف في البصائِِر. (12) (فَ ْلَْيْتَ ُقوا يف اْْلَْسبابِ )والُم التَّْعجيِز : نَْحو قَْوِله تعالَى : 

ا غيُر العاِملَِة فَسْبعٌ وِ  َكة فهي : الُم األَْمِر والُم التَّْوكيِد والُم اإِلضافَِة. أَمَّ مات الُمتَحّرِ ا الالَّ حاحِ : وأَمَّ  : وفي الّصِ

ا الُم التَّْوكيِد : فعلى َخْمَسة أَْضُرٍب : منها : حاحِ ، ومنه قَْولُه تعالَى :: كقَوْ  الُم االْبتداءِ  فأَمَّ  ِلَك : لَزيٌد أَْفَضل ِمن َعْمٍرو ، وهذا نَّص الّصِ

اِجِز : (14) نَْحو ، ولم يَْذكرها الَجْوهِريُّ في ال مات التَّْوكيد ، الزائَدةُ  ومنها : .(13) َوإِنَّ َربََّك لَيَْحُكُم بَْينَُهمْ   قَْوِل الرَّ

رَ   (15) بَهح أُم  ا َُليحِ  َلَعجوٌز َشهح
 لَْو تََزيَّلُوا لَعَذَّْبنَا ؛ وقْولُه تعالَى : (16) (َلْو ال أَنْ ُتْم َلُكّنا ُمْؤِمِننيَ )ِللَْو وللَْوال ، كقَْوِله تعالَى :  الُم الجوابِ  ومنها :

__________________ 
 من شواهد القاموس واللسان والصحاح. (1)
 اللسان. (2)
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 اللسان والصحاح. (3)
 يف القاموس : والتعدية. (*)
 يف القاموس : والتوكيُد. (4)
 .16املعارج ا اآية  (5)
 .26النساء ا اآية  (6)
 .23يوسف ا اآية  (7)
 األنبياء ا اآية األوىل. (8)
 .186البقرة ا اآية  (9)
 .29الكهف ا اآية  (10)
 .34الطور ا اآية  (11)
 .10ص ا اآية  (12)
 .124النحر ا اآية  (13)
 من القاموس ا وقد وضعها الشارح سهواً خارج األقواس.« حنو»قوله :  (14)
 .328/  4وخزانة األدب  141/  1الرجز لر بة أو لعنرتة بن عروس أو ليزيد بن ضبة انظر ابن عقير  (15)
 .31سبب ا اآية  (16)
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َرحضُ  ؛ وقـَوحله تعاىَل : (1) (الَِّذيَن َكَفُروا) َدِت األح ُهمح بِبَـعحٍ  َلَفســَ ِم  (2) َلوح ال َدفحُض ِ  الّناَس بـَعحضــَ ا وقد تكوُن جواابً للَقســَ
 .(3) َلهلِل َلَقدح آثـََرَ   ُ َعَليحنا ا كَقوحله تعاىَل :

إِنَّ زْيداً لََكريٌم وإِنَّ َعْمراً : هي َجوابَاُت القََسِم وَجواُب إنَّ ، فاألَْسماء كقَْوِلَك  وفي التْهِذيِب : الُم التَّْوكيِد تَتَِّصُل باألَْسماِء واألَْفعاِل التي

يَنَّ وربِّي . لُشجاٌع ؛ واألَْفعاُل كقَْوِلك : إنَّه لَيَذُبُّ عنك وإِنه ليَْرَغُب في الصَّالحِ ؛ وفي القََسم : وهللِا ألَُصلِّ  ألَُصوَمنَّ

 (َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيُ َبطَِّئنَّ ): ومنها الُم َجواِب القََسِم ، وَجميُع الماِت التَّْوكيِد تصلُح أْن تكوَن َجواباً للقََسِم كقَْوِله تعالَى : وقاَل الَجْوهِريُّ 

ُم األُولى للتَّْوكيِد ، والثَّانِيَة َجواٌب ، ألنَّ القََسَم ُجملةٌ تُوَصُل بأُْخرى ، وهي ال (4) ُمْقَسم عليه لتَْوِكيد الثانِيَة باألُولى ، ويربُطوَن بيَن ؛ فالالَّ

م الُمْعتَرض بها ، وُهما يها النَّحويّون َجواَب القََسم ، وهي إِنَّ الَمْكسوَرة الُمَشدََّدة والالَّ بمْعنًى واِحٍد كقَْوِلَك : وهللا إنَّ  الُجْملَتْين بُحروٍف يسّمِ

ن َشِديَدة أَو  َخْيٌر منك ؛ وقَْوِلَك : وهللِا ليَقوَمنَّ زيٌد ، إذا أَْدَخلوا الَم القََسم على فِْعل ُمْستَْقبل أَْدخلوا في آِخِره النُّوزيداً َخْيٌر منك ، ووهللا لََزْيدٌ 

، وُهما بمْعنًى ، كقَْوِلَك : وهللا ما فَعَلُت ، َخِفيفَة لتَأِْكيِد االْستِْقبال وإْخَراِجه عن الحاِل ، ال بُدَّ ِمن ذِلَك. ومنها : إْن الَخِفيفَة الَمْكُسوَرة وما 

روِف الَخْمسة ، وقد تُْحَذُف وهي ووهللا إْن فعلُت ، بمْعنًى. ومنها : ال كقَْوِلَك : وهللِا ال أَْفعَُل ، ال يتَِّصُل الَحِلف بالَمْحلوِف إالَّ بأََحِد هذه الحُ 

 ُمراَدةٌ ، انتََهى.

جلِ  قَْوِلك : الُم أَل نحوُ  ، ومنها (6) َولَئِْن قُوتِلُوا ال يَْنُصُرونَُهمْ  ، نَْحو قَْولِه تعالَى : لإليذانِ  (5) الشَّْرطِ  الَّداخلَةُ على أَداةِ  ومنها : ، ومنها  الرَّ

م] ةِ نحوُ  ومنها : الالحقةُ ألَْسماِء اإِلشاَرةِ كما في تْلَك. *[الالَّ ِب غيُر الجارَّ  لََظُرَف َزْيٌد. قَْوِلك : الُم التَّعَجُّ

لَُيْسَجَننَّ )بالنُّوِن كقَْوِله تعالَى : فهذه الثَّالثَةُ لم يَْذكرها الَجْوهِريُّ في الماِت التَّْوكيِد ، وَذَكَر منها التي تكوُن في الِفْعِل الُمْستَقبل الُمَؤكَّد 
 .(7) (َولََيُكوانً ِمَن الّصاِغرِينَ 

 ٍء ثم ُخفِّفَْت.، كأَنَّها نُِسبَْت إلى بَني الم ِمن بَني طيِّى يمنِ الَّالِميَّةُ : ة بالوِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أَْخبََره بأَْمِره ، عن ِسْيبََوْيه. يَلوُمهُ  الَمهُ 

م ، بالضّمِ : الحاَجةُ ؛ وقد اللُّواَمةُ وِ   ، أَي حاَجتِه. لُواَمتِه على تَلَوَّ

 : أَي َحاَجات. لهم لُواماتٍ  وقََضى القومُ 

مُ وِ  ُض لألَئمِة في الفْعِل السيِّى الُمتلّوِ  ِء.: الُمتعَّرِ

 وأَْيضاً : الُمْنتَظُر لقَضاِء حاَجتِه.

ئَِمةُ : الحالَةُ التي ياُلُم فاِعلها بَسبَبِها.  والالَّ

مَ وِ  مِ  : تَتَبََّع الدَّاَء ليَْعلَم َمكانَه ؛ قالَهُ الميدانيُّ في شْرحِ الَمثَِل : ألَْكِوينَّه كيةَ  تَلَوَّ  : يُْضَرُب في التَّْهديِد الشَّديِد المحقّق. الُمتلَّوِ

مى : صمُغ َشَجَرةٍ أَْبيَض يُْعلَُك.  والالَّ

اَمةُ  والنَّْفسُ   صاِحبَها إذا اْرتََكبَْت َمْكُروهاً. فَتَلُومُ  يلَة: هي التي اْكتََسبَْت بعَض الفَِض  اللَّوَّ

 .اللّومِ  : َكثيرُ  لواَمةٌ  ورُجلٌ 

 ِمن فالٍن : أََحّق بأَْن ياُلَم. أَْلومُ  وهو

 .للَّومِ  وهو ُمْستَِليم : ُمْستَحقٌّ 

 واْستاَلَم إلى َضْيِفه : لم يُْحِسن إليه.
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 .(8) (َلْو ما ََتْتِينا اِبْلَمالِئَكةِ )بمْعنَى َهال ، وهو َحْرٌف ِمن ُحروِف الَمعاني مْعناهُ التَّْحِضيض كقَْوله تعالَى :  لَْوَماوِ 

__________________ 
 .25الفتح ا اآية  (1)
 .251البقرة ا اآية  (2)
 .91يوسف ا اآية  (3)
 .72النساء ا اآية  (4)
 .«يف القاموس : َشرحطٍ  (5)
 .12ا شر ا اآية  (6)
 ما با معكوفتا : ساقطة من االصر. (*)
 .(َوَلَيُكوانً )ويف اآية :  32يوسف ا اآية  (7)
 .7ا جر ا اآية  (8)
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ليَْجِزيَنَّهم هللاُ ، فحذَف : إنَّها الُم اليَِمْين كأَنَّه قاَل  (1) (لَِيْجزِيَ ُهُم هللاُ َأْحَسَن ما كانُوا يَ ْعَمُلونَ )وقاَل أَبو حاتٍِم : الالُم في قَْوِله تعالَى : 

 النُّون ، وَكَسروا الالَم وكانْت َمْفتوحةً ، فأَْشبََهْت في اللْفِظ الَم َكْي فنََصبُوا بها كما نََصبُوا بالِم َكي.

. وَردَّه ابُن األَْنباِري وقاَل : الُم القََسم ال تُْكَسر وال يُْنَصُب بها  وأَيَّده األَْزهِريُّ

، قاَل : هي الُم َكْي : أَي لَكي يَْجتَِمَع لََك مع الَمْغفَرةِ تماُم  (2) (لِيَ ْغِفَر َلَك هللاُ )وقاَل أَبو بْكٍر : سأَلَْت أَبا العبَّاس عن الالِم في قْوِله تعالَى : 

ا اْنَضمَّ إلى الَمْغِفَرةِ شي  اِدٌث واقٌِع حُسَن مْعنَى كي.ٌء حالنّْعَمِة في الفتْحِ ، فلمَّ

 وِمن أَْقساِم الالماِت.

فَِبذِلَك ) هللاُ تعالَى : الُم األَْمِر ، الالم أَْكثَر ما اْستُْعِملَت في غيِر الُمخاِطِب ، وهي تَْجزُم الفْعَل ، فإن جاَءْت للُمخاطِب لم يُْنَكر. قالَ 
يه قِراَءةُ أُبّيِ فب (3) (فَ ْليَ ْفَرُحوا  ذلك فاْفَرُحوا ؛ وقََرأَ يَْعقوُب الَحْضرميُّ أَْيضاً بالتاِء ، وهي جائَِزةٌ.، ويقّوِ

 وكان الِكسائيُّ يَعَيُب على هذه الِقراَءةِ.

 ومنها : الُم أَْمِر الُمواَجِه ، قاَل الشاِعُر :

ه داُرهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــح َدي ـــــــــــــــــَ و اٍب ل ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــبـ ـــــــــــــــــُت ل ـــــــــــــــــل  ق

ُؤهــــــــــــــا وجــــــــــــــاُرهــــــــــــــا      َذنح فــــــــــــــِإيّنِ محــــــــــــــَح ئــــــــــــــح (4)تــــــــــــــِ
 

  
حاحِ.  أَراَد ِلتَأَْذَن ، فحَذَف الالَم وَكَسر التاَء ، كما في الّصِ

اُج : قْولُه تعالَى :  جَّ  بسكوِن الالِم وَكْسِرها ، وهو أَْمر في تأِْويِل الشَّْرط. (5) (َوْلَنْحِمْل َخطاايُكمْ )وقاَل الزَّ

الُم التَّْعريِف ولُسكونِها أُْدِخلَْت عليها أَلُف الَوْصل ليصحَّ االْبتِداُء بها ، فإذا اتَّصلَْت : الُم السَّاكنَةُ على َضْربَْين : أََحُدهما وقاَل الَجْوهِريُّ : ال

ُجِل ؛ والثاني : الُم األْمِر : إذا اْبتََدأْتَها كانْت َمْكسوَرةً  ، وإن أَْدخْلَت عليها َحْرفاً ِمن ُحروِف العَْطِف بما قَْبلها َسقََطِت األَلُف كقَْوِلك : الرَّ

َْنِيلِ )جاَز فيها الَكْسُر والتَّْسِكين كقَْوِله تعالَى :   .(6) (َوْلَيْحُكْم َأْهُل اإْلِ

ماتُ  ومنها : .التي تُؤكَُّد بها حروُف الُمجاَزاةِ ، ويُجاُب بالٍم أُْخَرى تَْوكيداً كقَْوِلك : لئْن فَعَْلَت كذ الالَّ  ا لَتَْنَدَمنَّ

ماتِ  وِمن ةً تكوُن ِصلَةً وتَْوكيداً كقَْوِله تعالَى :  الالَّ ةً تكوُن بمْعنَى إالَّ ، ومرَّ ؛ فَمْن  (7) (ِإْن كاَن َوْعُد رَبِّنا َلَمْفُعوالً )التي تَْصحُب إنَّ : فمرَّ

 (ِإْن ِكْدَت َلرُتِْدينِ ) ، وَمْن َجعََل إْن بمْعنَى قد َجعََل الالَم تأِْكيداً ؛ وِمثْلُه قَْوله تعالَى : َجعََل إْن َجْحداً َجعََل الالَم بمْنِزلَِة إاِلَّ ، أَي إِالَّ َمْفعوالً 

 ، يَجوُز فيه الَمْعنيان. (8)

ِد قاَل : إذا اْستَغَثْت بواِحٍد أَو بجماَعٍة فالالُم َمْفتوَحة ، وَكذِلَك إذا ُكْنت تَ  ا الُم الَمْدعّوِ إليه فإنَّها تُْكَسر.وَرَوى الُمْنذِريُّ عن المبّرِ  ْدُعوهم ، فأمَّ

ب من ها َكَسْرتها ، كأَنَّك أََرْدت : يا أَيُّها ويقُولوَن : يا لَْلعَِضيهِة ويا لأَْلَفيَكِة ، فإن أََرْدت االْستِغاثَةَ نََصْبت الالَم ، أَو الدُّعاء بمْعنَى التَّعَجُّ

جُل اْعَجْب لَْلعَِضيهِة ،   ويا أَيُّها الناُس اْعَجبوا لأَْلَفِيَكِة.الرَّ

 .االْستِغاثَِة َمْفتوَحةٌ وهي في األَْصل الُم َخْفٍض ، إالَّ أنَّ االْستِْعماَل فيها قد َكثَُر مع يا ، فُجِعال َحْرفاً واِحداً  المُ  وقاَل ابُن األَْنباِري :

ْؤيا ، وفال المُ  ، الاّلماتِ  وِمن ْؤيا وعابُر الرُّ ٌن راِهُب َربِّه التَّْعِقيِب لإِلضافَِة ، وهي تَْدخُل مع الِفْعل الذي مْعناهُ االْسم كقَْوِلك : فالٌن عابٌر للرُّ

 ، وراهٌب لَربِّه.

 .لَْومٌ  األَْصِليَّة ، كقَْوِلك : لَْحٌم لَِعسٌ  الالمُ  ومنها :

 وفي األَْفعاِل كقَْوِلك : ومنها : الزائَِدةُ في األَْسماءِ 
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تِل فـَعحَمٌر  ُمح
ر َقَصَمه لِلحَفعحم ا وهو امل َمله َأي َكَسَره ا واأَلصح ُء ا وانَقٌة َعنحَسر للَعنح  الص لحبة ا ويف األَفحعاِ  كَقوحِلك : َقصح

 ا وقد زَاُدوها يف ذاَ  فقالوا ذلك ا ويف أُوال  فقالوا أُوالِلك.
ا  قَْد فاتََّصلَْت بها كأَنَّها منها ؛ وَكذِلَك الالُم التي في لَّما ُمخفَّفة.التي في لَقَد فإنَّها َدَخلَْت تَأِْكيداً لِ  الالمُ  وأَمَّ

ماتِ  قاَل األَْزهِريُّ : وِمن  ٍء عن أَبي زْيٍد : يقاُل : رأَْيُت اليَْضِربُك ، أَي الذي يَْضِربُك ، قاَل : وأَْنَشَدني الُمفَضَّل :ما َرَوى ابُن هانِي الالَّ

غـــــــــَ  ـــــــــح ـــــــــا وأَبـ ن ـــــــــقـــــــــوُ  اخلـــــــــَ قـــــــــاً ي ِم انطـــــــــِ جـــــــــح ـــــــــعـــــــــُ  ُ  ال

د ُع      جـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــي مـــــــــاِر ال وُت ا ـــــــــِ ـــــــــا صـــــــــــــــــــــــَ ن ـــــــــِّ (1)إىل رب
 

  
 يُريُد : الذي يُجدَّع.

 .والعََرُب تقوُل : هو الِحْصُن أَن يُراَم ، وهو العَِزيُز أَن يُضاَم ، مْعناهُ أَْحَصُن ِمن أْن يُراَم وأََعزُّ ِمن أَْن يُضامَ 

 العََرُب تُْدِخُل األَلَف والالَم على الِفْعل الُمْستقبل على جَهِة االْختِصاِص والِحكايَِة ؛ وأَْنَشَد للفََرْزدِق :وقاَل ابُن األَنباِري : 

ه  تـــــــــُ ومـــــــــَ كـــــــــُ ِم الـــــــــرت حضـــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــُ كـــــــــَ َت اب ـــــــــَ  مـــــــــا أَنـــــــــح

َدِ  وِ      يـــــــــــِر وال ِذي الـــــــــــر أحي واجلـــــــــــَ (2)ال اأَلصـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ماتِ  وِمن  و قَْوِله : لَهاَن َعلَْينا ، أَي لَقَْد هاَن َعلَْينا.ما هو بمْعنَى لَقَْد نَحْ :  الالَّ

 .(3) (َْلَنْ ُتْم َأَشدُّ َرْهَبةً )التَّْمييِز : كقَْوِله تعالَى :  المُ وِ 

 .(4) (َْلََمة  ُمْؤِمَنة  َخْْي  ِمْن ُمْشرَِكة  )التَّْفِضيل : كقَْوِله تعالَى :  المُ وِ 

ِينَ )الذّمِ :  المُ وِ *.  (َوَلِنْعَم داُر اْلُمتَِّقنيَ )الَمْدحِ :  المُ وِ   .(فَ َلِبْئَس َمثْ َوى اْلُمَتَكْبِّ

 .(َيْدُعوا َلَمْن َضرُّهُ )الَمْنقولَةُ :  الالمُ وِ 

 ، أَي ردفكم. (َعسى َأْن َيُكوَن َرِدَف َلُكمْ )المقحمة :  الالمُ وِ 

 القُصوِر.وبما َذَكْرنا تَْعلَم ما في َكالِم المصنِِّف ِمن 

ً  ، كَسِمعَه لَِهَمه : [لهم] ُك ،  ، بالفتْحِ  لَْهما َمهوِ ويَُحرَّ ةٍ  ، أَي اْلتََهَمهُ  ، وقلَّما يقاُل : إال اْلتََهَمهُ وِ  تَلَهَّ  ؛ قاَل َجِريٌر : اْبتَلَعَهُ بَمرَّ

داِقه   (5) تـََله ماما يـُلحَ  يف َأشح
 أَكوٌل. : أَي ، كَكتٍِف وُصَرٍد وَصبُوٍر وِمْنبَرٍ  لَِهمٌ  رُجلٌ وِ 

أْي. ، ِلَهمٌّ  رُجلٌ وِ   كِخَدّبٍ : َرغيُب الرَّ

ونَ  جواٌد َعظيُم الكفايِة ، ج وقيَل :  ، وال يُوَصُف به النِّساُء. ِلَهمُّ

 الكثيُر الماِء. العَظيمُ  : اللَِّهمُّ  البَْحرُ وِ 

ا السبَّاُق من الخْيِل فهو الذي كأَنَّه الجواُد من الخْيِل والنَّاِس السَّابُِق  : اللَِّهمُّ وِ  ا الجواُد في الناِس فقد تَقَدََّم فهو تِْكراٌر ، وأَمَّ األَرَض  يَْلتَِهم ؛ أَمَّ

ْهِممِ  أَي يَْلتَِقُمها ؛ ْهِميمِ وِ  كاللِّ ل ُمْلَحٌق بِزْهِلٍق َحَكاها ِسْيبََوْيه  ، بكْسِرِهما اللِّ ه قوُل َغْيالن :األوَّ  ، ولذِلَك لم يُْدَغْم ؛ وعليه ُوّجِ

 اللهاِممِ َشبحو ُمِدّ  ساِب  
 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للُمِغيَرة ابن َحْبناَء وكان أَْبَرَص : اللهاِميمُ  وَجْمُع األَخيَرةِ :
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َقصـــــــــــــــــــــــــًة  نــــــــــــح يـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــًا يف  مـــــــــــَ  ال حَتحســـــــــــــــــــــــــَ   بـــــــــــَ

ـــــــــــمَ ِإن       ي ـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــامـــــــــــِ ُ   ال لـــــــــــَ ـــــــــــَ ا بـ راهبـــــــــــِ ـــــــــــح (6)يف أَق
 

  
 ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ وأَْنَشَد الشْعَر الَمْذُكور. لُْهُموم ، أَي يقالُ  يَُضمُّ وِ 

__________________ 
 اللسان. (1)
 اللسان. (2)
 .13ا شر ا اآية  (3)
 .221البقرة ا اآية  (4)
 .30سورة النحر ا من اآية :  (*)
 األصر واللسان منسوابً جلرير ا ويف التكملة نسبة لر ية وقبله فيها : (5)

 كـــــــــــــــــــــبن شــــــــــــــــــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــه إذا هتـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا 

 فــــــــــــــــــرغــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــريــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد ختــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــا    

  

 ومل جنده يف ديوان جرير وال يف أراجيز ر بة.

 اللسان والصحاح. (6)
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 الجواُد ِمن الناِس وِمن الخْيِل. لُْهمومٍ  َجْمع ، «العََربِ  لَهاِميمُ  أَْنتم»تعالَى عنه : في حِدْيِث علّيٍ ، رِضَي هللاُ و

 َجديٍس ، السَّابُق الجواُد. بَني : ِمن (1) بُن َجْلَحبٍ  ِلَهمُّ وِ 

ي : ، كُزبَْيٍر : الَّداِهيَةُ  اللَُّهْيمِ  أُمُّ وِ   ، نَقَلَه الجْوهِريُّ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وا قــــــــــــــُ مِ أُم   لــــــــــــــَ يــــــــــــــح هــــــــــــــَ م  الــــــــــــــلــــــــــــــ  َزهتــــــــــــــح هــــــــــــــ   فــــــــــــــجــــــــــــــَ

وان     نــــــــــــُ
َ

يــــــــــــهــــــــــــا املــــــــــــ نــــــــــــِ كــــــــــــح وُم الــــــــــــِورحِد نــــــــــــَ  َغشــــــــــــــــــــــــــُ

  
ى. أَْيضاً :وِ   الُحمَّ

 الَمنِيَّةُ. أَْيضاً :وِ 

 كلَّ أََحٍد. يَْلتَِهمُ  كْنيَةُ الَمْوِت ألَنَّه اللَُّهْيمِ  وقاَل َشِمٌر : أُمُّ 

يَِت الَمنِيَّةُ أُمّ   الْلتِهاِمها الَخْلِق ، وهو مجاٌز. اللَُّهْيم وفي األَساِس : ُسّمِ

 ، كُزبَْيٍر أَْيضاً ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ وقاَل : هي الداِهيَةُ. كاللَُّهْيمِ 

 .لَهاِميمٌ  اللبَِن ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ ؛ والَجْمعُ  النَّاقَةُ الغَزيَرةُ  ، بالضّمِ : اللُّْهُمومُ وِ 

، كذا في النسخِ بضّمِ الِجيِم وآِخره حاٌء ، وفي أُْخرى : الُخْرُج بضّمِ الخاِء وآِخُره ِجيم ، وكلُّ ذِلَك تَْصِحيٌف  عُ الُجْرُح الواسِ  أَْيضاً :وِ 

 والصَّواُب الُجْرُح الواِسُع.

 لنسَّاخِ بل هو ِمن المصنِِّف.، أَي فَْرُجها ، وهذا يدلُّ على أنَّ ما تقدََّم قَْبله ليَس بتَْصِحيٍف ِمن ا َجهاُز الَمْرأَةِ  أَْيضاً :وِ 

 السَّحابَةُ الغَزيَرةُ القَْطِر. أَْيضاً :وِ 

 العَدُد الَكثيُر. أَْيضاً :وِ 

األَساِس :  ٍء. وفيكلَّ شي يَْلتَِهم ، في المْعنَى األَخيِر ، كأَنَّه كاللُّهاِم ، كغُرابٍ  .لُْهمومٌ  وَجْيشٌ  لُْهمومٌ  يقاُل : َعددٌ  الَجْيُش العَظيُم. أَْيضاً :وِ 

 يَْغتَِمُر َمْن َدَخلَه يغيِّبُه في َوَسِطه ، وهو مجاٌز. لُهامٌ  َجْيشٌ 

 ، كِخَدّبِ ، وهذا قد تَقَدََّم فهو تِْكراٌر. الَكثيُر الَخْيِر ، كاللَِّهمِّ  : اللُّْهُمومُ وِ 

 هللاُ تعالَى َخْيراً : لَقَّنَهُ إِيَّاهُ. أَْلَهَمهُ وِ 

ْوعِ بطريِق الفَْيِض ، ويختصُّ بَما ِمن ِجَهِة هللِا والَمإِل األَْعلَى. اإِلْلهامُ وِ   : ما يُْلقَى في الرَّ

ْدُر يَُخصُّ هللاُ به بعَض أَْصِفيائِه.ويقاُل : إِيقاُع شي  ٍء في القَْلب يَْطَمئِّن له الصَّ

 .يُْلِهَمهُ  إيَّاهُ : سأَلَهُ أَن هُ اْستَْلَهمَ وِ 

 ، بالكْسِر : الُمِسنُّ من الثَّْوِر. اللِّْهمُ وِ 

 قاَل شْيُخنا : األَْولى والصَّواب ِمن الثَّْيران أَو نَْحِوه ، ألنَّ الثَّْوَر ُمْفرٌد ال اْسم جْنٍس.

  الغّيِ يَِصُف َوِعالً :، بالضّمِ ؛ قاَل صخرُ  لُهومٌ  ٍء ، جكّلِ شي أَْيضاً : الُمِسنُّ منوِ 

وَ   تــــــــَ َدَس فــــــــاســــــــــــــــــــــح اًل مث َأســــــــــــــــــــــح فــــــــح  هبــــــــا كــــــــان طــــــــِ

َح      ــــــــــَ ب مــــــــــاً فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح ومٍ يف  هلــــــــــِح ِب  هلــــــــــُ راهــــــــــِ (2)قــــــــــَ
 

  
 أَْيضاً. لُهومٌ  ، ويقاُل في الَجْمع ِلْهمٌ  ، واِحُدها اللُُّهم: وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : الُهلُُم ِظباُء الِجباِل ، ويقاُل لها 

 .لُهومٌ  ، َجْمعُه ِلْهمٌ  أَْيضاً : إذا َكبَِر الَوِعُل فهووقاَل 

 وقاَل غيَرهُ : يقاُل ذِلَك لبَقَِر الَوْحِش أَْيضاً.
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باعي ، قاَل : وهي قَْريةٌ باليَماَمة. ، كَمْقعٍَد : ع َكثيُر النَّْخلِ  َمْلَهمٌ وِ   ؛ وقد َذَكَره األَْزهِريُّ في الرُّ

 .(3)ْير على لَْيلٍة ِمن َمْرو وقاَل السكونيُّ : لبَني نُمَ 

 قاَل غيُرهُ : لبَني يَْشكر وأَْخالط من بَني بْكٍر ؛ قاَل َطَرفَةُ :

ه  لـــــــــَ وح َن حـــــــــَ فـــــــــح كـــــــــُ عـــــــــح يِّ يــــــــــَ ر  ِنســـــــــــــــــــــــاُء ا ـــــــــَ ظـــــــــَ  يـــــــــَ

رارِة      يـــــــٌب مــــــنح ســــــــــــــــــــَ َن َعســــــــــــــــــــِ لــــــح قــــــُ ــــــَ مـــــــايـ هــــــَ لــــــح  (4) مــــــَ
  

__________________ 
 .«جلجب»عن القاموس ا والتكملة وابألصر :  (1)
 واللسان والتكملة وعجزه يف التهذيب. 53/  2ديوان اهلذليا  (2)
 .«ُمرّة»يف معجم البلدان :  (3)
 واللسان. 82ديوانه ط بريوت ص  (4)
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 وقاَل َجريٌر :

ٍض  ـــــــــــــَ ل عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــل َن ب ـــــــــــــح وَ  ا ـــــــــــــيِّ زُل  كـــــــــــــَبن  محـــــــــــــُ

ِر      حـــــــاِء مــــــن َنـــــــَح طــــــح ــــــَ ــــــب ــــــواِد وال ن ال مـــــــامــــــِ هــــــَ ــــــح ل  (1) مــــــَ
  

 ؛ قاَل داوُد بُن متمِم بِن نويَرةَ : : َحْرٌب لبَنِي تَِميٍم وحنيفَةَ  َمْلَهمٍ  يومُ وِ 

رحٌب وِ  ميـــــــــــــوٌم بـــــــــــــه حـــــــــــــَ هـــــــــــــَ لـــــــــــــح نح  مبـــــــــــــَ  مل يـــــــــــــكـــــــــــــُ

ره      (2)لــــــــــيــــــــــقــــــــــطــــــــــض حــــــــــىت تــــــــــدر  الــــــــــدخــــــــــر  ئــــــــــِ
 

  

َرتح  جــــــــــ  فــــــــــَ ــــــــــَ و  الــــــــــنــــــــــرييــــــــــن حــــــــــىت تـ دح  لــــــــــَد  جــــــــــَ

  
رُه   ر  خــــــــــــاثــــــــــــِ وحِم وامحــــــــــــحَ وُر الــــــــــــقــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه حنــــــــــــُ

  
ْرعِ : اْستَْوفاهُ  الفَِصيلُ  اْلتََهمَ وِ   ؛ وفي األساِس : اْشتَفَّهُ. ما في الضَّ

 لونُهُ ، بضّمِ التَّاِء : تَغَيََّر. اْلتُِهمَ وِ 

مِّ  يقاُل :وِ   ُسفَّةٌ منه. ، أَي لُْهَمةٌ من َسويٍق ، بالضَّ

  الصَّواَب النَُّهْيم بالنُّوِن ، فإنَّه هو الذي فَسَُّروه بأَنَّه الِقْدُر الواِسعَةُ.، لم أَِجد َمن َذَكَره ، ولعلَّ  كُزبَْيٍر : الِقْدُر الواِسعَةُ  ، اللَُّهْيمُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

جاِل. الَمْلَهمُ   ، كَمْقعٍَد : األَكوُل ِمن الّرِ

ً  الماُء ، كفَِرَح ، لَِهمَ وِ   : َجَرَعهُ ؛ قاَل : لَْهما

ا  الهتـــــــــــــــِ مـــــــــــــــاُن يف قـــــــــــــــِ قـــــــــــــــح  جـــــــــــــــاَب هلـــــــــــــــا لـــــــــــــــُ

ا     َد  هـــــــــــــامـــــــــــــاهتـــــــــــــِ وعـــــــــــــًا ِلصـــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  مـــــــــــــاًء نـ

  

َفالهِتا  هَلحماً  تـَلحَهُمه  (3)َِبحح

اِعيُّ : لَهاِميمٌ  وإِبلٌ   : َسريعَةُ الَمْشي أَو َكثيَرتُه ؛ قاَل الرَّ

 (4)يف اخلَرحِ  الَبعيِد نِياطُه  هَلاِميمُ 
 ، بالكْسِر : َعظيُم الَجْوِف. ِلْهِميمٌ  وَجَملٌ 

 ، كأَْحَمَد : بُلَْيدةٌ على ساِحِل بَْحِر َطبَِرْستان بَْينها وبيَن آمل َمْرَحلَة ؛ قالَهُ ياقوُت. أَْلَهمٌ وِ 

 ، ُمَصغَّرةَ َمْمُدوَدةً : ماٌء لبَنِي تَِميٍم. اللَهْيماءُ وِ 

ْخمُ  اللْهَجمُ  : [لهجم]  وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد :؛  ، كَجْعفٍَر : العُسُّ الضَّ

ِب  ــــــــــــــــــِه راهــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــإِلل ــــــــــــــــــٍخ ل  انقــــــــــــــــــُة شــــــــــــــــــــــــــــــــي

بِ      حـــــــــــــــــالـــــــــــــــــِ
َ

الثـــــــــــــــــِة املـــــــــــــــــ ف  يف ثـــــــــــــــــَ  َتصـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

قاِرِب 
ُ
ِن امل ِ واهلح َحَماح  (5)يف اللهح

حاحِ.  يْعنِي بالُمقاِرِب العُسَّ بيَن العُسَّْيِن ؛ كما في الّصِ

 ، واألَْصُل الَمْوُطوُء الُمْنقاُد البَيُِّن قد أَثَّر فيه السَّابِلَةُ حتى اْستَتَبَّ ؛ وَكذِلَك اللْهَمُج ، وكأَنَّ الِميَم فيه زائَِدةٌ  الطَِّريُق الواِسُع الُمَذلَّلُ  أَْيضاً :وِ 

 لهج.

 به : أُوِلَع. تَلَْهَجموِ 

 اللَهج ، وهو الُولُوُع.قاَل الَجْوهِريُّ : وهذا يحتمُل أْن تكوَن الِميُم فيه زائَِدةً وأَْصلُه ِمن 

ََّر فيه السَّابِلَةُ. تَلَْهَجمَ وِ   الطَّريُق : اْستَبَاَن وأَث
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ةُ إِيَّاهُ.  وقيَل : اتََّسَع واْعتَاَدِت الَمارَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َكا ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لُحَمْيِد ابِن ثوِر الِهال تَلَْهَجمَ   لّي :لَْحيا البَعيِر إذا تََحرَّ

وحِف ضـــــــــــــــــــــــالــــــــٍة  رداِن يف جـــــــــَ  كـــــــــَبن  َوحـــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــِّ

مُ      جــــــــُ هــــــــح لــــــــَ ــــــــَ ه إذا مــــــــا  تـ يــــــــح ــــــــَ يـ مــــــــا ــــــــَح جــــــــَ هــــــــح لــــــــَ ــــــــَ  (6) تـ
  

 .لَْهَذمٌ  ونابٌ  لَْهَذمٌ  ، وَكذِلَك َسْيفٌ  لَْهَذمٌ  يقاُل : ِسنانٌ  ، كَجْعفٍَر ، والذَّاُل معَجَمةٌ : القاِطُع من األَِسنَِّة. اللْهَذمُ  : [لهذم]

__________________ 
 وصدره يف الديوان :« زلن بيانض من الوارد البطحاء»اللسان ومعجم البلدان والصحاح برواية :  (1)

 كبن مجا  ا ي سربلن اينعاً 
 .«.. يدر  الذحر ...... ويوم أيب حرّ » معجم البلدان وفيه : (2)

 

 اللسان. (3)
 وعجزه : 42ديوانه ط بريوت ص  (4)

 وراء الذي قا  األدالء ُتصبحُ 
 وانظر ختر ه فيه ا والبيت يف األساس وصدره يف اللسان والتهذيب.

 اللسان والصحاح. (5)
 اللسان والصحاح. (6)
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حاحِ : الماِضي ِمن األَِسنَِّة ؛ قاَل ُزَهْيٌر :  وفي بعِض نسخِ الّصِ

 (1) هَلحَذمِ  يُطيُض الَعواد رُّكَبتح كرّ 
 .(2) الِحُر الواِسعُ   :اللْهَذمُ وِ 

 ؛ قاَل ُسبَْيع : قََطعَهُ ، وتَلَْهَذَمه : أََكلَه : إذا وتَلَْهَذَمه لَْهَذَمه لَْهَذمةً  يقاُل :وِ 

هـــــــــــا  ـــــــــــِ ب ـــــــــــِ زحُم طـــــــــــال ـــــــــــو ال حـــــــــــَ ـــــــــــُه ول وح ال اإِلل ـــــــــــَ  ل

رِي      وا مـــــــــن الـــــــــعـــــــــِ وهـــــــــا كـــــــــمـــــــــا انلـــــــــُ َذمـــــــــُ هـــــــــح لـــــــــَ ـــــــــَ (3)تـ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : اللُّصوُص ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن أَبي َعْمٍرو ؛ وَكذِلَك القَراِضبَةُ. اللهاِذَمةُ 

 وتكوُن الهاُء لتَأْنِيِث الَجْمعِ. (4) ُملَْهِذم قاَل ابُن ِسْيَده : وال أَْعِرف له واِحداً إالَّ أَْن يكوَن واِحُده

 تَْحَت األُذُنَْيِن. في اللَّْحيَْين ناتِئان َعْظمانِ  وُهما ، بالكْسِر ، ِلْهِزَمتَْيهِ  (5) قََطعَ   :لَْهَزَمه لَْهَزَمةً   :[لهزم]

حاحِ.  ويقاُل : ُهما َمِضيغَتان َعِليَّتان تَْحتَهما ، كما في الّصِ

ْدقَْيِن.وفي   التْهِذيِب : في أَْصِل الَحنََكْين في أَْسفَل الّشِ

يَْيِن ، وقيَل : ُهما ما تَْحَت األُذُنَْين وفي الُمْحَكم : مْضغَتان في أَْصِل الَحنِك ، وقيَل : عنَد ُمْنَحنَى اللّْحيَْين أَْسفَل ِمن األُذُنَْين وُهما ُمْعَظم اللَّحْ 

 ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ : لَهاِزمُ  ج ْين ، وقيَل : ُهما ُمْجتمُع اللَّْحم بيَن الماِضغِ واألُذُِن ِمن اللَّْحي ؛أَْعلى اللَّْحيَْين والخدَّ 

ِر  ـــــــــــــــــااي خـــــــــــــــــازابِز أَرحســـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــازِم  ال

(6)ِإيّنِ َأخـــــــــــــــــاُف َأنح تـــــــــــــــــكـــــــــــــــــوَن الزِمـــــــــــــــــا     
 

  
 وقاَل آَخُر :

َد   ش  إىل الـــــــــــــنـــــــــــــ  هـــــــــــــَ  أَزوٌح أَنـــــــــــــوٌح مـــــــــــــا يــــــــــــــَ

رَ      ـــــــــَ َر  مـــــــــا قـ ـــــــــَ رحس بـــــــــَا قـ  الـــــــــلـــــــــهـــــــــازِمِ   لـــــــــلضـــــــــــــــــــــــِّ

  
 ؛ وأَْنَشَد أَبو زْيٍد ألََحِد بَني فزاَرةَ : خالََطُهما : أَي الشَّْيُب َخدَّْيهِ  لَْهَزمَ وِ 

هح  مـــــــــــُ تـــــــــــَ الين َأغـــــــــــح بـــــــــــًا عـــــــــــَ يـــــــــــح َريح شـــــــــــــــــــــــــَ ا تــــــــــــَ  أَمـــــــــــ 

َزمَ      د ي  بــــــــــــــــه  هلــــــــــــــــَح هح خــــــــــــــــَ زِمــــــــــــــــُ هــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  (7) مــــــــــــــــُ
  

َح به األَْزهِريُّ في تْرِكيِب ولََهَزه الشَّْيُب أَْيضاً بهذا   .«ز ـل ه»المْعنَى ، ولذا يقاُل : إنَّ الِميَم زائَِدةٌ ، صرَّ

ِت ، : لَقَُب بَني تَْيِم هللاِ  اللهاِزمُ وِ  حاحِ : تَْيِم الالَّ حاحِ. بِن ثَْعلَبَةَ  ، وفي الّصِ  بِن ُعكابَةٌ ، وُهم ُحلَفاُء بَني ِعْجٍل ، كذا في الّصِ

ي : اللهاِزمُ  ِب :وفي التْهِذي ِت ، وقَْيُس بُن ثَْعلَبَة ، وَعْنترة ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  ِعْجٌل وتَْيم الالَّ

ٌر وِ  ٍ  وعـــــــــامـــــــــِ يـــــــــح طـــــــــاُم بـــــــــُن قــــــــــَ  قـــــــــد مـــــــــاَت ِبســـــــــــــــــــــــح

اُن شـــــــــــــــــــــــيـــــــــُخ وِ      (8)الـــــــــلـــــــــهـــــــــازِمِ مـــــــــاَت أَبـــــــــو َغســـــــــــــــــــــــ 
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 التي هي أُُصوُل الَحنَكْين. اللهاِزمِ  ا ال أَْشراِفها ، اْستُِعْيَرْت ِمنالقَبيلَِة : أَي ِمن أَْوساِطه لَهاِزمِ  هو ِمن

.:  اللهاِسمُ  : [لهسم]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

يِّقَةُ  وفي النواِدِر : هي يُن ُمْهَملَةٌ. ولُْحُسٌم ، لُْهُسمٌ  الواِحدُ  ، كاللَّحاِسِم ، (9)، وهي اللَّخاقِيُق  َمجاِري األَْوِديَِة الضَّ  كقُْنفٍُذ ، والّسِ



16367 

 

__________________ 
 وصدره : 88من معلقته ا ديوانه ص  (1)

 من يعص أطراف الزجاج فإنهوِ 
َذِم. (2)  عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : وهباٍء الَقطحُض كالتـ َلهح
 اللسان والتكملة. (3)
 يف اللسان : ملهذماً. (4)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : َضَرَب. (5)
 اللسان والصحاح. (6)
 اللسان والصحاح. (7)
 واللسان. 206/  2ديوانه ط بريوت  (8)
 يف اللسان : اللخافي . (9)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْين ، وكأَنَّ الِميَم زائَِدةٌ ؛ ونَقَلَهُ  لَْهَسمَ  اغانيُّ في الّسِ  ابُن القطَّاعِ أَْيضاً.ما على الماِئَدةِ : أََكلَهُ أَْجَمَع ، كلَْهَمَس ، نَقَلَهُ الصَّ

ْلحُ  اللِّيمُ « : ل أ م»أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ هنا ، وقاَل في تْرِكيِب :  ، بالكْسرِ  اللِّيمُ  : [ليم] واالتِّفاُق بيَن الناِس ولين الَهْمَزة كما يليُن في اللِّياِم  الصُّ

 َجْمُع اللَّئِيم ؛ وأَْنَشَد ثَْعلَب :

ريحُ بــــــــــــن غــــــــــــالــــــــــــٍب   إذا دعــــــــــــيــــــــــــت يــــــــــــومــــــــــــًا لــــــــــــَُ

ـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــا     ي ـــــــــــِ َ ل ا  ـــــــــــَ ب ـــــــــــَ ـــــــــــد تـ وهـــــــــــًا ق ُت ُوجـــــــــــُ ـــــــــــح  رأَي

  
ِه وَشْكِلِه  أَْيضاً : اللِّيمُ وِ  ُجِل في قَّدِ ُجِل ، وقد ذُِكَر في  وَخْلِقهِ ِشْبهُ الرَّ ةُ الرَّ  .«ل أ م»، وَكذِلَك لمَّ

 ، بالكْسِر : ة بساِحِل بَْحِر ُعَماَن. ليَمةُ وِ 

ةُ تكسُره : ، بالفتْحِ  اللَّْيمونُ وِ  فيه باْدَزْهِريَّةٌ يُقاَوُم  الماِلحُ وِ  ، وهو على نَْوَعْين ُحْلٌو وماِلٌح ، وقد تَْسقُُط نونُه ، أَي َمْعروٌف ، ثََمٌر م ، والعامَّ

ْفراء في الحاِل ، بها السُّموُم ُكلُّها ُن الصَّ ، وهو بخالِف الُحْلو في الخواّصِ ، ولذا قالوا  َكثيَرةُ الَمنافِعِ َعظيَمتُها ُشْرباً مع قَِليٍل ِمن الِمْلحِ ويسّكِ

 .اللَّْيمون ، وكلُّ حاِمٍض أَذًى إالَّ  اللَّْيمون  إالَّ كلُّ حلٍو َدواءٌ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٍل في البَْحِر.، ككيمياء : َجِزيرةٌ بالّروم وهي اإلقليمياء التي َذَكَرها المصنُِّف ، بَْينَها وبيَن القْسَطْنِطينِيّة نَْحٌو ِمن مائَتي ِميْ  ليمياء

 فصل امليم
 مع امليم

 َدواٌء ُمَركٌَّب للِجراحاِت. أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ هنا ، وَذَكَره في تْرِكيِب َرَهَم ، وهو:  الَمْرَهمُ  : [مرهم]

ُد به الُجْرُح ، وفيه لُغتاِن الَمْلَهُم والَمْرَهُب ، وِكالهُ   ما لَْحٌن.وقاَل اللَّْيُث : هو أَْليَُن ما يكوُن ِمن الدَّواء الذي يَُضمَّ

َز   شْيُخنا في األَخيَرةِ أَنَّها ِمن باِب اإلْبداِل.وَجوَّ

 ؛ وقد تَبِعَه المصنُِّف هناك ِمن غيِر تَْنبيه عليه وهنا كأَنَّه نَِسي ذِلَك. َوَهمٌ « ر ه م»ِذْكُر الَجْوهِرّيِ له في وِ 

 َهْمُت.الُجْرَح ، ولو كانَْت زائَِدةً لَقالوا رَ  َمْرَهْمتُ  الِميُم أَْصِليَّةٌ لقَْوِلهم :وِ 

 الكون على ما هو َمْشهوٌر.قاَل َشْيُخنا : هذا ليَس بَدليٍل وال نَّص فيه ، ألنَّهم قالوا : َمْسَكَن وتََمْسَكن مع أنَّه محتمل للّسكوِن والَمْسَكنَة أَو 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : اْسُم رُجٍل. مرهمٌ 

ٌث. مرهمٍ  ومحمُد بنُ   الشَّروانيُّ ُمحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .السالمعليهٍء ، وهو اْسُم أُّمِ سيِّدنا عيَسى ، ، كَمْقعٍَد : غيُر َعربيٍَّة ، اْسٌم ، فال تكوُن ُمْشتَقَّة ِمن شي َمْريَمُ  : [مريم]

 غيُر َوِجيه.« ر ي م»ِمن َكناهم ، وِذْكُر المصنِِّف إِيَّاه في  َمْريَم وأَبو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يَرِ  في كما ، شمرٍ  أَبي إلى ، وسلمعليههللاصلىَء ِذْكُرها في كتاِب َرُسوِل هللِا : اْسُم أَْرٍض جا مرطهومِ  : [مرطهم]  .الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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شاطيُّ ، وقيَل : كغُراٍب ، كما َضبََطه ابُن الّسمعانّي  َمغامٌ   :[مغم] نه : أَبو : بَلٌَد بطليطلة ِمن األَْنَدلُِس ، م (1)، كَسحاٍب ، كما َضبََطه الرَّ

ِمن ولِد أَبي ُهَرْيَرةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، فَِقيهٌ نَبيٌل بَِصيٌر بالعََربيَِّة ، أَقاَم بقْرطبَةَ ثم  المغاميُّ  يوسُف بُن يَْحيَى ابِن يوسفَ  (2)ُعَمر 

 وثََمانِْين ، َذَكَره الحميديُّ في جْذَوةِ الُمْقتَبَس. (3)بِمْصَر ، وتُوفَِي بالقَْيروان َسنَة مائَتَْين وثََمان 

__________________ 
 مغامة ابلفتح فيهما. ويف معجم البلدان : َمَغام ويقا  :« ُمغامة»يف اللباب البن األثري :  (1)
 يف معجم البلدان : أبو عمران. (2)
 يف اللباب : وثالث. (3)



16370 

 

 .، بالتَّْحِريكِ  الَملَمُ  : [ملم]

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ والجماَعةُ.

ُجُل اللَّئيمُ  وهو  ُء النَّْفِس.الدَّنِي الرَّ

حاحِ ، واِحَدتُه ، بالضّمِ : الشََّمعُ  الُمومُ  : [موم] ٌب ، كما في الّصِ  .ُموَمةٌ  ، ُمعَرَّ

.  قاَل األَْزهِريُّ : وأَْصلُه فاِرِسيٌّ

 العَسِل. ُمومِ  من (َوَأَّْنار  ِمْن َعَسل  ُمَصفًّى)وفي ِصفَِة الجنَِّة : 

 ، وهي الَمْعروفَةُ بالسََّمَكِة. أَداةٌ للحائِِك يََضُع فيها الغَْزَل ويَْنِسُج به : الُمومُ وِ 

 أَداةٌ لإِلْسكاِف. أَْيضاً :وِ 

حاحِ. الِبْرسامُ  : الُمومُ  ،وِ   ، كما في الّصِ

ى.وقيَل : مع   الُحمَّ

ِة يَِصُف صائِداً : مَّ  وقيَل : هو بَئٌْر أَْصغَر ِمن الُجَدِرّيِ ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لذي الرُّ

هـــــــــــا  كـــــــــــِ نـــــــــــابـــــــــــِ زًا مـــــــــــنح ســـــــــــــــــــــــــَ َ  رِكـــــــــــح َوجـــــــــــ   إذا تــــــــــــَ

َب أَرٍض َأو بــــــــــه      ومُ َأو كــــــــــاَن صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ
ُ
 (1) املــــــــــ

  
كاُم ،   : البِْرساُم. الُمومُ وِ فاألَرُض : الزُّ

ر البيُت. أََشدُّ الُجَدِريّ  الُمومُ  اللَّْيُث : قِيَل :قاَل وِ   ، وبه فُّسِ

 وقيَل : ِهو الُجَدِرّي الذي يكوُن ُكلّه قُْرَحة واِحَدة ، فاِرِسيَّة ، وقَيَل : عَربيَّة.

ُجُل ، ِميمَ  وقد  ألَنَّه َمْفعوٌل به. يَُمومُ  ، وال يكونُ  َمُمومٌ  فهو يُمامُ  ، كِقيلَ  الرَّ

ه ؛ قاَل : ماَمةُ : ؛ ويقاُل  ِمن إِيادٍ  َمْعروفٌ  : جواٌد م ماَمةَ   بنُ َكْعبُ وِ   اْسُم أُّمِ

هــــــــــــا  ــــــــــــِ ــــــــــــل قــــــــــــي ــــــــــــِب مــــــــــــَ ي ــــــــــــطــــــــــــِ ــــــــــــا ل َه  أَرٌض ختــــــــــــري 

ــــــــــــُن      ــــــــــــُن أُمِّ ُدواِد  مــــــــــــامــــــــــــةَ كــــــــــــعــــــــــــُب ب (2)واب
 

  
،  ُمَوامٌ  ِمن قَْوِلهم : أَْمرٌ  َماَمة أنَّها واو ولَكْونها َعْيناً ، وَحَكى أَبو علّيٍ في التْذِكَرةِ عن أَبي العبَّاس : ماَمةَ  قاَل ابُن ِسْيَده : قََضْينا على أَلفِ 

ت هذه الِحَكايَة لم يُْحتَْج إلى االْستِدالِل على مادَّةِ الكَ   ِلَمِة.كذا َحَكاه بالتَّْخِفيِف ، قاَل : وهو عْنَده فُعَال ، فإذا صحَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .َموامٍ  : الَمفاَزةُ الواِسعَةُ ، والَجْمعُ  الَمْوماةُ 

 .َميامٍ  وَحَكى ابُن جنّيِ :

 قاَل ابُن ِسْيَده : والذي عْنِدي في ذِلَك أنَّها ُمعاقَبَة لغيِر علَّة إالَّ طلَب الخفَِّة.

  يَقَُع على َجِميعِ الفَلَواِت.، اْسمٌ  الَمْوماةُ وِ  الَمْوماءُ  وقاَل أَبو َخْيَرةَ : هي

ُد : يقاُل لها  والبَْوباةُ. الَمْوماةُ  وقاَل المبّرِ

ي : ى ؛ وأَْنَشَد لُملَْيح الُهَذلّي : الُمومُ  وقاَل ابُن بَّرِ  : الُحمَّ

ه  ـــــــــَ ـــــــــن ي مـــــــــِ ـــــــــَ ل عـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــد تـ ـــــــــوَم ق ـــــــــي واِ  ال ن هـــــــــَ ـــــــــه مـــــــــِ  ب

ًو  مــــــــثــــــــُر      ومِ جــــــــَ ُج  مــــــــُ لــــــــعــــــــَ ربحِي ويــــــــَ ِض يــــــــَ ــــــــح (3)الــــــــرِّب
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 .ماَمةَ  : اْسُم أُّمِ َعْمرو بنِ  ماَمةُ وِ 

 : نوٌع ِمن الُجنوِن ، اْستَْدَرَكه شْيُخنا نَْقالً عن الهاملية ِمن فقِه الَحنَِفيَّة. الُمومُ وِ 

 * قُْلُت : وهو يرجُع إلى مْعنَى البِْرساِم.

حاحِ : يُْستَْفَهُم بها ، َكِلَمةُ اْستِْفهامٍ  ، كَمْريَْم : َمْهيَمْ  : [مهيم] ْحمِن منه ؛ و أَي ما حالَُك وما شأْنُكَ  ، وفي الّصِ الَحِدْيث : أَنَّه َرأَى على عبِد الرَّ

ْجُت امرأَةً ِمن األَْنصاِر على نَواةٍ ِمن ؟َمْهيَمٌ  بِن َعْوف وَضراً ِمن ُصْفرةٍ ، فقاَل :  ذَهٍب ، فقاَل : أَْوِلْم بشاةٍ. قاَل : تََزوَّ

 ؟.ما أَْمُرك وما هذا الذي أََرى بكَ  (4)قاَل أَبو ُعبَْيٍد : هي كلمةٌ يمانيَّةٌ مْعناها 

__________________ 
 اللسان والصحاح. (1)
 .«ابن»ومامة اسم أبيه ا فحذفنا ألف « ابن مامة»اللسان ا وابألصر :  (2)
 واللسان. 1034/  3شرح أشعار اهلذليا  (3)
 .«معناه»ابألصر :  (4)
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 قاَل األَْزهِريُّ : وال أَْعلَم على وْزنِه كلمةً َغْيَر َمْريَْم.

 ْفهم عنه مع بعده.قاَل شْيُخنا : وقَْوله : كلمةٌ اْستِْفهاٍم وشرحه بعد بالجملة كأَنَّه تَناقٌض إالَّ أَْن يُريَد َكِلمةَ اْستِْفهاٍم مع الُمْستَ 

 ٌء.ما وراَءَك ، أَو أََحَدَث لََك شي مْعناهُ  أَو

 وفي تْوضيحِ الشيخ ابن ماِلٍك : هو اْسُم فِْعٍل بمْعنَى أخبروني.

ا َذَكَره المصنُِّف ، وهي َمْبنيَّة على السكوِن ، وهل هي بَِسيطةٌ أَو مركَّبَةٌ قَْوالن ألَْهلِ  عقوِد   العََربيَّة كذا فيقاَل شْيُخنا : وهو أَْقَرب ممَّ

ل َمْن قالَها الَخِليُل ،  بَْرَجِد ؛ قيَل : أَوَّ ُد في آِخِر الَكاِمِل. السالمعليهالزَّ  ، ومْعناها ما الََخبر ، وأَْوَرَدها المبّرِ

 قَِريباً إن شاَء هللِا تعالَى. في باِب الُحروِف اللَّيِّنَةِ  : يأتي َمْهَماوِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

  : في حِدْيِث َسِطيح :في النِّهايَةِ 

ُم الناِب َصر اُر األُُذن  أَزحرُ  َمهح
 قاَل : أَي َحِديُد النَّاب.

 قاَل األَْزهِريُّ : هكذا ُرِوي ، قاَل : وأَظنُّه َمْهَو الناِب.

 يقاُل : َسْيٌف َمْهَو الناِب ، أَي َحِديُدها ماٍض.

َمْخشِريُّ   ِب.أَْزرُق ُمْمَهى النا: وأَْوَرَدها الزَّ

 ِره.أَي ُمحدَُّد الناِب ، ِمن أَْمَهْيُت الَحِديَدةَ إذا َحدَّْدتَها ، َشبَّه بَعيَره بالنَِّمِر لُزْرقِة َعْينَْيه وُسْرَعِة َسيْ 

 ، بالفتحِ. َمْيَمةُ  : [ميم]

ِة.أَْهَملَه الَجْوهِريُّ هنا ، وَذَكَر الِميَم في تْرِكيِب الموم ، وتَبِعَه صاِحُب اللِّساِن وغ  يِرِه ِمن األَئمَّ

تَْشتَمُل على عدَّةِ قًُرى يُْنَسُب إليها أَبو علّيٍ الَحَسُن الميميُّ حدََّث ببَْغداَد عن أَبي علّيٍ الحداد فَسِمَع منه  ناحيَةٌ بأْصبََهانَ  وقاَل ياقوُت : َمْيَمةُ 

علّيِ الميميُّ َسِمَع الُمْعَجَم الَكبِيَر على فاِطَمةَ بِْنِت عبِد هللِا بِن أَبي بْكِر بِن زْيٍد أَبو بْكٍر الحاِزميُّ وغيُرهُ ؛ وأَبو الفتوحِ َمْسعوُد بُن محمِد بِن 
(1). 

 من ُحروِف الُمْعجِم. ، بالكْسِر ، وإنَّما أَْطلَقه للشُّْهرة : الِميمُ وِ 

 .«م م و»أَْوَرَده الَجْوهِريُّ في 

يها ُمْطبَقةً ألنَّك إذا تََكلَّْمَت بها أَْطبَْقت وهو ِمن ا حاحِ الستَِّة الُمْذلَقَِة وهو َحْرٌف َمْجهوٌر يكوُن أَْصالً وبََدالً. وكاَن الَخليُل يُسّمِ لُحروِف الّصِ

ِم.: هي التي في َحيَِّزْيِن   َحيِّز الفاِء وَحيِِّز الالَّ

 بابا ِمْم ِمْم.: نيًّا ُسئِل عن هجائِِه فقاَل وَزَعَم الَخِليُل أنَّه َرأَى يما

الَجلََمْيِن ؛  الِحَكايَِة على اللَّْفِظ ، ولكنَّ الذين مدُّوا أَْحَسنوا الِحَكايَة بالَمدَّةِ ، والِميماِن ُهما بمْنِزلَِة النُّونَْيِن ِمن (2)قاَل ابُن ِسْيَده : وأَْصحاُب 

اجُز :  قاَل الرَّ

اُ  مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه اأَلرح  ا ختـــــــــــــــــَ َم الـــــــــــــــــر والـــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــــــُ

ا      يــــــــــنــــــــــًا طــــــــــالــــــــــِ ِ وســــــــــــــــــــــــِ اح يــــــــــمــــــــــَ (3)كــــــــــافــــــــــًا ومــــــــــِ
 

  
 : وسلمعليههللاصلىوأَْنَشَدنا بعُض الشُّيوخِ لغزاً في اْسِم محمٍد 

ذ  ِ خـــــــــــــــــــُ اح يـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــم  املـــــــــــــــــــِ ن مـــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــِ

ريوِ      قـــــــــــــــــــــرت عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  أَمـــــــــــــــــــــح  ال تـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــح
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اً وِ   امــــــــــــــــــــــــزجــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــح

  
رِي   خــــــــــــــــــــــــح نح كــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــَ َ

 ملــــــــــــــــــــــــ

  
ِمن ُحروِف الهجاِء يْظهُر ِمن اْنِطباِق الشَّفَتَْين قُْرب َمْخرج الباِء ، والنِّْسبَة ِميميٌّ ؛ والِميُم عباَرةٌ عن َعَدِد  الِميمُ  البَصائِِر للمصنِِّف :وفي 

 األَْربَِعين في ِحَساِب الجمِل.

ل الَكِلَمة كَمْضِرب ، أَو َوَسِطها كلبن قمارص ودرع  والِميُم األَْصُل كما في ملحٍ ومحٍل وحمٍل وحلٍم ، والِميُم الزائَِدةُ  منها ما تكوُن في أَوَّ

 كزرقم وستهم وشذقم ، والُمْبَدلَةُ ِمن الباِء كبنات بخر ومخر ، وِمن الواِو نَْحو فٍَم فإنَّ أَْصلَه فُوه ، بَدليِل أنَّ : دالمص ، أَو آِخِرها 

__________________ 
 زيدة. يف معجم البلدان : (1)
 يف اللسان : وأصاب. (2)
 اللسان والثاين يف الصحاح. (3)
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َض أَفحواٌه ا وِمن الن وِن كالس ام يف الّسان ا وِمن الِم التـ عحريفِ   .«ليَ  ِمن امربا مصيام يف امسفر»كاَ ِديحث :   اجَلمح
 * قُْلُت : وهي لغَةٌ يمانيَّةٌ.

ة :وِمن الُمْبَدلَِة بالنُّوِن  مَّ  أَْيضاً : نَْحو عمبر وشمباء في َعْنبر وشنباء ؛ وقَْول ذي الرُّ

َرتح  مــــــــَ نــــــــهــــــــا مــــــــنــــــــهــــــــا وقــــــــد ضــــــــــــــــــــــَ يــــــــح ا عــــــــَ  كــــــــَبلــــــــ 

يــــُم وِ      ريحُ يف بــــعــــِ  اأَلضـــــــــــــــــــــامــــِ هـــــــا الســــــــــــــــــ  مــــ  (1)ضــــــــــــــــــَ
 

  
فَكتََب رجٌل َحْرفاً ، فسأَْلتُه عنه فقاَل هذا الِميُم ، فشبَّْهُت به قيَل له : ِمن أَْين َعَرْفت الِميَم ؛ قاَل : وهللا ما أَْعِرفها إالَّ أَنِّي َخَرْجت إلى الباِديَِة 

 عيَن الناقَِة.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

الَجْوهِريُّ نََظراً إلى هذا ، وَجَمعه ميم ميماً َحَسناً وَحَسنَةً : إذا َكتَبَها ، وَكذِلَك َمّومها ؛ ولذا قيَل : إنَّ الصَّواَب أْن يُْذَكر في موم ، كما نَقَلَهُ 

 وِميَم والميُم : الَخْمُر ؛ قاَل الشاِعُر : ِميَمات وعلى التَّأْنِيثِ  أَْميام على التَّْذكيرِ 

رح  ٍة َأو  ــــــــــــــــــََ رٌ  يف ســــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ  ِإيّنِ امــــــــــــــــــح

يــــــــــــــــمَ أمــــــــــــــــتــــــــــــــــزُج      رح  املــــــــــــــــِ حــــــــــــــــَ  مبــــــــــــــــاٍء ضــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِمْصَر ِمن أَْعماِل البهنساوية ، وقد َدَخْلتها ، ومنها : مسنُد ِمْصر أَبو الفتْحِ محمُد بُن محمِد بِن إْبراهيَم ابِن أَبي : قَْريةٌ ب ميدومٌ  : [ميدم]

اني وابن عالق ،  عنه العراقيُّ أَْيضاً وأَْكثَر القاِسِم بِن غاب البْكِريُّ الميدوميُّ ، ُوِلَد َسنَة ستمائٍة وأَْربَعٍ وستِّْين ، وَسِمَع ِمن النجيِب الحرَّ

 جّداً ، وتُوفي َسنَة َسْبعمائة وأَْربَعٍ وَخْمِسين.

 فصل النون
 مع امليم

ً  ، واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األُولى ، ، كَضَرَب وَمنَعَ  نَأَمَ  : [نأم] حيِر ، أَو ِشْبه األَنِْين ، أَو النَّئِيم ، أَي أَنَّ ، أَو هو ، كأَميٍر : نَئِيما  هو كالزَّ

 القَْوُس ؛ قاَل أََوس : نَأََمتِ  كالنَّأْمِة ، وقد : َصْوُت القوِس  النَّئِيمُ وِ  أَيًّا كاَن. َصْوٌت َخِفيٌّ ، أَو َضعيفٌ 

ا  وحهتــــــــــِ َت لصــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح وحهــــــــــا لــــــــــَِ عــــــــــاطــــــــــَ  إذا مــــــــــا تــــــــــَ

َبضـــــــــــــــــــــــوا فـــــــــيـــــــــهـــــــــا      ـــــــــح يـــــــــمـــــــــاً ِإذا أَنـ ئـــــــــِ ال  نـــــــــَ (2)وأَزحمـــــــــَ
 

  
ئيِر ، األََسدِ  أَْيضاً : َصْوتُ ُِ   ، وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : الظَّْبي يُْستعاُر منه لَصْوتِ وِ  ، وهو ُدْون الزَّ

بــــــــــــالــــــــــــٍة  زٌِ  بــــــــــــثــــــــــــَ غــــــــــــح مــــــــــــَ  مــــــــــــُ لــــــــــــح  أال ِإن  ســــــــــــــــــــــــــَ

حــــــــــــَ  غــــــــــــرَي      زااًل ابلضــــــــــــــــــــــــــ  راعــــــــــــي غــــــــــــُ وحأَمِ تــــــــــــُ  نـــــــــــــَ

  

ه  نـــــــــــامـــــــــــُ نـــــــــــاٍم يـــــــــــَ رحه مـــــــــــن مـــــــــــَ ثـــــــــــِ تـــــــــــَ ىت َتســـــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــَ

  
ه    عـــــــــَ ـــــــــرُتحضـــــــــــــــــــــــِ مح ل ـــــــــِ ئ ـــــــــح ن ـــــــــَ ِم  يـ غـــــــــُ ـــــــــح بـ ـــــــــَ ـــــــــهـــــــــا ويـ ـــــــــي (3)إل

 

  
ْوُت ؛  النَّأَْمةُ وِ  حاحِ ، وهو َمْهموٌز ُمخفَُّف الِميِم. نَأَْمتَه هللاُ تعالَى (4) أَْسَكتَ  منه قَْولُهم :وِ : النَّْغَمةُ والصَّ تَه ُمشدََّدة ، كما في الّصِ  ويقاُل : نامَّ

 الِميِم ِمن غيِر َهْمٍز.

 فَيُْجعَُل ِمن الُمضاَعِف.قاَل الَجْوهِريُّ : 

 وفي الُمْحَكم : وهو ما يَنِمُّ عليه ِمن َحَركتِه يُْدعى بذِلَك على اإِلْنساِن.

 أَي أَماتَهُ. وقيَل : مْعناهُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َصْوُت البُوِم ؛ قاَل الشاِعُر : النَّئِيمُ 
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 الُبوِم والض َوعا نَِئيمَ إال  
ََّمتِ وَ  يَكِة : َصاَحْت ، وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ :ال تنَأ  ّدِ

نـــــــــــــــــا وِ  لـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــِّ عـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــٍة تــــــــــــــــــُ جـــــــــــــــــِ دح اع مـــــــــــــــــُ  لـــــــــــــــــَ

ُؤوُب      ؤ مَ حــــــــــــــىت نـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ ِم  تـــــــــــــــَ جــــــــــــــح (5)الــــــــــــــعــــــــــــــُ
 

  
م يََكة ، هكذا َرَواهُ َمْهموزاً ، وَرَواهُ غيرهُ : تَنَوُّ  أَي الّدِ

__________________ 
 اللسان. (1)
 «.فيها» بد  :« عنها»برواية :  89ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص  (2)
 اللسان. (3)
َكَن. (4)  عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : وَأسح
 اللسان. (5)
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م كانوا يـََتناَوُمون عل  اللهح  م ُمُلو  الَعَجم ا أَلهن  ُراد ابلُعجح
 ِو.ابلواِو ا ويـُرحَو  : تَناُوَم ا وعل  هذه الّرِوايِة امل

 : الَحَرَكةُ. ويقاُل : ما يَْعِصيِه زأَْمةً وال نَأَْمةً ، أَي ما يَْعِصيِه َكِلَمةً ، كما في األساِس. النَّأْمةُ وِ 

.:  بقَْوِل ُسوءٍ  علينا فالنٌ  اْنتَتَمَ  : [نتم]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 ، كما تقوُل ِمن نَتََل اْنتَتََل ، وِمن نَتََق اْنتَتََق ، على اْفتَعََل. نَتَمَ  كأَنَّه اْفتَعََل من ،والّسّبِ  أَي اْنفََجَر بالقَْوِل القَبيحِ  وقاَل األَْزَهِريُّ :

َز شْيُخنا أْن يكوَن اْنفَعََل من تَتََم ، فَمْوِضعُه فَْصل التاِء الفَْوقيَِّة.  وَجوَّ

 * قُْلُت : وفيه نََظٌر.

 األَسِدّي :وأَْنَشَد أَبو َعْمرو لمنظور 

ــــــــــد  مــــــــــتح ق ــــــــــَ ت ــــــــــَ ــــــــــتـ وٍء  ان وحِ  ســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــقــــــــــَ ي  ب ــــــــــَ  عــــــــــل

يـــــــــــــــــمُ      ٌه َدمـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــٌة هلـــــــــــــــــا َوجـــــــــــــــــح يحصـــــــــــــــــــــــــــــــِ  هبـــــــــــــــــَُ

  

يـــــــــــــــٍر  ئـــــــــــــــِ ٍش وأحٍن بـــــــــــــــَ يـــــــــــــــلـــــــــــــــُة فـــــــــــــــاحـــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ  حـــــــــــــــَ

  
يــــــــــــــُم    ئــــــــــــــِ ٌب لــــــــــــــَ ٌة هلــــــــــــــا َحســــــــــــــــــــــــــــَ َزوحزِكــــــــــــــَ (1)مــــــــــــــُ

 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بعُض العُلماِء.كذكرى : قَْريةٌ بِمْصَر بالقُْرِب ِمن محلَِّة أَْحمَد ، ِكالُهما ِمن أَْعماِل َحوِف رْمِسيَس ، وقد رأَْيتُها ، ونُِسَب إليها  نِتَْمى

 .اْنتَثَمَ وِ  نَثََم يَْنثِمُ  : [نثم]

.  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

بالثاِء أَو بتاَءْين فَْوقِيَّتَْين ، قاَل : واألَْقَرُب  اْنتَثََمتْ   ، هكذا أَْوَرَده في فَْصل ن ت م قائِالً : ال أَْدِريوالسَّبِّ  تََكلََّم بالقَبيحِ  وقاَل األَْزهِريُّ : أَي

 ألنَّه أَْشبَهُ بالصَّواِب ، قاَل : وال أَْعِرف واِحداً منهما. نَثََم يَْنثِمُ  أنَّه ِمن

اِء وكسِر الِجيِم. نَِجيَرمُ  : [نجرم]  ، بفتحِ النُّوِن والرَّ

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ والجماَعةُ.

 َمَحلَّةٌ بالبَْصَرةِ. وقاَل ابُن الّسمعانّيِ : هي

 قُْلُت : ويُْرَوى بفتحِ الجيِم أَْيضاً ، نَقَلَه ياقوُت.

 وُت أَْيضاً.، َرَواهُ ابُن األَْشَرف هكذا ، ونَقَلَه ياق نَجارمُ  ويقاُل أَْيضاً :

ا يَِلي البَْصرةَ على َجبٍَل هناك على ساِحِل البَْحِر رأَْيتها ِمَراراً لَْيَسْت بالَكب نَِجيَرمُ  وقاَل ياقوُت : يَرةِ وال بها بُلَْيَدةٌ َمْشهوَرةٌ ُدْون سيراف ممَّ

الً ، فإن كاَن بالبَْصرةِ محلَّةٌ يقا ُل لها نَِجيرُم فَُهْم ناقلةُ هذا االسم إليها وليَس ِمثْلَها ما ينقُل منها قَْوم يَِصيُر آثاٌر تدلُّ على أنَّها كانْت َكبيرةً أَوَّ

 لهم َمَحلَّة.

ثوَن وأَْهل األََدِب منهم أَبو يَْعقوب يوسُف بُن يَْعقوب السعترّي النجيرميُّ عن أَبي مسلم اللجي ، وعنه أَبو الَحَسِن  َخَرَج منها ُعلماءُ  وقد ُمحّدِ

 العََرب ، وهو عْنِدي بُن علّيِ بِن صخِر األَْزدّيِ البَْصرّيِ ؛ ومنها أَْيضاً : إبراهيُم بُن عبِد هللِا النجيرميُّ الكاتُِب ُمَؤلُِّف كتاَب إْيمانُ محمُد 

 بخّطِ قَِديم.

اُح :، كأَفُلٍُس  أَْنجامٌ وِ  أَْنُجمٌ  ج الطاِلُع ؛ هذا هو األَْصُل ، : الَكْوَكبُ  النَّْجمُ  : [نجم]  وأَْفراجٍ ؛ قاَل الطِرمَّ

ا وِ  هـــــــــــــــــــــوهلـــــــــــــــــــــِ ر َة جمـــــــــــــــــــــَح لـــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــــــح

ــــــــــــَر      ــــــــــــب ــــــــــــهــــــــــــا ق ــــــــــــر أحِي مــــــــــــن هــــــــــــاابل امــــــــــــِ  (2) َأجنــــــــــــح
  

 ، ومنه قول الشاِعِر : نُجومٌ وِ 

مـــــــــــاِء  ومٌ فـــــــــــفـــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــ  َدٌد  جنـــــــــــُ ا عـــــــــــَ  مـــــــــــا هلـــــــــــَ

رُ وِ      مــــــــَ ُ  والــــــــقــــــــَ مــــــــح ُف إال  الشــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــَ كح  لــــــــيــــــــَ  يــــــــُ
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تَْيِن ، وهو قَليٌل ، كسقٍف وُسقٍُف. نُُجمٌ وِ   بضمَّ

اِجُز : (3)ُهم يَْهتَُدون  بالنُُّجموِ وِمن الشاذِّ ِقَراَءةُ َمْن قََرأَ : وعالماٍت   ؛ وهي ِقراَءةُ الَحَسِن ؛ قاَل الرَّ

__________________ 
 شعر منظور. قا  الصاغاين : ومل أجده يف« . ذميم.. وانتتمت»اللسان والتكملة وفيها :  (1)
 .«ابلرأي منه»اللسان وفيه :  (2)
 .16النحر ا اآية  (3)
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مح  كــــــــــــَ اٍض حــــــــــــَ نــــــــــــا قــــــــــــَ قــــــــــــرَي بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــَ  إن  الــــــــــــفــــــــــــَ

رِد املـــــــــــــاَء إذا غـــــــــــــاَب      مح إنح تـــــــــــــَ جـــــــــــــُ  (1) الـــــــــــــنـــــــــــــ 
  

 تَْخفيفاً.وَذَهَب ابُن جنّيِ إلى أنَّه جمَع فَْعالً على فُْعل ثم ثَقَّل ، وقد يَجوُز أَْن يكوَن حذَف الواو 

 .نجومٍ  قاَل شْيُخنا : وَضبََطه بعٌض بضّمِ فسكوٍن ، وَجَزَم قوٌم بأَنَّه َمْقصوٌر ِمن

وتسطََّح فلم يَْنَهض ، وقد ُخصَّ بذِلَك كما ُخصَّ القائُِم على الساِق منه  على غيِر ساقٍ  نََجمَ وِ َظَهَر على َوْجِه األَرِض  من النَّباِت : ما النَّْجمُ وِ 

ر قَْولُه تعالَى : بالشَّجَ   ومْعنَى ُسجوِدهما َدَوراُن الظّلِ معهما. (2) (َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجدانِ )ِر ؛ وبه فُّسِ

 السَّماِء. نُجومِ  ِمن نََجمَ  هنا ما النَّْجم قاَل أَبو إِْسحق : وجائٌِز أَْن يُراَد ِمن

 يَْجَمع الَكواِكَب ُكلَّها. النَّْجمِ  قاَل أَْهُل اللغَِة : اْسمُ وِ 

ِعق ، وَكذِلَك قاَل ِسْيبََوْيه في تْرَجمِة هذا الباب : هذا باٌب يكوُن فيه  الثَُّريَّا قاَل ابُن ِسْيَده : وقد َخصَّ  فصاَر لها َعلَماً ، وهو ِمن باِب الصَّ

تِه أَو ِصفَتِ الشي ه ِمن األَْسماِء التي تْدخلُها األِلُف والالُم ، وتكوُن نَِكرتُه الجاِمعَةَ لَما َذَكرْت ِمن ُء غالباً عليه اْسٌم ، يكوُن لكّلِ َمْن كاَن ِمن أُمَّ

ِعق   .النَّْجمِ وِ الَمعاني ثم َمثَّل بالصَّ

ي : ومنه قَْول ار : وقاَل الَجْوهِريُّ : هو اْسٌم لها َعلٌَم ، وإْن أَْخَرْجَت منه األَِلَف والالَم تَنَكَّر ؛ قاَل ابُن بَّرِ  المرَّ

ن وِ  ــــــــــــــوٌم مــــــــــــــِ مِ ي جــــــــــــــح ــــــــــــــ  ــــــــــــــن ُد  ال قــــــــــــــِ وح ــــــــــــــَ تـ  ُمســــــــــــــــــــــــــــح

بــــــــــــاء      وَر الــــــــــــظــــــــــــّ (3)َيســــــــــــــــــــــــــوُ  إىل املــــــــــــوت نــــــــــــُ
 

  
 وقاَل ابُن يعفر :

ُت حبــــــــــاِدي  دح مِ ُولــــــــــِ جــــــــــح ه  الــــــــــنــــــــــ  رِيــــــــــنــــــــــَ و قــــــــــَ لــــــــــُ تـــــــــــح  يـــــــــــَ

ِد وِ      َوقـــــــــِّ ـــــــــَ تـ ُ
َرِب املـــــــــ قـــــــــح ِب الـــــــــعـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــَ ِب قـ لـــــــــح (4)ابلـــــــــقـــــــــَ

 

  
اِعي :  وقاَل الرَّ

د   عـــــــــُ تح تــــــــــَ مَ فـــــــــبـــــــــاتـــــــــَ جـــــــــح ريٍة  الـــــــــنـــــــــ  حـــــــــِ تـــــــــَ  يف ُمســـــــــــــــــــــــح

وُدهـــــــــــا      لـــــــــــَا مجـــــــــــُُ (5)ســـــــــــــــــــــــــريـــــــــــٍض أبَيـــــــــــدي اآكـــــــــــِ
 

  
اُج. (6) (َوالنَّْجِم ِإذا َهوى)ِصغاٌر خفيَّةٌ ، وبه فَسَّر بعُضهم قَْوله تعالَى :  نُجومٌ  ظاِهَرةٍ يَتََخلَّلُها أَْنُجمٍ  يْعنِي الثَُّريَّا ألنَّ فيها ستَّةَ  جَّ  ، قالَهُ الزَّ

 ما طلعَ »في ِروايٍَة : و ؛ «ءٌ وفي األرِض ِمن العاَهِة شي النَّْجم ما طلعَ »في ِروايٍَة : و ؛ «اْرتَفَعَِت العاَهةُ  النَّْجمُ  إذا طلعَ »ِدْيث : في الحَ و

ْبح ، وذِلَك في ا بالنَّْجمِ  أَرادَ  ، «قَط وفي األرِض عاهةٌ إالَّ ُرِفعت النَّْجم لعَْشِر األَْوَسط ِمن أَيَّاَر ، وسقوُطها مع الثَُّريَّا وبُطلوِعها عنَد الصُّ

ْبح في العَْشِر األَْوَسط ِمن تِْشِريَن اآلِخِر.  الصُّ

نَيٌِّف يُث ال تُْبَصر باللَّيل والعََرُب تزعُم أنَّ بيَن ُطلوِعها وُغروبِها أَْمراضاً وَوباًء وعاهاٍت في الناِس واإِلبِِل والثِّماِر ، وُمدَّةُ َمِغيبِها بح

ْبح.  وَخْمسون ليلةً ألَنَّها تخفَى بقُْربِها ِمن الشْمِس قَْبلها وبْعَدها ، فإذا بعَدْت عنها َظَهَرْت في الشَّْرق وْقَت الصُّ

ئٍِذ تُباُع ألَنَّها قد أُِمَن عليها ِمن وقاَل الحربيُّ : إنَّما أَراَد بهذا الَحِدْيِث أَرَض الِحجاِز ألنَّ في أيَّاَر يقُع الَحصاُد بها وتُْدِرك الثِّماُر ، وحينَ 

 العاَهِة.

ةً  الثِّمارِ  عاهةَ  أَرادَ  ، وسلمعليههللاصلىوقاَل القتيبيُّ : أَْحَسُب أنَّ َرُسوَل هللِا   .خاصَّ

الشَّْمس ، ثم نُِقل للَوِظيفَِة التي تَُؤدَّى في الوْقِت  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ألنَّهم يَْعرفُوَن األَْوقاَت بُطلوعِ  الوْقُت الَمْضروبُ  النَّْجمُ  ِمن المجاِز :وِ 

 الَمْضروِب.

ْمتُ  وقْولُهم : ْعتَهُ كأَنَّك فرضَت أْن تَْدفعَه عْنَد ُطلوعِ كلُّ  نَجَّ على َوْقتِه ، ثم على ما يَقَُع فيه ، كما في  النَّْجمُ  ، ثم أُْطِلقَ  نَْجمٍ  الماَل إذا َوزَّ

ل البَقََرةِ.تَْفِسيِر الشَّهاب في   أَوَّ

__________________ 
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 اللسان. (1)
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َحلَّ عليك مالي  النَّْجم تَْجعَل َمطاِلَع َمناِزِل القََمِر وَمساِقَطها َمواقِْيَت ُحلُوِل ُديونِها وغيِرها فتقوُل : إذا َطلَعَ * قُْلُت : وأَْصلُه أَنَّ العََرَب كانْت 

ا جاَء اإِلْسالُم وَجعََل هللاُ تعالَى األِهلَّةَ َمواقِْيَت لَما يَْحتاج ْوِم  ونَ ، أَي الثَُّريَّا ، وَكذِلَك باقي الَمناِزِل ، فلمَّ إليه ِمن َمْعرفِة أَْوقاِت الحّجِ والصَّ

ْوها ً  وَمحّلِ الدُّيوِن ، َسمَّ ْسِم القَديِم الذي َعَرفُوه واْحتَذوا َحْذَو ما أَِلفُوه. نُجوما  اْعتِباراً بالرَّ

ْين. النَّْجم ، وكذا أَبو اْسمٌ  : النَّْجمُ وِ   ، وتاَرةً يضيفُونَه إلى الملَِّة والّدِ

 َكذِلَك. نَْجمٌ  أَي أَْصٌل ، وليَس لهذا الَحدْيثِ  نَْجمٌ  يقاُل : ليَس لهذا األَْمرِ  األَْصُل. : النَّْجمُ   :ِمن المجازِ وِ 

. وهي التي تَُؤدَّى في الَوْقت الَمْضر نُجومٌ  ؛ والَجْمعُ  ءٍ ُكلُّ وظيفٍة من شي ؛ النَّْجمُ  ِمن المجاِز :وِ  وِب ، كما ، وهي الَوظائُِف ، نَقَلَه األَْزهِريُّ

 تَقَدََّم عن الشَّهاب قَِريباً.

مَ وِ   ِمن َسَهٍر أَو ِعْشٍق. النُّجومَ  : َرَعى تَنَجَّ

مُ وِ  ٍث ، الُمنَّجِ مُ وِ  ، كُمحّدِ امُ وِ  الُمتَنَّجِ  ؛ كَشدَّاٍد. النَّجَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : األخيَرةُ ُمولَّدة.

ي : وابُن َخالََوْيه يقوُل في كثيرٍ  اُمون  ِمن َكالِمه وقالَ وقاَل ابُن بَّرِ مون وال يقولُ  النجَّ . الُمنَّجِ  ، قاَل : وهذا يدلُّ على أنَّ فِْعلَه ثالثيٌّ

 في ُطلوِعها وُغروبِها. بَحَسب َمواقيتِها وَسْيِرها النُّجومِ  ؛ أَي في َمْن يَْنُظُر فيها

ً  ءُ الشي نََجمَ وِ   النَّباِت والقَْرِن والَكْوَكِب والناِب. نُجومُ  ؛ ومنه َظَهَر وَطلَعَ  : يَْنُجم نُجوما

 .كأَْنَجمَ  ، وسلمعليههللاصلىأَي ُظُهوِره ، يْعنِي النبيَّ  ، «نُجوِمه هذا إِبَّانُ »في الَحِدْيِث : و

ً  أَدَّاهُ  : إذا المالَ  نََجمَ وِ  يه عنَد اْنِقضاِء كّل َشْهٍر منها نُجوما ً  ، أي يَُؤّدِ مَ  ، نَْجما ً  كنَجَّ ً  ؛ قاَل ُزَهْير في دياٍت ُجِعلَت تَْنجيما  على العاقلِة : نُجوما

هـــــــــــــا مـــــــــــــُ جـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــُ رامـــــــــــــًة  يـ وحٍم غـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــَ ـــــــــــــوٌم ل  ق

روِ      هـــــــــم مـــــــــِ ـــــــــقـــــــــوا بـــــــــيـــــــــنـــــــــَ رِي هـــــــــَ ـــــــــُ ِم مل يـ جـــــــــَ (1)َء  ـــــــــِح
 

  
مةٍ  وهللِا ال أَزيُدك على أَْربَعَة آالفٍ »في َحِدْيِث َسْعد : و  .«ُمنَجَّ

 الُمكاتَِب. تَْنِجيمُ  الدَّيِن : هو أَْن يُقَدََّر َعطاُؤه في أَْوقاٍت َمْعلومٍة ُمتَتابعٍة ُمشاهرةً أَو ُمساناةً ، ومنه تَْنِجيمُ 

كُ  ، بالفتْحِ ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، النَّْجَمةُ وِ   َمْعروٌف في الباِديَِة. نَْبٌت م عن َشِمٍر : ويَُحرَّ

 َشَجَرةٌ تنبُت ُمْمتَدَّة على َوْجِه األَْرِض. النََّجمةُ وِ والنَِّصيَّ ، قاَل :  النََّجمة السَّراِديُح أماِكُن ليِّنةٌ تُْنبت قاَل أَبو ُعبَْيٍد :

كةُ غيُر السَّاكنَِة ، وإنَّما ُهما نَْبتانِ  ُل بَْذر الحّبِ حيَن :  فالنَّْجمةُ  ؛ أَو الُمَحرَّ ٌء ينبُت يَْخرُج ِصغاراً وبالتَّْحريِك : شيُشَجْيَرةٌ َخْضراء كأَنَّها أَوَّ

 في أُُصوِل النَّْخلِة ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للَحاِرِث بِن ظالٍم :

ِدُم  كـــــــــــح ر  يـــــــــــَ ار  ـــــــــــَ يح محـــــــــــِ يـــــــــــَ مـــــــــــةً َأُخصـــــــــــــــــــــــــح  جنـــــــــــَح

ُر جــــــــــــــارَايت وجــــــــــــــاُر  ســــــــــــــــــــــــــــاملُ      ؤحكــــــــــــــَ ــــــــــــــُ  (2) ؟أَتـ
  

 .نَْجَمةٌ  ، الواِحَدةُ  النَّْجم وقاَل أَبو َعْمٍرو الشَّْيبانِيُّ : الثَّيِّل يقاُل له

ِمن األَرِض وَكَدَمها  النَّْجمة ٌء واِحٌد ، وإنَّما قاَل الشاِعُر ذِلَك ألنَّ الِحماَر إذا أَراَد أَْن يَْقلَعوالعْكِرُش ُكلُّه شي النَّْجمةوِ وقاَل أَبو َحنيفَةَ : الثَّيُِّل 

ِره.  اْرتَدَّْت ُخْصيتاه إلى مؤخَّ

 قَْول ُزَهْير : النَّْجم لها قْضبة تَْفتَِرُش األَرَض اْفتِراشاً ؛ وشاِهدُ  النَّْجمةُ  ِريُّ :وقاَل األْزه

ٌر أُبصـــــــــــــــــــــــوِ   ـــــــــ  ل كـــــــــَ مِ مـــــــــُ جـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــن ه  ال جـــــــــُ نحســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ  تـ

ُك      بــــــــُ ه حــــــــُ ي مــــــــائــــــــِ رِيــــــــٌ  ِلضــــــــــــــــــــــاحــــــــِ (3)ريــــــــٌح خــــــــَ
 

  
 ساِس.ألنَّه يحبُّها ، كما في األَ  (4) الِحمارِ  لَقَبُ  النَّْجَمة ذو ِمن المجاِز :وِ 

__________________ 
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حاحِ. َمْنَجمُ  يقاُل : فالنٌ  كَمْقعٍَد : الَمْعِدُن. ، الَمْنَجمُ وِ   الباِطِل والضَّاللِة ، أَي َمْعدنُه ، كما في الّصِ

 ؛ قاَل البَِعيث : ريُق الواِضحُ الطَّ  : الَمْنَجمُ وِ 

 (1) َمنحَجمهلا يف أَقاِصي اأَلرِض شبحٌو و 
 وقَْول ابن لََجٍأ :

ِم  عــــــــــِ نــــــــــح ا تـــــــــــُ تح والشــــــــــــــــــــــــمــــــــــُ  ملــــــــــ  حــــــــــَ بــــــــــ   فصــــــــــــــــــــــــَ

َة فــــــــــــوَ       د  لــــــــــــَغ اجلــــــــــــُ بــــــــــــح ــــــــــــَ مِ أن تـ جــــــــــــَ نــــــــــــح
َ

 (2) املــــــــــــ
  

ْبح َطريقتُه الَحْمراء.  أَي لم تُِرْد أَن تَْبلَغ ُجدَّة الصُّ

حاحِ. كِمْنبٍَر : حديدةٌ ُمْعتَرَضةٌ في الميزاِن فيها ِلسانُه ، الِمْنَجمُ وِ   ، كما في الّصِ

َن ألْسماِء شيوِخه ى الحافُِظ السيوطّي كتابَه الُمتََضّمِ  .بالِمْنَجم وبه َسمَّ

ى  الَمَطُر وغيُره أَْنَجمَ  ِمن المجاِز :وِ   * ، قاَل :أَْقلَعَ : كالبَْرِد والُحمَّ

تح  مــــــــــــــَ تح  َأجنــــــــــــــحَ ــــــــــــــَ مــــــــــــــاء وكــــــــــــــان ر ُة الســــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــُ  قـ

طــــــــــــاِر      ــــــــــــِ ــــــــــــة وق ب ــــــــــــح ل ــــــــــــكــــــــــــُ تح ب ــــــــــــامــــــــــــَ ــــــــــــد أَق (3)ق
 

  
 .أَْنَجَمت السَّماُء : أَْقَشعْت. يقاُل : أَثَْجَمت أَياماً ثم أَْنَجَمتِ وِ 

 يُْقبِل أََحُدهما على اآلخِر إذا ُصفَِّت القََدمان. ِمن ناِحيَتَيِ القََدمِ  في بَواِطِن الَكْعبَْين ، كَمْجِلٍس وِمْنبٍَر : َعْظماِن ناتِئانِ  الَمْنِجمانِ وِ 

 ، قاَل معقُل بُن َخَوْيلٍد الُهَذليُّ : كِكتاٍب : واٍد أَو ع ، النَّجامُ وِ 

ٍت  فــــــــــــح ــــــــــــِ ِر ل ــــــــــــًا مــــــــــــن َأهــــــــــــح ب ــــــــــــِ ل ــــــــــــعــــــــــــًا  ــــــــــــُح زِي ــــــــــــَ  ن

لــــــــــــــــَة و      يٍّ بــــــــــــــــا أَثــــــــــــــــح جــــــــــــــــامِ  ــــــــــــــــَِ  (4) الــــــــــــــــنــــــــــــــــِّ
  

ْل  نَْجمةٍ وِ للنَّْبِت الذي ذُِكَر ؛ ويَْشَهُد له َحِدْيُث َجريٍر بيَن نَْخلٍَة وضالٍة  نَْجمةٍ  هنا َجْمع النِّجامُ  هكذا فَسَُّروه ؛ ويُْحتَمل أَْن يكونَ  وأَثْلٍة ، فتأَمَّ

 ذلك.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِة : نََجمَ  ، كأَِميٍر : الطَِّريُّ من النَّباِت حينَ  النَِّجيمُ  مَّ  فنَبََت ، قاَل ذو الرَّ

ا  وٍج كـــــــــــَبهنـــــــــــ  ـــــــــــَا عـــــــــــُ َن رُقحشـــــــــــــــــــــــــًا ب دح عـــــــــــِّ  ُيصـــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــهـــــــــــا      ـــــــــــا مـــــــــــن ن ـــــــــــقـــــــــــَ ـــــــــــمٌ زِجـــــــــــاُج ال ي  وعـــــــــــارِدُ  جنـــــــــــَِ

  
بيعِ تُرى ُرُؤوُسها أَْمثاَل الَمساّلِ تَُشقُّ األَرَض شقًّا. (5)ِمن العُروِق أَماَم  نََجمَ  : ما النُّجومُ وِ   الرَّ

 : الَكِلَمةُ ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. النَّْجمةُ وِ 

ْبح : فََرٌس نَِجيٌب. نَْجمةُ وِ   الصُّ

كةً : بَُطْيٌن ِمن العََرِب يَْنزلوَن بالجْيَزةِ ِمن ريِف ِمْصر. النََّجَمةُ وِ   ، محرَّ

ً  : نُزوُل القُْرآن النَّْجمُ وِ   (َفال أُْقِسُم ِبَواِقِع النُُّجومِ ): ؛ وكذا قَْوله تعالَى  (َوالنَّْجِم ِإذا َهوى)، وبه فَسَّر بعٌض قَْوله تعالَى :  نَْجماً نَْجما

 ّول ما نَزَل منه وآِخره ِعْشروَن َسنَة.، وكان بيَن أَ  (6)

ر قَْولُه تعالَى ِحَكايَةً عن َسيِّدنا إْبراهيم ،  النُّجومِ  ونََظَر في  فَ َنَظرَ ):  السالمعليه: فكََّر في أَْمٍر يَْنُظر كيَف يَُدبِّره ، وهو مجاٌز ، وبه فُّسِ
 .(7) (َرًة يف النُُّجومِ َنظْ 
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 َر ما الذي يَْصِرفُهم عنه إذا كلَّفوه الُخروَج َمعَهم إلى عيِدهم.وقاَل الَحَسُن : أَي تفكَّ 

 ، كِمْنبٍَر : الَكْعُب وكلُّ ما نَتَأَ ؛ وأَْيضاً : الذي يَُدقُّ به الوتُد. الِمْنَجمُ وِ 

ا يَْطلبُون ، كَمْقعٍَد ، أَي َمْخرج. َمْنَجمٌ  لهم نََجمَ  ويقاُل : ما  ممَّ

__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
 اللسان والتهذيب. (2)
 ا ساقطة من اأَلصر. [كانـحَتَجمَ ]بعدها يف القاموس :  (*)
 اللسان والصحاح. (3)
 واللسان.« برواية : صرلاً جملباً  66/  3ديوان اهلذليا  (4)
 كذا ا الصواب : أايم الربيض.  (5)
 .75الواقعة ا اآية  (6)
 .88الصافات ا اآية  (7)
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 .يَْنُجمُ  النَّهار حينَ  َمْنَجمُ  : الَمْنَجمُ وِ 

 الخاِرِجيُّ : َطلََع. نََجمَ وِ 

 بمْوِضعِ كذا : أَي نَبَعَْت. نجَمْت ناِجَمةٌ وِ 

 عنه حتى قَتَلَه : أَي ما أَْقلََع. أَْنَجمَ  وَضَربَه فما

مَ وِ  َماكِ  نَجَّ ً  نوَء األََسِد والّسِ  .نَْجِمه تََظَر ُطلوعَ : انْ  تَْنجيما

مَ وِ   للنَّْبت واْحتَفَر عنها. النْجَمةَ  : تَتَبَّعَ  تَنَجَّ

ناُن ِمن الَمْرمّيِ والَمْطعون. نجمَ وِ  ْمح إذا نَفََذ النَّصُل والّسِ  السَّْهم والرُّ

 الَحْرب : أَْقلَعَْت. أَْنَجَمتِ وِ 

 : قَْريةٌ باألشمونين. نَُجْيمٍ  وديرُ 

 : قَْريةٌ بالشَّْرقيِة. نجومٌ وِ 

 : بالبهنساوية. النجومينوِ 

 باليمِن. (1): ِمن قُرى عشر  النجيميةوِ 

ً  ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، نََحَم يَْنِحمُ  : [نحم] ً وِ  ، بالفتْحِ ، نَْحما ً وِ  ، كأميٍر ، نَِحيما كةً ، وقيَل : بالفتْحِ ، إذا نََحمانا حيِر أَو  ، محرَّ تَنَْحنََح ، أَو هو كالزَّ

 ؛ قاَل ُرْؤبَة : فَْوقَهُ 

 النَِّحمِّ اَ َسِد  حَنَمانِ من 
 كِشْعر شاِعر ونَْحِوه وإالَّ فال َوْجه له ؛ وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو : بالنَِّحمِّ  بالَغَ 

َك ال  ــــــــــــــَ ممــــــــــــــا ل حــــــــــــــِ ــــــــــــــح ن ــــــــــــــَ ــــــــــــــالحــــــــــــــهح  تـ  اي ف

ــــــــــــمَ إن       ي حــــــــــــِ ــــــــــــّ ــــــــــــن هح  ال قــــــــــــاِة راحــــــــــــَ ــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــ  (2)ل
 

  
 وفاَلَحةُ : اْسُم رُجٍل.

باعِ  الفَْهدُ  نََحمَ وِ  ً  ونَحُوه ِمن الّسِ َت. : يَْنِحُم نَْحما  َصوَّ

 الفَْهِد ونَئِيُمه َصْوتُه الشَّديُد. نَِحيمُ  وقيَل :

امُ وِ  امُ  ِمن المجاِز :وِ . النَّحيمِ  الَكثيرُ  كَشدَّاٍد : النَّحَّ َمْخشِريُّ ، وقاَل طرفَةُ : يَْنِحمُ  ألنَّه إذا ُسئِلَ  البَخيلُ  : النحَّ  يَتَشاَغُل بذِلَك ، قالَهُ السهيليُّ والزَّ

ربحَ  امٍ أََر  قــــــــــــــــــَ ه  حنــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــٍر مبــــــــــــــــــالــــــــــــــــــِ  خبــــــــــــــــــَ

ِد      ســـــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــِة مـــــــــُ طـــــــــال ـــــــــبـــــــــَ ِويِّ يف ال ربحِ غـــــــــَ (3)كـــــــــقـــــــــَ
 

  
امُ وِ   األَسَد. : النَّحَّ

 السَّْعِدّيِ ، عن األَْصَمعّي في كتاِب الفرِس ، قاَل فيه : السُّلََكةِ فََرُس ُسلَْيِك بِن  أَْيضاً :وِ 

َم  وائـــــــــــــــــــِ امِ كـــــــــــــــــــَبن  قـــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــ  ا  الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ   ملــــــــــــــــــ 

اُر      اًل  ـــــــــــَ جي ُأصـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ ب حـــــــــــح ر صـــــــــــــــــــــــــُ َرحـــــــــــ  ـــــــــــَ (4)تـ
 

  
 وأَْنَشَد ابُن الَكْلبي في كتاِب الخْيِل له :

ــــــــــــــدم  امق ــــــــــــــحــــــــــــــ  ــــــــــــــن الم  ال جــــــــــــــر اي غــــــــــــــُ  واعــــــــــــــح

رحج عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه وِ      ذِف الســــــــــــــــــــــــــّ اماقــــــــــــح جــــــــــــَ  والــــــــــــلــــــــــــِّ

  
امُ وِ   بِن أَِسيٍد العَدوّيِ القَُرِشّيِ. لَقَُب نُعَْيِم بِن عبِد هللاِ  : النحَّ
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 َدَخْلتُ :  وسلمعليههللاصلىلقَْوِله  قاَل ابُن أَبي حاتٍِم : اْسُمه في األْصِل صاِلٌح واْبنُه إْبراهيُم بُن صاِلحٍ َمدنيٌّ َرَوى عن ابِن ُعَمَر ، لُقَِّب به

 ، أَي َسْعلَةً. من نُعَْيمٍ  (5) نَْحَمةً  فََسِمْعتُ  الَجنَّةَ 

 وقاَل السهيليُّ : هي السَّْعلةُ الُمْستَطيلَةُ.

 وقاَل السخاويُّ في شْرحِ األَْلفيَّة الِعَراقيَّة : هي السَّْعلةُ التي تكوُن بآِخِر النَّْحنََحِة الَمْمدود آخرها.

 قيَل في تْفِسيِر الَحِدْيث : أَي َسِمْعُت له َصْوتاً.و

 ، كغُراٍب. النُّحامُ  قيَل : لَقَبُهُ وِ 

 قاَل شْيُخنا : وهو ِمن َغرائِبِه التي ال يُوافَُق عليها.

 ِمن فُْرسانِهم. فارسٌ  : النحامُ وِ 

 ، وُحروُف الَحْلِق يَنُوُب بعُضها عن بعٍض. : لُغَةٌ في نَعَمْ  نََحمْ وِ 

__________________ 
 .«قوله من قر  عشر ا الذي يف نسخة ايقوت : من قر  عشرين اه»هبامش املطبوعة املصرية :  (1)
 األصر واللسان ا ويف التهذيب واألساس : اي رواحه بد  اي فالحه. (2)
 واللسان والصحاح والتكملة والتهذيب. 31ديوانه ص  (3)
 اللسان ا وقد تقدم قريباً. (4)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : حَنحَمَة نـَُعيحٍم. (5)



16386 

 

 ، أَي على خْلقَتِِه. كاإِلَوزِّ  أَْحمر كغُراٍب : طائِرٌ  ، النُّحامُ وِ 

 بالفاِرِسيَّة ُسْرخ آوى.قاَل الَجْوهِريُّ : يقاُل له 

 وهكذا َضبََطه األْزهِريُّ وابُن َخالََوْيه.

ِه.وِ   َغِلَط الَجْوهِريُّ في فَتِْحه وَشّدِ

 وَضبََطه السهيليُّ كَضْبِط الَجْوهِرّيِ.

 ، ومنه قوُل ُرْؤبَة : النَّحيمِ  كِخَدّبٍ : الشَّديدُ  ، النَِّحمُّ وِ 

 النَِّحمِّ اَ َسِد  حَنَمانِ من 
 ذُِكَر ما فيه. وقد

 ، أَي اْعتََزَم عليه. على كذا وكذا (1) اْنتََحمَ  : االْعتِزاُم ، وقد االْنتِحامُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمْن له َزفيٌر وَزحيٌر في َصْدِره ؛ ومنه قوُل ساِعَدةَ الُهَذلّيِ : الُمْنتَِحمُ 

ه وِ  تــــــــــــُ حــــــــــــَ فــــــــــــح رُه داٍم وصــــــــــــــــــــــــــَ ب حنــــــــــــَح رححــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

ِر      يـــــــاِح الــــن ســــــــــــــــــح يــــُح مــــثـــــــَر صــــــــــــــــــِ حــــمِ َيصــــــــــــــــــِ تــــَ نـــــح  (2) مــــُ
  

 ، كَكِتٍف. نَِحمٌ  وَرجلٌ 

اُق والعاِملُ  نََحمَ وِ  ً وِ  يَْنَحم السَّوَّ  : إذا اْستَراَح إلى ِشْبه أَنِيٍن يُْخِرُجه ِمن صْدِره. يَْنِحُم نَِحيما

 : َصْوٌت ِمن صْدِر الفََرِس. النَِّحيمُ وِ 

الُ   ويَْستَِعين بنَِحيِمه على حْمِله ؛ وكذا ناِزُع الدَّْلو. يَْنَحمُ  والحمَّ

. النحامُ وِ   الِكْنِدي : ِمن بَني ماِلِك بِن ِكنانَةَ ، تابِِعيٌّ ثِقَةٌ َرَوى عنه الّزهريُّ

مِّ  النُّخاَمةُ وِ  ، بالفتْحِ ، النَّْخَمةُ  : [نخم]  ، فهما عْنَده سواٌء. النُّخاَعةُ  ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ : ، بالضَّ

ْدِر فَقط ؛ وقاَل اللّْيُث : النُّخاَعةُ ما يَْخُرُج ِمن الصَّ   ما يَْخُرُج ِمن الرأِْس. النُّخاَمةُ وِ ْدِر والَحْلِق ، أَو ِمن الصَّ

ُجِل ، نَِخمَ وِ  ً  كفَِرَح ، الرَّ ُك ،  ، بالفتْحِ  نَْخما مَ وِ ويَُحرَّ  ءِ ، واْسُم ذِلَك الشي أَْنِفه منه وِمن أَو فَقَط ؛ َصْدِره َخراِشّيِ  ِمن وأَْلقاهُ  ءٍ : َدفََع بشي تَنَخَّ

 .النُّخاَمةُ 

ً  ، كنََصرَ  ، نََخمَ وِ   ، عن اللَّْيِث. لَِعَب وَغنَّى : يَْنخُم نَْخما

 قاَل األَْزهِريُّ : هذا َصِحيٌح.

أَي  ناِخُمهم ديهم ناجوٌد فغنَّىحِدْيُث الشَّْعبّي : أَنَّه اْجتََمَع َشْرٌب ِمن أَْهِل األَْنباِر وبيَن أَيْ منه ؛ و أْجَوُد الِغناءِ  النَّْخمُ وِ وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : 

 ُمغنِّيهم :

ِر  ِقياين قـَبحر َجيحش َأيب َبكح  (3)َأال فاسح
 : الحسُن. النَّْخَمةُ وِ 

 كَصبُور : كورةٌ بِمْصَر. ، النَُّخومُ  ،وِ 

 وقاَل ياقوُت : هي َكِلمةٌ قْبطيَّة اْسٌم لمِدينٍَة بِمْصر.

كةً : اإِلْعياُء. النََّخمُ وِ   ، محرَّ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجِل : ِحسُّه ؛ والحاُء الُمْهملَةُ لُغَةٌ فيه. نَْخمةُ   الرَّ

 : َضْرٌب ِمن ُخشاِم األَْنِف وهو ِضيٌق في نَْفِسِه. النَّْخَمةُ وِ 

 ْطَمةُ.اللَّ :  النَّْخمةُ وِ ،  (4): الشََّجاَعةُ  النَّْخمةُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

ً وِ وَوقََع في كتاِب األَْفعاِل البِن القطَّاعِ :   لغَب وأَْعيا ، وأخالَهُ تَْصِحيفاً ِمن لَِعَب وَغنَّى.:  نََخَم نَْخما

ً  عليه ، كفَِرَح ، نَِدمَ  : [ندم] كةً على الِقياِس ، نََدما  أَِسَف. : أَي تَنَدَّمَ وِ  ، على الِقياِس أَْيضاً ، نََداَمةً وِ  ، محرَّ

 .«تَْوبةٌ  النََّدمُ »فِي الَحِدْيث : و

__________________ 
ُت. (1)  يف القاموس : انـحَتَحمح
 واللسان. 205/  1ديوان اهلذليا  (2)
 اللسان والتكملة ونسب فيها  رقوص النمري ا وبعده فيها : (3)

 لعر مناايان قريب وما ندري
 يف اللسان : النخاعة. (4)
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اغُب :  التََّحسُّر ِمن تغيِّر َرأْيٍ في أَْمٍر فائٍِت. النَّداَمةُ  وقاَل الرَّ

 وَحِقيقَتُه أَْن يَلُوَم نْفَسه على تَْفِريٍط َوقََع منه. للنَّدمِ  وقاَل أَبو البَقاِء : اْسمٌ 

 قََع منه لم يَقَْع.وقاَل غيُرهُ : َغمٌّ يَْصحُب اإِلْنساَن يَتَمنَّى أنَّ ما وَ 

،  الُمناَدَمةِ  ال يكوُن إالَّ ِمن النَّْدمانُ  َسْدماُن َكذِلَك ؛ هذا قَْوُل َكثيٍر ِمن أَْهِل اللُّغَِة وأَْنَكره بعُضهم فقاَل : نَْدمانُ وِ  ساِدٌم ، أَي ُمْهتمٌّ ، ناِدمٌ  فهو

 نَقَلَهُ شْيُخنا.

 .ناِدِمينَ  أَي َغْير ، «نَداَمى غيَر َخزايَا وال»الَحدْيث : منه ، و كَسكاَرى نَداَمى ج

ٌف عن ندامين ، ثم أَْبَدلُوا النُّوَن ياًء وأَْدَغُموا فيها ياَء فَعاِليل ثم حَ  ذَفُوا إْحَدى الياَءْين تَْخِفيفاً ، ثم وفي الُمْحتَِسُب البِن جنّيِ : وكأَنَّه ُمحرَّ

 .نَداَمى اِء أِلفاً فصارَ أَْبدلُوا ِمن الكْسَرةِ فتْحةً ، وِمن الي

 ُزنَّاٍر. ُسدَّاٌم ِمثْل نُدَّامٌ وِ ِكتاٍب ،  ِسَداٌم ِمثْل نَِدامٌ  قومٌ وِ 

 اَل البَُرْيق الُهَذليُّ :ونَِديَمتُه ، ولْيَسِت التاُء للتَّأْنِيِث ؛ ق نَِديُمه على الّشراِب فهو ناَدَمه ، فَِعيٌل بمْعنَى ُمفاِعٍل ألنَّه ِمن الُمناِدمُ  : النَّديمةُ وِ  النَّديمُ وِ 

لـــــــــــــــــه  ثـــــــــــــــــح  ُزران َأاب زيـــــــــــــــــٍد وال حـــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــِ

ِدميــــــــــــــيكــــــــــــــان أَبــــــــــــــو زيــــــــــــــٍد َأخــــــــــــــي و ِو       (1) نــــــــــــــَ
  

 ، كُكَرماء. نَُدماءُ  ج

 وَمثَّله بقُْضبان وهو َصِحيٌح أَْيضاً. نُْدمانُ  وَوقََع في نسخِة شْيِخنا :

 ، بالفتْحِ ، ُمتَّفٌق عليه ، وهو الذي يُرافِقُك ويُشاِربُك ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للنُّعماِن بن نَْضلةَ العَدوّي : كالنَّْدمانِ 

مــــــــاينفــــــــإن كــــــــنــــــــَت  دح ين  نــــــــَ قــــــــِ رَبِ اســــــــــــــــــــــح  فــــــــبــــــــاأَلكــــــــح

ِم وِ      لــــــــــِّ ــــــــــَ ثـ ــــــــــَ تـ ُ
ر املــــــــــ غــــــــــَ ين ابأَلصــــــــــــــــــــــــح قــــــــــِ (2)ال َتســــــــــــــــــــــــح

 

  
 قُْلُت : ومثْلُه للبُْرجِ بِن ُمْسِهٍر :

مــــــــــــــوِ  دح يــــــــــــــبــــــــــــــاً  انٍ نــــــــــــــَ زِيــــــــــــــُد الــــــــــــــكــــــــــــــبحَس طــــــــــــــِ  يــــــــــــــَ

جـــــــــــوُم      ـــــــــــ  ـــــــــــن و رِت ال غـــــــــــَ ـــــــــــَ ُت إذا تـ ـــــــــــح (3)ســـــــــــــــــــــــــقـــــــــــي
 

  
 ، كَسكاَرى ؛ وأَْنَشَد ابُن جنّيِ في المحتسِب : نَداَمى ج

وحمُتُ  حــــــــــَ ُم أو صــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــح َزفـ ــــــــــح ري لــــــــــئــــــــــنح أَنـ مــــــــــح  لــــــــــعــــــــــَ

ـــــــــــح       ئ ـــــــــــِ ـــــــــــب َدامـــــــــــَ ل ـــــــــــ  ـــــــــــن را  ال ـــــــــــُم آَ  َأِبـــــــــــح ت ـــــــــــح ن  كـــــــــــُ

  
 ، بالكْسِر ، وال يُْجَمُع بالواِو والنُّوِن ، وإن أُْدِخلِت الهاُء في ُمَؤنَّثِه. نِدامٌ وِ 

ا بابُ قاَل أَبو الَحَسن : إنَّما ذِلَك ألنَّ الغاِلَب على فَْعالَن أَْن يكوَن أُْنثاهُ باألَلِف نَْحو َريَّان وَريَّا وَسْكران وَسكْ  وَمْوتانٍة  نَْدمانةٍ  َرى ، وأَمَّ

 نٍة فيَمْن أََخَذه ِمن السَّْيف فعَِزيٌز باإِلضافَِة إلى فَْعالن الذي أُنثاه فَْعلى.وَسْيفا

حاحِ : َجْمعُ   .النَّْدماِن نَداَمى ، وَجْمعُ  النَّديِم ندامٌ  وفي الّصِ

ً  النَّْدمانُ  قد يكونُ وِ   ، نَقَلَه ابُن ِسْيَده. َجْمعا

ْيَدالنِيُّ : َشيخُ  ةنَِديمَ  محمُد بُن َحَسِن بِن أَبي بَْكٍر بنِ وِ  ، وقد َرَوى عن أَبي الَخْير بِن أَبي  السَّْمعانّيِ  أَبي َسِعيِد بنِ  ، كَسِفينٍَة ، أَبو بَْكٍر الصَّ

 ِعْمران ؛ قاَل الحافُِظ : وهو فرٌد.

ً وِ  ناَدَمهُ مناَدَمةً وِ   في كّلِ ُمساَمرةٍ. ؛ هذا هو األَْصل ، ثم اْستُْعِمل جالََسه على الشَّرابِ  ؛ بالكْسِر : نِداما

 ، ألنَّ القَْلَب في َكالِمهم َكثيٌر. نَِديِمه َمْقلوبةٌ ِمن الُمداَمنِة ، ألنَّه يُْدِمُن ُشْرَب الشَّراِب مع الُمناَدَمةُ  قاَل الَجْوهِري : ويقالُ 

 ، كالنَّْدِب ، بالباِء. الَكيُِّس الظَّريفُ  ، بالفتحِ : النَّْدمُ وِ 



16389 

 

 ، كالنََّدِب ، والباُء والِميُم يَتَباَدالِن َكثيراً. بالتَّحريِك : األَثَرُ  (4) النََّدمُ وِ 

 أَي ما تَيَسََّر. واْنتََدَب وأَْوَهَف : اْنتََدمَ  ُخْذ ماوِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 واللسان.« أص  أاب زيد»برواية :  61/  3ديوان اهلذليا  (1)
 صحاح.اللسان وال (2)
 اللسان. (3)
 خطب.« والندب»ابألصر :  (4)
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 ٌ  ، كما َجَزَم به في الِمْصباحِ. نَْدمانَة ، ال النَّْدمِ  ِمن نَْدَمى امرأَة

زونه في كّلِ فْعالن.  وقيَل : يقاُل ذِلَك على لُغَِة بَني أََسٍد فإنَّهم يُجّوِ

 بان.، كقَِضيٍب وقُضْ  نُْدمان أَْيضاً على النَِّديمُ  ويُْجَمعُ 

 ٌ حاحِ. نَداَمى ، نَقَلَه ابُن ماِلٍك ولم يُْختلْف فيه ، والنِّسوةُ  الُمناَدَمةِ  ِمن نَْدمانَة وامرأَة  أَْيضاً كما في الّصِ

 على الشَّراِب ، ومنه قوُل النُّْعماِن بِن نَْضلةَ : الُمناَدَمةُ  : التَّناُدمُ وِ 

وُءه   لـــــــــــــــعـــــــــــــــر  أَمـــــــــــــــرَي املـــــــــــــــؤحمـــــــــــــــنـــــــــــــــَا َيســـــــــــــــــــــــــــــُ

نــــــــــا     نــــــــــاُدمــــــــــُ دِِّم  تــــــــــَ هــــــــــَ تـــــــــــَ ُ
ِ  املــــــــــ وحســــــــــــــــــــــــَ (1)يف اجلــــــــــَ

 

  
 ، بالكْسِر : السَّقُي ، وبه فَسَّر ثَْعلَب قَْوَل أَبي محمٍد الحْذلِمّيِ : النَِّدامُ وِ 

 ِنداِمهافذاَ  بعَد ذاَ  من 
ا يَْنتَِدمَ  إيَّاُكم وَرضاع السَّْوء فإِنَّه ال بُدَّ من أَنْ »:  عنههللارضيفي َحِدْيث ُعَمَر ، و كةً :  النََّدمِ  أَي يَْظَهُر أَثَُره ، وهو ِمن ، «يوماً مَّ ، محرَّ

 األَثَر.

َمْخشِريُّ : ِمن  صاِحبُه لَما يَْعثر عليه ِمن سوِء آثاِره. يَْنَدم ، بالفتحِ ، وهو الغَمُّ الالِزُم إذ النَّْدمِ  وقاَل الزَّ

ً  : تَتَبََّع أَْمراً  تَنَدَّمَ وِ   .نََدما

 .فنَِدمَ  هللاُ  أَْنَدَمهوِ 

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للَبيٍد : َمْنَدمة ويقاُل : اليميُن ِحْنٌث أَو

ه وِ  لـــــــــــــــِ ريف أَلهـــــــــــــــح وحِت ضـــــــــــــــــــــــــــــُ َ
 ِإال فـــــــــــــــمـــــــــــــــا ابملـــــــــــــــ

ش وِ      ـــــــح ي ـــــــعـــــــَ ُر يف ال ِ  هـــــــذا اأَلمـــــــح ـــــــح ب ـــــــُ َدمـــــــامل يـ نـــــــح  (2) مـــــــَ
  

 : نَْبٌت. النَّْيَدمانُ وِ 

اِء : أَْهَملَهُ الجماَعةُ. نَِريمانُ  : [نرم]  ، بفتحِ النّوِن وكْسِر الرَّ

 َعلٌَم. وهو

* ِمن ناِحيَِة الَجبَِل ، وإليها يُْنَسُب أَبو سعيٍد محمُد بُن علّيِ بِن َخلَف ، واْبنُه ذو الَمفاِخِر أَبو الفََرجِ ة بَهَمَدانَ  ، بفتحِ النوِن والراِء : َرمانُ نَيْ وِ 

 وكانا ِمن أَْعياِن األَُدباء ، ولهما ِشْعٌر ، قالَهُ ياقوُت. (3)َحَمد 

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ.:  النَّْزمُ  : [نزم]

. وهو  ِشدَّةُ العَّضِ

. ، الِمْنَزمُ وِ  نُّ  كِمْنبٍَر : الّسِ

َدةِ  في المحيِط ، كأَميٍر : ُحْزَمةُ البَْقِل ، قالَهُ ابُن َعبَّادٍ  ، النَِّزيمُ وِ  اغانيُّ في التّْكِملَِة ، وال  والصَّواُب في الُكّلِ بالباِء الُمَوحَّ ، كما نَبَّه عليه الصَّ

 يخفَى أنَّ مثَْل هذا ال يُْستدرُك به على الَجْوهِرّي.

كةً  النََّسمُ  : [نسم] ْوحِ ، كالنََّسَمِة ، محرَّ كةً : نَفَُس الرُّ  ، أَي ذو ُروحٍ. نََسمٍ  أَي نَفٌَس ، وما بها ذو نََسمةٌ  أَْيضاً. يقاُل : ما بها ، محرَّ

 .النََّسمةِ  َجْمعُ  النََّسمُ  وقيَل :

ً  : النََّسمُ وِ  يحِ إذا كاَن َضِعيفا  ؛ كأَميٍر. كالنَِّسيمِ  نَفَُس الّرِ

 اْبتداُء ُكّلِ ريحٍ قَْبل أَْن تَْقَوى. النَِّسيمُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ :
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ياحِ التي يَِجي النَِّسيمُ  وقاَل غيُرهُ :  ُء منها نَفٌَس َضِعيٌف.ِمن الّرِ

حاحِ : يُح الطيِّبَةُ. النَِّسيمُ  وفي الّصِ  الّرِ

 ؛ قاَل يَِصُف اإِلبَِل : النََّسم أو النَِّسيم ، يُْحتَمل أَْن يكوَن َجْمع أَْنسامٌ  ج ، كَحْيَدٍر : النَّْيَسمِ وِ 

ُح مــــــــــن وِ  نحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ تح تـ لــــــــــَ عــــــــــَ هــــــــــاجــــــــــَ   أَنحســــــــــــــــــــــــامــــــــــِ
هـــــــــا      امـــــــــِ ِر يف محـــــــــَ  مـــــــــح لـــــــــوِج ا ـــــــــُ َح الـــــــــعـــــــــُ (4)َنضـــــــــــــــــــــــح

 

  
__________________ 

 اللسان. (1)
 واللسان وعجزه يف الصحاح.« هذا الدهر»برواية :  198ديوانه ط بريوت ص  (2)
 يف القاموس : هبمذان كما يف ايقوت. (*)
 أمحد.« : نريمان»يف معجم البلدان :  (3)
 اللسان بدون نسبة. (4)
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 : َروائُح َعَرقِها ؛ يقوُل : لها ريٌح طيِّبَةٌ. أَْنساُمها

 ً ً وِ  ، بالفتحِ ، نََسَم يَْنِسُم نَْسما ً وِ  نَِسيما كةً  نََسمانا .: ، محرَّ  َهبَّ

تْ  نََسَمتِ وِ  ْين قَِريباً. نَسََّمتْ : برطوبٍَة ؛ َصوابُه  األَرُض نَساَمةً : نَزَّ  بالتَّْشديِد ، ويأْتي في الّشِ

 ، عن الِكسائي. : َضَربَ  يَْنِسمُ  البَعيُر بُخفِّهِ  نََسمَ وِ 

ً  ءُ الشَّي نََسمَ وِ   ، وَخصَّ بعُضهم به الدُّْهن. ، بالكْسرِ  َكنَِسمَ  تَغَيََّر ، : نََسما

 ، يمانِيَّة. : تَنَفَّسَ  تَنَسَّمَ وِ 

ا» في الَحدْيِث :و  .نَِسيَمها أَي َوَجُدوا ، «َرْوَح الحياةِ  تَنَسَّموا لمَّ

َمهُ  إذا تَنَسَّم النَِّسيمَ وِ   العَليِل والَمْحُزون إيَّاه فيَِجدان لذِلَك خفَّةً وفََرحاً. كتَنَّسم تََشمَّ

يبِ  تَنَسَّموِ   به. أَِرجَ  : أَي الَمكاُن بالّطِ

 الِعْلَم : تَلَطََّف في اْلتِماِسه. تَنَسَّموِ 

كةً : اإِلْنساُن ، ج النََّسَمةُ وِ   بالتَّْحريِك فيهما ؛ قاَل األَْعَشى : نََسماتٌ وِ  نََسمٌ  ، محرَّ

قـــــــــــــً  يف اِ ســـــــــــــــــــــــــــاب  َم مـــــــــــــنـــــــــــــه تــــــــــــــُ ظـــــــــــــَ  أَبعـــــــــــــح

مــــــــــاتُ إذا      بــــــــــارا  الــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ َن الــــــــــغــــــــــُ َفضــــــــــــــــــــــــح (1)نـــــــــــَ
 

  
 الَمْملوُك َذَكراً كاَن أَو أُْنثَى. في الِعتِْق : النََّسَمةُ وِ 

 .نََسَمة الَخْلُق ، يكوُن ذِلَك للصَّغيِر والَكبيِر والدواّبِ وغيِرها ، ولكّلِ ما كاَن في َجوفِه ُروٌح حتى قالوا للطَّيرِ  النََّسَمةُ  وقاَل بعٌض :

 النَّْفُس والروُح. النََّسَمةُ  قاَل خاِلٌد :«. ُمْؤِمنَةً َوقَى هللاُ ، عزَّ وَجلَّ ، بكّلِ ُعْضٍو منه ُعْضواً ِمن النارِ  نََسَمةً  َمْن أَْعتَقَ »في الَحِدْيث : و

 .نََسمةٌ  وُكلُّ دابٍَّة في جوفِها ُروٌح فهي

 وإنَّما يُريُد الناَس. ، نََسمةٌ  وقاَل ابُن األَثيِر : أَي َمْن أَْعتََق ذا ُروحٍ ، وكلُّ دابٍَّة فيها ُروٌح فهي

 أَي َخلََق ذاَت الّروحِ ، وَكثيراً ما كاَن يقولُها إذا اْجتََهَد في يمينِه. ، «النََّسمةَ  والذي فَلََق الَحبَّة وبََرأَ »:  عنههللارضيفي حِدْيِث علّيِ ، و

ة عبٍد أَو أََمٍة. النََّسَمةُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :  ُغرَّ

قبِة أن  النََّسمةِ  قاَل : ال ِعتْقُ  ؟وفُكَّ الرقبةَ ، قاَل : أََو لَْيسا واِحداً  النََّسمةَ  أَْعتِقِ »اء بِن عاِزٍب : في َحِدْيِث البرَّ و َد بعتِْقها ، وفَكُّ الرَّ أْن تَفَرَّ

 .«تُعيَن في ثمنِها

ْبوُ  : النََّسَمةُ وِ  يَت العلَّةُ  ، «النََّسمةُ  تَنَكَّبوا الغُباَر فإنَّ منه تكونُ »الَحدْيث : منه ؛ و الرَّ الْستِراَحِة  نََسمة أَراَد تَواتَر النَّْفِس والنَّهيَج ، فُسّمِ

 صاِحبِها إلى تنفِسه ، فإنَّ صاِحَب الرْبِو ال يَزاُل يَتَنفَُّس َكثيراً.

اّل. ، وُهما كالظُّْفَرْين في ُمقدَِّمه بهما البَعيرِ  (2) ُخفِّ  : َطَرفُ  ، كَمْجِلٍس  الَمْنِسمُ وِ   يُْستبان أَثَُر البَعيِر الضَّ

حاحِ. ولخّفِ الِفيلِ  َمْنِسمُ  قاَل األَْصَمعيُّ : وقالوا ، واْستَعاَره بعُض الشُّعَراِء  َمناِسمُ  ، والَجْمعُ  َمْنِسمٌ  النَّعاَمِة كما قالوه للبَعيِر ، كما في الّصِ

 للظَّبي ، قاَل :

ال  لــــــــــــ  فــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ ِن مل يـ مــــــــــــاَويــــــــــــح حــــــــــــح ُذب  بســــــــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــَ

ٍر      فـــــــح ِب عــــــن طــــــَ هَوحــــــ  الـــــــذِّئـــــــح ُ نـــــــالـــــــِ ي  مــــــَ لــــــِ (3)خمــــــُح
 

  
ً  واألَثَُر : يقاُل : رأَْيتُ  العالمةُ  ِمن األَْمِر : الَمْنِسمُ وِ   ثراً منه وعالمةً ، وهو مجاٌز.ِمن األَْمِر أَْعِرُف به َوْجَهه ، أَي أَ  َمْنِسما

 ؛ وأَْنَشَد لألَْحوص : الطَّريقُ  الَمْنِسمُ  قاَل أَبو ماِلٍك :وِ 
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مـــــــٌة وِ  تح يــــــومـــــــًا عــــــلــــــ  الــــــنـــــــاِس َغســــــــــــــــــــح مـــــــَ لــــــَ  ِإنح َأ ــــــح

رحواَن      م اي آَ  مـــــــــَ اَء بـــــــــكـــــــــُ مُ َأضـــــــــــــــــــــــَ نحســـــــــــــــــــــــِ  (4) مـــــــــَ
  

 يْعنِي الطَّريَق.

 ، «الَمْنِسمُ  اْستَقامَ لقد »في حِدْيث َعْمرو وإْسالِمه : و

__________________ 
 .«نقضن»ا واللسان وفيه :  84ديوانه ط بريوت ص  (1)
 يف القاموس : ُخف  ا ابلرفض. (2)
 اللسان. (3)
 و ا مبعىن الظلمة.« غسمة»بر : « طخية» واللسان والتكملة والتهذيب واألساس وفيها : 140ديوانه ص  (4)
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َ الط ري  ُ  ا وهو جماٌز.َأي تـََبا 
حاِح : أَْين ِوْجهتُك. َمْنِسُمك يقاُل : أَْين الَمْذَهُب والَوْجهُ. : الَمْنِسمُ وِ  ُهك. وفي الّصِ  ، أَي أَْين َمْذَهبُك وُمتَوجَّ

مُ وِ  ٍث : ُمْحيِي ، الُمنَّسِ ْزِق. نَسََّم نََسَمةً  يقاُل : .النََّسماتِ  كُمَحّدِ  ، إذا أَْحيَاها بالِعتِْق أَو بإِْدَراِر الّرِ

وُح. النَّسيمُ وِ   ، أَي ذو ُروحٍ ؛ وأَْنَشَد األَْزهِريُّ لألَْغلَب : نَِسيم يقاُل : ما بها ذو : الرُّ

دِّمِي  ــــــــــــقــــــــــــِ ــــــــــــعــــــــــــَة ال قــــــــــــي ــــــــــــَ داِر ن ــــــــــــقــــــــــــُ رحَب ال  ضــــــــــــــــــــــــــَ

ِ  و      فـــــــــــح ُرُ  بـــــــــــَا الـــــــــــنــــــــــــ  فـــــــــــح  (1) الـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــمِ يــــــــــــَ
  

وَح. بالنَِّسيموِ قاَل : أَراَد بالنَّْفِس جْسَم اإِلْنساِن أَو َدَمه ،   الرُّ

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. أَْنسامُ  ؛ والَجْمعُ  العََرقُ  أَْيضاً : النَِّسيمُ وِ 

اِم ، وتقدََّم شاِهُده. ه بعٌض في الحمَّ  وَخصَّ

اجُز : الدَّاِرسُ الطَّريُق  ، كَحْيَدٍر : النَّْيَسمُ وِ   الُمْستَِقيُم كالنَّْيَسِب ؛ أَو ما َوَجْدَت ِمن اآلثاِر في الطَّريِق ، ولْيَسْت بجادَّةٍ بَيَّنٍَة ؛ قاَل الرَّ

تح عـــــــــــــلـــــــــــــ   مِ ابتـــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ رِّ جـــــــــــــازع  نـ  خـــــــــــــَ

ض      طـــــــــــالـــــــــــِ
َ

ِض املـــــــــــ هـــــــــــاِض قـــــــــــاطـــــــــــِ ِث الـــــــــــنـــــــــــِّ (2)َوعـــــــــــح
 

  
كةً  كالنََّسمِ   أَْنَشَد َشِمٌر :وِ ريُح اللَّبَِن والدََّسِم ؛  النََّسمِ  ، أَي وهي اِرِس ؛، وهو أَثَُر الطَّريِق الدَّ  ، محرَّ

مح  ِف اأَلشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح يِّ ذو األَن يحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــقــــــــــَ ُر ال ــــــــــَ  اي زُفـ

ثــــــــاَ       َت مــــــــن َنــــــــلــــــــَة أَمــــــــح جــــــــح يــــــــ  مح هــــــــَ  (3) الــــــــن ســــــــــــــــــــــَ
  

 تَْعلوُهنَّ ُخْضَرةٌ. َعتِها ، قاَل : وهي فَْوق الَخطاِطيِف ُغْبرٌ ِخفاٌف ال يَْستَبينُها اإِلْنساُن ِمن خفَّتِها وُسرْ  طيٌر ِسراعٌ  هنا : النََّسمُ  قاَل :

ً  ، كأَنَّه َجمعُ  النَّاِس  ِمثْلُه : أَي (4) األَناِسمِ  يقاُل : ما فيوِ   َجْمُع الَجْمعِ. أَناِسمُ  ، ثم النََّسم أَْنساما

ً  في األَْمرِ  نَسَّمَ وِ  ْيُن لُغَةٌ فيه. : اْبتََدأَ  تَْنسيما  ولم يَْدخل فيه ؛ والّشِ

 .الَمْنِسمُ  ، ومنه : أَْحياها وأَْعتَقَها نَسََّم النََّسَمةَ وِ 

 أَْشفَى على الَمْوِت. الذي قد : الَمريضُ  النَّاِسمُ وِ 

ار : يَْنِسم كنَْسم يقاُل : فالنٌ  عيِف ؛ وقاَل الَمرَّ  الريحِ الضَّ

ِد  هـــــــــح وًا وبـــــــــعـــــــــد اجلـــــــــَ َا َرهـــــــــح مٍ مـــــــــن ميحشـــــــــــــــــــــــِ   َنســـــــــــــــــــــــَ
تـــــوِر وِ      رحِف َمســـــــــــــــــــح ـــــطـــــ  يـــــِ  ال يـــــــاٍء َغضـــــــــــــــــــِ (5)مـــــن حـــــَ

 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يُح : َهبَّْت ؛ قاَل الشَّاِعُر : تَنَسَّمتِ   الّرِ

ـــــــــٌح إذا مـــــــــا  ـــــــــا رِي ب ـــــــــِإنح الصـــــــــــــــــــــــ  تح ف مـــــــــَ َنســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ  تـ

هـــــــــا      ومـــــــــُ تح  ـــــــــُ لـــــــــ  زوٍن  ـــــــــََ ِد  ـــــــــَح بـــــــــح (6)عـــــــــلـــــــــ  كـــــــــِ
 

  
لُها حيَن تُْقبِل بليٍن قَْبل أَْن تَْشتدَّ. نََسمُ وِ  كةً : أَوَّ  الريحِ ، محرَّ

حاحِ. ، «السَّاَعةِ  نََسمِ  بُِعثْت في»في حِدْيٍث َمْرفوعٍ : و  أَي حيَن اْبتََدأَْت وأَْقبَلَْت أَوائِلُها ، كما في الّصِ

ل أَْشراِطها.وقاَل ابُن   األَْعَرابّيِ : في َضْعِف ُهبوبِها وأَوَّ

 ِء ِمن بَنِي آَدَم.، أَي في آِخِر النَّشْ  نََسمةٍ  وقيَل : هو َجْمعُ 

ً  ، كَمْقعٍَد ، َمْصَدر الَمْنَسمُ وِ   .نَسم نَِسيما



16395 

 

ً  البَعيُر ، كفَِرَح ، نَِسمَ وِ   : نَِقَب َمنِسُمه. نََسما

مُ وِ  ٍث : لَقَُب رُجٍل ِمن بَنِي أََسٍد كان َضِمن لهم ِرْزَق كّل بِْنٍت تُولَد فيهم ؛ ومنه قَْول الُكَمْيت : الُمنَّسِ  ، كُمَحّدِ

__________________ 
 وقبلهما :« نيقة القدمي»وفيه :  165شعراء أمويون ا شعر األغلب العجلي ص  (1)

 ينفيهم عن كأٍل غيميم
 والرجز يف اللسان والتكملة والتهذيب.وانظر ختر هما فيه ا 

 اللسان. (2)
 اللسان والتهذيب والتكملة. (3)
 يف القاموس : األانِسُم : الناُس ا ابلرفض فيهما ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الكسر. (4)
 اللسان والتهذيب. (5)
 اللسان والتهذيب. (6)
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وٍز و وِ  ا ابــــــــــــُن كــــــــــــُ مُ مــــــــــــنــــــــــــ  َنســــــــــــــــــــــــــِّ
ُ

لــــــــــــه  املــــــــــــ بــــــــــــح ــــــــــــَ  قـ

ِب وِ      ُب ذو الَعضـــــــــــــــــــــح َلِ  الَعضـــــــــــــــــــــح (1)فـــــــاِرُس يوم الَفيـح
 

  
. ناَسَمهُ ُمناَسَمةً وِ  هُ ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ  : شامَّ

 وهو طيُِّب الُمناَسَمِة والُمناَمَسِة.

كةً : األَْنفُ  النََّسمُ وِ  ي للحِرِث بِن خاِلِد بِن العاِص : يُتَنَسَّمُ  ، محرَّ  به ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 الن َسمُ ُعل تح به األَنحياُب و 
ر قَْولهم : أَْينَ  الَمْنِسمُ وِ  ي ؛ وبه فُّسِ  .َمْنِسُمك ، كَمْجِلٍس : البَْيُت ؛ عن ابِن بَّرِ

اِم وغيِرِه ؛ عن ابِن األَ  النَّْسَمةُ وِ   ْعَرابّيِ.، بالفتحِ : العْرقَةُ في الحمَّ

 .نََسَمةً  ، أَي تجسََّد وتَمَّ وصارَ  تَنَسَّمَ  ويقاُل : أَْمصلَِت الناقَةُ َولََدها قَْبل أَنْ 

 لي منه َخبٌَر وأَثٌَر : أَي باَن. نََسمَ وِ الَخبَر وأَثَر فالٍن حتى اْستَبَانَه  تَنَسَّمَ وِ 

ةُ والصَّالبَةُ. النَِّسيم وهو باقِي  : أَي القوَّ

 ، يقاُل ذِلَك للثَِّقيِل ، وهو مجاٌز. النَِّسيمِ  يُل الظّلِ باِردُ وهو ثَقِ 

كةً : َشَجٌر للِقِسّيِ  النََّشمُ  : [نشم]  تُتََّخذُ منه ، وهو َجبَليٌّ ِمن ُعتُِق الِعيداِن ؛ قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : ، محرَّ

دٍة  عــــــــــــــّ رّاٍت ُمصــــــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــِ مــــــــــــــَ  أيحِوي إىل ُمشــــــــــــــــــــــــــــح

روعُ      ن  فـــــــــُ مٍّ هبـــــــــِِ اِ  و شـــــــــــــــــــــــُ مِ  الضـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــن شـــــــــــــــــــــــَ  (2) ال
  

 وقاَل اْمُرؤ القَْيِس :

مٍ عـــــــــــــــــــــــــــاِرٍض َزوحراَء مـــــــــــــــــــــــــــن   َنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رِهح      ريحِ ابانٍت عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــ  وتــــــــــــــــــــــَ (3)غــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  اللَّْحمُ  نَشَّمَ وِ  حاحِ. تَغَيَّرَ  : إذا تَْنِشيما  واْبتَدأَْت فيه رائَِحةٌ َكِريهةٌ ، كما في الّصِ

 وقيَل : تَغَيََّرْت ِريُحه ولم يُْنتْن.

 وفي التَّْهِذيِب : تغيََّرْت ِريُحه ال ِمن نَتٍَن ولكْن َكَراهةً ؛ وأَْنَشَد :

ُم وِ  راهبــــــــــــُُ يــــــــــــااًن شــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــح ُب فــــــــــــِ  قــــــــــــد ُأصــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ

ـــــــــه      ٌم فـــــــــي زاِد و ـــــــــَح َ
ُر املـــــــــ ـــــــــمُ ُخضـــــــــــــــــــــــح ي نحشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــَ  (4) تـ

  
 قاَل : ُخْضُر الَمزاِد : ماُء الَكِرِش.

حاحِ. في األَْمرِ  نَشَّمَ وِ   : إذا أََخَذ فيه ؛ كما في الّصِ

 فيه ؛ كذا نَصُّ اللَّْحيانّي ، هكذا قاَل فيه ، ولم يَقُل به. اْبتََدأَ  وقيَل :

 ، عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وذِلَك إذا اْبتََدأَ فيه ولم يُوِغل. َكتَنَشَّمَ 

اللَّْحم ؛ وأَْنَشَد ابُن  تَْنِشيم الناُس في ُعثْمان ، أَي َطعَنوا فيه ونالُوا منه ، وأَْصلُه ِمن نَشَّمَ  ؛ ومنه قَْولهم : في الشَّّرِ : أََخَذ ونَِشبَ  نَشَّمَ وِ 

 األَْعَرابّيِ :

ه  رميـــــــــــــِ تـــــــــــــِدي والـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــُر يف جـــــــــــــَ  قـــــــــــــد أغـــــــــــــح

ه     ومــــــــــــِ رِّ مــــــــــــن جنــــــــــــُ رًا يف الــــــــــــغــــــــــــُ كــــــــــــِ َعســــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــُ

  

 (5)يف أَدمِيه  َنش مَ الص بحُح قد وِ 

ْبحِ. ل الصُّ  قاَل : يُريُد تَبدَّى في أَوَّ
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ً  األَرضُ  نَشََّمتِ وِ  تْ  : تَْنِشيما  بالماِء ؛ وَمرَّ للمصنِِّف في التي قَْبلَها بالتَّْخفيِف. نَزَّ

ْنيا : هللاُ تعالى ِذْكَرهُ  شَّمَ نَ وِ   َرفَعَهُ. في الدُّ

 ُسوٌد. نقطٌ وِ فيه نُقٌَط بيٌض  : إذا كان (6) نَِشمٌ  الثَّْوُر ، كفَِرَح ، فهو نَِشمَ  َمْقلوُب النََّمِش ، يقاُل منه : النََّشمُ وِ 

__________________ 
 اللسان والتهذيب والتكملة. (1)
 واللسان.« فروع القان»برواية :  194/  1ديوان اهلذليا  (2)
 واللسان والتهذيب. 133ديوانه ص  (3)
 لعلقمة بن عبدة. 120من املفضلية  49ونسبه لعلقمة ا وهو البيت « شراهبم»بد  : « طعامهم»اللسان بدون نسبة ا واألساس وفيه :  (4)
 اللسان والتهذيب وزيد فيهما : (5)

ه بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــجيح حــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــزومــــــــــــــــــــــــه   يــــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــــ 

 دّع الـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــجيح يـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــه    

  

 يف القاموس : َنِشيٌم. (6)
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يه العَطَّاُرون َرْوقاً ، وهو السُّْنبُلِ  (2) قُرونِ  ٌء يكوُن فيشي شاقُّ الدَّّقِ ، أَو (1) ِعْطرٍ  : َحبٌّ من كَمْجِلٍس وَمْقعَدٍ  ، الَمْنَشمُ وِ   َسمُّ ساعٍة. يَُسّمِ

ي : وهو البَْيُش ،  قاَل ُزَهْيٌر :وِ  قاَل ابُن بَّرِ

يـــــــــاَن بـــــــــعـــــــــد مـــــــــا  بحســـــــــــــــــــــــًا وُذبـــــــــح مـــــــــا عـــــــــَ تـــــــــُ دارَكـــــــــح  تـــــــــَ

َر      طـــــــح ـــــــهـــــــم عـــــــِ ـــــــن ـــــــي وا ب ـــــــ  وحا وَدق ـــــــَ فـــــــانـ ـــــــَ مِ ت نحشـــــــــــــــــــــِ  (3) مـــــــَ
  

ْين ، وقد صاَر َمثاَلً ف .هكذا َضبََطه الَجْوهِريُّ بكْسِر الّشِ  ي الشَّّرِ

ْين ، فهي َمْنِشم وقاَل ِهشاٌم الَكْلبيُّ : َمْن قالَ   ِمن ِحْمير. بِْنُت الَوجيِه العَطَّاَرةُ بمكَّةَ  َمْنِشم ، بكْسِر الّشِ

 وقاَل غيُرهُ : ِمن َهْمَدان.

 وقاَل أَبو َعْمرو الشَّْيبانيُّ : كانْت تَبيُع الَحنُوَط ، وهي ِمن ُخزاَعةَ.

، وليَس  إذا أَراُدوا الِقتاَل وتََطيَّبوا بطيبِها ، ونَصُّ الَجْوهِرّي عن األَْصَمعّي : وكانت ُخزاَعة وُجْرُهم ، وكانوا اْمرأَةٌ ِمن ُجْرُهموقيَل : هي 

حاحِ الواِو ؛ وكانوا إذا فَعَلَوا ذِلكَ   فيما بَْينهم. َكثَُرِت القَتْلَى في نَّصِ الّصِ

ي عن  ْستَِميتُوا في األَْصَمعّي : هو اْسُم َعطَّاَرةٍ بمكَّةَ ، كانوا إذا قََصُدوا الَحْرَب َغَمُسوا أَْيِديَهم في ِطيبها وتَحالَفُوا عليه بأْن يَ ونَقََل ابُن بَّرِ

 الَحْرِب ، وال يَُولُّوا أَو يُْقتَلوا.

اَعة َخَرَجْت معهم فَطيَّبتْهم ، فال يَتَطيَُّب بطيبِها أََحٌد ، إالَّ قاتََل حتى يُْقتَل وقاَل الَكْلبيُّ : هي ُجْرُهِميَّة ، وكانت ُجْرُهم إذا َخَرَجُت لِقتاِل ُخز

 أو يُْجَرح.

قَتَلَه ، فاْقتَتََل ها فشمَّ ِريَح ِطيبِها عليه فوقيَل : امرأَةٌ كانت َصنَعَْت ِطيباً تَُطيِّب به َزْوَجها ، ثم إِنَّها صاَدقَْت َرُجالً وطيَّبتْه بِطيبِها ، فَلَِقيَه َزْوجُ 

 الَحيَّاِن ِمن أَْجِله.

ْين ، فهي اْمرأَةٌ كانت تُْنتَِجع العََرب تَبيعُهم ِعْطَرها ، فأَغاَر عليها قوٌم ِمن العََرِب فأََخذُوا ِعْطَرها َمْنَشم قاَل الَكْلبيُّ : وَمْن قالَ  ،  ، بفتحِ الّشِ

وا عليه ِريَح ِعْطِرها ؛ وقد ُضِرَب بها الَمثَُل في الشَّرِّ فبَلََغ ذِلَك قوَمها فاْستَأَْصلوا كلَّ َمْن شَ   .َمْنَشمَ  فقالوا : أَْشأَُم ِمن ِعْطرِ  مُّ

ْبَطْين. ي بالضَّ  هكذا َحَكاه ابُن بَّرِ

يحِ. الَمْنِشمُ  قاَل بعُضهم :وِ   ثََمَرةٌ َسْوداُء َمْنتِنَةُ الّرِ

 ر قَْول ُزَهْيٍر.؛ وبه فُسِّ  ع : َمْنِشمٌ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :وِ 

. َحبُّ البَلَسانِ  يقاُل : هووِ   ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 ؛ ولو قاَل : تَنَسََّمه ، كاَن أَْخَصر. الِعْلَم : تَلَطََّف في اْلتِماِسه تَنَشَّمَ وِ 

 منه ِعْلماً : إذا اْستَفاَد منه. تَنَشَّمَ  وقيَل :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً نَشََّمه تَْنِشيم  : ناَل منه ، كنَشَّبَه. ا

ي عن أَبي َعْمرو قاَل :  : الشرُّ بعَْينِه. َمْنَشمٌ  ونَقََل ابُن بَّرِ

. نَِشمةٌ  ويَِدي ِمن الُجْبِن ونحِوهِ   ، كفَِرَحٍة ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

كةً : َمْوِضٌع ، عن نَْصر. نََشمٌ وِ   ، محرَّ

.ظاِهُر إْطالقه :  النَّْصَمةُ  : [نصم]  أنَّه بالفتْحِ وقد أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

نََمةُ   ِمن ُدْوِن هللِا تعالَى. تُْعبَدُ  التي الصُّوَرةُ  ، ِكالُهما بالتَّْحريِك : النََّصَمةُ وِ وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : الصَّ

اِد المْعجَمِة  النَّْضمُ  : [نضم]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ واللَّْيُث.: ، بالضَّ
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 َع في بعِض النُّسخِ النَّْطِم بالطاِء وهو َغلٌَط.وَوقَ 

 بهاٍء. (4) الِحْنَطةُ الحاِدَرةُ السَّمينَةُ ؛ واِحَدتُه  :النَّْضمُ  وَرَوى أبو العبَّاس عن َعْمرو عن أَِبيِه :

__________________ 
 يف القاموس : عطٌر ا ابلرفض منونة ا والكسر  اهر. (1)
 ا ابلرفض ا والكسر  اهر.يف القاموس : قروُن  (2)
 ديوانه واللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب. (3)
 يف القاموس : واِحَدهُتا. (4)
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 قاَل األَْزهِريُّ : وهو َصِحيٌح.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، والظاُء ُمْهملَةٌ. النَّْطَمةُ  : [نطم]

 وتَبِعَهما المصنُِّف.وقد أَْهَملَه اللَّْيُث والَجْوهِريُّ 

يِك وغيِرِه ، كالنَّْطبَِة ، بالباِء ، كذا في التْهِذيِب.  وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : هي النَّْقرةُ ِمن الّدِ

 ٍء آَخر.ٍء إلى شي: التأْليُف ، وَضمُّ شي النَّْظمُ  : [نظم]

 .نََظْمتَهُ  ٍء قََرْنتَه بآَخر فقدوكلُّ شي

 باللُّْؤلُؤ والَخَرِز ، ُوِصَف بالَمْصدِر. مُ الَمْنظو : النَّْظمُ وِ 

 ِمن لُْؤلٍؤ. نَْظمٌ  يقاُل :

حاحِ ، وهو مجاٌز. نَْظمٌ  يقاُل : جاَءنا الجماَعةُ من الَجراِد. : النَّْظمُ وِ   ِمن الَجراِد ، وهو الَكثيُر ، كما في الّصِ

حاحِ. ثاَلثَةُ كواِكَب ِمن الَجْوزاءِ  أَْيضاً :وِ   ، كما في الّصِ

 ع. .نَْظمٌ وِ 

 وقيَل : ماٌء بنَْجٍد.

 ِمن اللُّْؤلؤ ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : بالنْظمِ  ، على التَّْشبيهِ  الثَُّريَّا : النَّْظمُ وِ 

َد راِب  قـــــــــــــَ عـــــــــــــح وُ  مـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ي ـــــــــــــعـــــــــــــَ ـــــــــــــَوَردحَن وال  ِء ا  ف

وَ       َرابء فــــــــــَ مِ ضــــــــــــــــــــــــ  ُض  الــــــــــنــــــــــظــــــــــح لــــــــــ  ــــــــــَ تـ ــــــــــَ تـ ــــــــــَ (1)ال يـ
 

  
 النَّْجم ، وُهما الثَّريّا معاً.وَرَواهُ بعُضهم : فَْوق 

 الذي يَلي الثَُّريَّا. الدَّبَرانُ  أَْيضاً : النَّْظمُ وِ 

ً  اللُّْؤلُؤَ  نََظمَ وِ  ً وِ  يَْنِظُمه نَْظما ً وِ  ، بالكْسِر ، نِظاما ْعَر  نَّظْمتُ  ؛ ومنه تَنَظَّمَ وِ  فاْنتََظمَ  أَلَّفَه وَجَمعَه في ِسْلكٍ  : نَظََّمه تَْنِظيما  نََظمَ وِ ،  ظَّْمتُهنَوِ الّشِ

 األَْمَر على الَمثَِل.

 َحَسٌن. نَْظمٌ  وله

 .منظَّمٌ وِ  َمْنظومٌ  وُدرٌّ 

ْمحِ : اْختَلَّهُ. اْنتََظَمهُ وِ  نان ، ويُْرَوى قَْوله : اْنتََظمَ وِ  بالرُّ هما بالّسِ  ساقَْيه وجانِبَْيه كما قالوا اْختَلَّ فَُؤاَده ، أَي َضمَّ

 فـَُؤاَده ابملِطحرِد انـحَتَظمحتَ ملا 
وايَةُ الَمْشهوَرةُ  ا اْختَلَْلَت.: والّرِ  لمَّ

 للَجانِبَْيِن ، واالْختِالُل للفَُؤاِد والَكبِِد. االْنتِظامُ  وقاَل أَبو زْيٍد :

 إالَّ إذا اْستُِعير لَجْمع كما في شْرحِ الشفاء. اْنتََظمَ  ونَقََل شْيُخنا عن بعِض الُمحقِّقين : أنَّه ال يَتَعَدَّى

 ؛ قاَل : كُكتُبٍ  ، نُُظمٌ  به لُْؤلٌُؤ ونحوه ، ج يُْنَظمُ  ُكلُّ َخْيطٍ  ، بالكْسِر : النِّظامُ وِ 

 الن ظُمِمثحر الَفرِيِد الذي َ حري مىت 
تَْين. نُُظمٌ وِ  أَناِظيمُ وِ  أَْنِظَمةٌ  ج : إذا لم تَْستَقم َطِريقَتُه ؛ نِظامٍ  تقوُل : ليَس لهذا األَْمِر ِمن ِمالُك األَْمِر. : النِّظامُ  ن المجاِز :مِ وِ   بضمَّ
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يَرةُ والَهْدُي والعاَدةُ. أَْيضاً :وِ   الّسِ

 واِحٍد ، أَي عاَدةٍ. نِظامٍ  يقاُل : ما زاَل على

 : أَي ليَس له َهْدٌي وال ُمتَعَلَّق وال اْستِقاَمة. نِظامٌ  وليَس ألَْمِرِهم

ّبِ  نِظاماوِ  مِّ  أُْنظومتاُهما ُحِكي عن أَبي زْيٍد :وِ ، بكْسِرِهما ؛  إِْنظاماُهماوِ السََّمَكِة والضَّ ِب إلى بَْيضاً من الذَّنَ  َمْنُظومانِ  َخْيطانِ  ، وُهما ، بالضَّ

 األُذُِن.

حاحِ :  ّبِ : ُكْشيَتانِ  النِّظامانِ وِ وفي الّصِ  من جانِبَي ُكْليَتَْيه َطِويلتاِن ، اه. َمْنُظومتانِ  ِمن الضَّ

 ِمن البَْيِض. إِْنظامانِ  ويقاُل : في بَْطنِها

بَّةُ بَْيَضها في بَْطنِها ، نََظَمتِ  قدوِ  ً أَْنظَ وِ  ، بالتَّْشديِد ، نَظََّمتْ وِ  الضَّ ً وِ  َمْت نَْظما ً وِ  تَْنِظيما مٌ وِ  ُمْنِظمٌ وِ  ناِظمٌ  وهي ، إِْنظاما ٍث  ُمنَّظِ ، كُمْحِسٍن وُمَحّدِ

حاحِ ، وكلُّ ذِلَك  أَْنَظَمتْ  ُء ِمن أَْصِل َذنَبِها إلى أُذُنِها بَْيضاً ، وَكذِلَك الدَّجاَجةُ ، وذِلَك حيَن تَْمتلى إذا صاَر في بَْطنِها بَْيٌض ، كما في الّصِ

 مجاٌز.

__________________ 
 ا واللسان. 6/  1ديوان اهلذليا  (1)
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 في سْلٍك. َمْنظومٌ  ، كأَنَّه الُمْنتَِظمِ  نَْفُس البيِض  ، بالفتْحِ : ظامُ األَنْ وِ 

ْملِ  األَْنظامُ وِ   ، بكْسِرِهما. إِْنظامتِهوِ  ما تَعَقََّد منه كنِظاِمهِ  : َضِفرتُه ، وهي من الرَّ

بَّة. أَناِظيمُ  ، والَجْمعُ  َخَرزاً  نُِظمَ  ُكلُّ َخْيطٍ  : األَْنظامُ وِ   ، وَكذِلَك َمْسِكُن الضَّ

ْعُب فيه ُغُدرٌ  ، كأَميٍر : النَِّظيمُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :وِ  ي به ألَنَّه ُمتواِصلَةٌ قَريٌب بعُضها من بعٍض  وقِالتٌ  الّشِ  نُْظم ذِلَك الماء ، والَجْمع نََظم ، ُسّمِ

.  ، بالضّمِ

ِكّيِ ما تَناسَ  النَِّظيمُ  قاَل غيُرهُ :وِ   على نََسٍق واِحٍد. (1) َق فِقَُرهُ من الرُّ

 ، ِمن عاِرِض اليَماَمِة ؛ قاَل ابُن َهْرمة : ع : النَِّظيمُ وِ 

تح  حــــــــَ ــــــــَ ب ــــــــَبصــــــــــــــــــــــح اح ف ــــــــَ ت مــــــــَ ــــــــح ــــــــر ق فــــــــت دارهــــــــا ابل  عــــــــَ

يـــــــمـــــــهـــــــا      ظـــــــِ َرتح فـــــــنـــــــَ فـــــــَ ـــــــح (2)ســـــــــــــــــــــويـــــــقـــــــة مـــــــنـــــــهـــــــا أَقـ
 

  
 وقاَل َمْروان :

رُت  ذَكـــــــــــ  يـــــــــــمَ إذا مـــــــــــا تـــــــــــَ ظـــــــــــِ طـــــــــــرقـــــــــــاً  الـــــــــــنـــــــــــ   ومـــــــــــُ

كـــــــــاين      ُت وأَبـــــــــح نـــــــــح نــــــــــَ يـــــــــمُ حـــــــــَ ظـــــــــِ (3)ومـــــــــطـــــــــرُ   الـــــــــنـــــــــ 
 

  
 ، قالَهُ ياقوُت. (4)وهو َمْوِضٌع في شْعِر َعِدّي بِن الرقاعِ  كالنَّظيَمةِ 

وائَح في َدْولَِة الُمْعتَِصم ، كاَن يقوُل : إ الُمتََكلِّمِ  أَبي إْبراهيم الُمْعتزليّ  كَشدَّاٍد : لَقَُب إبراهيَم بِن َسيَّارٍ  ، النَّظَّامُ وِ  نَّ األَلواَن والّطعوَم والرَّ

 ، وتَبِعَه طائِفَةٌ ِمن الُمْعتَزلَِة. (5)واألَْصواَت أَْجساٌم ، وإنَّ العاِدَل ال يَْقدُر على الظُّْلم ؛ وكان يُْدِمن الَخْير 

 ؛ َذَكَره األَميُر. محمِد بِن َعبِد الَجبَّاِر ، الشَّاِعِر األَْنَدلُِسّيِ  أَْيضاً : لَقَبُ وِ 

حمِن بِن َعبِد هللِا بِن الَحاِرثِ  ، نِظامٌ وِ  ، ويقاُل : اْسُمه عبُد الرحمِن بُن الَحِرِث كما في أَْنساِب ابِن  كِكتاِب : َجدُّ َجّدِ األَْعَشى الَهْمدانِّيِ عبِد الرَّ

 هو ِمن بَنِي ماِلِك بِن جشِم بن حاِشٍد.الَكْلبي ، و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الَحْنظِل : حبُّه في ِصيصائِِه. نَْظمُ 

 : االتِّساُق. االْنتِظامُ وِ 

 الصُّخوُر : تالَصقَْت. تَناَظمتِ وِ 

 الَحْبَل : َشكَّه. نََظمَ وِ 

اُص الُمْقَل : َضفََرهُ. نََظمَ وِ   الَخوَّ

 : َشكائُِك الَحْبِل. النَّظائِمُ وِ 

ْيَد : َطعَنَه أَو َرَماهُ حتى يُْنِفَذهُ ، وقيَل : ال يقالُ  اْنتََظمَ وِ   حتى يَْجَمَع َرْميَتَْين بَسْهٍم أَو رمحٍ. اْنتََظَمه الصَّ

 .: كواِكُب الثَّريَّا ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ  النَّْظمةُ وِ 

 .نظمه : اْنتََظَمهوِ الَكالَم  تَنَظَّمَ وِ 

 معنًى واِحٌد. يَْنتَظُمهما وهذان البَْيتانِ 

. نِظامٌ  وجاءَ   ِمن َجراٍد : أَي َصفٌّ

 النَّْخلَةُ : قبِلَِت اللَّقاَح ، وَخْرَدلَْت : لم تَْقبَْله. نََظمتِ وِ 
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يمٌ وِ  نَظَّامٌ  ورُجلٌ  يت ، َكثيرُ  ِنّظِ ْعِر. نَْظم ، كَشدَّاٍد ، وِسّكِ  الّشِ

 القُْرآِن : لَفََظه ، وهي العباَرةُ التي تَْشتَِمل عليها الُمصاِحُف صيغَةً ولُغَةً. نََظمَ وِ 

مِّ  النُّْعَمىوِ  النَّعيمُ  : [نعم] أَي واِسُع الماِل ، كما في  النّْعَمةِ  : فالٌن واِسعُ  يقالُ  ، بالكْسِر. كالنِّْعَمةِ  الَخْفُض والدََّعةُ والمالُ  َمْقصوراً : ، بالضَّ

حاحِ.  الّصِ

ازي : ة الَمْخفيَّة ، والَمْنفعَةُ المَ  النِّْعمةُ  قاَل الرَّ ْفعولَةُ ال على الَمْنفعَةُ الَمْفعولَةُ على جَهِة اإِلْحساِن إلى الغيِر ، قاَل : فخَرَج بالَمْنفعِة الَمضرَّ

 لغيِر بأَْن قََصَد الفَاِعل نَْفسه كَمْن أَْحَسن إلى جاِريٍَة ليَْربَحجَهِة اإِلْحساِن إلى ا

__________________ 
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : عل  َنَسٍ . (1)
 معجم البلدان البن هرمة. من أبيات. برواية : ابلربقتا. (2)
 معجم البلدان. (3)
 وهو قوله : (4)
ـــــــــــــعـــــــــــــاً ) ـــــــــــــمـــــــــــــة مـــــــــــــرب ـــــــــــــظـــــــــــــي ـــــــــــــن ـــــــــــــاكـــــــــــــرن ال ـــــــــــــب   وعـــــــــــــدن ي

 جـــــــــــــــزأن فـــــــــــــــال يشــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــن إال الـــــــــــــــنـــــــــــــــقـــــــــــــــائـــــــــــــــعـــــــــــــــا    

  

 .«قوله : اخلري ا كذا ابلنسخ ا وحرره»هبامش املطبوعة املصرية :  (5)
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موٍم ليهَلَك فلي َ  َه حَنحو سكٍر َأو َخبيٍص َمسح بوٍب إىل أملٍَ َأو َأطحَعم َغريح راَجه مبَحح ِتدح  .بنَـعحَمةٍ  فيها ا َأو أَراَد اسح
اغُب :وقاَل   والنَّْفع وبِناُؤها بِناَء الحالَِة التي يكوُن عليها اإِلْنسان كالِجْلَسِة. (1)ما قصَد به اإِلْحسان  النّْعَمةُ  الرَّ

ةٍ و أَْنعُمٌ وِ  ، بكْسٍر ففتحٍ ، نِعَمٌ  ، ولذا لم يَِشر إليها بالجيِم على عاَدتِه ، النِّْعَمة ، أَي َجْمعُهاوِ   أَُشّدٍ ، َحَكاهُ ِسْيبََوْيه.، بضِم العَْين كِشدَّ

 بِغَةُ :وقاَل ابُن جنّيِ : جاَء ذِلَك على حْذِف التاِء فصاَر كقَْولِهم : ِذئٌْب وأَْذُؤب ونِْطع وأَْنُطع ، ومثْله َكثيٌر ، وقاَل النا

َر  مــــــــــــانفــــــــــــلــــــــــــن أَذحكــــــــــــُ عــــــــــــح  ِإال  بصـــــــــــــــــــــــــاحٍل  الــــــــــــنـــــــــــــ 

ِداين و      دي يــــــــــــُ مــــــــــــافــــــــــــإن  لــــــــــــه عــــــــــــنــــــــــــح عــــــــــــُ ــــــــــــح  (2) أَنـ
  

اُء عن ابِن عبَّاس وهو َوْجه َجيِّد ألنَّه قاَل  (3) (َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظاِهَرًة َوابِطَنةً )َء قْولُه تعالَى : وقُِرى  (شاِكرًا ِْلَنْ ُعِمهِ )، نَقَلَها الفرَّ

 به عليهم. أَْنعَم أَراَد َجِميَع ما ، نِْعَمةً  جائٌِز ؛ وَمْن قََرأَ  نِعََمهُ  وهو َدليٌل على أَنَّ  النِّْعم ، فهذا َجْمعِ 

 : التََّرفُّهُ. التَّنَعُّمُ وِ 

اغُب : هو تناوُل ما فيه  وِطيُب َعْيٍش. نْعمةٌ  وقاَل الرَّ

 ، بالفتحِ. النَّْعَمةُ  االْسُم :وِ 

ْربِة ،  ة ِمن الِفْعل ، كالشَّتْمِة والضَّ اغُب : بِناُؤها بِناَء المرَّ  ِجْنٌس يقاُل للَكثيِر والقَليِل. النّْعمةُ وِ قاَل الرَّ

 ، ثالُث لُغاٍت. ، كَسِمَع ونََصَر وَضَربَ  نَِعمَ 

حاحِ :  ً  ، أَي صارَ  نُعومةً  ُء ، بالضّمِ ،الشي نَعُموِ والذي في الّصِ ِمثَاَل َحِذَر يَْحَذر ، وفيه لُغَةٌ ثالثَةٌ ُمَركَّبة بَْينهما  نَِعَم يَْنعَم لَيِّناً ، وَكذِلكَ  ناِعما

 ، بالكْسِر فيِهما ، وهو شاذٌّ ، اه. نَِعَم يَْنِعمُ  ِمثْل فَِضَل يَْفُضُل ؛ ولُغَةٌ رابعةٌ : نَِعَم يَْنعُمُ  :

 لُغَة َمْن يقولُ  نَِعمَ  ، ثم تَداَخلَِت اللُّغتاِن فاْستَضاف َمْن يقولُ  نَعُم في األْصِل ُمضاِرعُ  يَْنعُموِ ،  يَْنعَمُ  ماِضيفي األَْصِل  نَِعمَ  قاَل ابُن جنّيِ :

فيَتَركَّب ِمن هذا لُغَةٌ  ِعمنَ  مضاَرَع َمْن يقولُ  نَعُم ، فَحَدَث هنالك لُغَةٌ ثاِلثَةٌ ، فإْن قُْلت : فكاَن يَجُب ، على هذا ، أْن يَْستَضيَف َمْن يقولُ  يَْنعُم

، فاحتمَل  يَْنعَموِ  يَْنِعمُ  قد يأْتي فيه نَِعمَ  ، فإِنَّ  نَِعمَ  ، قيَل : منَع ِمن هذا أَنَّ فَعُل ال يَْختلُف ُمضاِرُعه أَبَداً ، وليَس َكذِلكَ  نَعُم يَْنعَم ثالثَةٌ وهي

 ، اه.ِخالف مضاِرِعه ، وفَعُل ال يَْحتمُل مضاِرُعه الِخالَف 

 ، بالضّمِ ، كفَِضَل يَْفُضُل. نَِعَم يَْنعُم: وَحَكى ابُن قتيبَةَ في أَدِب الَكاتِب عن ِسْيبََوْيه أنَّه يقاُل 

َل كتاَب ِسْيبََوْيه تَبَيَّن له أَنّه لم يَْذُكر الضّم ، إالَّ في فَِض   َل يَْفُضُل.قاَل السهيليُّ : وهو َغلٌَط ِمن القتيبّيِ ، ومن تأَمَّ

 قاَل شْيُخنا : بل َحَكاه عنه َغْيره.

 وَذَكَره ابُن القوطيّة وقاَل : إنَّهما ال ثاِلَث لهما.

 ُعَدْيس : فَِرَغ يَْفُرُغ ِمن * قُْلُت : وقد َسبََق في الالِم عن بعِضهم َحِضَر يَْحُضُر ونَقََل ابُن درستويه : نَِكَل يَْنُكُل وَشِمَل يَْشُمُل. وَحَكى ابنُ 

ما َعَرْفت َظَهَر غِ ، وبرؤ يَْبُرُؤ ، عن صاِحِب المبرز ، أَْوَرَدهنَّ أَبو َجْعفٍر اللبلّي في بغيِة اآلماِل. وَمرَّ في ف ض ل ما فيه مقنٌع ، وبالفََرا

 لك ما في ِسياِق المصنِِّف ِمن القُصوِر والُمخالَفَِة.

 الفتُْح والَكْسُر عن ثَْعلَب ، والضمُّ عن اللَّْحيانّي.،  ُمثَلَّثَةً  َعْيناً ، يَْنعَُمُهم َمْنِزلٌ  يقاُل : هذاوِ 

 ، أَي يُِقرُّ أَْعيُنَهم ويَْحَمُدونه. (4) ، كيُْكِرُمُهم يُْنِعُمُهم زاَد األَْزهِريُّ لُغَةٌ رابعَةٌ وهي :وِ 

منه ؛ و تَنَعَّم بمْعنَى ناَعمَ وِ  تَناَعمَ وِ بلُغاتِه الثَّالثَِة ،  نَِعمَ وِ ، وهو تَْفِسير لكّلِ ما َمَضى ِمْن ِذْكر األَْفعاِل وتَْقِديره ،  تَنَعَّمَ  أَي ناَعمَ وِ  تَناَعمَ وِ 

 .أَتَنَعَّم أَي كيفَ  ؛ «وصاِحُب القَْرِن قد اْلتَقََمه أَْنعَمُ  كيفَ »الَحِدْيث : 

ً  غيُرهُ  هنَعَّمَ وِ  ُمناَعَمةً ، ناَعَمهُ وِ   .فتَنَعَّم ؛ َرفََّههُ  تَْنِعيما

 ، كُمعَظََّمٍة : الَحَسنَةُ  الَمنَعََّمةُ وِ  الُمناِعَمةُ وِ  النَّاِعَمةُ وِ 
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__________________ 
 كذا ا وعبارة املفردات خمتلفة ا انظر فيها مادة نعم.  (1)
 اللسان ا ومل أجده يف ديوانه. (2)
 بكسر ففتح. (نَِعَمهُ ) ا والقراءة 20لقمان ا اآية  (3)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : عن الفرّاء. (4)
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ََفُة ا و  الَعيحِش والِغذاءِ  ُرتح
ا َلَطريحٌ »ا ِديحث : منه امل َفٌة. ا «انِعَمةٌ  ِإهن   َأي ِلاٌن ُمرتح

 ؛ قاَل األَْعَشى : َسواءٌ  ُمتَناِعمٌ وِ  ُمناِعمٌ وِ  ناِعمٌ  نَْبتٌ وِ 

ه وِ  نـــــــــــااي كـــــــــــبَنـــــــــــّ رِّ الـــــــــــثـــــــــــ  ك عـــــــــــن غـــــــــــُ حـــــــــــَ  َتضـــــــــــــــــــــــــح

ه      تــــــــــــُ بـــــــــــــح واٍن نـــــــــــــَ حــــــــــــُ مُ ُذرا أُقــــــــــــح تــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــِ  (1) مــــــــــــُ
  

لِِّق ، وال تنبُت إالَّ على ماٍء ، وال ثََمَر لها وهي َخْضراُء َغليَظةُ السَّاِق. الَوَرقِ  ناِعَمةُ  : َشجرةٌ  التَّْنعيمةُ وِ   ، ورقُها كَوَرِق الّسِ

 ؛ وقاَل : الناِعَمةُ  : ليٌِّن ، ومنه قَْول بعِض الُوصَّاف : وعليهم الثِّيابُ  ناِعمٌ  ثَْوبٌ وِ 

َوًة وِ  ـــــــــــامـــــــــــًا وِنســـــــــــــــــــــــــح وحمـــــــــــًا رُك مـــــــــــي هبـــــــــــا حـــــــــــَ  حنـــــــــــَح

زيف      ــــــــــــــَ مٌ عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــن  قـ ــــــــــــــُر  انعــــــــــــــِ رِي (2)وحــــــــــــــَ
 

  
 ، كُمعَظٍَّم : لَيٌِّن. ُمنَعَّمٌ  كالمٌ وِ 

ةُ. النِّْعَمةُ وِ   ، بالكْسِر : الَمَسرَّ

ِل : ةُ. األَْنعامُ  ؛ وبالكْسِر : التَّنَعُّم ، بالفتْحِ : النَّْعَمةُ  قاَل شْيُخنا : وفي الكشاِف أَثْناء المزمَّ  ، بالضّمِ : الَمَسرَّ

ْن تكلَّم على الُمثَلَّثاِت.وهكذا  َح به غيُر واِحٍد ممَّ  َصرَّ

 هللاُ بك َعْيناً كالغُْلَمِة من َغِلَم والنُّْزَهِة ِمن نَِزهَ. نَِعمَ  * قُْلُت : وهو حينَئٍِذ َمْصَدر

حاحِ ؛ زاَد ابُن ِسْيَده  اليَدُ  : النِّْعَمةُ وِ  اِلَحةُ : ، كما في الّصِ نِي البَْيضاُء الصَّ حاحِ. وفيه إشاَرةٌ  أُْنِعم عةُ والِمنَّة وماوالصَّ به عليك ، كما في الّصِ

ً  هللاُ عليه أَْنعَم إلى أنَّه اْسٌم ِمن  مِّ ، بالضَّ  كالنُّْعَمى ، كقَْوِلَك : أَْنفَْقُت عليه إِْنفاقاً ونَفَقَةً بمْعنًى واِحٍد ، اإِلْنعام ، أُقِيم االْسُم ُمقامَ  نِْعمةً وِ  يُْنِعُم إِْنعاما

، وظاِهُر ِسياقِه أَنَّه َجْمُع األَْلفاِظ الَمْذكوَرةِ وليَس  النِّْعمةِ  ، أَي َجْمعُ  ج ؛ النَِّعيمُ  قاَل الَجْوهِريُّ : وِمثْلُه ، بالفتحِ َمْمدوَدةً  النَّْعماءِ وِ  َمْقصوراً ،

ِل التْرِكيِب ثم  َر َوقََع فيه ؛َكذِلَك ، وكأَنَّه قِد اْحتََرز ِمن هذا اإِليهاِم في أَوَّ ، بكْسَرتَْيِن وتُْفتَُح  نِِعَماتٌ وِ  ، وقد تَقَدََّم ِذْكُرهما ، نِعَمٌ وِ  أَْنعُمٌ  كرَّ

 ، اإِلتْباُع ألَْهِل الِحجاِز. العَْينُ 

ِن وَكْسِرها ، قاَل : ويُجوز تَْسِكين العَْين ؛ وهذه ، بفتْح العَيْ  (3)هللِا  بنَِعمات وَحَكاه اللَّْحيانيُّ قاَل : وقََرأَ بعُضهم : أَنَّ الفُْلَك تَْجِري في البَْحرِ 

ا الَكْسُر فَعَلَى َمْن جمَع ِكْسَرة ِكِسرات ، وَمْن قََرأَ   فإنَّ الفَتَْح أََخفُّ الَحَركاِت وهو أَْكثَر في الَكالِم. بنِعَمات قد أَْغفَلَها المصنُِّف ؛ فأمَّ

ً  ابه أَْنعَمَ وِ هللاُ تعالى عليه  أَْنعََمهاوِ  َوِإْذ تَ ُقوُل ِللَِّذي أَنْ َعَم هللاُ َعَلْيِه َوَأنْ َعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك )؛ ومنه قَْولُه تعالَى :  إِْنعاما
 .(4) (َزْوَجكَ 

اُج : مْعنَى جَّ قِّ  ِمن إِيَّاه إِْعتاقُهُ  عليه ، وسلمعليههللاصلىالنبّيِ  ِإْنعام هللِا تعالى عليه ِهدايتُه إِلى اإِلْسالِم ، ومْعنَى إِْنعامِ  قاَل الزَّ  .الّرِ

اغُب :  : إيصاُل اإِلْحساِن إلى الغْيِر ، وال يقاُل ذِلَك إالَّ إذا كاَن الُموَصُل إليه ِمن الناِطِقْين. اإِلْنعامُ  وقاَل الرَّ

ْنيا. (5) (لَُتْسئَ ُلنَّ يَ ْوَمِئذ  َعِن النَِّعيمِ ) الَكثِيَرةُ الَوافَرةُ ؛ وقَْولُه تعالَى : و هللِا تعالَى : َعِطيَّتُه نَِعيمُ وِ   ، أَي عن كّلِ ما اْستَْمتَْعتُم به في الدُّ

حاحِ :وِ  ً  نَِعَمكَ وِ هللاُ تعالى بَِك ، كَسِمَع ،  نَِعمَ  في الّصِ ً  هللاُ  أَْنعَمَ  َكذِلكَ وِ  ، ِمثْل َغِلَم ُغْلمةً ونَِزهَ نُْزَهةً ؛ نُْعَمةً  َعْينا بَِك َعْيَن  هللاُ  أَقَرَّ  ، أَي بَِك َعْينا

 ، كما في الُمْحَكِم. من تُِحبُّهُ 

حاحِ ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب : أَو أَقَرَّ َعْينََك بَمْن تُِحبُّهُ   ، كما في الّصِ

م عــــــــــــــــــــَ رح  أَنـــــــــــــــــــــح ُ
 ُ  ابلــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــــوِ  وابملــــــــــــــــــــ

نــــــــــا      يــــــــــح ة عــــــــــَ ِر وا ــــــــــامــــــــــِر الــــــــــرســــــــــــــــــــــــالــــــــــَ (6)ســــــــــــــــــــــــِ
 

  
سالةُ. سوُل هنا : الّرِ  الرَّ

ٍف : و  هللاُ بَِك َعْيناً ، فإنَّ  نَِعمَ  ال تقُلْ »في َحِدْيث مطّرِ
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َعمُ  َ  ال  .« ُ ِبَك َعيحناً  أَنـحَعمَ  أَبَحٍد َعيحناً ا ولكن ُقر : يـَنـح
ٌف َصِحيٌح فَِصيٌح في َكالِمهم ،  َمْخشِريُّ : الذي َمنَع منه ُمطّرِ  وَعْيناً نصٌب على التَّْمييِز ِمن الكاِف ، والباء للتَّْعديَِة ، والمْعنَى :قاَل الزَّ

ها ، وقد يَْحذفُوَن الجارَّ ويُوِصلوَن الِفْعَل فيقُولوَن  نَعَّم هللاُ َعْيناً ، أَي نَعََّمكَ  اُء هللاُ بَِك َعْيناً ، فالب أَْنعَمَ  ، وما (1)هللاُ َعْيناً  نَِعَمك: َعْينَك وأَقَرَّ

فاً ُخيَِّل إليه أَنَّ  النَِّعيم إذا َدَخَل في أَْنعَمَ  فيه زائَِدةٌ ألنَّ الَهْمزةَ كافيةٌ في التَّْعِديَِة ، ويَجوُز أَْن يكوَن ِمن فيُعدَّى بالباِء ، قاَل : ولعلَّ ُمطّرِ

ا َكبيراً ، كما يقولوَن : اْنتِصاَب المميِّز في هذا الَكالِم عن الفاِعِل فاْستَْعَظمه ، تعالَى هللاُ أَنْ  بهذا األَْمِر َعْيناً ،  نَِعْمتُ  يُوَصَف بالَحواس علوَّ

 هللاُ َعْيناً َكذِلَك. نَِعمَ  والباُء للتَّْعدية ، فَحِسَب أَنَّ األَْمَر في

 َعْينٍ  نُعاَمىوِ  َعْينٍ  نُْعَمىوِ بفَتِْحِهنَّ  َعْيٍن ، نَعيمُ وِ  َعْيٍن ، وهذه عن الحرماِزّيِ كما في النَّواِدِر ، نَعامُ وِ  َعْينٍ  نَْعَمةُ وِ َعْيٍن  نَْعمُ  العََرُب تقوُل :وِ 

ِهنَّ ،  َعْيٍن ، نُْعَمةُ وِ  َعْينٍ  نُْعمُ وِ  َعْينٍ  نُعامُ وِ   بكْسِرِهما. َعْيٍن ، نِعامُ وِ  َعْينٍ  نِْعَمةُ وِ بضّمِ

ً  أَي أَْفعَُل ذِلكَ  الَمتْروك إْظهاَره ، الكلُّ بإِْضماِر الِفْعلِ  (2) ويُْنَصبُ  قاَل ِسْيبََوْيه : ً  إْنعاما  لََك ، وما أَْشبََهه. لعَْينَِك وإْكراما

حاحِ : َكراَمةُ لََك وإِْكراماً لعَْينَِك وما أَْشبََهه.  وفي الّصِ

َعْيٍن  نُْعمةَ وِ  نَْعمَ  أَي قُْل له : ، «عيٍن آِخه وأَْوِدْدهُ  نُْعمةَ وِ  فنَْعمَ  فإن وافََق قوٌل َعَمالً  إذا َسِمْعَت قوالً َحَسناً فَُرَوْيداً بصاِحبِه ،»في الَحِدْيِث : و

 أَي أُقِرُّ عينََك بطاَعتِك واتِّباعِ أَْمَرك ؛ وقاَل الفََرْزدق :

وٍم ِو  مُ كــــــــــــُ عــــــــــــَ نـــــــــــــح ــــــــــــاً  تـــــــــــــَ ن يــــــــــــح يــــــــــــاف عــــــــــــَ  اأَلضــــــــــــــــــــــــــح

قــــــــــــاال وِ      هــــــــــــا ثــــــــــــِ بــــــــــــارِكــــــــــــِ ُح يف مــــــــــــَ بــــــــــــِ (3)ُتصــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 األَْضياُف َعْيناً بِهنَّ ألَنَّهم يَْشربوَن ِمن أَْلبانِها. تَْنعَم أَي

 ْعقَر.َك ال تَخاُف أَْن تُ وقيَل : إنَّ هذه الُكوَم تَُسرُّ باألَْضياِف كُسروِر األَْضياِف بها. وقيَل : إنَّما تأْنَُس بهم لَكثْرةِ أَْلبانِها ، فهي لذلِ 

ة َعْيني ؛ وأَْنَشَد عن الِكسائّي : نُْعمَ  وَحَكى اللّْحيانيُّ : يا  َعْيني ، أَي يا قُرَّ

ريحٍ ابكــــــــــــــــــــِر  حــــــــــــــــــــَك ُ  خبــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــ  ب  صــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

مِ      عــــــــــــح ــــــــــــُ ِر  بــــــــــــنـ بــــــــــــاٍب فــــــــــــاخــــــــــــِ (4)عــــــــــــٍا وشــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ؛ وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه : العوُد ، كفَِرَح ؛ اْخضَّر ونََضرَ  نَِعمَ وِ 

َدٍم وِ  ٍو ومـــــــــــــن قـــــــــــــِ وُد  مـــــــــــــن  ـــــــــــــَح َوج  عـــــــــــــُ  اعـــــــــــــح

مُ ال      عـــــــــَ نــــــــــح وُد حـــــــــىت  يــــــــــَ مالـــــــــعـــــــــُ عـــــــــَ نــــــــــح (5)الـــــــــوَرُ   يــــــــــَ
 

  
 ويَُذكَُّر. َمْعروٌف أُْنثَى ، : طائرٌ  النَّعاَمةُ وِ 

 ، بالهاِء. نَعاَمةٌ  قاَل األَْزهِريُّ : وجائٌِز أَْن يقاَل للذََّكرِ 

 ؛ قاَل أبو َكثْوة : على الواِحدِ  النَّعامُ  يَقَعُ  قدوِ  ، كَحماٍم وَحمامٍة وَجراٍد وَجرادةٍ ؛ نَعامٌ  الِجْنِس اسُم وِ 

عـــــــــــــــــامُ وىل   واَن َزوحزَأًَة  نـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــين صـــــــــــــــــــــــــــــــَ

بــــــــــا      ــــــــــغــــــــــاِب قــــــــــد َوثــــــــــَ دًا ابل ا رَأ  َأســــــــــــــــــــــــَ ملــــــــــ 
(6)

 

  
َم في  نَعامةٍ  والعََرُب تقوُل : أََصمُّ ِمن  .«ظ ل م»؛ وقد تَقَّدِ

 .نَعامةٍ  ، وأَْعدى ِمن نَعامةٍ  ، وأَْجبَُن ِمن نَعامةٍ  وأَْشَرُد ِمن نَعامةٍ  وأَْمَوُق ِمن

 ، هكذا في سائِِر النُّسخِ. كالنَّعامِ  الَمفَاَزةُ ، : النَّعاَمةُ وِ 

حاحِ :  : َعلٌَم ِمن أَْعالِم الَمفاوِز يُْهتََدى به ؛ قاَل أَبو ذُؤْيٍب يَِصُف طرَق الَمفاَزة : النَّعاَمةُ وِ  النَّعامُ  والذي في الّصِ

ن   عـــــــــــــــــامٌ هبـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــّرِجـــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــَ

رحيــــــــا      فــــــــائــــــــُ  فــــــــيــــــــه الســــــــــــــــــــــ  ي الــــــــنــــــــ  قــــــــِ لــــــــح ــــــــُ (7)ُ  تـ
 

  
 وَرَوى غيُر الَجْوهرّي َعْجَزه :
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__________________ 
 يف اللسان : وأّما. (1)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وتـَنحِصُب. (2)
 واللسان. 69/  2ديوانه ط بريوت  (3)
 اللسان والتهذيب. (4)
 اللسان وكتب مصححه هبامشه : قوله : من  ٍو ا يف امكم من    ا واللح  : الضمر. (5)
 اللسان. (6)
 واللسان والصحاح.« تُبقي»برواية :  136/  1ديوان اهلذليا  (7)
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 (1)حَتحَسُب آراَمُهن  الص روحا 
ا :  وقاَل تَأَبََّط شرَّ

ِدهـــــــــــا ِإال  ال شـــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــاَء يف َريـــــــــــح تـــــــــــُ عـــــــــــامـــــــــــَ   نـــــــــــَ
ــــــــــي      ــــــــــٌم ابق ــــــــــائ ــــــــــهــــــــــا ق ِزمٌي ومــــــــــن ــــــــــهــــــــــا هــــــــــَ (2)مــــــــــن

 

  
ل.ولعلَّ المصنَِّف اْغتَرَّ بقَْول الَجْوهِرّي : َعلٌَم ِمن أَْعالِم الَمفاِوِز ، فَظنَّ أَنَّه يُريُد َعلَم   عليها فتأَمَّ

ْرنوقَْينِ  : النَّعاَمةُ وِ  رانِيُق ِمن َخَشٍب فهي ِدَعٌم. الَخَشبَةُ الُمْعتَِرَضةُ على الزُّ  تُعَلَّق منهما القاَمةُ ، وهي البََكرةُ ، فإِن كانِت الزَّ

 ، قاَل : والُمْعتَرَضةُ عليهما هي العََجلةُ والغَْرب ُمعَلٌَّق بها. النَّعاَمتان وقاَل أَبو الوليِد الِكالبيُّ : إذا كانتا ِمن َخَشٍب فهما

 اليَْشكرّي ، وفيها يقوُل : للَحاِرِث بِن َعبَّادِ  َمْنسوبَة ، منها : َسبعةُ أَْفراٍس  : نَعاَمةُ وِ 

رِت  رحبــــــــــــــَ ّراب مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ةِ قـ عــــــــــــــامــــــــــــــَ ِدي  الــــــــــــــنــــــــــــــ   عــــــــــــــنــــــــــــــح

يـــــــــــاِ       رحُب وائـــــــــــٍر عـــــــــــن حـــــــــــِ تح حـــــــــــَ حـــــــــــَ قـــــــــــِ (3)لـــــــــــَ
 

  
ر قَْوله :واْبنُها   فََرُس ُخَزِز بِن لَْوذان السَّدوِسّي ، وبه فُّسِ

 (4)يوَم ذِلَك َمرحَكّب  الن عامةِ ابُن وِ 
 خاِلِد بِن نَْضلَةَ األََسِدّيِ. فََرسُ وِ 

 بِن ُمعاٍذ الجَشِمّيِ ، وهي اْبنَةُ َصْمعََر. (5) ِمْرداِس  فََرسُ وِ 

 ِمن بَني ماِلٍك. ُعيَْينَةَ بِن أَْوٍس الماِلِكّيِ  فََرسُ وِ 

ى.  فََرسُ وِ   ، وفي نْسخٍة : العنزّي. الُمْنفَِجِر الغُبَرّيِ  فََرسُ وِ ُمساِفعِ بِن عبِد العُزَّ

اٍض األَْزِدّيِ  فََرسُ وِ   ُل فيه :، وعلى األَخيَرةِ اْقتََصَر ابُن الَكْلبّيِ في كتاِب الَخْيِل ؛ وأَْنَشَد له يقو قَرَّ

ُت هلـــــــــم صـــــــــــــــــــــــدَر  عـــــــــامـــــــــةِ عـــــــــرضـــــــــــــــــــــــح  أذحُرعـــــــــاً  الـــــــــنـــــــــ 

هـــــــــا      فـــــــــلـــــــــم أرحُج ذكـــــــــري كـــــــــر  نـــــــــفـــــــــ  أشـــــــــــــــــــــــوفـــــــــُ

  
حاحِ :   : فََرٌس في قْوِل لَبيٍد : النَّعاَمةُ وِ وفي الّصِ

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــي وحُن ف رحُزٌ  واجلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ َر قـ ـــــــــــــــَ كـــــــــــــــاثـ ـــــــــــــــَ  ت

ر و وِ      جــــــــــــــُ ةُ حتــــــــــــــَح عــــــــــــــامــــــــــــــَ ــــــــــــــنــــــــــــــ  يــــــــــــــاُ   ال (6)واخلــــــــــــــَ
 

  
حُل أو ما  : النَّعاَمةُ وِ  ْجُل أَو ما تَْحتَها ، كما في الُمْحَكِم. تَْحتَهالرَّ  ، هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : الرَّ

حاحِ : ما تَْحَت القََدِم ، وفي الهاِمِش يقاُل   ما تَْحت القََدِم. النَّعاَمةِ  الصَّواُب ابنُ : وفي الّصِ

 .َمةٌ نَعا والعَلَم : على الَجبَِل كالظُّلَّةِ  (7)عاٍل  ُكلُّ بناءٍ وِ 

ر قَْول أَبي ذَُؤْيٍب السابُِق. بِيئة ، وبه فُّسِ ي : هو ما نُِصَب ِمن َخَشٍب يَْستَِظلُّ به الرَّ  وقاَل ابُن بَّرِ

 ِمن الفََرِس : ِدماُغه أَو فَُمهُ. النَّعاَمةُ وِ 

 الطَّريُق. : النَّعاَمةُ وِ 

ةُ الواِضَحةُ.  وقيَل : الَمحجَّ

 النَّْفُس. : النَّعاَمةُ وِ 

 الفََرُح والسُّروُر. : النَّعاَمةُ وِ 
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 اإِلكراُم. : النَّعاَمةُ وِ 

. الفَْيُج الُمْستَْعِجلُ  : النَّعاَمةُ وِ   كلُّ ذِلَك نَقَلَهُ األَْزهِريُّ

 َصْخَرةٌ ناِشَزةٌ في الّركيَِّة. : النَّعاَمةُ وِ 

َر قَْول ُخَزِز بِن لَْوذان : النَّعاَمةِ  ابنُ : ، هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب  َعْظُم السَّاقِ  : النَّعاَمةُ وِ   َعْظُم الساِق ، وبه فُّسِ

__________________ 
 قبر البيت الشاهد مباشرة وصدره : 136/  1كذا وهو يف ديوان اهلذليا   (1)

 عل  طُُرٍ  كنحور الركاب
 . واملشهور من شعره : أل ّر يف ريدها.446/  5واللسان واملقايي  « اب ِ » برواية : 18البيت  1املفضلية رقم  (2)
 .«عندي»بد  : « مين»اللسان وفيه :  (3)
 اللسان ونسبه لعنرتة ا وصدره : (4)

 فيكون مركبك القعود ورحله
 .«دام »يف التكملة :  (5)
قوله : وحتجر واخليا  ا قا  اجملد يف مادة خ »املطبوعة املصرية :  واللسان والصحاح وهبامش« واخلبا »وفيه :  123ديوانه ط بريوت ص  (6)

 .«ب   وأما اسم فرس لبيد املذكور يف قوله تكاثر اخل فباملثناة التحتية ووهم اجلوهري كما وهم يف عجل  وجعلها حتجر ا اه
 [.كما جاءت ابالصر]ليست يف القاموس « عا »لفظة :  (7)
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 ِلَك َمرحَكّبيوَم ذ الن عاَمةِ ابُن وِ 
 الظُّْلَمةُ. : النَّعاَمةُ وِ 

اُر الفَْقعِسيُّ : نَعاَمتُه ، يقاُل : َسَكنَتْ  الَجْهلُ  : النَّعاَمةُ وِ   ، قاَل المرَّ

تح وِ  ــــــــــــــــــ  بَن َدوحُت بــــــــــــــــــه ارحفــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــو َأيّنِ حــــــــــــــــــَ

ه     عــــــــــــــامــــــــــــــتــــــــــــــُ َ  مــــــــــــــا أَقــــــــــــــوُ   نــــــــــــــَ غــــــــــــــَ (1)وأَبـــــــــــــــح
 

  
 في الَمفاِوِز ليُْهتََدى به ، وقد تَقَدََّم. العَلَُم الَمْرفوعُ  : النَّعاَمةُ وِ 

 .النَّعاَمة ؛ الصَّواُب فيه ابنُ  على البِئْرِ  الذي يكونُ  السَّاقِي : النَّعاَمةُ وِ 

ماغَ  التي الِجْلَدةُ  : النَّعاَمةُ وِ  ي الّدِ يه. تُغَّشِ  وتُغَّطِ

 ؛ قاَل ماِلُك بُن نويَرةَ : ع بنَْجدٍ  : نَعاَمةٌ وِ 

ه  تــــــــــــَ ــــــــــــح يـ قــــــــــــِ ــــــــــــَ ٍ  إذا مــــــــــــا ل ــــــــــــح ي ــــــــــــَ غح َأاب قـ ــــــــــــِ ل ــــــــــــح  أَب

ة     عــــــــــــــــامــــــــــــــــَ يــــــــــــــــمُ  نــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ  أَدحَ. دارهــــــــــــــــا فــــــــــــــــظــــــــــــــــَ

  

هـــــــــــــــــم  يـــــــــــــــــلـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــِ ٍد وَأن  قـــــــــــــــــَ  أباّن َذُوو َوجـــــــــــــــــح

  
ِرميُ    ا كـــــــــــــَ مـــــــــــــِ لـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ٍد لـــــــــــــو تـ ين خـــــــــــــالـــــــــــــِ  بـــــــــــــَ

  
قَْت َكِلَمتُهم وذهب نَعاَمتُُهم شالَتْ  قَْولُهم : جماَعةُ القَْوِم ، ومنه : النَّعاَمةُ وِ  هم وَدَرَسْت طِريقتُهم وولَّْوا. إذا تَفَرَّ  ِعزُّ

لوا عن داِرِهم.  وقيَل : تَحوَّ

ْلت الثَّقَفّي : «ش ول»ذُِكَر في  قدوِ  وقيَل : قَلَّ َخْيُرهم وولَّْت أُموُرهم ، ي ألَبي الصَّ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تح  َرزحَد  قـــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــَ هَأن  الـــــــــــفـــــــــــَ تـــــــــــُ  نـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــَ

ُر وِ      ِه ذَكــــــــــــَ وحمــــــــــــِ ٌة مــــــــــــن قـــــــــــــَ يــــــــــــ  ُه حــــــــــــَ (2)َعضــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 لَقَُب ُكّلِ من َملََك الحيَرةَ. : النَّعاَمةُ وِ 

ي ُملوَك الحيَرةِ  حاحِ عن أَبي ُعبَْيَدةَ : أَنَّ العََرَب كانْت تَُسّمِ  ألَنَّه كان آِخَرهم انتََهى. النُّْعمانَ  والذي في الّصِ

 الفََزاِرّي أََحد األُْخَوةِ السَّْبعِة الذين قُتِلوا وتُِرَك هو لحْمِقه ، وهو القائُِل : لَقَُب بَْيَهٍس  أَْيضاً :وِ  َغلٌَط وتَْحريٌف.ولعلَّ ما َذَكَره المصنِّف 

هــــــــــــا  ٍة لــــــــــــبــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــَ  الــــــــــــبــــــــــــ  لــــــــــــكــــــــــــرِّ حــــــــــــالــــــــــــَ

ا      هـــــــــــــاإمـــــــــــــ  يـــــــــــــمـــــــــــــُ عـــــــــــــِ هـــــــــــــا نـــــــــــــَ ا بـــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــُ  وإمـــــــــــــ 

  
 ومنه : أَْحَمُق ِمن بَْيَهٍس.

 َطِرّيِ بِن الفُجاَءةِ.: لَقَُب قَ  نَعاَمةَ  أَبووِ 

 .نَعاَمةَ  قاَل الَجْوهِريُّ : ويكنى أَبَا محمٍد أَْيضاً ، ومنه قَْول الَحِريرّي : تقليد الَخواِرج أَبَا

ي : أَبو لم. نَعاَمةَ  قاَل ابُن بَّرِ  ُكْنيةٌ في الَحْرِب ، وأَبو محمٍد ُكْنيةٌ في الّسِ

تِها : «، يُْضَرُب في الُمْرِزئَِة على من يَثُِق بغيِر الثِّقةِ  عاَمةِ النَّ  (3) أَْنَت كصاِحبِ »في الَمثَِل : وِ  ْت  نَعاَمةً  ألنَّها وَجَدتْ  ، وِمن قِصَّ قد ُغصَّ

َضْت بيتَها لتَْحمَل : بُِصْعروٍر أَي بَصْمغٍَة فأََخَذتْها فََربََطتْها بِخماِرها إلى شجرةٍ ثم َدنَْت من الَحّيِ فَهتفَْت  من كان يَُحفُّنا ويَُرقُّنا فْليَتَِّرْك ، وقَوَّ

تها وأُْفِلتَْت وبَ  النَّعاَمةِ  على  ، كذا في الُمْحَكِم. ِقيَِت المرأَةُ ال َصْيَدها أَْحَرَزْت وال نَصيبَها من الَحّيِ َحِفَظتْ ، فاْنتََهْت إليها وقد أَساَغْت ُغصَّ

كةً  النَّعَمُ وِ   ، لُغَةٌ فيه عن ثَْعلَب وأَْنَشَد : وقد تَُسكَُّن َعْينُه ، محرَّ

طـــــــــــــــــاُن وِ  عـــــــــــــــــامِ َأشـــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــن زاٌت  ال رَكـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــُ

وحُم وِ      مِ حـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح لـــــــــــــــو ُ  الـــــــــــــــنــــــــــــــــ  ُ  ا ـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ  وا ـــــــــــــــَ

  
 وال عْبَرة بقَْوِل شْيِخنا : هو َغْيُر َمْعروٍف وال َمْسموعٍ.
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 والشَّاُء. والبَقَرُ  اإِلبِلُ 

َمْخشِريُّ : والمعُز والضأُْن.  زاَد الزَّ

. حه القُْرطبيُّ  وهذا القَْوُل َصحَّ

 (4) (َفَجزاء  ِمْثُل ما قَ َتَل ِمَن الن ََّعِم ََيُْكُم ِبِه َذوا َعْدل  ِمْنُكمْ ): تعالَى ونَقََل الَواِحديُّ إْجماَع أَْهِل اللُّغَِة عليه ؛ ومنه قَْولُه 

__________________ 
 اللسان. (1)
 اللسان. (2)
 يف القاموس : كصاحبة. (3)
 .95املائدة : اآية  (4)
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 فيـَُتَصد ُ  هبا.َأي يـَنحظُُر إىل الذي قُِتر ما هو فتـُؤحَخذ ِقيَمُته دراهم 
 ههنا اإِلبُِل والبَقَُر والغَنَُم. النَّعَم قاَل األَْزهِريُّ : َدَخَل في

 ، وهو قَْوُل ابِن األَْعرابِّيِ. أَو خاصٌّ باإِلبِلِ 

 .نْعَمةٍ  باإِلبِِل لَكْونِها عْنَدهم أَْعَظمَ  النَّعَمُ  وقيَل : إنَّما ُخصَّتِ 

 اْسُم ِجْنٍس. النَّعَم النّووّي :وفي تَْحريِر اإِلمام 

 .أَْنعَامٌ  ج

حاحِ : اِعيَة ؛ وأَْكثَُر ما يَقَُع هذا االْسُم على اإِلبِِل. األَْنعَامِ  واِحدُ  النَّعَمُ  وفي الّصِ  وهي الماُل الرَّ

اُء : هو َذَكر ال يَُؤنَّث ، يقولُوَن : هذا تَُذكَُّر وتَُؤنَُّث ؛ قاَل هللاُ تعالَى  األْنعامُ وِ ِمثُْل َحَمٍل وُحْمالن ،  نُْعمانٍ  واِرٌد ، ويُْجَمُع على نَعَمٌ  قاَل الفرَّ

 ، اه. (2) (ممّا يف بُُطوَِّنا)، وفي َمْوِضعٍ :  (1) (ممّا يف بُُطونِهِ )في َمْوِضعٍ : 

 ُمَؤنٌَّث ألنَّه ِمن أَْسماِء ُجموعِ ما ال يَْعِقل. النَّعَمُ  وقيَل :

 فيهما الَوْجهان. األَْنعامُ وِ  النَّعَم وقيَل :

َز الَوْجَهْيِن َجعََل التَّْفِرقَةَ في االْستِعماِل والَجْمع لتَعَّدِد األَْنواعِ ، انتََهى.  قاَل شْيُخنا : وَمن َجوَّ

اِء. األَْنعامَ  لم يُريُدوا بها إالَّ اإِلبِِل ، فإذا قالوا لنَّعَما وقيَل : إنَّ العََرَب إذا أَْفَرَدت  أَراُدوا بها اإِلبَِل والبَقََر والغَنََم ؛ نقَل ذِلَك عن الفرَّ

اِغُب : لكن ال يقاُل لها  حتى تكوَن فيها اإِلبُِل. أَْنعامٌ  قاَل الرَّ

 إنَّه أَراَد في بُطوِن ما َذَكرنا ؛ وِمثْلُه قَْوله : (ُطونِهِ ممّا يف بُ )وكاَن الِكسائيُّ يقوُل في قْوِله تعالَى : 

 ِمثحر الفراِخ نُِتَفتح َحواِصُلهح 
 : النَّعَم أَي َحواِصُل ما َذَكْرنا. وقاَل آَخُر في تَْذكيرِ 

مٌ يف كــــــــــــــــــرِّ عــــــــــــــــــاٍم  عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ُه  نـ ُوونــــــــــــــــــَ  حيــــــــــــــــــَح

ُه      جـــــــــــــونـــــــــــــَ تـــــــــــــِ نـــــــــــــح ـــــــــــــَ وحٌم ويـ ـــــــــــــَ ه قـ حـــــــــــــُ قـــــــــــــِ لـــــــــــــح ـــــــــــــُ (3)يـ
 

  
 اْسُم َجْمع فيَُذكَُّر َضميُره ويُْفَرُد نََظراً للْفِظه ويَُؤنَُّث ويُْجَمُع نََظراً لمْعناه. األَْنعامَ  قاَل شْيُخنا : وقاَل جماَعةٌ : إنَّ 

 .أَناِعيمُ  ، أَي َجْمُع الَجْمعِ  ججوِ 

ا أَْن يراَد به التّْكثير أَو الضُّروب الُمْختَ  ة :قاَل الَجْوهِريُّ : ويُراُد به التَّْكثيَر فَقَط ألنَّ َجْمَع الَجْمعِ إمَّ مَّ  ِلفة ؛ قاَل ذو الرُّ

ُذٍف  ومـــــــــــــٍة قـــــــــــــُ  داين لـــــــــــــه الـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــُد يف َدميـــــــــــــح

َرتح عـــــــــنـــــــــد      ِه واحنحَســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــح نــــــــــَ يــــــــــح يـــــــــمُ قــــــــــَ  (4) اأَلانعـــــــــِ
  

مِّ  النُّعاَمىوِ  حاحِ. الَجنوبِ  (6) ريحِ  : ِمن أَْسماءِ  (5)، والقَْصر على فُعال  ، بالضَّ ياحِ وأَْرَطبُها ؛ كما في الّصِ  ألنَّها أَبلُّ الّرِ

ُد في الكاِمِل ، ومنه قَْول أَبي ذَُؤْيٍب :وب  ه َجَزَم المبّرِ

ه  َرتـــــــــــــح عـــــــــــــامـــــــــــــ مـــــــــــــَ رَتِفح  الـــــــــــــنـــــــــــــ  عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  فـــــــــــــلـــــــــــــم يـ

الَف      عـــــــــامـــــــــ خـــــــــِ ـــــــــنـــــــــ  بحِم رحيـــــــــا  ال (7)مـــــــــن الشـــــــــــــــــــــــ 
 

  
با ءُ هي ريٌح تَِجي أَو  ، َحَكاه اللّْحيانّيِ عن أَبي َصْفوان. بينَه وبين الصَّ

حاحِ. من َمناِزِل القََمرِ  : َمْنِزلَةٌ  النَّعائِمُ وِ   ، وهي ثََمانِيَة أَْنُجٍم كأَنَّها َسريٌر ُمْعوجٌّ ، أَْربَعةٌ صادَرةٌ وأَْربعةٌ وارَدةٌ ، كما في الّصِ
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ى الوارَدةَ  ةِ وتَُسمَّ ى الصادَرةَ.وفي الُمْحَكِم : أَْربعةٌ في المجرَّ  ، وأَْربعةٌ خارَجةٌ تُسمَّ

ةِ وهي شآِميَّة.  وفي التَّْهذيِب : وهي أَْربعةُ َكواِكب ُمربَّعة في َطَرِف المجرَّ

__________________ 
 .66النحر ا اآية  (1)
 .21املؤمنون ا اآية  (2)
 اللسان والتهذيب. (3)
 وجزء من عجزه يف الصحاح.« عنه األانعيم»اللسان وفيه :  (4)
 يف اللسان : فُعاىل. (5)
 يف القاموس : ريُح ابلرفض ا والكسر  اهر. (6)
 واللسان. 132/  1ديوان اهلذليا  (7)
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 زاَد. َء ، أَيأَو يُِسي أَْن يُْحِسنَ  أَْنعَمَ وِ 

 ؛ قاَل : في األَْمِر : بالَغَ  أَْنعَمَ وِ 

لــــــــــــًة  يــــــــــــح ه لــــــــــــَ ــــــــــــح َؤرِّق ــــــــــــُ ي مل تـ واحــــــــــــِ ا الضــــــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــَِ

مَ وِ      عــــــــــــَ ا  أَنـــــــــــــح وهنــــــــــــُ مــــــــــــوِم وعــــــــــــُ (1)أَبــــــــــــكــــــــــــاُر اهلــــــــــــُ
 

  
ا بع أَْنعَمَ وِ الضَّواِحي : ما بَدا ِمن َجَسِده ،  فِة ، وأَبكاُر الُهموِم : ما فَجأََك ، وُعونُها : ما كاَن َهمًّ .أَي وزاَد على هذه الّصِ  َد هّمٍ

 : أَي زاَد. أَْنعَمَ وِ وفَعََل كذا وكذا 

ِء إذا أَطاَل الِفْكَرةَ النَّظَر في الشي أَْنعَمَ  أَي أَطاَل اإِلْبراَد وأََخرَّ الصَّالة ؛ ومنه قَْولهم : ، «أَْنعَمَ وِ فأَْبرَد بالظُّْهِر »في حِدْيث َصالة الظُّْهر : و

 فيه.

 قاَل شْيُخنا : وقيَل : هو َمْقلوُب أَْمعََن ؛ وقَْول الشاِعِر :

 تـُنحِعمِ فَوَرَدتح والشمُ  مل ا 
 أَي لّما تُبَالغِ في الطُّلوعِ.

فان تََصّرف سائِِر األَْفعاِل ألَ  وبِئْسَ  نِْعمَ وِ   فيهماوِ َمْدٌح ، وبِئَْس َذمٌّ ،  فنِْعمَ  نَّهما اْستُْعِمال للحاِل بمْعنَى الماِضي ؛: فِْعالن ماِضيَان ال يَتَصرَّ

 : (2) لُغاتٍ  أَْربَعُ 

 ؛ ومنه قَْول َطَرفَة : كعَِلمَ  (3) نَِعمَ  األُْولى :

ُم  َدمــــــــــــــــــــاَي ِإهنــــــــــــــــــــ ُ تح قــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــا أَقـ

مَ      عــــــــــــِ ــــــــــــَ ربح  ن ُ
ِر املــــــــــــ اعــــــــــــون يف اأَلمــــــــــــح (4)الســــــــــــــــــــــــــ 

 

  
 ه كعَِلَم َجاُؤوا به على األَْصل ولم يْكثر اْستِْعماله عليه.هكذا أَْنَشدو

الثَّانِيَة : وِ 
 وسكوِن العَْين بَطْرح الَكْسَرة الثانِيَة. بالكْسرِ  الثَّاِلثَة :وِ  ، بإِتَّباعِ الَكْسرةِ الَكْسرة. بَكْسَرتَْينِ  (5)

ابعَة :وِ  ل َمْفتوحاً. بالفتحِ  الرَّ  وسكوِن العَْين بَطْرح الَكْسَرة ِمن الثانِي وتَْرك األَوَّ

 َذَكَر الَجْوهِريُّ هذه اللُّغات األَْربَعَة.

جُل في نَْعمَ : وفي األَخيَرةِ َحَكى ِسْيبََوْيه أَنَّ ِمن العََرِب َمْن يقوُل   ثم خفَّف بإْسكاِن الَكْسرة. نَِعم ، كاَن أَْصله نِْعمَ  الرَّ

 ا ، اه.وقاَل ابُن األَثيِر : أَْشَهُر اللُّغاِت َكْسُر النُّوِن مع سكوِن العَْيِن ، ثم فَتُْح النُّوِن وَكْسر العَْين ، ثم َكْسُرُهم

جل َزْيد ، فه نِْعم وال يَْدخُل عْنَد ِسْيبََوْيه إاّل على ما فيه األَِلف والالم ُمظَهراً أَو ُمْضَمراً ، كقَْوِلَك : رجالً َزْيٌد ،  نِْعمَ وِ ذا هو الُمْظَهر ؛ الرَّ

 فهذا هو الُمْضَمر.

 وبِئْس اسُم جْنٍس بغيِر أَلٍف والٍم فهو نصٌب أَبداً ، وإِن كانْت فيه األَلُف والالُم فهو رفٌع أَبداً ، وذِلَك قَْولك نِْعم وقاَل األَْزهِريُّ : إذا كاَن مع

ْنكوٍر داّلٍ على جنٍس الرجُل زيٌد ، ونََصْبَت رُجالً على التَّْميز ، وال يَْعَمالِن في اسٍم َعلٍَم ، وإنَّما يَْعَمالِن في اسٍم مَ  نِْعموِ  (6)رجالً زيداً  نِْعم

 ، أَو اْسم فيه أَلٌف والٌم تدلُّ على ِجْنٍس.

حاحِ : وتقوُل : جُل فاِعلُ  نِعْمتِ  المرأَةُ هْنٌد ، وإِن شئَْت قْلَت : نِْعموِ الرجُل زيٌد  نِْعمَ  وفي الّصِ ، وزيٌد يَْرتَفُع ِمن  نِْعمَ  المرأَةُ هنٌد ، فالرَّ

م عليه خبُرهُ ، والثاني : أَْن يكوَن خبَر ُمْبتدأٍ َمْحذوٍف َوْجَهْين : أََحُدهما : أَْن يك  رُجالً ، فقد أَْضَمْرت في نِْعم ، وإذا قْلَت : (7)وَن ُمْبتدأً قُّدِ

جَل باألَلِف والالِم َمْرفوعاً وفسَّْرته بقْوِلَك رجالً ، ألنَّ فاِعلَ  نِْعمَ  والالِم أَو ما يُضاُف إلى ما فيه  وبِئْس ال يكوُن إالَّ َمْعرفة باألَلفِ  نِْعم الرَّ

 األَلُف والالُم ، ويُراُد به تَْعريفُ 

__________________ 
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 اللسان والتهذيب. (1)
 يف القاموس : لغاٌت ابلرفض منونة. (2)
 يف القاموس ا وقد وضعها الشارح خارج األقواس خطب.« نَِعم»قوله :  (3)
 وروايته : 58ديوانه ط بريوت ص  (4)

 خــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــجي والــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــًا أهنــــــــــــــــــــم 

رح      طــــــــــــــُ  نــــــــــــــعــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــون يف الــــــــــــــقــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــــــــــــ 

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : نِِعَم. (5)
 يف التهذيب : زيٌد. (6)
وذلك أنك  قوله :  ذوف وإذا قلت اخل سقرت من عبارته مجلة من الصحاح واللسان ونصها بعد قوله  ذوف :»هبامش املطبوعة املصرية :  (7)

ملا قلت نعم الرجر قير لك من هو أو قّدرت أنه قير لك ذلك فقلت : هو زيد ا وحذفت هو عل  عادة العرب يف حذف املبتدأ واخلرب إذا 
 «.و زيد وإذا قلت اخلعرف امذوف وه
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ِد ا َأو َنِكَرًة َمنحصوبٌة.  اجلنحِ  ال تـَعحريُف الَعهح
أَو الفَْعلَةُ ؛ والتاُء ثابتةٌ في الَوْقِف ؛  الَخْصلَةُ  نِْعَمتِ وِ  أَي ألَنَّها تاٌء تأَنِيٍث ، بتاٍء ساكنٍة َوْقفاً وَوْصالً  نِْعَمتْ وِ فبها  ذاك يقاُل : إْن فَعَْلتَ وِ 

ة : مَّ  وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لذي الرُّ

رة  فــــــــــــَ جــــــــــــاء جمــــــــــــُح بــــــــــــح ر ثـــــــــــــَ طــــــــــــَ يــــــــــــح ر ة عــــــــــــَ  َأو حــــــــــــُ

تَدعــــــــــائــــــــــَم الــــــــــز وحِر      مــــــــــَ عــــــــــح لــــــــــِد  نــــــــــِ (1)َزوحَرُ  الــــــــــبــــــــــَ
 

  
أَ يوَم الجمعِة فبها »في الَحِدْيث : و  .«ْسل أَْفَضل، وَمِن اْغتََسل فالغُ  نِْعَمتوِ َمْن توضَّ

الَخْصلةُ أَو الفَْعلةُ هي ، فحذَف الَمْخصوص بالمْدحِ ، والباُء في فبها ُمتعَلِّقةٌ بِفْعٍل ُمْضمٍر ، أَي فبهذه الَخْصلِة  نِْعَمتوِ قاَل ابُن األَثيِر : أَي 

 أي فبالسُّنَِّة أََخذ فأَْضَمر ذلك.أَو الفَْعلِة ، يَْعنِي الَوضوَء ، يُناُل الفَْضُل ، وقيَل : هو راجٌع إلى السُّنَّة 

ً : عن ِصلَتِه تقوُل  نِْعم مع تَْدُخُل عليه ما فَيُْكتَفَى بهاوِ  ً  َدقَْقتُه َدقَا وقد تُْفتَُح  ، بكْسِر النّوِن والعَْيِن ، وِمثْلُه في النُّعوِت خبق ودفق. (2) نِِعما

 بُن إْبراهيم ونَقَلَه األَْزهِريُّ عن أَبي الَهْيثِم قاَل : وِمثْلُه في النُّعوِت : فََرٌس ، ِهَضبٌّ ، أَي ، أَي مع كْسِر النّوِن هكذا قيََّده أَبو بْكرِ  العَْينُ 

 ما َدقَْقتُه. نِْعمَ  أَي َكثيُر الَجْري ، ورجٌع ِهَضمٌّ ، وبَعيٌر ِخَدبٌّ للعَظيِم وِهَزّب وِهَجّف للظَِّليم :

هي ، بكْسِر النّوِن وَجْزم العَْين وتَْشديِد الِمْيم ؛ وقََرأَ َحْمزةُ والِكسائيُّ بفتْحِ النّوِن وَكْسِر  فنِْعّما : (3)قَرأَ أَبو َجْعفٍر وشيبةُ وعاصٌم وأَبو َعمر 

 العَْين.

جِل الصاِلحِ  نِْعّما»:  العاِص  بنِ  لعَْمرو قالَ  حينَ  ، وسلمعليههللاصلىَذَكَر أَبو ُعبَيَدةَ حِدْيَث النبّيِ و وأَنَّه يَْختاُر هذه  ، «بالماِل الصاِلحِ للرَّ

وايَِة.  الِقراَءةَ ألَْجِل هذه الّرِ

َدةٌ. وقاَل الَجْوهِريُّ : شيئاً الماُل ، والباُء زائِ  نِْعمَ  ما فأَْدَغم وشدََّد ، وما غيُر َمْوصوفٍَة وال َمْوصولٍة كأَنَّه قاَل : نِْعمَ  قاَل ابُن األَثِيِر : وأَْصلُه

ا ما قْلَت : نِْعم وإِْن أَْدَخْلت على ْكت العَْين بالكْسِر ، وإن ِشئَْت فَتَْحت النُّوَن مع كْسِر  نِْعمَّ يَِعظُكم به ، تَْجَمع بيَن السَّاِكنَْين ، وإْن ِشئَْت َحرَّ

 العَْين ، انتََهى.

  على فَِعل بفتْحِ الفاِء أَي مع كْسِر العَْيِن.وقاَل األَْزهِريُّ : وليَس في الَكالِم نَْعتٌ 

وايَةَ في اُج : النَّحويوَن ال يُِجيُزوَن مع إِْدغاِم الِميِم تَْسكيَن العَْين ويقُولوَن إنَّ هذه الّرِ ا وقاَل الزجَّ  لْيَسْت بَمْضبوطة. نِْعمَّ

 .بكْسِر النّوِن والعَْين فَنِِعّما وُرِوي عن عاِصٍم أَنَّه قََرأَ 

ا أَبو َعْمرو فكاَن َمْذَهبُه في هذا كْسرةٌ َخِفيفةٌ ُمْختَلَسة ، واألَْصل في ا ِء فيثاَلث لُغاٍت ، وما في تأْويِل الشي نِِعمَ وِ  نِْعَم نَِعمَ  وأَمَّ  ، المعنى نِِعمَّ

 ُء.الشي نِْعمَ 

 (4) (نِِعّما يَِعُظُكْم ِبهِ )شيئاً وبِئَْس شيئاً فَعَل ذِلَك ؛ وَكذِلَك قَْوله تعالَى :  نِْعمَ  نَىما فَعَل ، وبِئَْس ما فَعَل ، فالمعْ  نِْعمَ  قاَل األَْزهِريُّ : إذا قْلتَ 

 شيئاً يَِعُظكم به. نِْعمَ  ، مْعناه

 بالمكاِن : َطلَبَه. تَنَعََّمهوِ 

ً  تَنَعَّمَ وِ  ُجُل : َمَشى حافِيا  التي هي الطَّريُق ، وليَس بقوّيٍ. النَّعاَمةِ  ، قيَل : هو ُمْشتقٌّ من الرَّ

 أَلَحَّ عليها َسْوقاً. إذا الدَّابَّةُ  تَنَعَّمَ وِ 

ماً على قََدَمْيه أَتاُهم إذا أَْنعََمُهم َكذِلكَ وِ  ، هكذا في النسخِ بالتَّْخِفيِف ، والصَّواُب بالتَّْشديِد ، نَعََمُهم يقاُل :وِ  ً  ُمتَنَعِّ  على غيِر دابٍَّة. حافِيا

جُل إذا َشيَّع صِديقَه حافِياً َخَطواٍت. أَْنعَمَ  ُل :ويقا  الرَّ

ّمِ : الدَُّم ، وأُِضيفَِت الشَّقائُِق إليه النُّْعمانوِ  ، وبه َجَزَم عبُد هللِا بُن جليٍد أَبو العميثِل في  لُحْمَرِته ، وهو نَباٌت أَْحمُر يقاُل له الشَِّقرُ  ، بالضَّ

 ان.نقوِله كما نَقَلَه ابُن خلَّك

ِد.  * قُْلُت : وهو قَْول المبّرِ
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 ، وعلى هذا القَْوِل اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، ونَقََل عن أَبي ألَنَّه َحماهُ  َملك العََربِ  بِن الُمنِذرِ  النُّْعمان أَو هو إضافةٌ إلى

__________________ 
 .«ثيجاء»اللسان والصحاح ا وابألصر :  (1)
(2) .  عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : ونَِعم ا كِهَجفِّ
 يف اللسان : أبو عمرو. (3)
 .58النساء : اآية  (4)
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 ألن ه كاَن آِخَرهم. النـ عحمانَ  عبيَدَة : َأن  الَعَرَب كانتح ُتَسمِّي ُملوَ  ا ريَةِ 
ةُ وِ  ؛ وتقد تَقَدََّم  فََدفََن به َولَداً فأُِضيَف إليه ، عنههللارضي،  بُن بَشيرٍ  النُّْعمانُ  اْجتاَز به: ، قَديٌم ِمن الشَّاِم وأَْهلُه تَنوخ ، يقاُل  : د النُّعمانِ  َمعَرَّ

. يُّ  ِذْكُره في الراِء ، والنِّسبَةُ إليه الَمعّرِ

، وابُن بَشيٍر ، وابُن تنبالَةَ ، وابُن ثابٍِت ، وابُن الحّرِ ، وابُن حميٍد ،  (1)بُن أَْسماء ، وابُن باِديَةَ  النُّْعمانُ  وهم : : ثالثوَن َصحابِيَّا النُّْعمانونَ وِ 

بُن شريك ، السبئي ، وابُن سناٍن ، وابُن سيَّاٍر ، وا النُّْعمانُ وِ ، وابُن َخلٍَف ، وابُن زْيٍد ،  (2)وابُن أَبي جعال ، وابُن حاِرثَةَ ، وابُن أَبي حزفَةَ 

، وابُن ماِلِك بِن  وابُن عبِد َعْمرو ، وابُن العجالن ، وابُن عِدّيِ ، وابُن عصر ، وابُن َعْمٍرو ، وابُن أَبي فاطَمةَ ، وابُن قوقل ، وابُن قَْيٍس 

 .عنهمهللارضي: قيَل ِذي ُرَعْين ،  النُّْعمانُ وِ ثَْعلَبَة ، وابُن ماِلِك بِن عاِمٍر ، وابُن مقرٍن ، وابُن مورٍق ، وابُن يزيد 

 ِمن أََسِد بِن خزيَمةَ في َطريِق الَمِدينَة يُعَبَّرون بسرِق العَبِيِد ، منهم سماَعةُ بُن أَْشول الشاِعُر. ، كَسحاٍب : بَْطنٌ  نَعامٍ  بَنُووِ 

 ع. ، مَصغَّراً : األُنَْيِعمُ وِ 

 ِة عْنَد منعج وحزاز.باليَمامَ  : واِديانِ  األَْنعَمانِ وِ 

اِعي : األَْنعَمان وقاَل ابُن ِسْيَده :  اْسُم َمْوِضعٍ ؛ وأَْنَشَد للرَّ

وُج  َو جلـــــــــــَ رح جل  َوهـــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــوًة بـــــــــــَ

ــــــــــــــه وِ      ــــــــــــــتح ل مــــــــــــــازال عــــــــــــــَ ــــــــــــــح (3)حــــــــــــــدوُج  ابألَنـ
 

  
 وعاقٌِل. األَْنعَمُ  أَو ُهما

 .األَْنعَمان َجبٌَل باليَماَمِة ، وهناك آَخُر قَِريٌب منه يقاُل له األْنعَمُ  وقاَل نَْصر :

 ، على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم ؛ قاَل الفَْضُل بُن العبَّاس اللهبي : : ع ، بنَواِحي المدينةِ  النَّعائِمُ وِ 

نـــــــــــا أ نـــــــــــا ومـــــــــــقـــــــــــامـــــــــــُ مـــــــــــَ  أنحيـــــــــــُ لـــــــــــح  ملَح أيحِت ســـــــــــــــــــــــــَ

الملِ      الِ  ســــــــــــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــبــــــــــــــــاِب دقــــــــــــــــا  يف  ــــــــــــــــِ

  

هـــــــــــا  د  عـــــــــــُ ـــــــــــَ ـــــــــــِ  نـ ي قـــــــــــِ ـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــالً  ابل اح ث ـــــــــــِ ن  ســـــــــــــــــــــــــِ

  
يــــــــــفــــــــــا وِ    مِ بــــــــــنــــــــــت جــــــــــريــــــــــد دون فــــــــــَ عــــــــــائــــــــــِ  (4) نــــــــــَ

  
 ، قاَل : َجبَلٌ  ، بفتحٍ فسكوٍن وبْعَد األَلِف األُْولى ياء : نَْعَماياوِ 

 أغـــــــــــــــــانـــــــــــــــــيـــــــــــــــــُج هبـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــو غـــــــــــــــــوجنـــــــــــــــــت وِ 

(5)اي إذا حـــــــــطـــــــــت تشـــــــــــــــــــــــد  نـــــــــعـــــــــمـــــــــاُعصـــــــــــــــــــــــم     
 

  
 ِمن الَمِدينَِة. ع بالعاليةِ  ، ظاِهُر ِسياقِه أنَّه بفتْحِ العَْين والصَّواُب كأَْفلٍُس كما َضبََطه نصر ، (6) األَْنعَمُ وِ 

 وقاَل نَْصر : َجبٌَل بالمدينَِة عليه بعُض بيوتِها.

ّمِ : ع بَرَحبَِة ماِلكِ  نُْعمٌ وِ   بِن طوٍق. ، بالضَّ

 ، قاَل النابغَةُ الذُّبيانيُّ : م، كتُْرِكّيِ : من بَُرقِهِ  نُْعِمّيِ  بُْرقَةُ وِ 

ىن املــــــــعــــــــاهــــــــِد  غــــــــح عــــــــدا  مــــــــَ  أســــــــــــــــــــــائــــــــر مــــــــن ســــــــــــــــــــــُ

(7)فــــــــــــذات اأَلســــــــــــــــــــــــــاوِد  نــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــيِّ بــــــــــــرُبحقــــــــــــة     
 

  
فة ، وهو : ع ، على ثالثِة أَْمياٍل أَو أَربعٍة من َمكَّةَ  التَّْنعيمُ وِ  يَ  الشَّريِف ، أَْقَرُب أَْطراِف الِحّلِ إلى البيتِ  الُمَشرَّ  على يَمينِِه َجبَلُ  ألَنَّ  به ُسّمِ

 ، بالفتِْح. نَْعمان ، والواِدي اْسُمه ناِعمٍ  وعلى يَساِرِه َجبَلُ  ، كُزبَْيٍر ، نُعَْيمٍ 

 ، كذا في كتاِب ابِن طاِهٍر. ة بِمْصرَ  ، ظاِهُر ِسياقِه بالفتْحِ ، وَضبََطه ياقوُت بالضّمِ ، النَّْعمانِيَّةُ وِ 

اب األَْعلَى ، وهي قَصبةٌ ، وأَْهلُها ِشْيعَة غالية ،  وبَْغدادَ د ، بين واِسَط  أَْيضاً :وِ  في نْصِف الطَّريِق على ضفَِّة دجلَةَ َمْعدوَدة في أَْعمال الزَّ

ْين أَبو علّيِ   ومنها : َظهيُر الّدِ
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__________________ 
 وقير : ابن راذية.« ابزية»يف أسد الغابة :  (1)
 يف أسد الغابة : خزمة. (2)
 واللسان. 301ملحقات ديوانه ص  (3)
 .«نبت جريد»و « بباب دفا »وفيه : « النعائم»معجم البلدان :  (4)
 وفيه : إذا احنطت تشد.« نعمااي»معجم البلدان :  (5)
 نص ايقوت عل  ضم العا. (6)
 «.أشاقك» « :نعمي»ويف معجم البلدان : « أهاجك»برواية :  43الديوان ص  (7)
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يّ  ِن الفارِســــــــــِ ُن بُن اخلطري بِن َأيب اَ ســــــــــَ تُ  النـ عحمان ا كان يقوُ  : َأان نعماين  ِمن ولدِ  النّـعحماين   اَ ســــــــــَ ُنحِذِر ا وُوِلدح
 بِن امل

َهبِ  ابلنّـعحمانِي ة هرَة البِن ُدَريحٍد ويسرُدها كالفاحِتَِة. النـ عحمان ا وأَنـحَتِصُر ملذح ِتهاِدي ا وكان حَيحفة اجَلمح  فيما يواِفُ  اجح
ينِ  ، أَي َمْقلُع ، وفي كّلِ منهما َمْعِدنُ  قاَل ابُن طاهر : أْسُ  الذي الّطِ  ، وهو الَمْعروُف بالَطفَِل. يُْغَسُل به الرَّ

 بِسْنجاَر.ة  أَْيضاً :وِ 

ألنَّه  األَراكِ  نَْعمانُ  وهو بيَن مكَّةَ والطَّاِئف يصبُّ في ودَّان ، وقيَل : لُهَذْيل على لَْيلَتَْين من َعَرفَات ، ، كَسْحباَن : واٍد وراَء َعَرفَةَ  نَْعمانُ وِ 

 ينبتُه.

،  (1)ِد بِن ُهَذْيٍل ، وبيَن أَْدناهُ ومكَّة نِْصُف لَْيلٍة ، به َجبٌَل يقاُل له المدري وقاَل األَْصَمعيُّ : يسِكنُه بَنُو َعْمٍرو بِن الَحاِرِث بِن تَِميِم بِن سعْ 

 ُء العََسُل إلى مكَّة ، قاَل بعُض األَْعراِب :وِمن ِجباِله : األَْصدار ، ومنه يَِجي

كـــــم هـــــــر ســـــــــــــــــــــا   لـــــُ مـــــــانُنســـــــــــــــــــــائـــــِ عـــــح دكـــــم  نــــــُ عـــــــح  بــــــَ

ن وِ      طــــــــــح ب  إلــــــــــيــــــــــنــــــــــا بــــــــــَ مــــــــــانحــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــُ (2)َواِداي  نـ
 

  
 األراِك : نَْعمان وقاَل أَبو العميثل في

رحٍ   ا والــــــــــــــــــر اِقصــــــــــــــــــــــــــــــــاِت بــــــــــــــــــذاِت عــــــــــــــــــِ  أَمــــــــــــــــــَ

لــــــــــــ   وِ      ن صــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــانِ مــــــــــــَ عــــــــــــح (3)اأَلراِ   بــــــــــــنـــــــــــــَ
 

  
 ِمن ناِحيَِة الباِديَِة. واٍد قُْرَب الكوفةِ  أَْيضاً : نَْعمانُ وِ 

 بالقُْرِب من الرحبَِة. واٍد بأَرِض الشَّاِم قُْرَب الفُراتِ  أَْيضاً :وِ 

 ، جاَء ِذْكُره في كتاِب َسْيف. بالتَّْنعيمِ  وادٍ  أَْيضاً :وِ 

 بَلٌَد في الحجاِز. نَْعمانُ  وفي كتاِب األترجِة :

ٍث  ناِعمٌ وِ  في اليََمِن أَْيضاً. (4)أََحُدهما : ِحْصٌن ِمن ُحصون ُزبَْيٍد ، والثاني حْصٌن في َجبَِل أصاب  َمْوِضعاِن آَخرانِ وِ  ، كصاِحٍب وُمحّدِ

 ، كتَْنُصُر : أَْسماٌء. تَْنعُمُ وِ ، بضّمِ العَْين ،  أَْنعُموِ وُحْبلَى وُعثْماَن وُزبَْيٍر ، 

 .«أ ج ل»بُن أجيٍل ، تَقَدََّم ِذْكُره في  ناِعمُ  فمن األّول :

 بيلَةٌ في مراد.بُن زاهِر بِن َعْمٍرو : قَ  أَْنعُم وِمن الخاِمِس :

 ِمن اليمِن. ، كيَْمنَُع : َحيٌّ  يَْنعَمُ وِ 

مِّ  نُْعمٌ وِ   .(5) امرأَةِ  : اْسمُ  ، بالضَّ

 منها : الَمْوِضُع الذي برحبَِة ماِلٍك وقد ذُِكَر قَريباً. أَْربَعةُ َمواِضعَ  : نُْعمٌ وِ 

 ِضٌع آَخُر يُضاُف إليه الدَّْير ؛ قاَل :َموْ :  نُْعمٌ وِ : من حُصوِن اليَمِن بيَِد علّيِ بِن عواض.  نُْعمٌ وِ 

 (6)وطاملا  نـُعحمَقَضتح وطراً ِمن َديحِر 
بِّيُّ : صحابيٌّ  نَعاَمةُ وِ   َرَوى عنه اْبنُه يَِزيد إْن َصحَّ الَحِدْيث. الضَّ

ام  (8)بُن بدٍر ، وابُن خباٍب  نُعَْيمُ  : (7)وهم  ، كُزبَْيٍر : ِستَّةَ َعَشَر صحابيًّا نُعَْيمٌ وِ  ، وابُن زْيٍد ، وابن سالَمةَ ، وابُن َسْعٍد ، وابُن عبِد هللِا النحَّ

، وابُن َعْمٍرو ،  (10)، وابُن تزيد  (9)، وابُن قعنٍب ، وابُن عبِد كالل ، وابُن َعْمٍرو ، وابُن َمْسعوٍد ، وابُن مقرٍن ، وابُن هزال ، وابُن هماد 

 .همعنهللارضي
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احاً يُْضِحُك النبيَّ  بِن رفاَعةَ النجاِريُّ ، بَْدِريٌّ ، ، ُمَصغَّراً ، ابُن َعْمِرو نُعَْيمانُ وِ   َحْرَملَةَ  ابنَ  ُسَوْيبِطَ  باعَ  ، َكثيراً  وسلمعليههللاصلىوكان َمزَّ

فأََخَذ القاَلئَِص  ذِلكَ  فََسِمَع أَبو بكرٍ  ، عنهماهللارضيِره مع أَبي بْكٍر ، ، وذِلَك في َسفَ  ِمن األَْعراِب بعَْشِر قاَلئِصَ  القَُرِشّي العَْبدِرّي البَْدريّ 

 وَردَّها واْستََردَّ 

__________________ 
 يف معجم البلدان : املدراء. (1)
 معجم البلدان وفيه : بعدان ا بد  : بعدكم. (2)
 اللسان ومعجم البلدان. (3)
 يف معجم البلدان : َوَصاب. (4)
 يف القاموس امرٌة ابلرفض منونة. (5)
 .«نعم»معجم البلدان :  (6)
 قوله : ومصلتها ا كذا ابللسان ومقتض  قوله : واملصو  أن يكون الفعر وصلتها ا فحرره.»هبامش املطبوعة املصرية :  (7)
 يف أسد الغابة : جناب. (8)
 . وأصحها  ار...   : هبار ا ويقا  : هدار ا ويقا  : محار اب اء املهملة ا ويقا  : ابخلاء املعجمةيف أسد الغابة :  ار ا ويقا (9)
 يف أسد الغابة : يزيد. (10)
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رَيِ. ا َحوحالً  منه وَأصححابُه ا وسلمعليههللاصلىُسَويحِبطاً ا َفَضِحَك الن يب    وَقّصُته َمبحسوطَة يف ُكُتِب السِّ
 بِن عتيك. تنعم ِمن العََرِب يَْنسبُوَن إلى بَْطنٌ  ، بكْسِر العَْين : التَّناِعمُ وِ 

اء : قالِت الدُّبَْيِريَّةُ : ُحْقُت الَمْشَربةَ  ، بضّمِ العَْيِن : الِمْكنََسةُ  الَمْنعُمُ وِ  ،  (1)وَمَصْلتها  نَعَْمتُهاوِ ، هكذا في سائِِر النسخِ ، والذي في نواِدِر الفرَّ

 والِمْصَوُل : الِمْكنََسةُ انتََهى. الِمْنعَمُ وِ ، وهي الِمْحَوقَةُ.  أَي َكنَْستها

ْل ذِلَك.  فالصَّواُب فيه كِمْنبٍَر ألنَّها اْسُم آلٍة ، فتأَمَّ

ْوَضةُ. النَّاِعَمةُ وِ   : الرَّ

ْوَضةِ   واللّفّاُء.والَواِضعَةُ والناِصفَةُ والغَْلباُء  الناِعَمةُ  قاَل أَبو َعْمٍرو : وِمن أَْسماء الرَّ

 بفَتْحهما ، تابِِعيَّاِن. عن بالِل بِن أَبي الدَّْرداء ، (2) النعمان ويَْعلَى بنُ  : عن ابِن ُعَمَر ، وعنه زياُد بُن خيثَمةَ ؛ بُن قُرادٍ  نَْعمانُ وِ 

 بالفَتِْل. أَْحِكْمهُ  ، أَي َحْبلَكَ  ناِعمْ  يقاُل :وِ 

 َء بهما.َحَكاها الِكسائيُّ وقُِرى َسُر العَْينُ وقد تُكْ  وسكوِن الِميمِ  ، بفتحتين نَعَمْ وِ 

 ؟ي تَْزُعم أَنَّك نبيٌّ الذ أَنتَ :  فقْلت بِمنَى وهو ، وسلمعليههللاصلىفي َحِدْيث قتاَدةَ عن رُجٍل من َخثْعَم قاَل : َدفَْعُت إلى النبّيِ و

 ، وَكَسَر العَْين. نَِعمْ  فقاَل :

، بكْسِر  نَِعمْ  وقولوا نَعَمْ  ، فقاَل : ال تقولوا نَعَمْ  النَّْهديُّ : أََمَرنا أَميُر المْؤِمنِين عمُر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، بأْمٍر فقْلنا :قاَل أَبو ُعثْمان و

 العَْين.

بَْير : ما كنُت أَْسَمع أَْشياَخ قَُرْيش يقولوَن إالَّ وِ   بكْسِر العَْيِن. نَِعمْ  قاَل بعُض ولِد الزُّ

 َكلمةٌ كبَلَى إالَّ أَنَّه في َجواِب الواجبِ  النَّْهروانّي ، وهي لُغَةٌ أَْيضاً ، وهي عن الُمعافَى ابِن َزَكِريَّا بإْشباعِ الفَتْحة حتى تحدث األَلف ، نَعامْ وِ 

 ، كما في الُمْحَكم.

، إذا قاَل : ليَس لك  بَلَى تَْصديقاً ويكوُن ِعَدةً ، وُربَّما ناقَضَ  نَعَمْ  : وقد يكونُ وفي التَّْهذيِب : إنَّما يُجاُب به االْستِْفهاُم الذي ال َجْحَد فيه ، قاَل 

حاحِ. بَلَىوِ تَْصديقاً له  نَعَمْ : عْنِدي وِديعةٌ ، فتقوُل   تَْكِذيباً له ؛ وِمثْلُه في الّصِ

 بْعَد اْفعَل وال تَْفعَل وبْعَد اْستِفهاٍم كَهْل تُْعطيني ، وإِْعالٍم بْعَد اْستِفهاٍم وحاِصُل ما في المْغني وُشروِحه : أنَّه َحْرُف تَْصديٍق بْعَد الخبَِر وَوْعدٍ 

 ولو ُمقّدراً.

ُجلَ  نَعَّمَ وِ  ً  الرَّ ْلتُه ، أَي قْلت له بََجْل ، أَي َحْسبُك ؛ َحَكاهُ ابُن جنّيِ. بذِلكَ  نَعَْم فَنَِعمَ  : قاَل له تَْنِعيما  باالً ، كما تقوُل بَجَّ

ها ؛ أاَل تََرى إلى قْوِله : نَعَمْ  ، وذِلَك أَنَّ  النِّْعمة ِمن نَعَمْ  واْشتَقَّ ابُن جنّيِ  هما للنَّْفس وأَْجلَبُهما للَحْمِد وال بِضّدِ  أَْشرُف الَجوابَْين وأََسرُّ

مح ِإذا قــــــــــــــلــــــــــــــَت وِ  عــــــــــــــَ ربح هلــــــــــــــا  نـــــــــــــــَ  فــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــح

ف َذمح      ــــــــــــح ل د إن  اخلــــــــــــُ ــــــــــــَوعــــــــــــح جــــــــــــاِح ال ــــــــــــَ ــــــــــــن (3)ب
 

  
 وقَْوُل اآلخر أَْنَشَده الفاِرِسيُّ :

لــــــــتح بــــــــه  جــــــــَ عــــــــح ــــــــَ تـ َر واســــــــــــــــــــــح خــــــــح وُده ال الــــــــبــــــــُ  َأاب جــــــــُ

مح      عــــــــَ ــــــــَ ــــــــهح  نـ ل ــــــــِ ــــــــات وع ق ض اجلــــــــُ ــــــــَ ن ىًت ال ميــــــــَح ــــــــَ (4)مــــــــن ف
 

  
مِّ  نُعاماكَ وِ  .ِزنَةً  قُصاراكَ  ، ِمثْل ، بالضَّ  ومعنًى ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

. ِمْفضالٌ  ِمثْل ِمْنعامٌ  رُجلٌ وِ   ِزنَةً ومعنًى ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

حاحِ. النُّعومةِ  هللاُ َصباَحَك ِمن أَْنعَمَ وِ   ، كما في الّصِ

 وأَقَْمُت بها. وافَقَتْني : أَي فَتَنَعََّمتْني أَتَْيُت أَْرَضُهم يقاُل :وِ 
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حاحِ : إذا َوافَقَتْه.وفي   الّصِ

ً  تَنَعَّمَ  قْولُه :وِ  ٌر ، : َمَشى حافِيا  كذا قَْولُه :وِ  ، مكرَّ

__________________ 
 .«قوله : ومصلتها ا كذا ابللسان ومقتض  قوله : واملصو  أن يكون الفعر وصلتها ا فحرره»هبامش املطبوعة املصرية :  (1)
 يف القاموس : نعمان. (2)
 اللسان. (3)
 . ال مينض اجلود قاتله... برواية : 327اللسان ومغين اللبيب ط دار الفكر بريوت ص  (4)
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 يف سائِر النسِخ. (1)مكر ٌر أَيحضاً ا هكذا بوجد  هُفالانً : طََلبَ  تـَنَـع مَ وِ 
 قََدَمْيه : اْبتََذلَهما ، كذا نَّص اللَّْحيانّي في النواِدِر ، وأَْنَشَد : تَنَعَّمَ : ، كذا في النُّسِخ ، والصَّواُب  قََدَمه : اْبتََذلَها تَنَعَّمَ وِ 

مـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــ  نــــــــــــَ ِد يـــــــــــوٍم ولـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــٍة  تــــــــــــَ عـــــــــــح  مـــــــــــن بــــــــــــَ

ُا      طـــــــــِ ِ  وهـــــــــو بـــــــــَ َد األُنـــــــــح عـــــــــح َح بــــــــــَ بـــــــــَ (2)فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 وأَْبُؤٌس. أَْنعُمٌ  ، والَجْمعُ ويوٌم بُْؤٌس  نُْعمٌ  ، بالضّمِ : ِخالُف البُْؤس. يقاُل : يومٌ  النُّْعم

 .ناِعمٌ  ، فهو تَنَعَّم ، كَمْقعٍَد ؛ ويَجوزُ  الَمْنعَم ، كَكِتٍف : بيِّنُ  نَِعمٌ  ورُجلٌ 

نا وأَقَرَّ أَْعيُنَنا بلِ  أَْنعََمنا وما  قائِك وُرْؤيتِك ؛ وقَْول الشاِعِر :بك ؛ أَي ما الذي أَْقَدَمك علينا ، يقاُل لَمْن يُْفَرُح بِلقائِه ، كأَنّه قاَل : ما الذي أََسرَّ

مَ مــــــــا  عــــــــَ ٌر  أَنـــــــــح جــــــــَ ىت حــــــــَ َش لــــــــو َأن  الــــــــفــــــــَ يــــــــح  الــــــــعــــــــَ

مــــــــــومُ      لــــــــــح وا ا ــــــــــواِدُث عــــــــــنــــــــــه وهــــــــــو مــــــــــَ بــــــــــُ نـــــــــــح  تـــــــــــَ

  
ِب  نَِعم إنَّما هو على النَّسِب ألَنَّا لم نَْسَمْعهم قالوا العيُش ، ونَِظيُره ما َحَكاه ِسْيبََوْيه ِمن قْوِلهم : أَْحنُك الشَّاتَْين ، في أَنَّه اْستَْعمل منه فِْعَل التَّعَجُّ

 ، وإن لم يَُك منه فِْعٌل.

 وَدَخَل فيه كأَْشَمل إذا َدَخَل في الشَّماِل. النَِّعيم : صاَر إلى أَْنعَمَ وِ 

 فاتُْرْك ِذْكَرها ، يْعنِي ُهبَل. بنَعَمْ  فَعاِل عنها ، أَي أَجابَتْ  أَْنعَمتْ  ؛ ومنه قَْوُل أَبي ُسْفيان : نَعَمْ  له : قاَل له أَْنعَمَ وِ 

َف منه األَلَف والنّوَن ، بالكْسِر ، كما تقوُل : ُكْل ِمن أََكَل يأُْكُل ، فحذَ  نَِعَم يَْنِعم وقْولُهم : ِعْم َصباحاً ، تِحيَّة الجاِهِليَّة ، كأَنَّه َمْحذوٌف ِمن

ِليَّات : َشْخص كّلِ إْنسانٍ  حاحِ. وفي شْرحِ الُمفَضَّ  .نَعاَمتُه اْستِْخفافاً ، كما في الّصِ

 كتكّرم ، َمْنبَذة لبعِض الُملوِك. تَنَعموِ 

 قاَل أَبو َحيَّان : وكأَنَّه َمْنقوٌل ِمن الَمْصَدِر وتاُؤهُ زائَِدةٌ.

. النَّعامِ  ي إْجفالَةً كإِْجفالِ : أَ  نَعاِميَّةُ  وأَْجفَلوا َمْخشِريُّ  ، نَقَلَه الزَّ

 .نَعامٍ وِ  نَعائِمٍ وِ  نَعاماتٍ  للطَّائِِر على النَّعاَمةُ  وتُْجَمعُ 

 ، إذا َجدَّ في أَْمِره. نَعاَمةٍ  ويقاُل : َرِكَب َجناَحيْ 

ً  ويقاُل للُمْنهِزِمين : أَْضَحْوا  ؛ ومنه قَْول بِْشر : نَعاما

ا بـــــــــــــــ  نـــــــــــــــو عـــــــــــــــامـــــــــــــــٍر ابلـــــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــَبمـــــــــــــــ 

وان      قــــــــــــُ داَة لــــــــــــَ افــــــــــــكــــــــــــانــــــــــــوا غــــــــــــَ عــــــــــــامــــــــــــَ  (3) نــــــــــــَ
  

 .نَعاَمتُهم وإذا َظعَنُوا ُمْسِرِعْين قالوا : َخفَّتْ 

 .نَعامٍ  ويقاُل للعَذاَرى : كأَنَّهنَّ بَْيضُ 

 الْرتِفاعِ ُجْؤُجؤها. نَعاَمةٍ  لِقَصر ساقَْيه ، وله ُجْؤُجؤُ  نَعاَمةٍ  ويقاُل للفََرِس : له َساقَا

 ؟النَّعاموِ وِمن أَْمثاِلهم : َمْن يَْجَمُع بيَن األَْرَوى 

 ، يَْعنون قَْولَه : نَعاَمةٌ  ويقاُل : لَمْن يُْكثُِر ِعلَلَه عليك : ما أَْنَت إالَّ 

ُر وِ  ثــــــــــــــح عــــــــــــــامــــــــــــــةٍ مــــــــــــــِ عــــــــــــــَ  بــــــــــــــعــــــــــــــرياً  نــــــــــــــَ دح  تــــــــــــــُ

رِيي      ــــــــــــر طــــــــــــِ ه إذا مــــــــــــا قــــــــــــي مــــــــــــُ عــــــــــــا ــــــــــــِ ــــــــــــُ (4)ت
 

  

 لـــــــــــي ا قـــــــــــالـــــــــــت : فـــــــــــإيّنِ ِإنح قـــــــــــيـــــــــــر : امحـــــــــــِح وِ 

  
ِة يف الـــــــــــــــوُكـــــــــــــــور*   ـــــــــــــــ  رِب

ُ
ريح املـــــــــــــــ  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــطـــــــــــــــ 
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َذَهبَْت تَْطلُُب قَْرنَْيِن فقََطعُوا أُذُنَْيها فجاَءْت بال أُذُنين ؛ وفي  النَّعاَمةَ  ، ألَنَّ األَْعراَب يقُولوَن : إنَّ  كالنَّعاَمةِ  ويقُولوَن للذي يَْرِجع خائِباً : جاءَ 

 ذلك يقوُل بعُضهم :

ةِ َأو   عـــــــــامـــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــن هـــــــــا  كـــــــــال ـــــــــِ ت ـــــــــح ي ـــــــــَ َدتح مـــــــــن بـ  إذح غـــــــــَ

ـــــــــــــــــنِ      ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــرِي أَِذي ـــــــــــــــــُتصـــــــــــــــــــــــــــــــاَي أُذحانهـــــــــــــــــا ب  ل

  
__________________ 

 كذا ا ولعله ُوِجد.  (1)
 اللسان. (2)
 واللسان والتهذيب. 190ديوان بشر بن أيب خازم ص  (3)
 اللسان والتهذيب. (4)
 .«ابلوكور»كذا ابألصر ا والّلسان :   (*)

  



16428 

 

تح  هــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــح ِت األُُذانن مــــــــــنــــــــــهــــــــــا فــــــــــانـ ثــــــــــ  ــــــــــُ تـ  فــــــــــاجــــــــــح

روِن      ــــــــــُ تح مــــــــــن ذواِت ق يحســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ مــــــــــاَء ل ــــــــــح ي (1)هــــــــــَ
 

  
 إذا كاَن َضعيَف العَْقِل. النَّعاَمةِ  وقاَل اللَّْحيانيُّ : يقاُل لإِلْنساِن إنَّه لَخفيفُ 

 : َطويلةٌ. نَعامةٌ  وأَراَكةُ 

 : الطَّريُق. ةِ النَّعامَ  وابنُ 

ْجِل.  وقيَل : ِعْرٌق في الّرِ

اُء : َسِمْعته ِمن العََرِب.  قاَل األَْزهِريُّ : قاَل الفرَّ

 وقاَل الَجْوهِريُّ : َحَكاه في المصنِف.

 َعْظُم السَّاِق. النَّعاَمةِ  وقيَل : ابنُ 

 وقيَل : َصْدُر القََدِم.

 َعْنترةُ :وقيَل : ما تَْحَت القََدِم ؛ قاَل 

ه  لـــــــــــُ عـــــــــــوُد وَرحـــــــــــح ِك الـــــــــــقـــــــــــَ رحكـــــــــــبـــــــــــَ  فـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــوُن مـــــــــــَ

ةِ ابــــــــــُن وِ      عــــــــــامــــــــــَ يب  الــــــــــنــــــــــ  رحكــــــــــَ (2)عــــــــــنــــــــــَد ذلــــــــــك مــــــــــَ
 

  
ر بكّلِ ذِلَك ، وقيَل : ابنُ   فََرُسه ، وهذا نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن األْصَمعّي ؛ وقيَل : ِرْجالهُ. النَّعاَمةِ  فُّسِ

حاحِ.وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : هو اْسٌم لشدَّةِ الحَ   ْرِب وليَس ثَمَّ امرأَةٌ ، وإنَّما ذِلَك كقَْوِلهم : به داُء الظَّْبي ؛ كذا في الّصِ

ي : هذا البَْيُت لُخَزَز بن لَْوذان السَّدوِسّي ؛ وقَْبله :  وقاَل ابُن بَّرِ

نِّ ابرٍِد  تـــــــــــــيـــــــــــــُ  ومـــــــــــــاُء شـــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــَذَب الـــــــــــــعـــــــــــــَ

يب     وقــــــــــًا فــــــــــاذحهــــــــــَ بــــــــــح جي غــــــــــَ لــــــــــَ  إنح كــــــــــنــــــــــِت ســـــــــــــــــــــــائــــــــــِ

  

رِ  ذحكــــــــــــُ ه ال تــــــــــــَ تــــــــــــُ مــــــــــــح رِي ومــــــــــــا َأطــــــــــــعــــــــــــَ هــــــــــــح  ي مــــــــــــُ

  
َربِ    وحِن اأَلجـــــــــــح ثـــــــــــَر لـــــــــــَ ِك مـــــــــــِ نـــــــــــُ وح  فـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــوَن لـــــــــــَ

  

جي  لــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــَ  َأن تــــــــــــقــــــــــــوَ  حــــــــــــَ  ِإيّنِ أَلخح

  
بِ    بـــــــــــــ  لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ ـــــــــــــَ ٌض فـ بـــــــــــــاٌر ســـــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــِ  هـــــــــــــذا غـــــــــــــُ

  

ٌة  ــــــــــــَ ــــــــــــل ِك وســــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــح ي ــــــــــــَ مح إل ــــــــــــرجــــــــــــاَ  هلــــــــــــَ  إن  ال

  
يب   لــــــــــــــي وخَتَضــــــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــــــ  كــــــــــــــَ  إنح أيحخــــــــــــــذوِ  تــــــــــــــَ

  

ه وِ  لـــــــــــُ لـــــــــــوُص وَرحـــــــــــح ِك الـــــــــــقـــــــــــَ بـــــــــــَ رحكـــــــــــَ  يـــــــــــكـــــــــــون مـــــــــــَ

  
ةابــــــــــــُن وِ    عــــــــــــامــــــــــــَ يب  الــــــــــــنــــــــــــ  رحكــــــــــــَ  يــــــــــــوم ذلــــــــــــك مــــــــــــَ

  
ه فََرُس الَحِرِث بِن َعبَّاٍد ، قاَل :  النَّعاَمةُ وِ فََرُس ُخَزَز بن لَْوذان ،  النَّعاَمةِ  وقاَل : هكذا َذَكَره ابُن َخالََوْيه وأَبو محمٍد األَْسود ، وقاَل : ابنُ  أُمُّ

 ى األَْبياُت أَْيضاً لعَْنتَرةَ.وتُْروَ 

ْجِل. النَّعاَمةُ وِ قاَل :   َخطٌّ في باِطِن الّرِ

َمتُّع بِك ، ومتى أََخذوِك وفي كتاِب األَغاني ألَبي الفََرجِ في مْعنَى األَْبيات : أَي نِهايَة َغَرض الّرجاِل منِك إذا أََخذُوِك الُكْحُل والِخضاُب للتَّ 

ِرْجالهُ أَو ِظلُّه  النَّعاَمةِ  َمْرَكبي أَنَا ، وقاَل : ابنُ  النَّعاَمة ْحل والقَعوِد وأََسُروني أَنا ، فيكوُن القَعوُد َمْرَكبَك ويكوُن ابنُ أَنِت َحَملُوك على الرّ 

 الذي يَْمِشي فيه.

ِد ويَِصُف نْفَسه بُركوِب الفََرِس ، اللُهم إالَّ أْن يكوَن راِكُب قاَل ابُن المكّرِم : وهذا أَْقَرُب إِلى التَّْفسيِر ِمن َكْونِه يَِصُف المرأَةَ بُركوِب القَعو

تِه وَهَربِه عنها راكباً أَو َراِجالً ؛ الفََرِس ُمْنهزماً مولياً هاِرباً ، وليَس في ذِلَك ِمن الفَْخر ما يقولُه عن نْفِسه ، فأَيُّ حالٍَة أَْسوأُ ِمن إْسالِم َحِليلَ 

ْل ذِلَك.فكونُه يَْستَهوِل أَْخذَ   ها وَحْملَها وأَْسَره هو وَمْشيَه هو األَْمر الذي يَْحَذُره ويَْستَْهِوله ، فتأَمَّ

 ِمن النُّجوَم لُغَةٌ فيه ؛ وأَْنَشَد ثَْعلَب : النَّعائِمُ  : النَّعامُ وِ 
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عـــــــــــــامُ ابَض  ـــــــــــــ  ـــــــــــــن ه  ال ر َأهـــــــــــــلـــــــــــــَ فـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ـــــــــــــه فـــــــــــــنـ  ب

يــــــــــــَم عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــد َو       قــــــــــــِ
ُ

نِ إال  املــــــــــــ ــــــــــــِّ بَف تــــــــــــَ ُ
 املــــــــــــ

  
. النَّعامُ  ويقاُل : باضَ  َمْخشِريُّ  على ُرُؤوِسهم إذا لَبُِسوا البَْيَض ؛ نَقَلَه الزَّ

 : َمْوِضٌع. ناِعَمةُ وِ 

 األَْصغَر ، كما يقاُل لنَْعمان األراِك بمكَّة األْكبَُر. نَْعمانُ  الغَْرقَد : َمْوِضٌع بالمِدينَِة ، ويقاُل له نَْعمانُ وِ 

 السَّحاِب كما جاَء في نَْعمانُ  : َجبٌَل بيَن مكَّة والطَّاِئِف ، وهو َغْيُر الواِدي الذي تقدََّم ِذْكُره ، ويقاُل له : نَْعمانُ وِ 

__________________ 
 وعجز األو  : 268/  2البيتان أليب العيا  اهلذد ا ديوان اهلذليا  (1)

 ليصاي قرانها بغري أذين
 ا واملثبت كرواية اللسان ا ويف التهذيب :وصلحاء بد  هيماء 

 يصاي قرانها بغري أذين
 .«هيماء»ا بد  : « مجاء»وفيه 

 تقدم يف املادة. (2)
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 حِديحِث ابِن ُجَبريح ا وَأضاَفُه إىل الس حاِب ألَن ه رََكَد فـَوحقه لُعُلّوِه.
ْدِر : ِحْصٌن بناِحيَِة النجاِر  نَْعمانُ وِ   ِمن اليمِن. (1)الصَّ

 بِن ُكَرْير : ِمن ُشعَرائِهم ، َحَكاه ابُن األَْعَرابّيِ. نِْعمة وُمسافُِر ابنُ 

وا نُْعِميًّا ، كُدْعِمّيٍ.  وَسمَّ

 ، بالكْسِر : ِمن أَيَّام العََرِب عن ياقوت. نِْعمة ويومُ 

 اليَمِن.، كَسحاٍب : َمْوِضٌع ب نَعامُ وِ 

 : ماءاِن لبَني عقيٍل خال ُعبادة عن األَْصَمعي. نَعامُ وِ  (2)وبرُق 

حاحِ : َمْوِضعان ِمن أَْطراِف اليمِن.  وفي الّصِ

ْرعِ. (3)واٍد باليَماَمِة لبَني هران  نَعامٌ  وقاَل ياقوُت :  في أَْعلَى المجازة ، َكثيُر النَّْخِل والزَّ

ي العُقَّا ناِعَمةُ وِ  ؛ َرَواهُ ابُن ِسْيَده  ناِعَمةَ  ُر لذِلَك ُعقَّار: امرأَةٌ َطبََخْت ُعْشباً يقاُل له العُقّاُر َرجاَء أَْن يذهَب الطَّْبُخ بِغائِلَتِه فأََكلَتْه فقَتَلَها ، فُسّمِ

 .«ع ق ر»ذُِكَر في  عن أَبي حنيفة ، وقد

. النُّْعمان ُسّريّة نُْعمَ  ونُْعَماباذ : قَْريةٌ بَسواِد الكوفَِة نسبت إلى  ؛ قالَهُ الَكْلبيُّ

 : ِحْصٌن ِمن ُحُصون َخْيبَر عْنَده قُتَِل محموُد بُن َمْسلَمة أَْلقوا عليه رحى فقَتَلُوه. ناِعمٌ وِ 

 بِن الرقاعِ.وأَْيضاً َمْوِضٌع آَخُر في ِشْعِر َعِدّيِ 

 ، َذَكَره الهمدانيُّ في اإِلْكليل. نُعاَمةَ  بُن َعْمِرو بِن عاِمٍر ، كثُماَمة : بَْطٌن ِمن ذي يزٍن منهم : عبُد هللِا بُن إْسَماعيل بنِ  نُعاَمةَ  وذُو

بُن المؤيِد الطرسوِسيُّ ، بالضّمِ : من مشايِخ الّسلفّي ، قاَل  ْعمةُ نُ وِ : بَْطٌن ِمن َكْلب منهم : ابُن أَْدهم الشاِعُر ، َذَكَره ابُن الَكْلبّي.  النعاَمةَ  وبَنُو

 الحافُِظ هو فَْرٌد.

بُن يوسف بِن علّيِ بِن داود ، بَْطٌن ِمن العلويِّين باليمِن ، وهم أَْشراف وادي وصاع ، ُضبَِط بالضّمِ هكذا ، ويقاُل لولده  نُْعمةُ وِ * قُْلُت : 

 فيهم َكثَْرةٌ منهم الَحَسُن بُن علّيِ بِن الَحَسِن ، تَْرَجمه الَحموّي.النُّعميُّون ، بالضّمِ ، و

 والهاِدي بُن إْسماعيل قاِضي بَْيت الفقيه ، رأَْيتُه بها.

 َجدُّ آِل علّيٍ بالمخالِف. النعميُّ  وعليُّ بُن إْدريس بِن علّيِ 

ٌث. نَِعيمٍ  وكأَميٍر : عبُد هللِا بنُ   الحورانيُّ ُمَحّدِ

 رضوان النّحويُّ والعقبيُّ ، األخيُر ِمن مشايخِ شيخِ اإِلْسالِم َزَكِريّا. لنَِّعيما وأَبو

عن أَبي أَيوب األَْنصاِرّي في الغَسل ، وعنه يَزيُد بُن أَبي  النعيميُّ  ، كَسِفينة : رُجٌل ِمن الكالعِ وإليه نُِسَب أَبو الَحَسن حي الكالعيُّ  نَِعيمةُ وِ 

 حبيٍب.

 بُن حضور بِن َعِدّيٍ في ِحْميََر. مُ نُعي وبالضّمِ :

هم  .نُعَيم والنعيميون : جماَعةٌ نُِسبُوا إلى َجّدِ

 .«ج م ر»المجمر ، َمرَّ للمصنِِّف في  نُعَْيمُ وِ 

 .النَّعاَمةِ  ويقاُل : للطواِل : يا ِظلَّ 

كةً ، وتَُسكَُّن : الَكالُم الَخِفيُّ ، الواِحَدةُ بهاٍء. النَّغَمُ  : [نغم]  ، محرَّ
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ْبِط انتََهى.  قاَل شْيُخنا : فمفرُدهُ تابٌع لجْمِعِه في الضَّ

حاحِ. النَّْغَمةِ  وفالٌن َحَسنُ  ْوِت في الِقراَءةِ ، كما في الّصِ  أَي َحَسُن الصَّ

 : وشاِهُد التَّْسِكين قَْوُل ساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّة

َض وَ  كـــــــتح فــــــُتســــــــــــــــــــمــــــِ حــــــِ ا ضــــــــــــــــــــَ هـــــــالــــــو َأهنـــــــ  مــــــَ غــــــح ــــــَ  نـ

ُب      حـــــــنـــــــِّ تـــــــَ ه مـــــــُ بـــــــُ لـــــــح ِر صـــــــــــــــــــــُ فـــــــاصـــــــــــــــــــــِ
َ
َش املـــــــ (4)َرعـــــــِ

 

  
__________________ 

 يف معجم البلدان : الّنجاد. (1)
 يف معجم البلدان : ِبرح . (2)
 يف معجم البلدان : هزّان. (3)
 وهو قوله : (4)

 أملـــــــــــــــم عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  طـــــــــــــــلـــــــــــــــٍر عـــــــــــــــفـــــــــــــــا مـــــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــادِم 

ـــــــــــــــا      ـــــــــــــــنـــــــــــــــاعـــــــــــــــمِ ب ـــــــــــــــذ يـــــــــــــــب وبـــــــــــــــا غـــــــــــــــيـــــــــــــــب ال  ال
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 وِمن شواِهِد المطول :

ةُ وِ  مـــــــــــــَ غـــــــــــــح ـــــــــــــَ لـــــــــــــ   نـ واه َأحـــــــــــــح دح  مـــــــــــــعـــــــــــــتـــــــــــــٍف جـــــــــــــَ

ه مـــــــــــن      ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ـــــــــــ  أُُذنـ ـــــــــــغـــــــــــمِ عـــــــــــل مـــــــــــاعِ  ن  الســـــــــــــــــــــــــّ

  
 َجْمع َحْلقٍة وفَْلكٍة ال َجمٌع لهما ، وقد اْسُم الَجْمع كما َحَكاه ِسْيبََوْيه ِمن أنَّ َحلَقاً وفَلَكاً اْسمُ  النَّغَم قاَل ابُن ِسْيَده : هذا قَْوُل اللّغويِّين ، وعْنِدي أنَّ 

كاً ِمن نَغَمٌ  يكونُ   .نَْغمٍ  ُمتحّرِ

 في الِغناِء ، كَضَرَب ونََصَر وَسِمَع. فالنٌ  نَغَمَ وِ 

.  األُْولى نَقَلَها الَجْوهِريُّ

ةَ لُغَةً.  والثانِيَةُ قاَل فيها ابُن ِسْيَده : وأَُرى الضمَّ

ا الثالثةُ : فأََخَذها ً وِ  نَغََم يَْنِغمُ  ِمن ِسياِق الَجْوهِريُّ ، وفيه نََظٌر فإنَّه قاَل : وأَمَّ فليَس فيه تَْصريٌح بأَنَّه ِمن َحّدِ َسِمَع ، ولو كاَن َكذِلَك  يَْنِغُم نَْغما

ل ذِلَك. نَغََم يَْنِغمُ وِ لقاَل :  ا لم يفرد ماِضيه َعَرْفنا أَنَّه ِمن َحّدِ َمنََع فتأَمَّ  ، فلمَّ

 ِمثْله. تَنَغَّمَ  ماوِ  بَحْرفٍ  نَغَم : َسَكَت فالٌن فمايقاُل 

 ، َحَكاه أَبو َحنِيفَةَ ؛ وقد يكوُن بََدالً ، قالَهُ ابُن ِسْيَده. كنَغَبَ  : َشِرَب منه قَِليالً  في الشَّرابِ  نَغَمَ وِ 

ّمِ : الُجْرَعةُ  النُّْغَمةُ وِ   ، عن أَبي َحنِيفَةَ. كُصَردٍ  ، نُغَمٌ  ج ، كالنُّْغبَِة ، ، بالضَّ

َح ابُن األَْعرابّيِ أنَّه ِمن البََدِل.  وَصرَّ

 نَفَساً. نَغَمَ  قدوِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ناَغَمهُ ُمناَغَمةً : حاَدثَهُ.

 شفاِء ، وتوقف في ثبوتِه شْيخنا.، بالفتحِ ، كَخْيمٍة ، وِخيٍَم : أَْوَرَده الشَّهاُب في شْرحِ ال نَْغَمة ، بكْسٍر ففتحٍ : َجْمعُ  النِّغَمُ وِ 

 ، وَجْمُع الَجْمعِ : أَناِغيُم. األَْنغامِ  على النّْغَمةُ  وتُْجَمعُ 

 ، كَصبُوٍر : َحَسنُها. نَغُومٌ وِ . النّْغَمةِ  ، كَشدَّاٍد : َكثيرُ  نَغَّامٌ  ورُجلٌ 

 األَخيَرةُ هي األَْصِل. ، بالكْسِر والفتحِ وكفَِرَحةٍ  النِّْقَمةُ  : [نقم]

حاحِ.  واألُْولى َمْنقولَةٌ منها بالتَّْخفيِف واالتْباعِ بتَْسكيِن القاِف ونَْقِل َحَرَكتها إلى النّوِن ، كما هو في الّصِ

 والثانِيَةُ نَقَلَها ابُن ِسْيَده وهي أَْيضاً َمْنقولَةٌ.

 ، قالَهُ اللّْيُث ، وقد يكوُن اإِلْنكاُر باللِّساِن. الُمكافَأَةُ بالعُقوبَةِ 

اغُب أَْصالً لمْعنَى  .النّْقَمة وَجعَلَه الرَّ

، هو َجْمُع األَخيَرةِ أَْيضاً ؛ ففيه لفٌّ  وَكِلَماتٍ  هو َجْمُع الثانِيَة ، ونََظَره الَجْوهِريُّ بنَْعَمٍة ونِعَم ، وِعنَبِ  ، هو َجْمُع األَخيَرةِ ؛ كَكِلمٍ  نَِقمٌ  ج

 ونْشٌر غيُر ُمرتٍَّب.

ا ابُن جنّيِ فقاَل :  كِعنٍَب على ِخالِف الِقياِس َعَدلوا عنه إلى أَْن فَتَحوا الَمْكسوَر وَكَسروا الَمْفتوَح. نَِقموِ كفَِرَحٍة ،  نَِقَمه وأَمَّ

 ٌء كتَْمَرةٍ وتَْمر.نِيَِة ، والِقياُس يَْقتَِضي أَْن يكوَن بحْذِف الهاِء وال يُغَيَّر ِمن صيغَِة الُحروِف شيولم يَْرتَِضْه ابُن ِسْيَده. وفاتَه َجْمع الثا

ً  ، األَخيَرةُ نَقَلَها الَجْوهِريُّ عن الِكسائّيِ ، منه ، كَضَرَب وَعِلمَ  نَقَمَ وِ  مٍ  ، بالفَتْحِ ، نَْقما  ويقاُل : ما ناقِمٌ  عليه ، فهو قَمَ نَ  ، وَكذِلكَ  َوتِنِقَّاماً ، كتِِكالَّ

 منه إالَّ اإلْحسان. نَقَمَ 
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 ؛ ُرِوَي بالفتحِ وبالكْسِر. (1) (َهْل تَ ْنِقُموَن ِمّنا ِإاّل َأْن آَمّنا اِبهللِ )وقْولُه تعالَى : 

اُج : واألَْجوُد الفَتْح وهو األْكثَُر في الِقراَءةِ.  قاَل الزجَّ

أَي يُثَأَر به ، وكانوا يَْزعموَن في الجاِهِليَِّة أنَّ الِجنَّ تَْطلُُب  يَْنقَمْ  ؛ قْولُه :« ، وإن يُتَْرْك يَْلقَمْ  يَْنقَمْ  األَْرقَم ، إن يُْقتَلْ  َمثَلي َمثَلُ »وفي الَمثَِل : 

م هللاُ وَ منه بثأِْر األَْرقَم ، فُربَّما ماَت قاتِلُه ، وُربَّما أَصابَهُ َخبٌَل ؛ و  ْجَهه :قَْوُل علّيٍ ، كرَّ

__________________ 
 ا واللسان. 1338/  3شرح أشعار اهلذليا ا يف زايدات شعره  ـ
 .59املائدة ا اآية  (1)
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مُ مــــــــــــــا  قــــــــــــــِ نــــــــــــــح ــــــــــــــَ ينِّ  تـ واُن مــــــــــــــِ رحُب الــــــــــــــعــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــَ

ينِّ      جِيّ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــَ ِ ف اح  ابزِ  عــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــَ

  
أَي ما عاقََب أَحداً على مْكروٍه أَتاهُ ِمن قِبَله ؛  ، «لنْفِسه قَّط إالَّ أَْن تُْنتََهَك َمحاِرُم هللاِ  اْنتَقَمَ  ما»الَحِدْيث : منه ؛ و عاقَبَه هللاُ منه : اْنتَقَمَ وِ 

 ، كفَْرَحٍة. النَّْقَمةُ  واالْسُم منه

قيَّات :بَالََغ في َكراَهتِه ؛ قاَل ابُن قَيْ : ، وقيَل  َكِرَهه ، ِمن َحّدِ َضَرَب وَعِلَم : األَْمرَ  نَِقمَ وِ   ِس الرُّ

وامــــــــــــــــا  مــــــــــــــــُ قــــــــــــــــِ َة  نــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  ين أُمــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــن بــــــــــــــــَ

بـــــــــــــوا      مـــــــــــــون إنح َغضــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــُ م حيـــــــــــــَح (1)إال  َأهنـــــــــــــ 
 

  
 ، أَي تُْنِكُرون. (َهْل تَ ْنِقُموَن ِمّنا)وقيَل : قَْولُه تعالَى : 

 ، كأَنَّه لُغَةٌ في اللَّْقِم. ُسْرعةُ األَْكلِ  ، بالفتحِ : النَّْقمُ وِ 

 ، وكأَنَّه أَْيضاً لُغَةٌ في اللَّقَِم. بالتَّحريِك : وَسُط الطَّريقِ  ، النَّقَمُ وِ 

هم. : هي َرقاِش بنُت عاِمرٍ  الناقِميَّةُ وِ   ، وبَنوها بَْطٌن ِمن عبِد القَْيِس نُِسبُوا إلى أُّمِ

 ْعٍد اْبنَْي ماِلِك بِن ثَْعلبةَ بِن دودان بِن أََسٍد بها يُْعَرفُوَن.وقاَل ابُن األَثيِر : هي أُمُّ ثَْعلَبَةَ وسَ 

َج غانُم بُن حبيِب بِن كْعِب بِن بكِر بِن وائِلٍ  فقاَل :  ؟وهي َرقاِش بنُت عاِمٍر ، وهي َعجوٌز ، فقيَل : ما تُريُد منها الناقِميَّةَ  وقاَل الَكْلبيُّ : تزوَّ

اُء عن الُمفَضَّ منها ُغالماً  (2)لعلي أتعيز  ي عيز ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لَسْعِد بِن زْيِد َمنَاة ، وهكذا أَْنَشَده الفرَّ  ل له :، فَولََدْت منه ُغالماً ُسّمِ

َو   ةَ لـــــــــقـــــــــد كـــــــــنـــــــــُت َأهـــــــــح يـــــــــ  مـــــــــِ ًة  الـــــــــنـــــــــاقـــــــــِ بـــــــــَ قـــــــــح  حـــــــــِ

ُض      طــــــ  قــــــَ ــــــَ ٍر تـ تح آســـــــــــــــــــــاُن َوصـــــــــــــــــــــح لـــــــَ عــــــَ (3)فــــــقـــــــد جــــــَ
 

  
يَت ،  (4)بِن َحدَّاَن  : لَقَُب عاِمِر بِن َسْعِد بِن َعِدّيِ  ناقِمٌ وِ  حاحِ ، وهو َوالُد َرقاِش الَمْذُكوَرة وبه ُسّمِ بِن َجِدْيلَةَ بِن أََسِد بِن َربيعَةَ ، كما في الّصِ

ي انتقم قاَل أَبو الفََرجِ األَْصبهانّيِ : أَبو بَْطٍن. وهو ً  للْطَمٍة لطمها فُسّمِ  .ناِقما

 ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ وابُن ِسْيَده. اْسُم تَْمٍر بعُمانَ  : اقِمٌ نوِ 

ّمِ : ة باليمِن. نُْقمُ وِ   ، بالضَّ

تَْين وبفَتَْحتَْين وكعَضُ  َح به ياقوُت. * قُْلُت : قد أَجحَف المصنُِّف في َضْبِطها وبيَانِها إجحافاً ُكلِّياً ، والصَّواُب في َضْبِطها بضمَّ ٍد ، كما َصرَّ

ا الضمُّ َوْحده مع تَْسِكين القاِف فلم يَْذُكره أََحٌد.  وأمَّ

 : (5)قاَل ياقوُت : هو َجبٌَل على َصْنعاء اليمِن قُْرَب غمداَن ؛ قاَل فيه زياُد بُن ُمْنِقٍذ : 

ٍد  ن بـــــــــلـــــــــَ عـــــــــاء مـــــــــِ نـــــــــح ِت اي صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ذا أَن بـــــــــ   ال حـــــــــَ

وُب هـــــــــــــًو  مـــــــــــــينِّ وال وِ      عـــــــــــــُ مُ ال شــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــُ  نــــــــــــــُ

  

ُت هبــــــــــــــــا  ــــــــــــــــح ت بــــــــــــــــالدًا قــــــــــــــــد رَأَي ــــــــــــــــح  أال رأَي

  
َدُم    ـــــــــــَ ـــــــــــه ق تح ب ـــــــــــ  ل ـــــــــــدًا حـــــــــــَ ـــــــــــل ـــــــــــا وال ب (6)عـــــــــــن

 

  

ة  قـــــــــَ  ُ  أَرحضـــــــــــــــــــــــًا صـــــــــــــــــــــــوب غـــــــــاِديـــــــــَ  إذا ســـــــــــــــــــــــَ

  
طـــــــــــرمُ    قـــــــــــاهـــــــــــن  إال  الـــــــــــنـــــــــــاَر َتضــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــال ســــــــــــــــــــــــَ

  
 وهي قَِصيَدةٌ في الَحماَسِة.

 حاِوُل.إذا كاَن ُمَظفَّراً بما يُ  : أَي النَّقيبَةِ  النَّقيَمةِ  َمْيمونُ  هووِ 

 قاَل يَْعقوب : ِميُمه بدٌل ِمن باِء نَِقيبٍَة ، وِمثْلُه َمْيموُن العَريَكِة والطَّبيعَِة.

 ، نَقَلَهُ أَبو الَحَسِن الَخواِرِزمّي. كُحْبلَى : وادٍ  ، نُْقَمىوِ 



16435 

 

 ، كان آلِل أَبي طاِلٍب. كَجَمَزى : ع ، من أَْعراِض المدينَةِ  ، نَقََمىوِ 

 إلى جانِِب أُُحٍد. نَقََمى : وأَْقبَلَت َغَطفاُن يوَم الَخْندِق وَمْن تَبِعها ِمن أَْهِل نَْجٍد حتى نَزلُوا بذنبِ قاَل ابُن إْسحق 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
 .«قوله : أتعيز ا كذا ابلنسخ وحرره»هبامش املطبوعة املصرية :  (2)
 .«آسان باٍ »الصحاح واللسان وفيه :  (3)
 األصر والصحاح ويف اللسان : جدان ا ابجليم. (4)
 ابلدا  املهملة واملثبت عن ايقوت والتكملة.« منقد»ابألصر :  (5)
 .«. عنساً .. وال رأيت»يف ايقوت :  (6)
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حاحِ.علي نَقَمَ   ه ، كَضَرَب وَسِمَع : عتَب عليه ، كما في الّصِ

 َمْصَدُره ؛ َذَكَرهُ ابُن القطَّاعِ. النقومُ وِ 

يه إلى ُكْفر النْعَمِة. نَِقمَ وِ  ا يَُؤّدِ  ِمن فالٍن اإِلْحساَن ، كعَِلَم : إذا َجعَلَه ممَّ

ً وِ   ِء.: بالََغ في َكراَهِة الشي نقَم تَْنِقيما

 ، هو الباِلُغ في العُقوبِة لَمْن شاَء. الُمْنتَِقمُ  لَى :وِمن أَْسمائِه تعا

 إذا َضَربَهُ َعُدوٌّ له. نَقَمٍ  وضربه َضْربَة

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ واللَّْيُث.: ، بالفتحِ  (1) النَّْكَمةُ   :[نكم]

 ، وكأَنَّ الِميَم بدٌل عن الباِء. النَّْكبَةُ والُمصيبَةُ الفاِدَحةُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : فيَما َرواهُ ثَْعلَب عنه : هي

، بالضّمِ ، واألَْصُل  يَنُمُّ وَ  ، بالكْسِر ، يَنِمُّ  ، والِفْعلُ  : التَّْوريُش واإِلْغراُء وَرْفُع الحديِث إِشاعةً له وإِفساداً وتَْزييُن الكالِم بالَكذبِ  النَّمُّ  : [نمم]

وه.الضّم ، هكذا أَ   ْوَرَده بالَوْجَهْين ابُن ِسْيَده وابُن ماِلٍك وأَقَرُّ

ْل. يَنِمُّ : قاَل شْيُخنا : ورأَْيُت المزّي قد تَفَقَّه فيه وفَصَّل فقاَل  ي ، أَي ينقُل فتأَمَّ  ، بالكْسِر ، في الالِزِم أَي يَظهُر ، وبالضّمِ في الُمتَعَّدِ

 ً ه الحِدْيثُ  نَمَّ  فقاَل : * قُْلُت : وقد أَشاَر له غيُرهُ أَْيضا هوِ  يَنِمُّ  نَمَّ وِ به  نَمَّ  إذا َظَهَر ُمتعَّدٍ الِزٌم ، وكذا يَنمُّ  الَحِدْيثُ  نَمَّ وِ بالَوْجَهْين إذا نَقَلَه ،  يَنُمُّ

 عليه ؛ وأَْنَشَد ثَْعلَب في تَْعِديتِه بعلَى :

َر َذا  مَن  وِ  بــــــــــح ــــــــــَ وَن وقـ حــــــــــُ  عــــــــــلــــــــــيــــــــــك الــــــــــكــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ

َو  قــــــــد      َض  مَن  عــــــــلــــــــيــــــــك اهلــــــــَ فــــــــَ م  لــــــــو نـــــــــَ  (2) الــــــــنــــــــ 
  

امٌ وِ  نَمومٌ  فهو ينَ  من قَْومٍ  ، والثالثَةُ عن ابِن ِسْيَده ، نَمٌّ وِ ، كِمَجّنِ ،  ِمنَمٌّ وِ  نَمَّ اءَ وِ  نَّمِ َح اللَّْحيانيُّ بأنَّ  نُمٍّ وِ  أَنِمَّ . وَصرَّ ا ، بالضّمِ وهو  نَمومٍ  َجْمعُ  نُمَّ

 الِقياُس.

ةٌ  هيوِ   .نَمَّ

. : االْسمُ  النَِّميمةُ وِ  َر ِذْكُره في الَحِدْيِث ، وهو نَْقُل الَحِدْيِث ِمن قَْوٍم إلى قوٍم على جَهِة اإِلْفساِد والشّرِ  منه ، وقد تَكرَّ

امُ  وقاَل أَبو بْكٍر عن أَبي العبَّاس :  ِسَك األَحاِديَث ولم يَْحفَْظها.مْعناهُ في َكالِم العََرِب : الذي ال يُمْ  النَّمَّ

 الِكنانَِة. ؛ وفي بعِض النُّسخِ : الِكتابَةِ  (3) َصْوتُ  أَْيضاً : النَِّميَمةوِ 

 َوْسواُس َهْمِس الَكالِم. أَْيضاً :وِ 

ْوُت الخفيُّ ِمن َحَرَكِة شي  ٍء أَو َوْطِء قََدٍم ؛ ومنه قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب :وقيَل : الصَّ

ه  ـــــــــــــَ ا ُدون َن ِحســـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــح َن مث  لـــــــــــــَِ ـــــــــــــح رِب  فشـــــــــــــــــــــــــــَ

رعُ      قـــــــــــح ـــــــــــَ رحٍع يـ ـــــــــــَ َرُف ا ـــــــــــجـــــــــــاِب وريـــــــــــُب قـ  شـــــــــــــــــــــــــَ

  

يـــــــــــــمـــــــــــــةً وِ  ٍب  لـــــــــــــَِ بـــــــــــــِّ لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ تـ ٍص مـــــــــــــُ  مـــــــــــــن قـــــــــــــانـــــــــــــِ

  
شح    ه جـــــــــــــَ ُض يف كـــــــــــــفـــــــــــــِّ طـــــــــــــَ ـــــــــــــح ّش وأَق (4)ٌء َأجـــــــــــــَ

 

  
 .(5)وقاَل األَْصَمعيُّ : أَراَد به َصْوَت َوتٍَر أَو ريحاً اْستَْرَوَحتْهُ الُحُمُر ، وأَْنَكر 

ةُ وِ  تَه يقاُل : َسِمْعتُ  : الِحسُّ والحركةُ  النَّامَّ تَهوِ  نامَّ  ، أَي ِحسَّه وَحَرَكتَه ، واألَْعَرُف في ذِلَك نأَْمتَه. نَمَّ

ةُ وِ  ةِ  ال تَُمثِّلُوا»الَحدْيث : منه ؛ و حياةُ النَّْفِس  : النامَّ  أَي بَخْلِقه ، وناميِة هللِا أَْيضاً ؛ وهي على البََدِل. ، «هللاِ  بنامَّ

تَه أَْسَكَت هللاُ تعالى قْولُهم :وِ   ، أَي َجْرَسه ، وما نامَّ
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__________________ 
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : ابلفتح. (1)
 اللسان. (2)
 .«الِكَنانَِة و»عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ :  (3)
 واللسان والثاين يف التهذيب والصحاح واألساس. 7/  1وان اهلذليا دي (4)
قوله : وأنكر ا كذا ابلنســـخ وعبارة اللســـان كالصـــحاح : وأنكر : و ا اً من قانٍص ا قا  : ألنه أشـــد ختاًل يف »هبامش املطبوعة املصـــرية :  (5)

 القنيص من أن يهمهم للوحش أال تر  لقو  ر بة :
ـــــــــــــفـــــــــــــ  مـــــــــــــن ا ـــــــــــــن ـــــــــــــات وال ـــــــــــــفشــــــــــــــــــــــــــ ح فـــــــــــــب   ـــــــــــــرص ال

 يف الـــــــــــــزرب لـــــــــــــو ميضــــــــــــــــــــــــــغ شــــــــــــــــــــــــــراًي مـــــــــــــا بصــــــــــــــــــــــــــ     

  

 والغش  : االنتشار. اه وبه تعلم ما يف الشارح من السقرت.
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َعُر ِمن الن ِئيم ا وقد ذُِكَر يف موحِضِعه. أَماَتهُ  عليه ِمن َحرََكِته ا َأي يَِنم   َمُز فُيجح  ا وقد يـُهح
 وَظَهَر ، وهو مجاٌز. َسَطعَ  ، بالكْسِر : إذا يَنِمُّ  الِمْسكُ  نَمَّ وِ 

امُ وِ  ي بذِلَك لسطوعِ رائَِحتِِه ، (1) : نَْبٌت َطيِّبُ  النَّمَّ يحِ ، صفَةٌ غاِلبَةٌ ، ُسّمِ ه أَنَّه فيَنمُّ  الّرِ ُمِدرٌّ ُمْخِرُج الَجنيِن الَميِِّت  على حاِمِله ، وِمن خواّصِ

نابيِر ُشْرباً ِمثْقاالً بَسَكْنَجبيٍن.  والدُّوِد ويَْقتُُل القَْمَل وخاِصيَّتُه النَّْفُع ِمن لَْسعِ الزَّ

حاحِ : َرقََّشه ، وهي ُخطوٌط ُمتَقاِربَةٌ قِصاٌر ِشْبهُ ما َزْخَرفَهُ ونَقََشه : َمهُ نَْمنََمةً نَْمنَ وِ  يُح ُدقاَق التُّراِب ، ولكّلِ َوْشيٍ  تُنَْمنِمُ  ؛ وفي الّصِ  .نَْمنََمةٌ  الّرِ

يُح التُّرابَ  نَْمنََمتِ وِ   َخطَّتْه وتََرَكْت عليه أَثَراً كالِكتابَِة. : إذا الّرِ

ة : (2) نِْمنِيمٌ وِ  نِْمنِمٌ  الَمْذكوُر : األَثَرُ وِ  مَّ  ، بكْسِرِهما ؛ قاَل ذو الرُّ

يحِر الريِح   ِلحِنيمُ فـَيحٌف عليها الذ 
يح الماَء. نَْمنََمتِ  وكذا  الّرِ

 ، وعلى األَخيِر اْقتََصَر الَجْوهِريُّ وقاَل : يكوُن على أَْظفاِر األَْحداِث. ، كُهْدُهٍد وفِْلفٍل : بياٌض يَْبُدو بُظفُر الشَّباب ، واِحَدتُه بهاءٍ  النُّْمنُمُ وِ 

ةُ وِ   في بعِض اللُّغاِت. ، بالكْسِر : القَْملَةُ أَو النَّْملَةُ  النِّمَّ

يُّ وِ  ّيٍ : الِخيا النُّّمِ  نَةُ.، كقُّمِ

 ، عن ثَْعلَب ؛ وأَْنَشَد : العَْيبُ  أَْيضاً :وِ 

ُت وِ  ــــــــــــــح َدي ــــــــــــــح ُت أَب ــــــــــــــح ئ ــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــمل ــــــــــــــ  ي  لــــــــــــــُِّ

رح وِ      يـــــــــــــاِب اإِلبــــــــــــــَ ُت حتـــــــــــــَت الـــــــــــــثـــــــــــــِّ لـــــــــــــح (3)أَدحخـــــــــــــَ
 

  
ي : قاَل الوزيُر الَمْغِربيُّ : أَرادَ  ّيِ  قاَل ابُن بَّرِ صاُص ، تَْجعَلُه في الذَّهَ  بالنُّّمِ ِة. (4)ِب بمْنِزلَِة النّحاِس هنا العَْيَب وأَْصله الرَّ  في الِفضَّ

يُّ وِ   َصْنَجةُ الميزاِن. : النُّّمِ

 ؛ قاَل أَبو َوْجَزةَ : العَداوةُ والطَّبيعةُ  أَْيضاً :وِ 

ُت عــــــــــــــنــــــــــــــه وِ  فــــــــــــــح  لــــــــــــــو ال غــــــــــــــريُه لــــــــــــــكشــــــــــــــــــــــــــــَ

ةِ عـــــــــــــــن وِ      يـــــــــــــــ  عـــــــــــــــاِ  لـــــــــــــــُِّ ِض الـــــــــــــــلـــــــــــــــ  بـــــــــــــــح  الـــــــــــــــطـــــــــــــــ 

  
صاِص ، ُروميَّة ؛ قاَل أَْوُس بُن حجر : الفُلوسُ  أَْيضاً :وِ   ِمن الرَّ

َربح وابَع هلــــــــــــــا وِ  ت وهـــــــــــــــي مل  ـــــــــــــــَح  قـــــــــــــــاَرفـــــــــــــــَ

ِص      َن الــــــَفصـــــــــــــــــــــافــــــِ يِّ مــــــِ مــــــِّ رُي  ابلــــــنــــــ  ســــــــــــــــــــِ فح (5)ســــــــــــــــــــِ
 

  
 فََرساً. (6)ونََسَب الَجْوهِريُّ هذا البَْيَت إلى النابغَِة يَِصُف 

يُّ  وفي التَّْهذيِب : وميَّ  النُّّمِ  ِة.: الفَْلُس بالرُّ

اُح في الطَّبيعَِة  الواِحَدةُ بهاءٍ  وكانْت بالِحيَرةِ على َعْهِد النُّْعماِن بِن الُمْنِذِر ؛: ، قاَل  الدَّراِهُم التي فيها َرصاٌص أَو نُحاسٌ  هي أَو ؛ قاَل الطرمَّ

: 

َوٍر إذا مــــــــــــــــــا  َدٍب وال خـــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــال خـــــــــــــــــــَ

َدتح      ةُ بـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  فـــــــــــــــاِة  لـــــــــــــــُِّ ِب الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  دح (7)اخلـــــــــــــــُ
 

  
.  ج نَماِميٌّ

 َجْوَهُر اإِلْنساِن وأَْصلُهُ. أَْيضاً :وِ 
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يٌّ  ما بِها يقاُل :وِ  . أََحدٌ  ، أَي نُّمِ  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

يَّةُ وِ   ، بهاٍء : الفاختةُ. النُّّمِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةٌ  ُجلودٌ  تَه : إذا كانْت ال تُْمِسُك الماَء وَسِمْعتُ  نَمَّ  أَي ِحسَّه.:  نَمَّ

__________________ 
 الرائحِة. يف القاموس : طّيٌب ابلرفض منونة ا وعل  هامشه عن إحد  النسخ : (1)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : ابلكسر. (2)
 اللسان. (3)
 يف اللسان : الرصاص. (4)
 .71واللسان ا والبيت يف ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص  41البيت يف ديوانه ط بريوت ص  (5)
هذا غلرت ولي  يصــف فرســاً وإلا يصــف انقة ا وذكر بيتا قبر البيت  قوله : يصــف فرســاً ا قا  يف التكملة :»هبامش املطبوعة املصــرية :  (6)

 قا  الصاغاين : والبيت ألوس بن حجر ال النابغة.«. ا فراجعهااستشهاداً عل  ذلك 
 اللسان. (7)
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 : َمْرقوٌم ُمَوشًّى. ُمنَْمنَمٌ  وثَْوبٌ 

غيَرةُ. النِّْمنمُ وِ   ، كِفْلفٍل : القَْملةُ الصَّ

ةُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :  : اللُّْمعَةُ ِمن بياِض في سواٍد وسواٍد في بياٍض. النَّمَّ

 : َسِمينَةٌ ُمْلتَفَّة. نَْمنََمةٌ مُ  وناقَةٌ 

 : ُمْلتَفٌّ ُمْجتَِمٌع. ُمنَْمنَمٌ  ونَْبتٌ 

كةً : النََّممُ وِ   .النَِّميمةُ  ، محرَّ

 ِكتابَهُ : قْرَمَط َخطَّه. نَْمنَمَ وِ 

 ُجلوُدها ، أَي ال تَْعَرق ، وهو مجاٌز كما في األَساِس. تَنِمُّ  ويقاُل : هذه إِبٌِل ال

حاحِ. النَّْومُ  : [نوم]  : َمْعروٌف ؛ كما في الّصِ

حاحِ. النُّعاسُ  وفي الُمْحَكم :  ، وفَسَّره في نَعََس بالَوَسِن ، وِمثْلُه هناك في الّصِ

 .نَْومٍ  وقاَل األَْزهِرّي : َحِقيقَةُ النُّعاِس السَّنَةُ ِمن غيرِ 

قادُ   على عاَدتِه في تْفِسيِر أََحد اللَّْفَظْين باآلخِر. بالنَّْومِ  ، وقد فَسَّره في الدَّالِ  أَو الرُّ

َمْنصوٍر وفَوسُن فتَْرنيٌق فكريٌّ فغمٌض فتَْغفيٌق فإْغفاُء فتَْهويُم فغراٌر فتْهجاُع ، َذَكَره أَب (1)َمراتُِب أَّولُه نُعاٌس  النَّْومِ  قاَل َشْيُخنا : ولهم في

 الثَّعالبيُّ في فْقِه اللُّغَِة.

ماغِ فيفقُد معه الِحّس ، قالَهُ اآلبي. النَّْومِ  قاَل : واْختَلَفَْت ِعباَراتهم في  ، فقيَل : إنَّه هواٌء ينزُل ِمن أَْعلَى الّدِ

َمةُ  ي على العَْيِن ، وال تِصُل إلى القَْلِب ، فإذا َوَصلَت القَْلَب كانَ  النَّْومِ  قاَل : والنُّعاُس ُمقّدِ ماغِ تُغَّطِ ً  ، وهو ِريٌح لَِطيفةٌ تأْتي ِمن قبِل الّدِ  .نَْوما

أَُخو الَمْوِت ، كما في  لنَّْومَ ا غشٌي ثَِقيٌل يَْهجُم على القَْلِب فيقطعُه عن َمْعرفِة األَْشياِء ، ولذِلَك قيَل : إنَّه آفةٌ ألنَّ  النَّْومُ  وقاَل آخرون :

ً  ، عن ِسْيبََوْيه ، يقاُل : ، بالكْسرِ  كالنِّيامِ  الِمْصباحِ. ً وِ  ناَم نَْوما  .نائِمٌ  ، بالكْسِر ، وهو النِّيَمةُ  واالْسمُ  ، نِياما

ً  تَْستَِطعْ كحِدْيث ِعْمراَن بِن ُحَصْيٍن في الصالة : فإن لم  االْضِطجاعُ  بالنَّْومِ  وقد يُرادُ  هكذا فسَّره الخطابِيُّ وقيَل هو تَْصحيٌف وإنَّما  ، فنائِما

ا سَكنَْت َسقََطْت الْجتِماعِ السَّاِكنَْيِن ونُِقلْت َحَرَكتُها إلى ما  نِْمتُ : أَراَد فإيماًء ، قاَل الَجْوهِريُّ  ، بالكْسِر ، أَْصلُه نَِوْمت ، بكْسِر الواِو ، فلمَّ

 لَمْضموِم والَمْفتوحِ.قُّ النّوِن أَْن تَُضمَّ لتَُدلَّ على الواِو السَّاقَطِة كما َضَمْمَت القاف في قُْلت ، إالَّ أَنَّهم كَسُروها فَْرقاً بيَن اقَْبِلها ، وكان حَ 

ي : قْولُه : وكان حقُّ النّوِن الخ ، وَهٌم ألنَّ الُمراَعى إنَّما هو حركةُ الواِو التي هي الك ْسَرةُ ُدْون الواو بمْنزلَِة ِخْفِت ، وأَْصلُه قاَل ابُن بَّرِ

ا قُْلت فإنَّ  ِت القاُف أَْيضاً لَحرَكِة الواِو ، َخِوْفت فنُِقلَت َحَرَكةُ الواو ، وهي الكْسَرةُ ، إلى الخاِء ، وُحِذفَت الواو الْلتِقاِء السَّاِكنَْيِن ، فأَمَّ ما ُضمَّ

ةُ ، وكان األَْصُل فيها قََولْ  ةُ إلى القاِف فُحِذفَت الواُو الْلتِقاِء السَّاكنَْين.وهي الضمَّ  ت ، نُِقلَْت إلى قُولت ، ثم نُِقلَت الضمَّ

ا ِكْلُت فإِنَّهم َكَسُروها لتَدّل على الياِء السَّاقَِطِة.  ثم قاَل الَجْوهِريُّ : وأَمَّ

ي : وهذا َوَهٌم أَْيضاً ، وإِنَّما َكَسُروها للَكْسرة ا لتي على الياِء أَْيضاً ، ال للياِء ، وأَْصلُها َكيِْلت ُمغَيَّرة عن َكيَْلُت ، وذلك عْنَد قاَل ابُن بَّرِ

ضارعِ يَِكيُل وفَِعَل يَْفِعُل إنَّما اتِّصاِل الضَّمير بها أَْعني التاَء ، على ما بُيِّن في التَّْصريِف ، قاَل : وال يصحُّ أَْن يكوَن كاَل فَِعل لقَْوِلهم في المُ 

  في أَْفعاٍل َمْعدوَدةٍ.جاءَ 

ا على مْذَهِب الِكسائي فالِقياُس مستمرٌّ ألَنَّه يقوُل : أَصُل قاَل قَُوَل ، بضّمِ الواِو ، وأَص ُل كاَل َكيَِل ، بَكْسِر الياِء ، ثم قاَل الَجْوهِريُّ : وأَمَّ

 اَو الُمْنقَِلبَة أَِلفاً َسقََطْت الْجتِماعِ السَّاِكنَْين.، بفتحِ النّوِن ، بناًء على الُمْستَْقبِل ألَنَّ الو نَمْ  واألَْمُر منه

ي : لم يَْذَهب الِكسائيُّ وال غيُره إلى أَنَّ أَْصَل قاَل قَُول ، ألَنَّ قاَل ُمتَعّدٍ وفَعُل ال يَتَعَدَّى وا ْسُم الفاِعِل منه قائٌِل ، ولو كاَن فَعُل قاَل ابُن بَّرِ

 لوجَب أَْن يكوَن اْسمُ 

__________________ 
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 .«قوله : أوله نعاس اخل مبراجعة فقه اللغة املنقو  منه يظهر لك أن الشارح أسقرت بعد املذكور هنا مراتب فراجعه»هبامش املطبوعة املصرية :  (1)
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خاَطب حنحو قـُلحت ا عل  ما تَـ 
ُ
َتكلِّم َأو امل

ُ
ا ذِلَك إذا ات َصَلت بتاِء امل َم ا وَكذِلَك ِكلحت.الفاِعِر منه َفِعياًل ا وِإل   َقد 

مٌ وِ  ، بالَكْسِر ، نِيامٌ  ج ، األَخيَرةُ عن ِسْيبََوْيه ، ، كُهَمَزةٍ وُصَردٍ  نَُوَمةٌ وِ  ، كَصبُوٍر ، نَُؤومٌ  رُجلٌ وِ  على  نُيَّمٌ وِ  ، كُركَّعٍ بالواِو على األَْصل ، نُوَّ

امٌ وِ  ، بالَكْسِر عن ِسْيبََوْيه لمكاِن الياِء ، مٌ نِيَّ وِ  اللَّْفظ قَلَبوا الواو ياًء لقُْربِها ِمن الطََّرِف ، اٍن بالواِو ، نُوَّ ، بالياِء وهذه ناِدَرةٌ لبُْعِدها  نُيَّامٌ وِ  ، كُرمَّ

 ِمن الطََّرِف ؛ قاَل الشاِعُر :

ِذٍر  نـــــــــــــح ُة مـــــــــــــُ ُة ابـــــــــــــنـــــــــــــَ يـــــــــــــ  نـــــــــــــا مـــــــــــــَ تـــــــــــــح َرقــــــــــــــَ  َأال طـــــــــــــَ

امَ فـــــــــــمـــــــــــا أَر َ       يـــــــــــ  هـــــــــــا  الـــــــــــنــــــــــــ  المـــــــــــُ (1)ِإال ســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ابُن ِسْيَده : كذا ُسِمَع ِمن أَبي الغمِر.قاَل 

للواِحِد ، كما يقاُل : رُجٌل َصْوٌم أَي  النَّْومُ  عْنَد ِسْيبََوْيه ، وقد يكونُ  أَو هو اْسُم َجْمعٍ  َجْمُع قائٍِم في أََحِد األَْقواِل ، كقَْومٍ  ، نائِمٍ  ، َجْمعُ  نَْومٌ وِ 

 صائٌِم.

 النائِمُ  أَراَد أَيّها ، «النْومُ  أَيها النْومُ  أَيها» : قاَل للُحَسْين ورأَى ناقَتَه قائِمةً على ِزماِمها بالعَْرج وكان َمريضاً : في حِدْيِت عبِد هللِا بِن َجْعفرٍ و

 فَوَضَع الَمْصدَر مْوِضعَه.

 بْيتَتُها. ، عن اللَّْحيانّي ، أَي ما لَه نِيَمةُ لَْيلَِة ، بالكْسرِ وِ 

 عليه لَْيلَةً واِحَدةً. يُنامُ  راه يْعنِي ماوقاَل ابُن ِسْيَده : أُ 

مٌ  ج نائِمةٌ وِ  ، كَصبُوٍر ، نَُؤومٌ  امرأَةٌ وِ  . نُيَّمٌ وِ ، كُركَّعٍ ، بالواِو على األَْصِل ،  نُوَّ  على اللَّْفِظ ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

م ِمن نِْسوة نائِمةٌ  وفي الُمْحَكم : وامرأَةٌ   ، عْنَد ِسْيبََوْيه ، قاَل : وأَْكثَُر هذا الَجْمع في فاِعٍل دون فاِعلٍَة. نُوَّ

 ٌ َحى : نائَِمتُها ، وإِنَّما َحِقيقَتُه نَُؤومُ  وامرأَة  بالضَُّحى أَو في الضَُّحى. نائِمةٌ  الضُّ

ً وِ  أَناَمهُ إناَمةً وِ  َمه تَْنويما حاحِ. نَوَّ  بمْعنى واِحٍد ، كما في الّصِ

ُجلِ قْولُهم وِ   .نَْومانُ  يا للرَّ

 .نَْومانُ  ، وال تَقُل َرُجل النَّْومِ  َكثيرُ  ، أَي (2) يَْختَصُّ بالنِّداءِ  قاَل الَجْوهِريُّ :

 ؛ األَخيَرةُ عن اللَّْحيانّي. : َمْوِضعُه الَمناَمةُ وِ  الَمنامُ وِ 

مِّ  ناَوَمني فَنُْمتُه يقُولوَن في الُمغالَبَِة :وِ  . بالنَّْومِ  تُهَغلَبْ  ، أَي ، بالضَّ  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ً  وقاَل غيُره : كنُت أََشّد منه  .نَْوما

ً  اْنقََطَع َصْوتُه من اْمتِالِء السَّاقِ  ، إذا الَخْلخالُ  نامَ  ِمن المجاِز :وِ  ت ؛ قاَل ُطَريح  بالنائِمِ  تَْشبِيها ِمن اإِلْنساِن وغيِرِه ، كما يقاُل اْستَْيقََظ إذا َصوَّ

: 

تح  هــــــــــا  انمــــــــــَ هــــــــــا وجــــــــــاَ  ِوشــــــــــــــــــــــــاحــــــــــُ لــــــــــُ الخــــــــــِ  خــــــــــَ

رِ وِ      يــــــــــــَ يــــــــــــٍب َأهــــــــــــح ر  اإِلزاُر عــــــــــــلــــــــــــ  كــــــــــــثــــــــــــِ  جــــــــــــَ

  

الئــــــــُدهــــــــا الــــــــجي  تح مــــــــنــــــــهــــــــا قــــــــَ ظــــــــَ قــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَ تـ  فــــــــاســــــــــــــــــــــح

  
رِ    حـــــــــَ زاِ  اأَلكـــــــــح ـــــــــغـــــــــَ ـــــــــِد ال ي َدت عـــــــــلـــــــــ  جـــــــــِ قـــــــــِ  عـــــــــُ

  
 ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ كما يقاُل : قاَمْت إذا َراَجْت. كَسَدتْ  ، إذا السُّوقُ  ناَمتِ  ِمن المجاِز :وِ 

يحُ  ناَمتِ  ِمن المجاِز :وِ   .نامَ  ٍء َسَكَن فقدماتَْت ، وكلُّ شي: ، كما قالوا  َسَكنَتْ  ، إذا الّرِ

 َهَمَدْت. ، إذا النَّارُ  ناَمتِ  ِمن المجاِز :وِ 

. َهَدأَ  إذا،  البَْحرُ  نامَ  كذاوِ   ، َحَكاهُ الفاِرِسيُّ

. أَْخلَقَ  والفَْرُو : إذا الثَّْوبُ  نامَ  كذاوِ   وتَقَطََّع ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ
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ُجلُ  نامَ  كذاوِ   تَواَضَع هلِل تعالَى. : إذا الرَّ

 ماتَْت. وغيُرها ِمن الَحيواِن : إذا الشَّاةُ  ناَمتِ  كذاوِ 

 إليه ، وهذه عن الَجْوهِرّي. َسَكَن واْطَمأَنَّ ، كاْستَنَامَ  : إذا إليه نامَ  كذاوِ 

 ، وهو مجاٌز. النائِمِ  إليه : َسَكَن سكونَ  اْستَنامَ  وفي األساِس :

 لغَْفلتِه وُخموِلِه. نائِمٌ  ، كأَنَّه النَّْومِ  ، وُكلّه ِمن ، كُهَمَزةٍ وأَميٍر : ُمغَفٌَّل أَو خاِملٌ  نَُوَمةٌ  رُجلٌ وِ 

حاحِ : رُجلٌ والذي ف  أي ال يُْؤبَه له.: ، بالضّمِ ساِكنَة الواو  نُْوَمةٌ  ي الّصِ

__________________ 
 اللسان. (1)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : أي. (2)



16444 

 

 .النَّْومِ  ، أَي َكثيرُ  نَُؤومٌ  ، بفتْحِ الواو : أَي نَُوَمةٌ  ورُجلٌ 

مان والِفتََن ثم قال  اْعتََمَده َكثِيُروَن ، وبه فَسَّروا* قُْلت : هذا التَّْفِصيل  إنَّما : » (1)َحِدْيَث علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : أَنَّه َذَكَر آِخَر الزَّ

ماِن ُكلُّ ُمْؤِمنٍ   .«أُولئَِك َمصابِيُح العُلَماء نَُومةٍ  يَْنجو ِمن شّرِ ذلك الزَّ

 ةٍ ، وقاَل : هو الخاِمُل الذَّْكِر الغاِمُض في الناِس الذي ال يَْعِرُف الشرَّ وال أَْهلَه وال يُْؤبَه له.ولكن َضبََطه أَبو ُعبَْيٍد كُهَمزَ 

 ٌء.فقاَل : الذي يَْسُكت في الِفتْنِة فال يَْبدو منه شي ؟النَُّوَمةُ  عن ابِن عبَّاس أَنَّه قاَل لعلّيٍ : ماو

.وقاَل ابُن الُمباَرِك : هو الغافُِل عن ا  لشّرِ

 وقيَل : هو العاِجُز عن األُموِر.

 وكأَنَّ المصنَِّف ماَل إلى قْوِل أَبي ُعبَْيٍد ولم يَْلتفت لتَْحقيِق الَجْوهِرّي وال لتَْفِصيله.

حاحِ ؛ ويقاُل : هو ِمثُْل السُّباتِ  النَّْومُ  يَْعتَريهِ  ، أَي ، كغُرابٍ  نُوامٌ  يأُْخذُهُ  يقاُل : فالنٌ وِ   يكوُن ِمن داٍء به. ، كما في الّصِ

 : أَراهُ من نَْفِسه كاِذباً. تَناَومَ وِ 

حاحِ : أََرى ِمن نَْفِسه أَنَّه  كاْستَنَاَم. وليَس به ، نائِمٌ  وفي الّصِ

مَ  إذا اْستَنامَ  وقيَل : اُج : للنَّْومِ  َشْهوةً  تَنَوَّ  ؛ قاَل العجَّ

تَـَنامَ إذا   (2)راَعه الن ِجي   اسح
مَ وِ  ُجل : تَنَوَّ  ، وهو مجاٌز. اْحتَلَمَ  الرَّ

 أَي اْقتُلُوُهم. ، «فأَنِيُموُهم إذا رأَْيتُموُهم»حِدْيُث علّيٍ في الَحّثِ على قِتاِل الَخواِرجِ : منه ؛ و قَتَلَهُ  إذا أَناَمهُ  ِمن المجاِز :وِ 

وأَباَدتُْهم  َهَشَمتُْهم ، إذا السَّنَةُ النَّاسَ  ِمن المجاِز : أَناَمتِ وِ  أَي قَتَلُوه. ، «ناُموهأَ  فما أَْشَرَف لهم يوَمئٍِذ أَحٌد إالَّ »َحِدْيث َغْزوةِ الفتْح : و

 وَهَزلَتْهم وَكذِلَك أَْهَمَدْت.

ً  فالناً : وَجَدهُ  أَنامَ وِ   ، كأَْحَمَده وَجَده َمْحموداً. نائِما

 لَميَّتَةُ.، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب ا : الَمنِيَّةُ  النَّائِمةُ وِ 

 : الُجثَّةُ. الناميةُ وِ 

 ؛ وال يَْخفَى ما بيَن الَميِّتَِة والَحيَِّة ِمن حسن التَّقابُِل. الحيَّةُ  أَْيضاً :وِ 

 ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للُكَمْيت : القَِطيفَةُ  فيه ، وهو يُنامُ  : ثَْوبٌ  الَمناَمةُ وِ 

ةُ عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه  نـــــــــــــامـــــــــــــَ
َ

 ذاُت الـــــــــــــُفضـــــــــــــــــــــــــــو   املـــــــــــــ

ُر      مــــــــــَ خــــــــــح
ُ
ُف املــــــــــ رحطــــــــــَ ــــــــــقــــــــــَ ِز وال هــــــــــح ــــــــــقــــــــــِ (3)مــــــــــن ال

 

  
 وقاَل آَخُر :

ٌب َأِصريُ  َمناَمةٍ لكرِّ   ُهدح
ا : كالنِّيِم ، بِالكْسرِ  أَي ُمتقاِرٌب ؛  ؛ ومنه قَْول تأَبَّط شرَّ

نــــــــــــــــااي  ر اء الــــــــــــــــثــــــــــــــــ  رِط غــــــــــــــــَ يــــــــــــــــاف الــــــــــــــــقــــــــــــــــُ  نــــــــــــــــِ

عـــــــــــــَم      بـــــــــــــاِب ونـــــــــــــِ ر ُض لـــــــــــــلشـــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــَ يـــــــــــــمُ تــــــــــــــَ  نـــــــــــــِ

  
 عليها ، وبه فَسَّر ابُن األثيرِ  يُنامُ  ألنَّه َمناَمة (4) الدُّكَّانَ  َسّمواُربَّما وِ  قاَل الَجْوهِريُّ :

 .«الَمناَمةِ  على وأَنا وسلمعليههللاصلىَدَخَل عليَّ َرُسوُل هللِا »حِدْيث علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالَى : 
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 فيه الماُء. (5) : ُكلُّ ُمْطَمئِّنِ يَْستَقرُّ  الُمْستنامُ  ِمن المجاِز :وِ 

ه ، لَكاَن أَْخَصر. ُمْستنامُ وِ ولو قاَل :   الماِء : ُمْستَقرُّ

ّمِ ، وناميُن : َمْوِضعانِ  ُمنِيمٌ وِ  ُل في شْعِر األَْعَشى : ، بالضَّ  ، األَوَّ

ُض مـــــــــــــــنـــــــــــــــازٍ  وُرســـــــــــــــــــــــــــــوِم  جـــــــــــــــا  َربـــــــــــــــح  َأشـــــــــــــــــــــــــــــَ

فـــــــــــــــرية و      نـــــــــــــــيـــــــــــــــمِ ابجلـــــــــــــــزع بـــــــــــــــا خـــــــــــــــَ  (6) مـــــــــــــــُ
  

__________________ 
 واملثبت عن اللسان.« يقا »ابألصر :  (1)
 اللسان والتهذيب. (2)
 .«من القهز»بد  : « من الوهن»اللسان والصحاح وفيها :  (3)
 يف القاموس : الدكاُن ابلرفض ا والنصب  اهر. (4)
 يف القاموس : يَِقُف. (5)
 وفيه : با حفرية ومنيم.« منيم»معجم البلدان :  (6)
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 آَخُر ، نَقَلَهما ياقوُت. (1)والثَّاني كأَنَّه َمْوِضع 

 : قاعةُ الفَْرجِ. النَّاَمةُ وِ 

يرافي ولكنَّه َضبََطه بتَْشديِد الواِو. : نَْبتٌ  نَْومانُ وِ   ؛ عن الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

مَ  ُجل نُّوِ ً  الرَّ  .نامَ  ، ُمبالَغَةٌ في تَْنويما

َمِت اإِلبُِل : ماتَْت ، ُشدََّد للتّْكثيِر.  ونُّوِ

 : ُمغَفٌَّل. نَُومٌ  ورُجلٌ 

امٌ وِ   .النَّْومِ  : َكثيرُ  نَوَّ

 َطيِّبةً. ناَم نَْوَمةً وِ 

 .النِّيمةِ  ؛ وإِنَّه لَحَسنُ  النائِمِ  ، بالكْسِر : َهْيئةُ  النِّيَمةُ وِ 

 .نامَ  كذا وهو َمْصدرُ  الَمنامِ  وَرأَى في

َمتِ وِ   .نائِمةٌ  المرأَةُ : أُتِيْت وهي تُنُّوِ

 : اْحتَلََم. اْستَْنَومَ وِ 

 .النَّْومِ  ، كَمْقعََدةٍ : أَي يَْحِمل على َمْنَوَمةٌ  وَطعامٌ 

 .النَّْوم : َطلَبَ  تَناَومَ وِ  اْستَنامَ وِ 

 .(2) (ِإْذ يُرِيَكُهُم هللاُ يف َمناِمَك َقِليالً )يكوُن ، وبه فَسَّر بعُضهم قَْوله تعالَى : هنالك  النَّْومَ  : العَْيُن ، ألَنَّ  الَمنامُ وِ 

اُج. تَنامُ  قاَل الَحَسُن : أَي في َعْينِك التي جَّ  بها ، نَقَلَه الزَّ

جُل إذا َدَخَل في ا نَْومانُ  قاَل ابُن جنّيِ : وفي الَمثَِل : أَْصبِحْ  ْبحِ.، هو ِمن أَْصبَح الرَّ  لصُّ

 وِروايَةُ ِسْيبََوْيه : أَْصبِْح لْيُل ِلتَُزْل حتى يُعاقِبَك اإِلْصباح.

 : الذي فيه َوفاُء ِطْلبتِه ؛ وقد َذَكَره المصنُِّف في الراِء. الُمنِيم والثأْرُ 

 ؛ قالِت الَخْنساء : يَنامُ  : أَي ال يََدُع أََحداً  يُنيمُ  وال يَنامُ  وفالٌن ال

ين  يــــــــــــح ــــــــــــَررحت عــــــــــــَ نح هــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــٍم أَق  كــــــــــــمــــــــــــا مــــــــــــِ

تح ال ِو      نــــــــــــــامُ كــــــــــــــانــــــــــــــَ يــــــــــــــمُ وال  تــــــــــــــَ نــــــــــــــِ  (3) تــــــــــــــُ
  

 : تَْسُكن إليه اإِلبُِل فيُنيُمها. ُمنِيمٌ  وَعَطنٌ 

ه ، مْعناهُ : لم يكْن له َهمٌّ ؛ َحَكاه ثَْعلَب. نامَ  وقْولُهم :  َهمُّ

 األََمِة : إذا َغفَل عن االْهتِماِم به. نَْوَمة عنه نامَ وِ 

 فالٌن عن حاَجتِي : إذا َغفََل عنها ولم يَقُْم بها. نامَ وِ 

 السَّماُء اللَّْيلَةَ َمَطراً ؛ وكذِلَك البَْرق. ناَمتِ  وما

 حيُث يَقوُم. َمناُمهوِ وقاَم ،  الماُء : إذا دامَ  نامَ وِ 

 .نِيامٍ  ويقاُل : باتَْت هموُمه َغْير
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 الِعْرُق : لم يَْنبِض. نامَ وِ 

جُل : ماَت. نامَ وِ   الرَّ

 : القَْبُر. الَمناَمةُ وِ 

حاحِ. يُنامُ  : أَي نائِمٌ  ولَْيلٌ   فيه ، وهو فاِعٌل بمْعنَى َمْفعوٍل فيه ، كما في الّصِ

ي لُحَمْيِد بِن ثْور : نامَ  بمْعنَى اْستَنامَ وِ   ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِر ســـــــــــــــــــــــاعـــــــــًة  يـــــــــح ـــــــــلـــــــــ  نـــــــــاٍء مـــــــــن ال ـــــــــح تح أبَث  فـــــــــقـــــــــامـــــــــَ

ـــــــــد واهـــــــــي و      راهـــــــــا ال ـــــــــامَ ســـــــــــــــــــــــَ ن ـــــــــَ ت رائـــــــــدُ  اســـــــــــــــــــــــح  اخلـــــــــَ

  
 الَخرائُد. نامَ  أَي

 إليه : وثَق به ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ : نامَ وِ 

ين غــــــــــــرُي  مح أَنــــــــــــ  لــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــَ مفــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــُت : تـ  انئــــــــــــِ

بـــــــــــا      يـــــــــــَ ـــــــــــح ِة أَنـ يـــــــــــانـــــــــــَ رٍّ ابخلـــــــــــِ قـــــــــــِ تـــــــــــَ (4)إىل ُمســـــــــــــــــــــــــح
 

  
 يخاطُب ِذئْباً ، َرَواه ثَْعلَب.

__________________ 
 .«قوله : كبنه ا ال وجه للكانية بعد جزم ايقوت واملصنف أبهنما موضض»هبامش املطبوعة املصرية :  (1)
 .43األنفا  ا اآية  (2)
 اللسان ا ومل أعثر عليه يف ديواهنا. (3)
 اللسان والتكملة والتهذيب ا واألنيب : الغلية الناب. (4)
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كةً  النََّهمُ  : [نهم] وأَْن ال  ؛ زاَد ابُن ِسْيَده : ، كَسحابٍَة : إِْفراُط الشَّْهَوةِ في الطَّعام النَّهامةُ وِ  الَجْوهِريُّ ؛ زاَد ابُن ِسْيَده :وعليه اْقتََصَر  ، محرَّ

ً  ، كفَِرحَ  فيه نَِهمَ  ؛ وقد (1) َء َعْيُن اآلكِل وال تَْشبَعَ تَْمتَِلى  ، كَكتِفٍ  نَِهمٌ  ُعنَِي ، فهو ِمثْلُ وِ  :، وعليه اْقتصر الَجْوهَريُّ ؛ زاَد غيُرهُ  يَْنَهُم نََهما

 ، وفيه لفٌّ ونَْشٌر مرتٌَّب. َمْنُهومٌ وِ  نَهيمٌ وِ 

غيُب الذي يَْمتَِلى الَمْنهومُ  وقيَل :  ُء بَْطنُه وال تَْنتَِهي نْفُسه.الرَّ

 : الحاجةُ. النَّْهَمةُ وِ 

ِة والشَّْهَوةِ في الشَّي قيَل :وِ  ْل إلى أَْهِله نَْهَمتَه إذا قََضى أَحُدكم»الَحدْيُث : منه ؛ و ءِ بُلوُغ الِهمَّ  .«ِمن َسفَِره فْليُعَّجِ

 .«ال يَْشبعاِن : طاِلُب ِعْلٍم وطالُب ُدْنيا َمْنهومانِ »الَحِدْيث : منه ؛ و بكذا : ُمولٌَع به َمْنهومٌ  هووِ 

حاحِ : وقد ، كفَِرحَ  نَِهمَ  قدوِ   أَي ُمولٌَع به. َمْنهومٌ  لكذا فهو نُِهمَ  ؛ وفي الّصِ

 وفي الُمْحَكم : وأَْنَكَرها بعُضهم.

 .(2)، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، أَي َزَجَر  نََحمَ  ، لُغَةٌ في ، كَضَربَ  نََهمَ وِ 

 كأَنَّه َزحيٌر. : َصْوتٌ  النَِّهيمُ وِ  النَّْهمُ وِ 

 وقاَل األَْزهِريُّ : هو ِشْبهُ األَنْيِن ؛ وأَْنَشَد :

َك ال  مُ مــــــــــــــــا لــــــــــــــــَ هــــــــــــــــِ نــــــــــــــــح حُ  تـــــــــــــــــَ ال    ؟اي فــــــــــــــــَ
ــــــــــــــمَ ِإن       ي هــــــــــــــِ ــــــــــــــ  ــــــــــــــن قــــــــــــــاِة راُح  ال ــــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــــ  (3)ل

 

  
 ، ِمن َحّدِ َضَرَب. نََهَم يَْنِهمُ  تََوعٌُّد وَزْجٌر ، وقد أَْيضاً :وِ 

جِل : نَأَْمتُهُ. نَْهَمةُ وِ   األََسِد والرَّ

ً  ، واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األُْولى ، إِبِلَهُ ، كَمنََع وَضَربَ  نََهمَ وِ  األََسِد بََدٌل ِمن نَأَْمتِه. نَْهَمةُ  وقاَل بعُضهم : ً وِ  نَْهما ، األَخيَرةُ عن  نَْهَمةً وِ  نَِهيما

 لتَْمِضَي في َسْيِرها. َزَجَرها بَصْوتِ  ِسْيبََوْيه ،

ْجِر ، ج ، أَي النَّْهم : تُطيُع على ِمْنهامٌ  ناقَةٌ وِ   ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : َمناِهيمُ  الزَّ

مــــــــــــــــاهــــــــــــــــاَأال  يــــــــــــــــمح ِإهنــــــــــــــــا  اهنــــــــــــــــِح نــــــــــــــــاهــــــــــــــــِ   مــــــــــــــــَ
يـــــــــــــــــــمح وِ      تـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــِ ٌد مـــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــِ ا مـــــــــــــــــــَ  ِإهنـــــــــــــــــــ 

  

ا وِ  َهُمهاِإل   (4)القوُم اهليمح  يـَنـح

 ، ومنه قَْولُه : الَحدَّادُ  ، الفتُْح عن ابِن األَْعرابّي ، وقد اْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األَخيَرةِ وقاَل : هو ، َمْنسوباً ُمثَلَّثَْينِ  النَّهاِميُّ وِ  النَّهامُ وِ 

َخ  َيحن يف اللَهب  النِّهاميِّ نـَفح  (5)ابلِكريح
ي لألَْعَشى :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ريُكــــــــــم  كــــــــــم وأُعــــــــــِ راضــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــُض عــــــــــن َأعــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــَبدح

راِض      قـــــــح هـــــــامـــــــيِّ ِلســـــــــــــــــــــااًن كـــــــمـــــــِ ـــــــنـــــــِّ بـــــــا  ال حـــــــَ لـــــــح (6)مـــــــِ
 

  
اُر. النَّهاميُّ  قيَل :وِ   النَّجَّ

 : َمْوِضُع النَّْجِر. الَمْنَهَمةُ وِ 

اهُب ، ألنَّه ، بالكْسِر : صاِحُب الدَّْيرِ  النِّهاِميُّ  أَو . أَي يَْدعو ؛ يَْنَهمُ  ، وهو الرَّ  ويَُضمُّ

 .الطَّريُق السَّْهلُ  : النَّهاِميُّ وِ 

 وقاَل ابُن ُشَمْيل : الطَّريُق الَمْهيَُع الَجَدُد.
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اقَةَ  (7): َعْمُرو ابُن  منهم ِمن َهْمدانَ  أَبو بَْطنٍ  بِن ماِلِك بِن معاِويَةَ بِن صعِب بِن دومان بِن بكيٍل : بِن َربيعةَ  ، ابُن َعْمِرو بالَكْسرِ  نِْهمٌ وِ   بَرَّ

ه ، وأَبوه النِّْهميُّ  اقَةُ أُمُّ راً ،  نِْهم منبه ابُن زْيِد بِن شهِر بنِ  ؛ برَّ ؛ وكان منبهُ فاِرساً شاِعراً ، وَحِفيُده َعْمُرو بُن الَحِرِث بِن َعْمٍرو وكاَن ُمعَّمِ

.  وَرَوى عن الُحَسْين بِن علّيٍ ، َذَكَره الهمدانيُّ

__________________ 
َبَض. (1)  يف القاموس : وال َيشح
 يعين تنف  بشّدة.« زحر»يف الصحاح واللسان :  (2)
 اللسان والتهذيب. (3)
 .365/  5اللسان والصحاح واألو  والثالث يف التهذيب واملقايي   (4)
 اللسان والتهذيب ونسبه أليب دواد. (5)
 فال شاهد فيها واملثبت كرواية اللسان. «اخلفاجي ملحبا ...... وأدفض»برواية :  9( ديوانه ط بريوت ص 6)
 والصواب ما أثبت.« بن»ابألصر :  (7)
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 بَِقيَّةٌ اليوم بَصْنعاء اليمِن. منهموِ * قُْلُت : 

ّمِ : َشْيطانٌ  ، نُْهمٌ وِ   نُْهمٌ  ، فقاَل : نُْهم بَنُو:  فقالوا ؟أَْنتُم َمنْ  بَنُو:  فقالَ  العََربِ  ِمن حيٌّ  ، وسلمعليههللاصلى، يقاُل : وفََد على النبّيِ  بالّضِ

 َشْيطاٌن ، أَْنتُم بَنُوا عبِد هللِا.

ْوا عبدَ  ةَ ، في قُضاَعةَ ؛ ِمن ولِده قَْيُس بُن رفاَعةَ ابِن عْبدِ  نُْهمِ  ، وهو عبدُ  نُْهم أَو َصنٌَم لُمْزيَنَة ، وبه َسمَّ الشاِعُر. وفي  نُْهمٍ  ابِن شجب بِن مرَّ

 بِن ماِلٍك قَبيلَةٌ أُْخرى. نُْهمِ  : عبدُ  بَجيلَةَ 

 ، بَْطٌن ِمن بَنِي عاِمٍر ؛ عن ابِن َحبيٍب. بُن عبِد هللِا بِن كعِب بِن َربيعَةَ بِن عاِمِر ابِن َصْعَصعَةَ  نَُهمُ  : كُزفَرَ وِ 

 ِشْبهُ الهاِم. كغُراٍب : طائِرٌ  ، النُّهامُ وِ 

حاحِ : احِ َضْرٌب ِمن الطيِر.في ِشْعِر الطر النُّهامُ  وفي الّصِ  مَّ

 * قُْلت : وهو قَْولُه :

يـــــــــــــُت إذا مـــــــــــــا َدعـــــــــــــاهـــــــــــــا  بـــــــــــــِ هـــــــــــــامتـــــــــــــَ  الـــــــــــــنـــــــــــــ 

بــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــازحــــــــــــــــــهح      د  وحَتحســــــــــــــــــــــــــــــــِ (1) ــــــــــــــــــُِ
 

  
 وفي شْعِره أَْيضاً :

تح بــــــــــــــــــــــه  ه فــــــــــــــــــــــالثــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــح القـــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــَ

َح      ــــــــــح ب ُح ضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ ب وٌة َتضــــــــــــــــــــــــح عــــــــــح ــــــــــَ هــــــــــامح ل ــــــــــ  ــــــــــن  (2) ال
  

ي لعَِدّيِ بِن زْيٍد : أَو البومُ   الذََّكُر ؛ عن أَبي َسِعيٍد ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وحُت  ُ  فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــِ ؤح ـــــــــــُ هـــــــــــامِ يـ  إذا  الـــــــــــنـــــــــــ 

هــــــــــــــا     بــــــــــــــُ يِّ قــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــِ ا ابلــــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــــِ  جــــــــــــــاَوهبــــــــــــــَ

  
 .نُُهمٌ  والَجْمعُ 

ْيِر. : النُّهامُ وِ  اهُب في الدَّ  الرَّ

امُ وِ  امةِ  لنَِهيِمه ، كَشدَّاٍد : األََسدُ  ، النَّهَّ َمٍة. كالنَّهَّ  ، كعاَلَّ

امُ وِ  حاحِ  : الَحْذُف بالَحَصى وغيِره النَّْهمُ وِ  ، أي الطَّريُق البَيُِّن ، عن ابِن ُشَمْيل. اللَّقَُم الواِضحُ  : النَّهَّ  ونْحِوه.: ؛ وفي الّصِ

ً  الَحَصى نََهمَ  وقد  : قََذفَهُ ؛ قاَل ُرْؤبَة : يَْنَهُمه نَْهما

رِيـــــــــــوِ  ذح وُج يـــــــــــُ جـــــــــــومـــــــــــا اهلـــــــــــُ هـــــــــــح
َ

 َن اَ صـــــــــــــــــــــــــ  املـــــــــــ

نَ      مــــــــح هــــــــَ نـــــــــح اِر اَ صــــــــــــــــــــــ   يـــــــــَ هــــــــومــــــــاابلــــــــد  نــــــــح َ
 (3) املــــــــ

  
حاحِ.  ألَنَّ السائَِق قد يَْفعَُل ذِلَك ، كما في الّصِ

ْوِت. النَّهيمِ  أََخَذ معه في ُمناَهَمةً : ناَهَمهوِ   ، أَي الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اِرُخ. الناِهمُ   : الصَّ

 : َصْوُت الفيِل ، عن األَْصَمعّي. النَِّهيمُ وِ 

 : اْنَزَجَر. اْنتََهمَ وِ 

ْهباِن عن السهيلّي. الَمْنَهَمةُ وِ   : مْوِضُع الرُّ

 بُن حاِري بِن ُعبَْيٍد ، كُزفََر ، بَْطٌن ِمن َهْمداَن ، َضبََطه الحافُِظ عن ابِن َحبيٍب. نَُهمُ وِ 

  ِمن العََرِب ؛ أَْوَرَده المصنُِّف اْستِْطراداً في لَجَم ، وأَْهَملَهُ هنا.، كُزبَْيٍر : بَْطنٌ  النَُّهيمِ  وبَنُو
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 ، كأَميٍر ، وهو َصْوُت الغَلَيان. نَِهيمٌ  وللِقْدرِ 

 ، بالكْسِر. النِّيمُ  : [نيم]

ي ، وكأَنَّ المصنَِّف تَبِ   عَهما.هكذا أَْفَرَده الَجْوهِريُّ في تْرِكيٍب ُمْستَِقل ، وَكذِلَك ابُن بَّرِ

ا ابُن ِسْيَده فإنَّه َذَكرَ   .«ن ي م»وَعَدم « ن وم»في ُوُجوِهها ُكلِّها بالواِو ولُوجوِد  النِّيم في النَّْوم ، قاَل : وإِنَّما قََضْينا على ياءِ  النِّيم وأَمَّ

ةُ. وهو  النِّْعَمةُ التَّامَّ

 به. ويُْؤنَسُ  ، أَي يُوثَُق به َمْن يُْستَناُم إليه : النِّيمُ وِ 

__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
 .«لعوة»بد  : « لقوة»اللسان وعجزه يف التهذيب برواية :  (2)
 .365/  5واللسان والثاين يف الصحاح واملقايي   184ملحقات ديوانه ص  (3)
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ََّخذُ  أَْيضاً :وِ   منه الِقداُح. (1) َشَجٌر تُت

ق أَْمثال الِحمَّص حاِمٌض ، فإذا أَْينَع اْسَودَّ وَحال ، وهو يُ  النِّيمُ  قاَل أَبو حنيفَةَ : ْؤَكُل َشَجٌر له َشوٌك ليٌِّن ووَرٌق ِصغاٌر ، وله حبُّ َكثيٌر ُمتفّرِ

 وَمنابِتُه الجباُل ؛ وأَْنَشَد لساِعَدةَ الُهَذلّي وَوَصَف َوِعالً في شاهق :

وش إذا أّد الــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــاُر لــــــــــــــــه  نــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ  مث يـ

ـــــــــرت َ      ـــــــــعـــــــــَد ال ِب مـــــــــن ب ـــــــــمٍ قـــــــــ  ي ـــــــــِ م  ن ـــــــــَ ت (2)ومـــــــــن كـــــــــَ
 

  
 وقيَل : هما َشَجرتاِن ِمن الِعضاه.

 : نِيٌم. ُكلُّ لَيٍِّن من َعْيٍش أَو ثَْوبٍ وِ 

يحُ  التي تكونُ  الدََّرجُ  أَْيضاً : النِّيمُ وِ  ماِل إذا َجَرْت عليها الّرِ ة : في الّرِ مَّ  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لذي الرُّ

ٍة  عــــــــَ مــــــــ  لــــــــَ لــــــــَ  الــــــــلــــــــيــــــــُر عــــــــنــــــــهــــــــا يف مــــــــُ  حــــــــىت اجنــــــــحَ

يـــــــــــُم      َوٍة نـــــــــــِ ـــــــــــح بـ ِر اأَلدمِي هلـــــــــــا مـــــــــــن هـــــــــــَ ثـــــــــــح (3)مـــــــــــِ
 

  
ر ي : وفُّسِ  هنا بالفَْرِو. النِّيمُ  قاَل ابُن بَّرِ

 الَخلَُق. ؛ زاَد الَجْوهِريُّ : الفَْروُ  : النِّيمُ وِ 

ْدِر ، أَي نِْصَف   فَْرٍو ، بالفاِرِسيَِّة.وقيَل : هو الفَْرُو القَصيُر إلى الصَّ

اِر بِن َسعيٍد : ي للَمرَّ ى ِمن ُجلوِد األَرانِِب ، وهو غالي الثَّمِن ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  وقيَل : فَْرٌو يَُسوَّ

ــــــــــة  ي ــــــــــِ ّرِشــــــــــــــــــــــــات ــــــــــقــــــــــُ ــــــــــاد ال ــــــــــي ن ل لــــــــــٍة مــــــــــِ ــــــــــح ي ــــــــــَ  يف ل

ىِف      دح ـــــُم ال يـــــــُ ب ـــــِّ ـــــن ر ادهـــــــا ال ـــــَخ مـــــن صـــــــــــــــــــُ (4)ُء الشـــــــــــــــــــي
 

  
 النَّْجم :وقاَل ُرْؤبَة ، وقيَل أَبو 

ُدومـــــــــــــــــــا وِ  نح يـــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــــد أَر  ذاَ  فـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــَ

يـــــــــمـــــــــا     بـــــــــاِب نـــــــــِ ِا الشـــــــــــــــــــــــ  َ مـــــــــن لـــــــــِ اح ســـــــــــــــــــــــَ كح  يـــــــــُ

  
 َمنيمون : ُكوَرةٌ بِمْصر.وِ 

 ظاِهُر ِسياقِه أنَّه بفتحِ الِميِم وكْسِر النُّوِن وسكوِن الياِء التَّْحتيَّة وضّمِ الِميِم الثانيِة.

 كوِن وفتْح الياِء آخر الُحروف ، ُكوَرةٌ بِمْصَر ذاُت قًُرى وِضياعٍ.والذي في ُمْعجم ياقوت بفتحِ الِميِم ثم الس

ل ذِلَك.ثم إنَّ ظاِهَر َكالِمه أنَّ الِميَم والنُّوَن زائَِدتان وفيه نََظٌر ، واألَْولى ِذْكرها في الِميِم والنّون ألنَّ االْسَم عْجمِ   ّي ليَس بمْشتَّق ، فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر : القَِطيفَةُ ، وقد َذَكَره في ن وم ، وأَْغفَلَه هنا وهو َغِريٌب وتقدََّم شاِهُده. النِّيمُ 

 : الضَّجيُع. يقُولوَن : هو نِيُم المرأَةِ وهي نِيمتُه ، نَقَلَهُ ابُن ِسْيَده. النِّيمُ وِ 

 فصل الواو
 مع امليم

ً  فالنٌ  واَءمَ  : [وأم] ً وِ  ، على فاَعَل ، فالنا  في الِفْعِل ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. َوافَقَه : إذا ُمواَءَمةً وِ  كِكتاٍب ، ئاما

 أَي يُوافُِق. «ليُوائِمُ  إِنَّه»حِدْيُث الِغيبَِة : منه وقاَل أبو زْيٍد : هو إذا اتَّبَع أَثََره وفَعََل فِْعلَه ؛ و

 ، عن أَبي عبيٍد. أَو بَاَهاهُ 
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؛ ويُْرَوى : لَهلََك اللِّئاُم ؛ ويُْرَوى : َهلََكْت جذاُم ،  األَنامُ  اإِلْنساُن ؛ ويُْرَوى : لَهلَكَ  لَهلَكَ  الِوئامُ  لو ال في الُمياَسرةِ :الذي يُْضَرُب  في الَمثَلِ وِ 

َر بَمْعنَييِن. وهو قَْوُل أَبي ُعبَْيٍد ؛  وفُّسِ

ُل : ظاِهرٌ  ْحبِة والِعْشرةِ لكانَِت الَهلَكةُ ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، وهو قَْوُل أَبي عبيٍد.، أَي لو ال ُموافَقةُ الناِس بعِضهم بعضاً في ا األَوَّ  لصُّ

يرافيُّ : المْعنَى أَنَّ اإِلْنساَن لو ال نََظُره إلى غيِره ممْن يفعُل الخْيَر واْقتِداُؤه به لَهلَك ، وإنَّما يَع يُش الناُس بعُضهم مع بعٍض ألَنَّ وقاَل الّسِ

غيَر يَْقتِدي بالَكبيِر والجاِهَل بالعاِلِم.  الصَّ

__________________ 
 يف القاموس : يـُت َخُذ. (1)
 وجزء من عجزه يف الصحاح. 375/  5واللسان واملقايي   196/  1ديوان اهلذليا  (2)
 ما  لي هبا اللير عناا ويرو  :  : والرواية :والصـــحاح والتهذيب والتكملة ا قا  الصـــاغاين 375/  5واللســـان واملقايي   576ديوانه ص  (3)

 . لو هبا اللير عنا
 «.من ليا »اللسان ا وابألصر :  (4)
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ً  ِمن األُمورِ  لَْيسوا يَأْتوَن بالَجميلِ  : أَي أَنَّ اللِّثامَ  الثَّانيوِ   : يَْفعَلُونَه ،، وفي بعِض النُّسخِ  (1) وِإنَّما يَأْتونَه ، أَي على أَنَّها أَْخالقُهم ، ُخلُقا

 ً حاحِ. ُمباهاةً وتََشبُّها  بأَْهِل الَكَرِم ، ولو ذِلَك لََهلَكوا ، كما في الّصِ

 ونَقَلَه الميدانيُّ عن أَبي عبيَدةَ. وهذا يدلُّ على أَنَّ المراَد باللِّئاِم َجْمُع لئيم.

نَى أَي لو ال أَنّه يَِجُد َشْكالً يتَأَسَّى به ويَْفعَل فِْعله لَهلَك ، وقد تقدََّمِت اإِلشاَرةُ إليه ومنهم َمْن قاَل : اللِّئاُم هنا َجْمُع لُمٍة بضّمِ فتَْخفيِف ، والمعْ 

 .«ل أ م»في 

 الِوئامِ  هذه ، أَْصلُه َوْوأٌَم ، وَكذِلَك التَّْولَج أَْصلُه َوَولٌَج ، وهو الِكناُس ، وأَْصُل ذلك ِمن (2) وهذه تَْوأََمةُ  هذا ، (2) تَْوأَمُ  ، وهذا تَْوأَمانِ  ُهماوِ 

ر في تَُؤامٌ وِ  ، ِمثْل قَْشعٍَم وقَشاِعم ، توائِمُ  ج وهو الُموافَقَةُ ، فالتاُء بدٌل عن الواِو ، وهو اْختِياُر الشيخ أَبي َحيَّان وغيِرِه ؛ ُعراق  على ما فُّسِ

 : (3)، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لكدير 

هــــــــــــــــــا  عــــــــــــــــــُ ا ودمــــــــــــــــــح ؤامُ قــــــــــــــــــالــــــــــــــــــتح هلــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــُ

ظــــــــــــــامُ      ُه الــــــــــــــنــــــــــــــِّ مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  كــــــــــــــالــــــــــــــد رِّ إذا َأســــــــــــــــــــــــــــح

  

 (4)عل  الذين ارححَتَُلوا الس الُم 

 عن عائَِشةَ وأَبي ُهَرْيَرةَ ، وعنه السُّْفيانان ، تُوفي َسنَة َخْمٍس وِعْشِرْيَن وِمائٍَة. صاِلُح بُن نَْبهاَن : َمْولَى التَّْوَءمِة ، تابِِعيٌّ وِ 

ُ  أَتْأََمتِ  قدوِ  حاحِ  َولََدتْ  : إذا المرأَة  .(5) ِمتآمٌ  ، كُمْحِسٍن ، فإذا كاَن ذِلَك عاَدتها فهي ُمتْئِمٌ  اثْنَْيِن في بَْطِن ، فهي َوَضعَْت ،: ، وفي الّصِ

ً  َغنَّى ِغناءً  يقاُل :وِ   كاَن ُمتناِسباً. ، إذا ُمتَوائِما

أِْس. الُمَوأَّمُ وِ لم تَْختَِلْف أَْلحانُه.  وقيَل :  ، كُمعَظٍَّم : العَظيُم الرَّ

م ، وهو َمْذكُ   وٌر في مْوِضِعه.قاَل ابُن ِسْيَده : أُراه َمْقلوباً عن المأَوَّ

هُ الَخْلقِ  أَْيضاً :وِ  م كما تَقَدََّم. الُمَشوَّ  ، وهو أيضاً َمْقلوٌب عن الُمأَوَّ

ً  هللاُ تعالَى َوأََّمهُ  قدوِ  ه َخْلقَه. تَْوئِيما  : َشوَّ

، أَو ِجْنٌس منه ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ وأَْنَشَد ، وقد َشدََّد الشاِعُر  قَبيلَةٌ من الَحبَِش  بالياِء التَّْحتِيَِّة : يَْوأَمٌ  ، هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : تَْوأَمٌ وِ 

 ِميَمه َضُروَرةً :

ن وِ  بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــلـــــــــــــــــٌة مـــــــــــــــــِ م قـــــــــــــــــَ وحأَمح أَنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــُ  يــــــــــــــــــَ

مح      فـــــــــيـــــــــنـــــــــٌة مـــــــــن الـــــــــيـــــــــَ مح ســـــــــــــــــــــــَ كـــــــــُ (6)جـــــــــاءت بـــــــــِ
 

  
هٌ.  أَي أنّكم ُسوداٌن خْلقُكم ُمَشوَّ

 ُء.: البيُت الدَّفي الَوأْمُ وِ 

 البيُت الثَّخيُن ِمن َشعٍَر أَو َوبٍَر ؛ ومنه الَمثَُل : الَوأْمُ  الميدانيُّ :وقاَل 

 بش  أهله ِجياع وأم
 وشّق : َمْوِضٌع يُْضَرُب للَكثيِر الماِل ال يُْنتَفَع به.

كةً : يَْعَمُل ويَْحِكي ما يَْصنَُع غيُره. َوأََمةٌ  رُجلٌ وِ   ، محرَّ

يَت لتَْشِويه َخْلقَتِها. البَْيضةُ التي ال قَْونََس لها ، كُمعَظََّمٍة : الُمَوأََّمةُ وِ   ، ُسّمِ

وِن. التَّْوأَمانُ وِ   : ُعْشبَةٌ َصغيرةٌ ثََمَرتُها كالَكمُّ

 النَّحو.، أَي بِناء على ما اْختاَره أبو َحيَّان وغيُرهُ ِمن أَْهِل اللُّغَة و في فَْصِل التَّاءِ  التَّْوأَمِ  َوِهَم الَجْوَهِريُّ في ِذْكرِ وِ 
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ا ابُن عْصفُوٍر فإنَّه َجَزَم في الُمْمتَع أَنَّ تاءَ  فوا فيها َجْمعاً وغيره ُدْون ُمراَجعَة هذا األَْصل ، ولو كاَن أَْصلُها  التَّْوأَم وأَمَّ أَْصليَّة ألنَّهم تََصرَّ

 واواً لنََطقُوا به يوماً ِمن الدَّْهِر فال وهم ، قالَهُ شْيُخنا.

__________________ 
َعُلونَُه. (1)  عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : يـَفح
 مثلها.« توأمة»و يف القاموس توأٌم منونة ا  (2)
 حدير ا وهو عبد بين قميئة من بين قي  بن ثعلبة.« :  م»يف اللسان  (3)
 وفيه : قالت لنا.«  م»اللسان  (4)
 واملثبت عن اللسان.« متام»ابألصر :  (5)
 اللسان. (6)
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إْحَدى الواَوين تاء ، والمصنُِّف تَبِعَه  على أَنَّ الَجْوهِريَّ َذَكَره هناك مع بَيَانِه نَْقالً عن الَخليِل أَنَّ تَْقديَره فَْوَعل ، وأَْصلَه َوْوأَم ، فأَْبَدل ِمن

 هناك ِمن غيِر تَْنبِيه عليه وهو َغِريٌب.

 .(1)وَذَكَره األَْزهِرّي في الَمَحلَّين 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َوأماً ، ِمن َحّدِ َمنََع : َوافَقَه ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. (2)َوأََمه 

اُر : تُوائِمُ  ويقاُل : فالنَةٌ  ينِة ؛ وقاَل المرَّ  صواِحباتِها إذا تََكلَّفَْت ما يَتَكلَّْفَن ِمن الّزِ

واَءمــــــــــــــح  تــــــــــــــَ حــــــــــــــ   نَ يـــــــــــــــَ ومــــــــــــــاِت الضــــــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــنــــــــــــــَ

رح      فــــــــــــِ ِ  اخلــــــــــــَ ــــــــــــح ــــــــــــد  ِّ واألُن نــــــــــــاِت ال (3)َحســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ي : وَحَكى َحْمَزةُ عن يَْعقوب أَنَّه يقاُل للعبد   ؛ وأَْنَشَد : يَْوأَمٍ  ابنُ  (4)قاَل ابُن بَّرِ

ين َأنح أَُرد ه وِ  تــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــ   ِإن  الــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــَ

ِن      بـــــــــــاٍد َأو أبَرِض ابـــــــــــح ـــــــــــامـــــــــــض ابـــــــــــن عـــــــــــِ وحأَم ـــــــــــَ  يـ

  

ِ تـــــــــــر  لـــــــــــه  اح زِمـــــــــــَ حـــــــــــح
َ

 عـــــــــــلـــــــــــ  كـــــــــــر أَنحِي املـــــــــــ

  
مـــــــا    ُســــــــــــــــمــ 

َا امل تـــــــاُ  الــَوضــــــــــــــــِ غــح ــَ يــَف تـ راســــــــــــــــِ (5)شــــــــــــــــَ
 

  
 : الثَّاني ِمن ِسهاٍم الَمْيِسر ؛ وقد تَقَدََّم. التَّْوأَمُ وِ 

 َم أَْيضاً.وفََرٌس ُمتائِم : للذي يَأْتي بَجْريٍ بَْعد َجْريٍ ، وقد تَقَدَّ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : السَّيُر الشَّديُد ؛ كما في اللِّساِن. الَوتْمةُ  : [وتم]

ْوِض للسُّهيلّي :  .َمواتِمُ  إذا ثَبََت ؛ ومنه الموتمةُ لألْسطوانَِة ألنَّه يثبُت عليها ؛ والَجْمعُ  َوتَمَ  وفي الرَّ

اعش الُهَذلّي   :* قُْلُت : ومنه قَْوُل الرَّ

 (6) كاملومتهأبو يزيٍد قائٌم  وِ 
 .«خ ن د م»وقد َمرَّ في 

ً  بالَمكانِ  َوتَمَ  وقاَل ابُن القطَّاع :  : أَقاَم. وتوما

ً  : [وثم] حاحِ. َكَسَره وَدقَّه : َوثََمهُ يَثُِمهُ َوثْما  ، كما في الّصِ

اِء : ْرُب. الَوثْمُ  وفي التَّْهذيِب عن الفرَّ  : الضَّ

ً  األَْرضَ  يَثِمُ  والَمَطرُ   : يَْضِربُها ؛ قاَل َطرفَةُ : َوثْما

هــــــــــــــــا  لــــــــــــــــِ كــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح م  كــــــــــــــــَ ه حــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ عــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــــٍض ِدميــــــــــــــــــــٌة      هح لــــــــــــــــــــَربــــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــــُ ثــــــــــــــــــــِ  (7) تــــــــــــــــــــَ
  

ا قَْوُل الشاِعِر :  فأمَّ

هــــــــــــــــا  اِدمــــــــــــــــِ  فســــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــَ  دايَر  غــــــــــــــــرَي هــــــــــــــــَ

وحُب الــــــــــــــر بــــــــــــــيــــــــــــــض وِدميــــــــــــــٌة      مصــــــــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــــــِ  (8) تــــــــــــــَ
  

ي ،   فحَذَف ، أَي تُؤثِّر في األَرِض. تَثُِمه أَرادَ فإنَّه على إراَدةِ التَّعّدِ

 أَي ال يكِسره بل يأْتي به تاّماً. ، «التَّْكبيرَ  يَثِمُ  أَنَّه كاَن ال»في الَحِدْيث : و
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 وَدقَّها. الفََرُس األَرَض : َرَجَمها بحوافِِره َوثَمَ وِ 

ً  الِحجاَرةُ ِرْجلَهُ  َوثََمتِ وِ  ً وِ  َوثْما  أَْدَمتْها. ، بالكْسِر : ِوثاما

 ، وفي َمْعنَى َمْفعولٍة ألَنَّها تُوثَم ؛ قالَهُ ابُن ِسْيَده. تَثِمُ  ، تكوُن بمْعنَى فاِعلٍة ألنَّها الحجارةُ  ، كَسفينٍَة : الَوثيَمةُ وِ 

 .الَوثيَمةِ  ومنه قْولُهم : ال والذي أَْخَرَج الثََّمَر ِمن الَجِريمِة والناَر ِمن

__________________ 
 قا  األزهري يف مادة وأم : وقد ذكرت هذا ا رف توأم يف كتاب التاء فبعدت ذكره ألعرفك أن التاء مبدلة من الواو. (1)
 يف اللسان : واءمه. (2)
 واية اللسان.فال شاهد فيها ا واملثبت كر « . راجحات ا لم واإلن  ُخُفرح .. يتلها»برواية :  58البيت  16( من املفضلية 3)
 يف اللسان : للبعد. (4)
 البيتان يف اللسان. (5)
 يف شعر أيب الرعاس الصاهلي ا وقبله : 785/  2شرح أشعار اهلذليا  (6)

 إذ فّر صفوان وفّر عكرمه
 وبعده :

 استقبلتهم ابلسيوف املسلمهوِ 
 واللسان. 84ديوانه ط بريوت ص  (7)
 اللسان والتهذيب وفيهما : (8)

 د  غري مفسدهافسق  بال
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 : قالوا الَحَجر الَمْكُسور. الَوثيَمةُ وِ 

 وقيَل : َحَجُر القَدَّاحِة.

 وقيَل : الصَّْخر.

يت. الجماَعةُ من الَحِشيِش ، أَو الطَّعامِ  : الَوثيَمةُ وِ  ّكِ  ، نَقَلَه الَجْوهِرّيِ عن ابِن الّسِ

 ً  .َوثِيمةً  وقاَل المزنيُّ : َوَجْدُت َكألً َكثِيفا

 اْسٌم. : َوثِيمةً وِ 

ٌث  َوثِيمةُ وِ   َضعيٌف. (1)بُن موَسى : ُمَحّدِ

ُث عن َسلَمةَ بِن الفَْضِل.  قاَل ابُن أَبي حاتٍِم : يحّدِ

 وَسقََط ِذْكُره في بعِض النسخِ.

ً  الَوثِيمُ وِ  . َوثَاَمةً  ، كَكُرَم ، َوثُمَ  ، وقد كأَميٍر : الُمْكتَنُِز لَْحما  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

حاحِ :وِ   األَْرَض أَي يَُدقُّها ؛ قاَل َعْنتَرةُ : يَثِمُ  ، كأَنَّه َشديُد الَوْطءِ  ، أَي كِمْنبٍَر : ِميثَمٌ  ُخفٌّ  في الّصِ

فـــــــــــــــــــٌة  ر  َزاي  ب  الســـــــــــــــــــــــــــــــــ  ارٌة غـــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــ   خـــــــــــــــــــَ

فٍّ      ُ  اإِلكــــــــــاَم بــــــــــكــــــــــرِّ خــــــــــُ طــــــــــِ مِ تــــــــــَ يــــــــــثــــــــــَ  (2) مــــــــــِ
  

كةً : الِقلَّةُ. الَوثَمُ وِ   قَلَّ نَباتُها.:  أَْرُضنا ، كفَِرحَ  وثَِمتْ  يقاُل : ، محرَّ

 : ما أَقَلَّ ِرْعيَها. (3) أَْوثََمها ماوِ 

اجِ : في العَْدِو : الُمضابََرةُ كأَنَّه يَْرمي بنْفِسه الُمواثََمةُ وِ   ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للعَجَّ

هـــــــــــــــــٌب  نـــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــوامثُِ عـــــــــــــــــايف الـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــاِ  مـــــــــــــــــِ

ُم وِ      تــــــــــــــائــــــــــــــِ هــــــــــــــاِس ِمضــــــــــــــــــــــــــــرٌب مــــــــــــــُ (4)يف الــــــــــــــد 
 

  
. الَوثْمِ  أَْوَرَده هكذا في تْركيِب تأم ، قاَل : وهو ِمن  بمْعنَى الدَّّقِ

ه ؛ وِعْمراُن بنُ  ِميثَمِ  ، منهم : أَْحمُد بنُ  اْسمٌ  كِمْنبٍر : ، ِميثَمٌ وِ   عن بريَدةَ األَْسلَمّي. ِميثَمٍ  تابِِعيٌّ ؛ وصاِلُح بنُ  ِميثَمٍ  بِن أَبي نعيٍم الُكوفيُّ عن َجّدِ

. لَها ، بالكْسِر : أَي اْجَمْع لها ؛ وثِمْ   نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اِء. الَوثْمُ  ْرُب ، عن الفرَّ  : الضَّ

ً وِ  . َوثََم يَثُِم َوثْما  : َعدا ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ، كَكتٍِف وصاحٍب : العَبوُس الُمْطِرُق لِشدَّةِ الُحْزِن. الَوِجمُ  : [وجم]

 .الَواِجمُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : إذا اْشتَدَّ ُحْزنُه حتى يُْمسُك عن الطَّعاِم فهو

حاحِ.وقيَل : حتى يُ   ْمِسَك عن الَكالِم ، كما في الّصِ

 وقيَل : هو الذي أَْسَكتَه الَهمُّ وَعلَتْه كآبَةٌ.

ً  ، كَوَعدَ  وَجمَ  وقد ً وِ  ، بالفَتْحِ  َوْجما  َسَكَت على َغْيٍظ. ، بالضّمِ : إذا ُوجوما

ً  يقاُل : ما لي أَراكَ  ا. َواِجما  ، أَي ُمْهتَمًّ
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 بََوْيه.على البََدِل َحَكاها ِسيْ  أََجمَ وِ 

ً  ءَ الشَّي َوَجمَ وِ  ً وِ  َوْجما  َكِرَههُ. : ُوجوما

ً  َوَجمَ وِ  ً  فالنا  يمانيَّةٌ. : لََكَزهُ  َوْجما

حاحِ. شديُد الَحرِّ  كأميٍر : َوِجيمٌ  يومٌ وِ   ، وهو بالحاِء أَْيضاً كما في الّصِ

. األَْكلَةُ الواِحَدةُ ؛ ِمثُْل الَوْجبَِة : وهي الَوْجَمةُ وِ   نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

يت ؛ وأَْنَشَد لكثيٍِّر : (5)، جاِنب قعرى  ع  :َوْجَمةُ وِ  ّكِ  ؛ وقعرى : َجبٌَل أَْحمُر تُْدفَع شعابُه في غْيَضٍة ِمن أَْرِض يَْنبع ؛ قالَهُ ابُن الّسِ

__________________ 
  القاموس ا وقد وضعه الشارح داخر األقواس خطب.لي  يف« ووثيمة بن موس   دِّث»قوله :  (1)
 ديوانه والصحاح واللسان. (2)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : أي. (3)
 والثاين فيه يف هذه املادة بدون نسبة ا والتهذيب ا والرجز يف التكملة ا ومل يرد يف ديوانه. وزيد يف اللسان  م شطر  لث :«  م»اللسان  (4)

   أرساغه اجلرائمترف  عل
 ابلفاء.« ِفعحر »يف معجم البلدان :  (5)
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تــــــــــانــــــــــٍة  نــــــــــوِب كــــــــــُ فــــــــــوفــــــــــًا مــــــــــن جــــــــــُ ّدتح خــــــــــُ  َأجــــــــــَ

ةٍ إىل      روُرهــــــــــا  َومجــــــــــح ر تح حــــــــــَ هــــــــــَ ا اســــــــــــــــــــــــجــــــــــَ ملــــــــــ 
(1)

 

  
حاحِ بالفتْحِ. بالتَّحريِك : الَمَسبَّةُ  ، الَوَجَمةُ وِ   ، وهو في الّصِ

 ٌء.َردي ، بالفتْحِ : أَي َوْجمٌ  رُجلٌ وِ 

 رُجُل سوٍء. ، أَي سوءٍ  َوْجمُ  يقاُل :وِ 

كُ  ، بالفتحِ  الَوْجمُ وِ  بعُضها  ِحجاَرةٌ َمْركومةٌ  ، وعلى التَّحريِك اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، وهو قَْوُل ابِن األْعرابّيِ ، والفَتْح عن ابِن ُشَمْيٍل : ويَُحرَّ

يَرةِ واألََمَرةِ ، لو  من األَرومِ  في السَّماءِ  وأَْطَولُ  (2) أَْغلَظُ  هيوِ اآلكاِم ،  وُرُؤوِس القُورِ  على فَْوق بعٍض  ، وِحجاَرتُها ِعظاٌم كِحجاَرةِ الّصِ

كوه ، ً  وهي اْجتََمَع على حجٍر ألُف رُجٍل لم يَُحّرِ  ؛ كلُّ ذِلَك قالَهُ ابُن ُشَمْيٍل ، قاَل ُرْؤبَة : من َصْنعِة عادٍ  أَْيضا

مـــــــــــادح وِ  ِد بـــــــــــا اأَلصـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــح  هـــــــــــامـــــــــــة كـــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــ 

مِ َأو      ادح  َوجــــــــــــــَ  (3) الــــــــــــــعــــــــــــــاِدّي بــــــــــــــا اأَلمجــــــــــــــح
  

 .أَوجامٌ  ج

 َجبٌَل صغيٌر ِمثْل اإِلَرِم. الَوَجمُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

حاحِ. أَْبنِيَةٌ يُْهتََدى بها في الصَّحاَرىوِ ، أَي اآلجاُم ، عالماٌت  أَو هي  ، كما في الّصِ

ْمِل : ُمْعَظُمه أَْوَجمُ وِ   ؛ قاَل ُرْؤبَة : الرَّ

ُر والص ّماُن حَيحُبو وِ   (4) َأوحمَجُهاِ جح
كةً : البخيُل. الَوَجمُ وِ   ، محرَّ

 الَخِفيُف الجْسِم اللَّئيُم. أَْيضاً :وِ 

 ، بضّمِ الكاِف وَكْسِر الذاِل المْعجَمِة. ، بالكْسِر : الُكِذينُ  الِميَجَمةُ وِ 

ً  ، أَي عنه أَِجمْ  لم يقاُل :وِ والعَلَِف : الَمُؤوفةُ.  (5) من الطَّعامِ  الَوجيَمةُ وِ  . لم أَْسُكْت عنه فََزعا  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْخرةِ يُْجَمُع على الَوْجمُ   .ُوجومٍ  ، بالفتْحِ : بمْعنَى الصَّ

 وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 : َعظيٌم. َوَجمٌ وِ  َوْجمٌ  بيتٌ 

ّماُن نْفُسه ؛ قاَل ُرْؤبَة : مُ الَوجَ وِ   : الصَّ

مح  كـــــــــــــَ رحتـــــــــــــَ ُ
نح ُدوِن رُكـــــــــــــاِم املـــــــــــــ  لـــــــــــــو كـــــــــــــان مـــــــــــــِ

اِن وِ      مــــــــــ  نــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح ِر الــــــــــد  مح أَرحمــــــــــُ  (6) الــــــــــَوجــــــــــَ
  

 بالتَّحريِك : َمْوِضٌع في شْعِر كثيٍِّر : َوَجَمى وذُو

الَم ذي دم  اَوزحن َأعــــــــــــــــح  أَقــــــــــــــــوُ  وقــــــــــــــــد جــــــــــــــــَ

ك  َومجـــــــــــــــََ ذي وِ      (7)َأو ُدوهنـــــــــــــــن  الـــــــــــــــّدوانـــــــــــــــِ
 

  
كةً : ِشدَّةُ َشْهوةِ الُحْبلَى لَمأَْكلٍ  الَوَحمُ  : [وحم] كَوِرثَْت  َوِحَمتْ  وقد ٍء ،؛ هذا هو األَْصل ثم اْستُْعِمل لكّلِ َمْن أَْفَرَطت َشْهوتُه في شي ، محرَّ

ة ؛  الِوحامُ  وليسَ  ، بالكْسِر والفتْحِ  الَوحامُ  واالْسمُ  كتَْوَجل ،،  تَْوَحمُ  ، وعلى األَخيَرةِ اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، وَوِجلَتْ  إالَّ في َشْهوة الُحْبلَى خاصَّ

.  نقَلَه الَجْوهِريُّ

 ، كَسَكاَرى. َوحاَمىوِ  ، بالكْسِر ، ِوحامٌ  ج ، الِوحامِ  ، كَسْكَرى ، بَيِّنَةُ  َوْحَمى هيوِ 
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كةً أَْيضاً : اْسٌم ِلما يُْشتََهى الَوَحمُ وِ   ؛ قاَل : ، محرَّ

 (8) َومحَِيأَزحمان لَيحل  عاَم لَيحل  
 ُء َشْهوةَ الُحْبلى ، ال تُريُد غيَرهُ وال تَْرَضى منه ببَدٍل ، فَجعََل َشْهوتَه.أي َشْهوتي ، كما يكوُن الشي

للِّقاء 
ً  لَْيلى (9)  .للُحْبلَى الَوَحمِ  ، وأَْصلُ  َوَحما

__________________ 
 وفيه : ملا استحّرت.« ومجة»اللسان ومعجم البلدان :  (1)
 بدون واو.« أغلةُ »يف القاموس :  (2)
 واللسان والتهذيب. 41ديوانه ص  (3)
 اللسان. (4)
 يف القاموس : من العلف والطعام. (5)
 «.الدهينّ » واللسان والتهذيب والتكملة وفيها : 182ملح  ديوانه ص  (6)
 .«ومج »معجم البلدان :  (7)
 ومح  بفتح امليم. وضبطت : ومح  عنهما ا ويف التهذيب : 93/  5اللسان واملقايي   (8)
 [.بد  : ليل « لَيحالً »وفيها ]زايدة عن اللسان والتهذيب  (9)
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 ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : وةُ النِّكاحِ َشهْ  أَْيضاً : الَوَحمُ وِ 

فــــــــــــــــاه كــــــــــــــــمــــــــــــــــا  َبخــــــــــــــــح ب  فــــــــــــــــَ َم ا ــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــتــــــــــــــــَ

ــــــــــاِس      ــــــــــن ُر مــــــــــن ال كــــــــــح ــــــــــِ ــــــــــب م ال ــــــــــُ ت كــــــــــح ــــــــــَ مح ت ــــــــــَوحــــــــــَ  ال

  
 الُحْبلَى. َوَحمِ  ؛ وقد تَقَدََّم أنَّه ُمْستعاٌر ِمن ءٍ الشَّْهوةُ في كّلِ شي الَوَحمُ  قيَل :وِ 

 حفيُف الطَّيِر. : الَوَحمُ وِ 

 : الذَّْبُح وإِْطعاُم ما يُْشتََهى. التَّْوحيمُ وِ 

مَ  يقاُل : ً  المْرأَةَ  َوحَّ  ، إذا أَْطعََمها ما تَْشتَِهيه. تَْوِحيما

مَ وِ  حاحِ. َوحَّ  لها : إذا َذبََح لها ، كما في الّصِ

 ؛ ونَّص الُمْحَكم : ِمن عوِد النَّوامي إذا ُكِسَر. أَْن يَْنُطَف الماُء من عوِد النَّوامي الَمْكسوَرةِ  : التَّْوِحيمُ وِ 

 : أَي حارٌّ ؛ عن ُكراعٍ. َوجيمٌ  َوحيمٌ  يومٌ وِ 

 .«ج م و»وأَشاَر له الَجْوهري أَْيضاً في 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ْسِر ، وأَْنَشَد :، بالك َوِحَمتْ  من الدواّبِ : أَْن تَْستَصِعب عنَد الَحْمِل ؛ وقد الِوحامُ  قاَل اللَّْيُث :

ياهُنا و   ِوحاُمهاقد رابَه ِعصح
ه قَْوُل لَبيٍد يَِصُف َعْيراً وأُتُنَه :  قاَل األَْزهِريُّ : وهذا َغلٌَط ، وإنَّما َغرَّ

 (1) ِوحاُمهاقد رابَه ِعصياهُنا و 
ا َعَطَف قْولَه  ةً  ِوحاُمهاوِ ٌء واِحٌد ، والمْعنَى في قْوِله على ِعصيانُها أَنَّهما شي ِوحاُمهاوِ يظنُّ أنَّه لمَّ َشْهوةُ األُتُِن للعَْيِر ، أَراَد أَنَّها تَْرَمُحه مرَّ

 وتَْستَْعِصي عليه مع َشْهوتِها لِضراِبِه إِيَّاها ، فقد رابَه ذِلَك منها ِحيَن أَْظَهَرْت َشْيئْيِن ُمتَضادَّْين.

َمها ً تَ  وَوحَّ  ٌء إالَّ اْشتَهاه.وال َحبَل ، أَي أَنَّه ال يُْذَكُر له شي َوْحَمى : أَزاَل َوَحَمها ؛ كما في األَساِس. وفي الَمثَِل يُْضَرُب في الشََّهواِت : ْوِحيما

 وفي األساِس : يُْضَرُب للَحِريِص السآل وال حاَجةَ به.

ا َحبَل فال ، قاَل أَبو َوْحَمى ويُْرَوى :  ُعبَْيَدةَ : يقاُل ذِلَك لَمْن يَْطلُب ما ال حاَجةَ له فيه ِمن ِحْرِصه. فأَمَّ

كةً : أَي َشديَدةُ الَحّرِ ، كما في األَساِس. َوَحمٍ  ولَْيلةٌ ذاتُ   ، محرَّ

 : قََصَد قَْصَده ؛ عن ابِن القطَّاعِ. َوَحَم َوْحَمهوِ 

جُل الثَّقيُل ، ج ولم يَْذُكر الَجْوهِريُّ األَخيَرةَ : ، وكَكتٍِف وأَميٍر وَصبُورٍ  ، بالفتحِ  الَوْخمُ  : [وخم] ؛  أَْوخامٌ وِ  ، بالكْسرِ  ِوخامٌ وِ  َوخاَمى الرَّ

ل كِفَراخٍ وأَْفراخٍ ، وَجْمَع الثاني كَكتٍِف وأَ  ، كَكُرَم ، وخامةً  َوُخمَ  ْكتاٍف. وقدوعليهما اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، واألَخيُر يُْحتَمُل أَْن يكوَن َجْمَع األوَّ

ً وِ وُوخومةً  ِهما. ُوخوما  ، بضّمِ

 .«َوخاَمة ال َمخافَة وال»وفي حِدْيِث أُّمِ َزْرع : 

 ٌء.العاقِبَِة ، أَي ثَِقيٌل َرِدي َوِخيمُ  في الَمعاني ، يقاُل : هذا األَْمرُ  الَوخامةُ  كونَ وقد ت

ال  كَمْحَمَدةٍ ، وُهما َصِحيحان : أَي: ، كُمْحِسنٍَة ، وفي بعِض النُّسخِ  (2) ُموِخَمةٌ وِ  َوِخيمةٌ وِ  َوْخَمةٌ وِ ، كفَِرَحٍة ،  َوِخَمةٌ وِ  َوُخومٌ وِ  َوخامٌ  أَرضٌ وِ 

 وال تُوافُِق ساِكنَِها ، وَكذِلَك الَوبيُل. ْنَجُع َكلَُؤهايَ 

َمهُ وِ  َوخاَمةً  ، ، كَكُرمَ  َوُخمَ  وقد آلِكِلِه. : َغْيُر ُمواِفقٍ  َوِخيمٌ  َطعامٌ وِ   وال َحِمَد َمغَبَّتَه ، كاْستَْوبَلَه ؛ قاَل ُزَهْيٌر : : لم يَْستَْمِرئْهُ  اْستَْوَخَمهُ وِ  تََوخَّ
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ـــــــــرِهـــــــــم مث َأوحَرُدوا  وحا مـــــــــن أَم وحا مـــــــــا قضـــــــــــــــــــــــَ  قضـــــــــــــــــــــــَ

ٍر      ـــــــــــــَ ب وح ـــــــــــــَ تـ أٍل ُمســـــــــــــــــــــــــــح مِ إىل كـــــــــــــَ ـــــــــــــَوخـــــــــــــ  ت  (3) مـــــــــــــُ
  

 ، الدَّاُء يُصيبَُك منه ، وهو ، كُهْمَزةِ  التَُّخَمةُ  منه اْشتُقَّتِ وِ 

__________________ 
 وصدره : 169ديوانه ط بريوت ص  (1)

 يعلو هبا حدب اإلكام ُمَسح جٌ 
 اللسان والتهذيب.وعجزه يف 

 يف القاموس : وُمَومخ ٌَة. (2)
 وصدره فيه : 85ديوانه ط بريوت ص  (3)

 قضوا منااي بينهم مث أصدروا
 واملثبت كرواية اللسان. وعجزه يف التهذيب واألساس والصحاح.
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ر َح به اأَلطباُء ا َوَخمِ  َأي ِمن َِعَدِة ا كما صـــَ
ِتالِء امل ك ُن خاُ ه الط عاِم ا َأو من امح يف  ا وهي لَُغُة العام ِة ا وجاَء ذِلكَ  وُتســـَ

عحرِ  حاِح ا ويف اللِّساِن أَنحَشَده ابُن اأَلعحرايبِّ : الشِّ  أَنحَشَده َأعحرايبيف كما يف الصِّ
تح وِ  َدُة جـــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــــــــح  ِإذا املـــــــــــــــــــــــــــــِ

يــــــــــــــــــــــ ِ فــــــــــــــــــــــارحمــــــــــــــــــــــِ      نــــــــــــــــــــــِ جــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــح
َ

 هــــــــــــــــــــــا ابملــــــــــــــــــــــ

  

بـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــٍذ  نح نـــــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــــــــالٍث مـــــــــــــــــــــــــِ  بـــــــــــــــــــــــــِ

  
ـــــــــــــــــــــ ِ    ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــر ق ِو ال ـــــــــــــــــــــح ل ـــــــــــــــــــــَ  اب ـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــي  ل

  

ُم  مـــــــــــــــــةَ هَتحضـــــــــــــــــــــــــــــــِ خـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــاً  الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــ   َهضـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
روِ     رِي يف الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــُ (1)حـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــَح

 

  
حاحِ. تَُخماتٌ وِ  ، كُصَرٍد ، تَُخمٌ  ج  ، كما في الّصِ

 وعلى األُْولى اْقتََصَر ِسْيبََوْيه.

 ، تاُؤهُ ُمْبدلَةٌ من واو. التُّْخَمِة ُوَخمةٌ  الَجْوهِريُّ : أَْصلُ قاَل 

َِّخمُ  ِمثْل يَتْخمُ وِ  يَتِْخمُ  ، ، كَضَرَب وَعِلمَ  تََخمَ  قدوِ   ِمن الطَّعاِم وعن الظَّعاِم. اتََّخَم يَت

 ، على أَْفعَلَه ، وأَْصلُه أَْوَخمه. الطَّعامُ  أَتَْخَمهُ وِ 

حاحِ. َمْوَخَمةٌ  ، وأَْصلُه منه يُتََّخمُ  ، إذا كانَ  ، كَمْصنَعَةٍ  َمتَْخَمةٌ  هووِ   ألنَّهم توهَُّموا التاَء أَْصِليَّة لَكثَْرةِ االستِْعماِل ، كما في الّصِ

 أََشدَّ تَُخَمةً منه. منه ، أَي أَتَْخمَ  ُكْنتُ  أَِعُده : َكَوَعْدتُه ، واَخَمنِي فََوَخْمتُهُ أَِخُمهوِ 

كةً : داٌء كالباسورِ  الَوَخمُ وِ  كةً ، بها ذلَك. َوَخَمةٌ  وهي الناقَةُ ، َوِخَمتِ  عْنَد الِوالَدةِ فقُِطَع ، وقد بَحياِء النَّاقَةِ  ، وُربَّما َخَرجَ  ، محرَّ  ، محرَّ

ى ذِلَك الباسوُر الَوَذَم أَْيضاً * قُْلت : ال يَْظَهُر َوْجهٌ للتّحريِك ، بل الصَّو اُب كفَِرَحٍة كما هو َمْضبوٌط في أُُصوِل الُمْحَكِم الصَّحيَحِة ، ويَُسمَّ

 كما َسيَأْتي.

ا يُْستدرُك عليه   :* وممَّ

كةً : تَعَفُّن الَهواِء الُموِرِث لألَْمراِض الَوبائِيَّة ، ويُْستعاُر للضَّرِر. الَوَخمُ   ، محرَّ

 ٌء.: أَي َوبِي َوِخمٌ  ءٌ وشي

 األَْرَض : اْستَْوبَلَها ؛ ومنه َحِدْيث العَُرنِيِّين. اْستَْوَخمَ وِ 

ُجل ، بالكْسِر ، َوِخمَ وِ   الطَّعاُم.. وأَْوَخَمه اتََّخمَ  الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريةٌ على فَْرَسَخْين ِمن بلَخ ، عن ياقوٍت. َوْخُشَمانُ  : [وخشم]

ل ؛ ومنها  م في آِخِره ، والصَّواُب األَوَّ عن أَبي القاِسِم  (2) الَوْخُشماني أَبو نَْصر محمُد بُن علّيِ بِن محمدِ : وَضبََطه ابُن السَّمعانّي بالالَّ

ْحمن الَواِعظ.يو  نس بِن طاِهٍر البلخّي ، وعنه إبراهيُم بُن عبِد الرَّ

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ والجماَعةُ ، وِذْكُر الفَتْحِ ُمْستَْدرٌك.:  ، بالفتحِ  َوْدمٌ  : [ودم]

 َعلٌَم. وهو

 بَْطٌن ِمن َكْلٍب في تَْغِلَب. : َوْدمٌ وِ 

في نََسِب أَْسعَد بِن عطيَّة أََحد الصَّحابَِة الذين َشِهُدوا فتَْح ِمْصَر ؛ نَقَلَهُ  بَِلّيٍ في قُضاَعةَ  بِن ذُْهِل بِن هنّيِ بنِ  ذْبيَان بِن هميمِ  بنِ  َوْدمِ  ُجَشُم بنُ وِ 

 الَمْذُكور. َوْدمٍ  الحافُِظ. ومنهم : بَنُو الِعجالن بِن حاِرثَةَ بِن ضبعَةَ بِن حراِم بِن جعِل بِن َعْمِرو ابِن ُجَشِم بنِ 
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كةً  الَوَذمُ  : [وذم]  الزياَدةُ.وِ : الفَْضُل  ، محرَّ

 الثُّْؤلوُل. أَْيضاً :وِ 

 ، على التَّْشبِيِه. الذََّكُر بُخْصيَْيهِ  أَْيضاً :وِ 

حاحِ لَحماٌت َزوائٌِد أَْمثال الثَّآليِل تكوُن ، ثَآليلُ  أَْيضاً :وِ   تَْمنَعُها ، زاَد غيُره : والشاةِ ، في َرِحِم النَّاقَةِ  ، وفي الّصِ

__________________ 
 اللسان والصحاح بدون نسبة. (1)
 ابلالم.« الوخشماد»ويف اللباب : « أبو خشماين»ابألصر :  (2)
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َطُعها ا ا َأي ال تـَلحَقح  من الَوَلدِ  ِخُر يَدُه يف َحياِئها فيَـقح ُر فيَـعحِمُد رجٌر َرِفيٌ  فَيبحُخُذ ِمبحضــــــــــعاً َلِطيفاً ويُدح َرهَبا الَفحح إذا ضــــــــــَ
َم ذِلَك يف الَوخِم أَيحضاً ؛ واِحُدها َوَذَمٌة وُ حَمُض عل   أَيحضاً. ِوَذامٍ  وقد تـََقد 

ْلِو  التي السُّيورُ  : الَوَذمُ وِ  حاحِ. َوَذَمةٌ  ، الواِحَدةُ  العَراقي أَْطرافِ وِ بَْيَن آذاِن الدَّ  ، كما في الّصِ

 اْسٌم. : َوَذمٌ وِ 

ْلُو ، كَوِجلَ  َوِذَمتِ وِ  ً  ، الدَّ ْلَو : َوَذُمها اْنقََطعَ  : َوِذَمةٌ  فهي َوْذما  ؛ قاَل يَِصُف الدَّ

تح َأوح  ِذمـــــــــــــــــَ تح َأخـــــــــــــــــَ ا  َوِذمـــــــــــــــــَ  أَمح مـــــــــــــــــاهلـــــــــــــــــَ

ـــــــــــا مـــــــــــا      ـــــــــــرِه ـــــــــــئ ا يف ب اأَمح غـــــــــــاهلـــــــــــَ  (1) ؟غـــــــــــاهلـــــــــــَ
  

 وقْولُه :

َعــــــــــــــــاً  رتح ِوي فــــــــــــــــَبلين مــــــــــــــــُ ُت َدلــــــــــــــــح لــــــــــــــــح  أَرحســــــــــــــــــــــــــــــَ

عـــــــــــــــا  َوِذمـــــــــــــــاً ال      ـــــــــــــــ  ن قـــــــــــــــَ (2)جـــــــــــــــاَء وال مـــــــــــــــُ
 

  
 ذكَّر على إراَدةِ السَّْلم أَو الغَْرب.

تُريُد الدَّْلو التي كانْت ُمعَطَّلةً  ، «العَِطلَةَ  ْوَذمَ أَ وِ »حِدْيُث عائَِشةَ تَِصُف أَبَاها ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما : منه بالَوَذَمِة ، و َشدَّها : إذا أَْوَذَمهاوِ 

 عن االْستِقاِء لعََدِم ُعراها واْنِقطاعِ ُسيوِرها.

كةً  الَوَذَمةُ وِ   ، أَي كثََمرٍة وثِماٍر. كِكتابٍ  ، ِوذامٌ  : الِمعَى والَكِرُش ، ج (3) ، محرَّ

 َزاويَةٌ في الَكِرِش ِشْبه الَخِريَطِة. الَوَذَمةُ  وقاَل أَبو َزْيٍد وأَبو عبيَدةَ :

اِب التِّرابَ »:  عنههللارضيفي حِدْيِث علّيٍ ، وقاَل الَجْوهِريُّ :   .«الَوِذمةَ  لئِْن َوِليُت بَني أَُميَّة ألْنفََضنَّهم نَْفَض القَصَّ

التَِّربةُ والتَِّربةُ التي قد َسقََطْت في  الِوذامَ  هو كذا ، إنَّما هو نَْفُض القَصَّابِ  ليسَ : شْعبَةَ عن هذا الحْرِف فقاَل  (4)قاَل األَْصَمعيُّ : سأَْلُت 

اُب يَْنفُضها ، اه. بَْت ، فالقصَّ  التُّراِب فتَترَّ

إلى آِخِره ؛ وقد تَقَدََّم للمصنِِّف ذِلَك  سأَلَني شْعبَة عن هذا الَحْرِف قُْلت : ليَس هو كذا: والذي في التَّْهِذيِب : قاَل أَبو ُعبَْيٍد : قاَل األَْصَمعيُّ 

 في ت ر ب.

حاحِ ؛ وَكذِلَك السَّفَر واليَِمْين وُكّل شي أَْوَجبَهُ على نَْفِسه : أَي الَحجَّ  أَْوَذمَ وِ   ٍء.، كما في الّصِ

ٍة كما تُناطُ  ْلِو ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ :ال أَْوذامَ  قاَل أَبو إْسحاق النجيرميُّ الكاتُِب : كأَنَّه ناَط على نفسه بحجَّ  دَّ

ِم  هــــــــــــــــح َر بــــــــــــــــَن جــــــــــــــــَ م  إن  عــــــــــــــــامــــــــــــــــِ  ال هــــــــــــــــُ

َذمَ      ِم  َأوح يــــــــــــــاٍب ُدســــــــــــــــــــــــــــح ًا يف ثــــــــــــــِ جــــــــــــــّ (5)حــــــــــــــَ
 

  
خة بالذّنوِب.  أَي ُمتلَّطِ

 إِلى بَْيِت هللا الَحراِم.: ، كما في الُمْحَكِم ؛ زاَد الَجْوهِريُّ  الَوْديَمةُ : الَهِديَّةُ وِ 

 .َوذائِمُ  ج : الَهْدُي ؛ الَوِذيَمةُ  َعْمٍرو :وقاَل أَبو 

ً  الَكْلبَ  َوذَّمَ وِ   َوذَّْمتَه إذا»حِدْيُث أَبي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّه ُسئَِل عن َصْيِد الَكْلِب فقاَل : منه ُمَؤدَّب ؛ و : َشدَّ في ُعنُِقه َسْيراً ليُْعلََم أنَّه ُمعَلَّمٌ  تَْوذيما

ا أَْمَسَك عليكوأَْرَسْلتَه وذَكْرَت اْسَم  ْيد بغيِر إرساٍل وال تَْسميٍة. بتَْوِذيِمه أَرادَ  ، «هللِا فُكْل ممَّ  أَْن ال يَْطلَُب الصَّ

ياَدة. الَوَذمِ  عليها ، وهو ِمن على الَخْمسيَن : زادَ  َوذَّمَ وِ   الّزِ

ً  ءَ الشَّي َوذَّمَ وِ  ً  : تَْوِذيما  الماِل. تَْوِذيمُ  ، ومنه قَطَّعَه تَْقِطيعا

ٌ  : العاقُِر. الَوْذماءُ وِ   .َوْذماءُ  ، وفََرسٌ  َوْذماءُ  يقاُل : اْمرأَة
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 ؛ قاَل الشاِعُر : : األَمواُل التي نُِذَرْت فيها النُّذورُ  الَوذائِمُ وِ 

هــــــــم  ر  والــــــــقــــــــوُم بــــــــعضــــــــــــــــــــــُ  فــــــــإن كــــــــنــــــــُت مل أَذحكــــــــُ

مُ َغضـــــــــــــــــــــــاَب عـــــــــلـــــــــ  بـــــــــعـــــــــٍ  فـــــــــمـــــــــاد       (6) َوذائـــــــــِ
  

__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
 اللسان. (2)
 .«ا َرَج و»عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ :  (3)
 ..«.. . فقلت.. سبلين»يف اللسان :  (4)
 اللسان والتهذيب والصحاح. (5)
 اللسان والصحاح. (6)
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 أَي مالي ُكلُّه في سبيِل هللِا.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أَْوَجبَها. َوذََّمهاوِ اليَميَن  أَْوَذمَ 

ض له ؛ عن أَبي َعْمٍرو. أَْوَذمَ وِ   الَهْدَي : َعلََّق عليه َسيراً أَو َشيئاً يُعَلَّم به ليُْعلََم أَنَّه َهْدٌي فال يُتَعَرَّ

 .َوَذَمةٌ  وناقَةٌ ُمَوذََّمةٌ ، كُمعَظََّمٍة : بها

ً وِ   َك منها.: قََطَع ذلِ  َوذََّمَها تَْوِذيما

ة ِمن الَكِرِش والَكبِد والَمصاِرْين الَمْقطوَعة تُْعقَُد وتُْلَوى ثم تُْرمى في الِقْدِر ، والَجْمعُ  الَوَذمُ وِ  َكةً : الُحزَّ ؛  أَواِذمُ وِ  ُوذومٌ وِ  أَْوذامٌ وِ  أَْوذُمٌ  ، محرَّ

  لثَبَتَِت الياُء.، إذ لو كاَن َكذِلكَ  أَْوذامٍ  ، وليَس بَجْمعِ  أَْوذُمٍ  األَخيَرةُ َجْمعُ 

 بالفَتْحِ : قطعةُ كرٍش تُْطبَُخ بالماِء ، قاَل الشاِعُر : (1) الَوْذمُ  وقاَل ابُن َخالََوْيه :

ُف وِ  ٍد  َوذحمٍ مــــــــــــــا كــــــــــــــاَن إال  ِنصــــــــــــــــــــــــــــح َرمــــــــــــــ   مــــــــــــــُ

ضُ      ضـــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــِ
َ
ـــــــــــا امل ـــــــــــن ـــــــــــي ـــــــــــتح إل ن  َأَلان وقـــــــــــد حـــــــــــُ

  
 ، كفَِرَحٍة ، من الُكروِش التي أُْخمل باِطنُها ، عن أَبي َسِعيٍد. الَوِذَمةُ وِ 

 .َوَذمٍ  : ذاتُ  َمْوذوَمةٌ  وَدْلوٌ 

 السَّْير ، كفَِرَح : اْنقََطَع. َوِذمَ وِ 

 : اْسُم ما قُِطَع ِمن الماِل. الَوِذيمةُ وِ 

 الَكْلِب : قِطعَةٌ تكوُن في ُعنُِقه ؛ عن ثَْعلَب. َوِذيمةُ وِ 

كةً : سيٌر يُقَدُّ ُطوالً ، وتُْعَمُل منه قِالَدةٌ على ُعنُِق الِكالِب لتُْربََط فيها ؛ و ةُ الَوَذمَ وِ   أُريُت الشَّْيطاَن فوضعُت يَِدي على»الَحِدْيُث : منه ، محرَّ

َشبَّهه بالَكْلِب ، وأَراَد تَمكُّنه منه كما يَتمكَُّن القانُِص  ، «َوَذَمتِه
 على قِالَدةِ الَكْلِب. (2)

كةً : نُتوٌء واْنتِفاخٌ  الَوَرمُ  : [ورم] حاحِ. وفي الُمْحَكم : ناِدٌر  اْنتَفَخَ  يَِرُث : كَوِرثَ  ، يَِرمُ  ِجْلُده َوِرمَ  ؛ وقد ، محرَّ ، وهو شاذٌّ كما في الّصِ

مَ  ، قاَل : ولم نَْسَمع به ، يَْوَرم وقِياُسه  .كتََورَّ

َمتْ  قاَم حتى»في الَحِدْيث : و  أَي اْنتَفََخْت ِمن طوِل قِياِمه في َصالةِ اللْيِل. ، «قََدماهُ  تَورَّ

 ؛ ومنه قَْوله : َغِضبَ  ، أَي أَْنفُه َوِرمَ  ِمن المجاِز :وِ 

 َورِماً ال يُهاُج إذا ما أَنـحُفه وِ 
أَي اْنتَفََخ واْمتأَلَ  ، «أَْنفُه على أَْن يكوَن له األَْمُر ُدونِه َوِرمَ  مَولَّْيُت أُموَركم َخْيَركم فُكلّكُ »في حِدْيِث أَبي بْكٍر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : و

ْكر ألنَّه َمْوِضُع األَنَفَِة والِكْبِر ، كما يقاُل َشَمَخ بأَْنِفه.  َغَضباً ِمن ذِلَك ، وخصَّ األَْنَف بالذِّ

ً وِ  ْمتُه تَْوِريما  والغََضِب. الَورمِ  ، أَي في فيهما َورَّ

 ، قاَل الَجْعديُّ : واِرمٌ  ، أَي َطاَل فهو َسَمقَ  ، إذا النَّْبتُ  ، َوِرمَ  مجاِز :ِمن الوِ 

رييف  طـــــــــــــــــــــــــــ   َزخمـــــــــــــــــــــــــــحَ مـــــــــــــــــــــــــــَ   وارِمٌ فـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــَ
رح      طـــــــــــَ ف  هـــــــــــَ مـــــــــــا خـــــــــــَ (3)مـــــــــــن َربـــــــــــيـــــــــــٍض كـــــــــــلـــــــــــ 

 

  
 ؛ أَي َكثيٌر ُمْجتَِمٌع. واِرمٌ  وفي األَساِس : َشَجرٌ 

حاحِ. َضْرُعها َوِرمَ  : إذا النَّاقَةُ  أَْوَرَمتِ وِ   ، كما في الّصِ

 ؛ قاَل البَُريق : أَو الَكثيُر منهم هو ، وخصَّ يَْعقوٌب به الَجْحَد ؛ األَْوَرمِ  يقاُل : ما أَْدِري أَيُّ  : النَّاُس. األَْوَرمُ وِ 
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ر ابـــــــــــــــــــــــــــــــٍة  وٍب وحـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــُ ٍب أَل ـــــــــــــــــــــــــــــــح  أبَل

هــــــــــــــــــــا      ِ وازِعــــــــــــــــــــِ وح  (4) اأَلوحَرمُ لــــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــــَ
  

 أَي الجماَعةُ ِمن الناِس.

 ُمْعَظُم الَجْيِش وأََشدُّهُ اْنتِفاشاً. قيَل : الُمراُد بهوِ 

 أَْوَرمُ وِ البَراِمَكِة ،  أَْوَرمُ وِ الُكْبَرى والصُّْغرى ،  أَْوَرمُ وِ 

__________________ 
 ضبطت ابلقلم يف اللسان ابلتحريك. (1)
 يف اللسان : القاب . (2)
 اللسان. (3)
 وصدره : 55/  3ديوان اهلذليا يف شعر الربي   (4)

 بشهباء تغلب من ذادها
 ونسبه هبذه الرواية يف التهذيب لعامر بن سدوس اخلناعي ا واملثبت كرواية اللسان للربي .
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جاِوريَن هلا ِمن  (1) اجلَوحزِ 
ُ
وحَء انٍر يف َهيحَكٍر : أَرحَبُض قـًُر  حَبَلَب ا وابأَلخريَِة أُعحجوبٌَة وهي َأن  امل َن فيها ابلل يحِر ضـــــــَ الُقَر  يـََروح

 فيها ا فإذا َجاُ وُه ال يـََروحَن شيئاً.
ائيقاَل شْيُخنا : ونَِظيُر هذه األُْعجوبَة ما يقاُل : إنَّ َمْن َصعَد األَْهراَم التي بِمْصَر يََرى تَْحتَه قُبوراً عظيمةً بَكثْ   رةٍ ُصفوفاً ، فإذا نََزَل الرَّ

 وقََصَد تْحِقيَق ذِلَك لم يََر شيئاً.

 ، كَمْجِلٍس : َمْنبُِت األَْضراِس. الَمْوِرمُ وِ 

مُ وِ  ْخمُ  ، الُمَورَّ ُجل الضَّ  ؛ قاَل َطرفَةُ : كُمعَظٍَّم : الرَّ

ٌض  تــــــــــــــاِن ابلــــــــــــــعشــــــــــــــــــــــــــــيِّ وأَرحبــــــــــــــَ رحبــــــــــــــَ  لــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــَ

دًا      خـــــــح َور مـــــــامــــن الــــلــــيـــــــِر حــــىت صـــــــــــــــــــــاَر صــــــــــــــــــَ  (2) مــــُ
  

مُ  وقد يكونُ   هنا الُمنَفَّخ. الُمَورَّ

مَ وِ  ً  بأَْنِفه َورَّ حاِح  َشَمَخ وتََكبَّرَ  : إذا تَْوِريما  وتجبََّر ؛ وفي بعِض نسِخها : َشَمَخ بأَْنِفه تجبُّراً وبَأْواً.: ، وفي الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أَْسَمعَه ما يَْغَضُب له. أَْوَرَمهوِ بالرجِل  أَْوَرمَ 

 : أَي ساَءهُ وأَْغَضبَه. أَْوَرَمه به ماوفَعََل 

ّيِ أَْهله ِشْيعَة ، عن العمرانّي. َورامٌ وِ   ، كَسحاٍب : بلٌد قَِريٌب ِمن الرَّ

ّيِ نَْحو ثاَلثِْين ِميالً يُْنَسُب إليها أَبو القاِسم عتاُب بُن محمِد بِن أَْحمَد بِن عت ورامينوِ  اِزيُّ الورامينيُّ : بَْلدةٌ أُْخرى بَْينها وبيَن الرَّ اٍب الرَّ

 نَقَلَه ياقوٌت.، تُوفي بَْعَد َسنَِة عْشر وثلثمائة ،  (3)الحافُِظ ، َرَوى عن الباغندي والبَغِوّي ، وعنه ابُن خزيَمةَ 

ا يُْستدرُك عليه   :* وممَّ

 ٌء َريَّان ؛ قاَل أَبو َصْخر :ساِعٌد َوْرَغِميٌّ : ُمْمتَِلى

ه وِ  زيـــــــــــــــنـــــــــــــــُ ييف يـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ  ابَت ِوســـــــــــــــــــــــــــــاِدي َورحغـــــــــــــــَ

ُب      َخضـــــــــــــــــــــــــ 
ُ

نـــــــــــاُن املـــــــــــ بـــــــــــائـــــــــــُر ُدرٍّ والـــــــــــبـــــــــــَ (4)جـــــــــــَ
 

  
الً البتَّة.قاَل ابُن ِسْيَده : وال تكوُن الواُو في َوْرَغِمّيٍ إالَّ  ل ، والواُو ال تُزاُد أَوَّ  أَْصالً ألَنَّها أَوَّ

ة ، بتَْشديِد الِميِم ، قَبيلَةٌ ِمن البَْربَِر ، وِمنها عاِلُم الَمْغرِب محمُد بُن عرفَةَ التُّونِسيُّ ال .قُْلت : َوَوْرَغمَّ  َوْرغميُّ

ْيِن. الَوْزمُ  : [وزم]  ، كالَوْعِد : قَضاُء الدَّ

ً وِ   ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. َجْمُع قَليٍل إلى ِمثِْلهِ  : أَْيضا

 الثَّْلُم. أَْيضاً :وِ 

 َغٍد. ِمثِْلها ِمن في اليَْوِم إلى الواِحَدةُ  األَْكلَةُ  : الَوْزَمةُ وِ 

مَ  وقد وبَْزَمةً ، إذا كاَن يَأُْكُل َوْجبَةً في اليَْوِم واللْيلِة ، َوْزَمةً  يقاُل : هو يَأُْكلُ   نَْفَسهُ تَْوِزيماً. َوزَّ

 من البَْقِل ، كالَوِزيمِة. ، ونَصُّ العَْين : َدْستََجةٌ ، (5) ُحْزَمةٌ   :الَوْزمُ وِ 

 ما ُجِمَع ِمن البَْقِل ؛ َسِمْعتُه ِمن أَبي َسِعيٍد عن أَبي األَْزهِر عن بُْنداٍر ؛ وأَْنَشَد : (6) الَوِزيمُ  قاَل الَجْوهِريُّ :وِ 

وا جـــــــــــــــــاُ وا  ئـــــــــــــــــريـــــــــــــــــَن وِ  ُؤوبـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــم يـ

د  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ       مـــــــــــــــة ُتشـــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ  (7) َوِزميِ أبَبــــــــــــــــح
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 ويُْرَوى : على بَِزيِم.

 الِمْقداُر ، كالَوْزَمِة. : الَوْزمُ وِ 

 ، كالَوِزيَمِة. العُقاُب في َوْكِرَها من اللَّْحمِ  أَو تَْجعَلُهُ  ما تَْجَمعُهُ  : الَوْزمُ وِ 

 ، وقد تَقَدََّم مع ِذْكِر الَجْزم ، الذي هو األَْمُر الذي يَأْتِي قَْبل ِحينِه. يَأْتي في ِحينِه الذي األَْمرُ  : الَوْزمُ وِ 

__________________ 
 واجلوزاء ا ممدودة ا وهي املوجودة يف ترمجة عاصم ا اه من هامش املو. عل  هامش القاموس : هكذا يف أغلب النسخ ا ويف بعضها : (1)
 برواية : 82وت ص ديوانه ط بري  (2)

 . .. لـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــان ابلـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــار

 حــــــــــــــــــــــــــىت آض ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــدًا مــــــــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــــــــا    

  

 واللسان.

قوله : وعنه ابن خزمية ا الذي يف ايقوت ا أن ابن خزمية ممن رو  عنه الوراميين ا قا  : ورو  عنه ابن بركات »هبامش املطبوعة املصــــــــــــرية :  (3)
 وابن سلمة.

 واللسان.« فدغميّ »برواية :  937/  2شرح أشعار اهلذليا  (4)
 يف القاموس : وا ُزحَمُة. (5)
 وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الرفض.« الوزميِ »يف القاموس :  (6)
 اللسان والصحاح. (7)
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 ؛ عن اللّْحيانّيِ. ءٌ َذَهَب منه شي إذا َوْزَمةً  ، كعُنَِي ، في ماِلهِ  فالنٌ  ُوِزمَ وِ ، هكذا في النسخِ واألَْولى أَْن يقوَل :  ، كعُنَِي ، فالنٌ  ُوِزمَ وِ 

ّبِ وغيِرِه يَُجفُِّف فَيَُدقُّ فَيُْبَكُل بَدَسمٍ كأَميٍر  ، الَوِزيمُ وِ   ، كذا في الُمْحَكم. : لَْحُم الضَّ

حاحِ :  : اللَّْحُم يَُجفَُّف. الَوِزيمُ  وفي الّصِ

باِب أَْن يُْطبَخ لَْحمها ثم يُيَبَّس ثم يَُدقُّ فيُْؤَكلُ  الَوزيمةُ  قاَل أَبو سِعيٍد : َسِمْعُت الِكالبّي يقوُل :  وهي ِمن الَجراِد أَْيضاً.:  ، قاَل ِمن الضَّ

 ونَْحوه في الِقْدِر. باقي الَمَرقِ  : الَوِزيمُ وِ 

 ، قاَل الشَّاِعُر : َوِزيمٌ  : ءٍ كّلِ شي قيَل : باقيوِ 

مــــــــــــاً  ِ  ـــــــــــــَ اح يـــــــــــــ  لـــــــــــــَ  ا ـــــــــــــَ ُض جمـــــــــــــَح بـــــــــــــِ  فـــــــــــــُتشــــــــــــــــــــــــــح

َن وِ      قـــــــــــــــي لـــــــــــــــإِلمـــــــــــــــاِء مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح  (1) الـــــــــــــــَوزميِ تــــــــــــــــُ
  

 الذي يَْفُضل ِمن الِعياِل.أَراَد به اللَّْحَم الباقَي 

واءُ  الَوزيمُ  قيَل :وِ   ، وهو اللَّْحُم الُمقَدَُّد. الّشِ

 كِكتاٍب : السُّْرَعةُ. ، الِوَزامُ وِ 

امُ وِ   ، وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : كَشدَّاٍد : الَكثيُر اللَّْحِم والعََضلِ  ، الَوزَّ

ه  َوز امٌ فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاَم  ــــــــــــــــــُ زِم ــــــــــــــــــٌد  ــــــــــــــــــَح دي  شــــــــــــــــــــــــــــــــَ

هح      ه وال َدمـــــــــــُ مـــــــــــُ ؤحســـــــــــــــــــــــــًا  ـــــــــــَح ـــــــــــُ َ  بـ لـــــــــــح ـــــــــــَ (2)مل يـ
 

  
مُ وِ  . : الشَّديُد الَوْطءِ  الُمتَوّزِ جاِل ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ  ِمن الّرِ

اي : األَرُض.وِ   الُمْؤتََزُم ، بفتحِ الزَّ

 له ِوفاَدةٌ. َصحابيٌّ  الَكْلبيُّ : بُن ِزرٍّ  الواِزمُ وِ 

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

ً  بِفيهِ  َوَزَمه ه. َوْزما  : عضَّ

ةً َخِفيفةً.  وقيَل : عضَّه َعضَّ

ي ألَُميَّة : الَوِزيمُ وِ   : الَوْجبةُ الشَّديَدةُ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

رِّ انٍر  ن حــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــمح مــــــــــــــــــــِ  َأال اي َوحيــــــــــــــــــــحَ

عــــــــــــــــــــَا هلــــــــــــــــــــا      رحخــــــــــــــــــــِة أَرحبــــــــــــــــــــَ  َوِزميُ كصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ِمن اللَّْحِم.: الِقْطعَةُ  (3) الَوْزَمةُ وِ 

 : الُخوصةُ التي يَُشدُّ بها البَْقُل. الَوِزيمةُ وِ 

 : ما اْنماَز ِمن لَْحِم الفَِخَذْين ، وأَْيضاً : لَْحم العََضِل ، كما في التَّْهِذيِب. الَوِزيمُ وِ 

 : إذا كاَن ُمْكتَنَِز اللَّْحِم. َوزيمٌ  ورُجلٌ 

 : إذا تَعضَّل لَْحُمه واْشتَدَّ ؛ قاَل الراجُز : َوِزيمٍ  ورُجٌل ذو

يــــــــــــــِم  (4)إن كــــــــــــــنــــــــــــــَت   ســــــــــــــــــــــــــــايّف َأخــــــــــــــا متــــــــــــــَ

ِ َذَويح فــــــــــــــــــجــــــــــــــــــ      اح لــــــــــــــــــَ جــــــــــــــــــح  َوزميِ ء بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ

  

يٍّ وَأٍخ لـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــر وِم   بـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــارِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ُزومِ    خــــــــــــــــــح

َ
ِر املــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــَ ا كــــــــــــــــــاجلــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــُ

  
حاحِ.  كما في الّصِ
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 .الَوِزيمةُ  بوٌخ فهووقاَل ابُن األَْعرابّيِ : الَجراُد إذا ُجفَِّف وهو َمطْ 

باِب أَْن يُْطبَخ لَْحمها ثم يَُجفَُّف ثم يَُدقُّ فيُْؤَكُل. الَوْزمةُ  وقاَل أَبو سِعيٍد : َسِمْعُت الِكالبّي يقوُل :  ِمن الّضِ

__________________ 
 ..«.. ويرت »اللسان وعجزه يف التكملة وفيها :  (1)
 اللسان. (2)
 يف اللسان : والوزميُة. (3)
 واإلنشاد مغري من وجوه والرواية : قوله : إن كنت اخل قا  يف التكملة :»هبامش املطبوعة املصرية :  (4)

 إن كــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــاب اي أاب متــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــم 

 ء بســــــــــــــــــــــــــــــــــاٍ  هلــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــومفــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــي    

  

 مــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــاود خمــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــف األوزام 

  
 ء بـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــن ذوي وزميوجـــــــــــــــــــــــــــي  

  

 بــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأخ لــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــروم 

  
 جلــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــر امــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــومكــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــا  

  

ــــــــــــــــــحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد اجلــــــــــــــــــهــــــــــــــــــد وال  ركــــــــــــــــــب ب

  
 غـــــــــــــــــــــراًب عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــة دمـــــــــــــــــــــوم  

  

 قا  : أراد بقوله : جاب جابياً أي جامعاً للماء يف اجلابية وهي ا وض.

 والرجز أليب  مد الفقعسي ا وهو يف اللسان وبعضه يف الصحاح والتهذيب.
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 ويَتََزيَّب إذا صاَر ِزيَماً ، وهو شدَّةُ اْكتِناِزه واْنِضماِم بعِضه إلى بعٍض.وقاَل اللَّْيُث : يقاُل : اللّْحُم يَتزيَّم 

 : َكثيَرةُ اللْحِم ؛ قاَل قَْيُس بُن الَخِطيم : َوْزماءُ  وناقَةٌ 

يــــــــــــلــــــــــــٍة  قــــــــــــِ ب  كــــــــــــر  ثــــــــــــَ كــــــــــــح زاُ  يــــــــــــَ ن ال يــــــــــــَ  مــــــــــــَ

راِف  َوزحمــــــــــــــــــــاً      اِو  اإِلتــــــــــــــــــــح (1)غــــــــــــــــــــرَي  ــــــــــــــــــــُ
 

  
. الَوِزيمُ وِ   : الطَّْلُع يَُشقُّ ليُْلقَح ثم يَُشدُّ بُخوصٍة ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 يكوُن في األَْعضاِء. : أَثَُر الَكّيِ  الَوْسمُ  : [وسم]

. ِسَمةٍ  قاَل شْيُخنا : هذا هو االْسُم الُمْطلُق العام ، والُمحقِّفوَن يَُسّموَن ُكلّ   باْسٍم خاّصٍ

ْوض.واْستَْوَعَب ذلك الّسهيلّي في   الرَّ

 وَذَكَر بعُضه الثَّعالبيُّ في فْقِه اللُّغَِة.

وِض ِمن  (2)اإِلبِِل : السطاع والرقمة والخباط والكشاح والعالط وقيد الفرس والشعب والمشيطفة  ِسماتِ  * قُْلُت : الذي َذَكَر الّسهيلّي في الرَّ

ثور والدماغ والصداع واللجام والهالل والخراش هذا ما ذكره وفاته والمعفاة والقرمة والجرفة والخطاف والدلو والمشط والفرتاج والثؤ

أثُر َكيّة يقاُل  الَوَسمُ  العراض واللحاظ والتلحيظ والتحجين والصقاع والدمع وقد ذكرهن المصنف كلهن في مواضع من كتابه. وقال الليُث :

 (3) (َسَنِسُمُه َعَلى اخْلُْرُطومِ )أُذٍُن أَو قَْرمةٌ تكون عالمةً له وقوله تعالى : يُْعَرُف بها إما كيّة وإما قطع في  ُوِسَم بِسَمةٍ  أي قد موُسومٌ  :

 أنشد ثعلب : ُوسومٌ  ج. تقدم في خرطم

 الوسومِ ترشح إال موضض 
 ً  عوض من الواو. ِسمةٍ  كِعَدةٍ إذا أثر فيه بكّي والهاء في ِسَمةً وَ  وَسَمه يَِسُمه َوْسما

َمةُ هنا مصدٌر وتكون اسماً بمعنى العالمة واألصل فيها أن تكون بكّي ونحوه ، ثم أطلقوها على كل عالمٍة ،  في الحديث وقال شيخنا : فالّسِ

 ثم وقع فيه اإِلبداُل واإلدغاُم. تسم أصله أو فاتََّسمَ  أي يُعلم عليها بالكيّ  ، «إبل الّصدقة يَِسمُ  أنه كان: »

َوِر. ُوِسمَ  بكسِرهما : ما مةُ السِّ وِ  الِوسامُ وِ   به الحيواُن من ضروِب الصُّ

هي الحديدة التي يُْكَوى بها. قال ابن  «الِميَسمُ  وفي يدهِ »في الحديث : وبه الدواب.  يوسم ء الذيأو الشَّي بكسر الميم : الِمْكواةُ  الِميَسمُ وِ 

ي : اسٌم لآللة التي  او بالكسرة الميم.بها وأصله ُموَسٌم فقلبت الو يُوسمُ  بّرِ

على  مواِسمَ  على اللفظ وإِن ِشئتَ  َمياِسمَ  أصل الياء واو فإن شئَت قلَت في َجْمِعهِ : األخيرة معاقبة. وقال الجوهرّي  َمياِسمُ وِ  َمواِسمُ  ج

 األصل.

ي :وِ   ألثر الوسم أيضاً كقول الشَّاعر : اسمٌ  الميسم قال ابن بّرِ

ـــــــــــــقـــــــــــــيصـــــــــــــــــــــــــــجي وِ  ـــــــــــــو غـــــــــــــرُي أخـــــــــــــواد أرادوا ن  ل

ِا      رانـــــــِ عـــــــلـــــــُت هلـــــــم فـــــــو  الـــــــعـــــــَ مـــــــاجـــــــَ  (4) مـــــــيســـــــــــــــــــــُ
  

 .مواسم السوق والجمع موسم وكذا ُمْجتََمعَهُ  كمجلٍس  الحّجِ  َمْوِسمُ  من المجازِ وِ  َوْسمٍ  فليس يُريُد جعلُت لهم حديدةً وإنما يريد جعلت أثَرَ 

ي بذلك ألَنَّه َمْعلٌَم يجتمع  مواسم كلها وإنما سميت هذه موسم قال اللّحيانّي : ذو مجاز حاحِ ُسّمِ الجتماعِ الناِس واألسواِق فيها ، وفي الّصِ

 إليه. قال الليث وكذلك كانت أسواق الجاهلية وأنشد الجوهرّي :

 (5) املواسمُ حياُض ِعراٍ  هّدَمتها 
ً وَ  المواسم يريد أهل  ءَ الشَّي تََوسَّم من المجازوِ  تعييداً عن ابن السكيت كعّرف تعريفاً وعيّد : َشِهَدهُ  َوسََّم تَْوِسيما

__________________ 
 برواية : 191ديوانه ط بريوت ص  (1)
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 )ت. كــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــزاف      وزمــــــــــــــــــــــــــــــاء غــــــــــــــــــــــــــــــري  ــــــــــــــــــــــــــــــاو  اإلن

  

 .واللسان

 .«قوله : املشيطفة ا كذا ابلنسخ ومل أعثر عليه فحرره»هبامش املطبوعة املصرية :  (2)
 .16القلم ا اآية  (3)
 اللسان. (4)
 .110/  6اللسان والصحاح واملقايي   (5)
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موِ  : ويف األســــــاس : إذا تبا فيه أَثَره خَتَيـ َلهُ  إذا هُ  فيه اخلريَ  تـََوســــــ  حاح. قا   تـََفر ســــــَ ُله : َعِلَم  كما يف الصــــــِّ شــــــيُخنا : وَأصــــــح
ه إذا نظره من قرنِِه إىل َقدِمِه واستقص  وجوَه معرفته ومنه شاِهُد التلخيص :  حقيقَته بِسَمِته ا ويقا  : تَول 

 بِتَـَوس مِ بعثوا إّد عريفهم 
 بالضم. وقال األزهرّي : كالم العرب ُوسمة األولى لغةٌ في الثانية ، كما أشار له الجوهرّي قال : وال يقاُل : وَكفَِرَحةٍ  ، بالفتحِ  الَوْسَمةُ وِ 

بكسِر السين. قاله الفراُء َوغيره من النحويين ؛ وفي المحكم : التثقيل ألهل الحجاز وغيرهم يخففونها وهو العظلم كما في الصحاح  الوِسَمة

ةٌ ُمَحلَّلَةٌ  شجرةٌ ورقُها خضاب: وقال اللَّيث  يُْخَضُب بَورقِهِ  آخر ْو نباتٌ وَرُق النِّيِل أَ  وهو ، بكسر الميم ،  الِميَسمُ  ِمن المجازوِ وفيه قُوَّ

 : إذا كان عليها أثر الجمال ، نقله الجوهري قال ابن كلثوم ِميَسمٍ  والجماِل والعتِق ؛ يقال : امرأةٌ ذاتُ  : أَثَُر الُحْسنِ  الَوسامةُ وِ 

 (1)َحَسباً وديناً  مبيسمٍ َخلطحن 
ُجلُ  َوُسمَ  وقَدْ  .الِوسامة أي لُحسنها من ، «لميسمها تنكح المرأة»في الحديِث : و ً وِ  َوسامةً  كَكُرمَ  الرَّ أيضاً بحذف الهاء مثل َجُمَل  َوساما

 ح الحسيَن بَن علّيٍ رضي هللاُ تعالَى عنهما :وهذا التقييد مستغنى عنه ألن اإِلطالق كاٍف في ذلك. قال الُكميُت يمد بفتحهما جماالً 

ـــــــــــــــه  ر  َوجـــــــــــــــٍه عـــــــــــــــلـــــــــــــــي عـــــــــــــــّرفـــــــــــــــَن حـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــَ  يـ

رح       (2) الــــــــــِوســــــــــــــــــــــــامِ  ــــــــــاهــــــــــرًا و وِ عــــــــــقــــــــــبــــــــــُة الســــــــــــــــــــــــّ
  

 وسيمٌ »:  وسلمعليههللاصلىفي صفته و. ُوِسمَ  الثابُت الحسِن كأنه قد الَوِسيمُ  ، أَي َحَسُن الَوْجِه والسيمي. وقال ابن األعرابي : َوِسيمٌ  فهو

 ٌء ثابٌت.أي َحَسٌن وضي «قَسيمٌ 

 وجمعه : وهي بهاء ِوسامٌ  بالكسر. يقال قومٌ  ِوسام وِكالُهما غيُر صواٍب ، والصوابُ  َوْسَمى هكذا في النسخ وفي بعضها : ُوَسماء ج ،

 وسام وهي بهاء ، جمعهِ  َوسيمٌ  أيضاً كظريفٍة وِظراٍف وصبيحٍة وِصباحٍ كما في الصحاح ، فكان األولى في العبارة أن يقول : فهو وسامٌ 

ْوا قال شيخنا : وهذا قول سيبويه وهو الذي ضخمه جماعةٌ ،  من واوٍ  األولى مبدلةٌ  وهمزتُه الوسامة : اسم امرأة مشتق من أَسماء وبه َسمَّ

عليه فَْعالء. وقال المبّرُد أنه منقول من جمع االسم فََوْزنُهُ أفعَاٌل وهمزته األولى زائدة واألخيرة أصلية  أسماء ختاره الُمَصنِّف فوزنُ ولذا ا

ي به مذكر ، قالوا : و اس في شرح المعلقات ، قيل : واألصل كونه َعلَم مؤنث كما ذكره هو أيضاً فيمنع وإن ُسّمِ التسمية وتبعه ابن النَّحَّ

 بالصفات كثيرة دون الجموع اه.

اسُم امرأةٍ فاختلف فيه منهم من يجعله فعالً والهمزة فيه أصالً ومنهم من يجعله بدالً من واو وأصله عندهم  أسماء وقال ابن بري : وأما

يَُت به المرأة ، ويقوي هذا ا لوجه قولُُهْم في تصغيره ُسَميَّة ولو كانت َوْسَماُء ومنهم من يجعل همزته قطعاً زائدة ويجعله جمَع اسٍم ُسّمِ

ي فيه نظر اه. أَْسَماء الهمزة أصالً لم تحذف اه. ثم قال شيخنا : وذكر العصام أن أصل  َوْسَماء كَكْرَماء كما يدل له قوُل القاموِس وبه ُسّمِ

ي ليس هو كما ظّن أنه راجع إلى لفظِ  ً َوْسم * قُْلت : ووجه النظر أّن قوله وبه ُسّمِ على أّن قولَه  الَوَساَمةِ  ، وإنما المراد أنه مشتق من ا

 أسماء بالكسر كما قدمناه ؛ ثم نقل شيخنا عن بعض من صنّف في أسماء الصحابة أن ِوسام َوْسماً ، في نسخ القاموس تحريف ، والصواب

م فقال : الموضوع لإلناث منقول من الصفة وأصله مما وقع علماً للمذكر كما وقع علماً للمؤنث وعّدد من ذلك شيئاً كثيراً وفَّصل بعضه

 جمع اسم وكل ذلك ال يخلو عن نظر اه. أَْسماء َوْسماء والموضوع للمذكر منقول من الجمع وهو

 بن عبيد الّضبِعّيِ عن الشعبّيِ وغيِرهما. أَْسماءُ وِ ْبُن الَحكم عن علي بن أبي طالب ،  أَْسماءُ  * قُْلُت : وِمن المذكر :

لُ  الَوْسِميُّ وِ  وفي الصحاح : به َغلَبَهُ فيه أي فََوَسَمه في الُحْسنِ  َمهَواسَ وَ  بيعِ األوَّ حاح ، وفي الُمْحكم : مطُر أوِل  مطُر الرَّ كذا نص الّصِ

 الّربيع وهو بعد

__________________ 
 من معلقته وصدره فيها : (1)

  عائن من بين جشم بن بكر
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 اللسان. (2)



16477 

 

اأَلرَض ابلنباِت فيصري فيها أثراً يف أو  السنة مث يتبعه الود يف صميم الشتاء ا مث يتبعه الربعي. وقا   َيِسمُ  اخلريِف ألنه
رحفة  (1)أوهُلا فرُي  الَولي ابن األعرايّب : جنوم م ا وهو آِخُر الصــــــــ  َرطاِن مث الُبَطاح مث الن جح الدلو املؤّخر ا مث ا وُت مث الشــــــــ 
ُقرُت آِخَر الشِّ   تاِء.وَيسح

 .الَوْسِميُّ  : أَصابَها َمْوسومةٌ  األرضُ وِ 

 ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن األَْصَمعّي ؛ وأَْنَشَد للنابِغَِة الَجْعدّي : َطلََب َكأَلَ الَوْسِمّيِ  الرجُل : تََوسَّمَ وِ 

َوًة وِ  دح م غــــــــــُ واعــــــــــِ ِم الــــــــــنــــــــــ  َن كــــــــــالــــــــــد وح حــــــــــح بــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــح

ٍن      ٍة مــــــــن  ــــــــاعــــــــِ هــــــــَ معــــــــلــــــــ  ِوجــــــــح وســــــــــــــــــــــِّ تــــــــَ  (2) مــــــــُ
  

 : فََرُس ماِلِك بِن الُجالحِ. َمْوسومٌ وِ 

ً  كان اْسُمه الِكنانيُّ أَُخو أَبي قرصافَةَ له ِذْكر في حِديِث أَِخيه ، يقاُل : ُمسِلُم بُن َخْيَشنَةوِ   ألنَّ  ، (3) وسلمعليههللاصلىفَغَيََّرهُ النبيُّ  ميَسما

 الِمْكَواة. الِمْيَسمَ 

يَِة ِمن أَْسفَِلها : أَي َمْوسومةٌ  ِدْرعٌ وِ   ؛ عن َشِمٍر. (4) ُمَزيَّنَةٌ بالّشِ

 كأَميٍر : اْسٌم. ، َوِسيمٌ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الرجُل : إذا َجعََل لنْفِسه ِسمةً يُْعَرُف بها. اتََّسمَ 

 .«ِمن اإلْنساِن َصَدقَةٌ  ِميسمٍ  على كلِّ »في الَحِدْيِث : و

 بُصْنع هللِا. َمْوسومٍ  ا جاء في ِروايٍَة ، فإن كاَن َمْحفوظاً فالمراُد به أَنَّ على كّلِ ُعْضوٍ قاَل ابُن األثيِر : هكذ

مُ وِ   : الُمتََحلِّي بِسَمِة الشيوخِ. الُمتََوّسِ

. َمْوسومٌ  وهو  بالَخْيِر والشَّّرِ

 بالِهجاِء. َوَسَمه وقد

 قِْدِحك ، أَي ال تُجاِوَزنَّ قَْدَرك. َوْسمَ  وأَْبِصرْ . َوَسْمتُه بمْعنَى أََسْمتُه وَحَكى ثَْعلَب :

 قِْدِحه : كَصَدقَني ِسنَّ بَْكِره. َوْسمَ  وصَدقَني

ر قَْوُل الشاِعِر : الَمْوسومةُ  : اإِلبِلُ  (5) الَمواِسيمُ وِ   ؛ وبه فُّسِ

َمتحها  واِسمُ ِحياُض ِعراٍ  َهد 
َ
 امل

 : اْختََضَب بالَوْسَمِة. تََوسَّمَ وِ 

 منه : أَي أَْحَسن منه. أَْوَسمُ  وهو

ر قَْوله : َوسمَ وِ   َوْجُهه : َحُسَن ؛ وبه فُّسِ

هه حَا   ولاكغصحِن األراِ  َوجح
ين لُغَةٌ فيه. الَوْسمُ وِ   : الَوَرُع ، والّشِ

 قاَل ابُن ِسْيَده : ولْسُت منها على ثِقٍَة.
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يِل ِمن الغَْرِب ، وقد َدَخْلتها ، وهي على ثالثَِة فَراِسخ ِمن ِمْصَر ، وقد ذُِكَرْت في حِديِث ُعَمَر ، كأَميٍر : قَْريةٌ بالِجيَزةِ على ضفَِّة النِّ  َوِسيمٌ وِ 

 َوِسيم قاَل لي ُعَمُر بُن الخطَّاِب : يا ِمْصري أْينَ : ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، َرَواه بكُر بُن سواَدةَ عن أَبي عطيف عن عميِر بِن رفيعِ قاَل 

 .(6)فقُْلُت : على رأِْس ِميٍل يا أَميٍر الُمْؤِمنِين  ؟مِمن قُراك

 ، كالَوْعِد : َغْرُز اإِلْبَرةِ في البََدِن. الَوْشمُ  : [وشم]

حاحِ  الَوْشمُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : حاِح ، وقد أُْصِلَح ِمن خّطِ أَبي  وَذرُّ النيلَجِ عليه في اليِد ؛ وكذا نَصُّ الُمْحَكم والّصِ ، كذا َوقََع في نسخِ الّصِ

ور ، ويَْزَرقُّ أَثَُره أَو يَْخَضرُّ ؛ َزَكريَّا : النيلنج ، وهو النَُّؤوُر ، وهو ُدخاُن الشْحم ، وفي نَّص أَبي عبيٍد : ثم تَْحُشوه بالُكْحل أَو النِّيل أَو النَّؤُ 

 قاَل لَبيٌد :

 (7) ِوشاُمهافوحقـَُهن   ِكَفٌف تـََعر ضُ 
ً  ؛ وقد ِوشامٌ وِ  ُوشومٌ  ج  تَْوِشيماً. َوشَّْمتُهوِ  وَشْمتُه َوْشما

__________________ 
 يف اللسان : فروع الدلو. (1)
 والصحاح.« يتوس م»اللسان واألساس وفيها :  (2)
 ليست يف القاموس.« تعاىل»قوله :  (3)
 .«أسفها»من القاموس ا وابألصر :  (4)
 يف اللسان : واملواسم. (5)
 .«وسيم»راجض معجم البلدان :  (6)
 وصدره : 165ديوانه ط بريوت ص  (7)

 أو رجض واِشٍة ُأسف  نؤورُها



16479 

 

ر الَوْشمُ  وقاَل نافٌِع :  .«الواِشَمةَ  لعَن هللاُ »الحِدْيُث :  في اللِّثِة ، وهي َمغاِرُز األَْسناِن ؛ وبه فُّسِ

فاِه. الَوْشم األثيِر : والَمْعروُف اآلَن فيوقاَل ابُن   أَنَّه على الِجْلِد والّشِ

 * قُْلت : وأَْنَشَد ثَْعلَب :

مــــــــــــا  ــــــــــــَبســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــت ة ال رحُت مــــــــــــن فــــــــــــاطــــــــــــمــــــــــــَ  ذَكــــــــــــَ

حـــــــــــــــًا      ـــــــــــــــو واضـــــــــــــــــــــــــــــِ ل داَة  ـــــــــــــــَح اغـــــــــــــــَ وِشـــــــــــــــ   مـــــــــــــــُ

  

ب اللها ُ حرِي عليه الرُبحُِشا   (1)َعذح

 أَن يَِشَمه. : َطلَبَه اْستَْوَشمَ وِ 

 .الُموتَِشَمة ؛ وبعُضهم يَْرِويه :« الُمْستَْوِشَمةوِ  الواِشَمةَ  لعَن هللاُ »الحِدْيِث : في و

َل ما يَْنبُتُ : شي الَوْشمُ وِ   ، وهو مجاٌز. ُوشومٌ  ، والَجْمعُ  ٌء تَراهُ من النَّباِت أَوَّ

حاحِ ، بَْينه وبيَن اليَمامِة لَْيلَتان ، عن نَْصر ؛ قاَل زياُد بُن ذو نْخٍل ، به قَبائُِل ِمن ربيعَةَ وُمَضَر  د ، قُْرَب اليمامةِ  : الَوْشمُ وِ  ، كما في الّصِ

 ُمْنقذ :

مُ وِ  هـــــــــا  الـــــــــوشـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ تح مـــــــــنـــــــــه وقـــــــــابــــــــــَ رجـــــــــَ  قـــــــــد خـــــــــَ

َرم      هـــــــــــا ثــــــــــــَ (2)مـــــــــــن الـــــــــــثـــــــــــنـــــــــــااي الـــــــــــجي مل ألـــــــــــقـــــــــــَ
 

  
 باليَمامِة أَْيضاً. ، بالضّمِ : ع الُوشومُ وِ 

وَمْن  (3)ْرٌع لبَني عائٍِذ آلل يَِزيد قاَل ياقوُت : أَْخبََرنا بََدِوّي ِمن أَْهِل تْلِك البِالِد أنّها َخْمُس قًُرى ، عليها سوٌر واِحٌد ِمن لبٍن ، وفيها نْخٌل وزَ 

يْ  ُع منهم ، والقَْريةُ الجاِمعَةُ فيها ثَْرمداُء وبَْعدها شقراُء وأُشيقر وأَبو الّرِ  ش والمحمدية ، وهي بَْيَن العاِرِض والدَّْهناء.يَتَفرَّ

 في قَوِل جريٍر : الَوْشمُ وِ وفي الُمْحَكِم : 

ر  و  ــــــــَ رحق ــــــــَ تح قـ فــــــــَ مُ عــــــــَ ــــــــَوشــــــــــــــــــــــح َرتح  ال كــــــــ  ــــــــَ ــــــــن  حــــــــىت ت

ِم      ـــــــــــِ عـــــــــــائ ـــــــــــد  ـــــــــــُر ال ي ُر مـــــــــــِ ـــــــــــح ي هـــــــــــا واخلـــــــــــَ ـــــــــــ  (4)َأوارِي
 

  
 َزَعَم أَبو ُعثْمان عن الحرمازّيِ أَنَّه ثَمانُوَن قَْريةً.

 ؛ قاَل النابِغَةُ : من الَمهاةِ : ُخطوٌط في ِذراَعْيها الُوشومُ وِ 

 حَبوحَض  ُوشومٍ َأو ُذو 
 ، وله يقوُل : : فََرُس عبِد هللِا بِن َعِدّيٍ البُْرُجِمّيِ  الُوُشومِ  ذووِ 

ه  ــــــــــــرأحســــــــــــــــــــــــــِ وًا ب دح ــــــــــــاِرضــــــــــــــــــــــــــه يف ا ــــــــــــزِن عــــــــــــَ  أُع

لــــــــو َذا وِ      ِر َأعــــــــح هــــــــح ومِ يف الســــــــــــــــــــــ  ب الــــــــُوشــــــــــــــــــــــُ  وأَرحكــــــــَ

  
  ابُن الَكْلبّي.قالَهُ 

نُ  (5) بدا إذا الَكْرمُ  أَْوَشمَ  ِمن المجاِز :وِ   ؛ عن أَبي َحنيفَةَ. يُلَّوِ

 ، عنه أَْيضاً. تَمَّ نُْضُجهُ  إذا أَو

 الَن وطاَب. الِعنَُب : أَْوَشمَ  أَو

ُ  أَْوَشَمتِ  ِمن المجاِز :وِ   البْرُق. يُوِشم يَْنتَأُ كما بََدا ثَْديُها : إذا المرأَة

 واْنتََشَر ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. َكثُرَ  : إذا الشَّْيُب فيه أَْوَشمَ  ِمن المجاِز أَْيضاً :وِ 

 ، كأَْوَشَب. عابَه وَسبَّهُ  : إذا في ِعْرِضه أَْوَشمَ  ِمن المجاِز أَْيضاً :وِ 
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ً  صاَدفَْت َمْرًعى : إذا اإِلبِلُ  أَْوَشَمتِ  ِمن المجاِز :وِ   .موِشما

ً  ألساِس : أَصابَتْ وفي ا  ِمن الَمْرَعى. َوْشما

ً  لََمعَ  : إذا البَْرقُ  أَْوَشمَ  ِمن المجاِز :وِ  ً  لَْمعا حاِح ، وَوقََع في بعِضها : َخِفيًّا. َخِفيفا  ، كذا في نسخِ الّصِ

ُل البَْرِق حيَن يَْبرُق ؛ قاَل الشاِعُر :  وقاَل أَبو َزْيٍد : هو أَوَّ

 َأوحَِشَااي َمنح يـََر  لِبارٍِ  قد 
اجُز : َطِفقَ  : أَي فالٌن يَْفعَُل كذا أَْوَشمَ وِ   وأََخَذ ؛ قاَل الرَّ

__________________ 
 اللسان. (1)
 وفيه : مل أقلها ثرم.« الوشم»معجم البلدان :  (2)
 مزيد.« : الوشم»يف معجم البلدان :  (3)
 اللسان. (4)
 َدأ.يف القاموس : ابتَ  (5)
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َشمَ  رِي واِباًل َرِوايًّ  َأوح  َيذح
 ؛ قاَل أَبو محمٍد الفَْقعسيُّ : نََظرَ  : إذا فيه أَْوَشمَ وِ 

 َأوحَِشاإن  هلا راين إذا ما 
يت ، وهو في األس قَْطَرةُ َمَطرٍ  ، أَي َوْشَمةٌ  العامَ  ما أَصابَتْنا ِمن المجاِز :وِ  ّكِ  اِس.؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن ابِن الّسِ

يت. كِلَمةً  : أَي َوْشَمةً  ما َعَصْيتُهوِ  ّكِ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن ابِن الّسِ

 وفي األساِس : أَْدنَى َمْعِصيٍة.

 وفي الُمْحَكم : أَي َطْرفَة َعْيٍن.

 : الشَّرُّ والعَداَوةُ. الَوِشيَمةُ وِ 

حاحِ : يقاُل بَْينَهما  أَي َكالُم شّرٍ أَو َعداَوةٍ. َوِشيمةٌ  وفي الّصِ

ٌ  ، وهذا َمثٌَل ؛ قاَل : الُمتَِّشمةِ  هو أَْعَظُم في نْفِسه من قاَل ابُن ُشَمْيٍل : يقاُل :وِ   اْستَها ليكوَن أَحسَن لها. َوَشَمتْ  وهي امرأَة

 .الَواِشَمة وقاَل الباِهِليُّ في أَْمثاِلهم : لَُهو أَْخيَل في نْفِسه ِمن

 ، وهو ِمثُْل الُمتَّصل أَْصلُه الُموتَِصل. الُمتَِّشمة الُموتَِشَمةُ  في واألَْصلُ  هِريُّ :قاَل األَزْ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : العالماُت ، عن ابِن ُشَمْيل. الُوشومُ 

. أَْوَشَمتِ وِ   األرُض : َظَهَر نَباتُها ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ٌق.السَّماُء : بدا منها بَرَ  أَْوَشَمتِ وِ 

 وقَْوله :

ٌد  ُ  مـــــــــــــاجـــــــــــــِ يـــــــــــــَ فـــــــــــــاِن أَبــــــــــــــح  أَقـــــــــــــوُ  ويف اأَلكـــــــــــــح

ه حــــــــــَا      ِن اأَلراِ  وجــــــــــهــــــــــُ اكــــــــــُغصــــــــــــــــــــــــح  (1) َوِشــــــــــ 
  

ْين ، ومْعناهُ حُسَن ، وقد تَقَدََّم. وما َكتَمَ   : أَي َكِلمةً َحَكاها. َوْشمةً  أَي بَدا َوَرقه ، ويُْروى بالّسِ

ً  ، كَوَعَده َوَصَمهُ  : [وصم] حاحِ. شدَّه بُسْرعةٍ  : َوْصما  ، كما في الّصِ

ً  العودَ  َوَصمَ وِ  . صَدَعه من غيِر بَْينونَةٍ  : َوْصما  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ً  ءَ الشَّي َوَصمَ  ِمن المجاِز :وِ   ؛ زاَد بعُضهم : بأََشّدِ العَْيِب. عابَه : إذا َوْصما

 : العُْقدةُ في العوِد. الَوْصمُ وِ 

حاحِ :  ْدُع فيه ِمن غيِر بَْينونٍَة. يقاُل : بهذه القَناةوفي الّصِ  .َوْصمٌ  الصَّ

اُء : أَي صْدٌع في أُنبوبِها.  قاَل الفرَّ

 في الَحَسِب ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : العارُ  : الَوْصمُ وِ 

رحٌم ذاَت  مٍ فـــــــــــــِإنح تـــــــــــــُك جـــــــــــــَ ا  َوصـــــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــِإلـــــــــــــ 

رحِم      ن جــــــــــــَ رحٍم أَبأَلَم مــــــــــــِ ــــــــــــا إىل جــــــــــــَ ن فــــــــــــح ــــــــــــَ (2)َدل
 

  
 ؛ قاَل الشاِعُر : ُوصومٌ  ج
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غحشــــــــــــــــــــــ  ذا  ر   الــــــــُوصــــــــــــــــــــــومِ أُر  املــــــــاَ  يـــــــــَ  فــــــــال يــــــــُ

يـــــــا وِ      ـــــــِ ان راِف َأن كـــــــان غـــــــَ عـــــــ  مـــــــن اأَلشـــــــــــــــــــــح دح (3)يـــــــُ
 

  
 ؛ وأَْهَملَه ياقوُت. ة باليمنِ  : الَوْصمُ وِ 

 بالتَّحريِك : الَمَرُض. ، الَوَصمُ وِ 

َمتْه اِز :ِمن المجوِ  ى َوصَّ مَ  الُحمَّ  ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب ألَبي محمٍد الفَْقعسّيِ : آلََمتْه فتَأَلَّمَ  : إذا تَْوصيماً فَتََوصَّ

هح  ه وال َدمـــــــــــــُ ؤحســـــــــــــــــــــــــــًا  ـــــــــــــمـــــــــــــُ ـــــــــــــُ َ  بـ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ  مل يـ

ــــــــــــه وِ      تح محــــــــــــُ   ب ــــــــــــِ ب ــــــــــــَ هح مل ت مــــــــــــُ َوصــــــــــــــــــــــــــّ ــــــــــــُ  (4) تـ
  

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للبيٍد : الَكَسُل والفَتَْرةوِ في الَجَسِد ِشْبهُ التَّكّسِر  التَّْوِصيمُ وِ 

__________________ 
 اللسان. (1)
 .116/  6اللسان واألساس والصحاح واملقايي   (2)
 اللسان وفيه : فال تر . (3)
 اللسان وبعده : (4)
 ء عــــــــــــــــن طــــــــــــــــعــــــــــــــــاٍم يــــــــــــــــبشـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــه مل  شـــــــــــــــــــــــــــــ وِ 

 الـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــوّي قـــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــهتـــــــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــا      
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رح وِ  ـــــــــــــــــــــاًل فـــــــــــــــــــــارححتـــــــــــــــــــــَِ ي َت َرحـــــــــــــــــــــِ  إذا ُرمـــــــــــــــــــــح

ِص مــــــــا أيحمــــــــُر وِ      وحصــــــــــــــــــــــيــــــــمُ اعــــــــح ــــــــَ رح  تـ ــــــــَكســــــــــــــــــــــِ (1)ال
 

  
ً  أَْصبََح ثَِقيالً »الحِدْيث : منه و ما  .«ُمَوصَّ

ً  إالَّ »في آَخر : و  تَْوِصيباً.: ؛ ويُْرَوى « في َجَسِدي تَْوِصيما

ْين تَْوِصيم ال»في ِكتاِب وائِِل بِن ُحْجر : و  أَي ال تَْفتُروا في إِقاَمِة الُحدوِد وال تُحابوا فيها. ، «في الّدِ

 ، وهي الفَتَْرةُ في الَجَسِد. كالَوْصَمةِ 

 كأميٍر : ما بيَن الِخْنِصِر والبِْنِصِر. ، الَوِصيمُ وِ 

 والبِْنِصِر ، كما هو نَصُّ الُمْحَكِم عن األَْخفَش.* قُْلت : الصَّواُب فيه بالضاِد المْعجمِة ، وأَنَّه بيَن الُوْسَطى 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 وال أُْبنٍة في الَكالِم منه. بَوْصمةٍ  : العَْيُب في الَكالِم ، ومنه قَْول خاِلِد بِن َصْفوان : وال أَْعلَمَ  الَوْصَمةُ 

 ، أَي َعْيٌب. َوْصمةٌ  ويقاُل : ما في فالنٍ 

 لَحَسِب : إذا كان َمعيباً.ا َمْوصومُ  ورجلٌ 

كةً : ما وقَْيَت به اللَّْحَم عن األَرِض من َخَشٍب أَو َحصيرٍ  الَوَضمُ   :[وضم]  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للُحَطم القيسّيِ : (2) ، محرَّ

مح  نـــــــــــــــَ ٍر وال غـــــــــــــــَ ي ِإبـــــــــــــــِ  لســـــــــــــــــــــــــــــُت بـــــــــــــــراعـــــــــــــــِ

ِر وِ      هـــــــــــــح ز اٍر عـــــــــــــلـــــــــــــ   ـــــــــــــَ مح ال ِبـــــــــــــَ  (3) َوضـــــــــــــــــــــــــــَ
  

 .«إِالَّ ما ذُبَّ عنه َوَضمٍ  إنَّما النِّساُء لَْحٌم على»ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : في حِدْيِث و

ْعف ِمثْل ذلك اللَّْحم ال يمتنُع ِمن أََحٍد إِالَّ أَن يَُذبَّ عنه ويُْدفََع ؛ لعَْيَن ، ومنه الَمثَُل : إنَّ ا وأَْوِضَمةٌ  أَْوضامٌ  ج قاَل األَْصَمعيُّ : يقوُل فيهنَّ الضَّ

جاَل ِمن أَْكفانِها واإِلبَِل ِمن ً  ، ، كَوَعَده َوَضَمهُ وِ  .أَْوضاِمها تُْدني الّرِ حاحِ. َوَضعَه عليه : يَِضُمه َوْضما  ، كما في الّصِ

ً  َعِمَل له : َوَضَمهُ  أَو حاحِ ؛ كأَْوَضَمهُ  ؛ عن الِكسائّي ، كما في الُمْحَكِم ؛ َوَضما  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. هل أَْوَضمَ وِ  ، كما في الّصِ

 فَذلَّلَُهم وأَْوَجعَُهم. ، وفي الُمْحَكِم : أَْوقََع بهم ، أَْوقَعَُهم ، إذا وَضمٍ  تََرَكُهم لَْحماً على ِمن المجاِز :وِ 

 للذَّليِل. َوَضمٍ  وفي األساِس : يقاُل : لَْحم على

 * قُْلت : ومنه قَول الحريرّي :

ـــــــــــــــــــــــــــدوا وِ  ـــــــــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  أب

مح مــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــٍم عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ        َوضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن ابِن األَْعرابّيِ. فيهم مائَتا إِْنساٍن أَو ثاَلثُمائةٍ  يكونُ  : ِصْرٌم من النَّاِس  الَوِضيَمةُ وِ 

ً  الوِضيَمةُ وِ  قاَل :  فيُْحِسنوَن إليهم ويُْكِرمونَهم. القوُم القليُل يَْنزلوَن على قومٍ  أَْيضا

 ي : ومنه قَْول ابِن أَبَّاق الدُّبَْيرّي :قاَل ابُن بَرِّ 

رٍو  مـــــــــــح ـــــــــــِن عـــــــــــَ ِب ب ـــــــــــين كـــــــــــعـــــــــــح ن ب ين مـــــــــــِ ـــــــــــح ت ـــــــــــَ  أَتـ

هــــــــــم     ــــــــــُ ــــــــــمــــــــــت ي ــــــــــوين َوضــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــا يســــــــــــــــــــــــبَل ــــــــــح ي ــــــــــكــــــــــَ  ل

  
اء. َطعاُم الَمأْتَمِ  : الَوِضيَمةُ وِ   ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن الفرَّ

. ِشْبهُ الَوثِيمِة من الَكألِ  أَْيضاً :وِ   الُمْجتمعِ ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 واْستََضاَمه ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ وهو مجاٌز. : َظلََمهُ  اْستَْوَضَمهوِ 
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َمْخشِريُّ : وَجعَلَه . كالَوَضمِ  زاَد الزَّ  في الذّلِ

َمها ِمن المجاِز :وِ  حاحِ واألَساِس : َوقََع عليها. جاَمعَها إذا تََوضَّ  ؛ وفي الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً : مائَِدةُ الطَّعاِم. الَوَضمُ   ، محرَّ

حاحِ. َوْضمةٌ  وقْولُهم : الحيُّ   واِحَدةٌ ، بالتَّْسكيِن ، أَي جماَعةٌ ُمتَقاَربَةٌ ، كما في الّصِ

__________________ 
 .116/  6حاح والتهذيب واألساس واملقايي  واللسان والص 179ديوانه ص  (1)
 يف القاموس : وَحِصرٍي. (2)
 اللسان والصحاح. (3)
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 ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن ابِن األَْعرابّيِ. كالَوِضيمةِ  : ِصْرٌم ِمن الناِس  الَوْضَمةُ وِ 

 .بَنُو فالٍن على بَني فالٍن : إذا َحلّوا عليهم ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ  وَضمَ وِ 

ً  القومُ  َوَضمَ وِ  عوا. ُوضوما  : تََجمَّ

 ِمن نَْبل : أَي َجماَعة. لََوْضمةً  وإنَّ في َجِفيِره

ما بيَن الُوْسَطى والبِْنِصر. وقد َذَكَره المصنُِّف في َوَصَم وَجعَلَه بيَن البِْنِصِر والِخْنِصِر فأُْخَطأ ِمن  الَوِضيمُ  وقاَل أَبو الخطَّاِب األَْخفش :

 َوْجَهْين.

 : مْوِضٌع. األَْوَضمُ وِ 

.:  ، كالَوْعدِ  الَوْطمُ  : [وطم]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 الَوْطُء. وهو

تَْر : أَْرخاهُ  َوَطمَ وِ   ، أََطَم على البيِت : أَْرَخى ُستوَره ؛ نَقَلَه ابُن بُْزرج ، وكأَنَّ الواَو ُمْبدلةٌ ِمن الَهْمزةِ.« أ ط م»؛ وَمرَّ له في  الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجل َوِطمَ  ً  الرَّ  ، كعُنَِي : اْحتَبََس نَْجوه ؛ عن ابِن القطَّاعِ. ُوِطمَ وِ  َوْطما

. وِذْكُر الفتْحِ ُمْستدرٌك.:  ، بالفتحِ  الَوْظَمةُ  : [وظم]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 ، كذا في التَّْهذيِب. التُّْهَمةُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو

.:  الَوْعمُ  : [وعم]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 ، بالكْسِر. عامٌ وِ  َخطٌّ في الَجبَِل يُخاِلُف سائَِر لَْونِه ، ج وقاَل ابُن ِسْيَده :

ً  ، يَِعُمها الدَّاَر ، كَوَعَد وَوِرثَ  َوَعمَ وِ   قاَل لها اْنِعِمي. : َوْعما

ً  الدارَ  وَعْمتُ  وفي التَّْهذيِب عن يُونس بِن حبيٍب :  : قُْلُت : لها اْنِعمي ؛ وأَْنَشَد : أَِعُم َوْعما

َلما  ِعما طََلَليح مُجحٍر عل  الن بحِي واسح
 َظالماً. ِعمْ وِ َمساَء  ِعمْ وِ َصباحاً  ِعمْ  قْولُهم في التّحيِة : منهوِ 

 قاَل يُونُس : وُسئَِل أَبو َعْمٍرو بُن العَالء عن قَْول َعْنتَرةَ :

َلمي  ِعِميوِ  َلة واسح  (1)َصباحاً دار َعبـح
 عاِء لها باالْستِْسقاِء.فقاَل : هو كما يَْعِمي الَمَطُر ويَْعِمي البَْحُر بَزبَِده ، فأَراَد كثَْرةَ الدّ 

ال ُهمَّ ، وتَماُم الَكالِم اللُهم ، : قاَل األَْزهِريُّ : كأَنَّه َكثَُر هذا الَحْرف في َكالِمهم َحَذفوا بعَض ُحروفِه لَمْعِرفَِة الُمخاَطب به ، وهذا كقَْولهم 

 وكقَْوِلَك : لِهنَّك ، واألَْصل هلل إِنَّك.

ف وَوافَقَه على ذِلَك جماعاٌت. ِعمْ  ماِلٍك في التَّْسهيل وَشْرِحه وقاَل شْيُخنا : َجعََل ابنُ   َصباحاً ِمن األَْفعاِل التي ال تَتَصرَّ

 وِعَما وِعُموا وِعمن. ِعِمي وقاَل شاِرُحه البَْدر الدَّماِميني : ويقاُل :

 فُه.يَْنِعْم بمْعنًى فثَبََت بذِلَك تَصرّ  نَعَموِ يَِعُم  َوَعمَ  قاَل األَْعلَم :

 اْنِعْم فُحِذفَْت فاُؤه ثم َهْمَزة الَوْصل. ِعمْ  قاَل شْيُخنا : ثم إنَّ ابَن ماِلٍك في بحِث القَْلب َجعََل أَْصلَ 

 فال ُشذُوذ ِمن جَهِة الَحْذِف. نعم يَِعم بمْعنَى َوَعمَ  قاَل الدَّماِميني : وثَبََت أَنه يقاُل :
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 لسَّْعد ِكالُهما على الكشاِف ما يُواِفُق َكالم ابِن ماِلٍك.قاَل شْيُخنا : وفي حاِشيَِة السَّيِّد وا

ة اللّغَِة ، ولذا َذَكَره الَجْوهِريُّ في تَْركيِب  ا تَْرِكيب« ن ع م»* قُْلُت : وهو َكالُم أَْكثَر أَئِمَّ  فإنَّه ساقٌِط عْنَده. َوَعمَ  ، وأَمَّ

__________________ 
 من معلقته ا وصدره : (1)

 اي دار عبلة ابجلواء تكّلمي
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  بالَخبَرِ  وَعمَ   : أَْخبََر به ولم يَُحقَّه ، والغَْين المعجمة أَْعلَى ، كذا في الُمْحَكِم. َوْعما

 ؛ نَقَلَه ابُن نَْجَدةَ عن أَبي َزْيٍد. النَّْفسُ  ، بالفتْحِ : الَوْغمُ  : [وغم]

 الثَّقيُل األَْحَمُق. أَْيضاً :وِ 

 والِقتاُل. الَحْربُ  أَْيضاً :وِ 

. األَْوغامُ  والذَّْحُل ، والَجْمعُ  التَِرةُ  أَْيضاً :وِ   ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ْدرِ  أَْيضاً :وِ   ؛ ومنه قَْولُه : األَْوغامُ  ، والَجْمعُ  الِحْقُد الثَّابُِت في الصَّ

 امِ اأَلوحغال َتُك نـَّواماً عل  
 القَْهُر. : الَوْغمُ وِ 

ً  بالَخبَرِ  َوَغمَ وَ   لَغََم. : إذا أَْخبَره بَخبٍَر لم يُحقِّقُه أَو ِمن غيِر أَْن يَْستَْيِقنَه ؛ عن الِكسائّي ، ِمثْلُ  يَِغُم َوْغما

 أَْن تُْخبَِر اإِلْنسان بالخبَِر ِمن َوراِء َوراء ال تَُحقُّه. الَوْغمُ  وفي التَّْهِذيِب عن أَبي زْيٍد :

. عليه ، كَوِجَل : َحقَدَ  َوِغمَ وِ   ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 عليه : اْغتاَظ. تََوغَّمَ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  َصْدره َوِغمَ  : الشَّْحناُء والسَّخيمةُ ، وقد الَوْغمُ  ً وَ  َوْغما  هو. أَْوَغَمهوِ ، كَوِجَل وَمنََع ،  مَ َوغِ وِ ،  َوَغما

 : َحقُوٌد. َوْغمٌ  ورُجلٌ 

 : تَقاتَلُوا. تَواَغمواوِ القوُم  توغَّمَ وِ 

 وقيَل : تَناَظُروا َشْزراً في الِقتاِل.

 ِء ، كَوَهم ِزنَةً وَمْعنًى.إلى الشي َوَغموِ 

 أَي َوْهمي ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. َوْغمي وَذَهَب إليه

 َعَرْفتُها. َوْغَمةوِ َسِمْعت منه نَْغمةً : قاَل أَبو تراٍب : َسِمْعُت أَبا الَجْهم الَجْعفرّي يقوُل 

 : النَّْغمةُ ؛ وأَْنَشَد : الَوْغمُ وِ 

ُت  عـــــــــــح مـــــــــــاً لـــــــــــَِ ِم  َوغـــــــــــح ثـــــــــــَ ـــــــــــح يـ َك اي َأاب اهلـــــــــــَ  مـــــــــــنـــــــــــح

ِم      تـــــــــــــــَ ِه ومل َأهـــــــــــــــح يـــــــــــــــح ـــــــــــــــ  بـ (1)فـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــُت لـــــــــــــــَ
 

  
 .«واْطَرحوا الفَْغمَ  الَوْغمَ  ُكلُوا»في الحِدْيث : و

 ما أَْخَرَجه الِخالِل ، والفَْغُم ذُِكَر في مْوِضِعِه. والُوغوُم في قْوِل ُرْؤبة :: ما تَساقََط ِمن الطَّعاِم ، وقيَل  الَوْغم قاَل ابُن األَثيِر :

 الُوغوماُلُب مَيحطُو بنا من َيطح 
 التِّراُت.

 ؛ عن أَبي ُعبَْيٍد ؛ وأَْنَشَد : ، كَوَعَدهُ : قََهَرهُ  َوقََمهُ  : [وقم]
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مُ بـــــــــــــه  ـــــــــــــِ جـــــــــــــاَع لـــــــــــــه ُحصـــــــــــــــــــــــــــاٌص  أَق  الشـــــــــــــــــــــــــــ 

يـــــــــــوُث      ر  الـــــــــــلـــــــــــ  ـــــــــــَ َا إذح فـ مـــــــــــِ طـــــــــــِ (2)مـــــــــــن الـــــــــــقـــــــــــَ
 

  
حاحِ.  كما في الّصِ

 أََذلَّه. هللاُ العَدوَّ إذا َوقَمَ  : َكْسُر الرُجِل وتَْذِليلُه. يقاُل : الَوْقمُ وِ 

حاحِ. َردَّهُ  َوقََمهُ  أَو  ، عن األَْصَمعّي كما في الّصِ

هُ  َوقَمَ  وقيَل : ُجل عن حاَجتِه : َردَّ . الرَّ ّدِ  أَْقبََح الرَّ

ّدِ ، وأَْنَشَد :إذا َرَدْدتَه عن حاَجتِه أَشَ  الَمْوقُومُ  وقاَل األَْصَمعيُّ :  ّد الرَّ

 (3) يُوَقمَأجاَز ِمن ا جائٌز مل 
 عن َهواه أَي ُردَّه. قِْمه ويقاُل :

ً  األَمرُ  َوقََمه قيَل :وِ   ؛ وَكذِلَك َوَكَمهُ. َحَزنَه أََشدَّ الُحْزنِ  إذا َوْقما

حاحِ :  الشَّديُد الُحْزِن ، عن الِكسائّي. الَمْوقُومُ  وفي الّصِ

ً  الدَّابَّةَ  َوقَمَ وِ  حاحِ ؛ زاَد غيُرهُ : ليُكفَّ عنها. َجَذَب ِعنانَها : َوْقما  ، كما في الّصِ

__________________ 
 اللسان. (1)
 اللسان والصحاح. (2)
 اللسان والتهذيب. (3)
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ً  الِقْدرَ  َوقَمَ وِ   َسكََّن َغلَيانَها. : أَداَمها ؛ كما في األَساِس ، أَي َوْقما

 كِكتاٍب : السَّْيُف. ، مُ الِوقاوِ 

 السَّْوُط. قيَل :وِ 

 العَصا. قيَل :وِ 

 ؛ نَقَلَهُ ابُن ُدَرْيٍد. الَحْبلُ  قيَل :وِ 

 : أُُطٌم بالمدينِة. واقِمٌ وِ 

ي بذِلَك لحَصانَتِه ، ومْعناهُ أَنَّه يردُّ عن أَْهِله ؛ ةُ  قاَل ياقوٌت : كأَنَّه ُسّمِ  ْوهِريُّ :؛ وأَْنَشَد الجَ  واقِمٍ  ومنه َحرَّ

هـــــــــــابـــــــــــٍة  زحَور  عـــــــــــن ذي مـــــــــــَ ـــــــــــَ َو اّن الـــــــــــر د  يـ  لـــــــــــَ

      َ لـــــــــــَ ًا يـــــــــــوَم َأغـــــــــــح ريح اَب ُخضـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــاهلـــــــــــَ  (1) واقـــــــــــِ
  

 وفي الُمْعجم :

 فلو كان حّي انجياً ِمن محاِمه
 لكاَن ُخَضْيراً ؛ الخ.

حاحِ ُخَضْيراً بالخاِء المْعَجمِة ، وقاَل فيه : إنَّه رُجٌل ِمن   الَخْزرجِ.هكذا هو في الّصِ

ْين الشاِطبّي : حاُؤهُ ُمْهملةٌ باالتِّفاِق ، وهو أَْوسيٌّ أَْشهليٌّ ليَس ِمن الَخْزرجِ.  وقاَل الشْيُخ رِضّي الّدِ

ْجُر. : التََّهدُّدُ  التََّوقُّمُ وِ   والزَّ

يت : هكذا َسِمْعته ِمن أَْعَرابّيِ. ّكِ  قاَل ابُن الّسِ

ُد. أَْيضاً :وِ   التَّعَمُّ

ً وِ   .(2) ءِ اإلْطناُب في الشَّي : أَْيضا

ْيدِ  أَْيضاً :وِ  . قَتُْل الصَّ  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

. تََحفُُّظ الَكالِم ، وَوْعيُهُ  أَْيضاً :وِ   : قََمعَهُ. أَْوقََمهُ وِ  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 أُِكَل نَباتُها وُوِطئَْت. : أَي األَْرُض ، كعُنِيَ  ُوقَِمتِ وِ 

 قاَل الَجْوهِريُّ : وُربَّما قالوا ُوِكَمْت بالكاِف.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : اإِلْذالُل والقَْهُر. التَّْوقِيمُ 

 بالَكالِم : َرِكبهُ وتََوثََّب عليه. تََوقََّمهُ وِ 

 : تَولَّج في قُتَْرتِه. تَوقَّمَ وِ 

 : الَمْحزوُن والَمْردوُد عن حاَجتِه. الَمْوقُومُ وِ 

. كُوِكَمتْ  : [وكم]  ، بالضّمِ : أَي ُوِطئت وأُِكلَت وُرِعيَت فلم يَْبَق فيها ما يَْحبِس الناس ، أَشاَر له الَجْوهِريُّ

 ، كَوقََمه. كَوَعَده ، َحَزنَه األَْمُر ، َوَكَمهوِ 

 وَردَّه. َء : قََمعَهُ الشَّي َوَكمَ وِ 
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 له وَجِزَع. َكَوِرَث : اْغتَمَّ  ِء ،ِمن الشَّي َوِكمَ وِ 

ْجُر. : القَْمعُ  الَوْكمُ وِ   والزَّ

 أَي يقولوَن : السَّالُم َعلَْيِكْم ، بكْسِر الكاِف. ، بكْسِر الكاِف ِمن يَِكمون ، الَكالمَ  يَِكمونَ  ُهمْ  يقاُل :وِ 

وم اآلن.  * قُْلت : وهي لُغَةُ أَْهل الرُّ

 الُمْشبَعَةُ. ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب : الغَيَظةُ ، الغَليَظةُ  الَوْكَمةُ  األَْعرابّي :قاَل ابُن وِ 

 : الفُْسَحةُ. الَوْكَمةُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  عن حاَجتِه َوَكَمه . َوْكما ّدِ  : َردَّه عنها أََشدَّ الرَّ

 : الشَّديُد الُحْزِن. الَمْوُكومُ وِ 

ْحِل. الَوْلمُ  : [ولم] ُك : ِحزاُم السَّْرجِ والرَّ  ، ويَُحرَّ

ناِف ِلئاَلَّ يَْقلَقا أَْيضاً :وِ  القَْيُد. أَْيضاً :وِ   ؛ كلُّ ذِلَك في الُمْحَكِم. (3) َحْبٌل يَُشدُّ من التَّْصديِر إلى الّسِ

__________________ 
 ا وقا  شاعرهم يذكر ُحَضرَي الكتائب وكان قبر يوم بغات :« واقم»اللسان والصحاح ا ويف معجم البلدان  (1)
ـــــــــــــًا مـــــــــــــن محـــــــــــــامـــــــــــــه ) ًا انجـــــــــــــي ـــــــــــــّ ـــــــــــــو كـــــــــــــان حـــــــــــــي ـــــــــــــل  ف

 لــــــــــــــــكــــــــــــــــان ُحضـــــــــــــــــــــــــــــرٌي يــــــــــــــــوم أغــــــــــــــــلــــــــــــــــ  واقــــــــــــــــمــــــــــــــــا    

  

َشحي. (2)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : امل

َلَ . (3)  عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : يـَقح
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حاحِ. : َطعاُم العُْرِس  الَوليَمةُ وِ   ، كما في الّصِ

 أَو ُكلُّ َطعاٍم ُصنَِع لَدْعَوةٍ وغيِرها.

ى الطَّعاُم الذي يُْصنَع عْنَد العُْرس  َد اإِلْمالِك النَّقيعةَ.، والذي عنْ  الَوليَمةَ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد : َسِمْعُت أَبا َزْيٍد يقوُل : يُسمَّ

ْوَجْين  الَوْلم ما يُْطعَُم في اإِلْمالِك ِمن الَوِليَمةُ  وقاَل الَحَسُن ابُن عبِد هللِا العَْسكرّي في كتاِب األَْسماِء واللُّغاِت : ، وهو الَجْمُع ألَنَّ الزَّ

 يَْجتَِمعان.

ً وِ  ْحمنِ  لعْبدِ  وسلمعليههللاصلىقْولُه منه ، و َصنَعَها : أَْولَم إيالما  .َوليمةً  أي اْصنَع ؛ «ولو بشاةٍ  أَْوِلمْ »:  َعْوف بنِ  الرَّ

 ، عن أَبي العبَّاس. فالٌن : اْجتََمَع َخْلقُه وَعْقلُه أَْولَموِ 

 ؛ عنه أَْيضاً. ِء واْجتِماُعه: تَماُم الشَّي الَوْلَمةُ وِ 

 ِمن أَْعماِل شنتمريه. ِحْصٌن باألَْنَدلُِس  : َوْلَمةُ وِ 

حاحِ  ُخْرُء الذُّبابِ  ، كأميٍر : الَونِيمُ  : [ونم] كةً  كالَونََمةِ  َسْلُحه ؛: ؛ وفي الّصِ ً  ، ، كَوَعدَ  َونَمَ  ؛ وقد ، محرَّ ً وِ  يَنُِم َوْنما ؛ وأَْنَشَد األَْصَمعيُّ  َونِيما

 للفََرْزدِق :

 الـــــــــــــــذ ابُب عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــه حـــــــــــــــىت  َومنََ لـــــــــــــــقـــــــــــــــد 

هكـــــــــــــــَبن       يـــــــــــــــمـــــــــــــــَ داِد  َونـــــــــــــــِ رُت املـــــــــــــــِ قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ (1)نـ
 

  
 على السَّواِد بَياضاً وَعْكسه. يَنِمُ  ويقاُل : إنَّ الذُّبابَ 

 الذُّباِب. كَونِيم ويقاُل : ال تَْجعَل نُقََط الِكتابِ 

 ؛ كما في الُمْحَكِم. أَْوهامٌ  ، والَجْمعُ  : من َخَطراِت القَْلبِ  الَوْهمُ  : [وهم]

ِد فيه. هو أَو  َمْرجوُح َطَرفَيِ الُمتَرّدِ

ماغِ ِمن شأْنِها إْدَرا ةٌ جْسمانِيَّة لإِلْنساِن ، َمَحلُّها آِخر التَّْجويِف األَْوَسِط ِمن الّدِ ك الَمعاني الجزئية الُمتَعلِّقَة وقاَل الُحَكماُء : هو قُوَّ

ةُ حاِكمَ  بالَمْحُسوساِت كَشجاَعِة َزْيٍد ، ئَْب َمْهروٌب منه ، وأَنَّ الَولََد َمْعطوٌف عليه ، وهذه القُوَّ ةُ هي التي تحكم في الشَّاةِ بأَنَّ الذِّ ةٌ وهذه القُوَّ

 .أَْوهامٌ  ج على القُوى الجْسمانِيَّة ُكلّها ُمْستخدَمة إيَّاها اْستِْخدام العَْقل القَُوى العَْقِليَّة بأَْسِرها ؛

حاحِ. الطَّريُق الواِسعُ  أَْيضاً :وِ   ؛ كما في الّصِ

 هُ وبَعيَر صاِحبِه :وقاَل اللَّْيُث : الطَّريُق الواِضُح الذي يَِرُد الَمواِرَد ويَْصُدُر الَمصاِدَر ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للَبيٍد يَِصُف بعيرَ 

ا يف وارٍد  َدرحان ــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  مث َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

مٍ صــــــــــــــــــــــــــادٍر      رح  َوهــــــــــــح ثــــــــــــَ واُه قــــــــــــد مــــــــــــَ (2)صــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
جُل العظيُم. أَْيضاً :وِ   الرَّ

 العَظيُم. الَجَملُ  أَْيضاً :وِ 

ةٍ  الُمنقادُ  الذَّلولُ  وقيَل : هو ِمن اإِلبِلِ  ة يَِصُف ناقَتَه : في ِضَخٍم وقُوَّ مَّ  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لذي الرُّ

ٌر  ا مجــــــــــــــََ مٌ كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ  يــــــــــــــتح  َوهــــــــــــــح قــــــــــــــِ  ومــــــــــــــا بــــــــــــــَ

ُب ِإال  الـــــــــــنـــــــــــ       َواُح والـــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح (3)حـــــــــــيـــــــــــزُة واألَل
 

  
تَْيِن. ُوُهمٌ وِ  ُوهومٌ وِ  أَْوهامٌ  ج  ، بضمَّ

ً  ، في الِحساِب ، كَوِجلَ  َوِهمَ وِ   وَسها. َغِلطَ  : يوهُم َوْهما

ً  ، ِء ، كَوَعدَ في الشَّي َوَهمَ وِ  حاحِ ؛ و إليه َوْهُمه َذَهبَ  : يَهُم َوْهما  ، في تَْزويجِ َمْيمونَةَ  َوَهم أنَّه: الَحِدْيث منه وهو يُريُد غيَرهُ ، كما في الّصِ

 .َوْهُمه أَي َذَهبَ 
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 ِمن َصالتِه رْكعَةً. أَْوَهمَ  ، وكذا أَْسقَطَ  : أَي كذا مَن الِحسابِ  أَْوَهمَ وِ 

ً  أَْوَهْمتُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : في صالتِه  (4) َوَهمَ  وسلمعليههللاصلىَحِدْيُث َسْجدتْي السَّْهو : أَنَّه منه ؛ و أَْوَهْمتُ  فلم يُعَدِّ  أَْسقطُت ِمَن الِحساِب َشيئا

 ؟في َصالتِك أَْوَهْمتَ  فقيَل : كأَنَّك

 أَي أَْسقََط ِمن َصالتِه شيئاً. ، «وُرْفُغ أََحِدكم بين ُظفُره وأُْنُملَتِه أُوِهمُ  كيَف ال»فقاَل : 

 إذا َغِلَط. َوِهمَ وِ إذا أَْسقََط ،  أَْوَهمَ  ْصَمعيُّ :وقاَل األ

__________________ 
 اللسان والصحاح ا ومل أجده يف ديوانه. (1)
 ا والصحاح والتهذيب.« كاملثر»ا واللسان وفيه :  143ديوانه ط بريوت ص  (2)
 اللسان والصحاح والتهذيب. (3)
 يف اللسان : أوهم. (4)
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 ؟«أَيَهمُ  وكيَف ال»ِروايَِة هذا الَحِدْيث : في بعِض و

بالفتْحِ والواِو ، فُكِسرِت الَهْمَزةُ ألَنَّ قوماً ِمَن العََرِب يكِسُروَن ُمْستقبَل فَِعل فيَقولُوَن  أَْوَهمُ  قاَل ابُن األَثيِر : هذا على لُغَِة بعِضهم ، األْصلُ 

ا ُكِسَرْت َهْمَزة  اْنقَلَبَِت الواُو ياًء. َهمُ أَوْ  إْعلَُم ونِْعلَم ، فلمَّ

 واِحٍد ؛ وهو قَْول ابِن األَْعَرابّيِ. بمْعنًى أَْوَهمَ وِ ، كَوَعَد ، وَوِرَث ،  َوَهمَ  أَو

ِحيح إالَّ هذا ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ :  وقاَل َشِمٌر : وال أََرى الصَّ

بحُت أو  طـــــــــــــَ تُ فـــــــــــــإن َأخـــــــــــــح يـــــــــــــئـــــــــــــاً  َأوح ـــــــــــــَح  شــــــــــــــــــــــــــَ

مُ فـــــــــــقـــــــــــد      هـــــــــــِ بـــــــــــيـــــــــــِب  يـــــــــــَ ُصـــــــــــــــــــــــــايف اب ـــــــــــَ
(1)امل

 

  
ْبِرقاُن بُن بَْدر :  وقاَل الّزِ

م  إذ  لـــــــــــك أَقحضــــــــــــــــــــــــي اهلـــــــــــَ تـــــــــــِ تح فـــــــــــبـــــــــــِ  بـــــــــــه  َو ـــــــــــَِ

و اِر      بحان عـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــي ولســـــــــــــــــــــــــــُت بـــــــــــــِ فح (2)نــــــــــــــَ
 

  
حاحِ. : َظنَّ  تََوهَّمَ وِ   ؛ كما في الّصِ

ْهن إلى الشي  ِء.وقاَل أَبو البَقاِء : هو َسبَق الّذِ

ً أَْوَهَمه وِ  ً  غيُرهُ  َوهََّمهوِ  إِيهاما ي لُحَمْيد األَْرقَِط : تَْوِهيما  ، أَْنَشَد ابُن بَّرِ

 الِوقاع والن َظرح  توحِهيمبَِعيد 
ً  بكذا أَتَْهَمهوِ   ، على أَْفعَلَه ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي زْيٍد. إِتْهاما

هوِ  ََّهمُ  ، كُهَمَزةٍ : أَي ما التَُّهَمةَ  ليه: أَْدَخَل ع أَْوَهَمه كذاوِ ، كاْفتَعَلَهُ ،  اتََّهمَّ  ، أَي ظنَّ فيه ما نُِسَب إليه. عليه يُت

 ، بالتَّْحريِك ، أَْصُل التاِء فيه واٌو على ما َذَكْرناه في َوَكلَة. التَُّهَمةُ  قاَل الَجْوهِريُّ :

أصالَةَ التاِء ولذِلَك بَنوا منه  تَوهَُّموا الظَّنُّ ، تاُؤهُ ُمْبدلةٌ ِمن واٍو كما أَْبَدلُوها في تَُخمٍة. قاَل شْيُخنا : وقد َمرَّ أَنَّهم التَُّهمةُ  وقاَل ابُن ِسْيَده :

 الِفْعل وغيَره.

يت : تَِهيمٌ وِ  ُمتََّهمٌ  هو فهو فاتََّهمَ  ّكِ  ؛ وأَْنَشَد ابُن الّسِ

ـــــــِ  م  مـــــــن غـــــــرِي ب قـــــــيـــــــاين الســـــــــــــــــــــ  ا ســـــــــــــــــــــَ  غضـــــــــــــــــــــٍة  ـــــــُ

رحٍم يف ِإانٍء      يـــــــــــــمِ عـــــــــــــلـــــــــــــ  غـــــــــــــرِي جـــــــــــــُ  (3) هتـــــــــــــَِ
  

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َء : تخيَّلَهُ وتمثَّلَهُ ، كاَن في الُوجوِد أَْو لم يكن.الشَّي تََوهَّمَ 

َسهُ وتََوسََّمهُ ؛ قاَل زهيٌر : تََوهَّمَ وِ   فيه الَخْيَر : ِمثْل تَفَرَّ

 (4) َتوه مِ َفألحايً َعَرفحُت الداَر بعَد 
 َء : تََرَكهُ ُكلّه ؛ عن ثَْعلَب.الشي أَْوَهمَ وِ 

 ، كُهَمَزةٍ ، وهكذا التَُّهَمةِ  ، بضّمِ فسكوٍن : لُغَةٌ في التُّْهَمةُ وِ 

باِح عن الفارَايب وتَِبَعه ابُن َخطيِب  ؛ هُتحمةٍ  أَن ه ُحِب  يفُرِوي يف اَ ِديحث :  ِحيَحٌة ا نـََقَلها صـــــــاِحُب املِصـــــــح وهي لَُغٌة صـــــــَ
 الدهشة يف التـ قحريِب ا وَحَكاُه الص فدي  يف َشرحِح الالِمي ِة.

 ٌم.وفي شْرحِ الِمْفتاِح البِن َكماٍل : هي بالّسكوِن في الَمْصدِر وبالتَّْحريِك اسْ 

ِحيح.  ونََظَر فيه الّشهاُب ونقَل الَوْجَهْين في التَّْوشيح وهو الصَّ
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ِة هذه اللُّغَِة قَْوُل ِسْيبََوْيه في َجْمِعها على ، ولم يقُولُوا  التَُّهمُ  ، واْستََدلَّ على أنَّه َجْمٌع مَكسٌَّر بقْوِل العََرِب : هي التَُّهمِ  * قُْلت : ويدلُّ على صحَّ

َطَب تَْكِسيراً ، إنَّما هو ِمن باِب َشعيَرةٍ وَشعيٍر. مُ التُّهَ  : هو َطُب ، حيُث لم يَْجعلوا الرُّ  ، كما قالوا هو الرُّ

 على العَْقِل أَْيضاً : نَقَلَه شْيُخنا. الَوهمُ  ويُْطلَقُ 

ْخَمةُ ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للُكَمْيت : الَوْهَمةُ وِ   : الناقَةُ الضَّ

__________________ 
 .«شيئاً »ا بد  : « أمراً »اللسان بدون نسبة ا ويف التهذيب واألساس منسوابً لعدي بن زيد ا وفيهما :  (1)
 اللسان والتهذيب وفيهما : بنبٍ . (2)
 اللسان. (3)
 من معلقته ا وصدره : (4)

 وقفت هبا من بعد عشرين حجة
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راِب ولرًة  َة الســــــــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــاُب أَرحِديــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــــــَح

الِم      َص الـــــــــــــظـــــــــــــ  مـــــــــــــُ ةٍ قـــــــــــــُ الِ   بـــــــــــــَو ـــــــــــــح ح (1)ِشـــــــــــــِ
 

  
 لي ِمن كذا : أي ال بُدَّ ؛ نَقَلَه ابُن القطَّاعِ. َوِهمَ  وال

.:  (2) الَوْيَمةُ   :[ويم]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 التُّْهَمةُ. وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هي

ّيِ وَطبَْرستاَن ومقابِلها قَْلعَة َحِصينَة يقاُل لها بيروزُكوة ، عْنَدها  د بَطبَْرستانَ  : َوْيَمةُ وِ النَّميَمةُ :  غيُرهُ : هيقاَل وِ  في َوسِط الِجباِل بيَن الرَّ

 عيوُن جاِريَةٌ ، رآه ياقوُت وقد اْستَْولَى عليه الَخراُب.

، بتَْخفيِف ياٍء لْيَسْت للنِّْسبِة ، وعليه  َوْيِميَةُ  أَو هي ِرَجيَّان ، هي اليَْوم َخراٌب يَْنبُت بقُْربِها العاقر قرحاً ؛ِمن ُكو ُكوَرةٌ باألَْنَدلُِس  : َوْيَمةُ وِ 

 اْقتََصَر ياقوُت في الُمْعجِم ، فما في بعِض النُّسخِ ِمن تَْشديِد الياِء َغلٌَط.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ِحْصٌن باليمِن مطلٌّ على زبيد ؛ نَقَلَه ياقوُت. َوْيمةُ 

 فصل اهلاء
 مع امليم

.:  الَهْبَرَمةُ  : [هبرم]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 َكثَْرةُ األَْكِل. وهو

 .تََهْبَرمَ وِ  َهْبَرَم َهْبَرَمةً  ؛ وقد الَكالمِ  (3) َكثَْرةُ  في الُمْحَكِم :وِ 

ً  فاهُ  َهتَمَ  : [هتم]  ، إذا َكَسَر أَْسنانَهُ ، وأَْقَصَمهُ إذا َكَسَر بعَض ِسنِّه. كأَْهتََمهُ  أَْلقَى ُمقَدََّم أَْسنَانِِه ، : يَْهتُِمهُ َهتْما

ةً ، وقيَل : ِمن أَْطراِفها ، َكفَِرَح : اْنَكَسَرْت ثَناياهُ من أُصوِلها ، َهتِمَ وِ   أَْهتَمَ  أَنَّ أَبا ُعبَيَدةَ كانَ : َحِدْيث المنه ؛ و الَهتَمِ  بيِّنُ  أَْهتَمُ  فهو خاصَّ

 الثَّنايا.

 ؛ قاَل َجريٌر : تََكسَّرَ  ُء :الشَّي تََهتَّمَ وِ 

هـــــــــــــــا  دميـــــــــــــــَ ـــــــــــــــاَ  قـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــن ي َم ل  إن اأَلراقـــــــــــــــِ

َو       ٌب عــــــــــــَ مُ كــــــــــــلــــــــــــح تــــــــــــِّ هــــــــــــَ تـــــــــــــَ نــــــــــــانِ  مــــــــــــُ  اأَلســــــــــــــــــــــــــح

  
َجْعد ، َحَكى ذِلَك أَبو َحنيفَةَ ، وقاَل : ذُِكَر ذِلَك عن ُشبَْيل بِن َعْزرة وكان َروايةً ، وأَْنَشَد لرُجٍل ِمن  ، كَحْيَدٍر : َشَجٌر ِمن الَحْمِض  الَهْيتَمُ وِ 

 بَني يَْربوعٍ :

الً  واصــــــــــــــــــــــــِ زحِن َروحضــــــــــــــــــــــــًا مــــــــــُ ران ا ــــــــــَ قــــــــــِ تح بــــــــــِ  َرعــــــــــَ

ِم و      ال  يــــــــمــــــــًا مــــــــن الــــــــظــــــــِّ مــــــــِ مِ عــــــــَ تــــــــَ يـــــــــح ِد  اهلــــــــَ عــــــــح (4)اجلــــــــَ
 

  
 لُغَةٌ في الُمثَلَّثَِة.

 األَْولَى أَْن يقوَل : إنَّ الُمثَلَّثَةَ لُغَةٌ فيه.

غيَرةُ من الَحْمِض  الَهتِيَمةُ وِ  يَْت لتكّسِرها. ، كَسِفينٍَة : الصَّ  ، وكأَنَّها ُسّمِ

 كصاِحٍب وُزبَْيٍر : اْسماٍن.وِ 

ً ُهتَيْ  قاَل ابُن ِسْيَده : وأَُرى  تَْصِغير تَْرِخيم. ما

. ءِ كثُماَمٍة : ما تََكسََّر من الشَّي ، الُهتاَمةُ وِ   ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ
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حاحِ. يَْوَم الُكالبِ  ُهتَِمتْ  ألنَّ ثَنِيَّتَهُ  بِن ِمْنقَر خاِلدِ  ُسَمّيِ بِن ِسناِن بنِ  : لَقَُب ِسناِن بنِ  األَْهتَمُ وِ   ، كما في الّصِ

 ٍء.، أََحد َجبَلَْي طيِّى ، ع بَجبَِل َسْلَمى َهتَْمةُ وِ 

ً  بالضَّْربِ  يَُهتُِّمهُ  ما زالَ  يقاُل :وِ  فُهُ. : أَي تَْهتِيما  يَُضعِّ

 : تَهاتَرا. تَهاتَماوِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِمن أَْصِلها واْنقَلَعَْت.: التي اْنَكَسَرْت ثَنايَاها  (5)ِمن الُكبوِش  الَهتْماءُ 

 : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعمالِ  الَهْيتَم كأَنَّه َجْمعُ  الَهياتِمُ وِ 

__________________ 
 اللسان والصحاح. (1)
 يف القاموس : الومية ا ابلفتح. (2)
 ابألصر ليست من القاموس. (3)
 .«رعت بقرار»وفيها : « هثم»اللسان والتكملة مادة :  (4)
 يف اللسان : املعز . (5)
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رِد ا وِمن ذِلَك ا ُفح
بِة يـَُرد  إىل امل ا مجَُِعتح مبا َحوحهلا ِمن الُقَر  ا ويف النِّسـح لشـهاُب َأمححَُد بُن  مِد الَغرحبي ة ا وقد َوَردحهتا ا وِإل 

َنة  اهلَيـحَتمي   بِن عليِّ بِن حجرٍ  ا العام ُة ا ُوِلَد هبا يف َأواِخِر ســــــــــــــَ ُثـَل َثِة ا فَغري َهتح
َثم ا ابمل َة ويقاُ  : هي  ل ُة َأيب اهلَيـح نَزِيُر مك 

عماَئة. ِعاح ومَثَالاَئٍة وماَت مبك َة َسَنة أَرحَبض وَسبحِعاح وِتسح ض وِتسح  ِتسح
 َن العََرِب وهم ينزلوَن أَْطراَف ِمْصَر ، ويقاُل : إنَّهم بَْطٌن ِمن الترابين.، كُزبَْيٍر : أاَْلم قَبيلٍَة مِ  ُهتَْيمٍ  وبَنُو

و بِن كالِب بِن َربيعةً وقاَل الحافُِظ : َعرٌب َمساِكين يَْستجّدون ِمن ركِب الشاِم ، قاَل : وعاِمُر وأَُخوه طارُق اْبنا الَهْيثَم بِن َعْوف بِن َعْمرِ 

 ِف.قَتَلَهما الحنتُف بُن السج

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الَكالُم الَخِفيُّ ، كالَهتَْملَِة. الَهتْلََمة : [هتلم]

انه عن غيِرِهما ، نَقَلَه ابُن القطَّاعِ وصاِحُب اللِّساِن. َهتْلَماوِ   : تََكلَّما بَكالٍم يُِسرَّ

ً  : [هثم]  َدقَّهُ حتى اْنَسَحَق. : َهثََمهُ يَْهثُِمهُ َهثْما

 ، َحَكاها ابُن األَْعرابّيِ. قَثَمَ  ، كما تقوُل : له ِمن ماِلهِ  َهثَمَ وِ 

 ، بالتاِء الفَْوقِيَِّة. الَهْيتَمِ  : َشَجٌر من الَحْمِض ، لُغَةٌ في ، كَحْيَدرٍ  الَهْيثَمُ وِ 

حاحِ. العُقابِ  فَْرخُ  فَْرُخ النَّْسِر ، أَو أَْيضاً :وِ   ؛ كما في الّصِ

ْقُر.وقيَل : هو   الصَّ

 وقيَل : هو َصْيُد العُقاِب ؛ قاَل :

ه  نـــــــــــــــاَن كـــــــــــــــبَنـــــــــــــــ  اه الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ نـــــــــــــــازُع كـــــــــــــــفـــــــــــــــ   تـــــــــــــــُ

ب      لـــــــــُ طـــــــــح خـــــــــاُء تـــــــــَ تـــــــــح عـــــــــٌة قــــــــــَ َولـــــــــ  مـــــــــامـــــــــُ ثـــــــــَ يــــــــــح  (1) هـــــــــَ
  

حاحِ ، وهو قَْوُل أَبي َعْمٍرو. الَكثيُب األَْحَمرُ  أَْيضاً :وِ  اُح يَِصُف قِداحاً أُِجيلَْت فخَرَج لها  السَّْهلُ  قيَل : الَكثيبُ وِ  ؛ كما في الّصِ ، قاَل الطرمَّ

 َصْوٌت :

ـــــــــــــــــــد   زحالٍن ل واُر غـــــــــــــــــــِ مٍ خـــــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح يـ  هـــــــــــــــــــَ

هـــــــــــــــــا      ة أرآمـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ َرتح فـــــــــــــــــِ ذَكـــــــــــــــــ  (2)تـــــــــــــــــَ
 

  
اِح أَْيضاً. وُزبالَةَ  (3) ع بَْيَن القاَعةِ   :َهْيثمٌ وِ  َر قَْوُل الطرمَّ  بطريِق مكَّةَ على ستَِّة أَْمياٍل ِمن القاعِ فيه بْركةٌ وقَْصٌر ألُّمِ َجْعفٍر ؛ وبه فُّسِ

حاحِ. (4) اْسمُ   :َهْيثَمٌ وِ  ي بفْرخِ العُقاِب ؛ كما في الّصِ  رُجٍل ُسّمِ

تَْيِن : القيزانُ  الُهثُمُ وِ   األَْعرابّيِ.؛ عن ابِن  الُمْنهالَةُ  (5) ، بضمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : بَْقلَةٌ ِمن النَِّجيل. الَهْيثَمة

اِجّي. الَهْيثَموِ   : َضْرٌب ِمن الِحبَّة ، عن الزجَّ

 .«ت م ـه»: قَْريَةٌ بِمْصَر ، وقد ذُِكَرْت في  الَهْيثمِ  ومحلَّةُ أَبي

 : َصحابِيَّاِن. الَهْيثَم وأَبو

ى  ْربَعَةٌ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم أَْجَمِعْين.أَ  بالَهْيثَم والُمَسمَّ
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ّيِ. هيثماباذوِ   : ِمن قَُرى الرَّ

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ والجماَعةُ.:  الَهثَْرَمةُ  : [هثرم]

 كالَهثَْمَرةِ. َكثَْرةُ الَكالمِ  وقاَل ابُن القطَّاعِ في األَْفعاِل واألَْبنِيَة : هو

ً  عليه َهَجمَ  : [هجم]  اْنتَهى إليه بَْغتَةً. : إذا ُهجوما

__________________ 
 اللسان. (1)
 وفيه : لو  هيثم.« هيثم»اللسان والتهذيب ا ومعجم البلدان :  (2)
 .«القاع»يف معجم البلدان :  (3)
 يف القاموس : اسٌم ابلتنوين. (4)
 «.القريان» عن القاموس موافقاً ملا يف اللسان والتهذيب ا وابألصر : (5)
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ياِق : أَو َدَخَل بغيِر إْذٍن ، على أنَّ بعَض النُّسخِ ليس فيه أَو َدَخَل. (1) َدَخَل بغيِر إِْذٍن أَو َدَخلَ   :َهَجمَ  أَو  ، هكذا في النُّسِخ ، واألَْولَى في الّسِ

حاحِ : تاُء : َدَخَل. َهَجمَ  وفي الّصِ  الّشِ

واةِ إِيَّاه في َصِحيحِ ُمْسلم بكْسِر قاَل شْيُخنا : وهو َصِريٌح في أنَّه ككَ  ة اللُّغَِة قاِطبَةً ، فِروايَةُ بعِض الرُّ حيُح الذي َجَزَم به أَئِمَّ تََب ، وهو الّصِ

ِة أَْهِل الَحِدْيث ، وقد نَبَّه عليه الشيْ   ووي فيما أَُظنُّ ، اْنتََهى.ُخ النَّ الُمضارعِ كيَْضِرُب ال يُْعتَّد به وال يُْلتَفَُت إليه ، وإن َجَرى عليه بعُض عامَّ

ً  ِء بَْغتَةً على الشي َهَجَمتْ  * قُْلت : ولكنَّ الَمْضبوط في نسخِ الصحاحِ ُكلِّها ي ما َذَهَب  (2) أَْهِجم ، بكْسِر الِجيِم ِمن أَْهِجُم ُهجوما ، فهذا يُقَّوِ

ْل ذِلَك.  إليه بعُض ُرواةِ ُمْسلم ، فتأَمَّ

حاحِ. هُ فالناً : أَْدَخلَ  َهَجمَ وِ   ، يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى ؛ كما في الّصِ

 بها. َهَجمَ وِ عليهم الَخْيَل  َهَجمَ  يقاُل :

؛ نَقَلَه  كأَْهَجَمهُ ،  «بهم الِعْلُم على حقائِِق األُموِر فباَشُروا َرْوَح اليَِقينِ  َهَجمَ »: اْستَعاَره عليٌّ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه للِعْلم فقاَل و

مَ  .الزَّ  ْخشِريُّ

 ؛ أَْنَشَد ِسْيبََوْيه : َهُجومٌ  فهو ؛ أَْهَجْمنا الَخْيَل ، ولم أَْسَمْعهم يقُولوَن : َهَجْمنا وقاَل اللَّْيُث : يقالُ 

ومٌ  جـــــــــــُ ه  هـــــــــــَ ه غـــــــــــرَي أنـــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــَ فح  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا نــــــــــــَ

هــــــَ       ــــــح نـ ــــــَ ح يـ ــــــح ب يـــــــه ابلشــــــــــــــــــــ  ــــــَ ن ــــــح يـ رحَم يف عــــــَ ــــــُ (3)مــــــىت يـ
 

  
 يْعنِي الظَِّليم.

ً  ِمن َوبٍَر كاَن أَو َمَدٍر ؛ وقد اْنَهَدمَ  ، إذا البيتُ  َهَجمَ  ِمن المجاِز :وِ   .كاْنَهَجمَ  إذا َهَدَمهُ ، َهَجَمهُ َهْجما

ً  َعْينُه َهَجَمتْ  ِمن المجاِز :وِ  الِخباُء إذا َسقََط. اْنَهَجمَ  يقاُل : ً وِ  تََهُجم َهْجما  َهَجَمتْ  إذا فَعَْلت ذِلكَ »الَحِدْيث : منه ؛ و غاَرتْ  أَي:  ُهجوما

 أَي غاَرتا وَدَخلَتَا في مْوِضِعِهما. ، «َعْيناكَ 

ْرعِ  َهَجمَ  ِمن المجاِز :وِ  ً  ما في الضَّ  كل ما فيه ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن األْصَمِعّي ؛ قاَل ُرْؤبَة : َحلَبَهُ  : يَْهُجُمه َهْجما

ٍد  ُض أَيــــــــــــــح تح أَرحبــــــــــــــَ قــــــــــــــَ هح إذا الــــــــــــــتـــــــــــــــَ مــــــــــــــُ جــــــــــــــُ  هتــــــــــــــَح

هح      ِث جـــــــــاَدتح ِدميـــــــــَُ يـــــــــَف الـــــــــغـــــــــيـــــــــح فـــــــــِ ف  حـــــــــَ (4)حـــــــــَ
 

  
 ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب ألَبي محمٍد الحْذلَِمّي : كاْهتََجَمهُ 

مَ  جـــــــــَ تـــــــــَ صـــــــــــــــــــــــامـــــــــهـــــــــا  فـــــــــاهـــــــــح ن َأخح ـــــــــعـــــــــيـــــــــداُن مـــــــــِ  ال

هــــــــــــــا     مــــــــــــــامــــــــــــــِ ُُ  مــــــــــــــن غــــــــــــــَ ربح مــــــــــــــامــــــــــــــًة تــــــــــــــَ  غــــــــــــــَ

  

ِهُب الَعيحَمة ِمن ِعياِمها وِ   (5)ُتذح

 ، وأَراَد بأَْخصاِمها َجوانَِب َضْرِعها.أَي اْحتَلََب  اْهتََجمَ  قاَل األَْزهِريُّ :

 : َحلَبَها. أَْهَجَمهاوِ الناقَةَ نَْفَسها  َهَجمَ  ، يقاُل : أَْهَجَمهُ وِ 

 ؛ قاَل ابُن ُمْقبل : ُء : َسَكَن وأَْطَرقَ الشَّي َهَجمَ وِ 

د  والــــــــبــــــــيــــــــُد  ُت اهلــــــــُ نــــــــح بـــــــــَ تـــــــــَ  هــــــــامجــــــــةٌ حــــــــىت اســــــــــــــــــــــح

يـــــــنـــــــا      لـــــــِّ فـــــــًا َأو ُيصـــــــــــــــــــــَ لـــــــح َن يف اآِ  غـــــــُ عـــــــح (6)َلحشـــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  َهَجمَ وِ  ً  فاُلنا  َطَرَده.وِ : ساقَهُ  يَْهُجُمه َهْجما

 الفحل أُتنَه أَي َطَرَدها ؛ قاَل الشاِعُر : َهَجمَ  ويقاُل :

ا  جـــــــــــــــــــوِم كـــــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــــ   َوَردحِت وأَرحداُف الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ 

يــــــــهــــــــا هــــــــجــــــــاء ابــــــــن وِ      ــــــــِ مقــــــــد غــــــــاَر لل  (7) هــــــــاجــــــــِ
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 : السَّْوُق الشَّديُد ؛ قاَل ُرْؤبَة : الَهْجمُ  ويقاُل :

ُجمهح الل يُر يـَنحُجو والنهاُر وِ   (8) يـَهح
__________________ 

 لي  يف القاموس.« أو دخر»قوله :  (1)
 أهُجُم بضمة فو  اجليم. الذي يف الصحاح املطبوع ا ويف اللسان نقاًل عن اجلوهري : (2)
 اللسان ا ويف امكم : هجوم عليها. (3)
 اللسان والتهذيب. (4)
 اللسان والتهذيب. (5)
 اللسان. (6)
وكتب مصــححه هبامشــه : « هجا أُتحن هاجم»: ا ويف اللســان « قوله : هجاء ابن هاجم هكذا يف النســخ وحرره»هبامش املطبوعة املصــرية :  (7)

 قوله : هجا أتن ا كذا ابألصر.
 ا واللسان والتهذيب ا والتكملة وبعده فيها : 15ديوانه ص  (8)

 كال ا يف فلك يستلحمه
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تْ  َمْهجومٌ  بيتٌ وِ   ، وَكذِلَك إذا َوقََع ؛ قاَل َعْلقَمةُ بُن عبَدةَ : أَْعِمدتُه ِسقابُه أَي : ُحلَّْت أَْطنابُهُ فاْنَضمَّ

َؤه  ؤحجـــــــــــُ ه وجـــــــــــُ يـــــــــــح ٌر كـــــــــــَبن  جـــــــــــنـــــــــــاحـــــــــــَ عـــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــَ

رحقـــــــــاُء      تح بـــــــــه خـــــــــَ ٌت َأطـــــــــافـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــَ جـــــــــومبـ هـــــــــح  (1) مـــــــــَ
  

يُح.  الَخْرقاُء هنا : الّرِ

يُح الشَّديدةُ  الَهُجومُ وِ  ِة يَِصُف َعجاجاً َجفََل التُّرا تَْهُجمُ  ، ألنَّها تَْقلَُع البُيوَت والثُّمامَ  التي : الّرِ مَّ َب على المْوِضعِ تَْجُرفُه فتْلِقيَه عليه ؛ قاَل ذو الرُّ

يُح على هذه الداِر : فَهَجَمتْه من مْوِضِعهِ   الّرِ

ث  هبـــــــــــــــا  ر اٍص أَلـــــــــــــــَ  َأوحد  هبـــــــــــــــا كـــــــــــــــر  عـــــــــــــــَ

ف وِ      يــــــح جـــــــاِج الصــــــــــــــــــــ  ن عــــــَ ٌر مــــــِ جــــــومجـــــــافـــــــِ هــــــح  (2) مــــــَ
  

 رِضَي هللاُ تعالى عنه. بِن بلذمة بِن خناٍس األَْنصاِرّيِ ، قَتاَدةَ الَحاِرِث بِن ِرْبِعّيِ َسْيُف أَبي  : الَهُجومُ وِ 

. أَو الخاثِرُ  (3) اللَّبَُن الثَّخينُ  ، كَسِفينٍَة : الَهجيَمةُ وِ  احِ العُقَْيليُّ  ِمن أَْلباِن الشاِء ؛ عن أَبي الجرَّ

 قَْبَل أَن يُْمَخَض. هو أَو

قاِء الَجديَدةِ ثم تَْشَربه وال تَْمَخضه.  وقاَل أَبو َعْمٍرو : وهو أَْن تَْحقنَه في الّسِ

قاء.وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : هو ما َحلَْبته ِمَن اللَّبَِن في اإِلناِء ، فإذا سكنَْت رَ  ْلتَه إلى الّسِ  ْغَوتُه َحوَّ

حاحِ. كاَد أَْن يَروبَ  اْلهاجَّ أَي وقد ، أَي يَْخثَر ما لم يَُربْ  هو أَو يت عن أَبي َمْهِدّيِ الَكالبّي َسماعاً ، كما في الّصِ ّكِ  ؛ نَقَلَه ابُن الّسِ

 قاَل األَْزهِريُّ : وهذا هو الصَّواُب.

ْخمُ القََدُح  ، بالفَتْح : الَهْجمُ وِ   يُْحلَُب فيه ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد : الضَّ

أُل  مـــــــــــح تـــــــــــَ مَ فــــــــــــَ جـــــــــــح ٌة  اهلـــــــــــَ وًا وهـــــــــــي واِدعـــــــــــَ فـــــــــــح  عـــــــــــَ

فــــــــاه      مِ حــــــــىت تــــــــكــــــــاَد شــــــــــــــــــــــِ جــــــــح ُم  اهلــــــــَ لــــــــِ ثــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــَ (4)تـ
 

  
كُ وِ  اِجِز : يَُحرَّ  عن ُكراعٍ ؛ ونَقَلَه األَْصَمعيُّ أَْيضاً ؛ وأَْنَشَد للرَّ

ِب  ــــــــــــــــــِه راهــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــإِلل ــــــــــــــــــٍخ ل  انقــــــــــــــــــُة شــــــــــــــــــــــــــــــــي

بِ      حـــــــــــــــــالـــــــــــــــــِ
َ

ف  يف ثـــــــــــــــــالثـــــــــــــــــِة املـــــــــــــــــ  َتصـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ِ يف  قاِرِب  اهلََجَماح
ُ
َِن امل  (5)واهلح

ي : أَْهجامٌ  ج  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وحا  قــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ تح والــــــــــــــح خــــــــــــــَ يــــــــــــــح جــــــــــــــامح إذا أُنــــــــــــــِ  ابأَلهــــــــــــــح

ذامح      ريــــــــــض اإِلعــــــــــح اًل ســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح ت هلــــــــــم كــــــــــَ فــــــــــَ (6)َأوح
 

  
ا َحفََرتْه عاٌد ، كذا في النواِدِر البِن األَْعَرابّيِ ، وقد جاَء ِذْكُره في ِشْعِر عاِمِر بِن الّطفَْيل. ماٌء لفَزاَرةَ   :(7) الَهْجَمةُ وِ   قَِديٌم ، ممَّ

 ، أَي أَسالَْت َعَرقَه ؛ وهو مجاٌز. الَهواِجرُ  َهَجَمتْهُ  وقد لَسياَلنِِه ، لعََرقُ ا : الَهْجمُ وِ 

ْخَمةُ ؛ قاَل أَبو ُعبَْيٍد : ِمن اإِلبِلِ  الَهْجَمةُ  ِمن المجاِز :وِ  لُها : الِقْطعَةُ الضَّ حاحِ  أَوَّ ،  ْربعوَن إلى ما زادتْ  : أَقَلّها أل (8)َوَوقََع في نسخِة الّصِ

.  والُهنَْيَدةُ : المائَةُ فَقَط ؛ وعلى هذا اْقتََصَر الَجْوهِريُّ

 ؛ قاَل المْعلُوط : إلى ُدَوْينِها ما بيَن السَّْبعينَ  أَو ما بيَن السَّْبعيَن إلى الِمائَِة ، أَو وقيَل : هي ما بيَن الثَّالثِين والمائَة ،

ريــــــــــــك َأنح رُ  دح مــــــــــــةٍ ب  َأعــــــــــــاِذ  مــــــــــــا يــــــــــــُ جــــــــــــح  هــــــــــــَ

ِديـــــــــــدُ      تـــــــــــاِن فـــــــــــَ وحَ  املـــــــــــِ ـــــــــــَ هـــــــــــا فـ فـــــــــــافـــــــــــِ  (9) ؟أَلخـــــــــــح
  

__________________ 
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 واللسان والتهذيب واألساس. 84ديوانه ص  (2)
 وعل  هامشه عن إحد  النسخ : الث خُا.« العجاُ »يف القاموس :  (3)
 وقبله : 38/  6اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   (4)

ــــــــــــمــــــــــــاء ألــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــا  ــــــــــــظــــــــــــل ــــــــــــب ال ــــــــــــت إذا حــــــــــــال  كــــــــــــان

 جــــــــــــــاءت إىل حــــــــــــــالــــــــــــــب الــــــــــــــظــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــاء هتــــــــــــــتــــــــــــــزمُ     

  

 اللسان والتهذيب والتكملة. (5)
 اللسان. (6)
م»ي كذا ابألصر وسيا  القاموس يقتض  (7) مٌ »ومثله يف اللسان ومعجم البلدان : « واهلَجح  .«َهجح
 .«َأّوهُلا»كذا والذي يف الصحاح :   (8)
 اللسان. (9)
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حه. ْوِض وَصحَّ  أَو هي ما بيَن التِّْسعين إلى الِمائَِة ، وعليه اْقتََصَر السُّهيليُّ في الرَّ

تِّين إلى الِمائَِة ؛ وأَْنَشَد األَ   ْزهِريُّ :وقيَل : ما بيَن الّسِ

َمةٍ  َ ا اِسِد  هَبجح  (1)مَتحألُ َعاح
 حتى تَْبلَغ الِمائَةَ. َهْجمةٌ  وقاَل أَبو حاتٍِم : إذا بَلَغِت اإِلبُل ِستِّين فهي َعْجرمةٌ ، ثم هي

ْوض : أَنَّها ِمن وهي ثَِخْيُن اللَّبَن ألنَّها لما َكثُر لَبَنُها لَكثَْرتِها لم  الَهِجْيمة وكلُّ هذه األَْقوال أَْهَملَها المصنُِّف ؛ واْختُِلف في اْشتِقاقِها ، ففي الرَّ

 يُْمَزْج بماٍء وُشِرَب َصْرفاً ثَِخيناً.

 قاَل شْيُخنا : وال يَْخفى ما في هذا االْشتِقاِق ِمن البُْعِد.

ل َظالِمه. يَْهُجم ِمن اللْيِل لَما َهْجَمةٍ  والذي في األساِس : أنَّه ِمن قْولِهم : ِجئْتُه بْعدَ   ِمن أَوَّ

ه الَهْجَمةُ  ِمن المجاِز :وِ  ْيِف ِشدَّةُ َحّرِ تاِء ِشدَّةُ بَْرِده ومن الصَّ  الَحرُّ والبَْرُد إذا َدَخال. َهَجمَ  ؛ وقد من الّشِ

 َمْعروفان ؛ قاَل : ، كُجَهْينَةَ : فاِرساِن م ُهَجْيَمةَ  اْبناوِ 

يَنح وِ  مــــــــــــةَ هــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــاَ  ابــــــــــــح يــــــــــــح وٍ   جــــــــــــَ وحَم غــــــــــــَ  يـــــــــــــَ

مــــــــــــــاِم      َدُر ا ــــــــــــــِ نــــــــــــــا قــــــــــــــَ يــــــــــــــافــــــــــــــِ (2)إىل َأســــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ابُن علّيِ بِن سوِد ِمن األَْزِد. الُهَجْيمُ  بُن َعْمِرو بِن تَِميٍم ، والثاني : الُهَجْيمُ  ، بل بَْطناِن ِمن العََرِب ، أََحُدهما : ، كُزبَْيٍر : بَْطنٌ  الُهَجْيمِ  بَنُووِ 

 .(3) رُجلٍ  : اْسمُ  ضّمِ الجيمِ ، ب الَهْيُجَمانُ وِ 

ةُ  ، الَهْيُجمانَةُ وِ   ، وفي نسخٍة : اللُّْؤلَُؤةُ. بهاٍء : الدُّرَّ

 العَْنَكبوُت الذََّكُر. أَْيضاً :وِ 

 بِن تَِميٍم. ابنَةُ العَْنبَِر بِن َعْمِرو : اْسُم امرأَةٍ وهي َهْيُجمانَةُ وِ 

 أَْقلََع وفَتََر. ، أَي فََهَجمَ  هللاُ تعالَى الَمَرَض عنه أَْهَجمَ  في النواِدِر :وِ  ، كما في األَساِس. أَراَحهاوِ : أَي َحلَبَها  اإِلبِلَ  أَْهَجمَ  ِمن المجاِز :وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َض. ُهِجمَ   البيُت ، كعُنَِي : قُّوِ

. اْنَهَجَمتْ وِ   َعْينُه : َدَمعَْت ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 : تَْحلُُب العَرَق. هاِجَرةٌ َهُجومٌ وِ قاَل َشِمٌر : ولم أَْسَمْعه بهذا المْعنَى ، وهو بمْعنَى غاَرْت ، َمْعروٌف 

ام ْم فإنَّ الَحمَّ ٌق يُِسيُل العََرَق. َهُجومٌ  ويقاُل : تََحمَّ  ، أَي ُمعَّرِ

 ساَل. العََرُق : اْنَهَجمَ وِ 

 للنَّْخل فقاَل ُمحاِجياً بذِلَك : الَهْجَمةَ  واْستَعاَر بعُض الشُّعراءِ 

و  كــــــــــــُ مــــــــــــةً إىل ِ  َأشــــــــــــــــــــــــــح جــــــــــــح ًة  هــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــي َرب  عــــــــــــَ

رِ      ـــــــــــِ ـــــــــــغـــــــــــواب ـــــــــــَا ال ن ر  الســـــــــــــــــــــــــِّ ر  هبـــــــــــا مـــــــــــَ  َأضـــــــــــــــــــــــــَ

  

َا بــــــــعــــــــد مــــــــا  ر الــــــــطــــــــِّ مــــــــِ تح َروااي حتــــــــَح حــــــــَ  فــــــــَبضــــــــــــــــــــــح

  
ِر    فــــــــــــاقــــــــــــِ

َ
رتيــــــــــــَن املــــــــــــ قــــــــــــح

ُ
اَ  املــــــــــــ (4)تــــــــــــكــــــــــــوُن مثــــــــــــِ

 

  
 : النَّْعجةُ الَهِرمةُ. الَهْجمةُ وِ 

 : الدُّخوُل آِخر اللَّْيل. االْهتِجامُ وِ 

 : الطَّرائُد. الَهجائِمُ وِ 
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ِل َظالِمِه. يَْهُجم اللَّْيل : ما َهْجمةُ وِ   ِمن أَوَّ

 ، كَمْقعٍَد : بَلٌَد باليمِن بَْينه وبيَن زبيٍد ثاَلثَةُ أَيَّاٍم ، وأَْكثَر أَْهِله خوالن. َمْهَجمُ وِ 

امُ وِ   على القْوِم والشَّجاُع واألََسُد لجْرأَتِه وإِْقداِمه. الُهجومِ  ، كَشدَّاٍد : الَكثيرُ  الَهجَّ

امِ  وبَنو ُث أَبو الربيعِ ُسلَْيماُن بُن أَبي بْكرٍ  : بَُطْين باليمِن ِمن العلويِّْين منهم شْيُخنا الَهجَّ ُر الُمَحّدِ امُ  الُمعَّمِ القطيعيُّ ، وقد َمرَّ ِذْكُره في  الَهجَّ

 العَْيِن.

ُجل ، بالضّمِ : َضعَُف ، كاْهتَمَج. اْهتََجمَ وِ   الرَّ

 بيَّةٌ.بْنُت حيّيِ األَْوصابيَّة أُمُّ الدَّْرداِء اْمَرأَة أَبي الدَّْرداِء ، َصحا هجيمةُ وِ 

__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
 اللسان والتكملة. (2)
 يف القاموس : رجٌر ابلرفض منونة. (3)
 اللسان. (4)
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 وفتِْح الداِل. ، بكْسِر الهاءِ  ِهْجَدم : [هجدم]

.  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

، كِدْرَهم ، َزْجٌر للفََرِس لُغَةٌ في أْجَدْم كان أَْليَق ، في االْختِصاِر  ِهْجَدم وَزْجٌر له ؛ ولو قاَل : الفََرسَ لُغَةٌ في أَْجَدْم في إِْقداِمَك  وقاَل اللَّْيُث :

 ، وِكالُهما على البََدِل ِمن َزْحِر الَخْيِل إذا ُزِجَرْت لتَْمِضَي.

 هم يَُخفِّف الِميَم.، بضّمِ الداِل وَشّد الِميِم ، وبعضُ  ِهْجُدمّ  وقاَل ُكراٌع : إنَّما هو

ُل َمن َرِكبَه ابُن آَدَم القاتُِل ، َحَمَل على أَِخيِه فََزَجَر الفََرَس فقاَل ِهجِ الدََّم فُخفِّفَ  قاَل اللَّْيُث : ا َكثَُر على األْلِسنَة واْقتصَر على يقاُل أَوَّ  لمَّ

 ، وإْجَدْم. ِهْجَدمْ 

 يُّ وصاِحُب اللِّساِن.أَْهَملَهُ الَجْوهرِ :  الَهْجعََمةُ  : [هجعم]

 الُجْرأَةُ واإِلْقداُم. وهو

ً  ، : نَْقُض البِناءِ  الَهْدمُ  : [هدم]  .كالتَّْهِديمِ  ، َهَدَمهُ يَْهِدُمه َهْدما

َد للَكثَْرةِ. َهدَُّموا قاَل الَجْوهِريُّ :  بُيوتَهم ُشّدِ

َمة ألَنَّها بُنياُن هللِا وتَْرِكيبُه. ، «بُْنياَن َربِّه فهو َمْلعونٌ  َهَدمَ  َمن»في الَحِدْيِث : و  أَي َمن قَتََل النَّْفَس الُمَحرَّ

ْرِب ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ َكْسُر الظَّْهرِ  : الَهْدمُ وِ   فِْعلُُهما كَضَرَب. ِمن الضَّ

ماِء ؛ ويَُحرَّ  الَهْدمُ  ِمن المجاِز :وِ   فيكوُن كالَهَدِر ِزنَةً ومْعنًى. كُ الُمْهَدُر من الّدِ

حاحِ : يقاُل : ِدماُؤُهم بينهم ك وَجعََل التَّْسِكيَن لُغَةً ، والمصنُِّف َعَكَس ذِلَك ،  َهْدمٌ وِ ، أَي َهَدٌر ؛  َهَدمٌ  وفي الّصِ أَْيضاً بالتَّْسِكْيَن ، فقَدََّم الُمَحرَّ

حاحِ وهو مجاٌز. بالكْسِر : الثَّْوُب البالي ، الِهْدمُ وِ  َر.الَكسْ  (1)علَى أنَّ عليَّ بن َحْمَزةَ قد أَْنَكر   ؛ كما في الّصِ

ه ابُن األَْعَرابّيِ ؛ قاَل أَْوُس بُن حجر  الُمَرقَُّع ؛ أَو خاصٌّ بِكساِء الصُّوفِ  هو الَخلَقُ  أَو البالي الذي ُضوِعفَت ِرقاُعه ُدوَن الثَّْوِب ؛ هكذا َخصَّ

: 

دامــــــــــــــُة وا  
ُ

رحُب واملــــــــــــــ َك الشــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــِ بــــــــــــــح يـــــــــــــــُ  لــــــــــــــِ

عــــــــــــــا     مــــــــــــــِ ٌض طــــــــــــــَ رنا وطــــــــــــــامــــــــــــــِ يــــــــــــــاُن طــــــــــــــُ تــــــــــــــح  فــــــــــــــِ

  

مٍ ذات وِ  دح ُرهـــــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــــِ واشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــــاٍر نـــــــــــــــــــَ

  
ِدعـــــــــــا    ـــــــــــًا جـــــــــــَ ب ـــــــــــَ ل وح ـــــــــــَ ُت ابملـــــــــــاِء تـ مـــــــــــِ (2)ُتصـــــــــــــــــــــــــح

 

  
، كِعنٍَب ، وهي ناِدَرةٌ كما هو نَصُّ أَبي َحنيفَةَ في  ِهَدمٌ  ، بالكْسِر ، هكذا في النسِخ والصَّوابُ  ِهدامٌ وِ  ؛ وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، أَْهدامٌ  ج

ي ألبي ُدواد :  كتاِب النّباِت ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ُت  َرقــــــــــح ه هــــــــــَ َربــــــــــَ َيشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــِ ه مــــــــــاًء ل نــــــــــِ فــــــــــح  يف صــــــــــــــــــــــــُ

لــــــــــــَ  اأَلعحضــــــــــــــــــــــــــاِد      دامِ يف داثــــــــــــٍر خــــــــــــَ  (3) َأهــــــــــــح
  

 .«بأَْهدامٍ  وقَفَْت عليه َعجوٌز َعَشمةٌ »في َحِدْيث ُعَمَر : و

 .«البِلَى أَْهدام لَبِْسنا»في َحِدْيث علّيٍ : و

 ، على التَّْشبيِه بالثَّْوِب. الشَّيُخ الكبيرُ  الِهْدمُ  ِمن المجاِز :وِ 

.  وقاَل أَبو عبيٍد : هو الشيُخ الذي قد اْنَحَطَم ِمثْل الِهّمِ

 ، على التَّْشبِيِه بالخلِق ِمن الثَّْوب. الُخفُّ العَتيقُ  الِهْدمُ  ِمن المجاِز :وِ 

 رُجٍل. (4) اْسمُ   :ِهْدمٌ وِ 

 الُمَخنَُّث.كَكتٍِف ،  ، الَهِدمُ  ِمن المجاِز :وِ 
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بعَْينِها ؛ َذَكَرها  أَْرضٌ  ، ِهْدم ، كذا في النسخِ والصَّواُب : بكْسٍر ففتحٍ كما َضبَطه ياقوٌت ، قاَل : يُشبهُ أَْن يكوَن َجْمعُ  بالتَّحريكِ  ، الَهَدمُ وِ 

 ُزَهْيٌر في ِشْعِره :

__________________ 
قوله : قد أنكر الكســـــر ا هكذا يف مجيض النســـــخ الجي أبيدينا ومل يظهر له معىن ا ولعله : أنكر التســـــكا ولكن »هبامش املطبوعة املصـــــرية :  (1)

الذي يف اللســـــان : ودما هم هدم بينهم ابلتســـــكا وهدم ابلتحريك أي هدر ا وقا  علي بن محزة : هدم بســـــكون الدا . اه فمقتضـــــاه أنه أنكر 
 ك ال التسكا ا  مر.التحري

 واللسان والثاين يف الصحاح. 55ديوانه ط بريوت ص  (2)
 اللسان. (3)
 يف القاموس : اسٌم ابلرفض منونة. (4)
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ريح مـــــــــــقـــــــــــويـــــــــــة  يـــــــــــعـــــــــــًا غـــــــــــَ  بـــــــــــر قـــــــــــد َرآهـــــــــــا مجـــــــــــَِ

ر      فـــــــــح راه مـــــــــنـــــــــهـــــــــا فـــــــــوادي ا ـــــــــَ َدمُ ســـــــــــــــــــــــَ  (1) فـــــــــاهلـــــــــِ
  

حاحِ : ِمن نَواِحي ،، وفي بعِض نسخِ  من َجوانِبِ  تََهدَّمَ  ما : الَهَدمُ وِ   ، قاَل يَِصُف امرأَةً فاِجَرةً : البئِر فََسقََط فيها الّصِ

ُدمــــــــــاً  وحأٍَة قــــــــــُ َرتح عــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ ي إذا ُزجــــــــــِ  مَتحضــــــــــــــــــــــــِ

ا      َدمٌ كـــــــــــَبهنـــــــــــ  قـــــــــــاُض  هـــــــــــَ نـــــــــــح ِر مـــــــــــُ فـــــــــــح (2)يف اجلـــــــــــَ
 

  
لَ  ، الَهِديمُ وِ   ، وذِلَك ِلِقَدِمه. كأَميٍر : باقي نباِت عاِم أَوَّ

 بالتَّحريِك فَراِجْعه. الَهَدمُ  والذي في نسخِة اللِّسانِ 

ً  النَّاقَةُ ، كفَِرَح ، َهِدَمتِ  ِمن المجاِز :وِ  كتين ، فهي َهَدَمةً وِ  َهَدما  فهي أَْهَدَمتْ وِ  تََهدََّمتْ وِ ، كِقَرَدةٍ  ِهَدَمةً وِ  َهداَمى ، كفَِرَحٍة ، ج َهِدَمةٌ  ، محرَّ

 فياَسَرِت الفَْحَل ولم تُعاِسْره. اْشتَدَّْت َضبَعَتُها ، ِكالُهما ، إذا مٌ ُمْهدِ 

بَعِة ؛ وأَْنَشَد لزيِد بِن تُْرِكّيِ الدُّبَْيِرّي : اُء : هي التي تَقَُع من شدَّةِ الضَّ حاحِ : وقاَل الفرَّ  وفي الّصِ

وجــــــــــــــَ  يف اأَلوحجــــــــــــــاِس  ُك َأنح يــــــــــــــُ وشــــــــــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــــُ

ــــــــــــــــهــــــــــــــــا      ــــــــــــــــي دميُ ف و اسِ  هــــــــــــــــَ ٍض هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ب  ضــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

راِس   (3)إذا َدعا الُعن َد ابأَلجح

 قاَل ابُن جنّيِ : فيه ثالُث ِرواياٍت.

بَع ألنَّه الَهِديمُ  أََحُدها : أَْن يكونَ  اٌس : ِمن نَْعتِ  يَْهَدمُ  فَْحالً وأَضافَه إلى الضَّ  .َهِدْيم إذا َضبِعَْت ، وَهوَّ

اِس ، بالَخْفِض على   الِجواِر.الثانِيَةُ : َهوَّ

 َضبَعٍ ِهَواِس. َهِديمُ  الثاِلثَةُ : فيها

ِحيُح ألَنَّ الَهَوَس يكوُن في النُّوِق ، وعليه يصحُّ اْستِْشهاُد الَجْوهِرّي ألنَّه َجعَلَ  بِعَةَ ، ويكوُن ِهواِس بََدالً ِمن َضبَع  الَهِديمَ  وهو الصَّ الناقَةَ الضَّ

بَُع والِهواُس واِحٌد.  ، والضَّ

 تُها.في هذه األَْوجه فاِعٌل ليُوِجَس في البيِت الذي قَْبله أَي يُْسِرع أن يَْسمَع صوَت هذا الفَْحِل ناقةٌ َضبِعةٌ فتَْشتَدَّ َضبَعَ  َهِديمُ وِ 

حوه واْعتَمُدوا عليه ، وِمثْلُه  * قُْلت : وقد فَصَّل ذِلَك أَبو َزَكريَّا في تَْهِذيِب غريِب المصنِِّف ، وهذا الَوْجهُ األَخيُر الذي َذَكَره هو الذي َصحَّ

اء :مصلحاً بخّطِ األَْزهِرّي في نسخِة التَّْهِذيِب ، وكذا في غريِب المصنِِّف وعلى الحاِشيَِة قاَل أَبو عمر : أَْخبََرنا ثَْعلَب ع  ن َسلََمةَ عن الفرَّ

 َضَبٍض َهو اسُ  هدميُ فيها 
راِب والحراِم والحناِء ، فَمْن َرواهُ هكذا فإنَّه َجعَلَهُ بََدالً ِمن ضبَع ، وَمْن َرواهُ * قُْلت : والَمْصَدُر في باِب النكاحِ يأْ  تي على فِعاٍل نَْحو الّضِ

ْل. الَهِديمِ  كَشدَّاٍد فهو ِمن نَْعتِ   ولكنَّه َمْجروٌر على الِجواِر ، فتأَمَّ

 ، أَصابَهُ ذِلَك ، وهو مجاٌز. ، كعُنِيَ  ُهِدمَ  البَْحِر ، وقد من ُركوبِ  يُِصيُب اإِلْنسانَ  كغُراٍب : الدُّوارُ  ، الُهَدامُ وِ 

 : الَمْطَرةُ الَخِفيفَةُ. الَهْدَمةُ وِ 

حاحِ : الدُّْفعَةُ ِمن الَمَطِر ، هكذا في بعِض نسِخِه ، وِمثْلُه في األساِس.  وفي الّصِ

 ِمن الَمَطِر. َهْدَمةٌ  : أَصابَتْها َمْهدوَمةٌ  أَْرضٌ وِ 

حاحِ ، وهكذا ُوِجَد بخّطِ الَجْوهِرّي. الدُّْفعَةُ ِمن المالِ  : الَهْدَمةُ وِ   ، كما في نسخِ الّصِ

 ، وهو ابُن َحُضوِر بِن َعِدّيِ بِن ماِلٍك. ، كِمْنبٍَر وَمْقعٍَد : قَْيٌل لِحْميَرَ  ِمْهَدمٍ  ذووِ 

ّسِ ، وليَس هو ُشعَْيُب صاِحُب مدين. ِمْهَدمٍ  ُن ذيقاَل ابُن الَكْلبّي : ِمن بَني َحُضور ُشعَيُب ب  نبيُّ أَْصحاِب الرَّ

 َمِلُك الَحبَِش. أَْيضاً : ِمْهَدمٍ  ذووِ 
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ُل بُن ِعياٍض شاِعٌر. األَْهدامِ  ذووِ   : الُمتََوّكِ

 َمْهُجوُّ الفََرْزَدِق. (4) نافِعٍ  أَْيضاً : لَقَبُ وِ 

__________________ 
 برواية : 90ص ديوانه ط بريوت  (1)
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــد رآهــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــًات وِ 

 الســـــــــــــــــــــــــــّر مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا فــــــــــــــوادي اجلــــــــــــــفــــــــــــــر فــــــــــــــاهلــــــــــــــدم    

  

 واملثبت كرواية ايقوت.

 اللسان والصحاح واألساس والتهذيب. (2)
 اللسان ا والثاين يف الصحاح والتهذيب. (3)
 يف القاموس : انفٌض ابلرفض منونة. (4)
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 بمْعنًى واِحٍد. تَهاَدُرواوِ  تَهاَدمواوِ 

َمةٌ  َعجوزٌ  ِمن المجاِز :وِ  َمةٌ  نابٌ  كذاوِ  ، ُمتََهّدِ  فانِيَةٌ. أَي َهِرَمةٌ :  ُمتََهّدِ

ً  تََهدَّمَ  ِمن المجاِز :وِ   تََوعََّده. ، إذا عليه َغَضبا

حاحِ : اْشتَدَّ َغَضبُه.  وفي الّصِ

حاحِ : يقاُل : هذاوِ  بٌ  ، بالكْسِر ، وهو ِهْندامٌ  ُمْصلٌَح على ِمقداٍر وله ، أَي ُمَهْنَدمٌ  ءٌ شي في الّصِ بالفَتْحِ ، ِمثُْل  أَْندام أَْصلُه بالفاِرِسيَِّة : ُمعَرَّ

ن أَْصِل الَكِلَمِة ، زائَِدةً بل هي مِ  ُمَهْنِدس وأَْصلُه أَْنداَزه ، هكذا َذَكَره الَجْوهِريُّ وتَبِعَه المصنُِّف ، وال يَْخفى أنَّ ِمثَْل هذا ال تكوُن النُّون فيه

 .«ه ن د م»فاألَْولَى إيراُدها في تَْرِكيِب 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  تََهدَّمَ وِ البِناُء  اْنَهَدمَ  . َهدََّمهوِ  َهَدَمه ُمطاِوعا  ، َذَكَرُهما الَجْوهِريُّ

ُجِل بِناٌء أَو يقَع في بِئٍْر ؛ و يَْنَهِدمَ  : أَنْ  األَْهَدمانِ وِ  رَ على الرَّ  به فُّسِ

 َحكاهُ الَهَرويُّ في الغَِريبَْين. ؛ «األَْهَدَمْينِ  اللُهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَك من»الَحِدْيُث : 

 وقاَل ابُن ِسْيَده : وال أَْدِري ما َحِقيقَتُه.

كةً : الذي يَقَُع في بِئٍْر أَو يَْسقُُط قُسُط عليه ِجداٌر. الَهَدمِ  وَشِهيدُ   ، محرَّ

 .َهَدمي َهَدُمكوِ النُّْصرةِ والظُّْلم : َدمي َدُمك ويقُولُوَن في 

 منه. اْنَهَدمَ  ِمن الحاِئِط : وهو ما َهَدمٌ  األْصُل ، وأَْيضاً القَْبُر ألَنَّه يُْحفَُر تُرابُه ثم يَُردُّ فيه ، وقد َمرَّ في لََدَم واْنقَضَّ  الَهَدمُ  ويقاُل :

. ُهُدومٌ  ُق ، والَجْمعُ ، بالكْسِر : الثَّْوُب الَخلَ  الِهْدَمةُ وِ   بالضّمِ

 : َرقَعَه ؛ األخيَرةُ َرَواها ابُن الفََرجِ عن أَبي َسِعيٍد. َهدََّمهُ وِ الثَّْوَب  َهَدمَ وِ 

 ، كَكتٍِف : األَْحَمُق. الَهِدمُ وِ 

ثِيئَة ؛ وفي التَّْهذيِب : هي الَمْهدومُ وِ   ، وأَْنَشَد : الَمْهدوَمةُ  ِمن اللَّبَِن : الرَّ

ه  نـــــــــِ طـــــــــح ن داِء بـــــــــَ تـــــــــاِر مـــــــــِ خـــــــــح ُ
ُت َأاب املـــــــــ يـــــــــح فـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــَ

دومـــــــةٍ      هـــــــح ف  مبــــــَ راســــــــــــــــــــِ لــــــوَع الشــــــــــــــــــــ  يب ضــــــــــــــــــــُ نــــــح ــــــُ (1)تـ
 

  
 بالَمْعروِف : يَتََوعَُّد. يَتََهدَّمُ  وهو

َر. تََهدَّمَ وِ   عليه الَكالَم ِمثْل تََهوَّ

التَّْغلبيُّ ، ويقاُل أديم ، له صْحبَةٌ َرَوى  ُهَدْيمٌ  ، كَكِتٍف : أَُخو العاَلِء بِن الَحْضرمّي ، َذَكَره الدَّارقْطنِي في الصَّحابَِة : وكُزبَْيٍر : َهِدمٍ  أَبوو

 عنه الضبيُّ بُن معبٍد.

تَْين : ماٌء َوراء واِدي القرى في قَْوِل َعِدّي بنِ  الُهُدمُ وِ  . (2) الرقاعِ العاِمِلّي ، وبَضمَّ  ؛ قالَهُ الحاِزميُّ

 وَضبََطه الَواقِديُّ كَكتٍِف ، كذا في الُمْعجم.

ً  : [هذم]  بُسْرعٍة. قََطعَ  : َهَذَم يَْهِذُم َهْذما

ا يَِليَك وإِيَّاَك »الَحدْيث : منه ؛ و أََكَل بُسْرعةٍ  أَْيضاً :وِ   .«الَهْذمَ وِ ُكْل ممَّ

 قاَل ابُن األَثيِر : هكذا َرَواهُ بعُضهم.

 وقاَل أَبو موَسى : الصواب أنه بالدَّال الُمْهملِة ، يُريُد األَْكَل ِمن َجوانِِب القَْصعِة دوَن َوَسِطها.
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جاِل : الَهْيذامُ وِ   َكم.؛ كما في الُمحْ  األَُكولُ  ِمن الّرِ

حاحِ ؛ الشُّجاعُ  أَْيضاً :وِ   ، كغُراٍب. كالُهَذامِ  ، كما في الّصِ

 رُجٍل. (3) اْسمُ   :الَهْيذامُ وِ 

 ؛ نَقَلَهما الَجْوهِريُّ عن أَبي ُعبَْيٍد. كِمْنبٍَر وُغراٍب : السَّْيُف القاِطعُ  ، الُهذامُ وِ  الِمْهَذمُ وِ 

 السَّريُع.كَحْيَدٍر :  ، الَهْيَذمُ وِ 

ّمِ : ابُن الِطمِ  ُهْذَمةُ وِ   ، وهو في ُمَزْينَةَ  بِن ُعثْمانَ  ، بالضَّ

__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
 وهو قوله ا من أبيات ذكرها ايقوت : (2)
ــــــــــــخ دوهنــــــــــــُم ..  ــــــــــــ  الشـــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــعــــــــــــّرض أعــــــــــــل  . حــــــــــــىت ت

ُدمُ وِ       ا ـــــــــــــــــب حـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــعســـــــــــــــــــــــــــــــراء واهلـــــــــــــــــُ

  

 يف القاموس : اسٌم ابلرفض منونة. (3)
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 .عنههللارضيَجد  َأيب سلم  َكعحُب بُن ُزَهريحٍ الشاِعِر الص حايب  ا 
 عن ابِن َحبيٍب. ءٍ بُن َعتَّاٍب في َطيِّى َهَذَمةُ  بالتَّحريكِ وِ 

 َحبَشيٌّ  َحَضنَه عبدٌ  (3) لكنْ  بِن لَْيِث بِن سود ، (2) بو قَبيلٍة ، وهو ابُن زيدِ أَ  ، (1) ُهَذْيموِ ، بإِثْباِت األَلِف بين َسْعٍد  ، كُزبَْيرٍ  ُهَذْيمٍ  َسْعُد بنُ وِ 

هذا بَنُو عْذَرةَ بن َسْعٍد إليه يرجُع كلُّ عْذِرّيٍ ما خال ابن عْذَرةَ بِن زْيِد  ُهَذْيمٍ  ونُِسَب إليه ، ومن بَني َسْعد (4) فَغَلَبَه إليه ُهَذْيمٌ  أَْسَوُد اْسُمه

ِت في َكْلب ؛ قالَهُ ابُن الجوانّي النسَّابَةُ.  الالَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  ءَ الشي َهَذمَ   : َغيَّبَه أَْجَمع ؛ قاَل ُرْؤبَة : يَْهِذمه َهْذما

ه  مــــــــــــُ حــــــــــــِ لــــــــــــح ــــــــــــَ تـ ٍك َيســــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــَ ــــــــــــَ ال ــــــــــــا يف فـ  كــــــــــــِ

ِ وِ      اح قـــــــــــَ ُب اخلـــــــــــافـــــــــــِ ُب هلـــــــــــِح هـــــــــــح ـــــــــــلـــــــــــِّ هح ال ِذمـــــــــــُ هـــــــــــح ـــــــــــَ  يـ

  
 يْعنِي تَغَيَُّب القََمِر ونُْقصانَه.

 قاَل األَْزهِريُّ : ِكالُهما يْعني اللّْيَل والنَّهاَر.

 : يُغَيِّبُه أَْجَمع. يَْهِذُمه الَمْشِرَق والَمْغِرَب ،وقاَل أَبو َعْمٍرو : وأَراَد بالخافِقَيِن 

 فيَأُْكلُه ويُوِعيه. يَْهِذُمه وقاَل َشِمٌر :

 ؛ قاَل : ُهذاَمةٌ وِ  ُهَذَمةٌ  وَشْفَرةٌ  ُهذامٌ  ، كغُراٍب : َحديٌد ، وَكذِلَك : ُمْديةٌ  ُهَذامٌ  وِسنانٌ 

هح  عـــــــــــــــــامـــــــــــــــــَ راِن بـــــــــــــــــين نـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ٌر لـــــــــــــــــبــــــــــــــــــُ  َويـــــــــــــــــح

ك      ـــــــــــــِ رت فـــــــــــــح َك ومـــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح هح مـــــــــــــن ذامـــــــــــــَ  اهلـــــــــــــُ

  
ينٌ   ، َكذِلَك. ُهذامٌ  اللْحَم : أَي تُْسِرُع قْطعَه فتَأُْكلُه ؛ وُموًسى َهذوٌم تَْهِذمُ  وِسّكِ

 دس أَبو قَبيلٍة بالشَّاِم ؛ عن ابِن الجوانّي.بُن َربيعَةَ بِن ج الَهذيمُ وِ اللَّذاِت : الَمْوُت ، هكذا َضبََطه صاِحُب الِمْصباحِ.  هاِذمُ وِ 

. هذيمُ وِ   بُن عبِد هللِا بِن َعْلقََمةَ : َصحابيٌّ

حاحِ كالَهْذَربَِة. الِقراَءةِ  ُسرَعةٌ فيوِ الَكالِم  في (5) : سرعةٌ  الَهْذَرَمةُ   :[هذرم]  ؛ كما في الّصِ

 في َكالِمه : إذا َخلََّط فيه. َهْذَرمَ  وقد

جُل في الَكالِم ولم يُتَْعتِْع فيه قيلَ  يت : إذا أَْسَرَع الرَّ ّكِ  .َهْذَرم َهْذَرَمةً  وقاَل ابُن الّسِ

 ِوْرَده إذا َهذَّه ؛ وقاَل أَبو النَّْجم يذُمُّ رُجالً : َهْذَرمَ  ويقاُل :

ِلِ  َجم  ِو  َجح
َرَمهح كاَن يف امل  (6) اهلَذح

هما ُهذاِرَمةٌ وِ  ُهذاِرمٌ  هووِ   : َكثيُر الَكالِم. ، بضّمِ

َخِب على فَْعلَلَى لَهْذَرَمى إنَّها قاَل ابُن ُشَمْيل : يقاُل للمْرأَةِ :وِ  َخِب. ، أَي الصَّ  كثيَرةُ الَجلَبَة والشَّّرِ والصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر : َكثيُر الَكالِم. ِهذرامٌ  رُجلٌ 

 : السُّْرعةُ في الَمْشيِ. ْذَرَمةُ الهَ وِ 

ْنيا : تََوسََّع بها.  َهْذَرمَ وِ   .(7)السَّْيُف : إذا قََطَع  َهْذَرمَ وِ الدُّ
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كةً ،  الَهَرمُ  : [هرم]  : أَْقَصى الِكبَِر. الَمْهَرَمةُ وِ  الَمْهَرمُ وِ ، محرَّ

 .الَهَرمِ  أَي َمِظنَّةُ  ، «َمْهَرمةٌ  تَْرُك العَشاءِ »في الَحِدْيث : و

 .قَْبلَه تُقالُ  كانتْ  أَمْ  اْبتَدأَها ، وسلمعليههللاصلىقاَل القُتَيبيُّ : هذه الَكِلمةُ جاِريَةٌ على أَْلِسنِة النَّاِس ، قاَل : ولَْسُت أَْدِري أََرسوُل هللِا 

__________________ 
 كذا ا وُهَذمي عبد أسود حضته ا فغلب عليه ا واسم أبيه زيد وسيبيت.  (1)
 يف القاموس : زيٍد منونة. (2)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : لكنه. (3)
 يف القاموس : عليه. (4)
 يف القاموس : سرعُة الكالِم. (5)
 اللسان والصحاح وبعده فيهما : (6)

 لينا عل  الداهية املكتمه
ٌي يف ُسرحَعةٍ )ا مادة يف القاموس. سقطت من نسخ الشارح. وهي يف اللسان والتكملة ونصها : هن (7) َلَمُة : َمشح  (.اهلَذح
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ر على فَْعلى ألَنَّه ِمن األَْسماِء التي يُصابُون بها وُهم ل َهْرَمىوِ  َهِرمينَ  قْومٍ  ِمن ، بكْسِر الراِء ، َهِرمٌ  ، كفَِرَح ، فهو َهِرمَ  وقد ها ، ُكّسِ

َر عليه ذِلَك ؛ َر على ما ُكّسِ  نِْسوةٍ  ِمن ، كفَِرَحٍة ، َهِرَمةٌ  وهي كاِرُهون ، فطابََق باَب فَِعيٍل الذي بمْعنَى َمْفعوٍل نْحو قَتْلى وأَْسَرى ، فُكّسِ

 .َهْرَمىوِ  َهِرماتٍ 

َمهُ وِ الدَّْهُر  أَْهَرَمهُ  وقد  ؛ قاَل : َهرَّ

تح إذا لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــلـــــــــــــــــٌة  ر مـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــَ وحمـــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــَ

جي      عــــــــــــــــَد ذلــــــــــــــــك يــــــــــــــــوٌم فــــــــــــــــَ (1)أَتــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــَ
 

  
ّمِ : العَْقُل. الُهْرمانُ وِ  حاحِ. ُهْرمانٌ  يقاُل : ما لَهُ  ، بالضَّ  ، كذا في الّصِ

ا يكاد أن تكوَن َحِقيقة فيهما كا بالتَّْحريِك : بِناءاِن أََزليَّاِن بِمْصرَ  ، الَهَرمانِ وِ  ل  بناُهما لَمناِم ، فقيَل :، واْختُِلَف فيهما اْختِالفاً َجمًّ هرمُس األَوَّ

يه الِعْبَرانِيّون اخنوَخ بن يرِد بِن مهالئيل بن قنيان بِن أنوش بِن شيِث بنِ  إْدريُس ،   آَدَم ، وهوالَمْدُعو بالُمثَلَِّث بالِحْكَمِة وهو الذي يُسّمِ

إِْشفاقاً عليها من الذّهاِب  فيهما ِمن الطُّوفانِ  واألَْموالِ  العُلومِ  َصحائِفِ  ْفظِ لحِ  لما استدل ِمن أَْحواِل الَكواِكِب على كوِن الطَّائف السالمعليه

 ، وفي بعِض النسخِ الُمَشلَِّل ؛ ومنه قَْول البُْحترّي ِمن قَصيَدةٍ : بِناُء ِسناِن بِن الُمَشْلَشل هما أَو والدُّروِس واْحتِياطاً ؛

ِر عــــــــــنــــــــــد مــــــــــا وِ  لــــــــــّ شــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ان بــــــــــِن امل نــــــــــَ  ال كســــــــــــــــــــــــِ

ا مــــــــــن حــــــــــجــــــــــارِة ال هبــــــــــا      هــــــــــَ يـــــــــــح َرمــــــــــَ (2)بــــــــــىن هــــــــــَ
 

  
بُن سهواُق بِن سرناق ؛ وفي الخطط  (3)، قيَل : َشدَّاُد بُن عاٍد ، كما قالَهُ ابُن عفيٍر وابُن عْبِد الحكِم ؛ وقيَل : سويُد  بِنَاِء األَوائِلِ  ُهما ِمن أَو

وأنَّه ُمْفسٌد لألَْرِض وَحيواناتِها ونَباتِها  ِلَما َعِلموا بالطُّوفانِ  بُن سهلوق ؛ (3)ه سوريُن ألَبي عبِد هللِا محمِد بِن سالَمةَ بِن َجْعفٍَر القضاعّي أنَّ 

ِل َدقيقٍَة ِمن رأِْس السََّرطاِن ، وتكوُن الَكواِكُب عْنَد نزوِله من ِجَهِة النُّجومِ  وذِلكَ  اها في إيّ  وَداللَتِها بأنّه يكوُن عْنَد نزوِل قَْلب األََسِد في أَوَّ

ل َدقيقٍَة ِمن رأِْس الَحَمِل وُزَحُل في َدَرجة وثَمانِية وِعْشِرْين َدقيقَة ِمن الَحَمِل ، والُمشْ : هذه الَمواِضع ِمن الفلِك  تِري الشَّْمُس والقََمر في أَوَّ

يُخ في الحو ْهَرةُ في في الحوِت في تِْسعَة وِعْشِرْين َدَرَجة وثَمانِيَة وِعْشرْين َدقِيقَة ، والِمّرِ ِت في تِْسعَة وِعْشِرْين َدَرَجة وثاَلث َدقائِق ، والزَّ

في الميزاِن وأَْوج القََمر  (4)الحوِت في ثَمانِيَة وِعْشِرْين َدَرَجة وَدقائِق ، وُعَطاِرد في الُحوِت في َسْبعة وِعْشِرْين َدَرَجة وَدقائِق ، والَجْوَزة 

ا  (5) فيهما ُكلُّ ِطّبِ وِسْحٍر وَطْلَسمٍ و في األََسِد في َخْمس درج وَدقاِئق ، وَهْندَسٍة وَمْعَرفَِة النُّجوِم وِعلَِلها وَغْير ذِلَك ِمن العُلوِم الغَاِمَضِة ممَّ

 في الُخَطِط ؛ وفيهما ِمن ضاعيّ يضرُّ ويَْنفَُع ، ُكلُّ ذِلَك بالِكتابَِة على حيطانِهما ِمن َداِخل ملخصاً ُمفّسراً لَمْن َعَرَف بقَلَم المسنة كما َذَكَره الق

مرِد ما ال يَْحتَِمله الَوْصُف ، ولم يَْذُكر المصنُِّف الطَّْلَسَم في َمْوِضِعِه.  الذََّهِب والزُّ

ى بالموزر  الَهَرمُ  منها : ِصغاٌر كثيَرةٌ  أَْهرامٌ  (6) هناكوِ  ِن بالقُْرِب ِمن ، ومنها : الذي بَدْيِر أَبي هرميس ، ومنها : اثْنا (7)الثاِلُث ويَُسمَّ

 َدْهشور ، وآَخَران بالقُْرِب ِمن ميدوم.

ْلت : وأَيُّ شي ، وَمْصنوعاتِه ِمن القُْدَرةِ على بِناِء ِجْسٍم ِمن أَْعَظم الِحجاَرةِ ُمَربَّع  عزوجلٍء أَْغَرُب وأَْعَجُب بْعَد َمْقُدورات هللِا ، قاَل أَبو الصَّ

وُل تِفاُع عموِدِه ثلثمائة ِذَراعٍ ونَْحو َسْبعة َعَشَر ِذراعاً ، تُِحيُط به أَْربَعَةُ ُشطوحٍ ُمثَلَّثات ُمتَساِويات األَْضالع طُ القاِعَدةِ َمْخروِط الشَّْكِل ، ارْ 

ْنعة وإتْقان الهْنَداِم وُحْسن التَّ  ديِر بحيُث لم يَتَأَثَّر إلى َهلُمَّ َجّراً قْ كّلِ ضْلعٍ أَْربَعُمائة ِذَراعٍ وِستُّون ِذَراعاً ، وهو مع هذا الِعَظِم ِمن إْحكاِم الصَّ

الِزِل ، انتََهى. ياحِ وَهْطِل السَّحاِب وَزْعَزَعِة الزَّ  بتَضاعِف الّرِ

__________________ 
 اللسان. (1)
 .«وال بسنان»برواية : « اهلرمان»معجم البلدان :  (2)
 بن سهلو  بن سراي .« سوريد« : »اهلرمان»يف معجم البلدان :  (3)
 .«واجلَوحَزهر»يف معجم البلدان :  (4)
 إنه. عل  هامش القاموس : كذا بضبرت النسخ ا وأ له املؤلف يف مادته ا وقا  الشارح : الطلسم كسبطر ا وشدد شيخنا الالم وقا  : (5)
 يف القاموس : وهنالك. (6)
ؤّزر.يف معجم ا (7)

ُ
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ائةُ ِذَراعٍ ، في أََحِدهما قَْبُر هرمس ، وقاَل غيُرهُ : إنَّ ُطوَل كّلِ واِحٍد منهما في األَْرِض أَْربَعُمائةَ ِذَراعٍ في أَْربَعُمائٍة ، وَكذِلَك ُعلُّوهما أَْربَعُم

ابئَةُ  تحجُّ  هماوإلي أغاثيمون تلميِذهِ  قَْبرُ  اآلَخرِ  وفي ، السالمعليهوهو إْدريُس ،  الً  وكانا ، الصَّ ان أَوَّ يباجِ  َمْكُسوَّ  .زوالقٍ  ابنُ  َحَكاهُ  ، بالّدِ

 ، وفي الموزر ابُن لهرجنب اْسُمه كرورس. (1)الشَّْرقي الَمِلُك سوريُد ، وفي الغَْربّي أَُخوه هرجنب  الَهَرمِ  وقيَل : في

الذي بَدْيِر أَبي هرميس قَْبُر قرباس ، وكان فاِرَس ِمْصَر وكان يُعَّد بأَْلِف فاِرٍس ، فإذا لَِقيَهم َوْحده اْنَهَزُموا ،  الَهَرمِ  قاَل ابُن زوالق : وفي

عيَّةُ فَدفَنُوه بَدْيِر أَبي هرميس وبَنَْوا عليه ا ماَت َجِزَع عليه الَمِلُك والرَّ  في التَّواِريخِ. ُمَدّرجاً ؛ هذا خالَصةُ ما َذَكُروه الَهَرمَ  فلمَّ

ا أَْقواُل الشُّعراِء فمنهم َمِن اْقتََصَر على ِذْكِرهما فقاَل :  وأَمَّ

ظــــــراً  نــــــح ن مــــــَ ســــــــــــــــــــَ رحت َأحح ك هـــــــر أَبحصــــــــــــــــــــَ يحشـــــــــــــــــــــِ  بــــــعــــــَ

ن      رحَت مـــــِ يح عـــــلـــــ  طـــــوِ  مـــــــا أَبحصـــــــــــــــــــَ َرمـــــَ رِ  هـــــَ  ِمصـــــــــــــــــــح

  

َرفـــــــــــا  مـــــــــــا وَأشـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــاِن الســـــــــــــــــــــــــ  ا أَبعـــــــــــح   (2)َأاَنفـــــــــــَ
  

مـــــــا  َأو    راف الســـــــــــــــــــّ وِّ إشـــــــــــــــــــح رِ عـــــلـــــ  اجلـــــَ  الـــــّنســـــــــــــــــــح

  

يــــــــــاً وِ  ن اأَلرِض عــــــــــالــــــــــِ زًا مــــــــــِ  قــــــــــد وافــــــــــيــــــــــا َنشــــــــــــــــــــــــح

  
رِ    دح ا عــــــــــلــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــَ اين قــــــــــامــــــــــَ دح ــــــــــَ مــــــــــا ث  كــــــــــَبهنــــــــــ 

  
 وقاَل الُمتَنبِّي :

ــــــــــــذي  ن ال ــــــــــــح َرمــــــــــــانِ أَي ه  اهلــــــــــــَ ــــــــــــِ ــــــــــــان ي ــــــــــــح ن ــــــــــــُ ن بـ  مــــــــــــِ

رع     صــــــــــــــــــــــــــح
َ
ه مــــــــــــا امل وحمــــــــــــُ ه مــــــــــــا قـــــــــــــَ  مــــــــــــا يــــــــــــومــــــــــــُ

  
 ومنهم َمْن َذَكَرهم بصيغَِة الَجْمع فقاَل :

هــــــــــ   ــــــــــ  ــــــــــن َرتح عــــــــــقــــــــــوَ  ذوي ال رامُ َحســــــــــــــــــــــــَ  اأَلهــــــــــح

ـــــــــعـــــــــظـــــــــيـــــــــمـــــــــهـــــــــا اأَلحـــــــــالمُ وِ      َرتح ل  اســـــــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــغـــــــــَ

  

واهـــــــــــِ   ٌ  مـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــة الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــاء شـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــح  مـــــــــــُ

  
ــــــــــــعــــــــــــاٍ  دوهنــــــــــــّن ســــــــــــــــــــــــــهــــــــــــاُم    (3)قصــــــــــــــــــــــــــرتح ل

 

  

ر ُدوهنــــــــــــا  ــــــــــــفــــــــــــكــــــــــــّ ــــــــــــت ا ال ــــــــــــَ ب َ كــــــــــــَ  مل أَدحِر حــــــــــــاح

  
ِت وِ    نـــــــــَ  بـــــــــعـــــــــجـــــــــيـــــــــبـــــــــهـــــــــا اأَلوحهـــــــــامُ  (4)اســـــــــــــــــــــــتـــــــــوهـــــــــَ

  

ن  أَمح  م هـــــــــــــــُ ال  اأَلعـــــــــــــــاجـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح وُر أَم ـــــــــــــــُ ب ـــــــــــــــُ  أَقـ

  
المُ    ّن أَمح َأعـــــــــــــــــح ر كـــــــــــــــــُ ُم َرمـــــــــــــــــح ل ســـــــــــــــــــــــــــــــح  طـــــــــــــــــِ

  
وِلِعْجَزةٍ  لِهْرَمةٍ  ولد: ، والصَّواُب فيه َكْسُر الهاِء ، وعلى ِمثاِله ابُن ِعْجَزةَ ؛ ويقاُل  آِخُر ولَِد الشَّْيخِ والشَّْيَخةِ  : (5)، بالفتْحِ  َهْرَمةَ  ابنُ وِ 

 وَعِجزا وَكِبرا يَْستوي فيه الُمَذكَُّر والُمَؤنَُّث. َهِرما ولِكْبَرةٍ ُكلُّ ذِلَك بالَكْسر أَي بَْعَد ما

ْل.على الصَّ « ع ج ز»والعََجُب أنَّ المصنَِّف َذَكَره في   واِب بالكْسِر فتأَمَّ

َمْشهوٌر ، َرَوى عنه ابُن أَخيِه  شاِعرٌ  بِن ُهَذْيل بِن َربيعَةَ بِن عاِمِر بِن َعِدّيِ بِن قَْيِس الخلج : َهْرَمةَ  إْبراهيُم بُن علّيِ بِن َسلََمةَ بِن عاِمِر بنِ وِ 

 .َهْرَمةَ  أَبو ماِلٍك محمُد بُن ماِلِك بِن علّيِ بنِ 

َمكاِرُم األَْخالِق بْعَد الَحَكِم بِن  َهِرَمتْ  أَْشعاُرك ، قاَل : كال ولكن َهِرَمتْ  : قد َهْرَمةَ  َطبَقاِت الشُّعراِء البِن الُمْعتَز : قيَل البنِ وفي كتاِب 

 الُمطَِّلِب ؛ كذا في تاِريخِ َحلََب البِن العَِديم.

 فاَن بأَْكناِف الِحجاِز لَمْن أَمَّ المِدينَةَ عن عرام.، َجبٌَل لغَطَ  : في َحْزِم بَني َعوالٍ  َهْرَمةَ  بِئْرُ وِ 

 َضِعيٌف تَْرعاهُ اإِلبُِل. نَْبتٌ  ، بالفتْحِ : الَهْرمُ وِ 

 وقيَل : َضْرٌب ِمن الحْمِض فيه ُملوَحةٌ.

ْبِرِق وهو أََذلُّه وأََشدُّه اْنبِساطاً على األَْرِض واْستِْبطاطاً ؛ ق  اَل زهيٌر :وفي األَساِس : هو يَيبُس الّشِ

__________________ 



16515 

 

 هو جيب.« : اهلرمان»يف معجم البلدان  (1)
 « :اهلرمان»يف معجم البلدان  (2)

 أطافا أبعنان السماء وأشرفا
 .«. لغا ٍ .. مل  منبقة»برواية : « اهلرمان»يف معجم البلدان  (3)
 يف ايقوت : واستو ت. (4)
 يف اللسان والتهذيب ضبطت بكسر اهلاء ا ضبرت قلم ا واألصر كالتكملة واألساس. (5)
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ٍ  وِ  ــــــــــــــــَ ن ًب عــــــــــــــــر حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــا َوطــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــح ئـ  َوطــــــــــــــــِ

د ايبــــــــــــــــــَ       يــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــَ
ُ

َء املــــــــــــــــــ رحمِ َوطح  (1) اهلــــــــــــــــــَ
  

 .َهْرمةٌ  واِحَدتُه

 ؛ عن ُكراعٍ. َشَجرٌ  قيَل :وِ 

 ، عن ُكراعٍ أَْيضاً. البَْقلَةُ الَحْمقاءُ  : الَهْرَمةُ  أَو

 وهي التي يقاُل لها حيهلةٌ. الَهْرَمةِ  ومنه : أََذلُّ من

 في الجاِهِليَِّة ؛ عن ياقوت. : من أَيَّاِمهم الَهْرمِ  يَْومُ وِ 

 وَشعَُر َوْجِهها ، قاَل : َعثانينُها اها ،؛ وفي بعِض األُُصوِل : منه أَي ِمن أَْكِله إيَّ  تَأُْكلُها فَتَْبيَضُّ منها أَو الَهْرمَ  : تَْرَعى َهواِرمُ  إِبِلٌ وِ 

 فالوُجوُه ِشيبُ  َهرحماً َأَكلحَن 
 بالطَّائِِف. بِن َحْربٍ  أَو ألَبي ُسْفيانَ  بِن هاِشٍم ، : ماٌل كان لعَْبِد الُمطَِّلبِ  الَهْرمِ  ذووِ 

ا بَعَثَه النبيُّ  (2)والذي  ت لَهْدمِ  ، وسلمعليههللالىصقالهُ الواقدّي : إنَّه ماٌل ألبي ُسْفياَن ، ولمَّ  .الَهْرمِ  بِذي بماِلهِ  أَقامَ  الالَّ

 ، بكْسِر الراِء ، ماٌل لعْبِد الُمطَّلِب بالطائِِف ، هكذا هو في ُمْعجِم نَْصر. الَهِرمِ  وقاَل غيُرهُ : ذو

 وكأنَّ المصنِّف َجَمَع بيَن القَْولَْين.

ِحيُح عْنِدي أنَّه ذووقاَل ياقوُت : هكذا َضبََطه غيُر  ةٌ جاَء فيه َسَجٌع يََدلُّ على ذِلَك. الَهَرمِ  واِحٍد ، والصَّ  بالتْحريِك ، وله فيه قصَّ

عْبُد الُمطَِّلِب  بُن الحاِرِث الثَّقفيُّ فنَافََرهم (3)فغلبه عليه خندُق  الَهَرم قاَل الباَلذريُّ عن أَْشياِخه : إنَّه كان لعْبِد الُمطَّلِب بِن هاِشٍم ماٌل يُْدَعى

ياِء والظَّلَْم والبَْيِت  ، كَكتٍِف :  الَهِرمُ وِ  للقَُرِشّي ذي الَكَرْم. الَهَرمْ  أَنَّ الماَل َذا (4) الَهرمْ وِ إلى الَكاِهِن القضاعّي ، إلى أَْن قاَل : أَْحُكم بالّضِ

حاحِ. َهِرُمك ، وال تَْدِري بَِم يُولَعُ  َهِرُمك ؛ ومنه يقاُل : ال تَْدِري َعالَم يُْنَزأُ  النَّْفُس والعَْقلُ   ، أَي نْفُسك وَعْقلَُك ؛ كما في الّصِ

ه بمن يُولَع. ْره ، ونَصُّ  وَحَكاه يَْعقوٌب ولم يُفَّسِ

 وفي األَْمثاِل لألَْصَمعّي : أَي ال تَْدِري ما يكوُن آِخُر أَْمِرك.

 ؛ وهو مَجاٌز. (5)وفي األساِس : أَي َرأْيُك القادح 

 فََرُس أَبي َزْعنَةَ الشَّاِعِر. : َهِرمُ الوِ 

 بهاٍء : اللَّبَُؤةُ. ، الَهِرَمةُ وِ 

مُ  يقاُل : جاَء فالنٌ  : التَّْعظيُم. التَّْهريمُ  ِمن المجاِز :وِ  ُمه ويَِصفُه فَْوَق قَْدِره ، كما في األساِس. يَُهّرِ  علينا األَْمَر والَخبََر ، أَي يُعَّظِ

ْمتُ  تقوُل : التَّْقِطيُع. : التَّْهريمُ وِ  ً  اللْحمَ  َهرَّ مٌ  أَْمثال الَوْذَرةِ ، ولَْحمٌ  قَِطعاً ِصغاراً  إذا قَطَّْعتَه تَْهِريما  ؛ كذا في التْهِذيِب. ُمَهرَّ

كةً. كَحَرِمّيٍ  بِن َرفاَعةَ األْوِسيُّ الواقِفيُّ ، ُن عبِد هللاِ ب َهَرِميُّ وِ   ، أَي ُمحرَّ

بن عبِد هللِا تابِِعيٌّ َرَوى عن خزيمةَ بن ثاِبٍت ، وعنه  َهَرميَّ  ، كَكتٍِف ، فإنَّ  َهِرمٌ  * قُْلت : هكذا َوقََع في بعِض المعاِجِم ، والصَّواُب فيه

 ى ذِلَك ابُن َحبَّان.ُحَمْيُد األَْعَرُج نَبَّه عل

 العَْبدّي ِمن ِصغار الصَّحابَِة. (7) ، كَكتٍِف ، ابُن َحبَّانَ  (6) َهِرمٌ وِ 

اِهد أَْدَرك ِخالفَةَ ُعَمَر وَسِمَع أُويساً القرنيَّ َرَوى عنه ال َهِرمُ  وقاَل ابُن َحبَّان في ثِقاِت التَّابِِعْين : َحَسُن وأَْهُل بُن َحبَّان األَْزِدّي البَْصِريُّ الزَّ

 البَْصَرةِ ، وكان قد َوِلَي الِواليات أَيَّام ُعَمَر بِن الخطَّاب ، ماَت في غزاةٍ له وال يُْعلَم َوْقتُه.
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__________________ 
 اللسان والتهذيب ا واألساس وفيها : انبت اهلرم. (1)
 .«الذي قا »ابألصر :  (2)
 يف معجم البلدان : ِخنحِدُف. (3)
 يف معجم البلدان : وا رم. (4)
 يف معجم البلدان : القارح. (5)
 قبلها يف القاموس. وقد سقطت من الشارح. وَكزَُبرٍي : ابُن عبِد ِ . (6)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : َحي اَن. (7)
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 صَّواُب أنَّه ابُن خنبش ؛ وقيَل : َوَهُب بُن خنبش ، َرَوى عنه الشعبيُّ في عمرةِ َرَمضان.، كذا في النسخِ ، وال (1) بُن ُحبَْيٍش  َهِرمُ وِ 

دَّةِ. بُن قُْطبَةَ  َهِرمُ وِ   الفزاريُّ ، ويقاُل : ابُن قُْطنَةَ ، بالنُّوِن ، وهو الذي ثَبََّت ُعيَْينَةَ بن حْصٍن َوْقَت الّرِ

 وال تُْعَرُف له ِروايَةٌ. هرمى َحد البَكَّائِين ، وهو الذي قيَل فيهاألَْنصاِريُّ أَ  بُن عبِد هللاِ  َهِرمُ وِ 

اء أََصّح. بُن َمُسعََدةَ  َهِرمُ وِ   ؛ َذَكَره ابُن الَكْلبي ، ويقاُل : هدُم بُن َمْسعوٍد بالدَّاِل ، وبالرَّ

ثٌ  البجليُّ : بُن ُسْفيانَ  ُهَرْيمُ   :(2) كُزبَْيرٍ وِ   عن َمْنصوٍر وعبِد الَمِلِك بِن عميٍر ، وعنه أَبو نعيٍم وأَْحمُد بُن يُونَس ، ثَْبٌت. ُمَحّدِ

 من الَحَطِب. القَديمُ  كَسْكَرى ، اليابِسُ  ، الَهْرَمى ِمن المجاِز :وِ 

ً  ؟وقيَل لرائٍِد : كيَف َوَجْدَت واِديكَ   األساِس.وُعْشباً َشْرَمى ؛ كما في  َهْرَمى قاَل : وَجْدُت فيه ُخْشبا

يِّئَةُ الُخلُِق. ، الَهُرومُ وِ   كَصبُوٍر : المرأَةُ الَخبيثَةُ السَّ

 .(3) رُجلٍ  : اْسمُ  ، كأَْحَمدَ  أَْهَرمَ  ذووِ 

ُجل : تَهاَرمَ وِ  حاحِ. َهِرمٌ  أَنَّه ِمن نْفِسه أَرى الرَّ  وليَس به ؛ كما في الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَمْقعٍَد : أَي َمْطَمٌع. َمْهَرمٌ  بالضّمِ ، وال،  ُهْرمانَةٌ  يقاُل ما عنده

 ، كَكِتٍف : ُمْنثَِلٌم ، عن أَبي َحنيفَةَ ؛ وأَْنَشَد للَجْعدي : َهِرمٌ  وقََدحٌ 

ر َده ا   مـــــــــــــــاِر جـــــــــــــــَ وحِز ا ـــــــــــــــِ وحٌز كـــــــــــــــجـــــــــــــــَ  جـــــــــــــــَ

ٌ  وال      ر اُس ال انقــــــــــــــــــــِ رِمُ خــــــــــــــــــــَ  (4) هــــــــــــــــــــَ
  

 .َهِرَمةٌ  ، واألُْنثى َهِرمٌ  ويقاُل للبَعيِر إذا صاَر قَْحداً :

 واألَْهَرماِن البِناُء والبِئُْر.

 .الَهْرمَ  : يَْرَعى هاِرمٌ  وبَعيرٌ 

أْي الجيُِّد كالَهْرِم كَكِتٍف. الُهْرمانُ وِ   ، بالضّمِ : الرَّ

وا ً  وَسمَّ اما  ، كَشدَّاٍد. َهرَّ

يُّ وهو صاِحُب زهيٍر  َهِرمُ  وكَكتٍِف :  الذي يقوُل فيه :بُن ِسناِن بِن حاِرثَةَ الُمّرِ

وٌم حــــــــــيــــــــــُث كــــــــــان و   لــــــــــُ خــــــــــيــــــــــَر مــــــــــَ  إن  الــــــــــبــــــــــَ

ه      تـــــــــــــِ ال  واَد عـــــــــــــلـــــــــــــ  عـــــــــــــِ رِمُ كـــــــــــــن  اجلـــــــــــــَ  (5) هـــــــــــــَ
  

ا  بُن قُْطبةَ بِن َسيَّاٍر فِمن بَني فَزاَرةَ ، وهو الذي تَنافََر إليه عاِمٌر وَعْلقََمةُ. َهِرمُ  قاَل الَجْوهِريُّ : وأَمَّ

 بُن نسيٍب أَبو العجفاِء الّسلميُّ تابِعيَّان. َهِرمُ وِ بُن الحِرِث : تابِعيٌّ ؛  َهِرمُ وِ 

 .ُهَرْيمٍ  َحِفيَدهُ الضوُء بُن الضوِء بنِ  (6)بُن تليٍد الظالميُّ تابِعيٌّ عن ابِن عبَّاس ، وعنه  ُهَرْيمُ  وكُزبَْيٍر :

 بُن مسعٍر التَّرمذيُّ ِمن شيوِخ التَّرمذّيِ. ُهَرْيمُ وِ 

 بُن عبِد األَْعلَى ِمن شيوخِ ُمْسلم. ُهَرْيمُ وِ 

كةً : لَقَُب محمِد بِن ُعَمَر الَحْنبلّيِ عن سبط الّسلَفّي. الَهَرمُ وِ   ، محرَّ
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بيعِ ، َذَكَره المالينيُّ  الهريميُّ : ، كُزبَْيٍر  ُهَرْيمٍ  وأَبو َجْعفٍر محمُد بُن الَحَسِن بنِ   .الشَّْيبانيُّ عن ُسلَْيمان بِن الرَّ

 بُن عاِمِر بِن َمْخزوٍم ِمن ولِدِه جماَعةٌ. َهَرميُّ وِ 

 بُن رياحِ بِن يَْربوعِ بِن َحْنَظلَةَ َجدُّ األُبَْيرِد الشاِعر التَِّميمّي. َهَرميُّ وِ 

مٌ وِ   ، كُمعَظٍَّم : اْسُم قَْحطان ، وقَْحَطان لَقَبَهُ. ُمَهرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الدَّائَِرةُ التي في وَسِط الشَّفَِة العُْليا ؛ الَهْرتََمةُ  : [هرتم]

__________________ 
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : ُخنَـيح . (1)
 قبلها يف القاموس زايدة. سقطت من الشارح. ونصها : صحابي وَن وِهرحٌم ابلكسر ا ابُن َهيِنِّ من بَليٍّ من ُقضاَعَة. (2)
 يف القاموس : رجٌر ابلرفض منونة. (3)
 اللسان. (4)
 واللسان والصحاح. 91ديوانه ط بريوت ص  (5)
 .«وعند»ابألصر :  (6)
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 عحرَايبِّ يف نواِدرِِه.َرَواُه اأَلزحهرِي  عن ابِن األَ 
 ، وهي الَهْرتََمةُ التي ذُِكَرْت آنِفاً. العَْرتََمةُ  ، بالُمثَلَّثَِة ، هي الَهْرثََمةُ  : [هرثم]

 وقيَل : هو ُمقَدَُّم األَْنِف.

 بيَن َمْنِخَريِ الَكْلِب. الذي السَّوادُ  هي أَْيضاً :وِ 

 وهي الوترةُ.

 بن أَْعيُن وغيُرهُ. َهْرثََمةُ  ، وهو (1) رُجلٍ  : اْسمُ  َهْرثََمةُ وِ 

حاحِ :وِ  ُجِل ، األََسدُ  الَهْرثََمةُ  في الّصِ ي الرَّ  كَجْعفٍَر وُعالِبٍط. ، الُهَراثِموِ  كالَهْرثَمِ  ، ومنه ُسّمِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بُن ِهالٍل ، كَجْعفٍَر ، في بَني عجل. َهْرثَمُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةِ  : [هردم]  ، بالكْسِر وَشّدِ الِميِم : العَجوُز ؛ عن ُكراعٍ ، كالِهْرَدبَِّة. الِهْرَدمَّ

ْخوُ  الِهْرَشمُّ  : [هرشم] حاحِ. ، كِقْرَشّبِ : الحجُر الّرِ  ، كما في الّصِ

قيُق الَكثيُر الماِء.  وقيَل : هو الرَّ

ْخُو النَِّخُر.  وفي الُمْحَكم : الّرِ

 الَمْحفَِر ؛ وأَْنَشَد : اللَّيِّنُ  (2) الَجبَلُ  قاَل أَبو زْيٍد : هووِ 

ة رحِشـــــــــــــــــــَ  ٍر  هـــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــَ مِّ يف جـــــــــــــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــــِ

مِّ      ِن الـــــــــــــعـــــــــــــَ ُذُ  لـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــاِر والبـــــــــــــح بـــــــــــــح (3)تــــــــــــــَ
 

  
ةُ وِ   ، وخصَّ بعُضهم به الَمعََز. بهاٍء : الغَزيَرةُ من الغَنَمِ  ، الِهْرَشمَّ

ةُ وِ  ْلبَةُ  : الِهْرَشمَّ  ِضدٌّ. ، وهو األَْرُض الصُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةُ  ارةُ.  الِهْرَشمَّ ْلُب ، ِضدٌّ ؛ قاَل : الِهْرَشمُّ وِ : الناقَةُ الَخوَّ  : الَحَجُر الصُّ

مِّ  وح اجلــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــُ و  طــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــة اجلــــــــــــــــــُ

ٍر      جـــــــــــــَ رحِف حـــــــــــــَ تح حبـــــــــــــَ يـــــــــــــبـــــــــــــَ مِّ جـــــــــــــِ رحشـــــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــِ

  
ْلُب ألَنَّ البئَْر ال تُجاُب إالَّ بَحجَ  فالِهْرَشمُّ   ٍر ُصْلٍب ، ويُْروى :هنا الصُّ

 ِهرحَشمٍّ ُجوَب هلا َِبَبٍر 
 قاَل ثَْعلَب : مْعناهُ ِرْخٌو َغِزيٌر أَي في َجبٍَل.

مِّ  الُهْرُطمانُ  : [هرطم]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.:  ، بالضَّ

ٌط بَْيَن الشَّعيِر والِحْنَطة نافٌِع لإِلْسهاِل والسُّعاِل. وهو  َحبٌّ ُمتََوّسِ

 وقيَل : هو العْصفُر.

 وقيَل : الجلبان.
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 وَوْصُف َجاِلينُوَس يدلُّ على أنَّه البسلَةُ الَمْعروفَةُ بِمْصَر ؛ قالَهُ الحِكيُم َداود.

 في جوفِها ، وَكذِلَك الِقثاَءةُ. فَتَْنَهِزم كما تَْغِمُز الِقْربَةُ  َزه بيَِده فصاَرْت فيه ُحْفَرةٌ : َغمَ  َهَزَمه يَْهِزُمه َهْزماً فاْنَهَزمَ  : [هزم]

 .ُهزومٌ وِ  َهْزمٌ  ج ، بالفتْحِ ، َهْزَمةٌ  منه : ُمْنَهِزمٍ  ُكلُّ َمْوِضعٍ وِ 

ً  َهَزمَ وِ  تُه. : إذا فالنا  َضَربَه فَدَخَل ما بَْيَن وِرَكْيه وَخَرَجْت ُسرَّ

ً  القَْوسُ  َهَزَمتِ وِ  َمتْ  : َهْزما تَْت كتََهزَّ  ؛ عن أَبي َحنيفَةَ. َصوَّ

َمتِ  ويقاُل :  القَْوُس إذا تََشقَّقَْت مع َصْوٍت. تََهزَّ

 ، وهو ِمن الكسر. َهَضَمهُ  ِمثْل له َحقَّهُ  هزمَ وِ 

ً  والَجْيشَ  العَُدوَّ  َهَزمَ وِ   وقْولُه (4) كَسَرُهْم وفَلَُّهم  :َهْزما

__________________ 
 يف القاموس : رجٌر ابلرفض منونة. (1)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : وا َبحُر. (2)
 اللسان والصحاح. (3)
 (.واالسُم : اهلَزميَُة واهِلّزميَ  كِخلِّيَف  ا والبئَر : َحَفَرها: )بعدها زايدة يف القاموس. وقد سقطت من نسخ الشارح. ونصها  (4)
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 .(1) (فَ َهَزُموُهْم ِبِِْذِن هللاِ )اىَل : تع
 قاَل أبو إْسحاَق : مْعناهُ كَسُروهم وَردُّوُهم.

 ٍء وثَْنُي بعضه على بعٍض.َكْسر شي الَهْزمِ  وأَْصلُ 

 ، وذِلَك لتَطاُمنِها. : البِئَاُر الكثيَرةُ الغُْزرِ  الَهزائمُ وِ 

 وفي الُمْحَكِم الَكثِيَرةُ الماِء.

احِ بِن عِدّيِ :  وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للطرمَّ

ي حـــــــــــــــــــامُت  مـــــــــــــــــــِّ اُح وعـــــــــــــــــــَ رِمـــــــــــــــــــ   َأان الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــِّ

ييف ولســـــــــــــــــــــــــــــــاين عـــــــــــــــــارِمُ      كـــــــــــــــــِ ي شـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َولـــــــــــــــــح

  

ِر ِحَا تـَنحَكُد   (2) اهلَزائمُ كالَبحح

 آباراً كثيَرةَ الِمياِه. بالَهزائِمَ  أَرادَ 

 .َهِزيمةٌ  الواِحَدةُ  البِئاُر الغُْزُر والِعجاُف من الدَّواّبِ ؛ الَهزائِمُ : وِ ؛ وفي بعِض النسخِ  الدَّوابُّ الِعجافُ  : الَهزائِمُ وِ 

 إذا ُخِسفَْت وقُِلَع َحَجُرها ففاَض ماُؤها الّرواُء. َهزيمةٌ  ويقاُل : بِئْرٌ 

َمتْ وِ السَّحابَةُ بالماِء  اْهتََزَمتِ وِ   ؛ قاَل :عنه  تََشقَّقَْت مع َصْوتٍ  : أَي تََهزَّ

هــــــــا  هــــــــَ بـــــــــ  مــــــــاِء نـــــــــَ لــــــــح ُب الــــــــظــــــــّ  كــــــــانــــــــتح إذا حــــــــالــــــــِ

مـــــــــاِء      لـــــــــح زِمُ قـــــــــامـــــــــت إىل حـــــــــالـــــــــِب الـــــــــظـــــــــ  تـــــــــَ  (3) هتـــــــــَح
  

 بالَحلَِب لكثَْرتِه. تَْهتَِزم أَي

 أَي جاَءْت إليه ُمْسِرَعةً. تَْهتَِزمُ  أَي يُْسِرُع ، وفسََّره فقاَل : جاَءْت حاِلَب الظَّْلماء يَْهتَِزمُ  وأَْوَرَد األَْزهِريُّ هذا البيَت شاِهداً على جاَء فالنٌ 

مُ  وقاَل األَْصَمعيُّ : السَّحابُ   الذي لَرْعِده َصْوٌت. الُمتََهّزِ

ْعدُ  الَهزيمُ وِ  مِ  الذي له َصْوٌت َشبِيهٌ بالتكسُِّر ، : الرَّ حاحِ : .كالُمتََهّزِ ْعِد : َصْوتُه ،  ِزيمُ هَ  وفي الّصِ مَ وِ الرَّ ً  الرعدُ  تََهزَّ ما  .تََهزُّ

ْوِت. (4) الفََرُس الشَّديدُ  ِمن الَخْيِل : الَهِزيمُ وِ   الصَّ

 َصْوُت َجْريه. َهِزيُمهوِ وقيَل : هو الذي يَتَشقَُّق بالَجْريِ ، 

كةً  الَهَزمِ  ُمِرنَّةٌ بَيِّنَةُ  : أَي َهزومٌ  قَْوسٌ وِ   ، قاَل َعْمُرو ذو الَكْلب : ، محرَّ

 (5) َهَزمح يف اليمِا َلححٌة ذاُت وِ 
 يُْسَمُع لها َصْوٌت. ، كفَِرَحٍة : شديدةُ الغَليانِ  َهِزَمةٌ  قِْدرٌ وِ 

 .َهِزَمةٍ  َمٍة ، في قُُدورٍ قالْت : لحُم جزوٍر َسنَِمٍة ، في َغداةٍ َشيَِمٍة ، بِشفاٍر َخذِ  ؟ءٍ وقيَل : الْبنَِة الُخّسِ : ما أَْطيَُب شي

َمتِ وِ   ؛ وَكذِلَك القَْوُس. العَصا : تََشقَّقَْت مع َصْوٍت ، كاْنَهَزَمتْ  تََهزَّ

َمتِ وِ  تَْت. الِقْربَةُ : يَبَِسْت وتََكسََّرتْ  تََهزَّ  فَصوَّ

مٌ  ويقاُل : ِسقاءٌ   إذا كان بعُضه قد ثُنَِي على بعٍض مع َجفاٍف. ُمتََهّزِ

َمتْ  ِمن َشْيئَْيِن : يقاُل للِقْربَِة إذا يَبَِسْت وتََكسََّرتْ  االْهتِزامُ  يُّ :وقاَل األَْصمَ  ِمن  االْهتِزامُ وِ في الِقتاِل ، إنّما هو كسٌر ؛  الَهِزيمةُ  ، ومنه تََهزَّ

ْوِت ، يقاُل : َسِمْعتُ  ْعِد. َهِزيمَ  الصَّ  الرَّ
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قٌ ، وعلى األُْولى اقْ  ، كَكِتٍف وأَميرٍ  َهِزمٌ  َغْيثٌ وِ  عن َسحابٍَة ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ ليزيد بِن  ُمْنَهِزمٌ  كأَنَّه ال يَْستَْمِسكُ  تََصَر الَجْوهِريُّ ، ُمتَبَعِّ

غ :  ُمفّرِ

قــــــَ   زِمُ ســــــــــــــــــــَ ر   هــــــَ ُ  الــــــعــــــُ جــــــِ بــــــَ نـــــــح  اأَلوحســـــــــــــــــــــاِط مــــــُ

ــــــــــا      ر ق ــــــــــاَن وســــــــــــــــــــــــُ رُق ا مــــــــــن َمســــــــــــــــــــــــح ــــــــــازهلــــــــــَ ن (6)مــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .251البقرة ا اآية  (1)
 اللسان والصحاح والتهذيب ابختالف روايته. (2)
 .«نبهها قامت»بد  : « ألعها جاءت»اللسان والتهذيب والتكملة وفيهما :  (3)
 عل  هامش القاموس : الص يُِّت. (4)
 وروايته : 576/  2شرح أشعار اهلذليا  (5)

 يف الشما  لحة من النشموِ 
 لسان.واملثبت كرواية ال

 .«هرم»اللسان والصحاح والتكملة وابألصر :  (6)
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 وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ :

تح  حِوي إىل ِدفح  فـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ  ِء أَرحطـــــــــــــــاٍة إذا عـــــــــــــــَ

ٍث      يــــــــــِّ هــــــــــا عــــــــــن غــــــــــَ يــــــــــَ وانــــــــــِ تح بــــــــــَ قــــــــــَ زِمِ أَلــــــــــح  (1) هــــــــــَ
  

 وقاَل آَخُر :

زميٌ  ـــــــــــــه   هـــــــــــــَ ـــــــــــــٌة ب ـــــــــــــوب ن َ  جمـــــــــــــَح لـــــــــــــح ـــــــــــــُ ـــــــــــــبـ  كـــــــــــــَبن  ال

وارِِح      ن  صــــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــُ َ أهنــــــــــــــارًا فـــــــــــــــَ اح امــــــــــــــَ (2)حتــــــــــــــَ
 

  
 الدَّْهِر ، أَي داِهيَة كاِسَرة. َهواِزمِ  ِمن هاِزَمةٌ  يقاُل : أَصابَتْهم : الدَّاِهيَةُ. الهاِزَمةُ وِ 

ْستُ »الَحِدْيث : منه ؛ وِذْكُر الفتِْح ُمْستدرٌك ؛ و ، بالفتْحِ : ما اْطَمأَنَّ من األَْرِض  الَهْزمُ وِ   ؛ «األَْرِض فإِنَّها مأَْوى الهوامِّ  َهْزمَ  ْم فاْجتَنِبواإذا َعرَّ

مَ  وهو ما  منها أَي تََشقََّق. تََهزَّ

 بِال ماٍء. الُمْعتَِرضُ  السَّحاُب الرقيقُ  : الَهْزمُ وِ 

 ، وفي بعِض النُّسخِ : الطيُع. (3) كَكِتٍف : الفََرُس الُمطيعُ  ، الَهِزمُ وِ 

أُّمِ الُمْؤِمنيَن ، رضي هللا تعالى  ، الُهَزمِ  بنِ  َجدُّ َجّدِ َمْيمونَةَ بنِت الَحاِرِث بِن َحْزِن بِن بَُجْيرِ  بُن رويبَةَ بِن عبِد هللِا بِن ِهالٍل ، الُهَزمُ  : كُزفَرَ وِ 

 .عنهم تعالَى هللاُ  رِضيَ  ، لَوليدِ ا بنِ  وخاِلدِ  عبَّاٍس  بنِ  هللاِ  عبدِ  وَخالَة ، وسلمعليههللاصلى، وَزْوج َسيِّدنا َرُسوَل هللِا  عنها

 َذبََحه. إذا اْهتََزَمهوِ 

حاحِ :  الشاةَ : َذبََحها ؛ قاَل أَبَّاٌق الدُّبَْيِريُّ : اْهتََزمَ  وفي الّصِ

َرمـــــــــــــــوا  كـــــــــــــــمح َأن حتـــــــــــــــُح شـــــــــــــــــــــــــــــَ  َوحيـــــــــــــــَ  ِإيّنِ أَلخح

ــــــــــوا     تــــــــــزِم مــــــــــوا  فــــــــــاهــــــــــح د  نــــــــــَ ــــــــــَ (4)مــــــــــن قــــــــــبــــــــــِر َأنح تـ
 

  
 أَي يُْسِرُع ، كأَنَّه يُباِدُر َشيئاً ، وبه فَسََّر األَْزهِريُّ قَْوَل الشاِعِر : يَْهتَِزمُ  يقاُل : جاَء فالنٌ  اْبتََدَرهُ وأَْسَرَع إليه. اْهتََزَمه :وِ 

 هَتحَتزِمُ قاَمتح إىل حاِلِب الظ لحماء 
ما  أَي باِدُروا إلى َذْبِحها ما داَم بها ِطْرٌق ، َذبيَحتَُكم اْهتَِزموا هاِز الفَُرص :في اْنتِ  ومنه الَمثَلُ  أَي جاَءْت ُمْسِرعةً إليه ، وقد تَقَدََّم قَِريباً ؛

 قْبَل ُهزاِلها. داَمْت َسِمينةً 

 الفََرُس : ُسِمَع َصْوُت َجْريِه. اْهتََزمَ وِ 

حاحِ :  الفََرِس : َصْوُت َجْرية ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيِس : اْهتِزامُ  وفي الّصِ

اٌش كــــــــــَبن   ــــــــــ  ي ــــــــــر جــــــــــَ ب ــــــــــذ  ــــــــــ  ال هعــــــــــل زامــــــــــَ ــــــــــِ ت  اهــــــــــح

ِر      رحجـــــــــَ ُي مـــــــــِ ـــــــــح ل ه غـــــــــَ ـــــــــُ ي ـــــــــه محـــــــــَح ـــــــــي (5)إذا جـــــــــاَش ف
 

  
 ِمن بَني ِهالٍل ، وقد تَقَدََّم ِذْكُره قَِريباً. ، كُصَرٍد : بَْطنٌ  الُهَزمِ  بَنُووِ 

ْلُب الشَّديدُ  الَهْيَزمُ وِ   ؛ لُغَةٌ في الَهْيَصِم. ، كَحْيَدٍر : الصُّ

 لَصالبَتِه وَشدَّتِه. األََسدُ  : الَهْيَزمُ وِ 

 رُجٍل. (6) اْسمُ   :َهْيَزمٌ وِ 

 ِرجاٍل. (6) أَْسماءُ كِمْنبٍَر وُمعَظٍَّم وِمْفتاحٍ وَشدَّاٍد :   :الِمْهَزمُ وِ 

ِل :  الطُّوِسيُّ َكتََب عنه محمُد بُن أَْسلَم. ِمْهَزمٍ  ِمن شيوخِ الطَّيالسّي ؛ وبَِقيَّة بنُ  ِمْهَزمٍ  عن ابِن َعبَّاس ؛ ومحمُد بنُ  ِمْهَزمٌ  وِمن األوَّ

 ُعِطْفُت. ، بالضّمِ : أَي عليه ُهِزْمتُ  ِمن المجاِز :وِ 
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 ٌف َغِريٌب َصِحيٌح ؛ قاَل أَبو بَْدر السُّلَمّي :قاَل أَبو َعْمٍرو : وهو َحرْ 

تُ  زِمـــــــــح ة مـــــــــالـــــــــٍك  هـــــــــُ نـــــــــَ ـــــــــح  عـــــــــلـــــــــيـــــــــِك الـــــــــيـــــــــوَم اي ابـ

عـــــــــمـــــــــي      ـــــــــح واِ  وأَن وِدي عـــــــــلـــــــــيـــــــــنـــــــــا ابلـــــــــنـــــــــ  (7)فـــــــــجـــــــــُ
 

  
ّمِ : اللَّيلِ  ُهزومُ وِ  ْبحِ  ، بالضَّ  ؛ قاَل الفََرْزدُق : ُصدوُعه للصُّ

__________________ 
 اللسان. (1)
 اللسان. (2)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : الط يُِّض. (3)
 ..«.. فاهتزموها قبر»اللسان والتهذيب والتكملة وفيهما :  (4)
 ا واللسان والصحاح. 53من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص  (5)
 ابلتنوين فيهما.« . ألاءٌ .. اسمٌ »يف القاموس :  (6)
 اللسان والتكملة والتهذيب. (7)
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هـــــــا وِ  ــــــُ ت فــــــح َتســــــــــــــــــــَ مـــــــاِم اعــــــح ــــــِّ ــــــت ــــــيـــــــِر ال وحداء مــــــن ل  ســــــــــــــــــــَ

لــــــــــ   عــــــــــن بــــــــــيــــــــــاٍض      هــــــــــاإىل َأنح  ــــــــــََ زومــــــــــُ  (1) هــــــــــُ
  

ْوهِريُّ لجريٍر يَْهجو ، أَي ِصْبيان األَْعراِب ؛ أَو َضْرٌب ِمَن اللّعِب ؛ وأَْنَشَد الجَ  كِمْفتاٍح : عوٌد يُْجعَُل في رأِْسه ناٌر يَْلعَبوَن به ، الِمْهَزامُ وِ 

ه : ض بأُّمِ  البَِعيِث ويُعَّرِ

هــــــــــــــا  فــــــــــــــِّ روُز بــــــــــــــكــــــــــــــَ ــــــــــــــة تــــــــــــــَ رِّئ  كــــــــــــــانــــــــــــــت جمــــــــــــــَُ

ُب      عـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــَ بـــــــــيـــــــــِد وتـ ـــــــــعـــــــــَ َر ال مـــــــــَ زامـــــــــاكـــــــــَ هـــــــــح  (2) املـــــــــِ
  

 ؟لُْعبةٌ لهم يُغَطَّى رأُْس أَحِدهم ثم يُْلَطم ، وفي ِروايٍَة : ثم تُْضرُب اْستُه ، ويقاُل له : َمْن لََطَمك الِمْهزامُ  قاَل األَْزهِريُّ :

 قاَل ابُن األَثيِر : وهي الغميضا.

كُ  أَْيضاً :وِ   بها النَّاُر. (3) َخَشبَةٌ تَُحرَّ

 ، وهي الِمْرزاُم ؛ وأَْنَشَد : العَصا القَصيَرةُ  الِمْهزامُ  قاَل ابُن الفََرجِ :وِ 

زامِ فشاَم فيها مثَر   (4)الَعصا  ِمهح
 ِء القَْيِس التَِّميِميِّين.لبَني اْمرى كُزبَْيٍر : نَخيٌل وقًُرى باليَماَمةِ  ، الُهَزْيمُ وِ 

 ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. لَقَُب َسْعِد بِن لَْيٍث القُضاِعّيِ  : ُهَزْيمُ وِ 

 بِن قَْيٍس ، وفي بعِض النسخِ : في نََسِب ُمَضَر وهو َغلٌَط. (5) بُن أَْسعََد في نََسِب َحْضَرَمْوتَ  ْيمُ ُهزَ وِ 

 : د باليََمِن. ُهَزْيمٍ  ذووِ 

مِّ  الُهزومُ وِ   منهم. ِلْحيانَ  بَني ُهَذْيل ثم لبَني من بالد : بَلَدٌ  ، بالضَّ

مِ  أَبووِ  َرَوى عن أَبي ُهَرْيَرةَ ، وعنه حماُد ابُن َسلََمةَ ؛ قاَل  تابِِعيٌّ  البَْصِريُّ  (6)التَّيِميُّ  ، كُمعَظٍَّم : يزيُد أَو عبُد الرحمِن بُن ُسْفيانَ  الُمَهزَّ

 الذَّهبيُّ في الديوان : َضعَّفُوه.

ادِ  َهْزَمةَ  َسْهُم بُن ُمساِفِر بنِ وِ   ابِن أَبي ُسْفياَن في فتوحِ الشاِم ، ويقاُل لولِدِه الهزميون.مع يزيد  اليََمنِ  أَْهلِ  ِمن قُوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كأَميٍر : َمْوِضٌع في قْوِل عِدّيِ بِن الرقاعِ : الَهِزيمُ 

هـــــــــــــا ذكـــــــــــــرُت مـــــــــــــا  ـــــــــــــُ ـــــــــــــت  مـــــــــــــن دايٍر َغشـــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــاراِت ضـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــٍك      ـــــــــــــا ف زميِ ب ـــــــــــــاهلـــــــــــــَ  (7) ف
  

 كسحبان : َمْوِضٌع. هزمانوِ 

 الَجوِف : َمواِضُع الطَّعاِم والشَّراِب لتَطاُمنِها ؛ قاَل : ُهزومُ وِ 

كــــــــــــــومــــــــــــــا  ِت الــــــــــــــعــــــــــــــُ لــــــــــــــ  ــــــــــــــَ  حــــــــــــــىت إذا مــــــــــــــا بـ

واِف و      ِب اأَلجـــــــــــــح زومـــــــــــــامـــــــــــــن َقصـــــــــــــــــــــــــــَ  (8) اهلـــــــــــــُ
  

 ؛ قاَل : ُهزومٌ  : ما تَطاَمَن ِمن األَرِض ؛ والَجْمعُ  الَهْزَمةُ وِ 

ِت ذي  ــــــــــــــــــــح ي ا ابخلــــــــــــــــــــَ زومِ كــــــــــــــــــــبهنــــــــــــــــــــ    اهلــــــــــــــــــــُ
جــــــــــــــــــومِ وِ       قــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــَدىل  قــــــــــــــــــائــــــــــــــــــُد الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ 

  

يِم   (9)نـَو احٌة تـَبحِكي عل  محَِ

 إْسماعيل ، أَي َضَرَب بِرْجِله فاْنَخفََض الَمكاُن فنبََع الماُء. َهْزمةُ وِ  ، السالمعليهِجْبريَل ،  َهْزمةُ  وِمن أَْسماِء : َزْمَزم :
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 الفََرِس : تصيُُّب عَرقِه عْنَد شدَّةِ َجْريِه ؛ قاَل الجْعِديُّ : َهِزيمةُ وِ 

يـــــــــــُم وأَدحركـــــــــــتح  مـــــــــــِ َر  املـــــــــــاُء ا ـــــــــــَ ا جـــــــــــَ  فـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــ 

ه     زميــــــــــتــــــــــُ ُب  هــــــــــَ لــــــــــُ (10)اأُلوىل الــــــــــجي كــــــــــنــــــــــُت َأطــــــــــح
 

  
ْدِر. وكلُّ نَْقرةٍ في الَجَسدِ  الَهْزمةُ وِ   .َهْزمةٌ  : النُّْقرةُ في الصَّ

__________________ 
 واللسان والتكملة والتهذيب. 809ديوانه ص  (1)
 .52/  6واللسان والتهذيب وجزء من عجزه يف الصحاح واملقايي   542ديوانه ص  (2)
 يف القاموس : حُيَر ُ . (3)
 ب.اللسان والتكملة والتهذي (4)
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : ُمَضَر. (5)
 يف الكاشف للذهيب : التميمي. (6)
 ..«.. دارسات با قارات»برواية : « اهلزمي»معجم البلدان  (7)
 اللسان والتهذيب. (8)
 اللسان والتهذيب. (9)
 اللسان والتهذيب. (10)
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ْدِر وتحَت العُنُِق. الَهْزَمةِ  وَمْحزونُ  ْدِر ِمن الُحْزِن ، أَو َخِشُن الَوْهدةِ التي في أَْعلَى الصَّ  : ثَِقيُل الصَّ

 : الُخْنعبُةُ ، عن ابِن األَْعرابّيِ. الَهْزَمةُ وِ 

 وفَسَّره اللَّْيُث فقاَل : َمَشقُّ ما بيَن الشاِربَْيِن بِحياِل الَوتَرةِ.

ْوُت. الَهْزمةُ وِ   : الصَّ

ْعِد. َهِزمُ  وفََرسٌ   الصوِت : يَُشبَّهُ َصْوتُه بَصْوِت الرَّ

 ، كعُنَِي. ُهِزمَ  الَجْيُش : اْنَكَسَر ، وَكذِلكَ  اْنَهَزمَ وِ 

َر قَْوُل قَْيِس بن َعْيزارةَ الُهَذلّي : َهْزمُ وِ  ُر منه ؛ عن الَجْوهِرّيِ وبه فُّسِ  الضَّريعِ : اليبيُس الُمتََكّسِ

َن يف وِ  ِبســـــــــــــــــــــــح زحمِ حـــــــــُ هـــــــــا ال هـــــــــَ ريـــــــــِض فـــــــــكـــــــــلـــــــــ   ضـــــــــــــــــــــــ 

روُد      ــــــــــــــوِع حــــــــــــــَ ل ــــــــــــــُة الضــــــــــــــــــــــــــــ  ابُء ابدي دح (1)حــــــــــــــَ
 

  
. ُهِزمَ وِ   السقاُء : ثُني بعُضه على بعٍض وهو جافٌّ

مٌ  وِسقاءٌ   ، كُمعَظٍَّم. ُمَهزَّ

 .ِهْزَمةٌ  : العَجائُِف ِمن الدَّواّبِ ، واِحُدها الِهَزمُ وِ 

 الِمْعزى ، وَضبََطه بالتّحريِك.وقاَل الشَّْيبانيُّ : هي الَمسانُّ من 

يت. الَهزيمُ وِ  ّكِ  : السَّحاُب الُمتَشقُِّق بالَمَطِر ؛ عن ابِن الّسِ

 : قَتَلَه ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. َهَزَمهوِ 

اء ؛ نَقَلَه َشْيُخنا. الهزمُ وِ   : نَْبٌت َضعيٌف ، لُغَةٌ في الهرِم بالرَّ

امُ  وهو َهزيٌم َمْهزومٌ  وَجْيشٌ   الُجيوَش. يَْستَْهِزمُ وِ الُجيوِش ،  َهزَّ

مَ وِ   البناُء : تََهدََّم. تََهزَّ

ةٌ   : وهو َصْوُت َحْلِقه. َهْزمةٌ  . وللسنَّورِ هاِزَمةٌ  وشجَّ

ماِن وِلقاُؤكعنِّ  َهَزمَ  وِمن المجاِز : اي. الَهْزَمةُ وِ  .(2)األَْحزاَب  يَْهِزمُ  ي َمْعُروفُك نَوائَِب الزَّ  : ِمن قُرى قرقرى باليَماَمِة ، ويُْرَوى بفتْح الزَّ

عْت في اإِلْسالِم بالمِدينَِة في»في الَحدْيث : و  .«بَني بَياَضة َهْزم أَوُل ُجُمعٍة ُجّمِ

 قاَل ابُن األثيِر : هو َمْوِضٌع.

ة بَني بَياَضة في نقيعِ الخضماِت ، وِمثْلُه في كتاِب الصَّحابَِة ألبي نعيٍم وابِن َمْنده  َهْزم * قُْلت : وهو في ُمْعجم الّطْبراني : في ِمن َحرَّ

 واالْستِيعاِب البِن عْبِد البَّر واآلثاِر للبَْيهقي.

ْوض للسُّهيلّي : عْندَ   هو َجبٌَل على بَريٍد ِمن المِدينَِة.النَّبِيُت ، و َهْزم وَوقََع في الرَّ

ُل : قْولُه : التبيُت وُكلُّهم قاَل بَياَضة ، وقْولُه : َجبٌَل ،  الُمْنَخفَُض ِمن األْرض وَذَكَر : بإجماعِ أَْهِل اللُّغَِة  الَهْزمُ وِ ففي ِسياقِه ِخالفَان : األَوَّ

ةِ بَنِي بَياَضة في نقيعٍ يقاُل له نَقيُع الخضماِت ، والنّبِيُت وبَياَضهُ بَْطناِن ِمن  بَني َهْزم بعُضهم َجْمعاً بيَن القْولَْين أنّه َجمع في النَّبِيَت ِمن َحرَّ

 األَْنصاِر.

.:  الَهْسمُ  : [هسم]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 الكسُر ، لُغَةٌ في الَهْشِم. وقاَل األَْزهِريُّ : هو
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ةً بْعَد أُْخرى ، ثم قُِلبَِت الحاُء هاًء ؛ قالَهُ  بضمتيِن : الكاُووَن ، لُغَةٌ في الُحُسمِ  ، الُهُسم قاَل ابُن األَْعرابّيِ :وِ  ، وُهم الذين يُتابعُوَن الَكيَّ َمرَّ

.  األَْزهِريُّ

ْيلم ؛ عن ياقوت. َخْلَف َطبَِرْستانَ  ِمن بِالِد الَجبَلِ  د ، كَجْوَهر : َهْوَسمُ وِ   والدَّ

حاحِ ، ِء اليابِِس : كسُر الشَّي مُ الَهشْ  : [هشم] ةً  ؛ كما في الّصِ أِْس خاصَّ  هو َكْسرُ  أَو ِمن بيَن سائِِر الَجَسِد ، أَو األَْجوِف ؛ أَو َكْسُر الِعظاِم والرَّ

 ، وهذا قَْول اللَّْحيانّي. األَْنفِ  َكْسرُ  الَوْجِه ، أَو

ً  ءٍ ُكّلِ شي في الَهْشمُ  أَو ً  ، وقد ؛ عن اللّْحيانّي أَْيضا  إذا تََهشََّمهوِ  تََهشَّمَ وِ  اْنَهَشمَ  ، وقد َهِشْيمٌ وِ  َمْهُشومٌ  فهو إذا َكَسَرهُ ، َهَشَمهُ يَْهِشُمه َهْشما

 َكَسَرهُ.

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان.« جدود»برواية  598/  2شرح أشعار اهلذليا  (1)
 يف األساس : األحزان. (2)
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ً  تََهشَّمَ  ِمن المجاِز :وِ   تَْهِشيماً. أَْكَرَمهُ وعظََّمه كَهشََّمه ، إذا فالنا

 النَّاقَةَ : َحلَبَها ، أَو هو الَحلَُب بالَكّفِ ُكلِّها كاْهتََشَمها. تََهشَّمَ وِ 

حاحِ :و  ما في ضْرعِ الناقَِة ، إذا اْحتَلَبَه. اْهتََشمَ  في الّصِ

يُح اليَبيسَ  تََهشََّمتِ وِ   َكَسَرتْه. : إذا الّرِ

ي وواْسُمه َعْمرٌ  ، وسلمعليههللاصلى، وكاَن يكنى أَبا نَْضلَةَ ثاِلُث َجّد لَسيِّدنا َرُسوِل هللِا  أَبو عبِد الُمطَّلبِ  بُن عْبِد منافٍ  هاِشمُ وِ   العاُل ُسّمِ

 ً ُل َمْن ثََرَد الثَِّريَد  ، هاِشما بَْعري : َهَشَمهوَ ألنَّه أَوَّ  في الَجْدِب والعام الجماد ، وفيه يقوُل ابُن الّزِ

ال  مـــــــــرو الـــــــــعـــــــــُ مَ عـــــــــَ وحمـــــــــه  َهشـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَد لـــــــــِ رِي  الـــــــــثـــــــــ 

جــــــــــاف وِ      وَن عــــــــــِ نــــــــــُ نــــــــــِ َة ُمســــــــــــــــــــــــح (1)رِجــــــــــاُ  مــــــــــكــــــــــ 
 

  
ي آلخر :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

مـــــــــــاً  حـــــــــــح يٍّ شـــــــــــــــــــــــــَ ُد ُقصـــــــــــــــــــــــــَ م َرفـــــــــــح هـــــــــــُ عـــــــــــَ  َأوحســـــــــــــــــــــــــَ

بـــــــــــزًا وِ      نـــــــــــًا َ حضـــــــــــــــــــــــــًا وخـــــــــــُ بـــــــــــَ مـــــــــــالـــــــــــَ  (2) َهشـــــــــــــــــــــــــح
  

ةٌ  الهاِشَمةُ وِ  ،  وأُْخِرَج وتَبايََن فَراُشه أَي تََشعََّب واْنتََشرَ  فنُِفشَ  َهَشَمتْه التي العَْظَم ولم يَتبايَْن فَراُشه ، أَو َهَشَمت التي العَْظَم ، أَو تَْهِشمُ  : َشجَّ

 في بعِض النسخِ : نُِقَش ، بالقاِف ، ِمن نَقََش العَْظَم إذا اْستَْخَرَج ما فيه.و

رٌ  الهشيمُ وِ   .(3) (فََأْصَبَح َهِشيماً َتْذُروُه الرِّايحُ ): ؛ ومنه قَْولُه تعالَى  : نَْبٌت يابٌس ُمتََكّسِ

 ، وفي بعِض النسخِ : كّلِ َشَجٍر. (4) ءٍ كّلِ شي اليابُِس ِمن الَهِشيمُ  قيَل :وِ  .َهِشيمٌ  إِالَّ يابَِس البُْهمى فإنَّه َعِرٌب ال أَو يابُِس ُكّلِ َكلأَلً 

 به.، أَي قد بَلََغ الغايَةَ في اليُْبِس حتى بَلََغ أْن يُْجَمع ليُوقََد  (5) (َفكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظرِ )وقَْولُه تعالَى : 

وقد َمرَّ في ما يَبَِس ِمن الَحِظراِت فاْرفَتَّ وتََكسََّر ، الَمْعنَى أَنَّهم باُدوا وَهلَكوا فصاُروا كيَبِيِس الشََّجِر إذا تََحطََّم ،  الَهِشيمُ  وقاَل اللَّْحيانيُّ :

 ٌء ِمن ذِلَك.شي« ح ظ ر»

.، نَقَلَه  الضَّعيُف البََدنِ  : الَهِشيمُ  ِمن المجاِز :وِ   الَجْوهِريُّ

ً  قائِماً كاَن أَو بهاٍء : األَْرُض التي يَبَِس شجُرها ، الَهِشيمةُ وِ  ما  ؛ عن ابِن ُشَمْيٍل. ُمتََهّشِ

 وقاَل غيُرهُ : حتى اسَودَّ َغْير أنَّها قائِمةُ على يُْبِسها.

حاحِ : إذا كاَن َسْمحاً. َكَرٍم أَي َجوادٌ  َهِشيمةُ  ما هو إالَّ  ِمن المجاِز :وِ   ؛ وفي الّصِ

 ِمن الشََّجِر يأَُخذُها الحاِطُب كيَف شاَء. الَهِشيمةِ  وفي األساِس : إذا لم يَْمنَع شيئاً ، وأَْصلُه ِمن

 ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : : اْستَْعَطفَهُ  تََهشََّمهوِ 

ه  تــــــــُ ــــــــفــــــــَ ي ــــــــِ ل رامــــــــًا خــــــــَ كــــــــح ِر مــــــــِ ــــــــِ مــــــــائ َو الشــــــــــــــــــــــ  ــــــــح ل  حــــــــُ

هُ إذا      تـــــــــــَ مـــــــــــح تـــــــــــاال  هَتَشـــــــــــــــــــــــــ  ر اخـــــــــــح (6)لـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــائـــــــــــِ
 

  
ْمتُه إذا َطلَْبتَه عْنَده. تََهشَّْمتُه وقاَل أَبو َعْمرو بُن العاَلء :  للَمْعروِف وتََهضَّ

ْيتُه ؛ وأَْنَشَد : تَهشَّْمتُ  وقاَل أَبو زْيٍد :  فاُلناً إذا تََرضَّ

مح إذا َأغحضـــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح وينبـ مـــــــــــــُ َهشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ ـــــــــــــتـ   ف
يـــــــــــــِد وِ      بـــــــــــــوين ابلـــــــــــــَوعـــــــــــــِ تـــــــــــــِ عـــــــــــــح تــــــــــــــَ (7)ال َتســـــــــــــــــــــــــــح

 

  
ْوني ، وهو مجاٌز.  أَي تََرضَّ

__________________ 
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 برواية : 144/  1سرية ابن هشام  (1)
 قوم مبكة مسنتا عجاف

 وبعده فيها :

ــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــلــــــــــــــــــتــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه ال ّت إل  نــــــــــــــــــُ

ــــــــــــــاف     ــــــــــــــُة األصـــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــاء ورحــــــــــــــل  ســـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــــــت

  

 البيت ملطرود بن كعب من أبيات مطلعها :وقير إن 

 اي أيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــر امــــــــــــــــــــو  رحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه 

 هـــــــــــــــــــاّل نـــــــــــــــــــزلـــــــــــــــــــت    عـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاف    

  

 اللسان وانظر التهذيب والصحاح.

 اللسان. (2)
 .45الكهف ا اآية  (3)
 يف القاموس : َشَجٍر. (4)
 .31القمر ا اآية  (5)
 اللسان والتهذيب والتكملة واألساس ونسبه للحادرة بن أوس وصدره فيها : (6)

 لح اخلالئ  مكراماً ضريبته
 اللسان والتهذيب والتكملة. (7)
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.وِ ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وهو مجاٌز أَْيضاً  تَعَطَّفَ  فاُلٌن : عليه تََهشَّمَ وِ   الِزٌم ُمتَعَّدٍ

 ؛ عن أَبي َحنيفَةَ. اإِلبُِل : خاَرْت وَضعُفَْت كاْنَهَشَمتْ  تََهشََّمتِ وِ 

ْخَوةُ  الُهُشمُ وِ   ، عن ابِن األَْعَرابّيِ. ، بضمتيِن : الِجباُل الّرِ

بوَن للَّبَنِ  أَْيضاً :وِ  اُق ، واِحُدُهم الَحالَّ  .هاِشمٌ  الُحذِّ

 الَجواُد. كَكتٍِف : السَِّخيُّ  ، الَهِشمُ وِ 

 تاٍب : الُجوُد.ككِ  ، الِهشامُ وِ 

اه الَواقديُّ  ِهشامُ  وُهم : خمسةَ َعَشَر َصحابِيَّا بِال الٍم : ِهشامٌ وِ  ً  بُن خنيٍس السُّلَميُّ ؛ وابُن أَبي حذيفَةَ المْخُزوميُّ وَسمَّ ؛ وابُن حِكيِم بِن  هاِشما

 أَُخو َعْمرو بِن العاِص الَمْخزومّي ؛ وابُن عاِمِر بن أَُميَّة األَْنصاِريُّ حزاٍم األََسِديُّ ؛ وابُن صبابَةَ القيِسيُّ أَُخو مقيس ؛ وابُن العاِص الّسهميُّ 

، وابُن َعْمرو بن ربيعَةَ ِمن الُمَؤلَّفَِة قُلوبهم ؛ وابُن قتاَدةَ الّرهاِويُّ ؛ وابُن المغيَرةَ  (1) مهشمٌ  ؛ وابُن عتبَةَ بن ربيعَةَ أَبو حذيفَةَ ويقاُل اْسُمه

ً  اْسمه كانَ  آَخرُ  ورُجلٌ  ؛ وسلمعليههللاصلىَمْولَى َرُسوِل هللِا  ِهشامٌ وِ بُن العاِص ؛ وابُن الوليِد بِن المغيَرةَ الَمْخزوميُّ أَُخو خاِلٍد ؛   اهفَسمَّ  شهابا

 ً  .ِهشاما

ً   :ِهشامٌ وِ  ثا َمْشقي العطَّار ؛ وابُن إْسحاق المدنيُّ ؛ وابُن بهراٍم الَمداينيُّ ؛ وابُن حجٍر  ِهشامُ  منهم : ثاَلثوَن ُمَحّدِ يُّ ؛  (2)بُن إْسماعيل الّدِ الَمّكِ

َمْشقيُّ ؛ و ابُن زياٍد أَبو المْقداِم ؛ وابُن زْيِد بن أَنٍَس ؛ وابُن َسْعٍد ، وابُن َسِعيٍد وابُن حسَّان األَْزديُّ َمْوالُهم الحافِظ ؛ وابُن خاِلِد األَْزرق الّدِ

األََسديُّ أَبو ُكلَْيب ؛ وابُن أَبي عبِد هللِا أَبو بْكٍر الّدْستوائّي ؛ وابُن عبِد الَملِك الحْمِصيُّ  (4)؛ وابُن ُسلَْيمان الَمْخزوميُّ ؛ وابُن عابٍد  (3)البزار 

َمْشقيُّ الحافُِظ ، وابُن َعْمٍرو الفََزاريُّ ؛ وابُن الغاز  (5)ِد الملِك الطياِلسيُّ الحافُِظ ؛ وابُن عْرَوةَ أَبو الُمْنذِر ؛ وابُن عماٍد ؛ وابُن عبْ  الّسلَميُّ الّدِ

 وابُن يونس النَّْهشليُّ ؛ وغيُر هؤالء.؛ وابُن يُوسف قاِضي َصْنعاء ؛  (7)الجرشيُّ ؛ وابُن أَبي الوليِد ؛ وابُن يَْحيَى بِن أَبي العاِص  (6)

ثٌ  ، هو كُزبَْيرٍ  ، أَبو ُمعاِويَة الّسلَميُّ الَواِسطيُّ ، (8) بُن بشيرٍ  ُهَشْيمُ وِ  بَْير  ُمَحّدِ ، وعنه أَْحمُد  (9)حافُِظ بَْغداَد عن َعْمرو بِن ِديناٍر وابِن الزُّ

 وابُن ُمِعْين وهناد ، إماٌم ثِقَةٌ ُمَدلٌِّس عاَش ثََمانِْين َسنَة ، تُوفي َسنَة ثالث وثََمانِْين وِمائٍَة.

 .ُهَشْيم قاَل يَْحيَى القَطَّان : أَْحفَظ َمن َرأَْيت ُسْفيان ثم ُشْعبَة ثم

َمِن. ، وِمشياٌط : َسِريعةُ  : سريعةُ الُهزالِ  ِمْهشامٌ  ناقةٌ وِ   الّسِ

 : نفُس ُمشاِش الجبِل الَكذَّانَِة. الَهْشَمةُ وِ 

 .(10)، بفتحٍ فسكوٍن  َهَشماتٌ  بالتَّحريِك : األَْرِويَّةُ ، ج ، الَهَشَمةُ وِ 

 : إذا َرِضيَت منه بدون النََّصفة. اْهتََضْمتُها لهوِ  نَْفِسي له اْهتََشْمتُ وِ 

مٌ وِ  َهْيَشمٌ وِ  . ٍث : اْسمانِ كَحْيَدٍر وُمحدِّ  ، ُمَهّشِ ٌم ، َصحابيٌّ  ؛ وِمن األَخيِر : أَبو حذيفَةَ الَمْخزوميُّ اْسُمه ُمَهّشِ

َف حَذاء قَْصر ابِن ُهبَْيَرةَ واتََّخَذه َمْنزالً له ولجنوِدِه ثم نزَل َمدينَةَ األَْنباِر وبَناها وبها تُوفي وُدفَِن ، واْستخل : د بالكوفِة للسَّفَّاحِ  الهاِشِميَّةُ وِ 

اها مِدينَة السَّالم. َل عنها ونزَل بَْغداَد وَسمَّ  الَمْنصور فنَزلَها واْستَتَمَّ بناَءها ثم تََحوَّ

ّيِ  أَْيضاً :وِ   بالقُْرِب منها. د بالرَّ

 أَْربَعَة أَْمياٍل ، وإلى جانِبِها ماٌء يقاُل له في طريِق مكَّةَ لبَني الَحاِرِث بِن ثَْعلَبَة ِمن بَني أََسٍد على مْقدارِ  ماَءةٌ َشْرقيَّ الُخَزْيِميَّةِ  أَْيضاً :وِ 

 أُراطى.

__________________ 
 قاله يف أسد الغابة.« َهشيم»واألشهر يف اله :  (1)
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 ومثله يف ميزان االعتدا .« ُجَحري»يف الكاشف  (2)
 يف الكاشف : البزاز. (3)
 يف الكاشف : عائذ. (4)
 يف ميزان االعتدا  والكاشف : عّمار. (5)
 عن ميزان االعتدا  والكاشف وابألصر الغار ابلراء. (6)
 يف الكاشف : حي  بن العاص. (7)
 واملثبت كرواية ميزان االعتدا  والكاشف.« ُنَسريحٍ »عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ :  (8)
 يف الكاشف : وأيب الزبري. (9)
 رح واملثبت عن القاموس موافقاً ملا يف اللسان والتهذيب والتكملة.كذا نظر هلا الشا  (10)
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ٍث ، ، كُمعَظََّمةٍ  ُمَهشََّمةٌ وِ  لبَني عبِد هللِا بِن الدولّي ، فيها نَْخٌل وَمحاِرث ؛ وأَْنَشَد  ة باليَماَمةِ  ، هكذا َضبََطه الحفصيُّ ، وقاَل غيُرهُ : كُمَحّدِ

 ثَْعلَب :

يحضــــــــــــــــــــــــــًا عــــــــــــلــــــــــــ   مــــــــــــهح اي ُرب  بـــــــــــــَ َهشــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــُ

مـــــــــهح      نـــــــــَ عـــــــــرِي الـــــــــيــــــــــَ بـــــــــهـــــــــا َأكـــــــــُر الـــــــــبـــــــــَ جـــــــــَ (1)َأعـــــــــح
 

  
 أَْعجبها أَي َحَملَها على التَّعجِب.

 الَهَشْمَشَمةُ : األََسُد.وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 تَْهِشيماً : َكَسَره. َهشَمه

. الَهِشيمةُ وِ   : الشَّجَرةُ الباِليةُ يأُْخذُها الحاِطُب كيَف يَشاُء ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

مةٌ  وأَْرضٌ  َرةٌ إذا َوِطئَْت عليها نَْفِسها ال َشَجِرها ؛ عن ابِن ُشَمْيٍل. ُمتََهّشِ  : باِليةٌ ُمتََكّسِ

 ؛ وأَْنَشَد َشِمٌر البِن َسماَعة الذُّْهلّي : تهشُُّمها َطِر ، فإذا ُمِطرْت َذَهبَ األَْرُض إذا طاَل َعْهُدها بالمَ  تَتََهشَّمُ  قاَل األَْزهِريُّ : وِإنَّما

هـــــــــــا وِ  واٌء فـــــــــــفـــــــــــي وجـــــــــــِه أَرحضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح َف أَن لـــــــــــَ  َأخـــــــــــح

ِدهـــــــــــا و      لـــــــــــح ـــــــــــرٌة يف جـــــــــــِ رِي عـــــــــــح مُ ُقشـــــــــــــــــــــــــَ  (2) هَتَشـــــــــــــــــــــــــ 
  

َل هذا نَْبٌت عاميٌّ   : َهشٌّ لَيٌِّن. َهْيشومٌ  وَحِطيٌم وَكأَلٌ  َهِشيمٌ وِ وقاَل اللَّْحيانيُّ : يقاُل للنَّبِت الذي بَقي ِمن عاِم أَوَّ

ً  الناقَةَ  َهَشمَ وِ   : َحلَبَها. َهْشما

 ِمن األَْرِض : الَمكاُن الُمتَنَقّر منها الُمتََصّوب ِمن ِغيطانِها في ليِن األَْرِض وبُطونِها. الُهشومُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل :

 .َهْشمٌ  وُكلُّ غائٍِط يكوُن َوِطيئاً فهو

 األَْرُض الُمْجِدبَةُ. الَهْشمُ  قاَل أَبو َعْمرٍو :و

ُجل الَهِرم : إنَّه  .لََهْشُم أَْهشامٍ  ويقاُل للرَّ

وا الَجواِليقي بِن ساِلٍم  ِهشامِ  ابِن الَحَكِم ، والثانِيَةُ : أَْصحابُ  ِهشامِ  كَرْيَهقان. والُهشاِميَّةُ : ثالُث فَِرٍق َضواّل : أََحُدها أَْصحابُ  َهْيَشَمان وَسمَّ

ُم على الناِس قَْولَهم :  ِهشامِ  القائُِل كّل منهما بالتَّْجِسيِم ، والثالثةُ : أَْصحابُ  ظانّاً  (َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ )بِن َعْمرو القوطّي وكان يَُحّرِ

 أنَّ الَوِكيَل يَْقتَِضي موكالً.

 وَكذِلَك َهَزَمه.،  َكَسَره َهْصماً : يَْهِصُمه َهَصَمهُ  : [هصم]

ََّخذُ منه الِحقاُق ، وأَْكثَُر ما يَتكلَّم به بَنو تَِميٍم ، وُربَّما قُِلبَْت فيه الصاُد زاياً. كَحْيَدٍر : َضْرٌب ِمن الِحجاَرةِ أَْملَسُ  ، الَهْيَصمُ وِ   تُت

ُجُل القِويُّ  : الَهْيَصمُ وِ  . الرَّ  ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ْلُب.  وقاَل األَْصمعيُّ : هو الغَِليُظ الشَّديُد الصُّ

ي به لشدَّتِه ، األََسدُ  : الَهْيَصمُ وِ   وهو الَكْسُر. الَهْصمِ  ، كلُّ ذِلَك ِمن ، كُصَرٍد وِمْنبٍَر وَشدَّاٍد وَغَشْمَشمٍ  كالُهَصمِ  ، ُسّمِ

اِميَِّة أَْصحاِب محمِد بنِ  الَهْيَصِميَّةُ وِ   .الَهْيَصمِ  : فِْرقَةٌ من الَكرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٍء.: يَْكِسر كلَّ شي َهْيَصمٌ  نابٌ 

ً  الدَّواُء الطَّعامَ  َهَضمَ  : [هضم]  ، وهو مجاٌز. نََهَكهُ  : يَْهِضُمه َهْضما

اِغُب وغيُرهُ.َشْدُخ ما فيه رخاَوةٌ ، وقيَل : االْنحِ  الَهْضمِ  وأَْصلُ   طاُط ، وقيَل : الَكْسُر ، وقيَل : النّْقُص كما بَيَّنَه الرَّ
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 عليهم. َهَضْمنا يقاُل : ما َشعَروا حتى َهَجَم. ، إذا عليهم َهَضمَ  ِمن المجاِز :وِ 

 عليه. َهبَطَ  فالٌن على فاُلٍن إذا َهَضمَ  أَو

ً  َهَضمَ  ِمن المجاِز :وِ  َمهوِ  كاْهتََضَمهُ  َحقَّه وقََهَرهُ ، َظلََمهُ وَغَضبَهُ  إذا فالنا مٌ وِ  َهِضيمٌ  ، فهو تََهضَّ  َمْظلوٌم ؛ عن أَبي عبيٍد.:  ُمتََهضَّ

َمك ، وهو أَنْ  الَهِضيمةُ  االْسمُ وِ   القوُم َشيئاً ، أَي يَْظلُمونَك. يَتََهضَّ

__________________ 
 ف بع  األلفا .ابختال« مهشمة»اللسان ومعجم البلدان  (1)
 اللسان والتهذيب. (2)
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امُ وِ  ً  َهَضمَ  : كلُّ دواءٍ  الَهضومُ وِ  الهاضومُ وِ  الَهضَّ  كالُجواِرْشِن ، واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على الثانِيَِة ، وهو مجاٌز. َطعاما

امُ  ِمن المجاِز :وِ   الُمْنِفُق لماِلِه. : الَهُضومُ وِ  الَهضَّ

تا َهُضومُ  يقاُل : هو  ، كُكتٍُب ؛ قاَل زياُد بُن ُمْنِقذ : ُهُضمٌ  ء : أَي يَْكسُر مالَهُ ويُْنِفقُه ؛ والَجْمعُ الّشِ

ـــــــــــــُح ابرِدًة وِ  ـــــــــــــري ذا حـــــــــــــا مُتحســـــــــــــــــــــــــــي ال ـــــــــــــ  ب  حـــــــــــــَ

يـــــــــــاٌن هبـــــــــــا      تـــــــــــح يٍّ وفـــــــــــِ مُ واِدي ُأشـــــــــــــــــــــــــَ  (1) ُهضـــــــــــــــــــــــــُ
  

تاِء.يْعنِي أنَّهم يَُجوُدون في وْقت الَجْدِب وِضيِق العَْيِش ، وأَْضيَُق ما كاَن   َعْيُشهم في زَمِن الّشِ

امُ وِ   .الَهُضوم ، ألنَّه يَْكسُر فَِريَستَه وَكذِلكَ  : األََسدُ  الَهضَّ

 ؛ قاَل األَْعَشى : كُكتُبٍ  ، ُهُضمٌ  ج تَْنِفيه فما تُْبِقيه ، تَجوُد بما لََدْيها أَي َهضومٌ  يَدٌ  ِمن المجاِز :وِ 

ِدّي  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــن ُدوا يف ال عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ا إذا قـ ـــــــــــــــــَبمـــــــــــــــــ   ف

ــــــــــــــــبَ      ٍد ف ــــــــــــــــح الُم عــــــــــــــــاٍد وأَي مح حــــــــــــــــح  (2) ُهضــــــــــــــــــــــــــــــُ
  

كةً  الَهَضمُ  ِمن المجاِز :وِ   .الَهَضم بيِّنُ  أَْهَضمُ  وهو ولََطافَتُهما ، َخْمُص البَْطِن ولُْطُف الَكْشحِ وقِلَّةُ اْنِجفاِر الَجْنبَْينِ  في اإلْنساِن : ، محرَّ

داً وهو أَميُر الكوفِة ، فقالْت : إنَّ أَميَركم هذاأَنَّ اْمرأَةً رأَْت َسْعداً »في الَحِدْيث : و هما ؛ ، «الَكْشحينِ  األَْهَضمُ  ُمتََجّرِ  وهي أَي ُمْنَضمُّ

ٌ  .َهِضيمٌ وِ  َهْضماءُ   إذا كانْت لَِطيفَة الَكْشحيِن ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيس : َهضيمٌ  يقاُل : اْمرأَة

تح  لـــــــــــَ ايــــــــــــَ يـــــــــــين متـــــــــــَ وِّلـــــــــــِ  إذا قـــــــــــلـــــــــــُت : هـــــــــــايت نــــــــــــُ

يــــــــمإد       ِر  َهضــــــــــــــــــــــِ لــــــــخــــــــَ خــــــــَ ُ
ِح َراي  املــــــــ (3)الــــــــَكشــــــــــــــــــــــح

 

  
 ؛ قاَل طرفَةُ : أَْهَضمُ وِ  َمْهضومٌ وِ  َهضيمٌ  كذا بَْطنٌ وِ 

ىًن وِ  ــــــــــــــه غــــــــــــــِ ريحَ فــــــــــــــيــــــــــــــه غــــــــــــــرَي َأن  ل  ال خــــــــــــــَ

حــــــــــًا إذا قــــــــــاَم وِ      مــــــــــاَأن لــــــــــه َكشـــــــــــــــــــــــح ضـــــــــــــــــــــــَ  (4) َأهح
  

لُوعِ واْنِضماُم أَعالي البَْطِن أَو اْستِقاَمتُها وُدخوُل أَعاليها. الَهَضمُ وِ   في الَخْيِل : اْستِقامةُ الضُّ

يت : هو اْنِضماُم الَجْنبَينِ  ّكِ  يكوُن فيها ِخْلقةً ، قاَل النابغةُ الَجْعديُّ : وهو َعْيبٌ  وقاَل ابُن الّسِ

م  وملح  ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــت َرٍة ف ــــــــــــــــح ــــــــــــــــ  َزفـ ــــــــــــــــرَت عــــــــــــــــل ي  خــــــــــــــــِ

ضح إىل     رحجـــــــــــــــــــِ ٍة وال  يــــــــــــــــــــَ مِ ِدقـــــــــــــــــــ  (5)َهضــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .أَْهَضمُ  وفََرسٌ 

حاحِ. أَْهَضمُ  قاَل األَْصَمِعيُّ : لم يَْسبِْق في الَحْلبِة فََرسٌ   قَّط ، وإِنَّما الفََرُس بعُنُِقه وبَْطنِه ؛ كما في الّصِ

. ُمْنَهِضمٌ  أَي (6) َهِضيمٌ  َطْلعُها (َوَُنْل  ):  عزوجلقَْوله ، وِ   ُمْنَضمٌّ في َجْوِف الُجّفِ

اُء :  ما داَم في َكوافيِرِه. َهِضيمٌ  وقاَل الفرَّ

 ُمْدِرك. ُمْنَهِضم: ٌء ، وقيَل : ناِعٌم ، وقيَل وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : أَي َمِري

اج : جَّ ا قيَل إنَّ ُرَطبَه بغيرِ  الَهِضيمُ  وقاَل الزَّ  الذي يَتََهشَّم تََهشُّماً. الَهِضيمُ   نًَوى ، وقيَل :الداخُل بعُضه في بعٍض ، وقيَل : هو ممَّ

 : الشاِدُخ. الهاِضمُ وِ 

 أَو ليٌن ، صفَةٌ َغاِلبَةٌ. ما فيه َرخاَوةٌ  وفي الُمْحَكِم :

َمةُ وِ  َمْهضومةٌ  قََصبَةٌ وِ   ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب لماِلِك بِن نَُوْيَرةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : : للتي يُْزَمُر بها َهضيمٌ وِ  ، كُمعَظََّمٍة ، ُمَهضَّ

__________________ 
 .«به ُهُضمُ »اللسان وفيه :  (1)
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 برواية : 199ديوانه ط بريوت ص  (2)
 إذا مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــم جـــــــــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــــــــوا ابلـــــــــــــــــــعشــــــــــــــــــــــــــــــــّي 

مح       ت. وأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ُهضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 برواية : 42من معلقته ا ديوانه ص  (3)
ــــــــــــت  ــــــــــــل ــــــــــــمــــــــــــاي ــــــــــــت ــــــــــــغــــــــــــودي رأســـــــــــــــــــــــــهــــــــــــا ف  هصـــــــــــــــــــــــــرت ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ت.      إّد هضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 واللسان والصحاح. 82ديوانه ط بريوت ص  (4)
 اللسان. (5)
 .148الشعراء ا اآية  (6)

  



16538 

 

ـــــــــمـــــــــاً كـــــــــَبن   ي ـــــــــاً  َهضـــــــــــــــــــــــِ ن ـــــــــ  ي عـــــــــَ راٍر مـــــــــُ  مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ

ِر      جــــــــــح َض الــــــــــفــــــــــَ لــــــــــَ طــــــــــح هــــــــــا مــــــــــَ وافــــــــــُ عــــــــــاَوَره َأجــــــــــح (1)تــــــــــَ
 

  
 

حاحِ : ِمْزمارٌ  مٌ  وفي الّصِ  ألَنَّه ، فيَما يُقاُل ، أَْكساٌر يَُضمُّ بعُضها إلى بعٍض ؛ قاَل َعْنتَرةُ : ُمَهضَّ

ا  ـــــــــــــّرِداِع كـــــــــــــَبلـــــــــــــ  ـــــــــــــ  مـــــــــــــاِء ال تح عـــــــــــــل رَكـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  بـ

ش       ٍب َأجـــــــَ مبـــــــركـــــــتح عـــــــلـــــــ  َقصـــــــــــــــــــــَ َهضـــــــــــــــــــــ   (2) مـــــــُ
  

 لَبيٌد يَِصُف نَِهيَق الِحماِر :وقاَل 

َو   ُض يف الصـــــــــــــــــــــــــــ  َرجــــــــــــــِّ مــــــــــــــاتٍ يـــــــــــــــُ َهضـــــــــــــــــــــــــــ   مبــــــــــــــُ

واِد      ِب الـــــــــعـــــــــَ َر مـــــــــن َقصـــــــــــــــــــــــَ دح َ الصـــــــــــــــــــــــ  (3) ـــــــــَُ ح
 

  
 الَمزاِميِر. بُمَهضَّماتِ  شبَّه َمخاِرَج َصْوِت َحْلِقه

حاحِ. ألَرِض الُمْطَمئِنُّ من ا: ، وعلى الَكْسِر اْقتََصَر الَجْوهِريُّ  ، ويُْكَسرُ  الَهْضمُ وِ   ، كما في الّصِ

 بَْطُن الواِدي. قيَل :وِ 

 وقيَل : َغْمٌض ، وُربَّما أَْنبََت.

 وقيَل : أَْسفَُل الواِدي.

يت : هو ّكِ  ، بالكْسِر ، في ُغيوِب األَرِض. الِهْضمُ  وقاَل ابُن الّسِ

 البَخوُر. ، بالفتحِ : الَهْضمُ وِ 

يُب.  وقيَل : الّطِ

ُر به َغْير العُوِد واللُّْبنى ؛وقيَل : هو كلُّ ما   ؛ قاَل : ُهضومٌ وِ  أَْهضامٌ  ج يُتَبَخَّ

ش يف  ضــــــــــــــــــــــــامِ حــــــــــىت إذا الــــــــــَوحــــــــــح وحرِِدهــــــــــا  َأهح  مــــــــــَ

ُب      ــــــــــَ يــــــــــفــــــــــٍة رِي ا مــــــــــن خــــــــــِ تح راهبــــــــــَ بــــــــــَ ــــــــــ  يـ غــــــــــَ ــــــــــَ (4)تـ
 

  
 .«الِغيطانِ  بأَْهضامِ  العَُدوُّ »الَحِدْيث : منه و

ُج :  ، وهو ما َغيَّبَها عن الناِظِر. َهْضمٌ  الغُيوُب ، واِحُدها األَْهضامُ  وقاَل المؤّرِ

اُج في  البَخوِر : األَْهضامِ  وقاَل العجَّ

ـــــــــــــــــوِر  زحب َ
هـــــــــــــــــا املـــــــــــــــــ فـــــــــــــــــِ وح ـــــــــــــــــَح جـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبن  ري

طـــــــــــــــــورِ      ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــن ابل اري طـــــــــــــــــ  واُة عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ث  مـــــــــــــــــَ

  

ضاِمها ِك والَقف وِر  َأهح  (5)واملِسح

 وقاَل آَخُر :

ا  َوهتــــــــــــــِ ــــــــــــــح نـ زامــــــــــــــاهــــــــــــــا وحــــــــــــــَ ــــــــــــــَح خــــــــــــــُ  كــــــــــــــَبن  ري

جــــــــــوٍج و      نــــــــــح لــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــامِ ابلــــــــــلــــــــــيــــــــــر ريــــــــــُح يـــــــــــَ  (6) َأهح
  

جاِل. : الغَليُظ الثَّنايا األَْهَضمُ وِ   ِمن الّرِ

 : ما اْطَمأَنَّ من األَْرِض بيَن ِجباِلها. تَبالَةَ  أَْهضامُ وِ 

 َجْوهِريُّ للبيٍد :؛ وتَبالَةُ : بَلٌَد ُمْخِصٌب ؛ وأَْنَشَد ال قَُراها وقيَل : ُهنَّ 

ا  يـــــــــــُب كـــــــــــَبلـــــــــــ  نـــــــــــِ ُف واجلـــــــــــاُر اجلـــــــــــَ يـــــــــــح  فـــــــــــالضـــــــــــــــــــــــــ 

بــــــــًا      َة خُمحصــــــــــــــــــــــِ بــــــــالــــــــَ طــــــــا تــــــــَ بــــــــَ هــــــــاهــــــــَ ضــــــــــــــــــــــامــــــــُ  (7) َأهح
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َمةَ  بَنووِ   ِمن العََرِب. ، كُمعَظََّمٍة : َحيٌّ  ُمَهضَّ

 : طيٌب يُْخلَُط بالِمْسِك والباِن. الَمْهضومةُ وِ 

 .َهضاِئمُ  َطعاٌم يُْعَمُل للَميِِّت ، ج الَهضيمةُ  قاَل األَثَْرُم :وِ 

 ؛ نَقَلَه ياقوٌت. ع : هضم تَْصغيرُ  ُهَضْيم ، أَي بياِء النِّْسبِة ، إلى َمْنسوبةً  الُهَضْيِميَّةُ وِ 

ْت ، كذا في  أَْهَضَمتْ  يقاُل :، وَكذِلَك الغَنَُم.  َذَهبَْت رواِضعُها وَطلََع غيُرها َجِميعاً : إذا اإِلبُِل لإِلْجذاعِ واإِلْسداِس  أَْهَضَمتِ وِ  وأَْدَرَمْت وأَفَرَّ

حاحِ.  الّصِ

 ْرباعِ واإلْسداِس َجِميعاً.الُمْهُر لإِلْرباعِ : َدنا منه ، وَكذِلَك الفَِصيُل ، وَكذِلَك الناقَةُ والبَِهيمةُ ، إالَّ أنَّه في الفَِصيِل والبَِهيمِة لإلِ  أَْهَضمَ  ويقاُل :

__________________ 
 اللسان. (1)
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.« عل  جنب الرداع»وفيه :  22من معلقته ا ديوانه ص  (2)
 واللسان والتهذيب واألساس. 109ديوانه ط بريوت ص  (3)
 اللسان والتهذيب ونسبه لذي الرمة. (4)
 اللسان. (5)
 اللسان. (6)
 واللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب. 178ديوانه ط بريوت ص  (7)
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 ، كِحْذيٍَم : واٍد. ِهْضيَمٌ وِ 

 وقاَل ياقوُت : َمْوِضٌع.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .هضمه ، وهو ُمطاِوعُ  االْنِهضامِ  ءُ يقاُل هذا طعاٌم َسريُع االْنِهضاِم وبَطي

 : الَمْظلُوُم. الُمْهتََضمُ وِ 

ً  َحقَّه َهَضَمهوِ   : نَقََصه. َهْضما

 له ِمن َحقِّه : تََرَك له منه َشيئاً عن ِطيِب نَْفٍس. َهَضمَ وِ 

 له ِمن َحقِّه : إذا َكَسَر له منه. َهَضمَ وِ 

 : الَمْكسوُر. الَمْهضومُ وِ 

 ُء ، والدَّاخُل بعُضه في بعٍض.: اللَِّطيُف ، والنَِّضيُج ، واليانُِع ، واللَّيُِّن ، والَمِري الَهِضيمُ وِ 

 نْفَسه : َوَضَع من قَْدِره تَواُضعاً. هضمَ وِ 

 ْدِري لعلَّ هناَك َمن ال يُْؤَمن اْغتِيالُه.الواِدي ؛ يُْضرُب في التَّْحذيِر ِمن األَْمر الَمُخوف ، أَي اْحَذْر فإنَّك ال تَ  أَْهضامَ وِ وفي الَمثَِل : اللَّْيَل 

 عليه : أَي ما َدنا منه. َهَضمَ  وما

َمْت. اْنَهَضَمتِ وِ   الثَّمرةُ : شدخت كتََهضَّ

ً  وَرأَْيتَه ما ر الَوْجه ِمن الُحْزن. ُمتََهّضِ  : ُمتََكّسِ

 الَمْرأَةُ ِمن َمْهرها لَزْوِجها : َوَهبَْت له منه. َهَضمتِ وِ 

مْ وِ  ً  القومَ  تُ تََهضَّ ما  : اْنقَدَت لهم وتَقاَصْرت. تََهضُّ

 نَْفِسي : َرِضيَْت منه بدون النََّصفَة. وقد أَشاَر له المصنُِّف في َهَشَم وأَْهَملَه هنا. تََهضَّمتْ وِ 

وا ً  وَسمَّ اما كةً ،  الَهَضمُ وِ ، كَشدَّاٍد  َهضَّ  َضْرٌب ِمن البَخوِر.:  الَهْضمةُ وِ ، محرَّ

 حاٍب : اْسُم واٍد ، عن ياقوت.، كسَ  َهضامٌ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ُسرَعةُ الَهْضِم. أَْوَرَده ابُن األثيِر في النِّهايَِة ، وأَْصلُه الَحْطُم ، وهو الَكْسُر ، فقُِلبَت الحاُء هاًء. الَهْطمُ  : [هطم]

 ِوي ، وكذا بحاِشيَِة المنال َعْبد الحِكيم.: َجبَالن ، أَْوَرَده القاِضي َزَكريَّا على البَْيضا األَْهطمانِ وِ 

ً  ، ، كفَِرحَ  َهِقمَ  : [هقم] . ، كَكتِفٍ  َهِقمٌ  اْشتَدَّ جوُعهُ ، فهو : َهقَما  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 أَْن يُْكثَِر ِمن الطَّعاِم فال يَتَِّخم. الَهقَمُ  وقيَل :

. ، كِهَجّفٍ : الَكثيُر األَْكلِ  الِهقَمُّ وِ  جاِل ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ  ِمن الّرِ

ي به الْبتِالِعه ما ُطِرَح فيه. (1) البَْحرُ  أَْيضاً :وِ  حاحِ ، ُسّمِ  ، كما في الّصِ

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لُرْؤبَة : (2) البَْحرِ  اْضِطراب َصْوت ، كَحْيَدٍر : ِحَكايَةُ  الَهْيقَمُ وِ 
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مــــــــــــــــاً وِ  عــــــــــــــــَ دح ــــــــــــــــٍم مــــــــــــــــِ ي ز  متــــــــــــــــَِ َز ح عــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  مل يـ

و      عــــــــُ دح ــــــــَ ــــــــحــــــــِر ي ــــــــب مــــــــاً كــــــــال قــــــــَ ــــــــح يـ مــــــــا هــــــــَ قــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــهــــــــَ  ف

  
 أَراَد حكايَةَ أَْمواِجه ، وَرَواهُ األَْزهِريُّ :

مــــــــــــــــا وِ  عــــــــــــــــَ دح ــــــــــــــــم مــــــــــــــــِ ي ز  متــــــــــــــــَِ َز ح عــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ  مل يـ

و      عــــــــــُ دح مــــــــــاً لــــــــــلــــــــــنــــــــــاِس يــــــــــَ قــــــــــَ يـــــــــــح مــــــــــاو  هــــــــــَ قــــــــــَ يـــــــــــح  هــــــــــَ

  

َته تـََلق ما   (3)كالبحر ما َلق مح

 : حكايَةُ َهِديِره. َهْيقَموِ وعلى هذا َشبَّهه بفَْحٍل وضَربَه َمثاَلً 

 البَِعيُد القَْعِر. البَْحُر الواِسعُ  : الَهْيقَمُ وِ 

 ، وبه فَسََّر أَبو َعْمٍرو قَْوَل ُرْؤبَة : قََهَرهُ  تََهقُّماً إذا تََهقََّمه ِمن المجاِز :وِ 

ِفيه ِ حراَب الِعدا يَ   (4) هَتَق ُمهكح
 الَهِقم قاَل : وهو قَْهُره َمْن يُحاِربُه ، وأَْصلُه ِمن الجائِعِ 

__________________ 
ُر. (1)  عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : والتـ َقه ُم : الَقهح
َمِة ا والظ ليُم الط ويُر. (2)  بعدها يف القاموس زايدة. سقطت من الشارح. ونصها : وَصوحُت ابحتالِع الل قح
 خيقماً وخيقما ا ويرو  : قيخما وقيخما. واللسان والتهذيب والتكملة ويرو  : 184ملح  ديوان ر بة ص  (3)
 اللسان والتكملة وقبله فيها : وفيه : تقضمه بد  هتقمه ا واملثبت كرواية 152ديوانه ص  (4)

 أمح  وراد شجاع مقدمه
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 ؛ نـََقَله اجلَوحهرِي  : زاَد غريُه : ُمتتابَعًة. الط عاَم : ابـحتَـَلَعه لَُقماً ِعظاماً  هَتَق مَ وِ 
ها عن ابِن ِسْيَده. الَهْيقَمانِيُّ وِ   ، بفتِح القاِف وَضّمِ

 ٍء.ِمن كّلِ شي الطَّويلُ  قاَل األَْزهِريُّ : هو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كِخَدّبٍ : واِسٌع بَعيُد القَْعِر. ِهقَمٌّ  بَْحرٌ 

ةً ؛ قاَل الفَْقعسيُّ : الَهْيقَمانيُّ وِ   : الطويُل ِمن الظُّْلماِن خاصَّ

اتِ مــــــــــــَن  مــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــ  قــــــــــــَ يـــــــــــــح ه  اهلــــــــــــُ ٌ  كــــــــــــبنــــــــــــ  يــــــــــــح  هــــــــــــَ

ِر      بـــــــح ــــَ َت مــــن تـ لـــــــَ ــــح ِ أَفـ اح لــــَ ــــح بـ ِد ذو كــــَ نـــــــح (1)مــــن الســــــــــــــــــِّ
 

  
 َشبَّه الظَِّليَم برُجٍل ِسْندّي أَْفلَت ِمن َوثاٍق.

ِغيُب ِمن كّلِ شي الَهْيقَمُ وِ   ٍء.: الرَّ

 : أَْصواُت ُشْرب اإِلبِِل ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. الَهْقمُ وِ 

 : الِحْرُص والجوُع. التََّهقُّمُ وِ 

 في البِئِْر ونحِوها. يكونُ  : التََّهدُّمُ  التََّهكُّمُ  : [هكم]

َرْت. تَهكََّمتِ  يقاُل :  البِئُْر إذا تهدََّمت أَي تَهوَّ

. كاألُْهكوَمةِ  ؛ التََّهكُّمِ   : قالَهُ على َسبيلِ واالْستِخفاُف. يقالُ  االْستِْهزاءُ  : التََّهكُّمُ وِ   ، بالضّمِ

 الطَّْعُن الُمتَدارُك. : التََّهكُّمُ وِ 

 بَطراً. التَّبَْختُرُ  أَْيضاً :وِ 

 ، وهو التهدُُّم ِمن الغَْيِظ والُحْمق. الغََضُب الشَّديدُ  أَْيضاً :وِ 

 الفائِِت.التَّنَدُُّم على األَْمِر  أَْيضاً :وِ 

 ؛ وَكذِلَك السَّْيُل. الَمَطر الكثيُر الذي ال يُطاقُ  أَْيضاً :وِ 

 ، عن أَبي زْيٍد. التَّغَنِّي أَْيضاً :وِ 

ً  وَهكَّْمتُه قاَل :  بَصْوت. : َغنَّْيُت له تَْهكيما

. : الُمتََكبِّرُ  الُمْستََهِكمُ وِ  رِّ  ، الَهِكمُ وِ  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ . يُر : الُمْقتَِحُم على ما ال يَْعنِيهِ كَكتٍِف : الّشِ ُض للناِس بالشَّّرِ  ويتعرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : التَكبُُّر. التهكُّمُ 

ي لزياٍد الِمْلقَطّي : ُجل في نْفِسه ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  وأَْيضاً : حِدْيُث الرَّ

نح ذكـــــــــــــر لـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــ  دائـــــــــــــٍم  هح مـــــــــــــِ مـــــــــــــُ كـــــــــــــ   هتـــــــــــــََ

هح وِ      مـــــــــُ جـــــــــُ عـــــــــح ـــــــــَ ىت ويـ ـــــــــفـــــــــَ ـــــــــاُ  ال ت غـــــــــح ـــــــــَ ُر يـ هـــــــــح ـــــــــد  (2)ال
 

  
ي.  وأَْيضاً : التَّعّدِ

ي لنَِهيك بِن قَْعنَب :  وأَْيضاً : الوقوُع في القْوِم ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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مــــــــــــا تــــــــــــُ مــــــــــــح كــــــــــــ  مــــــــــــا  هتــــــــــــََ تــــــــــــُ َزعــــــــــــح ِ مث نـــــــــــــَ اح لــــــــــــَ وح  حــــــــــــَ

مـــــــــا      بـــــــــاكـــــــــُ عـــــــــح ال كـــــــــَ مِ فـــــــــال إنح عـــــــــَ كـــــــــ  هـــــــــَ  (3) ابلـــــــــتــــــــــ 
  

 ، عن ُكراعٍ. ءٍ ِصُق ِمن ُكّلِ شي: الالَّ  الَهِليمُ  : [هلم]

انُ وِ   ، بكسرتَْيِن ُمشدََّدةَ الميِم : الكثيُر من الُخْبِز وغيِرِه. الِهِلمَّ

 ٍء ؛ وأَْنَشَد لَكثِير الُمحاِربّي :وقاَل أَبو َعْمٍرو : هو الَكثيُر ِمن ُكّلِ شي

حـــــــــــانح  لـــــــــــح ين الـــــــــــرُب  وهـــــــــــي تــــــــــــَ تـــــــــــح عـــــــــــَ نــــــــــــَ  قـــــــــــد مـــــــــــَ

ــــــــــــــدهــــــــــــــا وِ      ــــــــــــــرٌي عــــــــــــــن انح هــــــــــــــو كــــــــــــــث مــــــــــــــ  ــــــــــــــِ ل  هــــــــــــــِ

  

َقاِ  البَـنحبانح وِ 
 (4)هي خُتَنحِذي ابمل

انُ  وقاَل ابُن جنّيِ : إنَّما هو  .(5)على ِمثاِل فِِركَّاِن  الِهِلمَّ

 إذا جاَء بالماِل الَكثيِر. الَهْيلَمانِ وِ يقاُل : جاَءنا بالَهْيِل  كالَهْيلَماِن وتَُضمُّ الُمهُ.

__________________ 
 اللسان والتكملة. (1)
 .«َدهّلم هتكمه»اللسان وفيه :  (2)
 اللسان. (3)
 اللسان والتهذيب والتكملة. (4)
ه املصّنف وهكذا نقر عنه قوله : مثا  فركان ا فيه أن فركان مثا  سنمار فيكون ما ذكره ابن جيّن موافقاً ملا ذكر »هبامش املطبوعة املصرية :  (5)

صــــاحب اللســــان نعم يف هلمان لغة أخر  وهي كســــر اهلاء والالم املشــــددة وســــيبيت للشــــارح يف املســــتدر  أن هذه هي املنقولة عن ابن جين وفيه 
 .«خمالفة ملا هنا اه
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 له ، وَضبََطه بفتْحِ الالِم.وأَْوَرَده أَبو زْيٍد في باِب َكثْرةِ الماِل والَخْيِر يَْقَدم به الغائُِب ، أَو يكوُن 

 ونَقََل الَجْوهِريُّ فيه الَضمَّ والفتَْح ، وقيَل : إنَّ ِميَمه زائَِدةٌ وقد تَقَدََّم ذِلَك في ه ي ل.

ََّخذُ  كغُراٍب : َطعامٌ  (1)الُهالُم وِ   ، كذا في الُمْحَكم. ِمن لَْحِم ِعْجٍل بِجْلِدهِ  يُت

ُد الُمَصفَّى من الدُّْهنِ  هو أَو ْكباجِ الُمبَرَّ  ، هكذا َذَكَره األَطبَّاُء. َمَرُق الّسِ

تيِن : ِظباُء الِجبالِ  الُهلُمُ وِ   كاللُُّهِم. ، بضمَّ

 ، وقد نِسي هنا اْصِطالَحه. ِهلََّمةُ  كِقنٍَّب : الُمْستَْرِخي ، وهي ، الِهلَّمُ وِ 

 َذَهَب به. : أَي به اْهتَلَمَ وِ 

حاحِ. أَي تَعالَ  إلينا يا َرُجل ، بفتْحِ الِميِم : َهلُمَّ  لُهم :قوْ وِ   ، كما في الّصِ

 وفي الُمْحَكِم : أَي أَْقبِل.

، أَي اْقُرب ، وإِنَّما   إليناأَي ُضمَّ نَْفَسكَ  ، ِمن قَْوِلهم : لَمَّ هللاُ َشْعثه ، أَي َجَمعَه ، ُمَركَّبَةٌ من ها التَّْنبِيِه ومن لُمَّ  قاَل الَجْوهِريُّ : قاَل الَخليُل :

 البَسيَطِة. الَكِلَمة الُمْفَرَدة واْستُْعِملَِت اْستِْعمالَ  ُحِذفَت أَِلفُها لَكثَْرةِ االْستِعمالِ 

اُج : َزَعَم ِسْيبََوْيه أنَّ  جَّ ْت إليها لُمَّ وُجِعلَتا كالَكِلَمِة الواِحَدةِ. َهلُمَّ  وقاَل الزَّ  ها ُضمَّ

َر أَنَّ لُ قاَل َشْيُخنا  مَّ فِْعُل أَْمٍر فُحِذفَت : وقد تَعَقَّبوا هذا الَكالَم وقالوا األَْصل في الَكِلِم البَساَطة وَدْعوى التَّْرِكيب ُمناف ِمن ُوجوٍه ، وقد تقرَّ

 ِريِّين.األَِلُف ِمن ها تَْخفيفاً ، ونُِظَر إلى سكوِن الم لُمَّ في األْصِل. وهذا القَْول نَقَلَه بعٌض عن البَصْ 

بَا قَْبل اإِلْدغاِم فُحِذفَِت الَهْمَزةُ للدرج إذا كانْت للَوْصِل وُحِذفَِت األَِلُف الْلتِقاِء السَّا ِكنَْين ، ثم نُِقلَت حركةُ الِميِم األُْولى إلى وقاَل الَخليُل : ُرّكِ

ْجِر  اُء : ُمَركَّبَةً ِمن َهْل التي للزَّ  وأُمَّ أَي اْقِصْد ، ُخفِّفَت الَهْمَزةُ ، بإْلقاِء َحَرَكتِها على السَّاكِن وُحِذفَْت.الالِم وأُْدِغَمْت. وقاَل الفرَّ

 قاَل ابُن ماِلٍك في شْرحِ الكافية : قَْوُل البَْصِريِّين أَْقَرُب إلى الصَّواِب.

 .(َهُلمَّ ُشَهداءَُكمُ ) و (َهُلمَّ ِإلَْينا)، وبذِلَك نزَل القُْرآن  حجاِزيِّينَ يَْستَوي فيه الواِحُد والَجْمُع والتَّْذِكيُر والتأْنِيُث عند ال ثم قاَل الَجْوهِريُّ :

ا في لُغَِة بَنيوِ  قاَل ِسْيبََوْيه :  كقَْوِلك ُردَّ. َهلُمَّ  ، يقُولوَن للواِحدِ  ُردَّ  قَْولك تُْجِريها مْجَرى وبعُض أَْهِل نَْجٍد فإنَّها (2) تَِميمٍ  أمَّ

فُ  َهلُمُّ  أَنَّها ُمْدَغمة كما فُتَِحت ُردَّ في األَْمِر فال يَجوُز فيها َهلُمَّ  األَْزهِريُّ : فُِتَحتقاَل  وأَْهُل نَْجٍد  ، بالضّمِ ، كما يَجوُز ُردُّ ألنَّها ال تتصرَّ

فونها فيقولوَن : ا يَُصّرِ واوِ  َهلُمَّ يوِ  َهلُمُّ ُل أَْفَصُح.، كقَْوِلَك : ُردَّا  َهْلُمْمنَ وِ  َهلُّمِ ي ، اْرُدْدَن ، واألَوَّ  ، ُردُّوا ، ُرّدِ

م. ا الالم فال يُْعَرُف فيها إالَّ الضَّ  قاَل شْيُخنا : وَحَكى الجرميُّ فتَْح الِميِم وَكْسَرها عن بعِض تَِميٍم ، وأَمَّ

 * قُْلت : وقد َحَكى اللَّْحيانيُّ فتَْح الالِم عن بعِض العََرِب.

اء أنَّه الصَّواُب فال يُقالُ  َهلُْمنَ  شْيِخنا :وَوقََع في نْسخِة  كما هو في شْرحِ البَْدر على  َهْلُمْمنَ  ، بميٍم واِحَدةٍ أَي النِّْسوة ، قاَل : وَزَعَم الفرَّ

 التَّْسهيل.

ه ، بميمين ، فقد َذَكَره الَجْوهِريُّ وهو قَْوُل  َهْلُمْمنَ  * قُْلت : وهذا الذي َذَكَره المصنُِّف ، أَي فْعالً  َهلُمَّ  بَنُو تِميٍم يَْجعلونَ : المبّرِد ونَصُّ

ا يا َرُجل ، ولالثْنَْين َهلُمَّ  َصِحيحاً ويَْجعلُوَن الهاَء زائَِدةً فيقولوَن : وا ، وللَجِميعِ  َهلُمَّ ، ألنَّ المْعنَى اْلُمْمَن ، والهاُء  َهْلُمْمنَ  ، وللنِّساءِ  َهلُمُّ

 زائَِدةٌ.

 .َهْلُمْمنَ وِ  َهلُْمنَ  وقاَل ابُن األَْنباِرّي : يقاُل للنِّساءِ 

__________________ 
 ضبطت ابلقلم يف اللسان بفتح اهلاء. (1)
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ينَ  َكى أَبو َعْمٍرو عن العََرِب :وحَ   يا نِْسوة. َهلُّمِ

ٍء ، الواِحُد واالثْنان والَجْمُع والتأِْنيُث والتَّْذِكيُر سواٌء ، إالَّ في لُغَِة بَني َسْعٍد فإنَّهم يَْحملونَه على كلمةُ َدْعوةٍ إلى شي َهلُمَّ  وقاَل اللَّْيُث :

وا َهلُمَّ  تَْصِريِف الِفْعِل ، تقوُل : ا َهلُمُّ  ، ونَْحو ذِلَك. َهلُمَّ

ِم فيُقالُ وِ  حاحِ. َهلُمَّ وِ  لَكَ  َهلُمَّ  قد تُوَصُل بالالَّ  لَُكما ، كما قالوا َهْيت لََك ؛ كذا في الّصِ

ُجَل إلى طعاِمه فيقوُل :  .(1) (َهْيَت َلكَ ):  زوجلعلََك ، وِمثْلُه قْولُه  َهلُمَّ  وقاَل األَْزهِريُّ : ورأَْيُت من العََرِب َمْن يَْدعو الرَّ

للثَّريِد. وَزَعَم ابُن الَكمال : أنَّها ال تُْستَْعمُل  كَهلُمَّ  ، وبالالم (َهُلمَّ ِإلَْينا) ـ، وبإلى ك (َهُلمَّ ُشَهداءَُكمُ ) ـتَتَعدَّى بنْفِسها ك َهلُمَّ  وقاَل شْيُخنا :

يَة بنْفِسها ، وَكلمةُ إلى والالم في التَّراِكيِب ِصلَةٌ ؛ واْعتََرضوا على الناصِر البَْيضاِوي ، والصَّواُب أنَّ  ها تتَعدَّى بنَْفِسها أَْحياناً وبإلى إالَّ ُمتَعّدِ

ر ذِلَك الجالل في عق  وِد الزْبرجِد ، وابُن ِهشاٍم في رسالَتِه التي له فيها.أُْخرى ؛ وَحرَّ

نَّ  تُثَقَُّل بالنوِن فيُقالُ وِ  نَّ :  وفي الُمَؤنَّثِ  يا َرُجل ، َهلُمَّ نَّ  : بكْسِر الِميِم ، وفي الَجْمعِ  ، َهلُّمِ هما ، وفي التَّثْنِيَة : َهلُمُّ انِ  بضّمِ للُمَذكَِّر  َهلُمَّ

 ، بفتحِ الهمزةِ  أََهلُمُّ  إالمَ  كذا وكذا ، فيقوُل : َهلُمَّ  لَمْن قالَ  ويقوُل الُمجيبُ  بتَْخفيِف النوِن األَخيَرةِ ، َهْلُمْمنان وللنِّْسَوةِ  َجِميعاً ، والُموَءنَّثِ 

هُ  كذا وكذا ، قُْلَت : ال َهلُمَّ  لََك : أَلُمُّ وتُِرَك الهاُء على ما كانَْت عليه ؛ وإذا قيلَ  (3) وأَْصلُه إلى م ، (2)والهاِء  ، بفتحِ الَهْمَزةِ والهاِء ؛  أََهلُمُّ

حاحِ ؛ مُ  كذا في الّصِ مُ  َجِميعاً ، وقد تَُضمُّ الهمَزةُ َوْحَدها وقد تَُضمُّ الهمَزةُ والالَّ ؛ واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على  وقد تَُضمُّ الَهْمَزةُ وتُْكَسُر الالَّ

ل ، وقاَل : ْبط األوَّ يت. ي ال أُْعطيَكهُ أَ  الضَّ ّكِ  ، وهو قَوُل ابِن الّسِ

ُل ها للتُّبِْيه لَِحقَْت ِمثْل الالبَهلُمَّ  َدعاهُ  : َهْلَمةً  به َهْلَممَ وِ  ِم ، . قاَل ابُن جنّيِ : هو مثُْل َصْعَرَر وَشْملََل ، وأَْصلُه قْبُل غيُر هذا ، إنّما هو أَوَّ

ُل أَلْ وُخِلَطت ها بلُمَّ تَْوكيداً للَمْعنَى  َمْم ، بشدَّةِ االتِّصاِل ، فُحِذفَت األَِلُف لذِلَك ، وألنَّ الَم لُمَّ في األَْصِل ساكنةٌ ، أاَل تَرى أنَّ تَْقديَرها أَوَّ

ان فصاَرْت كأَنَّها فَْعلَْلت ِمن لْفظِ  َهْلَمْمتُ  وَكذِلَك يقوُل أَْهُل الِحجاِز ، ثم زاَل هذا ُكلّه بقْوِلهم :  وتُنوِسيَت حاُل التَّْركيِب.،  الِهِلمَّ

 .َهْلَممَ  به ِمثْل أَْهلَمَ وِ 

كةً : َجوابُ  الَهلَمُ وِ   جاَد بَهلَِمِه إذا أَطاَعه. قْولُهم : ؛ ومنه َهلُمَّ  ، محرَّ

 .«ل ه م»في بيَن َطبَِرْستان وآمل ، وقد َذَكْرناه  (4)والذي في ُمْعجم ياقوت : أْلَهُم  ، كآنٍُك : د بَطبَِرْستاَن. أَْهلُمُ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ان ، بكْسَرتَْين مشدََّدة الالِم ، لُغَةٌ في الِهلَِّمان  ، عن ابِن جنّيِ. الِهِلمَّ

يها: فقاَل »حِدْيث عائَِشةَ : منه بمْعنَى أَْعِط ؛ و َهلُمَّ وِ   أَي هاتِيها. «َهلُّمِ

ه ءٌ وَحَكى اللّْحيانيُّ : َمن كاَن عْنَده شي  ، أَي فليُْؤتِه. فْليُْهِلمُّ

اء. َهلُمّ وِ   جراً : تَقَدََّم في الرَّ

.:  ، كِزْبِرجٍ ، والدَّاُل مهملةٌ  الِهْلِدمُ  : [هلدم]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

قاعِ. وهو  الِكساُء الظاِهُر الّرِ

ْبُد الجافي الغَليظُ  في الُمْحَكم : هووِ   ؛ قاَل : اللِّ

 (5) ِهلحِدُمهعليه من لِبحِد الز ماِن 
مان : الشَّْيَب.  يْعني من ِلْبد الزَّ

__________________ 
 .23يوسف ا اآية  (1)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : العَجوُز. الِهْلِدمُ 

 ، كِزْبِرجٍ : المرأةُ الَكبيَرةُ. الِهْلِقمُ  : [هلقم]

جاِل ، وُربَّما تكوُن بَْينهما ِضّدية. يُّ القَوِ  أَْيضاً :وِ   ِمن الّرِ

ةً ، وُربَّما اْستُْعِمل في غيِرها. الواِسُع األَْشداقِ  أَْيضاً :وِ   ِمن اإِلبِِل خاصَّ

ْخُم ذو الَحماالتِ وِ  يُِّد الضَّ  ، أَي القائُِم بها ؛ قاَل : كإِْرَدّبٍ : السَّ

ا  ٍ  أََرمـــــــــــــ  لـــــــــــــِ يـــــــــــــُب جمـــــــــــــَح طـــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــِإنح خـــــــــــــَ

بــــــــــــــٍة كــــــــــــــنــــــــــــــُت هلــــــــــــــا      طــــــــــــــح اخبــــــــــــــُ مــــــــــــــ  قــــــــــــــَ لــــــــــــــح  هــــــــــــــِ

  

 (1)ابَ ماالِت هلا هِلَم ا وِ 

حوا بزياَدةِ الهاِء فيهما وأنَّهما ِمن اللقم ، كالِهْلقاَمةِ  الُمْبتَِلعُ  األَُكولُ  : الِهْلقَمُّ وِ   الُهلَِقمُ  ، وشاِهدُ  ، بالكْسرِ  الِهْلقامِ وِ كعُلَبٍِط ،  الُهلَِقمِ وِ  ، وقد َصرَّ

 قَْول الشاِعِر :

دح  هــــــــــِ د وقــــــــــد ســــــــــــــــــــــــَ ٍر ســــــــــــــــــــــــاهــــــــــِ يــــــــــح تح بــــــــــلــــــــــَ  ابتــــــــــَ

مٌ      قـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ دح  هـــــــــــــــُ جـــــــــــــــُ راَف الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  ر َأطـــــــــــــــح  أيحكـــــــــــــــُ

  
ْخُم الطويلُ  أَْيضاً : الِهْلقامُ  ، أَي هووِ  حاحِ. الضَّ  ، كما في الّصِ

 وفي الُمْحَكم : الطَِّويُل.

 وفي التَّْهذيِب : الفََرُس الطَّويُل ؛ قاَل ِخَذام األَسِديُّ :

يـــــــــــــبـــــــــــــة  جـــــــــــــِ ـــــــــــــنـــــــــــــَ يـــــــــــــبـــــــــــــة ل نـــــــــــــاء كـــــــــــــّر جنـــــــــــــَِ ـــــــــــــح  أَب

يــــــــــــلــــــــــــه وِ      لــــــــــــِ ٍص بشـــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــِّ قــــــــــــَ قــــــــــــامِ مــــــــــــُ لــــــــــــح  (2) هــــــــــــِ
  

 يقوُل : هو طويٌل يُقلِّص عنه َشليلُه أَي ِدْرعه لُطوِله.

. األََسدُ  : الِهْلقامُ وِ   ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 رُجٌل. : ِهْلقامٌ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  ، كتلقاعٍة : األَُكوُل. الِهلقامةُ  * وممَّ

ْدقَْيِن. الِهْلقامُ وِ   : الواِسُع الّشِ

 ، كِدْرِهم : كأنَّه يَْلتَِهم ما ُطِرَح فيه. ِهْلِقمٌ  وبحرٌ 

 َء َهْلقمةً : اْبتَلَعَه.الشي َهْلقَموِ 

 .ُهمومٌ  ، ج (3) : الَحَزنُ  الَهمُّ   :[همم]

ا قالَهُ عياض. الَهمُّ  عْنَده كطائِفَة ُمتَراِدفان ، وقيَل : فهما قاَل شْيُخنا :  أََعّم ِمن الُحْزن ، وقيَل غيُر ذِلَك ممَّ

.  * قُْلت : وتقدََّم الفَْرق بَْينه وبيَن الغَّمِ

 ، أَي نَواهُ وأَراَدهُ وَعَزَم عليه. به في نفسهِ  َهمَّ  ما : الَهمُّ وِ 

ت ، قاَل : (4) (َوَلَقْد مَهَّْت ِبِه َوَهمَّ ِِبا َلْو ال َأْن رَأى بُ ْرهاَن رَبِّهِ ):  وُسئَِل ثَْعلٌَب عن قْوِله تعالَى ةً على ذِلَك  َهمَّ َزِليخا بالمْعِصيَة ُمِصرَّ

ْين فَبَْين ، عليها يُِصرَّ  ولم بها يأْتِ  ولم بالَمْعِصيَةِ  ، السالمعليهيوسُف ،  َهمَّ وِ ،   فَْرٌق. الَهمَّ
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ت حاتٍِم عن أَبي عبيَدةَ : هذا على التَّقديِم والتَّأَخيِر كأَنَّه أَراَد : ولقدوقاَل أَبو   به ، ولو ال أَْن رأَى بُْرهاَن ربِّه لََهمَّ بها. َهمَّ

هوِ  ا األَْمرُ  َهمَّ ةً وِ  َهمًّ ه فاْهتَمَّ  وأَْقلَقَه ، َحَزنَه : إذا َمَهمَّ  به. اْهتَمَّ وِ  كأََهمَّ

 َمه : أَذابَهُ وأَْذَهَب لَْحَمهُ.السُّْقُم ِجسْ  َهمَّ وِ 

ا الشَّْحمَ  َهمَّ وِ  ه َهمًّ اُج : فاْنَهمَّ  أَذابَهُ ، : يَُهمُّ  هو ؛ قاَل العجَّ

م  وِ  ِديـــــــــــــــِف اهلـــــــــــــــارِي  هـــــــــــــــامـــــــــــــــومُ  اهنـــــــــــــــحَ  الســـــــــــــــــــــــــــــ 

وحٍز عــــــــــــــارِي      َرٍز مــــــــــــــنــــــــــــــه وجــــــــــــــَ (5)عــــــــــــــن جــــــــــــــَ
 

  
 ِء واْستِْرخاُؤه بْعَد ُجموِدِه وَصالبَتِه ِمثْل الثْلجِ إذا ذاَب.َذَوباُن الشي االْنِهمامُ  وقاَل اللَّْيُث :

__________________ 
 اللسان والتكملة والتهذيب. (1)
 اللسان والتهذيب. (2)
 يف اللسان والتهذيب والصحاح ا ضبرت قلم ا بضم فسكون. (3)
 .24يوسف ا اآية  (4)
 واللسان ا والثاين يف الصحاح والتهذيب. 25ديوانه ص  (5)
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توِ   الشْمُس الثْلَج أَذابَتْه. َهمَّ

ْحِن إذا اللَّبَنَ  َهمَّ وِ   َحلَبَه. في الصَّ

ا الغُْزُر النَّاقَةَ  َهمَّ وِ  ها َهمَّ  كأَنَّه أَذابَها. َجَهَدها : يَُهمُّ

تْ وِ  ةُ  َدبَّْت ، ومنه ، ِمن َحّدِ َضَرَب ، تَِهمُّ  َخشاُش األَرضَ  َهمَّ ةُ  يقاُل : نِْعمَ  للدَّابَِّة. الهامَّ  هذا : يْعني الفََرَس. الهامَّ

ةً  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : ما رأَْيتُ   .َهوامٌّ  ج أَْحَسَن منه ، يقاُل ذِلَك للفََرِس والبَعيِر وال يقاُل لغيِرِهما ؛ هامَّ

 ْسُم إالَّ على الَمُخوف ِمن األَْحناِش.يقاُل : ال يَقَُع هذا اال

ا ما ال يَْقتُُل ويَُسمُّ ، فهو السَّوامُّ ، ُمشدََّدةَ الِميِم ، ألنَّها الَهوامُّ  وقاَل َشِمٌر : ه ، وأَمَّ تَُسمُّ وال تَْبلُُغ أَن تَْقتَل ِمثْل  : الَحبَّاُت وكلُّ ذي َسّمٍ يَْقتُُل َسمُّ

ْنبوِر والعَْقرِب وأَ  وال َسوامَّ ، والواِحَدةُ  بَهوامَّ  ْشباِهها ، قاَل : ومنها القَوامُّ ، وهي أَْمثاُل القَنافِِذ والفَأِْر واليَرابيعِ والَخنافِِس ، فهذه لْيَستْ الزُّ

ة ِمن هذِه ُكلِّها ة. هامَّ ة وقامَّ  وسامَّ

ةُ  وقاَل ابُن بُُزْرج : ةُ العَْقرُب ؛ وتَقَعُ  الهامَّ ةُ  الحيَّةُ ، والسامَّ  بن لَكْعب وسلمعليههللاصلىقَْول النبّيِ منه على غيِر ذواِت الّسّمِ القاتِِل ؛ و الهامَّ

 .«فيه تَِهمُّ وِ أَراَد بها القَْمل ، ألنَّها تَِدبُّ في الرأِْس  ؛ رأِْسك َهوامُّ  أَيُْؤِذيكَ »:  ُعْجرة

 على غيِر ما يَِدبُّ ِمن الَحيواِن ، وإن لم يَْقتُْل كالَحَشراِت. الَهوامُّ  وفي التَّهِذيِب : وتَقَعُ 

مَ وِ  ُمه ، ويقاُل : َذَهْبتُ  َء : َطلَبَهالشَّي تََهمَّ اء ؛ وُرِوي عنه أَْيضاً : َذَهْبتُ  أَتََهمَّ حاحِ ُرِوي ذِلَك عن الفرَّ ُمه : أَي أَْطلُبُه ، كما في الّصِ  أَتََهمَّ

 أَْنُظر أَْيَن هو.

 يمَدُح أَْهَل البيِت : (1) [للكميت]بذِلَك ، وال أَْفعَلُه ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ  أَُهمُّ  كقَطاِم : أَي ال لي : َمْبنِيَّةً على الَكْسرِ  َهمامِ  الوِ 

ســــــــــــــــــــــــا  فح ي نــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــِ فح تح ونــــــــــــَ تح ال أَمـــــــــــُ  إن أَمـــــــــــُ

عــــــــــــامِ      مــــــــــــً  َأو تــــــــــــَ كِّ يف عــــــــــــَ  ِن مــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــ 

  

ر ا   عــــــــــــــاِداًل غــــــــــــــريَهــــــــــــــم مــــــــــــــن الــــــــــــــنــــــــــــــاِس طــــــــــــــُ

  
ُم ال    امِ هبـــــــــــــــــــِِ امِ د ال   ـــــــــــــــــــَ  (2)  ـــــــــــــــــــَ

  
 قراَءةُ َمْن قََرأَ : ال َمساِس. َهمامِ  أَي ال أَْعِدل بهم أََحداً ؛ وِمثُْل قَْوله ال

إِنَّه على الحكايَِة ألنَّه ال يُْبنى على الَكْسر ، وهو يُريُد  َهمامِ  قاَل ابُن جنّيِ : هو الِحكايَةُ كأَنَّه قاَل َمساِس فقاَل : ال َمساِس ، وَكذِلَك قاَل في

 به الخبََر.

اجِ : : ما أُِذيَب من السَّنامِ  الهامومُ وِ   ؛ ومنه قَْول العجَّ

َم  وِ   الس ِديِف اهلارِي هامومُ  اهنح
 ، كغُراٍب : ما ذاَب منه. الُهمامُ وِ 

 إذا ذاَب ، قاَل أَبو َوْجَزةَ : ائِهِ من الثَّْلجِ : ما ساَل من م الُهمامُ وِ 

 (3)الثـ لحج ابلض َرِب  كُهمامِ مُمَن عاً  
ةِ  الَمِلُك العظيمُ  : الُهمامُ وِ  ةِ َعْزِمه. َهمَّ  الذي إذا الِهمَّ  بأَْمِر فعَلَهُ لقُوَّ

جالِ  أَْيضاً :وِ  يُِّد الشُّجاُع السَِّخيُّ ، خاصٌّ بالّرِ  كِكتاٍب. ، ِهمامٌ  (4) ج ، وفي بعِض النسخِ ، كالهماِم ، كالَهْمهامِ   ؛، وال يكوُن في النِّساءِ  السَّ

 األََسُد على التَّْشبيِه. الُهمامُ وِ 

 فََرٌس لبَني َزبَّاَن بِن َكْعٍب. : ُهمامٌ وِ 

ةُ وِ   به ِمن أَْمٍر ليُْفعََل. ُهمَّ  ، بالكْسِر ويُْفتَُح : ما الِهمَّ
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ةِ  يقاُل : إنَّه لبَِعيدُ  ةِ وِ  الِهمَّ  .الَهمَّ

ةُ  وقاَل : العكبريُّ :  ِء.: اْعتِناُء القَْلِب بالشي الهمَّ

ةُ  وقاَل ابُن الَكماِل : ةٌ راسَخةٌ في النَّْفس طاِلبَة لمعَالي األُموِر هاِربَة ِمن َخسائِِسها. الهمَّ  : قوَّ

__________________ 
 زايدة عن الصحاح واللسان. (1)
 .14/  6اللسان والثاين يف الصحاح والتهذيب واألساس واملقايي  البيتان يف  (2)
 صدره : (3)

 نواصح با مَح او بن أحصنتا
 والبيت يف اللسان والتهذيب.

 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : ِ اٌم. (4)
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ةُ وِ  ةُ الِهمَّ كَ  هذا رُجل يقاُل :وِ الَهَوى.  : الَهمَّ تُكَ وِ من رُجٍل  َهمُّ  ِمن رُجٍل. َحْسبُكَ  ، أَي من رُجلٍ  ِهمَّ

ةُ وِ  الِهمُّ وِ   البالي ؛ قاَل : الشَّْيُخ الفاني ، األخيَرةُ عن ُكراعٍ : ، بكْسِرِهما الِهمَّ

ِر  ابهِلمِّ ما َأان وِ   (1)الكبرِي وال الطِّفح
 وفي ِشْعِر ُحَمْيد :

 ِكنازاً َجلحَعداً   اهِلم  فَحم َر 
ةُ وِ  الِهمُّ  وقد يكونُ   ِمن اإِلبِِل ، قاَل : الِهمَّ

ةٌ انٌب وِ  ريحَ فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــِ   ال خــــــــــــــــــــَ

دارِي    
َ

ِر ابملـــــــــــــــــــ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــُة اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــِ

  
ةٌ  وهي أَْهمامٌ  ج أََهمَّ  قدوِ  اتٌ  ج ، بالكْسِر ، ِهمَّ  .أََهمَّ وِ  اْنَهمَّ  ، وقد الَهماَمةُ وِ  ، بالضّمِ ، الُهموَمةُ  والَمْصَدرُ  على غيِر قِياٍس ، َهمائِمُ وِ  ِهمَّ

ِة : كالتَّْهميمِ  الليُِّن الدُّقاُق القَْطر ، الَمَطُر الضَّعيفُ  ، كأَميٍر : (2) الَهِميمُ وِ  مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

جــــــــــهــــــــــا  رحج هــــــــــيــــــــــ  طــــــــــولــــــــــة مــــــــــن رايض اخلــــــــــُ هــــــــــح  مــــــــــَ

وح َء      ٍة لـــــــــــَ فِّ ســـــــــــــــــــــــــارِيـــــــــــَ ن لـــــــــــَ مـــــــــــيـــــــــــمُ مـــــــــــِ  (3) هتـــــــــــَح
  

قاءِ  الذي اللَّبَنُ  : الَهِميمُ وِ   ثم ُشِرَب ولم يُْمَخْض. الَجديدِ  ُحِقَن في الّسِ

 َصبوٌب للَمَطِر. أَي َهمومٌ  سحابَةٌ  يقاُل :وِ 

َمه : َطلَبَهوِ   ، وهذا قد تقدََّم فهو تْكراٌر. تََهمَّ

ً  تََحسََّسه أَْيضاً :وِ  اء وقد ذُِكَر أَْيضا مَ وِ  يَْنظر أَْين هو ، عن الفرَّ  فاَلهُ. إذا رأَْسه تََهمَّ

 ؛ عن أَبي َعْمٍرو. : الناقَةُ الَحَسنَةُ الَمْشي الَهمومُ وِ 

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : البئُْر الكثيَرةُ الماءِ  : الَهمومُ وِ 

َذمـــــــــــــــــًا  يـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ ومـــــــــــــــــاً ِإن  لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا قــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــَ

ومـــــــــــــــا      ُج الـــــــــــــــدِّال مجـــــــــــــــُ زيـــــــــــــــُدهـــــــــــــــا خمـــــــــــــــَح (4)يـــــــــــــــَ
 

  
يحُ  : الَهمومُ وِ  تْه الّرِ ُت ، والصَّواُب فيه القََصُب إذا َهزَّ ي لُرْؤبَة : الُهْمهومُ  فتَراهُ يُصّوِ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

هوماهز  الرايِح الَقَصَب   اهلُمح
 الذي يُْسَمع وال يُْفَهم َمْحصولُه ؛ قالَهُ ابُن أَبي الَحديِد. : الكالُم الَخِفيُّ  الَهْمَهَمةُ وِ 

ْفَل بَصْوتِها : الَهْمَهَمةُ وِ  َمتِ  ، يقاُل : التَّْهِميم تَُرقِّقُه له ؛ والصَّواُب فيه تَْنويُم المرأَةِ الّطِ  .َهْمَهَمتْ  المرأَةُ وال يقالُ  َهمَّ

دِر منتََردُُّد  : الَهْمَهَمةُ وِ  ئيِر في الصَّ ي لرُجٍل قالَهُ يَْوَم الفتْحِ يخاِطُب اْمرأَتَه : الَهمِّ  الزَّ  والُحْزِن ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

هح  َدمـــــــــــــَ نـــــــــــــح نـــــــــــــا اب ـــــــــــــَ تـــــــــــــِ دح هـــــــــــــِ ِك لـــــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــــَ  إنـــــــــــــ 

هح      رِمــــــــــــــَ كــــــــــــــح ر  عــــــــــــــِ ــــــــــــــَ واُن وفـ فــــــــــــــح ر  صــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  إذح فـ

  
 إلى أَن قاَل :

نـــــــــــــا و  فـــــــــــــَ لـــــــــــــح يـــــــــــــٌت خـــــــــــــَ مح هنـــــــــــــَ هح هلـــــــــــــُ مـــــــــــــَ هـــــــــــــَ    ـــــــــــــَح
ـــــــــــَ      هح ملَح تـ مـــــــــــَ لـــــــــــِ وحم أَدحَ. كـــــــــــَ قـــــــــــي ابلـــــــــــلـــــــــــ  طـــــــــــِ (5)نـــــــــــح

 

  
اعش الُهَذلّي وَمرَّ ِذْكُره في   .«خ ن د م»* قُْلت : وهو قَْول الرَّ

 نحِو أَْصواِت البَقَِر والِفيَلَِة وِشْبِهها. في الَهْمَهَمةِ  أَْصلُ وِ 
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 ُكلُّ َصْوٍت معه بََحٌح. الَهْمَهَمةُ  قيَل :وِ 

 اسُم رُجٍل. : َهْمَهَمةٌ وِ 

 .َهْمَهمَ  ، وقد ، بالضمِّ  الُهْمهومِ وِ  كالَهْمهامِ  ، بالكْسِر : األََسُد ؛ الِهْمهيمُ وِ 

ُد نَهيقَهُ في َصْدِرهِ  : الِهْمِهيمُ وِ  ِة يَِصُف الِحماَر واألُتُن : الِحماُر الُمَرّدِ مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
 يف اللسان : واهلميمة. (2)
 واللسان والتكملة وعجزه يف التهذيب. 573ديوانه ص  (3)
 اللسان والصحاح. (4)
 .788 و 787/  2الرجز أليب الرعاس اهلذد ا شرح أشعار اهلذليا  (5)
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هــــــــــا  جــــــــــَ يــــــــــ  رحَب أُوالهــــــــــا وهــــــــــَ لــــــــــ   هلــــــــــا ســــــــــــــــــــــــَ  خــــــــــَ

ِا      لــــــَ قــــــح ُ  الصــــــــــــــــــــ  هـــــــا الحــــــِ فــــــِ لــــــح ن خــــــَ يــــــمُ مــــــِ هــــــِ ح  (1)  ــــــِ
  

اِعي : الُهمومُ  : الَهماِهمُ وِ   ، ومنه قَْول الرَّ

لـــــــــــَك  َرقـــــــــــا فـــــــــــتـــــــــــِ يطـــــــــــَ ا ـــــــــــِِ مـــــــــــا   ـــــــــــَ رِيـــــــــــهـــــــــــِ  أَقـــــــــــح

وال      واقـــــــــَح كـــــــــالـــــــــِقســـــــــــــــــــــــيِّ وحـــــــــُ ُلصـــــــــــــــــــــــًا لـــــــــَ (2)قــــــــــُ
 

  
 به عْند الّرْيبَِة في األَْمِر. تَهمُّ  النُّفوِس أَْفكاُرها وما َهماِهمُ  وقاَل ابُن أَبي الَحِديِد :

امُ وِ  امُ  الَهمَّ . الهمّ  كأَنَّه أُِخذ ِمن ، كشدَّاٍد : النَّمَّ  وهو الّدبُّ

اموِ أَْصَدُق األَْسماِء عْند هللِا حاِرثَةَ »في الَحِدْيث : و ها ألَنَّه ما ِمن أََحٍد إذا َعَزَم عليه ، وإِنَّما كاَن أَْصَدق يَُهمُّ  باألَْمرِ  َهمَّ  وهو فَعّال ِمن ، «َهمَّ

 بأَْمٍر َرَشَد أَو َغِوَي. يَُهمُّ  إالَّ وهو

امُ وِ   بِن ضمَرةَ : بَْدِريٌّ ؛ قالَهُ أَبو َعْمٍرو َوْحده ُمْختَصراً. بُن الحاِرثِ  َهمَّ

امُ وِ   بِن وابَصةَ : له َحدْيٌث َذَكَره أبو عبِد هللِا الَحاِكم ، نََزَل َخَراَسان. بُن زيدِ  َهمَّ

امُ وِ   َصحابيُّون. العَْبديُّ : له ِوفاَدةٌ ، قالَهُ ابُن الَكْلبّي ، بُن ماِلكٍ  َهمَّ

 * وفاتَهُ :

امُ  امُ وِ القَْيِس ، أَْوَرَدهما ابُن َسْعٍد ؛  بُن ربيعَةَ العصريُّ ؛ معاِويَةَ بِن شبابَةَ ، ِكالُهما ِمن َوْفِد عْبدِ  َهمَّ بُن نغياء السَّعديُّ أَْوَرَده ابُن الدباغِ  َهمَّ

 ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم.

امُ وِ   ، بالتْحريِك ألنَّه يَذوُب فيه البرُد. اليوُم الثَّالُث من البَردِ  : الَهمَّ

اِميَّةُ : د بواسطَ وِ  امِ  نَْهر يأَْخذُ ِمن دجلَةَ ، نُِسبَ بَْينها وبيَن خوزستان له  الَهمَّ بِن َعِفيٍف األََسدّي ، أَبوه يكنى أَبا  الدَّْولَة منصوِر بِن ُدبَْيِس  لَهمَّ

ان في ناِشَرةَ بن ة ، ويَْجتَِمعاألََعّزِ َمِلك الَجِزيَرةِ واألَْهواِز وواِسَط ، وتُوفي َسنَة ثالثمائة وِسّت وثََمانِين ، وهو غيُر صاِحب الحلَِّة الَمِزيِديَّ 

 نَْضر بِن سراةَ بِن َسْعِد بِن ماِلِك بِن ثَْعلَبَةَ بِن دوداَن بِن أََسٍد.

 ، أَي القْطعَةُ ِمن اإِلبِِل. العََكَرةُ العظيَمةُ  ، األَخيَرةُ بالضّمِ : الُهْمُهوَمةُ وِ  الَهْمهاَمةُ وِ 

 .يَُهْمِهمُ  ، كقَطاِم ، أَي َهمامِ  جاَء َزْيدٌ وِ 

ُجل : إذا مَّ اْستَهَ وِ   ُعنَِي بأَْمِر قَْوِمِه. الرَّ

 على الَكْسِر ؛ قاَل : َمْبنِيَّةُ  يا هذا ، َهْمهامِ  قُْلتُ  ؟ءٌ شي عْنَدك أَبَِقيَ  لَكَ  إذا قيلَ  َسِمَع الِكسائيُّ رُجالً ِمن بَني عاِمٍر يقوُل :وِ  قاَل اللّْحيانيُّ :

ــــــــــــــالمح  ر  ِإي وحُت شــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــ  نـ َت اي خــــــــــــــِ مــــــــــــــح ــــــــــــــَ ل  َأوح

المح      ظـــــــــــــح ٍ  ذي عـــــــــــــجـــــــــــــاٍج مـــــــــــــِ  يف يـــــــــــــوٍم حنـــــــــــــَح

  

دامح  ــــــــــــح فــــــــــــاِ  األَق طــــــــــــِ اَن إال  كــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــا كــــــــــــَ

  
ـــــــــــوا    ـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاهـــــــــــم فـــــــــــقـــــــــــال هـــــــــــامح حـــــــــــىت أَت  (3)  ـــــــــــَح

  
 ٌء.أَي لم يَْبَق شي

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةَ  ال  بذِلَك. أَُهمُّ  لي : أَي ال َمَهمَّ

كَ  أَبو عبيٍد :وقاَل  كَ  ما َهمُّ ك ، أَي لم أََهمَّ َك َهمُّ  .يُِهمَّ

اتُ وِ   ِمن األُموِر : الشدائُد الُمْحِرقةُ. الُمِهمَّ

 إذا َغال. َهمَّ وِ إذا أُْغِلَي ،  ُهمَّ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

تِ وِ   البقُوُل : ُطبَِخْت في القُُدوِر. اْنَهمَّ
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 البََرُد : ذاَب ؛ قاَل : اْنَهمَّ وِ 

َن عــــــــــــنح كــــــــــــالــــــــــــرَبَِد  كــــــــــــح حــــــــــــَ مِّ َيضــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــَ ــــــــــــح نـ
ُ

 املــــــــــــ

مِّ      ِا أُنــــــــــــــــوٍف شــــــــــــــــــــــــــــــُ رَانــــــــــــــــِ (4)حتــــــــــــــــَت عــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 واللسان والتهذيب. 586ديوانه ص  (1)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 216ديوانه ط بريوت ص  (2)
  .اللسان والصحاح والتهذيب. قا  ابن بري رواه ابن خالويه ِخن وت عل  مثا  ِسن ور. قا  : وسبلت عنه أاب عمر الزاهد فقا  : هو اخلسي (3)
 اللسان واألو  يف الصحاح. (4)
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 .َمْهمومٌ  وُكلُّ ُمذابٍ 

 َجبينِه : إذا َساَل. العَرُق في اْنَهمَّ وِ 

 : إذا َعَزَم على أَْمٍر أَْمضاهُ. الهمّ  ورُجٌل ماِضي

اوِ َكْوداً وال َمكاَدةً  يَُهمُّ  وما يَكاُد وال ةً  وال َهمَّ  بمْعنًى. َمَهمَّ

 : الدَّبيُب ؛ قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة يَِصُف َسْيفاً : الَهِميمُ وِ 

ه  ه كــــــــــــبَنــــــــــــ  يــــــــــــح تـــــــــــــَ حــــــــــــَ فــــــــــــح َرُه يف صـــــــــــــــــــــــــَ ر  أَثـــــــــــــح  تــــــــــــَ

ن       ثــــــــــــــاٍن هلــــــــــــــَُ بــــــــــــــح دارُِج شــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــمُ مــــــــــــــَ  (1)  ــــــــــــــَِ
  

ُجُل لنْفِسه : إذا َطلََب واْحتَاَل ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. همَّ وِ   الرَّ

َمتِ وِ  َمتْه بَصْوٍت تَُرقِّْقه له ؛ وكذا إذا فلَّتْه. َهمَّ بّيِ : إذا نَوَّ  المْرأَةُ في رأِْس الصَّ

اتِهم وهو ِمن انِهم. ُهمَّ  أَي ُخشاَرتهم كقَوِلَك ِمن ُخمَّ

ماِزم. الَهماِهمُ وِ  ْعِد نَْحو الزَّ  : ِمن أَْصواِت الرَّ

ْعُد : إذا َسِمْعَت له َدِويًّا. َهْمَهمَ وِ   الرَّ

يحِ. ُهْمهومٌ  بٌ وقَصَ  ٌت عْنَد تَْهزيِز الّرِ  : ُمصّوِ

 : كثيُر األَْصواِت ؛ قاَل الَحَكم الُخْضريُّ : ُهْمهومٌ  وَعَكرٌ 

َر  كــــــــــــَ هــــــــــــومــــــــــــاجــــــــــــاَء َيســــــــــــــــــــــــــوُ  الــــــــــــعــــــــــــَ مــــــــــــح   اهلــــــــــــُ
ــــــــــــمــــــــــــا      ي َورِي  ال َرعــــــــــــ  ُمســــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــــح (2)الســــــــــــــــــــــــــ 

 

  
 وَحْمحاِم وَمْحماحِ : اْسٌم لفتًى ِمثْل َسْرعاِن وَوْشكان وَغْيرهما ِمن أَْسماِء األَْفعاِل التي استُْعِملت في الَخبَِر. َهْمهامِ  وقاَل ابُن جنّيِ :

م : الناقَةُ  الَهمومُ وِ  موم التي كأَنَّ َعْينَْيها َعْينا الرَّ  الَهُموم ٍء تَِجده ؛ ومنه قَْوُل اْبنَة الُخّسِ : َخْيُر النُّوقاألَْرض بِفيها وتَْرتَع أَْدنَى شي تَُهّمِ

 َمْحموم.

ا وَوقَعَِت السُّوسةُ في الطَّعامِ  تْه َهمَّ قَتْه. وقََدحٌ  فَهمَّ  ، بالكْسِر : أَي قَديٌم ، وهو مجاٌز. ِهمٌّ  ، أَي أََكلَْت لُبابَهُ وخرَّ

 في الِعظاِم : أَي َدبِيٌب. َهِميمٌ  وللّشرابِ 

ان ، بالكْسِر ، دَمْشِقيُّ ، نزَل قْسَطْنِطينيّة ، وله إجاَزةٌ ِمن الشْيخِ عبِد هللِا بِن ساِلٍم البَْصرّيِ. وشْيُخنا محمُد بُن َحَسِن بنِ   ِهمَّ

ى بِن ربيعَةَ بِن تَِميِم بِن يَْقِدَم قَبِيلَةٌ. هميمِ  وبَنو  بِن عْبِد العزَّ

ِعيِد نُِسَب إليهم هميمٍ  * قُْلت : ولعلَّ مبرَح بن  .الذي في الصَّ

 والُهمامان ، بالضّمِ : َمْوِضع في ِشْعِر األَْعَشى :

رٌ  يــــــــــــوَم وِ  ا امــــــــــــح نــــــــــــّ اح مــــــــــــِ امــــــــــــَ مــــــــــــَ ٌد  اهلــــــــــــُ  مــــــــــــاجــــــــــــِ

ا      ىن جــــــــــــنــــــــــــاهتــــــــــــُ طــــــــــــاٍع يــــــــــــوَم  ــــــــــــُح (3)ِبــــــــــــّو نــــــــــــَ
 

  
ْوُت الَخِفيُّ  الَهْينََمةُ  : [هنم] حاحِ. : الصَّ  ، كما في الّصِ

 يُْفَهم ؛ وأَْنَشَد للُكَمْيت :وقاَل أَبو ُعبيَدةَ : الَكالُم الَخِفيُّ ال 

لـــــــــــــيـــــــــــــِه وِ  َر والـــــــــــــقـــــــــــــائـــــــــــــِ جـــــــــــــح ُد اهلـــــــــــــُ هـــــــــــــَ  ال َأشـــــــــــــــــــــــــــح

مح      مـــــــــــــةٍ إذا هـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح يـ وا  هبـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ل مـــــــــــــَ ـــــــــــــح ت (4)هـــــــــــــَ
 

  
ْوُت ، وهو شْبهُ قراَءةٍ َغْيِر بيِّنٍة ؛ وأَْنَشَد لُرْؤبَة : الَهْينََمةُ  وقاَل األَْزهِريُّ :  : الصَّ
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مح  لــــــــــَ َض الــــــــــكــــــــــِ ُب هبــــــــــا َرجــــــــــح ِض الــــــــــر كــــــــــح مــــــــــَ  مل َيســــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــمِ إال  َوســــــــــــــــــــــــــاِويــــــــــــَ       يــــــــــــانــــــــــــِ مح  هــــــــــــَ نــــــــــــَ  (5) اهلــــــــــــَ
  

 بَْقٌل. : الَهْينََمةُ وِ 

 : القُْطُن. الَهْينَمُ وِ 

حاحِ. ، كِهلَّعٍَة : َخَرَزةٌ للنَّأِْخيذِ  الِهنََّمةُ وِ  جاَل ، كما في الّصِ  كانِت النِّساُء يأَُخْذن بها الّرِ

 َحَكى اللَّْحيانيُّ عن العاِمريَِّة أنَّهنَّ يقُْلن : أََخْذتُه

__________________ 
 والصحاح. 13/  6واللسان واملقايي   230/  1ديوان اهلذليا  (1)
 اللسان. (2)
.« اهلماما»وضبطت  32ديوانه ط بريوت ص  (3)  ابلفتح ا ومعجم البلدان : ابلض مِّ
 .70/  6اللسان والتهذيب واملقايي   (4)
 اللسان والتهذيب. (5)
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 ا ابلليحر َزوحٌج وابلن هاِر أََمة. ابهلِن َمة
َكةً : التَّْمرُ  (1) الَهنَمُ وِ   ؛ وأَْنَشَد أَبو حاتٍِم عن أَبي زْيٍد : (2) أَو نَْوٌع منه ُكلّه ، ، محرَّ

ـــــــــــا مـــــــــــن  ن مـــــــــــُ عـــــــــــِ طـــــــــــح ـــــــــــُ َك ال ت ـــــــــــَ مح مـــــــــــا ل ـــــــــــَ ن  اهلـــــــــــَ

مح وِ      ِر اأَلصــــــــــــــــــــَ رُي يف الشــــــــــــــــــــهــــــح َك الــــــعــــــِ تـــــــح  (3) ؟قـــــــد أَتـــــــَ
  

 لخفائِِه. : َكالٌم ال يُْفَهمُ  الَهْينومُ وِ 

ْعر الفَِصيحِ. ، كِقثَّاٍء : قَبيلَةٌ من الِجنِّ  (4) ِهنَّامٍ  بَنووِ   ، وقد جاَء في الّشِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بَحديٍث : ناَجاهُ. هانََمهُ 

 : الدُّعاُء إلى هللِا تعالَى ؛ وبه فَسََّر اللّْيُث قْولَه : الَهْينَمةُ وِ 

 (5) فَهيحِنمح َأال اي قـَيحُر َوحَيَك ُقمح 
 : الدَّنَدنَةُ. الِهنَّمةوِ 

ِعيُف. ُجل الضَّ  وأَْيضاً : الرَّ

. الَهْينَمانوِ  الَهْينامُ وِ   : الَكالُم الَخفيُّ

. ْوُت الَخِفيُّ  وقيَل : الصَّ

اُم. الُمَهينِمُ وِ   : النَّمَّ

يبِة ُمهينِماً وال تنَس أَن عليك ُمَهْيمناً. (6)وِمن َسَجعاِت األساِس : ال تمشي   بالّرِ

ياَدات الَمْقصوَرةِ والَمْمدوَدِة. قاَل ياقوتُ  الُهنَيماءُ وِ  والَمْعروُف   :ُمَصغَّراً َمْمدوداً : َمْوِضٌع ؛ كذا في كتاِب أَبي الَحَسِن المهلبِّيِ في الّزِ

 الُهيَْيماُء بيَائَْين.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. الِهْندامُ  : [هندم] ٌب ؛ نَقَلَه األَْزهِريُّ  ، بالكْسِر : الحَسُن القَّدِ ، ُمعَرَّ

ل.وقد أَْوَرَده المصنُِّف تِْبعاً للَجْوهِرّي في َهَدَم وهذا َمحّل ِذْكِره ، فإنَّه فاِرِسيٌّ وأَْصله اندام ،   فالنُّون ِمن أَْصل الَكِلَمة ، فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالفتحِ : َجزيَرةٌ في بَْحِر فاِرَس قُْرَب كيش ؛ عن ياقوت. َهنكامُ  : [هنكم]

ر : بُْطناُن األَْرِض  الَهْومُ  : [هوم] قاَل ابُن األَثيِر : هكذا «. الَهوامِّ  نّها َمأَْوىاألَْرِض فإِ  َهْومَ  اْجتَنِبوا»الَحِدْيُث :  في بعِض اللُّغاِت ؛ وبه فُّسِ

اي.  جاَء في ِروايٍَة والَمْشهوُر َهْزَم األْرض بالزَّ

 األَرِض. َهْومُ  وقاَل الخطَّابيُّ : لْسُت أَْدِري ما

مُ وِ  التَْهويمُ وِ  أِْس من النُّعاِس  التََّهوُّ  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد للفََرْزدِق يَِصُف صائِداً : : َهزُّ الرَّ

ٍص  نــــــــَ ــــــــَ فــــــــوٌه َأخــــــــو قـ ِض َمشــــــــــــــــــــــح  عــــــــارِي اأَلشــــــــــــــــــــــاجــــــــِ

وحمـــــــــًا غـــــــــري      ـــــــــَ ُا نـ ُم الـــــــــعـــــــــَ عـــــــــَ طـــــــــح ِوميِ مـــــــــا تـــــــــَ  (7) هتـــــــــَح
  

 .التَّْهويمُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : إذا كاَن النَّْوم قَليالً فهو
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َمةٌ  بَْينما أَنا نائَِمةٌ أَو»في حِدْيِث ُرقَْيقةَ : و ُل النَّْوم وهو ُدْون النَّْوم الشَّديِد. التَّْهويمُ ؛  «ُمَهّوِ  : أَوَّ

امُ وِ   ، كَشدَّاٍد : األََسُد. الَهوَّ

 بها معدُن العَِقيِق. : ة باليََمنِ  الهامُ وِ 

 قاَل :، فيها َجبَُل أاُلق ؛  بتِيِه ِمْصرَ  واِسعَةٌ  بهاٍء : كوَرةٌ  اللهاَمةُ وِ 

َر  َن َرمح  الد هاسا اهلامةِ ماَرسح
 : الفاَلةُ. الَهْوَمةُ وِ 

__________________ 
 والد ميُم الَقصرُي. قبلها زايدة يف القاموس. سقطت من نسخ الشارح. ونصها : (1)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : واهلَيحنام. (2)
 اللسان والتكملة واألو  يف التهذيب بروايٍة : (3)

 ما لك ال متريان من اهلنم
 عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : َهناٍم كَقباٍء. (4)
 من أبيات ا وعجزه : 118/  1جممض األمثا   (5)

 لعر   يبعثها غماما
 يف األساس : ال مُتِ . (6)
 .21/  6واللسان وعجزه يف الصحاح واملقايي   747ديوانه ص  (7)
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. َمْعروٌف ، الَمجوِس : َدواٌء م َهْومُ وِ   فاِرِسيَّتُه ُمرانِيَْه ، ُمفَتٌَّت للَحصاةِ ِجدًّا ، ُمِدرٌّ

ّمِ : الُهيامُ  الُهوامُ وِ   ، لُغَةٌ فيه. ، بالضَّ

ُجل األَْهَومُ وِ  أِْس. الهاَمةِ  العَظيمُ  : الرَّ  ، أَي الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

فَِة ؛ أَْنَشَد أَبو َحنيفَةَ : هاَمةُ   : اْسُم حائٍِط بالمِدينَِة المَشرَّ

دان  ِب مــــن ِعضـــــــــــــــــــــح لـــــــح ةَ مــــن الــــغــــُ  شــــــــــــــــــرِّبـــــــتح  هـــــــامـــــــَ

ُرهــــــــا      ــــــــح ح بــــــــئـ واضــــــــــــــــــــــِ تح لــــــــلــــــــنــــــــ  ٍي ومجــــــــُ  قــــــــح (1)ِلســــــــــــــــــــــَ
 

  
 .(2) (هاُؤُم اقْ َرُؤا ِكتابَِيهْ ): ومنه قَْولُه تعالَى ، بمْعنَى تَعاَل وبمْعنَى ُخْذ ؛  هاُؤمْ وِ 

 : النَّْوُم الَخِفيُف. الهومُ وِ 

ً  : [هيم] ً وِ  ، بالفتحِ ، هاَم يَِهيُم َهْيما يت. أََحبَّ اْمَرأَةً  ، بالتَّحريِك : َهيَمانا ّكِ  ، كذا نَّص ابِن الّسِ

 وإالَّ فالَهيَماُن ال يَْختّص بالنِّساِء َمَحّل نََظر.فقَْوُل شْيِخنا : والقَْيُد كأَنَّه اتّفاقّي 

حاحِ. بالكْسِر ، اإِلبُِل العطاشُ  ، هي ، (3) (َفشارِبُوَن ُشْرَب اهْلِيمِ )قَْولُه تعالَى : وِ   ، كما في الّصِ

اُء : هي التي يُصيبُها داٌء فال تَْرَوى ِمن الماِء ، واِحُدها ،  هائَِمةٌ  ، وهي هائِمٌ  ؛ قاَل : وِمن العََرِب َمْن يقولُ  َهْيماءُ  ى، واألُْنث أَْهيَمُ  وقاَل الفرَّ

ة تُِرَكْت في ِهيمٍ  ثم يَْجمعُونَه على  لئاَلَّ تَِصيَر الياُء واواً. الِهيمِ  ، كما قالوا : عائٌِط وِعيٌط وحاِئٌل وُحوٌل ، وهي في مْعنَى حائٍِل إِالَّ أَنَّ الضمَّ

اٍن : الُهيَّامُ وِ   ، كَكاتٍِب وُكتَّاٍب. العُشَّاقُ  ، كُرمَّ

يت. الُمَوْسِوسونَ  أَْيضاً :وِ  ّكِ  ، عن ابِن الّسِ

مِل فهو يَْنهاُر أبَداً. ، الَهيامُ وِ   كَسحاٍب : ما ال يَتَمالَُك من الرَّ

حاحِ : الذي ال يَتَماَسُك أَْن يَِسيَل ِمن اليَِد لِلينِه ؛   وأَْنَشَد للبيٍد :وفي الّصِ

ذاً  نـــــــــــبـــــــــــِّ تـــــــــــَ اًل قـــــــــــاِلصـــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــُ تـــــــــــاُب َأصـــــــــــــــــــــــــح   ـــــــــــَ

يــــــــــُر      قــــــــــاٍء ميــــــــــَ ــــــــــح جــــــــــوِب أَن هــــــــــابــــــــــعــــــــــُ يــــــــــامــــــــــُ  (4) هــــــــــَ
  

 ً ْمل ما كاَن تُراباً ُدقاقاً يابِسا حاحِ. ِهيمٌ  الماَء نَسفاً ، والَجْمعُ  (5)يُخاِلُطه َرْمٌل ينسُف  أَو هو ِمن الرَّ  ويَُضمُّ. كقَذاٍل وقُذٍُل ، كما في الّصِ

 قاَل شْيُخنا : وَزَعَم العينيُّ في َشْرحِ الشَّواِهِد أَنَّه بالكْسِر وال يَثْبُُت.

 إذا تََحيَّر فيه. يَِهيمُ  في األَْمرِ  هامَ  وقد : ُمتََحيٌِّر. َهيومٌ وِ  هائمٌ  رجلٌ وِ 

 : هو الذاهُب على َوْجِهه. الَهيُومُ  وقيَل :

ً  ؛ وقد ِهيمٌ  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن األَْصَمعّي ، والَجْمعُ  : َعْطشانُ  َهْيمانُ  رُجلٌ وِ   .هاَم َهياما

ّمِ : كالُجنوِن من الِعْشقِ  الُهيامُ وِ   ، وهو مجاٌز. ، بالضَّ

 : َذَهَب من الِعْشِق. يَِهيمُ  على َوْجِهه هامَ  وقد

. : الَمفاَزةُ بِال ماءٍ  الَهْيماءُ وِ   ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ي عن عماَرةَ قاَل : نَقَلَ وِ   وَداٌء يُصيُب اإِلبُل. (6) َهْيما الفاَلةُ التي ال ماَء فيها ، ويقاُل لها اليَْهماءُ  ابُن بَّرِ

ياِق ، ولم يَُحّرِر المصنُِّف هذا المَ  للُهيامِ  وليَس َكذِلَك ، بل هو تَْفِسيرٌ  للَهْيماءِ  ظاِهُر ِسياقِه أنَّه تْفِسيرٌ  ْل.، وهو ُمخاِلُف الّسِ  ْوِضَع فتأَمَّ
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حاحِ :  في األَْرِض ال تَْرَعى. فتَِهيمُ  : داٌء يأُْخذُ اإِلبَِل ، الُهيامُ  وفي الّصِ

 نَْحو الّدواِر جنوٌن يأْخذُ البَعيَر حتى يَْهِلَك. الُهيامُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل :

اح : داٌء يُِصيُب اإِلبَِل ،  ؛ من ماٍء تَْشَربُه وقاَل أَبو الَجرَّ

__________________ 
 اللسان. (1)
 .19ا اقة ا اآية  (2)
 .55الواقعة ا اآية  (3)
 بضم اهلاء ا واملثبت كرواية اللسان والصحاح.« . ُهَياُمها..  تاف»وفيه :  172ديوانه ط بريوت ص  (4)
 يف اللسان : ينشف املاء نشفاً. (5)
 يف اللسان : هيماء. (6)
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تَـنحِقعاً  زاَد غريُُه :  ؛ وقاَ  غريُُه : عن بعِ  املِياِه بتهاَمَة ُيصيُبها منه مثحُر ا ُم  . ُمسح
 كِكتابٍ  ، ِهيامٌ  ج ، كعَْطشان وَعْطَشى ؛ َهْيَمى وهي َهْيمانُ  فهو وقاَل الَهَجريُّ : يُصيبُها عن ُشْرِب النَّْجِل إذا َكثُر ُطْحلُبُه واْكتَنَفَِت الذُّبَّاُن به

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لُكثَيٍِّر : أَْهيَمُ  ، وحينَئٍِذ يكوُن الُمَذكَّر َهْيماءُ  وهي: ِض النسخِ ؛ وفي بع

جي  بـــــــــابـــــــــَ ب الـــــــــواشـــــــــــــــــــــــون َأن  صـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــال حَيحســـــــــــــــــــــــَ

تِ      لـــــــــــــ  جـــــــــــــَ َرًة فـــــــــــــتـــــــــــــَ مـــــــــــــح ز َة كـــــــــــــانـــــــــــــت غـــــــــــــَ  بـــــــــــــعـــــــــــــَ

  

ٍف هبـــــــــــــا وِ  ـــــــــــــَ ُت مـــــــــــــن َدن لـــــــــــــح لـــــــــــــَ ـــــــــــــح َ قـــــــــــــد أَبـ  ِإيّنِ

  
تح    فـــــــَ ـــــــَ نـ مـــــــاءُ كـــــــمـــــــا أَدح ـــــــح ي ِت  هـــــــَ لـــــــ  ـــــــَ بـ ـــــــَ تـ (1)مث اســـــــــــــــــــــح

 

  
وحانِيِّين ، عن اللَّْيِث. ءٍ : رأُْس كّلِ شي الهاَمةُ وِ   ِمن الرُّ

وحانِيّين َذِوي األَْجساِم القائَِمِة بَما َجعََل هللاُ فيها ِمن األَْرواحِ.  قاَل األَْزهِريُّ : أَراَد بالرُّ

وحانِيّون ُهم الَمالئَِكةُ وا  لِجنُّ التي ليَس لها أَْجساٌم.وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : الرُّ

ِحيُح عْنَدنا.  قاَل األَْزهِريُّ : وهذا القَْوُل هو الصَّ

 .هامٌ  ج الّرأُْس ؛ الهاَمةُ  وقاَل الَجْوهِريُّ :

 وقيَل : ما بيَن َحْرفَي الّرأِْس.

 ٍء.وقيَل : هي وَسُط الرأِْس وُمْعَظُمه ِمن كّلِ شي

ة ، وُهما ما أَْقبََل ِمن وقاَل أَبو زْيٍد : أَْعلَى الرأِْس  أِْس ، وفيه الَمْفَرق ، وهو فَْرق الرأِْس بيَن  (2) وفيه الناِصيَةُ والقُصَّ الَجْبَهة ِمن َشعَِر الرَّ

 إلى الدَّائَِرةِ. (3)الجنبين 

َدى يقاُل :وِ  َصغيٌر يأْلَُف الَمقاِبَر ، طائٌِر من َطْيِر اللَّيلِ  : الهاَمةُ وِ  وال  هاَمةَ  ال َعْدَوى وال»الَحِدْيث : منه ، وقيَل : البُوَمةُ ؛ و هو الصَّ

 فال يزاُل يقوُل : اْسقُوني اْسقُوني حتى يُْقتَل قاتِلُه ؛ ومنه قَْول ذي اإِلْصبَع : هاَمتِه ِمن هاَمةٌ  وكانوا يقُولوَن : إنَّ القَتِيَل تَْخرجُ  ؛ «َصفَرَ 

ي ومــــــَ  مــــــِ تــــــح دَعح شــــــــــــــــــــَ ُرو إنح ال تـــــــَ مــــــح جي اي عــــــَ َقصــــــــــــــــــــَ ــــــح  نـ

ك حــــىت تــــقــــوَ       رِبـــــــح وين  اهلـــــــامـــــــةُ َأضــــــــــــــــــح قــــُ (4): اســــــــــــــــــح
 

  
 يُريُد أَْقتُْلك.

فتطيُر ، فنَفاهُ اإِلسالُم ونَهاُهم عنه ،  هاَمةً  فإنَّ العََرَب كانْت تقوُل إنَّ ِعظاَم الموتَى ، وقيَل : أَْرواَحهم تَصيرُ  الهاَمةُ  وقاَل أَبو ُعبيَدةَ : أَّما

 وأَْنَشَد :

ــــــــــــهــــــــــــمح  ــــــــــــوُن عــــــــــــلــــــــــــي ن
َ

رَت املــــــــــــوُت واملــــــــــــ لــــــــــــِّ  ســــــــــــــــــــــــــُ

ِر      َد  املـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــِ مح يف صــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــُ لـــــــــــَ  (5) هـــــــــــامُ فــــــــــــَ
  

 وقاَل لبيٌد :

قــــــــــــ َدَ  يف نــــــــــــَ عــــــــــــح  رٍي فــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــَ  الــــــــــــنــــــــــــاُس بـــــــــــــَ

مح ال وِ      اِم  هــــــــــــــــُ داٍء َوهــــــــــــــــَ (6)غــــــــــــــــرُي َأصــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ِة : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

ه  فــــــــُ عحســــــــــــــــــــــِ ُف الــــــــنــــــــازَح اجملــــــــهــــــــوَ  مــــــــَ  قــــــــد َأعحســــــــــــــــــــــِ

و      عــــــــُ دح َر يــــــــَ ضــــــــــــــــــــــَ رِّ َأخح هيف  ــــــــِ وُم  هــــــــامــــــــَ (7)الــــــــبــــــــُ
 

  
 وقَْوُل ُجَرْيبة بن أَْشيم :

ٌة وِ  يـــــــــــــ  طـــــــــــــِ ُت مـــــــــــــَ لـــــــــــــح عـــــــــــــَ ر  د ممـــــــــــــا جـــــــــــــَ قـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

وا      ــــــــــــُ ب هــــــــــــا إذا مــــــــــــا رُكــــــــــــِّ ــــــــــــُ ب (8)يف اهلــــــــــــاِم أَرحكــــــــــــَ
 

  
 كبُها يوَم الِقياَمِة.فإنَّه يْعني بذِلَك البَِليَّةَ ، وهي الناقَةُ تُْعقَل عْنَد قَْبِر صاِحبِها حتى تَْبلى ، وكانوا يَْزعموَن أَنَّ صاِحبَها يَرْ 
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احِ : رئيُس القْومِ  الهاَمةُ  ِمن المجاِز :وِ  ي للطرمَّ  وَسيُِّدهم ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
 اللسان وعجز الثاين يف الصحاح. (1)
 اللسان ا عل  اجلبهة. (2)
 يف اللسان والتهذيب : اجلبينا. (3)
 اللسان ويف التهذيب برواية : (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع ت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إن ال ت  إن

ــــــــــــقــــــــــــو        اهلــــــــــــام : أســـــــــــــــــــــــــقــــــــــــوينأضـــــــــــــــــــــــــربــــــــــــك حــــــــــــىت ي

  

 اللسان والتهذيب. (5)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.« ولي  الناسُ »برواية :  203ديوانه ط بريوت ص  (6)
 اللسان والصحاح. (7)
 اللسان. (8)
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ر وِ  يحصـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــَ نـــــــــــــاحنـــــــــــــن َأجـــــــــــــاَزت ابألُقـ  هـــــــــــــامـــــــــــــُ

دِ      قـــــــــــح ـــــــــــال عـــــــــــَ ِ ب اح ـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــارِع ـــــــــــوَم ال َة ي ـــــــــــ  ي هـــــــــــَ  طـــــــــــُ

  
يَْت   تَْشبيهاً بالرأِْس ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. هاَمةً  تَِميمُ وبه ُسّمِ

 أَي ِمْن أَْشرافِها أَْنت أَْم ِمن أَْوساِطها ، فشبَّه األَْشراَف بالهاِم. ؛ «أَْم ِمْن لَهاِزِمها هاِمها أَِمنْ »في حِدْيث أَبي بْكٍر والنسَّابَِة : و

يت وقاَل : إنَّما هي الفََرسُ  : الهاَمةُ وِ  ّكِ  بتَْشديِد الِميِم. الهاَمةُ  ، وأَْنَكَرها ابُن الّسِ

 إذا َذَهَب ، وهو مجاٌز. اْستُِهيم ، وقد هائِمٌ  : أَي ُمْستهامٌ  قَْلبٌ وِ 

 ، عن أَبي َعْمٍرو ؛ وأَْنَشَد لُخلَْيٍد اليَْشكرّيِ : : ِمْشيَةٌ َحَسنَةٌ  مالتََّهيُّ وِ 

َسُن َمن مَيحِشي كذا   هَتَي ماً َأحح
حاحِ. ، ُمصغََّرةً  ُهيَْيماءُ وِ   َمْمدوَدةً : قَْوٌم ِمن بَني ُمجاِشعٍ ، كذا هو نَّص الّصِ

ي : والصَّواُب : ع بِن ِهالِل بِن الحاِرِث بِن تيِم هللِا : ماٌء لُمجاِشعٍ ، ويُْقَصرُ  قاَل ابُن بَّرِ  ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لُمَجّمِ

َرة يـــــــــــــوَم  مـــــــــــــاعـــــــــــــاثـــــــــــــِ يـــــــــــــح يــــــــــــــَ هـــــــــــــا  اهلـــــــــــــُ تـــــــــــــُ  رأَيــــــــــــــح

ن داوِ      هــــــــا مــــــــِ زَع قــــــــد ضــــــــــــــــــــــمــــــــ  بِّ جمــــــــَح (1)خــــــــِر ا ــــــــُ
 

  
 كما َذَكَره قَْوٌم ِمن بَني ُمجاِشعٍ ، وإنَّما هو ماٌء لبَنِي تَِميٍم. ُهيَْيما وقاَل أَبو زكريا : هذا االْستِْشهاُد في غيِر َمْوِضِعِه ، وليسَ 

 قُْلت : وكانْت فيه َوْقعةٌ لبَني تيِم هللِا بن ثَْعلَبَة على بَني ُمجاِشعٍ.

ا شاِهُد الَمْمدوِد فقوُل ماِلِك بِن نويَرةَ :  وأَمَّ

وحِف وِ  تح عـــــــــلـــــــــ  جـــــــــَ مـــــــــاءِ ابتـــــــــَ يـــــــــح يــــــــــَ   ـــــــــنـــــــــجي  اهلـــــــــُ

ِر      فــــــــــــح ِة واجلــــــــــــَ يــــــــــــّ (2)مــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــًة بــــــــــــَا الــــــــــــرّكــــــــــــِ
 

  
 هللِا. (3) أَْيمِ  لغة في هللاِ  َهْيمُ وِ 

 َطُل :وال يَْكتَِسُب ؛ قاَل األَخْ  ال يَْحتالُ  إذا كان لنفِسه يَْهتامُ  ال يقاُل : هووِ 

مح  تـــــــــَ يـــــــــُض وال تـــــــــكـــــــــنح  فـــــــــاهـــــــــح ك اي مجـــــــــَُ ســـــــــــــــــــــــِ فح  لـــــــــنــــــــــَ

ـــــــــــطـــــــــــوِن      ـــــــــــب َة وال ـــــــــــَ ب ـــــــــــح َريـ ـــــــــــُ ين قـ ـــــــــــَ ـــــــــــمُ كـــــــــــب ي  (4) هتـــــــــــَِ
  

 : ال نُجوَم فيه. أَْهيَمُ  لَْيلٌ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َذَهبَْت على َوْجِهها الَرْعيِ. تَِهيمُ  الناقَةُ  هاَمتِ 

 يُتََحيَُّر فيها.والُمَهيِّماُت : األُموُر التي 

كةً : َداٌء يأُْخذُ اإِلبَِل في ُرُؤوِسها. الَهيَمُ وِ   ، محرَّ

 .َمْهيُومٌ  يقاُل : بعيرٌ 

ً  الُهيُومُ وِ  انيُّ : كالتَّْهيامِ  : الذّهاُب على الَوْجِه ِعْشقا  ، وهو بِناٌء َمْوضوٌع للتَّْكثيِر ؛ قاَل أَبو األَْخزِر الُحمَّ

 يامِ التـ هح فقد تَناَهيحُت عن 
 وأَْنَشَد ابُن جنّيِ لُكثيٍِّر :

يِإيّنِ و وِ  ـــــــــــــــامـــــــــــــــِ ي َدمـــــــــــــــا  هتـــــــــــــــَح عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ز َة بـ ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  ب

تِ      لــــــــــــــ  نــــــــــــــا وختــــــــــــــََ نــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ا بـــــــــــــــَ ُت ممــــــــــــــِ  يــــــــــــــح لــــــــــــــ   ختــــــــــــــََ

  



16565 

 

 الُحبُّ تَْهيِيماً ؛ قاَل أَبو َصْخر : َهيََّمهوِ 

القــــــــــــٍة  بيف انفــــــــــــٌض مــــــــــــن عــــــــــــَ َك طــــــــــــَ  فــــــــــــهــــــــــــر لــــــــــــَ

ين     مـــــــــــُ ـــــــــــِّ ي ب هتـــــــــــَُ ـــــــــــِ ائ ـــــــــــرت  ـــــــــــا اَ شـــــــــــــــــــــــــ  وال  (5) ؟ب
  

 : ُمِحبٌّ َشديُد الَوْجِد. َهْيمانُ  ورُجلٌ 

ي : الُهيامُ وِ   ، كغُراٍب : أََشدُّ العََطِش ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

يـــــــــــمُ  هـــــــــــِ هولـــــــــــيـــــــــــ  ُ  شـــــــــــــــــــــــــاٍف  يـــــــــــَ يـــــــــــامـــــــــــَ  هـــــــــــُ

دا      مـــــــــــــاُم وَأجنـــــــــــــحَ ىن  ا ـــــــــــــَ ر اَء مـــــــــــــا غـــــــــــــَ (6)بـــــــــــــغـــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .«اهلُيَـيحَما»صحاح ومعجم البلدان : اللسان وال (1)
 .« نجي»بد  : « منحىت»وفيه : « اهلييما»معجم البلدان  (2)
 ابلرفض ا والكسر  اهر.« َأميُ »يف القاموس :  (3)
 واللسان والتكملة. 89ديوانه ص  (4)
 واملثبت كرواية اللسان.« انفعي»برواية :  918/  2شرح أشعار اهلذليا  (5)
 اللسان. (6)
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 .َهْيمانُ وِ  َهْيماءُ  : َشديُد العََطِش ، وهي َمْهيومٌ وِ  أَْهيَمُ  ورُجلٌ 

 الدَّوابُّ : إذا َعِطَشْت. هاَمتِ  وقد

 ، بالكْسِر : ِعطاٌش. ِهيمٌ  وقَْومٌ 

حاحِ. الِهيمُ وِ  ماُل التي ال تَْرَوى ، وبه فَسَّر األَْخفَش اآليَةَ ، كما في الّصِ  أَْيضاً : الّرِ

ً »َحِدْيُث الَخْندِق : منه ؛ و أَْهيَمُ  ويقاُل : َرْملٌ   .«أَْهيَمَ  فعادْت َكثِيبا

 ، بالضّمِ ، لَداِء اإِلبِِل. الُهيامِ  ، بالكْسِر ، لُغَةٌ في الِهيامُ وِ 

 النَّاِس : الجماَعةُ بْعَد الَجماَعِة.ِمن  الهاَمةُ وِ 

 اليوِم أَو َغٍد : أَي مْشٍف على الَمْوِت ؛ قاَل كثيُِّر : هاَمةُ  وهو

َو قـــــــــــــائـــــــــــــٌر كـــــــــــــر  خـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــٍر را.ِو  هـــــــــــــح  ٍء فــــــــــــــَ

َك هــــــــذا      لــــــــِ َن أجــــــــح ةٌ مــــــــِ ِد  هــــــــامــــــــَ ــــــــيــــــــوِم َأو غــــــــَ (1)ال
 

  
 فالٍن إذا قَتَْلتُهُ ؛ قاَل : هاَمةَ  وأَْزقَْيتُ 

ُك  و  هــــــــــــــــامــــــــــــــــةٌ فــــــــــــــــإنح تــــــــــــــــَ زحقــــــــــــــــُ راَة تـــــــــــــــــَ  هبــــــــــــــــَ

ِن      رحَويـــــــــــــح َ
ُت ابملـــــــــــــ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ  (2) هـــــــــــــامـــــــــــــافـــــــــــــقـــــــــــــد أَزحقـ

  
ً  وأَْصبََح فالنٌ   إذا ماَت. (3) هاما

اِعي : ماغِ ؛ قاَل الرَّ  وبناُت الهام : ُمخُّ الّدِ

ا  نــــــــــاهتــــــــــِ كــــــــــِ نــــــــــاَت اهلــــــــــاِم عــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُر بــــــــــَ زِي  يــــــــــُ

ـــــــُح وِ      ُه مـــــــنح ســـــــــــــــــــــاعـــــــٍد فـــــــهـــــــو طـــــــائ قـــــــَ ـــــــح ل ـــــــَ (4)مـــــــا يـ
 

  
ا يَُرقُِّص الهاَم أَي يعجُب النَّاَس فيُْنغضوَن ُرُؤوَسهم ، وهو مجاٌز.  ويقاُل : هذا ممَّ

 فصل الياء
 مع امليم

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 :، بفتحِ الياِء والباِء األُْولى والثَّانِيَة بَْينهما ِميٌم ساِكنَةٌ : اْسُم َمْوِضعٍ قُْرَب تَبالَةَ ؛ قاَل حميُد بُن ثَْور  يَبَْمبَمُ  : [يبم]

ــــــــــيشــــــــــــــــــــــــٍة  ين أبجــــــــــزاِع ب ــــــــــح ت ــــــــــ  نـ ــــــــــَت غــــــــــِ  إذا شــــــــــــــــــــــــئ

ا      مـــــــَ ــــــَ ب مــــــح ــــــَ ب ــــــَ يـــــــَث َأو مــــــن يـ ــــــِ ــــــل ــــــث (5)أو اجلــــــزع مــــــن ت
 

  
 خاِرجِ ُحُروفِه.قاَل ياقوُت : والتَّلفُُّظ به عسٌر لقُْرِب مَ 

ِل الَحْرِف.  وقد أَشاَر إليه المصنُِّف في أَوَّ

 ويقاُل باألَِلِف أَْيضاً بََدل الياِء وقد تقدََّم ذلك للمصنِّف أَْيضاً.

ال واْختُِلَف في وْزنِه فقيَل : فَعَْلل كَسفَْرَجٍل ، وقيَل : يفمعل. َدةِ أَوَّ  ويقاُل أَْيضاً بالباِء الموحَّ

 ً ِل الَحْرف. يَبَْنبَم ويُْرَوى أَْيضا  بقَْلِب الِميِم األُْولى نوناً ، أَْوَرَده ياقوُت هكذا ، وبه ُرِوي قْوُل ُطفَْيل الذي َسبََق في أَوَّ

 وعلى كّلِ حاٍل كاَن الواِجُب على المصنِِّف اإِلشاَرة إليه هنا.

ّمِ : االْنفرادُ  اليُتْمُ  : [يتم]  ب.، عن يَْعقو ، بالضَّ

اِغُب.  وهذا هو أَْصُل المْعنَى كما أَشاَر إليه الرَّ
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كُ  هو أَو . فِْقداُن األَِب ، ويَُحرَّ  ، واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على الضّمِ

 ها بْعَد البُلوغِ.فِْقداُن األَِب ِحيَن الحاَجِة ولذِلَك أَثْبَتَه ُمثبٌت في الذََّكِر إلى البُلوغِ ، واألُْنثَى إلى الثَّيوبَِة لبَقاِء حاَجتِ  اليُتْمُ  وقاَل الحراليُّ :

يت ، زاَد : وال يقالُ  في البهائِِم : فِْقداُن األُمِّ  اليُتْمُ وِ  ّكِ  ولكْن ُمْنقَِطٌع. يَتِيمٌ   لَمْن فَقََد األُمَّ ِمن النَّاِس ، أَشاَر له الَجْوهِريُّ وهو قَْول ابِن الّسِ

__________________ 
 اللسان. (1)
 اللسان والتهذيب. (2)
 يف اللسان : هامة. (3)
 واللسان. 50ديوانه ط بريوت ص  (4)
 .«أو اجلزع»بد  : « أو النخر»وفيه : « يبمبم»معجم البلدان  (5)
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ي :  أُّمه ، واللَِّطيُم الذي يموُت أَبَواه. (1)الذي يموُت أَبوهُ ، والعَِجيُّ الذي تموُت  يمُ اليَت وقاَل ابُن بَّرِ

 * قُْلت : وقد َمرَّ ذِلَك في لطم.

 في الطَّيِر ِمن قِبَل األِب واألُّمِ ألنهما ِكلَْيِهما يَُزقَّاِن فِراَخهما. اليُتْمُ  وقاَل ابُن خالََوْيه : يَْنبِغي أَْن يكونَ 

. ٍء يَِعزُّ نَظيُرهكّلِ شي يُْطلَُق علىوِ : الفَْرُد ،  ليتيمُ اوِ   ، قالَهُ الراِغُب والَجْوهِريُّ

بيُّ ، يَتِمَ  قدوِ  ً  ، وعلى األَخيِر اْقتََصَر الجْوهِريُّ ، كَضَرَب وَعِلمَ  الصَّ  .يَتِيمٌ  ويُْفتَُح ، وهو ، بالضمِّ  يُتْما

 ؛ وأَْنَشَد ألبي العاِرِم الكالبّي : يَتْمان َحَكى ابُن األَْعرابّيِ : صبيٌّ وِ 

لــــــــــيــــــــــلــــــــــجي  جي وحــــــــــَ يــــــــــَ بـــــــــــح وِّي صــــــــــــــــــــــــِ ت  ُأســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــِ  فــــــــــَ

ـــــــــِب      ـــــــــذِّئ رحُو ال راين وجـــــــــَ مـــــــــانُ طـــــــــَ ـــــــــح ت ـــــــــَ ـــــــــُض  يـ (2)جـــــــــائ
 

  
 .اليُتْم ، فإذا بَلََغ زاَل عنه اْسمُ  ما لم يَْبلُغ الُحلُمَ  يَتِيمٌ  قاَل اللَّْيُث : هو

 أَبداً ؛ وأَْنَشُدوا : اليُتْمِ  ال يَزوُل عنها اْسمُ  يَتِيمةٌ  للمْرأَةِ وقاَل أَبو َسِعيٍد : يقاُل 

 الَيتاَم يـَنحِكح األراِمر وِ 
َجْت زاَل عنها اْسمُ  يَتِيمةً  وقاَل أَبو ُعبَيَدةَ : تُْدعى ج فإذا تَزوَّ  ، وكان الُمفَّضُل يُْنِشُد : اليُتْم ما لم تَتَزوَّ

جِي  بــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ َم إيّن هــــــــــــــــالــــــــــــــــٌك فــــــــــــــــتــــــــــــــــثـ  أَفــــــــــــــــاطــــــــــــــــِ

َزعـــــــــــي كـــــــــــر  الـــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــاِء وِ      يـــــــــــمُ ال  ـــــــــــَح تـــــــــــِ  (3) يـــــــــــَ
  

ُهْم ُرْشداً )، أَي أَْعطوُهم أَْموالَُهم إذا  (4) (َوآُتوا اْلَيتامى َأْمواهَلُمْ )وفي التَّْنزيِل العَزيِز :  وا (آَنْسُتْم ِمن ْ بْعَد أَْن أُونَِس منهم  يَتاَمى ، وُسمُّ

ِل الذي كاَن  ْشُد باالْسِم األَوَّ ، فإذا بَلَغا زاَل  يتيمةٌ  الغَْفلَةُ ، واألُْنثى والفتْحِ : االْنفراُد ؛ وقيَل :، بالضّمِ  اليُتْمِ  لهم قَْبل إيناِسه منهم. وأَْصلُ الرُّ

ون النبيَّ  اليُتْم عنهما اْسمُ  أَبي طاِلٍب ألنَّه َربَّاه  يَتيمَ  كبيرٌ  وهو ، وسلمعليههللاصلىَحِقيقَةً ، وقد يُْطلَُق عليهما مجازاً بَْعَد البُلوغِ كما كانوا يَُسمُّ

 بْعَد َمْوِت أَبيِه.

 اليُتْمِ  البِْكَر البالغةَ التي ماَت أَبوها قْبل بُلوِغها فلَِزَمها اْسمُ  باليَتيمةِ  أَرادَ  ، «في نْفِسها ، فإْن َسَكتَْت فهو إِْذنُها اليَتِيَمةُ  تُْستأَْمرُ »في الَحدْيِث : و

 وهي بالغةٌ مجازاً. ، فُدِعيَْت به

 أَي َضعائُِف. يَتاَمى ، فَضِحَك أَْصحابُه فقاَل : النِّساُء كلُّهنَّ  يتيمةٌ  في حِدْيث الشَّعبّي : أنَّ امرأَةً جاَءْت إليه فقالْت : إني امرأَةٌ و

ر على أَْفعاٍل كما َكسَّروا فاِعالً عليه حيَن قالوا شاِهدٌ  أَْيتامٌ  ج   وأَْشهاٌد ، ونظيُره َشريٌف وأَْشراٌف ونَِصيٌر وأَْنصاٌر.، قاَل اللَّْيث : ُكّسِ

اوِ   فعَلَى باِب أَساَرى ، أَْدَخلوه في باِب ما يَْكرُهون ألنَّ فَعالَى نظيُره فَْعلى. يَتاَمى أَمَّ

 أَْيضاً. يَتْمان أْن يكوَن َجْمعَ  بيَتاَمى وقاَل ابُن ِسْيَده : وأَْحرِ 

اوِ  قاَل اللّْيُث : كةً ، فعَلى تََمةٌ يَ  أَمَّ  ، وإن لم يُْسَمع. ياتِمٌ  فهو يَتَمَ  ، محرَّ

 ، ُجِمع على َمْفعَلٍَة كما يقاُل َمْشيَخة للشُّيوخِ ، وَمْسيَفة للسُّيوِف. يَتاَمى ، أَي في (5) َمْيتَمةٍ  قاَل ابُن ُشَمْيل : هو فيوِ 

ٌ وِ   َمياتِيمُ  ونِْسوةٌ ،  تُُوفِّي َزْوِجي ُمْؤتِمةٌ  هللاُ تعالَى عنه : قالت له بنُت ُخفَاٍف الِغفاِرّي : إنِّي امرأَةٌ جاء في حِدْيث ُعَمَر ، رِضَي و؛  ُمْؤتِمٌ  امرأَة

. يَتاَمى صاَر أَْوالُدها إذا أُْيتََمتْ  وقد ، عن اللّْحيانّي ؛  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ً  ، ، كفَِرحَ  يَتِمَ وِ  َر وفَتَرَ  : يَتَما  اٌز ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ :، وهو مج قَصَّ

__________________ 
 .«ميوت»عن اللسان وابألصر :  (1)



16569 

 

 .«أشوي»اللسان وفيه :  (2)
 اللسان والتهذيب. (3)
 .2النساء ا اآية  (4)
 يف القاموس : ميتمٌة ابلضم منونة ا والكسر  اهر يف عبارة الشارح. (5)
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مُ ال وِ  تــــــــــَ يـــــــــــح ه  يـــــــــــَ ر بــــــــــيــــــــــنــــــــــَ واصــــــــــــــــــــــــِ
ُ
ُر املــــــــــ هــــــــــح  الــــــــــد 

َرعـــــــــا      ـــــــــَيضـــــــــــــــــــــــح رَي ف هِّ حـــــــــىت َيســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــفـــــــــَ (1)عـــــــــن ال
 

  
ً  ِمن المجاِز :وِ  حاحِ. يَتَمٌ  يقاُل : ما في سيِرهِ  أَْعيا وأَْبَطأَ. إذا يَتَم يَتَما كةً ، أَي إِْبطاٌء ، كما في الّصِ  ، محرَّ

 ِريُّ لعَْمٍرو بِن شاس :: أَي َضْعٌف وفُتوٌر ؛ وأَْنَشَد الَجْوه (2)وفي اللِّساِن 

ٌب وِ  َر مــــــــــا ســــــــــــــــــــــــاَر راكــــــــــِ رِيي مــــــــــثــــــــــح  ِإال فســــــــــــــــــــــــِ

مَ      مــــــــ  يــــــــَ ِه  تـــــــــَ ريح مح مِخحســــــــــــــــــــــًا لــــــــيــــــــ  يف ســــــــــــــــــــــَ تــــــــَ  (3) يـــــــــَ
  

 ويُْرَوى : أََمم.

 ، وهذا قد َذَكَره قَريباً وتقدََّم شاِهُده. الَهمُّ. وبالتّحريِك : اإِلْبطاءُ  بالفتحِ : اليَتْمُ وِ 

 ؛ قالَهُ ثَْعلَب. ُمْنقَِطٌع بعُضها من بعٍض  بأَْسفَِل الدَّْهناءِ  : ِرمالٌ  اليَتائِمُ وِ 

 لبَني ُسلَْيم ، عن ياقوت. (4) َجبَلٍ  اْسمُ  أَو

اعي : ، كُصغَيٍِّر ، وُزبَيٍِّر : َجبَلٌ  اليُتَيِّمُ وِ   في قْوِل الرَّ

ن وَ  ٌر مــــــــــــِ َرَض َرمــــــــــــح يــــــــــــمٍ َأعــــــــــــح تــــــــــــِ عــــــــــــي  يــــــــــــَ رحتــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

ا      ــــــــــَ ي ــــــــــِ ال ــــــــــَ ت ــــــــــه َومــــــــــَ وذًا ب اَل عــــــــــُ ــــــــــفــــــــــَ اُج ال عــــــــــَ ــــــــــِ (5)ن
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي اليُتْمِ  أَْصلُ  ً  الغَْفلةُ ، وبه ُسّمِ ُل.ألنَّه يُتغَافَُل عن بَرِّ  اليَتِيُم يَتِيما  ه ؛ قالَهُ الُمفَضَّ

 ُء عنه.ألنَّ البِرَّ يُْبِطى اليَتِيم اإِلْبطاُء ، ومنه أُِخذ اليُتْمُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

ً  هللاُ  أَْيتََمُهموِ  ً وِ ،  إيتاما ََّمُهم تَْيتِيما انّي : (6) يَتامى : َجعَلَهم يَت مَّ  ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للِفنَِد الّزِ

يــــــــــــــــــــــــــُم  رحٍب فــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــه َ حيــــــــــــــــــــــــــِ  بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ وِ      تـــــــــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ (7)وِإرحانُن  تـ
 

  
 فيها البَنوَن. يَْيتَمُ  : َمْيتََمةٌ  وقالوا : الَحْربُ 

ةٌ   .يَتِيمٌ  ، وبَلَدٌ  يَتِيمٌ  . وبَْيتٌ يَتِيمةٌ  وُدرَّ

ماِل ؛ وهو مجاٌز. يَتِيمةٌ  وَصِريمةٌ  ْملَِة الُمْنفَِرَدةِ عن الّرِ  للرَّ

كةً : الحاَجةُ ، قاَل ِعْمران بُن ِحطَّان : اليَتَمُ وِ   ، محرَّ

ــــــــــهــــــــــا  ت يشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــا وعــــــــــِ ي ــــــــــح ن ــــــــــد  ينِّ مــــــــــن ال ر  عــــــــــَ  وفــــــــــِ

ا      َك يف حــــــــــاجــــــــــاهتــــــــــِ مُ فــــــــــال يــــــــــكــــــــــنح لــــــــــَ تــــــــــَ  (8) يـــــــــــَ
  

ً  ِمن هذا األَْمِر ، كعَِلَم ، يَتِمَ وِ   : اْنفَلََت. يَتَما

ْملَةُ الُمْنفَِرَدةُ. اليَتِيمُ  وقاَل األَْصَمعيُّ :  : الرَّ

 ٍء.: الُمْفَرُد ِمن كّلِ شي الَمْيتَمُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :

 .اليَتائِمِ  أَْيضاً على اليَتِيمُ  ويُْجَمعُ 

 ، نَقَلَه ياقوٌت. (9)ّيِ بِن الرقّاعِ : َمْوِضٌع في قْوِل عدِ  اليَتِيمةُ وِ 

ش ب »د تقدََّم ِذْكُره في األَْشباِل : لَقٌَب عيَسى بِن زْيِد بِن علّيِ بِن الُحَسْين بِن علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم ، وإليه يَْنتهي نََسبُنا ، وق ُمْؤتمُ وِ 

 .«ل
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمْوِضٌع في كتاِب نَْصر. يثمثمٌ  : [يثم]

اءِ  ياَرمُ  : [يرم]  : ، بفتحِ الرَّ

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.

 ، ولكنَّه َضبََطه بكْسِر الراِء. ة بأَْصفَهانَ  وقاَل ياقوُت عن أَبي موسى الحافِِظ : هي

__________________ 
 .«حىت يستدير»اللسان وفيه :  (1)
 فقد وردت فيها العبارة.« ويف األساس»كذا ا ومل ترد يف اللسان ا والصواب :   (2)
 اللسان والصحاح. (3)
 يف القاموس : جبٌر ابلرفض منونة ا والكسر  اهر ا مضاف إليه. (4)
 «.رمٌر م اليتائم« : »اليتائم»ظر ختر ه فيه ا ويف معجم البلدان وان .«.. من ُعني  ترتعي نعاج املال» برواية : 292( ديوانه ط بريوت ص 5)
 يف اللسان : أيتاماً. (6)
 اللسان والصحاح. (7)
 واللسان. 162ديوان شعر اخلوارج ص  (8)
 وهو قوله ا كما يف معجم البلدان : (9)
 وجــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــر ذي الســـــــــــــــــــــــــــــــــــال )

َن الــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــه     ُه َرعــــــــــــــــــــــح  ح جمــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــّ
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امٍ ع  : ياَرمُ وِ   في ِشْعِرِه ؛ قالَهُ ياقوُت ، وهذا أَْشبه أْن يكوَن بفتْحِ الراِء. آَخُر َذَكَره أَبو تَمَّ

ْين وفتِْحها : الياَسُمونَ  : [يسم] ال ثاِلَث  ، كصاِحٍب أَو عالٍَم ، وال نَظيَر له ِسَوى عالَموَن َجْمعِ عالَمٍ  ياِسمٌ  الواِحدُ  َمْعروٌف ، م ، بكْسِر الّسِ

 .«ع ل م»كما َمرَّ ذِلَك في لَُهما 

ْعر ياِسمونَ  ، وهذا الياِسِمينَ  قاَل الَجْوهِريُّ : وبعُض العََرِب يقوُل : َشِمْمت  ، فيُْجِريه ُمْجرى الَجْمع كما قُْلنا في نَِصيبيَن ، وقد جاَء في الّشِ

 ؛ قاَل أَبو النَّْجم : ياِسمٌ 

نح  مٍ مـــــــــــــــــِ را  ايســـــــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــٍ  وَورحٍد َأمحـــــــــــــــــحَ  بـــــــــــــــــِ

رُ      را لـــــــــــَح فـــــــــــَ َعصـــــــــــــــــــــــــح ه مـــــــــــُ مـــــــــــامـــــــــــِ (1)ج مـــــــــــن َأكـــــــــــح
 

  
ي :  ، فلهذا قاَل بِيض. ياِسمةٍ  َجْمعُ  ياِسمٌ  قاَل ابُن بَّرِ

ٌب ، فال يَْجِري َمْجَرى الَجْمعِ  فاِرِسيٌّ  أَو  ، وقد َجَرى في َكالِم العََرِب ؛ قاَل األَْعَشى : ُمعَرَّ

َرمح و وِ  فـــــــــــَ اُ شـــــــــــــــــــــــــاِهســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــيـــــــــــالـــــــــــِ ٌ   ال رحجـــــــــــِ ـــــــــــَ  ونـ

مـــــــــا      يـــــــــ  غـــــــــَ ـــــــــَ ٍن تـ نـــــــــا يف كـــــــــرِّ َدجـــــــــح حـــــــــُ بـــــــــِّ (2)ُيصـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  َجعََل واِحَده ياِسمونَ  فمن قالَ   فَرفَع النُّوَن َجعَلَه واِحداً وأَْعرَب نُونَه. ياِسمينُ  ، ومن قالَ  ياِسمةٌ  ، فكأَنَّه في التَّْقديرِ  ياِسما

ْعر يَدلُّ على ِزياَدةِ يائِِه ونُونِه ، الياِسمُ  ءُ وَمِجي نافٌِع  ، فاألَْبيض َمْشَرٌب بالُحْمَرةِ واألَْصفَُر أَْعَرُض منه ؛ أَْبيَُض وأَْصفَرُ  نَْوعانُ  وهو في الّشِ

كامِ  داعِ البَْلغَِمّيِ والزُّ يٍَّة من وَذرُّ َسحيِق يابِسه على الشَّعَِر األَْسوِد يُبَيُِّضه ، وُشْرُب أوقِ  ، وهو يُقاوُم السُّموَم ، وفيه تَْفريٌح ، للمشايِخِ وللصُّ

ٌب لقَْطعِ نَْزِف األَْرحامِ  ُم اآللة ِطالَء. ماٍء َسحيق زْهِره ثالثَةَ أَياٍم ُمَجرَّ  ؛ وإِن ُجِعَل في الَخْمر أَْسَكَر القَِليُل منها بإْفراٍط ، ويَُهيُِّج البَاه ، ويُعَّظِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ وقاَل : يَُسومَ  : َجبٌَل لُهَذْيل ، وبه يُْضَرُب الَمثَُل : هللاُ أَْعلَم َمْن َحطَّها مْن َرأِْس  يَُسوم

 (3)َمكانَه  َيُسومَحَلفحت مبَنح أَرحس  
 ، قاَل الراِجُز : يَُسوموِ ، أَْو فَْرقٌَد  يَُسوموِ  (4)ويَُسومان : َجباَلن ُمتَقاِربَاِن ، وُهما حيض 

 (5)اي انَ  ِسريي قد َبدا َيُسومان 
 ، والصَّواُب هنا.« س ن م»وقد َذَكَره المصنُِّف في 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. اليشمُ  : [يشم]  ، ويقاُل أَْيضاً : اليشُب : وهو َحَجٌر معدنيٌّ أَْجوُده الّزْيتي فاألَْبيَض فاألَْصفَر وله َخواصٌّ

ي : أَْيلََمةً  ما َسِمْعُت له يقاُل :وِ : الَحَرَكةُ.  ْيلََمةُ األَ  : [يلم]  ، أَي َحَرَكةً ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

هح  بحمـــــــــــَ َك الـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــح َد تـــــــــــِ ُت بـــــــــــعـــــــــــح عـــــــــــح  فـــــــــــمـــــــــــا لـــــــــــَِ

نـــــــــــاَ       نـــــــــــه هـــــــــــُ نـــــــــــهـــــــــــا وال مـــــــــــِ هح مـــــــــــِ مـــــــــــَ لـــــــــــَ  (6) أَيــــــــــــح
  

 صوتاً. وقيَل : أَي

الً َكثيٌر وألَنَّ أَْفعَلة أَْكثَر ِمن فَْيعَلة. اْفعَلَةٌ ال فَْيعَلَةٌ  قاَل أَبو علّيِ : وهي  وذلك أَنَّ ِزياَدةَ الَهْمَزةِ أَوَّ

حاحِ ، وقد ذُِكرَ  أَلَْملَم : لُغَةٌ في يَلَْملَمُ وِ   .«ل م م»في  ، وهو ِميقاُت أَْهِل اليمِن ، كما في الّصِ

ي : قاَل أَبو علّيِ :  فَعَْلعَل ، الياُء فاُء الَكِلَمة والالُم َعْينُها والِميُم الُمها. لَْملَميَ  قاَل ابُن بَّرِ

اُج ؛ وزاَد اللّْيُث : الذي ال يُْدَرُك قَْعُره وال َشطَّاه ؛ ويقاُل : : البَْحرُ  اليَمُّ  : [يمم] جَّ حاحِ ، وهكذا قالَهُ الزَّ ةُ البَْحِر. اليَمُّ  ؛ كما في الّصِ  لُجَّ

 على ما كاَن ماُؤه ِمْلحاً ُزعاقاً ، وعلى النَّهِر الَكبيِر العَْذب الماِء ، وأُِمَرْت أُمُّ موَسى حيَن َولََدتْه وخافَْت عليه اليَمِّ  األَْزهِريُّ : ويقَُع اْسمُ قاَل 

 فِْرَعْون أَْن تَْجعلَه في
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__________________ 
 اللسان واألو  يف الصحاح. (1)
 واللسان. 187ديوانه ط بريوت ص  (2)
 .«يسوم»معجم البلدان :  (3)
 ليص.« : يسوم»يف معجم البلدان  (4)
 بدون نسبة وبعده :« يسوم»معجم البلدان  (5)

 اطويهما يبدو قناُن َعرحوانوِ 
 اللسان. (6)
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ِذَفه يف ٌب. قاَ   ُ ا وهو هَنَُر النِّي الَيمِّ  لبوٍت مث تـَقح َر ا وماُ ه َعذح اِحلِ ):  عزوجلر مِبصــــــــــــــح ؛  (1) (فَ ْليُ ْلِقِه اْلَيمُّ اِبلس          ّ
َرُ  قـَعحرُه وال َشط اه. ال يـُثَ  ُر الذي ال يُدح ال ُيَكس ر وِ ىن  فَجَعَر له ساِحاًل ا وهذا كل ه يد   عل  بطحالِن قـَوح  الل يحث إن ه الَبحح

 .(2) َمةِ وال ُ حَمض مَجحَض السال
بَتْه العََرُب وأَْصلُه ا وَزَعَم بعُضهم أنَّها لُغَةٌ ُسْريانيَّة فعَرَّ  .يَمَّ

ُجل ، يُمَّ وِ  ّمِ ، فهو الرَّ حاحِ : في : ُطِرَح فيه َمْيمومٌ  بالضَّ  ، وفي بعِض نسِخِه : في البَْحِر. اليَمِّ  ؛ وفي الّصِ

 .اليَمِّ  وفي الُمْحَكم : إذا َغِرَق في

كةً  اليََممِ وِ  كاليَمامِ  الَحماُم الَوْحِشيُّ ، : اليَمُّ وِ  جاِجّي ، كذا في المْعَجِم. ، محرَّ ه أَبو القاِسِم الزَّ  ، األَخيَرةُ عن ابِن األَْنباِرّي وأَقَرَّ

 .يَماَمةٌ  : الَحماُم الَوْحِشيُّ ، الواِحَدةُ  اليَمامُ  قاَل الَجْوهِريُّ :

 تأَلَُف البُيوَت. وقاَل الِكسائيُّ : هي التي

يُّ الذي ال يأْلَُف البُيوَت. اليَمامُ  وقاَل غيُرهُ :  الذي يَْستَْفِرُخ ، والَحماُم : هو البّرِ

ٍق كالقُْمِرّيِ والدُّْبسّي والفاِختَِة. اليَمامُ  وقيَل : ّي ِمن الَحماِم الذي ال َطْوَق له ، والَحماُم : كلُّ ُمَطوَّ  البّرِ

 النخعّيِ ، على التَّْشبيِه بالبَْحِر. األَْشتَرِ سْيُف  : اليَمُّ وِ 

 ، نَقَلَه ياقوُت. ماٌء بنَْجدٍ  : اليَمُّ وِ 

مُ وِ  ُد ، الياُء بََدٌل من الهمزةِ. التَّيَمُّ ي والتَّعَمُّ  : التََّوّخِ

ْمته يقاُل : ْمتهوِ  تَيَمَّ  .تَأَمَّ

َمهوِ  َمه : يَمَّ اهُ دون من ِسواه ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : قََصَدهُ  بُرْمِحه تَْيِميماً وأَمَّ  وتََوخَّ

ه تـــــــــــُ مـــــــــــح ت لـــــــــــه  ميـــــــــــَ  ح شـــــــــــــــــــــــــزرًا مث قـــــــــــلـــــــــــح  الـــــــــــر مـــــــــــح

ــــــــــِ       ي ــــــــــِ ــــــــــز حــــــــــال ب ال عــــــــــح ــــــــــِ ُروَءُة ال ل
ُ
ِذي املــــــــــ (3)هــــــــــَ

 

  
يت : قْولُه تعالَى :  ّكِ  ، أَي اْقِصدوا لَصِعيٍد طيٍِّب ، ثم َكثُر اْستِْعمالُهم لهذه الَكِلَمة حتى صارَ  (4) (فَ تَ َيمَُّموا َصِعيدًا طَيِّباً )وقاَل ابُن الّسِ

م  َمْسح الَوْجه واليََدْين بالتُّراِب. التَّيَمُّ

مَ وِ  مَ  بالتُّراِب ، َمَسَح وْجَهه ويََدْيهِ  تَْيِميماً : الَمريَض للصالةِ  يَمَّ . هو فتَيَمَّ  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 أَي قَْصِدي. يَماِميوِ  يَماَمتِي يقاُل : هو .كاليمامِ  : القصُد ، اليمامةُ وِ 

اكَب من َمسيرةِ ثالثَِة أَيامٍ  (5) جاِريَةٍ  : اْسمُ  اليَماَمةُ وِ  حاحِ ،  اليَمامةِ  ، َزَعُموا. يقاُل : أَْبَصُر ِمن َزْرقاءِ  َزْرقاَء كانت تُْبِصُر الرَّ ، كما في الّصِ

 وهي اْبنةُ َسْهم.

ِة َمِسير تُبَّعِ إلى بِالِدها ما نَّصه : قاَل رياُح الطسمّي : توقف أَيُّها الَمِلك فإنَّ لنا أُْختاً ُمتَزوِّ  وهي  يَمامةُ  َجة في جديس يقاُل لهاوَوقََع في قصَّ

تها َطِويلَة أَْبَصُر َخْلِق هللِا تعالَى على بُْعد ، فإنَّها لترى الشَّ   .(6)ْخص ِمن َمِسيَرةِ يوٍم ولَْيلٍة ، وإِنِّي أَخاُف أَْن تَرانا وتُْنذَر بنا القَْوم ، وقصَّ

يَْت باْسِمها.وِ   بالُد الجّوِ َمْنسوبةٌ إليها وُسّمِ

يَِر : كانَْت َمناِزُل َطْسٍم وجديِس  نَِخيالً ِمن وِ ها َخْيراً وَشَجَراً  أَْكثَرُ وِ ْحَسن بِالِد هللِا أَْرضاً ، وكانْت تُْدَعى جوا ، وكانْت أَ  اليَماَمة قاَل أَْهُل الّسِ

 سائِِر الِحجاِز.

ا فَتََح تُبٌَّع ُحصوَن الجّو اْمتَنََع عليه الحْصُن الذي كان فيه َزْرقاءُ  ْلعِ وأََمَر بقَ  اليَماَمةِ  فصابََرهُ تُبٌَّع حتى اْفتَتَحه وقَبََض على َزْرقاء اليَماَمةِ  ولمَّ

ى باْسِمها ، وفيه يقولُ  ة باإِلثمِد ، وأََمَر بَصْلبِها على باِب جّوِ وأن تَُسمَّ  تُبّع : َعْينَْيها ، فَوَجَد ُعروقَها كلَّها َمْحشوَّ
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ونا  ُت جــــــــــــَ ــــــــــــح ي ــــــــــــمــــــــــــامــــــــــــةِ لــــــــــــّ ــــــــــــي ا  ابل َدمــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  بـ

ال ابلــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــامــــــــــــــةتــــــــــــــركــــــــــــــُت عــــــــــــــيــــــــــــــواًن        ــــــــــــــُ 

  
__________________ 

 .39طه ا اآية  (1)
(2) .  يف القاموس : الساملِِ
 نسبه لعامر بن مالك مالعب األسنة.« أمم»ا ويف اللسان  152/  6الصحاح بدون نسبة ا واملقايي   (3)
 .6ا واملائدة ا اآية  43النساء ا اآية  (4)
 يف القاموس : جاريٌة زرقاُء ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جر ا. (5)
 .«اليمامة»ر معجم البلدان انظ (6)
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هـــــــــــا  ـــــــــــُت اِبلـــــــــــِح ـــــــــــقـــــــــــي ويف مـــــــــــا ب دحَع جـــــــــــَ ـــــــــــُ ـــــــــــال ت  ف

عــــــــَ  وِ      دح (1)مــــــــقــــــــبــــــــال  الــــــــيــــــــمــــــــامــــــــةلــــــــكــــــــنــــــــهــــــــا تــــــــُ
 

  
يق َسنَة اثْنَتَي َعَشَرةَ للِهْجرةِ وأَِميِر الُمْسِلمين خاِلُد بُن الوَ  بها تَنَبَّأَ ُمَسْيِلَمةُ الَكذَّابُ وِ  ّدِ ليِد ففَتََحها عْنَوةً ثم ُصوِلُحوا ، وقيَل في أَياِم أَبي بْكٍر الّصِ

 .(2) وهي دوَن المدينَِة في وَسِط الشَّْرِق عن مكَّةَ على ِستَّةَ َعَشَر َمْرَحلَةً من البَْصَرةِ وعن الُكوفِة مثلها ،

 والبَْحَرْين َعَشَرةَ أَياٍم ، وهي َمْعدوَدةٌ ِمن نَْجٍد وقاعَدتُها َحْجر ، انتََهى. اليَماَمةِ  وقاَل ياقوُت : بينَ 

 مدينةٌ ِمن جانِِب اليمِن على َمْرَحلَتَْين ِمن الطَّائِف وأَْربَعِ ِمن مكَّةَ ، وِسّت َعَشَرةَ ِمن المِدينَِة. اليَماَمةُ  وقاَل الشهاُب في شْرحِ الشفاِء :

. اليَماَمِة يَماِميٌّ  لىإ النِّْسبَةُ وِ   ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

مِّ  ا ، ويُمَّ السَّاِحُل ، بالضَّ  عليه. فََطما وَغطَّاهُ  َغلَبَه البَْحرُ  : إذا يَمًّ

مٌ وِ   ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لُرْؤبَة : كُمعَظٍَّم : ظافٌر بَمطاِلبِه ، ُميَمَّ

حِّ  م الشــــــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــن دح ب ــــــــــــــَ ل وح ــــــــــــــُ ر مل يـ  أَزحهــــــــــــــَ

مُ      مـــــــــــ  يـــــــــــَ ِح  مـــــــــــُ نـــــــــــح ِرمُي الســـــــــــــــــــــــــِّ ِت كـــــــــــَ يـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــبـ (3)ال
 

  
ةُ وِ   : ع. اليَمَّ

 ِمن العََرِب. : بَْطنٌ  يَمٍّ  بَنووِ 

 : أَي أَماِمي. يَماَمتِيوِ  يَماِمي اْمِض وِ 

ىوِ   ؛ نَقَلَه ياقوت. ، كَحتَّى : نَْهٌر بالبَطيحِة َجيُِّد السََّمكِ  يَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : فرُخ الحمامِة. اليَاُمومُ 

ي :  .بيَماَمتِكَ  ٍء : قََطنُه. يقاُل : اْلَحقْ كّلِ شي يَماَمةُ  وقيَل : فْرُخ النَّعاَمِة. وقاَل ابُن بَّرِ

 : الحيَّةُ. اليَمُّ وِ قاَل : 

كةً  اليَنَمُ  : [ينم] حاحِ. ، محرَّ  : َضْرٌب ِمن النَّْبِت ، كما في الّصِ

 بِْزُرقَُطونا. وقيَل :

 الواِحَدةُ بهاٍء. وقيَل : الهندبا ؛

 .ينموية * وهو عْنَد األَطبَّاء :يُْختَبُِر في الِجراَحاتَ ]نَباٌت آَخُر وِ 

 الماِشيةُ كثَُر رْغوةُ أَْلبانِها في قلٍَّة.: ُعْشبةٌ إذا َرَعتْها  اليَنَمةُ  وفي التَّْهِذيِب :

ْطراِف ، عليه َوبٌر أَْغبَُر ، وفي الُمْحَكم : هي نَْبتةٌ ِمن أَْحراِر البقُوِل تَْنبُت في السَّْهل وَدكاِدِك األَْرِض ، لها ورٌق ِطواٌل لطاٌف ُمَحدَُّب األَ 

 ُسْنبلِة الشَّعيِر وحبُّها َصغيٌر.كأَنَّه قطُع الِفراِء ، وَزْهَرتُها مثُل 

 اليَنَمة : أنا اليَنَمةُ  قالتِ : ليَس لها زهٌر ، وفيها حبٌّ َكثيٌر يَْسَمن عليها اإِلبُِل وال تَْغُزُر ، قاَل : وِمن َكالِم العََرِب  اليَنَمةُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ :

بيَّ بعد العَتَمة ، وأَُكبُّ الثُّماَل فوقَ   األََكمة ؛ قاَل ُمَرقِّش وَوَصَف ثْوَر َوْحٍش : أَْغبُُق الصَّ

ه  تــــــــــــــُ ــــــــــــــح ٍب نــــــــــــــبـ عحشــــــــــــــــــــــــــــِ ٍث مــــــــــــــُ يــــــــــــــح  ابت بــــــــــــــغــــــــــــــَ

ه و      ثـــــــــــــــُ رحبــــــــــــــــُ رٍت حـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ مح خمـــــــــــــــُح نـــــــــــــــَ  (4) الـــــــــــــــيــــــــــــــــَ
  

 َخْذواُء إذا اْستَْرَخى ورقُها عْنَد تَماِمه ؛ قاَل الراجُز : يَنَمةٌ  ويقاُل :

ُر الَبعرِي   اليَـَنمهح َأعحَجَبها َأكح
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 في َمْعروٌف ِمْقداُره ِمن ُطلوعِ الشْمِس إلى ُغروبِها ، أَو ِمن ُطلوعِ الفَْجِر الصاِدِق إلى ُغروِب الشْمِس ؛ َذَكَره ابُن ِهشامٍ  : م اليَْومُ  : [يوم]*

  الكعبيِة ؛ واألَخيُر تَْعريٌف َشْرعيٌّ عْنَد األَْكثَر.شْرحِ 

__________________ 
 .«اليمامة»من أبيات ذكرها ايقوت يف معجم البلدان  (1)
 بداًل من : مثلها.« حنوها»يف القاموس :  (2)
 واللسان والتكملة والصحاح. 171ملح  ديوانه ص  (3)
 ما با معكوفتا ساقطة من األصر. (*)
 واملثبت كرواية اللسان.« ابت بغيبٍ »برواية :  12للمرقش األكرب البيت  49من املفضلية  (4)
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 ِمن الطُّلوعِ إلى الطلوعِ ، أَو ِمَن الغُروِب إلى الغروِب ؛ نَقَلَه شْيُخنا. اليومَ  وشاَع عْنَد الُمنَّجِمين أنَّ 

مان ، نَقَلَه ابُن ِهشام.  ويُْستَْعمُل بمْعنَى ُمْطلَق الزَّ

ً  أَْفعَُل كذا ، فإِنَّهم ال يُِريُدونَ  اليومَ  * قُْلت : َحَكاه ِسْيبََوْيه في قْوِلهم : أَنا ريُدوَن الوْقَت الحاِضَر ، وبه فَسَّروا قْولَه تعالَى بعَْينِه ولكنَّهم يُ  يْوما

ا أَْن يكوَن ِديُن هللِا في وْقٍت ِمَن األَْوقاِت غيَر كاِمٍل فال. .(1) (اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ ):   وذِلك َحَسٌن جائٌِز ، فأَمَّ

 أَي وْقتُه ، وال يْختصُّ بالنَّهاِر دون الليِل. ؛ «الَهْرج أَيَّامُ  تلكَ »الَحِدْيث : منه الوقُت ُمْطلقاً ، و باليْومِ  وقد يُرادُ 

 ، ال يَُكسَُّر على غيِر ذِلَك ، وأَْصلُه أَْيواٌم فأُْدِغَم ، ولم يَْستَْعِملُوا فيه َجْمَع الكثْرةِ. أَيامٌ  ج

 ؟: لَم َذَهبَِت الواوُ  أيّامٍ  وقاَل ابُن كيسان وُسئِل عن

إالَّ َحْرفان  ياٍء وواٍو َسبََق أَحُدهما اآلَخَر بسكوٍن فإنَّ الواَو تَِصيُر ياًء في ذِلَك الَمْوِضعِ ، وتُْدَغِم إِْحداهما في األُْخَرى فأَجاَب : أنَّ كلَّ 

 وحيَّة. (2)وَحْيوة ، ولو أََعلُّوهما لقالوا ضين  (2)ضيون 

 أَيَّامٍ  ذو يومٌ وِ  ، كَكتٍِف وهذه ناِدَرةٌ ألنَّ الِقياَس ال يُوِجُب قَْلب الياِء واواً ، َوِومٌ  يومٌ وِ  ، أَي على وْزِن َكِتٍف ، ، كفَِرحٍ  يوٌم يَِومٌ وِ ،  يوٌم أَْيَومُ وِ 

ه على أَْهِله. َشديدٌ  : كلُّ ذِلَك َطويلٌ  أياِويمَ  ذو يومٌ وِ   هائٌِل لُطوِل َشّرِ

انّي :، وق يْوٍم أَْيَوم واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على دَّةِ ، كما يقاُل لَْيلَة لَْيال ؛ وأَْنَشَد ألَبي األَْخزِر الحمَّ  اَل يُعبَُّر به عن الّشِ

جـــــــــاِء يف  يـــــــــح َم َأخـــــــــو اهلـــــــــَ عـــــــــح ي الـــــــــيـــــــــومِ نـــــــــِ مـــــــــِ   الـــــــــيـــــــــَ
وحمِ      رِم  لـــــــــــــــيــــــــــــــــَ كـــــــــــــــح عـــــــــــــــاِ  مـــــــــــــــُ (3)َروحٍع َأو فـــــــــــــــَ

 

  
ر الواَو وقَدََّم الِميَم ، ثم قُِلبت الواُو يا َمْخشريُّ وهو َمْقلوٌب منه ، أَخَّ ًء حيُث صاَرْت طَرفاً كما قالوا أَْدٍل في َجْمع َدْلٍو ؛ انتََهى. وأَْنَشَد الزَّ

 لُرْؤبَة :

ُم  مـــــــــــ  مـــــــــــوُم اهلـــــــــــُ ي اهلـــــــــــُ داغـــــــــــِ َب َأصـــــــــــــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــ 

ــــــــــــــــاَل و وِ      ــــــــــــــــي ــــــــــــــــٌة ل ــــــــــــــــل ــــــــــــــــي ــــــــــــــــومٌ ل ــــــــــــــــومُ  ي  (4) أَي
  

 ، كما يقاُل للْيلَِة الثَّالثِْين : اللْيلَةُ اللَّْيالُء ؛ قالَهُ ثَْعلَب في أَماِليه. (5) في الشَّْهرِ  يومٍ  آِخرُ   :اليوُم األَْيومُ  أَو

 .(6) (ال يَ ْرُجوَن َأاّيَم هللاِ ): ، وبه فَسَّر ُمجاهٌد قَْولَه تعالَى  هللِا تعالَى : نِعَُمهُ  أَيامُ وِ 

 .(7) (َوذَكِّْرُهْم ِبَِاّيِم هللاِ )تعالَى :  وُرِوَي ذِلك عن أُبّيِ بِن َكْعِب َمْرفوعاً في تْفِسيِر قْوِله

ً وِ  ياَوَمهُ مياَوَمةً وِ   .باألَيَّامِ  عاَملَهُ  ، كِكتاٍب : يِواما

حاحِ : عاَملَهُ   ، كما تقوُل ُمشاَهَرة ؛ انتََهى. ُمياَوَمةً  وفي الّصِ

 ؛ األَخيَرةُ عن اللَّْحيانّيِ. اليومَ  وقيَل : اْستَأَْجَره

اِء ال رابع لها. ليوام وال نَِظيرَ : قاَل شْيُخنا   إالَّ يسار ، بالكْسِر : لُغَةٌ في اليساِر مقابِِل اليَِمين ، ويعار َجْمع يعر ، كما َمرَّ في الرَّ

ِله َهْمزةٌ َمْكسوَرة فيقولونَ  ياِميٌّ  ِمن َهْمداَن ، والنِّْسبةُ إليهم قَبيلةٌ باليََمنِ  بُن أحبي : يامُ وِ   .اإِلياِميّ  ، وُربَّما ِزيَد في أَوَّ

. َغِرَق في الطُّوفانِ  : الذي بُن نوحٍ  يامُ وِ   ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 .«م ت و»، وقد تقدََّم ذِلَك بعَْينِه في  : قَبيلَةٌ من الَحبَِش  *، كَحْوأَبٍ  يَْوأَمٌ وِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الدَّْهُر ، وبه فَسَّر َشِمٌر قْولَهم : اليومُ 
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__________________ 
 .3املائدة ا اآية  (1)
 . صّيب... يف التهذيب واللسان : َصيحوب (2)
 والتهذيب. 160/  6اللسان واألو  يف املقايي   (3)
 األساس. (4)
 وعل  هامشه عن إحد  النسخ : يف الشهر.« يف شهرٍ »يف القاموس :  (5)
 .14اجلاثية ا اآية  (6)
 .5إبراهيم ا اآية  (7)
 .«َكَحوحأَمٍ »يف القاموس :  (*)
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 (1)ِطعان  يومُ َنًد  و  يومُ   :يـَوحماهُ 
 أَي هو َدْهُرهُ َكذِلَك.

 ؛ قالَهُ ابُن ِهشاٍم. (َوتِْلَك اْْلَاّيُم نُداِوهُلا َبنْيَ الّناسِ )ويُْستَْعمُل بمْعنَى الدَّْولَِة وَزَمِن الِوالياِت نْحو : 

يت : العََرُب تقوُل : ّكِ  العََرِب ، أَي َوقائِِعها. بأَيَّامِ  في مْعنَى الَوقائعِ ، يقولوَن : هو عاِلمٌ  األَيَّامُ  وقاَل ابُن الّسِ

 بالَوقائِعِ دوَن ِذْكر اللَّيالي ألَنَّ ُحروبَهم كانْت نَهاراً ، وإذا كانْت لْيالً ذكُروها ، كقَْوله : األَيَّامَ  وقاَل َشِمٌر : إِنَّما خصُّوا

ـــــــــــــوِب حـــــــــــــىت غـــــــــــــامـــــــــــــَرتح  رحق ـــــــــــــعـــــــــــــُ ـــــــــــــُة ال ل ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ  ل

رح      كـــــــــَ رُت بـــــــــن شـــــــــــــــــــــــَ عـــــــــ  وَرهـــــــــح دح ٌر يـــــــــُ فـــــــــَ عـــــــــح (2)جـــــــــَ
 

  
 .(َوذَكِّْرُهْم ِبَِاّيِم هللاِ ): العُقوباُت والنّقَُم ، وبه فَسَّر بعٌض قْولُه تعالَى  باألَيَّام وقد يُرادُ 

 : يُِريدوَن التَّْشنيَع وتَْعظيَم األَْمِر. اليوُم يَْوُمك وقالوا :

 ، َحَكاه ِسْيبََوْيه وقاَل : ِمن العََرِب َمْن يَْبنِيه ، ومنهم َمْن يُِضيفُه إالَّ في حّدِ الحاِل أَو الظْرِف. يوَم يومَ  ولَِقْيتُه

كةً : الُجنونُ  اليََهمُ  : [يهم]  ، قاَل ُرْؤبَة : ، محرَّ

 (3) يـََهمح أو راجٌز فيه جَلاٌج و 
 كاألَْهيَِم. َمن ال َعْقَل له وال فَْهمَ  : وهو األَْيَهمُ  منهوِ 

 الَحَجُر األَْملَُس. : األَْيَهمُ وِ 

 َت فيه.الطَّويُل الذي ال يُْرتَقَى ، وقيَل : هو الذي ال نَبا الَجبَُل الصَّْعبُ  أَْيضاً :وِ 

 الطَّويُل الذي ال يُْرتَقَى ، وقيَل : هو الذي ال نَباَت فيه. الَجبَُل الصَّْعبُ  أَْيضاً :وِ 

 ِمن الناِس ؛ وأَْنَشَد األَْزهِريُّ : األََصمُّ  أَْيضاً :وِ 

 (4) أَيـحَهماكَبين أانِدي أَو ُأَكلُِّم 
يَّةُ  أَْيضاً :وِ   ال يُْهتَدى له ، وليَس له ُمَؤنَّث. أَْيَهمُ  َحَكى ابُن جنّيِ : بَرٌّ  .(5) البَّرِ

 ٍء ، كذا في التْهِذيِب.الذي ال يَْنحاُش لشي الشُّجاعُ  أَْيضاً :وِ 

 ُء الذي ال يُْستَطاُع َدْفعُه.وفي الُمْحَكم : هو الَجِري

ُؤولُ  األَْيهمانِ وِ  يت. ِعْنَد أَْهِل الباِديَِة : السَّْيُل ، والَجَمُل الهائُِج الصَّ ّكِ ذُ منهما ، وُهما األَْعمياِن ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن ابِن الّسِ  يُتَعوَّ

ذُ  ، وسلمعليههللاصلىكان النبيُّ »قد جاَء في الَحِدْيث : و  .«األَْيَهَمْينِ  من يَتَعوَّ

 .أَْيَهم ، وُهما الَجَمُل الُمْغتَِلم والسَّْيُل ، وال يقاُل ألَحِدهما : األَْيَهَمْينِ  : أَنَت أَشدُّ وأَْشجُع ِمنوقاَل أَبو زْيٍد 

جاِل الذي ال يَْنِطق فيُكلَّم أَو يُْستَْعتَ  األَْيَهمِ  وقيَل : إنَّما قيَل للَجَمل ألنَّه إذا هاَج لم يُْستََطْع َدْفعُه بمْنِزلَةِ   ُب.ِمن الّرِ

يت : ّكِ  ، وبهما فَّسر الحِدْيث أَْيضاً. ِعْنَد الحاِضَرةِ السَّْيُل والَحريقُ  ُهماوِ  قاَل ابُن الّسِ

يَتِ وِ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد :  للطَّريِق ؛ قاَل األَْعَشى : ال يُْهتََدى فيها التي الفاَلةُ  ، وهي اليَْهماءُ  منه ُسّمِ

ال  طحشـــــــــــــــــــــــــَ  الـــــــــــفـــــــــــَ مـــــــــــاُء ابلـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــر عـــــــــــَ هـــــــــــح  َويــــــــــــَ

اِدهـــــــــــــا      يـــــــــــــ  ـــــــــــــَ وحُت فـ ين صـــــــــــــــــــــــــــَ ؤحِنســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــُ (6)ِة يـ
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 وفي حِدْيِث قُّسٍ :

مـــــــــاءكـــــــــر   هـــــــــح رحُف عـــــــــنـــــــــهــــــــا  يــــــــــَ ُر الـــــــــطـــــــــ  قحصــــــــــــــــــــــُ  يــــــــــَ

نــــــــــــــا ِإرحقــــــــــــــاال      الصــــــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــا قــــــــــــــِ تــــــــــــــح لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ (7)أَرحقـ
 

  
 أَْكثَُر اْسِتْعماالً وليَس لها ُمَذكٌَّر ِمن نْوِعها. اليَْهماءُ وِ وَكذِلَك الَهْيماء ، 

 كأَْدَهَم وَدْهماَء ألَْمَرْين : يَْهماءُ وِ  أَْيَهمُ  قاَل ابُن جنّيِ : ليسَ 

__________________ 
 اللسان والتهذيب. (1)
 .«. ورهرت ابن شكر.. ا غامرتمل ....»برواية :  146( اللسان ونسبه يف التهذيب للبيد ا والبيت يف ديوانه ط بريوت ص 2)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 182ملح  ديوانه ص  (3)
 واملثبت كاللسان.« فإين أاندي»يف التهذيب :  (4)
 عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : والرَب . (5)
 واملثبت كاللسان ا والبيت يف الصحاح.« غطش »وفيه :  60ديوانه ط بريوت ص  (6)
 اللسان. (7)
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 الفاَلةُ. اليَْهماءوِ الَجَمُل الهائُج ، أَو السَّْيُل ،  األَْيَهمَ  أَحُدهما : أنَّ 

ال  أَْيَهمَ  ٍم ولم يُْسَمع ذِلَك ، فعُِلم لذِلَك أنَّ هذا تاَلٍق بيَن اللْفِظ ، وأنَّ مثُْل ُدهْ  يُْهمٌ  لَوَجَب أَْن يأْتي فيهما يَْهماء لو كان ُمَذّكر أَْيَهم واآلَخُر : أنَّ 

 ال مذكَّر لها. يَْهماء مؤنََّث له ، وأَنَّ 

 ؛ عن أَبي زْيٍد. ال فََرَج فيها التي السَّنَةُ الشَِّديَدةُ  : اليَْهماءُ وِ 

 ذاُت ُجدوبٍة. يَْهماءُ  وقاَل األَْزهِريُّ : َسنَةٌ 

 َعْمِرو بِن حجِر بِن بِن َعْمِرو بِن َجبَلَةَ بِن الحِرِث األَْعَرج ابِن َجبَلَةَ بِن الحاِرِث األَْوَسط بِن ثَْعلَبَةَ بِن الحاِرِث األَْكبَر ابنِ  األَْيَهمِ  َجبَلَةُ بنُ وِ 

 بالشَّاِم. آِخُر ُملوِك َغسَّانَ  هْنِد بِن إماِم بِن َكْعِب بِن جفنَةَ الجفنيُّ ،

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمفاَزةٌ ال ماَء فيها وال يُْسَمُع فيها َصْوٌت. اليَْهماءُ 

 : ال نُجوَم فيه ، كأَْهيم. أَْيَهمُ  ولْيلٌ 

 البَلَُد الذي ال َعلََم به.:  األَْيَهمُ وِ فاَلةٌ َمْلساء ليَس بها نَْبٌت ،  اليَْهماءُ  وقيَل :

 ال أَثََر فيها وال َمْرتََع وال َعلََم.:  يَْهماءُ  وأَْرضٌ 

 : الذي ال يَِعي شيئاً وال يَْحفَُظه. األَْيَهموِ 

 وقيَل : هو الُمصاُب في َعْقِله.

َِّهُم رأْيَه إِْعجاباً. ٍة وال يَت  وقيَل : هو الثَّْبُت الِعناد َجْهالً ال يَِزيُغ إلى حجَّ

 : األَْعَمى. األَْيَهمُ وِ 

 َكأُلً فيها وال َماَء وال َشَجَر. : ال يُْهمٌ  وِسنون

 : الناقَةُ الشَّديَدةُ ، نَقَلَه شْيُخنا عن بعِض ُشروحِ الِميَّة العََرب. اليَْهماءُ وِ 

َسيِّدنا وَمْوالنا محّمد وهذا آِخُر َحْرِف الِميِم ِمن كتاِب تاجِ العَُروس لَشْرح َجواِهر القَاُموس ، والحمُد هلِل حّق حمده وصالتُه وسالُمه على 

 النبّيِ األُمّي وعلى آِلِه الطَّاِهِرْين وَصحابَتِه أَْجَمِعْين.
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 ابب النون
اُء والالُم في َحيٍِّز واِحٍد ، وقد تبد ُل ِمن الالِم والميِم ِمن كتاِب القَاُموس وهو ِمن الُحروِف الَمْجهوَرةِ ، وِمن ُحروِف الذُّْلِق ، وهو والرَّ

 والَهْمزةِ.

 مع النون فصل اهلمزة
ونّص اللَّْحيانّي فإذا  بَخْيٍر أَو َشّرِ ، فإن أَْطلَْقَت ؛ َمأْبُونٌ  فهو وعابَهُ ، اتََّهَمهُ  ِمن َحدَّْي نََصَر وَضَرَب : ، يَأْبِنُهُ و يَأْبُنُه ءٍ بشي أَبَنَهُ  : [أبن]

ةً ، ومثْلُه قَْول أَبي َعْمٍرو ، ومنه أخذ فهو للشَّرِّ  َمأْبُونٌ  هو فَقُْلَت : أَْضَرْبت عن الَخْيِر والشَّّرِ ،  الذي تفعل به الفاِحَشة وهي الَمأْبون خاصَّ

 ، واألْصُل فيه العُقَُد تكوُن في الِقِسّي تُْفِسُدها وتُعاُب بها. األُْبنَةُ 

حاحِ. يُأْبَنُ  وفالنٌ   بكذا : أَي يُْذَكُر بقَبيحٍ ؛ كما في الّصِ

ً أَبَنَ و ً و هُ أَْبنا  أَبَنَه َحِدْيث أَبي َذّرِ : أَنَّه َدَخل على ُعثْمان ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما ، فما َسبَّه والمنه وَعيَّره ؛ و عابَهُ في َوْجِههِ  أي : أَبَّنَهُ تَأْبِينا

 وقيَل : هو بتْقِديِم النُّون على الباِء. ،

ّمِ : العُْقَدةُ في ا األُْبنَةُ و  ؛ قاَل األَْعَشى : أُبَنٌ  أَو العَصا ، والَجْمعُ  لعُودِ ، بالضَّ

 (1)َقضيَب َسرَاٍء َكِثرَي األَُبنح 
ُم ِذْكُره في وصم. العَْيبُ   :األُْبنَةُ  ِمن المجاِز :و ُجُل الَخِفيفُ   :األُْبنَةُ و في الحَسِب وفي الَكالِم ؛ ومنه قَْول خاِلِد بِن َصْفواَن الُمتَقّدِ  ، (2) الرَّ

 هكذا في النسخِ ، ولعلَّه الَخْيَضُف ، وهو الضَّروُط.

ِة يَِصُف َعْيراً وَسِحي َغْلَصَمةُ البَعيِر ؛ : األُْبنَةُ و مَّ  لَه :قاَل ذو الرُّ

نــــــــــٌة  ــــــــــح اح أُب بــــــــــيــــــــــ  يــــــــــه مــــــــــن بــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــِّ غــــــــــَ ــــــــــُ  تـ

هــــــــا     يــــــــلــــــــُ حــــــــِ د  فــــــــيــــــــهــــــــا ســــــــــــــــــــــَ وٌم إذا مــــــــا ارحتــــــــَ (3)هنــــــــَُ
 

  
 .أُبَنٌ  والعَداَوةُ. يقاُل : بَْينهم الِحْقدُ  : األُْبنَةُ  ِمن المجاِز :و

 عن ُكراعٍ. : فَْصُد ِعْرٍق ِليُْؤَخَذ َدُمه فيُْشَوى ويُْؤَكُل ، التَّأْبِينُ و

ُم بُن نَُوْيرة : أَبَّنَه وقد الثَّناُء على الشَّْخِص بَْعَد َمْوتِه. : التَّأْبينُ و  وأَبَّلَه : إذا َمَدَحه بعد َمْوتِه وبََكاهُ ؛ قاَل ُمتّمِ

ٍك  ري بــــــــــتــــــــــبحبــــــــــا هــــــــــالــــــــــِ مــــــــــري ومــــــــــا َدهــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ  ل

زِعــــــــــــو     عــــــــــــا ال جــــــــــــَ ا َأصــــــــــــــــــــــــــاَب وَأوحجــــــــــــَ (4)ًا ممــــــــــــ 
 

  
 وقاَل ثَْعلَب : هو إذا ذَكْرتَه بَْعَد َمْوتِه بَخْيٍر.

ة : هو إذا ذَكْرتَه بَْعَد الَمْوِت.  وقال مرَّ

ُجل في الَمْوِت والحياةِ. التَّأْبينُ  وقاَل َشِمٌر :  الثَّناُء على الرَّ

َمْخشريُّ :  ، وقد غلَب في َمْدحِ الناِدِب تقوُل : لم (5)محاِسنَه ، وهو ِمن باِب التَّْقريعِ : َمَدَحهُ وَعدَّ  أَبَّنَه وقال الزَّ

__________________ 
 وصدره :« قلير األبن»برواية :  211( ديوانه ط بريوت ص 1)

 سالجم كالنحر أحن  هلا
 .43/  1وعجزه يف اللسان والتكملة والصحاح واملقايي  
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فُ »( يف القاموس : 2)  وكتب مصــــــــــححه عل  هامشــــــــــه : كهيكر ا هو الضــــــــــروط ا كاخلضــــــــــوف ا كصــــــــــبور ا ا ه. ويف التكملة :« اخلَيحضــــــــــَ
 «.ا صيف»
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .44/  1واللسان والتهذيب واملقايي  « فبوجعا»برواية :  67( مطلض املفضلية 4)
 ( يف األساس : ابب التفزيض.5)
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َياكم  بَة : َؤبِّنُ يُـ و يز ح يـَُقرُِّ  َأحح  َموحَلُكم ؛ قاَ  ُر ح
ِن  َؤبـــــــــــــــ  الاًل غـــــــــــــــري مـــــــــــــــا مـــــــــــــــُ َدحح بـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــامـــــــــــــــح

ِن     وحكــــــــــِ مــــــــــَ مــــــــــَ  لــــــــــلــــــــــح تــــــــــَ (1)تــــــــــرَاُه كــــــــــالــــــــــبــــــــــازِي انـــــــــــح
 

  
 يقوُل : َغْير هالٍك أَي َغْير َمْبِكّيِ ؛ ومنه قَْوُل لَبيٍد ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه :

واِح  َض األَنـــــــــــــــــــــح وابِن مـــــــــــــــــــــَ ومـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــَُ  قـــــــــــــــــــــُ

ا مـــــــــــــــــــــــالعـــــــــــــــــــــــِ و     نـــــــــــــــــــــــَ  َب الـــــــــــــــــــــــّرِمـــــــــــــــــــــــاحِ أَبـــــــــــــــــــــــِّ

  

رَه الَكتبيِة الر داِح و   (2)ِمدح

 أَي غيُر َمِعيٍب. ُمَؤبَّنٍ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : َغْيرُ 

حاحِ عن األَْصَمعّي ، ومنه قيَل لماِدحِ الَميِِّت : ِء ،اقتِفاُء أَثَِر الشَّي : التَّأْبِينُ و  .كالتَّابُّنِ  التِّباِعه آثاُر فِعَاِله وَصنائِِعه. ُمَؤبِّنٌ  كما في الّصِ

 ِء.تََرقُُّب الشَّي : التَّأْبينْ و

حاحِ : قاَل أَبو زْيٍد :  َء : َرقَْبتُه ؛ قاَل أَْوٌس يَِصُف الِحماَر :الشي أَبَْنتُ  وفي الّصِ

ٌب   يـــــــــــــــقـــــــــــــــوُ  لـــــــــــــــه الـــــــــــــــراُ وَن هـــــــــــــــذاَ  راكـــــــــــــــِ

فُ     ـــــــيـــــــاَء واقـــــــِ ل صـــــــــــــــــــــًا فـــــــوَ  عـــــــَ خح ُن شـــــــــــــــــــــَ ـــــــِّ َؤب ـــــــُ  (3) يـ
  

ي قاَل : َرَوى ابُن األَْعرابّيِ يَُؤبِّر ، قاَل  ه.: وَحَكى ابُن بَّرِ  ومْعناهُ يَْنُظُر شخصاً ليَْستَبينَه. ويقاُل : إنَّه ليَُؤبُِّر أَثراً إذا اقتَصَّ

 عن ابِن األَْعرابّيِ. ، كَكتِِف : الغَليُظ الثَّخيُن من طعاٍم أَو َشراٍب ، األَبِنُ و

َدةِ : ِء ، بالكْسرِ الشَّي إِبَّانُ و  وَوْقتُه. ِحينُه وتَْشديِد الموحَّ

حاحِ ؛ قاَل الراجُز : إبّانِها يقاُل : ُكِل الفَواِكه في  ، كما في الّصِ

ان  جي َأاي  ن تــــــــــــــــــــــقحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــَ  َأاي 

ان     حـــــــــــــــهـــــــــــــــا ِإاب  جـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ن ـــــــــــــــِ ر  ل ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــا ت (4)أَم
 

  
لُه ، : إِبَّانُه أَو ر قْولُهم :  أَوَّ ُء إذا تََهيَّأَ ، والنُّوُن أَْصليَّة فيكوُن فِعَّاالً ، وقيَل : زائَِدةٌ ، وهو فِْعالُن ِمن أَبَّ الشي بإِبَّانِه ءَ أََخَذ الشيوبه فُّسِ

 للذَّهاِب. وَذَكَر النقارسيُّ في شْرحِ المنفرجة الَوْجَهْيِن.

 هو بمّدِ األَِلِف. من الطَّعَاِم : اليابُِس ، اآلبِنُ و

ً  الدَُّم في الُجْرحِ  أَبَنَ و  اْسَودَّ. : يَأْبَن أَبنا

اْسُم رُجٍل ، وهو فعاٌل ، والَهْمَزةُ أَْصليَّة ، كما َجَرى عليه المصنُِّف وَحقَّقه الدَّماِميني وابُن ماِلٍك ، وَجَزَم  : (5) ، كَسَحاٍب : َمْصروفةَ  أَبانٌ و

ْرِف للِعْلميَّة والَوْزن ، وبحَث الُمحقِّقون في الَوْزن ألَنَّه به ابُن شبيٍب الحرانيُّ في جاِمعِ الفنوِن وأَْكثَر ا ثِْين على َمْنِعه ِمن الصَّ لنُّّحاة والُمحّدِ

 .أبين إذا كان ماِضياً فال يَكوُن خاّصاً أَو اْسم تَْفِضيل ، فالِقياُس في ِمثِْله

ة اللُّغَِة : من لم يَْعِرف َصْرف  اٌن ، نَقَلَه الشهاُب ، َرِحَمه هللاُ ، في َشْرحِ الشفاِء.فهو أَت أَبان وقاَل بعُض أَئِمَّ

 بُن سعيٍد َصحابِيَّاِن. أَبانُ وبُن َعْمِرو ،  أبانُ و

 (6)س أَبي َعبَّا بُن إْسحاق الُكوفيُّ ، وابُن صاِلحٍ أَبو بَْكر ، وابُن َصْمعَةَ البَْصريُّ ، وابُن طاِرٍق ، وابُن ُعثْمان بِن َعفَّان ، وابنُ  أبانُ و

ثوَن. العطَّار ، (7)العَْبدّي ، وابُن زْيٍد   ُمَحّدِ

__________________ 
 ( اللسان واألو  يف الصحاح والتهذيب.1)
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 قاله يف عمه أيب براء مالك بن عامر لالعب األسنة ا وهي من أراجيز النواح ا واللسان ا والصحاح ما عدا األو . 41( الرجز يف ديوانه ص 2)
 والصحاح. 44/  1واللسان واملقايي   69ديوانه ط بريوت ص ( 3)
 ( اللسان.4)
( عل  هامش القاموس : قبر : من مل يصــرف أابن ا فهو ألن ا ه شــهاب عل  الشــفا. قا  : وســبب اخلالف أن منهم من قا  : وزنه فعا  5)

صــــاحب التوضــــيح. وقا  القرايف : اتف  امدثون والنحاة عل  منض ا فتعا صــــرفه. وقير : إنه منقو  من ماضــــي أابن يبا وبه جزم ابن مالك ا و 
ين صرفه ا ونقله ابن يعيش عن اجلمهور بناء عل  أن وزنه أفعر ا مبعىن أوضح فاعر ا عل  خالف القياس ا وبقي عل  أصله واندفض قو  الدمامي

 صرفه كما يف جامض اللغة ا وبه جزم ابن السيد ا ا ه. : لو كان كذلك ا لوجب تصحيحه ا ألن أفعر األجوف الوصفي ال يعر ا والصحيح
 .«ابن أيب عياش»( يف ميزان االعتدا  : 6)
 .«يزيد»( يف ميزان االعتدا  والكاشف : 7)



16591 

 

 وهو الَمْعروُف باألَْبيَض. َجبٌَل َشْرِقيَّ الحاِجِز ، فيِه نَْخٌل وماٌء ، : أَبانٌ و

 الَمْعروُف باألَْسوِد وبينهما ِمْيالن.وهو  َجبٌَل لبنِي فَزاَرةَ ، أَْيضاً :و

ناِن ، وُهما لبَني  أَبانانِ  َجبٌَل أَْسَوُد ، وهما أَبانٌ وَجبٌَل بيَن فيد والنَّْبهانيَّة أَْبيَض ،  أبانٌ  وقاَل أَبو بْكِر بُن موَسى : ِكالُهما ُمَحدَّد الرأِْس كالّسِ

  المبّرُد لبعِض األَْعراِب :َمناِف بِن َداِرم بِن تَِميِم بِن مّرٍ ؛ وأَْنَشدَ 

مــــــــاً  ة دائــــــــِ مــــــــامــــــــَ ن الــــــــيــــــــَ جــــــــح بــــــــا ســــــــــــــــــــــِ  فــــــــال حَتحســــــــــــــــــــــِ

ُش لـــــــــــنـــــــــــا أَبابن     يـــــــــــح (1)كـــــــــــمـــــــــــا مل يـــــــــــطـــــــــــب عـــــــــــَ
 

  
مِة يمرُّ بينَ   أَبانُ ومنهم ،  (2)األَْبيَض وهو لبَني فَزاَرةَ ثم لبَني حريد  أَبانُ  ، وُهما َجباَلِن. يقاُل ألَحِدهما أَبانَْينِ  وقاَل األَْصَمعيُّ : واِدي الرُّ

 األَْسَوُد لبَني أََسٍد ، ثم لبَني والبَةَ بِن الحاِرِث بِن ثَْعلَبَةَ بُن ُدوَدان بِن أََسٍد ، وبَْينهما ثالثَةُ أَْمياٍل.

 : ع. أَبانٍ  ذوو

َغلََب أََحدُهما ، كما قالوا العَُمَران والقََمران ، وُهما بنَواِحي البَْحَرْين ، واستََدلّوا على ذِلَك  ، بانٌ أَ  الثانيوُمتاِلٌع ،  أََحُدهما : َجباَلِن ، أَبانانِ و

 بقْوِل لَبيٍد ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه :

َبابِن  ٍض فــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــا مبــــــــــــــــــــُ
َ

 َدَرَس املــــــــــــــــــــ

وابِن     ِ  والســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــح ب تح اب ــــــــــــِ قــــــــــــاَدمــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــت (3)ف
 

  
 األَْبيَض واألَْسَود ، كما تقدََّم ذِلَك عِن األَْصَمعّي. ألَبانِ  وقيَل : هذه التَّثْنِيةُ 

ً  َجبٌَل ، وبانَةُ َجبٌَل آَخُر يقاُل له شرورى ، فغَلَّبوا أَبانٌ  وقاَل أَبو َسِعيٍد السُّكَّريُّ : ر قَْول ِبْشر بِن أَبي خاِزٍم  أبانانِ  عليه فقالوا : أبانا ، وبه فُّسِ

: 

داةُ  ُؤم  هبــــــــــــــــــا ا ــــــــــــــــــُ ٍر  يـــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــاَه َنــــــــــــــــــَح  مــــــــــــــــــِ

ِ ازحِوراُر و     اح ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن َأابن (4)فــــــــــــــــــي
 

  
ض له لُطوِله ، وَمن أَراَد ذِلَك فعليه بِكتاِب المْعجِم لياقوٍت.  وللنّحويِّين هنا َكالٌم َطويٌل لم أَتَعرَّ

 في كّلِ أَْصحابِه. أَي ُمَخفَّفَةَ ، بالكْسرِ  ، إبانَتِه جاَء فيو

ْملة ، ويقاُل لها أينى  ، كلُْبنَى : ع أُْبنَىو  بالياِء أَْيضاً ، وقد جاَء ِذْكُره في سريَِّة أُساَمةَ بِن زْيٍد. (5)بِفلَْسطيَن بيَن َعْسقاَلَن والرَّ

 : قْريَةٌ بُمْؤتَةَ. أُْبنَى وفي كتاِب نَْصر :

ثٌ  أُْبيَنُ  كُزبَْيٍر :و  َضِعيٌف ، قالَهُ الحاِفُظ. بُن ُسْفياِن ُمَحّدِ

وفيه  ؛ السالمعليهوبقُْرِبه أََزٌج َعظيٌم وفيه قَْبٌر عظيٌم يقاُل إنَّه قَْبُر نوحٍ ،  أي َجِزيَرة ابِن ُعَمَر ، بالَجزيَرةِ ، أَْبيُونٍ  ، كتَنُّوٍر ، أَو أَبُّونٍ  َدْيرُ و

 يقوُل الشاِعُر :

قـــــــــَ  ُ  ذا َ  ثـــــــــًا رخ صـــــــــــــــــــــــه  ســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــح ر غـــــــــَ يـــــــــح  الـــــــــد 

بـــــــــــان و     الٍ  وُرهـــــــــــح ن قـــــــــــِ واُه مـــــــــــِ (6)مـــــــــــا قـــــــــــد حـــــــــــَ
 

  

جي و  ِر خــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  رح ء واَ ضــــــــــــــــــــــــــــــــح  إيّن والــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــ 

رَان و     هـــــــــح رحَز مـــــــــَ وَن َأو بــــــــــُ يـــــــــُ ر أَبــــــــــح (7)أهـــــــــلـــــــــك َديـــــــــح
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْيجِ ؛ عن أبي َحنيفَةَ ، األَْرض : نَْبٌت يْخُرُج في ُرُؤوِس اإِلكاِم ، له أَْصٌل وال يَُطول ، وكأَنَّه َشعَر يُْؤَكل وهو َسِريُع الُخروجِ َسريُع الهَ  أَبَنُ 

 َرِحَمه هللاُ تعالَى.

  تَعالَى.: َمدينَةً َصغيَرةٌ بكْرماَن ِمن ناِحيَِة الزوران ؛ نَقَلَه ياقوت َرِحَمه هللاُ  أَبانُ و

__________________ 
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 .«كما مل يدم»برواية : « أابن»( معجم البلدان 1)
 ُجَريحد.« : أابانن»( يف معجم البلدان 2)
 برواية : 206( ديوانه ط بريوت ص 3)

 تقادمت اب ب  فالسوابنو 
 .«أابانن»والبيت يف اللسان ومعجم البلدان 

 .«أابانن»والبيت يف اللسان ومعجم البلدان « تؤم»برواية :  2البيت  98( من املفضلية 4)
 ( يف اللسان : يـُبحىَن.5)
 وفيه : غيثاً ألهله.« دير أبون»( معجم البلدان 6)
 وقد ذكر قبر األو  ا وفيه :« دير أبون»( معجم البلدان 7)
 إين إىل الـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــر ر وا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجي و 

ــــــــــــــــــــرز مــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــرانو     ون أو ب ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــر أب  دار  دي
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حاحِ : وال تَقُل قَليلةٌ ؛ األَتانَةُ و: الِحماَرةُ ،  األَتانُ  : [أتن]*  .أَتانَةُ  ونَّص الّصِ

 قاَل ابُن األَثيِر : وقد جاَء في بعِض الحِدْيث.

ة اللُّغَِة أْنَكَرها وقاَل : هو لَْفٌظ خاٌص بالذُّكوِر ال تَْلَحقه  وفي إْطالِق الِحَماَرة َجْرٌي على اللُّغَِة الَمْرجوَحِة تِْبعاً للَجْوهِرّي ، فإنَّ بعَض أئِمَّ

 الهاُء ؛ ولو قاَل األُْنثى ِمن الُحُمر لكاَن أْصوب ، أشاَر له شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى.

ّمِ ، ، *أُتْنٌ و كعَناٍق وأْعنٍُق ، ، آتُنٌ  ج تَْيِن ، ِكالُهما في الَكثيِر ؛ أْنَشَد ابُن األَعْ  أُتُنٌ و بالضَّ  رابّيِ :بضمَّ

ُم و  ــــــــــــــــهــــــــــــــــُم غــــــــــــــــرَي أهنــــــــــــــــّ ُ مــــــــــــــــن اِّ ــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــا أُب

ُن     هــــــــا األُتــــــــُ فــــــــِ لــــــــح َذتح مــــــــن خــــــــَ ُم الــــــــذيــــــــن غــــــــَ (1)هــــــــُ
 

  
 اْسٌم للَجْمعِ كالَمْعيوَراء. : َمأْتوناءُ و

ِكيَِّة ، : األَتانُ و حاحِ. َمقاُم الُمْستَِقي على فَِم الرَّ  وهو َصْخرةٌ أْيضاً ، كما في الّصِ

 الَمقاِم والِحماَرةِ.أي في  يُْكَسُر فيهما ،و

 قاِعَدةُ الفَْوَدجِ. األَتانُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل :و

. ، أتُنٌ  ج ، أتانٌ و، الواِحَدةُ ِحماَرةٌ  األُتنُ و: الَحمائُِر هي القَواِعُد  (2)قاَل أبو وهب   بالمّدِ

ْحِل َصْخَرةٌ  أتانُ و كِ  َضْخَمةٌ ُملَْملََمةٌ تكوُن في الماءِ  الضَّ  هي أو وتكوُن أَشدَّ َمالسةً ِمن غيِرها ؛ يَِّة يَْرَكبُها الطُّْحلُُب فَتَْمالسُّ على فَِم الرَّ

ْخَرةُ التي بعُضها ظاهٌر وبعُضها غامرٌ   في الماِء. (3) الصَّ

 ى عنه :قاَل الَجْوَهِريُّ : وبها تَُشبَّه الناقَةُ في َصالبَتِها وَمالَسِتها ؛ قاَل كعُب بُن ُزَهْيٍر ، رِضَي هللاُ تعالَ 

يــــــــــــــٌة  ر انجــــــــــــــِ حــــــــــــــح انــــــــــــــٌة كــــــــــــــَبلن الضــــــــــــــــــــــــــــ  ريح  عــــــــــــــَ

يـــــــــــُر     وِر الـــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــاقـــــــــــِ َص ابلـــــــــــقـــــــــــُ َرقـــــــــــ  ـــــــــــَ (4)إذا تـ
 

  
ً  به أتَنَ و ً و يَأْتُِن أتْنا  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ وقاَل أباٌق الدُّبَْيريُّ : وثَبََت ؛ به : أقامَ  أُتونا

هــــــــــــــا  بــــــــــــــائــــــــــــــِ ُت هلــــــــــــــا ومل أَز ح يف خــــــــــــــِ نــــــــــــــح  أتـــــــــــــــَ

دي     جي َوعـــــــــح لـــــــــ  َزت خـــــــــُ قـــــــــيـــــــــمـــــــــًا إىل أن أجنـــــــــحَ (5)مـــــــــُ
 

  
ُجل أتَنَ و ً  الرَّ كةً : ، أتَنانا . قاَرَب الَخْطوَ  محرَّ  في َغَضٍب ، لُغَةٌ في أتََل أتاَلناً ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ِة وقَاَل : هو الَمْوقُِد. ، كتَنُّوٍر ، وقد يَُخفَُّف ؛ األَتُّونُ و  نَقَلَه ابُن َخالََوْيه ، ونََسَب الَجْوهِريُّ التَّْخِفيَف للعامَّ

 ِوه.والَجصَّاِص ونحْ  (6) أُْخدوُد الَجيَّارِ  وقاَل غيُرهُ : هو*

اِء. (7) أتانينُ و هذا َجْمُع الُمَخفَِّف ، أُتُنٌ  ج قاَل الَجْوهِريُّ : ويقاُل هو ُمَولٌَّد ،  َجْمُع الُمَشدَِّد ، عن الفرَّ

 فقاَل فيه أتّونٍ  َعْيناً أُْخرى ، فصاَر فَعُول ُمخفَّف العَْين إلى فعُّول مشدَّد العَْين فتُصّوره حينَئٍِذ على أتُونٍ  قاَل ابُن جنّيِ : كأَنَّه زاَد على َعْين

 كَسفّوٍد وَسفافِيد وَكلّوٍب وَكالِليَب. أتانِْين

اُء : وهذا كما َجَمعُوا قُسَّا قَساِوَسةً ، أراُدوا أن يَْجَمعوه على ِمثاِل َمهاِلبَ  ينات وأْبَدلُوا إْحداهنَّ واواً ، وقاَل : ُربَّما قاَل الفَرَّ ٍة ، فَكثَُرِت الّسِ

دوا واحداً مثْل  .(8) أتانِينَ و أتُونٍ  شدَُّدوا الَجْمَع ولم يُشّدِ

بّيِ قْبَل رأِْسِه ، لُغَةٌ في : األَتْنُ و  َحَكاه ابُن األَْعرابّيِ. ؛ (9) اليَتْنِ  أْن يخرَج ِرْجال الصَّ

تَْيِن : الُمْرتَِفعَةُ من األَْرِض ؛ب ، األُتُنُ و  عن أبي الدُّقَْيش. َضمَّ

ً  الَمرأةُ  أتَنَتِ و  أي َولََدْت َمْنكوساً. ، أْيتَنَتْ  بالمّدِ ، ِمثْل آتَنَتْ و بالقَْصِر ، أتنا
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__________________ 
 .«أُثُنٌ » خري عل  « أُثحنٌ »يف القاموس  (*)
 ( اللسان.1)
 ( يف التكملة : أبو ُمَرِهب.2)
 كاألصر.« غامر»وعل  هامشه عن إحد  النسخ : « غائرٌ »( يف القاموس : 3)
 ( اللسان والصحاح وصدره يف التهذيب.4)
 ( اللسان.5)
 ابألصر من القاموس وهي ليست كذلك. (*)
 ( عل  هامش القاموس كتب مصححه : ابجليم يف املتون والشرح ا وكبهّنا يف نسخة عاصم : اخلباز ا ابخلاء والباء والزاي ا ا ه. نصر.6)
 ومثله يف اللسان.« ألتا»( يف القاموس : 7)
 ( يف اللسان والتهذيب : وألتا.8)
  ا ابلرفض ا والكسر  اهر.( يف القاموس : اليوُ 9)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجل : اْشتََرى اْستَأْتَنَ  ً  الرَّ ي : أتانا  واتََّخَذها لنْفِسه ؛ نقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ وأْنَشَد ابُن بَّرِ

ِن  ُرو أبَمـــــــــــــــٍر مـــــــــــــــؤتـــــــــــــــِ مـــــــــــــــح بحَت اي عـــــــــــــــَ  َبســـــــــــــــــــــــــــــَ

نِ و     بحتــــــــــــِ تــــــــــــَ َن الــــــــــــنــــــــــــاُس وملَح َتســــــــــــــــــــــــــح بحتــــــــــــَ تــــــــــــَ  اســــــــــــــــــــــــــح

  
ً  الِحماُر : صارَ  اْستَأْتَنَ و  .أتانا

. فاْستَأْتَنَ  وقْولُهم : كاَن حماراً  ُجِل يَُهون بعيد الِعّزِ ؛ نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ  : يُْضَرُب للرَّ

عناُء ، على التَّْشبيِه. األَتانُ و  : المرأةُ الرَّ

جَ  ُجل أْن يتزوَّ  قاَل : نَعَم ؛ َحَكاه الفاِرِسيُّ في التَّْذِكَرة. ؟بأَتانٍ  وقيَل : ِلفَِقيه العََرِب : هل يَُجوُز للرَّ

ْخمةُ ال يرفعُها شي أتانُ و ْخرةُ في باِطِن الَمسيِل الضَّ ُكها ، ُطولُها قامةٌ في َعْرِض ِمثِْله ؛ عن ابِن ُشَمْيل ؛ وأْنَشَد الثَِّميِل : الصَّ ٌء وال يُحّرِ

 لألَْعَشى :

يـــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــٍة كـــــــــــــــــَبلِن الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــِ  بـــــــــــــــــِ

ريَا     ٍن َعســــــــــــــــــــــِ َد أيــــــــح عــــــــح َر  بـــــــــَ ي الســــــــــــــــــــــ  َقضــــــــــــــــــــــِّ (1)تـــــــــُ
 

  
 ْكَرٍم : الَمْنكوُس ؛ وَسيَأْتي إن شاَء هللاُ تعالَى.، كمُ  الُمؤتَنُ و

. ، َكأَِميٍر : األَثِينُ  : [أثن]  أْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 األَصيُل. وفي اللِّساِن : هو

 .(2)أْدَرَك عليًّا ، رِضَي هللاُ عنه ، وَضبََطه الحافُِظ بالضّمِ  ، كَسَحاٍب ، ابُن نُعَْيٍم : تابِِعيٌّ  *أثَانٌ و

ّمِ ، كِعيٍص من ِسدٍر ، أُثْنَةٌ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و  وَسِليٍل ِمن َسُمٍر. من َطلحٍ ، بالضَّ

 كُصَرٍد. ، أُثَنٌ  ج وقاَل َغيُرهُ : هي الِقْطعَةُ ِمن الطَّْلحِ واألَثِْل. وقيَل : هي منبُِت الطَّْلحِ ،

نَُم ، َجَمعُوا الَوثََن ،و اِء :  : وقََرأ جماعاتٌ  أُثُنٌ  تيِن ، ثم َهَمزوا فقالواُوثُناً ، بَضمَّ  الذي هو الصَّ ً  إْن يَْدعوَن من دونِه إالَّ )ِمن القرَّ  .(3) (أُثُنا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كعُثْمان : َمْوِضٌع بالشاِم ؛ قاَل َجميُل بُن معمر : أُثْنانُ 

ر  يب و  قـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ نـــــــــــاُن حـــــــــــىت اســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح َو  أُث  رّد اهلـــــــــــَ

بِّ     ن ا ــــــــُ الِداي مــــــــِ َو  مــــــــن بــــــــِ وُف اهلــــــــَ طــــــــُ عــــــــح (4)مــــــــَ
 

  
حاحِ زاَد غيُرهُ : لنحو مكث. الماُء الُمتَغَيُِّر الطَّْعِم واللَّْوِن ، بالمّدِ : ، اآلِجنُ  : [أجن]  كما في الّصِ

 وفي المْصباحِ : إالَّ أنَّه يُْشَرُب واآلِسُن الذي يُْشَرُب ، كما َسيَأتِي إْن شاَء هللِا تعالَى.

بَْيديُّ وكَضَرَب ونََصَر ؛  الماُء ، أِجنَ  وقد ً  فَِرَح ، مثْلُ  أِجنَ : َحَكى الزُّ لَين ، ، يَأَْجُن أْجنا ً و بالفَتِْح ، َمْصَدر األَوَّ َكةً َمْصَدُر األَِخيِر  أَجنا محرَّ

ً و ،  ٍد الفَْقعسّي :؛ وأْنَشَد الَجْوَهِريُّ ألَبي محم آِجنٌ و أِجنٌ  كقُعوٍد َمْصَدر الثاني ، فهو ، أُجونا

ُت و  ــــــــــــــح ي راُب مــــــــــــــَ ــــــــــــــغــــــــــــــُ ــــــــــــــه ال هــــــــــــــر فــــــــــــــي ــــــــــــــح ن  مــــــــــــــَ

تُ     ه مــــــــــــــــــــــن اأُلجــــــــــــــــــــــوِن َزيــــــــــــــــــــــح بَنــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــَ

  

تَـَقيحُت   (5)َسَقيحُت منه القوَم واسح

 وقاَل َعْلقمةُ بُن َعبَدة :
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ه  امـــــــــــــــــــَ ا مـــــــــــــــــــاًء كـــــــــــــــــــَبن  مجـــــــــــــــــــِ َبوحَرَدهـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــَ

يـــــــــُب     بـــــــــِ اٌء مـــــــــعـــــــــًا وصـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــ  ِن حـــــــــِ ن اأَلجـــــــــح (6)مـــــــــِ
 

  
. ، الَوْجنَةُ  ، ُمثَلَّثَةً : األَْجنَةُ و  واِحَدةُ الُوَجنات ، واْقتََصَر الَجْوَهِريُّ على الضّمِ

ارُ  أَجنَ و . الثَّْوَب : َدقَّهُ ؛ القصَّ  نَقَلَه الَجْوَهِريُّ

__________________ 
 التهذيب كرواية الديوان.واملثبت كاللسان ا والبيت يف « تُويّف السر »وفيه :  87( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ابألصر خارج االقواس وهي من القاموس. (*)
 نصر. ( عل  هامش القاموس : ويف كتاب اإلكما  ضبطه بضم اهلمزة ا ا ه.2)
 .117( النساء ا اآية 3)
 ( معجم البلدان وفيه : حىت استفّزين.4)
 ( اللسان ا والصحاح عدا الثالث.5)
 واللسان والتكملة والصحاح..« .. فبوردهتا»برواية :  16البيت  119( من املفضلية 6)
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انَةُ و  َمْعروٌف وهو الِمْرَكُن ، م األَخيَرةُ طائِيَّة عن اللّْحيانّي ، مكسورتيِن ، بالنُّوِن ، ، اإِلْنجانَةُ و بالياِء ، ، اإِليجانَةُ و، بالَكْسِر ُمشدَّدةً ،  اإِلجَّ

 .أَجاِجينُ  ج

  : وال تَقُل إِْنجانَة.قاَل الَجْوهِريُّ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الماُء ، كَكُرَم : تَغَيَّر ، عن ثَْعلَب. أَُجنَ 

 كمنَع. أَجنَ  وَوقََع في االْقتِطاِف :

 قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ : وهو غيُر َمْعُروٍف إالَّ أَْن يكوَن ِمن باِب التَّداُخل في اللّغَتَْين.

 .أَجونٌ  ، كأَميٍر ، والَجْمعُ  أَِجينٌ وكَكِتٍف ،  ، أَِجنٌ  وماءٌ 

 .آِجنٍ  أَو أَْجنٍ  وقاَل ابُن ِسْيَده : أَظنُّه َجْمعَ 

اِر ، وتْرُك الَهْمز أَْعلى لقْوِلهم في َجْمِعها ( )1الِمْيَجنَةُ و  .َمواِجن : ِمَدقَّةُ القصَّ

ي : َجْمعُها  .مآِجنُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 لقيبط مدينةٌ بالِهْنِد. أَجينُ و

 ، بالكْسِر : قَْريةٌ بِمْصَر ، كذا في فُتوحِ ِمْصر. إِْجناو

ّيِ ، عن ياقوت. أُجانُ و  ، كغُراٍب : بلَْيَدةٌ بأََذْربِْيجان بَْينها وبيَن تَْبريز َعشر فَراِسخ في طريِق الرَّ

ْدِر ؛ وأَنْ  ، بالكْسِر : الِحْقدُ  اإِلْحنَةُ  : [أحن]  َشَد الَجْوهِريُّ ألُقَْيبل بِن شهاٍب القَينّي :في الصَّ

ٌة  نــــــــــَ َك إحــــــــــح ِر ابــــــــــِن عــــــــــمــــــــــِّ دح  إذا كــــــــــاَن يف صــــــــــــــــــــــــَ

هـــــــا     يـــــنـــــُ ُدو َدفـــــِ بـــــــح رحهـــــــا ســـــــــــــــــــوَف يــــــَ ثـــــِ تـــــَ (2)فـــــال َتســـــــــــــــــــح
 

  
ً  كَسِمَع فيهما عليِه ، أَِحنَ  كِعنٍَب ؛ وقد إَِحنٌ  ج ُء ِمن الِحْقِد ،الطاِرى الغََضبُ  : اإِلْحنَةُ و  .إِْحنةً و أََحنا

 .آَحنَهُ ُمَؤاَحنَةً  يقاُل : : الُمعاَداةُ  الُمَؤاَحنَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

حاحِ : وال تَقُل اإِلْحنَةِ  ، بالكْسِر ، لُغَةٌ في الِحنَةُ  اُء وابُن الفََرجِ. وفي الّصِ  .ِحنَة ، وقد أَْنَكَرها األَْصَمعيُّ والفرَّ

 وفي التَّْهذيِب : ليَس في َكالِم العََرِب.

اَح َشيئاً حتى قاَل :  وفي الُمواَزنَِة لآلمدّي : َحَكى أَبو نَْصر عن األَْصَمعّي قاَل : كنَّا نعدُّ الطرمَّ

ـــــــــــــو  َره َأنح ي ي َأكـــــــــــــح وحمـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ـــــــــــــي  قـ ـــــــــــــَب عـــــــــــــل  عـــــــــــــي

ات    نــــــــــــــــَ ائــــــــــــــــي اأَلرحَذلــــــــــــــــِا ذِوي ا ــــــــــــــــِ جــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــِ

  
 * قُْلت : والحقُّ أَنَّها لُغَةٌ قَِليلةٌ ، وإنَّما قُْلنا ذِلَك لُوروِدها

 .«الِحنَاتِ  لقد َمنَعَتْني القدرةُ ِمن ذِوي»في َحِدْيِث ُمعاِويَةَ : 

ب في الو  .«ِحنَةٌ  ما بَْيني وبيَن العََربِ »ُحُدوِد : في بعِض ُطُرق حِدْيِث حاِرثَةَ بِن ُمَضّرِ

ْل ذِلَك. ، «ِحنَّةٌ  إالَّ َرُجل بَْينه وبيَن أَِخيهِ »في َحِدْيٍث آَخَر : و  فتأَمَّ

ً  عليه أََحنَ و  ، كَمنََع ، لُغَةٌ عن ُكراعٍ. أَحنا

. ، كالعاِخنِّيِ : اآلِخنِيُّ  : [أخن]  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ
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 ثَْوٌب ُمَخطٌَّط. اللّساِن :وفي 

 : أَْكِسيَةٌ ُسوٌد لَيِّنَةٌ يَْلبَُسها النَّصاَرى ؛ قاَل البَِعيث : اآلِخنِيُّ  : (3)وقاَل أَبو َسِعيٍد 

ر هــــــــــــــا  ر  عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا مث   ــــــــــــــر   ــــــــــــــَُ  فــــــــــــــكــــــــــــــَ

يِنِّ املـــــــــــقـــــــــــد س     ـــــــــــوَب اآخـــــــــــِ ر  ث (4)كـــــــــــمـــــــــــا جـــــــــــَ
 

  
اُج :قاَل  ٌء ؛كتَّاٌن َرِدي أَْيضاً :و  العَجَّ

 عليه كت اٌن وآِخيِنّ 
 قاَل األَْعَشى : : الِقِسيُّ ؛ اآلِخنِيَّةُ و

ه  ِة رأحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــ  ي ــــــــــــِ ن ــــــــــــاُس اآخــــــــــــِ ي عــــــــــــتح قــــــــــــِ ــــــــــــَ ن  مــــــــــــَ

اِم الـــــــــواِدي     هـــــــــَ ِرَب َأو ســـــــــــــــــــــــِ ثـــــــــح ـــــــــَ هـــــــــاِم يـ (5)بســـــــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( يف اللسان واملقايي  : واملئجنة.1)
 .67/  1( اللسان والصحاح واملقايي  2)
 ( يف اللسان : أبو مالك.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 واملثبت كرواية اللسان والتكملة ا ويف التهذيب : ثياب الوادي.« . أو سهام بالدِ .. قياس املاسخية»برواية :  51( ديوانه ط بريوت ص 5)
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اَسة اآلِخنِيَّة َء إلى نْفِسه ، ألَنَّ الِقياَس هيأَضاَف الشي  .اآلِخنِيَّة ، أَو أَراَد قِياَس القوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

التي في  أخنوية َر ، وهي غيرُ ، بالكْسِر : َمدينَةٌ قَديمةٌ ذات َعَمٍل ُمْنفَرٍد وَمِلك ُمْستبّدِ بالقُْرِب ِمن إْسَكْندريَّة ؛ كذا في أَْخباِر فُتوحِ ِمصْ  إْخنا

 فيَما بَْعد إْن َشاَء هللاُ تَعالَى. الغَْربيِة اآلتي ِذْكُرها

. ، بالَهْمِز ، وفتحِ المهملِة : الُمؤَدنُ  : [أدن]  أَْهَملَه الَجْوَهِريُّ

يُِّق الَمْنِكبَْيِن مع قَِصِر األَْلواحِ واليََدْين. القَصيرُ  وفي اللّساِن : هو في الناِس   العُنُِق الضَّ

 بالواِو. الُموَدنِ   فيلُغَةٌ  وقيَل : هو الذي يُولَُد ضاِوياً ؛

ي : هو الفاِحُش الِقَصر ؛ وأَْنَشَد :  وقاَل ابُن بَّرِ

رَي ا  ظــــــــــــــــــــــــح ؤحَداًن عــــــــــــــــــــــــِ ُه مــــــــــــــــــــــــُ  ملــــــــــــــــــــــــا رَأَتــــــــــــــــــــــــح

ر ا     ــــــــــــِ ــــــــــــّزِف َت ال عــــــــــــَ ــــــــــــح تـ ــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــت أُريــــــــــــد ال (1)قــــــــــــال
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ُطَويِّرةٌ َصغيَرةٌ قَصيَرةُ العُنُِق نْحو القُبَّرةِ. الُمْؤَدنَةُ 

 وأَْوَرَده المصنُِّف في أََذَن.

اِء وضّمِ التَّْحتيَّة  ، اآلَذْريونَ  : [أذرن]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.: بالمّدِ وفتحِ الذاِل وسكوِن الرَّ

ائحِة ؛ وهو َزْهٌر أَْصفَُر في وَسِطه َخْمٌل أَْسوُد ، وهو ُمهُ بالنََّظِر إليه وتَْنثُُرهُ في الَمْنِزِل وليَس بَطيِِّب الرَّ قاَل ابُن  حارٌّ َرْطٌب ، والفُْرُس تُعَّظِ

ومي :  الرُّ

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبّن آذريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

هو     يـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــِ ال مـــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــَ  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ُن مــــــــــــــــــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــــــــــــــــــٍب  َداهــــــــــــــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 لــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهفــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــااي غــــــــــــــــــــا   

  
 قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : والظاِهُر أَنَّه ليَس بعَربّيِ ألنَّه ليَس ِمن أَْوزاِن َكالِمهم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َدةِ وياٍء ساِكنٍَة وِجيٍم هكذا جاَء في شْعِر الشمَّ  أَْذَربِْيجان : [أذربجن] اء وكْسِر الموحَّ  اخِ :، بفتحٍ فسكوٍن وفتحِ الرَّ

ا  نـــــــــــــًا وقـــــــــــــد حـــــــــــــاَ  دوهنـــــــــــــَ رحهتـــــــــــــا وهـــــــــــــح  تـــــــــــــذكـــــــــــــ 

يــــــــــــجــــــــــــاَن املســــــــــــــــــــــــــاحُل واخلــــــــــــا      َر  أَذحَربــــــــــــِ (2)قـــــــــــــُ
 

  
اء ؛ وَمدَّ آَخُرون الَهْمزةَ مع ذِلَك.  وقد فَتََح قوٌم الذَّال وسكَّنوا الرَّ

اء ، وهو  كة  أََذِريٌّ  إْقليٌم واِسٌع ِمن َمْشهور ُمُدنه تَْبِريز ، والنِّْسبَةُ إليهاوُرِوي بمّدِ الَهْمزةِ سكوِن الذاِل فيَْلتَقي َساِكنان ، وكْسِر الرَّ  (3)، محرَّ

لنُّون ، ومع ذِلَك فإنَّه ، وهو اْسٌم اْجتََمعَْت فيه َخْمُس َمواِنع ِمن الصَّْرف : العُْجمةُ والتَّْعريُف والتَّأْنيُث والتَّْركيُب ولحوُق األَِلِف وا أَذربيّ و، 

فإْن زالَِت العَلَميَّة بََطَل لَْت منه إْحَدى الَموانِع وهو التَّْعريُف ُصِرَف ، ألنَّ هذه األَْسباَب ال تكوُن َموانِع ِمن الصَّْرف إالَّ مع العَلَميَّة ، إْن زا

يث والَوْصف ، ولكاَن ِمثْل الِفرنِد واللِّجام َغْير ُحْكم البَواقي ، ولو ال ذِلَك لكاَن ِمثْل قائَِمة ومانِعَة ومطيقَة َغْير ُمْنصرف ألنَّ فيه التَّأْنِ 

َدةِ.ُمْنصرف الْجتِماع العُْجمِة والَوْصِف ، وَكذِلَك الُكتْمان ألنَّ فيه األَِلَف والنُّوَن ، والَوْصَف ، فاْعِرْف ذِلَك ، وقد ذَ   َكْرناه أَْيضاً في الموحَّ

ً  ِء ، كَسِمَع ،بالشَّي أَِذنَ  : [أذن] ُك ، ،  إْذنا ً وبالكْسِر ويَُحرَّ ِمَن ) بَِحْربٍ  فَأَْذنُوا ومنه قْولُه تعالَى : َعِلَم به ؛ كَسحاٍب وَسحابَةً : ، أَذانَةً و أَذانا
 مْعناهُ بِعْلِم هللِا. (5) (َوما ُهْم ِبضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحد  ِإاّل ِبِِْذِن هللاِ )ومنه قْولُه تعالَى :  أَي كونوا على ِعْلٍم ؛ (4) (هللاِ 
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 .بإِْذنِه ويقاُل : فَعْلُت كذا وكذا

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«واجلا »( معجم البلدان وفيه : 2)
 ( وقير : أَذحري بسكون الذا  ا ألنه عندهم مركب من أذر وبيجان فالنسبة إىل الشطر األو .3)
 .279( البقرة ا اآية 4)
 .102( البقرة ا اآية 5)
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با بأَنَّه حرٌب ِمن هللِا وَرُسوِله. فآِذنُوا َء :وقد قُِرى به : أَْعلََمهُ ؛ آَذنَهُ واألَْمر  آَذنَهُ و  بحْرٍب ، أي أَْعِلُموا كلَّ َمْن لم يَتْرك الّرِ

ً و  أَذَّْنت ، فِمن العََرِب َمْن يَْجعَلهما بمْعنًى ، ومنهم َمْن يَقوُل : تُ آَذنْ و أَذَّْنتُ  ِء ؛ قالَهُ ِسْيبََوْيه ؛ وقالوابالشَّي : أَْكثََر اإِلْعالمَ  أَذََّن تَأِْذينا

 أَْعلَْمت. آَذْنتُ وللتَّْصويِت بإِْعالٍن ، 

ْن يف الّناِس اِبحلَْجِّ ):  عزوجلوقْولُه  ِعبَاد هللا ، أَِطيعُوا هللاَ ، يا روي أَنَّه َوقَف بالَمقاِم فناَدى : يا أَيُّها الناس ، أَِجيبُوا هللَا يا ؛  (1) (َوَأذِّ

.ِعبَاد هللا ، اتَّقوا هللاَ ، فََوقََرْت في قْلِب كّلِ ُمْؤِمٍن وُمْؤِمنٍَة ، وأَْسَمَع ما بيَن السَّماِء واألَْرض ، فأَجابَهُ  ن ُكتَِب له الحجُّ   َمْن في األَْصالِب ممَّ

 أَو نَقََرَها. ، أُذُنَهُ  فاُلناً : َعَركَ  أَذَّنَ و

ً و  أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : َردَّهُ عن الشُّْرِب فلم يَْسِقِه ؛ : أَذَّنَه تأِْذينا

بـَرح   أَذ نَنا ُشراِبٌث رأحس الد 
 أَي َردَّنا فلم يَْسِقنا.

 .أذننا قاَل ابُن ِسْيَده : هذا هو الَمْعُروُف ، وقيَل : َمْعناهُ نَقَرَ 

نُ  ثم َجْوَزةٌ  (2)ويقُولوَن : لكّلِ جابٍه   إْعالماً أَنَّه ليَس عْنَدهم أَْكثُر ِمن ذِلَك. أُذُنُه ، أي لكّلِ وارٍد َسْقيةٌ ِمن الَماِء ألَْهِله وماِشيَتِه ثم يضربُ  يَُؤذِّ

ً  النَّْعَل وغيَرها : َجعََل لها آَذنَ و  وهو ما أَطاَف منها بالِقباِل. ، أُذُنا

 بِِعْلمي. كأَِميٍر ، أَي ، أَِذينِيو بالكْسِر ، ، بإِْذني فَعَلَهُ و

أََخصُّ إذ ال يكاُد يُْستَْعَمُل إالَّ فيَما فيه َمِشيئةٌ ، ضاَمِت األَْمَر أَو لم تضامه ؛ فإنَّ قْولَه  اإلْذنَ  والِعْلِم فرٌق ، فإِنَّ  اإِلْذنِ  قاَل الراغُب : لكْن بينَ 

 (َوما ُهْم ِبضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحد  ِإاّل ِبِِْذِن هللاِ )َمْعلوٌم أَنَّ فيه َمِشيئةً وأََمداً ؛ وقْوله :  (3) (هللاِ َوما كاَن لِنَ ْفس  َأْن ََتُوَت ِإاّل ِبِِْذِن ): 

َرِر  ةً فيها إْمكاُن الضَّ ِلمه فيَضّره ولم يَْجعَْله ِمن ِجَهِة من يَظْ  (4)فيه َمِشيئةٌ ِمن َوْجٍه ، وهو ال ِخالَف في أَنَّ هللاَ تعالَى أَْوَجَد في اإِلْنساِن قوَّ

ْرُب ، وال ِخالَف أَنَّ إيجاَد هذا اإِلْمكان ِمن هذا الَوْجه يَصّح أَْن يقاَل إنَّه وَمِشيئة يَْلحق الضََّرر ِمن جَهِة  بإِْذن كالحجِر الذي ال يوجعه الضَّ

 ، انتََهى. (5)الظُّْلم 

اغِب ألَنَّه يَْنحو إلى مْذَهِب االْعتَِزاِل.قاَل السَِّميُن في عمَدةِ الحفَّاظ : وهذا االْعتِذا  ُر ِمن الرَّ

ً  ِء ، كَسِمعَ له في الشَّي أَِذنَ و ً و، بالكْسِر ،  إْذنا ً  لغَةُ اإِلْطالِق في الِفْعِل ويكون األَْمرُ  اإِلْذنُ  وفي الِمْصباحِ : أَباَحهُ له كأَميٍر : ، أَِذينا  إذنا

 وَكذِلَك اإِلراَدة.

 وقاَل الحراليُّ : هو َرْفُع المْنعِ وإيتاُء المكنة كوناً وَخْلقاً.

ف لَمْن كان َمْمنوعاً َشْرعاً.  وقاَل ابُن الَكماِل : هو فَكُّ الَحْجِر وإْطالُق التَّصرُّ

اغُب : هو اإِلْعالُم بإِجاَزةِ الشي  أَي بإَراَدتِه وأَْمِره. (6) (ِإاّل لُِيطاَع ِبِِْذِن هللاِ )ِء والّرْخَصة فيه ، نْحو : وقاَل الرَّ

َمْخشِرّي ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، في الكشاِف ِمن تْفِسيِره بالتَّْيِسيِر والتَّْسهيِل فمبْ  نِيٌّ على أَنَّ أَْفعاَل الِعباِد بقْدرتِهم قاَل شْيُخنا : وما َوقََع للزَّ

 الُمَؤثّرة وهللاُ تعالَى ييّسرها.

 وَحَملَه الشهاُب ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، على االْستِعاَرةِ أو المجاِز الُمْرَسِل.

 .اإِلْذنَ  : َطلََب منه اْستَأَْذنَهو

ً  ُخْذ لي منهلي على األَميِر ، أَي  ائَْذنْ  قاَل الَجْوهِريُّ : ويقالُ   ؛ وقاَل األََغرُّ بُن عبِد هللِا : إْذنا
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ه و  رُي ِ ذحنــــــــــــــــــــــِ ن  اأَلمــــــــــــــــــــــِ  إيّنِ إذا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ي إذا شـــــــــــــــــئـــــــُت قـــــــاِدُر     ســـــــــــــــــِ (7)عـــلـــ  اإِلذحِن مـــن نـــفح
 

  
__________________ 

 .27( ا ج ا اآية 1)
كذا « الذي برد املاء وليســت عليه قامة وال أداة واجلوزة الســقية من املاءقوله : جابه ا اجلابه الوارد ا وقير : هو »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)

 يف اللسان.
 .145( آ  عمران ا اآية 3)
 ( يف املفردات : إمكان الضرب.4)
 ( يف املفردات : من جهة الظامل.5)
 .64( النساء ا اآية 6)
 ( اللسان.7)
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 وقاَل الشاِعُر :

ِه داُرهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــح َدي ـــــــــــــــــَ و اٍب ل ـــــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــُت ل ـــــــــــــــــل  ق

ُؤهــــــــــــــا وجــــــــــــــاُرهــــــــــــــا     َذنح فــــــــــــــإيّنِ محــــــــــــــَح ئــــــــــــــح (1)تــــــــــــــِ
 

  
ْعر حذُف الالم وكْسُر التَّاِء على لُغَِة َمْن يقوُل أَْنَت تِْعلَم ؛ وقُِرى ِلتَأَْذنْ  قاَل أَبو َجْعفَر : أَرادَ   .(2)فلَذِلَك فَْلتِْفَرحوا : َء ، وجاِئٌز في الّشِ

ً  له ، كفَِرَح ،إليه و أَِذنَ و ي لعَْمرو بِن األَْهيَم : ُمْعِجباً ؛ إليه اْستََمعَ  : أََذنا  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ـــــــــــــــاًل  ـــــــــــــــي ل ـــــــــــــــَ رحان ق ـــــــــــــــَ ا َأنح َتســـــــــــــــــــــــــــــايـ مـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــل  ف

ورُ     ن  صــــــــــــــــــــــــــــــُ  أَِذن  إىل ا ــــــــــــــــديــــــــــــــــِث فــــــــــــــــهــــــــــــــــُ

  
 وقاَل َعِديُّ :

يــــــــــــــــــــُخ لــــــــــــــــــــه  اٍع أَيحَذُن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يف لــــــــــــــــــــَ

ار و     ر مـــــــــــــاِذيِّ ُمشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح ـــــــــــــٍث مـــــــــــــث (3)حـــــــــــــدي
 

  
 وشاِهُد الَمْصدِر قَْول َعِدّيِ :

رح بــــــــــــــَدَدنح  لــــــــــــــ  عــــــــــــــَ ُب تـــــــــــــــَ لــــــــــــــح هــــــــــــــا الــــــــــــــقــــــــــــــَ  أَيــــــــــــــ 

اٍع وأََذنح     ي يف لــــــــــــــــــــــــَ (3)إن   ــــــــــــــــــــــــَِّ
 

  
 َسواء بإْعجاٍب أَو ال ، وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لقَْعنَب بن أُّمِ صاِحٍب : عامٌّ  هو أَو

َرحــــــــــاً  وا رِيــــــــــبــــــــــًة طــــــــــاُروا هبــــــــــا فـــــــــــَ عــــــــــُ مــــــــــَ  إن َيســــــــــــــــــــــــح

وا    نــــــــــُ ٍح َدفـــــــــــَ عــــــــــوا مــــــــــن صــــــــــــــــــــــــالــــــــــِ ينِّ ومــــــــــا لــــــــــَِ  مــــــــــِ

  

رحُت بـــــــــــــه  ًا ذُكـــــــــــــِ ريح عـــــــــــــوا خـــــــــــــَ ميف إذا لـــــــــــــَِ  صـــــــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــــوا و     َدهـــــــــــم أَِذن ـــــــــــح رٍّ عـــــــــــن رحُت بشـــــــــــــــــــــــــَ (4)إن ذُكـــــــــــِ
 

  
 .«ِلنَبّيِ يَتَغَنَّى بالقُْرآنِ  كأََذنِه ءٍ هللاُ لشي أَِذنَ  ما»ِث : في الَحِديْ و

ا َوُحقَّتْ ):  عزوجلٍء كاْستِماِعه لَمْن يَتْلوه يَْجَهُر به. وقْولُه ، قاَل أَبو ُعبَيٍد : يْعني ما اْستََمَع هللاُ لشي  ، أَي اْستََمعَْت. (5) (َوَأِذَنْت ِلَرِبِّ

ً  ءُ الشي آَذنَهُ و وماَل إليه ؛ عن ابِن ُشَمْيل. اْشتَهاه إذا ِلرائحِة الطَّعاِم : أَِذنَ و  فاْستََمَع ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : : أَْعَجبَهُ  إْيذانا

َك إيّنِ  ريح مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَك خـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــال وأَب

هــــــــــيــــــــــرُ     ُم والصــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــُ مــــــــــح حــــــــــَ ين الــــــــــتــــــــــ  ِذنــــــــــُ ؤح يـــــــــــُ  لــــــــــَ

  
ً و  وَردَّهُ. َمنَعَهُ  : آَذنَه إيذانا

ّمِ وبضمتينِ  األُذُنُ و ال  ، آذانٌ  ج ، بالضّمِ ، أُْذن كأَميٍر ، والذي َحَكاه ِسْيبََوْيه ، كاألَِذينِ  ُمَؤنَّثَةٌ ، ِمن الَحواّسِ ، م يَُخفَُّف ويُثَقَُّل ، ، بالضَّ

 يُكسَُّر على غيِر ذِلَك.

ْلِو ، على التَّْشبِيِه ، وكلٌّ ُمَؤنٌَّث. كأُذُنِ  ٍء ،والعُْرَوةُ ِمن كّلِ شيالَمْقبُِض  : األُذُنُ  ِمن المجاِز :و  الُكوِز والدَّ

تَْين : أُذُنٌ  قاَل أَبو زياٍد :و  وإيَّاهُ أَراَد َجْهُم بُن سبل بقْوِله فسكََّن : َجبٌَل لبَني أَبي بَكِر ابِن ِكالٍب ، ، بضمَّ

ن بـــــــــــــعـــــــــــــد مـــــــــــــ تـــــــــــــاَريـــــــــــــح  ا فـــــــــــــَبّ. ألُذحٍن والســـــــــــــــــــــــــــ 

(6)عــــــــــنــــــــــيــــــــــت ألُذحن والســــــــــــــــــــــــتــــــــــاريــــــــــن قــــــــــالــــــــــيــــــــــا    
 

  
ُجُل الُمْستَِمُع القابُِل لما يقاُل له ، : األُْذنُ  ِمن المجاِز :و  للواِحِد والَجْمعِ. وَصفُوا به الرَّ

 إذا كاَن يَْسَمُع َمقالَةَ كّل أََحٍد. أُذُنٌ  وِرجالٌ  أُذُنٌ  قاَل أَبو زْيٍد : رُجلٌ 

ي : ويقُولو ٌ  أُذُنٌ  َن : رُجلٌ قاَل ابُن بَّرِ وه باْسِم العُْضو تَْهويالً وتَْشنِيعاً. أُذُنٌ  وامرأَة  ، وال يُثَنَّى وال يُْجَمع ، قاَل : وإنَّما سمَّ
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، أَنَّ ِمَن الُمنافِقيَن َمْن َكاَن يَعيُب النبيَّ َصلّى هللا عليه وسلّم ،  (7) (ُهَو ُأُذن  ُقْل ُأُذُن َخْْي  َلُكمْ ):  عزوجلجاَء في تْفِسيِر قَْوله ، و

 َشّرٍ ، أَي ُمْستَِمُع خيٍر لُكم. أُذُنُ  خيٍر ال أُذُنُ  ، فأَْعلََمه هللاُ تعالَى أَنَّه أُذُنٌ  ء َحلَْفت له وقَبِلَه منِّي ألنَّهويقولوَن : إن بَلَغَه عنِّي شي

__________________ 
 .«تيذن»( اللسان والصحاح وفيهما : 1)
 .(َفِبذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا)ويف اآية :  58( يون  ا اآية 2)
 .76/  1( اللسان واملقايي  3)
 ( اللسان والصحاح والتكملة.4)
 .5ا واالنشقا  ا اآية  2( االنشقا  ا اآية 5)
 غدوُت.( معجم البلدان وفيه غنيت ا وهبامشه : لعلها : 6)
 .61( التوبة ا اآية 7)
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ِل ؛ وزاَد ابُن ِسْيَده ؛ األُذُنِ  َعظيمُ  كأَْحَمد : ، آَذنُ و، كغُرابِّيِ ،  أُذانِيُّ  رُجلٌ و وَكذِلَك ِمن اإِلبِِل  َطِويلُها ، واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األَوَّ

 والغَنَِم.

 .األُذُنَْينِ  َعِظيَمةُ  : آَذنُ  ، وَكْبشٌ  أَْذناءُ  نَْعَجةٌ و

ً  بالقَْصِر ، ، أََذنَهُ و ً  بالمّدِ ، ، (1) آَذنَهُ و ، أَْذنا  .مؤذنٌ و َمأْذونٌ  فهو ، أُْذنَه أَصابَ  ؛ وعلى األَّوِل اْقتََصَر الَجْوَهِريُّ : إيذانا

ُجُل ، أُِذنَ و  كعُنَِي : اْشتََكاها. الرَّ

 في التَّْسميِة ، إذ لو كاَن َكذِلَك لم تلحق الهاء. أُذُن أَو ِمن ُملوِك اليََمِن ، ليَست ُمَحقَّرة على عَماِليِق ،كُجَهْينَةَ : اْسُم َمِلِك ال ، أَُذْينَةُ و

ْيت به َرُجالً ثم صغَّْرته قُْلتَ  ا قَْولهم أَُذْين وقاَل الَجْوهِريُّ : ولو َسمَّ في االْسِم العَلَِم  أَُذْينة ، فلم تَؤنِّث لَزواِل التَّأْنِيث عنه بالنَّْقل للُمذكَِّر ، فأَمَّ

ي به مصغَّراً.  فإنَّه سّمِ

َمْخشِريُّ عن ُعلَّيٍ العَلَوّي. (2)ِمن أَْوِديَة القبلية  وادٍ  : اْسمُ  أَُذْينَةُ و  ؛ نَقَلَه الزَّ

 ن هوازَن.مِ  : بَْطنٌ  أُذُنٍ  بَنُوو

ْبر ، وله الِحماِر : نَْبٌت له أُذُنُ و عن أَبي َحنيفَةَ ،  ُحْلٌو ؛ وهو يُْؤَكلُ  أَو أَْعَظم منه ِمثْل السَّاِعد أَْصٌل كالَجَزِر الِكباِر ، َوَرٌق َعْرُضه مثْل الّشِ

لُهُ ،الفأِْر : نَْبٌت باِرٌد َرْطٌب يَُدقُّ مع َسويِق ا آذانُ و َرِحَمه هللاُ تعالَى :  يقاُل : هو المردقوُش. لشَّعيِر فيوَضُع على َوَرِم العَْيِن الحاّرِ فَيَُحلِّ

 الَجْدي : لساُن الَحَمِل. آذانُ و

اِعي. هو العبِد : آذانُ و  ِمْزماُر الرَّ

 القُْلقاُس. هو الِفيِل : آذانُ و

 البُوصيُر. هو الدُّّبِ : آذانُ و

يِس ،  آذانُ و  َذَكَرها األطبَّاُء في ُكتُبِهم. الشَّاةِ : َحشائِشُ  (3) آذانُ و،  األَْرنَبِ  آذانُ والقَّسِ

، أَي إْعالٌم ؛ قاَل  (4) (َوَأذان  ِمَن هللِا َوَرُسوِلِه ِإىَل الّناسِ )وهو الَمْصَدُر الَحِقيقيُّ ؛ ومنه قْولُه تعالَى :  اإِليذانِ  اْسٌم يقوُم َمقامَ  : األَذانُ و

 الفََرْزَدُق :

ٍة و  ديــــــــــــنــــــــــــَ وٍر كــــــــــــرِّ مــــــــــــَ ال يف ســــــــــــــــــــــــــُ  حــــــــــــىت عــــــــــــَ

قــــــــــــــهــــــــــــــا أبَذاِن     وح نــــــــــــــاِدي فـــــــــــــــَ نــــــــــــــاٍد يــــــــــــــُ (5)مــــــــــــــُ
 

  
ي : احِ شاِهداً علىو قاَل ابُن بَّرِ  ، فقاَل : األََذانِ  بمْعنَى األَِذينِ  أَْنَشَد أَبو الجرَّ

نح  ــــــــكــــــــُ ــــــــًا ومل ت ــــــــن ــــــــتح أََذي ان وُر اَ صــــــــــــــــــــــَ  كــــــــَ هــــــــُ  طــــــــَ

ريــــــــــــــُب     اُف تــــــــــــــَ ا لــــــــــــــُ (6)هبــــــــــــــا رِيــــــــــــــبــــــــــــــٌة ممــــــــــــــ 
 

  
 * قُْلت : وقاَل الراجُز :

 حىت إذا نُوِدَي ابأَلِذين
 وقاَل َجريٌر :

ِر مشــــــــــــــــــــــعــــــــراً  اعــــــــِ شــــــــــــــــــــــَ
َ
دوَن مــــــــن امل هــــــــَ  هــــــــر َتشــــــــــــــــــــــح

ن اأَلذاِن أَِذيـــــــــــنـــــــــــاً     عـــــــــــوَن مـــــــــــِ مـــــــــــَ  .(7) ؟َأو َتســـــــــــــــــــــــــح
  

ُجلُ  أَذَّنَ  وقد واإِلْعالم بَوْقتِها ؛ النِّداِء إلى الصَّالةِ  َمْخصوٌص في : التَّأِْذينُ و ً  الرَّ ً و تأِْذينا ً و ، أََذانا  .آَذَن يُْؤِذُن إيذانا

نُ  ، كأَميٍر : األَِذينُ و بعيُّ يَِصُف ِحماَر َوْحٍش : (8)قاَل الحصيُن بُن بْكٍر  ؛ الُمَؤذِّ  الرَّ
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َزرَهح  ئـــــــــــــــح ِر الــــــــــــــُوُروِد مــــــــــــــِ د  عــــــــــــــلــــــــــــــ  أَمــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــــَ

َدَرهح     َ
قــــــــــــًا ومــــــــــــا انَد  أَِذيــــــــــــُن املــــــــــــ حــــــــــــح (9)ســــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 شْيٌخ ألبي الَحَسِن بِن َجْهَضم. َجدُّ والِد محمِد بِن أَْحمَد بِن َجْعفَرٍ  : أَِذينُ و

__________________ 
 نَه.( يف القاموس : وآَذنَه وأَذَ 1)
 ( عن ايقوت والتكملة.2)
 ( يف القاموس : وأُُذُن الشاِة.3)
 .3( التوبة ا اآية 4)
 واللسان..« .. وحىت سع »وفيه :  332/  2( ديوانه ط بريوت 5)
 والصحاح. 77/  1( اللسان واملقايي  6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
 ( يف اللسان : بكري.8)
 .77/  1( اللسان واملقايي  9)
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ِعيُم ، : األَِذينُ و ئِيُس. الزَّ  أَي الرَّ

 ِء القَْيِس :وبه فَسَّر أَبو ُعبَْيَدةَ بَْيَت اْمرى الَكِفيُل ، أَْيضاً :و

كــــــــــــــــاً و  لــــــــــــــــ  ُت ممــــــــــــــــَُ عــــــــــــــــح  ِإيّنِ أَِذيــــــــــــــــٌن إن َرجــــــــــــــــَ

َ  أَزحَورَا     راتـــــــــــِ َر  فـــــــــــيـــــــــــه الـــــــــــفـــــــــــُ ريحٍ تــــــــــــَ (1)بســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
. كاآلِذنِ  ، َكأَِليٍم بمْعنَى ُمْؤِلم ؛ ُمْؤِذنٍ  هنا بمْعنَى أَِذينٌ  وقاَل ابُن ِسْيَده :  بالمّدِ

ر قوُل الشاِعِر : من كّلِ ناحيٍة ، األَذانُ  الَمكاُن الذي يَأْتِيه : األَِذينُ و  وبه فُّسِ

 َطُهوُر اَ َص  كانتح أَذيناً ومل تُكنح 
حاحِ ، والُمشاُر إليه بهذ ْعر البعيرة.وقد ذُِكَر قَِريباً كما في الّصِ  ا الّشِ

 الشَّاِعِر لم يَُسمَّ وفيه يقوُل : نُواٍس  ( )2: نَديُم أَبي أَذينٍ  ابنُ و

ين اي ابــــــــــــــــــــــــــَن أَِذيــــــــــــــــــــــــــٍن   إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــِ

 مــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب الــــــــــــــــــــــــــــزرجــــــــــــــــــــــــــــون   

  
حاحِ. أو الَمناَرةُ ، للصَّالةِ ، األََذان أَي ، بالكْسِر : مْوِضعُه ، الِمئَْذنَةُ و  كما في الّصِ

 .الُمْؤَذنَةو الِمئَْذنَة يقاُل للَمناَرةِ قاَل أَبو زْيٍد : 

ْوَمعَة قاَل اللّْحيانيُّ : هي الَمناَرةُ ، يَْعنِيو  على التَّْشبيِه. ، (3) الصَّ

ا قْولُهم :  فلُغَةٌ عاميَّةٌ. الَمأَْذنَةُ  وأَمَّ

 .(4) (َوِإْذ َتََذََّن رَبُّكَ ) وقاَل. وبه فّسر قَْوله تعالَى : أَْقَسمَ  لنَّ : أَيليَْفعَ  تأَذَّنَ و لَما فيها ِمَن اإِلْعالِم للحُضوِر للفَْرِض  : اإِلقاَمةُ  األَذانُ و

اُج :و بمْعنًى  تأَذَّنَ و آَذنَ  ألَْفعلنَّ كذا وكذا يُراُد به إيجاُب الِفْعل ، وقد تَأَذَّْنتُ  وقاَل اللْيُث ، رِحَمه هللاُ تعالى : أَْعلََم. هنا بمْعنَى تَأَذَّنَ  قاَل الزجَّ

 ، كما يقاُل : أَْيقََن وتَيَقََّن.

اِعي : بََدأَ يَِجفُّ فبعُضه َرْطٌب وبعُضه يابٌِس ، إذا مؤذنٌ  َمْمدوداً فهو العُْشُب ، آَذنَ و  وهو مجاٌز ؛ قاَل الرَّ

مــــــــــــاَ  و  ُف الشــــــــــــــــــــــــــِّ يــــــــــــح ِت اهلــــــــــــَ تح حــــــــــــاَربــــــــــــَ  وآَذنــــــــــــَ

َتصـــــــــــــــــــــــّوُِح    
ُ
ُن واملـــــــــ دح ُب مـــــــــنـــــــــهـــــــــا الـــــــــلـــــــــ  ذانـــــــــِ (5)مـــــــــَ

 

  
أَو كما َجَرى ، والجواُب مْعنى ال يُفاِرقُها وقد يُفاِرقُها الَجزاُء ، وتنصُب  جواٍب وجزاٍء تأِْويلُها إن كاَن األَمُر كما َذَكْرَت ، َحْرفُ  : إَِذنْ و

في  تَتَصدََّر وأَْن يكوَن الِفْعُل حاالً وأن ال يُْفَصل بَْينَهما ، فإن َوقَعَْت بَْعَد عاِطٍف جاَز األَْمَران ؛ قالَهُ السَّمينالُمضاِرَع بُشروٍط ثالثٍَة : أَن 

 عْمَدةِ الحفَّاِظ.

ي : حاحِ : إن قدَّْمتها على الِفْعل المستقبل نََصْبَت بها ال َغْير ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  وفي الّصِ

ه ارحُددح محـــــــــــــــِ  تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ِويـ زِعح ســـــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  ارَ  ال تـ

روُب     كــــــــــــح ريحِ مــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــَ َرد  وقــــــــــــيــــــــــــُد ال ــــــــــــُ (6)إَذنح يـ
 

  
ْرتَها أَْلغَْيَت ، فإن كاَن بَْعَدها فْعُل الحاِل لم تَْعَمل ، وإن َدَخلَْت عليها الواُو والف أَْعَمْلَت اُء فأَْنَت بالِخياِر ، إْن ِشئَْت ثم قاَل الجْوهِريُّ : وإن أَخَّ

 وإن ِشئَْت أَْلغَْيَت.

ً  إَِذنْ  وإذا َوقَْفَت على ال أَْفعَل ، َذنْ  يَْحِذفوَن الَهْمَزةَ فيقولوَن :و  يشبه بالتَّْنويِن فيوقُف عليه باألَِلِف. إذاً  فتَقول أَْبَدْلَت من نونِِه أَِلفا

 وأَْنَشَد الجْوهِريُّ : : الحاِجُب ؛ اآلِذنُ و

ُرحَتَض   تَبد  ح  ِذِنكَ 
 (7)امل
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َكةً : وَرُق الَحّبِ. األََذنَةُ و  .أََذنَتُه الَحبُّ إذا َخَرَجتْ  أََذن يقاُل : ، محرَّ

__________________ 
 واللسان والصحاح.« . الغران  أزورا.. وإيّن زعيم»برواية :  95( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف القاموس : ندمٌي أليب نواٍس.2)
 القاموس : الصومعُة ابلرفض.( يف 3)
 .167( األعراف ا اآية 4)
 واللسان. 37( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( اللسان منسوابً لعبد   بن غنمة الضيب ا وقير : لسلم  بن عونة الضيب.6)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.7)
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 التَّْشبيِه بُخوصِة الثُّماِم.على  ِصغَاُر اإِلبِِل والغَنَِم ، : األََذنَةُ و

. ؛ أََذنٌ  التِّْبنَةُ ، ج : األََذنَةُ و  نَقَلَهُ األَْزَهريُّ

 عن ابِن ُشَمْيل. ال َشْهَوةَ لريِحه ؛ أَي له : أََذنَةَ  َطعاٌم ال يقاُل : هذاو

ثاِن ، التوزيُّ ، (3) أَِذينٍ  وعليُّ بُن الَحَسِن بنِ  عن َمْكُحول ، ، (2) كأَمين (1) أَذينٍ  َمْنصوُر بنُ و  األَخيُر َحَكى عنه أَبو سعيٍد بُن عبدونَةَ. محّدِ

كةً : د قُْرَب َطَرسوسَ  أََذنَةُ و  والَمصيصة. ، محرَّ

ا كانْت في َسنَة إْحَدى وأَْربَِعين ومائٍَة بأَْمِر صاِلحِ بِن علّيِ بِن عبِد هللِا بِن عباٍس ، ر أََذنَةُ  قاَل الباَلذري : بُنِيَتْ  ِضَي هللاُ تعالى عنهما ، فلمَّ

نَها ونََدَب إليها ِرجاالً ِمن أَْهِل ُخراَسان ، وذِلَك بأَْمِر األَمين  أََذنَةَ  َسنَةُ أَْربَع وتِْسِعين ومائٍَة بَنى أَبو سليم فرُج الخادمُ  وأَْحَكم بِناَءها وَحصَّ

شيد ،  ثَمانيةُ أَبواٍب وسوٌر وخْنَدٌق ، يُْنَسُب إليها جماَعةٌ  ألََذنَةَ و، وعليه قَْنَطرةٌ ِمن ِحجاَرةٍ َعِجيبٍَة ، نَْهٌر يقاُل له سيحان  ألََذنَةَ ومحمد بن الرَّ

ثِين.  ِمَن المحّدِ

فَها هللاُ تعالَى ، شرقي الغمر بِحَذاء ثَْور َجبٌَل قُْرَب مكَّةَ ، أَْيضاً :و  ؛ قالَهُ السكونّي. (4) شرَّ

ّيِ. كَصبُوٍر : ، أَذُونٌ و  ع بالرَّ

ّيِ.  قاَل ياقوت ، رِحَمه هللاُ تعالَى : ِمن نواِحي ُكوَرة قصران الخارج ِمن نَواِحي الرَّ

 على التّْشبيِه. القَْلِب : َزنَمتاِن في أَْعالهُ ، أُذُناو

 تقطُع منها الّرَحى. : قاَرةٌ بالسَّماَوةِ  أُذُنٍ  ، أَو أُمُّ  (5) أُذُنٌ و

ً  أَْعَرْضُت عنه ، أَو تَغافَْلُت. أَي له : أُذُنَيَّ  لَبِْستُ  ِمن المجاِز :و  : أَي ُمتَغافِالً. أُذُنَْيه وَوَجْدُت فالناً البِسا

ِمن جملَِة َمْزِحِه  قيَل : إنَّ هذا القَْولَ  ؛ ، ذِلكَ  وسلمعليههللاصلىرِضَي هللاُ تعالَى عنه ؛ قاَل له النبيُّ  أَنَِس بِن ماِلٍك ، لَقَبُ  : األُذُنَْينِ  ذُوو

 ؟قاَل للمْرأَةِ عن َزْوِجها : أَذاك الذي في عْينِه بياضٌ  ، ولَِطيِف أَْخالقِه ، كما وسلمعليههللاصلى

 وقيَل : مْعناهُ الَحّض على ُحْسِن االْستِماعِ والَوْعي.

 طاِمعاً. أَي : أُذُنَْيه جاَء ناِشراً  ِمن المجاِز :و

ٌث ، ، أُذُن ُمثَنَّى ، أُذُنانٍ  ُسلَْيماُن بنُ و ْحمن بن ُمحّدِ  عن علّيِ وعنه أَبو إْسحاق. أُذُنانِ  والذي َذَكَره ابُن حبَّان في ثِقَاِت التابِِعْين عْبد الرَّ

حاحِ. ناَدى فيهم بتََهدُّدِ  أَي األَميُر في النَّاِس : تأَذَّنَ و  ونَْهيِ ، أَي تقدََّم وأَْعلَم ، كما في الّصِ

كةً : أَْخيِلَةٌ بِحَمى فَْيدَ  األََذناتُ و ْعِر َمْجموعاً ، نَْحِو ِعْشريَن ِميالً ، بَْينَها وبَْيَن فَْيدَ  ، محرَّ كَحَسنٍَة ، قالَهُ  ، أََذنَةٌ  الواِحَدةُ  هكذا جاَء في الّشِ

 نَْصر.

ي بالدَّاِل الُمْهِملِة ؛ وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه. الذَّاِل : طائِرٌ ، بفتحِ  الُمْؤَذنَةُ و  صغيٌر قصيٌر نَْحو القُبَّرةِ ، وَضبََطه ابُن بَّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 له َسيِّده في التِّجاَرةِ ، بَحْذِف ِصلَتِه في االْستِْعماِل. أَذنَ  : َعْبدٌ  الَمأْذُونُ 

 ْحِل.: بطانَةُ الرَّ  األذنُ و

بت القَُذذُ على السَّْهِم فهي  .آذانُه وقاَل أَبو حنيفَةَ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : إذا ُرّكِ

 العَْرفجِ والثُّماِم : ما ندَر منه إذا أَْخَوَص. آذانُ و

 .«َصالةٌ  أَذانَْينِ  بَْيَن كلِّ »الَحِديُث : منه واإِلقاَمةُ ؛ و األَذانُ  : األََذانَانِ و
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 ، كَمْكِرٍم : العُوُد الذي َجفَّ وفيه رطوبَةٌ. الُمْؤِذنُ و

 بإِْرساِل إِبِِلِه : تكلََّم به. أَذَّنَ و

لها. أَذَّنُواو لها : أَي أَْرَسلوا أَوَّ  عنِّي أوَّ

 *. (َوما كاَن لِنَ ْفس  َأْن ََتُوَت ِإاّل ِبِِْذِن هللاِ ): التَّوفيُق. وبه فَسَّر الَهَرويُّ قْولَه تعالَى :  اإلذنُ و

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : آذيَن كذما.1)
 ( يف القاموس : كبمرٍي.2)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : آذيَن.3)
 عجم البلدان : توز.( يف م4)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : بضّمتا : َجَبٌر.5)
 .145اآية :  ـسورة آ  عمران  (*)
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 قاَل الّسمين : وفيه نََظٌر.

 ، كفَِرَحٍة : َجبٌَل بالِحجاِز. أَِذنَةُ و

 : أَي ُمْعِلَمة. ُمْؤِذنَة وِسيَماهُ بالخيرِ 

 بأَْوقاِت الفََرحِ والّسروِر عاميَّةٌ. : النّْسَوةُ يَْعلْمن الُمؤذناتِ و

 يسمع كّل ما يُقاُل ، عاميَّة. (1) واألُذ الذي ين

 : بَْطٌن ِمن العلويين ِمن اليََمِن. المؤذنِ  وبنُو

 ، رِحَمه هللاُ تعالَى ، وتقدََّم ِذْكُره في الكاِف. المؤذن وشْيُخنا عبُد هللِا بُن َسالَمةَ 

 األَِديُب اللّغَويُّ ِمن أَْهِل شدونة بالَمْغرِب باألَْنَدلُس. األُذينيُّ  ِء منهم : محمُد بُن غانمٍ بُن َعْوِف بِن وائِل بِن ثَْعلَبَة : بَْطٌن من طيِّى أذينُ و

ً  ، َكفَِرَح ، أَِرنَ  : [أرن] ً و ْحِريِك ،بالتَّ  ، أََرنا ً و كأَميٍر ، ، أَِرينا أَْنَشَد ثَْعلَب للُهذلّيِ  نَِشَط ؛ أَي : أَُرونٌ و كَكتٍِف ، ، أَِرنٌ  ، بالكْسِر ، فهو ِإرانا

(2) : 

ن  يف اأَلرِيـــــــــــــــــــِن  هـــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــازِعـــــــــــــــــــح ىت يـــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــــَ

َا ابملـــــــــــــاعـــــــــــــوِن     طـــــــــــــِ عـــــــــــــح َن َأو يــــــــــــــُ َرعـــــــــــــح ذح (3)يـــــــــــــَ
 

  
 وقاَل ُحَمْيد األَْرقط :

ـــــــــــــــــر زوِن  ـــــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاٍء عـــــــــــــــــل ي ب  مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ  أَق

(4)حــــــــــــــــــــــّد الــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــِض أَرٍِن أَُروِن    
 

  
 .آرانٌ  : البَطُر ، وَجْمعُه األََرنُ  وفي التَّْهذيِب :

 .أَُرنٌ  : النَّشاُط ، وَجْمعُه اإلرانُ و

 : تابوُت َخَشٍب ؛ وأَْنَشَد لَطَرفَة : اإلرانُ  و :وقاَل أَبو َعْمر أَو تابوتُه ؛ كما في الُمْحَكِم ؛ كِكتاٍب : َسريُر الَميِِّت ؛ : اإلَرانُ و

ا  بحهتــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــواِح اإِلراِن َنســــــــــــــــــــــــــــــــَ وٍن كــــــــــــــــــبَل  أَمــــــــــــــــــُ

ِد     رحجــــــــــُ ــــــــــُ ُر بـ هــــــــــح ه  ــــــــــَ (5)عــــــــــلــــــــــ  الحــــــــــٍب كــــــــــبنــــــــــ 
 

  
 قاَل : وكانوا يَْحِملُوَن فيه َمْوتاُهم.

 السَّْيُف. : اإلرانُ و

 وأَْنَشَد الجْوهِريُّ : ِكناُس الَوْحِش ؛ أَْيضاً :و

َبِترح   (6)كبَن ه تـَيحُ  إراٍن ُمنـح
 ، وشاِهُده قْوُل جريٍر : مآرنٌ ونَقَلَهُ الجْوَهِريُّ ؛ وَمياِريُن  ج مآريُن ؛ بالكْسِر ، كُكتٍُب ؛ كالِمئْراِن ، ، أُُرنٌ  ج أَي ُمْنبَّت ؛

ُم  دهـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــــاكـــــــــــن اآرام بـ لـــــــــــَ دِّ  قـــــــــــد بـــــــــــُ

حـــــــــــَا و     نـــــــــــح ـــــــــــَ يـــــــــــِ  يـ ُر اخلـــــــــــِ ـــــــــــنـــــــــــاالـــــــــــبـــــــــــاقـــــــــــِ ذرِي
َ

 املـــــــــــ

  
ئب : (7)وقاَل سؤاُر   الذِّ

تح  ــــــــــــــَ و ف هــــــــــــــا  ــــــــــــــََ
َ

هــــــــــــــا إذا املــــــــــــــ تــــــــــــــُ عــــــــــــــح طــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

تح     ــــــــــــــــــــــــَ َدف  مــــــــــــــــــــــــذراًِن إىل ُذراهــــــــــــــــــــــــا َأهــــــــــــــــــــــــح

  
 لْيُث َخفيٍَّة وِجنُّ َعْبقَر. كما قالُوا : ع يُْنَسُب إليه البَقَُر ؛ : اسمُ  إرانٌ  قيَل :و

 كُكتٍُب. ، أُُرنٌ  الِفيِل ، ويَموُت آكلُه ، ج أَي خالََطه ِدماغُ  ِدماُغ ، هو ، كَصبُوِر : السَّمُّ ؛ أو األُرونُ و
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عِة. األُرانَىو،  األَُرانَى وقاَل ابُن األَعرابّيِ : هو َحبُّ بْقلٍة يقاُل له :  أُصوُل ثمِر الضَّ

 وقاَل أَبو َحنيفَةَ : هي َجناتُها.

ً و ةً آَرنَهُ ُمَؤاَرنَ و  باَهاهُ. : إِرانا

ً و ُمَؤاَرنَةً  الثَّْوَر البَقََرةَ  أََرنَ و جلُ  : َطلَبَها إِرانا ي الرَّ ً  وبه ُسّمِ  .إِرانا

 البَقََرةَ ، أَي يطلُبُها ، قاَل لبيٌد ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : يَُؤاِرنُ  الَوْحشيُّ ألَنّه ، كِكتاٍب : الثَّْورُ  إرانٍ  شاةُ و

__________________ 
 ( كذا ابألصر : ولعله : واألذين الذي يسمض.1)
 .«للحذملي»( يف اللسان : 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.« نصبهتا»وفيه :  22( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.6)
 ( يف اللسان : سؤر الذئب.7)
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ا  الهلــــــــــــِ بِّ كــــــــــــِ ــــــــــــعــــــــــــَد غــــــــــــِ ا هــــــــــــي ب ــــــــــــكــــــــــــبهنــــــــــــ   ف

ِن شــــــــــــــــــــــــــاُة ِإراِن     يــــــــــــح د  فــــــــــــِض اخلــــــــــــَ (1)َأو َأســــــــــــــــــــــــــح
 

  
ْطُب ، األُْرنَةُ و ّمِ : الُجْبُن الرَّ  .أَُرنٌ  والَجْمعُ  ، بالضَّ

 ألنَّه أَْبيض ، وبه فَسََّر ابُن األَعرابّيِ قْوَل ابِن أَْحمر : (2) السَّرابِ  عن باألُْرنَةِ  كنىو

ه و  تـــــــــــــــــــــــَ رحابُء أُرحنــــــــــــــــــــــــَ َر ا ـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــــــَ

ُر     قــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــِده نـ َورِي ــــــــــــــِ َتشــــــــــــــــــــــــــــاِوســــــــــــــــــــــــــــًا ل (3)مــــــــــــــُ
 

  
 وُرِوي : وتَقَنََّع.

 قاَل : َحبُّ يُْطَرُح في اللَّبَِن فيَُجبِّنُه ؛ : األُْرنَةُ و

رِج ُرَتَجح
ِم اأُلرحنِة امل  ِهداٌن كَشحح

 ، كُحباَرى. كاألُرانَى

َدةِ وضّمِ الَهْمَزةِ وفتْحِ الراِء ، ُزبَْيٍر ، واألَُربَى ، بالباِء ، ، ِمثْلُ  األَُرْينُ و َكةً ، وفي بعِض النسخِ  الَهَدُر ، كأَميٍر : ، األَِرينُ و الموحَّ محرَّ

 بالتَّْسكيِن.

 الَمكاُن. : األِرينُ و

ً و هُ. : أََرنَهُ أَرنا  َعضَّ

سخِ ، والصَّواُب باألَْنَدلُس ، كذا في مْعَجِم ياقوت ، قاَل : وهي ناِحيَةٌ ِمن أَْعمال باَجةَ ولكتانِها كذا في النُّ  كَصبُوٍر : د بَطبَِرْستاَن ، ، أَُرونٌ و

 فَْضل على سائِِر كتان األَْنَدلُس.

 بَطبَِرْستان ، وكذِلَك َشَرن. كَجبٍَل : د ، أََرنٌ و

 الصَّواُب فيه بالضّمِ فالَكْسر. كأَِميٍر : ع ، ، أَِرينٌ و

 على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسالم ؛ قاَل كثيٌِّر : كُجَهْينَة : ناحيَةٌ بالَمدينَِة ، ، ْينَةُ أُرَ و

ُب داُرهــــــــــــــا و  اقــــــــــــــِ ز َة إذا ُتصــــــــــــــــــــــــــــَ  ذكــــــــــــــرُت عــــــــــــــَ

اِ      حــــــــــــــَ نــــــــــــــُ ٍة فـــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ٍب فــــــــــــــُبَريـــــــــــــــح يــــــــــــــح (4)بــــــــــــــُرحــــــــــــــَ
 

  
َدةِ الَمْفتوَحة وقاَل :وَضبََطه ياقوُت بتَْخفيِف الباِء  ، كُزبَْيِريَِّة ، أَُرْينِيَّةُ و وبالقُْرِب منها األَْوِديَة ،  قُْرَب َضريَّةَ ، بِن أَْعصر ، ماٌء لغَنِّيِ  الموحَّ

َدةِ.  فالصَّواُب إذا َذَكَرها في الموحَّ

ا : َمواِضُع ؛ أَُرْينَةُ و،  األَرينِ  ، وَخْيفُ  أَرونٌ و ا َخْيفُ فقد تقدََّم ِذْكُره وأَنَّه بَلٌَد باألَنْ  أَرونٌ  أَمَّ فظاِهُر ِإْطالقِه أَنَّه كأَِميٍر ،  األَِرينِ  َدلُس ؛ وأَمَّ

 وليَس كذِلَك ، بل هو بضّمِ فَكْسٍر ، جاَء ِذْكُرهُ 

ا ؛ أمأله عجوة األُِرينِ  في حِديِث أَبي ُسْفيان ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، أَنَّه قاَل : أَْقَطعَني َخْيف َض ، كَسِفينَ  األَِرْينَةُ  وأَمَّ ٍة ؛ فلم أََر أَحداً تَعَرَّ

 ، كُجَهْينَة ، الذي تقدََّم. األَُرْينَةُ  له ، وكأَنَّه

 كَكِتٍف ، فََرُس ُعَمْيِر بِن َجبٍَل البََجِلّيِ. ، األَِرنُ و

انُ و وَشْمُكوٌر وبَْيلقان ، وبَْينه وبَْيَن أَْذَربِيجاَن نَْهٌر يقاُل له  (5)ُمْشتَملةٌ على بِالٍد كثيَرةٍ منها : خبزةُ وبردَعةُ  ، كَشدَّاٍد : إِْقليٌم بأَْذَربيجانَ  أَرَّ

انَ  الّرّس ، كّل ما جاَوَزه ِمن ناِحيَِة الَمْغِرِب والّشماِل فهو ِمن ناِحيَة  اَن.، وما كاَن ِمن جَهِة الشَّْرق فهو ِمن أَْذَربيج أَرَّ

 بقَْزِويَن. َمْشهوَرةٌ  قَْلعةٌ  أَْيضاً :و

انَ  أَْيضاً :و  بِدياِر ُمَضَر. الَمْشهوَرة اسٌم لَمدينَِة َحرَّ

 عن أَبي حنيفَةَ ، رِحَمه هللاُ تعالَى. وفي بعِض نسِخ كتاِب النَّباِت ما ال يَطوُل.: وغيِرِه  : ما يَطوُل ساقُه ِمن شجِر الَحْمِض  األَرانِيَةُ و
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ا يُْستدرُك عليه :* و  ممَّ

ّمِ : الشَّمُس ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ وبه فسََّر قَْول ابِن أَْحمر : األُْرنَةُ   ، بالضَّ

 تـََقن َض اِ رحابُء أُرحنـََتهو 
 وقاَل ثَْعلَب : يْعنِي َشعََر رأِْسه.

وايَة أُْرتَتَه ، بتاَءْين ، قاَل : وهي الشَّعراُت في  رأِْسه. وفي التْهِذيِب : الّرِ

 الِحْرباِء َمْوِضعُه ِمن العُوِد إذا أُْرنَةُ  وقاَل الجْوهِريُّ :

__________________ 
 واللسان.« يوم غب»وفيه :  208( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف القاموس : الش راُب.2)
 ا رابء ا وصدره يف اللسان والصحاح.وتقّنض  قا  الصاغاين : والرواية : 87/  1( البيت يف التكملة واملقايي  3)
 ( معجم البلدان ا وفيه : منخا .4)
 ( يف معجم البلدان : َجنزة وبـَرحَذعة.5)
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مِر البِن فاِرس. ُجح
 انـحَتَصَب عليه ؛ وِمثـحُله يف امل

حاحِ : ال َوْجهَ لَما َذَكره الجْوهِرّي.  وقد َردَّ عليهما ذِلَك قاَل أبو زكريا في حاِشيَة الّصِ

 َردَّ على ابِن فاِرس بمثِْلِه الُحَسْيُن بُن مظفٍر النَّْيسابُوِريُّ في تَْهِذيِب الُمْجمل.و

أِْس ، قاَل : ولم أَْسَمْعه إالَّ في ِشْعِر ابِن أَْحَمر. األُْرنَة وقاَل األْصمعيُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى :  ما لُفَّ على الرَّ

 ٌء كأَنَّه قِالَدة.َدته ، وأَراَد َسْلَخه ألنَّ الِحْرباَء يُْسلَُخ كما تُْسلَُخ الحيَّةُ ، فإذا ُسِلَخ بقي منه في ُعنُِقه شيويُْروى : أُْربَته ، بالباِء ، أَي قِال

ر األَرينَةُ و  .«اإِلبِلِ  تأْكلُها ِصغارُ  األَِرينَةَ  حتى رأَيت»حِديُث االْستِْسقاِء :  : نباٌت َعِريُض الَوَرِق يُْشبه الِخْطمّي ؛ وبه فُّسِ

 .األَِرنية ونَقَلَه َشِمٌر عن أَْعراِب سْعِد بِن بْكٍر ببطِن ُمّرٍ ، وعن أَْعراِب ِكنانَة ونُِقل عن األَْصَمعّي أَنَّه قاَل :

 وَخطَّأهُ األَْزهِريُّ وأَيََّد قْوَل َشِمٍر.

ي ً  ويقاُل : َرٌق كالِخيرّي ؛ قاَل :فَكْسٍر : نَْبٌت بالِحجاِز له وَ  (1)، بضّمِ  األُِرين وَحَكى ابُن بَّرِ  ، َدنا للحّجِ. أََرَن يأُْرُن أُُرونا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ماحُ  [أزن]  .يَْزأَنِيٌّ و يََزنِيٌّ و،  أَْزأَنِيٌّ و أََزنِيٌّ  . يقاُل : ُرمحٌ اليََزنِيَّة : لُغَةٌ في األََزنِيَّةُ  : الّرِ

 ، بفتحٍ فسكوٍن : تُْنَسُب إلى قْلعٍَة بِجباِل َهَمدان. أَْزنٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالمّدِ : قْريَةٌ بهراة ، بها قْبُر الشْيخِ أَبي الوِليِد أَْحَمَد بن رجاٍء شْيخ البُخاِري ، رِضَي هللاُ تعالى عنهم. آزاذن : [أ زذن]

ار : زْرُت بها  أَْيضاً : قَْريَةٌ ِمن قُرى أَْصبَهان ، منها قتيبةُ بُن مهران الُمْقِري. آزاذانوقَْبَره.  قاَل الحافُِظ ابُن النجَّ

ً و يَأِْسنُ  الماءُ  أََسنَ  يقاُل : والِفْعُل كالِفْعل. وقد تقدََّم الفَْرُق بَْينهما هناك ؛ ، (2) اآلِجنِ  ِمثْلُ  ِمن الماِء : اآلِسنُ   :[أسن] ً و يَأُْسُن أَْسنا  أُُسونا

ً  ، بالَكْسِر ، أَِسنَ و  : تَغَيَّر َغْير أَنَّهُ شروٌب. أََسنا

 .(3) (ِمْن ماء  َغْْيِ آِسن  )وفي التَّْنزيِل العَزيِز : 

اُء : َغْير متغيٍِّر وال آِجٍن.  قاَل الفَرَّ

 َكَسعَهُ بِِرْجِلِه. من َحدَّْي ، َضَرَب ونََصَر : إذا ، يأُْسنُهو يأِْسنُهُ  له أََسنَ و

ُجُل ، أَِسنَ و  ؛ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ لزهيٍر : أَِسنٌ  وداَر رأَْسه ، فهو فَغُِشَي عليه منها كفَِرَح : َدَخَل البئَْر فأَصابَتْهُ ِريٌح ُمْنتِنَةٌ  الرَّ

ه  لــــــــــــــُ فــــــــــــــرنا أاَنمــــــــــــــِ رحَن ُمصــــــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــــاِدُر الــــــــــــــقــــــــــــــِ  يــــــــــــــُ

ِح األَ     َد املــــــــائــــــــِ يــــــــح ِح مــــــــَ يــــــــُد يف الــــــــر مــــــــح ِن ميــــــــَ (4)ســــــــــــــــــــــِ
 

  
 ؛ ويُْروى الَوَسُن أَْيضاً وَسيَأْتي إن شاَء هللاُ تعالى. األَِسنُ وقاَل األَْزهِريُّ : هو اليَِسُن 

جُل : تأَسَّنَ و  القَِديِم. تََذكََّر العَْهَد الماِضي الرَّ

 كتأَسََّر. أَْبَطأَ ، : تأَسَّنَ و

ً  عليَّ  تأَسَّنَ و  نَقَلَهُ الجْوَهِريُّ عن أَبي زْيٍد. اْعتَلَّ ؛ : تأَسُّنا

 نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي َعْمٍرو. أَبَاه : أََخَذ أَْخالقَه تأَسَّنَ و

ي ، رِحَمه هللاُ تعالى ، لبشيٍر الفريري :  وقاَل اللَّْحيانيُّ : إذا نََزَع إليه في الشَّبَه ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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رٍو وخــــــــــــ مــــــــــــح َر عــــــــــــَ عــــــــــــح َن زيــــــــــــٌد فــــــــــــِ  الــــــــــــٍد َ ســــــــــــــــــــــــــ 

رُت     ٍ  مـــــــــــــن فـــــــــــــريـــــــــــــٍر وحبـــــــــــــُح دح و ة صـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــُ (5)أُبـ
 

  
__________________ 

 ( يف اللسان ا ضبرت قلم ا بفتح اهلمزة. عل  َفِعير.1)
 ( يف القاموس : اآجُن وابلرفض.2)
 .15(  مد ا اآية 3)
 برواية : 105( ديوانه ط بريوت ص 4)

 .«.. قد أتر  القرنَ »
 التهذيب واللسان ا والصحاح كرواية الديوان.واملثبت كرواية 

 ( اللسان.5)
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. الماُء : تَغَيََّر ؛ تأَسَّنَ و  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

تَْين : الُخلُُق ، األُُسنُ و ٍق من ِمن أَبيِه وآساٍل ، أَي على َشمائَل ِمن أَبيِه وعلى أْخال آسانٍ  . يقاُل : هو علىآسانٌ  ِزنَةً ومْعنًى ، والَجْمعُ  ، بضمَّ

حاحِ.  أَبيِه ؛ كذا في الّصِ

 وأَْعساٌن. آسانٌ  ، والَجْمعُ  (1)والعُُسُن ، ساكنة العَْين  األُُسنُ  والذي هو في التَّْهذيِب :

 في أَرِض بَنِي عاِمٍر ؛ قالَهُ نَْصر. واٍد باليََمنِ  : أُُسنٌ و

 وقيَل : في بالِد بَني العجالِن.

 ْقبل :وقيَل : ماٌء لتميٍم ؛ قاَل ابُن مُ 

ٍن  ــــقـــــــاِع مــــن ُأســــــــــــــــــُ ِن ال طــــح ــــَ ــــب مــــَ  ب ــــح ي ــــَ ل  قـــــــالـــــــت ســــــــــــــــــُ

رَبِ     ِب والــــكــــِ يـــــــح ِش بــــعـــــــَد الشــــــــــــــــــ  يــــح ريحَ يف الــــعــــَ (2)ال خــــَ
 

  
اُء البِن زْيِد َمنَاة : آسانٌ  عن أَبي َعْمرو ، وَجْمعُه طاقَةُ النِّْسعِ والَحْبِل ؛ : األُُسنُ و  ، وأَْنَشَد الفرَّ

بـــــــــًة  قـــــــــح َة حـــــــــِ يـــــــــ  مـــــــــِ َو  الـــــــــنـــــــــاقـــــــــِ  لـــــــــقـــــــــد كـــــــــنـــــــــُت َأهـــــــــح

ُض     قــــــطــــــ  ــــــَ ٍر ت تح آســـــــــــــــــــــاُن َوصـــــــــــــــــــــح (3)فــــــقـــــــد جــــــعــــــلـــــــَ
 

  
ي ، رِحَمه هللاُ تعالى : جعَل قَُوى الَوْصِل بمْنِزلَِة قَُوى الحْبِل.  قاَل ابُن بَّرِ

يت. القِديِم ؛ عن بِقيَّةُ الشَّْحم : األُُسنُ و ّكِ  ابِن الّسِ

 ، بالكْسِر. كاإِلْسنِ  أَي على أَثاَرة َشْحٍم قِديٍم كاَن قْبَل ذِلَك ؛ أُُسنٍ  يقاُل : َسِمْنُت على

 .آسانٌ  كعُتُّلِ : ج ، األُُسنُّ و

اُء : إذا بَِقيَْت ِمن َشْحِم الناقَِة ولَْحِمها بِقيَّةً فاْسُمها  وأَْعساٌن. آسانٌ  ْمعُ والعُُسُن ، والجَ  األُُسنُ  وقاَل الفَرَّ

ةُ من قَُوى الَوتَِر ، ج األَِسينَةُ و  ، كَسفائٍِن وُسفٍُن. أُُسنُ و أسائِنُ  : القُوَّ

ً  له أََسْنتُ و والَجْمُع كالَجْمعِ. َسْيٌر من ُسيوٍر تُْصفَُر َجميعاً فتُْجعَُل نِْسعاً أَو ِعناناً ، : األِسينَةُ و  أَْبقَْيُت له. : أَسنا

ِء النِّيِل الُمباَرِك في في أَْقصاهُ وليَس َوَراءه إالَّ أُدفو وأَْسواَن ثم بِالد النَّْوبِة ، وهو على شاِطى ، بالكْسِر ويُْفتَُح : د بَصعيِد ِمْصرَ  إِْسنَىو

ِسَب جماَعةٌ ِمن العُلَماِء ، رِحَمهم هللاُ تعالى ، كالجمال َعْبِد الجانِِب الغَْربي َمدينَةٌ عاِمَرةٌ طيِّبةٌ كثيَرةُ النَّْخِل والبَساتِين والتِّجاَرةِ ، وإليها نُ 

حيِم بن الَحَسِن األَُمويّ  ْين ، وآِل بَْيتِهما ، رِحَمُهم هللاُ تعالى. اإِلسنائيّ  الرَّ  صاِحِب التَّصانِيِف في الفْقِه واألُصوِل ، وأَِخيه ِعَماد الّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ُمتغيَِّرةٌ ؛ قاَل عوُف بُن الَخِرع : آسانٌ  ِمياهٌ 

هـــــــــا و  يـــــــــاِض َتســـــــــــــــــــــــوفـــــــــُ رُب آســـــــــــــــــــــــاَن ا ـــــــــِ  َتشـــــــــــــــــــــــح

ا و     َربـــــــــــــــدِة آمجـــــــــــــــِ
ُ

(4)لـــــــــــــــوح َوَرَدتح مـــــــــــــــاَء املـــــــــــــــ
 

  
 أَراَد آِجناً ، فقَلََب وأَْبَدَل.

 َعْهُده وُودُّه : إذا تَغيََّر ؛ قاَل ُرْؤبَة : تأَسَّنَ و

 (5)راَجَعه َعهداً عن التَبس ن 
ةٌ ِمن قَُوى الَحْبِل ، والجْمعُ  اإِلْسنُ و اُح : أُُسونٌ  ، بالكسر : قُوَّ  ؛ قاَل الطرمَّ

زحراً  ر  شــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــاة أُمــــــــــــِ قــــــــــــوِم الــــــــــــقــــــــــــَ  كــــــــــــحــــــــــــلــــــــــــح

َدرِج ذي اأُلســــــــــــــــــــــــــــــونِ     حــــــــــــــــح
ُ

راِر املــــــــــــــــ  كــــــــــــــــِإمــــــــــــــــح

  
ً  أَْعِطنيويقاُل :   من َعقٍَب. إِْسنا
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ْبَطة والَمنَسةَ  األَْسنُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :  .(6)لُْعبةٌ لهم يَُسّمونَها الضَّ

جِل : َمَذاِهبُه. آسانُ و  الرَّ

 : اآلثاُر القِديَمةُ. اآلسانُ و

 ؛ قاَل الشاِعُر : أُُسنٌ  أَي بَقايا ؛ والواِحدُ  سانٌ آ الثِّياِب : ما تَقَطََّع منها وبَِلَي. ويقاُل : ما بَِقَي ِمن الثَّْوِب إالَّ  آسانُ و

__________________ 
 ( كذا ا وضبطت ابلقلم يف التهذيب بضمتا.1)
 ( اللسان ومعجم البلدان.2)
 والصحاح.« با نقطض»وفيها :  105/  1( اللسان واملقايي  3)
 .«ماء املريرة»( اللسان وفيه : 4)
 واللسان والتهذيب. 161( أراجيزه ص 5)
 ( يف التهذيب واللسان والتكملة : واملس ة.6)
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ّرِجـــــــــــــــا  يـــــــــــــــٍم عـــــــــــــــَ نـــــــــــــــا مـــــــــــــــن متـــــــــــــــَِ َويـــــــــــــــح  اي َأخـــــــــــــــَ

لـــــــــَ ح     َض كـــــــــذســـــــــــــــــــــــاِن اخلـــــــــَ ربُ الـــــــــر بـــــــــح خـــــــــح تـــــــــَ (1)َنســـــــــــــــــــــــح
 

  
 لذِلَك : أَي ما فََطَن. أََسنَ  وما

 : التوهُُّم والنِّْسياُن. التَّأَسُّنُ و

 َء : أَثْبَتَه.الشَّي أََسنَ و

 : منابُِت العَْرفجِ. المآِسنُ و

ّمِ : األُْشنَةُ  : [أشن] . ، بالضَّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

نَْوبَِر كأَنَّه َمْقشوٌر ِمن ِعْرٍق ، وهو ِعْطٌر أَْبيَُض.شي قاَل اللَّْيُث : هو  ٌء يَْلتَفُّ على شجِر البَلُّوِط والصَّ

 قاَل األَْزهِريُّ : ما أُراهُ عربيَّا.

ْين. أُْشنَى ، كُحْسنَى ،و  والصَّواُب في ضْبِطه بكْسِر األِلِف والنُّوِن وسكوِن الّشِ

ةُ ، واألَْصل إْشنِيُن كإْزميٍل :قاَل ياقوُت : هكذا تقُولُه ال ى هي  (2)ِمن ُكوَرةِ البنهاِويَّة إلى طنتدا  ة بَصعيِد ِمْصرَ  عامَّ على غربيها ، وتسمَّ

ْين الُمْهملَِة ، وبما َضبَْطناه لم يَْحتج إلى َدْفع هذا االْشتِباه. وهي غيُر إِْسنَى العَُروَسْيِن لحْسنِهما وخصبِهما ؛ (2)وطنتدا   بالّسِ

ّمِ ،و ْين والواِو والصَّواُب أُْشونَة ، وهو أُْشنونَةُ ، بالضَّ  .(3)ِمن نواِحي السبخة  ِحْصٌن باألَْنَدلُِس  هكذا في النُّسخِ بِزياَدةِ النُّوِن بيَن الّشِ

ألُشونيُّ ، وسكتاُن بُن َمْروان بِن حنيِس بِن واقِف األديُب غانُِم بُن الوِليِد الَمْخزوميُّ ا: وقاَل الّسلَفيُّ ، رِحَمه هللاُ : من نظر قُْرُطبَة ؛ منه 

 .346نَة بِن يعيِش بِن عْبِد الرحمِن بِن َمْرواِن بِن سكتان الَمْعموديُّ األُشونيُّ اللّغويُّ الفََرِضيُّ ، تُوفي رِحَمه هللاُ تعالى سَ 

م والكسر : م األُْشنانُ و م أَْعلى ؛ ، بالضَّ نافٌِع للَجَرِب والحكَِّة جالَء ، ُمنَّقِ ُمِدٌر للَطْمِث ُمْسِقٌط  َمعروٌف ، تُْغسُل به الثِّياُب واألَْيِدي ، والضَّ

ثُوَن ،  حمُد بُن عبِد هللِا بِن إبراهيمَ ، وأَبو بْكٍر م األْشنانيُّ  منهم : أَبو طاهٍر محمُد بُن أَحَمَد بِن هالٍل الرقيُّ  لألَِجنَِّة ويُْنَسُب إلى بَيِعه محّدِ

 وغيُرُهما. األْشنانيُّ 

جُل : تأشنَ و  َغَسَل يََده به. الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الذي يُزيّن الرجَل ويْقعُد معه على مائَِدتِه يأُْكُل َطعاَمه. األْوَشنُ 

ا أَبو َجْعفٍر محمُد  األَشنانيُّ  وإليها نُِسَب محمُد بُن يَْحيَى : محلَّةٌ ببَْغداَد ، َحَرَسها هللاُ تعالَى ، اإلْشنانِ  وقنَطَرةُ  َرَوى عن يَْحيَى بِن معيٍن. وأَمَّ

ين وهاء محضة ، قَْريةٌ بيَن إربل وأرمية ؛ قالَهُ محمُد بُن طاِهٍر  أُْشنُه فإنَّه ِمن قْريَةِ  األشنانيّ  (4)بُن ُعَمر  ، بضِم األلِف والنوِن وسكوِن الّشِ

 سيُّ ؛ وهكذا نََسبَه الَماِلينيُّ في بعِض تخاِريِجه.المقد

 بالَهْمز على غيِر قِياٍس ؛ قالوا : والِقياُس أشنهي ، كما َسيَأْتي في مْوِضِعه. األْشنانيّ  قالوا : وُربَّما قالوه

 عن أَبي محمٍد التوزّي ، وعنه ابُن ُدَرْيٍد. شنانذانيُّ األ ؛ وإليِه نُِسَب أَبو ُعثْمان سعيُد بُن َهرون األشنان ذان : َمْعناهُ َمْوِضع (5) إشنانو

ً  لِقيتُه : [أصن] اِد المْهملَِة وتَْشديِد الياِء التَّْحتيّة. ، أَُصيَّانا  بضم الَهْمَزةِ ، وفتحِ الصَّ

 أي أَُصْيالالً. أَْهَملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ؛

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ر قْوُل ابِن ُمْقبل اآلتي ِذْكُره كما في اللِّساِن ومْعجِم ياقوت. إصنانُ   ، بالكْسِر : موِضٌع ، وبه فُّسِ
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 ، كِكتاٍب : (6) إطانٌ   :[أطن]

__________________ 
 ( اللسان.1)
ُبَذ .« : إشنا»( يف معجم البلدان 2)  طُنـح
تجة.« : أشونة»( يف معجم البلدان 3)  ِإسح
 عمرو.« : شنهياأل»( يف اللباب 4)
ناندان ابلدا  املهملة.5)  ( يف اللباب : َأشح
 إ اٌن ابلكسر ككتاب : ع ا والظاء معجمة. ( مل ترد مادة أطن يف القاموس وفيه أ ن ابلظاء املشالة وعبارته :6)
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.  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 ُمْقبل :وأَْنَشَد البِن  ع ؛ والطاُء ُمْهملَةٌ ؛ وقاَل أَبو َعْمرو :

عـــــــــائـــــــــٍن  َر  مـــــــــن  ـــــــــَ يـــــــــلـــــــــي هـــــــــر تــــــــــَ لـــــــــِ رح خـــــــــَ   َمـــــــــ 

ـــــــــــاِء فـــــــــــوَ  إطـــــــــــانِ     ي لـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــَ َن ابل لـــــــــــح مـــــــــــ   (1) ؟حتـــــــــــََ
  

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كعَْضَرفُوٍط. األَْطَربُونُ  : [أطربن]

وِم ، أَو المقدَُّم في الَحْرِب ؛ قاَل عبُد هللاِ  ئيِس ِمن الرُّ   بُن َسْبرة الَحَرشّي :قاَل ابُن جنّيِ : هي ُخماِسيَّة للرَّ

عـــــــــــهـــــــــــا  طـــــــــــ  وُن الـــــــــــر وِم قـــــــــــَ َربـــــــــــُ  فـــــــــــإن يـــــــــــكـــــــــــن َأطـــــــــــح

عــــــــــا     فــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــح نـ ِد ِ  مــــــــــُ مــــــــــح (2)فــــــــــإن فــــــــــيــــــــــهــــــــــا حبــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َر قْوُل ابِن ُمْقبل أَْيضاً كما في اللِّساِن.  إظاٌن : اسُم َمْوِضعٍ ؛ وبه فُّسِ

ً  والشاةَ  النَّاقَةَ  أَفَنَ  : [أفن]  في غيِر ِحينِها فيُْفِسُدها ذِلَك. فلم يََدْع في ضْرِعها شيئاً ، أَو َحلَبَها َحلَبَها : يأْفِنُها أَْفنا

 ِخالُف التَّْحييِن ، وهو أَْن تْحلُبَها أَنَّى ِشئَْت في غيِر وْقٍت َمْعلوٍم ؛ قاَل الُمخبَّل : األَْفنُ  قاَل الَجْوهِريُّ : ويقاُل :

هـــــــــــــا إذا أُ  نـــــــــــــُ ـــــــــــــح ك أَفـ يـــــــــــــالـــــــــــــَ تح أَرحَو  عـــــــــــــِ نـــــــــــــَ  فـــــــــــــِ

هـــــــا و     يــــــنــــــُ ِب حــــــِ تح أَرحَب عــــــلــــــ  الــــــَوطـــــــح نـــــــَ يــــــِّ (3)إن حــــــُ
 

  
ةً واِحَدةً. األَْفنُ  وقيَل :  أَْن تْحلُبَها في كّلِ وْقٍت ؛ والتَّْحييُن أَْن تُْحلََب في كّلِ يوٍم ولَْيلٍة مرَّ

ً  الفَِصيلُ  أَفَنَ و ْرعِ كلِّه. : أَْفنا  َشِرَب ما في الضَّ

.نَقَلَهُ  ، كفَِرَحٍة ؛ أَفِنَةٌ  كَسِمَع : قَلَّ لَبَنُها ، فهي النَّاقَةُ ، أَفِنَتِ و  الجْوهِريُّ

أْيِ والعَْقلِ  الَمأْفُونُ  ِمن المجاِز :و ُح بما ليَس عْنَده ؛ قيَل : هوو كالَمأْفوِك ؛ عن أَبي زْيٍد : كأَنَّه نزَع منه َعْقله ُكلّه. : الضَّعيُف الرَّ  الُمتََمّدِ

ُل أََصّح ؛  ، كفَِرَح وُعنَِي. أَفَِن يأْفنُ  وقد فيهما ؛ كاألَفِينِ  واألَوَّ

ً  هللاُ تعالَى أَفَنَهُ  قدو  .يأْفِنُه أَْفنا

يو قيَن تُغَّطِ حاحِ ؛  ؛ أَفَن األَفِينِ  في الَمثَِل : إنَّ الّرِ قين تُعَفِّي على أَْفنَ وكما في الّصِ أَْفِن  ُضبَِط بالتَّْسِكين والتَّْحريِك ، ويُْروى : كثَْرةُ الّرِ

ي ُحْمَق األَْحَمِق. األَفينِ   ، أَي تُغَّطِ

حاح ؛ من الَجْوِز : الَحَشُف ، ونُ المأْفُ و ً  ، كفَِرَح ، أَفِنَ  وقد كما في الّصِ كُ  بالفتْحِ ، على غيِر قياٍس ، ، أَْفنا  على الِقياِس. ويَُحرَّ

ِله. بإِبَّانِه أَي ، بالكْسِر ُمَشدََّدةً : بإِفَّانِه أََخَذهُ و  وعلى ِحينِه أَو بَزمانِِه وأَوَّ

حاحِ.وقاَل أَبو َعْمرو : جاءَ   نا بإِبافَّاِن ذِلَك ، أَي على حيِن ذِلَك ؛ كما في الّصِ

ي :  ذِلَك وأَفَِف ذِلَك. إِفَّانِ  فِْعالٌن ، والنوُن زائَِدةٌ ، بدليِل قْوِلهم : أَتَْيتُه على إفَّانٌ  قاَل ابُن بَّرِ

 ؛ كذا في التْهِذيِب. أَفانِيَة أَْحَمُر وأَْصفَُر ، واِحَدتُه ، كَسكاَرى : نَْبتٌ  األَفانَىو بالفتْحِ ، ، األْفنُ و

 من العُْشِب وهي َغْبراء لها َزْهَرةٌ َحْمراُء وهي طيِّبَةٌ تكثُر ولها كألٌ يابٌِس. األَفانَى وقاَل أَبو حنيفَةَ :

ِمثاُل يَمانِيٍَة ؛ ويقاُل : هو  أَفانِيَةٌ  إذا يَبَِس فهو الَحماُط ، واِحَدتُهانَْبٌت ما داَم َرْطباً ، ف األَفانَى وَذَكَره الجْوهِريُّ في فصِل ف ن ي فقاَل :

 ِعنَُب الثَّْعلِب.

 وهو َغلٌَط. أَفَنَ  وَذَكَره اللُّغَويُّوَن في فْصلِ 

ً  الطَّعاُم ، كعُِنيَ  أُفِنَ و  ْيٍد.عن أَبي ز ، وهو الذي يُْعِجبُك وال َخْيَر فيه ؛ مأْفونٌ  ، فهو يُؤفَُن أَْفنا
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 تَنَقََّص. ءُ الشَّي تأَفَّنَ و

ُجُل إذا تأَفَّنَ  قيَل :و  تََدهَّى. قيَل :وتََخلََّق بما ليس فيه ؛  الرَّ

 تَتَبَّعَها. إذا أَواِخَر األموِر : ب تَأَفَّنَ و

 َذَكراً كاَن أَو أُْنثى ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. كأَميٍر : الفَِصيلُ  ، األَفِينُ و

__________________ 
 إضان وإطان وإ ان. ويف اللسان ورد بثالث رواايت :« إ ان»برواية :  338( ديوانه ص 1)
 ( اللسان.2)
 .120/  1( اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  3)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : النَّْقُص. األَْفنُ 

 وبالتَّْحريِك : الحمُق.

 العَْقَل. تأْفِنُ  : خصلَةٌ  اآلفِنَةُ و

 الِفْطنَة ، أَي أنَّ الشَّبََع يُْضِعُف العَْقَل. تأْفِنُ  وفي الَمثَِل : البِْطنَةُ 

ّمِ : بَْيٌت من َحَجرٍ  األُْقنَةُ  : [أقن] حاحِ ؛ ، بالضَّ احِ : كُصَرٍد ، ، أُقَنٌ  ج يُْبنَى للطائِِر ؛ كما في الّصِ  ِمثَاُل ُرْكبٍَة وُرَكٍب ؛ وأَْنَشَد للطرمَّ

هــــــــــــــــا  ٍن بــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــَ ي أُقــــــــــــــــَ نــــــــــــــــا ــــــــــــــــِ  يف شــــــــــــــــــــــــــــــَ

عــــــــــــــاِم     وِم الــــــــــــــنــــــــــــــ  ر ُة الــــــــــــــطــــــــــــــرِي كصــــــــــــــــــــــــــــَ (1)عــــــــــــــُ
 

  
 والُوَكناُت. الُوقَناتُ و األُقَناتُ  والُوْكنَةُ : مْوِضُع الطائِِر في الَجبَِل ، والَجْمعُ  الُوْقنَةُ و األُْقنَةُ  وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :

في الَجبَِل ، وقيَل : هي ِشْبهُ ُحْفرةٍ تكوُن في ظهوِر الِقفاِف وأَعالي الِجباِل ، ضيِّقَةُ : : الُحْفَرةُ في األرِض ، وقيَل  األُْقنَةُ  وفي الُمْحَكِم :

 ْعُرها قدَر قاَمٍة أَو قاَمتَْين ، وُربَّما كانْت َمْهواة بيَن َشقَّين.الرأِْس ، ق

بِجاٌد ِمن َوبٍَر ، وَخْيمةٌ من قاَل ابُن الَكْلبي ، رِحَمه هللاُ تعالى : بيوُت العََرِب ستَّة : قُبَّةٌ من أََدٍم ، وِمَظلَّة من شعٍَر ، وِخباٌء من صوٍف ، و

 .ِمن َحَجرٍ  أُْقنةٌ وشَجٍر ، 

ُجُل : أَقَنَ و  وَسيَأْتِي إِن شاَء هللاُ تعالَى. لُغَةٌ في أَْيقََن ، الرَّ

ّمِ : األُْكنَةُ  : [أكن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، بالضَّ

 .أَكناتو أَُكنٌ  والَهْمَزةُ ُمْبَدلَةٌ عن الواِو ، وهو َمْحِضُن الطائِِر ، والَجْمعُ  الُوْكنَةُ ، وهي

. أَُكْينَةُ و  ، كُجَهْينَةَ ، ابُن َزْيٍد التَِّميميُّ التَّابِِعيُّ

. : (2) ، كأَِميرٍ  أَِلينُ   :[ألن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 ة بَمْرَو. وهي :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اُر الفْقعسيُّ : أَِلنٌ  فََرسٌ   ، كَكِتٍف : مْجتمعَةٌ بعضه إلى بعٍض ؛ قاَل المرَّ

ٌن إذح  ـــــــــــــــــــِ ه أَل تـــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــ  تح ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ َرجـــــــــــــــــــَ   خـــــــــــــــــــَ

رح     قــــــــــــِ ــــــــــــَ ت ه مــــــــــــا َيســــــــــــــــــــــــــح حــــــــــــُ اًل مَتحســــــــــــــــــــــــــَ (3)َوهــــــــــــِ
 

  
ِم وضّمِ الياِء ، اسُم َمدينَِة ِمْصَر قِديماً ، وقيَل : اسُم قْريٍَة كانْت بِمْصَر قِديماً  أَْليُون وفي الحِديِث : ذكر وإليها ، بفتْحِ الَهْمَزةِ وسكوِن الالَّ

 .«ب ب ل»باُب ليون ، ذكَر في ، وقد يقاُل  أَْليُون يُضاُف بابُ 

 عن ابِن الُمباَرك ؛ قالَهُ يَْحيَى ابُن َمْنده. اآللينيّ  بالمّدِ : من قَُرى َمْرَو على أَْسفَل نَْهر خارقان ، منها : محمُد بُن ُعَمر آِلينُ و

ا يُْستدرُك عليه أَْيضاً :  * وممَّ

َدةِ ؛ قاَل ابُن األثيِر ، رِحَمه هللاُ تعالَى  أَْلبُونُ  َزَعموا أنَّها َمدينَةٌ باليََمِن ، وأنَّها ذاُت القَْصِر الُمَشيِّد والبِئِْر الُمعَطَّلَِة ؛ قاَل : وقد : ، بالموحَّ

 تُْفتَح الباُء ، وَسيَأْتي للمصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى في ب ون.

 .أَْمنٍ  أَي آِمنٍ  يقاُل : أَْنَت في ، كصاِحٍب ، نُ اآلمِ و األَْمنُ  : [أمن]

 .أَمانٍ  ِمن ذِلَك أَي في آمن وقاَل أَبو ِزياٍد : أَْنَت في

 قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالى : وهو ِمن ُوُروِد الَمْصدِر على فاِعٍل وهو َغريٌب.
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 ِضدُّ الَخْوِف.

عِ َمْكروٍه في 
مِن اآلتي ، وأَْصلُه طمأْنِينَةُ النَّْفِس وَزواُل الَخْوِف. وقدوقاَل الَمناِوي : عدُم تَوقُّ ً  ، كفَِرَح ، أَِمنَ  الزَّ ً و أَْمنا وكان  بفتِْحِهما ، أمانا

 اإِلْطالُق فيهما كاِفياً عن

__________________ 
 والصحاح. 122/  1واللسان واملقايي   97( ديوان الطرماح ص 1)
 وستبيت يف املستدر .« آِلن»ابملد ا ويف التكملة : « آلاُ »( يف معجم البلدان : 2)
 ( اللسان.3)
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ناً و ا  ر كتِا ا  أََمَنةً و  أََمناً و  ضبحِطهما ا رِ  ِإمح ُنِصَب ألن ه  (1) (َأَمَنًة نُعاساً )وهذه عن الزج اج. ويف التنحزِيِر الَعزيِز :  ا ابلكسح
رِّ ؛ و   ا «يف األرضِ  اأَلَمَنةُ  وتـََقضُ : » السللالمعليهحِديُث نُزوِ  عيســـَ  ا منه َمفحعوٌ  له كقوحِلَك فَعلحُت ذلَك َحَذَر الشـــ 

يايّن. ا كَفرٍِح وأَمرٍي : أَِماٌ و  أَِمنٌ  فهو .اأَلمحنُ  َأي  عن الّلحح
ُك : أَُمنَةٌ  َرُجلٌ و  ونَقََل الجْوهِريُّ اللّغَتَْين. ٍء ؛كلُّ أََحٍد في كّلِ شي َمنُهُ يأْ  ، كُهَمَزةٍ ويَُحرَّ

ً  وقََرأَ أَبو َجْعفٍر الَمَدنيُّ : لْستُ  نك أَي ال ُمْؤِمنا نَهُ و بالمّدِ ، ، آَمنَهُ  وقد ؛ نَُؤّمِ  بالتّْشِديِد على كذا. ، أَمَّ

 عن ابِن األَْعرابّيِ. على نَْفِسه ؛ ليَأَْمنَ  ، كَكِتٍف : الُمْستَِجيرُ  األَِمنُ و

 ، بالكْسِر ، أَي ال إجاَرةَ ، أَي لم يَفُوا وَغَدروا. (2)لهم  إيمانَ  َء في سوَرِة بَراَءة : إنَّهم الوقُِرى

كةً : ، األََمنَةُ و األَمانَةُ و كةٌ : ال أََمنةٌ  َل اللَّْحيانيُّ : َرُجلٌ وقا ؛ أَِمنَهُ  ِضدُّ الِخيانَِة ، وقد محرَّ ق ، محرَّ ُب بشي يَُصّدِ  ٍء ،بكّلِ ما سمَع وال يَُكذِّ

ً وكَسِمَع  نَهُ تأِْمينا  بمْعنًى واِحٍد. اْستَأَْمنَهو ائْتََمنَهو أَمَّ

 بيَن اإِلدغاِم واإِلظهاِر. (3)على يوسَف  تأَْمننا وقََرأَ : ما لََك ال

فالٌن ، على ما لم يُسمَّ فاعلُه ، فإن اْبتََدأََت به صيَّْرَت الَهْمَزةَ الثانيَةَ واواً ، ألنَّ كلَّ  اْؤتُِمن ْخفَش : واإِلْدغاُم أَْحسُن. وتقوُل :قاَل اإِلماُم األَ 

ِلها َهْمزتاِن وكانت األُْخرى منهما ساِكنَةً ، فلَك أَن تَُصيِّرها واواً إن كانِت األُ  ولى َمْضموَمة ، أَو ياًء إن كانِت األُولى كلمٍة اْجتَمَع في أَوَّ

حاحِ. آَمنُ  ، أَو أَِلفاً إن كانِت األُولى َمْفتوَحةً نحو إِيتََمنه مْكسوَرةً نحو  ؛ كما في الّصِ

نُ »في الحِديِث : و ً  القْوِم : الذي يثِقُون إليه ويتَِّخذُونَه ُمْؤتََمنُ ؛  «ُمْؤتََمنٌ  الُمَؤذِّ ً  حافِظاً. ويقاُل : ما كاَن فالنٌ  أَِمينا ، َكَكُرَم ،  أَُمنَ  وقد ، أَِمينا

انٌ و أَمينٌ  فهو اٍن ، أُمَّ  وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لألَْعَشى : به ثِقَةٌ ؛ َمأْمونٌ  أَي له ديٌن ، وقيَل : ، كُرمَّ

اجــــــــــــــــــرَ و  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــت ُت ال دح هــــــــــــــــــِ دح شــــــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ   ل
هح     ــــــــــــــــــــــُ وحرودًا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب اِن مــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــ  (4)األُم

 

  
ُك ، بالفتْحِ  ، أَْمنَكَ  ما أَْحَسنَ و ً  به آَمنَ و نَقَلَهُ ابُن ِسيَِّده دينََك وُخلُقََك ؛ أَي ويَُحرَّ  : َصدَّقَهُ. إِيمانا

َمْخَشريُّ في األساِس  : اإِليمانُ و  واتَّفََق عليه أَْهُل العْلِم ِمن اللّغَويِّين وغيِرهم.التَّصِديُق ، وهو الذي َجَزَم به الزَّ

ثاُلثيَّا ُمتَعّدِ لواِحٍد بنْفِسه ،  أََمنَ  التّْكِذيَب ، ألنَّ  آَمنَه به آَمنَ  وقاَل السَّْعد ، رِحَمه هللاُ تعالى : إنَّه َحقيقَةٌ وظاِهُر َكالِمه في الكشاف أنَّ َحقيقَةَ 

يتعدَّى لواِحٍد بنْفِسه  آمن وهو ِخالُف َكالِمه في األَساِس ، ثم إنَّ  لإليمانِ  عدَّى الثْنَْين ، فالتَّْصِديق عليه مْعنَى مجاِزيفإذا نقل لباِب األَْفعاِل ت

 وبالَحْرِف والثنين بالَهْمَزةِ ، على ما في الكشاِف والمْصباحِ وغيِرِه.

 الحِكيِم في حاِشيَِة القاِضي.وقيَل : إنه بالَهْمَزةِ يتعدَّى لواِحٍد كما نَقَلَه عبُد 

 يتعدَّى وال يتَعدَّى. أََمن وقاَل في حاِشيَِة المطول :

يتعدَّى بنْفِسه كَصدَّق ، وبالالِم باْعتِباِر مْعنَى اإلْذعاِن ، وبالباِء باْعتِباِر مْعنَى االْعتِراِف إشاَرةً إلى أَنَّ  اإليمانُ  وقاَل بعُض الُمَحقّقين :

 يُْعتَبُر بُدون اْعتِراٍف. التَّْصِديَق ال

 يتعدَّى بالباِء بِال تَْضِميٍن ؛ قالَهُ البَْيضاِوي ، رِحَمه هللاُ تعالَى. الثِّقَةُ  بمْعنَى : اإِليمانُ  قد يكونُ و

 أَأَْمَن بَهْمَزتَْين ، لُيِّنَت الثانِيَةُ. آَمنَ  وقاَل الجْوهِريُّ : أَْصلُ 

 هللاُ تعالَى عليها ، فإِن اْعتَقََد التَّْصديَق بقْلبِه كما صدََّق بِلسانِه فقد أَدَّى ائْتََمنَه التي األمانَةِ  الدُّخوُل في ِصْدقِ  اإِليمانِ  وقاَل األْزهِريُّ : أَْصلُ 

 ، ومن ُمْؤمنٌ  وهو األَمانَةَ 

__________________ 
 .154( آ  عمران ا اآية 1)
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ِديَ  بقلحِبه فهو غرُي ُمَؤدِّ  هو ِإ حهاُر الَقوح   اإِلميانَ   ُ عليها ا وهو ُمناِفٌ  ا وَمن َزَعَم َأن   ائـحَتَمَنه الجي لأَلمانَةِ  مل يـَعحَتقِد الت صح
ِديِ  ابلقلحِب فهو ال للو ِمن َأنح يكوَن ُمناِفقاً َأو جاهاًل ال يـَعحلم ما يقوُ  َأو يُقاُ  له.  ُدوَن الت صح

ُْم آَمُنوا ُثَّ َكَفُروا)ه تعالى : على اإلْقراِر باللِّساِن فقط كقْولِ  اإِليمانُ  * قُْلُت : وقد يُْطلَقُ  باللِّساِن وَكفَُروا بالجناِن  آَمنُوا ، أَي (1) (ذِلَك ِبََِّنَّ

ل.  فتأَمَّ

 إظهاُر الُخضوعِ. اإليمانُ  قد يكونُ و

اُج.، واْعتقاُده وتَْصديقُه بالقْلِب ؛ قالَ  وسلمعليههللاصلىوما أَتَى به النبيُّ  قَبوُل الشَّريعَةِ  أَْيضاً :و  هُ الزجَّ

اِغُب ، رِحَمه هللاُ تعالَى : ، وتاَرةً يُْستَْعَمُل على  وسلمعليههللاصلىيُْستَْعَمُل تاَرةً اْسماً للشَّريعَِة التي جاَء بها النبيُّ  اإليمانُ  قاَل اإلماُم الرَّ

ِب وإقراٌر باللِّساِن وَعَمٌل باألْركاِن َسبيِل المْدحِ ، ويُراُد به إْذعاُن النَّْفِس للحّقِ على سبيِل التَّْصديِق وذِلَك باْجتِماعِ ثالثَِة أَْشياٍء تَْحقيٌق بالقلْ 
 .إيمانٌ  ْدِق والعََمِل الصالحِ والّصِ  (3)، ويقاُل لكّلِ واِحٍد ِمَن االْعتِقاِد والقَْوِل  (2)

تِِه  : القَِويُّ  األمينُ و  ضعفُه. يُْؤَمنُ وألنَّهُ يُوثَُق بقُوَّ

ّكيت ، رِحَمه هللاُ تعالَى :و  ِضدُّ. وهو ، الُمْؤتََمنُ  أَْيضاً :و؛  الُمْؤتَِمنُ  : األَمينُ  قاَل ابُن الّسِ

 للغَْيِر ، وإالَّ فالذي في صفَتِه تعالى فهو الُمْؤمن بمْعنَى األَمينُ  قِه وفيه نََظٌر إالَّ أَْن يكونَ هكذا ُمْقتََضى ِسيا صفَةُ هللِا تعالى ، : األَمينُ و

 أَْولياَءه عَذابَه ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. آَمنَ  الَخلَق من ُظْلِمه ، أو آَمنَ  جلَّ َشأنه ، ومْعناه أَنَّه تعالَى الُمْؤمن

بوَن   تعالَى عن أَبي العبَّاس :وَرَوى المْنذِري ، رِحَمه هللاُ  ُق عباَده الُمْسلمين يوَم الِقيَاَمِة إذا ُسئَِل األَُمُم عن تَْبِليغِ ُرُسِلهم ، فيُكذِّ هو المصّدِ

قُهم هللاُ  وسلمعليههللاصلىأَْنبياَءهم ، ويُْؤتَى بسيِِّدنا محمٍد  قُوَن الماِضيَن ، فيُصّدِ قُهم النبيُّ ، فيَْسأَلُونَه عن ذِلَك فيُصّدِ  تعالى ، ويصّدِ

 .وسلمعليههللاصلى

ِضّد الَخْوف ؛ قالَهُ ابُن  األَمانِ  في الِقياَمِة َعذابَه فهو ِمن يُْؤِمنُهم التَّصِديِق ، أَو اإِليمانِ  وقيَل : هو الذي يَْصُدُق ِعباَده ما َوَعَدُهم فهو ِمن

 األثيِر ، َرِحَمه هللاُ تعالى.

 فُتُوُرها وِعثاُرها ، وهو مجاٌز. يُْؤَمنُ  : َوثيقَةُ الَخْلقِ  أَمونٌ  ناقَةٌ و

حاحِ : هي الموثقةُ الَخْلِق التي كما يقاُل : ناقَةٌ َعضوٌب جاء في مْوِضعِ َمْفعولٍة ،  (4)أَن تكوَن ضعيفَةً ، ا ه. وهو فَعولَةٌ  أُِمنَتْ  وفي الّصِ

 وَحلوٌب.

 كُكتٍُب. ، أُُمنٌ  ج لها وهو لصاِحبِها ؛ األَْمنُ  فُتُوُرها ، ُجِعلَ  مأْمونٌ  : قويَّةٌ  أَمونٌ  وفي األساِس : ناقَةٌ 

أَن  ألَِمنَ  أو أَيَّ ماٍل كاَن ، كأَنَّه لو َعقَلَ  يْعنِي بالماِل اإِلبَِل ، ِمن خاِلِصه وشِريِفه ، كصاِحٍب : أَي ماِلي ، آَمنِ  أَْعَطْيتُه ِمن ِمن المجاِز :و

 ؛ قاَل الُحَوْيدَرةُ : (5)يُْبَدَل 

نــــــــــــا و  ســــــــــــــــــــــــــابــــــــــــَ نــــــــــــا أحح ِن مــــــــــــالــــــــــــِ ي  مــــــــــــِ قــــــــــــِ  نــــــــــــَ

ي و     عـــــــــــِ جـــــــــــا الـــــــــــّرِمـــــــــــاَح ونـــــــــــد  يـــــــــــح ر  يف اهلـــــــــــَ (6)جنـــــــــــُِ
 

  
 أَو ما كاَد. أَن يَْظفََر. يقاُل ذِلَك لَمْن نَوى السَّفََر ، ما َوثِقَ  أَي أَن يَِجَد َصحابَةً : أَِمنَ  ما ِمن المجاِز :و

نَّه ليَس في نَقَلَهما ثَْعلَب وغيُرهُ ، وِكالُهما يصحُّ َمْشهوراً ، ويقاُل : القَْصُر لُغَةُ أَْهِل الِحجاِز : والمدُّ إْشباٌع بَدليِل أَ  ، بالمّدِ والقَْصِر ، آمينُ و

 على فاِعيٍل. اللغَِة العَربيَِّة َكلمةٌ 

 هو على إْشباعِ فتَْحِة الَهْمَزةِ فنََشأَْت بْعَدها أَِلٌف ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ في القَْصِر لجبيِر ابِن األَْضبط : آمينُ  قاَل ثَْعلَب : قْولُهم

ه  تـــــــــــــُ ٌر إذ رأيــــــــــــــح حـــــــــــــُ طـــــــــــــح ينِّ فـــــــــــــُ َد مـــــــــــــِ بـــــــــــــاعـــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

دا     عــــــــــح نــــــــــا بـــــــــــُ نــــــــــَ يـــــــــــح (7)أَمــــــــــَا فــــــــــزاَد ُ  مــــــــــا بـــــــــــَ
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 .3( املنافقون ا اآية 1)
 ( يف املفردات : وعمر حبسب ذلك ابجلوارح.2)
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 ( يف اللسان : فعوٌ .4)
 .«يبذ »( يف اللسان : 5)
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 وأَْنَشَد في الَمْمُدوِد لمجنُوِن بَني عاِمٍر :

ــــــــــــداً  هــــــــــــا أَب ــــــــــــ  ب ينِّ حــــــــــــُ ــــــــــــَ ب ــــــــــــُ ل  اي ربِّ ال َتســــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــنــــــــــــا و     دًا قــــــــــــاَ  آمــــــــــــِ بــــــــــــح ُم ُ  عــــــــــــَ رححــــــــــــَ ــــــــــــَ (1)يـ
 

  
ي في لُغَِة القَْصر :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

مـــــــــَ   ا بـــــــــَا صـــــــــــــــــــــــاَرَة وا ـــــــــِ يـــــــــ  قـــــــــَ  ُ  حـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

واطـــــــــرِ    
َ
نـــــــــاِت املـــــــــ جـــــــــِ دح ُ

وحَب املـــــــــ َد صـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــح َ  فــــــــــَ  محـــــــــِ

  

بــــــــــــــــــًا إلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم  َا وَرد  ُ  رَكــــــــــــــــــح  أَمــــــــــــــــــِ

قــــــــــــــــاِدِر    
َ

اَم املــــــــــــــــ مح محــــــــــــــــِ اهــــــــــــــــُ ريحٍ وَوقــــــــــــــــ  َ (2)خبــــــــــــــــِ
 

  
حاحِ أَشاَر بقْوِلِه : وقد إلى ضْعِف هذه اللغَِة. ونَقَلَه قد يَُشدَُّد الَمْمُدوُد ؛و ا عياٌض عن الدَّاودي ، وأَْنَكَرها غيُر واِحٍد ِمن أَئَمِة اللُّغَِة ؛ ففي الّصِ

 فتَْشديُد الميِم َخَطأٌ.

اِصيَن لُغَةٌ كع آِمينَ والعبَّاِس أْحمد بن يَْحيَى قاَل :  [أبا]وفي الفصيح : قاَل الَمناوي : وقْوُل بعِض أَْهِل اللُّغَِة إنَّه لُغَةٌ وهٌم قِديٌم وسبَبُه أنَّ 

ا قَْول أَبِي العبَّ  ه : فأَمَّ بمْنزلَِة عاِصيَن فإنما يُريُد  آِمينَ  اس أنَّ فتََوهم أنَّ الُمراَد به ِصيغَة الَجْمع ألنَّه قابلَه بالَجْمعِ ويردُّه قَْول ابن جنِّي ما نَصَّ

 ، وكيَف ذلَك وقد ُحكي عن اإلماِم الَحَسِن ، رِحَمه هللاُ تعالى ، أَنَّه قاَل : إنَّ  به أنَّ الميَم َخفيفَةٌ كصاِد عاِصيَن ، ال يُريُد به َحقيقَةَ الَجْمعِ 

 ؟، فأَْيَن لَك في اْعتِقاِد مْعنَى الَجْمع على هذا التَّْفِسير عزوجلاسٌم ِمن أَْسماِء هللِا ،  آِمينَ 

الِّين قاِصِديَن إليك ، وذلَك ال يَْرتَبِط بَِما قَْبله.قاَل الَمناِوي ، رِحَمه هللاُ تعالَى : ثم إنَّ المْعنَى غيُر ُمْستَقي  ٍم على التَّشديِد ألنَّ التَّقِديَر وال الضَّ

وهو أَْكبَر ِمن الَوِسيط والَوِجيز ، وقد شاَرَكه اإِلماُم  البَِسيطِ  تْفِسيِره الواِحِدي في اإِلماِم الَحَسِن أَْحمد بن محمدٍ  عن نُِقَل ذِلكَ  يُماُل أَْيضاً ،و

 ، رِحَمه هللاُ تعالَى. 468أَبو حاِمٍد الغَزالّي ، رِحَمه هللاُ تعالَى في تَْسِميِة ُكتُبِه الثالثَِة الَمْذُكوَرةِ ، تُوفي اإلماُم الواِحِديُّ َسنَة 

اِء وقاَل : هي لثْغَةٌ لبعِض أَْعراِب قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالَى : وهذه  اإلمالَةُ َغْير َمْعروفٍَة في ُمصنَّفاِت ُكتُِب اللُّغَِة ، وَحَكاها بعُض القرَّ

 اليََمِن.

 اسٌم ِمن أَْسماِء هللِا تعالَى. واْختَلَفُوا في مْعنَى هذه الَكِلَمِة فقيَل :

 َرَواه ابُن جنِّي عن الَحَسِن ، رِحَمه هللاُ.

كاَن كما قاَل لُرفِع إذا أُْجِري  ْزهريُّ عن مجاِهٍد قاَل : وال يصحُّ ذلَك عْنَد أَْهِل اللّغَِة من أَنَّه بمْنِزلَِة يا أهلل وأَْضِمر اْستَِجْب لي ، قاَل ولوواألَ 

 ولم يكْن َمْنصوباً.

ا َدَعا على  السالمعليهأَنَّ موَسى ،  ؛ قالَهُ الفاِرِسيُّ ؛ قاَل : وَدليُل ذلكَ لي ، فهي جْملةٌ ُمركَّبَةٌ ِمن اسٍم وفِْعٍل  َمْعناه : اللهمَّ اْستَِجبْ  *أَو ، لمَّ

فطبَّق الُجْملةَ بالجْملِة في مْوِضعِ اسم االْستِجابَِة : كما أنَّ َصْه َمْوضوٌع مْوِضُع ، اْسُكْت  ، آِمينَ  : السالمعليهفِْرعوَن وأَتْباِعه قاَل َهرون ، 

الساِكنَْين ولم تُْكسِر النُّوُن  اإِلعراِب الَوقُف ألنَّه بمْنِزلَِة األَْصواِت إذا كاَن َغْيَر ُمْشتَّقِ ِمن فِْعٍل له ، ألنَّ النوَن فُتَِحْت فيه الْلتِقاءِ ، وحقُّه ِمَن 

 لثقِل الَكْسرةِ بْعَد الياِء ، كما فَتَحوا كيَف وأَيَن.

خاتمة رّبِ  آِمينَ »في حِديِث أَبي ُهَرْيَرةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه َرفَعَه : و فاْفعَلْ  ربّ  أَو كذلكَ  يكوُن ،أَو كذلَك  كذِلَك فليُكْن ، َمْعناه : أَو

 .«الُمْؤِمنِين العالَِمْين على عباِدهِ 

ْجَمل ويَْشتمُل على َجِميعِ ما ُدعي به في الفاتَِحِة بَْعد الفاتَِحِة ُدعاٌء مُ  آِمينَ  قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالَى : وِمن الغَريِب قَْول بعض العُلَماء :

تَْين ؛ كذا في التَّْوشيحِ.  مفصَّالً ، فكأَنَّه دعى َمرَّ

ْحمِن بنُ و اِن ؛ وعلى األَخيِر اْقتََصَر اإلماُم ابُن حبَّان ف تابِِعيٌّ  بالياِء ، أَو ياميٍن ، بالمّدِ ، ، آِمينَ  عْبُد الرَّ ي الثِّقات وقاَل : هو َذَكَره ابُن الَطحَّ

 َمدنيٌّ يَْرِوي عن أَنَس بن ماِلٍك ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه ، وعنه عبُد الرحمِن أَبو العاَلِء.

انُ و . األُمَّ يٌّ اٍن : َمْن ال يَْكتُُب كأَنَّه أُّمِ  ، كُرمَّ

َراُع ، أَيضاً :و اُع ،  الزُّ رَّ اٍن أَْيضاً ؛ وفي نسخِة : الّزِ  بالكْسِر.كُرمَّ

__________________ 
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 والصحاح. 135/  1( اللسان واملقايي  1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 بد  : أو.« و»ابلقاموس :  (*)
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 العَبَّاِسّي ، رِحَمه هللاُ تعالَى. الَمأُْمون األُولى نِْسبَة إلى : بَلَداِن بالِعراِق ، الَمأَْمنُ و الَمأُْمونِيَّةُ و

ةَ بِن ِكالبٍ  بْنُت وْهبِ  آمنةُ و ،  آِمنَة وأُمُّ وْهٍب عاتَِكةُ بْنُت األَقصى الّسلَميَّة ، وأُمُّ السيَِّدةِ  ؛ وسلمعليههللاصلىأُمُّ النَّبّيِ  بِن عْبِد َمنَاف بِن مرَّ

ةُ بْنُت عبِد العُزى ابِن غنِم بِن عبِد الدَّاِر بِن قصّيِ ، كما َذَكرْ  هاِت النبّيِ رِضَي هللاُ تعالَى عنها ، مرَّ ناه في العْقِد المنظم في ِذْكِر أُمَّ

 .وسلمعليههللاصلى

اتو ، واْبنَةُ  (3)بْنُت الفَرجِ الُجْرهِميَّةُ ، واْبنَةُ األَْرقَم ، واْبنَةُ َخلَف األَْسلميَّة ، واْبنَةُ رقش  (2) آِمنَةُ  : (1)وهي  َسْبُع َصحابِيَّاتٍ  بآِمنَةَ  الُمَسمَّ

ْلت.  سْعِد بِن وْهٍب ، واْبنَةُ عفَّان ، واْبنَةُ أَبي الصَّ

.بْنُت غفار ، واْبنَة قْرط بِن خناٍر ، رِضَي هللاُ تعالَى ع آِمنَة * وفَاتَهُ : ِذْكرُ   نهنَّ

اُء. وسلمعليههللاصلىرأَى النبيَّ  بالياِء ، َصحابِيٌّ  أَبو أَُميَّةَ  الفَزاِريُّ ؛ وقيَل : آِمنَةَ  أبوو  بحنجم ، َرَوى عنه أَبو َجْعفٍَر الفرَّ

كةً ، أََمنَةُ و ٌث. عن أبي صاِلحٍ : بُن عيَسى ، محرَّ  كاتُِب اللّْيِث ، ُمَحّدِ

 هللاُ تعالَى ، يَْقتَضي أَنَّه هو كاتُِب اللّْيِث. وِسياُق المصنِِّف ، رِحَمه

 قاَل الَحافُِظ : وهو فَْرٌد.

بَْيٍر :و ه نضلَةَ ، وعنه اْبنُه الُجنَْيد ؛ الِحْرماِزيُّ  ابُن درء بِن نضلَةَ بِن نهَضةَ  كزُّ ِمن َعْبس ُمَراد ، َحَكى عنه  العَْبِسيُّ  بُن ُمْسلمٍ  أَُمْينُ و عن َجّدِ

 (4)عن القاسم بِن  ، َكُزبَْيٍر ، البَْهرانِيُّ  أَُمْينِ  وأَبو أَبو خاِرَجةَ ، تابِِعيٌّ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ؛ بُن َعْمٍرو الَمعافِِريُّ  أَُمْينُ و عفير ؛سعيُد بُن 

حمِن الشَّامّيِ ؛ إِنّا  قْولُه تعالَى :و اآلثاِر. (5) ُرواةُ  وعنه أَبو الوازع ،رِضَي هللاُ تعالَى عنه ،  : صاِحُب أَبي ُهَرْيَرةَ ، أَُمْينٍ  وأَبو عْبِد الرَّ

أَي  فقد ُرِوي عن ابِن عبَّاٍس وابِن ُجبَْيٍر ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما أَنَّهما قاال :؛ اآلية  (6) (اْْلَمانََة َعَلى السَّماواِت َواْْلَْرضِ ) َعَرْضنَا

 على ِعباِدِه. الفَرائَِض الَمْفروَضةَ 

َف ثَواَب الطاَعِة وِعقاَب الَمْعِصيةِ  السالمعليهُعِرَضْت على آَدَم ، »َل ابُن ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما : قاو  .«، الطاعةُ والَمْعصيةُ وُعّرِ

يَ  اإليمانِ  فيَما يُْظِهُره باللِّساِن ِمن اإِلْنسانُ  النِّيَّةَ التي يَْعتَِقُدها هنا األَمانَةَ  أَو  ائْتََمنَهُ  ه من َجميعِ الفَرائِِض في الظَّاِهِر ، ألَنَّ هللاَ تعالَىويَُؤّدِ

وَمْن أَْضَمَر التّْكذيَب وهو  ، األَمانَةَ  ِمثَْل ما أَْظَهَر فقد أَدَّى وِمن التَّْصديقِ  عليها ، ولم يُْظِهْرها ألََحٍد من َخْلِقه ، فََمْن أَْضَمَر من التَّْوحيدِ 

ٌق  ها ، وكلُّ َمْن خاَن فيَما األَمانَةَ  باللِّساِن في الظاِهِر فقد َحَملُمَصّدِ َوَْحََلَها ): عليه فهو حاِمٌل ؛ واإِلْنساُن في قْوِله  اؤتُِمنَ  ولم يَُؤّدِ
ْنسانُ  قُ  ؛ هو الكاِفُر الشاكُّ الذي ال (7) (اإْلِ  يََّده.، وهو الظَّلُوُم الَجُهوُل ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ وأَ  يُصّدِ

 .«له أَمانَةَ  وال ِديَن لَمْن ال اإِليماُن أَمانَةٌ »في حِديِث ابِن عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما ، َرفَعَه : و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ِضّد الَخْوِف. األَمانُ 

 : ِضدُّ أََخافَه. آمنَهُ و

تي أََمنَةٌ  وأَْصحابي»الحِديُث : منه ، ككاتٍِب وَكتَبٍَة ؛ و أََمنةٌ  وِرجالٌ  آِمنٌ  ورُجلٌ   أَْيضاً. أَُمنَاهُ  وهو الحافُِظ ؛ وَجْمعُه أَِمينٍ  وقيَل : َجْمعُ  ، «ألُمَّ

 بمْعنًى واِحٍد. أَِمينٌ و أَِمنٌ  ورُجلٌ 

فَها هللاُ تعالَى. األَِمينُ  والبَلَدُ   : مكَّةُ ، شرَّ

ر قَْوُل الشَّاِعِر : الَمأُْمونُ  أَْيضاً : األَِمينُ و  ؛ وبه فُّسِ

__________________ 
 ( كذا ا والصواب : وهّن.1)



16632 

 

 ( يف أسد الغابة : آسية.2)
 ( يف أسد الغابة : رقيش.3)
 : َأيب عبد الرمحن. 25/  1( يف التبصري 4)
 ( يف القاموس : رواٌة ابلتنوين ا وأضافها الشارح فخفف.5)
 .72حزاب ا اآية ( األ6)
 .73( األحزاب ا اآية 7)
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ين أَ  ــــــــــــ  ِك أَن َم َوحيــــــــــــحَ مــــــــــــي اي َأســــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــَ  مَل تـ

يـــــــــــين     ُت ميـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــًا ال َأخـــــــــــوُن أَمـــــــــــِ فـــــــــــح (1)حـــــــــــلـــــــــــَ
 

  
لْيَسْت ِمن أَْسماِء هللِا تعالى ، وإِنَّما هي أَْمٌر ِمن أُُموِره  األَمانَةَ  وكأَنَّهم نُُهوا عن ذِلَك ، ألنَّ  ، «فليَس ِمنَّا باألَمانَةِ  َمْن َحلَفَ »في الحِديِث : و

ى بَْينَها وبيَن أَْسماِء هللِا تعالى ، كما نُُهوا عن الَحْلِف باآلبآِء ، وإذا قاَل الحاِلُف  هللِا كانْت يَِميناً عْنَد اإِلمام أَبي َحنيفَةَ ،  أَمانَةِ : وفال يَُسوَّ

 ، والشافِِعيُّ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، ال يعدُّها يَِميناً. رِضَي هللاُ تعالى عنه

 : األَْهُل والَماُل الَمْوُدوُع. األمانَةُ و

 .(2) إيمانكم الصَّالةُ ؛ ومنه قْولُه تعالى : ال يُِضيعَ  باإليمانِ  وقد يُرادُ 

 اْختِاللَهُ واْنِحاللَهُ ؛ قاَل : أَِمنَ  الِحْلم : َوثِيقُه الذي قد آِمنُ و

ــــــــــــَك و  و  ي تح مــــــــــــنح َأخــــــــــــِ ــــــــــــيحســــــــــــــــــــــــــَ ُر ل مــــــــــــح  اخلــــــــــــَ

ِم     لــــــــــــــح ِن ا ــــــــــــــِ ر   مــــــــــــــِ غــــــــــــــُ ــــــــــــــَ (3)كــــــــــــــنح قــــــــــــــد تـ
 

  
ه.  وُرِوي : قد تَُخون بثاِمِر الِحْلم ، أَي بِتاّمِ

 ِمن النِّساِء : الُمْستراُد لِمثِْلها. الَمأُْمونَةُ و

 : من بَني العبَّاِس ، َمْشهوَران. الَمأُْمونُ و األَِمينُ و

اِدق ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما ، َرَوى عنه الثَّْوريُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. الُمْؤتِمنُ و  : إسحاق بُن َجْعفٍر الصَّ

. أَمانةٍ  إليه : َدَخَل في اْستَأَْمنَ و  ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ

 ٍر : َوِلَي ُخراساَن لعُثْمان ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ؛ هكذا َضبََطه َسْيف ، ويقاُل آِخره َراٌء.بُن أَحمَد اليَْشكِريُّ ، كُزبَيْ  أَُمْينُ و

 .الَمأُْمون : نوٌع ِمَن األَْطِعَمِة نُِسَب إلى الَمأْمونِيَّةُ و، بالفتْحِ : ماٌء في بِالِد َغَطفاَن ، ويقاُل : يَْمٌن أَْيضاً كما َسيَأْتِي.  أَمنو

 .األمانِ  : مْوِضعُ  الَمأَْمنُ و

 : ِمن أَْسماِء الَمدينَِة ، على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالةِ والسَّالم. األمنيةو

ً و َن تَأِْمينا  .آِمينَ  : قاَل : أَمَّ

 ، عن ثَْعلَب. أَْيتََمنَهُ كائْتََمنَهوَ 

يت : األَمانَ  : َطلََب منه استَأَْمنَهو ّكِ  ؛ وأَْنَشَد ابُن الّسِ

رِ  ي شــــــــــــــــــــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــــــح
َ
ِن َدواِء امل نح أَمـــــــــــــــح ُت مـــــــــــــــِ  بـــــــــــــــح

رحي     ه كـــــــــالشـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــُ عـــــــــح و  طـــــــــَ شـــــــــــــــــــــــُ
َ
عـــــــــ  امل دح (4)يـــــــــُ

 

  
 قاَل األَْزهِريُّ : أَي ِمْن خاِلِص َدواِء الَمْشيِ.

 مالي ؛ فسََّره األْزهِريُّ فقاَل : ِمن خاِلِص ماِلي. أَْمنِ  وفي النواِدِر : أَْعَطْيُت فالناً ِمنْ 

 يد في ُكوَرةِ الغربية ِمن أَْعماِل ِمْصَر ؛ نَقَلَهُ ياقوت.، كأَِميٍر : بل األَِمينُ و

جُل ِمن الَوَجعِ  أَنَّ  : [أنن] ً  ِمن َحّدِ َضَرَب ، ، يَئِنُّ  الرَّ ً و أَنّا ً و أُنِينا  األُنانُ  كغُراٍب ، وظاِهُر سياقِه الفتْح وليَس كذلَك ، فقد قاَل الجْوهِريُّ  ، أُنانا

 ، وأَْنَشَد للُمِغيرةِ بِن َحْبناء يَْشكو أَخاهُ َصْخراً : األَنِينِ  ، بالضّمِ ، مثْلُ 

رحصــــــــــــــــــــــــــــاً  ًة وحــــــــــــــِ ــــــــــــــَ بَل َت َمســــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــح  أَراَ  مجــــــــــــــََ

ارًا أاناًن و     ِر َزحـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــح (5)عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ
 

  
ة : مَّ  وأَْنَشَد لذي الرُّ
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ِا كــــمـــــــا  تــــَ عــــَ ر  الــــنِّســـــــــــــــــح كــــو اخِلشـــــــــــــــــــــاَش وجمــــَح  َيشـــــــــــــــــح

ُب     و اِده الــــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــــِ رِيــــــــــــُ  إىل عــــــــــــُ
َ

(6)َأن  املــــــــــــ
 

  
يرافيُّ أَنَّ  ً  وَذَكَر الّسِ ار في كْونِه صفَةً. أُنانا  في قْوِل الُمغيرة ليَس بمْصَدٍر فيكوُن مثْل َزحَّ

ً و  الطَّائّي ، (7)َمْصَدر أَنَّ ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للقيط  : تَأْنانا

__________________ 
 أي الذي أيمتنين.« ال أخون مييين»والصحاح والتهذيب ا ويرو ح :  134/  1( اللسان واملقايي  1)
 .(ِلُيِضيعَ )ويف اآية :  143( البقرة ا اآية 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 وعجزه يف الصحاح.« عواره»وابألصر :  22/  1( اللسان واملقايي  6)
 .«لوط»( يف التكملة : 7)
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 ويـُرحَو  ملاِلِك بِن الر يحب ا وِكالُ ا ِمن الّلصوِص :
ِر  وامـــــــــــــــــــــــــِ َرَد اهلـــــــــــــــــــــــــَ ان طـــــــــــــــــــــــــَ دح  إان  وجـــــــــــــــــــــــــَ

رِ     ســـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــِ
َ
بحانِن وامل  خـــــــــــــــــريًا مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــ 

  

ِر و  َدِة الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاِم وعــــــــــــــــــــاٍم قــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــــــِ

ِر     ـــــــــــِ ِن انٍب حـــــــــــائ طـــــــــــح ـــــــــــَ قـــــــــــوحـــــــــــًة يف ب لـــــــــــح (1)مـــــــــــَ
 

  
هَ  أَي  وَشَكا ِمَن الَوصِب ، وكذلَك : أَنََت يأْنُِت أَنِيتاً ونأََت يَْنئُِت نَئِيتاً. تَأَوَّ

 .األَنينِ  ، كغُراٍب ، وَشدَّاٍد وُهَمَزةٍ : كثيرُ  أُنانٌ  َرُجلٌ و

ار  يرافِّي : قْوُل الُمِغيرة َزحَّ  ِصفَتان َواِقعَتان َمْوقِع الَمْصدِر. أُنانوقاَل الّسِ

َِّخْذها َحنَّانةً  ، أُنَّانَةٌ  وهي : الكثيُر الَكالِم ، والبَّثِ والشَّْكَوى ، وال يُْشتَّق منه فِْعل ، األُنَنَةُ  وقيَل : بالتَّشديِد ، وفي بعِض َوصايَا العََرِب : ال تَت

 .أَنَّانةً  وال َمنَّانةً وال

جْت بْعَده ، فهي إذا رأَِت الثاني األنَّانَةُ  وقيَل : َمْت عليه ؛ نَقَلَهُ شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى. أَنَّتْ  هي التي ماَت َزْوُجها وتََزوَّ  لُمفاَرقَتِه وتَرحَّ

  ، نَقَلَهُ الجْوهِريُّ ، وهو قَْوُل اللّْحيانّي.في السَّماِء نَْجٌم ، لُغَةٌ في َعنَّ  ما كانَ  أَي ال أَْفعَلُه ما أَنَّ في السَّماِء نَْجٌم ، يقاُل :و

اَل في السَّماِء نَْجماً ؛ َحَكاهُ يَْعقوب ، وال أَْعرُف ما َوْجه فَتْحِ أَنَّ ، إالَّ أَْن يكوَن على توهُِّم الِفْعل ، كأَنَّه ق أَنَّ  وفي الُمْحَكم : وال أَْفعَل كذا ما

 اً ، أَو ما ُوِجَد أنَّ في السَّماِء نَْجماً.: ما ثَبَت أَنَّ في السَّماِء نَْجم

ً  وأَنَّ الماءَ  وَحَكى اللّْحيانيُّ : ما أَنَّ ذلَك الَجبَل َمكانَه ، وما أَنَّ ِحراًء مكانَه ، ولم يفّسره. وفي َكالِم األوائِِل : أَنَّ ماًء ثم  َصبَّه ؛ : يُؤنُّه أَنّا

 ابُن ُدَرْيٍد ، قاَل : وكاَن ابُن الكْلبي يَْرِويه أُزَّ ماًء ويزُعُم أَنَّ أُنَّ تَْصحيٌف.أَْغِله : أَي ُصبَّه ثم أَْغِله ؛ حَكاهُ 

حاحِ واألساِس. ناقةٌ وال شاةٌ ؛ أَي : آنَّةٌ  ما لَهُ حانَّةٌ وال يقاُل :و  كذا في الّصِ

 مَن التَّعَِب. تَئِنُّ  األََمةُ :  اآلنَّةُ وفالحانَّةُ : الناقَةُ ،  ناقَةٌ وال أََمةٌ ، قيَل : ال (2) و

ْجلَْين والِمْنقاِر ، كُصَرٍد : طائٌِر كالَحمامِ  ، األُنَنُ و وقيَل : هو ِمَن  : أُوهُ أُوهُ. أَنينٌ  َصْوتُه إالَّ أَنَّه أَْسوُد ، له َطْوٌق كَطْوِق الدُّْبِسّي ، أَْحمُر الّرِ

 الَوَرشاِن.

 أَن يَكوَن كذا : أَي َخليٌق. إِنَّهُ لََمئنَّةٌ و

أَو َمْخلَقَةٌ َمْفعَلَةٌ ِمن أَنَّ ، أَي َجديٌر بأَْن يقاَل فيه  فقْلُت : هو كقْوِلَك َعالمة وَخِليق ؛ َمئِنَّة قاَل أَبو ُعبَْيٍد : قاَل األَْصَمعيُّ : سأَلَنِي شْعبَةُ عن

 إِنَّهُ كذا.

 وَعَسى أَي هو محلُّ ألنَّ ؛ يقاُل فيه : إنَّه لخيٌِّر وَعَسى أَْن يفعََل خْيراً. (3)للَخْيِر وَمْعَساةٌ : من أَنَّ :  نَّةٌ َمئِ  وفي األَساِس : هو

  :أْن يْفعَلوا ذلَك بمْعنَى إنَّه لَخِليق ؛ قاَل الشَّاِعرُ  لَمئِنَّةٌ  أَْن يفعََل ذلَك ، وإنَّهم لَِمئِنَّةٌ  وقاَل أَبو زْيٍد : إِنَّه

ُت بــــــــــــه و  َزلــــــــــــح ٍر نـــــــــــــَ َو  مجــــــــــــُح نح هــــــــــــَ زِ  مــــــــــــِ نــــــــــــح  مــــــــــــَ

اِت     ــــــــــ  ن ــــــــــِ ئ
َ

ــــــــــِد املــــــــــ راصــــــــــــــــــــــــي نح مــــــــــَ ة مــــــــــِ ــــــــــ  ن ــــــــــِ ئ (4)مــــــــــَ
 

  
 أَْن يَْفعََل ذلَك وَمِظنَّة أَْن يْفعَل ذلَك ؛ وأَْنَشَد : َمئِنَّةٌ  وقاَل اللَّْحيانيُّ : هو

 (5)َمِئن ٌة ِمَن الَفعاِ  اأَلعحوِج 
__________________ 

 ( الرجز يف اللسان واألو  والثاين يف الصحاح والتكملة ا وبعد ما ذكر ا قا  الصاغاين : وصواب إنشاده :1)
 إان وجــــــــــــــــــــــــــــــــدان طــــــــــــــــــــــــــــــــرد اهلــــــــــــــــــــــــــــــــوامــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 بـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــر   
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 خرياً من التبانن واملسائر

 .«أو»( يف القاموس : 2)
 ( يف األساس : إّن وعس .3)
 ن والتهذيب.( اللسا4)
 ( اللسان والتهذيب وقبله :5)

 إن اكـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــااًل ابلـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــي األمـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــج 

 نـــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــرًا يف ا ـــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــب املـــــــــــــــــــــــزجـــــــــــــــــــــــجو    
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، مثْل ، ِعْنَد اللّْحيانّيِ ، مبِدٌل الهمزةَ فيها ِمن الظاِء في الَمِظنَّة ، ألنَّهُ َذَكر ُحروفاً تُعاقُِب فيها الظاُء الَهْمَزةَ  َمئِنَّةً  (1)قاَل األَزهِريُّ : فالنَّ 

 قَْولهم : بيٌت حَسُن األََهَرةِ والظََّهَرةِ ، وقد أَفََر وَظفََر أَي َوثََب.

َمْخشرّي : نَْت ُحُروف تَْركِ َمْفعِ  َمئِنَّةٌ  وفي الفائِِق للزَّ يبها لَةٌ ِمن أنَّ التَّْوِكيِديَّة َغْير ُمْشتَقِّة ِمن لْفِظها ، ألنَّ الُحروَف ال يُْشتَق منها ، وإنَّما ُضمَّ

 جعَل اسماً كاَن قول ، انتهى. إليَضاحِ الدَّاللَِة على أنَّ مْعناها فيها ، والمْعنى َمكان يقوُل القائُِل أَنَّه كذا ؛ وقيَل : اْشتُقَّ ِمن لْفِظها بْعَد ما

ْرفيَّة ف ل.قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالَى : وفي االْشتِقاِق قَْبل أَو بَْعد ال يَْخفى ما فيه ِمن ُمخالَفَِة القواِعِد الصَّ  تأَمَّ

 فَِعلَّةً ، فعلى هذا ثالثيٌّ ، يأْتي في َمأََن. َمئِنَّةٌ  وقد يجوُز أَْن يكونَ 

ْيتُهُ. أَي : أَنَّْنتُهُ و تَأَنَّْنتُهو  تََرضَّ

َدةِ أَْيضاً كما تقدََّم ، ، كَحتَّى ، أَنَّى بِئْرُ و وعلى األَِخيَرْين  أَو إِنِي ، بكْسِر النُّوِن الُمَخفَّفَِة ، وهكذا َضبََطه نَْصر ، َكُهنَا أُنَا ، أَو ويقاُل بالموحَّ

 على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالة والسَّالم. ِمن آباِر بَني قَُرْيَظةَ بالَمدينَِة ، الُمْعتّلِ :اْقتََصَر ياقوُت ، فمحلُّ ِذْكِره في 

ا فََرَغ ِمن َغْزَوِة الخْنَدِق وقََصَد بَني النَّضير. وسلمعليههللاصلىقاَل نَْصر : وهناك نََزَل النبيُّ   ، لمَّ

ُتمْ ): لُه تعالَى وقوْ  تكوُن بمْعنَى حيُث وكيَف وأَْيَن ؛ أَنَّىو ،  (َأىّن َلِك هذا)، يَْحتَمل الُوُجوه الثالثَةَ ؛ وقْولُه :  (2) (فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأىّن ِشئ ْ

 كقْوِلِهم : أَنَّى يُكْن أَُكْن. وتكوُن َحْرَف َشْرٍط ، أَي ِمن أَْيَن لَك ،

الَمْكسوَرةُ ، كقوِلِه :  أَي االْسم والَخبَر إنَّ  يَْنِصباِن االْسَم ويَْرفَعاِن الَخبََر ؛ وقد تَْنِصبُُهما ، للتَّأِْكيِد ، َحْرفَاِن ، بالفتْحِ : ، أَنَّ و بالكْسِر ، ، إِنَّ و

اَسنا أُْسَدا اس اْسمها واألُْسد َخبَرها ، وكِ  (3) إذا اْسَودَّ ُجْنُح اللَّيِل فَْلتَأِْت ولتَُكن ُخطاَك ِخفافاً إنَّ ُحرَّ  الُهما َمْنصوباِن.فالُحرَّ

ً »في الحِديِث : و ِمن أََشّدِ النَّاِس  إِنَّ »الحِديث :  قد يَْرتَِفُع بَْعَدها الُمْبتَدأ فيكوُن اْسُمها َضِميَر شأٍن َمْحذوفاً نَْحوو «إِنَّ قَْعَر َجَهنَّم َسْبعيَن َخِريفا

رونَ   .إنَّه واألَْصلُ ؛  «َعَذاباً يَْوَم الِقياَمِة الُمَصّوِ

 ؛ تَْقديُره إنَّه كما َسيَأْتي قِريباً إْن شاَء هللا تعالى. (4) (ِإْن هذاِن َلساِحرانِ )منه أَْيضاً قْولُه تعالَى : و

 يَُؤكَُّد بها الَخبَُر ، وقد تَُخفَُّف فتَْعَمُل قليالً وتُْهَمُل َكثيراً. منهما الَمْكسوَرةُ و

فاِت فهي ُمَشدََّدة ، وإذا َوقَعَْت على فِْعل أَو َحْرٍف ال يتمكَّن في ِصفٍة أَو تَْصريٍف فخفّْفها ، قاَل اللَّْيُث : إذا َوقَعَْت أَنَّ على األَسْ  ماِء والّصِ

على ْعتَمد على ما أَو نقوُل : بَلَغَني أَن قد كاَن كذا وكذا ، تخفِّف ِمن أَْجل كاَن ألَنَّها فِْعل ، ولو ال قَْد لم تحسن على حاٍل ِمن الِفْعل حتى ت

ُدها إذا اْعتمَدْت ، وِمن ذِلَك  (5)الهاِء كقْوِلَك إنَّما كاَن زْيٌد غائِباً ، وبَلَغَنِي أَنَّه كاَن إخوتك غيباً  ، قاَل : وكذِلَك بَلَغَني أنَّه كاَن كذا وكذا ، تَُشّدِ

فاِت ُمَشدََّدة إنَّ لَك وإِنَّ   فيها وإِنَّ بَك وأَْشبَاهها ، قاَل : إْن ُرّب َرُجٍل ، فتَخفّف ، فإذا اعتمَدْت قْلَت : إنَّه ُربَّ رُجٍل ، شدَّْدَت ، وهي مع الّصِ

ا َمْن َخفََّف فإنَّه يَْرفَُع بها إالَّ أَنَّ : وللعَ   ناساً ِمن أَْهِل الِحجاِز يخفِّفوَن َرِب في إنَّ لُغَتاِن : إِْحَداهما التَّثِْقيل ، واألُْخَرى التَّْخِفيف ، فأَمَّ

اُء في تَْخِفيِفها مع الُمْضمر :؛ خفَّف (6)َء : َوإِْن كاّل لما ليَُوفِّيَنَُّهم ويْنِصبُوَن على توهُّم الثَِّقيلَة ، وقُرى  وا ونََصبُوا ؛ وأَْنَشَد الفَرَّ

يِن  تــــــــــَ وحِم الــــــــــر خــــــــــاِء ســــــــــــــــــــــــبَلــــــــــح ِك يف يـــــــــــَ  فــــــــــلــــــــــوح أَنــــــــــ 

ديــــــــــــُ      ــــــــــــِت صــــــــــــــــــــــــــَ رح وأَن َك مل أخبــــــــــــحَ راقــــــــــــَ (7)فــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( يف التهذيب واللسان : فكبن.1)
 .223( البقرة ا اآية 2)
 ا ونسبه  ققه إىل عمر بن أيب ربيعة. 55والبيت يف مغين اللبيب ط دار الفكر بريوت ص ( من شواهد القاموس ا 3)
 .63( طه ا اآية 4)
 ( يف اللسان : أنه كان أخو بكر غنينا.5)
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 .111( هود ا اآية 6)
 والتهذيب. 47( اللسان ومغين اللبيب ط دار الفكر بريوت ص 7)
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 وأَْنَشَد القَْول اآلخر :

َم  لــــــــــــِ ــــــــــــقــــــــــــد عــــــــــــَ لــــــــــــون ل رحمــــــــــــِ ُ
ُف واملــــــــــــ يــــــــــــح  الضــــــــــــــــــــــــــ 

اال    تح ِشـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــ  ٌ  وهـــــــــــــــــــَ رَب  أُفـــــــــــــــــــح  إذا اغـــــــــــــــــــح

  

ريـــــــــــــــــض  ٌث مـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح َك َربـــــــــــــــــيـــــــــــــــــٌض وغـــــــــــــــــَ  أبَنـــــــــــــــــح

مــــــــــــاال و     مــــــــــــًا هــــــــــــنــــــــــــاَ  تــــــــــــكــــــــــــوُن الــــــــــــثــــــــــــِّ دح (1)قــــــــــــِ
 

  
 العََرُب تَُخفِّف أَنَّ الشَّديدةَ وتُْعِملُها ؛ وأَْنَشُدوا :وقاَل أَبو طاِلٍب النّحويُّ فيَما َرَوى عنه الُمْنذرّي : أَْهل البَْصرة َغْير ِسْيبََويه وَذِويه يقُولُوَن 

ر و  حــــــــــــــــــــــح ٍر حســــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــ  دح  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

اِن     قــــــــــــــــــــ  ه حــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــــَ يـ دح ــــــــــــــــــــَ (2)كــــــــــــــــــــَبنح ث
 

  
 وعن الكوفييَن : ال تَُخفَُّف. فخفَّف وأَْعَمل. كأَنَّ  أَرادَ 

ا  اُء : لم يُْسَمع أَنَّ العََرَب تخفِّف أَنَّ وتُْعِملها إالَّ مع الَمْكنّي ألنَّه ال يتبيّن فيه إْعراب ، فأَمَّ في الظاِهِر فال ، ولكن إذا َخفَّفوها َرفَعُوا قاَل الفَرَّ

َوفِّيَنَّهم بِلَنُ  (ُكالًّ )، وأّما َمْن َخفَّف وإِْن ُكاّل لَما ليَُوفِّيَنَّهم ، فإنَّهم نَصبُوا 
ُكالًّ ، قاَل : ولو ُرِفعَت ُكاّل لصلَح  (3)لَنَُوفِّيَنَّهم  إِن: وكأَنَّه قاَل  (3)

 ذلَك ، تقوُل : إْن زيٌد لقائٌم.

قَيّات : َحْرَف َجواٍب بمْعنَى نَعَْم َكقَْوله ، إنَّ  تكونُ و  هو عبيُد هللِا بُن قَْيس الرُّ

واِذد  ــــــــــــــــــــــــــي  عــــــــــــــــــــــــــَ َرتح عــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــَ  ب

حـــــــــــــــــــَ     لـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ هح يـ نـــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــُ ومـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــُ يِن وأَل نـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح  يـ

  

ال و  ٌب قـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح َن شـــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح قـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ  يـ

هح     ُت ِإنـــــــــــــــ  لـــــــــــــــح ربحَت فـــــــــــــــقـــــــــــــــُ (4)َ  وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــَ
 

  
 أي : إنه كان كما يَقُْلن.

 قاَل أَبو عبيٍد : وهذا اْختِصاٌر ِمن َكالِم العََرِب يُْكتَفى منه بالضَّميِر ألَنَّه قد ُعِلم مْعناهُ.

ا قَْوُل األَْخفش  ِت ؛ كذا في إنَّه بمْعنَى نَعَْم فإنَّما يُريُد تأِْويلَه ليَس أَنه موُضوٌع في أَْصِل اللّغَِة كذِلَك ، قاَل : وهذه الهاء أُْدِخلْت للسكووأَمَّ

حاحِ.  الّصِ

هنا بمْعنَى نَعَْم ، وهذاِن  إنَّ  ؛ أَْخبََر أَبو علّيِ أَنَّ أَبا إْسحاق َذَهَب فيه إلى أَن (ِإْن هذاِن َلساِحرانِ )* قْلُت : وِمن ذِلَك أَْيضاً قَْوله تعالَى : 

داِخلَةٌ على غيِر َضُروَرةٍ ، وأن تَْقديَره نَعَْم هذاِن ُهما ساِحراِن ؛ وقد َرّده أَبو علّيِ ، رِحَمه  (َلساِحرانِ )َمْرفُوٌع باالْبتِداِء ، وأنَّ الالَم في 

 تعالَى ، وبَيََّن فَساَدهُ.هللاُ 

ِإْن )عن عاِصٍم أَنَّه قََرأَ : وفي التَّْهِذيِب : قاَل أَبو إْسحاق النّحويُّ : قََرأَ المدنيُّوَن والُكوفيُّون إالَّ عاصماً : إنَّ هذاِن لَساِحران ، وُرِوي 
ةُ في إنَّ هذاِن لَساِحراِن ، بالتَّْشديِد : بتَْشِديِد إنَّ ونَْصِب هذيِن ؛ قاَل  إِنَّ هذيِن لَساِحران ،: ، بتْخِفيِف إْن ؛ وقََرأَ أَبو َعْمٍرو  (هذانِ  والحجَّ

ْفعِ والنَّصْ  ْفع ، أنَّ أَبا ُعبَْيَدةَ َرَوى عن أَبي الخطَّاب أنّها لغةٌ لكنانَةَ ، يَْجعلوَن أَلَف االثْنَْين في الرَّ ِب والَخْفِض على لفٍظ واِحٍد. وَرَوى والرَّ

اُء : أنَّها لُغَةٌ لبَني الحِرِث بِن َكْعٍب ، قاَل : وقاَل النَّحويُّون القَُدماء أَهْ  ههنا هاٌء ُمْضمَرةٌ ، المْعنَى : إنَّه هذاِن : ُل الُكوفَة والِكسائِي والفرَّ

 لَساِحراِن.

 الاَلَم َوقَعَْت َمْوقِعَها ، وأَنَّ المْعنَى نَعَْم هذاِن لهما ساِحراِن ، قاَل : قاَل أَبو إْسحاق : وأَجوُد األَْوجه عْنِدي أَن إنَّ َوقَعَْت َمْوقَع نَعَْم ، وأَنَّ 

ا قراَءةُ أَبي َعْمٍرو فال أُجيُزها ألَنَّها  ِخالُف المْصَحف ؛ قاَل : والذي يَِلي هذا في الَجْودةِ َمْذهُب بني ِكنانَةَ وبَْلَحِرِث بِن َكْعٍب ، فأَمَّ

 اِصٍم ، ا ه.وأَْستْحسن ِقراَءةَ ع

 في تْسعَِة َمواِضع. تُْكَسُر إنَّ و

ل :  نْحو : إِنَّ َزْيداً قائٌِم. ٌء يُْعتَمُد عليه ،ليَس قَْبلها شي إذا كاَن َمْبُدؤاً بها لَْفظاً أَو َمْعنًى األَوَّ
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ُْم يَ ثْ ُنوَن ُصُدوَرُهمْ )الَى : وقْولُه تع أاََل إِنَّ َزْيداً قائٌم ؛ نَْحو : بَْعَد أاََل التَّْنبِيِهيَّةِ  الثَّاني :و  .(5) (َأال ِإَّنَّ

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه. والبيتان يف التهذيب.« وأنك هنا »برواية :  47( اللسان بدون نسبة ا والثاين يف مغين اللبيب ص 1)
 ( اللسان والتهذيب برواية :2)

 وجه مشر  النحرو 
 .(َليُ َوفِّيَ ن َُّهمْ )( يف اللسان والتهذيب : 3)
 .57واللسان والصحاح والبيت الثاين من شواهد القاموس ا والتهذيب ومغين اللبيب ص  66( ديوانه ص 4)
 .5( هود ا اآية 5)
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ةِ )لتنوء*  وِز ما إِنَّ َمفاتَِحهُ َوآتَْيناهُ ِمَن اْلُكنُ  نَْحَو قَْوله تعالَى : ِصلَةً لالْسِم الَمْوصولِ  الثَّاِلُث : أَْن يكونَ و  .(1) (اِبْلُعْصَبِة ُأوِل اْلُقوَّ

ابع : أَْن تكونَ و ُم أَو لْم يَُكْن ، الرَّ هذا َمْذَهب النَّحويِّين يقُولُون : وهللا إنَّه لقائٌِم ، وأَنَّه قائٌِم ،  َجواَب قََسٍم سواٌء كاَن في اسِمها أَو َخبَِرها الالَّ

م فهي َمْفتوَحة : وهللِا أَنََّك قائٌِم ؛ نَقَلَهُ الِكسائي ، وقاَل : هكذا َسِمْعته ِمَن العََرِب.وقيَل : إذا ل  م تأِْت بالالَّ

اُء : إذا جاَءْت بَْعَد القَْوِل  ، (3) (ِإيّنِ ُمنَ زِّهُلا َعَلْيُكمْ ) : (2) َمْحِكيَّةً بالقَْوِل في لُغَِة من ال يَْفتَُحها قاَل هللاُ تعالى الخاِمُس : أَْن تكونَ و قاَل الفرَّ

ف منه فهي مْكُسوَرةٌ ، وإن كانْت تْفِسيراً للقْوِل نَ  ف ِمَن القَْول وكانْت حكايَةً لم يَقَْع عليها القْوُل وما تصرَّ َصبَتْها وذِلَك مثْل قَْول وما تصرَّ

 ، كَسْرَت ألنَّها بْعَد القَْوِل على الِحكايَِة. (4) (َسى اْبَن َمْرَيََ َوقَ ْوهلِِْم ِإاّن قَ تَ ْلَنا اْلَمِسيَح ِعي):  عزوجلهللِا ، 

 جاَء َزيٌد وإِنَّ يََدهُ على رأِْسه. نْحَو : بعَد واِو الحالِ  السَّاِدُس : أَْن تكونَ و

 اِء.َزْيٌد إِنَّهُ َذاِهٌب ، ِخالفاً للفَرَّ  نْحو : موِضَع َخبَِر اْسِم َعْينٍ  السَّابُع : أَْن تكونَ و

َوِإنَّ الَِّذيَن ):  عزوجلقاَل أبو عبيٍد : قاَل الِكسائيُّ في قْوِلِه  .(5) هللاُ يَْعلَُم إِنََّك لََرُسولُهُ وَ : نْحَو قْوِلِه تعالَى  قَْبَل الم ُمعَلِّقَةٍ  الثَّاِمُن : أَْن تكونَ و
ِم التي اْستَْقبلتها في قْوِله :  (6) (اْختَ َلُفوا يف اْلِكتاِب َلِفي ِشقاق  بَِعيد   فكاَن  أنَّ  ، وكذِلَك كلُّ ما جاَءك ِمن (َلِفي)، ُكِسَرْت إنَّ لَمكاِن الالَّ

َم تَْكِسره.قَْبله شي  ٌء يَقَُع عليه فإنَّه َمْنصوٌب ، إِالَّ ما اْستَْقبَله الٌم فإنَّ الالَّ

ا قِراَءة سعيِد بِن ُجبَْير : إال أَنَّ  َم زائَِدةٌ.قْلُت : فأمَّ اجِلس حيُث إنَّ  نحو : بَْعَد َحيُث ، التَّاِسُع : أَْن تكونَ و هم ليأْكلُوَن الطَّعاَم بالفتْح فإنَّ الالَّ

. َزيداً جاِلٌس.  فهذه الَمواِضُع التِّْسع التي تُكَسُر فيها إنَّ

 * وفاتَهُ :

يعاً )و قْوِله تعالى : ما إذا كانْت ُمْستأْنَفَة بَْعَد َكالٍم قِديٍم وَمَضى ، نحْ  ، فإنَّ المْعنَى اْستِئْناٌف ، كأَنَّه  (7) (َوال ََيُْزْنَك قَ ْوهُلُْم ِإنَّ اْلِعزََّة لِِلِّ مجَِ

يعاً )قاَل : يا محمُد  :  عزوجلبلَتْها الالُم أَو لْم تَْستْقبْلها كقْوِلِه ؛ وَكذِلَك إذا َوقَعَْت بَْعَد إالَّ االْستِثْنائِيَّة فإنَّها تُْكَسر سواٌء اْستَقْ  (ِإنَّ اْلِعزََّة لِِلِّ مجَِ

ُْم لََيْأُكُلوَن الطَّعامَ ) َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإاّل ِإَّنَّ  ؛ فهذه تُْكَسر وإن لم تَْستَْقبْلها الٌم. (8) (َوما َأْرَسْلنا قَ ب ْ

 لَْو أَنََّك قائٌِم لقُْمُت. نحو إذا لَِزَم التَّأِْويُل بَمْصَدٍر فُتَِحْت وذِلَك بَْعَد لَو ،و

حاحِ : والَمْفتوَحةُ وما بَْعَدها في تأِْويِل الَمْصَدِر ،  الَمْكسوَرةِ فََصحَّ أَنَّ أَنَّما تُفيُد الَحْصَر كإِنَّما. إنَّ  الَمْفتُوَحةَ فَْرٌع عن أَنَّ و وفي الّصِ

 إنَّما ما َمنَعت إنَّ عن العََمِل ، ومْعنَى إنَّما إثْباٌت لَما يُْذَكُر بَْعَدها ونَْفٌي لَما ِسواهُ. (9)وفي التَّْهذيِب : أَْصُل 

حاحِ : إذا ِزْدَت على إنَّ ما صاَر للتَّْعيِين كقْولِ  َا الصََّدقاُت ِلْلُفَقراِء َواْلَمساِكنيِ )ه تعالى : وفي الّصِ ، ألَنَّه يُوِجُب إثباَت الُحْكِم  (10) (ِإَّنَّ

ا َعداه ؛ ا ه.  للَمْذكوِر ونَْفيَه عمَّ

ا ِإهلُُكْم ِإله  واِحد  ) اْجتَمعا في قْوِلِه تعالَى :و ا يُوحى ِإَِلَّ َأَّنَّ فَِة على الَمْوُصوِف ، والثَّانيةُ لعَْكسه ،، فاألُولَى ِلقَْصِر ا (11) (ُقْل ِإَّنَّ  لّصِ

فَِة. َمْردوٌد  وإليه أَْيضاً يُشيُر نَّص الَجْوهِرّي ، إنَّ الَحْصَر خاصٌّ بالَمْكُسوَرةِ ، ِمن النَّحويِّين : وقوُل من قالَ  أَي ِلقَْصِر الَمْوصوِف على الّصِ

 ، و

__________________ 
 .(َلتَ ُنوأُ )كذا ابألصر ا وأصلها :   (*)
 .76( القصص ا اآية 1)
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 ليست يف القاموس.« تعاىل»( قوله : 2)
 .115( املائدة ا اآية 3)
 .157( النساء ا اآية 4)
 .1( املنافقون ا اآية 5)
 .176( البقرة ا اآية 6)
 .65( يون  ا اآية 7)
 .20( الفرقان ا اآية 8)
 .«أصر إلا ما ا كذا يف اللسان أيضاً ولعله : أصر إلا إن ما ما منعت اخلقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 9)
 .60( التوبة ا اآية 10)
ا َأاَن َبَشر  ِمثْ ُلُكْم يُوحى ِإَِلَّ )ا وفيها :  6( فصلت ا اآية 11)  .(... ُقْل ِإَّنَّ
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توَحة َأن   َفح
رَتِيتكوُن لَُغًة يف َلَعر  كَقوحِلَك : إئحِت الس وَ   قد امل بَـَويحه. َ ماً  لنا أَن َك َتشح  َأو َسويقاً ا َحَكاه ِسيـح

ا ِإذا جاَءْت ال يُ ْؤِمُنونَ ) قيَل : وِمنهُ قَِراَءةُ َمن قََرأَ :  .(1) (َوما ُيْشِعرُُكْم َأَّنَّ

 وما يُْدِريَك أَنَّه ال يَْفَهم.: هو كقَْوِل اإلْنسان إنَّ فالناً يَْقَرأُ فال يَْفَهم ، فتَقُول أَْنَت : قاَل الفاِرسيُّ : سأَْلُت عنها أَبا بْكٍر أَواَن الِقراَءةِ فقاَل 

ي لحُ   طاِئِط بِن يَْعفُر ؛ وقيَل : هو لُدَرْيٍد :وفي قِراَءةِ أُبَّيِ : لَعَلّها إذا جاَءْت ال يُْؤِمنون ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ين  زحاًل ألنـــــــــــــــــ  وادًا مـــــــــــــــــاَت هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــين جـــــــــــــــــَ  أَرِي

دا     لــــــــــــ  يــــــــــــاًل خمــــــــــــَُ َن َأو خبــــــــــــَِ َريــــــــــــح ــــــــــــَ (2)أَر  مــــــــــــا تـ
 

  
 قاَل الَجْوهِريُّ : وأَْنَشَده أَبو زْيٍد لحاتٍِم.

ي : وهو الصَّحيُح.  قاَل ابُن بَّرِ

 َمْعِن بِن أَْوٍس الُمَزنّي.قاَل : وقد َوَجْدته في شْعِر 

ته.  قْلُت : هو في األَغاني لُحطائِِط وساَق قصَّ

 وقاَل عِديُّ بُن زْيٍد :

جي  يـــــــــــــــ  نـــــــــــــــِ ريـــــــــــــــِك َأن  مـــــــــــــــَ دح  َأعـــــــــــــــاِذَ  مـــــــــــــــا يـــــــــــــــُ

دِ     َح  الغـــــــَ  (3) ؟إىل ســـــــــــــــــــــاعـــــــٍة يف اليوِم َأو يف ضــــــــــــــُ
  

 أَي لَعَلَّ َمنِيَّتي.

ي : ويدلُّ على ما َذَكْرناهُ   .(5) (َوما يُْدرِيَك َلَعلَّ الّساَعَة َتُكوُن َقرِيباً )،  (4) (َوما يُْدرِيَك َلَعلَُّه يَ زَّّكى)قْولُه تعالَى :  قاَل ابُن بَّرِ

 لها اْستِعماالٌت َخْمسةٌ : : المْكسوَرةُ الَخفيفَةُ  إنْ  : [إنْ ]

ل : أَنَّها  .(7) تَعُوُدوا نَعُدْ  إِنْ وَ  ، وقَْوِله تعالى : (6) يَْنتَُهوا يُْغفَْر لَُهْم ما قَْد َسلَفَ  إِنْ  كقْوِلِه تعالى : تكوُن َشْرطيَّةً  األَوَّ

ل كقَْوِلَك : إْن تأْتِني اتِك ، وإْن ِجئْتني أَكْ  حاحِ : هو َحْرٌف للَجزاِء يُوقُِع الثانَي ِمن أَْجِل ُوقوع األَوَّ  َرْمتُك ؛ اْنتََهى.وفي الّصِ

جُل الْمَرأَِته إن َدخلِت الدَّارَ وُسئَِل  قاَل  ؟إذا فَعَلَتْهما َجِميعاً ، قيَل له : ِلمَ : فقاَل  ؟َكلَّمِت أَخاِك فأْنِت طاِلٌق ، َمتى تَْطلُق إنْ  ثَْعلَب : إذا قاَل الرَّ

فقاَل : هذه َمْسأَلةُ ُمحاٍل ألَنَّ البُْسَر ال بُدَّ أَْن يَْحَمرَّ ، قيَل له : فإْن  ؟: ألَنَّه قَْد جاَء بَشْرَطْين ، قيَل له : فإْن قاَل لها أَنِت طاِلٌق إِن اْحَمرَّ البُْسرُ 

 فقاَل : هذا َشْرٌط َصحيٌح تطلُُق إذا اْحَمرَّ البُْسُر. ؟قاَل لها : أَنِت طاِلٌق إذا اْحَمرَّ البُْسرُ 

ْقِك لم يَْحنَْث حتى قاَل األَزهِريُّ : وقاَل الشافِِعيُّ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، في جُل الْمَرأتِه : أَْنِت طاِلٌق إن لم أَُطلِّ َما أُثْبِت لنا عنه : إْن قاَل الرَّ

َت مدَّةً يمكنُه َطلِّْقك فأَْنِت طاِلٌق ، فسكَ يُْعلَم أَنَّه ال يَُطلِّقُها بموتِه أَو بمْوتِها ، قاَل : وهو قوُل الُكوفِيِّين ، ولو قاَل : إذا لم أَُطلِّْقك وَمتى ما لم أُ 

 فيها الطَّالَق ، َطلُقَْت.

إِاّل تَْنِفُروا  ، وقَْوله تعالى : (8) تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ هللاُ  إِالّ  قْوِله تعالى : نَْحوُ  وليَس كذِلكَ  بِال فيَُظنُّ الِغرُّ أَنَّها إالَّ االْستِثْنائيَّةُ  إنْ  قد تَْقتَِرنُ و

ْبُكمْ   .(9) يُعَذِّ

؛ نَقَلَه  (10) إِِن اْلكافُِروَن إِاّل فِي ُغُرورٍ  والِفْعِليَِّة ؛ فاالْسِميَّة نْحو قْوله تعالى : وتَْدُخُل على الُجْملَِة اإِلْسِميَّةِ  بمْعنَى ما تكوَن نافِيَةً  الثَّاني : أَنْ و

 .(11) اْلُحْسنىإِْن أََرْدنا إِالَّ  نْحو : والِفْعليَّة الجْوهِريُّ ؛

 قاَل الَجْوهِريُّ : وُربَُّما ُجِمَع بيَن إْن وما النافِيَتَْين للتَّأْكيِد ، كما قاَل األَْغلَُب الِعْجليُّ :

__________________ 
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 .109( األنعام ا اآية 1)
 ( اللسان.2)
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 .107( التوبة ا اآية 11)
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كـــــــــــــــــًا َأغـــــــــــــــــارا  لـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــا إنح رَأَيـــــــــــــــــح

ارا     ر ًة وقـــــــــــــــــــَ َر مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــــــَ (1)أكـــــــــــــــــــح
 

  
ي : إْن هنا زائَِدةٌ   وليَسْت نَْفياً كما ذكَر.قاَل ابُن بَّرِ

ا كو ، َمْردوٌد بقَْوِله ، عزَّ وَجلَّ : إِْن ِعْنَدُكْم ِمْن ُسْلطاٍن  (2) : ُكلُّ نَْفٍس لَّما َعلَْيها حافِظٌ  إِنْ  قوُل َمن قاَل : ال تَأْتي نافِيَةً إالَّ وبعَدها إالَّ أَو لمَّ

 .(4) قَِريٌب ما تُوَعُدونَ أَ قُْل إِْن أَْدِري : ، وقَْوله تعالى  (3) بِهذا

وقد تَقدََّم عن  الثَّقيلَِة فتَْدُخُل على الُجْملَتَيِن ، ففي االْسِميَِّة تَْعَمُل وتُْهَمُل ، وفي الِفْعليَِّة يَِجُب إْهمالُها ، (5) تكوُن ُمَخفَّفَةً ِمن الثَّاِلث : أَنَّهاو

، وهي  (ِإْن هذاِن َلساِحرانِ )ساً ِمن الِحجاِز يَُخفِّفوَن ويْنِصبُون على توهُّم الثَّقيلَة ، وِمثَاُل اإِلْهماِل اللْيِث أَنَّ َمْن َخفََّف يَْرفَع بها ، وأَنَّ نا

 قِراَءةُ عاِصٍم والَخِليِل.

ُمَخفَّفَةً من الشَّديَدةِ فهذه ال بُدَّ من أَْن تْدُخَل قاَل الجْوهِريُّ : وقد تكوُن  َحْيُث َوَجْدَت إْن وبَْعَدها الٌم َمْفتوَحةٌ فاْحُكم بأَنَّ أَْصلَها التَّْشديُد ؛و

ا ُحِذَف ِمن التَّْشديِد كقَْوِله تعالَى :  زيٌد ألَخوَك ، لئاَلَّ تلتبس بإْن التي  إنْ و؛  (ِإْن ُكلُّ نَ ْفس  َلّما َعَلْيها حاِفظ  )الالُم في َخبَِرها ِعوضاً عمَّ

 بمْعنَى ما للنَّفي.

ي : َدَخلَت الالُم في خبِرها ال مْعنًى له  الالُم هنا َدَخلَْت فَْرقاً بيَن النَّفي واإِليَجاب ، وإْن هذه ال يكوُن لها اسٌم وال َخبٌَر ، فقَْولُه : قاَل ابُن بَّرِ

 ، وقد تدُخُل هذه الالُم مع الَمْفعوِل نحو : إْن َضَربِت لَزيداً ، ومع الفاِعِل نحو قْوِلَك : إْن قاَم لزيٌد.

ابع : أَنالو  كقَْوله : مع ما تكوَن زائَِدةً  رَّ

َرُههُ ما إنح أَتـَيحُت بَشيح   (6) ٍء أَنحَت َتكح
 ومنه أَْيضاً قَْوُل األَْغلَب الِعْجلّي الذي تقدََّم.

 قَدْ و (7)ما إْن يَكاُد يُخلِّيهْم ِلِوْجَهتِهْم تَخالُُج األَْمِر إنَّ األَْمَر ُمْشتََرُك : وفي المْحَكم : إْن بمْعنَى ما في النَّْفي وتُوَصُل بها ما زائَِدة ، قاَل زهيٌر 

ْكرى (َفذَكِّْر ِإنْ ) قَْولُه تعالَى : قيَل : ومنه وهو الخاِمُس من اْستِْعماالتِها ، تكوُن بمْعنَى قَْد ، ، أَي قد نَفَعَْت ، عن ابِن  (8) نَفَعَِت الذِّ

 األَْعرابّيِ.

ه فَظنَْنتُه َشْرطاً ، فَسأَْلتُهم فقالوا : وقاَل أَبو العبَّاِس : العََرُب تقوُل : إن قاَم زيٌد بمْعنَى قَْد قاَم زيٌد ؛ قاَل : وقاَل الِكسائيُّ : وَسِمْعتُهم يقُولُونَ 

 قد قاَم نُريُد ، وال نُريُد ما قاَم زيٌد. زيدٌ 

،  (9) (ِإْن كاَن َوْعُد رَبِّنا َلَمْفُعوالً )ُء إْن في مْوِضع لقَْد ، مثْل قَْوله تعالى : وَرَوى الُمْنذريُّ عن ابِن اليَزيدي عن أَبي زْيٍد أَنَّه تَِجي

اتَّقُوا  ؛ وقَْوله تعالى : (11) (َوِإْن كاُدوا َلَيْسَتِفزُّوَنكَ )،  (10) (َوِإْن كاُدوا َليَ ْفِتُنوَنكَ )المْعنَى لقَْد كاَن ِمن غيِر شّكِ ِمَن القْوِم ، ومثْلُه : 

ظاِهُر ِسياقِه أَنَّ إْن هنا بمْعنَى قَْد ، والذي َرَواه ابُن اليزيدي عن أَبي زْيٍد أَنَّه بمْعنَى إذ  (12) إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ  (َوَذُروا ما بَِقَي ِمَن الرِّاب) هللاَ 

ُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبهللِ )ُكْنتُم ، وِمثُْل قَْولُه تعالَى :  َد اْلَحراَم إِْن شاَء هللاُ لَتَْدُخلُنَّ اْلَمْسجِ : ، وقَْوله تعالى  (13) (فَ ُردُّوُه ِإىَل هللِا َوالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ

 أَي الشَّاِعر : قَْولُه ، كذِلكَ و أَي قَْد شاَء ؛ ، (14) آِمنِينَ 

 (15) تـَغحَضُب إنح أُذحان قـَُتيَبَة ُحز لأَ 
__________________ 

 ( اللسان والصحاح.1)
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 .«إن»ا ويف اآية :  4( الطار  ا اآية 2)
 .68( يون  ا اآية 3)
 .25اآية ( اجلن ا 4)
 .36واألصر كعبارة مغين اللبيب ص « عن»( يف القاموس : 5)
 وروايته : 36( من شواهد القاموس ا وهو للنابغة الذبياين ديوانه ص 6)

 ء ممـــــــــــــا أتـــــــــــــيـــــــــــــت بـــــــــــــه مـــــــــــــا قـــــــــــــلـــــــــــــت مـــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــي

 إذًا فـــــــــــــــــال رفـــــــــــــــــعـــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــــــوطـــــــــــــــــي إّد يـــــــــــــــــدي   

  

 فعل  هذه الرواية فال شاهد فيه.

 واللسان. 47( ديوانه ط بريوت ص 7)
 .9( األعل  ا اآية 8)
 .108( اإلسراء ا اآية 9)
 .73( اإلسراء ا اآية 10)
 .76( اإِلسراء ا اآية 11)
 بدون واو.« اتقوا»وفيها :  278( البقرة ا اآية 12)
 .59( النساء ا اآية 13)
 .27( الفتح ا اآية 14)
 زه :وعج 39( من شواهد القاموس ا والبيت بتمامه يف مغين اللبيب ص 15)
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تا ؛ ويصحُّ أَْن تكوَن بمْعنَى إذ ٌل. أَي قَْد ُحزَّ ا الِفْعُل فيه ُمَحقٌَّق ، أَو ُكلُّ ذلك ُمَؤوَّ  وَغْير ذِلَك ِممَّ

؛ وكذِلَك قَْوله تعالى :  (1) (اْسَتَحبُّواال تَ تَِّخُذوا آابءَُكْم َوِإْخواَنُكْم َأْولِياَء ِإِن )* قُْلُت : وقد تكوُن بمْعنَى إذا نْحو قَْوِله تعالَى : 

 .(2) (َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نَ ْفَسها ِللنَِّبِّ )

ي : وقد تُزاُد إْن بَْعَد َما الظَّْرفيَّة كقْوِل الَمْعلوِط بِن بَْذٍل القَُرْيعّي أَنَشَده ِسْيبََوْيه :  قاَل ابُن بَّرِ

ه و  ــــــــــــَ ت ــــــــــــح ريح مــــــــــــا إنح رأَيـ ــــــــــــخــــــــــــَ ــــــــــــل ــــــــــــفــــــــــــىت ل  رج  ال

ــــــــــُد     زِي ــــــــــَ زاُ  ي ــــــــــَ نِّ خــــــــــريًا ال ي ــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــِّ (3)عــــــــــل
 

  
 وقد تكوُن في جواِب القََسِم تقوُل : وهللِا إن فَعَْلت ، أَي ما فَعَْلت.

ماً وَحْرفاً ، واالسُم نَْوعاِن : َضميُر ُمتََكلٍِّم في قَْوِل تكوُن اسْ  الَخْفيفَةُ ِمن نواِصِب الِفْعِل المستقبِل َمْبني على السكونِ  ، الَمْفتُوَحةُ  أَنْ  : [أ نْ ]

أَْجَوُد و يقُولُون : أََن فَعَْلُت ذلَك ، على فَتِْحها َوْصالً  ِمن العََربِ  بسكوِن النُّوِن واألْكثَرونَ  ذلكَ  فَعَْلتُ  أَنْ  إذا َمَضى عليها ولم يقفْ  بَْعِضهم

 ومنهم َمن يُثْبُِت األَلََف في الَوْصِل أَْيضاً يقُوُل : أَنَا فَعَْلُت ذلَك ، وهي لُغَةٌ َرِديئَةٌ. باألَِلِف َوْقفاً ،اإِلتْيان  اللّغاِت ،

 وفي الُمْحَكم : وأََن اسُم الُمتََكلِّم فإذا َوقَْفت أَْلَحْقَت أَِلفاً للسكوِت ، وقد تُْحَذف وإثْباتُها أَْحَسُن.

حاحِ : وأَمَّ  فهو اسٌم مكنِيٌّ ، وهو اسٌم للُمتَكلِِّم وْحَده ، وإنَّما بُنِي على الفتْحِ فَْرقاً بَْينه وبيَن أَن التي هي َحْرٌف ناِصٌب  أَنَا ا قَْولُهموفي الّصِ

طت َسقََطْت إالَّ في لُغٍَة ردي  ئٍة ، كما قاَل ُحَمْيد بُن مجدٍل :للِفْعِل ، واألَِلُف األخيَرةُ إنَّما هي لبَياِن الَحَرَكِة في الَوْقِف ، فإن ُوّسِ

رِفـــــــــــــوين  ريَِة فـــــــــــــاعـــــــــــــح ُف الـــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــح  َأاَن ســـــــــــــــــــــــــــَ

ا     نـــــــــــامـــــــــــَ ُت الســـــــــــــــــــــــــ  َذر يـــــــــــح يـــــــــــعـــــــــــًا قـــــــــــد تـــــــــــَ (4)مجـــــــــــَ
 

  
 * قُْلُت : ومنه أَْيضاً قَْول العَُدْيل :

نح يـــــــــــــــعـــــــــــــــا.  َ
عـــــــــــــــاِن ملـــــــــــــــ ُ  الـــــــــــــــطـــــــــــــــِّ دح  َأان عـــــــــــــــَ

ــــــــــــــوين     رِف ُ فــــــــــــــاعــــــــــــــح اِّ ــــــــــــــَ ب
ُ

ُ  املــــــــــــــ دح ــــــــــــــعــــــــــــــَ (5)َأان ال
 

  
 فَعَْلَت ، بمّدِ األَِلِف األُولى ، وهي لُغَةُ قُضاَعةَ ، ومنه قَْوُل عِدّيِ : آأَن وقد َذَكَر المصنُِّف ، َرِحَمه هللاُ تعالى ، ثالَث لُغاٍت ، وفاتَهُ 

ٍة  جـــــــــــــ  ري آَن ُذو عـــــــــــــَ عـــــــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــح  اي لـــــــــــــَ

وا    رحاًب حـــــــــــَ ىت أََر  شـــــــــــــــــــــــــَ  (6) ؟َدح َأصـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــصح مـــــــــــَ
  

بدالً ِمن األَلِف  أَنَّه يَجوُز الهاء في فَعَْلت ، حَكى الَخْمَسة قُْطرب ، ونَقََل عن ابِن جنِّي ، وفي األَخيَرةِ َضْعٌف كما تََرى. قاَل ابُن جنِّي : أَنَهْ و

كوَن الهاُء أُْلِحقَْت لبَياِن الَحرَكِة كما أُْلِحقَِت األَلُف ، وال تكوُن بدالً منها بل في أَنا ألَنَّ أَْكثََر االْستِعماِل إنَّما هو أَنا باألَلِف ، ويَُجوُز أَْن ت

 .(ِحسابَِيهْ ) و (ِكتابَِيهْ )قائَِمة بنَْفِسها كالتي في 

 والَجْمعِ.قاَل األَْزهِريُّ : وأَنا ال تَثْنِيَةَ له ِمن لْفِظه إالَّ بنَْحن ، ويصلُح نحُن في التَّثْنيِة 

 ِء الواِحِد من َغْير أَن تكوَن ُمضافَةً إليه.يُوَصُل بأَْن تاُء الخطاِب فيَِصيران كالشَّي َضميُر ُمخاَطٍب في قَْوِلَك أَْنتَ  النوُع الثاني :و

ا لم يجزْ  أَنا لوا أَْنتُما ، ولم يُثَنُّوافإن قيَل : ِلَم ثَنَّوا أَْنت فقا أَْنتُما ، للُمَؤنَّثِة بكْسِر التاِء وتقوُل في التَّثْنِيةِ  أَْنتِ و لَرجٍل آَخَر  أَناو أَنا ، فقيَل : لمَّ

ا أَْنت فثَنَّْوه بأَْنتُما ألَنَّك تجيُز أْن تقوَل لرجٍل أَنَت وأَْنَت آلَخَر معه ، وكذِلَك األُْنثى.  لم يُثَنَّوا ، وأَمَّ

  إذ لو كاَن تَثْنِيَته لَوَجَب أَْن تقوَل في أَْنَت أَْنتاِن ، إنَّما هو اسٌم مصوٌغ يَُدلُّ على التَّثْنِيَِة كما صبَغ هذانِ وقاَل ابُن ِسْيَده : ليَس أَْنتُما تَثْنِيَة أَْنتَ 

 وهاتاِن.

__________________ 
 مجاراً ا ومل تغضب لقتر ابن خازم ونسبه  ققه للفرزد  ا وانظر ختر ه فيه.

 .23( التوبة ا اآية 1)
 .50حزاب ا اآية ( األ2)
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 .306/  2( اللسان ا ومغين اللبيب ومل ينسبه ا وكتاب سيبويه 3)
 ( اللسان بدون نسبة ا ونسبه يف الصحاح  ميد بن حبد .4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
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ِة اللُّغَِة والنَّْحو على الُجْمهورُ  َجْمع الُمَذكَّر والُمَؤنَّث ، أَْنتُنَّ و أَْنتُمْ  وتقوُل : ميَر هو أَْن ، والتَّاُء َحْرُف ِخطابٍ  ِمن أَئمَّ ُوِصلَْت به ؛ كما  أنَّ الضَّ

 تقدََّم.

 عن العََرِب ، وكاُف التَّْشبيِه ال تَتَِّصل بالُمْضَمِر ، أَْنَت كأَنا وأَنا كأَْنَت ؛ ُحِكَي ذِلكَ : قاَل الَجْوهِريُّ : وقد تدُخُل عليه كاُف التَّْشبيه تقوُل 

ميَر الُمْنفصَل عْنَدُهم كاَن بمْنِزلَِة الُمْظَهر ، فلذِلَك َحُسَن : وإنَّما تتَِّصل بالُمْظَهِر ، تقوُل  أَْنَت كَزيٍد ، وال تقوُل : أَْنَت ِكي ، إالَّ أنَّ الضَّ

 وفاَرَق الُمتَِّصل.

َضِميَرْين ُمْنفَِصلَْين ، فلَذِلَك قاَل ِسْيبََوْيه  (1)كك إالَّ في تَْبيين  أَنا تاِب ليَس البِن َخالََوْيه قاَل : ليَس في كالِم العََرِب أَْنَت ِكي والوقَرأُْت في ك

 :كك ، والبيتان  أَناوِمثْلُك عن أَْن يقُولُوا : أَْنَت ِكي  أَناو: اْستَْغنَِت العََرُب بأَْنَت ِمثْلي 

ا كــــــــــــــهــــــــــــــم  يــــــــــــــاُء لــــــــــــــكــــــــــــــنــــــــــــــ   فــــــــــــــلــــــــــــــو ال ا ــــــــــــــَ

وا كـــــــــــــــنـــــــــــــــاو     الء لـــــــــــــــكـــــــــــــــانـــــــــــــــُ  لـــــــــــــــو ال الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ

  
 والبيت اآلخر :

ين كــــــــــــك فــــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا   إن تــــــــــــكــــــــــــن كــــــــــــي فــــــــــــإنــــــــــــّ

ـــــــــــــــان    حـــــــــــــــب طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــا يف املـــــــــــــــالم ُمصـــــــــــــــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــّ  إن

  
ويَقَُع في َمْوِضعَْيِن  نَى َمْصَدر فتَْنِصبهأَي يكوُن مع الِفْعِل الُمْستقبِل في معْ  الَحْرُف أَْربَعَةُ أَْنواعٍ : يكوُن َحْرفاً َمْصَدِريًّا ناِصباً للُمضارعِ ،و

ويَقَُع بَْعَد لَْفٍظ داّلٍ على َمْعنًى غيِر اليَِقيِن  ، أَي ِصياُمكم ، (2) َوأَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكمْ  قَْوِله تعالى : : فِي االْبتِداِء فيكوُن في َمْوِضعِ َرْفٍع نَْحو

 .(3) (ِلذِْكِر هللاِ ) تَْخَشَع قُلُوبُُهمْ  أَنْ  لَْم يَأِْن ِللَِّذيَن آَمنُواأَ  نَْحو : فيكوُن في َمْوِضِع َرْفعٍ 

 .(4) يُْفتَرى أَنْ  َوما كاَن هَذا اْلقُْرآنُ  نَْحو قْوِلِه تعالى : نَْصبٍ  يَقَُع في َمْوِضعِ و

 .(5) يَأْتَِي أََحَدُكُم اْلَمْوتُ  أَنْ  ِمْن قَْبلِ  نَْحو قَْوِلِه تعالى : َخْفٍض  يكوُن في َمْوِضعِ و
قُْمَت ، والمْعنَى :  أنْ  بَنيقاَل الجْوهِريُّ : فإْن َدَخلَْت على فِْعٍل ماٍض كانْت معه بمْعنَى َمْصَدر قد َوقََع إالَّ أنَّها ال تَْعَمُل ، تقوُل : أَْعجَ 

 أَْعَجبَني قِياُمك الذي َمَضى ، ا ه.

ني أَْن تَقُوَم ، وهو في حاِل قِيامٍ  أَنْ  فعُِلَم ِمن هذا أَنَّ   .ال تَقَُع إذا وصلت حاالً أَبداً إنَّما هي للُمِضّيِ أَو لالْستِْقباِل ، فال يقاُل : َسرَّ

 قد يُْجَزُم بها كقَوِله : و

َدوحان نـــــــــــــا  إذا مـــــــــــــا غـــــــــــــَ لـــــــــــــِ داُن َأهـــــــــــــح  قـــــــــــــا  ِولـــــــــــــح

ب    طــــــــِ ُد حنــــــــَح ــــــــح ي ــــــــا الصــــــــــــــــــــــ  ن ــــــــِ وا إىل َأنح أيحت ــــــــَ ــــــــعــــــــال (6)ت
 

  
ضاَعةَ   برْفعِ الميِم وهي من الشَّواذ. (7) بوقد يُْرفَُع الِفْعُل بَْعَدها كِقراَءةِ ابِن ُمَحْيِصٍن : لَمْن أَراَد أَْن يُتِمُّ الرَّ

 * قُْلُت : ومنه قَْوُل الشاِعِر :

رآنِ  قـــــــــــــح مـــــــــــــا  َأنح تــــــــــــــَ كـــــــــــــُ  عـــــــــــــلـــــــــــــ  َألـــــــــــــاَء َوحيـــــــــــــَ

دا     مـــــــــا َأحـــــــــَ لـــــــــِ عـــــــــح ينِّ الســـــــــــــــــــــــالَم وَأنح ال تــــــــــُ (8)مـــــــــِ
 

  
؛ وقاَل هللاُ تعالى :  (9) (ِمْنُكْم َمْرضى) َسيَُكونُ  أَنْ  َعِلمَ  فال تَْعَمُل ، فتقُوُل : بَلَغَني أَْن زيٌد خارٌج ؛ قاَل هللاُ تعالَى : تكوُن ُمَخفَّفَةً من الثَّقيلةِ و

 .(10) (َونُوُدوا َأْن تِْلُكُم اجْلَنَُّة ُأورِثْ ُتُموها)

ا في التَّْقديِر فهي عاِملَةٌ ، واْسُمها مقدَّرٌ  ي : قَْوُل الجْوَهِرّي فال تَْعَمل يُريُد في اللَّْفِظ ، وأَمَّ   في النِّيَِّة تَْقِديُره : أَنه تِْلُكم الجنَّة.قاَل ابُن بَّرِ

 * قُْلُت : وقاَل المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ، في
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__________________ 
 .«والبيتان اخل وحرر قوله ضمريين منفصلا»قوله : إال يف تبيا لعله يف بيتا ا بدلير قوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .184( البقرة ا اآية 2)
 .16( ا ديد ا اآية 3)
 .37اآية ( يون  ا 4)
 .10( املنافقون ا اآية 5)
 ( من شواهد القاموس ومغين اللبيب ا ونسبه  ققه المرئ القي .6)
 .233( البقرة ا اآية 7)
 .46( اللسان ومغين اللبيب ص 8)
 .20( املزمر ا اآية 9)
 .43( األعراف ا اآية 10)
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َدِة َعِلمحتُ  ُشـــــــد 
َخف فة من امل

ُ
ُنحطَِل  ا ُمقحرِتانً بالٍم يف اإلعحماِ  ا وَعِلمت َأنح  الَبصـــــــائِِر يف مثاِ  امل

زيٌد ُمنحطَِلٌ  ِبال  َأنح  زيداً مل
 الٍم يف اإللحغاِء.

 قاَل ابُن جنِّي : وسأَْلُت أَبا علّيٍ عن قَْوِل الشاِعِر :

 َأنح تـَقحرآِن عل  ألذَء َوحَيُكما
 فقاَل : أَراَد النّوَن الثَّقيلَةَ أَي أَنَّكما تَْقرآِن. ؟ِلَم َرفََع تَْقرآنِ 

َواْنَطَلَق اْلَمَِلُ )اْصنَع ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  (2)، أَي أَي  (1) فَأَْوَحْينا إِلَْيِه أَِن اْصنَعِ اْلفُْلكَ : * نَْحو قَْوله تعالى ُمْفِسرةً بمْعنَى أي تكونُ و
ُهْم َأِن اْمُشوا َواْصِْبُ  حاحِ. (3) (واِمن ْ  ؛ كما في الّصِ

يُد الحاَجِة إلى ما بَْعَدها ليُفَّسَر قاَل بعُضهم : ال يَجوُز الَوْقف عليها ألَنَّها تأتي ليُعَبَّر بها وبما بَْعَدها عن َمْعنَى الفْعِل الذي قَْبل ، فالَكالُم َشد

 به ما قَْبلَها فبحسِب ذلَك اْمتَنََع الُوقوُف عليها.

ونَصُّ الجْوهِرّي : وقد  .(5) (َوَلّما جاَءْت ُرُسُلنا)؛ وفي َمْوِضع  (4) (َوَلّما َأْن جاَءْت ُرُسُلنا)نَْحو قَْوِله تعالَى :  َدةً للتَّوكيدِ تكوُن زائِ و

ا كقَْوله تعالى :  َِبُُم هللاُ )، وقد تكوُن زائَِدةً كقْوِله تعالى :  (6) (فَ َلّما َأْن جاَء اْلَبِشْيُ )تكوُن ِصلَةً لِلمَّ يُريُد وما لَُهم  (7) (َوما هَلُْم َأاّل يُ َعذِّ

بُُهم هللاُ.  ال يعذِّ

لَةَ هي الزائَِدةُ ، فلو كانْت زائَِدةً في اآليِة لم تَْنِصب الفْعَل. ٌر ألنَّ الّصِ ي : هذا كالٌم مكرَّ  قاَل ابُن بَّرِ

 كالَمْكسوَرةِ.تكوُن َشْرطيَّةً و

ً  تكونُ و ، أَي إذ جاَءُهم ؛ وكذِلَك  (8) بَْل َعِجبُوا أَْن جاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهمْ  قَْولُه تعالى : بمْعنَى إذ قيَل : ومنه تكونُ وللنَّْفيِ كالَمْكسوَرةِ.  أَْيضا

؛ َمن َخفََضها َجعلَها في مْوِضعٍ إذا ، كما تقدََّم ، وَمْن فَتََحها  (9) (َحبُّواال تَ تَِّخُذوا آابءَُكْم َوِإْخواَنُكْم َأْولِياَء ِإِن اْستَ )قَْولُه تعالَى : 

 جعلَها في مْوِضع إذ على الواِجِب.

 موِضِع إذ. ، َمْن َخفََضها جعلَها في مْوِضعِ إذا ، وَمْن نََصبَها ففي (َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نَ ْفَسها ِللنَِّبِّ )ومنه قَْولُه تعالى : 

اةِ ، ؛ (10) يُبَيُِّن هللاُ لَُكْم أَْن تَِضلُّوا قَْولُه تعالى : بمْعنَى لئاَّل ، قيَل : ومنه تكونُ و والصَّواُب أَنَّها هنا َمْصدِريَّةٌ ،  هكذا َذَكَره بعُض النُّحَّ

 تَِضلُّوا. أَنْ  واألَْصُل َكراَهةَ 

 .أَنْ  فتَْعَمل وإن لم تكْن في اللَّْفِظ كقَْوِلك : ألَْلزمنَّك أو تَْقِضَي لي حقِّي ، أَي إلى* قُْلُت : وقد تكوُن ُمْضمرةً 

 وقاَل الجْوهِريُّ : وكذِلَك إذا َحَذْفتها إْن ِشئْت نََصْبَت وإْن ِشئَْت َرفَْعَت ؛ قاَل َطرفَةُ :

ـــــــــــوغـــــــــــَ   َر ال ضـــــــــــــــــــــــــُ رِي َأحح ـــــــــــزاجـــــــــــِ ذا ال هـــــــــــَ ـــــــــــ   َأال أَيـ

َد الــلـــــــ  و     هـــــــَ لـــــــِديَأنح َأشــــــــــــــــح َت خمــُح (11) ؟ذ اِت هـــــــر أَنـــــــح
 

  
ْفُع أَْجوُد. قاَل هللاُ تعالى :   ، اه. (12) (فَ َغْْيَ هللِا ََتُْمُرويّنِ َأْعُبُد أَي َُّها اجْلاِهُلونَ أَ ُقْل )يُْرَوى بالنَّْصِب على اإِلْعماِل ، والرَّ

.  وتكوُن أَْن بمْعنَى أََجْل وبمْعنَى لعَلَّ

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 : األَنِيُن. األَنَّةُ 
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 فُنَنَةٌ ، كُهَمَزةٍ فيهما ، أَي بِليٌغ. أُنَنَةٌ  وَرُجلٌ 

ً  القَْوسُ  أَنَّتِ و  : أاَلنَْت صوتَها وَمدَّته ؛ عن أَبي حنيفَةَ ، وأَْنَشَد لُرْؤبَة : تَئِنُّ أَنِينا

__________________ 
 .«يمبنزلة أ»كذا ابالصر وابلقاموس :   (*)
 .27( املؤمنون ا اآية 1)
 ( كذا وردت مكررة ا واألوىل حذف واحدة.2)
 .6( ص ا اآية 3)
 .33( العنكبوت ا اآية 4)
 .77( هود ا اآية 5)
 .96( يوسف ا اآية 6)
 .34( األنفا  ا اآية 7)
 .2(   ا اآية 8)
 .23( التوبة ا اآية 9)
 .176( النساء ا اآية 10)
 واللسان. ... «أال أيهذا الالئمي» ا برواية : 32معلقته ا ديوانه ص ( من 11)
 .64( الزمر ا اآية 12)
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طـــــــــــــــومـــــــــــــــا  خـــــــــــــــُ
َ

ِذُب املـــــــــــــــ َا  ـــــــــــــــَح ن  حـــــــــــــــِ ئـــــــــــــــِ  تـــــــــــــــَ

يـــــــــــمـــــــــــا     مـــــــــــتح محـــــــــــَِ لـــــــــــَ َ  َأســـــــــــــــــــــــــح ربح ا عـــــــــــَ (1)أَنـــــــــــِ
 

  
 ذاَك : أَي حينِه وُربَّانِه. َمئِنَّةِ  وأَتَاهُ على

 والعَْدقَةُ والشَّْوَزُب واِحٌد. الَمئِنَّةُ و األَنَّةُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

أَي ما كاَن وإنَّما فَسََّره : في الفُراِت قَْطرةٌ ، أَي ما كاَن ، وقد يُْنَصب وال أْفعَلَه ما أَنَّ في السَّماِء نَْجماً. قاَل اللَّْحيانيُّ  (2)ويقاُل : وما أَنَّ 

 على الَمْعنَى.

 بيٍه إنَّما هو أَنَّ َدَخلَْت عليها الكاُف ، والعََرُب تَْنصُب به االْسَم وتَْرفَُع به الَخبََر.: َحْرُف تَشْ  كأَنَّ و

 أَميُرنا فتأُْمُرنا ، مْعناه لْسَت أَِميرنا. كأَنَّكَ : وقاَل الِكسائيُّ : قد يكوُن بمْعنَى الَجْحِد كقَْوِلَك 

ْعَر فأُِجيَده.ويأْتي بمْعنَى التَّمنِّي كقَْوِلَك : كأَنَّني  ْعَر فأُِجيَده ، مْعنَاه لَْيتَني قد قُْلُت الّشِ  قد قُْلُت الّشِ

 خاِرُج. كأَنَّكوهللاَ يَْفعَل ما يَشاُء ؛  كأَنَّ  وبمْعنَى الِعْلم والظَّّنِ كقَْوِلَك :

 وقاَل أَبو َسعيٍد : َسِمْعُت العََرَب تُْنِشُد هذا البَْيت :

ٍه و  يـــــــــــــنـــــــــــــا بـــــــــــــَوجـــــــــــــح وافـــــــــــــِ وحَم تـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ٍم يـ َقســـــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــُ

مح     لـــــَ ِر الســـــــــــــــــــ  وا إىل انضـــــــــــــــــــِ طـــــُ عـــــح ًة تــــــَ يـــــــَ بــــــح (3)كـــــــَبنح  ـــــَ
 

  
 َرفََع أراَد كأَنَّها َظْبيَةٌ فخفََّف وأَْعَمل مع وكأَْن َظْبيٍَة وكأَْن َظْبيَةٌ ، فَمْن نََصَب أَراَد كأَنَّ َظْبيَةً فخفََّف وأَْعَمل ، وَمْن َخفََض أَراَد كَظْبيٍَة ، وَمنْ 

 نايَِة. وَرَوى الجراُر عن ابِن األَْعرابّيِ أَنَّه أَْنَشَد :إْضماِر الكِ 

تـــــــــــــــاٍد  َ عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  قـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِ ح تـــــــــــــــَ ا حيـــــــــــــــَح  كـــــــــــــــَبمـــــــــــــــ 

مــــــــاِم و     بِّ الــــــــغــــــــَ َن عــــــــن حــــــــَ كــــــــح حــــــــِ َتضــــــــــــــــــــــح (4)َيســــــــــــــــــــــح
 

  
ا.  فقاَل : يُريُد كأَنَّما فقاَل كأَمَّ

اْستِْعمالُهم لهذه الُحُروِف ، وهم قد يَْستَثْقلون التَّْضعيَف فحَذفُوا النوَن التي تِلي الياَء. وإنَّني وإنِّي بمْعنًى ، وكذِلَك كأَنِّي وكأَنَّني ألنَّه َكثُر 

 وتبدل َهْمَزةَ أَن َمْفتوحة عيناً فتقوُل : َعِلْمت َعْنك ُمْنَطِلق.

 فيُْبِدلون.وَحَكى ابُن جنِّي عن قْطرب أَنَّ طيِّئاً تقوُل : ِهْن فَعَْلَت فعْلُت ، يُريُدوَن إْن ، 

ت إليها ما ، وهي ما التَّْوِكيد ا أَْنَت ُمْنَطِلقاً اْنَطلَْقُت َمعَك إنَّما هي أَْن ُضمَّ ، ولَِزَمت َكراِهيَة أَن يِْجِحفوا بها لتكوَن  قاَل ِسْيبََوْيه : وقْولُهم : أَمَّ

ناِدقةِ   واليَماني ِمن الياِء وبنُو تميٍم يقولُوَن : َعْن ، تُريُد َعْنعَنَتهم. ِعوضاً من َذهاِب الفْعِل كما كانِت الهاُء واأللُف ِعوضاً في الزَّ

 وإذا أََضْفت أن إلى َجْمعٍ أَو َعظيٍم قْلَت : إنّا وإنّنا ؛ قاَل الشاعُر :

نــــــــــنــــــــــا  يــــــــــح نــــــــــا بـــــــــــَ يــــــــــح تـــــــــــَ طــــــــــ  نــــــــــا خــــــــــُ مــــــــــح َتســــــــــــــــــــــــَ  إان  اقـــــــــــح

جـــــــــاِر     لـــــــــُت فـــــــــَ مـــــــــَ تـــــــــَ ر َة واحـــــــــح ـــــــــَ ُت بـ لـــــــــح مـــــــــَ (5)فـــــــــحـــــــــَ
 

  
 ثرِت النّونات فُحِذفَْت إْحَداها.فكَ  إنَّنا كاَن أَْصلَه

 ، كَحتَّى : قْريَةٌ بواسط ، منها : أَبو الَحَسِن عليُّ ابُن موَسى بِن بابا ، َذَكَره الَماِلينيُّ ، رِحَمه هللا. أَنَّىو

ا يُْستدرك عليه :  * وممَّ

اسُم َمْوِضع ، وإليه نُِسَب الكساُء ، وهو ِمَن الصُّوِف ، له َخَمٌل وال علَم  ، بفتحِ األَلِف وسكوِن النوِن وكْسِر الباِء وفتِْحها : أَْنبَجانُ  : [أ نبجن]

 .«أَبي َجْهمٍ  بأَْنبِجانِيَّةِ  ائْتُوني»الحِديُث : منه له ، وهو ِمن أَْدَوِن الثياِب الغِليَظِة. و

 واألَّول أَْشبه. وقيَل : َمْنسوٌب إلى َمْنبِج الَمدينَة الَمْعُروفَة ، أُْبِدلَِت الميُم َهْمزةٌ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
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قوله : وما أن اخل كذا يف النسخ ا والذي يف اللسان بعد كالم يف هذا املعىن ا وحك  اللحياين ما أن ذلك اجلبر »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
أفعله ما أن يف السـماء جنم ا وما عّن يف السـماء جنم أي ما عرض وما أن مكانه وما أن حراء مكانه ومل يفسـره ا وقا  يف موضـض آخر : وقالوا ال 

 .«يف الفرات قطرة أي ما كان يف الفرات قطرة. قا  : وقد ينصب وال أفعله ما أن يف السماء جنم
 ( اللسان ومغين اللبيب ونسبه حبواشيه إىل علباء أو ابغت أو أرقم اليشكري.3)
 ( اللسان.4)
 اللسان.( 5)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

، بفتحٍ فسكوِن نوٍن وضّمِ الجيِم وفتحِ الذاِل المعجمِة وبَْعَد األَلِف نوٌن : َوَرُق َشَجر الحلتيِت ، والحلتيُت صْمغُه  أَْنُجَذانُ  : [أنجن]

 والَمْحروُث أَْصلُه في المنتخب.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ن قَُرى َمْرَو على َخْمسِة فَراِسخ.: م أَْنَدَغن : [أندغن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

عيِد. أَْنِصنَا : [أنبصن]  ، بفتحٍ وكسِر الصاِد الُمْهملَِة : َمدينَةٌ قَديَمةٌ على َشْرقي النِّيل بالصَّ

ا يُْستَْدَرُك عليه أَْيضاً :  * وممَّ

 يقوُل اْنتَِظْرني في َمكانِك. أَْنتَني ني ُسلَيم يقوُل كما: قاَل األَْزهِريُّ : َسِمْعُت بعَض بَ  أنتن : [أنبتن]

ْفُق. األَْونُ  : [أون] ً  ءِ بالشي أُْنتُ  يقاُل : : الدََّعةُ والسَّكينَةُ والّرِ  عليه ، ِكالُهما : َرفَْقُت. أُْنتُ و أَْونا

َوْيُد. : األْونُ و  الَمْشُي الرُّ

اجِز :قاَل الجْوهِريُّ : ُمْبدٌل ِمن   الَهْوِن ؛ وأَْنَشَد للرَّ

 َسَفٌر كاَن قليَر اأَلوحنِ و 
ً  (1) أُنَّْت أَُؤنُ  قدو  ، كقُْلُت أَقُوُل قَْوالً. أَْونا

 على نَْفِسك : أَي اْرفُْق بها في السَّْيِر واتَِّدْع. أُنْ  ويقاُل :

حاحِ ؛ زاَد غيُرهُ : ، أَْونَْينِ  تقوُل : ُخْرٌج ذُو أََحُد جانِبَيِ الُخْرجِ. : األَْونُ و  يُْعَكمان. وهما كالِعْدلَْيِن ؛ كما في الّصِ

اُد ؛ وأَنَشَد : األْونُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :  : الِعْدُل والُخْرُج يُْجعَُل فيه الزَّ

َود ين و  نح ال يــــــــــــــــــــــَ ر   ُود  مـــــــــــــــــــــَ  ال َأحتـــــــــــــــــــــََ

يـــــــــــــقـــــــــــــي و     ِن ُدوَن َرفـــــــــــــِ فـــــــــــــي ابأَلوح تـــــــــــــَ (2)ال أَقــــــــــــــح
 

  
ّمة : ي لذي الرُّ ْفِق والدََّعِة هنا ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  وفسََّره ثَْعلَب بالّرِ

هــــــــا  بــــــــَ ُح ُقصــــــــــــــــــــــح  مَتَشــــــــــــــــــــــ   هبــــــــا الــــــــد رحمــــــــاُء مَتحســــــــــــــــــــــَ

مِ     ئـــــــــِ تـــــــــح ِا مـــــــــُ نـــــــــَ لـــــــــ  ذاِت َأوح بـــــــــح  كـــــــــَبنح بـــــــــطـــــــــُن حـــــــــُ

  
 : إذا اْحتََشى َجْنباهُ بالَمتاعِ. أَْونَينِ  ويقاُل : ُخْرٌج ذُو

 وَسيَأْتي له ثانِياً. ع ، : أَْونٌ و

. رافِهٌ واِدٌع ؛ كقاتٍِل : ، آيِنٌ  َرُجلٌ و  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 َروافِهُ. أَي : أََوائِنُ  ثالُث ليالٍ و

 الياُء قَْبَل النوِن. َواِدعاٌت ، أَي : آيناتٌ  َعْشُر ليالٍ وَ 

نَ و ً  الِحمارُ  أَوَّ  قاَل ُرْؤبَة : كالِعْدِل ؛ واْمتَدَّْت خاِصَرتاه فصارَ  : أََكَل وَشِرَب حتى اْمتأَلَ بَْطنُهُ  تأِْوينا

لـــــــــَ ح  ِلصـــــــــــــــــــــــًا رب  الـــــــــفـــــــــَ و خمـــــــــُح عـــــــــُ دح َوَس يـــــــــَ  َوســـــــــــــــــــــــح

قـــــــــــــُ ح     رنا وقـــــــــــــد َأو َن َ حِوبـــــــــــــَن الـــــــــــــعـــــــــــــُ (3)ســـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 الحاِمُل المقرب مثْل َرُسول وُرُسل.قاَل الجْوهِريُّ : يُريُد َجْمع العَقوِق ، وهي 
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نَ  إذا ُعدال على الدابَِّة ، األَْونَينِ  وقاَل األَْزهِريُّ : وصَف أُتُناً َوَرَدِت الماَء فَشِربَْت حتى اْمتأََلَْت َخواِصُرها فصاَر الماُء مثْلَ  ً  كتَأَوَّ نا  .تَأَوُّ

اُج : أَوانُ  يقاُل : جاءَ  : الِحيُن. األَوانُ و  البْرِد ؛ قاَل العجَّ

 (4)هذا َأواُن اجِلدِّ إذح َجد  ُعَمرح 
 نَقَلَه الِكسائي عن أَبي جاِمعٍ ، وهكذا َرَوى قَْول أَبي زبيد : يُْكَسُر ،و

نـــــــــــــــا والَت َأواٍن  حـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح وا صـــــــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــُ  طـــــــــــــــلـــــــــــــــَ

قـــــــــــاء     ـــــــــــيـــــــــــَ  حـــــــــــَا بـــــــــــَ نـــــــــــا َأنح ل بـــــــــــح (5)فـــــــــــَبجـــــــــــَ
 

  
 يقاُل : فالنٌ و كَزَماٍن وأْزِمنٍَة ؛ قاَل يَْعقُوب : ، آَونَةٌ  ج لذي َحَكاه َغريٌب َغْير َمْرجوحٍ بل أَْنَكَره َجماعاٌت.الَكْسِر ا إنَّ  فال عْبَرة بقْوِل شْيخنا

 زاَد أَبو َعْمٍرو :و آِونَةً  يَْصنَعُه

__________________ 
 وعل  هامشه عن إحد  النسخ : أ ن.« أُونُ »( يف القاموس : 1)
 ( اللسان.2)
 اللسان والصحاح والثاين يف التهذيب.( 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 وانظر ختر ه فيه ا ونسبه يف اللسان إىل أيب زيد. 584( شعراء إسالميون ا يف شعر أيب زبيد ص 5)
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نَـُعه ِمراراً وَيَدُعُه ِمراراً ؛ آيَنةً   قاَ  أَبو زُبَيد : ؛ إذا كاَن َيصح
ــــــــــــــــًة  ــــــــــــــــُودِّ آِون ِر ال قــــــــــــــــاِ  َأهــــــــــــــــح ــــــــــــــــح اُ  أَث  محــــــــــــــــَ 

ُض     َه مـــــــا َأســـــــــــــــــــــَ لـــــــح ـــــــَ ينِّ يـ َد مـــــــِ هـــــــح ُم اجلـــــــَ طـــــــيـــــــهـــــــِ (1)أُعـــــــح
 

  
ةً بَْعَد أُْخَرى. ، «َدْع داِعَي اللَّبَنِ : ، فقاَل  آِونةً  َمرَّ برُجٍل يَْحتَِلب شاةً »في الحِديِث : و  يْعنِي مرَّ

 وأَْنَشَد : ْسَمْع لها بواِحٍد ؛ولم يُ  قاَل ُكراٌع : السَّالِحُف ؛ : األَوانُ و

 بـَيـ ُتوا اأَلواَن يف الطِّي اتِ و 
ياُت : الَمناِزُل.  الّطِ

 على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم. : ع بالَمدينَِة ، أََوانٍ  ذُوو

 .أََوانٍ  وقاَل نَْصر : أَظنُّه َمكاناً يَمانيًّا. ويقاُل أَْيضاً : ذاتُ 

فَّةُ العَظيَمةُ كاألََزجِ ، اإِليوانُ و حاحِ. إيوانُ  ومنه ، بالكْسِر : الصُّ  ِكْسَرى ؛ كما في الّصِ

 وفي الُمْحَكم : ِشْبهُ أََزجٍ َغْير َمْسدوِد الَوْجه ، وهو أَْعَجِميٌّ وأَنَشَد الجْوهِريُّ :

ُله ابإِليوان   (2)َشط تح َنو  َمنح َأهح
 وقاَل غيُرهُ :

 (3)ِقر  والر حيان إيواُن ِكسحر  ذي ال
انٌ  مثُْل ِديواٍن وَدواِوين ، ألَنَّ أَْصلَه ، أََواِوينُ و إيواناتٌ  ج ّمِ ، أُونٌ  ، كِكتاٍب ، ج كاإِلوانِ  فأُبِدلَْت ِمن إْحدى الَواَوْين ياء ؛ إوَّ كِخواٍن  ، بالضَّ

حاحِ.  وُخوِن ، كما في الّصِ

 .إيواناتٌ  َجْمعُهُ  بالكْسِر ، اللِّجاِم ، إيوانُ و

 على َعشَرةِ فَراِسَخ منها ، بالقُْرِب ِمن مسكٍن. ، كَسَكاَرى : ة بِبَْغدادَ  أََوانَىو ِمن ِحْميََر. ُرَعْينٍ  أَْقياِل ذي قَْيٌل ِمن بالكْسِر : ، إيوانٍ  ذوو

بَْيِر أَِمير الِعراِق ؛  ُء بَْغداَد ، ُمْقِرى منها يَْحيَى بُن الُحَسْينِ ووقاَل الحافُِظ : قْريَةٌ نِزَهةٌ ذات فَواِكه ِمن قرى ُدَجْيل ، وبها قْبُر مْصعَِب بِن الزُّ

ومنها أَْيضاً : أَبو الَحَسِن مليُح بُن رقيِة عن ُعثْماِن بن  ؛ انِ األَوانِيَّ  بُن عبِد هللاِ  يَْحيَىو ؛ 606وتلميذُ أَبي الكرم الشَّْهَرُزوِري ، ماَت َسنَة 

ِريِر َكتََب عنه أَبو سْعٍد السَّمعانّي ببَغْ  ، رِحَمه  537داَد ، تُوفي بها َسنَة أَبي شيبَةَ ، َذَكَره األَميُر ؛ وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن أَحمَد بِن محمٍد الضَّ

 األَثيِر.هللاُ تعالَى ، َذَكَره ابُن 

 وإليها نُِسَب أَبو الَحَسِن عليُّ بُن أَْحَمد الَمْذُكور قَِريباً. ة بنواِحي الَمْوِصِل ، أَْيضاً :و

 أَنَّ  صَّحيحُ ِمن قرى الَمْوِصل ، فال أَوانَى تكونَ  أَنْ  الَمْشهوَر بالَمْوِصِل ، وهذا ال يلزُم منه أَنَّ  ابَن األَثِيِر َذَكَر فيه أَنَّ  وإنَّما غرَّ المصنِّف

 أَوانَى هي قْريَةٌ واِحَدةٌ ، وهي التي ِمن أَْعماِل بَْغداَد.

 وهو الصَّواُب ، قاَل الُهَذليُّ : د ، : (4) أَواِينُ  وفي بعِض النُّسخِ* : ، أَوينو

هــــــــــــــاَت انٌس مــــــــــــــن أانٍس ِدايُرهــــــــــــــم  يــــــــــــــح  فــــــــــــــهــــــــــــــَ

ُن     ريـــــــــــــــــــَن َأوايـــــــــــــــــــِ (5)ُدفـــــــــــــــــــاٌ  وداُر اآخـــــــــــــــــــَ
 

  
ل هذا الَحْرف فهو تِْكراٌر منه. : ع ، أَْونٌ و  وهذا قَْد تَقدََّم له في أَوَّ

نْ  يقاُل :و  اتَّئِد على نحِوَك. أَي على قَْدِرَك ، أَّوِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ً  : إذا اْستَراَح ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. آَن يَُؤوُن أَْونا
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نَ و يت. أَوَّ ّكِ  في َسْيِرِه : اْقتََصَد ؛ عن ابِن الّسِ

 َحْصحاٍص. (6)خيٌر ِمن ربعٍ  آئنٌ  ويقاُل : ِرْبعٌ 

__________________ 
 انظر ختر ه فيه ا واللسان والصحاح. 642( شعراء إسالميون ا يف شعر أيب زبيد ص 1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
 والتهذيب.( اللسان 3)
 [.كالجي أبيدينا] (*)
 ( يف معجم البلدان : َأَواِئُن.4)
 والبيت يف اللسان ومعجم البلدان.« اأَلوائن»يف شعر مالك بن خالد اخلناعي ا برواية :  444/  1( شرح أشعار اهلذليا 5)
(6.  ( يف اللسان : َعبِّ



16659 

 

نَ و  في األَْمِر : تَلَبََّث. تأَوَّ

 : اإِلْعياُء كالتَّعَِب. األَْونُ و

 : الخاِصرتاِن. األْونانِ و

اِعي : كاألْونَْينِ  : الِعْدالِن ، األوانانِ و  ؛ قاَل الرَّ

هــــــــــــا  تــــــــــــِ الهــــــــــــا َأواانِن الســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــُت ورِجــــــــــــح بــــــــــــِ  تــــــــــــَ

عــــوُدهـــــــا     هـــــــا حــــىت يــــكـــــــر  قــــَ تــــُ (1)َعصـــــــــــــــــــــاهـــــــا اســــــــــــــــــح
 

  
ي : وقيَل :  : َعُموٌد ِمن أَْعِمَدةِ الِخباِء. األَوانُ  قاَل ابُن بَّرِ

 : اللِّجاَماِن. األَوانانِ  وقيَل :

ْحِل.  وقيَل : إناآِن َمْملُوآِن على الرَّ

نَ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ ، رِحَمه هللاُ تعالى : شِرَب حتى  وحتى َعدََّن وحتى كأَنَّه ِطراٌف ؛ ُكلّه بمْعنًى. أَوَّ

نَتو  أَْقَربَت.األَتاُن :  أَوَّ

 : التََّكلُُّف للنَّفَقِة. األَْونُ و

 شاَء هللاُ تعالَى. إن ِمن َمأَْنت ؛ كما َسيَأْتِي (2)عْنَد أَبي علّيِ َمْفعُلة ِمن ذِلَك ؛ وقيَل : هي فَِعيلَة  الَمُؤونَةُ و

 له بالكْسِر. إوانٌ  ٍء َعَمْدَت به شيئاً فهووكلُّ شي

 : ركيَّةٌ َمْعروفَةٌ ، عن الَهَجرّيِ ، قاَل : هي بالعُْرِف قْرَب َوْشحى والَوْركاِء والدَّخول ؛ وأَْنَشَد : اإِلوانَةُ و

ٍر  يــــــــــــــح قــــــــــــــَ  فــــــــــــــإن  عــــــــــــــلــــــــــــــ  اإِلوانــــــــــــــِة مــــــــــــــن عــــــــــــــُ

ُا     ــــــــــــه ميــــــــــــَ َديــــــــــــن ل ــــــــــــيــــــــــــَ تــــــــــــا ال لــــــــــــح ىًن كــــــــــــِ (3)فــــــــــــَ
 

  
 وقاَل نَْصر : هو ِمن ِمياِه بَني ُعقَْيٍل.

 .أُُهنٌ و آِهنَةٌ  نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ والَجْمعُ  العُْرجوُن ؛، كِكتاٍب :  اإِلهانُ  : [أهن]

ً  قاَل اللَّْيُث : هو ما فَْوَق الشَّماِريخ ، ويُْجَمعُ   .آِهنةٍ  ، والعََدُد ثالثَةُ  أُُهنا

 قاَل األَْزهِريُّ : وأَْنَشَدني أَْعرابيٌّ :

يـــــــــــــــان  تـــــــــــــــح ين اي َأكـــــــــــــــَرَم الـــــــــــــــفـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ جـــــــــــــــح نـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

ارًة لــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــتح مــــــــــــــن     بــــــــــــــ  دانجــــــــــــــَ يــــــــــــــح  الــــــــــــــعــــــــــــــَ

  

 حــــــــــــــــــىت إذا مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــلــــــــــــــــــُت الَن اآن 

رححـــــــــــــــــان    وُد كـــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــه َأســـــــــــــــــــــــــــــــح  َدب  ل

  

َلٍب حَيحَتِذُم اإِلهان   (4)مِبخح

ي للُمِغيرةِ بِن َحْبناء :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ن إاّل  َ الــــــــــــــــــر َد  واأَلمــــــــــــــــــح اح  فــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــَ

ــــــــــب     ي ــــــــــَعســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَا اإِلهــــــــــاِن إىل ال (5)كــــــــــمــــــــــا ب
 

  
 من تِالِدِه وحاِضِره. هكذا هو َمْضبوٌط كأَْحَمَد أَي ماِلِه ، آَهنِ  أَْعطاهُ منو

 الماِل وعاِهنِِه : أَي ِمن عاِجِله وحاِضِره كما يأْتِي في َعَهَن. آِهنِ  ماِلِه كناِصٍر ، وهو بََدٌل ِمن عاِهٍن. ويقاُل : من آِهن * قُْلُت : َصوابُه ِمن

 ؛ قاَل كْعٌب ، رِضَي هللاُ تعالى عنه :والتَّعَُب  : اإِلْعياءُ  األَْينُ  : [أين]
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 (6)فيها عل  األَيحِن إرحقاٌ  وتـَبحغيُر 
حاحِ.  قاَل أَبو زْيٍد : ال يُْبنى منه فِْعٌل ، وقد ُخوِلَف فيه ؛ كما في الّصِ

ْعر. وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : ال فِْعل له.  وقاَل اللْيُث : ال يشتَقُّ منه فِْعل إالَّ في الّشِ

ً  بُن األْعرابّيِ :وقاَل ا  ِمن اإِلْعياِء ؛ وأَْنَشَد : آَن يَئِيُن أَْينا

 (7)إان  وَربِّ الُقُلص الض واِمِر 
 أَي أَْعيَينا. إنَّا قاَل :

حاحِ ما نَّصه : قالَ   * قُْلُت : وَوَجْدُت في هاِمِش الّصِ

__________________ 
 واللسان. 95( ديوانه ط بريوت ص 1)
 اللسان : فعولة.( يف 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 وصدره : 14( من قصيدته ابنت سعاد ا البيت 6)

 لن يـُبَـلِّغها إال عذافرةو 
 ( اللسان والتهذيب ا واألساس وقبله فيها :7)

 أقو  للمرار واملهاجر
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 إال  يف بيٍت واِحٍد وهو : األَيحن ا وأَبو زيحٍد ال يصّرِفُه قاَ  أَبو  مٍد : مل يصر فِ  األَيحنِ  اأَلصحمعي  : يصر فُ 
بـــــــــــاِح  ِر  (1)قـــــــــــد قـــــــــــلـــــــــــت لـــــــــــلصـــــــــــــــــــــــــ  واجـــــــــــِ  واهلـــــــــــَ

رِ     وامـــــــــــــــــــِ ص الضـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــــــــــــُ  إان  وَرب  الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــُ

  
 .األَْينِ  ِمنَ  إنَّا دَِّت الهاِجَرةُ الّصباُح : التي يقاُل لها اْرتَحل فقد أَْصبَْحنا ، والَهواِجُر التي يقاُل له ِسْر فقِد اْشتَ 

 مثُْل األَْيِم ، نونُه بََدٌل من الالِم. الحيَّةُ ، : األَْينُ و

يْت : ّكِ  واألَْيُم الذَّكُر ِمن الحيَّاِت. األَْينُ  وقاَل ابُن الّسِ

 واألُيوُم : جماَعةٌ. األُيونُ  وقاَل أَبو َخْيَرةَ :

جُل  : األَْينُ و  عن اللْحيانّيِ. والِحْمُل ؛الرَّ

 الِحيُن. : األَْينُ و

ً  لَك أَْن تَْفعََل كذا آنَ  يقاُل : ، أَي حاَن. آَن يَئِينُ  َمْصَدرُ  : األَْينُ و لَك وهو َمْقلوٌب منه ؛ وأَْنَشَد  أَنَى ؛ عن أَبي زْيٍد ؛ أَي حاَن ، مثْلُ  يَئِيُن أْينا

يت : ّكِ  ابُن الّسِ

جي أَ  ـــــــــــَ مـــــــــــاي لـــــــــــ   عـــــــــــِ نح د َأنح  ـــــــــــَُ ئـــــــــــِ ا يـــــــــــَ مـــــــــــ   لـــــــــــَ

لـــــــ و     يـــــــح َر عـــــــن لـــــــَ يـــــــا  ؟أُقحصـــــــــــــــــــــِ لـــــــَ  قـــــــد َأ. لـــــــِ (2)بــــــــَ
 

  
حاِح.  فجَمَع بيَن اللُّغَتَْين ؛ كذا في الّصِ

 الجْوهِريُّ ؛ ونَقَلَه ابُن ِسْيَده.وعلى الفتِْح اْقتََصَر  ، ويُْكَسُر ، أَْينُكَ  *آنَ و

 حاَن ِحينَُك. أَي ، آَن آنُكَ و

ً  وفي الُمْحَكم : أَنَّ   ، وليَس بمْقلُوب عنه لُوجوِد الَمْصدِر. أَنى لُغَةٌ في آَن أَْينا

ْصلَْين يَتَقاَربَاِن في التَّْرِكيِب بالتَّْقِديِم والتَّأِْخيِر ، وإن * قُْلُت : وقد َعقََد له ابُن جنِّي ، رِحَمه هللاُ تعالَى ، باباً في الَخصائِِص قاَل : باٌب في األَ 

فاً أَْصالً لصاِحِبه ، وذِلَك كقْوِلهم :  َمْقلوٌب عن فآنَ  ، آَن يَئِينُ و،  يأْنَى ءُ الشي أَنى قصَر أََحُدهما عن تصّرف صاِحبِه كاَن أَْوَسعهما تصرُّ

ا آلنَ  اإِلناُء ، وال تَِجدوهو  أنى يأَنَى لُوجوِد َمْصَدر أَنى اإِلْعياُء  األَْينُ  ٍء إنَّمافليَس ِمن هذا في شي األَْينُ  َمْصدراً ، كذا قالَهُ األَْصَمعيُّ فأمَّ

ا تقدَّمَ  َمْصدراً  آلنَ  ٍد ، رِحَمه هللاُ َحَكىإناًء ؛ َغْير أنَّ أَبا زيْ  أَنى يأْنَى الَمْصَدر الذي هو أَْصٌل للِفْعل ُعِلَم أَنَّه َمْقلوٌب عن آنَ  والتَّعَُب ، فلمَّ

 ، فإن كاَن األَْمُر كذِلَك فُهما إذاً ُمتَساِويان وليَس أََحدهما أَْصالً لصاِحبِه ، ا ه. األَْينُ  وهو

ْوض بأَنَّ   .انىو أنىو أنى اللّْيِل واِحُده آناء ُمْستدالَّ بقَْوِلهم : أَنّى َمْقلوٌب ِمن آنَ  وَجَزَم الّسهيلّي في الرَّ

 قيل في كّلِ هذا وفيَما صرف منه. (3)فالنُّون 

أَْصلُه الواُو ، ولكنَّه ِمن باِب يَْفعل كَوِلَي يَِلي ، وجاَء الَمْصدُر  آنَ و: حاَن ،  آَن أنّى وقاَل البَْكِريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالَى في شْرحِ أَماِلي القاِلي :

 بالياِء ليطرَد على فِْعِله.

 قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : قَْولُه كَوِلَي يَِلي وَدْعوى َكْونه واويًّا فيه نََظٌر ظاِهٌر وُمخالفَةٌ للِقياِس.

حاحِ. وهي ُمْغنيةٌ عن الَكالِم الَكثيِر والتَّْطويِل ، وذِلَك أَنَّك  أَْينَ  : إذا قْلتَ  : سؤاٌل عن مكانٍ  أَْينَ و َزْيٌد فإنَّما تَْسأَُل عن مكانِِه ؛ كما في الّصِ

 .أَْينَ  أَْغناَك ذِلَك عن ِذْكِر األَماِكِن كلِّها ، وهو اسٌم ألنََّك تقوُل ِمن ؟بَْيتُك أَْينَ  إذا قْلتَ 

 ي ُمَؤنَّثَة وإْن ِشئَْت ذكَّْرَت.قاَل اللِّْحيانيُّ : ه

 فالٌن فيكوُن ُمْنتَصباً في الحاالِت كلِّها ما لم تَْدُخْله األِلُف والالُم. أَْينَ  : َوْقٌت ِمن األْمِكنَِة ، تقوُل : (4) األْينُ  وقاَل اللّْيُث :

اُج : كا الْجتِماعِ السَّاِكنَْين ، ونُِصبا ولم يُْخفَضا من أَْجِل وكيَف َحْرفاِن يُْستَْفَهُم بهما ، وكاَن حقُّهما  أَْينَ  وقاَل الزجَّ أَْن يكونَا َمْوقوفَْين ، فُحّرِ

. (5)الياِء ، ألَنَّ الَكْسَرةَ على   الياِء تَثْقُل والفتْحةُ أََخفُّ
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__________________ 
 ( يف األساس : أقو  للمرار.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ابالصلوليست من القاموس. (*)
 .«قوله : فالنون اخل كذا ابلنسخ وحرر العبارة أبسرها يف الروض السهيلي»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 كذا ابللسان أيضاً وهو غري  اهر فحرره ومثله يف التهذيب.« قوله : األين اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .«مض»( يف التهذيب واللسان : 5)
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 أَتَى. أَينَ  ، في َحْرف ابِن َمْسعودٍ  (1) (َوال يُ ْفِلُح الّساِحُر َحْيُث أَتى)وقاَل األَْخفَش في قْوِله تعالى : 

 .(2) (َأاّيَن ُمْرساها)وهو ُسؤاٌل عن َزماٍن ِمثْل َمتى. قاَل هللاُ تعالى :  ، ويُْكَسُر ، َمْعناهُ : أَيُّ ِحيٍن ، أَيَّانَ و

اُء ، وبه قََرأَ السُّلَميُّ :والَكْسُر : لُغَ  اُج أَيضاً. (3)يُْبعَثوَن  إيَّانَ  ةٌ لبَني ُسلَْيم ، َحَكاها الفرَّ حاحِ ؛ وقد َحَكاها الزجَّ  ؛ كذا في الّصِ

َزماٌن ، واآلخر قلَّة  أَيَّانَ وَمكاٌن ،  أَْينَ  من لَْفِظ أَّي ال ِمن لَْفِظ أَي ، ألَْمَرْين : أََحُدهما : أنَّ  أَيَّانَ  وفي المحتسِب البِن جنِّي : يَْنبَغي أْن يكونَ 

لم تَْصرْفه ألَنَّه كحمدان ، ولْسنَا نَدَِّعي أَنَّ أَيا يحسُن اْشتِقاقها ، أَو االْشتِقاُق منها ،  بأَيَّان فعال في األَْسماِء مع كثر فعالن ، فلو سّميت َرُجالً 

وقد جاَزْت فيها اإِلمالَةُ التي ال َحّظ لْلُحُروِف فيها ، وإنَّما اإلمالَةُ لألَْفعاِل وفي  أَيَّان هذا اسم ، وهي اْختُ  ألَنَّها َمْبنيَّةٌ كالَحْرِف ، أَو أنَّها مع

ْزِمنَِة َصالحها األْسماِء إذا كانْت َضْرباً من التََّصّرِف ، فالَحْرف ال تصرف فيه أَْصالً ، وَمْعنى أَي أنَّها بعٌض من كّلِ ، فهي تَْصلُُح لألَ 

 ْبِعيُض شاِمالً لذِلَك ُكلّه ؛ قاَل أَُميَّةُ :لغيِرها إذا كاَن التَّ 

م و  هــــــــــُ َومــــــــــَ  الــــــــــنــــــــــاُس راَث عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــم أمــــــــــُر يـــــــــــَ

ــــــــــــــِن َأاّيان    ــــــــــــــّدي ــــــــــــــل ــــــــــــــٌر ل ــــــــــــــائ مح ق هــــــــــــــُ ــــــــــــــّ ل ــــــــــــــكــــــــــــــُ  ف

  
فَة. بأَيَّانَ  فإن سميت  َسقََط الَكالُم في حسن تَْصِريِفها للحاقِها بالتّْسِميِة ببَِقيَّة األَْسماِء الُمتَصّرِ

ٌر ، أَيَّانَ  بِن أَبي القاِسم بنِ  أَحمُد بُن محمدِ  أَبو بْكرٍ و ٌث ُمتَأَّخِ حدََّث عن أَبي القَاِسِم بِن َرواَحةَ ، وَسِمَع الكثيَر بإفاَدةِ خاِلِه  الدُّْشتِيُّ : ُمَحّدِ

 مْحمود الدُّْشتِي ، قالَهُ الحافُِظ.

ماُن ما لَهُ مْقداٌر ، ويَْقبَل التَّجِزئةَ.فُهما عْنَده مُ  الذي أَْنَت فيه ، (4) الَوْقتِ  اسمُ  : اآلنُ و  تَراِدفان. وقاَل األَْنَدلِسيُّ في شْرحِ الُمفصَّل : الزَّ

ٍن َوقََع مَ  : ال مْقَدار له ، وهو اسُم الَوْقِت الحاِضِر الُمتََوّسط بيَن الماِضي والُمْستَْقبِل ؛ قالَهُ الجْوهِريُّ ؛ وهو اآلنَ و ْعِرفَةً َظْرٌف َغْيُر ُمتََمّكِ

 ولم تْدُخْل عليه أَْل للتَّْعِريِف ، ألَنَّه ليَس له ما يَْشَرُكهُ.

ا أَْن تكوَن للتَّْعِريِف  اآلنَ  ؛ الذي يدلُّ على أنَّ الالَم في (5) (قاُلوا اآْلَن ِجْئَت اِبحْلَقِّ )قاَل ابُن جنِّي في قْوِله تعالَى :  زائَِدةٌ أَنَّها ال تَْخلو إمَّ

اْعتَبَْرنا َجِميَع ما الُمه للتَّْعِريِف ، فإذا  أَنَّا كما يظنُّ ُمخالفُنا ، أَو أَْن تكوَن لغَْيِر التّْعريِف كما نقوُل ، فالذي يدلُّ على أنَّها لغَْيِر التَّْعريفِ 

ُجل وُغالَم والغاُلم ، ولم يقُولُوا اْفعَْلهإسقاُط الِمه َجائِز فيه ، وذلك  ، فدلَّ هذا على أنَّ الالَم لْيَسْت  اآلنَ  كما قالوا اْفعَْله آنَ  نحو َرُجل والرَّ

 فيه للتَّْعريِف بل هي زائَِدة كما يُزاُد غْيُرها ِمَن الُحُروِف.

 ِريِف بما هو َمذُكوٌر في الَخصاِئِص والُمحتسِب.وقد أَطاَل االْحتِجاج على ِزياَدةِ الالم وأَنَّها لْيَسْت للتَّعْ 

واُب.  وقاَل في آِخِره : وهذا رأَُي أَبي علّيٍ ، رِحَمه هللاُ تعالى ، وعنه أََخْذتَه ، وهو الصَّ

َم وَحَذفُوا الَهْمَزتَْيِن. قاَل الَجْوهِريُّ :  وُربَّما فَتَُحوا الالَّ

ي : يْعنِي الَهْمَزة التي َكِت الالُم َسقََطْت َهْمَزةُ الَوْصِل الدَّاِخلَة على ال قاَل ابُن بَّرِ ا تَحرَّ  المِ بَْعَد الالِم لنْقِل َحَرَكتِها على الالِم وَحْذفِها ، ولمَّ

 أَْنَشَده األَْخفَش : كقْوِلهِ 

ًة و  بـــــــــَ قـــــــــح راَء حـــــــــِ ب  لـــــــــَح ي حـــــــــُ فـــــــــِ َت حتـــــــــُح نـــــــــح  قـــــــــد كـــــــــُ

حُ     َت ابئـــــــــِ هـــــــــا ابلـــــــــِذي أَنـــــــــح حح اَلَن مـــــــــنـــــــــح بـــــــــُ (6) فــــــــــَ
 

  
ي : ومثْلُه قَْول اآلخر :  قاَل ابُن بَّرِ

ريحٍ  مـــــــــــــــَ ين عـــــــــــــــُ َد بـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ُد هـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح  َأاَل اي هـــــــــــــــِ

ديــــــــــــــدُ     ِك أَم جــــــــــــــَ لــــــــــــــُ  (7) ؟أََرث  اَلَن َوصــــــــــــــــــــــــــــح
  

__________________ 
 .69( طه ا اآية 1)
 .42ا والنازعات ا اآية  187( األعراف ا اآية 2)
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 .21( النحر ا اآية 3)
 الوقُت ابلرفض ا والكسر  اهر.( يف القاموس : 4)
 .71( البقرة ا اآية 5)
 ( اللسان والصحاح وعجزه من شواهد القاموس.6)
 .«حديد»( اللسان وفيه : 7)
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 وقاَل أَبو الِمْنهاِل :

مح النح  كــــــــــــــــُ َدَب مــــــــــــــــنــــــــــــــــح َدبــــــــــــــــح َدَب بــــــــــــــــَ َدبــــــــــــــــح  حــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــــانح     زاَرَة بــــــــــــــــــــِن ُذبــــــــــــــــــــح يِن فــــــــــــــــــــَ  إن  بــــــــــــــــــــَ

  

مح ِ نحســـــــــــــــــــــــــــــانح  هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ تـ ـــــــــــــــَ تح انقـ  قـــــــــــــــد طـــــــــــــــرقـــــــــــــــَ

ـــــــــــرمحـــــــــــنح     حـــــــــــان َريبِّ ال ـــــــــــح ب ِإ ســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــ  ن (1)ُمشـــــــــــــــــــــــــَ
 

  

يـــــــــــــانح  َ  اأَلحـــــــــــــح عـــــــــــــح هـــــــــــــاِ  بــــــــــــــَ نـــــــــــــح  َأاَن أَبـــــــــــــو املـــــــــــــِ

ؤحالنح     يب بضــــــــــــــــــــــــــُ (2)لــــــــــــيــــــــــــ  عــــــــــــلــــــــــــي  َحســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اُء : حرٌف بُنَِي على األِلِف والالِم ولم يُْخلَعا منه ، وتُِرك على َمْذَهب الصفِة ألنَّه صفَةٌ في المْعنَى واللَّْفِظ ،  اآلن وفي التَّهِذيِب : قاَل الفَرَّ

اَح  اآلَن أََوان قاَل : وأَْصلُ  احِ الّرياح ؛ فجعَل الرَّ ةً على َجَهِة فَعٍَل  اآلنَ و (3)ُحِذَف منها األَِلُف وُغيِّرْت واُوها إلى األلِف كما قالوا في الرَّ َمرَّ

ةً على َجَهِة فَعاٍل ، كما قالوا َزَمن وَزَمان ، قالوا : وإن ِشئَْت َجعَْلتَ  لَك أَْن تَْفعَل ، أَْدَخلَت عليها األلَف  آنَ  أَْصلها ِمن قْوِلكَ  اآلنَ  ، وَمرَّ

 عَل ؛ قاَل : وهو َوْجهٌ َجيِّد.والالَم ثم ترْكتَها على َمْذَهب فَعََل ، فأَتاها النَّصُب ِمْن نَْصِب فَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، ذَكَره المصنُِّف في أََوَن. آِونةٍ  بمْعنَى آنِئةٍ  بْعدَ  آنِئةً  قاَل أَبو َعْمرو : أَتَْيتُه

 فيهما. اآلنَ  ، بنَْصبِ  أَواَن اآلنَ  إالَّ  (4)تَْعلم ، وما جئتا  أَواُن اآلنَ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : وهذا

 .«َمعَك تآَلنَ  اْذَهْب بهذه ثم قاَل :»في حِديِث ابِن ُعَمَر ، رِضَي هللاُ عنهما : و

وفي ِحيٍن ويحِذفوَن الَهْمَزةَ األُولى ، يقاُل : تاَلَن وتَحيَن ،  اآلنَ  وهي لُغَةٌ َمْعروفةٌ تُزاُد التاُء في اآلنَ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد : قاَل األُمويُّ : يريدُ 

ا قْوُل ُحَمْيد بن ثور :« ت ل ن»صنِِّف ، رِحَمه هللاُ في وَسيَأْتي للم  ؛ وأَمَّ

تح و  ة أَدحجلــــــــــــــََ ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ اُء ل اء مــــــــــــــا َألــــــــــــــح  َألــــــــــــــح

مــــــــــــــــا    نــــــــــــــــَ َن وأَيـــــــــــــــــح حــــــــــــــــايب أبَيــــــــــــــــح  إَد  وَأصــــــــــــــــــــــــــــــح

  
داً عن َمْعنَى االْستِفاِم ، فَمنَعها الصَّْرف للتَّأْنِيِث والتَّْعريِف. أَْينَ  فإنَّه َجعَلَ   علماً للبُْقعة مجرَّ

 : َشَجٌر ِحجاِزيٌّ ؛ قالِت الَخْنساُء : األَْينُ و

امــــــــــٌة  تح محــــــــــَ نــــــــــ  غــــــــــَ ــــــــــَ رًا َأنح تـ خــــــــــح رحُت صــــــــــــــــــــــــَ ذَكــــــــــ   تــــــــــَ

ُض     جــــَ ِن َتســــــــــــــــــح ــــح ــــ  ُغصــــــــــــــــــٍن مــــن األي وٌف عــــل ــــُ ت (5)هــــَ
 

  
ّيِ ، منها : سهُل بُن الَحَسِن ابِن محمدٍ  أَيُّونٌ و  .األَيونيُّ  ، كتَنُّوٍر : قَْريةٌ بالرَّ

 : ناِحيَةٌ ِمن نواِحي الَمدينَِة متنزهة ؛ عن نَْصر. األَْينُ و

 مع النون فصل الباء
 على تَفَعَّْلُت. الطَّريَق واألَثََر ، تَبَأّْنتُ  : [بأن]

 اللِّساِن. وقد أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ وصاِحبُ 

 أَي اْقتَفَْيتُها وتَتَبَّْعتُها ، وهو َمْقلوٌب عنه. ، تأَبَّْنتُها بمْعنَى وهو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : االْستِْخذاُء واالْقراُر ؛ َذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالَى في بذن وهذا َمْوِضعُه. البأَْذنَةُ  : [بأذن]

ا يُْستدرُك عليه أَ   ْيضاً :* وممَّ

 : ِشْبهُ الَجواِلِق ِمن مشاقَِّة الكتَّاِن ، وقد ال يُْهَمُز وَسيَأْتِي. البأَْسنَةُ  : [بأسن]
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َرةٍ وكْسِر النّوِن وياء النِّْسبة. ، البَْبنِيُّ  : [ببن] َدةٍ مكرَّ  بموحَّ

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ.

ثُ  البَبنِيُّ  ويقاُل : ابُن علّيٍ ، هو محمُد بُن بِْشِر بِن بَْكٍر ؛  عن أَبي بْكٍر أَحمَد بِن محمِد البرديجيّ  الُمحّدِ

__________________ 
 .«قوله : مشنا ا كذا يف اللسان ولعله مشيا كمعظم ا وهو املختلف اخلل  املختّلة ا كما يف القاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( الرجز يف اللسان.2)
 .«انالرايح واألو »( يف التهذيب : 3)
 ( يف اللسان والتهذيب : وما جئت.4)
 «من األيك تسجض ... إذا تغنت. ..» برواية : 96( اللسان وديوانه ص 5)
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. (1)ا َاِفة ا وعنه  مُد بُن َأمحَد بِن الفضحِر ؛ كذا يف التبحِصرِي للحاِفِة  َبة هذه إىل َأيِّ  ؛ كذا ذََكَره ومل يبا النِّسح
 : مْن أُّمهات القَُرى بيَن بادغيس وسرخس. (2)قاَل نَْصر : بين 

ِمن أَْعماِل بادغيِس قُْرَب هَراةَ اْفتَتَحها ساِلُم َمْولى شريك بِن األَْعوِر من قبِل عبِد هللِا بِن  (3)وقاَل ياقوُت في المْعجِم : َمدينَةٌ عْنَد بابين 

 عْنَوةً. 31عاِمٍر في َسنَة 

 ّي.عيٍد : بينةُ : هي بَْون َغْير أَنَّهم نََسبُوا إليها بَْبنّي ، وَذَكَر محمَد بن بِْشٍر الَمْذُكوُر ؛ ومثْلُه قَْوُل الَماِلينوقاَل أَبو س

ن ، فاْنُظْر إلى قُُصوِر المصنِِّف ياوزاَد ابُن األَثيِر في الَمْنسوِب إليها : أَبا َجْعفٍر محمد ابِن علّيِ بِن يَْحيَى البَْبنِّي الَهَرِوّي عن الَحَسِن بِن ُسفْ 

 وتَْقصيِره.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 حتى يكونوا بَيَّاناً واِحداً.

 : ختلَف في هذه الَكِلَمِة فقيلَ قاَل أَبو ُعبَْيٍد : قاَل ابُن َمْهدّي شيئاً واِحداً ، كذا جاَء في حِديٍث ، وقد َذَكَره المصنُِّف في بَبََب كالجْوهِرّيِ ، وا

ِريِر وأَبي ُعبَْيٍد.  أَْعجميَّة ، وهو قَْوُل أبي سعيٍد الضَّ

 وَردَّه األْزهِريُّ وقاَل : بْل هي لُغَةٌ يمانيَّةٌ لم تَْفُش في َكالِم َمْعّدِ ، وهو والبأُج بمْعنًى واِحٍد.

ماِل هي التي ال يَْنِزُل بها شْمٌس وال ق البابانِياتُ  وقاَل أَبو الَهْيثم : الَكواِكبُ  مٌر إنَّما يُْهتَدى بها في البّرِ والبَْحر ، وهي شآميَّةٌ ، ومهبُّ الّشِ

 منها.

حيِم بِن َحّسان  بابانُ و  . قاَل أَبو حاتٍِم : صُدوٌق.البَابانيُّ  الَمْرَوزيُّ  (4): محلَّةٌ كبيَرةٌ بأَْسفل َمْرَو ، ومنها : أَبو سعيٍد ، َعْبَدةُ بُن عْبِد الرَّ

 .404ِمن أَْهِل بَْغداَد ، ُمْعتَزليٌّ ، وأَبُوه َحْنبليٌّ ، تُوفي َسنَة  البَابانّيِ  ُعَمُر بُن نوحِ بِن علّيِ بِن عباٍد النَّْهروانيُّ يُْعَرف بابنِ وأَبو بْكٍر 

 الُمْقري عن أَبي الَوْقت. البابونيُّ  : ِمن قَُرى بَْغداَد ، منها : أَبو الفْضِل موَسى بُن ُسْلطان بابونياو

 .بابيني : قريةٌ بالبَْحِر والنِّْسبَِة إليها بابينو

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ والجماَعةُ. ، كغُراٍب : بُتانٌ  : [بتن]

اِهُد ، البُتانِيُّ  أَبو الفْضلِ  ِمن َعَمِل ُطَريثِيَث ، منها : ِمن قَُرى نَْيسابُور ة وهي : ، أََحُد الفَُضالِء ، ِمن أَْصحاِب  (5)ساِكُن ُطَريثيث  الفَقيهُ الزَّ

حمنِ  ْن نُِسَب إليها محمَد بن عْبِد الرَّ  من آِل يَْحيَى بِن أْكثَم عن علّيِ بِن إْبراهيمَ  البُتانِيّ  الشافِِعّيِ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ؛ وَذَكَر األَميُر ممَّ

 َم الَمْذُكور ِمن أَْصحاِب ابِن الُمباَرك.، وعنه عبُد هللِا بُن َمْحُمود وعليُّ بُن إْبراهي البُتانِيّ 

ْبطين : والشَّدِّ  وهو الَمْشهورُ  أَو بالفتْحِ ، عن ابِن األَْكفاني ، بالكْسرِ  ، بِتَّانُ و اَن ، منها أْحَمُد ؛ في الضَّ كذا في النسخِ والصَّواُب على  ة بَحرَّ

انيُّ بِن ِسنانٍ  بُن جابِرِ  محمُد ؛: ما في التْبصيِر والُمْعجِم  ابي البَتَّانيُّ   الحرَّ مُ  الصَّ  صاِحُب الّزيج ، َهلَك بْعَد الثمانمائِة. الُمنَّجِ

ْينو َدةٍ قْبَل األَِلِف  ، الباتِنِّّيِ  محمُد بُن الُمَهنَّى بنِ  شرُف الّدِ َدةِ  الفَْوقيَّة ، بكْسِر التَّاءِ وهكذا هو بموحَّ بيَن  َمْعروفٌ  م المْكُسوَرةِ : والنّوِن الُمشدَّ

ثِين ، وفيه نََظٌر ،  عن أَبي الفتْحِ بِن عْبِد السَّالم. له َسماعٌ  الُمَحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كغُراٍب : ِمن قَُرى َمْرَو ، َذَكَره الَماِلينيُّ هكذا. بُتانُ 

 ؛ (6)، كحلزون : قَْريةٌ ِمن أَْعماِل ِمْصَر بالغَْربيِة  بتنونُ و

__________________ 
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 ( كذا ومل أعثر عليه يف التبصري ا وقد ذكره ايقوت فيمن نسب إىل مدينة ببنة.1)
َنة»( يف معجم البلدان : 2)  .«بـَبـح
 ( يف معجم البلدان : اي مئا.3)
 لباب.واألصر كال« حّبان»( يف معجم البلدان : 4)
 .«طرثيث»( ابألصر : 5)
 .«قوله : ابلغربية ا هي اآن معدودة من بالد املنوفية ا فلعر ذلك كان يف زمان الشارح ا وكذا يقا  فيما أييت»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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هوَر عل  األلحسَنِة ويف  (1)وذََكَرها املصنُِّف ا رمِحَه  ُ تعاىل يف ب ث ن  َشح
 الُكُتِب هكذا.؛ ولكن  امل

 البُتَنينيُّ  محمِد بِن بَْحر، بضّمِ ثم فتْحٍ وكْسِر النوِن وياٍء ساِكنٍَة ، ونوٍن أُْخرى : قَْريةٌ بَسَمْرقَْند ِمن نواِحي َدبُّوسية ، منها : جْعفُر بُن  بُتَنِْينُ و

 القاِسُم ؛ قالَهُ أَبو سِعيٍد. (2)َرَوى عنه أَيضاً 

. البتنينيّ  محمٍد بُن القاِسِم هذا أَيضاً عن إْبراهيَم بن محمدٍ * قُْلُت : وَرَوى أَبو   ؛ َذَكَره الَماِلينيُّ

 ، كَسِفينٍَة : قَْريةٌ ِمن أَْعماِل أَْسيوط. البَتِينَةُ و

 بالكْسِر : قْريةٌ ِمن أَْعماِل الّدقهليَّة ، وقد َدَخْلتها. بتانةو

ا يُْستدرُك عليه أَيضاً :  * وممَّ

ُء ، النََّسفيُّ الُمْقرى البُتَْخَذانيُّ  ، بالضّمِ : قَْريةٌ ِمن قَُرى نََسَف ، منَها : أَبو علّيِ الَحَسُن بُن عبِد هللِا بِن محمِد بِن الَحَسنِ  بُتََخَذانُ  : [بتخن]

 تُوفي بْعَد َسنَة إْحدى وَخْمِسين وَخْمُسمائٍة.

حاحِ.اللَّيِّ  : األَْرُض السَّْهلَةُ  البَثْنَةُ  : [بثن]  نَةُ ؛ كما في الّصِ

 ، والفتُْح أَْعلَى. بَثَنٌ  هكذا ُوِجَد بخّطِ َشِمٍر وتَْقييده ، والَجْمعُ  يُْكَسُر ،و

 ُ يَت المْرأَة  .بُثَْينة قاَل الجْوهِريُّ : وبتَْصغيِرها ُسّمِ

ْبَدةُ ، : البَثْنَةُ و  عن ثَْعلَب. الزُّ

ةُ  المرأَةُ الَحْسناءُ  أَيضاً :و ةُ ، الناِعَمةُ الغَضَّ  عنه أَيضاً. البَضَّ

 ؛ عنه أَيضاً. النَّْعمةُ في النِّْعمةِ  : البَثْنَةُ و

 ، منها. السالمعليهبَْينها وبيَن أَْذِرعات ؛ عن األَْزهِرّي ، وكان سيُِّدنا أَيُّوب ،  ة بِدَمْشقَ  : بَثْنَةُ و

 ً َدةٍ ، وقد نُِسَب إليها أَبو الفََرجِ النَّْضُر بُن محمٍد ، بالتَّْحريِك و بَثَنِيَّةُ  ويقاُل لها أَيضا عن هشاِم ابِن عْرَوةَ. قاَل ابُن َحبَّان ،  البَثَنِيُّ  (3)ياٍء ُمشدَّ

 رِحَمه هللاُ تعالى : ال يحتجُّ به.

حاحِ ، وبالتَّْحريِك أَيضاً كما َضبََطه  ، البَثْنِيَّةُ و لِحْنَطٍة َجيَِّدةٍ  بعُضهم ويدلُّ له قَْول الشاِعِر اآلتِي ِذْكُره ؛ اسمٌ بالفتْحِ كما هو في نسخِ الّصِ

 منها.

 الشاِم : ِحْنَطةٌ أَو حبَّةٌ ُمَدْحرجةُ ، قاَل : ولم أَِجْد َحبَّةً أَْفَضل منها ؛ قاَل أَبو ُرَوْيشد الثَّقَفيُّ : بَثَنِيَّةُ  قاَل الغَنَوّي :

نـــــــــــِ  ثـــــــــــَ طـــــــــــًة بــــــــــــَ نـــــــــــح هـــــــــــا ال حـــــــــــِ تـــــــــــُ لـــــــــــح ًة فـــــــــــَبدحخـــــــــــَ  يـــــــــــ 

رحفــــــــــا     يــــــــــوِت وال حــــــــــُ راَف الــــــــــبــــــــــُ ُر َأطــــــــــح قــــــــــابــــــــــِ (4)تــــــــــُ
 

  
ْملَةُ اللَّيِّنَةُ ، ج  )(5 :البثينةو  كِعنٍَب. ، بِثَنٌ  الرَّ

ياضُ  البُثُنُ و تَْين : الّرِ  ؛ قاَل الُكَمْيت : ، بضمَّ

مـــــــــــــــا  اعـــــــــــــــِ ِن الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  ثـــــــــــــــُ بـــــــــــــــا َ  يف الـــــــــــــــبــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــَ

ر     نـــــــــــــــًا إذا َرو َح املـــــــــــــــؤحصـــــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــح (6)ِت عـــــــــــــــَ
 

  
اِعي   ، والَمباُء : الَمْنزُل. (7)يقوُل : ِرياُضك تَْنعَُم أَْعيَُن الناِس ، أَي تُِقرُّ أَْعينَهم إذا أَراَح الرَّ

 ِخالُف الجبَليَّة. بَثَنِيَّة قاَل الجْوهِريُّ : قاَل أَبو الغَْوث : كلُّ ِحْنَطٍة تَْنبُُت في األَْرِض السَّْهلِة فهي

ر* قُْلُت :  ا أَْلقَى »قَْوُل خاِلِد بِن الوِليِد ، رِضَي هللاُ عنه أَنَّه َخَطَب فقاَل :  وبالَوْجَهْين فُّسِ إنَّ ُعَمر اْستَْعملني على الشاِم وهو له ُمِهمٌّ ، فلمَّ

 .«وَعَسالً َعَزلَنِي واْستَْعمل غيِري بَثَنِيَّة الشاُم بَوانِيَه وصارَ 
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بْنُت حبا بِن ثَْعلَبَةَ بِن الهوِد بِن َعْمرو بِن األحب بِن حن بِن عْذَرةَ ؛  بُثَْينَةُ  الشَّاِعِر ، َمْعروفَةٌ وهي ُجَهْينَةَ : صاِحبَةُ َجميلٍ العُْذِريَّةُ ، ك بُثَْينَةُ و

مة ،  وَجميٌل هو ابُن عبِد هللِا بِن َمْعمر بِن الحاِرِث بِن ظبيان بِن حن ، يَْجتَِمعان ، وقد َذَكَرها في أَْشعاِرهِ  تاَرةً هكذا وتاَرةً نَِكرةً وتاَرةً ُمَرخَّ

 وقد كانا في َزَمِن الصَّحابَِة ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم ، وهي

__________________ 
 ( وذكرها ايقوت : البثنون بليدة من نواحي يف كورة الغربية.1)
 ( كذا ا ويف معجم البلدان : ابنه القاسم.2)
 رِز.( يف معجم البلدان :  ُ 3)
 ( اللسان والتهذيب منسوابً البن رويشد الثقفي.4)
 موافقاً ملا يف اللسان والتهذيب.« والبثنية»( كذا ا وسيا  القاموس يقتضي : 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 يف اللسان : أصياًل.« قوله : إذا أراح الراعي ا زاد يف اللسان : نعمه أصالً »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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.َزوح  رِيِّ وِد الُعذح  َجُة نبيئِة بِن اأَلسح
 وهي َهَضبَةٌ. بيَن البَْصَرةِ والبَْحَرْيِن ، على طريِق السَّفَر ع : بُثَْينَةُ و

 ِمن ُهَذْيل. شاِعرٌ  بُثَْينَةَ  أَبوو

ِمن ُكوَرةِ الغَْربيَّة ، وقد تقدََّم أَنَّ الَمْشهوَر على األَلسنَِة بالتاِء  د بِمْصرَ  ظاِهُر ِسياقِه أَنّه بالفتْحِ وليَس كذِلَك بل هو بالتَّْحريِك ؛ ؛ بَثْنُونُ و

 وهي النَّْعمةُ لَما فيها ِمن الَخْصِب والخْيِر الَكثيِر. البَثْنَةِ  الفَْوقيَّة ، وقد َدَخْلتُها ، وكأنَّ اْشتِقاقَها ِمن

ٌث ِمْصِريٌّ  بُثَّانٍ  يوُسُف بنُ و اٍن ، ُمحّدِ . ، كُرمَّ  عن ُعقَْيِل ابن خاِلِد ، وعنه َهاروُن بُن سعيٍد اإليليُّ

 َرَوى عنه َهاُروُن ابُن سعيٍد اإليلي. بُثَّان زاَد الحافُِظ الذَّهبيُّ : وسعيُد بنُ 

ه وليَس في كتاِب ابِن ماكوال إالَّ سعيد فقط ، ولم يَْذك ر يوُسَف ، فيُْحتَمل أَْن يكوَن يوُسُف أََخاً لسعيٍد ، وهللاُ تعالى قاَل الحافُِظ : كذا بخّطِ

 أَْعلَم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي لجميٍل : بَثْنَةُ   : اسُم َرْملٍَة ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  وهلــــــــــُ تح محــــــــــُ ــــــــــ  ل قــــــــــَ ــــــــــَ تـ ا اســــــــــــــــــــــــح وًة ملــــــــــ  دح ــــــــــَ َدتح ب ــــــــــَ  ب

ِر     جـــــــــح رحِف وا ـــــــــاِج والـــــــــنـــــــــ  نـــــــــَة يـــــــــن اجلـــــــــُ ثـــــــــح ـــــــــَ بـ (1)بـــــــــِ
 

  
وا  .بَثْنَة وَسمَّ

 : الزبدة. البَثَنِيَّةُ و

ا يُْستدرُك عليه أَيضاً :  * وممَّ

انَةُ  : [بجن]   أَبي الفَْضلِ ، بالتَّْشديِد : َمدينَةٌ باألَْنَدلُِس ِمن أَْعماِل المريِة بَْينها وبيَن المرية فْرَسخاِن ، منها : أَبو الفْضِل َمْسعوُد بنُ  ببَجَّ

انيُّ   .307َد َسنَة ، ُولِ  البَجَّ

 ، كِكتاٍب : مْوِضٌع بالقُْرِب ِمن أَْصبهان. بِجانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َدةِ وبالجيِم : ِمن قَُرى نَْيسابُور ، عمَرها هللاُ تعالى باإلْسالِم وأَْهِله. بِِجْستانُ  : [بجستن]  ، بكْسِر الموحَّ

 قاَل : ، كَجْعفٍَر : َرْمٌل ُمتَراِكٌم ؛ البَْحَونُ  : [بحن]

ون  ِر تـُرحَ. ذي الر كاِم الَبحح  (2)من َرمح
جاِل : البَْحَونُ و  ِمْشيَتِه ويُْسِرُع.من يُقاِرُب في  ِمن الّرِ

 ال أَْدِري ما َحِقيقَتَه.: َحَكاه ابُن ُدَرْيٍد ؛ قاَل  َضْرٌب من التَّْمِر ؛ : البَْحَونُ و

 رُجٍل. (3) اسمُ   :بَْحَونٌ و

 العَظيَمةُ البَْطِن. بهاٍء : المْرأَةُ القَصيَرةُ  ، البَْحَونَةُ و

ي لألَْسوِد بن يَْعفَر : الِقْربَةُ الواِسعَةُ البَْطِن ، أَيضاً :و  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ًة مـــــــــــــــكـــــــــــــــنـــــــــــــــوزًة  لـــــــــــــــ  َر جـــــــــــــــُ الن َيســـــــــــــــــــــــــــــ  ذح  جـــــــــــــــَ

َزمــــــــــــــا    ح ــــــــــــــًا جمــــــــــــــِ ب ــــــــــــــًة وَوطــــــــــــــح َون ــــــــــــــاَء حبــــــــــــــَح ن ــــــــــــــح ب  حــــــــــــــَ

  
 َرُجٍل. (3) اسمُ   :بَْحَونَةُ و
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 كالبَْخناِء. ِلُح ؛ عن أَبي َعْمٍرو ؛البَْحرانِيَّة التي يحمل فيها الَكْنعَد الما : الُجلَّةُ العَظيَمةُ  البَْحنانَةُ و

ر َعظيَمةًمن َشرر النَّاِر ، (4) َشرَرةً   :البَْحنانَةُ و من جَهنَّم فتْلقُُط الُمنافِِقْين لَْقَط الَحماَمِة  بَْحنانَةٌ  إذا كاَن يَْوُم الِقياَمِة تخرجُ »الحِديُث :  وبه فُّسِ

 .«الِقْرِطمَ 

واُب بإثْباِت األلِف بَْينهما ،  ، (5) بحنة عبُد هللِا بنُ و رِضَي  َصحابيٌّ ، اسُم اْمرأَةٍ عن أَبي َحنيفَةَ ؛ كُجَهْينَةَ ، ، بَُحْينَةُ وهكذا في النُّسخِ ، والصَّ

ه وأَبُوهُ ماِلُك بُن ماِلٍك ، َعْبِد المطَّلِب بِن عْبِد َمنَاف ، ناِسٌك يَُصوُم الدَّْهَر ، وكاَن ينزُل بَْطَن أريم ؛ هللاُ تعالى عنه ، وهو َحليفُ   وهي أُمُّ

ه قََسَم لها  عْبَدةُ ولها صْحبَةٌ أَيضاً ، هي بْنُت الحاِرِث ُمّطلبيةٌ قَُرِشيَّةٌ يقاُل اْسُمها بَُحْينَةُ  َصوابُه ماِلُك بُن العتِب األْزديُّ ، أََزدَشنُوَءةَ ، وأمُّ

 ، من َخْيبََر. وسلمعليههللاصلىَرُسوُل هللا 

 وَوقََع في

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 ( يف القاموس : اسٌم ابلرفض منونة.3)
 ( يف القاموس : شرارٌة.4)
َنة.5)  ( يف القاموس : حُبَيـح
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َنةَ  ماِلُك بنُ الُبخارِي :   عل  الص واِب ا واَ ِديث البحِنه َعبحِد ِ . (1)ا وهو وهٌم عن شعحَبَة ويف م ف    حُبَيـح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : نَْخلَةٌ َمْعروفَةٌ. بَْحنَةُ 

 : َضْرٌب من النْخِل ِطواٌل. بَْحنَة وبناتُ 

 .بَْحنَة ْت إليها نَْخالٌت ُكنَّ عْنَد بَيتِها كانْت تقوُل : ُهنَّ بَناتي ، فقيَل : ُهنَّ بَناتُ اسُم اْمرأَةٍ نُِسبَ  بَْحنَةُ  وقاَل الجْوهِريُّ :

ي : َحَكى أَبو َسْهٍل عن التَِّميِمّي في قْوِلهم : نبت  ُ  البَْحنةَ  أنَّ  بَْحنةَ  (2)قاَل ابُن بَّرِ يِت الَمْرأَة ، والَجْمُع  ْحنَةَ بَ  نَْخلَةٌ َمْعروفَةٌ بالَمِدينَِة ، وبها ُسّمِ

 ، ا ه. بَْحنٍ  بَناتُ 

ُجِل الطَّويِل : ابنُ   .بَُحْينَةَ  ويقاُل للرَّ

 : اسٌم للسوِط. بَْحنَةَ  وابنُ 

 قاَل األَْزهِريُّ : ألنَّه يَُسّوي ِمن قُلوِس العَراِجين.

 : َعظيُم البَْطِن. بَْحَونَةٌ و بَْحَونٌ  ورُجلٌ 

 .: الُجلَّةُ العَظيَمةُ  البَْحَونَةُ و

 : َعظيٌم كثيُر األَْخِذ للماِء. بَْحَونٌ  ودْلوٌ 

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. : بَْحثَنَةً  في األَْمرِ  بَْحثَنَ  : [بحثن]

 تَراَخى فيه. وقاَل غيُرُهما : أَي

. : البَْخنُ  : [بخن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 كالَمْخن ؛ قاَل : وأُراهُ بََدالً. ِمنَّاهو الطَّويُل  قاَل ابُن ِسْيَده :

 يقاُل بالَهْمَزةِ وبغيِرِه. ، كاْقَشعَرَّ واْدهامَّ : ماَت ، اْبخأَنَّ و

 ِضدٌّ. قائِماً ؛ اْنتََصبَ  أَيضاً :و، كاْسَودَّ : ناَم.  اْبَخنَّ و

ْت ، ، كاْبَخانَّتْ  الناقَةُ : تََمدََّدْت للحاِلِب ، اْبَخنَّتِ و ْت. اْبَخأَنَّتْ  وكذِلكَ  كاْدَهامَّ  كاْقَشعَرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي ، َرِحَمه هللاُ : باِخنٌ  ، فهو بََخنَ   : طاَل ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 يف ابِخٍن منح هناِر الصيِف ُ حَتدمِ 
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ِمن قَُرى َمْرَو. بخجرميان : [بخجرمن]

. ، َكَجْعفٍَر والدَّاُل ُمْهَملَةٌ : البَْخَدنُ  : [بخدن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ةُ. الجاِريَةُ النَّاِعَمةُ  وفي اللِّساِن : هي ِخصةُ التارَّ  الرَّ

 قاَل : اسُم اْمرأَةٍ ؛ أَيضاً :و

ِدِن  راَء وداَر الِبخح  (3)اي داَر َعفح
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 حِ الباِء وكْسِر الداِل.، بفتْ  بَْخِدنٍ ويُْرَوى : كَجْعفٍَر وِزْبِرجٍ ، 

أِْس والشََّوى. البََدنُ  : [بدن] كةً ، من الَجَسِد ما ِسَوى الرَّ  ، ُمحرَّ

 ِمن المْنِكِب إلى األليِة. البََدنُ  وفي المغرب :

يَك بَِبَدنِ )وقاَل األَْزهِريُّ : يُْطلَُق على جْملَِة الَجَسِد َكثيراً ؛ وقْولُه تعالى :  ؛ قالوا : بَجَسٍد ال ُروَح فيه ؛ كما في  (4) (كَ فَاْليَ ْوَم نُ َنجِّ

حاحِ.  الّصِ

ةٌ. أَو خاصٌّ بأَْعضاِء الَجزوِر ، عن ُكراعٍ ؛ العُْضُو ؛ : البََدنُ  أَو ه ُكراٌع َمرَّ  هكذا َخصَّ

ُجُل الُمِسنُّ ؛ : البََدنُ و  أَْنَشَد الجْوهِريُّ لألَْسَوِد بن يَْعفُر : الرَّ

ِب  لـــــــــــَ طـــــــــــح بـــــــــــاٍب فـــــــــــاَت مـــــــــــن مـــــــــــَ  هـــــــــــر ِلشـــــــــــــــــــــــــَ

بِ     يـــــــــــَ َدِن اأَلشـــــــــــــــــــــــــح  (5) ؟أَمح مـــــــــــا بـــــــــــكـــــــــــاُء الـــــــــــبـــــــــــَ
  

__________________ 
 قوله : ويف مف  كذا يف النسخ وحرره.»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف اللسان : بنت.2)
 واللسان والتكملة وبعده فيها : 220( الديوان ص 3)

 ومشدنِ بك املها من مطفٍر 
 .92( يون  ا اآية 4)
 والصحاح. 211/  1( اللسان والتهذيب واملقايي  5)
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 وفي التَّْهذيِب : أَو ما بُكاُء.

ْرُع القَصيَرةُ ؛ : البََدنُ و حاحِ. الّدِ  كما في الّصِ

ْيِن. زاَد ابُن ِسْيَده : على قدِر الَجَسِد. ومنهم َمْن قاَل :  القَصيَرةُ الُكمَّ

ة ؛ وبه فَسَّر ثَْعلَب قْولَه تعالَى :وقيَل : هي  ْرُع عامَّ يَك بَِبَدِنكَ ) الّدِ ذِلَك أَنَّهم َشكُّوا في َغَرقِه فأََمَر هللاُ و قاَل : بِدْرِعَك ، .(فَاْليَ ْوَم نُ َنجِّ

 ٍذ أنَّه َغِرَق.، أَي بِدْرِعه ، فاْستَْيقَنوا حينَئِ  ببََدنِه تعالى البَْحَر أَن يَْقِذفَه على َدكٍَّة في البَْحرِ 

. قاَل األَْخفَش : وهذا ليَس بَِشي  ٍء.قاَل الجْوهِريُّ

ا َخَطَب فاِطَمةَ ، َرِضَي هللاُ تعالى عنهما : قيَل : و  .«بََدنيوقاَل : فََرسي  ؟ما عْنَدكَ »في حِديِث علّيٍ : لمَّ

داِء »في حِديِث َسطيٍح : و ْرعِ. يُريُد به كثْرةَ العَطاِء ؛أَي واسِ  ، «البََدنِ وأَْبيَُض فَْضفاُض الّرِ  .أَْبدانٌ  ج ُع الّدِ

 .األَْبدانِ  حَكى اللّْحيانيُّ : إنَّها لَحَسنَةُ 

ً  قاَل أَبو الَحَسِن : كأَنَُّهْم َجعَلُوا كّل ُجْزٍء منها  ثم َجَمعُوه على هذا ؛ قاَل ُحَمْيُد بُن ثَْوٍر : بََدنا

ا  اهتـــــــــــــُ بـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ٌح ل مـــــــــــــ  واضـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ  إن  ســـــــــــــــــــــــــــُ

جح     بــــــــــَ نــــــــــة األَبــــــــــداِن مــــــــــن حتــــــــــِت الســــــــــــــــــــــــ  يــــــــــِّ (1)لــــــــــَ
 

  
 قاَل يَِصُف َوِعالً وَكْلبةً : الَوِعُل الُمِسنُّ ؛ : البََدنُ و

قــــــــــــــاُب  َدِت الــــــــــــــعــــــــــــــُ ُت ملــــــــــــــا بــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــُ  قــــــــــــــد قـ

َدَن و     هـــــــــــــــا والـــــــــــــــبـــــــــــــــَ مـــــــــــــــ  قـــــــــــــــاُب :ضـــــــــــــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــِ

  

واُب  دِّي لـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــرِّ عـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــٍر ثـــــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــــِ

رُُع واإِلهــــــــــــــــــــــــاُب و     ــــــــــــــــــــــــرأحُس واأَلكــــــــــــــــــــــــح (2)ال
 

  
ةَ  ؛ أَْبُدنٌ  ج اْصطاِدي هذا التْيَس وأَْجعُل ثَوابََك الرأَْس واألَْكُرَع واإلهاَب ؛: العُقاُب : اسُم َكْلبٍة ، والِحقاُب : َجبٌَل بعَْينِه ؛ يقوُل  قاَل كثيُِّر عزَّ

: 

هـــــــــا كـــــــــَبن   ـــــــــُ ـــــــــن ي ـــــــــِ ب ـــــــــُ ـــــــــهـــــــــا ت ِر مـــــــــن ـــــــــر حـــــــــح ـــــــــوَد ال ت ـــــــــُ   ق

ُدِن     ـــــــــــــح ِم أَب اجـــــــــــــِ تح يف مجـــــــــــــَ نـــــــــــــ  روٌن حتـــــــــــــََ (3)قـــــــــــــُ
 

  
ُجِل وَحَسبُه ؛ : البََدنُ و  قاَل : نََسُب الرَّ

دٌن عـــــــــــــــــــاٍس وانٌر كـــــــــــــــــــرميـــــــــــــــــــٌة  ـــــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــــــا ب

ِم     ـــــــــــــــِ رائ ـــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــــــــ  رَتِِ  اآرِيِّ ب عـــــــــــــــح (4)مبـــــــــــــــُ
 

  
 الَجِسيُم. السَِّمينُ  ، كُمعَظٍَّم : الُمبَدَّنُ و البَدينُ و الباِدنُ و

ْخُم ؛ والُمتَماِسُك : الذي يُْمِسُك بعُض أَْعضائِِه بعضاً ، فهو ُمْعتدُل الَخْلِق. : الباِدنُ  ؛« ُمتَماِسكٌ  باِدنٌ »وفي حِديِث ابِن أَبي هالَةَ :   وهي الضَّ

 وأَْنَشَد ثَْعلَب : كَّعٍ ؛كُكتٍُب ورُ  ، بُُدنٌ  ج ؛ ُمبَدَّنَةٌ و بَِدينٌ و باِدنَةٌ و باِدنٌ 

نـــــــــنـــــــــا  يـــــــــح بحُي بــــــــــَ طـــــــــَض الـــــــــنـــــــــ  قـــــــــح يب َأنح يــــــــــَ رحهـــــــــَ  فـــــــــال تــــــــــَ

روبُ و     ن  شـــــــــــــــــــــــــــــــُ هنـــــــــــــــــَُ دح ّوِحح بـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــَ ا يــــــــــــــــــُ  ملـــــــــــــــــ 

  
 وقاَل ُزَهيٌر :

ُدجـــــــــــاً  رًا خـــــــــــُ مـــــــــــّ تح ضــــــــــــــــــــــــُ ااًن فـــــــــــذبـــــــــــَ َزتح لـــــــــــِ  غـــــــــــَ

قــــــــا     قــــــــُ اًن عــــــــُ د  بــــــــوهــــــــا بــــــــُ نــــــــ  ِد مــــــــا جــــــــَ عــــــــح ــــــــَ (5)مــــــــن بـ
 

  
ً  وقدَم الجْوهِريُّ اللّغَة األَخيَرةَ ، ، كَكُرَم ونََصَر ، بَُدنَتْ  قدو ً و وعليه اْقتََصَر الجْوهِريُّ ، ويَُضمُّ ، بالفتْحِ  ، بَْدنا  قاَل : بفتِْحهما ؛ بَدانَةً و بَدانا

ََبال  و  ُن الشيِخ والح  انحَضم  بُدح
 َعَرضاً َجعَْلتهُ محالًّ للعرِض. البُْدنَ  ُن إالَّ على هذا ألنَّك إن َجعَْلتَ هنا الجْوهَر الذي هو الشَّْحم ، ال يكو بالبُْدنِ  إنَّما َعنَى
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ً و  قاَل ُحَمْيد األرقط : : أََسنَّ وَضعَُف ؛ بَدََّن تَْبِدينا

ـــــــــا و  ـــــــــن دي ـــــــــح ب ـــــــــ  ـــــــــتـ َب وال ـــــــــح ي ُت الشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــح ل ُت خـــــــــِ ـــــــــح  كـــــــــن

ــــــــــــــا و     ــــــــــــــن رِي ــــــــــــــقــــــــــــــَ ُر ال هــــــــــــــِ ذح ــــــــــــــُ ا ي م  ممــــــــــــــ  (6)اهلــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 211/  1واملقايي  « قا  الراجز»( الرجز يف اللسان بدون نسبة ا والثاين يف الصحاح ونسبه إىل الكميت ا ونقر الصاغاين عن اجلوهري : 2)

 عدا األو .
 ( اللسان.3)
 .«الضرائم»( اللسان وفيه : 4)
 واللسان. 41( ديوان زهري بن أيب سلم  ص 5)
 ا وأنكر الصاغاين نسبه الرجز إىل محيد األرقرت. 212/  1للسان والتهذيب والصحاح والتكملة واملقايي  ( ا6)
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،  بَُدْنتُ  أَي َكبِْرُت وأَْسنَْنُت ؛ هكذا َذَكَره األُمويُّ ؛ ويُْرَوى : قد ؛ «فال تُبادُروني في الّركوعِ والّسجودِ  بَدَّْنتُ  إنِّي قد»في الحِديِث : و

ل.كَكُرْمتُ    ، أَي َسِمْنُت وَضُخْمُت ؛ والَوْجه األَوَّ

ً  بَدَّنَ و ً  فالنا ً  أَْلبََسه : تَْبِدينا  ِدْرعاً. أَي بَدنا

َمِن ؛ الِمْبدانُ و  قاَل : : الشَّكوُر السَّريُع الّسِ

وا و  صـــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــقـــــــــــــــوُم َأمخح داٌن إذا ال ـــــــــــــــح ب  ِإيّنِ ملـــــــــــــــِ

وب     حــــــــــُ ــــــــــز مــــــــــاُن شــــــــــــــــــــــــَ د  ال ــــــــــَ ت (1)َويف  إذا اشــــــــــــــــــــــــح
 

  
كةً ، ِمن اإِلبِِل والبَقَِر : كاألُْضِحيَِة من الغَنَِم تُْهَدى إلى مكَّةَ. البََدنَةُ و  ، محرَّ

حاحِ : ناقَةٌ أَو بَقََرةٌ تُْنَحُر بمكَّةَ ؛  فالتاُء للوحَدةِ ال للتَّأْنِيِث. للذََّكِر واألُْنثَى ؛ وفي الّصِ

يت بذِلَك لِعَظِمها وَضخاَمتِها أَو لِسنِّها. قالَ   أَبو بْكٍر : ُسّمِ

نونَها. حاحِ : ألنَّهم كانوا يَُسّمِ  وفي الّصِ

اُج : ألنَّها ُن. تُبَدَّنُ  وقاَل الزجَّ  ، أَي تَُسمَّ

 ونَقََل النّووّي في التّْحريِر عن األَْزهِرّي أنَّها تكوُن ِمن اإلبِِل والبَقَِر والغَنَِم.

 اَل النّوويُّ : وهو شاذٌّ.ق

 ِمن اإِلبِِل فقط ، وأُْلِحقَِت البَقََرةُ بها بالسنَِّة. البََدنَةُ  وقيَل :

 عنه ؛ وما َحَكاهُ  (2)ِمن اإلبِِل فقط ، والَهْدُي ِمن اإلبِِل والبَقَِر والغَنَم  البََدنَةُ  قاَل َشْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : الذي في تْهِذيِب األْزهِرّي :

 هللاُ تعالى في شْرحِ البُخاري. النّوويُّ في تْحِريِره قيَل : إنَّه َخَطأٌ نََشأ ِمن سقٍط في نسخِة النّووّي ؛ نَقََل ذِلَك كلَّه الحافُِظ ابُن َحَجر ، رِحَمه

ْن يَُخصُّ  ب ممَّ  ْنثى.باألُ  البََدنَةَ  قاَل : وَحَكى ابُن التِّين عن ابِن ماِلٍك أنَّه كاَن يَتَعَجَّ

، وإن كانوا قالوا َخَشٌب وأَجمًّ وأَكٌم وَرَخٌم ، اْستَثْناهُ اللّْحيانيُّ من هذه. ويُْجَمُع أيضاً  بََدنٌ  مثُْل ثََمَرةٍ وثُُمٍر ويَُخفَُّف أيضاً ، وال يُقالُ  ج كُكتُبٍ 

 .بََدنات على

ُد ، البُخاِريُّ  الباِدنِيُّ  محمُد بُن الَحَسِن بِن َجْعفِر بِن غزوان عبِد هللاِ منها : أبو  أو َسَمْرقَْند ، ، (3) ، كهاَجَر : ة ببُخارا باَدنُ و  الشَّاِعُر الُمَجّوِ

 . وَضبََطه الحافُِظ الذهبيُّ بذاٍل ُمْعَجمٍة.368كاَن يمَدُح الَوزيَر البلعمّي وغيَره ، وكاَن َضريراً ، تُوفي في َصفَر َسنَة 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اجِز ، وهو ابُن البَْرصاء : ْدنُ البُ  َمُن واالكتِناُز ؛ وأْنَشَد الجْوهِريُّ لرَّ تَْين ، كعُْسٍر وُعُسٍر : الّسِ  ، بالضّمِ وبضمَّ

ُدٍن وإيــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــارح  ا مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــــبهنــــــــــــــــــــّ

ـــــــــــــارح     ب ـــــــــــــح ـــــــــــــهـــــــــــــا َذرِاابُت األن ت عـــــــــــــلـــــــــــــي ـــــــــــــ  (4)َدب
 

  
 .(َواْلُبْدَن َجَعْلناها َلُكْم ِمْن َشعاِئِر هللاِ ) ، وبه أيضاً جاَء القُْرآُن العَزيُز : بََدنَةٍ  أْيضاً : َجْمعُ  البُْدنُ و

غيَرةِ  (5)ويقاُل للحيَِّة  ْرعِ. البدنُ  الصَّ  تَْشبيهاً بالّدِ

 للَوِعٍل الُمِسّنِ ، وهو ناِدٌر ، عن ابِن األْعرابّيِ. بََدنٍ  ، َجْمعُ  بُُدونٌ و

ين وشبرُ  َدةِ قْريَةً بِمْصَر ِمن أْعماِل الدقهلية. بَّدِ  ، بفتِْح الباِء وكْسِر الدَّاِل الُمشدَّ

 ، بالتْحِريِك : مْوِضٌع. بََدنٍ  وبهمٌ 

ّمِ : مْوِضٌع في أْشعاِر ابِن فَزاَرةَ ؛ عن نَْصر بُْدنٌ و  .، بالضَّ
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 ، كُزبَْيٍر : اسُم ماٍء. بَُدْينٌ و

ّمِ : ِمن قَُرى نََسَف. بُْدياناو  ، بالضَّ

 بُن دباٍر ، بالفتْحِ ، عن علّيِ ، وعنه سماُك بُن َحْرٍب. بَْدنُ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 مما  وز يف اهلدي واألضاحي ا وال تقض عل  الشاة.( الذي يف التهذيب املطبوع : البدنة ابهلاء تقض عل  الناقة والبقرة والبعري الذكر 2)
 ( يف القاموس : ببخاراء.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( يف اللسان : للجبة.5)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َسنَة سّتِ  : قْريَةٌ بِمْصَر قَِريبَةٌ ، وقد َدَخْلتُها ، منها : الشمُس محمُد بُن علّيِ بِن محمِد بِن محمِد بِن أحمَد الشافِِعيُّ ُوِلدَ  بدرشين : [بدرشن]

ْين الِعراقيُّ وابُن جماَعةَ ، تُوفي َسنَة   .846وثَمانِين وَسْبعمائٍة ، أجاَزهُ الزَّ

يُر بنظام األْولياء ، بفتْحِ الباِء ، وضِم الواِو : َمدينَةٌ بالِهْنِد ، منها : الشَّيُخ العاِرُف باهلِل تعالى محمُد بُن أحمَد الخاِلِديُّ الشَّه بَداُونُ و:  [بدون]

 ، نَفَعَنا هللاُ تعالى ببركاتِِه.

. : البَاَْذنَةُ  : [بذن]  أْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 .بَأَذَن يُبَأِْذنُ  باألْمِر والَمْعِرفَةُ به ؛ وقداالْستِْخذاُء واإلْقَراُر  وهو

، َمْصدٌر. ويقاُل : أنائِالً تُريُد وُمعَتَْرَسةً ، أراَد بالُمْعتََرَسِة االسَم  الُمبَأَْذنَةُ  ، وهي بأَْذنَةَ  بفالٍن من الشَّرِّ  بأَْذنَ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل في المْنِطِق :

 اَهَدةِ.يُريُد به الِفْعَل ِمثْل الُمج

ِل الفَْصلِ  البَأَْذنَةِ  كاَن من َحقِّ و  وقد قَلََّدُهم المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى في ذِلَك. وإنَّما َذَكُروهُ هنا ؛ لكْونِها َمْهموَزةً ، أْن يُْذَكَر في أوَّ

ْن ُوِلَد باليََمِن ، الفارِسيُّ ِمن األْبناِء ، باذانُ و  .وسلمعليههللاصلىْسلَم في حياةِ النبّيِ أ أي ِمن أْبناِء الفُْرس ممَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِريخ نَيسابُوَر ، كهاَجَر : من قَُرى خابران بنواِحي َسْرَخس ، وإليها نُِسَب أبو عبِد هللِا الشاِعُر الَمْذكوُر ؛ وهكذا َضبََطه الحاِكُم في تا باَذنُ 

 والذَّهبيُّ وياقوُت.

 اسٌم لَمَدينَِة أْرَدبيل.فَْيروز :  باذانُ و

 الكتاِب : ناِحيَةٌ ِمن أْعماِل األْهواِز. باذانُ و

 : نْوٌع ِمن الُحْلويات. باذينةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َدةِ : َمدينَةٌ تْحَت َواسَط على ضفَِّة دْجلَةَ ، ومنها : أبو الّرضا أحمُد بُن َمْسعوٍد َسِمَع ِمن قاِضي الَمارِ  (1) باذبِيني  :[بذبن] ْستان بكْسِر الموحَّ

 ، رِحَمه هللاُ تعالى. 592، تُوفي َسنَة  (2)

اجِ ؛ وأْنَشَد ثَْعلَب لرُجٍل من بَ  باَذبِينُ و  ني ِكالٍب :: اسُم رُجٍل كاَن َرُسوالً للحجَّ

رحجــــــــــي  ر َ  أن  ســــــــــــــــــــــــَ َك هــــــــــرح َيســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــُ ت  نشــــــــــــــــــــــــدح

يـــــــــــينو     ٍر ابَذبـــــــــــِ غـــــــــــح ك فـــــــــــوَ  بــــــــــــَ رحجـــــــــــَ  (3) ؟ســـــــــــــــــــــــــَ
  

جِل.  قاَل : نِْسبَة إلى هذا الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قد يَْذُكُره المصنُِّف كثيراً في أثناِء كتابِِه ، وأغفل عن ِذْكِره ، وهذا مْوِضُع ِذْكِره ، وهو َمعروٌف. باَذْنجانُ  : [بذنجن]

،  ِم َكافُور: قْريَةٌ بِمْصَر ِمن أْعماِل قويسنا ، وإليها يُْنَسُب محمُد بُن أبي الَحَسِن الباذنجانيُّ المْصِريُّ النَّحويُّ ، كان في أيا الباذنجانيةو

 رِحَمه هللاُ تعالى.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .بذندان : بَلٌَد بالثّغوِر ، ماَت بها الَمأْموُن فنُِقَل إلى َطرسوس ، وُدفَِن بها ، ولَطرسوَس باُب يقاُل له بابٌ  بذندون : [بذندن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .البذنجونيُّ  ؛ قَْريَةٌ ِمن أْعماِل بُخاَرى ، منها : أحمُد بُن إْسماعيِل بِن أحَمدَ  بذنجونُ 
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ٌر ، وهو أْجوُد التَّْمر ، واِحَدتُه تَْمٌر م لفتْحِ :با ، البَْرنِيُّ  : [برن]  .بَْرنِيَّةٌ  َمْعروٌف أْصفَُر ُمَدوَّ

 وقاَل األزهِريُّ : َضْرٌب ِمن التَّْمِر أْحَمُر ُمْشَرٌب بُصْفرةٍ كثيُر اللِّحاِء َعْذب الَحالَوةِ.

اجِ  بَْرنِيٌّ  ، ونَْخلٌ  بَْرنِيَّةٌ  يقاُل : نَْخلَةٌ   ُز :؛ قاَل الرَّ

رُهح   (4)بـَرحين  َعيحداٍن قَليٌر قشح
بٌ  وهو  ، أي الِحْمُل الَجْيُد. بَرنِيكْ  أْصلُهو ُمعَرَّ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : ابِذِبا.1)
 ( واله حي  بن عبد الرمحن بن ُحبيش الفارقي ا أبو الربكات.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
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اجِز : باِرنيُّ  َحنيفَةَ : إنَّما هووقاَل أبو   ، فالباُر الَحْمُل ، ونِيُّ تَْعظيٌم ، وُمبالَغَةٌ ، وقْوُل الرَّ

 ابلَغداِة فل  الرَبحِنجِّ و 
 فأُْبَدَل ِمن الياِء ِجيماً. البَْرنِيَّ  أرادَ 

. (1)الشاسّي عن نَْصِر ابِن الَحَسِن  ، البَْرنِّيِ  عليُّ بُن عبِد الرحمِن بِن األْشقَِر بنِ و  ، هكذا َذَكَره الذَّهبيُّ

 قاَل الحافُِظ : َصَوابُه عْبُد الرحمِن بُن علّيِ.

اِر أْيضاً ولم يَْذكْر  َمْن َرَوى عنه ؛ وقد َرَوى عنه سْبُطه أبو الفََرجِ ذاكُر هللِا ابُن إْبراِهيَم أَحُد شيوخِ ابِن  (2)* قُْلُت : وهكذا َذَكَره ابُن النجَّ

ارِ   .601 ، ماَت َسنَة النجَّ

 ، َرَويَا. البَْرنِّيِ  ِستُّ األَدِب : بِْنُت الُمَظفَِّر بنِ و

حدََّث أْيضاً ، وأبو  (3)* قُْلُت : وأُخوها أبو إْسحاق إبراهيُم نَِزيُل الَمْوِصِل َرَوى عن ابِن البطي وهو والُد َذاِكر هللِا الَمْذُكور ، وأبو بْكٍر 

هللا حدََّث عن القاِضي أبي الُحَسْيِن بِن أبي يَْعلى  (4) بِن األشقَر َسِمَع ِمن ابِن الُحَصْيِن ، وأبو َمْنُصوٍر أحمُد ذاكر طاِهِر بُن عبِد الّرحمنِ 

اء ، وهو آِخُر َمْن حدََّث عنه ، ماَت َسنَة   َع منه الّدمياطّي.، رِحَمه هللاُ تعالى ، ومحمُد بُن إبراهيَم بِن الُمَظفَّر الَمْذُكور َسمِ  608 (5)الفرَّ

حاحِ. : إناٌء من َخَزٍف ؛ البَْرنِيَّةُ و  كما في الّصِ

اَرةٍ ضْخمٍة َخْضراء ، وُربَّما كانْت ِمن القَواِريِر الثّخاِن الواِسعَِة األْفواه.  وفي الُمْحَكم : شْبهُ فخَّ

َل ما يُْدِرُك ، ج : البَْرنِيَّةُ و غيُر أوَّ يُك الصَّ  لُغَةٌ َعربيَّةٌ. ، بَرانِيٌّ  الّدِ

يَكةُ. البَْرنِيُّ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : في ِدياِر بَني  بِحذاِء األخساءِ  قاَل األزهِريُّ : قَْريَةٌ ذاُت نَْخٍل وعيوٍن َعْذبٍَة ، ، ع ؛ أْبرينُ  ، أو يَْبرينُ و الّدِ

 سْعٍد.

 داً للَجْوهِرّيِ.هنا َذَكَره المصنُِّف ، َرِحَمه هللاُ تعالى ُمقَلِّ 

ي : َحقّ  مثْل يَْرميَن ، وهو َمْذَهُب أبي العَبَّاس وهو الصَّحيُح. قاَل  يَْبرينَ  أْن يُْذَكَر في فَْصِل بََرى ِمن باِب الُمْعتل ، ألنَّ  يَْبِرين وقاَل ابُن بَّرِ

ْفع : ِة ذلَك قَْولُهم في الرَّ  لنّْصِب والجّرِ ، وهذا قاِطٌع بزياَدةِ النوِن ؛ قاَل : وال يجوُز أْن يكونَ في ا يَْبرينَ و،  يَْبرونَ  : والدَّليُل على صحَّ

 فَْعليَن ألنَّه لم يأِْت له نظيٌر ، وإنَّما في الَكالِم فِْعليٌن مثُْل ِغْسليٍن. يَْبرينَ 

 ، ويُْكَسُر : ة بَمْرَو. أْبِرينَةُ و

مِّ  بُِرينُ و اِء ؛ لَقَبُ  ، بالضَّ . (6)  أبيعبِد هللاِ  وكْسِر الرَّ ، كما ُوِجَد بخّطِ أبي العاَلِء الفََرِضّيِ ؛ وقيَل :  بُِريرُ  ويقاُل : اْسُمهُ  ِهْنٍد الدَّاِريُّ َصحابِيٌّ

اء أُخو تَِميٍم الدَّاِرّي ، وقيَل : ه ، وفيه اْختِالفٌ  بر ، وقيَل : يَزيُد ، وقيَل : هو أبو ِهْنِد بُن بر ، وقيَل : أبو البرَّ  كثيٌر. ابُن َعّمِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريةٌ وإليها نُِسَب التَّْمر ؛ كما في مْعجِم البَْكري. برنٌ 

 : قْريَةٌ ببَلَخ عن الَماِليني. بريانُ و

 : قَْريَةٌ ِمن قَُرى نَيسابُوَر. برنوةُ و

 ، بالضّمِ : قَْريَةٌ باألْنَدلُِس َشْرقي قُْرُطبَة. بُْريانَةُ و

ْين الُمْحتسُب ُمَؤلُِّف ِكتاِب االْحتَِساِب وغيِرِه. بََرنُ و َكةً : َمدينَةٌ بالِهْنِد ، ومنها : اإلماُم ِضياُء الّدِ  ، محرَّ
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ْنِد : كذا في صفاِت  بيرونُ و  األطبَّاء البِن أبي ضبعَةَ. (7)بالّسِ

م واْسُمه أحمُد بُن محمٍد ُمَؤلُِّف كتاِب الَجماِهر في الَجواِهِر ، والتَّْفِهيم في التَّنجيم.* قُْلُت : م  نها أبو الّريحان الُمنَّجِ

__________________ 
 الشاشي. 133/  1( يف التبصري 1)
 .«ومل يذكر»( ابألصر : 2)
وذكره بعد  134/  1ا ويف التبصــري : وأخو ا أبو بكر حدث أيضــاً « النســخ وحررهقوله : وأبو بكر ا كذا يف »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 ست األدب أخت إبراهيم.
 ( يف التبصري : أمحد أخو ذاكر  .4)
 .607( يف التبصري : سنة 5)
 .«أبو»( يف القاموس : 6)
 ( كذا ا ولعله طبقت األطباء البن أيب ُأَصيبعة.7)
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 مع األصابعِ. بَِكماِلها ْنفٍُذ : الَكفُّ ، كقُ  البُْرثُنُ  : [برثن]

 ِمْخلَُب األَسِد أو هو للسَّبُعِ كاإلْصبَعِ لإلْنساِن. قيَل : هوو

بَاعِ والطَّْيِر بمْنِزلَِة األصابعِ ِمن اإلْنساِن ؛ قاَل : والِمْخلَُب ُظفُر البَراثِنُ  وقاَل األْصَمعيُّ :  ؛ ومثْلُه قَْوُل أبي زْيٍد. البُْرثُنِ  ِمن الّسِ

 : أْظفاُر َمخاِلِب األَسِد. البَراثِنُ  وقاَل اللَّْيُث :

 ِء القَْيِس :وأْنَشَد الجْوهِريُّ الْمِرى

راً و  ب  حـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــًا مـــــــــــــاهـــــــــــــِ ر  الضـــــــــــــــــــــــــــ    تـــــــــــــَ
رح     فـــــــــــــِ عـــــــــــــَ نــــــــــــــح ه مـــــــــــــا يــــــــــــــَ نـــــــــــــَ رحثــــــــــــــُ عـــــــــــــًا بــــــــــــــُ (1)رَافـــــــــــــِ

 

  
 ً وايَةُ : ثانِيا ويَثْنِيها في ِسباَحتِه ،  بَراثِنَه ، يَِصُف مطراً كثيراً أْخَرَج الضَّبَّ من ُحْجِره ، فعاَم في الماِء ماِهراً في ِسباَحتِه يَْبُسطُ  بُْرثُنَه والّرِ

 التُّراُب. بَراثِنَه وقولُه : ما يَْنعَِفر أي ال يُِصيبُ 

 بُن ُجَؤيَّة يَْذُكر النَّْحَل وُمْشتَار العََسِل : ألصابِعِ اإلْنساِن ، كما قاَل ساِعَدةُ  البَراِثنُ  وقد تُْستَعارُ 

ا  ب  هلــــــــــــــــا وطــــــــــــــــاَ  إايهبــــــــــــــــُ  حــــــــــــــــىت ُأشــــــــــــــــــــــــــــــِ

ُب     نـــــــــَ جـــــــــح ِن حـــــــــَ ُن الـــــــــرَباثـــــــــِ ثـــــــــح ٍة شـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ (2)ُذو ُرجـــــــــح
 

  
 .«تَِميٌم بُْرثَُمتُها وُجْرثَُمتُها»في حِديِث القبائِِل : ُسئَِل عن ُمَضَر فقاَل : و

تَها ، والميُم والنُّوُن يَتَعاقَبَاِن ، فيجوُز أْن تكوَن  بُْرثُنَتُها : إنَّما هوقاَل الخطابيُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى  ، بالنّوِن ، أي َمخاِلبُها ، يُريُد َشْوَكتَها وقُوَّ

 الميُم لغةً ، ويجوُز أْن تكوَن بدالً الْزِدواجِ الَكالِم في الُجْرثُوَمة.

ح : قَبيلَةٌ  : بُْرثُنُ و  ِمن بَني أَسٍد ؛ أْنَشَد ِسْيبََوْيه لقَْيِس بِن الُملَوَّ

ُم  َن مـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــُ رحثـــــــــــُ ـــــــــــُ لـــــــــــ  ايَ  بـ يـــــــــــح اُب لـــــــــــَ طـــــــــــ   خلـــــــــــُ

ِب     قــــــــانــــــــِ
َ
يــــــــِك املــــــــ لــــــــَ (3)أَد   وأمحضــــــــــــــــــــــَ  مــــــــن ســــــــــــــــــــــُ

 

  
ان األَسِدّي ؛ وقاَل :  وأْنَشَده الَجْوهِريُّ لقُرَّ

ن  رحثـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ُم آَ  بـ لـــــــــــــ  مـــــــــــــنـــــــــــــكـــــــــــــُ يـــــــــــــح ُزو اُر لـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

ِب عــلــ  اهلــَوحِ  أ    قـــــــانـــــــِ
َ
ِك املــ لـَـيـــــــح (4)محضــــــــــــــــَ  مــن ســــــــــــــــُ

 

  
وايَِة األّوُل.  والَمْشهوُر في الّرِ

حمِن بُن أُمِّ و حمِن بُن آَدَم َمْولَى أُمِّ  : تابِِعيٌّ ، بُْرثُنٍ  عبُد الرَّ واُب : عبُد الرَّ  .بُْرثُنِ  هكذا في سائِِر النُّسخِ ، والصَّ

 المصنُِّف هناك ، ونبَّهنا عليه.ويقاُل أْيضاً بالميِم ، وقد َذَكَره 

 على التَّْشبيه. األَسِد : َسْيُف َمْرثَِد بِن َعلٍَس  بُْرثُنُ و

 يكوُن على َهْيئِة ِمْخلَِب األَسِد. ، بالكْسِر ، (5) ِسَمةٌ لإلبِِل كالبِْرثامِ  أْيضاً :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، ويقاُل : بُْرثُم ، ثُم َصحابِيَّةُ. بُْرثُنٍ  حكيمةُ بْنتُ 

عن ابِن األثيِر ، َرِحَمه هللاُ تعالى. وحَكى َوْزنَه فَْعالن فحينَئٍِذ يُْذَكُر في  ، ، إلى بَْدرٍ  وسلمعليههللاصلى: واٍد في َطريِق َرُسوِل هللِا  بَْرثانُ و

 بََرَث.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ هكذا َضبََطه الُمْنذري. البرجونيُّ  حلَّةٌ بالجانِِب الشَّْرقِي ِمن َواسَط منها : الَحَسُن بُن علّيِ بِن الُمباَرك الَواسطيُّ : م (6) برجونَةُ   :[برجن]

 : محلَّةٌ بالقاِهَرة بيَن بابَْي زويلَةَ والفتوح. برجوانُ و
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 هنساوية.: قَْريَةٌ ِمن أْعماِل الب بردونَةُ  : [بردن]

ابَّةُ ؛ البِْرَذونُ  : [برذن] . ، كِجْرَدخٍل : الدَّ  هكذا هو نَصُّ الجْوهِريُّ

__________________ 
 ..«.. خفيفاً ماهراً  نياً برثنه. ..»برواية :  105( ديوانه ط بريوت ص 1)
 وطا  إايهبا : أبطب رجوعها.ويف شرح الديوان : « أابهبا»وابألصر واللسان :  180/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : كالربحَ ِن.5)
 ( كذا ولعلها بـَرحُجونية ا كما يف معجم البلدان.6)
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نََظٍر ، ثم قاَل : والدابَّةُ لَْفٌظ عامٌّ لكّلِ ما يدبُّ على األْرِض ، فقوُل شْيِخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى ؛ هذا التَّْفِسيُر ال يُْعرُف لغيِر الُمصنِِّف محلُّ 

 وُخّص في العُْرِف بَذواِت األْربَع ثم ببعِضها على ما ُعِرَف بالدَّواِوين.

 الَخْيِل : ما ليَس بعرابّيِ. ِمن فالبِْرَذونُ  : دابَّةٌ خاصَّة ال تكوُن إالَّ ِمن الَخْيِل ، والَمْقُصوُد منها َغير الِعراِب ، البِْرَذونُ و

 : الجفاةُ ِمن الَخْيِل. البَراِذينُ  وفي التَّْوِشيح :

: الجافِي الخْلقَِة الجلُد على السَّْيِر في الشَّعاِب والَوعِر ِمن الَخْيل َغْير العرابيَِّة ، وأْكثَر ما يُْجلَُب  البِْرَذونُ  وفي شْرحِ الِعراقيَّة للسَّخاوي :

ومِ   .من الرُّ

وأْنَشَد  وهي بهاٍء ؛ ِمن الَخْيل هو العَظيُم الخْلقَِة الجافِيها ، الغَِليُظ األْعضاِء ، والِعراُب أْضَمر وأَرّق أْعضاًء ؛ البِْرَذونُ  وقاَل الباِجي :

 الِكسائيُّ :

لــــــــــًة  وح ُر جــــــــــَ يــــــــــح تح بــــــــــَك اخلــــــــــَ َك إذح جــــــــــالــــــــــَ تــــــــــُ  رأيـــــــــــح

ٍة غـــــــــــري طـــــــــــائـــــــــــِر و     نـــــــــــَ رحَذوح (1)أنـــــــــــَت عـــــــــــلـــــــــــ  بـــــــــــِ
 

  
 .بَراذينُ  ج

ً  وقيَل : َراِكبُه. يقاُل : لَِقيتُه ُمِجيداً وأخاهُ  : صاِحبُه ، الُمبَْرذنُ و ً و، أي َراِكباً َجواداً  ُمبَْرِذنا  .ِبْرَذْونا

ُجُل : بَْرَذنَ و ج أنَّهُ قاَل : سأْلُت فالناً عن كذا وكذاوقََهَر وَغلََب  الرَّ  عن الَجواِب.أْعيا  لي أي فبَْرَذنَ  ُحِكَي عن الُمَؤّرِ

 .البِْرَذْونِ  َمَشى َمْشيَ  : بَْرَذنةً  الفََرسُ  بَْرَذنَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل : ثَقَُل عليِه ذِلَك. بَْرَذنَ   الرَّ

 ُمْشتَقٌّ من ذلك. البِْرَذْونَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : أحِسُب أنَّ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بعمل بصنّى. (2)، كِجْرَدْحٍل : بَلَْيَدةٌ ِمن نواِحي خوزستان قُْرَب بَِصنَّى ، تُْعَمُل فيها الّستُوُر البَِصنّيّة وتدل  بِْرَذْونٌ 

ََّخذُ  َمْشَربَةٌ  التَّْلتَلَةُ وهي ، بالكْسِر : البِْرِزينُ  : [برزن] ٌب.كما في الّصحاحِ. زاَد غيُرهُ :  ِمن قِْشِر الطَّْلعِ ، تُت  يُْشَرُب فيه ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

ََّخذُ ِمْن نصِفه تَْلتَلَةٌ.  وقاَل أبو َحنيفَةَ : هي قِْشُر الطَّْلعِة تُت

 : ُكوٌز يُْحَمل به الشَّراُب ِمن الخابِيَِة ؛ وأْنَشَد الجْوهِريُّ لعِدّيِ بِن زْيٍد : البِْرزينُ  وقاَل النَّْضُر :

ٌة و  ونـــــــــــــــــَ وحضـــــــــــــــــــــــــــــــُ ة مـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــابـــــــــــــــــِ

هــــــــــــــا    ــــــــــــــُ ــــــــــــــن رحزِي ــــــــــــــِ هــــــــــــــا ب عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــح تـ ــــــــــــــَ ــــــــــــــٌة يـ ن وح  جــــــــــــــَ

  

كــــــــــــــــــبتح   فــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــاَردتح أو بــــــــــــــــــَ

هــــــــــا     يــــــــــنــــــــــُ َر  طــــــــــِ ِب ُأخــــــــــح ك  عــــــــــن حــــــــــاجــــــــــِ (3)فــــــــــُ
 

  
 وأْنَشَد أبو حنيفَةَ :

ا ِلقححتُنا ابِطيةٌ   إل 
 وفي التَّْهِذيِب : خابِيَةٌ.

 أْن يُْذَكَر في بََرَز ، ألنَّ َوْزنَه فِْعليٌن ِمثْل ِغْسِلين. بْرزينٍ  قاَل األزهِريُّ : وَصوابُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّمِ : ِمن أْعماِل َطبَرْستاَن ، ومنها : أبو َجْعفٍر محمُد بُن الُحَسْيِن بِن إْسماعيل بُْرزانُ   .506الّطبرْستانيُّ الرينّي ، ماَت َسنَة  البُْرزانيُّ  ، بالضَّ
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الكاتُِب ، والثانية : متَِّصلَةٌ بباغ على  البَْرَزنيُّ  ، ومنها : إبراهيُم بُن أْحَمدَ  (4)، كَجْعفٍَر : قَْريتاِن بَمْرَو إْحَداهما متَِّصلَة ببرماقان  بَْرَزنُ و

ُث. البَْرَزنيُّ  اإلماُم إْسماعيلُ : فَْرَسَخْين ِمن َمْرَو ، ومنها   الُمحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َضِعيٌف. ، بالضّمِ : من قَُرى أْصبَهان ، منها : أبو العبَّاس الفْضُل بُن أحمَد القَُرشيُّ ؛ قاَل ابُن َمْرَدَوْيه : بُْرَزاباَذان

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( يف معجم البلدان : وُتَدّل .2)
 ( الصحاح واللسان وصدر األو  فيه :3)

 إلا لقمتنا ابطيةٌ 
 .«ببزماقان»( عن معجم البلدان وابألصر : 4)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

راِهيَم ، بالفتْح : قَْريَةٌ كبيَرةٌ من قَُرى بَْغداَد على َخْمَسِة فَراِسَخ ، منها : إليها نُِسَب القاِضي أَبو علّيِ يَْعقوُب بُن إب بَْرَزبينُ  : [برزبن]

 عن ثَمانِيَن َسنَة ، رِحَمه هللاُ تعالى. 486ْنبليُّ قاِضي باب األَْزج تُوفي َسنَة الحَ  البَْرزبينيُّ  (1)العَْسكريُّ 

ّمِ : البُراِشنُ  : [برشن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، بالضَّ

 الذي يَُمدُّ نََظَرهُ ويُِحدُّه. وهو

ّمِ : ، بُْرشانُ و ين ألَنَّه فْعالن.الصَّواُب  د أَو قَبيلَةٌ ؛ بالضَّ  ِذْكره في الّشِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ه ، وعنه محمُد  البَْرشانيُّ  أَبو َعْمٍرو أَحمُد بُن محمِد بِن هشامٍ : ، بالفتْحِ : من قَُرى إْشببيليَةَ باألَْنَدلُِس ، منها  بَْرشانَةُ  ، َرَوى عن أَبيِه وَعّمِ

ْين.بُن عبِد هللِا الخوالنّي ، وقد َذَكرْ   ناه في الّشِ

ا يُْستدَرُك عليه أَْيضاً :  * وممَّ

 ، بسُكوِن الالِم : بْلَدةٌ باألَْنَدلُِس من إْقليم لَْبلَة. برشليانة

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

ْعُر الذي فيه ِذْكره في  برزمهران : [برزمهرن] ّمِ : بْلَدةٌ قُْرَب جزيَرةِ ابِن ُعَمر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، وقد تقدََّم الّشِ  .«ا ب ن»، بالضَّ

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

ّمِ  بُْرَزماَهن ْعر  (2)، بالضَّ  .(3): مْوِضٌع بالَجبَِل ، وقد جاَء ِذْكُره في الّشِ

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. : البَْرَطنَةُ  : [برطن]

ل. البَْرَطَمةَ  بالميم ، وهي ُمْبدلَةٌ ، ولكنّه َذَكَر في الميِم أَنَّ  ، كالبَْرَطَمةِ  َضْرٌب من اللْهِو ، وهو  االْنتِفاُخ َغَضباً فتأَمَّ

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

اُء : يقاُل للِكساِء األَْسودِ  [بركن]  ، وال يقاُل : بََرْنكان ؛ نَقَلَهُ األَْزهريُّ في التَّهِذيِب. بَْركانُ  : قاَل الفرَّ

ةُ  البُْرهانُ   :[برهن] ّمِ : الُحجَّ ر قْولُه تعالى :  ، بالضَّ ُتْم صادِ )الفاِصلَةُ البَيِّنَةُ ؛ وبه فُّسِ  ؛ وكذِلكَ  (4) (ِقنيَ ُقْل هاُتوا بُ ْرهاَنُكْم ِإْن ُكن ْ

َدقَةُ  ة لطاِلِب األَْجِر ِمن أَْجِل أَنَّها فَْرٌض يُجاِزي هللاُ تعالى به. وقيَل : هي َدليٌل على صحِة إيماِن  ؛ بُْرهانٌ  الحِديُث : الصَّ أَي أَنَّها ُحجَّ

 صاِحبِها لطيِب نْفِسه بإْخراِجها ، وذلَك لعاَلقٍة ما بيَن النفِس والماِل.

اغُب ، رِحَمه هللاُ تعالى :وقاَل ا أَْوَكُد األَِدلَّة ، وهو الذي يَْقتَضي الّصْدَق أَبداً ال َمَحالَةَ ، وذلَك أَنَّ األَِدلَّة َخْمَسةُ أَْضُرٍب : َداللَةٌ  البُْرهانُ  لرَّ

ْدِق أَْقَرب ، وَداللَةٌ إلى الَكِذِب أَْقرَ  ْدَق أبداً ، وَداللَةٌ إلى الّصِ  .(5)ب ، وَداللَةٌ هي إليهما سواء تَْقتَِضي الّصِ

ثُ  ثمَّ الّدبوِسيُّ  بُن ُسلَْيماَن السََّمْرقَْنِديُّ  بُْرهانُ و  عن محمِد بِن سماَعةَ الرملّي. الُمحّدِ

َمْخَشرّي بْعَد الّستمائَِة. النَّْحِوّيِ  البُخاِريُّ  َجدُّ َعْمِرو بِن َمْسعودٍ  بُْرهانُ و  كاَن يَْقرأُ ُكتَُب الزَّ

حاحِ. ، البُْرهانَ  عليه عليه : أَقامَ  بَْرَهنَ  قدو ةَ ؛ كذا في الّصِ  أَي الحجَّ

َمْخَشريُّ : إنَّها مولََّدةٌ والصَّواُب بره   .بالبُْرهانِ  إذا جاءَ  (6)وقاَل األَْزهِريُّ والزَّ

 َوْزنُه فُْعالن ، البُْرهانَ  قُْلت : وهذا بناء على أَنَّ 
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__________________ 
 معجم البلدان واللباب : العكربي.( يف 1)
 ( قيدها ايقوت ابلقلم ا ابلفتح.2)
 ( ورد يف قو  الشاعر ا كما يف معجم البلدان :3)

ــــــــــــــــــــــــــــيب غــــــــــــــــــــــــــــرر األمــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــن   اي طــــــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــــــــربزمــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــن    ــــــــــــــــــــــــــــداير ب وا ال ــــــــــــــــــــــــــــّ  حــــــــــــــــــــــــــــي

  

 .64ا والنمر ا اآية  111( البقرة ا اآية 4)
 اخلام  كما يف املفردات فهو : داللة تقتضي الكذب أبداً.( الذي أورده الشارح أربعة أدلة ا وأما 5)
 ( يف األساس : أَبـحَرَه.6)
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 واجلوحهرِي  يـََر  َأصاَلَة نونِه ا وِكال الَقوحَلاح يف املِصحباح.
ُث. بَْرهانٍ  ابنُ و  ، بالفتْحِ : عبُد الواِحِد النَّحِويُّ ، والُحَسْيُن بُن ُعَمَر المحّدِ

اك َسِمع  (1)التْبصيِر في مشيتِه النِّْسبَِة ِمن َحْرِف الداِل  وقاَل الحافُِظ في ب الدُّركّي عن الَصفَّار وابِن السَّمَّ في درك الُحَسْين بن طاِهٍر الُمَؤّدِ

 .380َسنَة  بَْرهان منه ابنُ 

اِلّيِ ، اإلمام أَبي حاِمدٍ  الفَقيهُ صاِحبُ  بَْرهانٍ  أَحَمُد بُن علّيِ بنِ و يَّ ال يَْلَزُمه  هو الذيو له أَْقواٌل ُمْختاَرةٌ في الَمْذَهِب ، الغَزَّ َذَهَب إلى أَنَّ العاّمِ

َحهُ  . اإلمامُ  التَّقَيُُّد بَمْذَهٍب ، وَرجَّ  النََّوِويُّ

الح ، بَْرهانٌ و  رِحَمه هللاُ تعالى. : لَقَُب محمِد بِن علّيِ الدينََوِرّيِ الشَّْيخِ الصَّ

ا يُْستدَرُك عليه :*   وممَّ

َدةِ ، وفتُحِ الراِء وسكوِن الهاِء وفتِْح الميِم  البَرْهَمنُ   :[برهمن] : عاِلُم السَُّمنيَّة وعابُِدهم ، نَقَلَهُ األَزهِريُّ ، رِحَمه هللاُ  (2)، بكْسِر الموحَّ

 تعالَى.

حاحِ ِمثْلُ و ِق بفتحِ الباِء ،َوَوقََع في إْصالحِ المْنط ، كِجْرَدْحٍل ؛ الِبْزيَونُ  : [بزن]  السُّْنُدُس. وِمثْلُه في إصالحِ الكاتِِب : ُعصفوٍر ، في الّصِ

يباجِ. ي : هو َرقيُق الّدِ  وقاَل ابُن بَّرِ

.  وقاَل غيُرهُ : بساٌط ُروميٌّ

 جاَء به.  :ُمباَزنَةً  (3) بالَحقِّ  باَزنَ و وقاَل الشيُخ أَبو حيَّان : َوْزنُه فعلون فهو إذاً ُمعتل

ِل : َحْوٌض يُْغتََسُل فيه ، وقد يُتََّخذُ ِمن نُحاٍس  األَْبَزنُ و  وِمن ُصْفٍر. ، ُمثَلَّثَةٌ األَوَّ

. وقد جاَء في شْعٍر قِديٍم : قاَل أَبو ُدواٍد اإلياِدّي يَِصُف فََرساً َوَصفَه باْنتِفاخِ   ه : َجْنبَيْ وقد أَْهَملَهُ اللَّْيُث والجْوهِريُّ

واٌء  وحِف فــــــــــــــهــــــــــــــو مــــــــــــــنــــــــــــــه هــــــــــــــَ َوُف اجلــــــــــــــَ  َأجــــــــــــــح

اُر     زاًن جنـــــــــــــــَ  ـــــــــــــــح ثـــــــــــــــر مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاَف أَب (4)مـــــــــــــــِ
 

  
 وجاَف : وسَّع َجْوفَه.

ي : اُر مثْل التَّابُوت ، وأَْنَشَد بيَت أَبي ُدواٍد الَمْذُكوَر ، وهو فاِرِسيٌّ : شي األَْبَزنُ  وقاَل ابُن بَّرِ ُب آْب َزْن. ٌء يَْعَمْله النجَّ  ُمعَرَّ

 وَوقََع في التْهِذيِب : أَوزن.

فَا يُريُدوَن آ (5) بازاُن لألَْبَزنِ  أَْهُل مكَّةَ يقُولُونَ و  ْب َزْن ، ألَنَّه ِشْبهُ َحْوٍض.الذي يأْتي إليه ماُء العَْيِن عْنَد الصَّ

َح في بعِض ُكتبِه هذا اللَّْحَن فقاَل :  كأنَّه يْعني به التَّقيَّ الفاِسيُّ ، َرأَْيُت بعَض العُلماِء العَْصرييَن ،و ِمن ُعيوِن مكَّةَ  باَزانَ  َعْينُ وأَثْبََت وَصحَّ

 فَتَنَبَّةَ. (6) فنَبَّْهتُه

فَا فقط كما  باَزانَ  هللاُ : الَمْشهوُر عْنَدهم أَنَّ قاَل شْيُخنا ، رِحَمه  تِها في سائِِر َمنافِِذها وال يخصُّونَه بالمْنفَِذ الذي عْنَد الصَّ اسٌم للعَْيِن برمَّ

فَا والذي بالمْزَدلَفَة ى أَْهُل مكَّةَ ُمْجتََمع الماِء الذي بالصَّ ال إنَّهم  باَزانَ  نَّ الذي عمَرهُ كاَن اْسمه، ألَ  باَزانَ  يوهمه َكالُم المصنِِّف ، وإنَّما َسمَّ

فُوا فيه ِمن آْب َزْن كما َزَعَم المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ، ألنَّ آْب َزْن ظرٌف ِمن نُحاٍس يُتََّخذُ  فُوه وتََصرَّ للَمْرَضى يَْجِلُسوَن فيه َحرَّ

ى الَحْوضُ  فَا ليَس َحْوضاً ، بل هو َمْوِضٌع ُمْنخفٌض يُْنزُل فيه بالدَّْرجِ إلى أَْن يَِصَل الناِزُل إلى  ، على أنَّ ما في أَْبَزنَ  للتَّعريِق وال يَُسمَّ الصَّ

ى جُل الُمَسمَّ َل عليهم أَْخَذ الماِء الرَّ  .باَزان َمْجرى العَْيِن ، اْختََرَع لهم ذِلَك ليَُسّهِ

ى  أَِميُر  باَزانُ  وفي َسنَِة سّتٍ وعْشِرين وَسْبعمائٍَة فيها عمر« : الَوَرى بأَْخباِر أُّمِ القَُرىإتْحاف »قاَل النجُم ُعَمُر بُن فْهٍد في كتابِِه المَسمَّ

 جربان نائِب السَّْلَطنَة
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__________________ 
 .566/  2( التبصري 1)
ُن ضبرت قلم.2)  ( يف اللسان : الرُبَ ِح
 ألقواس خطب.يف القاموس ا وقد وضعها الشارح خارج ا« اب  »( قوله : 3)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 318( ديوانه ص 4)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : أي أَبـحَزن.5)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : َعَليحه.6)
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َمُة القطيّب يف   لرِِله.ابلِعراَقاح عن الس لطان َأيب سعيٍد هذا بـَعحده َعاح َعَرَفة ا وذََكَر ذِلَك العال 
 قاَل أَبو ُدواٍد في صفَِة الَخْيِل : ، أَباِزينُ  ، ج (1) اإلْبِزيمِ  لُغَةٌ في ، بالكْسِر : اإلْبِزينُ و

هـــــــــا  رحداء قــــــــد طــــــــاَرتح عــــــــقــــــــيــــــــقــــــــتــــــــُ  مــــــــن كــــــــرِّ جــــــــَ

ي اأَلابزِيــــــــــــــِن و     رَتحخــــــــــــــِ َرَد ُمســــــــــــــــــــــــــــح (2)كــــــــــــــّر َأجــــــــــــــح
 

  
ية عْمُرو بنُ و انيُّ  ، كُزبَْيٍر ، بَُزْينٍ  ِهشاِم بنِ  أَبو أُمَّ ثٌ  (3)الحرَّ ه عتاب بن بَِشير وابن عتيبة  ُمَحّدِ ه ألُّمِ ، وعنه النّسائّي وأَبو  (4)َرَوى عن َجّدِ

َث هو أَبُوه ِهشاٌم  245عروبَةَ ، وثَِّق ، ماَت َسنَة  ولْيَسْت له ، هذا هو الصَّواُب. وِسياُق المصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ، يَْقتَِضي أَنَّ المحّدِ

 ِروايَة فَْضالً عن التَّْحديِث.

 وَوقََع في كتاِب الذَّهبّي : أَُميَّة بن َعْمرو بِن ِهشاٍم.

 قاَل الحافُِظ : والصَّواُب أَبو أَُميَّة َعْمرو.

 * قْلُت : وقد َذَكَره في الكاِشِف على الصَّواِب.

واُب الُمَطّهر ، ، كغُراٍب : ة بأَْصبَهاَن ، منها : الُمَظفَّرُ  ، بُزانُ و . قاَل  بُن عبِد الواِحدِ  كذا في النسخِ ، والصَّ بِن محمِد بِن عبِد هللِا األَْصبهانيُّ

َسْيِمّي  ر ، وأَبُوه ِمن شيوِخ الَخِطيب. قاَل الحافُِظ : وعبُد الواِحِد بُن الُمَطهّ  (6)والباغياني َرَوى َخبَر الوين  (5)اإلماُم الذهبيُّ : هو شيُخ الرُّ

بِن الُمَطّهر الَمْذُكور ، َكتََب عنها ابُن  (7)ابِن عبِد الواِحِد الَمْذُكور قَِدَم بَْغداَد وحدََّث عن أَْصحاِب الّطْبراني. وعيُن الشْمس بْنُت الفَْضل 

ثاِن ، البُزانِيَّانِ  عبُد الَوهاِب بُن محمِد بِن عبِد هللِا األَْصبهانيُّ  وأَبو الفََرجِ  َعَساِكر في مْعجِمه ،  حدََّث عن عبِد هللِا بِن الَحَسِن بِن بُْنَدار. الُمَحّدِ

 أَبو بْكٍر اللباد. (8)ُب ، عنه الكاتِ  البُزانيُّ  ويُْنَسُب إلى القَْريَِة الَمْذُكوَرة أَْيضاً : عبُد هللِا بُن محمِد ابِن عبِد هللِا بِن محمِد بِن الفْضلِ 

. أُْبزونُ و ّمِ : شاِعٌر ُعمانِيٌّ  ، بالضَّ

 اإلْسِفراينّي. البُزانيُّ  منها : الُحَسْيُن بُن محمِد ابِن طْلَحةَ  ، كثُماَمةَ : ة باْسِفرايَِن ، بُزانَةُ و

ّمِ : محلَّةٌ بَمْرَو ، بُْزيانُ و ابِن ُسلَْيمان ، َرَوى عن  (9)بالنوِن ؛ ومنها : أحمُد بُن مندون  بُزنانُ  والصَّواُب فيههكذا في النسخ ،  ، بالضَّ

 األَْصمعّي ، قالَهُ ابُن األَثِيِر.

ا  .526كّرامّي الَمْذَهِب تُوفي َسنَة  البُزيانيُّ  ، بالياِء ، فقَْريةٌ بهراةَ ومنها أَبو بْكِر بُن محمدٍ  بُزيانُ  وأَمَّ

ا يُْست  دَرُك عليه :* وممَّ

انُ   ، كَشدَّاٍد : لَقَُب جماَعٍة. البَزَّ

 : علٌم. بازانُ و

وميُّ َسِمَع بالَمْوِصِل وبَْغداَد ، ماَت َسنَة  بوزانُ و  ؛ َذَكَره ابُن نُْقَطة. 622بُن شعٍر الرُّ

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 .البزدانيُّ  حمُد بُن نَْبهان بِن ظفرِ : من قَُرى الصُّغد ؛ عن الَماِلينّي ، منها أَ  بزدانُ  : [بزدن]

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 : من قَُرى فاِرَس ، عن الَماِليني أَْيضاً ؛ منها يوُسف بُن يَْعقوَب بِن علّيِ الفَقيهُ. بزكانُ  : [بزكن]

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 : من قَُرى ريَّةَ باألَْنَدلُِس ، منها : أَبو عبِد هللِا محمُد بُن أَحمَد الحميدّيِ الشَّاِعُر المجيُد. ِبِزِليَانةُ  : [بزلن]
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ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

ّمِ : قَْريةٌ بَمْرَو ، منها : إبراهيمُ  بُزماقانُ  : [بزمقن]  ، بالضَّ

__________________ 
 لكسر  اهر.( يف القاموس : اإلبزمُي ابلرفض ا وا1)
 واللسان والصحاح والتكملة والتهذيب. 345( ديوانه ص 2)
 واألصر كالكاشف.« ا مراين: » 81/  1( يف التبصري 3)
 ( يف الكاشف : ابن عيينة.4)
 الرستمي. 131/  1( يف التبصري 5)
 ( يف التبصري : رو  ُجزحء ُلَويحن.6)
 ( يف التبصري : املفضر.7)
وأبو بكر  مد بن عبد العزيز بن  مد بن يعقوب البزاين ا كتب عنه أبو  132/  1ويف التبصـــري « عنه أبو بكر اللباد»( كذا ورد ابألصـــر : 8)

 علي اللباد.
 ومثله يف اللباب.« بندون»( يف معجم البلدان : 9)
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 ابُن َأمحَد بِن عبِد الواِحِد الكاِتُب.
كةً : اتباٌع لَحَسٍن ، بََسنٌ  : [بسن]  هكذا َذَكَره الجْوهِريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى. ، محرَّ

فهو بمْعنَى بسوس فُحِذفَْت إحدى قاَل شْيُخنا : وَذَهَب أَبو علّيِ القاِلي إلى أنَّ أَْصلَه بس َمْصدر بَسَّ السَّويَق لَتَّهُ بسمٍن أَو َزْيٍت ليْكمَل ِطيبُه 

ينَْين وِزيَدْت النوُن بمْعنَى َحَسن  كامل. بََسن الّسِ

ُجُل : َحُسنَْت َسِجيَّتُهُ ، أَْبَسنَ و  كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب َسْحنَتُه كما هو نَصُّ ابِن األَْعرابّيِ. الرَّ

اِث ، الباِسنَةُ و  .«بالباِسنَةِ  ، من الجنَّةِ  السالمعليهنََزَل آَدُم ، »َي هللاُ تعالى عنهما : حِديَث ابِن عبَّاٍس ، رِض  وبه فَسََّر ابُن األَثيرِ  : ِسكَّةُ الَحرَّ

نَّاعِ ، (1) آالتِ  اسمُ  الباِسنَةُ  قاَل الَهَرِويُّ :و  وبه فَسَّر الحِديَث أَْيضاً ، قاَل : وليَس بعَربّيِ َمْحٍض. الصُّ

ََّخذُ  ُجواِلٌق َغِليظٌ  : الباِسنَةُ و  أَْغلَُظ ما يكوُن ، ومنهم َمْن يَْهِمزها. تَّانِ ِمن ُمشاقَِة الك يُت

اُء : هو ِكساٌء َمخيٌط يُْجعُل فيه َطعاٌم ،  .بآِسنٌ  ج وقاَل الفرَّ

ي :  ِسالُل الفُقَّاع ، حَكاه ابُن َدَرْستََوْيه عن ابِن ُشَمْيل. باِسنَةٍ  َجْمعُ  البَواِسنُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 : د بخوِزْستاَن. باِسيانُ و

 .الباِسيانيُّ  وقاَل الَماِلينّي : باألَْهواز ومنها الُحَسْيُن بُن الَحَسنِ 

ين ، وكأَنَّهُ قلََّد الجْوهِرّي في ِذْكر : ة بالشَّاِم ، وتَقَدَّمَ  بَْيسانُ و تَْين.في َحْرف الّسِ  ه إيَّاها َمرَّ

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريَةٌ بهراةَ ، ومنها : اإلماُم أَبو َمْنصوٍر األَْزهِريُّ صاِحُب التَّْهِذيِب في اللُّغَِة. باسانُ 

.عن أَبي َمْنصوٍر الخ بَُسْينةَ  ، كُجَهْينَةَ : َجدُّ أَبي بْكٍر محمِد بِن عبِد الباقِي ابنِ  بَُسْينَةُ و  يَّاِط ، وعنه أبو الَمحاِسِن القرشيُّ

 : محلَّةٌ ببَلَخ. (2) باِسيبانو

 ، كَشدَّاٍد : قْريةٌ بهراةَ منها أَبو نَْصر َمْنصوُر بُن محمٍد السَّاِجيُّ َرَوى له الَماِلينّي. بَسَّانُ و

 ، كِجْرَدْحٍل : قريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل الغربيِة. بِْسيَْونُ و

وِم ، وقد تُْكتَبُ ، كحُ  بُْسنَىو  بِزياَدةِ الواِو. بوسنى ْسنَى أَو هو بالصاِد : َمدينَةٌ َعظيمةٌ بالرُّ

وم. باسينُ و  العُْليا والسُّْفلى : ُكوَرتاِن قََصبتُهما أَْرزن الرُّ

 : قَْريةٌ ِمن أَْعماِل البُحيَرةِ. بسيونَةُ و

ّمِ  البُْستانُ  : [بستن] بُ  ، والصَّواُب ِذْكُره هنا ، ألَنَّه« ب س ت»الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. وَذَكَره في أْهَملَهُ : ، بالضَّ فهو  بوِستانْ  ُمعَرَّ

ائِحِة وِستان بالكْسِر الَجاِذب ؛  كَشياِطيٍن وَشياُطون. بَساتونو بَساتينُ  ج بمْعنَى الرَّ

 : َحدََّث. البُْستانيُّ  يوُسُف بُن عبِد الخاِلقِ و

اِء. ُمْجتََمُع النَّْخلَتَْيِن اليَمانِيِّة والشَّاِميِّة ، وهو قُْرَب مكَّةَ ، َمْوِضعٌ  : (3) ابُن عاِمرٍ  بُْستانُ و  وقد ذُِكَر في َحْرف الرَّ

 إبراهيَم : ببِالِد أََسٍد. بُْستانُ و

 الُمَسنَّاةِ : بداِر الخالفَِة ببَْغداَد. بُْستانُ و

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ



16694 

 

 الَوزيِر : قَْريةٌ بلحِف ِمْصَر ِمن الشَّْرق. بَساتينُ 

 بِن َجْعفَِر بِن َغيَّاث. البُْستانيُّ  وعليُّ بُن ِزيادٍ 

ثِيَن. البُْستاِن بُستانيٌّ  وقد يقاُل لحاِرثِ   ؛ وقد ُعِرَف هكذا بعُض المحّدِ

 : قَْريةٌ بالقُْرِب ِمن ِدْمياط ، َحَرَسها هللاُ ، البُْستانُ و

__________________ 
 ( يف القاموس : آالُت ابلرفض ا والكسر  اهر.1)
 ( يف معجم البلدان : ابسبيان بتقدمي الباء عل  الياء.2)
 ( هذا قو  العامة ا قاله ايقوت وهو غلرت ا والصواب فيه بستان ابن معمر.3)
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َفُن الساَدِة الُعَلماِء.وَموحِضٌض خَمحص َر ا وهبا َمدح  وٌص ابلقراَفِة الُكربح  ِمن ِمصح
 أَْهَملَهُ الجماَعةُ. : باشانُ  : [بشن]

وغيره اٍر ومنها : أَبو ُعبَْيد أَحمُد بُن محمٍد الَهَرويُّ صاِحُب الغَِريبَْين ؛ وأَبو سعيٍد بُن طْهماَن الخراسانيُّ عن َعْمرو بِن ِدين ة بَهراةَ  وهي :

 .63 (1)، ماَت بمكَّةَ َسنَة 

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 ، بفتحٍ فسكوٍن فكسٍر : َشَجُر النيلوفر ، ِمْصِريَّة. البَْشينُ 

 : قَريةُ بالين. باشنينُ و

ُث ، ماَت َسنَة  بُشانُ و  .276، كغُراٍب : قَريةٌ بَمْرَو ، ومنها إسحاُق بُن إبراهيَم الُمحّدِ

. (2)، كأَميٍر : قَريةٌ بَمْرَو والسدود  بَِشينٌ و  منها أَحمُد بُن محمِد بِن أَحمَد بِن إْبراهيَم ، َرَوى له الَماِلينيُّ

يٌد له ِديواٌن شاِعٌر مج البَْشنويُّ  ، بالفتْح : طائِفَةٌ ِمن األَْكراِد بنواِحي َجزيَرةِ ابِن ُعَمر ، منهم أَبو عبِد هللِا الُحَسْيُن بُن َداود البَْشنويَّةُ و

 َمْشهوٌر.

 : قَريةٌ بِمْصَر في الشَّْرقية. البشينُ و

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ. : باِشتانُ  : [بشتن]

 ة بنَْيسابُوَر. وهي :

 وفي ُمْعجِم ياقوت ، رِحَمه هللاُ : َمْوضٌع باسِفراين.

.وفي لباِب األَْنساِب : قَريةٌ بَهراةَ منها أَبو عبِد هللِا محمُد بُن أَح ر ، َذَكَره الَماِلينيُّ  مَد بِن عبِد هللِا الُمفَّسِ

بِن هشاِم بِن محمٍد ِمن آِل الَوزيِر أَبي الَحَسِن َجْعفَر بن ُعثْمان المصحفّيِ ، َرَوى ِحَكايَةً عن الَوِزيِر  هشاُم بُن محمدِ  هو : البَْشتَنِّيِ  ابنُ و

 بُكوَرةِ بشتهرية بَشْرِق األَْنَدلُِس. بقُْرُطبَة بشتن يقاُل لها ِمن قَْريَةٍ  بُن أَحمَد بِن َحْزم ، وهو (3) أَحمَد بِن سعيِد بِن َحْزِم ، َرَواها عنه أبو علّيِ 

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 لزاِهُد.، بالضّمِ : قَريةٌ على فَْرَسخ ِمن نَْيسابُوَر إْحدى ُمْنتزهاتِها منها : إْسماعيُل بُن قتيبَةَ بِن عبِد الرحمِن السُّلَميُّ ا (4) بُْشتنانُ   :[بشنقن]

ا يُْستدَرُك عليه أَْيضاً :  * وممَّ

ُث قُتَِل بجاِمعِ َهَمداَن َسنَة ، بالكْسِر : قَْريةٌ بَهراةَ منها : القاِضي أَبو سعٍد محمُد بُن نَصْ  بِْشكانُ  : [بشكن] ،  518ر الَهَرويُّ الفَقيهُ المحّدِ

 رِحَمه هللاُ تعالى.

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

ْين : قَْريةٌ بالَمْوِصِل من أَْعمال نينوى في الجانِِب الشَّْرقي ، ومنها : ُعثْماُن بُن علّيِ  باُشمنانُ  : [بشمن] ِمَع أَبا بَْكٍر سَ  الباُشمنانيُّ  ، بضّمِ الّشِ

 الحنائّي بالَمْوِصِل َسنَةَ َسْبعٍ وَخْمِسيَن وَخْمسمائٍَة.

. : بُصَّان : [بصن]  أَْهَملَهُ الجْوَهِريُّ

 كغُراٍب. وقاَل قُْطرب :

اٍن : ُوِجَد في بعِض نسخِ الَجْمهرةِ البِن ُدَرْيٍد ِمثْلو  أَْبِصنَةٌ و ِبْصنانٌ  ذا في النُّسخِ والصَّوابُ هك ، بُصاناتٌ  َربيعٍ اآلِخِر ، ج (5) َشْهر اسمُ  ُرمَّ

 كغُراٍب وأَْغِربٍة وِغْرباٍن ، وهذا على ضبط قُْطُرب. ،
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ا ابُن ِسيَده فإنَّه أَْنَكره وقاَل : إنَّما هو  ، على ِمثَاِل َشِقراٍن ؛ وقاَل : وهو الصَّحيح. َوبِصانو،  (6)على ِمثَال َشعبان  َوْبصانٌ  وأَمَّ

ي بذلكَ   الّسالحِ فيه ، أَي بَِريقُه. لَوبِيِص  قاَل أبو إْسحاق : وُسّمِ

__________________ 
 ومثله ابلعبارة يف اللباب البن األثري.« 163سنة »( يف معجم البلدان : 1)
 ( كذا ا ولعلها قرية مبرو الروذ.2)
 ومثله يف معجم البلدان.« أبو  مد علي بن أمحد« : »البشتين»( يف اللباب 3)
َتِنقان ا بعد النون قاف.4)  ( قيدها ايقوت : ُبشح
 والكسر  اهر.« شهرُ »( يف القاموس : 5)
 ( يف اللسان : سبعان.6)
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ح ما في بعِض نسخِ الَجْمهرِة ، ويَُضمُّ ، َشْهُر َربيعٍ اآلِخِر. وَمرَّ  َوبِصانو* قْلُت : وَمرَّ للمصنِِّف في َوبََص :  اغانيَّ َصحَّ لنا هناك أنَّ الصَّ

 ، وقد أََشْرنا بذِلَك هناك.« ب ص ص»ألنَّ َوبَص وبٌَص بمْعنًى واِحٍد ، على ما ذُِكَر ، فإنَّ محلَّه 

كةً ُمَشدََّدةَ النُّوِن : ة منها السُّتورُ  بََصنَّى في التَّْهذيِب :و  وليَسْت بعَربيٍَّة. ، (1) البََصنِّيَّةُ  ، محرَّ

 أَْعلَى وأَْفخر ، وكأَنَّها هي التي تُْعَرُف اآلنَ  البََصنِّيّة ، وِكْلتاُهما تُْعَمُل فيها السُّتوُر ، لكنَّ  (2)* قْلُت : وقد تقدََّم أَنَّها بالقُْرِب من ميرزون 

ين ، ونُِسَب إليها هكذا ببصنى اد ، وهي َمدينَةٌ َجِليلةٌ قبل  بصنويُّ  بالضّمِ تُْكتَُب بالصاِد وبالّسِ ين أَو الصَّ وبسنويُّ ، وقد تُزاُد الواُو قْبَل الّسِ

مان بحّقِ َسيِّد ولِد  وِم في حوَزةِ ِحمايَِة آِل ُعثْمان ، خلََّد هللاُ تعالَى ُمْلَكهم إلى آِخِر الزَّ  َعْدنان.الرُّ

حاحِ : وَحَكى أَبو حاتٍِم عن أَبي عبيَدةَ  ِخالُف الظَّْهِر ، ُمَذكٌَّر. ِمن اإلْنساِن وسائِِر الحيواِن َمعروفٌ  البَْطنُ  : [بطن] أَْن تأْنِيثَه لُغَةٌ كما في الّصِ

 ، فاْقتِصار المصنِِّف على التَّْذكيِر تَْقصيٌر.

ي : شاِهُد التَّْذكيرِ   فيه قَْوُل ميَّةَ بنِت ِضراٍر : قاَل ابُن بَّرِ

ه  لـــــــــــَ فـــــــــــح ـــــــــــُ َم قـ ح  َأهبـــــــــــحَ وي إذا مـــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــح  يـــــــــــَ

يصـــــــــــــــــــــــا     نـــــــــًا مـــــــــن الـــــــــزاِد اخلـــــــــبـــــــــيـــــــــِث مخـــــــــَِ طـــــــــح (3)بـــــــــَ
 

  
ْفُع والنَّْصُب ، وقد َذَكْرناه  البطنُ  وظْهُره ، وُضِرَب زيدٌ  بَْطنُه وحَكى ِسْيبََوْيه قَْوَل العََرِب : ُضِرَب عبُد هللاِ  والظْهُر ، وقاَل : يَجوُز فيه الرَّ

 .«ر ـظ ه»في 

 بالضّمِ ، كعَْبٍد وُعْبداٍن. ، بُْطنانٌ و كثيَرةٌ لَما فَْوَق العَْشِر ؛ بُطونٌ وإلى العَْشِر ،  أْبُطنٍ  قاَل األَزهِريُّ : وهي ثالثَةُ  ؛ بُطونٌ و أَْبُطنٌ  ج

حاحِ ؛ دوَن القَبيلِة ؛ البَْطنُ  ِمن المجاِز :و ُمَذكَّر. وهو قَْوُل النَّسَّابَة. وَمرَّ عن الجْوهِرّي في  أَو دوَن الفَِخِذ وفَْوَق الِعماَرةِ ، كما في الّصِ

ل العَِشيَرة الّشْعُب ثم القَبيلَةُ ثم الفَِصيلَةُ ثم الِعماَرةُ ثم اء : أَوَّ  ثم الفَِخذُ. البَْطنُ  الرَّ

بَْيُر بُن بكَّاٍر في كتاِب النََّسِب إلى شعٍب ثم قَبيلٍَة ثم ِعَماَرةٍ ثمقاَل ابنُ  ثم فِخٍذ ثم فَِصيلٍَة ؛ وزاَد غيُرهُ قَْبل الشعِب  بَْطنٍ   األَثيِر : وقسََّمها الزُّ

 الجذَم ، وبَْعد الفَِصيلَة العَِشيَرة ؛ ومنهم َمْن زاَد بَْعَد العَِشيَرة األُْسرة.

ْهِط. وقدَم البَحث في ذلك ُمفَّصالً في شعٍب وفي عشر وفي قبل.* قْلُت : وم  نهم َمْن زاَد بَْعَد الفَِصيلَة الرَّ

 وقَْول الشَّاِعِر : ؛ بُطونٌ و أَْبُطنٌ  ج

ٍن و  طــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح ُر أَب الاًب هــــــــــــــــذه َعشــــــــــــــــــــــــــــــح  إن  كــــــــــــــــِ

ــــــــريو     ــــــــَت ب ِر أَن ــــــــَعشــــــــــــــــــــــح هــــــــا ال لــــــــِ ــــــــِ ــــــــائ ب (4)ٌء مــــــــن قــــــــَ
 

  
 باَن ذلَك بقْوِله ِمن قَبائِِلها العَْشِر.أَنََّث على مْعنَى القَبيلَِة ، وأَ 

 والَجْمُع كالَجْمعِ. ٍء ،َجْوُف كّلِ شي : البَْطنُ و

 ما اْحتِيج إلى تَْفِسيِره. بالبَْطنوأَراَد بالظَّْهر ما َظَهَر بيانُه ،  ؛ بَْطنٌ وفي صفَِة القُرآِن العَزيِز : لكّلِ آيٍَة منها َظْهٌر و

يِش  البَْطنُ  ِمن الَمجاِز :و الريِش ما كاَن تْحَت  بُْطنانُ  كَظْهٍر وُظْهراٍن وَعْبٍد وُعْبداٍن ، وقيَل : ، بُْطنانٌ  ، ج (5) الشَّقُّ األَْطوُل من الّرِ

اء.العَسيِب ، وُظْهرانُه ما كاَن فَْوقَه ، والعَسيُب : قَِضيُب الريِش في وَسِطه   ؛ وقد ذُِكَر ذلَك في َحْرف الرَّ

ىو  كذا. بَْطنُ  يقاُل في كّلِ واِحدٍ  ِعْشروَن َمْوِضعاً ، بالبَْطنِ  الُمَسمَّ

ُل ، وقيَل : هو األَِشرُ  كَكِتٍف : األَِشُر ، ، البَِطنُ و  وهو مجاٌز. الُمتََمّوِ

ه قيَل : هوو  .بَْطنُه أَي ال َهمَّ له إالَّ  بَِطنٌ  يقاُل : رُجلٌ  .بَْطنُه َمن َهمُّ

غيبُ  هو أَو  ِمن األَْكِل. نَْفُسه ال يَْنتَهي الذي الرَّ

__________________ 
 ( قيدها ايقوت ابلفتح مث الكسر وتشديد النون.1)
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 ( يف معجم البلدان : ِبرَذوحن.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 الرِّيَشِة.( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : 5)
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ه إالَّ  ، كالِمْبطانِ  ِمن كثَْرةِ األَْكِل ، البَْطنِ  وقيَل : هو الذي ال يَزاُل َعِظيمَ  َم هللاُ َوْجهه : منه ؛ و بَْطنُه وهو الذي ال يَُهمُّ حِديُث علّيِ ، َكرَّ

ً  أَبِيتُ »  .«َغْرثى بُطونٌ  وَحْولي ِمْبطانا

 َرةِ األَْكِل.ِمن كثْ  البَْطنِ  : َعظيمُ  بَِطينٌ  َرُجلٌ و

 ، وهو مْدٌح. البَْطنِ  أَي العَظيمُ  ، «البَِطينُ  األَنَزعُ »في صفَِة علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : و

 .بَطانَةً  ، كَكُرَم ، بَُطنَ  قدو

 من الّشبعِ. ُمبَطَّنَةٌ  ِدَمه ، وهيفأُعْ  بَْطنَه َخِميُصه ، وهذا على السَّْلِب كأَنَّه ُسِلبَ  البَْطنِ  كمعَظٍَّم : ضاِمرُ  ، ُمبَطَّنٌ  َرُجلٌ و

ة : : يَْشتَِكيه ؛ َمْبطونٌ  رُجلٌ و مَّ  وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لذي الرُّ

ــــــــــــــات  ن طــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ب ــــــــــــــكــــــــــــــالِم مــــــــــــــُ ــــــــــــــمــــــــــــــات ال ي  َرخــــــــــــــِ

َداال     ـــــــــــًا خـــــــــــِ ب ـــــــــــرُبَ  َقصـــــــــــــــــــــــــَ ر يف ال واعـــــــــــِ (1)جـــــــــــَ
 

  
 ، كعُنَِي. بُِطنَ  وقد

أراَد  ، «بََطن أنَّ اْمرأَةً ماتَْت في»في حِديٍث آَخر : وكاالْستِْسقاِء ونْحوه.  بَْطنه أَي الذي يَموُت بَمَرِض  ، «َشِهيدٌ  الَمْبُطونُ »في الحِديِث : و

 به هنا النِّفَاَس.

بَعِ ، وقد ، البَْطنِ  ، محّركةً : داءُ  البََطنُ و ُجل كفَِرَح ، وأَْنَشَد الجْوهِريُّ للقُ  بَِطنَ  وهو أَن يَْعظَم من الّشِ  الخِ :الرَّ

نح و  طــــــــــــــَ ضح َأوحالَدهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ  مل َتضــــــــــــــــــــــــــــَ

َدنح و     عحســــــــــــــــــــــــٌة عــــــــــلــــــــــ  غــــــــــَ ه نـــــــــــَ بــــــــــح (2)مل ُتصــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ً و حاحِ ؛ له بََطنَ و ؛ بطنه ؛ وقاَل قَْوٌم : بََطنَه بَْطنا ً  زاَد غيُرهُ :و مثُْل َشَكَره وَشَكَر له ونََصَحه ونََصَح له ؛ كذا في الّصِ  : إذا بَطَّنَه تَْبِطينا

 وأَْنَشَد الجْوهِريُّ : ؛ بَْطنَهُ  َضَربَ 

نح لـــــــــــــهح  طـــــــــــــُ رًا فـــــــــــــابـــــــــــــح وقـــــــــــــَ َت مـــــــــــــُ َربـــــــــــــح  إذا ضـــــــــــــــــــــــــــَ

هح     لــــــــــــــــــــــ  اُه وُدون اجلــــــــــــــــــــــُ ريح  حتــــــــــــــــــــــَت ُقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 (3) فإن  َأنح تـَبحطَُنُه َخرٌي َلهح 

ي : أي إذا َضَرْبَت بَعيراً ُموقَراً بِحْمِله فاْضِرْبه في َمْوِضٍع ال يَُضرُّ به الضَّْرُب ، فإنَّ ضْربَه في   ذلَك الَمْوِضِع َخْيٌر لَه.قاَل ابُن بَّرِ

 .بَواِطنُ  ج ِخالُف الظاِهِر ، ، باِطنٌ  َخِفَي فهو ُء :الشَّي بََطنَ و

 .باِطنَه األَْمَر إذا َعَرفَ  بََطنَ  ويقاُل : َعِلَمه. إذا ه :َخبَرَ  بََطنَ  ِمن المجاِز :و

حاح : بفاُلٍن ، إذا ِمن فالٍن ، بََطنَ  ِمن المجاِز :و هِ  وفي الُمْحَكم والّصِ  به : َدَخَل في أَْمِره ، بََطنَ  داِخالً في أَْمِره ؛ وقيَل : صاَر من خواّصِ

ً  به يَْبُطنُ   .بطانَةً و بُطونا

 .باِطنِه أَي وقََف على َدْخلَتِه ، إذا أَْمَرهُ : اْستَْبَطنَ  المجاِز :ِمن و

 الِعْرُق اللْحَم. يَْستَْبِطنُ  ، كما بَْطنَه : َدَخلَ  اْستَْبَطنَه وفي األساِس :

 .باِطنَه أَْمَره : َعَرفَ  اْستَْبَطنَ و

ُجُل. يقاُل :  ، بالكْسِر : السَّريَرةُ  البِطانَةُ و  بفاُلٍن ، أَي ذُو عْلٍم بَداخلَِة أَْمِره. بِطانَةٍ  هو ذُويسُّرها الرَّ

ى منها. باِطنَةُ وهكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب :  َوَسُط الكوَرةِ ، : البِطانَةُ و  الُكوَرةِ َوَسُطها وما تَنَحَّ

اِحبُ  : البِطانَةُ و  للّسّرِ الذي يُشاِوُر في األَْحواِل. الصَّ

ه بَِطانَة ، بَِطانتانِ  َث هللاُ ِمن نبّيِ وال اْستَْخلََف من َخِليفٍَة إالَّ كانْت لهما بَعَ »في الحِديِث : و تأْمُره بالشَّّرِ  بِطانَةوعليه ،  تأْمُره بالخْيِر وتحضُّ

 .«وتحثُّه عليه
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حاحِ :و ال تَ تَِّخُذوا ِبطانًَة ِمْن )األَْمِر ، قاَل هللاُ تعالى :  باِطنِ  وهو الذي يختص بالولوجِ واالّطالعِ على الَوِليجةُ ، : البِطانَةُ  في الّصِ
ا بكم (4) (ُدوِنُكمْ   أَْمَركم. يَْستَْبطنُ  ، أي ُمْختَصَّ

__________________ 
 واللسان والصحاح والتهذيب. 433( ديوانه ص 1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
 .259/  1 الصحاح واملقايي  ( اللسان واألو  والثاين يف التهذيب ا واألو  يف3)
 .118( آ  عمران ا اآية 4)
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اغُب : وهو ُمْستعاٌر ِمن  الثَّْوِب بَدليِل قَْولهم : لبْسُت فالناً إذا اْختََصْصته. وفالٌن ِشعاِري وِدثاِري. بِطانَةِ  قاَل الرَّ

اُج : لفالٍن ، أي ُمداِخٌل له ُمَؤانٌِس ، والمْعنَى أنَّ الُمْؤِمنِيَن  بِطانَةٌ  ؛ يقاُل : فالنٌ  يُْستَْبَطنونَ و: الدَُّخالُء الذين يُْنبَسُط إليهم  البِطانَةُ  وقاَل الزجَّ

تَهم وأن يُْفُضوا إليهم أَْسراَرهم.  نُهوا أْن يَتَِّخذوا الُمنافِِقين خاصَّ

 .بَِطانَتِي وأَْهلُ  انَتِيِبط ، وُهم بَِطانَتِي وفي األساِس : هو

ً  الثَّْوبَ  بَطَّنَ  من الثَّْوِب : ِخالُف ظهاَرتِه ؛ وقد البِطانَةُ و ؛ قاَل هللاُ تعالى :  بَطاِئنُ  ؛ والَجْمعُ  ُمبَطَّنٌ  ، وِلحافٌ  بِطانَةً  َجعََل له : أَْبَطنَهُ و تَْبِطينا

 .(1) (َبطائُِنها ِمْن ِإْسَتْْبَق  )

 لَمدينَِة.ع خارَج ا : بطانَةُ و

: بِئٌْر بجنِب قرايين  بطانَةُ  وقاَل نَْصر :
 وُهما َجباَلن بيَن َربيعَةَ واألْضبَط لبَني ِكالٍب. (2)

 ٍء.: داِخُل كّلِ َشي الباِطنُ و

 .بُْطنانٌ  الَكثيرو وهو ناِدٌر ، أَْبِطنَةٌ  في القليلِ  ج ، كالبَْطنِ  منها واْطَمأَنَّ ، (3) ِمن األْرِض : ما َغَمضَ  الباِطنُ و

 .كالبَْطن ِمن األَرِض واِحدٌ  البُْطنانُ  وقاَل أبو حنيفَةَ :

 .«البُْطنان تَْرَوى به الِقيعاُن وتَِسيُل به»الحِديُث : منه و ؛ بُْطنانٌ  َمِسيُل الماِء في الِغلَِظ ، ج : الباِطنُ و

 البَواِطنُ  األرض َسْهِلها وَحْزنِها وِرياِضها ، وهي قراُر الماِء وُمْستَْنقَعُه ، وهي بُطونِ  طَّأَ فياألَرِض : ما تَوَ  بُْطنانُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل :

 .البُطونُ و

 كِكتاٍب : َعْنُز َسْوٍء. ، بِطانُ و

بِن  البَِطين بنُ  البِطانُ  بِن عبِد الَمِلِك بِن َمْروان ، وهذا نسبه وِكالُهما لمحمِد بِن الَوِليدِ  كأَِميٍر ، ، البَِطينِ  وهو أَبو (4) فََرٍس  أَْيضاً : اسمُ و

، وكان الَحُرون هذا اْشتَراهُ ُمْسلُم بُن َعْمرو الباِهِليُّ ِمن َرُجٍل ِمن بَني  البِطان الَحُروِن بِن الخزِز بِن الوثيمي بِن أَْعوَج ، والقتادي أَُخو

اجُ  لبَِطينا ِهالٍل بأْلِف ِديناٍر واْستَْنجبها ا ماَت ُمْسلم أََخَذ الحجَّ ِمن قتيبَةَ بِن ُمْسلم فبَعََث به إلى عْبِد الَمِلِك  البَِطين وَسبََق بها الناس َدْهراً ، فلمَّ

ائُِد أَبو أَشْ  قر َمْروان ؛ كذا في أَْنساِب الخْيِل البِن ، فَوَهبَه عبُد الَمِلِك الْبنِه الَوِليِد فَسبََق الناَس عليه ، ثم اْستَْنَجبَه فهو أَبو الزائِِد ، والزَّ

 الَكْلبي.

 البَعيِر. بَْطن الذي يُْجعَل تْحتَ  ِحزاُم القَتَبِ  : البِطانُ و

حاحِ ؛ البِطان يقاُل : اْلتَقَْت َحْلقَتا ْحِل ؛ كما في الّصِ .ب ، بُْطنٌ و أَْبِطنَةٌ  ج لألَْمِر إذا اْشتَدَّ ، وهو بمْنزلَِة التَّْصديِر للرَّ  الضّمِ

 في طريِق الُكوفَِة ؛ وأَْنَشَد نَْصر : ع بيَن الشُّقوِق والثَّْعلَبِيَّةِ  : بِطانُ و

ي  ـــــــــــــَبســـــــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــت يب  مـــــــــــــن ال ـــــــــــــوُ  لصـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــِ  أَق

ـــــــــا :و     ـــــــــوق ُم ا ـــــــــل هـــــــــُ ـــــــــفـــــــــوســـــــــــــــــــــــُ تح ن ـــــــــغـــــــــَ ـــــــــل ـــــــــد ب  ق

  

طـــــــــــــــاانً   إذا بـــــــــــــــلـــــــــــــــَغ املـــــــــــــــطـــــــــــــــي  بـــــــــــــــنـــــــــــــــا بـــــــــــــــِ

وقـــــــــــــاو     قـــــــــــــُ زحان الـــــــــــــثـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــَة والشـــــــــــــــــــــــــــ   جـــــــــــــُ

  

فـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا ُزابلـــــــــــــــــــة مث ُرحـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا و  لـــــــــــــــــــ   خـــــــــــــــــــَ

نــــــــــا الــــــــــطــــــــــريــــــــــقــــــــــا     فــــــــــح لــــــــــ  دح وأَبــــــــــيــــــــــَك خــــــــــَ قــــــــــَ (5)فـــــــــــَ
 

  
 ع لُهَذْيٍل. : بِطانُ و

 ولو قاَل باليََمِن لكاَن أَْخصر وكأَنَّه َسْبُق قلٍَم. د ببِالِد اليََمِن ؛ أَْيضاً :و

ة يَِصُف الظليم :نَقَلَه الجْوهِريُّ : قاَل ذو  ؛ بِطانَهُ  البعيَر : َشدَّ  أَْبَطنَ و مَّ  الرُّ
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ه  طـــــــــاَن حـــــــــاِدجـــــــــُ َف اإلبـــــــــح عـــــــــَ م َأضـــــــــــــــــــــــح حـــــــــَ قـــــــــح  َأو مـــــــــُ

ُب     تـــــــَ ــــــقــــــَ الِن وال دح ــــــعـــــــِ َر ال بحخــــــَ تـــــــَ (6)ابأَلمــــــِ  فـــــــاســــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 .54( الرمحن ا اآية 1)
 .«قرانا»( يف معجم البلدان : 2)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : َكَبطحنها.3)
 ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.« فرسٌ »القاموس : ( يف 4)
 «.نفوسهم» بد  :« نفوسهما»( األبيات يف معجم البلدان بدون نسبة ا وفيه : 5)
 واللسان والتهذيب. 30( ديوانه ص 6)
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َشبَّه اْستِْرخاء الِعْكَمْين باْستِْرخاء َجناَحيِ الظَّليم 
(1). 

ً  (2) كبَطَّنَهُ   .يُبَّطنُه بَطنا

 األَْزهِريُّ : وهي لُغَةٌ.قاَل 

 بغيِر أَِلٍف. بََطْنتُهُ  البَعيَر وال يقالُ  أَْبَطْنتُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : يقالُ 

ة. بََطْنتُ  وقاَل أَبو الَهْيثم : ال يَجوزُ  مَّ  البَعيَر ، واْحتَج بقْوِل ذي الرُّ

 ُمَشّدداً ، وهو َغلٌَط. كبَطَّنَه وَوقََع في نسخِ القاموِس :

 َرِخيُّ الباِل. أي : البِطانِ  َعِريضُ  ِمن المجاِز : رُجلٌ و

 ٌء.، أي مالُه َجمٌّ لم يَْذَهْب منه شي البِطانِ  وقاَل أَبو عبيٍد : يقاُل : ماَت فالٌن وهو َعِريضُ 

 كفَِرَح. بَِطنَ  ، كَكتٍِف ، لألََشِر البَِطِر ، وقد تَقَدََّم ، وقد البَِطنُ  ومنه ، بالكْسِر : البََطُر واألََشُر ، البِْطنَةُ و

 بالكْسِر. بَِطنَ  أي االْمتِالُء الشَّديُد ِمن الطَّعاِم ، وقد الِكظَّةُ ، : البِْطنَةُ و

 .الِفْطنَةَ  تُْذِهبُ  البِْطنَةُ  وفي الَمثَِل :

 َخْيٌر من َخْمَصٍة تَتْبَعُها ؛ أَراَد بالَخْمَصِة الجوَع ؛ وقاَل الشاِعُر : للبِْطنَةِ  ُل : ليسَ ويقا

رتح  داَن والــــــــــــيــــــــــــِ بــــــــــــح ِذِر بــــــــــــن عــــــــــــَ نــــــــــــح
ُ

ين املــــــــــــ  اي بــــــــــــَ

ُه اأَلحــــــــــــــــالمــــــــــــــــا     فــــــــــــــــِّ ا ُتســــــــــــــــــــــــــــــَ (3)نــــــــــــــــُة ممــــــــــــــــ 
 

  
 : أي بَِعيٌد واِسٌع ؛ قاَل : بَِطينٌ  يقاُل : َشأْوٌ  : البَعيُد. البَطينُ و

 َبصــــــــــــــــــــــــــــَن بــــــــــــــَا أَداين الــــــــــــــَغضــــــــــــــــــــــــــــَ  َبصــــــــــــــــــــــــــــو 

يــــــــــــنــــــــــــا و     طــــــــــــِ بحوًا بــــــــــــَ يــــــــــــزَة شــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ (4)بــــــــــــا عــــــــــــُ
 

  
 بَِطينٌ  فلم أَْعلَم أنَّ الشَّْوطَ : أي بَِعيٌد. وفي َسَجعاِت األَِديِب الَحِريرّي ، رِحَمه هللاُ تعالى  ، «بَِطينٌ  الشَّْوطُ »في حِديِث ُسلَْيمان بِن ُصَرد : و

 وأنَّ الشيَخ ُشَوْيِطين.

 وقد ذُِكَر قَِريباً فهو تِْكراٌر. فََرُس محمِد بِن الوِليِد بِن عبِد الَمِلِك ، : البَِطينُ و

 نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. خاِرِجّيِ ؛لَقَُب  : البَِطينُ و

ِث الَجِليلِ  صوابُه : ُمْسِلم ابِن ِعْمران ، وهو أَبو عبِد هللِا الُكوفّي ؛ لَقَُب ُمْسِلِم بِن أَبي ِعْمراَن ؛ أَيضاً :و عن أَبي وائٍِل وعلّي بِن  الُمحّدِ

 ٍف وغيُرُهم.الُحَسْين وأَبي عْبِد الّرحمِن الّسلَمّي ، وعنه األَْعمُش وابُن َعوْ 

. كُزبَْيٍر : شاِعرٌ  ، البَُطْينُ و  حمصيٌّ

 كأَنَّها أَثافِيُّ ، وهو ُمْستَِويةُ التَّثْليِث ، ثالثَةُ كواِكَب ِصغارٌ  بيَن الشَرَطْين والثَُّريَّا ، جاَء مصغَّراً عن العََرِب ، وهو َمْنِزٌل للقََمرِ  : البَُطْينُ و

 ال نَْوَء له إالَّ الريُح. البَُطْينَ  والشََّرطان قْرناهُ ، والثَُّريَّا أَليتُه ؛ والعََرُب تَْزُعُم أنَّ  الَحَملِ  بَْطنُ 

في  قاَل الحافُِظ ، رِحَمه هللاُ تعالى : وهو َمْذكوٌر بذِلَك في كتاِب اإليمانِ  بِن َزْيٍد ، رِضَي هللاُ تعالى عنه. (5) أُساَمةَ  لَقَبُ  : البَُطْينِ  ذُوو

 َصِحيحِ ُمْسلم.

 بثَْوٍب أَْبيَض. بطنَ  ما كاَن ، كأَنَّه (6)وسائِر  ِمن الَخْيلِ  البَْطنِ وكُمعَظٍَّم : األَْبيَُض الظَّْهِر  ، الُمبَطَّنُ و

 : ة بساِحِل بَْحِر ُعَماَن. الباِطنَةُ و
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اِحيَةُ  في قََصبَتِها ؛ األَْسواقِ ِمن البَْصَرةِ والكوفِة : ُمْجتََمُع الدُّوِر و الباِطنَةُ  ِمن المجاِز :و ى عن المساِكن وكان باِرزاً ، منهما : والضَّ  ما تَنَحَّ

 إنَّما أَْوَرَد الضاِحيَةَ هنا اْستِْطراداً ، وَسيَأْتي في َمْوِضِعه.

ِجيُع. ، (7) الَجْعِس  ِكنايَةٌ عن : البَْطنِ  ذُوو  وهو الرَّ

ُجل ذا  .بَْطنه يقاُل : أَْلقَى الرَّ

ُ  أْلقَتْ و  َولََدْت. أي : بَْطنِها َذا المْرأَة

__________________ 
 ( كذا ابألصر والتهذيب واللسان وكتب مصححه : ولعر العبارة مقلوبة واألصر : فشبه اسرتخاء جناحي الظليم ابسرتخاء عكميه.1)
 األصمعي. َبطَنه بتخفيف الطاء ا والعبارة التالية تؤكد ما الحظناه.( كذا بتشديد الطاء يف القاموس ويفهم من عبارة التهذيب. نقاًل عن 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا ونسبه يف األساس لزهري.4)
 ابلرفض فيهما..« .. أسامُة بنُ »( يف القاموس : 5)
 ( يف التكملة : وسائره.6)
 ( يف القاموس : اجلعُ  ابلرفض ا والكسر  اهر.7)
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 باَضْت. : يْعنِي َمْزقَها إذا بَْطنِها ذا الدَّجاَجةُ  قَتِ أَلْ و

ئُْب يُْغبَُط بِذي ِمن األَْمثاِل :و  .بَْطنِهِ  الذِّ

بَع ، ،البِْطنَةُ  ألَنَّه ال يَُظنُّ به الجوُع أَبَداً ، وإنَّما تَُظنُّ به قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : وذلكَ  وُربَّما يكوُن َمْجهوداً ِمن  والماِشيَِة ،لعَْدِوِه على النَّاِس  أي الّشِ

 الُجوعِ ؛ وأَْنَشَد :

ه و  حـــــــالـــــــُ مح طــــــِ ظــــــُ عــــــح ــــــَ ِن يـ ــــــح َري حــــــح ــــــَ ــــــب ِن ال كــــــُ نح َيســــــــــــــــــــح  مــــــَ

ُض و     و جـــــــــائـــــــــِ ه وهـــــــــح نـــــــــِ طـــــــــح رُت مبـــــــــا يف بـــــــــَ بـــــــــَ غـــــــــح ـــــــــُ (1)يـ
 

  
نُ  أنَّه كانَ »في حِديِث النََّخعي ، رِحَمه هللاُ : و  .«ِلْحيَتَه ويأُْخذُ من َجوانِبِها يُبَّطِ

ا تَْحَت الذَّقَِن والَحنَِك ؛ ، (2)كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : أْن يُْؤَخَذ  اللِّْحيَِة : أْن ال يُْؤَخَذ ، تَْبطينُ  قاَل َشِمٌر :  كذا في النِّهايَِة. ممَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  وتَُروحُ » الحِديُث :منه ، و ينالبَطِ  ، بالكْسِر : َجْمعُ  البِطانُ   .البُطونِ  أي ممتَِلئَةَ  ، «بِطانا

 .البَْطنِ  : العَظيمُ  الِمْبطانُ و

 : أي َمآلُن ، على الَمثَِل ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب لبعِض اللُّصوِص : بَِطينٌ  وقالوا : ِكيسٌ 

ٍة  ـــــــــ  ل ـــــــــًة ذاَت حـــــــــُ ب ـــــــــح ي ـــــــــهـــــــــا عـــــــــَ َدرحُت مـــــــــن ـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح  ف

ِا و     طـــــــــــــِ ريحُ بـــــــــــــَ يـــــــــــــُ  َأيب اجلـــــــــــــاُروِد غـــــــــــــَ (3)كـــــــــــــِ
 

  
اِعي يَِصُف إبالً وحاِلبَها :  وقَْول الرَّ

هــــــــــا  فــــــــــَ ٍَ  انَم خــــــــــلــــــــــح ربح تح مــــــــــن مــــــــــَ َرحــــــــــَ  إذا ســــــــــــــــــــــــَ

ريحَ أَرحَوعــــــــا     حــــــــ  غــــــــَ طــــــــاُن الضــــــــــــــــــــــ  بــــــــح ثــــــــاَء مــــــــِ يــــــــح (4)مبــــــــَ
 

  
بوح فيْشَرُب حتى يَميَل ِمن اللَّبَِن.يْعنِي راِعياً يُباِدُر   الصَّ

ً  الداءُ  بََطنَه ، وقد بالبََطنِ  ؛ ومنه : ماَت فالنٌ  البَْطنِ  : داءُ  البََطنُ و  : َدَخلَهُ. بُطونا

ى : أَثََرْت في بََطنَتْ و  .باِطنِه به الُحمَّ

 ِمن النِّتاجِ. بَْطنِها الفََرَس : َطلََب ما في اْستَْبَطنَ و

ُ  ونَثََرتِ   ولداً : َكثَُر َولُدها. بَْطنَها الَمْرأَة

 ، كفَِرَحٍة : الّدبُُر. البَِطنَةُ و

، أي عاِلُم السّرِ والخفيَّاِت ؛ وقيَل : هو الُمْحتَِجُب عن أَْبصاِر الخالِئِق وأَْوهاِمهم فال يُْدِرُكه بََصر وال  اْلباِطنُ  وِمن أَْسماِء هللِا ، َعزَّ وجلَّ :

 يُحيُط به َوْهٌم.

ةً. بِطانةً  : اتََّخَذه أَْبَطنَهو  ، أي خاصَّ

ون ؛ وهو الخارُج ِمن الَمِدينَِة. البِطانَةِ  وجاَء أَْهلُ   يَِضجُّ

 احِة َمْعروٌف.الرَّ  بَْطنُ و

 الُخّفِ : الذي تَِليه الرْجُل. باِطنُ و

 اإلْبِط. بَْطنُ  اإلْبِط ، وال يُقاُل : باِطنُ  ويقاُل :

ه وَعالنِيَتَه. بَْطنَهووأَْفَرَشنِي َظْهَر أَْمِره   ، أي ِسرَّ

ً  الواِدي بََطنَ و لَ  تَبَطَّنَ  . وقيَل :كتَبَطَّنَه : َدَخلَهُ ، بَطنا   فيه.الواِدي : َجوَّ
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 الجنَِّة : وَسُطها. بُْطنانُ و

 العَْرِش : أَْصلُه. بُْطنانُ و

 .باِطنٌ  ، بالضّمِ : َمسايُل الماِء في الغَْلِظ ، واِحُدها البُْطنُ و

ه ؛ قاَل ُملَْيح : بَِطناتُ و  الواِدي ، كفَِرَحاٍت : َمحاجُّ

ه  نـــــــــــاتـــــــــــِ طـــــــــــِ ُ  مـــــــــــن بـــــــــــَ يـــــــــــح وُز الـــــــــــعـــــــــــِ رٌي  ـــــــــــَُ نـــــــــــِ  مـــــــــــُ

     ِ لــــــــ  فــــــــَ ُ
واِء الــــــــر ضــــــــــــــــــــــيــــــــِخ املــــــــ َو  مــــــــثــــــــَر أَنــــــــح (5)نـــــــــَ

 

  
ُجُل َكْشَحه َسْيفَه وبَسْيِفه : َجعَلَه أَْبَطنَ و  السَّيَف َكْشَحه : َجعَلَه تحَت َخْضِره. أَْبَطنَ و .بطانتَه الرَّ

 ، أَْبَطنانِ  وِظيفَيِ الفََرِس  باِطنِ  : في (6)وقاَل أَبو عبيٍد 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف اللسان : أن أيُخَذ.2)
 ( اللسان.3)
 والضبرت عنه ا وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 169( ديوانه ط بريوت ص 4)
 برواية : 1001/  3( شرح أشعار اهلذليا 5)

 حص  مثر أنواء الرضيح املفل 
 ان.واملثبت كرواية اللس

 ( يف التهذيب واللسان : أبو عبيدة.6)
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 الذِّراَع حىت انـحَغَمسا يف َعَصِب الَوِ يِف. استبطنا وُ ا ِعرحقانِ 
 .أَْبَطنانِ  ، وُهما باِطنِها في ِذراعِ الفََرِس ِعْرٌق في األَْبَطنُ  وقاَل الَجْوهِريُّ :

 وماِلِه : إذا ماَت ومالُه وافٌِر ولم يُْنِفْق منه شيئاً. ببِْطنَتِه وماَت فالنٌ 

ْين ، أَي َخَرَج ِمن الدُّنيا َسِليماً لم يَثِْلْم دينَه شي  ٌء.قاَل أَبو عبيٍد : يُْضَرُب هذا الَمثَُل في أَْمر الّدِ

ر قَْوُل اْمِرى تَبَطَّنَ و ُجُل جاِريتَه : أَْولَج َذَكَره فيها ؛ وبه فُّسِ  ِء القَْيِس :الرَّ

ٍة  ذ  لــــــــــــــــــَ وادًا لــــــــــــــــــِ بح جــــــــــــــــــَ َ مل أَرحكــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــبيّنِ

خــــــــــاِ  و     لــــــــــح بــــــــــًا ذاَت خــــــــــَ نح كــــــــــاعــــــــــِ طــــــــــ  بــــــــــَ (1)مل أَتـــــــــــَ
 

  
 .بطنُه بطنَها إذا باَشرَ  تَبَطَّنَها وقاَل َشِمٌر :

 إناثَها ِمن َوَرائها والطَّيُر تُْلِزق الدُّبَُر بالدُّبُِر. َطروقَتَه َغْيُر اإلْنساِن والتِّْمساحِ ، والبَهائُِم تأْتي يتبطَّنُ  وقاَل الجاِحُظ : ليَس ِمن الحيوانِ 

 .بُطونَها الفَْحُل الشَّْوَل إذا َضَربَها فلُِقَحْت كلُّها كأَنَّه أَْوَدَع نْطفَته اْستَْبَطنَ  ويقاُل :

َل فيه. اْستَْبَطنَ و  الواِدي : َجوَّ

اٍت.: أَي نَتَْجتُها  أَْبُطنٍ  الناقَةَ عشرةَ  اْبتَطْنتُ و  عْشَر مرَّ

 الُكْرِز : إذا كاَن يَْخبَأُ زاَده في السَّفَِر ويأُْكُل زاَد صاِحبِِه ؛ قاَل ُرْؤبَة يذمُّ رُجالً : بَِطينُ  وَرُجلٌ 

 (2)َأو ُكر ٌز ميِشي َبِطَا الُكرحِز 
 صاِحبي : َشَدْدتُه. باَطْنتُ و

 العََرِب. بُطونِ  مكَّةَ : أَْشَرف بَْطنُ و

 الَكأَلَ : تََوسََّطه. تَبَطَّنَ و

ٌب قد وهي ما يُْجعَُل تحَت الِعْكِم  البَِطانَةَ وِعْرفاً بحقائِِقها. ويقاُل : إذا اْكتََرْيَت فاْشتَِرِط الِعاَلَوةَ  بُُطونَها األُُموَر : كأَنَّه ضَربَ  بََطنَ  وهو ُمجّرِ

 ِمن نحو قِْربٍَة.

 هُ الِغنَى.: أَي أَْبَطرَ  البِْطنَةُ  ونََزْت به

 الَمكاُن : تَبَاَعَد. (3)وتَباَطَر 

 : قَْريةٌ ِمن أَْعماِل قوص. بطانة ومنبج

 ، كُجَهْينَةَ : قَْريَةٌ ِمن أَْعماِل الغَربيَّة ، وقد رأَْيتُها. بَُطْينَةَ  وكفر

 : فْرقَةٌ ِمن أَْهِل األَْهواِء. الباِطنِيَّةُ و

ٌث َمْشهوٌر بَْغداِديٌّ عن الَحَسِن بِن عرفَةَ.:  البطائِنِيُّ  عيَسى وأَبو عيَسى عبُد هللِا بُن أَحمَد بنِ   محّدِ

َحبيٍب ، ومنها : أَبو علّيِ الُحَسْيُن بُن محمِد بِن موَسى  بُْطنانُ  ، وهو (4)، بالضّمِ : قَْريةٌ بيَن َحلََب وَمْنبَج يُضاُف إليها واِدي نبراعا  بُْطنانُ و

 يِد الطيالسي.البُْطنانيُّ عن أَبي الولِ 

 : فْرقَةٌ ِمن الَخواِرجِ. الباِطنِيَّةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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فُقهاُء ِمن أَْهِل  البعدانِيُّون : ِحْصٌن ِمن ُحُصوِن اليََمِن منه إبراِهيُم ابُن أَبي ِعْمران ، ويَْعقوُب بُن أَحمَد ، ومحمُد بُن ساِلم بَْعَدانُ  : [بعدن]

 في تاِريِخه. (5)لهم الجندي اليََمِن ، تَْرَجم 

. : بَْعَكنَةٌ  َرْملَةٌ  : [بعكن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 فيها. تَْشتَدُّ على الماِشي وفي اللّساِن : أَي َغِليَظةٌ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُث أَحمُد بُن ناصِر ابِن خليفَةَ بنِ  باعونُ  : [بعودن] فرج بِن  : قَْريةٌ بالقُْرِب من عجلون ِمن أَْعماِل َصفََد ، وإليها نُِسَب اإلماُم الَوليُّ المحّدِ

َمْشقيُّ الشافِِعيُّ ، حدََّث عنه اإلماُم الحافُِظ ابنُ  الباُعونيُّ  عبِد هللِا بِن عبِد الرحمِن الَمْقدسيُّ   الّدِ

__________________ 
 واللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب. 68( ديوانه ص 1)
 وقبله : 65( أراجيزه ص 2)

 فذا  خبا  أروز األرز
 ( يف األساس : وتباطن.3)
 .«بزاعة»( كذا ولعله : 4)
 .«اجليدي»( ابألصر : 5)
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َنة  ُر العييّن يف ِدَمشــــح  ا ُتويف ســــَ َتَمَض به الَبدح وَأوحالُده : الشــــمُ   مُد ا والرُبحهاُن إبراهيُم ا واجلالُ  ؛  816َحَجَر ا واجح
حاَح للَجوحهرِّي ا وُتويف َسَنة  َتَصَر الصِّ ُة ِ  تعاىَل  868يوُسُف ا الثالثَُة ِمن شيوِخ ا اِفِة الّسخاوّي ا والثاين اخح ا َرمحح

 عليهم َأمجحَِعا.
 الَمدينَة الَمْعروفَة ؛ وأَْنَشَد للِكسائي : لُغَةٌ شائِعَةٌ في بَْغدادَ  َذَكَر في َحْرف الداِل أَنَّهاأَْهَملَهُ الجْوهِريُّ ، و : بَْغدانُ  : [بغدن]

ًة  ــــــــــلــــــــــَ ــــــــــد جــــــــــاِج طــــــــــوي رحَس ال ــــــــــلــــــــــُة خــــــــــُ ــــــــــي ــــــــــا ل  فــــــــــي

لـــي     جـــَ ـــح ن ـــَ ِح تـ ـــح ب داَن مـــــــا كـــــــاَدتح عـــن الصـــــــــــــــــّ غـــــــح ـــَ بـ ـــِ (1)ب
 

  
ُجُل : تَبَْغَدنَ و  َدَخلَها. الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

منها ، وهم يُِدينُوَن ، كعُثْماَن : ِجيٌل ِمن الناِس ، ولهم َمْملَكةٌ واِسعَةٌ وملٌك واِسٌع في َغْربي القْسَطْنِطينِيَّة على َخْمس عشَرةَ َمْرحلٍة  بُْغدانُ 

 لُملُوِك آِل ُعثْمان ، خلََّد هللاُ تعالَى ُمْلَكهم.

 للِّساِن.أَْيضاً لُغَةٌ في بَْغداَد ، كذا في ا بَْغدينُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، والذاُل ُمْعجمة ، لُغَةٌ في بَْغداَد ، وقد ذُِكَر في الذاِل. بَْغذانُ  : [بغذن]

ا يُْستدرُك عليه أَْيضاً :  * وممَّ

ه. : قَْريةٌ بنَْيسابُوَر ، منها : اإلماُم أَبو حاِمٍد أَحمُد بُن إبراهيَم النَّْيسابُوِريُّ  بغولن : [بغولن]  الَحنَفيُّ الّزاهُد ، نَفَعَنا هللاُ بسّرِ

. : أَْبقَنَ  : [بقن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ْلبَةُ. أَْخَصَب َجنابُهُ  إذا أَْبقَنَ  وقاَل ثَْعلَب عن ابِن األْعرابّيِ : ْت نِعالُه. والنِّعاُل : األَرضوَن الصُّ  واْخَضرَّ

َدةً  بَقَنَّةَ  أَحمُد بنُ و كةً ُمشدَّ وٍد باألَْنَدلُِس. َدْولةِ  : َوِزيرُ  (2) ، محرَّ  العَلَِويِّيَن من بَني َحمُّ

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. : الَمْبكونَةُ  : [بكن]

 المرأَةُ الذَّليلَةُ. وهي

نُ  : [بلن] . ، كَشدَّاٍد : الباَلَّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

اُم ؛ وقاَل ابُن األثيِر : هو ناتٌ  ستَْفتَحوَن بالداً فيها» الحِديُث :منه و الحمَّ اماٌت ؛ قاَل : ، «باَلَّ ُم نُوناً ؛ أَي َحمَّ الت ، فأُْبِدلَِت الالَّ  واألَْصُل باَلَّ

ِة على الدالك في الحماِم. ي الالِم ،وذُِكَر ف  وَذَكْرنا هناك ما يَتَعلَُّق به وأَنَّه يُْطلَق اآلَن في عْرِف العامَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يُن األَْصفَُر الَمْعروُف بالطَّفَِل ؛ َذَكَره الشَّهاُب العجمّي ؛ وإليه نُِسَب أَبو الثَّناِء محموُد بُن محمِد الَحلَ  بيلون ُث ؛ َذَكَره  البَْيلونيُّ  بيُّ : الّطِ الُمحّدِ

 النْجُم في تاِريِخه ، وَرَوى عنه.

ثُوَن.، بفتحٍ فسكوٍن : قَْريةٌ من أَْعماِل قوص بالصَّ  البَْليناو  عيِد األْعلَى وقد َدَخْلتها ، وقد َخَرَج منها ُمَحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَجْعفٍَر : اسٌم. بَْليَنُ 

ين  َمِلُك الِهْنِد له آثاٌر َمْعروفَةٌ. بلين وغيَّاُث الّدِ

ٌث. بَلَيَانٍ  وُعثْماُن بنُ  كةً : ُمحّدِ  ، محرَّ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ قَْريةٌ بِمْصَر من أَْعماِل الشرقية. بلتانُ  : [بلتن]

َجدُّ الَمِلِك المظفَّر كوكبرى ابن األمير علي صاِحب إربل ، قيََّده الحافُِظ ، َرِحَمه هللاُ : ، بضٍم فسكوِن ففتْحِ الفْوقِيَّة وكْسِر الكاِف  بُْلتَِكينُ و

 تعالى.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ َرَوى عنه يَْعلَى بُن َحْمَزةَ. البَْلِكيانيُّ  قَْريَةٌ بَمْرَو على فَْرَسخ ، منها : أَحمُد ابُن عتَّاب:  بَْلِكيانُ  : [بلكن]

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف القاموس :  ركة والنوُن مشّدَدٌة.2)
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 يمانِيَّةٌ. ، بالضّمِ : العََدُس ، البُْلُسنُ  : [بلسن]

 آَخُر يُْشبُِههُ.َحبٌّ  قيَل :و

حاحِ : َحبٌّ كالعََدِس وليَس به ؛  ولو قاَل بهاٍء لكاَن أَْوفَق باْصِطالِحه وأَْخَصر وكأَنَّه نَِسيَه. ، بُْلُسنَةٌ  الواِحَدةُ  وفي الّصِ

كةً َمرَّ ِذْكُره ، البَلَسانُ و  ألنَّ نُونَه زائَِدةٌ. «ب ل س»في  محرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمدينَةٌ َعظيَمةٌ قُْرَب كاشغَر ِمن ثُغوِر التُّْرِك َوَراء سيحون. باَلساُغون : [بلسغن]

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ. : بُْلِقينَةُ  : [بلقن]

ّمِ وكْسِر القاِف ، وقد اْختُِلَف في َضْبِطها فقيَل : لّزرقانيُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى في هكذا في سائِِر النسخِ الَمْوجوَدةِ بأْيِدينا ، وهكذا َضبََطه ا بالضَّ

ه التَّْبِصير ، ويوَجُد في بعِض النسخِ   كغُْرنَْيق. بُْلقَْين شْرحِ الَمواِهِب ، ويوسُف ابُن شاِهين البطيُّ في حاِشيَِة كتاِب َجّدِ

بَه شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى وقاَل : هو الَمْعروُف الَمْشهور   ِمْصريِّين.على أَْلِسنَة ال (1)وَصوَّ

َمةُ الدُّنيا صاِحبُنا بالغَْربيَّة من أَْعماِل المحلَِّة الُكْبرى ، بَْينهما قَْدر فَْرَسخ ، وقد َدَخْلتُها ؛ ة بِمْصرَ  ين أَبو حْفص منها َعالَّ ُعَمُر بُن  ِسراُج الّدِ

: صالحِ بِن عبِد هللِا بِن شهاٍب ، ونَّص البُْرهان الحلَبّي ، رِحَمه هللاُ بِن نصيِر بِن صالحِ بِن شهاِب بِن عبِد الخاِلِق بِن مسافٍر ، وقيَل  َرْسالنَ 

،  724الِكنانيُّ القاِهِرّي ُوِلَد بمدينة ِكنانَةَ َسنَة  البُْلقَينيُّ  : َعْبد الخاِلِق بن عبِد الَحّقِ ؛ وفي نْسخٍة : َعْبد الخاِلِق بِن مسافٍر العَْسقالنّي األْصلُ 

َجر ، ؛ أََخَذ عن التقّيِ السَّبكي ، والجالل القَْزوينّي ، والصالح العاَلئّي القدسّي ، رِحَمهما هللاُ تعالى ؛ وعنه الحافُِظ ابُن حَ  805وتُوفي َسنَة 

ْين أبو الفَْضل َعْبد الرحمنِ  ين عبُد الخاِلِق ، والبَْدُر أَبو اليمِن ، تُوفي َسنَة  826 ، تُوفي َسنَة وأَْوالُده جالُل الّدِ ، وَعلَُم  791، وِضياُء الّدِ

ْين أَبو البَقاِء صاِلٌح أَجاَز السَّخاوّي ، والحاِفُظ السَّيوطّي تُوفي َسنَة   ، والعزُّ عبُد العَزيِز بُن محمِد بِن عْبِد العزيِز بِن محمِد بنِ  868الّدِ

، وَجدُّه َعْبد العَزيِز  868ووالَُده ِمن شيوخِ الّسخاوّي تُوفي َسنَة  888ُمَظفِر بِن نصيِر بِن صالحِ ، أََخَذ عن الحافِِظ ابن َحَجر ، تُوفي سنَة 

شْمِس محمِد بِن أَحمْد بِن ُمَظفَّر ُوِلَد بالمحلَِّة ، وقَِريبُه الصْدُر محمُد بُن الجماِل َعْبِد هللِا بِن ال 828، تُوفي َسنَة  البُْلقَينيُّ  عن قَِريبِه الّسراج

، رِحَمه هللاُ ؛ والبَْدُر محمُد بِن أَحمَد بِن محمِد بِن عبِد الرحمِن بِن ُعَمر بِن َرْسالَن أََخَذ عن الَوليَّ ،  893وماَت بها َسنَة  808َسنَة 

ْين أَلََّف وأَفاَد ، عليهم َرْحمة الَمْولى الجواد. ، وولده َعْبد الباِسطِ  892والحافُِظ والعْلُم تُوفي َسنَة   َزْين الّدِ

 َسعٍَة وَرفاِهيٍَة. في أَي وفتْحِ الالِم وسكوِن الهاِء وكْسِر النُّوِن : من العَْيِش بضّمِ الباءِ  بُلَْهنِيَةٍ  هو في : [بلهن]

حاحِ : في َرفاِغيَة ؛ قاَل : وهو ُمْلحٌق بالُخماِسي بأَلِ   ٍف في آِخِره ، وإنَّما صاَرْت ياَء لكْسَرةِ ما قَْبلها.وفي الّصِ

فَْغنِيةُ. فَْهنِيةُ والرُّ  * قْلُت : وَكذِلَك الرُّ

ي :  والياُء فيه زائَِدتاِن حقُّها أْن تُْذَكَر في بَلَهَ في َحْرِف الهاِء ألنَّها ُمْشتَقَّة ِمن البَلَِه ، أَي َعْيش أَْبلَة قد َغفَل ، والنُّونُ  بُلَْهنِية وقاَل ابُن بَّرِ

 لإلْلحاِق بُخبَْعثِنٍَة ، واإلْلحاُق هو بالياِء في األْصِل ، فأَّما أَِلُف ِمْعًزى فإنَّها بدٌل من ياِء اإلْلحاِق.

 قْلُت : وقد يأْتي للمصنِِّف في الهاِء وقلََّدهُ الجْوهِريُّ في إيراِدِه.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 أَحمُد بُن محمٍد األنماطيُّ أَْكثَر عن أَبي ُزْرَعة ، ثِقَةٌ. (2)، كَسْحباَن : قَْريةٌ بَمْرَو وعلى فَْرَسخ منها أَبو محمٍد  بَْماَلنُ   :[بملن]

__________________ 
 ( قيدها ايقوت ابلضم وكسر القاف وايء ساكنة ونون.1)
 ( يف معجم البلدان : أبو حامد.2)
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ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

عن أَبي بْكٍر  (2) البامنانيُّ  : وهي بْلَدةٌ بين بَلَخ وَغْزنَة ، بها قْلعَةٌ َحِصينَةٌ منها : أَبو بْكٍر محمُد بُن علّيِ بِن أَبي بْكرٍ  (1) بامنان  :[بمن]

 الَخِطيب وغيِرِه.

يِّبَةُ  البَنَّةُ  : [بنن] يُح الطَّ  .بِنانٌ  كرائَِحِة التُّفَّاحِ ونْحِوه ، َجْمعُه : الّرِ

يِّبِة كالَخْمَطِة ؛  البَنَّةَ  الَمْكُروَهِة. وهكذا َرَواه أَبو حاتٍِم عن األَْصمعّي من أنَّ  (3) الُمْنتِنَةِ  قد يُْطلَُق علىو قاَل ِسْيبََوْيه : َجعَلُوه اْسماً للّرائَِحِة الطَّ

 كْسِر ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ :بال ، بِنانٌ  ج تقاُل فيهما ؛

ره بـَن َة الَغنِم الذِّائبُ و   َتكح
ي : وَزَعَم أَبو ُعبَْيٍد أنَّ  قَْول علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، لألَْشعَِث بِن  الّرائَِحةُ الطَّيِّبَة فقط ؛ قاَل : وليَس بَصِحيحٍ بَدليلِ  البَنَّةَ  قاَل ابُن بَّرِ

 َرَماه بالحياَكِة. ، «بَلَى وإنِّي ألَجُدبَنَّةَ الغَْزل منك»ما أَْحِسبُك َعَرْفتَني يا أَِمير الُمْؤِمنِين ، قاَل : قَْيٍس حيَن قاَل : 

باِء ، : البَنَّةُ و ِة يَِصُف الثَّْوَر الَوْحشيَّ : رائَحةُ بَعَِر الّظِ مَّ  والَجْمُع كالَجْمعِ ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لذي الرُّ

ٌب  ــــــــــــــِّ ي ــــــــــــــاَءِة طــــــــــــــَ ب
َ

وحُد املــــــــــــــ ــــــــــــــا عــــــــــــــَ ــــــــــــــن ن  ب ــــــــــــــَ  أب

ِر     لــــــــ  ظــــــــَ ُ
نــــــــاِس املــــــــ نــــــــاِن يف الــــــــكــــــــِ (4)نســــــــــــــــــــــيــــــــَم الــــــــبــــــــِ

 

  
ا أَصاَب أَْبعاَره ِمن الَمَطِر.  يقوُل : أَِرَجْت ريُح َمباَءتِنا ممَّ

حاحِ. بَنَّةٍ  أَي ذُو : ُمبِنٌّ  ِكناسٌ و باء ؛ كما في الّصِ  ، وهي رائَِحةُ بَْعِر الّظِ

بَْيِر عن جابٍر عنه َحِديثاً في لَْعِن َمن تَعاَطى السَّْيف َمْسلوالً. نِيُّ : َصحابيٌّ ،الُجهَ  بَنَّةُ و  َرَوى ابُن لهيعَةَ عن أَبي الزُّ

لَه ، َدتَْين ، أَو هو منيبة بضّمِ النون  أَو هو بالُمثنَّاةِ التَّْحتِيَِّة أَوَّ َدةِ مصغَّراً. (5)أَو بموحَّ  بَْينها وبيَن المولتان. ع بكابُلَ  ، بَنَّةُ و وفتحِ الموحَّ

 وقيَل : ساِحل دْجلَةَ بيَن تَْكِريت والَمْوِصِل َمْشهور بالشَّرانِب. ة ببَْغداَد ، أَْيضاً :و

َدِة  ِحْصٌن باألَْنَدلُِس ، أَْيضاً :و  ، وإليه نُِسَب أَبو َجْعفَِر بِن البَنِّّي الشاِعُر األَْنَدلُِسيُّ ، وِمن شْعِره في قْنِديل : (6)وقيَل : هو بكْسِر الموحَّ

وحَء فــــــــــــــــيــــــــــــــــه و  ِديــــــــــــــــٌر كــــــــــــــــَبن  الضــــــــــــــــــــــــــــــ   قــــــــــــــــنــــــــــــــــح

لـــــــــــــّ     ب  وقـــــــــــــد  ـــــــــــــََ ن ُأحـــــــــــــِ َن مـــــــــــــَ اســـــــــــــــــــــــــــِ   ـــــــــــــَ

  

عـــــــــــَ   ـــــــــــح ـــــــــــلســـــــــــــــــــــــــاِن أَفـ ـــــــــــد جـــــــــــا ب  َأشـــــــــــــــــــــــــاَر إىل ال

َراًب وَوىل      ه هـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ر َذيـ (7)فشـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــ 
 

  
اِزّيِ  ، بُنَّةُ و ّمِ : َجدٌّ ألَيُّوَب بِن ُسلَْيمان الرَّ ْنيا. بالضَّ ِث عن ابِن أَبي الدُّ  الُمَحّدِ

 .كأَبَنَّ  به ، أَقامَ  : يَبِنُّ بَنَّا بالَمكانِ  بَنَّ و

 ولذا اْقتََصَر الجْوهِريُّ عليه. أَبَنَّ  وأَبَى األَْصَمعيُّ إالَّ 

مَّ   ِة :وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لذي الرُّ

 أََبن  بنا َعوحُد املباَءِة طَيِّبُ 
 بَمَكاِن كذا ، أي ُمِقيماً ، وقْولُه : ُمبِنًّا ويقاُل : َرأَْيُت حيًّا

 َبر  الذ انب َعَبساً ُمِبن ا
ِزَق ، وأن يكوَن ِمن زَم الالَّ ا أَْن يكوَن على الِفْعل أَو على النََّسِب. البَنَّة يَجوُز أَْن يكوَن الالَّ  الّرائَِحةَ الُمْنتِنَة ، فأمَّ

َمْخَشريُّ :  .إْبنَانٌ  نَعَِمهم ، ثم َكثُر حتى قيَل لكّلِ إقاَمةٍ  بَنَّةِ  بمْعنَى اإلقاَمِة ؛ ِمن الَمجاِز ؛ قاَل : وأَْصلُه ما يُوجُد فيه ِمن اإلْبنانُ  وَجعََل الزَّ
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 وهذه عن الجْوهِرّيِ. صابُع أَو أَْطراقُها ؛: األَ  البَنانُ و

ُن اإلْنساَن أنْ  يَت بذِلَك ألنَّ بها إْصالَح األْحواِل التي تمّكِ  فيَما يُريُد ، ولذلَك خّص في قْوِله يبنَّ  قيَل : ُسّمِ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : ابِمَيان ا ابلياء. ومثله يف اللباب.1)
 لبلدان واللباب : البامياين.( يف معجم ا2)
 ( يف القاموس : املنتنُة ابلرفض ا والكسر  اهر.3)
 ( اللسان والصحاح وصدره يف التهذيب.4)
 ( كذا ا والصواب : امليم.5)
 ( اقتصر ايقوت عل  الفتح فالتشديد يف األوىل ا وعل  كسر املوحدة يف األخريا.6)
 .«فرقاً ووىل»وفيه : « البين»واللباب البن األثري « خوفاً ووىل»ه : وفي« بنة»( البيتان يف معجم البلدان : 7)
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ُهْم ُكلَّ بَنان  ): ا وقـَوحله  (1) (بَلى قاِدرِيَن َعلى َأْن ُنَسوَِّي بَنانَهُ )تعاىل :  ؛ َخص ه ألن ه هبا يقاِتُر ويداِفُض ؛  (2) (َواْضرِبُوا ِمن ْ
 قاَلُه الر اغُب.

 ، أَي نَْجعلُها كُخّفِ البَعيِر فال يَْنتَِفع بها في َصناَعٍة. (ُنَسوَِّي بَنانَهُ )وقاَل الفاِرسيُّ في قْوِلِه تعالى : 

ْجَل ِخالفٌ  البَنانُ  وقيَل :  .: حاِصُل األصابعِ ، وهل يخّص اليََد أَو يعمُّ الّرِ

ُهْم ُكلَّ بَنان  )وقاَل أبو إْسحاق في قْوِله تعالَى :   هنا َجِميُع األْعضاِء ِمن البََدِن. البَنانُ  .(َواْضرِبُوا ِمن ْ

اُج : األصابُع وغيُرها ِمن َجِميعِ األْعضاِء.  وقاَل الزجَّ

 اإلْصبَُع الواِحَدةُ ؛ وأَْنَشَد : البَنانَةُ وفي كتاِب هللِا تعالى : هو الشََّوى ، وهي األْيِدي واألَْرُجِل ، قاَل :  البَنانُ  وقاَل اللّْيُث :

ين كــــــــــــــــنــــــــــــــــانــــــــــــــــهح  َت بــــــــــــــــَ َرمــــــــــــــــح م  َأكــــــــــــــــح  ال هــــــــــــــــُ

نـــــــــــــانـــــــــــــهح     هـــــــــــــم بـــــــــــــَ ـــــــــــــيـــــــــــــ   ـــــــــــــيِّ فـــــــــــــوقـــــــــــــَ (3)ل
 

  
 أَي ليَس ألَحٍد عليهم فَْضِل قيَس إْصبعٍ.

 : اإلْصبَُع كلُّها ، وتقاُل للعُْقدةِ العُْليا ِمَن اإلْصبَعِ ؛ وأَْنَشَد : انَةُ البَن وقاَل أَبو الَهْيثم :

َُطر فُ 
 يـُبَـلِّغُنا منها الَبناُن امل

حاحِ : َجْمُع القلَِّة :  ، وُربَّما اْستَعاُروا بناَء أَْكثَر العََدِد ألَقَلِّه ؛ وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه : بَناناتٌ  وفي الّصِ

راِر  ييف عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــطــــــــــــِّ ت مــــــــــــَ لــــــــــــَ عــــــــــــَ  قــــــــــــد جــــــــــــَ

نـــــــــــــــاٍن قـــــــــــــــاِ.     َ  بـــــــــــــــَ فـــــــــــــــاِر مخـــــــــــــــَح (4)ِء اأَل ـــــــــــــــح
 

  
د ويُذَكَُّر.واحِ  (5)ُمَخضٌَّب ألنَّ كّل َجْمع بَْينه وبينه  بَنانٌ  ِمن األَْظفاِر ويقاُل : بَنانٍ  يُريُد َخْمس  ِده الهاُء فإنَّه يَُوحَّ

 . )(6ماَءةٌ   :بَنانُ و وفي عباَرةِ المصنِِّف ، رِحَمه هللاُ ، ِمن القُصوِر ما ال يَْخفى.

 َجبٌَل لبَني أََسٍد. قيَل :و

 جذيمةَ بِن ماِلِك بِن نَْصِر بِن قعيٍن بلْحِف َجبٍَل فيه ماٌء.ويَْجَمُع ذِلَك أَنَّه َمْوِضٌع بنَْجٍد في ِدياِر بَنِي أََسٍد لبَني  ع بنَْجٍد ؛ قيَل :و

ّمِ : ع. ، بُنانٌ و  بالضَّ

ثِيَن أَْشَهُرهم : اسُم جماَعةٍ  أَْيضاً :و ال أَبو الَحَسِن البَْغداِديُّ الزاِهُد ، وقيَل : أَْصلُه ِمن َواسط ،  بُنانُ  ِمن المحّدِ بُن محمِد بِن حمداَن الحمَّ

يُّ بُن علّيِ بنِ   ، وأَُخوه (8)لَِقيَه أَبو الدستى  بُنانَ  وأَبو الُمثَنَّى داِرُم بُن محمِد بنَ  (7)، أََخَذ عنه سعُد بُن علّيِ الّريحانيُّ  بُنان وحفيُده مّكِ

ُر حدََّث أَْيضاً.  النّسائّي واْسُمه  بُنانُ وبُن أَبي الَهْيثِم عن يَِزيد بِن َهارون ،  بُنانُ وبُن أَحمَد الَواِسطيُّ عن أَبي نعيم المالئِيُّ ؛  بُنانُ والُمَطّهِ

بُن يَْحيَى الُمغاِزليُّ عن عاصِم بِن علّيِ ،  بُنانُ وَشيٍد ؛ بُن أَحمَد بِن علويه القطَّان عن َداود بِن رُ  بُنانُ وأَحمُد بُن الُحَسْيِن شيٌخ البِن صاِعٍد ، 

الُخراسانيُّ شيٌخ لمحمِد بِن الُمَسيِِّب األرغيانّي ، والوليُد  بُنان بِن شاِهين ؛ ومحمِد بنِ  (9)الَخِطيب عن أَبي َجْعفَِر  بُنانُ  بُن محمِد بنُ  بُنانُ و

ُل شيٌخ ألَبي الفْضِل الّزْهرّي ؛ وعليُّ بنُ  (10)بِن ُمِعيٍن  بُنانِ  عن محمِد بِن ُزنبور ، ومحمُد بنُ  بُنان بنُ  العَاقُوليُّ عن أَبي  بُنانٍ  الخالَّ

 نٍ بُنا ؛ وإسحاُق بنُ  (11)بِن َمْعن األَْنماطيُّ عن شحاَذةَ  بُنانٍ  الَواِسطيُّ شيٌخ البِن السقَّاء ؛ وإسحاُق بنُ  بُنانٍ  األَْشعَث العجليُّ ؛ وأَحمُد بنُ 

َمْشقيُّ عن أبي الفتْحِ   األَْنماطيُّ عن عبَّاس الدُّوريُّ ؛ وُعَمُر بنُ  بُنانٍ  الطُّفَْيليُّ َمْشهوٌر ؛ وُعَمُر بنُ  بُنانٌ والطرسوسيُّ ؛  (12)الجْوهِريُّ الّدِ

حيم ؛  بُنانٌ وُء زاِهٌد في َزَمِن الدَّاْرقْطنيُّ ؛ الُمْقرى بُنانٍ   (13)الدفان  بُنانٌ والبَْغداِديُّ واْسُمه محمُد بُن عبِد الرَّ
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__________________ 
 .4( القيامة ا اآية 1)
 .11( األنفا  ا اآية 2)
 والتهذيب واألساس. 191/  1( اللسان واملقايي  3)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح.4)
 لصحاح.كما يف ا« وبا واحده إال اهلاء»( الصواب : 5)
 .«وع»( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : 6)
 الزجناين. 103/  1( يف التبصري 7)
 ( كذا ا ويف التبصري : ُأيَبّ الن رسي.8)
 ( التبصري : أيب حفص.9)
 ( التبصري : معن.10)
 ( التبصري : سّجادة.11)
 ( التبصري : أيب أمية.12)
 ( التبصري : الدقا .13)
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ُه َداوُد بنُ  رِّي ا رِضَي  بُنانُ و  ُسَليحمان شيُخ اخلَراِئِطّي ؛ والح ري  حد َث عن الود القطب ذي الن ون امِلصح بُن عبِد ِ  امِلصح
اِكر  ابـحُنهو اجلوحهرِي   بُنانٍ   ُ تعاىل عنه ؛ وعبُد الَكرمِي بُن عليِّ ابِن عيســــَ  بنِ   مُد بُن عبِد الَكِرمِي َرَو  عنهما ابُن َعســــَ

ِر  مُد بُن  مِد بنِ ؛  ريَِة وابـحُنه أَبو الطاِهِر  (1)الدِّينارِي   بُنانٍ  وأَبو الفضــــــح  (2)مث املِصــــــري  حد َث عن ا ّبا  بكتاِب الســــــِّ
 بِصحاِح الل َغِة ا وغرُي هؤالء. (3)حّدَث عن َأيب الرَبَكات بِن الغرىف 

بُن يَْعقوَب  بَنّانُ و شيٌخ ألَبي يَْعقوب الَمْنَجنِيقّيِ ؛ بَنّانٍ  أَو هو بَيّاُن ، بالُمثَنّاةِ التّْحتيّة ؛ وَحْرُب بنُ  حّدَث بالّرْملَِة ، بَنّانٍ  كَشّداٍد : ِديناُر بنُ و

 بعِض النسخِ بتَْقِديِم الموّحَدةِ على الُمثَنّاةِ. والباِء الموّحَدةِ الُمَشّدَدةِ ، وفي بالُمثَنّاةِ الفَْوقيّة (4) أَو هو تَبّانٌ  شيٌخ البِن عْقَدةَ ، الِكْنِديُّ 

 * وفاتَهُ :

، َرَوى عن َجْعفِر النُّْوفلّي  (6)َذَكَره عبُد الغنِّيِ بُن سعيٍد  بَنّانٍ  ؛ وَداوُد بنُ  (5)َسِمَع من أَبي السُّعود المنجلّي  بَنّانٍ  محفوُظ بُن ُحَسْين بنِ 

بِن عيَسى الَمْوِصِليُّ  بَنّانِ  شيٌخ ألبي صالحٍ الحّرانيُّ َذَكَره ابُن الطّحان ؛ وأَحمُد بنُ  بَنّانٍ  الُمَشّددةِ ؛ ومحمُد بنُ وَضبََطه ابُن ماُكوال بالتّْحتِيّة 

ى بِن سعيِد بِن العاِص األُموّي لَقَُب أَبان ابن عبِد هللِا بِن أَبان بِن عبِد الَمِلِك بِن أَبان بِن يَْحيَ  بَنّانُ وَرَوى عن َخِطيبِها أَبي الفْضِل الطُّوسيُّ ؛ 

:  البَنَانَةُ و بِن الّسْمعانّيِ. (9)التاِجُر الَواِسطيُّ حّدَث باإِلْسَكْندريِّة عن أَبي النّْضر  بَنّان بنِ  (8)َداوُد بُن علوان بِن َداود ابِن القاِسِم  (7)، وأَبُو 

ي لعباِس بِن ِمرْ  ؛ البَنانِ  واِحَدةُ   داس :وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ه  ـــــــــــَ ـــــــــــان ن ـــــــــــَ ـــــــــــه ب ُت مـــــــــــن عـــــــــــح ـــــــــــطـــــــــــّ يِن ق ـــــــــــَ ت ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ  َأال ل

ظــــــــان يف الــــــــبــــــــيــــــــِت حــــــــاِذرا و     قــــــــح ه يـــــــــَ تــــــــُ يـــــــــح (10)القـــــــــَ
 

  
 ع. : بَنَانَةُ و

 وقاَل نَْصر : ماَءةٌ لبَني أََسٍد.

 قَْصٌر. أَْيضاً :و

 التي حليَْت بالّزْهِر ؛ ويُْفتَُح. بالّضّمِ : الّرْوَضةُ الُمْعِشبةُ  ، البُنانَةُ و

 ِمن العََرِب ؛ كما في الُمْحَكم. حيٌّ  : بُنانَةُ و

 * قْلُت : وُهم ِمن قَُرْيٍش وليُسوا ِمن قَُرْيٍش مّكةَ ، وإنّما َدَخلُوا فيهم.

 .(11)وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : كانوا في بَني الحِرِث بِن ضبيعَةَ 

بَْيِر وأَنَس وأَبي رافِعٍ ، وعنه ُحَمْيد الّطويل وشْعبَةُ  البُنانِيُّ  بُن أَْسلَم البَْصريُّ  منهم ثابِتُ  ْيبان ،وقاَل الحَكُم : هم ِمن بَني شَ  أَبو محمٍد عن الزُّ

 ضاً.، رِحَمهُ هللاُ تعالى ، عن سّتِ وثَمانِيَن َسنٍَة ؛ وأَْيضاً محمُد بُن ثابٍِت حّدث أَيْ  127وحّماُد بُن َزْيٍد ، ماَت َسنَة 

ويُْنَسُب َولُده إليها  أُّمِ َولَِد َسْعِد بِن لَُؤّيِ بِن غاِلٍب ، بُنانَةَ  نُِسبَْت إلى ِمن الَمحال القَديَمِة جاَء ِذْكُرها في الحِديِث ، َمَحلّةٌ بالبَْصَرةِ  : بُنَانَةُ و

ً  حاِضنَتَهم خاّصةً.لنُزوِلهم بها ؛ وقيَل : هي آِمنَةُ حاِضنَةُ بَنِيه ، وقيَل : كانت   بُنانَةَ  فنُِسَب إليها ، فهو َمْنسوٌب إلى َسَكنَها ثابٌِت أَْيضا

 والَمحلّة ، واْقتََصَر ابُن األثيِر على الَوْجِه األَخيِر.

ً و نَها. : بَنَّن تَْبنِينا  اْرتَبََط الّشاةَ ليَُسّمِ

 بَنّ  نوكلُّ ذِلَك مِ  الُمتَثَبُِّت العاقِلُ  كأَميٍر : ، البَنِينُ و

__________________ 
 ( التبصري : األنباري.1)
 وهبامشه عن نسختا منه : أبو الطاهر.« الطاهر»( يف التبصري : 2)
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 ( التبصري : العويف.3)
 واملثبت يواف  التبصري.« بـَّتان»( يف القاموس : 4)
 ( يف التبصري : اجملل .5)
 .105/  1والتصحيح عن التبصري « سعيدوذكره عبد الغين ذكره ابن »( ابألصر : 6)
 والتصحيح عن التبصري.« وأبوه»( ابألصر : 7)
 ( يف التبصري : بن أيب القاسم.8)
 ( يف التبصري : أيب املظفر.9)
 برواية : 80( ديوانه ط بريوت ص 10)

 ت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 القــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــه يف الــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــت يــــــــــــــقــــــــــــــظــــــــــــــان حــــــــــــــاذراو    

  

 وانظر ختر ه فيه.

 .292والتصويب عن مجهرة ابن حزم ص « ضبعة»( ابألصر : 11)
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  به وَلزَِمه.مَ ابملكاِن إذا أَقا
ّيِ : َضْرٌب من الّسَمكِ  البُنِّيُّ و  أَْبيََض ، وهو أَْفَخر األَنواعِ يكوُن كثيراً في النِّيِل. ، كقُّمِ

ثُ  ِزياٍد الُكوفيُّ ،كذا في النُّسخِ والّصواُب موَسى بُن  موَسى بُن َهاُروَن ، أَبو َهارونَ و َرَوى عنه محمُد بُن عبيِد بِن عتبَةَ  البُنِّيُّ  الُمحّدِ

 وغيِرِه.

إلى البُّنِ ، بالّضّمِ  (1) كأَنّه نِْسبَة حّدَث بسنَِد ُمسّدد عن محمِد بِن ُمَظفٍّر العّطار ، البُنِّيُّ  وهو محمُد بُن أَبي البََركاتِ  آَخر رُجلٍ  لَقَبُ  أَْيضاً :و

ّيِ.شي ، وهو  ٌء يُتَّخذُ كالُمّرِ

 ٌء من الَكَواِميخ وقد نُِسَب موَسى بُن ِزياٍد إلى بَْيِعه.وقاَل ابُن الّسمعانّيِ ، رِحَمه هللاُ : هو شي

 هما.وقاَل الَماِلينيُّ : نُِسَب إلى بْلَدةٍ بالِعراِق وَذَكَر أَبا موَسى بِن ِزياٍد وَرَوى له حِديثاً ، ويُْمكُن الَجْمع بَْين

ثََمُر َشَجٍر باليََمِن يُْغرُس َحبُّه في أَذاَر ويَْنمو ويُْقَطُف في آَب ، ويَُطوُل نَْحو ثالثَِة أَْذُرعٍ على ساٍق  بَنٌّ  وقاَل الَحكيُم َداود ، رِحَمه هللاُ تعالى :

طوباِت ن ، وقد ُجرِّ في ِغْلِظ اإِلْبهاِم ويُْزِهُر أَْبيض يخلُف َحبًّا كالبُْنُدِق وُربّما تَفَْرَطح كالبَاقِاّل ، وإذا تَقَّشَر اْنقََسم نِْصفَيْ  َب لتَْجفيِف الرُّ

َص وُطبَِخ بال  غاً.والسُّعَال والبَْلغَم والنّْزالت وفتْحِ الّسَدِد وإْدراِر البَْوِل ، وقد شاَع اآلَن اْسُمه بالقَْهوةِ إذا ُحّمِ

َمْشقيُّ ُعِرَف ب ؛ وأَحمُد بُن علّيِ  البُنِّ  أَبو القاِسِم بنُ و ثاِن ؛ نِّ البُ  اْبنِ  بِن محمٍد األََسديُّ الّدِ  وأَُخو األَخيِر أَبو محمٍد الَحَسُن بُن علّيِ بنِ  ؛ ُمحّدِ

 حّدَث ابنه. البُنِّ 

َمِن ، ، البِنُّ و ْرُق من الّشْحِم والّسِ أَي ِطْرٌق على َطْرٍق ، يقاُل ذِلَك للدابِّة إذا  ، بِنِّ  على بِنٌّ  رِكبَها يقاُل : أَي القوة منهما. بالكْسِر : الّطِ

 َسِمنَْت.

 الَمْوِضُع الُمْنتُِن الّرائحِة. : البِنُّ و

 وهللِا ال آتِيَك ، يَْجعلُوَن الالَم فيها نوناً. لُغَةٌ في بَلْ  وهللِا ال آتِيَك ، بَنْ و

 قاَل الفّراُء : وهي لُغَةُ بَني سْعٍد وكْلٍب ؛ قاَل : وَسِمْعُت الباِهِليِّين يقولوَن ال بَْن بمْعنَى ال بَْل.

 لُغةً قائِمةً بنَْفِسها. بَنْ  جنِّي : لْسُت أَْدفُع أَْن يكونَ وقاَل ابُن 

 .البَْنبَنةُ  وهي ُء من الَمْنِطِق ،: العََمُل ، والّرِدي البَْنبانُ و

 قاَل أَبو َعْمرو : َصْوُت الفُْحِش والقََذع.

 َعْمٍرو لكثير المحاربّي :: تكلَّم بَكالِم الفُْحِش ؛ وأَْنَشَد أَبو  بَْنبَنَ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

حـــــــــــانح  لـــــــــــح ين الـــــــــــرُبّ وهـــــــــــي تــــــــــــَ تـــــــــــح عـــــــــــَ نــــــــــــَ  قـــــــــــد مـــــــــــَ

انح و     مــــــــــــــّ ــــــــــــــِ ل ــــــــــــــَدهــــــــــــــا هــــــــــــــِ ــــــــــــــرٌي عــــــــــــــن ث  هــــــــــــــو كــــــــــــــَ

  

َقاِ  البَـنحبانح و 
 (2)هي خُتَنحِذي ابمل

 ُء ِمن الَمْنطِق.قاَل : أَي الّرِدي

 وأَْنَشَد َشِمٌر : ماٌء لتَِميٍم ؛ ، َغْيُر َمْصروٍف : بَْنبَانو

ــــــــــــم  ــــــــــــٍم وغــــــــــــريِه ــــــــــــاهــــــــــــا يف متــــــــــــي ن ــــــــــــَ  فصــــــــــــــــــــــــــاَر ث

ـــــــــا     ريُه اَن عـــــــــِ ـــــــــَ ب ـــــــــح نـ ـــــــــَ بـ ـــــــــِ ـــــــــهـــــــــا ب ي ـــــــــِ َة أيحت ـــــــــّ ي (3)َعشـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل الُحَطْيئة :

ُض مـــــــــــاَءُه  نـــــــــــَ بـــــــــــاَن ميـــــــــــَح نـــــــــــح ـــــــــــَ يـــــــــــٌم عـــــــــــلـــــــــــ  بـ قـــــــــــِ  مـــــــــــُ

ِر و     رحمــــــــِ طحشــــــــــــــــــــــاَن مــــــــُ ــــــــٍض مــــــــاُء عــــــــَ ي (4)مــــــــاَء وســــــــــــــــــــــِ
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حّدَث بالقَاِهَرة عن غيِر واِحٍد ، وعنه أَبو العَِديِم. وقاَل الحافُِظ : حّدثونا عن  كأَميرٍ  الِمْصريُّ ، بَنِينٍ  بنِ  بُن ُسلَْيمان عبُد الغَنِّيِ  أَبو القاِسمِ و

ثاِن ، بُنَْينُ و أَْصحابِه  بُن القاِسِم البجلّيِ. (5)حّدَث عن ُسلَْيمان بِن بِالٍل ، وعنه الُحَسْيُن  ، كُزبَْيٍر : ابُن إبراهيَم القَُرِشّيِ ؛ ُمحّدِ

 * ومّما يُْستدرُك عليه :

يْت َمرابُِض الغَنَم البَنّةُ   .بَنّة : ريُح َمرابِِض الغَنَِم والبَقَِر ، وُربّما ُسّمِ

__________________ 
 ( يف القاموس : َنَسَبُه.1)
 ( اللسان والتكملة.2)
 .«ببنان»( اللسان والتهذيب وابألصر : 3)
 واملثبت كرواية اللسان والتكملة.« بنيان»برواية :  267الديوان ص ( ديوانه ط بريوت ا التكملة عل  4)
 ا سا. وهبامشه عن إحد  نسخه :« ا سن: » 107/  1( يف التبصري 5)
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ْوِض :  ، بالضّمِ ، الرائَِحةُ الطيِّبَةُ. البُنانَةُ  وقاَل الّسهيليُّ في الرَّ

 الّسحابَةُ : داَمْت أَياماً. أَبَنّتِ و

 تَثَبَّت. : تَبَنّنَ و

 : مْوِضٌع في أَْدنى اليَماَمِة للخاِرجِ إليها ِمن الِعراِق. بَْنبانُ و

غاُر ؛ جاَء ِذْكُره في الحِديِث. البنياتو  : األَْقداُح الّصِ

ثوَن. البنيونَ  ومحمُد بُن الُمباَرك ، وناِصُر بُن علّيِ بِن الُحَسْيِن ، وعبُد الواِحِد بُن محمِد بِن الُحَسْينِ   ، ُمحّدِ

 وبَنُونَةُ ، كَسفُوَدةٍ : لَقَُب رُجٍل.

الفاِسيُّ َرَوى عنه شْيُخنا العاَّلَمة اإلماُم محمُد بُن عبِد هللِا ابِن أَيُّوب التلمسانّي وشْيُخنا  البنانيُّ  وأَبو عبِد هللِا محمُد بُن عبِد الّسالم بِن َحْمدونَ 

 َمَدنيُّ وغيُرُهما ، رِحَمهم هللاُ تعالى.إْسماعيُل بُن عبِد هللِا بِن علّيِ ال

 .(1)ُن الّسمعانّي ، كغُراٍب : محلّةٌ بَمْرَو ، ومنها : عليُّ بُن إبراهيَم صاِحُب ابِن الُمباَرك ، قالَهُ أَبو الفَْضِل الَمْقدسّي وأَْنَكَره اب بُنانُ و

 عن نَْصر. (2)، مصغّراً : َمْوِضٌع في ِشعِر الُحَوْيدَرةِ  البُنَْينَةُ و

 ، بكْسٍر فتَشديٍد : َمْوِضٌع قُْرَب بَْغداَد ، هو عنه أَْيضاً. بِنّاو

ثَةٌ. بَنّةُ و  بْنُت عياض األَْسلَِميّة محّدِ

 * ومّما يُْستدرُك عليه :

 محمُد ابُن رجاء بِن قريٍش َرَوى له الماِلينّي.، كَجْعفٍَر : قَْريةٌ ببُخاَرى ، منها :  بَْنَجنُ  : [بنجن]

 : أُْخرى ، منها : أَبو العَالِء عيَسى بُن محمٍد أََحُد شيوخِ الّسمعانّي. بنجانينو

 * ومّما يُْستدرُك عليه أَْيضاً :

 (3)حلّةٌ بَسَمْرقَْند ، منها : عليُّ بُن محمِد بِن محمٍد ، بفتحِ الباِء والجيِم وبَْينهما نوٌن ساِكنَة وَكْسر الخاِء الُمْعجمة : م بَْنَجِخين  :[بنجخن]

 البُخاِرّي َذَكَره األميُر هكذا.

 * ومّما يُْستدرُك عليه :

 ، بالضّمِ : قَْريةٌ بَمْرَو على َخْمسِة فَراِسخ. بُْنُدكان : [بندكن]

 * ومّما يُْستدرُك عليه :

 فَْرَسَخْين منها.: قَْريةٌ بَمْرَو على  بَْنَساَرقان : [بنسرقن]

 * ومّما يُْستدرُك عليه :

 : قَْريةٌ بَمْرَو أَْيضاً. بَنِيَرقان : [بنرقن]

 * ومّما يُْستدرُك عليه :

يق ،  بِْنياِمين : [بنمن] ّدِ ه وأَبيه. السالمعليهما، بالكْسر : اسُم أَخٍ لسيِِّدنا يوُسَف الّصِ  ، ألُّمِ

روَن ،  في التّْنزيِل ، (4) : ُكورتاِن باليمِن أَْعلَى وأَْسفََل ، وفيهما البئُْر الُمعَّطلَةُ والقَْصُر الَمِشيد الَمْذكورتانِ  البَْونُ   :[بون] كما قالَهُ الُمفَّسِ

 ونَقَلَهُ ابُن األثيِر وَذَكَر َضّم الموّحَدِة.
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 .بالّضّمِ : مسافةُ ما بيَن الشْيئَْيِن ، ويُْفتَحُ  ، البُونُ و

 بَعيٌد ورِحبهما أو اْعتِبارهما ويُْطلَق على الفَْضل والمزية. بُونٌ  يقاُل : بَْينهما

 ع ببالِد ُمَزْينَةَ. : البُونُ و

ْعِر. د باليمِن ، أَْيضاً :و  وقد جاَء بالتّْصغيِر في الّشِ

 الَهَرويُّ عن أَبي َجْعفٍر محمِد بِن طريفٍ  البَْونيُّ  حمُد بُن بِْشِر بِن بْكرِ وَضبََطه الَماِلينيُّ بالفتْحِ ، منها : أَبو عبِد هللِا م ة بَهراةَ ، أَْيضاً :و

 إماُم ِمْحراب الَحنَِفيّة بِدَمْشق البونيُّ  ، وعن األَصّم ، وأَبو الفََرج إبراهيُم بُن يُوُسفَ  البونّيِ 

__________________ 
 بناحية بُنان من نواحي مرو ا كما يفهم من عبارة اللباب.( قوله وأنكره ابن السمعاين ا يعين أنكر معرفته 1)
 : 8من املفضلية  2( وهو قوله ا البيت 2)
 تـــــــــــــــــزودت عـــــــــــــــــيـــــــــــــــــين غـــــــــــــــــداة لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا و 

ِة نــــــــــــــظــــــــــــــرٌة مل تــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــضِ     نــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــُ  بــــــــــــــلــــــــــــــو  الــــــــــــــبـ

  

 ( يف معجم البلدان : حامد.3)
 «.املذكوران» ( كذا ابألصر والقاموس ابلتبنيث ا ويف معجم البلدان :4)
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عقويب  ٌء ُ دٌِّث عن َأيب القاِسِم بِن َعَساِكر ا ماَت َسَنة ثـُنحجي عشَرَة وستماَئٍة ؛ وأَبو َنصحر الّسعحدي  املوثُ  القايين  اليرِ ُمقح 
َض عنه أَبو القاِسِم بُن َعَساِكر ببَـَلِده البَـوحين   ا ََنفي    .بُون لَِ

بضِم الباِء وفتْحِ الواِو وتْشديِد النّوِن كما َضبََطه نصر ، رِحَمه هللاُ  بَُونّا هكذا في النُّسخِ والّصواُب فيه بالكوفَِة ،: ة  (1) ، كُشوَرى بُونَى تَلُّ و

 تعالى ، وهي ناِحيَةٌ بَسواِد الِعراِق قَِريب الُكوفَة.

 واألَخيَرةُ أَباها ِسْيبََوْيه. ، بالّضّمِ وكُصَرٍد ، بُونٌ و،  أَْبِونَةٌ  للِخباِء ، ج َعمودٌ  واْقتََصَر الجْوهِريُّ على الَكْسر ، ، بالّضّمِ والكْسِر ، البَُوانُ و

 لها ِذْكٌر. بْنُت بهِز بِن حكيٍم ، بانَةُ و

 : الُمغَنِّي له نَواِدُر. بانَةَ  َعْمُرو بنُ و

 * وفاتَهُ :

 بْنُت أَبي العاِص َزْوُج َعْبِد الَوهاِب الثّقَفّي. بانَةُ وبِْنُت قتاَدةَ بِن دمايَةَ َرَوْت عن أَِبيها َذَكَرها ابُن َمْرَدَوْيه في أَْوالِد الُمحدثين ؛  بانَةُ 

 عن ابِن األَْعرابّيِ. : البْنُت الّصغيَرةُ ؛ البَْونَةُ و

وهو ِمن ِكباِر أَْصحاِب أَبي الَحَسِن  شاِرُح الُمَوّطأِ  البُونيُّ  األَسِديُّ  َمْرواُن بُن محمدٍ  أَبو عبِد الَمِلكِ  نها :بالّضّمِ : د بإِْفِريقيَةَ ، م ، البُونَةُ و

 .قَْبل األَْربَِعيَن واألَْربَعمائَِة ، رِحَمه هللاُ تعالى ببُونَةَ  القابِسّي ، وأَْصله ِمن األْنَدلُِس واْنتَقََل إلى أَْفِريقيةَ وماتَ 

 وَجدُّ الوليِد بِن أَباَن بنِ  في األَْسماِء والُحُروِف ، البُونيّة شيُخ الّطريقةِ  صاِحُب شْمِس الَمعاِرِف واللُّمعَِة ، البُونيُّ  أَحمُد بُن علّيِ  أَبو العبّاسو

ثٌ  بُونَةَ  ، بضّمِ الباِء والنُّوِن  بُْونُهْ  وعبُد الَمِلِك بنُ  .(2) 310أَْصبهانيٌّ عن يُونَُس بِن حبيِب بِن عبِد القاِهِر وعبّاس الّدوري تُوفي سنَةَ  ، ُمحّدِ

. ، (3) : شيٌخ أَْنَدلُِسيٌّ َرَوى عنه ابُن ِدحيَةَ   َذَكَره الحافُِظ الذّهبيُّ

 ويُْفتَُح كذا َذَكَره ابُن األثيِر بالَوْجَهْين. يَْنبُُع ، ، كثُماَمةَ : َهْضبةٌ وراءَ  بُوانَةُ و

 بن ُمعاِويَةَ بِن بْكِر بِن هوازن بالقُْرِب من مّكةَ ؛ قالَهُ نَْصر. ماَءةٌ لبَني ُجَشمَ  أَْيضاً :و

 وأَْنَشَد الجْوهِريُّ : ماٌء لبَني ُعقَْيٍل ؛ أَْيضاً :و

وانــــــــــٍة  يَبح بــــــــــُ نــــــــــح وحٌ  ِبــــــــــَ تح شــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــَ قــــــــــِ  لــــــــــقــــــــــد لــــــــــَ

مـــــــا     حـــــــَ واِدِن َأســـــــــــــــــــــح راِف الـــــــكـــــــَ ا كـــــــَبعـــــــح يـــــــن (4)َنصـــــــــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل وّضاُح اليمِن :

ذا  بــــــــــــــــّ َة حــــــــــــــــَ وانــــــــــــــــَ جَيح واِدي بــــــــــــــــُ لــــــــــــــــَ  َأاي َنــــــــــــــــَح

نــــــــــاكــــــــــمــــــــــا     رّاُس الــــــــــنــــــــــخــــــــــيــــــــــِر جــــــــــَ (5)إذا انَم حــــــــــُ
 

  
 يُوَصُف بكثَْرِة الِمياِه واألَْشَجاِر وإيّاه َعنَى المتنَبِّي بقْوِلِه : بفاِرسَ  صقعٌ  ، كَشّداٍد : بَّوانٍ  ِشْعبُ و

ّواٍن ِحصــــــــــــــــــــــــــــاين  ــــــــــــــَ ِب بـ عــــــــــــــح قــــــــــــــوُ  بشــــــــــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــــَ

عــــــــــــــانِ     ــــــــــــــطــــــــــــــِّ نح هــــــــــــــذا ُيســــــــــــــــــــــــــــاُر إىل ال  ؟َأعــــــــــــــَ
  

ي  عــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــِ
َ

ّن املــــــــــــــــ مح آَدٌم ســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــوكــــــــــــــــُ  أَب

ـــــــــــــاِن و     ن ـــــــــــــَة اجلـــــــــــــِ فـــــــــــــاَرق مح مـــــــــــــُ مـــــــــــــكـــــــــــــُ ـــــــــــــّ ل (6)عـــــــــــــَ
 

  
ْنيِويِّة ، وهو  والثّانِيَةُ : غوَطةُ ِدَمْشَق ، والثّالثةُ : َسواُد َسَمْرقَْند ، والّرابعةُ : أبلةُ البَْصَرةِ. إْحَدى الِجناِن األَْربَعِ الدُّ

 قاَل َمْعُن بُن أَْوس : ، بالّضّمِ : ع بها أَْيضاً ؛ بُواناتُ و

تح  حــــــــَ بــــــــَ وحٍن فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح واانٍت فــــــــبـــــــــَ َرتح مــــــــن بــــــــُ  ســــــــــــــــــــــَ

وحرا    ــــــــــقــــــــــَ هح ب لــــــــــُ واكــــــــــِ ــــــــــُ ــــــــــرِّصــــــــــــــــــــــــاِف ت ِوراِن ال (7)َن قــــــــــَ
 

  
 : ة بِمْصَر. البانُ و
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__________________ 
( عل  هامش القاموس : الصــــــــــواب فيه بو. بضــــــــــم الباء وفتح الواو وتشــــــــــديد النون املفتوحة ا ا ه شــــــــــارح. لكن الذي يف ايقوت : تر بوان 1)

 والذي يف ايقوت : وتشديد نونه. مصححه. قلت :بفتحتا وتشديد الواو : من قر  الكوفة ا ا ه كتبه 
 .«ووادٍ »( قبلها وبعد قوله  دث زايدة يف القاموس نصها : 2)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : وواٍد.3)
 .«بوانة»( اللسان والصحاح ومعجم البلدان : 4)
 ( اللسان والصحاح ومعجم البلدان وبعده :5)
ـــــــــــــا كـــــــــــــمـــــــــــــا زادا عـــــــــــــلـــــــــــــ  كـــــــــــــر هبـــــــــــــجـــــــــــــة و   حســــــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــاكـــــــــــــمـــــــــــــاو     ـــــــــــــاء غـــــــــــــن ـــــــــــــغـــــــــــــن ـــــــــــــب ال ـــــــــــــ  طـــــــــــــي  زاد عـــــــــــــل

  

 ( اللسان ا وذكر ا ايقوت من قصيدة طويلة.6)
 ( اللسان.7)
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 ، واْبنُه أَبو بْكٍر أَحمُد حّدثا. البانيُّ  بِن أَحمَد بِن الُحَسْين (1)سهُل بُن علّيِ : ِمن َمضافَاِت أَرغيان ، منها  ة بنَْيسابُوَر ، أَْيضاً :و

 ؛ قاَل اْمُرُؤ القَيس : بانَةٌ  َمْعروٌف ، وواِحَدتُه َشَجرٌ  : البانُ و

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة  رهــــــــــــــــــــــــــــٌة ُر حدٌة َرخح َرهــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــــــَ  بـ

ر     ـــــــــــفـــــــــــطـــــــــــِ ِة املـــــــــــن ـــــــــــَ ـــــــــــان ـــــــــــب ـــــــــــِة ال رحعـــــــــــوب (2)كـــــــــــخـــــــــــُ
 

  
والَحَصِف والبََهِق والّسعَفَِة والَجَرِب وتَقَشُِّر الِجْلِد ِطالَء بالَخّلِ ، وَصالبَِة الَكبِِد لَحّبِ ثََمِره ُدْهٌن َطيٌِّب وَحبُّه نافٌِع للبََرِش والنَّمِش والَكلَِف و

حاِل ُشْرباً بالَخّلِ ، وِمثقاٌل منه ُشْرباً ُمقَيِّى  على ما ُعِرَف في ُكتُِب الطُّّبِ. ٌء ُمْطِلٌق بَْلغَماً خاّصاوالّطِ

 ويَُطوُل في اْستِواٍء مثْل نَباِت األَثِْل ، وَوَرقُه أَْيضاً له هدٌب كَهَدِب األَثِْل ، وليَس لَخَشبِه صالبَةٌ. يَْنُمو البانُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ :

ْضَرتَها ، وله َهَدٌب ِطواٌل شديُد الُخْضرةِ ، وينبُت في الِهَضِب وثمرتُه تُْشبه قُروَن اللُّوبياِء إاّل أَّن خُ  البانُ  وقاَل أَبو ِزياٍد : ِمن الِعضاهِ 

 َشديَدةٌ.

طاِط بها فقيَل : كأَنّهاقاَل األْزهِريُّ : والْستِواِء نَباتِها ونَباِت أَْفنانِها وُطوِلها ونُعُومتِها َشبّه الشُّعراُء الجاِريَةَ الناِعَمةَ الّرافِ  ،  بانَةٌ  َهةَ ذاَت الّشِ

 .بانٍ  وكأَنّها ُغْصنُ 

 : ع. البانِ  ذُوو

 َجبٌَل. أَْيضاً :و

على غيِر لَْفِظه ، ويُضاُف إليها َعَمل  بُونيّ  أَْهلُها نَصاَرى ، وكاَن يُْعَمل فيها الّشراُب الفائُِق فنُِسَب إليها فيُقاُل له (3)كان  : ة بِدْميَاطَ  ْبوانُ أَ و

 .األَْبوانِيّة فيُقاُل لجميِعه

 عطية. بأْبوان إْحداُهما ِمن أْعماِل البهنساوية ، والثانِيَةُ ِمن أَْعماِل األشمونين وتُْعرفُ  قَْريتاِن بالّصعيدِ  : أَْبوانُ و

 ِحجاِزيٌّ ؛ قاَل َمْعقُل بُن ُخَوْيلٍد : ع كُزبَْيٍر : ، البَُوْينُ و

ين  نــــــــــاِدي فــــــــــرَاعــــــــــَ ُ
ري لــــــــــقــــــــــد انَد  املــــــــــ مــــــــــح  لــــــــــعــــــــــَ

عـــــــــا     ـــــــــَبلـــــــــحَ ـــــــــٍب ف ري ـــــــــَ ِن عـــــــــن ق ـــــــــح َوي ـــــــــُ ـــــــــبـ داَة ال (4)غـــــــــَ
 

  
ً  بانَهُ و ً و يَبُونُهُ كيَبينُهُ بونا  : طالَهُ في الفَْضِل والُمُروَءةِ ؛ كذا في االْقتِطاِف. بينا

 ، رِحَمه هللاُ تعالَى. 554وَحِفيُده عليُّ ابُن الُمباَرك بِن عبِد الباقي ، أََخذ عن الخّشاب ، وماَت َسنَة  : والُد عبِد الباقي اإلماِم النّْحِوّيِ  بانُويَةُ و

ً و ِث ، أَْيضا  عن أَبي القاِسِم بِن الُحَصْين. َجدُّ طاِهِر بِن أَبي بَْكٍر المحّدِ

 * ومّما يُْستدرُك عليه :

 .«عزلَنِي بَوانِيَه فلّما أَْلقى الشامُ »في حِديِث خاِلٍد ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : 

؛ قاَل : وإِنّما َذَكْرُت هذه الَكِلَمة هنا َحْمالً  بانِيَةٌ  في األْصِل أَْضالُع الصْدِر ، وقيَل : األَْكتاُف والقوائُِم ، الواِحَدةُ  البَواني قاَل ابُن األَثيِر :

 على ظاِهِرها ، فإنّها لم تَِرْد حيُث َوَرَدْت إاّل َمْجموعة.

 يُريُد ما فيها ِمن الَمَطِر. ؛ «بَوانِيها بَْركَ  أْلقَِت الّسماءُ »في حِديِث علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : و

 .بَوانِيَه ويقاُل : أَْلقَى َعصاهُ وأَْلقَى

 : الفَِصيلَةُ. البَْونَةُ و

 : الِفراُق ؛ ِكالُهما عن ابِن األْعرابّيِ. البَْونَةُ و

 ، كغُراٍب : َمْوِضٌع نَْجِديٌّ ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ للّزفَيان : بُوانٍ  وذُو

__________________ 
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 ( يف معجم البلدان : سهر بن  مد بن أمحد بن علي بن ا سن الباين.1)
 بدون  ز ا واملثبت كرواية اللسان والتكملة وعجزه يف الصحاح.« رودة»وفيه :  110( ديوانه ط بريوت ص 2)
 والتصحيح عن معجم البلدان.« كانت»ألصر : ( اب3)
ا  632/  2يف شعر معقر ا ووردت مطلض قصيدة للمعطر اهلذد يف شرح أشعار اهلذليا « من»برواية :  401/  1( شرح أشعار اهلذليا 4)

 ويف اللسان نسب البيت ملعقر.
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عــــــــــــــــــاِن  رحُت مــــــــــــــــــن اأَل ــــــــــــــــــح ذَكــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــاذا تــــــــــــــــــَ

واِن     عـــــــــــــــًا مـــــــــــــــن حنـــــــــــــــِو ذي بـــــــــــــــُ والـــــــــــــــِ (1)طـــــــــــــــَ
 

  
 َمْوقف المالحين وهي تنزُع ِمن بَْحر الشاِم ؛ قالَهُ نَْصر. (2)، محّركةٌ : َمْوِضٌع في بحيرةِ تنيس على ِميٍل بها  البَبَوان ورأْسُ 

 ، بضّمِ الباِء وفتحِ الواِو وتَْشديِد النوِن : واٍد ؛ عن نَْصر. بَُونَّةُ و

ياُء الَمْقدِسيُّ وماتَْت َسنَة  بانويةُ و ثَةُ عن أَبي الَخْيِر الباِغبَان ، أََخَذ عنها الّضِ  .607: لَقَُب قيصر المحّدِ

 : قَْريةٌ بِمْصَر. بانَةُ و

، واْبنُه أَبو بْكٍر أَحمُد بُن سْهٍل ،  البَانيُّ  الحاِكُم سْهُل بُن أَحمَد بِن علّيِ بِن الُحَسْينِ : سابُوَر ، منها وأَْيضاً : قَْريةٌ بأَْرغياِن ِمن نواِحي نَيْ 

 رِحَمهم هللاُ تعالى.

يت. ، كَحْيدٍر : النَّْستََرنُ  البَْيَهنُ  : [بهن] ّكِ ياِحين ؛ نَقَلَهُ األْزهِريُّ عن ابِن الّسِ  من الرَّ

ُ  : البَْهنانَةُ و يِّبَةُ النَّْفِس  المْرأَة حاحِ. الطَّ  واألَرجِ ؛ كما في الّصِ

يِّبَةُ و يحِ  قيَل : هي الطَّ  ا.اللَّيِّنَةُ في َعَمِلها وَمْنِطِقه هي أَو الَحَسنَةُ الُخلُِق السَّْمَحةُ لَزْوِجها ؛ الّرِ

اَكةُ  قيَل : هيو حَّ لَةُ  الضَّ وحِ ؛ الُمتََهلِّ  قاَل الشاِعُر : الَخِفيفَةُ الرُّ

َبٍة  بــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــٍة خمــــــــــــــــــــــــَُ  اي ُرب  هبــــــــــــــــــــــــَح

رَت  عـــــــــــــن انصـــــــــــــــــــــــــــٍض مـــــــــــــن الـــــــــــــرَبَد     فـــــــــــــح (3)تــــــــــــــَ
 

  
 عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لعاهان بن كعب : ، كقَطاِم : اْمرأَةٌ ؛ بَهانِ و

ــــــــــــــــــــــ  ح  اِن وملَح َ َب ــــــــــــــــــــــتح هبــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــال  َأال ق

يــــــــــُم     عــــــــــِ لــــــــــيــــــــــُ  بــــــــــَك الــــــــــنــــــــــ  َت وال يــــــــــَ مــــــــــح عــــــــــِ (4)نــــــــــَ
 

  
ل. بَْهنانةً  قاَل ابُن األَْعرابّيِ : ويقاُل : أَرادَ  ِحيُح األوَّ  ، والصَّ

نَقَلَه أَبو حنيفَةَ  َطْلٌع َجديٌد وَكبائُِس ُمْبِسَرةٌ وأَُخُر ُمْرِطبَةٌ وُمثِْمَرةٌ ، السَّنَة ُكلّها ال يَزاُل عليها بَهَجر أَو نَْخلٌ  عن أَبي َحنيفَةَ ؛ : تَْمٌر ، الباهينُ و

 أَْيضاً عن بعِض أَْعراِب ُعَمان.

 وهو َدِخيٌل في العََربيَّة. ِمن اإِلبِِل : ما بيَن الَكْرماتِيَِّة والعََربيَِّة ، البَْهَونِيَّةُ و

ا يُْستدرَ   ُك عليه :* وممَّ

ً  منه بهن  : فرَح وطاَب. بهنا

 : تَبَْختََر. تَبَهَّنَ و

 الغَنَِم : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن الغربية ، وقد َدَخْلتها. بهنيةُ و

 ، كَجْعفٍَر : الشَّابُّ الغَضُّ ؛ وهي بهاٍء. البَْهَكنُ  : [بهكن]

ج : اْمرأَةٌ و حاحِ عن الُمَؤّرِ ةٌ وهي  بَْهَكنَةٌ  في الّصِ  وُربَّما قالوا بَْهَكل ؛ وأَْنَشَد : ، (5) َغّضٍ  أَي بَْهَكنٍ  َشبابٍ  ذات: َغضَّ

ر و  ــــــــــــَ ي ــــــــــــِب اأَلهــــــــــــح ي ــــــــــــِ ث ــــــــــــكــــــــــــَ ر ال ــــــــــــح  كــــــــــــفــــــــــــر مــــــــــــث

ر     كــــــــــــَ ــــــــــــاٍب هبــــــــــــَح ب ة ذات شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ وب ــــــــــــُ ب (6)رعــــــــــــح
 

  
ةٌ عريَضةٌ  بَْهَكنَةٌ  وفي التْهِذيِب : جاِريَةٌ   .البَهاِكنُ و البَْهَكناتُ  ، وهنَّ  (7): تارَّ

 : الجاِريَةُ الَخفيفَةُ الطيِّبَةُ الرائَِحِة المليحةُ الُحْلوةُ. البَْهَكنَةُ  األَْعرابّيِ :وقاَل ابُن 

 في ِمْشيَتِها. تَبَْهَكنَتْ  يقاُل للعَْجزاِء :و
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٌ  ، كعاُلبَِطٍة : ذات شبَاٍب َغّضٍ ؛ قاَل السَّلوليُّ : بُهاِكنَةٌ  امرأَة

__________________ 
 ( اللسان والصحاح ومعجم البلدان ا قا  ايقوت : وقد ذكر بعضهم أنه أراد بوانة فبسقرت اهلاء للقافية.1)
 .«منها»( يف معجم البلدان : 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والصحاح والتكملة.4)
 وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلّر.« شباٌب ا هبكٌن : غ يف »( يف القاموس : 5)
 الصحاح.( 6)
 ( يف اللسان : غريضة.7)
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ة  ٌة َبضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٌة َغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــــَ اكــــــــــــــــــــــــِ  هبــــــــــــــــــــــــُ

ر      الَف الــــــــــــــكــــــــــــــَ نــــــــــــــااي خــــــــــــــِ ُروُد الــــــــــــــثــــــــــــــ  (1)بـــــــــــــــَ
 

  
.: كَجْعفٍَر  ، البَْهَمنُ  : [بهمن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

َخفَقاِن الباِرِد ُمقَّوٍ للقَْلِب جدًّا أَْصُل نَباٍت َشبيهٌ بأَْصِل الفُْجِل الغَليِظ فيه اْعِوجاٌج غالباً ، وهو أَْحَمُر وأَْبيَُض ، ويُْقَطُع ويَُجفَُّف نافٌِع لل وهو

.  باِهيٌّ

 رُجٍل ِمن ُملُوِك الفُْرِس. (2) : اسمُ  بَْهَمنُ و

 من الشُّهوِر الفاِرِسيَِّة الحاِدي َعَشَر. اسُم َشْهرٍ  : ماهُ  بَْهَمنو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

حمِن بِن ثابٍِت ، قال البُخاِري : وقاَل بعُضهم  بَْهمانُ  اوي عن عبِد الرَّ حمِن التَّابِِعّي الحجازّي الرَّ حمِن بِن يَْهمان : : والُد عبِد الرَّ عبُد الرَّ

. بالياِء التْحتِيّة وال  يَصحُّ

َف ، وقد نبَّْهنا علي َف وصحَّ حمِن فحرَّ اي فقاَل بَْهماز والُد عبِد الرَّ  ه هناك فَراِجْعه.وقد أَْوَرَده المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى في الزَّ

ً باَن يَبِيُن  َوْصالً ، يكونُ ويكوُن فُْرقَةً ، : في َكالِم العََرِب جاَء على َوْجَهْين  البَنينُ  : [بين]  البَْينِ  ، وهو ِمن األَْضداِد ؛ وشاِهدُ  بَْينُونَةً و بَْينا

 بمْعنَى الَوْصِل قَْوُل الشَّاِعِر :

هـــــــــا  ـــــــــَ ـــــــــن ـــــــــي ين وب ـــــــــح ي ـــــــــَ َا بـ ـــــــــواشـــــــــــــــــــــــِ ر َ  ال ـــــــــَ ـــــــــقـــــــــد فـ  ل

هـــــــا     ين وعـــــــيـــــــنـــــــُ يـــــــح ِر عـــــــَ ذاَ  الـــــــَوصـــــــــــــــــــــح ر تح بـــــــِ (3)فـــــــقـــــــَ
 

  
 وقاَل قيُس بُن َذريح :

َو   َض اهلـــــــــَ طـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــح ُ النـ اح ـــــــــَ ـــــــــب ـــــــــو ال ال ُرَ  ل مـــــــــح عـــــــــَ ـــــــــَ  ل

ُف و     ـــــــــِ ِ آل اح ـــــــــلـــــــــبـــــــــَ ن  ل َو  مـــــــــا حـــــــــَ ـــــــــو ال اهلـــــــــَ (4)ل
 

  
 الَمْعنَيَْين : بينَ  هنا الَوْصُل ؛ وأَْنَشَد صاِحُب االْقتِطاِف ، وقد َجَمعَ  فالبَْينُ 

نــــــــــــا و  لــــــــــــَ ر َ  ِشــــــــــــَح ٍ فــــــــــــفــــــــــــَ اح ا عــــــــــــلــــــــــــ  بــــــــــــَ  كــــــــــــنــــــــــــ 

اح الـــــــذي     ه الـــــــبـــــــَ بـــــــَ قـــــــَ الفـــــــَبعـــــــح مـــــــح َت الشـــــــــــــــــــــ  تـــــــ   شـــــــــــــــــــــَ

  

د  ة واحـــــــــِ فـــــــــح د ان والـــــــــلـــــــــّ  فـــــــــيـــــــــا عـــــــــجـــــــــبـــــــــًا ضـــــــــــــــــــــــِ

ّر ومـــــــــــا َأحـــــــــــلـــــــــــ     ـــــــــــَ ة مـــــــــــا أَم فـــــــــــح ـــــــــــَ  فـــــــــــلـــــــــــلـــــــــــِه ل

  
اغُب : ال يُْستَْعمل إالَّ فيَما كاَن له َمسافَة نَْحو ا اثْناِن فصاِعداً نَْحو (5)البُْلدان  بَْين وقاَل الرَّ ُجلَْيِن  بَْين ؛ أَوله َعَدٌد مَّ  ، وال القَْومِ  بَْينوالرَّ

َر نَْحو :   .(6) (َوِمْن بَ ْيِننا َوبَ ْيِنَك ِحجاب  )يَُضاُف إلى ما يَْقتَِضي مْعنَى الوِحَدةِ إالَّ إذا ُكّرِ

ناً. البَْينُ  يكونُ و وقاَل ابُن ِسْيَده :  اْسماً وَظْرفاً ُمتََمّكِ

َنُكْم َوَضلَّ )وفي التَّْنزيِل العَزيِز :  ُتْم تَ ْزُعُمونَ َلَقْد تَ َقطََّع بَ ي ْ ْفع على الِفْعل أَي  بَْينَُكمْ  ءَ ؛ قُِرى (7) (َعْنُكْم ما ُكن ْ ْفعِ والنَّْصِب ، فالرَّ بالرَّ

، وهي قَراَءةُ نافِعٍ وحفص عن عاِصٍم والِكسائي ، واألَولى قِراَءةُ ابِن كثيٍر وابِن  بَْينكم تقَطَّع َوْصلُكم ، والنَّصُب على الَحْذِف ، يريُد ما

 اِمٍر وَحْمَزةَ.ع

 وَمْن قََرأَ بالنَّْصِب فإنَّ أَبا العبَّاس َرَوى عن ابِن األَْعرابّيِ أنَّه قاَل : َمْعناهُ تقَطَّع الذي كاَن بَْينَكم.

اُج : لقد تقَطَّع ما ُكْنتم فيه ِمن الشَّركِة بَْينَكم ؛ وُرِوَي عن ابِن َمْسعوٍد أنَّه قََرأَ لقد  جَّ اُء وغيُرهُ ِمن وقاَل الزَّ تقَطَّع ما بَْينَكم ، واْعتََمَد الفرَّ

لَة.النَّحوييِن قِراَءةَ ابِن َمْسعوٍد ، وكاَن أَبو حاتٍِم يُْنِكُر هذه الِقراَءةَ ويقوُل : ال يَجوُز َحْذُف الَمْوصوِل وبَقَاء ا  لّصِ

 .(8)وقد أَجاَب عنه األَْزهِريُّ بما هو َمْذُكوٌر في تَْهِذيبِه 
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 َل ابُن ِسيَده : َمْن قََرأَ بالنَّْصِب اْحتََمل أَْمَرْين :وقا

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف القاموس : اسٌم ا ابلرفض منونة.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان وفيه : ال يقطض اهلو .4)
 ( يف املفردات : با البلدين.5)
 .5( فصلت ا اآية 6)
 .94( األنعام ا اآية 7)
قلت : أجاز الفراء وأبو إسحا  النحوي النصب ا و ا أعلم ابلنحو من أيب حامت. والوجه يف  498/  15عبارة األزهري يف التهذيب  ( نص8)

 أراد لقد تقطض الشر  بينكم فبضمر الشر  ملا جر  من ذكر الشركاء ا فافهمه. ذلك أن   خاطب مبا أنز  يف كتابه قوماً مشركا اآي ...
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َمراً َأي تَقط ض اأَلمُر أو الود  َأو الَعقحدُ  َفُش ِمن َأنح يكونَ  بـَيـحَنكم َأَحُد ا َأنح يكوَن الفاِعُر ُمضــــح  ا واآَخُر ما كاَن يَراُه اأَلخح
بُة الظ رحِف ا وإن   بـَيـحَنكم ِض بِفعحِله ا غرَي أن ه أُِقر تح َنصــح ِة َمرحفوَع املوحضــِ ِض الطِّراِد ا وإن كاَن َمنحصــوَب اللفح كاَن َمرحفوَع املوحضــِ

ِتعماهِلا فاِعلةٌ  هُر ِمن اسح ِتعحماَ  اجلُملِة الجي هي صَفٌة للُمبحتدأِ َمكانَه َأسح ه َ رحفاً ا إال أن  اسح ِتعحماهِلم إاي   ا ألن ه ليَ  يـَلحزُِم اسح
اً َ حضــاً كلزوِم ذلَك الفاِعر ا َأال تـََر  إىل ُبحتدأُ الح

َُعيحِديِّ خرٌي ِمن َأنح َتراُه ؛ أي لاُعك به َأنح يكوَن امل
 قوحهلِِم : تســمُض ابمل

ُه. يَِتك إاي   خرٌي ِمن ُر ح
حاحِ. بَْينٌ وكالبُوِن. يقاُل : بَْينَهما بُوٌن بَعيٌد  البُْعدُ  : البَْينُ و  بَِعيٌد ، والواُو أَْفَصُح ، كما في الّصِ

 بي َعْمرو.عن أَ  بالكْسِر : النَّاِحيَةُ ؛ ، البِينُ و

 وهي التّخوُم ؛ قاَل ابُن ُمْقبِل يُخاِطُب الخياَل : الفَْصُل بيَن األَْرَضينِ  أَْيضاً :و

غــــــــــــــاِ  بــــــــــــــه  واُ  الــــــــــــــبــــــــــــــِ رَي أَبــــــــــــــح ح رحِو محــــــــــــــِ  ِبســــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــا     ـــــــــن ي ـــــــــِ ـــــــــب ـــــــــَك ال ـــــــــًا ذل ن َت َوهـــــــــح ـــــــــح ي د  (1)َأ.  َتســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 .بُيونٌ  والَجْمعُ 

 ارتِفاٌع في ِغلٍَظ. أَْيضاً :و

 ِمن الطَّريِق. قَدُر َمّدِ البََصرِ  القْطعَةُ ِمن األَرِض أَْيضاً : و

 ع قُْرَب نَجراَن. : البِينُ و

 ع قُرَب الِحيرةِ. أَْيضاً :و

 ، ويقاُل فيه بالتاِء أَْيضاً. (2)جاَء ِذْكُرها في حِديِث إسالِم سلََمةَ بِن جيش  ع قُْرَب الَمدينَِة ، أَْيضاً :و

 ِد فاِرَس.ة بفَْيُروز آبا أَْيضاً :و

اِء ، والصَّواُب في ِسياِق الِعباَرةِ ونَْهرُ  ، (3) نَْهٌر بين بَْغداَد وَدفاعِ  أَْيضاً :و آَخُر. ع أَْيضاً :و  بِينَ  وفي نسخٍة : َدماغ ، وقيَل : َرماغ بالرَّ

بنَْهر بوق. ويقاُل فيه بالالِم أَْيضاً ؛ وقد يُْنَسُب إليه أَبو العبَّاس ، فإنَّ ياقوتاً نَقََل في معجِمِه أنَّه طسوج ِمن َسواِد بَْغداَد ُمتَِّصل  (4)ببَْغداَد 

ِد هللِا الُحَسْيُن بُن محمٍد أَحمُد بُن محمِد بِن أَحمَد النَّْهُربينيُّ َسِمَع الطيوريَّ ، وَسَكَن الحديثَةَ من قَُرى الغُوَطِة وبهاماَت ، وأَُخوه أبو عب

 َسَكَن ِدَمْشَق مدَّةً. ءُ النَّْهُربينيُّ الُمْقِرى

 بالتْخفيِف. القَْوِم : َوْسَطُهمْ  بين َجلَسَ  يقاُل :و

اغُب : نَ ُهما َزْرعاً )بيَن الشَّْيئَْين وَوْسَطهما ؛ قاَل هللاُ تعالى :  (4)َمْوضوٌع للَخلَِل  بين قاَل الرَّ  .(5) (َوَجَعْلنا بَ ي ْ

 بَرْفعِ النوِن ، كما قاَل الُهَذليُّ : بَْينُكم َجعَْلتَه اْسماً أَْعَرْبتَه ، تقوُل : لقد تَقَطَّعقاَل الجْوهِريُّ : وهو َظْرٌف ، وإن 

راٍح  عـــــــــــــــــٍة بـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح ه بـــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــالقــــــــــــــــــَ

واب     بـــــــــــُ ه اجلـــــــــــَ يـــــــــــح ـــــــــــَ نـ ـــــــــــح يـ (6)فصـــــــــــــــــــــــــاَدَف بـــــــــــَا عـــــــــــَ
 

  
حاحِ. تَاهُ ؛: إذا لَِقيَهُ بَْعَد ِحيٍن ثم أَْمَسَك عنه ثم أَ  بَْينٍ  لَِقيَهُ بُعَْيداتِ  يقاُل :و  كما في الّصِ

ً  (7) بانُوا قدو  وأَْنَشَد ثَْعلَب : فاَرقُوا ؛ إذا : بَْينونةً و بَْينا

َو   نـــــــــه اهلـــــــــَ مـــــــــ  ب ضــــــــــــــــــــــَ لـــــــــح ًو  ابلـــــــــقـــــــــَ اَج جـــــــــَ  فـــــــــهـــــــــَ

وادُِع     ــــــــــُ نح ي َب  هبــــــــــا مــــــــــَ ــــــــــح ن ــــــــــَ ــــــــــٍة يـ ون ــــــــــُ ن ــــــــــح يـ ــــــــــَ ــــــــــبـ (8)ب
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اُح :  وقاَل الطرمَّ

ُنونةٍ أَ   آَذَن الث اِوي ببَـيـح
ً  ءُ الشَّي بانَ و ً و بَْينا  : قََطعَهُ. إبانَةً  (9) غيُره أَبانَهُ و: اْنقََطَع ؛  بَْينُونَةً و بُيونا

__________________ 
 ال غري.« من سرو محري»والتهذيب والتكملة ا قا  الصاغاين : والرواية :  328/  1واللسان والصحاح واملقايي   316( ديوانه ص 1)
 .«وبا َدفاعِ »يف القاموس :  (90ُحبيش  « : با رما»البلدان : ( يف معجم 2)
 والتصحيح عن هامش القاموس نقاًل عن الشارح ا ويف معجم البلدان : من نواحي بغداد.« بغداد»( ابألصر : 3)
 ( يف املفردات : للخاللة.4)
 .38( العنكبوت ا اآية 5)
 يف شعر أيب خراش برواية : 134/  2بة يف الصحاح ا والبيت يف ديوان اهلذليا ( البيت أليب خراش كما يف اللسان ا وبدون نس6)

 .ببلقعة براٍز فصادم با عينيها
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : وابَن اَ ي .7)
 ( اللسان وفيه : يف القلب.8)
ُته َأان.9)  ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : وأَبـَنـح
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ُجِل فهي بانَتِ و  : اْنفََصلَْت عنه بَطالٍق. بائِنٌ  المْرأَةُ عن الرَّ

 ، ومثْلُه ِعيَشةٌ راِضيَةٌ أَي ذات ِرضاً. بَْينُونَةٍ  أَي تَْطليقَةٌ ذات: فاِعلَةٌ بمْعنَى َمْفعولٍَة  ال َغْير ، بالهاءِ  ، بائِنَةٌ  تَْطليقَةٌ و

ُجُل فيه اْستِرجاَع المْرأَةِ إالَّ بعَْقٍد َجديٍد وله أَْحكاٌم تَْفِصيلُها في أَْحكاِم الفُروعِ ِمن الف البائِنُ  والّطالقُ   ْقِه.: الذي ال يملُك الرَّ

ً  (1) بانَ و حاحِ. ، أَْبيِناءُ  ج كَسيٍِّد ، ، بَيِّنٌ  : اتََّضَح ، فهو بَيانا  كَهيٍِّن وأَْهيِناء ، كما في الّصِ

 ْي : َصوابُه مثُْل َهيِّن وأَْهِوناء ألنَّه ِمن الهواِن.قاَل ابُن بَرِّ 

ْفتُه اْستَبَْنتُهو أَبَْنتُهو تَبَيَّْنتُهو بَيَّْنتُهو، بالكْسِر ،  بِْنتُهو يَةٌ ، اْستَبَانَ و أَبانَ و تَبَيَّنَ و بَيَّنَ و فبانَ  : أَْوَضْحتُه وَعرَّ وهي َخْمَسةُ  ، ُكلُّها الِزَمةٌ ُمتَعَّدِ

: َعرْفتُه ،  اْستَبَْنتُهوُء : َظَهَر ، الشي اْستَبَانَ و: أَْوَضْحتُه ،  أَبَْنتُهوء اتََّضَح ، الشي أَبانَ  زاٍن ، اْقتََصَر الجْوهِريُّ منها على ثالثٍَة وهي :أَوْ 

 أَنا ، ولكّلِ ِمن َهؤالء َشواِهُد. تبَيَّْنتُهوَظَهَر ، : ُء الشي تَبَيَّنَ و

ا  ، فقد َحَكاه الفاِرِسيُّ عن أَبي زْيٍد وأَْنَشَد : بانَهُ و بانَ  أَمَّ

وين  يَن  وقـــــــــــــــــــــــد ابنـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــــــبّن عـــــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــــــــوِن     َوٍ  جمـــــــــــــــــَح دح وحَ  جـــــــــــــــــَ رحابِن فــــــــــــــــــَ (2)غـــــــــــــــــَ
 

  
ا ِزَم فهو أَبانَ  وأَمَّ  ربيعَةَ : ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لعَُمر بِن أَبي ُمبِينٌ  الالَّ

ِدهـــــــــــا  ي جـــــــــــلـــــــــــح  لـــــــــــو َدب  َذر  فـــــــــــوَ  ضـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ

دوُر     ن  حــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــِ ن آ رِه (3)أَلابَن مــــــــــــــــــــــِ
 

  
 الُوضوُح. وفي الَمثَل :: : اإليضاُح ، وأَْيضاً  التَّْبيينُ وقاَل الَجْوهِريُّ : 

َ الصبُح لذي َعيـحَناِ   قد َبا 
 .تَبَيَّنَ  أَي

 وقاَل النابِغَةُ :

هـــــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــِّ  إال  اأَلوارِّي أَلحاًي مـــــــــــــــــــا أُبــــــــــــــــــــَ

ِد و     لـــــــــَ ِض ابملـــــــــظـــــــــلـــــــــومـــــــــِة اجلـــــــــَ وح ؤحُي كـــــــــا ـــــــــَ (4)الـــــــــنــــــــــ 
 

  
 .أَتَبيَّنُها أَي

 .بَيَّنَها ؛ وَمن قََرأَ بفتحِ الياِء فالَمعنَى أَنَّ هللاَ  ُمتَبَيِّناتٍ  ، بكْسِر الياِء وتَْشديِدها بمْعنَى (5) (آايت  ُمبَ يِّنات  )وقْولُه تعالَى : 

ّمة  ُمتَبَيِّنة ، أَي ظاِهَرةٍ  (7) (ِإاّل َأْن َيَِْتنَي ِبفاِحَشة  ُمبَ يَِّنة  )، وقولُه تعالَى :  (6) (َقْد تَ َبنيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ )وقاَل تعالَى :  ؛ وقاَل ذُو الرُّ

: 

ـــــــــــــــةَ  ب ُ ِنســـــــــــــــــــــــــــــح اِّ ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــُ ؤحمـــــــــــــــاً  تـ ـــــــــــــــُ ّي ل ـــــــــــــــِ َرئ
َ

 املـــــــــــــــ

وارا    َت يف اأَلَدم الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح يــــــــــــــــ   كـــــــــــــــمـــــــــــــــا بــــــــــــــــَ

  
ْفع ، على قْوِله : تُبيِّن ، وَرَواهُ عليُّ بُن َحْمَزةَ : تُبَيِّنُها أَي  نِسبةُ ، بالرَّ

َ الصبحُح لذي َعيـحَناح   قد َبا 
ةُ. أَبانَ وُطُرَق الُهَدى ِمن ُطُرِق الّضالِل  أَبانَ  الذي الُمبِين ، قيَل : َمْعناه (8) (َواْلِكتاِب اْلُمِبنيِ )وقْولُه تعالى :   كلَّ ما تَْحتاُج إليه األُمَّ

سبيَل الُمْجِرمين  ْستَبينِلتَ ولَك ؛ ومنه قْولُه تعالى :  يَتَبيَّنَ  َء إذا تَأَمْلتَه حتىالشي اْستَبَْنتُ : وقاَل األْزهِريُّ : االْستِبانَةُ قد يكوُن واقِعاً. يقاُل 
 أَْنَت يا محمُد ، أَي لتَْزداَد إجابَةً. ِلتَستبينَ  ، الَمْعنى (9)
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__________________ 
 من القاموس ا وقد وَضعها الشارح خطب خارج األقواس ا عل  أهنا ليست يف القاموس.« ابنَ »( قوله : 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 واللسان وصدره يف الصحاح. 30ص  ( ديوانه ط بريوت4)
 .46و 34( النور ا اآيتا 5)
 .56( البقرة ا اآية 6)
 ا والطال  ا اآية األوىل. 49( النساء ا اآية 7)
 .2( الزخرف ا اآية 8)
 .55( األنعام ا اآية 9)
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اِء قَرأُوا   ، واالْستِبانَةُ حينَئٍِذ َغْير واقِعٍ. (اْلُمْجرِِمنيَ َولَِتْسَتِبنَي َسِبيُل )وأَْكثَُر القرَّ

ً  ءَ الشَّي بَيَّنتْ  (1) ويُْفتَُح َمْصَدرُ  بالكْسرِ  ، التِّْبيانُ و ً و تَْبيِينا  شاذٌّ. وهو تِْبيانا

ُء على َمْصَدٌر وهو شادٌّ ، ألنَّ الَمصاِدَر إنَّما تَِجي التِّْبيانُ ووِعباَرةُ الجْوهِرّيِ ، رِحَمه هللاُ تعالى ، أْوفى بالُمراِد ِمن ِعباَرتِه فإنَّه قاَل : 

 والتِّْلقاء ، ا ه. التِّْبيان َحْرفان وُهماْء بالكْسِر إالَّ التَّْفعال بفتْحِ التاِء نَْحو التَّْذكار والتَّْكرار والتَّْوكاف ، ولم يَِجي

 وأَْيضاً ِحَكايَةُ الفتْحِ َغْيُر َمْعروفٍَة إاّل على رأْي َمْن يُِجيُز الِقياَس مع السماع وهو رأٌْي َمْرجوٌح.

ة ، وَزَعَم بعُضهم أنَّه َسِمَع قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : وما َذَكَره من اْنِحصار تِْفعال في هَذين اللَّْفَظْين به َجَزَم ا لَجماِهير ِمن األَئِمَّ

 َء تَْمثِيالً وتِْمثاالً.التِّْمثال َمْصَدر َمثْلُت الشي

لَْين تِْنضاالً َمْصَدر الناضلة. ةِ على األَوَّ  وزاَد الَحِريري في الدرَّ

ة : َشرَب الَخْمر تِْشراباً ، وَزَعَم أَنَّ  ه َسِمَع فيه الفَتَْح على الِقياِس ، والَكْسَر على غيِر الِقياِس ، وأَْنَكر بعُضهم وزاَد الّشهاُب في شْرحِ الدرَّ

تِه إنَّما هو ِمن اْستِعماِل االسَمِجي ِم َمْوِضَع الَمْصدِر كما َوقََع َء تِْفعال ، بالكْسِر ، َمْصدراً بالُكِليَّة ؛ وقاَل : إنَّ كلَّ ما نَقَلوا من ذلَك على صحَّ

 ُم ، وهو الَمأُْكوُل ، َمْوِقَع الَمْصَدِر وهو اإلْطعاُم كما في التَّْهِذيِب.الطَّعا

ْين ، وهذا ِمن  بُيِّنَ  ، أَي (2) (ء  َونَ زَّْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب تِْبياانً ِلُكلِّ َشيْ )وقْولُه تعالى :  تُك ِمن أَْمِر الّدِ لَك فيه كلُّ ما تَْحتاُج إليه أَْنَت وأُمَّ

ً  ءَ الشي بَيَّْنتُ  ِظ العاّمِ الذي أُِريد به الخاصُّ ، والعََرُب تقوُل :اللَّفْ  ً و تَْبيِينا ا الَمْصَدُر  تِْبيانا ، بكْسِر التاِء ، وتِْفعاٌل ، بالكْسِر يكوُن اْسماً ، فأَمَّ

، وال يقاُس  التِّْبيانوء ُء على تَْفعاٍل بالفتْحِ ، مثُْل التّْكذاب والتَّْصداق وما أَْشبَهه ، وفي الَمصاِدِر َحْرفان ناِدَران. وُهما ِتْلقاء الشيفإنَّه يَِجي

 عليهما.

، وليَس على الِفْعل إنَّما هو بناٌء على ِحدةٍ ، ولو كاَن َمْصَدراً لفُتِحْت  التِّْبيانُ  ، قاَل : هو (َواْلِكتاِب اْلُمِبنيِ )ْيه في قْوِله تعالَى : وقاَل ِسْيبَوَ 

 كالغاَرةِ من أََغْرُت. بَيَّْنتُ  كالتَّْقتال ، فإنَّما هو من

 له إالَّ التِّْلقاء.َمْصدٌر وال نَِظيَر  التِّْبيانُ  وقاَل كراٌع :

 .ُمبِينٌ  فهو ِمن َجَسِده وفََصلَه رأَْسه فأَبانَ  َضَربَهُ و

هُ ِسياُق الجْوهِرّيِ ونَّصه فتقول : َضَربَه ، كُمْحِسٍن ، ُمْبيِنٌ  قْولُه :و أَْيضاً : اسُم ماٍء  ُمْبيِنٌ و. ُمبِينٌ  رأَْسه ِمن َجَسِده فهو فأَبانَ  َغلٌَط وإنَّما َغرَّ

 َ ياِق لم يَقَْع في هذا الَمْحذوِر. ولم أََر أَحداً ِمن األَئِمِة قاَل فيه، ولو تأ ل آِخَر الّسِ كُمْحِسٍن ، ولو جاَز ذلَك لَوَجَب اإلشاَرة له في ِذْكِر  ُمْبيِنٌ  مَّ

ْل. أَْبيَنَهورأَْسه  فأَبانَ  فِْعله كأْن يقوَل :  ، فتأَمَّ

 وفاَرقَه. هاَجَره : بايَنَه ُمبايَنَةً و

 كلُّ واِحٍد منهما عن صاِحِبه ، وكذِلَك إذا اْنفََصال في الّشركِة. بانَ  أَي : تَهاَجرا ، بايَناتَ و

والُمعَلِّي الذي يأْتي ِمن قِبَِل يَِمينِها ، كذا نَّص الجْوهِرّي ، والُمْستْعلي من يعلى العلبة في  : َمْن يأْتي الَحلوبَةَ ِمن قِبَِل ِشماِلها ، البائِنُ و

 الّضْرعِ.

 البائِنُ  ، وقيَل : البُيَّنُ  الذي يقوُم على يَميِن الناقَِة إذا َحلَبَها والَجْمعُ  البائِنُ  والذي في التَّْهِذيِب لألْزهِرّي يُخاِلُف ما نَقَلَه الجْوهِريُّ فإنَّه قاَل :

عن يَميِن الناقَِة يُْمِسُك العُْليةَ ،  البائِنُ وواآلَخُر ُمْحِلب ، والُمعيُن هو الُمْحِلُب ،  والُمْستَْعلي ُهما الحاِلبَاِن اللذاِن يَْحلُبان الناقَةَ أَحُدهما حاِلٌب ،

 العُْلبةَ إليه ؛ قاَل الُكَمْيت : البائِنُ  والُمْستَْعلي الذي عن ِشماِلها ، وهو الحاِلُب يَْرفعُ 

ٌن  يــــــــــــــــًا ابئــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح تـــــــــــــــــَ ُر ُمســــــــــــــــــــــــــــــح َبشــــــــــــــــــــــــــــــِّ  يـــــــــــــــــُ

رارا    ِ أبن ال غــــــــــــــــِ اح ــــــــــــــــبــــــــــــــــَ  (3) مــــــــــــــــن ا ــــــــــــــــال
  

 عن ابنِ  َعن َوتَِرها كثيراً ؛ بانَتْ  كلُّ قَْوٍس  : البائِنُ و

__________________ 
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 ( يف القاموس ابلتنوين ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  ختفيفها.1)
 .89( النحر ا اآية 2)
 ( اللسان والتهذيب واألساس.3)
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يَده ؛ ِدمِي النوِن ا  كالبائَِنةِ   ســــــــــــِ ُ  به فهي البانِيُة ا بتقح عن اجلوحهرِّي ا قاَ  : وأَم ا الجي قرَُبتح من َوَترِها حىت كاَدتح تلحصــــــــــــَ
 وِكالُ ا َعيحٌب.

حاح ، البائِنُ و عن جرابِها  تَبِينُ  كَصبُوٍر ، ألنَّ األْشطانَ  ، كالبَيُونِ  البئُْر البَعيَدةُ القَْعِر الواِسعَةُ  البائِنَة كما هو ُمْقتَضى ِسياقِه ؛ وفي الّصِ

 كثيراً.

 واِسعَةُ الجالَْيِن. بَيُونٌ  وقيَل : بِئْرٌ 

 وقاَل أبو ماِلٍك : هي التي ال يُصيبُها ِرشاُؤها ، وذلَك ألنَّ ِجراَب البِئِْر ُمْستَقيٌم.

يِّقَةُ األْسفَل ؛ وأَنَشد أبو علّيِ الفاِرِسّي :وقيَل : هي البِ   ئُْر الواِسعَةُ الرأِْس الضَّ

ين وُدوين  ـــــــــــــــــــــــــَ ت وح ـــــــــــــــــــــــــو َدعـــــــــــــــــــــــــَ ك ل ـــــــــــــــــــــــــ   ِإن

ونِ     يــــــــــــــــــــــــــُ زٍع بـــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــــــح  َزوحراُء ذاُت مــــــــــــــــــــــــــَ

  

عوين  َنح َيدح
 (1)لُقلحُت لَبـ يحه مل

 ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ للفََرْزدِق يَِصُف َخْيالً : البَوائِنُ  والَجْمعُ 

ا  يـــــــــِد كـــــــــبلـــــــــ  عـــــــــِ َن لـــــــــلشـــــــــــــــــــــــبـــــــــِح الـــــــــبـــــــــَ لـــــــــح هـــــــــِ  َيصـــــــــــــــــــــــح

طــــــــــــــــاِن     ــــــــــــــــِن األشــــــــــــــــــــــــــــــح وائ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــب ا ب (2)إرحانهنــــــــــــــــُ
 

  
 أَراَد : أنَّ في َصِهيِلها ُخُشونَةً وِغلَظاً كأنَّها تَْصَهل في بئٍْر َدُحول ، وذلَك أَْغلَُظ ِلَصِهيِلها.

 قاَل َعْنترةُ : األْبقَُع ؛ هو : البَْينِ  ُغرابُ و

ُض  َوقــــــــــــــ  ــــــــــــــَ هــــــــــــــم أَتـ راقــــــــــــــَ َن الــــــــــــــذيــــــــــــــن فــــــــــــــِ عــــــــــــــَ   ــــــــــــــَ

ضُ و     قــــــــــــَ راُب األبـــــــــــــح هــــــــــــُم الــــــــــــغــــــــــــُ نــــــــــــِ يــــــــــــح َر  بــــــــــــبـــــــــــــَ  جــــــــــــَ

  

ه  يح رأحســـــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــَ نـــــــــــــاِح كـــــــــــــبن   ـــــــــــــَح رُِ  اجلـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

ُض     ولــــــــــــَ شيف مــــــــــــُ بــــــــــــاِر هــــــــــــَ اِن ابألخــــــــــــح مــــــــــــَ لــــــــــــَ (3)جــــــــــــَ
 

  
ا األْسَوُد ، فإنَّه الحاتُِم ألنَّه يَْحتُِم بالِفراِق ، هو أَو ْجلَْيِن ، وأَمَّ  نَقَلَه الجْوهِريُّ عن أَبي الغَْوِث. األحَمُر الِمْنقاِر والّرِ

ِدي بينَ  أي بَْيَن بَْينَ  ءُ الشَّي هذاو ى وهما ِء ،الجيِّد والرَّ أي َهْمَزةٌ  بَْيَن بَْينَ  َهْمَزةَ  اْسماِن ُجِعال واِحداً وبُنِيا على الفتح ؛ والهمَزةُ الُمَخفَّفَةُ تَُسمَّ

 َمْكسوَرةٌ فهيالَهْمَزةِ واألِلِف ِمثْل َسأَل ، وإِن كانْت  بَْينَ  بَْيَن الَهْمَزةِ وَحْرف اللّين ، وهو الَحْرُف الذي منه َحَرَكتُها إْن كانت َمْفتوَحة ، فهي

ْعِف ِمن السَّاِكِن ، إالَّ  بَْينَ  الَهْمَزةِ والياِء ِمثْل َسئِم ، وإن كانْت َمْضموَمةً فهي بَْينَ  الً أَبداً لقْربِها بالّضِ الَهْمَزةِ والواِو ِمثْل لَُؤَم ، وهي ال تَقَُع أَوَّ

يَت أَنَّها وإن كانْت قد قَُربَْت ِمن الّساِكن ولم يكْن لها تَمّكن َكة في الَحقيقَِة ، وُسّمِ لَضْعِفها ؛ كما قاَل َعبيد  بَْيَن بَْينَ  الَهْمَزةِ الُمَحقَّقَة فهي ُمتَحّرِ

 بُن األْبرص :

ـــــــــــــــــض  ـــــــــــــــــا وب ن ـــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــَ  حنـــــــــــــــــَح

ا     نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ َ بـ اح رت بـــــــــــَ قـــــــــــُ وحِم َيســـــــــــــــــــــــــح (4)ُض الـــــــــــقـــــــــــَ
 

  
حاحِ.  أي يَتَساقَُط َضِعيفاً َغْير معتّدٍ به ، كذا في الّصِ

يرافي : كأنَّه قالَ وقاَل ا ي : قاَل الّسِ  الفَِريقَْيِن في أَمٍر ِمَن األُموِر فيْسقُط وال يُْذَكر فيه. بينَ  هؤالء وهؤالء ، كأنَّه رجٌل يْدخلُ  بَْينَ  بُن بَّرِ

مُ  بينَ  قاَل الشْيخ : ويجوُز عْنِدي أن يُريدَ  ُر أُْخَرى. الّدخوِل في الحْرِب والتّأخر عنها ، كما يقاُل : فالٌن يُقّدِ  ِرْجالً ويُؤّخِ

حاحِ : فعلى ، ، بينَ  هي إذا َحَدَث كذا : نَْحُن كذا بَينا قْولُهم :و حاحِ : فصاَرْت أَِلفاً. أُْشبِعَْت فَتَْحتُها فَحَدثَِت األِلُف ؛ وفي الّصِ  وفي الّصِ

 اْحتَاَج إلى وحي يصدقه ؛ وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه : بَْينما َمْحذُوفَة ِمن بَْينا أنَّ قاَل عبُد القاِدِر البَْغداِديُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى : وَمن َزَعَم 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب واألساس.1)
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د  يهجو ( اللسان والصحاح والتهذيب منسوابً إىل جرير ا وتبض الصاغاين يف التكملة اجلوهري يف نسبته جلرير ا قا  الصاغاين : والبيت للفرز 2)
 لبعيد.جريراً والرواية إرانهنا أي كبهنا تصهر من آابر بوائن لسعة أجوافها وأذانهبا تصحيف. ويرو  : يصهلن للشبح البعيد ا ويرو  : للنظر ا

 واللسان والصحاح. 48( ديوانه ط بريوت ص 3)
 واللسان والصحاح. 141( ديوانه ط بريوت ص 4)
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ه َألان  ـــــــــــــــــُ ب ـــــــــــــــــُ رحقـ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــا حنـــــــــــــــــن نـ ن ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــبـ  ف

ي     ُ  َوفحضــــــــــــــــــــــــــــــٍة وزانُد راعــــــــــــــــِ لــــــــــــــــّ عــــــــــــــــَ (1)مــــــــــــــــُ
 

  
، وقد عِلْمنا أنَّ هذا الظَّْرَف ال يُضاُف ِمَن األْسماِء إالَّ لَما يدلُّ على  بَْين نحُن نَْرقُبُه أَتانا ، فإن قِيَل : ِلَم أَضاَف الظَّْرَف الذي هو بَْينَ  أَرادَ 

هذا  أَو ما ُعِطف عليه غيُره بالواِو ُدوَن سائِِر ُحروف العَْطف ، وقولُه نحُن نَْرقُبُه جْملَةٌ ، والجْملَةُ ال يُْذَهب لها بَْعدَ  أْكثَر ِمَن الواِحدِ 

 ؟الظَّْرفِ 

ا يُضاُف إليها  نَ بَيْ  أَْوقاٍت نحُن نَْرقُبُه أَتانا ، أي أَتَانا بَْينَ  فالَجواُب : أنَّ ههنا واِسَطةٌ َمْحذُوفةٌ وتْقديُر الَكالمِ  أَوقاِت َرْقبَتِنا إيَّاه ، والُجَمُل ممَّ

ماِن كقْوِلَك : أَتَْيتك َزَمَن الحجاُج أَميٌر ، وأَواَن الَخِليفةُ عبُد المِلِك ، ثم إنَّه حذف المضاُف الذي هو الذي  (2)أَْوقاٌت وَولَي اللَّْفظ  أَْسماُء الزَّ

من  بَْينماو بَيناو ؛ أي أَْهَل القَْريِة ، (3) (َوْسَئِل اْلَقْريَةَ )كاَن ُمضافاً إلى الَمْحذوِف الُجْملة التي أُقِيمت ُمقاَم الُمضاف إليها كقْوِله تعالَى : 

 واِحٌد. ِزْيَدْت عليه ما والَمْعنى بَْينَ  أَْصله بَْينماوولْيَسِت األلُف بصلٍة ،  ُحروِف االْبتِداءِ 

ا إن قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : وقْولُه : ِمن ُحروِف االْبتِداِء ، إن أَراَد بالُحروِف الَكِلماَت كما هو ِمن إْطالقات الحُ  ُروف ، فظاِهٌر ، وأَمَّ

عن االْسميَِّة ،  بَْينَ  َظْرفِيَِّتهما واإلْشباعِ وهما ال يُْخِرجانِ  أراَد أَنَّهما صارا َحْرفَْين في ُمقابلِة االْسم والِفْعِل فال قائِل به ، بل هما باقِياِن على

 وإنَّما يْقَطعانه عن اإلضافَِة كما ُعِرف في العربيَّة ؛ ا ه.

 ى َجواٍب يتمُّ به المْعنَى.وقاَل غيُرهُ : هما َظْرفا َزماٍن بمْعنَى الُمفاَجأة ، ويُضافَان إلى ُجْملٍة ِمن فِْعل وفاِعٍل وُمْبتدأ وَخبَر فيَْحتاَجاِن إل

 أي أَبي ذَُؤْيب الُهذَلّي كان يْنشُده هكذا بالَكْسر : كقَْوِله ، بَْينَ  (4) إذا َصلَُح في مْوِضِعه بَْينا األْصَمعيُّ يَْخِفُض بعدَ  كانَ و قاَل الجْوهِريُّ :

نــــــــــــا يــــــــــــح ــــــــــــَ ه  بـ غــــــــــــِ مــــــــــــاَة وَروح ــــــــــــكــــــــــــُ ه ال فــــــــــــِ نــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

يــــــــــَح لــــــــــه     ــــــــــِ رِييــــــــــومــــــــــًا أُت ضُ جــــــــــَ فــــــــــَ لــــــــــح (5) ٌء ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
حاحِ تَعَنُّفه بالفاِء  يوان تَعَنُّقه بالقاِف ؛ أرادَ  (6)كذا في الّصِ . بينَ  ، والذي في نسخِ الّدِ  تَعَنُّقه فزاَد األِلَف إْشباعاً ؛ نَقَلَه عبُد القاِدِر البَْغداِديُّ

 يقتُل ويُراوُغ إذ يختل. بَْينا َرَوَغانِه أي بينَ وتَعَنُّقه  بينَ  األِلف زائَِدة إنَّما أَرادَ  بَْينا وقاَل الّسكَّريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى : كاَن األْصمعيُّ يقولُ 

. بَْعَدها على االْبتِداِء والَخبَِر ؛ وغيُره يَْرفَُع ما  نَقَلَه السُّكَّريُّ

ْفع والخْفِض قْوُل الّراجِز  ي : ومثْلُه في جواِز الرَّ  : (7)قاَل ابُن بَّرِ

ُر  املـــــــــوُت  ـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــح َت ف ـــــــــح ئ ـــــــــَف شـــــــــــــــــــــــِ نح كـــــــــي  كـــــــــُ

وحتُ     ٌر عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــه وال فـــــــــــــــــــــَ زححــــــــــــــــــــَ  ال مــــــــــــــــــــَ

  

ه  تـــــــــــــــِ جـــــــــــــــَ ـــــــــــــــٍت وهبـــــــــــــــَح ـــــــــــــــي ىَن ب ـــــــــــــــا غـــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ  بـ

و      قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ىَن وتـ (8)َض الــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــُت زاَ  الــــــــــــــغــــــــــــــِ
 

  
 ؛ قاَل ُحَمْيد األْرقط : بَْينا قاَل : وقد تأْتي إْذ في جوابِ 

ه  يحســـــــــــــــــــــــــاتـــــــــــِ رُت يف غـــــــــــَ بـــــــــــِ ىَت لـــــــــــَح نـــــــــــا الـــــــــــفـــــــــــَ يـــــــــــح  بــــــــــــَ

ه     راتــــــــــــِ قــــــــــــح ُر إىل عــــــــــــِ هــــــــــــح مــــــــــــَ  الــــــــــــد  تــــــــــــَ (9)إِذ انـــــــــــــح
 

  
ا يدلُّ على فَساِد هذا القَْول أَنَّه جاءَ  بَْينما قاَل : وهو َدليٌل على فََساِد قْوِل َمْن قاَل إنَّ إْذ ال تكوُن إالَّ في جوابِ  وليَس  بَْينما بِزياَدةِ ما ، وممَّ

 في جوابِها إذ كقْوِل ابِن َهْرمة :

قــــــــــــا  ِث فــــــــــــالــــــــــــح الكــــــــــــِ نــــــــــــمــــــــــــا حنــــــــــــُن ابلــــــــــــبــــــــــــَ يــــــــــــح  بـــــــــــــَ

ِواي      وي هـــــــــــــُ يـــــــــــــُ  هتـــــــــــــَح راعـــــــــــــًا والـــــــــــــعـــــــــــــِ  ِع ســـــــــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( يف اللسان : الظرف.2)
 .82يوسف ا اآية ( 3)
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 ( يف القاموس : َصُلح موضُعُه.4)
 برواية : بينا تعنقه ا واللسان والصحاح. 18/  1( من شواهد القاموس ا والبيت يف ديوان اهلذليا يف شعر أيب ذ يب 5)
 ابلقاف كرواية الديوان.« تعنقه»( الذي يف الصحاح : 6)
 ( يف اللسان : قو  اآخر.7)
 سان بدون نسبة ا والثاين يف التهذيب ونسبه للخلير بن أمحد.( البيتان يف الل8)
 .«عفراته»( اللسان وفيه : 9)
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ن ِذ   رٌة عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــقـــــــــلـــــــــِب مـــــــــِ َرتح خـــــــــطـــــــــح  خـــــــــطـــــــــَ

ا     يـــــــ  عـــــــُت ُمضـــــــــــــــــــــِ طـــــــَ نـــــــًا فـــــــمـــــــا اســـــــــــــــــــــتـــــــَ (1)راِ  َوهـــــــح
 

  
 : اإلْفصاُح مع َذكاٍء. البَيانُ و

حاحِ : هو الفَصاَحةُ واللََّسن.  وفي الّصِ

 النهايِة : هو إْظهاُر الَمْقصوِد بأْبلَغ لَْفٍظ وهو ِمن الفَْهم وَذكاء القَْلب مع اللَّسن وأَْصلُه الَكْشف والّظهور.وفي 

ميِر. ا في الضَّ  وفي الكشاف : هو الَمْنطُق الفَِصيُح الُمْعرُب عمَّ

 إلى حيِِّز التََّجلِّي.ِء من حيِِّز األْشكاِل إْخراُج الشي البَيانُ  وفي شْرحِ َجْمع الجواِمعِ :

ا يلتبُس به. يتبيَّنَ  إْظهاُر المْعنَى للنَّْفِس حتى البَيانُ  وفي الَمْحصول :  من غيِرِه ويَْنفِصَل عمَّ

اغب ، رِحَمه هللاُ تعالى : ى ما البَيانُ  وفي الُمْفردات للرَّ ً  به يّنُ يُبَ  أََعمُّ ِمن النُّْطِق ألنَّ النُّطَق ُمْختصٌّ باللِّساِن ويُسمَّ وهو َضْربان :  بيانا

ا أْن يكوَن نُْطقاً أَو ِكتابَةً ،  (4)؛ والثاني باإلْخباِر  (3)وهي األْشياُء الدَّالَّةُ على حاٍل ِمَن األْحواِل ِمن آثاِر صفٍَة  (2)أََحُدهما بالحاِل  وذلك إمَّ

ُتْم ال )كقْوِلِه تعالى :  (4)، وما هو باإلْخباِر  (5) (ِإنَُّه َلُكْم َعُدو  ُمِبني  )فما هو بالحاِل كقوِلِه تعالى :  َفْسئَ ُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكن ْ
ى الَكالم (6) (تَ ْعَلُموَن اِبْلبَ يِّناِت َوالزُّبُرِ  ً  ؛ قاَل : ويُسمَّ ى  (7) (هذا بَيان  ِللّناسِ )لَكْشِفه عن المْعنَى الَمْقصوِد وإْظهاِرِه نحو  بيانا ؛ ويُسمَّ

ً  ما يُْشَرُح به الُمْجَمُل والُمْبَهم ِمن الَكالمِ   .(8) (ُثَّ ِإنَّ َعَلْينا بَيانَهُ )نحَو قْوِله تعالَى :  بيانا

تَْفِهيم المْعنَى  التِّْبيانوُوضوُح المْعنَى وُظهوُره ،  البَيانَ  أنَّ  التِّبيانو بَْيَن البَيانِ  الفَْرقُ  :وفي َشْرحِ الَمقاَماِت للشَِّريشي ، رِحَمه هللاُ تعالى 

بكثْرةِ الَكالِم ويُعَدُّ ذلَك  البَيانُ  ، وقد يَقَعُ  البَيانِ  في مْعنَى التَّْبيينُ  ، وقد يَقَعُ  التَّْبيِين مْنك لنَْفِسك مثْلُ  التِّْبيانومْنك لغيِرَك ،  البَيانُ و،  تَْبيِينهو

 ا ه. ، «ُشْعبتان ِمَن النِّفاقِ  البَيانُ والبذاُء »حِديُث التّرمذّي : منه ِمن النِّفاِق ، و

 والِكْبِر ؛ وَراِوي الَحِدْيِث أبو ن العُْجبِ * قْلُت : إنّما أَراَد منه َذمَّ التَّعَّمِق في المْنِطِق والتَّفاُصَح وإْظهاَر التَّقدُِّم فيه على النَّاِس ، وكأنَّه نوٌع م

 َمْذموماً. البَيانِ  ألنَّه ليَس كلُّ  ، «البَيانِ  البَذاُء وبعضُ »جاَء في ِرَوايٍَة أُْخرى : وأُماَمةَ الباِهِليُّ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ؛ 

ا  فَراِجع النِّهايَة. ، «لِسْحراً  البَيانِ  إنَّ ِمن»َحِدْيث :  وأَمَّ

جاِل : البَيِّنُ و تَج ؛ وأَْنَشَد َشِمٌر : الفَصيُح ؛ ِمن الّرِ  زاَد ابُن ُشَمْيل : السَّْمُح اللِّساِن الظَّريُف العاِلي الَكالم القَِليل الرَّ

ئـــــــــي  تـــــــــَ لـــــــــح يب  ويــــــــــَ َر الـــــــــغـــــــــَ عـــــــــح ُ  الشـــــــــــــــــــــــِّ طـــــــــِ نـــــــــح  قـــــــــد يــــــــــَ

طــــــــيــــــــُب     اِ  وهــــــــو خــــــــَ فــــــــ  ِ الســــــــــــــــــــــ  اِّ (9)عــــــــلــــــــ  الــــــــبــــــــَ
 

  
ِت الباُء لسكوِن ما قَْبلها. ، ْبيِناءُ أَ  ج  صحَّ

ا ، بُيَناءُ و أَْبيانٌ  َحَكى اللَّْحيانيُّ في َجْمِعه :و فكَميٍِّت وأَْمواٍت ، قاَل ِسْيبََوْيه : َشبَّهوا فَْيِعالً بفاِعٍل حيَن قالوا َشاِهد وأَْشهاد ، ِمثْل ،  أَْبيانُ  فأمَّ

ا  فناِدٌر ، واألْقيَس في ذِلَك َجْمعُه بالواِو ، وهو قَْوُل ِسْيبََوْيه. بُيَناءُ  قَيٍِّل وأَْقياٍل ؛ وأمَّ

ْيثم أَنَّه قاَل :و إنَّما  التي ال تَْنِزُل الشَّمُس بها وال القمرُ  هي (10) البَيانِيَّاتُ  الَكواِكبُ  قاَل األْزهِريُّ في أَثْناِء هذه التَّْرَجمِة : ُرِوي عن أَبي الهَّ

لُها القُْطُب وهو كوكٌب ال يَُزوُل ، والجْديُ  القُْطب  بَينَ  والفَْرقَدان ، وهو يُْهتََدى بها في البّرِ والبَْحِر ، وهي شآِميةٌ ، وَمَهبُّ الّشماِل منها ، أَوَّ

 ، وفيه بَناُت نْعٍش الصُّْغرى.

وهو َعْيُن القُْطب ، أي : بمْعنَى َوْسط ، وذِلَك قَْوله  بَْينَ  النَّْقل في هذه التَّْرَجمة َصِحيٌح َغْير أنَّ األْزهِريَّ استدلَّ به على قَْوِلهم :هكذا 

 َوْسُطه.

ا الذي استدلَّ به المصنُِّف ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، ِمن  وأَمَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
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  املفردات : أحد ا ابلتنجيز.( يف2)
 ( يف املفردات : آ ر صنعه.3)
 ( يف املفردات : ابالختبار.4)
 .208و 168( البقرة ا اآية 5)
 .44( النحر ا اآية 6)
 .138( آ  عمران ا اآية 7)
 .19( القيامة ا اآية 8)
 .«من الألي وهو اإلبطاء ا كذا يف اللسان قوله : يلتئي أي يبطئ»( اللسان والتهذيب وهبامش املطبوعة املصرية : 9)
 ( يف التهذيب : الباابنيات.10)
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ِحيحِة ورَاَجَعها  بَيانِي اتٍ  كوحِن تلحَك الَكواِكِب تســــــم   ِحيٌف َ حٌ  ال يـََتنب ه له إال  َمنح عاَ. ُمطاَلَعَة اأُلصــــــوِ  الصــــــ  فَتصــــــح
واُب في َتِقيم. والصــــ  ُســــح

ِحيِح امل ن الصــــ  ا هكذا رَأَيحته ُمصــــح حاً  الباابنيات ه البيانيات ا مبوح َدَتاح ا ويقاُ  فيه أَيحضــــاً ابلذِّهح
ليُر يف ذِلَك أن  صاِحَب اللِّساِن ذََكَر هذا الَقوحَ  بَعيحِنه يف تـَرحِكيِب ب ب ن ا كما َمر  آنِفاً فتَـَفه م  ذِلَك. عليه ا والد 

َجها ، بَيَّنَ و ً كأبانَه بْنتَه : َزوَّ  بمْعنَى البُْعِد ، كأنَّه أَْبعَدها عن بيِت أَبِيها. البَْينِ  ، وهو ِمن إبانَةً و ا تَْبيِينا

َل ما يَْنبُُت. وَرقُه بَدا إذا الشَّجُر : بَيَّنَ  ِمن المجاِز :و  وَظَهَر أَوَّ

 أي َطلََع. القَْرُن : نََجَم ، بَيَّنَ و

 وقَْبُرهُ يُزاُر ؛ قالَهُ ابُن ماُكوال. كَشدَّاٍد : زاِهٌد ذو َكراماٍت ، ، (1)العاقُوليُّ  بَيَّانٍ  أبو علّيِ بنُ و

ح به الحافُِظ الذهبيُّ وابُن الّسمعانّي  ، كجبَّانٍَة : ة بالمْغرِب ، بَيَّانَةُ و واألولى في األْنَدلُس في َعَمِل قرطبَةَ ، ثم إنَّ التَّْشديَد الذي َذَكَره َصرَّ

ِة ؛وال بِن  قاِسُم بُن أَْصبَغِ  أبو محمدٍ  منها حافُِظ ، وَشذِّ شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى فقاَل : هو بالتَّْخِفيِف ِمثْل َسحابٍَة ، وهو ِخالُف ما عليه األئِمَّ

باألْنَدلُس ، َسِمَع ِمن قرطبَةَ  الحافُِظ الُمْسنِدُ  البَيَّانيُّ  ْروانَ محمِد بِن يوسف بِن ناسجِ بِن عطاٍء َمْولى أَمير الُمْؤِمنِيَن الَوِليد بِن عْبِد الَمِلِك بِن مَ 

فَها هللاُ تعالَى ، والِعَراق وِمْصر ، وَسِمَع ِمن ابِن أَ  اح ، وَرَحَل إلى مكَّةَ ، شرَّ بي الدُّنيا والِكبار ، وكان ِمن بقّي بِن َمْخلٍد ومحمِد بِن َوضَّ

ْعِر ، وصنََّف على كتاِب أبي ُداَود ، وكان يُشاَوُر في األْحكاِم ، وتُوفي بَِصيراً بالفْقِه والَحِدْيِث  ، نَبِيالً في النَّْحِو والغَريِب والّشِ
َسنَة  (2)

وأَْحمُد هذا ِمن شيوخِ  َرَوى عنه اْبنُه أبو َعْمٍرو وأَْحمد ، البَيَّانيُّ  عن ثالث وتْسِعْين َسنَة ، وَحِفيُده قاِسُم بُن محمِد بِن قاِسم األْنَدلُسيُّ  144

أَْندلُِسيُّ له تَصانِيف َصِحَب الُمَزنّي وغيَره ، وكاَن يميُل إلى َمْذَهِب اإلماِم الشافِِعّي ،  البَيَّانيُّ  ابِن َحْزم ، وقاِسُم بُن محمِد بِن قاِسِم بِن َسيَّار

 مِد بِن قاِسٍم َرَوى عن أَبيِه.، واْبنُه أَْحمُد بُن مح 228َسنَة  (3)رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، ماَت 

 ُء.الُمْقرى بِن أَْحمد المراكشيُّ الصنهاجيُّ  بَلَِديُّهُ محمُد بُن ُسليمانَ و

َحه ، فقَْوله بَ   ِذْكِره في ب ي ت لَديُّه َغلٌَط ، ومحلُّ * قُْلت : الصَّواُب في نِْسبَتِه البَياتيُّ ، بالتاِء الفْوقيَِّة بدُل النُّوِن ، كما َضبََطه الحافُِظ وَصحَّ

 ، وعنه الَوانِي وجماَعةٌ. (5)ومظفر اللُّغَوّي  (4)، وهو ِمن شيوخِ اإلْسَكْندريَّة ، َسِمَع ِمن ابِن رواح 

 ِمن ُكوِر األْندلُس. ع بَبَْطلَيُوسَ  كَسحاٍب : ، بَيانٌ و

ثٌ  بالفتْحِ ،وَضبََطه الحافُِظ  ، بالكْسِر ، البِينِي يوسُف بُن الُمباَرِك بنِ و ووالُدُهما ، َسِمَع الثالثَةُ عن أَبي القاِسِم  (6)هو وأَُخوهُ مهنا  ُمَحّدِ

بَعّيِ ، َسِمَع منهم أبو القاِسِم بُن َعساِكِر.  الرَّ

 .561وقاَل ُعَمُر بُن علّيِ القَُرِشيُّ : َسِمْعُت ِمن يوسف ، وماَت َسنَة 

بَهما أَرياُط عاِمُل النَّجاِشّي ، يقاُل : إنَّهما ِمن بِناِء ُسلَْيمان ،  : ِحْصٌن باليمنِ  بْينونُ و ُُ ، لم يََر الناُس مثلُه السالمعليهيُْذَكُر مع َسْلَحْيَن ، خرَّ

 قاَل ذو وجدن الِحْميريُّ : ، ويقاُل : إنَّه بَناهُ بَبنوُن بُن َمناِف بِن شرحبيِل بِن ينكف بِن عْبِد شمِس بِن وائٍِل بِن غوث ؛

ٌر  ــــــــــــــَ وَن ال عــــــــــــــٌا وال أَثـ يــــــــــــــنــــــــــــــُ َد بــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أَبـ

حــــــــَا بــــــــيــــــــين الــــــــنــــــــاُس أبــــــــيــــــــال و     لــــــــح َد ســــــــــــــــــــــَ عــــــــح (7)بـــــــــَ
 

  
 ؛ قاَل :وفي التْهِذيِب : بيَن ُعَمان والبَْحَرْين ؛ وفي ُمْعجِم نَْصر : أَْرٌض فَْوق ُعَمان تتَِّصُل بالشَّْحِر  بهاٍء ، ة بالبَْحَرْيِن ؛ ، بَْينونَةٌ و

__________________ 
 ( يف التكملة : الديرعاُقوّد.1)
 ومات سنة أربعا وثالمثئة. 171/  1( يف التبصري 2)
 .288ونقر حباشيته عن التاج أنه مات سنة  ه 278مات سنة  171/  1( يف التبصري 3)
 : رواج. 172/  1( يف التبصري 4)
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 : العوين. 172/  1( يف التبصري 5)
 : مهيار. 212/  1يف التبصري ( 6)
 ( معجم البلدان وفيه : يبين الناُس.7)
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يــــــــــــــنــــــــــــــا  مــــــــــــــِ ذح َة ال تــــــــــــــَ نــــــــــــــونــــــــــــــَ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــَح بـ  اي رِي

ــــــــــــــــا     ــــــــــــــــن رِي فــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ِت أبرحواِح امل ــــــــــــــــح (1)جــــــــــــــــئ

 

  
ْنيَا ،  بَْينُونَةُ  ، )(2 بَْينونَتان ُهماو  بَْيَن ُعماَن ويَْبِرين. قَْريتَاِن في ِشّقِ بني َسْعدٍ  وِكْلتاُهما القُْصَوى ، بَْينُونَةُ والدُّ

َوْيثَةِ  بَْينَةُ و ة ؛ فقاَل  وثَنَّاها ُكثَيِّرٌ  بَْيَن الَحَرَمْين ، ويقاُل بكْسِر الباِء أَْيضاً ، كما في ُمْعَجِم نَْصر ، : ع بواِدي الرُّ  : (3)عزَّ

َك املـــــــــــنـــــــــــازُِ   تـــــــــــح جـــــــــــَ يـــــــــــ  ا هـــــــــــَ مـــــــــــ  وحَ  لـــــــــــَ  َأال شـــــــــــــــــــــــــَ

    ِ اح تــــــَ ــــــَ نـ ــــــح يـ ــــــَ ن بـ تح مــــــِ قـــــــَ ــــــَ تـ ُث الــــــح يـــــــح رُ  حبــــــَ يـــــــاطـــــــِ (4) الــــــعــــــَ
 

  
ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

وال. البائِنُ  الطَّويلُ  جاِل الّطِ  : أي الُمْفِرُط ُطوالً الذي بَعَُد عن قَّدِ الّرِ

إالَّ ِمن  البائِنَةُ  بماٍل فيكوَن له على ِحَدةٍ ، وال تكونُ  يُبِينَاهُ  ، وذِلَك إذا َطلََب إليهما أنْ  البائِنَةَ  وَحَكى الفارِسيُّ عن أَبي زْيٍد : َطلََب إلى أَبََوْيه

ً  هو بذِلكَ  بانَ  حتى إبانَةً  أبواهُ  أَبانَه ، وال تكوُن ِمن غيرهما ، وقد األبََوْين أَو أَحِدهما  .يَبيُن بُيُونا

ً  يَُد الناقَِة عن َجْنبِها بانَتْ و  .تَبِيُن بُيُونا

َجْت : قد ْجَن كأنَّهنَّ قد بَعَدْ  بِنَّ  ، وهنَّ قد بانَتْ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل : يقاُل للجاِريَِة إذا تزوَّ َمْن عاَل »الحِدْيُث : منه َن عن بَْيِت أَبِيهنَّ ؛ وإذا تزوَّ

 .«أَو يَُمتْنَ  يَبِنَّ  ثالَث بَناٍت حتى

كةً : َمْوِضٌع في بحيَرةِ تنيس ، قد ذُِكَر في  بَيَوانُ و  .«ب ون»، محرَّ

 الدَّْلَو عن َطّيِ البئِْر : حاَد بها عنه لئاَلَّ يُصيبَها فتَْنخِرق ؛ قاَل : أَبانَ و

هــــــــــــــــا  نــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــُ راٍ  جل  يب مــــــــــــــــَ ُو عــــــــــــــــِ  َدلــــــــــــــــح

هــــــــــا     بــــــــــيــــــــــنــــــــــُ حــــــــــًا يــــــــــُ لــــــــــي مــــــــــائــــــــــِ َر قــــــــــبــــــــــح ــــــــــَ (5)مل يـ
 

  
 : التَّثبُُّت في األْمِر والتَّأني فيه ؛ عن الِكسائي. التَّْبيينُ و

 نه وأَْوَضح َكالماً.ِمن فالٍن : أي أَْفَصح م أَْبيَنُ  وهو

 عليه : أَْعَرَب وَشِهَد. أَبانَ و

 وامتدَّْت َعراِجينُها وطالَْت ؛ عن أَبي َحنيفَةَ ؛ وأَْنَشَد : (6): فاتَْت كبائُِسها الكوافَر  بائِنَةٌ  ونَْخلَةٌ 

هـــــــــــــا  ذوقـــــــــــــَ بـــــــــــــُا عـــــــــــــُ ن كـــــــــــــر ابئـــــــــــــنـــــــــــــٍة تـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

يـــــــــــقـــــــــــاِر     (7)عـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا وحـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــٍة هلـــــــــــا مـــــــــــِ
 

  
غاُر ؛ َحَكاه السُّكَّريُّ عن أَبي الخطَّاب. البانِيَةِ  َمْقلوبَةٌ عن الباناةُ و  ، وهي النَّْبُل الّصِ

 : الذي يُْمِسُك العُْلبة للحاِلِب. البائِنُ و

ن لم يُماِرْسه. البائِنِ  وِمن أَْمثاِلهم : اْستُ   أَْعَرُف ، أي َمْن َوِلَي أَْمراً وماَرَسه فهو أَْعلَم به ممَّ

 ، بالضّمِ : َمْوِضٌع. ُمبِينٌ و

حاحِ : اْسُم ماٍء ؛ وأَْنَشَد :  وفي الّصِ

ِا  بـــــــــــــــِ هـــــــــــــــا الـــــــــــــــيـــــــــــــــوَم عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  مـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ   اي رِي

يــــــــــــِم     َرِد الــــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــــِ (8)عــــــــــــلــــــــــــ  مــــــــــــبــــــــــــٍا جــــــــــــَ
 

  
 الِميِم والنُّوِن ، وهو اإلْكفاُء. بَْينَ  َجَمعَ 

 بالياِء. يبين ، كأْحَمَد : اْسُم رُجٍل نُِسبَْت إليه َعَدُن َمدينَةٌ على ساِحِل بَْحِر اليمِن ؛ ويقالُ  أَْبيَنُ و
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يَت َشهاَدةُ الشاِهَدْين البَيِّنَةُ و ِعي واليميُن على َمْن على الُمدَّ  البَيِّنَةُ  :السالمعليهلقَْوِله ،  بَيِّنَة : َداللَةٌ واِضَحةٌ َعْقليَّة كانَْت أَو َمْحسوَسة ، وُسّمِ

 .بَيِّناتٌ  والَجْمعُ  ؛ أَْنكر

__________________ 
 واملثبت كرواية معجم البلدان.« جئت أبلوان»( اللسان والتهذيب وفيهما : 1)
 .«بينوننات»( عن معجم البلدان وابألصر : 2)
 ليست يف القاموس.« فقا »( قوله : 3)
 ومعجم البلدان.« . الغياطر.. أللّشو » ا ويف التكملة : 293( من شواهد القاموس ا ديوانه ص 4)
 ( اللسان وفيه :5)

 مل تر قبلي ماحتاً يُبينها
 ( يف اللسان : الكوافري.6)
ي.7)  ( اللسان ونسبه  بيب الُقَشريح
 ( اللسان ونسبه إىل حنظلة بن مصبح ا وصدره يف معجم البلدان.8)
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ةُ الَواِضَحةُ. البَيِّنَةُ  وفي الَمْحُصوِل :  : الحجَّ

يح والشُّقَْيَراَء. البِينَةُ و  ، بالكْسِر : َمْنزٌل على طِريِق حاّجِ اليَماَمِة بيَن الّشِ

 ، بالفتْحِ ، َمْوِضٌع ِحجازيٌّ عن نَْصر. البَْينِ  وذاتُ 

 ريُق إلى ِحْصِن َمْهِدي.، كَسحاٍب : ُصْقٌع ِمن َسواِد البَْصَرةِ َشْرقّي دْجلَةَ عليه الطَّ  بَيانُ و

 .(1) بيانية : نوٌع من الذَُّرةِ أَْبيَض البينىو

محمد بن  (2) البَيان تباين ِمن شيوخِ الحافِِظ الذهبّيِ ، َرِحَمهم هللاُ تعالَى ، َمْنسوٌب إلى َطريقَِة الشْيخ أَبي البَيانيُّ  ومحمُد بُن َعْبِد الخاِلقِ 

، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، لَبَِس الخرقَةَ عن النبّيِ َصلّى هللا عليه وسلَّم ِعياناً  551الحورانّي الُمتَوفّى بِدَمْشق َسنَة محفوظ القَُرِشّي ُعِرَف بابِن 

 يْقَظة ، وكان الملبوس معه معايناً للخلِق كما هو َمْشهوٌر.

 اتٌِر.وقاَل الحافُِظ أَبو الفُتوحِ الطاووسيُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : إنَّه ُمتو

 ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. 337َسنَة  (4)اإلماُم األِديُب ، تُوفي  (3): سكَّةٌ بنََسَف ، منها أَبو يَْعلى محمُد بُن أَْحَمَد ابِن نَْصر  بايانُ و

 الحّقِ : مواِضُحه. مباينُ و

ثان. بَيَّان ، كَشدَّاٍد ، وداوُد بنُ  بَيَّان وِديناُر بنُ   ، وقيَل : بنون ثقيلة ، ُمَحّدِ

ٌث. بَيانٍ  وُعَمُر بنُ   الثَّقَفيُّ ، كَسحاٍب : ُمَحّدِ

ث وَحِفيُده محمُد. بَيانٌ و  أَْيضاً : لَقَُب محمِد بِن إماِم بِن سراجٍ الِكْرمانّيِ الفاِرِسّي الكازرونّيِ ُمَحّدِ

. وَولَُده علّي َوَرَد إلى ِمْصَر في أَيَّام السُّْلطان قايتباي ، فأْكَرَمه 857اد ابن محمٍد ، ماَت َسنَة أَْيضاً ابُن محمٍد ، ويُلَقَُّب بعب ببَيان ويُلَقَّبُ 

 َكثيراً ، وله تَأْليٌف َصغيٌر َرأَْيته.

 بِن سمعان التَِّميمّي. بَيان : طائِفَةٌ ِمن الَخواِرجِ نُِسبُوا إلى البيانيَّةُ و

ْمل والجْلد ؛ وقيَل لبَني أََسٍد وبَني َحبَّة، بالضّمِ : ماٌء لبَن ُمبِينٌ و القَْريَتَْين أَو فيه ؛ قالَهُ  بَْينَ  ي نَُمْيٍر وَراَء القَْريَتَيْن بنصِف َمْرَحلة بُمْلتَقى الرَّ

 نَْصر.

 ، كَمْقعٍَد : ِحْصٌن باليمِن من َغْربي َصْنعاء في البِالِد الحجية ؛ وهللاُ أَْعلَم بالصَّواب. َمْبيَنٌ و

 النون مع فصل التاء
. : التَّتَُؤنُ  : [تأن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ي : هو  .كالتَّتاُؤنِ  االْحتِياُل والَخديعَةُ ، وقاَل ابُن بَّرِ

َّنَ و ْيدَ  (5) قد ثَنَأ ُجُل الصَّ ةً  إذا : تَتاَونَ و الرَّ ةً وِمن ُهنا مرَّ  أُْخرى ، وهو َضْرٌب ِمن الَخديعَِة ؛ قاَل أَبو غاِلٍب الَمْعنِيُّ : جاَء من ُهنا َمرَّ

اَءَن د ابألمــــــــــــِر مــــــــــــن كــــــــــــر جــــــــــــانــــــــــــٍب   تــــــــــــتــــــــــــَ

ــــــــــــود     ن ــــــــــــُد كــــــــــــَ ا أُرِي ين عــــــــــــمــــــــــــ  ــــــــــــَ رِف ــــــــــــَيصــــــــــــــــــــــــــح (6)ل
 

  
ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 ى ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ :، كغُراٍب : التَُّؤاُم ِزنَةً وَمْعنً  التُّوآنُ 

ــــــــــــٌة  ال وحصــــــــــــــــــــــــــوُ  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا مثــــــــــــُ ر َ  اي مــــــــــــَ  َأغــــــــــــَ

َؤاُن و     َريِّ تــــــــــــــُ نـــــــــــــاِف الـــــــــــــغـــــــــــــُ ٌر أبكـــــــــــــح قـــــــــــــح (7)بــــــــــــــَ
 

  
ْرعِ من َمْعروٌف وهو ، بالكْسِر ، التِّْبنُ  : [تبن]  َعصيفَةُ الزَّ
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__________________ 
 .«ميانيةقوله : ببانية لعله »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 أيب البيان نبا. 171/  1والذي يف التبصري « قوله : تباين ا كذا ابلنسخ وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 واألصر كاللباب.« انصر»( يف معجم البلدان : 3)
 ( نص ابلعبارة يف اللباب عل  وفاته سنة سبض وستا وثالمثئة ومثله يف معجم البلدان.4)
 اللسان : تـََتاَءَن.( يف 5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان.7)
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َتُح ا َنةٌ  الواِحَدةُ  بـُرٍّ وحنوِِه ا ويـُفح َنةٍ  ويقاُ  : أَقّر ِمن تِبـح  .تبـح
ً  ويقاُل : كاَن نَْبتاً فصارَ   .(1)هكذا يُْرَوى بالفَتْحِ  تَْبنا

يُِّد السَّْمُح والشَّريُف. : التِّْبنُ و  السَّ

ئُْب. أَْيضاً :و  الذِّ

 قََدٌح يُْرِوي الِعشريَن. : تِّْبنُ الو

ْحن ُمقاِرٌب له ، ثم العُسُّ يُْرِوي الثالثَةَ واألْربَعَة ، ثم  التِّْبنُ  ونَقََل الَجْوَهِريُّ عن الِكسائّي قاَل : أَْعَظم األْقداحِ يكاُد يُْروي الِعْشرين ، ثم الصَّ

ُجل ، ثم الغَُمر. ُجلَْين ، ثم القَْعُب يُْرِوي الرَّ  القََدُح يُْرِوي الرَّ

ً  الدَّابَّةَ  تَبَنَ و  .التِّْبنَ  (2) َمهاأَْطعَ  ، ِمن حّدِ َضَرَب : يَتْبِنُها تَْبنا

حاحِ : َعلَفَها  .التِّْبنَ  وفي الّصِ

ً  كفَِرَح ، له الّرُجل ، تَبِنَ و حاحِ وهو الِقياُس ، ، تَْبنا  فَِطَن ، كَسحابٍَة : ، تَبانَةً و بالفتْحِ ؛ كذا في النسخِ ، وقيَل بالتَّْحريِك كما هو في الّصِ

 وكذِلَك َطبَِن.

. التّبَانَةُ و ، وقيَل : الطَّبانَةُ في الخْيرِ   في الشَّّرِ

ُجل لَيَتكلَُّم بالَكِلَمةِ و في األُموِر ، كما  فَِطٌن َدقِيُق النََّظرِ  أَي ، كَكِتٍف ، تَبِنٌ  فهو أَي يَُدقُِّق ؛ ؛ فيها يَْهِوي بها في النارِ  يُتَبِّنُ  في الَحِدْيث : أَنَّ الرَّ

حاحِ.  في الّصِ

ً  ٌل ِمن طاِء َطبَِن ؛وَزَعَم يَْعقوُب أَنَّ تاَءهُ بد أَي أَْدقَْقتُم  ، «تَبَّْنتُم حتى» الَحِدْيث :منه إذا أََدقَّ النََّظَر ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ أَْيضاً ؛ و : كتَبََّن تَتْبِينا

 النََّظَر.

أَحُد  التَّبَّان َصَرْفته ، وإن َجعَْلته فعالن ِمن التب لم تَْصِرْفه ؛ وإليه نُِسَب أَبو العبَّاس التِّْبن إن َجعَْلته فَعَّاالً ِمن ، التِّْبنِ  : بائِعُ  التَّبَّانُ و

 أَْصحاِب اإِلمام أَبي َحنيفَةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه بنَْيسابُوَر.

عن ابِن وهٍب ماَت بْعَد َسنَة مائَتَْين  التَّبَّان الِمْصريُّ  ألْسَودِ وإْسماِعيُل بُن ا ، عن أَبيِه ، وعنه أَبو الزناِد ؛ التَّبَّان موسى بُن أَبي ُعثْمانَ و

ثاِن ، وِستِّْين ، اٍن : َسراويُل َصغيرٌ  التُّبَّانُ و وجماَعةٌ غيُرُهم. الُمَحّدِ ِحْيَن ؛ و يَْستُُر العَْوَرةَ الُمغَلََّظةَ  مْقداُر ِشْبرٍ  ، كُرمَّ منه فَقَط يكوُن للَمالَّ

حاحِ. ، فقاَل : إنِّي َمْمثونٌ  تُبَّانٍ  ار : أَنَّه صلَّى فيَحِدْيث َعمَّ   كما في الّصِ

ً  وِمن َسَجعاِت األساِس : رأَْيتُ  ً  يْلبسُ  تَبَّانا  .تُبَّانا

ْيُن بُن علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالَى في تاِريخِ َحلََب البِن العديِم : وأَْخَرَج أَبو القاِسِم البغويُّ بَسنَِده إلى جريِر بِن أَبي لَْيلى قاَل : قاَل لي الُحسَ و

دُ :« عنهما ، حيَن أََحسَّ بالقَتِْل  ؛ فقاَل : ذاَك ِلباُس َمْن ُضِربَْت عليه  تُبَّانٌ  ، فقاَل له :« ابغوني ثَْوباً ال يُْرَغُب فيه أَْجعَله تْحَت ثيابي ال أَُجرَّ

لَّةُ   .تَبابِينُ  والَجْمعُ  ؛ الذِّ

 : لَبَِسه. ، كاْفتَعَلَ  اتَّبَنَ و

اٍن ، َسِمَع ِمن أَبي  ، تُبَّانٍ  محمُد بنُ  أَبو الَوفاءِ و ثٌ  ملَّة الُمْحتَسب ، وهو (3)كُرمَّ  قَِديُم الَمْوِت ؛ َذَكَره ابُن نْقَطةَ. ُمَحّدِ

اٍن ويكسُر : لَقَُب تُبَّعٍ الِحْميَِرّيِ ، ، تُبانُ و ُل َمن َكسا  كغُراٍب أَو كُرمَّ  .تُبَّانٍ  يقاُل له : أَْسعَدُ  البَْيت الَحرام ،الذي هو أَوَّ

وض للّسهيلّي َرِحَمه هللاُ تعالَى :  أَْسعد. تُبَّان وَوقََع في الرَّ

 قاَل شْيُخنا : والغاِلُب تَأّخر اللَّقَب إاّل إن كاَن أَْشَهر.

اٍن ،  .التُّبانيُّ  ، كغُراٍب ، تُبانٍ  محمِد بِن يَْعقوب الَواِسطيُّ الَمْعروُف بابنِ  الُحَسْيُن بُن أَْحَمَد بِن علّيِ بنِ  أَبو عبِد هللاِ و وَضبََطه أَبو َسْعٍد كُرمَّ

اِزي. ل كما قَيَّده الحافُِظ. َرَوى عنه أَبو َمْسعوٍد الحافُِظ البَْجلّي الرَّ  والصَّواُب األوَّ
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َدةِ وآِخره تاء وبالنُّون ، بيُّ : له َمْجِلس يْرِويه الِكْندّي.وقاَل الذه قاَل الحافُِظ الذهبيُّ : وقد َغلَب عليه بيَن أَْصحابِنا  َوَهٌم ؛ أَي مع الموحَّ

 وهو تَْصحيٌف.: َمْجِلس النباتّي ، قاَل الحافُِظ 

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف األساس ابلكسر.1)
 مش القاموس عن إحد  النسخ : َعَلَفها.( عل  ها2)
 : ابن ملة. 106/  1( يف التبصري 3)
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َمةُ  األميُر الدَّْهقان ة بنَسَف ، منها كذا َضبََطه في اللّباِب ، وَضبََطه الحافُِظ بفتْحِ الُمثنَّاة : ، كفَْوفٍَل ، تَْوبَنُ و ْين العَالَّ  محمدُ  أَبو بَْكرٍ  فَْخر الّدِ

نَِزيُل بُخاَرى ، كان عاِلماً بالنَّْحو واللُّغَة والَحِدْيث ، أََخَذ الفْقهَ عن الِعماِد  التَّْوبَنيُّ  بِن َجْعفَِر بِن محمِد بِن العبَّاس النََّسفيُّ  بُن محمِد بِن أَْحَمد

. 668ْين الباَخرزّي ، وماَت َسنَة البُخاِرّي ، وَسِمَع ِمن سيِف الدِّ  (1)محمِد بِن علّيِ بِن عْبِد الَمِلِك السمتّي   ، أََخَذ عنه أبو العاَلِء الفرضيُّ

بِن حمداَن الفَِقيهُ ، َرَوى عن ليِث بِن نَْصر ، وعنه الُمْستَْغفريُّ  وَجْعفَُر بُن محمدٍ  َذَكَره الُمْستَْغفريُّ ؛ التَّْوبَنيُّ  لُْقماُن بُن عيَسى ِمن القُدماء :و

ثُونَ  ،  .وبَنِيُّونَ التَّ  الُمَحّدِ

 * وفاتَهُ :

 َذَكَره الُمْستَْغفريُّ أَْيضاً. التَّْوبَنيُّ  عليُّ بُن سمعان

 َحدََّث عن ابِن اللَّتي. ، التِّْبنِينِيُّ  د ، منه أَيُّوُب بُن أَبي بَْكٍر ُخْطلُبا ظاِهُر ِسياقِه أَنَّه بالفتْحِ ، وَضبََطه الحافُِظ بالكْسِر : : تِْبنينُ و

 ٍء.، كَكتٍِف : َمْن يَْعبَُث بيِدِه بُكّلِ شي نُ التَّبِ و

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 ، كُصَرٍد : َمْوِضٌع يَمانيٌّ ؛ عن نَْصر. تُبَنٌ 

ً و  .التُّبَّان : أَْلبََسه تَبَّنَه تَتْبِينا

 .التّْبنِ  : أَي على لَْونِ  َمتْبُون وبِْرَذْونٌ 

 .تَبِنٌ  وعليه ِرداءٌ 

 .التِّْبنِ  : َموِضعُ  التبانَةُ و الِمتْبَنَةُ و

ِعيِد األْدنَى ، وقد َدَخْلتها. تِبِّينٌ و ْين : قَْريةٌ بالصَّ  ، كِسّكِ

 .المتبنَةُ  : التبانَةُ و

ُث.  (3) [بن]: قَْريةٌ بما َوراَء النَّهِر ، منها أَبو َهاُرون موَسى  (2)، كثُماَمٍة  تُبانَةُ و  ؛ قاَل كثيٌِّر : (4)لَى ، كُحبْ  تُْبنَىوحفص الكشّي الُمَحّدِ

ُر  واهـــــــــــِ ه فـــــــــــالـــــــــــظـــــــــــ  لـــــــــــِ ن َأهـــــــــــح فـــــــــــا رابـــــــــــٌغ مـــــــــــِ  عـــــــــــَ

ُر     تح فـــــــاألصـــــــــــــــــــــافـــــِ فـــــــَ ىَن قـــــــد عـــــَ بـــــح ـــــُ (5)فـــــــبكـــــنـــــــاُف تـ
 

  
ْين التَّبَّانَةُ و ، كان فاِضالً ، واْبنُه يَْعقوب ِمن أَْصحاِب الحافِِظ بن حجر ،  التّبَّانيُّ  ، ُمَشدََّدة ؛ حاَرةٌ بَظواِهر القاِهَرةَ ، منها الّشْيُخ جالُل الّدِ

 َرِحَمهم هللاُ تعالَى.

. ، كُزفََر : تَُرنُ  : [ترن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 بيَن مكَّةَ وَعَدن ، وهو بالقُْرِب ِمن َمْوزع. ع باليمينِ  وقاَل نَْصر : هو

 كُحْبلَى. تُْرنَى يقاُل لألَمِة والبَِغّيِ :و

 وهو حينَئٍِذ تاُؤهُ أَْصليَّةٌ ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده ألبي ذَُؤْيٍب ، قاَل : : َولَُد البَغّيِ ، تُْرنَى وابنُ  تُْرنَى يقاُل :و

رحَ. إذ كــــــــــــــــم فــــــــــــــــإن  ابــــــــــــــــَن تـــــــــــــــــُ تــــــــــــــــُ ئـــــــــــــــــح  ا جــــــــــــــــِ

رحيـــــــــــــــــا     َ قـــــــــــــــــواًل بـــــــــــــــــَ ينِّ ُض عـــــــــــــــــَ دافـــــــــــــــــِ (6)يـــــــــــــــــُ
 

  
 فإذاً محلُّ ِذْكِره في الُمْعتل اليائّي. من ُرنِيَْت إذا أُِديَم النََّظُر إليها ؛ تُْرنَى ويجوُز أَْن تكونَ  وقاَل األْزهِريُّ :

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 ، كُحْبلَى : َرْمٌل ، قاَل : تُْرنَى
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 رحَ. ذي الر كاِم البحونمن َرمحر تُـ 
ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

ُث ُعَمُر بُن عْبِد السالمِ  تَطاون : [تطن] ، َحدََّث عن محمِد بِن عْبِد  التطاونيُّ  : بليَدةٌ على ساِحِل زقاِق َسْبتَةَ ، منها شْيُخ مشايِخنا الُمَحّدِ

ْحمن الفاِسّي وغيِرِه.  الرَّ

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 : الس محين. 186/  1( يف التبصري 1)
 ( قيدها ايقوت تـَُباُن ابلضم والتخفيف ا ويقا  هلا تُوَبن أَيحضاً.2)
 .«تبان»( زايدة عن معجم البلدان : 3)
 .«تـُبحىَن : موضض. ويف معجم البلدان : بلدة حبوران من أعما  دمش »ويف العبارة سقرت ا ففي اللسان : ( كذا 4)
 ( اللسان.5)
 واملثبت كرواية اللسان..« .. أراه يدافض قوالً »برواية :  134/  1( ديوان اهلذليا 6)
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كِة : َمْوِضٌع في  تَْغن : ذو [تغن]  ؛ قالَهُ نَْصر. (1)شْعِر األْغلَِب ، بالغْيِن الُمْعَجَمِة المحرَّ

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

ّمِ ، وهو المنُّ الَمْذكوُر في القُْرآن. ترنجبينُ  : [ترنجبن]  ، بالضَّ

.: بالفتْحِ  ، التَّْفنُ  : [تفن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 الَوَسُخ. وهو

ً  األْمرَ  أَتْقَنَ  : [تقن]  أَْحَكَمهُ. : إتْقانا

يَِة بُجْزئِيَّاتِها.  وهو في االْصِطالحِ : َمْعِرفَةُ األدلَِّة وَضْبُط القَواِعِد الُكلِّ

 ، بالكْسِر : الطَّبيعَةُ. التِّْقنُ و

حاحِ. تِْقنِه يقاُل : الفَصاَحةُ ِمن  أَي ِمن ُسوِسه وَطْبِعه ؛ كما في الّصِ

جُل الحاِذُق ، : التِّْقنُ و  .أتقانٌ  الَجْوهِريُّ ؛ والَجْمعُ نَقَلَهُ  الرَّ

ماةِ يُْضَرُب بَجْوَدةِ َرْميِه الَمثَُل ؛ أَْيضاً :و  وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : رُجٌل من الرُّ

 (2)يـَرحِمي هبا أَرحمي من ابِن تِقحِن 
 تَْرنُوُق البِئِْر وَرسابَةُ الماِء في الَجْدَوِل أَو الَمِسيِل. : التِّْقنُ و

ً  أَرَضُهم تَقَّنوا يقاُل :و  الماَء الخاثَِر ِلتَُجوَد. (3) أَْسقَْوها تَتِْقينا

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

؛ َذَكَره  تِْقنُه ٍء فهو، بالكْسِر : ما يقوُم به الَمعاُش ويصلُح به التَّْدبيُر كالحديِد وغيِرِه ِمن َجواِهِر األرِض. وكلُّ ما يقوُم به َصالُح شي التِّْقنُ 

َمةُ ابُن ثابٍِت في شْرحِ ا يوَم األُْربعاِء. وَذَكَره أَْيضاً الحافُِظ أَبو بَْكٍر بُن العََربّي ، َرِحَمه هللاُ تعالَى في  التِّْقن حِدْيِث بْدِء الَخْلق : وخلقَ  لعاَلَّ

 تَْرتيِب رْحلَتِه.

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

ينٌ  : [تكن] ْيٍن ِزنَةً ومْعنًى ؛ وأَْنَشَد يَْعقوب في البََدِل : تِّكِ  ، كِسّكِ

ا  كــــــــــِّ لـــــــــــوا ســــــــــــــــــــــــلـــــــــــمـــــــــــ  عـــــــــــلـــــــــــ  تـــــــــــِ  قـــــــــــد َزمـــــــــــ 

او     كــــــــــــــــــــِ َدِم املِســــــــــــــــــــــــــــــــــح وهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــَ  َأوح

  
ين فأْبَدَل ، وهللاُ تعالَى أَْعلَُم بمراِدِه.  قاَل ابُن ِسْيَده : أَراَد على ِسّكِ

تيِن ، تاُكُرنَّى : [تكرن] اِء ، ، بضمَّ  وَشّدِ النُّوِن َمْقصوَرةً. أَي ضّم الَكاِف والرَّ

 أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.

 الكاتُِب الشاِعُر البَِليُغ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. التاُكُرني ِمن إْقِليِم الَجبَِل ، منها أَبو عاِمٍر بُن َسِعيدٍ  ة باألْنَدلُس وهي :

تينِ  التُّلُنَّةُ  : [تلن] لُه ، مع شّدِ النوِن ، ، بضمَّ يت : ويُْفتَُح أَوَّ ّكِ  اللُّْبُث. ِكالُهما عن ابِن الّسِ

يت. تَلُنَّةٌ و تُلُنَّةٌ  يقاُل : لي فيهم ّكِ  ، أَي لُْبٌث ؛ قالَهُ ابُن الّسِ

 وقاَل ابُن األْعَرابّيِ : أَي َحْبٌس وتَْرداٌد.
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ِلهما كما هو في  فيهما ، التُّلونَةِ و كالتُّلونِ  ؛ تَلُنَّةٌ و تَلُنَّةٌ   : لي قِبَلكيقالُ  الحاَجةُ. أَْيضاً :و أَي في مْعنَى اللُّْبِث والحاَجِة ، وهو بالفتْحِ في أَوَّ

حاحِ   ، وهو ُمْقتَضى إْطالقِه أَْيضاً. (4)نسخِ الّصِ

 وُوِجَد في بعِض النُّسخِ بضّمِ تائِهما.

حاحِ :  : الحاَجةُ. (5) ونَةُ التَّلُ  وفي الّصِ

 وفي الُمْحَكم : اإلقاَمةُ ؛ وأَْنَشَد :

__________________ 
 ( كذا ابألصر ومعجم البلدان ومل يذكره ا ومل أعثر عليه يف شعر األغلب العجلي ضمن شعراء أمويون.1)
 ا واللسان من مخسة شطور. 350/  1( الصحاح واملقايي  2)
 إحد  النسخ : َسَقوحها.( عل  هامش القاموس عن 3)
 ( نص يف الصحاح عل  فتح التاء وضمها.4)
 ( يف الصحاح : التـ لُّنة.5)

  



16754 

 

ونـــــــــــــٍة  لـــــــــــــُ مح بـــــــــــــداِر تــــــــــــــَ تـــــــــــــُ كـــــــــــــم لســـــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــإنـــــــــــــّ

ِ  و     ِد األحــــــــــامــــــــــِ ــــــــــح ن م هبــــــــــِ ــــــــــُ ت ــــــــــح مــــــــــا أَنـ ــــــــــ  ــــــــــكــــــــــن (1)ل
 

  
 وأَْنَشَد : بمْعنَى اآلَن ؛ تاَلنَ  قاَل األْصَمعيُّ : يقاُل :و

َر أنحي دارِي  ــــــــــــــــــح وِّ د قــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــَ اان نـ  مجــــــــــــــــــُ

الان     ِت تـــــــــــَ مـــــــــــح يـــــــــــنـــــــــــا كـــــــــــمـــــــــــا َزعـــــــــــَ لـــــــــــِ (2)وصـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 قاَل أَبو ُعبيٍد : أَْصلُه الن ِزْيَدت عليها تاٌء كما ِزْيَدْت في تحين.

 حيَّان فيه القَْولَْين.أَبو قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : وَجَزَم ابُن ُعْصفوٍر ، َرِحَمه هللاُ ، في الُمْمتع بِزياَدةِ التاِء ، ونَقََل الشْيُخ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُث ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. التِّلوانيُّ  ، بالكْسِر : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل المنوفية ، وقد َدَخْلتها ، ومنها الشَّرفُ  تِلوانَةُ  : [تلن]  المحّدِ

 .(3)، كثُماَمٍة : الحاَجةُ ؛ عن أَبي حيَّان  التُّالنَةُ و

 َرَوى له الَمالينيُّ ، َرِحَمهما هللاُ. التليانيُّ  ، بالكْسِر : قَْريةٌ بَمْرَو ، منها حاِمُد بُن آَدمَ  تِليانُ و

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَحْيَدٍر : َمْوِضٌع ؛ قاَل عْبَدةُ بُن الطَّيب : تَْيَمن : [تمن]

ه  ـــــــــــــُ ت دح ِب حـــــــــــــا وجـــــــــــــَ ـــــــــــــر كـــــــــــــح ـــــــــــــه ابل وحُت ل  لـــــــــــــََ

مــــــــــَ     يــــــــــح ّرُِد بــــــــــتـــــــــــَ غــــــــــَ ُ
يــــــــــه ا ــــــــــمــــــــــاُم املــــــــــ كــــــــــِ بــــــــــح (4)َن يـــــــــــَ

 

  
 ، بالكْسِر : الِمثُْل والِقْرُن. التِّنُّ  : [تنن]

حاحِ :  .الِحتْنُ  وفي الّصِ

 .تِنَّان فالٍن ، وُهما تِنٌّ  يقاُل : فالنٌ 

يت : أَي ُهما ُمْستَِويان في َعْقٍل أَو َضْعف أَو ِشدَّةٍ ، أَو  ّكِ  .أَتنانٌ  ُمروَءةٍ. قاَل األْزهِريُّ : ويُقاُل ِصْبوةٌ قاَل ابُن الّسِ

 .تِنّينَان بل (5) تنينان كأميٍر. يقاُل : ما ُهما كالتَّنينِ  إذا كاَن ِسنُّهما واِحداً ؛ أَتْنانُ  وقاَل ابُن األْعرابّي : وُهما أَْسنانُ 

ً و  بَعَُد. : أَتَنَّ اتْنانا

بيَّ : أَتَنَّ و . قََصعَهُ فال يَِشبُّ ؛ إذا الَمَرُض الصَّ  نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 أَي أَتْرابِه. بأتْنانِه وقاَل أَبو زْيٍد : إذا قََصعَهُ فال يَْلحق

ٌث. البَْصِريُّ ، تَنَّةَ  َطْلَحةُ بُن إبراهيَم بنِ و  كَجنٍَّة ، محّدِ

يٍت : َحيَّةٌ َعظيَمةٌ  التِّنِّينُ و  عموَن أَنَّ السَّحاَب يَْحملُها فيْرِميها على يأْجوَج وَمأْجوَج فيَأْكلُونَها ؛ كما في األساِس.يَزْ  ، كِسّكِ

 وقاَل اللَّْيُث : هكذا.

: أَْخبَرني شْيٌخ ِمن ثِقاِت الغُزاةِ أَنَّه كاَن ناِزالً على ِسيف بَْحِر الشأِم ، فنََظَر هو وجماَعةُ العَْسكر إلى َسحابٍَة  (6)قاَل أَبو َحاِمد الصُّوفيُّ و

نَْنظر إليها إلى أَْن غابَْت عن  يَْضطرُب في َهْيدب السَّحابَِة ، وَهبَّت بها الريُح ونحنُ  التِّنِّينِ  اْنقََسَمْت في البَْحِر ثم اْرتَفَعَت ، ونََظْرنا إلى َذنَبِ 

 أَْبصاِرنا.

بَياٌض َخِفيٌّ في السَّماِء يكوُن َجَسُده في ِستَِّة بُروجٍ ، وَذنَبُه في البُْرجِ  نَْجٌم ِمن نُجوِم السَّماِء وليَس بَكْوَكٍب ، ولكنَّه التِّنِّينُ  قاَل اللَّْيُث :و

وهو ِمن النُّحوِس ، ا ه ، ما قالَهُ  ُهْشتُْنبُر ، في حساِب النجومِ  و يَتَنَقَُّل تَنَقَُّل الَكواِكِب الَجواِري ، وفاِرِسيَّتُهالسَّابِعِ َدقيٌق أَْسَوُد ، فيه التِواٌء وه

 اللَّْيث.
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 ونَقََل األْزهِريُّ هكذا.

اُء والّربع والذَّنَ  التِّنِّين َكواِكُب على ُصوَرةِ  التِّنِّينُ  وقاَل َغيُرهُ :  بان والثَّواني ، هكذا َذَكَره العُلَماُء بُصوِر الَكوكِب.، منها العوَّ

 قَْوُل الجْوهِرّيِ : موِضٌع في السَّماِء َوَهٌم.و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان ونسبه إىل مجير بن معمر ا وبدون نسبة يف الصحاح.2)
 ( يف اللسان : أيب حبان.3)
 .«حىت وجدته»( اللسان وفيه : 4)
 ( يف األساس : تِّنان.5)
 ( كذا ا والعبارة التالية من كالم األزهري كما يفهم من التهذيب ا وتؤكده رواية اللسان وفيه : قا  أبو منصور.6)
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َم شاِهٌد لَكالِمِه ، ثم إنَّ الَجْوهِريَّ َجَرى على تَعاِريِف العََرِب و حوَن بما قاَل ، * قُْلُت : ال َوَهم ، فإنَّ قَْول اللَّْيِث المتقّدِ أَْهل اللّغَِة َوُهم ُمصّرِ

ل.  فتأمَّ

ه شكلةً َسْوداَء ، ُوِلَد َسنَة  ِلَسَمنِِه وَسواِدِه ، بِن الَمْنصور أَميِر الُمؤِمنين ، لُقَِّب بذِلكَ  إبراهيَم بِن الَمْهِدّيِ  أَبي إْسحاق لَقَبُ  : التِّنِّينُ و وكانَْت أُمُّ

 بسرَّ َمْن َرأَى. 228، وتُوفي َسنَة  162

َعفَى عنه ، وكان أَْفَصَح بَني العبَّاس * قُْلُت : وهو الُملَقَُّب بالُمباَرِك ويُْعَرُف بابِن شْكلَةَ ، بُويَع له بالِخالفَِة في أَيَّاِم الَمأْمون ، ثم َظِفَر به و

 وأَْجوَدُهّم.

 التَّْشبيِه. على َسْيُف القَْيِل ُشَرْحبيَل بِن َعْمٍرو ، : التِّنِّينُ و

ئُب ؛ التَّينانُ و  قاَل األْخطُل : ، بالكْسِر : الذِّ

ه  نـــــــــــُ َدمـــــــــــِّ يـــــــــــنـــــــــــاٍن يـــــــــــُ ه عـــــــــــنـــــــــــد تـــــــــــِ نـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــَ تـ عـــــــــــح ـــــــــــَ  يـ

بُ     كـــَتســـــــــــــــــــــِ ِص مـــُ خـــح ئـــيـــــــُر الشـــــــــــــــــ  واِء ضـــــــــــــــــَ  ابِدي الـــعـــُ

  
ئِْب والعَْيثُوُم أُْنثى الِفيَلِة. التِّينانُ  ء بهما غيُرهُ ، وُهماوقيَل : جاَء األْخَطل بَحْرفَْين لم يَِجى  للذِّ

 ِء.ِمثاُل الشَّي أَْيضاً :و

 قايََس. متانةً : إذا بينُهَما تانَّ  يقاُل :و

ُجُل : إذا (1) تَْنتَنَ  يقاُل :و  عن ابِن األْعرابّيِ. تََرَك أصدقاَءهُ وصاَحَب غيَرُهم ؛ الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ٌث ، ماَت َسنَة  التُّنيّ  أَْحمَد بِن الُحَسْين بنِ محمُد بُن   ، َذَكَره ابُن نْقَطةَ. 590، بالضّمِ ، ُمحّدِ

. تانَةَ  وأَبُو نَْصٍر محمُد بُن ُعَمَر بِن محمٍد الَمْعروُف بابنِ   األْصبهانيُّ ، ذََكَره ابُن السَّمعانيُّ

بِيُّ الذي أَقْ  التَّنُّ و  َصعَهُ الَمَرُض.، بالكْسِر والفتْحِ : الصَّ

 ، بالكْسِر : الشْخُص ؛ وأَْيضاً : الِمثاُل. التَّنُّ و

. ، بالضّمِ : التُّونُ  : [تون]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ِة. (2) ِخْرقَةٌ  وهي  يُْلعَُب عليها بالُكجَّ

الصُّوفيُّ عن نَْصِر هللِا الخشنامّي ، وعنه  التُّونيُّ  أَبي َسعدٍ بُن  (3) إْسماعيلُ  أَبو طاِهرٍ  منه فَْوق قُهستان ، د بُخراساَن قُْرَب قايِنَ  أَْيضاً :و

.  ُعَمُر بُن أَْحمَد العليميُّ

. التُّونيُّ  أَْحَمُد بُن محمِد بِن أَْحمدَ و  السجزيُّ األِديُب عن علّيِ بِن بشري اللَّْيثّيِ ، وعنه حنبُل بُن علّيِ السجزيُّ

 * وفاتَهُ :

ساً ، ماَت َسنَة  التُّونيُّ  إبراهيُم بُن محمدٍ أَبو إْسحاق   .459القاينّي َسَكَن هَراةَ ، وتُوفي بها ، كان فَِقيهاً مدّرِ

ا كان شْهُر َربيع  وقد َغِرقَتْ  كان بها طران وِكْسوةُ الَكْعبَة قُْرَب ِدمياطَ  ببَُحْيَرة تِنِّيس بهاٍء : َجزيرةٌ  ، تُونَةُ و ل فصاَرْت َجزيَرةً ، ولمَّ األوَّ

 والعَزيِز ُكِشَف عن ِحجاَرةٍ وآجر بها ، فإذا َغضاَراُت ُزجاجٍ َكثِيرة َمْكتوبَةٌ عليها أَْسماُء الُملوك الفاِطِميِّين كالحاِكِم والمعزِّ  837َسنَة 

في كتاِب الذهبّيِ عن ابِن َمْنَده وهو َغلٌَط نبَّه عليه شْيٌخ البِن مْنَدْه الحافِظ وَوقََع  التُّونيُّ  منها ُعَمُر بُن أَْحمدَ  والُمْستَْنصر وهو أَْكثَرها ؛

وساِلُم بُن  ، عن أَْحمد بِن عيَسى التنيسّي ، وعنه ابُن مْنَده ؛ التُّونيُّ  هكذا في النسخِ والصَّواُب ُعَمُر بُن علّيِ  وَعْمُرو بُن علّيِ ، الحافِظ ؛

 .عن لهيعة هكذا هو نَّص الذهبّيِ  التُّونيُّ  عبِد هللاِ 

َدةِ نِْسبَة إلى بِالِد النَّوبَة ، َضبََطه ابُن ماُكوال ، ولكنَّ ال  .(4)ذَّهبيَّ تَبَع الفرِضّي قاَل الحافُِظ : الصَّواُب فيه النّوبّي بالنُّوِن والموحَّ
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ْينو مياطيُّ  عْبُد الُمْؤمِن بُن َخلَفٍ  الحافُِظ َشَرُف الّدِ  الّدِ

__________________ 
 لقاموس عن إحد  النسخ : وتـَتَـن َن.( عل  هامش ا1)
 ( يف التهذيب واللسان : اخلزفة.2)
 .183/  1واألصر كالتبصري « إلاعير بن عبد   بن أيب سعد»( يف معجم البلدان : 3)
 وهو معروف وله أصر بيت معروفون بتني . ويف معجم البلدان نقاًل عن أيب سعيد بن يون  : 183/  1( التبصري 4)
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اغاين صـــاِحِب الُعباِب ا وابِن الَعِدمي ُمَؤرِّخ مجَ ا شـــيوُخه َكِثريُوَن ا وتـَرح  بُتونَةَ  ُوِلدَ  ُنحذرّي والصـــ 
َعٌة ا َأَخَذ عن الزكّي امل ته واســـِ

 ن عنحِدي.َحَلَب ا وايقوَت صاِحِب املعحجِم وغريِِهم ا وعنه  مُد بُن عليِّ ا راوي  وغريُُهم ا وُمعحجُم شيوِخه يف جمل َديح 
ةً  يَتَتاَونُ  ، وهو التَّتاُؤنُ  هو : التَّتاُونُ و ةً عن يمينِه وَمرَّ ْيِد إذا جاَءهُ َمرَّ  وهو نَْوٌع ِمن الَخديعَِة واالْحتِياِل. عن ِشماِله ، أُْخرى للصَّ

اِم ، أتُّونُ و  .«أَ ت ن»في  كتَنُّوٍر َذَكَره الحمَّ

ً  ، كفَِرَح ، تَِهنَ  : [تهن] .أَ :  تََهنا  ْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 ناَم. إذا ، كَكتٍِف ، تَِهنٌ  فهو تَِهنَ  وقاَل َغيُرهُ :

وَرْطبُه النَّضيُج : أَْحمُد الفاِكَهِة وأْكثَُرها ِغذاًء وأَقَلُّها نَْفخاً ،  َمْعروٌف يُْطلَُق على الشََّجِر المْعروِف وعلى ثََمِره ، ، بالكْسِر ، م التِّْينُ  : [تين]

حاِل ُملَيٌِّن ، واإلْكثاُر منه ُمْقِمٌل.  جاِذٌب ُمَحلٌِّل ُمفَتٌِّح ُسَدَد الَكبِِد والّطِ

يَّة وِريِفيَّة وَسْهليَّة وَجبَليَّة ، وهو َكثيٌر بأْرِض العََرِب ، قاَل : وأَ  ُهم ْخبَرني رُجٌل ِمن أَْعراِب السَّراةِ ، وقاَل أَبو َحنيفَةَ : أَْجناُسه َكثِيَرةٌ بَّرِ

 .التِّْين بالسَّراةِ َكثيٌر ُمباٌح ، وتَأُْكلُه َرطباً وتَُزبِّبُه وتَدَِّخُره ، وقد يُْجَمُع على التِّْينُ  قاَل : تِْينٍ  أَْهلُ 

 .(1) (َوالتِّنِي َوالزَّيْ ُتونِ ): وبه فَسَّر بعٌض قَْولَه تعالَى  َجبٌَل بالشَّاِم ،  :التِّْينُ و

اُء : َسِمْعتُ  يتون َجبٌَل بالشاِم. التِّْينُ   َرجالً ِمن أَْهِل الشاِم وكاَن صاِحَب تْفِسيٍر قاَل :وقاَل الفرَّ  ِجباٌل ما بيَن ُحلواَن إلى َهَمدان والزَّ

 َمْسِجٌد بها. قيَل : بل هوو

 في نَْجٍد. َجبٌَل لغََطفانَ  أَْيضاً :و

 اْسُم ِدَمْشَق. : التِّْينُ و أَْين الشام ِمن بِالِد َغَطفاَن.ٍء ، وقاَل أَبو حنيفَةَ : وليَس قَْوُل َمْن قاَل بالشاِم بشي

 َسْيناء. ُطور ، بالفتحِ والكْسِر والمّدِ والقَْصِر : بمْعنَى *تَْيناء ُطورُ و

 عن أَبي َحنيفَةَ ، َرِحَمه هللاُ. ، بالكْسِر : الدُّبُُر ؛ التِّينَةُ و

 في لحِف َجبٍَل لغََطفاَن. ماَءةٌ  أَْيضاً :و

ِث ، البَْصريّ  لَقَُب عيَسى بِن إْسماعيلَ  أَْيضاً :و  َرَوى عن إْسماعيَل األْصَمعّي وغيِرِه. الُمَحّدِ

اُم بُن غاِلِب بِن َعْمٍرو أَبو غاِلبٍ و  وشاِرُح الفَِصيحِ. أَِديٌب صاِحُب الُموَعبِ  لُغَويٌّ  التَّيّانيُّ  الُمْرِسيّ  تَمَّ

. لبَني نَعاَمةَ ، بنَْجٍد في ِدياِر بَني أََسدٍ  َجباَلنِ  : التِّْين مثنى ، بالكْسِر ، التِّينانِ و  بينُهَما واٍد يقاُل له : َخوٌّ

ئُْب ، : التِّينانُ و  وقد ذُِكَر أَْيضاً في ت ن ن. الذِّ

اُد  على بَْحِر الشَّامِ  فُْرَضةٌ   :تِينَةٍ  بالكْسِر كأنَّه َجْمعُ  ، تِيناتُ و بُن عبِد هللِا األْقَطع ، أَْصلُه  (2)على أَْمياٍل ِمن الَمِصيَصة ، منها أَبو الَخْيِر حمَّ

 وَسَكَن بها ُمرابِطاً ، وَسَكَن أَْيضاً بَجبَِل لُْبنان ، وله آياٌت وَكراماٌت. تِيناتَ  ِمن الغَْرب نَزلَ 

 قاَل القَُشْيريُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : ماَت َسنَة نَيِّف وأَْربَِعين وثلثمائة.

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 .التِّينِ  : َكثيَرةُ  َمتانَةٌ  أَرضٌ 

 ِدياِر َهواِزن.، ككتَّان : ماٌء في  تَيَّانُ و

فَها هللاُ ، يفرُغ َمِسيله في تلوح  وتِْينٌ   .(3)، بالكْسِر : شْعٌب بمكَّةَ ، شرَّ
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 وأَْيضاً : َجبٌَل نَْجِدي في ِدياِر بَني أََسٍد. وُهناك َجبٌَل آَخُر أَْيضاً ؛ قالَهُ نَْصر.

 وقاَل النَّابغَةُ يَِصُف َسحاباً ال ماَء فيها :

__________________ 
 ( التا ا اآية األوىل.1)
 بد  : تيناء.« تينا»يف القاموس :  (*)
 ( يف معجم البلدان : عّباد.2)
 بـَلحَدح.« : التا والزيتون»( يف معجم البلدان : 3)
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ُرٍض  َا عــــــــن عــــــــُ َا الــــــــتــــــــِّ ٌب خــــــــفــــــــاٌف أَتــــــــَ هــــــــح  صــــــــــــــــــــــُ

مــــــــا     يــــــــِ مــــــــًا قــــــــلــــــــيــــــــاًل مــــــــاُ ُه شــــــــــــــــــــــَ يــــــــح َا غــــــــَ زحجــــــــِ (1)يـــــــــُ
 

  
ْحمن السَّفاقِِسيُّ الَماِلِكيُّ الَمْعروُف بابنِ وعْبُد   شاِرُح البُخاِري َمْعروٌف. التِّْين الرَّ

 : عذيوط ؛ وقد َذَكَره المصنُِّف ، َرِحَمه هللاُ تعالَى في تيتأ اْستِْطَراداً وأَْغفَلَه هنا. تيناء ورُجلٌ 

 صاِحُب أَبي علّيِ القاِلي. التيانيُّ  وغاِلُب بُن ُعَمرَ 

 .التِّْين : َمْن يَبِيعُ  التَّيَّانُ و

 الفَِقيهُ الُمْرِسيُّ يَْرِوي عن أَبي علّيِ الغسَّاني وابِن الطَّالع ، وعنه الّسلَفيُّ وهو ضبطه. التيَّان والقاِضي محمُد بُن عْبِد الواِحِد بنِ 

 :: َمْوِضٌع ؛ قاَل الَحْذلميُّ  التِّْين وبراقُ 

ا  كـــــــــــــــــــِ دِّهلـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــَ رحعـــــــــــــــــــَ  إىل جـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ  تـ

ا     وِّ فــــــــــــــــرباِ  الــــــــــــــــتــــــــــــــــِّ نــــــــــــــــاَف خــــــــــــــــَ (2)َأكــــــــــــــــح
 

  

 مع النون فصل الثاء
.: بالتاِء الفَْوقيَِّة  ، (3) والتَّتاونُ  بالواِو ، ، التَّثاُونُ و َمْهموز ، التَّثَاُؤنُ   :[ثأن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ْيِد كما تقدََّم. بمْعنًى وهو  واِحٍد ، أَي الِحيلَةُ والخداُع في الصَّ

ً  الثَّْوبَ  ثَبَنَ  : [ثبن] ً و يَثْبِنُه ثَْبنا حاحِ. ثَنَى َطَرفَه وخاَطه إذا ، بالكْسِر ، ثِبانا  ِمثْل َخبَنَه ؛ كما في الّصِ

ُجُل : ثَبَنَ  أَو حاحِ تقوُل : .كتَثَبَّنَ  َجعََل في الِوعاِء َشيئاً وَحَملَهُ بيَن يََدْيهِ  الرَّ ،  الثِّبانِ  َء ، على تَفعَّْلت ، إذا َجعَْلتَه فيالشَّي تَثَبَّْنتُ  وفي الّصِ

 انتََهى. ُحْجَزةَ َسراِويِله ِمن قُدَّاَم ، عليه وكذا إذا لَفَقَ  وَحَمْلتَه بيَن يََدْيك ؛

ّمِ ، الثُّْبنَةُ و، بالكْسِر ،  الثِّبانُ و كأميٍر ، ، الثَّبِينُ و ْفتَه أَو  الَمْوِضُع الذي تَْحِمُل فيه من ثَْوبِكَ  واْقتََصَر الجْوهِريُّ على األخيَرةِ : ، بالضَّ إذا تَلَحَّ

حاحِ  تَثْنِيه بيَن يََدْيَك ، ثم تَْجعَُل فيه ِمن التَّْمِر أَو غيِرِه ؛ تََوشَّْحتَه ، ثم  فتَْجعََل فيه َشيئاً.: وفي الّصِ

ً  إذا َمرَّ أَحُدكم بالحائِِط فْليَأُْكْل منه وال يَتَِّخذْ »َر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : في َحِدْيث ُعمَ و يْعنِي بذِلَك الُمْضَطرَّ الجائَِع يَُمرُّ بحائِِط  ؛ «ثِبانا

ُجل فيَأُكل ِمن تمِر نَْخِله ما يَُردُّ به َجْوَعته ؛ قاَل الفََرْزَدُق :  الرَّ

بــــــــــــــااًن و  َر اجلــــــــــــــاين ثــــــــــــــِ ثـــــــــــــــَ هــــــــــــــا ال نـــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــامــــــــــــــَ

ِب و     نـــــــَ ذح ر مـــــــِ يـــــــح ه ســـــــــــــــــــَ نـــــــِ تح مـــــن َرهـــــح لـــــــَ قـــــَ ـــــَ تـ ـــــح (4)ال انـ
 

  
ه فيكون الثِّبانُ  قاَل األْزهِريُّ : وقيَل : ليسَ  ُجُل في ُكّمِ  بوعاٍء ، ولكن ما ُجِعل فيه ِمن التَّْمِر فاْحتُِمل في ِوعاٍء أَو في غيِرِه ، وقد يَْحِمل الرَّ

 .ثِبانَه

 في ثَْوبِه. بثِبانٍ  ويقاُل : قَِدَم فالنٌ 

 .الثِّبانِ  إال ما َحَمَل قُدَّاَمه وكاَن قَليالً ، فإذا عظَم فقد َخَرَج ِمن حدِّ  ثُْبنَةٌ  قاَل : وال أَْدِري ما هو ؛ قاَل : وال تكونُ 

 كأْكَرْمُت كما في الُمْحَكِم. أَثْبَْنتُ : كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب  في ثَْوبِي ، اثْتَبَْنتُ  قدو

 يمانيَّةٌ. : ِكيٌس تََضُع فيه المرأَةُ ِمْرآتَها وأَداتَها ، بَنَةُ الَمثْ و

 عن ابِن ِسْيَده. كفَِرحٍة : ع ؛ ، ثَبِنَةٌ و

ٌث. ثُبَّانٍ  سعيُد بنُ و اٍن : ُمَحّدِ  ، كُرمَّ

َدةِ ، وهو الذي َرَوى عنه َهاروُن بُن سعيٍد  اإليليُّ ، وهو أَُخو يوسف الذي تقدََّم ِذْكُره في بَثََن ، * قُْلُت : والصَّواُب فيه بثان بتْقِديِم الموحَّ

 وقد َذَكْرنا هناك ما يَُؤيُِّد ما َذَهْبنا إليه.

__________________ 
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 «.صهب الشما » ا ويف اللسان :« صهب الظال »برواية :  102( ديوانه ط بريوت ص 1)
 الفقعسي األسدي. ( اللسان ا ومعجم البلدان ونسب فيه أليب  مد اخلدامي2)
 ( يف القاموس : والتتا ن ا مهموز.3)
 واملثبت كرواية اللسان.« من رهبة»برواية :  17/  1( ديوانه ط بريوت 4)
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ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ نَقَلَه ابُن ِسْيَده. تَثَبَّنَ و أَثْبن في ثَْوبِه ِمثْل ثَبَنَ  : [ثبن]

 ، للُحْجزةِ تُْحَمل فيها الفاِكَهةُ. نةٌ ثُبْ  ، بالضّمِ : َجْمعُ  الثُّبانُ و

ً  اللَّْحُم ، كفَِرَح ، ثَتِنَ  : [ثتن]  ِمثْل ثَنَِت. أَْنتََن ، : ثَتَنا

ثَةُ : ثَنِتَتْ و  كفَِرَحٍة ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : اْستَْرَخْت فهي ثَنِتَةٌ ، أَي اللِّ

 (1)لِثًة قد ثَِتَنتح ُمَشخ مةح و 
. : الثَّْجنُ  : [ثجن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ُك ، وفي الُمْحَكِم : هو بالفَتْحِ   هكذا هو في نسخٍة بالَوْجَهْيِن. ويَُحرَّ

 ِمن األْرِض ، قاَل : وليَس بثَْبٍت. طريٌق في ِغلٍَظ وُحزونةٍ  وَوقََع في نسخٍة ِمن الَجْمهَرةِ البِن ُدَرْيٍد : بالكْسِر َمْضبوطاً بالقَلَم :

 وقال ابُن ُدَرْيٍد : يَمانِيَّة.

ً و وعليه اْقتََصَر الجْوهِريُّ واألْزهِريُّ ، ، ثَخانَةً و عن ابِن ِسْيَده ، ثُخونَةً  ، كَكُرَم ، ثَُخنَ  : [ثخن] َمْخشِريُّ : إذا ، كِعنٍَب ؛ ثَِخنا َغلَُظ  زاَده الزَّ

اِغُب : فلم يسل ولم يَْستَمر في ذهابِِه ؛ وَصلَُب ،  .ثَخينٌ  فهو وفي الُمْحَكِم : كثَُف ؛ زاَد الرَّ

 الِجراَحِة فيهم. في في العَُدّوِ : بالَغَ  أَثَْخنَ و

 وفي األساِس : بالََغ في قَتِْلهم ، وهو مجاٌز.

 .(2)كذا هو َمْضبوٌط ، ِمن َعدا يَْعُدو في العَْدِو : بالََغ ، ه أَثَْخنَ  ونَّص الُمْحَكم :

 فالناً : أَْوَهنَه. أَثَْخنَ و

حاحِ :  الِجراَحةُ : أَْوَهنَتْه ؛ وهو مجاٌز. أَثَْخنَتْه وفي التْهِذيِب : أَثْقَلَه. وفي الّصِ

ُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَواثقَ ) َحتّى إِذا قَْولُه تعالَى :و  .(3) (أَْثَخن ْ

 فأْعَطْوا بأْيِديِهم. أَي َغلَْبتُُموُهْم وكثَُر فيهم الِجراحُ  العَبَّاس :قاَل أَبو 

ِزينُ  : الثَّخينُ  ِمن المجاِز :و جاِل. الحليمُ  هو الرَّ  ِمن الّرِ

 وفي الُمْحَكم : هو الثَّقيُل في مْجِلِسه.

 َغلَبَهُ. أَي منه النَّْوُم ، اْستَثَْخنَ  ِمن المجاِز :و

ْخَمةُ ، الُمثَْخنَةُ و  وهو مجاٌز كما في األساِس. ، كُمْكَرَمٍة : المرأَةُ الضَّ

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ عن األْحمر نَقَلَه ابُن ِسْيَده. ثَُخنَ  ، كنََصَر ، لُغَةٌ في ثََخنَ 

 : َجيُِّد النِّْسجِ ؛ زاَد األْزهِريُّ : والسََّدى. ثَخينٌ  وثوبٌ 

اُج : َخنَةُ الثَّ و الثََّخنُ و َكتَْين : الثِّْقلةُ ؛ قاَل العجَّ  ، محرَّ

َعجا  حىت يَِعج  َثَخناً َمنح َعجح
 إذا َغلََب وقََهَر. أَثَْخنَ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :
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 .ثُْخنٌ  . يقاُل : ثَْوٌب لهثخنَ  ، بالضّمِ : َمْصَدر الثُّْخنُ و

ً  ويقاُل : تََرْكته  َوقِيذاً ، كُمْكَرٍم. ُمثَْخنا

 في األْرِض : بالََغ في القَتِْل. أَثَْخنَ و

حاحِ :  في األرِض قَتاْلً إذا أَْكثََره ؛ وقَْول األْعَشى : أَثَْخنَ  وفي الّصِ

 (4)مَتَه َر يف ا رِب حىت اث َخنح 
 أَْصلُه اثْتََخَن فأْدَغم.

__________________ 
 ( الصحاح وقبله يف اللسان :1)

 مثلمهملا رأت أنيابه 
 .«العدوّ »( كذا والذي يف اللسان عن امكم : 2)
 .4(  مد ا اآية 3)
 وصدره : 211( ديوانه ط بريوت ص 4)

 ٍء ماجدٍ عليه سالح امر 
 والبيت يف اللسان وعجزه يف الصحاح.
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 في األْمِر : بالََغ. أَثَْخنَ و

ِحِك الَخِفيِف في َحَركاتِه. ُمثِْخنٌ  ويقاُل لَرِزيِن العَْقِل : هو  ، ويكنى به أَْهل الشَّاِم عن الضَّ

 قولُه : بَلََغ منه. أَثَْخنَهو

ْنتُه  أَثَْخْنتُ  وقاَل أَبو زْيٍد : لِحَكايَِة للُمباِلغِ في ا الُمثْخن إذا قَتَْلتَه ِعْلماً ؛ وهو مجاٌز. ويمكُن أْن يُْؤخَذ منه: َمْعِرفَةً  (1)فالناً َمْعِرفَةً ، وَرصَّ

 وإْيراِده لألْقواِل.

 َضْرباً : بالََغ فيه. أَثَْخنَهو

 بين الَمَرِض واإلْعياِء : َغلَبَاه ، كما في األساِس ، وهللاُ تعالَى أَْعلَم. (2) استثَْخنَ و

ً  اللَّْحُم ، كفَِرَح ، ثَِدنَ  : [ثدن] حاحِ. تَغَيََّرْت رائِحتُه ؛ : ثََدنا  كما في الّصِ

ُل محمَد بن َمْروان على عْبِد العَزيِز : ُمعَظٍَّم ؛ ِمثْلُ  الُمثَدَّنُ  َكذِلكَ و، كَكتٍِف ؛  ثَِدنٌ  فالٌن : َكثَُر لَْحَمهُ وثَقَُل ، فهو ثَِدنَ و بَْير يفّضِ  وقاَل ابُن الزُّ

ر ٍة  د اًن ذا ســـــــــــــــــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــَ ن  مـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ  ال  ـــــــــــــــــَح

ه َوطـــــــــي    رادقـــــــــُ مـــــــــًا ســـــــــــــــــــــــُ خـــــــــح ِب ضـــــــــــــــــــــــَ رحكـــــــــَ َ
(3)َء املـــــــــ

 

  
حاحِ.  كما في الّصِ

ْدِر ؛ ثَِدنٌ  وفي التَّْهِذيِب : رُجلٌ  نَ  وقد : َكثيُر اللَّْحِم على الصَّ ّمِ : ثُّدِ ً  ، بالضَّ  وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده : ؛ تَثِْدينا

ٍض  قـــــــــــــَ نـــــــــــــح بـــــــــــــَ وحدٍ  هبــــــــــــَ لــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــُة نـــــــــــــَ  فــــــــــــازتح حــــــــــــَ

َو      ِر الشــــــــــــــــــــــ  بــــــــح د ٍن عــــــــَ ثــــــــَ ظــــــــام مــــــــُ و الــــــــعــــــــِ (4)رِخــــــــح
 

  
 بََدٌل ِمن فاِء ُمفَدٍَّن ، ُمْشتقٌّ ِمن الفََدِن ، وهو القَْصُر. ُمثَدَّنٍ  وقاَل ُكراٌع : الثاُء في

 قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا َضِعيٌف ألنَّا لم نَْسَمع ُمفَدَّناً.

 ناقَِصةُ الَخْلِق. أَي ُمْكَرَمٍة : ِمثْلُ  ُمثَْدنَةٌ و عن ُكراعٍ ، ، كفَِرَحٍة ، ثَِدنَةٌ  امرأَةٌ و

 كُمعَظََّمٍة : لَِحَمةٌ في َسماجٍة. ، ُمثَدَّنَةٌ  اْمرأةٌ و

نةٌ ، وبه فَسَّر ابُن األْعرابّيِ قَْوَل الشاِعِر :  وقيَل : ُمَسمَّ

وايت  د انِت الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  ثــــــــــــــــــــَ
ُ

ب  املــــــــــــــــــــ  ال َأحــــــــــــــــــــِ

العــــــــــــا     َا اطــــــــــــِّ ــــــــــــِ ن ــــــــــــَ ــــــــــــِض الي ــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــان
َ
(5)يف امل

 

  
واُب  في حديِث ذي اليََدْيِن ،و ذي الثَّديِة كما هو نَصُّ الَجْوهِرّي ؛ ويُْرَوى : ذو اليَِديَّة ، بالياِء التَّْحتيَّة ، وهو أََحُد : هكذا في النُّسخِ ، والصَّ

كذا هو َمْضبوٌط بالتَّْشديِد  ،« اليَدِ  ُمثَدَّنُ  وفيهم رُجلٌ »ِرَج : في التْهِذيِب : وفي َحِدْيث علّيِ وذََكَر الَخواوُكبَراِء الَخوارجِ قُِتَل يوَم النَّْهَروان. 

 كذا في النسخِ والصَّواُب : أَي ُمْخَدُجها ، والمْعنَى قَِصيُرها. أَي ُمْخَرُجها ، ، كُمْكَرٍم كما هو نَصُّ الَجْوهِرّي ، ُمثَْدنُ  والصَّوابُ 

 وقاَل ابُن األثيِر : أَي َصِغيُرها.

 ابُن جنّيِ : هو ِمن الثُّْنُدوةِ َمْقلوٌب منه.وقاَل 

 ٍء.قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا ليَس بشي

 أَي يُْشبه ثَْدي المْرأَةِ. ، ُمثَنَّدٍ  َمْقلُوٌب من وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : هو

حاحِ : قاَل أَبو ُعبَْيٍد : إْن كاَن كما قيَل  إالَّ أْن  ُمثَنَّد اً له به في الِقَصِر واالْجتِماعِ ، فالِقياُس أَن يقاَل إنَّهتَْشبِيه الثُّْنُدوة إنَّه ِمن: ونَّصه في الّصِ

 يكوَن َمْقلوباً.

 اليَِد. َمثُْدونُ  والذي في التَّْهِذيِب :
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 ومثنون اليَِد. (6)* قُْلُت : ويُْرَوى ُموتَن اليَِد 

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

كةً : اْستِْرخاُء اللَّْحِم ؛ ومنه رُجلٌ  الثََّدنُ  ْوض للّسهيلّي. ُمثَدَّنٌ  ، محرَّ  ، كذا في الرَّ

 ، كفَِرَح : ثَِرنَ  : [ثرن]

__________________ 
 ( يف األساس : وَرَصنحته.1)
 ( األساس : مين.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 أيتنت املرأة إذا ولدت يـَتحناً وهو أن خترج رجاًل الولد يف األو .( قوله : موتن ابلتاء ا من 6)



16766 

 

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وابُن ِسْيَده.

 عن ابِن األَْعرابِّيِ. ، (1) آذَى َصديقَهُ أَو جاَره وفي التَّْهِذيِب :

 ْكبَةُ وما َمسَّ األَرَض من ِكْرِكَرتِه وَسْعداناتِِه وأُصوِل أْفخاِذِه.الرُّ  والنَّاقَِة : من البعيرِ  أَي كفَِرَحٍة ، ، بكْسِر الفاءِ  الثَِّفنَةُ  : [ثفن]

 وثِفَاٌت ؛ كذا في الُمْحَكِم. ثَِفنٌ  وقيَل : كلُّ ما َوِلَي األَرَض ِمن كّلِ ذي أَْربعٍ إذا بََرَك أو َربََض ، والَجْمعُ 

حاحِ : اُج : ثَِفناتِ  واِحَدةُ  الثَِّفنَةُ  وفي الّصِ ْكبَتَْين وغيِرِهما ؛ وقاَل العجَّ  البَعيِر ، وهو ما َوقََع على األَْرِض ِمن أَْعضائِه إذا اْستَناَخ وَغلَُظ كالرُّ

  ِ ِوايٍت مخـــــــــــــــَح ـــــــــــــــَ ت َو  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ُمســـــــــــــــــــــــــــــح  خـــــــــــــــَ

     ِ لـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــاٍت مـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــِ رٍة وثـــــــــــــــــَ رحكـــــــــــــــــِ (2)كـــــــــــــــــِ
 

  
 ِمن البَعيِر ما َوِلَي األَْرَض منه عْنَد بُروِكه ، والِكْرِكَرةُ إْحداها وهنَّ َخْمٌس بها ؛ قاَل : الثَِفناتُ  وفي التَّْهذيِب :

ت  رَكـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــاٍذ عـــــــــــن ا ـــــــــــاِدي إذا بـ ب ـــــــــــِ ت ـــــــــــح  ذات ان

ت     ال  َزئــــــــــــِ نــــــــــــاٍت  ــــــــــــُح فــــــــــــِ و تح عــــــــــــلــــــــــــ  ثــــــــــــَ (3)خــــــــــــَ
 

  
ِة : وجعَل الِكْرِكَرة ِمن مَّ  : الثَِّفنات وقاَل ذو الرُّ

و ا ا كــــــــــــــَبن  خمــــــــــــــَُ ــــــــــــــاهتــــــــــــــِ ن فــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  هــــــــــــــا عــــــــــــــلــــــــــــــ  ث

تــــــــــجــــــــــاِور     طــــــــــًا مــــــــــُ ٍ  مــــــــــن قــــــــــَ ر ُس مخــــــــــَح عــــــــــَ (4)مــــــــــُ
 

  
ْكبَةُ. الثَِّفنَةُ و  ِمنَك : الرُّ

 كما في الُمْحَكِم. والفَِخِذ ، (5) ُمْجتََمُع السَّاقِ  قيَل :و

البَعيِر ، كما حقَّقَه  ثَِفناتِ  نَقَلَهُ ابُن ِسْيَده أْيضاً. واألْصُل في ذِلَك ُكلّه ِمن من الَخْيِل : َمْوِصُل الفَِخَذْيِن في السَّاقَيِن من باِطنِِهما ؛ الثَِّفنَةُ و

ْوِض.  الّسهيلّي في الرَّ

 العََدُد والجماَعةُ من النَّاِس. : الثَِّفنَةُ و

 ِمن التَّْمِر ؛ عن أَبي َحنيفَةَ ، َرِحَمه هللاُ. حافَتا أَْسفَِلها كذا في النُّسخِ بالحاِء والصَّواُب بالِجيِم : ، (6) من الحلَّةِ  الثَِّفنَةُ و

ُجوِر. عنَد الَحلَِب ، بثَِفناتِها من النُّوِق : الضاربةُ  الثَِّفنَةُ و  وهي أَْيَسر أْمراً من الضَّ

كةً : داٌء في الثَّفَنُ و  .نَةِ الثَّفِ  ، محرَّ

حه الحافُِظ الذَّهبيُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، ؛ (7) أَو ابُن ُشْعبَةَ  ثَِفنَةَ  ُمْسِلُم بنُ و ثٌ  واألَخيُر َصحَّ عن َسْعِد الدَّْولة ، وعنه َعْمرو بُن أَبي ُسْفياَن  ُمَحّدِ

ْين المْعَجَمِة وبالتَّْحتِيَِّة ، وفي بعِض  َدةِ وهو ، ُوثَِّق وهو ِمن ِرجاِل أَبي َداُود النّسائّي وُشْعبةُ الذي َذَكَره هكذا هو بالّشِ  النسخِ ُشْعبَة بالموحَّ

 الصَّواُب.

 يقاُل له ذِلَك إذا كاَن ذِلَك ِمن عاَدتِه. َجْنبَهُ وبَْطنَهُ ، ثَِفنَتُه : أَصابَتْ  ِمثْفانٌ  َجَملٌ و

 َدفَعَهُ. ِمن َحّدِ َضَرَب : ، ثَفَنَهُ يَثِْفنُهُ و

ً و يَثِْفنُهم يقاُل : َمرَّ  تَبِعَهُ. ، ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر : ثَفَنَهُ و  إذا تَبِعَُهم. يَثْفُنُهم ثَْفنا

 كما في التَّْهِذيِب. أَتَاهُ ِمن َخْلِفه ، : إذا نَهُ ثَفَ  أو

 أَي يَْطُرُد شيئاً من َخْلِفه قد كان. يَثِْفنُ  وفي الُمْحَكِم : جاءَ 

ً  النَّاقَةُ  ثَفَنَتِ و حاحِ. ؛ بثَِفناتِها َضَربَتْ  : تَثِْفُن ثَْفنا  كما في الّصِ

 ِمن العََمِل. يَُدهُ ، كفَِرَح : َغلَُظتْ  ثَِفنَتْ و
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 وفي األَساِس : أَْكنَبَْت وَمِجلَْت ، وهو مجاٌز.

 هو الثَِّفناتِ  ذُو: ِمن المجاِز و أَْغلََظها. العََمُل : أَثْفَنَهاو

__________________ 
 ( يف القاموس : وجاَره.1)
 والتهذيب. 381/  1واللسان والصحاح واملقايي   78( ديوانه ص 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 اللسان والتهذيب وبعده فيهما :( 4)
 وقـــــــــــــــــعـــــــــــــــــن اثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــا واثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــردة )

 جــــــــــريــــــــــدًا هــــــــــي الــــــــــوســـــــــــــــــــــــطــــــــــ  لــــــــــتــــــــــغــــــــــلــــــــــيــــــــــ  حــــــــــائــــــــــر   

  

 ( عل  هامش القاموس : عطف تفسري ا ا ه. عاصم.5)
 ( يف القاموس : اجلُّلِة.6)
 ابلتحريك.ا وضبرت يف التبصري ثفنة « شعية»ومثله يف التبصري ا وابألصر : « شعبة»( عن القاموس : 7)
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ِ بِن عليِّ  أبو  مدٍ ]َلَقُب ابن  اح ج اد ا لُقَِّب بذِلَك أَلن  َمســــــــاجَدُه كاَنتح  علي  بُن اُ ســــــــَ َعحروف بَزيحِن الَعاِبِديحن والســــــــ 
 امل

 الَبعرِي ِمن كثـحَرِة َصالتِه ا رِضَي  ُ تعاىَل عنه ا وإليه ُيشرُي دعبر اخلزاعي  : كَثِفَنةِ 
الَوٍة مــــــــــــــــدارس آايت خــــــــــــــــَ  تح مــــــــــــــــن تــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــَ

َرصـــــــــــــــــــــــــات و     ر الـــــــــــعـــــــــــَ فـــــــــــِ قـــــــــــح ز  َوحـــــــــــّي مـــــــــــُ نـــــــــــح  مـــــــــــَ

  

ر  فــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح اح وجــــــــــــــــَ  ِداير عــــــــــــــــلــــــــــــــــّي واُ ســــــــــــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــــاتِ و     فـــــــــــــِ اد ذي الـــــــــــــثـــــــــــــ  جـــــــــــــ  َزة والســـــــــــــــــــــــــــ   محـــــــــــــَح

  
 واِلُد الُخلَفاِء ؛ كما في األَساِس. قيَل : هو عليُّ بُن عبِد هللِا بِن العَبَّاِس و

 نَقَلَهُ الُمبّرُد في الكاِمِل. يَُصلِّي عند ُكّلِ أَْصٍل َرْكعَتَْيِن كلَّ يوٍم ، وكانَ  يتونٍ كانَْت له َخْمُسمائَِة أَْصِل زَ  يقاُل :و

اسبِيُّ  عبُد هللِا بُن وهبٍ  أَْيضاً :و . ؛ ثَِفناتِه أَثََّر في كان قد َرئيُس الَخوارجِ ألَنَّ طوَل السُّجودِ  الرَّ  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ل كأنَّك أَْلَصْقتَ  : جالََسهُ ؛ ثافَنَهُ و  ُرْكبَتِه. بثَِفنَةِ  ُرْكبَتِك ثَِفنَةَ  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ قاَل : ويقاُل : اْشتِقاقُه ِمن األَوَّ

. الَزَمهُ  ثافَنَهُ  قيَل :و ً  ، ُمثَفِّنٌ و ُمثاِفنٌ  فهو وكلََّمهُ ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ ٍث ، هكذا ُوِجَد َمْضبوطا   في النَُّسخ.كُمَحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ر قْوُل أُميَّة ابِن أَبي عاِمٍر  الثَِّفناتِ  ، كُمْكَرٍم : العَظيمُ  الُمثْفَنُ   : (1)، وبه فُّسِ

ٍض  َر  أُم  انفـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُ نح تـ  فـــــــــــــــذلـــــــــــــــك يـــــــــــــــوٌم لـــــــــــــــَ

َدِ      نـــــــح ــــــَ دة قـ عـــــــح ِد صــــــــــــــــــــَ ٍن مــــــن ُولـــــــح فــــــَ ــــــح ثـ (2)عــــــلــــــ  مــــــُ
 

  
ً  ءَ الشي ثَفَنَ و  : لَِزَمهُ. يَثِْفنُه ثَْفنا

 ٌء ِمن أَْمِره.فالناً : صاَحبَه حتى ال يَْخفَى عليه شي ثَفَنَ و

 الُمباَطنَةُ. الُمثافَنَةُ ولَخْصِمه ، كِمْنبٍَر : أَي ُمالِزٌم له.  ِمثْفَنٌ  ورُجلٌ 

حاحِ واألساِس.على الشي ثافَنَهُ و  ِء : أَعانَهُ عليه ؛ كما في الّصِ

حاحِ. الَمزاَدةِ ، بالضمِّ  ثُْفنُ و  : َجوانِبُها الَمْخروَزةُ ؛ كما في الّصِ

 : الثّْقُل. الثَّْفنُ و

ّمِ : الِقالَدةُ ؛ الثُّْكنَةُ  : [ثكن]  قاَل طَرفَةُ : ، بالضَّ

 (3)انَطتح ِسخاابً وانَطتح فوحَقه ُثَكنا 
ايَةُ ؛ أَْيضاً :و  أَي على َراياتِهم في الَخْيِر وفي الشَّّرِ ؛ كذا في التَّْهِذيِب. ؛ «ثَُكنِهم علىيُْحَشُر الناُس » الَحِدْيَث : وبه فَسَّر ابُن األَْعرابّيِ  الرَّ

 ونَصُّ الُمْحَكِم عن ابِن األَْعرابّيِ : أَي على َراياتِهم وُمْجتَمِعِهم على ِلواِء صاِحبِِهم.

 عن ابِن األَْعرابّيِ. القَْبُر ؛ : الثُّْكنَةُ و

 عنه أَْيضاً. بئُْر النَّاِر ؛ أَْيضاً : اإلَرةُ ، وهيو

 نَقَلَهُ األَْزهِريُّ عن النَّْضِر. َء ؛ُحْفَرةٌ قدَر ما يُواري الشَّي أَْيضاً :و

ْرُب من الَحمامِ  أَْيضاً :و حاحِ. الّسِ  وغيِرِه ؛ كما في الّصِ

 َشى يَِصُف َصْقراً :الجماَعةُ ، وَخصَّ بعُضهم بها الطَّْيَر ؛ قاَل األَعْ  الثُّْكنَةُ  وفي الُمْحَكم :
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ًة  وحرِيـــــــــــــــــــــــــ  ُض َورحقـــــــــــــــــــــــــاَء غـــــــــــــــــــــــــَ  ُيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــِ

نح     كـــــــــــــــَ اٍم ثـــــــــــــــُ هـــــــــــــــا يف محـــــــــــــــَ رِكـــــــــــــــَ دح يـــــــــــــــُ (4)لـــــــــــــــِ
 

  
 أَي ُمْجتَِمعَة.

ر النِّيَّةُ من إيماٍن أَو ُكْفٍر ؛ : الثُّْكنَةُ و  .«على ما ماتوا عليه ِمن إيمانِهم أَو ُكْفِرهم فأُْدِخلوا قُبوَرُهم»الَحِدْيُث أَْيضاً :  وبه فُّسِ

__________________ 
 .«عاِئذ»( يف اللسان : 1)
 واملثبت كرواية اللسان.« عل  مثغر»يف شعر أمية بن أيب عائذ اهلذد برواية :  193/  2( البيت يف ديوان اهلذليا 2)
 ( البيت يف اللسان والتهذيب وصدره :3)

 هانئاً هانئاً يف ا ي مومسةً و 
 ومل أجده يف ديوانه.

 .384/  1واللسان واملقايي   209ديوانه ط بريوت ص ( 4)
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ً و وقاَل النَّْضُر :  كذا في التَّْهذيِب. اإلبِِل ؛ (1) ِعْهٌن يُعَلَّق في أْعناقِ  أْيضا

 كُصَرٍد. ، ثَُكنٌ  كْن ُهناَك ِلواٌء وال َعلٌَم ، جوإْن لم ي وَعلَِمِهم ؛ وُمْجتََمعُهم على ِلواِء صاِحبِهم على َراياتِهم َمْرَكُز األَْجنادِ  الثُّْكنَةُ  قاَل اللَّْيُث :و

 ، فاِرِسيَّة. ثُْكنَة الُجْنِد : َمراِكُزهم ، واِحُدها ثَُكنُ  وفي الُمْحَكم :

َكةً : َجبَلٌ  ثََكنٌ و  َمْعروٌف ؛ نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ وابُن ِسْيَده. ، محرَّ

 نَْجِديًّا.وقاَل النَّْضُر : أَْحَسبُهُ 

ّمِ ، األُثْكونُ و  . )(2العُرجوُن والشَّماريخُ  لُغَةٌ في األُثْكوِل بالالِم ، وهو ، بالضَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : وعَسى أَْن يكوَن بََدالً.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

تُه ؛ كما في الُمْحَكِم. ثُْكنُ  : [ثكن]  الطَّريُق : َسنَنُه ومحجَّ

حاحِ : و  الطَِّريِق أَي عن ُسْجِعه. ثُْكنِ  يقاُل : َخّلِ عنوفي الّصِ

 : الجماَعةُ ِمن الناِس والبَهائِِم. الثُّْكنَةُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

تَْيِن وكأَميٍر : ُجْزٌء من الثُّْمنُ  : [ثمن]  أَو يَطَِّرُد. ثَمانِيَةٍ  ، بالْضم وبَضمَّ

 في هذه الكسوِر. همعْنَد بعِض  ذِلكَ  وفي الُمْحَكِم : ويَطَّردُ 

ْمياطيُّ في مْعجِم الشيوخِ ، وتقدَّ   َم ذِلَك في ثلث.زاَد ابُن األَْنباِري : إالَّ الثُّلُث فإنَّه ال يقاُل فيه التثليث ، نَقَلَه الحافُِظ الّدِ

 أَْنَشَده الَجْوهِريُّ البِن الدمينة : الثَِّمينِ  ؛ وشاِهدُ  (3) (فَ َلُهنَّ الثُُّمُن ممّا تَ رَْكُتمْ )وفي التَّْنزيِل : 

وا و  ـــــهـــــم حـــــَا َأوحَخشـــــــــــــــــــُ ن ـــــح ي ـــــَ َي بـ مـــــِ هـــــح ُت ســـــــــــــــــــَ يـــــــح قـــــَ ـــــح  أل

هـــــــا     يــــــنــــــُ ِم إال  مثــــــَ (4)فــــــمـــــــا صـــــــــــــــــــــاَر د يف الــــــَقســــــــــــــــــــح
 

  
 كقُْفٍل وأَْقفاٍل وَشريٍف وأَْشراٍف. ، أَثْمانٌ  ج

 ماِلِهم. ثُْمنَ  أََخذَ  ِمن َحّدِ نََصَر : ، ثََمنَُهمو

حاحِ. ، ثاِمنَُهم كَضَربَُهم : كان ، ثََمنَُهمو  كما في الّصِ

ً  ، كيَماٍن ، ثَمانٍ  يقاُل :و ِمن العََدِد َمْعروٌف. الثَّمانِيَةُ و  َعَدٌد وليس بنََسٍب. وهو أَْيضا

 للنَسٍب ألنَّها لْيَسْت بَجْمع ُمَكسَّر فتكوُن كَصحاٍر. ثَمانٍ  وقال الفاِرِسيُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : أَِلفُ 

 نَعَم هو َكذِلَك ، وَحَكى ثَْعلَب: قاَل قاَل ابُن جنِّي : قُْلُت له : نَعَم ولو لم تكْن للنَسِب ِللَِزَمتْها الهاُء البتَّة نَْحو َعباقِيَة وَكراِهيَة وَسباِهيَة ، ف

 َل :في َحّدِ الّرْفِع ؛ كما قا ثَمانٌ 

ٌض ِحســــــــــــــــــــــــــــــــــــاُن  نــــــــــــــــــــــااي أرحبــــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــــــَ

اُن و     ٌض فـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــذه مثـــــــــــــــــــــــــــَ (5)أَرحبـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 * قُْلُت : ومنه أْيضاً قَْوُل الملغز في ُعثْمان :

ٍم ذي مخســـــــــــــــــــــــــــــٍة فـــــــــــــــإذا مـــــــــــــــا   َأيِّ اســـــــــــــــــــــــــــــح

انُ     قــــــــــــــ  مثــــــــــــــَ بــــــــــــــح دًا فــــــــــــــيـــــــــــــــَ َت واحــــــــــــــِ َذفــــــــــــــح  حــــــــــــــَ

  
 * قُْلُت : ولقد أَْنَشَد لألَْصَمعّي قَْول الشاِعِر :
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 أَرحَبٌض اخلهلا ثَنااي 
 فأَْنَكَره وقاَل : هذا َخَطأٌ.

لَها ، ثُْمنُها ، فهو ثَمانِيَةً  ، ألَنَّهُ الُجْزُء الذي َصيََّر السَّْبعَةَ  الثُُّمنِ  في األْصِل َمْنسوٌب إلى هو أَو حاح ، ، ثم فَتَحوا أَوَّ لَه كما في الّصِ  َصوابُه أَوَّ

 إْحَدى َصوابُه منه ، وَحذفوا منها ، ، (6)كما قالوا ُسْهليٌّ وُزْهريٌّ  النََّسِب ،ألنَُّهم يُغَيِّروَن في 

__________________ 
 ( يف القاموس : ُعُنِ .1)
راُخ.2) مح  ( يف القاموس : أو الشِّ
 .12( النساء ا اآية 3)
 ونسبه إىل يزيد بن الطئرية. «بينهم»بد  : « وسطهم»( البيت يف الصحاح بدون نسبة ا ويف اللسان برواية : 4)
 ( اللسان والتهذيب وفيهما : وأربض فثغرها مثان.5)
 ( يف اللسان : ودهري.6)
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َنحســـوِب إىل اليمِن ا فـَثـَبَـَتتح 
ِب وَعو ضـــوا منها األَِلَف كما فـََعلوا يف امل ايُء  (2) ايُ ُه ِعنَد اإلضـــاَفِة كما ثـَبَـَتتح  (1) ايَءِي الن ســـَ

ي  َوٍة  مَثاينَ  فَتقوُ  :القاضـــــِ ي َعبحد   ا  ِماَئٍة ا مَثاينَ و ِنســـــح ُقرُت مض التـ نحويِن ِعنحَد الر فحِض واجلَرِّ ا وتـَثـحُبُت  كما نقوُ  قاضـــــِ وَتســـــح
ِب ا رحِف ا وما جاَء يف  ِعنحَد الن صــــح واٍر يف تـَرحِ  الصــــ  رِي جَمحَر  َجواٍر وســــَ ٍض فَيجح روٍف فعل  ألن ه ليَ  َِبمح عحِر غرَي َمصــــح الشــــِّ

 توه ِم أن ه مَجحٌض ؛ هذا َنص  اجلَوحهرِيِّ حُبروِفه.
ْعر غيَر َمْصروٍف ؛ قاَل :  وفي المْحَكِم : وقد جاَء في الّشِ

هـــــــــــــا  قـــــــــــــاحـــــــــــــِ عـــــــــــــًا بـــــــــــــلـــــــــــــِ ولـــــــــــــَ اينَ مـــــــــــــُ دو مثـــــــــــــَ  حيـــــــــــــَح

ه اإلرحلج     غــــــــــــــــِ َن بــــــــــــــــَزيــــــــــــــــح مــــــــــــــــح (3)حــــــــــــــــىت  ــــــــــــــــََ
 

  
 ْفظاً ال مْعنًى.لم يَْصرْفها لَشبَِهها بَجواِرَي لَ 

ا قَْوُل األَْعَشى ، ثم قاَل الَجْوهِريُّ :  الشَّاِعر : وأمَّ

ا و  يــــــــــــَ انــــــــــــِ يــــــــــــًا ومثــــــــــــَ انــــــــــــِ ُت مثــــــــــــَ ــــــــــــح رِب دح شــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

انَ و     عــــــــــــا مثــــــــــــَ ِ وأَرحبــــــــــــَ اح تــــــــــــَ نـــــــــــــَ َرَة واثـــــــــــــح (4) َعشــــــــــــــــــــــــــح
 

  
َعْشَرةَ ، وإنَّما  ثَمانِيَ  أَْن يقوَل : فَكاَن َحقُّهُ  ألَْزهِريُّ أَْيضاً :فألَْشَربَنَّ ؛ وهكذا أَْنَشَده ا: هكذا هو نَصُّ الَجْوهِرّيِ ؛ والذي في ِديواِن شْعِره 

ُس بُن ِرْبِعّيِ األََسديُّ : على لُغَِة َمْن يَقوُل : ِطواُل األَْيِد ، الياءُ  ُحِذفَتِ   كما قاَل ُمضّرِ

الٍت  مـــــــــــــَ عـــــــــــــح لـــــــــــــي يف يــــــــــــــَ نحصـــــــــــــــــــــــــــُ رحُت مبـــــــــــــُ طـــــــــــــِ  فـــــــــــــَ

رحيــــــــــــا     َن الســــــــــــــــــــــــــ  طــــــــــــح بــــــــــــِ ِد لــــــــــــَح ي األَيــــــــــــح (5)َدوامــــــــــــِ
 

  
حاحِ.  كما في الّصِ

َعْشَرةَ ، بكْسِر النُّوِن لتَُدلَّ الكْسرةُ على الياِء وتَْرِك فَتْحِة الياِء على لُغَِة َمْن يَقوُل : رأَْيُت  ثَمانِ ووالّذي في التَّْهِذيِب ، ما نَّصه : َوْجه الَكالم 

 القاِضي ؛ كما قاَل :

 ن  أيحِديِهن  ابلقاِع الَقرِ كبَ 
نُ و  أَْركاٍن. ثَمانِيَةُ  كُمعَظٍَّم : ما ُجِعَل لَهُ  ، الُمثَمَّ

 ، كُمْكَرٍم ، وهو َغلٌَط. ُمثَْمنٌ ووُوِجَد بخّطِ الَجْوهِرّيِ : 

نُ و  الَمْسُموُم. أْيضاً : الُمثَمَّ

نُ و  الَمْحموُم. : الُمثَمَّ

 كالِعْشر للَّْيلَة العاِشَرة منها. ِمن أَْظماِء اإلبِلِ  الثَّاِمنَةُ  اللَّْيلَةُ :  (6) الثِّْمنُ و

ُجُل : أَثَْمنَ و ً  َوَرَدْت إبِلُهُ  الرَّ . ؛ ثِْمنا  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

. ؛ ثَمانِيَةً  القَْوُم : صاروا أَثَْمنَ و  نَقَلَه الَجْوهِريُّ

كةً : ما اْستُحِ الشَّي ثََمنُ و  ُء.قَّ به ذلك الشَّيِء ، محرَّ

حاحِ :  الَمبيعِ. الثََّمُن ثََمنُ  وفي الّصِ

 ٍء قيمتُه.كّلِ شي ثََمنُ  وفي التَّْهِذيِب :

ي يوافُِق مْقَداره ء أَ ما يَقَُع به التَّراِضي ولو زاَد أو نَقََص عن الَواقِعِ ؛ والِقيَمة ما يقاوُم الشي الثََّمنَ  قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : اشتهر أنَّ 

 في الَواقِعِ ويُعاِدلُه.

اِغُب :  .ثََمنُه ٍء فهواْسٌم لَما يأُْخذُه البائُِع في مقابلَِة الَمبِيعِ َعْيناً كاَن أَو سْلعَةً ، وكلُّ ما يَْحصُل ِعَوضاً عن شي الثََّمنُ  وقاَل الرَّ
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اُء ، َرِحَمه هللاُ تعالَى في قْوِله تعالَى :  ،  الثََّمنِ  : كلُّ ما في القُْرآن ِمن َمْنصوبِ  (7) (َوال َتْشرَتُوا ِِبايِت َْثَناً َقِليالً )وفي التْهِذيِب : قاَل الفرَّ

ً  نانوأُْدِخلَت الياُء في الَمبِيع أو الُمْشتََرى ، فأْكثَر ما يَأِْتي في الشَّْيئَين ال يكو َمْعلوماً كالدَّنانِير والدَّراِهم ، فمنه : اْشتََرْيت ثَْوباً بِكساٍء ،  ثََمنا

ً  أَيّهما ِشئْت َجعَْلته قِيِق والدُّوِر وَجِميعِ العُُروض فهو على هذا ، فإذا ِجئْت  األَثْمانِ  ، وما كاَن ليَس ِمنَ  األثْمانِ  لآلَخِر ألنَّه ليَس ِمنَ  ثمنا كالرَّ

أَبَداً ، والباُء  ثََمنٌ  ، ألنَّ الدَّراِهمَ  (8) (َوَشَرْوُه بَِثَمن  ََبْس  َدراِهمَ )، كما في ُسوَرةِ يوسف :  الثََّمن إلى الدَّراِهم والدَّنانِير َوَضْعت الباء في

 .انِ األَثْم إنَّما تَْدُخل في

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : فـَتَـثـحُبُت.1)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : تـَثـحُبُت.2)
 ونسبه البن ميادة.« لدو»( اللسان وفيه 3)
يف الصــــحاح بدون نســــبة أيضــــاً ( من شــــواهد القاموس ا ونســــبه اللســــان أيضــــاً إىل األعشــــ  ولي  يف ديوانه ا ويف التهذيب بدون نســــبة ا و 4)

 وحباشيته نسب إىل مضرس بن ربعي األسدي.
 ( اللسان ا والصحاح ومل ينسبه.5)
ُن ابلكسر الليلةُ 6)  ... ( يف القاموس : والث مح
 .41( البقرة ا اآية 7)
 .20( يوسف ا اآية 8)
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اِهم ، فإنَّك تَْعلَم أنَّ َمِن اْشتََرى عْبداً بأَْلِف ِدْرهم َمْعلوَمة ثم َوَجَد به َعْيباً فَردَّه لم ثم قاَل : فإن أَْحبَْبت أَْن تَْعِرَف الفَْرَق بيَن العُروِض والدَّر

لها ، فهذا َدِليٌل ْرجع بجاِريٍَة أُْخرى ِمثْ يكْن على الُمْشتَِري أَْن يأُْخَذ أَْلفَه بعَْينِها ، ولكن أَْلفاً ، ولو اْشتََرى عْبداً بجاِريٍَة ثم َوَجَد بها َعْيباً لم يَ 

كَسبٍَب وأَْسباٍب وَزَمٍن وأَْزُمٍن ال يُجاِوُز به أَْدنَى العََدِد ، قاَل الَجْوهِريُّ : وقَْوُل ُزَهْيٍر  ، أَثُْمنٌ و أَثْمانٌ  ج ؛ باألَثْمان على أنَّ العُروَض لْيَستْ 

: 

ِديــــــــِف إذا  ُم الســــــــــــــــــــــ  حــــــــح ذاُب لــــــــه شــــــــــــــــــــــَ نح ال يــــــــُ  مــــــــَ

ُدِن     ُن الــــــــــــبــــــــــــُ ز تح أمثــــــــــــحُ تــــــــــــاُء وعــــــــــــَ (1)زاَر الشــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
ً  فَمْن َرواهُ بفتْحِ الِميِم يُريُد أَْكثَرها  .ثََمنٍ  ، وَمْن َرواهُ بالضّمِ فهو َجْمعُ  ثََمنا

. ؛ ثََمنَها له : أَْعطاهُ  أَثَْمنَ وِسْلعَتَهُ  أَثَْمنَهُ و  نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ وابُن ِسْيَده واألَْزهِريُّ

. : د ثَمانينَ و  بالَجِزيَرةِ والمْوصِل ِمن ِدياِر بَني حْمداَن ، كما قالَهُ الَمْسعوديُّ

 الثَّمانِينِيُّ  اناً ، ومنه ُعَمُر بُن ثابِتٍ إْنس ثَمانونَ  ، لما َخَرَج ِمن السَّفينَِة ومعه السالمعليهبَناهُ نوٌح ،  وقاَل ابُن األَثيِر : عنَد َجبَل الُجوِديّ 

.  النَّْحِويُّ

 َحدََّث بصور ، َرَوى عنه أَبو بَْكٍر الَخِطيُب الحافُِظ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. الثَّمانِينِيُّ  (2)وقاَل ابُن األَثيِر : منه أبو الَحَسِن عليُّ بُن ُعَمَر 

 ، كَسفينٍَة : د ، أَو أَْرٌض. ثَمينَةُ و

 وفي الُمْجَمِل : اْسُم بَلٍَد.

حاحِ : اْسُم َمْوِضعٍ.  وفي الّصِ

َرِحَمه هللاُ تعالَى ، ونَبَّهوا على ذِلَك. وَراَم شْيُخنا أَْن يُجيَب عنه : بأنَّه َجَزَم  (3)هكذا ُوِجَد بخّطِ الَجْوهِرّيِ  ، َسْهٌو ؛ ثَمانِيَةُ  قَْوُل الَجْوَهِرّيِ :و

 ، واْستََدلّوا عليه بقَْوِل ساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّة : ثَمانِيَةُ  ال ثَمينَةٌ  به َجماَعةٌ غيُر الَجْوهِرّيِ فلم يَْفعَل شيئاً ألنَّهم أَْجَمعوا على أنَّه

َدَ  أبح  يــــــــــنــــــــــٍة أَبصــــــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــًا مــــــــــن خــــــــــلــــــــــيــــــــــٍر مثــــــــــَ

ــــــــيــــــــُد و     ــــــــقــــــــائــــــــَم ال رَت ال لــــــــَ ــــــــح (4)أَمحضــــــــــــــــــــــَ  إذا مــــــــا أَفـ
 

  
ْل. ثَمينَةُ  َمْوِضٌع ؛ وقيَل : ثَِمينَةُ و،  ثَمينَة قاَل السُّكَّريُّ : يُريُد صاِحبُ   أَْرٌض ، ويقاُل : قُتَِل بها وصاَر َخِليلَها ألَنَّه ُدفَِن بها ، فتأمَّ

 قَلَهُ أَبو ُعبيَدةَ عن األَْصَمعّيِ ؛ كذا في التَّْهِذيِب.نَ  : نَْبٌت ؛ الثَّمانِيَ و

يَْت بذِلَك ألنَّها َمْعروفَةٌ ، قاراٌت م : الثَّمانِيَ و  قاراٍت. ثَمانِي ُسّمِ

 ؛ قاَل ُرْؤبَة : ثَمانِيَة َمْوضٌع به ِهَضاٌب َمْعروفَةٌ ، أُراهُ  الثَّمانِيووفي الُمْحَكم : 

َدراي  ابلث ماين ُسوُقهاَأو   َأخح
 قاَل نَْصر : في أْرِض تَِميٍم ؛ وقيَل : لبَني َسْعِد بِن زْيِد َمنَاةَ.

 : ع لبَني ظاِلِم بِن نَُمْيِر. الَمثاِمنُ و

حاحِ :و ً  ؟فقاَل : َسْلنِي ما ِشئْتَ  ُسرَّ بها بَشََّر أَْعرابيٌّ ِكْسَرى ببُْشَرى في الّصِ  ، فقيَل : أَْحَمُق من صاِحِب َضأْنٍ  ثَمانينَ  فقاَل : أَْسأَلَُك َضأْنا

 .ثَمانينَ 

حاحِ : من َراِعي ضانٍ   .ثَمانينَ  وَوقََع في بعِض نسخِ الّصِ

 .ثَمانينَ  وَوقََع في األَْمثاِل ألَبي ُعبَْيٍد : ِمن طاِلٍب َضأْنٍ 

ا يُْستدرُك عل  يه :* وممَّ

 .ثمانٍ  قْولُهم : الثَّْوُب َسْبٌع في
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ْبر ثَمانِيَة قاَل الَجْوهِريُّ : كاَن َحقُّه أَْن يُقاَل في َراعِ وهي ُمَؤنَّثَةٌ ، والعَْرُض يُْشبَُر بالّشِ  ألنَّ الطُّوَل يُْذَرُع بالذِّ

__________________ 
 .387/  1يي  واللسان والصحاح وعجزه يف املقا 105( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف اللباب : علي بن ا سن بن عمر.2)
 ( ورد يف معجم البلدان : مثانية : موضض عن اجلوهري ا ويف موضض آخر ذكر : الثمينة : بلٌد.3)
 .387/  1واملقايي  « الثمينة»واللسان والتكملة ومعجم البلدان :  241/  1( ديوان اهلذليا 4)



16776 

 

ا أَن   ِر مَخحساً.وهو ُمذَك ر ا وإل  نا ِمن الش هح باُر ا وهذا كَقوحهِلم : ُصمح  ثوا مل ا مل ُتذَك ِر اأَلشح
 قُِلبَِت األَِلفُ  ثَُميِّنة ، وإْن ِشئَْت َحَذْفت الياَء فقُلت ثَُمْينِية فأَْنَت بالخياِر ، وإْن ِشئَْت َحَذْفت األِلف وهو أَْحَسن فقُْلتَ  الثَّمانِيةَ  قاَل : وإن َصغَّْرتَ 

 ياًء وأُْدِغَمْت فيها ياُء التَّْصِغيِر.

َض فيهما.  ولََك أَْن تعّوِ

ْحيانيُّ عن ابِن سْنبل العُقَْيلّي ، كما ، كالِمْكنََسِة : ِشْبه الِمْخالةِ ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، وقالَهُ ابُن األَْعَرابّيِ ، كما في التَّْهِذيِب ، وَحَكاه اللَّ  الِمثَْمنَةُ و

 َكِم.في الُمحْ 

نَ و ً  ءَ الشي ثَمَّ نٌ  : َجَمعَهُ ، فهو تَثِْمينا  .ُمثَمَّ

ات ؛ قاَل الشاِعُر : ثمانِ  : ُعِمَل ِمن ثمانٍ  وِكساٌء ذُو  ِجزَّ

اٍن  َر ذو مثــــــــــــــَ َرحــــــــــــــ 
ُ

يــــــــــــــِك املــــــــــــــ فــــــــــــــِ كــــــــــــــح يــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

فـــــــــــــاال     ا لـــــــــــــه جـــــــــــــُ ِمـــــــــــــِ ربح (1)َخصـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــٌف تـــــــــــــُ
 

  
نُ و  أَْجزاٍء. ثَمانِيَة ِمن العَُروِض : ما بُنِي على الُمثَمَّ

 ِمَن العََدِد : َمْعروٌف ، وهو ِمن األَْسماِء التي قد يُوَصُف بها ؛ قاَل األَْعَشى : الثَّمانونَ و

َا قـــــــــــامـــــــــــًة  انـــــــــــِ بِّ مثـــــــــــَ  لـــــــــــئـــــــــــن كـــــــــــنـــــــــــُت يف جـــــــــــُ

ِم و     ــــــــــ  ل مــــــــــاِء بســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــواَب الســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــُت أَب ي ــــــــــِّ (2)رُق
 

  
 اْسماً ألنَّه في مْعنَى َطِويل.وإن كاَن  بالثَّمانينَ  وصف

 : قَْريَةٌ ببَْغداَد ؛ َحَكاه ابُن قتيبَةَ في الَمعَاِرِف. ثَمانِينَ  وسوقُ 

مْ  الثِّْمنِ  : ِمن ثََواِمنُ  وإبلٌ   ِء.بمْعنى الّظِ

ى له أثَْمنَ و. ثََمنٍ  صاَر ذا ُمثْمنٌ  الَمتاعِ فهو أَثَْمنو ثَُمَن ثََمانَة ؛ وقد الثََّمنِ  : َكثيرُ  ثَِمينٌ  ومتاعٌ  ً  البَْيَع : َسمَّ  .ثََمنا

نْ و ً  الَمتاعَ  ثَّمِ ْمه. ثََمنَه : بيِّنْ  تَثِْمينا  كقّوِ

 : بَْطٌن ِمن العََرِب. المثامنةُ و

حاحِ. ، بالكْسِر : يَبيُس الَحِشيِش ؛ الثِّنُّ  : [ثنن]  كما في الّصِ

 َد :وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو ُحطاُم اليَبِيِس ؛ وأَْنشَ 

نِّ  يــــــــــــم الــــــــــــثــــــــــــِّ َن َهشــــــــــــــــــــــــــِ طــــــــــــح بــــــــــــِ َن لــــــــــــَح لــــــــــــح  فــــــــــــظــــــــــــَ

ينِِّّ     غـــــــــــَ ُ
ِة املـــــــــــ ـــــــــــر وحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِم ال ي مـــــــــــِ َد عـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ (3)بـ

 

  
ت أَي اْصُمت. الثِّنَّ  األَْضياُف لَبَنَها َعلَفَتْها (4)يقوُل : إذا َشِرَب   فعاَد لَبَنُها ، وَصّمِ

 َضِعيُف النَّباِت وَهشُّه وإْن لم يكْن يابِساً. الثِّنُّ  وفي الُمْحتَسب البِن جنِّي في ُسوَرِة هود :

ْنِدُن. الثِّنُّ  وفي التَّْهِذيِب : إذا تََكسََّر اليَبِيُس فهو ُحطاٌم ، فإذا َرِكَب بعُضه بعضاً فهو  ، فإذا اسَودَّ ِمن الِقَدِم فهو الّدِ

ِمن بَْقٍل  يكونُ  الو الِعيداِن ، َجِميعِ  ما اْسَودَّ ِمن هو إذا َكثَُر وَرِكَب بَْعُضهُ بَْعضاً ، أَو يَبِيُس الَحِلّيِ والبُْهَمى والَحْمض الثِّنُّ  وفي الُمْحَكِم :

 ُعْشٍب. الو

. كِكتاٍب : النَّباُت الَكثيُر الُمْلتَفُّ ؛ ، الثِّنانُ و  نَقَلَهُ األَْزهِريُّ

 عن ثَْعلَب. كغُراِب : ع ؛ ، ثُنانٌ و

ّمِ : العانَةُ  الثُّنَّةُ و ةِ. نَْفُسها ؛ ، بالضَّ  أَو ُمَرْيطاُء ما بَْينَها وبيَن السُّرَّ
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__________________ 
 برواية : 244( اللسان والتهذيب والتكملة بدون نسبة ا ونسبه يف األساس إىل الراعي ا والبيت يف ديوانه ط بريوت ص 1)

 سحير تغزلا له اجلفاال
 انظر ختر ه فيه.و 

 واللسان..« .. ورقيت أسباب»وفيه :  182( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .371/  1( واللسان واملقايي  3)
قوله : يقو  : إذا شــرب اخل الذي يف اللســان بعد البيت الذي ذكره الشــارح ما نصــه : وقا  ثعلب : الثّن الكأل »( هبامش املطبوعة املصــرية : 4)

 ا وأنشد الباهلي :
ـــــــــــــــــــر ذا املـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــفصــــــــــــــــــــــــــــــــي  اي أيـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا ال

ك درمـــــــــــــــــــــــــان فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــين     إنـــــــــــــــــــــــــّ

  

ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ث ـــــــــــــــقـــــــــــــــوح أكـــــــــــــــل ـــــــــــــــل ـــــــــــــــكـــــــــــــــفـــــــــــــــي ال  ت

 مل تــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــن آثــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــــينو    

  

 مل تــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــم يف املــــــــــــــــــــــــــــــبمت املــــــــــــــــــــــــــــــرن و 

 ... يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  : إذ   
  

 .«اخل
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ا َحَملَْت السالمعليهاَحِدْيث آِمنَة ، منه وقيَل : هو أْسفَل إلى العانَِة ، و بالنبّيِ َصلَّى هللا عليه وَسلَّم ، وهللِا ما َوَجْدتُه في قََطٍن ُُ ، قالت : لمَّ

 ، وما َوَجْدته إالَّ على َظْهِر َكبِدي. ثُنَّة وال

ِر ُرْسغِ الدابَّةِ  ، وهي الثُّنَّةِ  : َجْمعُ  الثُّنَنُ و حاحِ.التي أُْسبِلَْت على أُّمِ الِقْرداِن تَكاُد تَْبلُُغ ا َشعَراٌت تَْخُرُج في ُمَؤخَّ  ألَرَض ؛ كما في الّصِ

 ِء القَْيِس :ِرىقاَل : وأَْنَشَد األَْصَمعيُّ لربيعَةَ بِن ُجَشم َرُجل ِمن النَِّمِر بِن قاِسٍط ، قاَل : وهو الذي يَْخلُط بشْعِرِه ِشْعَر امْ 

ا  قـــــــــــــــــَ وايف الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ ٌن كـــــــــــــــــخـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــَ  هلـــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــُ

ّر     ئــــــــــــــِ زحبــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َا إذا تـ فــــــــــــــِ وٌد يــــــــــــــَ (1)ب ســــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 لَْيَست بُمْنَجِرَدة ال َشعََر عليها.: يَِفيَن : أَي يَْكثُْرن ِمن َوفَى َشعَُره إذا َكثَُر ، يقوُل 

 بَِلَي. إذا الَهِرُم : أَثَنَّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 أَْن تََمسَّ األَرَض ِمن َجْريِه في خْفيٍَة ؛ كذا في الُمْحَكِم. ثُنَّتَه : َرفَعَ  ثَنَّنَ 

 األَْرِض. ثُنَّتُه إذا َرِكبَه الثقيُل حتى تُِصيبَ  ثَنَّنَ  وفي التَّْهِذيِب :

 ، كذا في النواِدِر. الثِّنَّ  إذا َرَعى ثَنَّنَ و

وضِة الغَنَّاِء ؛ كما في األساِس. ثُنَّةِ  ِمن الَكالِم وُغنٍَّة ، ُمْستعاٌر ِمن ثُنَّةٍ  ويقاُل : كنَّا في  الفََرِس ، والغُنَّةُ ِمن الرَّ

َوْينَى الثَُّوْينَى  :[ثون] . : (2) ، كالهُّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ْيِد. : االْحتِياُل والَخديعَةُ  التثاُونُ و أَي ُخبَِز. إذا ُطِلَم ، أَي العَِجين يُْفَرُش تَْحَت الفََرْزَدِق ، الذي الدَّقيقُ  وهو  في الصَّ

ْيِد : إذا خاَدَعهُ  تَثاَونَ و ةً عن ِشماِله ، بأَنْ  للصَّ ةً عن يمينِه وَمرَّ  وَكذِلَك التَّتاُوُن بتاَءْيِن ، وقد تقدََّم ِذْكُره. جاَءهُ َمرَّ

. ، بالكْسِر : الثِّينُ  : [ثين]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ةِ ِمن البَْحِر.ُمْستَخِرُج ال وهو  دُّرَّ

 وهللاُ تعالَى أَْعلَم. ُمثَقَُّب اللُّْؤلُِؤ ، قيَل :و

 مع النون فصل اجليم
مِّ  الُجْؤنَةُ  : [جأن] ُمْستدركاً أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ هنا ، وأَشاَر له في َجَوَن فقاَل : وُربَّما َهَمزوا فال يَْخفى أَْن ال يكون ِمثْل هذا : َمْهموزاً  ، بالضَّ

ْل.  عليه فتأَمَّ

في كتابِه َمَطاِلع األَْنوار ، وهو تْلميذُ القاِضي  الَهْمُز ويُلَيَُّن ؛ قالَهُ ابُن قُْرقُولٍ  (3) َسفٌَط ُمغَشَّى بِجْلٍد ، َظْرٌف لِطيِب العَطَّاِر ، وأَْصلُهُ  وهي

 ِعياض ، رِضي هللاُ تعالَى عنه.

 وقد أَْهَمَل المصنُِّف ِذْكَره في َمْوِضِعه.

 ْل.وُربَّما َهَمزوا ، أَنَّ األَْصَل التَّْليين والَهْمز لُغَة فتأمَّ : وُمْقتَضى ِسياِق الَجْوهِرّي فيَما بَْعد  كُصَرٍد ، ُجَؤنٌ  ج

تيِن وكعُتُّلِ ، م الُجْبنُ  : [جبن] ّمِ وبضمَّ َمْعروٌف ، وهو الذي يُْؤَكُل ؛ واللُّغَةُ الفُْصحى األُْولى ، ثم الثانِيَة ، ثم الثاِلثَة ، األَخيَرة عن  ، بالضَّ

، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : أَنَّه َسأَل النبّي َصلَّى هللا عليه  َوَرَد في الَحِدْيث عن َسْلمانواللَّْيِث ، واِحَدة الُكّلِ بهاٍء. وقد ذكَر عن الَجْوهِرّيِ ، 

 َضبَُطوه بالَوْجَهْين األخيَرْين ؛ وقاَل الشاِعُر : ؛ والسَّْمنِ  الُجْبنِ  وسلَّم ، عن

ه  ُ   عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــ  أنــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــــــــإن  اجلــــــــــــــــــــــــُ

ي الــــــــــطــــــــــعــــــــــامــــــــــا    هــــــــــِّ يــــــــــم ُيشــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــٌر َوخــــــــــِ قــــــــــِ  ثــــــــــَ

  
__________________ 
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 .112ء القي  ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص سبه يف األساس المر ( اللسان والصحاح ون1)
 ( كذا ابألصر ويف القاموس : الثويناء كاهلويناء ونسخة أخر  : الثويناء كاهلوينا.2)
 بدون واو.« أصُله»( يف القاموس : 3)
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 وقد ذُِكَر في َعيََم.

 وتََكبََّد صاَر كالكبِد. ، كالُجْبنِ  اللَّبَُن : صارَ  (1) تََجبَّنَ و

، وإبراهيَم بِن إْسحاق بِن إبراهيَم الشَّالنجّي ، وعنه  (2)الجرجانيُّ خطيبها عن إبراهيَم بِن ُموَسى الوردولي  أَْحَمُد بُن ُموَسى أَبو َجْعفٍَر ،و

خِ ، والصَّواُب إْسحاُق بُن محمِد بِن حْمداَن بِن محمٍد ، هكذا في النس إْسحاُق بُن إبراهيَم ، أَبو إْبراهيمَ و ؛ 293اإلْسماِعيليُّ ، ماَت َسنَة 

، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، َذَكَره ابُن السَّْمعانّي ، وقد َذَكَره  293َسنَة  (4)وعنه اْبنُه أَبو نَْصر ، ماَت  (3)الفَِقيهُ الَحنَفيُّ عن أَبي محمٍد الحاِرثِّي 

َدةُ وتَُشدَُّد النُّون كما قيََّده الحافُِظ ، ، الُجْبنِيَّانِ  الَخِطيُب في تاريِخه ، ثاِن ، بضّمِ فسكوٍن وقد تَُضمُّ الموحَّ  .الُجْبنِ  نُِسبا إلى بَْيعِ  ُمَحّدِ

ْن نُِسَب إلى بَْيعِ  أبو عْبِد هللِا الُجْعفيُّ ، عن محمِد بِن إْسماعيَل الصائِغِ ، وعنه القاِضي  الُجْبنيُّ  (5)أَْيضاً عليُّ بُن أَْحمَد بِن ُعَمَر  الُجْبنِ  وممَّ

 .(6)َضبََطه أَبو الغنائِِم الزينّي 

َمْشقّي ، وعنه األْهواِزيُّ ، الُجْبنِيُّ  أَما محمُد بُن أَحمدَ و َمْشقيُّ الذي قََرأَ على ابِن األَْخَرم الّدِ بِِدَمْشَق ألنَّه كان  الُجْبنِ  فنِْسبَةٌ إلى ُسوقِ  الّدِ

 ِدها.أَي إماَم َمْسجِ  إماَمها ،

لَْيالً أَو نَهاراً ؛ األُْولى واألخيَرةُ عن الَجْوهِرّي ، فاألُْولى ِمن َحّدِ  عليها (7) ، كَسحاِب وَشدَّاٍد وأميٍر : َهيوٌب لألَْشياِء فال يَتَقَدَّمُ  َجبَانٌ  َرجلٌ و

 .ُجبَناءُ  ج نََصَر واألَخيَرةُ ِمن َحّدِ َكُرَم ؛

 قاَل ِسيبََوْيه : َشبَّهوه بفَِعيٍل ألَنَّه ِمثْلُه في الِعدَّةِ والزياَدة.

 أَْيضاً ، كما في الُمْحَكِم. َجبَانَةٌ  يقاُل :و اج ،أَْيضاً كما قالوا حصان ، عن ابِن الّسر َجبَانٌ  هيو

ِضّي وغيُرهُ ؛ وِمن الثاني ناقَةٌ دالث (8)والِقياُس أنَّ فَعاالً ، بفتحِ الفاِء وكْسِرها ال يلحُق  أْيضاً  َجبينٌ  يقاُل :و ُمَؤنَّثه الَكْسرة ، كما َذَكَره الرَّ

 ، عن اللَّْيِث. َجباناتٌ  ، وهنَّ 

ً و َجبانَةً  ، كَكُرَم ، َجبُنَ  قدو تيِن ،  ُجْبنا ّمِ وبضمَّ ً  : َوَجَدهُ  أَْجبَنَهُ و، بالضَّ ً  َحِسبَهُ  إذا أَو ، كأَْمَحلَهُ َوَجَدهُ محالً ، َجبانا  كما في الُمْحَكِم ، َجبانا

 .كاْجتَبَنَهُ 

ً  هوو حاحِ  : يُْرَمى به يَُجبَُّن تَْجبينا  ويُْنَسُب إليه.: ويقاُل له ؛ وفي الّصِ

لُون لَتَُجبِّنُون إنَّكم»الَحِدْيث : منه * قُْلُت : و لُون وتَُجّهِ : َحْرفاِن ُمْكتَنِفَا الَجْبَهِة ِمن جانِبَْيها فيما بين الحاِجبَْيِن ُمْصِعداً إلى  الَجبِينانِ و .«وتُبَّخِ

ْدَغْيِن ُمتَِّصالً بِحذاِء  َحْرف ،: وفي التْهِذيِب  أو ُحروُف ، لقُصاِص إلى الحاِجبَْيِن ؛أَو ُهما ما بيَن ا قُصاِص الَشعَر ، الَجْبَهِة ما بيَن الصُّ

 واِحٌد. َجبينٌ  النَّاِصيِة كلُّه

 .َجبِينَْينِ ال وعلى هذا َكالُم العََرِب ، والَجْبَهةُ ما بينَ : ، قاَل  َجبِينانِ  قاَل األَْزهِريُّ : وبعٌض يقوُل : ُهما

حاحِ :  عن يَِمْين الَجْبَهِة وِشماِلها. َجبِينانِ  فَْوق الّصْدغِ ، وُهما الَجبِينُ  وفي الّصِ

تيِن. ُجبُنٌ و أَْجبِنَةٌ و أَْجبُنٌ  ج مذكٌَّر ال َغْير ، الَجبِينُ  وقاَل اللّْحيانيُّ :  ، بضمَّ

 بمْعنَى الَجْبَهة لعالقَِة الُمجاَوَرةِ في قَْوِل ُزَهْيٍر : الَجبِينُ  قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : وقد َوَردَ 

بـــــــــــــــيـــــــــــــــه  كـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح ِا ومـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ يـــــــــــــــين ابجلـــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ  يـــــــــــــــَ

ــــــــــــــــكــــــــــــــــعــــــــــــــــوِب و     رد ال (9)أَنحصــــــــــــــــــــــــــــــرُه مبــــــــــــــــطــــــــــــــــ 
 

  
حوا به في شْرحِ ِديوانِه ، فال َوْجه لتَْخِطئِة الُمتَنَبِّى  ء في قَْوله :كما َصرَّ

__________________ 
َ.( يف القاموس : وقد 1)   َ َ 



16781 

 

 ( يف التبصري : الوزُدود.2)
 ( واله : عبد   بن  ّمد بن يعقوب ا ارثي ا أبو  مد.3)
 ا وقيدها ابن األثري ابلعبارة. 395( يف اللباب والتبصري سنة 4)
 ( يف التبصري : عمرو.5)
 ( يف التبصري : النرسي.6)
ِدُم.7)  ( يف القاموس : ال يـُقح
 .«قوله : ال يلح  مؤنثه الكسرة كذا ابلنسخ ولعله التاء بد  الكسرة»املصرية : ( هبامش املطبوعة 8)
 ( مل أعثر عليه.9)
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ُه و  قــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــــــِّ  خــــــــــــــــــــــــر زاي ملــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــَُ

ـــــــــــــــدُ     ه عـــــــــــــــائ ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــن ـــــــــــــــي  مـــــــــــــــا كـــــــــــــــّر داٍم جـــــــــــــــب

  
َدتَْيِن : الَمْقبََرةُ ، الَجبَّانَةُ و الَجبَّانُ و  وهو عْنَد ِسْيبََوْيه اْسم كالقذاف. ، ُمَشدَّ

حاحِ :في و ْحراُء. الّصِ  الصَّ

 .الَجبابِينُ  والَجْمعُ  الَمنبُِت الكريُم أَو األَرُض الُمْستَويَةُ في اْرتِفاعٍ ، قاَل أَبو َحنيفَةَ : هيو

 ونَقَلَهُ اللَّْيُث أَْيضاً.

 ما اْستَوى ِمن األَرِض في اْرتِفاعٍ ويكوُن َكريَم الَمنبِِت. الَجبَّانُ  وقاَل أبو خيَرةَ :

ْمِل وال في  الَجبَّانَة  ابُن ُشَمْيل : وَملَُس وال َشَجَر فيه وفيه آكاٌم وِجالهٌ ، وقد تكوُن ُمْستويَة ال آكاَم فيها وال ِجالهَ ، وال تكونُ وقالَ  في الرَّ

 الِجباِل ، وتكوُن في الِقفاِف والشَّقاِئِق.

ً  اللَّبََن : اتََّخَذهُ  اْجتَبَنَ و  .نَقَلَه األْزهِريُّ  ؛ ُجْبنا

 وهي َغْير َجبُوب. كَصبُوٍر : ة باليمِن ، ، َجبُونو

 َدَخلَها أَبو علّيِ الفَرِضيُّ ، قالَهُ الذهبيُّ تلميذه. كَسحاٍب : ة بِخواَرْزَم ، ، َجبانُ و

ْيفاِن إليه يَأْنَس َكْلبه فال يَهرُّ أَبَداً ؛ قاَل وهو َكثَْرةُ الَكَرِم ألنَّه لَكثَْرةِ  نهايَةٌ في الَكَرِم ، أَي الَكْلِب ، َجبانُ  هو ِمن المجاِز : قْولُهم :و  تََرّدِد الّضِ

 َحسَّاُن ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه :

م  الهبـــــــــــــُُ وَن حـــــــــــــىت مـــــــــــــا هتـــــــــــــّر كـــــــــــــِ غحشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــُ  يـ

واِد املــــــــــقــــــــــبــــــــــِر     (1)ال َيســــــــــــــــــــــــبلــــــــــوَن مــــــــــن الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
 * قُْلت : ومنه أَْيضاً :

هــــــــــــــم و  ــــــــــــــُ ب ــــــــــــــح ل ــــــــــــــٍر كــــــــــــــَ َ ُ مــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــاف  َأجــــــــــــــح

افـــــــــــــا و     ه َحصـــــــــــــــــــــــــــاٌة َأضـــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــح ـــــــــــــَ َذفـ (2)إن قـــــــــــــَ
 

  
.  قََذفَتْه : أَصابَتْه ؛ وأَضاَف : أَْشفََق وفَرَّ

َج ولم يَْنِو أَن يُْعِطي َصدَ »رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، يَْرِوي اْبنُه َمْيمون عنه :  : أَبو َمْيموٍن َصحابيٌّ ، جابانُ و ً أَيّما َرُجل تزوَّ  وهو َغْيرُ  ، «اقا

 الذي يَْرِوي عن ابِن ُعَمَر ، وعنه سبُط بُن شريط تابِِعّي. َجابان

 اْسُم رُجٍل أَِلفه ُمْنقِلبَة عن واٍو كأَنَّه جوابان ، فقُِلبَِت الواُو لغْيِر علٍَّة ، وإنَّما قُْلنا إنَّه فَعاَلن ال فاعال َجابانُ  * قُْلت : وفي الُمْحَكم في ج وب ،

 ج ب ن لقَْوِل الشاِعِر :من 

ه  ِرضـــــــــــــــــــــُ غــــــح اابَن حــــــىت اشــــــــــــــــــــتـــــــّد مــــــَ ُت جـــــــَ يـــــــح  َعشــــــــــــــــــــ 

او     افـــــــــــــَ ه طـــــــــــــَ وح ال أنـــــــــــــّ ك لـــــــــــــَ لـــــــــــــَ هـــــــــــــح ـــــــــــــَ  كـــــــــــــاَد يـ

  

ُه  ــــــــــَ ت ــــــــــ  يـ طــــــــــِ حــــــــــ ح مــــــــــَ ــــــــــح ل ــــــــــَ يـ ــــــــــح ل ــــــــــَ وال جلــــــــــاابن : فـ ــــــــــُ  ق

يـــــــِر إســــــــــــــــــراُف     وِم الــــلــــ  َد نــــَ عـــــــح ــــَ حــــ  بـ وُم الضــــــــــــــــــ  (3)نــــَ
 

  
 فترَك َصْرفه َدِليل على أنَّه فْعالن.

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

ُجل ، كنََصَر ، لُغَةٌ فُْصحى ، نَقَلَها الَجْوهِريُّ وابُن ِسْيَده. َجبَنَ   الرَّ

 َمْبَخلَةٌ ألنَّه يَُحبُّ البَقاُء والماُل ألَْجِله. َمْجبَنة وكاَن يقاُل : الَولَدُ 

حاحِ :  ُجل : َغلُظ ، ولَعَلَّه تََجبَّنَ ووفي الّصِ  اللَّبَُن. تََجبَّنَ  الرَّ

 الَوْجه ، أَي حييُّ الَوْجه. َجبانُ  وِمن المجاِز : فالٌن ُشجاُع القْلبِ 
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ْحراِء ؛ وِمن ذِلَك أَبو القاِسِم عليُّ بُن أَْحمَد بِن ُعَمَر بِن  الَجبَّانُ و الُكوفيُّ ، َحدََّث ببَْغداَد  الجبَّانيُّ  َسْعدٍ  (4)، كَشدَّاٍد : َمْن يَْحفَظ الغلَّةَ في الصَّ

بِيع البرجمّي ، وعنه أَبو القاِسِم بُن الثالجِ ، تُوفي َسنَة   .327عن ُسلَْيمان بِن الرَّ

__________________ 
 .«عن السواد»وفيه :  180( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان بدون نسبة ا ونسبه يف التكملة أليب وجزة.2)
ويف البيت الثاين إقواء. وكتب مصـحح اللسـان هبامشـه : قوله إسـراف هو ابلرفض يف بع   .«طافا»بد  : « اطّافا»وفيه : « جوب» ( اللسـان3)

 نسخ امكم وابلنصب كسابقه يف بعضه أيضاً وعليه قال إقواء.
 أمحد بن عمرو بن سعيد اجلبان.« : اجلّبان»( يف اللباب 4)
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،  الَجبَّانَ  لَكْونِه َسَكنَ  الجبَّانيُّ  ، َرَوى عنه الَخِطيُب أَبو بْكرٍ  الَجبَّانِ  محمِد بِن أَْحمَد بِن عيَسى البَْغداِديُّ يُْعرُف بابنِ وأبو الَحَسِن عليُّ بُن 

ْحراُء.  وهو الصَّ

 369البَْكِريُّ الوائِليُّ ، أَجاَزهُ عيَسى بُن يسكن ، تُوفي َسنَة : قَْريَةٌ باْفِريِقيَة قُْرَب َسفَاِقَس ، منها إبراهيُم بُن أَْحَمَد بِن علّيِ بِن سليم  جبيناةُ و

 عن تْسِعْين َسنٍَة ، َرِحَمه هللاُ تعالَى.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

حافُِظ عن أَبي يَْعلَى الموصلّيِ وغيِرِه : قَْريَةٌ بباِب بَلخ ، منها أَبو عْبِد هللِا محمُد بُن علّيِ بِن الُحَسْين بِن الفََرجِ البَلخيُّ ال َجبَاخانُ  : [جبخن]

 ، َرِحَمه هللاُ تَعالَى. 656َسنَة  (1)، تُوفي ببَلخ 

بِيُّ ، كفَِرَح ، َجِحنَ  : [جحن] ً  الصَّ ح في الُمْحَكم على َكْسِر الحاِء : ، َجِحنٌ  فهو ، َجحانَةً و َجَحنا  أَْجَحنَهوساَء ِغذاُؤه  كَكتٍِف ؛ هكذا ُصّحِ

 غيُره.

حاحِ : فهو ه وهي أَْجَحنَتْهوبالفتْحِ  َجْحنٌ  وَوقََع في نسخِ التْهِذيِب والّصِ  ، كما في التْهِذيِب. َجْحنَةٌ و، كما في الُمْحَكِم ؛  َجِحنَةٌ  أُمُّ

 َرُجٍل ، وهو ابُن فقعس بِن طريِف بِن َعْمٍرو ، وبَْطٌن ِمن بَني أََسٍد. (2) : اْسمُ  َجحوانُ و

حاحِ. ُء الشَّباِب ؛، كَكتٍِف : البَطي الَجِحنُ و  عن أَبي زْيٍد ، كما في الّصِ

 الُمعَطَُّش ؛ وقَْوُل النَِّمِر بِن تَْولَِب : النَّباُت الضَّعيُف الصَّغيرُ  أَْيضاً :و

ِن   (3)فبَنـحَبتها نَبالً غري َجحح
حاحِ. ، كُمْكَرٍم ، كالُمْجَحنِ  .َجِحنٍ  إنَّما هو على تَْخفيفِ   وهو القَصيُر القَِليُل الماِء ِمن النَّباِت ؛ كما في الّصِ

اخِ : القُراُد ؛ : الَجِحنُ و  وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للشمَّ

هـــــــــــــا وجـــــــــــــاَدتح و  غـــــــــــــابـــــــــــــنـــــــــــــُ تح مـــــــــــــَ رِقـــــــــــــَ  قـــــــــــــد عـــــــــــــَ

ِا     تـــــــــــــــِ ٍن قـــــــــــــــَ جـــــــــــــــِ َر  حـــــــــــــــَ ا قـــــــــــــــِ ِدر هتـــــــــــــــِ (4)بـــــــــــــــِ
 

  
ً  أراَد قُراداً َجعَلَه  لُسوِء غَذائِه. َجِحنا

حاحِ : يقوُل : صاَر َعَرُق هذه الناقَِة قًِرى للقُراِد. . كالُجْحنَةِ  وفي الّصِ ّمِ  ، بالضَّ

نَ و أَْجَحنَ وكَمنََع ،  ، َجَحنَ و َن وأَْحَجَن. : َضيََّق على ِعياِله فَْقراً أَو بُْخالً ، َجحَّ  وكذا َحَجَن وَحجَّ

 ما لَِزَمهُ. ولَُوْيذاُؤهُ : وهو القَْلِب ولَُوْيحاُؤهُ  ُجَحْيناءُ  يقاُل :و

وهو نَْهر بَْلخ ، وهو النَّْهُر العَظيُم الفاِصُل بيَن خواَرْزَم وخراساَن وبيَن بُخاَرى وَسَمْرقَْند وتِْلَك البِالد كّل ما  : نَْهُر خواَرْزَم ، َجْيحونُ و

 .الجحن وهو ِمن أَْنهاِر الَجنَِّة ، وقد َوَرَد فيه َحِدْيٌث ، وهو فَْيعوٌل ِمن َجْيحونُ  ْهر والنَّْهرُ كاَن ِمن تِْلك الناِحيَِة فهو ما َوَراء النَّ 

ُب ِجهان. َجْيحانُ و وِم ، ُمعَرَّ  : نَْهٌر بين الشَّاِم والرُّ

 : اْسُم نَْهَرْين جاَء فيهما َحِدْيٌث. (5) َجيحانُ و َجْيحونُ  وقاَل اللَّْيُث :

ا يُسْ   تدرُك عليه :* وممَّ

 : سوُء الِغذاِء. الَجحانَةُ 

 َخْيٌر. َجِحنٍ  َء منوفي الَمثَِل : عجبت أَْن يَِجي

تيِن ُمشدََّدةَ النُّوِن : الُجُخنَّةُ  : [جخن] . ، بضمَّ  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ
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__________________ 
 وثلثمائة ومثله يف معجم البلدان.( ذكر وفاته ابن األثري يف اللباب اب روف سنة سبض ومخسا 1)
 ( يف القاموس : اسٌم ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فخففها.2)
 وصدره : 391( شعراء إسالميون ا شعر النمر ص 3)

 فبعطت كلما سئلت شبااب
 وانظر ختر ه فيه.

 ترمجة حجن اب اء قبر اجليم.والصحاح واللسان وفيه : وهذا البيت ذكره ابن بري مبفرده يف  95( ديوانه ص 4)
والتصــويب يواف  عبارة اللســان والتهذيب « جيحون وجاحان اســم هنرين وقا  الليث : جيحون وجيحان ا وقا  الليث :»( العبارة ابألصــر : 5)

 «.بد  : هنرين« هنر»ا وفيهما 
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ديئةُ عند الِجماعِ. وهي  المرأَةُ الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريَةٌ بفاِرَس ، منها أَبو محمٍد الَحَسُن بُن عْبِد الواِحِد الصُّوفيُّ ِمن شيوخِ أَبي محمٍد النخشبّيِ. ويَِخانُ جُ  : [جخن]

 ِمن شيوخِ ابِن الّسمعانّيِ. (1)، بالكْسِر : قَْريةٌ بَمْرَو ، منها أَْحَمُد بُن محمِد ابِن الَحَسِن  جْيخنُ و

ْوِت. الَجَدنُ  : [جدن] كةً : ُحْسُن الصَّ  ، محرَّ

 وعلى األَخيِر اْقتََصَر ابُن ِسْيَده. باليمِن ، أَو واٍد ، أو ع ، (2) َمفاَزةِ  أَْيضاً : اْسمُ و

حاحِ ، وهو : َجَدنٍ  ذوو ُل َمن َغنَّى َعلَُس بُن يَْشَرَح بِن الحاِرِث بِن َصْيِفّيِ بِن َسبأ َجدُّ  قَْيٌل ِمن أَْقياِل ِحْميَر ، كما في الّصِ بِْلِقيَس ، وهو أَوَّ

ْوِت. الَجَدنَ  ولذِلَك لُقِّب بَسبَبِه ألَنَّ  باليمِن ،  ُحْسن الصَّ

َر بْعَد ذي قواس ، وجوَز أَنّه لُقِّب بالَمفاَزةِ وَحَكاه قوالً. ْوض للّسهيلّيِ : أنَّه الّذي تأَمَّ  وفي الرَّ

 بِن نزاٍر. من َربيعَةَ  بَْطنٌ  ، كَشدَّاٍد ، بُن َجديلَةَ : َجدَّانٌ و

 قاَل ابُن الَكْلبّي : َدَخلُوا في بَني ُزَهْير بِن ُجَشم وبَني َشْيبان.

 .َجدَّان قاَل الّرشاطيُّ : ولُدهُ عاِمٌر وهو باقُم بنُ 

 كما في الُمْحَكم. : اْستَْغنَى بعَد فَْقٍر ؛ أَْجَدنَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. الجدانيُّ  َراِق ، منه أَبو عْبِد هللِا أَْحمُد ابُن محمدٍ : َمْوِضٌع بالعِ  جدانكرج  ، َرَوى له الَماِلينيُّ

 : َصحابيٌّ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، له ِوفاَدةٌ ِمن الَحبََشة ، ويقاُل ذو جن. َجَدنٍ  وذو

. وهو ، بالكْسِر : الِجْذنُ  : [جذن]  النُّوُن بََدٌل عن الالِم. الِجْذُل ، أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 ُء إلى ِجْذنِه وإلى ِجْذِله.يقاُل : صاَر الشي األَْصُل. أَْيضاً :و

 تابِِعيَّةٌ. أَو هي َجْونَةُ  عاِمِر بِن واثِلَةَ الصَّحابّيِ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه. : َمْوالةُ أَبي الطُّفَْيلِ  َجْوَذنَةُ و

حمن. حابيٌّ : صَ  َجْوذانٍ  ، أَو ابنُ  َجْوذانٌ و  نزَل الُكوفَةَ ، َرَوى عنه األَْشعَُث بُن ُعَمْيٍر والعبَّاُس بُن عبِد الرَّ

ً  : [جرن] َد األَْمَر وَمَرنَ  إذا : َجَرَن ُجرونا يت. تَعَوَّ ّكِ ُجِل والدابَِّة ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن ابِن الّسِ  عليه ، يقاُل ذِلَك للرَّ

ً  اهُ على العََملِ يَد َجَرنَتْ  وفي الُمْحَكم :  َمَرنَْت.:  ُجرونا

ْرعُ  َكذِلكَ والثَّْوُب ،  َجَرنَ و ً  الّدِ  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للَبيٍد ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : َجواِرنُ  ، والَجْمعُ  َجِرينو جاِرنٌ  فهو اْنَسَحَق والَن ، : ُجرونا

ر ٍة و  مــــــــــــــــــِ َوارٌِن بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــٌ  وكــــــــــــــــــّر طــــــــــــــــــِ  جــــــــــــــــــَ

الُم     اح غـــــــــــُ ر تـــــــــــَ ُدو عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــقـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ (3)يـ
 

  
 يْعنِي ُدروعاً ليِّنةً.

 وفي الُمْحَكم : وَكذِلَك الِجْلُد والِكتاُب إذا دَرسا.

 : ما أَْخلََق ِمن األَساقي والثِّياِب وغيِرها. الجاِرنُ  وفي التْهِذيِب :

ً  الَحبَّ  َجَرنَ و  َشديداً بلُغَِة ُهَذْيل ؛ قاَل شاِعُرهم : نَهَطحَ  : َجْرنا
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ه و  تـــــــــــــــــَ ٌر إذا آنســـــــــــــــــــــــــــــــح ه َزجـــــــــــــــــَ وحطـــــــــــــــــِ  ِلســـــــــــــــــــــــــــــــَ

حــــــــــوِن     طــــــــــح َ
هــــــــــا املــــــــــ ــــــــــِ ــــــــــن ري ــــــــــر حــــــــــ  ِبــــــــــَ ر  ال (4)جــــــــــَ

 

  
حاحِ. : َولَُد الَحيَِّة ، (5) الجاِرنُ و  وكذا في الّصِ

__________________ 
 ا سن.( يف معجم البلدان : أبو عبد    مد بن أمحد بن 1)
 ( يف القاموس : َمَفازٌة ابلرفض منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.2)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 160( ديوانه ط بريوت ص 3)
عامر يف شــعر بدر بن  410/  1( اللســان والتهذيب بدون نســبة ا ويف التكملة منســوابً إىل بدر بن عامر ا والبيت يف شــرح أشــعار اهلذليا 4)

 برواية : ولصوته.
 واملثبت كاللسان والتهذيب.« واجلارون»( يف القاموس : 5)
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 وفي الُمْحَكم : ِمن األَفاِعي.

 وقاَل اللَّْيُث : ما الَن ِمن ولِد األَفاِعي.

احِ :و . الطَّريُق الدَّاِرُس ، الجاِرنُ  قاَل أَبو الَجرَّ  نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ّمِ وك الُجْرنُ و لَْين : أَميٍر وِمْنبٍَر ،، بالضَّ  البَْيَدُر. واْقتََصَر الَجْوهِريُّ وابُن ِسْيَده واألَْزهِريُّ على األَوَّ

 للحّبِ ، والبَْيَدُر للتَّْمر. الَجرينُ  وفي التَّْوشيح :

 : َمْوِضُع البُّرِ ، وقد يكوُن للتَّْمِر والِعنَِب. الَجرينُ  وفي الُمْحَكم :

 عْنَد أَْهِل البَْحَرْين. (1)و الَمْوِضُع الذي يُْجَمُع فيه التَّْمُر إذا ُصِرَم ، وهو الغداد وفي التَّْهِذيِب : ه

ينُ  وقاَل اللّْيُث : تُهم يْكِسُر الِجيَم ، وَجْمعُه الَجّرِ  .ُجُرنٌ  َمْوِضُع البَْيَدِر بلُغَِة أَْهِل اليمِن ، وَعامَّ

 أَْيضاً على الَجِرينُ  ، ويُْجَمعُ  أَْجرانٌ  ، ويَْستَْعملونَه لبَْيَدِر الَحْرِث يُْجدَّر أَي يُْحَظر عليه ، والَجْمعُ  * قُْلُت : واألولى هي لُغَةُ أَْهِل ِمْصرَ 

 أَْيضاً. أَْجرنَةٍ  كَشِريٍف وأَْشراٍف ، وعلى أَْجرانٍ 

 نَقَلَهُ ابُن ِسْيَده. التَّْمَر : َجَمعَهُ فيه ؛ أَْجَرنَ و

حاحِ. كُكتٍُب ، ، ُجُرنٌ  البَعيِر ، بالكْسِر ؛ ُمقَدَُّم ُعنُِقه من َمْذبَِحه إلى َمْنَحِرِه ، ج ِجرانُ و  كما في الّصِ

 قاَل : وَكذِلَك ِمن الفََرِس.

باألَْرِض ،  ِجرانَه أَْلقَى: ه على األَْرِض قيَل وَكذِلَك باِطُن العُنُِق ِمن ثُْغرةِ النَّْحِر إلى ُمْنتَهى العُنُِق في الرأِْس ، فإذا بََرَك البَعيُر وَمدَّ ُعنُقَ 

 ، واْستُِعيَر لإلْنساِن ؛ قاَل : ُجُرنٌ و أَْجِرنَة والَجْمعُ 

ه  رانـــــــــــــــَ ـــــــــــــــٍك وجـــــــــــــــِ يَنح مـــــــــــــــال ـــــــــــــــح ي َرعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ىت تـ  مـــــــــــــــَ

ِر و     ه غـــــــــــرُي  ئـــــــــــِ لـــــــــــمح أَنـــــــــــ  عـــــــــــح يـــــــــــه تــــــــــــَ بـــــــــــَ نــــــــــــح (2)جـــــــــــَ
 

  
 وقَْوُل َطرفَةَ :

 (3)َأجرِنٍة لُز تح ِبَدأحٍي ُمَنض ِد و 
ً  إنَّما عظَّم صْدَرها فجعََل كلَّ جْزٍء منه  كِحَكايَة ِسْيبََوْيه ِمن قْوِلهم للبَعيِر ذو َعثانِْين. ِجرانا

.واْسُمه عاِمُر بُن الَحاِرِث ، ال  ِمن بَني نَُمْيٍر ، (4) العَْوِد : شاِعٌر نَمِريُّ  ِجرانُ و  الُمْستَْوِرُد ، وَغِلَط الَجْوهِريُّ

ل في اللَّقَِب وهو عقيليٌّ وذلِ  ي لقَْوله :قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : فقيَل : إنَّه لَقَبُه ، وقيَل : هو آَخُر يُواِفُق األَوَّ  َك نَُمْيِريٌّ ، وُسّمِ

ه  رانــــــــــَ ت جــــــــــِ يــــــــــح حــــــــــَ تــــــــــَ دُت لــــــــــعــــــــــوٍد فــــــــــالــــــــــح مــــــــــَ  عــــــــــَ

ضُ لــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــ  أَمحضــــــــــــــــــــــــــَ  يف و      أُمــــــــــــوٍر وَأجنــــــــــــحَ

  
لقَْوِله يُخاِطُب اْمَرأَتَْيه  بذِلكَ  ولُقِّبَ  هو شاِعٌر إْسالميٌّ ِمن بَني ُعقَيٍل اْسُمه الُمْستَْوِرُد ،: وأَْوَرَده الحافُِظ السَّيوطيُّ في المْزهِر. وقاَل الحافُِظ 

: 

 ُخَذا َحَذراً اي جاَريَت  فإن يِن 
تَْين ، وهي ِروايَةُ األَْكثَِرْين.كذا نَصُّ الَجْوهِرّي ، وأَر  اَد بهما الّضرَّ

 وَرَواهُ العَينيُّ : يا جاَرتَاي باألَِلِف ألَنَّه ُمثَنَّى يُْبنَى على ما يُْرفَع به.

.  وَوقََع في الُمْحَكم : يا خلَّتَيَّ

ْوَجة :قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : وأَْنَشَدني شْيُخنا اإلماُم ابُن الشَّاذليّ    : يا حنتاي ، ُمثَنَّى حنَّة بالحاِء الُمْهَملَِة وهي الزَّ
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َلحُ  ِجرانَ  رأَيحتُ   (5) الَعوحِد قد كاَد َيصح
ِم ال َغْير ؛ وَرَواهُ بعُضهم بضمِّ   يُْرَوى : يَْصلَح بفتْحِ الالَّ

__________________ 
 والذي يف التهذيب : الَغَداُء.« النسخ ا وحررهقوله : الغداد كذا يف »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( اللسان.2)
 وصدره : 24( ديوانه ط بريوت ص 3)

 وطييف  اٍ  كا يّن خلوفُه
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسِخ : ُلريحِييف.4)
 447/  1والبيت يف اللســـان والصـــحاح واملقايي  ( البيت من شـــواهد القاموس وقد تصـــرف الشـــارح ابلعبارة فجاء صـــدره بعيداً عن عجزه. 5)

 .450والتهذيب والشعر والشعراء ص 
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ِرَب به ِنساَءه ا ُعُن ِ  يـَعحيِن أَن ه كاَن اخت ََذ من ِجلحدِ  الالِم أَيحضاً ا وِكالُ ا َصواٌب.  وكانـََتا َنَشَزل عليه. الَعوحِد َسوحطاً لَيضح
ّمِ : َحَجٌر َمنْ  الُجْرنُ و أُ منه ، يَُصبُّ فيه الماءُ  قورٌ ، بالضَّ يه أَْهُل الَمدينَِة الِمْهراَس ، كما في الُمْحَكم. يُتََوضَّ  يَُسّمِ

ُر به.  وفي الَجْمَهَرةِ : الِمْهراُس الذي يُتََظهَّ

ِث ، البَْصرّيِ  لَقَُب َعْمِرو بِن العاَلِء اليَْشُكِرّيِ  : ُجْرنٌ و  ِدّي ، وعنه َوِكيٌع وغيُرهُ.َرَوى عن أَبي َرجاٍء العطار الُمَحّدِ

 في لُغَِة ُهَذْيل. كِمْنبٍَر : األَكوُل ِجدَّا ، الِمْجَرنُ و

ً  : اتََّخذَ  اْجتََرنَ و  .َجرينا

 : ع بِدَمْشَق. َجْيرونُ و

حاحِ : باٌب ِمن أَْبواِب ِدَمْشَق.  وفي الّصِ

وض للّسهيلّيِ : يقاُل لِدَمْشقَ   بِن َسْعٍد. ْيرونُ جَ  باْسِم بانِيها َجْيرونُ  وفي الرَّ

يَْت باْسِمه َجْيرونَ  وَذَكَر الهمدانيُّ أَنَّ   .َجْيرون بِن َسْعِد بِن عاٍد نََزَل ِدَمْشَق وبَنى َمدينَتَها فُسّمِ

حاحِ. ؛ (1) الِجيْْرِ  لُغَةٌ في ، بالكْسِر : الِجْريانُ و  كما في الّصِ

 وقاَل ابُن ِسْيَده : وهو ِصْبُغ أْحَمر.

 الَمْطحوِن. بَجرينِها بلُغَِة ُهَذْيٍل ، وتقدََّم شاِهُده قَِريباً : : ما َطَحْنتَهُ ، الَجرينُ و

نٌ  َسْوطٌ و  ، كُمعَظٍَّم : قد َمَرَن ِقدُّه والَن. ُمَجرَّ

 .(2)الِجَماِل البُْزل لغلَِظها  ُجُرن قاَل األَْزهِريُّ : رأَْيتهم يسّووَن ِسياَطُهم ِمن

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 : اْستُْمِتَع به وبَِلَي. جاِرنٌ  . وَمتاعٌ ُجُرنٌ و أَْجِرنةٌ  الذََّكر : باِطنُه ، والَجْمعُ  ِجرانُ 

 : يَبَِس وَغلَُظ ِمن العََمِل. جاِرنٌ  وِسقاءٌ 

ي أَنَّ النُّوَن غيُر  أَْجران ْرم ، والَجْمعُ ، بالكْسِر : الجْسُم ، لغَةٌ في الِجْرم َزَعموا ؛ وقد تكوُن نُونُه بََدالً ِمن ِميم جِ  الِجْرنُ و ا يقّوِ ، وهذا ممَّ

ف. ف في البََدِل هذا التَّصرُّ  بََدٍل ألَنَّه ال يَكاُد يُتََصرَّ

 : أَي أَثْقالَه. ِجرانَهو أَْجرانَه وأْلقَى عليه

 وفي األساِس : إذا َوطَّن على األَْمِر نْفَسه.

 على األَْرِض. ِجرانَه ، أَي اْستَقاَم وقَرَّ في قَراِره ، كما أَنَّ البَعيَر إذا بََرَك واْستَراَح َمدَّ  بِجرانِه وفي التَّْهِذيِب : َضَرَب الحقُّ 

 .ِجْرنٌ ووَشراِشَره ، الواِحُد ِجْزٌم  أَْجرانَهووقاَل اللَّْحيانيُّ : أَْلقى عليه أَْجراَمه 

 : الَميُِّت ، عن ُكراعٍ. (3) المجرئِنُّ و

 ، كِمْنبٍَر : بَِعيٌد ؛ قاَل ُرْؤبَة : ِمْجَرنٌ  وَسفَرٌ 

رن فاِر املِجح  بعد أطاِويِح السِّ
 قاَل ابُن ِسْيَده : ولم أَِجد له اْشتِقاقاً.

كةٌ : األَرُض الغَِليَظةُ ؛ وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو : الَجَرنُ و  ، محرَّ
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تــــــــــــح  دي وَأهلــــــــــــحَ عــــــــــــح تح بـــــــــــــَ لــــــــــــَ دَكــــــــــــ  َ ح تــــــــــــَ  هــــــــــــا الــــــــــــطـــــــــــ 

َرنح و     بـــــــــــــاِر واجلـــــــــــــَ دو يف اخلـــــــــــــَ غـــــــــــــح ـــــــــــــَ (4)حنـــــــــــــُن نـ
 

  
حاحِ.  ويقاُل : هو ُمْبدٌل ِمن الَجَرل ؛ كما في الّصِ

 ؛ قالَهُ نَْصر. (6): َمْوِضٌع ِمن نَواِحي إرمينية قُْرَب َدبِيل ِمن فُتوحِ َحبِيب بِن َسلََمةَ  (5)كَسْكَرى  َجْرنَىو

 ، كُزبَْيٍر : َمْوِضٌع نَْجِديٌّ بالعباء بيَن ُسَواج والنير. ُجَرْينُ و

__________________ 
 ( ضبطت يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.1)
 لصالبتها.( يف التهذيب : 2)
 بدون ضبرت.« واجملرين»( يف اللسان : 3)
 ( اللسان.4)
 .«قوله : كسكر  ا الذي يف معجم ايقوت جر. ابلضم مث السكون والنون مفتوحة مقصورة»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( يف معجم البلدان : بن مسلمة الفهري.6)
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. : اْجَرَعنَّ  : [جرعن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 وَسيَأْتي له أَنَّ اْرَجعَنَّ لُغَةٌ في اْرَجَحنَّ وبَمْعناه. قَْلُب اْرَجعَنَّ وبَمْعناهُ. ووه

. : جازانُ  : [جزن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

يَت به القَْريةُ الَمْوجوَدةُ اآلَن على البَْحِر الملحِ ، وهي إْحدى الثُّغوِر اليَمنِيّة. واٍد باليمِن ، وهو  ُسّمِ

ي أَنَّ نُونَه غيُر بََدٍل. ، أَْجُزنٌ  ج أَو نونُه بََدٌل ِمن الِم َجْزل ، ، (1) َجْزلٍ  لُغَةٌ في : َجْزنٌ  َحَطبٌ و ا يقّوِ  وهذا ممَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يها العََرُب َغْزنَةَ ؛ قالَهُ نَصر. َجْزنَةُ   ، بالفتْحِ : اْسُم قََصبَِة زابلستان ، تسّمِ

ّمِ : الُجْسنَةُ  : [جسن] . ، بالضَّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 َسَمكةٌ ُمْستَديَرةٌ لها ُزبانَياِن. وهي

اِربوَن بالدُّفوفِ  الُجسَّانُ و اٍن : الضَّ  ولم يُْذكر لها واِحٌد. ، كُرمَّ

 َصلَُب. ُء :الشي ْجَسأَنَّ او

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 [جبين]

اِء ، كما َضبََطه الدَّاْرقْطنِيُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. جبيورُ  ُُ ، ويقاُل :السالمعليه: اْسُم الغاُلِم الذي قَتَلَهُ الخْضُر ،  جبيون : (2)  بالرَّ

 والنُّْعماُن بُن ِجَسان ككتاٍب : َرئِيُس الّرباِب ، ليَس في العََرِب جسان َغْيره.

ْدُر ، كفَْوفٍَل : ، الَجْوَشنُ  : [جشن]  عن ابِن ُدَرْيٍد. الصَّ

ي  الَحِديِد. وقيَل : ما َعُرَض ِمن َوَسِطه. َجْوَشن قاَل : ومنه ُسّمِ

ْرُع ؛ : الَجْوَشنُ و . الّدِ  نَقَلَه الجْوهِريُّ

ْدُر والَحْيزوُم ؛ اجٍ بنِ  وفي الُمْحَكم : َزَرٌد يُْلبَُسه الصَّ ُث. الَجْوَشنِيّ  وإلى َعَمِلها نُِسَب عبُد الَوهَّاِب بُن َروَّ  اإلْسَكْندرانيُّ الُمَحّدِ

ه الَجْوَشنيُّ  اِء : القاِسُم بُن َربيعَةَ ِمن القَُدمو ، وعنه خاِلُد  (3)بِن َغَطفان ؛ قالَهُ ابُن أَبي حاتٍِم ، عن أَبيِه َرَوى عن ابِن ُعَمَر  َجْوَشن إلى َجّدِ

 الحذَّاِء.

 .ِمن اللَّْيِل ، أَي َصْدرٌ  َجْوَشنٌ  يقاُل : َمَضى من اللَّْيِل : وَسُطه أَو َصْدُره. الَجْوَشنُ و

 أَْحمر يَِصُف َسحابَةً :وفي الُمْحَكم : أَي قْطعَةٌ ، لُغَةٌ في َجْوش ، فإْن كاَن َمِزيداً منه فحْكُمه أَْن يكوَن معه ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ البِن 

يبِّ ُيضــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــا يف ذي خــــــــــــــَ ــــــــــــــريُه ب  ُء صــــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــنـــــــــا     بـــــــــِ يـــــــــنـــــــــًا فـــــــــَ لـــــــــهـــــــــا بـــــــــِ يـــــــــح ـــــــــَ ن ل واشـــــــــــــــــــــــِ (4)جـــــــــَ
 

  
حمِن بنِ ُعيَْينَةُ بُن عبِد و ثٌ  البَْصريُّ ، الغََطفانيُّ  َجْوَشِن الَجْوَشنِيُّ  الرَّ عن أَبيِه ونافِع َمْولَى ابِن ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما ، وعنه  ُمَحّدِ

 َوِكيٌع والنَّْضُر بُن ُشَمْيل.

 .عن ابِن األَْعرابّيِ  : المْرأَةُ الَكثيَرةُ العََمِل النَّشيَطةُ ؛ الَمْجشونَةُ و

ّمِ وكُدُجنٍَّة : طائِرٌ  الُجْشنَةُ و  أَْسَوُد يُعَشَُّش بالَحصا. ، بالضَّ

 قِْيَل : اْسُمه أَْوس. ، الَجْوَشنِ  ذوو
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معاِويَةَ بِن  هكذا في النُّسخِ ، والذي في الَمعاِجِم وُكتُِب األَْنساِب : ُشَرْحبيُل بُن األْعوِر بِن َعْمِرو بنِ  ُشَرْحبيُل بُن قُْرِط األَْعوُر ، وقيَل :

نََزَل الُكوفَةَ ، له َحِدْيٌث في كتاِب الَخْيِل ، َرَوى عنه اْبنُه شمٌر قاتُِل الُحَسْيِن ، رِضَي هللاُ تعالَى  الصَّحابيُّ  كالٍب الِكالبيُّ ، ثم الّضبابيُّ ،

  بَن األَْعور.شاِعراً ُمْحسناً َرثَى أخاه الصميلَ  الَجْوَشنِ  عنه ، ولَعََن َمْن قَتَلَه ؛ وكان ذو

__________________ 
 ( يف القاموس : جزٌ  ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.1)
 .«ج »( كذا وردت هنا ا وموقعها بعد 2)
 : ابن عمرو. 521/  2( يف التبصري 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
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حمن الدَّاِخل.* قُْلت : وَحِفيُده الصميُل بُن حاتِِم بِن شِمِر ، كاَن أَميراً   باألَْنَدلُس ، وَولَده ُهَذْيُل بُن الصميِل قَتَلَه عْبُد الرَّ

ُل َعَربّيِ لَبَِسه ، وإنَّما لُقَِّب به ْدِر ،أَو ألَنَّه كان ناتِى ؛ الَجْوَشن أَي ألَنَّه أَوَّ أَو ألَنَّ ِكْسَرى  وهذا الَوْجه َذَكَره ابُن الّسمعانّيِ والذَّهبيُّ : َء الصَّ

 أَْعطاهُ َجْوَشناً.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الغَليُظ. الَجْشنُ 

 الَجراَدةِ : َصْدُرها. َجْوَشنُ و

 الثُّماِم : بَقاياهُ ؛ قاَل : َجواِشنُ و

ن الـــــــــــّث  واشـــــــــــــــــــــــــِ َ  إال  جـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــَ راٌم إذا ملَح يـ  كـــــــــــِ

ه     نــــــــُ واشــــــــــــــــــــــِ مــــــــام جــــــــَ رِّ الــــــــثــــــــ  (1)مــــــــاِم ومــــــــن شــــــــــــــــــــــَ
 

  
 عََرِب َغْير الذي في َغَطفان.والَجواِشنَةُ : بَْطٌن ِمن ال

 : َجبٌَل مطلٌّ على َحلََب ؛ عن نَْصر ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. َجْوَشنٌ و

. : الَجْعنُ  : [جعن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 فِْعٌل ُمماٌت وهو التَّقَبُُّض. وفي التَّْهِذيِب والُمْحَكم : هو

 وهو اْسٌم ِمن أَْسماِء العََرِب ، قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد. ، َجْعَونَةَ  اْستِرخاٌء في الِجْلِد والِجْسِم ، ومنه اْشتِقاقُ  الَجْعنُ  قيَل :و

 َء ، وحينَئٍِذ فَمَحلُّه الُمْعتَل.وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو فَْعلَنَة ِمن الَجْعِو ، وهو َجْمعُك الشي

 له ِوفاَدةٌ. الَجْعونيُّ  : بَْطٌن ، منهم : يزيُد بُن المعمِر النّميِريُّ  بُن الحِرِث بِن نميرٍ  َجْعَونَةُ و

ُجُل : أَْجعَنَ و .الَجْعن فَْعَولَة ِمن ، (2) : َسميٌن قَصيرٌ  َجْعَونَةٌ  َرُجلٌ و  تَعَلََّج لَْحُمهُ واْشتَدَّ. الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُل بَني ناِشٍر ُخروجاً إلى تهاَمة ويُْعَرفُوَن ، كُجَهْينَةَ : بَْطٌن ِمن ال ُجعَْينَةُ  ناشريين ، َمْسَكنُهم قَِديماً المعقمية ِمن واِدي مور ؛ قيَل : ُهم أَوَّ

 بالقَوابِعَِة.

حاحِ. ، بالكْسِر : أُصوُل الِصلِّياِن ؛ الِجْعثِنُ  : [جعثن]  كما في الّصِ

 وقيَل : هو أَْصُل النَّباِت ُمْطلقاً.

. أُْخُت الفََرْزَدقِ  : ِجْعثِنُ و  الشَّاِعِر ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ُجُل : تََجْعثَنَ و َع ، الرَّ  وَكذِلَك تََجْعثََم ، وقد تَقَدََّم. تَقَبََّض وتََجمَّ

 ُمْجتَِمعُه. أَي الَخْلِق ، ُمَجْعثَنُ  هو يقاُل :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِء : فََرٌس ِمن الَمْنسويَة األَصائِل.، ُمَصغَّراً ُمَشدََّدةَ اليا الجعيّثنة

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

هو ُمَركٌَّب ِمن َجاع وَماَن ، : ، قيَل  الَجعاِمنَةُ  بَْطٌن ِمن طريِف بِن ذواٍل باليمِن ، وُهم: ، بالفتْحِ ، ابُن يَْحيَى بِن عبِد هللِا  َجْعمانُ  : [جعمن]

 فَراِجْعه.وقد َذَكْرناه في َجعََم ُمفَصَّالً 

 بالغَْيِن وتَثِْليث الثاِء. ، *الُجغاِثنُ  : [جغثن]
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 وقد أَْهَملَهُ الَجْوهريُّ والجماَعةُ.

 ِمن بَني عّك بِن َعْدنان. قَبيلَةٌ باليمنِ  وهي

ها. ِحيُح ويُوَجُد في النُّسخِ الَكثيَرةِ بضّمِ  وظاِهُر ِسياقِه أَنَّه بفتْحِ الِجيِم وهو الصَّ

ا يُْست  درُك عليه :* وممَّ

 ، بالكْسِر : بَْلَدةٌ بفاِرَس. ِجْغِمينُ 

 .ُجفُونٌ و أَْجفانٌ و بضّمِ الفاِء ، ، أَْجفُنٌ  : ِغطاُء العَْيِن ِمن أَْعلَى وأَْسفَل ، ج الَجْفنُ  : [جفن]

 أَْنَشَدنِيه شْيُخنا اإلماُم محمُد بُن الشَّاذلّيِ ،قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : وِمن أَْبَدع الِجنَاِس وأَْلَطِفِه ما 

__________________ 
 ( اللسان : بدون نسبة.1)
 ( يف القاموس : قصرٌي لٌا.2)
 هبامش القاموس عن نسخة أخر  : اجلعاشن. (*)



16796 

 

 َرمِحَه  ُ تعاىَل :
فـــــــــَ   ـــــــــَ تـ ـــــــــح راَر كـــــــــمـــــــــا انـ ِت الـــــــــغـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــَ م نـ فـــــــــاهنـــــــــُ  َأجـــــــــح

فـــــــــــانِ     ن اأَلجـــــــــــح ي الـــــــــــغـــــــــــرار هبـــــــــــم مـــــــــــِ  مـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ

  
ل : النَّْوم ، والثاني : َحدُّ السَّْيف ؛  ل : أْجفانوالغراُر األوَّ  العَْيِن ، والثاني : األْغماد. أْجفانُ  األوَّ

حاحِ والُمْحَكِم والتَّ  ِغْمُد السَّْيِف ، : الَجْفنُ و  ويُْكَسُر. ْهِذيِب ؛كما في الّصِ

 وفي الُمْحَكِم : وقد ُحِكَي بالكْسِر.

ته.  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وال أْدِري ما صحَّ

 وهو اْسٌم ُمْفَرٌد ؛ قاَل النَِّمُر بُن تَْولب : أْصُل الَكْرِم ، : الَجْفنُ و

ذاٍب  اٍر عــــــــــــــــــِ ُة بــــــــــــــــــَا أهنــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــــُ

ِن و     فــــــــــــــــــــح روِم جــــــــــــــــــــَ ٍت وكــــــــــــــــــــُ (1)َزرحٍع انبــــــــــــــــــــِ
 

  
 ويقاُل : نَْفس الَكْرِم بلُغَِة أْهِل اليمِن ؛ كذا في التَّْهِذيِب.

ي الَكْرمُ  اغُب : وُسّمِ ً  وقاَل الرَّ  تَصّوراً أنَّه وعاٌء للِعنَِب. َجْفنا

 ، أي الَكْرِم. الَجْفنِ  وفي األساِس : َشِربوا ماءَ 

حاحِ والتْهِذيِب والُمْحَكِم. َجْفنَةٌ  الواِحَدةُ  أو قُْضبانُهُ ،  ؛ كما في الّصِ

 نَقَلَهُ ابُن ِسْيَده. أو َضْرٌب ِمن الِعنَِب ؛

 ِء ، أي َظلَفَها ؛ قاَل :نْفَسه عن الشي َجفَنَ  يقاُل : َظْلُف النَّْفِس من الَمداِنِس. : الَجْفنُ و

نح  فــــــــــــــــَ يــــــــــــــــنــــــــــــــــا وجــــــــــــــــَ َض مــــــــــــــــاَ  ِ  فــــــــــــــــِ  مجــــــــــــــــََ

ســــــــــــــــــــــًا     فح ــــــــَ نح نـ ــــــــَ ــــــــا زِي ــــــــي ن ــــــــد  ــــــــل ــــــــا ول ــــــــي ن ــــــــد  (2)عــــــــن ال
 

  
 بمْعنَى َظْلِف النَّْفِس. الَجْفنَ  قاَل األَْصَمعيُّ : وقاَل أبو َزْيٍد : ال أْعِرفُ 

يحِ ؛ : الَجْفنُ و  عن أبي َحنيفَةَ ، وبه فَسََّر بَْيَت األَْخَطل يَِصُف خابِيَةَ َخْمر : َشَجٌر َطيُِّب الّرِ

هـــــــــا  َقـــــــــَ فـــــــــاَء أ ح لـــــــــح تح إىل الـــــــــنصـــــــــــــــــــــــف مـــــــــن كـــــــــَ  آلـــــــــَ

اِر     ِن والــــــــــغــــــــــَ فــــــــــح هــــــــــا ابجلــــــــــَ مــــــــــَ ٌج وكــــــــــتــــــــــ  لــــــــــح (3)عــــــــــِ
 

  
ى الَجْفنِ  َغْير الَجْفنُ  قاَل : وهذا  فيها. الَجْفن لتجفُّنِه ِمن الَكْرم ، ذاَك ما اْرتَقَى ِمن الَحبَلِة في الشََّجرةِ فيَُسمَّ

 ع بالطَّاِئِف. : َجْفنٌ و

 ناِحيَةٌ بالطائِِف ، وَضبََطه بضّمِ الِجيِم.وقاَل نَْصر : 

ا الَجْوهِريُّ ، فقاَل :  اْسُم َمْوِضعٍ ، وَضبََطه بالفتْحِ. الَجْفنُ  وأمَّ

اُء ، يَْعنُونَ  الَجْفنَةُ  ِمن المجاِز : قَْولُهم : أْنتَ و ُجَل الَكِريمَ  الغَرَّ  المْضياَف للطَّعاِم ، عن ابِن األْعرابّيِ. (4) الرَّ

 ْلُت : وقد جاَء ذِلَك في حِدْيِث عبِد هللِا بِن الشَّخير.* قُ 

اء لَما فيها ِمن وضِح السَّناِم. َجْفنَة وإنَّما يَُسّمونَه  ألَنَّه يُْطِعم فيها ، وَجعَلُوها َغرَّ

غيَرةُ  : الَجْفنَةُ و ً  البِئُْر الصَّ اغُب. بَجْفنَةِ  تَْشبِيها  الطَّعاِم ؛ قالَهُ الرَّ

 القَْصعَةُ. : الَجْفنَةُ و

حاحِ : كالقَْصعَِة.  وفي الّصِ
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 وفي الُمْحَكم : أْعَظُم ما يكوُن ِمن الِقَصاعِ.

اِغُب : ُخصَّت بوعاِء األَْطِعَمِة ؛  .(5)كالجوابى  ِجفانوبالكْسِر ؛ ومنه قَْولُه تعالَى :  ، ِجفانٌ  ج قاَل الرَّ

 بالتَّْحِريِك ، ألَنَّ  ، (6) َجفَناتٍ  في العََدِد ، علىيُْجَمُع و

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان.« وزرع  بت»برواية :  390( شعراء إسالميون ا يف شعر النمر بن تولب ص 1)
 ويف التهذيب برواية :« مجض»بد  : « وف ر»( اللسان والتكملة وفيهما : 2)

ر مــــــــــــــــــــــا      عــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــدًا وجــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــنح وفــــــــــــــــــــــّ

 نـــــــــــــفســــــــــــــــــــــــــًا عـــــــــــــن الـــــــــــــدنـــــــــــــيـــــــــــــا إذ الـــــــــــــدنـــــــــــــيـــــــــــــا زيـــــــــــــنح    

  

 .«أترعها»ويف التكملة : « انزعها»ويف التهذيب : « وكتمها»بد  : « ولثمها»واللسان ا والتهذيب والتكملة وفيهما :  117( ديوانه ص 3)
 ( يف القاموس : الرجُر الكرمُي ابلرفض فيهما ا والنصب  اهر.4)
 .(َكاجْلَوابِ )وفيها :  13( سبب ا اآية 5)
 ( يف القاموس : وجفناٌت ابلرفض منونة ا واجلّر  اهر.6)
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اً ا إال  أنح يكوَن واواً أو ايًء فيَـبحق  عل  ســكونِه حيَنِئٍذ ا كما يف الصِّــ  ِض إذا كاَن الح حاِح ؛ وقاَ   ين فـَعحَلٍة حُيَر ُ  يف اجَلمح
 َحس ان :

 (1)ُت الَغر  تـَلحَمُض ابلّضح  لنا اجلََفنا
حاحِ ؛ زاَد ابُن ِسْيَده : ِمن األَْزِد. قَبيلَةٌ باليمِن ، : َجْفنَةُ و  كما في الّصِ

 : ُملوٌك ِمن اليمِن كانوا يَْستَْوِطنون الشَّام ، وفيهم يقوُل َحسَّان ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : َجْفنَةَ  وفي التَّْهِذيِب : آلُ 

فـــــــــــــح  ُم أوحالِد جـــــــــــــَ يـــــــــــــهـــــــــــــِ ربحِ أبـــــــــــــِ َة عـــــــــــــنـــــــــــــَد قـــــــــــــَ  نـــــــــــــَ

ِر     فحضــــــــــــــــــــــــَ رمِي املــــــــــِ ــــــــــكــــــــــَ ــــــــــَة ال ربحِ ابــــــــــِن مــــــــــارِي (2)قــــــــــَ
 

  
 وأراَد بقَْوِله : عنَد قَْبر أبِيهم أنَّهم في َمساِكِن آبائِهم وِرباِعِهم التي وِرثُوها عنهم.

علبة ، وقد أْعقَب ِمن ثاَلثة أْفخاذ : َكْعب ورفاَعةَ  َجْفنَةَ  بِن َعْمٍرو ِمن بَقايا أِخي ثَْعلَبَة العتقاء َجّد األَْنصاِر ، واْسمُ  َجْفنَةَ  * قُْلت : وهم بَنُو

 والحاِرِث.

ً  يَْجفنُها النَّاقَةَ  َجفَنَ و أنَّه اْنَكَسرْت قلوٌص ِمن » رِضَي هللاُ تعالَى عنه :حِدْيُث ُعَمَر ، منه و ؛ الِجفانِ  في الناسَ  نََحَرها وأْطعََم لَْحَمها : جفنا

َدقَةِ   .«فَجفَنَها نَعَِم الصَّ

ً و  : جاَمَع َكثيراً. أْجفَنَ و َجفََّن تَْجِفينا

 .التَّْجِفينِ  قاَل أْعرابيٌّ : أْضواني َدوامُ 

 في كتاِب األَمثاِل عن األَْصَمعّي. كذا َرَواهُ أبو ُعبَْيَدةَ  الَخبَُر اليَِقيُن ، ُجفَْينَةَ  ِعندَ  في الَمثَِل :و

يت : ّكِ اٍر ، وال تَقُْل ُجَهْينَةَ ، قاَل ابُن الّسِ حاحِ. هو اْسُم َخمَّ  بالهاِء ، كما في الّصِ

عبيَدةَ يَْرِويه بالحاِء الُمْهَملَِة كما كما هو الَمْشهوُر على األَلِسنَِة. قاَل الَجْوهِريُّ : وَرَواهُ ِهشاُم بُن محمٍد الكْلبيُّ هكذا ، وكان أبو  أو قد يقاُل :

ألَنَّ ُحَصْيَن بَن َعْمِرو ابِن ُمعاِويَةَ بِن عمِرو بِن ِكالٍب َخَرَج وَمعَه َرُجٌل من بنِي  َسيَأْتي ، وكان ِمن حِديثِه على ما أْخبَر به ابُن الكْلبَي ،

 فَقَتَلَهُ وأَخَذ مالَهُ ، وكانَْت َصْخَرةُ بِْنُت َعْمِرو بِن ُمعَاِويَةَ ؛ وكانا فاتَِكْينِ   الُجهنِيُّ إلى الِكالبّيِ ُجَهْينَةَ يُقاُل له األَْخنَُس ، فَنََزال َمْنِزالً ، فقامَ 

ها ، حاحِ : َصْخَرةُ بْنُت ُمعاِويَةَ َولعلَّه نََسبَها إلى َجّدِ  تَْبكيِه في الَمواِسم ، فقاَل األَْخنَُس : وفي الّصِ

 ٍ اح ُر عــــــــــــن ُحصــــــــــــــــــــــــــَ ٍب ُتســــــــــــــــــــــــــائــــــــــــِ ر  رَكــــــــــــح   كــــــــــــُ

قـــــــــــُا و     ـــــــــــيـــــــــــَ رَبُ ال َة اخلـــــــــــَ نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ هـــــــــــَ َد جـــــــــــُ نـــــــــــح (3)عـــــــــــِ
 

  
ي : وكان ابُن الكْلبي بهذا النَّوعِ ِمن العْلِم أْكثََر ِمن األَْصَمعّي.  قاَل ابُن بَّرِ

 ويُْرَوى :

 ُتساِئُر عن أِخيها
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

  ، وَمثَّله ِسْيبََوْيه بَهْضبٍة وِهَضٍب.للقَْصعَةِ  الَجْفنَة ، كِعنٍَب : َجْمعُ  الِجفَنُ 

 : الَكْرَمةُ ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. الَجْفنَةُ و

 وقيَل : َوَرُق الَكْرِم ؛ عن ابِن ِسْيَده.

حةٌ ، فإذا يَبَِسْت تقبََّضْت فاْجتََمعَْت ، ولها حبٌّ كأَنَّه الُحْلبَةُ ؛ عن أبي الَجْفنُ و  َحنيفَةَ. : نَْبتةٌ ِمن األَْحراِر تَْنبُُت ُمتََسّطِ

 : صاَر له أْصٌل. تََجفَّنَ والَكْرُم  َجفَنَ و

ى الَخْمُر ماءَ : قِْشُر الِعنَِب الذي فيه الماُء ، ويُ  الَجْفنُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : الماِء ، قاَل يَِصُف ِريقَة اْمرأةٍ  َجْفنَ  ، والسَّحابُ  الَجْفنِ  سمَّ

 وَشبَّهها بالَخْمِر :
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ُه  ٍن شــــــــــــــــــــــابــــــــَ فــــــــح جــــــــيــــــــَض مــــــــاَء جــــــــَ  حُتحســــــــــــــــــــــي الضــــــــــــــــــــــ 

ج     لـــــــــِ ـــــــــَ لـــــــــوَج ث ـــــــــح ث ـــــــــارِِ  مـــــــــَ ـــــــــب َة ال ـــــــــحـــــــــَ ـــــــــي ب (4)صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 الَخْمَر. الَجْفنِ  أراَد بماءِ 

__________________ 
 وعجزه : 221بريوت ص ( ديوانه ط 1)

 أسيافنا يقطرن من جندٍة دماو 
 واللسان.« حو  قرب أبيهم»برواية :  179( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( من شواهد القاموس ا والبيت يف اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
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ً  : َصنَعُوا جفَّنُواو  .ِجفانا

 .(1) َجْفنَةَ  : اْنتََسَب إلى تََجفَّنَ و

 .َجْفنَْيه وقاَل اللَّْحيانيُّ : لُبُّ الُخْبِز ما بينَ 

غيِف : َوْجهاه ِمن فَْوق وِمن تَْحت. َجْفناو  الرَّ

 : الَخْمَرةُ ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. الَجْفنَةُ و

 بُن النُّْعمان العتكيُّ شاِعُر األَْزِد ُمَخْضَرٌم ، َذَكَره وثيمة. مجفنةُ و

 َكتَبَهُ بالحْمَرةِ على أنَّه ُمْستدرٌك. : َجلَنْ  : [جلن]

 يَُردُّ أَحُدهما فَيقولُ  ، في حاِل فتِْحه وإْغالقِه ذي ِمْصراَعينِ  َضْخمٍ  ِحكايَةُ َصْوِت بابٍ :  َجلَْنبَلَقْ  وقد ذُِكَر في القاِف وفَْصِل الجيِم ما نَّصه :

 على حَدةٍ ؛ وأْنَشَد الماِزنيُّ : ويَُردُّ اآلَخُر فَيقوُل بَلَقْ  على حَدةٍ ، َجلَنْ 

ُه  يـــــــــــــفـــــــــــــُ ُه طـــــــــــــورًا وطـــــــــــــورًا  ـــــــــــــُِ حـــــــــــــح تـــــــــــــَ فـــــــــــــح تــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

لــــــَ ح     نح بـــــــَ لــــــَ اح مــــــنـــــــه جــــــَ ض يف ا ـــــــالــــــَ مــــــَ (2)فــــــَتســــــــــــــــــــح
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 لَقَُب جماَعٍة بالَمْغِرِب. ، كتَنُّوٍر : َجلُّونُ  : [جلن]

 الفاِسّي ، بالضّمِ ، الُملَقَُّب بقَاُموَس لتََولّعه به ، كان إماماً لُغويًّا ، َرَوى عنه شْيُخنا ابُن َسواَدةَ ، َرِحَمهم هللاُ  َجلُّون وشْيُخ َمشايِِخنا محمُد بنُ 

 تعالَى.

. ، بكسِرِهما والحاُء ُمْهَملَةٌ : الِجْلحانُ و الِجْلِحنُ  : [جلحن]  أْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ْيُق البَِخيُل ، وُهما  وكأَنَّه ِمن جلح والنّوُن زائَِدةٌ. الضَّ

ر ما أْنَشَده الَجْوهِريُّ للَبيٍد يَِصُف بقَرةً َوْحشيَّ  ، كغُراٍب : اللُّؤلُؤ الُجمانُ  : [جمن] ي به ، وبه فُّسِ  ةً :نْفُسه ، وُربَّما ُسّمِ

ريًة و  ــــــــــــــِ ن الِم مــــــــــــــُ ــــــــــــــظــــــــــــــ  ِه ال ُي يف َوجــــــــــــــح  ُتضــــــــــــــــــــــــــــِ

هــــــــا     ظــــــــامــــــــُ ر  نــــــــِ ريِّ ســـــــــــــــــــــُ حــــــــح ِة الــــــــبــــــــَ مــــــــانــــــــَ (3)كــــــــجــــــــُ
 

  
 وقاَل األَْزهِريُّ : توهََّمه لَبيٌد لُْؤلَُؤ الصدِف البَْحِرّيِ.

ٍة ، تُْعَمل أو َهنَواٌت أْشكاُل اللُّؤلُؤِ  ٌب ، ِمن ِفضَّ  وقد نَِسي هنا اْصِطالَحه. ؛ ُجمانَةُ  الواِحَدةُ  فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

ِة : َسفيفَةٌ من أَدٍم يُْنَسُج ، وفيها َخَرٌز من ُكّلِ لَْوٍن تَتََوشَُّحه الَمْرأةُ ؛ : الُجمانُ و مَّ  وأْنَشَد ابُن ِسْيَده لذي الرُّ

َر   مــــــــــوِع ومــــــــــا جــــــــــَ َوِّ الــــــــــد  يــــــــــلــــــــــة ُمســــــــــــــــــــــــح  أســــــــــــــــــــــــِ

ُح     َوشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ تـ ُ
مـــــــــاُن اجلـــــــــائـــــــــُر املـــــــــ (4)عـــــــــلـــــــــيـــــــــه اجلـــــــــُ

 

  
ِة. : الُجمانُ  أو  َخَرٌز يُبَيَُّض بماِء الِفضَّ

اجِ ، قاَل : (5) َجَملِ  : اْسمُ  ُجمانٌ و  العجَّ

 أمحَس  مُجاٌن كالر هِا ُمضحَرعا
 . )(5َجبَلٍ  : اسمُ  ُجمانٌ و

َوّي ِمن أْرِض اليميِن. وبيَن جَ  ُجمانُ  وقاَل نَْصر : ٌف.الصُّ  َمل وَجبَل ِجناٌس ُمَحرَّ

اِزيُّ  ُجمانٍ  أْحَمُد بُن ُمَحّمِد بنِ و ٌث ، الرَّ  َرَوى عن أبي الضريِس. ُمَحّدِ
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ِة ، وهي أُْخُت أُّمِ هانى ، كثُماَمةَ : اْمرأةٌ  ُجَمانَةُ و يَت بُجمانَِة الِفضَّ ِء بِْنِت أبي طاِلٍب ، لها صْحبَةٌ ، قََسَم لها َرُسوُل هللِا َصلّى هللا عليه ُسّمِ

 وسلّم ثاَلثِْيَن وسقاً ِمن َخْيبَر.

 َرْملَةٌ. : ُجمانَةُ و

 فََرُس الطُّفَْيِل بِن ماِلٍك. أْيضاً :و

ّمِ ، الُجْمنُ و تَْينِ  وعليه اْقتََصَر نَْصر ، ، بالضَّ  َجبٌَل في ِشّقِ اليَماَمِة. كما في الُمْحَكِم : أو بَضمَّ

ْينٌ  أبو الَحاِرثِ و  وفي ، كقُبَّْيِط ، الَمدينِيُّ ، ُجمَّ

__________________ 
 ( يف األساس : آ  جفنة.1)
 ( التكملة ا وعجزه يف اللسان.2)
 وعجزه يف التهذيب.« اجلمن» واللسان والصحاح ومعجم البلدان : 172 ( ديوانه ط بريوت ص3)
 ( اللسان.4)
 وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الكسر.« مجرٌ »( يف القاموس : 5)
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رِي : املّرِّي  َحدِّثوَن ابلن وِن ا هكذا (1)التبحصـــــــِ
ُ
َبطَه امل ُعحَجَمةِ  ا (2)وهو صـــــــاِحُب النواِدِر واملزاِح  ضـــــــَ

واُب ابلزاي امل يف  والصـــــــ 
ِسٍم : آِخرِه ؛ ِر بِن ُمقح  أنحَشَد أبو َبكح

زا  ـــــــــــــــــــــــــــــــح ي اِرِث مجـــــــــــــــــــــــــــــــُ   إن  أاب ا ـــــــــــــــــــــــــــــــَ

زا     يـــــــــــــــــح
َ

َة واملـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــح (3)قـــــــــــــــــد أويتَ ا ـــــــــــــــــِ
 

  
 وقد أْهَملَه المصنُِّف في َحْرف الزاي ونَبَّْهنا عليه هناك.

ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

 ، كغُراٍب : اْسُم اْمرأةٍ لها ِذْكٌر في شْعٍر أْنَشَده الدَّاْرقطنيُّ عن المحاملّي. ُجمانٌ 

 : بَْطٌن ِمن العلويِّين. الجمانيونو

كةً : إْبريُق القَْهوةِ يَمانِيَّة. الَجَمنَةُ و  ، محرَّ

 بن َمْنصور ، وعنه ابُن الّسمعانّي. (4)ِكتابٍَة ، َسِمَع علّي ، ك ِجمانَةٍ  وأبو بَْكٍر أْحَمُد بُن إْبراهيَم بنِ 

 أْهَملَهُ الَجْوهِريُّ والجماَعةُ. ، كعُثْماَن : ُجْمهانُ  : [جمهن]

ٌث من التَّابِعيَن. وهو  ُمَحّدِ

بَْيِر.قاَل ابُن َحبَّان في الثِّقات : هو َمْولَى األَسلميين ُكْنيَتُهُ أبو العاَلِء يَْرِوي عن   ُعثْمان وَسْعد ، وعنه ُعْرَوةُ بُن الزُّ

ي ِمن ولِد عبَّاِس بنِ   .ُجْمهانَ  وكاَن عليُّ بُن المدينّي يقوُل : أُّمِ

، َرِحَمهُ هللاُ  136ة األَْسلمّيِ تابِعيٌّ أْيضاً ، عن ابِن أبي أْوفى وَسفينَة ، َرَوى عنه حماُد بُن َسلََمةَ وعْبُد الَواِرِث ، ماَت َسنَ  ُجْمهان وَسِعيُد بنُ 

 تعالَى.

ً و َجنًّا َكذِلَك ، عليه َجنَّ و ، يَُجنُّه َجنًّا اللَّْيلُ  َجنَّهُ  : [جنن] اغُب : أْصلُ  َستََرهُ ، اللَّْيُل : أي أَجنَّهُ  َكذِلكَ و،  ُجنونا  وهذا أْصُل الَمْعنَى. قاَل الرَّ

 .(للَّْيُل رَأى َكوَْكباً فَ َلّما َجنَّ َعَلْيِه ا)الّستُر عن الحاسِة ؛  الجنّ 

 كقَْوِلَك : قَبَْرتهُ وأْقبَْرتُه وَسقَْيتُه وأْسقَْيتُه. يُِجنُّهُ  : َجعََل له ما َجنَّه : َستََرهُ ؛ أو َجنَّه وقيَل :

. َعْنَك ، ُجنَّ  ُكلُّ ما ُستَِر َعْنَك : فقدو ّمِ  بالضَّ

ِم ، ، ُجنونُهُ واللَّْيِل ، بالكْسِر ،  ِجنُّ و  أو ِشدَّتُها. ُظْلَمتُهُ  بالفتْحِ : ، َجنانُهُ و بالضَّ

 ألَنَّ ذِلَك ُكلَّه ساتٌِر. اْختالُط َظالِمهِ  قيَل :و

حاحِ :  اْدِلْهماُمه ؛ قاَل الُهَذليُّ :: اللَّْيِل : َسواُدهُ ، وأْيضاً  َجنانُ  وفي الّصِ

ي ن  حــــــــــــىت  ــــــــــــَ ه  َء وجــــــــــــِ لــــــــــــُ وغــــــــــــِ  الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــر يــــــــــــُ

رحكــــــــوُز و     اح مــــــــَ لــــــــَ ِح الــــــــّرِجــــــــح وحُ  يف َوضــــــــــــــــــــــَ (5)الشــــــــــــــــــــــ 
 

  
 ويُْرَوى : وُجْنُح اللَّْيل.

ِة : مَّ  وقاَل ُدَرْيُد بُن الّصِ

نــــــــــا و  لــــــــــُ ــــــــــح يـ نــــــــــاُن الــــــــــلــــــــــيــــــــــِر أدحَرَ  خــــــــــَ  لــــــــــو ال جــــــــــَ

ب     ِث واأَلرحطـَـ  عــيـــــــاَض بــَن انشـــــــــــــــــــــِ (6)بـــــــذي الــّرِمـــــــح
 

  
يت ، أي ما َستََر من ظْلَمتِه. ُجنونُ  ويُْرَوى : ّكِ  اللْيِل ، عن ابِن الّسِ

كةً : القَْبُر ؛ الَجنَنُ و ي بذِلَك لَستِْره الَميِّت. ، محرَّ  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، ُسّمِ
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 لَكْونِه َمْستُوراً فيه ، فهو فِْعٌل بمْعنَى َمْفعوٍل كالنَّْفْض بمْعنَى الَمْنفُوِض. الَميِّتُ  أْيضاً :و

 الَميَِّت أي يَْستُره. يُِجنُّ  ألَنَّه الَكفَنُ  أْيضاً :و

 : كفَّنَهُ. أَجنَّهو

 وهذا نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ وتقدََّم شاِهُده قَِريباً وهو بعَْينِه اْختالُط َظالِمه ، فهو تْكراٌر. : الثَّْوُب واللَّْيُل ، أو اْدِلْهماُمهُ ، الَجنانُ  قاَل ثَْعلَب :و

__________________ 
 : املدين. 463/  1( يف التبصري 1)
 ( األصر والتبصري ويف التكملة : وامللح.2)
 ( من شواهد القاموس ا والتكملة.3)
 : مكّي. 453/  1( يف التبصري 4)
 ( اللسان.5)
 بن ندبة. ا ويف اللسان : وقير : هو خلفاف 462/  1ا واللسان واملقايي   11( من قصيدة يف األصمعيات 6)
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 ألَنَّه ُستَِر عن العَْيِن. ما لم تَرَ  (1)َجْوفُ   :الَجنانُ و

 أو واٍد نَْجِديٌّ ، قالَهُ نَْصر. َجبٌَل ، : َجنانٌ و

 للدَّاِر ألَنَّه يُواِريها. الَحريمُ  : الَجنانُ و

ْدرَ  َجنانُه يقاُل : ما يستقرُّ  القَْلُب. : الَجنانُ و ي به ألَنَّ الصَّ  ، كما في التَّْهِذيِب. أَجنَّة ِمن الفََزعِ ، ُسّمِ

ه لها. ْدِر ، أو ِلَوْعيه األَْشياء وَضّمِ  وفي الُمْحَكم : الْستِتاِره في الصَّ

 وذِلَك أْذَهُب في الَخفاِء. َرْوُعهُ  هو أو

يو وحُ  ُربَّما ُسّمِ ً  الرُّ  .يُِجنُّه ألَنَّ الِجْسمِ  َجنانا

وحقا يَِت الرُّ ً  َل ابُن ُدَرْيٍد : ُسّمِ وَح ، يُِجنُّها ألنَّ الِجْسمَ  َجنانا  .جنِّي عن ابنِ  ؛ أْجنانٌ  ج فأَنََّث الرُّ

ثٌ  الَحْضرميُّ  الَجنَّانِ  َكَشدَّاٍد : عبُد هللِا بُن محمِد بنِ و  عن ُشَريحِ بِن محمٍد األَْنَدلُِسّي. ُمَحّدِ

فٌ  لشاطبيُّ ا الَجنَّانِ  أبو الَوليِد بنُ و  .(2)نزَل ِدَمْشَق بَْعد السَّْبعين والسَّْبعمائَة  أديٌب ُمتََصّوِ

، قالَهُ  (4)، َرَوى عن أبيِه عن أبي الَوليِد الباجّي ، وكاَن ِمن فُقَهاِء الشَّاطبيَِّة  الَجنَّان (3)* قُْلت : وأبو العاَلِء عبُد الحّقِ بُن َخلََف بِن المفرحِ 

.  السَّلفيُّ

أبو وليَس في نّص الذهبّيِ الَحَكِمّي ؛ فإنَّ الَحَكِمّي إلى َحَكم بِن َسْعِد العَِشيَرةِ ، و كِكتاٍب : جاريَةٌ َشبََّب بها أبو نَُواٍس الَحَكِميُّ ، ، ِجنانٌ و

ل.  نَُواٍس الَمْشهوُر ليَس منهم ، فليتأَمَّ

قِّة. : ِجنانُ و  ع بالرَّ

 .الِجنانِ  وقاَل نَْصر : هو بابُ 

عن يَْعقوب الدَّْورقيُّ  ونوُح بُن محمدٍ  ؛ 591َسِمَع ابَن الُحَصْين ، ماَت َسنَة  : َمَحلَّةٌ بَحلََب. ومحمُد بُن أحمَد بِن الِسمساِر : الِجنانِ  بابُ و

ثاِن. الِجنانِيَّانِ  ه إْبراهيُم بُن محمِد بِن علّيِ بِن نَُصْيٍر ،وعن  ُمَحّدِ

 * وفاتَهُ :

بَْير ، ماَت  الِجنانيُّ  بُن محمدٍ  (5)عيَسى   .662َسنَة  (6)الُمْقِري ، َذَكَره ابُن الزُّ

 : اْستَتََر. اْستََجنَّ وعنه  أَجنَّ و

 الْستِتاِرِه فيه. في البَْطنِ  ما دامَ  الَولَدُ  كأَميٍر : ، الَجنِينُ و

اِغُب : فَِعيٌل بمْعنَى َمْفعوٍل.  قاَل الرَّ

بإْظهاِر التَّْضعيِف ، نَقَلَه ابُن  ، أْجنُنٌ و ، (7) (َوِإْذ أَنْ ُتْم َأِجنَّة  يف بُُطوِن ُأمَّهاِتُكمْ ): وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ؛ ومنه قْولُه تعالَى  ، أِجنَّةٌ  ج

 ْيَده.سِ 

 ، قاَل : َجنينٌ  حتى إنَّهم ليَقُولوَن : ِحْقدٌ  َجنِينٌ  ُكلُّ َمْستوٍر : قيَل :و

ــــــــــهــــــــــُم  ــــــــــن ــــــــــي ن ب غــــــــــح َا الضــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــِ ن ــــــــــوَن جــــــــــَ ل َزمــــــــــِّ ــــــــــُ  يـ

ُف و     لــــــــَ ه كــــــــَ هــــــــِ َوُد أو يف وجــــــــح ُن أســــــــــــــــــــــح غــــــــح (8)الضــــــــــــــــــــــِّ
 

  
 أي فُهم يَْجتَِهدوَن في َستِْره ، وهو أْسوُد ظاِهُر في ُوجوِههم.

ِحمِ  الَجنِينُ َجنَّ وَ   : اْستَتََر. يَِجنُّ َجنَّا في الرَّ
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 َستََرتْه. الحاِمُل : أَجنَّتْهُ و

هما : التُّْرُس ؛ الُجنانَةُ و الُجنانُ و، بكْسِرِهما ،  الِمَجنَّةُ و الِمَجنُّ و الثانِيَةُ َحَكاها اللَّْحيانيُّ ، واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األُْولى ، قاَل :  ، بضّمِ

 .«الُمْطَرقَة الَمجانُّ  كأَنَّ ُوُجوَههم»في الحِدْيث : و. الَمَجانُّ  ْمعُ والجَ 

 .«ج م ن»َجعَلَه ِسْيبََوْيه فِْعالً وَسيَأْتي في وَ 

__________________ 
 ( يف التكملة : خوُف ما مل تر ا قاله يف شرح قو  ليل  األخيلية :1)
 حنـــــــــــــن إذا قـــــــــــــيـــــــــــــر : ا ـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــوا قـــــــــــــد أتـــــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــم و 

نـــــــــــــان املـــــــــــــرجـــــــــــــم     أقـــــــــــــمـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــا عـــــــــــــلـــــــــــــ  هـــــــــــــو  اجلـــــــــــــَ

  

 : بعد السبعا وستمائة. 493/  1( يف التبصري 2)
 ( يف التبصري : املفرج.3)
 ( التبصري : شاطبة.4)
 : عتي . 290/  1فحرره. ويف التبصري « عتي »ا يف نسخة : « قوله : عيس »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( يف التبصري : مات بعد الستا وستمائة.6)
 .32( النجم ا اآية 7)
 ( اللسان.8)
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 وهل هو إالَّ ِمن ِمَجنّ  لَِة ِميمِ * قُْلت : وهو قَْوُل ِسْيبََوْيه ؛ قيَل : للتَّنورّي ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : قد أُْخَطأَ صاِحبُكم ، أَي ِسْيبََوْيه ، في أصا

 ُء أَي عطَب.الشي َمَجنَ  فقاَل : ليَس هو بَخَطأ ، العََرُب تقوُل : ؟الَجنَّةِ 

ياَدةِ فيها ظاِهَرة وتَْشِديد قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : وهو وإَن كاَن َوْجهاً لكن يُعاِرُضه أُموٌر منها َكْسُر الِميِم وهو َمْعروٌف في اآللِة و الّزِ

ل. جنانةو كجنان وُوُرود ما يُراِدفُهالنُّوِن ، وِمثْله قَِليل ،   ونْحو ذِلَك وقد يُتََكلَّف الَجواب عنها ، فليتأمَّ

 قاَل الفََرْزَدُق : أَْسقََط الحياَء وفَعََل ما شاَء ، أَو َملََك أَْمَرهُ واْستَبَدَّ به ؛ أَي ِمَجنَّهُ  فالنٌ  قَلَبَ  ِمن المجاِز :و

ينِّ  بــــــــــــــــــًا جمــــــــــــــــــَِ   ؟كــــــــــــــــــيــــــــــــــــــف تــــــــــــــــــراين قــــــــــــــــــالــــــــــــــــــِ
ِن     طــــــــــــح ــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــَ َره ل هــــــــــــح رِي  ــــــــــــَ ــــــــــــح ُب أَم لــــــــــــِ ــــــــــــح (1)أَق

 

  
ّمِ : الُجنَّةُ و الحِ. كلُّ ما َوقَىوالدُّروُع  ، بالضَّ  ِمن الّسِ

حاحِ : الحِ ، والَجْمعُ  الُجنَّةُ  وفي الّصِ  .الُجنَنُ  ما اْستَتَْرَت به ِمن الّسِ

ي من رأِْسها ما  : الُجنَّةُ و ْدِر ؛ِخْرقَةٌ تَْلبَُسها المرأَةُ تُغَّطِ ي الوْجهَ وَجْنبَي الصَّ ْدِر ، قَبََل وَدبََر َغْيَر وسِطه ، وتُغَّطِ  وفي الُمْحَكم : وَحْلَي الصَّ

 وفي الُمْحَكم : كعَْيني البُْرقُعِ. وفيه َعْيناِن َمُجوبتاِن كالبُرقُعِ ،

ألَنَّ الدَّاِخَل فيهم يَْستَتُِر بهم ؛ واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األَخيِر  ُمْعَظُمُهمِ   ،ِذْكُر الفتْحِ ُمْستدركٌ  ، بالفَتْحِ ؛ َجنانُُهموالنَّاِس ، بالكْسِر ،  ِجنُّ و

 وقاَل : َدْهماُؤهم.

 وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده البِن أَْحمر :

ا  مـــــــــــــــا َأَود  َمســـــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــــح
ُ
نـــــــــــــــاُن امل  جـــــــــــــــَ

فــــــــــــارا و     َم َأو غــــــــــــِ ــــــــــــَ ل ــــــــــــو جــــــــــــاَورحَت َأســــــــــــــــــــــــــح (2)ل
 

  
 ونَصُّ األَْزهِرّي :

َلم َأو غفاراإن الو   قـَيحَت َأسح
 أَي َجماعتُهم وَسواُدهم. َجنانُهم وقاَل ابُن األَْعرابّي :

 ٍء ، يقوُل : أُكوُن بيَن الُمْسلمين خيٌر لي ، وأَْسلَُم وغفَاُر خيُر الناِس ِجواراً.وقاَل أَبو َعْمٍرو : ما َستََرك ِمن شي

 ؛ وقَْوله : الُجنُونُ  الذي هو الِجنَّةِ  أَو إلى الذي هو ِخالُف اإلنِس ، الِجنِّ  ، بالكْسِر : نِْسبَةٌ إلى الِجنِيُّ و

دا لـــــــــــــــــك  ينِّ  هـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــَ ِك اي جـــــــــــــــــِ  وحيـــــــــــــــــحَ

لـــــــــي فـــــــــقـــــــــد َأَ. لـــــــــكِ     قـــــــــح ي عـــــــــَ عـــــــــِ رحجـــــــــَ ـــــــــَ  (3) ؟َأن تـ
  

نِها واْبتِداِلها ، وال تكونُ  كالِجنِّيَّة إنَّما أَراَد اْمرأَةً  ا لجماِلها ، أَو في تلَوُّ الذي هو ِخالُف اإلنِس َحقيقَةً ، ألَنَّ  الِجنِّ  هنا َمْنسوبةً إلى الِجنِّيَّة إمَّ

َل بها إْنسيٌّ ، واإلْنسيُّ ال يَتعشَّقُ   .ِجنِّيَّةً  هذا الشاِعَر المتغّزِ

َرِحَمهما هللاُ تعالَى راوية  يوُسَف ، (4)وأَبي والصَّواُب ابُن ُعَمَر ، البَْصِريُّ الفَِقيهُ ، َسِمَع ِمن ماِلكٍ كذا في النسخ  عبُد السَّالِم بُن َعْمٍرو ،و

بِّي ، َرَوى عنه أبو عزيان  ل الضَّ ْعَر. َرَويا الِجنِّيَّانِ  الّسلَمي ، (5)المفّضِ  الَحِدْيَث والّشِ

 .(6) (ِمَن اجْلِنَِّة َوالّناِس َأمْجَِعنيَ ): ومنه قَْوله تعالَى  ؛ الِجنِّ  ، بالكْسِر : طائفَةٌ من الِجنَّةُ و

ُجُل ، ُجنَّ و ّمِ ، الرَّ ً و َجنَّا بالضَّ  قاَل ُملَْيُح الُهَذليُّ : ، َمْبنيَّاِن للَمْفعوِل ؛ اْستُِجنَّ و ُجنونا

بـــــــــابـــــــــًة  ن  صـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــَ تـــــــــَ لـــــــــي ُيســـــــــــــــــــــــح ثـــــــــح  فـــــــــلـــــــــم أََر مـــــــــِ

كــــــــي إىل غــــــــرِي واصــــــــــــــــــــــِ     بــــــــح اح َأو يـــــــــَ (7)ِر مــــــــن الــــــــبــــــــَ
 

  
حاح : ، تَجانٌ و تََجنَّنَ و ، كما  ُمَجنٌّ  وال تَقُلْ  ، َمْجنونٌ  هللاُ ، فهو أََجنَّهو َمْجنونٌ  : أََرى من نْفِسه أَنَّه تَجانَّ وعليه  تَجانَنَ وعليه  تََجنَّنَ  وفي الّصِ

حاحِ ، أي هو ِمن  في الّصِ
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 والتهذيب.( اللسان 2)
 ( اللسان.3)
قوله : وأيب يوســــف هكذا يف نســــخ الشــــارح وهو »وهبامش املطبوعة املصــــرية :  303/  1ومثله يف التبصــــري « وأبو يوســــف»( يف القاموس : 4)

 .«مغري إلعراب املو
 .«غزوان»وعن نسخة أخر  : « عرفان»وهبامشه عن نسخة : « ُعراين»( يف التبصري : 5)
 .119اآية ( هود ا 6)
 اب اء املهملة ا واملثبت كرواية اللسان.« ُيستحنّ »برواية :  1025/  3( شرح أشعار اهلذليا 7)
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م يَقولونَ  َعحدوَدِة كَبَحب ه  ُ فهو َ حبوٌب ا وذلك أهن 
َفحعوُ  ِمن ُجن   الش واذِّ امل

 هذا. (1) ُ عل  غرِي  َأَجن ه ا فُبين امل
 .الِجنِّ  األَرُض الَكثيَرةُ :  الَمَجنَّةُ و

حاحِ : أَرضٌ   .ِجنِّ  : ذاتُ  َمَجنَّةٌ  وفي الّصِ

كان بِالٌل ، رِضَي هللاُ تعالَى : وقاَل الَجْوهِريُّ ؛ كذا في النِّهايَِة ، والفتُْح أَْكثَر  وقد تُْكَسُر ِميُمها ، على أَْمياٍل منها ؛ ع قُْرَب مكَّةَ  : َمَجنَّةً و

 يتمثَُّل بقْوِل الشاِعِر :عنه ، 

ٍة و  نــــــــــــــــ  يــــــــــــــــاَه جمــــــــــــــــََ  هــــــــــــــــر أَرَِدنح يــــــــــــــــومــــــــــــــــًا مــــــــــــــــِ

ـــــــــرُ و     فـــــــــي ُدَونح د شـــــــــــــــــــــــامـــــــــٌة وطـــــــــَ ـــــــــح ب ـــــــــَ  (2) ؟هـــــــــر يـ
  

 وقاَل أَبو ذَُؤْيٍب : ؛ وذو المجاِز وُعكاظ أَْسواقاً في الجاِهليَّةِ  َمَجنَّةٌ  قاَل ابُن عبَّاس ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما : كانتو

فــــــــــــــانَ    مث أَتــــــــــــــ  هبـــــــــــــا فــــــــــــــواىَف هبــــــــــــــا ُعســـــــــــــــــــــــــــح

لــــــــي     غــــــــح ــــــــَ الِ  وال تـ ــــــــقــــــــِ و يف ال فــــــــُ َة َتصــــــــــــــــــــــح نــــــــ  (3)جمــــــــَِ
 

  
يَت بذِلَك لشي الُجنونِ  : يَْحتَِمل َكْونها َمْفعَلة ِمن جنّيِ  قاَل ابنُ  ، أَْعني البُْستاَن أَو ما هذه َسبِيلُه ؛ وَكْونها  بالَجنَّةِ  أَو بالِجنِّ  ٍء يتَِّصلكأَنَّها ُسّمِ

يت ألَنَّ َضْرباً ِمن الُمجوِن كان بها ، هذا ما توجبُه صْنعةُ ِعْلِم العََرِب.  فَعَلَّةً ِمن َمَجَن يَْمُجن كأَنَّها ُسّمِ

ا ألَّيِ األَْمَرْيِن وقَعِت التَّْسمية فذاَك أَْمٌر َطريقُه الَخبَر.  قاَل : فأَمَّ

. ؛ الُجنونُ  : الَمَجنَّةُ و  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

حاحِ. ِجنّانٌ  ، والَجْمعُ  الِجنِّ  أبو : الجانُّ و  ِمثْل حائٍِط وِحيطاٍن ؛ كذا في الّصِ

 .(4) (َواجْلَانَّ َخَلْقناُه ِمْن قَ ْبُل ِمْن انِر السَُّمومِ )* قُْلت : وهو قَْوُل الَحَسِن كما أَنَّ آَدَم أَبو البََشِر كما في قَْوِله تعالَى : 

 .ِجنَّانٌ  ، قالَهُ أَبو َعْمٍرو ، أو الَجْمعُ  الِجنِّ  ِمن الجانُّ  وفي التْهِذيِب :

َلُهْم َوال َجان  )كالجاِمِل والباِقِر ؛ ومنه قَْولُه تعالَى :  ، للِجنِّ  ُم َجْمعٍ اسْ  الجانُّ  وفي الُمْحَكم : وقََرأَ َعْمُرو بُن  (5) (ََلْ َيْطِمثْ ُهنَّ ِإْنس  قَ ب ْ

ألِّين ؛ وعلى ما َحَكاه ، بتَْحريِك األِلِف وقَْلبِها َهْمزةً ، وهذا على قِراَءةِ أيّوب ال ( )6َجأنٌّ  عبيٍد : ال يُْسأل عن َذْنبِه إْنٌس وال سَّْختِيانّي وال الضَّ

 في كتاِب المحتسِب. جنِّي األْصبَغِ وغيِرِه : َشأَبَّة وَمأَدَّة ، على ما قالَهُ ابنُ  (7)أَبو َزْيٍد عن ابِن 

اُج ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : ويُْرَوى أَنَّ َخْلقاً يقاُل لهم جَّ ماَء فبَعََث هللاُ تعالَى مالئَِكةً  الجانُّ  قاَل الزَّ كانوا في األَرِض فأَْفَسدوا فيها وَسفَكوا الّدِ

 .(ََتَْعُل ِفيها َمْن يُ ْفِسُد ِفيهاأَ )أَْجلَتْهم ِمن األَْرِض ، وقيَل : إنَّ هؤالء الَمالئِكةَ صاُروا ُسكَّاَن األَرِض بْعَدهم فقالوا : يا َربَّنا 

ا َجان  َكأَ )قَْولُه تعالَى : و  بَْيضاُء. َحيَّةٌ  قاَل اللّْيُث : .(8) (َّنَّ

 .َجوانُّ  َحيَّةٌ ، وَجْمعُها الجانُّ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

َكْت َحَرَكةً َخِفيفَةً وكانَْت في صوَرِة ثُْعباٍن ، وهو العَظيُم ِمن الحيَّاِت. اُج : يَْعني أَنَّ العَصا تحرَّ جَّ  وقاَل الزَّ

ْفرةِ  أَْكَحُل العَْينِ  َضْرٌب ِمن الحيَّاتِ  انُّ الج وفي الُمْحَكم : ؛ قاَل الَخَطفَي  ِجنَّانٌ  والَجْمعُ  َكثيَرةٌ في الُّدوِر ، وهي ال تُؤِذي ، يَْضِرب إلى الصُّ

 َجدُّ َجريٍر يَِصُف إبالً :

فـــــــــــــــا  اٍن وهـــــــــــــــامـــــــــــــــًا ُرجـــــــــــــــ  نـــــــــــــــ  نـــــــــــــــاَ  جـــــــــــــــِ  أعـــــــــــــــح

فـــــــــا و     طـــــــــَ يـــــــــح يـــــــــم خـــــــــَ قـــــــــًا بـــــــــعـــــــــَد الـــــــــر ســـــــــــــــــــــــِ نـــــــــَ (9)عـــــــــَ
 

  
 ، ِجنِّيُّ  ِخالُف اإلْنِس ، والواِحدُ  ، بالكْسِر : الِجنُّ و

__________________ 
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 .«قوله : عل  غري هذا أي عل  غري أجنة ا وعبارة اللسان : عل  هذا أي عل  مفعو »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .«جمنة»( اللسان ومعجم البلدان : 2)
 .«جمنة»واللسان ومعجم البلدان :  40/  1( ديوان اهلذليا 3)
 .27( ا جر ا اآية 4)
 .74( الرمحن ا اآية 5)
 .39( الرمحن ا اآية 6)
 ( يف اللسان : أيب األصبغ.7)
 .31ا والقصص ا اآية  10( النمر ا اآية 8)
 ( اللسان.9)
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ا تـُتـ قَ  حاِح.يقاُ  : لَُِّيت بذِلَك أَلهن     وال تـَُر  ؛ كما يف الصِّ
 : السالمعليهالْستِتاِرهم عن العُيوِن ؛ قاَل األَْعَشى يَْذُكر ُسلَْيمان ،  ِجنَّا ، السالمعليهم الَمالئِكةَ ، وكانوا في الجاِهليَّة يسّمونَ 

نِّ املــــــــــالئــــــــــِك ِتســــــــــــــــــــــــعــــــــــًة و  ر مــــــــــن جــــــــــِ خــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــَ

لـــــــــــوَن  ـــــــــــاراب     مـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ ه يـ ـــــــــــح َدي ـــــــــــَ ـــــــــــامـــــــــــًا ل ي (1)قـــــــــــِ
 

  
 : إنَّه َعنَى الَمالئَِكةَ. (2) (ِإاّل ِإْبِليَس كاَن ِمَن اجلِْنِّ )وقد قيَل في 

َمْخشِريُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : وتمرَد َشْيطاٌن وَمن تََطهَّر منهم ملٌَك قال سعدى  الِجنّ  واِحٌد ، لكن من َخبَُث من الِجنُّ والَمالئَِكة  جنى وقاَل الزَّ

 .(3) (َوَجَعُلوا لِِلِّ ُشرَكاَء اجلِْنَّ )بالَمالئَِكِة في قْوِلِه تعالَى :  الِجنَّ  جلبى وفّسرَ 

اِغُب ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : وحانِيِّين الُمْستَتِ  الِجنُّ  وقاَل الرَّ َرة عن الَحواّسِ ُكلِّها بإزاِء اإلْنس ، فعلى هذا تَْدُخل يقاُل على َوْجَهْين : أََحُدهما للرُّ

وحانِيِّين ثالثَةٌ : أَْخياٌر وُهم الَمالِئَكة ، وأَْشراٌر وُهم الشَّياِطين ،  الِجنّ  ، وقيَل : بل ِجنّ  فيه الَمالئَِكةُ ُكلّها وحانِيِّين ، وذِلَك أَنَّ الرُّ بعض الرُّ

َوِمنَّا )، إلى قْوِله تعالَى :  (4) (ُقْل ُأوِحَي ِإَِلَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نَ َفر  ِمَن اجلِْنِّ )، ويدلُّ على ذِلَك :  الِجنُّ   وُهموأَْوساط فيهم أَْخياٌر وأَْشرارٌ 
 .(اْلقاِسُطونَ 

،  كالِجنِّ  بالَمالئَِكة َمْردوٌد ، إذ َخلََق الَمالئَِكة ِمن نوٍر وال ِمن نارٍ  الِجنّ  قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : وقاَل بعُضهم : تْفِسيُر المصنِّفِ 

 .الِجنِّ  والَمالئَِكةُ َمْعصوُموَن وال يَتَنَاَسلُوَن وال يتَِّصفوَن بذُكوَرةٍ وأُنُوثٍَة بِخالفِ 

ْنقطٌع أو ُمتَّصٌل لَكْونِه كاَن َمْغموراً فيهم ُمتَخلِّقاً بأَْخالقِهم ، وقيَل غيُر ، مُ  (ِإاّل ِإْبِليسَ )ولهذا قاَل الَجماهيُر : االْستِثناُء في قْوِله تعالَى : 

ا هو َمْذكوٌر في شْرحِ البُخاِري أَثْناء بْدِء الَخْلِق وفي أْكثَر التَّفاِسيِر ، وهللاُ أَْعلم.  ذِلَك ممَّ

اُج : في ِسياِق اآليِة َدليٌل على أنَّه  جَّ أُِمَر بالّسجوِد مع الَمالئَِكِة ، وأَْكثَُر ما جاَء في التَّْفسيِر أَنَّه ِمن غيِر الَمالئَِكِة ؛ وقد * قُْلت : وقاَل الزَّ

 بمْنِزلَِة آَدَم ِمن اإلْنِس. الجنِّ  ، وقيَل أَْيضاً : إنَّه ِمن (كاَن ِمَن اجلِْنِّ )َذَكَر هللاُ تعالَى ذِلَك فقاَل : 

اَن األَْرِض أَوَضْرٌب ِمن ا الِجنَّ  وقيَل : إنَّ  َفَسَجُدوا ِإاّل )، فإن قيَل : كيَف اْستَثْنى مع ذْكِر الَمالئَِكِة فقاَل :  الَجنانِ  لَمالئَِكِة كانوا ُخزَّ
أََمْرُت عْبِدي وإْخَوتي  وليس منهم ، فالَجواُب : أَنَّه أُِمَر معهم بالسُّجوِد فاْستَثْنى أَنَّه لم يَْسُجد ، والدَّليُل على ذِلَك أَنَّك تقوُل : (ِإْبِليسَ 

ُْم َعُدو  ِل ِإاّل َربَّ اْلعاَلِمنيَ )فأَطاُعوني إالَّ عْبِدي ؛ وَكذِلَك قَْولُه تعالَى :  ل ، ال يْقدر أَحٌد أَْن  (5) (فَِإَّنَّ ، فإنَّ َربَّ العالَِمْين ليَس ِمن األَوَّ

 يَْعرَف ِمن َمْعنَى الَكالِم غيَر هذا.

ُْم َلُمْحَضُرونَ )ِر أَْيضاً ؛ ومنه قْولُه تعالَى : بالكسْ  ، كالِجنَّةِ   هنا الَمالئَِكةُ َعبََدُهم قَْوٌم ِمن العََرِب. الِجنَّةُ  ؛ (6) (َوَلَقْد َعِلَمِت اجْلِنَُّة ِإَّنَّ

اُء في قْوِله تعالَى :  َنُه َوَبنْيَ اجْلِنَِّة َنَسباً )وقاَل الفرَّ  ؛ يقاُل : ُهم هنا الَمالئَكةُ إذ قالوا الَمالئَكةُ بناُت هللِا. (7) (َوَجَعُلوا بَ ي ْ

لُه وِحذثانُهُ ، الَمَرحُ  من الشَّباِب وغيِرِه : الِجنُّ  ِمن المجاِز :و  وقيَل : ِجدَّتُه ونشاُطه. أَوَّ

ِل َشبابِه. ِجنِّ  يقاُل : كان ذلك في  َشبابِه أَي في أَوَّ

ُل له النََّزَغاِت ، ا ه. ِجنَّا نَشاِطه ، كأَنَّ ثَمَّ  بِجنِّ  وفي األَساِس : لَِقْيتُه  تُسّوِ

 ذلك وبِحْدثانِه ؛ قاَل الُمتَنّخُل : بِجنِّ  وتقوُل : اْفعَْل ذِلَك األَْمرَ 

__________________ 
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 ومل أجده.« يعملون بال أجرٍ »( اللسان وفيه : 1)
 .50( الكهف ا اآية 2)
 .10( األنعام ا اآية 3)
 اجلن ا اآية األوىل.( 4)
 .77( الشعراء ا اآية 5)
 .158( الصافات ا اآية 6)
 .158( الصافات ا اآية 7)
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مـــــــــــــَ  وال  لـــــــــــــح ِد ســـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــح ـــــــــــــعـــــــــــــَ نِّ ال  أَرحَو  ِبـــــــــــــِ

و ِ      ِ  ا ــــــــــــُ لــــــــــــِ
َ

ُد املــــــــــــ هــــــــــــح َك عــــــــــــَ بــــــــــــح نحصــــــــــــــــــــــــــِ (1)يـــــــــــــُ
 

  
الغَْيُث َسْلمى بِحْدثاِن نُزوِله ِمن السَّحاِب قَْبل تغيُِّره ، ثم نََهى نْفَسه أَن يُْنِصبَه ُحبُّ يُريُد الغيَث الذي َذَكَره قَْبل هذا البَْيت ، يقوُل : َسقَى هذا 

ا قَْوُل الشاِعِر : حاحِ ؛ وأمَّ  َمن هو َمِلٌق ، كما في الّصِ

را  ـــــــــــه اأَلهبـــــــــــحَ ـــــــــــُب مـــــــــــن ري قـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــتـ ُخ ال فـــــــــــُ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ  ال يـ

را     طــــــــــــــــــَ ٌة وأَبــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــّ ه جــــــــــــــــــِ َرتــــــــــــــــــح (2)إذا عــــــــــــــــــَ
 

  
 هذا النَّوع الُمْستَتِر ِمن العالِم. الِجنُّ  َمَرِحه ، وقد يكونُ  ُجنونَ  يكونَ فيَجوُز أَْن 

 من النَّْبِت : َزْهُرهُ ونَْوُرهُ. الجنُّ  ِمن المجاِز :و

ّمِ ،  ُجنَّتِ  قدو ً واألَْرُض ، بالضَّ  أَْخَرَجْت َزْهَرها ونَْوَرها. : تََجنَّنَْت ُجنونا

اُء :  ٍء ُمْعِجٍب ِمن النَّْبِت.: جاَءْت بشي األرضُ  ُجنَّتِ  وقاَل الفرَّ

حاحِ : ً  النَّْبتُ  ُجنَّ  وفي الّصِ  : طاَل واْلتَفَّ وَخَرَج َزْهُرهُ. ُجنونا

 ؛ وقاَل بعُض الُهَذليِّين : (3)النَّْبُت : َغلَُظ واْكتَمل  ُجنَّ  وفي الُمْحَكم :

رياُن مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــم  لــــــــــــــم اجلــــــــــــــِ ا َيســــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــ   أَلــــــــــــــَ

يــــــــــِم و     مــــــــــِ ن الــــــــــعــــــــــَ ن  الــــــــــِعضـــــــــــــــــــــــاُه مــــــــــِ (4)قــــــــــد جــــــــــُ
 

  
 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : الَمجانِينُ  والَجْمعُ  َطويلَةٌ ، أَي سحوقٌ  : َمْجنونَةٌ  نَْخلَةٌ  ِمن المجاِز :و

جاِناح 
َ
 (5)تـَنـحُفُ  ما يف الس ُحِ  امل

َر بعُضه َمْجنونٌ : لنَّْخِل الُمْرتفعِ ُطوالً وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : يقاُل ل  ، وقيَل : هو الُمْلتفُّ الَكثِيُف منه. َمْجنونٌ  ، وللنَّْبِت الُملَتَّف الذي تأزَّ

 : الَحديقَةُ ذاُت النَّْخِل والشََّجِر. الَجنَّةُ و

 .َجنَّةٌ  ٌل وِعنٌَب ، فإْن لم يكونا فيها وكانْت ذاَت َشَجٍر فَحِديقَةٌ الإالَّ وفيها نَخْ  َجنَّةٌ  قاَل أَبو علّيِ في التّْذكرةِ : ال تكوُن في َكالِمهم

حاحِ : ي النَِّخيلَ  الَجنَّاتُ  : البُْستاُن ، ومنه الَجنَّةُ  وفي الّصِ  ؛ وقاَل ُزَهْيٌر : َجنَّةً  ، والعََرُب تسّمِ

لــــــــــــــٍة  تــــــــــــــ  قــــــــــــــَ رحيَبح مــــــــــــــُ  كــــــــــــــَبن  عــــــــــــــيــــــــــــــين  يف غــــــــــــــَ

قـــــــا     حــــُ ًة ســــــــــــــــــُ نـــــــ  قــــي جــــَ ح َتســــــــــــــــــح واضــــــــــــــــــِ ن الــــنــــ  (6)مــــِ
 

  
اغِب : ى األَْشجاُر الساتَِرةُ  الَجنَّةُ  وفي الُمْفردات للرَّ  ، ومنه قَْولُه : َجنَّة ُكلُّ بُْستاٍن ذي َشَجٍر تَْستَتُِر بأَْشجاِره األرُض ، قيَل : وقد تُسمَّ

قي َجن ةً    ُسُحقاً َتسح
ي  ً  بالَجنَّة (7)وُسّمِ ا تَْشبيها ا لَستِْره َعنَّا نِعََمه الُمشار إليها بقْوِله تعالَى :  بالجنَّةِ  إمَّ َفال تَ ْعَلُم )التي في األَرِض وإْن كاَن بَْينهما بوٌن ، وإمَّ

 .(8) (نَ ْفس  ما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن قُ رَِّة َأْعنُي  

 أَْيضاً نَقَلَه شْيُخنا ِمن النواِدِر وقاَل : هو َغريٌب. أَِجنَّة ، ويقالُ  َجنَّاتو كِكتاٍب ، ، ِجنانٌ  ج

 الفْرَدْوِس ، َجنَّةُ  َسْبعاً : الِجنَان بلَْفِظ الَجْمِع لَكْون َجنَّات وقاَل ابُن عبَّاس ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما : إنَّما قالَ 

__________________ 
 واللسان والصحاح. 10 / 2( ديوان اهلذليا 1)
 .«جن ه»( اللسان وفيه : 2)
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 ( يف اللسان : واكتهر.3)
وهو يف « منكم»يف شـــــــعر أيب جندب اهلذد ا قا  األصـــــــمعي : وترو  أليب ذ يب. برواية :  364/  1( البيت يف شـــــــرح أشـــــــعار اهلذليا 4)

 .«وقا  اهلذد»اللسان والتهذيب وفيهما : 
 ويف األساس :« حتدر» ( اللسان ا ويف الصحاح :5)

 حتَت متر السح  اجملانا
 وقبله :

 اي رب أرســــــــــــــــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــارف املســــــــــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــا 

 عـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــثـــــــــــــــــانـــــــــــــــــا   

  

 .«ساطعة»بد  : « رافعة»ا ويف األساس : « مسبلة»يف الصحاح : 

 واللسان والصحاح وعجزه يف املفردات للراغب. 40( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ... وعبارة املفردات : وليت اجلنة إما« قوله : ولي اخل كذا يف النسخ وحرره من املفردات»املصرية : ( هبامش املطبوعة 7)
 .17( السجدة ا اآية 8)
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ٍن ا  َجن ةُ و  َبحَو  ا وداُر الس الِم ا وعليون. َجن ةُ و الن ِعيم ا وداُر اخلَلحِد ا  َجن ةُ و َعدح
 امل

ٌث ،ُمْقِرى كِكتاٍب : ، ِجنانٍ  بُن َخلَِف بنِ  (1) َعْمُروو واُب ابنُ  ٌء ُمَحّدِ بُن  (1)، وهو َعْمُرو  َجنَّة ، َجْمعُ  َجنَّات هكذا في ساِئر النسخِ ، والصَّ

ازّي ، وعنه عْبُد العَزيِز النَّْخشبيُّ ، َذَكَره ابُن  (2)ُء عن أَبي َسْعٍد الُمْقِرى َجنَّاٍت الجناتيُّ  َخلَِف بِن نَْصِر بِن محمِد ابِن الفَْضِل بنِ  الرَّ

 السَّمعانّي.

رٌ مُ  ِمْطَرفٌ  : الِجنِّ  ، بالكْسِر وَشّدِ النوِن على النِّْسبَِة إلى الِجنِّيَّةُ  كَسِفينٍَة ، هكذا هو في النسخِ. وُوِجَد في الُمْحَكم : ، الَجنينَةُ و  كالطَّْيلَسانِ  َدوَّ

 تَْلبَُسه النِّساُء.

 وفي التَّْهِذيِب : ثِياٌب َمْعروفَةٌ.

تَْيِن : الُجنُنُ و  أَي هو َمْقصوٌر منه بحْذِف الواِو كما َذَهَب إليه الَجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد للشاِعِر يَِصُف النَّاقَةَ : ، ُحِذَف منه الواُو ، الُجنونُ  ، بَضمَّ

َي ســـــــــــــــــــــــاملـــــــــٌة  عـــــــــامـــــــــِة كـــــــــانـــــــــت وهـــــــــح ر الـــــــــنـــــــــ  ثـــــــــح  مـــــــــِ

ُن     ــــــــــــُ ن ُ واجلــــــــــــُ اح (3)أَذحانَء حــــــــــــىت َزهــــــــــــاهــــــــــــا ا ــــــــــــَ
 

  
 اْستََخفَّها.: ، وبخّطِ الَجْوهِرّيِ : وهي سائِمةٌ ، وأَْذناء ذان أُذُن ، وَزهاها  (4)وبخّطِ األَْزهِرّيِ في كتابِه : حتى نَهاها 

ْوض.« ُجنُن وأَنا أَْخشى أَْن أَْخشى أَْن يكوَن ابن»في الَحِدْيث : وْصٌل ال َمْقصور قاَل شْيُخنا : وَزَعَم أَْقواٌم أَنَّه أَ   ، كما في الرَّ

حاِح : أَنَّه الُجنونَ  أََرى من نَْفِسه : تَجانَّ وعليه  تَجانَنَ وعليه  تََجنَّنَ و  ، أَي وليَس بذِلَك ألَنَّه ِمن ِصيَغِ التََّكلّف. َمْجنونٌ  وفي الّصِ

وبٍَة : َجنَّونَةٌ  بُن يَْعقوَب الِكنانِيُّ لَقَبُهُ  يوُسفُ و  ، كَخرُّ

ٌث ، بيعِ ، الحافِظُ  الَمْوِصِليُّ  بُن أَْرمل َجنُّونُ و َرَوى عن عيَسى بِن حماد ُزْغبَة. ُمَحّدِ كذا في النسخِ ، وفيه َغلَطاٌن ،  َرَوى عن َغسَّاِن بِن الرَّ

ل هو َحنُّوُن بالحاِء  هو الُمْهَملَِة كما َضبَطه الحافُِظ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، وَسيَأْتي في الحاِء على الصَّواِب ، والثاني : أَنَّ الذي َرَوى عنه األَوَّ

 عساُف ال َغسَّاُن.

. : االْستِْطراُب ؛ االْستِْجنانُ و  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 فحَذفُوا الالَم واألَِلَف اْختِصاراً ، ونَقَلوا كْسَرةَ الالِم إلى الِجيِم ؛ قاَل الشاِعُر : ،أَنََّك  (5)كذا ، أَي من أَْجلِ  أَِجنَّكَ  قَْولُهم :و

هــــــــم  ــــــــِّ ــــــــاِس كــــــــل ــــــــن ُن ال ســــــــــــــــــــــَ دي َأحح ــــــــح ِك عــــــــن ــــــــ  ن  َأجــــــــِ

رَباِت و     ِك ذاُت اخلــــــــــــــــــــاِ  وا ــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــ  (6)أَن
 

  
 

حاِح.  كما يف الصِّ
 ِمن أَْصحاِب النَّبّيِ َصلّى هللا عليه وسلّم. أََجنَّك قالَِت اْمرأَةُ ابِن َمْسعود : لهو

 قاَل الِكسائيُّ وغيُرهُ : مْعناهُ ِمن أَْجِل أَنََّك ، فتَرَكْت ِمْن ، كما يقاُل فَعَْلتُه أَْجلَك أَي ِمن أَْجِلَك.

ْدِر ؛ الَجناِجنُ و حاحِ. : ِعظاُم الصَّ  كما في الّصِ

 األَْضالعِ ، تكوُن للناِس وغيِرهم.وفي الُمْحَكم : وقيَل ُرُؤوُس 

ْلِب ؛ ْدِر وَعْظَم الصُّ ا يَلي قَصَّ الصَّ حاحِ ، هكذا َحَكاه  ، بكْسِرهما ، ِجْنِجنَةٌ و ِجْنِجنٌ  الواِحدُ  وفي التَّْهِذيِب : أَْطراُف األْضالعِ ممَّ كما في الّصِ

 ويُْفتَحاِن. الفاِرِسيُّ بهاٍء وبال هاٍء ،

ّمِ ؛ ْنجونُ جُ  قيَل : واِحُدهاو  قاَل : ، بالضَّ

 من َعجارِيهن  كر  ِجنحِجنو 
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 .«ع ج ر»وقد تَقَدََّم في 

حاحِ. ُمَؤنٌَّث ؛ التي يُْستَقى عليها ، : الدُّوالبُ  الَمْنَجنينُ و الَمْنَجنونُ و  كما في الّصِ

 قاَل : وأَْنَشَد األَْصَمعيُّ :

 َمنحَجنون كاأَللن الفار و 
__________________ 

 .«عمر: » 524/  2ا و 289/  1( يف التبصري 1)
 ( يف التبصري : أيب سعيد.2)
 .422/  1( اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  3)
 ( يف التهذيب : حىت زهاها ا كاألصر.4)
 حتريف.« أحبر»( عن القاموس وابألصر : 5)
 .«ا ا »( اللسان والصحاح وابألصر : 6)



16816 

 

هم قالوا : مناجين هللاُ تعالَى : األْكثَر على أَنَّه فَْعلَلوُل لفَْقِده َمْفعَلول وَمْنفَعول وفَْنعَلول ، فِميُمه ونُونُه أْصِليَّتان ، وألنَّ قاَل : شْيُخنا ، َرِحَمه 

ِله ، وبأَنَّه بِناٌء فهو ثالثيٌّ ، وقيَل : َمْنفعول ورد بأَنَّه ليَس جاريِاً على الِفْعل فتَ  مجن بإِثْباتِهما ؛ وقيَل : هو فَْنعلون ِمن ياَدةُ ِمن أَوَّ ْلَحقه الّزِ

 فعلليل أو فنعليل أو منفعيل. َمْنَجنين َمْفقوٌد وبثُبُوت النُّون في الَجْمعِ كما َمرَّ ، وكذا

ْوض : ِميمُ  كقرطليل ، وقد َذَكَر ِسْيبََوْيه أَْيضاً في  َمْنَجنين أَْصليَّة في قَْوِل ِسْيبََوْيه ، وكذا النُّون ألَنَّه يقاُل فيه َمْنَجنون وقاَل الّسهيليُّ في الرَّ

 ناقَض َكالُمه.هذا لم يَتَ  َمْوِضعٍ آَخر في ِكتابِه أَنَّ النّوَن زائَِدةٌ إالَّ أنَّ بعَض ُرواةِ الِكتاِب قاَل فيه َمْنَحنون بالحاِء الُمْهَملَِة فعلَى

 قاَل شْيُخنا : وكأَنَّ المصنَِّف ، َرِحَمه هللاُ تعالَى اْختَاَر َرأَْي ِسْيبََوْيه في أَصالَِة الكّلِ وهللاُ أَْعلَم.

ل ذلك.  * قُْلت : لو كاَن َكذِلَك لكاَن َمْوِضعُه في م ن ج ن ، فتأَمَّ

 قاَل الُهَذليُّ : ال َخفاَء ؛ أَي بالكْسِر ، بهذا األَْمِر ، ِجنَّ  ال: قْولُهم و يُّ ؛ نَقَلَهُ األَْزهرِ  الِوشاحُ  بالكْسِر : ، الِمَجنُّ و

 (1)ال ِجن  ابلبَـغحضاِء والن َظِر الش زحِر و 
 كُجَهْينَةَ : ع بعَقيِق الَمدينَِة. ، ُجنَْينَةُ و

 نَقَلَهُ نَْصر. َرْوَضةٌ بنَْجٍد بيَن َضِريَّةَ وَحْزِن بَني يَْربوعٍ ؛ أَْيضاً :و

 ع بيَن واِدي القَُرى وتَبوَك. أَْيضاً :و

 ببَْغداَد. : ع بداِر الِخالفَةِ  الُجنَْيناتُ و

ةِ  وهو شاِعٌر أََسِديٌّ  حكيُم بُن عبيٍد ، : َجنَّةَ  أَبوو مَّ كاَن يَْحِمُل  (2) ُعتَْيبَةَ الُهَذِلّيِ  بكْسِر الِميِم : لَقَبُ  ، الِمَجنَّْينِ  وذو الشَّاِعِر. خاُل ذي الرُّ

 في الَحْرِب. تُْرَسْينِ 

 َكثَُر ُعْشبُها حتى َذَهَب كلَّ َمْذَهٍب. وهي التي (3) ُمتََجنِّنَةٍ  أَْرٍض  ِمن المجاِز : يقاُل أَتَْيُت علىو

ْين ، نِيُّ ِجنَّا إليها ، بالكْسِر : ة تَْحَت َجبَِل الثَّْلجِ ، والنِّْسبَةُ  ِجنِّ  بَْيتُ و ُث ناِصُر الّدِ َوكيُل الحاِكِم  الِجنَّانيُّ  بكْسٍر فتَْشديٍد ، ومنها اإلماُم الُمحّدِ

 صاِحُب الذهبّي.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اِغُب. الَجنِينُ   : القَْبُر ، فَِعيٌل بمْعنَى فاِعٍل ؛ نَقَلَه الرَّ

 قَْوَل الشاِعِر : وأَْيضاً : الَمْقبوُر ، وبه فَسََّر ابُن ُدَرْيدٍ 

فــــــــــــــــاهـــــــــــــــا و  ُ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ رتح طــــــــــــــــاَء مل يــــــــــــــــَ  ال ِشــــــــــــــــَح

يــــــــــــنــــــــــــا     نــــــــــــِ ٍة إال  جــــــــــــَ عــــــــــــَ (4)هلــــــــــــا مــــــــــــن ِتســــــــــــــــــــــــــح
 

  
 .فَُجنُّوا أَي قد ماتُوا ُكلّهم

ِحُم ، قاَل الفََرْزَدُق : الَجنِينُ و  : الرَّ

هـــــــــــا  يـــــــــــنـــــــــــِ نـــــــــــِ ه يف جـــــــــــَ يـــــــــــ  رانـــــــــــِ  إذا غـــــــــــاَب َنصـــــــــــــــــــــــــح

جــــــــــارِم     ِر الــــــــــعــــــــــُ هــــــــــح جِّ فــــــــــو   ــــــــــَ تح حبــــــــــَ لــــــــــ  (5)َأهــــــــــَ
 

  
 ، وَعنَى بالنَّْصرانّي ، َذَكَر الفاِعِل لها ِمن النَّصاَرى ، وبَحنِيِفها : ِحَرها. (6)ويُْرَوى : َحنِيفها 

 .الجنانُ  : األَجنَّةُ و

 ؛ قاَل : (7)وأَْيضاً : األَْمواهُ الُمتَدفقةُ 

 َجَهرتح َأِجن ٌة مل ُ حَهرِ و 
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 وُل : َوَرَدْت هذه اإلبُِل الماَء فَكَسَحتْه حتى لم تََدْع منه شيئاً لِقلَّتِه. يقاُل : َجَهَر البِئَْر : نََزَحها.يق

__________________ 
 ( البيت يف التكملة منسوابً أليب جندب اهلذد وصدره :1)

 حتدثين عينا  ما القلب كامتٌ 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب ا ويف األساس نسبه لسويد. 367/  1وهو يف شعره يف شرح أشعار اهلذليا 

 ( يف القاموس : عتيبُة اهلذد .2)
 ( يف القاموس : أرٌض متجننٌة ابلرفض والتنوين.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
راجعتهما فلم أعثر عليهما هبذا املعىن قوله : حنيفها ا كذا ابلنســــــــــخ والذي يف اللســــــــــان ا جنيفها ابجليم وقد »( هبامش املطبوعة املصــــــــــرية : 6)

 .«فحرره
 ( يف اللسان : املندفنة.7)
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 ؛ قاَل بدُر بُن عاِمٍر : الِجنُّ  : ما يقولُه التَّْجنينُ و

ًة و  يــــــــــــّ يــــــــــــًا إنحســــــــــــــــــــــــــِ وافــــــــــــِ ُت قــــــــــــَ قــــــــــــح  لــــــــــــقــــــــــــد نــــــــــــطــــــــــــَ

نــــــــــِا و     جــــــــــح وايفَ الــــــــــتــــــــــ  ُت قــــــــــَ طــــــــــقــــــــــح (1)لــــــــــقــــــــــد نــــــــــَ
 

  
 وأَراَد باإلْنِسيَّة ما تقوُل اإلْنُس.

. بالتَّْجنينِ  كَّريُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : أَرادَ وقاَل السُّ   الغَريَب الَوْحِشيَّ

حاحِ. أََجنَّه : ما الَمْجنُونِ  وقَْولُهم في  ، شاذٌّ ال يقاُس عليه ، ألنَّه ال يقاُل في الَمْضروِب ما أَْضَربَه ، وال في الَمْسلوِل ما أََسلّه ، كما في الّصِ

 ن العَْقِل.قََع التَّعجُب منه بما أَْفعَلَه ، وإن كاَن كالُخلُِق ألَنَّه ليَس بلوٍن في الَجَسِد وال بِخْلقٍة فيه ، وإنَّما هو ِمن نُْقصاوقاَل ِسْيبََوْيه : وَ 

ُجُل وما ُجنَّ  وقاَل ثَْعلَب :  ِة فِْعل الفاِعِل ، وهو شاذٌ.، فجاَء بالتَّعجِب ِمن صيغَِة فِْعل الَمْفعوِل ، وإنَّما التَّعجُب ِمن صيغَ  أََجنَّه الرَّ

 .الِجنُّ  : الَمَجنَّةُ و

 ؛ وقاَل : َمَجنَّةٍ  : َوقََع في أََجنَّ و

زِئــــــــــــــتح وقــــــــــــــالــــــــــــــتح  ا هــــــــــــــَ  عــــــــــــــلــــــــــــــ  مــــــــــــــا َأهنــــــــــــــ 

نحشــــــــــــــــــــــــــب ذا قــــــــــــريــــــــــــب     ن  مــــــــــــَ ون َأجــــــــــــَ نــــــــــــُ (2)هــــــــــــَ
 

  
 القَْلُب. يُِجنُّهو، بالكْسِر : الِجدُّ ألَنَّه ما ياُلبُِس الِفْكَر  الِجنُّ و

 : ُمْعَشْوِشبةٌ لم تُْرَع. َمْجنونَةٌ  وأَْرضٌ 

ياُض : اْعتَمَّ نَْبتُها. ُجنَّتِ و  الّرِ

ً  الذُّبابُ  ُجنَّ و  : كثَُر َصْوتُه ؛ قاَل : ُجنونا

واري  ُض الســـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــَ ه الـــــــــــــقـــــــــــــَ وقـــــــــــــَ َب فـــــــــــــَ قـــــــــــــ  فـــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

ن  اخلــــــــــــــــــو     ــــــــــــــــــوان جــــــــــــــــــُ ن ــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــُ (3)ازابِز ب
 

  
حاحِ.  كما في الّصِ

ْوِض : تََرنَّم سروراً به. ُجنَّ  وفي األساِس :  الذَّباُب بالرَّ

 أَنَّ الَخاِزباَز اْسٌم لنَْبٍت أَو ذباٍب فَراِجْعه.« : ب وز»وقد ذُِكَر في 

. (4) (َأْم ِبِه ِجنَّة  )؛ ومنه قْولُه تعالَى :  الُجنونُ  ، بالكْسِر : الِجنَّةُ و  ؛ واالْسُم والَمْصَدُر على صوَرةٍ واِحَدةٍ ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

كةً : ثَْوٌب يواِري الَجَسَد. الَجنَنُ و  ، محرَّ

 ، بالفتحِ : األَْمُر الُمْلتَبُس الَخِفيُّ الفاِسُد ؛ وأْنَشَد : الَجنانُ  وقاَل َشِمٌر :

م  ـــــــــــــــوهلـــــــــــــــَُ حـــــــــــــــايب وق ُم َأصـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ل عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  ُ  يـ

ــــــــــًا َوراب     ب هــــــــــَ ــــــــــااًن ُمســــــــــــــــــــــــح ن ــــــــــوَن جــــــــــَ ب رحكــــــــــَ ــــــــــَ (5)إذ يـ
 

  
 الَميَِّت : قَبََرهُ ؛ قاَل األَْعَشى : أََجنَّ و

ه و  ونـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــ  ك َأهـــــــــــــــــــــــٍر  ـــــــــــــــــــــــُِ  هـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــِ

ّن     ه مل  ـــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــِ ل َر يف أهـــــــــــــــــح (6)كـــــــــــــــــذخـــــــــــــــــَ
 

  
 ِضَراِسها ، بالكْسِر ، وهو سوُء ُخْلِقها عْنَد النِّتاجِ ؛ وقَْوُل أَبي النَّْجم : ِجنِّ  ويقاُل : اتَِّق الناقَةَ في

َيِر و   (7)طاَ  ِجينِّ  الس ناِم اأَلمح
 أراَد تُُموَك َسناِمه وُطولَه.
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 اٍن خاٍل ال أَنِيَس به.: أَي بمك ِجنِّ  وباَت فالٌن َضْيفَ 

 ، بالكْسِر : قَْريةٌ بشرقية ِمْصَر. الِجنانِ  ومنيةُ 

 ، بالفتحِ : َرْحبَةٌ بالبَْصرةِ. الَجنانِ  وحْفَرةُ 

 ِء بِن ُمْسلٍم بِن قَْيِس بِن َعْمِرو ابِن ماِلِك بِن المي الَهمدانيُّ ثم األَْرحبيُّ ، عن أَبيِه ، وعنهبُن هانِى ِجنانُ  وكِكتاٍب :

__________________ 
 واللسان. 420/  1( شرح أشعار اهلذليا 1)
 ( اللسان.2)
 املصادر البن أمحر.( اللسان والصحاح ا وعجزه يف التهذيب واألساس ا ونسب يف 3)
 .8( سبب ا اآية 4)
 ( اللسان.5)
 واللسان والتهذيب.« يف قفرة»برواية :  205( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( اللسان واألساس وفيها قبله :7)

 قد محلنا الشحم كر  مرو 
 ا ويف األساس : وقام جيّن.« وطا  جن  »ويف اللسان : 
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اعيُر بُن إبحراِهيَم بِن ذي الشــع ديِد إلح َملِة وَتشــح ُهح
ِر ا اِء امل َبطَه اأَلمرُي. ويقاُ  : هو ِحب اُن ا بكســح اِر اهلَمدايّن ا هكذا ضــَ

 املوح َدِة.
 ، بالكْسِر ، َذَكَره الّطْبرانيُّ في الصَّحابَِة. الِجنَّيُّ  وَعْمُرو

ل حقَّقَ  الِجنِّيُّ  وَعْمُرو بُن طارقٍ   ه الحافُِظ في اإلصابَِة.: َصحابيٌّ أَْيضاً ، وهو غيُر األَوَّ

 َروى. (1)النّحويُّ َمْشهوٌر ، واْبنُه عالي  جنّيِ  وأَبو الفتْحِ ُعثْماُن بنُ 

اِدِق الُحَسْينّي يقاُل له أَبو ق ، منهم ، َعقبهُ بِدَمْشَق والِعَرا الجنِّ  وقتيلُ  الجنِّ  والُحَسْيُن بُن علّيِ بِن محمِد بِن علّيِ بِن إْسماعيَل بِن َجْعفٍر الصَّ

ِطيِب أَبي بْكٍر ، وعنه ابُن أبو القاِسِم النسيب عليُّ بُن إْبراهيَم بِن العبَّاِس بِن الَحَسِن بِن العبَّاِس بِن علّيِ بِن الَحَسِن بِن الُحَسْيِن عن الخَ 

ْين ، هو الذي َصنَّف له الشْيُخ العمريُّ كتاَب المجدي في َعَساِكر ، ووالُدهُ أَبو الُحَسْين قاِضي ِدَمْشَق وَخِطيبُها ، وَجدُّه العبَّاُس يُلَقَُّب م جُد الّدِ

 النَّسِب ، وَجدُّه األَْعلى العبَّاُس بُن علّيِ ، هو الذي اْنتَقََل ِمن قُّم إلى َحلََب.

ْمياطي.ِمن شيوخِ  الجنِّيُّ  وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن محمِد بِن إْبراهيَم بِن محمِد بِن إْسماعيَل بِن إْبراهيمَ    الّدِ

يَّة. الُجنونُ  ، كغُراٍب : الُجنانُ و  ، عاّمِ

. جنِّيَّة ُء الَمْعروُف بابنِ وأْحَمُد بُن عيَسى الُمْقِرى  عن أَبي ُشعَْيب الحرانّي ، َذَكَره الذَّهبيُّ

 ، َذَكَره ابُن نْقَطةَ. (4)عن خميس الُجوزي  (3)الَواِسطّي  الِجنِّيَّة أَبي (2)وعبُد الَوهاب بُن َحَسن بِن علّيِ 

 : َواَراهُ. أََجنَّهوالَميَِّت  َجنَّ و

حاحِ.الشي أََجنَّ و  َء في صْدِره : أَْكَمنَه ؛ كما في الّصِ

 .الُجنَنُ  ، بالضّمِ : السُّتْرةُ ، الَجْمعُ  الُجنَّةِ و. َجنَّ  في البَْطِن ِمثْل اْجتَنَّ الَجنِينُ و

 : شاِعٌر َمْعُروٌف. الِجنِّ  وِديكُ 

 ، بالَكْسِر : َمْوِضٌع ؛ عن نَْصر. الِجنِّ  وأََكمةُ 

الدَّاْرقَْطنِّي عن خميس الجوزي ، َذَكَره ابُن نْقَطةَ عن أَْحَمَد ابِن عيَسى الُمْقري الَمْعروف  الجنِّيَّة وعبُد الوهاِب بِن الَحَسِن بِن علّيِ بِن أَبي

 ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. (5)ةَ الحرانّي َذَكَره الحافُِظ الذهبيُّ عن أَبي شْعبَ  جنِّيَّة بابنِ 

 َشديَدةٍ ؛ قاَل ُجبَْيهاُء األَْشَجعّي : ( )6: النَّباُت يَْضِرُب إلى السَّواِد من ُخْضَرةِ  الَجْونُ   :[جون]

هــــــــــا  وحَن ِبــــــــــَ  َوَر اجلــــــــــَ  فــــــــــجــــــــــاءتح كــــــــــَبن  الــــــــــَقســــــــــــــــــــــــح

تـــــــــــنـــــــــــاوُِح    
ُ

ُر املـــــــــــ ه والـــــــــــثـــــــــــامـــــــــــِ يـــــــــــجـــــــــــُ (7)َعســــــــــــــــــــــــالـــــــــــِ
 

  
 القَْسَوُر : نَْبٌت.

 الخاِلُص. األَْحَمرُ  أَْيضاً : الَجْونُ و

 وأَْنَشَد أَبو عبيَدةَ : األَْبيَُض ؛ أَْيضاً :و

وحين  ِ  لـــــــــــــــَ يــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ َت ا ــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح  غــــــــــــــــري َ اي بــــــــــــــــِ

ـــــــــــــِ     ت ـــــــــــــاد واخـــــــــــــح ي ـــــــــــــ  ـــــــــــــل وحِن مـــــــــــــر  ال (8)الُف اجلـــــــــــــَ
 

  
حاِح.  قاَل : يُريُد النَّهاَر ؛ كذا في الّصِ

حاحِ. األْسَوُد ، أْيضاً :و  وهو ِمن األَْضداِد ، كما في الّصِ

 وفي الُمْحَكم : هو األَْسَوُد الُمْشَرُب ُحْمَرةً.
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.  وفي التَّْهِذيِب : األْسَوُد اليَْحُموِميُّ

 ، أَو َسواٍد يُخاِلُط ُحْمرة كلَْوِن القَطا. َجْونٌ  ُمْشَرٍب ُحْمرةً قاَل : وُكلُّ لَْون َسواد 

َر ما أَْنَشَده أَبو ُعبَْيَدةَ. النَّهاُر ، : الَجْونُ و  وبه فُّسِ

__________________ 
 .«غاد: » 303/  1ويف التبصري  475/  1( كذا ابألصر والتبصري 1)
 اجلِنّـّية.: علي بن أيب  406/  1( يف التبصري 2)
 والتصحيح عن التبصري.« من»( ابألصر : 3)
 ( يف التبصري : ا وزي ا اب اء املهملة.4)
وعبد الوهاب. بعد قوله : موضـــــض عن نصـــــر. إىل »( كذا ابألصـــــر تكرر ذكر عبد الوهاب وأمحد بن عيســـــ  مرتا واألوىل حذف العبارة من 5)

 .«هنا
َرتِه.6)  ( يف القاموس : من ُخضح
 واللسان.« جلاءت»برواية :  9البيت  33املفضلية ( من 7)
 ( اللسان والصحاح وبعد ا :8)

 صفر كان قلير اللونو 
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ّمِ ، ُجونٌ  ج  كَوْرٍد وُوْرٍد كما في الُمْحَكِم. ، بالضَّ

حاحِ : ِمثْل قْوِلَك : َرُجٌل ُصتٌْم   وقَْوٌم ُصتٌْم. (1)وفي الّصِ

 من اإلبِِل والَخْيِل : األْدَهُم. الَجْونُ و

 ، الَجْمُع كالَجْمعِ. َجْونةٌ  من بَعيٍد ، وهي َجْونٌ  من بَعيٍد ، وُكلُّ ِحماٍر َوْحِشّيِ  َجْونٌ  وفي التَّْهذيِب : ويقاُل ُكلُّ بَعيرٍ 

حاحِ :  الُوْرَدةِ.ِمن الَخْيِل ِمثْل الغُْبَشِة و الَجْونِ  ، بالضّمِ ، َمْصَدرُ  الُجونَةُ  وفي الّصِ

 لَمْرواَن بِن زْنباعٍ العَْبِسّيِ. منها ( )2أَْفراسٌ   :الَجْونُ و

 وله يقوُل عْلقََمةُ بُن عبَدةَ : الَحاِرِث بِن أَبي ِشْمٍر الغَسَّانِّيِ ، أَْيضاً : فََرسُ و

ــــــــــهــــــــــُم  وحِن مــــــــــن ــــــــــاِرُس اجلــــــــــَ ــــــــــو ال ف م ل ــــــــــبُقحســــــــــــــــــــــــِ  ف

يــــــــــــــــُب     بــــــــــــــــِ زَااي واإلايُب حــــــــــــــــَ وا خــــــــــــــــَ (3)آبــــــــــــــــُ
 

  

ُه  ــــــــــــُ ول جــــــــــــُ ــــــــــــَب حــــــــــــُ ي غــــــــــــِ ــــــــــــَ ُه حــــــــــــىّت ت دِّمــــــــــــُ قــــــــــــَ ــــــــــــُ  يـ

َت ملـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــِ  الـــــــــــــذراع ضـــــــــــــــــــــــــــروُب و     (4)أَنـــــــــــــح
 

  
 كذا َذَكَره ابُن الَكْلبي.

بِّّيِ. أَْيضاً : فََرسُ و  َحسيٍل الضَّ

 قَتِْب بِن ُسلَْيٍط النَّْهِدّيِ. أَْيضاً فََرسُ و

 والذي في كتاِب الخْيِل البِن الَكْلبّي أَنَّه لمتمِم بِن نَُوْيَرةَ ، قاَل : ولها يقوُل ماِلٌك أَُخوه يوَم الِكالِب : ماِلِك بِن نَُوْيَرةَ اليَْربوِعّيِ ؛ أَْيضاً فََرسُ و

ٌم و  مــــــــــــــ  تــــــــــــــَ وحِن  ــــــــــــــر  مــــــــــــــُ  لــــــــــــــو ال ذواِت اجلــــــــــــــَ

 أبَرحض اخلـــــــــــــزَامـــــــــــــَ  وهـــــــــــــو لـــــــــــــلـــــــــــــّذ ِّ عـــــــــــــاِرفُ    

  
 ولها يقوُل : ِء القَْيِس بِن ُحْجٍر ،اْمِرى فََرسُ أَْيضاً و

ِدي مســـــــــــــــــــــــرجـــــــــاً  وحُن عـــــــــنـــــــــح ر  اجلـــــــــَ ُت و ـــــــــَ لـــــــــلـــــــــح   ـــــــــَ

دِّي عــــــــــن جــــــــــنــــــــــاٍح مــــــــــهــــــــــيــــــــــِ      (5)كــــــــــَبيّنِ أُعــــــــــَ
 

  
 َعْلقََمة بِن َعِدّيِ. أَْيضاً فََرسُ و

 ُمعاِويَةَ بِن َعْمِرو بِن الَحاِرِث. أَْيضاً فََرسُ و

حاحِ :   في شْعِر لَبيٍد ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه :فََرسٌ  الَجْونُ  وفي الّصِ

وحُن فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا  رحُزٌ  واجلـــــــــــــــَ ر قــــــــــــــــُ كـــــــــــــــاثـــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

يــــــــــــــاُ  و     ُة واخلــــــــــــــَ عــــــــــــــامــــــــــــــَ ــــــــــــــنــــــــــــــ  ُر وال جــــــــــــــَ (6)حتــــــــــــــَح
 

  
 َجْونٌ  وقاَل أَْحمُد :رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، َرَوى عن الَحَسِن في دباغِ الميتِة ؛  َصحابيٌّ ، بِن األَْعوِر التَِّميِميُّ البَْصريُّ : بُن قَتاَدةَ  َجْونُ و

بَْيِر. وفي الثِّقات عن ابِن  أَو تابِِعيٌّ  َمْجهوٌل ؛ وقاَل ابُن الَمدينّي : هو َمْعروٌف ، كذا في شْرحِ المهذِب للنَّواِوي ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، عن الزُّ

 َصّح.يَْرِوي عن سلمةَ بِن المحبِّق ، وعنه الَحَسُن ؛ قاَل الذهبيُّ وهو أَ  حبَّان :

اء. : َطَرفا القَْوِس ؛ الَجْونانِ و  نَقَلَهُ األَْزهِريُّ عن الفرَّ

مِّ  الُجونيُّ  الِكْنديُّ  أَبو ِعمراَن عبُد الَمِلِك بُن َحبيبٍ و ِمن أَْهِل البَْصَرةِ ، يَْرِوي عن أَنٍَس ، َرَوى عنه ابُن َعْون وُشْعبَةُ  ، (7) ، بالضَّ

َسنَة ثََمان وعْشِرْين وِمائٍَة ، كذا في الثِّقاِت البِن َحبَّان ، َرِحَمهُ هللاُ تعالَى. وفي الكاِشِف للذهبّيِ : ، وقيَل  123َسنَة  (8)والبَْصريوَن ، ماَت 

ل ؛ : عن جندٍب وأَنٍَس ، وعنه ْحمن ، واألَصّح األَوَّ واْبنُه ُعَوْيٌد  شْعبَةُ والحمادان ، ثِقَةٌ وخالَفَهم َعْمُرو بُن علّيِ الفالس فقاَل : اْسُمه عبُد الرَّ

ثاِن ،  فأَبُوه تابِِعيٌّ واْبنُه هذا َرَوى عن نَْصر بِن علّيِ الجْهَضِمّي. ، ُمَحّدِ
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 فيهما ؛ كما في الُمْحَكم. الُجْونَةِ  بيِّنَةُ  َجْونَة غابَْت ، وقد يكوُن لبَياِضها وَصفائِها ، وهي الْسِوداِدها إذا : الشَّْمسُ  الَجْونَةُ و

__________________ 
 .«رجر صم وقوم صم»( عن الصحاح وابألصر : 1)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : مثانَية.2)
 «ال فارس فو   لو»برواية :  28البيت  119( من املفضلية 3)
 برواية : 29( البيت 4)

 . .. تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــدار عــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــــــروبو     ــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــي ــــــــــــــــب ــــــــــــــــت ل  أن

  

 برواية : 127( ديوانه ط بريوت ص 5)
 . بلبده.. فظلت

 واللسان والصحاح والتكملة ا وتقدم البيت مراراً برواايت خمتلفة.« واخلبا »برواية :  123( ديوانه ط بريوت ص 6)
 الفتح.( نص يف التبصري عل  7)
 .128( يف الكاشف : تويف سنة 8)
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ةً ، فال يقاُل : َطلَعَتِ  َجْونَةً  وقيَل : إنَّما يقاُل لها  َعْكس ما قالُوه في الغَزالَِة ؛ كما قالَهُ شْيُخنا. الَجْونةُ  عْنَد الغُُروِب خاصَّ

 * قُْلت : ويدلُّ له قَْول الشاِعِر :

 (1)تـَُباِدر اجلَوحنَُة َأنح َتِغيبا 
اجِ ِدْرٌع فَجعَل ال يَْرى َصفاَءها ، فقاَل له أُنَْيٌس الَجْرِميُّ ، وكان فَِصيحاً : إنَّ الشْمسَ و ، أَي أنّها َشديَدةُ البَريِق  لَجْونَةٌ  ُعِرَضْت على الحجَّ

فاِء ؛ زاَد األَْزهِريُّ  ْرع.: والصَّ  فقد قََهَرْت لَْون الّدِ

 األَْحَمُر. : الَجْونَةُ و

 الفَْحَمةُ. الَجْونَةُ  ابُن األَْعرابّيِ :قاَل و

 ة بيَن َمكَّةَ والطَّائِِف. : الَجْونَةُ و

ّمِ : الدُّْهَمةُ في الَخْيلِ  ، الُجونَةُ و حاحِ. الَجْون ِمثْل الغُْبَشِة والُوْرَدةِ ، وهو َمْصَدرُ  بالضَّ  ، كما في الّصِ

 كُصَرٍد. ُجَونٌ  ج كما تقدََّم عن ابِن قرقول ؛ الَهْمُز ، (2) ماً تكوُن مع العَطَّاِريَن ، واألَْصلُ ُمغَشَّاةٌ أَدَ  ُمْستديَرةٌ  ُسلَْيلَةٌ   :الُجونةُ و

حاحِ : وُربَّما َهَمزوا.  وفي الّصِ

 وفي الُمْحَكم : وكان الفاِرِسيُّ يَْستَْحسُن تَْرَك الَهْمَزةِ ؛ وكان يقوُل في قَْوِل األَْعَشى :

ر  ــــــــــــــــــــــــــح َن أَق ــــــــــــــــــــــــــح ن  انَزل ن  إذا هــــــــــــــــــــــــــُ  اهنــــــــــــــــــــــــــَُ

وحُن و      .(3)كـــــــــــــــان املِصـــــــــــــــــــــــــــــاُع مبـــــــــــــــا يف اجلـــــــــــــــُ
  

 ما قالَهُ إالَّ بطاِلعِ َسْعد ، ولذِلَك َذَكْرته هنا.

غيُر.  : الَجْونَةُ و ّمِ : َضْرٌب من القَطا الُجونِيُّ والَجبَُل الصَّ بُكْدِريَّتَْيِن ؛  ُجونِيَّةٌ  ُسوُد البُطوِن واألَْجنِحِة ، وهو أَْكبَُر ِمن الُكْدِرّيِ ، تُْعَدلُ  ، بالضَّ

حاحِ.  كما في الّصِ

 ً الواَو ُمتَحركةٌ  بَهْمز ، وهو عْنِدي على توّهِم َحَرَكِة الجيِم ُمْلقاة على الواِو ، فكأَنَّ  ُجْؤنيٌّ  وفي الُمحَكم ، بخّطِ األَْصَمعّي عن العََرِب : قَطا

 ُسْؤقِه ، وهي ناِدَرةٌ. بالضّمِ ، وإذا كانت الواُو َمْضموَمةً كان لََك فيها الَهْمُز وترُكه ، وهي لُغَةٌ لْيَسْت بفاِشيٍَة ، وقََرأَ ابُن كثيٍر : على

يت : القَطا َضْربان  ّكِ ْرُب الثاني  فالُجونيُّ  ْخرُجوه على فُْعلّيِ ،وُكْدِريُّ أَ  ُجونِيُّ  َضْربٌ : وفي التَّْهِذيِب : قاَل ابُن الّسِ والُكْدِريُّ واِحٌد ، والضَّ

ْجلَْين ، في َذنَبِه ِرْيشات  (4)ما كاَن أَْكَدَر الظْهِر أَْسَود باِطِن الَجناِح ُمْصفَرَّ الحلق  الُجونيُّ و: الغَطاُط والُكْدِريُّ ،  أَْطول ِمن  (5)قَِصْير الّرِ

ْت ُظهوُره غْبَرةً لْيَسْت بالشَّديَدةِ وَعُظَمْت ُعيونُه. (6)والغَطاُط منه : أَْسَوَد باِطِن سائِِر الذَّنَِب ،   الجناحِ ، واْغبَرَّ

نُ و  نَقَلَهُ األَْزهِريُّ ، َرِحَمهُ هللاُ تعالَى. : تَْبيِيُض باِب العَُروِس وتَْسويُد باِب الَميِِّت ؛ التََّجوُّ

بَْت ، منها أَبو ِعمراَن موَسى بُن العبَّاِس  َرةٌ بُخراسانَ كُزبَْيٍر : ُكو ، ُجَوْينٌ و  الُجَوْينيُّ  تَْشتَِمُل على قًُرى َكثيَرةٍ ُمْجتَمعٍة يقاُل لها ُكَوْين فعُّرِ

، إماُم الَحَرَمْين ،  الُجَوْينيُّ  يوُسفَ  شيُخ أَبي بْكِر بِن خزيَمةَ صنََّف على ُمْسلم ؛ ومنها أَْيضاً اإلماُم أَبو الَمعاِلي عبُد الَمِلِك بُن عْبِد هللِا بنِ 

 وُشْهرتُه تُْغني عن ِذْكِره.

 (7)السَّرخسيُّ تَفَقَّه على أَبي الحَسِن الشرنقانّيِ  الُجَوْينيُّ  منها أَبو الَمعاِلي محمُد بُن الَحَسِن بِن عْبِد هللِا بِن الَحَسنِ  ة بَسَرْخسَ  أَْيضاً : ُجَوْينُ و

 ، وَرَوى عنه.

 الْسِوَداِدها عْنَد الَمِغيِب. : الشَّْمسُ  الَجْوناءُ و

__________________ 
 لشاهد برواية :( اللسان والتكملة والصحاح. قا  الصاغاين : وهذا اإلنشاد خمتر والرجز لألجلح بن قاسرت الضبايب ا وذكر له عدة شطور وا1)
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 حاجب اجلونة أن يغيباو 
 ونقر صاحب اللسان هذه الرواية عن ابن بري ا ونقر عنه أيضاً أن الشعر للخطيم الضبايب.

ُلها.« وأصُلهُ »( يف القاموس : 2)  وعل  هامشه عن إحد  النسخ : وَأصح
 واللسان والتهذيب. 206( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ان : اخلل .( األصر والتهذيب ا ويف اللس4)
 .«ريشتان« : »كدر»( يف التهذيب واللسان 5)
فصـــــــــححناها مبا يواف  نص التهذيب ا .« .. والغطاط منه والكدري واجلوين ما كان أكدر الظهر أشـــــــــعر ابطن اجلناح»( العبارة ابألصـــــــــر : 6)

 .«غطرت»واللسان 
 ( يف اللباب : الشرمقاين.7)
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 لَكْونِه أَْسَود. الِقْدرُ  أَْيضاً :و

ً  وْجُهه جانَ  النَّاقَةُ الدَّْهماُء ، ِمن قْوِلهم : أَْيضاً :و  أَي اْسَودَّ. جونا

 ُمْنتٌِن. أَي ، ُمَجْوَجنٌ  ماءٌ  يقاُل :و

ْل.* قُْلت : إيراُده في هذا التْرِكيِب محلُّ نََظٍر ، فإنَّه إن كاَن َوْزنَه ُمفَْوَعل فحقّه أْن يُْذَكَر في ججن ،   فتأَمَّ

ْواو ً  َسمَّ قمران َجدُّ األَْسَود بِن  (1)بُن عْبِد ِرضا ِبن  ُجَوْينُ وٍء ؛ بُن سنبس ، بَْطٌن من طيِّى ُجَوْينُ  وِمن األَخيِر : ، كغُراٍب وُزبَْيٍر ؛ ُجوانا

 الشاِعر الطَّائِّي. ُجَوْينٍ  عاِمِر بنِ 

 : ة بالبَْحَرْيِن. الَجْونينُ و

انَةُ و  وهذا كما يقُولوَن أُمُّ سويٍد. االْسُت ، لتَّْشديِد :با ، الَجوَّ

 الِكْرِديُّ الحلِّيُّ الشافِِعيُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالى. الجاوانِيُّ  منهم الفَقيهُ محمُد بُن علّيِ  بالِعَراِق ، : قَبيلَةٌ ِمن األَْكراِد َسَكنُوا الِحلَّةَ الَمْزيَِديَّةَ  جاوانُ و

ا يُْستدرُك عل  يه :* وممَّ

بِن ُمعاِويَةَ بِن ثوِر بِن كْنَدةَ ، وهو أَبو  (2)، بالفتْحِ : ُمعاِويَةُ بِن حجِر بِن َعْمِرو بِن الَحاِرِث بِن ُمعاِويَةَ بِن ثَْوِر بِن َعْمِرو بِن مرقع  الَجْونُ 

َذْت منه فَطلَّقَها ، فَذَكروا  الِكْنِديَّةَ  َجْون الجونِيَّةَ  منهم أَسماُء بْنُت النُّْعمان بِن َعْمِرو بنِ  بْطٍن ، ، َدَخَل عليها النبيُّ َصلّى هللا عليه وسلّم ، فتَعَوَّ

 أنَّها ماتَْت َكَمداً.

 بُن َعْوِف بِن ماِلِك بِن فْهِم بِن غنِم بِن َدْوٍس. الَجْونُ  وفي األَْزِد :

ُم ِذْكَره. الجونيُّ  قاَل أبو ُعبَْيٍد : منهم أَبو ِعْمرانَ   المتقّدِ

 كْنَدةَ. َجْونِ  * قُْلت : والذي َذَكَره ابُن َحبَّان أنَّه ِمن

ه بذِلَك وكانت : لَقَُب موَسى بِن عْبِد هللِا بِن الَحَسِن بِن علّيِ ابِن أَبي طاِلٍب ، َرِضَي هللاُ عنهم أَْجَمِعْين ، كان أَْسوَد اللَّْونِ  الَجْونُ و  فلَقَّبَتْه أُمَّ

 قُِّصه وهو طْفٌل وتقوُل :تُرَ 

وحاًن أقــــــــــــــــرعــــــــــــــــاً  ك أن تــــــــــــــــكــــــــــــــــون جــــــــــــــــَ  إنــــــــــــــــ 

َعــــــــــــــا    ربح م وتــــــــــــــَ وَدهــــــــــــــُ ُك أنح َتســــــــــــــــــــــــــــُ وشــــــــــــــــــــــــــــِ  يــــــــــــــُ

  
 ِمن شيوخِ الطَّْبرانّي ؛ نَقَلَهُ ابُن الّسمعانّيِ. الجونيُّ  ، بالضّمِ : ِمن قَُرى الشاِم ، ومنها أَْحمُد بُن محمِد بِن عبيِد الّسلميُّ  ُجونِيَّةُ و

ه ابُن السَّمعانّي ، َرِحَمه هللاُ الَواِسطيُّ عن محمِد بِن َحسَّان ، وعنه ابُن صاِعٍد ، َذَكرَ  الُجوانيُّ  ، كغُراٍب ، ُجوانٍ  ابنِ  (3)وَخلَُف بُن ُحَصْيِن 

 تعالَى.

 بِن الُمْقري ، وكان فاِضالً. (4)؛ قاَل َمْنصور : قَِدَم اإلْسَكْنَدريَّة وَحدََّث بها عن أَبي الفتوحِ  َجواٍن الَجَوانيُّ  وكَسحاٍب : محمُد بُن الُحَسْيِن بنِ 

انيُّ  لّيِ الُحَسْينيُّ واإلماُم النسَّابَةُ أَبو علّيِ محمُد بُن أَْسعد بِن ع انيَّةُ  ، بفتحٍ وتْشديٍد ، إلى الَجوَّ وتُوفي  525ِمن قَُرى الَمدينَِة ، ُوِلَد َسنَة  الَجوَّ

 ، َوِلَي نَقابَةَ األَْشراِف ، وله عدَّةُ ُمَؤلَّفات. 588َسنَة 

 ، بالفتْحِ ، إذا َوَصفوا. َجْونَةٌ  وقالوا : قَطاةٌ 

 ِمن كْنَدةَ ؛ قاَل الُمثَقَُّب العَْبديُّ : نائَِحةٌ  الَجْونِ  واْبنةُ 

ٍك  ـــــــــــــِ ـــــــــــــ  هـــــــــــــال وحِن عـــــــــــــل ِة اجلـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح وحح ابـ ـــــــــــــَ  نـ

ِد     ــــــــــــــــَ ل جــــــــــــــــح ــــــــــــــــعــــــــــــــــَة املــــــــــــــــِ ه راف ــــــــــــــــُ ُدب ــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــَ (5)تـ
 

  
 : أَْرٌض َمْعروفَةٌ ؛ قاَل ُرْؤبَة : األَْجونُ و
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وِن  َ اأَلجح ُلحَق  وَباح
َ نـََقا امل  (6)َباح

 .َجْونٌ  (7)، وللفرق  َجْونةٌ  ، وللدَّْلو إذا اْسَودَّتْ  َجْونةٌ  للَخابِيةِ وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ : يقاُل 

حاحِ : يقاُل : ال أَْفعَلَه حتى تَْبيضَّ   القاِر إذا أََرْدَت الخابِيَةَ ، ا ه. َجْونَةُ والقاِر ، هذا إذا أََرْدَت َسواَده ،  ُجونَةُ  وفي الّصِ

__________________ 
 .403والتصحيح عن مجهرة ابن حزم ص « من»( ابألصر : 1)
 : مرتض. 425( يف مجهرة ابن حزم ص 2)
 .«ا صا»ويف التبصري : « ا سن»( يف اللباب : 3)
 : أيب الفرح بن ا صري. 368/  1( يف التبصري 4)
 ( اللسان.5)
 واللسان والتكملة وقبله فيها : 268( ديوانه ص 6)

 دار كرقم الكاتب املرّقن
 التهذيب واللسان : وللَعَر . ( يف7)
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 ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. َجْونٌ و ُجَوْينٌ  وُكلُّ أَخٍ يقاُل له

 : حْصٌن عاِديٌّ باليَماَمِة. الجونُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

حمِن بُن الُحَسْيِن بِن إْسحاق ِمن شيوخِ أَبي بَْكٍر  َجوانكان : [جونكن] ها : قَْريةٌ بجْرجاَن ، منها أَبو سْعٍد عْبُد الرَّ ، بفتْحِ الجيِم وضّمِ

.  اإلْسماِعيليُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

جان : [جوجن]   صاِعُد بُن محمٍد الَحنَفيُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى.، بتَْشِديِد الواِو : قَْريةٌ بنَْيسابُوَر ، منها القاِضي أَبو العاَلءِ  َجوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ِمن أَْعماِل كْرماَن. َجْوَزجان : [جوزجن]

 وقاَل ياقوُت : من ُكوِر بَْلخ منها أَْحمُد بُن موَسى ُمْستَِقيُم الَحِدْيِث.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

بِن الُحَسْيِن إماُم الجاِمعِ العَتِيِق بأْصبَهان عن أَبي  (1): قَْريةٌ على باِب أَْصبَهان ، منها أَبو بَْكٍر محمُد بُن علّيِ  ، بالضمِّ  ُجوْزَدان  :[جوزدن]

 بَْكٍر الُمْقري ، َرِحَمه هللاُ تعالَى.

ّمِ : ُجَهْينَةُ  : [جهن]  ألَنَّ الضمَّ في اْصِطالِحه مشكٌل ، وكأَنَّه اْعتََمَد على الشُّْهَرةِ. قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : َصوابُه ُمَصغَّراً  ، بالضَّ

في  ُجَهْينَة  نُزولِ ِمن قُضاَعةَ ، وهو ابُن زْيِد بِن لَْيِث بِن سوِد بِن أَْسلَم بِن الحاف بِن قُضاَعةَ ، وقُضاَعةُ ِمن ِريِف الِعَراِق ، وَسبَبُ  قَبِيلَةٌ 

ْوِض. الِحجاِز قُْرَب الَمدينَةِ   َمْذكوٌر في الرَّ

 الَمْشهوُر : الَمثَلُ و

َنَة اخَلرَبُ الَيِقاح و   عنحَد ُجَهيـح
 هكذا َرَواهُ ابُن الَكْلبّي.

 فَراِجْعه. «ج ف ن»في  وكاَن األَْصَمعيُّ يقوُل : ُجفَْينَةُ ، وقيَل : ُحفَْينةُ ، وقد َمرَّ ِذْكُره

 لنُزوِلهم بها. بَطبَِرْستانَ قَْلعَةٌ  أَْيضاً : ُجَهْينَةُ و

ثُ  الُحَسْيُن بُن نَْصِر بِن محمدِ  تاُج اإلْسالِم أَبو عْبِد هللاِ  منها لنُزوِلهم بها أَْيضاً ، ة بالَمْوِصلِ  أَْيضاً :و ذو  بِن خميس الموصليُّ الفَِقيهُ الُمحّدِ

 وهو ِمن مشايخِ ابِن الّسمعانّيِ. التَّصانِيِف ،

 النُّوُن بََدٌل عن الِميِم. ّمِ : ُجْهَمةُ اللَّْيِل ،، بالضَّ  الُجْهنَةُ و

مِّ  ُجهانَةٌ  جاِريَةٌ و  شابَّةٌ. أَي ، بالضَّ

ي ِغلَُظ الَوْجهِ  الَجْهنُ  في الَجْمَهرةِ :و  .ُجَهْينَةَ  والِجْسِم وبه سّمِ

ْربَةُ في البَْحِر غيُر ُمتَِّصلٍَة بالبَّرِ ِمْقدَ  ، الُجْهنُ و ّمِ : الزُّ ْربَةُ إلى البَّرِ فذِلك ِشْعٌب. سْهٍم ، اَر َغْلَوةِ بالضَّ  فإذا اتََّصلَِت الزُّ

ً و  قَُرَب وَدنا. ِمن َحّدِ نََصَر ، َجَهَن ُجُهونا

 رُجٍل. (2) اْسمُ  كعُثْماَن : ، َجْيهانُ و

 .«ج ح ن»في  كِكتاٍب َمرَّ  ، ِجهانَ  نَْهرُ و
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 األَْخباِر. ُجَهْينَةُ  تقوُل : فالنٌ 

يَت لنُزوِل بَني ُجَهْينَةُ و ِعيِد ، ُسّمِ  بها ، وهي بالقُْرِب ِمن َطْهطا. ُجَهْينَةَ  : قَْريَةٌ بالصَّ

. ، كَشدَّاٍد : َجيَّانُ  : [جين]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ْين أَبو عْبِد هللِا محمُد بُن عْبِد هللاِ  : منها بَْينَه وبيَن قْرُطبَةَ َخْمسوَن ِميالً ، باألَْنَدلُِس  َعِظيمٌ  د وهو  بنِ  اإلماُم َجماُل الّدِ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان :  مد بن علي بن أمحد بن ا سا.1)
 ( يف القاموس : أسٌم ابلرفض منونة.2)
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هِب اإلماِم الشــــــاِفِعّي ا ُولِ  ماِلكٍ  هِب فلم ا َقِدَم الشــــــاَم انـحتَـَقَر إىل َمذح َذح
ُتقدُِّم ا كان ماِلِكي  امل

َنة الط ائي  األســــــتاُذ امل َد ســــــَ
 .672ا وُتويف َسَنة  600

ْين محمُد بُن يوُسَف بِن علّيِ بِن يوُسَف بِن َحيَّان أَبو َحيَّانَ و ْصِل الغْرناِطيُّ الَمْولِد والَمْنشِأ الِمْصِريُّ الدَّاِر والَوفاةِ شيُخ األَ  الَجيَّانيُّ  أَثيُر الّدِ

، وَجاَل في الغَْرِب ، ثم قَِدَم ِمْصَر وَسِمَع بها وبالَحَرَمْين ، والَزَم الحافَِظ  654النُّحاةِ ، ُوِلَد بطنتارس ِمن أَْعماِل َغْرناَطةَ في َسنَة 

َج ، تُ  ْمياطّي وبه تََخرَّ  والُمتَّفَُق على تَقّدِمهما فيها. إماَما العََربِيَّةِ  وُدفَِن بمقَابِر الصُّوفيَِّة ، 745وفي َسنَة الّدِ

 وقد يُْنَسُب الثَّاني إلى َجّدِ أَبيه َحيَّاَن بالمْهملَِة. قاَل الذهبيُّ :

ْن نُِسَب إلى ِمْين : َطْوُق ابُن َعْمِرو َجيَّانَ  * قُْلت : وممَّ أْيِ ، وَرَحَل إلى الَمْشِرِق  ِمن الُمتقّدِ بِن شبيٍب التَّْغلبيُّ ِمن أَْهِل الحْفِظ والَوَرعِ والرَّ

 ، َذَكَره ابُن الفرِضّي. 285فَسِمَع يَْحيَى بِن ُعميٍر بالقَْيروان ، وتُوفي َسنَة 

اجِ يوسُف بُن محمِد ابِن قار  ثِير وسافََر إلى خراسان ، وَسَكَن بَْلَخ ، وبها تُوفي وَسِمَع الكَ  (1)وقاَل ابُن األَثيِر : منها : أَبو الحجَّ
َسنَة  (2)

535. 

ّيِ ؛ ة بأَْصفَهاَن ، أَْيضاً : َجيَّانُ و عن الشَّْعبّي ، وعنه  الَجيَّانيُّ  َطْلَحةُ بُن األَْعلَِم الَحنَِفيُّ  أبو الَهْيثمِ  منها وفي األَْنساِب للّسمعانّي : قَْريَةٌ بالرَّ

ّيِ ، َجيَّان ، كان يَْسكنُ الثَّْوِرّي  ِز ؛ َجيَّانَ  محمُد بُن َخلَِف بنِ  أَبو بَْكرٍ و؛  َجيَّانَ  وموسى بُن محمِد بنِ  ِمن قَُرى الرَّ ثاِن. عن قاِسِم الُمَطرَّ  ُمَحّدِ

 * وفاتَهُ :

األَْنصاِريُّ عن ُسلَْيمان الشاذكولي  َجيَّانَ  ، َذَكَره شجاٌع الذُّهليُّ ؛ ومحمُد بُن محمِد بنِ  473الموصليُّ ماَت َسنَة  َجيَّان يَْحيَى بُن محمِد بنِ 

 قيََّده ابُن األَْنماطّي.

ا يُْستدرُك عليه :  الجينينيُّ  مان بِن محمِد بِن عْبِد العَزيزِ ، كسيفين : قَْريَةٌ بالشاِم منها : شيُخ شيوخِ مشايِخنا إْبراهيُم بُن ُسلَيْ  ِجينِين * وممَّ

ْيِن الّرملّيِ وغيِرِه.  الَحنَفيُّ ، نَِزيُل ِدَمْشَق ، أََخَذ عن خيِر الّدِ

 املْهَمَلِة مع النون فصل احلاء
كةً : داٌء في البَْطِن يَعُظُم منه ويَِرُم : وقد الَحبَنُ  : [حبن] ُجُل ، ُحبِنَ  ، محرَّ ً  اْقتََصَر الَجْوهِريُّ على الثانِيَِة ، كعُنَِي وفَِرَح ؛ الرَّ  بالفتْحِ  ، َحْبنا

ُك ؛  .َحْبناءُ  ، وهي أَْحبَنُ  وهو وفيه لَفٌّ ونَْشٌر مرتٌَّب ؛ ويَُحرَّ

حاحِ :  به السَّْقُي.الذي  األَْحبَنُ  وفي الّصِ

 .«أَصاَب اْمرأَةً فَُجِلَد بأُثُْكوِل النَّْخلِ  أَْحبَنَ  أَنَّ َرُجالً »في الحِدْيِث : و

ً  أَنَّ َوْفَد أَْهِل الناِر يَْرِجعوَن ُزبَّا»حِدْيُث عْرَوةَ : منه ، بالضّمِ ؛ و ُحْبنٌ  : الُمْستَْسقي ، والَجْمعُ  األَْحبَنُ   .«ُحْبنا

 عن ُكراعٍ. ِر : الِقْرُد ،، بالكسْ  الِحْبنُ و

ِل. أَْيضاً :و  ُخراٌج كالدُّمَّ

 ما يَْعتَِري في الَجَسِد فيَقيُح ويَِرُم. أَْيضاً :و

حاحِ :و ُل ، كالِحْبنَِة فيهما. : الِحْبنُ  في الّصِ  الدُّمَّ

ل ي الدُّمَّ ً  وقيَل : ُسّمِ ْحر َطبًّا ؛ ِحْبنا ي الّسِ َص في دمِ منه و ؛ ُحبونٌ  ج على التَّفاُؤِل كما ُسّمِ  حِدْيُث ابِن عبَّاِس ، رِضَي هللاُ عنهما : أَنَّه َرخَّ

 أي أنَّه معفُوٌّ عنه ، إذا كاَن في الثَّْوِب حاَل الصَّالةِ. ؛ الُحبونِ 

ْفلَى ، ، الَحْبنُ و  يٍر.كأَم ، كالَحبِينِ  بالفتحِ : شجُر الّدِ

ً  عليه ، كفَِرَح ، َحِبنَ  ِمن المجاِز ،و  َغَضباً. َجْوفُه اْمتأََلَ  : َحبَنا

 على التَّْشبيِه. الضَّخمةُ البطِن ، ِمن النِّساِء : ، الَحْبناءُ و
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 أُمُّ المغيرةِ ويَزيَد وَصْخٍر الشُّعَراِء وأَبوُهم َعْمُرو بُن َربيعَةَ. : الَحْبناءُ و

 ِب األَغاني في أْخباِر الُمغيَرةِ :* قُْلت : الذي في كتا

__________________ 
 .«فارو»( يف اللباب ومعجم البلدان : 1)
 .545( يف اللباب ومعجم البلدان سنة 2)
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ناءَ  أن ه ابنُ  رِو بِن َربيَعَة  َحبح َناَة بِن مَتِيٍم ا  (1)بُن َعمح يِه والحُه  َحبحناءُ و بِن َحنحَظَلَة بِن ماِلِك ابِن زيحِد َم َقٌب َغَلَب عل  أَب َل
رٍو ا ولُقَِّب بذِلكَ  لِة األُموي ِة ا وأَبوهُ   َ َ ٍ  جبرُي بُن َعمح َعراِء الد وح شـــاِعٌر  َحبحناءُ  كان َأصـــابَه ا وهو شـــاِعٌر إســـالمييف ِمن شـــُ

ُر بنُ أَيحضــاً ا وأَ  خح ا هبا َكثرياً ا وأَم ا أُم هم فهي لَيحل  لَقوحلِه  َحبحناء ُخوه صــَ شــاِعٌر أَيحضــاً ا وكان يُهاِجيه وهلما َقصــاِئُد تَناَقضــَ
راً :  يعنُِّف َأَخاُه َصخح

لــــــــــ   يــــــــــح َر بــــــــــَن لــــــــــَ ٌغ صــــــــــــــــــــــــخــــــــــح لــــــــــِ بــــــــــح نح مــــــــــُ  َأال مــــــــــَ

ن ثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــا     (2)أَبيّنِ قـــــــــــــــــد َألين مـــــــــــــــــِ
 

  
 في أَبياٍت.

 فأَجابَهُ َصْخر بقْوِله :

ريَة َزوحُر قـــــــــــــــــــــوحٍ   غـــــــــــــــــــــِ  َألين عـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــُ

ا     ذاكـــــــــــــَ ت لـــــــــــــه كـــــــــــــَ لـــــــــــــح َده فـــــــــــــقـــــــــــــُ عـــــــــــــمـــــــــــــ  (3)تـــــــــــــَ
 

  

ـــــــــــــعـــــــــــــاً  ي ـــــــــــــ  مجـــــــــــــَِ ل ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ين ل ـــــــــــــَ ـــــــــــــه ب ـــــــــــــعـــــــــــــم  ب  ي

واكــــــــــــــا    اًل ســــــــــــــــــــــــــــِ جــــــــــــــاَءهــــــــــــــم َرجــــــــــــــُ ــــــــــــــو ِّ هــــــــــــــِ  ف

  
واْسُمه جبيُر بُن  َحْبناءُ  فلُقِّبَ  ِحْبنٌ  ذوماً ، وكان بأَبيِه ال: كان الُمِغيرةُ أَْبرَص وأَُخوه َصْخٌر أَْعوَر واآلَخُر َمجْ  (4)وقاَل أَبو أسيل البَْصريُّ 

 َعْمٍرو ؛ وقاَل زياٌد األَْعَجُم يَْهجوهم :

بـــــــــــــرياً  عـــــــــــــ  جـــــــــــــُ دح نـــــــــــــاَء كـــــــــــــان يـــــــــــــُ بـــــــــــــح  إن  حـــــــــــــَ

نـــــــــــــاَء     بـــــــــــــح نـــــــــــــه حـــــــــــــَ وه مـــــــــــــن حـــــــــــــبـــــــــــــح (5)فـــــــــــــَدعـــــــــــــَ
 

  

ذم والـــــــــــــــرُبح  وَر مـــــــــــــــنـــــــــــــــه واجلـــــــــــــــَ َد الـــــــــــــــعـــــــــــــــُ  َولـــــــــــــــَ

ج اأَلدواَء     نــــــــــــــــتــــــــــــــــَ اء يــــــــــــــــُ (6)َص وذو الــــــــــــــــد 
 

  
ا بَلَغَ  ، به ، وإنَّما يعيَُّر الَمْرُء بما كِسبَهُ ، وإنِّي ألَْرُجو أَْن يَْجمَع  عزوجلهذا قاَل : ما ذْنبُنا فيَما َذَكَره ، هذا هو داٌء اْبتاَلنا هللاُ ،  َحْبناء فلمَّ

ٍء. وقاَل األَْصَمعيُّ : لم يَقُل أَحٌد في تَْفضيِل أَخٍ على أَِخيِه ِزياداً فلم يْهجه بْعَد ذِلَك ، وال أَجابَهُ بشيهللاُ هذه األَْدواَء كلَّها فيه ، فبَلََغ ذلك 

 ألَِخيِه َصْخر : َحْبناء وُهما ألٍَب وأُّمِ مثَْل قَْوِل الُمِغيَرةِ بنِ 

نح  ي ولــــــــــــــــــكــــــــــــــــــِ وَ  َأيب وأَنــــــــــــــــــَت َأخــــــــــــــــــِ  أبــــــــــــــــــُ

رو     نـــــــــــــائـــــــــــــُض والـــــــــــــظـــــــــــــ  ِت الصـــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فُ تـــــــــــــبـــــــــــــايـ
  

ٍ  و  ُب أم  صـــــــــــــــــــــــــــدح نحســـــــــــــــــــــــــــَ َك حـــــــــــــَا تــــــــــــــُ  أمـــــــــــــ 

يــــــــــُف و     خــــــــــِ ض ســــــــــــــــــــــــَ بــــــــــِ (7)لــــــــــكــــــــــن  حــــــــــلــــــــــهــــــــــا طــــــــــَ
 

  
أَبُوهُ ال أُّمهُ ،  َحْبناءَ   لَك بما َذَكْرنا أنَّ قاَل : وكاَن عْبُد الَمِلِك بُن َمْرواَن إذا نََظَر إلى أَخيِه ُمعاِويَةَ وكاَن َضِعيفاً يتَمثَُّل بهذْين البَْيتيِن ؛ فَظَهرَ 

 د َغِلَط المصنُِّف ، َرِحَمه هللاُ تعالَى.وق

. ُحْبنٌ  من الَحماِم : التي ال تَبِيُض ، ج الَحْبناءُ و ّمِ  ، بالضَّ

 حتى كأَنَّها َوِرمةٌ. القََدُم الكثيَرةُ لَْحِم البَْخصةِ  : الَحْبناءُ و

 َمْعروفَةٌ. ُدَوْيبَّةٌ م نَقَلَُهما الَجْوهِريُّ : ، كُزبَْيٍر ، ُحبَْينٍ  ، كُجَهْينَةَ ؛ وأُمُّ  ُحبَْينَةُ و

حاحِ : وهي َمْعِرفة ِمثْل ابِن ِعْرٍس وأُساَمة وابِن آَوى وساّمِ أَْبَرَص وابن قِتَْرةَ إاّل أنَّه تَْعريُف جْنٍس ،  وهي على ِخْلقِة الِحْرباِء وفي الّصِ

ْدِر َعِظيَمةُ البَْطِن.  َعِريضةُ الصَّ

 أُْنثى الِحْرباء.وقيَل : هي 

 وقيَل : هي دابَّةٌ على قْدِر َكّفِ اإلْنساِن.

ْفَدَعِة التي لْيَسْت بَضْخمٍة ، فإذا َطَرَده ْبياُن قالوا لها :وقاَل ابُن ِزياٍد : هي دابَّةٌ َغْبراُء لها قَوائُِم أَْربٌَع ، وهي بقْدِر الّضِ  ا الّصِ
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ِك  ـــــــــــــــــــح رحَدي ـــــــــــــــــــُ رِي بـ ِ انحشـــــــــــــــــــــــــــــــــُ اح ـــــــــــــــــــَ ب  أُم  ا ـــــــــــــــــــُ

(8)إن  اأَلمـــــــــــــــــــــرَي ان ـــــــــــــــــــــٌر إلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــِك    
 

  
__________________ 

 .84/  13( انظر عامود نسبه يف األغاين 1)
 ء.والنثا : األخبار ا وهو ما أخربت به عن الرجر من حسن أو سي« نثاكا: » 97/  13( يف األغاين 2)
 وهبامشها عن إحد  النسخ : زور قو .« ذرو قو »( يف األغاين : 3)
 غاين : أبو الّشبر النضري.( يف األ4)
 : من لؤمه حبناء. 99/  13( يف األغاين 5)
 ( يف األغاين : والربص واجلذم .6)
 «.حلها» بد  :« ابنها»و « الصنائض»بد  : « الطبائض»وفيها :  100/  13( األغاين 7)
 وبعد ا :« وأحل عليك»( اللسان ويف رواية : 8)

 موجض بسوطه جنبيكو 
 التهذيب :ورواية 
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ْونِها ، فإذا زاُدوا في َطْرِدها نََشَرْت فيْطِرُدونها حتى يُْدِرَكها اإلْعياُء ، فحينَئٍِذ تَِقُف على ِرْجِلها ُمْنتَِصبةً وتَْنُشر َجناَحْين أَْغبََرْين على مثِْل لَ 

بيَن أَْصفََر وأَْحَمَر وأَْخَضَر وأَْبيََض ، وُهنَّ َطرائُق بعُضهنَّ فوق بعٍض َكثِيرة  أَْجنِحة ُكنَّ تَْحَت َذْينِك الَجناَحْين لم يَُر أَْحَسُن لَْوناً منهنَّ ، ما

 جدًّا ، فإذا فَعَلَْت ذِلَك تَرُكوها ، وال يُوجُد لها َولَد وال فَْرخ.

 ؛ قاَل َجريٌر : الُحبَْينِ  يَْعنِي في الجزِء الثاني فيُقاُل : أُمُّ  ُربَّما َدَخلَها أَْل ،و

م يـــــــــــــقـــــــــــــو ُ  يـــــــــــــح ُروس تــــــــــــــَ لـــــــــــــوَن عـــــــــــــَ تـــــــــــــَ جـــــــــــــح
ُ

  املـــــــــــــ

ِ ورأحُس فــــــــــــــيــــــــــــــر     اح بــــــــــــــَ ًو  أُم  ا ــــــــــــــُ (1)ســــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ال  أَي الالم منها ، وبَحْذفِها ، ، وهي َمْعِرفةٌ ، فَزاَد الالَم َضروَرةً ألَْجِل الَوْزِن ، وأراَد َسواء فقََصَر َضُروَرةً أَْيضاً ؛ ُحبَْينٍ  إنَّما أراَد أُمَّ 

حاحِ. شاذٌّ ؛ وهو تَِصيُر نَِكرةً ،  كما في الّصِ

 َ ْنَت فيه بالخياِر ، أَي اإلتْيان بأل أَو قاَل شيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : ألَنَّ أَل لْيَسْت َمْعِرفَةً بل زائَِدة في الِعْلِم للمح األَْصِل ، وما كان َكذِلَك فأ

 بَحْذفِها ، كما في ُشروحِ الخالَصِة.

 كذا في نواِدِر األَْعراِب. ، كُمْطَمئِّنِ : الغَْضباُن ؛ الُمْحبَئِنُّ و

 َعلٌَم. كَسفَْرَجٍل : ، َحبَْونَنٌ و

 وأَْنَشَد ابُن َخالََوْيه : واٍد ؛ أَْيضاً : اْسمُ و

ٍن  نـــــــــَ وح بــــــــــَ رحِ  حـــــــــَ رحِ  فـــــــــِ ٌة يف الـــــــــفـــــــــِ لـــــــــَ قـــــــــَ  أثــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــَ

ُدو      يِّ صـــــــــــــــــــــَ زاُم الــــــعشــــــــــــــــــــِ ِف َزمــــــح يــــــح (2)مــــــن الصــــــــــــــــــــ 
 

  
ْعِر فيُقاُل َحبَْونَا ، كقَْوِل الشاِعِر :  وقد تُْبَدُل النّوُن أَِلفاً لَضروَرةِ الّشِ

َوا و  َبســـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــن رمحـــــــــــــِة ِ  وادحعـــــــــــــُ يـــــــــــــح  ال تــــــــــــــَ

اُ      ب  ِشــــــــــــــَ وحاَن َأن هتــــــــــــــَُ بـــــــــــــــَ (3)بــــــــــــــواِدي حــــــــــــــَ
 

  
ورةٍ : َجدُّ  َحبُّونَةُ و ْينا ( )4، كَسمَّ  َرَوى بالعموِم عن الُمَؤيِّد الّطوِسّي ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. القَاِسِم البِْرزاِلّيِ ، لحافِِظ َعلَم الّدِ

ثٌ  ُحبَْينٍ  ابنِ  ، (5)وفي التّْبِصيِر : الُحَسْيِن  عبُد الواحِد بُن الَحَسِن ،و ، كذا َضبََطه  (6)عن َحْمَزةَ بِن محمٍد الَكاتِِب البَغوّي  : كُزبَْيٍر : ُمَحّدِ

 أَو هو بالنّوِن. إْسماعيُل بُن السََّمْرقَْندّي وُخوِلَف ،

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ر به ِشْعُر َجْنَدل الطَُّهوّي : الَحبَنُ   ، بالتَّحريِك : الماُء األَْصفَُر ، كذا فُّسِ

َو  من ُشغاٍف و   وَحَ ح ُعّر َعدح
ى َرُسوُل هللِا َصلّى هللا عليه وَسلّم ، بِالالً ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، أُمّ و وهو ِمن َمْزِحه َصلّى هللا  ، ، أَراَد بذِلَك َضخاَمةَ بَْطنِه ُحبَْينٍ  َسمَّ

 عليه وَسلّم ، وكاَن ال يَْمَزُح إالَّ حقًّا.

 اهُ.كثَْرةُ األَْكِل أَو داٌء اْعتَرَ  أَْحبَنَهُ و

 ، أََحُد األَْشراِف. (7)، كُجَهْينَةَ : لَقَُب َرُجٍل يقاُل له َعْمُرو بُن األَْشلع  ُحبَْينَةُ و

 بُن طريٍف العْكِليُّ : شاِعٌر هاَجى لَْيلى األَْخيَليَّة. ُحبَْينَةُ و

،  637، َكتََب عنه المْنِذريُّ في ُمْعَجِمِه ، ماَت َسنَة  َحبانٍ  بابنِ  وكَسحاٍب : نَْصُر هللِا بُن سالَمةَ بِن ساِلم أَبو الفَتْحِ الِهيتيَّ ، كان يُْعَرفُ 

 َرِحَمه هللاُ تعالَى.

__________________ 
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 أم حـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــا ابســــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــرديـــــــــــــــــــــــك 

 إن األمــــــــــــــــــــــــــــري داخــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــك   

  

 ضارب ابلسيف منكبيكو 

 ( اللسان والصحاح.1)
 وفيه :« حبوتن»( اللسان وفيه : ابلفر  ا ومعجم البلدان : 2)

 ســـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــ  رمـــــــــــــلـــــــــــــة ابلـــــــــــــقـــــــــــــاع بـــــــــــــا حـــــــــــــبـــــــــــــوتـــــــــــــن 

 مـــــــــــــن الـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــث مـــــــــــــرزام الـــــــــــــعشـــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــدو    

  

 وفيه : واسبال.« حبو.»( اللسان ومعجم البلدان : 3)
 ( يف التبصري : جّدة.4)
 .«ا سن: » 470/  1( كذا ا والذي يف التبصري 5)
 ( يف التبصري : والبغوي.6)
 األسلض.:  411/  1( يف التبصري 7)
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، َرِحَمه  598، كان ثِقَةً ماَت َسنَة  (2)، عن أَبي الَكرم الّسْهروردّي  (1): كُصَرٍد  ُحبَنٍ  وأبو الَمعالي نَْصُر هللِا بِن سالَمةَ الهيتيُّ يُْعَرُف بابنِ 

 هللاُ تعالَى ، وأُخوه َمْنصوٌر حدََّث بالموصل.

ه الَكِريم.: قَبيلَةٌ بالَمْغرِب ، ومنهم ا حبنون وبَنُو َمةُ الشاِعُر األَبوصيريُّ صاِحُب البْرَدةِ ، قدََّس هللاُ تعالَى ِسرَّ  لشرُف العالَّ

 الباِطُل. أَْيضاً :وويُْكَسُر ،  والُمساِوي ؛ : الِمثُل والِقْرنُ  الَحتْنُ  : [حتن]

ْميِ ؛ وذلك إذا تَساَويا أَي ِسيَّاِن ، : ِحتْنانِ و َحتْنانِ  يقاُل : ُهماو حاحِ. في الرَّ  كذا في الّصِ

 بالتَّحريِك : ُحروُف الجباِل. ، الَحتَنُ و

 الَحرُّ ، كفَِرَح : اْشتَدَّ. َحتِنَ و

ا ؛ حاتِنٌ  يومٌ و لُه وآِخُرهُ َحرًّ . : اْستََوى أَوَّ  نَقَلَه الَجْوهِريُّ

اُح : اْحتَتَنَ  وقد : الُمْستَِوي الذي ال يُخاِلُف بعُضه بعضاً ، الُمْحتَتِنُ و قاَل : رمَّ  ؛ قاَل الّطِ

صح  َو اخلـــــــــــَ تـــــــــــَ نـــــــــــا إذا احـــــــــــح ســـــــــــــــــــــــــابـــــــــــُ َك َأحح لـــــــــــح  تـــــــــــِ

راِض     َد  اأَلعـــــــــــــــح َد  مـــــــــــــــَ
َ

د  املـــــــــــــــ (3)ُ  ومـــــــــــــــُ
 

  
 اإلصابَةُ.: الَخْصُل : اْستََوى إصابَةُ الُمتَنَاِضلَْين ؛ والَخْصلَةُ  اْحتَتَنَ 

 من اإلبِِل : الَحْرداُء. الَحتْناءُ و

 بُدٌّ. بالالِم أَي وُحتْناٌل ، بالضّمِ ، ، ُحتْنانٌ  ما لَه عنه يقاُل :و

حاحِ :، كَجَمَزى، َحتَنَى َوقَعَِت النَّْبلُ  يقاُل :و  على فَْعلَى ساِكنَةَ العَْيِن ، أَي َحتْنَى هكذا هو َمْضبوٌط بخّطِ األَْزهِرّي في كتابِِه وفي الّصِ

 منه الَمثَُل : اِويَةً ،ُمتَس

ٍم زجلَ   ا ََتىَن ال َخريحَ يف َسهح
 واِحٌد منهم أَصحابَهُ. (4): أَي ُمْستِويَةً لم يَْفُضل  َحتَنَى ويقاُل : َرَمى القوُم فَوقَعْت ِسهاُمهم

ُجُل في رْميِه : إذا أَْحتَنَ و  عن ابِن األَْعرابّيِ. َوقَعَْت ِسهاُمه في َمْوِضٍع واِحٍد ؛ الرَّ

ْميِ. : تَساَوْوا تَحاتَنُواو  في الرَّ

حاحِ. : د ؛ َحْوتَنانُ و  كما في الّصِ

  :تميُم بُن ُمْقبٍل فقالَ  (5)؛ وقد َذَكَرهما  َحْوتَنان : واِدياِن في بِالِد قَْيٍس كلُّ واِحٍد يقاُل له َحْوتَنانان وقيَل :

وا مبــــــــــــاٍء ال رِشــــــــــــــــــــــــــاَء لــــــــــــه  غــــــــــــاثــــــــــــُ تــــــــــــَ  مث اســــــــــــــــــــــــــح

ن     ــــــــــَ اح ال عــــــــــلــــــــــج وال َزن ــــــــــَ ــــــــــان ن ــــــــــَ ت وح (6)مــــــــــن حــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الُمساَواةُ. الُمحاتَنَةُ 

 أَتْناٌن. أَْحتانٌ  وُهم

 : التَّساِوي. التَّحاتُنُ و

 وقيَل : التَّشابُه ؛ عن ثَْعلَب.

 الدَّْمُع : َوقََع َدْمعَتَْيِن َدْمعَتَْين. تَحاتَنَ و



16837 

 

اُح : رمَّ  وقيَل : تَتابََع ُمتَساِوياً ؛ قاَل الّطِ

ًة  يـــــــــــ  الِت َعشـــــــــــــــــــــــــِ رحســـــــــــــــــــــــــَ ُ
يـــــــــــوَن املـــــــــــ  كـــــــــــَبن  الـــــــــــعـــــــــــُ

ن     ـــــــــِ حـــــــــات ـــــــــَ ت ُ
َة املـــــــــ ربح ـــــــــعـــــــــَ ِض ال ـــــــــُب َدمـــــــــح ي ـــــــــِ ذب (7)شـــــــــــــــــــــــَ

 

  
ياُح : تَتابَعَْت واْختَلَفَْت ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعَرابّيِ قْوَل الشاِعِر : تَحاتَنَتِ و  الّرِ

تــــــــــاِن  خــــــــــح
ُ
هــــــــــا املــــــــــ بــــــــــِ خــــــــــح وحَت شــــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــَبن  صــــــــــــــــــــــــَ

واِن     عــــــــــــُ رحُش أُفـــــــــــــح يــــــــــــِض جــــــــــــَ قــــــــــــِ (8)حتــــــــــــَت الصــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 فَسَّره فقاَل : يَْعني اثْنَْين اثْنَْين.

__________________ 
 لم ابلتحريك.ابلق 525/  2( ضبرت يف التبصري 1)
 ( يف التبصري : الشهرزور .2)
 .«األغراض»واللسان والتهذيب برواية :  88( الديوان ص 3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : مل ينضر.4)
 .«ذكرها»( ابألصر : 5)
 ويف ايقوت : وال رن  ا والتهذيب.« ال ملح»( اللسان ومعجم البلدان وفيهما : 6)
 واللسان والتهذيب. 165( ديوانه ص 7)
 ( اللسان.8)
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 ، ثم أَْشبَع الفَتَْحة فقاَل : الُمْحتَن ، أَي الُمْستَِوي ، ثم حذَف تَاء ُمْفتَعل فبَقيَ  الُمْحتَتِنُ  وقاَل ابُن ِسْيَده : وال أَْعِرف هذا إنَّما مْعناه عْنِدي

 .الُمْحتان

  ِلَدتَه على ِسنَّه.، إذا كانَ  ِحتْنُهوويقاُل : فالٌن ِسنُّ فالٍن وتِنُّه 

 أَي ِمن حيُث كان. َحتْنِك ْء به ِمنوجى

تين : ُحثُنٌ  : [حثن] . ، بضمَّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 قاَل قَْيُس بُن خويلٍد الُهَذليُّ : ع ببِالِد ُهَذْيٍل ؛ وفي اللِّساِن :

ه  ــــــــــــ  ــــــــــــيــــــــــــاًل كــــــــــــبَن نــــــــــــًا أَمحســــــــــــــــــــــــــَ  َذل ثــــــــــــُ  أَر  حــــــــــــُ

عـــــــــاُب ا    ه الصـــــــــــــــــــــــِّ ال  راٌث وخـــــــــَ ر تـــــــــُ عـــــــــاتـــــــــِ (1)لصـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 والذي قالَهُ نَْصر بضّمِ فسكوٍن ، وقاَل : هو َمْوِضٌع بالِحجاِز بَْينه وبيَن مكَّة يومان.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالفتح : ِحْصِرُم الِعنَِب ؛ وقيَل : هو إذا كاَن الَحبُّ كُرُؤوِس الذَّّرِ ، واِحَدتُه بالهاِء. الَحثْنُ 

ً  العُودَ  َحَجنَ  : [حجن] ً  َعَطفَه ، : يَْحِجنُه َحْجنا نَه تَْحِجينا  .كَحجَّ

ً  َحَجنَ و  وهو مجاٌز ؛ قاَل : وصَرفَه ، عنه َصدَّه ِء :عن الشي فاُلنا

و  و  ِض اهلـــــــــَ بـــــــــَ ـــــــــَ وِف مـــــــــن تـ عـــــــــُ د  لـــــــــلـــــــــَمشـــــــــــــــــــــــح  ال بـــــــــُ

ُن     ِ  حـــــــاجـــــــِ فـــــــح َو  الـــــــنــــــــ  ه عـــــــن هـــــــَ َزعـــــــح (2)إذا مل يــــــــَ
 

  
ً و . ؛ كاْحتََجنَهُ  إلى نْفِسه ، بالِمْحَجنِ  َجَذبَه : َحَجنَه َحْجنا  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

كةً ،  الَحَجنُ و ّمِ ،  الُحْجنَةُ و، محرَّ نُ و، بالضَّ  اْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األُْولى. االْعِوجاُج ؛ : التََّحجُّ

نُ  وفي التَّْهِذيِب :  .األَْحَجنِ  ءِ : اْعِوجاُج الشي التََّحجُّ

ةُ. ، الِمْحَجنَةُ و الِمْحَجنُ و  كِمْنبٍَر وِمْكنََسٍة : العََصا الُمْعَوجَّ

ْولَجاِن. الِمْحَجنُ  قاَل الَجْوهِريُّ :  كالصَّ

 َكذِلَك ؛ قاَل ابُن ُمْقبِل : وكلُّ َمْعطوٍف ُمْعَوّجِ ؛  «بِمْحَجنِه كاَن يَْستَِلم الحَجر» الحِدْيث :منه : َعصاً ُمعَقَّفةُ الرأِْس ؛ و وقاَل ابُن األَثيرِ 

ت  ِذلـــــــَ ـــــتـــــــُ مـــــــاَن واب ـــــح ت ريحُ عـــــن كـــــُ ر َح الســـــــــــــــــــ   قـــــــد صـــــــــــــــــــَ

ِن     قـــــــــــُ ِة الـــــــــــذ  ـــــــــــ  رِي هـــــــــــح
َ

ِن ابملـــــــــــ حـــــــــــاجـــــــــــِ
َ

ُض املـــــــــــ (3)َوقـــــــــــح
 

  
ه اْحتِجاناً : إذا المالَ  اْحتََجنَ  ِمن المجاِز :و  .اْحتِجانِهوعليُكم بالماِل : ومنه قْوُل قَْيِس بِن عاِصٍم في وصيَّتِه  واْحتَواهُ ، إلى نْفِسه َضمَّ

َكهُ إلى نْفِسك وإْمساُكَك إيَّاه.  قاَل الَجْوهِريُّ : هو َضمُّ

ُجِل إذا اْختَصَّ بشي  لنْفِسه دوَن أَْصحابِه. اْحتََجنَه قد: لنْفِسه ٍء وقاَل األَْزهِريُّ : يقاُل للرَّ

 أي تَتَملَّكه دْوَن الناِس. ، «ما أَْقَطعََك العَقيَق لتَْحَجنَه»في الحِدْيث : و

 .«دْوَن َغْيرنا اْحتََجنَّاهو»في حِدْيث ابِن ذي يََزَن : و

ةٌ ؛ التَّْحِجينُ و  والتَّْمتِيِن.اْسٌم كالتَّْنبيِت  : ِسَمةٌ ُمْعَوجَّ

 : فََرُس ُمعاِويَةَ البَكَّائِّي. الَحْجناءُ و

وكلُّ ذِلَك مع   الَجْبَهِة ،من اآلذاِن : المائلَةُ أَحِد الطََّرفَْيِن قِبََل الَجْبَهِة ُسْفالً أَو التي أَْقبََل أَْطراُف إْحداُهما على األُْخَرى قِبَلَ  الَحْجناءُ و

 .اْعِوجاجٍ ، كما في الُمْحَكمِ 
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ٌر. كَكتٍِف : ُمتََسْلِسٌل ُمْستَْرِسٌل َرِجٌل َجْعُد األَْطرافِ  ، َحِجنٌ و أَْحَجنُ  َشعَرٌ و  ُمتََكّسِ

 وقيَل : ُمعَقٌَّف ُمتَداِخٌل بَْعضه في بعٍض ؛ كما في الُمْحَكم وهو مجاٌز.

 تُهُ في أْطرافِه.، وهو الشَّعَُر الذي ُجعُودَ  كالَحَجنِ  َمْصَدرٌ  الُحْجنَةُ  وقاَل األَْزهِريُّ :

ِجُل. األْحَجنُ  وقاَل أَبو زْيٍد :  الشَّعَُر الرَّ

__________________ 
 .«حثن»واللسان ومعجم البلدان :  606/  2( شرح أشعار اهلذليا 1)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.2)
 ( اللسان.3)
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ً  عليه وبه ، كفَِرَح ، َحِجنَ و  به. (1)كحجن َضنَّ   :َحَجنا

 بالدَّاِر : أَقاَم. َحِجنَ و

ُك ، ُحْجنَةُ و ّمِ ويَُحرَّ  . )(2خوَصتُه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األُْولى : الثُّماِم ، بالضَّ

 نَقَلَهُ الَجْوَهِرّي. التي في رأِْسهِ  (3) الِمْغَزِل : المْنعَِقفَةُ  ُحْجنَةُ و

ِحُم يوم القيامِة لها»في الحديث : و: َمْوِضُع االْعوجاجِ  الُحْجنَةُ  وقاَل ابُن ِسيَده : ةُ  «الِمْغَزلِ  ُحْجنَةٌ كُحْجنَةِ  يوَضُع الرَّ أَي : َصنَّارتُهُ الُمْعَوجَّ

 في رأَِسه التي يُعَلَّق بها الخْيُط ثم يُْفتَل للغَْزِل.

 بالدَّاِر إذا أَقاَم. َحِجنَ  ِمن : الكسالُن ؛ الَحجونُ و

اِزْين  َجبٌَل بَمْعالةِ مكَّةَ  :أَْيضاً و ا يِلي ِشْعب الخرَّ  ، فيه اْعِوجاٌج ، عْنَده َمْقبَرةٌ. (4)ُمْشِرٌف ممَّ

 قاَل السَّهيليُّ : على فَْرَسخٍ وثلثين من مكَّةَ ؛ قاَل األْعَشى :

فـــــــا  وِن وال الصـــــــــــــــــــــ  جـــــــُ ِر ا ـــــــَ ن َأهـــــــح َت مـــــــِ  فـــــــمـــــــا أَنـــــــح

زَ و     رحِب يف مــــــــــاِء َزمــــــــــح (5)م ال لــــــــــك حــــــــــَ   الشــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
 وقاَل َعْمُرو بُن ُمضاض الُجْرُهميُّ يتَأَسَُّف على البْيِت :

فــــــــا  جــــــــوِن إىل الصــــــــــــــــــــــ  ــــــــا ا ــــــــَ ــــــــكــــــــنح ب  كــــــــَبنح مل ي

ُر     ة ســـــــــــــــــــــــامـــــــــِ ر مبـــــــــكـــــــــ  مـــــــــُ ـــــــــٌ  ومل َيســـــــــــــــــــــــح ي ـــــــــِ (6)أَن
 

  
 وهو بفتْحِ الحاِء.

قيَن يقولُه بضّمِ   الحاِء وال أَْصل له.قاَل َشْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالَى : وبعُض الُمتَشّدِ

 ع آَخُر. : الَحُجونُ و

 َجبٌَل آَخُر َغْير هذا ؛ نَقَلَهُ نَْصر. الَحُجونُ  قاَل محمُد بُن َعْمٍرو :

الموِضعِ ، إلى غيِر ذِلَك : كذا في النسخِ ، والصَّواُب  غيُرها ثم يُخاِلُف إلى ذلك الموِضعِ ، (7)كلُّ َغْزوة يظهرُ  الَحجونُ  ِمن المجاِز :و

 ويُْقَصُد إليها ؛ كما هو نَصُّ الُمْحَكم.

 قاَل األَْعَشى :

زحوٍة يف الــــــــــــــــر بــــــــــــــــيــــــــــــــــِض و  د  مــــــــــــــــن غــــــــــــــــَ  ال بــــــــــــــــُ

كــــــــــورا     ــــــــــَوقــــــــــاَح الشــــــــــــــــــــــــ  ر  ال كــــــــــِ ــــــــــُ وٍن ت جــــــــــُ (8)حــــــــــَ
 

  
ى عنها بغْيِرها يظهُر أَنَّه يَْغزو ِجَهةً ثم يُخاِلُف ألُخْ  الَحجونُ  وفي األساِس : الغَْزوةُ   رى.: هي الُمورَّ

حاحِ. أَو هي البَعيَدةُ ؛  كما في الّصِ

ً  ويقاُل : ِسْرنا َعقَبةً  حاحِ. الطَّويلَةُ ؛ ، وهي البَعيَدةُ  َحُجونا  كما في الّصِ

ثٌ  اليمانيُّ : بُن الُمثَنَّى ُحَجْينُ  كُزبَْيٍر :و ثِقَةٌ قاٍض َرئِيٌس َرَوى عن ابِن الماجشوِن واللَّْيِث ، وعنه أَْحَمُد وعبَّاس الدُّوِريُّ ، تُوفي َسنَة  ُمَحّدِ

305. 

َف المصنُِّف ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. اء ، وقد َصحَّ  * قُْلت : الصَّواُب فيه ُحَجْيٌر ، بالرَّ

كةً وكَكتٍِف : القُراُد ؛ الَحَجنُ و اخ :هكذا َذَكرَ  ، محرَّ ي وفَسَّر به قْوَل الشمَّ  ه ابُن بَّرِ
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هـــــــــــــا وجـــــــــــــاَدتح و  نـــــــــــــُ غـــــــــــــابـــــــــــــِ تح مـــــــــــــَ رِقـــــــــــــَ  قـــــــــــــد عـــــــــــــَ

ِا     تـــــــــــــــِ ٍن قـــــــــــــــَ جـــــــــــــــِ َر  حـــــــــــــــَ ا قـــــــــــــــِ (9)بـــــــــــــــِدر هتـــــــــــــــِ
 

  
ا أَْن يك َحَجنَ  قاَل صاِحُب اللِّساِن : وهذا البَْيُت بعَْينِه َذَكَره األَْزهِريُّ وابُن ِسْيَده في تْرَجمةِ  ي َوَجَد بالجيِم قْبَل الحاِء ؛ فإمَّ وَن الشيُخ ابُن بَّرِ

 له َوْجهاً فنَقَلَه أَو َوِهَم فيه ، وهللاُ تعالَى أَْعلم.

َمُن في الدابَِّة. ، الَحَجنُ و  بالتَّْحريِك : الزَّ

 ْهُب بنُ كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : بالِعيافَِة. وهو لِ  تُْعَرُف بالقيافِة ، ِمن العََربِ  : قَبيلَةٌ  أَْحَجنَ  ِلْهُب بنُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : كَحِجَي به.1)
نَـُته.2) َجَن : َخَرَجتح ُحجح  ( بعدها يف القاموس زايدة نصها : وأحح
تَـَعقَِّفُة.3)

ُ
 ( يف القاموس : امل

 ( يف اللسان ومعجم البلدان : اجلزارين.4)
 والتهذيب.واللسان « من ماء زمزم»وفيه :  183( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( اللسان والصحاح.6)
 ( يف القاموس : ُتظهر غريها مث خُتالُف.7)
 واألصر كاللسان.« غزوة يف املصنف حتِّ تكر»برواية :  88( ديوانه ط بريوت ص 8)
 .«جحن»وتقدم يف مادة  95( ديوانه ص 9)
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َجنَ   َنصحر بِن اأَلزحِد.بِن كعحِب بِن ا َاِرِث بِن كعحِب بِن عبِد ِ  بِن ماِلِك بِن  أحح
 قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وكان ِلْهُب أْعيََف العََرِب وكاَن إذا قَِدَم مكَّةَ أَتاهُ ِرجاُل قَُرْيٍش بغْلمانِهم يَْنُظُر إليهم.

 عن ُكراعٍ وتقدََّم في الِميِم أَْيضاً. : الَوْرُد األَْحَمُر ؛ الَحْوَجنُ و

 لقائديُّ ، له ِوفاَدةٌ.األَْزِديُّ ا بُن الُمَرقِّعِ  َحْجنُ و

اِء.  قاَل ابُن الكْلبّي : هو الحجر بالرَّ

الدَّْيلميُّ الَمدنيُّ أَبو يُْسر ،  ِمْحَجنٍ  بُن أَبي ِمْحَجنُ و األَْسلَميُّ : قَِديُم اإلْسالِم نزَل البَْصرةَ واْختَطَّ َمْسِجَدها ، له أَحاِديٌث ؛ بُن األَْدَرعِ  ِمْحَجنُ و

 رِضَي هللاُ تعالَى عنهم أَْجَمِعيَن. َصَحابِيُّوَن ، ٍر ، وقيَل : أَبو بسٍر ، له حِدْيٌث في َصالةِ الَجماَعِة ،وقيَل : أَبو بشْ 

 َسّمْوا ُحَجْينَةَ ، كُجَهْينَةَ.و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بيَن ِرْجلَي البَعيِر ، فإن كاَن البَعيُر بَليداً لم يَْرُكْض ذِلكَ  ِمْحَجنٌ  ْدَخلَ ، أَي ال َغنَاَء عْنَده ، وأَْصُل ذِلَك أَْن يُ  الِمْحَجن يقاُل : فالٌن ال يَْرُكضُ 

 ومَضى. الِمْحَجن ، وإن كاَن َذِكيَّا َرَكضَ  الِمْحَجنَ 

ْقرُ   الِمْنقاِر. أْحَجنُ  والصَّ

ها. أَْحَجنُ  وَصْقرٌ   الَمخاِلِب : ُمْعَوجُّ

 الطائِِر : ِمْنقاُره الْعِوجاِجه. ِمْحَجنُ و

ً  البَعيرَ  َحَجْنتو  العََصا. ِمْحَجنِ  ، وهو َخطٌّ في طَرفِه َعْقفه ِمثْل الِمْحَجنِ  : إذا ُوِسَم بِسَمةِ  َمْحجونٌ  ، فهو َحجنا

ْوثَِة نْحَو الفَم ؛ زاَد األَْزهِريُّ واْستَأََخَرت ناِشَزتاهُ قُ  أَْحَجنُ  وأْنفٌ   ْبحاً.: ُمْقِبل الرَّ

 : مْوِضٌع أَصابَه اْعِوجاٌج ِمن العََصا. الُحْجنَةُ و

 ٍء واْختََصْصَت به نْفَسَك.: ما اْختََزْنَت ِمن شي الُحْجنَةُ و

 عليه : َحَجَر. اْحتََجنَ و

 ، أَي بَدا َوَرقُه. ُحْجنَتُه الثُّماُم : َخَرَجتْ  أَْحَجنَ و

عِة.: قََصٌد يَْنبُُت في أْعراِض ِعيدا الَحَجنُ و  ِن الثُّماِم والضَّ

 .َحَجنَةٌ  : القُْضباُن الِقصاُر التي فيها الِعنَُب ، واِحَدتُها الَحَجنُ و

 ماٍل : يَْصلُُح الماُل على يََدْيه ويُْحِسن ِرْعيَته والِقياَم عليه ؛ قاَل نافُِع بُن لقيٍط األََسِديُّ : لِمْحَجنُ  وإنَّه

فــــــــا  جــــــــَ خــــــــًا َأعــــــــح ــــــــح ي ُد شــــــــــــــــــــــَ عــــــــَ ــــــــح ل َت اجلــــــــَ ــــــــ  ن ــــــــد عــــــــَ  ق

ــــــــــــا     ر ف مــــــــــــا تصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ ن ــــــــــــح َن مــــــــــــاٍ  أَيـ جــــــــــــَ (1) ــــــــــــِح
 

  
 الماِل : إْصالُحه وَجْمعُه وَضمُّ ما اْنتََشَر منه. اْحتِجانُ و

 بُن عبِد هللِا : ِمن أَتْباعِ التابِِعيَن ثِقةٌ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه. حجينُ وماِل غيِرَك : اْقتِطاُعه وَسِرقَتُه  اْحتِجانُ و

ةِ ، َء بَْعَد الشيالشي بِمْحَجنِه ، وكان يَْقعُُد في جادَّةِ الطَّريِق ، فيَأُْخذُ  ِمْحَجنٌ  : رُجٌل كاَن في الجاِهِليَِّة معه الِمْحَجنِ  وصاِحبُ  ِء ِمن أَثاِث المارَّ

 ، وقد جاَء ِذْكُره في الحِدْيِث. بِمْحَجنِه اْعتَلَّ وقاَل : إنَّه اعتقل فإن فُِطَن به

 العَْنبِريُّ : شاِعٌر َمْعروٌف. (2)بُن عصاٍر  ِمْحَجنُ و

 : َمْوِضٌع لبَني ضبَّةَ بالدَّْهناِء ، قالَهُ نَْصر. ِمْحَجنٌ و
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ي.، كَكتٍِف : المْرأَةُ القَِليلَةُ الطَّْعِم ؛ عن ابِن بَ  الحجنُ و  ّرِ

 بُن وهٍب ، بالضّمِ : بَْطٌن ِمن بَني ساَمةَ بِن لَُؤّيِ عن ابِن ماكوال. ُحْجنَةُ و

 * قُْلت : وهو أَُخو حْمِل بِن وهٍب.

 .: َضيََّق على ِعياِله فقراً أَو بخالً ، وتَقدُّم الجيِم على الحاِء لُغَة في الكّلِ ، وقد تقدَّمَ  حجنَ و أَْحَجنَ و، كَمنَع ،  َحَجنَ و

 عبُد هللِا بُن َحبيٍب ، َذَكَره الّسهيلّي ، َرِحَمه هللاُ تعالَى.: الثَّقَفيُّ اْسُمه ماِلُك بُن حبيٍب ؛ وقيَل  ِمْحَجنٍ  وأَبو

ْين. ِمْحَجنٍ  وأَبو  توبةُ بُن نمٍر البسي قاِضي ِمْصَر ذُِكَر في الّسِ

 بفتحٍ فسكوٍن : ، َحْجَشنَةُ  : [حجشن]

__________________ 
 ( اللسان والتكملة والثاين يف التهذيب.1)
 ( يف اللسان : ُعطارِد.2)
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ََلُه اجلَوحهرِي  واجَلماَعُة.  َأ ح
 الحافُِظ. (1)هكذا َضبََطه الذَّهبيُّ ، وقَْبله األَمير ، وتَبِعَهم  َجدُّ يَْحيَى بِن الفَْضِل الَمْوِصلّيِ ، وهو

 قاَل الذهبيُّ ، َرِحَمه هللاُ : يَْحيَى بُن الفَْضِل بِن َحْجَشنَة عن أَيوب بِن سويٍد ، وعنه ابُن جوصا فرد.

نه َولَُده عْبُد الجبَّاِر بُن يَْحيَى ، وَرَوى عن َعْبد الجبَّاِر أَبو بَْكِر ٍء ، وإنَّما َرَوى عقاَل الحافُِظ : وَدْعواه أَنَّ ابَن جوصا َرَوى عنه ليَس بشي

ل ذلك.  بُن أَبي َداود وأَْحمُد بُن ُعَمْير بِن جوصا ، كذا هو ِعْند ابِن نْقَطة فتأَمَّ

ّمِ : الُحْجَزةُ  الُحْذنُ  : [حذن]  للقَِميِص أَو َطَرفُه. ، بالضَّ

ً  ُحْذنِه َمْن َدَخَل حائِطاً فْليأُْكْل منه غيَر آِخٍذ في»َحِدْيث : منه ؛ ووقيَل : هو َطَرُف اإلزاِر  ويُْرَوى : في ُحْذِله بالالِم ، وهي لُغَةٌ ،  ، «شيئا

 وقد تقدََّم.

جاِل. ، كعُتُلٍَّة : القَصيرُ  الُحذُنَّةُ و  ِمن الّرِ

غيُر األُذُِن. أَْيضاً :و ُجُل الصَّ  الرَّ

 بَْطنُهُ ويَْذَهَب َسناُمهُ. (2) اْقتُِعَد من الِقْعداِن َصغيراً وأُِذلَّ حتى يَْضخمَّ ما  أَْيضاً :و

ا يَِلي واِدي الحائِِل ؛ قالَهُ نَْصر. ع قُْرَب اليَماَمةِ  : ُحذُنَّةُ و  ممَّ

 : األَْسَكتاِن. الُحذُنَّتانِ و

 الُخْصيَتاِن. قيَل :و

 ْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو لجريٍر :وعليه اْقتََصَر الجَ  األُذُناِن ؛ قيَل :و

 اي ابَن الذي ُحُذن تاها ابعُ 
 .ُحذُنَّة ويُْفَرُد فيُقاُل :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

جاِل.  الُحذُنُّ  غيُر األُذُنَْيِن ِمن الّرِ ياِض. الَحْوذانَةُ و، كعُتُّلِ : الَخِفيُف الرأِْس الصَّ  : بَْقلَةٌ ِمن بُقوِل الّرِ

اِن وقِيعانِها ، ولها نَْوٌر أَْصفَُر له رائحةٌ طيِّبةٌ.  قاَل األَْزهِريُّ : رأَْيتُها في ِرياِض الّصمَّ

ً  لُغتان َذَكَرُهما الَجْوهِريُّ وابُن ِسْيَده واألَْزهِريُّ ، الدَّابَّةُ ، كنََصَر وَكُرَم ، َحَرنَتِ  : [حرن] ّمِ ؛ ِحرانا حا ، بالكْسِر والضَّ ً  حِ :وفي الّصِ  ُحرونا

 كما في الُمْحَكم. ، وهي التي إذا استُِدرَّ َجْريُها وقَفَْت ؛ َحرونٌ  فهي ، بالكْسِر ، الِحرانُ  ، بالضّمِ ، واالْسمُ 

حاحِ : فََرسٌ   : ال يَْنقاُد ، وإذا اْشتَدَّ به الَجْرُي َوقََف. َحُرونٌ  وفي الّصِ

 ونَِظيُرهُ في اإلبِِل اللِّجاُن والِخالُء. خاصٌّ بَذواِت الحافِِر ، قاَل ابُن ِسْيَده :

 في الناقَِة. الِحرانَ  (3)واْستَْعَمَل أَبو ُعبَْيَدةَ 

 .«ولكْن َحبََسها حابُِس الِفيلِ  َحَرنَتْ  ما َخألَت وال»في الحِدْيِث : و

تَْين. ُحُرنُ  الناقَةُ : قاَمْت فلم تَْبَرْح ، وَخألَْت بََرَكْت فلم تَقُْم ، والَجْمعُ  َحَرنَتِ  وقاَل اللْحيانيُّ :  ، بَضمَّ

هاُد ، الَمحارينُ و ْيِن ، : الّشِ  أَي األَعساُل. بكْسِر الّشِ

تي ،من النَّ  الَمحارينُ  قاَل الَجْوهِريُّ :و حاحِ :  ْحِل الالَّ هكذا  يَْلَصْقَن بالشَّْهِد فَيُْنَزْعَن بالَمحابِِض ، ِمن النَّْحِل اللَّواتي ، الَمحاِرينُ ووفي الّصِ

 َوقََع في عدَّةِ نسخٍ.
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 ه ، وهو مجاٌز ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ البِن ُمْقبِل :فعَُسَر اْشتِيارُ  َحُرنَ  وقاَل األَْزهِريُّ : ما لَِزَق بالخِليَِّة فعَُسَر اْنتَِزاُعه ، وكأَنَّ العََسلَ 

هــــــــا  عــــــــُ مــــــــَ ا مــــــــن حــــــــيــــــــُث نســــــــــــــــــــــح واهتــــــــَ  كــــــــَبن  َأصــــــــــــــــــــــح

ــــــــنــــــــا     حــــــــارِي
َ
َن املــــــــ زِعــــــــح نــــــــح ــــــــَ ِ  يـ حــــــــابــــــــِ

َ
ُ  املــــــــ بــــــــح ــــــــَ (4)نـ

 

  
ي : أَْصواتُها أَي النَّواقِيِس في بَْيٍت قَْبله ، والَمحابُِض : ِعيداٌن يُشاُر بها   العََسُل.قاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
شنة بتقدمي اجليم عل  ا اء 1)  .526/  2( الذي يف التبصري : ُجحح
 ( كذا يف نسخة ويف نسخة أخر  : َتضحَخَم.2)
 ( يف اللسان : أبو عبيد.3)
 .47/  2( اللسان والصحاح وعجزه يف املقايي  4)
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 ما يَموُت ِمن النَّْحِل في َعَسِله. الَمحاِرينُ : ٍرو عن أَبيِه وقاَل األَْزهِريُّ بْعَد ما َذَكَره بأَْسطٍر عن َعمْ 

 كِمْحراٍب. ، ِمْحرانٌ  الواِحدُ  ؛ الَمحاِرينا وقاَل ابُن ُمْقبِل : يَْخِلْجنَ  َحبَّاُت القُْطِن ؛ : الَمحاِرينُ و

 نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ وهو مجاٌز. لم يَِزد ولم يَْنقُْص ؛ إذا في البَْيعِ ، َحَرنَ  يقاُل :و

 القُْطَن : نََدفَهُ. ، َحَرنَ و

 كِمْنبٍَر : الِمْنَدُف. ، الِمْحَرنُ و

اخِ : الَحرونُ و  في قَْوِل الشمَّ

تح عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا و  ُرمــــــــــــــَ  مــــــــــــــا أَرحَو  ولــــــــــــــو كــــــــــــــَ

روِن :     ٍة حــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ َوقـــــــــــــــــ  (1)أبَدحَ. مــــــــــــــــن مــــــــــــــــُ
 

  
ْيِد ؛ هي . التي ال تَْبَرُح أَْعلَى الَجبَِل ِمن الصَّ  نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 َواِلد قُتَْيبَةَ. ُمْسِلِم بِن َعْمٍرو الباِهِلّيِ  أَبي صاِلحٍ  (2)فََرِس  : اْسمُ  َحُرونٌ و

وفَة بِن أَْعوج ، قاَل : وكاَن يَْسبِق الَخْيَل ثم َحرونُ ال قاَل األَْصَمعيُّ : هو ِمن نَْسِل أَْعَوج ، وهو ثم  يَْحُرنُ  بُن األَثاثِّيِ بِن الُخَزِز بِن ذي الصُّ

حاحِ.  تَْلَحقَه ، فإذا لَِحقَتْه َسبَقها ؛ كذا في الّصِ

 ، ثم يَْجِري فيَْسبِقها. وفي الُمْحَكم : كان يُسابِق الَخْيَل ، فإذا اْستُِدرَّ َجْريُه َوقََف حتى تَكاَد تَْسبِقَه

 الَحُرونِ  ابُن أَبي صْفَرةَ علىوفي كتاِب الَخْيِل البِن الَكْلبي : اْشتَراهُ ُمْسِلم ِمن رُجٍل ِمن بَنِي ِهالٍل ِمن نتاِجهم ، وكان تَزايََد هو والُمَهلَُّب 

ا بَلََغ أَْلَف ِديناٍر ، وقد كاَن أَصابَهُ صقلةٌ في بَْطنِه ولَصَق صْقالهُ ، وُهما حتى بَلَغا به أَْلَف ِديناٍر ، وكان ُمْسِلٌم أَْبَصر الناِس بالَخْيِل ، ف لمَّ

يخطُف بأَْلِف ِديناٍر ، قيَل : إنَّه ابُن أَْعوج ، قاَل : ولو  َحُرونٌ  ، قصَر عنه الُمَهلَُّب وقاَل : فََرسٌ  حرانِه خاِصَرتاه ، وكان صاِحبُه يبرأُ ِمن

ِب فبرَد حتى إذا جهَدهُ العََطُش كان أَْعوج نْفسه على هذا الحاِل ما َساَوى هذا الثََّمن ، فاْشتَراهُ ُمْسِلٌم وعطََّشه َعَطشاً َشِديداً وأََمَر بالماِء العَذْ 

َب إليه الماَء الباِرَد العَْذبَ   فَشِرَب الفََرُس حتى حبب واْمتأَلَ ، وأََمَر رُجالً فَرِكبَه ثم ركَضه حتى مألَهُ ِربواً فَرَجفَْت خاِصَرتُه ثم أََمَر به قرَّ

يَِزيد بِن ُمعاِويَةَ يُْنَسُب َزَمِن  فصنع فَسبََق الناَس َدْهراً ال يَتَعَلَُّق به فََرٌس ثم اْفتََحلَه فلم يفحل إالَّ سابِقاً ، وليَس على األَرِض َجواٌد ِمن لَدن

 ، ا ه. الَحُرونِ  إلى

 وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لبعِض الشُّعراِء :

هــــــــــــــا  كــــــــــــــُ ــــــــــــــح ل ال مــــــــــــــُ ــــــــــــــش خــــــــــــــَ ري ــــــــــــــُ  إذا مــــــــــــــا ق

هح     لـــــــــــــــــــــــَ الفـــــــــــــــــــــــَة يف ابهـــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــــــــإن  اخلـــــــــــــــــــــــِ

  

ٍح  روِن َأيب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــِ َربِّ ا ـــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــِ

هح و     ة الـــــــــــــــعـــــــــــــــاِدلـــــــــــــــَ نـــــــــــــــ  (3)مـــــــــــــــا ذاَ  ابلســـــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 وكان ِمن نَْسِله. َشقيِق بِن َجريٍر الباِهِلّيِ ، هو فََرسُ  أَو

حاحِ واألَساِس ؛ أَو محمِد بِن الُمَهلَِّب ألَنَّه كانَ  لَقَُب َحبِيِب بِن الُمَهلَّبِ  : الَحُرونُ و في الَحْرِب ، فال  يَْحُرن بِن أَبي صْفَرةَ ؛ كما في الّصِ

 الَخْيِل.يَْبَرح ، اْستُِعير له ذِلَك وإنَّما أَْصلُه في 

انُ و  وهو أَْحَمُد بُن محمٍد الَجْوهِريُّ ؛ نَقَلَه الحافُِظ. كَشدَّاٍد : شاِعٌر َمِصيِصيٌّ ، ، الَحرَّ

انٌ و شاطيُّ قاَل : بِدياِر بَْكٍر.: قد َوقََع االْختِالُف فيه على أَْربَعِة أَْقواٍل  د بالشَّامِ  : َحرَّ  فالرَّ

 ةَ.والّسمعانيُّ قاَل : بِدياِر َربيعَ 

الً بالَجزيَرةِ ، وعاَب ابَن الّسمعانّيِ قَْوله ِمن ِدياِر َربيعَةَ ، وقاَل : إنَّم ، وله تاِريٌخ َكبيٌر  (4)ا هي بِدياِر ِمْصَر وابُن األَثيِر اْختَلََف قَْوله قاَل أَوَّ

 صنَّفَه اإلماُم أَبو عروبَةَ.

ي  اجيُّ : ُسّمِ جَّ  بهاران أَبي لوط وأَخي إْبراهيَم ، عليهما وعلى نبيِّنا أَْفَضُل الصَّالة والسَّالم.وقاَل أَبو القاِسِم الزَّ
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__________________ 
 والصحاح. 47/  2واللسان واملقايي   91( ديوانه ص 1)
 والكسر  اهر.« فرسُ »( يف القاموس : 2)
 ( الصحاح واللسان.3)
 ( يف اللباب : من داير مضر.4)
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على غيِر قِياٍس ، كما قالوا َمنانيٌّ في النِّْسبَِة إلى ماني ،  ، َحْرنانِيٌّ  إليه والنِّْسبَةُ  الَجْوهِريُّ : وهو فَعَّاٌل ، ويَجوُز أَْن يكوَن فَْعالَن ،وقاَل 

انِيٌّ  وال تَقُلْ  والِقياُس ما نَِويٌّ ، ة َحرَّ  وإن كان قِياساً. على ما عليه العامَّ

 ِمن العََرِب. بكْسَرتَْين ُمَشدَّدةَ النُّوِن : بَْطنٌ  ، ِحِرنَّةَ  بنُوو

 رُجٍل. (1) كُزبَْيٍر : اْسمُ  ، ُحَرْينٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ً اِعي : َحَرَن حرونا َر ، وبه فَسََّر األَْصَمعيُّ قْوَل الرَّ  : تأَخَّ

ـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا  ت إل لـــــــــــــ  ـــــــــــــوفـــــــــــــٍة  ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــَ ـــــــــــــاُس ت ن  كـــــــــــــِ

ُروان     ِش حـــــــــــــارنـــــــــــــًة حـــــــــــــُ جـــــــــــــاُن الـــــــــــــَوحـــــــــــــح (2)هـــــــــــــِ
 

  
رة ؛ وقاَل غيُرهُ : أَي الِزَمةً.  أَي ُمتأَّخِ

 : إذا لَِزَمه فلم يُفاِرْقه. ُحرونَة بالَمكانِ  َحُرنَ و

 : فََرُس ُعْقبةَ بِن ُمْدِلجٍ. الَحرونُ و

 ههنا. أَْحَرنَكَ  وما

 .ِحَرانَاتُهم وبنُو فالٍن جاُروَن في الَكَرم : ال تُخافُ 

ان وسكَّةُ  ه أَبي طاِهٍر الثَّقَفّيِ ، و ُحرَّ ه ألُّمِ .، كُزنَّاٍر : بأَْصبَهان ، منها أَبو المطهر عْبُد المْنعِم بُن نَْصر بن يَْعقوب عن َجّدِ  عنه الّسمعانيُّ

برقان بِن َعِدّيِ التَّميمّي ، نَقَلَه الحافُِظ. الَحِرينِ  وذو  ، كأَميٍر : لَقَُب الّزِ

 ، بكْسَرتَْين : قَْريَةٌ في عرض اليَماَمِة لبَني َعِدّيِ بِن َحنيفَةَ ؛ قالَهُ نَْصر. الِحِرنَّةو

 : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل الِجيَزةِ. الحرانيةُ و

. ، بالمهملِة : الِحْرَدْونُ  : [حردن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ّبِ وفي اللِّساِن : ُدَوْيبَّةٌ تُْشبِه الِحْرباءَ   تَكوُن بناِحيَِة ِمْصر ، َحماها هللاُ تعالَى ، وهي َمليحةٌ ُمَوشَّاةٌ بأَْلواٍن ونُقَط ، وله نِْزكاِن كما أَنَّ للضَّ

 نِْزَكْين.

ّبِ ، أَو  ولم يْضبِْطهما ، وُهما كِجْرَدْحٍل ، لُغَةٌ في الِحْرَذْون ، بالمعجمِة ، وقيَل : هي  ُدَوْيبَّةٌ أُْخَرى.ِلَذَكِر الضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يرافيُّ عن ثَْعلَب ، وهي َغْير التي تقدََّمْت في الداِل المْهملَِة. الِحْرَذْونُ  : [حرذن]  : العََظاَءةُ ، َمثََّل به ِسْيبََوْيه ، وفَسََّره الّسِ

 ةٌ.من اإلبِِل : الذي يُْرَكُب حتى ال تَْبقى فيه بقيَّ  الِحْرذْونُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ار بِن البَْوالنِيَّة الَكْلبي : الُحْرُسونُ  : [حرسن]  ، بالضّمِ : البَعيُر الَمْهزوُل ؛ عن الهجِرّيِ ؛ وأَْنَشَد لعَمَّ

ه و  لـــــــــــــــُ الئـــــــــــــــِ  لبـــــــــــــــٌض غـــــــــــــــرَي مـــــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــوٍع حـــــــــــــــَ

نـــــــــــا     راســـــــــــــــــــــــــِ اًب حـــــــــــَ دح َدًة حـــــــــــُ عـــــــــــِ َا أَقـــــــــــح زحجـــــــــــِ ـــــــــــُ (3)يـ
 

  
 ِعجاٌف ؛ قاَل : َحراِسينُ  َعْمرو : إبِلٌ  (4)ونَقََل األَْزهِريُّ عن أَبي 

 (5)ُخوٍص َحراسٍا َشديٍد لُغوهُبا و 
نون الُمْقِحطات. الحراسينُ ووقاَل أَبو َعْمٍرو : الحراِسيُم   : الّسِ
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. : الَحراِشنُ  : [حرشن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 َصغيٌر ُصْلٌب. (6) نَْوٌع من السََّمكِ  وهو

 : الِعجاُف من اإلبِِل ال واِحَد لها. الَحراِشينُ و

__________________ 
 ( يف القاموس : اسٌم ابلرفض منونة ا خففها الشارح بعد إضافتها.1)
 واللسان والتهذيب. 265( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان ا قا  ابن منظور والقصيدة الجي فيها هذا البيت جمرورة القوايف وأوهلا :3)

 عــــــــــــــــــت جنــــــــــــــــــدًا ومــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيب مبــــــــــــــــــحــــــــــــــــــزون ود

 وداع مــــــــــــــن قــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا إىل حــــــــــــــاِ    

  

 والتصويب عن اللسان.« ابن»( ابألصر : 4)
 ( اللسان وصدره :5)

 اي أم عمرو ما هدا  لفتية
 املقحطة.والسنون « ا راسا»ابلسا املهملة يف السمك ا والعجاف من اإلبر : « ا راسن»( الذي يف التكملة هو 6)
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. ْين المْهَملَِة وأَنَّ واِحَده ُحْرُسوٌن بالضّمِ  * قُْلت : قد تقدََّم عن الهجرّيِ ، وعن أَبي َعْمٍرو أَنَّه بالّسِ

نوَن الُمْقِحَطةُ ، : الَحراِشينُ و ْين الُمْهملَِة. الّسِ  وهذا قد تَقَدََّم عن أَبي َعْمٍرو بالّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَجْعفٍَر : اْسٌم. َحْرَشنٌ 

 ، بالضّمِ : جنٌس ِمَن القُْطِن ال يَْنتَِفُش وال تَُديِّثُه الَمطاِرُق ؛ َحَكاه أَبو َحنيفَةَ ؛ وأَْنَشَد : الُحْرُشونُ و

 كما َتطايَر َمنحُدوُف ا َراِشاِ 
 .أَْيضاً : َحَسكةٌ َصغيَرةٌ ُصْلبةٌ تتعلَُّق بصوِف الشَّاةِ  الُحْرُشونُ و

ُك ، الُحْزنُ  : [حزن] ّمِ ويَُحرَّ راٍد. وقاَل اللَّْيُث : للعََرِب ف ، بالضَّ َشِد. قاَل األَْخفَُش : والِمثاالِن يَْعتَِقبان هذا الضَّْرب باّطِ ْشِد والرَّ  يلُغتاِن كالرُّ

وا َخفَّفُوا ؛ يقاُل : أَصابَهُ  الُحْزنِ  َمْنصوباً  الحَزن َشديٌد. وقاَل أَبو َعْمٍرو : إذا جاءَ  ُحْزنٌ وَشديٌد  َحَزنٌ  لُغَتاِن ، إذا فَتَُحوا ثَقَّلوا ، وإذا َضمُّ

وا الحاَء كقَْوِل هللِا  ، أَي أَنَّه في َمْوِضع َخْفض.  اْلُحْزنِ  (1) (َوابْ َيضَّْت َعْيناُه ِمنَ ):  عزوجلفَتَُحوه ، وإذا جاَء َمْرفوعاً أَو َمْكسوراً َضمُّ

ْمِع َحَزانً )وقاَل :  وا الحاَء ههنا : (هللاِ ) (3) (َأْشُكوا بَ ثِّي َوُحْزين ِإىَل )؛ أَي أَنَّه في َمْوِضعِ النَّْصِب. وقاَل :  (2) (َتِفيُض ِمَن الدَّ الَهمُّ  ضمُّ

حاحِ  ؛  ِخالُف الّسروِر.: وفي الّصِ

َق قوٌم بيَن الَهمِّ   الغَمُّ الحاِصُل لوقوعِ َمْكُروه أَو فَواِت َمْحبوٍب في الماِضي ، ويُضادُّه الفََرُح. الُحْزنُ  ، وقاَل المناِويُّ : الُحْزنِ و وفرَّ

اِغُب : . الُحْزنُ  وقاَل الرَّ ً  ، كفَِرَح ، ِزنَ حَ  ال يُْكسَُّر على غيِر ذِلَك ؛ وقد ، أَْحَزانٌ  ج ُخشونَةٌ في النْفِس لَما يَْحَصُل فيه ِمن الغَّمِ نَ و َحَزنا  تََحزَّ

اُج : اْحتََزنَ و تَحاَزنَ و  بمْعنًى ؛ قاَل العجَّ

ي   كـــــــــــــــِ َزن الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ حـــــــــــــــح
ُ

ُت واملـــــــــــــــ يـــــــــــــــح كـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــَ

يب  و     بـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــــــــــ  ا أيحيت الصـــــــــــــــــــــــــــــــِّ (4)إلـــــــــــــــــ 
 

  
 .الُحْزنِ  َشديدُ  : ِمحزانٌ و َحْزنانٌ  فهو

ً  األَْمر َحَزنَهُ و ّمِ ،  يَْحُزنُه ُحْزنا  غيُرهُ ، وُهما لُغَتاِن. أَْحَزنَهُ و، بالضَّ

حاحِ : قاَل اليَِزيِديُّ :  َء بهما ، اه.لُغَةُ تَِميٍم ، وقد قُِرى أَْحَزنَهولُغةُ قَُرْيٍش ،  َحَزنَه وفي الّصِ

هما   األَْزهِريُّ ، وهو قَْول أَبي َعْمٍرو ، َرِحَمه هللاُ تعالَى.وَكْون الثالثّي لُغَة قَُرْيش قد نَقَلَه ثَْعلَب أَْيضاً ، وأَقَرَّ

اِء قََرأُوا  َحَزنَه يَْحُزنه وقاَل غيُرهُ : اللغَةُ العاِليةُ  َقْد نَ ْعَلُم ِإنَُّه َلَيْحُزُنَك الَِّذي )، وَكذِلَك قَْوله :  (5) (َفال ََيُْزْنَك قَ ْوهُلُمْ )، وأَْكثَُر القرَّ
ا الِفْعُل الالِزُم فإنَّه يُقاُل فيه (6) (يَ ُقوُلونَ   ال َغْير. َحِزَن يَْحَزنُ  ؛ وأَمَّ

 ، فإذا قالوا أَْفعَلَه هللاُ فهو باألَِلِف. وماَل إليه صاِحُب الِمْصباحِ. يَْحُزنه األَْمُر ، ويقولونَ  َحَزنَه وقاَل أَبو زْيٍد : ال يَقولُوَن قد

َمْخشِريُّ  كتاً : الَمْعروُف في االْستِْعماِل ماِضي األَْفعاِل وُمضاِرعِ الثالثّي ، وأَْبَدى له أَْصحاُب الَحواِشي الكشافية والبَْيضاِويَّة نوقاَل الزَّ

 وأَْسراراً ِمن َكالِم العََرِب وَعْدالً في إْنصاِف الَكِلماِت وإْعطاِء كّل واِحَدةٍ نَْوعاً ِمن االْستِْعمال.

 ِحَمه هللاُ تعالَى : وُكلُّ ذِلَك عْنِدي ال يَْظهُر له َوْجه َوِجيه إذ َمناُطه النَّْقل والتَّْعليل بْعَد الُوقُوعِ ، ا ه.قاَل شْيُخنا ، رَ 

اِغُب في قْوِله تعالَى :   ، (7) (َوال َِتَْزنُوا)وقاَل الرَّ

__________________ 
 .84( يوسف ا اآية 1)
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 .92( التوبة ا اآية 2)
 .86ا اآية ( يوسف 3)
 ( اللسان والصحاح واألو  يف األساس.4)
 .76( ي  ا اآية 5)
 .33( األنعام ا اآية 6)
 .20ا وفصلت ا اآية  139( آ  عمران ا اآية 7)
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يرِ  (1) (َوال َِتَْزنْ ) ي يف ا َِقيَقِة  فا ُزحنُ  ا ا ُزحنِ  ا ليَ  بذِلَك ا هَنحي عن حَتحصـــــِ ِتياِر اإلنحســـــاِن ا ولكن  النـ هح ُر ابخح ال حَيحصـــــَ
ا هو عن َتعاِطي ما يُوِرثُ  ِتسابه ا وإىل معحىن ذِلَك َأشاَر القاِئُر : ا زنَ  إل   واكح

وُءُه و  ر  مـــــــــــا َيســـــــــــــــــــــــــُ ر ه َأنح ال يـــــــــــَ  مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ

دا     قــــــــح اُف لــــــــه فـــــــــَ ذ شــــــــــــــــــــــيــــــــئــــــــًا لــــــــَ خــــــــِ (2)فــــــــال يــــــــتــــــــ 
 

  
 يَْحُزن َهمُّ الغَداِء والعَشاِء ، وقيَل : هو ُكلُّ ما الَحَزنُ  ؛ قالوا فيه : (3) (احْلَْمُد لِِلِّ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا احْلََزنَ )وفي النِّهايَِة : قْولُه تعالَى : 

 مْوٍت. َحَزنِ  َعذاٍب أَو َحَزنِ  ِمْن َهّمِ َمعاٍش أَو

ً َحزِ  : َجعَلَهُ  ( )4أَْحَزنَهُ  أَو ً  : َجعََل فيه َحَزنَهُ و،  ينا  ِسْيبََوْيه. (5)كأَْفتَنَه : َجعَلَه فاتِناً ، وفَتَنَه : َجعََل فيه فِتنَةً ، قاله  ، ُحْزنا

 الثُّالثّي. َحزنَه ِمن ، َمْحزونٌ  فهو ، ويُْرَوى بالباِء وقد تقدََّم ؛ الُحْزنِ  أَي أَْوقَعَه في ، «أَْمٌر صلَّى َحَزنَه كان إذا»في الَحِدْيِث : و

 .حاِزنٌ  ، وال يَقولُوَن : َصْوتٌ  ُمْحِزنٌ  وأَْمرٌ  ُمْحِزنٌ  ، ويَقولُوَن : َصْوتٌ  ُمْحِزنٌ  وهو ُمْحَزنٌ  فأَنا أَْحَزنَني قاَل أَبو َعْمرو : يَقولُوَن :و

اي، بكْسِر  َحِزنٌ و َحِزينٌ  رُجلٌ و هما ، ج على النََّسبِ  الزَّ  كَكِريٍم وُكَرماء. ُحَزناءُ و بالكْسِر ، كَظِريٍف وِظراٍف ، ، ِحزانٌ  وَضّمِ

ُره إاّل ْجموعِ ، وال يَكاُد يَُحرِّ وقد َخلََط المصنُِّف ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، بيَن اْسِم فاِعٍل وَمْفعوٍل وبيَن الَمأُْخوِذ ِمن الثاّلِثي والّرباعي ، وفي المَ 

ْله. ْرفيَِّة ، فتأَمَّ  الماِهُر بالعُلوِم الصَّ

هوعنها ،  (6)تعالى  ماتَْت فيه َخديَجةُ ، َرِضَي هللاُ  بالضّمِ : العاُم الذي ، الُحْزن عامُ و اه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا عليه  أَبو طاِلٍب ، َعمُّ هكذا َسمَّ

 األَْعرابّيِ ، قاَل : وماتَا قَْبل الِهْجرةِ بثالِث ِسنِْيَن.وسلَّم ؛ َحَكى ذلك ثَْعلَُب عن ابِن 

ياعِ  الُحزانَةُ و ِل قُدوِمِهم الذي اْستََحقُّوا به ما اْستََحقّوا من الدُّوِر والّضِ ّمِ : قَْدَمةُ العََرِب على العََجِم في أَوَّ  كذا في الُمْحَكِم. ؛، بالضَّ

للعََرِب على العََجِم بُِخراسان إذا أََخذُوا بَلداً ُصْلحاً أَْن يكون إذا َمرَّ بهم الجيوش أَْفذاذاً أَو َجماعاٍت أَْن وقاَل األَْزهِريُّ : هو َشْرٌط كاَن 

دونَهم إلى ناحيٍة أُْخرى.  يُْنزلوهم ثم يَْقُروهم ، ثم يَُزّوِ

نُ  : ِعيالَُك الذينَ  ُحزانَتُكَ و ُجل لصاِحبِه : كيَف َحَشُمك وتَْهتَم بهم ، فيقوُل ال ألَْمِرِهم تَتَحزَّ  ؟.ُحزانَتُكورَّ

 وِمن َسَجعاِت األَساِس : فالٌن ال يُبالي إذا َشبِعَْت ِخَزانَتُه أَْن تَجوَع ُخَزانَتُهُ.

يِّئَةُ الُخلُِق ؛ الَحزونُ و . : الشَّاةُ السَّ  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

حاحِ.كما في ا ما َغلَُظ من األَرِض ؛ بالفتْحِ : ، الَحْزنُ و  لّصِ

 والَحْزُم : الغَِليُظ ِمن األَرِض. الَحْزنُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

 .ُحُزونٌ وما َغلُظ ِمن األَْرض في اْرتِفاعٍ ، والَجْمُع ُحُزوٌم  الَحْزنُ ووقاَل غيُرهُ : الَحْزُم ما اْحتَزم ِمن السَّْيل ِمن نََجوات الُمتُوِن ، 

لُ  ً  األَْرِض قِفافُها وِجبالُها وَرْضُمها ، وال تُعَدُّ أَرٌض َطيِّبَةٌ ، وإن َجلَُدتْ  ُحُزونِ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : أَوَّ  .َحْزنا

 كأَْسَهَل : َصاَر في السَّْهِل. : صار فيها ، أَْحَزنَ و ؛ الَحْزنِ  لُغَة في : كالَحْزنَةِ 

 َمْعُروٌف ، وُهم الذيَن َذَكَرهم األَْخَطُل في قَْوِله : من َغسَّان م ( )7َحيٌّ   :الَحْزنُ و

__________________ 
 .33ا والعنكبوت ا اآية  13ا والقصص ا اآية  70ا والنحر ا اآية  40ا وطه ا اآية  127ا والنحر ا اآية  88( ا جر ا اآية 1)
 ( مفردات الراغب.2)
 .34( فاطر ا اآية 3)
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 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.« أو أحزنه»( قوله : 4)
 .«قا »( ابألصر : 5)
 لي  يف القاموس.« تعاىل»( قوله : 6)
 .«وحٌي م من غسان»( يف القاموس : 7)
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بَلُه الص ربحُ ِمنح َغس ان إذح َحضروا   ه اجلَوحهرِي .هكذا َأوحَردَ  (1) ؟َكيحَف َقراه الِغلحمُة اجَلَشرُ   ا َزحنُ و َتسح
ْبُر تَْسأَُل ُعَمْير بَن الُحباب ، وكان قد قُ  ي : الصَّواُب : َكْيَف قَراَك ، كما أَْوَرَده غيُرهُ ، أَي الصُّ تِل ، فتَقوُل له : كيَف قَراَك قاَل ابُن بَّرِ

 ٌر ، أَي رعاةُ اإلبِِل.الِغْلمةُ الَجَشر ، وإنَّما قالوا له ذِلَك ألنَّه كاَن يقوُل لهم : إنَّما أْنتُم َجشَ 

حاحِ بِالٌد للعََرِب ، بِالُد العََرِب ، : الَحْزنُ و ما فَْوَق ذِلَك ُمْصِعداً وما بَْيَن ُزبالَةَ  أََحُدهما : : َحْزنانِ  أَو ُهما هكذا في النسخِ ، والذي في الّصِ

 وله ِغْلٌظ واْرتِفاٌع. نَْجٍد ، في بِالدِ 

 فيه ِرياٌض وقِيعاٌن. ِمن َمراتِعِ العََرِب ، (2)هو َمْرتٌع وع لبَني يَْربوعٍ ،  الثاني :و

 وقاَل نَْصر : صْقٌع واِسٌع نَْجِديٌّ بيَن الُكوفَِة وفيد ِمن ِدياِر بَني يَْربوعٍ.

ياه وال الحمر ، فليَس بَني يَْربوعٍ قفٌّ َغِليٌظ َمِسير ثاَلث لَياٍل في مثِْلها ، وهي  َحْزنُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ : بَِعيَدةٌ ِمن الِمياِه ، فليَس تَْرعاها الّشِ

 فيها دمٌن وال أَْرواٌث.

 في قْوِل األَْعَشى : الَحْزنُ و

ٌة  بـــــــــَ عحشـــــــــــــــــــــــِ زحن مـــــــــُ نح رايِض ا ـــــــــَ ٌة مـــــــــِ  مـــــــــا َروحضـــــــــــــــــــــــَ

ُر     طـــــــِ ٌر هـــــــَ بـــــــِ راُء جـــــــاَد عـــــــلـــــــيـــــــه ُمســـــــــــــــــــــح (3)َخضـــــــــــــــــــــح
 

  
 الُملُوِك ، وهو ِمن أَْرِض بَني أََسٍد.مْوِضٌع كانْت تَْرَعى فيه إبُِل 

ان وتَقَيََّظ الشََّرَف فقد أَْخَصَب ؛ الَحْزنَ  َمْن تََربَّعَ  قْولُهم : منهو مَّ  نَقَلَهُ األَْزهِريُّ  وتََشتَّى الصَّ

هْجَرةٌ ، َرَوى عنه اْبنُه الُمَسيُّب أَبو سِعيٍد ، وقُتَِل له  َصحابيٌّ  بِن َعْمِرو بِن عائِِذ بِن ِعْمراَن بِن َمْخزوٍم الَمْخزوميُّ ، بُن أَبي وهبِ  َحْزنُ و

يَه ي ويُسّمِ اني  يوَم اليَماَمِة ؛ قاَل َسِعيُد بُن الُمَسيِِّب : أَراَد النَبيُّ َصلّى هللا عليه وسلّم ، أَْن يغيَِّر اْسَم َجّدِ َسْهالً فأَبَى وقاَل : ال أَُغيُِّر اْسماً سمَّ

 بَْعُد. الُحزونَةُ  ْت فِينَا تِْلكَ به أَبي ، فما َزالَ 

 (4)كُصْبَرةٍ وُصبٍَر ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن األَْصَمعّي وبه فَسََّر قَْول أَبي ذَُؤْيٍب  ، بالضّمِ ، ُحْزنَةٌ  كُصْبَرٍد ، الِجباُل الِغالُظ الواِحُد ، ، الُحَزنُ و

 السابق في ِروايَِة َمْن َرَوى :

ُغحِفرات
 فبَنـحَزَ  من ُحَزن امل

 وإنَّما َحَذَف التَّْنويَن الْلتِقاِء السَّاِكنَْين.

 .*[وَجبَلٌ ]

 نَْصر. عن كأَميٍر ماٌء بنَْجٍد ؛ ، َحِزينٌ و

 رُجٍل. (5) اْسمُ   :الَحِزينُ و

 كَسحاٍب ، وثَُماَمةَ وُزبَْيٍر : أَْسماٌء. ، َحزانٌ و

نَ و َع. تََحزَّ  عليه : تََوجَّ

. يَُرقَُّق َصْوتَهُ  أَي ، بالتَْحِزينِ  هو يَْقرأُ و  به ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الُخُشونَةُ في األَرِض. الُحزونَةُ 

ه ، وهو كقْوِلهم ؛ مكاٌن َسْهٌل وقد َسُهل ُسهولَةً. َحُزنَتْ  وقد  ، كَكُرَم : جاُؤوا به على ِضّدِ

 اللِّْهِزمِة : َخِشنُها ، أَو أَنَّ ِلْهِزَمته تََدلَّت ِمن الكآبَِة. َمْحزونُ و
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 حيُث نَزلُوا فيه. الُحزونَةَ  ، كأَنَّ المنزَل أَْرَكبَهم الَحْزنَ  : َرِكبَ  أَْحَزنَ  وأَْجَدَب ، أَو بِنا المنزُل : صاَر ذا ُجزونٍَة ، كأَْخَصبَ  أَْحَزنَ و

يت : بَعيرٌ  ّكِ  ِمن الَحْزنِ  : يَْرَعى في َحْزنيٌّ  وقاَل ابُن الّسِ

__________________ 
 عل  املخاطبة.واللسان والصحاح ا قا  الصاغاين : والرواية : قرا   106( ديوانه ص 1)
 ( يف اللسان والتكملة : وهو مربض من مرابض العرب.2)
 واللسان.« عليها»برواية :  145( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ساقطة من األصر. (*)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : قو  أيب ذ يب الساب  ا مل يسب  له يف هذه املادة ا وقد ذكره بتمامه صاحب اللسان وهو :4)

 رت مـــــــــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــــــــزن املـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــرا فـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــ

 ت والـــــــــــــــطـــــــــــــــري تـــــــــــــــلـــــــــــــــثـــــــــــــــ  حـــــــــــــــىت تصــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــحـــــــــــــــا   

  

 ( يف القاموس : اسٌم منونة ا خففها الشارح إلضافتها.5)
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 اأَلرحِض ؛ نـََقَله اجلَوحهرِي .
ر قَْوُل الُمتَنَّخل : الُحَزنُ و  ، كُصَرٍد : الشَّدائُد ؛ وبه فُّسِ

ين و  دح وحكـــــــــــــاَء خـــــــــــــِ َة الشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ل و ا ـــــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــــــُ  َأكح

َزٍن ِوراِط و     ريحِ يف حــــــــــــــــُ ُ  اخلــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح (1)بـــــــــــــــــَ
 

  
 .َحْزنةٌ  ِمن الدواّبِ : ما َخُشَن ، صفَةٌ ، واألُنثى الَحْزنُ و

 ، وهو مجاٌز. ُحُزونَةٌ  المْشيِ ، وفيه لَحْزنُ  إِنَّهويَقولُوَن للدابَِّة إذا لم تُكْن َوِطيئاً : 

تَْين في قَْوِل ابِن ُمْقبِل : الُحُزنُ و  ، بَضمَّ

ٍة  احــــــــــــــَ نح صــــــــــــــــــــــــــــَ ُر مــــــــــــــِ مــــــــــــــح ُه ا ــــــــــــــُ عــــــــــــــُ ــــــــــــــِ رَاب  مــــــــــــــَ

ُزنح و     وِ  ا ـــــــــــــُ ُه يف الـــــــــــــُوعـــــــــــــُ افـــــــــــــُ طـــــــــــــَ (2)ُمصـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ، بالفتْحِ ، وقيَل : َجْمٌع له. الَحْزنِ  قيَل : لُغَةٌ في

تَ  ُحُزنٌ و  ْين : َجبٌَل لُهَذْيل ، وبه ُرِوي أَْيضاً قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب السابُِق.، بضمَّ

 .اْستَْحَزنَتْ و َحُزنَتْ  ، وقد َحْزنَةٌ  وأَْرضٌ 

 : َرِخيٌم. َحِزينٌ  وَصْوتٌ 

 : أَي غيُر َسْهل الُخلُِق ؛ كما في األَساِس. َحْزنٌ  ورُجلٌ 

، وهو القائُِل في عبِد هللِا بِن عْبِد الَمِلِك وقد َوفََد إليه بِمْصَر وهو َواِليها يمَدُحه  بالَحِزينِ  الِكنانيُّ الشاِعُر يُلَقَّبُ  (3)وَعْمُرو بُن عبيِد بِن وهٍب 

 في أَْبياٍت ِمن ُجملتِها :

بـــــــــــــــِ   ه عـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُزراٌن رحيـــــــــــــــُ ه خـــــــــــــــَ فـــــــــــــــِّ  يف كـــــــــــــــَ

فِّ أَرحوََع يف     مُ يف كـــــــــــــــَ ه ِشـــــــــــــــََ يـــــــــــــــنـــــــــــــــِ رحنـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــِ

  

ه  تـــــــِ هـــــــابـــــــَ ن مـــــــَ غحضـــــــــــــــــــــَ  مـــــــِ ـــــــُ يـــــــاًء ويـ غحضـــــــــــــــــــــي حـــــــَ ـــــــُ  يـ

ُم     َتســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــح بـ ــــــــــَ ُم إال  حــــــــــا يـ لــــــــــ  كــــــــــَ ــــــــــُ (4)فــــــــــمــــــــــا ي
 

  
 وهو القائُِل أَْيضاً يَْهجو إْنساناً بالبُْخِل :

ٍر  جـــــــــــَ اه مـــــــــــنح حـــــــــــَ فـــــــــــ  تح كـــــــــــَ قـــــــــــَ لـــــــــــِ ا خـــــــــــُ  كـــــــــــَبلـــــــــــ 

رُ     مـــــــــــَ َد  عـــــــــــَ ِه والـــــــــــنـــــــــــ   فـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــَ  بـــــــــــَا يـــــــــــَديـــــــــــح

  

ــــــــــــــَ  َم يف بـ مــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــ  ــــــــــــــتـ ر  ال ــــــــــــــَ ٍر ي  رِّ ويف حبــــــــــــــَح

ُر     ــــــــــــَ ل ــــــــــــَ ه بـ فــــــــــــِّ َر  يف كــــــــــــَ ــــــــــــُ ًة َأنح يـ ــــــــــــَ اف (5)خمــــــــــــَ
 

  
 اليََّمنِيُّ : شاِعٌر كاَن مع ابِن األَْشعَِث ، واْسُمه الَوليُد بُن َحنيفَةَ ؛ نَقَلَه الحافُِظ. حزانَةَ  وأَبو

 : طائٌِر. الَحِزينِ  وماِلكُ 

 بُن زْنباعٍ : بَْطٌن ؛ عن الَهمدانّيِ. حزنُ و

 بُن خفاَجةَ : بَْطٌن ِمن قَْيٍس. حزنُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يِّئَةُ الُخلُِق. الَحْيَزبونُ   : العَجوُز ِمن النِّساِء ، والسَّ

 : َشْهَمة َحديَدةٌ. َحيَزبون وناقَةٌ 

 أَْيضاً ، وأَْوَرَده الَجْوهِريُّ في َحَزَب على أَنَّ النّوَن زائَِدةٌ.وقد أَْهَملَه المصنُِّف هنا وفي َحَزَب 

 ظاِهُره تَرادفُهما. ، بالضّمِ : الَجماُل ، الُحْسنُ  : [حسن]
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 في العَْينَْيِن ، والَجماُل في األَْنِف. الُحْسنُ  وقاَل األَْصَمعيُّ :

حاحِ :  نَِقيُض القُْبح. الُحْسنُ  وفي الّصِ

 .َحُسن نَْعٌت لَما الُحْسنُ  هِريُّ :وقاَل األَزْ 

اِغُب : ِمن َجَهِة الَهَوى  ُمْستَْحَسنوِمن ِجَهِة العَْقل ،  ُمْستَْحَسن َمْرُغوٍب ، وذِلَك ثالثَةُ أَْضُرٍب : (6) ُمْستَْحَسنٍ  ِعباَرةٌ عن كلِّ  الُحْسنُ  وقاَل الرَّ

. ُمْستَْحَسنو،   ِمن جَهِة الحّسِ

ِة في أَْكثَر ما الُحْسنُ و  ِمن جَهِة البَِصيَرةِ. الُمْستَْحَسن بالبََصِر ، وأْكثَر ما جاَء في القُْرآن في الُمْستَْحَسن يقاُل في تَعارِف العامَّ

__________________ 
 واللسان. 22/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ا ويف اللسان : عبد بن وهيب.« وهيبعمرو بن عبد : » 88( يف املؤتلف واملختلف ل مدي ص 3)
ويرو  البيتــان للفرزد  يف مــدح زين العــابــدين علي بن ا ســــــــــــــا « رحيــه»بــد  : « رحيهــا»وفيــه :  89( اللســـــــــــــــان واملؤتلف ل مــدي ص 4)

 من قصيدته الجي أوهلا : عنهماهللارضي
 هذا الذي تعرف البطحاء وطبته

 واللسان. 89( املؤتلف ل مدي ص 5)
 املفردات : مبهج مرغوب.( يف 6)
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حاحِ ، أَي كَمْقعٍَد. َمْحَسن كأَنَّه في التَّْقِديِر َجْمعُ  ، على غيِر قِياٍس  َمحاِسنُ  ج  ؛ كذا في الّصِ

 ونَقََل الميدانيُّ عن اللَّْحيانّيِ أَنَّه ال واِحَد له كالَمساِوي والَمَشابِه.

 والَمساِوي والَمقابُح وما في مْعناهُ ال واِحَد له ِمن لْفِظه. الَمحاِسنُ  وقاَل الثّعاِلبيُّ في فْقِه اللّغَِة :

ةَ فقُْلت : ، كَكُرَم ، َحُسنَ و ة إلى الحاِء ألَنَّه خبٌَر ، وإنَّما الشي َحْسنَ  قاَل الَجْوهِريُّ : وإْن ِشئَْت َخفَّْفَت الضمَّ ُء ، وال يَجوُز أَن تَْنقُل الضمَّ

ن يَجوُز النَّْقُل إذا كاَن بمعْ  ثانِيهما ونُِقلْت نَى الَمْدح أو الذَّم ألَنَّه يُشبَّه في َجواِز النَّْقِل بنِْعم وبِئْس ، وذِلَك أَنَّ األَْصل فيهما نَِعم وبَئِس ، فُسّكِ

 َحَركتُه إلى ما قَْبِله ، فَكذِلَك كلُّ ما كاَن في ِمثاِلهما ؛ وقاَل الشاِعُر :

ينِّ مــــــــــــا أَردحُت ومــــــــــــا  ِض الــــــــــــنــــــــــــاُس مــــــــــــِ نــــــــــــَ  مل ميــــــــــــَح

َن ذا أََداب     يــــــــــهــــــــــُم مــــــــــا أَراُدوا ُحســــــــــــــــــــــــح طــــــــــِ (1)أُعــــــــــح
 

  
 هذا أََدباً ، فخفََّف ونَقَل. َحُسن أَراَد :

ً  نََصرَ  ِمثْل َحَسنَ  زاَد غيُرهُ :و  .َحَسنٌ و حاِسنٌ  فهو فيهما ، يَْحُسن ُحْسنا

ً  إْن كْنتَ  أَْحُسنْ  وَحَكى اللِّْحيانيُّ :  ، يُريُد فِْعل الحاِل. لََحَسن ، فهذا في الُمْستَْقبَل ، وإنَّه حاِسنا

ةُ العرِف : إنَّه ال يُْبنى مثْلُه إالَّ إذا قصَد الُحُدوث ،  حاِسنٌ  وقاَل شْيُخنا : كةً ، ال نَِظير له إالَّ قَْولهم بََطل  َحَسنوقَليٌل ، بل قاَل أَئِمَّ محرَّ

 اِلَث لهما.للشُّجاعِ ال ث

ي :و اٍن ، َحِسينٌ  قاَل ابُن بَّرِ اٍف ؛ وقاَل ذو  ، كأَميٍر وُغراٍب وُرمَّ اٍب وَظريٍف وُظَراٍف وُظرَّ ِمثْل َكبيٍر وُكبَاٍر وُكبَّاٍر وَعِجيٍب وُعَجاٍب وُعجَّ

 اإلْصبَع :

ر    وحَم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبان  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ان    ر إاي  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا نـ  إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

يـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــًا بـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــر    قـــــــــــــــــــــِ

اان فــــــــــــــــــــــــَ     َ  ُحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــح (2)ىًت أَبـ
 

  
،  َحِسين فهو َحُسن ، كما قالوا : َعُظم فهو َعِظيٌم ، وَكُرَم فهو َكِريٌم ، َكذِلكَ  َحُسن يَْحُسن ، ألَنَّه ِمن َحَسن َحِسين ءٌ قاَل : وأَْصُل قَْولهم شي

اٌم ؛ ُحسَّانو ُحَسانو َحَسنٌ  إالَّ أَنَّه جاَء ناِدراً ، ثم قُِلَب الفَِعيل فُعاالً ثم فُعَّاالً إذا بُوِلَغ في نَْعتِه فقالوا  ، ِحسانٌ  ج ، وَكذِلَك َكِريٌم وُكراٌم وُكرَّ

اٍن. ُحسَّانٍ  بضّمِ فتَْشديٍد ، َجْمعُ  ، ُحسَّانونَ و كَكِريٍم ، وِكراٍم ؛ َحِسين ، ويَجوُز أَْن يكوَن َجْمع حسن بالكْسِر ، هو َجْمعُ   كُرمَّ

انٍَة ؛ ُحسَّانَةٌ و َحْسناءُ و َحَسنَةٌ  وهي قاَل ِسْيبََوْيه : وال يَُكسَّر ، اْستَْغنَْوا عنه بالواِو والنوِن ، اُخ : ، كُرمَّ  قاَل الشمَّ

ا نــــــــــــقــــــــــــو  هلــــــــــــا  نــــــــــــ  تــــــــــــاِة الــــــــــــجي كــــــــــــُ  داَر الــــــــــــفــــــــــــَ

يــــــــــِد     انــــــــــَة اجلــــــــــِ اًل ُحســــــــــــــــــــــــ  طــــــــــُ يــــــــــًة عــــــــــُ بــــــــــح (3)اي  ــــــــــَ
 

  
 .حسَّانَةٍ  َجْمعُ  ُحسَّاناتٌ و كالُمَذكَّر ، وال نَِظير لها إالَّ َعْجفاُء وِعجافٌ  الَحْسناء بالكْسِر ، هو َجْمعُ  ، ِحسانٌ  ج

 ، وَعْكُسه ُغالٌم أَْمَرُد وال يُقاُل جاِريَةٌ َمْرداُء. َحْسناءَ  في ُمقابَلَِة اْمَرأَةٍ  أَْحَسنُ  ال تَقُْل َرُجلٌ و

 ٌ حاحِ : وقالوا اْمَرأَة ، وهو اْسٌم أُنَِّث ِمن غْيِر تَْذكيٍر ، كما قالوا ُغالٌم أَْمَرُد ولم يقولوا جاِريَةٌ  أَْحَسنُ  ولم يقولوا َرُجلٌ  َحْسناءُ  ونَصُّ الّصِ

 ُء ، فهو يَُذكَّر ِمن َغْيِر تأْنِيٍث ، ا ه.َمْردا

 وقاَل ثَْعلَب : وكاَن يَْنبَغي أَْن يقاَل ألَنَّ الِقياُس يُوِجُب ذِلَك.

 ٌ  .أَْحَسنُ  الخلِق وال يقاُل رُجلٌ  َحَسنَةُ  بمْعنَى َحْسناءُ  وفي ضياِء الحلوم يقاُل : اْمرأَة

 لحاِء.ِمن ا« س ح ح»* قُْلت : وقد َمرَّ نَِظيُره في 

، أَي األَْبعَد عن الشُّْبَهِة ، وقْولُه تعالَى :  (4) (فَ يَ تَِّبُعوَن َأْحَسَنهُ )وقْولُه تعالَى :  على إراَدِة أَْفعَِل التَّْفِضيِل ، األَْحَسنُ  إنَّما يُقاُل : هوو

 هللاُ نَ زَّلَ )ِليلُه قَْوله تعالَى : ، أَي القُْرآن ، ودَ  (5) (اتَِّبُعوا َأْحَسَن ما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم ِمْن رَبُِّكمْ )
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__________________ 
 ( اللسان منسوابً إىل سهم بن حنظلة الغنوي ا والصحاح بدون نسبة.1)
 ( اللسان.2)
 والصحاح وعجزه يف األساس. 57/  2واللسان واملقايي   21( ديوانه ص 3)
 .18( الزمر ا من اآية 4)
 .55( الزمر ا من اآية 5)
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نافاً  َأحاِسُنكم»يف ا ِديحث : و  ؛ ِحساهُنُم الَقوحمِ  َأحاِسنُ و . اأَلحاِسنُ  ج ؛ (1) (َأْحَسَن احْلَِديثِ  َُوط ُؤون َأكح
القاً امل  .«َأخح

ّمِ : ِضدُّ السُّوأَى. الُحْسنَىو  ، بالضَّ

اِغُب : والفَْرُق بَْينها وبينَ  إذا كانَْت َوْصفاً وإْن كانْت اْسماً  الَحَسنَةُ  قاُل في األَْحداِث واألَْعياِن ، وَكذِلكَ ي الُحْسنَ  أَنَّ  الَحَسنَةِ و الُحْسنِ  قاَل الرَّ

 ال تُقاُل إالَّ في األَحداِث دْوَن األَْعياِن. الُحْسنَىوفُمتَعارٌف في األَْحداِث ، 

َر قَْوله تعالَى  ، الَحَسنَةُ  العاقِبَةُ   :الُحْسنَىو  .(2) للُحْسنَى وإنَّ له عْنَدنا: وبه فُّسِ

. الُحْسنَى قيَل :و  النََّظُر إلى هللِا ، عزَّ وَجلَّ

ياَدة النَّ  الُحْسنَى ؛ إنَّ  (3) (ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىن َوِزايَدة  )* قُْلت : الذي جاَء في تْفِسيِر قْوِله تعالَى :  َظُر إلى َوْجِه هللِا الَجنَّةُ ، والّزِ

 تعالَى.

 قاَل : .(4) اْلُحْسنَيَْينِ  إِاّل إِْحَدى (َهْل تَ َربَُّصوَن بِنا)قْولُه تعالَى :  الظَّفَُر والشَّهاَدة ؛ ومنه الَمْوُت والغَلَبَةُ ، يْعنِي الُحْسنَيان قاَل ثَْعلَب :و

 ال يَْسقُُط منهما األَِلُف والالُم ألَنَّها ُمعاقبةٌ. ، كُصَردٍ  الُحَسنُ و الُحْسنَياتُ  ج وأَنَّثَُهما ألَنَّه أَراَد الَخْصلَتَْين ؛

 .الَمحاِسنِ  يُقاُل : فالنَةٌ َكثيَرةُ  ِمن البََدِن ؛ الَحَسنَةُ  : الَمواِضعُ  الَمحاِسنُ و

دُ   .الَمحاِسن قاَل األَْزهِريُّ : ال تكاُد العََرُب توّحِ

 كَمْقعٍَد. ، َمْحَسنٌ  الواِحدُ  وقاَل بعُضهم :

وهذا هو الَمْعروُف عْنَد النَّحويِّين وُجْمهور اللّغَويِّين ، ولذِلَك قاَل  أَو ال واِحَد له ، وقاَل ابُن ِسْيَده : وليَس هذا بالقَوّيِ وال بذِلَك الَمْعروف ،

 على الُمساَمحِة. َحَسنٌ  لَردَّه إليه في النََّسِب ، وإنَّما يُقاُل إنَّ واِحَده ، فلو كاَن له واِحدٌ  َمحاِسنيّ  قُْلت َمحاِسنَ  ِسْيبََوْيه : إذا نسْبَت إلى

ً  هللاُ  َحسَّنَهُ  ، وقد َحَسنٌ  كُمعَظَّم : ، ُمَحسَّنٌ  َوْجهٌ و  ، ليَس ِمن باِب ُمَدْرَهم ومفؤود كما َذَهَب إليه بعُضهم فيَما ذُِكَر. تَْحِسينا

 يكوُن لنْفِس اإلْنساِن وغيِرِه ، واإلْنعاَم ال يكوُن إالَّ لغيِرِه. اإلْحسانَ  والفَْرُق بَْينه وبَيَن اإلْنعاِم أَنَّ  : ِضدُّ اإلساَءةِ. اإلْحسانُ و

اِغُب في قَْوِله تعالَى :  ْحسانِ )وقاَل الرَّ  ، وذِلَك أَنَّ العَْدَل بأَْن يُْعِطَي ما عليه فْوَق العَْدلِ  اإلْحسانَ  إنَّ  (5) (ِإنَّ هللَا َيَُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ

ا لَهُ ، اإلْحسانَ وويأُْخَذ ما لَهُ ،  ا عليه ويأْخَذ أَقَّل ممَّ  اإلْحسان زائٌِد على العَْدِل فتحري العَْدَل واِجب وتَحري فاإلْحسانُ  أَْن يُْعطَي أَْكثََر ممَّ

َوَأداء  ِإلَْيِه )، وقَْوله تعالَى :  (6) (َمْن َأْحَسُن ِديناً ممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِِلِّ َوُهَو حُمِْسن  وَ )نَْدٌب وتََطّوٌع ، وعلى ذِلَك قَْوله تعالَى : 
 ، ا ه. الُمْحِسنِْين ، ولذِلَك َعظَّم هللاُ ، ُسْبحانه وتعالَى ، ثَوابَ  (7) (ِبِِْحسان  

ِة اإلْيماِن واإلْسالم  باإلْحسان أَرادَ  ، «اإلْحسانُ   وماما اإلْيمانُ »:  السالمعليهفي حِدْيث ُسَؤال ِجْبريل ، و اإلْخالَص ، وهو َشْرٌط في صحَّ

 الطَّاَعِة. ُحْسنِ ومعاً. وقيَل : أراَد به اإلشاَرةَ إلى الُمراقَبَِة 

 ، أَي باْستِقاَمٍة وُسلوِك الطَّريِق الذي َدَرَج السابقُوَن عليه. (8) (َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم ِبِِْحسان  )وقْولُه تعالَى : 

ِعيَف ويُِعيُن الَمْظلوَم ويَعُوُد  يُْحِسنونَ  ، أَي الذين (9) (ِإاّن َنراَك ِمَن اْلُمْحِسِننيَ )وقْولُه تعالَى :  التَّأْويَل. ويقاُل : إنَّه كان يَْنصُر الضَّ

 .إْحسانه الَمِريَض ، فذِلكَ 

 األَخيَرةُ عن ِسْيبََوْيه. ويقاُل : ، ِمْحسانٌ و ُمْحِسنٌ  وهو

__________________ 
 .23( الزمر ا اآية 1)
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ً  ، أَي ال تَزالُ  ِمْحسانٌ  يا هذا فإنَّك أَْحِسنْ   .ُمْحِسنا

يِّئَِة. الَحَسنَةُ و  : ِضدُّ السَّ

اِغُب : يِّئَةُ تضادُّها وُهما ِمَن األَْلفاِظ يعبَُّر بها عن كّلِ ما يسرُّ ِمن نْعَمٍة تَناُل اإلْنساَن في نَ  الَحَسنَةُ  قاَل الرَّ ْفِسه وبََدنِه وأَْحواِله ، والسَّ

 الُمْشتركِة كالَحيواِن الَواقِعِ على أَْنواعٍ ُمْختَِلفٍَة ، الفََرِس واإلْنساِن وَغْيرهما.

ُهْم َحَسَنة  يَ ُقوُلوا هِذِه ِمْن ِعْنِد هللاِ )فقَْولُه تعالَى :  ُهمْ )ِخصٌب وِسعَةٌ وَظفٌَر ،  ، أَي (1) (َوِإْن ُتِصب ْ ، أَي َجْدٌب  (َسيَِّئة  ) (1) (َوِإْن ُتِصب ْ

 وِضيٌق وَخْيبَةٌ.

وال يَُكسَُّر  ، َحَسنَاتٌ  ج ، أَي َعَذاب ؛ (2) (َوما َأصاَبَك ِمْن َسيَِّئة  )، أَي ثََواب ،  (2) (ما َأصاَبَك ِمْن َحَسَنة  َفِمَن هللاِ )وقْولُه تعالَى : 

لواُت الَخْمس يكفُّر ما بينها. (3) (ِإنَّ احلََْسناِت يُْذِهْبَ السَّيِّئاتِ )؛ ومنه قَْولُه تعالَى :   ، قيَل : الُمراُد بها الصَّ

 نَْيماُؤه وُحَمْيداُؤه.وُجْهُده وغايتُه ، وَكذِلَك غُ  ويَُمدُّ ، أَي قُصاَراهُ  بالقَْصرِ  أَْن يَْفعََل كذا ، ُحَسْيناهُ  في النواِدِر :و

ً  ءَ الشَّي يُْحِسنُ  هوو ، أي العُلَماء  (4) (ِمَن اْلُمْحِسِننيَ )نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، وهو مجاٌز وبه فسَر قَْوله تعالَى : إنَّا لنراَك  : أَي يَْعلَُمه ؛ إْحسانا

 بالتَّأِْويِل.

َم َوجْ  ومنه  .«يُْحِسنُه قيمةُ الَمْرِء ما» َهه :قَْول علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه وَكرَّ

اِغُب : ً  إْحسانٌ  الغَْيِر ، والثاني : (5)اإلْنعاُم إلى  على َوْجَهْيِن : أََحُدهما : اإلْحسانُ  وقاَل الرَّ ً  في فْعِله ، وذِلَك إذا َعلَم ِعْلما أَو َعِمَل  َحَسنا

ً  َعَمالً  َم  ؛ وعلى هذا َحَسنا أَي َمْنُسوبوَن إلى ما يَْعلَمونَه وما يَْعَملُونَه ِمن  ، «يُْحِسنُون الناُس أْبناء ما»هللاُ تعالَى َوْجَهه : قَْوُل علّيِ ، َكرَّ

ً  : َعدَّهُ  اْستَْحَسنَهُ و .الَحَسنَةِ  األَْفعالِ  . ؛ َحَسنا  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 ْول الشاِعِر :والَمْنُع قِياٌس ؛ وقَ  اْستِْحسانٌ  (6)ومنه قْولُهم : َصْرُف هذا 

 ُ َسٌن ِمن ذوي اجلاه َلاِّ َتحح  َفُمسح
حاح بالِجيِم ، وفي بَْعِضها َحباَلِن  : َجباَلِن ؛ الُحَسْينُ و الَحَسنُ و نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن الَكْلبّي ؛ زاَد  أَو نَقَواِن ، بالحاِء ، (7)هكذا في نسخ الّصِ

 غيُرهُ : أََحُدهما بإزاِء اآلَخر.

 اْسُم َرْملٍَة لبَني َسْعٍد. الَحَسنُ  ْلبيُّ أَْيضاً :وقاَل الكَ 

 نَقاً في ِدياِر بَني تَِميٍم َمْعروٌف. الَحَسنُ  وقاَل األَْزهِريُّ :

 َرمٌل في ِدياِر بَني ضبَّةَ وَجبٌَل في ِدياِر بَني عاِمٍر. الَحسن وقاَل نَْصر :

ْهباء ، ُدفَِن ، الَحَسنِ  وعندَ  قاَل الَجْوهِريُّ عن الَكْلبّيِ : حاحِ : قُتَِل أَبو الصَّ بِن خاِلٍد الشَّْيبانيُّ ، قَتَلَه عاِصُم بُن  بِسطاُم بُن قَْيِس  ونَصُّ الّصِ

بِّيُّ ، وفيه ي بِّيُّ يَْرثِيه : (8)قوُل َعنَمةُ ابُن عبِد هللِا َخليفَةَ الضَّ  الضَّ

تح  ــــــــــــــــــــ  ن ٌر مــــــــــــــــــــا َأجــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح  ألُمِّ اأَلرحِض َوي

ـــــــــُر     ـــــــــي ب ِن الســـــــــــــــــــــــ  ر  ابَ ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــُث َأضـــــــــــــــــــــــَ (9)حبـــــــــي
 

  
ي لجريٍر :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ــــــــــــــادا  ــــــــــــــر ق ِن ال ــــــــــــــاَ  ابَ ســــــــــــــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح ي تح عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  أَب

الَدا و     ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــب رحَت اأَلصـــــــــــــــــــــــــــــاِدَ  وال كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح (10)أَن
 

  
 ؟في حِدْيٍث أَبي َرجاَء العُطاِرِدّيِ : وقيَل له ما تَْذُكرُ و
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ر ِمائَةً وثمانِي  الَحَسنِ  قاَل : أَْذُكُر َمْقتَل بِْسطاِم بِن قَْيٍس على  فإذا؛  وعْشِرْيَن َسنَةً  (11)؛ وكاَن أَبو َرجاٍء قد ُعّمِ

__________________ 
 .78( النساء ا اآية 1)
 .79( النساء ا اآية 2)
 .114( هود ا اآية 3)
 .(ِإاّن َنراكَ )وفيها :  36( يوسف ا اآية 4)
 ( يف املفردات : عل  الغري.5)
 .«هند»( يف األساس : 6)
 ( يف الصحاح املطبوع : حبالن ا اب اء املهملة.7)
 عبد   بن َعَنَمة.« : ا سنان»( يف اللسان ومعجم البلدان : 8)
 والتهذيب. 58/  2واملقايي  « ا سنان»( اللسان والصحاح ومعجم البلدان : 9)
 ( اللسان.10)
 ( يف اللسان : ومثانياً.11)



16864 

 

َعا َضِر : ؛ اَ َسنانِ  قيَر : (1)مجُِ َعَلة بِن اأَلخح  وأَنحَشَد اجلَوحهرِي  لَشمح
تح و  ِ القـــــــــــَ اح نـــــــــــَ قـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــِة اَ ســـــــــــــــــــــــــَ وحَم شـــــــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــَ

بــــــــــــان آجــــــــــــااًل ِقصــــــــــــــــــــــــــارًا     يــــــــــــح و شــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــُ ــــــــــــَ (2)بـ
 

  
 : الُحَسْين وأَْنَشَد في

 ٍ اح ف مــــــــــن ُحســــــــــــــــــــــــَ واصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــ  ــــــــــن ا يف ال ــــــــــَ ن ركــــــــــح ــــــــــَ  ت

مـــــــــــاان     َن اجلـــــــــــُ طـــــــــــح قـــــــــــُ ـــــــــــح ل ـــــــــــَ (3)نســـــــــــــــــــــــــاَء ا ـــــــــــيِّ يـ
 

  
 ، وفي كّلِ ذِلَك جاَء ِشْعر. الَحَسنانِ  َجبَالِن بالدَّْهناِء ، فإذا ثُنِّيا قيَل : الُحَسْينُ و الَحَسنُ  وقاَل نَْصر :

 ٍء.نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن الَكْلبّي ؛ وُهما اْبنَا َعْمٍرو بِن الغَْوِث بِن طيِّى ٍء ،بَْطناِن في َطيِّى : الُحَسْينُ و الَحَسنُ و

 ، كأَميٍر. الَحِسين البَْطن* قُْلت : وَضبََطه غيُر واِحٍد في هذا 

فَِة. اْسماِن ، : ُحَسْينٌ و َحَسنٌ و  يُقاالِن بالالِم في التَّْسميِة على إراَدةِ الّصِ

ا الذين قالوا جَل هو الشي الَحَسن وقاَل ِسْيبََوْيه : أَمَّ ُجل ، فإنَّما أَراُدوا أَْن يَْجعلُوا الرَّ َي بذِلَك ، ولكنَّهم في اْسِم الرَّ َء بعَْينِه ولم يَْجعلوه ُسّمِ

 فلم يُْدِخل فيه األَِلَف والالَم فهو يُْجِريه ُمْجَرى َزْيٍد. َحَسن َجعَلوه كأَنَّه وصٌف له َغلَب عليه ، وَمن قاَل فيه

ُل َمْن سُ  ي بهما َسيُِّدناوأَوَّ ْهراِء ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم أَْجَمِعْين. الُحَسْين وأَُخوه َسيُِّدنا الَحَسنُ  ّمِ  اْبنَا فاِطَمةَ الزَّ

 .ُحَسْين وال َحَسن وَذَكَر ابُن ُدَرْيٍد عن ابِن الَكْلبّي : ال يُْعَرُف أَحٌد في الجاِهِليَّةِ 

 .ُحَسْينٌ  ٍء بَْطٌن يُقاُل لهم بَنُوفي طيِّىقاَل ابُن ُدَرْيٍد : وهذا َغلٌَط ، ف

في َحِدْيث أَبي ُهَرْيَرةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : كنَّا عْنَد النبّيِ َصلَّى هللا عليه وسلَّم ، في وكأَِميٍر.  َحِسين * قُْلت : قد تَقَدََّم أَنَّ الُمْعتمَد فيه

فقاَل :  !ُحَسْينانُ  ، يا َحَسنانُ  ، فَسِمَع تََوْلُوَل فاِطَمةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم ، وهي تُناِديهما : يا لُحَسْينُ او الَحَسنُ  لَْيلٍة َظْلماَء ِحْنِدٍس وعْنَده

كما  غلَب أََحد االْسَمْين على اآلَخر ، كما قالوا العُْمراِن والقََمراِن. ؛ اْلَحقَا بأُّمِ

اء ، بضّمِ النّوِن فيهما َجِميعاً ، كأَنَّه َجعَل االْسَمْين اْسماً واِحداً فأَْعطاُهما َحّظ االْسِم الواِحِد ِمن قاَل األَْزهِريُّ : هكذا َرَوى َسلَمةُ عن ال فرَّ

 اإلْعراِب.

كةً : ما الَحَسنُ و  تعالَى وصفاتِه ، لمعنًى ثَبََت في ذاتِه كاإلْيماِن باهللِ  بالُحْسنِ  وهو لمعنًى في نْفِسه كاالتِّصافِ  ءٍ من كّلِ شي َحُسنَ  ، محرَّ

 لذاتِه ألَنَّه تَْخريُب بِالَد هللِا تعالَى وتَْعذيُب ِعباِده ، وإنَّما يَْحسنُ  لمعنًى ثَبََت في غيِرِه كالِجهاِد ، فإنَّه ال بالحسنِ  ولمعنًى في غيِرِه كاالتِّصافِ 

 لَما فيه ِمن إْعالِء َكِلَمِة هللِا تعالَى وإْهالِك أَْعدائِه. َحَسن

 ِحْصٌن باألَْنَدلُِس. : لَحَسنُ او

 ة باليَماَمِة. أَْيضاً :و

ي بذِلكَ  فالَحَسنُ  ُمْصطفًّا بَكثيِب رْمٍل ، الَمْنَظرِ  َحَسنُ  األاَلءِ  َشَجرُ  الَحَسنُ  َحَكى األَْزهِريُّ عن علّيِ بِن َحْمَزةَ :و ،  ِلُحْسنِه هو الشََّجُر ، سّمِ

 .الَحَسنِ  نَقا: ونُِسَب الَكثِيُب إليه فقيَل 

 العَْظُم الذي يَِلي الِمْرفََق ، ويَُضمُّ. : الَحَسنُ و

 الَكثِيُب العالي. : الَحَسنُ و

ي  ً  الغاُلمُ  (4)قاَل ابُن األَْعرابّيِ : وُسّمِ  .َحَسنا

ُجُل : أَْحَسنَ و  عن ابِن األَْعَرابّيِ. َجلََس عليه ؛ الرَّ

كةً : اْمَرأَةٌ ، َحَسنَةُ و عن  الَحَسنيُّ  وهي أُمُّ ُشَرْحبيَل القَُرِشّيِ ، وقيَل : حاِضنَتُه ، ولها صْحبَةٌ ، وَحِفيده َجْعفَُر بُن َربيعَةَ بِن ُشَرْحبيلٍ  ، محرَّ

 األَْعَرج ، وعنه اللَّْيُث وابُن لهيعَةَ.
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 .274َماَت َسنَة  الَحَسنيُّ  بُن مكرمٍ  الَحَسنُ : بالقُْرِب ِمَن البَْيضاِء ، منها  ة باصَطْخرَ  : َحَسنَةُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : ثّنيت.1)
 .«أعماراً قصاراً »( اللسان والصحاح ا ويف معجم البلدان : 2)
 .«ا سنان»( اللسان والصحاح ومعجم البلدان : 3)
َي.4)  ( يف اللسان : وبه لُِّ
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 في الطَّريِق ِمن بِالِد اليَمِن ؛ قالَهُ نَْصر ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. بيَن َصْعَدةَ وَعثَّرَ ِجباٌل   )(1 :الَحَسنَةُ و

ْين. أََجأ ، أَْرَكانِ  ُرْكٌن ِمن : الَحَسنَةُ و  والذي َضبََطه نَْصر بكْسِر الحاِء وسكوِن الّسِ

َر قَْول أَبي َصْعتَرةَ البَْوالنِّي : كِعنَِب ، ، الِحَسنُ  ، بالكْسِر : َرْيٌد يَْنتَأُ من الَجبَِل ، ج الِحْسنَةُ و  وبه فُّسِ

تح  قـــــــــاَذفـــــــــَ زحٍن تـــــــــَ بِّ مـــــــــُ فـــــــــٌة مـــــــــن حـــــــــَ طـــــــــح  فـــــــــمـــــــــا نـــــــــُ

     ُ وِدّي والــــــــــلــــــــــيــــــــــُر دامــــــــــِ ُن اجلــــــــــُ (2)بــــــــــه َحســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَْعالهُ بأَجأَ في َشواِهِقها ، وأَْسفَلُه أَباِطُح َسْهلةٌ.ويُْرَوى : به َجْنبَتا الُجوِدّيِ ، والُجوِديُّ واٍد ، و

ا الُجوِديُّ بالُكوفَِة.  وقاَل نَْصر : الجووي بواَوْين ، وأَمَّ

ْواو  وأَميٍر. ُمْحِسنٍ و، كَخِديَجةَ وُجَهْينَة ، وُمزاِحٍم وُمعَظٍَّم  َحِسينَةَ  َسمَّ

ا الثَّاني فيَأْتي ِذْكُره في آِخِر   التْرَجَمِة.أَمَّ

ا الثَّاِلُث فمنه : محمُد بنُ  ه ، َذَكَره  ُمحاِسنُ و، َحَكى عنه ابُن أَِخي األَْصَمعي ،  ُمحاِسنٍ  وأَمَّ بُن َعْمِرو بِن عْبِدوّدِ أَُخو النُّْعماِن بِن الُمْنذِر ألُّمِ

 بفتحِ الميِم. (3): والذي يَْنبَغي أَْن يكوَن  لَقَُب زْيِد َمنَاة بِن عْبِد وّدِ ، قاَل الحافِظُ  ُمحاِسنٌ وابُن الَكْلبي ؛ 

ابُع فمنه جماَعةٌ. ا الرَّ  وأَمَّ

مين قَِليٌل جدًّا لم يَْذكِر األميُر  ا الخاِمُس : ففي الُمتَقّدِ وأَمَّ
، ومنعُم  (5)َرَوى عنه محمُد ابُن محمِد بِن ُعيَْينَةَ  ُمْحِسنٍ  ِسَوى اثْنَْين : محمُد بنُ  (4)

بِن َصالح  ُمْحِسنِ  َحَمدَوْيهَ ، كان يَتَشيَُّع وَذَكَر ابُن نْقَطةَ : الَمِلُك بنُ  (7)َرَوى عن السدّيِ  (6)بِن مفضل أَبو طاِهٍر اليخشّي  ُمْحِسنِ  بنُ 

ْين ، ُوِلَد بِمْصَر َسنَة  ْين.* قُْلت : اْسُمه أَْحمُد ولَقَبُه َظِهيُر الّدِ ِمَع بِدمْشَق وِمْصَر ومكَّةَ ، وَحدََّث ، ، سَ  633، وتُوفي بَحلََب َسنَة  577الّدِ

ابعِة على ا ْين أَبو عبِد هللِا محمُد بُن أَْحمَد َحَضَر في الرَّ بن طبرزد مع أَبيِه والَمِلك الَمْشهور أَجاَز الحافَِظ الُمْنذِريَّ وأَْوالَده األَميُر ناِصُر الّدِ

فاِطَمةُ خاتون حدَّثَْت عن ابن طبرزد َولَُدها  الَحَسنِ  ابن طبرزد ، ومع أُْختِه في الثانيِة ، وأُمُّ أَبو محمٍد علّي َحَضَر مع أَخيِه في الثالثِة على 

ه في َمجاِلس. اِهِد َداود َسِمَع الَحِدْيَث على أُّمِ  ُعَمُر بُن أَْرسالن بِن الَمِلِك الزَّ

ا الساِدُس : فهو فَْرٌد يأْتي ِذْكُره.  وأَمَّ

 قُْرَب َعَدَن. للَمراِكبِ  َمْرَسى : بالكْسرِ  ، إِْحسانٌ و

كةً  الَحَسنِيُّ و  بِئُْر قُْرَب َمْعِدِن النُّْقرةِ. مع تَْشديِد الياِء : ، محرَّ

 َوِزير الَمأُْمون نُِسَب إِليه. بِن َسْهلٍ  للَحَسنِ  قَْصرٌ  أَْيضاً :و

 َشْرقيّها على يَْوَمْين ؛ عن نَْصر. بهاٍء : ة بالَمْوِصلِ  ، )(8 الحسينيةُ و

 : َشجٌر بَوَرٍق صغاٍر. الُحَسْيناءُ و

 بيَن َضِريَّة واليَماَمِة. األَْحَسن قُْربَ : وقيَل  ِجباٌل باليَماَمِة ، : أَْحَسنُ  كأَنّه َجْمعُ  ، األَحاِسنُ و

 : ِمن ِجباِل بَني َعْمِرو بِن ِكالٍب ؛ قاَل السريُّ بُن حاتم : األَحاِسنُ  وقاَل اإِلياِديُّ :

م  اَ  ُدوحهنــــــــــــــَ رحهتــــــــــــــم حــــــــــــــىت ِإذا حــــــــــــــَ َبصــــــــــــــــــــــــــــ   تـــــــــــــــَ

ُح     نـــــــ  ِن جـــــــُ ود اأَلحـــــــاســـــــــــــــــــــِ ن ســـــــــــــــــــــُ يـــــــم مـــــــِ امـــــــِ (9)حيـــــــَ
 

  
ا هذا فمَؤنَّثه إِذا كاَن ُمَؤنَّثُه فَعلى ، ِمثْل صغير (10)قاَل ياقوت : فإِن قيَل : إِنَّما يُْجَمُع أَْفعَل على أَفاِعٍل   الَحْسناء وأَْصغَر وأَصاِغر ، وأَمَّ

 فيَجُب أَن يُْجَمع على فعل أَو فْعالن ، فالَجواُب : أنَّ أَْفعَل يُْجَمع على أفاِعٍل إِذا

__________________ 
 ( يف معجم البلدان بدون ألف والم.1)
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 وفيه :« حسنة»( اللسان ومعجم البلدان : 2)
 مزٍن تقاذفتما نطفة من ماء و 

 : يكون أوله ابلفتح. 1259/  4( يف التبصري 3)
 .1265. 1264/  4والتبصري  246/  2( انظر اإلكما  4)
 ( التبصري واإلكما  : عتيبة.5)
 ( التبصري : النخشيب.6)
 ( التبصري : رو  عن أسد بن محدويه.7)
 التكملة ومعجم البلدان.ومثلها يف « واَ َسِني ةُ »( كذا ا وسيا  القاموس : 8)
 من أبيات.« األحاسن»( معجم البلدان 9)
 عل  أفاعر يف الصفات.« : األحاسب»( يف معجم البلدان 10)
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ض كر  واِحٍد منها م َلّوا َمواضـــِ اً عل  كرِّ حاٍ  ا وههنا كَبهن  ن كاَن الح ســـَ ِلهم ِإاّيه ِإىل الِعلحمي ة فنَـَز َ  َأحح َفة بنَـقح  فزَاَلِت الصـــِّ
َحح  ا فَجَمُعوه عل 

ِم امل  كما فـََعلوه أَبحاِمر وَأحاِسب وَأحاِوص.  أحاِسن َمنحزِلَة االسح
 وِمثْلُه تَكاِليف األُُموِر وتَقاِضيب الّشعر. ، اْسٌم بُنَِي على تَْفِعيٍل ، التَّْحسينِ  : َجْمعُ  التَّحاِسينُ و

ْجعَل َمْصدراً ثم يُْجَمع كالتَّكاِذيِب ، وليَس الَجْمُع في َمْصدر بفاٍش ولكنّهم يجّرون بَْعَضها ونَْحو هذا يُ  : ِخالُف الَمْشِق ، التَّحاِسينِ  كتابُ و

 مجَرى األَْسماِء ثم يَْجَمعُونَه.

ارُ  هو وقد يَُضمُّ : بُن الَهْيثِم ، بالفتْحِ  َحسنونَ و  صاِحُب ُهبَْيَرةَ كان ينزُل الدَّائَرةَ. الُمْقِرُئ التَّمَّ

ْيقَِل الِمْصِرّيِ ؛ وأَبو نَْصرٍ  َحسنونَ ولبنَّاُء ؛ ا َحسنونَ و  الترسيُّ ِمن شيوخِ الحافِظ ابن أَبي بَْكٍر الَخِطيب. َحسنونَ  بنِ  أَْحمُد بُن محمدِ  بُن الصَّ

 * وفاتَهُ :

 العَِديِم في التاريخِ.بن محمِد بِن أَبي الفََرجِ أَبو القاِسِم العَطَّار ، َحدََّث بَعْين زربَةَ عن أبي فَْرَوةَ الّرماِدّيِ وغيِرِه ؛ قالَهُ ابُن  َحسنونَ 

ّمِ ، طاُوُس بِن أَحمدَ  الُحْسنِ  أبوو ثُوَن. : 610، َماَت َسنَة  (1)عن حذيفَةَ بن الهاطي  ، بالضَّ  ُمَحّدِ

عن محمِد بِن إِْبراهيَم  َكريَمةُ بِْنُت أَحمَد األَْصفَهانِيَّةُ  الُحْسنِ  أُمُّ و عن ِطَراد كماُل ِبْنُت الحافِِظ عبِد هللِا بِن أَحمَد السََّمْرقَْنِدّيِ  الُحْسنِ  مُّ أُ و

 الُجْرجانّي.

 * وفاتَهُ :

اِك ؛ وأُمُّ عن ابِن الس (2)فاِطَمةُ ِبْنُت ِهالٍل الكرجيَّة  الُحْسنِ  أُمُّ  ار ، وعنها الشيُخ  (3)فاِطَمةُ بِْنُت علّيِ الَوقَاياتّيِ عن ابِن سويٍس  الُحْسنِ  مَّ التَّمَّ

ثاِن. ّمِ : أُمُّ َولٍَد لإِلماِم أَحمدَ  ُحْسنُ و الُمَوفَُّق ، ُمحّدِ  بِن َحْنبل َحَكت عنه. ، بالضَّ

 * وفاتَهُ :

 لها ِذْكٌر ، وفيها قيَل : ُمغَنِّيَةٌ ِمن أَْهِل البَْصَرةِ  ُحْسنُ 

ٍن و  ِت ُحســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ــــــــــــه يف بـ رون ــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــوحَف ي

مــــــــــاِع     ــــــــــلســــــــــــــــــــــــ  راِب ول ــــــــــلشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــمــــــــــًا ل ي قــــــــــِ (4)عــــــــــَ
 

  
 بالفتْحِ ، وُهما فَْرداِن. ، َحسن ٍء ، وأَُخوهُ في َطيِّي بِن الغَْوِث ، بُن َعْمِرو ُحْسنُ و

ٍء أَُخو الَمْذُكور ، قيَل بُن َعْمٍرو ، كأميٍر ، في طيِّي َحِسينُ وٍء فَْرٌد ؛ بن َعْمٍرو ، بالفتْحِ ، في طيِّي َحسن والذي َذَكَره الحافُِظ في التَّْبصير :

 : ُهما فَْرداِن.

كةً ،  الَحَسنُ  وتقدََّم عن الَكْلبي أنَّهما ْل ذِلَك.، كُزبَْيٍر ، بَْطناِن في طيِّي الُحَسْينُ و، محرَّ  ٍء ؛ فتأَمَّ

 المصنِِّف ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ال يَْخلو عن نََظٍر ظاِهٍر.وِسياُق 

لَةٌ لعَْبِد الَمِلِك بِن َمْرواَن. ، ُحَسْينَةُ و  كُجَهْينَةَ : ُمَرّجِ

 عن أَبيها. َحدَّثَتْ  بِن سويٍد ؛ بِْنُت الَمْعُرورِ  ُحَسْينَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ْوهِريُّ عن أَبي َعْمٍرو.: القََمُر ؛ نَقَلَهُ الجَ  الحاِسنُ 

ً  ءَ الشي َحسَّْنتُ و ْجنِ )إِليه وبه بمْعنًى ومنه قْولُه تعالَى :  أَْحَسْنتُ و: َزيَّْنتُه ،  تَْحِسينا ، أي إِليَّ  (5) (َوَقْد َأْحَسَن ِب ِإْذ َأْخَرَجِ  ِمَن السِّ

 ؛ َرَواهُ األَْزهِريُّ عن أَبي الَهْيثَِم.
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َر قْولُه تعالَى :  الُحْسنَىو ؛ قاَل أَبو  (6) (َوُقوُلوا ِللّناِس ُحْسناً )، وقْولُه تعالَى :  (ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىن َوِزايَدة  ): الَجنَّةُ ، وبه فُّسِ

 ِمثُْل فُْعلَى ، وهذا ال يَجوُز إِالَّ باألَلِف والالِم. ُحْسنَى َرى ، قاَل : وهذا ال يَجوُز ألَنَّ كبُشْ  ُحْسنَى حاتِم : قََرأَ األَْخفَشُ 

__________________ 
 : ُخَزيفة بن اهلاطرا. 439/  1( يف التبصري 1)
 ( يف التبصري : الكرخية.2)
 ( يف التبصري : سوسن.3)
 وفيه : وسوف ترونه. 439/  1( التبصري 4)
 .100يوسف ا اآية  (5)
 .83( البقرة ا اآية 6)
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اُج : َمْن قََرأَ  جَّ ً  وقاَل الزَّ  بالتَّْنويِن ففيه قَْوالن : ُحْسنا

ً  ، قاَل : وَزَعَم األَْخفَش أنَّه يَجوُز أَْن يكونَ  ُحْسنٍ  أََحُدهما : قوالً َذا ً  في مْعنَى ُحْسنا فهو َخَطأ ال يَجوُز أَن يْقرأَ  ُحْسنَى ؛ قاَل : ومن قََرأَ  َحَسنا

ل البُْؤُس والبُْؤَسى والنُّْعم والنُّْعَمى.  به وِمن األَوَّ

 ؛ قيَل : هو أَْن يأْخَذ ِمن ماِلِه ما يَْستُر َعْورتَه ويسدُّ َجْوعتَه. (1) (َوال تَ ْقَربُوا ماَل اْلَيِتيِم ِإاّل اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسنُ )وقْولُه تعالَى : 

 ٍء.َخْلَق كّلِ شي َحسَّنَ  ؛ يْعنِي (2)وقْولُه تعالى : 

ْنساَن ِبواِلَدْيِه ُحْسناً )وقْولُه تعالَى :  َنا اإْلِ ً  ، أي يَْفعُل بهما ما (3) (َوَوصَّي ْ  .يَْحُسُن ُحْسنا

قُ  َحسَّنَ و  رأَْسه : َزيَّنَه. الَحالَّ

امَ   : أَي اْحتَلََق. فتَحسَّنَ  ودَخَل الحمَّ

ُل. التَّحسُّنُ و  : التََّجمُّ

 .بحْسنِك بَك الناَس : أي أُباِهيهم ألَُحاِسنُ  وإِنِّي

 لم تُْجِره. وقد َذَكَره المصنُِّف ، َرِحَمه هللاُ تعالَى في ح أَْجَرْيتَه ، وإِن َجعَْلتَه فَْعالناً ِمن الَحّسِ  الُحْسنِ  : اْسُم رُجٍل إِْن َجعَْلتَه فَعَّاالً ِمن َحسَّانو

 س س. وَذَكَره الَجْوهِريُّ هنا.

. َب ابُن ِسْيَده أَنَّه فَْعالن ِمن الحّسِ  وَصوَّ

 .ُحَسْيَسان ، وتَْصغيُر فَْعالنَ  ُحَسْيِسين قاَل الَجْوهِريُّ : وتَْصغيُر فَعَّالٍ 

ي الغاُلمُ ، كُزبَْيٍر : ا الُحَسْينُ و ً  لَجبَُل العاِلي ، وبه ُسّمِ  .ُحَسْينا

 ، وقاَل ثَْعلَب : إِنَّما هو ِحْسٌي ، وإِذا لم يَْذكر َغْيقةَ فِحْسَمى. َحْسنَى : َمْوِضٌع. قاَل ابُن األَْعرابّيِ : إِذا ذَكر ُكثيِّر َغْيقةَ فمعها َحْسنَىو

 .(4)يَس به صرح ، بالكْسِر : َجبٌَل شاِهٌق أَْملَُس ل الِحْسنَةُ و

 وقاَل نَْصر ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : هي َمجاِري الَماِء.

تَْين ،  الُحُسن ونَقََل شْيُخنا : كةً ، لُغَتَان في الَحَسنو، بَضمَّ ْشِد والبََخِل  الُحْسن ، محرَّ َشِد والرُّ ُل لُغَةُ الِحجاِز ، والثانِيَةُ كالرَّ ، بالضّمِ ، األَوَّ

 والبُْخِل.

 : قَْريَةٌ بأَْصفَهان. حسناباذو

ار ، وأَبوه َسِمَع محمَد بَن ، َسِمَع أَبا حاِمٍد البَ  الَحْسنَويُّ  أَْحمَد بِن محمٍد النَّْيسابوريُّ  (5): َجدُّ أَبي َسْهٍل محمِد بِن محمِد بِن  َحْسنََوْيهو زَّ

 إِْسحاق بِن خزيَمةَ.

اِهُد ، بََكى ِمن خْشيَِة هللِا تعالَى حتى َعِمي ، َسِمَع منه الحاِكُم. َحْسنََوْيه الَحْسنَويُّ  وأَبو بَْكٍر محمُد بُن إِْبراهيَم بِن علّيِ بنِ   الزَّ

ثِْين. الُحَسْينِ  ةِ لنزوِل طائِفَة ِمن بَني: محلَّةٌ َكبيَرةٌ بظاِهِر القاِهرَ  الُحَسْينِيَّةُ و  بِن علّيِ بها ، وقد نُِسَب إِليها بعُض الُمحّدِ

 الحربيُّ ، كَمساِجَد : َحدََّث عن ابِن الزاخونّيِ. َمحاِسنُ و

رين. الَمحاِسنِ  وأَبو  : َكثيُروَن في الُمتَأَّخِ

ُث موَسى َمْشقيُّ  المحاِسنِيُّ  واإِلماُم الُمَحّدِ  َخِطيُب جاِمعِ بَني أُميَّة ، أَجاَز شيوخنا.الّدِ
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ٍث : نُ  وكُمَحّدِ نُ وبُن علّيِ بِن أَبي طاِلٍب ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ،  ُمَحّسِ نٍ  بُن خاِلٍد الصُّوفيُّ شيٌخ لحْمَزةَ الِكنانّيِ ، ومحمُد بنُ  ُمَحّسِ  ُمَحّسِ

 الّرهاِويُّ عن أَبي

__________________ 
 .152األنعام ا اآية ( 1)
 .7( السجدة ا اآية 2)
 .8( العنكبوت ا اآية 3)
 ( يف اللسان : صدع.4)
 ( يف اللباب :  مد بن أمحد بن  مد بن حسنويه.5)
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نِ  ؛ و مُد بنُ  (1)َقربون  َحسِّ
ُ
ِسنِ  اأَلزِدي  اأَلَذين  ؛ وعلي  ابنُ  امل ُحح

 الت نوخي  وآَخُروَن. امل
نِ  وأَبو أَْحمَد محمُد بُن محمِد بنِ  . الُمَحّسِ  بِن عبِد هللِا ابِن محموٍد ، َذَكَره الَمالينيُّ

ِدن َذَهٍب ، وهي َطريٌق عْ ، كأَْحَمَد : قَْريةٌ بيَن اليَماَمة وحمى َضِريَّة يقاُل لها َمْعِدُن اإِلْحساِء لبَني أَبي بَْكِر بِن كالٍب ، بها ِحْصٌن ومَ  أَْحَسنُ و

 أَيمَن اليَماَمة.

ة. األَْحَسنُ  َوِسيٌط ، واآلَخرُ : وقاَل النّوفليُّ : يْكتَنُِف َضِريَّة َجباَلن يقاُل ألََحِدهما   وبه َمْعِدن فضَّ

 .َحَسنٌ  : هو نَباٌت يَْلتوي على األَْشجاِر وله َزْهرٌ  الُحْسن وستُّ 

 بِن َسْهل. الَحَسنِ  سوٌب إِلىببَْغداَد َمنْ  الحسنيّ  والقَْصرُ 

 ، كَمْقعٍَد : َمْوِضٌع في شْعٍر ، عن نَْصر ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. َمْحَسنٌ و

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ والَجماَعةُ. ، كُجْنَدٍب ، بالُمثَنَّاةِ فَْوق : ُحْشتَنٌ  : [حشتن]

ُث ، َماَت قَْبل األَْربَعمائِة. الُخراسانِيُّ  بِن ورد ُحْشتَنَ  بنِ  بِن موَسى بِن سالم مدِ يعقوَب بِن إِْسحاَق بِن مح أَبي الفَْضلِ  َجدُّ واِلدٍ  وهو  الُمَحّدِ

كةً : الَوَسخُ  الَحَشنُ  : [حشن]  يَتَراَكُب في داِخِل الَوْطِب. من َدَسِم اللَّبَنِ  اللَِّزجُ  ، محرَّ

فُه ِمن الَوَضِر والدََّرِن ؛ أَْكثََر اْستِْعمالَه بَحْقِن اللَّبَِن فيه ، إِذا الّسِقاَء : فالنٌ  أَْحَشنَ  قدو ْده بالغَْسِل ، وال بما يُنَّظِ  وتَغَيَّر باطنُه فأَْرَوحَ  ولم يَتَعَهَّ

ً  ، َكفَِرَح ، فَحِشنَ  ولَِزَق به وَسُخهُ ،  ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : يَْحَشُن َحَشنا

نح ِإن َألهــــــــــــــــــــا ُذو فــــــــــــــــــــِ و   الٍ  وَحشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

نح     َب ِإذا الــــــــكــــــــلــــــــُب َرشــــــــــــــــــــــَ لــــــــح عــــــــاِرض الــــــــكــــــــَ (2)تــــــــُ
 

  
 ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد أَبو ُعبيٍد : ، بالكْسِر : الِحْقدُ  ( )3الِحْشنَةُ و

نــــــــــــــــٍة يف فــــــــــــــــؤاِدِه   َأال ال أََر  ذا ِحشــــــــــــــــــــــــــــــح

هــــــــا     ُدو َدفــــــــيــــــــنــــــــُ بــــــــح ــــــــَ هــــــــا ِإال  ســــــــــــــــــــــيـ مــــــــُ جــــــــِ مــــــــح (4)حيــــــــَُ
 

  
قاُء إِذا لَِزَق به َوَضُر اللَّبَِن. َحِشنَ  ، وأُراهُ َمأُْخوذاً ِمن الِحْشنَةَ  وقاَل َشِمٌر : ال أَْعِرفُ   الّسِ

باُب. الُمحاَشنَةُ و  : الّسِ

ي ؛ وأَْنَشَد ألَبي َمْسلَمَ  : االْكتِسابُ  التََّحشُّنُ و  ةَ الُمحاِربّيِ :؛ عن ابِن بَّرِ

ين  ُت يف تـــــــــــلـــــــــــك الـــــــــــبـــــــــــالِد لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــ  نـــــــــــح  حَتَشـــــــــــــــــــــــــ 

َزو را     عــــــــــيــــــــــَف ا ــــــــــَ ين الضــــــــــــــــــــــــ  ٍة أُغــــــــــح بــــــــــَ (5)بــــــــــعــــــــــاقــــــــــِ
 

  
 ؛ والخاُء لُغَةٌ فيه. الغَْضبانُ  كُمْطَمئِّنِ : ، الُمْحَشئِنُّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يحِ. ( )6الِحَشانُ   ، بالكْسِر : ِسقاٌء متغيُِّر الّرِ

 : التََّوسُُّخ. التََّحشُّنُ و

 .َحِصينٌ  َمنَُع ، فهو:  يَْحُصُن َحصانةً  كَكُرَم ، الَمَكاُن ، َحُصنَ  : [حصن]

نهو غيُرهُ  أَْحَصنَهُ و  .َحصَّ

 ، (7) (مانَِعتُ ُهْم ُحُصوَُّنُمْ )ومنه قَْولُه تعالَى :  ؛ ُحصونٌ  َجْوفِِه ، ج ما في ال يُوَصُل إِلى َحِصينٍ  ، بالكْسِر : كلُّ َمْوِضعٍ  الِحْصنُ و

 بكْسٍر ففتحٍ. ، ِحَصنَةٌ و أَْحصانٌ و
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 كذا في النُّسخِ ، وَصوابُه الِهالُل. الَهالُك ؛ : الِحْصنُ و

الُح. : الِحْصنُ  ِمن المجاِز :و ً  يقاُل : جاَء يَْحِمل الّسِ  ، أَي ِسالحاً. ِحْصنا

__________________ 
ن الراوي عن أيب فروة الرهاوي. 1264/  4( كذا ا ونص التبصري 1)  و مد بن اَمسِّ
 ( اللسان.2)
 ابلسا املهملة.« وا سنة»( عن القاموس ا وابألصر : 3)
 والصحاح ونسبه حباشيتها لألقير بن شهاب القيين.« حشن»واجملمر :  64/  2( اللسان واملقايي  4)
 اللسان.( 5)
 ( يف اللسان : ا شانة.6)
 .2( ا شر ا اآية 7)
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ً  : الِحْصنُ و ّيِ وبَْحرّيِ منها : ثنيةٌ بمكَّةَ بَْينَها وبيَن َداِر يَِزيد بن َمْنصوٍر فَضاٌء يقاُل له الُمْفَجُر ؛ قالَهُ  أَحٌد وِعْشروَن َمْوِضعا ما بيَن بَّرِ

 نَْصر.

 كيفا بها أَْيضاً والنِّْسبَةُ إِلى هذا ِحْصنُ وَمْسلََمةَ بالَجِزيَرةِ ،  ِحْصنُ و،  (2)َمْنصوٍر بالشَّاِم  ِحْصنُ و،  (1)َراِق الَمْهدي بالعِ  ِحْصنُ و* قُْلت : 

. ِحْصنيٌّ   وِحْصفكيٌّ

 : قَْريَةٌ بِمْصَر ، َحَرَسها هللاُ تعالَى ، ِمن َحْوِف َرْمِسْيس. الِحْصنُ و

 بِن ُحَذْيفَةَ ، ومنه قَْول ُزَهْيٍر : ِحْصن ِمن بَني فَزاَرةَ ، وهو بَنُو : َحيٌّ  ِحْصنٍ  بَنُوو

وحَف ِإخــــــــــــــــــاُ  أَدحرِي و   مــــــــــــــــــا أَدحرِي وســــــــــــــــــــــــــــــــَ

ٍن أَم ِنســـــــــــــــــــــــــــــــاُء     (3)أَقـــــــــــــــــوٌم آُ  ِحصـــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ؛ قاَل ابُن أَْحَمر : : ُمْحَكَمةٌ  َحِصينَةٌ و َحِصينٌ  ِدْرعٌ و

ىن وكــــــــــــانــــــــــــوا  مــــــــــــح َد الــــــــــــيــــــــــــُ  هــــــــــــُم كــــــــــــانــــــــــــوا الــــــــــــيــــــــــــَ

يــــــــــــنــــــــــــا     ــــــــــــدِّرحَع اَ صــــــــــــــــــــــــــِ ِر وال هــــــــــــح ــــــــــــد  واَم ال (4)قــــــــــــِ
 

  
 وقاَل األَْعَشى :

يـــــــــــــنـــــــــــــٍة و   كـــــــــــــر  ِدالٍص كـــــــــــــاأَلضـــــــــــــــــــــــــــاِة َحصـــــــــــــــــــــــــــِ

َذُب     َذبـــــــــح تـــــــــَ ـــــــــَ ا يـ هـــــــــا عـــــــــن َرهبـــــــــِّ لـــــــــَ (5)تـــــــــر  َفضـــــــــــــــــــــــح
 

  
اِغُب : ِدْرعٌ وقاَل  ً  لَكْونِها َحِصينَةٌ  الرَّ  للبََدِن. ِحْصنا

الح. الَحِصينَةُ  وقاَل َشِمٌر :  ِمن الّدروعِ األَِمينَةُ الُمتَدانِيَةُ الِحلَِق التي ال يَِحيُك فيها الّسِ

َعَة َلُبوس  َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن ِبَِْسُكمْ )وقْولُه تعالَى :   .(6) (َوَعلَّْمناُه َصن ْ

اُء : قُِرئَ  ْنعَِة ، وإِنْ  لنْحِصنَكم قاَل الفرَّ ِشئَْت َجعَْلته  بالنُّوِن والتاِء والياِء ، فمن قََرأَ بالياِء فالتَّْذِكير ِللَّبُوِس ، وَمْن قََرأَ بالتاِء َذَهَب إِلى الصَّ

ْرعِ ألَنَّها هي اللَّبُوُس وهي مَؤنَّثَةٌ ، أَي ليَْمنَعَكم ويَْحِذَركم . للّدِ  ، وَمْن قََرأَ بالنُّوِن فالِفْعل هلِل ، عزَّ وَجلَّ

يبَِة ؛ عن َشِمٍر ؛ قاَل َحسَّان يَْمَدُح عائَِشةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنها : ، كَسحاٍب : َعفيفَةٌ  َحصانٌ  اْمَرأَةٌ و  عن الّرِ

رِيـــــــــــــــبـــــــــــــــٍة  َزن  بـــــــــــــــِ اٌن َرزاٌن مـــــــــــــــا تــــــــــــــــُ  َحصـــــــــــــــــــــــــــــَ

ِر و     وافـــــــــِ وِم الـــــــــغـــــــــَ رحثـــــــــَ  مـــــــــن  ـــــــــُ ُح غـــــــــَ بـــــــــِ (7)ُتصــــــــــــــــــــــح
 

  
ٌ  أَو َجةٌ ، ج : َحصانٌ  اْمرأَة تَْيِن ،  ُحُصنٌ  ُمتََزّوِ ً و َحصانَةً  ، كَكُرَمْت ، َحُصنَتْ  ، وقد َحصاناتٌ و، بَضمَّ اْقتََصَر الَجْوهِريُّ  ، ُمثَلَّثَةٌ ، ِحْصنا

ي :  على الضّمِ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِه  تـــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــح ُن أَدح. لـــــــــــــــــــــو آتيــــــــــــــــــــــَ  اُ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ِب     ِك الــــــــــرت حَب عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــر اكــــــــــِ يــــــــــِ ثــــــــــح نح حــــــــــَ (8)مــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد يونس :

ُنها مل يـُعحَقم   (9)َزوحٌج َحصان ُحصح
 نَْفَسها. ُحْصنُها تَْحِصينُها قاَل :

ً و نا نَْت تحصُّ حاحِ : تََحصَّ  .حاِصنٌ  فهي ، حصنت ، وفي الّصِ

 هو حامض ، ونَقَلَه َشِمٌر أَْيضاً.* قُْلت : ومثْلُه : حمض ف

 ؛ وأَْنَشَد َشِمٌر : حاِصناتٌ و حواِصنُ  ج وهذه عن الَجْوهِريُّ أَْيضاً : ، َحْصناءُ و حاِصنَةٌ و

ِ  و  لـــــــــــح نـــــــــــات مـــــــــــُ ن مـــــــــــنح حـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ  حـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ

     ِ ـــــــــــــح ـــــــــــــَوق راِف ال ـــــــــــــِ َن اأَلَذ  ومـــــــــــــن ق (10)مـــــــــــــِ
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نَهاوالبَْعُل  أَْحَصنَهاو اِد  ، ُمْحَصينَةٌ و ُمْحِصنَةٌ  فهي ، (11) (الَِِّت َأْحَصَنْت فَ ْرَجها)بنْفِسها ، وفي التَّْنزيِل :  هي أَْحَصنَتْ و َحصَّ بكْسِر الصَّ

َجْت. وفتِْحها :  َعفَّْت أَو تََزوَّ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : بلد من نواحي خوزستان.1)
 . قرب ُلَيحساط... ُمَضر( يف معجم البلدان : من أعما  داير 2)
 واللسان والصحاح. 12( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان وفيه : قوام الظهر.4)
 واللسان والتهذيب. 12( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .80( األنبياء ا اآية 6)
 .69/  2واللسان واملقايي   188( ديوانه ط بريوت ص 7)
 ( اللسان.8)
 ( اللسان والتهذيب.9)
 اج ا ملحقات ديوانه ا واللسان والتهذيب.( للعج10)
 .12ا والتحرمي ا اآية  91( األنبياء ا اآية 11)
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 : الَمْنُع. اإِلْحصانِ  وأَْصلُ 

يِة والتَّْزويجِ. ُمْحَصنَة والمرأَةُ تكونُ   باإِلْسالِم والعَفاِف والحّرِ

جةٍ  ُمْحِصنةٌ و ةٌ ُمْحَصن ونَقََل الَجْوهِريُّ عن ثَْعلَب : كلُّ اْمرأَةٍ َعِفيفةٍ   ال َغْير. ُمْحَصنةٌ  ، وكلُّ اْمرأَةٍ ُمتََزّوِ

 ِمن الّدخوِل بها. أَْحَصنَها فكأنَّ الَحْملَ  َحَملَْت ، : إِذا أَْحَصنَتْ  أَو

 ألَْجِل ذِلَك ؛ قاَل : الَحبالَى ِمَن النِّساِء : الَحواِصنُ و

 تُِبيُر ا َواِصُن أَبحواهَلا
ُج. أَْحَصنَهُ  وقد يكوُن بمْعنَى الفاِعِل والَمْفعوِل ؛ ْكَرٍم ،، كمُ  ُمْحَصنٌ  َرُجلٌ و  التََّزوُّ

ُجُل : إِذا أَْحَصنَ و جَ  الرَّ  ؛ قاَل الشاِعُر : تََزوَّ

ِدهــــــــــــــم  بــــــــــــــح نح عــــــــــــــَ مح مــــــــــــــِ هــــــــــــــُ وا أُمــــــــــــــ  نــــــــــــــُ صــــــــــــــــــــــــــــَ  َأحح

عــــــــــــهح     ــــــــــــوَكــــــــــــَ زام ال ــــــــــــقــــــــــــِ عــــــــــــاُ  ال ــــــــــــح ــــــــــــَك أَف ــــــــــــل (1)ت
 

  
ُجوا.  أي َزوَّ

ا قَْوله تعالَى :   .(2) (فَِإذا ُأْحِصنَّ فَِإْن أََتنْيَ ِبفاِحَشة  فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصُف ما َعَلى اْلُمْحَصناِت ِمَن اْلَعذابِ )وأَمَّ

 األََمِة إِْسالُمها. إِْحصانُ  ، وقاَل ؛ أَْحَصنَّ  فإِنَّ ابَن َمْسعوٍد ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، قََرأَ : فإِذا

ُره : فإِذا (َفِإذا ُأْحِصنَّ ) عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما ، يَْقرأُها كاَن ابنُ و بَزْوجٍ ، وكاَن ال يَرى  أُْحِصنَّ  ، على ما لم يسمَّ فاِعلُه ، ويفّسِ

جْ  واُب. ، على األَمِة حدًّا ما لم تزوَّ  وبقَْوِله يقوُل فُقهاُء األَْمصاِر ، وهو الصَّ

ا أَبو  (فَِإذا ُأْحِصنَّ )افٌِع وأَبو َعْمٍرو وعبُد هللِا بُن عاِمٍر ويَْعقوُب : وقََرأَ ابُن َكثيٍر ون ، بضّمِ األَلِف ، وقََرأَ حْفص عن عاِصٍم ِمثْلَه ، وأَمَّ

 بَْكٍر عن عاِصٍم فبفتحِ األَلِف ، وقََرأَ َحْمزةُ والِكسائيُّ بفتحِ األَلِف.

اُج في قْوِلِه تعالَى :  جَّ ِجيَن َغْيَر ُزناةٍ ، قاَل :  (3) (حُمِْصِننَي َغْْيَ ُمساِفِحنيَ )وقاَل الزَّ الفَْرجِ وهو إِْعفافُه ؛  اإلْحصاُن إِْحصانُ وأَي ُمتََزّوِ

 ، أَي أَعفَّتْه. (َأْحَصَنْت فَ ْرَجها)ومنه قْولُه تعالَى : 

َجْت جاَز أَْن يُقاَل قد قاَل األَْزهِريُّ : واألََمةُ إِذا ، ألَنَّ ِعتْقَها قد  ُمْحَصنَةٌ  ، وَكذِلَك إِذا أُْعتِقَْت فهي أَْحَصنَها ، ألَنَّ تَْزِويجها قد أُْحِصنَتْ  ُزّوِ

 لها. إِْحصانٌ  أََعفَّها ، وَكذِلَك إذا أَْسلَمت فإِنَّ إِْسالَمها

ٌ  َحِصينٌ  قاَل ِسْيبََوْيه : وقالوا بناءٌ  قوا بيَن البِنَاِء والمرأَةِ حيَن أَراُدوا أَْن يَْخبروا أَنَّ البِنَاَء ُمْحِرٌز لَمْن لجأَ إِليه ، وأَنَّ  َصانٌ حَ  وامرأَة ، فَرَّ

 المْرأَةَ ُمْحِرزة لفَْرِجها.

ل ِمن النِّساء ، فلم يَْختلِ  اد في الَحْرِف األَوَّ اء على نَْصِب الصَّ فوا في فتْحِ هذه ألَنَّ تأَِويلَها َذَوات األَْزواج يُْسبَْيَن وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : أْجَمَع القُرَّ

باُء لَمْن َوِطئها ِمن الماِلِكين لها ، وتَْنقِطع الِعْصمةُ بينهنَّ وبيَن أَْزواجهنَّ بأْن يَِحْضَن َحْيَضة ا ِسَوى الَحْرف  فيُِحلُّهنَّ الّسِ ويَْطُهْرَن منها ، فأَمَّ

اء ُمْختَ  ل فالقُرَّ تي قداألَوَّ اد ، ومنهم َمْن يَْفتَحها ، فَمْن نََصَب َذَهَب إِلى َذواِت األَْزواجِ الالَّ أَْزواُجهنَّ ،  أَْحَصنَُهنَّ  ِلفوَن : فمنهم َمْن يَْكِسر الصَّ

 .ُمْحِصنات أَْنفسهنَّ فُهنَّ  فأَْحَصنَّ  وَمْن َكَسر َذَهَب إِلى أَنَّهنَّ أَْسلَْمنَ 

اُء :  اد أَْكثَر في َكالِم العََرِب. (4) (ْحَصناُت ِمَن النِّساءِ َواْلمُ )قاَل الفرَّ  ، بنَْصِب الصَّ

 ؛ عن ابِن األَْعَرابّيِ ، وهو ناِدٌر ، وكذا أَْلفََج فهو ُمْلفٌَج ، ال ثاِلَث لهما. ، كُمْسَهبٍ  ُمْحَصنٌ  هوو

 َك في َسَهَب.زاَد ابُن ِسْيَده : وأَْسَهَم فهو ُمْسَهم ؛ وقد تَقَدََّم البَْحُث في ذلِ 



16877 

 

ةُ  ، الَحصانُ و َدِف. لتَحّصنِها كَسحاٍب : الدُّرَّ  في َجْوِف الصَّ

ً  لَكْونِه كِكتاٍب : الفََرُس الذََّكرُ  ، الِحَصانُ و  ِلراِكبِه. ِحْصنا

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .25( النساء ا اآية 2)
 .24( النساء ا اآية 3)
 .24اآية ( النساء ا 4)
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 ألَنَّه ُمْحِرز لفاِرِسه ، كما قالوا في األُْنثى : ِحْجٌر ، وهو ِمن َحَجَر عليه أَي َمنَعَه. الَحصانَةِ  قاَل ابُن جنّيِ : ُمْشتَّق ِمن

 الَكِريُم الَمْضنوُن بمائِِه. هو أَو

ي حاحِ : ويقاُل إِنَّه ُسّمِ ً  وفي الّصِ وا كلَّ َذَكٍر ِمَن الَخْيلِ ألَنَّه ُضنَّ بمائِِه فلم يُ  ِحصانا ً  ْنَز إِالَّ على حجِر َكريَمٍة حتى َسمَّ  ُحُصنٌ  ج ؛ ِحصانا

 كُكتٍُب.

ً  صارَ  الفََرُس : تََحصَّنَ و  .ِحصانا

حاحِ. التَّْحِصينِ و التََّحصُّنِ  بَينَ  إِذا تََكلََّف ذلك. تََحصَّنَ  وقاَل األَْزهِريُّ :  ؛ كما في الّصِ

  : القُْفُل.كِمْنبَرٍ  الِمْحَصنُ و

بيُل ، التي هي (1)أَْيضاً : الكتلة و  .ِمْحَصنَةٌ  وال يُقالُ  الزَّ

 بالقاِدِسيَِّة ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهم. ُحَصْين قُتَِل هو وأَُخوه َصحابيٌّ  األَْنصاِريُّ األَْوسيُّ : بُن َوْحَوحٍ  ِمْحَصنُ و

 * وفاتَهُ :

 بُن أَبي قَْيٍس ، َصحابِيَّاِن. ِمْحَصنُ وأَبو سلَمةَ األَْنصاِريُّ ،  مْحَصنٌ 

ي : الثَّْعلَبُ  ، كُزبَْيٍر : الُحَصْينِ  ، بالَكْسِر ، وأَبو الِحْصنِ  أَبوو حاحِ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  ؛ األُولَى عن ابِن ِسْيَده ، والثانِيَة في الّصِ

دح بــــــــــــــــَ  ِ لــــــــــــــــقــــــــــــــــَ اح  َدتح هلِل َدر  َأيب اُ صــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِب     لــــــــــــــ  و ِدِّ قـــــــــــــــُ ُد حــــــــــــــُ كــــــــــــــايــــــــــــــِ (2)مــــــــــــــنــــــــــــــه مــــــــــــــَ
 

  
عن ابِن عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما ، وُشَرْيحٍ ، وعنه شْعبَةُ والسُّْفيانان ،  األََسديُّ تابِِعيٌّ  (3) ، كأَِميٍر : ُعثْماُن بُن عاِصمٍ  الَحِصينِ  أَبوو

وابِن صاعٍد  َشْيٌخ للنَّسائِّيِ  بِن عبِد هللِا بِن يونَس اليَْربوعيُّ الكوفيُّ ، عبُد هللِا بُن أَْحمدَ   :الَحِصينِ  أَبوو .118َسنَة  (4)وكان ثِقَةً ثَْبتاً ، تُوفي 

 بِن القاِسِم وأَبيِه. (5) ماَجه والتَّرمذّيِ ، وقد َرَوى عن ِعْشر وابنِ 

ْحمُد بُن َحْنبٍل لرُجٍل : اْخُرْج * قُْلت : وأَبُوه ِمَن الحفَّاِظ َرَوى عن ابِن أَبي ذئٍْب وعاِصِم بِن محمٍد ، وعنه البُخاِريُّ وُمْسلُم وأَبو َداود ، قاَل أَ 

 .227ه َشْيُخ اإِلْسالِم ؛ َماَت َسنَة إِلى أَْحَمد بِن يونَس فإِنَّ 

 َمْشهوٌر ؛ نَقَلَهُ الذهبيُّ َرِحَمه هللاُ تعالَى. الَوداِعيُّ  الَحِصينِ  أَبوو

ثوَن. المدينيُّ ، (7)؛ وعنه أَبو ُعبَْيَدةَ  (6)عن الديمّيِ  َحِصينٍ  محمُد بُن إِْسحاَق بِن أَبيو  ُمَحّدِ

ْواو ً  َسمَّ ي به لمنعه. الِحْصنُ  نهم :م ، بالكْسِر ، ِحْصنا ً و الشَّْيبانيُّ يُْنَسُب إِليه َجماَعةٌ وُسّمِ  ُحَصْينٍ  منهم : ُعبَْيُد بنُ  كُزبَْيٍر وأَميٍر ، ، ُحَصْينا

. اِعي ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ  النَُّمْيِريُّ الشاِعُر في الحماَسِة ، وهو أَبو الرَّ

 : َطْيٌر. الَحصانِيَّاتُ و

 ؛ قاَل ساِعَدةُ بُن َجَؤيَّةَ الُهَذليُّ : : النِّصالُ  األَْحِصنَةُ و

ا و  بــــــــــــات كــــــــــــَبهنــــــــــــ  ُر الــــــــــــظــــــــــــ  جــــــــــــح ٌة ثــــــــــــُ نــــــــــــَ صــــــــــــــــــــــــــِ  َأحح

ــــــــــُم     ي حــــــــــِ هــــــــــا اجلــــــــــفــــــــــرُي جــــــــــَ ــــــــــح ب ــــــــــِّ ي غــــــــــَ ــــــــــُ (8)ِإذا مل يـ
 

  
 .أَْحَصنَهو* قُْلت : وهي ِروايَةُ األَْخفَِش ؛ وَرواهُ غيُرهُ : 

حاحِ ، والنُّ  د بالكْسِر : ، ِحْصنانِ و  وُن الثَّانِيَةُ َمْكسوَرةٌ.؛ كما في الّصِ

حاحِ. ِحْصنِيٌّ  قَْلعَةٌ بواِدي ِليَّةَ ، وهو أَْيضاً :و  في النِّْسبَِة أَْيضاً ، كما في الّصِ
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 اَل الِكسائيُّ : َكِرُهوا أَن يقولوافق ؟وبَْحرانِيٌّ  ِحْصنِيٌّ  ِلَم قالوا ِحْصنَين قاَل اليَزيِديُّ : سأَلَني والِكسائيَّ الَمْهديُّ عن النِّْسبِة إِلى البَْحريِن وإِلى

 الْجتِماعِ النُّونَْين ، ِحْصنانِيٌّ 

__________________ 
 ( يف اللسان : املكتلة.1)
 ( اللسان.2)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : أمحَد.3)
 .128ا وقير : سنة  127( يف الكاشف : تويف سنة 4)
 ( يف الكاشف : عبثر.5)
 .«الدممي: » 442/  1التبصري ( يف 6)
 : أبو صاد . 442/  1( يف التبصري 7)
 واللسان والتهذيب. 231/  1( ديوان اهلذليا 8)
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ِر. بة ِإىل الَبحح به النِّسح  وقـُلحُت َأان : َكرِهوا َأن يقولوا حَبحرِييف فُيشح
 رابَْيِن.َكَراهيَّة اْجتِماعِ إِعْ  ِحْصنِيٌّ  * قُْلت : وقاَل ِسْيبََوْيه : قالوا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْنتُ   القَْريَة : بَنَْيت َحْولَها. َحصَّ

 .كالُحُصونِ  : َمْجعولَة باألَْحكامِ  ُمَحّصنةٌ  وقًُرى

 َمْسكناً ، ثم تجوز به في كّلِ تحرز. الِحْصنَ  واْحتََمى به ، أَو اتََّخذَ  الِحْصنَ  العَُدوُّ : َدَخلَ  تََحصَّنَ و

ً و  .الحْصن ، جاِريَة َمْجرى َحِصينَةٍ  : حرزه في َمواِضع حصنَهُ حْصنا

 .َحِصينَةٌ  ، َمِدينَةٌ  الِحْصنُ و، كِمْنبٍَر : القَْصُر  الِمْحَصنُ و

 ، ذُُكوُرها وإِناثُها ، وهو مجاٌز. ُحصونُها وَخْيُل العََرِب :

، فقاَل : أَما َسِمْعَت  الُحصونَ  ، فقاَل له : اْشتَِر به َخْيالً ، فقاَل : إِنَّما َذَكر صونِ للحُ  قاَل رُجٌل لعُبَْيِد هللِا بِن الَحَسِن : أَْوَصى أَبي بثلث ماِلهِ و

 الُجْعفّي : (1)قَْوَل األَشعر 

ــــــــــر َد  و  ي ال ــــــــــّ َوق ــــــــــَ ــــــــــ  تـ ُت عــــــــــل مــــــــــح ــــــــــِ ل ــــــــــقــــــــــد عــــــــــَ  ل

َر      َدُر الــــــــــقــــــــــُ ُر ال مــــــــــَ يــــــــــح (2)َأن  اُ صــــــــــــــــــــــــوَن اخلــــــــــَ
 

  
 كما في األَساِس.

 اْشتَِر به َخْيالً واْحِمل عليها في َسبيِل هللِا.وفي الُمْحَكم : 

 ، كُزبَْيٍر : َمْوِضٌع ، عن ابِن األَْعرابّيِ. ُحَصْينٌ و

 ، بالكْسِر : لَقَُب ثَْعلَبَةَ بِن ُعكابَِة وتَْيم والالِت وذُْهل. الِحْصنُ و

 ، كِمْنبٍَر : َمْوِضٌع ؛ عن ُكراعٍ. ِمْحَصنٍ  وداَرةُ 

 وَسحاٍب : َجبٌَل أَو قارةٌ ِمن أَْعراِض الَمِدينَِة ، على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم. ، كِكتابٍ  الِحصانُ و

ْحمن بنِ   ، بالتَّْصغيِر ، قاِرُئ مكَّةَ ؛ وقيَل : اْسُمه محمٌد ، وقيَل : عْبُد هللِا ، قََرأَ على ُمجاِهد. ُمَحْيصن وُعَمُر بُن عْبِد الرَّ

: ُعبَْيُد هللِا بُن أَبي ِزياٍد القداُح ، وُحميُد بُن  الُحَصْينِ  الَهْيثَُم بُن ُشفَّيِ تابِعيٌّ ؛ وأَبو الُحَصْينِ  الّسلميُّ َصحابيٌّ ؛ وأَبو َصْينِ الحُ  وكُزبَْيٍر : أَبو

يُّ القارِ  (3)الَحَكِم ، وَمْرواُن بُن ُرْؤبَة ، وإِْبراهيُم ، وابُن  ّيِ ، والعاَلُء بنُ إِْسماعيل بِن أَبي خاِلٍد ، والَمّكِ ،  الُحَصْينِ  ُئ ، والُكوفيُّ قاِضي الرَّ

ثوَن.  وَسواَدةُ بُن علّيِ األَحمسيُّ ، ُمحّدِ

 : عبُد هللِا بُن لَْقمان شاِعٌر. الُحَصْينِ  وأَبو

 بُن ُهبَْيَرةَ الَمْخزوميُّ ، أَُخو َجْعَدةَ. الُحَصْينِ  وأَبو

انيُّ  ُث ، واْبنُه صاِلح ، َرَوى عنه الحافُِظ عْبُد الغنّي ، وَحِفيُده َجْعفُر بُن صاِلحِ بِن علّيِ بِن عبيد هللا  يُّ الُحَصين وعليُّ بُن محمٍد الحرَّ الُمحّدِ

. ابُونيُّ  بِن الُحَسْين الصَّ

 َراِق َمْشهوٌر.الشَّْيبانيُّ ُمْسنُِد العِ  الُحَصْيِن الحصينيُّ  وأَبو القاِسِم هبةُ هللِا بُن محمِد بِن عْبِد الواِحِد بنِ 

 .639الضَّريُر َشْيُخ الُمْستَْنصريَِّة ببَْغداَد ، أََخَذ عن أَبي البَقاِء النّحوي ، َماَت َسنَة  الحصينيُّ  وأَبو عبد هللا محمُد بُن علّيِ بِن َسعيدِ 

 البَْغداديُّ عن خطيِب الَمْوِصِل ، وعنه َمْنصوُر ابُن سليٍم في َذْيِلِه. ( )4الحصنيُّ  وأَبو َمْنصوٍر عبد الواِحِد إِبراهيُم بُن أَبي الفَْضل

ُجِل : اْمَرأَتُه ؛ والضاد لغة فيه. حاِصنَةُ و  الرَّ
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 : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن حْوِف َرْمِسيس. الحصنُ و

. نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ  ، بالكْسِر : ما ُدوَن اإِلْبِط إِلى الَكْشحِ ، الِحْضنُ  : [حضن] َمْخشريُّ  والزَّ

ْدُر والعَُضداِن وما بَْينَهما.  أَو الصَّ

__________________ 
 ( يف األساس والتكملة : األسعر.1)
 ( البيت يف اللسان واألساس والتكملة والتهذيب.2)
 .«.. وأبو ا صا ا عن إلاعير: » 443/  1( يف التبصري 3)
 ( يف التبصري : ا صيين.4)
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ً و  .أَْحضانٌ  ِء وناِحيَتُهُ ؛ ججانُِب الشَّي أَْيضا

حاحِ :  .أَْحضانُه ٍء :ِء : جانِبَاهُ ، ونَواِحي كّلِ شيالشي ِحْضنا وفي الّصِ

 الَمفاَزةِ : ِشقَّاها. ِحْضنا وفي الُمْحَكم :

 الفاَلةِ : ناِحيَتاها. ِحْضناو

 اللّْيِل ، وهو مجاٌز. أَْحضانَ  اللَّْيِل : جانِبَاهُ. يقاُل : ما زاَل يَْقَطعُ  ِحْضناو

 يُريُد بَجْنبَتَي العَْسَكر. ؛ «بالِحْضنَْين َعلَْيُكم»في حِدْيِث علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : و

بُعِ ، : الِحْضنُ و  وأَْنَشَد للُكَمْيت : وجاُر الضَّ

نـــــــــِ  َرتح يف ِحضـــــــــــــــــــــــح امـــــــــَ ٍر كـــــــــمـــــــــا خـــــــــَ  هـــــــــا أُم  عـــــــــامـــــــــِ

ا     يـــــــــاهلـــــــــَ ٌس عـــــــــِ ِر حـــــــــىت غـــــــــاَ  َأوح بـــــــــح َد  ا ـــــــــَ (1)لـــــــــَ
 

  
ي :  المْوضُع الذي تُصاُد فيه. ِحْضنُها وقاَل ابُن بَّرِ

 من الَجبَِل : ما أَطاَف به ، أَو أَْصلُه ، ويَُضمُّ فيهما. الِحْضنُ و

 الَجبَِل. ِحْضنِ  يقاُل : اْعتَشَّ الطائُِر في

 الَجبَِل : ناِحيتَاهُ. ِحْضنا األَْزهِريُّ :وقاَل 

حاحِ. بالتَّْحريِك : العاُج ، ، الَحَضنُ و  في بعِض اللُّغات ؛ كما في الّصِ

 وفي التَّْهِذيِب : ناُب الِفيِل ، وينشُد في ذِلَك :

َرًة  ــــــــرَبحِ  كــــــــاشــــــــــــــــــــــِ يــــــــِ  ال تح عــــــــن َومــــــــِ مــــــــَ  تــــــــَبســــــــــــــــــــــ 

ِن و     وحِن كــــــــاَ ضــــــــــــــــــــــَ جــــــــاِن الــــــــلــــــــ  َرَزتح عــــــــن هــــــــِ (2)أَبـــــــــح
 

  
 في أَعاِليه. َجبٌَل بنَْجدٍ  : َحَضنٌ و

ه بَنُو ُجَشم ابِن بَْكٍر ، وُهم أَْعجاز وقاَل نَْصُر : هو َجبٌَل َضْخٌم بنَْجٍد بَْينَه وبيَن تهاَمةَ َمْرَحلَةٌ ، تَبِيُض فيه النّسوُر ال تُْؤنَس قُلَّتُهُ ، يَْسكنُ 

ً  ومنه الَمثَُل : أَْنَجَد َمْن رأَى اِزن ؛َهو أَْنَشَد ِسْيبََوْيه  قَبيلَةٌ من تَْغِلَب ؛ : َحَضنٍ  بَنُوو أَي َمْن عايََن هذا الَجبََل فقد َدَخَل في ناِحيَِة نَْجٍد. ، َحَضنا

: 

رٍو  مــــــــــح ٍن وعــــــــــَ ــــــــــو َحضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــن َت ب عــــــــــح ــــــــــمــــــــــا مجــــــــــَ   ف

ـــــــــــــادا و     ي ٌرو واجلـــــــــــــِ مـــــــــــــح ٌن وعـــــــــــــَ (3)مـــــــــــــا َحضـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : َشديَدةُ السَّواِد أَو الُحْمَرةِ. الَحَضنِيَّةُ  نُزُ األَعْ و

ألَْن أَكوَن عبداً َحبَِشيًّا في »َحِدْيث ِعْمراَن بِن الُحَصْيِن ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : منه ، وهو َجبٌَل ؛ و َحَضن قاَل اللَّْيُث : كأَنَّها نُِسبَْت إِلى

فَّيِن بَسْهم ، أََصْبُت أَو أَْخَطأْتُ  َحَضنِيَّاتِ  أَْعنُزٍ   .(4)« أَْرعاُهنَّ حتى يُْدِرَكني أََجِلي ، أََحبُّ إِليَّ ِمن أَْن أَْرمَي في أَحِد الصَّ

بِيَّ  َحَضنَ و ً  الصَّ  .كاْحتََضنَهُ  ه ،وَحِفظَ  َربَّاهُ وَكِفلَه  ، أَو ِحْضنِهِ  ، بالكْسِر : َجعَلَهُ في ِحضانَةً و بالفَتْحِ ، ، يَْحُضنُه َحْضنا

ً  وعلى بَْيِضه ، الطَّاِئُر بَْيَضهُ ، َحَضنَ و ً و بالفتْحِ ، ، َحْضنا ً و، بكْسِرهما ،  ِحضانَةً و ِحضانا مَ  بالضّمِ : ، ُحضونا  عليه للتَّْفريْح. (5) َرخَّ

ه إِلى نْفِسه تْحَت َجناَحْيه.  وقاَل الَجْوهِريُّ : َضمَّ

 .الَمحاِضنُ  والَجْمعُ  كَمْقعَِد وَمْنِزِل ، ، َمْحَضنٌ  اْسُم الَمكاِن :و

ً  ومعاِرفِه جيرانِهِ  (6) من وَحِديثَه َمْعروفَهُ  َحَضنَ  قاَل اللَّْحيانيُّ :و  إِلى غيِرهم. َكفَّهُ وَصَرفَهُ  بالفتْحِ ، إذا ، َحْضنا
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ً  فاُلناً عن كذا َحَضنَ  ِمن المجاِز :و اهُ عنه واْستَبَدَّ به دونَهُ  إِذا ،، بفَتِْحِهما  َحضانَةَ و َحْضنا منه ، أَي جانٍِب  ِحْضنٍ  واْنفََرَد كأَنَّه َجعَلَهُ في نَحَّ

 أَي تُْخِرجونا. ، «ِمن هذا األَْمرِ  تَْحُضنونا أَتُريدوَن أَنْ »َحِدْيُث األَْنصاِر يَْوم السَّقيفَِة : منه ؛ و

 لَهُ دونَهُ وَمنَعَه منه.عن األَْمِر : َخزَ  َحَضنَهُ  وقاَل ابُن ِسْيَده :

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 وعجزه يف اجملمر والصحاح. 74/  2( اللسان واملقايي  2)
 ( اللسان.3)
 مصححة.( عل  هامش القاموس. بعد ذكره حديث عمران. يعين أن ذلك أحب إّد من أن أشهد حرابً يف فتنة ا كذا ابلنهاية وهامشها ا ه 4)
 ( يف اللسان : رجن.5)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : عن.6)
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يْعِني اْمرأَتَه ، أَي ال تُْحَجُب عن  ، «َزْينَُب عن ذلكَ  تُْحَضنُ  وال»في َحِدْيِث ابن َمْسعوٍد ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، حيَن أَْوَصى فقاَل : و

  : ال تُْحَجُب عنه وال يُْقَطُع أَمٌر ُدونها.النََّظِر في وِصيَّتِه وإِْنفاِذها ؛ وقيلَ 

 نَقَلَهُ ابُن ِسْيَده. ، كاْحتََضنَهُ  وَمنَعَهُ ، عنها عن حاَجِته : َحبََسهُ  َحَضنَهُ و

بّيِ تَْحفُظه وتُربِّيه. : الدَّايَةُ ، الحاِضنَةُ و  وهي الُمَوكَّلَةُ بالصَّ

؛ َحَكى ذِلَك أَبو َحنيفَةَ ،  التي َخَرَجْت كبائُِسها وفاَرقَْت كوافيَرها وقَُصَرْت َعراِجينُها هي أَو ن ُكراعٍ ؛ع النَّْخلَةُ القَصيَرةُ العُذوِق ، أَْيضاً :و

 َرِحَمه هللاُ تعالَى ، وأَْنَشَد لحبيٍب القشيرّيِ :

هـــــــــــــا  ُذوقـــــــــــــَ ُا عـــــــــــــُ بـــــــــــــِ ن كـــــــــــــر ابئـــــــــــــنـــــــــــــٍة تـــــــــــــُ  مـــــــــــــِ

يـــــــــــقـــــــــــار     ة هلـــــــــــا مـــــــــــِ نـــــــــــَ (1)عـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا وحـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ً  ، كَكُرَم ، َحُضنَتْ  أْكبَُر ِمن اآلَخِر ، وقد (2) التي أََحُد ِخْلفَْيها أَو ثَْديَْيها الشَُّطوُر ، وهي من الغَنَم واإِلبِِل والنِّساِء : الَحضونُ و ،  ِحضانا

 بالكْسِر.

 ؛ هذا قَْول أَبي ُعبَْيٍد ، اْستَْعمل الطُّْبَي َمكان الِخْلِف. الِحضانُ  من اإِلبِِل والِمْعَزى : الذي قد َذَهَب أََحُد ُطْبيَْيها ؛ واالْسمُ  الَحضونُ  وقيَل :

حاح :  ، بالَكْسِر. الِحَضانِ  بَيِّنَةُ  َحضونٌ  ِمن الشَّاِء : الشَُّطوُر ، وهي التي أََحُد ُطْبيَْيها أَْطَول ِمن اآلَخِر. يقاُل : َشاةٌ  الَحضونُ  وفي الّصِ

جاِل : الَحضونُ و  .الِحَضانُ  واالْسُم : ْصيَْيِه أْكبَُر ِمن اآلَخِر.َمن أََحُد خُ  ِمن الّرِ

 أَْيضاً. الِحَضانُ  ؛ واالْسمُ  الفَْرُج أََحُد َشْفَرْيِه أْكبَُر من اآلَخرِ  : الَحضونُ و

ُل نَقَلَه الجْوَهِريُّ عن أَبي َزْيٍد. به : أَْزَرى أَْحَضنَ و أَْحَضنَهُ و منه ، أَي جانٍِب ،  حْضنٍ  كأَنَّه َجعَلَه في بَحقِّي : َذَهَب به ، أَْحَضنَ و ؛ األَوَّ

 وهو َمجاٌز.

ماَد ، وهو َمجاٌز. ، أَي َجواثُِم ، َحواِضنُ  : ُسْفعٌ  ( )3يقاُل لألَثافِّيِ و  يَْعني األَثافِيَّ والرَّ

ي ، الِمْحَضنَةُ و ْوحاُء الَمْعمولَةُ من الّطِ  فيها على بَْيِضها. تَْحُضنُ  ِن للَحماَمةِ كِمْكنََسِة : القَْصعَةُ الرَّ

 كُزبَْيٍر ، بِن الَحاِرِث بِن َوْعلَةَ ابِن الُمجاِلِد بِن يَثَْربّيِ بِن َريَّاَن بِن الحاِرِث بِن ماِلِك بِن َشْيباَن بِن ذُهٍل ، بُن الُمْنِذرِ  ُحَضْينُ  أَبو ساساَن :و

 القائُِل الْبنِه َغيَّاظ : شاِعٌر وهو تابِِعيٌّ  أََحُد بَنِي َرقَاٍش ،

ٍة و  ـــــــــــِ ـــــــــــغـــــــــــائ َت ب ا ـــــــــــًا وَلســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــ  ي ـــــــــــَت غـــــــــــَ ي  لـــــــــــُِّ

غـــــــــــــيـــــــــــــةُ     ِديـــــــــــــَ  تـــــــــــــَ ن  الصـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــكـــــــــــــِ ُدونا ول  عـــــــــــــَ

  

ُدو َ  َمســــــــــــــــــــــــــــــروٌر وذو الــــــــــــــــُودِّ ابلــــــــــــــــذي   عــــــــــــــــَ

يـــــــُة     ظـــــــِ ٍة عـــــــلـــــــيـــــــَك كـــــــَ يـــــــح َر  مـــــــنـــــــَك مـــــــن غـــــــَ (4)يــــــــَ
 

  
ٍد ، كذا في تاِريخِ َحلَب. قاَل الذَّهبيُّ : َرَوى عن علّيٍ وُعثْماَن ، ويَُكنَّى أَْيضاً : أبا اليَْقظان ، وقيَل : أبو َساساَن  لَقَبُه ، وإِنَّما ُكْنيَته أَبو محمَّ

 .97نَة ُشجاعاً منوعاً توفي سَ وعنه الَحَسُن ، وَوأُْد ابُن أَبي هْنٍد ، ثقَةٌ َشِريٌف ِمن أَُمراِء علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، يوَم ِصفِّيَن ، وكاَن 

 ، وعليُّ بُن ُسَوْيد بِن منجون. الُحَضْين * قُْلُت : وَرَوى أَْيضاً عن أَبي موَسى األَْشعَرّيِ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، وعنه اْبنُه يَْحيَى بنُ 

ي : كانَْت َمعَه رايَةُ علّيِ بِن أَبي َطاِلب يَْوم ِصفِّيَن َدفَعَها إِليه وُعْمُرهُ و   تِْسَع َعْشَرةَ َسنَة ؛ وفيه يقوُل :قاَل ابُن بَّرِ

هـــــــــــا  لـــــــــــ  ُ   ـــــــــــِ فـــــــــــِ وحداُء لـــــــــــَح ٌة ســـــــــــــــــــــــــَ نح رايـــــــــــَ مـــــــــــَ ـــــــــــِ  ل

ا    مـــــــــَ د  قـــــــــَ ُا تــــــــــَ هـــــــــا ُحضـــــــــــــــــــــــَ دِّمـــــــــح يـــــــــَر قـــــــــَ  (5) ؟ِإذا قـــــــــِ
  

__________________ 
 ابلدا .« هلا منقادِ »( اللسان والتهذيب ا ويف التكملة : 1)
 ( يف القاموس : وثدييها.2)
 «.لأل يف» وعل  هامشه عن إحد  النسخ :« لألسايفِّ »( يف القاموس : 3)
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 ( اللسان.4)
 ( اللسان ا راجض وقعة صفا البن مزاحم.5)
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 قاَل اإِلماُم العَْسَكريُّ : وكاَن يبخل ، وفيه يقوُل زياُد األَْعجم :

ر   ـــــــــقـــــــــِ ة ال ـــــــــَ ي ُه خشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ُا ابب  َيســـــــــــــــــــــــد  ُحضـــــــــــــــــــــــَ

ُ بــــــــدرهــــــــمِ     اح مــــــــِ اُة الســــــــــــــــــــــ  َر والشــــــــــــــــــــــ  خــــــــح طــــــــَ  ابصــــــــــــــــــــــح

  
اجِ المْغِربيُّ : ال يُْعَرُف في ُرواِة العْلِم َمن اْسمه  َغْيره. ُحَضْين قاَل الحافُِظ أَبو الحجَّ

اِد الُمْهمَ  ُف بالصَّ فهُ المَصّحِ  لِة.* قُْلُت : وقد َذَكَره هكذا العَْسَكريُّ في التَّْصِحيِف ، وابُن فاِرس قاَل : وُربَّما َصحَّ

 له َخبٌَر َمَع الفَرْزدِق. ُحَضْين واْبنُه يَْحيَى بنُ قاَل الحافُِظ : 

ِد األَْنصاِريُّ السُّلَميُّ ؛ َزَعَم أَبو الُحَسْيِن القابسيُّ أَنَّه هكذا بالُمْعجمِة ، وقد َردَّ عليه أَبو علّيِ  ُحَضْينُ  * قُْلُت : وفي ِرجاِل البَُخاِرّيِ   بُن ُمَحمَّ

 ِضيُّ ، وأَبو القاِسِم الّسَهْيليُّ ، وقالوا : ُكلّهم : كاَن القابِسيُّ يهمُّ في هذا.الجيانيُّ ، وأَبو الوليِد الفرَ 

ّمِ ، إِذا أَصابَتْهُ ُهَضيَمةٌ فلم يَْنتَِصْر. بُحْضنَة فالنٌ  أَْصبَحَ  يقاُل :و  ُسوٍء ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  الحِديُث : أَنه َخَرجَ منه المرأَةُ َولََدها فتَْحملُه في أََحِد ِشقَّْيها. و تَْحتَِضنُ  كما ِحْضنِك ِء وَجْعلُه في: اْحتمالَُك بالشَّي االْحتِضانُ  أََحَد  ُمْحتَِضنا

 .ِحْضنِه أَي حاِمالً له في ، اْبنَي اْبنَتِه

 َشَد لألَْعَشى :؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وأَنْ  الِحْضنُ  : الُمْحتََضنُ و

َرتح  ــــــــــــــــــــــَ بـ وٍص ِإذا أَدح رِيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة بــــــــــــــــــــــُ  عــــــــــــــــــــــَ

نح     َتضـــــــــــــــــــَ حـــــح ُ
تـــــــُة املـــــ خـــــح يـــــُم اَ شـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــَ (1)َهضـــــــــــــــــــِ

 

  
انُ و، بِال هاٍء.  حاِضنٌ  وَحمامةٌ  اٍن : الكاِفلُوَن الُمَربُّوَن ، َجْمعُ  الُحضَّ  .حاِضنٍ  ، كُرمَّ

 : أَي قَْسراً. َحْضنِه . وأََخَذ فالٌن حقَّه علىَحَضنَه ِمَن األَْمر : أَْخَرَجه منه ، لُغَةٌ َمْردودةٌ في أَْحَضنَهو

 ابُن سنان ؛ قاَل : َحَضنُ  بُن إِنساِن بِن هصيِص القَضاِعيُّ ، َذَكَره األَميُر وبخّطِ ابِن نْقَطةَ : َحَضنُ  : اْسُم َرُجٍل ، وهو َحَضنٌ و

 َن َحَضٍن ما تـَبحغوناي َحَضُن ب
ً  وأَْعطاهُ   ؛ وهو مجاٌز كما في األَساِس. ِحْضنِه ِمن َزْرعٍ : أَي قَْدر ما يَْحتَِملُه في ِحْضنا

َكة : أَي علمته ، وهو مجاٌز. َحَضنَةِ  وهو ِمن  الِعْلِم ، ُمحرَّ

. الُحَضْين وأبو  ، كُزبَْيٍر : تابِعيٌّ عن ابِن ُعَمر ، وعنه العمريُّ

 حافُِظ : وهكذا ُوِجَد َمْضبوطاً بخّطِ ابِن نْقَطةَ في حاِشيَِة اإِلْكماِل.قاَل ال

َكة : ِمْن جباِل سلمى ؛ وأَْيضاً : َجبٌَل ُمْشرٌف على السّيِ إِلى جانِِب ِدياِر سليم ؛ قالَهُ نَْصر. َحَضنٌ و  ، ُمحرَّ

 : بَْطٌن ِمن بَنِي القَْيِن عن ابِن السْمعانّي. َحَضنٌ و

 * قْلُت : وهو الذي تَقَدََّم ِذْكُره.

 : ُمْقرُئ َواِسط ، تْلميذُ ابِن ُمجاِهد. الُحَضْينيُّ  وعبُد الغَفَّار بُن ُعبَْيِد هللاِ 

اُد لُغَةٌ فيه. حاِضنَةُ و جِل : اْمَرأَتُه ؛ والصَّ  الرَّ

ا يُْستدرُك عليه   :* وممَّ

 ، بالكْسر : التَّيُس. الِحطَّانُ  : [حطن]

. وقد ذُِكرَ   في الطَّاء الُمْهملِة ، وهللاُ تعالَى أَْعلَم. قاَل األَْزهِريُّ : ِإن كاَن فِعَّاالً ِمن حطن ، فالنُّوُن أَْصِليَّةٌ ، وإِن َجعَْلتَهُ فِْعالناً فهو ِمن الحّطِ



16887 

 

ِء وال يكوُن إِالَّ ِمن الشَّي الَجْرُف بِكْلتَا اليََدْيِن ، هو أو ؛ كذا في الُمْحكم. راَحتَْيَك واألَصابُع َمْضموَمةٌ َء بِ : أَْخذَُك الشَّي الَحْفنُ  : [حفن]

. ْمِل ونَْحوه ؛ قالَهُ الَجْوهِريُّ  اليابِِس كالدَّقيِق أَو الرَّ

__________________ 
 والتهذيب. 74/  2واألساس واملقايي  واللسان والصحاح  206( ديوانه ط بريوت ص 1)
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 : إِذا أَْعطاهُ قَليالً. َحْفنَةً  له َحفَنَ  وقد العَطاَء القَليُل ، : الَحْفنُ و

 بالتَّْحريِك : أَن يَْقِلَب قََدَمْيِه كأَنه يَْحثُو بهما إِذا َمَشى. ، الَحفَنُ و

.: ِملْ  الَحْفنَةُ و  ُء الَكّفِ

حاحِ : ِملْ   فَّْين ِمن َطعاٍم.ُء الكَ وفي الّصِ

أَراَد أَنَّنا على َكثَْرتِنا قَليٌل يَْوم الِقياَمِة  ، ؛ وهو قَْوُل أَبي بْكٍر ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه« هللِا تعالى َحفَناتِ  ِمن َحْفنَةٌ  إِنَّما نَْحنُ »الَحِديُث : منه و

 .«َحثْيةٌ ِمن َحثَياِت َربِّنا»كالَحديِث اآلَخِر :  ْحَمتِه على جهِة الَمجاِز والتَّْمثيِل ؛ وهو، أَي يَسيٌر باإِلضافَِة إِلى ُمْلِكه ورَ  كالَحْفنةِ  عْنَد هللاِ 

 يَْحفُرها السَّْيُل في الغَْلِظ في َمْجَرى الماِء. الُحْفَرةُ   )(1 :الَحْفنَةُ و

 وقيَل : هي الُحْفَرةُ أَْينما كانَْت.

ْيت :و ّكِ ؛ هكذا في النُّسخِ ، وهو َغلٌَط ، َصوابُه ويَُضمُّ ؛  ويُْفتَحُ  يكوُن فيها الماُء وفي أَْسفِلها َحّصى وتراٌب ؛ النُّْقَرةُ  : الَحْفنَةُ  قاَل ابُن الّسِ

 ؛ أَْنَشَد شمر : كُصَردٍ  ، ُحفَنٌ  ج وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ؛

 َهرح تـَعحِرُف الداَر َتعف تح اب َُفنح 
 تاٌت يَْحتفُرها الماُء كهيئِة البَِرِك.قاَل : وهي قَلْ 

قاعِ العاِملّيِ : يت : وأَْنَشَدني اإِلياديُّ لعدّيِ بِن الّرِ ّكِ  وقاَل ابُن الّسِ

  ٍ عــــــــــــــِ بــــــــــــــَ نـــــــــــــــح هــــــــــــــا آ ُر مــــــــــــــُ ثــــــــــــــُ َربــــــــــــــِّ ر يـــــــــــــــُ  بــــــــــــــكــــــــــــــح

راان     دح نـــــــــــــًا ُزرحقـــــــــــــًا وغـــــــــــــُ فـــــــــــــَ َر  بـــــــــــــه حـــــــــــــُ ـــــــــــــَ (2)تـ
 

  
 ؛ وهو مجاٌز. : َجعََل يََدْيِه تَْحَت ُرْكبَتَْيه وأََخَذهُ بَمأْبِِضِه ثم اْحتََملَهُ  اْحتَفَنَهُ و

حاحِ : قاَل أَبو زْيٍد : ُجلَ  اْحتَفَْنتُ  وفي الّصِ ً  الرَّ  : اْقتَلَْعتُه ِمَن األَْصِل ؛ َحكاهُ عنه أَبو ُعبَْيٍد. اْحتِفانا

 ِض.الشََّجَر : اْقتَلَعَهُ ِمن األَر اْحتَفَنَ و

. َء : أََخَذهُ لنَْفِسهِ الشَّي اْحتَفَنَ و  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

جاِل ؛ نَقَلَه ابُن ِسْيَده. الَحْفنِ  كِمْنبٍَر : الَكثيرُ  ، الِمْحفَنُ و  ِمَن الّرِ

وا صغاَر اإِلبلِ  ، كَشدَّاٍد : الَحفَّانُ و ً  فِراُخ النَّعاِم ، وُربَّما َسمَّ حاحِ. وقد ذُِكرَ  َحفَّانةٌ  ، والواِحَدةُ  َحفَّانا في  للذََّكِر واألُْنثَى َجِميعاً ؛ كما في الّصِ

 أَي على أَنَّه ِمَن الُمضاعِف ، وقد أَشاَر الَجْوهِريُّ لَذِلَك. الفاِء ،

 .«ج ف ن»كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب في  ،« ج ه ن» وهكذا كاَن أَبو ُعبَْيَدةَ يْرويه. كما ذُِكَر في الَخبَُر اليَقيُن ، ُحفَْينَةَ  عندو

 ِمَن العََرِب. ، كُزبَْيٍر : بَْطنٌ  ُحفَْينٍ  بنُوو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. بَحْفنَتِه الماَء على رأِْسه : أَْلقاهُ  َحفَنَ 

 .َحْفنَةً  للقَْوِم : أَْعطى ُكلَّ واحٍد منهم َحفَنَ و

 نه اْستَْكثََر ، كما في األَساِس ، وهو مجاٌز.م اْحتَفَنَ و

 أَبا بطحاء نسب إِليه الدَّواب البَْطحاِويَّة. محفنُ  وكان

 التي قيَل : إِنَّ ماِريَةَ و، بالفتْحِ : قَْريةٌ بَصِعيِد مْصَر ، لها ِذْكٌر في حِديِث الَحَسِن بِن علّيٍ َمَع ُمعاِويَةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما ،  َحْفنٌ و

 ، ِمن هذه القَْريَِة ؛ نَقَلَهُ ابُن األَثيِر. وسلمعليههللاصلىأَْهَداها الُمقَْوِقُس إِلى َرسوِل هللِا 

 كلم الَحَسن ُمعاِويَة في َوْضعِ الَخَراجِ عن أَْهِلها فوضعه ، كما في األَْمواِل ألَبي ُعبَْيد. * قُْلُت :
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 وقيَل : هي ِمن رستاق الفناء.

ث الَوِلّي العاِلُم أَبو َعْبِد هللِا : ، كَسْكَرى : قَْريةٌ بَشْرقّي ِمْصَر ؛ ومنها َشْيُخنا  َحْفنَىو ْنيا َجِميعها ، وهو الشَّْيُخ اإِلماُم الُمحّدِ بَْل َشْيُخ أَْهِل الدُّ

هيُّ األَْنَوَر ، وَشْيُخ العُلَماء بَْعد َشْيخنا الشَّْيُخ َعْبد هللِا العَاِلمُ محمُد بُن َساِلم الشَِّريِف القَُرِشّي َرئِيُس الجاِمعِ األَْزهر والَمَحُل الُمبَارَ   ك الزَّ

__________________ 
 ( نص يف اللسان عل  الضم ا وسيبيت للشارح أهنا تضم.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
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اِفعي  ا َرمِحَهما ِ  تعاىَل ا وِمن القدماء أَبو   اِوي  الشــــــــــــّ ربح بُن ُمعاِويََة بِن حكيم الَفِقيُه الز اِهُد عن  (1)م د َعبحُد ِ  الشــــــــــــّ
َبغ ا تويّف َرمِحَه  ُ تعاىَل َسَنة   .250َأصح

 كِكتَاٍب : بَلٌَد ؛ نَقَلَه نَْصر عن ابِن األَْعَرابّيِ. ِحفَانو

. ، َكَسَمْيَدعٍ : َحفَْيتَنٌ  : [حفتن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ةَ ؛ قاَل : ْرٍض أَ  وهو اْسمُ   بَْين يَْنبُع والَمِدينَة في قَْوِل ُكثَيِّر َعزَّ

نـــــــــــاً  تـــــــــــَ ـــــــــــح يـ فـــــــــــَ ا َوَردحَن حـــــــــــَ ين ملـــــــــــ  نـــــــــــَ ـــــــــــح تـ ـــــــــــُ  فـــــــــــقـــــــــــد فـ

ُد و     عــــــــــَ ــــــــــح ِة أَبـ راضــــــــــــــــــــــــَ ن  عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــاِء ا ــــــــــُ (2)هــــــــــُ
 

  
 ويُْرَوى بالخاِء الُمْعجمِة.

ً  ؛ ِمن َحدَّي َضَرَب ونََصَر ؛ يَْحقُنُهو َحقَنَهُ يَْحِقنُه : [حقن]  : َحبََسهُ. َحِقينٌ و َمْحقونٌ  فهو ، َحْقنا

 الِعْذرةَ ، أَي العُْذر ، يُْضَرُب للذي يَْعتَِذُر وال عْذَر له. الَحِقينُ  وِمن هذا الَمثَل : أَبَى

في َوْطٍب ، فاْعتَلُّوا عليه واْعتََذُروا ؛ فقاَل : هذا ،  َحقَنُوه فاْستَْسقاهم لَبَناً ، وعْنَدهم لَبٌَن قدوقاَل أَبو ُعبَْيٍد : أَْصُل ذلَك أَنَّ َرجالً َضاَف قَْوماً 

بُُكم ، الَحِقينَ  أَي أَنَّ هذا  (3) .كأَْحقَنَهُ  يَُكذِّ

حاحِ :  البَْول ، وأَْنَكَر أَْحقَْنُت. َحقَْنتُ  وفي الّصِ

 هو. َحقَنَنِي وال أَْحقَنَه َحبََسه ؛ وال يقاُل :البَْوَل :  َحقَنَ  وفي الُمْحَكم :

 بَْعَدَما َحلَّ قَتْله ؛ وهو مجاٌز. أَْنقََذهُ ِمن القَتْلِ  ِإذا َدَم فالٍن : َحقَنَ و

 أَي َمنََع ِمن ِإَراقَتِه وقَتِْله ، أَي َجَمعَه له وَحبََسه عليه. ، «له َدَمه فحقَنَ »في الحديِث : و

قاءِ  َحقَنَ و ً  اللَّبََن في الّسِ حاحِ : ليُْخِرَج ُزْبَدتَهُ. فيه َصبَّه : يَْحقُنُه َحْقنا قاِء ، وَصبَْبت  أَْحقُنُه اللبَنَ  َحقَْنتُ  وفي الّصِ ، بالضّمِ : إِذا َجَمْعتُه في الّسِ

ي للُمخبَِّل : الَحِقينُ  ى رائِبِه ؛ واْسم هذا اللبنِ َحليبَه عل  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

يـــــــــنـــــــــة  عـــــــــِ ُب  ـــــــــَ َا َحســـــــــــــــــــــــح تـــــــــِّ  فـــــــــفـــــــــي ِإبـــــــــٍر ســـــــــــــــــــــــِ

هــــــــا     يــــــــنــــــــُ قــــــــِ هــــــــا َوحــــــــَ ُروُح عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا َ حضــــــــــــــــــــــُ ــــــــَ (4)يـ
 

  
 رابّيِ.وأَْحقاٌل ، عن ابِن األَعْ  أَْحقانٌ  ج وكذلَك الَحْقلَةُ ، ، بالفتحِ : وَجٌع في البَْطِن ، الَحْقنَةُ و

ّمِ : ُكلُّ دواءٍ  ، الُحْقنَةُ و  .الُمْحتَِقنُ  به الَمِريضُ  يُْحقَنُ  بالضَّ

 وهو أَْن يُْعطى الَمِريُض الدَّواَء ِمن أَْسفَِله ، وهي َمْعروفةٌ عْند األَطبَّاء. ، «الُحْقنةَ  أَنَّه َكِره»في الَحِديُث : و

 الطَّعاَم. تْحِقنُ  ؛ صفَةٌ غالبَةٌ ألَنَّها : الَمِعَدةُ  الحاقِنَةُ و

 التَّْرقُوة والعُنُق. ما بينَ  أَْيضاً :و

 التَّْرقَُوتَْيِن وَحْبلَيِ العاتِِق. : ما بَْين الحاقِنتانِ و

 وفي التَّْهِذيِب : نُْقَرتا التَّْرقَُوتَْيِن.

حاحِ : قاَل أَبو َعْمٍرو :  .حاقِنتانِ  : النُّْقَرةُ بَْين التَّْرقُوةِ وَحْبل العاتِِق ، وهما الحاقِنَةُ  وفي الّصِ

 .الَحواقِنُ  قاَل األَْزهِريُّ : والَجْمعُ 

 .«وَذاقِنَتي حاقَنَتي ، بَْيَن َسْحِري ونَْحِري ، وبَْين وسلمعليههللاصلىتُوفي َرُسوُل هللِا »في حديِث عائَِشةَ : و

 .«بَذواقِنِكَ  َحواقِنَكَ  ألُْلِحقَنَّ »ومنه الَمثَُل :  والذَّواقُِن : ما َعال ؛ َن البَْطِن ،ما َسفََل مِ  : الَحواقِنُ  أَو
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.  وُوِجَد بخّطِ الَجْوهِريُّ : ألُْحِقنَنَّ ؛ وهو َسْهو نبَّه عليه أَبو َزَكِريَّا. ويُْروى ألُْلِزقَنَّ

 أَْسفَل بَْطنِه وُرْكبَتاه.: اقِنُه الطَّعاَم ِمن بَْطنِه ، وذو َحقَنَ  : ما َحواقِنُه وقيَل :

 .الُحْقنَةَ  الَمريُض : اْحتَبََس بَْولُه فاْستَْعَملَ  اْحتَقَنَ و

__________________ 
 ومثله يف اللباب البن األثري.« عبيد  »( يف معجم البلدان : 1)
 .«وردن خفيتنا»وفيه : « حراضة»( اللسان ومعجم البلدان : 2)
تَـَقَنُه.( يف 3)  القاموس : كاحح
 .«خمضها وحقينها»( اللسان وفيه : 4)
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ْوَضةُ : أَْشَرفَْت َجوانِبُها على َسراِرها اْحتَقَنَتِ و  ؛ ونَّص أَبي َحنِيفَةَ : على َسائِِرها. الرَّ

قَاءُ  ، الِمْحقَنُ و  حاحِ.أَي يُْحبَُس ، كما في الّصِ  فيه اللَّبَُن ، يُْحقَنُ  الذي كِمْنبٍَر : الّسِ

ّقِ ثم يَُصبُّ فيه الشَّراُب أو الماُء. الِقَمعُ  أَْيضاً :و قاِء والّزِ  الذي يُْجعَُل في فَِم الّسِ

قاِء. ِبه يُْحقَنُ  وقاَل األَْزهريُّ : الِقَمُع الذي  اللَّبَُن في الّسِ

حاحِ. البَْوَل ، فإِذا باَل أَْكثَرَ  يَْحِقنُ  : من الِمْحقانُ و  منه ؛ كذا في الّصِ

 وَخصَّ به ابُن ِسْيَده : البَِعيَر.

جُل : أَْحقَنَ و  َجَمَع أَنواَع اللَّبَِن حتى يَطيَب. الرَّ

 ؛ وهو َمجاٌز كما في األَساِس. حاقِنٍ  ؛ ومنه قَْولُهم : ِهالٌل أَْدفَُق َخْيٌر ِمن ِهاللٍ  : الذي اْرتَفََع َطَرفاهُ واْستَْلقَى َظْهُره الحاقِنُ  الِهاللُ و

قاُء. يَْحِقنُها اإِلهالَِة ، أَي حاِذٌق به وذلك أَنَّه ال كحاقِنِ  أَنا منه تقوُل :و  حتى يَْعلََم أَنَّها بََرَدْت لئالَّ يَْحتَِرَق الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 في البَوِل ، والحاقُِب في الغائِِط. فالحاقِنُ ،  «لحاقِنٍ  ال رأَْي لحاقٍِب وال»الحِديُث : منه : الذي له بَوٌل َشِديٌد ؛ و الحاقِنُ 

 .حاقِنٍ  ، كَكِتٍف ، مثل َحِقنٌ  ورجلٌ 

 الدَّم : اْجتََمَع في الجوِف ِمن َطْعنٍة جائِفٍَة. اْحتَقَنَ و

 اإِلبُِل : اْمتأَلَْت أَْجوافُها ؛ وأَْنَشَد الُمفَضَّل : تََحقَّنَتِ و

ا  يــــــــــــَر كــــــــــــَبلــــــــــــ  جــــــــــــِ ِت الــــــــــــنــــــــــــ  نــــــــــــَ قــــــــــــ  رحدًا حتــــــــــــَ  جــــــــــــُ

بـــــــــــــــــار     دارُِج األَنـــــــــــــــــح ن  مـــــــــــــــــَ وِدهـــــــــــــــــِ (1)ِبـــــــــــــــــلـــــــــــــــــُ
 

  
ٌد ، وإِنَّها الُمْحتِقنُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : الّضرعِ.  لُمْحتَِقنةُ  ِمن الضُّروعِ : الواِسُع الفَِسيُح ، وهو أَْحَسنُها قدراً ، كأَنَّما هو قَْلٌت ُمْجتَمٌع ُمتَصعِّ

 ، كأَميٍر : مْنهٌل ِمن بطوِن الخاِل ِمن أَنوِف َمخارَم جفاٍف لطهيةَ بِن َحْنَظلَةَ ؛ قالَهُ نَْصر. نُ الَحِقيو

 ، أَي َحْرثُكم وِرْسلُكم. َمحاقِنُِكموويقاُل : باَرَك هللاُ في َمَحاقِِلُكم 

 ماَء َوْجِهه : َصانَهُ. َحقَنَ و

ا يُْستدرُك عليه أَْيضاً :  * وممَّ

ينا : [حكن] ينا بَكْسَرتَْين ُمَشدََّدة الَكاِف : لَقٌَب ؛ وابنُ  ِحّكِ  : شاِعٌر َمْعروٌف. ِحّكِ

نُ  : [حلن] ه فيخرُج. ، الُحالَّ اٍن : الَجْدُي يَُشقُّ عليه بَْطُن أُّمِ  كُرمَّ

ٍم ، وهما بمعنًى ؛ وإِن َجعَْلته ِمن الحاللِ    فهو فُْعالن ، والِميُم ُمْبدلَةٌ منه.قاَل الَجْوهِريُّ : هو فُعَّاٌل ُمْبدٌل ِمن ُحالَّ

نُ  وقاَل ابُن األَْعرابّي :  والحالُل واِحٌد ، وهما ما يُولَُد ِمَن الغَنَِم َصغيراً ؛ وقاَل مَهلِهل : (2) الُحالَّ

نح  ال  الٍب حــــــــــــــــُ ــــــــــــــــٍر يف كــــــــــــــــِ ــــــــــــــــي ت ــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــر  ق

بــــــــــانح     يــــــــــح ُر آَ  شــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــح نــــــــــاَ  الــــــــــقــــــــــَ (3)حــــــــــىت يــــــــــَ
 

  
ل  ن َهَدٌر وفِْرٌغ ؛ وقد ذُِكرَ  وآلَ  (4)ويُْرَوى : ُحالَّ ام ، وَمْعنى ُحالَّ  ألَنَّه ُمضاَعٌف.« ح ل ل»في  في الَّالِم ، َهمَّ

كةً : ُدَوْيبَّةَ ِرْمثِيَّةٌ ، الَحلَُزونُ  : [حلزن] حاحِ. ، محرَّ ْمِث ؛ كما في الّصِ  أَي تكوُن في الرَّ

ةُ أَْغالل ، وهو فعلول ، َذَكَره اللّْيُث في الّرباِعي. وَجعَلَه أَبو ُعبَْيٍد وهو دوٌد يكوُن في العُْشِب ، له َصَدٌف  ْيَستِكنُّ في داِخِله ؛ وتَقولُهُ العامَّ

اي أَْيضاً إِيماًء إِلى هذا ؛ وقد َذَكْرناه هناك.  فعلونا. وقد َذَكَره المصنُِّف في الزَّ
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ِجراَحِة الَكْلِب الَكِلِب ، وتَْحليِل الَوَرِم الجاسي ، وإْبراِء القُروح ، وَمْحروُق َصَدفِه يَْجلُو الَجَرَب والبََهَق لَْحُمها َجيٌِّد للَمِعَدةِ و قاَل األَطبَّاُء :

دُ   واألَْسناَن ، والتََّضمُّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( يف اللسان : اُ اّلم واُ اّلن.2)
 .«يف كليب»( اللسان وفيه : 3)
 ( يف اللسان : حاّلم.4)
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َطُض الر عاَف. ِم ا وخَمحلوطاً ابخَلرِّ يـَقح َء ِمن ابِطِن الل حح  به َ حِذُب الس ال 
هما : البُْسُر بَدا فيه النُّْضجُ  الُحْلقانُ و الُحْلقانَةُ  : [حلقن] أَبو بَلََغ اإِلْرطاُب  ِمن قِبَِل قَِمِعه ، فإِذا أَْرَطَب ِمن قِبَل الذَّنَب فهو التَّْذنوُب ؛ ، بضّمِ

ٌع ؛ قالَهُ أَبو ُعبَْيٍد. ثُلُثَْيِه ،  فإِذا بدا ِمن قِبَل َذنَبِه فهو ُمَذنَّب ، أَبو بَلَغ نصفَه فهو ُمَجزَّ

 للَجْمعِ. الُحْلقانُ وللواِحِد ،  الُحْلقانَةُ  ؛ ويقاُل : حلقانٌ و ُمَحْلِقنٌ  فهو َحْلقَنَ  قدو

 فموِضُع ِذْكِره في الكاِف. أَو النُّوُن زائَدةٌ ، والُحْلقامةُ ؛ الُحْلقانةُ  ٌم ، وهيوُمَحْلقِ  ُمَحْلِقنٌ  وُرَطبٌ 

شيدِ  أَْهَملَهُ الجماَعةُ. وهي : َحْمُدونَةُ  : [حمدن]  العبَّاِسّيِ. اْبنَةُ هاروَن الرَّ

ثٌ  َحْمُدونةُ و  .(1)عن أَبيِه ، وعنه أَبو َجْعفٍَر الخيلنيُّ  بُن أَبي لَْيلَى : محّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

بَّاحِ العَِضيضّي  (2)بْنُت عضيض  َحْمدونَةُ   :[حمدون] شيِد ، نُِسَب إِليها محمُد بُن يُوسَف بِن الصَّ ها ، حدََّث عن  (3)، أُّم َولَِد الرَّ ، كاَن يَتَوالَّ

. رشيِد بِن َسْعٍد ؛ وعنه ابنُ  ْنيا ، وأَبو القاِسِم البَغَويُّ  أَبي الدُّ

 : تقدََّم ِذْكُرهم في الدال. َحْمُدون وبَنُو حمدان بنِ 

 : ِصغاُر الِقْرداِن ، واحَدتُُهما بهاٍء. الَحْمنانُ و الَحْمنُ  : [حمن]

حاحِ : لُه قَْمقاَمةٌ : : قِراٌد َصغيٌر ؛ قاَل األَْصمعيُّ  الَحْمنانَةُ  وفي الّصِ  ، ثم قِراٌد ، ثم َحلَمةٌ ، ثم َعلٌّ ، ثم ِطْلٌح. َحْمنانَةُ  َصِغيٌر جدًّا ، ثمأَوَّ

 ، كَمْقعَدةٍ وُمْحِسنٍَة : َكثيَرتُه. َمْحَمنَةٌ  أَْرضٌ و

غارُ  هو أَو قَِليلُه ؛ صغيُر الَحّبِ ، أَْسود إِلى الُحْمرةِ ، : ِعنٌَب طائِفيٌّ  الَحمنانُ و  ؛ كذا في الُمْحَكِم. بين الَحّبِ الكبيِر في الِعنَبِ  التي الَحبُّ الّصِ

ْحمن بِن َعْوف ، بُن َعْوٍف ، كقَْرَدٍد : َحْمنَنُ و أَْسلََم يَْوَم الفَتْحِ ، وأَقاَم بمكَّةَ ولم يُهاِجر ، وعاَش في اإِلْسالِم ستِّين َسنَة  صحابِيٌّ  أَخو َعْبِد الرَّ

بَْير ، َرِضَي هللاُ تعالَى ، فأَْوَصى  ِمن ُوجوِه  َحْمنَن عنهم ، يُْنَسُب إِليه القاِسُم بُن محمِد بِن الُمْعتٍز بِن عياِض بنِ  (4)إلى َعْبِد هللِا بِن الزُّ

بَْيُر بُن بكَّار.  قَُرْيش ، عن حميِد بِن معيوٍف ، وعنه الزُّ

َم هللاُ َوْجَهه ، إِلى الَجزيَرةِ ، كُزبَْيٍر ، األََسِديُّ ، ُحَمْينٍ  ِسماُك بُن َمْخَرَمةَ بنِ و  َمْعروٌف. له َمْسجٌد بالُكوفِة م َهَرَب ِمن علّيِ ، َكرَّ

يِق ، ، التي اْشتَراها أَبو بكرٍ  (5) الُمعَذَّبَةُ في هللِا تعالى َحْمنَةُ و ّدِ  عنه ، فأَْعتَقَها. (6)تعالى  رِضَي هللا الّصِ

َجها طلحةُ فَولََدْت له محمداً  بنُت َجحِش  َحْمنَةُ و  بِن رباب التي كانَْت تُْستَحاُض ، قُتِل عنها مصعُب بُن ُعَمْيٍر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه فتَزوَّ

هما أَُمْيمةُ بنُت َعْبِد المطَّلِب بِن هاِشم ، وأُْختُها أُمُّ َحبِيبَةَ ،  رِضَي هللاُ تعالى عنها ، كانَْت أَْيضاً وعمران ، َرِضَي هللاُ تعالى عنهما ، وأُمُّ

 تُْستَحاُض.

 .َحْمنَة يا َرُسول هللِا َهْل لََك في: قالْت أُمُّ َحبيبَةَ : وقيَل ذرة  بنُت أَبي ُسفياَن ، َحْمنَةُ و

َرِضي هللاُ تعالى  َصحابيَّاٌت ، َعْبِد العُزى ، لها ِذْكٌر ؛كذا في النُّسخ ، والصَّواُب : بنُت أَبي َطْلَحةَ بِن  ، كُجَهْينَة ، بنُت َطْلَحةَ ، ُحَمْينَةُ و

.  عنهنَّ

 .َحْومانَةٌ  : األَماِكُن الِغالُظ الُمْنقاَدةُ ، الواِحَدةُ  الَحواِمينُ و

 وال أَباِرَق. َشقائُِق بَْين الجباِل ، وهي أَْطيُب الُحُزونِة ، ولكنَّها َجلٌَد ليس فيها آَكامٌ  الَحواِمينُ  وقاَل أَبو خْيَرةَ :

مِل ودونَه الَحْومانُ  وقاَل أَبو َعْمرو :  ما كاَن فَْوق الرَّ

__________________ 
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 .«ا ُنَـيحين: » 460/  1( يف التبصري 1)
 ( يف التبصري : َغِضي  ا ابلغا املعجمة.2)
 .«الغضيضي»( يف التبصري : 3)
 ( ابألصر : رضي تعاىل عنه.4)
 .عزوجل( يف القاموس : 5)
 لي  يف القاموس.« تعاىل»( قوله : 6)
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رو : هو كُرم اٍن ؛ وأَنحَشَد اجلَوحهرِي  لُزَهريحٍ :  الد ر اِج ا َحوحمانَةُ  ومنه حَا َتصحعده َأو هَتحبطه ؛  كَكت اٍن ؛ وقاَ  أَبو َعمح
ِم  ـــــــــــــــ  ل كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــٌة مل ت ن نح آِ  َأوحىف ِدمـــــــــــــــح ـــــــــــــــِ  أَم

م     لـــــــــــــ  ثــــــــــــــَ تــــــــــــــَ
ُ

وحمـــــــــــــانـــــــــــــِة الـــــــــــــد ر اِج فـــــــــــــاملـــــــــــــ (1)حبـــــــــــــَ
 

  
 * قُْلُت : بَْينه وبَْين أَْبرق القران َمْرحلةٌ.

 : نباٌت بالباِديَِة. الَحْومانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمْوِضٌع بمكَّة ؛ قاَل يَْعلى بُن ُمْسلم بِن قَْيس الشَّْكِريُّ : َحْمنانُ 

رحبـــــــــًة  نـــــــــان شـــــــــــــــــــــــَ نح مـــــــــاِء محـــــــــَح َت لـــــــــنـــــــــا مـــــــــِ لـــــــــيـــــــــح  فـــــــــَ

ــــــــــــــان     ي هــــــــــــــَ ــــــــــــــ  طــــــــــــــَ تح عــــــــــــــل ــــــــــــــَ رَب َدًة ابت (2)مــــــــــــــُ
 

  
ُد عليها الماُء : وَشْكٌر : قَبيلَةٌ ِمَن األَزِد.  والطََّهيان : َخَشبةٌ يُبَرَّ

 َصْقعَاِن يََمانِيَّان. الَحْمنانُ وٌء يماٍن ؛ قاَل : : ما َحْمنانُ  وقاَل نَْصر :

 : َضْرٌب ِمن بُحوِر الّشعِر الُمْحدثَِة ، وهو الَمْعروُف بالموشَّحِ ؛ يَمانِيَّةٌ. الحمينيو

 وتََوقاُن النَّْفُس. : الشَّْوقُ  الَحنِينُ  : [حنن]

 ؛ والَمْعنَيان ُمتَقاِربان. عن ُحزٍن أَو فََرحٍ  كاَن ذلكَ  َصْوُت الطََّربِ  هو ِشدَّةُ البُكاِء والطََّرُب ؛ أَو قيَل : هوو

ْدِر عْنَد البُكاِء ؛ وبالُمْعجَمِة : ِمَن األَْنِف. الَحنِينُ  وقيَل :  َصْوٌت يَْخرُج ِمَن الصَّ

ْوض : إِنَّ   وال َدْمع ، فإِذا كاَن َمعَه بُكاٌء فهو َخنِيٌن بالمْعَجَمِة. ال بُكاء َمعَه ، الَحنِينَ  وفي الرَّ

اِغُب : ُن لالْشتِياِق ؛ يقاُل : الَحنِينُ  وقاَل الرَّ  بالَحنِينِ  المْرأَةِ والنَّاقِة لَولَِدها ، وقد يكوُن َمَع ذلك َصْوٌت ، ولذلَك يُعَبَّرُ  َحنِينُ  النِّزاُع الُمتََضّمِ

ْوِت الدَّال   الجذعِ. َحنِينُ  بُصورتِه ، وعلى ذلكَ  (3)على النِّزاعِ والشَّفقِة ؛ أَو َمْقصوراً عن الصَّ

 على اْشتِياِق المْرأَةِ لَولَِدها. الَحنِينَ  وظاِهُر المْصباحِ : قَصرَ 

 ً  .تَحانَّ و، كاْستََحنَّ  حانٌّ  : اْستَْطَرَب ، فهو َحنَّ يَِحنُّ َحنِينا

 حَكاهُ يَْعقوب في بعِض شروِحه ؛ وكذلَك الناقَةُ والَحماَمةُ.قاَل ابُن ِسْيَده : 

ً  في إِثِْر ولَِدها تَِحنُّ  إِذا نََزَعْت إِلى أَْوطانِها ، أَو أَْوالِدها. والناقَةُ  َحنَّتْ  ؛ وقد : النَّاقَةُ  الحانَّةُ و  َحنِينُها : تَْطَرُب َمَع َصْوٍت ، وقيَل : َحنِينا

ْوِت. الَحنِينَ   صوٍت ، واألَْكثَر أنَّ نَِزاُعها بصوٍت وبغيرِ   بالصَّ

 نَِزاُعها إِلى ولَِدها من غيِر َصْوٍت ؛ قاَل ُرْؤبَةُ : َحنِينُهاوَصْوتُها إِذا اْشتاقَْت إِلى ولَِدها ،  َحنِينُها الناقَِة على َمْعنَيَْين : َحنِينُ  وقاَل اللَّْيُث :

ِ  ابأُلرحُدنِّ  ي أَمـــــــــــــــح وصـــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ت قـ نـــــــــــــــ   حـــــــــــــــَ

ينِّ     ِت َأن حتـــــــــــــَِ مـــــــــــــح لـــــــــــــِّ ينِّ فـــــــــــــمـــــــــــــا  ـــــــــــــُ (4)حـــــــــــــِ
 

  
فِها فهذا صوٌت مع نِ  َحنَّتِ وقَْلبي إِليه فهذا نِزاٌع واْشتِياٌق ِمن َغْيِر َصْوٍت ،  َحنَّ  يقاُل : إِلى ولَِدها ؛ قاَل  َحنَّتْ  زاعٍ ، وَكذِلكَ الناقَةُ إِلى أاُلَّ

 الشاِعُر :

هـــــــــا  ـــــــــَ ـــــــــن ي ـــــــــِ ن واحـــــــــًا كـــــــــَبن  حـــــــــَ ـــــــــح ل َن مـــــــــِ عـــــــــاِرضـــــــــــــــــــــــح ـــــــــُ  ي

ِر     يــــــُض زامــــــِ رحجــــــِ ِح تـــــــَ بــــــح تـــــــاِ  الصــــــــــــــــــــ  فــــــِ َر انــــــح يـــــــح بـــــــَ (5)قـــــــُ
 

  
ا ا ُعِمَل له الِمْنبَرُ »ففي الحِديِث :  الِجْذعِ  َحنِينُ  وأَمَّ ،  وسلمعليههللاصلىالجذع إليه  فحنَّ   َصِعَد عليهكاَن يَُصلِّي إلى ِجْذعٍ في مْسجِده ، فلمَّ

َسِمَع النبيُّ ؛ وتَْرجيُع الناقَِة صْوتَها إِثَْر ولَِدها  الَحنِينِ  أَي نََزَع واْشتاَق ، وأَْصلُ  ، «وماَل نْحِوه حتى رجع إليه فاْحتََضنَه فَسَكنَ 

 بِالالً يُْنِشد : وسلمعليههللاصلى
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رِي عـــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ ًة  َأال ل ـــــــــَ ل ـــــــــح يـ ـــــــــَ ـــــــــَو  ل ي ـــــــــِ  هـــــــــر أَب

لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرُ     ٌر وجــــــــــــــــــَ وحد ِإذحخــــــــــــــــــِ   ؟بــــــــــــــــــواٍد وحــــــــــــــــــَ
  

__________________ 
 وعجزه يف الصحاح والتهذيب.« حومانة الدراج»( مطلض معلقته ا واللسان ومعجم البلدان : 1)
 ( اللسان.2)
 .«أو مقصور»( يف املفردات : 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 والتهذيب.( اللسان 5)
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 وال أَنَّةٌ أَي ناقَةٌ وال شاةُ. حانَّةٌ  ويقاُل : ما لَهُ  يا ابَن السَّْوداءِ  َحنَْنت فقاَل له :

ةٌ ، حانَّةٌ  وقاَل أَبو زيٍد : يقاُل : ما لَهُ  ةُ : الَحُمولَةُ تَْحِمُل المتاَع والطَّعاَم ؛  تَِحنُّ  اإِلبُِل التي:  فالحانَّةُ  وال جارَّ ٌء ِمن ذلك وقد ذُِكَر شي، والجارَّ

 ؛ قاَل األَْعَشى : كالُمْستَِحنِّ  في أ ن ن ؛

ب  اإِلاي  َخ مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا حيـــــــــــــُِ يـــــــــــــح َر  الشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ  تـ

ّن     حـــــــــِ تـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح
ُ
ُف كـــــــــالشـــــــــــــــــــــــاِرِف امل رحجـــــــــُ ـــــــــَ (1)َب يـ

 

  
حاحِ.  كما في الّصِ

ي :   الشوُق إلى َوَطنِه ؛ قاَل : ومثلُه ليزيَد بِن النُّْعماِن األَْشعَرّي : اْستََحنَّه : الذي الُمْستَِحنُّ وقاَل ابُن بَّرِ

اً  نــــــــــــ  حــــــــــــِ تــــــــــــَ َؤاَد  ُمســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــُ تح فـ رَكــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــد تـ  ل

ىن      غــــــــــــَ ــــــــــــَ ٍن تـ ٌة عــــــــــــلــــــــــــ  ُغصــــــــــــــــــــــــــح و قــــــــــــَ طــــــــــــَ (2)مــــــــــــُ
 

  
 اْسٌم لها َعلٌَم ، هذا قَْوُل أَبي َحنِيفَةَ َوْحده. : القَْوُس ، الَحنَّانَةُ و

ىقاَل ابُن ِسْيَده :  إنَّما هو صفة تَْغِلُب عليها َغلَبة االْسِم ، فإن كاَن أَبو حنيفَةَ أَراَد هذا ، وإِالَّ فقد أَساَء  َحنَّانَة ونحُن ال نَْعلم أَنَّ القَْوَس تَُسمَّ

 التَّْعبيَر.

تَةُ منها هي أَو  عْند اإِلْنباِض ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : الُمَصّوِ

انـــــــــــةٍ و  نـــــــــــ  يَبح حـــــــــــَ كـــــــــــِ نـــــــــــح ٍة  يف مـــــــــــَ عـــــــــــَ بــــــــــــح وُد نــــــــــــَ  عـــــــــــُ

ُض     َة ابئـــــــــــــِ كـــــــــــــ  وَ  مـــــــــــــَ َهـــــــــــــا د ســـــــــــــــــــــــــــُ ري  (3)ختـــــــــــــََ
 

  
 أَي في ُسوِق مكَّةَ ؛ وأَْنَشَد أَبو حنيفَةَ :

 َحن انٌة من َنَشِم َأو  حَلبِ 
ً  قدو تَْت ، َحنَّْت تَحنُّ َحنِينا تها ؛  صاحبُها : أََحنَّهاو : َصوَّ َجنَّ : صى اْبنَه فقاَل في بْعِض األَْخباِر : أَنَّ َرجالً أَوْ وَصوَّ وال  َحنَّانَةً  ال تَتََزوَّ

 َمنَّانَة.

قُوَب الغُضوَب األَنَّانةَ و نُ  بالَحنِينِ  التي كاَن لها َزْوٌج قَْبُل فَتَْذُكُره : فالَحنَّانَةُ  الَمنَّانَةَ ؛ الَحنَّانَةَ  قاَل رجٌل الْبنِه : يا بُنيَّ إِيَّاَك والرَّ ِرقَّة  والتََّحزُّ

وُج بأَْمِرهم. وقد َمرَّ هذا الَمْعنى بعَْينِه في األَنَّانَة.  على ُوْلِدها إذا كانوا ِصغاراً ليَقوَم الزَّ

ل وتعِطُف عليه ؛ وقيَل : هي التي تَِحنُّ  التي الَحنَّانَةُ  وقيَل :  فاِرِق لها.على ولِدها الذي ِمن َزْوِجها المُ  تَِحنُّ  إلى َزْوِجها األَوَّ

ْحَمةُ  الَحنانُ و اُء قَْولَه تعالَى :  ، كَسحاٍب : الرَّ : أَي وفَعَْلنا ذلَك َرْحمة ألَبََوْيَك ؛ وقَْوُل  (ِمْن َلُدانّ ) (4) (َوَحناانً )والعَْطُف ؛ وبه فَسَّر الفرَّ

 اْمرِئ القَْيس :

رحم و  جـــــــــــَ  بـــــــــــِن جـــــــــــَ و ِشـــــــــــََ نـــــــــــُ هـــــــــــا بــــــــــــَ عـــــــــــُ نــــــــــــَ  ميـــــــــــَح

نــــــــــــاِن     َك ذا ا ــــــــــــَ نــــــــــــانــــــــــــَ ُم حــــــــــــَ يــــــــــــَزهــــــــــــُ عــــــــــــِ (5)مــــــــــــَ
 

  
 قاَل ابُن األَْعرابّي : َمْعناه َرْحَمتك يا رحمُن.

ْزُق. أَْيضاً :و  الّرِ

 البََرَكةُ. أَْيضاً :و

ً  يقاُل : ما تََرى له الَهْيبَةُ. أَْيضاً :و  ، أَي َهْيبَةً ؛ عن األَُموّي. َحنانا

 الَوقاُر. أَْيضاً :و

ْحمة. ِرقَّةُ القَْلِب ، أَْيضاً :و  وهو َمْعنَى الرَّ
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ا كانَ  اِغُب : ولمَّ ناً لالْشتِياِق  الَحنِينُ  قاَل الرَّ ْحمِة في قَْوِله تعالَى :  (6)ُمتََضّمِ ْحمِة َعبَّر به عن الرَّ َوَحناانً ِمْن )، واالْشتِياُق ال يَْنفّك عن الرَّ
 .(َلُدانّ 

حاحِ : وَذَكَر عكِرمةُ عن و  .الَحنانُ  ابِن عبَّاٍس ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما في هذه اآليِة أَنَّه قاَل : ما أَْدِري مافي الّصِ

__________________ 
 واللسان والصحاح.«  ب اآايت»برواية :  210( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
 ا واألساس برواية : 25/  2( اللسان والصحاح واملقايي  3)

 املدينة ابئضختريها سو  
 .13( مرمي ا اآية 4)
 برواية : 25/  2ومقايي  اللغة « ومينحها»والتهذيب وفيه : « ومتنحها»واللسان ا والصحاح وفيها :  176( ديوانه ط بريوت ص 5)

 جمـــــــــــــــــــــاورة بـــــــــــــــــــــين ِشـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــرم 

ــــــــــــــــــــان    ــــــــــــــــــــا اي ذا ا ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــك رب ــــــــــــــــــــان  حــــــــــــــــــــن

  

 ( يف املفردات : لإلشفا  ا واإلشفاُ .6)
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 الشَّرُّ الطويُل. : الَحنانُ و

 هللِا : أَي َمعاَذ هللِا. َحنانَ  قَْولُهم :و

 ويَْعطُف عليه. ءِ إلى الشَّي يَِحنُّ  كَشدَّاٍد : من ، الَحنَّانُ و

ْحَمةُ. الحنة فَعَّاٌل ِمن اسُم هللِا تعالى ، : الَحنَّانُ و  ، وهي الرَّ

ِحيمُ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :  بِعباِدِه.: ُن األَثيِر ؛ زاَد اب وَمْعناهُ الرَّ

 ، فاْستَْوَحش أَْن يكونَ  الَحنِينِ  إلى وقاَل األَْزهِريُّ : هو بتَْشديِد النُّوِن َصِحيٌح ؛ قاَل : وكاَن بعُض َمشايِخنا أَْنَكَر التَّْشديَد فيه ، ألَنَّه َذَهَب به

ِحيُم ِمنَ  الَحنَّان ، وإِنَّما َمْعنَى عزوجلِمن صفَِة هللِا  الَحنِينُ  ْحمةُ. الَحنانِ  الرَّ  ، وهو الرَّ

ْحمِة والتَّعطُِّف. الَحنَّانُ  وقاَل أَبو إْسحاق :  في صفَِة هللِا تعالى ، هو بالتَّْشديِد ، أَي ذو الرَّ

 الذي يُْقبُِل على َمْن أَْعَرَض عنه. : الَحنَّانُ  أَو

ُت إذا  : الَحنَّانُ و  ؛ عن أَبي الَهْيثَِم ؛ وأَْنَشَد للُكَمْيت : نَقَْرتَهُ بين إِْصبَعَْيكَ السَّْهُم يَُصّوِ

لــــــــــــه  لــــــــــــِّ عــــــــــــَ ــــــــــــُ ااًن يـ نــــــــــــ  زََع حــــــــــــَ ر  َأهــــــــــــح تــــــــــــَ  فــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــح

ِرُب     َو الــــــــــطــــــــــ  رحنـــــــــــُ (1)عــــــــــنــــــــــد اإِلدامــــــــــِة حــــــــــىت يـــــــــــَ
 

  
لُه : يُغَنِّيه بصوتِه حتى يَْرنَُو له الطَِّرب يَْستِمُع إليه (2)إدامتُه : تَْنِقيُره  باً من ُحْسنِه. ، يُعَلِّ  وينظر ُمتعّجِ

هاِم الذي إذا أُِديَر باألَناِمِل على األَباِهيم الَحنَّانُ  وقاَل غيُره :  ِلِعتِْق ُعوِده واْلتِئاِمه. َحنَّ  من الّسِ

 فيه العَْوُد أَي يَْنبَِسُط. يَِحنُّ  الذي من الطُُّرقِ  الُمْنبِسطُ  الواِضحُ  : الَحنَّانو

اٌم لإِلبِل : فيه َحنَّانٌ  وفي األَساِس : َطريقٌ  . شاعٌر من ُجَهْينَةَ  : الَحنَّانُ و ونَِهيٌم ، وهو مجاز. َحنِينٌ  ونَهَّ  ؛ نَقَلَه الذَّهبيُّ

 َمْعروٌف. فرٌس للعََرِب م : الَحنَّانُ و

اٍس. : الَحنَّانُ و  لَقَُب أَسِد بِن نَوَّ

 من ُسْرَعتِه. َحنينٌ  له ؛ قاَل األَْصمعيُّ : أَي : أَي بائِصٌ  َحنَّانٌ  ِخْمسٌ و

 فيه اإِلبُِل ِمَن الجْهِد ؛ وهو مجاٌز ؛ وقَولُه : تَِحنُّ  وفي األَساِس :

َلَة مِخحٍ  َحن انح  بَـَلتح لَيـح تَـقح  (3)فاسح
 ، نََسَب ذلك إلى الِخْمِس حيُث كان ِمن أَْجِله. فحنَّتْ  الِوْردللِخْمِس ، وإِنَّما هو في الَحقيقِة للناقَِة ، لكن لما بَعَُد عليه أََمُد  الَحنَّان جعلَ 

ي بذلَك ألَنَّه يُْسَمع فيه : ع الَحنَّانِ  أَْبَرقُ و فيه إلى من قفَل عنها ؛ قاَل  تحنُّ  ، فيُقاُل : إنَّ الِجنَّ  الَحنِينُ  ؛ وقاَل ياقوت : ماٌء لبَنِي فَزاَرة ، ُسّمِ

ةَ :  كثَيُِّر عزَّ

ِن الــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــَ اِن لــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــ  َر  ا ــــــــــــــــــَ  دِّايُر أبَبـــــــــــــــــــح

ن أُدحمـــــــــــاِن     بـــــــــــات مـــــــــــِ (4)فـــــــــــالـــــــــــرَبح  فـــــــــــاهلَضـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقد ذُِكَر في القاِف.

ثٌ  الَحنَّانيُّ  محمُد بُن إِبراهيَم بِن َسْهلٍ و َمْخشِريُّ ، وَضبََطه بكْسِر الحاِء. : محّدِ  عن مسدد ؛ َذَكَره الزَّ

 .الِحنَّان * قُْلُت : وكأَنَّ نََسبه إلى

 ؛ عن ثَْعلَب. الِحنَّاءِ  لُغَةٌ في ، بالكْسِر ُمشددةً ، الِحنَّانُ و

اء ؛ وأَْنَشَد :  * قُْلُت : ونَقَلَه الّسهيليُّ عن الفرَّ
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ٍة فـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــانـــــــــــــــة و  مـــــــــــــــ  لـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــقـــــــــــــــد أَروُح بـــــــــــــــِ

انِ     ــــــــــــــ  ن َن ا ــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــوداَء مل ختضــــــــــــــــــــــــــــبح مــــــــــــــِ

  
 ويُْروى بضّمِ الحاِء أَْيضاً. وقيَل : هو َجْمٌع ، وقد تقدََّم البَْحُث فيه في الهْمَزةِ.

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( يف اللسان والتهذيب : تنفيزه.2)
 وبعده فيها :« واستقبلوا»( اللسان ا ويف األساس : 3)

 ميير سارهبا كمير السكرانح 
 .«أبر  ا نان»( معجم البلدان : 4)
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أَو َسِفلَةُ الِجّنِ  ؛ ِحنِّيٌّ  ؛ يقاُل : كلبٌ  منهم الكالُب السُّوُد البُْهمُ  ، يقاُل : السالمعليهكانوا قْبَل آَدَم ،  ، بالكسِر : َحيٌّ من الِجنِّ  الِحنُّ و

اء. و أَو كالبُُهم ؛ عن ابِن األَْعرابّي ، وُضعفاُؤُهم ، وهي  الِحنِّ  الِكالُب ِمن»حِديُث ابِن عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما : منه ؛ عن الفرَّ

 ً  ؛ وأَْنَشد ابُن األَْعرابّي :  بين الِجّنِ واإِلْنسأَو َخْلقٌ  أَي تُِصيُب بأَْعيُنِها. ؛ َضعَفَةُ الِجّنِ ، فإن كان عْنَدكم َطعاٌم فأَْلقُوا لَُهنَّ ، فإنَّ لَُهنَّ أَْنفُسا

رِّن  يـــــــــــــاطـــــــــــــا تـــــــــــــُ ِوي يف شـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــُت َأهـــــــــــــح  أَبـــــــــــــِ

ّن     نِّ وحــــــــــــــِ ُم جــــــــــــــِ واهــــــــــــــُ تــــــــــــــلــــــــــــــٍف جنــــــــــــــَح (1)خمــــــــــــــُح
 

  
كَ  ُحنَّ  َمْصَدرُ :  الحنُّ و ، محنونٌ  ومنه رجلٌ  الُجنوُن ، : الحن أَو أَْشفَقَ :  حنَّا عليه َحنَّ  وقد بالفتح : اإِلْشفاُق ، ، الَحنُّ و ُكفَّهُ  أي َعنِّي َشرَّ

َك ، أَي ما تَُردُّه وتَْصِرفه َعنِّي ؛ عن األَْصمعّي. تَُحنُّ  ؛ ويقاُل : ما واْصِرْفهُ   َشيئاً من َشّرِ

ّمِ : بَنُوو  ن بنِي ُعْذَرةَ.بُن َربيعَةَ ابِن حزاِم بِن ضنةَ بِن عْبِد بِن كثيٍر ، مِ  حنُّ  وهو : َحيٌّ من ُعْذَرةَ ، ُحنِّ  بالضَّ

ّمِ ، وليَس َكذِلَك ، ، الِحنَّةُ و  ، أَي ِجنَّةٌ. ِحنَّةٌ  يقاُل : به الِجنَّةُ. لُغَتان : ويُْفتَحُ  بالكْسِر ، وظاِهُر ِسياقِه يَْقتِضي أَنَّه بالضَّ

 أَو الَمْجنوُن. الذي يصرُع ثم يفيُق زماناً ، عن أَبي َعْمرو ؛ : الَمْصروُع ، الَمْحنُونُ و

مَ  عليه : تََحنَّنَ و ي للُحَطْيئة : تََرحَّ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

يــــــــــــــــُك  لــــــــــــــــِ
َ

داَ  املــــــــــــــــ نح عــــــــــــــــلــــــــــــــــي  هــــــــــــــــَ نــــــــــــــــ   حتــــــــــــــــََ

قــــــــــــــــاال     (2)فــــــــــــــــِإن  لــــــــــــــــكــــــــــــــــرِّ مــــــــــــــــقــــــــــــــــاٍم مــــــــــــــــَ
 

  
 : التَّعَطُُّف ؛ مجاٌز عن التَّْقريِب واالْصِطفاء. التََّحنُّنُ  وفي شْرحِ الدَّالئِِل ؛

أَي اْرَحْمني َرْحمة بَْعد َرْحمٍة ، وهو ِمن الَمصاِدِر الُمثنَّاة التي ال يَْظهر فْعلُها  ، «يَا ربِّ  َحنانَْيكَ »في حِديِث َزْيد بِن َعْمرو بِن نفيل : و

ٍة  تََحنَّنْ  أَي َحنَانَْيكو َحنانَكَ : قالوا و كلَبَّْيَك وَسْعَدْيَك ؛ ةٍ بعد َمرَّ ً وَعلَيَّ َمرَّ  .َحنانٍ  بعد َحنانا

عْنَد ِسيبََوْيه  (3)منك وخْيٍر فال يَْنقَِطعَنَّ ، وليَُكْن موصوالً بآَخر ِمن رْحَمتِك ، هذا َمْعنَى التَّْشبيه  قاَل ابُن ِسْيَده : يقوُل كلّما كْنُت في رْحمةٍ 

 في هذا الضَّْرب ؛ قاَل َطَرفَة :

نـــــــا  عحضـــــــــــــــــــــَ ـــــــَ ِ  بـ بـــــــح ـــــــَ تـ َت فـــــــاســـــــــــــــــــــح يـــــــح ـــــــَ نـ ـــــــح ِذٍر أَفـ نـــــــح  َأاب مـــــــُ

نح بــــعــــِ      َوُن مــــِ رِّ َأهــــح يـــــــَك بــــعــــُ  الشــــــــــــــــــ  ــــَ نـــــــان (4)حــــَ
 

  
 وْيه : وال تُْستَْعمل ُمثَنَّى إالَّ في َحّدِ اإِلضافَِة.قاَل ِسْيبَ 

ً  قاَل ابُن ِسيَده : وقد قالوا فََصلُوه ِمن اإِلضافَِة في َحّدِ اإِلْفراِد ، وكلُّ ذلَك بدٌل ِمَن اللْفِظ بالفْعِل ، والذي يْنتصُب عليه غيُر ُمْستعَمٍل  َحنانا

 ه َكذلَك.إِظهاُره ، كما أَنَّ الذي يُْرتَفُع علي

ً  وقاَل الّسهيليُّ عْنَد قَْوِلهم أَي  : كأَنَّهم ذهبُوا إلى التَّْضِعيِف والتِّْكراِر ال إلى القَْصِر على اثْنَْين خاصَّة دوَن َمزيٍد. َحنانٍ  بْعدَ  َحنانا

 ك.؛ نَقَلَه ابُن ماُكوال ؛ وقاَل اللَّْيُث : بلغنا ذل السالمعليها: أُمُّ َمْريََم ،  َحنَّةُ و

جِل : َزْوَجتُهُ  الَحنَّةُ و  ؛ قال أَبو محمٍد الفَْقعَِسيُّ : من الرَّ

ُت و  َريـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــة ذات ُدجـــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  ل

تُ و     ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ راهـــــــــــــا ل نح ســـــــــــــــــــــــــــُ ين عـــــــــــــَ ـــــــــــــح ت لـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  مل ي

  

 (5)مل َتِضرحين َحن ٌة وبـَيحُت و 

 من البعيِر : ُرغاُؤهُ. الَحنَّةُ و

 في حِديٍث. (6)، عن رقيةَ ، ذَكَره جابر  وسلمعليههللاصلىاألَْنصاِريُّ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، سأََل النبّي  والُد َعْمٍرو الصحابِيُّ   :َحنَّةُ و

 َجدُّ َحْمِد بِن عبِد هللِا الُمعَبِِّر. وَجدُّ والدِ  : َحنَّةُ و

__________________ 
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 ( اللسان منسوابً ملهاصر بن امّر ا والصحاح.1)
 واللسان. 72بريوت ص  ( ديوانه ط2)
 ( يف اللسان : التثنية.3)
 .25/  2واللسان واملقايي   48( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 ( يعين جابر بن عبد ِ  ا صحايب.6)
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 بِن  موٍد الث قِفيِّ ا وعنه أَبو موس  ا اِفُة. (1)عن  مِد   مِد بِن َأيب القاِسِم بِن عِليٍّ 
. (2)عن الدومي  ِهبَِة هللِا بِن محمِد بِن ِهبَِة هللاِ  أَْيضاً َجدُّ و  ، وعنه َربيعَةُ اليمنيُّ

 * وفاتَهُ :

حمن بِن َعْوٍف ، َرَوى حِديثَه ابُن جريجٍ عن يُو َحنَّةَ  َعْمُرو بنُ  سَف بِن الَحَكم واْختُِلف فيه على ابِن جريجٍ. َرَوى عن ُعَمر بِن عْبِد الرَّ

البَْدِرّي ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه ،  َحنَّة عن أَبي مطيعٍ ، وعنه ابُن َعَساكر ، واْختُِلف في أَبي َحنَّة بنِ  (3)وصاِعُد بُن عْبِد هللِا بِن محمِد 

َدةِ.  فالجمهوُر على أَنَّه بالموحَّ

 لنوِن.وقاَل الواقِديُّ : إنَّه با

 بالنّوِن َعْمُرو بُن َغزيَّةَ ِمن بنِي ماِزن بِن النَّجار. َحنَّةَ  وقاَل ابُن ماكوال : أَبو

َدةِ أََصّح.  وقاَل غيُره : بالموحَّ

 بالنّوِن عن بْعِضهم وال يَُصّح. َحنَّة وَحَكى ابُن ماكوال في اسِم أبي السَّنابِل

 َصدَّهُ وَصَرفَهُ. : َحنَّهُ َحنًّاو

حاحِ :وفي   ، بالضّمِ ، أَي َصدَّ. َحنَّ يَُحنُّ  الّصِ

ً  إلى وَطنِه َحنَّ  قاَل صاِحُب االْقتِطاِف : َق ؛ وعليه : َرِحَمه ؛ وعنه : َصدَّهُ ، َحنِينا  بالضّمِ ، وَجَمْعتهما بقَْولي : يَُحنُّ  : تََشوَّ

م  كــــــــــــــــــــُ  حيــــــــــــــــــــن  املشــــــــــــــــــــــــــــــــــو  إىل قــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــِ

فــــــــــــــــــــــــِ ُ و     ت حتــــــــــــــــــــــــن  وال ُتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــح  أَن

  

وُس  فـــــــــــُ َك الـــــــــــنــــــــــــ  َدتـــــــــــح دح ابلـــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــاِ  فـــــــــــَ  فـــــــــــجـــــــــــَ

يـــــــــــــــــّ ُ     م شـــــــــــــــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــإين إىل َوصـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 بمْعنَى أَْعَرَض وَصدَّ ِمن الشَّواِذ ، ألَنَّ الِقياَس في ُمضاِرِعه الَكْسِر ، ولم يَْذِكروه في الُمْستَثْنى. فحنَّ  قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ :

يحُ  الَحنونُ و  ؛ قاَل النابِغَةُ : الَحنِينِ  أَي َصْوٌت يُْشبِه َصْوتَها عْندَ  إِلبِِل ،كا َحنِينٌ  لها التي : الّرِ

راٍت  فـــــــــــــِ قـــــــــــــح ـــــــــــــازَِ  مـــــــــــــُ ن ـــــــــــــُت هلـــــــــــــا مـــــــــــــَ ي  َغشـــــــــــــــــــــــــــِ

وُن     ــــــــــــُ ن ٌة حــــــــــــَ ذعــــــــــــَ َذعــــــــــــح هــــــــــــا مــــــــــــُ ِذعــــــــــــُ َذعــــــــــــح ــــــــــــُ (4)ت
 

  
َجةُ ِرقَّةً على َولَِدها من النِّساِء : الَحنونُ و ْوُج بهم ، إذا كانوا ِصغاراً  الُمتََزّوِ  ي بأَْمِرهم.أَ  ِليقوَم الزَّ

 ونَْبٍت ، واِحَدتُه بهاٍء. أَو نَْوُر ُكّلِ شجرٍ  ؛ الِحنَّاءِ  وهي ثمرُ  كتَنُّوٍر : الفاِغيَةُ ، ، الَحنُّونُ و

ً  الشَّجرةُ  َحنَّنَتِ و َرْت ، تَْحنِينا  وكذلَك العُْشُب. : نَوَّ

اِوي عن الِكنانيّ  ، بهاٍء ، لَقَُب يوُسَف بِن يَْعقُوبَ  َحنُّونَةُ و ادٍ  الرَّ هذا هو الصَّواُب ، وقد َذَكَره المصنُِّف أَْيضاً في جنن  ُزْغبَةَ ، عيسى بِن حمَّ
 ، وهو َخَطأٌ ونَبَّْهنا عليه هناَك. (5)

ا عِليُّ بُن الُحَسيِن بِن عِلّيِ بنِ و . َحنََّوْيهِ  أَمَّ  الدَّامغانيُّ

بَْير بن عْبِد الواِحِد األَسداباذّي  فبالياِء كعَْمَرْويِه ،  .(6)َسِمَع الزُّ

جُل : أََحنَّ و  أَْخَطأَ. الرَّ

 ، كُزبَْيٍر : ع بيَن الطَّائِِف وَمكَّةَ. ُحنَْينٌ و

ْتُكْم َكثْ َرُتُكمْ )بِِه العَزيز : وقاَل األَْزهِريُّ : واٍد كانْت به َوْقعَةُ أَْوطاس ، َذَكَره هللاُ تعالى في كتا  .(7) (َويَ ْوَم ُحَننْي  ِإْذ َأْعَجب َ
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، وإْن قََصْدَت به  (َويَ ْوَم ُحَننْي  ): قاَل الَجْوهِريُّ : مْوِضٌع يَُذكَّر ويَُؤنَّث ، فإْن قََصْدَت به البَلَد والَمْوِضَع َذكَّْرتَه وَصَرْفتَه ، كقوِلِه تعالَى 

 عَةَ أَنَّثْتَه ولم تَْصرْفه ،البَْلَدةَ والبُقْ 

__________________ 
 .«أمحد: » 402/  1الذي يف التبصري « قوله :  مد ا يف نسخة أمحد ا فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( يف التبصري : الدوين.2)
 ( يف التبصري : محد.3)
ومل أجده يف ديوانه ط دار صـــــــــادر بريوت ا « . تعفيها.. عرفت هلا» برواية : 258( ديوانه صـــــــــنعة ابن الســـــــــكيت ط دار الفكر بريوت ص 4)

 واملثبت كرواية اللسان ا والصحاح.
 : َجن ونة ا ابجليم. 243/  1( يف التبصري 5)
 ( التبصري : اإلسرتاابذي.6)
 .25( التوبة ا اآية 7)
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 كما قاَ  َحس ان ا رِضَي  ُ تعاىل عنه :
يـــــــــــــــــ   بــــــــــــــــِ ُروا نــــــــــــــــَ د وا أَزحرَه َنصــــــــــــــــــــــــــــــَ م وشــــــــــــــــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــُ

طــــــــــــــاِ      ــــــــــــــح ِر األَب واكــــــــــــــُ َ يــــــــــــــوَم تــــــــــــــَ اح نــــــــــــــَ ُ (1)حبــــــــــــــِ
 

  
ابِن نائِبَةَ بِن مهليائل ِمَن العَماِلقَِة ، بْينَه وبْيَن مكَّةَ بْضعَة َعَشر ِميالً ؛ وقيَل : بَْينَهما  بُحنَْين وقاَل السُّهيليُّ ، َرِحَمه هللاُ : ُعِرَف هذا المْوِضعُ 

ي بأَخي يثرب  ؛ وقيَل : واٍد بجانِِب ذي الَمجاِز بَْينَه وبْيَن مكَّةَ ستُّ لياٍل. ُحنَْين ثالُث لياٍل ؛ وقيَل : ُسّمِ

ْرِف إذا قصَد به البُْقعَة ، كما تقدََّم عِن الجْوهِرّي. ويُْمنَعُ  رُجٍل نُِسَب إليه هذا المْوِضُع ، وهو الذي تقدََّم ِذْكُره. (2) اسمُ  ، ُحنَْينٌ و  ِمَن الصَّ

ُل أَْشَهُر ، له صْحبَةٌ. وِمن ول ُحنَْينو  ُحنَْينٍ  ِدِه إْبراهيُم بُن عْبِد هللِا بنِ : مولى العَبَّاس ؛ وقيَل : َمْولى علّيِ ، َرِضي هللاُ تعالَى عنهم ؛ واألَوَّ

 عن نافِع ، وعنه رباُح بُن عْبِد هللِا.

 أَْيضاً : َجدُّ أَبي يَْحيَى فليح بِن ُسلَْيمان بِن أَبي الُمِغْيرة الَمِدينّي الخَزاِعّي عن الّزْهِرّي. ُحنَْينٌ و

 يٌّ بُخفَّْيِن ، فلم يَْشتَِرِه فغَاَظهُ وَعلََّق أََحَد الُخفَّْيِن في َطريِقِه وتَقَدََّم ، وَطَرَح اآلَخَر وَكَمَن له ،ساَوَمهُ أَْعراب ِمن أَْهِل الحيَرةِ ، إْسكافٌ  : ُحنَْينٌ و

َل فقاَل : ما أَْشبََههُ بُخفِّ  وجاَء األَْعرابيُّ  حاحِ : الْشتَرَ  ، ولو كاَن معه آَخُر ألََخْذتُهُ  ُحنَْينٍ  فََرأَى األَوَّ  الُخفَّ  فَتَقَدََّم ورأَى ْيتهُ ؛؛ وفي الّصِ

 ً ِل فَذَهبَ  في الطَِّريِق ، الثَّانَِي َمْطُروحا فَذَهَب  ُحنَْينٍ  ببَعيِرِه ، وجاَء األَْعرابيُّ إلى الحّيِ بُخفَّيْ  اإِلْسكافُ  ُحنَْينٌ  فَعَقََل بَعيَرهُ وَرَجَع إلى األَوَّ

. َمثاَلً   ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

يت عن أَبي اليَْقظان : كانَ  قاَل : َوَرَوى ّكِ ادََّعى إلى أَسِد بِن هاشِم بِن عْبِد مناٍف ، فأَتَى عْبَد الُمطَّلب وعليه  (3)َرجالً َشِديداً  ُحنَْينٌ  ابُن الّسِ

ِرُف شَمائَِل َهاِشم فيك فاْرِجْع راِشداً ، ، فقاَل عبُد الُمطَّلِب : ال وثياِب هاِشٍم ما أَعْ  (4)ُخفَّاِن أَْحمراِن فقاَل : يا َعّمِ أَنا أَسُد بُن هاِشم 

 بُِخفَّْيه ، فصاَر َمثاَلً فيَمن ُردَّ عن حاَجتِه ورجَع خائِباً. ُحنَْينٌ  فاْنَصَرَف خائِباً ، فقالوا : رجعَ 

ثانِ  الُحنَْينِيَّانِ  ابِن عْبِد هللِا ، وإْسحاُق بُن إبراهيمَ  : له مْسنٌد ، ِمن أَْقران أَبي َداُود ، َرِحَمه هللاُ تعالى ، الُحنَين بِن أَبي محمُد بُن الُحَسْينِ و  محّدِ

هما.  نُِسبَا إلى َجّدِ

م فيهما ، َحنِينٌ و يٍت وبالالَّ ِلهما ، والذي في الُمْحَكم : ، كأَميٍر وِسّكِ  اْسماِن لُجماَدى األُولَى واآلِخَرةِ. ، الَحنِينو َحنِين أَي في أَوَّ

 لُجماَدى األُولَى كالعَلَِم ؛ قاَل الشاِعُر :وفي الُمْحَكم : اسٌم 

ذوَره و  ي نــــــــُ قحضــــــــــــــــــــــِ ه فــــــــيـــــــــَ نــــــــح ؤحمــــــــِ ِب نـــــــــُ حــــــــح  ذو الــــــــنــــــــ 

ِر     د  قـــــــَ ُ
ا املـــــ نـــــِ ِف ا ـــــَ يـــــِ  مـــــن ِنصــــــــــــــــــح َد  الـــــبـــــِ (5)لـــــــَ

 

  
 .َحنائِنُ و ُحنونٌ و أَِحنَّةٌ  ج

اِء والُمفَضَّل أَنَّهما قاال : كانَِت العََرُب تقوُل لجُ  ، وُصِرَف ألَنَّه ُعِني به الشَّْهُر ؛ وأَْنَشَد أَبو الطَّْيب  َحنِينٌ  ماَدى اآلِخرةوفي التَّْهِذيِب عن الفرَّ

 اللّغويُّ :

َت ُرب   ـــــــــــــح ـــــــــــــقـــــــــــــل ا ف ـــــــــــــِ ن ك يف ا ـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ  أَتـ

او     نــــــــــــــــــــــــــِ َ ُرب  وا ــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــــاذا بــــــــــــــــــــــــــاح

  
 وُربَّى : اسُم ُجماَدى اآلِخَرة كما تقدََّم.

ِله وفتح الباقي يَُحنَّةُ و ؛ كما  ، على أَْهِل َجْرباَء وأَْذُرحَ  وسلمعليههللاصلى، َمِلُك أَْيلَةَ صالَحهُ النَّبيُّ  (6) ابُن َرْذبَةَ  مع تْشِديِد النُّوِن : ، بضّمِ أَوَّ

يَِر.  في كتُِب الّسِ

 وذلَك إذا َجبَُن. ، أَي َهلََّل وَكذََّب ، فَحنَّنَ  َحَملَ  يقاُل :و

__________________ 
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 ( يف القاموس ابلتنوين ا وأضافها الشارح فخففها.2)
 ا ويف الصحاح : شديداً.« هشريداً ا ويف اللسان : شريفاً فحرر  قوله : شديداً ا كذا يف النسخ ا ولعله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف الصحاح والتهذيب : أان ابن أسد بن هاشم.4)
 ( اللسان.5)
( عل  هامش القاموس : كذا يف األصــــــر. ويف شــــــرح الزرقاين عل  املواهب يف غزوة تبو  : ابن ر بة بضــــــم الراء وســــــكون اهلمزة ا وكذلك يف 6)

 عاصم ا ا ه ا نصر.



16908 

 

 ؛ عن ابِن األَْعرابّي نَقَلَه األَْزهِرّي. : أَْشفَقَ  َحْنَحنَ و

كةً : الُجعَُل. الَحنَنُ و  ، محرَّ

ّمِ : أَبو َحّيٍ من ُعْذَرةَ  ُحنٌّ و ٌر. ، بالضَّ  ؛ هكذا في سائِِر النُّسخِ وهو مكرَّ

 في قْوِل َطَرفَة أَْنَشَد الَجْوهِريُّ : اسُم َراعٍ  كَسحابٍَة : ، َحنانَةُ و

وابلـــــــــــــــــــــًة  ُة طـــــــــــــــــــــُ انـــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــاين حـــــــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــــــــَ

ــــــــــِعشــــــــــــــــــــــــرِِ      يســــــــــــــــــــــــًا مــــــــــن ال ــــــــــِ ب ــــــــــَ (1)تســــــــــــــــــــــــف  ي
 

  
 : ع بالشَّاِم. َحنِيناءُ و

 وقاَل نَْصر : ِمن قرى قنسرين.

عن أَبي الَحَسِن بِن َزْرقََوْيه  ، 386ُوِلَد َسنَة  ، ِحنِّي علّيِ بِن يَْحيَى البيِّع البَْغداديُّ ، يَْعَرُف بابنِ  أَْحمَد بنِ  أَبي بْكِر بنِ  عليُّ بنُ  أَبو الَحَسنِ و

ثاِن. بَْغداديٌّ أَْيضاً عن القاِضي أَبي يَْعلى ، ، بكْسِر النُّوِن الُمَشدَّدةِ ، ِحنِّي أَْحمَد بنِ  وأَْحَمُد بُن محمِد بنِ  ؛ (2)  محّدِ

ْين ابنُ  ُكتَّاِب ِمْصَر ،من  وقد يْكتَُب بالياِء أَْيضاً ، ، بالكْسِر والقَْصِر ، ِحنَّا بَنُوو لُهم الصاِحُب بهاُء الّدِ ، أَْسلَم هو وأَبُوه  ِحنّا لهم شْهَرةٌ ، أَوَّ

ْين علّي بِن محمِد ب ين محمُد بُن محمِد بِن بهاِء الّدِ يا َعِليّاً ومحمداً ، وِمن َمفاِخِرهم تاُج الّدِ ِن سليم كاَن َجواداً ُمَمدَّحاً في يوٍم واِحٍد ، فُسّمِ

 ئِيساً ، فاِضالً ، حدََّث عن سبط الّسلفّي وغيِرِه ، وفيه يقوُل السراج الوارق :رَ 

ـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــّي  ـــــــــــمـــــــــــُد بـــــــــــُن  ـــــــــــمـــــــــــد ب  ـــــــــــُد ال  ول

 ن عـــــــــــلـــــــــــّي بـــــــــــن  ـــــــــــمـــــــــــِد بـــــــــــِن ســـــــــــــــــــــــــلـــــــــــيـــــــــــمِ    

  
يْ  ْين الفارقانيُّ الكاتُِب يَْمَدُح الصاِحَب بهاَء الّدِ ه : وقاَل َسْعُد الّدِ  المْصِرّي : ِحنَّا ن عليَّ بَن محمِد بِن سليِم بنِ وقرأُْت في تاِريخِ الذَّهبّي ما نصَّ

َد   ر الــــــــــــــنــــــــــــــ  ًا فــــــــــــــهــــــــــــــو حبــــــــــــــَح يــــــــــــــّ مح عــــــــــــــلــــــــــــــِ  ميــــــــــــــَِّ

 انَده يف املضــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــض املــــــــــــــــــــعضــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ و    

  

ِدٍب  ُده جمــــــــــــــــــــٌد عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  جمــــــــــــــــــــُح  فــــــــــــــــــــرِفــــــــــــــــــــح

رِ و     فحضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ٍ  إىل مـــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــُده مـــــــــــــــــــُ  رف

  

رح  َداه وهــــــــــــــــَ رُع َأّن ســــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــَر نــــــــــــــــَ  ُيســــــــــــــــــــــــــــــح

لــــــــــي    نح عــــــــــَ ِ  مــــــــــِ ــــــــــَ رُع مــــــــــن ســــــــــــــــــــــــيــــــــــٍر أَت  َأســــــــــــــــــــــــح

  
ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

 الناقَةُ على ولَِدها : تَعَطَّفَْت ؛ وكذلَك الشاةُ ؛ عن اللَّْحيانّي. تََحنَّنَتِ 

ةُ تقولُ  الِحنَّةُ و  .الِحنِّيَةُ  ، بالكْسِر : ِرقَّةُ القلِب ، عن ُكراعٍ ؛ والعامَّ

 ، أَي اْستِْرزاقَه. (3)، أَي واْستِْرحاَمه ؛ كما قالوا : ُسْبحاَن هللِا وبركاتِِه  ( )3َحنانَهوقالوا : ُسْبحاَن هللِا 

جِل يَْنتَمي إلى نسٍب ليس منه أَو يَدَِّعي ما ليس منه في شي َحنَّ  وفي الَمثِل : ٍء ، والِقْدُح ، بالكْسِر : أَحُد ِسهاِم قِْدٌح ليس منها ؛ يُْضَرُب للرَّ

َكها المنبض الَمْيِسر ، فإذا كا  بها َخَرَج لها صوٌت يُخاِلف أَصواتَها فعُِرَف به. (4)ن من غيِر َجواِهر أَخواتِه ثم َحرَّ

يُح : اْستََحنَّتْ و  ؛ أَْنَشَد ِسْيبََوْيه ألَبي ُزبَْيد : َحنَّتْ  الّرِ

جح  ــــــــــــَ ــــــــــــمــــــــــــا ي ــــــــــــّرايُح ف نيف هبــــــــــــا ال حــــــــــــِ ــــــــــــَ ت  ُمســــــــــــــــــــــــــح

وِد     جــــــــــــــُ الِم كــــــــــــــر  هــــــــــــــَ ا يف الــــــــــــــظــــــــــــــ  (5)لهبــــــــــــــُ
 

  
 اإِلبِِل. َحنِيٌن كَحنِينِ  : له َحنَّانٌ  ابٌ وَسح

 األََسِديُّ : من بَنِي أَسِد بِن شريٍك ، عن أَبي ُعثْمان النَّْهدّيِ. َحنَّانُ و

اِدَرةِ ، وليس للضبِّ  يَِحنَّ  وقالوا : ال أَْفعَلُه حتى  وإِنَّما هو َمثٌَل ، وذلَك ألَنَّ الضبَّ ال يَِرُد أَبداً. َحنِينٌ  الضَّبُّ في أَثِر اإِلبِِل الصَّ
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__________________ 
 ( اللسان والصحاح منسوابً إىل طرفة.1)
 واللباب : زرقويه. 475و 304/  1( يف التبصري 2)
 انه.. ورحي.. ( يف اللسان : وحنانيه3)
 ( اللسان : املفي .4)
 برواية : 602( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 5)

  تاهبا ابلظالم غري هجود
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان.
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 : إذا نُِقَرْت ، على التَّْشبِيِه. تَِحنُّ  الّطْستُ  َحنَّتِ و

ب ، على التَّْشبيه. َحنَّانٌ  وُعودٌ   : ُمَطّرِ

ي رأَْسها. الَحنَّةُ  وقاَل اللَّْيُث :  : ِخْرقَةٌ تلبُِسها المْرأَةُ فتُغَّطِ

َدةِ.  قاَل األَْزهِريُّ : هو تَْصحيٌف صوابُه الُخبَّة ، بالخاِء والموحَّ

 : العَْطفَةُ والشَّفَقةُ والِحيَطةُ ؛ عن األَْزهِرّيِ. الَحنَّةُ و الَحنِينُ و

ها ً  وفي الَمثَِل : ال تَْعَدُم ناقةٌ ِمن أُّمِ  ، أَي َشبَهاً. َحنَّةً و َحنِينا

ها ه. َحنَّةً  وفي التَّْهذيِب : ال تَْعَدُم أَْدماُء ِمن أُّمِ جَل ؛ ويقاُل ذلَك لكّلِ َمْن أَْشبَه أَبَاهُ وأُمَّ جِل يُْشبِهُ الرَّ  : يُْضَرُب للرَّ

َر ؛ َحَكاهُ ابُن األَْعرابّي.َعنِّي : أَي ما انْ  َحنَّنَ  وما  ثَنَى وما قَصَّ

 عن الِجْلِد : أَي ال يَُزوُل ؛ قاَل : يُِحنُّ  وأَثٌَر ال

ُم و  هــــــــــــُ نـــــــــــــح َك مــــــــــــِ لــــــــــــ  عــــــــــــَ لــــــــــــَ  فـــــــــــــَ تـــــــــــــح  إن  هلــــــــــــم قـــــــــــــَ

ِم و     ظـــــــــــح ن  عـــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــَ رحٌح ال حيـــــــــــُِ (1)ِإال  فـــــــــــجـــــــــــُ
 

  
ْره. يَِحنُّ  وقاَل ثَْعلَب : إِنَّما هو  ، وهكذا أَْنَشَد البْيَت ولم يفّسِ

يحِ. َحنِينٌ  وَجْوزٌ   : ُمتَغيُِّر الّرِ

 كذِلَك. َحنِينٌ  وزْيتٌ 

 : اسُم اْمرأَةٍ. َحنُّونَةُ و

 ، إلى بْدٍر. وسلمعليههللاصلى (2)، كَسحاٍب : رْمٌل بَْيَن مكَّةَ والمدينَِة ، له ذْكٌر في سيِره  الَحنانُ و

 وقاَل نَْصر : هو كثيٌب عظيٌم كالَجبَِل.

الموِصليُّ الحافُِظ ، َذَكَره المصنُِّف بُن األَزمل  َحنُّونُ والحنانيُّ ، كَسحاٍب ، صاِحُب بقيَّة ؛ َذَكَره ابُن الّسْمعانّي.  َحنانٍ  ومحمُد بُن َعْمِرو بنِ 

 ، وهو وهٌم.« ج ن ن»في 

نِنُّي ؛ وُربَّما قالوا اإِلحنينيُّ  : بَْلَدةٌ باليمِن قْرَب َزبِيد يُْنَسُب إليها أَبو محمٍد عْبُد هللِا بُن محمدٍ  إحنينو  ؛ شاِعٌر. المّحِ

يُّ بالقاِهَرة في َسنَة قاَل ياقوُت : أَْنَشَد سليماُن بُن عبِد هللِا الّريحان  لنْفِسه : المحننيّ  ، قاَل : أَْنَشد ابنُ  624يُّ الَمّكِ

رف يف هـــــــــــمِّ ويف حـــــــــــزن  َر الـــــــــــطـــــــــــ   اي ســـــــــــــــــــــــــاهـــــــــــِ

ا ِ     بــــــــــــَ  حــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــَف وجــــــــــــد ووســــــــــــــــــــــــــواٍس وبــــــــــــلــــــــــــح

  

فـــــــــــــرِج  نـــــــــــــح ن  فـــــــــــــإن  اهلـــــــــــــم  مـــــــــــــُ  ال تـــــــــــــيـــــــــــــَبســـــــــــــــــــــــــــَ

بــــــــــــــــا ِ و     َ ِإدحابٍر وِإقــــــــــــــــح َر مــــــــــــــــا بــــــــــــــــاح هــــــــــــــــح  الــــــــــــــــد 

  

الً  ثــــــــــَ َر  مــــــــــَ ِت قــــــــــد جــــــــــَ َت بــــــــــبــــــــــيــــــــــح عــــــــــح  أَمــــــــــا لــــــــــَِ

كـــــــــــــــا ِ و     بـــــــــــــــاٍه وَأشـــــــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــاُس أَبشـــــــــــــــــــــــــــــح  ال يـــــــــــــــُ

  

تـــــــــــهـــــــــــا  بـــــــــــاهـــــــــــَ تـــــــــــِ ٍ وانـــــــــــح اح َدة عـــــــــــَ َ رقـــــــــــح  مـــــــــــا بـــــــــــاح

ن حـــــــــــاٍ  إىل حـــــــــــا ِ     ر مـــــــــــِ هـــــــــــح قـــــــــــلـــــــــــُب الـــــــــــد   يـــــــــــُ

  
 وكاَن يمَدُح إْبراهيَم بِن طْغتكين بِن أَيوب ملك َزبِيٍد ، َرِحَمهم هللاُ تعالَى.

 بفتْحٍ فتَْشديِد نُون َمْكسوَرةٍ : مْوِضٌع بنَْجٍد ؛ عن نَْصر. َحنِّيو

فَها هللاُ تعالَى ، يذكر َمَع الولج عنه أَْيضاً.  وبضّمِ الحاِء والباقي مثْله مْوِضٌع ِمن َظواِهر مكَّةَ ، شرَّ

 ْلحاً.، مشدََّدةٌ : مْوِضٌع َغْربَّي الموصل ، فَتََحها عتبَةُ ابُن فرقٍد ص الَحنَّانَةُ و
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 وَدْير حنا ، بظاِهِر الُكوفَِة.

. الِحنِّ  وِديكُ   ، بالكْسِر : شاِعٌر اْسُمه أَْحَمُد بُن َمْيسوٍر األَْندلسيُّ

 بحاٍء ُمْهَملة ، وهو َغْيُر ديكِ  (3)قاَل مغلطاي : هكذا رأَْيته مجّوداً مْضبوطاً بخّطِ أَبي القاِسِم الَوِزير الُمْقِري 

__________________ 
 واألساس برواية :« وإن هلا»( اللسان وفيه : 1)

 ال بـــــــــــــد مـــــــــــــن قـــــــــــــتـــــــــــــلـــــــــــــي فـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــك مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم 

 إال فـــــــــــــــــجـــــــــــــــــرح ال حيـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــظـــــــــــــــــمو    

  

 ( يف ايقوت واللسان : يف مسريه.2)
 : املغريب. 207/  1( يف التبصري 3)
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ُه عبحُد الس الم بُن َرغحبان.  اجلنِّ ابجليِم ا والح
نُ  : [حون] .أَْهَملَه  : التََّحوُّ  الَجْوهِريُّ

 الذُّلُّ والَهالُك. وفي اللساِن : هو

ى. لَقَُب ُدْميَةَ بْنِت سابَطِ  ِذْكُر الفَتْحِ ُمْستدرٌك : ، بالفتْحِ ، َحْونَةُ و  التَِّميميَّة ، وأُّمها رقيقةُ بْنُت أََسِد بِن عْبِد العُزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : مْوِضُع بَْيعِ الَخْمر. الحانةُ 

 نباذ ولو أُْعِطيُت بغداذ. َحانَة ال أَْدخلَ  اَل أَبو َحنِيفَةَ : أَُظنُّها فاِرِسيَّة وأَنَّ أَْصلَها َخانَة ، وقد َذَكَره الَحِريرّي في َمقاَماتِه : عاَهْدُت هللاَ أَنْ ق

مِد بُن عْبدِ  حاناو ْيبانيُّ ، ُمَمالَة الحاِء : مدينة بدياِر بْكٍر ، منها أَبو صالحٍ عْبُد الصَّ ْحمن الشَّ على غيِر قِياٍس ،  الَحنَويُّ : ، ويقاُل  الحانيُّ   الرَّ

 ، وعنه ابُن ُسَكينَةَ. (1)عن رزِق هللِا التِّيمّي 

 والبَلَِد في الذي بَْعده. الحانَةِ  وقد يأْتي ِذْكرُ 

يكوُن َسنَةً  طالَْت أَو قَُصَرْت ؛: ؛ وفي الُمْحَكِم  طاَل أَو قَُصرَ  ُكلِّها ، بالكْسِر : الدَّْهُر ، أَو َوْقٌت ُمْبَهٌم يَْصلُُح لجِميع األَْزمانِ  الِحْينُ  : [حين]

 أَْشُهٍر ، أَو َشْهَرْيِن ، أَو كلُّ ُغْدَوةٍ وَعِشيَِّة.أَو يَْختَصُّ بأَْربعيَن َسنَةً ، أَو َسْبعِ ِسِنيَن ، أَو َسنَتَْيِن ، أَو ِستَِّة  ِمن ذلَك ، وأَْكثَرَ 

 ، قيَل : كلَّ سنٍة ؛ وقيَل : كلَّ ِستَِّة أَْشُهر ؛ وقيَل : ُكلَّ ُغْدوةٍ وَعِشيَّة. (2) (تُ ْؤِت ُأُكَلها ُكلَّ ِحني  )وقْولُه تعالَى : 

اسٌم كالوْقِت يَْصلُُح لجِميعِ األَْزماِن ، قاَل : والمْعنَى في قْوِله  الِحينَ  قاَل األَْزهِريُّ : وجميُع َمْن شاهْدتُه ِمْن أَهِل اللّغَِة يْذهُب إلى أَنَّ 

يكوُن بمْنِزلَِة الَوْقِت  الِحينَ  ، أَنَّه يَْنتَفع بها في كّلِ وْقٍت ال يَْنقَِطُع نَْفعُها البتَّة ؛ قاَل : والدَّليُل على أَنَّ  (ِت ُأُكَلها ُكلَّ ِحني  تُ ؤْ ):  عزوجل

 قَْول النابِغَِة أَْنَشَده األَْصمعّي :

هــــــــــا  وحِء لـــــــــــَِّ نـــــــــــاَذَرهـــــــــــا الـــــــــــراقـــــــــــوَن مـــــــــــن ســــــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــَ

قـــــــــــــه طـــــــــــــورًا و     لـــــــــــــِّ طـــــــــــــَ ُض تـــــــــــــُ راجـــــــــــــِ (3)طـــــــــــــورًا تـــــــــــــُ
 

  
 المْعنَى : أَنَّ السمَّ يَِخفُّ أَلَُمهُ َوْقتاً ويعُوُد َوْقتاً.

: تأْتي على أَْوُجٍه  ِحْين: ِء وحُصوِله ، وهو ُمْبَهُم المْعنَى ، ويَتََخصَُّص بالُمضاِف إليه. وَمْن قاَل وْقُت بلُوغِ الشي الِحينُ  وقاَل الراِغُب :

 .(4) (َوَمت َّْعناُهْم ِإىل ِحني  )لألََجِل نَْحو : 

 .(تُ ْؤِت ُأُكَلها ُكلَّ ِحني  )والسَّنَة نَْحو : 

 .(5) (ِحنَي َتُُْسوَن َوِحنَي ُتْصِبُحونَ )وللسَّاَعِة نَْحو : 

مان الُمْطلَق نَْحو :  ْهرِ )وللزَّ ْنساِن ِحني  ِمَن الدَّ ، فإِنَّما فسََّر ذِلَك بَحَسِب ما  (7) (لَتَ ْعَلُمنَّ نَ َبَأُه بَ ْعَد ِحني  ) ، و (6) (َهْل َأتى َعَلى اإْلِ

 وجَد وعلَق به.

، لُغَة : الَوْقُت ، يُْطلَُق  الِحْينُ : في لساِن العََرِب يُْطلَُق على لحَظٍة فما فَْوقها إلى ما ال يَتَناَهى ، وهو مْعنَى قَْولهم  الِحْينُ  وقاَل المناِوّي :

 قَليِل والكثيِر.على ال

َر قْولُه تعالَى  يوُم الِقيامِة ، : الِحْينُ و اج. (َولَتَ ْعَلُمنَّ نَ َبَأُه بَ ْعَد ِحني  ): وبه فُّسِ جَّ  ، أَي بْعَد قِياِم الِقيامِة ؛ وفي المْحَكِم : بْعَد َمْوت ، عن الزَّ
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ُهْم َحّّت حِ ) الُمدَّةُ ؛ وقوله تعالى :  :الِحْينُ و  ، وجج أَْحيانٌ  ج أَي أُْمِهلُوا فيها ؛ أَي حتَّى تَْنقَِضَي الُمدَّةُ التي أُْمِهلُوها ، (8) (ني  فَ تَ َولَّ َعن ْ

بالياِء ، وُربَّما أَْدَخلوا عليه  ِحينيذٍ  وُربَّما خفَّفُوا َهْمَزةَ إْذ فأَْبَدلُوها ياًء ، وَكتَبُوه ، ِحينَئِذٍ  وإذا باَعُدوا بَْيَن الَوْقتَْيِن باَعُدوا بإْذ فقالوا . )(9أَحايِينُ 

 ؛ وفي التَّْنزيلِ  ِحينَ  أَي ليسَ  ِحينَ  التاء فقالوا : التَ 

__________________ 
 : التميمي. 485/  2( يف التبصري 1)
 .25( إبراهيم ا اآية 2)
 .«حيناً وحيناً »ويف اللسان والتهذيب :  80( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .98( يون  ا اآية 4)
 .17( الروم ا اآية 5)
 ( اإلنسان ا اآية األوىل.6)
 .88( ص ا اآية 7)
 .174( الصافات ا اآية 8)
 ( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت من الشارح. نصها : َواَلَت حَا ا أي ليَ  ِحَا.9)



16914 

 

َزة : .(1) (الَت ِحنَي َمناص  )الَعزيِز :   وأَم ا قوحُ  َأيب َوجح
نح عـــــــــــاطـــــــــــٍف  َا مـــــــــــا مـــــــــــِ وَن حتـــــــــــَِ فـــــــــــُ ـــــــــــعـــــــــــاطـــــــــــِ  ال

وا و     مــــــــــُ عــــــــــَ ــــــــــح دًا إذا مــــــــــا أَنـ لــــــــــوَن يــــــــــَ فحضــــــــــــــــــــــــِ ُ
(2)املــــــــــ

 

  
العاِطفُونَْه  كما زادت في تاَلن بمْعنَى اآلَن. وقيَل : أَرادَ  ِحْينَ  قاَل ابُن ِسْيَده : أَراَد العاِطفُوَن مثْل القائُِموَن والقاِعُدوَن ، ثم َزاَد التاء في

ا اْحتاَج إلِ  قاَمِة الَوْزِن إِلى َحَرَكِة الهاِء قَلَبَها فأَْجَراه في الَوْصِل على َحّدِ ما يكوُن عليه في الوْقِف ، ثم إنَّه شبَّه هاَء الَوْقِف بهاِء التأْنِيِث ، فلمَّ

 تاًء ثم فتحت.

يرافّي : ي : وهكذا أَْنَشَده ابُن الّسِ  قاَل ابُن بَّرِ

 العاِطُفونَهح حا ما من عاطفٍ 
ً  : َجعََل له َحيَّنَهُ و  .ِحينا

ةً ؛ النَّاقَةَ : َجعََل لها في كّلِ يَْوم ولَْيلٍة َوْقتاً يَْحلُبُها فيه كتََحيَّنَها َحيَّنَ و ؛ قاَل  ، بكْسِرِهما الِحْينَةُ و الِحْينُ  واالْسمُ  إذا َحلَبَها في اليَْوِم واللَّْيلَِة َمرَّ

 بَُّل يَِصُف إِبِالً :الُمخَ 

هـــــــــــــا  نـــــــــــــُ ـــــــــــــح َك أَفـ يـــــــــــــالـــــــــــــَ تح أَرحَو  عـــــــــــــِ نـــــــــــــَ  إذا أُفـــــــــــــِ

هـــــــا و     يــــــنــــــُ تح أَرحَب عــــــلــــــ  الــــــوطـــــــِب حــــــَ نـــــــَ يــــــِّ (3)ِإن حــــــُ
 

  
 .«نُوقَُكم تََحيَّنُوا»في الحِديِث : و

 َمتَى َوْقُت َحلَبِها وَكمْ  أَي ناقَتَِك ، ِحينَةُ  َمتَى يقاُل :و ِمثُْل التَّْوِجيِب ، وال يكوُن ذِلَك إالَّ بَْعَد ما تَُشوُل وتَِقلُّ أَلبانُها. التَّْحيِينُ  وقاَل األَْصمعيُّ :

 َكْم ِحالبُها. أَي ، ِحينَتُها

 قَُرَب وآَن. أَي : حاَن ِحينٌ و

حاحِ : ً  أَْن يَْفعَل كذا حانَ  وفي الّصِ  : أَي قَُرَب َوْقتَه ؛ وأَْنَشَد لبُثَْينَة : حاَن ِحينُهوي آَن أَ  حينا

ٌة و  يـــــــــــٍر َلســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــَ وِّي عـــــــــــن مجـــــــــــَِ لـــــــــــُ  ِإن  ســـــــــــــــــــــــــُ

هـــــــا     يــــنــــُ تح وال حـــــــاَن حــــِ ِر مـــــــا حـــــــانـــــــَ هــــح (4)مــــن الـــــــد 
 

  
ي : لم يحفظ لبُثَْينة إالَّ هذا البَْيت ؛ قاَل   ومثْلُه لُمْدِرك بِن ِحْصٍن :: قاَل ابُن بَّرِ

ِه لــــــــــيــــــــــَ  ابــــــــــنُ و  وحمــــــــــِ ــــــــــَ تــــــــــًا ُدوَن يـ ثــــــــــ  مــــــــــائــــــــــِ   أُنــــــــــح

هــــــــا و     يــــــــنــــــــُ تــــــــًا مــــــــن مــــــــوتــــــــٍة حــــــــاَن حــــــــِ لــــــــِ فــــــــح (5)ال مــــــــُ
 

  
 فآَن َحَصاُده. السُّْنبُُل : يَبِسَ  حانَ و

 .ُمحايَنَةً  وكذِلَك اْستَأَْجَرهُ  ، كُمَساَوَعٍة ، ُمَحايَنَةً  َعاَملَهُ و

ً  أَقامَ  فالٌن بالمَكاِن : أَْحيَنَ و  .ِحينا

 ؛ عن أَبي َعْمٍرو. لها أَن تُْحلََب ، أَو يُْعَكَم عليها حانَ  اإِلبُِل : أَْحيَنَتِ و

لُوه ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : حانَ  ؛ أَو لهم ما َحاَولُوهُ  حانَ  القَْوُم : حانَ و  لهم أَن يَْبلغُوا ما أَمَّ

يَـن ا  كيَف تَنام بعَدما َأحح
 .لنا أَن نَْبلُغَ  حانَ  أَي

ةً  بالكْسرِ  ، الِحينَةَ  هو يأُْكلُ و  ؛ وفي بعِض األُُصوِل : أَي وْجبَةً في اليَْوِم ؛ والفَتْحِ ألَْهِل الحجاِز. في اليَْوِم واللَّْيلَةِ  واِحَدةً  ويُْفتَُح ، أَي مرَّ

اِهُد بَْينَ  َق أَبو عمر الزَّ ي : فرَّ ةِ الواِحَدةِ ، فالَوْجبَةُ :  الَحْينَةُ  والَوْجبَِة فقاَل : الَحْينَةِ  قاَل ابُن بَّرِ في النُّوِق ، والَوْجبَةُ في الناِس ، وِكالُهما للَمرَّ

ةً واِحَدةً ،  ةً واِحَدةً. الَحْينَةُ وأَن يأُْكَل اإِلنساُن في اليَْوِم مرَّ  أَن تَْحلَُب الناقَةَ في اليْوِم مرَّ

 .الِحينِ  بْعدَ  الِحينَ  أَي الِحينَةِ  بْعدَ  ةَ الِحينَ  ما أَْلقاهُ إالَّ و



16915 

 

 ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ قاَل : الَهالكُ  بالفتْحِ : ، الَحْينُ و

هــــــــــــا و  قــــــــــــائــــــــــــِ ــــــــــــِ ُ يــــــــــــوَم ل اح  مــــــــــــا كــــــــــــاَن إال  ا ــــــــــــَ

كـــــــا و     بـــــــالـــــــِ هـــــــا مـــــــن حـــــــِ لـــــــِ بـــــــح ديـــــــِد حـــــــَ ُض جـــــــَ طـــــــح (6)قـــــــَ
 

  
__________________ 

 .(َوالتَ )وفيها :  3( ص ا اآية 1)
 والصحاح وعجزه فيها :« واملسبغون يداً »( اللسان والتكملة وفيها : 2)

 املطعمون زمان أين املطعمُ و 
 والتهذيب والصحاح. 128/  2( اللسان واملقايي  3)
 والصحاح. 128/  2( اللسان واملقايي  4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
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ُجُل : َهلََك. حانَ  الِمْحنَةُ ؛ وقد : الَحْينُ و  الرَّ

 تعالَى : أَْهلََكهُ. هللاُ  أَحانَهُ و

شاِد فقدو  .حانَ  كلُّ ما لم يَُوفَّْق للرَّ

ً  قاَل األَْزهِريُّ : يقاُل :و  .فَتََحيَّنَ  هللاُ  َحيَّنَهُ و،  حاَن يَِحيُن َحْينا

 : األَْحَمُق. الحائِنُ و

 .حائِنٌ  نُ وِمن سجعاِت األَساِس : الخائِ 

 ؛ قاَل النابِغَةُ : َحوائِنُ  ج ، حينُه : أَي فيها حائِنَةٌ  ؛ يقاُل : نََزلَْت به كائِنَةٌ  الَحْين ذاتُ  : النَّاِزلَةُ الُمْهِلَكةُ  الحائِنَةُ و

هـــــــــــــا  َديـــــــــــــح ٍب لـــــــــــــَ لـــــــــــــَ طـــــــــــــ  ريحِ مـــــــــــــُ ٍر غـــــــــــــَ بـــــــــــــح تــــــــــــــَ  بـــــــــــــِ

ُا و     َن قــــــــــــــــد حتــــــــــــــــَِ وائــــــــــــــــِ ن  ا ــــــــــــــــَ (1)لــــــــــــــــكــــــــــــــــِ
 

  
نَِت الواِو اْنقَلَبَْت هاُء التأْنِيِث تاءً  ، الحانُوتُ و ا ُسّكِ ابَع  الَحوانِيتُ   ، والَجْمعُ َمْعروٌف ؛ يَُذكَُّر ويَُؤنَُّث ، وأَْصلُه حانَُوةٌ مثْل تَْرقَُوةٍ ، فلمَّ ، ألَنَّ الرَّ

باِعي في ابع منه أََحد ُحُروِف المّدِ  منه َحْرُف ليٍن ، وإنَّما يَُرّد االسُم الذي جاَوَز أَْربَعه أَْحُرف إلى الرُّ الجْمعِ والتَّْصِغير ، إذا لم يُكِن الرَّ

.  واللِّيِن ؛ قالَهُ الَجْوهِريُّ

ي : ِكها واْنِفتاح ما قْبِلها حانوتٌ  وقاَل ابُن بَّرِ مِت الالُم على العَْيِن فصاَرْت َحَونُوٌت ، ثم قُِلبَِت الواو أَلفاً لتحرُّ  فصاَرتْ  أَْصلُه َحنَُووت ، فقُّدِ

 .«ح ن ت»في  ، وقد ذُِكرَ  (2)، ومثْله طاُغوٌت  حانُوتٍ 

 : الحانَةُ و .الحانَةِ  َمْنسوبَةٌ إلى : الَخْمُر ، الحانِيَّةُ و

اِر ؛ عن ُكراعٍ. َمْوِضُع بَْيِعها ،  وهو َمْوِضُع الَخمَّ

 وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : أَُظنُّها فاِرِسيَّة ، وأَنَّ أَْصلَها خانه.

 ، وتقدََّم قَريباً. َحنويّ و حانويّ  بدياِر بْكٍر ، وهي ُممالَةُ الحاِء ، وتُْعَرُف اآلَن بحانى كداعى ، والنِّْسبَةُ إليه ، كِضيَزى : د ِحينَىو

 ال أَْعرفه. حينة ، بالكْسِر ، إلى َمدينَةِ  الِحينيُّ ووقاَل الحافُِظ الذَّهبيُّ : 

. الِحينيُّ  (3)بُن إِبراهيم بِن ُسلَيمان قال الحافُِظ ابُن حجر : هو عليُّ   العوفيُّ

 قاَل مغلطاي : َسِمَع معنا على شيوِخنا.

 .ِحينُه ِء ، بالكْسِر :الشَّي ِمْحيانُ و

هنِْسبَةٌ  البوشنحيُّ  َحيَّاَن الَحيَّانِيُّ  عبُد هللِا بُن محمِد ابِن َجْعفَِر بنِ  َجدُّ أَبي العبَّاِس  كَشدَّاٍد : ، َحيَّانو الَمْذكوِر ، يَْرِوي عن محمِد بِن  إلى َجّدِ

.  إْسحاق بِن خزيَمةَ ، وعنه أَبو ُعثمان سعيُد بُن العبَّاِس بِن محمٍد الَهَرويُّ

صاِحُب التَّصانِيِف ، َرَوى عن ابِن أَبي  ، (4) األَْصبهانيُّ  َحيَّاَن الَحيَّانِيُّ  عبُد هللِا بُن محمِد ابِن َجْعفَِر بنِ  وأَبو محمدٍ  كذا الحافُِظ أَبو الشَّيخِ و

وايَة عن  (5)لَْيلَى الموصلّيِ  حيِم الكاتِِب  (7)أَبي نعيٍم الَحافِظ ، وآخر من َرَوى عن  (6)، وأَْكثََر الّرِ أَبي طاِهٍر محمِد بِن أَْحمد بِن عْبِد الرَّ

اق ؛ زَّ اقِ  أَبو الفَتْحِ  وَحِفيُده بأَْصبَهان وولِدِه عْبِد الرَّ ه. ، الَحيَّانِيُّ  محمُد بُن عْبِد الرزَّ  حدَّثا ، األَخيُر عن جّدِ

. الَحيَّانِيُّ  عبيُد هللِا بُن َهارونَ  أبو نعيمٍ و  القزِوينيُّ َرَوى عنه أَبو الفتْحِ صاِعُد بُن بُنداٍر الجْرجانِيُّ

ٌر ، َحيَّانَ  أَبوو  .«ج ي ن»قد تقدََّمْت ترَجَمتُه في  النَّحويُّ متأّخِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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َشْيخ أَبي  َحيَّان نِ الحسُن بُن عبِد الُمْحسِن بِن الَحَسِن الَحيَّانيُّ أَبو محمٍد ، كاَن يكتُب الحِديَث بصور َمَع ابِن ماكوال ؛ وموسى بن محمِد ب

 يَْعلَى الموصليُّ ؛

__________________ 
ا ومل أجده يف ديوانه النابغة الذبياين ط دار صـــادر بريوت ا والبيت يف اللســـان  256الفكر بريوت ص ( ديوانه صـــنعة ابن الســـكيت. ط دار 1)

 والتكملة والتهذيب.
 ( عل  هامش القاموس. بعد إيراده قو  اجلوهري وقو  ابن بري.2)

ه فاعواًل كابن سيده فذكره يف حنت ولكر وعل  كالم اجلوهري فموضض ذكره هنا ا وعل  كالم ابن بري فموضض ذكره املعتر ا لكن اجملد جعل
 وجهة ا ا ه ا مصححة.

 : سلمان. 301/  1( يف التبصري 3)
 واللباب. 290/  1واملثبت كالتبصري « األصفهاين»( يف القاموس : 4)
 ( يف اللباب : عن أيب يعل  املوصلي.5)
 ( يف اللباب : أكثر الرواية عنه أبو نعيم.6)
 طاهر. ( يف اللباب : عنه أبو7)
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عدِ  عُد بُن عبِد ِ  بِن َأسح ٍر  ا َي اين   وأَبو  مٍد َأسح َض َأاب َبكح  خلفاً الشريازّي ا وعنه ابُن الّسمعايّن. (1)لَِ
 ، بالكْسِر : َمْوِضٌع بِمْصَر. الِحْينُ و

 : الَمْوُت. الِحْينُ و

ُكوِب إلى النُُّزوِل ، ويُْرَوى َخْيُر الَمْنزِل. ِحينُ  وقالوا : هذا  الَمْنزِل ، أَي َوْقت الرُّ

ً  وعاَملَهُ  ً  ، بمْعنَى الَوْقِت ؛ عن اللّْحيانّي ؛ وكذِلَك اْستَأْجره الِحينِ  ، كِكتاٍب ، ِمن ِحيانا  عنه أَْيضاً. ِحيانا

 : أَْزَمَن. أَحانَ و

 النَّْفِس : إذا َهلََكْت. حاَن ِحينُ و

ا ِجئْت ،  ِحينَ  ويَْحُسن في َمْوِضع ا وإْذ وإذا وَوْقت وساَعة وَمتَى ، تقوُل : رأَْيتُك لمَّ  ِجئَْت ، وإْذ ِجئْت. ِحينَ ولَمَّ

ً  وهو يَْفعَُل كذا  .األَحايِين وفي أَحيانا

 ُرْؤيَة فالٍن : تَنَظَّْرتُه. تََحيَّْنتُ و

 ليْدخَل. الواِرُش : اْنتََظَر وْقَت األَْكلِ  تََحيَّنَ و

 .ِحينَها وْقَت الصَّالةِ : َطلَبَ  تََحيَّنَ و

 .«َزواَل الشمِس  نَتََحيَّنُ  كنَّا»في حديِث الِجماِر : و

يَّة ؛ وقوُل ُملَيح : تحينو  : اْستَْغنى ، عاّمِ

ُه و  تـــــــــــَ ونــــــــــــَ لـــــــــــ  وال خَتحشـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــَُ يـــــــــــح ب  لـــــــــــَ  حـــــــــــُ

ُد     قـــــــَ تـــــــَ نـــــــح َك ممــــــن لــــــيــــــ  يـــــــُ ســـــــــــــــــــــِ فح دحٌع بــــــنـــــــَ (2)صـــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، وِمَن الِمْحنَِة. الَحْينِ  يكوُن ِمن

 الصَّالةُ : َدنَْت. حانَتِ و

 ، كتَنُّوٍر : اسٌم. َحيُّونٌ وهو نَْوٌع منه يكوُن بمْصَر يُْؤَكُل بسراً ،  حيانيٌّ  ونَْخلٌ 

 .(3) كَحيَّنُوهم ضيوفَهم أَحانُواو

 مع النون فصل اخلاء
ً  الثَّْوَب وغيَرهُ  َخبَنَ  : [بنخ] ً و يَْخبِنُه َخْبنا ً وزاَد ابُن ِسيَده :  ، بالكْسِر ، ِخبانا حاحِ. َعَطفَه وخاَطهُ ليَْقُصَر ، بالضّمِ : ُخبانا  كما في الّصِ

 وفي المْحَكِم : قلََّصهُ بالِخياَطِة.

بّيِ.وقاَل ، اللَّْيُث : رقََع ذُْلذَُل الثّْوِب فخاَطهُ   أَْرفََع ِمْن َمْوِضِعه كي يَتَقَلََّص ويَْقُصَر كما يَْفعل بثوِب الصَّ

ً  ءَ الشَّي َخبَنَ و دَّةِ  واْستَعَدَّهُ  الطَّعاَم : َغيَّبَهُ وَخبَّأَهُ  َخبَنَ و. يَْخبِنُه َخْبنا حاحِ. للّشِ  ؛ كما في الّصِ

ّمِ : ما تَْحملُه في ِحْضنِكَ  الُخْبنَةُ و . و؛ نَقَ  ، بالضَّ إذا َمرَّ أَحُدكم بحائٍط فْليأُْكْل منه وال »حِديُث ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه : منه لَه الجْوهِريُّ

 .«ُخْبنةً  يتخذْ 

 والُحْبكةُ في ُحْجزةِ السَّراويِل ، والثُّْبنةُ في اإِلزاِر. الُخْبنَةُ  قاَل ابُن األثيِر :

كةً : ال ُخْبنَةُ و حاحِ. َخبَناتٍ  يقاُل : إنَّه لذو َخنَباُت ،ع. والَخبَناُت ، محرَّ ةً ويَْفُسُد أُْخرى ؛ كما في الّصِ  وذو َخنَباٍت : وهو الذي يَْصلُُح مرَّ

 ماَت. إذا ، كَشعَبَتْه َشعُوُب : َخبَنَتْه َخبُونُ  يقاُل :و
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 وهو مجاٌز. : إسقاُط الَحْرِف الثَّاني في العَُروِض ، الَخْبنُ و

ْعرَ  َخبَنَ  وفي المْحَكِم : ً  الّشِ ْين ِمن ُمْستَْفِعلُن : َحَذَف ثانِيِه ِمن غيِر أَْن يَْسُكَن له شي يْخبِنَه خْبنا ا يُجوُز فيه الزحاُف ، كحْذِف الّسِ ء إذا كاَن ممَّ

 الذي هو التَّْقليُص. الَخْبنِ  ِمن فاِعالتُن ؛ قاَل : وكلُّه ِمنَ  (4)، والفاُء ِمن َمْفعوالت ، والفاُء 

يَ  ً مَ  قاَل أَبو إْسحق : إنَّما ُسّمِ ي َخبَْنتَه ألَنَّك كأَنََّك َعَطْفَت الُجْزَء ، وإن ِشئَْت أَتْممَت كما أَنَّ كلَّ ما ْخبُونا  ِمن ثوٍب أَْمَكنَك إِرسالُه ، وإِنَّما ُسّمِ

 ً لِه. َخْبنا  ، ألنَّ َحْذفَه مع أَوَّ

__________________ 
 ( يف اللباب : أاب بكر بن خلف.1)
 ا واللسان.« ممن»بد  « مما»وفيه  1016/  3( شرح أشعار اهلذليا 2)
 ( عبارة األساس : وقد حّينوا ضيوفهم وأحانوهم.3)
 ( يف اللسان : واأللف.4)
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ّمِ : ، الُخْبنُ و  .ُخْبنان وهو ما بَْيَن الِمْسَمعِ ، ولكّلِ ِمْسَمع الَمزاَدةِ وفَِمها ، (1) ما بَْيَن ُخْرتِ  اسمُ  بالضَّ

ُجُل الُمتَقَبُِّض الُمتََداِخُل بعُضه في بعٍض.كعُتُّلٍ ومُ  ، الُخبُنُّ و  ْطَمئِّنٍ : الرَّ

 : الشَّديُد ؛ قاَل الُمَخبَُّل : الخابِنُ و

رحصـــــــــــــــــــــٌة و  ـــــــُ حـــــــاَن فـ يـــــــح ِض ســـــــــــــــــــــَ وح ن حـــــــَ  كـــــــاَن هلـــــــا مـــــــِ

ِة خـــــــــــابـــــــــــُن     يـــــــــــح ٌم مـــــــــــن الـــــــــــقـــــــــــَ (2)أَراَي هلـــــــــــا  ـــــــــــَح
 

  
م خابٌِن َخبَنَ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :  ُء.ِمن طوِل ِظْمئِها ، أَي قَصَّر ، يقوُل : اشتَدَّ القْيُظ ويَبَِس البَْقُل فقَُصر الّظِ

 ويُِعدُّه. أَي يخبِئه الَكِذَب ، يَْخبِنُ  َمنْ  : الخابِنُ و

ُجُل : أَْخبَنَ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و ْلبَ  َسراِويلهِ  ُخْبنَةِ  َخبَأ في الرَّ ا يِلي الصُّ ً  ممَّ ا يِلي البَْطَن. ؛ شيئا  وأَثْبََن إذا َخبَأ في ثُْبتنَتِه ممَّ

 قْرَب نْجراَن ، قاَل نَْصر : وهي قَْريةُ األْسوِد العنسّي الَكذَّاب. كغُراٍب : واٍد باليمنِ  ، ُخبَانُ و

الَحنَفيُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى ، قَِدَم القاِهَرةَ وزاَر  الُخبَّانيُّ  * قْلُت : ومنها محمُد بُن عبِد هللِا ابُن َحَسِن بِن عطيَّةَ ابِن محمِد بِن الُمؤبِِّد الحاِرثيُّ 

 القدَس الشَّريَف ، وله ِشْعٌر أَْوَرَده اإلماُم الّسخاويُّ في التاريخِ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َجبٌَل بَْيَن معدِن النّْقَرة وفِدك ؛ قالَهُ نَْصر. (3)كِكتاٍب  ِخبانٌ 

ْخُم الشَّديدُ  الُخبَْعثِنَةُ  [خبعثن] ُجُل الضَّ  الَخْلِق العَظيُمهُ ؛ عن أَبي عبيَدةَ. ، كقَُذْعِملَِة : الرَّ

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ ألَبي ُزبيٍد الطائّي في وْصِف األَسِد : (4) األُُسدِ  قيَل : هو العَظيُم الشَّديُد ِمنو

َعِثنٌة يف ساِعَديِه َتزاُيرٌ   ُخبـح
 (5)َع  من بعِد ما قد تَكس را تقوُ  وَ 

 ؛ وأَْنَشَد أبو َعْمٍرو : ، كقَُذْعِمٍل وَسفَْرَجلٍ  كالُخبَْعثِنِ 

 (6)ُخبَـعحِثُن اخلَلحِ  وَأخالقه َزَعٌر 
 غليٌظ َشديٌد ؛ قاَل ::  ُخبَْعثِنٌ  ُل : تَْيسٌ ؛ يقا ءٍ من كّلِ شي كَكتٍِف ويَُجوُز فيه التْحِريُك ، كقَُذْعِمٍل : التَّارُّ البََدنِ  : الُخبَْعثِنُ  قاَل اللَّْيُث :و

ين  كـــــــــــــــَ ين لســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــــــــًا راق ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُت تـ  رأَي

ين    تــــــــــــَ قــــــــــــح
ُ

ُب فــــــــــــيــــــــــــه املــــــــــــ رحغــــــــــــَ ٍت يـــــــــــــَ بــــــــــــِ نــــــــــــح  ذا مــــــــــــَ

  

َدَب َمعحقوَد الَقرَا ُخبَـعحِثن   (7)َأهح

 وقاَل الفََرْزدُق يَِصُف إبالً :

نـــــــــــاٌت  ثـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــَ بـ َواســـــــــــــــــــــــــاُت الـــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــاِء خـــــــــــُ  حـــــــــــُ

اال     مـــــــــَ ِت الشـــــــــــــــــــــــّ بـــــــــاُء عـــــــــاَرضـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــح (8)إذا الـــــــــنـــــــــ 
 

  
ي ولم يتتقده على الَجْوهِرّي.  وهذه التَّرجمةُ َذَكَرها الَجْوهِريُّ بعد تَْرجمِة َختََن ؛ وكذِلَك َذَكَره ابُن بَّرِ

ً  من َحّدِ َضَرَب ونََصَر ، ، نُهيَْختُ و يَْختِنُه غالماً أَو جاِريَةً ، الَولََد ، َختَنَ  [ختن] : قََطَع  َمُختونٌ و الذََّكر واألُْنثى فيه سواء ، ، َختينٌ  فهو َختْنا

 .الخاتِنُ  وهي الجْلَدةُ التي يَْقطعُها ُغْرلَتَه ،

جاِل والَخْفُض للنِّساِء. الَختْنُ  وقيَل :  للّرِ

حاحِ. ِختانَتُه يقاُل أُْطِحَرتْ  االسُم : كِكتاٍب وِكتابٍَة.و  إذا اْستُْقِصيَْت في القَْطعِ ؛ كما في الّصِ
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ْبط لشْهَرتِه. الخاتِنُ  أَي ِصناَعتُه ، بالكْسِر : الِختَانَةُ ،و  ، وإِنَّما أَْهَمله عن الضَّ

 في الصَّحاحِ.؛ كما  ِمن الذََّكرِ  بمْعنَى القَْطعِ  الَختْن أَي َمْوِضعُه ، بالكْسِر : ، الِختانُ و

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : ُخَرِب.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( قيدها ايقوت ابلفتح مث التشديد.3)
 وتصرف الشارح ابلعبارة.« واأَلَسدُ »( يف القاموس : 4)
 والصحاح.وانظر ختر ه فيه ا واللسان  618( شعراء إسالميون ا يف شعر أيب زبيد ص 5)
 ( اللسان والصحاح وفيهما : يف أخالقه.6)
 ( اللسان.7)
 وضبطت خبعثنات بفتح الثاء واللسان والصحاح. 69/  2( الديوان ط بريوت 8)
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ومْعنَى التْقائِِهما ُغيُوُب الَحَشفِة  «فقد َوَجَب الغُْسلُ  الِختانانِ  إذا اْلتَقى»الحِديُث : منه و وفي التَّْهذيِب : هو َمْوِضُع القَْطعِ ِمَن الذََّكِر واألُْنثى.

ُمْستعٍل وليَس مْعناهُ أَن  ِختانَها ، ألنَّ  ِختانِها ، وذلَك أَنَّ مْدخَل الذََّكر ِمن المْرأَةِ سافٌِل عن ِختَانِها بِحذاءِ  ِختانُه في فْرجِ المْرأَةِ حتى يصيرَ 

 ِضَي هللاُ تعالَى عنه في كتابِِه.؛ هكذا قاَل الشاِفِعيُّ ، رَ  ِختانُه ِختانَها يََماسَّ 

 الغاُلَم. الخاتِنِ  ؛ وهو فِْعلُ  : القَْطعُ  الَختْنُ و

اجِز :]نَقَلَه اللَّْيُث ، وهو َزْوُج اْبنَتِِه ،  بالتَّْحريِك : الِصْهُر ، ، الَختَنُ و ي للرَّ ِة ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  و[ نََسبَه الَجْوهِريُّ إلى العامَّ

ي  أَ و  ـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــهح مـــــــــــــــا عـــــــــــــــَ كـــــــــــــــوَن جـــــــــــــــارِي ـــــــــــــــَ  نح ت

هح     انـــــــــــــــيـــــــــــــــَ تح مثـــــــــــــــَ غـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــىت إذا مـــــــــــــــا بــــــــــــــــَ

  

عـــــــــــــــاِويـــــــــــــــهح  َة َأو مـــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ تــــــــــــــــح هـــــــــــــــا عـــــــــــــــُ تـــــــــــــــُ  َزو جـــــــــــــــح

هح     يـــــــــــَ ـــــــــــِ هـــــــــــوٌر عـــــــــــال تـــــــــــاُن صـــــــــــــــــــــــــدٍ  ومـــــــــــُ (1)َأخـــــــــــح
 

  
أَو كلُّ َمن كاَن ِمن قِبَِل المْرأَةِ كاألَِب  ؛ (2)أَي َزْوُج اْبنَتِِه ؛ أو َزْوُج أُْختِه  ، «وسلمعليههللاصلىَرُسوِل هللِا ،  َختَنُ  عليٌّ »في الحديِث : و

 واألَخِ.

 .أَْختانٌ  ج قاَل الَجْوهِريُّ : هكذا عند العََربِ 

ُجِل ، وأَُخو اْمرأَتِِه وكلُّ َمْن كاَن ِمن قِ  الَختَنُّ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :  بهاٍء. َختَنَةٌ  وهي بَِل اْمرأَتِه.أَبو اْمَرأَةِ الرَّ

ْوجِ ،  ْهُر يَْجمعُهما. األَختانُ ووفي التْهذيِب : األَْحماُء ِمن قِبَِل الزَّ  ِمن قِبَِل المْرأَةِ ، والّصِ

ُجُل إلى أَ »حِديُث سعيد بن ُجبَْير ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : منه : أُمُّ المْرأَةِ ، و الَختَنَةُ و  أَي أُّم اْمرأَتِه. ؟«َختَنَتِه َشعَرِ يَْنُظر الرَّ

 َختَنانِ  أَلَْهِل المرأَةِ ، وأُمُّ المرأَةِ وأَبوها : أَْختانٌ  : َزْوُج فتاةِ القَْوِم ، ومن كاَن ِمن قِبَِله ِمن رُجٍل أَو اْمرأَةٍ فهم كلُّهم الَختَنُ  وقاَل اللَّْيُث :

ْوجِ ، الرجلُ  ُ  َختَنٌ  للزَّ  .ةٌ َختَنَ  ، والمْرأَة

أَبا  بالَختَنِ  الحِديث ؛ أَرادَ  ؛ «إنَّ لَك في َغنَِمي»:  َختَنُه ، أَنَّه آَجَر نَْفَسه بِعفَِّة فَْرِجه وِشبَعِ بَْطنِه ، فقاَل له السالمعليهفي حديِث موَسى ، و

 المْرأَةِ.

 .وسلمعليههللاصلىَرُسوِل هللِا ،  َختَنا وأَبو بْكٍر وُعَمر ، َرِضَي هللا تعالى عنهما ،

َسِمَع الحديَث عن أَبي نعيٍم األَستَراباِذّي بها ، وبأْصبهان  األَْستََراباِذّيِ ، بِن إبراهيَم الفاِرِسيّ  محمِد بِن الَحَسنِ  : لَقَُب أَبي عبِد هللاِ  الَختَنُ و

العبَّاِس األََصم ، وعنه أَبو القاِسِم َحْمزةُ بُن يوُسَف الّسهميُّ تُوفي سنة عن الّطْبرانّي ، وببَْغداد عن أبي بْكٍر الشافِِعّي ، وبنَْيسابور عن أَبي 

 في الفْقِه. (3)ِمن الفُقَهاِء الشَّافِِعيَِّة الَمْشهوِرين ، له أُْرجوَزةٌ  أَبي بْكٍر اإِلْسماِعيِليّ  َختَنَ  ألَنَّهُ كانَ  بالَختَنِ  ُعِرفَ  ، 386

ّمِ : الُمص الُختونَةُ و  ؛ ومنه قوُل الشاِعِر : كالُختُونِ  اَهَرةُ ،، بالضَّ

ه  لـــــــــــَ ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ تـــــــــــوَن الـــــــــــعـــــــــــاِم والـــــــــــعـــــــــــاِم قـ  رأَيـــــــــــُت خـــــــــــُ

ر     زح. هبــــــــــا غــــــــــرَي طــــــــــاهــــــــــِ ــــــــــُ ٍة يـ (4)كــــــــــحــــــــــاِئضــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ُجُل الَهِجيُن إذا َكثَُر مالُه يَْخُطُب أراَد : رأَْيُت ُمصاَهَرةَ العاِم والعاِم قَْبله كاْمَرأَةٍ حائٍِض ُزنِي بها ، وذلَك أَنَّهما كانا عاَمْي َجْدٍب ، فكاَن الرَّ 

ِريح النََّسِب إذا قلَّ مالُهُ َحريمتَه  ُجِل الشَّريِف الصَّ جه إيَّا (5)إلى الرَّ الَهِجيُن بها لَشَرِف  (6)ها ليَْكِفيَه َمُؤونتَها في ُجُدوبَِة السَّنِة فيشرف فيَُزّوِ

أَنّها أُتِيْت : تَْين : إْحداُهما نَسبِها على نََسبِه ، وتَِعيش هي بماِلِه ، َغْير أَنَّها تُوِرُث أَْهلَها عاراً كحائَِضٍة فُِجَر بها ، فجاَءها العاُر ِمن جهَ 

 يَة : أَنَّ الَوْطَء كاَن َحراماً وِإن لم تُكن حائِضاً.حائِضاً ، والثانِ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«قوله : أو زوج أخته ا هذا معطوف عل  قوله سابقاً : وهو زوج ابنته ا كما ال لفي»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف اللباب : له وجوه يف الفقه.3)
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 ( اللسان والتهذيب.4)
 يف التهذيب : كرميته.( 5)
 ( يف اللسان والتهذيب : فيتشرف.6)
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ُجِل المرأَةَ  أَْيضاً : الُختونَةُ و ُج الرَّ  ؛ ومنه قْوُل َجِريٍر : تََزوُّ

ونــــــــٍة و  تــــــــُ ن ذي خــــــــُ واُم مــــــــِ َد األَقــــــــح هــــــــَ عــــــــح تـــــــــَ  مــــــــا اســــــــــــــــــــــح

اِرِب     ـــــــــَك َأو مـــــــــن  ـــــــــُ ن ـــــــــاِس ِإال  مـــــــــِ ـــــــــن (1)مـــــــــن ال
 

  
ُجِل والمْرأَةِ ، فأَْهُل بيتِهاتَ  الُختُونَةُ وقاَل األَْزهريُّ :  ْوجِ  أَْختانُ  ْجَمُع الُمصاَهَرةَ بَْيَن الرَّ جِل ، َوأَْهُل بْيِت الزَّ المرأَةِ  أَْختانُ  أَْهِل بيِت الرَّ

 وأَْهِلها.

َج إليه. خاتَنَهُ و  : تََزوَّ

يَت  منهما. الِختانَْينِ  ، وهي الُمصاَهَرةُ ، الْلتِقاءِ  الُمخاتَنَةُ ُمخاتَنَةً  وقاَل ابُن ُشَمْيل : ُسّمِ

اجِ ، َسِمَع أَبا علّيِ الَحَسَن  الختنيُّ  أَبو َداُود ُسلَيماُن بُن َداُود منه بالتُّْرك َوراء كاشغر ، َكُزفََر : د ، ُختَنو بن علّيِ  (2)الفَِقيهُ الَمْعروُف بالحجَّ

الَحنَفيُّ ، كاَن فَِقيهاً فاِضالً ، َدَرَس بِدَمْشق في  الُختَنيُّ  محمُد بُن محمدٍ  (3)؛ واإلماُم أَبو عبِد هللِا  523بِن ُسلَْيمان المرغينانيُّ ، تُوفي َسنَة 

ين ْين الشَِّهيد ؛ والشْيُخ بُْرهان الّدِ ٌر ، الُختَنيُّ  عليُّ بُن محمدٍ  الّسماِطيّة ؛ واإلماُم أبو الَحَسنِ  ِمن أَْعيان أَْهل الُختَنيُّ  دْولِة نُوِر الّدِ َرَوى  ُمتأَّخِ

حدََّث عن عْبِد الَوَهاِب بِن رواجٍ وهو آخُر  الَختنيُّ  (4)َكْهالً ؛ ويوسُف بُن ُعَمر بن َحَسٍن  717عن الفَْخر بِن البُخاِري ، وماَت بِدَمْشق َسنَة 

 ، وقد حدََّث أَبُوه ، وأُْختُه زْهَرةُ بْنُت ُعَمر. 730ّسلفّي واحد بالّسماعِ ، ماَت َسنَة َمْن كان بَْينه وبَْين ال

ْوَجِة ، الَختَنَةُ و كةً : أُمُّ الزَّ  وقد تقدََّم شاِهُدهُ. ، ُمحرَّ

 .الَخواتِينُ  اْستَْعملَها الفرُس والتُّرُك ، والجْمعُ  للَمْرأَةِ الشَّريفَِة ، َكلمةٌ أَْعَجِميَّةٌ  الخاتُونُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

بّي فهو اْختَتَنَ   بقَدُّوٍم. السالمعليهإبراهيُم ،  اْختَتَنَ : الحديُث منه ؛ و ُمْختَتٌن كَختَنَ  الصَّ

. ِختانِ  وكنَّا في َمْخشريُّ  فالٍن وِعذاِرِه ، وهي الَدْعوةُ لذِلَك ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ والزَّ

 ْجدٌب ؛ وهو مجاٌز كما في األساِس.: م َمْختونٌ  وعامٌ 

 َرَوى عنه المالينيُّ ؛ قاَل الذّهبيُّ : َمْنسوٌب إلى فَِقيٍه َكبيٍر كاَن صاَهَرهُ. الختنيُّ  بِن حمدانَ  (5)وأَبو سْهٍل أَْحمُد بُن محمِد بِن محمِد 

يُّ ؛ وأَبو َحْمَزةَ سعُد بُن  (6)الُمْقرُئ  الَختَنُ  َطاء ؛ وأَبو بْشٍر بُن َخلَفعَ  بَختَنِ  : أَبو ُمعاِويَة سلمةُ بُن ُمْسلم يُْعَرفُ  بالَختَنِ  وَمْن ُعِرفَ  الَمّكِ

َمْشقيُّ  َختَنُ  ُعبَْيَدةَ  ْحمن الّسلمّي ؛ وأَبو عْبِد هللِا محمُد بُن الَوِزيِر بِن الَحَكِم الّدِ  (7)أَْحمَد بِن أَبي الحواِرّي ؛ وأَبو َجْعفَر أَْحمُد  َختَنُ  أَبي عْبِد الرَّ

ثوَن. َختَنُ  (8)بُن علّيِ بِن صالٍح األَشم   المرار على أُْختِه ، محّدِ

 : الُمخاتَلَةُ. خاتَنَةُ المُ و: َختَلَه ؛  َختَنَهو

 : بلٌد بالشاِم ؛ عن نَْصر ، َرِحَمه هللاُ تعالى. الخاتنةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .292 (10)أَحمُد بُن عْبِد هللِا الُخِجْستانيُّ الُمتَغَلِّب على خراسان َسنَة : : قَْريةٌ بِجباِل ُهَراةَ ، منها  (9)، بضّمِ فكْسٍر  ُخِجْستان

اِحبُ  الِخْدنُ  [خدن] ُث ؛ كما في الُمْحَكِم. ، بالكْسِر ، وكأميٍر : الصَّ  الُمحّدِ

ِديُق ؛ والجْمعُ  حاحِ : الصَّ اغُب : أَْكثر ذلك يُْستَْعمُل :  (11) (َوال ُمتَِّخذاِت َأْخدان  )؛ ومنه قْولُه تعالَى :  ُخَدناءُ و أَْخدانٌ  وفي الّصِ وقاَل الرَّ

 يَُصاِحُب بَشْهوةٍ نَْفسانِيٍَّة.فيَمْن 
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__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( األصر واللباب ا ويف معجم البلدان : ا سا.2)
 أبو عبيد  . 300/  1( يف التبصري 3)
 حسا. 300/  1( يف التبصري 4)
 ( يف التبصري : أحيد.5)
  املقرئ املكي.( يف اللباب : أبو بشر بكر بن خلف اخلو ا خو6)
 ( اللباب :  مد.7)
 ( اللباب : األشج.8)
 ( قيدها ايقوت ا ابلقلم ا بضم اخلاء واجليم.9)
 .264ويف معجم البلدان مات سنة « 262سنة »( يف اللباب : 10)
 .25( النساء ا اآية 11)
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ا قْوُل الشاِعِر :  َعِشيُق العاُل.: العاُل فاْستِعاَرةٌ كقَْوِلهم  َخدينُ  وأَمَّ

 في كّلِ أَْمٍر ظاِهٍر وباِطٍن. فيكوُن َمعَك يُخاِدنُكَ  َمن : الَخِدينُ و

. النَّاَس كثيراً  يُخاِدنُ  كُهَمَزةٍ : َمنْ  ، الُخَدنَةُ و  ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ

 ؛ كذا البِن الكْلبّي. في أََسِد بِن ُخَزْيَمةَ  بِن ماِلِك بِن الَحاِرِث بِن سْعِد بِن ثْعلَبَةَ بِن دوَداَن بَْطنٌ  بُن عاِمرِ  َخدَّانُ  كَشدَّاٍد :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الُمصاَحبَةُ. الُمخاَدنَةُ 

 ؛ قاَل ُرْؤبَةُ : األَْخدانِ  : ذو األَْخَدنُ و

َدنِ و  داانً لذاَ  اأَلخح  انحَصعحَن َأخح
 : الُمكاَسرةُ بالعَْينَْين. الُمخاَدنَةُ و

. ، الُخْذُعونَةُ  [خذعن] ّمِ : أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ  بالضَّ

 والِقثَّاَءةِ والشَّْحِم. الِقْطعةُ ِمن القَْرَعةِ  وفي اللِّساِن :

َدةِ : الُخذُنَّتانِ  [خذن]  ؛ قالَهُ اللَّْيُث وأَْنَشَد : اإِلْسَكتاِن أَو الُخْصيَتاِن أَو األُذُنانِ  هماو ، بضّمِ الخاِء والذَّاِل المْعَجمِة وفتْحِ النُّوِن الُمَشدَّ

 ابعُ  (1)اي ابحَن الجي ُخُذن تاها 
وليَس  لُغَةٌ في الحاءِ : قاَل األْزهِريُّ : هذا تَْصحيٌف ، والصَّواُب بالحاِء ، هكذا ُرِوي عن أَبي ُعبَْيَدةَ وغيِرِه ، والخاُء وهٌم ؛ وقيَل 

 بتَْصحيٍف.

ّمِ ُمَخفَّفَةً :و  َضْخٌم َجْلٌد. أَي َجَمٌل ُخذانِيَةٌ ، بالضَّ

 َخْربانَ  والسَِّريُّ بُن َسْهِل بنِ  األْصبهانيُّ عن حمِد بِن بَُكْيٍر ؛ ( )2ابُن ُعبَْيِد هللاِ  الجماَعةُ. وهو أَْهَملَهُ  ، كَسْحباَن : َخْربانُ  [خربن]

ثوَن ؛ والَكِلمةُ أَْعجِميَّ  النَّهاوْنِديُّ عن ابِن داَسةَ وغيِرِه ، َخْربانَ  والقاِضي أَحمُد بُن إسحَق بنِ  الجْنديسابوِريُّ شيُخ الطستّي ؛ ةٌ ، أَي محّدِ

فأجاَب بأنَّ الَكِلمةَ أَْعجِميَّةٌ ، فتكوُن  ؟هو جواٌب لسؤاٍل مقدٍَّر ، كأنَّه قيَل : ِلَم لَْم يكْن فَْعالن ِمن خرب فيُْذَكر ِحينَئٍِذ في الباءِ  حافُِظ الِحماِر ،

 النُّوُن ِمن أَْصِل الَكِلمِة ؛ وَخْر هنا الِحماُر وباَن الحاِفُظ.

 وفَاتَهُ :

النّسائيُّ الَواِسطيُّ عن  َخْربانَ  بنِ  (3)عن الَهْيثِم بِن َسْهل ، َذَكَره ابُن ماكوال ؛ ومحمُد بُن خرب  َخْربانَ  القاِسِم عبُد هللِا بُن محمِد بنِ  أَبو

 يَْحيى بِن زكريا بِن أَبي زائَِدةَ ، وعنه الشَّْيخان في َصِحيَحْيهما.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي. خرخان  : قَْريةٌ بقومس بَْيَن نَْيسابور والرَّ

ْيُن ُمعجمةٌ. أَْهَملَهُ الَجماَعةُ ، ، كَخْرَذلٍَة : َخْرَشنَةُ  : [خرشن]  والّشِ

وِم. وهو :  د بِالرُّ

، وعنه محمُد  (5)ِن ماهاَن صاِحب التوزّي عن مصعِب ب الَخْرشنيُّ  هللاِ  (4)وقاَل ابُن الّسمعانيُّ : أَُظنُّها بساِحِل الشَّاِم ، منه عْبُد هللِا ابُن عْبِد 

ان. (6)بُن الَحَسِن بِن الَهْيثِم الهمذانيُّ   بحرَّ

. : الخراِطينُ  : [خرطن]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ
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 وفي طيِن األَنهاِر. تُوَجُد في األَراِضي النَِّديَّةِ  ِطوالٌ  ِديدانٌ  وفي التْهذيِب :

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب والتكملة ا قا  الصاغاين : وهي تصحيف والصواب ا ذ نة اب اء املهملة ا كما ذكرها اجلوهري يف موضعها.1)
 عبد  . 431/  1( يف التبصري 2)
 ( التبصري : حرب.3)
 ِ  بن عبد الرمحن.وهبامشه عن إحد  نسخه : عبد « عبد الرمحن» 485/  2( يف التبصري 4)
 ( يف اللباب : الثوري.5)
 .«اهلمداين»( األصر واللباب ا ويف التبصري : 6)
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ٌِّت للَحصاةِ نافٌِع لليََرقَانِ  قاَل األطبَّاُء : ٌب. ُمِدرٌّ ُمَحلٌِّل ُمفَت  وِدْهنُه غايةٌ في تعظيِم آلِة الجماعِ مجرَّ

 ْحضة.قاَل األْزهِريُّ : وال أَْحسبُها عربيَّة مَ 

ِمَسة. ة الالَّ  وقاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالى : إنَّهم َذَكروا أَنَّها ليَس لها ِمن الحواِس إالَّ القوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالفتْحِ : قْريةٌ بَسَمْرقَْند. َخْرعون : [خرعن]

 قَريةٌ بنَْيسابور. خركنو:  [خركن]

 : قْريةٌ ببَُخارى. (1) ، بالضمِّ  خْرَمْيثَنو:  [خرمثن]

حاحِ. كاْختََزنَهُ  أَْحَرَزهُ ، : الخزانَةِ  في المالَ  َخَزنَ  : [خزن]  ؛ كما في الّصِ

 لنْفِسه. اْختََزنَهُ  وقيَل :

ً  اللّْحمُ  َخَزنَ و ً و َخْزنا  الَجْوهِريُّ ؛ وقاَل : هو مثُْل َخنَِز َمْقلوٌب منه : وأَْنَشَد لَطَرفَة :وعليه اْقتََصَر  كفَِرَح ، كَخِزنَ  وأَْنتََن ، تَغَيَّرَ  إذا : ُخزونا

هـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــُ َزُن فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــَح  مُث  ال لـــــــــــــــــَح

ِر     د خـــــــــــــــــــِ
ُ

َزُن  ـــــــــــــــــــُم املـــــــــــــــــــ ا لـــــــــــــــــــَح (2)ِإلـــــــــــــــــــ 
 

  
 وَعمَّ بعُضهم تَغَيَّر الطَّعاِم كلّه.

 كَكُرَم فهو َكريٌم. ، َخِزينٌ  فهو لُغَةٌ ثالثَةٌ ، َكُرَم ، مثْلُ  َخُزنَ و

مْخشِريُّ وقْولُهم خاِر. َخَزنَه فخِزنَ  اللَّْحم إذا تغَيََّر ، مْعناهُ  َخَزنُ  وقاَل الزَّ  ، أَي ادََّخَره فأَْنتََن بسبَِب االّدِ

اغُب : خاُر ، فكنى به عن نَتَنِه. الخزنُ  وقاَل الرَّ  في اللَّْحم االّدِ

 وَعَملُه. الخاِزنِ  كِكتابٍَة : فِعلُ  ، الِخَزانَةُ و

ةُ بفتِْحها ، وفيه نْكتَةُ لِطيفَةٌ  وال يُْفتَُح ، ؛ الَخزائِنُ  ُء ، والجْمعُ فيه الشي يُْخَزنُ  أَي المْوِضُع الذي ، الَخْزنِ  مكانُ  : الِخَزانَةُ و وقد ولعت العامَّ

 .المخاِزنُ  والجْمعُ  ، كَمْقعٍَد ، لَمْخَزنِ كا ال يُْكَسر ، (3)، وهو مثُْل قْوِلهم : القْصعَة ال تُْكَسر والقْنِديُل 

ّر. يخزنُ  ألنَّه القَْلبُ  : الِخَزانَةُ  ِمن المجاِز :و  فيه الّسِ

انُ و ي أَمَرْيك ُدْنياك أَِمينَةً َرشْدَت ف ِخزانَتُكوَحِفيظاً  خاِزنُكَ  قْوُل لْقماَن الْبنِه : إذا كانَ منه على الَمثَِل ؛  كالخاِزنِ  ، كَشدَّاٍد : اللِّساُن ، الَخزَّ

 يْعنِي اللِّسان والقَْلب ؛ وقاَل الشاِعُر : ، وآِخَرتك

ه  ُزنح عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــِه لســـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــُ رحُء مل لـــــــــــــَح َ
 آذا املـــــــــــــ

واُه خبـــــــــازِِن فـــــــــلـــــــــيـــــــــ  عـــــــــلـــــــــ  شـــــــــــــــــــــــي    (4)ٍء ســـــــــــــــــــــــِ
 

  
انُ  قاَل أَبو حنيفَةَ :و َطُب الَمْسَودُّ الَجْوِف آلفَةٍ  : الَخزَّ انَةٌ  تُِصيبُه ، اسٌم كالجبَّاِن والقذَّاِف ، واِحَدتُه الرُّ  .َخزَّ

 ، أي أَْقَربه. الطَِّريِق : َمخاِصُرهُ  (5) مخازنةو

 وكذِلَك اْختََصَرهُ. َطريقاً : أََخَذ أَْقَربَهُ ، اْختََزنَ و

ُجُل : أَْخَزنَ و  اْستَْغنَى بعَد فَْقٍر. الرَّ

ُر ؛بنِ  عليُّ بُن أَحمدَ  أَبو الَحَسنِ و اِزي  وأَحمُد بُن محمِد بِن موَسى ،  محمٍد الُمفَّسِ والبن السمعاني أَبو عْبِد هللا محمُد بُن أَحمَد بِن موَسى الرَّ

ّي وفْرَغانَة وهَراةَ ؛ ثانِ  الخاِزنانِ  الفَِقيهُ الحنِفيُّ قاِضي الرَّ  َرِحَمه هللا تعالى. 360؛ األَخيُر َرَوى عنه الحاِكُم ، تُوفي بفْرغانَةَ َسنَة  ُمَحّدِ

 * وفاتَهُ :
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اِحِب بِن عبَّاٍد. الخاِزنِ  بُن عْبِد هللِا بِن محمدِ  (6)محمُد   األَْصفهانيُّ الشَّاِعُر له مدائُِح َكِثيَرةٌ في الصَّ

__________________ 
 ( قيدها ايقوت بفتح أوله.1)
واملثبت كاللســــان والصــــحاح ا والبيت يف األســــاس ا والتهذيب وعل  زاي لزن وضــــبطت فيه لزن بضــــم الزاي ا  56( ديوانه ط بريوت ص 2)

 .179/  2ضمة وفتحة. واملقايي  
 تفتح.قوله : والقندير ال يكسر ا هذا سب  قلم ا إذ هو مكسور واملعروف واخلزانة ال »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
قوله : لســانه هو ابلرفض كما ضــبرت به يف اللســان كامكم ا لكن عبارة » وعة املصــرية :وهبامش املطب 178/  2( اللســان واألســاس واملقايي  4)

 «.األساس تفيد أبه ابلنصب ا وعبارته : وأخزن لسانك وسر  ا واستشهد هبذا البيت
 ( يف القاموس : وخمازُِن.5)
 ( يف اللباب : أبو  مد عبد   بن  مد اخلازن.6)
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ا يُْستدرُك عليه   :* وممَّ

 هللِا تعالَى : ُغيوُب عْلِمِه تعالَى لغُموِضها على النَّاِس واْستِتَاِرها عنهم. َخزائِنُ 

انُ و ة ، لُغَةٌ مْصِريَّة. يَْخزنُ  ، كَشدَّاٍد : َمنْ  الَخزَّ  الطَّعام خاصَّ

رَّ  َخَزنَ و  : َكتََمهُ. اْختََزنَهوالّسِ

 .َخَزنَهُ  الماَل : اْستَْخَزنَ و

 كَسِفينٍَة. كالَخِزينَةِ  ، الَمْخُزون : المالُ  الخْزنَةُ و

 أَي حافِِظيََن له بالشُّْكِر. (1) (َوما أَنْ ُتْم َلُه َبازِِننيَ )وقْولُه تعالَى : 

كةً : جْمعُ  الَخَزنَةُ و  .(2) (َوقاَل هَلُْم َخَزنَ ُتها): ؛ ومنه قْولُه تعالَى  الخاِزنِ  ، محرَّ

 عنه َعطاَءه : َمنَعَهُ وَحبََسهُ. َخَزنَ و

 : قَريَةٌ ببخارى. خزوانُ و

ُجُل : أْخَسنَ  : [خسن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ واللَّْيُث. الرَّ

 نَعوذُ باهلِل تعالى ِمن ذِلَك. َذلَّ بعَد ِعزِّ  وَرَوى ثَْعلَب عن ابِن األَْعرابّيِ أَي :

 ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ يْعني ُجلَّة التَّْمر : َخْشناءُ و َخِشنَةً  ج لِكتاٍب ، وهي ، ِخَشانٌ  ءٍ ِمن كّلِ شي (3) األَْحَرشُ  األَْخَشنُ وكَكتٍِف  الَخِشنُ  [خشن]

شـــــــــــــــــــــٍة و  َوخح تح بــــــِ يحســـــــــــــــــــــَ نـــــــاَء لــــــَ فـــــــا َخشــــــــــــــــــــح فــــــ   قـــــــد لــــــَ

رتحِ     رِفـــــــــَة الـــــــــقـــــــــُ اَء الـــــــــبـــــــــيـــــــــِت ُمشـــــــــــــــــــــــح واري لـــــــــَ (4)تـــــــــُ
 

  
ً  ، كَكُرَم ، َخُشنَ و هما ، ُخْشنَةً و ُخشونَةً و كَمْرَحلٍَة ، ، َمْخَشنَةً و ، بالفتْحِ ، َخْشنا ً و ، بالفتْحِ ، َخَشانَةً و ، بضّمِ  وشاِهدُ  ِضدُّ الَن. ، تََخشََّن تََخشُّنا

 قْوُل حكيِم بِن ُمْصعَب أَْنَشَده الَجْوهِريُّ : الُخْشنةِ 

ه  يحشـــــــــــــــــــــِ َة عـــــــَ نـــــــَ كـــــــ   ِإد  الـــــــكـــــــلـــــــُب ُخشـــــــــــــــــــــح  تشـــــــــــــــــــــَ

ثـــــــــُر و     (5)يب مـــــــــثـــــــــُر مـــــــــا ابلـــــــــكـــــــــلـــــــــِب َأوح يبَ َأكـــــــــح
 

  
َده أَو أََكلَه ، الَخِشنَ  ، أَو لَبِسَ  ُخشونَتُه : اْشتَدَّتْ  تََخشَّنَ و اْخَشْوَشنَ و ً  وتَعوَّ ً  أَو تََكلَِّم به ، أَو عاَش َعْيشا منه . وُخشونَة أَو قاَل قْوالً فيه ، َخِشنا

 .«اخَشْوَشنُوا»حِديُث ُعَمر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه في إْحَدى ِرَواياتِه : 

، لَما فيه ِمن تْكريِر العَْيِن وِزياَدةِ الواِو ، وكذِلَك ُكّل ما كاَن ِمن هذا كاْعَشْوَشَب ونْحوِه  تََخشَّنو َخُشن أَي من : أَْبلَُغ في الُكّلِ ، اْخَشْوَشنَ و

.؛   أَشاَر له الجْوهِريُّ

 ُماليَنَةً. ِضدُّ اليَنَهُ  : خاَشنَهُ ُمخاَشنَةً و

 عليه ، يكوُن في القْوِل وفي العََمِل. َخُشنَ  : خاَشنَةَ  وفي المْحَكم :

هما ، َصْعٌب ال يُطاقُ  ُخشونةٍ و ُخْشنَةٍ  وذُو أَْخَشنُهُ والجاِنِب  َخِشنُ  هوو  ؛ وهو مجاٌز. َمْخَشنَةٍ  ؛ وكذِلَك ذُو ، بضّمِ

ً  : وَجَدهُ  اْستَْخَشنَهُ و  .«الُمتَْرفُونَ  اْستَْخَشنَ  واْستاَلنوا ما»حِديُث علّيِ يْذكُر العُلَماء األتْقياء : منه ؛ و َخِشنا

ً  َصْدَرهُ  َخشَّنَ  ِمن المجاِز :و  وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لعَْنتَرةَ : ؛ أَْوَغَرهُ  إذا : تَْخِشينا

ين  ـــــــــَ ـــــــــن ُذرِي عـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــو تـ َذرحت ل ـــــــــقـــــــــد َأعـــــــــح مـــــــــرِي ل ـــــــــعـــــــــَ  ل

ُح و     ه لـــــــِك انصــــــــــــــــــِ بـــــــُ يـــــح رًا جــــَ دح ُت صـــــــــــــــــــــَ نـــــــح (6)َخشــــــــــــــــــ 
 

  
جلَِة ، َخْشناءُ  تَْنفِرُش على األَْرِض  : بَْقلَةٌ َخْضراءُ  الَخْشناءُ و ونَْوَرتها َصْفراء تُْؤَكُل ، وهي َمَع ذِلَك  في الَمّسِ ، لَيِّنَةٌ في الفَِم ، لَِزٌج كالّرِ

 أَْيضاً. الُخَشْيناءُ  َمْرعى ؛ عن أَبي َحنيفَةَ ؛ وهي
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 .لُخُشونتِها النَّاقَةُ العَْجفاءُ  : الَخْشناءُ و

 ةَ.بنُت َوْبَرةَ أُْخُت َكْلِب بِن َوْبرَ  : الَخْشناءُ و

ْرِق. ، الُمَخشَّنَةُ و  كُمعَظََّمٍة : النَّاقَةُ الذَّميَمةُ الّطِ

__________________ 
 .22( ا جر ا اآية 1)
 .73و 71( الزمر ا اآية 2)
 واملثبت كاللسان.« األخرش»( يف القاموس : 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 واللسان وعجزه يف الصحاح واألساس.« جيبه»بد  « غيبه»برواية :  37( ديوانه ط بريوت ص 6)
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 ؛ وهو مجاٌز. : َذِميُم الحالِ  أَْخَشنُ  َرُجلٌ و

 ثقَةٌ َرَوى عن أَنَس بِن ماِلِك ، وعنه عْبُد الُمْؤِمن بِن عْبِد هللِا ؛ قالَهُ ابُن َحبَّان. : تابِعيٌّ َسُدوِسيٌّ  أَْخَشنُ و

 ؛ واْبنه ماِلك بن أَْدَهم َوِلَي نهاوند البِن ُهبَْيَرةَ. الشَّاِعِر الفاِرِسّيِ التَّابِِعّيِ  بِن أََسدٍ  ُمْحِرزِ  َجدٌّ ألَْدَهَم بنِ  : أَْخَشنُ و

 في نََسِب فَزاَرةَ. ابِن عاِصِم بِن ألي ، كُزبَْيٍر ، ُخَشْينٍ  جابُِر بنُ و

َرِضَي  ، الُخَشنِيّ  جرثوم ابن ناشر َرْهط أَبي ثَْعلَبَةَ ، واْسُمه : وائُِل بُن النَِّمرِ  في قُضاَعةَ ، بِن َوْبَرةَ بِن تَْغلب بِن حلوان : بُن النَِّمرِ  ُخَشْينُ و

ال. عن واثِلَةَ  ومنهم : بِْشُر بُن َحيَّاَن التَّابِِعيُّ  هللاُ تعالى عنه ، اْشتََهَر بُكْنيَتِه ، وفي اْسِمه أَْقواٌل. حَّ  ابِن األَْسقَع الحافُِظ الرَّ

،  286القُْرطبيُّ َذَكَره الحميديُّ في تاريخِ األَْندلُس ، وغلَط َمن َجعَلَه َمْنسوباً إلى قَْريٍة بأَْفريقيَّة ، ماَت َسنَة  الُخَشنِيُّ  محمُد بُن عْبد السَّالمِ و

َرَوى عن أَبيِه ، وعنه محمُد بُن محمِد بِن أَبي دليم األَْنَدلُسيُّ ، وماَت  بأَبي الَحَسِن وقاَل :وولُده محمُد بُن محمٍد حدََّث أَْيضاً ، وكنَّاه األَمير 

 .333َسنَة 

لَمقاَماِت ، وقد الشَّريشّي َشاِرح ا (1)األَْندلُسيُّ النّْحويُّ الَمْعروُف بابِن أَبي الّركب ، أََخَذ عنه  الُخَشنِيُّ  ُمْصعَُب بُن محمِد بِن َمْسعودٍ  أَبو َذرِّ و

 أَي ِكتاب ِسْيبََوْيه على رأِْس الَمائِة الساِدَسِة. الشَّارُح للِكتاِب ، أَبو بْكٍر محمد النّحويُّ  وأَبوهُ  تقدََّم ِذْكُره أَْيضاً في الباِء ،

يوان كما البن حبان ، وعن  الُخَشنِّيِ  (2)َرَوى عن بِْشِر بِن حبان  الُخَشنِيُّ  الَحَسُن بُن يَْحيَىو هَشاِم بِن عْرَوةَ ، تََرَكهُ الدَّاْرقْطنِيُّ ، كذا في الّدِ

 .الُخَشنِيُّونَ  واِهيَان تََرَكُهما الدَّارقُْطنِيُّ  الشَّاِميَّانِ  الُخَشنِيُّ  وَمْسلََمةُ بُن علّيِ  ؛

 .(3): َرَوى عن أَيّوب بِن حبان  الُخَشنِيُّ  وفَاتَهُ : محمُد بُن الخليلِ 

احٍ. الُخَشنِيُّ  حاِرثِ ومحمُد بُن ال  األَْنَدلُسيُّ عن محمِد بِن وضَّ

 ِمْصرّي حدََّث عن حيَوةَ بِن ُشَرْيحٍ. الُخَشنِيُّ  وحْفُص بُن صالحٍ 

َمْشقّي. الُخَشنِيّ  وأَبو القاِسِم بْكُر بُن علّيِ بِن الَوِزيرِ   عن أَْحَمد ابِن عاِمِر بِن المعّمر الّدِ

الحِ. أَي : َخْشناءُ  َكتيبَةٌ  ِمن المجاِز :و  َكثيَرةُ الّسِ

 .(4)؛ هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب َعبَّاُد بُن ُكَسْيٍب أجنادي  َعبَّاُد بُن ُحَسْيبٍ  الَخْشناءِ  أَبوو

ياِديُّ  ُخَشْينَةَ  أَبوو ثاِن. الثَّقفيُّ عن الحَكِم بِن األَْعَرجِ ، حاِجُب بُن ُعَمرَ  ُخَشْينَةَ  أَبوو عن الَحَسِن ؛ ، كُجَهْينَةَ الّزِ  محّدِ

ْواو ً  َسمَّ ً و ُمخاِشنا  ، كَكتٍِف وَشدَّاٍد ويُْكَسُر. َخِشنا

ِل : ، ِمن الُمهاِجِريَن ؛ وطاِرُق  ُمخاِشنٍ  ؛ والحاِرُث بنُ بُن الخيِر ُمْقرٌئ حمصيٌّ  ُمخاِشنُ وبُن األْسوِد العبديُّ له صْحبَةٌ ؛  ُمخاِشنُ  فمن األوَّ

. ُمخاِشنٍ  بنُ   عن أَبي ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه وعنه الزهريُّ

 ، َرَوى عنه ابُن ُدَرْيٍد. الَخِشن ومن الثَّاني : محمُد بُن أَحمَد البَْغداِديُّ يُْعرُف بابنِ 

ِله ُخَشْين بِن شمج أَخو (5)بِن عصم  بُن ألي َخشَّانُ  وِمن الثَّالِث :  بن أَْسعَد في نََسِب عْبِد العزى بن بْدٍر. ِخشَّان الَمْذُكور ؛ وبَكْسِر أَوَّ

ا فاتَهُ :  * وممَّ

اق ؛ وقد تقدََّم للمصنِِّف ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ،  ُخشانُ  ِله ، وهو َجدُّ يوُسَف بُن محمٍد الريحانّي الُمْقِري الَورَّ بالفتْح  َخشَّان ِذْكرَ ، بضّمِ أَوَّ

ين.  والكْسِر في الّشِ

__________________ 
 .«قوله : أخذ عنه ا يف نسخة : أخذ عن»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
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 وقد تقدم قريباً.« حيان»( يف ميزان االعتدا  : 2)
 حسان. 502/  2( يف التبصري 3)
 أخباري. 441/  1( كذا ا ويف التبصري 4)
 ُعَصيم بن ِشخ. 438/  1( يف التبصري 5)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اجِز : األَْخَشن ، بالضّمِ ، َجْمعُ  الُخْشنُ   ، أَْنَشَد الَجْوهِريُّ للرَّ

ِن أَ  طـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــب وااي ال ا يف حـــــــــــــــَ َاُ َمســـــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــح  ل

نِ     ذاٍذ ُخشـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــِ اٍت ق ـــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــِ َرب ـــــــــــــــح ثـ ـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــن يـ

  

 (1)يـَرحمي هبا أَرحم  من ابِن تِقحِن 

 .األَْخَشِن للَخِشن هو تَْصغيرُ  ، «في ذاِت هللاِ  أَُخْيِشنُ »في الحِديِث : ويْعنِي به الُجُدد. 

قاَل : إنَّه  أَْخَشن أَي حجٌر ِمن َجبَل ؛ فَمْن َرَواهُ ِمن ، «أَْخَشن نِْشنِشة من»عالى عنهما : في حديِث ُعَمَر قاَل البِن عبَّاٍس ، َرِضَي هللاُ تو

 اسُم َجبٍَل ؛ وَمْن َرَواهُ ِمن أَْخَزم فهو اسُم رُجٍل.

 ِمن األَْرِض. َخُشنَ  ، بالكْسِر : ما الِخَشانُ و

 ٌ ا ِمن العََمِل. ُخشونَة : فيها َخْشناءُ  وُمألَة ا ِمن الِجدَّة ، وإمَّ  إمَّ

 : َغليَظةٌ فيها حجاَرةٌ وَرْمل. َخْشناءُ  وأْرضٌ 

ي : كقْوِل الشاِعِر : ُخْشنٌ  ومعَشرٌ  حاحِ ، قاَل ابُن بَّرِ ْعر ، كما في الّصِ  ، بالضّمِ ، ويجوُز تَْحِريُكه في الّشِ

ٌن  ٌر ُخشــــــــــــــــــــــــُ عحشــــــــــــــــــــــــَ ري مــــــــــَ قــــــــــاَم بــــــــــَنصــــــــــــــــــــــــح  إذا لــــــــــَ

وثــــــــــٍة الان عــــــــــنــــــــــَد ا ــــــــــفــــــــــيــــــــــظــــــــــ    (2)ِة إنح ذو لــــــــــُ
 

  
 عليه صْدُره إذا َوَجَد عليه. َخُشنوعليه صْدُره  اْخَشْوَشنَ  وقاَل َشِمٌر :

يَْت بذِلكَ  الُخَشْيناءُ و ْوِض والِقيعَاِن ، ُسّمِ  .لُخشونَتِها : بْقلَةٌ َخْضراء تكوُن في الرَّ

 ، كُجَهْينَةَ : بَْطٌن ِمَن العََرِب. ُخَشْينَةُ و

 لحافُِظ : ِمن لحم.وقاَل ا

ْوا َخْشناء وبَنُو ً  : حيٌّ ِمن العََرِب ، وقد َسمَّ ً  َخِشينانو، كأَميٍر ،  َخِشينا  .َخِشنان ، بفتْحٍ فكْسٍر ، ويقاُل أَْيضا

. ، كأَميٍر : الَخِصينُ  [خصن]  أَْهَملَه الجْوهِريُّ

 الفأُْس الصغيَرةُ. وقاَل ابُن األْعرابّيِ :

 ؛ قاَل اْمُرُؤ القَْيِس : كُكتٍُب وأَْجبُلٍ  ، أَْخُصنٌ و ُخُصنٌ  ويَُذكَُّر ، ج ِسْيَده : فأٌَس ذاُت َخْلٍف يَُؤنَّثُ وقاَل ابُن 

لــــــــــي  ِا وُيشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــغــــــــــاَف ابخَلصــــــــــــــــــــــــِ ُض ال طــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــَ  يـ

ِديـــــــــــر الـــــــــــّراباب     نح يـــــــــــُ نـــــــــــا مبـــــــــــَ مـــــــــــح لـــــــــــِ (3)قـــــــــــد عـــــــــــَ
 

  
ً  ناقَتَهُ  َخَضنَ  : [خضن]  عليها.َحَمَل  : يَْخضنُها َخْضنا

 َعضَّ من بََدنِها. : َخَضنَهاو

لُها ، ، الِمْخَضنُ و  عن ابِن األَْعرابّيِ. كِمْنبٍَر : َمْن يُْهِزُل الدَّوابَّ ويَُذلِّ

ً  وقد ُ ؛ قاَل ُرْؤبَةُ : َخَضنَهُ َخْضنا َ  ، إذا َذلَّلَّ

ِن  حــــــــــ  عـــــــــــاِب الـــــــــــلـــــــــــ  نـــــــــــاَ  الصــــــــــــــــــــــــِّ ز  َأعـــــــــــح تــــــــــــَ عـــــــــــح  تــــــــــــَ

ِن     ضـــــــــــــــــــــــــــــَ خح ـــــــــــــــّرايِض املـــــــــــــــِ (4)مـــــــــــــــن األوايب ابل
 

  
 ُصِرفَْت. أَي ما كعُنَِي ، إلى غيِرِه ، عنه الُمُروَءةُ  ُخِضنَتْ  حَكى اللَّْحيانيُّ : ماو

. : الُمغاَزلَةُ  الُمخاَضنَةو  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

اح : التَّراِمي بقَْوِل الفُْحِش  قاَل غيُره : هوو ِرمَّ  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للّطِ
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ٌة و  لـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــتح إد  الـــــــــــــقـــــــــــــوَ  مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــن  َزوح  أَل

ن     خـــــــاضـــــــــــــــــــــِ
ُ
وحِ  املـــــــ و لـــــــقـــــــَ رحنـــــــُ ُن َأو تــــــــَ اضـــــــــــــــــــــِ (5)ختـــــــُ

 

  
ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تح و  بـــــــَ ُت قـــــــد صــــــــــــــَ ئـــــــح ر الرِّمي لو شــــــــــــــِ  بـَيحضـــــــــــــــــــــاَء ِمثـــــــح

عـــــــــَ     لـــــــــح ِن مـــــــــَ خـــــــــاضـــــــــــــــــــــــِ (6)ُب إد  وفـــــــــيـــــــــهـــــــــا لـــــــــلـــــــــمـــــــــُ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان منوسباً المرئ القي  ا ولب  يف ديوانه ا وبدون نسبة يف التكملة.3)
 واللسان والتكملة. 165( ديوانه ص 4)
ويرو  : تالحن « وأّدت إّد القو  عنهن»والرواية : والتكملة ا قا  الصاغاين :  193/  2واللسان والصحاح واملقايي   482( ديوانه ص 5)

 أو ترنو لقو  املالحن.
 ( اللسان.6)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الهديَّةَ والَمْعروَف : َصَرفَهما ؛ ِمثْل َخبَنَها ؛ عن األَْصمعّيِ. َخَضنَ  : [خضن]

ً و  ؛ َكفَّه ، ِمثْل َخبَنَه. َخَضنَه َخْضنا

ً و  أََذلَّه.:  َخَضنَه َخْضنا

 ، بالكْسِر : الُمغاَزلَةُ. الِخَضانُ و

. : الَخْفنُ  : [خفن]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 اْستِْرخاُء البَْطِن. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو

 قاَل األْزهِريُّ : هو َحْرٌف َغريٌب لم أَْسمْعه لغيِرِه.

َل ما يطيُر  : الَجرادُ  الَخْيفانُ  قاَل اللَّْيُث :و  .َخْيفانَةٌ  ، َجراَدةٌ أَوَّ

ً  قاَل األَْزهِريُّ : جعلَ  ِمن الَجراِد الذي صاَر فيه ُخُطوٌط ُمْختلفَةٌ ، وأَْصلُه ِمن  الَخْيفانُ  ، وليَس َكذِلَك ، وإِنَّما الَخْفنِ  فَْيعاالً ِمن َخْيفاناً َخْيفانا

 نُون فَْعالن ، والياء أَْصِليَّة. َخْيفان األَْخيَِف ، والنُّون في

 .َخفَّانَةٌ  ولُد النّعاِم ، الواِحَدةُ  : الَخفَّانُ  قاَل اللَّْيُث :و

 الحاِء المْهَملَِة ، والخاء فيه َخَطأ.ب الَحفَّانُ  قاَل األْزهِريُّ : هذا تَْصحيٌف ، والصَّحيحُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الناقَةُ السَّريعَةُ. الَخْيفانَةُ 

. َخفَّانُ و  : مأَْسَدةٌ بيَن الثِّْني والعَُذْيِب ، فيه ِغياٌض ونُُزوٌز ، وهو َمْعروٌف ؛ نَقَلَه األْزهِريُّ

 حاِء.: اسُم َمْوِضعٍ ؛ وقد ذُِكَر في ال َخفَْيتَنٌ و

. : خاقانُ  : [خقن]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

ْحمِن بُن يَْحيَى بنِ  َعلَمٌ  وهو موسى بُن  (1)بِن يَْحيَى الُمْقِري البَْغداِديُّ عن أَْحمَد ، وعنه ابُن أَخيِه أبو مزاحٍم  َخاقان منهم : أَبو علّيِ عْبُد الرَّ

 ُعبَْيِد هللِا.

 بِن أََسِد بِن سعيٍد : َسِمَع أَبا علّيٍ زاهر بن أَْحمد الفَِقيه الّسرِخسّي. َخاقان ن بنِ وأَبو الطَّيِِّب المطهُر بُن ُحَسيْ 

 ؛ قالَهُ اللَّْيُث. اْسٌم لُكّلِ َمِلٍك َخقَّنَهُ التُّْرُك على أَْنفُِسهم ، أَي َملُّكوه وَرأَُّسوهُ  : َخاقانُ و

 ٍء.شيوقاَل ، األْزهِريُّ : وليَس من العربيَِّة في 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قْريَةٌ بِمْصَر في الغَربيَِّة ، وقد َوَرْدتُها. َخاقان منيةُ 

وم ، وقاُن لمِلِك العََجم. َخواقِْينو  التُّْرِك : ُملوُكهم ، وهي لْفَظةٌ تركيَّةٌ ؛ ومنه أُِخَذ خاُن لمِلِك الرُّ

 وفَةُ بالخرقانية.: قَْريةٌ شرقي ِمْصر ، وهي الَمْعر الخاقانيةُ و

نَهُ وَء الشَّي َخَمنَ  : [خمن]  أَو الَوْهِم. والظَّّنِ ، : قاَل فيه بالَحْدِس  َخمَّ

 قاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسبُه مولَّداً.
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بَْت ، وأْصلها ِمن قْوِلهم : على الظَّّنِ والَحْدِس ، وأَشاَر إليه الفيومّي في المْصباحِ  ُخَمانَا وقاَل أَبو حاتٍم : هذه كلمةٌ أَْصلُها فاِرسيَّة ُعّرِ

 والخفاجّي في ِشفاء الغَِليل.

انُ و ْمُح الضَّعيُف ، والقَنَاةُ : ، الَخمَّ انَةٌ  كَشدَّاٍد : الرُّ  ؛ نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ عن أَبي ُعبَْيٍد. َخمَّ

انُ و . من النَّاِس : ُخَشاَرتُُهم وَرِديُُّهم الَخمَّ  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ْكِر : خاِمنُ  رُجلٌ و  على البََدِل ؛ قاَل الشَّاِعُر : خاِملُهُ ، أَي الذِّ

ٌر  عـــــــــــــــاقــــــــــــــِ ادي مـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  َأَلين وُدوين مـــــــــــــــن عـــــــــــــــَ

نِ     رُه غــــــــــــرُي خــــــــــــامــــــــــــِ يــــــــــــٍك ِذكــــــــــــح لــــــــــــِ  َوعــــــــــــيــــــــــــُد مــــــــــــَ

  

ُه  رحبــــــــــــــَ ُك غــــــــــــــَ لــــــــــــــِ وَس ميــــــــــــــَح ر  َأاب قــــــــــــــابــــــــــــــُ عــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

ِن و     نـــــــــــائـــــــــــِ ٌم مبـــــــــــا يف الـــــــــــكـــــــــــَ لـــــــــــح ه عـــــــــــِ رحَدعـــــــــــُ ـــــــــــَ (2)يـ
 

  
__________________ 

 .«خاقان»( كذا ويف اللباب : أبو مزاحم ا وموس  بن عبيد   بن حي  بن خاقان اخلاقاين. ويفهم من عبارته أنه علم آخر ممن انتسب إىل 1)
 ( اللسان ا ويرو  : علماً ا والرفض أحسن وأجود.2)



16938 

 

كةً : النَّتُْن. الَخَمنُ و  ، ُمحرَّ

 كِكتاٍب : ِجباٌل ببِالِد قُضاَعةَ. ، ِخَمانٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : التَّْحَزيُر. التَّْخِمينُ 

انُ و  الَمتاعِ : َرِديئُه. َخمَّ

 : ناِحيةٌ بالبثنية ِمن أْرِض الشأِْم. خمانُ و

ُث ، َرَوى له المألينّي. الخمانيُّ  معيل بِن أَْحمَد بِن حاجبٍ ، كَسحاٍب اسُم َرُجٍل ، وهو َجدُّ إسْ  ِخَمانُ و  المحّدِ

 .خمانة وقاَل ابُن األثيِر : هو

 ، كغُراٍب : قْريةٌ. ُخَمانُ  وقاَل الّسمعانيُّ :

ّيِ ؛ عن ابِن الّسمعانّي. ُخومينو  ، بالضّمِ : ِمن قَُرى الرَّ

 َرِحَمه هللاُ تعالَى.

ِة. قََطعَهُ  : َخنًّا بالفأِْس  الِجْذعُ  َخنَّ  [خنن]  ، هكذا نَقَلَه بعُض األَئِمَّ

ا [العُود]قاَل األَْزهِريُّ : وهو َحْرٌف ُمِريٌب ، وَصوابُه : جثَّ   َع فما َسِمْعته.بمْعنَى قَطَ  َخنَّ  َجثًّا ، أَمَّ

ً  مالَهُ : َخنَّ و  أََخَذهُ. َخنّا

ً  الُجلَّةَ  َخنَّ و  ٍء.اْستَْخَرَج منها شيئاً بعَد شي : َخنَّا

 أَي َحريَمُهم. بفتْحِ الخاِء وكْسِرها ، ، َمَخنَّتَهم َوِطئَ  : َخنًّا القَْومَ  َخنَّ و

 أَْيضاً : َمِضيُق الواِدي. الَمَخنةُ و

 إلى الواِدي. َمَصبُّ الماِء ِمن التَّْلعَةِ  أَْيضاً :و

َهةُ الطَّريِق. أَْيضاً :و  فُوَّ

 الدَّاِر. َوَسطُ  أَيضاً :و

 الِفناُء. أَيضاً :و

 أَو َطَرفُه. ؛ وَضبََطه الَجْوهِريُّ بكْسِر الجيِم ، األَْنفُ  أَيضاً :و

 قيَل : فَْوق الغُنَّة وأَْقبَح منها.والغُنَّةُ.  أَيضاً :و

ةُ البَيِّنَةُ ، يضاً :أَ و  كلُّ ذِلَك في التَّْهِذيِب. الَمَحجَّ

 َمأَْكلَةٌ له. أَي لفالنٍ  َمَخنَّةٌ  فالنٌ  يقاُل :وَعْفُو الَمْرَعى.  أَيضاً : الَمَخنَّةُ و

 هكذا َذَكَره األَميُر والذَّهبيُّ والحافُِظ َرِحَمُهم هللاُ تعالَى. الفَِقيه ، َزْوَجةُ محمِد بِن نَْصِر الَمْرَوِزّيِ  القاِضي ، وهي : أُْخُت يَْحيَى بِن أَْكثَمَ  َخنَّةُ و

ْوض وغيِرِهما عن ابِن ماُكوال أنَّها بِْنُت يَْحيَى بِن أَْكثََم أُّم مح مِد بِن نَْصِر الَمْرَوِزّي ال أُْخت ونَقََل شْيُخنا عن الّسهيلّي في التَّْعريِف وفي الرَّ

 يَْحيَى.

ل ذِلَك.* قْلُت :   الذي َصحَّ نَْقلُه عن ابِن ماكوال ما قدَّْمناه ، فليُتَأَمَّ

ّمِ : الغُْرلَةُ ، ، الُخنَّةُ و  وهي الجْلَدةُ التي يَْقطعُها الخاتُِن ِمن الذََّكِر. بالضَّ
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حاحِ. الغُنَّةُ أَو ِشْبُهها : الُخنَّةُ و  أَو فَْوقَها ، أَو أَْقبَُح منها. ؛ كما في الّصِ

ُد : الغُنَّةُ أَْن يُْشَرَب الحرُف صْوَت الَخْيشوم ،   أََشّد منها. الُخنَّةُ ووقاَل الُمبَّرِ

 أَي َمْسدوُد الَخياِشيِم. : األََغنُّ ، األََخنُّ و

هو لدهلِب بِن سالٍم أَحد بَنِي  َشَد الَجْوهِريُّ للراجِز ؛ قاَل أبو محمٍد األسود :بالضّمِ وأَنْ  ُخنٌّ  ج ، َخنَّاءُ  وقيَل : هو الساقُِط الَخياِشيِم ؛ واألُْنثَى

 قريعِ بِن َعْوف :

نِّ  شـــــــــــــــــــــــــــَ ن الـــــــــــــَوخح ٌة لـــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــتح مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  جـــــــــــــارِي

نِّ و     وِد الــــــــــــِقصــــــــــــــــــــــــــاِر اخلــــــــــــُ (1)ال مــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ِحِك في األَنفِ  ِمثْل كالبُكاِء ، أَو الَخنِينُ و حاحِ. الضَّ  ؛ كما في الّصِ

ي : وِمنقاَل ا  األََسدّي : (2)كالبُكاِء في األَنِف قوُل ُمْدِرِك بِن حصيٍن  الَخنِينِ  بُن بَّرِ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( يف اللسان : حصن.2)
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تح  َهشــــــــــــــــــــــَ َزعـــــــــًا مـــــــــن َأن ميـــــــــوَت وَأجـــــــــح  بـــــــــكـــــــــ  جـــــــــَ

هـــــــــا     يـــــــــنـــــــــُ نـــــــــِ ر  خـــــــــَ عـــــــــَ ي وارمـــــــــَ رِشـــــــــــــــــــــــ  (1)ِإلـــــــــيـــــــــه اجلـــــــــِ
 

  
 في الصَّالةِ. َخنِينُه في الحِديِث : أَنَّه كاَن يُْسَمعو

 ِمَن الفِم. كالَخنِينِ  ُخروُج الصَّوِت ِمَن األَنفِ  الَخنِينِ  َضْرٌب ِمَن البُكاِء دوَن االْنتِحاِب ، وأْصلُ  الَخنِينُ  قاَل ابُن األَثيِر :

ً  قاَل َشِمٌر : .نُّ َخنَّ يَخِ  قدو  يكوُن ِمَن الضَّحِك الخافي أَيضاً. الَخنِينُ وفي البُكاِء إذا َردََّد البُكاَء في الَخياِشيِم ،  َخنَّ َخنِينا

جاِل ؛ وأَْنَشَد األْزهِريُّ : كِمَسّنٍ : الطَّويلُ  ، الِمَخنُّ و  ِمَن الّرِ

ا  نــــــــــــــــــــــــــ  َ َراًب خمــــــــــــــــــــــــــِ  ملــــــــــــــــــــــــــا َرآُه َجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

نـــــــــــ    َر عـــــــــــن َحســـــــــــــــــــــــــح ا أَقحصـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــ  عـــــــــــَ (2)اء وارحثــــــــــــَ
 

  
 بفتْحِ الميِم وسكوِن الخاِء ، وِكالُهما َصِحيحان ، وَسيَأْتي الَمْخُن في مْوِضِعه. ولَْيَس بتَْصحيِف َمْخٍن ، أَي اْستَْرَخى فيها ،

فاِهيَّةُ  ، الَخنانُ و  وَسعَةُ العَْيِش. كَسحاٍب : الرَّ

 كِكتَاٍب : الِختاُن. الِخنانُ و

حاحِ والُمْحَكِم. كغُراٍب : داٌء يأُْخذُ الطَّْيَر في ُحلُوقِها ، الُخنانُ و  ؛ كما في الّصِ

 ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده لجريٍر : في العَْينِ  هو أَيضاً : داٌء يأُْخذُ و

ج كـــــــــــــــرِّ داٍء و  لـــــــــــــــ  ي مـــــــــــــــن ختـــــــــــــــََ فـــــــــــــــِ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــح

نــــــــــــاِن و     ِن مــــــــــــن اخلــــــــــــُ َريــــــــــــح وي الــــــــــــنــــــــــــا ــــــــــــِ (3)َأكــــــــــــح
 

  
َذَكُروه في  وهو َمْعروٌف عْنَد العََرِب ، وقد : كاَن في َعْهِد الُمْنذِر بِن ماِء السماِء ماتَِت اإِلبُِل منه ، الُخنَانِ  ُزكاٌم لإِلبِِل. وَزَمنُ  : الُخنَانُ و

 أْشعاِرِهم ، قاَل النَّابِغَةُ الجعديُّ :

رَبِي فــــــــــــــإين  ِرصح عــــــــــــــلــــــــــــــ  كــــــــــــــِ ن حيــــــــــــــَح مــــــــــــــح  فــــــــــــــَ

اِن     بـــــــــــــــــ  اِن مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــَ (4)َأاّيُم اخلـــــــــــــــــُ
 

  
 داًء يأُْخذُ اإِلبَِل في َمناِخِرها ، وتموُت منه ، فصاَر ذلَك تاِريخاً لهم. الُخنانُ  قاَل األَْصمعيُّ : كانَ 

 ؛ قاَل : في َخياِشيمهِ  فيَُخْنِخنَ  : أَْن ال يُبَيَِّن في كالِمهِ  الَخْنَخنَةُ و

ِه ســــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــًة  ــــــــــــــِ ــــــــــــــول َن د يف ق خــــــــــــــَ ــــــــــــــح ن  خــــــــــــــَ

ِض     ــــــــــــــًا ومل ألــــــــــــــحَ ــــــــــــــئ ــــــــــــــقــــــــــــــا  د شــــــــــــــــــــــــــــي (5)ف
 

  
 ؛ عن أَبي َعْمٍرو. بالكْسِر : السَّفينَةُ الفاِرَغةُ  الِخنُّ و

ِة اآلَن مْوِضٌع فارٌغ في بَْطِن السَّفينَِة يََضُع فيه النوتيُّ َمتاَعهُ.  وعنَد العامَّ

 َمْجنوٌن بمْعنًى واِحٍد ؛ عن اللُّْحيانّي. َمْخنونٌ  هللاُ : أََجنَّهُ فهو أََخنَّهُ و

ْخمُ  الُخنَنَةُ و  ؛ عن ابِن ِسْيَده. ، كُحَمَمٍة : الثَّْوُر الُمِسنُّ الضَّ

ثَةٍ  ُمَخنِّنَةٌ و، كِمَجنٍَّة ،  ِمَخنَّةٌ  َسنَةٌ و  ُمْخِصبَةٌ. : أَي ، كُمَحّدِ

 تَنَْت.البِئُر : أَنْ  اْستََخنَّتِ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً : ِشْبهُ الغُنَِّة ؛ عن ابِن ِسْيَده. الَخنَنُ   ، محرَّ

 : ُسَدٌد في الَخياِشيِم. الَخنِينُ و

 : أْخَرَج الَكالَم ِمِن أَْنِفه. َخْنَخنَ و
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 األْعرابّيِ. [ابنِ ]: صْوُت الِقْرِد ؛ عن  الَخْنَخنَةُ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب بدون نسبة ا ونسبه حبواشي التهذيب ألنيب األسود العجلي.2)
 .«كر داء»بد  « كر جن»( اللسان وعجزه يف التهذيب. ويرو  : 3)
 برواية : 160( شعره ص 4)

 فــــــــــــــــــمــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــإين 

نــــــــــــــــــــان     مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان أعــــــــــــــــــــوام اخلــــــــــــــــــــُ

  

 واملثبت كرواية اللسان والتكملة والتهذيب.

 ( اللسان والتهذيب واألساس.5)
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 ، بالضّمِ : داٌء يأُْخذُ في األْنِف ؛ عن الَجْوهِرّيِ. الُخنَانُ و

 َكذِلَك. َمُخنُونٌ  وطاِئرٌ  الُخنانُ  : أَصابَهُ  َمْخنونٌ  البَعيُر فهو ُخنَّ و

 .، كَشدَّاٍد : الُموَكُل بالخنِّ  الَخنَّانُ و

 : أَي طريقَتِه. َمَخنَِّته وكونوا على

 ، كغُراٍب : قَْريتاِن بِِمْصَر ، َحَرَسها هللاُ تعالى في الِجْيَزةِ والمنوفيَِّة وقد َدْخْلتُهما. ُخنانٍ  وأُمُّ 

ً  : أَن يُْؤتََمَن اإِلْنساُن فال يَْنَصَح ؛ الَخْونُ  : [خون]  زائَِدةٌ. الَمخانَةِ  وميمُ  ، َمخانَةً و خانَةً و بالكْسِر ، ، ِخيانَةً و خانَهُ يَُخونُه َخْونا

 في حِديِث عائَِشةَ ، َرِضَي هللاُ تعالى عنها ، وقد تمثلت ببيِت لَبيِد بِن ربيعَةَ :و

الَذًة  ًة ومـــــــــــــــــــَ انـــــــــــــــــــَ ثـــــــــــــــــــوَن خمـــــــــــــــــــَ د  حـــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــَ

ِب و     غــــــــــَ هــــــــــم وإن مل َيشــــــــــــــــــــــــح لــــــــــُ عــــــــــاُب قــــــــــائــــــــــِ (1)يــــــــــُ
 

  
ُتْم خَتْتانُوَن أَنْ ُفَسُكمْ )؛ ومنه قْولُه تعالَى :  اْختانَهُ و ً  (2) (َعِلَم هللاُ أَنَُّكْم ُكن ْ والهاُء للُمبالَغَِة مثُْل  ، خائِنَةٌ و خاِئنٌ  فهو ؛ أَي بعُضكم بَْعضا

َمٍة ونَسَّابٍَة ؛ وأَْنَشَده أَبو ُعبَْيَدةَ للكالبّي :  عالَّ

نح  كــــــــــُ َك ابلــــــــــَوفــــــــــاِء ومل تــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــَ َت نــــــــــفح ثــــــــــح د   حــــــــــَ

ِض     بــــــــــَ ر  اإِلصــــــــــــــــــــــــح غــــــــــِ نــــــــــًة مــــــــــُ ِر خــــــــــائــــــــــِ دح (3)لــــــــــلــــــــــغــــــــــَ
 

  
انٌ و َخُؤونٌ و ا الَمخونَ  ينقصُ  الخائِنَ  النَّْقُص ألَنَّ  الَخْونِ  وأَْصلُ  ، َخوَّ  فيه. خانَهُ  شيئاً ممَّ

 التَّْفريُط في األَمانَِة. الِخيانَةُ  وقاَل الحراليُّ :

ْين ، ثم يَتَداَخالِن ، الِخيانَةَ  والنِّفاُق واِحٌد ، ولكنَّ  الِخيانَةُ  اغُب :وقاَل الرَّ  ُمخالَفَة  فالِخيانَة تُقاُل باْعتِباِر العَْهِد واألَمانَِة ، والنِّفَاَق باْعتِباِر الّدِ

ّرِ ،  ُك َشْهوةِ اإِلْنساِن لتَحّركِ  االْختِيانوالَحّقِ بنْقِض العْهِد في الّسِ  .الِخيانَةِ  تَحرُّ

كةً ، وهي شاذَّةٌ. ، َخَونَةٌ و خانَةٌ  ج  محرَّ

 ٌء ِمن هذا في الياِء ، أَي لم يَِجْئ مثُْل سائِر وَسيَرة ، قاَل : وإِنَّما شذَّ ِمن هذا ما َعْينه واٌو ال ياٌء.قاَل ابُن ِسْيَده : ولم يأِْت شي

انٌ و ، كَحَوَكٍة ؛ َخَونَةٌ  وقومٌ  اٍن ؛ ُخوَّ  ؛ قاَل : العَْهَد واألمانَةَ  خانَهُ  وقد ؛ كُرمَّ

ج  حـــــــــــامِتٌ  ـــــــــــذي حـــــــــــَ ـــــــــــًا وال ـــــــــــب ي ـــــــــــقـــــــــــاَ  عـــــــــــجـــــــــــِ  ف

و اِن     رُي خــــــــــــَ ين غــــــــــــَ َك عــــــــــــهــــــــــــدًا ِإنــــــــــــ  ونــــــــــــُ (4)َأخــــــــــــُ
 

  
ً و نَهُ تَْخوينا . (5) الِخيانَةِ  : نََسبَه إلى َخوَّ  نَقَلَه الَجْوهِريُّ

نَهُ و نَ  نَقََصهُ  : َخوَّ  منه. كَخوَّ

نَهُ و َدهُ   :َخوَّ نَهُ  ، (6) تَعَهَّ نَني يقاُل : فيهما. كتََخوَّ  فالٌن حقِّي إذا تَنَقََّصك ؛ قاَل ذُو الّرّمِة : تََخوَّ

ا  و هنـــــــــــَ وحُ  مـــــــــــن داٍر ختـــــــــــََ رح هـــــــــــو الشـــــــــــــــــــــــــ   ال بـــــــــــَ

ِرُب     رنا ابرٌِح تـــــــــــــَ حـــــــــــــاٌب ومـــــــــــــَ رنا ســـــــــــــــــــــــــــَ (7)مـــــــــــــَ
 

  
 وقاَل لبيٌد يَِصُف ناقَةً :

ـــــــــــــــــــــر َداىَف  ُص ابل مـــــــــــــــــــــِّ قـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــُ َرٌة تـ َذافـــــــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــــــُ

اد     زود وارححتــــــــــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــــــــــُ ا ن و هنــــــــــــــــــــــــَ (8)ختــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَي تَنقَّص لَْحَمها وَشْحَمها.

ا ِة : التََّخّون وأَمَّ  بمْعنَى التَّعَّهُد ، فقَْول ذي الّرمَّ
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ه  و نـــــــــــــَ رحَف إال  مـــــــــــــا ختـــــــــــــََ ُض الـــــــــــــطـــــــــــــ  رحفـــــــــــــَ  ال يــــــــــــــَ

ــــــــــغــــــــــوم     ــــــــــه ابســــــــــــــــــــــــم املــــــــــاِء مــــــــــب ــــــــــاِدي ن ــــــــــُ (9)داٍع ي
 

  
__________________ 

 برواية : 34( ديوانه ط بريوت ص 1)
 يتبلكون مغالًة وخيانةً 

 واملثبت كرواية اللسان.

 .187( البقرة ا اآية 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 .«.. فقا  جميباً »( اللسان وفيه : 4)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : اخلَوحِن.5)
ِدِه.( عل  هامش القاموس عن 6)  إحد  النسخ : وِبَعهح
 .231/  2واللسان والصحاح واملقايي   2( ديوانه ص 7)
 واللسان والتهذيب ا وعجزه يف األساس والصحاح. 105( ديوانه ط بريوت ص 8)
 ..«.. ال ينعش الطرف»والصحاح ا ويرو  :  231/  2واللسان والتهذيب واملقايي   571( ديوانه ص 9)
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َدهُ ؛ كذا َرَواهُ أَبو ُعبَْيٍد عن األَْصمعّيِ.أَي : إالَّ ما تَعَ   هَّ

نُ و داً َجعََل النُّوَن ُمْبدلَةً ِمن الالِم ، يقاُل  التَّخوُّ نَه :له َمْعنياِن : أََحُدهما النَّْقُص ؛ واآلَخُر العَْهُد ؛ ومن َجعَلَه تَعَهُّ  وتََخولَّه بمْعنًى واِحٍد. تَخوَّ

َمْخشِريُّ َرِحمَ  اوقاَل الزَّ ْنته ه هللاُ تعالَى : وأَمَّ ْدته فمْعناهُ تََجنَّْبت أَنْ  تَخوَّ  .أَُخونَه تَعَهَّ

ْعُف. الَخْونُ و  ، أَي َضْعٌف ؛ وهو مجاٌز. َخْونٌ  يقاُل : في ظْهِره : الضَّ

 لفتوٍر في َعْينَْيِه عْنَد النََّظِر. العَْيِن لألَسدِ  خائِنُ  فَتَْرةٌ في النََّظِر ؛ ومنه أَيضاً : الَخْونُ و

أَو أَْن يَْنُظَر  ؛ (1) (يَ ْعَلُم خائَِنَة اْْلَْعنُيِ َوما خُتِْفي الصُُّدورُ )؛ ومنه قْولُه تعالَى :  األَْعيُِن : ما يُساِرُق من النََّظِر إلى ما ال يَِحلُّ  خائِنَةُ و

ها ُمسارقَةً َعلمها هللِا تعالى ، ألنَّه  ِخيانَةٍ  ؛ وبه فَسََّر ثَْعلَب اآليَةَ ؛ ومْعنَى اآليَِة أَنَّ الناِظَر إذا نََظَر إلى ما ال يَِحلُّ إليه نََظر نَْظَرةً بِريبَةٍ  يُِسرُّ

ةٍ غيَر ُمتَعَّمدٍ  ل مرَّ ما كاَن لنبّيِ أْن »في الحِديِث : والنََّظِر.  خائِنُ  فهو الِخيانَةُ  يَّتُه، فإن أَعاَد النََّظَر ون خائِنٍ  غيُر آثٍم وال ِخيانَة إذا نََظَر أَوَّ

، وإذا كاَن ُظُهور تلَك الحالَِة ِمن قِبَل  خانَ  أَي يْضِمُر في نْفِسه غيَر ما يْظِهُره ، فإذا كفَّ لسانَه وأََومأَ بِعَْينه فقد ، «األْعيُن خائِنَةُ  تكوَن له

يت . يَُخونُون ؛ أَي ما (يَ ْعَلُم خائَِنَة اْْلَْعنُيِ ):  عزوجلالعَْين ، وهو ِمْن قْوِله ،  خائِنَةَ  العَْين ُسّمِ  فيه ِمن ُمساَرقَِة النََّظِر إلى ما ال يَِحلُّ

ٌب كما في الّصِ  ما يُْؤَكُل عليه الطَّعاُم ، ، واْقتََصَر الَجْوهريُّ على الَكْسِر : كغُراِب وِكتابٍ  ، الُخوانُ و بالَهْمَزةِ  .كاإِلْخوانِ  حاحِ والعَْين ؛ُمعَرَّ

 المْكُسوَرةِ لُغَة فيه.

وايَةُ  ،« فيقوُل هذا يا ُمْؤِمن ، وهذا يا كاِفرُ  لَيَْجتَِمعُوَن ، اإِلْخوانِ  حتى إنَّ أَهلَ »أَي َحِديث الدَّابَة :  في الحِديِث ،و هكذا في ِروايٍَة ، والّرِ

 ؛ وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد : الِخَوانِ  الَمْشهوَرةُ ؛ أْهل

واَرهـــــــــــــا و  ر  حـــــــــــــُ ـــــــــــــاٍث  ـــــــــــــَُ ن ـــــــــــــح ئ ِر مـــــــــــــِ حـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن  مـــــــــــــَ

َواِن و     ِب ِإخــــــــــح نــــــــــح ِض ِإخــــــــــَوان إىل جــــــــــَ وحضــــــــــــــــــــــــِ (2)مــــــــــَ
 

  
 بالضّمِ في الكثيِر. ُخونٌ و في القَليِل ، أَْخِونَةٌ  ج

ة على الواِو.  قاَل الَجْوهِريُّ : وال يثقل َكراِهيَّة الضمَّ

ي  ا َعَواٌن وَعوٌن فبالفتحِ ، وقد قيَل بُواٌن بضّمِ الباِء. ُخونٍ و ِخَوانٍ  : ونَِظيرُ قاَل ابُن بَّرِ  بَِواٌن وبُوٌن ال ثالث لهما ، قاَل : وأَمَّ

انُ و لِ  الَخوَّ  ؛ أَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ : ، كَشدَّاٍد ، ويَُضمُّ : َشْهُر َربيع األَوَّ

و اَن َود  عــــــــــــُدو  و  ن خــــــــــــَ ِف مــــــــــــِ  ان يف الــــــــــــنِّصــــــــــــــــــــــــــح

ِر     حـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــب َد  ال ـــــــــَ وٍت ل عـــــــــاِء حـــــــــُ ـــــــــح ه يف أَم ـــــــــ  (3)أبَن
 

  
 ؛ قاَل ابُن ِسْيَده : وال أَْدِري كيف هذا. (4) أَْخِونَةٌ  ج

ّمِ ، البُخاِريُّ ، ُخونِ  ِعصاُم بنُ و بيع ُكتَُب الشافِِعّي ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه ، ُخونٍ  وأَحمُد بنُ  عن القْعنَبّيِ ؛ بالضَّ  الفرغانيُّ َكتََب عن الرَّ

ثاِن.  ُمحّدِ

ي ، وَهرون بن ُمْسلم شْيخ لِعصاِم بِن يوُسَف لُقَِّب بأبيهِ  ُخونٍ  بنُ  (5)قاَل الحافُِظ : وأَحمُد   .ُخونٌ  َخراسانيٌّ عن زْيِد العّمِ

 * قْلُت : وهي لَْفظةٌ فاِرِسيَّة مْعناها الدَّم.

 في الَكالِم اسٌم َعْينه ياء والُمه واو ، وترَك َصْرفه ألَنَّه اسٌم للبُْقعِة. (6)باليمِن ، ليَس  : د َخْيوانُ و

 َل ابُن ِسْيَده : هذا تَْعِليُل الفاِرِسّيِ.قا

 بُطوِس عن الَمالينّي ، ولكنَّه َضبََطه بالفتْح. ، بالكْسِر : د ِخينُ و

__________________ 
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 .19( غافر ا اآية 1)
 ( اللسان.2)
 .«قوله : أبنه ا يقرأ ابختالس حركة اهلاء للوزن»( اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية : 3)
 وقد استدركها الشارح بعد.« وهباٍء : االسحتُ »بعدها زايدة يف القاموس ونصها :  (4)
 وأبو أمحد. 274/  1( يف التبصري 5)
 .«قوله ؛ لي  اخل ا عبارة اللسان : لي  فعالن ألنه لي  اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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ٌب.فاِرِسيٌّ  : الحانوُت أَو صاحبُهُ ، الخانُ و  ُمعرَّ

اِر : م خانُ و  َمْعروٌف. التجَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نهم  وَعثَْرتَهم واتََّهَمهم. ِخيانَتَهم : َطلَبَ  تََخوَّ

ِريبَة. خانَ و  َسْيفُه : نَبَا عن الضَّ

 .خانَكَ  فقاَل : أَُخوك وُربَّما (1)وُسئَِل بعُضهم عن السَّْيِف 

دَّةِ ؛ قاَل األَْعَشى :الدَّْهُر : غيََّر حالَهُ  خانَهُ و   من اللِّيِن إلى الّشِ

ٍك و   خــــــــــــــــــــــاَن الــــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــــاُن َأاب مــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــِ

نح و     ه الــــــــــــــــز مــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح رٍئ مل لــــــــــــــــُ  ؟(2)َأي  امــــــــــــــــح
  

نه وكذِلكَ   .تََخوَّ

ً  الدَّْهُر والنَّعيمُ  خانَهُ  وفي التَّْهذيِب : نَك وهو تَغيُّر حاِلِه إلى شّرٍ منها ، وكّل ما غيَّرك عن حاِلَك فقَد َخْونا  .تََخوَّ

انُ و  : الدَّْهُر. الَخوَّ

حاحِ : انُ  وفي الّصِ  : األََسُد. الَخوَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : لكسر في نََظِره.

 ُرْجاله : لم يْقِدْر على الَمْشي. خانَتْهو

ْلَو الرشاُء : اْنقََطعَ  خانَ و  .الدَّ

نُ و  .للِخيانَةِ  : الَمْنسوبُ  الُمخوَّ

َكةً : جمعُ  الَخَونَةُ و  .خائنة ، محرَّ

نَتْهو َدتْه وأَتَتْه في وْقتِها. تََخوَّ ى : تَعَهَّ  الحمَّ

انِ  وأَعوذُ باهلِل ِمنَ   لٍَة كالِغيٍَة وَراِغيٍَة وثاِغيٍَة.على فاعِ  خانَ  : مْصَدرُ  الخائِنَةُ و؛ كما في األَساِس.  (3): وهو يَْوم نَفاِد الَمِسيَرةِ  الَخوَّ

 لمائَِدةِ الطَّعاِم. ِخَوانٍ  هي جمعُ  ، «عليها لُحوٌم ُمْنتِنَةٌ  بأَخاِوينَ  فإذا أَنا»في حِديِث أَبي سعيٍد : و

انةُ و  : االْسُت. الَخوَّ

يَت البلْ  َخْيوانُ و  َدةُ الَمْذكوَرةُ في اليمِن.: اسُم ماِلِك بِن َزْيِد بِن ماِلِك بِن جشِم الهمدانيُّ ، وبه ُسّمِ

 : فرٌس نَِجيٌب. الخونةُ و

  ابُن نْقَطةَ.، كُزبَْيٍر : لَقَُب أَبي الَخْيِر الُمباَرك بن َمْسعوٍد الّرصافّي َسِمَع ِمن أبي الفََرج بِن ُكلَْيِب ، وكاَن ثِقَةً ؛ قالَهُ  ُخَوْينُ و

؛ وأبو َمْنصوٍر يَْحيَى  406األَْصفهانيُّ حدََّث بأَْصبَهان ، تُوفي َسنَة  الخانيُّ  بُن محمِد بِن عْبد كويه (4)لنجان : بأَْصبهاَن منها أَحمُد  خانو

روَدةَ ببَْغداد َسِمَع منه ابُن الّسمعانّي ، َرِحَمه هللاُ عْبِد هللِا ابِن ج (5)بِن  خان ؛ قيَل لَه ذِلَك ألَنَّه كاَن قَيِّم الخانيُّ  بُن هبَِة هللِا بِن أَحمَد بِن علّيِ 

 .386َسنَة  (6)تعالَى ، تُوفي 

 أَْهَملَه الجماَعةُ.: بالفتْحِ وَكْسر النُّوِن  ، َخْينينُ  : [خينن]
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الشَّاِعُر ، َسَكَن َسَمْرقَْند ، ثم فاَرقَها إلى َطبَرْسان الطُّوسيُّ الفَِقيهُ الفاِضُل األَديُب  ُمَظفَُّر بُن َمْنُصورٍ  أَبو الفَْضل ة بُطْوَس ، منها : وهي

. (7)فماَت بها ، َسِمَع أَْعيُن بن َجْعفَر ابِن األَْشعَث السََّمْرقَْنِدّي ، وعنه أَبو سعيٍد   األَْندلُسيُّ

ا (8)، وهي التي  الَخْينيُّ  * قْلُت : الصَّواُب أنَّه ْت في التي قْبلَها. وأَمَّ  فلم يَْذكرها أََحٌد. نينُ َخيْ  َمرَّ

 بالخاِء المْعجَمِة ال أَْعِرفه. الخينيُّ  وقاَل الذَّهبيُّ :

__________________ 
 ( يف األساس : الرمح.1)
 واملثبت كرواية اللسان.« دخان النعيمُ »برواية :  206( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف األساس : املرية.3)
 ومثله يف اللباب.« أمحد  مدأبو » 485/  2( يف التبصري 4)
 ( يف اللباب : أيب عبد   بن جردة.5)
 ( يف اللباب : تويف بعد سنة تسض وثالثا ومخسمئة.6)
 أبو سعد اإلدريسي.« اخليين»( يف اللباب 7)
 .«قوله : وهي الجي اخل كذا يف النسخ ا ولعله نسبة إىل َخاح وهي الجي اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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ل الَخْينيُّ  قاَل الحافُِظ ابُن حجر : هو أَبو الفَْضل الُمَظفُر بُن َمْنصورٍ   الطُّوسيُّ شْيُخ اإِلْدريسّي ، وَذَكَره الّسمعانيُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالى فتأَمَّ

 مع النون فصل الدال
ْبنَةُ  : [دبن] ّمِ : الدُّ . ، بالضَّ  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

ْبلَةُ أَيضاً. اللُّْقَمةُ الَكبيَرةُ ، ابّيِ : هيوقاَل ابُن األَْعر  وهي الدُّ

ْبنِ  في حديِث ُجْندب بِن عاِمٍر : أَنَّه كاَن يَُصلِّي فيو  .الّدِ

ْبنُ  قاَل ابُن األَثيِر : ٌب ، فإن كانْت ِمن َخَشٍب فهي  ، بالكْسِر : َحظيَرةُ الغَنَمِ  الّدِ َزْرب ، وإن كانْت ِمن حجاَرةٍ تُْعَمل ِمن قََصٍب ، فَاِرِسيُّ ُمعَرَّ

 فهي ِصيَرة.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْيَدبُون  : اللْهو. الدَّ

ي قْوَل ابِن أَْحمر :  وقيَل : الباِطُل ؛ وبه فَسََّر ابُن بَّرِ

د  قــــــــــــــَ وِن فـــــــــــــــَ دبــــــــــــــُ يــــــــــــــح رِيــــــــــــــَ  الــــــــــــــد  و طــــــــــــــَ لــــــــــــــ   خــــــــــــــَ

جـــــــــــر     اَوت الـــــــــــبـــــــــــُ فـــــــــــَ ـــــــــــَ ا وتـ بـــــــــــَ (1)فـــــــــــاَت الصـــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
فُون.]قاَل : وهو فَْيعَلُول ، والياُء زائَِدةٌ ؛  ْيزَّ  و[ مثْلُه الزَّ

. الدُّوبِانيُّ  ومحمُد بُن سالِم بِن عْبِد هللاِ   ، بالضّمِ ، َكتََب عنه الّسلفيُّ

 .«دوب»: قَْريةٌ بالشاِم قُْرَب صور ، وأَْوَرَده المصنُِّف ، َرِحَمه هللاُ تعالى في  دوبانو

ً  الطَّائرُ  َدثَّنَ  : [دثن]  وَواتََر ذِلَك. : طاَر وأَْسَرَع السُّقُوَط في َمواِضَع ُمتقَاِربَةٍ  تَْدثِينا

ً  في الشََّجرِ  َدثَّنَ و ثْنَةُ واتََّخَذ ُعشًّا.  : تَْدثِينا  يكوُن في األَْرِض. الماُء القَِليلُ  بالفتْحِ : ، الدَّ

ِجيع َمَع  الّدثِنة وهو زيُد بنُ  حابِّيِ ،بكْسِر الثَّاِء : َواِلُد َزْيٍد الصَّ  ، الّدثِنةُ و بِن ُمعاِويَة بِن ُعبَْيٍد الَخْزرجيُّ البَيَاِضيُّ يدري أُُحِديٌّ أُِسَر يَْوم الرَّ

 بِن َعِدّيٍ فباُعوه بمكَّةَ وقُتِال َصْبراً ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنهما. (2)ُخبَْيِب 

ْوض للّسهيلّيِ : أنَّه َمْقلوٌب عن الثدنة ، والثدُن اْستِْرخاُء اللْحِم.  وفي الرَّ

 كأَميٍر : َجبٌَل. ، الدَّثِينُ و

ثَْينَةُ و أَيضاً ، َحَكاه يَْعقوب  (3)يِق حاّجِ البَْصَرة بَْيَن الزجيج وقبا ؛ قالَهُ نَْصر ، وهي الدُّفَنية لبَنِي ُسلَيم على َطر ، كُجَهْينَةَ أو كَسِفينَةَ : ع الدُّ

 في الُمْبدِل ، وأَْنَشَد :

راً و  ـــــــــــِة حـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــن ي ـــــــــــِ ث ـــــــــــد  ـــــــــــا ابل ن رَكـــــــــــح ـــــــــــَ  حنـــــــــــُن تـ

م     ــــــــــــِ ــــــــــــٍم هــــــــــــامــــــــــــًة غــــــــــــرَي انئ ي لــــــــــــَ (4)آِ  ســــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للنابِغَِة الذُّْبيانّيِ : أَو ماٌء لبَنِي َسيَّاِر بِن َعْمٍرو

ٍا حــــــــاضـــــــــــــــــــــٌر و  كــــــــَ ثــــــــِة مــــــــن ســـــــــــــــــــــُ يــــــــح  عــــــــلــــــــ  الــــــــر مــــــــَ

ار و     ـــــــــ  ي ين ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــِة مـــــــــن ب ـــــــــن ي ـــــــــِ ث ـــــــــد  (5)عـــــــــلـــــــــ  ال
 

  
 .الدُّثَْينَة فقالوا فَغَيَُّروا منها فَتََطيَُّروا بالفاِء ، الدُّفَْينَةُ ، في الجاِهليَّةِ  كان يُْدَعى ويقاُل : إنَّه

ا يُْستدرُك عليه :* و  ممَّ

ثِينةُ   : الدَّفِينَةُ ؛ عن ثَْعلَب. الدَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : وأُراهُ على البََدِل.
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ثِينَةُ و  : ناِحيَةُ قُْرَب َعَدن ، بَْينها وبَْين الجْنِد. الدَّ

 وأَيضاً : َمْوِضٌع بِمْصَر عن نَْصر.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«رجيض»والتصحيح عن سرية ابن هشام ومعجم البلدان « حبيب»( ابألصر : 2)
 ( يف اللسان ومعجم البلدان : الدفينة.3)
 ( اللسان.4)
 وعل  عوارة. والصحاح والتكملة ا ويرو  : وعل  الدفينة بد  وعل  الدثينة. ويرو  :« الدثينة»واللسان ومعجم البلدان  61( ديوانه ص 5)
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ُل ُحُروٍب َجَرْت بَْينهم.: ناحيَةٌ ِمن غَ  داثِنُ و وِم ، وهي أَوَّ ة الشَّاِم أَْوقَع بها الُمْسلمون بالرُّ  زَّ

كةً : َمْوِضٌع ، عن نَْصر. َدثَنٍ و  ، محرَّ

اِك بِن فَْيروز ، َذَكَره َسْيف في الفُتوحِ.  وُعْروةُ بُن غَزيَّة الدَّثْنِيُّ ، بفتْحٍ فكْسٍر ، عن الضَّحَّ

 إْلباُس الغَيِم األَْرَض.:  الدَّْجنُ  : [دجن]

 ؛ كما في الُمْحكِم. أَْقطاَر السَّماءِ  قيَل : هو إْلباُسهو

حاحِ : إلباُس الغَيِم السماَء.  وفي الّصِ

 .(1)وقاَل األْزهِريُّ : هو ظلُّ الغَيِم في اليَْوِم الَمِطيِر 

هما ، ، ُدْجنٌ و ُدُجونٌ و أَْدجانٌ  ج نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي زْيٍد ؛ الَمَطُر الَكثيُر. أَيضاً : الدَّْجنُ و بالكْسِر ؛ قاَل أبو َصْخر  ، ِدجانٌ و بضّمِ

 الهذليُّ :

 (2)ِصباً لنا كِدجاِن يوٍم ماطِر و 
 وقاَل غيُره :

 (3)حىت إذا اجنحَل  ُدَج  الد جوِن 
.، ح الدَّْجنِ  أي في َدَخلُوا فيه ، أَْدَجنُواو  َكاه الفاِرِسيُّ

ى : َداما ، أَْدَجنَ و  فلم يُْقِلعا أَياماً ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. الَمَطُر والُحمَّ

اُء : َداَم َمَطُرها أَْدَجنَتِ و  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للبيٍد ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : السمَّ

ٍن  جـــــــــــــِ دح ـــــــــــــٍة وغـــــــــــــاٍد مـــــــــــــُ  مـــــــــــــن كـــــــــــــرِّ ســـــــــــــــــــــــــــارِي

هــــــــــــــا و     جــــــــــــــاِوٍب إرحزامــــــــــــــُ تــــــــــــــَ ٍة مــــــــــــــُ يــــــــــــــ  (4)َعشــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 .أْدَجن إذا أَضبَّ فأْظلََم ، وهو أْبلَُغ ِمن َدْجٍن كاْدَجْوَجنَ  اليَْوُم : صاَر َذا أْدَجنَ و

 ه الَجْوهِريُّ عن أبي زْيٍد.؛ نَقَلَ  ، كُخُرقٍَّة ، وكذِلَك اللَّْيلَةُ تُضاُف وتُْنعَتُ  ُدُجنَّةٍ  ، ويَْومُ  (5) على اإلضافَِة والنَّْعتِ  َدْجنٍ  يَْومُ و

ْلَمةُ ، الدُُّجنَّةُ و، كعُتُّلِ  الدُُّجنُّ و  .اْدَجّوَجن والِفْعُل منه كُحُزقٍَّة ، وبكسرتين : الظُّ

ً  : الُمْطبِقُ  (6) الغَيمِ  ِمن الدُُّجنَّةُ  قاَل أبو َزْيٍد :و يَّاُن الُمْظِلمُ  تَْطبيقا حاح ؛ ال َمَطَر فيه الذي الرَّ . ، ُدُجنٌّ  ج ؛ كما في الّصِ :  الدُُّجنَّةُ  أو كعُتُّلٍ

 هكذا هو َمْضبوٌط كُحُزقٍَّة. الظُّْلمةُ ،

بالضّمِ ،  الدُّْجنةُ  إنه قاَل :؛ وهكذا هو في كتاِب ِسْيبََوْيه ، ف الظَّْلَماُء ، وتَُخفَّفُ  كُخُرقٍَّة : ، الدُُّجنَّةُ  أو بالفتْحِ ، ، الدَّْجنُ  كعُتُّلِ ، ، الُدُجنُّ و

يرافّي بالظَّْلمِة. ُدُجنٌ  والجْمعُ  َره الّسِ  ؛ وفّسِ

حاحِ ؛ والجْمعُ  تَْيِن وبضّمِ وفتحٍ ، كذا هو َمْضبوٌط بالَوْجَهْين. ُدُجنَّاتٍ و، أي كُصَرٍد ،  ُدَجنٌ  وفي الّصِ  بضمَّ

 كاثُفُه.وتَ  األرَض ، إلباُس الغَيمِ  ، كُخُرقٍَّة : الدُُّجنَّةُ و

 ُمْظِلَمةٌ. بالِكْسِر : أي ، ِمْدجانُ  ليلَةٌ و

ً  بالمكانِ  َدَجنَ  ِمن المجاِز :و ّمِ : ، ُدُجونا  وهي ولَِزَمتْها ، أِلفَِت البُيُوتَ : كاإلِبِل  وغيُرُهما ( )7الحماُم والشَّاءُ  َدَجنَتِ  منهو به وأِلفَه ؛ أقامَ  بالضَّ

 ؛ كما في الُمْحَكم. داِجنٌ 

 ؛ وقاَل الهذليُّ : َدواِجنُ  ج أيضاً ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ َداِجنَةٌ  وقيَل :
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نــــــــــــا  نــــــــــــا ا ــــــــــــرحُب حــــــــــــىت كــــــــــــبنــــــــــــ  َرتــــــــــــح  رِجــــــــــــاٌ  بـــــــــــــَ

ن     هــــــــــا الــــــــــد واجــــــــــِ تــــــــــح و حــــــــــَ كــــــــــاٍ  لــــــــــَ ذاُ  حــــــــــِ (8)جــــــــــِ
 

  
__________________ 

 .«املطر»( عن التهذيب واللسان وابألصر 1)
 فالبيت من قصيدة المية مطلعها :« يوم هاطرِ »برواية :  927/  2أشعار اهلذليا ( شرح 2)

 بـــــــــــــــكـــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــــــــيب عـــــــــــــــنـــــــــــــــا بـــــــــــــــكـــــــــــــــور مـــــــــــــــزايـــــــــــــــر 

ــــــــــــرِ     ــــــــــــقــــــــــــاف ــــــــــــ  ب ــــــــــــي ــــــــــــل ــــــــــــه ف ــــــــــــاب ب  عــــــــــــجــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــــب

  

 واملثبت كرواية اللسان ا وصدر يف الديوان واللسان :

 لذائذ معسولٍة يف ريقةو 
 ويف اجملمر : كقو  محيد األرقرت. ... «حىت إذا اجنلت» مُحيد وفيها برواية :قا   330/  2( اللسان بدون نسبة ا ويف املقايي  3)
 واللسان والصحاح. 164( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( يف القاموس : وعل  النـ عحِت.5)
ُطحِب ُ »( يف القاموس : 6)

 .«والغيُم امل
 ( يف القاموس : والشاُة.7)
 ( اللسان.8)
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َحتْنا ، فَيِنا منها ما بهذا الِجْذل ِمن آثاِر اإلبِِل الَجْربَى.أراَد أنَّ ناَر الحرِب   لوَّ

 ، وهي الشاةُ التي يَْعِلفُها الناُس في َمناِزِلهم ، والُمثْلَة بها أن يَْجَدعها أو يْخِصيَتها. داِجنٍ  َجْمعُ  ، «بَدواِجنِه لَعََن هللاُ َمْن َمثَّل»في الحِديِث : و

ً  كانت العَْضباءُ » ُحَصْين ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه :في حديِث ِعْمران بِن و  .«ال تُْمنَع ِمن َحْوض وال نَْبت داِجنا

حاحِ : شاةٌ  هللا إذا أِلفَِت البُيوَت واْستَأْنََسْت ؛ قاَل : وِمَن العَرِب َمْن يقولُها بالهاِء ، وكذِلَك َغْير الشاةِ ؛ قاَل لبيٌد ، َرِضَي  داِجنٌ  وفي الّصِ

 ى عنه :تعال

َ  الـــــــــــــر مـــــــــــــاُة وأرحســـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــوا  ئـــــــــــــِ  حـــــــــــــىت إذا يـــــــــــــَ

هـــــــــا     اًل أعحصـــــــــــــــــــــــامـــــــــُ َن قـــــــــافـــــــــِ فـــــــــًا َداِوجـــــــــِ (1)ُغضـــــــــــــــــــــــُ
 

  
ْيد.  أراَد به ِكالَب الصَّ

ناَوةِ ، أْنَشَد ثَْعلَب لهميان : : ساٍن ، داِجنٌ و َدُجونٌ  َجَملٌ و د للّسِ  أي ُعّوِ

ا  مــــــــــــــاجلــــــــــــــَِ ه اهلــــــــــــــَ حــــــــــــــاتــــــــــــــِ نــــــــــــــح  حبســــــــــــــــــــــــــــن يف مــــــــــــــَ

ا     داجمـــــــــــــِ نـــــــــــــًا مـــــــــــــُ م  داجـــــــــــــِ لـــــــــــــُ عـــــــــــــ  هـــــــــــــَ دح (2)يـــــــــــــُ
 

  
ناَوةَ  الَمْدُجونَةُ و َدِت الّسِ ناَوةِ. ُدِجنَت ، أي : النَّاقَةُ ُعّوِ  للّسِ

انَةُ و اِء كما َسيَأْتي في َرَجَن ؛والتِّجاَرةَ ، وهو اسٌم كالجبَّانَِة ، وأْوَردَ  ، كجبَّانٍَة : اإلبُِل التي تَْحِمُل الَمتاعَ  الدَّجَّ ،  كالدَّْيَدجانِ  ه ابُن ِسْيَده بالرَّ

 عن ثَْعلَب ، وقد ، تقدََّم في الجيِم.

مِّ  الدُّْجنَةُ و . َدْجناءُ  ، وهي أْدَجنُ  أْقبَُح السَّواِد ، وهو ، في أْلواِن اإلبِِل : (3) ، بالضَّ  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 َداَهنَهُ. : ُمداَجنَةً َداَجنَة و

حاحِ :  كالُمَداَهنَِة. الُمداَجنَةُ  وفي الّصِ

يَمِة. الدَّاِجنَةُ و وفي الُمْحَكم : هو ُحْسُن الُمخالََطِة.  : الَمْطَرةُ الُمْطبِقَةُ كالّدِ

حاحِ عن أبي زْيٍد : يمِة. الدَّاِجنَةُ  وفي الّصِ  : الَمَطرةُ الُمْطبِقَةُ نحو الّدِ

 .داِجنَةٌ  وَسحابَةٌ 

ْملَةِ  داُجونُ و ْمليُّ  الدَّاُجونيُّ  محمُد بُن أحمَد بِن ُعَمر بِن ُعثْماَن بِن أحمَد بِن ُسلَْيمانَ  منها : أبو بْكرٍ  فيَما يظنُّه ابُن الّسمعانّي ، : ة بالرَّ  الرَّ

ازّي. وعنه : أبو القاسم  (4)ابِن ُعثْماَن بِن َشْيباَن  عن : أبي بْكٍر أحمدَ  الُمْقِرئُ   زْيُد ابُن علّيٍ الُكوفّي. (5)الرَّ

َمْشهور ، َرِضَي هللا  َصحابِيُّ  وقيَل ِسماُك بُن أْوس بِن َخْرَشةَ الَخْزرجيُّ البَيَاِضيُّ األْنصاِريُّ  ِسَماِك بِن َخْرشةَ : ُكْنيةُ  كثُماَمةَ : ُدجانَةَ  أبوو

 لَى عنه.تعا

وقد جاَء ِذْكُرها في سيَرةِ ابِن إْسحق في اْنِصَراِف َرُسوِل هللِا ،  ، السالمعليه، بالضّمِ أو بالكْسِر ، وقد يَُمدُّ : أرٌض ُخِلَق منها آدُم ،  ُدْجنَىو

 .َدْجناء ، ِمن الطائِِف على وسلمعليههللاصلى

وَمَسَح َظْهره بنعمان األَراك ، وكاَن َمْسح َظْهره  دجناء إنَّ هللاَ تعالى َخلََق آَدَم ِمن: جاء في حِديِث ابِن عبَّاس ، َرِضَي هللاُ تعالى عنهما و

ْنيا قْبَل هبُو وايَات. وُرِوي أنَّه كاَن ذِلَك في َسماِء الدُّ ِطه إلى األْرض ، وهو قَْوُل الّسدي ؛ وِكْلتا بعَد ُخُروِجه ِمن الجنَِّة باالتِّفاِق ِمن الّرِ

ْوِض للّسهيلّي. َوايَتَْين َذَكَرُهما الطَّبريُّ ، كذا في الرَّ  الّرِ

يرةِ. أو هي بالحاِء الُمْهملَِة ، ْوِض وُكتُِب الّسِ  وهكذا هو َمْضبوٌط في الرَّ

ْحمِن بِن مْهِدي. البَْصريُّ عن ، كُزبَْيٍر : أبو الغُْصنِ  (6) بُن ثابِتٍ  ُدَجْينُ و  عْبِد الرَّ

__________________ 
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 واللسان والصحاح 174( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«حيسن»( اللسان وفيه : 2)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : يف اإلِبِر.3)
 ( يف اللباب : شبيب.4)
 مبا يواف  عبارة اللباب.« عن»حذفنا « أبو القاسم عن زيد»( ابألصر : 5)
( عل  هامش القاموس : ذكر املؤلف يف الغا أن أاب الغصن  بت بن دجا عك  ما هنا ا قا  ولي  هو ِبح  ا كما تو ه اجلوهري ا أو 6)

 هو كنيته ا وجزم يف املعتر بذلك ا فقا  : جح  كنيته أبو الغصن ا دجا بن  بت ا ووهم اجلوهري ا ا ه. قرايف.
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بضّمِ الجيم وفتْحِ الحاِء َمْقصوراً ؛ كذا  ُجَحى ، : عن أْسلَم مولى ُعَمَر ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه ، َضعَّفُوه ؛ ولَقَبُهوقاَل الذَّهبيُّ في الديوان 

َح به الدَُّمْيريُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالى في حياةِ الَحيواِن.  َصرَّ

 نُِسبَْت إليه الِحَكايَاُت وهو الصَّحيُح. غيُره رُجلٌ  أو ُجَحى :

ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

ً  ، من َحّدِ نََصَر ، يَْدُجنُ  يوُمنا َدَجنَ  ً و َدْجنا  وَذو ُدُغنٍّة إذا كاَن ذا َمَطٍر. ُدُجنَّةٍ  ، وَدَغَن ُدُغوناً كذِلَك ، عن ابِن األعرابّيِ. ويوٌم َذو ُدُجونا

 حِديُث :منه ؛ و ُدُجنَّةٍ  : َجْمعُ  الدُُّجنَّاتُ و

 ُدُجن اِت الد ايجي والبـَُهمح َ حلو 
 .كأْدَجنَتْ  السَّحابُ  َدَجنَتِ و

 ِمن الشاةِ : التي ال تمنَُع َضْرَعها ِسخاَل غيِرها. الدَُّجونُ و

 : آِلٌف للبُيوِت. داِجنٌ و َدُجونٌ  وكلبٌ 

ي. ِمْدجانٌ  وشاةٌ   : تَأْلُف البَْهَم وتِحبُّها ، عن ابِن بَّرِ

 ، كُجَهْينَةَ : اسُم اْمرأةٍ. ُدَجْينَةُ و

 في فِْسِقه : َداَم. َدَجنَ و

 في لُْؤِمهم : أِلفُوه فال يَتْرُكونَه ؛ وهو مجاٌز. دَجنُواو

َرةِ ، على ساِكنِها أْفضل الصَّالة والسَّالم ، وأْصلُه ، بالكْسِر ، نَ  الّدجانيُّ  والصفيُّ أحمُد بُن محمِد بِن عْبِد النبّيِ القشاشيُّ  ِزيُل الَمدينَِة المنوَّ

ْين.  ِمن بيِت الَمْقِدِس ، ذُِكَر في الّشِ

  ابِن ضبَّةَ ، إْحَداُهما، بالضّمِ : ماَءتاِن َعِظيمتاِن عن يساِر تْعَشار إْحداُهما لبْكِر بِن سْعِد بِن ضبةَ ، واألُْخرى لثَْعلَبَةَ بِن سْعدِ  الدُّْجنِيَّتانو

 ، واألُْخرى القَْيُصوَمة ، وُهما َوَراء الدَّْهناء ؛ عن نَْصر. (1) ُدَجْينة

ً  ، كفَِرَح ، َدِحنَ  : [دحن]  ، بكْسَرتَْين. ِدِحنَّةٌ و، كِخَدبٍَّة ،  ِدَحنَّةٌ و، كِقثَْولٍَّة ،  ِدْحَونَّةٌ و، كَكِتٍف ،  َدِحنٌ  َعُظَم بَْطنُهُ في قَِصٍر ، فهو : َدَحنا

حاحِ عن أبي َعْمرو : ْحونَةُ والسَِّميُن الُمْندِلُق البَْطِن القَِصير ؛ قاَل :  الّدحنُ  وفي الّصِ  َمثْلُه : وأْنَشَد : الّدِ

َدُح  نـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ رحَدٌس بـ كـــــــــــــــــــَ ٌة مـــــــــــــــــــُ َونـــــــــــــــــــ   ِدحـــــــــــــــــــح

ُح     رحمــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــَ ه يــــــــــــــــــُ د  راُد شــــــــــــــــــــــــــــــــَ (2)إذا يــــــــــــــــــُ
 

  
 : عريٌض ؛ وكذِلَك الناقَةُ والمْرأةُ ؛ عن أبي َزْيٍد. ِدْحَونَّةو ِدِحنَّةٌ  بعير وفي التَّْهذيِب :

ِحنَّةُ  فقالَْت : َخْيُر اإلبِلِ  ؟وقيَل الْبنَِة الُخّسِ : أيُّ اإلبِِل َخْيرٌ  راعِ القَِصيُر الُكراعِ ، قلَّما تَِجَدنَّه. الّدِ  الطَّويُل الذِّ

ِحنَّةُ  وقاَل اللَّْيُث :  : الكثيُر اللّْحِم الغَليُظ. الّدِ

ة ، ومْن فَتَح فهو على ِمثَاِل  ِدِحنَّةٌ و ِدَحنَّةٌ  قاَل األْزهِريُّ : يقاُل ناقةٌ  ة وِضبِرَّ ، بفتْحِ الحاِء وكْسِرها ، فمْن َكَسَرها فهو على ِمثَاِل اْمرأة ِعِفرَّ

يت :َرُجل ِعَكّب واْمَرأة ِعَكبَّة إذا كانا جافِيي الَخْلِق ، وناقَ  ّكِ  ة ِدفَقَّة َسِريعَة ؛ وأْنَشَد ابُن الّسِ

ه  نـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــًة ِدحـــــــــــــــــِ كـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــوا ِدعـــــــــــــــــح  أال ارححـــــــــــــــــَ

ه     نـــــــــــــ  غـــــــــــــِ يـــــــــــــه مـــــــــــــُ زحهـــــــــــــِ عـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ (3)مبـــــــــــــا ارحتــــــــــــــَ
 

  
. الشَّاِعِر ، بِن سجاجٍ  ، بالفتْح : َجدُّ األْحَمرِ  َدْحنَةُ و  نَقَلَه الذَّهبيُّ

 بُن سعيِد بِن الحاِرِث بِن حصِن ابِن َضْمَضم ، وكاَن ُشجاعاً فاِرساً. َدْحنَةُ  * قْلُت : وهو

َحنَّةُ و  عن أبي ماِلٍك ، يمانِيَّةٌ. كِخَدبٍَّة : األرُض الُمْرتَِفعَةُ ، ، الّدِ
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 ، َرَوى عن ُدَحْينٍ  بنِ  (4)رُق بُن َعذدر وَحِفيُده األزْ  التَّابعيُّ ، بِن ثَْعلَبَةَ بِن َعْمٍرو العَْنبِريُّ  بُن ُزبَْيبِ  ُدَحْينُ  كُزبَْيٍر :و

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : َدجني ة.1)
 ( اللسان والصحاح واألو  يف التهذيب ونسبه حباشيته إىل  يان بن قحافة السعدي.2)
 الشحم.( اللسان والتهذيب والتكملة ا ويرو  : أال ارحلوا ذا عكنة ا أي مجاًل ذا عكن من 3)
 َعَذو ر. 558/  2( يف التبصري 4)



16956 

 

َبٌة.  أبيِه عن َجدِّه ا وعنه الكدميي  وَجّده زبيب ا له صحح
 قَِريباً. «د ج ن»: َمْوِضٌع بَْيَن مكَّةَ والطائِِف ، له ِذْكٌر في  : ُدْحنَىو

 َعْمٍرو ؛ وهو كالدَِّحِل.نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن أبي  كَكتٍِف : الِخبُّ الخبيُث ، ، الدَِّحنُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الَواِهي. الدَِّحنُ 

 ؛ عن ُكراعٍ. الدحنِ  : الَجراُد ، فَْيعاٌل ِمنَ  الدَّْيحانُ و

ِث. ُدَحْينٌ و َمْشقّي المحّدِ  ، كُزبَْيٍر : لَقَُب الَحَسِن بِن القاِسِم الّدِ

حاحِ.الَجاَوْرُس ، كما ف بالضّمِ : الدُّْخنُ  [دخن]  ي الّصِ

 كما َذَكَره األطبَّاُء. َحبُّ الَجاَوْرس ، أو َحبٌّ أْصغَُر منه أْملَُس ِجدًّا باِرٌد يابٌِس حابٌِس للطَّْبعِ ، وفي الُمْحَكم :

 ِكالُهما عن الَجْوهِرّي ؛ وأْنَشَد لألْعشى : ، كغُراٍب وَجبٍَل ، الدُّخانُ و

غـــــــــــــــــاِويـــــــــــــــــُرهـــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــارِي الـــــــــــــــــّزِجـــــــــــــــــاَج مـــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــُ

نح     ٍج كــــــــــــــالــــــــــــــد خــــــــــــــَ يــــــــــــــرت يف رهــــــــــــــَ اطــــــــــــــِ (1)ِشــــــــــــــَ
 

  
انُ  فيه لُغةٌ ثاِلثَةٌ :و ان ِمثْل الدُّخَّ  َدواِخنو ُدَخان وِمثْل ، َدواِخينُ و َدواِخنُ و أْدِخنَةٌ  ج وهو َمْعروٌف ، العُثانُ  وهو الَمْشهوُر على األْلِسنَِة : ُرمَّ

حاحِ ؛ قاَل الشاِعُر :ُعثَان وَعواِثن على َغيْ   ِر قِياٍس ؛ كما في الّصِ

بــــــــــــــــــاَر الــــــــــــــــــذي غــــــــــــــــــاَدَرتح   كــــــــــــــــــبن  الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــُ

ِب     نحضـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ نح تـ ُن مـــــــــــِ ا َدواخـــــــــــِ يـــــــــــ  حـــــــــــَ (2)ضـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
. : َغنِيٌّ وباِهلَةُ  ُدخانٍ  اْبناو  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

وا به ألنَّهم نوا قيَل : ُسمُّ  على قْوٍم في غاٍر فقَتَلُوهم. َدخَّ

وا بذِلَك ألنَّه َغَزاُهم َمِلٌك ِمَن اليمِن ، فدَخَل هو وأْصحابُه في َكْهٍف ، فنَِذَرت ب ي أنَّهم إنَّما ُسمُّ هم َغنِيُّ وباِهلَةُ فأَخذُوا باَب وحكى ابُن بَّرِ

نواوالكْهِف   عليهم حتى ماتُوا ؛ وأْنَشَد لألْخَطِل : َدخَّ

اٍن  يَنح ُدخــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح مح ايب وُذ نســــــــــــــــــــــــــــــاُ هــــــــــــــــُ عــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ  تـ

َن مــــــــــــــــض الــــــــــــــــّرِفــــــــــــــــاِ  و     ــــــــــــــــح (3)لــــــــــــــــوال ذاَ  أُب
 

  
 وقاَل الفََرْزُق يْهُجو األصمَّ الباِهِلّي : [قالَ ]قاَل : يُريُد غنِيًّا وباِهلَةَ ؛ 

َعر دارِماً كابحيَنح ُدخاٍن أ أجح
(4) 

 ُصْلحٍ.ال لِ  (5) أي سكوٌن ِلِعلَّةٍ  قاَل الَجْوهِريُّ : ، محّركةً ، َدَخنٍ  ُهْدنَةٌ على ِمن المجاِز :و

ْطب لَما بَْينهم ِمَن الفَساِد الباِطِن تْحَت الصَّالحِ الظاِهِر ؛ وقد جاَء هذا في الحِديِث ، وقاَل أبو  بُدَخانِ  قاَل ابُن األثيِر : شبَّهها الَحَطِب الرَّ

 ْعٍض وال يْنَصُع ُحبّها كالُكُدوَرةِ التي في لْوِن الدَّابَِّة.ُعبَْيٍد في تْفِسيِره ؛ أي ال ترجُع قلوُب قْوٍم على ما كانْت عليه ، أي ال يَْصفُو بعُضها ِلبَ 

 الذي هو الكدُر إلى سواٍد يكوُن في لْوِن الدَّابَِّة أو الثَّْوِب. الدََّخن * قْلُت : أَخَذه ِمنَ 

 حتى َغلََب على َطْعِمه. فأَخَذ ِريَحهُ  في َحاِل َشيِّه أو َطْبخهِ  ُدخانٌ  أصابَهُ  وَكذِلَك اللَّحُم : الطَّعاُم ، كفَِرَح ، َدِخنَ و

 َوَخبَُث. وفَسدَ  ساءَ  إذا ُخلُقُه : َدِخنَ  ِمَن المجاِز :و

حاحِ ، وهو قْوُل َشِمر. َدِخنُ  ورُجلٌ   الُخلُِق ؛ كما في الّصِ

  َداِخنَةٌ ؛ وأْنَشَد األْزهِريُّ :الواِحَدةُ  : ُكَوى تُتََّخذُ على الَمقاِلي واألتُّوناِت ، الدَّواِخنُ و
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__________________ 
 واللسان والصحاح. 210( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 وعجزه : 32/  1( ديوانه ط بريوت 4)

 كاان يف الغنيمة كالركابو 
 الفرزد .واألصم الباهلي هو عبد   بن ا جاج ا شاعر إسالمي كان قد هجا 

 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : ِلَغَلَبٍة.5)
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 (1)كِمثحِر الد واِخِن فـَوحَ  اإلرِينا 
يها ةُ تَسّمِ  .الَمَداِخنِ  قْلُت : العامَّ

 وهو الشَّبِيهُ بلْوِن الحِديِد. ُكْدَرةٌ في َسواٍد ، في األلواِن ، بالضّمِ : الدُّْخنَةُ و

حاحِ ؛ وقاَل ُرْؤبَة : الدََّخنِ  بَيِّنةُ  َدْخناءُ  وشاةٌ  أْدَخنُ  ؛ يقاُل : َكْبشٌ  َدْخناءُ  ، وهي أْدَخنُ  ، كفَِرَح ، فهو َدِخنَ   ، كما في الّصِ

ر الص رحَصران األدحَخِن   (2)َمرحٌت كَظهح
نُ  (3) َذريَرةٍ  : شْبهُ  الدُّْخنَةُ و  . وفي الُمْحَكم : الثِّياُب أو البَْيُت.؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ  بها البُيوتُ  تَُدخَّ

 .(4) َسْخنانٌ  َسْحباٍن : ، ك َدخنانٌ  يومٌ و

 ؛ وهو مجاٌز. ُدخانٌ  : شِديَدةُ الحّرِ والغَْيِم كأنَّما يَْغشاها َدْخنانَةٌ  ولَْيلَةٌ 

كةً : الِحْقدُ  الدََّخنُ  ِمن المجاِز :و  ؛ قاَل قَْعنَب : ، محرَّ

ُرهــــــــــم و  ُت عــــــــــلــــــــــ  أين أُعــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــح لــــــــــِ  قــــــــــد عــــــــــَ

ُن     ـــــــــا َدخـــــــــَ ن ـــــــــَ ن ـــــــــح يـ ـــــــــَ َر إال  بـ هـــــــــح ـــــــــد  ُب ال ـــــــــَ ت فـــــــــح ـــــــــَ (5)ال نـ
 

  
 الُخلُِق : أي َخبِيثهُ ؛ عن َشِمٍر وهو مجاٌز. لَدِخنُ  وُخبثُه. يقاُل : إنَّه ُسوُء الُخلُقِ  أيضاً : الدََّخنُ و

ر قْوُل  ِفِرْنُد السَّْيِف ، : الدََّخنُ و  المعطَِّل الُهَذليَّ يَِصُف َسْيفاً :وبه فُّسِ

ريــــــــــــبــــــــــــًة  ُ  ضــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــيــــــــــــِ ٌ ُحســــــــــــــــــــــــــاٌم ال يــــــــــــِ اح  لــــــــــــَ

     ُ ٌر أحـــــــــــــلـــــــــــــَ ـــــــــــــح ٌن َوأثـ ه َدخـــــــــــــَ نـــــــــــــِ تـــــــــــــح (6)يف مـــــــــــــَ
 

  
فاِء ِمن َسواٍد ؛ وهو مجاٌز. الدََّخنُ  وفي األساِس :  في السَّْيِف : يَتَراَءى في متْنِه ِمن شدَّةِ الصَّ

يِن  تَغَيُّرُ   :الدََّخنُ  ِمَن المجاِز :و  الناِر والّطبيِخ. َدخنِ  ، اْستُِعير ِمن العَْقِل والَحَسبِ  (7) والّدِ

ّمِ : ُعْصفُوٌر ، الدُّْخنانُ وأو  الدَّْخناءُ و  أي َضْرٌب منه. ، بالضَّ

ّمِ : طائِرٌ  ُدْخنَةَ  أبوو ي. وفي بعِض األُصوِل : لَْون الغبرةِ. ، بالضَّ  يُْشبِه لَْونه لَْوَن القُبَّرة ؛ عن ابِن بَّرِ

 .المَداِخنُ  والجْمعُ  كِمْكنََسٍة : الِمْجَمَرةُ ، ، الِمْدَخنَةُ و

ً  النَّاُر ، كَمنََع ونََصرَ  َدَخنَتِ و ً و َدْخنا نَتْ و كأْكَرَمْت ، أْدَخنَتْ و،  ُدُخونا َمْخشِرّيِ َرِحَمه هللاُ تعالَى ، بالتَّْشديدِ  َدخَّ على  ادََّخنَتْ و وهذه عن الزَّ

نَتْ و أْدَخنَتْ  ولم يَْذُكِر الَجْوهِريُّ  ، ُدخانُها اْرتَفَعَ  اْفتَعَلَْت :  .َدخَّ

. ُدخانٌ  كفَِرَحْت : أُْلِقَي عليها َحَطٌب فأُْفِسَدْت ِليَِهيَج لها ، َدِخنَتْ و  َشِديٌد ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

كةً ، به فسََّر  الدََّخنُ  ، واالسمُ  الدُّخانُ  كأنَّه عالُهما صارْت أْلوانُهما ُكْدَرةً في َسوادٍ  إذا الدَّابَّةُ : كذاوالنَّْبُت ؛  دخنَ  ِمَن المجاِز :و ، محرَّ

. ُدْخنَةً  كَكُرَم ،،  كَدُخنَ  السَّابق ؛: الَجْوهِريُّ قْوَل المعطَِّل الُهَذلّيِ  ّمِ  ، بالضَّ

األْفريقيُّ ،  (8)عن عقبَةَ ابِن عاِمٍر ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، وعنه كعُب بُن َعْلقََمةَ وابُن الغّمِ  تابِِعيٌّ  الحجريُّ  ، كُزبَْيٍر : ابُن عاِمرٍ  ُدَخْينٌ و

 ثِقَةٌ قُتَِل َسنَة مائٍة ، كذا في الكاِشِف.

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب ا وورد البيت بتمامه يف التكملة منسوابً لكعب بن زهري برواية :1)

 يـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــرن الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــ  وجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــه 

 ... كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدواخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   
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 ( اللسان والتهذيب منسوابً لر بة فيهما. والصرصران : لك حبري.2)
 ابلعبارة فاقتض  جرها.( يف القاموس : ذريرٌة ابلرفض منونة ا وتصرف الشارح 3)
 ومثلها يف التهذيب.« كاف»بدون « سخنانٌ »وعل  هامشه عن إحد  النسخ : « كسخنانٍ »( يف القاموس : 4)
 ( اللسان والتهذيب ا وهبامشه : واله قعنب بن ضمرة وشهرته ابن أم صاحب وهي والدته.5)
 التكملة للمعطر أو أليب قالبة ا قا  الصــــاغاين : فقد روي هلما مجيعاً ا ( اللســــان والصــــحاح والتهذيب منســــوابً للمعطر اهلذد ا ونســــبه يف6)

 ومل أجده يف شعره.« ويقا  : بر قاهلا املطعر»قا  السكري :  716/  2والبيت يف شعر أيب قالبة يف شرح أشعار اهلذليا 
 ( يف القاموس : الَعقحر والدِّين.7)
  مد بن املثىن بن عبيد بن قي  بن دينار ا أبو موس  العنزي.وهو « ابن أنعم اإلفريقي»( يف الكاشف : 8)
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 وزاَد ابُن َحبَّاٍن : هو مْن أْهِل ِمْصَر ، وَرَوى عنه بْكُر ابُن سواَدةَ.

 َرَوى عن أبيِه. ُدَخْين وقاَل الحافُِظ : واْبنُه عاِمُر بنُ 

ْرُع ، ادََّخنَ و  إذا َعلَتْه كْدَرةٌ قَِليلَةٌ. وذِلكَ  اْشتَدَّ َحبُّه ، على اْفتَعََل : الّزِ

ً  الغُبارُ  َدَخنَ  ِمن المجاِز :و  واْرتَفََع ؛ ومنه قْوُل الشاِعِر : َسَطعَ  أي : ُدُخونا

هــــــــا  ســــــــــــــــــــــائــــــــِ َش عــــــــلــــــــ  أكح َم الــــــــَوحــــــــح حــــــــَ لــــــــح ــــــــَ تـ  اســــــــــــــــــــــح

نح     ُض َدخــــــــــــَ قــــــــــــح رٌي إذا الــــــــــــنـــــــــــــ  وُج ِ حضــــــــــــــــــــــــــِ (1)أهــــــــــــح
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نَتِ  الطَّبيُخ ، كفَِرَح : إذا َدِخنَ  . تََدخَّ  الِقْدُر ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ائَِحِة ؛ قاَل لبيٌد : َدِخنٌ  وَشرابٌ   ، كَكتٍِف : ُمتَغَيُِّر الرَّ

ُم و  َدوُت عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــِ ٍ  قـــــــــد غـــــــــَ دح يـــــــــاِن صـــــــــــــــــــــــِ تـــــــــح  فـــــــــِ

ِب     نــــــــــــــ  يــــــــــــــٍض جمــــــــــــــَُ ن وال َرجــــــــــــــِ (2)بــــــــــــــال َدخــــــــــــــِ
 

  
 والُمَجنَُّب : الذي باَت في الباِطيَة.

َر قْولُه تعالَى  الدُّخانُ و  أي بَجْدٍب بَيِّن. (3) (يَ ْوَم ََتِْت السَّماُء ِبُدخان  ُمِبني  ): : الَجْدُب والُجوُع ، وبه فَّسِ

ً  يقاُل : إنَّ الجائَِع كاَن يََرى بَْينه وبَْين السَّماءِ   ِمن شدَّةِ الُجوعِ. ُدخانا

؛ ومنه قيَل لَسنَِة المجاَعِة : َغْبراُء ،  بالّدخانِ  ، فشبّهَ ُغْبرتها (4)ْرِض في الجْدِب واْرتِفاعِ األْرض ليُْبِس األ ُدخانٌ  وقيَل : بل قيَل للُجوعِ 

 .ُدخانٌ  َمْوِضع الشَّّرِ إذا َعال فيقولُوَن : كاَن بَْيننا أْمٌر اْرتَفَع له الدُّخانَ  وُجوع أْغبَُر. وُربَّما َوَضعِت العََربُ 

نَ و جلُ  تََدخَّ نَ وعلى اْفتَعََل  ادََّخنَ و بالدُّْخنةِ  الرَّ  بها غيَرهُ ؛ قاَل : َدخَّ

ُم  الكــــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ ن قـ فــــــــــــــــــــِ ُت ال أدح يــــــــــــــــــــح  آلــــــــــــــــــــَ

رحابلـــــــــــــــــه     رحَء وســـــــــــــــــــــــــــــــِ َ
نـــــــــــــــــوا املـــــــــــــــــ َدخـــــــــــــــــِّ (5)فـــــــــــــــــَ

 

  
كةً : ُظُهوُرها وإثاَرتُها. َدَخنُ و  الفتْنَِة ، محرَّ

 : فاِسٌد. َداِخنٌ  وُخلُقٌ 

 .بالدُّخان : يأْتي َداِخنٌ  وَحَطبٌ 

ٌث َرَوى عنه عْبُد العَزيِز األزجيُّ ، وماَت  ُدَخان وأبو الَحَسِن عليُّ بُِن ُعَمَر بِن أحمَد بِن َجْعفَِر بِن حْمَدان بنِ   (6)البَْغداِديُّ ، كغَُراٍب : محّدِ

 .306َسنَة 

ٌث ، َذَكَره المنذِرّي في التْكِملَِة وَضبََطه وقاَل : ُظنَّ أنَّه َمْنسوٌب  ، الدُّْخني وأبو البََرَكات ليُث بُن أْحمَد البَْغداِديُّ الَمْعروُف بابنِ  بالضّمِ : محّدِ

 الَحبَِّة الَمْعُروفَة. الّدخنِ  إلى

 : بَْين كفافةَ والوجِه. الّدخان وواِدي

ْيُن معجمةٌ : الدَّْخَشنُ  : [دخشن] . ، كَجْعفٍَر والّشِ  أْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

اُء : هووقاَل   ؛ وأْنَشَد : (7) الِخَدبَّةُ  الفَرَّ

نِّ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ دابـــــــــــــــرُي مـــــــــــــــن الـــــــــــــــد خح ٌب حـــــــــــــــَ دح  حـــــــــــــــُ

نِّ     ن  مــــــــــــثــــــــــــَر الشــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــهــــــــــــِ َن راعــــــــــــِ رَكــــــــــــح ــــــــــــَ (8)تـ
 

  
ن ، والشَّاِعر ثقَّل نُونَه لحاَجتِه إليه. الدَّْخَشنُ وقاَل األْزهِريُّ :   في الكالم ، ال يُنوَّ
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ُجُل الغليظُ  : الدَّْخَشنُ و  ابِن ِسْيَده.؛ عن  الرَّ

 والنُّوُن زائَِدةٌ. الدَّْخِش  قاَل األْزهِريُّ : ويَُضمُّ ويقاُل إنَّه ِمنَ 

 رُجٍل كالدَّْخَشِم بالميِم. (9) كقُْنفٍُذ : اسمُ  ، الدُّْخُشنُ و

__________________ 
 القي . ومل أجده يف ديوانه.( اللسان واألساس والتهذيب بدون نسبه ا ونسبه صاحب اللسان يف مادة  م المرئ 1)
 واللسان والتهذيب. 27( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .10( الدخان ا اآية 3)
 ( اللسان : الغبار.4)
 ( اللسان.5)
 ( قيد وفاته ابن األثري يف اللباب اب روف سنة ست وأربعمئة.6)
 ومثله يف التكملة.« اَ َدبَة»( يف اللسان : 7)
 والتكملة ا قا  الصاغاين : ثقر النون للضرورة.( اللسان 8)
 ( يف القاموس : اسٌم ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فخففها.9)
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 واْختَار ابُن عْصفُوٍر أنَّه َعلٌَم ُمْرتََجٌل.

 وَردَّه أبو َحيَّان بما َذَكْرناه في الميِم.

كةً : اللْهُو واللَِّعبُ  الدََّدنُ  : [ددن]  َد الَجْوهِريُّ لعدّي :؛ وأْنشَ  ، محرَّ

رح بــــــــــــــَدَدنح  لــــــــــــــ  عــــــــــــــَ ُب تـــــــــــــــَ لــــــــــــــح هــــــــــــــا الــــــــــــــقــــــــــــــَ  أيــــــــــــــ 

اٍع وأَذنح     ي يف لــــــــــــــــــــــــَ (1)إن   ــــــــــــــــــــــــَِّ
 

  
 كاليَِد. كالدَِّد ،

 الُمَطِرُز.وُوِجَد بخّطِ الرضّيِ الشَّاِطبّيِ اللُّغوّيِ في بعِض األُُصوِل ، بتَْشديِد الدَّال ، قاَل : وهو ناِدٌر وَذَكَره أبو ُعَمر 

 قاَل أبو محمِد بُن السَّيِّد : وال أْعلَُم أحداً َحَكاه غيُره.

كةً  الدَّيََدانِ و كاألْيدِ  والدَّْيدِ  كقَفاً وَعصاً ، ، الدََّداو  ؛ قاَل اْبُن األْعرابّيِ : ُكلُّها لُغاٌت َصِحيَحةً. ، محرَّ

 يقاُل. ويقاُل : وَدداً وَدٍد في اْستِْعماِل الالِم تاَرةً نوناً ، وتاَرةً َحْرَف ِعلٍَّة ، وتاَرةً مْحذُوفَةً لُدْن ولَداً ولَُد ، كلُّ ذِلكَ  َدَدنٍ  قاَل أبو علّيٍ : ونَِظيرُ 

ٌل ِمن الدَّداو،  الدََّدنِ  َمْحذوٌف ِمن الدَّدُ   .الدََّدنِ  محوَّ

ِمن أْشغالي ؛  الدَّد وال َددٍ  أي ما أنا ِمن أْهلِ  ، «منِّي َدّداً  وال َددًّا ما أنا ِمن»في ِروايٍَة : و ؛ «منِّي الدَّدُ  وال ددٍ  ما أنا ِمن»في الحِديِث : و

اح : رمَّ  وأْنَشَد األْزهِريُّ في تْرَجَمِة دعب للّطِ

مح و  َزأ   هبــــــــِِ ا احــــــــح هــــــــم ملــــــــ  ــــــــُ ن عــــــــح تح  ــــــــُ َرقــــــــَ طــــــــح ــــــــَ ت  اســــــــــــــــــــــح

بـــــــات َدِد     رٌت مــــــن داعــــــِ حــــــَ  انشــــــــــــــــــــِ (2)مــــــض الضــــــــــــــــــــ 
 

  
 ؛ يَْجعلُه نْعتاً للدَّاعِب ويَْكَسعُه بداٍل أُْخرى ليَتِمَّ النَّْعُت. (3)ويُْروى : من داِعٍب َدِدِد 

اِء ، ولم يَِجْئ ما َعْينُه وفاُؤه ِمْن مْوِضع ، كَسحاٍب : َمْن ال َغناَء عْنَده الدَّدانُ و ي هذا القْوَل للفرَّ . ونََسَب ابُن بَّرِ واِحٍد ِمن  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

َعَربيٌّ وافََق األْعجِمّي ، وقد جاَء مَع الفَْصل نَْحو : ، قاَل : وَذَكَر غْيُره البَْبر ، وقيَل : البَْبر أْعجِميٌّ ، وقيَل  ددانو َدَدن غْيِر فَْصل إالَّ 

 وَسْيَسباٍن. َدْيَدنٍ وَكْوَكٍب وَسْوَسٍن 

ي للطُّفَْيِل : وهو الذي ال السَّْيُف الَكهاُم ، : الدََّدانُ و  يَْمِضي ؛ وأْنَشَد ابُن بَّرِ

َرًة  عـــــــــح ُر  جـــــــــُ ـــــــــح فـــــــــًا كـــــــــان أثـ ـــــــــح ي ـــــــــَت ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــو كـــــــــن  ل

قـــــــــــُر و     َ  الصـــــــــــــــــــــــــ  ريِّ غـــــــــــَ ـــــــــــُ ـــــــــــَت َدَداً  ال يـ (4)كـــــــــــن
 

  
 ِضدٌّ. فهو القَطَّاُع ، ِمن السُّيوِف : الدَّدانُ  قيَل :و

ِمن السُّيوِف الذي يُْقَطُع به الشََّجُر ، وهذا عْنَد غيِره ، وإنَّما هو الِمْعَضُد ، وال يَْخفى أّن َكْونَهُ يُْقَطع به  الدَّدانَ  * قْلُت : الذي قالَهُ ثَْعلَُب : إنَّ 

ل.  الشََّجر ال يَْبلُغ أن يكوَن ِضّد الَكَهام ، فإنَّ الذي ال يمِضي في َضِريبَتِه قد يُْقَطع به الشََّجر ، فتأمَّ

ْيَددانُ و دانُ الدَّيْ و الدَّْيَدنُ و اجِز : : العادةُ  الدَّ  والدَّأُْب ، الثانِيَةُ عن ابِن ِجنِّي ؛ وأْنَشَد للرَّ

ُه و  انـــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــ  مح حــــــــــــــــــَ زا  عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــَدهــــــــــــــــــُ  ال تــــــــــــــــــَ

ُه     دانــــــــــــــــــــُ مح ذا  وذا َديــــــــــــــــــــح داهنــــــــــــــــــــُُ (5)َديــــــــــــــــــــح
 

  
 وأْوَرَده الَجْوهِريَّ أيضاً.

 اللْهُو. : الّدْيَدبُونُ و

 ووِهَم الجوهِريُّ في ِذْكِرِه هنا. في َدْيَدب ، في الباء وقيَل : الباِطُل ، وقد ذُِكرَ 

ي في َدبََن ، وأَشْرنا إلى توجيِهِه هناك ، وكذا في حْرِف الفاِء فَراِجْعه. والمصنُِّف ، َرِحَمه  اغانيَّ * قْلُت : وَذَكَره ابُن بَّرِ هللاُ تعالَى تَبَع الصَّ

 في ِذْكِرِه في الباِء.

ا يُْستدركُ   عليه : * وممَّ
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 : اللْهُو : وأيضاً العاَدةُ. الدَّْيدونُ 

__________________ 
 والتهذيب. 336/  2( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 واستطربت. وفيه : 248/  2واللسان ا والتهذيب دعب  144( ديوانه ص 2)
 .«د د د»( وهي رواية األساس ا مادة 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
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يدنُ و  ، في شْرحِ ِديواِن الُمتَنَبِّي. ، بالكْسِر : لُغَةٌ في الفتْحِ بمْعنَى العاَدةِ ، هكذا أَْوَرَده الَخواِرزميُّ ، ونَقَلَه الَواِحِديُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى الّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ببِالِد العََرِب ِمن َشَجِر الَمّظِ ؛ كَذا َذَكَره في اللِّساِن. (1)ُح بها ، وهي بِنَْجٍد : َمناِوُر ِمْن َخَشِب األَْرز يُْستَْصبَ  الدَّاِذينُ   :[دذن]

كةً : َجبٌَل بِبَْربَِر المْغِربِ  الدََّرنُ   :[درن]  .(2) ، محرَّ

حاحِ ؛ الَوَسخُ  : الدََّرنُ و  أَو تَلَطُُّخه. ؛ كذا في الّصِ

ً  فِّي ، يْعنِيبَكَ  َكَدَرنٍ  وفي الَمثَِل : ما كاَن إالَّ   ِء العَِجل.كاَن بإِْحَدى يَدْيه فمَسَحها باألُْخرى ؛ يُْضَرُب ذِلَك َمثاَلً للشَّي َدَرنا

 .أَْدَرنُ و َدِرنُ  فهو الِزٌم ُمتَعّدِ ، ، أَْدَرْنتُهو أَْدَرنَ والثَّْوُب ، كفَِرَح ،  َدِرنَ  وقد

 ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّي : للذََّكِر واألُْنثى ، الدََّرنِ  َكثيرُ  : ِمْدرانٌ  رُجلٌ و

نح َمشــــــــــــــــــــــــَ   ُر مــــــــــَ وا وأَذحعــــــــــَ دارِيــــــــــُن إن جــــــــــاعــــــــــُ  مــــــــــَ

ِديـــــــــُرهـــــــــا     راُء َذب  غـــــــــَ (3)إذا الـــــــــر وحضـــــــــــــــــــــــُة اخَلضـــــــــــــــــــــــح
 

  
 وقاَل الفََرْزدُق :

مح  هــــــــــــُ َب إذ رََأوحا أَرمــــــــــــاحــــــــــــَ لــــــــــــِ غــــــــــــح وا لــــــــــــتـــــــــــــَ رَكــــــــــــُ  تـــــــــــــَ

راِن     دح ــــــــــــــــمــــــــــــــــة مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــي ــــــــــــــــئ ر  ل (4)أِبَراَب كــــــــــــــــُ
 

  
 َحّره وَذَكره إذا قَُدَم. َحْمٍض أَو َشَجٍر أو بَْقلٍ  ِمن ُكّل ُحطامٍ والَحِشيِش ،  كأَميٍر وثُماَمٍة : يَبيسُ  ، الدَُّرانَةُ و الدَِّرينُ و

ا بَِلَي ِمَن الَحِشيِش وقلَّما تْنتَِفُع به اإِلبُِل ؛ وقاَل َعْمُرو ابُن كلثوٍم : الدَِّرينُ  وقاَل الجْوهِريُّ :  ُحطاُم الَمْرعى إذا قَُدَم ، وهو ممَّ

ون بـــــــــــــــــِذي أُراطـــــــــــــــــَ  و   حنـــــــــــــــــُن ا ـــــــــــــــــاِبســـــــــــــــــــــــــــــــُ

رِيـــــــــــــنـــــــــــــا     وُر الـــــــــــــد  ُة اخلـــــــــــــُ لـــــــــــــ  ف  اجلـــــــــــــِ (5)َتســـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل أَْوُس بُن نَْصر :

َد  اوَ  واُم لــــــــــــــــَ ِد الســــــــــــــــــــــــــــــ  ي ملَح  ــــــــــــــــَِ راعــــــــــــــــِ
َ

 ملــــــــــــــــ

ـــــــــــــا     ـــــــــــــن رِي ـــــــــــــد  رح ـــــــــــــََ  إال  ال ـــــــــــــُ (6)َمســـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــًا يـ
 

  
 .الدُّرانَةُ  يقاُل : ما في األَْرض ِمَن اليَبيِس إالَّ و .الدَِّرين : النَّْبُت الذي أَتَى عليه َسنَةٌ ثم جفَّ ، واليَبيُس الحوليُّ هو الدَِّرينُ  وقاَل ثَْعلَُب :

 في الجْدِب.وذِلَك  اإلبُِل : َرَعتْهُ ، أَْدَرنَتِ 

 : يأُْكلُه. ِمْدرانٌ  َظْبيٌ و

 ، َكُمْحِسٍن : يابٌِس. ُمْدِرنٌ  وَحَطبٌ 

 ، كِفْرَعْوٍن : الَمْعلَُف. اإلْدَرْونُ  ، قيَل : إْدَرْونه يقاُل : رجَع الفرُس إلىو

. قيَل :و  اآلِريُّ

 .الدََّرنُ  : اإلْدَرْونُ و

 َمْعروفاً.قاَل ابُن ِسْيَده : وليَس هذا 

 الوَطُن. أَيضاً :و

 .الدََّرنِ  ؛ وخصَّ بعُضهم به الَخبِيَث ِمَن األُصوِل فَذَهَب إلى أَنَّ اْشتقاقَهُ ِمنَ  األَْصلُ  أَيضاً :و

 ٍء.قاَل ابُن ِسْيَده : وليَس بشي
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 ألنَّ ما قْبلَها َمْفتُوح ، فشابََهِت األُُصوَل بذِلَك فأُْلِحقَْت بها. وقاَل ابُن جنّي : هو ُمْلَحٌق وبِِجْرَدْحل ، وذلَك أنَّ الواَو الذي فيها لْيَسْت مدًّا

 كَسحاٍب : الثَّْعلَُب. ، الدََّرانُ و

 ، وبالَوْجَهْيُن ُرِوَي قْوُل األَْعَشى : ويُْفتَحُ  ؛ وقاَل نَْصر : ناِحيَةٌ ِمن شّقِ اليَماَمِة ؛ كبُْشَرى : ع ، ُدْرنَىو

__________________ 
 يف اللسان : يـُت خذ.( 1)
 ( يف القاموس : الَغرحِب.2)
 ( اللسان.3)
 واللسان. 344/  2( ديوانه ط بريوت 4)
 واللسان والصحاح. 61البيت  370/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 5)
 ( اللسان ونسبه إىل أوس بن مغراء السعدي.6)
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اح ُدرحين فـــــــــــــبـــــــــــــاُدو  ي مـــــــــــــا بـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ر  َأهـــــــــــــح  حـــــــــــــَ

خــــــــــــاِ      ًة ابلســــــــــــــــــــــــــِّ ِويــــــــــــ  لــــــــــــح تح عــــــــــــُ لــــــــــــ  (1)د وحــــــــــــَ
 

  
 وقاَل أَيضاً :

وا  لــــــــــُ رحب يف ُدرحين وقــــــــــد مثــــــــــَِ ُت لــــــــــلشــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــقــــــــــلــــــــــح

رُ     يــُم الشـــــــــــــــــــــاِرُب الــثــ مـــــــِ وا وكــيــَف َيشــــــــــــــــِ يــمــُ  (2) ؟شــــــــــــــــِ
  

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : ُدْرنِيَّةٌ و ُدْرنِيٌّ  النِّْسبَةُ و

ا و  عــــــــــــــيــــــــــــــاهلــــــــــــــِ ٌة لــــــــــــــِ يــــــــــــــ  تح ُدرحنــــــــــــــِ نــــــــــــــَ حــــــــــــــَ  إن طــــــــــــــَ

هــــــــا     يــــــــنــــــــُ حــــــــِ ايهــــــــا فــــــــطــــــــاَر طــــــــَ دح َب ثــــــــَ طــــــــَ بــــــــح طــــــــَ (3)تــــــــَ
 

  
 بنُت َعْبعَبةَ الشَّاِعَرةُ. ُدْرنَيو

. َدَرنٍ  وأُمُّ  َمْخشِريُّ ْنيا ؛ نَقَلَه الزَّ كةً : الدُّ  ، محرَّ

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : ، كأَميٍر : األَْرُض الُمْجِدبَةُ  َدِرينٍ  أُمُّ و

تـــــــــِدي  غـــــــــح ـــــــــَ ٍد ونـ ب  َدعـــــــــح رُت حـــــــــُ مـــــــــِّ  تـــــــــعـــــــــاَدح ُنســـــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــِن     رحعـــــــــــــــ  أبُمِّ َدرِي َ
ن واملـــــــــــــــ ـــــــــــــــح واَءي (4)ســـــــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 ضاَق العَْيُش.يقوُل : تعالَْي نلَزُم ُحبَّنا وإن 

 ؛ قاَل النابغَةُ الجْعديُّ : الدَّاِريُّ  : ع بالبَْحَرْين منه الِمسكُ  َداِرينُ و

ِك دا  ن ِمســـــــــــــــــــــــح جـــــــــاِن مـــــــــِ لـــــــــح قـــــــــَي فـــــــــيـــــــــهـــــــــا فـــــــــِ ـــــــــح  أُل

رِِم     ٍر ضـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــُ لـــــــــــح ـــــــــــُ ن فـ ٌج مـــــــــــِ لـــــــــــح ـــــــــــَن وفـــــــــــِ (5)رِي
 

  
 وقاَل كثيٌِّر :

ا  ُك حــــــــــىت كــــــــــَبهنــــــــــ  يــــــــــَد عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا املِســــــــــــــــــــــــح  أُفــــــــــِ

ــــــــــــ      ت فــــــــــــَ ــــــــــــَ ُة دارِيِّ تـ ــــــــــــمــــــــــــُ ي طــــــــــــِ ــــــــــــَ ــــــــــــاُرهــــــــــــا ل (6)َ  ف
 

  
ي أَْهُل الُكوفَة األَْحمَق :كُجَهْينَةَ : األَْحمقُ  ، ُدَرْينَةُ و  ؛ وأَْهُل البَْصرةِ : ُدَغْينَةَ ، وتقوُل : لو كنَت ُرمحاً يا ُدَرْينَةَ  *. وفي األساِس : وتسّمِ

 لم نُثَقّْفك ُرَدْينَة. ُدَرْينَة

 عن طراٍد ، وعنه ابُن َعَساِكر. َحدََّث وَرَوى بِدَمْشِق ، واقُِف الَمْدرسِة الثِّقَتِيَّةِ  الِعَراقيُّ  الدَُّرْينِيُّ  بِن يَْحيَى ثِقَةُ الدَّْولَِة َعليُّ بُن محمدِ  األَميرُ و

انَةٌ و انٍة : امرأَةٌ. ، ُدرَّ  كُرمَّ

انَة قاَل األَْزهِريُّ : النُّوُن في . الدََّرنِ  إْن كانْت أَْصِليَّة فهي فُْعاللَة ِمن الدُّرَّ  ، وإن كانْت غيَر أَْصِليَّة فهي فُْعالنَة ِمَن الدُّّرِ أَو الدَّّرِ

 كَكِتٍف وأَميٍر : الثَّْوُب الَخلَُق. ، الدَِّرنُ و

 ِء ، كفَِرَح : تَلَطََّخْت.يَُدهُ بالشَّي َدِرنَتْ و

 اليََدْيِن. َدِرنُ  ، وُهوَ  ِدرانٌ  بالَخْيِر ، وأَْيِديهم َدِرنَتانِ  يَداهُ  ِمن المجاِز :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َوِسٌخ. أَْدَرنُ  ثْوبٌ 

 ، كفَِرَحٍة : الجْرباُء ِمَن النُّوِق. الدَِّرنَةُ و

. إْدَرْونُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : فالنٌ   َشّرِ وطِمرُّ َشّرٍ إذا كاَن ذا نِهايٍَة في الشَّّرِ

 ، بالكْسِر : َمِدينَةٌ بَْين اإلْسَكْندريَّة وَطَرابُلَُس. ِدرنَةُ و

وِم. أَْدرنَةُ و  : َمدينَةٌ َعِظيَمةٌ بالرُّ
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 : َمْوِضٌع بالشاِم. دارونُ و

اِء. ِديِرينو  ، بالكْسِر : قَْريةٌ ِمن أَْعماِل ِمْصَر ، َحَرَسها هللاُ تعالَى ، وقد ذُِكَرْت في الرَّ

ابُوَن ، الواِحدُ  بِنَةُ الدَّرا [دربن] بٌ  َدْربانٌ  : البَوَّ  ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ للمثقَِّب العَْبِدّيِ يَِصُف ناقَتَه : ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

د  مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا  ي واجلــــــــــــــِ لــــــــــــــِ قــــــــــــــَ  ابطــــــــــــــِ ــــــــــــــح  فــــــــــــــبَبـ

ِا     طــــــــــــــــِ
َ

نــــــــــــــــِة املــــــــــــــــ اِن الــــــــــــــــد رابــــــــــــــــِ (7)كــــــــــــــــدُكــــــــــــــــ 
 

  
__________________ 

 .«دران»واملثبت كرواية اللسان والصحاح ومعجم البلدان « حر أهلي بطن الغمي »برواية :  163( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«دران»واللسان ومعجم البلدان  146( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«دران»( اللسان والصحاح ومعجم البلدان 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 .«أُلقي فيه»( اللسان وفيه 5)
 ( اللسان.6)
 التعريف.« ا »أمح  بدون يف القاموس :  (*)
 واللسان والصحاح. 38البيت  76( الفضلية 7)
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ْربانِ  وقِياسُ    ُمضاعفاً.على َطريقَِة َكالِم العََرِب أَن يكوَن َوْزنه فِْعالن ، ونُونُه زائَِدة ، وال يكون أَْصالً ألنَّه ليَس في كالِمِهم فْعالل إالَّ  الّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر والضّمِ ، لُغَتان عن ُكراعٍ. بانُ الدُّرْ 

اُر. الدَّرابنَةُ  وقيَل :  : التُّجَّ

 أَْهَملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. النَّاقَةُ على َولَِدها : َدْرَجنَتِ  : [درجن]

 َرئَِمتْه بعَد نِفاٍر. أَي

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل الِجيَزةِ. الدراجين

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي عن الّطوسّي.: ، كُشَرْحبِيٍل ، والحاُء ُمْهَملَة  الدَُّرْحِمينُ  : [درحمن] ُجُل الثَِّقيُل : نَقَلَهُ ؛ ابُن بَّرِ  الرَّ

.أَْهَملَه  ، كُشَرْحبِيٍل : الدَُّرْخبِينُ  : [درخبن]  الَجْوهِريُّ

. الدَّاِهيَةُ  وقاَل أَبو ماِلٍك : هو  كالدَُّرُخبِيِل ، نَقَلَه األَْزهِريُّ

أِْس ؛ عن ابِن عبَّاٍد. ءُ البَِطي أَيضاً :و  الثَّقيُل الرَّ

 .ِء ، واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على الدَّاِهيَةِ أَي في الدَّاِهيَِة والبَِطي فيهما. كالدَُّرْخِمينُ  : [درخمن]

جَل الدَّاِهيَةَ يقاُل فيه جُل البَِطي ُدَرْخِمينُ  وقاَل قوٌم : إنَّ الرَّ ا الرَّ اجِز :، وأَمَّ ي وأَْنَشَد الَجْوهريُّ للرَّ  ُء الثَِّقيُل فبالحاِء ال َغْيَر نَقَلَه ابُن بَّرِ

حـــــــــــاح  ٍر ُكشـــــــــــــــــــــــــُ اِت هبـــــــــــُح يـــــــــــ  ُت مـــــــــــن حـــــــــــَ عـــــــــــَ  أَنــــــــــــح

اح     ر  صـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــًا داهـــــــــــــيـــــــــــــًة ُدَرمخـــــــــــــِح (1)صـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ :

ون  نـــــــــــــُ ثــــــــــــــح َرُف ضـــــــــــــــــــــــــــايف الـــــــــــــعـــــــــــــُ  لَح لـــــــــــــه َأعـــــــــــــح

ا    ٍة ُدَرمخــــــــــــــــــــــِح يــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــَز   عــــــــــــــــــــــن داهــــــــــــــــــــــِ

  

 (2)َحتحف ا ُباَرايت والَكراِوين 

 والدَُّرْخِميُل بالالِم لُغَةٌ فيه.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اجِز. الدَُّرْخِمينُ  يرافّيِ ، وأَْنَشَد للرَّ ْخُم : ِمن اإلبِِل ، عن الّسِ  : الضَّ

ا  أَنَعُت َعريحَ عانٍة ُدَرمخِح
. ، كعاُلبٍِط : الدُّراقِنُ  [درقن]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

اءُ و  الِمْشِمُش.: وهو الَمْشهوُر على األَْلسنَِة  قد تَُشدَُّد الرَّ

 شاِميَّةٌ. لغةٌ  ،الَخْوُخ  قاَل أَبو َحنيفَةَ :و

. الدُّراِقن وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : َعَرُب الشأِم يُسّموَن الَخْوخ ٌب ِسْريانيٌّ أَو ُروِميٌّ  ، وهو ُمعَرَّ

بِه.  ونَقَلَه الَجواِليقي في ُمعَرَّ

 وقَْوُل المصنِِّف في تَْفِسيِره الِمْشِمش َغْيُر َمْعروٍف.
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

شارُح مناِزِل  الدركزينيُّ  : َمدينَةٌ بالعََجِم َمْشهوَرةٌ ، وهي بالقُْرب ِمن َهَمذاَن ، منها اإلماُم محمُد بُن محمٍد القَُرِشيُّ  دركزين : [دركزن]

 السَّائِِرين ، تْرَجَمه اإلماُم األَْسنويُّ في َطبَقاتِِه.

 َوِزير السُّْلطاُن َمْحموُد بُن محمِد بِن مْلكشاه. الدركزينيُّ  * قْلُت : وهي قَْريةٌ ِمن كوَرةِ األَْعلم ، ومنها الَوِزيرُ 

ً  : [دشن] .:  َدَشَن دشنا  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 أَْعَطى. أَيّ 

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان.2)
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 : أََخَذ. تََدشَّنَ و

 : د. وَداشانُ 

بُ  الدَّاِشنُ و  والدَّاَر الَجديَدةَ أ لم يُْلبَْس ، الذي يَْعنوَن ، به الثَّْوَب الَجِديدَ  الٌم ِعَراقيٌّ ، وليَس ِمن َكالِم أَْهِل الباِديَِة ، ألنَّهموهو كَ  ، الدَِّشنِ  : ُمعَرَّ

 وال اْستُْعِملَْت. لم تُْسَكنْ  التي

ْين د بَصعيِد ِمْصَر األَْعلَى ، منه الفَِقيهُ الَورعُ  : (1)والَمْشهوُر على األَلسنَِة كِذْكَرى  كَسْكَرى ، ، َدْشنَىو ْحمنِ  جالُل الّدِ بِن  أَْحمُد بُن عْبِد الرَّ

ْين أَبي الَحَسِن علّيِ  ، الدَّْشناِويُّ  محمٍد الِكنديُّ   بِن هبَِة هللِا بِن سالَمةَ ، ُعِرَف بابِن بْنت َرِحَمه هللاُ تعالى ، َسِمَع الحِديَث عن الشْيخِ بَهاء الّدِ

ْين بِن محمِد بِن عْبِد السَّالِم ؛ واألُصولَ  ا الّدِ ْين القشيرّي والشْيخِ عّزِ على الشَّْمس األَْصبَهانّي ؛  الحميرّي ، وعن الحافِِظ المْنِذرّي وَمْجد الّدِ

ْين بِن أَبي الفَْضل المرس اُح ، والجماُل محمُد ابُن والنَّْحَو على شرِف الّدِ ْين بُن محمِد بِن أَحمَد القمَّ ي وَرَوى عنه بالقاِهَرة والشْيُخ شْمُس الّدِ

ْين القشيرّي ، ويوسُف بُن أَْحَمد بِن عرفات القنائيُّ ؛ ُوِلَد ب ْين ابُن الشْيخِ بَهاء الّدِ ِحَمه ، وتُوفَي رَ  615َدْشنَى َسنَة يَْحيَى األْرَمنيُّ ، وعلُم الّدِ

ْين محمُد بُن أَْحم 677هللاُ تعالَى بقوص َسنَة  َد ، وُدفَِن َخاِرج باِب الَمقاِبِر بالقُْرِب ِمن شْيخِه أَبي الَحَسِن القشيرّيِ ؛ واْبنُه الشْيُخ تاُج الّدِ

َج ، وعنه البُْرهاُن إبراهيُم بُن علّيِ القوصيُّ ، والكماُل أَبو  .َرَوى عن أَبيِه ، وبه تََخرَّ  الفَْضِل َجْعفُر بُن ثَْعلَب األَدقويُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اِن ِكالُهما عن ابِن ُشَمْيٍل ؛ كذا في اللِّساِن. الدَّاِشنُ   والبُْرَكة : ِكالُهما الدُّْستاراُن ؛ ويقاُل : بُْركةُ الطحَّ

ِل بْطَحاَن بالَمدينَِة   المنَّوَرةِ ، وهي الماِجُشونيةُ.والدشونيةُ : حِديقَةُ في أَوَّ

. وفي المْحَكِم ::  الدَّْعنُ  [دعن]  ؛ أَْزِديَّةٌ. َسعٌَف يَُضمُّ بعُضه إلى بعٍض ويُْرَمُل بالشَّريِط ويُْبَسُط عليه التَّْمرُ  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 َرٍم.كُمكْ  كالُمْدَعنِ  ُء الُخلُِق والِغذاِء ،كَكتٍِف : السَّيِّي ، الدَِّعنُ و

َعنُّ و  .ِدَعنَّةٌ  ، كِخَدّبِ : الماِجُن ، ج الّدِ

 في التَّعّجب. أَْدَعنَهُ  كَسحابٍَة : الُمُجوُن وما ، الدَّعانَةُ و

 كَسحاٍب : واٍد بين المدينِة ويَْنبَُع. ، َدعانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الناقةُ ؛ قالَهُ أَبو َعْمٍرو في تَْفسيِر ِشْعر ابِن ُمْقبِل ، َوَرَواه هكذا بالدَّاِل والنُّوِن. أُْدِعنَتِ  الَجَمُل إذا أُِطيَل ُركوبُه حتى يَْهِلك ؛ وكذا أُْدِعنَ 

 ، كَجْوَهٍر : واٍد بحْضَرَمْوَت. َدْوَعنُ و

 .أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ  ، كجْعفٍر : الدَّْعَكنُ  : [دعكن]

. الدَِّمُث الَحَسُن الُخلُقِ  وفي النَّواِدِر : هو جاِل ؛ نَقَلَهُ األْزهِريُّ  ِمن الّرِ

 الذَّلُوُل. القَروُد األَْليَُس البَيُِّن اللَّيَِس  البِْرَذْونُ  : الدَّْعَكنُ و قاَل :

ْعِكنَةُ  في الُمْحَكِم :و  بهاٍء : السَّمينَةُ. ، الّدِ

ْلبَةُ  وقيَل :  ؛ وأَْنَشَد : ِمن النُّوقِ  ديَدةُ الشَّ  الصُّ

هح  نـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــًة ِدحـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــِ وا ِدعـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــُ  َأال ارححـــــــــــــــــَ

هح     نــــــــــــــ  غــــــــــــــِ يــــــــــــــًة مــــــــــــــُ زحهــــــــــــــِ عــــــــــــــ  مــــــــــــــُ (2)مبــــــــــــــا ارحتــــــــــــــَ
 

  
 وبه ُرِوَي البَْيُت أَيضاً. ويُْكَسرُ  وتقدََّم في َدَحَن ؛ ُعْكنَةٍ  ويُْروى : ذا

ْعَكنَّةُ و ْخمُ  ، الّدِ  العَِظيُم. كإْرَدبٍَّة : الِحُر الضَّ

. يَْوُمنا : َدَغنَ  [دغن]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ
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 ِزنَةً ومْعنًى. الدُُّجنَّةِ  مثْلُ  كُحُزقٍَّة ، ، الدُُّغنَّةُ و ؛ قاَل : َدَجنَ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو ِمثْلُ 

__________________ 
 ( قيدها ايقوت : دشىن ا بكسر أوله.1)
 ( اللسان.2)
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وَشِهَد هو ُحنَْيناً ، وقد تقدََّم ِذْكُره في  الذي أَجاَر أَبَا بْكٍر ، رضي هللا تعالى عنه ، بِن حبَّان بِن ثَْعلَبَةَ السُّلمّي ، أُمُّ َربِيعَةَ ابِن ُرفَْيعِ  : الدُُّغنَّةُ و

ثوَن  العَْين. ُل ، والُمحّدِ ِحيُح األَوَّ  يَْلَحنون.أَو ِهي كَكِلَمٍة أَو كُحْزمٍة ، والصَّ

ا الُمْفرداُت  إذا تَغَيَّرْت َحَرَكاتُها فيُقاُل تَْصحيٌف قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللا تعالَى : اللَّْحُن إنَّما تَتَِّصُف به الُمَركَّباُت إذا تَغَيَّر إْعرابُها ، أَمَّ

 وتَْحريٌف ال لَْحُن ، وهللا تعالَى أَْعلم.

 ِرو بِن ِكالٍب.: َهَضباٌت ببِالِد َعمْ  َدغانينُ و

 َهَضباٌت لبَنِي وقَّاٍص ِمن بَنِي أَبي بْكِر بِن وائِل بِن كالٍب بحَمى َضِريَّة.: بالغَْيِن المْعجَمِة  َدغانينُ  والذي في ُمْعجم نَْصر :

ْل. َدْغنانُ  وهناَك ُجبَْيٌل يقاُل له  كَسْحباٍن ؛ فتأَمَّ

 : ة بَرأِْس َعْيٍن. َدْوغانُ و

ةً.وقاَل نَْصر : سو يار كّل َشْهر مرَّ  ٌق بالَجزيَرةِ كاَن يَْجتمُع إليها أَْهُل تْلَك الّدِ

 عْنَد أَْهِل البَْصرةِ. كُجَهْينَةَ : َعلٌَم لألَْحَمقِ  ، ُدَغْينَةُ و

 َمْعروفَة. أَو اسُم َحْمقاَء م ؛ ُدَغْينَةُ و ُدَغةٌ  وقاَل اللَّْيُث : يقاُل لألَْحَمِق :

َرَوى عن محمِد ابِن إبراهيَم البُوَشْنجَي  (1)الكْشميهنيُّ ، وأَبو إْسحَق الزكّي  شْيُخ أَبي الَهْيثَمِ  بِن إبراهيَم ، بُن محمدِ  عبُد هللاِ  أَبو محمدٍ و

 الدَّاُغونيَّانِ  بِن أَحمَد بِن إبراهيمَ  (2)عن الَهْيثَم الشَّاِشّي ، وعنه َحِفيُده محمُد بُن صالحِ  وإبراهيُم ابُن أَحمدَ  وصالحِ بِن محمِد جْزَرةَ ؛

ثاِن.  ُمحّدِ

 واُختَصَّ أَْهُل َمْرَو بقْوِلهم داغوثيٌّ لبَيَّاع الَمَداَسات.

ً  : [دفن]  ؛ كما في الُمْحَكِم. تََدفَّنَ و فاْنَدفَنَ  ، على اْفتَعَلَه ، هكادَّفَنَ  في التّراِب ، َستََرهُ وواَرهُ  : َدفَنَهُ يَْدفِنُهُ َدْفنا

حاحِ : . َدفَنَه ُمطاوعُ  ادَّفَنَ  بمْعنًى ، فهو َصِريٌح في أَنَّ  اْنَدفَنَ وُء ، على اْفتَعََل ، الشي ادَّفَنَ  وفي الّصِ  ، وُكالُم الُمْحَكم يَْقتَِضي أنَّه ُمتعّدٍ

ْفنُ و  ، بالكْسِر : ع. الّدِ

 .ُدفَناءُ و أَْدفانٌ  ، ج لدَّفِيُن كالَمْدفونِ او

ِكيَّةُ والَحْوُض والَمْنَهلُ  : الدَّفِينُ و يُح فيه التُّراَب. يَْنَدفِنُ  الرَّ  وذِلَك إذا َسفَِت الّرِ

ٌ  قاَل اللّْحيانيُّ :و  .َدفائِنُ و ؛ َدْفني كذا في النُّسخ ؛ ونّص اللّْحيانّي : ، ُدفَناءُ  ، ج َدفِينَةٌ و َدفِينٌ  امرأَة

حاحِ : إذا ، َدفِينٌ  َرِكيَّةٌ و تَْين : وأَْنَشَد للبيٍد : ُدفُنٌ  بعُضَها ، والجْمعُ  اْنَدفَنَ  وفي الّصِ  بضمَّ

ه  يســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــِ ُده أبَن هـــــــــــح ـــــــــــاًل عـــــــــــَ ـــــــــــي ـــــــــــل ُدمـــــــــــًا ق  ســـــــــــــــــــــــــُ

ٍض وِدفـــــــــــاِن     َر انصـــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــَ اح َأصـــــــــــــــــــــــــح (3)مـــــــــــن بـــــــــــَ
 

  
 .ُمْنَدفِنَةٌ  ، كِكتاِب ، ِدفانٌ و ِمْدفانٌ و

 .تَْدفِنُه ءُ ، وقاَل ثَْعلَب : الشي يُْدفَنُ  : ما الدَّفِينَةُ و

يو ً  لَكْونِه الدَّفِينَة الَكْنزُ  ُسّمِ  على الِقياِس. َدفائِنُ  ج في األَرِض ؛ َمْدفونا

ثِينَة بالثاِء ، وقد تقدَّم ِذْكُرها. ع ، : الدَّفِينَةُ و  وهو الدَّ

ً  وقد ؛ وفي الُمْحكم : كاآلبِِق ؛ ِمن اإلبِِل والنَّاِس : الذَّاِهُب على وْجِهه ال لحاَجٍة كاألُبَّاقِ  الدَّفونُ و الِمْدفانُ و ساَرْت على  إذا : َدفَنَْت َدْفنا

 وْجِهها.
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ر فهو اإلباُق الذي يَُردُّ منه في الُحْكم ، وإن لم يَِغب عن فإْن أَبََق ِمَن الِمصْ  العبُد ، كاْفتَعََل : أَبََق قَْبَل ُوصوِل الِمْصِر الذي يُباُع فيه ، ادَّفَنَ و

ر حيُث شريحٍ : أَنَّه  َدفونٌ  فهو الِمْصر ، هكذا َرَواه يَزيُد ابُن َهرون بَسنَِده عن محمِد بِن شريحٍ ، ونَقَلَه أَبو ُعبَْيٍد ، بهذا المْعنَى ، وبه فُّسِ

فان كاَن ال يَُرّد العبَد ِمن . ويرّده االّدِ  ِمن اإلباِق الباّتِ

فانُ  وقيَل :  أَْن يَْروَغ ِمن َمواِليه اليَْوَم واليَْوَمْين ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي زْيٍد. االّدِ

__________________ 
 ( يف اللباب : املزكي.1)
 طلحة. 650/  2( يف التبصري 2)
 كرواية اللسان والصحاح.واملثبت  « سدماً قدمياً »برواية :  207( ديوانه ط بريوت ص 3)
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 وكاَن أَبو ُعبَْيَدةَ يقوُل : هو أَْن ال يَِغيَب عن الِمْصر في َغْيبَتِه ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ أَيضاً.

، ألنَّه إذا غاَب عن َمواِليه في الِمْصر اليَْوَم واليَْوَمْين فليَس  (1)وقاَل األْزهِريُّ : والقْوُل ما قالَهُ أَبو زْيٍد وأَبو ُعبَْيَدةَ ، والُحْكم على ذِلَك 

واُب.  بإباٍق باّتِ ، قاَل : ولْسُت أَْدِري ما أَْوَحَش أَبا ُعبَْيد من هذا ، وهو الصَّ

حاحِ ؛ و : َدفِينٌ  وداءٌ   .«الدَّفِين قُم عن الشَّْمس فإنَّها تُْظِهر الدَّاءَ »حِديُث علّيِ ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه : منه ال يُْعلَم به ؛ كما في الّصِ

ها.قاَل ابُن األَثيِر : هو الدَّاُء الُمْستَتِر الذي قََهَرتْه الطَّبيعَةُ ، يقوُل : الشْمُس تُعينُه على الطَّبيعَ   ِة وتُْظِهره بحّرِ

 هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب كَكتٍِف ، عن ابِن األْعرابّيِ كما َسيَأْتي. ، بالكْسِر ، ِدْفنٌ  داءٌ و

َ   :َدفِينٌ  وقيَل : داءٌ   ؛ وهو مجاٌز. منه َشرٌّ وَعرٌّ  (2) َظَهَر بعَد َخفاٍء فنََشأ

 كَجْوَهٍر : اسٌم. ، َدْوفَنٌ و

 أَم َمْوِضٌع ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : َرُجلٌ أوال أَْدِري قاَل ابُن ِسْيَده : 

ٍر وَ  طــــــــــِ ــــــــــح ــــــــــئ ــــــــــن ــــــــــُت ب ي ــــــــــِ ن ُت َأين قــــــــــد مــــــــــُ مــــــــــح لــــــــــِ  عــــــــــَ

َن قـــــــــمســــــــــــــــــــــ      فـــــــــَ (3)إذ قـــــــــيـــــــــَر كـــــــــان مـــــــــَن اِ  َدوح
 

  
َصْرفِه فلم يَْصِرْفه ، فإنَّه رأٌْي لبْعِض النَّحويين قاَل : فإن كاَن َرُجالً فعََسى أَْن يكوَن أَْعجِميَّا فلم يَْصرْفه ، أَو لعلَّ الشاِعَر اْحتاَج إلى تْرِك 

 في أْن تكونَ  (5) عاَدتِها إذا كاَن من : َدفونٌ  وناقَةٌ  ، أو بْقعَةً ، فحْكُمه أَْن ال يَْنصِرَف ، وهذا بَيٌِّن واضٌح. (4) امرأَةَ  ، إن كاَن عنَى قَبِيلَةً ، أَو

حاحِ. اإلبِلِ  (6) وَسطِ   ؛ كما في الّصِ

ً  إذا َوَرَدْت ؛ وقد ِمَن اإلبِِل : التي تكوُن َوَسطهنَّ  الدَّفونُ »اَل غيُرهُ : وق  .َدفَنَْت تَْدفُِن َدْفنا

 : تََكاتَُموا. تََدافَنوا ِمن المجاِز :و

حاحِ  ؛ «تََدافَْنتُم لو تََكاَشْفتم ما»في الحِديِث :  يقالُ   .أَي لو يكشَُّف َعْيُب بَْعِضكم لبعٍض ، كما في الّصِ

ي لألَْعشى : ، كعََربّيِ : ثَْوٌب ُمَخطَّطٌ  الدَّفَنِيُّ و  ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

م  دوِر نــــــــــــعــــــــــــاهلــــــــــــِ ئــــــــــــَا عــــــــــــلــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــُ  الــــــــــــواطــــــــــــِ

راِد     يِنِّ واألَبـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــَ (7)مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــــوَن يف الـــــــــــــــــد 
 

  
 نْفَسك في َحياتِك. َدفَْنتَ  ؛ ويقاُل له : خاِملٌ  أي ، بالفتْح : َدْفنٌ  رجلٌ  ِمن المجاِز :و

قاءُ  الِمدفانُ و . البالي : الَخلَق : الّسِ  نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ً  وهي التي الِجْذِم : دافِنَةُ  بَقََرةٌ  ِمن المجاِز :و . اْنَسَحقَْت أَْضراُسها َهَرما  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 األَْمِر : داِخلُه ؛ وهو مجاٌز. َدافِنُ : نسخِ ، والصَّواُب هكذا في ال األَمِر : داِخلُه ، ( )8دافِنَاو

ثِينَةُ التي أََشْرنا إليها قَريباً ، وتقدََّم ِذْكُرها في  كَسفينٍَة : َمْنِزٌل لبَني ُسلَْيمٍ  ، الدَّفِينَةُ و  .«د ث ن»، وهي الدَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

تَْين ؛ و الدُّفُنِ  على الدَّفِينُ  ، ويُْجَمعُ  أَْدفانٌ  ، والجْمعُ  الَمْدفونُ  بالفتْحِ : الدَّْفنُ  تَِصُف أَباها : حديُث عائَِشةَ ، َرِضَي هللاُ تعالى عنها ، منه بضمَّ

واءِ  ُدفُن واْجتََهرَ »  .«الرَّ

تَْين ، الواِحُد والجْمُع ِسواء. ُدفُنٌ  وأَرضٌ   ، بضمَّ

 ؛ قاَل. الُمْنَدفِنُ  ، بالفتْحِ : الَمْنَهلُ  الدَّْفنُ و
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__________________ 
 ( عل  ما فسره أبو عبيدة وأبو زيد.1)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : فـََفَشا.2)
 .«قوله من أ  يقرأ بنقر حركة اهلمزة إىل النون»وهبامش املطبوعة املصرية : « ُقم  ُ »( اللسان وفيه : 3)
 ( يف القاموس : وامرأٌة ابلرفض منونة ا وسيا  عبارة الشارح اقتض  النصب.4)
 وسيا  الشارح اقتض  جرها.« عادهُتا»( يف القاموس : 5)
 والكسر  اهر.« وسرتَ »( يف القاموس : 6)
 واللسان. 52( ديوانه ط بريوت ص 7)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : ودا ِفناُء.8)
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 َدفحُن َوطاٍم ماُ ه كاجِلرحاي ِ 
ه : َكتََمه ؛ وهو مجاٌز. َدفَنَ و  سرَّ

 .كالدَّفُون ِمن اإلبِِل والناِس  الِمْدفانُ و

 .َدفونٌ  الناقَةُ ، على اْفتَعَلَْت ، فهي ادَّفَنَتِ و

 .«تََدافَْنتُم لوال أَنْ »الحِديُث : منه الَمْوتى ؛ و مدافَنَةُ  : التََّدافنُ و

 إذا لم تكْن له ُمروَءةٌ ؛ قاَل لبيٌد ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه :: الُمروَءة  َدْفنُ والُمروَءة  َدفِينُ  وقاَل األَْصمعيُّ : رُجلٌ 

بــــــــــــــــارِي  يبٍّ يــــــــــــــــُ انــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــرِّيــــــــــــــــَح لــــــــــــــــيــــــــــــــــ  ِبــــــــــــــــِ

يــــــــــــــــــِم و     ئــــــــــــــــــِ ه لــــــــــــــــــَ روَءتــــــــــــــــــُ ٌن مــــــــــــــــــُ (1)ال َدفــــــــــــــــــح
 

  
 ، كَكتٍِف ، وهو ناِدٌر. َدفِنٌ  وَحَكى ابُن األْعرابّيِ : داءٌ 

 ْمني :الزَّ قاَل ابُن ِسْيَده : وأُراهُ على النََّسِب ، وأَْنَشَد للُمهاِصِر بِن المحِل وَوقَف على عيَسى بِن موَسى بالُكوفَِة وهو يكتُُب 

نح  مـــــــــــِ طـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــإيّنِ ل ين ف ـــــــــــز مـــــــــــح وا ال ـــــــــــُ ـــــــــــب ت كـــــــــــح ـــــــــــَ  إن ت

نح     كــــــــــــِ ــــــــــــَ ت اِء وداٍء ُمســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــد  ر ال  مــــــــــــن  ــــــــــــاهــــــــــــِ

  

اُء الد ِفنح و  َأُ الد   (2)ال َيكاُد َيربح

. الدَّفِينُ و  ، كأَِميٍر : مْوِضٌع ؛ قاَل الَحْذلَِميُّ

َعِز الد ِفا  إىل نُقاو  أَمح
 ؛ عن أَبي َعْمٍرو. ُدفَّان : َخَشُب السَّفينَِة ، واِحُدها الدَّفَافِينو

 .الَمدافِنُ  ، والجْمعُ  الدَّْفن : مْوِضعُ  الِمْدفنُ و

يَّةٌ. يُْدفَنُ  : اللَّْحمُ  الدَّفِينُ و  في األُْرِز ، عاّمِ

ُجلِ  َدقَنَ  : [دقن] ً  في لَْحيِ الرَّ .أَْهَملَه :  يَْدقنُه َدْقنا  الجْوهِريُّ

َمْخشِريُّ :  في لَْحيِه ؛ كما في األساِس. ُدقِنَ  يقاُل للَمْحروِم : فيه ، وكذِلَك إذا َمنَعَهُ وَحَرَمهُ. بجْمعِ كفِّه َضَربَ  وقاَل الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، أَي في لحيتك ؛ كما في األساِس. َدقَنِك أَْهُل بِْغداَد : في (3)يقوُل 

ِة أَْهِل ِمْصَر ، ولْيَسْت بلُغٍَة فَِصيَحٍة.* قْلُت   : وكذا هو عْنَد عامَّ

اق ، وعنه أَْحمُد بُن الَحَسِن بِن عْبِد الرَّ  الدقون وابنُ  ٌث َمْغربيٌّ ، هو أَبو العبَّاِس أَحمُد ابُن إبراهيَم ، أََخَذ عن الموَّ ْحمن بِن عْبِد العَزيِز : ُمحّدِ

 السنولي.

ا يُْستدر  ُك عليه :* وممَّ

ْقدانُ  : [دقدن] ٌب فاِرِسيَّتُه ديك دان ؛ وقد َذَكَره المصنُِّف اْستِْطراداً في تْرَجَمِة عنن. الّدِ  بالكْسِر : ما تُْنَصُب عليه الِقْدُر ، ُمعَرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يقانُ   : أَثافِي الِقْدِر ؛ نَقَلَه صاِحُب اللِّساِن. الّدِ

ُب ديك دان.  * قْلُت : وهو فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

ّمِ : لَْونٌ  الدُّْكنَةُ  : [دكن]  يْضِرُب إلى الغُْبرة بَْين الحْمَرةِ والسَّواد. ، بالضَّ
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حاح : يْضربُ  ً  كفَِرَح ، ُء ،الشَّي َدِكنَ  وقد إلى السَّواِد. وفي الّصِ  .َدْكنا

 الثَّْوُب : اتََّسَخ واْغبَرَّ لَْونُه ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لُرْؤبة. َدِكنَ و

 (4)ضاً ثوبُه مل َيدحَكِن َسلمَت عر 
 ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ للبيٍد ، رِضَي هللا تعالى عنه : أَْدَكنُ  فهو

__________________ 
 ككتف ا واملثبت ضبطه عن اللسان والتهذيب.« دفن»والقافية جمرورة ا وضبرت  186( الديوان ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
 .«تقو »( عن األساس وابألصر 3)
 لصحاح واللسان وقبله فيه :( ا4)

ـــــــــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــــــــزاء امســــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   فـــــــــــــــــــــــــاهلل  ـــــــــــــــــــــــــزي

 عــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــف والضـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــف األوهــــــــــــــــن   

  

 وبعده :

 ضافياً غمر ا با مل يدمنو 
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  ٍ ــــــــــِ َن عــــــــــات ــــــــــكــــــــــرِّ أَدحكــــــــــَ ــــــــــاَء ب ب ي الســــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــِ ل ــــــــــح  أُغ

هـــــــــا     ـــــــــامـــــــــُ ت ّ  خـــــــــِ ـــــــــُ ت وف ِدحـــــــــَ ـــــــــُ ـــــــــٍة ق ن وح (1)أو جـــــــــَ
 

  
 ورائَِحتِه لِعتِْقه.يْعنِي ِزقًّا قد َصلَح وجاَد في لْونِه 

ً  ، الَمتاَع ، كنََصرَ  َدَكنَ و َد بَْعَضه على بَْعٍض  : يَْدُكنُه َدْكنا انٍ  الدُّّكانُ  منهو بالتّْشديِد ؛ وهو مجاٌز ، ، َكَدكَّنَه نَضَّ ، وهي الدَّكَّةُ  (2) ، كُرمَّ

زائَِدة ؛ وقد َذَكَره المصنُِّف ،  المبنِيَّةُ للجلُوِس عليها ، وهو عْنَد أَبي الَحَسِن مْشتَّق ِمَن الدَّكَّاء ، وهي األَْرُض الُمْنبِسَطةُ ، فحينَئٍِذ النُّون

 َرِحَمه هللاُ تعالى هناك أَيضاً.

حاحِ. َدكاِكينُ  الحانُوُت ، ج : الدُّكَّانُ  وقيَل :  ؛ كما في الّصِ

اِر ، فالظاِهُر أَنَّ  بُِدكَّان وَمرَّ له تَْفِسير الحانُوتِ  بٌ  أََعمُّ قالَهُ شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالى ؛ وهو فاِرِسيٌّ  الدُّكَّانَ  الخمَّ حاحِ. ُمعَرَّ  ؛ كما في الّصِ

َح النَّوِويُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى بأَنَّه ُمذَ   كٌَّر.وَصرَّ

ب ال يُْعَرُف له اْشتِقاٌق ، وال يْدخلُه تَْصريفٌ  واُب أصالَة النُّوِن إذا الُمعَرَّ باً فالصَّ  على األََصّحِ. قاَل شْيُخنا : فإذا كاَن ُمعَرَّ

 عليها أَي نضدْت. دكنتْ  كأَّن األَباِزيرَ  : كثيرةُ األَباِزيِر ، َدْكناءُ  ثَِريدةٌ و

 ْيراِء : ُدَوْيبَّةٌ ِمن األَْحناِش.، كالعُفَ  الدَُّكْيناءُ و

ْواو ً  َسمَّ  بُن سعيٍد الَخثْعميُّ له ُصْحبَةٌ. ُدَكْينُ  ؛ وِمَن األَخيِر : ، كَجْوَهٍر وُزبَْيرٍ  َدْوَكنا

 فَعَقَبُهُ بها. : لَقَُب َزْيِد بِن الَحَسِن بِن أَحمَد بِن إْسمعيل بِن يوُسَف الحسنّي ، نََزَل منفلوَط واْستَْوَطنَها ، ُدَكْينٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً : لَْونُ  الدََّكنُ و، بالفتْحِ ،  الدَّْكنُ   ، وهي السَّحاُب. ُدْكنٌ  . وعلى الَجّوِ َمطاِرفُ َدْكناءُ  وُجبَّةٌ  أَْدَكنُ  ، وَخزٌّ  دكن مثْل أَْدَكنُ و،  األَْدَكنِ  ، محرَّ

 : َعِملَه. َدكََّن الدُّكَّانَ و

َدةٍ : كوَرةٌ َعِظيمةٌ بالهْنِد.، بف َدكَّنو  تْحٍ فكْسر كاٍف ُمشدَّ

ُجلُ  (3) أْدلََهنَّ   :[دنهن] ً  الرَّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. : اْدِلْهنانا

 بالميِم. اْدلََهمَّ  لُغَةٌ في وهي َكبَِر وَشاَخ ، ومْعناهُ :

ْل ذلك. اْدلََهمَّ  * قْلُت : ولم يُْذَكر في تْرَجَمةِ   هذا المْعنَى كما أََشْرنا إليه فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَسحاٍب : ِمن أَْسماِء العََرِب ، وقد أُِميَت أَْصل بنائِِه ؛ كما في اللِّساِن. َدالنُ  : [دلن]

 في َدَوَل. َداالنُ و

ْمنُ  : [دمن] ْرقِيُن الُمتَلَبِّ  الّدِ  الذي صاَر كْرساً على وْجِه األْرِض. دُ ، بالكْسِر : الّسِ

حاحِ :و ْمنُ  في الّصِ  وأَْنَشَد للبيٍد : البَعَرُ  : الّدِ

ــــــــــــــ  َأعحضــــــــــــــــــــــــــــاِدِه  ن عــــــــــــــل ــــــــــــــدِّمــــــــــــــح ُخ ال  راســــــــــــــــــــــــــــِ

رح     ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــٍح وســـــــــــــــــــــــــــَ ر  رِي ُه كـــــــــــــُ ـــــــــــــح ت مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ (4)ثـ
 

  
ْمن فيَْنبُتون نباتَ »الحِديُث : منه و  هكذا ُرِوي بالكْسِر فسكوِن الميِم. ، «الّدِ

 قاَل ابُن األَثيِر : يُِريُد البَعََر لُسْرَعِة ما يْنبُت فيه.

نَتِ و ً  الماِشيَةُ المكانَ  َدمَّ نٌ  فهو : بَعَرْت فيه وبالَْت ، تَْدِمينا نَ و؛  ُمتََدّمِ ِة يِصُف بَقََرةً َوْحشيَّ  َدمَّ مَّ  ة :الشاُء الماَء كذِلَك ، قاَل ذو الرُّ
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جـــــــــة  عـــــــــح ـــــــــَ نحســـــــــــــــــــــــاَء لـــــــــيحســـــــــــــــــــــــتح بـــــــــنـ عـــــــــًة خـــــــــَ َولـــــــــ   مـــــــــُ

ريُهـــــــــــــا     يـــــــــــــاِه َوقـــــــــــــِ واَف املـــــــــــــِ ن َأجـــــــــــــح َدمـــــــــــــِّ (5)يـــــــــــــُ
 

  
ن ويقاُل : الماءُ   إذا َسقََطْت فيه أَْبعاُر اإلبِِل والغَنَِم. ُمتََدّمِ

__________________ 
 ابلفاء.« فدحت»والصحاح واللسان وفيه  175( ديوانه ط بريوت ص 1)
 موس : قا  النووي يف حتريره ؛ هو مذكر ا وبد  له قو  اجلوهري : الدكان : واحد الدكاكا. ا ه. قرايف.( عل  هامش القا2)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : الر ُجُر.3)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 143( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
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ْمنَةُ و  الدَّاِر والنَّاِس.بهاٍء : آثاُر  ، الّدِ

دوا أَيضاً :و ْمن وأَثَّروا فيه ما َسوَّ  ؛ قاَل عبيُد بُن األَْبَرِص : بالّدِ

ُه آابُ ان ا   نـــــــــــــــــــــــــــَ زٌِ  َدمـــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــاد     َد يف أُوىل الــــــــــــلــــــــــــ  جــــــــــــح
َ

وَن املــــــــــــ ورثــــــــــــُ (1)مــــــــــــُ
 

  
َدها أَْهلُها وبالَْت فيه وبَعَرْت ماِشيَتُُهم. ِدْمنةِ  على (2)ويقاُل : َوقعُوا   الدَّاِر : وهي البْقعَةُ التي َسوَّ

ْمنَةُ  ِمن المجاِز :و نُ  الثابِتُ  الِحْقُد القَديمُ  : الّدِ ْدِر. الُمَدّمِ  للصَّ

 حتى يأْتَي عليه الدَّْهُر ، ولذا َوَصفُوه بالقَديِم. ِدْمنةً  وقيَل : ال يكوُن الِحْقدُ 

 قُلوبُهم : أَي َضغَنَْت. َدِمنَتْ و؛  (3) كفَِرحَ  عليه ، ِمنَ دَ  قدو

ْمنَةُ و  األَخيَرةُ كِسْدَرةٍ وِسْدٍر. بالَكْسرِ  ِدْمنٌ و على بابِه ، ِدَمنٌ  الَمْوِضُع القَِريُب ِمَن الدَّاِر َجْمُع الُكلِّ  : الّدِ

ْمنُ  وقيَل : ْدر اسُم الِجْنِس. الّدِ  اسُم الِجْنِس مثُْل الّسِ

َمن إيَّاُكم وَخْضراءَ »في الحِديِث : و َمنِ  شبَّه المْرأَةَ بما يَْنبُت في ؛ «المْرأَةُ الَحْسناء في َمْنبَِت السُّوءِ »قاَل :  ؟، قيَل : وما ذاك« الّدِ ِمَن  الّدِ

 ُمْنتُِن األَْصِل ؛ قاَل ُزفَُر بُن الحاِرِث :ُء الَمْرَعى الَكأَلِ يُرى له َغَضاَرةٌ وهو َوبِي

َر  و  ــــــــ  ــــــــثـ ن ال ــــــــ  ِدمــــــــَ رحعــــــــ  عــــــــل َ
ُت املــــــــ ــــــــُ ب ــــــــح نـ ــــــــَ ــــــــد يـ  ق

ا و     يــــــــَ وِس كــــــــمــــــــا هــــــــِ فــــــــُ ــــــــ  زازاُت الــــــــنـ قــــــــ  حــــــــَ بــــــــح ــــــــَ (4)تـ
 

  
ماُد. ، الدَّمانُ و  كَسحاٍب : الرَّ

ْرقِينُ  أَيضاً :و  التي يزبل بها األْرض. الّسِ

 وَسواُدها.َعفَُن النَّْخلَِة  أَيضاً :و

 ، بالفتحِ ؛ هذا نَصُّ الَجْوهِرّيِ. الدََّمان قاَل األْصمعيُّ : إذا أَْنَسغَِت النَّْخلَةُ عن َعفٍَن وَسواٍد قيَل : قد أَصابه

 وفي التَّْهذيِب : قاَل َشِمٌر : الصَّحيُح اْنَشقَّْت ال أَْنَسغَْت ؛ وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه.

 الدََّمانُ  ُرهُ فساُد الثَّمِر وعفَنُه قْبَل إْدراِكِه حتى يَْسودَّ ؛ ويقاُل أَيضاً الدَّماُل بالالِم ؛ قاَل : وهكذا قيََّده الَجْوهِريُّ وغي مانُ الدَّ  وقاَل ابُن األَثيِر :

 بالفتْحِ.

اِء والعَاَهاِت فهو بالضّمِ ؛ وقيَل : ُهما لُغتان. قاَل وكأَنَّه أَْشبَه ألَنَّ ما كاَن ِمَن األَدو: بالضّمِ ؛ قاَل  الدَُّمان والذي جاء في غريِب الخطابيّ 

اِء وال مْعنَى له ؛ كةً عن ابِن القَطَّاعِ  األْدمانِ و بالفتْحِ ، ، كالدَّمنِ  الخطابيُّ : ويُْرَوى الدََّمار بالرَّ ناِد. ، محرَّ  ؛ وهو قْوُل ابِن أَبي الّزِ

 أَي يَْزبِلُها ؛ هكذا ُمْقتََضى ِسياقِه ، والصَّحيُح أنَّه كَشدَّاٍد. ، َمْن يَُسْرقُِن األرضَ  ، كَسحاٍب : الدََّمانُ و

 ولَزَمهُ ، ولم يَْنفَّك عنه. َء : أََداَمهُ الشَّي أَْدَمنَ و

 لَب :هو الذي يُعاقُِر ُشْربها وياُلِزُمها وال يُْقِلُع عنها ؛ وأَْنَشَد ثَعْ  ، «الخْمِر كعاِبِد الوثَنِ  ُمْدِمنُ »في الحِديِث : و

نــــــــا :  لــــــــح قــــــــُ ه أَ فـــــــــَ تــــــــَ نـــــــــح كــــــــَ َت ســــــــــــــــــــــَ َرجــــــــح ربحٍ خــــــــَ ن قــــــــَ  مــــــــِ

عـــــــالـــــــبِ     َر الـــــثـــــ  حـــــح َت جـــــُ نـــــــح ُر أَمح أَدحمـــــَ  (5) ؟لـــــــَك الـــــَويـــــــح
  

 ُسْكنى ُجْحر الثَّعاِلِب. أَْدَمْنتَ  ُسْكناهُ ، كأَنَّه أَرادَ  أَْدَمْنتَ ومْعناهُ : لَِزْمتَه 

ْرقِين.وذلَك إذا  َدَملَها ، مثْلُ  األَرَض : َدَمنَ و  َزبَلَها بالّسِ

 ُمالِزُمه ال يْنفكُّ عنه. سائُِسه كما يقاُل : هو إزاُء ماٍل ، أَي ، بكْسِرهما ، ِدْمنَتَهُ وماٍل  ِدْمنُ  هو يقاُل :و

ْينَىو ْيَهى : َدأْماُء اليَْربوعِ  الدُّمَّ  إلداَمِة إقاَمتِه فيه. ، كُسمَّ
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نُ و  كُمعَظٍَّم : ع. ، الُمَدمَّ

 م : أَْرٌض.وفي الُمْحكَ 

ونُ و  كتَنُّوٍر : القَبيُح. ، الدَّمُّ

ونٌ و  أَو أَْرٌض ؛ َحَكاهُ ابُن ُدَرْيٍد ؛ وأَْنَشدَ  ع : َدمُّ

__________________ 
 واللسان.« الليا ِ »وفيه  122( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف األساس : وقفوا.2)
 ( يف القاموس : َكَسِمَض.3)
 والتهذيب.( اللسان 4)
 ( اللسان.5)
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 المحرِئ الَقيحِ  :
ونح  طـــــــــــــاوَ  الـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــُر عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا َدمـــــــــــــ   تـــــــــــــَ

ونح     انـــــــــــــــــــــــــــــــُ ٌر ميـــــــــــــــــــــــــــــــَ عحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  إان  مـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ِلنا  ُِب ونح و   (1)إن نا أَلهح

 ، كُجَهْينَةَ : شاِعٌر. الدَُّمْينَةَ  عبُد هللِا بنُ و

ً و نَه تَْدِمينا َص له َدمَّ  ؛ عن ُكراعٍ. : َرخَّ

نَ  المجاِز :ِمن و ً  بابَهُ  َدمَّ  ؛ قاَل كعُب بُن ُزَهْيٍر ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه : لَِزَمهو: إذا َغِشيَهُ  تَْدِمينا

وُن وال أَُر   َة ال َأخــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ  أَرحعــــــــــــــــ  اأَلمــــــــــــــــان

واِن     َة اإلخـــــــــــــــح رحصـــــــــــــــــــــــــــــَ ُن عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــدًا أَُدمـــــــــــــــِّ (2)أَب
 

  
 : ة ، كثيَرةُ التُّفَّاحِ بالِعراِق. دامانُ و

برقاَن ، وعنه أَْهُل الجزيَرةِ ، ماَت  (4)عن َجْعفِر بِن  الدَّامانيُّ  ، منها أَبو أَحمَد فْهُر بُن بشيٍر الرقّيّ  (3)وفي أَْنساِب الّسمعانيُّ : بالَجزيَرةِ 

 بْعَد المائتَْيِن.

الَمْخزوميُّ الكاتُِب ، َسِمَع عن أَبي  الدَّماِمينيُّ  الضياُء إبراهيُم بُن مكّيِ بِن ُعَمر بِن نوحِ بِن عْبِد الواِحدِ األَْعلَى ، منها  : ة بالصَّعيدِ  َدماِمينُ و

ْين أَحمُد بُن محمٍد وغيُرهُ ، تُوف  تعالى ببَْلبِيس َسنَة ي َرِحَمه هللاُ الُحَسْين نَْصِر بِن الُحَسْين الجالل ، وحدََّث بالقاِهَرة َسِمَع منه الشَّريُف عزُّ الّدِ

663. 

 ، وَذَكْرنا هناك البَْدِر الدَّماِمينيُّ النَّحويُّ فليُْنقل هنا.« د م م»وقد ذُِكَرت في 

ْرَب أَْمثاٍل ال أَي وْضُع ُحَكمائِهم لملُوِكهم ، ُمْشتَِمٌل على قََصص وَحَكاياٍت ونَواِدَر وضَ  ، بالكْسِر : وْضُع الِهْنِد ، ِدْمنَةَ وِكتاُب َكِليلَةَ و

َمهُ أَبو الَمعاِلي نَْصُر هللِا بُن محمِد بِن يَْستَْغني عنها الُملُوك والوَزراُء واألُمراُء والحكَّاُم ، تْرَجَمهُ عْبُد هللِا بُن الُمقَفَّعِ إلى العَربيَِّة ، ثم تَْرجَ 

 لنّْسَختَْين.عْبِد الحميِد ألَحِد ُملُوك غْزنةَ بالفاِرسيَّة نظماً وقد رأَْيُت ا

 هو بالفتْحِ. : شجَرةٌ ِمن الَجْنبَِة ، األْدمانُ و

 وهذا بالتَّْحريِك كما َضبََطه هو عن ابِن القَّطاعِ وَمرَّ قَِريباً. عاَهةٌ ِمن عاهاِت النَّْخِل ، أَيضاً :و

 .«دوم»ومحلُّ ِذْكِرها في  ، وقد تُْفتَُح ، ِميُمه : ة قُْرَب ِحْمَص ، َدْوِمْينُ و

ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

ْمنَةُ  ْيِن عْنَد الحَ  الّدِ ْرقِيُن ؛ وكذِلَك ما اْختَلََط ِمَن البَعَِر والّطِ ْوِض. وأَيضاً بقيَّةُ الماِء في ، بالكْسِر : الّزْبلَةُ ؛ والَمْوِضُع الذي يلبَُد فيه الّسِ

 ، قاَل عْلقَمةُ بُن َعْبَدةَ : ِدْمنٌ  الَحْوِض ؛ والجْمعُ 

راد فح تـــــــــُ عـــــــــَ ـــــــــَ يـــــــــاِض فـــــــــإن تـ ن ا ـــــــــِ    عـــــــــلـــــــــ  ِدمـــــــــح

رُكــــــــــــــوُب     ــــــــــــــَ لــــــــــــــٌة فـ د   رِحــــــــــــــح نــــــــــــــَ
ُ

(5)فــــــــــــــإن  املــــــــــــــ
 

  
 ، بالفتْحِ ، وقد تقدََّم ؛ ونقَل في التَّْوشيحِ التَّثِْليَث. الدََّمانِ  ، بالضّمِ ، لُغَةٌ في الدَُّمانُ و

ونُ و دِف ، كتَنُّوٍر ، وبه نُِسَب الَمْوِضُع. َدمُّ  بُن الصَّ

 الذََّهِب ، بالكْسِر : قْريَةٌ باليمِن. ِدْمنَةُ و

كةً : قْريَةٌ بِمْصَر ِمن أْعماِل الدقهلية. َدَمنَةَ  ومحلَّةُ   ، محرَّ

نهم وهذا  .ُمَدّمِ

 : ُمَسْرقَنَةٌ. مدمونةٌ  وأْرضٌ 
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 ِر ، َرِحَمه هللا تعالى.: ناِحيَةٌ شاِميَّةٌ ، عن نَصْ  َدامانُ و

اقوُد العظيُم ، أَو الدَّنُّ   :[دنن] ْنعَِة في أَْسفَِله َكَهْيئَة قَْونَِس البَْيضِة ، أَْطَوُل ِمن الُحّبِ ، هو : الرَّ له  ِمن الُحّبِ ، ( )6أَو أَْصغَرُ  ُمْستَوي الصَّ

 ُعسعٌُس ال يَْقعُُد إالَّ أن يُْحفََر له.

__________________ 
 والثاين والثالث يف الصحاح ا ومل أعثر عل  الرجز يف ديوانه.« دمون»( اللسان ومعجم البلدان 1)
 ( ديوانه واللسان والتهذيب والتكملة واألساس.2)
 ( قيدها ايقوت قرية قرب الرافقة بينهما مخسة فراسخ.3)
 واألصر كاللباب.« رفا »( يف ايقوت : 4)
 ملثبت كرواية اللسان. 2و« تراد عل  دمن»وفيه :  23البيت  119املفضلية ( 5)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : منه.6)
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 قاَل ابُن ُدَرْيٍد : َعَربيٌّ َصِحيٌح ؛ وأَْنَشَد :

ا وارحَتَسمح و   َصل   عل  َدهنِّ
نانُ  والجْمعُ   .الّدِ

 نَْصر : أظنُّ بنَْجٍد. َمْعروفاِن ، قاَل ، : جبالِن م الدَّنَّانو

 تابِِعيٌّ َرَوى عن أَنَس ، وعنه الَحَسُن بُن حبيٍب وأَبو نعيٍم ، ثِقَةٌ. : هو ابُن َمْعبٍَد ، َدنّ  راشُد بنُ و

كةً : اْنِحناٌء في الظَّْهِر. الدَّنَنُ و  ، محرَّ

ْدِر والعُنُقِ  أَيضاً :و  خلقةً. ُدنُوٌّ وتَطاُمٌن في الصَّ

وِض : قِ   ويكوُن أَيضاً في الدَّواّبِ وُكّلِ ِذي أَْربَعٍ. َدنَّاءُ  ، وهي أََدنُّ  وهو َصُر العُنُِق وتَطاُمنِها ؛وفي الرَّ

ْدِر ِمن األَْرِض. الدَّنَنْ  قاَل األْصمعيُّ : وِمن أَْسوء العيوبِ   في ُكّلِ ِذي أَْربَعٍ ، وهو ُدنُوُّ الصَّ

. أََدنُّ  ورُجلٌ   : أَي ُمْنحنِي الظَّْهِر ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ

 بنِي يَْربوع. أََدنَّ  قَّط إالَّ  أََدنّ  وكان األَْصَمعيُّ يقوُل : لم يَْسبِق

 ِمن الدَّواّبِ الذي يَداهُ قَِصيَرتاِن وعنقُه قَِريبَةٌ ِمن األَْرِض وأَْنَشَد : األََدنُّ  وقاَل أَبو الَهْيثَم :

ر َح ابلصــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  ــــــــــــــــــــَ نِّ بـ
َ

وُ  املــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــين  طــــــــــــــــــــُ

ريحُ كــــــــــــــــــــــــــــرِّ راكــــــــــــــــــــــــــــٍب أَدنِّ و      ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 (1)ُمعحرَتٍض مثر اعحرتاِض الط ّن 

اجُز :  وقَل الرَّ

طافُ   ال َدَنٌن فيه وال إخح
 ؛ وأَْنَشَد : كالدَّنِّ  الذي ُصْلبه األََدنُّ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :

ٍم أبََدنح  يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ثـ تح أُم  خـــــــــــــــُ ئـــــــــــــــَ طـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــد خـــــــــــــــَ

نح بـــــــــنـــــــــايت     طـــــــــَ ـــــــــقـــــــــَ وِء ال ســـــــــــــــــــــــُ فح هـــــــــة مـــــــــَ بـــــــــح (2)ء اجلـــــــــَ
 

  
 : البَعيُر المائُِل قُُدماً وفي يََدْيه قَِصٌر. األََدنُّ  وقاَل أَبو َزْيٍد :

. : ُمتَطاِمنٌ  أََدنُّ  بيتٌ و ْنَدنَةُ و ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ نابير والنَّْحلِ  : َصْوُت الذُّبابِ  الدَّ  ونَْحِوها ؛ قاَل : والزَّ

َرمِ  ِر يف اخَلشح  كَدنحَدنِة الن حح
 وأَْنَشَد َشِمٌر :

 ُتَدنحِدُن ِمثحَر َدنحَدنِة الذ ابب
ا َهْينََمةُ الَكالمِ  أَيضاً :و ، « نَُدْنِدن حولهما»:  السالمعليهمعاٍذ فال نُْحسنُها ، فقاَل ،  ةَدْنَدنَ و َدْنَدنَتك الذي ال يُْفَهُم ؛ ومنه قْوُل األَْعرابّيِ : فأَمَّ

 أَي الجنَّة والنار. ؛ نَُدْنِدن ويُْرَوى : عنهما

ْنَدنَة وقاَل أبو ُعبَْيٍد : ُجُل بالَكالِم ، تْسمُع نَْغَمته وال تَْفَهْمه عنه ألَن  الدَّ   منها.يُْخفيه ، والَهْينََمة نَْحوٌ  (3)أَن يَتكلَّم الرَّ

ْنِدنِ و كأَميرٍ  ، كالدَّنِينِ  وقاَل ابُن األَثيِر : هو أَْرفَع ِمن الَهْينََمِة قَليالً ،  ، بِالكْسِر. الّدِ
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ْنِدنُ  أي هي أَيضاً ،و لِّيانِ  (4) أَصلَ  َخصَّ بعُضهم بهوما اْسَودَّ ِمن نَباٍت أَو َشَجٍر ؛   :الّدِ وُحطاُم البُْهَمى إذا اْسَودَّ وقَُدَم ؛ وقيَل : هي  الّصِ

 أُصوُل الشََّجِر الباِلي ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لحساِن بِن ثابٍت ، رِضَي هللاُ تعالى عنه :

م  اَخ هلــــــــــُ بــــــــــَ غحشــــــــــــــــــــــــَ  أانســــــــــــــــــــــــًا ال طــــــــــَ ــــــــــَ  املــــــــــاُ  يـ

ِدن البــــــاِد     ر يـَغحشــــــــــــــَ  ُأصــــــــــــــوَ  الــــــدِّنــــــح يــــــح (5)كــــــالســــــــــــــ 
 

  
ْنِدنُ  و :وقاَل أَبو َعْمرٍ  لِّيان الُمِحيل ، تَِميِميَّةٌ. الّدِ  : الّصِ

ُجُل بالمَكانِ  أََدنَّ و ً  الرَّ  كأَبَنَّ إْبناناً ؛ عن ابِن الفرجِ. أَقامَ  : إْدنانا

َت. َدْنَدنَ و َدنَّنَ والذُّناُب  َدنَّ و  : َصوَّ

 ِمثْل َطْنَطَن. َدْنَدنَ و َطنَّ ، ِمثْل َدنَّ  قاَل َشِمٌر :و

 ؛ عن أَبي ُعبَْيٍد ، وبه فّسَر الحِديَث السَّابق. فالٌن : نَغََّم وال يُْفَهُم منه كالمٌ  َدْنَدنَ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب ا قا  صاحب اللسان : الطن : العالوة الجي تكون فو  العدلا.1)
 ( اللسان والتهذيب وفيه : قد حطبت.2)
 ( اللسان : ألنه.3)
 القاموس : أصُر ابلرفض ا والنصب  اهر.( يف 4)
 واللسان وعجزه يف الصحاح ا وجزء من عجزه يف التهذيب.« واملا »برواية  190( ديوانه ط بريوت ص 5)
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كةً : د ، َدنَنٌ و  بَْين المِدينَِة والشَّاِم. ، محرَّ

نَّةُ و يَْت لِقَصِرها. ، بالكْسِر : ُدَوْبيَّةٌ كالنَّْملةِ  الّدِ  ُسّمِ

 لُغَةٌ في الذاِل المْعجَمِة. الثِّياِب : َذالِذلُها ، (1) دنانو

بِن زْيِد مناةَ بِن تميٍم ،  ْنَظلَةَ واِلُد َماويَّةَ أُّمِ عْبِد هللِا وُمجاِشعٍ وَسُدوٍس بني داِرِم بِن ماِلِك بِن حَ  َمْعروٌف ، وهو ، كُزبَْيٍر ، م ُدنَْينٍ  ظاِلُم بنُ و

 ما عدا ُجبَْيراً وَجريراً وأَباَن بني داِرٍم الَمْذكوِر أَيضاً.

 .بالدَّنِّ  القاِضي : قَلَْنُسَوتُهُ ُشبَِّهتْ  َدنِّيَّةُ و

نِينَةُ  وقاَل الشَّريشيُّ َرِحَمه هللاُ تعالى في شْرحِ المقاَمِة التاِسعَِة : أْصلُها ِفينٍَة ، وهي قَلَْنُسَوةٌ ُمحدََّدةُ األْطراِف يَْلبَُسها القُضاةُ واألَكابُر ، كسَ  الدَّ

 ، ومنه قْوُل ابِن لنك : الدَّنيَّةُ  ، ولْيَسْت ِمن كالِم العََرِب ، هي ِعراقِيَّةٌ ، واْستَْعَمَل الحِريِريُّ 

رحت بـــــــــه  فـــــــــِ يـــــــــهـــــــــًا إذ  ـــــــــَ قـــــــــِ  مـــــــــا كـــــــــاَن أبـــــــــد  فـــــــــَ

ي    َة الــــــــــقــــــــــاضــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــ  َبســــــــــــــــــــــــه َدنــــــــــِّ ــــــــــح  فــــــــــكــــــــــيــــــــــَف أَل

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : إذا اختلَف في مكاٍن واحٍد َمِجيئاً وَذهاباً. َدْنَدنو، كِعنَبٍَة ،  ِدنَنَةٌ و، بكْسٍر فتَْشديٍد ،  ِدنَّانٌ و أَْدنَنُ  يقاُل : رُجلٌ 

َر الحِديُث أَيضاً َحْول الم َدْنَدنَ و َم ؛ وبه فُّسِ ْوِت وِمن الدََّوراِن.: اِء : داَر وَحوَّ  قاَل األْصمعيُّ : يُحتمُل أَن يكوَن ِمن الصَّ

 : بطٌن ِمن العلويين. الدندان وبَنُو

ْنَدانيُّ  وأبو صالحٍ الُهَذيُل بُن حبيٍب البَْغداِديُّ  يَّاِت ، وأَبو بْكٍر محم الدَّ  .الدندانيُّ  ُد بُن سعيِد بِن بسَّامعن َحْمزةَ الزَّ

 : ناِحيَةٌ بكسكرة قريبَةٌ ِمن َواِسَط ؛ عن نَْصر. دندنَةُ و

 ، كُزبَْيٍر : قْريَةٌ بِدياِر بْكٍر. الدُّنَْينُ و

ً  وهو تَْقصيٌر عن الغايَِة ؛ ، بالضّمِ : نَقيُض فَْوَق ، ُدونَ  : [دون] حاحِ والتَّهْ  ويكوُن َظْرفا  ذيِب.؛ كما في الّصِ

 َزْيٌد في المْنِزلَِة والقُْرِب والبُْعِد. ُدونُك في التَّْحقيِر والتَّْقريِب ، فالتَّْحقيُر منه َمْرفوٌع ، والتَّْقريُب َمْنصوٌب ألنَّه صفَةٌ. ويقاُل : ُدونك يقاُل :

 كلمةٌ في مْعنَى التَّْحقيِر والتَّْقريِب ، يكوُن َظْرفاً فيُْنَصُب ويكوُن اْسماً فيْدخُل َحْرُف الجّرِ عليه. دونُ  وقاَل ابُن ِسْيَده :

 قاَل ِسْيبََوْيه : ال يُْستَْعمُل َمْرفوعاً في حاِل اإلضافَِة.

ا قْولُه تعالَى :   ذِلَك فحذَف الَمْوُصوف. ُدون نَّه أَراَد ِمنَّا قَْوٌم ،؛ فإ (ذِلكَ ) (2) (َوَأاّن ِمنَّا الّصاحِلُوَن َوِمّنا ُدونَ )وأمَّ

 أَْن يكوَن َظْرفاً ولذِلَك نصبُوه. ُدون ، بالنَّْصِب والَمْوِضُع َمْوِضُع َرْفع ، وذِلَك أنَّ العاَدةَ في (َوِمّنا ُدوَن ذِلكَ )وقاَل غيُرهُ : 

َجيحوَن ، أَي على ما َوراَءه ؛  ُدون ، فِمن مْعنَى الَوراِء قْولُهم : هذا أَميٌر على ما دٌّ فوَق ِض  بمْعنَىووراَء ،  بمْعنَىوبمْعنَى أَماَم ،  يكونُ و

 ومنه قْوُل الشاِعِر :

ن ُدوهنــــــــــا وهــــــــــي ُدونــــــــــه  ذ  مــــــــــِ رِيــــــــــك الــــــــــقــــــــــَ  تــــــــــُ

     ُ طـــــــــــ  مـــــــــــَ تـــــــــــَ هـــــــــــا يــــــــــــَ هـــــــــــا مـــــــــــن ذاقـــــــــــَ (3)إذا ذاقـــــــــــَ
 

  
 القَذى إليك ، وليَس ثم قََذى ولكن هذا تَْشبيه ؛ يقوُل : لو كاَن أَْسفَلُها قَذًى لَرأَْيته. ُدونَ  أَي تُِريك هذه الخمُر ِمن وَرائِها ، والخْمرُ 

 ذِلَك ، أَي فَْوَق ذِلَك. ُدونووِمن مْعنَى فَْوق قْولُهم : إنَّ فالناً لشَّريٌف ، فيُجيُب آَخُر فيقوُل : 

الغَْوص ، يُريُد ِسَوى الغَْوص ِمن البِناِء ،  ُدون ، أي (ذِلكَ ) (4) (ُلوَن َعَماًل ُدونَ َويَ ْعمَ ): قْولُه تعالَى  بمْعنَى غيٍر ، قيَل. ومنه يكونُ و

اُء ؛ وكذا قْولُه تعالَى :  نَقَلَه الفرَّ
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َو  ذِلَك ا وقيَر  (2) (َويَ ْغِفُر ما ُدوَن ذِلكَ ): ا َأي َغريح ِ . وقوحلُه تعاىَل  (هللاِ ) (1) (ُدونِ ِإهلنَْيِ ِمْن ) َأي : ا َأي ما ســــــــــــِ
َعحَنيان ُمَتالزَِمان ا نـََقَله الر اغُب.

 ما كاَن أََقّر ِمن ذِلَك ا وامل
ً  أَي في غيِر َخْمِس أَواٍق قيَل : ومنه، « َخْمِس أَواٍق َصَدقَةٌ  دونَ  ليس فيما»: الحِديُث  وكذِلكَ  ِعقاِص  دونَ  أَجاَز الُخْلعَ »الَحديُث :  أَيضا

 ٍء حتى بِعقاِص رأِْسها.، أَي بما ِسَوى ِعقاِص رأِْسها ، أَو َمْعناهُ ؛ بُكّلِ شي «رأِْسها

 نَقَلَه بعُض النَّحويِّين. بَمْعنَى الشَّريِف ، يكونُ و

اِء ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : ِس ،الَخسي بمْعنَى الَحِقيرِ و  نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وهو قْوُل الفرَّ

الء  ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ال املـــــــــــــــــرُء راَم ال  إذا مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــَ

ن كـــــــــــــاَن ُدوان و     ـــــــــــــد وِن مـــــــــــــَ ض ابل ـــــــــــــَ ن قـــــــــــــح ـــــــــــــَ (3)يـ
 

  
 ِضدٌّ. وهو

 به. ُدونكَ  الدرهَم ، أَي خْذهُ ، وكذِلَك : ُدونكَ  كقْوِلَك : بمْعنَى األَمرِ  يكونُ و

ْس بي. ُدونكَ وصراِعي ،  ُدونكَ  كقْوِلَك : الَوِعيِد ، يكوُن بمْعنَىو  فتَمرَّ

ينََوِر ،  :الدونُ و حمِن بُن محمٍد  ة بالّدِ أَْحَمد بِن َراِوي سنن النّسائي عن القاِضي أَبي نَْصر  الدونيُّ  الصُّوفيُّ  (4)منها أَبو محمٍد عْبُد الرَّ

 .501، وتُوفي َسنَة  427الُحَسْين الكسار ، وعنه أَبو زرَعةَ المقدسيُّ ، ُوِلَد َسنَة 

 وقد يُزاُد في النِّْسبَِة إليها قاٌف ، منها : ُعَمْيُر بُن ِمْرداٍس  ، هكذا َضبََطه صاِحُب اللّّب ، وهو الصَّواُب ؛ (5) بهاٍء : ة بِنَهاَوْند ، ُدونَةُ و

 ؛ وَمرَّ للمصنِِّف في القاِف ، َضبََطه كَجْوَهٍر ، وهو َخَطأٌ نبَّْهنا عليه هناك. الدُّونَِقيُّ 

ّمِ وكْسِر الواِو : ة وبنَْيسابوَر. ُدِوينُ و  ، بالضَّ

ْين يوُسف ؛  (6)في أَذربيجان  د بإرِمنِيَةَ  أَيضاً :و ْين أَيوُب بُن شاِدي بِن َمْروان ، واِلُد السُّْلطان َصالح الّدِ ، وبه ُوِلَد الَمِلُك األَْفَضُل نَْجم الّدِ

َوى عن أَبي بْكٍر أَحمَد بِن َسْهٍل الُملَقَُّب بالَكماِل تَفَقَّه على الغََزاِلي ببَْغداد وسافََر إلى خراسان ، ورَ  نَْصُر هللِا ابُن َمْنصورِ  أَبو الفُتوحِ  منهو

اج ، وأَبي  ً و ؛ 546؛ وعنه أَبو سعِد بُن الّسمعانيُّ تُوفي ببلخ َسنَة  (8)سعيٍد عْبِد الواِحِد بِن أَبي القاِسِم القشيرّيِ  (7)بِن َسْهٍل السَّرَّ  منه أَيضا

 ريُر شْيُخ ابن أَبي لُْقَمة ، َذَكَره الذَّهبيُّ ، ماَت بْعَد األَْربَِعْين وَخْمُسمائٍة ،الضَّ  (9)بُن رزينٍ  هكذا في النُّسخِ والصَّواُب عْبد هللِا ، أَبو عبِد هللِا ،

ثان.  الُمحّدِ

 بَْينه وبَْين فَْيروزاباد على ساِحِل البَْحر ، قالَهُ نَْصر. كغُراٍب : ناِحيَةٌ بِعُمانَ  ، ُدَوانُ و

انُ و  كَشدَّاٍد : ع بأَْرِض فاِرَس. ، َدوَّ

 ْصر : ناِحيَةٌ بفاِرَس َمْوُصوفَة بَجْوَدةِ الَخْمر.وقاَل نَ 

انِّي ، أََحُد الُمَحقِّقين في الَمْعقوالت.  * قْلُت : ومنها الجالُل سعُد بُن محمٍد الصديقّي الدَّوَّ

 ، كعُلَِبٍط : َدُم األََخَوْيِن. الدَُّوِدنُ و

حاحِ : وال يشتق ِمن : و ً  وبعُضهم يقوُل : منفِْعل. « ُدون»في الّصِ ّمِ ، َداَن يَدوُن َدْونا ً  صارَ  : إدانَةً  ، بالضّمِ ، أُِدينُ و ، بالفتْحِ والضَّ  ُدونا

اغُب عن ابِن قتيبَةَ. َخِسيساً ، أَو َضعُفَ   ؛ وهذا َرَواهُ الرَّ

 قاَل الَجْوهِريُّ : ويُْروى قْوُل عدّيٍ :

ِذٌم  رحٌب جــــــــــــــــــَ َر الــــــــــــــــــذِّرحعــــــــــــــــــاَن غــــــــــــــــــَ  أَنحســــــــــــــــــــــــــــــــَ

الو     َدنح  عــــــــــــــــــَ َرَب أَزحٌم مل يــــــــــــــــــُ (10)الــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــح
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أَي َضعَُف. يقوُل هذا الشاِعُر : َجْري هذا الفََرِس وِحدَّتُه  َدنَّى يَُدنِّي ، بتَْشديِد النُّوِن على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه ، ِمن يَُدنَّ  قاَل : وغيُرهُ يرويه : لم

ْبَرَب َشدٌّ ليَس فيه تَْقِصير. ْرعان ، أَي أَْوالَد البَقََرةِ خْلفَه وقد َعال الرَّ  َخلَّف الذِّ

يوانُ و يت : ال َغْير ،، بالكْسِر  ( )1الّدِ ّكِ ُحِف ، عن الِكسائي ، وَحَكاها ِسْيبََوْيه ؛ ويُْفتَحُ  ؛ قاَل ابُن الّسِ يت. ُمْجتََمُع الصُّ ّكِ  عن ابِن الّسِ

 .«حافظٍ  ِديوانُ  ال يَْجَمعهم»الحِديُث : منه ؛ عن ابِن األَثيِر ؛ و الِكتاُب يُْكتَُب فيه أَْهُل الَجْيِش وأَهُل العَِطيَّةِ  أَيضاً :و

ُل َمْن َوَضعَهُ ُعَمُر ، َرِضَي هللا تعالى عنه.و  أوَّ

انٌ  قاَل الجْوهِريُّ : أَْصلُه  .ِدياَوين ولو كانِت الياُء أَْصليَّةً لقالُوا ، َدواوينٍ  أَي يْجَمُع على ج ، فعُّوِض ِمن إْحَدى الواَوْين ياء ألنَّه ِدوَّ

ي : ً  ، وقد َدياِوينُ  ُدَرْيٍد وابُن جني : أنَّه يقاُل :َحَكى ابُن و قاَل ابُن بَّرِ نَهُ تَْدِوينا  : َجَمعَهُ. َدوَّ

ِب ، وكذا الخفاجّي في ِشفاِء الغَليِل. ٌب وأَْوَرَده الجواليقي في الُمعَرَّ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : هو فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

 وقاَل الِكسائيُّ : هو بالفتْحِ لُغَةٌ مَولَّدةٌ.

ِت الواُو في وقالَ  َغْيُر الِزَمٍة ، وإنَّما هو  ِديوانٍ  ، وإن كانْت بْعَد الياِء ولم تَْعتل كما اْعتَلَّت في سيد ، ألنَّ الياَء في ِديوانٍ  ِسْيبََوْيه : إنَّما َصحَّ

نتُ  فِعَّال ِمن  ٌل وأنَّك إنَّما أَْبَدْلت الواو بْعَد ذِلَك.، فدلَّ ذِلَك على أنَّه فِعَّا ُدَوْيِوينٌ  ، والدَّليُل على ذِلَك قْولُهم : َدوَّ

ْلَطنَِة  الّديوانَ  فهو عْنَده بمْنِزلَِة بَْيطار. وقاَل الماوردّي في األَْحكاِم السُّْلطانيَّة : إنَّ  َدْيوان قاَل : ومن قالَ  َمْوُضوٌع لحْفِظ ما تعلََّق بحقُوِق السَّ

ال. ِمَن األَْعماِل واألَْمواِل وَمْن يقوُم بها  ِمَن الجيوِش والعمَّ

ا اطَّلَع على الكتَّاب وُمعاَمالتِهم في سْرَعٍة قاَل :  ي به ألنَّ كْسَرى لمَّ ، أَي هذا َعَمُل  ِديوانٍ  هذا َعَمل* قْلُت : وَذَكَر غيُر واِحٍد أنَّه إنَّما ُسّمِ

 ْمعِ عْنَدهم ، فبَقي هذا اللَّقَُب هكذا.الجّنِ ، فإنَّ ِديو ، بالكْسِر ، الِجّن ، واألَِلف والنُّون عالَمةُ الج

يوانُ  وقاَل الَمناِويُّ :  َجريَدةُ الحساِب ، ثم أُْطِلق على الحاِسِب ، ثم على َمْوِضِعه. الّدِ

ِقيقَة فيه ، فمعانِيَه َخْمسة : وفي ِشفاِء الغَليِل : أُْطِلَق على الدَّْفتِر ، ثم قيَل لكّلِ كتاٍب ، وقد يَخصُّ بشْعِر شاِعٍر معَيٍَّن مجازاً حتى جاَء حَ 

عَفاء والَمتُْروِكين ، : الَكتَبَةُ ومَحلَّهم والدَّْفتَر وكلُّ كتاٍب وَمْجموُع الشْعِر  ي الحافُِظ الذَّهبيُّ كتابَهُ في الضُّ قْلُت : وِمن أََحِد هذه الَمعانِي َسمَّ

ه.  وهو عْنِدي بخّطِ

 : أَي أَْقَرُب منه. ُدونَه هذا يقاُل :و

 أَي أْلَزْمه فاْحفَْظه. إغراٌء : ُدونََكهُ  يقاُل :و

اجِ : أَْقبِرنا صالحاً وكاَن قد َصلَبَه ، فقالَ و ْحمن. ، ُدونَُكُموه قالْت تَِميُم للحجَّ ا قتَل صالح ابن عْبِد الرَّ حاحِ ، يْعنِي لمَّ  كما في الّصِ

نُ و  ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. : الِغنَى التامُّ  التََّدوُّ

 فيما بَْيني وبَْينك. وفسََّر أبو الَهْيثم قْوَل الشاِعِر : : أَي اْقتَِرْب منِّي ْدُن ُدونَكَ او

 يَزيُد يـَُغ   الط رحَف ُدوين
ُسه فيما بَْيني وبَينه ِمن المكاِن ؛ وقاَل ُزَهْيُر بُن َخبَّاب :  أَي يُنَّكِ

َك إنـــــــــــــين و  َت هـــــــــــــذا فـــــــــــــادحُن ُدونـــــــــــــَ فـــــــــــــح  إن عـــــــــــــِ

عـــــــــارِي     رِيـــــــــُج شـــــــــــــــــــــــِ رار والشـــــــــــــــــــــــ  (2)قـــــــــلـــــــــيـــــــــُر الـــــــــغـــــــــِ
 

  
__________________ 

( عل  هامش القاموس : قا  املقريزي يف اخلطرت نقاًل عن املاوردي يف ســـبب تســـميته ديواانً وجهان : أحد ا أن كســـر  اطلض ذات يوم عل  1)
جمانا ا فسمي موضعهم هبذا االسم ا مث حذفت اهلاء عند كثرة االستعما  ا  سهم ا فقا  : ديوانه ا أي :كتاب ديوانه ا فرآهم حيسبون مض أنف
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جللي ختفيفاً لالســـــم ا فقير : ديوان. والثاين أن الديوان اســـــم ابلفارســـــية للشـــــياطا ا فســـــمي الكتاب ابلهم ا  ذقهم ابألمور ا ووقوفهم عل  ا
 واطالعهم عل  ما قرب وبعده ا مث لي مكان جلوسهم ابلهم ا فقير : ديوان كتبه نصر. واخلفي ا ومجعهم ملا شذ وتفر  ا

 ( اللسان والتهذيب.2)
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 الشَّريُج : القَْوُس.

 وقاَل َجريٌر :

جي  راســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــوُن مـــــــــــَ اُش قـــــــــــد ذاَ  الـــــــــــقـــــــــــُ يـــــــــــ   َأعـــــــــــَ

ـــــــــيو     ل طـــــــــِ ـــــــــاصـــــــــــــــــــــــح َك ف ـــــــــَ ـــــــــادحُن ُدون ـــــــــدُت انرِي ف ق  َأوح

  
 (َوَوَجَد ِمْن ُدوَِّنُِم اْمَرَأَتنْيِ َتُذودانِ )، وفي الِكتاِب العَزيِز :  ُدونِك ، وهذا من ُدونك فيقاُل : هذا ليالً ،، من والباُء قَ  ُدونِ  يدُخُل علىو

 ؛ أَْنَشَد ِسْيبََوْيه : (1)

ونح  بـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح
َ

ُر الـــــــــــــــفـــــــــــــــاِرَس إال  املـــــــــــــــ مـــــــــــــــِ  ال حيـــــــــــــــَح

ه ومـــــــــــــــن ُدونح     ُ  مـــــــــــــــن أَمـــــــــــــــامـــــــــــــــِ (2)أمـــــــــــــــح
 

  
 ، وأَْنَشَد في هذا المْعنَى للَجْعدّيِ : ُدون لقْوِله ِمن أَمامه فأَضاَف ، فَكذِلَك نََوى إضافَة ُدونِه إنَّه إنَّما أراَد ِمنقاَل : وإنَّما قْلنا فيه 

راُه  َرٌط يــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــوُن وال تــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــــــا فـ

نــــــــــــــا وُدوان     ر ســـــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــَ (3)أَمــــــــــــــامــــــــــــــًا مــــــــــــــن مــــــــــــــُ
 

  
ا الباُء فقد اْستَْعَملَه األَْخفَش في كتابِِه في القَ  وافِي ، فقاَل فيه وقد َذَكَر أْعرابيًّا أَْنَشَده شْعراً ُمْكفَأً : فَرَدْدناه عليه وعلى نَفٍَر ِمن أَْصحابِِه وأَمَّ

 ، فأَْدَخل عليه الباَء كما تََرى. بُدونِهِ  فيهم َمْن لْيسَ 

 ؛ ومنه قْوُل ُدَرْيٍد في الَمْقصوَرةِ : تَِصَل إليه أَي قَْبَل أَنْ  قَتِْل األََسِد أَْهواٌل ، ُدونَ و النَّْهِر جماَعةٌ ، ُدونَ  قْولُهم :و

َد   ِ  جــــــــــــــر  إىل مــــــــــــــَ رَأ الــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــح  إن  امــــــــــــــح

َد    
َ

ه ُدوَن املــــــــــــــــ امــــــــــــــــُ ــــــــــــــــه محــــــــــــــــََ ــــــــــــــــاق ت ــــــــــــــــاعــــــــــــــــح  ف

  
.  أَي قَْبلَه ؛ نَقَلَه الخفاجيُّ

أَي َحِقيٌر ساقٌِط ؛ يقُولُونَها مع ِمن ؛ ومنه  ُدونٍ  ٌء ِمنشيوهذا  ، ُدونٍ  هذا َرُجٌل من: في َكالِم العََرِب  (4) ما يقالُ  أَْكثَرُ و قاَل اللّْحيانيُّ :

َزه بعُضهم فقاَل  ُدونٌ  وال يقاُل : َرُجلٌ  .ُدونٍ  لم تَْرَض بذا ، وَرِضيَت ِمن فالٍن بأَْمٍر ِمن ُدونٍ  قْولُهم : لو ال أَنَّك ِمن : لم يَتَكَّلُموا به ، وقد َجوَّ

 ٌء.: َرِدي ُدونٌ  حق ؛ وثْوبٌ  : لْيَس بال ُدونٌ  يقاُل : َرُجلُ 

ف منه فِْعل. أَْدَونَه ما يقاُل فيه وال ، َذَكَره في كتابِِه الَمْوسوم بالُمعَرِب. ُدونٍ  ءٍ وقاَل ابُن جني : في شي  ألنَّه ال يَتََصرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 في الشَّرِف والَحَسِب ونْحِوه على الَمثَِل ، كما قالُوا : إنه لُصْلُب القَناةِ ، وإنَّه لمن َشَجَرةٍ صاِلَحٍة. ُدونَكَ  قاَل ِسْيبََوْيه : قالوا هو

 .أَْدَونُهما قاَل ابُن جني : ويقاُل : أَقلُّ األَْمَرْين

يغَةُ ِمَن األَْفعَاِل ، َغْير قاَل ابُن ِسْيَده : فاستعمَل منه أَْفعَل وهذا بَِعيٌد ألنَّه لْيَس له فْعٌل ، فتكوُن هذ ا تُصاُغ هذه الّصِ يغَةُ َمْبنِيَّة منه وإنمَّ ه الّصِ

لم يتََكلَّموا ء َذَكَره ِسْيبََوْيه ، وذلَك قْولُهم : أَْحنَُك الشاتَْيِن ، كأنَّهم قالوا َحنَك ، فإنَّما جاؤوا بأَْفعَل على نَْحِو هذا ، وأَنَّه قد جاَء ِمن هذا شي

 .بالفْعلِ 

ك ، أَي تْحَت قََدِمك ؛ وَجلَسَ  ُدونَ  بمْعنَى تْحَت كقْوِلكَ  ُدون وقد يكونُ   : أَي تْحتَه. ُدونَه قََدِمك َخدُّ عُدّوِ

يِِّد في الَمعانِي ، وب اُء : وتكوُن بمْعنَى على ، وبمْعنَى بَْعَد ، وبمْعنَى عْنَد ، األخيَرةُ َذَكَرها ابُن السَّ فسََّر الزوزني قْوَل اْمرِئ ه قاَل الفرَّ

 القَْيِس :

 (5)فا قه ابهلادايت ودونه 
 أَي عْنَده.

اغُب. األَْدون وبمْعنَى  الذي نَقَلَه الرَّ
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اجِز : ِديوانٌ و ي للرَّ  بالكْسِر : اسُم كْلٍب ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تح  مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــِدرحابِس ا ـــــــــــــــــَ َددحُت ِديـــــــــــــــــوااًن ل  َأعـــــــــــــــــح

ه ال يــــــــَ     صـــــــــــــــــــــَ خح نح شـــــــــــــــــــــَ عـــــــايـــــــِ ىت يـــــــُ تح مـــــــَ لـــــــِ فـــــــَ (6)نــــــــح
 

  
__________________ 

 .23( القصص ا اآية 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 .«ما»بدون « ويُقا ُ »( يف القاموس : 4)
 ومتام روايته : 58( من معلقته ا ديوانه ص 5)

 فـــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا ابهلـــــــــــــــــــــــــــادايت ودونـــــــــــــــــــــــــــه 

رِ      جـــــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــا يف صــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍة مل تـــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــ 

  

 ( اللسان.6)
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 كْلٌب ، أَي أَْعَدْدت كْلبِي لَكْلب ِجيَرانِي الذي يُْؤِذيني في الَحْمِت.وِدْرباس أَيضاً : 

 ، كَسحاٍب : قَْريةٌ بكاذرون ، كذا في حواِشي العُباِب للحافِِظ الّسيوطّي ، َرِحَمه هللاُ. َدَوانٌ و

َدةِ التي َذَكَرها المصنُِّف ، َرِحَمه هللاُ.  * قْلُت : ولعلَّها الُمَشدَّ

يوانُ و يوانيُّ  ِسكَّةٌ بَمْرَو ، منها أَبو العبَّاِس َجْعفُر بُن وجيه ابِن حريث الّدِ  الَمْرَوزيُّ َسِمَع عليَّ بن َخْشَرم وغيِرِه. الّدِ

يوانيُّ و يَّة ، كأَنَّه نُِسَب إلى الّدِ ْرهِم الُمعاَمل به بَْين أَْيِدي الناِس اليَْوم عاّمِ تِه. ِديوانِ  لهذا الّدِ  السُّْلطاِن مكنياً به عن جوَدةِ فضَّ

جُل : َدَهنَ  : [دهن]  ؛ وهو مجاٌز. نافَقَ  الرَّ

ً  رأَسه وغيَرهُ  َدَهنَ و ّمِ ، الدُّْهنُ  : بَلَّهُ ؛ واالسُم : َدْهنَةً و َدْهنا  وبالفتْحِ الفْعُل الُمجاِوز. ، بالضَّ

 كما يقاُل : َمَسَحه بالعَصا وبالسَّْيِف إذا َضَربَه برْفٍق. َضَربَهُ بالعَصا ، إذا فالناً : َدَهنَ  ِمن المجاِز :و

ّمِ الطَّائفَةُ من الدُّْهنَةُ و  ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب : الدُّهنِ  ، بالضَّ

اٍن مبســــــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــرٍب   مــــــــــــــا رِيــــــــــــــُح َرحيــــــــــــــح

نــــــــــــــــِة ابنِ     ٍد بــــــــــــــــكــــــــــــــــافــــــــــــــــوٍر بــــــــــــــــُدهــــــــــــــــح  بــــــــــــــــَرنــــــــــــــــح

  

 أَبطــــــــــــيــــــــــــَب مــــــــــــن َراي  حــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــيب لــــــــــــو أنــــــــــــين 

بـــــــــــيـــــــــــيب خـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــًا مبـــــــــــكـــــــــــاِن     ُت حـــــــــــَ (1)وجـــــــــــدح
 

  
هان فيَْخرُجون منه كأَنَّما» حِديُث َسُمرةَ :منه بالكْسِر ؛ و ، ِدهانٌ و أَدهانٌ  ج  .«ُدهنوا بالّدِ

هانَ  كنت إذا رأَْيته كأَنَّ على وْجِهه»قَتاَدةَ بِن َمْلحان : حِديُث و  إذا تََطلَّى به. به على اْفتَعََل ، ادَّْهنَ  وقد .«الّدِ

مِّ  الُمْدُهنُ و ل والثَّالِث : بالضَّ لُمراُد بها هنا كما ، كما هو نَصُّ ِسْيبََوْيه ، وهو ا الدُّْهن ؛ كما في التَّْهذيِب ؛ أَي ما يجعُل فيه آلتُهُ  في األَوَّ

حاحِ ، وقاُروَرتُه ، يُتباَدُر ، أَو أَنَّه اآللَةُ التي يصنُع بها ، ا يُْستَْعَمل ِمَن األَدواِت. شاذٌّ ، كما في الّصِ  وهو أَحُد ما جاَء على ُمْفعُل ممَّ

ً  كاَن في األَْصلِ  الُمْدُهنُ  وقاَل اللَّْيُث : ا كثَُر في الَكالِم  ِمْدَهنا وه.، فلمَّ  ضمُّ

ا يُْعتَمل به فهو مْكسوُر الميِم  اُء : ما كاَن على ِمْفعَل وِمْفعَلة ممَّ  ، والجْمعُ  (3) الُمْدُهن إالَّ أَْحرفاً جاَءْت نواِدُر فذكَر منها (2)وقاَل الفرَّ

 .المداِهنُ 

 ويُْرَوى : ُمْذَهبة ، وهي ِروايَةُ ُمْسلم في بعِض النسخِ. ؛ «الدُّْهن ، شبََّههُ بصفَاءِ  ُمْدُهنةٌ  كأَنَّ وْجَهه»في الحِديِث : و

 ؛ كما في الُمْحَكِم. ُمْستَْنقَُع الماءِ  : الُمْدُهنُ و

حاحِ : نقَرةٌ في الَجبَِل يَْستَْنِقع فيها الماُء ؛ وهو مجاٌز ؛ بِن   َطْهفَةومنه حِديثُ  أَو َماٌء واكٌف في َحَجِر. أَو ُكلُّ موِضعٍ َحفََره َسْيلٌ  وفي الّصِ

 .«ويَبَِس الِجْعِثنُ  الُمْدُهنُ  نَِشفَ »له ِوفاَدةٌ وكاَن بَليغاً مفوهاً :  النَّْهِدّيِ  ُزَهْيرٍ 

ْهِرّيِ  ومنه قَْوُل الَجْوهِرّيِ :و ه حِديُث الزُّ ه فيَما بْعَد ، ونبَّه علي تَْصِحيٌف قَبِيٌح ، كما ُوِجَد بخّطِ ه ؛ وتَكلََّف شْيُخنا وقد أَْصلَحه أَبو َزَكريَّا بخّطِ

ْهِريُّ في ِسيَرتِه ، فنسَب ذِلَك إلي َجه الزُّ ه اْختَِصاراً ، وهذا ال تَْصِحيف فيه للَجواِب عن الَجْوهِرّيِ بقَْوِله : إنَّ الُمراَد منه حِديث النَّْهِدّي ، َخرَّ

 وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ ألَْوس : ، إنَّما فيه االْختِصاُر واالْقتِصاُر على المخرجِ ُدوَن الصَّحابّي ا ه ؛

ا  رَاهتــــــــــــَ د ودًا كــــــــــــَبن  ســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــح ُب قـــــــــــــَ لــــــــــــِّ قــــــــــــَ  يـــــــــــــُ

ُف     قــــــــتــــــــه الــــــــز حــــــــالــــــــِ ٍن قــــــــد َزلــــــــ  هــــــــُ دح ا مــــــــُ فــــــــَ (4)صــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .َمْدهونَةٌ  : َدهينٌ و داِهنٌ  ِلْحيَةٌ و

بالكْسِر ، عن  ، ِدهانٌ  قدُر ما يَبُلُّ وْجهَ األَْرِض ِمَن الَمَطِر ، ج الَجْوهِريُّ :الضمُّ عن أَبي زْيٍد ، نَقَلَه  ويَُضمُّ ، بالفتْحِ  ، الدَّْهنُ  ِمن المجاِز :و

 أَبي زْيٍد.

__________________ 



16995 

 

 ( اللسان.1)
 ( حنو : خمرز ومقطض ومسّر وخمّده.2)
 ( ومنها : ُمسُعرت وُمنُخر وُمكُحر وُمنُصر ا والقياس ابلكسر.3)
 واللسان والصحاح.« قد زحلفته»وفيه :  67 ( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص4)
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 .َمْدُهونَةٌ  وليٌّ فهي دَهنَها بَلَّها يَِسيراً. يقاُل : المَطُر األَرَض : َدَهنَ  قدو

حاحِ. : الُمداَهنَةُ  ِمَن المجاِز :و  الُمصانَعَةُ ؛ كما في الّصِ

 .(2) (َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فَ ُيْدِهُنونَ )؛ ومنه قْولُه تعالَى :  كاإلْدهانِ  (1) إظهاُر ِخالِف ما يُْضَمرُ  قيَل :و

اُء : يْعنِي ودُّوا لو تَْكفُر فيْكفُروَن.  وقاَل الفرَّ

بُون ؛ ويقاُل : كافُِرون. (3) (فَِبهَذا احْلَِديِث أَنْ ُتْم ُمْدِهُنونَ أَ )وقاَل في قْوِله تعالَى :   ؛ أَي ُمَكذِّ

 َمْعناهُ : ودُّوا لو تَِليُن في ِدينِك فيَِلينُون.وقيَل : 

 الُمقاَربَة في الَكالِم والتَّْليين في القْوِل. اإلْدهانُ  وقاَل أَبو الَهْيثم :

اغُب : ، وهو نْزُع القَُراِد ِمن البَِعير عبَاَرة  لكن جعَل عباَرة عن الُمداَرةِ والُماَليَنَِة َوتَْرك الَجّدِ ، كما ُجعَل التَّْقِريدُ  اإلْدهاُن كالتَّْدهين وقاَل الرَّ

 عن ذِلَك.

ً  في األَْصل جعَل نْحو األَِديم اإلْدهانُ  وقاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : ا ِمنبشي َمْدهونا ا كاَن ذِلَك مليناً له َمْحسوساً اْستُْعمل  الّدْهنِ  ٍء مَّ ، ولمَّ

زِ  يَت الُمداَرةُ والُماليَنَة في اللِّيِن الَمْعنوّي على التَّجوُّ ثم اْشتهَر هذا المجاُز وصاَر  ُمداَهنَةٌ  به في مطلق اللِّين ، أَو االْستِعاَرةِ له ، ولذا ُسّمِ

 ِة.ِء واْستِْحقاِره ، ألنَّ الُمتهاوَن باألَْمِر ال يَتَصلَُّب فيه كما في العنايَ َحِقيقَةً ُعْرفيَّةً ، فتَجوُز فيه على التَّهاون بالشي

. الِغشُّ  : اإلْدهانُ و: الُمقَاَربَةُ  الُمداَهنَةُ  قاَل قْوٌم :و  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 : الُمصانُِع ؛ قاَل ُزَهْيٌر : الُمداِهنُ و: اللِّيُن  اإلْدهانُ  وقاَل اللَّْيُث :

ِو ُدرحبــــــــــــٌة و  فــــــــــــح ِم إدحهــــــــــــاٌن ويف الــــــــــــعــــــــــــَ لــــــــــــح  يف ا ــــــــــــِ

ُدِ  و     رِّ فـــــاصـــــــــــــــــــح دح  َمنحجـــــاٌة من الشــــــــــــــ  (4)يف الصـــــــــــــــــــِّ
 

  
اغُب :  وأَْنَشَد الرَّ

َن اإل  ريحٌ مـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــو ُة خـــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــــزُم وال

(5)دحهــــــــــــــــــــــاِن والــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــِة واهلــــــــــــــــــــــاِع    
 

  
 : الفالةُ. الدَّْهناءُ و

 وقيَل : مْوِضٌع كلُّه َرْمل.

 في الشْعِر ؛ وأَْنَشَد ابُن األَعرابّيِ : ويُْقَصرُ  َمِسيَرة ثالثَِة أَيَّام ال ماَء فيه ، يَُمدُّ  ِميَم بنَْجدٍ ع لت : الدَّْهناءُ و

نا َتِد ّ  َت عل  أُمك ابلد هح  لسح
 وقاَل َجريٌر :

نا َقطاً ُجوان  انٌر ُتَصعحِصُض ابلد هح
ِة : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

نا  ِثَبة الد هح يعاً ومالَِياأَلكح  مجَِ
 وشاِهُد الَمْمدود :

ناء  مث ماَلتح جلانِب الد هح
ةُ الماِء ، كثيَرةُ الَكإل ليَس في وهي سْبعَةُ أَْجبُل في َعْرِضها ، بَْين كّلِ َجبَلَْين شِقْيقَة ُطولُها من َحْزِن يَْنْسوعةَ إلى رْمِل يَْبِريَن ، وهي قَليلَ 

 َمْربٌَع مثلُها ، وإذا أَْخَصبَْت َربَعَِت العََرُب َجْمعاء.بِالِد العََرِب 
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 اسُم داِر االماَرةِ بالبَْصَرةِ. : الدَّْهناءُ و

ُد الَماُء إلى بْدٍر ؛ كذا في مناِسِك الظَِّهير الطَّرابُلُسّيِ الَحنَفيُّ  ع أَماَم يَْنبُعَ  أَيضاً :و  َدْهنِيٌّ  والنِّْسبَةُ  ؛بَْينهما َمْرَحلَةٌ لَِطيفَةٌ ، ومنها يتزوَّ

. َدْهناِويٌّ و  على القْصِر والَمّدِ

اجِ  بِن تَميٍم ، وهي بَنِي ماِلِك بِن سعِد بِن زْيِد َمناةَ  (6) بنُت ِمْسَحٍل إْحَدى الدَّْهناءُ و اِجز ، وكاَن قد ُعنِّن عنها ، فقاَل فيها : امرأَةُ العَجَّ  الرَّ

رُ  حـــــــــــــَ ن  ِمســـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــا و ـــــــــــــَ هـــــــــــــح ِت الـــــــــــــد  نـــــــــــــ    َأ ـــــــــــــَ
رُ     جــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  َأن اأَلمــــــــــــــــرَي ابلــــــــــــــــَقضــــــــــــــــــــــــــــــاِء يـــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( عل  هامش القاموس : وهي حرام ا ألهنا ضرب من النفا  ا نعوذ ابهلل من بذ  الدين لصالح الدينا ا ا ه مصححه.1)
 .9( القلم ا اآية 2)
 .81( الواقعة ا اآية 3)
 واللسان والتهذيب. 252( شرح ديوان زهري ا صنعة ثعلب ا ص 4)
 ( يف مفردات الراغب : والقلة.5)
 .«أحد»( يف الصحاح واللسان : 6)
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ُر  ســـــــــــــــــــــــــــَ كح اليت واِ صـــــــــــــــــــــــــــاُن يـــــــــــــَ  عـــــــــــــن َكســـــــــــــــــــــــــــَ

رُ     كـــــــــَ يـــــــــح رحٌف هـــــــــَ فـــــــــاِد وهـــــــــو طـــــــــِ  (1) ؟عـــــــــن الســـــــــــــــــــــــِّ
  

 لها َوَرٌق ِعراُض يُْدبَُغ به. ُعْشبَةٌ َحْمراءُ  : الدَّْهناءُ و

ّمِ : حيٌّ  ُدْهنٍ  بنوو اِر بِن ُمعاِويَةَ  بِن الغَْوِث ، (2)بِن ُمعاِويَةَ بِن أَْسلَم بِن أَْحمص  ُدْهنِ  بجيلَةَ ، وهم بنُو ِمن ، بالضَّ  بنِ  منهم ُمعاِويَةُ ابُن َعمَّ

ار يَُكنَّى أَبا ُمعاِويَةَ ، َرَوى عن مجاِهٍد وأَبي الفَْضل  ، ُدْهٍن الدُّْهنِيُّ  والسُّْفياناِن ، وكاَن ِشيِعيًّا ثِقَةً ، ماَت َسنَة وِعدَّةٍ ، وعنه ِشْعبَةُ  (3)أَبوه َعمَّ

133. 

بَْيِر وَجْعفِر وقاَل ابُن حبَّان : ِعداُدهُ في أَْهِل الُكوفَِة ؛ قاَل : وكاَن َراِوياً لسعيِد بِن ُجبَْيٍر ، وُربَّما أَْخطأَ ، وولُده ُمعا ِويَةُ هذا َرَوى عن أَبي الزُّ

 راشٍد وقتيبَةُ ، ثِقَةٌ.بِن محمٍد ، وعنه معبُد بُن 

ار َسِمَع  (4)وقاَل أَبو حاتٍم : ال يُْحتَجُّ به ؛ ومن ولِده  ابَن عْقَدةَ ، وقاَل : ماَت  (5)أَبو الفَْضل أَحمُد بُن ُمعاِويَةَ بِن حكيِم بِن ُمعاِويَةَ بِن َعمَّ

 ، وله ثماٌن وِستُّون َسنَة. 292َسنَة 

، كاَن شِريفاً ؛  ُدْهنٍ  بِن أَْوس بِن عْبِد هللِا بِن جباَرةَ بِن عاِمِر بِن عْبِد هللِا بنِ  (6)وَذَكَر الّسمعانيُّ ِمن هذه القَبيلَِة : غرَزةَ بن قَْيِس بِن غْزنَةَ 

 شْيخ ألَبي ُكَرْيٍب. ْهنيّ الدُّ  وحفُص بُن نُفَْيل

 ِمَن العََرِب. ، كصاِحٍب : حيٌّ  َداِهنٍ  بنُوو

المْصِريُّ الفَِصيُح  (7) منهم حكيُم بُن َسعدٍ  بِن ماِلِك بِن غافٍق نَزلُوا ِمْصَر ، ِدْهنَةَ  ، ثم ِمن غافق ، وهم بنُو ، بالكْسِر : بَْطٌن ِمَن األَْزدِ  ِدْهنَةُ و

خالُد بُن  أَبو ِرياحٍ و هو وأَْبوه وجدُّه ؛ ِدْهنَة يونس ، قاَل : كاَن عريفَ  (8)، وحِفيُده عبُد هللِا بُن محمِد بِن َحِكيٍم ، َذَكَره أَبو  دْهنَةَ  العاِلُم َمْولَى

ْهنِيَّانِ  ابِن خالٍد الغافِِقيُّ  زيادِ  ْهنِيُّ  ْيٍد عفيُف ابُن ُعبَْيٍد الغافِِقيُّ ومنهم أَيضاً : أَبو ُعبَ  .الّدِ  .181بِن فضالَةَ ، ماَت َسنَة  (9)يَْرِوي عن مْعقِل  الّدِ

 بَِكيئةٌ ال يَِدرُّ ضْرُعها قَْطرةً. ، كأَميٍر : قَليلَةُ اللَّبنِ  َدِهينٌ  ناقةٌ  ِمن المجاِز :و

اغُب : فعيٌل في مْعنَى فاِعٍل ، أي تُْعِطي بقدرِ  باللبِن لقلَّتِه ؛ والثاني أَْقَرُب ِمن حيُث  ُدِهنتْ  به ؛ وقيَل : بمْعنَى َمْفعوٍل ألَنَّها يْدهنُ  ما قاَل الرَّ

ه : ُدُهنٌ  أنَّه لم تَْدخْل فيه الهاُء ؛ والجْمعُ   ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للُحَطْيئِة يْهُجو أُمَّ

زاِ  ُ  شـــــــــــــــــــــــــــــــرنا مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــجـــــــــــــــــوٍز   جـــــــــــــــــَ

نــــــــــــــاِ و     قــــــــــــــوَ  مــــــــــــــن الــــــــــــــبــــــــــــــَ اِ  الــــــــــــــعــــــــــــــُ قــــــــــــــ   لــــــــــــــَ

  

َب فــــــــــــــيــــــــــــــه  يــــــــــــــح ٌَد ال عــــــــــــــَ ربح ِك مــــــــــــــِ  ِلســــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــُ

(10)َدر ِ  َدر  جـــــــــــــــــــــــاذبـــــــــــــــــــــــٍة َدهـــــــــــــــــــــــِا و    
 

  
ً و َدَهْنَت َدهانَةً  قدو حاحِ : وقد الثاني عن أَبي زْيٍد نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ وفي ، بالكْسِر ، كنََصَر وَعِلَم وَكُرَم ، ِدهانا  َدُهنَْت َدهانَةً  بعِض نسخِ الّصِ

 ِمن حّدِ َكُرَم ، كذا هو َمْضبوٌط.

هانُ و ، أَي صاَرْت َحْمراَء كاألَِديِم ، ِمن قْوِلهم : فََرٌس  (11) (َفكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّهانِ ): ؛ ومنه قْولُه تعالَى  كِكتاٍب : األَديُم األَحمرُ  ، الّدِ

 َوْرَدةٌ ؛ قاَل ُرْؤبَةُ يَِصُف شبابَه وُحْمَرة لَْونه فيَما َمَضى ِمن عْمِرِه : َوْرٌد ، واألُْنثَى

رَُع  َرعـــــــــــــــــح وُده ســـــــــــــــــــــــــــــــَ ِن ابٍن عـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــُغصـــــــــــــــــــــــــــــــح

رَعُ      كـــــــــــــــــــــَبن  َورحدًا مـــــــــــــــــــــن ِدهـــــــــــــــــــــاٍن ميـــــــــــــــــــــُح

  
__________________ 

 يعجر :( الصحاح واللسان والتكملة ا قا  الصاغاين : واإلنشاد خمتر ا والرواية بعد قوله 1)
ــــــــــــــفــــــــــــــيصـــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــقضـــــــــــــــــــــــــــاء ال  كــــــــــــــال ومل يــــــــــــــقــــــــــــــ  ال

 إن كســــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــكســــــــــــــــــــــــــــــرو    
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ـــــــــــــــــؤكـــــــــــــــــر   عـــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــاد وهـــــــــــــــــو طـــــــــــــــــرف ي

 عــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــروا  مــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــرب جمــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــر   

  

 ( يف اللباب : أمح .2)
 ( يف الكشاف واللباب : أيب الطفير.3)
 ( يف التبصري : ومن ذرية معاوية.4)
 لنض منه ابن عقدة. 572/  2( يف التبصري 5)
 غزية. 572/  2تبصري ( يف ال6)
 بن أيب سعد. 572/  2( يف التبصري 7)
 ( يف التبصري : ابن يون .8)
 ( يف اللباب والتبصري : يروي عن فضالة بن املفضر بن فضالة.9)
 والثاين برواية : 124( البيتان يف ديوانه ط بريوت ص 10)

 لسانك مربد مل يُب  شيئاً 
 الصحاح والتكملة.والبيتان يف اللسان ا والثاين يف 

 .37( الرمحن ا اآية 11)
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َفُض   (1)لوحين ولو َهب تح َعِقيٌم َتسح
 لَصفائِِه ؛ وقاَل األَْعَشى : بالدُّْهنِ  ، يقوُل : كأَن لْونَهُ يُْعلى ُدْهنه أي يكثرُ 

رحٍف و  حـــــــــــــوِ  اخلـــــــــــــيـــــــــــــِر طـــــــــــــِ رَد مـــــــــــــن فـــــــــــــُ  َأجـــــــــــــح

ه ِدهـــــــــــــاان     لـــــــــــــِ (2)كـــــــــــــَبن  عـــــــــــــلـــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــواكـــــــــــــِ
 

  
 وقاَل لبيٌد ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه :

ا و  ٍت كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ  ـــــــــــــــح ي مـــــــــــــــَ اٍة كـــــــــــــــُ َدمـــــــــــــــ   كـــــــــــــــر  مـــــــــــــــُ

ب     نــــــــــ  طــــــــــَ رَاف مــــــــــُ يــــــــــُم ِدهــــــــــاٍن يف طــــــــــِ لــــــــــِ (3)ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
حاحِ.  وكلُّ ذِلَك في الّصِ

هانُ  وقاَل غيُرهُ : رُف. الّدِ  في القُرآِن األَديُم األَْحمر الّصِ

ن ُن ِمن الفََزع األَْكبِر كما تتلوَّ هانُ  قاَل أَبو إْسحق ، َرِحَمه هللاُ تعالى في تْفسيِر اآليِة : أَي تتلوَّ :  عزوجلالُمختِلفةُ ، وَدليُل ذِلَك قْولُه ،  الّدِ

 يِت الذي قد أُْغِلي.؛ أَي كالزَّ  (4) (يَ ْوَم َتُكوُن السَّماُء َكاْلُمْهلِ )

هانُ و ِلقُ  : الّدِ  ومنه قْوُل ِمْسكيٍن الدَّاِرمّي : الَمكاُن الزَّ

ٍد و  بـــــــــــــــــَ ُت يف كـــــــــــــــــَ ٍم قـــــــــــــــــاَومـــــــــــــــــح اصـــــــــــــــــــــــــــــــِ  خمـــــــــــــــــُ

ُر     ذح ـــــــــــعـــــــــــُ ـــــــــــدِّهـــــــــــان فـــــــــــكـــــــــــاَن د ال ر ال ـــــــــــح ث (5)مـــــــــــِ
 

  
 وزِلَق َخْصُمه ولم يَثْبْت والعُْذُر النُّْجح.يْعنِي أنَّه قاَوَم هذا الُمخاِصَم في مكاٍن َزِلٍق يَْزلَُق منه من قاَم به ، فثَبََت هو 

 ، كُمعَظٍَّم : عليهم آثاُر النَّعيِم. ُمَدهَّنونَ  قومٌ  ِمن المجاِز :و

ْهنُ و باُع ، الّدِ ْفلى في قْوِل أَبي َوْجَزة ؛ ، بالكْسِر ، ِمَن الشََّجِر : ما يُْقتَُل به الّسِ تين ُدُهنَّىوواِحُده بهاٍء.  وهو َشَجَرنةٌ َسْوٍء كالّدِ ُمَشدََّدة  ، بضمَّ

 بالقُْرِب ِمَن الَمدائِِن ؛ عن نَْصر. كغُلُبَّى : ع بالسَّوادِ  النُّون ،

 هكذا في النسخِ ، والصَّواُب اإلْبقاُء. اإلْنقاُء ، بالكْسِر : ، اإلْدهانُ و

 ه : أَي ال تُْبِق عليه.علي تُْدِهنُ  اإلْبقاُء ؛ يقاُل : ال اإلْدهانِ  قاَل ابُن األَْنباِري : أَْصلُ 

 إاّل على نْفِسك ، أَي ما أَْبقَْيَت. أَْدَهْنتَ  وقاَل اللّْحيانيُّ : يقاُل ما

ّمِ ، أَي الدُّْهنَةِ  هو َطيِّبُ  يقاُل :و ائَِحِة. َطيِّبُ  ، بالضَّ  الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

حاحِ. تََدهَّنَ  جُل : إذا تََطلَّى به ؛ كما في الّصِ  الرَّ

 .َدَهنَه تَْدِهيناً ِمثْل َدهَّنَهو

اجِ. الّدْهنَ  ؛ َمْن يَبِيع الّدهَّانُ و  ، واْشتََهَر به أَبو مصلحٍ األْزهر صالُح بُن درهم َرَوى عنه شْعبَةُ بُن الحجَّ

 الشَّعَِر. َدِهينُ  ، كِمْحماّرِ : أَي ِمْدَهانٌّ  ورُجلٌ 

ُجُل : أََخذَ  تََمْدَهنَ و ً  الرَّ . ُمْدُهنا  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 َضِعيٌف.: ، كأَميٍر  َدِهينٌ  ورُجلٌ  َمْدهونَةٌ   )(6 :َدِهينَةٌ  وِلْحيَةٌ 

 ؛ قاَل ابُن َعَراَدة : َدِهينٍ  ويقاُل : أَتَْيُت بأَْمرٍ 

يـــــــــــــــٍم  راَث بـــــــــــــــيِن متـــــــــــــــَِ وا تـــــــــــــــُ زِعـــــــــــــــُ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــيـ

يـــــــــــنـــــــــــا     ا َدهـــــــــــِ وا بـــــــــــنـــــــــــا  ـــــــــــنـــــــــــ  نـــــــــــ  (7)لـــــــــــقـــــــــــد  ـــــــــــَ
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ِل قَْرِعه فهو قَبِيٌس. َدِهينٌ  وفحلٌ   : ال يكاُد يُْلِقح أَْصالً كأَنَّ ذلك لقلَِّة مائِِه ، وإذا أَْلقَح في أَوَّ

اغُب اآليَة. الّدهانُ و ْيِت ، وبه فَسََّر الرَّ  : دْرِديُّ الّزِ

 وأَيضاً : الطَّريُق األَْملَُس ، وبه فّسَر قَْول ِمْسكيٍن.

 وقيَل : هو الطَّويُل األَْملَُس.

َهانُ و هانِ : به كالِحزاِم ؛ ومنه الَمثَُل  يُْدَهنُ  ، اسٌم لَما الّدِ  على الوبِر. كالّدِ

__________________ 
 ( اللسان ا والصحاح ما عدا الثالث.1)
 واللسان والصحاح. 212( ديوانه ط بريوت ص 2)
 أعثر عليه يف ديوانه.مل « ومل أجده يف شعره»( اللسان والصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين : 3)
 .8( املعارج ا اآية 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( يف اللسان : دها.6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
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ِة : َكالُم اللَّيلِ   بزْبَدةٍ. َمْدهونٌ  وِمن كالِم العامَّ

يُّ الَحنَفيُّ اإلماُم العالَّ  الّدّهانُ  وإبراهيُم بُن ُعثْماَن بِن عْبِد النَّبّيِ  ه الَكِريم ، وعنه المّكِ َس ِسرُّ مةُ أََخَذ عن السيِِّد العاِلِم الولّيِ َصبغَِة هللِا قّدِ

 .1035إبراهيُم أَبو سلََمةَ ، تُوفي َسنَة 

 بُن عْذَرةَ بِن منبّه بِن نكَرةَ بِن الكن بَْطٌن ؛ نَقَلَه ابُن الجوانّيِ النّسَّابَةُ ، وهي غيُر التي في دجيلَةَ. دْهنَةُ و

 ء ِمَن األَْزِد فَُحْذ عنه أَيضاً.بُن الهن ةُ دْهنَ و

اجِز : ، كأُْرُدّنِ : الباِطلُ  الدُّْهُدنُّ  : [دهدن]  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للرَّ

ا  نـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ نح البـــــــــــــــنـــــــــــــــِة عـــــــــــــــثـــــــــــــــم فـ لـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ  أَلجـــــــــــــــح

ُدان      ُرهــــــــــــــا ُدهــــــــــــــح هــــــــــــــح (1)حــــــــــــــىت يــــــــــــــكــــــــــــــوَن مــــــــــــــَ
 

  
. لُغَةٌ في الدُّْهُدرِّ   ، بالّراِء قالَهُ الَجْوهِريُّ

ي :  : َكالٌم ليَس له فِْعل. الدُّْهُدنُّ  وقاَل ابُن بَّرِ

 هو ، أَي أَّي الناِس وأَّي الَخْلِق. الدَّْهَدنِ  يقاُل : ما أَْدِري أَيَّ  كَجْعفٍَر : النَّاُس والَخْلُق. ، الدَّْهَدنُ و

ْهقانُ  : [دهقن] ّمِ ، الّدِ حاحِ بالكْسِر والفتْحِ ، ونََظَره أَبو ُعبَْيَدةَ بقُْرطاٍس. ، بالكسِر والضَّ  وُضبَِط في نسِخ الّصِ

. ين أَنَّ القُْرطاَس ُمثَلَّث وأَنَّ الفتَْح فيه ، َحَكاه اللَّْحيانيُّ  * قْلت : وقد تقدََّم في الّسِ

ِف مع ِحدَّةٍ.  القَِويُّ على التََّصرُّ

 لتَّاِجُر.ا أَيضاً :و

ِحي العََجِم. أَيضاً :و  َزعيُم فَالَّ

 َرئيُس اإلْقليِم. أَيضاً :و

بٌ  وقاَل ابُن الّسمعانيُّ : هو مقدَُّم قَْريٍة أَو صاِحبُها بخراسان والِعَراِق ،  ؛ قاَل : َدهاقِينُ و َدهاقِنَةٌ  ج عن فاِرِسّي ؛ ُمعَرَّ

رحيـــــــــــة  ُا قــــــــــــَ ين َدهـــــــــــاقـــــــــــِ تـــــــــــح نــــــــــــ  ُت غـــــــــــَ ئـــــــــــح  إذا شـــــــــــــــــــــــــِ

ِم و     نحســــــــــــــــــــــِ ُذو عــــــــلــــــــ  كــــــــرِّ مــــــــَ ٌة  ــــــــَح اجــــــــَ نــــــــ  (2)صــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .الدَّْهقَنَةُ  االسُم :و

ً  صارَ  : تََدْهقَنَ  وهي بهاٍء : وقد قاَل اللّْيُث : وهو نَبٌز ،  .ِدْهقاًنا

يتَهُ  ِدْهقانَ  قاَل ِسْيبََوْيه : سأَْلُت الَخِليَل عن  فهو َمْصروٌف. التََّدْهقُن ِمن فقاَل : إن َسمَّ

جُل وله تََدْهقَنَ  قاَل الَجْوهِريُّ : إن َجعَْلَت النّون أَْصليَّة ، ِمن قْوِلهم لم  الدَّْهق مْوِضع كذا ، َصَرْفتَه ألنَّه فِْعالل ، وإن َجعَْلته ِمن َدْهقَنَةُ  الرَّ

 تَْصِرْفه ألنَّه فْعالن.

ْهقان ِلَوىو ي لألَْعشى : (3) : ع بنَْجد الّدِ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تـــــــاً  ـــــِ نحصـــــــــــــــــــل قـــــــاِن مـــــُ َو  الـــــــدِّهـــــح ـــــِ غحشـــــــــــــــــــ  ل ـــــَ ر  يـ ظـــــــَ ـــــَ  ف

     ُ طــــــــِ تــــــــَ نـــــــــح يِّ مَتَشــــــــــــــــــــــ   وهــــــــو مــــــــُ (4)كــــــــالــــــــفــــــــارِســــــــــــــــــــــِ
 

  
اِعي يَِصُف ثَوراً : ِدْهقان وقاَل الفاِرِسيُّ : وبالباِديَِة رْملَةٌ تُْعَرُف بِلَوى  ؛ قاَل الرَّ

رَتِضـــــــــــــــــــــــاً  عـــــــــح قـــــــــاَن مـــــــــُ َو  ِدهـــــــــح لـــــــــو لـــــــــِ عـــــــــح ر  يــــــــــَ  فـــــــــظـــــــــَ

ِر     ــــــــــز هــــــــــَ ٌر مــــــــــن ال ه ُخضــــــــــــــــــــــــح الفــــــــــُ رحدي َأ ــــــــــح ــــــــــَ (5)يـ
 

  
اُج : ِدْهقاناً فُدْهِقنَ  : َجعَلُوه َدْهقَنُوهو ّمِ ؛ قاَل العجَّ  ، بالضَّ
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ويرِ  ِقَن ابلتاج ابلت سح  ُدهح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : التََّكيُُّس. َدْهقُنُ التَّ 

 الطعاَم : أالنَهُ ؛ عن أَبي ُعبَْيٍد. َدْهقَنَ و

 .الدَّْهقَنَةِ  ِسواٌء ، والمْعنَى فيهما ِسواٌء ألَنَّ ِليَن الطَّعاِم ِمن الدَّْهقَنَةُ ووقاَل األْصمعّي : الدَّْهَمقَةُ 

__________________ 
 .«البنة عثم»ويرو  : « عمروالبنة »( الصحاح ا ويف اللسان : 1)
 ( اللسان.2)
 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.« بنجد»( قوله : 3)
 ( اللسان ومل أعثر عليه يف ديوانه.4)
 .«دهقان»وانظر ختر ه فيه ا واللسان ومعجم البلدان .« .. وأ الفه صفر»برواية :  128( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 أَبو سْهِل بشُر بُن محمِد بِن أَبي بِْشٍر األَْسفَرايني ، َرَوى عنه الحاِكُم أَبو عْبِد هللا وغيُرهُ. بالدهقان واْشتََهرَ 

 أَْهَملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.: كَجْعفٍَر  ، َدْهَمنٌ  : [دهمن]

 للفُْرِس : كالقَْيِل لليََمِن. وهو

ِحيُح الذي ال يَْسقُط إالَّ بإذاٍء أَو إبراٍء ، وغيُر الصَّحيحِ ما يَْسقُط  (1) : ما لَهُ أََجلٌ  الدَّْينُ   :[دين] ويَْنقَِسُم إلى الصَّحيحِ وغيِر الصَّحيحِ ؛ فالصَّ

 بُدونِهما كنُجوِم الِكتابَِة ؛ قالَهُ الَمناِويُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى.

اُح نَْظِم الفِصيحِ ؛ ونَقََل األْصمعيُّ عن بعِض وقد ذُِكَر في مْوِضِعه ، و ما ال أََجَل له فَقَْرٌض ،و بَْينهما وبَْين السلِم فروٌق ُعْرفيَّةٌ َذَكَرها شرَّ

ْنيا اَلْبتِنائِها على الشدَّةِ وكْسر َدالِ  المدين ألنَّ صاِحبَه يَْعلو الدَّْين العََرِب إنَّما فَتَْح َدالِ  ين ، وَضمَّ َدال الدُّ  الْبتِنائِه على الُخضوعِ. الّدِ

 .بَدْينِه على كّلِ أَحٍد سيْقِضيه إذا جاَء ُمتَقاِضيهُ ؛ ومنه الَمثَُل : َرماهُ هللاُ  َدْينٌ  ألنَّه الَمْوُت ، : الدَّْينُ  ِمن المجاِز :و

 ٍد يَِصُف النَّْخل :؛ قاَل ثْعلَبَةُ بُن ُعبَيْ  ُديونٌ و كأَْفلٍُس ، ، أَْديُنٌ  ج ؛ َدْينٌ  كلُّ ما ليَس حاِضراً و

مح  هـــــــُ فـــــــَ ـــــــح يـ يـــــــاِ  وضـــــــــــــــــــــَ ـــــــعـــــــِ ُن حـــــــاجـــــــاِت ال مـــــــ   ُتضـــــــــــــــــــــَ

ي و     قحضــــــــــــــــــــِ ُم تـــــــَ وهنــــــِِ ُن مــــــن ُديــــــُ مــــــ  ا ُتضــــــــــــــــــــَ مـــــــَ هــــــح (2)مــــــَ
 

  
ً  ما يُناُل ِمن َجناها ، وإن لم يكنْ  بالدُّيونِ  يْعني  على النَّْخل كقَْوِل األَنصاِريُّ : َدينا

َرم  غــــــــــــح ين عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــم مبــــــــــــَ  أَِديــــــــــــُن ومــــــــــــا َديــــــــــــح

راوِِح و     الِد الـــــــــقـــــــــَ مِّ اجلـــــــــِ (3)لـــــــــكـــــــــنح عـــــــــلـــــــــ  الشـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 والقَراِوُح ِمن النَِّخيِل : التي ال َكَرَب لها ؛ عن ابِن األْعرابّيِ.

ً  ، بالكْسرِ  ِدْنتُهو  َعشرةَ َدَراِهم ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيِب : أَِدنِّي تقوُل منه :. َدْينٌ  فصاَر عليه أَْعَطْيتُه إلى أََجلٍ  : أََدْنتُه إدانَةً و ، َدْينا

وَن  َبه اأَلو لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  أََداَن َوأنـ

ييف ويفيف     لـــــــــــــــــــــــــِ داَن مـــــــــــــــــــــــــَ
ُ

(4)أَبن  املـــــــــــــــــــــــــ
 

  
. أَْقَرْضتُه : ِدْنتُه قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :و  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 : اْستَْقَرْضتُه منه. أََدْنتُهو

ً  فالنٌ  دانَ  ؛ وقيَل : هو : أََخَذه َدانَ و  ، وأَْنَشَد األْحمُر للعَُجْير السَّلُولّي : (5) دائِنٌ  فهو ، َدْينٌ  اْستَْقَرَض وصاَر عليه:  يَِديُن َدْينا

َر   ــــــــــَ ا وقــــــــــد نـ ــــــــــ  ن قحضــــــــــــــــــــــــي ُ  عــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــُن ويـ ِدي ــــــــــَ  ن

عـــــــــا     يـــــــــ  ون ضـــــــــــــــــــــــُ ِديـــــــــنـــــــــُ (6)َمصـــــــــــــــــــــــارَع قـــــــــوٍم ال يـــــــــَ
 

  
حاحِ.  كذا في الّصِ

ي :   وصوابُه ُضيِّع ، بالَخْفِض ألنَّ القَِصيَدةَ ُكلّها َمْخفُوَضة.قاَل ابُن بَّرِ

 .َدْينٌ  عليه أَي ال يَزالُ  وتَُشدَُّد َدالُه : ، كُمجاٍب ، ُمدانٌ و ، وهذه تَِميِميّة ، َمْديونٌ و كَمِقيٍل ، ، َمِدينٌ  رُجلٌ و

 هِريُّ :وأَْنَشَد الجوْ  الدَّْينِ  ما عليه ِمن ( )7كثيرٌ   :َمْديونٌ  أَو رُجلٌ 

ٍ  و  ٍة َرهــــــــــــِ يــــــــــــ  رحعــــــــــــِ ــــــــــــُ َض مــــــــــــن تـ يــــــــــــح ــــــــــــَ ُزوا الــــــــــــبـ  انهــــــــــــَ

يـــــوِن     دح ه الســـــــــــــــــــلـــــطـــــــاُن مـــــــَ تـــــــبحَرٍب َعضـــــــــــــــــــــ  (8)ُمســـــــــــــــــــح
 

  
جُل بالتَّشديِد : كثَُر عليه ادَّانَ  وقاَل َشِمٌر :  وأَْنَشَد : الدَّْينُ  الرَّ

__________________ 
 «.كالدِّيـحَنِة ابلكسر» ( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت من نسخة الشارح. ونصها :1)
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 ( اللسان.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 65/  1( ديوان اهلذليا 4)
 والقافية خمفوضة ا وقبله :« ضيض»( اللسان والصحاح والتهذيب والتكملة ا قا  الصاغاين : والرواية 5)

ـــــــــعـــــــــه  ـــــــــي ـــــــــب ـــــــــفـــــــــا ت ـــــــــحـــــــــام ســــــــــــــــــــــي ـــــــــل ـــــــــعـــــــــد صــــــــــــــــــــــاحـــــــــب ال  ف

ــــــــــــــــــا      واخــــــــــــــــــنــــــــــــــــــضِ وزد در ــــــــــــــــــًا فــــــــــــــــــو  املــــــــــــــــــغــــــــــــــــــال

  

ـــــــــا   يـــــــــبـــــــــت لـــــــــيـــــــــلـــــــــنـــــــــا نـــــــــعـــــــــمـــــــــ  وميســــــــــــــــــــــ  بـــــــــئـــــــــيســــــــــــــــــــــن

 زذااي مبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــــــــوت زعــــــــــــــــــــــــزعِ    

  

 هكذا أنشده السريايف ومل أجده يف شعره خمفوضاً وال مفتوحاً.

 .«ورجٌر دائنٌ »( يف القاموس : 6)
 ( يف اللسان : كثر.7)
 ( اللسان.8)
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نـــــــــــــا أَ  رَبِي لـــــــــــــَ نـــــــــــــح تـــــــــــــاُن أَمح يــــــــــــــَ عـــــــــــــح اُن أَم نــــــــــــــَ د   نـــــــــــــَ

ه     ـــــُ ِر الســــــــــــــيِف ُهز تح َمضـــــــــــــــــــارِب ُر َنصـــــــــــــــــــح ـــــح  ؟(1)َفىًت ِمث
  

 قْولُه : نَْعتاُن أي نأُْخذُ الِعينَةَ.

ً  : أََخذَ  تََديَّنَ و اْستَدانَ و ادَّانَ و أََدانَ و  .َدْينا

 بالتَّْخفيِف. أََدانَ  قيَل : الدَّْين  ، فإذا أَْعَطىواْقتََرضَ  الدَّْين : إذا أََخذَ  اْستََدانَ و ادَّانَ  وقيَل :

جُل ، فهو أََدانَ  وقاَل اللَّْيُث :  .ُمْستَِدين أَي ُمِدينٌ  الرَّ

، أَو صاَر له على  بَدْينٍ  : مْعناهُ أَنَّه باعَ  أََدانَ وَ قاَل األَْزهِريُّ : وهو َخَطأٌ عْنِدي ، قاَل : وقد َحَكاهُ َشِمٌر عن بعِضهم ، وأََظنُّه أََخَذ عنه. 

 ؛ وشاِهُد االْستَِدانَِة قْوُل الشاِعِر : َدْين الناِس 

ٌن  نــــــــــــــاُح عــــــــــــــلــــــــــــــي  َديــــــــــــــح ُك اي جــــــــــــــَ  فــــــــــــــإنح يــــــــــــــَ

ر     مـــــــــح ـــــــــُن فـــــــــعـــــــــِ ِدي ـــــــــَ ت ـــــــــُن مـــــــــوســـــــــــــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــح (2)اُن ب
 

  
 : التَّْدين وشاِهدُ 

ا  ن قـــــــــــــــومـــــــــــــــي ا وإلـــــــــــــــ  يـــــــــــــــح ين ابلـــــــــــــــد  ريِّ عـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــُ

دا     هــــــم جمـــــــَح بــــــُ ســــــــــــــــــــِ كح يـــــــاَء تــــــُ ُت يف َأشــــــــــــــــــــح نـــــــح ــــــ  َديـ (3)تـــــــَ
 

  
 كثيراً. النَّاسَ  : يُْقِرضُ  ِمْديانٌ  رُجلٌ و

ي : وَحَكى ابُن َخالََوْيه أنَّ بعَض أَْهِل  بمْعنَى أَْقَرَض ؛ قاَل : وهذا  أََدانَ  الذي يُْقِرُض الناَس ، والِفْعل منه الِمْديانَ  اللُّغَِة يَْجعَلُ وقاَل ابُن بَّرِ

 َغِريٌب.

 يَْستَْقِرُض كثيراً. : ِمْديانٌ  قيَل : رُجلٌ و

حاحِ : إذا كاَن عاَدتَهُ يأْخذُ   ِضدٌّ. ويَْستَْقِرُض فهو بالّدْين وفي الّصِ

 الِمْديانُ  ثالثَةٌ حّق على هللِا َعْونُهم ، منهم»الحِديُث : منه ؛ و الّديون للُمبالَغَِة ، وهو الذي عليه الدَّْين ِمْفعاٌل ِمنَ  الِمْديانُ  وقاَل ابُن األثيِر :

 الذي يُِريُد األَداَء.

 أَْقَرْضتُه وأَْقَرَضِني. : َدايَْنتُه ُمداينَةً و. َمدايِينُ  أَي الُمَذكَّر والُمَؤنَّث : َجْمعُهما ،وبغيِر هاٍء ،  ِمْديانٌ  كذا اْمرأَةٌ و

 .بالدَّْين وفي األساِس : عاَمْلتُهُ 

حاحِ : عاَمْلته فأَْعَطْيتَ  ً  وفي الّصِ  ، قاَل ُرْؤبة : بَدْينٍ  وأََخْذتَ  َدْينا

قحضـــــــــــــــــــــــــــــَ   يـــــــــــــــوُن تــــــــــــــــُ ُت أَرحَو  والـــــــــــــــد  نـــــــــــــــح  َدايــــــــــــــــَ

عحضــــــــــــــــــــــا     تح بــــــــعضــــــــــــــــــــــًا وأَد تح بـــــــــَ لــــــــَ (4)فــــــــمــــــــا طــــــــَ
 

  
ْينُ و ً  والُمكافَأَةُ. يقاُل : ، بالكْسِر : الَجزاءُ  الّدِ  أَي َجاَزاهُ. َدايَنَه َدْينا

 ، أَي َمْجِزيُّون. (5) (ِإاّن َلَمِديُنونَ )، أَي كما تُجاِزي تُجاَزى بِفْعِلك وبحَسِب ما َعِمْلَت. وقْولُه تعالى :  تَِديُن تُدانُ  يقاُل : كما

 وقاَل ُخَوْيلُد بُن نَْوفل الِكالبيُّ يخاِطُب الحاِرَث بن أَبي َشِمر :

َك زائـــــــــــــٌر  كـــــــــــــَ لـــــــــــــح نح َأن  مـــــــــــــُ قـــــــــــــِ ـــــــــــــح  اي حـــــــــــــاِر أَي

داُن و     ِديـــــــــــــُن تـــــــــــــُ مح أَبنح كـــــــــــــمـــــــــــــا تـــــــــــــَ لـــــــــــــَ (6)اعـــــــــــــح
 

  
ينُ  وقيَل : ً  ، بالكْسِر ، ِدْنتُه وقد هو الَجزاُء بقدِر فعل الُمجاَزى فالجزاُء أََعمُّ ؛ الّدِ ْينُ  َجَزْيته بفْعِله. وقيَل : ويُْكَسُر : بالفتْحِ  ، َدْينا الَمْصَدُر  الّدِ

ْينُ او ينِ ): االسُم ، وقْولُه تعالَى :  لّدِ  ، أَي يَْوَم الجَزاِء. (7) (ماِلِك يَ ْوِم الدِّ

 أَي اْجِزهم بما يُعاِملُونا به. (8) «يَِدينُوننا كما ِدْنُهم اللُهمَّ »في الحديِث : و
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ينُ و  .«هللاُ به ِديٌن يُدانُ  محبَّةُ العُلَماءِ »هللاُ تعالَى عنه : حِديُث علّيِ َرِضَي منه ؛ و به ، بالكْسرِ  ِدْنتُ  اإِلسالُم ، وقد : الّدِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( اللسان.2)
 .«جمدا»بد  « محدا»( اللسان ا وفيه 3)
 واألو  يف التهذيب. 321/  2واللسان واملقايي   79( ديوانه ص 4)
 «.ِإانّ أَ » وفيها : 53( الصافات ا اآية 5)
 ( اللسان والتهذيب ا والبيت من قصيدة جمرورة القافية ا وقبله :6)

 اي أيـــــــــــــــهـــــــــــــــا املـــــــــــــــلـــــــــــــــك املـــــــــــــــخـــــــــــــــوف أمـــــــــــــــا تـــــــــــــــر  

 لــــــــــــــيــــــــــــــاًل وصـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــًا كــــــــــــــيــــــــــــــف لــــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــفــــــــــــــانِ    

  

 ففي البيت الشاهد إقواء.

 .4( الفاحتة ا اآية 7)
 ( اللسان : يدينوان.8)
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ُغونَ أَ )قاَل الراغُب : ومنه قْولُه تعالَى :  ْسالِم ِديناً فَ َلْن يُ ْقَبَل )يَْعنِي اإلسالَم لقْولِه تعالَى :  (1) (فَ َغْْيَ ِديِن هللِا يَ ب ْ َتِغ َغْْيَ اإْلِ َوَمْن يَ ب ْ
 .(3) (قِّ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه اِبهْلُدى َوِديِن احلَْ )، وعلى هذا قَْوله :  (2) (ِمْنهُ 

ينُ و  والشَّأُْن ؛ قيَل : هو أَْصُل الَمْعنَى. العاَدةُ  : الّدِ

 ، أَي عاَدتي ، قاَل الُمثَقَُّب العَْبديُّ : َدْيَدنيو ديني يقاُل : ما زاَل ذِلكَ 

يـــــــــــــــــين   تـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوُ  إذا َدرَأحُت هلـــــــــــــــــا َوضـــــــــــــــــــــــــــــــِ

دًا وِديـــــــــــــــــــينأَ     ه أَبـــــــــــــــــــَ  (4) ؟هـــــــــــــــــــذا ِديـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــُ
  

 .أَديانٌ  والجْمعُ 

ْينُ و ِ تعالَى. الِعباَدةُ  : الّدِ  لَِّلَّ

ْينُ و  الُمواِظُب من األَْمطاِر أَو اللَّيُِّن منها. : الّدِ

ينُ  قاَل اللَّْيُث :و  .ِدْينوِمن األَْمطاِر ما تَعاَهَد مْوِضعاً ال يزاُل يُِصيبُه ، وأْنَشَد : َمْعهوٍد  الّدِ

رمَّ   احِ ، وهو :قاَل األْزهِريُّ : هذا َخطأٌ والبَْيُت للّطِ

َن مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا  قــــــــــــــائــــــــــــــُر رمــــــــــــــلــــــــــــــٍة انَزعــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

ـــــــــــــــِن     وٍد وِدي هـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــاِح مـــــــــــــــَ وَف أَق ـــــــــــــــُ (5)ُدف
 

  
ً  َمْبلُول ِمن َمْوُدون أَي ِدْينوأَراَد : ُدفُوَف َرْمل أَو ُكتَُب أَقاحِ َمْعهوٍد أَي َمْمطور أَصابَه َعْهد ِمن الَمَطِر بْعَد َمَطر ؛ وقْولُه :   َوَدْنتُه أَِدنُه وْدنا

ْين إذا بَلَْلته ، والواُو فاُء الفْعِل ، وهي أَْصِليَّة ولْيَسْت بواِو العَْطِف ، وال يُْعَرف ْن  الّدِ في باِب األْمطاِر ، وهذا تَْصحيٌف ِمَن اللَّْيِث أَو ممَّ

 زاَدهُ في كتابِِه.

ْينُ و  له : أَي أََطْعته ؛ قاَل َعْمُرو بُن كلثوم : ِدْنتُ و ِدْنتُه وهو أَْصُل المْعنَى ؛ وقد الطَّاَعةُ ، : الّدِ

رامــــــــــــــــــــــاً و  رنا كــــــــــــــــــــــِ  َأايمــــــــــــــــــــــًا لــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــُ

ِديـــــــــنـــــــــا     َك فـــــــــيـــــــــهـــــــــا َأن نـــــــــَ لـــــــــح َ
نـــــــــا املـــــــــ يـــــــــح (6)َعصـــــــــــــــــــــــَ

 

  
 ويُْرَوى :

 َأايٍم لنا وهلم ِطوا ٍ و 
 .األَْديانُ  والجْمعُ 

ْين يَْمُرقُوَن ِمن»في حِديِث الَخواِرجِ : و ِميَّة الّدِ . ، «ُمروَق السَّْهم ِمَن الرَّ  أَي ِمن طاَعِة اإِلماِم الُمْفتَِرض الطاَعِة ؛ قالَهُ الخطابيُّ

ين وقيَل : أَرادَ   اإِلْسالم. بالّدِ

اغُب : ومنه قْولُه تعالَى :  ال ِإْكراَه يف )أي طاَعة ؛ وقْولُه تعالَى :  (َوَمْن َأْحَسُن ِديناً ممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِِلِّ َوُهَو حُمِْسن  )قاَل الرَّ
ينِ  ْينَةِ  ، يْعنِي الطَّاَعةَ ، فإنَّ ذِلَك ال يكوُن في الَحِقيقَِة إالَّ باإِلْخالِص ، واإِلْخالُص ال يتَأَتَّى فيه اإِلْكراهُ ، (الدِّ أَي في  بالهاِء فيهما ، كالّدِ

 الطَّاَعِة واللَّيِن ِمَن األَمطاِر.

يْ و يَِت الشَّريعَةُ  الذُّلُّ  : نُ الّدِ ً  واالْنِقياُد ؛ قيَل : هو أَْصُل المْعنَى ، وبهذا االْعتِباِر ُسّمِ كما َسيَأْتي إن شاَء هللاُ تعالى ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ  ِدينا

 لألَْعشى :

 مث دانـــــــــــــــتح بـــــــــــــــعـــــــــــــــُد الـــــــــــــــر ابُب وكـــــــــــــــانـــــــــــــــتح 

ُة األَقــــــــــــــــــواِ      وبــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــُ (7)كــــــــــــــــــعــــــــــــــــــذاٍب عــــــــــــــــــُ
 

  
 ه وأَطاَعتْه.أَي َذلَّْت ل
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ينُ و ينُ  إذا أَصابَهُ  دانَ  ؛ وقد الدَّاءُ  : الّدِ  أَي الدَّاُء قاَل : الّدِ

 (8)اي ِديَن قلِبك من َسلحم  وقد ِدينا 
ُل : مْعناهُ يا َداَء قلبَِك القَِديم.  قاَل المفضَّ

 وقاَل اللَّْحيانيُّ : المْعنَى يا عاَدةَ قْلبَِك.

__________________ 
 .83( آ  عمران ا اآية 1)
 .85( آ  عمران ا اآية 2)
 .33والتوبة اآية ا  28والفتح اآية ا  9( الصف ا اآية 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 واللسان والتهذيب والتكملة. 528( ديوانه ص 5)
 برواية : 364/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 6)

 غرٍّ طوا ٍ أايم لنا و 
 واللسان.

 واللسان والصحاح والتهذيب. 169( ديوانه ط بريوت ص 7)
 وجزء منه يف التهذيب. 319/  2( اللسان واملقايي  8)
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ين ؛ ومنه قْولُه تعالَى : ملك يَْوم الِحسابُ   :الّدْينُ و يُن اْلَقيِّمُ )؛ وقْولُه تعالَى :  الّدِ ِحيُح والعََدُد الُمْستوي ،  (1) (ذِلَك الدِّ أَي الِحساُب الصَّ

 أَي حاَسبَها. نَْفَسه دانَ  الحِديث الَكيِّس َمنْ  وبه فسََّر بعض

 ؛ أَي ُمحاَسبُون. (ِإاّن َلَمِديُنونَ )وقْولُه تعالَى : 

ينُ و  أَي قََهَرها وَغلََب عليها واْستَْعلَى. ، نْفَسه دانَ  حِديَث : الَكيُِّس َمنْ  وبه فسََّر بعضٌ  القَْهُر والغَلَبَةُ واالْستِعالُء ، : الّدِ

ْينُ و  السُّلطاُن. : الّدِ

ْينُ و ً  وقد الُمْلُك ،  :الّدِ َر قْولُه تعالَى :  ِدْنتُه أَِدينُه َدينا اِء. (2) (َغْْيَ َمِديِننيَ ): َملَْكتُه ، وبه فّسِ  ، أَي َغْير َمْملُوِكْين ، عن الفرَّ

 الّرجُل أَْمَره : أَي يَْملُك. يَِدينُ  قْولُهم :قاَل َشِمٌر : ومنه 

 الُحْكُم. : الّدينُ و

ينُ و يَرةُ. : الّدِ  الّسِ

ينُ و  التَّْدبيُر. : الّدِ

ينُ و  التَّْوحيُد. : الّدِ

ينُ و  يُتَعَبَُّد هللاُ َعزَّ وجلَّ به. (3) اسٌم لَما  :الّدِ

ينُ و ْسالمُ )؛ يقاُل اْعتِباراً بالّطاَعِة واالْنِقياِد للشَِّريعَِة ، قاَل هللاُ تعالَى :  الِملَّةُ   :الّدِ يَن ِعْنَد هللِا اإْلِ  .(4) (ِإنَّ الدِّ

ينُ  وقاَل ابُن الَكماِل : ُسوِل. الّدِ  َوْضٌع إلهيٌّ يَْدعو أَْصحاَب العُقُوِل إلى قُبوِل ما هو عن الرَّ

 سائٌِق لَذِوي العُقوِل باْختِياِرهم الَمْحموِد إلى الخْيِر بالذّات. وقاَل غيُره : َوْضٌع إلهيٌّ 

 هللِا الُمرضى الذي ال لْبَس فيه وال حَجاَب عليه وال عَوَج له هو إْطالُعهُ تعالَى عْبَده على قَيّوميَّتِِه الظاِهَرة بكّلِ نادٍ  ِدينُ  وقاَل الحراليُّ :

  كّل ِمداٍد.دادُ وفي كّلِ باٍد وعلى كّلِ باٍد وأَْظهر ِمن كّلِ باٍد وَعَظَمتِه الخفيَِّة التي ال يُشيُر إليها اسٌم وال يَحوُزها رْسٌم ، وهي مِ 

ينُ و  الَوَرُع. : الّدِ

ينُ و  الَمْعِصيةُ. : الّدِ

ينُ و جَل : َحَمْلتُه على ما يَْكَره ، عن أَبي زْيٍد. ِدْنتُ و؛  اإِلْكراهُ  : الّدِ  الرَّ

ينُ و  ؛ عن اللّْيِث ؛ وقد تقدََّم تَْخِطئةُ األَْزهِرّي له وإْنكاُره عليه قَريباً. َمْوِضعاً فصاَر ذلك له عاَدةً  (5) ِمن األْمطاِر : ما تعاهد الّدِ

ينُ و  الحاُل. : الّدِ

 َغْيِر هذا ألَْخبَْرتك. ِدينٍ  ٍء فقاَل : لو لَِقيتَنِي علىقاَل ابُن ُشَمْيِل : َسأَْلُت أَْعرابيًّا عن شي

ينُ و  أَي قَضائِِه. (6) (ما كاَن لَِيْأُخَذ َأخاُه يف ِديِن اْلَمِلكِ )الَى : ، وبه فسََّر قتاَدةُ قْولَه تع القَضاءُ   :الّدِ

 : َخَدْمتُه وأَْحَسْنُت إِليه. ِدْنتُه أَِدينُهو

 َمْملُوٌك ، وقد ذُِكَر قَِريباً. مدينٌ  فهو َملَْكتُه أَْيضاً : ِدْنتُهو
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 لَكْونِها تُْملَُك. للِمْصرِ  الَمِدينَةُ  منه : (7)وناس يقولون 

 أَْقَرْضتُه. : ِدْنتُهو

 وقد تقدََّم ذِلَك. اْقتََرْضُت منه ، أَيضاً :و

اُر ، كَشدَّاٍد ، في صفَِة هللِا تعالَى ، وهو ، الدَّيَّانُ و ين ِمن القَهَّ  وهو القَْهُر. الّدِ

ِة بْعَد نَبيِّهاهذه األُ  َديَّانَ  كاَن عليٌّ »الحِديُث : منه ؛ و القاِضي : الدَّيَّانُ و  أَي قاِضيها ، كما في األساِس. ، «مَّ

 : وسلمعليههللاصلىوقاَل األْعشى الِحْرماِزيُّ يَْمَدُح النبيَّ ، 

__________________ 
 .37( البقرة ا اآية 1)
 .86( الواقعة ا اآية 2)
 ( يف القاموس : جلمعي ما يـُتَـَعب ُد.3)
 .19( آ  عمران ا اآية 4)
 ( يف القاموس : ما يُعاِهُد.5)
 .76( يوسف ا اآية 6)
 لي  يف القاموس.« انس يقولون»( قوله : 7)
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َن الَعَربح   اي سيَِّد الناِس وَداي 
 الحاِكُم. : الدَّيَّانُ و

َر قْوُل ذي اإِلْسبع العَْدوانّي : السَّائُِس ، : الدَّيَّانُ و  وبه فّسِ

ب  َت يف حســــــــــــــــــــــَ لــــــــح ك ال أَفحضــــــــــــــــــــــَ مــــــــِّ  الِه ابــــــــُن عــــــــَ

ُزوين     خــــــــــــــح تــــــــــــــَ ين فـــــــــــــــَ َت َداي   .(1)عــــــــــــــينِّ وال أَنــــــــــــــح
  

يت : أَي وال أَْنَت ماِلٌك أَْمِري فتَُسوسني. ّكِ  قاَل ابُن الّسِ

. والشَّرِّ الُمجاِزي الذي ال يَُضيُِّع َعَمالً بل يَْجِزي بالَخْيِر  في صفَِة هللِا تعالَى ، الديَّانُ و  ؛ أَشاَر إليه الَجْوهِريُّ

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لألَْخطل : : العَْبُد ؛ وبهاٍء األََمةُ ، ألنَّ العََمَل أََذلَُّهما الَمِدينُ و

ِديــــــــــــنــــــــــــٍة  هــــــــــــا ابــــــــــــُن مــــــــــــَ تح وَراب يف كــــــــــــرمــــــــــــِ  َربــــــــــــَ

ُر     رَتَكـــــــــــ  ه يـــــــــــَ حـــــــــــاتـــــــــــِ ر  عـــــــــــلـــــــــــ  ِمســـــــــــــــــــــــــح ظـــــــــــَ (2)يـــــــــــَ
 

  
حاحِ. قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : أَي ابنُ   أََمٍة ؛ كما في الّصِ

 .«قَْوِمه ِدينِ  ، على وسلمعليههللاصلى،  (3)كان »في الحديِث : و

، السالمعليهماعلى ما بَِقَي فيهم ِمن إِْرِث إِبراهيَم وإْسمعيَل ،  كانَ  أَي قاَل ابُن األَثيِر : ليَس الُمراُد به الّشْرك الذي كانوا عليه وإنَّما أَراَد :

ا التَّْوحيُد فإنَّهم كانوا قد بَدَّلُوه ، والنَّبيُّ ،  وَغْير ذِلَك ِمن أَْحكاِم اإِليماِن. وبُيوِعِهم وأَساِليبِهم وَمواِريثِهم ِهم وُمناَكَحتِِهمفي َحجِّ  وأَمَّ

ينِ  وقيَل : هو ِمن ، لم يَكن إاّل عليه. وسلمعليههللاصلى  الَكَرِم والشَّجاَعِة. العاَدةُ ، يُريُد به أَْخالقَهم ِمنَ  الّدِ

ً  له ِدينَهم ووافَقَهم عليه واتََّخذَ  دينِهم أَي اتَّبعَهم في «داَن بِدينِهم كانْت قريٌش ومن»في حديِث الحّجِ : و  وعباَدةً. ِدينا

ً و ا : َداَن يَِديُن ِدينا  ؛ كلُّ ذلَك عن ابِن األَْعرابّيِ. َعزَّ وَذلَّ وأَطاَع وَعصى واْعتاَد َخْيراً أَو شرًّ

 قاَل شْيُخنا : هذه الَمعاني ِمَن األَْضداِد ، وأَْغفََل المصنُِّف التَّْنبيه عليها.

ُجلُ  َدانَ و ً  الرَّ  ؛ عن ابِن األْعرابّيِ أَْيضاً ، وقد تقدََّم شاِهُدهُ. أَصابَهُ الَّداءُ  : دينا

 ، عن أَبي زْيٍد ، وقد تقدََّم. فالناً : َحَملَهُ على ما يَْكُره َدانَ و

بَع نْفَسه َهواها وتمنَّى على هللِا نْفَسه وَعِمَل ِلَما بْعَد الَمْوِت ، واألَْحمُق َمْن أَتْ  َدانَ  الَكيُِّس من»الحديُث : منه واْستَْعبََده ؛ و أََذلَّهُ  : َدانَهُ و

 قاَل أَبو ُعبَْيٍد : أَي أََذلَّها واْستَْعبََدها ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لألَْعشى : ؛ «تعالى

وا الـــــــــــــــّدي  رِهـــــــــــــــُ َو َداَن الـــــــــــــــر ابَب إذح كـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــُ

يـــــــــــــــــاِ      زحوٍة وصـــــــــــــــــــــــــــــــِ (4)َن ِدراكـــــــــــــــــًا بـــــــــــــــــغـــــــــــــــــَ
 

  
 يْعنِي : أََذلَّها.

ً و . ، ِدينِه ه إلى: وَكلَ  َديَّنَه تَْديينا  بالكْسِر ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ؛ كما يقاُل ابُن بْجَدتِها. ، أَي عاِلٌم بها َمِدينَتِها أَنا ابنُ  قاَل ابُن األْعرابّيِ :و

 : ِحْصٌن باليََمِن. َدايانُ و

 ، ِضدٌّ. بالدَّْينِ  أَو باعَ  بالدَّْينِ  اْشتََرى بالتَّْشديِد : ، ادَّانَ و

« َدانَ »ُمْعِرضاً ويُْروى :  «فادَّانَ »، ونَصُّ الحديِث : « ادَّانَ »عن ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : أنَّه قاَل عن أَُسْيِفع ُجَهْينة :  الحديثِ في و

 َمْن َعَرَض له.ُكلَّ  َدايَنَ  عن األداِء ، أَو مْعناهُ : أَي ُمْعِرضاً : ؛ وقْولُه : بالدَّْينِ  ، وِكالُهما بمْعنَى اْشتََرى

حاحِ : وهو الذي يَْعتَِرُض الناَس  ْن أَْمَكنَه : وتقدََّم الحِديُث بُطوِلِه في تْرَجَمِة َعَرَض ، فَراِجْعه. يَْستِدينُ ووفي الّصِ  ممَّ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 والتهذيب.واللسان والصحاح  8مكرر البيت  31( املفضلية 1)
 والتهذيب والصحاح. 319/  2واللسان واملقايي   5( ديوانه ص 2)
 .وسلمعليههللاصلى( يف القاموس : كان النيب  3)
 واللسان. 168( ديوانه ط بريوت ص 4)
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ينَةُ  ؛ واالسمُ  بالدَّْينِ  : أََخذُوا ادَّايَنُواو بالدَّْينِ  : تَبايَعُوا تَدايَنُوا  ، بالكْسِر. الّدِ

ينَةَ  قاَل أَبو زْيٍد : ِجئُْت أَْطلبُ   .الدَّْين ، قاَل : هو اسمُ  الّدِ

 ، كِعنٍَب ، قاَل ِرداُء بُن َمْنُظور : ِديَنٌ  ، والجْمعُ  َدْينه : أَي ِدينَتَه وما أَْكثَر

ا.  بحهنــــــــــــِ ِ  قــــــــــــد عــــــــــــاَ  عــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــإن متــــــــــــُح

نح     ُؤوٌن فـــــــــقـــــــــد طـــــــــاَ  مـــــــــنـــــــــهـــــــــا الـــــــــدِّيـــــــــَ (1)شـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 .َدْينٍ  على ْينٌ دَ  أَي

حاحِ. (2) بدينٍ  وبِْعته  : أَي بتَأْخيٍر : كما في الّصِ

 ، ِضدٌّ. الدَّْين ، والذي يُْجِزي يَْستِدينُ  : الذي الدَّائِنُ و

 ، بالكْسِر : إذا رأَْيَت به سبََب الَمْوِت. ِدينَةً  ويقاُل : رأَْيُت بفاُلنٍ 

يَانُ و  .الُمدايَنَةُ  ، كِكتاٍب : الّدِ

. ُمتََديِّنٌ و َديِّنٌ  ، به فهو تََديَّنَ و،  ِديانَةً  بكذا دانَ و  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ا  ليَِدينَ  إِنَّ هللاَ »حديُث َسْلمان : منه القصاص و الدينو ينَةُ وأَي يَْقتَّص  «من القرناء (3)للجمَّ  ، بالكْسِر : العاَدةُ ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : الّدِ

ٍر  ب مـــــــــــن أُمِّ عـــــــــــامـــــــــــِ لـــــــــــح نـــــــــــاء الـــــــــــقـــــــــــَ  َأال اي عـــــــــــَ

اِوُر و     بِّ مـــــــــــن ال  ـــــــــــُ ه مـــــــــــن حـــــــــــُ تـــــــــــَ ـــــــــــَ (4)ِديـــــــــــنـ
 

  
د ؛ وقيَل : ال فِْعَل له. ِدينَ و جل ُعّوِ  الرَّ

 ، بالكْسِر : دائِنُواَن ، قاَل الشاِعُر : ِدينٌ  وقومٌ 

 (5)كان الناُس إاّل حنن ِدينا و 
ً و  : ُسْسته. ِدْنتُه َدْينا

ً و  : َملََّكهُ ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ للُحَطْيئة : َديَّنه تَْديِينا

يـــــــــــــِك حـــــــــــــىت  نـــــــــــــِ َر بـــــــــــــَ ِت أمـــــــــــــح نـــــــــــــح د ُديـــــــــــــِّ  لـــــــــــــقـــــــــــــَ

ِا     حــــــــــــِ م أََد   مــــــــــــن الــــــــــــلــــــــــــطــــــــــــ  هــــــــــــِ تــــــــــــِ رَكــــــــــــح (6)تـــــــــــــَ
 

  
 يْعنِي : ُملِّْكِت.

 َصدَّقَه.الرجَل في القَضاِء وفيَما بَْينه وبَْين هللِا :  َديَّنَ و

يتَه فيَما َحلََف ، وهو َديَّْنتُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :  .التَّْديِين الحاِلَف : أَي نَوَّ

َشِريَف قْوِمه ؛ قاَل ، كَشّداٍد : لَقَُب يَِزيد بِن قََطِن بِن ِزياِد بِن الحاِرِث بِن ماِلِك بِن ربيعَةَ بِن كْعٍب الحاِرثّي، أَبو بَْطٍن ، وكان  الدَّيَّانُ و

 السََّمْوَءل ابُن عاِديا :

مح  هـــــــــــِ ٌب لــــــــــــقــــــــــــومـــــــــــِ طــــــــــــح ِن قــــــــــــُ  فــــــــــــإن  بــــــــــــين الــــــــــــد اي 

وُ      مح وحتـــــــــــــــَُ وهلـــــــــــــــَُ ُدوُر َرحـــــــــــــــاهـــــــــــــــمح حـــــــــــــــَ (7)تـــــــــــــــَ
 

  
بيُع بُن ِزياِد بِن أَنَس بنِ  ْحمن الرَّ ٌث عن كْعِب األَْحباِر ، وعنه قتاَدةُ مرسالً. الدَّيَّانِ  وحِفيُدهُ أَبو عْبِد الرَّ  البَْصريُّ محّدِ

ً  ءَ الشَّي َديَّنَهو  : َملَّكه إِيَّاه. تْديِينا

 : الُمحاَكَمةُ. الديانُ و الُمدايَنَةُ و

 .: أَْرٌض بالشَّامِ  ديانٌ و
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ينا وعبُد الَوهاِب بُن أَبي ٌث ، َذَكَره َمْنصوٌر في الذَّْيل وَضبََطه. الّدِ  ، بالكْسِر : محّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اي قْبل الّدال : قَْريةٌ بَمْروَ  ديتمزدان  ، بالكْسِر والزَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان : بدينٍة.2)
 .«للجماء من ذات القرن»( يف اللسان 3)
ا واللسان منسوابً أليب ذ يب. وهو يف شعر أيب شهاب املازين ا شعر أشعار اهلذليا  1308/  3( شرح أشعار اهلذليا ا يف زايدات شعره 4)
 اب اء املهملة.« من ال حياور»برواية  694/  2
 ( البيت يف األساس وصدره :5)

 يوم ا زن إذ حشدتح معدّ و 
 والصحاح. 319/  2وعجزه يف اللسان واملقايي  

 واملثبت كرواية اللسان والصحاح واألساس..« .. لقد سوست أمر»برواية :  124( ديوانه ط بريوت ص 6)
 واللسان.« . و و .. وفيه : فإن بين الراين 92( ديوانه ط بريوت ص 7)
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 فصل الذال
جاِل ال َوَرق له ، يَ  ، كُزْنبُوٍر : نَْبتٌ  الذُّْؤنُونُ  : [ذأن] ْمِث ، واألاَلِء تَْنشقُّ عنه األَْرُض فيخرُج ِمثْل سواِعِد الّرِ ْنبُت في أُُصوِل األَْرِض والّرِ

 ه.وهو أَْسَحُم وأَْغبَُر ، وطرفُه ُمحدٌَّد كَهْيئِة الَكَمَرةِ ، وله أَْكماٌم كأَْكماِم الباِقلَّي ، وثَمَرةٌ صْفراُء في أَْعال

 : أَْسَمر اللَّْوِن ُمَدْملٌَك له َوَرق الِزٌق به ، وهو َطويٌل ِمثْل الطُّْرثُوث ، وال يأُْكلُه إالَّ الغَنَم ، ينبُت في سهولِ  الذُّْؤنُونُ  ُشَمْيل :وقاَل ابُن 

 األْرِض.

خاَوِة واللِّي اجِز يَِصُف نْفَسه بالرَّ ي : هو ِهْليَْوُن البّرِ ؛ وأَْنَشَد للرَّ  ِن :وقاَل ابُن بَّرِ

يـــــــــــــــــــــــُث  َدمـــــــــــــــــــــــي هتـــــــــــــــــــــــَِ ين وقـــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــبنـــــــــــــــــــــــ 

يـــــــــــــُث     كـــــــــــــِ ه نـــــــــــــَ وحٍء رأحســـــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــوُن ســـــــــــــــــــــــــــَ (1)ُذ ح
 

  
ي في الجْمعِ : َذوانِينُ و ذُونُون ، قاَل األْزهِريُّ : ومنهم َمْن ال يَْهمُز فيقوُل : الذآنِينُ  والجْمعُ   ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

م  كــــــــــــُ تــــــــــــمح كــــــــــــَبن  ســـــــــــــــــــــــــيــــــــــــوفــــــــــــَ يــــــــــــح داَة تــــــــــــولــــــــــــ   غــــــــــــَ

ِر     لـــــــــــِّ كـــــــــــم مل ُتســـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــاقـــــــــــِ (2)َذآنـــــــــــُا يف َأعـــــــــــح
 

  
 : أَي يَْجنونَه. يتََذأْنَنُون َخَرُجواو

حاحِ : يأْخذُونَ   .الذَّآنِينُ  وفي الّصِ

 ويأْخذُونَها. الذَّآنِينُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : أي يَطلبُونَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 األْرُض : أَْنبَتَتْه. نَتِ َذأْنَ 

ال ِرْمَث لها وَطراثيُث ال أَْرَطى أَي قد اْستُْؤِصلوا ِصلوا فلم تْبِق لهم  َذآنِينُ  ويقاُل للقْوِم إذا كانْت لهم نَْجَدةٌ وفَْضٌل فَهلُكوا وتغيََّرْت حالُُهم :

 بقيَّة.

ً و  : إذا َحقََّر شأْنَهُ وَضعَّفَه. ذأَنَه ذأْنا

ّمِ : الذُّْبنةُ  : [ذبن] . ، بالضَّ  أَْهَملَه الجْوهِريُّ

 ذُبوُل الشَّفَتَْيِن من العََطِش. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو

. لُغَةٌ في الذُّْبلَِة ، قيَل :  بالالِم ، وقيَل : َمْقلوٌب منه ، قالَهُ األَْزهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ابِن َعَرفَة. (4)الحنَفيُّ عن الَحَسِن  الذَِّخينويُّ   : قْريةٌ بَسَمْرقَْند ، منها عْبُد الَوهاِب بُن األَْشعَث، بفتْح فكْسرٍ  (3) َذِخينُو  :[ذخن]

ً  له أَْذَعنَ  : [ذعن] حاحِ. َخَضَع َوَذلَّ ، : إْذعانا  كما في الّصِ

 ْير ُمْستَْكِرٍه.؛ وكذِلَك أَْمعََن به ، أَي أَقَرَّ طائِعاً غَ  أَقَرَّ  لي بحقِّي : أَْذَعنَ و

ين خاِضِعين. (5) (َوِإْن َيُكْن هَلُُم احْلَقُّ َيَُْتوا ِإلَْيِه ُمْذِعِننيَ )وقْولُه تعالى :   أَي ُمِقّرِ

لي بحقِّي ، مْعناهُ طاَوَعنِي لما كنُت أَْلتِمُسهُ منه ، وصاَر يُْسرُع إليه ؛  أَْذَعنَ  ؛ تقوُل : أَْسَرَع في الطَّاَعةِ  في اللّغَِة : أَْذَعنَ  قاَل أَبو إْسحق :و

َرِت اآليةُ أَْيضاً.  وبه فُّسِ

اُء :  : ُمِطيِعْين َغْير ُمْستْكِرِهين. ُمْذِعنِينَ  وقاَل الفرَّ

ُجُل : أَْذَعنَ و َرِت اآليةُ أَْيضاً ؛ اْنقَادَ  الرَّ ً  كفَِرَح ،،  َكَذِعنَ  وَسِلَس ؛ وبه فُّسِ  .َذَعنا
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أِْس. لقائِِدها : ُمْنقَاَدةٌ  ِمْذعانٌ  ناقَةٌ و  َسِلَسةُ الرَّ

َدةِ : ِمْذعانِينَ  َرأَْيتُهم قْولُهم :و  ، َصوابُه بالياِء الُمَوحَّ

 أَي ُمتَتابِِعيَن.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أَي ُمْنقاٌد ؛ كما في األساِس. ِمْذعانٌ  رجلٌ 

 : اإلْدَراُك والفَْهُم ، هكذا اْستَْعَملَهُ بعٌض. اإِلْذعانُ و

 قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالى : وال أَْصَل له في َكالمِ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 ( قيدها ايقوت : َذِخينَـَو  ا مقصور.3)
 .«ا سا»( يف معجم البلدان : 4)
 .46( النور ا اآية 5)
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 ا وجَمازُُه بَِعيٌد وإن تكل َف له بعُ  الّشُيوِخ. الَعَربِ 
ْقنُ  : [ذقن]  ، بالكْسِر : الشَّيُخ الِهمُّ. الذِّ

 بالتَّحريِك : ُمْجتََمُع اللَّْحيَْيِن من أَْسفَِلِهما. ، الذَّقَنُ و

 ه.عن ابِن ِسْيدَ  ويُْكَسُر ، اإِلْنساِن : ُمْجتََمُع لَْحيَْيِه ؛ َذقَنُ  وفي الصَّحاحِ :

 .(1) (ُيَِرُّوَن ِلِْلَْذقاِن ُسجَّداً )؛ ومنه قْولُه تعالَى :  أَْذقَانٌ  ج ال َغْير ؛ ُمَذكَّرٌ  قاَل اللْحيانيُّ : هو

 ؛ يُْضَرُب لَمِن اْستَعاَن بأََذلَّ منه. بَذقَنِه ُمثْقٌَل إْستَعانَ  الَمثَُل : منهو

حاحِ : لرجل َذِليل يَْستَِعيْن   بَرُجٍل آَخَر ِمثْله.وفي الّصِ

 وفي الُمْحَكم : لَمْن يَْستَِعْين بَمْن ال دْفَع عْنَده وبَمْن هو أََذّل منه.

حاحِ. على األرِض  بَذقَنِه يَْقِدُر يَْنَهُض فَيَْعتَِمدُ  (3) وال أَي حْمٌل ثَِقيلٌ  يُْحَمُل عليه ثَقٌَل ، (2) البعيرَ  أَنَّ  أَْصلُهو  ؛ كما في الّصِ

فَهُ األَثَْرُم عليُّ بُن الُمِغْيَرة بَحْضَرةِ يَْعقوب فقاَل  ، فقاَل له  بَذقَنِه ُمثْقٌَل اْستَعاَن بَدفَّْيه ، فقاَل له يَْعقوب : هذا تَْصحيٌف إنَّما هو اْستَعانَ : وَصحَّ

ياَسةَ بُسْرَعٍة ثم َدَخَل بَْيتَ   ه.األَثْرُم : إنَّه يُريُد الّرِ

ْدِر. الذَّقَنُ  أَو ما ينالُهُ  ، الذَّقَنِ  : ما تَحتَ  الذَّاقِنَةُ و  ِمَن الصَّ

حاحِ وبه فَسََّر أَبو ُعبَْيٍد وأَبو َعْمٍرو ءُ أَو رأُْس الُحْلقوِم ، أَو َطَرفُهُ النَّاتِي : الذَّقَنُ  : الذاقِنَةُ  وقاَل ابُن َجبَلَةَ : قَْوَل عاِئَشةَ ، َرِضَي  كما في الّصِ

 .«ذاقِنَتيِ وبَْين َسْحري ونَْحري وحاقِنَتِي »هللاُ تعالَى عنها : 

 هكذا هو في الُمْحَكِم. التَّْرقَُوةُ ، الحاقِنَةُ : أَو

حاحِ. الذَّواقِنُ  . والجْمُع :؛ عن أَبي زْيدٍ  أَْسفَُل البَْطنِ  : الذَّاقِنَةُ  أَو  ، كما في الّصِ

ةَ. زاَد غيُرهُ : ا يِلي السُّرَّ  ممَّ

َمْخشرّي.  وَجعَلَه ابُن ِسْيَده تَْفِسيراً للحاقِنَِة ، وِمثْلُه للزَّ

ا يِلي أَْعلَى ثُْغَرةُ النّْحِر ، أَو أَْعلى البَْطنِ  : الذَّاقِنَةُ  أو  ر الحِديُث.؛ وبكّلِ ذلك فُسِّ  الذَّقنِ  ممَّ

، قاَل : ولم أََرْه  الذّاقِنَةُ و؛ فَذَكْرُت ذِلَك لألَْصمعّيِ فقاَل : هي الحاقِنَةُ  بَذواقِنِك وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : قاَل أَبو زْيٍد : وفي الَمثَِل : ألَْلِحقَنَّ َحواقِنَك

 .«ح ق ن»ٌء ِمن ذِلَك في وقََف منهما على َحّدِ َمْعلوٍم ، وقد ذُِكَر شي

حاحِ. َذقَنَه : قَفََدهُ ، أَو َضَربَ  َذقَنَهو  ؛ كما في األساِس والّصِ

ةِ ثم»في حِديِث ُعَمَر : وواتََّكأَ.  عليها َذقَنَه على يِدِه ، أَو على َعصاهُ : َوَضعَ  َذقَنَ و رَّ  فَذقَنَ »، وفي ِروايٍَة : « عليها َذقَنَ  فوَضَع ُعوَد الّدِ

 بالتّْشديِد. ، كَذقَّنَ ؛  «بسوِطه يَْستَِمع

حاحِ. في السَّْيرِ  َذقَنَها : تُْرِخي َذقُونٌ  ناقَةٌ و  ؛ كما في الّصِ

ةً ونَشاطاً في السَّْيِر. (4)وفي األساِس : تمدُّ ُخَطاها  ُك رأَْسها قوَّ  وتحّرِ

 ؛ قاَل ابُن ُمْقبٍِل : ذُقُنٌ  ونُوقٌ 

تح  ِذلـــــــَ ـــــتـــــــُ مـــــــاَن واب ـــــح ت ر َح الســـــــــــــــــــرُي عـــــن كـــــُ  قـــــــد صـــــــــــــــــــَ

ِن وَ     قـــــــــــُ ِة الـــــــــــذ  ـــــــــــ  رِي هـــــــــــح
َ

ِن ابملـــــــــــ حـــــــــــاجـــــــــــِ
َ

ُض املـــــــــــ (5)قـــــــــــح
 

  
 ، كفَِرَح : إذا َخَرْزتَها فَجاَءْت َشفَتُها مائِلةً. َذقِنَت ؛ وقد َذقُونٌ  َدْلوٌ و
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حاحِ ، وهو قْوُل األَْصمعّيِ.  كما في الّصِ

اغُب : َدْلوٌ   : َضْخمةٌ مائِلَةٌ. َذقُونٌ  وقاَل الرَّ

 َجبٌَل.كِكتاٍب :  ، ِذقانٌ و

 كصاِحٍب : ة بَحلََب. ، َذاقِنُ و

__________________ 
 .107( اإلسراء ا اآية 1)
 ابلرفض ا والنصب  اهر.« البعريُ »( يف القاموس : 2)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : فال.3)
 ( يف األساس خطامها.4)
 ( اللسان.5)
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 كصاِحبَة : ع. ، َذاقِنَةُ و

 ضايَقَهُ.ووالقَنَه والَغَذه أَي الَزهُ  ذاقَنَه األَْعراِب :في نوداِر و

 َطويلُها. : أَْذقَنُ  ؛ وهو الذَّقَنِ  : المْرأَةُ الطَّويلَةُ  الذّْقناءُ و

. ذُقُنٌ  ج على التَّْشبيِه ؛ المائِلَةُ الَجهاِز ، ِمن النِّساِء : الذَّْقنَاءُ  قيَل :و ّمِ  بِالضَّ

ا يُْستدرُك عليه   :* وممَّ

 ، عن ابِن األْعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : الذَّقُونُ  ِمَن اإِلبِِل : الَّذاقِنَةُ 

ٌة  نـــــــــــــَ رًا وهـــــــــــــي َذاقـــــــــــــِ كـــــــــــــح ُت لِلِِ  شــــــــــــــــــــــــــُ َدثـــــــــــــح  َأحـــــــــــــح

ُر     عـــــــــِ ٌر نـــــــــَ حـــــــــَ لـــــــــي ِمســـــــــــــــــــــــح ا حتـــــــــَت َرحـــــــــح (1)كـــــــــَبهنـــــــــ 
 

  
ي : َذقَنَى وَدْلوٌ   ، كَجَمَزى : مائِلَةُ الشَّفَِة ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 أَنـحَعُت َدلواً َذَقىَن ما تـَعحَتِد ح 
ِة. الذَّقَنُ و كةً : ما يْنبُت على ُمْجتََمعِ اللَّْحيَْيِن ِمَن الشَّعَِر ، هكذا هو عْنَد العامَّ  ، محرَّ

 َكالِم الُمَولّدين. وقاَل الشهاُب الخفاجيُّ في ِشفاِء الغَليِل : إنَّه ِمن

َمْخشريُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى في َربيعِ األَْبراِر   إنَّه اللِّْحيةُ في َكالِم النِّبِط.: وقاَل الزَّ

يُح فَكبَِّت الشََّجرَ  لذقنِه وِمن المجاِز : قْولُهم للَحَجِر إذا قَلَبَه السَّْيُل : كبَّهُ السَّْيلُ  ؛ وقاَل اْمرُؤ القَْيِس  أَْذقانِها  على؛ وكذا قْولُهم : وهبَِّت الّرِ

 وَوَصَف َسحاباً :

يــــــــقــــــــٍة و  ح  املــــــــاَء عــــــــن كــــــــر فــــــــِ حــــــــَ  َيســــــــــــــــــــــُ  َأضــــــــــــــــــــــح

ر     بــــــــَ هــــــــح ــــــــَ نـ ب  عــــــــلــــــــ  اأَلذحقــــــــاِن َدوحَح الــــــــكــــــــَ كــــــــُ (2)يــــــــَ
 

  
يَّةٌ. الذَّاقنُونَ  ، ُمَشدََّدة : الذقَّانَةُ و  ، عاّمِ

بِن علّيِ  منها الفَِقيهُ أَبو محمٍد حكيُم بُن محمدِ  ( )3ة على فَْرَسَخْيِن ونِصٍف ِمن بُخارى الجماَعةُ. وهي :أَْهَملَه  ، كلَيموٍن : َذيمونُ   :[ذمن]

ْضرمّيِ ، وَدَرَس إماُم أَْصحاِب الشَّافِِعّي ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه ، تَفَقَّه بَمْرَو على ابِن عْبِد هللا الحَ  الذَّيمونيُّ  بِن الُحَسْين ابِن أَحمَد بِن حكيمٍ 

 ، َرِحَمه هللا تعالَى ؛ وعنه أَبو كامٍل البَْصريُّ وغيُرهُ. 316الَكالَم على أَبي إسْحق األْسفرايني ، وتُوفي ببُخارى َسنَة 

جابٍِر  (4)ن أَبي َعْمٍرو ومحمِد بِن محمِد بِن ومنها أَْيضاً أَبو القاِسِم عْبُد العَزيِز بُن أَحمَد بِن محمٍد الذّيمونيُّ الشَّافِِعيُّ ، َرِحَمه هللا تعالَى ، ع

.  ، وعنه أَبو محمٍد النَّْخشبيُّ

 عنه أَْيضاً. أَو ما ساَل ِمَن األَْنِف َرقيقاً ، أَو المخاُط ما كان ، عن اللّْحيانّيِ ؛ ، كأَميٍر وُغراٍب : َرقيُق المخاِط ، الذَّنِينُ  : [ذنن]

حاحِ : ً  أَو عامٌّ فيهما ، ، بالضّمِ : مثْلُه ، الذُّنانُ و: ُمخاٌط يَِسيُل ِمَن األَْنِف ؛  الذَّنِينُ  وفي الّصِ ً  ، كفَِرَح ، َذنِنَ  عن اللَّْحيانّي أَْيضا :  يَِذنُّ َذنَنا

 .َذنِينُه َسالَ 

ً  المخاطُ  َذنَّ و ً و يَِذنُّ َذنِينا ً و َساَل ؛ : َذنَنا  ِمثْلُه ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. َذنََّن تَْذنِينا

 لألُْنثى. الذَّنَّاءُ و: من يَسيُل َمْنِخراهُ ،  األََذنُ و

اجِ تَْشفَع له في ابنِها ِمَن الغَْزِو : منه على التَّْشبيِه ؛ و التي ال يَْنقَِطُع َحْيُضها ، : الذَّنَّاءُ و  .«ْهياءُ أَو الضَّ  الذَّنَّاءُ  ِإنَّني أنا»قْوُل المْرأَةِ للحجَّ

ّمِ ، َمْقصوراً : شْبهُ  ، الذُّنانَىو  اإِلبِِل. يَقَُع ِمن أُنُوفِ  (5) ُمخاطٍ  بالضَّ

 .الذُّنانَى وقاَل ُكراٌع : إنَّما هو
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نانَي ، والذَّالُ  اي ، أَو الصَّواُب بالذَّاِل. وقاَل قْوٌم ال يُوثَُق بهم : إنَّه الزُّ  لُغَةً في الّزِ

__________________ 
 اللسان.( 1)
 برواية : 61( من معلقته ا ديوانه ص 2)

 فبضح  يسح املاء حو  كتيفه
 واملثبت كرواية اللسان ا وعجزه يف األساس.

 ( يف القاموس : خُباراَء.3)
 ( يف معجم البلدان : لض أاب عمرو  مد بن صابر.4)
 اجلر والتنوين.ابلرفض ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  « خماطُ »( يف القاموس : 5)
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 ، كثَُماَمٍة : الحاَجةُ. الذُّنانَةُ و

حاحِ.شيئاً بَْعد شي يَِذنُّها الهاِلكِ  ِء الضَّعيفِ بَِقيَّةُ الشَّي أَْيضاً :و  ٍء ؛ كما في الّصِ

ِحيح.والذُّنابَةُ بالباِء : بَِقيَّةُ الشَّي  ِء الصَّ

ً : أي ضعيٌف هاِلٌك  لَيَِذنُّ  إِنَّه ِمن المجاِز :و حاحِ. َهَرماً أَو َمَرضا  ؛ كما في الّصِ

 ؛ وأَْنَشَد األَْصمعيُّ البِن أَْحمر : يَْمِشي ِمْشيَةً َضِعيفةً  : يَِذنُّ  أَو

يــــــــــــــــــــاٍ  و   ِإن  املــــــــــــــــــــوَت أَدحَ. مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــا و     ــــــــــــــن ي ــــــــــــــِ وادًا َذن ِش هتــــــــــــــَح ــــــــــــــح ي ــــــــــــــعــــــــــــــَ (1)ُدوَن ال
 

  
 أَي لم يَْرفُْق بنْفِسه.

 وذُْلذُُل ؛ عن أَبي َعْمٍرو. ذُْنذُنُ  ؛ وقيَل : نونُها بََدٌل ِمن الِمها ، الواِحدُ  (2) َذالِذِلهِ  أَسافِلُه ، مثْلُ  الثَّْوِب : َذناِذنُ و

حاحِ. يَْسأَلُه إيَّاهاويْطلُُب  أَي يْطلبُها منه ؛ على حاجةٍ  يُذانُّهُ  هوو  ؛ كما في الّصِ

 بتؤدةٍ ورفٍق ؛ كما في األَساِس. حتى أَنَجَحها ، أَي يَتََردَُّد فيهافي تِْلَك الحاجِة  يَِذنُّ  ما زالَ  ِمن المجاِز :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اُخ  الذَّنينُ  جِل لفْرِط الشَّْهوةِ ؛ َذَكَره ابُن السيِّد في الفرِق ؛ وكذلك الفْحُل والِحَماُر ؛ قاَل الشمَّ  يَِصُف َعيراً وأُتُنَه :: ما ساَل ِمن َذَكِر الرَّ

ُه تــــــــــــــُ  تــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ كِّ أَنحصــــــــــــــــــــــــــــَ ر مــــــــــــــن ِمصــــــــــــــــــــــــــــَ  وائــــــــــــــِ

ِا     ــــــــــــــِ ن ــــــــــــــذ  ِه ابل ــــــــــــــح َري هــــــــــــــَ ُب َأســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــِ وال (3)حــــــــــــــَ
 

  
 عْرقاِن يَْجِري فيهما ماُء الفْحِل. وتُوائُِل : أَي تَْنُجو.: والحواِلُب : عروٌق يَِسيُل منها المنيُّ ، واألَْسَهَران 

 ، كثُماَمٍة : بِقيَّةُ الِعَدةِ أَو الّدْين. الذُّنانَةُ ويَِسيُل ِمن األَْنِف.  الُمخاطِ  الذَّنِينِ  وأَْوَرَده الجْوهِريُّ ُمْستشِهداً به على

 ، بالضّمِ َمْمدوداً : ما يَْخِرُج ِمَن الطَّعاِم فيُْرَمى به ؛ عن أَبي ِحنيفَةَ. الذُّنَْيناءُ و

 : ال تْرقَأُ. ذنَّاءُ  وقَرَحةٌ 

ً  البْردُ  َذنَّ و  : إذا اْشتَدَّ. َذنِينا

كةً : القذُر والثفُل ، نَقَلَه الّسهيليُّ وِمن أَْمثاِلهم : أَْنفَك منك وإن كانَ  الذَّنَنُ و  .أََذن ، محرَّ

 والذَّيَِم ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لقَْيِس بِن الخطيِم األَْنصاِرّي : الذَّنَنِ وكالذَّاِم والذَّاِب  : العَْيُب ، الذَّانُ  : [ذون]

لـــــــــــــــــولـــــــــــــــــًة  فـــــــــــــــــح  َرَددحان الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَة مـــــــــــــــــَ

ا     هــــــــــــــــــا وهبــــــــــــــــــا ذاهنــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــُ (4)هبــــــــــــــــــا أَفـــــــــــــــــــح
 

  
 وقاَل ِكناٌز الَجْرميُّ :

 (5)هبا أَفـحُنها وهبا ذاهُبا 
حاحِ.  كذا في الّصِ

 وقَصيَدةُ ِكناٍز بائِيَّة وَصْدُرهما واِحٌد.

نُ و  ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. : الِغنَى والنَّْعَمةُ  التََّذوُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ نَقَلَه األَْزهِريُّ عن الِكسائّيِ. َذوانِينُ  بالَهْمِز ، والجْمعُ  الذُّْؤنُونِ  ، بالضّمِ : نَْبٌت ؛ لُغَةٌ في الذُّونُونُ 
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ْهنُ  : [ذهن]  ، بالكْسِر : الفَْهُم والعَْقُل. الذِّ

 إلى كذا وكذا. ِذْهنَك يقاُل : اْجعَلْ  ِحْفُظ القَْلِب. أَْيضاً :و

حاحِ. ْطنَةُ الفِ  أَْيضاً :و  ؛ كما في الّصِ

ةٌ في النْفِس معدَّةٌ الْكتِساِب العلوِم تْشملُ   وقيَل : هو قوَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف القاموس : ذاللُه.2)
 والصحاح والتهذيب.« أسهرته»برواية  348/  2واللسان واملقايي   93( ديوانه ص 3)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والصحاح. 71( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان وصدره فيه :5)

 رددان الكتيبة مغلولة
 وعجزه يف الصحاح.
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 ؛ نـََقَله اجلَوحهرِي . وحُيَر  ُ  ا ََواس الظاِهَرَة والباِطَنَة وِشد هتا هي الذ َكاء وجودهتا لت صّور ما يرد عليها هي الِفطحَنُة ؛
ْهنُ و ةُ. : الذِّ ةٌ على الَمْشيِ ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ ألَْوس بِن َحَجر : ذْهنٌ  ويقاُل : ما بِرْجِلي القُوَّ  : أَي قوَّ

هــــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــــُ ٍر هبـــــــــــــــــــا ِذهـــــــــــــــــــح وُء بـــــــــــــــــــرِجـــــــــــــــــــح  أَنـــــــــــــــــــُ

َرة و     ــــــــــــِ ــــــــــــغــــــــــــاب هــــــــــــا ال ــــــــــــُ ت تح هبــــــــــــا ُأخــــــــــــح ــــــــــــَ ي (1)َأعــــــــــــح
 

  
ْهنُ و ً  يقاُل : ما رأَْينا بإِْبِلكَ  الشَّْحُم.  :الذِّ يها ؛ (2)يقيمها  ِذْهنا  .أَْذهانٌ  ج السنة أَي ِطرقاً وَشْحماً يُقّوِ

ْهنِ  يقاُل : هو ِمن أَْهلِ  ةُ في العْقِل والُمْسكِة ؛ وهو مجاٌز. األَْذهانِ و الذِّ  : وهو القُوَّ

ْكِر. أَْنساني وأَْلهاني : أَي (3) اْستَْذَهنَنِيو أَْذَهنَنيوعنه  َذَهنَني يقاُل :و  عن الذِّ

ً  فاَطنَني فُكْنُت أَْجَوَد منه أَي : َذاَهنَني فََذَهْنتُهو  .َمْذهونٌ  ؛ وهو ِذْهنا

ّمِ : بَْطٌن من َمْذِحجٍ. ذُْهنُ و  بُن َكْعٍب ، بالضَّ

لمْهَملَِة وكْسِر الهاِء ، هو ابُن َكْعِب ابِن ربيعَةَ بِن كْعِب بِن الحاِرِث بِن الدَِّهُن ، بفتْحِ الداِل ا: قاَل الحافُِظ : والذي في أَْنساِب ابِن الّسمعانّيِ 

غوَث بِن َخلَف بِن َسلََمةَ ابِن َكْعِب بِن َعْمِرو بِن علة بِن جلِد بِن ماِلِك بِن أَُدٍد ؛ منهم : شريُك بُن األَْعوِر ، واسُم األَْعوِر الحاِرُث بُن عْبِد ي

  ، كاَن في شيعَِة علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، ماَت بالُكوفَِة في أَياِم ِزياٍد.ُدْهٍن الَمْذحجيُّ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  ، بالكْسِر : أَي ذكيٌّ فَِطٌن ، ِكالُهما على النَّسِب ، وكأَنَّ  ِذْهنٌ و، كَكِتٍف ،  َذِهنٌ  رجلٌ  إلى ما  اذَهنَ و، كعَِلَم.  َذِهنَ  وقد َذِهنٍ  مغيٌَّر عن ِذْهنا

 أَقوُل افطَن.

 شيئاً : ال يَْعِقُل. يَْذَهنُ  وهو ال

ْنيا : َذَهبَ  اْستَْذَهنكو  .بذْهنِك حبُّ الدُّ

 وهو نِْقيُها. بِذْهنِها الّسنةُ القََصَب : َذَهبَتْ  اْستَْذَهنَتِ و

 كذا وكذا : فَِهْمتُه. َذِهْنتُ  وفي النَّواِدِر :

 عنه. (4)عن كذا : فههت  َذَهْنتُ و

دةِ ، كَجْعفٍَر : َذْهبَنٌ  : [ذهبن]  أَْهَملَه الجماَعةُ. ، بالباِء الَموحَّ

 له ِوفاَدةٌ ، وقد تقدََّم االْختِالُف فيه. َصحابيٌّ  المهريُّ  ابُن ِقْرِضمٍ  وهو

 ونَقََل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالى ، إْهماَل الداِل أَْيضاً ، وهو َغِريٌب.

ِحيُح أَنَّه بالفتْحِ : بالكْسِر :،  الِذينُ  : [ذين]  كالذَّْيِم. العَْيبُ  أَْهَملَه الجْوهِريُّ ، وَضْبطه بالكْسِر َغِريٌب ، والصَّ

 : عابَهُ. َذانَهُ ووقد َذاَمهُ 

ا يُْستدرُك عليه.  وممَّ

 : لُغَةٌ في الُمذالِ  [الُمَذانُ ]

 مع النون فصل الراء
أَي  عن النَّْضِر بِن ُشَمْيٍل عن الَخليِل ، حكى ذلك (5) بمْعنَى َرَعنَّه وتَْشديِد النُّوِن ؛ وقد أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ ، وهو بفتْحِ اْلَهَمَزةِ  : َرأنَّهُ   :[رأن]

 بمْعنَى لعَلَّه ، وهي لغَةٌ فيه وَسيَأْتي.
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالضّمِ : نَْبٌت ، والبُوُص ثََمُره ، والقُْرُزُح : األُرانَي

__________________ 
 واألساس. 363/  2واللسان والصحاح واملقايي   35( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف األساس : يقيها.2)
 ومثله يف اللسان والتكملة.« واستذهنين»( يف القاموس : 3)
 ( يف اللسان : فهمت عنه.4)
 القاموس : َرَغن ه.( يف 5)
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ِ  ال يطوُ  ساقُه.: َحب ه ؛ كذا قاَلُه ابُن بـَّرِي ؛ وَسَبَ  يف ترحمَجَِة أََرَن : اأَلرَانَِيُة   نبحٌت من اَ مح
بُونُ  : [ربن] هما : األُْربونُ و األُْربانُ و كَصبُوٍر ، ، الرَّ . ، بضّمِ  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ، وَكرَهها بعُضهم. (1) العُْربُونُ  وفي اللِّساِن : هو

ً  : أَْعَطْيتُه أَْربَْنتُهو  ، وهو َدِخيٌل. َربونا

 ؛ عن أَبي َعْمٍرو ، والُمْرتَبُِئ مثْلُه ؛ وأَْنَشَد : : الُمْرتَِفُع فَْوَق مكانٍ  الُمْرتَبِنُ و

رِة و  جــــــــــــــح ِ ٍ فــــــــــــــوَ  اهِلضــــــــــــــــــــــــــــاِب لــــــــــــــفــــــــــــــَ رحتــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

را    بــــــــــــَ نــــــــــــاِن فــــــــــــَبدح وحُت إلــــــــــــيــــــــــــه ابلســــــــــــــــــــــــــِّ  (2) لــــــــــــََ
  

اٍن : ُرْكٌن ِمن ، ُربَّانُ و  ٍء.أََحد َجبَلَْي طّيِ  أََجأَ ، أَْركانِ  كُرمَّ

ِحيُح أَنَّه َريَّان ، بالتَّْحتيَّة ، كَشدَّاٍد ، وهو ِمن أْطوِل ِجباِل أََجأَ ، وهو َعِظيٌم  أَْسَود ، يُوقُِدوَن فيه الناَر فتَُرى * قْلُت : هذا تَْصحيٌف ، والصَّ

 يَرةِ ثالٍث ، قالَهُ نَْصر.ِمن َمس

بَّانُ و  .َربابِين والجْمعُ  َمْن يُْجِري السَّفينةَ ، : الرُّ

 قاَل األْزهِريُّ : وأَظنُّه َدِخيالً.

بابيُّ َمْنسوٌب إلى الرّبِ ، ُمتَعَلٌِّق ِعْلُمهُ بما في باِطِن البَْحِر ِمن شعوٍب  َح بعٌض أَنَّه الرَّ وغيِرها ، ثم عْنَد االْستِْعمال ُحِذفَِت * قْلُت : وقد صرَّ

َدةِ. ً  إذا صارَ  : تََربَّنَ  تصرَف فيه فقالوا : وقد الياُء وَظنَِّت الباء كأَنَّها أَْصليَّة ، وعلى هذا َمَحّل ِذْكره في الموحَّ  .ربَّانا

بَّانِيةُ و اَغانيُّ هنا بالضّم ، فما هنا تَْصحيٌف ؛ وَمرَّ له في َحْرِف البا بِن يَْربوعٍ  (3) : ماٌء لبَني َكْلبِ  الرُّ ِء الّربابِية : ماٌء باليَماَمِة ؛ وقيََّدهُ الصَّ

ل. اي. ِربانٌ  : اْسٌم لشْخٍص من َجرٍم وليَس في العََربِ  (4) كِكتابٍ  ، ِربانٌ و ظاِهٌر فتأمَّ اِء غيُره ومن ِسواهُ بالزَّ  بالرَّ

ةُ النََّسبِ  َح به أَئِمَّ ، كَشدَّاٍد ، وهو ابُن حلوان ، وهو واِلُد جرم ، ِمن قضاَعةَ يُْنَسُب إليه جماَعةٌ ِمَن الصَّحابَِة  َربَّانٌ   أنَّه* قْلُت : الذي صرَّ

ل.: وغيِرهم ، وهكذا َضبََطه الحافُِظ الذهبيُّ وابُن حجر وابُن الجوانّي النسَّابَةُ. وقْولُه   اسٌم لَشْخٍص ِمن جَرٍم َغلٌَط أَْيضاً فتأمَّ

. الطَّبَِريُّ ، محّركاً ، ُمَؤلُِّف كتاِب األَْمثاِل وغيِرِه. َربَنٍ  يُّ بنُ علو  هكذا َذَكَره الحافُِظ الذَّهبيُّ

 الطّبِ. يِّزاً فيَن يَُهوِديَّا ُمتَمَ قاَل الحافُِظ بُن حجر : هو ِمن َمْشهوِري األَطَّباء تَتَْلَمَذ له محمد بن َزَكريَّا وأَبُوه رين الطَّبَرّي ، َذَكَر أَنَّه كا

بَنُ وقاَل :  ُم في َشِريعَِة اليَُهوِد. الرَّ  : الُمتَقّدِ

َدةِ.  قاَل الحافُِظ ، َرِحَمه هللاُ تعالى : فعلى هذا هو بتَْشديِد الموحَّ

ّمِ : د بالَمْغربِ  أُْربونَةُ و ؛ وَضبََطه ياقوت بالضّمِ والفتْحِ معاً ؛ وقاَل : هو بلٌد في َطَرِف الَمْغرِب ِمن أَْرِض األَْنَدلُس ، وهي اآلَن بيِد  ، بالضَّ

 ، أْلُف ِميٍل. (5)اإِلْفَرْنج لَعَنَهم هللاُ تعالى ، بَْينها وبَْين قْرطبَةَ ، على ما َذَكَره ابُن النَّبيه 

ابِنِ  َمْوِضعو انِ منك : هو  الرَّ ان في موِضِعه. َمْوِضُع الرَّ  ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد وَسيَأْتي الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٍء ُمْعظُمهُ وجماَعتُه.كّلِ شي ُربَّانُ 

ٌب. ُمَرْوبَنٌ و ُمَربَّنٌ و، بالضّمِ والكْسِر ،  بُربَّانِه وأَخذتُه  ، كمعَظٍَّم وُمجْوَهر ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

اَن ، وبهما ُرِوي قْوُل ُرْؤبة :قاَل ابُن ُدرَ  ى الرَّ  ْيٍد : وأَْحَسبُه الذي يَُسمَّ

 ُمَسرحَوٌ  يف آلِِه ُمَرب ن
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__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بفتح العا والراء وضم الباء.1)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.2)
 ا يف التكملة.ومثله« ُكَليبٍ »( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : 3)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : وكَكت اٍن.4)
 ( يف معجم البلدان : ابن الفقيه.5)
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 .ُمَرْوبَنو

 الّصوفيُّ بالفتْحِ. َرْبنَ  ومحمُد بنُ 

.  قاَل الحافُِظ : قَرأْته بخّطِ مغلطاي ، وقاَل : حدَّثنا عنه شْيُخنا أَبو محمٍد البَْصريُّ

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

َدةِ وسكوِن النُّوِن وفتِْح الجيِم : قَْريةٌ ِمن أَْعماِل سرقنة  أَْربِْنَجنِ ]  :[ربنجن]  ؛ وُربَّما أَْسقَطوا الَهْمَزةَ فقالوا : (1)، بفتْحِ فسكوٍن فكْسِر الموحَّ

؛ وأَبو َجْعفٍر  315، َسنَة  (2)ِمن فُقهاِء الَحنَفيَّة ، ماَت ، َرِحَمه هللاُ تعالَى  األَْربِْنَجنِيُّ  ، منها : أَبو بْكٍر أَحمُد بُن محمِد بِن موَسى َربِْنَجن

ٌث ، قاَل ابُن القراِب : ماَت َرِحَمه هللاُ تعالى َسنَة   .315أَحمُد ابُن محمِد بِن عْبِد هللا محّدِ

 أَْهَملَه الجماَعةُ.: بفتْحِ التَّاِء الفَْوقيَّة وَراء وأَِلف وكْسِر الفَْوقيَّة الثَّانِيَة والقاِف  : تَراتِِقينُ  : [رتقن]

 ع بالعََجِم ، وهي قََصبَةُ َكْرَدَر. وهو

َدةٌ ، وعلى كّلِ ال يْظَهرُ  لَها موحَّ ياَدةِ ال  قاَل شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى : ويقاُل : إنَّ أَوَّ َوْجهٌ لِذْكِرها ألَنَّها أَْعجِميَّةٌ ، والُحْكم على التاِء بالّزِ

ل.  يْظَهر فتأَمَّ

تْنُ  : [رتن] حاحِ. : الرَّ  الَخْلُط ؛ كما في الّصِ

 َخْلُط الشَّْحِم بالعَجيِن. وقيَل : هو

 ونَصُّ الُمْحَكم : َخْلُط العَجيِن بالشْحِم.

حاحِ : وُمعَظَّمةِ  كما في العَْيِن ، ،، كِمْكنََسٍة  الِمْرتَنَةُ و َمةُ. كما في الّصِ  الُخْبَزةُ الُمَشحَّ

لصَّواُب الُمَرثَّنة ، بالثاِء ، ِمن قاَل األَْزهِريُّ : َحَرْصُت على أَْن أَِجَد هذا الحرَف لغْيِر اللَّْيِث فلم أَِجْد له أَْصالً : قاَل : وال آمُن أَْن يكوَن ا

ثَاِن ، وهي  فَّاِريَن لإِلْلحاِم. يكوُن. : َصْمغٌ  الَّراتِينُ و األَْمطاُر الَخِفيفَةُ ، فكأنَّ تَْرثِينَها تَْرِويَتُها بالدََّسِم.الرَّ  مع الصَّ

كاً : هو َرتَنٌ و َدةِ وسكوِن الفَْوقيَّة وفتْح الراِء وسكوِن النُّوِن.  (3) البَتَْرْنِديّ  َرتَنٍ  ابُن ِكْرباِل بنِ  ، محرَّ : مدينَةٌ بالِهْنِد ؛  بِتَْرْندةُ وبكْسِر الموحَّ

ِرين ، أَْدَرَك النبيَّ ،  ْمِر ، ، وَحَضَر معه الَخْنَدق ، فدَعا له بالبرَكة ، في الع وسلمعليههللاصلىاْختُِلَف في شأْنِه كثيراً فقيَل : إِنَّه ِمَن المعَمَّ

ليَس  زاُر ، والصَّحيُح أنَّهوإِنَّه َحَضَر في زفاِف فاِطَمةَ إلى علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما ، وَرَوى أَحاِديَث وماَت ببِلَِدِه ، وله مقاٌم َجليٌل يُ 

ْحبَةَ وُصدِّ   َق ، وَرَوى أَحاِديَث َسِمْعناها ِمن أَصحاِب أَْصحابِِه.بصحابّيِ ، وإِنَّما هو كذَّاٌب َظَهَر بالِهْنِد بْعَد الستِّمائَِة فادَّْعى الصُّ

يواِن للحافِِظ الذَّهبّيِ ، َرِحَمه هللاُ : ْحبَة فاْفتََضَح بتْلَك األَحاديِث الَمْوُضوَعة ،  َرتَنٌ  وفي ذْيِل الّدِ الِهْنِديُّ َظَهَر في حدوِد الستِّمائَِة فَزَعَم الصُّ

 دَّى لهم ، ال بِل الظَّاِهُر أنَّه ال ُوُجوَد له ، بل هو اسٌم َمْوضوٌع أُْلِصقَْت به ُمتُوٌن مْكذُوبَة ا ه.فأخاُف أَن يكوَن َشْيطاناً تبَ 

ابعِة على يِد السُّْلطان َمْحمود بِن سبْكتِكيَن الغْزنَوّيِ الَمْشُهور بالعدْ   ٌء عنْنقَل شيِل واالْنصاِف ، ولم يُ * قْلُت : وكاَن فتُْح الِهْنِد في المائَِة الرَّ

 إالَّ في آِخِر المائَِة السَّاِدَسة ، ثم في أَوائِل السَّابعَِة قُبَْيل وفاتِِه. َرتَنٍ 

ْحبَة فمقَتَهُ العُلَماُء وكذَّبُوه. َرتَنٌ  وفي التَّْبصيِر للحافِِظ :  الِهْنِديُّ الذي ادََّعى في المائَِة السابعَِة أنَّه أَْدَرك الصُّ

ى* قْلُت : واألحا اَسة وتُسمَّ تَنِيَّات ِديُث التي َرَواها وتلَقَّاها عنه أْصحابُه وأَصحاُب أَْصحابِه قد ُجِمعَْت في كرَّ ، كْنُت اطَّلَْعُت عليها  بالرَّ

 سابقاً. وأَطاَل الذَّهبيُّ في الميزاِن في تْرَجَمتِه ، وكذا الحافُِظ في لبابِه وفي اإلصابَِة.

 كما َسيَأْتي. َرانُونا بنُونَْيِن : بين الَمدينَِة وقُبا، صوابُه  َراتُونا َواِديو

__________________ 
 ( كذا ويف معجم البلدان واللباب : لرقند.1)
 ا وقيد وفاته ابن األثري اب روف. 369( يف اللباب ومعجم البلدان : سنة 2)
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حدة نســــبة إىل برتند ا د ابهلند ا ا ه نصــــر وكذا الشــــارح ضــــبطه ( عل  هامش القاموس : هكذا ابلفتح يف املو ا وضــــبطه عاصــــم بكســــر املو 3)
 بكسر املوحدة وسكون الفوقية وفتح الراء وسكون النون ا ه مصححة.
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ا يُْستدرُك عليه :  * ومَّ

النَّْيسابُوِريُّ ،  األَْرتَيانيُّ  ، بالفتْحِ وكْسِر الفْوقيَّة : قَْريةٌ ِمن أَْعماِل نَْيسابُوَر منها : أَبو عْبِد هللِا الَحَسُن بُن إْسمعيل بِن علّيٍ  أَْرتيانُ  : [رتين]

 ماَت بْعَد العشِر والثلَثمائَِة.

ثانُ   :[رثن] حاحِ َمْضبوطاً بال ، كَسحاٍب ، الرَّ ؛ نَقَلَه  بَْينَُهنَّ ُسكونٌ  يْفِصلُ  الِقطاُر الُمتَتابِعةُ من الَمَطرِ  : (1)كْسِر وَوقََع في نسخ الّصِ

 الَجْوهِريُّ عن أَبي زْيٍد.

 وقاَل ابُن هانئ : يفِصُل بَْينَُهنَّ ساعاٌت أَقلَّ ما بَْينَُهنَّ َساَعةٌ وأََكثَْر ما بَْينَُهنَّ يوٌم ولَْيلَة.

حاحِ : أَصابَها َمَطٌر َضعيٌف. َمةٍ ، كُمعَظَّ  ُمَرثَّنَةٌ  أَْرضٌ و  كما في الّصِ

َدةٌ. ُمَرثَّنَةٌ  وَرثَاٌم ، وَكذِلَك أَْرضٌ  َرثَانٌ  ، أَي َمْرُكوَكة ، أَصابَها َرثْنَةٌ  : أصابَتْها َمْرثونَةٌ  في نواِدِر األْعراِب : أَْرضٌ و  وُمثَرَّ

 بغُْمَرةٍ.َطلَْت َوْجَهها  المرأَةُ : تََرثَّنَتِ و

 قاَل األْزهِريُّ : قاَل ذلك بعُض َمْن ال أَْعتِمُده.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  األَرضُ  ُرثِّنَتِ   ، عن ُكراعٍ. تَْرثِينا

 كُطلَّْت وبُِغَشْت وُطشَّْت وما أَْشبَه ذِلَك. ُرثِنَتْ  قاَل ابُن ِسْيَده : والِقياسُ 

ً  وهو ثَبََت وجاَد ، إذا الَمَطُر ، بالعَْيِن المْهَملَِة : اْرثَعَنَّ  : [رثعن]  .يَْرثَِعنُّ ارثِْعنانا

ة : اْرثَعَنَّ  وقيَل : مَّ  َكثَُر ؛ قاَل ذو الرُّ

هح  دح ــــــــــــــــــــَُ ه بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَد رايٍح تــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــبَن

هح و     مـــــــــــــُ ثـــــــــــــِ وِن تـــــــــــــَ اِت الـــــــــــــد جـــــــــــــُ نـــــــــــــ  عـــــــــــــِ رحثـــــــــــــَ (2)مـــــــــــــُ
 

  
يت في قْوِل النابِغَِة :ِمَن الَمطَ  الُمْرثَِعنُّ  وقاَل األَْزهِريُّ : ّكِ  ِر : الُمْستَْرِسُل السائُِل ؛ قاَل : وقاَل ابُن الّسِ

ه و  ـــــــــــُ رٍّ ســـــــــــــــــــــــــحـــــــــــاب هـــــــــــِ فـــــــــــَ كـــــــــــح ـــــــــــثٍّ مـــــــــــُ ل ر  مـــــــــــُ  كـــــــــــُ

ِر     نِّ اأَلســــــــــــــــــــــافــــــــِ عــــــــِ رحثــــــــَ واد مــــــــُ يــــــــَش الــــــــتــــــــ  مــــــــِ (3)كــــــــَ
 

  
 ُمتَساقٌِط ليَس بَسريعٍ ، وبذِلَك يُوَصُف الغَْيُث. ُمْرثَِعنٌّ  قاَل :

 ُمتَساقِطاً. الشَّعَُر : تََسدَّل اْرثَعَنَّ و

ً  فالنٌ  اْرثَعَنَّ و  .ُمْرثَِعنّ  ؛ وكلُّ ُمتساقٍِط ُمْستَْرخٍ  َضعَُف واْستَْرَخى : اْرثِْعنانا

ي ألَبي األَْسود الِعْجلّي : ُمْرثَِعنًّا ويقاُل : جاَء فالنٌ   ساِقَط األَْكتاِف أَي ُمْسترخياً ؛ َوأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  نــــــــــــــــــــــــــّ راًب جمــــــــــــــــــــــــــُِ  ملــــــــــــــــــــــــــا رآه َجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ا     نـــــــــــ  عـــــــــــَ نـــــــــــاء وارحثــــــــــــَ ن َحســـــــــــــــــــــــــح َر عـــــــــــَ (4)أَقحصـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : السَّْيُل الغاِلُب. الُمْرثَِعنُّ 

جاِل : الذي ال يَْمِضي على هَ   ْوٍل.وِمن الّرِ

ً  بالمكانِ  َرَجنَ  : [رجن]  به. أَقامَ  إذا : يَْرُجن ُرُجونا

. ويُثَلَُّث ، البُيوَت ؛ اإِلبُِل وغيُرها : أَِلفَتِ  َرَجنَتِ و اِء نقلَهُ الَجْوهِريُّ  فمْن َحّدِ نََصَر وفَِرَح عن الفرَّ

 .َراجنَةٌ  وهي
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اجنُ و  : اآلِلُف ِمن الطَّيِر. الرَّ

 ُمِقيمةٌ في البُيوِت ، وكذِلَك الناقَةُ. راِجنَةٌ  وشاةٌ 

 .َمْرجونَةٌ  حتى تُْهَزَل : نَقَلَهُ الجْوهِريُّ ؛ فهي دابَّتَه : َحبََسها وأَساَء َعلَفَها َرَجنَ و

ً  فالٌن راِحلَتَه َرَجنَ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :  َحبََسها في الَمْنِزِل على العَلَِف.:  َرَجنََها أو و أْن يَْحِبَسها ُمناَخةً ال يَْعِلفها ؛َشِديداً في الداِر : وه َرْجنا

اِء : إذا جَسها   عن الَمْرعى (5)ونَقََل الجْوهِريُّ عن الفرَّ

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف الصحاح ابلفتح.1)
 ( اللسان.2)
 واللسان وعجزه يف التهذيب. 92( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 ( يف الصحاح : حبسها.5)
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َكها عل  َعَلٍف قيَر : َر يـَتَـَعد   وال  ا ُرجوانً  هي (1) َرج َنها تـَرحجيناً فَرَجَنتح  عل  غريحِ َعَلٍف ا فإن أمحســــــــــــــَ من َحدِّ َنصــــــــــــــَ
حاِح.  يـَتَـَعد   كما يف الصِّ

 وهذا ِمن نواِدِر أَبي زْيٍد. فالناً : اْستَْحيا منه ، َرَجنَ و

حاحِ  أَْمُرُهم : اْختَلََط ، على القْومِ  اْرتََجنَ و ْبدَ  اْرتََجنَ  هو ِمنو كما في الّصِ َق في  ُطبَخ فلم يَْصُف وفََسَد واْرتََكَم وأَقاَم ، إذا الزُّ أَو تَفرَّ

ائُِب  اإِلْذوابَةِ  اْرتِجانِ  الِمْمَخِض ؛ وهو ِمن ائِب الخاثِر فتُوَضُع على الناِر فإذا َغال َظَهَر الرَّ قاِء ُمْختِلَطة بالرَّ ْبَدةُ تخرُج ِمَن الّسِ ، وهي الزُّ

 .االْرتِجانُ  ُمْختلطاً بالسَّمِن فذِلكَ 

ِجينُ و  : السَّمُّ القاتُِل. الرَّ

جينَةُ و  بهاٍء : الجماَعةُ. ، الرَّ

 : القُفَّةُ. الَمْرجونَةُ و

اي في آِخِره  ، كَشدَّاٍد : واٍد بنَْجدٍ  انٌ َرجَّ و از بالّزِ واُب َرجَّ َم للمصنِِّف  (2)؛ هذا في النُّسخِ ، والصَّ ، وهكذا َضبََطه نْصٌر في المْعَجِم ، وتقدَّ

اٍن ، وَمرَّ شاِهُده هناك ِمن قْوِل بْدِر بِن ع« ر ج ز»َرِحَمه هللاُ تعالَى في  اِمِر الُهذلّي فَراِجْعه ؛ وِمَن العجيِب أنَّ ، َضبََطه كَشدَّاٍد وُرمَّ

 ، فجعَلَه ُمثَنى وقد نبَّهنا عليه هناك.« ر ج ج»المصنَِّف َذَكَره أَْيضاً في 

انُ و جانُ  د بفاِرَس ، ويقاُل فيه : َرجَّ ً  أرَّ ِحيُح. أَْيضا اِء الَمْفتوَحِة ، هكذا َضبََطه ابُن خلَّكاِن ، وهو الصَّ  بتَْشديِد الرَّ

اء والجيُم ُمشدََّدتاِن. شاطّي : الرَّ  وفي أَْصِل الرَّ

ْبِط والتَّْعيين.« ر ج ج»وَذَكَره المصنُِّف َرِحَمه هللاُ تعالَى في   ، وَمّر هناَك ما فيه ِكفايَة ِمَن الضَّ

 وأحمُد بُن أَيُّوبَ  ٍر القطَّان البَْصريُّ ، َذَكَره األميُر ؛بِن ُمْسلم ، وعنه عليُّ بُن الُحَسْيِن بِن َجْعف (4)عن ُعثْمان  (3) منه أَحمُد بُن الُحَسْينِ و

انِيُّونَ  شْيخان للّطْبرانّي ، وعبُد هللا بُن محمِد بِن ُشعَيٍب وأَُخوه أَحمدُ  عن يَْحيَى بِن حبيِب بِن عربّيِ وعنه ابُن الُمظفّر الحافُِظ ؛ جَّ  الرَّ

ثوَن.  المحّدِ

 الَمْغرِب.كُجَهْينَةَ : ع ب ، ُرَجْينَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الناقَةُ : أَقاَمْت في البَْيِت. أَْرَجنَتِ 

. أَْرَجنَهاو اِء الِزٌم ُمتعّدِ  : َحبََسها ليَْعلقَها ولم يَُسّرْحها ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن الفرَّ

 : اْعتِالفُه للنَُّوى والبْزِر. ُرجونَتُهوالبَعيِر  ُرُجونُ و

 البَِعيُر في العَلَِف. َرَجنَ  في الطعاِم وَرَمَك : إذا لم يَعَْف منه شيئاً ، وكذِلكَ  َرَجنَ  انيُّ :وقاَل اللّْحي

 : أَي في اْختِالٍط ال يْدُرون أَيُِقيُمون أَم يْظِعنُون. َمْرُجونَةٍ  وهم في

ُث ، له رْحلَةٌ بالَمْشرِق. األَْرُجوانيُّ  أَبو محمٍد ُشعَيُب بُن َسْهِل بِن ُشعَيبٍ : ، بالفتْحِ وضّمِ الجيِم : بْلَدةٌ باألَْندلُس ، منها  أْرُجونَةُ و  المحّدِ

انَةُ و جَّ  ، ُمشدََّدةٌ : اإِلبُِل التي تحمُل الَمتاَع. الرَّ

 وعْنِدي أنّه اسٌم كالَجبَّانَِة.قاَل ابُن ِسْيَده : وال أَْعرُف له فْعالً ، 

جان ، ُدفِنَ السالمعليه: اسُم َحواِري عيَسى ،  أَرجيانُ و  .بأَرَّ

بطُن منهم  الرواجنو (5): َجدُّ أَبي محمٍد عْبدا هللِا بن محمٍد ، البغداديُّ المحدُث عن أبي القاسم بُن ُشخرَف وعنه ابن بطة البكريُّ  َراجيانُ و

. الرواجنيُّ  يعقوبَ  أبو سعيد عباُد بنُ   روى عنه الحافُِظ البُخاِريُّ
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 ماَل. ُء :الشي اْرَجَحنَّ  : [رججن]

 شاِصياً فاْرفَْع يَداً أَي إذا مالَ  اْرَجَحنَّ  ومنه الَمثَُل : إذا

__________________ 
 «.َكَرج َنها» زايدة يف القاموس. سقطت من الشارح. نصها :« فرجنت»( قبر 1)
 يف ايقوت : وهو واٍد عظيم بنجد.« والذي يف ايقوت : أهنما واداين بنجد ا وعليه فال تصويب. ا ه مصححه»هامش القاموس : ( عل  2)
 : ا سن. 625/  2( يف اللباب والتبصري 3)
 ( يف اللباب والتبصري : عفان.4)
 .«العكربي»( يف اللباب 5)



17034 

 

فُ  َليحه ا يعحيِن إذا َخَضَض لَك فاكح حاِح.راِفعاً رجح  فح عنه ؛ كما يف الصِّ
. : اْرَجَحنَّ و  اْهتَزَّ

ةٍ  أَْيضاً :و  ؛ قاَل : َوقََع بَمرَّ

َروايّن إذا و  رَاٌب ُخســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ن      حــــــــــــَ ىن  وارحجــــــــــــَ غــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــُخ تـ ه الشــــــــــــــــــــــــــي (1)ذاقــــــــــــَ
 

  
 ؛ قاَل األْعَشى : السَّراُب : اْرتَفَعَ  اْرَجَحنَّ و

ـــــــــــــــنح  رَتِي مـــــــــــــــح
ُ

ُوِ  املـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  َأســـــــــــــــــــــــــــــح ُدر  عـــــــــــــــل ـــــــــــــــَ  ت

ّن     حــــــــــَ راُب ارحجــــــــــَ نــــــــــا إذا مــــــــــا الســــــــــــــــــــــــ  (2)رََكضــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ثِقيٌل. : ُمْرَجِحنٌّ  َجْيشٌ و

 ؛ قاَل النابغَةُ : : ثقيلَةً  ُمْرَجِحنَّةٌ  َرًحىو

ٌة  نــــــــــــ  حــــــــــــِ رحجــــــــــــَ تح فــــــــــــيــــــــــــه َرحــــــــــــً  مــــــــــــُ فــــــــــــَ  إذا َرجــــــــــــَ

ِر     وافـــــــــــِ زِيـــــــــــَر ا ـــــــــــَ اجـــــــــــًا غـــــــــــَ جـــــــــــ  َج ثـــــــــــَ عـــــــــــ  بــــــــــــَ (3)تــــــــــــَ
 

  
 أَْوَرَد ابُن ِسْيَده والَجْوهِريُّ واألْزهِريُّ هذا الحْرَف هنا على أَنَّ النُّوَن أَْصليَّة ، وإيَّاُهم تَبَع المصنُِّف.

 ل ذِلَك.ُء إذا ثقَُل ، فتأمَّ ونَقََل ابُن األثيِر عن جماَعٍة ِزياَدتَها ، وأنَّه ِمن َرَجح الشي

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ٌد مائٌِل. ُمْرَجِحنٌّ  يقاُل : أَنا في هذا األَْمرِ   : أَي ال أَْدِري أَيَّ فَنَّْيه أَْرَكُب ، وأَيَّ َصْرَعْيه وَصْرفَْيه وَرْوقَْيه أَْرَكُب ، أي ُمتَرّدِ

 : أَي واِسعَة كثيَرةُ. ُمْرَجِحنَّة ويقاُل : فالٌن في ُدْنيا

ه. اْرَجَحنَّ و: َسِمينَةٌ إذا َمَشْت تَفَيَّأَْت في ِمْشيتِها.  ُمْرَجِحنَّةٌ  رأَةٌ وامْ   السَّحاُب بْعَد تَبَسٍُّق : أَي ثَقَُل وماَل بَْعد علُّوِ

 : ثقيٌل واِسٌع. ُمْرَجِحنٌّ  وليلٌ 

. : اْرَجعَنَّ  : [رجعن]  أَْهَملَه الجْوهِريُّ

 لُغَةٌ في اْرَجَحنَّ بَِمعانِيِه. وهي

 إذا ُصِرَع وامتدَّ على وْجِه األرِض.: واْجَرَعبَّ واْجلَعَبَّ  اْرَجعَنَّ وقاَل األْصمعيُّ : اْرَجَحنَّ 

 : أَي بِعِصيِّنِا. فاْرَجعَنُّوا ويقاُل : َضَرْبناُهم بقَحاِزنِنا

 َطَجَع وأَْلقَى بنْفِسه.، أَي اضْ  فاْرَجعَنَّ  وقاَل اللّْحيانيُّ : َضَربَهُ 

جَل يقوُل إذا َغلَْبتُه فاْضَطِجَع وَوقََع وَرفََع ِرْجلَْيه فُكفَّ  اْرَجعَنَّ  وقي الَمثَِل : إذا يََدك عنه ؛  شاِصياً فاْرفَْع يَداً ؛ يقاُل ذِلَك للرُجِل يقاتُِل الرَّ

 وأَْنَشَد اللّْحيانيُّ :

يـــــــــارَ  نـــــــــا خـــــــــِ ـــــــــح رَتَي وا واســـــــــــــــــــــــح نـــــــــ  عـــــــــَ ا ارحجـــــــــَ مح فـــــــــلـــــــــمـــــــــ   هـــــــــُ

دا و     ــــــــ  ل كــــــــَ ــــــــِد مــــــــُ دي ــــــــعــــــــًا يف ا ــــــــَ ي (4)صــــــــــــــــــــــاُروا مجــــــــَ
 

  
 أَي اْضَطَجعُوا وُغِلبُوا.

 أَْيضاً : اْنبََسَط. اْرَجعَنَّ و

 أَْهَملَه الجماَعةُ. : (5) ، كَسحابٍ  َرخانُ   :[رخن]
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خانِيُّ  منها : الَحَسُن بُن قاِسمِ  بَمْرَو ، ة وهي ُث عن أَحمَد بِن محمِد بِن َعْبُدوس النََّسوّي ، وعنه أَبو َجْعفٍر محمُد بُن أَبي علّيٍ  الرَّ المحّدِ

 .(6)الهمدانيُّ 

 ومنها أَْيضاً : أَبو عبِد هللا أَحمُد بُن محمِد بِن خطابٍ 

__________________ 
 .«وطالِء خسرواين»برواية :  215( اللسان والبيت لألعش  ا ديوانه ط بريوت ص 1)
 واملثبت كاللسان.« ركضاً »وفيه :  210( ديوانه ط بريوت ص 2)
 برواية : 92( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 3)

 تبّع  ثجاٌج غزير ا وافر
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.

 ( اللسان.4)
 ( قيدها ايقوت رخان بضم أوله وتشديد  نيه ا وآخره نون.5)
 كاألصر.« اهلمداين» وهبامشه عن إحد  نسخه :« اهلمذاين» 625/  2لتبصري ( يف ا6)
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  مٍد املروزّي وطََبقِته. (1)الر خاين  عن عبِد   بِن 
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِخينويُّ الَحنَفيُّ عن أَبي الَحَسِن ابِن عل (2)َرَحينو   ّيِ بِن سباع االنداقّي.، بفتْحٍ فَكْسٍر : قَْريةٌ بَسَمْرقَْند ، منها : عبُد الوهاِب بُن األَْشعِث الرَّ

ْدنُ  : [ردن] ّمِ : أَْصُل الُكّمِ ، الرُّ حاحِ. بالضَّ  كما في الّصِ

ْدنِ  يقاُل : قميٌص واِسعُ   .الرُّ

 .أَْردنَةٌ و أَْردانٌ  ج َكم : هو مقّدُم ُكّمِ القَِميِص ، وقيَل : هو أَْسفَلُه ؛ وقيَل : هو الُكمُّ ُكلّه ؛وفي الُمحْ 

ً  َجعََل له بالتَّْشديِد : ، َردَّنَهوالقَِميَص  أَْرَدنَ و  .ُرْدنا

ً  وفي الُمْحَكم : َجعََل له  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لقيِس بِن الخطيِم : أَْردانا

َرواِت الـــــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــــاء و  َرُة مـــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــح  عـــــــــــــــَ

ا     ُح ابملســـــــــــــــــــــــــــــــــِك أَرحداهنـــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــــــَ (3)تـ
 

  
 .ُمْرِدنٌ  يقاُل : لَْيلٌ  : الُمْظِلُم. الُمرِدنُ و

َدنُ  الذي يُْغَزُل به كِمْنبٍَر : الِمْغَزلُ  ، الِمْرَدنُ و  .المراِدنُ  ، والجْمعُ  الرَّ

اُء :و ً  كفَِرَح ، جْلُده ، َرِدنَ  قاَل الفرَّ  تَقَبََّض وتََشنََّج. : َرَدنا

ْدنُ و الحِ بعِضه على بعٍض. بالفتْحِ : ، الرَّ  َصْوُت َوْقعِ الّسِ

 التَّْدخيُن. أَْيضاً :و

ً  وقد نَْضُد الَمتاعِ ، أَْيضاً :و  .َرَدنَه َرْدنا

َدنُ و ِه تقوُل العََرُب : هذا ِمْدَرعُ  يَْخُرُج مع الَولَدِ  الذي بالتَّْحريِك : الِغْرسُ  ، الرَّ َدنِ  في بْطِن أُّمِ َدنُ و .الرَّ يُْفتَُل إلى قّداٍم ؛ وقيَل :  الغَْزلُ  : الرَّ

 الغَْزُل الَمْنكوُس.

َدنُ و  ؛ زاَد اللَّْيُث : األَْصفَُر. الَخزُّ  قيَل :و الغَْزُل : الرَّ

 وقيَل الَحريُر ؛ قاَل عِديُّ بُن َزْيٍد :

و و  ٍر شــــــــــــــــــــــــــــــاِدٍن لــــــــــــــــقــــــــــــــــد َأهلــــــــــــــــحُ كــــــــــــــــح  بــــــــــــــــبــــــــــــــــِ

َاُ مـــــــــــــن مـــــــــــــ ِّ الـــــــــــــر َدنح     هـــــــــــــا أَلـــــــــــــح (4)َمســـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 وقاَل األَْعشى :

ا  تــــــــــــــــــــــــاهبــــــــــــــــــــــــُ  َيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ   األُمــــــــــــــــــــــــوَر وحيــــــــــــــــــــــــَح

وحَب الـــــــــــــــر َدنح     ـــــــــــــــَ رارِّي ثـ (5)كشـــــــــــــــــــــــــــــَ ِّ الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ
 

  
 القَراِريُّ : الخيَّاط.

اِدنُ و ْعفَرانُ  ، الرَّ  ؛ وأَْنَشَد لألَْغلِب : كصاِحٍب : الزَّ

أل ِم  َزٍب مــــــــــــــــــــــــُ َرتح بــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــَ َبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــَ  فـ

ِم     رحكـــــــــــــــــُ َذتح مـــــــــــــــــن راِدٍن وكـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَبخـــــــــــــــــَ (6)ف
 

  
تيِن وَشّدِ النُّوِن ، األَْحمر ، ، كاألَْحَمِر : َضْرٌب من الَخزِّ  األَْرَدنُ و اِء وأَشاَر له  وبضمَّ الخفاجيُّ هكذا في نْسَختِنا ، وَوقََع في بعِضها وَشّد الرَّ

وَشّدِ النُّوِن ، وال أَْدِري أَهو َرِحَمه هللا تعالى ، وقاَل : هو ِمن ُطْغياِن قَلَِم الَمْجِد ، ثم قاَل : وفي نْسَخِة الشَّريِف الُمْعتَمِد عليها بِدياِرنا : 

 إْصالٌح منه أَو ِمن المصنِِّف.
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ه الَمثَُل ، تَْرَجمه شْيُخ شيوِخنا الَحَمويُّ في * قْلُت : يْعني بالشَّريِف السيَِّد عْبَد هللا الَمْغرب ّيِ الطْبالِوّي الفَِقيه األُُصولي الذي يُْضَرُب بخّطِ

يه في تَْحِريِرها ، أََخَذ عن الشْمِس  ه ِمن القاموِس نسخاً هي اآلَن َمْرَجُع المْصِريِّين لتَحّرِ الّرْملي وأَبي نَْصر  تاِريِخه فقاَل : وكتََب بخّطِ

 ، َرِحَمه هللا تعالَى. 1047الوّيِ والشَّهاب العباِدّيِ ، تُوفي بِمْصَر َسنَة الّطبَ 

__________________ 
 .«عبدان»( يف اللباب والتبصري ومعجم البلدان 1)
 .«رخينوي»ويف اللباب : « َرِخيُنون»( يف معجم البلدان : 2)
 واللسان والصحاح.وانظر ختر ه فيه.  69( ديوانه ط بريوت ص 3)

 .505/  2واملقايي  

 ( اللسان والصحاح واألساس.4)
 والصحاح وعجزه يف التهذيب. 505/  2واللسان واملقايي   212( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .505/  2واللسان والثاين يف املقايي   164. 163( شعراء أمويون ا شعر األغلب العجلي ا ص 6)
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تَيْ  ِحيَح من َضبَطه بضّمِ فسكونٍ ثم قْوُل المصنِِّف بضمَّ يت. النُّعاسُ  ِن فيه تََسامٌح أَْيضاً ، فإنَّ الصَّ ّكِ  الغاِلُب عن ابِن الّسِ

 قاَل الَجْوهِريُّ : ولم يُْسَمع منه فِْعل.

 : َشديَدةٌ ؛ قاَل أَبَّاُق الدُّبَْيريُّ : أُْرُدنّ  ونَْعَسةٌ 

ٌة أُرحُدن   عحســــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ ين نـ  قــــــــــــــــــــد َأخــــــــــــــــــــَذتــــــــــــــــــــح

ن  و     ٍز هبـــــــــــــــا ُمصـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ب ٌب مـــــــــــــــُ وحهـــــــــــــــَ (1)مـــــــــــــــَ
 

  
 ُمْبٍز : أَي قِوّي عليها ؛ يقوُل : إن َمْوَهباً َصبُوٌر على دْفعِ النّْوِم وإْن كاَن َشديَد النّعاِس.

يون ْجز ، والظاِهُر أَنَّ  األُْرُدنُ  وقاَل ياقُوت : وكذا يقولُهُ اللُّغَّوِ الشدَّةُ أَو الغَلَبَةُ ، فإنَّه ال مْعنَى لقْوِلِه  ناألُْردُ  النُّعاُس ، ويَْستَْشهدوَن بهذا الرَّ

 وقد َعلَتْني نَْعَسةُ النُّعاِس.

يت ّكِ يو قاَل ابُن الّسِ  بالشَّأِم. (2) ُكوَرةٍ  ، اسمُ  األُْرُدن منه ُسّمِ

حاحِ : اسُم نَْهٍر وُكوَرةٍ بأَْعلَى الشاِم.  وفي الّصِ

 وفي التَّْهذيِب : أَْرٌض بالشاِم.

يَِر يقُولُوَن إنَّ  ، وهي أَحُد أَْجناِد الشاِم الَخْمسِة ،  السالمعليهوفِلْسِطْينَّ اْبنَا ساِم بِن ارِم بِن ساِم بِن نوحٍ ،  األُْرُدنَ  قاَل ياقُوت : وأَْهُل الّسِ

 وهي ُكوَرةٌ واِسعَةٌ منها الغَْوُر وطبريَّةُ وُصوُر وَعكَّا وما بَْيَن ذِلَك.

غيُر. أُْرُدنَّانِ  ْخسيُّ : هماوقاَل السَّرَ   الَكبيُر والصَّ

ُجها عن ذِلَك ، وكذِلَك الَهْمَزةُ في وقاَل أَبو علّيٍ : وحْكُم الَهْمَزةِ إذ لَِحقَت بَنَاِت الثالثَةَ ِمن العََربّي أَْن تكوَن زائَِدةً حتى تقُوَم َداللَةٌ تُْخر

 : (3) وإن كن ُمعَربات ، قاَل أَبو َدْهلٍَب اسُم البَلَدِ  األُْردنوأُْسُكفٍَّة وأُْسُرٍب ، 

وصـــــــــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــِ  ابأُلرحُدّن  لـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ تح قـ نـــــــــــــــ   حـــــــــــــــَ

يّن     ِت َأن حتـــــــــــــــَِ مـــــــــــــــح ـــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــُ يّن ف  حـــــــــــــــِ

  

رِّن 
ُ
 (4)َحّنت أبعل  صوهتا امل

ي هذا أَنَّ  األْردن قاَل : وإْن ِشئَْت َجعَْلتَ  ه ِمثْل األَْبلم ، وَجعَْلَت التَّثِْقيَل فيه ِمن باِب َسْبَسّب ، حتى أنَّك تْجِري الَوْصَل َمْجَرى الَوْقِف ويُقَّوِ

 (5)الجماعِة يوَم المرجِ نيرانا  اقتُِسمْت نارُ  األرُدنِ  لوال اإللهُ وأَهلُ : يكثُر َمِجيئه في غيِر القافِيَِة ُمَخفَّفاً نَْحو قْوِل عدّيِ بِن الرقاع العاِملّي 

، وعنه  (6)الِكْنديُّ قاِضي طبريَّةَ ، ُكْنيتُه أَبو ُعَمَر ، َرَوى عن أَبي الدَّْرَداء وجناب  منها : ُعباَدةُ بُن نَُسّيِ  وقد نُِسَب إلى هذه الُكوَرةِ جماَعةٌ 

 .118، ماَت سنة  بُن سناٍن ، ثِقَةٌ َكبيُر القْدرِ  (7)هشاُم بُن القَاِر َوبُْرُد 

َسلََمةَ ، وعْبِد هللا بِن نعيٍم ، والعبَّاس بِن محمٍد ، ومحمِد بِن سعيٍد  (8)كالَوليِد بِن  وآَخُرونَ  بِن ُخطَّاٍف ، الَحَكُم بُن عْبِد هللا أَبو َسلََمةَ و

ثُوَن. نِيُّوناألُْرد الَمْصلُوب الذي اْشتََهَر بالتَّْدليِس ؛ وعلّيِ بن إْسحق ، وعلّي بن سالَمةَ   المحّدِ

 َرَوى عن َمْكحوٍل. األُْردنيُّ  وَمرَّ للمصنِِّف ، َرِحَمه هللا تعالى في الكاِف : تَْرَكة

. راِدنِيَّة وناقَةٌ  راِدنِيٌّ  كالوْرِس ، ومنه بَعيرٌ  : خالََطْت ُحْمَرتَهُ ُصْفَرةٌ  راِدنِيُّ  أَْحَمرَ و  ؛ قالَهُ األَْصمعيُّ

  : فََرُس بِْشِر بِن َعْمِرو بِن َمْرثٍَد.كُزبَْيرٍ  ، ُرَدْينٌ و

َس الَجَسَد ُكلَّه. ، كُمْحِسٍن : ُمْنتِنٌ  ُمْرِدنٌ  َعَرقٌ و  وقيَل : إذا نَمَّ

 وَضعَُف. أَْعيَا : َرْوَدَن َرْودنَةً و

__________________ 
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 واألو  برواية :« األردن»البلدان والرجز يف معجم  505/  2( اللسان والصحاح واألو  يف التهذيب واملقايي  1)
 قد علتين نعسة األردنو 

 ابلرفض منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة. وهو ينقر عن ايقوت. فاقتض  جّرها. ويف القاموس : ابلشام ا بدون  زة.« كورةٌ »( يف القاموس : 2)
 ( وهو أحد بين ربيعة بن قريض بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم.3)
 .«األردن»جم البلدان ( مع4)
 ( معجم البلدان.5)
 ( يف الكاشف : وخباب.6)
 ( يف الكاشف : الغاز.7)
 .«مسلمة»( األصر والتبصري ا ويف معجم البلدان 8)
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ً  اتََّخَذتْ  المْرأَةُ : اْرتََدنَتِ و  للغَْزِل. ِمْرَدنا

َر قْوُل أَبي ُدواد : : الَمْوُصولُ  الَمْردونُ و  ؛ وبه فُّسِ

َبدَ  ـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــا َأســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــومـــــــــــــًا ف ـــــــــــــًة وي ـــــــــــــل ـــــــــــــي  تح ل

رحُدوِن     ٍخ مـــــــــــــــَ رحبـــــــــــــــَ تح يف ُمســـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ (1)دخـــــــــــــــَ
 

  
واُب بكْسرِ  ُرَدْينىو ْبط وهو أَِكيٌد ، فالذي في النُّسخِ بضّمِ ففتْحِ الدَّاِل والنّوِن َمْقصوراً وهو َغلٌَط ، والصَّ  اْسمٌ   النُّوِن وشّدِ الياءِ أَْهَملَه ِمن الضَّ

َدْينيُّ  يُْشبِهُ النَّْسبَة ، وهو  بِن يَْعمر.بن أَبي مجلز الحُق بِن حميد الّسدوسّي الذي َرَوى عن يَْحيَى  الرُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .الَمْرُدونِ  : َمْنسوٌج بالغَْزلِ  َمْرُدونٌ  ثَْوبٌ 

َس الَجَسَد ُكلَّه. َمْرُدونٌ  وَعَرقٌ   : قد نَمَّ

َر قْوُل أَبي ُدواٍد أَْيضاً. الَمْرُدونُ و  : الَمْرُدوُم ؛ وبه فّسِ

 : أَراَد األَْرَض التي فيها السَّراب.الَمْنسوجِ وقيَل  بالَمْرُدونِ  وقاَل َشِمٌر : أَرادَ 

ى : ِمثْل أَْرَدَمْت. أَْرَدنَتِ و  الحمَّ

 ، َجْعُد الَوبَِر َكِريٌم َجِميٌل يْضرُب إلى السَّواِد قَِليالً. وقيَل هو الشَّديُد الحْمَرِة. راِدنيٌّ  وَجَملٌ 

 ألَْعرابّيِ.بالَغُوا فيه كما قالوا أَْبيُض ناِصٌع ؛ عن ابِن ا راِدنيّ  وأْرَمكُ 

ماحُ  ُرَدْينَةُ و ماَح بخّطِ َهَجَر ، إليها نُِسبَِت الّرِ ي الّرِ َدْينِيَّةُ  : اْمرأَةٌ في الجاِهِليَِّة كانْت تَسّوِ  .الرُّ

 وقيَل : هي امرأَةُ السَّْمَهِرّيِ.

َدْينيُّ  وبنُو  : بَْطٌن ِمن العلويّين باليََمِن. الرُّ

ْين محمُد بُن محمدٍ : ِمن أَْعماِل الشرقيَِّة منها : قَْريَةٌ بِمْصَر  ُرَدْين ومنه َدْينيُّ  القاِضي شْمُس الّدِ الشافِِعيُّ ، تَْرَجَمه البقاعّي َرِحَمهم هللا  الرُّ

 تعالى.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّي بَْينهما َمِسيَرةُ ثالثَة أَيَّ  أَْرَدْهنٌ  : [ردهن] ابع : قَْلعَةٌ َحِصينَةٌ ِمن أَْعَماِل الرَّ ِل والثاِلِث وسكوِن الثاني والرَّ ام ؛ عن ياقُوت َرِحَمه ، بفتْحِ األوَّ

 هللا تعالَى.

. ، كَسحاٍب : َرذانٌ  : [رذن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ذانيُّ النسويُّ عن علّيِ بِن َحَجر ، وعنه ويقاُل لها أْيضاً َريَّا ة بِنَسا ، وهي : ُن ، بالباِء ، منها : أَبو َجْعفٍر محمُد بُن أَحمَد بِن عْبِد هللا الرَّ

 .313الطَّْبرانيُّ وابُن قاِنعٍ ، ماَت َسنَة 

 عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : : ع ، َراذانُ وَ 

ين و  رَاذاَن أَنـــــــــــــ  تح خـــــــــــــيـــــــــــــٌر بـــــــــــــِ مـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  قـــــــــــــد عـــــــــــــَ

ُددح مــــــــن الــــــــقــــــــوِم فــــــــاِرُس     َددحُت ومل َيشــــــــــــــــــــــح (2)شــــــــــــــــــــــَ
 

  
قيَل : قد يَجوُز أْن يُْعنَى به البُْقعَةُ فال  ؟قاَل ابُن ِسْيَده : فإن قْلَت كيَف تكوُن نُونُه أَْصالً وهو في هذا الّشْعر الذي أَْنَشَده َغْير َمْصُروفٍ 

ا فَعاَلناً أَو فَْعالناً ، ثم اْعتلَّ اْعتِالالً َشاذّاً.يَْصِرفُه ، وقد يَ   جوُز أَْن تكوَن نُونُه زائَِدةً ِمن باب رعاذ إمَّ

اءِ  َراذانَ  ابنُ و اُز ، َراذانَ  بِن َجْعفِر بنِ  عبُد هللا بُن محمدِ  واْسُمه : من القُرَّ  َرَوى عن أَبي َداُود. فَْرٌد ، البَْغداِديُّ القَزَّ

 َرْوَدَن. أَْعيا ِمثْل َرْوَذنَ و

اذاناتُ و ساتِيقُ  الرَّ ٌب. : الرَّ  ُمعَرَّ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اهُد ، تُوفي َسنَة  (3): قَْريةٌ ببَْغداَد ، منها : أَو طاِهٍر  َراَذانُ   .480محمُد بُن الَحَسِن الزَّ

َرةِ منه أَبو سعيدٍ  َراذانُ و اذانيُّ   الَوليُد ابُن كثيرٍ : َمْوِضٌع بالَمدينَِة المنوَّ أْي ، وعنه َزَكِريا بُن عدّيٍ وقد َسَكَن  الرَّ الَمدنيُّ عن ربيعَةَ الرَّ

 الُكوفَة.

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( اللسان.2)
 ومثله يف اللباب.« أبو عبد  »( يف معجم البلدان : 3)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ارانيُّ  : قَْريَةٌ بأَْصبَهان منها أَبو طاِهٍر روُح بُن محمِد بِن عْبِد الواِحدِ  َرارانُ  : [ررن] عن أَبي الَحَسِن علّيِ بِن أَحمَد الجْرجانّي ، وعنه  الرَّ

يَراِزيُّ ، ماَت َسنَة   .491أَبو القاِسِم هبَةُ هللِا بُن عبِد الواِحِد الّشِ

ْزنُ  : [رزن] ْلبُ  تَِفعُ : المكاُن الُمرْ  الرَّ كفَْرخٍ وفُُروخٍ وفَِراخٍ ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لََحمْيٍد  ، ِرزانٌ و ُرزونٌ  وفيه ُطَمأْنِينةٌ تُْمِسُك الماَء ، ج الصُّ

 األَْرقَط :

َقَب ِميفاٍء عل  الر ُزوِن   (1)َأحح
 وقاَل أَبو ذَُؤْيٍب :

ه  يــــــــــــــــــاُه ُرُزونــــــــــــــــــِ ز تح مــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــــىت إذا حــــــــــــــــــُ

ُض و    طــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــَ اَلَوٍة يـــــــــــــــــــَ ّزِمــــــــــــــــــَ (2)أَبيِّ حــــــــــــــــــَ
 

  
ْزنُ و  بالكْسِر : النَّاِحيَةُ. ، الّرِ

 ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي ُعبَْيَدةَ. كِجبَالٍ  ، ِرزانٌ  بهاٍء : َمْنقَُع الماِء ، ج ، ، الّرْزنَةُ و

ُجُل في  َرُزنَ  ِمن المجاِز :و  وال يقالُ  ، كَسحاٍب ، َرزانٌ  وهي ، َرزانَةٌ  َوقُوٌر َحِليٌم ، فيه َرِزينٌ  َوقَُر ، فهو:  َرَزانَةً  َكَكُرَم ، مْجِلِسه ،الرَّ

 :عنههللارضيفي مْجِلِسها قاَل َحسَّاُن يمَدُح عائَِشةَ ،  َرِزينَة إذا كانْت ذاَت ثباٍت وَوقاٍر وَعفاٍف وكانتْ  َرِزينَةٌ 

ـــــــــــــــــٍة  ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــرِي َزن  ب ـــــــــــــــــُ  َحصـــــــــــــــــــــــــــــــاٌن َرزاٌن ال تـ

ِر و     وافـــــــــِ رحثـــــــــَ  مـــــــــن  ـــــــــوِم الـــــــــغـــــــــَ ُح غـــــــــَ بـــــــــِ (3)ُتصــــــــــــــــــــــح
 

  
زانَةُ و  في األَْصِل : الثِّقَُل. الرَّ

 ً حاحِ. ومنه من خفَّتِه ؛ كما َرفَعَهُ ليَْنُظَر ما ثِقَلُه : وَرَزنَهُ يَْرُزنُه َرْزنا  الَحَجَر إذا أَقَلَّه ِمَن األَْرِض. َرَزنَ  في الّصِ

 بالمكاِن : أَقاَم. َرَزنَ و

زينُ و  ٍء.ِمن كّلِ شي : الثَّقيلُ  الرَّ

ثُوَن. َرِزينُ وبُن حبيٍب الُكوفيُّ ؛  َرِزينُ وبُن ُمعاِويَةَ العْبَدِريُّ ؛  َرِزينُ  ومنه اْسٌم ، : َرِزينٌ و  بُن ُسلَْيمن األَْحمريُّ ، محّدِ

 يُتََّخذُ منه الِعصيُّ ، عن اللَّْيِث ، وأَْنَشَد ابُن األْعرابّي : : شجٌر ُصْلبٌ  األَْرَزنُ و

ِرمَي وإنح  ي الـــــــــــــغـــــــــــــَ دِّ  مـــــــــــــا أَقضـــــــــــــــــــــــــــِ  إيّنِ وجـــــــــــــَ

ِدي    بـــــــــــِ تح لـــــــــــه كـــــــــــَ  حـــــــــــاَن الـــــــــــَقضـــــــــــــــــــــــــاُء وال َرقـــــــــــ 

  

هـــــــــــــا  تـــــــــــــُ رَايــــــــــــــَ  إاّل َعصـــــــــــــــــــــــــــَ  أَرحَزٍن طـــــــــــــارت بــــــــــــــُ

ِد     فِّ والــــــــَعضــــــــــــــــــــــُ هــــــــا ابلــــــــكــــــــَ تــــــــُ وُء ضــــــــــــــــــــــرحبـــــــــَ نــــــــُ (4)تـــــــــَ
 

  
ْوَزنَةُ و ةُ ، الرَّ يت. : الُكوَّ ّكِ بَةٌ ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن ابِن الّسِ  ُمعَرَّ

ْوَزنَةُ  وفي الُمْحَكَم :  : الخْرُق في أَْعلى السَّْقِف. الرَّ

ةِ النافَِذةِ  ْوَزنُ  وفي التَّْهذيِب : يقاُل للُكوَّ َواِزنُ  وأَْحَسبُه ُمْعَرباً ، وهي: ؛ قاَل  الرَّ  تَكلََّمْت بها العََرُب. الرَّ

نَ و  ِء : تََوقََّر.في الشَّي تََرزَّ

نَ  وفي الُمْحَكم : جُل في مْجِلِسه إذا تََوقََّر فيه. تََرزَّ  الرَّ

ا ، كأَْحَمَر : د بِأْرمينِيّةَ  أَْرَزنُ و فال تكوُن الَهْمَزةُ فيهما إالَّ زائَِدة في قِياِس العَربيَِّة ، ويجوُز في  (5) وأَْدَرمُ  أَْرَزنُ  ؛ قاَل أَبو علّيٍ : وأَمَّ

يُْحَكى ، نَقَلَه َضْربان : أََحُدهما أْن يُجرَد الفْعُل ِمن الفاِعِل فيُْعَرُب وال يُْصَرف ؛ واآلَخُر : أَْن يَْبقَى فيهما َضِميُر الفاِعِل فَ  (6)إْعرابِها 

 ياقوُت.
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وم بأَْرَزن تُْعَرفُ  ُث. األَْرَزنِيُّ  منه عبُد هللا بُن َحديدٍ  ، أْهلُها أَْرَمن ، ولها ُسْلطاٌن ُمْستقّل ، ولها نَواحٍ واِسعَةٌ كثيَرةُ الخْيَراِت ، الرُّ  المحّدِ

__________________ 
 واللسان وبعده فيه : 390/  2( الصحاح واملقايي  1)

 حد الربيض أرن أرون
 برواية : 5/  1وان اهلذليا ( دي2)

 أبي حا مالوة تتقطضو
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.« ما تزن»برواية :  188( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( يف معجم البلدان : وأورم.5)
 والتصحيح عن ايقوت.« إعراهبا»( ابألصر 6)
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ً  : أَْرَزنُ و قَْرَب خالٍط ، وله قْلعَةٌ َحِصينَةٌ ، وكانْت ِمن أَْعَمر نَواِحي إْرمينِيَةَ ، ثم فََشا فيها الَخراُب ؛ ومنه أَبو َغسَّان  د آَخُر بإْرِمينِيَّةَ أَْيضا

ْعر الفَِصيح األَِديُب صا األْرزنِيُّ  عن الَهْيثِم بِن عدّيِ ؛ ويَْحيَى بُن محمدٍ  األَْرَزنِيُّ  عياُش بُن إبراهيمَ  ِحيح والّشِ ْبط الصَّ ِحُب الَخّطِ المليحِ والضَّ

اجِ في شْعِره فقاَل : َمةٌ في النْحِو ، وهو الذي َذَكَره ابُن الحجَّ  ، وله مقّدِ

رَتِي  ٌة يف َدفـــــــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــبـ

َ  األرحَزين     (1)خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّت حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح
 

  
ه ِكتاُب الَجْمَهَرةِ البِن ُدَرْيٍد  وم ، وقْوٌم يعدُّونه ِمن * قْلُت : وبخّطِ ا يِلي الرُّ اغانيُّ َكثيراً. وعدَّه قْوٌم ِمن أَْطراِف ِدياِر بْكٍر ممَّ يَْعتَمُد عليها الصَّ

 .األَْرَزنِ  أَْطرافِ 

بابيِس والَمقارعِ وخَرَج إليه عضُد نَِزهٌ أَِشٌب بالشََّجِر يْنبُت به هذه الِعِصّي التي تُْعَمُل نصباً للدَّ  : بين ِشيراَز وكاَزُرونَ  األَْرَزنِ  َدْستُ و

ْيِد وبُصْحبتِه الُمتنبِّي فقاَل فيه :  الّدْولِة للتَّنّزه والصَّ

وا   ِت األرزن الــــــــــــطــــــــــــِّ يــــــــــــًا لــــــــــــَدســــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــَ

(2)بــــــــــــــا املــــــــــــــروج الــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــح واألغــــــــــــــيــــــــــــــا     
 

  
 قاَل ياقوت : فأَْدَخل عليه األِلف والالم ، وال يجوُز ُدخولُهما على اللَّواتي قَْبل.

ومِ  ْرَزْنجانُ أَ و وم بَْينها وبَْين خالٍط ، وأَْهلها يقُولُون أَْرَزن قُْربَ  : د بالرُّ ، وغاِلُب أَْهِلها أَْرَمن ، وفيها ُمْسلمون هم أَْعياُن  أَْرَزْنكان الرُّ

 أَْهِلها.

 بَغي أْن يْفرَد لها تَْرجمةً ُمْستَِقلَّة.وِذْكُر المصنِِّف هذه في هذه التَّْرجمِة يَْقتَِضي ِزياَدة الجيم وهي أَْصليَّة ، وكان يَنْ 

ها كما َضبََطه ياقوٌت ، وهي : ، أْرَزنانُ و ِحيُح بضّمِ اي كما هو َمْضبوٌط في النُّسخِ ، والصَّ منها : أبو  ة بأْصفَهان ، ظاِهُره أنَّه بفتْحِ الزَّ

ْحمن بِن ِزياٍد األَْصفهانيُّ  453مى ، ماَت سنة العَلَُم ، األَعْ  األَْرَزنانيُّ  أَحمُد بُن محمٍد الحافِظُ  (3)سعيٍد   : وأَبو َجْعفِر محمُد بُن عْبِد الرَّ

 .317الحافُِظ الثَّْبُت ، تُوفي َسنَة  االْرَزنانيُّ 

 ُمخالُّه. أَي : ُمراِزنُه يَتَنَاوَحاِن ، وهو أَي : يَتََرازنانِ  الَجباََلنِ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ساِكٌن. َرِزينٌ  رُجلٌ 

أْي ؛ وقد  وُروزوناً. َرُزَن َرزانَةً  وقيَل : أَصيُل الرَّ

، بالفَتْحِ والكْسِر ؛ ومنه قْوُل ساِعَدة بِن ُجَؤيَّة الُهَذلّي  ِرْزنٌ و َرْزنٌ  : نُقٌَر في َحَجٍر أَو في َغْلٍظ ِمن األْرِض تمسُك الماَء ؛ واِحُدها األَْرزانُ و

 ش :يَِصُف بَقََر الَوحْ 

ًة  َن ابأَلرحزاِن صـــــــــــــــــــــــــــاِديـــــــــــــَ وافـــــــــــــِ تح صـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــ    ـــــــــــــَ

رَتِِ      ٍ  مـــــــــن هنـــــــــاِر الصـــــــــــــــــــــــيـــــــــِف  ـــــــــُح (4)يف مـــــــــاحـــــــــِ
 

  
يواِن.  كما هو في شْرحِ الّدِ

ْزنُ  وقاَل ابُن َحْمَزةَ :  ، بالكْسِر ، ال َغْير. الّرِ

ا يدلُّ على أَنَّه ي : وبيُت ساِعَدة ممَّ  ، ألَنَّ فَْعالً ال يجْمُع على أَْفعاٍل إالَّ قَليالً. ِرْزنٌ  قاَل ابُن بَّرِ

ُزونُ و  : بقَايَا السَّْيِل في األَْجراِف. الرُّ

قالَهُ ابُن  عنه اْبنُه أَبو بْكٍر محمٌد ، األَرزونيُّ  بِن الَحَكم (5)، بالفتْحِ : قَْريةٌ ِمن ِدَمْشَق ، منها : أَحمُد بُن يَْحيَى بِن أَْحمَد بِن يَِزيد  أَْرَزوناو

 َعَساِكر.

__________________ 
 .«أرزن»( معجم البلدان 1)
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 أرزن وفيه : لدشت األرزن.»( معجم البلدان 2)
( كذا وردت العبارة عند الشـــــــارح وهو ينقر عن ايقوت واللباب ا ففي نقله ســـــــقرت شـــــــّوس العبارة ا ونص عبارهتما : قا  أبو ســـــــعد : هكذا 3)

أمحد بن  مد ا افة أبصــبهان ا واملنتســب إليها أبو القاســم ا ســن بن أمحد بن  مد األرزانين املعلم األعم  مات ســنة لعت شــيخنا أاب ســعد 
453. 

 وقبله : .فالبيت من قصيدة ميمية ا« . الصيف  تدمِ .. برواية : ابألرزان صاوية 1128/  3( شرح أشعار اهلذليا 4)
 ال صـــــــــــــــــــــــــــــــوار مــــــــــــــــــدراة مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا و 

 الــــــــــــفــــــــــــريــــــــــــد الــــــــــــذي  ــــــــــــري مــــــــــــن الــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــمِ مــــــــــــثــــــــــــر    

  

 وصدره يف التهذيب. .«قوله  رت  ا الذي يف مادة    من الصحاح  تدم»واملثبت كرواية اللسان وهبامشه : 

 ( يف معجم البلدان : زيد.5)
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هَّاِد َسِمَع يَْعقوب بن ُسْفيَان ، تُوفي  يُّ األَْرزكان : قَريَةٌ ِمن قَُرى فاِرَس على ساِحِل البَْحِر ، منها : عْبُد هللا بُن َجْعفرٍ  أْرزَكانو ِمَن الثِّقاةِ الزُّ

 ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. 314َسنَة 

اَزانيُّ  بُن عْبِد العَزيزِ  َرازانُ  وأَبو الفََضائِل ه ؛ والحافُِظ أَبو بْكٍر محمُد بُن إْبراهيَم بِن علّيِ بِن عاِصِم بنِ  الرَّ  َراَزانَ  القْزِوينيُّ نُِسَب إلى َجّدِ

ي ، َرِحَمه هللاُ تعالى.  الحافُِظ ُمْسنُِد أَْصبَهان الَمْعُروُف بابِن المقّرِ

َسنُ  : [رسن] َكةً : الَحْبلُ  الرَّ حاحِ ، زاَد غيُره : الذي يُقاُد به البَِعيُر. ، ُمَحرَّ  ؛ كما في الّصِ

َسنُ و  وأَْنَكَره ِسْيبََوْيه. أَْرُسنٌ و ؛ وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، أَْرسانٌ  ما كاَن ِمن ِزماٍم على أَْنٍف ، ج : الرَّ

ً  ِمن َحّدِ نََصَر وَضَرَب ، ، يَْرُسنُهاو َرَسنَها يَْرِسنُهاو ً  : َجعََل لها أَْرَسنَهاو ، َرْسنا ً  : َجعََل لها أْرَسنَهاو ، بَرَسنٍ  َشدَّها َرَسنَها ، أَو َرَسنا  َرَسنا

 حَزاَمها ؛ وأَْحَزَمها : َجعََل لها ِحَزاماً ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ البِن ُمْقبٍِل :كَحَزَمها : َشدَّ 

امح  جـــــــــــــــَ َذاِر الـــــــــــــــلـــــــــــــــِّ رُي عـــــــــــــــِ رِيـــــــــــــــٌت َقصـــــــــــــــــــــــــــــِ  هـــــــــــــــَ

نح     َذاِر الــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــَ ِويــــــــــــُر عــــــــــــِ يــــــــــــٌر طــــــــــــَ (1)َأســـــــــــــــــــــــــِ
 

  
ه.أَي َجعَ  ، «الَمْرُسوَن َرَسنَه وأَْجَرْرتُ »في حِديِث ُعثْمان ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه : و  ْلته يجرُّ

حاحِ ، وهو في  وَمْقعَدٍ  وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، كَمْجِلٍس ، ، الَمْرِسنُ و ِحيح كِمْنبٍَر ، كذا ُضبَِط في بعِض نسخِ الّصِ ، كذا في النُّسخِ الصَّ

 األَْنُف.: اللِّساِن أَْيضاً بالَوْجَهْين 

حاحِ : َمْوِضعُ  َسنِ  وفي الّصِ  فَعََل ذِلَك على رغمِ :  ، ويقالُ  الَمَراِسنُ  اإلْنساِن ، والَجْمعُ  َمْرِسنُ  ِمن أَْنِف الفََرِس ، ثم َكثَُر حتى قيَل : الرَّ

اُج : َمْرِسنِه  ، ُضبَِط بالَوْجَهْيِن ؛ وقاَل العجَّ

ا و  جـــــــــــــــَ َزجـــــــــــــــ  بـــــــــــــــًا مـــــــــــــــُ هـــــــــــــــًة وحـــــــــــــــاجـــــــــــــــِ بـــــــــــــــح  جـــــــــــــــَ

ر جـــــــــــــا و     نـــــــــــــًا ُمســـــــــــــــــــــــــــَ رحســـــــــــــــــــــــــــِ ًا ومـــــــــــــَ امحـــــــــــــِ (2)فـــــــــــــَ
 

  
 وقْوُل الجْعِدّي :

َرحَسن كالسيِِّد اأَلَز ّ 
 سِلُ  امل

 أَراَد : هو َسِلُس الِقياِد ليَس بُصْلِب الرأِْس.

 بالفتْحِ. في األْزِد ، ِكالُهما ابُن عاِمٍر : َرْسنُ و ٍء ،في طيِّى بُن َعْمٍرو سنُ رَ و

 بالتَّْحِريِك. َرَسنٍ  الحاِرُث بُن أَبيو

ْلبَةُ. ِمن األْرِض : الَحْزنَةُ  األْرسانُ و  الصُّ

اَسنُ و ْنَجبِيل ، وهو ، كياَسمٍ  الرَّ كةً ، القَنَُس ، : نَباٌت يُْشبِهُ نَباَت الزَّ ه. ،« ق ن س»فاِرِسيَّةٌ وذُِكَرْت في  محرَّ  وَذَكْرنا هناك َخواصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

عَاليكُ   الَخْيِل ، يُْضَرُب لألَْمِر يُْسرُع ويُتَتابَُع. بأْرسانِ  الَمثَُل : َمرَّ الصَّ

َر حِديُث ُعثْمان ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه. أَْرَسنَها ةَ الدابَّ  َرَسنَ و ها وأَْهَملَها تَْرَعى كيَف شاَءْت ؛ وبه فُّسِ  : َخالَّ

ا يُريُد.  ويقاُل : ُرِمي بَرَسنِه على غاِربِه ، أي ُخْلَي َسبِيلُه فلم يَْمنَْعه أََحٌد ممَّ

عن أَبي الفتْحِ البَّطي ، َذَكَره ابُن نُْقَطة ، ونوُح بُن علّيِ بِن  (3)اليبلّي  َرَسنٍ  بُن يَْحيَى ابنِ  َرَسنُ  ، بالفتْحِ بَْطٌن. وبالتَّْحريِك : َرْسنٍ  وبنُو

 الَحَسِن الّدوريُّ ِمن شيوخِ الدَّمياطيُّ ، نَقَْلته ِمن مْعجِم شيوِخِه.

 ِريَّةٌ.: َرْيحاُن القُبوِر ، ِمصْ  المرسينُ و

 : قَْريَةٌ بنَْيسابوَر ، منها : صديُق بُن عبِد هللِا عن محمِد بِن يَْحيَى الذّْهِلي. َراوسانُ و

 المْهُراْنقاَد وأَْذَعَن وأَْعَطى برأِْسه. أَْرَسنَ و
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 أَْهَملَه الَجْوهِريُّ والجماَعةُ. ، كَجْعفٍَر : َرْستَنٌ  : [رستن]

 ى اثْني َعَشَر ِميالً ِمنعل د بَْين َحماةَ وِحْمصَ  وهو :

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان والصحاح والثاين يف األساس.2)
 النيلي. 616/  2( يف التبصري 3)
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َتيِن   (1)الَعبحِسي   عيَس  بُن ُسَليحمٍ  أَبو مَححَزةَ  منه مِححَص ا رمّي ا وعنه  الر سح عن َأيب محيٍد عبحد الر محن بن ُجَبريحٍ بِن نفرٍي اَ ضح
ن حَيحَ  بُن مَححَزَة ا ضحرِمي  ذََكَره أَبو َأمحَد ا اِكُم.  أَبو عبحِد الر محح

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ساُطونُ  : [رسطن]  ِل ؛ عن اللّْيِث ، أَْعجميَّةٌ ألنَّ فَعالُوالً وفَعالُوناً ليَسا ِمن أَْبنيِة َكالِمِهم.: َشَراٌب يَتَّخذُه أَْهُل الشاِم ِمَن الَخْمِر والعَسَ  الرَّ

 وقاَل األْزهِريُّ : هي ُروميَّةٌ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اسعنيُّ   :[رسعن] اِس َعْين َمدينَةٌ بِدياِر بْكٍر ، كذا عن ابِن الّسمعاني ؛ وا (2) الرَّ ِحيُح بالَجزيَرةِ ، وَمْن قاَل : َراِس العَْين : نْسبَةٌ إلى الرَّ لصَّ

 ، وَمرَّ أَْيضاً اإليماُء إليه في َرأََس.« ع ي ن»: قَْريَةٌ أُْخرى ِمن فِِلْسِطين وَسيَأْتي ِذْكُر ذِلَك إْن شاَء هللاُ تعالى في  َعْينَراسُ وفقد أَْخَطأَ ، 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  [رستغن] ل والثَّالِث والغَْين المْعجَمِة ساِكنَة : قَْريَةٌ بَسَمْرقَْند  ُرْستُْغن : أَْيضا ُث. (3)، بضّمِ األوَّ  ، منها : أَبو الَحَسِن عليُّ بُن سعيٍد المحّدِ

 ر.شاِرُح الِهَدايَِة ُمتَأَخِّ  الرسغنيُّ : ، كَجْعفٍَر : َمدينَةٌ بالعََجِم منها  َرْسغَنُ  وقاَل الحافُِظ :

اِشنُ  : [رشن]  هكذا في سائِِر النُّسخِ ، والصَّواُب : المقَمُّ ، أَخذاً ِمن قْوِل الشاِعِر : : الُمقيُم ، الرَّ

مِّ  لحســــــــــــــــــــــــــَ ٍ  حــــــــــــِ لــــــــــــِ ٍر حــــــــــــَ قصــــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــيــــــــــــ  بــــــــــــِ

مِّ     قـــــــــــــَ ٍن مـــــــــــــِ (4)عـــــــــــــنـــــــــــــد الـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــوِت راشــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ل. انِعِ  أَْيضاً :و فتأَمَّ  .(6) فاِرِسيَّتُه شاكردانه،  (5) ما يُْرَضُخ ِلتِْلِميِذ الصَّ

ا الَواِرُش فهو الذي يَتََحيَُّن وْقَت الطَّعاِم فيْدخُل عليهم وهم يأُْكلوَن. الطُّفَْيِليُّ  أَْيضاً :و  الذي يَأْتي الَوليَمةَ ولم يُْدَع إليها ، وأَمَّ

جُل : إذا تََطفَّلَ  َرَشنَ  قدو ً يَْرُشُن َرشْ  الَكْلُب في اإِلناءِ  َرَشنَ و الرَّ ً و نا ليأُْكَل ويَْشَرَب ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ يَِصُف  رأَْسه فيه : أَْدَخلَ  ُرُشونا

 اْمرأَةً بالشَِّرِه :

َاح  َر الــــــــــعــــــــــَ بــــــــــح هــــــــــا قـــــــــــَ بــــــــــِ َرُب مــــــــــا يف َوطــــــــــح  َتشــــــــــــــــــــــــح

نح     عــــــــاِرُض الــــــــكــــــــلــــــــَب إذا الــــــــكــــــــلــــــــُب َرشــــــــــــــــــــــَ (7)تــــــــُ
 

  
اهُد القُْدَرةُ ا األَِديبُ  الراِشنِيُّ  عبُد هللا بُن ُمحمدٍ  أَبو محمدٍ و  .(9) 367توفي سنة  صاِحِب الَمقاَماِت ، (8) الَحِريرّيِ  أَبي محمدٍ  تِلميذُ  لزَّ

ْشنُ و ُك. كما في المْحَكِم ، : الفُْرضةُ من الماءِ  الرَّ  ويَُحرَّ

َشْيِنيُّ  منها : إْدريُس بُن إبراهيمَ  بُجْرجانَ  كُزبَْيٍر : ةو ْلِت ، وعنه أحمُد بُن حصٍن النَّقِديُّ ، َذَكَره أَبو العاَلِء  الُجْرجانيُّ  الرُّ عن إْسحق بِن الصَّ

 الفََرِضّي.

شنُ و ةُ ، ( )10الرَّ حاحِ ، وهي فاِرِسيَّةٌ. : الُكوَّ  كما في الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :ِرتاٌع :  أَي : َرشونٌ  َغنَمٌ و  * وممَّ

__________________ 
 العنبسي.( يف معجم البلدان : 1)
َعين»( يف اللباب : 2)  «.الراسي»وقد نسب إليها  قا  :« رأس عا»ومثله يف معجم البلدان « الر سح
تَـغحَفن»( يف اللباب ومعجم البلدان : 3)  ضبرت ايقوت.« ُرسح
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 ( اللسان.4)
 واملثبت كالتكملة.« الصاِئغِ »( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : 5)
 شاكر داَته.( يف التكملة : 6)
 ( اللسان والصحاح.7)
 .«ا ريري»وهبامشه عن إحد  نسخه « اجلريري»( يف التبصري 8)
يعين بذلك ا ريري ا « 516أو  515أو  510تويف سنة »وعل  هامش املطبوعة املصرية : «. لي  يف القاموس« 367تويف سنة « ( قوله9)

ريري صاحب املقامات املشهورة تويف سنة مخ  عشرة ومخسمئة. فلعر الراشين هذا املتوىف أبو  مد القاسم بن علي ا « : ا ريري»ففي اللباب 
 367تلميذ للجريري. كما يف التبصــري أيضــاً. هو غري ا ريري صــاحب املقامات أو أن يف حتديد وقت وفاته ســنة  . كما يف التبصــري.367ســنة 
 خطب.

 .الر وحَشنُ و ( يف القاموس : 10)
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ْوَشنُ  . : الرَّ فُّ  الرَّ

ْوَشنِيُّ  ُعَمرُ : وأَْيضاً َعلَم على ُكوَرةٍ بالعََجِم تُْعَرُف بابدين منها   أََحُد مشايخِ الطَّريقَِة الخلوتية. الرَّ

 ، كأَِميٍر : ِمن قَُرى البَْهنساوية بِمْصَر. َرِشين وسفط

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ْعَجَمِة : َمدينَةٌ باألَْنَدلُس قبل قْرُطبَةَ ، عن ياقُوت.، بالضّمِ والذاِل الم أُْرُشذُونَةُ  : [رشذن]

ً  : [رصن]  ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن األْصمعّي. أَْكَملَهُ  : َرَصنَهُ يَْرصنُه َرْصنا

ً  بِِلسانِه َرَصنَهُ و حاحِ يقاُل َعمْلَت َعَمالً  : أَْحَكَمه أَْرَصنَهوَشتَمهُ  : َرْصنا  البناُء كَكُرمَ  َرُصنَ  وقد وأَتِْقْنه وهو مجازٌ  فأَْرصْنه كما في الّصِ

ِصينُ و َرصانَةً   كأَِميٍر : الُمْحَكُم الثَّابُِت. الرَّ

ِصينُ و  الَحِفيُّ بحاَجِة صاِحبِه. : الرَّ

 َشَد الَجْوهِريُّ :؛ وأَنْ  الُمْوَجُع الُمتَأَلِّمُ  الَجْوِف : هو َرِصينُ  َرُجلٌ و

ُقوين   (1)يقوُ  : ِإيّن َرِصُا اجلوحِف فاسح
َضفَةِ  َرِصيناو َضفَةُ ، بالّضاِد المْعجَمِة  الفََرِس في ُرْكبَتَْيِه : أَْطراُف القََصِب الُمَركَِّب في الرَّ ْكبَِة : ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ والرَّ َعلٌَم ُمْنطبٌِق على الرَّ

 ْوهِريُّ في مْوِضِعه.، ولم يَْذكْره الجَ 

ً  َء َمْعِرفَةً الشَّي َرصَّنَ و اِد ، وفي بعِض النسخِ بالتَّْشديِد كما  : َعِلَمهُ  تَْرِصينا ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن أَبي زْيٍد ، ولكنَّه َضبََطه بتْخِفيِف الصَّ

َمْخَشرّي في األساِس : نْ  المصنُِّف ، ويَُؤيُّده قْوُل الزَّ  الَخبََر : أَي َحقّْقه ؛ وهو مجاٌز. لي هذا َرّصِ

 َمْوسوٌم. أَي : َمْرصونٌ  ساِعدٌ و

. ، الِمْرَصنُ و  كِمْنبٍَر : َحديَدةٌ تُْكَوى بها الدَّوابُّ

 : ع ِلبَْلَحاِرِث بِن َكْعٍب. األْرصانُ و

ا يُْستدرُك عليه : رُجلٌ   .َرِصينٌ  ، كَرِزيٍن وله رأْيٌ  َرِصينٌ  * وممَّ

 .َمْرصونٌ  َء : أَْحَكْمتُه ، فهوالشي َرَصْنتُ و

 .ُمْرَصنٌ  البناُء فهو أُْرِصنَ و

 : َحِصينَةٌ ، وهللا سْبحانه وتعالى أْعلَم. َرِصينَةٌ  وِدْرعٌ 

. : الَمْرضونُ  : [رضن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 ِشْبهُ الَمْنضوِد ِمن ِحجاَرةٍ ونْحِوها ، يَُضمُّ بعُضها إلى بعٍض في بناٍء وغيِرِه. وهو

 على قْبِره وُرثَِد ونُِضَد وُضِمَد ُكلُّه واِحٌد. ُرِضنَ  وفي نواِدِر األَْعراِب :

طانَةُ  : [رطن] ح ويُْكَسُر : الَكالُم باألَْعَجِميَِّة ، ، بالفتْحِ  الرَّ  احِ ، وأْصلَحه أَبو زكِريَّا بالعُْجِميَّة.كذا في نسخِ الّصِ

، وهو كالٌم ال يْفهُمه الجمهوُر وإنَّما هو  يَتََراَطنان يقاُل : رأَْيُت أَْعجميين : تََكلُّموا بها. تَراَطنُواو: َكلََّمهُ بها ؛  َراَطنَهُ و َرطانَةً  له َرَطنَ و

 ُمواَضعَةٌ بيَن اثْنَْين أَو جماَعٍة ؛ قاَل ُحَمْيُد بُن ثْوٍر :

  ــــــــــــــــّوض صــــــــــــــــــــــــــــــوت الــــــــــــــــقــــــــــــــــطــــــــــــــــاط بــــــــــــــــه و 

رحسِ     ــــــــــــفــــــــــــُ ِن ال  ســــــــــــــــــــــــــبد الضــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــ  كــــــــــــرَتاطــــــــــــُ

  
 وقاَل آخر :
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 .(2)كما َتراَطَن يف حافاهِتا الر وُم 
 وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لَطَرفَة :

مــــــــــــاً فــــــــــــَب  ثــــــــــــ  اطــــــــــــًا جــــــــــــُ طــــــــــــَ هــــــــــــم غــــــــــــَ  َر فــــــــــــارِطــــــــــــُ

رحِس     ِن الــــــــــــــــفــــــــــــــــُ م كــــــــــــــــرَتاطــــــــــــــــُ (3)َأصــــــــــــــــــــــــــــــواهتــــــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 .«تقو  إين»برواية  399/  2( اللسان والصحاح ا ويف املقايي  1)
 ( اللسان والتهذيب هبذه الرواية ا والبيت بتمامه يف األساس منسوابً لذي الرمة برواية :2)

ــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــبهنــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــة ودجــــــــــــــــــــــ  ل  دوي

 مي تــــــــــــــــــــــراطــــــــــــــــــــــن يف حــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــرومُ    

  

 ومتام روايته : 28لعلقمة بن عبدة البيت  120ويف املفضلية 

 يـــــــــــــــوحـــــــــــــــي إلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا  نـــــــــــــــقـــــــــــــــاض ونـــــــــــــــقـــــــــــــــنـــــــــــــــقـــــــــــــــة 

 كـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــراطـــــــــــــــــــن يف أفـــــــــــــــــــداهنـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــرومُ    

  

 ط بريوت. وعجزه يف الصحاح ونسبوه إىل طرفة ا ومل أعثر عليه يف ديوانه 404/  2( اللسان واملقايي  3)



17052 

 

مِّ  ُرطَّْيناكَ  ما يقاُل :و  وقد يَُخفَُّف : أَي ما َكالُمَك. والتَّْشديدِ  ، هذه بالضَّ

اُء : إذاووإذا َكثَُرِت اإِلبُِل :  قاَل األَْصمعيُّ : طَّانَةُ  فهي *ِرفاقاً وَمعَها أْصلُها اإِلبِلُ  كانت قاَل الفرَّ ُطونُ و بالتَّْشديِد ، ، الرَّ كما في  ، الرَّ

حاحِ.  الّصِ

فاِق أَي نََهضوا على اإِلبِِل ُمْمتاِرين ِمن انَةُ والطَُّحوُن أَْيضاً ، ومْعنَى الّرِ القَُرى كلُّ جماَعٍة ُرْفقة ؛ وأَْنَشَد  قاَل األَْصمعيُّ : ويقاُل لها : الطَّحَّ

 الَجْوهِريُّ :

 (1)َرط انَة من يـَلحَقها ُلَي ب 
ْعَشنُ  : [رعشن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن هنا. ، كَجْعفٍَر ، والنُّوُن زائَِدةٌ : الرَّ

ْعَشنُ ووذُِكَر في الّشين ما نَّصه :  الَجباُن. وهو فَن وَخْلبَن وَصْيَدن ، ولكن في النّوِن وإن كانِت النوُن زائَِدةً ، أَي كِزياَدتِها في َضيْ  الرَّ

ياَدةُ ، فُربَّما يراجُع َمْن ال َمْعِرفَة له بِزياَدتِها فال يجُد الَمْطلوَب ، هذا َمعَ   أنَّ بعَضهم َذَهَب إلى أنَّه بناٌء رباِعيٌّ َذَكَرها على اللَّْفِظ وثَبَتَِت الّزِ

 على حدةٍ.

ْعَشنُ و ْلماِن والِجماِل : السَّ  الرَّ  ، وناقَةٌ  َرْعشاءُ  ، كَكتٍِف ، ونعاَمةٌ  َرِعشٌ  ، وكذِلَك َظِليمٌ  رعشنَةٌ  وناقَةٌ  وهي بهاٍء ، في السَّْيِر ؛ ريعُ ِمن الّظِ

 ؛ قاَل الشاِعُر : َرْعشاءُ 

 ِمن كرِّ َرعحشاء وانٍج َرعحَشن
ْعَشنُ و  وفيه يقوُل شاِعُرُهم : فََرٌس لُمراٍد ، : الرَّ

 قـــــــــــــــــيـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــد وزعـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــرعشـــــــــــــــــــــــــــــــين و 

 شـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــد األســـــــــــــــــــــــــر يســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــويف ا ـــــــــــزامـــــــــــا   

  
 كذا في كتاِب الَخْيِل البِن الَكْلبي ، وقد تقدََّم بعُض ما يتعلَُّق به في الشْيِن.

ْعَشنَةُ و يَتْ  ، وسعيد بِن قَُرْيط (2) : ماٌء لبَني َعْمِرو بِن قَُرْيطٍ  الرَّ  َمِلٍك لِحْميََر كاَن به اْرتِعاٌش. َشنٍ بَرعْ  ِمن بَني أَبي بْكِر بِن ِكالٍب ، ُسّمِ

 كيَْضرب. يَْرِعش وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : الذي به اْرتِعاش ِمن ملُوِك ِحْميََر هو َشِمٌر ولَقَبُه

ل.  وهكذا َذَكَره الحاِفُظ أَْيضاً في نسِب َحسَّاِن بِن كتريب الرعينّي ، وفي نََسِب عاِصِم بِن كليثة الفتيانّي فتأمَّ

ا يُْستدرُك عليه :* و  ممَّ

ْعثَنَةُ  : [رعثن] باعي. الرَّ  : التَّْلتَلَةُ تُتََّخذُ ِمن ُجّفِ الطَّْلعِة فيْشرب منها ؛ أَْوَرَده األْزهِريُّ عن اللَّْيِث في الرُّ

 الُمْستَْرِخي. : األَْهَوُج في َمْنِطِقهِ  األَْرَعنُ  : [رعن]

ُجُل ، َرُعنَ  األَْحَمُق الُمْستَْرِخي ؛ وقد أَْيضاً :و ً و ُرعونَةً  ُمثَلَّثَةً ، الرَّ كةً ، وما َرَعنا ُعونَةِ  بَيِّنا َرْعناءُ  ، وهي أْرَعنُ  وهو ، أَْرَعنَه ، محرَّ  الرُّ

َعنِ و  ؛ قاَل ِخَطاٌم الُمجاِشِعيُّ يَِصُف ناقَةً : الرَّ

َلًة فيها َرَعنح و   (3)َرَحُلوها رِحح
 أَي اْستِْرخاٌء لم يحُكْم شدَّها ِمَن الخْوِف والعََجلَِة.

 ، اْشتَقُّوه ِمن وسلمعليههللاصلى؛ قيَل : هي َكِلمةٌ كانوا يَْذهبُوَن بها إلى سّبِ النبّيِ ،  (4) (ال تَ ُقوُلوا راِعنا َوُقوُلوا اْنظُْران)الَى : وقْولُه تع

ُعونَة ً  . وقََرأَ الَحَسُن :الرُّ  بالتَّْنويِن. راِعنا

 وُسْخريًّا وُحْمقاً.قاَل ثَْعلَب : مْعناهُ : ال تَقُولُوا َكِذباً 

 الشَّْمُس : آلََمْت ِدماَغه فاْستَْرَخى لذلك وُغِشَي عليه. َرَعنَتْهو

ُجُل ، فهو ُرِعنَ و  إذا ُغِشَي عليه ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : َمْرُعونٌ  الرَّ
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 (5)كبَن ه من أُواِر الشمِ  َمرحعوُن 
 أَي َمْغِشيٌّ عليه :

__________________ 
 ألصر ا ويف القاموس : اهلها.كذا اب  (*)
 .404/  2( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 ابلظاء املثالة. واألصر يف املوضعا كمعجم البلدان.« قرية»( يف القاموس : 2)
 ( اللسان والصحاح ا وقبله يف اللسان :3)

 قاموا فشدوها ملا يشقي األرنح 
 وبعده :

 حىت أَنناها إىل منٍّ ومنح 
 .104البقرة ا اآية ( 4)
 ( الصحاح والتهذيب وصدره كما يف اللسان :5)

 ابكره قانص يسع  أبكلبه
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ِحيُح في إْنشاِده َمْملُول عوضاً عن ي : الصَّ  ، وكذا هو شْعِر َعْبَدة بِن الطَّبِيِب. َمْرُعون قاَل ابُن بَّرِ

ْعنُ و  يَتَقَدَُّم الَجبََل. َعِظيمٌ  أَْنفٌ  بالفتْحِ : ، الرَّ

ِم ، حاحِ : أْنُف الَجبَِل المتقّدِ  .ِرعانٌ و ُرعونٌ  ج وفي الّصِ

ْعنُ و  الَجبَُل الطَّويُل. : الرَّ

ْعنُ  وقاَل اللَّْيُث :  .ُرُعونٌ  ِمن الجباِل ليَس بَطويٍل ، والجْمعُ  الرَّ

ْعنُ و   :ِمن ِدياِر اليَمانيين ؛ قالَهُ نَْصر ؛ قاَل أَبو سهٍم الُهَذليُّ  ع بالِحجازِ  : الرَّ

و  عــــــــــــــــُ دح رحقــــــــــــــــاِء نــــــــــــــــَ ِن واخلــــــــــــــــَ داَة الــــــــــــــــر عــــــــــــــــح  غــــــــــــــــَ

ذوِب و     نِّ الــــــــــــكــــــــــــَ ر َح ابطــــــــــــُر الــــــــــــظــــــــــــ  (1)صــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 والَخْرقاُء أَْيضاً : َمْوِضٌع.

 ؛ عن نَْصر. بالبَْحَرْينِ  أَْيضاً : َمْوِضعٌ و

 بَْينه وبَْين ماِويةَ ، وَضبََطه نَْصر بضّمِ الراِء. بقُْرِب َحفَِر أَبي موَسى أَْيضاً : َمْوِضٌع خاِرج البَْصَرةِ و

ْعن الِجباِل ، شبِّه كِرعانِ  : له فُضولٌ  أَْرَعنُ  َجْيشٌ و  ِمَن الَجبَِل. بالرَّ

 هو الُمْضطرُب لكثْرتِِه. األْرَعنُ  وقاَل الَجْوهِريُّ : ويقاُل : الَجْيشُ 

 ، كُزبَْيٍر : َمِلُك ِحْميََر. ُرَعْينٍ  ذُوو

 : ِحْصٌن له ، أو َجبٌَل فيه ِحْصٌن. ُرَعْينٌ و ُرَعْينٍ  الجْوهِريُّ : ِمن ولِد الحاِرِث بِن َعْمِرو بِن ِحْميََر ابِن َسبٍَأ ، وهم آل ذي قالَ 

 ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : ُرَعْينٍ  يُْعَرُف بَشْعِب ذي ِمُخالٌف آَخُر باليمنِ  أَْيضاً :و

 ِ اح ِب ذي ُرعــــــــــــــَ عــــــــــــــح ن شــــــــــــــــــــــــــــَ   جــــــــــــــارِيــــــــــــــٌة مــــــــــــــِ
    ِ اح تـــــــــــــَ طـــــــــــــَ لـــــــــــــُ ي بـــــــــــــعـــــــــــــح اكـــــــــــــٌة مَتحشــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــ  (2)حـــــــــــــَ

 

  
ِعينُ و ِعيُل ، ، الرَّ ُعونُ و النُّوُن َمْقلوبَةٌ عن الالمِ  كأَميٍر : الرَّ  كَصبُوٍر : الشَّديُد. ، الرَّ

َر قَْوُل الشاِعِر يَِصُف ناقَةً تَُشقُّ ُظلمةَ اللّْيِل : الكثيُر الَحَرَكةِ  أَْيضاً :و  ؛ وبه فُّسِ

ضــــــــــــــــــــــــاِت الــــــــــلــــــــــيــــــــــِر عــــــــــنــــــــــهــــــــــا  مِّ غــــــــــَ  تشــــــــــــــــــــــــُ   مــــــــــُ

وِن     رحداٍس َرعــــــــــــــــــــُ تح مبــــــــــــــــــــِ َرقــــــــــــــــــــَ (3)إذا طــــــــــــــــــــَ
 

  
ُعونُ  قيَل :و  : أَي بَجبٍَل ِمَن الظَّالِم َعِظيم. َرُعونٍ  ؛ وقْولُه : بِمْرداٍس  ُظْلَمةُ اللَّْيلِ  : الرَّ

 ؛ عن اللَّْحيانّي. : لُغَةٌ في لَعَلَّكَ  نَّكَ َرعَ وَ 

ْعناءُ و يَت : البَْصَرةُ ، الرَّ ً  ُسّمِ  ؛ قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، أَي لَما فيه ِمَن الميِل ؛ وأَْنَشَد للفََرْزدِق : الَجبَلِ  بَرْعنِ  تَْشبِيها

ــــــــــرجــــــــــاء لــــــــــه  ــــــــــة عــــــــــمــــــــــرو وال ــــــــــب ــــــــــن عــــــــــت ــــــــــوال اب  ل

نـــــــاُء د وَ     نـــــــا مـــــــا كـــــــانـــــــت الـــــــبصـــــــــــــــــــــرُة الـــــــر عـــــــح (4)طـــــــَ
 

  
حاحِ ، وبخّطِ الَجْوهِرّيِ :  كما في الّصِ

ه  لــــــــــــــُ و  انئــــــــــــــِ رحجــــــــــــــُ َ
ِك املــــــــــــــ  لــــــــــــــوال أَبــــــــــــــو مــــــــــــــالــــــــــــــِ

نـــــــا     نـــــــاُء د َوطـــــــَ (5)مـــــــا كـــــــانـــــــت الـــــــبصـــــــــــــــــــــرُة الـــــــر عـــــــح
 

  
يَت به لكثَرةِ َمْجَرى   البَْحِر وعكيكه بها ؛ نَقَلَه شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ تعالَى. (6)وقاَل األْزهِريُّ : ُسّمِ
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ا لَما فيها ِمَن الخْفِض باإِلضافَِة إلى البيِد  اغُب : َوْصفها بذِلَك إمَّ ْعناءِ  وتَْشبِيهاً بالمْرأَةِ  (7)وقاَل الرَّ ا لَما فيها ِمن تكّسٍر وتغيٍّر في  الرَّ وإمَّ

 هوائِها.

ْعناءُ و  أَْبيُض َطويٌل الحّبِ. بالطَّائِفِ  ِعنَبُ  : الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إليه : ماَل ؛ وهكذا جاَء في حديِث ابِن ُجبَْيٍر. َرَعنَ 

__________________ 
 يف زايدات شعر أسامة بن ا ارث ا وانظر ختر ه فيه ا واللسان بدون نسبة. 1349/  3( شرح أشعار اهلذليا ا 1)
 الصحاح واللسان.( 2)
 .179( البيت يف اللسان والتهذيب والتكملة منسوابً للطرماح ا وهو يف ديوانه ص 3)
 واملفردات للراغِب ا ومل أجده يف ديوانه. 407/  2( الصحاح واملقايي  4)
 .«الرعناء»( اللسان ومعجم البلدان 5)
 .«وَمدَ »ويف التهذيب : « مّد البحر»( يف معجم البلدان : 6)
 .«البدو»( يف املفردات : 7)
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واُب بالغَْيِن المْعجمِة.  قاَل الخطابيُّ وهو َغلٌَط ، والصَّ

 : طويُل األَْنِف. أَْرَعنُ  ورُجلٌ 

ْغنُ  : [رغن]  : أَْصغَى إليه قابِالً َراِضياً بقْوِلِه. أَْرَغنَ وإليه  َرَغنَ  يقاُل : .كاإِلْرغانِ  ، كالَمْنعِ : اإِلْصغاُء إلى القْوِل وقَبولُه الرَّ

ْلِح : ماَل إليه وَسَكن ، َرَغنَ و ؛ وقاَل الشَّاِعُر  َرَغنَ  أَي (1) (َأْخَلَد ِإىَل اْْلَْرضِ )؛ ومنه حديُث ابِن ُجبَْيٍر في قْوِلِه تعالَى :  كأْرَغنَ  إلى الصُّ

: 

ـــــــــــــــٍح و  هـــــــــــــــا كـــــــــــــــر  رِي قـــــــــــــــُ فـــــــــــــــِّ َر  ُتصـــــــــــــــــــــــــــــَ  ُأخـــــــــــــــح

َد  ا ــــــــــــــَ     ــــــــــــــَ ــــــــــــــٍض ل ا ســــــــــــــــــــــــــــري (2)وحِر ِإرحغــــــــــــــاهنــــــــــــــُ
 

  
غنُ و  األَْكُل والشُّْرُب في نَْعَمٍة. الرَّ

وشرٍب ، ويوُم ُمْزٍن إذا كاَن ذا فِراٍر من العَُدّوِ ، ويوُم َسْعٍن إذا كاَن ذا َشراٍب  (3)إذا كاَن ذا أَْكٍل ونهيٍم  َرْغنٍ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ : يَْومُ 

 صاٍف.

ْغنُ و  الطََّمُع. : الرَّ

ْغنَةُ و  ، يمانيَّةٌ. بهاٍء : األَرُض السَّْهلةُ  ، الرَّ

 : أَْطَمعَهُ. أَْرَغنَهُ و

اُء : يقاُل : ال . (4) تُْطِمْعه له في ذِلَك أَي ال تَُرِغنَنَّ  قاَل الفرَّ  فيه : نقَلَه الجْوهِريُّ

نَهُ. أَْرَغنَ و  األَْمَر : َهوَّ

. َرَغنَّ و  : لُغَةٌ في لَعَلَّ ، نَقَلَه الِكسائيُّ واللِّْحيانِيُّ

 عْنَد هللا : أَي لَعَلَّه عْنَد هللا. َرَغنَّه ويقاُل :

يْن أَبو الَحَسنِ  منه ِب ِمن فْرغانَةَ ؛بالقُرْ  ، بكسِر الغيِن : د بما وراَء النَّْهرِ  َمْرِغينانُ و بِن عْبِد  محمدِ  أَبي بْكرٍ  عليُّ بنُ  اإِلماُم بُْرهاُن الّدِ

ماُن ، وأَْدَعَن له الشُّ  الِهدايَةِ والبدايَِة والِكفايَِة ،  ُمَؤلِّفُ  ، الَمْرِغينانيُّ  الجليلِ  يوُخ ، ونشَر الَمْذَهَب في فْقِه الَحنَفيَِّة أَقَرَّ له األَْقراُن وَراَق له الزَّ

ِة ال ْن تَفَقَّه عليه شْمُس األَئِمَّ كردرّي واإِلماُم بُْرهاُن اإِلْسالِم ، وتفَقَّه عليه الجمهوُر ، وَسِمَع الحِديَث ، وَرَحَل وَجَمَع ِلنَْفِسِه مْشيََخةً ، وممَّ

 .555تُوفي َسنَة 

اِق  ينانيُّ الَمْرغِ  ومنه أْيضاً : يوسُف بُن أحمَد بِن َحْمَزةَ  َرَوى عنه أَبو الفتياِن الّرواسيُّ الحاِفُظ ؛ واإِلماُم أَبو الملعَّي عْبُد العزيِز بُن عْبِد الرزَّ

وأَْوالده َمْحمود وعلّي والمعلّى بني عْبِد  الَمْرِغينانيّ  الَحنَفيُّ عن أبي الَحَسِن نَْصر بِن الُمْحِسن الَمْرِغينانيُّ  بِن أَبي نَْصٍر َجْعفِر بِن ُسلَيم

ْن حدََّث وأْفتَى ، ماتَ   عن ثماِن وستِّين َسنَة. 477َسنَة  بَمْرِغينان العَزيِز ُكلّهم ممَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اح : أَْرَغنَ  رمَّ َر قْوُل الّطِ  : أَطاَع ؛ وبه فُّسِ

عــــــــــا  لــــــــــح ِ  ســــــــــــــــــــــــِ دح ج الشــــــــــــــــــــــــِّ لــــــــــَ نــــــــــاٌت أَلخــــــــــح رغــــــــــِ  مــــــــــُ

ُده ٍم     ــــــــــــــــٍة َعضــــــــــــــــــــــــــــــُ ول ــــــــــــــــُ ت فــــــــــــــــح رِّ مــــــــــــــــَ (5)ممــــــــــــــــَُ
 

  
ْيِد.  أَي ُمِطيعات ، يَِصُف ِكالَب الصَّ

وانين  ( )6أَْرِغينانُ و  .499تُوفي َسنَة  (8) األَْرغينانيُّ  ، منها الحاِكُم أَبو الفتْحِ سْهُل بُن أَحمَد بِن علّيٍ  (7): ُكوَرةٌ بنتَْيسابُوَر قََصبتُها الرَّ

اغنيُّ  : قريَةٌ بصغد َسَمْرقَْند ، منها : أبو محمٍد أحمُد ابُن محمِد بِن علّيِ بِن نَْصر الدَّبُّوسيُّ  َراَغنْ و  عن أَبي بْكٍر اإِلْسماعيلّي. الرَّ

ْفنُ  : [رفن]  النَّْبُض ، كما هو نَصُّ ابِن األْعرابّيِ.: ؛ كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب  : البَْيضُ  الرَّ
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فَنُّ و  كِخَدّبِ : الطَّويُل الذَّنَِب من الَخْيِل. ، الّرِ

 قاَل األْزهِريُّ : واألْصُل ِرفَّلِ قاَل النَّابغَةُ :

__________________ 
 .176( األعراف ا اآية 1)
 ( اللسان.2)
 ( يف اللسان : ونعيم.3)
 واألصر كالصحاح واجملمر.« ال تطعه»( يف اللسان : 4)
 ( اللسان.5)
 بنون واحدة ا ومثله يف اللباب.« أَرحِغَيانُ »يف معجم البلدان  (6)
 ( يف معجم البلدان : الر اَونري.7)
 ( معجم البلدان واللباب : اأَلرحِغياين.8)
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و  مــــــــــــُ ــــــــــــِث َيســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــلــــــــــــي رٍِّب كــــــــــــال ــــــــــــكــــــــــــرِّ جمــــــــــــَُ  ب

نِّ     ــــــــــــــــــــــــــَ ٍ  رِف (1)ِإىل َأوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِ  َذاي 
 

  
 نوناً.أَراَد : ِرفاَلَّ ، فَحّول الالم 

 : سابُغ الذَّنَِب َذيَّالُه. ِرفَنٌّ  ويقاُل أَْيضاً : بَعيرٌ 

افِنَةُ و  : الُمتَبَْختَِرةُ في بََطٍر. الرَّ

فانُ و ذاذُ من الَمَطِر. الّرِ  ، كِكتاٍب : الرَّ

فَأْنِينَةُ و  ، كالطَُّمأْنِينَِة : َغَضاَرةُ العَْيِش. الرُّ

ُجلُ  اْرفَأَنَّ و ً  الرَّ  ؛ عن األَْصمعّيِ ، وأَْنَشَد : : نَفََر ثم َسَكنَ  اْرفِئْنانا

نِّ  عـــــــــــــــــــــِ رحثـــــــــــــــــــــَ رحاًب ِوالًء غـــــــــــــــــــــرَي مـــــــــــــــــــــُ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ينِّ     ــــــــــــــــــــِ ئ ــــــــــــــــــــَ رحف ــــــــــــــــــــَ ِريّنِ مث تـ ــــــــــــــــــــَ (2)حــــــــــــــــــــىت ت
 

  
َب فقاَل : َعّفِ شعَرك ، ففَعَلَ في الحِديث : أَنَّ رجالً شَكا إليه و اِج. ، فاْرفَأَنَّ  التَّعَزُّ ي للعجَّ  أَي َسَكَن ما كاَن به ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َو ِ  َجح
 حىت ارحفََبن  الناُس بعد امل

 َضعَُف واْستَْرَخى. : اْرفَأَنَّ و

. َغَضبُهُ : زالَ  اْرفَأَنَّ و  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ا يُْستدركُ   عليه : * وممَّ

اء والفاِء وكْسِر النُّوِن وياء ُمشدََّدة  َرفَنِيَّهُ  فَنِيُّ  (3)بلَْيَدةٌ بالساِحِل عْنَد َطراْبلُس بالشاِم ، منها : محمُد بُن فوار : ، بفتْحِ الرَّ ُث. الرَّ  المحّدِ

ُث. الّرفونيُّ  ، بالضّمِ : قَْريَةٌ بَسَمْرقَْنَد ، منها : أَو اللِّيِث نَْصُر ابُن محمدٍ  ُرفونُ و  المحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

فَْغنِيَةُ  : [رفغن] باعّيِ. الرُّ  ، كالبُلَْهنِيٍَة : َسعَةُ العَْيِش ِزنَةً ومْعنًى ؛ نَقَلَهُ األْزهِريُّ في الرُّ

ْفْهنِيَةُ  : [رفهن] وهو ُمْلحٌق بالُخَماِسي بألٍف في آِخِره ، وإنَّما  وَرفاِغيَتُة ، ْيِش أَي َسعَتِهِ العَ  ُرفَْهنِيَةِ  يقاُل : هو في ، َكبُلَْهنِيٍَة : َسعَةُ العَْيِش. الرُّ

حاحِ.  صاَرْت ياٍء لكْسَرةِ ما قْبِلها ، كما في الّصِ

ي : َحقُّ   ي ُمْلحقَةٌ بُخبَْعثِنٍَة.أن تُْذَكَر في فْصِل َرفَه في باِب الهاِء ، ألنَّ األَلَف والنُّوَن زائَِدتاِن ، وه ُرفَْهنِيَة وقاَل ابُن بَّرِ

قُونُ  : [رقن]  ، بالكْسِر : اإِلْرقانُ و، كَصبُوٍر وِكتاٍب ،  الرَّ

 كما في المْحَكِم ، واْقتََصَر الجْوهِريُّ على األُولَيَْين. الِحنَّاُء ،

قُونُ  قيَل :و قانُ و الرَّ ْعفَرانُ  : الّرِ  ؛ قال الشاِعُر : الزَّ

نـــــــــــ  و  َت غـــــــــــَ ٌة إذا مـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــئـــــــــــح عـــــــــــَ مـــــــــــِ  تح ُمســـــــــــــــــــــــــح

ِب ابلــــــــــــــّرِقــــــــــــــاِن     ُة الــــــــــــــرتائــــــــــــــِ خــــــــــــــَ مــــــــــــــ  (4)ُمضــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْعفََران الُمتََرقِّن ثالثةٌ ال تَْقَربُهم المالئَِكةُ ، منهم» الحِديُث :منه ؛ و اْختََضبَْت بهما بالمْرأَةُ : تََرقَّنَتِ و ُخ به. ، «بالزَّ  أَي الُمتَلَّطِ

ُجلُ  أَْرقَنَ و ً َرقَّنَها وِلْحيَتَهُ  الرَّ  َخَضبَها بهما. : َرقنا

ً والَمْرقُوم ؛  ِمثْلُ  : الَمْرقُونُ و قيمُ  أَْيضا  . )(5الرَّ

 : التَّْرقيُم. التَّْرقينُ و
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 الُمقاَربَةُ بيَن السُّطوِر. الِكتاِب : تَْرقينُ و

 نَْقُط الَخّطِ وإِْعجاُمه ليَتَبَيََّن. قيَل :و

 ؛ عن اللَّْيِث ؛ وأَْنَشَد : وتَْزيينُهتَْحسيُن الِكتاِب  أَْيضاً :و

َرقِِّن 
ُ
 (6)دار َكَرقحِم الكابِت امل

 كْياَل يَقََع فيه ِحَساب. تَْسويُد مواضَع في الُحْسباناِت ِلئالَّ يُتََوهََّم أَنَّها بُيَِّضتْ  : التَّْرقينُ  قاَل الجْوهِريُّ :و

قِينُ و ْرَهُم ، ، الرَّ ي بذلِ  كأَميٍر : الّدِ  الذي للتَّْرقينِ  كَ ُسّمِ

__________________ 
 واملثبت كرواية الصحاح ا واللسان ونسبه إىل النابغة اجلعدي.« عل  أوصا »برواية :  124( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
 ويف اللباب : بن أيب النوار.« نوار»( يف معجم البلدان 3)
 ( اللسان.4)
 : والر قُا. ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ5)
 .160( الرجز يف اللسان بدون نسبة ا ويف التهذيب واألساس منسوابً لر بة ا وهو يف أراجيزه ص 6)
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َدانُ   يـَُغطي أَفحَن األَِفِا. الر ِقا فيه يـَعحنوَن اخَلرت  ا عن ُكراٍع ؛ قاَ  : ومنه قوحهُلم : ِوجح
ا ابُن ُدَرْيٍد فقاَل : ِوْجدانُ  قِين وأمَّ  يَْعني َجْمع ِرقٍَة ، وهي الَوِرُق. الرَّ

اقِنَةُ و  أْيضاً : قاَل الشَّاِعُر : الُمْختَِضبَةُ  هيو ِمَن النِّساِء ، : الَحَسنَةُ اللَّْونِ  الرَّ

هــــــــــــــا  وطــــــــــــــَ ٌة كــــــــــــــبن  لــــــــــــــُُ نــــــــــــــَ راُء راقــــــــــــــِ فــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــَ

ِديـــــــــــُر     َن جـــــــــــَ ِلســــــــــــــــــــــــح ن  إذا ســــــــــــــــــــــــَ رِي هبـــــــــــِ (1) ـــــــــــَح
 

  
  :وقاَل أَبو حبيٍب الشَّْيبانيُّ 

نـــــــــٍة  كـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــَ عـــــــــَ  بـــــــــبـ رتًَة َتســـــــــــــــــــــــح مـــــــــح كـــــــــَ  جـــــــــاَءتح مـــــــــُ

وِ      ـــــــُ ب طـــــــح ِ  عـــــــُ مـــــــح ٍة كـــــــالشـــــــــــــــــــــ  نـــــــَ ـــــــِ راَء راق فـــــــح (2)صـــــــــــــــــــــَ
 

  
اهُ بالدََّسِم. أَْرقَنَ و  الطَّعاَم : َروَّ

قَنُ و َخِم. الرَّ كةً : بَْيُض الرَّ  ، محرَّ

ْعفَراِن ، اْرتَقَنَ و َخ بالزَّ  .كأَْرقَنَ  : تََضمَّ

 بالِحنَّاِء : اْختََضبَْت ؛ وأَْنَشَد : تََرقَّنَتْ  األَْعرابّيِ :وقاَل ابُن 

َت بـــــــــــــعـــــــــــــِدي  ت  وِعشـــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــاُث إن مـــــــــــــُ  غـــــــــــــِ

دِّيو     ك لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  تح أُم َرفـــــــــــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــــح

  

ــــــــــــــــــَورحِد و  فــــــــــــــــــراِن ال ــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــح تح ابل ــــــــــــــــــَ ن قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  ارحتـ

دِّي    ــــــــــــــــِدي َوجــــــــــــــــَ داَ  وال ــــــــــــــــِ ِربح ف ــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــــح  ف

  

ِد  قـــــــــــــــح نـــــــــــــــاِط الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ  بـــــــــــــــا الـــــــــــــــّرِعـــــــــــــــاِث ومـــــــــــــــَ

ِد     بـــــــــــــــح َة الواٍن وال ابـــــــــــــــن عـــــــــــــــَ رحبـــــــــــــــَ (3)ضـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

.  اإِلْرقان ِمثْل التَّْرقينُ   ؛ عن اللّْحيانّي. اْستَْرقَنَ  بالِحنَّاِء : تَلَطََّخ به ، وكذِلكَ  تََرقَّنَ وفي َخضِب اللّْحيَِة ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ْعفََراِن والوِرِس. ينُ تَْرقِ و  الثّْوِب : تَْزيينُه بالزَّ

ٍث : الكاتُِب ، والذي يَُحلِّق َحلَقاً بيَن السُّطورِ  الُمَرقِّنُ و  الخَضاِب. كتَْرقِينِ  ، كمحّدِ

قُونُ و  : النُّقُوُش. الرُّ

ُم. أَْرقانياو ْيحان البيرونيُّ الُمنَّجِ  : اسٌم لبَْحِر الخرِز* ، قالَهُ أَبو الرَّ

وِم َغَزاهُ َسْيُف الدَّْولِة ، وَذَكَره أَبو فراٍس ، فقاَل : أَْرقَنِينُ و  : بلٌد بالرُّ

هــــــــــــــــا  َا بســــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــِ نــــــــــــــــِ  إىل أن َوَردحان أَرحقــــــــــــــــَ

ُر و     خــــــــاصــــــــــــــــــــــِ
َ
نــــــــا واملــــــــ قــــــــابــــــــُ تح َأعــــــــح لــــــــَ كــــــــَ (4)قــــــــد نــــــــَ

 

  
 هم بالفاِء والقاِف أَْكثر ، عن ياقوت ، َرِحَمه هللاُ تعالَى.وَرَواهُ بعضُ 

ا َحَكاه أَبو َعْمٍرو :وَعِلَم ؛  ِمثْل يَْرَكنُ  إليه َرَكنَ : َحَكى أَبو َزْيٍد وكنََصَر ؛  ، يَْرُكنُ  إليه َرَكنَ  : [ركن] فإنَّما هو  َمنََع ، ِمثْل َرَكَن يَْرَكنُ  أَمَّ

ً  اللّغَتَْيِن ،على الجْمعِ بيَن  لين : ، ُركونا ِم َمْصَدُر األَوَّ َحاحِ. وَسَكَن ، إليه مالَ  بالضَّ  كلُّ ذلك عن الّصِ

 .(6)كعَِلَم ، وقََرأَ يَْحيَى بن وثاٍب بكْسِر التاِء  َرِكَن يَْرَكنُ  ، قُِرَئ بفتحِ الكاِف من (5) (َوال تَ رَْكُنوا ِإىَل الَِّذيَن ظََلُموا)قاَل هللاُ تعالى : 

ْكنُ و ّمِ : الجانُِب األَْقوى الرُّ حاحِ.ِمن كّلِ شي ، بالضَّ  ٍء ، كما في الّصِ

 ع باليماَمِة. : ُرْكنٌ و
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ْكنُ و  وبه فسََّر أَبو الَهْيثِم قْوَل النَّابغَِة : األَْمُر العظيُم ، : الرُّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب والتكملة بدون نسبة.1)
 .«مكمثرة»اللسان وفيه : ( 2)
 .«ومناط»بد  « وقناط»ا ويف التهذيب « الورد»بد  « الوردي»( الرجز يف اللسان والتهذيب ا ويف اللسان 3)
 كذا ابالصر. والّصواب : اخلَزِر.  (*)
 .«نسوقها»( معجم البلدان وفيه : 4)
 .113( هود ا اآية 5)
 .«بكسر التاء هكذا يف النسخقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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ٍن ال ِكفاَء له  ِذَفينِّ برُكح  (1)ال تـَقح
ْكنُ و ى به من َمِلٍك وُجْنٍد وغيِرهِ   :الرُّ ر قْولُه تعالَى :  ما يُقَوَّ  (فََأَخْذانُه َوُجُنوَدهُ )، وَدليُل ذلك قَْوله تعالَى :  (2) (فَ تَ َوىّل ِبرُْكِنهِ )؛ وبذِلَك فُّسِ

 الذي تََولَّى به. ُرْكنَهو، أَي أََخْذناه  (3)

ْكنُ و َرِت اآليَةُ :  الِعزُّ والَمنَعَةُ ،  :الرُّ  .(4) (َأْو آِوي ِإىل رُْكن  َشِديد  )وبه فُّسِ

تُه وشدَّتُه ؛ وكذِلكَ  ُرْكنُ  وقيَل :  الَجبَِل والقَصِر ، وهو جانِبُه. ُرْكنُ  اإِلْنساِن : قُوَّ

جِل : ق ُرْكنُ و َرِت اآليَةُ.الرَّ  ْوُمه وَعَدُده ومادَّتُه ؛ وبه فّسِ

 قاَل ابُن ِسْيَده : أَُراهُ على الَمثَِل.

ْكنُ و َكْينِ  (5) بالفتح : الُجَرذُ والفارُ  ، الرَّ  ، كُزبَْيٍر. كالرُّ

ُجُل : تََركَّنَ و ً و واْمتَنََع ؛ اْشتَدَّ  الرَّ َن. تََوقَّرَ  أَْيضا  وتََرزَّ

 َمْعروفَةٌ ، وهو شْبهُ تَْوٍر ِمن أََدٍم يُتََّخذ للماِء. ، كِمْنبٍَر : آنيةٌ م *الِمْرَكنُ و

انَةُ التي تُْغَسُل فيها الثياُب ونَْحوها ؛ و  ؛ «ألُْختها َزْينَب وهي ُمْستحاَضةٌ  ِمْرَكنٍ  أَنَّها كانْت تْجِلس في»حديُث َحْمنَةَ : منه وقيَل : هي اإِلجَّ

ياِحْين في: . يقاُل مراكينٌ و راكنُ م والجْمعُ   .المراكين َزَرُعوا الرَّ

ِكينُ و  أَو الشَّديُدها. األَْركانِ  كأَميٍر : الَجبَُل العالي ، الرَّ

ِكينُ  ِمن المجاِز :و ِميزُ  الرَّ زيُن الرَّ  ووقَر. أَي رزنَ  : ُركونَةً و َركانَةً  ، كَكُرَم ، َرُكنَ  وقد السَّاِكُن الَوقُورُ  ِمنَّا : الرَّ

ْهقَاُن العظيُم ، األُْرُكونُ و ّمِ : الّدِ ُكونِ  وهو َرئيُس القَْريِة ، أُْفعُوٌل ِمن ، بالضَّ إليه ،  يَْرَكنُونَ  ِء والَمْيُل إليه ، ألَنَّ أَْهلَهاالّسُكون إلى الشَّي الرُّ

 أَي يْسكنُوَن ويميلُونَ 

 ، وسلمعليههللاصلىَصحابيٌّ صاَرَعهُ النَّبيُّ ،  بِن هاِشِم بِن عْبِد الُمطَِّلِب بِن عْبِد مناٍف المطلبيّ  يَزيدَ : ابُن عْبِد  (6) ، كثُماَمةٍ  ُرَكانَةُ و

تَْين وكاَن َشِديداً ، يُْحَكى أنّه كاَن يقُف على جلِد بَِعيٍر لَيِّن َجديٍد حين َسلََخه فيَْجذبُه من تْحتِه ع ُق الجْلُد وال يَتََزْحَزُح شَرةٌ فيَتََمزَّ فَصَرَعهُ َمرَّ

، أنَّه لم يرد الثالَث  وسلمعليههللاصلىهو عن مكانِِه ، وهو ِمن مْسِلَمِة الفتْحِ ، له ِروايَةٌ ؛ ويقاُل : هو الذي طلََّق زْوَجتَه البتّةَ فخلفه النبّي ، 

 ؛ َرَوى عنه ابُن أَخيِه نافُِع بُن حجيٍر.

 يُّ : غيُر َمْنسوٍب ، ُمْختَلٌَف في ُصْحبَتِه.الِمْصِريُّ الِكْند ُركانَةُ و

 ، وقد َوِهَم المصنُِّف فخلََط َرَكباً بُرَكانَةَ. ُرَكانَة * قْلُت : الذي اْختُِلَف في ُصْحبَتِه وهو ِكْنِديٌّ مْصريٌّ اسُمه َرَكُب ال

 قاَل ابُن مْنَده : َرَكُب المْصِريُّ َمْجهوٌل ال تُْعَرُف له ُصْحبَةٌ.

 َل غيُرهُ : له ُصْحبَةٌ.وقا

ا (7)وقاَل أَبو َعْمٍرو : وهو ِكْنِديٌّ له حِديٌث ، َرَوى عنه نصيٌح العَْبسيُّ  الذي أَشاَر إليه فإنَّه يَْرِوي عن أَبي َجْعفٍر  ُركانَةُ  في التَّواضع ؛ وأَمَّ

ِل ، حقَّقَه الحافِظُ  ُركانَةَ  محمِد بنِ  ل ذلك. حِديَث الُمصاَرَعِة ، فهو األَوَّ  الذهبيُّ فتأمَّ

بيُع ابُن سْهٍل وشْعبَةُ ،  ُرَكْينُ  وِمن األَخيِر : كغُراٍب وُزبَْيٍر : اْسماِن ،و بيعِ ابِن عميلَةَ الفَزاِريُّ عن أَبيِه وابِن ُعَمَر ، وعنه حفيُدهُ الرَّ بُن الرَّ

 وثَّقَهُ أَحمُد.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كانَةُ  كانِيَةُ و الرَّ  ِء واالْطِمئْناُن إليه.: الّسكوُن إلى الشي الرَّ
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ّم في الغابِِر ، ناِدٌر كفَِضَل يَْفُضُل وَحِضَر يَْحُضُر ونَِعَم يَْنعُم. َرِكَن يَْركنُ و  ، بالكْسِر في الماِضي والضَّ

__________________ 
 وعجزه : 36( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 1)

 إن  ثفك األعداء ابلرفدو 
 والبيت يف التهذيب والتكملة وصدره يف اللسان.

 .39الذارايت ا اآية ( 2)
 .40( القصص ا اآية 3)
 .80( هود ا اآية 4)
 ويف اللسان : الفبر.« والقار»( يف القاموس : 5)
 ابألصر مل يشر اليها اهنا من القاموس وهي كذلك. (*)
  ثبات األلف.« ابنُ »( يف القاموس : 6)
 ( يف أسد الغابة : العنسي.7)
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 غَتَْيِن.وقيَل : إنَّه ِمن تداُخِل اللّ 

ً  في المْنِزِل ، كعَِلَم ، َرِكنَ و  : َضنَّ به فلم يُفاِرْقه. َرْكنا

ْكِن أَْركانٌ  وَجْمعُ   ، أَْنَشَد ِسْيبََوْيه لُرْؤبَة : أَْرُكنٌ و الرُّ

نَـيحَك َشِديَد اأَلرحُكنِ و  ُم رُكح  َزحح
ْكنُ  وقاَل أَبو الَهْيثم :  العَِشيَرةُ. الرُّ

 ْوِمه : شِريٌف ِمن أْشراِفهم.ق أَْركانِ  ِمن ُرْكنٌ  وهو

 اإِلْنساِن : َجوارُحه. أَْركانُ و

 ٍء َجوانِبُه التي يَْستنُد إليها ويقوُم بها.كّلِ شي أَْركانُ و

 .األْركانِ  ِمن الّضروعِ ، كُمعَظٍَّم : العَظيُم كأنَّه ذو الُمَركَّنُ و

 : اْنتَفََخ في مْوِضِعه حتى يَْمألَ األْرفاَغ ، وليَس بَحّدٍ َطويٍل ، قال َطَرفَةُ : ُمَركَّنٌ  وضرعٌ 

َنٌة َدروُر و   (1)َضر هُتا ُمرَك 
عَةٌ. ُمَركَّنَةٌ ووقاَل أَبو َعْمٍرو :   : ُمَجمَّ

 ِلِعَظِمِه. أَْركانٌ  الضْرعِ : له ُمَركَّنَةُ  وناقَةٌ 

 ، عن ياقوت. (2): ماٌء بأََجأَ لبنَي َعْبٍس  ركنٍ  جْمعُ  أركانُ والِعباَداِت : جوانِبُها التي عليها َمْبناها وبتَْرِكها بْطالنها.  أْركانُ و

 ، عن ياقوت. (3)، بالفتْحِ : حْصٌن َمنِيٌع باألَْنَدلُس ِمن أَْعماِل سنتريه  أَْركونُ و

 .نٌ أَْركا ، كُمعَظٍَّم : له ُمَركَّنٌ  ءٌ وشي

ْكُت به ؛ وهو مجاٌز. بأَْركانِهِ  وتََمسَّْحتُ   : تَبَرَّ

انُ  : [رمن] مَّ ّمِ ، الرُّ  َمْعروٌف. م وإنَّما أَْهَملَه عن الضْبِط ِلُشْهَرتِه : ، بالضَّ

 الواِحَدةُ بهاٍء. وفي المْحَكِم : َحْمُل َشَجَرةٍ َمْعروفٍَة ِمن الفاِكَهِة ؛

حاحِ : قاَل  ان ِسْيبََوْيِه : سأَْلته ، يْعنِي الَخِليَل ، عنوفي الّصِ مَّ ي به ، قاَل : ال أَْصِرفه في المْعرفَِة وأَْحِمله على األَْكثَر إذا لم يكْن  الرُّ إذا سّمِ

 لِف والنُّون.ٍء اْشتِقَاقُه فيَْحِمله على األَْكثَُر ، واألَْكثَِر ِزياَدةُ األَ له مْعنًى يُْعَرُف به ، أَي لم يُْدَر ِمن أَي شي

اٍض ، وفُعَّاٍل أَْكثَر ِمن فُْعالٍن ، ا ه. اٍص وُحمَّ  وقاَل األّخفَش : نونُه أَْصليَّة مثَْل قُرَّ

ي : بل األَْمُر بِِخالِف ذِلَك ، وإنَّما قاَل إنَّ فُعَّاالً ال يكثُر  م ،  (4)قاَل ابُن بَّرِ اض والعاُلَّ ان والُحمَّ ً  فلذِلَك جعلَ في النَّباِت نَْحو الُمرَّ انا  فُعَّاالً. ُرمَّ

ْيبََوْيه ، وَذَكَره األْزهِريُّ هنا وقاَل ابُن ِسْيَده : وَذَكْرته هنا ألنَّه ثالثيٌّ ِعْنَد األْخفَش ، وقد تقدََّم ِذْكُره في َرَمَم على ظاِهِر رأْي الَخليِل وسِ 

 أَْيضاً.

هُ نافٌِع اللتِهاِب الَمِعَدةِ وَوَجعِ الفُؤادِ ُحْلُوهُ ُملَيٌِّن للطَّبيعَِة  قاَل األطبَّاُء :و انِ و: ؛ قالوا  والسُّعاِل وحاِمُضه بالعَْكِس ، وُمزُّ مَّ ِستَّةُ ُطعُوٍم كما  للرُّ

: َمْنبِتُهُ إذا َكثَُر فيه الَمْرَمنَةُ وللتُّفَّاح ، وهو َمْحُموٌد ِلِرقَّتِه وُسْرَعِة اْنِحاللِه ولَطافَتِِه 
5)( . 

انُ و  تأَلَفُه السَّعاِلي. السَّعَاِلي : الَخْشخاُش األَْبيَُض أَو ِصْنٌف منه ُرمَّ

انُ و  األْنهاِر : هو النَّوُع الكثيُر ِمن الَهيُوفاِريقُوَن. ُرمَّ
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انَتانِ و مَّ  : ع دوَن َهَجَر. الرُّ

انِ  قَْصرُ و مَّ وسعيِد بِن ُجبَْيٍر ، وعنه الثْوِريُّ  (6)، ثِقَةٌ ، َرأَى أَنَساً َوَرَوى عن ذاذان ألنَّه نزلَهُ  : بواِسَط ، منه يَْحيَى بُن ِديناٍر أَبو هاِشٍم ، الرُّ

 وشْعبَةُ.

اجِ ، وعنه أبو القاِسِم التَّنوخيُّ وأَبو محمٍد الجْوهِريُّ  النَّحِويُّ  هللا (7)بِن عْبِد  عليُّ بُن عيَسى أَبو الَحَسنِ و الُمتكلُِّم ، عن ابِن ُدَرْيٍد وابِن السَّرَّ

 .384َسنَة  (8)، تُوفي 

 والَحَسُن بُن َمْنصوٍر ، وعْبدُ  بَْصريٌّ َضِعيُف الحِديِث.: شْيٌخ ألبي َداود الطَّياِلسّي ، قاَل ابُن معيٍن  َصَدقَةُ :و

__________________ 
 وصدره : 48( البيت يف ديوانه ط بريوت ص 1)

 من الزمرات أسبر قادماها
 ( يف معجم البلدان : لبين سنب .2)
َتَمرِي ة.3)  ( يف معجم البلدان : َشنـح
 .«ال»بدون « يكثر»( يف اللسان 4)
 الُفؤاِد.( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : والر م اُن : َوَجُض 5)
 ( يف اللباب : زاذان.6)
 ( يف اللباب : علي بن عيس  بن علي بن عبد  .7)
 واألصر كاللباب.« أربعا وثالمثئة»( يف التبصري : مات سنة 8)
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 .الر م ان صحرِ هؤالء إىل قَ  امدِّثوَن ا الر م اني ونَ  الَكرمِي بُن  مٍد ا وطَلححُة بُن عبحِد الس الِم ا و مُد بُن إبراهيمَ 
ا إلى بيعِ  انِ  وأَمَّ مَّ انيانِ  ، فعَْمُرو بُن تَميٍم وزْيُد بُن حبيبٍ  الرُّ مَّ ثاِن. الرُّ  المحّدِ

انُ  كَشدَّاٍد :و انُ وفي َمْذِحجٍ ،  بِن أدِد بِن صْعِب بِن سْعِد العَِشيَرةِ ، بُن كْعبِ  َرمَّ ؛ وَضبََطهما  في السَُّكونِ  بِن ثْعلَبَةَ بِن عقبَةَ  بُن ُمعاِويَةَ  َرمَّ

 ابُن الّسمعانّيِ كَسحابٍَة ، وقد َوِهَم في ذلك.

انُ و . َجبٌَل لطيٍِّئ ، : َرمَّ  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 زاَد نَْصر : في َطَرِف ُسْلمى ، له ِذْكٌر في الحِديِث.

ُد الياُء األَخيَرةُ ، ،ويُْفتَُح ، عن ياقوٍت  ، بالكْسرِ  إِْرِمينِيَةُ و  والتْخِفيُف أَْكثَُر. وقد تَُشّدِ

يط إن أَْجَرْينا عليها حْكَم العََربّي كاَن الِقياُس في هْمَزتِها ، أن تكوَن زائَِدةً وُحْكمها أن تُْكَسر ِمثْل إِْجِفيل وإِْخرِ  إْرِمينِيَة قاَل أبو علّيٍ :

وِم ، أَو أَْربعَةُ أَقاِليَم ، أَو أَْربُع ُكوٍر ُمتَّصٌل بعُضها  ُء النِّْسبَِة ثم أُْلِحَق بَْعدها هاُء التأنِيِث :وإِْطِريح ونْحَو ذِلَك ، ثم أُْلِحقَْت يا ُكوَرةٌ بالرُّ

ل ُكوَرةٍ منها  .إِْرِمينِيَةُ  ببعٍض يقاُل لّكِ

ْغرى ، وَحّدهما ِمن بَْرذَ  أَْرِمينِيتان قاَل ياقوُت : قيَل هما وِم وَجبَِل الُكْبرى والصُّ َعةَ إلى باِب األَبواِب ، وِمن الجَهِة األُْخرى إلى بالِد الرُّ

ْغرى نغليس  إْرِمينِيَةُ  القَْبِق ؛ وقيَل.  إليه والنِّْسبَةُ  ؛ وقيَل أَْربُع ، إِْرِمينِيات ونَواِحيها ؛ وقيَل : هي ثالثُ  (1)الُكْبرى ِخالُط ونَواِحيها ، والصُّ

حاحِ ، أَي بفتْحِ الَهْمَزةِ والميِم على ِخالِف الِقياِس ، وكان الِقياسُ  حِ ،بالفتْ  (2) أَْرَمنِيٌّ  اء منها  إِْرِمينيّ  كما في الّصِ ا وافََق ما بَْعد الرَّ إالَّ أنَّه لمَّ

مْجَرى تاِء التأْنيِث في َحنِيفَةَ ، كما  إِْرِمينِيَة ما بَْعد الحاء في َحنِيفَة ُحِذفَِت الياُء كما ُحِذفَْت ِمن َحنِيفَة في النََّسِب وأُْجِريَْت ياُء النََّسِب في

ا ُغيِّر في النََّسِب.أَْجَرْينا مْجَراها في ُرومّي وُروم وِسْندِ   ّي وِسْند ، أَو يكوُن ِمثَْل بََدَوّي ونْحِوه ممَّ

ي قَْوَل َسيَّار بِن قَِصير : أَْرِمنيٌّ  وقاَل غيُر الجْوهِريُّ :  بفتحِ الَهْمزةِ وكْسِر الِميِم ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  نـــــــــَ ـــــــــَ عـــــــــانـ ِد طـــــــــِ َديـــــــــح َدتح أُم  الـــــــــقـــــــــُ هـــــــــِ  فـــــــــلـــــــــو شـــــــــــــــــــــــَ

َر األَ     يـــــــــــــــح َش خـــــــــــــــَ رحعـــــــــــــــَ ِت مبـــــــــــــــَ يِنِّ أََرنـــــــــــــــ  (3)رحمـــــــــــــــَ
 

  
مِّ  ُروِمينَ  عبُد الَوهاِب بُن محمِد بِن ُعَمَر بِن محمِد بنِ و يراِزّي صاِحِب التَّْنبِيه. شْيُخ الشَّيخِ أَبي إسحقَ  وكْسِر الميِم ، ، بالضَّ  الّشِ

شافِِعيٌّ حدََّث عن عبِد هللا بن محمد ابن الحميدّي الشيِّراِزّي ، وعنه  فَقيهٌ  االْستراباِذيُّ ، راِمينَ  بنِ  بِن محمدِ  الَحَسُن بُن الُحَسْينِ  القاِضيو

 رأته في تاِريِخه.أَبو بْكٍر الَخِطيُب ، أَْوَرَد ابُن َعَساِكر ِمن طريِقِه ُمسلسالً يَْنتِهي إلى إبراهيَم بن أَْدَهم ، رِضَي هللا تعالَى عنه ق

ا يُْستدر  ُك عليه :* وممَّ

انَةُ   الفََرِس : الذي فيه َعلَفه. ُرمَّ

انَتها يقاُل : مألَِت الدَّابَّةُ   .ُرمَّ

انَتُهُ  وأََكَل حتى نتَأَتْ  َت ه وما َحْولَها ؛ أو تَصغَّرُ  ُرمَّ انَة ، أَي ُسرَّ مَّ  ُرَمْيِمينة. الرُّ

 ما ال يَْنَصِرُف.بالمكاِن : إذا أَقاَم به ؛ َحَكاهُ ابُن الحاِجِب أَثْناء  َرَمنَ و

اِمنيُّ  : قَْريةٌ ببُخاَرى َخِربَْت عن قَِريٍب ، منها : أَبو أَْحمد حكيُم بُن لُْقمان (4)، كصاِحٍب  َراِمنٌ و  (5)عن أَبي عبِد هللا ابِن أَبي حْفص  الرَّ

ِحيم القاِضي.  البُخاِرّي ، وعنه أَبو الَحَسِن عليُّ بُن الَحَسِن بِن عبِد الرَّ

 : طائِفَةٌ ِمن النَّصاَرى ، وإليهم نُِسَب الدَّيُر بالقدِس. األْرَمنُ و

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : تفلي  ا ابلفاء.1)
 نها عوملت معاملة حنيفة وحنفي. ا ه شفاء.( عل  هامش القاموس : وكان القياس : أرميين ا لك2)
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 وضبرت األرمين بفتح اهلمزة وكسر امليم.« وينشد بعضهم»( اللسان ا ويف معجم البلدان 3)
 .«رَاَمن»( قيدها ايقوت : رامين بعد امليم املفتوحة نون مكسورة. ويف التبصري : 4)
 واألصر كالتبصري.« بن حفص»( يف معجم البلدان : 5)
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 : ناِحيَةٌ ببِالِد فاِرَس ، وناِحيَةٌ ِمن أَْعماِل األَْهواِز ؛ عن نَْصر. نُ َراَماو

اً : الشْمُس أَبو : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن الغربيَّة ، منها : أَبو الَخْير محمُد بُن عبِد هللِا الحسنيُّ المالِكيُّ أََخَذ عن الشمني ؛ ومنها أَْيض أَرميونو

ثاً ُصوفِيّاً فَِقيهاً. 443 محمٍد الحسنيُّ الَحنَِفيُّ إماُم النحاسيِّة بِمْصَر ، وِلَد َسنَة الَوفاِء محمُد بُن علّيِ بنِ   ، وكاَن ُمْقِرئاً محّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

امرانيُّ  : قْريةٌ بنَسا ، منها : أَبو َجْعفٍر محمُد بُن َجْعفِر ابِن إبراهيَم بِن عيَسى النسويُّ  رامران : [رامران] عن أبي َجْعفٍر الطَّبرّي ،  الرَّ

 .360ماَت بها َسنَة 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةُ تقوُل بالتاِء الفَْوقيَِّة : (1)، بالُمثلَّثَِة  َراِميثَن  :[رمثن] اميثنيُّ  قْريَةٌ ببُخاَرى ، منها : أَبو إبراهيَم تََرْوُح بُن الُمْستَنيرِ  ، والعامَّ عن الُمْختاِر  الرَّ

 بِن سابٍق ، وعنه محمُد بُن هاشِم بِن نعيٍم وغيِرِه.

. دمعُهُ  اْرَمعَنَّ  : [رمعن]  : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

. ُمْرَمِعنٌّ  كاْرَمعَلَّ ، فهو ساَل ، وقاَل األّزهِريُّ : أَي  وُمْرَمِعلٌّ

 وقاَل ابُن ِسْيَده : يجوُز أْن يكوَن لُغَةً فيه ، وأن تكوَن النُّوُن بدالً ِمن الالِم.

نَّةُ  : [رنن] حاحِ. : الصَّْوتُ  الرَّ  ؛ كما في الّصِ

 وَخصَّ بعُضهم به : َصْوَت الَحزيِن.

 ً  عْنَد البُكاِء. : صاحَ  َرنَّ يَِرنُّ َرنِينا

نَّةُ   األَعرابّيِ :وقاَل ابنُ   .َرنَّات : صْوٌت في فََرحٍ أَو ُحْزٍن وَجْمعها الرَّ

 فيهما. كأََرنَّ  إليه : أَْصغَى ، َرنَّ و

 المْرأَةُ : أَي صاَحْت. أََرنَّتِ  يقاُل :

 :؛ وقاَل َمْنظوُر بُن مرثٍد  ُمِرنَّة وفي كالِم أَبي ُزبَْيٍد الطائّي : َشْجراُؤهُ ُمِغنَّة وأْطياُره

َد َأين  ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ ُت ذاَ  بـ لـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ دًا فـ مـــــــــــــــح  عـــــــــــــــَ

ِريّنِ     ُت مل تــــــــــــــــُ كــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ (2)َأخــــــــــــــــاُف إن هــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل لبيٌد :

م  هـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ امـــــــــــــــِ وا حـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــر  يـــــــــــــــوٍم مـــــــــــــــَ

ّر و     ٍت كــــــــــــــــــــــــــــــذراٍم متــــــــــــــــــــــــــــــَُ ران  (3)مــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
نينُ  وقيَل : . الرَّ ْوُت الشَّجيُّ  : الصَّ

 : الشَّديُد. اإِلرنانُ و

 : َصْوُت الشَِّهيِق َمَع البُكاِء. اإِلْرنانُ  األَْعرابّيِ :وقاَل ابُن 

تَتْ  أََرنَّتِ و اُج : القَْوُس : َصوَّ  ؛ وكذا الحماَمةُ في َسْجِعها ، والِحماُر في نَِهيِقه ؛ والسَّحابَةُ في َرْعِدها ، والماُء في خريِرِه ؛ وقاَل العجَّ

بـــــــــــــــــــــا  رِن  ِإرحاناًن إذا مـــــــــــــــــــــا أُنحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــــــُ

و اب ِإرح     زوٍن إذا حتــــــــــــــــــــــــــــََ (4)انَن  ــــــــــــــــــــــــــــَح
 

  
 أَراَد : أُْنبَِض فقُِلَب.

 القْوُس ثاُلثيّاً وهو َخَطأٌ. َرنَّتِ  وظاِهُر ِسياِق المصنِِّف ، َرِحَمه هللاُ ، يَْقتِضي أْن يكونَ 
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نَّىو نَّى يقاُل : ما في ، كُربَّى : الَخْلُق ُكلُُّهْم. الرُّ  ِمثْلُه ؛ عن أَبي َعْمٍرو. الرُّ

اِهُد ؛ والجْمعُ  باِل الٍم : اسٌم لُجَماَدى اآلِخَرةِ  ، ُرنَّىو  ، وأَْنَشَد : ُرنَنٌ  ؛ وهكذا ُرنَةُ بالتْخِفيِف ، هكذا َذَكَره أَبو ُعَمَر الزَّ

هح  نـــــــــــــَ َذُروا هـــــــــــــذي الســـــــــــــــــــــــــــ  ٍد احـــــــــــــح  اي آَ  َزيـــــــــــــح

هح     يـــــــــــــهـــــــــــــا رُنـــــــــــــَ وافـــــــــــــِ ٍة حـــــــــــــىت تـــــــــــــُ (5)مـــــــــــــن رُنـــــــــــــَ
 

  
بَّى الشاةُ النَّْفساُء.وأَْنَكر ُربَّى ، بالباِء ،   وقاَل : هو تَْصحيٌف ، وإنَّما الرُّ

__________________ 
 ( كذا ابألصر وايقوت ا ويف اللباب : راميثنة.1)
 ( اللسان.2)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.« جاملهم. تبر»برواية :  146( ديوانه ط بريوت ص 3)
 والصحاح. 380/  2( اللسان والتهذيب واألو  يف املقايي  4)
 ( اللسان.5)
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اجيُّ : هو بالباِء ال َغْير ، ألنَّ فيه  جَّ يُْعلم ما نُتَِجْت ُحُروبُهم إذا ما وقاَل قْطُرٌب وابُن األَْنباِري وأَبو الطَّيِّب عبُد الواِحِد وأَبو القاِسِم الزَّ

بَّى ؛ وأَْنَشَد أَبو ال  طيِب :اْنَجلَْت عنه ، مأُْخوذٌ ِمن الشاةِ الرُّ

َت ُرب   ـــــــــــــح ـــــــــــــقـــــــــــــل ِا ف ـــــــــــــِ ن ك يف ا ـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ  أَتـ

اِ و     ــــــــــــــــــــِ ن ــــــــــــــــــــَا ُرب  وا ــــــــــــــــــــَ  (1) ؟مــــــــــــــــــــاذا ب
  

 ما يخالُف بعَض ما ذُِكَر هنا فَراِجْعه.« ر ب ب»، وفي « ح ن ن»ٌء ِمن ذلك في والَحنِيُن : اسٌم لُجَماَدى األُولى ؛ وتقدََّم شي

 : القوُس. الِمْرنانُ و الُمِرنَّةُ و

 صفَةٌ َغلَبَْت عليها َغلَبَة االسِم ؛ ومنه قْوُل الشَّاِعِر : الِمْرنانُ والقوُس وهو فْوَق الَحنِيِن ؛  أََرنَّتِ  أَبو حنيفة :وقاَل 

ٌة  مــــــــَ ب  وتشــــــــــــــــــــــكــــــــو وهــــــــي  ــــــــالــــــــِ كــــــــُو امــــــــِ  َتشــــــــــــــــــــــح

رحاننَ      كــــــــالــــــــقــــــــوِس ُتصــــــــــــــــــــــمــــــــي الــــــــر مــــــــااي وهــــــــي مــــــــِ

  
نَنُ و تاءِ ٌء يَِصيُح في الماِء أَيَّ ، محركةً : شي الرَّ ْيِف ؛ ومنه قْوُل الشاِعِر : اَم الّشِ حاحِ : أَياَم الصَّ  ؛ وفي الّصِ

 (2)مل َيصحَدحح له الر َنُن و 
ُث ، قََرأَ على أَبي علّىٍ الحدَّ  بِن هالَةَ الُمْقِرئُ  (3) أَحمُد ابُن محمِد بِن أَحمدَ  أَبو العبَّاِس  كغُراِب : ة بأَْصفَهان ، منها : ، ُرنانٌ و اد وأَبي المحّدِ

 .535بِن الفَْضل ، وتُوفي بالحلَِّة عائِداً ِمن مكَّةَ َسنَة  (4)العّزِ الَواِسطّي ، وَسِمَع الحِديَث ِمَن الحافِِظ أَبي إِسمعيَل محمِد 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 فالٌن لكذا وأََرمَّ : أَْلهاهُ. أََرنَّ 

ً  القْوسَ  َرنَّْنتُ و  .تَْرنِيةً و تَْرنِينا

نَنُ و. ِمْرنانٌ و ُمِرنَّةٌ  وَسحابَةٌ   ، محّركةً : الماُء القَليُل. الرَّ

نَّاءُ و  ، كُزنَّاٍر : الطََّرُب ؛ هكذا َرَواهُ ثَْعلَُب بالتَّْشديِد ، وأَبو ُعبَْيٍد بالتَّْخِفيِف ، وهو َمْذكوٌر في مْوِضِعه. الرُّ

ةِ ، ويَْلتَِقي َمَع بطحان في داِر بِني  : أَْوَرَدهُ المصنُِّف في َرانُونا وواِدي َرتََن ، وأْغفَلَه هنا ، وهو فيما بيَن سّدِ عبِد هللِا العُثْمانّيِ وسّدنا والحرَّ

ْحُر للنبّيِ ،   .وسلمعليههللاصلىُزَرْيق ، وفي هذا الواِدي بئُْر ذروان الذي ُدفَِن فيه الّسِ

 .أَْهَملَه الجماَعةُ  : َرْنجانُ  : [رنجن]

ْنجانيُّ  منه : أَبو القاِسِم محمُد بُن إْسمعيَل بِن عبِد المِلكِ  د ، في الَمْغرِب ، وهو وَمرَّ أَنَّ  ذُِكَر في الجيِم ، قدو ِمن أَْهِل حْمَص األْنَدلُِسيُّ ؛ الرَّ

ح أنَّه بالحاِء ، وهذا ِمن تَْخِليطاتِه.  المْقِدسيَّ رّجِ

ْونُ  : [رون]  ؛ أَْنَشَد يونس : : أَْقَصى الَمَشاَرةِ  الرَّ

َتُح ماِئها والر وحنو   النـ قحُب ِمفح
ونُ و دَّةُ ، ج ، الرُّ ّمِ : الّشِ  .ُرُوونٌ  بالضَّ

ونَةُ و  ِء.بهاٍء : ُمْعَظُم الشَّي ، الرُّ

ي :الشَّي ُرونَةُ  وقاَل ابُن ِسْيَده :  ِء : شدَّتُه وُمْعَظُمه ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

هــــــــــــــــا  تــــــــــــــــَ َك   ُرونـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ِر عــــــــــــــــَ  إن ُيســــــــــــــــــــــــــــــح

ُر     لـــــــــــَ يـــــــــــُم كـــــــــــرِّ ُمصـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــبـــــــــــٍة جـــــــــــَ ظـــــــــــِ (5)فـــــــــــعـــــــــــَ
 

  
تَهُ. ُرونَةَ  وكَشَف هللا َعْنكَ   هذا األَْمِر أَي شدَّتَهُ وُغمَّ

ْوتُ  األَْرَونانُ و  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : : الصَّ
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ه هبـــــــــــا حـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ  رحوعـــــــــــُ نِّ يــــــــــــَ  ٌر مـــــــــــن غـــــــــــرِي جـــــــــــِ

رح و     ٍ  ُذو أَرحَوانٍن وُذو َزجـــــــــــــــــَ (6)ال أَنـــــــــــــــــَ
 

  
ْعبُ  : األَْرونانُ و نِيِن. ِمن األَيَّاِم ، الشَّديدُ  الصَّ  واْختُِلَف في اْشتِقاقِه ، فقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو أْفَوَعاٌل ِمن الرَّ

ْونِ  وقاَل ِسْيبََوْيه : أَْفعاَلُن ِمن  .الرَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان ا ويف الصحاح : ومل تصدح.2)
 سقطت من اللباب ومعجم البلدان.« أمحد»( قوله : 3)
 .«إلاعير بن  مد بن الفضر»( يف اللباب ومعجم البلدان : 4)
 ( اللسان.5)
 للكميت.منسوابً  463/  2( الصحاح واللسان بدون نسبة ا واملقايي  6)
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نَّةِ  قاَل ابُن ِسْيَده : وإنَّما َحَمْلناه على أَْفعاَلن كما َذَهَب إليه ِسْيبََوْيه دوَن أَْن يكوَن أَْفَوَعاالً ِمن ألنَّ أَْفَوَعاالً َعَدٌم  األََرنِ  ، أَو فَْعَوالناً ِمن الرَّ

ل وقلَّ هذا الثاني وصحَّ االْشتِقاُق َحَمْلناه على أَْفعاَلن.وإنَّ فَْعَوالناً قَليٌل ، ألنَّ مثَْل َجْحَوش ال يَْلَحق ِمثْل هذ ا َعدم األوَّ ياَدةِ ، فلمَّ  ه الّزِ

 كا في قْوِل الشاِعِر : ُمضافاً وَمْنعوتاً ، أَْرَونانٍ  يَْومُ و

واِن  ظــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــح ن هــــــــــــــــــــــا واِرُس عــــــــــــــــــــــُ ر قــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــيـــــــــــــــوُم مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا يـــــــــــــــوُم أَرحَوانِن     (1)فـــــــــــــــال
 

  
.َشديُد الَحّرِ وال َصْعبٌ  أَي  غّمِ

ٍء ِمن َحّرٍ ، أَو بَْرٍد ، أَو جلبٍَة أَو ِصياحٍ ؛ قاَل النابغَةُ وفي المْحَكم : بَلََغ الغايَةَ في فََرحٍ أَو ُحْزٍن أَو َحّرِ ، وقيَل : هو الشَّديُد في كّلِ شي

 الجْعِديُّ :

مــــــــــــاِن مــــــــــــنــــــــــــا  عــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــنـ َوِة ال ِنســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــِ ر  ل  فــــــــــــظــــــــــــَ

ــــــــــــــــوٌم أَرحَوانُن     واَن ي فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــــَ (2)عــــــــــــــــل
 

  
وايَةُ الَمْعروفةُ : يومٌ   ألنَّ القَوافِي َمْجروَرة ، وبَْعده : أَْرَونانيُّ  قاَل ابُن ِسْيَده : هكذا أَْنَشَده ِسْيبََوْيه ، والّرِ

نــــــــــــــا  ئــــــــــــــح ه وجــــــــــــــِ تــــــــــــــَ لــــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــَ نــــــــــــــا حــــــــــــــَ  فــــــــــــــَبرحَدفــــــــــــــح

جــــــــــــاِن     َض مــــــــــــن هــــــــــــِ (3)مبــــــــــــا قــــــــــــد كــــــــــــان مجــــــــــــَ 
 

  
 بتَْشديِد ياِء النِّْسبِة ، كما قاَل الشاِعُر : أَْرَونانيَّ  وفي التَّْهذيِب : أَرادَ 

بح و  غـــــــــــــــــِ ضح ومل يـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــَ بح ومل يـــــــــــــــــَ  مل  ـــــــــــــــــَُ

بح     (4)عـــــــــــــــن كـــــــــــــــرِّ يـــــــــــــــوٍم أَرحَوانيّنِ َعصـــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 على النَّْعِت فحِذفَْت ياُء النِّْسبَِة. أَْرونانيُّ  هوقاَل الجْوهِريُّ : إنَّما ُكِسَر النُّوُن على أنَّ أْصلَ 

 ؛ وأَْنَشَد فيه بيتاً للنابغَِة الجْعِدّي : ِضدٌّ  ناِعٌم فهو َسْهلٌ  : أَْرَونانَ  في التْهذيِب عن َشِمٍر قاَل : يومٌ و

رٌي   هــــــــــــــــــــــذا ويــــــــــــــــــــــوٌم لــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا َقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ـــــــــــــــــــــــــِه أَرحَوانُن     ي الهـــــــــــــــــــــــــِ ّم مـــــــــــــــــــــــــَ (5)جـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
دَّةِ وأَْنَكر البَْيَت الذي احتجَّ به َشِمٌر. األَْرَونان الَهْيثم يُْنِكُر أَْن يكونَ وكاَن أَبو   في غيِر مْعنَى الغّمِ والّشِ

. : أَْرَونانَة ليلَةٌ و  َشديَدةٌ َصْعبةٌ ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ

. أَْرَونانيَّة وكذا  : َشديَدةُ الحّرِ والغّمِ

اَونيُّ  بَلََخ ، منه : أَبو محمٍد عْبُد السالم بنُ  ، كهاَجَر : د بَطخاِرْستانَ  َراَونُ وَ  فَِقيهٌ مناِظٌر ولَي القَضاَء بها ، وَرَوى عن أَبي سعيٍد أَْسعد  الرَّ

 بِن الظهيرّي ، وعنه أَبو سْعِد ابُن الّسمعانّي.

 َمْغلوٌب َمْقهوٌر. : أَي به َمُرونٌ  هوو

. ، كُزبَْيٍر ، حدََّث عن ُشْعبَةَ ، ُرَوْينٍ  محمُد بنُ و  وعنه محمُد بُن ُسلَْيمن الباغْنِديُّ

. (6) ُرَوْينِ  ومحمُد بنُ   بِن الحٍق البَْصريُّ : حدََّث عن َحْمَزةَ بِن َمْيمون الجْزِريُّ

 : ة بالحجاِز ، أَو َواٍد. َراَوانُ و

واُب : ِريَوند هك أَحُد أَْرباعِ نَْيسابُوَر ، كَجْعفٍَر : ، َرْيَونُ وَ  اء والدال في آِخِره : وهي قًُرى كثيَرةٌ أَحُد  (7)ذا في النسخِ ، والصَّ ، بكْسِر الرَّ

يونديُّ النّْيسابُوِريُّ شْيُخ الحاِكِم أَبي عبِد هللا  ، َرِحَمه هللا 350 ، ماَت َسنَة أَْرباعِ نَْيسابُوَر ، ومنها : أَبو سعيٍد سْهُل بُن أحمَد بِن سْهٍل الّرِ

 تعالى ، كذا َضبََطه ابُن الّسمعانّيِ وَحقَّقَهُ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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ي ُرونَةُ  نَةُ  ؛ ويقاُل : منه أُِخَذتِ  أَْرَونانٌ  ِء : غايَتُه في َحّرٍ أَو بَْرٍد أَو غيِرِه ِمن ُحْزٍن أَو َحرٍب أَو شبِهِه ؛ ومنه يومٌ الّشِ اسٌم لُجماَدى  الرُّ

 ةِ بْرِدِه.اآلِخَرةِ لشدَّ 

ْونُ و ياُح والَجلَبة ، ومنه يقاُل : يوٌم ذُو الرَّ  قاَل الشاِعُر : أَْرَونانٍ  : الّصِ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 «.أرواين» وفيه :« سفوان»( اللسان والصحاح والتهذيب ومعجم البلدان 2)
 والصحاح.« سفوان»( اللسان ومعجم البلدان 3)
 اللسان.( 4)
 ( التهذيب واللسان رواية : جم املالهي.5)
 آخره ذاي.« روينر» 1471. 1470/  4( يف التبصري 6)
 ( كما يف معجم البلدان.7)
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 فهي تـَُغنِّيين أبَرحَواننِ 
 أَي بصياحٍ وَجلَبٍة.

ها. َرانَتْ ووَحَكى ثَْعلَب :   لَْيلَتُنا : اْشتَدَّ غْيُمها وَحرُّ

 وبعُضهم يُْخطُئ ويقوُل َذْرواَن.: ، قاَل  أَْروانَ  بالَمدينَِة ، ومنه الحِديُث : ُطبَّ وُدفَِن ِسْحُره في بئِْر ذي أَْروانَ  وقاَل األْصمعيُّ : بئُْر ذي

 * قْلُت : وقد جاَء فيه أَْيضاً ذراروان ، نَقَلَه ياقوٌت.

ً  األَْمرُ  رانَ و  : اْشتَدَّ. َرْونا

َوْينَةُ و  ، كُجَهْينَةَ : قْريَةٌ بِمْصَر. الرُّ

ْهنُ  : [رهن] حاحِ. : الرَّ  َمْعروٌف ؛ كما في الّصِ

 ما ُوِضَع ِعنَدَك ليَْنوَب َمناَب ما أُِخَذ منَك. وفي المْحَكم :

اليُّ : ْهنُ  وقاَل الَحرَّ ا.: التّوثقةُ بالشَّي الرَّ  ِء بِما يُعاِدلُه بوْجٍه مَّ

 وقاَل غيُرهُ : هو لُغَة : الثُّبوُت واالْستِقراُر وشرعاً : جعل عيٍن ماليٍة وثيقةً بَدْيٍن الِزٍم أَو آيٍل إلى اللُّزوِم.

اغُب : ْهنُ  وقاَل الرَّ ا كانَ  مثْلُه لكنَّه الّرهانوما يُوَضُع َوثِيقَةً للدَّْيِن ،  الرَّ  ُمْختَّص بما يُوَضُع في الخطاِر ، وأَْصلُهما َمْصدٌر ؛ قاَل : ولمَّ

ْهنُ  ُر منه الحْبُس اْستُِعيَر ذلك للُمْختَبِِس  الرَّ  ٍء كاَن ؛ وِمثْلُه في عْمَدةِ الحفَّاظ للسَّمين.أَيَّ شي (1)يتصوَّ

 ِمثْل فَْرخٍ وفَِراخٍ وفُُروخٍ. ، ُرُهونٌ و ، بالكْسِر ، ِمثُْل َسْهٍم وِسَهاٍم وَحْبٍل وِحبَال ، ِرهانٌ  ج

تيِن. ُرُهنٌ  قاَل أَبو َعْمِرو بُن العاَلِء :و  بضمَّ

 ُرُهنٌ  ُسقٌُف ، قاَل : وقد يكونُ وقاَل األَْخفَُش : وهي قَبيَحةٌ ألنَّه ال يجمُع فَْعل على فُعُل إالَّ قَليالً شاذّاً ، قاَل : وذكَر أنَّهم يقُولُوَن َسْقٌف و

 ً حاحِ. وقَرأَ نافٌِع وعاِصٌم وأَبو جْعفٍر  ُرُهن على ِرهان ثم يجَمعُ  ِرهانٍ  على َرْهن كأَنَّ يجَمعُ  للّرهانِ  َجْمعا ِمثْل فَِراٍش وفُُرش ؛ كذا في الّصِ

هانُ  َمْقبوَضةٌ ؛ وكاَن أَبو َعْمٍرو يقوُل : فُرُهنٌ  : وقََرأَ أَبو َعْمٍرو وابُن كثيٍر : (2) (َفرِهان  َمْقُبوَضة  )وشيبةُ :  ؛ قاَل قَْعنَب  (3)في الخْيِل  الّرِ

: 

َدُن  عـــــــــــاُد وأَمحســـــــــــــــــــــــــ  ُدوهنـــــــــــا عـــــــــــَ تح ســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ  ابن

ُن و     َك الــــــــر هــــــــُ لــــــــِ بــــــــح تح عــــــــنــــــــَدهــــــــا مــــــــن قـــــــــَ قــــــــَ لــــــــِّ (4)غــــــــُ
 

  
اُء : َمْن قََرأَ   ِمثْل ثُُمٍر وثَِماٍر. ِرهانٍ  فهي َجْمعُ  فُرُهن وقاَل الفرَّ

ً  ألنَّ  ِرهانٍ  َجْمع ُرُهنٌ  وفي الُمْحَكِم : وليسَ  َجْمٌع ، وليَس كلُّ َجْمعٍ يُْجَمع إالَّ أَن ينصَّ عليه بْعَد أَن ال يْحتمَل َغْيره ذِلَك كأَْكلٍُب وأَكاِلٍب  ِرهانا

 وأَْيٍد وأَياٍد وأَْسِقيٍة وأَساٍق.

 كعَْبٍد وَعبِيٍد. ، َرِهينٌ  ى ابُن جنّي في َجْمِعهَحكَ و

 َء.الشَّي َرَهنَه

ً  ، )(5 َء ، كَمنَعَهعْنَدهُ الشَّي َرَهنَ و حاحِ لعْبِد الشَّي أَْرَهنَهو ، وعليه اْقتََصَر ثَْعلَب في فِصيِحه ، َرْهنا ةَ ، وهو في الّصِ اُم بُن مرَّ َء لُغَةٌ ؛ قاَل َهمَّ

ام السَّلُوي :  هللا بِن َهمَّ

مح  ريَهــــــــــــــــُ يــــــــــــــــُت َأ ــــــــــــــــافــــــــــــــــِ ا َخشــــــــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــ 

كـــــــــــــــا     هـــــــــــــــم مـــــــــــــــالـــــــــــــــِ تـــــــــــــــُ نــــــــــــــــح وحُت وأَرحهـــــــــــــــَ (6)جنـــــــــــــــََ
 

  
 وأَْرَهنُُهم ماِلكا. ، وُرِوي هذا البيُت : أَْرَهْنتُهمووأَْنَكَر بعُضهم : 
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ح واةُ ُكلُّهم علىوفي الّصِ ماِلكا ، على أنَّه  أَْرَهنُُهموفإنَّه َرَواهُ  األَْصمعيّ  ، إالَّ  أَْرَهْنتُهو َرَهْنتُه على أنَّه يَجوزُ  أَْرَهْنتُُهم احِ : قاَل ثَْعلَب : الرُّ

 َحَسٌن ألنَّ الواَو واُو حاٍل ، فيُْجعََل أَُصّك حاالً عطٌف بفْعٍل ُمْستَقبل على فْعٍل ماٍض ، وشبَّههُ بقْوِلهم : قْمُت وأَُصكُّ وْجَهه ، وهو َمْذهبٌ 

 ً ِل على مْعنَى قمُت صاّكاً وْجَهه أَي تََرْكته ُمِقيما  للفْعِل األَوَّ

__________________ 
 ء كان.( يف املفردات :  ب  أي شي1)
 البقرة. 283( من اآية 2)
 اخلير أكثر.( كذا ابألصر واللسان ا ويف التهذيب : الرهان يف 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ( يف القاموس : كَمَنَض.5)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب وفيه : أ افريه.6)
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نِ  عنحَدهم ا ليَ  ِمن َطري ِ  ا يقا ُ الشــــــــــــــي أَرحَهنحتُ  ا أَلن ه ال يقا ُ  الر هح ُته َء ا وإل  ناً  َجَعَلهُ  ا ه. َرَهنـح ؛ قاَ  ابُن بـَّرِي :  َرهح
ُته وشاِهدُ  ح :الشي َرَهنـح  َء بيُت ُأَحيححة بِن اجُلال 

ين بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــِه  نـــــــــــــــــُ ين فـــــــــــــــــرَيحهـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــُ راهـــــــــــــــــِ  يـــــــــــــــــُ

وُ  و     ــــــــــــــــــــُ يِن  مبــــــــــــــــــــا أَق ــــــــــــــــــــَ ه ب ــــــــــــــــــــُ ن (1)أَرحهــــــــــــــــــــَ
 

  
 ومنه قْوُل األَْعشى :

نــــــــــــا  نــــــــــــائــــــــــــِ ــــــــــــح يــــــــــــه مــــــــــــن أَب طــــــــــــِ ُت ال أُعــــــــــــح يــــــــــــح  آلــــــــــــَ

دا    ُدهــــــــم كــــــــمــــــــنح قــــــــد أَفحســــــــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــِ فح ــــــــُ ــــــــيـ ــــــــًا ف ن  ُرهــــــــُ

  

فـــــــــــِ  يـــــــــــنـــــــــــًة حـــــــــــىت يـــــــــــُ  يـــــــــــَد  مـــــــــــن بـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــِه َرهـــــــــــِ

رحقــــــــدا     ــــــــفــــــــَ مــــــــاُ  ال ــــــــك الســــــــــــــــــــــِّ ن رحهــــــــَ ــــــــَ ٌش ويـ عــــــــح ــــــــَ (2)نـ
 

  
 .ُرُهنٍ  على َرْهنٍ  وفي هذا البيِت شاِهٌد على َجْمعِ 

ً  منه : أََخَذهُ  اْرتََهنَ و  .َرْهنا

ا الثَّْوبَ  أَْرَهْنتُه ِلسانِي ، وال يقالُ  َرَهْنتُه قاَل ابُن األْعرابّيِ :و  َمْعروفتاِن. أَْرَهْنتُهو فَرَهْنتُه ؛ وأَمَّ

، أَي يُْحبَُس  (3) (ُكلُّ اْمِرئ  ِبا َكَسَب َرِهني  )َعَمِله ومنه قْولُه تعالَى :  َرِهينُ  ؛ كما أنَّ اإِلنسانَ  ُمْرتََهنُهو فَرِهينُه ءٌ كلُّ ما اْحتُبَِس به شيو

 بعََمِله.

هانُ و الُمَراَهنَةُ و ُهنَ  وقد َسبََق أنَّ  : الُمخاَطَرةُ ، الّرِ ْهن في الرُّ هانوأَْكثَر ،  الرَّ  في الخْيِل أَْكثَر. الّرِ

هانُ و الُمراَهنَةُ و  ، أَي ُمتَساِويَْين ؛ وهو مجاٌز. ِرهانٍ  وَغْير ذِلَك ؛ ومنه قْولُهم : جاَءا فََرَسيْ  الُمسابقَةُ على الَخْيلِ  : الّرِ

 وأَقاَم ؛ كما في األساِس. ثَبَتَ  بالمكاِن : َرَهنَ  ِمن المجاِز :و

حاحِ :و ً  ءُ الشي َرَهنَ  في الّصِ  واألَخيَرةُ أَْعلى ، وكذا أَْرَهى. ، كأَْرَهنَ  أََداَم ، الطَّعاَم لَضْيِفه : َرَهنَ و فثَبََت. دامَ  : َرْهنا

حاحِ والتَّْهذيِب :  : أََدْمته لهم ؛ وِمثْلُه في األَساِس. لهم الطَّعاَم والشَّرابَ  أَْرَهْنتُ  وفي الّصِ

اِهنُ و حاحِ : أَي ثابٌِت. راِهنٌ  يقاُل : هذا : الُمعَدُّ. الرَّ  لك : أَي ُمعَدُّ ؛ وفي الّصِ

اِهنُ و ً  ، َكَمنَعَ  َرَهنَ  وقد الُمْعيي ِمن النَّاِس واإِلبِِل وَجميِع الدَّواّبِ ، الَمْهزولُ  : الرَّ  ّمِ ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ :، بالضَّ  يَْرَهُن ُرُهونا

نح  ـــــــــــد َرهـــــــــــَ ال  ق َي خـــــــــــَ مـــــــــــِ َريح ِجســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ  إمـــــــــــا تـ

نح     مـــــــــَ ـــــــــّرِجـــــــــاِ  يف الســـــــــــــــــــــــِّ ُد ال زحاًل ومـــــــــا جمـــــــــَح (4)هـــــــــَ
 

  
اِهنُ  وقاَل ابُن ُشَمْيٍل :  .َرَهنَ  : األَْعَجُف ِمن َركوٍب أَو َمَرٍض أَو َحَدٍث ؛ يقاُل : َرِكَب حتى الرَّ

اِهنَةُ و ةُ وما َحْولَها من الفََرِس  ، الرَّ . بهاٍء : السُّرَّ  ؛ نَقَلَه األْزهِريُّ

اُهونُ و يَُرى من بُْعٍد ، وعليه آثاُر أَْقداِمِه الشَّريفَِة ، وهو َصْعُب  ُُ ،السالمعليهَهبََط عليه آَدُم ،  من سرنديب ، وهو الذي : َجبٌَل بالِهْندِ  الرَّ

 الّطلُوعِ ، وبه الياقوُت الَجيُِّد ، َذَكَره ابُن بَطوَطةَ في رْحلَتِه.

 : ع. َرْهنانُ و

ّمِ : ، ُرْهنانُ و  آَخُر. َمْوِضعٌ  بالضَّ

ّمِ : ة بِكْرماَن. ُرْهنَةُ و  ، بالضَّ

ِهينُ و قَُرْيٍش عْنَد أَبي  َرِهينَةَ  بِن كلَدةَ بِن عْبِد َمنَاف بِن عْبِد الدَّاِري بِن قصّيٍ ، وإنَّما لُقَِّب به ألنَّه كان قَُب الحاِرِث بِن َعْلقََمةَ كأَميٍر : لَ  ، الرَّ

ْفراء بَْعد أَُخوه النَّْضُر بُن الحاِرِث قَ و يْكسوٍم الَحبَِشّي ، وَولَده النَّْضر بن الحاِرِث ِمن مْسِلَمِة الفتْحِ ، تَلَه عليٌّ ، رِضَي هللا تعالَى عنه ، بالصَّ

 وبْنتُهُ قُتَْيلَةُ َرثَْت أَبَاها باألَْبياِت القافِيَِة وليَس فيها ما يدلُّ على إْسالِمها ؛ ، وسلمعليههللاصلىرُجوِعهِم ِمن بدٍر بأَْمٍر من النَّبّيِ ، 
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 واللسان.« ال نعطيه»برواية :  56ديوانه ط بريوت ص ( 2)
 .ا 21( الطور ا اآية 3)
 والتهذيب. 453/  2( اللسان والصحاح واملقايي  4)
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َنَة. ِر عن عبِد   ابِن الز َبريحِ ا وعنه ابُن ُعيَـيـح  وِمن ولِد الن ضحر  مُد بُن الر ويحِفض بِن الن ضح
هينِ  ُر بنُ النَّضْ  قْوُل المصنِِّف :و محلُّ نََظٍر ، فإنَّ النَّْضَر هذا قُِتَل يَْوم بْدٍر كافِراً باتِّفاِق أَْهل الَمغاِزي ، فَمْن كاَن  ِمن تابِعي التَّابِِعيَن ، الرَّ

هٌم أَْيضاً ، والصَّواُب أنَّ الصْحبَةَ كذا فكيَف يكوُن ِمن أَتْباعِ التابِِعيَن ؛ وأَْخَرَجه ابُن مْنَده وأَبو نعيم وأَبو إسْحق في الصَّحابَِة ، وهو و

 للنَّْضِر بِن النَّْضر في قْوِل بعٍض وليَس بمْعُروٍف.

يت. أَْرَهْنتُ : يقاُل  أَْسلَفَهُ. أَْيضاً :و وأَْعَجفَهُ ؛ : أَْضعَفَهُ  أَْرَهنَهُ و ّكِ ْلعَِة : أَي أَْسلَْفَت ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن ابِن الّسِ  في الّسِ

ْلعَِة : غالَى بها أَْرَهنَ  أَبو زْيٍد :قاَل و ةً ، وأَْنَشَد لشداد : في الّسِ  وبََذَل فيها مالَهُ حتى أَْدَرَكها ؛ قاَل : وهو ِمن الغاَلِء خاصَّ

داً  عـــــــُ ن راكـــــــٍب بــــــُ مـــــَ  هبـــــــا مـــــِ لـــــح وي ابـــــُن ســـــــــــــــــــَ طـــــح  يـــــَ

تح فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــد اننـــــــــــرُي     نـــــــــــَ ًة أُرحهـــــــــــِ يـــــــــــِديـــــــــــ  (1)عـــــــــــِ
 

  
حاحِ.كما في   الّصِ

اغُب : وَحِقيقتُه أْن تَْرفََع سْلعَةً مقّدَمةً لثََمنِه فتَْجعَلَها  إِلتْماِم ثََمنِها. َرِهينَةً  وقاَل الرَّ

ً  في كذا وكذا أَْرَهنَ  وأَْنَشَد األْزِهِريُّ هذا البيَت شاِهداً على قْوِله  أَْسلََف فيه. إْرهانا

 وهو مجاٌز ؛ وكذِلَك الشَّراَب والَماَل ، وقد تقدََّم. الطَّعاَم لهم : أََداَمهُ ، أَْرَهنَ و

نَه إيَّاهُ  أَي الَميَِّت القَْبَر : أَْرَهنَ  ِمن المجاِز :و  وأْلَزَمه. َضمَّ

 .ليَْرَهنَه فالناً ثَْوباً : َدفَعَهُ إليه أَْرَهنَ و

ً  َولََدهُ به أَْرَهنَ و . ويقاُل : م به َخَطراً أَْخَطَرهُ  : إْرهانا بينهم َخَطراً : إذا بََدلُوا منه ما يَْرَضى به القْوُم  أَْرَهنُوا ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ واألَْزهِريُّ

 بالغاً ما بَلََغ ، فيكوُن لهم َسبَقاً.

 أَي القَيِّم به والسَّائِس له. إِزاُؤهُ ، : أَي ماٍل ، بالكْسرِ  ِرْهنُ  هوو

ِهينَةُ و  كَسِفينٍَة : ع. ، الرَّ

ِهينَةُ و هائِنِ  واِحدُ  : الرَّ  .«بعَِقيقَتِه َرِهينَةٌ  كلُّ ُغالمٍ »في الحِديِث : و .الرَّ

ِهينَةُ  قاَل ابُن األثيِر : ْهنُ  : الرَّ بكذا ،  َرِهينَةٌ وبكذا  َرْهنٌ  ، فيُقاُل : هو الَمْرهونِ  ، والهاُء للُمبالَغَِة كالشَّتِيمِة والشَّتِْم ، ثم اْستُْعِمال في مْعنَى الرَّ

ْهن والمْعنَى أنَّ العَِقيقَةَ الِزَمةٌ له ال بدَّ منها ، فشبََّهه في لُُزوِمها له وَعَدِم اْنفَكاِكه عنها  .الُمْرتَِهن في يدِ  بالرَّ

ليه أَْحمُد بُن حْنبٍَل ، َرِحمه هللا تعالى ، قاَل : هذا في وقاَل الخطابيُّ ، رِحمه هللاُ تعالى : تكلَّم الناُس في هذا وأَْجوُد ما قِيَل فيه ما َذَهَب إ

بأَذى َشعَِره ، واْستدلُّوا بقْوِله : فأَِميُطوا عنه  َمْرهونٌ  الشَّفاَعِة ، يُريُد أنَّه إذا لم يُعَقَّ عنه فماَت ِطفالً لم يَْشفَْع في واِلَدْيه ؛ وقيَل : مْعناهُ أنَّه

حِم. األََذى ، وهو ما َعِلَق به  ِمن دِم الرَّ

ّمِ : أُْرُهونٌ  جاِريَةٌ  قاَل األْزهِريُّ : رأَْيُت بخّطِ أَبي بْكٍر األياِدّيِ :و  قاَل : وو لم أََره لغيِرِه. حائٌِض ، أَي ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  عنه َرَهنَه ً  : َجعَلَه َرْهنا  بدالً منه ؛ قاَل : َرْهنا

 رحَهنح َبينارحَهنح بَِنيك عنهُم أَ 
 أَنا بَنيَّ كما فَعَْلَت أَنت. أَْرَهنُ  أَراَد :

. ْعَر جاِهِليٌّ  وَزَعَم ابُن جنّي ، َرِحمه هللا تعالى ، أنَّ هذا الّشِ

 .اْستَْرَهنَه فَرَهنَهو

ُهون : تَواَضعا تَراَهناو  .الرُّ
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 به : أَي ضاِمٌن له. َرِهينَةٌ وبكذا  َرْهنٌ  وأَنَا لك

 : أي ُمقَيََّدةٌ. َرِهينَةٌ  وِرْجلُه

 : مأُْخوذٌ به. ُمْرتََهنٌ و َرِهينٌ وبه  َرِهينَةً وبكذا  َرْهنٌ  وهو

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب وعجزه يف الصحاح. ويرو  صدر البيت :1)

  لت  وب هبا البلدان انجية
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 الَمْوِت. َرهاِئنُ  والَخْلقُ  َعَمِله. َرْهنُ  واإِلْنسانُ 

 يد الَمنِيّة : إذا اْستََماَت. َرهن وهو

 : أَي دائَِمةٌ. راِهنَةٌ  ونْعَمةُ هللاِ 

اِهن وقاَل ابُن عرفَةَ :  لك : أَي دائٌِم َمْحبُوٌس عليك. َراِهنٌ  ُء الَمْلُزوم ، يقاُل : هذا: الشي الرَّ

 : يُريُدوَن به الَكفالَةَ. َرْهنٌ  ويِدي لك ةٌ بَكَسبِها.: أَي َمْحبوسَ  َرِهينَةٌ  ونَْفسٌ 

 للَمْوِت : أَْسلََمهُ ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. أَْرَهنَهو بِأَْوقاتِها : أَي َمْكفولَةٌ. َمْرهونَةٌ  واألُمورُ 

 قْبٍر. لَرِهينُ  وإنَّه

 : ُمِقيٌم ؛ قاَل الشَّاِعُر : راِهنٌ  وطعامٌ 

ُم هلــــــــــــــــــم ر  حــــــــــــــــــح ُز والــــــــــــــــــلــــــــــــــــــّ بـــــــــــــــــــح ٌن اخلــــــــــــــــــُ  اهــــــــــــــــــِ

ُب و     هــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُ َوٌة راُووق هــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ (1)قـ
 

  
 وقاَل أَبو َعْمٍرو : أَي دائٌِم.

 : دائَِمةٌ ال تَْنقَِطع ؛ قاَل األْعشى : راِهنَةٌ  وَخْمٌرو

ٌة  نـــــــــَ ي راهـــــــــِ وَن مـــــــــنـــــــــهـــــــــا وهـــــــــح يـــــــــقـــــــــُ فـــــــــِ تـــــــــَ  ال َيســـــــــــــــــــــــح

وا     لـــــــــــــُ وا وإن هنـــــــــــــَِ لـــــــــــــ  (2)إال  هبـــــــــــــاِت وِإن عـــــــــــــَ
 

  
ْوا ً  وَسمَّ  ، كُزبَْيٍر. ُرَهْينا

ِهينِ  وأُمُّ   ، كأَميٍر : اْمرأَةٌ ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : الرَّ

ي  ـــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــدِّايَر ألُمِّ ال ُت ال َرفـــــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــــَ

رح     واِدي ُعشـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــاِء فـــــــــــــَ َ الـــــــــــــظـــــــــــــ  اح (3)ِن بـــــــــــــَ
 

  
اِهنَةُ  والحالَةُ   : أَي الثابتَةُ الَمْوجوَدةُ الباقِيَةُ اآلَن ؛ نَقَلَه الّسمين. الرَّ

 ؛ كَسِفينَة : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل الجيَزةِ. نَةَرِهي ومنية

ْهَدنُ   :[رهدن] اِء ، الرَّ رةَ  طائٌِر كالعُْصفُوِر بمكَّةَ  اْقتََصَر الَجْوهِريُّ على الفتْحِ : ، ُمثَلَّثَةَ الرَّ حاحِ : يْشبِهُ الُحمَّ إالَّ أنَّه أَْدبَُس ،  (4)وفي الّصِ

رةِ  ْهَدنَةِ  ، (4)وهو أَْكبر من الُحمَّ ْهُدنَّةِ و ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ كالرَّ ْهُدونِ و، َكُطْرُطبَِّة ،  الرُّ  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : َرهاِدنُ  ، كُزْنبُوٍر ، ج الرُّ

ه  نــــــــــــــــا ابلــــــــــــــــقــــــــــــــــوِ  حــــــــــــــــىت كــــــــــــــــبَنــــــــــــــــ  َذر يــــــــــــــــح  تــــــــــــــــَ

َن الــــــــــــــر هــــــــــــــاِدان     دح َداٍن َيصــــــــــــــــــــــــــــِ َذّرَِي ِولــــــــــــــح (5)تــــــــــــــَ
 

  
ْهَدُل بالالِم ، والجْمُع َرهاِدٌل.  وكذِلَك الرَّ

ْهَدنُ و  شبِّه بالطَّائِِر. الَجبانُ  : الرَّ

ْهَدنُ و ْهَدِل ، قاَل : األَْحمُق ، : الرَّ  كالرَّ

َدِن   (6)عليِك ما عشِت بذاَ  الر هح
 فَراِعنَِة.ِمثْل ال الّرهاِدنَةُ  والَجْمعُ 

ْهَدنَةُ و  .َرْهَدنَ  وقد : اإِلْبطاُء ، الرَّ

ْهَدنَةُ و . تَُرْهِدنُ  ؛ ومنه قْولُهم : األَْزدُ  اإِلْستداَرةُ في الَمْشيِ  : الرَّ  في مْشيِتها كأَنَّها تَْستَِديُر ؛ نَقَلَه األَْزهِريُّ

ْهَدنَةُ و  َرَوى ثَْعلَُب عن ابِن األعرابّي أنَّه أَْنَشَده لرُجٍل : االْحتِباُس. : الرَّ
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ِدنِ   فجئُت ابلنـ قحِد ومل أَُرهح
 أَي لم أُْبِطْئ ولم أَْحتَبِس به.

ْهُدونُ و  كُزْنبُوٍر : الَكذَّاُب. ، الرُّ

ْينُ  : [رين] حاحِ. : الطَّبَُع والدَّنَسُ  الرَّ  ؛ كما في الّصِ

اغُب : َصَدأَ يَعْ  ، أَي صاَر ذِلَك كَصَدإٍ على َجالِء  (8) (َكاّل َبْل راَن َعلى قُ ُلوِِبِمْ )؛ ومنه قْولُه تعالَى :  (7)َء الَجِلي لو الشَّيوقاَل الرَّ

.  قلُوبِِهم فعَِمي عليهم َمْعرفِةُ الَخْيِر ِمَن الشَّّرِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 والتهذيب.واللسان  147( ديوانه ط بريوت ص 2)
 واللسان. 146/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ( األصر والصحاح ا ويف اللسان : ا ُم ر.4)
 ( الصحاح واللسان وفيهما : رهادان.5)
 ( قبله يف اللسان :6)

ــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــين  ــــــــــــــــــــــت هلــــــــــــــــــــــا : إاي  أن ت ــــــــــــــــــــــل  ق

ــــــــــــــــــين    ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــدي يف اجلــــــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــــة أو ت  عــــــــــــــــــن

  

 ء اجللير.( يف املفردات : الشي7)
 .14( املطففا ا اآية 8)
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ْينُ  وقاَل أَبو معاٍذ النََّحويُّ : ْين : أَْن يَسودَّ القَْلُب ِمن الذّنوِب ، والطَّبَُع أَْن يُْطبََع على القْلِب ، وهو أََشّد ِمن الرَّ ، واإلْقفاُل أََشّد ِمن الطَّبعِ  الرَّ

 ، وهو أَْن يُْقفَل على القْلِب.

 حتى يَسودَّ القْلُب.وقاَل الَحَسُن : هو الذَّْنُب على الذَّْنِب 

ً  َذْنبُهُ على قَْلبِهِ  *َرانَ و ً و َرْينا جاَء في الحِديِث عن أَبي ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي هللا تعالَى عنه في تْفِسيِر اآليَِة َرفَعَه : وعليه وَغطَّاهُ ؛  : َغلَبَ  ُريُونا

ْينُ  ، فإن تاَب منها ُصِقَل قْلبُه ، وإن عاَد نُِكَت أُْخرى حتى يَسودَّ القَْلب ، فذِلكَ هو العَْبد يُْذنُب الذّْنَب فَتُْنَكُت في قْلبِِه نُْكتَةٌ َسْوداُء »  .«الرَّ

قاَل إذا َغلََب على عْقِله ؛ : الشَّراب بنْفِسه  َرانَ والنُّعاُس ،  َرانَ  ؛ ومنه : عليك َرانَ وبَك  َرانَ و،  َرانَكَ  فقد كلُّ ما َغلَبََك : قاَل أَبو ُعبَْيٍد :و

اُح : رمَّ  الّطِ

ـــــــــــــهـــــــــــــم  ـــــــــــــي وحُم ف ـــــــــــــ  ـــــــــــــنـ ـــــــــــــَن ال رِي ـــــــــــــَ َة َأن ي ـــــــــــــَ  خمـــــــــــــاف

م كـــــــــــر  الـــــــــــر يـــــــــــوِن     نـــــــــــاهنـــــــــــِ ِر ســـــــــــــــــــــــــِ كـــــــــــح (1)بســـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد ألَبي ُزبَْيٍد يَِصُف سكراناً :

تح بــــــــــــــــــــه اخلــــــــــــــــــــم   مث ملــــــــــــــــــــا رآه رانــــــــــــــــــــَ

قــــــــــــــــــاِء     ه ابتــــــــــــــــــِّ رِيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــَ (2)ُر وأن ال تــــــــــــــــــَ
 

  
ً  النَّْفسُ  رانَتِ و  َخبُثَْت وَغثَْت. : تَِريُن َرْينا

حاحِ ، زاَد غيُرهُ : وُهِزلَْت وفي الُمْحَكم : أَو ُهِزلَتْ  : َهلََكْت ماِشيَتُُهم ، أَرانُواو  .ُمرينُونَ  وُهم كما في الّصِ

ا يْغلبُهم فال يَْستَِطيعُون اْحِتَمالَه.  قاَل أَبو ُعبَْيٍد : وهذا في األْمِر الذي أَتاُهم ممَّ

وال قِبََل له به ؛ نَقَلَهُ  َوقََع فيما ال يَْستِطيُع الُخروَج منه أَراَد به البِناَء للَمْجهوِل كما يقُولُوَن تاَرةً بالضّمِ كذِلَك ، به ، بالكْسِر ، ِرينَ و

أاَل إنَّ األَُسْيِفَع أَُسْيِفَع ُجَهْينَة قد رِضَي ِمن ِدينِه »حِديُث ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : أَنَّه َخَطَب فقاَل :  الَجْوهِريُّ عن أَبي زْيٍد. وبه فّسرَ 

: ، وقاَل غيُره بِيَن به  (3) ونَصَّ األَْزهِرّي : بأْن يقاَل : َسبََق الحاجَّ  ؛ «به ِرينَ  َسبََق الحاّج فادَّاَن ُمْعِرضاً وأَْصبََح قد: وأَمانَتِه بأْن يقاَل 

 أَحاَط بما له الدين.: اْنقُِطَع به ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن القنانّيِ األَْعرابّيِ وقيَل 

 ؛ عن نَْصر. : َجبٌَل بالِحجازِ  (4) رايانُ و

 ة بَهَمداَن. : رايانُ و

 ، والظاِهُر أنَّهما واِحَدةٌ. ، اسٌم لُكوَرةِ بَني َهَمداَن وُزْنجان (5) ة باألَْعلَمِ  أَْيضاً :و

ْينَةُ و  .َرْيناتٌ  ج على العَْقِل أَي تغلُب ؛ تَرينُ  ألنَّها : الَخْمَرةُ  الرَّ

انُ و . الرَّ  ، كالُخّفِ إالَّ أنَّه ال قََدَم له ، وهو أَْطوُل ِمن الُخّفِ

ة قطناً تلبَُس تَْحته للبَْرِد.: قاَل شْيُخنا ووِجَد بخّطِ صاِحِب الِمْصباحِ على هاِمِشه   خْرقَةٌ تُْعَمل كالُخّفِ َمْحشوَّ

َح غيُرهُ ِمن األَثْباِت بمثِْلِه.  قاَل السَّبكّي : لم أََره في كتُِب اللُّغَِة ؛ قاَل : وصرَّ

 تعالَى َصِريٌح في أنَّه عربيٌّ َصِحيٌح وهو ِمن الغَلَِط المْحِض ا ه.وكالُم المصنِِّف َرِحَمه هللا 

 * قْلُت : وقد َمرَّ في َربََن في قْوِل ُرْؤبة :

َبنِ   ُمَسرحَو  يف آلِِه ُمَروح
ٌب ، وأَْحَسبُه الذي يَُسمَّى انَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ  .الرَّ

َح أنَّه في األ َب.* قْلُت : فَصرَّ  ْصِل فاِرِسيٌّ قد ُعّرِ

__________________ 
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 كذا ابألصر والقاموس بدون واو العطف.  (*)
 ( اللسان وفيه : سناهتم.1)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.« ال يريبه»برواية :  582( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 2)
نُ »( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : 3)  «.رأاين» ايقوت : ويف« وَراي 
 ومثلها يف التهذيب أيضاً.« قوله : ونص األزهري : أبن يقا  : سب  ا اج ا هكذا يف النسخ وراجض التهذيب»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف القاموس : بناِحيِة اأَلعحَلِم.5)
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انُ و انَ  وهي َغْيرُ  َمدينَةٌ بإِْرِمينِيَة ؛ ؛ وقاَل ابُن الّسمعانّي : ُكوَرةٌ ُمتاِخَمةٌ ألَْذَربِيجانَ  : الرَّ منها :  التي ذُِكَرْت ، وهي ِمن أَقاِليم أََذْربيجان ؛ أَرَّ

أَبو سعيٍد ، عن  والَوليُد بُن كثيرٍ  وحدََّث عن أَبي الَحَسِن بِن َصْخر األْزِدّي. (1)الواِعُظ دَمْشِقيٌّ نََزَل ِدَمْشَق  أَبو الفَْضِل أحمُد بُن الَحَسِن ،

اِنيَّانِ و ، وعنه ُسلَْيمُن بُن أَبي شْيخٍ وولُدهُ سعيُد بُن الَوليِد عن ابِن الُمباَرِك وعنه أَبو كريٍب ، (2)ماِلٍك والضَّحاك بِن َعْمٍرو   .الرَّ

ّمِ : د بَطبَِرْستاَن ، منه : اإِلماُم أَبو الَمحاِسِن عبُد الواِحِد بُن إسم ُرويانُ و ويانيُّ  بِن أَحمَد بِن محمٍد الطَّبَِرْستانيُّ  عيلَ ، بالضَّ يِت  الرُّ الَكبيُر الّصِ

هللِا محمد بن بياِن  (3)َسِمَع ِمن عْبِد الغافِِر الفاِرِسّي ، وتفَقَّه بميافارقين على عبِد  وغيِرِه ، أَي بَْحر المَذاِهِب ، صاِحُب البَْحِر ، والمْعُروفُ 

 (4)، وقُتَِل شهيداً بآبل  415عنه زاهُر بُن طاِهٍر الشحاميُّ وإسمِعيُل بُن محمِد بِن الفَْضِل األْصبَهانيُّ ، ُوِلَد َسنَة بِن محمٍد الكاَزْرونّي ، و

 .502َطبَِرْستان في المحرم َسنَة 

ّيِ. : ُرويانُ و  محلَّةٌ بالرَّ

 ة بَحلََب. أَْيضاً :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  الثَّْوبُ  َرانَ  : [ران]  : تََطبََّع. َرْينا

 عليه : أُِحيَط به. مرينٌ  ورُجلٌ 

ْينُ و  كالذَّاِم والذَّيِم. الّراُن الرَّ

 به : ماَت. ِرينَ و

ً  به ِرينَ و . َرْينا  : َوقََع في غّمٍ

 به اْنقُِطَع به ، وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : ِرينَ و

َرتح ورِيــــــــــــَن يب  هــــــــــــَ ُت حــــــــــــىت أ ــــــــــــح يــــــــــــح حــــــــــــ   ضــــــــــــــــــــــــــَ

ي و     عــــــــــِ اقــــــــــي الــــــــــذي كــــــــــاَن مــــــــــَ ــــــــــَن ابلســــــــــــــــــــــــ  (5)رِي
 

  
 به : َذَهَب. رانَ وعليه الموُت  رانَ و

بُن أَْحمَد أَبو َجْعفٍر محمُد بُن أَْحمَد صاِحُب حميد بِن ِزْنَجَوْية ، وأَبو َجْعفٍر محمُد : ، منها  برذان ، كسحاٍب : قَْريةٌ بنََسا ، وتُْعَرفُ  ريانُ و

ا األَميُر فإنَّه َضبََطه بالياِء المشدََّدةِ.  النوويُّ عن علّيِ بِن َحَجر ، هكذا َضبََطه ابُن نُْقَطةَ والذَّهبيُّ ، وأَمَّ

 مع النون فصل الزاي
َؤانُ  : [زأن] . ، ُمثَلَّثَةً ، الزُّ  اْقتََصَر الجْوهِريُّ على الضّمِ

ا كَسحاٍب فلم أََره ألَحٍد. ِزوانُ و ِزآنُ و، بالَهْمِز وغيِرِه والضمُّ فيهما ؛  ُزَوانو ُزَؤان أَْربُع لُغاٍت :وقاَل ابُن ِسْيَده : فيه   ، بكْسِرِهما ، َومَّ

 وهي الّدْنقةُ. الذي يُخاِلُط البُرَّ  وهو الَحبُّ الُمرُّ 

حاحِ. وال تَقُل قصيٌر ، أَي ، بالكْسِر : ِزئْنِيٌّ  َكْلبٌ  َحَكى ثَْعلَب :و  ِصنِّي ، كما في الّصِ

َؤانِ  ِمن لْفظِ  يَْزأَنُ  : من ُملوِك ِحْميََر ، أَْصلُه ذُويََزنَ و لِه والتَّْعريِف. الزُّ ياَدةِ في أَوَّ  ، وال يجُب َصْرفُه للّزِ

 ، ِكالُهما على القَْلِب. أَْيَزنِيٌّ و آَزنِيٌّ  ، ويقاُل أَْيضاً : أََزنِيّ و يََزنِّيِ  ، لُغتاِن في أَْزأَنِيٌّ و (6) يَْزأَنِيٌّ  ُرْمحٌ و

ْبنُ  : [زبن] ْرِب : الدَّْفُع ، الزَّ حاحِ. ، كالضَّ  كما في الّصِ

 الحاِلَب. تَْزبِنُ وولََدها عن ضْرِعها بِرْجِلها  تَْزبِنُ  ِء ، كالناقَةِ ِء عن الشيوفي الُمْحَكم : َدْفُع الشي
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ً  ءَ الشي َزبَنَ   به : َدفَعَه. َزبَنَ و يَْزبِنُه َزْبنا

ْبنُ و  كما َسيَأْتي ، وقد نََهى عنه لَما فيه ِمَن الغبنِ  الُمزابَنَةُ  ومنه بَْيُع كّلِ ثََمِر على شجِرِه بِتَْمٍر َكْيالً ، : الزَّ

__________________ 
 نز  مصر. 620/  2( التبصري 1)
 عثمان.( يف اللباب : الضحا  بن 2)
 ( يف اللباب أيب عبد  .3)
 ( يف اللباب :  مر.4)
 ( اللسان وصدره يف التهذيب.5)
 القاموس : أَزحَأينيف ويـَزحَأينيف.( يف 6)
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 صاِحَبه عم ا َعَقَد عليه َأي َدفـََعُه. َزَبنَ  واجلَهاَلِة ا لُِّي به ألن  َأَحَد ا إذا نِدمَ 
 كأَنَّه َمْدفوٌع عنها. : ُمتَنَّحٍ عن البُيوتِ  َزْبنٌ  بَْيتٌ و

ْبنُ و  حاَجتَه. والطَّعاِم : أَي من المالِ  ِزْبنَهُ  بالكْسِر : الحاجةُ ، وقد أََخذَ  ، الّزِ

بَنُ و  .الذي يقطُع على قْدِر الَجَسِد ويلبَسُ  الزبونُ  ومنه بالتَّحريِك : ثَْوٌب على تَْقِطيعِ البيِت كالَحَجلِة ، ، الزَّ

بَنُ و ً  يقاُل : حلَّ  النَّاِحيَةُ. : الزَّ  ِمن قْوِمِه : أَي نَْبَذةً ، كأَنَّه اْنَدفََع ِمن مكانِهم ، وال يكاُد يُْستَْعمل إالَّ َظْرفاً أَو حاالً. ِزْبنا

بُنُّ و ْبنِ  كعُتُّلٍ : الشَّديدُ  ، الزُّ  أَي الدَّْفع. ، الزَّ

ْبنُ  بثَفناِت ِرْجِلها عْنَد الَحلِب ، َزبَنَتْ  بَها وتَْدفَعُه. وقدتَْضِرُب حالِ  : َدفُوعٌ  َزبونٌ  ناقَةٌ و ْجِل ، والخْبُط باليَِد كما  فالزَّ ْكُض بالّرِ بالثَّفَناِت ، والرَّ

حاحِ.  في الّصِ

 وقيَل : يقاُل لها ذِلَك إذا كاَن ِمن عاَدتِها َدْفع الحاِلِب.

 بهما ، قاَل ُطَرْيٌح : تَْزبِنُ  ا؛ ألنَّه ، كُحُزقٍَّة : ِرْجالها ُزبُنَّتاهاو

ٌر  د  هــــــــــــن  ُمصـــــــــــــــــــــــــَ ُ  كــــــــــــلــــــــــــ  ابــــــــــــِ نــــــــــــَ ٌ  خــــــــــــَ بــــــــــــح  غــــــــــــُ

يــــــــــُم     تــــــــــِ رِيــــــــــِش شـــــــــــــــــــــــَ ِة كــــــــــالــــــــــعــــــــــَ نــــــــــ  ُد الــــــــــز بـــــــــــُ (1)هنــــــــــَح
 

  
حاحِ ، وهو على التَّْشبِيِه بالناقَِة. تَْزبِنُ  : َزبُونٌ  َحْربٌ  ِمن المجاِز :و  الناَس أَي تَْصِدُمهم وتَْدفعُهم ؛ كما في الّصِ

 في ُصعوبَتِها. الّزبونِ  وفي األَساِس : َصْعبَةٌ ، كالناقَةِ 

 يَْدفَُع بعُضها بعضاً َكثَْرةً. وقيَل : المْعنَى

 ؛ قاَل : َدافَعَهُ  : َزابَنَه ُمزابَنَةً و

يِن حــــــــــــــــِ  ي زابــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــح داً مبــــــــــــــــِ مــــــــــــــــًا وجمــــــــــــــــَح  لــــــــــــــــح

طــــــــــوِب     ُض لــــــــــلــــــــــخــــــــــُ جــــــــــامــــــــــِ
َ
ِت املــــــــــ قــــــــــَ تـــــــــــَ (2)إذا الــــــــــح

 

  
ابِنَةُ و ْبنِيَةُ و كأنَّها َدفَعَتْه. في واٍد يَْنعَِرُج عنها َشَرَعتْ  : أََكَمةٌ  الزَّ اُج أَْيضاً كلُّ  ، كِهْبِريٍَة ، الّزِ جَّ دٍ  نَقَلَه األَْخفَُش عن بعِضهم ، ونَقَلَه الزَّ  ( )3ُمتََمّرِ

 لِجّنِ واإِلْنِس.ا ِمنَ 

 عن السَّيرافّي ، وِكاَلُهما ِمن الّدْفعِ. الشَّديُد ، أَْيضاً :و

 .َزبانِيَةٌ  الشَُّرِطيُّ ، ج أَْيضاً :و

ي بذِلَك بعُض المالئَِكِة ِلَدْفِعهم أَْهَل الناِر إليها ؛ ومنه قْولُه تعالَى :  وهم يَْعملُوَن باألَيِدي واألَْرُجِل فهم  (4) (َسَندُْع الزَّابنَِيةَ )قاَل قتاَدةُ : ُسّمِ

 أَْقوى.

اُج : جَّ بانِيَةُ  وقاَل الزَّ داُد ، واِحُدُهم الزَّ ،  (5) (َعَلْيها َمالِئَكة  ِغالظ  ِشداد  )، وُهم هؤالء المالئَِكة الذين قاَل هللا فيهم :  ِزْبنِيَّة : الِغالُظ الّشِ

بانِيَةُ  َوُهم بانِيَةِ  ، وِمنَ  الزَّ  بمْعنَى الشَُّرِط قَْول َحسَّان : الزَّ

م  ٌة حــــــــــــــــــــــــوَ  أَبــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــاهتــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــــــَ  َزابنــــــــــــــــــــــــِ

ه و     عــــــــــــَ مــــــــــــَ عــــــــــــح
َ

َد  ا ــــــــــــرحِب يف املــــــــــــ وٌر لــــــــــــَ (6)خــــــــــــُ
 

  
 بالكْسِر عن الِكسائّيِ. ، ِزْبنِيٌّ  أَو واحُدها

 قاَل األَْخفَُش : والعََرُب وال تكاُد تْعِرُف هذا وتَْجعلُه ِمَن الَجْمعِ الذي ال واِحد له ، مثُْل أَبابِيَل وَعباِديَد.
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بِّينُ و يٍن : ُمدافُِع األَْخبَثَْينِ  ، الّزِ َخْمسةٌ ال تُْقبَُل لهم صالةٌ : رجٌل صلَّى بقوٍم وُهم »لحِديُث : امنه البَْول والغَائِط ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. و كِسّكِ

بِّينُ ويعوَد إلى َمْوالهُ ،  له كاِرُهوَن ، وامرأَةٌ تَبِيُت وَزْوُجها عليها َغْضباٌن ، والجاِريَةُ الباِلغَةُ تصلِّي بغيِر ِخماٍر ، والعَْبُد اآلبُِق حتى  ؛ «الّزِ

نِّين بالنُّ   أَو ُمْمِسُكهما على ُكْرٍه. وِن ، وهو الَمْشهوُر كما َسيَأْتي ؛ويُْرَوى : الّزِ

ّمِ : العَْقَربِ  ُزبانَيَاو حاحِ. قَْرناها ، بالضَّ  ؛ كما في الّصِ

 وقيَل : َطَرُف قَْرنَْيها ، كأنَّها تَْدفَُع بهما ، وهو الَمْشهوُر كما َسيَأْتي.

بانيَانو  ي العَْقَرِب.َكْوَكباِن نَيِّراِن في قَْرنَ  : الزُّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.« متمردٌ »( يف القاموس : 3)
 .18( العل  ا اآية 4)
 .6( التحرمي ا اآية 5)
 واللسان والتهذيب. 152( ديوانه ط بريوت ص 6)
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حاحِ : ُهما قَْرنَا العَْقَرِب ينزلُُهما القَمَ   ُر.وفي الّصِ

ُجِل. قاِن أَماَم اإِلْكليِل ، بَْينهما قَْيَد ُرْمحٍ أَْكثَر ِمن قاَمِة الرَّ  وقاَل ابُن كناَسةَ : ُهما َكْوَكباِن ُمتَفَّرِ

َطِب في َرُؤوِس النَّْخِل بالتَّْمرِ  الُمزابَنَةُ و بنِ  َكْيالً ؛ وكذِلَك كلُّ تَمٍر بيَع على َشَجِرِه بتَْمٍر َكْيالً ، وأَْصلُه ِمنَ  : بَْيُع الرُّ الدَّْفع ، وقد نََهى عنه  الزَّ

 في الحِديِث ألنَّه بَْيُع ُمجاَزفٍَة من غيِر َكْيٍل وال َوْزٍن.

 ه بما يَْزداُد منه ؛ وإنَّما نََهى عنها لَما يقَُع فيها ِمن الغَبِن والَجَهالِة.صاِحبَه عن َحقِّ  يَْزبِنُ  قاَل ابُن األثيِر : كأَن كلُّ واِحٍد من الُمتبايعَْينَ 

ى من َمِكيٍل  (1) كلُّ ِجزاٍف ال يُْعَرفُ   :الُمزابَنَةُ : َرِضَي هللا تعالى عنه أنَّه قاَل  ماِلٍك ، اإلمامِ  عن ُرِويو َكْيلُه وال َعَدُدهُ وال َوْزنُه بِيَع بُمَسمَّ

ي ال بَْيُع َمْعلوٍم بَمْجهوٍل من ِجْنِسه ؛ أو بَْيُع َمْجهوٍل بَمْجهوٍل ِمِن ِجْنِسِه ، أَو هي بَْيُع الُمغابَنَِة في الجْنِس الذ هي  وَمْعدوٍد ؛ أَووَمْوزونٍ 

 فتََدافَعَا فاْختََصما. فتَزابَنا َع ، وأَراَد الغابُِن أن يُْمِضيَهألنَّ البَيِّعَْين إذا َوقَفا فيه على الغَْبِن أَراَد الَمْغبوُن أَن يْفَسَخ البَيْ  يَُجوُز فيه الغَْبُن ،

بُّونَةُ و  أَي ُعنُقه. بَزبُّونَتِهو (2)؛ قاَل : يقاُل : ُخْذ بقرونِه  العُنُقُ : ِكالُهما عن ابِن األْعرابّيِ  ، ُمشدََّدةً وتَُضمُّ ، الزَّ

ابن جندعِ بِن لْيِث بِن بْكِر بِن عْبِد َمنَاة بِن كنانَةَ وولُدهُ َعْبد هللِا يقاُل له سْرباُل  َزبِينَة ، وهم بنُو ِمَن العََربِ  ، كَسِفينَة : حيٌّ  َزبِينَة بنُوو

عن ِسْيبََوْيِه على غيِر  ُمَخفَّفَةً ، َزبانِيٌّ  والنِّْسبَةُ  الَمْوِت ، ِمن َولِد أَُميةَ بِن الحاِرِث بِن األْسكِر له ُصْحبَةٌ وولدِه كالِب وأُبّي ، لهما ِذْكٌر ؛

 .َزبِينّيٍ  قِياٍس ، كأنَّهم أَْبدلُوا األِلَف َمكان الياِء في

شاطيُّ فيه  ، كَرْبعّي وَربيعَةَ. َزْبنيُّ  وقاَل الرَّ

بَاِنيُّ  أَبوو بَاِن الزَّ ثٌ  الزَّ بحّيِ  محّدِ ْحمن الصَّ * قُْلُت : ظاِهُر ِسياقِِه أَنَّه بالتّْخفيِف .(3)عن أَبي حاِزٍم األْعَرج ، وعنه عبُد الجبَّاِر بِن عْبِد الرَّ

 وضبََطه الحافُِظ بالتّْشديِد في االْسِم والنْسبَِة.

ةَ في األَْزِد ،  َزبانُ و   ؛ وظاِهُر ِسياقِه أَنَّهما كَسحاٍب ، وَضبََطهما الحافُِظ كِكتاٍب.في بني القَْينِ  بُن اِمرِئ القَْيِس  َزبانُ وبُن ُمرَّ

وهو  َزبانُ  النَّحوّيِ اللّغَِوّيِ الُمْقِرِئ ، وقيَل : اْسُمه وقد اْختُِلَف في اْسمِه على أَْقواٍل فقيَل : كَشدَّاٍد : لَقَُب أَبي َعْمرو بِن العاَلِء الماِزنِّيِ و

 (4) بُن قائِدٍ  َزبَّانُ و  ، وقيَل يَْحيَى ، وقيَل غيُر ذِلَك ، قََرأَ القُرآَن على مجاِهٍد ، وعنه هروُن بُن موَسى النّحوّي.األْكثَر ، وقيَل العريانُ 

 .155المْصِريُّ عن سْهِل بِن معاٍذ ، وعنه اللْيُث وابُن لَُهْيعة ، فاِضٌل َخْيٌر َضِعيٌف تُوفي َسنَة 

َمْشقيُّ منهم وآَخُرون َزبَّانِ  وأَحمُد بُن ُسلَيمان بنِ  عن محمِد بِن رمحٍ الَحاِفظ بِن حبيبِ  َزبَّانِ  محمُد بنُ و الحِديِث ، وأَْنَشَدنا  ( )5ُرواةُ  الّدِ

 الشُّيوُخ :

تـــــــــــــذراً  عـــــــــــــح ُت مـــــــــــــُ ئـــــــــــــح ن مث جـــــــــــــِ وحُت َزاب  جـــــــــــــَ  هـــــــــــــَ

جــــــــــــو ومل أَدَِع     ن مل َأهــــــــــــح ِو َزاب  جــــــــــــح (6)مــــــــــــن هــــــــــــَ
 

  
بونُ و حاح : ليَس ِمن َكالِم أَْهِل الباِديَِة ، والُمراُد بالغَبّيِ الذي يتََوهَُّم كثيراً ويغبي. : الغَبيُّ والَحريُف ُمَولٌَّد. الزَّ  وفي الّصِ

بونُ و  في َمثَابَنِها اْستِئْخاٌر. التي البئرُ  : الزَّ

ْوا ، اْنَزبَنُواو  اُهم.إذا َدفَعَُهم ونَحَّ  َزبَنَهم وهو ُمطاوعُ  : تَنَحَّ

بِنُ و ْبنِ  الشَّديدُ  كَكتٍِف : ، الزَّ  أَي الدَّْفع. ، الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالتَّْشديِد : أَي ِكْبٌر. َزبُّونةٌ  رُجٌل فيه

__________________ 
 ومثله يف اللسان.« ال يـُعحَلمُ »( يف القاموس : 1)
 ( يف اللسان والتكملة : بقردنه.2)
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 وحباشيته عن نسخة : الصبحي.« املصبحي» 622/  2( يف التبصري 3)
 ( يف التبصري والكشاف : فايد.4)
 ( يف القاموس : رواٌة منونة ا وأضافها الشارح فخففها.5)
 .«قوله : هجوت اخل مقتض  قوله : مل أهجو اخل أن يكون بضم التاء واملعروف فتح التاء وهتجو وتدع»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
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ب : َزبُّونَةٍ  وذُو اِر بِن ُمَضّرِ  : أَي مانٌِع جانِبَه ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ وأَْنَشَد لَسوَّ

ي  ومـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــاِب ق ـــــــــــــذ مِّ عـــــــــــــن َأحح ـــــــــــــَذيّنِ ال  ب

حــــــــــــــــــاِن و     يــــــــــــــــــ  َوَس تـــــــــــــــــــَ وابِت َأشــــــــــــــــــــــــــــــــح (1)َزبــــــــــــــــــ 
 

  
بُّونَة ويقاُل : جاِل : المانُِع لَما َوَراء َظْهرِه  الزَّ   : تَدافَعُوا.القْومُ  تَزابَنَ وِمن الّرِ

ً  وَحلَّ   ِمن قْوِمه ، بالكْسِر والفتِْح : أَي جانِباً عنهم. ِزْبنا

بانِيَِة َزبانى ويقاُل واِحدُ  حاحِ. زابنٌ  وقاَل بعُضهم : (2)، كسكاَرى  الزَّ  ، نقَلَُهما األْخفَُش عن بعٍض ؛ كما في الّصِ

ً  َعنَّا َهِديَّتَك وَمْعُروفَكَ  َزبَْنتَ و  ْعتَها وَصَرْفتَها.: َدفَ  َزْبنا

 قاَل اللّْحيانيُّ : َحِقيقَتُها َصَرْفَت َهِديّتك وَمْعُروفَك عن ِجيرانِك وَمعاِرفِك إلى غْيِرِهم.

 وفي األساِس : َزَويتَها وَكفَْفتَها ، وهو مجاٌز وقَْولُه أَْنَشَده ابُن األْعرابّيِ :

 (3)َع   أبطحراِف الز ابين َقَمرُهح 
باني ْقلُف ليَس بَمْختُون إالَّ ما قَلََّص منه القََمُر ، وشبّه قْلفَتهيقوُل : هو أَ   ؛ قاَل : ويقاُل : َمْن ُوِلَد في القََمِر في العَْقِرِب فهو نَْحٌس. بالزُّ

تاِء ، وإذا َعضَّ  قاَل ثَْعلَب : هذا القَْوُل يقاُل عن ابِن األْعرابّي ، وَسأَْلته عنه فأَبَى هذا القَْوَل وقاَل : ال ، ولكنَّه اللَّئِيُم الذي ال يطعُم في الّشِ

بانَى القمُر بأَْطرافِ   كاَن أََشدَّ البْرِد. الزُّ

ل إْن صحَّ َسنَُده إليه فكأنَّه رجَع عنه ثانِياً.  * قْلُت : والقَْوُل األوَّ

 : َضيٌِّق ال يَْسِطيُع اإِلْنساُن أَن يقوَم عليه في ِضيِقه وَزلَِقه ؛ قاَل ُمَرقَُّش : َزْبنٌ  وَمقامٌ 

ه و  بــــــــــــــيــــــــــــــتـــــــــــــَ ٍن مــــــــــــــا أُرِيــــــــــــــُد مــــــــــــــَ  مــــــــــــــنــــــــــــــزِ  َزبــــــــــــــح

     ُ ة الـــــــــــر وحِع آنـــــــــــِ د  ن شـــــــــــــــــــــــــِ (4)كـــــــــــَبيّن بـــــــــــه مـــــــــــِ
 

  
وها عن الطَّريِق. أَْزبِنُواو  بيوتَُكم : نَحُّ

يت  ِزبِّينٌ  وما بها  ٌد ، عن ابِن ُشْبُرَمة.: أَي أَح (5)، كِسّكِ

ِبينتانِ ووالَحِزيَمتاِن  بائِنُ و، وُهم الَحزائُِم  َزبِينَةُ و: من باِهلَةَ بِن َعْمرو بِن ثْعلَبَةَ ، وُهما َحِزيمةُ  الزَّ تقدََّم في َحَزَم وأَشاَر له الَجْوهِريُّ  الزَّ

 هنا.

 و اْستَْغبَاه وتَغَبَّاه.، كاْستَْغلَبَه وتَغَلَّبَه ، أَ  تََزبَّنَهو اْستَْزبَنَهو

 بُن َكْعٍب ، بالكْسِر ُمشّدداً : في بَني غنى ، َضبََطه الحافُِظ. ِزبَّانُ و

 ، كَسِفينَة : ِمن أَْجداِد الُهَذْيِل ابِن عْبِد هللِا الشاِعُر الُكوفيُّ في َزَمِن التابِِعين. َزبِينَة بُن عصِم بنِ  َزبِينةُ و

. ينَةَزبِ  وأَْوُس بُن ماِلِك بنِ  شاطيُّ  بِن ماِلٍك القَُضاعّي كاَن َشِريفاً ، َذَكَره الرَّ

ازي الصُّوفيُّ َذكَ  ِزبنيانٌ و ّيِ ، منها : القواُم أَبو عبِد هللِا محمُد بُن إبراهيَم بِن محمِد بِن علّيِ الرُّ  َره المْقِريزيُّ في المقفي.، بالكْسِر قَْريةٌ بالرَّ

َم ِذْكُره ، َزبََرانُ  : [زبرن] اءِ  َحْرفِ  في بالفتْحِ : أَْهَملَه الجماَعةُ هنا ، وتقدَّ  فإنَّه فَعاَلُن ، واألِلف والنُّون زائَِدتان. الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اي والباِء وسكوِن الغَْين المْعَجمِة وضّمِ الدَّاِل المْهَملَِة. ويقاُل : س َزبَْغُدوانُ  : [زبغن] ين الُمْهملَة : قَْريةٌ بِبَُخاَرى ، ، بفتْحِ الزَّ يغدوان بالّسِ

 منها : أَبو محمٍد أَْفلُح بُن بسَّام الشَّْيبانيُّ صاِلٌح ُمجاُب الدَّْعوةِ عن القَْعنبّي.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 ه في حرِف التاِء.: َمْعروٌف ، قيَل : فَْيعُوٌل وقيَل فَْعلُون ، وقد تقدََّم االْختِالُف في الزيتون : [زتن]

__________________ 
 واألساس. 46/  3( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 .«قوله : كسكار  ا الذي يف الصحاح واللسان زابين بتشديد الباء ولي  فيهما كسكار »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ابلراء.« الرابين»( اللسان ا وابألصر 3)
 واملثبت كرواية اللسان.« ومنز  ضنك»برواية :  3للمرقش األكرب البيت  47( املفضلية 4)
 ( يف اللسان ا ابلقلم ا ابلفتح.5)
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ُف وكأنَّه لُغَةٌ في الميِم ، وقد تقدََّم في موِضِعه وَذَكَره المصنِّ  أَي ، َكِلَمةً ونَْبسةً  بالجيِم : أَْهَملَهُ الجماَعةُ ، ، َزْجنَةً  ما َسِمْعُت له : [زجن]

 أَْيضاً بالباِء وَضبََطه بالضّمِ هناك.

ً  ، َكَمنَعَ  َزَحنَ  : [زحن] نَ  أَْبَطأَ ، : يَْزَحُن َزْحنا حاحِ ، أَي عن األَْمِر والعََمِل. ، كتََزحَّ  كما في الّصِ

 عنه ؛ كما في الُمْحَكم. فالناً عن المكاِن : أََزالَهُ  َزَحنَ و

 وَزَحَل واِحٌد ، والنُّوُن ُمْبَدلَةٌ ِمن الالِم. َزَحنَ  وقاَل األْزهِريُّ :

ْحنَةُ و  : الَحرُّ الشَّديُد. الزَّ

ْحنَةُ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و  وَحَشِمها. القافِلَةُ بثَقَِلها وتُبَّاِعها : الزَّ

ْحنَةُ و ّمِ : ُمْنعََطُف الَواِدي. الزُّ  ، بالضَّ

اِك بِن قَْيٍس قاتِلُ  الكْلبيُّ  بُن عبِد هللا ُزْحنَةُ و  ، أَي َمْرجِ َراِهط. يَْوَم الَمْرجِ  الفْهِرّيِ   الضَّحَّ

واُب وقد تقدََّم للمصنِِّف في الميِم ذلك بعَْينِه.  * قْلُت : َضبََطه الحافُِظ بالميِم بََدل النُّون ، وهو الصَّ

َحنَةُ و  كذا في الجْمَهَرةِ. ، َحنٌ زُ  وهو البَِطينَةُ ِمن النِّساِء ؛ كُهَمَزةٍ : القَِصيَرةُ  ، الزُّ

يَحنَّةُ و  ؛ وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد : ، كِسيفَنَّة : الُمتَباِطُئ عنَد حاَجٍة تُْطلَُب إليه الّزِ

تذِزُف 
ُ
 (1)إذا ما التَـَو  الّزحَِين ُة امل

نَ و نَ والشَّراَب ،  تََزحَّ  تََكاَره عليه بِال َشْهَوةٍ. إذا عليه : تََزحَّ

حاحِ : ويقاُل : نَ  وفي الّصِ  ِء إذا فَعَلَهُ مع َكراِهيٍَة له.على الشي تََزحَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  عن مكانِهِ  َزَحنَ  َك. َزْحنا  : تحرَّ

نُ و: أَي ُشْغٌل ببُطٍء.  َزْحنةٌ  ولهم  : التَّقَبُُّض. التََّزحُّ

ا يُْستدرُك عل  يه :* وممَّ

ُجلُ  َزَحنَ  ً  الرَّ  ، ِمن باِب فَِرَح : تَغَيََّر َوْجُهه ِمن ُحْزن أَو َمَرٍض ؛ كما في اللِّساِن. زَحنا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اء ، ماَت بْعَد الجَماِجم ، وِمن  (2): اسُم رُجٍل وهو أَبو َعْمٍرو  زاذان  :[زذن] مْولَى كْنَدةَ ، نََزَل قْزويَن وَرَوى عن علّيِ وابِن َمْسعود والبرَّ

. زاذان ولِدِه أَبو حْفَص ْعَمُر بُن عبِد هللِا بنِ   القْزِوينيُّ قاِضيها ، عن ابن أَبي حاتٍم ، وعنه أَبو طالب الحربيُّ

ينُ  : [زرن] اِء : َزّرِ  أَْهَملَهُ الجماَعةُ. ، ُمشدَّدةَ الرَّ

ثِ  بِن محمٍد ، ويقاُل أَحمُد بُن الَحَسِن ، لَقَُب أَحمدَ  وهو ْمِلّيِ الُمحّدِ ْمِلّي. الرَّ  عن يَْحيَى بِن عيَسى الرَّ

ينَ  عبُد هللا بنُ و ِريُر الَمْعروُف بعبدانَ  الدَُّوْينِيُّ  َزّرِ ٌب مْعناهُ  نَقَلَه الذَّهبيُّ ، ماَت بعَد األَْربَِعْين وَخْمُسمائٍة. وهو ؛ (3) شيُخ أَبي لُْقَمةَ  الضَّ ُمعَرَّ

 العلويين.[ ، كِمْنبٍَر : لَقَُب جماَعٍة ِمن العوليين ِزْريَنٌ ]ومنه ِرْزيٌَن  َذَهبِيٌّ أَي َمُصوٌغ من الذََّهِب ،

 .وهذه َعربيَّةٌ َصِحيحةٌ  باِردةٌ ، أَي : ُمْزَرئِنَّةٌ  َغداةٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الخابِيِة ، بالكْسِر : َمْبَزلُها ، كما في اللِّساِن. ِزْربِينُ  : [زربن]
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 : َعلٌَم. ِزْربِينٌ و

ْجِل ، ُمَولََّدةٌ. الزربونُ و  الزربوُل : وهو ما يلبَُس في الّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

، أََخَذ عن أَبي العاصِم  747: قَْريَةٌ بِمْصَر ، منها : الُمْقرُئ الشَّهيُد محمُد بُن علّيِ بِن محمِد بِن أَحمَد الَحنَفيُّ ، ُوِلَد َسنَة  زراقينُ  : [زرقن]

 بِمْصَر. 825، والحِديَث عن التَّنوخّيِ ، وَرافََق الولّي الِعراقّي في َمْسُموعاتِه ، تُوفي َسنَة 

__________________ 
 ( اللسان والتكملة.1)
 .«أبو عمر»( يف اللباب : 2)
 ابن أيب لقمة. 602/  2( يف التبصري 3)
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َرجونُ  : [زرجن] كةَ : الَخْمرُ  الزَّ حاحِ. ، محرَّ  ؛ كما في الّصِ

ٌب ، ُشبِّه  يرافيُّ : هو فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ  لَْونُها بلْوِن الذَّهِب. (1)وقاَل الّسِ

 َمْعروفَةً في أْسماِء الَخْمِر. وقاَل َشِمٌر : وليَستْ 

َرُجونُ  قيَل :و ، فُصيَِّرِت الكاُف ِجيماً ، يُريُدوَن لْوَن الذََّهبِ  َزَرُكون : (2)َغْيره   الَكْرُم.  :الزَّ

َرُجونُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل :  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لُدَكْين بِن رجاٍء : َزَرُجونَة : شجَرةُ الِعنَِب ، كلُّ َشَجَرةٍ  الزَّ

لـــــــــــــــــــــــــــوِ   عـــــــــــــــــــــــــــح
َ

 كـــــــــــــــــــــــــــَبن  ابلـــــــــــــــــــــــــــرُيان  املـــــــــــــــــــــــــــ

يـــــــــــــــــــــِر     وٍن مـــــــــــــــــــــِ (3)مـــــــــــــــــــــاَء َدواد َزَرجـــــــــــــــــــــُ
 

  
 وقاَل أَبو نواس :

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــين اي ابــــــــــــــــــــــــــن أذيــــــــــــــــــــــــــن 

 مــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِب الــــــــــــــــــــــــــــزرجــــــــــــــــــــــــــــون   

  
َرُجونُ  أَو  الشاِعُر :بلُغَِة أَْهِل الطائِِف والغَْور ؛ قاَل  قُْضبانُها ، : الزَّ

ـــــــــــح واإِلذح  ـــــــــــِت الشـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــاب ن ـــــــــــوا مـــــــــــن مـــــــــــَ ل دِّ ـــــــــــُ  ب

وان     عـــــــــــــــًا َزَرجـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــًا واين ـــــــــــــــن ي ـــــــــــــــِ ُر ت (4)خـــــــــــــــِ
 

  
َرُجونُ  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ :  : القَِضيُب يُْغَرُس ِمِن قُْضباِن الَكْرِم ؛ وأَْنَشَد : الزَّ

هــــــــــــا  تــــــــــــُ ثـــــــــــــح عــــــــــــَ  إلــــــــــــيــــــــــــك أَمــــــــــــرَي املــــــــــــؤحمــــــــــــنــــــــــــَا بـــــــــــــَ

نـــــــــبـــــــــَت الـــــــــز َرجـــــــــوِن     وي مـــــــــَ نـــــــــح ـــــــــَ (5)مـــــــــن الـــــــــر مـــــــــر تـ
 

  
 يْعنِي به الشاَم ألنَّها أَْكثَُر األْرِض ِعنَباً.

َرُجونُ و . ِصْبٌغ أَْحَمُر ، : الزَّ  عن الَجْرميُّ نَقَلَه الجْوهِريُّ

ْرَجنَةُ و َرُجون وقد اْشتَقَِّت العََرب ِمنَ  : التَّخاُرُج والَخبُّ والَخِديعةُ ، الزَّ َرُجون فخلَُطوا فيه فقالوا : المذّرج للذي َشِربَ  الزَّ  ، والِقياسُ  الزَّ

 ، وقد تقدََّم البَْحُث فيه في َحْرِف الجيِم. الُمَزْرَجنُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْرَجينيُّ  رزيُن بُن محمِد بِن أَبي رزينٍ  اء شْيٌخ البِن الُمبارَ  الزَّ اي والجيِم وسكوِن الرَّ  محلَّة بَمْرَو. َزرجين ِك ، وهو َمْنسوٌب إِلى، بفتحِ الزَّ

ْرُجونو ّمِ : لُغَةٌ في التَّحريِك بمْعنَى الَخْمر نقله شيخنا. الزُّ  ، بالضَّ

َرُجونو كةً : الماُء الّصافي يَْستَنِقع في الَجبَِل ، عربيٌّ َصِحيٌح. الزَّ  ، محرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َردانِ   :[زردن] باعي ، وقد ذُِكَر في الداِل. (6)كةً : لَْحَمةٌ َداِخل الفَْرجِ ، نَقَلَه األَْزهِريُّ عن ابِن األَعرابي ، محرَّ  الزَّ  في الرُّ

ْرفِينُ  : [زرفن] ّمِ والَكْسِر ، الزُّ . ، بالضَّ  هكذا َضبََطه الَجْوهِريُّ

 َمْيل.، عن ابِن شُ  َزرافِينُ  ؛ والجْمعُ  َحْلقَةٌ للبابِ  قاَل األَْزهِريُّ :

.  ، ذاتَ  وسلمعليههللاصلىالحِديُث : كانْت ِدْرع َرُسوِل هللِا منه ؛ و أَو عامٌّ  قاَل األَْزهِريُّ : والصَّواُب بالكْسِر وليَس في َكالِمهم فُْعليل بالضّمِ

 َستََرْت ، وإذا أُْرِسلَْت َمسَِّت األَرُض. بَزرافِينِها إذا ُعلِّقَتْ  َزرافِين

بٌ  وهو حاحِ. ُمعَرَّ  عن فاِرِسّيٍ ، كما في الّصِ

ْرفِين ُصْدَغْيه : َجعَلَُهما َزْرفَنَ  قدو  .كالزُّ



17095 

 

 وقاَل الَجْوهِريُّ : كلمةٌ ُمَولََّدةٌ.

__________________ 
ألن َزرح ابلفارســـية الذهب ا وُجون : اللون ا وهم مما يعكســـون املضـــاف  يف اللســـان :قوله : شـــبه لوهنا اخل قا  »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)

 «.واملضاف إليه عن وضض العرب
 قوله : غريه ا كذا يف اللسان ا وكتب هبامشه اخل عبارة التهذيب : وقا  غريه ا أي غري ِشر : معرّبة زركون.»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 .«الشيخ»( اللسان وابألصر 4)
 ( اللسان.5)
 .«األعراب»( ابألصر 6)



17096 

 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْرفِينُ   ، بالكْسِر : جماَعةُ الناِس. الّزِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .515َسنَة  (2): قْريَةٌ بَسَمْرقَْند ، منها : أَبو علّيٍ الَحَسُن بُن الُحَسْيِن الحافُِظ الَمْعروُف بأَلب أَْرسالن ، ماَت  (1) زركوان  :[زركن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

راِمينُ   :[زرمن] باعي عن ابِن ُشَمْيٍل. (3): الخلُق  الزَّ  ؛ نَقَلَه األْزهِريُّ في الرُّ

ُث. َزْرمانُ و  ، بالفتْح : قَْريةٌ بَسَمْرقَْند ، منها : أَبو بْكٍر محمُد ابُن موَسى المحّدِ

َطنِيُّ  : [زطن] كةً : الزَّ  أَْهَملَهُ الجماَعةُ. ، محرَّ

ثُ  َطنِيُّ الزَّ  عبُد هللا بُن محمِد بِن الفََرجِ  أَبو الَحَسنِ  هوو يُّ المحّدِ ، َسِمَع  (4)عن بْحِر بِن نَْصِر الخوالنّيِ ، وعنه أَبو بْكِر بُن الُمْقِرُئ  الَمّكِ

 عَلَه اسَم قَْريٍة.عنه بمكَّةَ وابُن الّسقاِء ، وهكذا َضبََطه عنه الحافُِظ في التَّْبصيِر تابِعاً للذَّهبّيِ وشدَّد ابُن السَّمعانّي الطَّاء وجَ 

 أَْهَملَه الجماَعةُ.: بالفتْحِ  ، َزْعنَةَ  أَبُو : [زعن]

هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب أَو ابُن عبِد هللا  أَو َعْبُد هللا بُن َعْمٍرو ، األَْنصاِريُّ الَخْزَرجيُّ ، نَقَلَه األَميُر عن أَبي سْعٍد ؛ عاِمُر بُن َكْعبٍ  وهو

 شاِعٌر. ولم يَصّح ، بَْدِريٌّ ، ، (5)أُُحديٌّ عن الطَّبري  َصحابيٌّ ، بِن َعْمٍرو ،

ا يُْستدرُك عليه :  ِء : ماَل إليه : وهكذا جاءَ إلى الشَّي َزَعنَ  * وممَّ

 .«هاإلي يَْزَعنُون أََرْدَت أَن تُبَلَِّغ الناَس عنِّي مقالةً »في ِروايٍَة ِمن حِديِث َعْمرو بِن العاِص ، رِضَي هللا تعالَى عنه : 

اُغونيُّ  : [زغن]  أَْهَملَه الجماَعةُ. : الزَّ

ٌث َحْنبَليٌّ ، َصوابُه : ابُن ُعبَْيِد هللا بِن نَْصر بِن ُعبَْيِد هللِا بِن سْهِل بِن الّسري ، عليُّ بُن عبِد هللا ، وهو شْيُخ الحنابِلَِة أَبو الَحَسنِ  وهو  ُمَحّدِ

نِين وتُوفي َسنَةَ  (6) َزاُغون َمْنسوٌب إلى ، وُدفَِن بمْقبََرةِ  527قَْريةٌ ببَْغداَد له ، َمْجموعاٌت في الَمْذهِب واألُُصوِل ، وَجَمَع تاريخاً على الّسِ

ٌث ، َحدََّث أَْيضاً. 455اإِلماِم أَْحمَد ، رِضَي هللا تعالَى عنه ، وَمْوِلده َسنَة   ؛ وأَُخوه أَبو بْكٍر ُمحّدِ

َغْينيُّ  الِكالبيُّ   العزيزِ محمُد بُن عبدِ و  ، كُجَوْينّيٍ ، الفَِقيهُ ُمَؤلُِّف أَْحكاِم القُضاةِ. الزُّ

حَ  َدةِ بََدل النُّون ، أََخَذه عنه األشيرّي ، وَضبََطه كذا في التَّْبِصيِر ، وصرَّ َغْيبيُّ بالموحَّ   به ابُن الّسمعانّي وغيُرهُ.* قْلُت : الصَّواُب : الزُّ

ا يُ   ْستدرُك عليه :* وممَّ

اهُد أَبو عبِد هللا محمُد بُن عْبِد هللا ، أََخَذ عن أَبي مدين الغوث ، وقَِدَم إلى ِمْصرَ  زغوانٌ  ، وبها  598 َسنَة : َجبٌَل بالَمْغرِب نُِسَب إليه الزَّ

 .696تُوفي َسنَة 

 .«ج ز ر»ْكُره للمصنِِّف رِحَمه هللا تعالَى في ، بفتْحٍ فسكوٍن وفتْحِ الغيِن وتْشِديِد النُّوِن ، تقدََّم ذِ  َمْزَغنَّايو

ً  : [زفن]  أَي يَْرقُِصوَن. ، «ويَْلعَبُون يَْزفِنُونَ  فجعَلُوا»حِديُث قُُدوِم وْفِد الَحبََشِة : منه ولَِعَب ؛ و َرقَصَ  : َزفََن يَْزِفُن َزْفنا

 أَي تَْرقُِص له. ، «(7)للَحَسِن  فِنُ تَزْ  أنَّها كانتْ »في حِديِث فاِطَمةَ ، َرِضَي هللا تعالى عنها : و

__________________ 
 ( قيدها ايقوت : َزرحَكرَان ا بعد الكاف راء.1)
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 ( قيد وفاته ابن األثري يف اللباب اب روف سنة تسض عشرة ومخسمئة.2)
 ( يف اللسان : ا ََل .3)
 ( وهو  مد بن إبراهيم بن املقرئ ا أبو بكر.4)
 وحباشيته عن نسخة : الطربي.« الطرباين» 608/  2التبصري ( يف 5)
 ومثله يف اللباب.« زَاُغو.َ »( قيدها ايقوت 6)
 .«قوله : تزقن للحسن أي ترقص له ا كذا يف النسخ ا وعبارة اللسان كالنهاية : تزفن للحسن أي ترقصه»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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ْفنُ و  لُغَةٌ ُعمانيةٌ. َحّرِ ، البَْحِر ونَداهُ ، َوَمِد ، أَي ، بالكْسِر : ُظلَّةٌ يَتَِّخذُونَها فوَق ُسطوِحِهم تَِقيَُهم ِمن الّزِ

 لُغَةٌ أَْزِديَّةٌ. النَّْخِل يَُضمُّ بعُضه إلى بعٍض كالَحصيِر الَمْرموِل ، ِمن ُعُسبِ  (1) َعسيبٌ  أَْيضاً :و

ْفنِ  ِمنَ  َزبُوٍن ، ُع حاِلبَها بِرْجِلها ِمثْلتَْدفَ  : َزفُونٌ  ناقَةٌ و  وهو الدَّْفُع ، عن النَّْضر. الزَّ

ْفنِ  ِمن َعْرجاُء ، : َزفُونٌ  أو ْقص ، فهي إذا َمَشْت كأَنَّها تَْرقُص ِمَن العََرجِ. الزَّ  : الرَّ

 َخِفيفَةٌ. ، كَحْيَزبُوٍن : َسِريعةٌ  َزْيَزفُونٌ  ناقَةٌ و

ْفن في ظاِهِر األْمِر فَْيفَعُول ِمنَ  قاَل ابُن جنّي : هي ْفن ، ويَجوُز أَْن يكوَن ُرباعيًّا قَِريباً ِمْن لَْفظِ  الزَّ  .الزَّ

ي : وِمثْلُه َدْيَديُون.  قاَل ابُن بَّرِ

يَْفنُ و  سيفَّنِ : الطَّويُل. مثْلُ : قيَل و هكذا َضبََطه الَجْوهِريُّ ، كِحَضْجٍر ، الّزِ

حاحِ :  ، زاَد بعُضهم : الَخِفيُف ؛ قاَل : الشَّديدُ  وفي الّصِ

نـــــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــُت رجـــــــــــــــــــــــاًل زِيـ  إذا رأَي

ىن     كـــــــــح ـــــــــُ ـــــــــعـــــــــمـــــــــرٍو ي ـــــــــهـــــــــم ب ـــــــــذي مـــــــــن ـــــــــادحُع ال (2)ف
 

  
ْواو ً  َسمَّ ً و َزْيفَنا  كَحْيَدٍر وَجْوَهٍر. ، َزْوفَنا

افِنةُ و  كأَنَّها ترقُص في مْشيتِها ِمَن العََرجِ. : النَّاقَةُ العَْرجاءُ  (3) الزَّ

افِنةُ  ساِس :في األَ و  المْرأَةُ تَْكِفي َرُجلَها َمُؤنَةَ الِجماعِ. : الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْفنُ  : [زفن] ْفنِ  ، بالفتحِ : الظلَّةُ ، لُغَةٌ في الزَّ  بالكْسِر. الّزِ

 : الرقَّاُص. الزفَّانُ و

 : أَي َدفَعَنِي عنه. فَزفَنَنِي يَْرقُِصوَن ويِحفنوَن الطَّعاَم بحفناتِهم. وَدنوُت منهويقاُل : الصُّوفيَّةُ زفَّانَةٌ حفَّانَةٌ : أَي 

 : أَي َحَرَكةٌ. إِْزفَنَّةٌ  ورُجٌل فيه

. إِْزفَنَّة ورُجلٌ  يرافيُّ ٌك ، مثََّل به ِسْيبََوْيه ، وفسََّره الّسِ  : أَي ُمتَحّرِ

تَةٌ عْنَد التَّ  َزْيَزفُونٌ  وقْوسٌ   ْحريِك ؛ قاَل أُميةُ بُن أَبي عائٍِذ :: أَي ُمَصّوِ

و  ر  اُ شــــــــــــــــــــــــــــُ ِث مــــــــــــــَ طــــــــــــــاريــــــــــــــَح ابلــــــــــــــَوعــــــــــــــح  مــــــــــــــَ

وان     َزفــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح احــــــــــــــــًة َزيـ رحَن َرمــــــــــــــــ  (4)ِر هــــــــــــــــاجــــــــــــــــَ
 

  
ْفنِ  قاَل ابُن جنّي : هو فَْيفَعوٌل ِمن  ، ألنَّه َضْرٌب ِمن الَحَرَكِة َمَع َصْوٍت. الزَّ

 الَمِطيَّ : أَي يَسوقُها. (5) يَْزِفنُ  وهو

يحُ   الّسحاَب والتُّراَب. تَْزِفنُ  والّرِ

 السَِّفينَةَ. تَّزفنُ  واألَْمواجُ 

 بنْفِسه : أَي يَسوقُها. يَْزِفنُ  والُمْحتِضرُ 

فَنَانُ و ْقُص. الزَّ كةً : الرَّ  ، محرَّ

ً  الِحْملَ  َزقَنَ  : [زقن]  .هو ِمن حّدِ َضَربَ  َحَملَهُ ، : يَْزقُنه َزْقنا
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حاِح :  ، بفتْحِ القاِف في الُمضارعِ َضْبطاً بالقَلَِم. أْزقَنه الِحْملَ  َزقْنت وُوِجَد في بعِض النُّسخِ ِمن الّصِ

 : أَعانَهُ على الَحْمِل. أَْزقَنَهو

لَه ، كلُّ ذِلَك بمْعنًى  أَْزقَنَ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :  واِحٍد.َزْيٌد َعْمراً : إذا أَعانَهُ على ِحْمِله ليَْنَهَض ؛ وِمثْلُه أَْبَطغَه وأَْبَدَغه وَعدَّلَه وَحوَّ

ً  ، كفَِرَح ، َزِكنَه : [زكن] ً و ، يَْزكنُه َزَكنا ِة ، األُْولى الفُْصحى ، ونََسَب الجْوهِريُّ الثانِيَةَ إ أَْزَكنَهُ إْزكانا َسهُ : لى العامَّ َعِلَمهُ وفَِهَمهُ وتَفَرَّ

 وَظنَّه.

__________________ 
 ( يف القاموس ابلرفض خمففة. وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  تنوينها.1)
 وقسره ابلشديد.« رجالً »بد  « كبلباً »( اللسان وفيه 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : والز ُفوُن.3)
 واللسان والتكملة. 519/  2أشعار اهلذليا ( شرح 4)
« زيف» قوله : وهو يزفن إىل قوله والزفنان اخل ا هذا كله ســــــب  قلم من الشــــــارح إذ ذكره يف األســــــاس يف مادة :»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 5)

 «.فاختلطت املادلن عل  الشارح« زفن»عقب مادة 
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ي : َحَكى الَخليلُ  بغْيِر أَِلٍف ،  َزِكْنتُ  إذا كاَن يظنُّ فيُِصيَب ، واألَْفَصحُ  ُمْزِكنٌ  بمْعنَى َظنَْنُت فأََصْبُت ، قاَل : يقاُل رُجلٌ  ْنتُ أَْزكَ  قاَل ابُن بَّرِ

 بمْعنَى َظنْنُت. َزِكْنتُ  وأَْنَكَر ابُن قتيبَةَ 

ْكنُ  أَو  هُ أَبو َزْيٍد.وإن لم تُْخبَْر به ؛ َحَكا بمْنِزلِة اليَقيِن ِعنَدكَ  يكونُ  : َظنٌّ  الزَّ

 : قاَرْبُت تََوهَُّمه وَظنْنته. أَْزَكْنتُهوبه األَْمَر  َزِكْنتُ  وقيَل :

 : أَي َظنَْنُت. أَْزَكْنتُ وبفالٍن كذا  َزِكْنتُ  وقاَل اليَِزيِديُّ :

 َظنَّه. أَْزَكنَهوَء : َعِلَمهُ الشي َزِكنَ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

َكنُ  أَو . : الزَّ  َطَرٌف ِمن الظَّّنِ

َكنُ  وقيَل : . الزَّ ُس والظَّنُّ  : التَّفَرُّ

 : فَِهَمهُ. َزِكنَهُ  قيَل :و

 ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لقَْعنَِب ابِن أُّمِ صاِحٍب : َزِكنَه حتى : أَْعلََمهُ وأَْفَهَمهُ  أَْزَكنَهو

يب ُود هـــــــــــــــم أَبـــــــــــــــداً و  لـــــــــــــــح َض قــــــــــــــــَ راجـــــــــــــــِ  لـــــــــــــــن يـــــــــــــــُ

ُت مـــــــنـــــــهـــــــم عـــــــلـــــــ  مـــــــثـــــــرِ     نـــــــح وا زَكـــــــِ نـــــــُ (1) الـــــــذي زَكـــــــِ
 

  
 عدَّاهُ بعلى ألَنَّ فيه مْعنَى اطَّلَْعُت كأَنَّه قاَل : اطَّلَْعُت منهم على مثِْل الذي اطَّلَعُوا عليه منِّي.

 وقاَل الَجْوهِريُّ : قْولُه : على ُمْقحمةٌ.

. َزِكنَ  منه مثَْل الذي َزِكْنتُ  قاَل أَبو َزْيٍد :  منِّي ، أَي ظنَّ

ْقر : تقوُل َعِلْمُت منه مثَْل ما َعِلَم منِّي.  وقاَل أَبو الصَّ

ً  يُزاِكنُ  هذا َجْيشٌ  في النواِدِر :و  . )(2يُقاِربُه ويُناِظُر أَْلفاً : أَي أَْلفا

 إذا كانوا يَْستَِخصُّونَهم. يُدانونَُهم ويُثافِنُونَهم أَي بَتي فالٍن : يُزاِكنُونَ  بنُو فاُلنٍ  يقاُل :و

كانةُ  االسمُ  قاَل اللّْحيانيُّ :وشيئاً بالظَّّنِ فَيُصيَب.  (3) يُْزِكن : أَن اإِلْزكانُ  قاَل اللّْيُث :و كانِيَةُ و الزَّ  .الزَّ

َكنُ  قاَل غيُره :و ابُط. ، الزُّ  كُصَرِد : الحافُِظ الضَّ

 : التَّْشبيهُ والتَّْلبيُس. التّْزكينُ  :قاَل األْصمعيُّ و

. ُزكَّنَ  يقاُل :  عليهم وَزكََّم : أَي َشبَّه ولَبََّس ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 ؛ وأَْنَشَد : الظُّنوُن التي تَقَُع في النُّفوِس  : التَّْزكينُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

ُن  زَكـــــــــــــــــِّ
ُ

ُر املـــــــــــــــــ هـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــِ  اي أَيـــــــــــــــــ 

ُن     ـــــــــــِ ل عـــــــــــح ـــــــــــإيّنِ مـــــــــــُ فـــــــــــي ف نح مبـــــــــــا ختـــــــــــُح ـــــــــــِ ل (4)َأعـــــــــــح
 

  
ماِن عبيدُ : منهم  : قبيلةٌ ِمن العََرِب َسَكنوا قَْزِويَن ، َزاكانُ و اكانيُّ  الُمغَنِّي الفَِصيُح الباقعةُ ناِدَرةُ الزَّ صاِحُب الَمقاَماِت بالفاِرِسيَِّة على  الزَّ

 ِة صرغتمش ، َرِحَمه هللا تعالى.أْسلوِب الَمقاَماِت الَحِريِريَِّة ، أَتى فيها ِمَن الفَصاَحِة والباَلَغِة ما يْبِهُر العُقُوَل ، رأَْيُت منا نْسخةً في ِخزانَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  أَ إليه وخالََطهُ وكان َمعَه ،فالٌن إلى فالٍن : إذا لَجَ  َزِكنَ   ؛ عن ابِن ُشَمْيٍل. يَْزِكُن ُزُكونا

 ِمن إياٍس : أَي أَْفَطن. أَْزَكنُ  ويقاُل : هو

َكنُ و  : الِفْطنَةُ والَحْدُس. اإِلْزكانُ و الزَّ
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حاحِ. َزِكنٌ  وال يقاُل : رُجلٌ   ، كَكتٍِف ، كما في الّصِ

َمْخشريُّ ، وفي األساِس  َزه الزَّ اٌس.:  َزِكنٌ  : يقاُل : رُجلٌ وَجوَّ  فَرَّ

 والُمَزاَكنَةُ : الُمفاَطنَةُ.

َن. َزِكنَ  وقاَل ابُن َدَرْستََوْيه :  فالٌن تَْزِكيناً : َحَزَر وخمَّ

نٌ و َزِكنٌ  وهو  .إْزكانٍ  وصاِحبُ  ُمَزّكِ

 ، كَسحاٍب : قَْريةٌ بَسَمْرقَْند. َزكانُ و

 ، بالكْسِر : قَْريةٌ بنََسف ، عن ابِن الّسمعانّيِ. ِزيكونُ و

َمنُ  : [زمن]  ؛ كما في الُمْحَكِم. ، محّركةً ، وكَسحاٍب : العَْصرُ  الزَّ

__________________ 
 .17/  3( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة أخر  : ويـَُناِ رُُه.2)
 . فُتِصيَب... ( يف القاموس : تُزِكنَ 3)
 ( اللسان والتكملة.4)
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حاحِ. اْسماِن لقَليِل الَوْقِت وكثيِرِه ، قيَل :و  كما في الّصِ

مانِ  ولهم فُروٌق بَْينَ   واآلن ، كما تقدََّم في أَْين وبَْينه وبَْيَن األََمِد. الزَّ

مانُ  وقاَل َشِمٌر :  والدَّْهُر واِحٌد. الزَّ

ماُن َزمانُ  أَْخَطأَ َشِمٌر :قاَل أَبو الَهْيثم :  َطب  الزَّ مانُ  الَحّرِ والبَْرِد ، قاَل : ويكونُ  َزمانُ والفاِكَهِة والرُّ َشْهَرْين إلى ستَِّة أَْشهر ، والدَّْهُر ال  الزَّ

 يَْنقَِطُع.

مانِ  (1)قاَل األَْزهِريُّ : الدَّْهُر عْنَد العََرِب يَقَُع على َوْقِت  ْنيا ُكلِّها ، قاَل : وَسِمْعُت غْيَر واِحٍد ِمَن العََرِب يقوُل  األَْزِمنَةِ  ِمن الزَّ وعلى ُمدَّةِ الدُّ

مانُ وال يَْحملُنا َدْهراً طويالً ،  (2): أَقَْمنا بمْوِضعِ كذا وعلى ماِء كذا َدْهراً ، وإنَّ هذا البلََد  ةِ يَقَُع على الفَْصِل ِمن فصوِل السَّنِة وعلى ُمدَّ  الزَّ

جِل وأْشبَهه.  ِواليَِة الرَّ

مانُ  إذا تقاَربَ »في الحِديِث : و  .«لم تََكْد ُرْؤيا الُمْؤمِن تكذبْ  الزَّ

 قاَل ابُن األَثيِر : أَراَد اْستواَء اللَّيِل والنَّهاِر واْعتِدالَهما ؛ وقيَل : أَراَد قُْرَب اْنتهاِء أََمِد الدُّنيا.

مانُ و  لدَّْهِر وبعِضه.يَقَُع على َجميعِ ا الزَّ

مانُ  وقاَل الَمناِويُّ : ٌد : ُمدَّة قابِلَةٌ للقْسَمِة يُْطلَُق على القَليِل والَكثيِر ، وعْنَد الحَكماِء مْقداُر َحَرَكِة الفَلَِك األْطلس. وعْنَد المُ  الزَّ تََكلِّمين : ُمتََجّدِ

ٌد آَخُر َمْوهوٌم ، كما يقالُ   : آتِيَك عنَد طلوعِ الشْمِس ، فإنَّ طلوَعها َمْعلوٌم ، وَمِجيئَه َمْوهوٌم ، فإذا قَرَن الَمْوهوم َمْعلوٌم يُقَدَُّر به ُمتََجّدِ

 بالَمْعلوِم زاَل اإلْبهاُم.

 بضّمِ الميِم. ، أَْزُمنٌ و أَْزِمنَةٌ و أَْزمانٌ  ج

  :َحياتها ؛ وقاَل الشاِعرُ  (3)أَي  «َخِديَجة أَْزمانَ  كانْت تأْتينا»في الحِديِث : و

هـــــــــا الـــــــــر ا  لـــــــــَ ـــــــــح َر  مـــــــــثـ ـــــــــَ مـــــــــ  ال يـ لـــــــــح  أَزحمـــــــــان ســـــــــــــــــــــــَ

رَا      ُ ن يف شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وال يف عـــــــــــــــــــــــِ

  
َمْينِ  ذاتَ  (4) لَِقيهو  أَي في ساَعٍة لها أَْعداد. ، كُزبَْيِر : الزُّ

 األَْعواِم.لَِقيتُه ذاَت العَُوْيم ، أَي بَْيَن : كما يقاُل  تُريُد بذلك تَراِخي الَوْقِت ، قاَل الَجْوهِريُّ :

َمنِ  ِمن ُمَزاَمنَةً  عاَملَهُ و . كُمشاَهَرةٍ  ، الزَّ  ِمَن الشَّْهِر ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

َمانَةُ و َر بيُت ابِن ُعلّبَةَ : : الُحبُّ ، الزَّ  وبه فُّسِ

ٌة و  انـــــــــــــَ وا  َزمـــــــــــــَ ين مـــــــــــــن هـــــــــــــَ َرتـــــــــــــح  لـــــــــــــكـــــــــــــن عـــــــــــــَ

     ُ لــــــَ طــــــح قــــــَ  مــــــنـــــــك إذح َأان مــــــُ (5)كــــــمـــــــا كــــــنـــــــُت أَلــــــح
 

  
مانَةُ و  العاَهةُ. : الزَّ

حاحِ : آفَةٌ في الَحيوانَاِت.  وفي الّصِ

ً  ، كفَِرَح ، َزِمنَ  ّمِ ،  ُزْمنَةً و ، بالتَّْحريِك ، َزَمنا فيه لفٌّ وتَْشٌر  ، َزْمنَىو َزِمنُونَ  ج كَكِتٍف وأَميٍر ، ، َزِمينٌ و َزِمنٌ  ، فهو َزمانةً و، بالضَّ

وَجْرَحى وَكِليٍم وَكْلَمى ألنَّه جْنٌس للباَليَا التي يُصابُوَن بها ويَْدخلُوَن فيها وُهْم لها َكاِرُهون ، فيطابُق باَب ُمَرتٌَّب ، واألَخيَرةُ نْحَو َجِريحٍ 

 فَِعيٍل الذي بمْعنَى َمْفعوٍل.

كةً : أَي َزَمنَةٍ  ُمذْ  يقاُل : ما لَِقيتُهو  ؛ عن اللَّْحيانّيِ. َزمانٍ  ُمذْ  ، محرَّ

مانُ  أَتَى عليه :ُء الشَّي أَْزَمنَ و َمنُ  ، واالسُم ِمن ذِلكَ  ُمْزمنٌ  وطاَل ، فهو الزَّ ْمنَةُ و الزَّ  ، بالضّمِ ؛ عن ابِن األَْعرابّي. الزُّ
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انُ و ّدِ : َجدٌّ لِفْندِ  ِزمَّ انِّيِ  (6) ، بالكْسِر والشَّ انِ  بنِ  ابُن َشْيباَن بِن َربِيعَةَ  بالّشْين المْعجمِة ، واسُم الِفْنِد َشْهُل ، الِزمَّ بِن ماِلِك بِن َصْعِب بِن  ِزمَّ

 بِن قاسِط بِن هنِب بِن أَْفَصى بِن دعمى بِن جديلَةَ بِن أَسِد بنِ  علّيِ بِن بْكِر بِن وائِلٍ 

__________________ 
 ( يف التهذيب : قدر.1)
 ( يف التهذيب : املكان.2)
 .«أي أايم حياهتاقوله : أي حياهتا ا لعله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( يف القاموس : وَلِقيُته.4)
 ( اللسان.5)
 .«الفند»( عن القاموس ا وابألصر 6)
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اِ  ويف ال الِم ا هذا هو الّصحيُح يف َنَسِبه. رُه يف الذ  َم ِذكح  َربيَعَة بِن نزاٍر ا كاَن ُشجاعاً شاِعراً ا تقد 
انُ  قْوُل الَجْوهِرّيِ :و  وذلَك ألنَّه بْعَد ما ساَق النََّسَب هكذا ، قاَل : ومنهم الِفْندُ  ، َسْهوٌ  *الخ  ثَْعلَبَةَ بِن عكابَةَ بِن َصْعٍب ،بنِ  بُن تَْيِم هللا ِزمَّ

ان ، والِفْنُد إنّما هو ِمن بَني الِزّمانيُّ  ان اقَه في نََسبِ بِن ماِلِك بِن صْعٍب ال أَنَّه َسها في ِسياِق النََّسِب كما يَتََوهَّمه بعٌض ، ألنَّ ِسي ِزمَّ بن  ِزمَّ

 تَْيِم هللا َصِحيٌح.

انَ وَد هللا وحاجلَةَ قاَل القاسُم بُن سالم في أَْنسابِه : وَولَُد تَْيم هللا بِن ثَْعلَبَةَ بِن عكابَةَ بِن َصْعٍب الحاِرَث وماِلكاً وِهالالً وعبْ  ْل  ِزمَّ وعِديًّا ، فتأَمَّ

 ذِلَك.

ي : انُ  قاَل ابُن بَّرِ ياَدةِ أَْولَى ، ويدلَُّك على ذلَك اْمتِناع صْرفِه في قْوِلَك : ِمن بَنيفِ  ِزمَّ ان ْعالن ِمن َزَمْمُت ، قاَل : وَحْملُها على الّزِ  .ِزمَّ

 * قْلُت : وَجرى عليه أَبو حيَّان في االْرتِشاِف ، وقد تقدََّمِت اإلشاَرةُ إليه في الِميِم.

عن أَبي قتاَدةَ وأَبي ُهَرْيَرةَ ، وعنه قتاَدةُ وغيالُن بُن َجريٍر ؛ وقاَل أَبو َزْرَعةَ : لم يُْدِرْك ُعَمَر ، رِضَي هللاُ  ابِِعيُّ منهم : عبُد هللا بُن َمْعبٍَد التَّ و

 تعالَى عنه.

أَبو الفَْضِل البَْصِريُّ عن عْبِد الَوهاِب الثَّقَِفّي وعْبِد األْعلَى ، وعنه  ومحمُد بُن يَْحيَى بِن فَيَّاٍض  عن سعيِد بِن أَبي عُروبَةَ ؛ إْسمعيُل بُن َعبَّادٍ و

ثانِ  ؛ 216َسنَة  (1)أَبو َداُود وابُن جوصى وابُن صاِعٍد ، حدََّث بِدَمْشق  انِيُّونَ  الُمحّدِ  .الِزمَّ

 بنِ  بِن عْبِد هللا بِن خاِلدِ  أَحمُد بُن إبراهيمَ  أَبو نَْصرو سفيُّ عن طاِهِر بِن مزاِحٍم ؛النَّ  َزمانَةَ  كَسحابٍَة : ُوثَْيُر بُن الُمْنِذِر بِن َحيَِك بنِ  ، َزمانَةٌ و

ثاِن ، ، (2)األقشوانيُّ  َزمانَةَ   األَخيُر حدََّث ببُخارى بْعَد األَْربَعُمائِة. ُمحّدِ

ٌث أَْيضاً ؛ نَقَلَهُ الحافُِظ.القُُهْنُدزيُّ ال َزمانَةَ  بِن َخِليِل بنِ  (3)وفاتَهُ : عليُّ بُن الَحَسِن   بُخاِريُّ ، محّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  بالَمكاِن : أَقاَم به أَْزَمنَ   .َزمانا

ً  وعاَملَهُ   .ُمَزاَمنةٍ  ، بالكْسِر عن اللّْحيانِّي ، مثْلُ  ِزمانا

َمنَةُ و كةً : البُْرَهةُ. الزَّ  ، محرَّ

ً َزِمن هللا فالناً : َجعَلَهُ  أَْزَمنَ و كةً ، َجْمعُ  َزَمنَةٌ  ، أَي ُمْقعداً ، أَو ذا عاَهٍة وُهم ا  .َزِمين ، محرَّ

 عنِّي َعطاُؤه : أَْبَطأَ عليَّ ، وهو مجاٌز. أَْزَمنَ و

ْغبَِة ، وهو مجاٌز أَْيضاً. َزِمنُ  وهو فاتُِر النَّشاطِ   الرَّ

 .515 (4)نَة : بلَْيَدةٌ بَسَمْرقَْند منها أَبو َجْعفٍر محمُد بُن أَسِد ابِن طاوس ، رفيُق أَبي العبَّاِس الُمْستَْغفرّيِ ، ماَت ببُخاَرى سَ  َزاِمينُ و

انُ و انُ  ، بالكْسِر والتَّْشديِد : بَْطٌن في األْزِد ، وهو ِزمَّ  بُن تَْيِم هللا. انُ ِزمَّ  ابُن ماِلِك بِن جديلَةَ ؛ وفيها أَْيضاً : ِزمَّ

انُ  وفي قُضاَعةَ :  بُن خزيمةَ بِن نهٍد. ِزمَّ

انُ  وفي هوازن :  بُن عواِر بِن جشِم بِن ُمعاِويَةَ بِن بْكٍر. ِزمَّ

انٌ و  ، كَشدَّاٍد : بَْطنان في مْذحج والسكوِن. َزمَّ

انٍ  وبالضّمِ : الُمفَرُج بنُ   التَّْغلبيُّ : شاِعٌر. ُزمَّ

ِمنُ  َعْمٍرو صدقَةُ بُن سابقٍ وأَبو   كَكتٍِف ، َرَوى عن أَبي إْسحق. الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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َمْخنُ  : [زمخن] َمْخنَةُ و الّزِ  السَّيُّئ الُخلُِق ، كما في اللِّساِن.: ، كِحَضْجٍر وِحَضْجَرةٍ  الّزِ

 ؛ قاَل الشَّاِعُر : َعَصبُهُ : يَبِسَ  َزنَّ  : [زنن]

ُت مـــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــح بــــــــــــــــــ  واًن هلـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــَبان  نــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــــح

بــــــــــــًا قــــــــــــد َزان  و     و َعصــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــُ (5)قــــــــــــاَم َيشــــــــــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 .«اىل آخره»عبارة القاموس :  (*)
 .246( يف الكاشف : سنة 1)
 اأَلفحَشواين. 611/  2( يف التبصري 2)
 وحباشتيه عن نسخة : ا سن.« حسا» 611/  2( يف التبصري 3)
 وابلعبارة ا سنة مخ  عشرة وأربعمئة.( يف اللباب ا 4)
 ( اللسان والتكملة.5)
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 .كأََزنَّهُ  فالناً بَخيٍر أَو َشّرٍ : َظنَّه به َزنَّ و

ٍة : أَْزنَْنتُه وقاَل اللّْحيانيُّ :  ، وهو َخَطأٌ. َزنَْنتُه بماٍل وبعلٍم وبخيٍر : أَي َظنَْنتُه به ، قاَل : وَكالُم العامَّ

 بكذا : اتََّهْمتُه به. أَْزنَْنتُهو

 في الخْيِر ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لَحْضَرمّي بِن عاِمٍر : اإِلْزنانُ  قاَل اللّْحيانيُّ : وال يكونُ 

يِن هبـــــــــــــــا   تـــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ِذابً إن كـــــــــــــــنـــــــــــــــَت أَزحنــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَ

ال     جـــــــــــِ هـــــــــــا عـــــــــــَ َت مـــــــــــثـــــــــــلـــــــــــَ يـــــــــــح زحُء فـــــــــــالقــــــــــــَ (1)جـــــــــــَ
 

  
 وقد تقدََّم في الَهْمَزةِ.

 وفي شْعِر َحسَّان :

 (2)َحَصاٌن َرزَاٌن ما تـَُزن  برِيبٍة 
كةً : َزنَنٌ  وِمياهٌ  َزنَنٌ  ماءٌ و  ؛ قاَل : قَليٌل َضيِّقٌ  أَي ، محرَّ

وا مبــــــــــــاٍء ال رِشــــــــــــــــــــــــــاَء لــــــــــــه  تــــــــــــغــــــــــــاثــــــــــــُ  مث اســــــــــــــــــــــــــح

ُن     ــــــــــَ ٌح وال َزن ــــــــــح ل َة ال مــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــن ــــــــــي (3)مــــــــــن مــــــــــاِء ل
 

  
 َظنُوٌن ال يُْدَرى أَفيه ماٌء أَْم ال. : َزنَنٌ  ماءٌ  أَو

 عن ابِن األَْعرابّيِ. ، بالكْسِر : الماشُ  الِزنُّ و

 ؛ عن أَبي َحنيفَةَ. أَو الدَّْوَسرُ 

 أَْكِله. (4) : ُمالَزَمةُ  التَّْزنِينُ  األْعرابّيِ :قاَل ابُن و

 ِمَن العََرِب. بُن َكْعٍب ، بَْطنٌ  ُزنَْينُ  كُزبَْيٍر :و

 َمْعروٌف. : م ُزنَْينٍ  محموُد بنُ و

 ِخالُف العَْذيِ. وهو ، بالكْسِر : ِزنَّةٌ  ِحْنطةٌ و

نانَىو  .«ذ ن ن»؛ والذاُل أَْعلَى كما تقدََّم له في  ، كُزبانَى : ِشْبهُ الُمخاِط يَقَُع ِمن أُنوِف اإِلبِلِ  الزُّ

 قَصيٌر. بالمّدِ والتَْخِفيِف : أَي ، َزناءٌ و، كَسحاٍب ،  َزنانٌ  ِظلٌّ و

 : يْكِفي نَْفَسه ال غيُر. َزنانِيٌّ  وَرُجلٌ 

حاحِ :و  الِقْرِد. ُكْنيَةُ  : َزنَّةَ  أَبو في الّصِ

 قاَل شْيُخنا : وكانوا يُلَقِّبُون به يَِزيَد بن ُمعاِويَةَ.

 ، أَي اتُِّهم اتِّهاَمةً. ُزنَّ َزنَّةً  ، وهو الذي َزنَّةَ  من أَْخو (5)َشرُّ  َزنَّةَ  وفي األساِس أَبو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نَنُ  كةً ،  الزَّ نَاءُ و، محرَّ نِّي الزَّ يُِّق كالزَّ  ء ُمَشدَّداً.: الضَّ

ُجُل : اْستَْرَخْت َمفاِصلُه. َزنَّ و  الرَّ

نِّينُ و يت : الحاقُِن لبَْوِله وغائِِطه ، و الّزِ نِّين ال يقبُل هللا صالةَ العَْبِد اآلبِق وال صالةَ »الحِديُث : منه ، كِسّكِ  عن ابِن األْعرابّيِ. ، «الّزِ

 لنُّوِن ، وقد تقدََّم.ويقاُل : هو بالباِء وا
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 : أَي َحقََن فقََطَر. (6) َزنَّ فَزنَّ  ويقاُل :

نَُّكم أَْنَصُر والو  وال أَْفَرُع. أََزنُّ  في الحِديِث : ال يَُؤمَّ

 ، كُزبَْيٍر : قْريَةٌ بِمْصَر : ِمن أَْعماِل الجيَزةِ. ُزنَْينٌ و

 ومْعنًى. ِزنَةً  ، كظنان ، الزنانُ و

ٌث ، َذَكَره اإلماُم الّسخاِويُّ في الضوِء ، رِحَمه هللا تعالى. الزنيُّ  بُن إبراهيمَ والعفيُف ُعثْماُن   محّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

، َرِحَمه  490َسنَة  (7): َجدُّ أَبي بْكٍر أَحمد بن محمِد بِن أْحمَد بِن محمٍد الفَِقيهُ ، َرَوى عن أبي علّيِ بِن شاَذان ، وتُوفي  َزْنجونَةُ :  [زنجن]

 هللا تعالى.

 أَْهَملَه الجماَعةُ. ، بالفتح : َزْنَدنَةُ  : [زندن]

ْنَدنِيِجيَّةُ  وقاَل ابُن الّسمعانّي : وهي ببُخارى إليها تُْنَسُب الثيابُ   أَبو بْكرٍ  ة ، منها : أَْيضاً ، بحْذِف النُّوِن األخيَرةِ  َزْنَدةُ  ، ويقاُل فيها (8) الزَّ

 حمدان بنِ  محمُد بُن أحمَد بنِ 

__________________ 
 .5/  3( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 وعجزه : 188( ديوانه ط بريوت ص 2)

 تصبح غرث  من  وم الغوافرو 
 ( اللسان والتكملة.3)
 .«ُمَداَوَمةُ »( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : 4)
 ( يف األساس : منه.5)
 اللسان : فَذن .( يف 6)
 .490( يف اللباب : تويف حدود سنة 7)
 ( يف معجم البلدان واللباب : الرزندجنية.8)
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ُعحجمِة ا
ري  الُبخارِي  إىل الز نحَدين   الُبخارِي   غارٍِم ا ابمل َبه أَبو كاِمٍر الَبصـــــــــــــح ا كتب عنَد َأيب* عبِد    َزنحَدنَة ا هكذا َنســـــــــــــَ

َبه ابُن ماكوال ا فإن ه فـَر َ  با الرت حمَجََتاح ا وا    مض أيب  ا َزنحَدَنةَ  َأو هو من َزنحَدال من ا اِفُة غندار ا  (1)وهكذا َنســــــــــــــَ
ِة واالتحقانِ  ِر ِبَلِدِه ا وإن مل يُقاِربح ابن ماكوال يف ا فح ا وَجّده محدان بِن غارٍِم عن َخَلف ابِن  كاِمٍر ا فإن ه َأعحَرف أَبهح

اٍم البز اِر ا وقد تقد َم شــي ن  وأبو حاِمٍد َأمحُد بُن موســَ  ٌء ِمن ذِلَك يف َغَرَم ويف َزَندَ ِهشــَ بِن حامتِِ بِن عطيَة بِن عبحِد الر محح
ِر بِن حامتٍِ ؛ ه أَبو َجعحفرٍ و  عن سهح عوٍد الُبخارِيِّ وُعبَـيحِد   بِن واِصٍر بِن حامِت عن   مُد بُن سعيدِ  ابُن عمِّ سعيِد بِن َمسح

ح  بِن َأمحَد الُبخارِّي ا وعنه  مُد بُن مَححَزَة بِن  وان إســــــــــــــح فح َنة  (3)انقٍب ا ُتويف  (2)وَأيب صــــــــــــــَ  امدِّ ِن ا ا 230ســــــــــــــَ
 الُبخارِي وَن.

ْينو َمةُ تاُج الّدِ ْنَدنيُّ  محمُد بُن محمدٍ  العالَّ ْن ُعدَّ في الُمْقرئِيَن  ِرُئ ما وراَء النَّْهِر ،ُمقْ  ، الزَّ َكْهٌل أََخَذ عنه أَبو العالِء الفََرِضيُّ وعظََّمه ، وممَّ

ْنَدنيُّ  أَْيضاً أَبو طاِهٍر نَْصُر بُن علّيِ بِن إبراهيمَ   نَقَلَه الحافُِظ ، َرِحَمه هللا تعالى. (4)َرَوى عن أبي علّيٍ الِكسائّي  الزَّ

ا يُ   ْستدرُك عليه :* وممَّ

اي والداِل وسكوِن النُّونَْين : قْريَةٌ بنَسف ، منها : الحاِكُم أَبو الفَواِرِس عبُد الَمِلِك بُن محمِد ابِن ز (5) َزْنَدْنيا  (6)كريا بِن سمّي ، بالفتحِ للزَّ

 .495في َسنَة بِن نَْصر ، وعنه ُعَمُر بُن محمِد بِن أَحمَد النَّسفيُّ تُو (7)النَّسفيُّ عن القاِضي أَبي نَْصر محمِد بِن محمِد 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُث. (8): قَْريةٌ بسرخس ، منها : أبو َحنِيفَةَ نُْعماُن بُن عْبِد الجبَّاِر بِن عْبِد الحميِد بِن أْحمَد الَحنَفيُّ  زندخانُ   :[زندخن]  المحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ها : أَبو َعْمرو معبُد بُن َعْمٍرو البُخاِريُّ عن محمِد بِن زياِد بِن َمْروان ، وعنه اْبنُه حمدان.: قَْريةٌ ببُخارى ، من ُزْنَدْرِميثَن : [زندرمثن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اي كما في اللِّساِن. َزْهَدنٌ  : رُجلٌ  [زهدن]  ، كَجْعفٍَر : أَي لَئِيٌم ، هكذا نَقَلَه ُكراٌع بالزَّ

ونُ  : [زون] ّمِ : ا الزُّ ََّخذُ ، بالضَّ نَُم وما يُت ً  لصَّ وِر ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لجريٍر : ويُْعبَدُ  إلها  ِمن ُدون هللا كالزُّ

ه  ُرعـــــــــُ ي  َأكـــــــــح وحشـــــــــــــــــــــــِ َ
ُر املـــــــــ قـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــبـ ي هبـــــــــا ال  مَيحشـــــــــــــــــــــــِ

َة الــــــــــز ونِ     غــــــــــي بــــــــــيــــــــــعــــــــــَ بــــــــــح ــــــــــَ ذ تـ رابــــــــــِ َي اهلــــــــــَ  َمشــــــــــــــــــــــــح

  
ْين  زون وهو بالفاِرِسيَِّة :  ؛ قاَل ُحَمْيد : (9)، بشّمِ الزاي والّسِ

ُجوِس َعَكَفتح للز ونِ 
َ
 ذاُت امل

ونُ و ُجُل القصيُر ، ويُْفتَحُ  ، الزُّ  ، والفتُْح أَْعَرُف. الرَّ

ونُ و  ؛ قاَل ُرْؤبَة : الَمْوِضُع تُْجَمُع األَْصناُم فيه وتُْنَصُب وتَُزيَّنُ  : الزُّ

نانٌة كالز وِن ُ حل  صَ   (10)َنُمه َوهح
ينَِة.  قيَل : أَْصلُه ِمَن الّزِ

َونُ و . بهاءٍ  ، ِزَونَّةٌ  كِخَدّبٍ : القصيُر ، وهي ، الّزِ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ
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وانُ و ؤانُ  ، ُمثَلَّثَةً : الزُّ دي ، الزُّ  ُء منه.وهو ما يَْخرُج ِمَن الطَّعاِم فيُْرمى به ، وهو الرَّ

__________________ 
 وما اثبتناه من قواعد اللغة.« أبو» ابالصر : (*)
 .«ابن»( ابألصر 1)
  مد بن محزة بن ايفث. ويف معجم البلدان :«  مد بن  مد بن انقب»( يف اللباب : 2)
 ا وقيدها ابن األثري اب روف. 320( يف معجم البلدان واللباب : سنة 3)
 الكشاين. 667/  2( يف التبصري 4)
 البلدان الياء قبر النون ا واألصر كاللباب.( يف معجم 5)
 ( يف اللباب : حي .6)
 ( يف اللباب : أمحد بن  مد بن أيب نصر.7)
 ( اللباب : ا نيفي.8)
 ( يف اللسان : والشا.9)
 واللسان والتهذيب ا وبعده يف الديوان : 250( أراجيزه ص 10)

 نضحك عن أشنب عذب ملثمه
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حاحِ : وانُ  وفي الّصِ وانُ و، بالكْسِر : حبٌّ يُخاِلُط البُرَّ ،  الّزِ  وقد يُْهَمُز. .مثْلُه ، الزُّ

حاحِ ما نَّصه : وانُ  قاَل ابُن ِسْيَده : هذا قَْوُل اللّْحيانّي ، وَوَجْدُت في هاِمِش الّصِ ا إذا ُهِمَز  الزَّ ايِ وَكْسرها ، فأمَّ إذا لم يُْهَمْز جاَز فيه َضّم الزَّ

 م.لم يجز إالَّ الضَّ 

ونَةُ و ّمِ : الِزينَةُ  الزُّ  .(1)في بعِض اللّغاِت  ، بالضَّ

ونَةُ و  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. المرأَةُ العاقِلَةُ  : الزُّ

انُ و  كذا في النُّسخِ ، وَصوابُه : البشُم. : النََّشُم ، الزَّ

اُء عن الدُّبَْيِريَّة قالَْت : انُ  وَرَوى الفرَّ  : التَُّخَمةُ ، وأَْنَشَدْت : الزَّ

ُه  تـــــــُ لـــــــَ ـــــــح ثـ كـــــــو الـــــــز اَن خـــــــَ ٌح لـــــــيـــــــ  َيشـــــــــــــــــــــح حـــــــ   ُمصـــــــــــــــــــــَ

َربُ و     اُف عـــــــــــــلـــــــــــــ  أَمـــــــــــــعـــــــــــــائـــــــــــــه الـــــــــــــعـــــــــــــَ  ال لـــــــــــــُ

  
اهُد وغيُرهُ. (3)، وعنه ُسْفيان  (2)َسِمَع ابَن موتا  ، كُزبَيٍر : فَِقيهٌ إِْسَكْندرانِيُّ  ُزَوْينِ  عبِد هللا بِن أَبي البََركاِت بنِ  ِهبةُ هللا بنُ و  الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ا أن يكوَن على التْخِفيِف ِمن ُزوانٌ  : فيه َمُزونٌ  َطعامٌ  وان ، فإمَّ ا أَن يكوَن َمْوُضوَعه اإلْعالل ِمن الزُّ وان ، وإمَّ  الذي َمْوُضوُعهُ الواو. الزُّ

 إذا َطلَعَْت ، قاَل : أَي تُِزينُنا. لتَْزونَنا إنَّك:  البِن األَْعرابّيِ قاَل محمُد بُن حبيٍب : قالَْت أَْعرابيَّةٌ 

َوْنَزى وَذَكَر الَجْوهِريُّ هنا  : القَِصير. الزَّ

اي ، ألنَّ َوْزنَه فَعَْنلَى. ي : حقُّه أَْن يُْذَكَر في فْصِل الزَّ  قاَل ابُن بَّرِ

 : الُمْختاُل. الّزَونَّكُ و

َونُّ  األْزهِريُّ : األْصُل فيهقاَل   ، ثم ِزيَدِت الكاُف ، وقد ذُِكَر كّل منهما في محلِّه. الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْوزَ  ، كَجْوَهٍر : بْلَدةٌ َكبيَرةٌ بَْيَن هراةَ ونَْيسابُور ، منها : أبو العبَّاِس الَوليُد بُن أَحمَد بِن محمدٍ  ( )4َزْوَزنُ   :[زوزن] ِمن شيوخِ الحاِكِم  نيُّ الزَّ

ْوَزنيُّ  ؛ وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن َمْحموِد بِن إبراهيمَ  376أَبي عبِد هللِا ، ماَت َسنَة   .451من شيوخِ الَخطيِب البَْغداِدّي ، ماَت َسنَة  الزَّ

ينَةُ  : [زين] حاحِ. به يُتََزيَّنُ  ، بالكْسِر : ما الّزِ  ؛ كما في الّصِ

 به. يُتََزيَّنُ  ءِ : اسٌم جاِمٌع لكّلِ شيوفي التَّْهذيِب 

 .الُمَزيّنِ  ِء بغيِرِه من لْبَسٍة أو حْليٍَة أَو َهْيئٍة ؛ وقيَل : بْهَجةُ العَْيِن التي ال تخلُص إلى باِطنِ : تَْحسيُن الشي الّزينة وقاَل الحراليُّ :

اغُب : ينَةُ  وقاَل الرَّ ا مااَن في شي: الَحقيقيَةُ ما ال يُِشيُن اإلْنس الّزِ في حاِلٍة ُدوَن حالٍَة فهو  يُزينُه ٍء ِمن أَْحواِله ال في الدُّْنيا وال في اآلِخَرةِ ، أَمَّ

ينَةُ وِمن وْجِه شيٍن ،  ةِ وطوِل  ِزينَةٌ ونَْفسيَّةٌ كالِعْلِم واالْعتِقاَداِت الَحَسنَة ،  ِزينَةٌ  بالقْوِل الُمْجمِل ثالٌث : الّزِ القاَمِة وُحْسِن الَوَساَمِة ، بََدنيَّةٌ كالقوَّ

يانِ  خاِرجيَّةٌ كالماِل والجاِه ، وأَْمثَلَةٌ لكّلِ مْذُكوَرةٌ في القُْرآِن ؛ ِزينَةٌ و  ، كِكتاِب. كالّزِ

ينَةُ و  واٍد. : اسمُ  الّزِ

هذا هو الصَّواُب وِسياُق الُمصنِِّف َرِحَمهُ هللاُ تَعالَى يَْقتَِضي أن يكوَن  الَحفَّارِ  عن ِهاللٍ  الَحَسُن بُن ُمحمدٍ  أَبي علّيٍ  بِال الٍم : َجدُّ  ، ِزينَةُ و

 الَحفَّار صفَةً له وليَس كذلك.
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ً و ثَْينِ  الَحنَفيّ  محمِد بِن الُحَسْين األَْصفهانّيِ  أَبي غانمٍ  َجدُّ  أَْيضا ، واْبنه أَبو ثابٍِت ، األَِخيُر َسِمَع مع أَخيِه أَبي عاِصٍم أَْحمد أَبا ُمِطيع  الُمَحّدِ

، وَحِفيُده أَبو غانٍِم المهذُب بُن الُحَسْين  580عْبِد الَمِلِك َكتََب عنه أَبو موَسى األَْصبهانيُّ ، ماَت َسنَة  (5)الُحَسْيُن بُن محمِد بِن الُحَسْين بِن 

 ِمعَت َمْنصور بِن محمِد بِن ُسلَْيم.بِن محمٍد ، كاَن حافِظاً ، وفاِطَمةُ بنُت أَبي عاِصٍم أَْحمَد بِن الُحَسْين سَ 

__________________ 
 ( اللسان ويف التكملة يف مادة زين.1)
 ابن ُمَوق . 646/  2( يف التبصري 2)
 ( يف التبصري : شعبان.3)
 ( قيدها ايقوت بضم أوله وقد يفتح.4)
 ( كذا ابألصر ويف التبصري عن ا سا بن عبد امللك.5)
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ينَةِ  يومُ و  فيه بالمالبِِس الفاِخَرةِ. يَتََزيَّنُونَ  ألنَّ الناسَ  : العيدُ  الّزِ

َرِت اآليَةُ  يوم َكْسر الَخليجِ بِمْصَر ، أَْيضاً :و ، وهذا اليَْوم ِمن أَْكبر أَيَّام ِمْصَر وأَْعَظمها بْهَجةً  (1) (َمْوِعدُُكْم يَ ْوُم الّزِيَنةِ ): وبه فُّسِ

ماِن ، ولقد كاَن ِمن ذِلَك في أَيَّام الفاِطِميّين ما تَْستَحيله العُقُوُل على ما هو َمْذُكوٌر في ال خطِط للَمْقريِزي ؛ والُمراُد وُسروراً ِمن قِديِم الزَّ

 بَلََغ النِّيل َستَّة َعَشر ِذراعاً فما فَْوقها. بالَخليجِ الجاِري في َوسِط ِمْصر يكسر إذا

 : ع قُْرَب َعَدَن. الِزينَةِ  دارُ و

اي. بْنُت النُّعماِن َحدَّثَْت ، ِزينَةُ و  الصَّواُب فيه فتُْح الزَّ

ْينُ و ْيِن. الزَّ  : ِضدُّ الشَّ

وَوْجُهك َشْيٌن ، أَراَد أَنَّه َصبِيُح الوْجِه ، وأَنَّ اآلَخَر قَبِيُحه ، والتَّقديُر  َزْينٌ  قاَل األْزهِريُّ : َسِمْعُت َصبيًّا ِمن بَني ُعقَْيٍل يقوُل آلَخر : وْجِهي

 ؛ قاَل حميُد بُن ثْوٍر : أَْزيانٌ  ج وَوْجُهك ذُو َشْيٍن ، فنَعَتَهما بالَمْصدِر كما يقاُل : َرُجٌل َصْوٌم وَعْدٌل ؛ َزْينٍ  : َوْجِهي ذُو

ــــــــــــــــــــَ  أبَزح  ي لــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــُد اجلــــــــــــــــــــَ ي ا َتصــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ايهنــــــــــــــــــــِ

تح عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه الــــــــــــــر قــــــــــــــَ  و     ابــــــــــــــَ (2)َد ِّ َأجــــــــــــــَ
 

  
ً  الحسنُ  َزانَهو  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للَمْجنوِن : َزْينا

َو   ري حَت لــــــــــيــــــــــلــــــــــَ  َد اهلــــــــــَ  فــــــــــيــــــــــا َربِّ إذ صــــــــــــــــــــــــَ

ا     ــــــــَ ي ــــــــِ هــــــــا ل ــــــــَ ت ــــــــح هــــــــا كــــــــمــــــــا زِنـ ــــــــح ي ــــــــَ نـ ــــــــح يـ عــــــــَ ــــــــِ ــــــــِزيّنِ ل (3)ف
 

  
ً و أََزانَهو  .اْزدانَ وهو  فَتََزيَّنَ  األَْصِل ،على  ، أَْزيَنَهو َزيَّنَه تَْزيينا

ينَةِ  قاَل الَجْوهِريُّ : هو اْفتَعََل ِمن اي لشدَّتِها ، أَْبَدلُوا منها داالً ، فهو الّزِ ا الَن َمْخرُجها ولم تُوافِق الزَّ  ، ا ه. ُمْزدانٌ  إالَّ أنَّ التاَء لمَّ

يَّنَ و النَّْخلةُ. تََزيَّنَتِ  وقالوا : إذا َطلَْعِت الَجْبهةُ  نَِت التاُء وأُْدغمت في الزاي واْجتُِلبَِت األَلُف ليصحَّ االْبتَِداء. تََزيَّن أَْصلَهُ  : ازَّ  ، ُسّكِ

ر ، وقد قََرأَ األَْعَرج بهذه ؛ كّل ذِلَك َحُسَن وبَُهَج. ، اْزيَنَّ و ، كاْحمارَّ ، ( )4اْزيانَّ و  كاْحمَّ

ا بالقَْوِل أَو بالفْعِل. (5)إذا َظَهَر  َزيَّنهوكذا  َزانَه وقيلَ   فْعلُه إمَّ

بتَْزويِقهم أَو بقَْوِلهم ، وهو أْن يَْمَدُحوه ويَْذُكروه بما  (6)ء الناِس للشي تَْزيينُ ووإيجاِدها كذِلَك  ُمَزيَّنَة هللِا لألْشياِء قد يكوُن بإْبداِعها تَْزيينُ و

اغُب.  يرفع منه ، قالَهُ الرَّ

ينَةِ  ُشَريح : أَنَّه كاَن يُِجيُز ِمن في حِديثِ و ْلعِة للبَْيعِ ِمن غيِر تَْدليٍس وال كذٍب في نْسبَتِها أَو صفَتِها. تَْزيين يُريدُ  ؛ ويَُردُّ ِمن الَكِذبِ  الّزِ  الّسِ

ْينالقاِضي ناِصرُ و ، َرِحَمه هللا تعالى ؛ 184الفَِقيهُ ، ماَت َسنَة  بُن ُشعَْيٍب الُمعافِِريُّ  َزْينُ و كَشدَّاٍد  العَْجلونيُّ ، َزيَّانِ  َمْنصوُر بُن نَْجِم ابنِ   الّدِ

ثاِن ، قاِضي الشافِِعيَّة بعَْجلُون ، ،  األَخيُر حدََّث بْعَد الثَّالثِين وَسْبعمائٍة. ُمحّدِ

ينِيُّ  واِصِل بِن عْبِد الشُكوِر بنِ  بنُ  أَبو محمٍد ُعبَْيِد هللا ،: ، هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب  (7) الحافُِظ أَبو عبِد هللاو هو  البُخاِريُّ ، َزْيِن الزَّ

ثاِن ، ينِيُّ  وُسْنقُر وَطبَقَتِه ، وأَبوه يَْرِوي عن ابِن وهٍب وابِن ُعيَْينَة ، يُْكنَى أبَا أَْحمَد ؛ (8)حدََّث هو عن ابِن أَبي الَوليِد  وأَبُوه ُمحّدِ ويُْعرُف  الزَّ

 َرَوْينا عن أَْصحابِِه. ، 606َسنَة  (9)ُكْنيته أَبو سعيٍد ، وهو َمْولَى ابِن األْستاذ ، ماَت أَْيضاً بالقضائّيِ و

اِء هكذا.  قاَل الحافُِظ الذَّهبيُّ : أْكثَْرُت عنه بَحلََب وقد تقدََّم ِذْكُره للمصنِِّف في حْرِف الرَّ

__________________ 
 .59( طه ا اآية 1)
 ( اللسان.2)
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 اللسان والصحاح.( 3)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : وازحاين  وازحين .4)
وعبارة املفردات : إذا أ هر حســــــــنه إما ابلفعر أو « قوله : إذا  هر فعله اخل كذا ابلنســــــــخ وحرره من املفردات»( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 5)

 ابلقو .
 ( زايدة عن املفردات اقتضاها السيا .6)
 القاموس : أبو عبيد  .( يف 7)
 لض أاب الوليد. 590/  2( يف التبصري 8)
 مات سنة ست وسبعمئة. 668/  2( يف التبصري 9)
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انَةُ و اِء. : التَُّخَمةُ ، الزَّ  عن الفرَّ

 وقيَل : البشمةُ ، وقد ذُِكَر شاِهُدهُ في التي قْبلَها.

 ، كَسحاٍب : َحَسٌن. َزيَانٌ  قََمرٌ و

 .ُمتََزيِّنَةٌ : ؛ كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب  (1) ُمتََزيِّنٌ  : َزائِنٌ  اْمَرأَةٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

انُ  انٌ  الُمْزداُن ، باإلْدغاِم ، وأَنا الُمزَّ غيُر ُمْختَاٍر ، ، كُمَخيٍِّر تَصْ  ُمْزداٌن ُمَزيَّنٌ  بإْعالِن أَْمِرك ، وتَْصغيرُ  ُمتََزيِّنٌ  ، أَي ُمْزدانٌ وبإْعالنِك  ُمزَّ

ْضت كما تقوُل في الجْمعِ  ُمَزيِّينو  .َمَزايِينو َمَزاينُ  إن َعوَّ

 ، كُمعَظٍَّم : ُمقَذَّذٌ الشَّعَِر. ُمَزيَّنٌ  ورُجلٌ 

امُ  . ُمَزيِّنٌ  والحجَّ ٍث ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ  ، كُمَحّدِ

ْينُ و َمْخش الزَّ يِك ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ والزَّ  ِريُّ ؛ وهو مجاٌز ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ البِن َعْبَدٍل الشاِعر :: ُعْرُف الّدِ

ٌة  عــــــــــَ َك ِتســــــــــــــــــــــــح زُفــــــــــ  ٍر تـــــــــــَ غــــــــــح َت عــــــــــلــــــــــ  بـــــــــــَ ئــــــــــح  َأجــــــــــِ

َورُ     ِن َأعــــــــــح ــــــــــح ــــــــــز ي ُر ال ــــــــــِ ــــــــــٌك مــــــــــائ ك ِدي ــــــــــ   (2) ؟كــــــــــبَن
  

 األَرِض : نَباتُها. ِزينَةُ و

بِن يوُسَف بِن سويٍد العُثْمانيُّ أََحُد األَْولياِء بالَمْغرِب ، رِضَي هللا تعالى عنه ، وولده أبو الَحَسِن عليُّ بُن  َزيان : حرزهم بنُ  َزيان وأَبو

بّي وأبي ، أََحد شيوخِ أَبي َمِدين الغْوِث ، رِضَي هللا تعالى عنه ، وابن العَرَ  َزيان إْسمعيَل بِن محمِد بِن عْبِد هللا ابِن حرزهم ، ويُْعَرُف بأبي

 عْبِد هللا التاودّيِ.

 : بَْطٌن بَطَرابُلُس الشَّاِم. الزينَةِ  وبَنُو

 ، بالفتْحِ : ِمن كناهم الزينَةِ  وأَبو

 املهملة مع النون فصل السني
كةً : َسبَنٌ  : [سبن] . ، محرَّ  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

الُمتََّخَذةُ ِمَن  السبانيُّ  وهي وهي أُُزٌر ُسوٌد للنِّساِء ، َمْنسوبةٌ إلى مْوِضع بناِحيَِة الَمْغرِب ، ؛ وقيَل : السَّبَنِيَّةُ  ة ، ببَْغَداَد ، منها الثِّيابُ  وهي

قَة.  الَحريِر َمقاِنع لهنَّ ُمَزوَّ

 قوُل اللَّْيِث : ثِياٌب ِمن كتَّاٍن بِيٌض َسْهٌو.و

 َضْرٌب ِمن الثياِب تُتََّخذُ ِمن ُمشاقَِّة الكتَّاِن أَْغلَظ ما يكوُن. السَّبِنِيَّة * قْلُت : الذي قالَهُ اللَّيُث :

 ، قاَل : وبالُجْملِة فإنِّي ال أَْحسبها َعَربيَّة. السَّبَنِيئة قاَل ابُن ِسْيَده : ومنهم َمْن يَْهمُزها فيقولُ 

يَّةُ ، نِيَّةالسَّبَ  الثِّياب بُن أَبي موَسى األَْشعرّي في تْفِسير قاَل أَبو بُْرَدةَ و ا رأَْيتُ  : هي القُّسِ ه : قاَل : فلمَّ يَّةُ. السَّبَنِيّ  ونَصُّ  َعَرْفُت أَنَّها هي القَّسِ

يَّةُ ثِياٌب ِمن كتَّاٍن َمْخلوط بَحريٍر كانْت تُْجلَُب ِمن القَّس ؛ وَمرَّ أَْيضاً أنَّ  ْين : القَّسِ إلى القس ، وهو ه قيَل : إنَّه َمْنسوٌب * قْلُت : وَمرَّ في الّسِ

ل. ِقيُع لنصوعِ بَياِضه ، فيُوافُِق ما َذَهَب إليه اللَّْيُث ، فال يكوُن َسْهواً ، فتأَمَّ  الصَّ

 وهي ِمن َحريٍر فيها أَْمثاُل األُتُْرّجِ. ثم قاَل :

َزةِ ، هكذا ينطقُوَن به. السَّبانيُّ  * قْلُت : ومنه أُِخَذ األُتُْرجُّ   للَمالِحِف الُمَطرَّ

 داَم على لُْبِسها. الرُجُل : ْسبَنَ أَ و
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بَنِيَّان أَبو َجْعفٍَر ، وأَْحمُد بُن إْسمعيلَ و هكذا في النُّسخِ ، ولم أََر ألَبي َجْعفٍر ِذْكراً عْنَدهم وأَحمُد ابُن إْسمعيَل َرَوى عن رُجٍل  : ُمَحدَّثاِن ، السَّ

ل. السَّبَانيّ   ، وهو ُمْحتَمل أَن يكوَن َمْنسوباً إلى قَْريٍة ببَْغداَد ، أَو إلى َعَملِ ، وعنه عبُد هللِا بُن إْسحَق الَمدائِنيُّ  (3)ِمن الحباِب   ، فتأَمَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : ُمتَـَزيـ َنٌة.1)
 .42/  3( اللسان والصحاح واملقايي  2)
 اللباب.ومثله يف « عن زيد بن ا ُباب: » 717/  2( يف التبصري 3)
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َدةِ  وفَتْحِ الباءِ  وسكوِن التَّْحتيَّة ، بالكْسرِ  ِسيبَنَّةُ و َدةِ : والنُّونِ  الموحَّ  لطائٍِر ، كما َسيَأْتي. لُغَةٌ في ِسيفَنَّةٍ  الُمَشدَّ

قاُق ، األَْسبانُ و  عن ابِن األَْعرابّيِ. : الَمقَانُِع الّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : اسُم َمْوِضعٍ ، نَقَلَه شْيُخنا عن كتاِب الفرِق ألبي السيِّد ، وأَْنَشَد فيه : سابون

تح أبذرع أكــــــــــــــبــــــــــــــاٍد فــــــــــــــحــــــــــــــّم هلــــــــــــــا   أَمحســــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــوان     َة أو ركــــــــــٌب بســــــــــــــــــــــــاب ــــــــــَ ــــــــــن ــــــــــي ــــــــــل (1)ركــــــــــٌب ب
 

  
َف على ناِسخِ كتابِ  وايَةُ : أو ركب بساوينا ، كما هو نَصُّ ياقوت في مْعجِمِه ، وقد تَصحَّ ل. * قْلُت : الّرِ  الفرِق فتأَمَّ

 ؛ بَحلََب ، ومْعناهُ : َديُر الجماَعِة ، وفيه يقوُل حمداُن األناري : سابان وَديرُ 

ان وديــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــــــاابِن  مــــــــــــــــــــَ  ديــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــَ

َن غـــــــــــــرامـــــــــــــي وزِدحَن َأشـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــاين     جـــــــــــــح (2)هـــــــــــــِ
 

  
 : أُُصوُل الشََّجِر الباِليَةُ. األَْستانُ و األَْستَنُ  : [ستن]

حاح عن أَبي ُعبَْيٍد :  ؛ وأَْنَشَد للنَّابغَِة يَِصُف ناقَةً : أَْستَنَةٌ  (3) واِحُدها : أُُصوُل الشََّجِر الباِليَةُ ؛ األَْستَنُ  وفي الّصِ

ه  لــــــــــُ وٍد َأســــــــــــــــــــــــافــــــــــِ َوِ ســــــــــــــــــــــــُ يــــــــــُد عــــــــــن َأســــــــــــــــــــــــح  حتــــــــــَِ

َزمـــــــــا     ُر ا ـــــــــُ مـــــــــِ واِدي حتـــــــــح ر اإلمـــــــــاِء الـــــــــغـــــــــَ ثـــــــــح (4)مـــــــــِ
 

  
وايةُ : يَِحيُد.  ويقاُل : إنَّه يَِصُف ثَْوراً ؛ والّرِ

 : أَْصُل الشََّجِر. األَْستانُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

ْعِر وهو الَمْعروُف ، ، هكذا هو في سائِِر ا األَْستَن : أُُصوُل الشََّجِر الباِلي ، ثم إنَّ  األَْستَنُ  وفي الُمْحَكم : ألُصوِل بالفتْحِ كأَْحمر في اللُّغَِة والّشِ

َشبََّههُ بُشُخوِص  ِمن بُْعدٍ  فإذا نََظَر النَّاِظُر إليه ويكثرُ  : َشَجٌر يَْفُشو في منابِتِهِ  األَْستَنُ  أَو ، كِزْبِرجٍ. اإلْستِن وقد أُْصِلح في خّطِ أَبي زَكِريَّا :

  أَبو َحنيفَةَ قْوَل النَّابِغَِة.وبه فَسَّرَ  النَّاِس ،

 وِكالُهما َمْسموعاِن. قَْلُب أَْسنََت ، وهو َدَخَل في السَّنَِة ، الرُجُل : أَْستَنَ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و

مِّ  األُْستانُ و ْشتان ، قالَهُ العَْسكريُّ ، وهي (5) ، بالضَّ تَْشتَمُل على أَْربَعَِة  عالٍ  بالجانِِب الغَْربّي ِمَن السَّواِد ، أَْربَُع ُكَوٍر ببَْغدادَ  ، ِمثْل الرُّ

 ، والفَلّوَجةُ السُّْفلى ، وعيُن التَّْمِر ؛وِمن طساسيجه : الفَلُّوجةُ العُْليا  وأَْعلَى : طساسيج ، وهي : األَْنباُر ، وباُد وَريّا ، وقَْطَربُّّل ، وَمْسِكن ؛

َمدِ  أَبو السَّعاَدات ِمن إْحَداها : وِمن طساسيجه : السَّْيلَُحوُن وتسترُ  وأْسفَُل : وِمن طساسيجه : ُسورا ؛ وأَْوَسُط : ابِن عْبِد  ِهبَةُ هللا بُن َعْبِد الصَّ

يراِزّي ، وعنه أَبو طاِهٍر الّسلفيُّ ، حدََّث عن علّيِ بِن أَح (6) األُْستانِيُّ  الُمْحِسنِ  مَد البُسرّي ، ولَقَي الشْيَخ أَبا إْسحق إبراهيَم بن علّيِ الّشِ

ّيِ بِن هبَِة هللِا ؛ َذَكَره ابُن  (7)وحِفيُدهُ أَبو بْكٍر محمُد بُن  مّكِ
 سْعٍد ؛ حدََّث عن إْسمعيَل بِن محمِد بِن ملَّةَ األَْصبَهانّي. (8)

َسنَة  (9)ُء الخيَّاُط ، عن أَبي الفتْحِ بِن عْبِد الباقي بِن أحمَد ابِن ُسلَيمان ، تُوفي الُمْقِري األُْستانِيُّ  ِن عليُّ بُن األَْسعِد بُن َرَمضانوأَبو الَحسَ 

602. 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّمِ : األْسطونَةُ ، فاِرسيَّةٌ ، ومْعناهُ  األُْستونُ   ُمْرتَِفُع.الُمْعتدُل ال: ، بالضَّ

 .اإلْستانيُّ  بالكْسِر : قَْريةٌ بَسَمْرقَْند ، منها : أبو ُشعَْيٍب صاِلُح بُن العبَّاِس بِن َحْمَزةَ الخزاعيُّ  إْستانُ و

 : ناِحيَةٌ بُخراَسان ِمن نَواِحي بَلَخْ  (10)، بالضّمِ  أُْستانَةُ و
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__________________ 
 ونسبه إىل متيم بن مقبر.« ساوين»( البيت يف معجم البلدان 1)
 ونسبه إىل محدان بن عبد الرحيم ا ليب.« دير عمان»( معجم البلدان 2)
 ( يف القاموس : واِحَدهُتا.3)
 .133/  3واملثبت كرواية اللسان والصحاح واملقايي  « ء اإلماءمشي»برواية :  103( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .«العا ِ  اإلستانُ »( يف معجم البلدان : 5)
 ( يف معجم البلدان اإلستاين بكسر اهلمزة ا واألصر كاللباب.6)
 .48/  1ومثله يف التبصري .« .. أبو  مد مكي بن هبة  »( يف معجم البلدان : 7)
 ( يف معجم البلدان : أبو سعد.8)
 سنة عشر وستمئة. 48/  1( يف التبصري 9)
 ( قيدها ايقوت ابلقلم بكسر اهلمزة.10)
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َتانُ إو  ُس ماُة اب يِر  سح
 ا عن مَححَزَة بِن اَ َسِن. (1)ُسواسم الناِحَيُة امل

 : الّرستاُق ، عن العْسكرّي. األستانُ و

وِم ، وهي الَمْعروفَةُ  إْستانُ و  .إْستان ، أَي قَْريَة باستانكوي ، بالكْسِر : قَْريةٌ بَجِزيَرةِ الرُّ

 ْوُج ُسلَْيماَن بِن إبراهيَم الحافِِظ ، َرَوْت عن القاِضي أَبي بْكٍر محمِد بِن الُحَسْين بِن حزٍم القَُرِشّيِ باإلجاَزةِ.بْنُت عْبِد هللِا ، زَ  ِستانُ  وكِكتاٍب :

 بالضّمِ : قَْريةٌ ِمن أَْعماِل َطبَرْستان. أُْستُنَابَاذْ و

.، بالكْسِر ونُوٍن مْكُسوَرةٍ بَْيَن تَْحتِيَّين : من قَُرى الكُ  إْستِينِياو  وفَِة ، َذَكَره الَمدائِنيُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

بِن حاِزٍم شْيٌخ لَخلََف  (3)بضٍم فكْسٍر وَغْين َمْفتوَحٍة وفاٍء ساِكنٍَة : قَْريةٌ ببُخارى ، منها : أَبو إْسحق إبراهيُم بُن مجيِب  (2) ُستِيغَْفنٌ   :[ستغن]

 الخيَّام.

ً  : [سجن]  َحبََسهُ. : َسَجنَهُ يَْسُجنُه َسْجنا

 ؛ قاَل : هُ لم يَبُثَّ و: إذا أَْضَمَره  يَْسُجنُه الَهمَّ  َسَجنَ  ِمن المجاِز :و

ه و  نــــــــــــِ جــــــــــــح ن  اهلــــــــــــم  إن  لســــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ جــــــــــــُ  ال َتســــــــــــــــــــــــــح

ــــــــــا     ي واجــــــــــِ ــــــــــ  ــــــــــن هــــــــــار  ال
َ

ُه املــــــــــ ــــــــــح ل ــــــــــاًء ومحــــــــــَِّ ن (4)عــــــــــَ
 

  
ْجنُ و ْجُن َأَحبُّ ِإَِلَّ ): ؛ ومنه قْولُه تعالَى  ، بالكْسِر : الَمْحبِسُ  الّسِ ْين ، وهو َمْصدٌر. (5) (َربِّ السِّ  ، وقُِرَئ بفتْحِ الّسِ

انٌ  وصاِحبُهُ : .«من لسانٍ  َسْجنٍ  ٌء أََحقَّ بُطولِ ما شي»في الحِديِث : و  كعَُرفاء وَسْكَرى. ، َسْجنَىو ُسَجناءُ  ؛ ج الَمْسجونُ  : السَّجينُ و. َسجَّ

 .َسَجائِنُ و َسْجنَى نْسَوةٍ  ِمن ةٌ َمْسجونَ و َسِجينَةٌ و بغيِر هاٍء ، ، َسجينٌ  هي قاَل اللَّْحيانيُّ :و

ينُ  ُرِوي عن أَبي الفََرجِ :و ّجِ يل ، الّسِ ّجِ يٍن : والّسِ  كِسّكِ

 ؛ وبه فّسَر قَْول ابِن ُمْقبٍِل اآلتي. الدَّائِمُ 

ينُ و ّجِ ْرِب : الّسِ حاحِ. الشَّديُد ، ِمن الضَّ  كما في الّصِ

 محلَّه ويْحبُسه.زاَد في األَساِس : يُثبُت الَمْضروَب 

ْلُب الشَّديُد ِمن كّلِ شي  ٍء ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ البِن ُمْقبٍِل :وقيَل : هو الصُّ

وحــــــــــًا إنح رأَيــــــــــَت بــــــــــه  بــــــــــُ  فــــــــــإن  فــــــــــيــــــــــنــــــــــا صــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــنـــــــــــــــا    انـــــــــــــــِ ًا وآالفـــــــــــــــًا مثـــــــــــــــَ يـــــــــــــــّ بـــــــــــــــًا هبـــــــــــــــَِ  رَكـــــــــــــــح

  

ُرٍض و  رِبــــــــــــوَن اهلــــــــــــاَم عــــــــــــن عــــــــــــُ لــــــــــــًة َيضــــــــــــــــــــــــــح  َرجــــــــــــح

جـــِّ     تح بـــــــه األَبـــطـــــــاُ  ســــــــــــــــِ رحاًب تـــواصـــــــــــــــــــــَ (6)يـــنـــــــا ضــــــــــــــــَ
 

  
ينٌ و ارِ  : ِسّجِ حاحِ. ؛ قاَل ابُن عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما : وَدواِوينُهمو؛  ع فيه ِكتاُب الفُجَّ  كما في الّصِ

يٌل ِمن ْجنِ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : وهو فِعِّ يِق ِمن الِفْسِق ؛ ومنه قْولُه تعالَى :  الّسِ ني  )كالِفّسِ  .(7) (َكاّل ِإنَّ ِكتاَب الُفّجاِر َلِفي ِسجِّ

 ، أَي هو َمْحبُوٌس عليهم كي يُجازوا بما فيه. َسَجْنتُ  وقاَل ابُن َعَرفَةَ : هو ِمن

 واٍد في َجَهنََّم ، أَعاَذنا هللا تعالى منها. قيَل :و

 البَْيَضاِويُّ في هوٍد أَنَّه َجَهنَُّم نْفُسها.وَجَزَم 

 وقاَل ابُن األثيِر : هو اسُم َعلٍَم للناِر.
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اغُب : هو اسٌم لَجَهنَّم بإزاء عليين ، وِزيَد لَْفظه تَْنبيهاً على ِزياَدةِ َمْعناه.  وقاَل الرَّ

ً  أَو َحَجٌر في األَْرِض السَّابِعَِة ، َرِت اآليَةُ أَْيضا  .وبه فُّسِ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : ابجلبر.1)
 ومثله يف اللباب.« ُستيَفغحنه»( قيدها ايقوت : 2)
 ( يف اللباب : عجيف بن خازم.3)
 .«املهاري»بد  « املطي»( اللسان واألساس وفيها : 4)
 .33( يوسف ا اآية 5)
 .137/  3وعجزه يف التهذيب واملقايي  « سجا»م البلدان واللسان والثاين يف الصحاح والتكملة ومعج 330( ديوانه ص 6)
 .7( املطففا ا اآية 7)
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 وقاَل مجاِهٌد : هو اسُم األَْرِض السَّابِعَِة.

ين وقيَل : في  أَي في ِحَساٍب. ِسّجِ

 .عزوجلوقيَل : مْعنى اآليَِة : كتابُُهم في َحْبٍس لخَساَسِة َمْنزلتِِهم عْنَد هللِا ، 

ا  ين قْوُل الخفاجّيِ :وأَمَّ  : ِكتاٌب جاِمٌع ألَْعماِل الَكفََرةِ. ِسّجِ

اِغُب : أَنَّ كلَّ شي ، تََرَكه ُمْبهماً ؛  (َوما يُْدرِيكَ )، فَسَّره ، وكلَّ ما َذَكَره بقْولِه ؛  (َوما َأْدراكَ )، بقْوِله :  عزوجلٍء َذَكَره هللاُ ، فَذَكَر الرَّ

ني  ) وفي هذا الَمْوِضِع َذَكَر : ين ، ثم فسَّر الِكتاَب ال (2) (َوما َأْدراَك ما ِعلِّيُّونَ ):  عزوجلوكذا في قْوِله ،  (1) (َوما َأْدراَك ما ِسجِّ ّجِ  الّسِ

الت.: والعَِليّين ؛ قاَل   وفي هذه لَِطيفَة َمْوِضعها الُكتُب الُمَطوَّ

ينُ و ّجِ ً  العاَلنِيَةُ. يقاُل : فَعََل ذلك : الّسِ ينا  أَي َعالنِيَة. : ِسّجِ

ينُ  قاَل األَْصمعيُّ :و ّجِ ْلتِيُن ِمن النَّْخِل ، : الّسِ  وهو ما يُْحفَر في أُُصوِلها ُحفّراً تْجِذُب الماَء إليها إذا كانْت ال يَِصل إليها الماُء. الّسِ

نَهُ و  تْسِجيناً : َشقَّقَهُ. َسجَّ

نْ  يقاُل : النَّْخَل : َجعَلَها ِسْلتِيناً. َسجنَ و  ِجْذَعَك ، لُغَةُ أَْهِل البَْحَرْين ؛ وِسْلتِين ليَس بعََربّيٍ. َسّجِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الَحديُد األنِيُث. السَّاُجونُ 

نُوهمو،  َمْسجونُونَ  ، وقْومٌ  َمْسُجونٌ  ورُجلٌ   .َسجَّ

 ِلسانَه : َسَكَت ، وهو مجاٌز. َسَجنَ و

فيُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى ، أََخَذ ، كأَميٍر : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن الغربية ، منها الجماُل عْبُد هللِا بُن أَحمَد بِن ُعبَْيِد هللِا بِن محمِد األَْزهِريُّ الَحنَ  َسِجينٌ و

ْحمن أَْحمد. وشْيُخ مشايخِ 886عن الحاِفِظ الّسخاِوّي ، ماَت َسنَة  َمةً  الّسجينيُّ  نَا الشَّْيُخ الشَّْمُس محمُد بُن عْبِد الرَّ الشافِِعيُّ الضَّريُر ، كاَن عالَّ

ُؤوف بُن محمٍد تََولَّى مْشيََخة األَْزهِر بْعَد شيِخنا الَولّي الشَّ   تعالى عنه ، ْمس الحفنّي ، رِضَي هللاُ ، وِليًّا ُمَحقِّقاً ، وابُن أَخيِه أَبو محمٍد عْبُد الرَّ

ال َسنَة   .1182وتُوفي في رابعِ َعَشر شوَّ

انٌ و اٍن : َجْمعُ  ُسجَّ  ، ككاتٍِب ، وِكتاٍب. ساِجنٍ  ، كُرمَّ

انَةُ و انٍَة : قْريَةٌ بَطَرابُلُس الَمْغرِب ، منها : عبُد هللِا بُن إبراهيمَ  َسجَّ َمِة الطَّرُطوشّيِ ،  السجانيُّ  ، كُرمَّ رِحَمه هللاُ تعالى عليهم أََخَذ عن العالَّ

 أَْجَمِعْين.

َكانِ  بفتِْحهما ، السَّْحناءُ و السُّْحنَةُ  : [سحن] حاحِ. ويَُحرَّ  في الّصِ

اُء يقوُل :  والثَّأَداُء. السََّحناءُ  وكاَن الفرَّ

 قاَل أَبو ُعبَْيٍد : ولم أَْسَمْع أَحداً يقولُهما بالتَّْحِريِك غيَرهُ.

كتا لمكاِن َحْرِف الَحْلِق.وقاَل ابُن كيسان : إْنم  ا ُحّرِ

 ِليُن البََشَرةِ.

 بفتْحِ النُّوِن ، وهو التَّنعم كما في التَّْهذيِب والُمْحَكم. النَّْعَمةُ ، قيَل :و

حاحِ. الَهْيئَةُ  قيَل :و  ؛ كما في الّصِ

 ، أَي َحَسٌن َشعَُرهم وِديباَجةُ لَْونِهم. َسْحنَتُهم والحاُل ؛ يقاُل : هؤالِء قْوٌم َحَسنٌ  اللَّْونُ  قيَل :و
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ً  جاَء الفََرسُ و ً  ؛ وفي بعِض النُّسحِ  (3) ، كَمْجِلٍس  َمْسِحنا ً  كُمْحِسٍن ، والصَّواُب : ُمْسِحنا وهي  َحَسُن الَمْنظِر ، َحَسَن الحالِ  كُمْكَرٍم : ُمْسَحنا

 بهاٍء.

نَ و  .َسْحنائِهِ  : نََظَر إلى ساَحنَهُ والماَل  تََسحَّ

. ل اْقتََصَر الجْوهِريُّ  وعلى األَوَّ

 : الُماَلقَاةُ. الُمَساَحنَةُ و

__________________ 
 .8( املطففا ا اآية 1)
 .19( املطففا ا اآية 2)
ِسٍن.3)  ( يف القاموس : كُمحح
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حاحِ :و  الُمفاَوَضةُ.: ؛ وقيَل  الُمخالََطِة والُمعاَشَرةِ ُحْسُن  في الّصِ

 : خالََطهُ فيه وفَاَوَضهُ. ُمساَحنَةً  ءَ الشَّي ساَحنَهُ و

 ل الُهَذليُّ :، قاَل الُمعطَّ  الَمساِحنُ  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ والَجْمعُ  والتي تُْكَسُر بها الِحجاَرةُ  فيها ، يُْسَحنُ  كِمْكنََسٍة : الصَّالَءةُ  ، الِمْسَحنَةُ و

هــــــم و  ريســــــــــــــــــــَ كــــــون ضــــــــــــــــــــَ لــــــِ عــــــح ــــــَ رٍو يـ مــــــح ُم بــــــُن عــــــَ هــــــح ــــــَ  فـ

ُن     ســـــــــــــــــــــاحـــــِ
َ
ذاِذ امل َرفـــــــتح فـــــوحَ  اجلـــــــُ (1)كـــــمـــــــا صـــــــــــــــــــَ

 

  
ً  ، كَمنََع ، َسَحنَ و  .الِمْسَحن ِمن غيِر أَْن يأُْخَذ ِمن الَخَشبَِة شيئاً ، واسُم اآللَةِ  حتى تَِلينَ  بِمْسَحنٍ  َدلََك الَخَشبَةَ  : يَْسَحُن َسْحنا

. الَحَجَر : َكَسَرهُ  َسَحنَ و  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ، بالكْسِر : أَي في َكنَِفِه. ِسْحنهِ  هو فيو

 ، بالفتْحِ : أي يَْوُم َجْمعٍ كثيٍر. َسْحنٍ  يَْومُ  يقاُل :و

 عن نَْصر. : د قُْرَب َهَمَذاَن ، َسْحنَةُ و

ةِ  الَمَساِحنُ و ِة ، واِحُدها : ِحجاَرةُ الذََّهِب والفضَّ ؛ وقد تقدََّم  ِمْسَحنَةٌ  ؛ هكذا في النُّسِخ ، والصَّواُب : ِحجاَرةٌ تَُدقُّ بها حجاَرةُ الذََّهِب والفضَّ

 قْوِل الُمعطَِّل الُهَذلّيِ قَِريباً.شاِهُده ِمن 

. ِحجاَرةٌ ِرقاٌق يُْمَهى بها الَحِديدُ  : الَمساِحنُ و  نَْحو الِمَسّنِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر : لُغَةٌ في الفتْحِ ، نَقَلَه ابُن األَثيِر. الِمْسَحنَةُ  : [سحن]

ً  ءَ الشي َسَحنَ و .: َدقَّه ؛ نَقَلَه الجَ  َسْحنا  ْوهِريُّ

 ، بالضّمِ : طائٌِر. ُسْحنُونٌ و

ِة الَماِلِكيَّة ، جالََس ماِلكاً مدَّةً ، ثم قَِدَم بمْذَهبِه إلى أَْفريِقيَة فأَْظَهَره  ُسْحنونُ و . ونُِقَل فَتُْح 241فيها ، وتُوفي َسنَة بُن سْعٍد األَْفريقيُّ : ِمن أَئمَّ

 بِن السيِّد.ِسينِه وتَْفِصيل ذلك في كتاِب الفرِق ال

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : إذا َذبََحه ؛ عن أَبي َعْمٍرو. َسْحتَنَه : [سحتن]

 : األُْبنةُ الغَليَظةُ في الغُْصِن. السَّْحتَنَةُ  وقاَل ابُن األَْعَرابّيِ :

 أي َذبََحهم. فَسْحتَنَهم بُن عْوِف بِن جذيَمةَ بِن عْبِد القَْيِس إنَّما لُقَِّب به ألَنَّه أََسَر أَْسرى َسْحتَنُ و

ْعشِن.  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : النُّون فيه زائَِدةٌ كالنُّوِن في الرَّ

 ْسلَمّي ، َمْشهوٌر.يَْرِوي عن علّيِ وأَبي بْرَزةَ األَ  السَّْحتَنِيُّ  وأَبو الّرضا عبّاُد بُن نُسيبٍ 

ّمِ : الحارُّ  السُّْخنُ  : [سخن]  ، ضدُّ الباِرِد. ، بالضَّ

ّمِ ؛ ُمثَلَّثَةً ، ُء والماُء ،الشَّي َسَخنَ  حاحِ ، ُسُخونَةً  الَكْسُر لُغَةُ بَني عاِمٍر ، واْقتََصَر الجْوهِريُّ على الفتْحِ والضَّ  ُسْخنَةً و فيهما ، كما في الّصِ

ً و ِهنَّ ،، بضَ  ُسْخنا ً و َسخانَةً و كنََصَر ، َسَخنَ  أَي في َمصاِدرِ  ّمِ كةً  َسَخنا نَهُ والماَء  (2) أَْسَخنَ و كفَِرَح ، َسِخنَ  في َمصاِدرِ  محرَّ ، بالتَّْشديِد ،  َسخَّ

 بمْعنًى.

يٍن وُمعَظٍَّم ، َسِخينٌ  ماءٌ و حاحِ قاَل : ماءٌ كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب وُمْكَرٍم كما هو  ، كأَميٍر وِسّكِ  ُمْسَخنٌ  نَصُّ ابِن األْعرابّيِ في الّصِ

 مثُْل ُمتَْرٍص وتَِريّصٍ وُمْبَرٌم وبَِريٌم ؛ وأَْنَشَد لعَْمِرو بِن ُكلثُوم : َسِخينٌ و
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ص  فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا  ة كــــــــــــَبن  ا ــــــــــــُ عــــــــــــَ عحشــــــــــــــــــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــا     ـــــــــن ي خـــــــــِ هـــــــــا ســـــــــــــــــــــــَ طـــــــــَ ـــــــــَ (3)إذا مـــــــــا املـــــــــاُء خـــــــــال
 

  
ا قْوُل َمْن قاَل : ً َسخِ  قاَل : وأَمَّ  ٍء.ُجْدنا ، بأَْمواِلنِا فليَس بشي ينا

ْت ؛ قاَل  ي يْعني أَْن الماَء إذا خالََطها اْصفَرَّ  وهذا هو الصَّحيُح وكان األْصمعيُّ يَْذهُب إلى أنَّه من: قاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 .141/  3واللسان وعجزه يف التهذيب واملقايي   45/  3( ديوان اهلذليا 1)
َنُه. (2) َخَنُه وَسخ   يف القاموس : وَأسح
 واللسان والصحاح. 361/  2( من معلقته ا البيت الثاين ا خمتار الشعر اجلاهلي 3)
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 الّسخاِء ألن ه يقوُ  بعحَد هذا البيِت :
ر تح  ِديــــــــــــَد إذا أُمــــــــــــِ َز الشــــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــــِ  تــــــــــــر  الــــــــــــلــــــــــــ 

ـــــــــــا     ـــــــــــن ي هـــــــــــِ ـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــُ ِه فـــــــــــي ـــــــــــِ ـــــــــــه ملـــــــــــال (1)عـــــــــــلـــــــــــي
 

  
ه كاَن ينكُر ظنَّ ألنَّ ذلك لَقٌَب لها ، وذا نَْعت لفْعِلها ؛ قاَل : وهو الذي َعنَاه ابُن األْعرابّي بقْوِله : وقْوُل َمْن قاَل : الخ ألَنَّ قاَل : وليَس كما 

ُمْسلَم لما به قاَل : وقد جاَء كثيراً ، أَْعنِي  أَْن يَكوَن فَِعيل بمْعنَى ُمْفعَل ، ليْبطَل به قَْول ابِن األَْعرابّيِ في صفَِة : الَمْلُدوغ َسِليم ، إنَّه بمْعنَى

 .«س ل م»فَِعيالً بمْعنَى ُمْفعٍَل ، وهي أَْلفاٌظ َكثيَرةٌ َمْعدوَدةٌ ؛ َذَكَر بعَضها في 

ّمِ ، وال فُعاِعيلَ  ُسخاِخينُ  ماءٌ و حاحِ ، ونَقَلَه ُكراٌع أَْيضاً : أَي َغْيُرهُ ، في الَكالمِ  ، بالضَّ هو تَْفسيٌر لكّلِ ِمَن األَلفاِظ التي  رٌّ حا كما في الّصِ

 تقدََّمِت.

ُك ،  َسْخنانٌ و ساِخنٌ  يَْومٌ و هما ، ُسُخنانٌ و ُسْخنٌ و، ويَُحرَّ  ساِخنَةٌ و ُسْخنَةٌ  واللَّْيلَةُ ، بالهاِء ، بتَثِْليِث الخاِء : أَي حارُّ ، َسَخنَ  وقد ، بضّمِ

ةٌ ، واْقتََصَر الَجْوه َسْخنانَةٌ و  .الّسخنانَةِ و الّسْخنَةِ  ؛ وفي الَّلْيلَِة على الّسْخنانو،  السَّاِخنِ و السُّْخن ِريُّ في اليْوِم على: أي حارَّ

ْينِ  ، ُمثَلَّثَةِ  َسْخنَةً  في نْفِسك تَِجدُ و ُك ،  الّسِ ً وويَُحرَّ ّمِ ، ُسُخونَةً و، بالفتْحِ ،  َسْخنا ا. َمْمدوداً ، أَي َسْخناءو ، بالضَّ ى أَو َحرَّ  ُحمَّ

 وقيَل : فَْضُل َحراَرةٍ يَِجُدها ِمن َوَجعٍ ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ واْقتََصَر على التْحِريِك.

تِها ، وقد ُسْخنَةُ و ّمِ : نَِقيُض قُرَّ حاحِ  كفَِرَح ، َسِخنَتُ  العَْيِن ، بالضَّ ً  كما في الّصِ ُك ، ، َسْخنا ً و بالفتْحِ ويَُحرَّ هما ، ، ُسْخنَةً و ُسُخونا  وفه بضّمِ

 العَْيِن. َسِخينٌ 

ا العَْيُن فالَكْسر ال َغْير. َسِخنَتِ  العَْين بالفتْحِ ؛ وقيَل : الكْسُر والفتُْح في َسَخنَتِ  ويقاُل :  األْرُض ؛ أَمَّ

 نَِقيُض أَقَرَّ َعْينَه وبعَْينِه. أَْبَكاه ، أَي هللا َعْينَهُ وبعَْينِه : أَْسَخنَ و

نُ  : َمَرقٌ  السَُّخونُ و  ؛ قاَل : يَُسخَّ

يــــــــــــُد  خــــــــــــوُن والــــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــــِ ه الســــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــــبــــــــــــُ عــــــــــــح ــــــــــــُ  يـ

ـــــــــــــُد و     زِي ـــــــــــــه مـــــــــــــَ ا مـــــــــــــال ـــــــــــــن ب ُر حـــــــــــــُ مـــــــــــــح ـــــــــــــ  ـــــــــــــت (2)ال
 

  
 ؛ وقيَل : َدقيٍق وتَمٍر وهو ُدوَن العَِصيَدةِ في الرقَِّة وفَْوَق الَحَساِء. َدقيقٍ وَسمٍن  كَسِفينٍَة : َطعَاٌم َرقِيٌق يُتََّخذُ ِمن ، السَِّخينَةُ و

َدقيٌق يُوَضُع على ماٍء أَو لبٍن فيُْطبَخ ثم يُْؤَكُل بتَْمٍر أو يُْحَسى ، وهو الَحَساُء ،  السَِّخينَة: وُرِوي عن أبي الَهْيثم أنَّه َكتََب عن أَْعرابّي قاَل 

ْعِر وَعَجِف الماِل. السَِّخينَةَ  ونوإنَّما كانوا يأْكلُ   في شدَّةِ الدَّْهِر وَغالِء الّسِ

 كانَْت تُعَيَُّر به. لذاو أَي ألنَّهم كانوا يْكثُِروَن ِمن أَْكِلها لَقٌَب لقَُرْيٍش التَِّخاِذها إيَّاهُ ، : َسِخينَةُ و

 قاَل كْعُب بُن ماِلٍك : ؛ فأََكلُوا منها َسِخينَةٌ  ، فُصنِعَْت لهم في الحِديِث : أنَّه َدَخَل على َحْمَزة ، َرِضَي هللاُ تعالى عنهو

ا  ُب َرهبـــــــ  لــــــــِ غــــــــح تـــــــــَ ُة َأنح ســــــــــــــــــــــَ يــــــــنــــــــَ خــــــــِ تح ســــــــــــــــــــــَ مــــــــَ  َزعــــــــَ

ِب و     ال  ُب الـــــــــــــغـــــــــــــَ غـــــــــــــالـــــــــــــِ َ   مـــــــــــــَ لـــــــــــــَ غـــــــــــــح ـــــــــــــُ يـ (3)لـــــــــــــَ
 

  
 ؟ُء الُملَفَّف في البَِجادِ شيما ال»في حِديِث ُمعاِويةً ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه : أنَّه ماَزَح ، األَْحنََف بَن قَْيٍس فقاَل : و

: الَحَساُء  السَِّخينَةُ والُملَفَُّف في البَِجاِد : َوْطُب اللَّبَِن يُلَفُّ به ليَْحَمى ويُْدِرَك ، وكانْت تَِميُم تُعَيََّر به ،  ، «يا أِمير الُمْؤِمنِين السَِّخينَةُ  فقاَل : هو

ا ماَزَحه ُمعاِويَة بما يُعاُب به قَْومه ماَزَحه األَْحنَُف بمثِْله.الَمْذكوُر ، يُْؤَكُل في الَجْدِب ، وكانْت قُ   َرْيش تُعَيَُّر بها ، فلمَّ

ر قَْوُل ابِن ُمْقبٍِل السَّابِق في َسَجَن أَْيضاً. : ُمْؤِلٌم حارٌّ  َسِخينٌ  َضْربٌ و ين ، وبه فُّسِ  َشِديٌد ؛ كذا في النسخِ ، والصَّواُب كِسّكِ

ن ِشْبهُ التَّْورِ  قْدرٌ  من البِراِم ، كِمْكنََسٍة : الِمْسَخنَةُ و  فيها الطَّعاُم. يَُسخَّ

__________________ 
 واللسان.« اللحز الشحيح»برواية : ( من ملعقة عمرو بن كلثوم 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
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والتهذيب واألســـاس ومعجم الشـــعراء للمرزابين ا ويف املصـــادر نســـب لكعب بن « غلب»و « ســـخن»( ورد البيت برواايت خمتلفة يف اللســـان 3)
 مالك.
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بّيِ ؛ و غيَرةُ التي يُْطبَخ فيها للصَّ  .«ِمْسَخنَةٍ  نعم أُْنِزل عليَّ َطعاٌم في»يُث : الحدِ منه قاَل ابُن ُشَمْيٍل : هي الصَّ

 ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. : الَمراِجلُ  التََّساِخينُ و

حاحِ :و :  التَّساِخينوالَمشاِوذ : العَمائُِم ،  ؛ التَّساِخينو (1)في الحِديِث : بَعَث َسِريَّةً فأََمَرهم أَْن يَْمَسُحوا على الُمشاِوذ و؛  الِخفافُ  في الّصِ

 فَاُف.الخِ 

ِمن أَْغِطيَِة الرأِْس كاَن العُلَماُء والَمَوابِذةُ يأْخذُونهم  ٌء كالطَّياِلِس شي التسَّاِخينُ  قاَل َحْمَزةُ األَْصفهانيُّ في كتاِب الُمواَزنَِة :و قاَل ابُن األَثيِر :

ةً ُدوَن غْيِرهم ؛ قاَل : وجاَء ِذْكُره في الحِديِث ، فقاَل  : َمْن تَعاَطى تَْفِسيَره هي الِخفاُف حيُث لم يَْعِرْف فاِرِسيَّتَه ، قاَل على ُرُؤوسهم خاصَّ

ُب تَْشَكن. تَْسخانو  ُمعَرَّ

 مثُْل التَّعاِشيِب. ِبال واِحدٍ  قاَل الَجْوهِريُّ :

 .تَْسخانٌ و تَْسَخنٌ  أَو واِحُدها واِحٌد ِمن لَْفِظها كالنِّساِء ال واِحد لها ؛ للتَّساِخين وقاَل ثَْعلَب : ليسَ 

ةَ ذلك. تَْسخانٌ : وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال واِحد لها ِمن لَْفِظها إالَّ أنَّه يقاُل   ، وال أَْعِرُف صحَّ

يٍن ال بلُغَِة عْبِد القَْيِس ، : الَمساِحي السَّخاِخينُ و حاحِ  كأَميٍر كما تََوهََّم الجْوهِريُّ ، الواِحُد كِسّكِ ه في نسخِ الّصِ ولم يُنَبَّه  (2)هكذا ُوِجَد بخّطِ

حاحِ وفي بعِض نسِخها  ي ؛ وهي ِمْسحاةٌ ُمْنعِطفَةٌ ، كما في الّصِ  ُمْنعِقفَةٌ.: عليه ابُن بَّرِ

اِر أَو عامٌّ. : السَّخاِخينُ و  َسكاِكيُن الَجزَّ

ين : قاَل ابُن األْعرابّيِ : ّكِ ينَةُ  يقاُل للّسِ ّخِ ْلقاُء. الّسِ  والّشِ

يُن :و ّكِ اُث منه. َمْقبُض المْحَراثِ  الّسِ  ؛ وقاَل ابُن األْعرابّيِ : هو َمرُّ الِمْحراِث ، يَْعني ما يَْقبُِض عليه الَحرَّ

ةُ تقولُ  ، ُسَخْينَةٌ و نَقَلَه نَْصر ؛ وهو بَلٌَد بيَن تَْدُمَر والرقَِّة ، وعلى التَّحديِد بيَن أرَكةَ  وهكذا ، ُسْخنَةٌ  كُجَهْينَةَ : د بيَن ُعْرَض وتَْدُمَر والعامَّ

ل والثَّاني  بالكْسِر : ِضدُّ اإلْبِرَدةِ  اإلْسِخنَةُ و وُعْرَض.  فيهما. (3)أي بكسر األوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عليه الشْمُس ، كَكُرَم ، عن ابِن األْعرابّيِ ؛ قاَل : وبنُو عاِمٍر يَْكِسُروَن. َسُخنَتْ و، كنََصَر وفَِرَح ،  َسِخنَتْ واألْرُض  َسَخنَتِ 

 أَي الحارُّ الذي ال بَرَد فيه. «السَِّخين َشرُّ الّشتاءِ »في الحِديِث : و

 ، قاَل : ولعلَّه تَْحريٌف. السَُّخْيِخين وجاء في َغِريِب الَحْربّي :

 الرُجِل ، كَسِفينَة : بَْيَضتَاه لَحراَرتِهما. ِخينَتاسَ و

 : موِجٌع ُمْؤٍذ ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ : ُسخاِخين ، وحبٌّ  ُسخاِخين ، بالضّمِ : أَي حارٌّ ، وكذِلَك يَْومٌ  ُسخاِخينٌ  وَطعامٌ 

دا  ٍد وخــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــِ ب  أُم  خــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــِ  ُأحــــــــــــــــــــــِ

ًا ابرِدا     بـــــــــــّ يـــــــــــنـــــــــــًا وحـــــــــــُ خـــــــــــاخـــــــــــِ ا ســـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــن (4)حـــــــــــُ
 

  
 وفّسَر الباِرَد بأنّه الذي يَْسُكُن إليه قْلبُه.

ى. السُُّخونَةُ ووالسَّْخناُء ، بالمّدِ ،   ، بالضّمِ : الُحمَّ

 : أَي في أَّوِله قْبَل أْن يَْبُرَد ؛ وهو مجاٌز. ُسْخنَتِه ويقاُل : عليَك باألْمِر عْندَ 

 : ليَس بحاّرٍ وال باِرٍد. َسِخينٌ ووقاَل أَبو َعْمٍرو : ماٌء َسِخيٌم 

 ؛ عن األَْزهِرّي. السَِّخينَةُ  : السَُّخونَةُ و

. السَِّخينَةُ و  الطَّعاُم الحارُّ
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 في ِعظاِمها وَخفَّْت في ُحْضِرها ؛ ومنه قْوُل لبيٍد ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : فَسُخنَتْ  الدابَّةُ ، كنََصَر وَكُرَم : أُْجِريَتْ  َسَخنَتِ و

__________________ 
 ( يف النهاية : املشاوز.1)
ا»( الذي يف الصحاح املطبوع : 2) خِّ  كسكِّا.« السِّ
 ( كذا ا واملثبت ضبرت القاموس بكسر األو  والثالث. ومثله يف التكملة.3)
 لثاين يف التهذيب برواية :( اللسان وا4)

 حّباً سخاخا وحّباً ابردا
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ُه  ـــــــــــــَ ق ـــــــــــــوح عـــــــــــــاِم وف ـــــــــــــ  ـــــــــــــن َرَد ال هـــــــــــــا طـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ت عـــــــــــــح ـــــــــــــ   َرفـ

هــــــــا     ظــــــــامــــــــُ ف  عــــــــِ تح وخــــــــَ نــــــــَ خــــــــح (1)حــــــــىت إذا ســــــــــــــــــــــَ
 

  
حاحِ.  ُرِوي بالَوْجَهْين كما في الّصِ

نهو. َسِخينَةٌ  وعينٌ  ْرِب : َضَربَه َضْرباً ُموِجعاً وما سخَّ ُك في َكالِمِه وَحَركاتِِه ، لُغَةٌ  الُمْسِخنُ وضربه  أسخن بالضَّ ، كُمْحِسٍن : الُمتَحّرِ

 شاِميَّة.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .350َسنَة  (2)َرَوى عنه الّطْبرانّي ، ماَت  السَّْختانيّ  ، كَسْحباٍن : واِلُد أبي عْبِد هللِا محمد َسْختانٌ   :[سختن]

ِد وبَْيِعه وهو نَْوٌع ِمن الُجلو الّسْختيان البَْصِريُّ عن الَحَسن ، وعنه الثَّْوريُّ وماِلُك نِْسبَة إلى َعَملِ  الّسْختِيانيُّ  وأَبو بْكٍر أَيوُب بُن كْيَسان

ُث ُجْرجاَن عْمراُن بُن موَسى  َرِحَمه هللا تعالى. 305َرَوى عنه الحاِكُم أَبو عْبِد هللِا ، ماَت َسنَة  الّسْختِيانيُّ  ومحّدِ

 عن أَبي َعْمٍرو. ، كأَميٍر : الشَّْحُم ، السَِّدينُ  : [سدن]

 الدَُّم. قيَل :و

 الصُّوُف. أَْيضاً :و

تُْر ، أَْيضاً :و كةً ، السََّدنِ و كَسَحاٍب ، ، كالسََّدانِ  َعْمٍرو ،عن أَبي  الّسِ  .أْسدانٌ  والجْمعُ  ، محرَّ

ً و نَِم ، َسَدانَةً و َسَدَن َسْدنا َدانَةُ  واالسمُ  : َخَدَم الَكْعبَةَ ، أو بيَت الصَّ  ، بالكْسِر. الّسِ

 .ساِدنٌ  َعِمَل الِحجابَةَ فهو : َسَدنَ و

ي : الفرُق بينَ  كةً ، وهم َسَدنَة ج يَْحُجُب وإْذنُه لنْفِسه ، الساِدنَ ووالحاِجِب أنَّ الحاِجَب يَْحُجُب إْذنُهُ لغيِرِه ،  السَّاِدنِ  قاَل ابُن بَّرِ  َسَدنَةُ  ، محرَّ

ابُه.  البيِت أَي ُحجَّ

 األَْصنَام فِي الجاِهِليَِّة قََوَمتُها ، وهو األْصُل. َسَدنَةُ و

ها النبيُّ ، واللِّواُء لبَ  الّسَدانَةُ  كانتِ و  لهم في اإلْسالِم. وسلمعليههللاصلىني عْبِد الّداِر في الجاِهِليَِّة فأَقَرَّ

 الكْعبَِة : ِخْدَمتُها وتََولِّي أَْمِرها وفَتْح بابِها وإْغالقُه. ِسَدانَةُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد :

تْر إذا أَْرَسلَهُ. َسَدنَ  وكذِلكَ  أَْرَسلَهُ ،: ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر  ، يَْسُدنُهو يَْسِدنُه ثَْوبَهُ  َسَدنَ و  الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يت. َسَدنٌ  لَهْوَدُج ِمن الثِّياِب ، واِحُدها: ما ُجلَِّل به ا السُُّدونُ و األَْسدانُ  ّكِ  ، عن ابِن الّسِ

حاحِ : فَياُن : األَْسدانُ  وفي الّصِ  : لُغَةٌ في األْسداِل ، وهي ُسُدوُل الَهواِدجِ : قاَل الزَّ

عــــــــــــــــــاِن  رحت مــــــــــــــــــن اأَل ــــــــــــــــــح ذَكــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــاذا تــــــــــــــــــَ

وانِ     ـــــــــــــــــُ ِو ذي ب عـــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــن حنـــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــِ  طـــــــــــــــــوال

  

داِن  ا عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــن ابأَلســــــــــــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــــبلــــــــــــــــــــ 

واِن     اٍض وأُرحجــــــــــــــــــــــــــــُ َض محــــــــــــــــــــــــــــُ  (3)اينــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
اِء : السَّاْربانُ  : [سربن] . ، بسكوِن الرَّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

يراِزيّ بِن أَ  (5) علّيِ بِن أَيُّوَب بِن الَحَسنٍ  (4)أَبي الُحَسْين  َجدُّ واِلدِ  وهو اسٌم لَمْن يحْفُظ الِجماَل ويُراِعيها ؛ منهم : القمّي  يُّوَب الكاتِِب الّشِ

يعّيِ  يرافّي ، وأَبي عْبِد الّشِ هللا المْرزبانّي ، وعنه أبو بْكٍر الَخِطيُب ؛ ُوِلَد بِشيَراز َسنَة  (6)* ، الُمتَغالي في التَّشيّعِ ، حدََّث عن أَبي سعيٍد الّسِ

ْيَراِزيَّات. تَنَبِّيَراِوي ِشْعِر المُ  ، وهو 403َسنَةَ  (7)، وماَت ببَْغداَد  347  خال القَصائِِد الّشِ
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__________________ 
 ( من معلقته ا واللسان واألساس والصحاح وعجزه يف التهذيب.1)
 ( يف اللباب اب روف سنة مخ  وثلثمائة.2)
 ( الصحاح ا ويف اللسان :3)

 كــــــــــــــــــــــبلــــــــــــــــــــــا انطــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــ  األســـــــــــــــــــــــــــــــــــدان 

 اينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان   

  

 الصاغاين : واإلنشاد مداخر ا والرواية :والتكملة ا قا  

 اينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

 خمــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــًا هــــــــــــــــــــــــــــــــداب أرجــــــــــــــــــــــــــــــــوان   

  

 ( يف اللباب : أبو ا سن.4)
 ( اللباب : ا سا.5)
ِي. (*) يعيِّ الُقمِّ  عبارة القاموس : الشِّ
 ( اللباب : عبيد  .6)
 ( يف اللباب ا اب روف ا سنة ثالثا وأربعمئة.7)
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ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

ْربانُ  ْرباِل ،  الّسِ  كتََسْربََل ؛ قاَل الشاِعُر : تََسْربَنَ و، كالّسِ

ِبضـــــــــــــــــــــــاً  قـــــــــَ نــــــــــح يِّ الـــــــــقـــــــــوحِم مـــــــــُ مـــــــــِ د  عـــــــــين كـــــــــَ  َتصـــــــــــــــــــــــُ

رحاباَن     ِض ســــــــــــــــــــــِ قــــــــح ــــــــ  ُت حتــــــــَت الــــــــنـ نــــــــح ــــــــَ رحبـ (1)إذا َتســــــــــــــــــــــَ
 

  
 وَزَعَم يَْعقوُب أنَّه بََدٌل.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إْسرائِيُن وإْسرائِيُل : اسُم َملٍَك ؛ وزَعَم يَْعقوُب أنَّه بََدٌل ، وقد ذُِكَر في الالِم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يروانُ  يُّ عن إْسحق بِن إبراهيَم فبالكْسِر : أَْربعَةُ َمواِضَع : ُكوَرةٌ بالَجبَِل ؛ وقَْريةٌ بنََسف ، منها أَبو علّيٍ أَْحمُد بُن إبراهيَم بِن ُمعَاٍذ النَّس الّسِ

ّيِ ؛ قالَهُ ياقوُت. 339َسنَة  (2)الّدبِرّي ، ماَت   ؛ وموِضٌع بفاِرَس ؛ وَمْوِضٌع بالرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

لُمعَبِِّر ؛ وِمن ولِدِه بكَّاُر بُن محمِد ا ِسيِرْين ، بالكْسِر : وهو اسُم َمْولى يُونَس بِن ماِلٍك َسبَاه خاِلُد بُن الَوِليِد ، وهو والُد محمِد بنِ  ِسيِرينُ 
(3) 

يِرينِيُّ  بِن عبِد هللِا بِن محمدٍ  ُث. الّسِ  المحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : اسٌم ، وَزَعَم يَْعقوُب أَنَّه بََدٌل. إْسماِعينُ  (4)  :[سمعن]

ْرِجينُ  : [سرجن] ْبلُ  الّسِ ْرقِيُن ، بكْسِرهما : الّزِ   به األَْرُض.تُْدَملُ  والّسِ

با قاَل الجْوهِريُّ : وُهما  ألنَّه ليَس في الَكالِم فَْعِليٌل بالفتْح. بالفتْحِ  َسْرِكينٍ  ُمعَرَّ

ا يُْستدرُك عليه  ْبلِ  َسْرقَنَهاواألْرَض  َسْرَجنَ : * قْلُت : والكاُف العَربيَّة قد تُْعرُب بالجيِم وتُْعرُب بالقاِف.* وممَّ  .: إذا َدَملَها بالّزِ

ْين فيهما ُشذوذاً.  ونَقََل ابُن ِسْيَده فتَْح الّسِ

ّيِ بنِ  ْميَاِطّي. سرجان وُعَمُر بُن مّكِ  الحلبيُّ ِمن شيوخِ الّدِ

ْرِجين : لُغَةٌ في السرجونُ و  .الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إْسرافِيل وَسرافِيُل ، وَزَعَم يَْعقوُب أَنَّه بََدٌل ، وقد تكوُن َهْمَزةُ  َسرافينُ  وإْسرافِيُل : اسُم َملٍَك ، وكاَن القَنانِيُّ يقوُل : إْسرافِينُ  : [سرافن]

.  أَْصالً فهو على هذا ُخماِسيُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُث.: قَْريةٌ بَسواِد بُخارى ، منها : أبو مح َساَرُكونُ  : [سركن]  مٍد بْكُر بُن محمِد بِن إْسحق بِن حاتٍِم المحّدِ

ٌب عن ِة : َسْرَجنُوه إذا َجلوه عن َوَطنِه فإنَّه ُمعَرَّ ا قوُل العامَّ  .َسْرَكنُوه وأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

بِن علّيِ ، قَِدَم بَْغداَد وَحدََّث بها عن أَْحمَد بِن عيَسى بِن أَبو نَْصٍر أَْحمُد بُن محمِد : : بْلَدةٌ بيَن كاشغَر وُختَن ، منها  (5) استرشنُ   :[سرشن]

 ، وحدََّث عنه جماَعةٌ. 498ُعبَْيِد هللِا الدُّلَفّي في َسنَة 
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّمِ  أُْسُروَشنَةُ  ْين األُولى ُمْهَملَة عن ابِن الّسمعانّي ، والَمْشهوُر إْعجاُمها ع (6)، بالضَّ ثِيِن. وقد َذَكَرها المصنُِّف اْسِتطَراداً في هذا والّسِ ن المحّدِ

 ؛ َمدينَةٌ بما َوَراء النَّْهِر نُِسَب إليها جماَعةٌ.« خ ت ش»الِكتاِب في تركيب 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن الَمنُوفيِة ، وقد َدَخْلتُها وتَُضاُف إلى الّشهداِء ، منها : أَبو عْبِد هللاِ  ِسْرسنا : [سرسن]

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف اللباب ا سنة تسض وعشرين وثلثمائة.2)
 ( يف اللباب : بكار بن عبد   بن  مد.3)
 .«سعن»( حقها أن تكون بعد مادة 4)
رَتحَسن.5)  ( يف معجم البلدان : أسح
 ( قيدها ايقوت ابلفتح.6)
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رِ  ين  امدُِّث ؛ والشمُ   مُد بُن  مِد ابِن َأيب بكح ريُف ا سح ح  بِن إبراهيَم بِن موَس  الش  ِ بِن إسح بِن   مُد بُن اُ َساح
 وزكراي. عليِّ الشاِفِعي  ا رمِحَه  ُ تعاىَل عن الّسخاِوّي واجلوجرِيّ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قْريَةٌ بِمْصَر ِمن الَمنُوفِية أَْيضاً وقد َدَخْلتُها. سرسمونُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالفتحِ : قَْريةٌ بِمْصَر باالشمونين. َسْرفنا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َمْنسوٌب إلى سوَرةٍ وهي أَْرُض الَجزيَرةِ.: ، بالضّمِ : لساٌن َمْعروٌف ؛ قيَل  السُّْريانُ  : [سرون]

 : بالشَّاِم. سريان وَدْيرُ 

. ، كَجْوَهرٍ  السَّْوَسنُ  : [سسن]  : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 فَها ُكلّها أَْصِليّة.وهو في اللّساِن بَْعَد تَْركيِب التسون ، وهو أَْولى ألَنَّ اللَّْفَظةَ أَْعجِميَّةٌ وُحُرو

 تعالَى ؛ وقاَل : لم يأِْت قاَل شْيُخنا : وَحَكى ابُن المْصِري ، فيه الضمَّ ، وَجَرى عليه الَخفاِجّي في ِشفاِء الغَِليِل. وَحَكاه أَبو حيَّان ، رِحَمه هللاُ 

 على فَْوعل بالضّمِ غيُره.

 وَغْيُر َصْوبجٍ ال ثاِلَث لهما.

ٌب ، وقد َجَرى في َكالِم العََرِب ؛ قاَل األْعشى :* قْلُت :   وفَْوفل ثاِلثهما ، وهو ُمْعرَّ

ٌن و  وحســــــــــــــــــــــــــــــــَ  آٌس وخــــــــــــــــــريييف ومــــــــــــــــــرٌو وســــــــــــــــــــــــــــــــَ

ا     مــــــــــَ ُت خُمَشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــزمــــــــــٌن وُرحــــــــــح (1)إذا كــــــــــان هــــــــــي
 

  
يٌّ وبُْستانِيٌّ ؛ والبُستانِيُّ ِصْنفانِ  وهو  : اإليِرساءُ و وهو أَْطيبُه ، األَزاذُ وهو األَْبيَضُ  وهما هذا الَمْشموُم ، ومنه بَّرِ

ٌف للَمواّدِ الغَليَظِة واألَزاذُ لَِطيٌف نافٌع من الِعلَِل الباِرَدةِ في الو ياحِ الغَِليَظِة الُمْجتَمعَِة هو األَْسَما نُُجوِني نافٌِع لإلْستْسقاِء ُملَّطِ ماغ ُمَحلٌِّل للّرِ ّدِ

ٌء ُمَحلٌِّل وَوَرقُه نافِ  ةً ، الواِحَدةُ فيه ، وأَْصلُه َجالَّ  وقد نُِسَي هنا اْصِطالُحه. ، َسْوَسنَةٌ  ٌع من َحْرِق الماِء الحاّرِ وِمن لَْسع الهواّمِ والعَْقَرِب خاصَّ

ْين األُْولى كما َضبََطه الح ، كعَْمَرَوْيه ، َسْسنََوْيهِ  أَبو القاِسِم الُمْحِسُن بُن محمِد بِن الُمْحِسِن بنِ و ثٌ  ؛ (2)افُِظ والصَّواُب بضّمِ الّسِ َسِمَع أبا  محّدِ

 .482َسنَة  (3)بْكِر بِن َمْرَدَوْيه ، وماَت 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 أََحُد مشايِخ السَّلَفّي َرِحَمه هللاُ تعالَى. َسْوَسن ، كَجْوَهٍر : َجدُّ أَبي بْكٍر أَْحمَد بُن الُمَظفّر بنِ  َسْوَسنُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .َساَسانُ  : طائِفَةٌ ِمن الفُْرِس نُِسبُوا إلى ملٍك لهم يقاُل له السَّاسانِيةُ 

ُل من سنَّ الكدية فنُِسبُوا إليه كما أنَّ الطُّفَْيليَّ َمْنسوٌب إلى  ٌء ِمن ذلك في س ي ُطفَْيل أَّول من تََطفَّل. وقد ذُِكَر شيوقاَل الشَِّريشيُّ : هو أَوَّ

 س.

، بكْسٍر فسكوِن  ِسْيَسن : محلَّةٌ بَمْرَو ، منها : أبو عْبِد هللا محمُد بُن إْسمعيَل بِن أَبي بْكٍر َرَوى عنه الّسمعانيُّ ؛ وسمَرةُ بنُ  (4) َساسانُ و

.  تْحتِيّة ففتحِ آِخره نُون تابِِعيٌّ

يُّ ِمن شيوخِ الُحَمْيدّي. ِسْيَسن ِمن أَتْباِعهم ؛ وسلمةُ بنُ  ِسْيَسن بنُ وِسناُن   المّكِ
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فها المصنُِّف ، َرِحَمه هللا تعالَى فَذَكَرها في  واِب وقد َحرَّ  وهو َخَطأٌ نبَّْهنا عليه هنالك.« س ي س»هذه األْسماُء إيراُد هاهنا على الصَّ

 َعةُ.أَْهَملَهُ الجما : َسْستانُ  : [سستن]

 كذا في التَّْبصيِر للحافِِظ. في نََسِب ُملُوِك بَني بَُوْيٍه ، وهو

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان.« كان هنزمن»برواية :  186( ديوانه ط بريوت ص 1)
 بفتح السا األوىل وبضم النون. 681/  2( كذا وضبطه يف التبصري 2)
 .483( يف التبصري : سنة 3)
 .«ساسيان»ا ابألصر ومعجم البلدان ا ومل يذكر ممن نسب إليها أحداً ا ويف اللباب ( كذ4)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْنِد ، ويقاُل لها ِسْستانُ   أَْيضاً. سوستانُ  ، بالكْسٍر : َمدينَةٌ بالّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمدينَةٌ بالعََجِم ، منها : أبو بْكٍر محمُد بُن أَحمَد بِن الَحَسِن ِمن مشايخِ ابِن الّسمعانّي. َسْوَسقانُ  : [سسقن]

ّمِ : السَّاِريَةُ ، األُْسُطوانَةُ  : [سطن] بُ  والغاِلُب عليها أنَّها تكون ِمن بناٍء بخالِف العَموِد ، فإنَّه ِمن َحَجٍر واِحٍد ، وهو ، بالضَّ عن  أُْستون ُمعَرَّ

ِمثْل أُْقُحوانَة ،  أُْفعُوالَة ِمن أَْصِل بناِء الَكِلَمِة ، وهو على تَْقديرِ  األُْسُطوانَة ، وهي فاِرِسيَّة ، َمْعناها الُمْعتَدُل الطَّويُل ، ونُونُ  (1)األْزهِرّي 

 وهو قْوُل األَْخفَِش. أَو فُْعلُوانَةٌ ، ؛ أَساِطيُن ُمَسطَّنَةٌ  ألنَّه يقالُ 

 ْوهِريُّ : وهذا يُوِجُب أَْن تكوَن الواُو زائَِدةً وإلى َجْنبِها زائَِدتاِن األَِلُف والنُّوُن ، وهذا ال يكاُد يكوُن.قاَل الجَ 

 ، ألنَّه ال يكوُن في الَكالِم أَفاِعيُن. أَساِطينَ  وقاَل قْوٌم : هو أُْفعاُلنَةٌ ولو كاَن كذِلَك لَما ُجِمَع على

ي عْنَد  أُْفعُوالَة ِمثْل أُْقُحوانَة ، قاَل : َوْزنها أُْفعاُلنَة ولْيَسْت أُْفعُوالَة كما َذَكر ، يَُدلَُّك على ِزياَدةِ  أُْسُطوانَةَ  قْوِل الجْوهِرّي إنَّ وقاَل ابُن بَّرِ

ا  فالصَّحيُح في َوْزنِها فُْعلُوانَة لقْوِلهم في التْكسيرِ  انَةأُْسُطو النُّوِن قْولُهم في الجْمعِ أَقاِحيٌّ وأَقاٍح ، وقْولُهم في التَّْصغيِر أُقَْيحية ؛ قاَل : وأَمَّ

ا أَُسْيِطينة كَسراِحيَن ، وفي التْصغيِر : أَساِطينَ   كُسَرْيِحين ؛ قاَل : وال يجوُز أْن يكوَن َوْزنُها أُْفعُوالَة لقلَِّة هذا الَوْزن وَعَدم نَِظيِره ، فأَمَّ

قي َزوائَِده ، مْنِزلَِة تََشْيَطَن فهو ُمتََشْيِطٌن ، فيمْن َزَعَم أنّه ِمن َشاَط يَِشيُط ، ألَنَّ العََرَب قد تَْشتقُّ ِمن الَكِلَمِة وتُبْ فإنَّما هو ب ُمَسطَّنٌ و ُمَسطَّنَةٌ 

ا إْنكاُره بْعَد زيادة األلِف والنُّون بْعَد الواِو الَمزيَدةِ في قوْ  ِله : وهذا ال يكاُد يكوُن ، فغَْير ُمْنكٍر بَدِليِل كقَْوِلم تََمْسَكَن وتََمْدَرَع ، قاَل : وأَمَّ

كعُْنُظوانَة ؛ قاَل : ونَِظيُرهُ ِمن الياِء فِْعِليان نْحو  أُْسُطوانَةً  قْوِلهم ُعْنُظوان وُعْنفُوان ، وَوْزنُهما فُْعلُوان بإْجماعٍ ، فعَلَى هذا يجوُز أْن يكونَ 

 ذِلَك أََحٌد ، اْنتََهى. ِصلِّيان وبِلِّيان وِعْنِظيان ؛ قاَل : فهذه قد اْجتََمَع فيها ِزياَدةُ األَِلف والنُّون وِزياَدةُ الياِء قَْبلها ، ولم يُْنكر

َح قاَل شْيُخنا : ولكنَّ الَجْزَم بعْجمتِها يُنا في هذا الِخالَف ، فإنَّ العجمةَ تَْقتَِضي األَصالَة ُمْطلقاً إذ ال تَْصِريف في األَْلفاِظ العجِميَّة ، كما صرَّ

اج وغيُرهُ.  به ابُن السَّرَّ

 .أَساِطينُ  على التَّْشبِيه ، والجْمعُ  قوائُم الدَّابَّةِ  : األُْسُطوانَةُ و

 ِه أَْيضاً.على التَّْشبي األَْيرُ  : األْسُطوانَةُ و

 ُمَوطََّدةٌ. كُمعَظََّمٍة : أَي ، أَساِطيُن ُمَسطَّنَةٌ و

 ؛ وهذا نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد لُرْؤبَة : ِمن الِجماِل : الطَّويُل العُنُِق أَو الُمْرتَِفعُ  األُْسُطوانُ  ِمن المجاِز :و

قــــــــــــــا  نــــــــــــــَ وااًن َأعــــــــــــــح طــــــــــــــُ َن مــــــــــــــيّن ُأســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــح رِّب  جــــــــــــــَ

ـــــــــــا     َدق ٍ  َأشـــــــــــــــــــــــــح دح اَلَء ِبشـــــــــــــــــــــــــِ دح ِدُ  هـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ (2)يـ
 

  
 واألَْعنَُق : الطَّويُل العُنُِق.

ومِ  : أُْسُطوانُ و ْفرّي : ثَْغٌر بالرُّ  ِمن ناِحيَِة الشَّاِم َغَزاها َسْيُف الدَّْولِة ابُن َحْمدان ، فقاَل شاِعُره الصُّ

َبال عـــــــن أُ و  ا ال َتســـــــــــــــــــــح طـــــــَ وان فـــــــقـــــــد ســـــــــــــــــــــَ طـــــــُ  ســـــــــــــــــــــح

ب     الــــــــــــِ يــــــــــــاٍب لــــــــــــه وخمــــــــــــَ ــــــــــــح (3)عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا أبَن
 

  
 : الَخبيُث. السَّاِطنُ و

ْفِر ، وكأَنَّ النُّونَ  األَْسطانُ و مِ  ِمن بََدلٌ  فيها : آنِيَةُ الصُّ  وَسَطَل. َسَطنَ  في أْسطاِل ، واِحُدهما الالَّ

 ِمن نواِحي أَْرِمينِيَةَ ، وَضبََطه ياقوُت بضّمِ الَهْمَزةِ. قَْلعَةٌ بِِخالطَ  : أَْسطانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْجلَيِن والظَّهِر ، وهو األُْسُطوانُ  ُجُل الطَّويُل الّرِ على  أساِطينُ  ، كُمعَظَّم ، وكذِلَك الدَّابَّة إذا كانْت َطويلَةُ القوائِِم ، ويقاُل للعُلَماء ُمَسطَّنٌ  : الرَّ

 التَّْشبِيِه.
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__________________ 
 ( كذا ابألصر نقاًل عن اللسان عن األزهري ا وعبارة األزهري يف التهذيب : ال أحسب األسطون معرابً ا والفرس تقو  ُأسُتون.1)
 .71/  3( اللسان واألو  يف الصحاح واملقايي  2)
 .«أسطوان»( معجم البلدان 3)
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 وال َمْعٌن ، والَمْعُن : الَمْعروُف وَسيَأْتي. َسْعنٌ  ؛ ومنه قْولُهم : وما عْنَده : الَوَدكُ  السَّْعنُ  : [سعن]

ّمِ : قِْربَةٌ  ، السُّْعنُ و ْلِو ، تُْقَطُع من نِْصِفها ويُْنبَذُ فيها وقد يُْستَقَى بها َصِغيَرةٌ  بالضَّ حاحِ :  وقد يُْجعَُل فيها الغَْزُل والقُْطنُ  كالدَّ ؛ ونَصُّ الّصِ

 كِقَرَدةٍ. ِسعَنَةٌ  ج وُربَّما َجعَلَِت المْرأَةُ فيها غْزلَها وقْطنَها ؛

الِء  فيه ، وقد يكوُن بعضُ  (1)ٌء يُتّخذُ ِمن أََدٍم ِشْبه َدلٍو إالَّ أنَّه ُمْستَِطيل ُمْستَديٌر وُربَّما ُجِعلَْت له قوائُم يُْنبَذُ : شي السُّْعنُ  وفي الُمْحَكم : الّدِ

 على تْلَك الصْنعَِة.

د فيها الماُء. السُّْعنُ  وقيَل : قَةُ العُنُِق يُبَرَّ  : الِقْربةُ الباِليَةُ الُمتََخّرِ

د ف وقيَل : هو قِْربةٌ أَو إداوةٌ يُْقَطع أَْسفلُها ويَُشدُّ ُعنُقها وتُعَلَّق إلى َخَشبٍَة أَو ِجْذعِ نَْخلٍة ثم يُْنبَذ فيها ثم يها ، وهو َشبِيهٌ بَدْلِو الّسقَّائِين يُبَرَّ

 يصبون به في الَمزائِِد.

 : السَّْعنَةُ  وال َمْعنةٌ ، قيَل : َسْعنةٌ  قْولُهم : ما لهو

 أَْصلَها.والَمْعنةُ : الَمْيمونَةُ ، وكاَن األَْصمعيُّ ال يْعِرُف  المْشُؤوَمةُ ، : السَّْعنةُ  الَمْيمونَةُ ؛ أَو والَمْعنَةُ : الُمباَرَكةُ ،

 اسٌم. : َسْعنَةو

ْفنُ  ، السُّْعنَةُ و ّمِ : الّزِ  ، وهو الرقُص واللّعُب. بالضَّ

 ؛ ُعمانِيَّةٌ ألَنَّ ُمتَِّخِذيها إنَّما هم أَْهُل ُعماَن. ُسعونٌ  يُتََّخذُ فْوَق الّسطوحِ َحَذَر نََدى الَوَمِد ، والَجْمعُ  ُمْطلَُق الِمَظلَّةِ   )(2 :السُّْعنُ  أَو

 اسٌم.  )(2 :سعنٌ و

ْلِو فإذا ثنيَْت فَُهما العَْرقَُوتاِن.  )(2 :السُّْعنُ و  الَخَشبَةُ الواِحَدةُ على فَِم الدَّ

 ما تََدلَّى من الِمْشفَِر األَْعلَى ِمن البَعيِر.  )(2 :السُّْعنُ و

 ِمَظلَّةً. ، أَي ُسْعنةً  اتََّخذَ  :الرُجُل  أَْسعَنَ و

ٌب ، وقيَل : هو َجْمٌع واِحُده الِفْصح بأُْسبُوعٍ يَْخرُجوَن فيه بُصْلبانِهم ، عيدِ  : عيٌد للنَّصاَرى قَْبلَ  السَّعانِينُ و  .َسْعنُون وهو ِسْريانيٌّ ُمعَرَّ

ُخْصمان من جانِبَْين ، لو ُوِضَع قاَم قائِماً ِمن اْستِواِء  (3)بَل بْينَهما فيُْعَرقان بعَراقَْيِن ، ولهما يُقا كُمعَظَِّم : الغَْرُب يُتََّخذُ من أَِديَمينِ  ، الُمَسعَّنُ و

 أْعاله وأَْسفَله.

 على التَّْشبيِه. الَجَمُل : اْمتأََلَ ِسَمناً ، تََسعَّنَ و

 ذُو َشراٍب ِصْرٍف. : أَي ( )4ُمضاف َسْعنٍ  يومُ و

حاحِ. ءٌ شي أَي وال َمْعنَةٌ ، َسْعنَةٌ  ما لَهُ  يقاُل :و  ؛ كما في الّصِ

 ٌء وال نْوٌم.ونَّص اللَّْحيانّي : أَي شي

 وقاَل غيُرهُ : أَي قَليٌل وال كثيٌر.

 جاِهليٌّ واسُمه َمْعبَُد بُن ضبةَ. : شاِعرٌ  َسْعنَةَ  ابنُ و

ّمِ ، الَحْبُر ، : ُسْعنَةَ  َزْيُد بنُ و ِحيُح ، وَضبََطه الحافِظُ  بالضَّ َر في األَْصِل ، وإالَّ فقد أَْسلَم وَشِهَد َمشاِهَد  يَُهوِديٌّ  بالفتْحِ وهو الصَّ كأنَّه تَنَصَّ

 وتُوفي مْرجعَهم ِمن تَبُوَك ، فلو قاَل َصحابيٌّ كاَن أَْولى.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

غيَرةِ. السُّْعنِ  بالفتْحِ : لُغَةٌ في السَّْعنُ  ّمِ ، للِقْربَِة الصَّ  ، بالضَّ
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 .أَْسعانٌ  ، بالضّمِ ، كالعُكَِّة يكوُن فيها العََسُل ، والَجْمعُ  السُّْعنُ و

ر قْوُل الُهَذلّي : (5): القََدُح العَظيُم يُْحلَب فيه  السُّْعنُ و  ، وبه فُّسِ

رحبــــــــجي  ين وقــــــــِ عــــــــح اح ســــــــــــــــــــــُ ــــــــَ ب ــــــــح نـ ــــــــِذي اجلــــــــَ ُت ب َرحــــــــح  طــــــــَ

ب و     ذاهــــــــــِ
َ
ر  املــــــــــ فــــــــــي وقــــــــــَ لــــــــــح وا خــــــــــَ بــــــــــُ (6)قــــــــــد أَلــــــــــ 

 

  
 ِمن الِمْعَزى : ِصغاُر األَْجساِم في َخْلِقها. السَّْعنَةُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : ينتبذ فيه.1)
 ما يقتضيه سيا  القاموس أيضاً. وهو« الس عحَنةُ »( كذا ابألصر ا والذي يف اللسان والتكملة 2)
 ( يف اللسان : وله.3)
 ( يف القاموس : ُمضافاً.4)
 زايدة عن اللسان.« فيه»( قوله 5)
 ( اللسان برواية : وقّر املسارب.6)
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 وأَْيضاً : الَكثَْرةُ ِمن الطَّعاِم وغيِرِه.

ام بن يَْحيَى. ( )1َسْعنةَ  وأَبو  العابُِر : َسِمَع َهمَّ

 بُن بْكِر بِن َعْوف بِن ُعَمَر ِمن بَني ساَمةَ بِن لَُؤّيِ. َسْعنةُ و

رين. َسْعنَةُ و  بُن ساَلَمةَ : أَحُد الُمعَّمِ

 الذُّهليُّ َرئيٌِس بنَْيسابُوَر. سْعنَةَ  العبَّاسي بنِ  (2)ومحمُد بُن عصِم بِن بالِل بِن عاِصِم 

.:  (3) األَْسفانُ   :[سغن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

واُب :  بالغَْيِن المْعجَمِة. األَْسغَان وهو هكذا بالفاِء في النُّسخِ ، والصَّ

ِديَّةُ. : هي (4)قاَل ابُن العربي  ِم أَْيضاً كما في التَّْهذيبِ  األَْغِذيَةُ الرَّ   ، وتقدََّم له ِذْكٌر في الالِم.ويقاُل بالالَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .(5): قْريَةٌ بَهَمداَن  أَْسفَِجينٌ   :[سفجن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّيِ ، ومنها : أَبو العبَّاِس أَحمُد بُن ع إِْسفَْذنُ  : [سفذن]  لّيِ بن إْسمعيَل بِن علّيٍ ، بكسٍر فسكوٍن ففتحِ فاٍء وسكوِن ذاٍل مْعجَمٍة : قْريَةٌ بالرَّ

اِزيُّ ، َرَوى عنه الّطْبرانيُّ ، وقد َوِهَم فيه ابُن ماكوال فَذَكَره في االسعدي ، وقاَل : ال أَْدِري إلى أَي شي اإلْسفَْذنيُّ  ٍء يُْنَسُب ؛ وتَعَقَّبَه ابُن الرَّ

 لّطْبرانّي ، منها بخّطِ ابن الحاجنة وابِن األَْنماطّي ، قالَهُ الحافُِظ.نْقَطة وَذَكَر أنّه َوقََف على مجلٍّد فيه َخْمس نسخٍ ِمن مْعَجِم ا

. : اْسِفرايِنُ  : [سفرن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ً  بكْسر الهْمزةِ  وهي ز غيُرُهما فيه الَكْسَر أَْيضا ْين وفتْحِ الفاِء ، كما َضبََطه ياقوت وابُن خلّكان ، وجوَّ  وَضبََطه ياقوت بفتِْحها وسكوِن الّسِ

َز بعُضهم َهْمَزها ، وزاَد ياقوُت ياًء  (6) الُمثَنَّاةِ التَّحتيةِ  َكْسر الياءِ و  أُْخَرى ساِكنَةً ، هكذا، وهي ال تُْهَمُز على األََصّح األَْفَصح ، وجوَّ

 د بُخراساَن. وهو الَمْشهوُر الَمْعروُف : أَْسفََرايِين

 وقاَل ياقوُت : ِمن نواِحي نَْيسابُوَر على ُمْنتصِف الطَّريِق ِمن ُجْرجان.

َدةِ ، واْسبِر بالفاِرِسيَِّة هو التُ  ْرُس ، وايين هو العاَدةُ ، فكأنَّهم ُعِرفُوا قَِديماً بحْمِل قاَل أَبو القاِسِم البَْيهقّي : أَْصلُها اْسبرايِين بالباِء الموحَّ

يت به ثَم ُغيِّر لتَطاِوِل األَيَّام ، وتَْشتَمُل ناِحيَ  تها على أَْربعُمائٍة وإْحدى وَخْمِسين التراِس فعُِرفَْت َمِدينَتُهم بذِلَك وقيَل : إْنَشاء اْسِفنديار فُسّمِ

 قَْريةً.

قُ  (7)ليُّ بُن نَْصر الفندروجي وقاَل أَبو الَحَسِن ع  أَْهلَها : اْسِفرايِين يَتََشوَّ

بـــــــجي  قـــــــَ    يف أرِض اســـــــــــــــــــــفـــــــرايـــــــَا ُعصـــــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــَ

ثــــــــــين الــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــاء إاّل إلــــــــــيــــــــــهــــــــــم    نــــــــــح  فــــــــــمــــــــــا تـــــــــــَ

  

راقـــــــــــهـــــــــــم و   جـــــــــــرّبـــــــــــُت كـــــــــــر  الـــــــــــنـــــــــــاس بـــــــــــعـــــــــــد فـــــــــــِ

رَط ضـــــــــــــــــــــــنٍّ عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــم     (8)فـــــــــمـــــــــا زِدحُت إال قـــــــــِ
 

  
ْنيا أَبو عوانَةَ يَْعقوُب بُن إْسحق بِن إبراهيمَ ويُْنَسُب إليها َخْلٌق كثيٌر منهم  ج على  االْسِفرايِني أَحُد حفَّاِظ الدُّ ِحيحِ المخرَّ صاِحُب الُمْسنِد الصَّ

َّفِِعيُّ اْنتََهْت  االْسِفراينِيُّ  ، َرِحَمه هللا تعالَى ؛ واإلماُم أَبو حاِمٍد أَحمُد الفَِقيهُ  316كتاِب ُمْسلم ، ماَت َسنَة  ياَسةُ في بَْغداَد ، قيَل الشا : إليه الّرِ

 .406، وتُوفي َسنَة  344كاَن يَْحضُر دْرَسه َسْبعُمائِة فَِقيٍه ، ُوِلَد َسنَة 

__________________ 
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 أبو سعنة بن العابر. 782/  2( يف التبصري 1)
 ُعصحم بن العباس. 782/  2( يف التبصري 2)
غانُ »( يف القاموس : 3)  ومثله يف اللسان.« اأَلسح
 ( يف اللسان : ابن األعرايب.4)
 ( يف معجم البلدان : هبمذان.5)
( عل  هامش القاموس : الذي يف الشهاب عل  الشفاء : إسفرائن بكسر اهلمزة وسكون السا وفتح الفاء والراء وألف بعدها  زة مكونون : 6)

اإلســـــــفرائا ا فاملراد به اإلمام اإلصـــــــود املتبحر يف ســـــــائر العلوم ا املعروف ابلزهد والورع ا وهو أبو بلدة ابلعجم ا نســـــــب إليها أئمة. وإذا أطل  
 إسحا  اخل لكن الذي يف ابن خلكان ا ايء حقيقية ال  زة. ا ه كتبه نصر.

 ( يف معجم البلدان : الَفنحُدوَرجي ا بتقدمي الواو عل  الراء.7)
 .«فم زدت»بد  « فما ازددت»و « فما تنثين»بد  « فما تنتهي»يه : وف« أسفرايا»( معجم البلدان 8)



17140 

 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُث. سفراوانٌ  : [سفرن]  : قْريَةٌ ببُخارى ، منها أَبو الَحَسِن عليُّ بُن المْهِدي المحّدِ

ً  : [سفن] حاحِ. قََشَرهُ  : َسفَنَهُ يَْسِفنُه َسْفنا  ؛ كما في الّصِ

اغُب :  الجْلِد والعُوِد ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ المِرِئ القَْيِس : كَسْفنِ  ءِ : نَْحُت ظاِهِر الشي السَّْفنُ  وقاَل الرَّ

ه  نـــــــــُ طـــــــــح ُن اأَلرَض بـــــــــَ فـــــــــِ ًا َيســـــــــــــــــــــــح يـــــــــّ فـــــــــِ  فـــــــــجـــــــــاَء قـــــــــَ

لحصـــــــــــــــــــَ      قـــــــًا كـــــــر  مـــــُ ر  الـــــرت حَب مـــــنـــــــه الصـــــــــــــــــــِ (1)تـــــَ
 

  
ْيد فيفرَّ  حاحِ ويقاُل المحفوظ فجاَء َخِفيّاً ومثْلُه في الُمْفرَداِت ؛ (2)وإنَّما جاَء ُمتَلَبِّداً على األَرِض لئالَّ يَراهُ الصَّ  ومنه منه ، هكذا في نسخِ الّصِ

 ابِن ُدَرْيٍد. فهي فَِعيلَة بمْعنَى فاِعلٍَة ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن لقَْشِرها وْجهَ الماِء ، السَِّفينَةُ 

ْمل إذا قلَّ الماُء. تَْسِفنُ  وقاَل غيُرهُ : ألَنَّها  الرَّ

تَْين ، ، ُسفُنٌ و َسفائِنُ  ج على وْجِه األَرِض ، أَي تلزُق بها ؛ تَْسِفنُ  وقيَل : ألَنَّها الن مقيسان ، والثَّاِلُث اسُم جْنٍس َجْمعّيٍ ،  ، َسِفينٌ و بضمَّ األَوَّ

ذِلَك ، قالَهُ شْيُخنا ِلقُون الَجْمع على ما يدلُّ على َجْمعٍ ولو لم يَْقتِضِه الِقياُس كأَْسماِء الُجموعِ وأَْسماء األَْجناِس الَجْمعيَِّة ونَْحو وأَْهل اللُّغَِة يُطْ 

 ، َرِحَمه هللا ، قاَل َعْمُرو بُن ُكْلثوم :

ا  نـــــــــــــــ  أَلان الــــــــــــــــرَبِّ حــــــــــــــــىت ضـــــــــــــــــــــــــــــاَ  عــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

ُؤه ســــــــــــــــــــــــَ و     لــــــــــَ ِر لــــــــــَح حــــــــــح وحُج الــــــــــبــــــــــَ يــــــــــنــــــــــا مــــــــــَ (3)فــــــــــِ
 

  
 وقاَل المثَقُّب العْبِديُّ :

 (4)كَبن  ُحدوَجُهن  عل  َسِفا 
ا ً  فعلى بابِِه ، وفُعٌُل داِخٌل عليه ألنَّ فُعالً في مثِْل هذا قَِليل ، وإنَّما شبَُّهوه بقَِليٍب وقُلُب كأنَّهم َجَمعُوا َسفائِن وقاَل ِسْيبََوْيه : أَمَّ حين  َسِفينا

 َعِلموا أَنَّ الهاَء ساقَِطةٌ ، شبَُّهوها بُجْفرةٍ وِجفاٍر حيَن أَْجَرْوها ُمْجرى ُجْمد وِجَماد.

فانَةُ  ، وِحْرفَتُه َسفَّانٌ  صانِعُهاو  بالكْسِر. ، الّسِ

حاحِ :   : صاِحبُها. السَّفَّانُ ووفي الّصِ

 * قْلُت : ويُْطلَُق أَْيضاً على سائِِسها.

كةً ؛ ِجْلٌد أَْخَشنُ  السَّفَنُ و حاحِ والتَّْهذيِب. ، محرَّ  َغِليٌظ كجلُوِد التَّماِسيحِ ، يُْجعَل على قوائِِم الّسيوِف ، كما في الّصِ

ً  وقد َحَجٌر يُْنَحُت به ويُلَيَُّن ، : السَّفَنُ  قيَل :و  ُء.ُكلُّ ما يُْنَحُت به الشَّي هو أَو ؛ َسفَنَه َسْفنا

يت :وقاَل ابُن  ّكِ فَنُ  الّسِ ة يَِصُف ناقَةً أَْنضاها السَّير : الِمْسفَنو الّسِ مَّ  والشَّْفُر : قَدوٌم تُْقَشُر به األَْجذاُع ؛ قاَل ذو الرُّ

رِداً  ريحُ مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا لمـــــــــــكـــــــــــًا قـــــــــــَ و َف الســـــــــــــــــــــــــ   ختـــــــــــََ

ُن     فــــــــَ عــــــــِة الســــــــــــــــــــــ  بــــــــح ــــــــ  ــــــــنـ وَذ ال و َف عــــــــُ (5)كــــــــمــــــــا ختــــــــََ
 

  
ة ، وقيَل البِن ُمْقبٍِل ، وأَْوَرَده أَبو َعْدنان في كتاِب النبل البِن المزاِحِم الثُّمالّي ، وقاَل : لم يْعني : تَنقَّص ، هكذا في نسخِ الّصِ  مَّ حاحِ لذي الرُّ

ِة. مَّ  أَِجْده في شْعِر ذي الرُّ

 وقاَل غيُرهُ : هو لعْبِد هللِا بِن عجالَن النَّْهدّيِ جاِهِليٌّ ، كما ُوِجَد بخّطِ أَبي َزَكريا.

 أَي تَْقِشُر. تَْسِفنُ  ألَنَّها: : الفَأُْس العَظيَمةُ ؛ قاَل بعُضهم  السَّفَنُ  ي الُمْحَكم :وف

.  قاَل ابُن ِسْيَده : وليَس عْنِدي بقِوّيٍ ، وأْنَشَد الَجْوهِريُّ

اُة والس َفُن و   (6)أَنَت يف َكفَِّك املربح
ي  اٌر ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  لُزَهْير :يقوُل : إنَّك نجَّ
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__________________ 
 والتهذيب واألساس. 79/  3والبيت يف اللسان والصحاح والتكملة واملقايي  « وجاء خفياً »برواية :  135( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف الصحاح واللسان : فينفر منه.2)
 واملثبت كرواية اللسان.« و هر البحر»برواية :  375/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 3)
 ومتام روايته : 7البيت  76( من املفضلية 4)
 هـــــــــــــــن كـــــــــــــــذا  حـــــــــــــــا قـــــــــــــــطـــــــــــــــعـــــــــــــــن فـــــــــــــــلـــــــــــــــجـــــــــــــــاً و 

 ... كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   
  

وعزاه  ونسبة البن مقبر والتكملة. قا  الصاغاين : 236واللسان والصحاح منسوابً لذي الرمة والتهذيب ص  674( ملح  ديوان ذي ص 5)
 و لعبد   بن عجالن النهدي وذكر صاحب األغاين يف ترمجة محاد الراوية أنه البن مزاحم الثماد.األزهري إىل ابن مقبر ا وه

 ( اللسان والصحاح.6)
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ِت ُجذوِع األَثحِر ابلس َفِن   (1)َضرحابً كَنحح
يت  فهي في هذا الحاِل فَِعيلَة بمْعنَى َمْفعولٍَة. السَِّفينَةُ  قيَل : وبه ُسّمِ

اغُب : ثم تجوز به فسمي ُكلُّ َمْرُكوبٍ قاَل  . ، كِمْنبَرٍ  َسِفينَةً كالِمْسفَنِ  الرَّ  ؛ نقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 راةِ.قِْطعَةٌ َخْشناُء من ِجْلِد َضّبِ ، أَو َسَمَكٍة يُْسَحُج بها الِقدُح حتى تَْذَهَب عنه آثاُر الِمبْ  السَّفَنُ  قاَل أَبو َحنِيفَةَ ، َرِحَمه هللاُ تعالَى :و

حاُف ، ويكوُن على قائِِم السَّْيِف ؛ قاَل عدِ  هام والّصِ  يُّ بُن زْيٍد يَِصُف قِْدحاً :وقيَل : هو ِجْلُد السََّمِك الذي تَُحكُّ به السَّياُط والِقْدحان والّسِ

و   َدرحأَه  ه الـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــارِي َفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َرمـــــــــــــــــــــــ 

نح     فــــــــــَ ــــــــــُ  الســــــــــــــــــــــــ  لــــــــــي ه وحتــــــــــح ــــــــــح ي فــــــــــ  ُز كــــــــــَ مــــــــــح (2)غــــــــــَ
 

  
 وقاَل األَْعشى :

زحَوٌة و   يف كــــــــــــــــــــــــرِّ عــــــــــــــــــــــــاٍم لــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــَ

نح     فــــــــــــــَ ك  الســــــــــــــــــــــــــــ  َر حــــــــــــــَ ّك الــــــــــــــدوابــــــــــــــِ (3)حتــــــــــــــَُ
 

  
 أَي تأْكُل الِحجاَرةُ َدوابَرها ِمن بْعِد الغَْزو.

ى قوائ السَّفَنُ  وقيَل :  ُم الّسيوِف ِمن ِجْلِدها.: ِجْلُد األَطوِم ، وهي َسَمَكةٌ. بَْحريَّةٌ تَُسوَّ

يحُ  َسفَنَتِ و حاحِ ، أَي َجعَلَتْه ُدقاقاً. الّرِ  التُّراَب عن وْجِه األْرِض ، كما في الّصِ

يُح ، َسفَنَتِ  وقاَل اللّْحيانيُّ : ً  كنََصَر وَعِلَم ، الّرِ كذِلَك ،  ، سافِنَةٌ  ِريحٌ و إذا كانْت أَبداً هابَّةً ؛ َسفُونٌ  َهبَّْت على وْجِه األرِض فهي ِريحٌ :  ُسفُونا

 نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي ُعبَْيٍد ، وأَْنَشَد اللّْحيانيُّ :

َوٍة  ــــــــح تـ يــــــــاِف يف كــــــــرِّ شــــــــــــــــــــــَ يــــــــُم لــــــــأَلضــــــــــــــــــــــح طــــــــاعــــــــِ  مــــــــَ

ربا     يـــــــــرَت َأغـــــــــح ُُ  الـــــــــلـــــــــِّ رتح وِن الـــــــــّرايِح تـــــــــَ فـــــــــُ (4)ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 .َسوافِنُ  ج

ياُح التي السَّوافِنُ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد :  وْجهَ األَرِض كأَنَّها تَْمَسحه. تَْسِفنُ  : الّرِ

 .سافِنَةٌ  وقاَل غيُرهُ : تَْقشُره ، الواِحَدةُ 

ْلِب ُطوالً ُمتَِّصٌل به نياُط القْلِب. السَّافِينُ و واُب :  : ِعْرٌق في باِطِن الصُّ يَأْتي هذا ، وكأَنَّه لُغَةٌ في الصاِد فسَ  السافِنُ وهكذا في النُّسخِ ، والصَّ

ى األَْكَحل.  الَحّد بعَْينِه فيه ، وهو الذي يَُسمَّ

يَتو؛ اللُّْؤلَُؤةُ ،  (5) ، بالتَّْشديدِ  السَّفَّانَةُ و حاحِ. ويقاُل  بنُت حاتِِم َطيِِّئ ، به ُسّمِ  .سفانَةَ  هو أَْجوُد من أَبي: وبها كاَن يُْكنَى ، كما في الّصِ

ين وفتْح الفاِء والنُّون المشدََّدة : ِسيفَنَّةُ و  ، بكْسِر الّسِ

 ؛ كذا َرواهُ ابُن األَثيِر. طائٌِر بِمْصَر ال يَقَُع على شجرةِ إالَّ أََكَل َجِميَع َوَرِقها

 ويقاُل له ِسيبَنَّةُ بالباِء أَْيضاً كما تقدََّم في َسبََن.

 ن.قاَل الحافُِظ : والحقُّ أنَّه َحْرٌف بيَن َحْرفَيْ 

ث الَحافِظالَهَمدانيُّ  (6) لَقَُب إبراهيَم بِن الُحَسْيِن بِن ِديِريلَ  أَْيضاً :و ثاً كتَب َجِميَع حِديثِه كانَ  لُقَِّب به ألنَّه * الُمَحّدِ تَْشبيهاً بهذا  إذا أتَى محّدِ

.الطَّائِِر ؛ نَقَلَه عْبُد الغنّيِ عن الدَّاْرقْطنِّي روى عن آَدَم بِن أَبي إياس وإ  ْسمعيل ابِن أَبي أَْوس ، وعنه أَبو حْفص الُمْستمليُّ

 كَشدَّاٍد : ناِحيَةٌ بيَن نَِصيبيَن وَجِزيَرةِ ابِن ُعَمَر. ، َسفَّانٌ و

ٌث. : السَّفَّانِيُّ  يقاُل له نَجيُب بُن َمْيُمون الَواِسِطيو  محّدِ

 كأَميٍر : ع بالَمْشرِق. ، َسِفينٌ و
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__________________ 
 وصدره :« جذوع النخر»برواية :  120شرح ديوان زهري ا صنعة ثعلب ا ص ( 1)

 حىت إذا ما التق  اجلمعان واختلفوا
 ( اللسان والتهذيب.2)
 وعجزه 210( ديوانه ط بريوت ص 3)

 حتت الدوابر حّت السفن
 .79/  3والبيت يف اللسان والتهذيب واألساس واملقايي  

 ( اللسان.4)
َدًة.( يف القاموس : مُ 5)  َشد 
 َديز . 676/  2( يف التبصري 6)
 يف القاموس : اهلمذاين. (*)
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 واْسُمه ِمهراُن ، أَو َمْولَى علّيِ بِن أَبي طاِلٍب ، رِضَي هللا عنهما ، ، أَو َمْولَى أُّمِ َسلََمةَ ، وسلمعليههللاصلى: َمْولَى َرُسوِل هللا ،  َسِفينَةُ و

 َعْبٌس ، وقيَل : قَْيٌس.وقيَل : ُروماُن ، وقيَل : 

ي به ألنَّه كاَن يَْحِمل الَحَسَن والُحَسْين أَو َمتاَعهما فُشبِّهو  ِمن الفُْلِك. بالسَِّفينَةِ  قاَل أبو العاَلِء : إنَّما ُسّمِ

ّمِ ، ُسْفيانُ و  ألنَّه ِمن َسفَى يَْسفي. في الياِء ، ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 البَّرِ ، وهو مجاٌز. فائِنُ سَ  يقاُل لإلبِلِ 

 ، كَشدَّاٍد : ناِحيَةٌ بواِدي القرى ، وقيَل بِشيٍن مْعجَمٍة ، نَقَلَه نَْصر. َسفَّانُ و

ةِ وهو َخَراٌب اآلَن ، وقد ذُِكَر في  أَسفُوناو  .«أ س ف»، بالفتح : ِحْصٌن قُْرَب الَمعَرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قْريَةٌ بأَْصبَهان ، وأُْخَرى بنَْيسابُوَر. أَْسِفيَذبَان

 : قْريَةٌ بنَْيسابُوَر. إْسِفْينَقَانو

 ْرِض ماه.: قْريَةٌ بناِحيَِة الِجباِل ِمن أَ  أَْسِفْيذَجانو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ياض ونْزَهةَ القُلوِب المراِض مجلَّدان برواِق اليَمِن في الجاِمعِ األْزهِر  الّسفينيُّ  : بْلَدةٌ ، منها ُسلَْيمُن بُن السواء سفيني ُمَؤلُِّف نُْزَهةَ الّرِ

 ومحل الِعْلم األَْنور.

.أَْهَملَهُ الجَ : الَّرُجُل  أَْسقَنَ  : [سقن]  ْوَهِريُّ

َم ِجالَء َسْيِفه. وقاَل ابُن األَْعرابيُّ : إذا  تَمَّ

امَرةُ  األَْسقانُ و قاَل : ةً عنه. : الخواصُر الضَّ  ؛ أَْوَرَده األْزهِريُّ في التَّْهذيِب خاصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِث.، بالضّمِ وتَْشديِد القاِف الَمْفتوَحِة : لَقَُب واِلِد أَبي  ُسقَّينُ  ْحمن بِن علّيٍ العاِصِمّيِ المحّدِ  محمٍد عْبِد الرَّ

َؤاسيُّ العكاشيُّ األََسد ِسقَّانٌ و يُّ الشافِِعيُّ لقَبُه ، بالكْسِر والتَّْشديِد : قصبَةٌ ببِالِد ُخَراسان ، منها : محمُد بُن محمِد بِن علّيِ بِن محمٍد الرُّ

 .«رأَس»، وفي « س ق ق»َم ِذْكُره في البُْرهان البقاعيُّ ، وهو ضبَطه ، وقد تقدَّ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َضْرٌب ِمن الثِّياِب. السَّْقالُطونُ  : [سقلطن]

 قاَل ابُن جنِّي : يَْنبغي أَْن يكوَن ُخماِسيًّا ؛ وقد ذُِكَر في َحْرِف الطاِء.

ً  ءُ الشَّي َسَكنَ  : [سكن] .وَذَهبَْت َحَرَكتُه  : ُسكونا  قَرَّ

حاحِ : اْستَقرَّ وثَبََت.  وفي الّصِ

َك ال يكونُ  السُُّكونُ  وقاَل ابُن الكماِل ، رِحَمه هللاُ تعالَى : ا ليَس ِمن شأَنِِه أَْن يتحرَّ َك ، فعََدُم الحَرَكِة عمَّ ا ِمن شأْنِِه أَْن يتحرَّ  َعَدُم الحَرَكِة عمَّ

 ً كاً وال، فالَمْوصوُف به  ُسكونا ً  ال يكوُن متحّرِ  .ساكنا

ً و ا قْولُه تعالَى :  : َسكَّْنتُهُ تْسِكينا  .(1) (َوَلُه ما َسَكَن يف اللَّْيِل َوالنَّهارِ )أَثْبتَّه. وأَمَّ

.  فقاَل ابُن األَْعرابّيِ : أَي َحلَّ
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ةً ، قاَل :  الساِكنُ  وقاَل ثَْعلٌَب : إنَّما ك ، وإنَّما َمْعناهُ ، وهللا تعالى أَْعلم ، الَخْلق. نَ َسكَ وِمن الناِس والبهائِِم ، خاصَّ  : َهَدأَ بْعَد تََحرُّ

ً  داَرهُ  َسَكنَ و ً و يَْسُكُن سكنا  : أَقاَم. ُسُكونا

اغُب : ِكه ، ويُْستَْعمل في االْستِيَطاِن يقاُل :: ثبوُت الشي السُُّكونُ  وقاَل الرَّ  فالٌن مكاناً تََوطَّنَه. َسَكنَ  ِء بْعَد تََحرُّ

ةَ : غيَرهُ  أَْسَكنََهاو  ؛ قاَل كثيُِّر عزَّ

ُه و  ونــــــــَ كــــــــُ َد  َأطــــــــالــــــــتح ســــــــــــــــــــــُ عــــــــح  إن كــــــــان ال ســــــــــــــــــــــُ

هح و     ِر انزِلـــــــــُ هـــــــــح َر الـــــــــد  َد  آخـــــــــِ عـــــــــح ُر ســــــــــــــــــــــُ (2)ال َأهـــــــــح
 

  
ُتْم ِمْن ُوْجدُِكمْ )قْولُه تعالَى :  اإلْسكانِ  وِمن رَبَّنا ِإيّنِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِِّت ِبواد  َغْْيِ )؛ وقْولُه تعالى :  (3) (َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكن ْ

 واالسُم : (4) (ِذي َزرْع  

__________________ 
 .13( األنعام ا اآية 1)
 ( اللسان.2)
 .6( الطال  ا اآية 3)
 .37( إبراهيم ا اآية 4)
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َكنُ  ىَن و ا  ر كًة ا  الســــــــ  كح َر  ا الســــــــ  َر اجلَوحهرِي  ا كما أن  الُعتحَّب اســــــــٌم ِمن اإِلعحتاِب ا واألو ُ  عن  ا كُبشــــــــح وعليه اقـحَتصــــــــَ
يايّن قاَ  :  ىَن  أَيحضاً  الس َكنُ و الّلحح  الر ُجر يف الداِر. ُسكح

 .ُسْكنَى ، أَي َسَكنٌ  يقاُل : لك فيها

ُجل بِال ِكْرَوة ، كالعُْمَرى. يُْسَكنَ  : أنْ  السُّْكنَىو  الرَّ

 .َمساِكنٌ  والبَْيُت ، َجْمعُه الَمْنِزلُ  وهي ناِدَرةٌ : وتُْكَسُر كافُه ، كَمْقعٍَد : هي لُغَةُ الِحجاِز ، ، الَمْسَكنُ و

 كَمْسِجٍد : ع بالُكوفَة. ، َمْسِكنٌ و

بَْير.  وقاَل نَْصر : صْقٌع بالِعراِق قُتَِل فيه مصعب ابن الزُّ

 وَذَكَر ياقوُت أنَّه ِمن ُكوِر اإلْستَان العالي في غربيه.

 ، كشاِرٍب وَشْرٍب ؛ وقيَل : َجْمع على قْوِل األَْخفَش ؛ قاَل َسالمةُ بُن َجْنَدَل : ساِكنٍ  اسٌم لجْمعِ  أَْهُل الدَّاِر ، بالفتْحِ : ، السَّْكنُ و

ٍر  غــــــــــِ ىَن وال ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح فــــــــــَ  وال أَق  لــــــــــيــــــــــ  أَبســــــــــــــــــــــــح

قـــــــَ  دواءَ     وِب ُيســـــــــــــــــــــح رحبـــــــُ ِن مـــــــَ كـــــــح يِّ الســـــــــــــــــــــ  فـــــــِ (1) قـــــــَ
 

  
ِة : مَّ  وأَْنَشَد الَجْوِهِريُّ لذي الرُّ

لــــــــــوا  مــــــــــ  ِن الــــــــــذيــــــــــن حتــــــــــََ كــــــــــح َرَم الســــــــــــــــــــــــ   فــــــــــيــــــــــا كــــــــــَ

ّدِ      بـــــــــَ ـــــــــَ تـ ُ
ِف املـــــــــ لـــــــــَ خـــــــــح تـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــح

ُ
ـــــــــداِر وامل (2)عـــــــــن ال

 

  
ي : أَي صاَر َخلَفاً وبََدالً للّظباِء والبَقَِر.  قاَل ابُن بَّرِ

انَة لتُْشبعُ »ومأُْجوج : في حِديِث يأُْجوج و مَّ ْكنَ  حتى إنَّ الرُّ  أَي أَْهل البَْيِت. ، «الّسِ

لَ  السَّْكنُ  وقاَل اللّْحيانيُّ :  فَذهبُوا. السَّْكنُ  : ِجَماُع القَبِيلَِة. يقاُل : تََحمَّ

يت  بالتَّحريِك : النَّاُر ، ، السََّكنُ و  ُمْؤنسة ؛ وهو مجاٌز ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للراجِز :ألنَّه يُْستَأْنَُس بها ، كما ُسّمِ

ُه  لــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــٌح بـ ــــــــــــــــــُر وري ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي َبين ال  َأجلــــــــــــــــــح

هُ     لــــــــــــــــــــــــــ  ٍر وثـــــــــــــــــــــــــــَ واِد إبــــــــــــــــــــــــــِ  إىل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

 (3)َسَكٍن ُتوَقُد يف ِمظَل هح و 

 وقاَل آَخُر يَِصُف قناةً ثَقَّفَها بالناِر والدُُّهن :

 (4)أَقاَمها بَسَكٍن وأَدحهان 
 .(5) (اللَّْيَل َسَكناً )لُكُم  (َجَعلَ )ويُْطمأَنُّ به ِمن أَْهٍل وغيِرِه ؛ ومنه قْولُه تعالَى :  إليه يُْسَكنُ  ما : كلُّ  السََّكنُ و

 أَْنفَسهم إليه. تَْسُكن أَي غيَاث أَْهلها الذي ، «َسَكنَها اللُهمَّ أْنِزْل علينا في أْرِضنا»في الحِديِث : و

حاح : فالٌن بنُ و  قاَل : هكذا كاَن األَْصمعيُّ يقولُه بجْزِم الكاِف. ، يَُسكَّنُ  رُجٌل ؛ وقد : نِ السَّكَ  في الّصِ

ي : قاَل ابُن حبيٍب : يقالُ   : اإلْسكانِ  ؛ قاَل َجرير في َسْكنٌ و َسَكنٌ  قاَل ابُن بَّرِ

ين و  بــــــــــ  نــــــــــًا َيســــــــــــــــــــــــُ كــــــــــح و ااًب وســــــــــــــــــــــــَ ُت جــــــــــَ ئــــــــــح بــــــــــِّ  نـــــــــــُ

رِوو     مــــــح را ال ســــــــــــــــــــالَم عــــــلــــــ  عــــــَ فــــــح رو بــــــُن عــــــَ مــــــح  !عــــــَ
  

ْحَمةُ والبََرَكةُ   :السََّكنُ و َر قْولُه تعالَى :  الرَّ  أَي رْحَمةٌ وبََرَكةٌ. (6) (ِإنَّ َصالَتَك َسَكن  هَلُمْ )، وبه فُّسِ

جاُج : أَي  بها. يَْسكنُون وقاَل الزَّ
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أَْو لَهُ  يْكِفي عيالَهُ ؛ َء لهمن ال شي لُغَةٌ لبَني أََسٍد ، َحَكاها الِكسائيُّ ، وهي ناِدَرةٌ ألنَّه ليَس في الَكالِم ِمْفِعيل : وتُْفتَُح ِميُمه بالكْسرِ  الِمْسكينُ و

 نَّص أبي إْسحق : أَي قَلََّل َحَرَكته.كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : وقَلََّل َحَرَكته ، و الفَْقُر ، أَي قَلََّل َحَرَكته ، أَْسَكنَه الذي ما ال يَْكِفيه ، أَو

ً  قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا بَِعيٌد ألنَّ   الفَْقُر يُْخرُجه إلى مْعنَى َمْفعوٍل. أَْسَكنَه في مْعنَى فاِعٍل. وقْولُه : الذي ِمْسِكينا

 الذَّليُل والضَّعيُف. : الِمْسِكينُ و

حاحِ : ْعِف ، ثم قاَل : وكاَن يونُس يقوُل : الِمْسِكينُ  وفي الّصِ  الِمْسِكينُ  الفَِقيُر ، وقد يكوُن بمْعنَى الذّلَِّة والضَّ

__________________ 
 واللسان وعجزه يف التهذيب.« يعطي دواء»برواية :  15البيت  22( املفضلية 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( الصحاح واللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
 .«قد قومت»برواية :  88/  3والتهذيب ويف املقايي   ( اللسان4)
 «.َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكناً » وفيها : 96( األنعام ا اآية 5)
 .103( التوبة ا اآية 6)
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ِكاٌ  َفقرٌي أَنحَت ؛ فقاَ  : ال و  برأَ َأَشّد حااًل ِمن الَفقرِي ا قاَ  : وقـُلحُت أَلعحرايبِّ   .ِمسح
 انتََهى. ، الذي ال يَْسأَل وال يُْفَطُن له فيُْعَطى الِمْسِكينُ  الذي تَُردُّه اللُّْقمةُ واللُّْقمتاِن ، وإنَّما الِمْسِكينُ  يسَ في الحِديِث : لو

 ؛ نَقَلَه ابُن األْنباِرّي عن يونَُس ، أَْسوأُ حاالً ِمن الفَِقيرِ  الِمْسِكينُ ووالفَِقير أنَّ الفَِقيَر الذي له بعُض ما يقيُمهُ ،  الِمْسِكين وقد تقدََّم الفَْرُق بينَ 

اعي : يت ، وإليه َذَهَب ماِلٌك وأَبو َحنِيفَةَ ، رِضَي هللاُ عنهما ، واْستََدلَّ يونس بقوِل الرَّ ّكِ  وهو قْوُل ابِن الّسِ

ه  تــــــــــُ لــــــــــوبـــــــــــَ تح حــــــــــَ رُي الــــــــــذي كــــــــــانــــــــــَ قــــــــــِ ا الــــــــــفــــــــــَ  أَمــــــــــ 

ُد     بــــــــَ َ  لــــــــه ســــــــــــــــــــــَ رتح يــــــــاِ  فــــــــلــــــــم يــــــــُ (1)َوفــــــــح  الــــــــعــــــــِ
 

  
 فأَثْبََت أنَّ للفَقيِر َحلوبَة وَجعَلَها َوْفقاً لِعياِله.

ِحيُح  الِمْسِكينُ  وُرِوي عن األَْصمعّي أنَّه قاَل : أَْسوأُ حاالً ِمن الفَِقيِر ، وإليه َذَهَب أَحمُد بُن ُعبَْيٍد ، رِحَمه هللاُ تعالَى ، قاَل : وهو القْوُل الصَّ

 هللا َحْمَزةَ األْصبهانيُّ اللّغَويُّ ، ويَرى أنَّه الصَّواُب وما ِسواهُ َخَطأٌ ، وَوافََق قْولُهم قْوَل اإلماِم الشافِِعّي ، رِضيَ عْنَدنا ؛ وإليه َذَهَب عليُّ بُن 

 عنه.

 الصَّحيُح الُمْحتاُج. الِمْسِكينُ ووقاَل قتاَدةُ : الفَِقيُر الذي به َزمانَة ، 

 : الذي يَْسأَُل. الِمْسِكينُ ويُر القاِعُد في بْيتِه ال يَْسأَُل ، وقاَل ِزياَدةُ هللِا بُن أَْحمَد : الفَقِ 

ا ً  اللُهمَّ أَْحينِي»:  وسلمعليههللاصلىقَْوله ،  وأَمَّ ً  َوأِمتْني ِمْسِكينا فإنَّما أَراَد به التَّواضَع واإلْخباَت  ، «الَمساِكين واْحُشْرني في ُزْمَرةِ  ِمْسِكينا

هنا الفَِقيُر الُمْحتاج ، وقد اْستَعاَذ ،  بالِمْسِكينِ  اِرين الُمتَكبِِّرين ، أَي خاِضعاً لك يا َرّب َذِليالً َغْيَر ُمتَكبٍِّر ، وليَس يُرادُ وأْن ال يكون ِمن الجبَّ 

اُهم (2) (اِكنيَ َأمَّا السَِّفيَنُة َفكاَنْت ِلَمس)، من الفَْقِر ، ويمكُن أَْن يكوَن ِمن هذا قَْوله تعالَى :  وسلمعليههللاصلى لخُضوِعم  َمساِكين ، َسمَّ

. الَمْسَكنة ُمِقالًّ وُمْكِثراً ، إذ األْصل فيه أنَّه ِمنَ  الِمْسِكينُ  وذلّهم ِمن َجْوِر الملِك ، وقد يكونُ   ، وهي الُخُضوُع والذلُّ

 اِل والحاِل السَّْيئِة.على الُخُضوعِ والذلَِّة وقلَِّة الم الَمْسَكنة وقاَل ابُن األثيِر : يَُدوُر مْعنَى

 كما تقوُل فَِقيُروَن. ، ِمْسِكينُونَ  إْن ِشئَْت قْلَت :و،  َمساِكينُ  ج

 ألَْجل ُدخوِل الهاِء ، انتََهى. ِمْسِكينات قاَل الَجْوهِريُّ : وإنَّما قالوا ذِلَك ِمن حيُث قيَل لإلناثِ 

يغةُ للُمبالَغَِة ، وقاَل أَبو الَحَسِن : يْعني أنَّ ِمْفعيالً يَقَُع  للُمذكَِّر والُمَؤنَِّث بلْفٍظ واِحٍد نْحو ِمْحِضيٍر وِمئِْشيٍر ، وإنَّما يكوُن ذِلَك ما داَمِت الصَّ

ا قالوا  نُّوِن.يَْعنوَن الُمَؤنَّث ولم يْقِصُدوا به الُمبالَغَة شبَُّهوها بفَِقيَرٍة ، ولذِلَك ساَغ َجْمع ُمَذكَّره بالواِو وال ِمْسِكينة فلمَّ

ُجلُ  َسَكنَ و كما قالوا تََمْدَرَع ِمن الِمْدرَعِة وهو  تََمْسَكنَ و عن اللَّْحيانّيِ على الِقياِس وهو األَْكثَر األَْفَصح ، كما قالَهُ ابُن قتيبَةَ ، ، تََسكَّنَ و الرَّ

ً  صارَ  شاذٌّ مخاِلٌف للِقياِس ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛  .ِمْسِكينا

إالَّ أنَّه جاَء في هذا الَحْرف تََمْفعَل ،  تَسكَّن قاَل القُتَْيبيُّ : كاَن الِقياسُ  .«وتُْقنُِع يََدْيك تَمْسَكنُ ويِث أنَّه قاَل للُمصلِّي : تَْبأَُس في الحدِ  وقد جاءَ 

ع ، ومْعنَى  : َخَضَع هلِل وتََذلََّل. تََمْسَكنَ  وِمثْلُه تََمْدَرَع وأَْصلُه تَدرَّ

َع. تََمْسَكنَ  :وقاَل اللّْحيانيُّ   لربِّه : تََضرَّ

ِل َحْرٍف فهي َمِزيَدةٌ إالَّ ِميم ِمْعزى ، وِميم َمعَّدِ ، وِميم َمْنَجنِيٍق ،   وِميم َمأَْججٍ ، وِميم َمْهَدٍد.وقاَل ِسْيبََوْيه : كلُّ ِميٍم كانْت في أَوَّ

َ  الِمْسِكينِ  شاِهدُ  ، ِمْسكينَةٌ و ِمْسكينٌ  هيو اً :لألُْنثى قَْوُل تأ  بََّط شرَّ

ُرٍض  الِء عـــــــن عـــــــُ جـــــــح َة الـــــــنـــــــ  نـــــــَ عـــــــح ُن الـــــــطـــــــ  عـــــــَ  قـــــــد َأطـــــــح

كــــــِا     رَت الـــــــداِر ِمســــــــــــــــــــح رحقـــــــاَء َوســــــــــــــــــــح رحِج خــــــَ (3)كــــــفــــــَ
 

  
__________________ 

 وانظر ختر ه فيه. 64( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .79( الكهف ا اآية 2)
 ( اللسان.3)
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 .ِمْسِكينات ج َعنَى بالفَْرج ما انَشقَّ ِمن ثيابِها ؛

أِْس من العُنُق السَِّكنَةُ و  َحْنَظلَة ابن َشْرقّي : (1)؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ ألَبي الطَّمحان  ، كفَِرَحٍة : َمقَرُّ الرَّ

ه  ـــــــــِ ـــــــــات ن كـــــــــِ ـــــــــُر اهلـــــــــاَم عـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ زِي ـــــــــُ رحٍب ي  بضـــــــــــــــــــــــَ

ِ  و     هــــــح ــــــ  م  ابلــــــنـ ا هــــــَ فـــــــَ هـــــــاِ  الــــــعــــــَ ٍن كــــــَتشــــــــــــــــــــح عــــــح (2)طــــــَ
 

  
ي : والمْصراعُ  ل اتَّفََق فيه زاِمُل بُن ُمصاٍد القَْينّي قاَل ابُن بَّرِ  وُطفَْيل والنابِغَةُ واْفتََرقُوا في األخيِر فقاَل زاِمٌل : (3) األَوَّ

َُخر  و 
زاِد امل

َ
 َطعحٍن كبَفحواه امل

 وقاَل ُطفَْيل :

َُشر بو 
َقُض من هاِم الرجاِ  امل  يـَنـح

 وقاَل النابِغَةُ :

خاِض الض وارِب و 
َ
 (4)َطعحٍن كإيزاِي امل

وا على»أنّه قاَل يْوَم الفتْحِ :  في الحِديِث :و يْعنِي أنَّ هللاَ قد أَعزَّ  ، َمَساِكنِكموعلى َمواِضِعكم  أَي؛  «فقد اْنقََطعِت الُهْجرةُ  َسِكناتُِكمْ  اْستَِقرُّ

 الُمْشرِكين. (5)َف اإلْسالَم وأَْغنَى عن الهْجرةِ والِفراِر عن الوَطِن َخوْ 

ينُ و ّكِ ْبط لُشْهرِته ، م بكْسٍر فتَْشديٍد : ، الّسِ ينَةِ  َمْعروٌف ، وإنَّما أَْهَملَهُ ِمن الضَّ ّكِ  بالهاِء ، عن ابِن ِسْيَده ؛ وأَْنَشَد : ، كالّسِ

رِو  مــــــــح ِف عــــــــَ ــــــــح ي ِض ســــــــــــــــــــــَ ــــــــح ب ٌة مــــــــن طــــــــَ ــــــــَ ــــــــن ي كــــــــِّ  ســــــــــــــــــــــِ

ّرِي     ٍ  بـــــــــــــَ يــــــــــــح رحِن تـــــــــــــَ ا مــــــــــــن قـــــــــــــَ (6)ِنصــــــــــــــــــــــــــاهبــــــــــــُ
 

  
ا َشقَّ بَْطنَه ائتِني»ِديِث : في الحو ينَةِ  قاَل الَملَُك لمَّ ّكِ ين هي لُغَةٌ في ؛ «بالّسِ ّكِ  ، والَمْشهوُر بِال هاٍء. الّسِ

ين وفي حِديِث أَبي ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي هللاُ تعالَى عنه : إن َسِمْعتُ  ّكِ يها إالَّ الُمْديَةَ ؛ يَُذكَّرُ  بالّسِ  ويَُؤنَُّث ، إالَّ في هذا الحِديِث ، ما كنَّا نُسّمِ

 والغاِلُب عليه التَّْذِكيْر ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ ألَبي ذَُؤْيٍب :

ال  دا فــــــــــإذا خــــــــــَ حــــــــــًا فــــــــــيــــــــــمــــــــــا بــــــــــَ َر  انصـــــــــــــــــــــــِ  يـــــــــــُ

ِ  حــــــــاِذُ      لــــــــح ٌا عــــــــلــــــــ  ا ــــــــَ كــــــــِّ (7)فــــــــذلــــــــك ســــــــــــــــــــــِ
 

  
 أْنِيِث قَْوُل الشَّاِعِر :* قْلُت : وشاِهُد الت

رٍّ  ــــــــــــــُ داَة قـ نــــــــــــــاِم غــــــــــــــَ َث يف الســــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــ   فــــــــــــــعــــــــــــــَ

ِة الـــــــــــــنِّصـــــــــــــــــــــــــــاِب     قـــــــــــــَ ـــــــــــــ  َوثـ ٍا مـــــــــــــُ كـــــــــــــِّ (8)ِبســـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ين وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : لم أَْسَمع تأْنِيثَ  ّكِ  .الّسِ

اُء.  وقاَل ثَْعلَب : قد َسِمعَه الفرَّ

ي : قاَل أَبو حاتٍِم البيت الذي   فيه :وقاَل ابُن بَّرِ

 بِسكٍِّا ُمَوثـ َقة النِّصابِ 
 ال يَْعِرفِهُ أَْصحابُنا.

ينٍ  * قْلُت : ويَْشهُد للتَّأْنِيِث : فجاَء الَملَكُ  ة الرأِْس. بِسّكِ  َدَرْهَرَهٍة أَي ُمْعَوجَّ

ِب في باِب الدَّاِل ، وَذَكَره الَهَرويُّ  ي : َذَكَره ابُن الَجَواِليقي في الُمعَرَّ   في الغَِريبَْين.قاَل ابُن بَّرِ

ينٍ  في بعِض اآلثاِر : َمْن تولَّى القََضاَء فقد ذُبَِح بغْيرِ و  .ِسّكِ
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ي إلَزالتِه َحَرَكة الَمْذبوحِ. اغُب : سّمِ  وقاَل الرَّ

يل من َذبَْحُت الشي  اْضِطرابُه. َسَكنَ  َء حتىوقاَل ابُن ُدَرْيٍد : فِعِّ

ي به ألَنَّها نُ تُ  وقاَل األَْزهِريُّ : ُسّمِ  كَشدَّاٍد ، ، َسكَّانٌ  وصانِعُها : ، َسَكاِكين ، والَجْمعُ  َسَكنَ  ٍء ماَت فقدالذَّبيَحةَ بالَمْوِت ، وكلُّ شي َسّكِ

 .َسكاِكينِيٌّ و

 الواِحِد.قاَل ابُن ِسْيَده : األَخيَرةُ عْنِدي مَولََّدةٌ ألَنَّك إذا نََسْبَت إلى الَجْمعِ فالِقياس أن تَردَّه إلى 

__________________ 
 ( يف اللسان : أليب الطمان.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( يف اللسان : العيين.3)
 واألساس واللسان. 12( ديوان النابغة الذبياين ص 4)
 حذفنا الواو كما عل  هامش القاموس.« وخوف»( ابألصر 5)
 ( اللسان.6)
 واللسان والصحاح.« وإذا خال»وفيه :  151/  1( ديوان اهلذليا 7)
 ( اللسان.8)
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ينَةُ و كَسِفينٍَة ، ، السَِّكينَةُ و ّكِ  ، بالكْسِر مشدَّدةً. الّسِ

يلَة ؛ وُحِكي عن الِكس مَخفَّفَة ، بالكْسِر  الِسِكينَة ائيّ * قْلُت : الذي ُحِكي عن أَبي زْيٍد بالفتْحِ مشدََّدة ، وال نَِظير لها ، إذ ال يُْعلَم في الَكالِم فِعِّ

ل ذِلَك ؛ كذا في تَْذَكَرةِ أَبي علّيٍ ، فالمصنُِّف أََخَذ الَكْسَر ِمن لُغٍَة والتَّشِديَد ِمن لُغٍَة فََخلََط بَْينهما وهذا َغِريٌب ، والَوداُع والقَراُر  الطَُّمأْنينَةُ  تأَمَّ

ْنَد اْضِطرابِه من ِشدَّةِ الُمخاِوِف ، فال يَْنزِعُج بْعَد ذِلَك لَما يرد عليه ويُوِجُب له ِزياَدة الذي يُْنِزلُه هللا تعالَى في قَْلِب عْبِده الُمْؤمِن ع السُّكونُ و

ة اليَِقيِن والثَّباِت ، ولهذا أَْخبَر ُسْبحانه وتعالَى عن إْنَزاِلها على َرُسوِله وعلى الُمْؤِمنِين في َمواِضع القَلَِق واالْضِطراِب كيَْوم  اإليماِن وقوَّ

أَي بالتَّْخفيِف والتَّْشديِد مع الكْسِر كما هو ُمْقتَضى ِسياِقه ، والصَّواُب أَنَّه قُِرَئ بالفتْحِ والكْسِر ، واألَخيَرةُ  قُِرَئ بهما قدو لغاِر ويَْوم ُحنَْين ،ا

 قَِراَءة الِكسائّي ، فراِجْع ذِلَك.

 ِة َمواِضَع ِمن كتابِِه :في ستَّ  السَِّكينَةَ  وفي البَصائِِر : َذَكَر هللاُ تعالَى

ل : َوبَِقيَّة  ممّا تَ َرَك آُل ُموسى َوآُل ) ِمْن َربُِّكمْ  َسِكينَةٌ  فِيهِ  (َوقاَل هَلُْم نَِبي ُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأْن َيَْتَِيُكُم الّتابُوتُ ) قْولُه تعالَى : األوَّ
 .(1) (هاُرونَ 

ئاً َوضاَقْت َلَقْد َنَصرَُكُم هللاُ يف َمواِطَن َكِثْيَة  َويَ ْوَم ُحَننْي  ِإْذ َأْعَجبَ ْتُكْم َكثْ َرُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعْنُكْم َشيْ )الثَّاني : قْولُه تعالَى : 
ُتْم ُمْدِبرِيَن ُثَّ أَنْ َزَل هللاُ َسكِ   .(2) (ينَ َتُه َعلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي َوَأنْ َزَل ُجُنودًا ََلْ تَ َرْوهاَعَلْيُكُم اْْلَْرُض ِبا رَُحَبْت ُثَّ َولَّي ْ

 ِلصاِحِبِه ال ِإاّل تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه هللاُ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا اثينَ اثْ َننْيِ ِإْذ مُها يف اْلغاِر ِإْذ يَ ُقولُ )الثَّالُث : قْولُه تعالَى : 
ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل السَِّكيَنَة يف )الرابُع : قْولُه تعالَى :  .(3) (َِتَْزْن ِإنَّ هللَا َمَعنا فَأَنْ َزَل هللاُ َسِكينَ َتُه َعَلْيِه َوأَيََّدُه ِبُُنود  ََلْ تَ َرْوها

 .(4) (ماواِت َواْْلَْرضِ قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِننَي لِيَ ْزداُدوا ِإمياانً َمَع ِإمياَِّنِْم َولِِلِّ ُجُنوُد السَّ 

َنَة َعَلْيِهْم َلَقْد َرِضَي هللاُ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يُباِيُعوَنَك َِتَْت الشََّجَرِة فَ َعِلَم ما يف قُ ُلوِِبِْم فَأَنْ َزَل السَِّكي)الخامُس : قْولُه تعالَى : 
 .(5) (َوَأاثَِبُْم فَ ْتحاً َقرِيباً 

يََّة اجْلاِهِليَِّة َفأَنْ َزَل هللاُ َسِكينَ َتُه َعلى َرُسولِ )السادس : قْولُه تعالَى :  ِه َوَعَلى ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا يف قُ ُلوِِبُِم احْلَِميََّة ْحَِ
اِلحين إذا اْشتَدَّ عليه األَْمُر قَرأَ آياتَ  (6) (اْلُمْؤِمِننيَ   وُطَمأْنِينٍة. سكونٍ  ها أَثراً َعِظيماً فيفيرى ل الّسِكينَةِ  ؛ قاَل : وكاَن بعُض المشايخِ الصَّ

واْختَلفُوا في َحقيقَتِها هل هي قائَِمة  ، في القُرآِن فهي ُطَمأْنِينةٌ إالَّ في سوَرةِ البَقََرةِ  َسِكينةٍ  قاَل ابُن عبَّاس ، رِضَي هللا تعالَى عنه : كلُّ و

اُج :  به إذا أَتاُكم. تَْسُكنُونَ  ما فيه أَي بنْفِسها ، أَو معنى على قَْولَْين وعلى الثاني فقاَل الزجَّ

 إليها. فتَْسُكنُونَ  وقاَل عطاُء بُن أَبي رباحٍ : هي ما تَْعرفُوَن ِمن اآلياتِ 

ِل اْختَلفوا  َسَكنُواوأَي ُطْمأَنِينَة ِمن ربُِّكم ففي أَّيِ مكاٍن كاَن التابوُت اْطَمأَنّوا إليه  السكونِ  وقاَل قتاَدةُ والَكْلبيُّ : هي ِمنَ  ، وعلى القْوِل األوَّ

َم وْجَهه : فأَْنَزَل هللا تعالى عليه في صفَتِها أَي َسِريعَةُ  ُجوجٌ ، قاَل : وهي ِريٌح خَ  الّسِكينَةَ  فُرِوي عن علّيٍ ، رِضَي هللا تعالَى عنه وكرَّ

.  الَمَمّرِ

َوَرَد أْيضاً أنَّها حيواٌن لها َوْجه كَوْجِه اإلْنساِن و ؛ ُرِوي عنه أَْيضاً في تْفِسيِر اآليِة أنَّها ِريٌح صفاقَةٌ لها رأْساِن وَوْجه كَوْجِه اإلْنسانِ و

يِح والهواِء.  ُمْجتَِمع وساِئُرها َخْلٌق َرقِيٌق كالّرِ

 ؛ وقيَل : من زمرٍد وَزبَْرَجٍد له َعْينان لهما ُشعاعٌ  اَن له رأٌْس كرأِْس الِهّرِ ِمن َزْبَرَجٍد وياقُوتٍ ٌء كأَو هي شي

__________________ 
 .248( البقرة ا اآية 1)
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 .26و 25( التوبة ا اآيتان 2)
 .40( التوبة ا اآية 3)
 .4( الفتح ا اآية 4)
 .18( الفتح ا اآية 5)
 .26الفتح ا اآية ( 6)
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 إذا صاَح يـُنحيب ابلظ َفِر ا وهذا ُرِوي عن جماِهٍد. َجناحانِ و 
اغُب : هذا القَْوُل ما أراهُ بَصِحيحٍ.  وقاَل الرَّ

ْفراء.وقاَل غيُرهُ : كاَن في التَّابوِت ِميراُث األْنبياِء ، عليهم وعلى نبيِّنا أَْفضل الصَّالة والسَّالم ، وَعَصى موَسى   وَعماَمةُ هُرون الصَّ

 .السالمعليهمعن ابِن عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما : هي طسٌت ِمن َذَهٍب ِمن الجنَِّة كاَن تُْغَسل فيه قُلوُب األَْنبياِء ، و

 ٍء أَْخبََرهم ببياِن ما يُِريُدون.عن ابِن وهٍب : هي روٌح ِمن ُروحِ هللِا إذا اْختَلَفوا في شيو

فقيَل هي ِمن الوقاِر  ، «كانْت تنطُق على لساِن ُعَمر وقْلبهِ  السَِّكينَةَ  كنا نَتَحدَُّث أنَّ »حِديِث ابِن عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما :  فيو

ْحمةُ ، وقيَل : هي الّصوَرةُ الَمْذكوَرةُ. الّسُكونِ و  ؛ وقيَل : هي الرَّ

 قاَل بعُضهم : وهو األَْشبَه :

الَهْجر واالْطِمئْنان األَْشبَه أَْن يكوَن الُمراُد بها النُّْطق بالحْكَمِة والصَّواِب والَحْيلولَة بَْينه وبيَن قْول الفَْحشاء والَخنَا واللّْغو وقْلُت : بل 

تْغربُه ِمن نْفِسه كما يَْستْغربُه الساِمُع له ، بَكالٍم لم يكْن عن قْدَرةٍ منه وال َرِويَّة ، ويَسْ  السَِّكينَةِ  وُخُشوع الَجواِرِح ، وكثيراً ما يْنطُق صاِحبُ 

ْغبِة ِمن السَّائِِل والجا ْغبِة منه إلى وُربَّما لم يْعلَم بعد اْنِقضائِه ما َصَدَر منه ، وأَْكثَر ما يكوُن هذا عْنَد الحاَجِة وصْدِق الرَّ ِلِس ، وصْدق الرَّ

  بَسبَبِيّة وال َكْسبِيَّة ، وقد أَْحَسَن َمْن قاَل :هللِا تعالَى ، وهي وهبيةٌ ِمن هللِا تعالَى لْيَستْ 

تح و  ــــــــــــيحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــر محــــــــــــن ل ــــــــــــك مــــــــــــواهــــــــــــُب ال ــــــــــــل  ت

 حتصــــــــــــــــــــــــــــر ابجــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــاٍد أو بــــــــــــــكســــــــــــــــــــــــــــبِ    

  

ِ  جـــــــــــــهـــــــــــــِد و  ذح ىًن عـــــــــــــن بـــــــــــــَ  لـــــــــــــكـــــــــــــن ال غـــــــــــــِ

ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــبِ و     ـــــــــــــــــــــل  إخـــــــــــــــــــــالص ِبـــــــــــــــــــــدٍّ ال ب

  

ـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــن و   فضـــــــــــــــــــــــــــــــــر   مـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــذوٌ  ول

يبِ     نــــــــــــــح ــــــــــــــُ ِه وهــــــــــــــذا الــــــــــــــنــــــــــــــص يـ  حبــــــــــــــكــــــــــــــمــــــــــــــتــــــــــــــِ

  
ل ذِلَك فإنَّه في   غايَِة النَّفاَسِة.فتأَمَّ

 ؛ عن اللَّْحيانّي ، أَي ذّل وَضْعٌف وقلَّة يََساٍر. َمْسَكنةٍ  : أَي َذِوي ُمْسِكنِين أَْصبَُحواو

ً  ما كانَ  ُحِكي :و  .(1) ، َكَكُرَم ونََصرَ  َسُكنَ  وإنَّما ِمْسكينا

ً  ونَّص اللّْحيانّي : وما ُكْنت  .(2) سكنت ولقد ِمْسكينا

ً  َجعَلَه َجْوفَه : أَْسَكنَ و هللا أَْسَكنَهو  .ِمْسِكينا

 وسلم. ساِكنِها على تعالى المدينةُ النَّبَِويَّةُ ، صلى هللا : هي الِمْسِكينَةُ و

يت بذِلَك إالَّ أَْن يكوَن لفْقِدها النَّبّي ،  المصنُِّف في الَمغانِِم الُمْستطابَه في  ، وقد َذَكَرها وسلمعليههللاصلىقاَل ابُن ِسْيَده : ال أَْدِري ِلَم ُسّمِ

 أَْعالم َطابَه.

ُجُل : اْستكانَ و . الرَّ ا صاِحبَايمنه و َخَضَع وَذلَّ ؛  الَمْسَكنَةِ  اْفتَعََل من أَي َخَضعا وَذالَّ ؛ ، وقَعَد في بيوتِهما فاْستَسكانَا حِديُث تْوبَة َكْعب : أمَّ

 فجاَءْت أَِلفاً. أُْشبِعَْت حركةُ َعْينِه ، وهو َوهٌم فإنَّ ِسيَن اْستَْفعل زائَِدةٌ ، السُّكونِ  من (3)وَوقََع في بعِض األُصوِل : اْستَْفعل 

 وفي الُمْحَكم : وأَْكثر ما جاَء إْشباُع َحَركِة العَْيِن في الشْعِر كقْوِلِه :

 (4)يـَنحباُع من َدفـحَر  َغُضوب 
ليَل خفيٌّ بأَلٍف ، وَجعَلَه أَبو علّيٍ الفاِرِسيُّ رِحَمه هللاُ تعالَى ، ِمن الَكْيِن الذي هو لْحُم باِطِن الفْرجِ ألنَّ الخاِضَع الذَّ أَي يَْنبَع ، ُمدَّْت فتَْحةُ الباِء 

ةَ :  ، فشبََّهه بذِلَك ألنَّه أَْخفَى ما يكوُن ِمَن اإلْنساِن وهو يَتعدَّى بحْرِف الجّرِ وُدونه ؛ قاَل كثيُِّر عزَّ
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طــــــــًة  قــــــــح رحواَن ســــــــــــــــــــــَ دوا فــــــــيــــــــَك ابــــــــَن مــــــــَ  فــــــــمــــــــا َوجــــــــُ

هــــــــــاو     يــــــــــنــــــــــُ كــــــــــِ تــــــــــَ لــــــــــًة يف مــــــــــازٍِ  َتســــــــــــــــــــــــح هــــــــــح  ال جــــــــــَ

  
__________________ 

 ( اللسان : أسكنت.1)
َكن.2)  ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : وَأسح
 ( اللسان : استفعا .3)
 ( من صدر بيت لعنرتة ا ومتامه :4)

ـــــــــــــــبـــــــــــــــاع مـــــــــــــــن ذفـــــــــــــــر  غضــــــــــــــــــــــــــــوب جســــــــــــــــــــــــــــرة  ـــــــــــــــن  ي

 مـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــ  املـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــرم زايفـــــــــــــــــــة   

  

 ويرو  : املكدم.
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. السَُّكْينُ و  ، كُزبَْيٍر : حيٌّ

ي يْعني به قْولَه : ُسَكْينوونَصُّ الَجْوهِرّي :   ُمَصغَّراً حيٌّ ِمَن العََرِب في شْعِر النابِغَِة الذّْبيانّي ؛ قاَل ابُن بَّرِ

ٍا حــــــــاضـــــــــــــــــــــٌر و  كــــــــَ ثــــــــة مــــــــن ســـــــــــــــــــــُ يــــــــح  عــــــــلــــــــ  الــــــــر مــــــــَ

اِر و     يـــــــــ  ين ســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــِة مـــــــــن بـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــَ ثـ ـــــــــد  (1)عـــــــــلـــــــــ  ال
 

  
 َل أَبو ُدَواد :؛ وخصَّ بعُضهم به الَوْحشّي ؛ قا الِحماُر الَخِفيُف السَّريعُ  : السَُّكْينُ و

اًل  َ بــــــــــــــــــــه آيــــــــــــــــــــِ اح كــــــــــــــــــــَ رحُت الســــــــــــــــــــــــــــــــــ   َدعــــــــــــــــــــَ

خــــــــــــاال و     راعــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــِّ عــــــــــــاٍج تــــــــــــُ َ نــــــــــــِ اح (2)عــــــــــــَ
 

  
 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. : ُمداَوَمةُ ُركوبِه التَّْسكينُ و

ْعَدة ، بالنَّاِر ، أَْيضاً : التَّْسكينُ و قاَل :  .السكينُ  وهي تَْقويُم الصَّ

وحِ  تانُ كُجَهْينَةَ : األَ  ، ُسَكْينةُ و يِت الجاِريَةُ الَخِفيفَةُ الرُّ  ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. ُسَكْينَة الَخفيفَةُ السَّريعَةُ ، وبه ُسّمِ

 ابِن كْنعاَن الخاِطِئ فأََكلَْت ِدماَغه. اسُم البَقَِّة الدَّاخلِة أَْنَف نُْمروذٍ  أَْيضاً : السَُّكْينَةُ و قاَل :

 كذا جاَء ، وَصوابُه : سفينة ، َذَكَره أَبو موَسى ، ونبَّه عليه ، قالَهُ الذَّهبيَّ وابُن فْهٍد. صحابيٌّ ، : ُسَكْينَةُ و

بَاب بِْنت امْ  عنهما ، (3)تعالى  بِْنُت الُحَسْيِن بِن علّيِ رِضي هللا ُسَكْينَةُ و  ِرِئ القَْيِس بِن عِدّيٍ الَكْلبية وتُْكنى أُمُّ عبِد هللا.وأُّمها الرَّ

ا َرَجعَْت أُمُّ  ُسَكْينَةُ  قيَل :و ْوِض ، كاَن لها دعابَةٌ ومزٌح لَِطيٌف ، َشِهَدت الطفَّ مع أَبِيها ولمَّ بْعَد َمْقتَل  ُسَكْينةَ  لَقَبُها واْسُمها أمينةُ ، كما في الرَّ

،وبَِقيَْت بْعَده ال يظلّها سْقٌف حتى وسلمعليههللاصلىُف قَُرْيٍش فأَبَْت وتََرفَّعَْت وقالَْت : ال يكوُن لي َحٌم بْعَد َرُسوِل هللا ، الُحَسْين َخَطبَها أَْشرا

 ماتَْت َكَمَداً عليه ، وفيها يقوُل والُدها :

وحصـــــــــــــــــــــــــــوٌ  بـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــٍر  َر مـــــــــــــَ يـــــــــــــح  كـــــــــــــَبن  الـــــــــــــلـــــــــــــّ

نـــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــر ابب    يـــــــــــــــــــح كـــــــــــــــــــَ  إذا زَاَرت ســـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 قاَل الّسهيليُّ : أَي إذا َزاَرت قَْوَمها وهم بنُو عليم بِن خباب.

ةُ و حاحِ. : َمْنسوبَةٌ إليها السَُّكْينِيَّةُ  الطُّرَّ  ؛ كما في الّصِ

ثاٍت. : عدَّةُ نْسَوةٍ  ُسَكْينَةُ و  محّدِ

ينَةُ و واُب بالكْسِر  بالفتْحِ مشدَّدةً ، ، َسّكِ ينَةَ  عِليُّ بُن الُحَسْيِن بنِ  مشدَّدةً كما َضبََطه الحافُِظ ،كذا في النُّسخِ ، والصُّ األَْنماطّيِ َسِمَع  َسّكِ

ينَةَ  والُمباَرُك بُن أَحمَد بِن ُحَسْيِن بنِ  ؛ (4)القطيعّي ، واْبنه أبو عْبِد هللِا محمُد ابُن علّيِ َسِمَع ابَن الصَّْمت المحبر   َسِمَع أَبا عْبِد هللِا النعَّال سّكِ

 والُمباَرُك بُن الُمباَرِك بِن الُحَسْيِن ، ؛ 610واْبنُه عْبُد هللِا بُن الُمباَرِك َسِمَع ابَن ناِصٍر وأَبا الَمحاِسِن ابِن الُمَظفَّر البَْرمكّي ، ماَت َسنَة  (5)

ينَةَ  بنِ  (6) بِن الُحَسْينِ  كذا في النُّسخِ والصَّواُب ابِن الَحَسنِ  ثوَن. ، 597اِسِم بِن السََّمْرقَْنِدّي ، ماَت سنة َسِمَع أَبا الق َسّكِ  ُمَحّدِ

 * وفاتَهُ :

ينَةَ  الُمباَرُك بُن محمِد بِن مكاِرِم بنِ  ّي. َسّكِ  عن ابِن بياٍن ، وعنه ابُن األَْخَضر ، واْبنُه إْسمعيُل بُن الُمباَرِك ، وأُْخته َمْحبوبَةُ ، َسِمعَا ابن البَّطِ

 فَْرٌد. حدََّث عنه أَبو بْكِر بُن أَبي َمْريٍم ، ِزياُد بُن ماِلٍك : ينَةَ َسكِ  كَسِفينٍَة : أَبوو

 قُْرَب الطَّاِئِف. (7) : ة ، أَو دار السَّاِكنُ و

ْنجانيُّ  ساِكنٍ  أَحمُد بُن محمِد بنِ و حمُد بُن عْبِد هللا وم عن نْصِر بِن علّيٍ وإْسمعيل ابِن بْنِت الّسدّي ، وعنه يوُسُف بُن القاِسِم الميانجّي ؛ الزَّ

ثاٍن. البُخاِريُّ عن عيَسى بِن أَحمَد العَْسقالنّي ، البيَكْنِديّ  ساِكنٍ  بنِ   ُمحّدِ
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__________________ 
 ( ديوانه ا وقد تقدم يف دثن ا انظر تعقيبنا هنا .1)
 ( اللسان.2)
 لي  يف القاموس.« تعاىل»( قوله : 3)
َُجربّ.ابن الصلت  686/  2( يف التبصري 4)

 امل
 ( يف التبصري : النعاد.5)
 ..«.. بن ا سا بن ا سن»( يف القاموس : 6)
 .«وادٍ »( يف القاموس : 7)
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ُل عمالَِة الَحبَِش. : َجزيَرةٌ َحَسنَةٌ قُْرَب مكَّةَ ، َسواِكنُ و  وهي بيَن جدَّةَ وبالِد الَحبََشِة ، وهي أَوَّ

تَْين ؛ و: بالتَّْحريِك ، وقيَل  َكنٌ سَ  : األَْقواُت ، الواِحدُ  األَْسكانُ و  ، «أَْهِل الدارِ  ُسْكنَ  حتى إنَّ العُْنقوَد ليكونَ »حِديُث الَمْهدّي : منه هو بضمَّ

، وهذا  يُْسَكنُ   الَمكاَن بهألَنَّ  ُسْكنٌ  وإنَّما قيَل للقُوتِ : أَي قُوتَهم ِمن بََرَكتِه ، وهو بمْنِزلَِة النُّْزِل ، وهو َطعاُم القْوِم الذين ينزلُوَن عليه ؛ قيَل 

 َمْنِزالً. (1)كما يُقاُل نُْزُل العَْسكِر ألَْرزاقِهم المقدََّرةِ لهم إذا نزلوا 

ْواو ً  َسمَّ ثَةُ ؛ ساِكنَةُ  ومنهم : ، ساِكنَةَ و وقد تقدََّم ؛ ، ساِكنا ً و بْنُت الجْعِد المحّدِ اُج البُخاِريُّ  َمْسَكنِ  (2)ومنهم : محمُد ابُن  ، كَمْقعٍَد ، َمْسَكنا السرَّ

ً و أَْيضاً ؛ ِمْسِكينٌ  َرَوى عنه أَْسباُط بُن اليسع ، ويقاُل له بُن تماٍم القشيريُّ الذي َشِهَد وْقعَةَ الخازِر َمَع  ُمْسِكنُ  ومنهم : ُمْحِسٍن ، ِمثْلُ  ُمْسِكنا

 َم وهي كُجَهْينَةَ.وقد تقدَّ  ، َسِكينَةَ و ُعَمْير بِن الحباِب ؛

 بُن عاِمِر بِن أنيِف بِن ُشَرْيح بِن َعْمرو بِن عدِس بِن زْيِد بِن عْبِد هللا بن َداِرٍم. ِمْسكينُ  وهو الدَّاِرميُّ : شاِعٌر ُمجيٌد ، ِمْسكينٌ و

 ِمن بَني يافِعٍ ، له َخبٌَر ، كذا في التْبِصيِر. ، كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : يافِِعيٌّ أَي ، كيَْنُصُر : تابِِعيٌّ  يَْسُكنَ  ِدرُع بنُ و

ْمِريُّ ، َسَكنٌ و كةً ، وظاِهُر ِسياقِه يَْقتَِضي الفتَْح. الّضِ  محرَّ

 ، كُزبَْيٍر : اْختُِلَف في ُصْحبتِه. ُسَكْينٌ  أَو

 َساٍر حِديثاً.* قْلُت : لم يَْختَلَْف في ُصْحبتِه وإنَّما اْختُِلَف في اسِمه ، َرَوى عن َعَطاء بِن يَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .َسكَّنَه ِمثْل أَْسَكنَه

اٍن ، َجْمعُ  السُّكَّانُ و  وأَْيضاً : َذنَُب السَِّفينَِة ، عَربيٌّ َصِحيٌح. ساِكنٍ  ، كُرمَّ

 وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : هي الَخْيُزَرانَةُ والَكْوثَُل.

 به السَِّفينَةُ تُْمنَُع به ِمن الحَرَكِة واالْضِطراِب. تَُسكَّنُ  وقاَل األْزهِريُّ : ما

 وقاَل اللَّْيُث : ما به تُعَدَُّل ، وأَْنَشَد لطَرفَةَ :

ِعِد  َلَة ُمصح  (3)كُسك اِن بُوِصيٍّ بَدجح
 وكَشدَّاٍد : قْريَةٌ بالسغد.

 فيه. يُْسَكنُ  ، بالفتْحِ : البيُت ألنَّه السَّْكنُ و

 إليها. يُْسَكنُ  ْرأَةُ ألنَّهوبالتَّْحريِك : الم

اجُز : الساِكنُ  وأَْيضاً :  ؛ قاَل الرَّ

نح  نــــــــــــــَ َدٍف إىل فـــــــــــــــَ ُؤا مــــــــــــــن هــــــــــــــَ جــــــــــــــَ لــــــــــــــح  لــــــــــــــيـــــــــــــــَ

نح إىل َذَر  ِدفح     كـــــــــــــَ رٍّ ذي ســـــــــــــــــــــــــــَ (4)ٍء و ـــــــــــــِ
 

  
 كُمْحِسٍن : إذا كاَن كثيراً ال يُْحوُج إلى الظَّْعن ، وكذِلَك َمْرًعى ُمْربٌع وُمْنِزٌل. ُمْسِكنٌ  وَمْرًعى

 الدَّاِر : ُهُم الجّنِ الُمِقيموَن بها. ُسكَّانُ و الَمْسَكنُ  ، بالضّمِ : السُّْكنُ و

ْحمةُ والنَّْصُر. السَِّكينَةُ و  : الرَّ

 .كونُ السُّ و السَِّكينَةُ  ويقاُل للَوقُوِر : عليه

ُجُل ِمن تََسكَّنَ و  .السَِّكينَةِ  الرَّ

اِء. َسِكنَاتِهم وتََرْكتُهم على  ، بكْسِر الكاِف وفتِْحها ، أَي على اْستِقاَمتِهم وُحْسِن حاِلهم ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن الفرَّ
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 .َمساِكنِهم وقاَل ثَْعلَب : وعلى

َل ال يُطابُق فيه االْسُم الَخبَر ، إذا الُمْبتدأ اس  ٌم والَخبَر َمْصدٌر.وفي الُمْحَكم : على َمناِزِلهم ؛ قاَل : وهذا هو الَجيِّد ألنَّ األوَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : أُنزلوا.1)
 مسكن بن  مد بن السراج. 1281/  4( يف التبصري 2)
 وصدره : 26( ديوانه ط بريوت ص 3)

 أتلض هناٌض إذا صعدتح بهو 
 ( اللسان.4)
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 .بالَمساِكينِ  : إذا تََشبَّه تََمْسَكنَ و

ِم بها. الِمْسِكينُ  وقاَل ِسْيبََوْيه :  ِمن األَْلفاِظ الُمتََرحَّ

م  بالتَّْصغيِر. ُمَسْيِكين * قْلُت : وَسِمْعتهم يقُولُوَن عْنَد التََّرحُّ

ً  : صارَ  أَْسَكنَ و  .ِمْسِكينا

. اْستََكنَ و  : َخَضَع وَذلَّ

الُكوفيُّ  السَُّكونيُّ  ْنَدةَ ، منهم : أَبو بْدٍر ُشجاُع بُن الَوِليِد بِن قَْيٍس ، كَصبُوٍر : حيٌّ ِمَن العََرِب ، وهو ابُن أَْشَرس ابِن ثْوِر بِن ك السَُّكونُ و

ُث.  المحّدِ

 ، بالضّمِ ، كأَنَّه يأْمُن الَوْحَشة. ُسْكنَةٌ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : تَْغطيةُ الَوْجه عْنَد النَّْوم

َر قْوُل النابِ  ُسَكْينٌ و  غَِة.، كُزبَْيٍر : اسُم َمْوِضعٍ ، وبه فُّسِ

ا  ، تقدََّم ِذْكُره في الكاِف. (1)، بضّمِ الِميِم ، بمْعنَى العََربُون ، فهو فُْعالن  الُمْسكانُ  وأَمَّ

كةٌ : َجدُّ أَبي الَحَسِن َعْمرو بِن إِْسحق ابِن إبراهيَم بِن أَحمَد بنِ  السََّكنُ و  السََّكنيّ  بِن أَْسلََمة بِن أَْخَشن بِن كوٍر األََسدّي البُخاِري السََّكنِ  ، محرَّ

بْكٍر محمُد بُن أَحمَد بِن محمِد بِن إبراهيَم بِن ، وقَِريبه أَبو  344جْزَرةَ ، وعنه الحاِكُم أَبو عْبِد هللا ، تُوفي َسنَة  (2)الكوِرّي ِمن صاِلِحي 

 أَحمَد َسِمَع عنه أَبو محمٍد النَّْخشبّي.

كةً : ِضدُّ الَحَرَكات. السََّكناتُ و  ، محرَّ

 فيها. تَساَكنُواوهو وإِيَّاه فيها  َسَكنَ  : ُمساَكنَةً  في الدَّارِ  ساَكنَهُ و

 إليه : اْستَأْنََس به. َسَكنَ و

 وهاِدٌئ. ساِكنٌ  بُه وهوَغضَ  َسَكنَ و

 : قْريَةٌ قُْرَب تُونس. المساِكنُ و

. َسَكنٍ  بُن أَبي َسَكنُ و  : َصحابيٌّ

 بِْنُت أَبي وقَّاٍص ، َصحابِيَّةٌ ؛ وأُْخرى لم تُْنَسب ، َذَكَرها ابُن َمْنده. ُسَكْينَةُ  الندى شْيٌخ ألَبي يَْعلى الموِصلّي. وكُجَهْينَةَ : ُسكين والفَِضيُل بنُ 

. ُسَكْينَةَ  وأَبو  : تابِِعيٌّ َرَوى عنه يَْحيَى بُن أَبي َعْمٍرو الشَّْيبانيُّ

 الطَّائيُّ اْسُمه َزَكريا. السكين وأَبو

 ، بالفتْحِ : َمْوِضٌع بَيَّض له ياقوٌت. أَسكونياو

ٌث بَْغداِديٌّ َمْشهوٌر. ُسَكْينَةَ  وعبُد الَوَهاِب بُن علّيِ بنِ   ، كُجَهْينَةَ : محّدِ

 ، وأُخوه إبراهيُم َرَويا عن أَبِيهما عن أَبي الدَّْرداِء وُمعاِويَةَ. سكنَةَ  محمُد بُن راِشِد بِن أَبي سكنَةَ  وأَبو

 اإِلماُم الَمْشهوُر ِمن شيوخِ ابِن الّسمعانّي. (3): قْريَةٌ بَخَواِرزم ، منها : أَبو سعيٍد أَحمُد بُن علّيٍ الِكالبيُّ  َساَوَكانُ و

 : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل الغَربيَّة. المسكينَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ثاِن. (5)، بالكْسِر : قَْريةٌ بنَواِحي الصغد ِمن أَْعماِل كثانية  (4) سكادن  :[سكدن]  منها ، بْكُر بُن َحْنَضلَةَ وَولُده محمٌد الُمحّدِ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ماُح الذُّبَُّل ؛ َذَكَره األَْزهِريُّ في الثاّلثّيِ عن ابِن األَْعرابّيِ. األَْسالنُ  : [سلن]  : الّرِ

 .َسلَنٌ  ْقتضاهُ أنَّ واِحَدها* قْلُت : ومُ 

ْوا بها كثيراً ، ومنهم َمْن يَْحِذُف األَِلف ويقولُ  إرسالن لألَسِد عْجِميّة ، أَْصلُه أَْسالن وقْولُهم :  .رسالن ، وقد َسمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْحمن ابِن َمْرواَن بنِ ابُن َمْرواَن بِن  ُسْكتانُ  ، كعُثْمان : اسُم َرُجٍل ، وهو ُسْكتانٌ  : [سكتن]  ُسْكتان حبيِب بِن واقِف بِن يَِعيِش بِن عْبِد الرَّ

 العموديُّ اللّغويُّ الفََرِضيُّ ، تقدَّمَ 

__________________ 
 ( يف اللسان : فعال .1)
 ( كذا ا ويف اللباب : لض صاحل بن  مد جزرة.2)
 ( يف اللباب : اجلاليب.3)
 والذي يف ايقوت : َسَكاُن من قر  الصغد.( كذا ومل أعثر عليها ا 4)
 . وهي قلب مدن الصغد... ( كذا والذي يف ايقوت : كشانية5)
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رُه يف   .«أ   ش ن»ِذكح
.: َسْلعَنَةً  في َعْدِوهِ  َسْلعَنَ  : [سلعن]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 .(1) َعدا َعْدواً َشِديدا وفي اللِّساِن : إذا

ْلتينُ   :[سلتين]  .«س ج ن»أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وأَْوَرَده اْستِْطراداً في  ، بالكْسِر : (2) الّسِ

وهي لُغَةُ أَْهِل البَْحَرْين وليَْسَت بعَربيٍَّة ،  من النَّْخِل ما يُْحفَُر في أُُصوِلها َحْفراً يَْجِذُب الماَء إليها إذا كاَن ال يَِصُل إليها الماُء ، قاَل : وهو

 وهي بالعَربيَِّة السجين ؛ قالَهُ األَْصمعيُّ وقد تقدََّم.

كةً : َسَمجونُ  : [سمجن] لَة البْشكواِليَِّة أَْهَملَهُ ا ، محرَّ لجماَعةُ ، والِجيم َمْضموَمة كما في سائِِر النسخِ ، وُوِجَد بخّطِ الذَّهبّي في ُمْختصِر الّصِ

 بفتِْحها أَْيضاً.

ُث ، ماَت َسنَة المُ  الِهالِليُّ األَْنَدلُِسيُّ الشَّاِعُر ، َسَمجونٍ  َجدُّ واِلِد أَبي القاِسِم أَحمَد بِن عْبِد الَوُدوِد بِن علّيِ بنِ  وهو ، تْرَجَمتُه في  608حّدِ

لَة البِن بشكوال ، وقد َذَكْرناه في  ب سيم كون فمحلُّه هنا ولعلَّه « س م ج»كتاِب الّصِ على أنَّ النّوَن زائَِدةٌ ، فإن كانِت اللَّْفظة أَْعجميّةً ُمعَرَّ

 َراَعى المصنّف لذِلَك.

 ْهملَة أَْهَملَه الجماَعةُ.والحاُء مُ  ، كَصْعفُوٍق : َسْمحونٌ  [سمحن]

 إذ ال فَْعلول في الَكالِم َغْير َصْعفوٍق. ناِدرٌ  وهو

 ، كان في ُحدوِد الَخْمسين والَخْمسمائَة. (3) واِلُد أَبي بْكٍر األَْنَدلُِسّيِ األَديِب النَّْحوّيِ  وهو

 الحاِء.قاَل شْيُخنا : وقاَل بعُضهم : هو فَْعلون ِمن َسمح فحينئٍذ َمحلّه في 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً : قَْريَةٌ بِمْصَر ، ِمن المنوفيَّة وقد َوَرْدتُها. َسَمُدونُ  : [سمدن]  ، محرَّ

 عن ابِن األْعرابّيِ وأَْنَشَد : بالفتح ، َسَمانَةً  كَسِمَع ، َسِمنَ  : [سمن]

ا  هــــــــــــــا فــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــَ انـ ــــــــــــــاهــــــــــــــا لــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح ب  رَكــــــــــــــِ

لــــــوُع     ُن والضــــــــــــــــــــ  نـــــــاســــــــــــــــــــِ َدتح مــــــنــــــهـــــــا الســــــــــــــــــــ  (4)بـــــــَ
 

  
ً و .َسمانَتِها أَي ُطولُ   بالكْسِر. ، ِسَمانٌ  ج وعلى األَخيِر اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، ، َسِمينٌ و ساِمنٌ  فهو نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، ، كِعنٍَب ، ِسَمنا

 .بِسمانٍ  ، اْستَْغنَوا عنه ُسَمناء قاَل ِسْيبََوْيه : ولم يقولُوا

ُجُل ، أَْسَمنَ  ِخْلقَةً ، وقد السَِّمينُ  كُمْحِسٍن : ، الُمْسِمنُ  قاَل اللّْحيانيُّ :و نَهُ و الرَّ ً  غيُرهُ  َسمَّ نْ : ؛ ومنه الَمثَُل  تَْسِمينا  َكْلبَك يأُْكْلك. َسّمِ

ٌ  قاَل بعُضهم :و نَةٌ وِخْلقَةً ،  َسِمينَةٌ  ، كُمْكَرَمٍة : ُمْسَمنةٌ  اْمرأَة  .ُسِمنَتْ  وقد باألَْدويَِة ، َسِمينَةً  إذا كانتْ  ، كُمعَظََّمٍة : ُمَسمَّ

ناتِ  َوْيلٌ »في الحِديِث : و َمن أَي الالتي يَْستَْعمْلن األَْدويَة ، «يْوَم الِقياَمِة من فَتْرة في الِعظامِ  للُمَسمَّ  .للّسِ

ُجُل : أَْسَمنَ و ً  َملَكَ  الرَّ ً  شيئا ل والثالِث. راهُ ، أَو َوَهبَه، أَو اْشتَ  َسِمينا  ؛ واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األَوَّ

 .ُمْسِمنٌ  ونعَمهُ فهو ماِشيَتَهُ  َسِمنَتْ  : أَْسَمنَ و

 .الّسِمينُ  : َطلََب أْن يُوَهَب له اْستَْسَمنَ و

حاحِ : أْن يُوهَب له َمنُ  وفي الّصِ  .الّسِ

ً  : َطلَبَه اْستَْسَمنهووفي اللِّساِن :   .َسِمينا
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ً  فالناً : وَجَدهُ  اْستَْسَمنَ و ً  : أو َعدَّهُ  َسِمينا حاحِ ومنه الَمثَُل :  َسِمينا للجْسِم كَمْرَحلٍَة أي :  ُمْسَمنَةٌ  وَطعامٌ  .«ذا َوَرم اْستَْسَمْنت ولقد»كما في الّصِ

 وأَرضٌ  ، الّسمنِ  تَْحِملُه على

__________________ 
 .«عدواً »بدون لفظة « عدا شديداً »القاموس : ( يف 1)
 ابلباء املوحدة.« السلت »( عن القاموس واللسان وابألصر 2)
( عل  هامش القاموس : قوله : لحو  كصــعفو  اندر والد اخل ولك أن تقو  : فعلون ا من لح ا إذ لي  يف كالمهم فعلو  غري صــعفو  3)

 ا ه قرايف. ا كما ذكره املؤلف وغريه يف ص ع ف   ا
 ( اللسان.4)
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يَنةٌ   قِوي ة عل  تـَرحِشيح النـ بحِت. ال َحَجَر فيها َأي : َجيِّدة الرتحبَةِ  َترِبَةٌ  لَِ
ْبدِ  السَّْمنُ و ْبُد ِسالُء اللّبَِن ، وهو للبَقَِر وقد يكوُن للِمْعزى ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ الْمِرِئ القَْيِس وذكر  : ِسالُء الزُّ  ِمْعًزى له :، والزُّ

نـــــــــــــاً  طـــــــــــــًا ولـــــــــــــَح نـــــــــــــا أَقـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ أُل بـ مـــــــــــــح  فـــــــــــــتـــــــــــــَ

ٌض ورِي  و     بـــــــــــَ ىًن شــــــــــــــــــــــــِ َك مـــــــــــن غـــــــــــِ بـــــــــــُ (1)َحســــــــــــــــــــــــح
 

  
 ُسْمنانٌ و ُسمونٌ و أَْسُمنٌ  َمَش من الوْجِه ِطالَء جيُقاِوُم السُُّموَم ُكلَّها ويُنَقِّي الَوَسَخ ِمن القُروحِ الَخبِيثَِة ويُْنِضُج األَْوراَم ُكلَّها ويُْذِهُب الَكلََف والنَّ 

 ، ِمثْل أَْعبٍُد وُعبوٍد وُعْبداٍن وأَْظُهٍر وُظهوٍر وُظْهراٍن ، واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األَِخيَرْين.

 ولَتَّهُ به ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : َعِملَهُ به : َمْسمونٌ  وغيَرهُ ، فهو الطَّعامَ  َسَمنَ و

و  ُو اخلــــــــَ فــــــــا رِخــــــــح يــــــــُم الــــــــقــــــــَ ظــــــــِ تح عــــــــَ بــــــــَ ِر َأوحهــــــــَ  اصــــــــــــــــــــــِ

رُي     ٌة ومخـــــــــــــَِ ونـــــــــــــَ مـــــــــــــُ َوٌة َمســـــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــــح ـــــــــــــه عـــــــــــــَ (2)ل
 

  
ي : قاَل ابُن َحْمَزةَ : إنَّما هو أُْرِهنَْت أَي أُِعدَّْت وأُِديَمْت. نَهُ  قاَل ابُن بَّرِ ً  كَسمَّ  .أَْسَمنَهو ، تَْسِمينا

ً  القْومَ  َسَمنَ و ً  أَْطعََمُهم : يَْسُمنُهم سمنا  .َسْمنا

 .َسْمنُهم : َكثُرَ  أَْسَمنُواو

 ، كما يقاُل : تاِمُرون والبِنُون. َسْمنٍ  : أَي َذُووا ساِمنُونَ  همو

 وهو َضبََطه. شْيٌخ البِن نُْقَطةَ  ، بفتح فسكون فكسر وتْشديِد ياٍء تَْحتية : َسْمنِيَّة فِتْياُن بُن أَحمَد بنِ  أَبو المكاِرمِ و

اُج بَسَمكٍة َمْشويٍَّة فقاَل للطبَّاخِ  : التَّْبريدُ  التَّْسِمينُ و ْنها ، بلُغَِة أَْهِل الطَّائِِف واليََمِن وأُتَِي الحجَّ حاحِ وفي النَّهايَِة : فقاَل للذي  َسّمِ ؛ كما في الّصِ

نها َحَملَها : دْ  َسّمِ انَى ، وال يقالُ  (3) ، كُحباَرى السَُّمانَىو ها قَِليالً.، فلم يْدِر ما يريُد : فقاَل َعْنبسةُ بُن سعيٍد : إنَّه يقوُل لك بَّرِ : بالتَّْشديِد  ُسمَّ

 وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : طائٌِر ،

 نفحِسي مَتَق ُ  من ُلَاَ. األَقحرُب 
انَىو، ُمغايراً بين ُسَكاَرى  انَىُسمَّ وما نَّصه : وأَْحمُد بُن أَبي الُحواَرى ، كُسَكاَرى « ح ور»ويقاُل : هو الّسلَوى وَوقََع للمصنِِّف في   ُسمَّ

 وشدََّد الِميم بالقَلَم ، وتقدََّم التَّنّبِيه عليه في ذِلَك.

 .ُسَمانياتٌ  والَجْمعُ  ُسَماناةٌ  للواِحِد والَجْمعِ أَو الواِحَدةُ  يَقَعُ 

انُ و  اسٌم كالَجبَّاِن. ، كَشدَّاٍد : أَْصباٌغ يَُزْخرُف بها ، السَّمَّ

واُب ، وَوقََع في بعِض النسخِ كعَربيٍَّة كالَمْنسوِب للعََرِب وهو تَْصحيٌف ، ، كعَُرنِيٍَّة ، يَّةُ السَُّمنِ و من  قْوٌم بالِهْندِ  أَي بضٍم ففتحٍ ، هذا هو الصَّ

، كِزنٍَة ، اسُم َصنٍَم  ِسَمنٍ  ويُْنِكُروَن ُوقُوَع الِعْلم باإِلْخباِر ، ويقاُل : إنَّه نْسبَةٌ إلى قائِلُوَن بالتَّناُسخِ  بضِم الدَّاِل ، ُدْهريُّوَن ، عبََدةِ األَْصناِم ،

ار.  لهم. كذا بخّطِ اإلماِم أَبي عْبِد هللِا القصَّ

 .سومنات وفي شْرحِ بديعِ ابِن السَّاعاتي : أَنَّ نْسبَتَهم إلى بلٍد بالِهْنِد يقاُل لها

ُحوا به فتكوُن النِّْسبَة حينَئٍذ على غيِر قياٍس. * قْلُت : وهذا هو  الذي صرَّ

ّمِ : ُعْشبَةٌ  السُّْمنَةُ و  ذاُت َوَرٍق وقُُضٍب َدقيقَةُ الِعيَداِن لها نَْوَرة بَْيضاُء. ، بالضَّ

ْيِف وتَُدوُم ُخْضرتُها. ِمن الَجْنبَة السُّْمنَةُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :  تَْنبُُت بنُجوِم الصَّ

َمنِ  َدواءُ  : السُّْمنةُ و  .الّسِ

ن وفي التَّْهذيِب :  به المْرأَةُ. تَُسمَّ

__________________ 
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 واملثبت كاللسان والصحاح.« فتوسض أهلها أقطاً »برواية :  179( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
موس : جعر املؤلف هنا لاين بوزن حبار  ا فاقتضـــــــــــ  أهنا بتخفيف امليم ا ولكنه يف ح ور غاير بينهما ا فضـــــــــــبرت لاين ( عل  هامش القا3)

 بتشديد امليم ا ابلقلم ا وعبارته : وأمحد بن أيب ا واري ا كسكار  وكسماين ا أبو القاسم ا راري. ا ه. قرايف.
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 ع. : ُسْمنةٌ و

 .وقاَل نَْصر : ناِحيَةٌ بَجَرشَ 

الُمْفتِي ، إماُم جاِمعِ بُخاَرى ، تَفَقَّه على القونوّيِ ، وكاَن في ُحدوِد  محمُد بُن عِلّيِ بِن عْبِد الَمِلِك الفَقيهُ ، الِعمادُ  ة ببُخاَرى ، منها : ُسْمنةٌ و

ْين البونتي.  َخْمسين وستّمائٍَة ، تَفَقَّه عليه فخُر الّدِ

بيِر بِن محمٍد العَُمرّيِ الُمْقِرئِ لَقَُب  : ُسْمنةُ و  الَمدنّي ، قََرأَ على قالون ؛ َضبََطه أَبو العاَلِء العطَّار. الزُّ

 قُْرَب اليَماَمِة ِمن ِدياِر تميٍم. : ع َسْمنانُ و

ُث ؛  بالكسر : د ، ِسْمنانُ و ّيِ ، منه أَبو بْكٍر أَحمُد بُن َداُود المحّدِ َز نَْصر فيه الفتَْح أَْيضاً ، بقْوَمس بيَن ُخَراسان والرَّ تْرَجَمه الحاِكُم ؛ وجوَّ

 وقالوا هو األَْصل.

ّمِ : َجبٌَل ، ، ُسْمنانُ و  عن ابِن ُدَرْيٍد. بالضَّ

ثٌ  السَّامانِيُّ  بُن عبِد الَمِلكِ  َساَمانُ و ه ، أَو إلى إْحَدى القَُرى اآلتي ِذْكرها. : محّدِ  نُِسَب إلى َجّدِ

أََحِد أَْجداِدِهم ، وكانوا ِمن أَْحَسن الُملوِك ِسيَرةً ،  (1) بِن َحيَّا َسامانَ  تُْنَسُب إلى ُملوُك ما َوَراء النَّْهِر وُخَراسان ، : يَّةُ السَّامانِ  الُملوكُ و

 يرجعُوَن إلى َعْقٍل وِدْيٍن وعْلٍم.

البُخاِريُّ عن ابِن ُعيَْينة ، ويَِزيِد بِن  َسامانَ  نهم : الَمِلُك أَحمُد بُن أَسِد بنِ ، م َسامانُ  وقاَل ياقوت : يُْنَسبوَن إلى قْريٍَة بنواِحي َسَمْرقَْند يقاُل لها

 277َسنَة  (2)، وعنه ولُده األَميُر الماِضي أَبو إبراهيَم إْسمعيُل بُن أَحمَد ، وتولَّى بْعَده ولُده األَميُر نَْصر ، وماَت  250هُرون ، ماَت َسنَة 

، َرَوى عنه عبُد هللا بُن يَْعقُوب  295بُن أَحمَد الَمْذُكور ، وقد َرَوى عن أبيه وكاَن ُمْكِرماً للعُلَماِء عاِدالً ، ماَت َسنَة ؛ ثم أَُخوه إْسمعيُل 

 البُخاِريُّ وآَخُرون.

ّمِ : ع ُسْمنٌ و  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. ، بالضَّ

ُل َمْنِزٍل من  ، ُسَمْينَةُ و  لبَني َعْمرو بِن تِميٍم ، وهو واٍد ، قالَهُ نَْصر. النِّباجِ لقاِصِد البَْصَرةِ كُجَهْينَةَ : أَوَّ

 كاألَْسماِل ، عن ابِن األْعرابّيِ. : األُُزُر الُخْلقاُن ، األَْسمانُ و

 : ة بَهَمَذاَن. ساِمينٌ و

ّيِ. َسامانُ و  : ة بالرَّ

افُ  السَّامانيُّ  األَْسمهانيّ  لّيِ منها : أَحمُد بُن ع (3) َمَحلَّةٌ بأَْصبَهانَ  أَْيضاً :و  حدََّث عن أَبي الشْيخِ. الصَّحَّ

 ، بالكْسِر : د. ِسْمنينُ و

 لَقَُب عبِد هللا بِن َعْمرو بِن ثَْعلَبَةَ ، ألَنَّه كاَن بيَن أَخٍ وَعّمِ وعَدٍد كثيٍر. ِخالُف الَمْهزوِل ، وهو كأَميٍر : ، السَِّمينُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نَ  ُجُل : صارَ  تََسمَّ ً  الرَّ . َسِمينا  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

نَ و أََحبَّ التَّوسَُّع في المآكِل  : تَكثََّر بما ليَس فيه ِمن الخْيِر ، أَو ادََّعى بما ليَس فيه ِمن الشََّرِف أَو َجْمع الماِل ليُْلَحَق بذِوي الشََّرِف ، أَو تََسمَّ

رَ  َمنِ السِّ  والَمشاِرِب وهي أَسبابُ  ماِن قْومٌ »الحِديُث :  ؛ وبكّلِ ذِلَك فُّسِ نونَ  يكوُن في آِخِر الزَّ وال تُْغُزو أَي إنَّما  تُْسِمنُ  وقالوا : اليَنَمةُ  .«يَتَسمَّ

 وال تَْجعلها ِغزاراً. َسِمينَةً  تَْجعَُل اإِلبِلَ 

 .بالسَّْمن له : أََدْمُت له َسَمْنتُ و

ً  : اْشتَرى أَْسَمنَ و  .َسْمنا
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. الّسْمنُ  : َطلََب أَن يُوَهَب له اْستَْسَمنَ و  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ً و نَهم تَْسِمينا َدُهم َسمَّ  .السَّْمنَ  : َزوَّ

انُ و  ، واْشتََهَر به أَبو صاِلحٍ َذْكواُن ابن عْبِد هللا َمْولَى باِهلَةَ ، تابِعيٌّ َمْشهوٌر. السَّْمنِ  : بائِعُ  السَّمَّ

انُ  َجْوهِريُّ :وقاَل ال  السَّْمنِ  إْن َجعَْلته بائِعَ  السَّمَّ

__________________ 
 وفيه : سامان ُخداه بن ُجَبا.« سامان»ومثله يف معجم البلدان « جبا»( يف اللباب 1)
 ( يف اللباب : مات سنة تسض وسبعا ومائتا.2)
َفَهاَن.3)  ( يف القاموس : أَبصح
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َعحرَفِة.انحَصَرَف ا وإن َجَعلحَته مِ 
 ن الس مِّ مل يـَنحصِرف يف امل

اجِز : السَّْمنَ  : أَْطعََمهُ  أَْسَمنَهو  ، وقْوُل الرَّ

نيه   (1) حَم َجُزوٍر َغث ٍة لَِ
َمنِ  ال ِمنَ  السَّْمن ِمن َمْسمونَة أَي . الّسِ  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

نَها الشَّاةَ ِمثْلُ  أَْسَمنَ و  .َسمَّ

 : كثيَرةُ األَْهِل ، وهو مجاٌز. َسِمينَةٌ  ودارٌ 

نُواو  لفالٍن : أَْعطوه َكثيراً. سمَّ

 .َسِمينٌ  وهذا َكالمٌ 

 حّظاً ِمن فالٍن. أَْسَمنُ  وهو

 وَعْسلَةً ، كثَُرتا فيه. َسْمنةً  واْنقَلَبَْت بْلَدتُهم

ةُ :ُهِريَق ، في أَِديمكم ، أَي مالُكم يُْنفَُق عل َسْمنُكم وفي الَمثَِل :  في َدقيِقكم. َسْمنُكم يكم ، ومنه أََخذِت العامَّ

َمْشقّي عن ابِن الُمْنَكدِر ؛ ولَقَُب أَبي عبِد هللِا محمِد بِن حاتِِم بِن  (2)، كأَِميٍن : لَقَُب أَبي ُمعاِويَةَ َصَدقة بن أَبي  السَِّمينُ و عبِد هللِا القَُرِشّي الّدِ

 البَْغداِدّي عن ابِن البطر. (3)َمْيمون الَمْرَوزّي البَْغداِدّي عن وكيعٍ ؛ ولَقَُب أَبي الَمعاِلي أَحمَد بن عْبِد الجبَّاِر 

 راِب القُرآِن والُمْفرداِت َمْشُهوٌر.: صاِحُب إِعْ  ( )4السَِّمينُ و

 وبالضّمِ وفَتْحِ الميِم وأَُخوه ُعَمر َسِمعاً ِمن ابِن شانيل.

 واٍد القرى ؛ عن نَْصر. (6)، بالضّمِ : ماَءةٌ بيَن الَمدينَِة والشاِم قُْرَب  ( )5ُسْمنةٌ و

 ، بالفتْحِ : شعٌب لبَني َربيعَةَ بِن ماِلٍك فيه نَْخٌل ؛ عن نَْصر. َسْمنانُ و

 .400ماَت َسنَة  وبالكْسِر قَْريَةٌ بِنََسا ، لها نَْهٌر كبيٌر ، منها : أبو الفَْضِل محمُد بُن أَحمَد بِن إْسحق عن أَبي بْكٍر اإِلْسماِعيلّي ،

الِعَراقّي نَِزيُل بَْغداَد أَحُد مشايخِ الَخِطيِب ، َسِمَع الدَّاْرقْطنّي ، وماَت  َسْمنان ِن أحمَد بِن َمْحمود بنِ : َجدُّ القاِضي أَبي َجْعفٍر محمِد ب َسْمنانُ و

 .444بالموصِل قاِضياً َسنَة 

 : ِمن قَُرى َسَمْرقَْند ، عن ياقوت وقد تقدََّم. َسامانُ و

 تَْرَجمه السبكّي ، َرِحَمه هللاُ تعالى. السَّامانيُّ  سعيِد بِن عبِد هللِا بِن بْندارٍ : قْريَةٌ بِدياِر بْكٍر ، منها : الَحَسُن بُن  َسامانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر : بلَْيَدةٌ بَطَخارْستان ؛ وقد َذَكَرها المصنُِّف اْستِطراداً في أَثْناِء كتابِِه. (7) ِسمنجانٌ   :[سمنجن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َم فيه. َسِميَجنُ  : [سميجن] اُق المزنيُّ تُُكلِّ  ، بفتحٍ فكْسٍر : قْريَةٌ بَسَمْرقَْند ، منها : الَحَسُن بُن الُحَسْيِن بِن َجْعفٍر الورَّ

نُّ  : [سنن] ْرُس ، الّسِ األَخيَرةُ ناِدَرةٌ ، ِمثُْل قِّنِ  ، أَِسنَّةٌ و أَْسنَانٌ  ج فُهما ُمتَراِدفان ، وتخصيص األْضراس باإِلرحاء عرفي ، ، بالكْسِر : الّضِ

 َجْمُع الَجْمعِ ِمثْل ِكّنِ وأْكناٍن وأَِكنٍَّة. األَِسنَّةُ  وأَْقناٍن وأَقِنٍَّة ؛ ويقالُ 

ّنِ أَُسنٌّ  َحَكى اللّْحيانيُّ في َجْمعِ و  وهو ناِدٌر أَْيضاً. الّسِ
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ُكبَ »في الحِديِث : و  قد اْختُِلَف فيه. ، «، وإذا سافَْرتُم في الجْدِب فاْستَْنُجوا ِسنَّتَهاأَ  إذا سافَْرتُم في الِخْصِب فأَْعُطوا الرُّ

ْمحِ ، فإن كاَن الحِديُث َمْحفوظاً فكأَنَّها َجْمعُ  ِسنانٍ  إالَّ َجْمع األِسنَّةَ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد : ال أَْعِرف ، يقاُل لَما تأُْكلُه اإلبُِل وتَْرعاهُ ِمن  األَْسنانِ  للرُّ

 َجْمُع الَجْمِع. أَِسنَّة ِمن الَمْرَعى ، ثم أَْسنانٌ و ِسنٌّ  ، يقاُل : أَْسناٍن أَِسنَّةٌ  ، وَجْمعُ  نٌّ سِ  العُْشب

نانِ  َجْمعُ  األَِسنَّةُ  وقاَل أَبو سعيٍد :  ، األَْسنانِ  ال َجْمع الّسِ

__________________ 
 وقبله :« لينه»( يف اللسان والصحاح : 1)

 فباكرتنا جفنة بطينه
 ومثله يف اللباب.« صدقة بن عبد  » 695/  2( يف التبصري 2)
 ( يف اللباب : أمحد بن علي السما اخلباز.3)
 واله فيه : السما بن  مد بن حُبر بن ُضُبض الرعيين. 695/  2كما نظره الشارح موافقاً ملا يف التبصري « الس َماِّ »( كذا والصواب : 4)
َُسم ن بوزن  مد. 1286/  4( يف التبصري 5)

 امل
 .«وادي القر »( كذا والصواب 6)
 واملثبت عن معجم البلدان ا ابجليم.« لخان»( ابألصر 7)
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ن   اإلِبَر عل  اخلُل ِة َأي يقوِّيها كما يقوِّي َيُسن   قاَ  : والَعَرُب تقوُ  اَ مح ُ  كِّا ا فاَ مح ُ  السِّ هلا عل   ِسنانٌ  َحد  السِّ
نانُ و رعي اخلُل ِة.  ُه الَعربي ِة. َيُسن   االسُم ِمن السِّ  َأي يقوِّي ا قاَ  : وهو َوجح

ي ما قاَل أَبو ُعبَْيدٍ  كابَ  قاَل األْزهِريُّ ويُقّوِ  .أَْسنانَها حِديُث جابٍِر : إذا ِسْرتُم في الِخْصب فأَْمِكنوا الّرِ

َمْخشريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالَى : مْعنَى الحِديِث أَْعطوها ما تَْمتَنِع به ِمن النَّْحِر ، ألنَّ صاِحبَها إذا أَْحسَ وق ن َرْعيَها َسِمنَْت وَحُسنَْت في اَل الزَّ

 ِسنِّ  ، وإن أُِريَد بها َجْمعِ  ِسنَانٍ  َجْمع باألِسنَّةِ  أَنَّ الُمَرادَ في ُوقوعِ االْمتِناعِ بها ، هذا على  باألَِسنَّة َعْينِه فيَْبَخل بها أَْن تُْنَحَر ، فشبَّه ذِلكَ 

ْعي ؛ و نَّ  أَْعُطوا»الحِديُث : منه فالُمراُد بها أَْمِكنُوَها ِمَن الرَّ نِّ  َحظَّها ِمن الّسِ نِّ  أَي أْعُطوا َذَواتِ  ، «الّسِ نِّ  حظَّها ِمن الّسِ ْعُي. الّسِ  وهو الرَّ

 أَي أْمِكنُوها ِمن الَمْرَعى إشاَرة إلى قَْوِل أَبي ُعبَْيٍد.: ِريُّ عن هذه األَْقواِل ، واْختََصَر بقْوِله وأَْعَرَض الَجْوه

نُّ و اجُز : الثَّْوُر الَوْحِشيُّ  : الّسِ  ؛ قاَل الرَّ

نِّ  َؤاِج الســـــــــــــــــــــــــــِّ يـــــــــــــنـــــــــــــًا كـــــــــــــتــــــــــــــُ نـــــــــــــِ تح حـــــــــــــَ نـــــــــــــ   حـــــــــــــَ

ّن     عــــــــــــــــِ رحثــــــــــــــــَ َوَف مــــــــــــــــُ ٍب َأجــــــــــــــــح (1)يف َقصــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
نُّ و . َجبٌَل بالمدينةِ  : الّسِ ا يِلي ركيةَ ، وركيةُ َوَراَء مْعِدِن بَني ُسلَْيم على َخْمِس لياٍل ِمن الَمدينَِة ؛ قالَهُ الَمْسعوِديُّ  ممَّ

نُّ و ّيِ ،  :الّسِ نّيُّ  هللاِ  (2)منه هشاُم بُن عبِد  ع بالرَّ اِزيُّ عن ابِن أَبي ذئٍب. الّسِ  الرَّ

ّيِ.وقاَل الحاِكُم أَبو عْبِد هللا   : هي قْريَةٌ َكبيَرةٌ بباِب الرَّ

نُّ و اب األْسفَل بيَن تْكِريت والموصِل ، د على ِدْجلَةَ  : الّسِ هكذا في النُّسخِ  عْبُد هللا بُن علّيٍ ، أبو محمدٍ  منه بالجانِِب الشَّْرقّيِ ، منها عْنَد الزَّ

 أَبي الَحَسِن الحمامّي ، ماتَ  (4)تَفَقَّه على القاِضي أَبي الطيِِّب ، وَسِمَع ابَن  الفَِقيهُ  ، يُّ الّسنِّ  (3)، وَصوابُه عبُد هللا بُن محمِد بِن أَبي الجوِد بِن 

نِّيُّ  ، ويوسُف بُن ُعَمرَ  465 َسنَةَ   : َرَوى عن الَماِلينّي في األَْربِعيْن. الّسِ

نُّ و َها وآِمدَ  : الّسِ عن رُجٍل عن أَبي يَْعلى الموصلّيِ ؛ قالَهُ الذَّهبيُّ ؛ واسُم هذا  السُّنِّي ذو بَساتِيَن ، ومنه غنيمةُ بُن ُسْفياَن القاِضي د بين الرُّ

ُجل المْجُهوِل الُمَطهُر بُن إْسمعيَل ، قالَهُ الحافُِظ.  الرَّ

نُّ و حاحِ. ِسنَّ  ؛ منه يقاُل : أَِطلْ  البَْريِ ِمَن القَلَمِ  (5) موِضعُ   :الّسِ ف قَطَّتَك وأَْيِمْنها ؛ كما في الّصِ ْنها وَحّرِ  قَلَِمَك وَسّمِ

نُّ و اِء. األَْكُل الشَّديُد ، : الّسِ  ُرِوي ذِلَك عن الفرَّ

ً  أَصابَِت اإلبُِل اليْومَ : قاَل األزهِريُّ : وسِمْعُت غيَر واِحٍد ِمن العََرِب يقوُل   ْعي إذا َمَشقَْت منه َمْشقاً صاِلحاً.ِمن الرَّ  ِسنّا

نِّ  فالٍن إذا كاَن قِْرنَه في ِسنُّ  بكْسِر القاِف. يقاُل : فالنٌ  الِقْرُن ، : الّسنُّ و  ، وكذِلَك تِنُّه وِحتْنُه. الّسِ

 الَحبَّةُ ِمن رأِْس الثُّوِم. هيو وفي الَمثَِل : أَْعِطني شيئاً ِمن الثُّومِ 

حاحِ : ةٌ منه. ةِسنَّ  وفي الّصِ  ِمن ثُوٍم فِصَّ

 الِمْنجِل ؛ وهو مجاٌز. أَْسنانُ  والِمْنشاِر. يقاُل : كلَّتْ  ُشْعبَةُ الِمْنَجلِ  : الّسنُّ و

نِّ  قد يُعَبَّرُ و حاحِ. ِسنُّكَ  فيُقاُل : كم ِمْقداِر العُُمِر ، عن بالّسِ  ، كما في الّصِ

 في النَّاِس وغيِرهِم. تكونُ  ُمَؤنَّثَةٌ  رُهم ؛أَْهل بَْيتي ، أَي أَْعما أَْسنانَ  ويقاُل : جاَوْزتُ 

حاحِ : وتَْصِغيرُ  ّنِ ُسنَْينَة وفي الّصِ  ، ألنَّها تَُؤنََّث. الّسِ

نُّ  وفي الُمْحَكم : ْرُس ، أُثْنى. الّسِ  : الّضِ

 ُكلُّها ُمَؤنَّثة ، وأَْسماُؤها ُكلُّها ُمَؤنَّثةٌ. األْسنانُ  وقاَل شْيُخنا :
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__________________ 
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.1)
 واألصر كياقوت.« عبيد  »( يف التبصري : 2)
 .«اجلوديّ » 756/  2( يف التبصري 3)
 ( يف التبصري : لض من أيب ا سن اليمامي.4)
 .«ومكانُ »( يف القاموس : 5)
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 الجاِرَحِة ُمَؤنَّثَةٌ ثم اْستُِعيَرْت للعُُمِر اْستِدالالً بها على ُطوِله وقَِصِره ، وبَِقيَْت على التأْنِيِث. ِسنُّ  لنِّهايَِة :وفي ا

ْرَس ُمَذكٌَّر ، وأَْنَكَر األَْصمعيُّ ُكلُّها مَؤنَّثَةٌ إلى آِخِرِه ، محلُّ نََظٍر ؛ فقد تقدََّم للمصنِِّف أَنَّ  األَْسنانُ  وقْوُل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : الّضِ

ْل.  تأْنِيثَه ؛ وكذِلَك النَّاِجذُ والنَّاُب ، فتأَمَّ

 ال َغْير. أَْسنانٌ  ج

حاحِ. أََسنَّ و ُجَل : َكبَُر ، كما في الّصِ  الرَّ

 .كاْستََسنَّ  ؛ ُمِسنٌ  فهو ، ِسنُّهُ  َكبَِرتْ  وفي الُمْحَكم :

 ِمن الدَّواّبِ. مسنًّا الذي يَِصيُر به ِسنُّهُ  نَبَتَ  إذاالبَعيُر :  أََسنَّ  يقاُل :و

بفتحِ النّوِن األَولَى ؛ هكذا  ، «تَُسنَّنْ  يُتَّقَى ِمن الضَّحايا التي لم»َرَوى ماِلٌك عن نَافِعٍ عن ابِن ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنهما أَنَّه قاَل : و

ً  كأَنَّها لم تُْعطَ  أَْسنانُها َرَواه القُتَيبيُّ وفسََّره : التي لم تَْنبُتْ   .أَْسنَانا

واُب في العَربيَِّة ، وإذا أَثْنَْت فقد تُْسنِنْ  قاَل األْزهِريُّ : وهذا وهٌم والَمْحفوُظ ِمن أَْهِل الضْبِط لم ؛ وعلى هذا  أَْسنَتْ  بكْسِر النُّوِن ، وهو الصَّ

 قَْول الفُقَهاِء.

 : أَْنبَتَهُ. ِسنَّهُ  هللا أََسنَّ و

 هللا. أََسنَّهاو،  أَْسنانُها البََدنَةُ إذا نَبَتَتْ  ُسنِّنَتِ  وقاَل القتيبيُّ : يقالُ 

  َصِحيحٍ ، وال يقُولُه ذو الَمْعرفٍَة بَكالِم العََرِب.قاَل األْزهِريُّ : هذا غيرُ 

حاحِ ؛ وأَْنَشَد لألَْعشي : السَّنةِ  ؛ وذلك في نَبَتَ  أَي َسِديُس النَّاقَِة : أََسنَّ و  الثاِمنَِة ، كذا في نسخِ الّصِ

ي  جــــــــــــــِ ــــــــــــــلــــــــــــــ  تح يف ال طــــــــــــــَ ــــــــــــــِ هــــــــــــــا رُب تــــــــــــــِ قــــــــــــــ   حبــــــــــــــِِ

ن      ِديــــــــــُ  هلــــــــــا قــــــــــد َأســــــــــــــــــــــــَ (1)ِن حــــــــــىت الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
  : قيَم عليها منُذ كانت ِحقَّةً إلى أَن أَْسَدَسْت في إْطعاِمها وإْكراِمها ؛ ومثْلُه قَْول القاُلخِ :يقولُ 

نح  جــــــــــــــُ رِت الــــــــــــــلــــــــــــــ  بــــــــــــــح رَت يف خــــــــــــــَ ه رُبــــــــــــــِّ قــــــــــــــِّ  حبــــــــــــــِِ

ن      ِديــــــُ  قـــــــد َأســــــــــــــــــــَ فــــــَ  بـــــــه حــــــىت الســـــــــــــــــــــ  قــــــح ــــــُ (2)يـ
 

  
 َعربيَّةٌ َصِحيَحةٌ.منه  ، ِسنًّا أَْكبَر أَي منه : أََسنُّ  هو يقاُل :و

 أَْهِل البَلَِد. أَسنَّ  قاَل ثَْعلَُب : حدَّثَنِي موَسى بُن عيَسى بِن أَبي َجْهَمة اللَّْيثيُّ وأَْدَركته

نُّ و،  نِّ السِّ  إذا كاَن قِْرنَه في ِلَدتُه وتِْربُهُ  كَسِفينٍَة : أَي ، َسنِينَتُهو كأَِميٍر ، ، َسنِينُهُ و بالكْسِر ، ، ِسنُّه هو يقاُل :و قد تقدََّم له قَِريباً فهو  الّسِ

 تِْكراٌر.

ْينَ  َسنَّ و ّكِ ً  الّسِ  .َسنينٌ و َمْسنُونٌ  فهو ، يَُسنُّه َسنّا

ً و  .المسانُّ  ، بالكْسِر ، والَجْمعُ  ِمَسنٌّ  فهو به أَو عليهِ  يَُسنُّ  وَصقَلَه. وكلُّ ما الِمَسنِّ  على أََحدَّهُ  : َسنَّنَهُ تَْسنِينا

حاحِ :  َحَجٌر يَُحدَُّد به. الِمَسنُّ  وفي الّصِ

ي اُء ُسّمِ ً  وقاَل الفرَّ  عليه ، أَي يَُحدُّ. يَُسنُّ  ألنَّ الَحِديدَ  الِمَسنُّ ِمَسنّا

اُج : َحسَّنَهُ  إذا الَمْنِطَق : َسنَّنَ  ِمن المجاِز :و  كأَنَّه َصقَلَه وَزيَّنَه ؛ قاَل العجَّ

جــــــــــــــا  هــــــــــــــ  بـــــــــــــــَ بــــــــــــــًا مــــــــــــــُ جح َحســــــــــــــــــــــــــــَ  دَعح ذا وهبــــــــــــــَّ

َزو جـــــــــا     قـــــــــًا مـــــــــُ طـــــــــِ نـــــــــح نح مـــــــــَ نـــــــــِّ مـــــــــًا وســـــــــــــــــــــــَ خـــــــــح (3)فـــــــــَ
 

  
َدهُ  َسنَّنَ و َهه إليه. ُرْمَحهُ إليه : َسدَّ  وَوجَّ

ْمحَ  َسنَّ و ً  الرُّ  .ِسنانَهُ  َركََّب فيه : يَُسنُّه َسنّا
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ً  َجعََل له أََسنَّهو  .ِسنانا

ً  األَْضراسَ  َسنَّ و َكها َسنّا  كأنَّه َصقَلَها. َسوَّ

ً  اإلبِلَ  َسنَّ و ً  ساقَها : َسنّا ً  َسْوقا حاحِ  َسِريعا  سارها َسْيراً َشِديداً.: وفي الّصِ

ً  األَْمرَ  َسنَّ و  بَيَّنَه. : إذا َسنّا

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب.« حبستحبقتها »برواية  207( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
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 هللا أَْحَكاَمهُ للناِس : بَيَّنَها. َسنَّ و

 : بَيََّن َطِريقاً قَِويماً. ُسنَّةً  هللا َسنَّ و

ً  الِطينَ  َسنَّ و اراً ، : َسنّا  فاُلناً : َطعَنَهُ بالِسناِن. َسنَّ و: أو َطيََّن به ؛ كذِلَك  َعِملَهُ فَخَّ

هُ باألْسنانِ  : َسنَّه أَو ه باألَْضراِس. َعضَّ َسهُ إذا َعضَّ  ، كَضرَّ

َده إذا َكَسَر َعضَدهُ. َكَسَر أَْسنَانَهُ ، : َسنَّه أَو  كعَضَّ

ً  الفَْحُل الناقَةَ  َسنَّ و  ؛ قاَل : هاَكبَّها على َوْجهِ  : يَُسنُّها َسنّا

فــــــــــــاهــــــــــــا  قــــــــــــح ــــــــــــَ تـ ُر واســــــــــــــــــــــــــح تح  حفــــــــــــِ عــــــــــــَ ــــــــــــَ َدفـ  فــــــــــــانــــــــــــح

ِه َأو َدرحابهــــــــــــــا     هــــــــــــــا ابلــــــــــــــَوجــــــــــــــح نــــــــــــــ  (1)فســــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَي َدفَعَها.

ْعيِ ، َسنَّ و خِ. الماَل : أَْرَسلَهُ في الرَّ  نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن الُمؤّرِ

يت ، وأَْنَشَد للنابِغَِة : َصقَلَهُ الِقياَم عليه حتى كأنَّه وِرْعيَته  أَْحَسنَ  إذا َسنَّه أَو ّكِ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن ابِن الّسِ

ُم  ر هــــــــــُ ُم عــــــــــنــــــــــهــــــــــم وغــــــــــَ هــــــــــُ لــــــــــومــــــــــُ تح حــــــــــُ لــــــــــ   ضــــــــــــــــــــــــَ

زيـــــــــِب     عـــــــــح ِي وتــــــــــَ يـــــــــديِّ يف َرعـــــــــح عـــــــــَ ُ
ن  املـــــــــ (2)ســـــــــــــــــــــــَ

 

  
ً  اإلبِلَ  َسنَّ  وفي الُمْحَكِم :  إذا َرعاها فأَْسَمنَها. يَُسنُّها َسنّا

ً  ءَ الشي َسنَّ و َرهُ  : يَُسنُّه َسنّا . َصوَّ  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ٌر. َمْسنونٌ  وهو  : أَي ُمصوَّ

ً  عليه الِدْرعَ  َسنَّ و َرهُ  : يَُسنُّه َسنّا . َصوَّ  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ٌر. َمْسنونٌ  وهو  : أَي ُمصوَّ

ً  عليه الِدْرعَ  َسنَّ و  : أَْرَسلَه إْرساالً لَيِّناً. يَُسنُّه َسنّا

 عليه َصبّاً َسْهالً. الماَء : َصبَّهُ  عليه َسنَّ  أَو

حاحِ : ْين المْعجَمِة.  َسنَْنتُ  وفي الّصِ ّبِ قُْلَت بالّشِ ْقتُه بالصَّ في حِديِث ابِن والماَء على َوْجهي أَي أَْرَسْلتُهُ إْرساالً من غيِر تَْفريٍق ، فإذا فَرَّ

 الماَء على وْجِهه وال يَُشنُّه. يَُسنُّ  كان»َي هللا تعالى عنهما : ُعَمَر ، رِض 

 عليَّ التُّرابَ  فُسنُّوا»حِديُث َعْمرو بِن العاِص ، رِضي هللاُ تعالَى عنه : منه التّراَب : إذا َصبَّه على وْجِه األْرِض َصبّاً َسْهالً. و َسنَّ  وكذِلكَ 

 ً  .«َسنّا

ً يَُسنُّه الطَِّريقَةَ  َسنَّ و  ؛ قاَل خاِلُد بُن ُعتْبة الُهَذليُّ : (3) َساَرها  :ا َسنّا

ا  رحهتـــــــــَ َت ســـــــــــــــــــــــِ ـــــــــح ريٍة أَن نح مـــــــــن ســـــــــــــــــــــــِ َزعـــــــــَ  فـــــــــال  ـــــــــَح

ريُهـــــــــــا     ًة مـــــــــــن َيســـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــ  (4)فـــــــــــَبو ُ  راٍض ســـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 .كاستََسنَّها

ُجُل : اْستَنَّ و ه عليها. ، «بعوٍد ِمن أََراكٍ  يَْستَنُّ  كانَ »الحِديُث : منه ؛ و اْستَاكَ  الرَّ  وهو اْفتِعاٌل ِمن األَْسناِن أَي يُِمرُّ

حاحِ. اْستَنَّتِ  وفي الَمثَِل : الفََرُس : قََمصَ  اْستَنَّ و  الِفصاُل حتى القَْرَعى ؛ كما في الّصِ

 في جَهٍة واِحَدةٍ. َسنَنِه الفََرُس في مْضَماِره : إذا َجَرى في نَشاِطِه على اْستَنَّ  يقاُل :

 أَي َعدا ِلمَرِحِه ونَشاِطِه َشْوطاً أَو َشوَطْين وال َراِكَب عليه. ، «َشَرفاً أَو َشَرفَْينِ  اْستَنَّتْ »في حِديِث الَخْيِل : و
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 ٍم ليَس منهم ، والقَْرَعى ِمن الِفصاِل : التي أَصابَها قََرٌع ، وهو بَثٌْر.والَمثَُل يُْضَرُب لَرُجٍل يُْدِخُل نَْفَسهُ في قوْ 

 في الَمفاَزةِ. السَّراُب : اْضَطَربَ  اْستَنَّ و

 كَصبُوٍر : ما اْستَْكَت به. ، السَّنُونُ و

اِغُب : دواٌء يُعالُج به األَْسناُن ، زاَد غيُرهُ   ِويِة األْسناِن وتَْطِريتِها.ُمَؤلٌَّف ِمن أَْجزاء لتَقْ : وقاَل الرَّ

بَِّة ، والفَْهَدة. وبالفتْحِ : اسمُ  ، السَّنَّةُ  قاَل اللّْيُث :و  الدُّ

نَّةُ و  سنانٌ  والَجْمعُ  بالكْسِر : الفأُْس لها َخْلفاِن ، ، الّسِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.1)
 واللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب. 14( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 2)
 .«َساَر فيها»( يف القاموس : 3)
واللسان خلالد بن عتبة واملقايي  والصحاح وفيهما « من سنة»من قصيدة خلالد بن زهري اهلذد ا وبرواية :  213/  1( شرح أشعار اهلذليا 4)
 .«قا  اهلذد»
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حاِح.ويُقاُ  : هي اَ ِديَدُة الجي تُثاُر هبا األرحضُ  رٍو وابِن األعحرايبِّ ا كما يف الصِّ ك ِة ؛ عن أيب َعمح   كالسِّ
ّمِ : الَوْجهُ  ، السُّنَّةُ و هُ  لَصقالَتِِه وَمالَستِِه ؛ بالضَّ حِديُث الحّضِ على منه ؛ و الصُّوَرةُ  : السُّنَّةُ  أَو َدائَِرتُهُ ؛ أَو وهو صْفَحةُ الَوْجِه ؛ أَو ُحرُّ

َدقِة : فقاَم ر : الصُّوَرةُ والَوْجهُ ،  فالسُّنَّةُ  وأََمة ، ُسنَّة ءأَي الصُّوَرة وما أَْقبََل عليك ِمَن الَوْجِه ، ويقاُل : هو أَْشبَه شي ، السُّنَّةِ  ُجٌل قَبِيحُ الصَّ

ِة : مَّ كيت ؛ وقاَل ذو الرُّ  واألَمةُ : الَوْجهُ ؛ عن ابِن الّسِ

رِفــــــــــــٍة  قــــــــــــح ٍه غــــــــــــرَي مــــــــــــُ َة َوجــــــــــــح نــــــــــــ  رِيــــــــــــَك ســــــــــــــــــــــــــُ  تــــــــــــُ

َدُب     لســـــــــــــــــــــــاَء لـــــــــيـــــــــ  هبـــــــــا خـــــــــاٌ  وال نـــــــــَ (1)مـــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد ثَْعلَب :

هـــــــــــــــا  تـــــــــــــــُ ـــــــــــــــ  نـ رحآِة ســـــــــــــــــــــــــــــُ يحضـــــــــــــــــــــــــــــاُء يف املـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ  بـ

     ِ مـــــــــح ِض الـــــــــلـــــــــّ واضـــــــــــــــــــــــِ (2)يف الـــــــــبـــــــــيـــــــــِت حتـــــــــَت مـــــــــَ
 

  
قالَِة األَسالَِة. الَجْبَهةُ والَجبِينانِ  : السُّنَّةُ  أَو  وُكلَّه ِمَن الصَّ

يَرةُ  : السُّنَّةُ و  َحَسنَة كانْت أو قَبِيَحة. الّسِ

 ؛ مْعناهُ ِمن أَْهِل الطَّريقَِة الُمْستقيمِة الَمْحموَدةِ. السُّنَّة : الطَّريقَةُ الَمْحموَدةُ الُمْستقيمةُ ، ولذِلَك قيل : فالٌن ِمن أَْهلِ  السُّنَّةُ  وقاَل األْزهِريُّ :

 ألَْعشى :؛ وبه فسََّر بعُضهم قْوَل ا الطَّبِيعَةُ  : السُّنَّةُ و

يِن  ه مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــُ ائـــــــــــــــــــِ رميـــــــــــــــــــًا ِشـــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــَ

نح     ــــــــــــــَ ن َا الســــــــــــــــــــــــــــ  َرمــــــــــــــِ ــــــــــــــَة األكــــــــــــــح عــــــــــــــاوي (3)مــــــــــــــُ
 

  
 هنا الُوُجوه. السُّنَن وقيَل :

. تَْمٌر بالمدينةِ  : السُّنَّةُ و  َمْعروٌف ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ا أََمَر به النَّبيُّ ،  هُ ونَْهيُهُ ُحْكُمهُ وأَْمرُ  إذا أُْطِلقَت في الشَّْرع فإنّما يُراُد بها ِمن هللا السُّنَّةُ و ، ونََهى عنه ونََدَب إليه قْوالً  وسلمعليههللاصلىممَّ

ا لم يَْنطق به الكتاُب العَزيُز ، ولهذا يُقاُل في أَِدلَّة الشَّْرعِ : الكتاُب  اغُب : السُّنَّةُ ووفِعالً ممَّ النبّيِ :  ُسنَّةُ  ، أَي القُرآُن والحِديُث. وقاَل الرَّ

اها ،  ُسنََّة هللِا الَِِّت َقْد َخَلْت )قد تُقاُل لَطريقَِة حْكَمتِه وَطريقَِة طاَعِته ، نْحو قْوِله تعالَى : ،  عزوجلهللا ،  ُسنَّةُ وَطريقَتُه التي كاَن يَتحرَّ
َرُض ؛ فنَبَّه على أنَّ وُجوه الشَّرائِعِ وإن اْختَلَفَْت ُصوُرها ، فالغَ  (5) (َوَلْن َتََِد ِلُسنَِّت هللِا َِتِْويالً )؛ وقَْوله تعالَى :  (4) (ِمْن قَ ْبلُ 

 النَّْفس وتَْرِشيُحها للُوصوِل إلى ثَواِب هللا تعالى. (6)الَمْقُصوُد منها ال يَْختَِلُف وال يَتَبَدَُّل ، وهو تَْطِميُن 

ُمْ )قَْوله تعالَى : و ِلينَ  نَّةُ سُ  ِإاّل أَْن تَأْتِيَُهمْ  (َوما َمَنَع الّناَس َأْن يُ ْؤِمُنوا ِإْذ جاَءُهُم اهْلُدى َوَيْستَ ْغِفُروا َرِبَّ  .( )7اأْلَوَّ

اُج : جَّ اللُهمَّ ِإْن كاَن هذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَلْينا ِحجارًَة ِمَن )وَطلَُب الُمْشرِكين إذ قالوا :  أَي ُمعَايَنَةُ العَذابِ  قاَل الزَّ
 .(السَّماءِ 

تَْين ، َسنَنُ و تَْين وكُرَطٍب. وابن سيده : َسنَنا فهي أَْربَع لُغاٍت ، ذَكَر الَجْوهِريُّ منها : الطَِّريِق ، ُمثَلَّثَةً وبضمَّ ً  بالتَّْحريِك وبضمَّ كِعنٍَب ،  ِسنَنا

 قاَل : وال أَْعرفُه عن غيِر اللّْحيانّي.

ِة :وكُرَطٍب : َذَكَره صاِحُب الِمْصباحِ أَْيضاً وتََظر فيه   نَْهُجهُ وِجَهتُهُ. شْيُخنا ؛ َواَل َوْجه للنََّظر فيه ، وقد ذَكَره الَجْوهِريُّ وغيُرهُ ِمن األئِمَّ

 الطَِّريِق ، أَي ِجَهتَه. َسنَنَ  يقاُل : تََرَك فالنٌ 

تُه. ُسنُنُهوالطَّريِق  َسنَنُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد :  : َمَحجَّ

 عن وْجِهه.الَجبَِل : أَي  َسنَنِ  وتَنَحَّ عن

 أَي على َوْجِهك. ُسنَنِكو َسنَنِك واِحٍد. ويقاُل : اْمِض على َسنَنٍ  : االْستِقاَمةُ. يقاُل : أَقاَم فالٌن على السَّنَنُ  وقاَل الَجْوهِريُّ :
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 كاً لَمْن بْعِدهم.أَوائُِل الناِس فصاَر َمْسلَ  َسنَّه الطَِّريِق ، وهو َطريقٌ  ُسنَّة في األَْصلِ  السُّنَّةُ  وقاَل َشِمٌر :

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان.2)
 واللسان. 208( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .23( الفتح ا اآية 4)
 .43( فاطر ا اآية 5)
 ( يف املفردات : تطهري.6)
 .55( الكهف ا اآية 7)
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يحُ و حاحِ ، إذا جاَءتْ  َسنائِنُ : ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب  َسناِسنَ  جاَءِت الّرِ ال  َطريقٍَة واِحَدةٍ  َوْجٍه واِحٍد وعلى على ، كما هو نَصُّ الّصِ

. (1)، كَسِفينٍَة : قالَهُ ماِلُك بُن خاِلٍد  َسنِينَةٌ  تَْختلُف ؛ واِحُدها  الُخنَاِعيُّ

ُ و . نُ الُمْنتِ  في اآليَِة ، ، *الَمْسنونُ  الَحَمأ  الُمتَغيُِّر ؛ عن أَبي َعْمٍرو ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 ، أَي تَغَيََّر. َمْسنونٌ  الماُء فهو ُسنَّ  وقاَل أَبو الَهْيثم :

اُج : جَّ  الطَّريِق. ُسنَّةِ  َمْصبوٌب على َمْسنونٌ  وقاَل الزَّ

 قاَل األَْخفُش : وإنَّما يَتَغَيَُّر إذا قاَم بغْيِر ماٍء جاٍر.

 : َطِويٌل. َمْسنونٌ  عُضهم :وقاَل ب

ْطُب ، وقيَل : الُمْنتُِن.  وقاَل ابُن عبَّاٍس : هو الرَّ

 : الَمْصبوُب على صوَرةٍ. الَمْسنونُ : : الَمْصبوُب ؛ ويقاُل  الَمْسنونُ  وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :

اُء :  : الَمْحكوُك. الَمْسنونُ  وقاَل الفرَّ

 َحَسنُهُ َسْهلُهُ. ؛ وقيَل : الَوْجِه : ُمَملَُّسهُ  َمْسنونُ  رُجلٌ و

ي ً  وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : ُسّمِ َمْخشِريُّ : كأَنَّ اللْحمَ  َمْسنونا . في َوْجِهه وأَْنِفه ُطوٌل ، الذي أَو عنه ؛ ُسنَّ  ألنَّه كالَمْخروِط ؛ زاَد الزَّ  نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ً و ُمَسانَّةَ  النَّاقَةَ  يَُسانُّ  الفَْحلُ و َخها ليَْسِفَدها بالكْسِر : ، ِسنانا . أَي يَْكِدُمها ويَْطُرُدها حتى يُنَّوِ  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ي : ْيب : الُمسانّةُ  وقاَل ابُن بَّرِ  أَن يَْبتَِسَر الفْحُل الناقَةَ قَْهراً ؛ قاَل ماِلُك بُن الرَّ

َر هـــــــــــــِذه و  ـــــــــــــت إذا مـــــــــــــا كـــــــــــــنـــــــــــــَت فـــــــــــــاعـــــــــــــِ  أَن

رَُع     ــــــبـــــــك َمصــــــــــــــــــــح فــــــَ  جلــــــن ــــــح ل ــــــُ ااًن فــــــمـــــــا يـ نـــــــَ (2)ســــــــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل ابُن ُمْقبل يَِصُف ناقَتَه :

ا و  َر  وكــــــــــَبهنــــــــــ  بِّ الســــــــــــــــــــــــ  ُح عــــــــــن غــــــــــِ ــــــــــِ ب  ُتصــــــــــــــــــــــــح

ال     نــــــــاٍن فــــــــَبرحقــــــــَ نــــــــاهــــــــا عــــــــن ســــــــــــــــــــــِ يــــــــٌ  ثــــــــَ نــــــــِ (3)فــــــــَ
 

  
بِن الَحاِرِث البُْرُجِمّيِ ؛  ناقَتَه ثم اْنتََهى إلى العَْدِو الّشِديِد فأَْرقََل ، وهو أَْن يَْرتِفَع عن الذَِّميِل ، ويُْروى هذا البيُت أَْيضاً ِلضابِئِ  سانَّ  يقوُل :

 وقاَل آَخُر :

ر أَرحَقَر بعَد طُوِ  ِسَنانِ   كالَفحح
حاحِ.  إذا َحَكْكتَهُ ،كأَِميٍر : ما يَْسقُُط مَن الَحَجرِ  ، السَّنِينُ و  كذا في الّصِ

اُء : يقاُل للذي يسيُل ِمنَ   ؛ قاَل : وال يكوُن ذِلَك السائُِل إالَّ ُمْنتِناً. َسنِينٌ  عْنَد الحكِّ  الِمَسنِّ  وقاَل الفرَّ

اُح : ُسنَّتْ  ، وقد كالَمْسنونَةِ  األَرُض التي أُِكَل نَباتُها : السَّنِينُ و رمَّ  ؛ قاَل الّطِ

نــــــــــــــــح  ن  الــــــــــــــــريــــــــــــــــُح فــــــــــــــــيــــــــــــــــه مبــــــــــــــــُ َرٍ  حتــــــــــــــــَِ  خــــــــــــــــَ

ِا     نـــــــــِ ِب يف الـــــــــبـــــــــلـــــــــِد الســـــــــــــــــــــــ  لـــــــــح َا اجلـــــــــُ نـــــــــِ (4)حـــــــــَ
 

  
 به رمٌل وِهَضاٌب. وفيه وُعوَرةٌ وُسهولَةٌ ِمن بِالِد َعْوِف بِن عْبٍد أَِخي قريط بِن أَبي بْكِر بِن ِكالٍب ؛ قالَهُ نَْصٌر. د : َسنِينٌ و

ى به في ِسياِق المصنِِّف ، رِحَمه هللا تعالَى. كُزبَْيٍر : اسمٌ  ، ُسنَْينُ و  َسيَأْتي بعُض َمْن تََسمَّ

َمةُ عبُد الَجِليِل ب  الطََّرابُلُِسيُّ الَحنَفيُّ عن الشَّهاب البشبيشي ، أََخَذ عن شيِخ مشايِِخنا الحموّي صاِحِب التاِريخِ. ُسنَْينِ  نُ والعالَّ

اخِ ، وَوقََع في المعاِجِم اْسُمها الصَّحابِيَّةُ ، (5) بْنُت ِمْخنَفٍ  ُسنَْينَةُ  كُجَهْينَةَ :و  ٌط.، وهو َغلَ  سنيةُ  َرَوْت عنها حبةُ بْنُت الشمَّ
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 رِضَي هللا تعالَى عنها ؛ نَقَلَه الحاِفُظ. َمْولًى ألَّمِ َسلََمةَ ، ، أْيضاً : ُسنَْينَةُ و

__________________ 
 ( يعين قوله :1)

 أبــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــا الــــــــــــــــدايت غــــــــــــــــري بــــــــــــــــيــــــــــــــــ  كــــــــــــــــبهنــــــــــــــــا 

ــــــــــــــن    ــــــــــــــائ ــــــــــــــهــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــت ــــــــــــــزف  فضـــــــــــــــــــــــــــو  رجــــــــــــــاع زف

  

 قا  : السنائن : الرايح ا واحدهتا سنينة.

 [.محًب مسنون]وأصلها :  33/  28/  26سورة ا جر ا يف اآايت :  (*)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 541( ديوانه ص 4)
 : خمنف ا ابخلاء املعجمة. 676/  2( يف التبصري 5)
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 .(1)وفي بعِض نسخِ التَّْبصير : َمْوالةُ أُّمِ َسلََمةَ ، وهو َغلٌَط 

 ِمن اإلبِِل : الكباُر. الَمسانُّ و

حاحِ : ِخالُف األفتاء.  وفي الّصِ

والبقَرةُ والشَّاةُ يقَُع  ؛ «ُمِسنَّةَ  فأََمَرني أن آُخَذ من كّلِ ثاَلثِين ِمَن البَقَِر تَبِيعاً ، وِمن كّلِ أَْربَِعين»في حِديِث معاٍذ ، رِضَي هللا تعالى عنه : و

ِكبََرها كالرجِل ، ولكن مْعناهُ ُطلوع  إْسنانِها ، وليَس مْعنَى أََسنَّتْ  ، فإذا َسقََطْت ثَنِيَّتُهما بْعَد ُطلوِعها فقد (2)إذا أَثْنَيا ،  الُمِسنِّ  عليهما اسمُّ 

، ثم ِسْدساً في الخاِمَسِة ، ثم َساِلغاً  (3)في الثالثَِة الثَّاِلثَِة ، وكذِلَك الِمْعَزى تُثْنِي في الثالثَِة ، ثم تكوُن َرباِعيَة  السَّنَةِ  ثَنِيَّتها ، وتُثْني البقَرةُ في

 في الساِدَسِة ، وكذِلَك البَقَُر في جِميعِ ذلك.

 غ.: اإلثْناُء ، وهو أَْن تْنبَِت ثَنِيَّتاها ، وأَْقصاها في اإلبِِل : البُُزوُل ، وفي البَقَِر والغَنَِم السُّلُو األَْسنانِ  وقاَل األْزهِريُّ : وأَْدنى

ْنِسنُ و  ، بالكْسِر : العََطُش. الّسِ

حاحِ :و  وهو قَْوُل أَبي َعْمٍرو. رأُْس الَمحالَِة ، في الّصِ

 ؛ قاَل ُرْؤبَة : السَّنَاِسنُ  والَجْمعُ  َحْرُف فَقَاِر الظَّْهِر ، أَْيضاً :و

نحِسنِ  ِب ُمشاَش السِّ َقعحَن ابلَعذح  يـَنـح
نِّ  ْنِسنَةِ و كالّسِ  .الّسِ

ْنِسنُ  قيَل :و ْدِر ، : الّسِ ْوِر ، رأُْس ِعظاِم الصَّ ْدِر. وهي ُمَشاُش الزَّ لَعِ التي في الصَّ  أَو َطَرُف الّضِ

البَعيِر ِمن أَْطيِب اللُّْحَماِن ألنَّها تكوُن بيَن َشطَّي السَّنَام ، وقيَل : هي ِمن الفََرِس َجوانُِحه الشاِخَصةُ ِشْبه  َسنَاِسنِ  وقاَل األَزهِريُّ : ولْحمُ 

لُوعِ ثم تَْنقطُع ُدوَن الّضلُوع. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :  والشَّنَاِشُن : الِعظاُم ؛ قاَل الَجَرْنفَُش : السَّنَاِسنُ  الضُّ

رَ  ين كـــــــــــــيـــــــــــــف تــــــــــــــَ تح مـــــــــــــِ قـــــــــــــَ زحَوَة أَبــــــــــــــح    الـــــــــــــغـــــــــــــَ

نِّ     جــــــــــــَ ِ  املــــــــــــِ لــــــــــــَ نــــــــــــًا كــــــــــــحــــــــــــَ نــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــِ (4)ســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ى به السََّواِديُّون ، وهو كُهْدُهٍد : ، ُسْنُسنٌ و  ابِن العاَلِء. أَِخي أَبي َعْمِرو الَماِزنيّ  لَقَُب أَبي ُسْفياَن بِن العاَلءِ  اسٌم أَْعجِميٌّ يَُسمَّ

 ولهما أََخواِن أَْيضاً َمعَاذُ وُعَمُر. (5)قاَل ابُن ماكوال : اْسُمه العرباُن 

. شاِعرٌ  : ُسْنُسنٌ و  أَْدَرَكهُ الدَّاْرقَْطنِيُّ

ث. الُحَسْيِن بِن محمدٍ  أَبي الفتْحِ  َجدُّ  : ُسْنُسنٌ و  األَسِدّي الُكوفّي الُمحّدِ

وأَبو  شْيٌخ لشْعبَةَ ؛ بُن ُمْسِلِم البَطيُن : َسنَّةُ و ي الجعفّي وغيِرِه.يَْنبغي َحْذفه فإنَّه لم يَْشتهر بذِلَك ، وقد َرَوى عن القاِض  الشَّاِعرُ  وقْولُه :

ثاِن. شْيٌخ للّزْهرّي ، : َسنَّةَ  ُعثْماَن بنُ   ُمحّدِ

ْحم األَْسلميُّ ِحجاِزيٌّ َرَوى عنه يَْحيَى بُن هْنٍد ، ويقاُل في اسِم واِلِد َسلََمةَ أَْيضاً ؛ َسنَّةَ  بنُ  ِسنانُ و في ُمْسنِد  األَْسلميُّ له َسنَّة َن بنُ وعبُد الرَّ

ً »أحمَد :   بِن مْحصٍن األَسِديُّ ابن أَِخي عَكاَشةَ ، بْدِريٌّ ِمن السَّابِِقين ؛ ِسنانِ  بُن أَبي ِسنانُ و ِمن طريٍق َضعيٍف ؛ ، «بََدأ اإلْسالُم َغِريبا

، وُهما اثْناِن أََحُدهما الجْهنيُّ َرَوى  بُن عْبِد هللا ِسنانُ و أَْخَرَجه الثَّالثةُ ؛ ، ، ناقَةً  وسلمعليههللاصلىاألسِديُّ أَْهَدى للنَّبّيِ ،  ابُن ُطَهْيرٍ  ِسنانُ و

 أَْسلَم ، وهذا بعيٌد بل َخَطأٌ ، فإنَّ  (6)بُن عْبِد هللا بِن قشيِر ابِن خَزْيَمةَ هو األَْكَوُع واِلُد َسلََمةَ ، قاَل الطُّْبرانيُّ  ِسنانُ  عنه ابُن عبَّاٍس ، والثاني

 ً نٍ بنُ  ِسنانُ و هذا الُملَقَّب باألَْكوعِ هو َجدُّ َسلََمةَ بِن ُعَمر بِن األَْكوعِ ال أَبُوه ولم يُْدِرِك الَمْبعَث ؛ ِسنانا ، كذا في النُّسخِ ،   َعْمِرو بِن ُمقَّرِ

ا ٍن ، فإنَّهما اثْناِن ، فأمَّ  ِسنانُ  والصَّواُب وابَن ُمقَّرِ

__________________ 
 .«موالة»( يف التبصري املطبوع : 1)
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 واألصر كالتهذيب.« أثنتا»( يف اللسان : 2)
 ومثله يف التهذيب.« يف الرابعة»( يف اللسان : 3)
 ن والتهذيب.( اللسا4)
 : الُعراين. 710/  2( يف التبصري 5)
 ( يف أسد الغابة : الطربي.6)
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اِهِد ا وأم ا ابُن ُمَقّرٍِن  َشــــَ
ِهَد ُأُحداً وغريَها ِمن امل اِعي  َحِليُف َبين  فٍر شــــَ َقن ض القضــــَ

ُ
رٍو فهو أَبو امل فهو أَبو النـ عحمان بُن َعمح

غازِي ومل 
َ
ٌر يف امل نانُ و  يـَرحِو ؛له ِذكح ين  له رِوايَُة حِديٍث ال يثحبُت  (1)بُن َوبـحَرةَ  ســِ نانُ و ؛ ا ويقاُ  : ابُن َوبـحَرَة اجلهح َلَمةَ  ســِ  بُن ســَ

م اه النيب  ا  ناانً  ا وسلللمعليههللاصلللىبِن امّبِ  اهلَُذد  : قيَر إن ه ُوِلَد يوحَم الفتحِح فســـَ وكاَن شـــُجاعاً وقد َوِدَ َغزحَوَة  ا ســـِ
َنة اهلِنحِد يف نانُ و  مَخحســــا ؛ ســــَ َعَلَة اأَلوحســــي  ا جاَء عنه حِديٌث َموحضــــوعٌ  بُن َِشحَعَلَة ا ســــِ فح نانُ و  ؛ ويقاُ  ابُن شــــَ  بُن تـَيحمٍ  ســــِ

ين  ا وقيَر ابُن َوبـحَرَة َحِليُف اخلَزحرِج ا له حِديٌث ذََكَره أَبو ُعَمَر ؛ بِن عاِمٍر األَنحصارِي  : َشِهَد ُأُحداً  بُن ثـَعحَلَبةَ  ِسنانُ و  اجلهح
 ه َسي ار.مم نح نـََزَ  مححَص ِمن الص حابَِة ا وقيَر الحُ  بُن َروححٍ  ِسنانُ و  وال رِوايَة له ؛

 * وفاتَهُ :

الضْمِريُّ الذي اْستَْخلَفَه أبو بْكٍر على الَمدينَِة حيَن َخَرَج لِقتاِل أَْهِل الردَّةِ ؛  ِسنانٌ وبِن َخْنساء الَخْزرجيُّ عقبيٌّ بْدِريٌّ ؛  (2)بُن َصْخِر  ِسنانُ 

اُم ويقاُل اْسُمه سالٌم  ِسنانُ وفَة ؛ بُن َعرَ  ِسنانُ و؛  (3)بُن أَبي عبِد هللِا َذَكَره العََدويُّ  ِسنانُ و آَخُر لم يُْنَسْب ، َرَوى عنه  ِسنانُ وأَبو هْنٍد الحجَّ

.  أَبو إْسحق السُّبَْيعيُّ

 بُن واقِدٍ  ُسنَْينُ و السُّلَميُّ ، له في َصحيحِ البُخاِري حِديٌث ِمن َطريِق الّزْهرّي عنه ؛: الضْمريُّ ، وقيَل  ، كُزبَْيٍر : أَبو َجميلَةَ  ُسنَْينٌ و

ر مْوتُه إلى بْعَد الستِّين ،  رِضَي هللا عنهم. َصحابِيُّوَن ، األَْنصاِريُّ الظفريُّ تأَخَّ

ومِ  ِسنانٍ  ِحصنُ و  فَتَحه عبُد هللا بُن عْبِد المِلِك بِن َمْرواَن. : بالرُّ

نانِيُّ  األََصمُّ   عْبِد هللاِ بنِ  ِسنانِ  محمُد بُن يَْعقوب بِن يُوسَف بِن َمْعقِل بنِ  أَبو العبَّاِس و هِ  األَُمويُّ  الّسِ الَمْذكوِر ، ويقاُل له  ِسنانٍ  نِْسبَةٌ إلى َجّدِ

ْحلِة حتى إنَّه كاَن  َمُم بْعَد اْنِصرافِِه ِمَن الرَّ ر َطويالً ، َظَهَر به الصَّ ه َمْعقٍل ، َعمَّ  ذََّن َسْبِعينَ ال يَْسَمع نَِهيَق الِحماِر ، أَ المعقليُّ نِْسبَة إلى َجّدِ

 وَرَحل به أَبوه 247 َسنَة ، َسِمَع عنه اآلباُء واألَْبناُء واألَحفاُد ، وكاَن ثِقَةً أَِميناً ُوِلدَ  َسنَة في مْسِجِده ، وُسِمَع منه الحِديُث ِستّاً وَسْبعينَ  َسنَة

 ِسنانٍ  فَسِمَع بمكَّةَ ِمن أَحمَد بنِ  السَّنَةِ  ، وَحجَّ به أَبوه في تْلكَ  على َطريِق أَْصبهان ، فَسِمَع هُرون بن ُسلَْيمان وأسيد بِن هاِشمٍ  265 َسنَة

بيعِ بِن ُسلَْيم ان الُمَرادّي وبكَّاِر بِن قُتَيبَةَ الّرملّي ، ثم َخَرَج إلى ِمْصر فَسِمَع ِمن عْبِد هللِا بِن عْبِد الَحَكم ويَْحيَى ابِن نَْصر الخوالنّي والرَّ

ن وِدَمْشق هللاُ تعالَى ، وأَقاَم بِمْصَر على سماعِ ُكتُِب اإلماِم الشافِِعّي ، رِضَي هللا تعالَى عنه ، ثم َدَخَل الشاَم وَسِمَع بعَْسقالالقاِضي ، رِحَمهم 

، وهو  َسنَةً  ابُن ثاَلثِينَ  ، وَدَخَل ِدْمياط وحْمَص والَجزيَرةُ والُمْوصل ، وَرَحَل إلى الُكوفَِة ، وَدَخَل بَْغداَد ثم اْنَصَرَف إلى ُخَراسان وهو

ٌث كبيٌر ، وتُوفي بنَْيسابُور ّمِ : ة بَهراةَ ، أُْسنانُ و .349 َسنَة محّدِ  منها : أَحمُد بُن عْدناِن بِن اللّْيِث َرَوى عنه أَبو سْعٍد الَماِليني. ، بالضَّ

 ة بالُكوفَِة. بفتحٍ فكْسٍر َمْمدوَدةً : ، َسنِيناءُ و

 .سنينة كأنَّه َجْمعُ   لبَني َوقَّاٍص ،: ماَءةٌ  السَّنائِنُ و

 الطَّريُق الَمْسلوُك. على ِصيغَِة اسِم الفاِعِل : ، الُمْستَِسنُّ و

 وفي التَّْهذيِب : َطريٌق يُْسلَُك.

ُجُل في َعْدِوِه ، تََسنَّنَ و  إذا صاَرْت كذِلَك. اْستََسنَّتْ  وقد على ِصيغَِة اسِم الَمْفعوِل ؛ ، كالُمْستََسنِّ  الرَّ

 في َعْدِوِه ، أَي مضيِّه على َوْجِهه. الْستِنانِه : األََسدُ  الُمْستَنُّ و

كةً : اإلبِلُ  السَّنَنُ و  وإْقباِلها وإْدباِرها. في َعْدِوها وتَلحُّ  تَْستَنُّ  ، محرَّ

ْمُل الُمْرتَِفُع الُمْستَِطيُل على َوْجِه  السَّنِينَةُ و احِ : َسنائِنُ  األْرِض ، ج، كَسِفينٍَة : الرَّ رمَّ  ؛ نَقَلَه األْزهِريُّ وأَْنَشَد للّطِ

َريح َسناِئن و   (4)أَرحطاِة ِحقحٍف با ِكسح
__________________ 

 ( يف أسد الغابة : بن وبر ا ويقا  : وبرة.1)
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 ( يف أسد الغابة : سنان بن صيفي بن صخر.2)
 .«ي ا هكذا ابلنسخ وحررهقوله العدو »( عل  هامش املطبوعة املصرية : 3)
 ومل يرد فيه صدره ا واللسان والتهذيب. 174( ديوانه ص 4)
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ْمِل. السَّنائِنُ  وقاَل غيُرهُ :  كَهْيئِة الِجباِل ِمَن الرَّ

يُح ، : السَّنينَةُ و  والَجْمُع كالجْمعِ ، عن ماِلِك بِن خاِلٍد. الّرِ

 : َسْيُف ماِلِك بِن العَْجالِن األَْنصاِرّيِ. الَمْسنونُ و

نِّ  ذُوو  فلُقَِّب به. زائَِدةٌ  ِسنٌّ  ابُن َوثٍَن البََجليُّ كانْت له ، بالكْسِر : الّسِ

نِّ  ذُوو اِن بِن عْبِد َشْمٍس. الّسِ وَّ  : ابُن الصَّ

 زائَِدةٌ أَْيضاً. ِسنٌّ  انْت له، كُجَهْينَةَ : ُحبَْيُب بُن ُعتْبَةَ الثَّْعلبيُّ ك السُّنَْينَةِ  ذُوو

. رأِْسه : أَي َعَدِد َشعَِره ِمن الخْيرِ  ِسنِّ  َوقََع في ِمن المجاِز :و  ؛ عن أَبي زْيٍد ؛ وزاَد غيُرهُ : والشَّّرِ

 رأِْسه وِسواِء رأِْسه بمْعنًى واِحٍد. ِسنِّ  وقاَل أَبو الَهْيثم : َوقََع فالٌن في

 رأِْسه ؛ وَرَواه في المصنَّف في ِسّيِ رأِْسه. ِسنِّ  الَحْرَف في األَْمثاِل فيوَرَوى أَبو ُعبَْيِد ، هذا 

 فيَما شاَء واْحتَكم. المْعنى : َوقَعَ  أو .(1)قاَل األْزهِريُّ : والصَّواُب بالياِء ، أي فيَما َساَوى َرأَْسه ِمن الِخْصِب 

ّمِ : هو أََسُد بُن مُ  السُّنَّةِ  (2) أَُسْيدُ و ثُ  بِن إبراهيَم بِن عْبِد المِلِك األمويُّ  وَسى، بالضَّ ِمْصريٌّ َسَكَن ِمْصر ويَُكنى أَبا إبراهيَم َرَوى عن  الُمَحّدِ

بيُع بُن ُسلَْيمان الُمَراديُّ وبَْحُر بُن نَْصٍر الخوالنيُّ ، قيَل له ذلك لِكتاٍب صنَّفَ  اَدْين واللَّْيِث ، وعنه الرَّ ؛ واْبنُه سْعٍد أََخَذ عن  السُّنَّةِ  ه فيالحمَّ

 لى عنه ، وصنََّف ، ماَت بِِمْصَر.اإلماِم الشافِِعّي ، رِضَي هللا تعا

نِّيُّونَ و َدةِ ، ، السُّ ّمِ وكسِر النُّون المشدَّ ِثينَ  بالضَّ نِّّيِ  بن الدَّينوريُّ  أَحمُد بُن محمِد ابِن إْسحقَ  جماَعةٌ منهم : الحافُِظ أبو بْكرٍ  ِمن الُمحّدِ ، ذُو  السُّ

عن محمِد بِن الصبَّاح  السُّنِّيُّ  ويَْحيَى بُن زَكِريَّا حدََّث عنه أَبو شيبَةَ َداود بُن إبراهيَم ؛ لسُّنِّيُّ ا التَّصانِيِف الَمْشهوَرةِ ؛ والعاَلُء بُن َعْمٍرو

َث عنه أبو حدَّ  الِمْنهاجِ ، ِكتابِ  ُمَؤلِّفُ  السُّنِّيُّ  بِن ُشعَيٍب البُخاِريُّ  أَحمُد ابُن علّيِ بِن َمْنصورِ  أَبو نَْصرٍ و ؛ (3)الدوالبي ، وعنه الدعولي 

ْين أَبي إْبراهيَم إْسمعيل ابِن أَبي القاِسمِ  وآَخُرونَ  محمٍد الَحَسُن بُن أحمَد السََّمْرقَْندّي ، نِّّيِ  كحافِِظ الّدِ ويانّي ، وعنه  السُّ عن أَبي المحاِسِن الرُّ

التَّاِجر  (6) السُّنِّيّ  (5)هان ؛ وأَبي الَحَسِن علّي بن يَْحيَى بِن الَخِليِل بَْغداِدي َسَكَن بأَْصبَ  السُّنِّيّ  بن أَْحمدَ  (4)القطُب النَّْيسابُوريُّ ؛ وَعْمرو 

 الزيَّات ؛ وعلّيِ بِن أَحمدَ  السُّنِّيّ  الَكَرابِيسي ؛ وأَبي العبَّاس أَحمَد بِن محمدٍ  السُّنِّيّ  َمْنصورٍ  (7)الَمْرَوزّي َرَوى عن أَبي الموجه ؛ وعلّيِ بِن 

 ِ نِّّيِ  بِن َمْحفوظٍ  (8)الدَّينوِرّيِ ؛ ومحمِد  السُّنّّي ْملِة ؛ وعْبِد الَكريِم بِن علّيِ بِن أَْحمَد التَِّميِمّي يُْعرُف بابنِ  السُّ نِّّيِ  ِمن أَْهِل الرَّ ؛ وأَبي َزْرَعةَ  السُّ

نِّّيِ  َرْوح بِن محمِد بِن أَحمَد بنِ  نِّّيِ  ود بِن أَحمدَ َرَوى عنه الَخِطيُب ؛ وأَبي الَحَسِن َمْسع السُّ ِمن شيوخِ ابِن الّسْمعانّي ؛ والجالل الُحَسْين  السُّ

نِّّيِ  بِن عْبِد المِلِك األَثريّ  ثُون. السُّ  ، ُمحّدِ

ا َشهَّى إليَّ الطَّعاَم. أَي ُء :هذا الشَّي َسنَّنِي ِمن المجاِز :و يه.على الطَّعاِم ، أَي يَْشحذُك على أَ  يَُسنُّك يقاُل : هذا ممَّ  ْكِله ويشّهِ

 اإلبَِل على الُخلَِّة ؛ كما في األساِس. يَُسنُّ  والَحْمضُ 

يها ، كما يقاُل  ين والَحْمضةُ  الّسنُّ  : (9)قاَل أَبو سعيٍد : أَي يُقّوِ ّكِ  لها على رْعيِ الُخلَِّة ، وذِلَك أنَّها تَْصُدُق األَْكَل بْعَد الَحْمِض. ِسنانٌ  َحدُّ الّسِ

 وعضْت بعُضها بعضاً. حوُل : تَكاَدَمتْ الفُ  تََسانَّتِ و

__________________ 
 وفيه : أي غمرته النعمة حىت ساوت برأسه وكثرت عليه ا يضرب ملن َوقض يف خصب. 256/  2( جممض األمثا  1)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ. وَأَسُد.2)
 الّدُغوّد. 754/  2( يف التبصري 3)
 .( يف اإلكما  : عمر4)
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 ( يف التبصري : خلير.5)
ومتم العبارة فيه : أبو ا سن العطّار املفلوج ا شيخ ملوس  بن  755/  2( هنا يف عبارة الشارح سقرت ا أد  إىل اضطراب نقله عن التبصري 6)

 .. و مد بن عبد   بن موس  السين أبو ا سن ا التاجر املروزي  مد بن جعفر بن عرفة.
 علي بن  مد بن منصور. 58/  2اإلكما  ( يف 7)
 ( يف التبصري : وإلاعير.8)
 ( يف اللسان : كما يقّوي.9)
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أَِخي قريِط بِن أَبي بْكِر بِن ِكالٍب ، وهذا قد تقدََّم بعَْينِه آنِفاً وَضبََطه في النسخِ بكْسِر  د بِدياِر َعْوِف بِن َعْبدٍ  ظاِهُر إْطالقِه الفتْح ، ، ِسنينُ و

 ْيِن وهو وهٌم.السِّ 

نانُ و ْمحِ ، الّسِ  هو كِكتاٍب ، وإنّما أَْغفَلَه عن الضْبِط لُشْهرتِه. : نَْصُل الرُّ

اغُب : نانُ  وقاَل الرَّ محِ. الّسِ  خصَّ بما يركُب في الرُّ

محِ َحِديَدتُه لَصقالَتِها وَمالَستِها ، ِسنانُ  وفي الُمْحَكم :  .أَِسنَّةٌ  ج الرُّ

جِ :و نانُ  ُرِوي عن الُمَؤّرِ بَّانُ  الّسِ  ؛ وأَْنَشَد : (1) الذِّ

ــــــــــــــــــَرًة أَ  زِي و خــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــزًا وحَيحســــــــــــــــــــــــــــــــُ ُر َ حزِي  أَيحكــــــــــــــــــُ

ـــــــــاِن و     ن ـــــــــُم ســـــــــــــــــــــــِ ي ـــــــــِ ِه َون ـــــــــح ي ـــــــــَ نـ ـــــــــح يـ َ عـــــــــَ اح ـــــــــَ  ؟(2)مـــــــــا ب
  

 الِقْدر إذا فاَرْت.قاَل : تَأِْزيزاً ما َرَمتْه 

نانِ  هو أَْطَوعُ و نانُ  : أَي يَُطاِوُعه الّسِ  ؛ قاَل األسِديُّ يَِصُف فحالً : كيَف شاءَ  الّسِ

دا  ـــــــــهـــــــــا ضـــــــــــــــــــــــاهـــــــــِ ـــــــــرِت مـــــــــن ي ـــــــــعـــــــــِ راِت ال كـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــلـــــــــب  ل

َدا     ـــــــــــًا وعـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــاِن ذارِع ن وحَع الســـــــــــــــــــــــــِّ (3)طـــــــــــَ
 

  
نانِ  والعاِضُد : الذي يأْخذُ بالعَُضِد َطْوعَ  ذاِرعاً : يُقاُل َذَرَع له إذا َوَضَع يَده تْحَت ُعنُِقه ثم َخنَقه ، نانُ  ؛ يقوُل : يُطاِوُعه الّسِ  كيَف يَشاُء. الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الِحْسِل ، أَي أَبَداً. ِسنِّ  ِمن األَبَِديَّات : ال آتِيكَ 

ّبِ ،  ِسنُّه وفي الُمْحَكم : ما بَِقيتْ   قُط أَبَداً.ال تَسْ  ِسنُّهو، يْعنِي َولَد الضَّ

 .َسنَة ِحْسٍل ، قاَل : وَزَعُموا أنَّ الضَّبَّ يعيُش ثَلَثُمائةِ  ِسنِي وَحَكى اللَّْحيانيُّ عن الُمفَّضل : ال آتِيكَ 

نانُ و ةُ.  يَُسنُّ  ، بالكْسِر : االسم من الّسِ نُّ ووهو القُوَّ ْعُي ؛  الّسِ  تعالَى عنه :قْوُل علّيٍ ، رِضَي هللاُ وبالكْسِر : الرَّ

ِ َحِديُث ِسينِّ   ابزُِ  عاَماح
 َعنَى ِشدَّتَه واْحتِناَكه.

 : األَكابُِر واألَْشراُف. األَْسنانُ و

نُّ و . الّسِ قيُق والدَّوابُّ  : الرَّ

كةً : السَّنَنُ و  الَخْيِل. َسنَنِ  الَخْيِل واإلبِل. يقاُل : تَنَحَّ عن اْستِنانُ  : محرَّ

نانُ و  عليه نَقَلَه الجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد الْمِرِئ القَْيِس : يَُسنُّ  (4)الذي  ، بالكْسِر : الّسِ

  ٌ َذلـــــــــــ  ديف مـــــــــــُ ِح خـــــــــــَ بـــــــــــاَة الـــــــــــر مـــــــــــح بـــــــــــارِي شـــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــُ

يــــِ      حــــِ يبِّ الــــنــــ  لــــ  نـــــــاِن الصــــــــــــــــــ  ِح الســــــــــــــــــِّ فــــح (5)كصــــــــــــــــــَ
 

  
 : ومثْلُه للبيٍد :

ُه  ــــــــــــــــــ  ل ــــــــــــــــــارِي  ــــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــز ج  ي ُرُد ال طــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  ي

رح     حــــــــــَ ــــــــــَ ت ــــــــــح نـ ُ
ــــــــــاِن املــــــــــ ن ــــــــــٍر كــــــــــالســــــــــــــــــــــــِّ  (6) أَبصــــــــــــــــــــــــي

  
ْمَح َجعََل له أََسنَّ و ً  الرُّ  .ِسنانا

 : تَْسويُكها. تَْسنيُن األَْسنانِ و

ْحمن ابِن َحسَّان : الَمْسنونُ و  : الُمَملَُّس ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لعْبِد الرَّ
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ِة اخلـــــــــــــَ ح  بـــــــــــــ  ا إىل الـــــــــــــقـــــــــــــُ رحهتـــــــــــــُ  مث خـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــــوِن     ٍر َمســــــــــــــــــــــــــح رحمـــــــــــــَ ي يف مـــــــــــــَ (7)راِء مَتحشــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ي : وتُْرَوى هذه األَبياُت ألَبي دْهبٍَل.  قاَل ابُن بَّرِ

 ؛ قاَل نَُصْيٌب : َسنَّه وكلُّ َمِن اْبتََدَع أَْمراً َعِمَل به قْوٌم بْعَده قيَل : هو الذي

__________________ 
 املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.مضروب عليه بنسخة « والذابن»( قوله : 1)
 ( اللسان والتكملة.2)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة ونسبه أليب  مد الفقعسي.3)
 «.الذي يسن به أو يسن عليه قوله : الذي يسن عليه ا عبارة اللسان :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .61/  3ايي  واللسان وعجزه يف الصحاح واملق 127( ديوانه ط بريوت ص 5)
 برواية : 144( ديوانه ط بريوت ص 6)

 أبسيٍر كالسنان املنتخر
 واللسان.

 ( اللسان والصحاح.7)
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  ٍ ب  َأو َ  عـــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــُت ا ـــــــــــُ نـــــــــــَ  كـــــــــــَبيّنِ ســــــــــــــــــــــــَ

ِدي     هــــم َوحـــــــح نــــِ يــــح ُت مــــن بـــــَ بـــــــح بـــــَ (1)مــــن الــــنـــــــاِس إذ َأحــــح
 

  
 : َعِمَل بها. اْستَنَّ بُسنَّتِهو

كةً : الطَّريقَةُ. السَّنَنُ و  ، محرَّ

 ، بالضّمِ : الَخطُّ األَْسوُد على متِن الِحماِر. السُّنَّةُ و

 .الَمْسنونُ  : السَّنَنُ و

ها كأنَّها ُمْستَنُّ و يحِ ؛ وبكّلِ فُسِّ  تَْستنُّ  الَحُروِر : َمْوِضُع َجْريِ السَّراِب ؛ أو موِضُع اْشتِداِد َحّرِ  َر قْوُل َجريٍر :فيه َعْدواً ، أَو َمْخرُج الّرِ

نـــــــــــــا  ُروِر كـــــــــــــبَنـــــــــــــ  َوِّ ا ـــــــــــــَ نـــــــــــــا مبُســـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــح لـــــــــــــِ   ـــــــــــــَ

م    ِر الــــــــريــــــــِح صــــــــــــــــــــــائــــــــِ قــــــــبــــــــِ تــــــــَ َرٍس ُمســــــــــــــــــــــح ــــــــَ َد  فـ  لــــــــَ

  
 .السَّنَنُ  واالسُم منه

 َدُم الطَّْعنِة : إذا جاَءْت ُدْفعَةٌ منها ؛ قاَل أَبو كبيٍر الُهَذليُّ : اْستَنَّ و

ة  رِشــــــــــــــــــــــــ  وِّ مــــــــــُ لــــــــــُ َن الــــــــــفــــــــــُ نــــــــــَ ة ســــــــــــــــــــــــَ نــــــــــ  ــــــــــَ تـ  ُمســــــــــــــــــــــــح

َروحِرِف     عـــــــــــح ٍز مـــــــــــُ فـــــــــــي الـــــــــــرتاَب بـــــــــــقـــــــــــاحـــــــــــِ نـــــــــــح (2)تــــــــــــَ
 

  
 : ٍء إذا َخَرَج الدُم بَحْمَوتِه ؛ وقْوُل األْعشىيْدفَُع كلَّ شي َسنَنٌ  وَطعَنه َطْعنةً فجاَء منها

قــــــــــــا و  رحَج يــــــــــــوَم الــــــــــــلــــــــــــِّ ُن الــــــــــــفــــــــــــَ عــــــــــــُ طــــــــــــح  قــــــــــــد نــــــــــــَ

نح     نــــــــــــــَ ُ  أُوىل الســــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــِ ِح حنــــــــــــــح (3)ابلــــــــــــــر مــــــــــــــح
 

  
 القْوِم الذين يُْسرُعون إلى الِقتاِل. (4)قاَل َشِمٌر : يريُد أول 

 ِمن الَخْيِل : أَي َشْوٌط. َسنَنٌ  وجاءَ 

له قَْرٌن ، وقُروٌن وهي الدُّفَُع ِمن العََرِق ؛ قاَل ُزَهْيُر بُن أَبي  ُسنَّ  قُروَن فََرِسك : أَي بُدَّهُ حتى يَِسيَل َعَرقُه فيَْضُمَر ، وقد (5) استن ويقاُل :

 ُسْلمى :

راَد فــــــــــــــــكــــــــــــــــر  يــــــــــــــــوحٍم  وُِّدهــــــــــــــــا الــــــــــــــــطــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــَ  نـــــــــــــــــُ

روُن     كــــــــهــــــــا الــــــــقــــــــُ نــــــــابــــــــِ ن  عــــــــلــــــــ  ســــــــــــــــــــــَ (6)ُتســــــــــــــــــــــَ
 

  
 إذا َهبَّْت ُهبُوباً باِرداً. َسْنَسنَتْ و نَْسنََستْ  : باِرَدةٌ ؛ وقد َسْنسانَةٌ و َسةٌ نَْسنا وفي النواِدِر : ريحٌ 

 ، يريُد ُدخاَن ناٍر. َسْنسانٌ وِمن ُدخاٍن  نَْسناسٌ  ويقاُل :

 واِحٍد : أَي على ِمثاٍل واِحٍد. َسنَنٍ  وبَنَى القْوُم بيوتَهم على

ْطُب. الَمْسنونُ و  : الرَّ

ً  العَْيُن الدَّْمعَ  َسنَّتِ و  هي انَصبَّ َدْمعُها. (7): َصبَّتُه ؛ واْستََسنَّْت  َسنّا

 ، كَصبُوٍر : رمٌل ُمْرتِفٌع ُمْستِطيٌل على وْجِه األْرِض. السَّنُونُ و

 .«د ع ـه»بَْكِره ، تقدََّم في  ِسنَّ  وفي الَمثَِل : َصَدقَني

ر الَمثَُل أَْيضاً. كالَمَسانِّ  الِفصاُل : َسِمنَْت وصاَرْت ُجلُوُدها (7) اْستََسنَّتِ و  ؛ وبه فُّسِ

 بَسْيِفه : َخَطَر به. اْستََسنَّ و

 .بالسُّنَّةِ  : َعِملَ  تََسنَّنَ و
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 مْفتاِحَك. أَْسنانَ  وأَْصلحْ 

 األميُر َرِعيَّتَه : أَْحَسَن ِسياَستها. َسنَّ و

دةٌ  َمْسنونَةٌ  وفََرسٌ   يُْحسُن الِقياُم عليها. : متعهَّ

 فالٌن فالناً : َمَدَحه وأَْطَراهُ. َسنَّ و

 هللاُ على يََدْي فالٍن قََضاَء حاَجتِي : أَْجراهُ. َسنَّ و

 : حيُث وضَحْت. (8)الطَّريِق  ُمْستَنُّ و

 به الَهَوى حيُث أَراَد إذا َذَهَب به كّل َمْذَهٍب ؛ وهو مجاٌز. اْستَنَّ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 واللسان والتهذيب. 110/  2( ديوان اهلذليا 2)
 واملثبت كاللسان والتهذيب.« . حيب .. وقد يطعن»برواية :  211( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( يف التهذيب واللسان : أُوىل.4)
 ومثله يف التهذيب.« اسنن»( يف اللسان : 5)
 واللسان والتهذيب. 188( ديوانه ص 6)
 ( يف اللسان : واستّنت.7)
 ( عبارة األساس : وهذا مسو السير. واستنت الطر  : وضحت.8)
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ثِين منهم : زَكِريَّا ابُن يَْحيَى ، وأَبو بْكٍر عبُد هللا بُن أَحمَد بِن ُسلَْيمان الِهالِليُّ ، الّسنَّةِ  وخياطُ  ، وأبو  (1)وأَبو َجْعفٍر  : لَقَُب جماَعٍة من الُمحّدِ

 الُمحاِربيُّ شاِعَراِن. ِسنَّةَ  ابنِ  (3)، ونفيُع بُن ساِلِم بِن عفاِر  (2)العَْبسيُّ بالكْسِر  سنَّةَ  ْين عبُد هللا بُن لتماَن ابنِ الُحصَ 

 : لَقَُب شْيخِ مشايِخنا الشَّهاب أَْحمد السُّلَمّي الّزبيدّي أَْصله ِمن ابن حرٍب فَكِره أَْن يقاَل له ذِلَك. السانةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َخْلتهما.، بكسٍر فسكوٍن ففتحٍ فضٍم : قَْريَتان بِمْصَر إحُداهما في القليوبية ، واألُْخرى بالمزاحمتين ، وقد دَ  ِسْنَديُون : [سندن]

 : َشَجٌر ُصْلب. السْنِديانُ و

 قَْريةٌ على نَْهر عيَسى على ِغيِر قِياٍس. السنديةِ  نِْسبَة إلى السندوانيُّ  وأَبو طاِهر

ة. ِسندانُ و  الَحديِد : َمْعروٌف ويُكنى به عن الثَّقيِل ُعْرف العامَّ

نُ  : [سون] . : التََّسوُّ  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 اْستِْرخاُء البَْطِن. األَْعرابّيِ : هووقاَل ابُن 

ِل ِمن َسِوَل يَْسَوُل فأْبَدَل.  قاَل األْزهِريُّ : كأنَّه َذَهَب به إلى التََّسوُّ

.البُخاِريُّ عن علّيِ ابِن إْسحق الَحْنظلّيِ ويَْحيَى بِن النَّْضر ، وَضبََطه الحافُِظ بالض ، كُزفََر ، ُسَونَ  الفَْضُل بُن محمِد بنِ و  ّمِ

. وقيَل : هو ، كغُراٍب : ع ُسَوانٌ و اغانيُّ  اآلتي ِذْكُره. أُسوانُ  ؛ عن الصَّ

ّمِ ويُْفتَُح ، أَو َغِلَط الّسْمعانيُّ في فَتِْحه ، أُسوانُ و  األَْعلَى بالصَّعيدِ  َكبيٌر وُكوَرةٌ  د بغيِر َهْمزةٍ : ُسَوانٌ  وبخّطِ أَبي سعيٍد الّسكَّريّ  ، بالضَّ

ُل بالِد النَّْوبِة على النَّيِل في شرقيه ، وفي ِجباِله مقطُع العُُمِد التي بأْسَكْندِريَّة. وهو بِمْصَر ،  أَوَّ

 ِمن التُّموِر المْختِلفَِة وأَْنواع األَْرطاِب. بأُْسوان قاَل الَحَسُن بُن إبراهيَم الِمْصريُّ :

 ما ليَس بالِعراِق. بأُْسوانَ وِمثْلُه ،  بأُسوانَ  َجَد شيئاً بالِعراِق إالَّ فما وَ  أُسوانَ  وَذَكَر بعُض العُلماِء أَنه َكَشَف عن أَْرطابِ 

ثُ  األُْسوانيُّ  بِن فقيرٍ  فقيُر بُن ُموَسى أَبو الَحَسنِ  منه  عن محمِد بِن ُسلَْيمان بِن أبي فاِطَمةَ وأَبي َحنِيفَةَ قَْحزٍم بِن عْبِد هللا بِن قْحَزمٍ  الُمحّدِ

عليُّ بُن أَحمَد بِن إبراهيَم بِن  (4)الشافِِعيُّ ، حدَّث عنه أَبو بْكٍر بُن الُمْقري في مْعجِم شيوِخِه ؛ ومنه أَْيضاً القاِضي أَبو الَحَسِن  األُْسوانيُّ 

بَْيرِ  شيِد صاِحُب الشَّْعِر والتَّصانِيِف ، نََسبَه السَّلفيُّ وَكتََب عنه ، ماَت َسنَة  (5) العنانيُّ الزُّ ، رِحَمه هللا تعالى ؛ وأَُخوه  563الُملَقَُّب بالرَّ

 ، رِحَمه هللاُ تعالى. 561نَة ابُن علّيٍ كاَن أَْشعَر ِمن أَِخيه ، وهو مصنُِّف كتاِب النَّْسبِة ، ماَت سَ  (6)المهذُب أبو الَحَسِن محمُد 

ّمِ : ة ببَْغداَد أُْدِخلَْت في البَلَِد. ُسوناياو  ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمْوِضٌع في قْوِل ابِن ُمْقبل : َساِوينُ 

 (7)ركٌب بلية َأو ركٌب بساوينا 
 ؛ وقد تقّدَم في َسبََن. بسابونا ابُن السبِِّد في الفرِق : أو ركبهكذا هو في كتاِب المْعجِم لياقوت ، رِحَمه هللاُ تعالَى. وأَْنَشَده 

__________________ 
وأبو جعفر خياط السنة رو  عن  771/  2ويف التبصري « ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : وأبو جعفر وأبو ا صا اخل كذا ابلنسخ وحرره1)

 بن َسّنة العبسي.أمحد بن حنبر. وأبو ا صا عبد   بن لقمان 
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 ( انظر ا اشية السابقة.2)
 ابلفتح.« سنة»وضبطت فيه : « صفار»( يف التبصري : 3)
 ( يف معجم البلدان : أبو ا سن أمحد بن علي.4)
 ( يف معجم البلدان : الغساين.5)
 ( يف معجم البلدان : أبو  مد ا سن بن علي.6)
 « :ساوين»( متام البيت يف ايقوت 7)

 أمســـــــــــــــــــــــــــــــــت أبذرع ألـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاد فـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــم هلـــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ... ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ب
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. : األَْسهانُ  : [سهن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 كاألَسهاِل. الرماُل اللّيِّنةُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هي

 قاَل األْزهِريُّ : أُْبِدلَِت النّوُن ِمن الالِم.

ينُ  : [سين] ، فمن أَنَّث فعَلَى تَوهُِّم  ِسينٌ  ، وهذه ِسينٌ  يَُذّكر ويَُؤنّث ، هذا َمْهموسٌ  ِمن هجاِء ُحُروِف المْعجِم ، وهو َحْرفٌ  بالكْسِر : ، الّسِ

يخلُص وقد  ِمن ُحُروِف الّصفيِر ، ويَْمتاُز عن الّصاِد باالْطباِق ، وعن الّزاي بالَهْمِس ، ويُزادُ  الَكِلَمِة ، ومن َذّكر فعَلَى توهُِّم الحْرِف وهو

 َحَكاه أَبو َزْيٍد أَْنَشَد : وتُْبَدُل منه التّاُء ، الِفْعل لالْستِقباِل تقوُل َسيَْفعَل ، وَزَعَم الَخليُل أَنّها جواُب لْن ؛

الِت  ين الســـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ َح ُ  ب ـــــــــــــــــّ ب ـــــــــــــــــَ  اي قـ

راَر الــــــــــــنــــــــــــاتِ     وٍع شــــــــــــــــــــــــــِ رحبــــــــــــُ ــــــــــــَ رو بــــــــــــن يـ مــــــــــــح  عــــــــــــَ

  

ياِت   (1)ليسوا َأِعّفاء وال َأكح

حاحِ.  يُريُد الناَس واألَْكياَس ؛ كما في الّصِ

 * قْلُت : ويقُولُوَن : هذا سنه وتنّه ، أَي قْرنُه ، ويُريُدوَن السنين والتنين.

ينُ و  َجبٌَل. : الّسِ

 بِن الَحَسِن بِن َزكِريّا بِن ثابِِت بِن عاِمِر بِن حكيٍم األديُب َمْولى األْنصاِر ؛ َزَكِريّاة بأْصبَهاَن ، منها : أَبََوا َمْنصوٍر الُمَحّمداِن ابُن  أَْيضاً :و

ينِيّانِ  ، كعَْمَرَوْيه ، (2) بُن َسْكَرَوْيه أَبو َمْنصورِ و  التّاِجِر. بن ُخْرِشيَد قُولَةَ  ِمن أَبي إْسحق إبراهيمَ  َسِمعَا الّسِ

 .ِسْين (3) بَلَد قََضائِه قاَل الذّهبيُّ : وَوِلَي األخيرُ 

ثٌ  أبو عْبِد هللا األْصبَهانيُّ  ِسينٍ  محمُد بُن عبِد هللا بنِ و  عن ُمّطين. ُمَحّدِ

 ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن عكرَمةَ. (ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلنيَ )ألنّه قاَل :  أَي يا إْنساُن ، (4) يس قْولُه تعالَى :و

بالّرْفع ، قاَل : فلَِقْيت الَكْلبّي فَسأْلته فقاَل : هي بلُغَِة طيٍِّئ  يس وقاَل ابُن جنّيِ في الُمْحتسِب : وَرَوى هُرون عن أَبي بْكٍر الُهَذلّيِ عن الَكْلبيّ 

دهما : أَن يكوَن الْلتِقاِء الّساِكنَْين كحوب في الّزْجِر ، وهيت لك ؛ واآلَخُر : أَْن اْحتََمل أَْمَرْين أَحَ  يس يا إْنساُن ، ثم قاَل : ومن ضّم نُون

 يكوَن على ما َذَهَب إليه ابُن الَكْلبّي وَرَوينا فيه عن قْطُرب :

هــــــــا  لــــــــُ  فــــــــيــــــــا لــــــــيــــــــتــــــــين مــــــــن بــــــــعــــــــد مــــــــا طــــــــاَف َأهــــــــح

 هـــــــــلـــــــــكـــــــــُت ومل ألـــــــــض هبـــــــــا صـــــــــــــــــــــــوَت ايســـــــــــــــــــــــا   

  
، إاّل أَنّه اْكتَفَى ِمن جميعِ  أَو يا َسيِّدُ  اَل : ويْحتَمُل ذلك عْنِدي َوْجهاً ثالثاً ، وهو أَْن يكوَن أَراَد يا إْنساُن ؛وقاَل : مْعناهُ َصْوت إْنساٍن ؛ ق

ْين االْسمِ  َكفَى »:  وسلمعليههللاصلىقْوُل النّبّيِ ،  ، فيا فيه َحْرف نَِداء كقْوِلَك : يا َرُجل ؛ ونَِظيُر َحْذِف بعِض االْسمِ  ِسْين فقاَل : يا بالّسِ

 اً برأِْسه وهوأي شاِهداً ، فََحَذف العَْين والاّلِم ، وكذِلَك َحَذف ِمن إْنسان الفَاَء والعَْين ، غير أنّه َجعََل ما بَِقي منه اْسماً قائِم ، «بالّسْيف شا

ْين ونْحوِه أنّها  (حم عسق)د ذِلَك ما َذَهَب إليه ابُن عبّاٍس في ، كقْوِلَك : لو قْست عليه في نِداء زيد يا راء ، ويَُؤكِّ  يس ، فقيَل : الّسِ

 ُحُروٌف ِمن جْملَِة أَْسماء هللا سْبحانَه وتعالَى وهي َرِحيٌم وَعِليٌم وَسِميٌع وقَِديٌر ونَْحو ذِلَك ، وَشبِيه به قْولُه :

 قـُلحنا هلا ِقِفي لنا قاَلتح قاف
 الَكِلَمِة.أَي َوقَْفت فاْكتَفي بالَحْرف عن 

الَحِكيم الَمْشهور كاَن أَبُوه ِمْن أَْهِل بَْلخ ، فاْنتَقََل منها إلى بُخاَرى وُوِلَد له ولُده  أَبي علّيٍ الُحَسْيُن بُن عبِد هللا الّرئِيس ، َمْقصوَرةً : َجدُّ  ِسْيناو

، ولّما بَلَغ ُعمره َعْشَر ِسنِْين حّصل الفُنُون ُكلّها ، وصاَر يُِديم النظر ، وَجاَل في البِالِد وَخَدَم الدَّولَة  370هذا في بعِض قُراها في َسنَة 

ْجِن ُمْعتقالً ؛ ومنه قْوُل الشاِعِر : 438ة ، وتُوفي بَهَمَذان َسنَة الّساَمانِي  بالقُولَنج ، وقيَل بالّصَرع ، ويقاُل إنّه ماَت في الّسِ

__________________ 
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 ( اللسان ونسبه لعلباء بن أرقم ا والصحاح.1)
 شكرويه. 717/  2( يف التبصري 2)
 كما يف التبصري.«  قضاء بلده ساوود األخري»( كذا ابألصر ا والصواب : 3)
 .1( ي  ا اآية 4)
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ــــــــــّرِجــــــــــا   عــــــــــاِدي ال ــــــــــُ ــــــــــا ي ــــــــــن ي ــــــــــن ســــــــــــــــــــــــِ ت اب ــــــــــح  رأَي

اتو     مــــــــــــَ
َ

ن مــــــــــــاَت أخــــــــــــ  املــــــــــــ جــــــــــــح  يف الســــــــــــــــــــــــــِّ

  

فــــــــــــاء  ه ابلشــــــــــــــــــــــــــّ  فــــــــــــلــــــــــــم يشــــــــــــــــــــــــــف مــــــــــــا انبــــــــــــَ

جــــــــــــــاتو     ه ابلــــــــــــــنــــــــــــــّ تــــــــــــــِ وح ج مــــــــــــــن مــــــــــــــَ نــــــــــــــح  مل يـــــــــــــــَ

  
 وِمن ُمَؤلّفاتِه : القانون والّشفاء.

 وهو ، وهللا أَْعلَم ، اسُم الَمكاِن.: َمْعروفَةٌ ؛ عن الّزّجاج ، قاَل  ِحجاَرةٌ مبالمّدِ ؛  ، ِسْيناءُ و

منها : أبو عْبِد هللا الفْضُل ابُن موَسى الَمْرَوزيُّ عن األَْعمش وعْبِد الُمْؤمن بِن َخلَف ، وثّقَه ابُن ُمِعين ، ُوِلَد  ة بَمْرَو ، بالكْسِر : ، ِسينانُ و

 (2)ِمن كثْرةِ َطلَبته فَوَضعُوا عليه اْمرأَةً تقوُل إنّه َراَوَدها ، فاْنتَقَل إلى رامانشاه  ِسينان ، يُقاُل تبرم أَْهلُ  152َسنَة  (1)، وماَت  115َسنَة 

وا بالَكِذِب ففَعَلوا ، فقاَل : ال حاَجةَ لي فيمَ   ْن يْكِذب ؛ وأَُخوه أَْحمُد.فيَبَِس َزْرع ِسيناَن ، تْلَك الّسنَِة فَسألُوه الّرُجوع ، فقاَل : حتى تَقرُّ

 قاَل ابُن ماكوال : َغِزيُر الحديِِث.

ينانيُّ  (3)ومحمُد بُن بْكٍر   قَتِه.الَمْرَوزيُّ عن بُْندار وَطبَ  الّسِ

يبانيُّ  بُن عبِد هللا الّضبِّيُّ  (4)وُمفَلُّس   وذكر الحافُِظ في التّْبصيِر ضابطاً فيه. .(5)شْيٌخ ألبي نَُمْيلة  الّسِ

، وَمْن جاَء ِمن  بالمْهَملَةِ  ِسيبانيٌّ  : َمْن جاَء ِمن الُكوفَِة فهو شيباني بالمْعَجَمِة ، وَمْن جاَء ِمَن الشاِم فهو (6)قاَل أَبو َعْمرو بُن حبوية 

 بنَْونَْين. ِسينانيٌّ  ُخَراسان فهو

 بِن إبراهيَم. (8)الّراِوي عن بْكِر  (7)الَهَمدانّي  َجدُّ محمِد بِن المغيرةِ   :ِسينانُ و

 أَْيضاً. ِسين في التّْبصيِر ، ويقاُل له ابنُ  كذا الّطْبَرانّيِ ، أَبي القاِسمِ  صاِحبِ  بِن الَهْيثم األَْصبهانيّ  َجدٌّ لعلّيِ بِن محمِد بِن عْبِد هللا أَْيضاً :و

 ، َمْقصوَرةً : َجبٌَل بالّشاِم. ِسينَاوويُْفتَُح ،  َمْمدوداً  ، ِسيناءَ  ُطورُ و ِسينينَ  ُطورُ و

اُج : فمن قََرأَ  فهو على َوْزن ِعْلباء إاّل أنّه اسٌم للبُْقعِة فال يَْنَصِرف ،  ِسيناء على َوْزِن َصْحراَء فإنّها ال تَْنَصِرف ، ومن قََرأَ  َسْيناءَ  قاَل الّزجَّ

 وليس في َكالِم العََرِب فَْعالء بالكْسِر َمْمدوداً.

تْحِ والكْسِر ، والفَتْحِ أَْجوُد في النّْحو ، ألنّه َمْبنيٌّ على فِْعالء ، ، بالف ِسينَاءَ و (ُطوِر َسْيناءَ )وقاَل الَجْوهِريُّ : قاَل األْخفَش : وقُِرَئ : 

 أَْعجِميّاً. والَكْسر َرِدٌئ في النّْحِو ألنّه ليَس في أَْبنيِة العََرِب فِْعالء َمْمدود بكْسِر األّول َغْير َمْصروٍف ، إاّل أَن تَْجعَلَه

 اسماً للبُْقعِة. وقاَل أَبو علّيٍ : لم يُْصَرف ألنّه ُجِعل

حاحِ للميدانّي ِزياَدةً في الَمتْن ما نَّصها : وكاَن أَبو َعْمرو بُن العَالِء يَْختاُر الَكْسر ويَْعتَ  ، وهو  (ُطوِر ِسيِننيَ )بُرهُ ب وَوَجْدت في نسخِة الّصِ

 ى.أَْكثَر في الِقراَءةِ ، واْختَاَر الِكسائيُّ الفتَْح وهو أََصح في النّْحو ؛ انتَهَ 

ينِينِةو ُمضاٌف إليه ، ولم يبلِغني هذا عن  ِسينِين ؛ قاَل : وَزَعَم أَّن ُطورَ  ج ِسنينَ  َحَكاه أَبو َحنِيفَةَ عن األَْخفش ، َشَجرةٌ ، بالكْسِر : ( )9الّسِ

 أَحٍد غيِرِه.

 ونَقََل الَجْوهِريُّ أَْيضاً قْوَل األَْخفَِش الَمْذُكور.

 َجبٌَل بالشاِم أُِضيَف إليه الطُّور ، وتقّدَم للمصنِِّف قَِريباً. ِسينِين يُرهُ أَنّ والذي نَقَلَه األْزهِريُّ وغ

 * ومّما يُْستدرُك عليه :

. ؟، يُريُدوَن ُشْعبَةً ِمن ُشعَبِه ، وهو ذُو ثالِث ُشعَبٍ  ِسينه قاَل أَبو سعيٍد : قْولُهم : فالٌن ال يُْحِسن  نَقَلَه الَجْوهِريُّ
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__________________ 
 ومثله يف معجم البلدان.« سنة إحد  أو اثنتا وتسعا ومائة»( قيد وفاته اب روف يف اللباب : 1)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : راماشاه.2)
 مكي. 821/  2( يف التبصري 3)
 ابلفاء.« مفل »وابألصر : « سينان»( عن التبصري ومعجم البلدان 4)
 أبو مُتَيحلة. لبلدان ا واله : حي  بن واضح ا ويف التبصري :( األصر ومعجم ا5)
 ( يف التبصري : حيوة.6)
 اهلمذاين. 794/  2( يف التبصري 7)
 ( يف التبصري : مكي.8)
يِنيِنّيُة.9)  ( يف القاموس : والسِّ
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ين التي على َهْيئةِ  السينية والطرة ين ْبَهةُ ؛ ومنه قَْوُل الَحِريرّي : لو لم تْبرْز جَ  الّسِ  لما قَْنفََشت الَخْمِسين. الّسِ

ينانيُّ  : قَْريةٌ على باِب هَراةَ ، منها : أبو نَْصر أَحمُد ابُن محمِد بِن َمْنصوِر بِن أَْحمَد بِن محمِد بِن لَْيثٍ  ِسينانُ و الَهَرِويُّ عن أَبي سعيٍد  الّسِ

 ، ويقالُ  ِسْين ُن أحمَد الّسَمْرقَْنديُّ وأَبو القاِسِم عليُّ بُن محمِد بِن عْبِد هللا بِن الَهْيثِم بنِ محمِد بِن محمِد بِن عْبِد هللا المخلدّي ، وعنه عبُد هللا ب

 الّطْبرانّي وقد تقّدَم. (1)َرَوى عنه  ِسينانيٌّ 

 مع النون فصل الشني
 ُشُؤونٌ  ج ويصلُح. وال يُقاُل إاّل فيَما يَْعظُم ِمن األَْحواِل واألُُموِر ؛ قالَهُ الّراغُب ؛ (2)والَحاُل الذي يشيُن  : الَخْطُب واألَْمرُ  الّشأْنُ   :[شأن]

 ، كما هو نَصُّ ابن جنّي عن أَبي علّيٍ الفاِرِسّيِ ، كذا في الُمْحَكِم. ِشئانٌ  هكذا في النُّسخِ ، والّصواُب : ، ِشئينٌ و

روَن : من (3) (ْأن  ُكلَّ يَ ْوم  ُهَو يف شَ )وقْولُه تعالَى :   أَن يُِعّز َذِليالً ويُِذّل َعِزيزاً ويُْغنِي فَِقيراً ويُْفقَر َغنِيّاً ، وال يَْشغَلُه شأْنِه : قاَل الُمفَّسِ

 ُسْبحانه وتعالَى. شأْنٍ  عن َشأْنٌ 

 تِفْع ولم يَْحصل الِغنَى.أَي الَحاُل َضِعيفَةٌ لم تَرْ  ، «إْذ َذاَك ُدونٌ  الّشأْنُ و»في حِديِث الَحَكم بِن َحْزن : و

 وأَّما قْوُل َجْوذابةَ بِن عْبِد الّرْحمن :

نا يف الش ونِ و   َشر ان َأ حَلمح
 .الشُُّؤون فإنّما أَراَد في

 .ُشُؤونٌ و أَْشُؤنٌ  إلى العَْيِن ، ج (4) َمْجَرى الّدم الّشأْنُ و

 وهي أَْربَع بعُضها إلى بعٍض. الّشُؤونِ  : ُعُروُق الّدموعِ ِمن الّرأِْس إلى العَْين. وقاَل األَْصمعيُّ : الّدموُع تْخرُج ِمن الشُُّؤونَ  وقاَل اللّْيُث :

 ِعْرقان يَْنحِدَران ِمن الّرأِْس إلى الَحاِجبَْين ثم إلى العَْينَْين ؛ قاَل ُعبَْيد : الّشأْنانِ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

ُروُب  هــــــــــــــــمــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــُ نــــــــــــــــاَ  َدمــــــــــــــــح يــــــــــــــــح  عــــــــــــــــَ

ـــــــــــُب     ي عـــــــــــِ مـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــِ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ بحنـ (5)كـــــــــــَبّن شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وحّجةُ األَْصمعّي قْولُه :

ين  ـــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــإن راِ  ف ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــين ابل ي ـــــــــــــــــِ زن  ال حتـــــــــــــــــُح

ُؤوين     راِ  شــــــــــــــــــــــــُ ن الــــــــــفــــــــــِ ر  مــــــــــِ هــــــــــِ تــــــــــَ (6)ال تســــــــــــــــــــــــح
 

  
 الَجبَِل. ُشُؤون ِمن شأْنٍ  رأَْيُت نَِخيالً نابِتَةً في. يقاُل : ُشُؤونٌ  َجْمعُ  ِعْرٌق في الَجبَِل يَْنبُُت فيه النّْبُع ، : الّشأْنُ و

 .ُشُؤونٌ  إلى العَْيِن ، والَجْمعُ  َمْوِصُل قَبائِِل الّرأِْس  : الّشأْنُ و

 : الّسالِسُل التي تَْجَمُع بيَن القَبائِِل. الشُُّؤونُ  وقيَل :

 النُّحاس تكوُن ِمن القبائِِل. (7)ِم : نََمانُِم في الجْمجَمِة ِشْبهُ ِلجا الشُُّؤونُ  وقاَل اللْيُث :

 وقاَل ثَْعلَب : هي ُعُروٌق فْوَق القَبائِِل ، فكلّما أََسّن الّرُجُل قَِويَْت واْشتَّدْت.

 .َشأْنٌ  َمواِصُل القبَائِِل بيَن كّلِ قَبِيلَتَْين الشُُّؤونُ  وقاَل األْصمعيُّ :

حاحِ : واِحدُ   ُء الدُّموُع.بائِِل الّرأِْس وُمْلتَقَاها ، ومنها تجيوهي َمواِصُل قَ  الشُُّؤونُ  وفي الّصِ

 واالْستِْهالُل قَْطٌر َصْوٌت. ُشُؤونه ويُقاُل : اْستََهلّتْ 

 .أَْشُؤنٍ  : الشُّعَُب التي تْجَمُع بيَن قَبائِِل الّرأِْس ، وهي أَْربَعَةُ  الشُُّؤونُ  وقاَل أَبو حاتٍِم :
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__________________ 
 .«عن» 710/  2( يف التبصري 1)
 ( يف مفردات الراغب : يتف .2)
 .29( الرمحن ا اآية 3)
ِض.4)  ( يف القاموس : الّدمح
 ا واللسان والتهذيب. 24( ديوان عبيد بن األبرص ص 5)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.6)
 ( يف اللسان :  ام.7)
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 رأِْسها ، هي ِعظاُمه وَطرائِقُه وَمواِصُل قَبائِِله ، وهي أَْربَعةٌ بعُضها فْوَق بعٍض. ُشُؤون حتى تَْبلُغ به ُشُؤون في حِديِث الغْسِل :و

 فيه النّْخُل. (1) الَجبَِل يَْنبُتُ  شقوقِ  ِعْرٌق ِمن التُّراِب في  :الّشأْنُ و

 ُصُدوٌع : قاَل ساِعَدةُ الُهَذليُّ :: : ُخطوٌط في الَجبَِل : وقيَل  الشُُّؤونُ  وقاَل ابُن ِسيَده :

ٍن  دح اُت بــــــــــــــــــُ بــــــــــــــــــّ ه لــــــــــــــــــَ ُؤونــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــَبّن شــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــُر     ٌد َغســـــــــــــــــــــــي ـــــــــَ ب ِر َأو ســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــح ـــــــــَوب الَف ال (2)خـــــــــِ
 

  
 .ُشُؤونٌ  ج َشبّه تََحدَُّر الماِء عن هذا الَجبَِل بتََحدُِّره عن هذا الطاِئِر ، أَو تََحدَُّر الّدِم عن لَبّات البََدِن ؛

 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. ما َشعََر به أي ، َكَمنََع : َشأََن َشأْنَهُ  ما يُقاُل : و.

 ، أَي ما َعِلْمُت به. َشأَْنُت َشأْنَه وقاَل اللّْحيانيُّ : أَتاني ذِلَك وما

 ولم يَْعبَأْ به ، عن اللّْحيانّي. يَْكتَِرْث له (3) لم وما َمأََن َمأْنَه : إذا َشأََن َشأْنَه ما أَو

ي الَخْطبُ  : قََصَد قَْصَدهُ  َشأْنَهُ َشأََن و ً  ؛ ومنه ُسّمِ  .كاْشتَأَنَهُ  أَْن يْقَصَد ؛ َشأْنِه ألنّه ِمن َشأْنا

 َعِمَل ما يُْحِسنُهُ. : َشأََن َشأْنَهو

 : اْعَمْل ما تُْحِسْن. اْشأَْن َشأْنَكَ  وفي التّْهِذيِب :

 ألَْخبَُرنُّهْم. أي َخبََرُهم : ألَْشأَنَنّ  يُقاُل :و

 أَي أَْمَرُهم. ألْْفِسَدنُّهْم ، أَي : ألَْشأَنَّن َشأْنَُهمْ  قيَل :و

 .َشأْنٌ  صاَر له : أَي بعَدكَ  فالنٌ  َشأَنَ  يُقاُل :و

 * ومّما يُْستدرُك عليه :

ً  فالنٍ  يَْشأَُن َشأْنَ  يُقاُل : أَْقبَل فالٌن وما أَن يُْفِسَدك : أَي أَْن يَْعَمَل  لَِمْشآُن َشأْنٍ  ؛ عن اللّْحيانّيِ. ويُقاُل : إنّه إذا َعِمَل فيَما يحبُّ أَو يْكَرهُ  َشأْنا

 في فَساِدك.

 : عليك به ؛ عن اللّْحيانّيِ. اْشأَْن َشأْنَكو

 : أَي ما أَراَد. َشأََن َشأْنَه وما

 الَخْمِر : ما َدّب منها في ُعُروِق الَجَسِد ؛ قاَل البَِعيث : ُشُؤونُ و

ٍف أَبطــــــــــح  رحقــــــــــَ َم قـــــــــــَ عــــــــــح َب مــــــــــن فــــــــــيــــــــــهــــــــــا وال طــــــــــَ  يــــــــــَ

ا     ُؤوهنــــــــُ ظــــــــاِم شــــــــــــــــــــــُ قــــــــاٍر مَتَشــــــــــــــــــــــّ  يف الــــــــعــــــــِ (4)عــــــــُ
 

  
. : الّشابِنُ  : [شبن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 وَشبََل. َشبَنَ  وقد كالّشابِِل ، الغاُلُم النّاِعُم التّارُّ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو

بُن علّيِ بِن ُشَريحِ بِن علّيِ بِن رزاِم بِن يَْحيَى بِن عْبِد هللا بِن خاِلٍد األُمويُّ ، بَْطٌن ، منهم جماَعةٌ يَْسُكنوَن  َشبانَةُ  وهو : اسٌم ، َشبانَةُ و

 القرشية أَْسفَل رْبع باليََمِن.

 جماَعةٌ منهم بريِف ِمْصَر ، وشْرَذَمة بالّصعيِد األْعلَى. َشبانَةَ  وأَْوالُد أَبي

 ، له ُجْزٌء. ُشبانَةَ  عْبُد الّرْحمِن بُن محمِد بنِ  أبو سعيدٍ والكاتُِب ؛  ( )5الَهَمذانيُّ  ُشبانَةَ  أَحمُد بُن الفَْضِل بنِ  أبو الصقر ، ّمِ :بالضّ  ، ُشبانَةُ و

 .(7) َهَمدان َرَوى عن أَبيِه ، الثاّلثَة َذَكَرهم شيرويه في َطبَقاتِ  (6)قاَل الحافُِظ : َسِمْعناهُ وَولَده أَبو الفَْضل طاِهٌر 
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ثٌ  الّدينوريُّ  ُشبانَةَ  عليُّ بُن عبِد المِلِك بنِ  أَبو الَحَسنِ و ّيِ وأَبي العبّاس أحمَد بِن  ُمحّدِ َصُدوٌق عن أَبي الَحَسِن أَحمَد بِن محمِد بِن فراٍس المّكِ

.  محمٍد الّراِزي ، وعنه الَخِطيُب البَْغداديُّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخة : يـُغحَرُس.1)
 يف شعر ساعدة بن جؤية ا واللسان. 219/  1( ديوان اهلذليا 2)
(3.  ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ. َيُكنح
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.4)
 .766/  2وابألصر اهلمذاين ابلدا  موافقاً ملا يف التبصري  67/  2( عن القاموس ا ابلذا  ا موافقاً لإلكما  5)
 ( يف التبصري : وأبو الفضر طاهر بن شبانة ا وهو والد أيب سعيد عبد الرمحن.6)
 ( يف التبصري :  ذان.7)
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 * وفاتَهُ :

ثاِن ، َذَكَرهما  ُشبانَةَ  ؛ ومحمُد بُن عبِد هللِا بِن بُْنداِر بنِ  ُشبانَةَ  عبُد هللا بُن علّيِ بِن محمِد بِن الَحَسِن العَّطار الَمْعروُف بابنِ  القّطاُن ُمحّدِ

 شيرويه.

 .(1)يُْعرُف بذِلَك ، َسِمَع النّجار  لعَّطاُر ،، كَشّداٍد : عبُد العَِزيِز بُن محمٍد ا َشبّانٍ  ابنُ و

 َسِمَع أَبَاهُ ، ُمْنَكُر الحِديِث ، وأَبَوه َرَوى عن الَحَسِن ، ضعّفُوه. أَو اسُمه َجْعفٌَر وهذا لَقَبُهُ ، القّصاُب ، بُن ِجْسِر بِن فَْرقَدٍ  ُشبّانُ  بالّضّمِ :و

 .(2)شْيٌخ لمخلد الباقَْرجّي  ، بُشبّانَ  ِديُّ يُْعَرفُ أَحمُد بُن الُحَسْيِن البَْغدا أَبو َجْعفرٍ و

أَْيضاً ِمثْل بشنترين ، قَِريٌب ِمن البَْحِر الُمِحيِط ، يُْنَسُب إليه أَبو إْسحق  (3) الشبونَةُ : باألَْنَدلُس ، ويُقاُل لها  ، بالّضّمِ : بالَمْغربِ  أُْشبونَةُ و

َسِمَع محمَد بَن عْبِد المِلِك بِن أَْيمن وقاِسَم ابَن  األُْشبونّيِ  ، يُْعرُف بالّزاهدِ  (4)إبراهيُم بُن هُرون بِن َخلَف بِن عْبِد الَكريِم بِن سعيٍد الَمْعمودّي 

 .360، وكان ضابِطاً ثِقَةً ، تُوفي َسنَة  (5)أَْصبَع 

ً و  َدنَا. : َشبََن شبونا

 ؛ نَقَلَه الّصاَغانيُّ في التْكِملَِة. ، بالّضّمِ : األَْحَمُر الَوْجِه والسبالِ  األُْشبانِيُّ و بالفتْحِ ، ، الّشبانِيُّ و

 * ومّما يُْستدرُك عليه :

ُث. ، بسكوِن الموّحَدةِ بْعدَ  شاْبَجنُ  : [شبجن]  األلِف وفتْحِ الجيِم : قَْريةٌ بَسَمْرقَْند ، منها أَبو علّيٍ الَحَسُن بُن َمْنصوٍر الُمْحتسُب الَكِريُم الُمحّدِ

. : الّشتْنُ  : [شتن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 أَي ناِسٌخ. ، َشتُونٌ و شاتِنٌ  النّْسُج والِحياكةُ ؛ وهو وفي اللِّساِن : هو

 ثَْوبَهُ : أَي نََسَجه ، وهي ُهذِليّةٌ ، قاَل : شاِعُرهم : َشتََن الشاتِنُ  ويقاُل :

بـــــــائــــــبـــــــاً  وُن ســــــــــــــــــــَ تــــــُ تح هبـــــــا الــــــز وَُع الشــــــــــــــــــــّ جـــــــَ  َنســــــــــــــــــــَ

ِر     فـــــــــَ جـــــــــح َ
رِت املـــــــــ نـــــــــح ـــــــــَ يـ ف  الـــــــــبـــــــــِ ِوهـــــــــا كـــــــــَ طـــــــــح (6)مل تـــــــــَ

 

  
َوُع : العْنَكبوُت ، والبِيَْنُط : الحائُِك كما تقّدَم.  الزُّ

 ِمن أَْعماِل ُكوَرةِ َجبّان. ٌن باألَْنَدلُِس ِحصْ  بالّضّمِ : ، أُْشتونٌ و

 فيَما يظنُّه ياقوت. ع قُْرَب أَْنطاِكيَةَ  ، هو باألُْشتونِ  في ِديواِن الُمتَنبِّي : وَخَرَج أَبو العشائِِر يَتَصيّدُ و

في حِديِث حّجِة الَوَداعِ : يقاُل باَت به  وَكَداء ؛ جاَء ِذْكُره (7)؛ وبخّطِ الّصاغانيُّ : بيَن ُكَدّىٍ  كَسحاٍب َجبٌَل بمّكةَ بيَن َكداٍء وُكًدى ، َشتَانٌ و

 ، ثم َدَخَل مّكةَ. وسلمعليههللاصلىالنبيُّ ، 

 : اللّيِّنَةُ ِمن الثِّياِب. الّشتُونُ و

واياِت ، َحَكاها الجالل والجمهور على أَنّه لثغَةٌ هكذا َذَكَرهُ جماَعةٌ ، وقد ُرِوي الحِديُث كذِلَك في بعِض  َشثْنُها ، أَي الَكّفِ : َشتْنُ  رجلٌ و الّرِ

 أَو تَْحريٌف.

ثٌ  : (8)وَضبََطه الحافُِظ كثَُماَمة  ، كُرّمانَة ، ُشتّانَةَ  محمُد بُن أَبي الُمَظفِّر بنِ و  فَْرٌد. عن عْبِد الحّقِ اليوسفّي ، ُمحّدِ

 ، كَجَمَزى : بِمْصَر. َشتَنَىو

 اَدةِ النّون ِمن أَْعماِل المنوفية ، وقد َدَخْلتُها ِمراراً.بِزي شنتنى * قْلُت : هي
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 * ومّما يُْستدرُك عليه :

__________________ 
 وحباشيته عن نسخة : النجار.« النجاد» 695/  2( يف التبصري 1)
 ( يف التبصري : الباقرحّي.2)
بونة.3)  ( يف معجم البلدان : َلشح
 املصمودي.( يف معجم البلدان : 4)
 ( معجم البلدان : أصبغ.5)
اجملفر ضــبطه يف التكملة كمقعد وضــبرت يف اللســان ونســخة من التهذيب  قوله :»( اللســان والتكملة والتهذيب ا وهبامش املطبوعة املصــرية : 6)

َفر.« كمحسن فحرره ُجح
 كذا والذي يف اللسان كمقعد ا ويف التهذيب والتكملة : امل

 ومثله يف معجم ايقوت.( التكملة ا 7)
 بضم املعجمة مث مثناة ونون. وابلقلم ا َشّتانَة ا وفيه أيضاً زايدة : 767/  2( كذا والذي يف التبصري 8)
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ثاً َوِجيهاً عْندَ  الشَّاتانيُّ  : قْريَةٌ ِمن أَْعماِل ِدياِر بِْكٍر ، منها : أَبو علّيٍ الَحَسُن بُن علّيِ بِن سعيدٍ  شاتان  الُملوِك ، َوفََد على َصالحِ ، كان ُمحّدِ

. فديُّ ْين يوسف ابِن أَيّوب وَمَدَحه ؛ َذَكَره الصَّ  الّدِ

ْكبان والَخْيِل : الجماَعةُ غيُر الَكثيَرةُ  الشَّْيتَانُ و . (1)ِمن الَجراِد والرُّ اغانيُّ  ؛ وال واِحَد له ؛ نَقَلَه الصَّ

 أَْهَملَه الجماَعةُ. ، بكْسِر األلِف والتِّاِء : إْشتِيَخنُ  : [شتخن]

 محمُد بُن أَحمَد بِن َمتٍّ  أَبو بْكرٍ  منه بَْينهما َسْبعةُ فَراِسَخ ، وله قًُرى نَِزهةٌ وبَساتِين كثيَرةٌ وأَْنهاٌر جاِريَةٌ ، ُرْستاٌق بَسَمْرقَْندَ  وقاَل ياقوُت :

ُث ، اإلْشتِيَخنيُّ  ة أَْصحاِب الشافِِعّي ، حّدَث  الُمحّدِ  .381بَصِحيح البُخاِري عن الِفَزبَرّي وماَت َسنَة ِمن أَئِمَّ

ً  كفَِرَح وَكُرَم ، وقََدُمه ، َكفُّه َشثُنَتْ  : [شثن]  .َشثْنَة وهي َخُشنَْت وَغلَُظْت ، أَي : ُشثُونَةً و َشثَنا

في صفتِه واألَصابع بالفتْح وكذِلَك الِعْضو  َشثْنُ  ِغلَُظ الكّفِ وُجُسوُء الَمفاِصِل فهو الشُّثُونَةُ والَكّفِ أي َغِليَظته  َشثْنَة وفي حِديِث المِغيَرة :

أَي أنَّهما يَِميالن إلى الِغلَِظ والِقَصِر ؛ وقيَل : هو الذي في أَناِمِله ِغلٌَظ بِال قَِصٍر  ، «الَكفَّْين والقََدَمْين َشثْنَ  كانَ »صلّى هللا تعالى عليه وسلَّم 

 ْحَمُد ذِلَك في الّرجاِل ، ويَُذمُّ في النِّساِء.، ويُ 

جاَل بل هو  الشُّثُونَةُ  وقاَل خاِلُد الِعتِْريِفيُّ :  أََشّد لقَْبِضهم وأَْصبَُر لهم على الِمراِس ، ولكنَّها تَِعيُب النِّساء. قاَل خاِلد : وأَنا (2)ال تَِعيُب الّرِ

 .َشثْنٌ 

اُء : رُجٌل َمْكبُونُ   ؛ وقاَل اْمُرُؤ القَْيس : الشَّثْنِ   األصابِع ِمثْلوقاَل الفرَّ

ه و  ٍن كــــــــــبَنــــــــــ  ثــــــــــح ٍص غــــــــــري شــــــــــــــــــــــــَ و بــــــــــَرخــــــــــح طــــــــــُ عــــــــــح  تـــــــــــَ

ِر     حـــــــِ يبحٍ َأو َمســـــــــــــــــــــاِويـــــــُك إســـــــــــــــــــح ـــــُض  ـــــَ (3)َأســـــــــــــــــــــارِي
 

  
َمْخَشري َكالٌم َحرَّ  الشَّثْن ثم إنَّ تَْفسير ِة ، وتَبِعَه عليه الَجْوهِريُّ ، وَمن بْعِده ، للزَّ اح بالُخُشونَِة نُِقل عن األْصمعي وغيِرِه ِمن األَئِمَّ َره ُشرَّ

 الشَّمائِِل والّشفاء والَمَواِهب.

 ِمن الِعضاِه. البعيُر : َغلَُظْت َمشاِفُرهُ من َرْعيِ الشَّْوكِ  َشثُنَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َغِليٌظ كَشثٍْل. َشثْنٌ  رُجلٌ 

 البَراثِِن : َخِشنُها. َشثْنُ  وأََسدٌ 

كةً : الَهمُّ والَحَزُن. الشََّجنُ  : [شجن]  ، محرَّ

 َجَرةِ.ِمن غصوِن الشَّ  الغُْصُن الُمْشتَبِكُ  أَْيضاً :و

ّم عن ابِن األْعرابّيِ ، وهي ُشْعبَةٌ ِمن ُغْصٍن ِمن ُغصوِن الشََّجَرةِ ؛ و ، مثلَّثةً ، كالشَّْجنَةِ  ءٍ الشُّْعبَةُ ِمن كّلِ شي أَْيضاً :و الحِديُث : منه الضَّ

ِحم» ْحمن. «واْقَطْع من قََطعَنِيِمن هللِا تعالى ُمعَلَّقَة بالعَْرِش تقوُل : اللُهّم ِصْل من َوَصلَني  ِشْجنَة الرَّ ِحُم ُمْشتقَّة ِمن الرَّ  أَي الرَّ

 الشُّْعبَةُ ِمن الغُْصِن. الشُّْجنةِ  ْصلقاَل : أَبو ُعبَْيَدةَ : يَْعني قَرابةٌ ِمن هللِا تعالَى ُمْشتَبكةٌ كاْشتِباِك العُُروِق شبَّهها بذِلَك َمجازاً واتِّساعاً وأَ 

 الُمْشتَبِك بعُضها ببعٍض كما تَْشتبُك الشََّجَرةُ ؛ ومنه حِديُث َسِطيح الكاِهِن : الَخْلِق من النُّوقِ  ( )4الُمتَداِخلَةُ   :الشََّجنُ و

 ُ وُب يب األرَض َعَلنحداٌة َشَجنح 
نَة أَي ناقةٌ ُمتَداِخلَةُ الَخْلِق كأَنَّها َشَجرةٌ  ، أَي ُمتَِّصلَةُ األَْغصاِن بَْعضها ببعٍض ، ويُْرَوى : شزن ، وَسيَأْتي في مْوِضِعه إْن شاَء هللا  ُمتََشّجِ

 تعالى.

 الحاَجةُ حيُث كانَْت. : الشََّجنُ و

 وفي األساِس : الحاَجةُ تُِهمُّ ؛ قاَل :



17202 

 

فــــــــــاَد لــــــــــه  قــــــــــاًء ال نــــــــــَ رحجــــــــــو بــــــــــَ  مــــــــــن كــــــــــاَن يـــــــــــَ

نـــــــا     جـــــــَ نـــــــيـــــــا لـــــــه شـــــــــــــــــــــَ َرُض الـــــــد  (5)فـــــــال يـــــــكـــــــنح عـــــــَ
 

  
__________________ 

غري  والذي يف التكملة املطبوعة :« قوله : غري الكثرية ا الذي يف التكملة الجي بيدي : الكثرية ا  ســــــــقاط غري»( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 1)
 الكثرية ا كاألصر.

 ( يف اللسان : هي.2)
 واللسان والصحاح واألساس. 46بريوت ص  ( من معلقته ا ديوانه ط3)
َداَخَلُة.4)

ُ
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : وامل

 ( األساس.5)
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اجُز :  وقاَل الرَّ

ِدي  ـــــــــــــح ـــــــــــــَك فـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــا أُب دي ل ـــــــــــــح  إين ســـــــــــــــــــــــــــبُب

دِ     جـــــــــــــح ٌن بـــــــــــــنـــــــــــــَ جـــــــــــــَ نـــــــــــــاِن شـــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــَ  د شـــــــــــــــــــــــــــَ

  

 (1)َشَجٌن د بِِبالِد اهلِنحِد و 

ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

نح  جــــــــــــَ اانِت الشــــــــــــــــــــــــــ  وا لــــــــــــبــــــــــــُ  حــــــــــــىت إذا َقضــــــــــــــــــــــــــ 

نح و     الٍت َأوح هلــــــــــــــــَِ ر  حــــــــــــــــاٍج لــــــــــــــــفــــــــــــــــُ (2)كــــــــــــــــُ
 

  
 .أْشجانٌ و ُشجونٌ  ج

 .ُشُجونٌ  ، وبمْعنَى الحاَجِة َجْمعُه أَْشجانٌ  بمْعنَى الُحْزِن َجْمعُه الشََّجنَ  وَذَكَر العينيُّ : أنَّ 

 ّل ما يُْجَمع فعل على فعول ، قالوا : أسد وأُُسوٍد.، وما أَقَ  َشَجن َجْمع ُشجون وفي مواَزنَِة اآلمدّي : في

كةً َغْير أَْجوف وال ُمضاَعف ، ثم قاَل : وقيَل ال يطرُد بل هو سماعيٌّ ، وبه َجَزَم ابُن  ماِلٍك ، رِحَمه وفي الهمع : أنَّه يطرد في فَعَل محرَّ

 هللا تعالى في شْرحِ الكافِيَِة ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ :

رح  تح ذَكــــَ قـــــــَ ــــَ ــــتـ ُش وال ــــَوحــــح َن ال بحمــــَ تـــــــَ ِك حــــيـــــــُث اســــــــــــــــــح  تـــــــُ

ا     وهنـــــــــُ جـــــــــُ ىت  شـــــــــــــــــــــــُ (3)رِفـــــــــاٌ  مـــــــــن اآفـــــــــاِ  شـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَراَد : َحاَجاتها ؛ ويُْرَوى لُحونُها ، أَي لُغاتُها ؛ وأَْنَشَدنا شْيُخنا :

كــــــــم أَ  لــــــــِ هــــــــدت بــــــــَوصــــــــــــــــــــــح  تــــــــر  الــــــــز مــــــــان كــــــــمــــــــا عــــــــَ

اين     جـــــــــَ ي َأشـــــــــــــــــــــــح قضـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــح ـــــــــَ وُد لـــــــــتـ (4)يـــــــــوحمـــــــــًا  ـــــــــَُ
 

  
ً  الحاَجةُ  َشَجنَتْهو  َحبََستْه. : تَْشُجنُه َشْجنا

 عنَّا : أَي ما َحبََسك. َشَجنَكَ  وما

ً  األَمُر فالناً : أَْحَزنَه ، َشَجنَ و وَرَواه أَبو ُعبَْيٍد : ما َشَجَزَك. ً و بالفتْحِ ، َشْجنا ّمِ ، ُشُجونا ً  ، كفَِرَح وَكُرَم ، فَشُجنَ  ، كأَْشَجنَهُ  بالضَّ  ، َشَجنا

ً و بالتَّْحريِك ،  .شاِجنٌ  بالضّمِ ، فهو ، ُشُجونا

ً  وقاَل اللَّْيُث : . الشََّجنُ  : أي صارَ  َشُجْنُت َشَجنا  فيَّ

 ، بالكْسِر : ُشْعبَةٌ من ُعْنقُوٍد تُْدِرُك ُكلُّها. الشَّْجنَةُ و

 .ِشْجنة صاَر َذا الَكْرُم : أَْشَجنَ  قدو

جْ و ْدُع في الَجبَلِ  : نَةُ الّشِ  ؛ عن اللّْحيانّي. الصَّ

 ع. : شْجنةُ و

 بِن تَِميٍم ، وفيه يقوُل الشَّاِعُر : بِن َزْيِد َمناةَ  بِن سْعدِ  بُن ُعطاِرِد بِن َعْوِف بِن َكْعبِ  َشْجنَةُ و

دَعح  َة مل يـــــــَ نـــــــَ جـــــــح واَن بـــــــِن شـــــــــــــــــــــِ فـــــــح  كـــــــِرُب بـــــــُن صـــــــــــــــــــــَ

ِر     ن هَنحشـــــــــــــــــــــــــــَ دًا وال مـــــــــــــِ (5)مـــــــــــــن َدارٍِم َأحـــــــــــــَ
 

  
نَ و ُجُل : تََشجَّ  ؛ عن اللَّْيِث ، وأَْنَشَد : تََذكَّرَ  الرَّ

َن َأشحجاانً ملن َتَشج نا   (6)َهي جح
نَ و  واْشتَبََكْت أَْغصانُه. الشََّجُر : اْلتَفَّ  تََشجَّ

 قيَل : أَي يْدُخُل بعُضه في بعٍض ، أَي ذُو ُشعٍَب واْمتِساٍك بعُضه ببعٍض.؛ و فُنُوٍن وأْغراٍض  أَي : ُشُجونٍ  الحديُث ذُو قْولُهم :و
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ُق باإلْنساِن ُشعَبُه وَوْجُهه ، يُْضَرُب َمثاَلً للحِديِث يُْستَْذَكُر به غيرُ   هُ.وقاَل أو ُعبَْيد : يُراُد أنَّ الحِديَث يتفرَّ

بِّي يَُحّدِث عن  ُل الضَّ َضبَّة بِن أُّدٍ بهذا الَمثَِل ، وقد َذَكَره غيُرهُ ؛ قاَل : كاَن َخَرَج لضبَّة ولَدان : َسْعٌد وَسعيٌد في َطلَِب إبِل قاَل : وكاَن الُمفَضَّ

اْبنِه ، وقاَل هذا  َصَف ِصفَةَ ، فرَجَع َسْعٌد ولم يَْرجْع َسعيٌد ، فبَْينما هو يُسايُر الحاِرَث بن َكْعٍب إذ قاَل له : في هذا الَمْوِضعِ قَتَْلت فَتًى ، ووَ 

ا أََخَذه  َسْيفه ، فقاَل َضبَّة : أَِرني أَْنُظْر إليه ، فلمَّ

__________________ 
 .249/  3والثاين والثالث يف املقايي  « ببالد السند»( اللسان والصحاح وفيها 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والصحاح واألساس.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 اللسان والتهذيب ا ويف اللسان شجب :( 6)

 ذكـــــــــــــــــــرن أشــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاان ملـــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــا 

 هــــــــــــــــــجــــــــــــــــــن إعــــــــــــــــــجــــــــــــــــــااًب ملــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــجــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاو    

  
 



17205 

 

 ا مث َضَرَب به ا اِرَث فَقتَـَله ا وفيه يقوُ  الَفَرزحدُ  : ُشُجونٍ  َعَرَف أنّه َشيحُف ابحِنه ا فقاَ  : ا ِديُث ُذو
عـــــــــــاَرهـــــــــــا  ـــــــــــِ ت رحَب إن  اســـــــــــــــــــــــــح ن  ا ـــــــــــَ ـــــــــــَ ن  فـــــــــــال َ حمـــــــــــَ

وُن     جـــــــــُ َة إذ قـــــــــاَ  ا ـــــــــديـــــــــُث شـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــ  (1)كضـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ثم إنَّ َضبَّة الَمهُ الناُس في قتِْل الحاِرِث في األَْشهِر الُحُرِم ، فقاَل : َسبََق السَّْيُف العََذَل.

حاحِ ؛ الطَّريُق في الواِدي بالفتْح : ، الشَّْجنُ و ،  كالشَّاِجنَةِ  ، ُشُجونٌ  ج كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : أَو أَْعالهُ ؛ أَو في أَْعالهُ ، ؛ كما في الّصِ

 .َشواِجنُ  ج وهي أَْعلى الواِدي ،

 .َشْجنٌ  أَْعلَى الواِدي ، واِحُدها الشُُّجونُ وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : السَّواِجُن 

 َجْمعَ  الشَّواِجنُ  ، فأْن يكونَ  الشاِجنَة ُعبَْيٍد وليَس بالِقياِس ألنَّ فَْعالً ال يكسَُّر على فَواِعل ، ال سيَّما وقد َوَجدناقاَل ابُن ِسيَده : هكذا َحَكى أَبو 

اُح : شاِجنَةٍ  رمَّ  أَْولى ؛ قاَل الّطِ

ٌة بــــــــــه  غــــــــــَ  رِيــــــــــ  تـــــــــــَ بـــــــــــح هــــــــــِر الــــــــــأَل  لــــــــــو تـــــــــــُ  كــــــــــظــــــــــَ

ِن     واجـــــــــِ وِن الشـــــــــــــــــــــــ  طـــــــــُ ـــــــــُ تح يف ب ـــــــــ  ي ـــــــــعـــــــــَ ارًا ل (2)هنـــــــــَ
 

  
 .شاِجنَةٌ  أَعالي الواِدي ، واِحَدتُها الشَّواِجنُ  كذِلَك َرَوى األَْزهريُّ عن أَبي َعْمٍرو :و

اح في َشْجٍن أَْشجانٌ  وقاَل َشِمٌر : َجْمعُ  رمَّ ي للّطِ  للواِحَدةِ : شاِجنَة ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

وِن  جــــــــــــــُ ِة ا ــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ن ٍن بشــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــِ نح ِدمــــــــــــــَ ــــــــــــــِ  أَم

ـــــــــــح     ن ـــــــــــازُِ  مـــــــــــُ ن
َ

ـــــــــــهـــــــــــا املـــــــــــ تح مـــــــــــن فـــــــــــَ اِ عـــــــــــَ  ُذ حـــــــــــِ

  
حاحِ :   : أَْوديَةُ َكثيَرةُ الشََّجِر ؛ قاَل ماِلُك بُن خاِلٍد الُخنَاعيُّ : الشَّواِجنُ ووفي الّصِ

مح  هـــــــــــُ بــــــــــــُ لـــــــــــُ ِدي  الـــــــــــقـــــــــــوحِم َيســـــــــــــــــــــــــح  ملـــــــــــا رأَيـــــــــــُت عـــــــــــَ

ُم     لــــــــَ رحفــــــــاُء والســـــــــــــــــــــ  ِن والــــــــطــــــــ  واجــــــــِ ُح الشـــــــــــــــــــــ  لــــــــح (3)طــــــــَ
 

  
ا َهَربُوا تعلَّقْت ثيابُهم   بالطَّْلح فتََرُكوها.أَي لمَّ

 في بَْطنِه أَْطواٌء َكثيَرةٌ ، منها لَصاٍف واللِّهابَةُ وثَْبَرةُ ، ِمياُهها َعْذبةٌ. هي واٍد كبيٍر بِدياِر َضبَّةَ ، في التْهِذيِب :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً : َهَوى النْفِس. الشََّجنُ   ، محرَّ

نُ و ُك. التَّشجُّ  : التََّحرُّ

ً  الحماَمةُ  َشَجنتِ و نَْت. ُشُجونا  : ناَحْت وتََحزَّ

 .أَْشجانٌ  ، كأَميٍر : الحاَجةُ ، والَجْمعُ  الشَِّجينُ و

 ُعبُوٌل. (4)كقَْوِلهم عابَلَتْني  شاَجنَتْني ُشُجونٌ  ويقُولُون :

ْجنُ و ّمِ : َجْمعانِ  الشُّْجنُ و الّشِ ْجنَةِ  ، بالكْسِر والّضِ  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. ُشْجناتو ِشْجنات للغُْصن ، وكذِلكَ  لشُّْجنَةاو للّشِ

ّمِ ، أَي قََرابَةٌ ُمْشتبَكةٌ. ُشْجنَةُ  وبَْيني وبَْينه  َرِحٍم ، بالكْسر والضَّ

 : َضْرٌب ِمن األْوِديَِة يُْنبُت نَباتاً َحَسنا. الشاِجنَةُ و

 بَْيَن البَْصرةِ واليَماَمِة ؛ قالَهُ نَْصُر. (6)ِحجاِزيَّة ؛ وقيَل : ما  (5): واٍد  شاِجنٌ و

 ، كُجَهْينَةَ : قَْريَةٌ باليََمِن. ُشَجْينَةُ و

 : واٍد في قْوِل الُهذلّي. الشُُّجونِ  وذُو
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ً  السَّفينةَ ، كَمنََع ، َشَحنَ  : [شحن]  َمألَها.:  يَْشَحنُها َشْحنا

 ، أَي الَمْملُوء. (7) (يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ )وأَتَمَّ ِجهاَزها ُكلّه ؛ ومنه قْولُه تعالى : 

__________________ 
 برواية : 333/  2( ديوانه ط بريوت 1)

 ال  منن ا رب ا إن اشتغارهاو 
 واللسان والتهذيب.

 .249/  3واللسان واملقايي   165( ديوانه ص 2)
 واللسان والصحاح. 12/  3ذليا ( ديوان اهل3)
 ( يف اللسان : شاجنجي شجون كقوهلم عابلجي عبو .4)
 ( يف ايقوت : واٍد اب جاز.5)
 ( يف ايقوت : ماء.6)
 [.41ي  ا من االية : ]( سورة 7)
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. : َشَحَن َشْحناً و  ، أَي يَْطُرُدهم يَُشلُّهم ويَْكَسُؤهم. يَْشَحنُهم يقاُل : َمرَّ  َطَرَد وَشلَّ

ً و  أَْبعََد. ؛ َشَحَن َشْحنا

ه وأَْبِعْده. أْشَحنْ  قاَل األْزهِريُّ : َسِمْعُت أَْعرابيّاً يقوُل :  عنك فالناً أَي نَّحِ

ً  بالخْيلِ  الَمدينَةَ  َشَحنَ و  .كأََشْحنََها بها ، َمألَها : َشْحنا

ً  تَْنُصُر وتَْعلَُم وتَْمنَُع ،، ك تَْشُحنُ  الِكالبُ  َشَحنَتِ و ً و َشْحنا ً  : ُشُحونا : قاَل  الشَّواِحنُ  ، والَجْمعُ  شاِحنٌ  فهو كلبٌ  أَْبعََدِت الطَّْرَد ولم تَِصْد َشيئا

ْيَد والِكالَب : اُح يَِصُف الصَّ  الطرمَّ

  ٍ ـــــــــــــــــ  ل مـــــــــــــــــَ راِس كـــــــــــــــــر  عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَودُِّع ابأَلعـــــــــــــــــح  ت

ِن     واحــــِ َد غــــرِي الشــــــــــــــــــ  يـــــــح مـــــــاِت الصــــــــــــــــــ  عــــِ ُطــــح
(1)مــــن املــــ

 

  
اِجن بالجيِم ؛ وتكلََّف ابُن ِسْيَده في مْعناهُ.  ويُْرَوى : الشوَّ

ْحنَةُ و . ِشْحنَتُها هو للدَّواّبِ من العَلَِف الذي يَْكِفيها يَْوَمها ولَْيلَتَها ، (2)؛ وفي التْهِذيِب : ما يُفاُض  ، بالكْسِر : ما يُقامُ  الّشِ  ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ

ْحنَةُ و ، وفي التَّْهِذيِب : ِمن  الِكفايَةُ لَضْبِطها من ِجَهةِ  وفي التْهِذيِب : َمْن فيهم ، َمْن فيه ، الُكوَرةِ ، ِشْحنَةووفي التْهِذيِب :  في البَلَِد ، الّشِ

 السُّْلطاِن. أَْولياِء ،

ي : وقْوُل العامَّ  ْحنَةِ  ِة فيوقاَل ابُن بَّرِ  إنَّه األَميُر َغلٌَط. الّشِ

ْحنَةُ و  .«َشْحناء إالَّ رجالً كاَن بَْينه وبيَن أَِخيه»الحِديُث : منه ؛ و كالشَّْحناءِ  تَْمتِلُئ منها النَّْفس ، العَداَوةُ  : الّشِ

ْحنَةُ و ةُ على األميِر على هؤالء.هذا هو األَْصل في اللّغَِة ، ثم  الَّرابَِطةُ من الَخْيِل ، : الّشِ  أَْطلَقها العامَّ

بيُّ : أَْشَحنَ و وقيَل : ما ُدوَن الِقتاِل ِمن السَّّبِ والتَّعايُِر. باَغَضهُ ، : شاَحنَهُ ُمشاَحنَةً و ُجُل ، وقيَل الصَّ ، وكذِلَك أَْجَهَش ؛ وقيَل  تََهيَّأَ للبَُكاءِ  الرَّ

 بَُكاِء.: هو االْستِْعباُر عْنَد اْستِْقباِل ال

اغُب :  : أَْن تَْمتلَئ نَْفسه لتهيئه للبَُكاِء. اإلْشحانُ  وقاَل الرَّ

ي ألَبي قِاَلبَة الُهَذلّي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

فـــــــــوُف وإذح  ـــــــــ  ـــــــــل ف  ال ـــــــــَ ـــــــــت ُر وال ـــــــــح ب ـــــــــ  ـــــــــنـ  إذ عـــــــــاَرِت ال

حـــــــاِن     تح  شـــــــــــــــــح يـــوَف وقـــــــد  ـــــــَ  وا الســـــــــــــــــ  لـــ  (3)ســـــــــــــــــَ
 

  
 في أَغماِدها ؛ وأَْنَشَد قَْول أَبي قِالبَة الَمْذُكور : ُمْشَحنة عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ وسيوفٌ ؛  السَّْيَف : أَْغَمَدهُ  أَْشَحنَ و

 َسل وا الس يوَف ُعراًة بعَد إشححانِ 
 وِروايَةُ الَجْوهِرّي هنا :

ْت بإْشحاِن.  وقد َهمَّ

ي ، وَرَواه األْزهِريُّ :  كما أَْنَشَده ابُن بَّرِ

 .إْشحانِ ُعراةً بْعَد 

اغانيُّ عن بعِضهم :و  ِضدٌّ. ِمن غْمِدِه ، فهو َسلَّهُ  السَّيَف : أَْشَحنَ  نَقََل الصَّ

اَغاِنّي. اْستَعَدَّ له ليَْرِميَهُ  إذا له بَسْهٍم : أَْشَحنَ و  ؛ عن الصَّ

 .«ُمشاِحنا يَْغفُر هللا لكّلِ بََشٍر ما َخال ُمْشِركاً أَو»حِدْيث لَْيلَة النّْصِف ِمن َشْعبان :  ، يْعنِي المذكوُر في الحديثِ  الُمشاِحنُ و

 .«ُمشاِحنٍ  ال يَْنظر هللا فيها إلى ُمْشِرٍك وال إلى»في حِديِث أَبي سعيٍد ِمن طريِق محمِد بِن عيَسى بِن حبان : و
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 وقاتُِل نْفٍس. ُمشاِحنٌ  ِن ُعَمَر : إالَّ الثْنَْينأَْخَرَج اإلماُم أَحمُد في ُمْسنِده ِمن حِديِث أَبي لهيعَةَ بَسنَِده عن عبِد هللا بو

 إالَّ لُمْشِرٍك أَو قاتِل نْفٍس »في حِديِث أَبي الدَّْرداء : و

__________________ 
 وفيه : يودع ابألمراس.« شجن وشحن»( اللسان 1)
 كاألصر.« ما يقام»( كذا ا والذي يف التهذيب : 2)
والبيت بتمامه يف اللســــــــان « عواة بعد إشــــــــجان»يف شــــــــعر أيب قالبة برواية :  712/  2شــــــــعار اهلذليا وشــــــــرح أ 38/  3( ديوان اهلذليا 3)

 والصحاح والتكملة ا والتهذيب.
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َندِه إىل ُعثحمان بِن َأيب العاِص : : » «ُمشــــــــاِحن َحر َمها  ُ تعاىل ا َأو ن بِن ســــــــالم بســــــــَ إال  زَانَِية »وُرِوي عن عبِد الر محح
َسُب  ناء بَفرحِجها ا َأو عشاراً ا َأو رجاًل بـَيحنه وبَا َأِخيهتكح  .«َشحح

ه : و في ِروايٍَة عنه أَْيضاً : ما َخال كافِراً أو و ، «عزوجل، أَو ُمْشِركاً باهلِل ،  َشْحناء إالَّ َمْن في قْلبهِ »عن القاِسم بِن محمٍد عن أَبيِه عن جّدِ

ِة ،  صاِحُب البِْدَعِة التَّاِرُك للَجماَعةِ  فَسَُّروه بأنَّ الُمراَد به الُمتعاِدي ، إالَّ األُوَزاِعي فإنَّه قاَل : الُمراُد به ؛ َشْحناء رجالً في قْلبهِ  الُمفاِرُق لألُمَّ

ُجل إنَّما الُمشاِحنُ  في ِروايٍَة عن األُوَزاِعي : ليسَ وَرَواه عنه ابُن الُمباَرِك ؛  ُم الرَّ ألَْصحاِب  َشْحناء الذي في قْلبِه الُمشاِحنُ  الذي ال يكلِّ

 .وسلمعليههللاصلىَرُسول هللِا ، 

تِه السَّافُِك  وسلمعليههللاصلىفقاَل : هو التَّاِرُك لُسنَِّة نبيِّه ،  ؟الُمشاِحنِ  ُرِوي عن عميِر بِن هانٍئ : سأَْلُت ابَن ثَْوبان عنو ، الطاِعُن على أُمَّ

 ِدماَءهم.

 كَكاتٍِم للَمْكتُوِم. عن ُكراعٍ ؛ ، َمْشُحونٌ  أَي : شاِحنٌ  َمْرَكبٌ و

ً  عليه ، كفَِرَح ، َشِحنَ و  .الشَّْحناءُ  وهو َحقََد ، : َشَحنا

ُب ، الُمْشَحئِنُّ و  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. (1) كالُمْشَحئِنِّ  ، كُمْشَمِعّلٍ : الُمتَغَّضِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : العَْدُو الشَّديُد. الشَّْحنُ  : [شحن]

 العَداَوة. الشَّْحناءِ  : تَفاُعٌل ِمن التَّشاُحنُ و

 الذُّباَب أَي يَْطرُده. يَْشَحن ِء الشَّديد الحموَضِة إنَّهويُقاُل للشي

ْيحانُ و  عن ابِن ِسْيَده. أَو فَْعالن ِمن شاَح ، فيكوُن ِمن غيِر هذا البَاِب ، الشَّْحن : الطَّويُل ، فِيعاٌل ِمن الّشِ

ْحنَةُ و  به السَّفينَةُ. تُْشَحنُ  ، بالكْسِر : ما الّشِ

ْحنَةِ  وأَبو العبَّاِس أَحمُد بُن أَبي طاِلِب بِن أَبي النعيم بنِ  ٌث َمْشهوٌر. الّشِ  ، بالكْسِر : محّدِ

 بَحلََب. شْحنَة الَحنَفيُّون ، منهم : السريُّ بُن عبِد البّرِ وأصولُهُ َمْعُروفُون ، يقاُل إنَّ جدَّهم الَكبيَر كانَ  الّشْحنَةِ  وبنُو

قاء ، كفَِرَح : تَغَيََّرْت راِئَحتُه ِمن تَْرك الغْسِل ، عن ابِن ُدَرْيٍد. َشِحنَ و  الّسِ

ْحمِن بُن ُعَمَر بنِ  ٌث َمْعروٌف ، َسِمَع ابُن الحرستاني. نَةَ ُشَحا وكثُماَمٍة : عبُد الرَّ انيُّ ، محّدِ  الحرَّ

 : خالََطهُ وفاَوَضهُ. شاَحنَهُ  وفي المحيِط :

ْين الُمْهَملَِة. اغانيُّ : هو تَْصحيٌف َصوابُه بالّسِ  قاَل الصَّ

. : الشَّْيُخونُ  : [شخن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

اغانيُّ : هو  إن َجعَْلتَه ِمن غيِر بِناِء الشْيخِ ، فهو فَْيعُوٌل ، وهذا مْوِضعُه. الشيخُ  وقاَل الصَّ

ِب ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. : لُغَةٌ في الُمْشَحئِّنِ ، الُمْشَخئِنُّ و  للُمتَغَّضِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نَ   : إذا تََهيَّأ له ؛ كما في اللِّساِن. َشَخنَ وللبَُكاِء ،  َشخَّ

 أََحد أُمراء ِمْصَر. َشْيُخون : َمْدرَسةٌ بِمْصَر نُِسبَْت إلى األميرِ  الشَّْيُخونيةُ و

ْلِف والُخّفِ والحافِرِ  َشَدنَ  : [شدن] ً  الظَّْبُي وجميُع َولَِد الّظِ ه فَمَشى َمعَها. : قَِويَ  يَْشُدُن ُشُدونا  وَصلََح ِجْسمه وتََرْعَرَع وَملََك أُمَّ

 فهو َولَُد الظَّْبيَة. الشاِدنَ  ، فإذا أَْفَردتَ  َشَدنَ  ويقاُل للُمْهر أْيضاً : قد
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بَاء الذي قد قَِوَي وَطلََع قَْرناءُ  الشاِدنُ  وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : ِه. ِمن أَْوالِد الّظِ  واْستَْغنَى عن أُّمِ

ْلف والحاِفِر والُخّفِ ، ِدنٍ شا : ذاتُ  ُمْشِدنٌ  َظْبيةٌ : ؛ وقيَل  َولَُدها َشَدنَ  إذا ، ُمْشِدنٌ  الظَّْبيَةُ فهي أَْشَدنَتِ وَ   ج يَتْبَعُها ، وكذِلَك َغْيرها ِمن الّظِ

 على غيِر قِياٍس ، كَمطافٍِل وَمطافِيٍل. ، َمشاِدينُ و على الِقياِس ، ، َمشاِدنُ 

__________________ 
 ( يف التكملة : كاملشخئن.1)
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 ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. : العاتُِق ِمن الَجواِري الَمْشُدونَةُ و

كةً ، ِمن اإلبِِل : َمْنسوبَةٌ إلى الشََّدنِيَّاتُ و اُج : فَْحلٍ  إلى َمْوضعٍ باليََمِن ، أَو ، َشَدنٍ  ، محرَّ  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ قاَل العجَّ

 الش َدنِي ات ُيَساِقطحَن النـ َعرح و 
اَرةٌ ِغالٌظ ،  َشَجرٌ ، بالفتحِ :  الشَّْدنُ و  في الخْلقَِة إالَّ أَنَّه أَْحَمر ُمْشَرب ، وهو أَْطيَب ِمن الياَسِميِن. نَْوُرهُ كالياَسِمينِ وله ِسيقاٌن َخوَّ

ي : وهو َطيُِّب الريحِ ؛ وأَْنَشَد :  وقاَل ابُن بَّرِ

  ُ عــــــــــــــانــــــــــــــِ  كــــــــــــــَبن  فــــــــــــــاهــــــــــــــا بــــــــــــــعــــــــــــــَد مــــــــــــــا تــــــــــــــُ

بــــــــــــــارُِ      رحايُن والشــــــــــــــــــــــــــــ  ُن والشــــــــــــــــــــــــــــِّ دح (1)الشــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بضِم النُّون : َجبٌَل باليمِن ؛ عن نَْصر. ( )2الشَّدوينُ 

 أَْهَملَه الجماَعةُ.: ، بفتحٍ فضٍم  َشذُونَةُ  : [شذن]

َغْربي قُْرُطبَة ، منها : عتاُب بُن هاُرون بِن عتاِب بِن بشِر بِن أَيوب الشافِِعيُّ وقاَل ابُن السَّمعانيُّ وياقوُت : ُكوَرةٌ ُمتَّصلَةٌ بُكوَرةِ موزور 

 .381، وتُوفي َسنَة  311الشَّذُونيُّ ، كان حافِظاً للَمْذهِب مجاُب الدَّْعوةِ ، حدََّث عن أَبيِه وجماَعٍة ، وِلَد َسنَة 

ٌث َمْشهوٌر. َشذُونَةَ  : َخلَُف بُن حاِمِد بِن الفرجِ بِن كنانَةَ الِكنانيُّ قاِضي منه د باألَْنَدلُِس ، َشذُونَةُ  وقاَل ابُن األثيِر :  ، محّدِ

 بُن َخلََصةَ النَّحويُّ  محمدُ  منه : أَبو عبِد هللا ، بفتحٍ فسكوٍن ففتحٍ والنُّون ثَِقْيلة ، وفي التَّْبصيِر َخِفيفَة ، ِمن إْشبِيِليَة باألْنَدلُِس ، َشْذَونَّةُ و

 ضَّريُر ، كاَن حيّاً بْعَد َسنَة أَْربَع وأَْربَِعْين وأَْربَعُمائٍة.ال

ِل كتاِب تَْهذيِب التَّْهذيِب ألبي حاِمٍد اللغوّيِ ما نَّصه : والُمْحكم ثاَلثَةُ وعْشُروَن جْزأً  ، وعلى كّلِ جْزٍء َكتَبَه محمُد * قْلُت : وَوَجْدُت في أَوَّ

،  458ورأَْيت على نْسَخة أَْصِله بالُمْحَكم ماَت ُمَؤلِّفه َسنَة : ل أَبي عبِد هللا بِن َخلََصةَ الذي قََرأَه على مصنِِّفه قاَل بُن أَحمَد بِن طاِهٍر ِمن أَصْ 

ل ، وال يَْخفى ما  ر بْعَد أَْربَع وأَْربَِعْين بكثيٍر ، فتأَمَّ ِسياِق المصنِِّف ِمن القُُصوِر  فيرِحَمه هللا تعالَى ، فهذا يدلُّ على أَنَّ ابَن َخلََصةَ تأَخَّ

 والتَّْخليِط ما يُعاُب بمثِْله المصنِّفُوَن ، فَرِحَمه هللا تعالَى وساَمَحه َونَفَعَنا به.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اج شاَذانَ  : وهو َجدُّ أَبي الغنائِِم الُحَسْين بِن محمِد بِن الُحَسْيُن بنُ  شاذانُ  دادّي ، حدََّث عن أَبي بْكٍر محمد السُّكَّرّي ، البَغْ  الشاَذانِيّ  السرَّ

. 417َسنَة  (3)وعنه أَبو القاِسِم السََّمْرقَْنِديُّ ، وماَت   ، وله جْزٌء َرَوْيناه بعلّوٍ

 ْهَملَهُ الجماَعةُ.أَ : المْعجَمِة أَو الُمْهَملِة وِكالُهما َصِحيحان ، وَضّم الَكاِف العجميَّة  ، بفتحِ الذَّالِ  الشَّاَذُكونَةُ  : [شذكن]

بَةٌ تُْعَمُل باليََمِن ، وإلى بَْيِعها نُِسَب أَبو أيُّوبَ  وهي  الحافِظُ  بِن بِْشِر بِن ِزياٍد الُمْقري البَْصريُّ  (4)ُسلَْيمُن بُن أَبي َداُود  ثِياٌب ِغالٌظ ُمَضرَّ

اد بِن زْيٍد ، وعنه أَبو ُمْسلم الكجي ، وماَت َسنَة  َِّجُر بها. ألنَّ أَباهُ كان يَبِيعُها ، 234الُمْكثُِر ، وَرَوى عن حمَّ  ويَت

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُث ، عن أَ  (6): قْريَةٌ بهَراةَ ، منها : أَبو سعيٍد  (5)شذمانةُ  بي الَحَسِن الدَّاُوودّيِ ، وعنه أبو القاِسِم عبُد هللا بُن عاِصِم بِن محمٍد المحّدِ

يراِزيُّ ، ماَت َسنَة   .480الّشِ

.: بالفتح  الشَّْرنُ  : [شرن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
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 .«الش َدَوانِ « : »شدوان»( يف معجم البلدان 2)
 سبض وسبعا وأربعمئة.تويف يف رجب سنة « : الشاذاين»( يف اللباب 3)
 .799/  2ومثله يف التبصري « سليمان بن داود»( يف اللباب : 4)
 ( يف معجم البلدان واللباب : شاذَمانَه.5)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان : أبو سعد عبيد  .6)
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ْخَرةِ. قاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو  الشَّقُّ في الصَّ

ْخرَ  . كَسِمَع : وَشِرمَ  َشِرنَ  وقد ؛ ِشْريانٌ ووثَتٌّ وفَتٌّ وِشيٌق  َشْرنٌ وةِ َشْرٌم وقاَل أَبو َعْمٍرو : في الصَّ  إذا اْنَشقَّ

. بالتَّحريِك : د بَطبَرْستانَ  ، َشَرنٌ و اغانيُّ  ، نَقَلَهُ الصَّ

ّمِ : الِقْرِطُم ، أَو العُْصفُُر. الشُّورانُ و  ، بالضَّ

اِء ، وإن َجعَْلته فُوَعاالً كُطوَماٍر  اغانيُّ : إْن َجعَْلتَه فَْعالناً فُموِضعُه َحْرف الرَّ  ، فهذا مْوِضعُه. (1)قاَل الصَّ

اِء الّرْستِميُّ ، ، الشَّاَريان محمُد بُن عْبِد هللا بنِ  أَبو الحاِرثِ و ٌث ، بفتْحِ الرَّ  .(2)َسِمَع منه أَبو الغنائِِم بُن الرسي  محّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ريانُ  : [شرين]  ، وهو كِجيْْرٍ ُمْلَحٌق بِسْرداحٍ ؛ قاَل : ِشْريانَةٌ  ، بالكْسِر : َشَجٌر ُصْلٌب تُتَّخذُ منه الِقِسيُّ ، واِحَدتُه الّشِ

رحاينــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة و  ك شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ وحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُر الــــــــــــــــــَغضــــــــــــــــــــــــــــــــَ  و     ك مجــــــــــــــــــَح لــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــح (3)نـــــــــــــــــــَ
 

  
ي ، قاَل :   فِْعالٌن ألنَّه أَْكثَر ِمن فِْعيال ، ولهذا َذَكَره الَجْوهِريُّ في شري. ِشْريان والصَّحيُح عْنِدي أنَّ نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

ْريانَ  قُْلت : لم يْذُكِر الَجْوهِريُّ  ْريان أَْصالً في كتابِِه ، وإنَّما َذَكَر في فْصِل شري : (4)هذا الشَّْجر  الّشِ النابَِضِة للعُُروِق  الشَّرايِين واِحدُ  الّشِ

ل.  فتأَمَّ

 : اسُم شْهٍر ِمن ُشهوِر الَخريِف ، وهو أَْعجِميٌّ ، وهو إلى َوْزن تْفِعيل أَْقَرب منه إلى َوْزن غيِرِه ِمن األَْمثِلَة. تَْشِرينُ و

 * قْلُت : إن كاَن أَْعجميّاً فالصَّواُب أَْن يُْذَكَر في تشرن.

ِعيِد  شرونةُ و ةَ ، ومحمُد بُن أَحمَد ابِن يَْحيَى الشرنواألَْوَسط ، وقد َوَرْدتُها. ، مخفَّفَة : بْلَدةٌ بالصَّ يرينيُّ  ، كطمر : لَقَُب جماَعٍة بغزَّ ،  الّشِ

 بالكْسِر وَراء بيَن تَْحتِيَّتين ، حدََّث عن علّيِ بِن الجْعِد ، وعنه أَحمُد بُن محمِد بِن موَسى.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : اسُم رُجٍل ، والنُّوُن بََدٌل ِمن الالِم. َشَراِحينُ وُل : َشَراِحي [شرحن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .346أَبو محمٍد عبُد هللِا بُن محمِد بِن قوٍط عن صالحِ جْزَرةَ ، ماَت َسنَة : ، كَسفَْرَجٍل : قَْريةٌ ببُخاَرى ، منها  َشَرْخَدنٌ  : [شرخدن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

واِرِس عن ِمن قُرى نسَف ، منها : أَبو نَْصٍر أَحمُد بُن علّيِ بِن محمِد بِن جمعَةَ بِن الّسَكِن الُكوفيُّ النَّسفيُّ ابن أَِخي أَبي الفَ  َشْرِغيَانُ  : شرغن

 ، رِحَمه هللاُ تعالَى. 403عْبِد الُمْؤمِن بِن َخلَف النَّسفّي ، وعنه الُمْستَْغفريُّ ، ماَت َسنَة 

كةً : ِشدَّةُ اإلْعياِء ِمن الَحفَا ، الشََّزنُ  : [شزن]  اإلبُِل قالَهُ اللّْيُث. َشِزنَتِ  وقد ، محرَّ

دَّةُ والِغْلَظةُ ، : الشََّزنُ و  .كالشُُّزونَةِ  الّشِ

 ؛ عن الَجْوهِرّيِ ؛ قاَل األَْعَشى : الِغلَُظ ِمن األْرِض  أَْيضاً :و

يحســــــــــــــــــــــــــــًا وكــــــــــــــم دونــــــــــــــه  ُت قـــــــــــــــَ مــــــــــــــح يــــــــــــــمــــــــــــــ   تــــــــــــــَ

َزنح مــــــــــن األَ     ٍة ِذي شــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــَ هــــــــــح (5)رِض مــــــــــن مــــــــــَ
 

  
ُجُل العَِسُر الُخلُقِ  : الشََّزنُ و  .َشُزَن ُشُزونَةً  ؛ وقد الرَّ

. من العَْيِش : َشَظفُهُ  : الشََّزنُ و َمْخشريُّ  ؛ نَقَلَهُ الزَّ
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تَْين ، كالشُُّزنِ  النَّاِحيَةُ والجانُِب ، : الشََّزنُ و ُهم»لُْقماَن بِن عاٍد : حِديُث  وبهما ُرِوي بضمَّ أَي جانِبَه ، أَو ِشدَّتَه وبأَْسه ، أَي :  ، «َشَزنَة وَوالَّ

ُهم جانِبَه فَحاَطهم بنْفِسه. يقاُل : َولَّيته َظْهِري إذا َجعَلَه َوَراَءه وأََخَذ يَذُبُّ عنه.  إذا َدَهَمهم أَْمٌر َوالَّ

__________________ 
 ( يف التكملة : كقوماء.1)
 .«لض منه ُأيّب النّـرحسيّ : » 673/  2يف التبصري  (2)
 ( اللسان.3)
 ( يف اللسان : للشجر.4)
عل  الفعر املضارع ا أي تيمم « تُيمم قيساً »واللسان والصحاح واألساس والتكملة ا قا  الصاغاين : والرواية :  207( ديوانه ط بريوت ص 5)

 انقجي ا أي تقصد ا ويرو  تَيمُم أي تتيمم.
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 ُعْرُضه وجانِبُه ؛ وأَْنَشَد البِن أَْحمر : ُشُزنُه ئِل عنه األْصمعيُّ فقاَل :وسُ 

يــــــــــــــنــــــــــــــا  لــــــــــــــِ نــــــــــــــازَِ  قــــــــــــــد بــــــــــــــَ
َ

َت املــــــــــــــ يــــــــــــــح  َأال لــــــــــــــَ

ـــــــــــنـــــــــــا     زِي ُزٍن حـــــــــــَ َا عـــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــُ رحمـــــــــــِ ـــــــــــَ (1)فـــــــــــال يـ
 

  
 بمْعنَى الناِحيَة قَْول ابِن ُمْقبل : الشََّزنِ  وشاِهدُ 

ُت هبـــــــــم  عـــــــــح جـــــــــِ ّي قـــــــــد فـــــــــُ ا انَر حـــــــــَ ؤحِنســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ  إن تـ

َزٍن مــــــــن دارِهــــــــم َدارِي     تح عــــــــلــــــــ  شــــــــــــــــــــــَ (2)أَمحســــــــــــــــــــــَ
 

  
تَْين : الشُُّزنُ و ُف. يقاُل  البُْعدُ  ، بضمَّ مي  ُشُزنٍ  َرماهُ عن: واالْعتِراُض والتََّحرُّ ف له ، وهو أََشدُّ الرَّ  .(3)أَي تََحرَّ

تَْين : الَكْعُب يُْلعَُب به الشَّْزنُ و  ؛ قاَل الشَّاِعُر : ، بالفتحِ وبضمَّ

 كبَن ه ُشُزٌن ابلد وِّ َ حكو ُ 
 وقاَل األَْجَدُع بُن ماِلِك بِن َمْسروق :

ٍر و  قـــــــــــامـــــــــــِ عـــــــــــاُب مـــــــــــُ هـــــــــــا كـــــــــــِ يـــــــــــح رحعـــــــــــَ  كـــــــــــَبن  صـــــــــــــــــــــــــِ

ي     واعــــــِ ُزٍن فــــــهــــــن  شــــــــــــــــــــَ تح عــــــلــــــ  شــــــــــــــــــــُ رِبـــــــَ (4)ضــــــــــــــــــــُ
 

  
. (5) َر ُمقَيَّدٍ َذَكَر أََحَدُهما الَجْوهِريُّ غيو  ، نبَّه عليه الصَّاغانيُّ

نَ و  وتََصعََّب ؛ قالَهُ اللَّْيُث. اْشتَدَّ  في األَْمِر : تََشزَّ

نَ و للُمَذاَكَرةِ ، فقاَل حِديُث ُعثْماَن ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه ، حين ُسئِل ُحُضور َمْجِلٍس منه ؛ و اْنتََصَب له في الُخُصوَمِة وغيِرها إذا له : تََشزَّ

نَ  حتى: »  أَي أَْستَِعدَّ للَجواِب َوأَتََحسََّن له. «أَتََشزَّ

نَ و ُجلُ  تََشزَّ ً  صاِحبَهُ  الرَّ نا ً و على الِقياِس ، ، تََشزُّ  َصَرَعهُ. ، (َوتَ بَ تَّْل ِإَلْيِه تَ ْبِتيالً )على غيِر قِياٍس ، ونَِظيُره :  ، تَْشِزينا

نُ  وقيَل : ُك. في التََّشزُّ راعِ : أْن يََضعَهُ على َورِكه فيَْصَرعه ، وهو التََّورُّ  الّصِ

نَ و  الشَّاةَ : أَْضَجعَها ليَْذبََحها. تََشزَّ

ً  ، كفَِرَح ، َشِزنَ و  نَِشَط. : شزنا

َرةُ الخلِق. البَِخيلَةُ  : (6)بالفتْح  ، الشَّْزنَةُ و  المتعّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .ُشُزونَةً  ، كَكُرَم ، َشُزنَتْ  ؛ وقد ُشُزونٌ و ُشُزنٌ  ، بالتَّْحِريِك : الِغلَُظ ِمن األْرِض ، والَجْمعُ  الشََّزنُ 

ُر الُخلُِق. َشِزنو  ، كَكِتٍف : العَييُّ ِمن الَحفَا والُمتَعَّسِ

نَ و  عليه : تَعَسََّر. تََشزَّ

نَ  ِء وجانِبِه ، كأَنَّ من ُعرِض الشي: التَّهيُُّؤ واالْستِعداُد له ، مأُْخوذٌ  التَّْشِزينُ و يََدُع الطَُّمأْنِينَة في جلُوِسه ويقعُُد ُمْستوفزاً على جانٍِب ؛  الُمتََشّزِ

نَ »حِديُث السَّْجدةِ : منه و  .«النَّاُس للسُّجودِ  تََشزَّ

كةً : الَحْرُف ؛ قاَل الُهَذليُّ : الشََّزنُ و  محرَّ

ه  مــــــــــــــــــــــــــُ الان ولــــــــــــــــــــــــــو طــــــــــــــــــــــــــاَ  أاي   كــــــــــــــــــــــــــِ

ـــــــــــَ     يـ ِ  ســـــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــِ دح َزٍن مـــــــــــُ ُدُر عـــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــَ (7)نـــــــــــح
 

  
يْعنِي به الَمْوت وأنَّ كلَّ أَحٍد ستلزق 
 قََدُمه به وإْن طاَل عمُره. (8)
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ّمِ : الجانُِب. يقاُل : ما أُباِلي على أَّيِ قْطَرْيِه  الشُّزنُ و ِ  (9)، بالضَّ ْقماَن بن َوقََع ، بمْعنًى واِحٍد ، وبه ُرِوي أَْيضاً حِديُث لُ  ُشُزنَيهِ  وعلى أَّي

 عاٍد.

نَ و  له : تََوسََّع. تََشزَّ

َف.  وقيَل : تََحرَّ

َف. شزنَ و مي إذا تََحرَّ ُجُل للرَّ  الرَّ

رَ  الشََّزنُ و كةٌ : النَّاقَةُ تَْمِشي من نَشاِطها على جانٍِب واِحٍد ، وبه فُّسِ  حِديُث َسِطيحِ. ، محرَّ

__________________ 
 .270/  3( اللسان والصحاح وعجزه يف املقايي  1)
 ( اللسان.2)
 ( يف اللسان : وهو أشد  للرمي.3)
 ( اللسان.4)
 : الكعب يلعب به ا واقتصر عليها. ( يف الصحاح : الش زحن ا ابلفتح ضبرت قلم5)
 ( يف إحد  نسخ القاموس والتكملة ضبطت ابلتحريك ابلقلم.6)
 ( اللسان.7)
 ( اللسان : ستزل .8)
 ( اللسان : عل  أي قطريه وعل  أي شزنيه.9)
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 .َشَزنْ  تَُجوُب بي األَرَض َعلَْنداةٌ 

 بالجيِم ، وقد تقدََّم. ، يُْرَوى : َشَجنْ و

 ، بالكْسِر. تانُ ِشسْ  : [شستن]

 أَْهَملَهُ الجماعةُ.

ث األْزجيّ  ِشْستانَ  ابنِ  ، َصوابُه : أَبي سْعٍد كما في التَّْبصيِر ، أَبي سعيدٍ  (1) علّيِ بنِ  َجدُّ  هوو ؛ وأَُخوه مشرُف بُن أَبي سْعٍد واِلُد  الُمحّدِ

 ثابٍِت وَعِزيَزةَ.

 بالكْسِر. ، ِششانَةُ  : [ششن]

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ.

 الذي هو ِمن أَْعماِل مارَدةَ باألَْنَدلُِس. (2) َعَمٌل من أَْعماِل بََطْليَْوسَ  وهو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ال محمد بِن ، بالكْسِر : قَْريةٌ بِمْصَر بَ  ِششينُ  اِج ُعَمَر بِن الجمَّ ْينها وبيَن المحلَِّة نْصُف يَْوٍم ، منها : القطُب أَبو البََرَكات محمُد بُن السرَّ

ن ، وأَجاَز له ، وعرض على البقليني وابِن الملق 763الَوِجيه بِن مْخلُوف بِن صالحِ بِن جْبريِل بِن عْبِد هللِا القاِهِريُّ الشاِفِعيُّ ُوِلَد ببلِدِه َسنَة 

بكّي وَجّده ، أَجاَزه أَبو حيَّان ، ورافََق الحاِفَظ ابَن حجر في َسفَِره إلى اليََمِن ، واْجتََمَع معه بالمصنِِّف في ُزبَْيد ، ووالدهُ أَجاَز له ، اْلتَقى السَّ 

 يمن محمُد بُن قاِسِم بِن عْبِد الرحمِن بِن محمِد بِن عْبِد القاِدرِ . وأَبو ال855، أََخَذ عن الحاِفِظ السَّخاِوّيِ وَذَكَره في تاِريِخه ، ماَت َسنَة 

يشينيُّ   ، وقد حدََّث ، رِحَمه هللاُ تعالى. 853، وماَت بِمْصَر َسنَة  783المحلِّيُّ ، وِلَد َسنَة  الّشِ

. : الشَّاُصونَةُ  : [شصن]  أَْهَملَهُ اللَّْيُث والَجْوهِريُّ

 لبَرنِيَّةُ.ا وقاَل أَبو َعْمٍرو : هي

يَكِة أَو ِمن القَواِريِر ، واألَْقرب أنَّه أَرادَ   .َشَواِصنُ  ج التي ِمن القَواِريِر ؛ ِمن األواني قاَل األْزهِريُّ : ؛ ال أَْدِري ما أَراَد بالبَرنِيَِّة ِمن الّدِ

 اسُم َرُجٍل. : َشاُصونَةُ و

 بُن عبيٍد ، َرَوى عن معرض بِن ُعبَْيِد هللا ، َذَكَره األميُر. َشاُصونَةُ  * قْلُت : هو

كةً : الَحْبُل الطَّويلُ  الشََّطنُ  : [شطن] اء : و؛  أَو عامٌّ  الشَّديُد الفَتِْل يُْسقَى به ؛ ، محرَّ أَي  ، «بَشَطنَْين وعْنده فََرٌس َمْربوطٌ »في حِديِث البرَّ

تِه وشدَّتِه.  لقوَّ

 ؛ قاَل عْنتََرةُ : أَْشطانٌ  ج ؛ ويُْضَرُب َمثاَلً لألَِشِر القَِوّيِ ؛ َشَطنَْين ويقاُل للفََرِس العَزيِز النَّْفس : إنَّه ليَْنُزو بينَ 

ا  رَتَ والـــــــــــــــّرِمـــــــــــــــاُح كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ  نـــــــــــــــح وَن عـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ دح  يـــــــــــــــَ

ِم     ـــــــــــاِن األدحهـــــــــــَ ب ـــــــــــَ ـــــــــــٍر يف ل ـــــــــــئ اُن ب طـــــــــــَ (3)َأشـــــــــــــــــــــــــح
 

  
ً َشَطنَهُ و  َشدَّهُ به. : َشطنا

 .َمْشطون وفََرسٌ 

ً  صاِحبَهُ  َشَطنَ و  خالَفَهُ عن نِيَّتِه ووْجِهه. : يَْشُطنُه َشْطنا

ً  في األَرِض  َشَطنَ و ا واِغالً ، : شطونا ا راِسخاً وإمَّ . َدَخَل إمَّ اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

أَو التي تُْنَزُع بَحْبلَْيِن ِمن جانِبَْيها ، وهي  ِعَوٌج ، أَو هي الُمْلتَويَةُ العَْوجاُء ، (4)في ِجرانِها  بَعيدةُ القَْعرِ  أَي : َشُطونٌ  بِئْرٌ  ِمن المجاِز :و

قَْت. ُمتَِّسعَةُ األَْعلَى َضْيقَةُ األْسفَِل ، يِن فَتََخرَّ ها على الّطِ  فإن نََزَعها بَحْبٍل واِحٍد َجرَّ
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 بعَيَدةٌ. أَي : َشُطونٌ  يَّةٌ ونِ  ، َشُطونٌ  َغزوةٌ و

ْلت يَْذُكر ُسلَْيمن ،  : الَخبِيثُ  الشَّاِطنُ و  : السالمعليه؛ قاَل أُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

اُه  كــــــــــــــــَ ٍن َعصــــــــــــــــــــــــــــــاُه عــــــــــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــِ  أميــــــــــــــــ 

الِ      ِن واأَلغـــــــــــح جـــــــــــح قـــــــــــَ  يف الســـــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــــح ـــــــــــُ (5)مث يـ
 

  
__________________ 

 منونة.( يف القاموس : علييف ابلرفض 1)
( عل  هامش القاموس : هكذا ضبطه هنا ابلقلم ا وضبرت كذلك يف مادته ابلعبارة ا وقا  شارحه هنا  : هكذا ضبطه الصاغاين. ومنهم من 2)

 بقوله : كعضر فوط. وضبطه ايقوت يف معجمه بفتحتا وسكون الالم وضم الياء. فحرر. ا ه مصححه.
 ا واللسان. 29( من معلقته ا ديوانه ص 3)
 ( اللسان : يف جراهبا.4)
 وصدره يف التهذيب.« واألكبا »والرواية :  واللسان والصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين : 51( ديوانه ص 5)
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 َدِليٌل على ذِلَك. الشَّياِطين إذا بَعَُد فيَمْن َجعََل النُّون أَْصالً وقْولُهم : َشَطنَ  ، ِمن (1)َمْعروٌف ، فيعاُل  : م الشَّيطانُ و

 إذا اْحتََرَق َغَضباً. َشاَط يَِشيطُ  وقيَل : هو ِمن

ل أَْكثَر.  قاَل األْزهِريُّ : واألوَّ

 وقد تقدََّم ذلك للمصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالَى ، وكأَنَّه أَعاَده هنا إشاَرةٌ إلى القَْولَْين.

ٍد من إْنٍس أَو  : الشَّيطانُ  قاَل أَبو عبيٍد :و  ؛ قاَل َجريٌر : ِجّنِ أو دابَّةٍ كلُّ عاٍت ُمتَمّرِ

َزٍ   ين الشـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــطـــــــــــاَن مـــــــــــن غـــــــــــَ ونـــــــــــَ عـــــــــــُ دح  َأايَم يـــــــــــَ

طــــــــاان و     ــــــــح ي ــــــــُت شــــــــــــــــــــــَ ين إذ كــــــــن ــــــــَ ن ــــــــح َويـ هــــــــح ــــــــَ ن  يـ (2)هــــــــُ
 

  
ْنِس َواجلِْنِّ )ويدلُّ على ذِلَك قْولُه تعالَى : ِمن  ي أَْصابهم ِمن أَ  (4) (َوِإذا َخَلْوا ِإىل َشياِطيِنِهمْ )؛ وكذا قَْوله تعالَى :  (3) (َشياِطني اإْلِ

ُلوا الشَّياِطنيُ )وقَْوله تعالى :  (5) (ِإنَّ الشَّياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىل َأْولِياِئِهمْ )الجّنِ واإلْنِس وقَْوله تعالى :  ، قيَل : َمَرَدةُ الجّنِ ،  (6) (ما تَ ت ْ

 وقيَل : َمَرَدةُ اإلْنِس.

 ؛ قاَل ُرْؤبَة : فَعََل فِْعلَهُ و،  كالشَّْيطانِ  صارَ  : تََشْيَطنَ و َشْيَطنَ و

َُشيحِطن 
 (7)شاٍف لبَـغحِي الَكِلِب امل

 الحيَّةُ. : الشَّْيطانُ و

 وقيَل : نوٌع ِمن الحيَّاِت له عْرٌف قبيُح الَمْنَظِر.

 وقيَل : هي حيَّةٌ َرقيقَةٌ َخِفيفَةٌ.

ُجوا عليه فإن امْ »في حِديِث قَتِْل الحيَّات : و  .َشْيطانٌ  تَنََع وإالَّ فاْقتلُوه فإنَّهَحّرِ

وهذه  ، كالُمَشْيطنَةِ  ُمْلتوياً ؛ عن ابِن حبيٍب من تْذَكَرةِ أَبي علّيٍ ؛ ِسَمةٌ لإلبِِل في أَْعلَى الَوِرِك ُمْنتِصباً على الفَِخِذ إلى العُْرقُوبِ  : الشَّْيطانُ و

 عن أَبي زْيٍد.

ّمِ : ، الُمشاِطنُ و اُح : ، بَشَطنَْينِ  ِمن البِئْرِ  ِزُع الدَّْلوَ َمْن يَنْ  بالضَّ رمَّ  أَي بَحْبلَْين ؛ قاَل الّطِ

ُه  راتـــــــــــَ و كـــــــــــَبن  ســـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــُ هـــــــــــح ـــــــــــَ ٍص يـ نـــــــــــَ ـــــــــــَ و قـ  َأخـــــــــــُ

ن و     ي ُمشـــــــــــــــــــــاطـــــِ لـــــَ بــــــح ٌم بـــــا حـــــَ لـــــح يـــــــه ســـــــــــــــــــَ لـــــَ (8)رِجـــــح
 

  
 َمْعروٌف قبيٌح. نَْبتٌ  قِيَل : هو (9) الشَّياِطينِ  ُرُؤسُ  (طَْلُعها َكأَنَّهُ )قْولُه تعالَى : و

ى بذِلَك ، شبِّه به َطْلُع هذه الشََّجرة ؛ وقيَل : أَراَد به عارم  اغانيُّ : هو الشَّفَلَُّح ينبُُت على سوٍق يَُسمَّ . فشبَّه به لقْبحِ ُصوَرته.قاَل الصَّ  الجّنِ

اُج في تْفِسيِره : وْجُهه أنَّ الشي ال يَُرى  الشَّْيطانُ و،  َشْيطانٍ  ، وكأَنَّه رأْسُ  َشْيطانٍ  ، فقاَل : كأَنَّه َوْجه طينِ بالشَّيا َء إذا اْستُْقبح ُشبِّهوقاَل الزجَّ

 ، ولكنَّه يُْستَْشعَُر أَنَّه أَْقبَح ما يكوُن ِمن األْشياِء ، ولو ُرئِي لُرئِي في أقْبحِ ُصوَرةٍ.

ي بعَض الحيَّ  ً  اتِ وقيَل : كأَنَّه ُرُؤوُس حيَّاٍت ، فإنَّ العََرَب تَُسّمِ  ؛ وأَْنَشَد لَرُجٍل يذمُّ اْمَرأَةً له : َشْيطانا

ُف  ــــــــــــــِ ل ُف حــــــــــــــا َأحــــــــــــــح ــــــــــــــِ ل رٌِد حتــــــــــــــَح جــــــــــــــَ ــــــــــــــح  عــــــــــــــن

َرُف     مـــــــــاِط َأعـــــــــح طـــــــــاِن ا ـــــــــَ يـــــــــح ِر شـــــــــــــــــــــــَ ثـــــــــح (10)كـــــــــمـــــــــِ
 

  
 وبه تَْعلم أنَّ اْقتِصاَر المصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ، على النَّْبِت قُُصوٌر باِلٌغ.

يعَِة. الشَّْيطانيةُ  ؛ ومنه في القافِ  ِذْكُرهَمرَّ  الطَّاِق : َشْيطانُ و  لطائِفٍَة من غالةِ الّشِ

اغانّي : الفاَل ، َشْيطانُ و  العََطُش.: الفاَل  َشياِطينُ  وبخّطِ الصَّ
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كةً : واٍد بنَْجٍد ، َشَطنانُ و  كاَن عليه قَبائُِل ِمن طيٍِّئ وقيَل : هو بيَن البَْصَرة والنباح. ، محرَّ

__________________ 
 .«فيقا »( عن اللسان وابألصر 1)
 .184/  3واللسان والصحاح واملقايي   597( ديوانه ص 2)
 .«من»بدون  112( األنعام اآية 3)
 .14( البقرة ا اآية 4)
 .«وإن»وفيها :  121( األنعام ا اآية 5)
 .102( البقرة ا اآية 6)
 واللسان والتهذيب. 165( ديوانه ص 7)
 واللسان والتهذيب والتكملة. 504( ديوانه ص 8)
 .65( الصافات ا اآية 9)
 ( اللسان والتهذيب.10)
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 قاَل نَْصر : ال أَْدِري أَهو أَْم َغْيره.

ّمِ : ع. ُشُطونٌ و  ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اِعي : َشُطونٌ  حربٌ   : َعِسرةٌ َشِديَدةٌ ؛ قاَل الرَّ

واٌ   ٌب وأَرحمـــــــــــــــــــاٌح طـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــن  ل

طـــــــــــــــوان     رحَب الشـــــــــــــــــــــــــــــ  اِرُس ا ـــــــــــــــَ ن  لـــــــــــــــُ (1)هبـــــــــــــــِ
 

  
 : َطويٌل أَْعوُج. َشُطونٌ  ورمحٌ 

 : أَْبعََدهُ. أَْشَطنَهو

. الشاِطنُ و  : البَِعيُد عن الحّقِ

ً  الدارُ  َشَطنَتِ و  : بَعَُدْت. ُشُطونا

 البَِعيُد.:  الشَِّطينُ و

لَْت به  ، وهو شاذٌّ. (2) الشَّياُطون وقََرأَ الَحَسُن : وما تَنَزَّ

 وقاَل ثَْعلَب : هو َغلٌَط منه.

 بُن الَحَكم بِن جاِهَمةَ الغَنَويُّ : فاِرٌس. َشْيطانُ و

 : أَي َغِضَب. َشْيطانُه وَرِكبَهُ 

 : أَي ِكْبره. َشْيطانه ونََزعَ 

اغُب :  ةٍ َذِميَمة لإلْنسانِ قاَل الرَّ  .َشْيطانٌ  وكلُّ قوَّ

ٌب َشنع الخْلقَِة ، نَقَلَه نَْصر ، رِحَمه هللا تعالى. (ُرُؤُس الشَّياِطنيِ )وقاَل ابُن قتيبَةَ في المشكل :   : َجبٌَل بالِحجاِز ُمتََشعِّ

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ. ، كَجْعفٍَر ، والثاُء ُمثلّثةٌ : َشْعثَنٌ  : [شعثن]

 دََّم في الميِم.ويقاُل أَْيضاً َشْعثَم بالِميِم ، وقد تق الصَّحابّيِ. العَْنبرّيِ  واِلُد أَبي ُرَدْيحٍ ذَُؤْيبٍ  وهو

هُ. أَْشعَنَ و ؛ عن أَبي َعْمٍرو. يُْبِسهوَهْيِجه  ، محّركةً : ما تَناثََر ِمن َوَرِق العُْشِب بعدَ  الشَّعَنُ  : [شعن]  : ناَصى عُدوَّ

هُ  أَْشعَنَ ووالذي في الُمْحَكم :  ُجُل إذا ناَصى َعُدوَّ  شعُرهُ. فاْشعانَّ  الرَّ

 ؛ عن األَْصمعّيِ. : ُمَشعَّثٌ  َمْشعُونٌ  َشعَرٌ و

ً  َشعَُره اْشعانَّ و َق وتَنَفََّش ، : اْشِعينانا أِْس ثائُِرهُ وأَْشعَثُهُ  ُمشعانُّ  فهو تَفَرَّ أِْس بغَنٍَم يَسوقُها ُمشعانُّ  فجاَء رُجلٌ »الحِديُث : منه ؛ و الرَّ  .«الرَّ

 .ُمْشعانٌ  ، ورُجلٌ  ُمشعانٌّ  يقاُل : َشعَرٌ 

ل. لَمْشعون قد يُقاُل : ال َوْجه لالتْباعِ ، فإنَّ  : إتْباٌع. َمْشعونٌ  َمْجنونٌ و  مْعنًى َمْعروفاً في حاِل اْنِفراِده فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الشَّعَر ، كاْحَمرَّ : اْنتَفََش. اْشعَنَّ 

 ٌ  الّرأِْس ؛ قاَل : ُمْشعَنَّةُ  واْمرأَة
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هـــــــــــــــــــــــــــــــا و  يـــــــــــــــــــــــــــــــح د  وٌَع خبـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ال شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

دا ال مُ و     هــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــَ ة قـ نــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــَ (3)شــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ٌ  ، بالضّمِ : شعثةٌ. ُشْعنونةٌ  واْمرأَة

ّمِ : الشُّْغنَةُ  : [شغن] . ، بالضَّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

يها الناسُ  اِر وغيِرِه. الكاَرةَ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هي الحاُل ، وهي التي يُسّمِ  للقَصَّ

ْطُب ؛ ج قاَل غيُرهُ : هيو . كُصَردٍ  ، ُشغَنٌ  الغُْصُن الرَّ اغانيُّ  ؛ نَقَلَه الصَّ

اِء والنُّوِن : َشْغَرنَهُ  : [شغرن] . ، بالرَّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

اي والباِء ، وذِلكَ  وفي ُرباِعي األْزهِرّي عن أَبي سعيٍد : هو را إذا أََخَذه العُقَّْيلي بمْعنَى َشْغَزبَه ، بالزَّ  عِ.في الّصِ

اي والنّوِن ،  والذي في نسخِ التَّْهذيِب والتْكِملَِة بالزَّ

__________________ 
 واللسان والتهذيب. 272( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .(الشَّياِطنيُ )والقراءة :  210( الشعراء ا اآية 2)
 ( اللسان.3)
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 ِء َخطَبٌ.وهكذا هو َمضحبوٌط يف اأُلصوِ  الص حيحِة. وقـَوحُ  املصنِِّف ابلر ا
اغاني. ، كَكتٍِف ، كالشَِّفنِ  : الَكْيُس العاقُِل ، الشَّْفنُ  : [شفن]  األَخيَرةُ عن الصَّ

 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. َرقيُب الِميراثِ  أَْيضاً :و

أَي الذي يَْنتظُر َمْوتََك ، اْستَعاَر النََّظَر لالْنتِظاِر  ، «للشَّافِنِ  تَموُت وتَتُْرُك مالَكَ »حِديُث الَحَسِن : منه ؛ و االْنتِظارُ  الشَّْفنُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

 نََظُر الُمْبِغِض. الشُّفُنَ  كما اْستَْعمل فيه النََّظر ، ويَجوُز أْن يُِريَد به العَُدوَّ ألنَّ 

. كُزفََر : الشَّديُد النََّظرِ  ، الشُّفَنُ و اغانيُّ  ؛ نَقَلَهُ الصَّ

اغاني ، ، كَضَربَهُ وَعِملَهُ ، َشفَنَهُ و ً  األَخيَرةُ عن الصَّ ً و يَْشِفنُه ُشفُونا باً ، وكذِلَك َشنِفَه ، عن  نََظَر إليه بُمْؤِخِر َعْينَْيه : َشْفنا بِْغَضةً أَو تَعَجُّ

 الِكسائّي.

ّكيت. أَو نََظَر في إْعراٍض ،  وكذِلَك َشنِفَه عن ابِن الّسِ

بِ أَو َرفََع َطْرفَ   منه. ه ناِظراً إليه كالُمتَعَّجِ

 ؛ قاَل ُرْؤبَة : َشفونٌ و شافِنٌ  فهو له ، وكذِلَك َشنِفَه ، عن أبي زْيٍد ؛ أَو كالَكاِره

وِن  فــــــــــــــــــُ راِف واجلــــــــــــــــــُ َن ابأَلطــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــح تـــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــح  يـــــــــــــــــــَ

وِن     فــــــــــــــُ ٍب شــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــِ رحتــــــــــــــَ ىًت مــــــــــــــُ ر  فــــــــــــــَ (1)كــــــــــــــُ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : البُْغُض. الشَّْفنُ 

 : الغَيُوُر الذي ال يَْفتُُر َطْرفُهُ عن النََّظِر ِمن شدَّةِ الغَْيَرةِ والَحَذِر ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : الشَّفُونُ و

ا  مــــــــــــــــــ  َن الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــالَم إد  لــــــــــــــــــَ  ُيســــــــــــــــــــــــــــــــارِقــــــــــــــــــح

وِن     فــــُ ٍب شــــــــــــــــــَ قـــــــِ رحتــــَ َذاَر مــــُ َن حـــــــِ ســــــــــــــــــح (2)قـــــــد َحســــــــــــــِ
 

  
تَْين ، قاَل  ُشفُنٍ  ويُْجَمُع على  َجْنَدُل بُن الُمثَنَّى :بضمَّ

ُزواانٍت وَلم اٍح ُشَفنح   ذي ُخنـح
اجُز : َشفَّانٌ و  ، كَشدَّاٍد : القُرُّ والَمَطُر ؛ قاَل الرَّ

رِي  و  ا عــــــــــــــــــــَ اهنــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــــ  ٍة شــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــح  لــــــــــــــــــــَ

ي      ئـــــــــــــــِ ُر الـــــــــــــــكـــــــــــــــلـــــــــــــــَب لـــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــِّ  حتـــــــــــــــَُ

  
 وقاَل آَخُر :

رُته  نـــــــــــــــــــــاٍس  ـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــٍر َيســـــــــــــــــــــــــــــــــــح  يف كـــــــــــــــــــــِ

ان     فـــــــــــ  ُر الشـــــــــــــــــــــــــ  نح مـــــــــــن عـــــــــــَ ـــــــــــَ ن ـــــــــــفـــــــــــَ ّداُب ال  هـــــــــــُ

  
ِل العبَّاسيُّ وِمن ولِدِه أَبو  (3)، بضم فسكوٍن فكْسِر النّون : اسُم طائٍِر ، وبه لُقَِّب عْبُد هللِا  ُشْفنِينُ و بُن محمِد بِن عيَسى بِن َجْعفِر بِن الُمتَوّكِ

، وولُده أَبو تماٍم عْبُد  531، حدََّث عن الَخِطيِب ، وتُوفي َسنَة  ْفنِينشُ  السَّعاَدات أَحمُد بُن أحمَد ابِن عْبِد الواِحِد العبَّاسّي َمْعروٌف بابنِ 

ن بيِت الحِديِث ، وقد أَجاَز أَبو الَكريِم ، وحِفيُده أَبو الكرِم محمُد بُن عْبِد الواِحِد بِن أَحمَد حدَّثا ، َذَكَره المْنِذرّي في تْكِملَتِه ، وقاَل : هو مِ 

 َضبَطه.الكرِم المْنِذرّي وهو 

.: الفَْوقيِة  بالمثناةِ  ، َشْفتََن َشْفتَنَةً  : [شفتن]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

. جاَمَع ونََكحَ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : أَي  ؛ نَقَلَه األَْزهِريُّ

ي : هو كناية عن النِّكاحِ.  وقاَل ابُن بَّرِ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اِهد عنقاَل ابُن َخالََوْيه :  ُب أَبا ُعَمَر الزَّ ْبياَن في الُكتَّاِب. الشَّْفتَنَةِ  َسأََل األْحَدُب الُمَؤّدِ  فقاَل : هي َعْفُجَك الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اِر ِمن شيوخِ أَبي بْكِر بِن الُمقْ  َشْفطانٌ  : [شفطن] ْحمِن الرقّي البزَّ  ِري.، بالفتْحِ : َجدُّ الَحَسِن بِن عْبِد الرَّ

ُجُل : أَْشقَنَ  : [شقن]  قَلَّ ماله. الرَّ

 .ُشقُونَة قَلَّْت ، ، أَي كَكُرمَ  هي ، فََشقُنَتْ  العِطيَّةَ : قَلَّلَها ، أْشقَنَ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .199/  3( اللسان ونسبه للقطامي ا وعجزه يف الصحاح والتهذيب واملقايي  2)
  .( يف اللباب : عبيد 3)
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 ؛ وأَْنَشَد األَْزهِريُّ في تْركيِب زله : قَليلٌ  أي كَكِتٍف وأَميٍر : ، َشِقنٌ و، بالفتْحِ ،  َشْقنٌ  ءٌ شيو

ِد والـــــــــذي و  هـــــــــح ي مـــــــــن اجلـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــِ فح تح نــــــــــَ  قـــــــــد َزهلـــــــــَِ

     ُ ذح ـــــــــــَ ـــــــــــه ن ـــــــــــكـــــــــــن ٌن ول قـــــــــــح ه شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ ب ـــــــــــِ (1)أُطـــــــــــال
 

  
 ٍء.: القَليُل الَوتْح ِمن كّلِ شي الشَّْقنُ  قاَل :

 والُوتُوَحِة. الشُّقُونَةِ  وَوتٌْح بَيِّنُ  َشْقنٌ  سائّي : قليلوقاَل الكِ 

 : إتْباٌع له ِمثْل َوتْحٍ. َشْقنٌ  وقيَل : قليل

ي : قاَل عليُّ بُن َحْمَزةَ : ال َوْجه لإلتْباعِ في اجز : َشْقن قاَل ابُن بَّرِ  ألنَّ له مْعنًى َمْعروفاً في حاِل اْنِفراِده ؛ قاَل الرَّ

 دهِلَتح نفحِسي ِمن الش قحنِ قد 
ِة ، َرَوى  العبَّاُس بُن أَحمَد بِن محمدٍ  أَبو الفَْضلو ابونّي ، وواِلُده أَبو العبَّاِس أَحمُد ِمن أَْفَراد األئِمَّ عن أَبي القاِسِم القشيرّي وأَبي ُعثْمان الصَّ

َؤاِسّي ؛ ثاِن. انِ الشَّقَّانِيَّ  وأَْسلَُم بُن الفْضلِ  عن أَبي الفتيان الرُّ  ، ُمَشدَّداً ، محّدِ

 ، بالكْسِر أَْيضاً : قيَل : ألَنَّهما َجباَلِن بكّلِ واِحٍد منهما شقٌّ يَْخرُج منه الماُء ، والَمْشهوُر الفتْح. الشقان ويقاُل فيه :

 * قْلُت : فحينَئٍِذ محلُّ ِذْكِره في القاِف.

مِّ  ُمْشَكدانَةُ  : [شكدن]  فالسكوِن ففتحِ الكاِف وداٍل ُمْهملَة. ، بالضَّ

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ.

ثِ وكلمةٌ فاِرِسيَّة َمْعناها َحبَّة الِمْسك ؛ وهي  ؛ لِطيِب ِريِحه. ظاِهُر ِسياقِه أَنَّه ِمن شكدن والِميم زائَِدة ، وكيَف  لَقَُب عبِد هللا بِن عاِمٍر المحّدِ

، فاعتبَر الِميم أَْصالً فيهما ، فكلُّ ذِلَك ِمن التََّصّرفاِت يكوُن ذِلَك واللَّْفَظة أَْعجميَّة ؛ وَمرَّ له في الكاِف أَْيضاً ويأْتي له في الميِم والنُّون أَْيضاً 

ل ذِلَك وقَْول شْيِخنا َمْوضُ  ٍف فيه فتأَمَّ  وع لموضع َغلٌَط.الفاِسَدةِ ، والصَّواُب أَصالَةُ ُحُروفِه وِذْكره في الميِم مع النُّوِن ُدوَن تصرُّ

ا يُْستدرُك عليه.  * وممَّ

 َس وتَجاَهَل.: تَعامَ  اْنَشَكنَ  : [شكن]

 قاَل األْصمعيُّ : وال أَْحَسبُه َعربيّاً.

بِن محمِد بِن أَحمَد ، تَفَقَّه على أَبي بْكٍر محمِد  (2)، كِكتاٍب : قَْريَةٌ ببُخاَرى في ظّنِ الّسمعانّي ، منها : أَبو إْسحق إبراهيُم بُن ساِلِم  ِشكانٌ و

اِزي ، وعنه السيُِّد أَبو بْكٍر محمُد بُن علّيِ الَجْعفَريُّ ، تُوفي َسنَة بِن الفْضِل اإلمام ، وحدََّث عن أَبي عبِد هللا  .333 (3) الرَّ

وم بالثَّْغر َغَزاهُ َسْيُف الدَّْولة ابُن ح إْشُكونِيةُ و ْمدان ، عن ياقوت ، ، بالكْسِر وضّمِ الكاِف وكْسِر النُّوِن والياء َمْفتوَحة : بلٌَد ِمن نواِحي الرُّ

  تعالى.رِحَمه هللاُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

، : بكْسَرتَْين فسكوٍن : قَْريةٌ بالّسْغِد ، منها : أَبو إْسحق إبراهيُم بُن إْسحق الحاِفُظ ، عن أَبي نعيٍم الفْضِل بِن ُدَكْين  ِشِكْستَان : [شكستن]

 وعنه َمْسعوُد بُن كاِمِل بِن العبَّاِس ، رِحَمهم هللاُ تعالى.

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ.:  (4) َشلَْوبِينَةُ  أَو َشلَْوبِينُ  : [شلبن]

َدةِ العربية ، وهكذا َضبََطه غيُر واِحٍد ، ومنهم َمْن َضبََطه بضّمِ  ِم أَْيضاً أَشاَر له وظاِهُر ِسياقِه أنَّه بفتْحِ الالِم وكْسِر الباِء الموحَّ الالَّ

 َحْرف يُْنَطُق به بيَن الباِء والفاِء ، وهو عجميٌّ ، قالَهُ الّدماِميني ، ويْعنِي به الباء العْجِميَّة.الّدماِميني ، وقالوا : بْعَد الواِو 

 * قْلُت : وَسِمْعُت غيَر واِحٍد ِمن الشُّيوخِ يقوُل : إنَّ ِشينَه َمُشوبَة بالجيِم الفاِرِسيَّة.
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 (6)ِد ُعَمُر بُن محمِد بِن عب منه أَبو علّيٍ  ( )5د بالَمْغربِ 

__________________ 
 ا واللسان. 154/  6« زله»( التهذيب 1)
 .737/  2ومثله يف التبصري « سلم»( يف اللباب : 2)
 ا وقيدها ابن األثري اب روف. 423( يف التبصري واللباب سنة 3)
 ( يف ايقوت : َشلوبِيِنَيُة.4)
 طئ البحر.( يف ايقوت : حصن ابألندل  من أعما  كورة البرية عل  شا5)
 ( يف ايقوت :  مد.6)
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ِبيلي   َبِة ا ا الش َلوحبِيين     اأَلزحدي  األَنحَدُلِسي  اإلشح وي . هكذا َأوحَرَده ابُن خلِّكاٍن وايقوُت بياِء النِّسح  الن حح
 الشَّلَبينو الشَّلَْوبِين إْقليُم األَْنَدلُِس ُمَسّمى بهذا االسِم ، وإنَّما مْعنَىوقاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللا تعالَى : هذا َغلٌَط ال يُْعَرُف في بِالِد الَمْغرِب وال 

 بِة.بلُغَِة أَْهِل األَْنَدلُس األَْبيَض األَْشقَر ، وكاَن أَبو علّيٍ كذِلَك فقيَل له ذِلَك ، والَمْشهوُر أنَّه بغيِر ياِء النِّسْ 

ِر البَْغداِديُّ في حاِشيَِة الكعبيِة عن * قْلُت : وهكذا َذَكَره ابُن خلِّكان أَْيضاً ِمن أنَّه في لُغَِة األَْنَدلُس بمْعنَى األَْبيَض األَْشقَر َونَقََل عبُد القادِ 

ة على الُمْغرِب في تاِريِخ الَمْغِرِب أنَّه َمْنسوٌب لِحْصن أَْبيَض ببِالِدهم ، وهو في َغْرِب األَْنَدلُِس ، فال َوْجه إلْنكاِر شيْ  ِخنا ، ومن حفظ حجَّ

، وكان إماماً في النَّْحِو ، َشَرَح المقّدَمةَ ، الَجزوِليَّة وِكتاَب التَّْوِطئَة  675ر َسنَة ، وتُوفي بها في َصفَ  562من لم يَْحفظ ، ُوِلَد بإْشبِيِليَة َسنَة 

 في النَّْحو وَشَرَح كتاَب ِسْيبََوْيه.

كةً : َشَمنَ  : [شمن]  أَْهَملَهُ الجماَعةُ. ، محرَّ

انَصوابُه حُ  ة باْستراباَذ ، منها : أَبو علّيِ ُحَسْيُن بُن علّيٍ ، وهي :  االْستِراباذيُّ ، ُمْضطرُب الحِديِث. الشََّمنِيُّ  َسْيُن بُن َجْعفِر بِن ِهَشاٍم الطحَّ

 .(1)قاَل الحافُِظ : هكذا َضبََطه ابُن السَّمعانّي بفتحِ الميِم 

زاِق الِجيلّي وَخّطِ عْبِد هللِا بِن السََّمْرقَْند ْبِط بكْسِرها.وَذَكَر ابُن نُْقَطة أَنَّه َرآهُ بخّطِ عْبِد الرَّ  ّي ، وهو في غايَِة الضَّ

ْونَتْ و ْين وتَْشديِد الميِم الَمْفتوَحِة وسكوِن الواِو وفتْحِ النُّوِن وسكوِن التاِء الفَوْ  : َشمَّ ْبط ، وهو بفتْحِ الّشِ ؛ وال  د باألَْنَدلُِس  قيَّة :أَْهَملَهُ ِمن الضَّ

ْين إالَّ أَن يكونَ أَْدِري ما َوْجه ِذْكره هنا ، وكان األُْحَرى ب ْونه ه َحْرف التَّاء في فْصل الّشِ بالهاِء الَمْربُوَطة ، وَرأَْيته في التّْكِملَة بفتْحِ  َشمَّ

لة. َدةِ وفتْحِ النُّوِن والتَّاِء ُمَطوَّ ْين وضّمِ الميِم الُمَشدَّ ّمِ بلَْفِظ التَّثْنِيَة ، أُْشُمونَْينِ و الّشِ عيِد األْوَسطِ : هكذا هو الَمْعروُف  ، بالضَّ أَزليٌّ عاِمٌر  د بالصَّ

 مأهل إلى هذه الغايَِة.

يَت باسِم عاِمرِ  عيِد َغْربي النِّْيل ، ذات بَساتِْيٍن ونَْخٍل َكثِير ، ُسّمِ بن مْصر بِن بَْيَصر  أُْشُمون هاوقاَل ياقوُت : هي قََصبَة ُكوَرةٍ ِمن ُكَوِر الصَّ

 .185تُوفي باإلْسَكْندِريَّة َسنَة  األُْشُمونيُّ  (2)منهم : أَبو إْسمعيل ضماُم بُن إْسمعيَل بِن ماِلٍك المفاخرّي  بِن حاٍم ، يُْنَسُب إليها جماَعةٌ ،

فَةَ بِن اليَماِن ، بِن َمْيسَرةَ وعن حذي (3)وَهَجنَُّع بُن قَْيٍس الحاِرثيُّ كاَن يَْسُكنها ، وهو ِمن ناقِلَِة الُكوفَِة ، قالَهُ ابُن يونَُس ، َرَوى عن حوشَرةَ 

َمْوِضعَْين : أََحُدهما أنَّه قاَل ابُن وعنه عبُد العَزيِز بُن صاِلحٍ وخالُد بُن ُسلَْيمن ، وَذَكَره السَّمعانيُّ كما َذَكَره ابُن يونَُس ِسواء إالَّ أَنَّه وهٌم في 

 ، قاَل : آِخُره ِسْين ُمْهَملَة هذا لَْفُظه ، قَْريَةٌ ِمن َصِعيِد ِمْصر ، وإنَّما هوقَْيِس بِن الحِراِث وإنّما هو الحاِرثيُّ ، وقاَل : هو ِمن أَْهِل أشموس 

 ؛ قالَهُ ياقوت. األُْشُمونَْين

ّمِ : ة بِمْصرَ  أُْشُمونُ و النِّْيِل ، وَذَكَرها ياقوُت وقد َوَرْدتُها ، وهي قَْريَةٌ َحَسنَة على مْقربٍَة ِمن  تَْحَت َشَطنوَف ، ِمن المنوفية ، ُجَرْيِس ، بالضَّ

 بالميِم في آِخِره ، وتقدََّمْت له اإلشاَرة في مْوِضِعه ، والذي َذَكَره المصنُِّف هو الَمْعروُف.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 تُم بُن قديٍد ِمن شيوخِ البُخاِري.والميِم مْكُسوَرة ؛ قْريَةٌ ببُخاَرى أَو محلَّةٌ بها ، منها : أَبو عبِد هللا حا (4)، بالفتْحِ  أَْشِميونُ 

 : قَْريَةٌ بالَمنُوفيَّة أَْيضاً ، وقد َوَرْدتُها. األُْشُمونين وسوقُ 

ْين والميِم مع تَْشديِد النُّون المْكُسوَرةِ  ْين َمْزرَعةٌ ظاِهُر قَْسنََطينَة أَو اسُم قَبيلٍَة ِمن العََرِب يْنِزلُوَن هناك ، منها : الفَقِ : وبضّمِ الّشِ يهُ َشَرُف الّدِ

ِرين بجاِمعِ َعْمرو إلْقَراء َمْذِهب الّشَمنِيُّ  محمُد بُن َخلَف  القَْسنَِطينيُّ أََحُد الُمتََصّدِ

__________________ 
 ( قيدها ايقوت نصاً بكسر الشا وفتح امليم.1)
 املعافري.« : أِشون»( يف ايقوت 2)
ِهر.( يف ايقوت : حوثرة ا ابلثاء املثلثة ا ا3)  بن ُمسح
 ( ضبطها ايقوت ابلقلم ابلضم.4)
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َبطَه ا وحِفيُده كماُ  الدِّيحن  مُد بُن  َي   تعاىَل عنه ا َكَتَب عنحَد الر شــيِد العط ار وضــَ اِفِعّي ا رضــِ  ســٍن مم نح اإِلماِم الشــ 
َنة  َنة ؛ وولُدُه تقي  الدِّيحن َأمح 821َأَخَذ عن ا اِفِة بِن َحَجر ا ُتويف ســـــــــــَ ِ   801ُد ُوِلَد ســـــــــــَ مح َأَخَذ عن واِلِده والشـــــــــــ 

ِنيفات َمِليَحة.  السنباطيِّ وا اِفِة ابِن َحَجر ا وله َتصح
ّمِ : َوَراء نَْهِر جيحون بالصغانيان ، منها : أَبو لبيٍد محمُد بُن غيَّاٍث الحافُِظ. ُشوَمانو  ، بالضَّ

ً  الماَء على الشَّرابِ  َشنَّ  : [شنن] قَه.و: َصبَّه َصبّاً  يَُشنُّه َشنّا  فَرَّ

 وقيَل : هو َصبٌّ َشبيهٌ بالنَّْضحِ.

ْين : إذا َصبَّه َصبّاً َسْهالً ُمتَّصالً ؛ و كما تقدََّم ؛  ، «يَُشنُّه كاَن يَُسنُّ الماَء على َوْجِهه وال»حِديُث ابُن ُعَمَر ، رِحَمه هللاُ : منه وَسنَّه ، بالّسِ

قاً. ، «عليه الماءَ  فَْليَُشنَّ  إذا ُحمَّ أَحُدُكم»حِديٌث آِخر : منه و  أَي فَْليَُرشَّه عليه َرّشاً ُمتفّرِ

ً  الغَاَرةَ عليهم َشنَّ و قَها َصبَّها : َشنّا  ؛ قالت لَْيلَى األَْخيَِليَّة : ِمن كّلِ َوْجهٍ  وبَثَّها وفرَّ

رحدا ر  جــــــــَ ا عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــم كــــــــُ نــــــــ  نـــــــــَ ٍة شــــــــــــــــــــــَ بــــــــَ طــــــــح  َء شــــــــــــــــــــــَ

ِب     رححــــــــــَ َرَد شــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــارِي كــــــــــر  َأجــــــــــح وٍج تــــــــــُ (1)جلــــــــــَُ
 

  
 َحَكاها ابُن فاِرَس وأَْنَكَرها أَْهُل الفَِصيحِ. ، كأََشنَّها

 الغاَرةَ ، مجاٌز. َشنَّ  وفي األساِس :

 ٍء ؛ قاَل :ِمن قِْربٍَة شيئاً بْعَد شي قََطراُن الماءِ  كأَميٍر : ، الشَّنِينُ و

ٍض داِئم الش ِنا   (2)اي َمنح لَدمح
ً و  .َشنينٌ  كلُّ لَبٍَن يَُصبُّ عليه الماُء َحِليباً كاَن أَو َحِقينا

 ُصبَّ عليه ماٌء باِرٌد. (3): مخٌض  َشنِينٌ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : لَبَنٌ 

. وماءٌ  ُشنانَةٌ  ِمن ِقْربٍَة أَو َشَجَرةٍ : القاِطرُ و ّمِ قٌ ، ك ُشنانٌ  ، بالضَّ حاحِ ؛ وأَْنَشَد ألبي ذَُؤْيٍب : غُراٍب : ُمتَفَّرِ  ؛ كما في الّصِ

ا  بـــــــــَ ه الصـــــــــــــــــــــــ  نـــــــــَ تــــــــــح تح مـــــــــَ َزعـــــــــَ نـــــــــاٍن َزعـــــــــح  مبـــــــــاٍء شـــــــــــــــــــــــُ

ِر و     ـــــــــــِ َد واب عـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــه ِدميـــــــــــٌة بـ (4)جـــــــــــاَدتح عـــــــــــلـــــــــــي
 

  
 .ُشنانٌ  هنا : الباِرُد ؛ ويُْرَوى : وماءٌ  الشُّنانُ  وقيَل :

غيَرةُ. الشَّنّةُ و الشَّنُّ و  ، بهاٍء : الِقْربَةُ الَخلَُق الصَّ

 بالكْسِر. ، ِشنانٌ  ج الَخلَُق ِمن كّلِ آنِيٍَة ُصنِعَْت ِمن جْلٍد ، الشَّنُّ  وقيَل :

نانِ  وفي الَمثَِل : ال يُقَْعقَُع لي  ؛ وقاَل النابِغَةُ : بالّشِ

ش  يـــــــــــــــح يِن أُقــــــــــــــــَ ن مجـــــــــــــــاِ  بـــــــــــــــَ َك مـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــبَنـــــــــــــــ 

نِّ     ه بشــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ َف رِجــــــــــح لــــــــــح ض خــــــــــَ قــــــــــَ عــــــــــح قــــــــــَ ــــــــــُ (5)يـ
 

  
ةَ و ةَ  : َصحابيٌّ  الشَّنِّيُّ  ( )6َحفُص بُن ُعَمَر بِن ُمرَّ نِّيُّ  ؛ هكذا في النسخِ وفيه َسْقٌط ، وَصوابُه : حفُص بُن ُمرَّ عن أَبيِه ، وعنه موَسى بُن  الشَّ

عن  وُعَمُر بُن الوِليدِ  عن الَحَسِن ، وعنه ُمْسلُم بُن إبراهيَم ؛ وُعْقبَةُ بُن خاِلدٍ  َصحابيٌّ كما هو نَصُّ التَّْبصيِر. الشَّنِّيُّ  يادٍ إْسمعيل وجعونَةُ بُن زِ 

ْلُت بُن َحبيٍب التَّابِِعيُّ ، أَبي بُريَدةَ ، وعنه يزيُد بُن هُرون ؛  ، وعنه عبيَدةُ ابُن جريٍب الِكْنديُّ عن سعيِد بِن َعْمرو ، أَحُد الصَّحابَِة  والصَّ

نِّيُّونَ  ثوَن ، الشَّ  بَْطٌن من عْبِد القَْيِس. الشَّنِّ  كأَنَّهم نُِسبُوا إلى ُمَحّدِ

 * وفاتَهُ :
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بَْيُر بُن الشعشاعِ  بَْير الَمْذكوِر. وَزْيُد بُن َطْلٍق ، أَو طبٍق  الشَّنِّيُّ  عن أَبيِه عن علّيٍ. وطلَحةُ ابِن الُحَسْينِ  الشَّنِّيُّ  الزُّ  الشَّنّيُّ  ، (7)َرَوى عن الزُّ

.عن علّيٍ في َزَواجِ فاِطَمةَ ، رِضَي هللاُ تعالَى عنها ، وعنه ابنُه َجْعفَر ، وعن َجْعفر ابنُه العبَّاُس ، وعن العبَّاِس نَصْ   ُر بُن علّيٍ الَجْهَضميُّ

 عن جعونَةَ الَمْذُكوِر ، وعنه عبيدُ  الشَّنِّيُّ  والجالُس بُن ِزيادٍ 

__________________ 
 اح.( اللسان والصح1)
 بدون نسبة. 176/  3( اللسان والتهذيب والصحاح واملقايي  2)
 ( اللسان :  ضن.3)
 واللسان والتهذيب والتكملة والصحاح. 145/  1( شرح أشعار اهلذليا 4)
 واللسان والصحاح. 123( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 5)
 وحفص بن عمر بن مرّة. 756/  2( يف التبصري 6)
 لتبصري : أو طلي .( يف ا7)
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ينِّ     بُن زايدٍ  رِ  الش  ينِّ   ؛ والعباُس بُن الفضح ينِّ   عن أُمي َة عن صِفي ة بنحِت ُحَيي. ويزيُد اأَلعحرَجُ  الش  رِييف عن موّرٍ  ا  الش  َبصح
 وعنه َجعحفُر بُن ُسَليحمن.

َح الحافُِظ ابُن َحَجر أنَّه إْسالميٌّ جَشِميٌّ ، وفيه تَبَع فيه شيْ  : لَقَُب وهِب بِن خاِلٍد الجاِهِلّيِ  َشنَّةُ و َخه الذَّهبّي فإنَّه قاَل فيه : أَظنُّه جاِهِليًّا ، وَصحَّ

 يقوُل الفََرْزدُق :

ي  قــــــــــــِ ــــــــــــَ ت ــــــــــــح ــــــــــــل ــــــــــــا ن ــــــــــــت يِن والشــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــَ ت ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ  اي ل

دِ      نــــــــــــــــح نــــــــــــــــنــــــــــــــــا خبــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ اُط بـ (1)مث حيــــــــــــــــُ
 

  
 واْسُمه صدى ، وكانا شاِعَرْين ، فاْنُظْر قُُصوَر المصنِِّف. (2)بُن عْذَرةَ  َشنَّةُ وعنَى هذا ؛ 

 .َشنَّةٌ  : وهُب بُن خاِلٍد كان يَْقَطُع الطَّريَق ومعه الشَّنَّةِ  ذُوو

ل بعَْينِه وَعجيٌب ِمن المصنِِّف كيَف لم يَتَنَبَّه لذِلَك.  * قْلُت : هذا هو األَوَّ

 بالَهْمِز بمْعنَى العَداَوةِ ، ومنه قْوُل األَْحَوِص : ، نِ الشَّنآ ، كَسحاِب : لُغَةٌ في الشَّنانُ و

هـــــــــي و  تـــــــــَ د  وَتشـــــــــــــــــــــــح لـــــــــَ ـــــــــَ ُش إال مـــــــــا تـ يـــــــــح  مـــــــــا الـــــــــعـــــــــَ

دا و     نـــــــــــ  نـــــــــــاِن وفــــــــــــَ (3)إنح الَم فـــــــــــيـــــــــــه ُذو الشـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
حاحِ.  كما في الّصِ

َم ِذْكره.وبه فَسََّر ابُن ِسْيَده قَْوَل أَبي ذَُؤْيٍب المتق كغُراٍب : الماُء الباِرُد ، ، الشُّنانُ و  ّدِ

 قاَل السُّكَّريُّ : وهو قَْوُل األَْصمعّي.

بَا. ُشنان وقاَل : إذا كاَن في ُشنان قاَل أَبو نَْصر : وهو أََحبُّ إليَّ ، وأَْنَكَر األْصمعيُّ َمْن َرَوى بما  فكيَف يَُزْعَزُع َمتْنَه الصَّ

؛ أَنَّه َشناٌر ، كَسحاٍب ، في آِخِره َراء ؛ وقد ذُِكَر في محلِّه ، وفيه أُِغير على دحية ؛ والذي في كتاِب نَْصر  كِكتاٍب : واٍد بالشَّامِ  ، ِشنانٌ و

ل ذِلَك.  الَكْلبِي عْنَد رجوِعه ِمن قَْيَصر فاْرتََجعه قَْوٌم ِمن جَذاٍم قد أَْسلَموا ، فتأَمَّ

 ِضدٌّ. ِمن الدَّواّبِ وَخصَّ به الَجْوهِريُّ اإلبَِل ، (4) كَصبُوٍر : السَّميُن والمهزل ، الشَّنُونُ و

م إذا اْنتََهى ِسَمناً. َشنُونٌ  وقاَل اللّْحيانيُّ : َمْهُزوٌل ثم ُمْنٍق إذا َسِمَن قَليالً ، ثم  ، ثم َسِميٌن ، ثم ساحٌّ ، ثم ُمتََرّطِ

اُح : الجاِئعُ  : الشَّنُونُ و رمَّ  ؛ قاَل الّطِ

رِ  ا ضــــــــــــــــــــــــــــَ راهبــــــــــــــُ ر  غــــــــــــــُ ظــــــــــــــَ َذاه يــــــــــــــَ  مــــــــــــــًا شــــــــــــــــــــــــــــَ

وِن     نـــــــــُ ومـــــــــِة الـــــــــذئـــــــــِب الشـــــــــــــــــــــــ  ٍج خُبصـــــــــــــــــــــــُ (5)شـــــــــــــــــــــــَ
 

  
َمِن والُهزاِل.  قاَل الَجْوهِريُّ : هو الجائُِع ألنَّه ال يُوَصُف بالّسِ

ي لُزَهْيٍر : الَجَمُل بيَن الَمْهُزوِل والسَّمينِ  : الّشنُونُ  قيَل :و  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 (6)منها الش ُنوُن ومنها الزاِهُ  الز ِهُم 
 ورأَْيُت هنا حاِشيَةٌ أنَّ ُزَهْيراً َوَصَف بهذا البيِت َخْيالً ال إبِالً.

 ألنَّه قد َذَهَب بعُض ِسَمنِه. َشنُونٌ  وقاَل أَبو َخْيَرةَ : إنَّما قيَل له

 : االْمتَِزاُج. التَّشانُّ و

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لُرْؤبَة : تََشنَّنَ والِجْلد  تَشانَّ  وقد ، كالتََّشنُّنِ  واليُْبُس ؛ التََّشنُّجُ  أَْيضاً :و
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ِن و  شــــــــــــــــــــــَ ــــــــِف األخح ي ظــــــــِ وِدي كــــــــالشــــــــــــــــــــــ  عــــــــاَج عــــــــُ ــــــــح  ان

ِن     نــــــــــــ  ِد والــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــح ِوراِر اجلــــــــــــِ َد اقــــــــــــح عــــــــــــح (7)بـــــــــــــَ
 

  
ُجُل والبَعيُر : اْستََشنَّ و  الِقْربَةُ ، عن أَبي َخْيَرةَ ، وهو مجاٌز. تَْستَِشنُّ  كما ُهِزَل ، الرَّ

__________________ 
 ( صدره يف التبصري ا ومل أجده يف ديوانه.1)
 ( يف التبصري : عزرة.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( يف القاموس : واملهزوُ .4)
 والصحاح. 176/  3واللسان والتهذيب والتكملة وجزء من عجزه يف املقايي   178( ديوانه ص 5)
 وصدره : 92( ديوانه ط بريوت ص 6)

 القائد اخلير منكوابً دوابرها
 واللسان والصحاح والثاين يف التهذيب والتكملة. 161( ديوانه ص 7)
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 أَي قدم إليه واْشتََهاهُ. إلى اللَّبَِن : عاَم ، اْستََشنَّ و

 ؛ قاَل أَبو َحيَّةَ النَُّمْيِريُّ : الِقْربَةُ : أَْخلَقَتْ  اْستََشنَّتِ و

َتَشن  أَِدمِيي   (1)ُهرِيَ  َشبايب واسح
 أَي إذا أَْخلََق ؛ «ما بَْينَك وبيَن هللِا فاْبلُْله باإلْحساِن إلى عباِده اْستََشنَّ  إذا»في حِديِث ُعَمر بِن عْبِد العَِزيِز ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : و

، أَي ال يَْخلَُق على كثَْرةِ الِقراَءةِ  يَتََشانُّ  ال يَتْفَهُ وال»حِديُث ابِن َمْسعود ، وَذَكَر القُرآن فقاَل :  ؛ وِمن األَخيرِ  تَشانَّتْ و تْ تََشنَّنَ و كاْستََشنَّتْ 

 والتَّْرداِد.

 أَبو َحّيٍ. نزاٍر :بِن عْبِد القَْيِس بِن أَْفَصى بِن دعمى بِن جديلَةَ بِن أَسِد بِن ربيعَةَ بِن  بُن أَْفَصى َشنُّ و

 .«ط ب ق»في  َطبَقَْه ، تقدََّم ُمفَصَّالً  َشنٌّ  والَمثَُل الَمْشهوُر : وافَقَ 

نِّيُّ  منهم األْعَورُ وقاَل الَجْوهِريُّ :   الشَّاِعُر ، وهو أَبو مْنقٍذ بْشُر بُن مْنقٍذ ، كان مع علّيٍ ، رِضَي هللا تعالَى عنه يْوَم الَجَمِل. الشَّ

 كُجَهْينَةَ : بَْطٌن ِمن ُعقَْيٍل. ، ُشنَْينَةُ و

فَه  واِلُد ِسْقالٍب القاِرِئ الِمْصِرّيِ  أَْيضاً :و صاِحِب نافِعٍ ، هكذا في النسخِ : القاِرِئ الِمْصِرّيِ ؛ والصَّواُب : واِلُد ِسْقالٍب الُمْقِرئ ، وقد َصحَّ

 المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالَى.

 ع باألَْهواِز.كإالَّ :  ِشنَّىو

 وأَْيضاً : ناِحيَةٌ ِمن أَْعماِل أَسافِل دْجلَةَ والبَْصَرة ؛ نَقَلَهما نَْصر.

ْنِشنَةُ و  ؛ عن أَبي ُعبَْيَدةَ. كالنِّْشنَِشةِ  ، بالكْسِر : الُمْضغَةُ أَو الِقْطعَةُ من اللَّْحمِ  الّشِ

 َر الَمثَُل :؛ وبه فُسِّ  والعاَدةُ  والسَِّجيَّةُ  الطَّبيعَةُ  أَْيضاً :و

َزٍم   (2)ِشنحِشَنٌة َأعحرُِفها ِمن َأخح
 ُمفَسَّراً.« خ ز م»وقد تقدََّم في 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً : الِقْربَةُ الخلقَةُ. الشَّنَنُ   ، محرَّ

ً  ، كأَنَّهم َجعَلُوا كلَّ جْزٍء منها أَْشنانٌ  وَحَكى اللَّْحيانيُّ : قِْربَةٌ  ً  ، ثم َجَمعُوا على هذا ، قاَل : ولم أَْسَمعْ  َشنّا  إالَّ هنا. شنٍّ  َجْمع أَْشنانا

قَاُء : صاَر َخلَقاً. َشنَّنَ و  الّسِ

 : إذا يَبَِس. يَِشنُّ  الَجَمُل ِمن العََطِش  َشنَّ و

 الخْرقَةُ : يَبَِسْت. َشنَّتِ و

ي عن ابِن خالََوْيه قاَل : يقاُل َرفََع فالنٌ  َره. الشَّنَّ  وَحَكى ابُن بَّرِ  إذا اْعتََمَد على راَحتِه عْنَد الِقياِم ، وَعَجَن وَخبََز إذا َكرَّ

 : العَجوُز الباِليَةُ ، على التَّْشبِيِه ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. الشَّنَّةُ و

 : قِديَمةٌ ؛ عنه أَْيضاً ؛ وأَْنَشَد : ةٌ َشنَّ  وقْوسٌ 

هح  نـــــــــــــــ  وحَم إال  هـــــــــــــــُ رِيـــــــــــــــَخ الـــــــــــــــيــــــــــــــــَ اَل صـــــــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

هح     نــــــــــــ  ٌس شــــــــــــــــــــــــــَ وح وٌص وقـــــــــــــَ ٌر خــــــــــــُ عــــــــــــابــــــــــــِ (3)مــــــــــــَ
 

  
ْعُف. الشَّنُّ و  : الضَّ

ِة َسْيِل العرِم ؛ قالَهُ نَْصر. َشنٌّ و  : ناِحيَةٌ بالّسَراةِ ، جاَء ِذْكُره في قصَّ
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َن عْند الَهَرِم. جْلُد اإلْنساِن : تََشنَّنَ و  تَغَضَّ

 ٍء ؛ قاَل الشاِعُر :شيئاً بْعَد شي الشَّنَّةِ  : قََطراُن الماِء ِمن التَّْشنانُ و التَّْشنِينُ و

م  مــــــــــــــوِع الــــــــــــــتــــــــــــــوائــــــــــــــِ ودا ابلــــــــــــــد  يَنّ جــــــــــــــُ يــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

م     زائـــــِ نـــــــاِن اهلـــــَ نـــــــاِن الشـــــــــــــــــــِّ جـــــــامـــــــًا كـــــَتشـــــــــــــــــــح (4)ســـــــــــــــــــِ
 

  
ً  الماءَ  يَشنُّ  ، كغُراٍب : السَّحابُ  الشُّنانُ و . َشنّا َر قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب السابُِق ، نَقَلَه السُّكَّريُّ  ، أَي يَصبُّ ، وبه فُّسِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( الرجز أليب أخزم الطائي وقبله :2)

 إن بيّن زملوين ابلدم
 األو  وبرواية : معابر زر .( اللسان واألساس وفيها قدم الثاين عل  3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
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 : َمْصبوٌب ؛ قاَل عبُد َمناف بُن ِرْبِعّيٍ الُهَذليُّ : َشنِينٌ  وَعلَقٌ 

َدِة األَنحصــــــــــــــــــــــــــــاِب مــــــــــــــنــــــــــــــكــــــــــــــم و  قــــــــــــــح  إن  بــــــــــــــعــــــــــــــُ

ِا     نـــــــــــــِ ٍ  شـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــَ ر يف عـــــــــــــَ المـــــــــــــًا خـــــــــــــَ (1)غـــــــــــــُ
 

  
 العَْيُن َدْمعَها : َصبَّتْه. َشنَّتِ و

 عليه ِدْرَعه : َصبَّها. َشنَّ و

ِغير. الشَّانَّةُ و  : َمْدفَُع الواِدي الصَّ

 .َشانَّةٌ  ِمن َمسايِِل الِجباِل التي تَُصبُّ في األَْوديِة ِمن الَمكاِن الغَِليِظ ، واِحَدتُها الشََّوانُّ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

 بَذْرِقها ؛ وأَْنَشَد لُمْدِرك بِن ِحْصٍن األََسدّي : تَُشنُّ  والُحبَاَرى: بَسْلِحه إذا َرَمى به َرقِيقاً : قاَل  َشنَّ  وقاَل أَْيضاً :

ا  نــــــــــــ  ح فــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــح ن  ابلســــــــــــــــــــــــــ   فشــــــــــــــــــــــــــَ

ا     ــــــــــــــ  ن ــــــــــــــِ ب َبســــــــــــــــــــــــــــًا مــــــــــــــُ ــــــــــــــذ انَب عــــــــــــــَ ر  ال ــــــــــــــَ (2)ب
 

  
 ويُفَدَّى لَُكْيٌز ؛ وقد ذُِكَر في الزاي. َشنٌّ  وفي الَمثَِل : يَْحملُ 

 : حرَكةُ الِقْرطاِس والثَّْوب الَجِديد ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ في تْرِكيِب فَقََع. الشَّْنَشنَةُ و

ِعيِد إلى جْنِب طبندى  إْشنِينٌ و يان العَُروَسْين لُحْسنِهما وخ (3)، كاْزِميٍل : قْريَةٌ بالصَّ  ْصبِهما ، وُهما ِمن ُكوَرةِ البهنسا.على غربيها ، ويَُسمَّ

ةُ تقوُل إْشني ؛ وقد َذَكَرها المصنُِّف ، رِحَمه هللا تعالَى في  ، وهنا محلُّ ِذْكِرها. اشن قاَل ياقوُت : والعامَّ

عود نَْصُر بُن يَْحيَى بِن جميلَةَ الحربّي بِن عن القاِضي أَبي يَْعلى الفّراء ؛ وأَبو السُّ  الشَّنَّاء بِن محمِد بِن عبِد هللا بنِ  (4)وتماُم بُن َعْمِرو 

 الشنّاء ، َسِمَع الُمْسنَد ِمن ابِن الُحَصْين.

 الشناويُّ  بِن هاللٍ ، بكْسٍر فتَْشديِد نُوٍن َمْضمومٍة : قَْريةٌ بالغَْربية ِمن ِمْصر ، ومنها : القطُب محمُد بُن أَحمَد بِن عبِد هللا بِن ُعَمَر  ِشنُّوو

ْن أََخَذ عنه القْطُب الّشْعرانّي وغيُرهُ ؛ وحِفيُده الوليُّ أَبو العبَّ الصُّوفيُّ  اِس أَحمُد بُن علّيِ بِن  الوليُّ األَْحمدّي ، َدفِيُن محلَِّة روح ، وهو ممَّ

ْن أََخَذ عنه الوليُّ القشاِشيُّ وغْيُرهُ ؛  َرةِ ممَّ ٌف وِواليَةٌ ، منهم شْيُخنا عْبِد القُدُّوس ابِن محمٍد نَِزيُل الَمدينَِة المنوَّ وفي هذا البيِت َصالٌح وتَصوُّ

ُم ِذْكُرهُ في َحْرِف القاِف. ُر عليُّ بُن أَحمَد المتقّدِ  الوليُّ المعّمِ

 ، محّركةً : قَْريةٌ بالبَُجْيرة. َشنَنٌ و

 ، رِحَمه هللاُ تعالَى. 827لَماء الُكّمل ، تُوفي بها َسنَة وكأَميٍر : قَْريةٌ باليََمِن ، منها : أبو محمٍد عبُد هللِا بُن عْبِد الرحمِن ِمن العُ 

 : أي عاَدات. َشناِشنُ  وفيه ِمن أَبيهِ 

 : يُراُد جبهته المزوية. بشنَّةٍ  وجاَء فالنٌ 

 : لَقَُب صدّي بِن عْذَرةَ الشاِعِر وقد تقدََّم آنِفاً. َشنَّةُ و

 ، بالكْسِر ، كالمكتِل. الِمشنةُ و

 : َذَكَره األْزهِريُّ في تْركيِب نشغ. كاْنَشلَّ  الذّئُْب في الغَنَِم : أَغاَر فيها ، اْنَشنَّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِر المثَنَّاة التَّْحتيّة ثم ياء : بَلٌَد ِمن أَْعماِل قُْرُطبَة ، منه : أبو بْكٍر عياُش بُن محمِد بِن أَحمَد بِن ، بكسٍر فسكوِن النُّون وكسْ  ِشْنتِيانُ  : [شنتن]

اِء ، َذَكَره ابُن الَجْزري في َطبَقاتِهم. ِة القُرَّ  َخلَف بِن عيَّاٍش القُْرطبيُّ ِمن أئمَّ

 ةٌ.أَْيضاً : َسراِويُل للنِّساِء ، مولَّدَ  الشنتيانُ و

 ، َمْقصوراً : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن الغربية ، وقد َوَرْدتُها. شنتنىو
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. : الشَّؤنَةُ  : [شون]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

__________________ 
 واللسان. 48/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( اللسان ا والصحاح وقبلهما فيها :2)

 اي كرواان صك فاكببانّ 
 واألو  يف التهذيب.

ُبَذ .( 3)  يف ايقوت : ُضنـح
 .«عمر» 791/  2( يف التبصري 4)
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 الَمْرأَةُ الَحْمقاُء. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هي

ُن فيه ِمْصِريَّةٌ ، لُغَةٌ  َمْخِزُن الغَلَِّة ، : الشَّْونَةُ و ْين يوسُف بُن أَيُّوب تَُخزَّ ا الِغالُل الواِرَدةُ ومنه التي بِمْصر القَِديَمة بَنَاها السُّْلطاُن َصالح الّدِ

ِعيِد ، ومنها تَُصرُف إلى الَحَرَمْين الشَِّريفَْين وإلى جَهِة العَساِكِر الِمْصريَّة ، عمرها هللا تعالى إلى  يْوِم الِقياَمِة ، وقد َدَخْلُت ِمن ِجَهِة الصَّ

 .الشَّْونِ  يها أَِمينُ فيها فَرأَْيتُها قْلعَةً َحِصينَةً وَحوانِيت فيها واِسعَةً ، وقيَل للمتولي عل

 ، لُغَةٌ ِمْصريَّةٌ أَْيضاً. الشواني والَجْمعُ  الَمْرَكُب الُمعَدُّ للِجهاِد في البَْحِر ، : الشَّْونَةُ و

نُ و  : ِخفَّةُ العَْقِل. التََّشوُّ

 : قلَّةُ الماِء ؛ نَقَلَه األْزهِريُّ عن ابِن األْعرابّيِ. التََّوشُّنُ و

ُؤوَس أَي يَْفِرجُ  يَُشونُ  هو قاَل ابُن بُُزْرج : قاَل الِكالبيُّ و ماغِ ، فترَك الَهْمَز وأَْخَرَجه على َحّدِ  ُشُؤونَها الرُّ ويُْخِرُج منها دابَّة تكوُن على الّدِ

 يقوُل كقْوِله.

َلي اعح   (1)َمال وُدواَب قـُلحُت لرِجح
 .ُشْنتُ  أَْخَرَجها ِمن َدأَْبُت إلى ُدْبُت ، كذِلَك أَراَد اآلَخرُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

انُ   : خاِزُن الِغلَِّة. الشوَّ

ْين الشونُ و  أَحُد األَْولياِء بِمْصَر عمَرها هللاُ تعالى. الشونيُّ  : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل المنوفيِة ، ومنها الشيُخ نوُر الّدِ

. : الشَّاِهينُ  : [شهن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 َمْعروٌف ِمن ِسباعِ الطَّيِر ، وليَس بعربّيِ َمْحٍض. طائٌِر م وهو

  الِميزاِن.َعُمودُ  أَْيضاً :و

 قاَل شْيُخنا : والصنجةُ ، كما في شْرحِ الموطأ.

 في الهاِء وال يْظَهُر فَْرق. شاِهين قاَل : وَذَكَر المصنُِّف ابن

ً  : [شين] ينُ و أَي عابَهُ. ِضدُّ َزانَهُ  : َشانَهُ يَِشينُهُ َشْينا يكوُن  الَمْهُموسِة ، ولها َحظٌّ من التَّْنِغيِم والتَّْفِشيَةِ  الِهجائِيَّةِ  ِمن الُحروفِ  بالكْسِر : ، الّشِ

 جوار َمْخَرج الِجيم ، ولذا يُقاُل لها َشَجِريَّة ، يَُذكَُّر ويَُؤنَُّث. الشَّْجِر ، وهو َمْفَرُج الفَمِ  ِمن َمْخَرُجها أْصالً ال َغْير ،

ً و  َكتَبَها. أَي َحَسنَةً : َشيََّن ِشينا

 : أَي َعِملَها. وقاَل ثَْعلَب

ً  وفي التَّْهذيِب : وقد  .ِشيانَاتو أَْشيانٌ  ، والَجْمعُ  (2)َحَسناً  َشيََّن ِشينا

ثٌ  ِشينٍ  الشَّاذُ بنُ و  .(4)حِديثاً ُمْنكراً ؛ قالَهُ األميُر  (3)َرَوى عن قتيبَةَ ، وعنه عليُّ ابُن موَسى البريعّي  : ُمحّدِ

اِء ، وهو َجْمعُ والَمقابحُ  : الَمعاِيبُ  الَمشايِنُ و  على غيِر قِياٍس. شينٍ   ؛ عن الفرَّ

 : ة بِمْصَر. شانَةُ و

ينِيُّ  إْدريس بِن بَسَّامٍ  أَبو علّيِ بنُ و  بْعَد األَْربَِعين واألَْربَعمائَة ؛ وقاَل الحافُِظ : هو لَقٌَب له. شاِعٌر أَْنَدْلِسيّ  العَْبدِريُّ  ، بالكْسِر ، الّشِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْينُ  جُل الكبيُر الرقاعِ ، عن الَخليِل ، وأَْنَشَد : الّشِ  ، بالكْسِر : الرَّ



17237 

 

ه  ــــــــــــح ي ــــــــــــَ بـ اجــــــــــــِ ــــــــــــب مــــــــــــاَه حبــــــــــــَ  إذا مــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــل

ُر ابلـــــــــــــرقـــــــــــــاعِ     خـــــــــــــَ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ اح تـ ت الشـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــح  فـــــــــــــبَن

  
 المصنُِّف في البََصائِر.نَقَلَه 

ْينُ و  أَْيضاً : قَْريةٌ بِمْصَر. الّشِ

ْينُ و  : الَمْرَكُب الطَّويُل ، وبه لُقَِّب إْدريٌس الَمْذُكور. الّشِ

 .الشَّوائِنِ  من شائِنَةٌ  ، وهذه شائِنٌ  وقيَل : هو فعلٌ 

  تعالى.؛ نَقَلَه األْزهِريُّ ، رِحَمه هللا َشْينٍ  أَي قَبيٌح ذُو َشْينٌ  ووْجُههُ 

__________________ 
 ( اللسان والتكملة.1)
 ( يف اللسان : شيناً حسنة.2)
 القريعي. 710/  2( يف التبصري 3)
 .45/  2( انظر اإلكما  4)
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 مع النون فصل الصاد
ً  وكذِلَك ُكّل َمْعروٍف ، الَهِديَّةَ َعنَّا ، َصبَنَ  : [صبن]  وَمنَعَها.كفَّها  : يَْصبِنُها َصْبنا

 َضَن.قاَل األَْصمعيُّ : تأِْويُل هذا الَحْرف صرُف الَهِديَّة أَو الَمْعروف عن ِجيَرانِك وَمعاِرفِك إلى غيِرِهم ، وكذِلَك َكبََن وحَ 

ِه فََضَرَب بِِهما. إذا الُمقاِمُر الَكْعبَْيِن : َصبَنَ و اُهما في َكفِّ  .تَْصبِنُ  يقاُل : أَِجْل وال َسوَّ

ْبناءُ  بُن األَْعرابّيِ :قاَل او ، فإنَّه َطَرٌف  تَْصبِنْ  ال تَْصبِنْ  يقوُل له شْيُخ الُمقاِمِرين : ال إذا أَمالَها ليَْغُدَر بصاِحبِِه. أَي الُمقاِمر ، : َكفُّهُ ، الصَّ

ْغو.  ِمن الضَّ

اِد أَْعَرف. ْغو ، بالضَّ ْغو أَو الضَّ  قاَل األْزهِريُّ : ال أَْدِري هو الصَّ

 يقاُل : َضغا إذا لم يَْعِدْل.

ابُونُ و  َمْعروٌف ، أَي الذي تُْغَسُل به الثِّياُب. : م الصَّ

 قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ليَس ِمن َكالِم العََرِب.

ا تَوافَقَْت فيه َجِميُع األَْلسنَِة العَربيَِّة والفاِرِسيَّة والتُّْركيِة وغيِرها.  وقاَل شْيُخنا : هو ممَّ

ناَعِة القَِديَمِة ؛ قيَل وقاَل َداوُ  هو ِمن ِصناَعِة بقراط : ُوِجَد في ِكتاِب هرمس وإنَّه َوْحي وهو األَْظَهر ؛ وقيَل : د الحِكيُم : هو ِمَن الّصِ

ْيِت  الخاِلِص والقلى النقيُّ والجيُر الطَّيُّب وَجاِلينُوس ؛ وَجعَلَه في المركبات وغيِرِه في الُمْفَرَدات ، وهو بها أَْشبَه وأَْجَوده الَمْعُموُل بالزَّ

 ، فهو كالنِّشا الَمْطبُوخ.الُمْحَكُم الطَّْبخ ؛ والتَّْجِفيف والقَطع على أَْوَضاع َمْخُصوَصة ، والَمْغربيُّ منه هو الذي لم يُْقَطع ولم يُْحَكم َطْبُخه 

ْيَداَن واألجنةَ ُشْرباً وحموالً ، يَْقَطُع األَْخالَط البْلغَِميّةَ بسائِِر أَْنواعِ  حارٌّ يابِسٌ  ُل ويدرُّ ويُْخِرُج الّدِ ُن القولنَج والَمفاِصَل والنََّسا ، ويَُسّهِ ها ويَُسّكِ

ُن أَْوجاَع الركِب والنََّسا ِطالًء ، وينضُج الُجُروَح والدمَل والّصالبات ، وهو ٌح للَجَسِد ، ويسّكِ ٌل للشَّ  ُمفَّرِ أِْس ُمعَّجِ  ْيِب.وغسلُه بالرَّ

ابُونيُّ و  نُِسبَْت إلى عاِمِرها. (1) : ة بِمْصرَ  الصَّ

ابُونّيِ  ابنُ و  الَمْعروفِْين. : ِمن األَُدباءِ  الصَّ

 : ع. َصْيبُونُ و

 : اْنَصَرَف. اْنَصبَنَ و اْصَطبَنَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْرهِم وغيِرِه في َكفِّه ال يُ  َصبَنَ  ُجُل : َخبَأَ َشيئاً كالّدِ  ْفَطُن به.الرَّ

ْن هو أََحّق بها : َصَرفَها ؛ ومنه قَْوُل َعْمرو بِن ُكْلثوم : َصبَنَ و  الساقِي الكأَْس ممَّ

رٍو  ا أُم  عـــــــــــمـــــــــــح نـــــــــــ  ِت الـــــــــــكـــــــــــبحَس عـــــــــــَ نـــــــــــح ـــــــــــَ بـ  صـــــــــــــــــــــــــَ

راهـــــــــــا الـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا و     (2)كـــــــــــاَن الـــــــــــكـــــــــــبحُس جمـــــــــــَح
 

  
ُر الَخِطيُب ، الواِعُظ شْيُخ اإلْسالِم أَبو  ابُونيُّ  ُعثْمان إْسمعيُل بُن عْبِد الرحمِن بِن أَحمَد بِن إْسمعيَل بِن إبراهيمَ واإلماُم الواِعُظ ، الُمفَّسِ  الصَّ

 .450َسنَة  (3)عن الحاِكِم أَبي عبِد هللِا ، وعنه أَبو بْكٍر البَْيهقيُّ تُوفي 

ابُونيُّ  واإلماُم أَبو حامدٍ  ثِين بذِلَك. وقد قَصَّر المصنُِّف في اْقتِصاِره  الصَّ صاِحُب الذَّْيِل على ِكتاِب ابِن نُْقَطة ، وغيُرهُ ِمن الَمْشهوِرين الُمحّدِ

ابُوني على ابنِ   األَِديِب وتَْرَكه لهؤالء األَْعالم. الصَّ

ِحيُح أنَّها أَْعجميَّة وُحُروفُها أَْصِليَّة. «أ ص ص»في  ، بالكْسِر : َمدينَةٌ َمْشهوَرةٌ ، تقدََّم ِذْكُرها إْصبَهانُ  : [صبهن]  ُمفَصَّالً ، والصَّ

َوتِنُ  : [صتن] . ، كعُلَبٍِط : الصُّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

__________________ 
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: قرية قرب مصــر عل  شــاطئ شــرقي النير ا يقا  هلا : ســواقي الصــابوين وهي من جهة ( عل  هامش القاموس : الذي يف ايقوت : الصــابوين 1)
 الصعيد ا نسبت إىل صاحب الصابون الذي تغسر به الثياب.

 والبيت يف اللسان والتهذيب والصحاح.« صددت»ويف املعلقة : « ليمينا»وابألصر  361/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 2)
 ألثري وفاته. يف اللباب. اب روف : سنة سبض وأربعا وأربعئمة.( قيد ابن ا3)
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 ونَقَلَهُ األَْزهِريُّ عن األُموّي ، قاَل : وال أَْعِرفُه لغيِرِه.

 وتُْفتَُح تاُؤهُ ، وال نَِظيَر له في الَكالِم. قاَل غيُرهُ :

 البَخيُل. قاَل : واألُمويُّ صاِحُب نواِدٍر.

 ؛ عن أَبي َعْمٍرو. َضَربَهُ  أَي كَمنَعَهُ : عْشرين َسْوطاً ، َصَحنَهُ  : [صحن]

ً  بَْينهم َصَحنَ و  أَْصلََح. : َصْحنا

ً و اِء. َصْحنٍ  أَْعَطاهُ شيئاً في : َصَحنَه َصْحنا  ؛ عن الفرَّ

نُ و نُ  يقاُل : َخَرَج فالنٌ  : السُّؤاُل. التََّصحُّ  ٍد.الناَس ، أَي يَْسأَلُهم ؛ عن أَبي زيْ  يَتََصحَّ

 وقاَل غيُرهُ : يَْسأَلُهم في قْصعٍَة وغيِرها.

ْحنُ و ى ُسْكُرجة. يقاُل  : َجْوُف الحافِرِ  الصَّ ْحنِ  فََرٌس واِسعُ : الُمَسمَّ  ؛ وهو مجاٌز. الصَّ

ْحنُ و  ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : ِصحانٌ و أَْصُحنٌ  َجْمعُه العُسُّ العَظيُم ، : الصَّ

 َحانِ ِمن الِعالِب ومن الصِّ 
جَل ، ثم العُ  ُل األَْقداحِ الغُْمُر ، وهو الذي ال يُْرِوي الواِحَد ، ثم القَْعُب يُْرِوي الرَّ سُّ يُْرِوي وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : أَوَّ

ْفَد ، ثم (1) ْحنُ  الرَّ ،  الصَّ

 ثم التِّْبُن.

ْحنُ  وقاَل غيُرهُ :  : القََدُح ليَس بالَكبيِر وال بالصَّغيِر ؛ قاَل َعْمُرو بُن ُكْلثوم : الصَّ

يــــــــــنــــــــــا  حــــــــــِ بــــــــــَ ِك فــــــــــاصــــــــــــــــــــــــح نــــــــــِ حــــــــــح يبِّ بصــــــــــــــــــــــــَ  أال هــــــــــُ

ا و     َدرِيــــــــــــــنــــــــــــــَ وَر األَنــــــــــــــح قــــــــــــــ  مخــــــــــــــُ بــــــــــــــح (2)ال تـــــــــــــــُ
 

  
، ال يَُكسَُّر على غيِر  ُصُحونٌ  وَسعَِة بُُطونِها ، والَجْمعُ وساَحةُ َوَسِط الفاَلِة ونْحِوهما ِمن ُمتُوِن األَرِض  الدَّاِر ، (3) َوَسطِ  : ساَحةُ  الصَّْحنُ و

 ذِلَك ؛ قاَل :

َمٍة َأغحرَبَ ذي ُصُحوِن و   (4)َمهح
 : الُمْستوي ِمن األَْرِض. الصَّْحنُ و

ْحنُ و ل كأَنَّه ُمْسنَ الواِدي ، وهو َسنَُده وفيه شي َصْحنُ  : الصَّ ل فاألَوَّ  َصْحنُ والَجبَِل ،  َصْحنُ وٌد إْسناداً ؛ ٌء ِمن إْشراٍف عن األَْرِض األوَّ

 األََكْمِة مثْلُه.

 حتى يَْستِوَي. بَصْحنٍ  ، وإن كاَن فيه َشَجٌر فليسَ  بَصْحنٍ  األرِض : ُدفُوفُها ، وهو ُمْنَجِرٌد يَِسيُل ، وإن لم يكْن ُمْنَجِرداً فليسَ  ُصُحونُ و

 .َصْحنٌ  المْربَد :واألْرُض الُمْستَِويَةُ أْيضاً ِمثْل َعْرَصة 

ْحنانو اجُز : ُطَسْيتاِن َصِغيراِن تُْضِرُب أََحَدُهما على اآلَخرِ  : الصَّ  ؛ قاَل الرَّ

هح  يـــــــــَ هـــــــــِ لـــــــــح ٍج مـــــــــُ نـــــــــح واُت صـــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــامـــــــــَرين َأصـــــــــــــــــــــــح

هح و     ــــــــَ ي ــــــــِّ ن غــــــــَ ٍة مــــــــُ ــــــــَ ن ــــــــح يـ ــــــــَ ــــــــا قـ ن حــــــــح وحُت صــــــــــــــــــــــَ (5)صــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْحنَاو ْحنَاةُ و الصَّ ْحناةُ : وقيَل  ، ويَُمدَّاِن ويُْكَسراِن ، الصَّ ْحنا أََخصُّ من الصَّ  .الصَّ

ْحناةُ  وقاَل األْزهِريُّ  ْحنا على فِْعالة إذا َذَهَب عنها الهاء َدَخلَها التَّْنِوين ، ويُْجَمُع على الصَّ غاِر  بَطْرحِ الهاِء : الصَّ إداٌم يُتََّخذُ من السََّمِك الّصِ

 لَمِعَدةِ.ُمَشهِّ ُمْصِلٌح ل

ْحناة وُحِكي عن أَبي َزْيٍد : يَر. الّصِ يها العََرُب الّصِ  فاِرِسيَّة ، وتَُسّمِ
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يُر  ْحناةُ ووقاَل ابُن األثيِر : الّصِ  فاِرِسيَّتان. الصَّ

ْحفَةِ  ، الِمْصَحنَةُ و  والقَْصعَِة. كِمْكنََسٍة : إناٌء كالصَّ

ْحنَةُ و ةِ. الصُّ ّمِ : َجْوبَةٌ تَْنجاُب في الَحرَّ  ، بالضَّ

 ، كَصبُوٍر : َرُموٌح ؛ وقد َصَحنَِت الحاِلَب بِرْجِلها. َصُحونٌ  وناقَةٌ 

 .أَْصحان والَجْمعُ  داِخِلهما ، (6) ُمْستَقَرِّ  ِمن الفََرِس : ُمتَّسعُ  األُذُنَْينِ  َصْحناءُ و

__________________ 
 هو حتريف ا والصواب : مث الع  مث الرفد مث الصحن ا كما يف التهذيب.( كذا ابألصر واللسان و 1)
 ا واللسان. 360/  2( مطلض معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 2)
 ( يف القاموس : وسرُت ا ابلرفض ا والكسر  اهر.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 .«ملمية»ويف اللسان : « وصوت صحين»( اللسان والصحاح وفيهما : 5)
  القاموس ا ابلرفض ا والكسر  اهر لإلضافة.( يف6)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْحنُ   ِديناراً أَي أَْعطاهُ. َصَحنَة : العَِطيةُ. يقاُل : الصَّ

 األُذُِن : ِداِخلُها ؛ وقيَل : َمحاَرتُها. َصْحنُ و

 : الّرُموُح. الّصْحنُ  وقاَل األَْصمعيُّ :

 بِرِجْلها. َصَحنَتْه : َرُموٌح ، كلَّما َدنا الِحمارُ  َصُحونٌ  وأَتانٌ 

 : راِمَحةٌ. َصُحونٌ  وفََرسٌ 

 : فيها بَياٌض وُحْمرةٌ. َصُحونٌ  وقيَل : أَتانٌ 

ْحنَةُ و جاَل ؛ عن اللّْحيانّي. الصَّ ذُ بها النِّساُء الّرِ  ، بالفتْح : َخرَزةٌ تَُؤّخِ

 ، وهو مجاٌز.َوْجنَتَْيه  َصْحنيْ  وَجَرى الدَّْمُع على

ْحنُ و  : بلٌَد واِسٌع ِمن أَْوِديَِة ُسلَيم : عن نَْصر ، رِحَمه هللاُ تعالَى. الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أَي ُسْخٌن ، وهي لُغَةٌ ُمضاِرَعة ، كما في اللِّساِن. ُصْخنٌ  : ماءٌ  [صخن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْيَخُدونُ  : [صخدن] ْلبَةُ ، كما في اللِّساِن.: الناقَةُ  الصَّ   الصُّ

ْيَدنُ  : [صدن]  : الَضبُُع. الصَّ

ِفيقُ  أَْيضاً :و  ليَس بذِلَك العَِظيم ولكنَّه َوثِيُق العََمِل. الِكساُء الصَّ

 إِلْحكاِم أَْمِره ؛ عن ابِن َحبيٍب ؛ قاَل ُرْؤبَة : الَمِلكُ  أَْيضاً :و

َدِن  ــــــــــــح ي َ  ابُب الصــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــَ غــــــــــــح ــــــــــــَ تـ  ِإين إذا اســــــــــــــــــــــــــح

ين     وحمــــــــــًا وصــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــَ َت يـ لــــــــــح ــــــــــُ ُه إذ قـ (1)مل أَنحســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ؛ وقيَل : هو ِمن أَْسمائِه ؛ ومنه قْوُل كثيٍِّر ، يَِصُف ناقَتَه : الثَّْعلَبُ  أَْيضاً :و

ا ــــــــــــــا  يح َزوحرِهــــــــــــــا وَرحــــــــــــــَ يــــــــــــــفــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  كــــــــــــــبن  خــــــــــــــَ

َدِن     ــــــــح ي ــــــــعــــــــد صــــــــــــــــــــــَ ا ب مــــــــَ ــــــــِّ ل ــــــــُ ِن ثـ ــــــــح َوي كــــــــَ ىَن مــــــــَ ــــــــُ (2)ب
 

  
ي : ْيَدنُ  قاَل ابُن بَّرِ  هنا عْنَد الجمهوِر : الثَّْعلَُب. الصَّ

 إالَّ في ِشْعِر كثيٍِّر ، يْعنِي في هذا البيِت. ْيَدنالصَّ  وقاَل ابُن َخالََوْيه : لم يَِجئْ 

 ٍء.قاَل األَْصمعّيِ : وليَس بشي

ْيَدنِ  أَْوَرَد الَجْوهِريُّ هذا البيَت شاِهداً علىو يهِ  الصَّ يه. ُدَوْيبَّة تَْعَمُل لنْفِسها بَْيتاً في األرِض وتُعَّمِ  أي تُغَّطِ

ْيَدنانِّيِ  ْجَمُع ِعيداناً ِمن النَّباِت ،وقاَل ابُن َخالََوْيه : ُدَوْيبَّة تَ   أي في الدَُّوْيبَِّة والثَّْعلَِب. فيهما ، كالصَّ

 ؛ وقاَل األَْعشى يَِصُف َجَمالً : َصْيَدنانِيٌّ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : يقاُل لدابٍَّة كثيَرةِ األَْرُجل ال تُعَدُّ أَْرُجلُها ِمن كثَْرتِها وهي قَِصاٌر وِطوالٌ 

فـــــــــــــاً و  انـــــــــــــُ ه  ـــــــــــــَ يـــــــــــــح قـــــــــــــَ رحفــــــــــــــَ َر  يف مـــــــــــــِ  َزوحرًا تــــــــــــــَ

كــــــــــا     َدانين  لمــــــــــِ يــــــــــح بــــــــــيــــــــــاًل كــــــــــُدوِ  الصــــــــــــــــــــــــ  (3)نــــــــــَ
 

  
 أي َعظيُم السَّنام.

يت : أَرادَ  ّكِ ْيَدنانِّيِ  قاَل ابُن الّسِ  الثَّْعلَب. بالصَّ
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ْيَدنانِيُّ و ْيَدالنِّيِ  العَطَّاُر ِمثْل : الصَّ لَهُ ُشبِّه بتْلَك الدَُّوْيبَّة التي تَْجَمُع الِعْيَدان ، على ما قالَهُ ابُن َخالََوْيه ، أَو التي َكثَُرت أَْرُجلها ، على ما قا الصَّ

 ابُن األْعرابّيِ ، وبه فسَر بَْيت األْعشى السَّابِق ؛ ومنه أَْيضاً قَْوُل عْبِد بَني الَحْسحاس يَِصُف ثوراً :

راابً  ي تــــــــــُ حــــــــــِّ نــــــــــَ ٍ  يـــــــــــُ نــــــــــِ كــــــــــح يــــــــــٍت ومــــــــــَ بــــــــــِ   عــــــــــن مــــــــــَ

ا     يــــــــــَ َدانينِّ دانــــــــــِ يــــــــــح (4)رُكــــــــــامــــــــــًا كــــــــــبــــــــــيــــــــــِت الصــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْيَدنُ   : نَْوٌع ِمن الذُّباِب يَُطْنِطُن فْوَق العُْشب ؛ عن ابِن َخالََوْيه. الصَّ

__________________ 
 ( اللسان واألو  يف الصحاح.1)
 لصحاح والتكملة.واللسان وا 249( ديوانه ص 2)
 واملثبت كرواية اللسان والتكملة.« الصيدالين دامكا»برواية :  131( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .29( ديوان سحيم ص 4)
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ْيَدنُ و  : البِنَاُء الُمْحَكم ؛ عن ابِن َحبيٍب. الصَّ

ْيَدنُ و ْيَدنانِيُّ و الصَّ ْيَدالنِيُّ و الصَّ ي بذِلَك إلْحكاِم أَْمِره. الصَّ  : الَمِلُك ُسّمِ

ْيدانُ و ِة. الصَّ ِة إذا ُضِرَب من َحَجِر الفضَّ  : قََطُع الفضَّ

ي عن ابِن درستويه قاَل : ْيَدنُ  وَحَكى ابُن بَّرِ ْيَدلُ و الصَّ ِة ، شبّه بها ِحجاَرةُ العَقاقِيِر فنُِسَب إليها الصَّ ْيَدالنِيّ  ِحجاَرةُ الفضَّ ْيَدنانِيُّ الو الصَّ  صَّ

 العَطَّاُر.

ْيَدانَةُ و  : أَرٌض َغِليَظةٌ ُصْلبَة ذاُت َحَجٍر َدقِيٍق. الصَّ

ْيدانُ و  : بِراُم الِحجاَرةِ. الصَّ

غَاُر.  وأَْيضاً : الَحَصى الّصِ

ْيَدانَةُ و يِّئَةُ الُخلُِق الَكثيَرةُ الَكالِم. الصَّ  ِمن النِّساِء : السَّ

 وأَْيضاً : الغُوُل ؛ قاَل :

 (1)َصيحدانٌَة ُتوِقُد انَر اجِلنِّ 
ْيَدانُ  قاَل األْزهِريُّ :  إْن َجعَْلته فَْعالناً ، فالنُّوُن زائَِدةٌ. الصَّ

ْيد * قْلُت : وكان المصنِّف اْعتََمَد عليه فَذَكرَ  ِة وقَِطعِ النُّحاِس في  انَةالصَّ ، وقد تقدََّم الَكالُم « ص ي د»بمْعنَى الغُول والَمْرأَة وبِراِم الفضَّ

 عليه هناِلَك.

ْيَدنانِيُّ  وأَبو العاَلِء الُحَسْيُن بُن َداُود ازّي ، رِحَمُهم هللا تعالى. الصَّ اِزيُّ ِمن شيوخِ أَبي حاتٍِم الرَّ  الرَّ

ْعَونُّ   :[صعن] أِْس ، أَو عامُّ ، (2) ، كإدرب الّصِ غيُر الرَّ  بهاٍء. ، ِصْعَونَّةٌ  وهي وقد َغلََب على النّعاِم ، : الظَّليُم الدَّقِيُق العُنُِق الصَّ

ُجُل : أَْصعَنَ و  َصغَُر رأُْسهُ ونَقََص َعْقلُه. الرَّ

ً و  : َدقَّ ولَُطَف. اْصعَنَّ اْصِعنانا

ةٌ  : ُمْصعَنَّةٌ  أُذُنٌ و  أي لَِطيفَةٌ َدقِيقَةٌ ؛ قاَل عِديُّ بِن َزْيٍد : ُمَؤلَّلَةٌ ، ُمْحَمرَّ

و  حـــــــــــــُ ذحِع الســـــــــــــــــــــــــــ  ٌ  مـــــــــــــثـــــــــــــُر جـــــــــــــِ نـــــــــــــُ  لـــــــــــــه عـــــــــــــُ

م     لـــــــــــــَ ٌة كـــــــــــــالـــــــــــــقـــــــــــــَ نـــــــــــــ  عـــــــــــــَ (3)  واألُذحُن ُمصـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 .ُمَصعَّنَةٌ  وأُْذنٌ : هكذا في التَّْهِذيِب. وَرَواهُ غيُرهُ 

 المصنِِّف.فيكوُن كُمعَظََّمٍة ، ويْستدرُك به على 

غانَةُ  : [صغن]  أَْهَملَهُ الجماَعةُ. ، كَسحابٍَة : الصَّ

بَةُ َجفانَةْ  وهي  بالجيِم الفاِرِسيَِّة. من الَمالِهي ، ُمعَرَّ

ْين اللُّغَةِ  عْلمِ  : ُكوَرةٌ َعظيمةٌ بما وراَء النَّْهِر ، ويُْنَسُب إليها اإلماُم الحافُِظ في َصغانِيَانُ و اُل أَبو الفََضائِل رضي الّدِ حَّ ُث الرَّ  الفَِقيهُ المحّدِ

اِخر في عْشِرين مجلداً ،  التَّصانِيِف ،ذُو  بِن َحْيَدر بِن علّيِ القَُرِشيُّ العََدِويُّ العمريُّ الَحنَفيُّ  الَحَسُن بُن محمِد بِن الَحَسنِ  منها : العُباُب الزَّ

حاحِ في سّتِ وَصَل فيه إلى بكم ، وَمْجَمُع البَْحَرْيِن في اللّغَِة اثْنا َعَشَر مجلداً ، وَمْجَمُع البَْحَرْين أَْيضاً في الحِديِث ، والتّ  ْكِملَةُ على الّصِ

 ، وتَْوِشيح الدريدية ، وِكتاُب التَّراِكيِب ، وِكتاُب فعال وفعالن ، وِكتاُب االْنِفعاِل ، وِكتاُب َمْفعول ، مجلََّدات كباٍر ، والشواِرُد في اللغَةِ 

ئْب ، ومشاِرِق  بيَن  األَْنواِر في الَجْمعوِكتاُب األَْضداِد ، وِكتاُب العَُروض ، وِكتاُب أَْسماِء الغاَرةِ ، وِكتاُب أَْسماِء األََسِد ، وأَْسماء الذِّ

ِحيَحْين ، وِمْصباح الّدياجي ، والشَّْمس الُمنِْيرة ، وَشْرح البُخاِري في مجلٍد ، وُدّر السَّحابَة في َمْعِرفَة الصَّحابَ  عَفاء الصَّ ة ، وِكتاُب الضُّ

ى العُباِب والتْكِملَِة وَمْجَمع البَْحَرْين الحِديثِي والفَرائِض ، وَشْرح أَْسباب المفّصل ، وَغْير ذِلَك. وقد َظِفْرُت بَحْمِد هللِا تعالَى ِمن تآِليِفه عل

 وِكتاِب أَْسماِء األسِد.
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سالَِة الشَّريفَة إلى َمِلِك الِهْنِد َسنَة  595، ونََشأَ بغَْزنَة ، وَدَخَل بَْغداَد َسنَة  555قاَل الذَّهبيُّ : وِلَد بمِدينَِة الُهور َسنَة   617، وَذَهَب منها بالّرِ

 ، وَسِمَع بمكَّةَ  637، ثم أُِعيد َرُسوالً فلم يَْرِجع إلى َسنَة  624 َسنَة ، وقَِدمَ 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
(2.  ( كذا ابألصر ويف القاموس : كإرحَدبِّ
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.3)
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 اابذي والنِّظام  مِد بِن اَ َسِن املرغيناين.والَيَمِن واهلِنحِد ِمن القاِضي سعحِد الدِّيحن َخَلف بِن  مِد ا سن
حّجِ : وكان ُمعاِصراً له ، قَِدَم الِعَراَق وَحجَّ ونفق سوقه باليمِن ، وصنََّف كتاباً في التَّْصريِف ، وكّمَل العزيزّي وَمناِسك ال (1)وقاَل ياقوُت 

 وختمه بقْوِله :

ر اء قـــــــــد انَد   ة الـــــــــغـــــــــَ بـــــــــَ عـــــــــح قـــــــــي إىل الـــــــــكـــــــــَ وح  شـــــــــــــــــــــــَ

ـــــــز ادا فـــــــا    ـــــــوخـــــــاَدة ال َص ال لـــــــ  ـــــــقـــــــُ مـــــــر ال حـــــــح تـــــــَ (2)ســـــــــــــــــــــح
 

  
 كاَن بمكَّةَ وقد َرِجَع ِمن اليمِن ، وهو آِخُر العَْهد به. 613في أَْبياٍت. وقََرأَ بعََدَن َمعاِلَم الّسنَن للَخطابي ، وكان يُْعَجُب به ، قاَل : وفي َسنَة 

مياطّي : هو شْيٌخ صاِلٌح  َصُدوٌق َصُموت عن فَْضِل الَكالِم ، إماٌم في اللُّغَِة والفْقِه والحِديِث ، قََرأُْت عليه وَحَضْرُت َدْفنَه وقال الحافُِظ الّدِ

، ثم ُحِمل إلى مكَّةَ ، وأَْوَصى لَمْن يَْحِمله إليها بَخْمِسين ِديناراً ، وكان معه مولد محكوم فيه بموته بوقت  650بداِرِه بالحريِم الظاِهِرّي َسنَة 

 َرِحَمه هللاُ تعالى. ، وكان يَتََرقَّبه فَحَضَر ذلَك اليَْوم وهو ُمعافّى قائٌِم ليَس به قلبه فعمل َسْكراناً لذِلَك ثم ماَت ذِلَك اليَْوم فْجأَةً ،

اغانيُّ  مُد بُن الَحَسنِ والذي رأَْيتُه في العُباِب والتْكِملَِة يْكتُُب بنْفِسه لنْفِسه يقوُل مح ، َصاغانِيٌّ و َصغانِيٌّ  النِّْسبَةُ و ، من غيِر أَلٍف ، ويُْفَهُم  الصَّ

اغانيُّ  ِمن ِعباَرةِ المصنِِّف أّن ِكالُهما جاِئزاِن في النِّْسبَِة والَمْنسوِب إليه محّل واِحد ، وهكذا َذَهْبُت فأَقُول تاَرةً قالَ   ، وتاَرةً قالَ  الصَّ

اغانيُّ  ا، َغيْر أَنِّي رأَْيُت في بعِض كُ  الصَّ  فهذا الذي َذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى. َصغانِيَان تُِب األْنساِب فْرقاً بَْينهما. فأمَّ

ا ُب جاغان فقَْريَةٌ بَمْرَو ، أَو سكَّةٌ بها ، منها : أَبو العبَّاِس أَحمُد بُن عمران َصاغانُ  وأمَّ اغانيُّ  ُمعَرَّ الُمْقرُئ عن أَبي بْكٍر  ( )3الصَّ

اَغانِيُّ  وِسيُّ ؛ وأَبو بْكٍر محمُد بُن إْسحقالطَّرسُ   أَْيضاً. الصَّغانيُّ  ، ويقاُل فيه الصَّ

.أَبو العبَّاِس بُن يَْحيَى بِن الُحَسْين الَحنَفيُّ َسِمَع السيِّد أَبا الَحَسِن العَلَوّي ، وعنه أَبو بْكٍر الَخِطيُب البَغْ  َصغانِيَان وِمن  داِديُّ

ْيغُوِنيّ   بُن إبراهيَم بنِ إْسحقُ  أَبو يَْعقوبو ثٌ  صاِلحٌ  َزاِهدٌ  ُصوفيّ  َصْيغُوَن الصَّ  (4)ِمْصريٌّ َذَكَره ابُن يونَُس في التاِريخِ وقاَل : ماَت  محّدِ

 .302َسنَة 

ْفنُ  : [صفن] ُك. بالفتْحِ : ، الصَّ  ِوعاُء الُخْصيَِة ، ويَُحرَّ

حاحِ : فَنُ  وفي الّصِ  .أْصفَانٌ  ، بالتَّْحِريِك : جْلَدةُ بَْيَضة اإلْنساِن ، والَجْمعُ  الصَّ

 قُْلُت : ومنه قَْوُل َجريٍر :

َن َأصحفاَن اخُلَص  َجالِجال   (5)َيرتحُكح
اِجُح والفتُْح لُغَ   ةٌ فيه.وظاِهُر ِسياِق المصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ، أنَّ التَّحِريَك َمْرجوٌح وليَس كذِلَك ، بل هو الرَّ

ْفنُ و  وشبهها بيَن العَْيبَِة والِقْربَة. السُّْفَرةُ  : الصَّ

ْفنُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و ْفنَِة فيهما : الصَّ ْقِشقَةُ ، كالصَّ  ؛ عن أَبي َعْمٍرو وابِن األَْعرابّيِ. الّشِ

ْفنَةُ  قاَل ابُن األْعرابّيِ :  هي السُّْفَرةُ التي تُْجَمُع بالخيِط. الصَّ

فْ و أُ فيها ، نُ الصُّ ْكَوةِ يُتََوضَّ ّمِ : كالرَّ اِء ، وأَْنَشَد ألبي َصْخر الُهَذلّي يَِصُف ماًء َوَرَده : بالضَّ  ؛ عن الفرَّ

__________________ 
 .190/  9( معجم األدابء 1)
 وبعده :« قد زادا»وفيه :  190/  9( البيت يف معجم األدابء 2)

ـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــي مـــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــعـــــــــــــاً   أراقـــــــــــــك ا ـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــُر ال

 غــــــــــــــــــــري  انــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــض الســـــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــدان وارلداو    

  

 أتــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــرحــــــــــــك حــــــــــــىت آض عــــــــــــن كــــــــــــثــــــــــــب 

 نــــــــــــــيــــــــــــــاقــــــــــــــهــــــــــــــا رّزحــــــــــــــًا والصــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــب مــــــــــــــنــــــــــــــقــــــــــــــادا   
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 فـــــــــــاقـــــــــــطـــــــــــض عـــــــــــالئـــــــــــ  مـــــــــــا تـــــــــــرجـــــــــــوه مـــــــــــن نشـــــــــــــــــــــــــب 

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــودع   أمــــــــــــــــــــــــــــــــواال وأوالداو    

  

 الص اغايّن. 849/  3( كذا ابألصر واللباب ا ويف التبصري 3)
 .332مات سنة  858/  3صري ( يف التب4)
 وصدره : 486( ديوانه ص 5)

ــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــد اخلصـــــــــــــــــــــــــــــــــائ ــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــز رهــــــــــــــــــــزًا ي  ي

 ... يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت    
  

 وعجزه يف اللسان والتهذيب.
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ِه  يِنَ يف مجــــــــــــَِّ فــــــــــــح ُت صــــــــــــــــــــــــــُ َخضــــــــــــــــــــــــــح َخضــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ  ف

وفـــــــــــا     طـــــــــــُ حـــــــــــًا عـــــــــــَ دح ِر قـــــــــــِ دابـــــــــــِ
ُ

يـــــــــــاَض املـــــــــــ (1)خـــــــــــِ
 

  
ْفنِ  أْلَحْقنِي»في حِديِث علّيٍ : و ْكَوةِ. ، «بالصُّ  أي بالرَّ

ْفنُ و اِعي وِزناِدِه وأَداتِه ، ِمن أََدمٍ  َخِريَطةٌ  : الصُّ ْلِو : وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو لساعدة ابن ُجَؤيَّة : لَطعاِم الرَّ  وُربَّما اْستَقَْوا به الماَء كالدَّ

ُه  لـــــــــــــَ رُِّط محـــــــــــــَح فـــــــــــــَ ـــــــــــــُ قـــــــــــــاٌء ال يـ  مـــــــــــــعـــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــِ

َبُب     َن وِمســـــــــــــــــــــــح حـــــــــح لـــــــــُ ـــــــــَ راٌص يـ ٌن وَأخـــــــــح فـــــــــح (2)صـــــــــــــــــــــــُ
 

  
ْفنةِ   ، بالفتْحِ. كالصَّ

ْفنَةُ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد : اد. الصَّ ُجِل وأَداتُه ، فإذا َطَرْحت الهاَء َضَمْمت الصَّ  كالعَْيبَِة يَكوُن فيها َمتَاُع الرَّ

ْفنَةُ  وقاَل غيُرهُ : ْفنُ  : َدْلٌو صغيَرةٌ لها َحلقة واِحَدةٌ ، فإذا َعُظَمْت فاْسُمها الصَّ  ؛ قاَل : أَْصفُنٌ  عُ ، والَجمْ  الصُّ

ُدٍم  ٍن ســـــــــــــــــــــــُ نــــــــــًا مــــــــــن آجــــــــــِ فــــــــــُ ا َأصـــــــــــــــــــــــح رحهتــــــــــُ مــــــــــَ  غــــــــــَ

ربُ     ِم الصــــــــــــــــــــــ  (3)كــــــــَبن  مــــــــا مــــــــاَص مــــــــنــــــــه يف الــــــــفــــــــَ
 

  
حاحِ. تَصافَنُوا الماَء : اْقتََسُموه بالِحَصِص و جَل بقْدِر ما يَْغُمُرها ؛ كما في الّصِ  ، وذِلَك إنَّما يكوُن بالَمْقلَِة تَْسِقي الرَّ

َء ، يَْقتَسُمونَه على َحصاةٍ يُْلقونَها في اإلناِء يَُصبُّ فيه ِمن القَْوُم الماَء إذا كانوا في َسفٍَر وال ماَء َمعَهم ، وال شي تَصافَنَ  ْمٍرو :وقاَل أَبو عَ 

 الماِء قْدر ما يَْغُمُر الَحصاةَ فيُْعطاه كلَّ واِحٍد منهم ؛ قاَل الفََرْزدُق :

ا اإلَداَوةَ  نــــــــــ  افـــــــــــَ ا َتصــــــــــــــــــــــــَ تح  فــــــــــلــــــــــمــــــــــ  َهشــــــــــــــــــــــــَ  َأجــــــــــح

ِم     راضـــــــــــــــــــــــــِ رَبِيِّ اجلـــــــــــُ ـــــــــــح ن ـــــــــــعـــــــــــَ وُن ال (4)إد  ُغضـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ً  الفََرسُ  َصفَنَ و ابعةِ  يَْصِفُن ُصفونا  ُدوَن قْيٍد بيٍد أو رْجٍل ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ في صفَِة فََرٍس : قاَم على ثاَلِث قوائَِم وَطَرِف حاِفِر الرَّ

ه  ـــــــــــــ  وَن فـــــــــــــال يـــــــــــــزَاُ  كـــــــــــــبَن فـــــــــــــُ َف الصـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــِ  أَل

ريا     ــــــــــالِث كســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــث وُم عــــــــــلــــــــــ  ال قــــــــــُ ــــــــــَ (5)ممــــــــــا يـ
 

  
 أَراَد ِمن الجْنِس الذي يقوُم على الثالِث.

 ابعَِة.الفََرُس : قاَم على َطَرِف الرَّ  َصفَنَ  وقاَل أَبو َزْيٍد :

 وقاَل غيُرهُ : قاَم على ثالٍث وثَنَى ُسْنبَُك يِده الرابَع.

 .صافِنَاتٍ و ُصفُونٍ و َصوافِنٍ  ِمن َخْيلٍ  صاِفنٌ  وهو

حاحِ : ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه )ِمن الَخْيِل : القائُِم على ثالِث قوائَِم وقد أَقاَم الرابعَةَ على َطَرِف الحافِِر. وفي التْنِزيِل العَزيِز :  الصافِنُ  وفي الّصِ
 .(6) (اِبْلَعِشيِّ الّصاِفناُت اجْلِيادُ 

ا ابن عبَّاٍس ففَسََّرها َمْعقُولةً إْحدى يََدْيها على ثالِث  (7) َصوافِنَ  وكاَن ابُن عبَّاس وابُن َمْسعوٍد يَْقرآن : فاْذُكروا اسَم هللِا عليها بالنُّوِن ، فأمَّ

ا ابُن َمْسعوٍد ، رِضَي هللا تعالى عنه فقاَل : يْعنِي قِياماً.  قوائَِم ، والبَعيُر إذ نُِحَر فُِعل به ذِلَك ، وأَمَّ

جُل : َصفَنَ  يقاُل :و  قََدَمْيه. َصفَنَ  : رأَْيُت ِعْكِرَمةَ يَُصلِّي وقد (8)ِعْكِرَمةَ  حِديثُ منه ؛ و َصفَّ قََدَمْيهِ  إذا الرَّ

افِنِ  في حِديٍث آَخر : نََهى عن َصالةِ و أي الذي يَْجَمُع بيَن قََدَمْيه ؛ وقيَل : هو أْن يَثْنَِي قََدَمه إلى وَرائِه كما يَْفعَلُه الفََرُس إذا ثَنَى  ، الصَّ

اءِ وحافَِرهُ  ً  قْمنَا َخْلفَه»:  في حِديِث البَرَّ  .«ُصفُونا

افِنُ  قاَل أَبو ُعبَْيٍد : يُفَسَّرُ  َّفِنُ : ؛ والقوُل الثاني  صافِنٌ  تَْفِسيَرْين : فبعُض الناِس يقوُل كّل صاّفٍ قََدَمْيه قائِماً فهو الصَّ ِمن الَخْيِل الذي قد  الصا

 قَلََب أَحَد َحوافِِره وقاَم على ثالٍث.

اُء : رأَ  افِنَ  ْيُت العََرَب تَْجعَلُ وقاَل الفرَّ فُونَ  القائَِم على ثالٍث ، وعلى غيِر ثالٍث ؛ قاَل : وأَْشعاُرُهم تدلُّ على أنَّ  الصَّ ةً. الصُّ  الِقياُم خاصَّ
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__________________ 
اللســـان أليب صـــخر ا ويف التهذيب : يف شـــعر صـــخر الغي اهلذد ا والصـــحاح منســـوابً إىل صـــخر ا ويف  75/  2( البيت يف ديوان اهلذليا 1)

 وأنشد للهذد.
 واللسان والصحاح. 180/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 واألساس. 291/  3واللسان والتهذيب واملقايي   481( ديوانه ص 4)
 ( اللسان واألساس بدون نسبة.5)
 .31( ص ا اآية 6)
 .(َصوافَّ )والقراءة :  36( ا ج ا اآية 7)
 ( يف اللسان : حديث مالك بن دينار.8)
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ا افِنُ  قاَل : وأَمَّ  فهو القائُِم على َطَرِف حاِفِرِه ِمن الَحفَا كما َسيَأْتي. الصَّ

ً  به األْرضَ  َصفَنَ و  َضَربَهُ. : يَْصفنُه َصفنا

فَنُ و كةً : ما فيه السُّْنبُلَةُ مِ  الصَّ ْرعِ ،، محرَّ  على التَّْشبيِه. ن الزَّ

ْنبُوُر ونْحُوه أَْيضاً :و ُدهُ الزُّ  .التَّْصِفينُ  وفِْعلُه قاَل اللَّْيُث : لنْفِسه أَو لِفراِخه ِمن َحِشيٍش وَوَرقٍ  بَْيٌت يُنَّضِ

كةً : ع بالمدينةِ  َصفَنَةُ و  ، وَضبََطه نَْصر بالفتْحِ. (1)بيَن بَنِي َعْمِرو بِن َعْوف وجبلى  محرَّ

 على يَْوَمْين ِمن مكَّةَ ، ذُو نْخٍل وَمَزارَع وأَْهٍل َكثيٍر ، عن نَْصر. كُجَهْينَةَ : د بالعاليِة في ِدياِر بَني ُسلَْيمٍ  ، ُصفَْينَةُ و

 ، قالِت الَخْنساُء : (2)وقاَل غيُرهُ : قَْريةٌ غنَّاُء في َسَواِد الِحيَرةِ 

عـــــــــِ  َرَ  الـــــــــنـــــــــ  َوًة طـــــــــَ دح َة غـــــــــُ نـــــــــَ ـــــــــح يـ فـــــــــَ  ي  عـــــــــلـــــــــ  صـــــــــــــــــــــــُ

رِو و     مـــــــــــح ين عـــــــــــَ َم مـــــــــــن بـــــــــــَ مـــــــــــ  عـــــــــــَ ُ
عـــــــــــَ  املـــــــــــ ـــــــــــَ (3)نـ

 

  
افِنُ و  الَهْمدانِّيِ. (4) : فََرُس ماِلِك بِن ُخَزيمٍ  الصَّ

قَِّة بشاِطِئ الفُراِت ، كانْت به الوْقعَةُ العُْظَمى بيَن علّيٍ وُمعاِويَةَ ، ِصفِّينُ و يٍن : ع قُْرَب الرَّ ةَ  رِضي هللا تعالى عنهما ، ، كِسّجِ  َشْهرِ  ُغرَّ

 فَِمْن ثَمَّ اْحتََرَز النَّاُس السَّفََر في َصفََر. ِمن الُهْجرةِ الشَّريفَِة ، 37َصفََر َسنَةَ 

نَه مْعنَى تََوقَّى ولذِلَك َعدَّاهُ بنْفِسه ، وإالَّ فاالْحتراُز يَتَعَدَّى بِمْن أَو عَ قاَل شْيُخن ْن ؛ قاَل : وال اْعتِداَد بِفْعل ا ، َرِحَمه هللا تعالى : كأَنَّه ضمَّ

 ِطيََرةَ وال َصفََر.: ال َعْدَوى وال السالمعليهبقْوِله ،  الناِس واْحتِراِزهم ، فال يعتبُر مع ُوُروِد الَخبَرِ 

ي : وحقُّ  في حِديِث أَبي وائٍِل : وفيَمْن أْعَربَه بالُحُروِف.  ِصفُّون أْن يُْذَكَر في باِب الفاِء ألَنَّ نُونَه زائَِدةٌ بِدليِل قْوِلهم صفِّين قاَل ابُن بَّرِ

فُّونَ  وبِئَْستِ  ِصفِّين َشهْدتُ »  .«الّصِ

 ُب عليه التَّأْنِيث.وفي تَْقريِب الَمطاِلعِ : األَْغلَ 

وِن ، وأَْصلُه في وفي إْعرابِه أَْربَُع لُغاٍت : إْعراُب َجْمع المذكَِّر الساِلِم ، وإْعراُب عربون ، وإْعراُب غسلين ، ولزوم الواو مع فتْحِ النّ 

 المشاِرِق لعياٍض رِحَمه هللا تعالى.

ياَدةِ ، كما قالَهُ عياٌض وغيُرهُ.قاَل شْيُخنا : وبقي عليه إْعراُب ما ال يَْنصرُف للِعْلمِ   يّة والتأْنِيِث أَو ِشْبه الّزِ

، فالنُّون أَْصِليَّة على الثاني ، وكلُّ ذِلَك واِجُب الذّْكر ، وقد تََرَكه  الّصفون وفي الِمْصباحِ في َصّف : هو فْعِلْين ِمن الصَّّف أَو فَِعيل ِمن

 المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى :

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

ْفنُ  َر قْوُل أبي ُدَواد : الصُّ  ، بالضّم : الماُء ؛ وبه فُّسِ

ه  َربـــــــَ ـــــــَيشـــــــــــــــــــــح نـــــــًا ل فـــــــح ه صـــــــــــــــــــــُ وحضـــــــــــــــــــــِ ُت يف حـــــــَ َرقـــــــح  هـــــــَ

داِم     ِ  اأَلعحضــــــــــــــــــــــــــاِد َأهــــــــــــح لــــــــــــَ ٍر خــــــــــــَ (5)يف داثــــــــــــِ
 

  
 ثِيابَه في َسْرِجه أي َجَمعَها فيه. َصفَنَ و

ً  الطاِئُر الحِشيشَ  َصفَنَ و َد َحوْ  َصْفنا  َل َمْدَخِله.: نَضَّ

افِنُ و راعِ في َعَصِب الَوِظيِف. الصَّ  : ِعْرٌق يْنغَِمُس في الذِّ

افِنانِ  وقيَل :  : شعبان في الفَخَذْين. الصَّ

ى األْكحُل ؛ وَذَكَره المصنُِّف رِحَمه هللا ْلِب َطويٌل يَتِّصُل به نِياُط القَْلِب ، ويَُسمَّ تعالى في َسفََن ، وهذا محلُّ  وقيَل : هو ِعْرٌق في باِطِن الصُّ

 ِذْكِره.
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حاحِ : افِنُ  وفي الّصِ  : ِعْرُق النََّسا. الصَّ

فُونُ و  : الُوقوُف. الصُّ

 : الُمواقَفَةُ بِحَذاء القْوِم. الُمصافَنَةُ و

 أي َمْقلَةً. صفنة الماَء بيَن القْوِم فأَْعطاني صافَنو

__________________ 
ُبـحَل وبا »( يف ايقوت : 1)  .«اَب ح
 ( يف اللسان : ا رّة.2)
 واللسان. 56( ديواهنا ط بريوت ص 3)
 ( يف التكملة : حرمي.4)
 ( اللسان.5)
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 ؛ عن نَْصر. (1)، َكَسِفينٍَة : مْوِضٌع بالمِدينَِة بيَن بَني ساِلٍم وقبا  َصِفينَةُ و

ّمِ  أُصفونٌ و ِعيِد األَْعلَى على  (2)، بالضَّ . (3)شاِطِئ َغْربي النَّْيل تْحَت اسنا : قَْريَةٌ بالصَّ  ، وهي على تّلِ عاّلٍ

. ، بالكْسِر : الِصنُّ  : [صنن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 ، هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب بَْوُل الَوْبِر يَُخثَُّر لألَْدويَِة ، وهو ُمْنتٌِن جدًّا ؛ ومنه قْوُل َجريٍر : بَْوُل اإلبِلِ  وهو

ر    عـــــــــــــَ
ُ

ُة املـــــــــــــ ـــــــــــــَ ـــــــــــــئ ي لـــــــــــــ   وهـــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ت

الاَب     ه مـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ب ِر حَتحســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح ـــــــــــــَوب نِّ ال (4)ِبصـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 : يَْوٌم ِمن أَياِم العَُجوِز ؛ هكذا َذَكَره الَجْوهِريُّ واألَْزهِريُّ بالالِم. الِصنُّ و

ُل أَياِم العَُجوزِ  بِال الٍم : ِصنٌ  وقاَل غيُرهما :  ؛ وأَْنَشَد : أَوَّ

نــــــــــــا  تــــــــــــِ لــــــــــــَ هــــــــــــح تح َأايُم شــــــــــــــــــــــــــَ َقضــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــإذا انـــــــــــــح

ِر     ربحٍ مــــــــــــــض الــــــــــــــَوبــــــــــــــح نــــــــــــــ  نيف وصــــــــــــــــــــــــــــِ (5)صــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
نُّ و اِد ، والصَّواُب بفتِْحها. الُخْبُز. الطَّعاُم أَو لُمْطبَقَِة يُْجعَُل فيهاِشْبهُ السَّلِة ا : الّصِ  ظاِهُر ِسياقِه أنَّه بكْسِر الصَّ

نَّةُ و نَّةِ  نِْعم البَْيُت الحماُم يَْذَهبُ » حِديُث أَبي الدَّْرداء :منه و بهاٍء : َذفَُر اإلْبِط ، ، الّصِ نانِ  وهي .«بالّصِ بالضّمِ : وهي رائَِحةُ الَمغَابِِن  ، كالصُّ

 وَمعاِطِف الِجْسِم إذا فََسَد وتغيََّر فعُوِلج ، بالَمْرتَِك وما أَْشبََهه.

ُجُل : أََصنَّ و  ؛ قاَل َجريٌر : ُمِصنَّةٌ  ، وهي ُمِصنٌّ  فهو ، ُصنانٍ  صاَر َذا الرَّ

ِصن ة
ُ
 ال ُتوعُدوين اي َبيِن امل

اجُز : بُّراً َشَمَخ بأْنِفه تَكَ  : أََصنَّ و  ؛ قاَل الرَّ

ٌة أُرحُدن   عحســــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ ين نـ َذتــــــــــــــــــــح  قــــــــــــــــــــد َأخــــــــــــــــــــَ

ن  و     ٍز هبـــــــــــــــا ُمصـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــح ب ٌب مـــــــــــــــُ وحهـــــــــــــــَ (6)مـــــــــــــــَ
 

  
 َمْوَهٌب : اسُم رُجٍل ، وقد ذُِكَر في َرَدن.

يت : َرفَع رأَْسه تََكبُّراً ؛ وأَْنَشَد لُمْدِرِك ابِن ِحْصٍن : ّكِ  وقاَل ابُن الّسِ

 (7)أَإبحِلي  حُكُلها ُمِصن ا 
ً  وقاَل أَبو َعْمٍرو : أَتانَا فالنٌ   إذا َرفََع رأَْسه ِمن العََظَمِة. ُمِصنّا

 َغِضَب. : أََصنَّ و

 َغَضباً أي ُمْمتلٌئ َغَضباً. ُمِصنٌّ  قاَل األْصمعيُّ : فالنٌ 

 إذا َشَمَخ بأْنِفه تََكبُّراً. أََصنَّ  وهو َمأُْخوذٌ ِمن النَّاقَةُ : َحَملَْت فاْستَْكبََرْت على الفَْحِل ، أََصنَّتِ و

 تَغَيََّر. إذا الماُء : أََصنَّ و

 عليه. أََصرَّ  إذا على األَْمرِ  أََصنَّ و

ِمن النُّوِق التي يَْدفَُع ولَُدها بُكراِعه  ( )8الصنُّ  ونَّص ابن ُشَمْيل : فََدفََع ، تاُجهاوذِلَك إذا َدنا نِ  نَِشَب ولَُدها في بَْطنِها ، إذا الفََرُس : أََصنَّتِ و

 برأِْسه في َخْورانِها. إذا َدفََع ولَُدها أََصنَّتْ  وأَْنِفه في ُدبُِرها إذا نَِشَب في بَْطنِها ؛ وقد

َك في َصالها.وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : إذا َدنا نِتاُج الفََرِس واْرتََكَض ولَ   ُدها وتحرَّ

َر َولَُد الناقَِة حتى يَقََع في الّصال فهو  .َمَصانُّ و ُمِصنَّات وهن ُمِصنٌّ  وفي التَّْهذيِب : وإذا تأَخَّ
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 : ُمتَغافٌل. أََصنُّ  رُجلٌ و

 كَشدَّاٍد : ُشجاٌع. ، َصنَّانُ و

__________________ 
 ( يف ايقوت : وقُباء.1)
 ايقوت عل  ضم الفاء ا وضبرت ابلقلم اهلمزة ابلفتح.( كذا ا ونص 2)
 ( يف ايقوت : إشين.3)
 والصحاح. 279/  3واللسان والتهذيب واملقايي   73( ديوانه ص 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 ( اللسان وقبله :7)

 بر الذانيب عبساً مبناً 
 وبعده :

 خاف  سنٍّ ومشيال سّنا
 .279/  3الصحاح والتهذيب واملقايي  والرجز يف 

 ( يف اللسان : املصن.8)
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يٍن : ع الُكوفَةِ  ، ِصنِّينُ و  ؛ قاَل : كِسّكِ

ب  يَب الـــــــــــنـــــــــــا  رِي مـــــــــــىت ختـــــــــــَُ عـــــــــــح  لـــــــــــيـــــــــــَت شـــــــــــــــــــــــــِ

اِ     نـــــــــــِّ ِب فـــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــِّ َذيـــــــــــح ُة بـــــــــــا الـــــــــــعـــــــــــُ  (1) ؟قـــــــــــَ
  

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إذا َعُجَزْت وفيها بَِقيَّةٌ. ُمِصنٌّ  المْرأَةُ فهي أََصنَّتِ 

 الُمْسِكِت ، عن ابِن َخالََوْيه. بالُمِصنّ  : الحيةُ إذا َعضَّ قَتََل َمكانَه ؛ تقُوُل العََرُب َرماهُ هللا تعالى الُمِصنُّ و

 اللّْحُم : أَْنتََن. أََصنَّ و

 : الساِكُت. الُمِصنُّ و

نَانُ و   ؛ قاَل :، كغُراٍب : الريُح الطَّيبَةُ ؛ ِضدٌّ  الصُّ

نـــــــــــــــــاين  هـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــدا صـــــــــــــــــــــــــــــــُ  اي رِيـــــــــــــــــ 

راِن     ثـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــــَ بـ ين جـــــــــــــــــاين عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  (2)كـــــــــــــــــبَن
 

  
ا لُغَة أَو بََدٌل. َصنَّ و  اللحُم : كَصّل إمَّ

اِزي : يقاُل للتَّْيِس إذا هاَج قد  ِريُحه عْنَد هياِجه. ُصنانُهو،  ُمِصنٌّ  ، فهو أََصنَّ  وقاَل نَُصْيُر الرَّ

 .أََصنَّتْ  قد: وقاَل غيُرهُ : يُقاُل للبَْغلِة إذا أَْمَسْكتها في يِدَك فأَْنتَنَْت 

 : أَْخفَى َكالَمه. أََصنَّ و

 ُود ، رِحَمه هللاُ تعالى.الحِكيُم َداالَوْبِر : أَْقراٌص تُْجلَُب ِمن اليمِن إلى الِحجاِز توَجُد بَمغَاَراٍت هناك تَُحلَُّل األَْوَراَم ِطالًء بالعََسِل ، قالَهُ  صنُّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كبرذوٍن : َمْوِضٌع ، وقد َذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللا تعالَى اْستِطراداً في عقن. ِصْهيَْونٌ  : [صهن]

ً  : [صون] ً و صانَهُ َصْونا على التَّماِم شاذٌّ ال نَِظيَر له إالَّ  َمْصُوونٌ و على النَّْقِص وهو الِقياُس ، َمُصونٌ  فهو بكْسرهما ، ، ِصيانَةً و ِصيانا

 َحِفَظهُ. َمْدُووُف وَمْرُدوف ال رابَع لها ، وهي لُغَةٌ تَِميِميَّةٌ :

ِة وكذا قْولُهم : ُمْنصاٌن ، فإنها ُمْنَكَرةٌ ، ُمصانٌ  وال يقاُل : أَصانَهُ فهو  ؛ ومنه قْوُل أُميَّة ابِن أَبي عائٍِذ الُهَذلّي : َطانَهُ كاصْ  ، وهي لُغَةُ العامَّ

مح  كــــــــــُ تــــــــــِ رحَض ابــــــــــِن ُأخــــــــــح غح إايســــــــــــــــــــــــًا أن  عــــــــــِ لــــــــــِ  أَبــــــــــح

ذ ِ      بـــــــــَ ه َأو تــــــــــَ نـــــــــَ نح ُحســــــــــــــــــــــح طـــــــــَ (3)رِداُ َ  فـــــــــاصــــــــــــــــــــــح
 

  
 ، عن أَبي ُعبَْيٍد. صائِنٌ  فهو الفََرُس : قاَم على َطَرِف حافِِره من َوجّى أَو َحفاً ، صانَ و

ا الصائُِم فهو القائُِم على قَوائِِمه األَْربَعَِة ِمن غيِر َحفاً.قاَل : وأَ   مَّ

ً  وقاَل غيُرهُ :  : َظلََع َظْلعاً َشِديداً ؛ قاَل النابِغَةُ : صاَن َصْونا

ثـــــــــــــــاً  عـــــــــــــــح َن اأَلمتح شـــــــــــــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــح ن  بـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَبوحَرَدهـــــــــــــــُ

َؤاِم     ــــــــــــ  ــــــــــــتـ َدأ ال َي كــــــــــــا ــــــــــــِ شــــــــــــــــــــــــــح
َ
ن  امل (4)َيصــــــــــــــــــــــــــُ

 

  
 وقاَل الَجْوهِريُّ في هذا البيِت : لم يَْعِرْفه األْصمعّي ؛ وقاَل غيُرهُ : يُْبِقيّن بعَض الَمْشيِ.

ي : ً  وَذَكَر ابُن بَّرِ  ْيَن ِمَن التعِب.الَمْشي أي يَْظلَْعَن ويَتََوجَّ  يَُصنَّ  : َظلََع َظْلعاً َخِفيفاً ، فمْعنَى َصاَن َصْونا

مُّ والكْسُر في فيه يَُصانُ  ، ُمثَلَّثيِن : ما ِصيانُهوالثَّْوِب  ُصِوانُ و يانِ  َمْعُروفاِن ، والكْسُر في الصُّوانِ  ويحفظ : الضَّ فَقَط ، وما َعدا ذِلَك  الّصِ

 َغريٌب.

انةو وَّ انَتُه ؛ وهو مجاٌز.ال تخدُج  الصَّونِ  كأَنَّها َكثيَرةُ  ُمشدََّدةً : الدُّبِر ، الصَّ  ؛ ومنه يقاُل : كَذبَْت َصوَّ
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انَةُ و وَّ ان ج : يُْقَدُح بها ، وهي ِحجاَرةٌ ُسوٌد لْيَسْت بُصْلبٍَة ، ضرٌب ِمن الحجاَرةِ ِشديدٌ  : الصَّ  .صوَّ

انُ  وقاَل األْزهِريُّ : وَّ ، وُربَّما كاَن قَدَّاحاً تُْقتََدُح به الناُر ، وال يْصلُُح للنُّوَرةِ وال ِحجاَرةٌ ُصْلبَة إذا َمسَّتْه الناُر فَقََّع تَْفِقيعاً وتََشقََّق  الصَّ

ضاِف ؛ قاَل النابِعَةُ :  للّرِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 واللسان. 530/  2( شرح أشعار اهلذليا 3)
 واللسان والصحاح واألساس. 114( ديوانه ط بريوت ص 4)
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ورِهــــــــــــا  د  ُنســــــــــــــــــــــــــُ و اِن حــــــــــــَ ُض الصــــــــــــــــــــــــــ  َر  َوقــــــــــــَ ــــــــــــَ  بـ

ِر     ـــــــــِ ـــــــــذ واب اِد ال عـــــــــَ طـــــــــاٌف كـــــــــالصـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــِ ن  ل ـــــــــهـــــــــُ (1)ف
 

  
ينُ و  ع بالُكوفَِة. بالكْسِر : ، الّصِ

 باالْسَكْنَدريَِّة. أَْيضاً :و

 ومْوِضعاِن بَِكْسَكَر.

ِة ويَْختَرقُها النَّْهُر الَمْعروُف بباِب في الَجنُوِب َمْشهوَرةٌ ُمتَّسعةٌ كثيَرةُ الخَ  مملكةٌ بالمْشِرقِ  أَْيضاً :و ُروعِ والذََّهِب والفضَّ ْيراِت والفَواِكه والزُّ

ى بنَْهِر اليسر ، ويَمرُّ في َوَسِطه َمِسيَرةَ ِستَّة أَْشُهر حتى يمرَّ  ْين حياةِ يْعنِي ماَء الَحيَاةِ ويَُسمَّ ِكيالن ، يْكتَنقُه القرى  ِصينُ  ، وهي بِصيِن الّصِ

ينِيَّةُ  منها األََوانيوزارع ِمن َشطَّْيه كنِيِل ِمْصَر. والمَ  التي تُْصنَُع بها ِمن تُراِب ِجباٍل هناك تَْقذفُه الناُر كالفَْحِم ويُضيفُون له حجاَرةٌ لهم  الّصِ

ُرونَه أَيّام ر َخْمَسة َعَشَر يِقُدون عليها الناَر ثالثَةَ أَياٍم ثم يَصبُّون عليها الماَء فتَِصيُر كالتُّراِب ويخّمِ َر َشْهراً ، وُدونه ما ُخّمِ اً ، وأَْحَسنه ما ُخّمِ

ينِيّ  يوماً إلى َعَشرةٍ وال أَقَّل ِمن ذِلَك ؛ ومنها يُْنقَُل إلى سائِِر البِالِد ؛ وإليها يُْنَسُب الكبابة ينِيّ  والدَّجاج ِصينيّ  والدَّارِ  الّصِ  .الّصِ

ْين وَمِلكُ  يَِّة جْنكيْزَخان. الّصِ  تَتَْرى ِمن ذّرِ

ْينِ  في (2)وفي كّلِ َمدينٍَة  َمدينَة للُمْسِلِمين يَْنفَرُدون بُسْكناُهم فيها ، ولهم َزَوايا وَمداِرُس وَجواِمُع ، وهم يُْحتَرُموَن عْنَد سالِطينِهم ،  الّصِ

ِة ، ومُ  ناَعات والتَّصاِويِر.وعْنَدُهم الَحريُر واْحتِفالهم بأََواني الذََّهب والفضَّ  عاَمالتهم بالَكواِغِد الَمْطبُوَعة ، وهم أَْعَظم األَُمم إْحكاماً للصَّ

ين وقيَل : إنَّ الِحْكَمةَ نَزلَْت على ثالثَِة أَْعضاٍء ِمن بَني آَدَم : أَْدِمغَةُ اليُونان ، وأَْلِسنَة العََرِب ، وأَياِدي  .الّصِ

ْينِ  م ولواْطلبُوا الِعلْ »في الحِديِث : و  .«بالّصِ

الَحوانِيِت ، منها قاِضيها وَخِطيبُها  (3)وتُْعَرُف بِصينه  ، بالكْسِر : د تَْحَت واِسِط الِعراقِ  الِصينِيَّةُ و فيه. تَُصانُ  : ِغالُف القَْوِس  الِمْصوانُ و

ينِيُّ  بِن َماَهان (4)أَبو علّيٍ الَحَسُن بُن أَحمَد    الَخِطيُب.، َكتََب عنه أَبو بَْكرٍ  الّصِ

ا إبراهيُم بُن إْسحق ينيُّ  وأَمَّ  ، َرَوى عن يَْعقوب القمّيِ. (5)فإنَّه إلى الَمْملَكِة الَمْذُكوَرةِ  الّصِ

ينيُّ  وُحَمْيُد بُن محمٍد الشَّْيبانيُّ   عن ابِن األَثيِر. (6)إلى الَمْملَكِة الَمْذكوَرةِ  الّصِ

ينيّ  ِد بِن َسْهل بِن سْعٍد األَْنصاِريُّ األَْنَدلُِسيُّ البَْلنسيُّ يْكتُب لنْفِسهوكاَن أَبو الَحَسِن سعُد الَخْير بُن محم إلى  (7)ألنَّه سافََر ِمن الغَْرِب  الّصِ

ْين أَْقَصى الَمْشرِق ، إلى أَْقَصى  .الّصِ

ْونَةُ و  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. : العَتِيَدةُ  الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ينَةُ  ْونُ  ، بالكْسِر : الّصِ ينَةِ  . يقاُل : هذه ثِيابُ الصَّ ْونِ  أي الّصِ  ، وهي ِخالُف البْذلَة. الصَّ

 ِغالُف القَْوِس. المصانُ و

 ؛ على الَمثَِل ؛ قاَل أَْوُس بُن َحَجر : ِصيانَةً  ِعْرَضهُ  صانَ و

ًة  َوَج ســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــَ رحَض َأحـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــِ ا ال ـــــــــــَ ن ـــــــــــح ـــــــــــإان رَأَيـ  ف

ِم     هـــــــــ  اٍن ُمســـــــــــــــــــــــَ رٍت ميـــــــــَ وحِن مـــــــــن َريـــــــــح (8)إىل الصـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 اإلْنساُن ثَْوبَه. يَُصونُ  ِعْرَضه كما يَُصونُ  والُحرُّ 

 َوْصٌف بالَمْصَدِر. َصْونٌ  وثَْوبٌ 

ُجُل ِمن الَمعايِب ،  تَصاَونَ  وقد نَ والرَّ  ؛ األَخيَرةُ  تََصوَّ
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__________________ 
 واللسان والتهذيب. 95( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«قوله : ويف كر مدينة يف الصا اخل هكذا يف النسخ ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«الصا»كما يف ايقوت : « بصينية ا وانيت»( كذا ا والصواب : 3)
 كاألصر.« أمحد« »الصا»وفيه يف مادة «  مد»( األصر واللباب ويف معجم البلدان 4)
 فإنه كويف كان يتجر إىل الصا فنسب إليها.« : الصا»( يف معجم البلدان 5)
 ء منسوب.ال يدري إىل أي شي« : الصا»( قا  ايقوت يف 6)
 واألصر كاللباب.« من املغرب»( يف ايقوت : 7)
 واللسان. 121( ديوانه ط بريوت ص 8)
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 ونـََقَلها الز خمحشرِي  أَيحضاً.عن ابِن جينِّ ؛ 
ً  الفََرُس َعْدَوهُ وَجْريَه صانَ و  : َذَخَر منه َذِخيَرةً ألَواِن الحاَجِة إليه : قاَل لبيٌد : َصْونا

 (1)يُراوُِح با َصوحٍن وابحتذاِ  
ة فيَْجتهُد فيه ؛ وهو مجازٌ  يَُصونُ  أَي ةً فيُْبِقي منه ، ويَْبتَِذلُه َمرَّ  .َجْريَه َمرَّ

ً  الفََرسُ  صانَ و  : َصفَّ بيَن ِرْجلَْيه ؛ وقيَل : قاَم على َطَرِف حاِفِرِه ؛ قاَل النابِغَةُ : َصْونا

ر و  ـــــــــــــح ي ـــــــــــــاِد خـــــــــــــَ ي ـــــــــــــقـــــــــــــِ مـــــــــــــا ب ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح  مـــــــــــــا حـــــــــــــاَول

ُت     يــــــــــح مــــــــــَ وُن الــــــــــَورحُد فــــــــــيــــــــــهــــــــــا والــــــــــكــــــــــُ (2)َيصــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ْينو  : قَْريةٌ بَواِسط هي َغْير الذي َذَكَرها المصنُِّف. الّصِ

 : ِعقِّيٌر َمْعروفٌ  ِصينِينُ و

 مع النون فصل الضاد
ائِنُ  [ن أ ض] ِعيُف ، الضَّ  لَيٌِّن كأَنَّه نَْعجةٌ. ضائِنٌ  والماِعُز : الحاِزُم المانُِع ما َوَراَءه ؛ وقيَل : رُجلٌ  : الضَّ

 اللَّْينُه. الُمْستَْرِخي البَْطنِ  قيَل : هوو

 وكلٌّ مجاٌز. الَحَسُن الِجْسِم القَليُل الطَّْعِم ، قيَل : هوو

ائِنُ و ْمِل ، : الضَّ  قاَل الجْعِديُّ : األَبيُض العَريُض ِمن الرَّ

ِر َأعحَفرَا   (3)إىل نـََعٍج من ضاِئِن الر مح
ائِنُ و كُ  كَرْكٍب وَراِكٍب ، ، َضأْنٌ  ِخالُف الماِعِز ِمن الغَنَِم ، ج : الضَّ  وهي كغَِزّيٍ وقَِطيٍن ، وكأَميرٍ   وخاِدٍم ، عن أَبي الَهْيثِم.كَخَدمٍ  ويَُحرَّ

ماِن كَمثَِل َغنَمٍ »حِديُث َشِقيق : منه ؛ و َضوائِنٌ  ج ضائِنَةٌ  اء هذا الزَّ  .«ذاِت ُصوٍف ِعَجافٍ  َضوائِنَ  َمثَُل قُرَّ

ُجُل : أَْضأَنَ و  .َضأْنُهُ  َكثُرَ  الرَّ

 اْعِزْلها ِمن الَمعَِز. أَي : أَْضئِْن َضأْنَكَ  يقاُل :و

 أَي َعَزْلتُها. َضأَْنتُها واْمعَْز َمعََزك ، أَي اْعِزْل ذا ِمن ذا ؛ وقد أْضأَْن َضأْنَكَ  ونَّص األْزهِرّي :

ائِبُ  الِضئْنِيُّ و ْخُم ِمن ِجْلَدةٍ يَْمَخُض بها الرَّ قاُء الضَّ ائُِب ، وهو ِمن ناِدِر َمْعدول ؛ صواُب الِعباَرةِ : ِمن ِجْلٍد يُْمخَ  ، بالكْسِر : الّسِ ُض به الرَّ

 النََّسِب ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ :

ه  تــــــــــُ ز ِت اســــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ تـ  إذا مــــــــــا َمشــــــــــــــــــــــــَ  َورحداُن واهــــــــــح

ؤحَدُ      ــــــــُ رحعــــــــاء يـ ــــــــفــــــــَ يِنيف ل ــــــــح ئ ز  ضــــــــــــــــــــــِ ــــــــَ تـ (4)كــــــــمــــــــا اهــــــــح
 

  
 وأَْنَشَد األَْزهِريُّ لحميِد بِن ثَْور :

ُه و  يِنِّ كــــــــــــــــــَبن  َدِويــــــــــــــــــّ ئــــــــــــــــــح  جــــــــــــــــــاَءتح بضــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ُد     ــــــــــــــر واعــــــــــــــِ ه ال ــــــــــــــح ت ــــــــــــــَ ٍد جــــــــــــــاَوبـ َرمن ُ َرعــــــــــــــح ــــــــــــــَ (5)تـ
 

  
أْنَةُ و  عن َشِمٍر ، وأَْنَشَد البِن َميَّاَدة : : الِخزاَمةُ إذا كانْت من َعقٍَب ، الضَّ

ُرد هـــــــــــا   قـــــــــــطـــــــــــعـــــــــــُت مبصـــــــــــــــــــــــــالِ  اخِلشـــــــــــــــــــــــــاِش يــــــــــــَ

ِديــــــــُر     ٌة وجــــــــَ رحِه مــــــــنــــــــهــــــــا ضــــــــــــــــــــــبنــــــــَ (6)عــــــــلــــــــ  الــــــــكــــــــُ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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ئينُ  أْنِ  ، بالكْسِر : َجْمعُ  الّضِ ئِينِ  ، تَِميِميَّةٌ ، وهو داِخٌل على الضَّ ، كأَميٍر ، أَتْبعُوا الَكْسر الَكْسر ، يطرُد هذا في َجِميعِ ُحُروِف الحلِق إذا  الضَّ

ن َغْير َمْهُموَزْين ، وُهما ناِدَراِن شاذَّاِن ، ألنَّ  الضائِنُ  فَِعيالً ، ويُْجَمعُ كاَن الِمثاُل فَِعالً أَو  يُن ، بالكْسِر والفتْحِ ، ُمْعتالَّ ً  على الّضِ  ضائِنا

 َصِحيٌح َمْهموٌز.

أِْن أَْضُؤنٌ  وقد ُحِكي في َجْمعِ   بالقَْلِب ، آضنٌ و الضَّ

__________________ 
 ا وصدره : 106( ديوانه ط بريوت ص 1)

 وىل عامداً لطيات فلجٍ و 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 .324/  3واملثبت كرواية اللسان والتهذيب والصحاح واملقايي  « يصو  الورد»برواية :  26( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 2)
 : 41( اللسان والتهذيب ا ومتامه يف األساس وصدره يف ديوانه ص 3)

 بطنها طّي ريطةٌ ابتت كبن و 
 .«ّد ريطة»ويرو  : 

 ( اللسان.4)
 واللسان والتهذيب والتكملة واألساس. 71( ديوانه ص 5)
 وفيه : وضانة وجدير ا بدون  ز.« : مادة : ضون»( اللسان 6)
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 وأنحَشَد يـَعحقوب :
َن ســــــــــــــــــــــــاملٍِ  مــــــــــاُن آضــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــَ  إذا مــــــــــا َدعــــــــــ  نـ

رَا     ه محـــــــــــُح ـــــــــــُ ب ـــــــــــِ ذان ـــــــــــت مـــــــــــُ ـــــــــــي  وإن كـــــــــــان (1)عـــــــــــل
 

  
ً  أَراَد :  ، فقَلََب. أَْضُؤنا

أْنَ  : تأَلَفُ  ِضئْنيَّةٌ  وِمْعَزى  ، وهو ناِدٌر ِمن َمْعدوِل النََّسِب. الضَّ

 : َجبٌَل في أَْرِض َدْوٍس. َضأْنِ  ورأْسُ 

ائِنُ و  : نْوٌع ِمن الضباِب ِخالُف الماِعِز. الضَّ

 بالكْسِر : ما أَْعياُهْم أَْن يَْحفُروهُ. الِضْبنُ  [ضبن]

 أَْعلَى الَجْنِب.: أَو ما تْحتَهما ، أَو ما بيَن الخاِصَرةِ ورأِْس الَوِرِك ؛ وقيَل  ما بيَن الَكْشحِ واإلْبِط ، أَْيضاً : اإلْبُط وما يَِليه ؛ أَوو

ْبنُ و  ولَْزٌن وَمْلُزون. َمْضبُونٌ و َضْبنٌ  يقاُل : .كالَمْضبُونِ  ال فَْضَل فيه ونَّص النواِدِر : الَمْشفُوه ، بالفتحِ وكَكتٍِف : الماُء الَمْشفُوُف ، ، الضَّ

ِمنُ  ، ْبنُ الضَّ  أَي هو ،و  ويشبه قَْلب الباِء ِمن الِميِم. الزَّ

بَنُ و  ؛ قاَل نوُح بُن َجريٍر : بالتَّْحِريِك : الَوْكسُ  ، الضَّ

َرنح و  ت  الــــــــــــــقــــــــــــــَ بــــــــــــــَ نـــــــــــــــح رياِت مــــــــــــــُ  هــــــــــــــو إىل اخلــــــــــــــَ

َ ح     قــــــــًا ال ذا ضــــــــــــــــــــــَ ري إلــــــــيــــــــهــــــــا ســــــــــــــــــــــابــــــــِ (2) ــــــــَح
 

  
ْبنَةِ  اللُهمَّ إنِّي أَُعوذُ بك ِمن»الحِديُث : منه والَحَشُم ؛ و ، ُمثَلَّثَةً وكفَِرَحٍة : الِعيالُ  الِضبِنَةُ و  .«في السَّفَر والكآبَِة في الُمْنقَلَب الضُّ

ْبنَةُ  قاَل ابُن األثيِر : وا  الضُّ َذ باهلِل ِمن  ِضبن بذِلَك ألنَّهم في: ما تَْحَت يَِدك ِمن ماٍل وِعياٍل تَْهتم به ومن تَْلزُمك نَفَقَته ، ُسمُّ من يَعُولهم ، تَعَوَّ

ذ ِمن ُصْحبَةِ و كثَْرةِ الِعياِل والَحَشم في َمِظنَّة الحاَجِة ، وهو السَّفَر ، فَقاِء ، قيَل : تَعَوَّ إنَّما هو َكلٌّ وِعياٌل  َمْن ال َغنَاَء فيه وال ِكفايَةَ ِمن الرُّ

 على َمْن يُرافِقُه.

اِد ، عنه ، َحَكاه اللَّْحيانيُّ عن رُجٍل ِمن بَني سْعٍد عن أَبي ِهالٍل ، َكفَّها والعَاَدةِ والَمْعروِف : لَهِديَّةِ ا َضبَنَ و وهي أَْعلَى ، وهو  لُغَةٌ في الصَّ

 قْوُل األْصمعّي.

 ؛ قاَل ُطَرْيٌح : أَْزَمنَهُ  الدَّاَء : أَْضبَنَهُ و

َو  ـــــــــــــــقـــــــــــــــُ اة حَيحســـــــــــــــــــــــــــــُم   ذو ال   ُوالٌة محـــــــــــــــُ
ِر     عحضــــــــــــــــــــــِ ِ ُ الــــــــدِّيــــــــَن مــــــــُ ر  داٍء ُيضــــــــــــــــــــــح (3)هبــــــــم كــــــــُ

 

  
 .ِضْبنِه أَو على ، ِضْبنِهِ  َء : َجعَلَهُ فيالشَّي أَْضبَنَ و

 ؛ قاَل الشَّاِعُر : كاْضَطبَنَهُ  ، أَي ِحْضنِه ، ِضْبنِه وقاَل أَبو ُعبَْيٍد : أََخَذهُ تْحتَ 

هـــــــا  رضـــــــــــــــــِ غـــح ي حتـــــــت مـــَ الحـــِ ُت ســـــــــــــــــِ نـــــــح ـــَ بـ طـــَ  مث اضـــــــــــــــــح

ا و     فـــــــَ ســـــــــــــــــــــَ ِف إذ شــــــــــــــَ يـــــــح ٍ  كـــــــرائِس الســـــــــــــــــــــ  رحفـــــــَ (4)مـــــــِ
 

  
 أَي اْحتََضْنُت.

 .ِضْبنِه بأَْن َجعَلَه تَْحت َضيََّق عليه : أَْضبَنَهُ و

كةً ، وأَْنشَ  ضبنيٌّ  ِمن قَْيس ، والنِّْسبَةُ إليهم ، كَسِفينٍَة : أَبو بَْطنٍ  َضبِينَةُ و  َد ِسْيبََوْيه للبيٍد :، محرَّ

فــــــــًة و  لــــــــح َة صــــــــــــــــــــــَ يــــــــنــــــــَ بــــــــِ ين ضــــــــــــــــــــــَ  لــــــــيصــــــــــــــــــــــلــــــــفــــــــن بــــــــَ

نــــــــــاِب     ِف األطــــــــــح والــــــــــِ مح خبــــــــــَ هــــــــــُ نـــــــــــَ قــــــــــح لحصــــــــــــــــــــــــِ (5)تـــــــــــُ
 

  
 ِمَن العََرِب. : قَبيلتانِ  مضابِنٍ  وبَنُو ضابِنٍ  بنُوو

باعِ ، األَْضبانُ و  .ضبنٌ  واِحُدها : المسابُع الكثيَرةُ الّسِ
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ُل الَحْمِل : األَْبُط ثم الَمْضبُونُ و ِمُن ، وأَوَّ ْبنُ  : الزَّ  ثم الَحْضُن. الضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

جَل وغيَرهُ  َضبَنَ  ً  الرَّ  .ِضْبنِه : َجعَلَهُ فَْوقَ  يَْضبُنُه َضْبنا

تِه. اْضَطبَنَهو  : أََخَذه بيِدِه فَرفَعَه إلى فَُوْيِق ُسرَّ

  : أَي في ناِحيٍَة منه ،ِمن الطَّريقِ  ِضْبنٍ  وأََخَذ في

__________________ 
 ( اللسان وفيه علّن بد  علي.1)
 ( اللسان والتكملة.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان منسوابً للبيد ومل أعثر عليه.5)
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ضُ  بانُ  واجَلمح  .اأَلضح
 ، أَي ناِحيَتِِه وكنَِفه وُخفاَرتِه. َضبِينَتهوفالٍن  ِضْبنِ  وهو في

تُه وبَطانَتُه وزافَِرتُه. ( )1ضبانَةُ و ُجِل : خاصَّ  الرَّ

مانَةُ. ( )2الضبانَةُ و  : الزَّ

ً و  : َضَربَهُ بَسْيٍف أَو َحَجٍر فقََطَع يََده أَو ِرْجلَه أَو فَقَأَ َعْينَه. َضبَنَه َضْبنا

 : َضيٌِّق. َضْبنٌ  ومكانٌ 

ْوبانُ  وَذَكَر األَْزهِريُّ في هذه التَّرجمِة : . (3)الَجَمُل  الضَّ  الُمِسنُّ القويُّ

 .ضاَب يَُضوبُ  وَذَكَره المصنُِّف في

 هو مجاٌز.الَجَمِل : َمضايقُه ؛ و أَْضبانُ و

َجنُ  : [ضجن]  َمْعروٌف ؛ قاَل األَْعشى : ، محركةً : َجبَلٌ  الضَّ

ٍة و  لــــــــــــــَ ــــــــــــــح بـ نــــــــــــــاُم عــــــــــــــلــــــــــــــ  جــــــــــــــِ  طــــــــــــــاَ  الســــــــــــــــــــــــــــ 

نح     جــــــــَ بــــــــات الضــــــــــــــــــــــ  قــــــــاَء مــــــــن َهضــــــــــــــــــــــَ لــــــــح (4)كــــــــخــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ البِن ُمْقبِل :

دٍة  عـــــــــــِّ ٍي ُمصـــــــــــــــــــــــــَ ين َدهـــــــــــح وٍة مـــــــــــن بـــــــــــَ  يف ِنســـــــــــــــــــــــــح

ِن     جــــــــَ ريحَ لــــــــلضــــــــــــــــــــــ  ُؤم  الســــــــــــــــــــــ  اٍن تـــــــــَ نــــــــَ (5)َأو مــــــــن قـــــــــَ
 

  
 واٍد على لَْيلَة من مكَّةَ أَْسفَله لِكنانَةَ. َضَجنُ  وقاَل نَْصر :

 : َجبٌَل قُْرَب مكَّةَ وَجبٌَل آَخُر بالباِديَِة. ( )6، كَسْكرانَ  َضْجنانُ و

اقاَل األْزهِريُّ : أَ   .َضْجنانُ  ، يقاُل له (7)فلم أَْسَمع فيه شيئاً بناِحيَِة تِهاَمة  َضَجن مَّ

ْن أُِخَذ. بَضْجنانَ  وُرِوي عن ُعَمَر : أنَّه أَْقبَل حتى إذا كانَ   ، قاَل : هو َمْوِضٌع أَو َجبٌَل بيَن مكَّةَ والَمدينَِة ؛ قاَل : ولْسُت أَْدِري ممَّ

ى َضَجن قاَل نَْصر : بْعَد ما ذُِكرَ   .َضْجنان وأنَّه واٍد بيَن قًُرى أَْسفَله لِكنانَةَ ، وأَظنُّه الذي يَُسمَّ

َمْخشرّي : بَْينه وبيَن مكَّةَ َخْمَسةً وعْشُرون ِميالً.  وفي الفائِِق للزَّ

 ونَقَل بعُض أَْهل الغَريِب فيه الَكْسَر أَْيضاً ، فهو ُمْستدرٌك على المصنِِّف.

َحنُ  : [ضحن] . ، محركةً : الضَّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ٌف.« ض ج ن»وأَْنَشَد بيَت ابِن ُمْقبٍِل الذي أَْنَشَده الَجْوهِريُّ في  في الُمْحَكم ، د عن ابِن ِسْيَده وهو  فأَحُدُهما ُمَصّحِ

اِد الُمْهَملَِة.: بَني ُسلَْيم بالقُْرِب ِمن واِدي بيضان. وقيَل وقاَل األَكثَُروَن : الحاُء تَْصحيٌف إالَّ أَنَّ نَْصراً قاَل : هو بلٌَد في ِدياِر   هو بالصَّ

. : َضَدنَهُ يَْضِدنُهُ  : [ضدن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

لَهُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَي  ؛ لُغَةٌ يمانِيَّةٌ. أَْصلََحهُ وَسهَّ

 ع. ، كما هو نَصُّ اللِّساِن : (8)ى هكذا في النسخِ ، والصَّواُب كَجَمزَ  ، كَسْكَرى ، َضْدنَىو
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 وهو الصَّواُب. أَو النُّوُن زائَِدةٌ فيُعاُد في الياِء ، ِمن شّقِ اليَماَمِة ؛ : َجباَلنِ  َضْديانٌ و ( )9َضْدوانٌ و

ْيَزنُ  : [ضزن] . ، كَحْيَدٍر : الضَّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ٍء ، فقالْت له في حِديِث ُعَمَر ، رِضَي هللا تعالَى عنه : بعَث بعاِمٍل ثم َعَزله فاْنَصَرَف إلى مْنزِله بِال شيو الحافُِظ الثِّقَةُ. وفي اللِّساِن : هو

 فقالَ  ؟اْمرأَتُه : أَْيَن َمراِفُق العََمل

__________________ 
 .«وُضينة»( الذي يف التهذيب واللسان : 1)
 بحنة.( يف اللسان : والض  2)
 اب اء املهملة.« ا مر»( كذا ابألصر واللسان نقاًل عن األزهري ا ابجليم ا ويف التهذيب 3)
 واللسان وايقوت وعجزه يف الصحاح. 207( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان وايقوت وجزء من عجزه يف الصحاح.5)
 ( قيدها ايقوت نصاً ابلتحريك.6)
 وت : مل ألض فيه شيئاً مستعماًل غري جبر بناحية هتامة يقا  له ضجنان ولست أدري مما أخذ.( عبارة األزهري كما نقلها ايق7)
 ( قيدها ايقوت نصاً بفتح أوله وسكون  نية وفتح النون مقصور.8)
 ( قيد ا ايقوت ابلتحريك.9)



17264 

 

يحزاننِ  هلا : كاَن معي ِلَكاح الَكاتَِباح ا ا حَيحفظاِن ويـَعحلمانِ  ضـــَ
َ
ِلَكاح ا وهو ِمن  يعحيِن امل

َ
َله هبذا الَقوح  وَعر َض ابمل أَرحضـــَ  َأهح

 َمعارِيِ  الَكالِم وَ اِسِنه.
ْيَزنُ و ُجِل وِعيالُهُ وُشركاُؤهُ. : الضَّ  َولَُد الرَّ

 السَّاقِي الَجْلُد. أَْيضاً :و

اُن ، عاِمِل الَخَراجِ ، وهو (1)يكوُن مع  البُْندارُ  أَْيضاً :و  ِعراقِيَّة. الَخزَّ

ً  وَحَكى اللّْحيانيُّ : َجعَلَه  عليه ، أَي بُْنَداراً. َضْيزنا

 والساِعُد َخَشبَةٌ تُعَلَُّق عليها البََكَرةُ ؛ قالَهُ أَبو َعْمٍرو. بيَن قَّبِ البََكَرةِ والسَّاِعِد. يكونُ  نُحاسٌ  أَْيضاً :و

 ؛ قاَل أَْوُس بُن َحَجر : زاِحُم أَباهُ في اْمرأَتِهِ َمْن يُ  أَْيضاً :و

رٍة و  كـــــــــــَ نـــــــــــح ُة فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم غـــــــــــرُي مـــــــــــُ يـــــــــــ   الـــــــــــفـــــــــــارِســـــــــــــــــــــــــِ

ُف     لـــــــــِ َزٌن ســـــــــــــــــــــــَ يــــــــــح هـــــــــم ألَبـــــــــيـــــــــِه ضـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــ  (2)فـــــــــكـــــــــُ
 

  
جُل منهم اْمرأَةَ أَبيِه واْمرأَةَ اْبنِه. ُج الرَّ  يقوُل : ُهم مثْل الَمُجوس يتزوَّ

ْيَزنُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : ُج اْمرأَةَ أَبيِه إذا طلَّقَها أَو ماَت عنها. الضَّ  الذي يتزوَّ

ْيَزنُ  قيَل :و  في البِئِْر. َمْن يُزاِحُمَك عْنَد االْستِقاءِ  : الضَّ

 وفي الُمْحَكم : الذي يُزاِحُم على الَحْوِض ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ :

هح  زاننـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح َك لضـــــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح رِيـــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ  إن شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

هح و     ــــــــــــــــــِ زان هــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح ِض مــــــــــــــــــِ وح  عــــــــــــــــــن إزاِء ا ــــــــــــــــــَ

  

 (3)خاِلفح فَبصحِدرح يوَم يُورِدانِهح 

ْيَزنانِ  ويقاُل : َصنٌَم. : َضْيَزنُ و له. َضْيَزنٌ  وقاَل اللَّْحيانيُّ : كلُّ رُجٍل َزاَحَم رجالً فهو هما بباِب : َصنَماِن للُمْنِذِر األَْكبِر كاَن اتََّخذَ  الضَّ

 الِحيَرةِ ليْسِجَد لهما َمْن َدَخَل الِحيَرةَ اْمتِحاناً للطَّاَعِة.

ْيَزانُ و  ؛ عن أَبي ُعبَْيَدةَ. : فََرٌس لم يَتَبَطَّن اإلناَث ولم يَْنُز قَطُّ  الضَّ

ً  ِمن َحدَّْي نََصَر وَضَرَب ، ، يَْضِزنُهو َضَزنَهُ يَْضُزنُهُ و  ِه ُدوَن ما يُِريُدهُ.أََخَذ على ما في يَدِ  : َضزنا

 تَعاَطيَا فتَغالَبَا. : تَضاَزناو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْيَزنُ  ياِزنُ  البََكَرةِ ، والَجْمعُ  (4): نحاس  الضَّ  ؛ قاَل : الضَّ

 (5)عل  َدُموٍ  تـَرحَكُب الض يازان 
ْيَزنُ و  ِء ، قاَل :: ِضدُّ الشي الضَّ

 َضيـحَزاننِ يف كرِّ يوٍم لك 
 : فَعََل ِفْعَل الجاِهِليَّة ألنَّهم كانُوا يَْزعُمون أنَّهم يَِرثُون نكاَح األِب كماله. تََضْيَزنَ و

ً : عن أَبي زْيٍد و * أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ ، وأْوَرَده اللَّْيُث ؛:  َضْيَطَن َضْيَطنَةً  : [ضطن] َك  قاَل اللّْيُث : وذِلَك إذا محّركةً. َضيََطانا َمَشى فحرَّ

 .َضْيطانٌ و َضْيَطنٌ  َمْنِكبَْيه وَجَسَدهُ مع َكثْرة لَْحٍم فهو
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يََطانُ  قاَل األْزهِريُّ : هذا َحْرٌف ُمريٌب ، والذي نَْعرفُه ما َرَوى أَبو ُعبَْيٍد عن أبي زْيٍد : َك َمْنِكبَْيه وَجَسَدهُ حيَن  الضَّ ، بالتَّْحريِك ، أَْن يحّرِ

 لَْحٍم. يَْمِشي مع َكثْرة

ً  قاَل : فهو ِمن يََطانِ  ، والنُّوُن ِمنَ  َضاَط يَِضيُط َضيََطانا نُون فَعَالن كما يقاُل ِمن َهاَم يَِهيُم َهيَماناً فهو َهْيماٌن ؛ وما قالَهُ اللَّْيُث َغْير  الضَّ

 َمْحفوٍظ.

ْغنُ  : [ضغن]  ، بالكْسِر : النَّاِحيَةُ وإْبُط الَجَمِل ، الّضِ

__________________ 
 لي  يف القاموس.« يكون مض»وقوله : « والبنداُر اخلزانُ »( يف القاموس : 1)
عل  « فكلكم»والبيت يف التكملة : قا  الصـــاغاين : والرواية  400/  3واللســـان والصـــحاح وعجزه يف املقايي   75( ديوانه ط بريوت ص 2)

 املخاطبة ال غري.
 ( اللسان.3)
 .«َِناس» ( يف اللسان :4)
 ( اللسان والتكملة.5)
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 هكذا يف النسِخ ا والص واُب : إبحرُت اجلََبِر.
 الَجبَِل وإْبُطه بمْعنًى. ِضْغنُ  ففي النواِدِر : هذا

ْغنُ و  عليه : أَي مالُوا. َضِغنُوا يقاُل : الَمْيُل. : الّضِ

 البَعيُر إلى َوَطنِه. يَْضغَنُ  إلى فالٍن : أَي ِمْلُت إليه كما َضِغْنتُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

 إلى َوَطنِها ، وُربَّما اْستُِعير ذِلَك في اإلْنساِن ؛ قاَل : الشَّْوُق ، فإنَّما يُراُد نِزاعها ، أَي ِضْغنٍ  إذا قيَل في النَّاقَِة هي ذاتُ و

ًة  ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــاَ  َعشــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــّرِف اُء ال عــــــــــــــاِرُض َألــــــــــــــح ــــــــــــــُ  ت

حِ     واكـــِ ـــنـــ  ـــنِّســـــــــــــــــــــاِء ال ِن ال غـــح ُر عـــن ضـــــــــــــــــِ  (1) ُتســـــــــــــــــــــائـــــــِ
  

ْغنُ و ِغينَةِ  ، األَْضغانُ  الشَّديُد والعَداَوةُ والبَْغضاُء ، والَجْمعُ  الِحْقدُ  : الّضِ غائِنُ  والَجْمعُ  ، كالضَّ اجِز : الضَّ ا قْوُل الرَّ  ؛ وأَمَّ

َتِمر الض ِغيَنا ُحح
 َبرح أَي ها امل

ِوّي ، أَو ُهما لُغَتاِن كُحّقٍ وُحقٍَّة ، وبَياٍض وبَياَضٍة. َضِغينَة فقد يكوُن َجْمع  ، كَشِعيٍر وَشِعيَرةٍ ، أَو حذَف الَهاء لَضْروَرةِ الرَّ

ً  كفَِرَح ، إليه وعليه ، َضِغنَ  قدو ً و ِضْغنا  : ماَل واْشتَاَق وَحقََد. َضغَنا

ُجل َضِغنَ  وقاَل أَبو َزْيٍد : ً  الرَّ ً و يَْضغَُن َضغَنا  .(2)إذا َوِغَر َصْدُره وَذِوَي  ِضْغنا

 على زْوِجها إذا أَْبغََضتْه. ِضْغنٍ  واْمَرأَةٌ ذاتُ 

 اْنَطَوْوا على األْحقاِد. أَي : اْضَطغَنُواو تَضاَغنُواو

 : اْضَطَمَرها. َضِغينَةً  فالٌن على فالنٍ  أْضغَنَ  ويقاُل :

 ؛ وأَْنَشَد األَْحمر للعاِمِريَّة : : أََخَذه تَْحَت ِحْصنِهِ  اْضَطغَنَهو

راي   ت رجــــــــــــــــــــــاًل ُدهــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد رَأَي  ل

ا    يـــــــــــــ  هـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ ي وراَء الـــــــــــــقـــــــــــــوحِم ســـــــــــــــــــــــــــَ  مَيحشـــــــــــــــــــــــــــِ

  

َطِغٌن َصِبي ا   (3)كبَن ه ُمضح

 أَي حاِملُه في حْجِره.

ْرِب. ضاِغنٌ  فََرسٌ و  : ما يُْعِطي َجْريَهُ إالَّ بالضَّ

ً  ؛ وقد َعْوجاءُ  أَي ، كفَِرَحٍة : َضِغينةٌ  قَناةٌ  المجاِز :ِمن و  ، قاَل : ضغنْت َضغَنا

نـــــــــــا  يـــــــــــبـــــــــــاِت الـــــــــــقـــــــــــَ لـــــــــــِ نـــــــــــايت مـــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــَ  إن  قـــــــــــَ

نـــــــــا     غـــــــــَ يـــــــــُف إال  ضـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــِ ثـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــتـ (4)مـــــــــا زاَدهـــــــــا ال
 

  
ِغينيُّ و ِغينَةِ  كأَنَّه يُْنَسُب إلى : األََسدُ  الضَّ  ، وهو الِحْقُد لَكْونِه َحقُوداً. الضَّ

 إليها ؛ قاَل : مالَ وَرَكَن  إلى الدُّنيا ، كفَِرَح ، َضِغنَ و

وا  نــــــــــــــُ غــــــــــــــِ ا ضــــــــــــــــــــــــــــَ اهتــــــــــــــِ  إن  الــــــــــــــذيــــــــــــــن إىل لــــــــــــــذ 

ُ  و     فــــــــــَ رحتـــــــــــَ (5)كــــــــــان فــــــــــيــــــــــهــــــــــا هلــــــــــم عــــــــــيــــــــــٌش ومــــــــــُ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : إذا َطلَْبت َمْرضاتَه. ضغْنتَهو َضِغينَتَهوفالٍن  ِضْغنَ  يقاُل : َسلَْلتُ 

 الدَّابَِّة ، بالكْسِر : َعَسُره واْلتواُؤه ؛ قاَل : ِضْغنُ و
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غحِن مَتحِشي يف الّرِفا ِ   كذاِت الضِّ
اُخ :  وقاَل الشمَّ

ــــــــــــــَدُة َدرحَأهــــــــــــــا  رِي قــــــــــــــاُف والــــــــــــــطــــــــــــــ  ــــــــــــــاَم الــــــــــــــثــــــــــــــِّ  أَق

ُز     هـــــــامـــِ
َ
وِس املـــ مـــُ َن الشـــــــــــــــــ  غـــح تح ضـــــــــــــــــِ و مـــــــَ ـــَ (6)كـــمـــــــا قـ

 

  
 .َضاِغن تٍِف : ِمثْل، ككَ  َضِغنٌ  وفََرسٌ 

 ، الذََّكُر واألُْنثى فيه ِسواٌء ، وهو الذي يَْجِري كأَنَّما يرجُع القَْهقََرى. َضغُونٌ  وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : فََرسٌ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف التهذيب واللسان : ودوي.2)
 .364/  3واملقايي  ( اللسان واألخري يف التهذيب والصحاح 3)
 ( اللسان والتهذيب واألساس.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح منسوابً فيهما للشماخ.6)
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 .ِضْغنٍ  قاَل الَخليُل : ويقاُل للنَُّحوِص إذا َوِحَمْت واْستَْصعَبَْت على الَجأِْب إنَّها ذاتُ 

 اليُْسرى ، وقيَل : االْشتِماُل ، وهو أَن يُْدخَل الثَّْوَب ِمن تْحت يِدِه اليُُمنى وَطَرفَه اآلَخر ِمن تَْحت يِِده اليُْسرى ، ثم يضّمهما بيِدهِ  االْضِطغانُ و

. االْضِطغانُ  :  الدَّْوُك بالَكْلَكِل. وَخطَّأَهُ األَْزهِريُّ

 .كالُمْضَطغن : الُمشاِحُن ألَِخيهِ  الُمضاِغنُ و

 بالكْسِر : ماٌء لفزاَرةَ بيَن َخْيبَر وفيد ؛ عن نَْصر. ْغنٌ ِض و

ْيفَنُ  ؛ ومنه : أَتاُهْم يَْجِلُس إليهم يَْضِفنُ  إليهم َضفَنَ  : [ضفن] ْيِف ؛ كذا َحَكاه أَبو ُعبَْيٍد في األَْجناِس معالذي يَِجي الضَّ  .ضفنَ  ُء مع الضَّ

 زائَِدةٌ. َضْيفَن وقاَل النحويون : نونُ 

ً  بغائِِطه فَنَ ضَ و  به. َرَمى : َضْفنا

 بحاَجتِه : قََضى. َضفَنَ و

جلُ  َضفَنَ  قاَل أَبو زْيٍد :و ً  المْرأَةَ  الرَّ  نََكَحها. : َضْفنا

 بها. البَعيُر بِرْجِله َخبَطَ  َضفَنَ و

 عليها. إيَّاهُ  (1) على ناقَتِه : َحَملَ  ءَ الشَّي َضفَنَ و

 .َضِفينٌ و َمْضفُونٌ  َضَرَب اْستَه بَظْهِر قََدِمه ، فهو: ؛ وقيَل  فالناً : َضَربَه بِِرْجِلِه على َعُجِزهِ  َضفَنَ و

 ؛ قاَل الراجُز : َضَربَها به إذا به األَرَض : َضفَنَ و

ِن  فـــــــــــــــح ه ابلصـــــــــــــــــــــــــــــوِت َأي  قــــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ نــــــــــــــــح فـــــــــــــــَ  قــــــــــــــــَ

ِن و     فـــــــح وِء الضـــــــــــــــــــــ  وِ  ســـــــــــــــــــــُ ن طـــــــُ (2)ابلـــــــَعصـــــــــــــــــــــا مـــــــِ
 

  
هُ للَحلِب ، إذا َضْرَع النَّاقَِة : َضفَنَ و  عن أَبي زْيٍد. َضمَّ

َر نَْفِسِه. اْضَطفَنَ و  : َضَرَب بقََدِمِه ُمَؤخَّ

فَنُّ و  ، كِهَجّفٍ وِطِمّرٍ : القَصيُر. الّضِ

اِء ؛ وكذِلَك َضفَْنَدُد ، وَكْسر الفاِء عْند ابِن األْعرابّيِ أَْحَسن. األَْحَمُق في ِعَظِم َخْلقٍ  أَْيضاً :و  عليه : تَعاَونُوا. تَضافَنُواو ؛ عن الفرَّ

ْيفَنُ و  إليهم. ضفن على أنَّ النُّوَن زائَِدةٌ ؛ وقد ذُِكَر هنا ما يُْشتَقُّ منه ، وهو في الفاءِ  َمرَّ  : الضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

فْ  كباِن ، عن ُكراعٍ وْحِده. نِينُ الّضِ  ، بالكْسِر : تابُع الرُّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : وال أَُحقُّه.

 عليه : مالُوا عليه. َضفَنُواو

 ، كِهَجفٍَّة : َحْمقاُء ِرْخَوة َضْخَمة ؛ قاَل : ِضفَنّة واْمرأَةٌ 

رب ٌة و  ٌة مـــــــــــــــثـــــــــــــــُر األلِن ضـــــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــ  فـــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــــــــِ

ُض     بـــــــــَ ٍر مـــــــــا َتشـــــــــــــــــــــــح الُء ذاُت خـــــــــواصـــــــــــــــــــــــِ جـــــــــح (3)ثـــــــــَ
 

  
فَنَّانُ و  ، كِقْرَداٍن ناِدٌر. ِضْفنانٌ  ، بكْسٍر ففتحٍ فتَْشديٍد : األْحَمُق الَكثيُر اللْحِم الثَِّقيُل ، والَجْمعُ  الّضِ

ً  به ، كعَِلمَ  َضِمنَ وَء الشَّي َضِمنَ  : [ضمن] ً و َضمانا  هُ.: َكفَلَ  َضِمينٌ و ضاِمنٌ  ، فهو َضْمنا
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ً  ءَ الشي َضِمْنتُ  ، كساِمٍن وَسِميٍن ، وناِصٍر ونَِصيٍر ، وكافٍِل وَكِفيٍل. يقاُل : َضِمينٌ و ضاِمنٌ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ : فالنٌ   ضاِمنٌ  فأنا َضمانا

 .َمْضُمونٌ و

 .َضمانٍ  أَي ذُو ، «على هللا أَْن يدِخلَه الجنَّةَ  ضاِمنٌ  َمْن ماَت في سبيِل هللِا فهو»في الحِديِث : و

 وقاَل األَْزهِريُّ : وهذا َمْذهُب الَخليِل وِسْيبََوْيه.

ُن ُمْؤتََمنٌ  ضاِمنٌ  اإلمامُ »في حِديٍث آَخر : و َمانِ  أَرادَ  ، «والُمَؤذِّ عايَة ، ال بالضَّ الغَراَمة ألنَّه يَْحفَظ على القْوِم  َضَمان هنا الِحْفَظ والّرِ

ة َصالتِهم. ِة َصالتِه ، فهو كالُمتَكفِّل لهم صحَّ تها َمْقُرونَة بصحَّ  َصالتَهم ، وقيَل : إنَّ َصاَلة المقتدى في عْهَدتِه وصحَّ

ْنتُهُ و نَهُ  ءَ الشَّي َضمَّ ْمتُهُ فالتََزَمهُ. أَي َعنِّي : تَْضِميناً فَتََضمَّ  َغرَّ

نَه َء : إذا أَْوَدَعه إيَّاه كما تُوِدُع الِوعاَء المتاَع والميَت القبَر ، وقدَء الشَّيالشَّي نَ َضمَّ و قَاعِ  تَضمَّ  هو ؛ قاَل ابُن الّرِ

__________________ 
 ( يف القاموس : مَحََلُه عليها.1)
 .«قفنته ابلسوط»( اللسان وفيه 2)
 ( اللسان.3)
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 َيِصُف انَقًة حاِماًل :
هــــــــا َأوح  نــــــــِ واهــــــــِ يــــــــقــــــــًا مــــــــن عــــــــَ تح عــــــــلــــــــيــــــــه َمضــــــــــــــــــــــِ  كــــــــَ

ال     ــــــــَ ب ر ِة ا ــــــــَ ُح ا ــــــــُ َن َكشــــــــــــــــــــــح مــــــــ  (1)كــــــــمــــــــا تضــــــــــــــــــــــَ
 

  
 عليه : أي على الَجنِيِن.

ْنتَهُ  ما َجعَْلتَهُ في ِوعاٍء فقد وكلُّ   إيَّاهُ. َضمَّ

نَه ء فقدٍء أُْحِرَز فيه شيوفي العَْين : كلُّ شي  ؛ قاَل. ُضّمِ

َنه تـَرحبِيُت   (2)ليَ  ملن ُضمِّ
 أي أُْوِدَع فيه وأُحِرَز يْعنِي القَْبر الذي ُدفِنَْت فيه الَمْوُؤَدةُ.

نُ و ْعِر : ما الُمَضمَّ ْنتَهُ  ، كُمعَظَِّم ، من الّشِ هذا من  بالذي يَِليه ،وِمن البَْيِت : ما ال يَتِمُّ َمْعناهُ إالَّ  هذا ِمن اْصِطالَحاِت أَْهِل البَِديعِ. بَْيتاً ، َضمَّ

 اْصِطالَحاِت أَْهِل القَوافِي.

 قاَل ابُن ِسْيَده : وليَس ذِلَك بعَْيٍب عْنَد األَْخفَش.

بَهم ِمن فيه َمْذه (3)ليَس بعَْيٍب ، َمْذهب تَراهُ العََرُب وتَْستَِجيُزه ، ولم يعب  التَّْضِمينَ  وقاَل ابُن جنّيِ : هذا الذي َرَواه أَبو الَحَسِن ِمن أنَّ 

ا الّسماُع فلَكثَْرةِ ما يرُد عنهم ِمن ْعَر  التَّْضِمين َوْجَهْين : أَحُدهما الّسماُع ، واآلَخُر : الِقياُس ، أَمَّ ا الِقياُس فألنَّ العََرَب قد َوَضعَِت الّشِ ، وأَمَّ

بيعِ بِن َضبُعٍ الفََزارّي :، وذِلَك ما أَْنَشَده أَبو َزْيٍد وِسيْ  التَّْضِمين َوْضعاً دلَّْت به على َجوازِ   بََوْيه وغيُرهما ِمن قْوِل الرَّ

ُر الســـــــــــــــــــــــــــالَح وال  ُت ال َأمحـــــــــــــِح حـــــــــــــح بـــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــــح

را    فـــــــــــــــَ عـــــــــــــــرِي إن نــــــــــــــــَ لـــــــــــــــك رَأَس الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ  أَمـــــــــــــــح

  

شاُه إنح َمَررحُت بهو   الذِّئَب َأخح

َطرا 
َ
َش  الرايَح وامل ِدي وَأخح  (4)َوحح

ئَْب هنا ، واْختياُر النَّ  حويين له ِمن حيُث كانْت قَْبله ُجْملة ُمَركَّبة ِمن فْعٍل وفاِعٍل ، وهي قْولُه ال أَْملك ، يدلَُّك على َجْريه فنَْصُب العََرب الذِّ

في التْرِكيِب ، فلوال ولَِقْيُت َعْمراً لتََجانِس الُجْملَتَْين : عْنَد العََرِب والنَّحويين َجِميعاً َمْجرى قْوِلهم : َضَرْبُت زْيداً وَعْمراً لَِقْيته ، فكأنَّه قاَل 

ئْب ، ولكن دلَّ على اتِّصاِل أنَّ البَْيتين َجِميعاً عْنَد العََرب يَْجِريان َمْجرى الُجْملة الواِحَدةِ لَما اْختاَرِت العََرُب والنَّحويُّون َجِميعاً نَصْ  ب الذِّ

ى بعٍض ، وُحْكم الَمْعطوف والَمْعُطوف عليه أن يَْجريا َمْجرى العْقَدةِ أحِد البَْيتيِن بصاِحبِه وَكْونهما معاً كالُجْملِة الَمْعطوِف بَْعضها عل

ألَْجِله ، وهو أنَّ أَبا الَحَسِن وغيَرهُ قد قالوا : إنَّ كلَّ  التَّْضِمين ، إالَّ أن بإزائِه شيئاً آَخَر يقبحُ  التَّْضِمين الواِحَدةِ ، هذا ُحْكم الِقياِس في ُحْسن

بيع َحُسَن ، وإذا كانِت  التَّْضِمين  ِشْعٌر قائٌِم بنْفِسه ، فمن هنا قَبُحَ بيٍت ِمَن القَِصيَدةِ  شيئاً ، وِمن حيُث ذكرنا ِمن اْختِيار النَّْصب في بيِت الرَّ

ا لم يَْحت ِل إلى الثاني واتَّصل اتِّصاالً َشديداً كاَن أَْقبَح ممَّ ل فيه إلى الثاني هذه الحاَجة ؛ الحاُل على هذا فكلَّما اْزَداَدت حاَجةُ البيِت األوَّ ج األوَّ

 قَْول الشاِعِر ُرِوي عن قُْطُرب وغيِرِه : التَّْضِمين قاَل : فمن أََشدّ 

ُه مبــــــــــــــــاٍ  و  مــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــيــــــــــــــــ  املــــــــــــــــاُ  فــــــــــــــــاعــــــــــــــــح

ِذيِّ     ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــل واِم إال  ل ــــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــــــــــن األَق

  

ُه  ـــــــــــــــح ن هـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ت الَء وميـــــــــــــــَح ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــُد ب رِي ـــــــــــــــُ  ي

يِّ     يـــــــــــــــه ولـــــــــــــــلـــــــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــــــِ َربـــــــــــــــِ َرِب أَقــــــــــــــــح (5)ألَقــــــــــــــــح
 

  
نَ  لَة على ِشدَّةِ اتِّصاِل كّل واِحٍد منهما بصاِحبِه ؛ وقاَل النابِغَةُ : فََضمَّ  بالَمْوصوِل والّصِ

يـــــــــــــــٍم و  فـــــــــــــــاَر عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  متـــــــــــــــِ  هـــــــــــــــم َوَرُدوا اجلـــــــــــــــِ

كـــــــــــــاَ  إيّنِ و      هـــــــــــــم َأصـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــاُب يـــــــــــــوِم عـــــــــــــُ

  

ُت هلم َمواِطَن صاِدقاتٍ   َشِهدح

__________________ 
 ( اللسان.1)
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 وقبله :« ربت»( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا قا  يف التهذيب بعده : أي ال يربيه القرب. والرجز يف اللسان 2)
 لـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا إذ ولـــــــــــــــــــــــــدت متـــــــــــــــــــــــــوت 

 الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرب صــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــن زمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــتو    

  

 ( يف اللسان : مل يعُد.3)
 ( البيتان يف اللسان.4)
 ( اللسان.5)
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ِر ِمينِّ  تـُُهُم ِبُودِّ الص دح  (1)أَتـَيـح
نُ و  ِمن األَْصواِت : ما ال يُْستَطاُع الُوقُوُف عليه حتى يُوَصَل بآَخَر. الُمَضمَّ

 بإْشماِم الالِم إلى الحَرَكِة. (2)وفي التَّْهذيِب : هو أن يقوَل اإلْنساُن قِْف فَُل 

 كتابي. ِضْمن أَْنفَْذتُه: يقاُل  الِكتاِب ، بالكْسِر : َطيُّهُ. ِضْمنُ  ِمن المجاِز :و

نَهُ  فَِهْمُت ماو  .ِضْمنِه وكان في اْشتََمَل عليه ِكتابَك : أي تََضمَّ

ْمنَةُ و ّمِ : الَمَرُض. الضُّ . ُضْمنَةُ  يقاُل : كانتْ  ، بالضَّ  فالٍن أَْربَعَة أَْشُهٍر ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

  : هو الدَّاُء في الَجَسِد ِمن باَلٍء أَو ِكْبر ؛ وهو مجاٌز.وقاَل غيُرهُ 

ِمنُ  ِمن المجاِز :و مانَةُ  وَمْصدُره كَكتٍِف : العاِشُق ، ، الضَّ  ، كما َسيَأتي. الضَّ

ِمنُ و ِمُن ، : الضَّ  قاَل : ِمن باَلٍء أَو ِكْبر أَو َكْسر أَو غيِرِه : والُمْبتَلَى في َجَسِده ِزنَةً ومْعنًى ، الزَّ

نـــــــــاً  مـــــــــِ م ضـــــــــــــــــــــــَ دَكـــــــــُ عـــــــــح ُت بــــــــــَ ين زِلـــــــــح تـــــــــُ لـــــــــح  مـــــــــا خـــــــــِ

و َة اأَلملَِ     كـــــــــــــــو إلـــــــــــــــيـــــــــــــــكـــــــــــــــم محـــــــــــــــُُ (3)َأشـــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 .َضِمنُون والَجْمعُ 

ْمنَةُ  ، كَسِمَع ، واالسمُ  َضِمنَ  قدو ّمِ ، الضُّ  وهذا قد تقدََّم له. ، بالضَّ

َمنُ و كةً ، وكَسحاٍب وَسحابَةٍ  الضَّ  ؛ قاَل ابُن أَْحمر وكاَن ُسِقَي بَْطنُه : ، محرَّ

جي  بــــــــــــــَ ُض َرغــــــــــــــح ِ  أَرحفــــــــــــــَ لــــــــــــــح  إلــــــــــــــيــــــــــــــك إلــــــــــــــَه اخلــــــــــــــَ

يــــــــا     مــــــــانــــــــِ يــــــــَر ضــــــــــــــــــــــَ طــــــــِ فــــــــًا أن تــــــــُ وح يــــــــاذًا وخــــــــَ (4)عــــــــِ
 

  
َمانُ   هو الدَّاُء نْفُسه ؛ وقاَل غيُرهُ : فالضَّ

ِر فــــــــــيــــــــــهــــــــــمــــــــــا  ِن مل  ــــــــــَح الَويــــــــــح ِا جنــــــــــَح نــــــــــَ يـــــــــــح  بــــــــــعــــــــــَ

مـــــــا    َر شـــــــــــــــــــــامــِ  ضــــــــــــــــَ لــَِّي الشـــــــــــــــــــــذح يـــــــٍد حــُ (5)ٌن وجــِ
 

  
 أي عاَهة.

َجه بعُضهم ،  قَْوُل َعْبد هللا بِن َعْمِروو ً  َمن اْكتَتَبَ » يُْرَوى عن عْبِد هللا بِن ُعَمَر رِضَي هللا تعالى عنهما :وبِن العاِص ، هكذا َخرَّ  ، َضِمنا

ً  بَعَثَه هللا ْمنَى ْفَسهُ في ديوانِ أي َمْن َكتََب نَ ،  «يوَم الِقياَمةِ  َضِمنا ْمنَى الضَّ ليُْعَذَر عن الِجهاِد وال َزَمانَة به ، وإنَّما يَْفعَُل ذِلَك اْعتِالالً بَعَثَه  والزَّ

 ْيِشه ليكوَن عذراً عْنَد واِليِه ، وهو َجْمعُ هللا تعالى يْوَم الِقياَمِة كذِلَك ، وقيَل : مْعنَى اْكتَتََب َسأََل أن يْكتَب نَْفَسه أَو أََخَذ لنْفِسه خّطاً ِمن أَميِر جَ 

 .َضِمْين أَو ِمنٌ ضَ 

ر هذا النَّْحو على فَْعلى ألنَّها ِمَن األَْشياِء التي أُِصيبُوا بها وأُْدِخلوا فيها وُهْم لها كاِرهُ   ون.قاَل ِسْيبََوْيه : ُكّسِ

 .«ويقُولُوَن : إن اْحتْجتُم فُكلُوا َضْمناهم كانوا يَْدفعوَن الَمفاتِيح إلى»في الحِديِث : و

اُء : مانَِة. َضمانَةً  يُدهُ  َضِمنَتْ  وقاَل الفرَّ  بمْنِزلَِة الزَّ

 .(6) َمْخبُونِها ِمثْل اليَدِ  َمْضمونُ  رُجلٌ و

اِحيَةَ ِمَن البَْعِل ، ولُكم»، ألَُكْيِدِر :  وسلمعليههللاصلىفي ِكتاِب النبّيِ ، و اِمنَ  إنَّ الضَّ  .(7)« ِمَن النَّْخلِ  ةُ الضَّ

اِحيَة ما بََرَز وكاَن خاِرجاً ِمَن الِعَماَرةِ في البَّرِ ِمن النَّْخل ؛ اِمنَةُ و قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : الضَّ  لتضمنها القَْريَِة ِمن النَّخيلِ  َجْوفِ  ما يكوُن في الضَّ

 أَو ما أَطاَف به ُسوُر الَمِدينِة. أَْمَصارهم ،
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يَت ألنَّ أَْربابَها قدقاَل األَْزهِريُّ   ، أي ذاِت ِرضاً. (ِعيَشة  راِضَية  )، ك  َضمانٍ  َعماَرتَها وحْفَظها ، فهي ذاتُ  َضِمنُوا  : ُسّمِ

مانَةُ و  قاَل ابُن ُعلَّبة : : الُحبُّ ، الضَّ

__________________ 
 واللسان. 124 ـ 123( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 1)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : قف قـَُل .2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا ويف الصحاح : وأنشد األمحر.3)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.4)
 ( اللسان بدون نسبة.5)
 ارة فاقتض  اجلر.( ضبطت يف القاموس ابلرفض ا وتصرف الشارح ابلعب6)
 ( هذه رواية الصحاح ا انظر رواية أخر  للحديث يف التهذيب واللسان.7)
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مــــــــــانــــــــــٌة و  واِ  ضــــــــــــــــــــــــَ ين مــــــــــن هــــــــــَ َرتــــــــــح  لــــــــــكــــــــــنح عــــــــــَ

     ُ ــــــَ ل طــــــح قــــــ  مــــــنـــــــِك إذا َأان مــــــُ ــــــح (1)كــــــمـــــــا كــــــنـــــــُت أَل
 

  
ا ، «الَمضاِمينونََهى عن بَْيعِ الَمالِقيح »في الحِديِث : و ما في أَْصالِب الفُُحوِل  فإنَّ أَبا ُعبَْيٍد قاَل : هي الَمضاِمين تقدََّم تْفِسيُر الَمالقِيح ، وأَمَّ

 ؛ وأَْنَشَد غيُرهُ : َمْضُمون َجْمعُ  ،

ِب  لــــــــــــــح َا الــــــــــــــجي يف الصــــــــــــــــــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــِ
َ
 إن  امل

ِب     دح هــــــــــوِر ا ــــــــــُ حــــــــــوِ  يف الــــــــــظــــــــــ  (2)مــــــــــاُء الــــــــــفــــــــــُ
 

  
 وبه فسََّر ماِلُك في الموطأ.أَو ما في بُطوِن الَحواِمِل ، 

 رُجٍل. (3) : اسمُ  َمْضُمونٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نُ  ،  ِمْضمانٌ و ضاِمنٌ  الّضْرع ، وِمن الماِء ما كاَن في ُكوٍز أَو إنَاٍء ، وإذا كاَن في بَْطِن الناقَِة حْمٌل في ِضْمنِ  ِمن األَلباِن : ما في الُمَضمَّ

 .ينُ َمضامِ وَ  َضواِمنُ  وهنَّ 

ً  وما أَْغنى َعنِّي فالنٌ  ْسُع ، أي شيئاً ، وال قَْدَر ِشْسعٍ ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. ِضْمنا  ، بالكْسِر ، وهو الّشِ

اِمنَةُ و نَ  ِمن كّلِ بلٍَد : ما الضَّ  َوَسَطه. تََضمَّ

 .َضِمنةٍ  َمْعبوطةٌ غيرُ »في الحِديِث : و، محّركةً ؛ ال يُثَنَّى وال يُْجَمع وال يَُؤنَُّث : أي َمِريٌض.  َضَمنٌ  (4)ورُجٌل 

 أي ذُبَِحْت لغيِر ِعلٍَّة.

. َضِمنٌ  وهو  على أَْصحابِِه : أي َكلٌّ

 ٍد ، رِضَي هللا تعالى عنه :فالٌن على أَْصحابِه وَكلَّ عليهم بمْعنًى واِحٍد ؛ وقَْوُل لبي َضمنَ  وقاَل أَبو زْيٍد :

نـــــــًة  ســـــــــــــــــــــاِب ضـــــــــــــــــــــامـــِ قـــوقـــــــًا عـــلـــ  اأَلحح ي حـــُ طـــِ عـــح  يــــُ

ُر     ـــــــــــــز هـــــــــــــَ ه ال رحاينـــــــــــــِ ـــــــــــــُ وَِّر يف قـ ـــــــــــــَ نـ ـــــــــــــُ (5)حـــــــــــــىت يـ
 

  
اِحلَِة بمْعنَى الَمْرُحولِة.  َمْضُمونَة كأنَّه قاَل :  كعلمه يعلمه. ضمنهوكالرَّ

 .ينٌ َمضامِ  وَطيِّه ، والَجْمعُ  ِضْمنِه الِكتاِب : ما في َمْضُمونُ و

ْوا ً  وقد َسمَّ  .ضاِمنا

ِة : ضمار درك صوابُه :  الدرك ، وهو َردُّ الثَّمِن للُمْشتِري عْنَد اْستِْحقاِق المبيعِ. َضمان وقْوُل العامَّ

 مأُْخوذٌ ِمن الضم َغلٌَط ِمن جَهِة االْشتِقاِق. الضَّمانُ  وقْوُل بعِض الفُقَهاء :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ُء ، مثُْل اْضَمَحلَّ ، على البََدِل ، َحَكاهُ يَْعقوب.الشي اْضَمَحنَّ  : [ضمحن]

نَنُ  [ضنن] كةً : الشُّجاعُ  الضَّ  ؛ قاَل : ، محرَّ

ٍن  نـــــــــــَ ي إىل ضـــــــــــــــــــــــــَ ٌن مَيحشـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــَ  إين إذا ضـــــــــــــــــــــــــَ

وٍد بــــــــــه املــــــــــوُت     ىت مــــــــــُ ــــــــــفــــــــــَ ُت أن  ال نــــــــــح قــــــــــَ ــــــــــح (6)أَيـ
 

  
نِينُ و  ِء النَّفيِس.بالشَّي البَخيلُ  الضَّ

اُء : قََرأَ َزْيُد بُن ثابٍت وعاِصٌم وأَْهُل الِحجاِز  يأْتِيه َغْيٌب وهو َمْنفوس : وهو َحَسٌن ، يقوُل  (7) (َوما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِنني  ): قاَل الفرَّ

 بالغَْيِب. بَضنِين ما هو: أَو الباء تقوُل  به عنكم ، ولو كاَن َمكان على عن َصلَح يَِضنُّ  فيه فال يَْبخُل به عليُكم وال
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اُج : ما هو على الغَْيِب ببَِخيٍل َكتُوٍم لَما أَوِحي إليه ، وقُِرئَ  جَّ  ، وهو َمْذُكوٌر في محلِّه. بَظنِينٍ  وقاَل الزَّ

اء : َسِمْعُت : والَكْسر وهي اللُّغَةُ العاِليَةُ ، بالفتْحِ ، يَِضنُّ  ِء ، كفَِرَح ،بالشي ضن وقد  في اآلتي ، َحَكاه يَْعقُوب : وَرَوى ثَْعلَب عن الفرَّ

ً و بالفتحِ ، ، َضنانَةً  ؛ أَِضنُّ  ولم أَْسَمع َضنَْنتُ   ويُْفتَُح ، إذا بخَل به. ، بالكْسرِ  ِضنَّا

 بالكْسِر : ِمن بين إْخوانِي ، ِضنِّي هو ِمن المجاِز :و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 اللسان والتهذيب بدون نسبة. (2)
 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وأضافها الشارح فخففها.3)
 .«ورحر»( عن اللسان وابألصر 4)
 واملثبت كرواية اللسان.« نعطي»برواية :  58( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( اللسان بدون نسبة.6)
 .24( التكوير ا اآية 7)
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 َلحتص  به ويبخُر ملكانِِه منه وموحِقِعه عنحَده.كبن ه   أي خاصيف يب ا
حاحِ : هو ِشْبه االْختِصاِص.  وفي الّصِ

ً  ، وفي ِروايٍَة :« ِمن َخْلِقه َضنائِنَ  إنَّ هلل»للحِديِث :  ؛ إشاَرة هللا : َخواصُّ َخْلِقه َضنائِنُ و  عافِيٍَة ويُِميتهم في عافِيَةٍ  ِمن َخْلِقه يحييهم في ِضنّا

نِّ  ، فَِعيلَة بمْعنَى َمْفعولٍَة ِمن َضنِينَة َصائِص ، واِحُدُهم: أي خَ   به لمكانِِه منك ومْوقِِعه عْنَدك. تََضنُّ و، وهو ما تَْختصه  الّضِ

اُد : َمَضنَّةٍ  هذا ِعْلقُ  يقاُل :و  ويُنافَُس فيه. به يَُضنُّ  نَِفيسٌ  ءٌ أي هو شي ، وتُْكَسُر الضَّ

 وقَْوُل الَجْوَهِرّيِ : قَبيلَةٌ ، قُصوٌر. ِمَن العََرِب ؛  قَبائِلَ بالكْسِر : َخْمسُ  ِضنَّةُ و

ٍء كالمصنِِّف حتى يلزَمه ْكَر كّل شيقاَل شْيُخنا : إذا قصَد ِمن قَبيلٍَة ِجْنَس القَبيلَِة فيْصدق بكّلِ قَبيلٍَة فال قُصوَر على أنَّ الَجْوهِريَّ لم يَْلتَِزم ذِ 

 يَْذُكر ما َصحَّ عْنَده. القُُصور ، بل يلزُمه أنْ 

 في قَضاَعةَ. ُهَذْيمٍ  بُن َسْعدِ  ِضنَّةُ 

يَّتِه رداُح  في ُعْذَرةَ  ابُن عْبِد بِن كبيرٍ  ِضنَّةُ  كذا في النسخِ ، والصَّوابُ  بُن عبِد هللِا ، ِضنَّةُ و بِن سْعِد ُهَذْيٍم ، فهم أَْشرافهم إلى اليوِم ، ِمن ذّرِ

ه. ِضنَّة بنِ  (1)بُن ربيعَةَ بِن حزاِم   ، أَُخو قَصّي بِن ِكالٍب ألُّمِ

ِف في أََسِد بِن ُخَزْيَمةَ. ِضنَّةُ و  بُن الَحالَّ

 في األْزِد. بِن َعْمٍرو بُن العاِص  ِضنَّةُ و

 لحاِرِث بَْطٌن أَْيضاً.بِن عاِمِر بِن َصْعَصعَةَ أَِخي خويلعَةَ بِن عبِد هللا بِن ا نَُمْيِر : بَني في بِن الحاِرثِ  بُن عبِد هللاِ  ِضنَّةُ و

اجُز : : الغاليَةُ  الَمْضنُونُ و اجّي ، وهو مجاٌز ، قاَل الرَّ  عن الزجَّ

نَـَبتح َيَداَ  بـَعحَد ِلاِ   قد أكح
وِن و  نـــــــــــــــُ ضــــــــــــــــــــــــــــح

َ
ِن الـــــــــــــــبـــــــــــــــاِن وامل َد ُدهـــــــــــــــح عـــــــــــــــح  بــــــــــــــــَ

ُروِن و    
ُ

ربحِ واملــــــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــــا ابلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (2) ــــــــــــــــــــــَ 
 

  
 وفي الُمْحَكم : هو ُدْهُن الباِن.

ي بذِلَك ألَنَّهوفي   به. يضنُّ  األساِس : َضْرٌب ِمن الّطيِب ، وإنَّما ُسّمِ

يَت ألنَّه ، «الَمْضنُونَة اْحِفرِ » الحِديُث :منه و َزْمَزَم ، بِئْرِ  بهاٍء : اسمُ  ، الَمْضنُونَةُ و تِها. يَُضنُّ  ُسّمِ  بها لنَفاَستِها وِعزَّ

 بغيِر هاٍء. الَمْضنُونُ  َزْمَزَم :وكاَن ابُن َخالََوْيه يقوُل في بئِْر 

نَّانُ و  بُن الَمنَّاِن ، كَشدَّاٍد : شاِعٌر. الضَّ

جُل : اْضَطنَّ و  فقُِلبَِت التاُء طاًء. اْضتَنَّ  ؛ وكاَن في األْصِل : الضنِّ  اْفتَعََل ِمن بَِخَل ، الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نَّةُ   بُخُل الشَّديُد.: ال الَمَضنَّةُ و، بالكْسِر ،  الّضِ

نُّ و اِجّي. الَمْضنُونُ  ُء النَِّفيسُ ، بالكْسِر : الشي الّضِ  به ، عن الزجَّ

ً  بالمْنِزلِ  َضنِْنتُ و َضنِينِي بمَودَّتِه ؛ وكذِلكَ  أَِضنُّ  : أي ِضنّتي كِضنِّي وهو  : لم أَْبَرْحه. َضنَانَةً و ِضنّا

 ه لم يَتَغيَّر.: أي بََطَراَوتِ  بَضنَانَتِه وأََخْذُت األَْمرَ 

قُوا. بَضنَانَتِهم وَهَجْمُت على القَْومِ   : أي لم يَتَفرَّ

اِجّيِ. الَمْضنُونَةُ و  : الغاِليَةُ ؛ عن الزجَّ
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اِعي : الَمْضنونَةُ  وقاَل األْصمعيُّ : يِب ؛ وأَْنَشَد للرَّ  : َضْرٌب ِمن الِغْسلَِة والّطِ

ٍة  يــــــــــ  ِة فــــــــــارِســــــــــــــــــــــــِ ونــــــــــَ نــــــــــُ م  عــــــــــلــــــــــ  َمضــــــــــــــــــــــــح  َتضــــــــــــــــــــــــُ

ِد     عـــــــح ُروِن وال جــــَ ي الــــقــــُ َر ال ضـــــــــــــــــــــاحــــِ فـــــــائــــِ (3)ضــــــــــــــــــَ
 

  
 العَْبسيُّ : له صْحبَةٌ. ضنَّةَ  وَكْعُب بُن يساِر بنِ 

__________________ 
 .«حرام» 854/  3( يف التبصري 1)
 ( اللسان والصحاح واألو  والثاين يف التهذيب واألساس.2)
 .«مضمومة»واألساس والتهذيب ا واللسان برواية  74ديوانه ط بريوت ص ( 3)
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ةُ تقوُل : َكْعب األَْحباِر ، ومِ  ُل َمْن تولَّى القَضاَء بِمْصَر ، وقَْبُره بحاَرةِ الناِصِريَِّة ؛ والعامَّ ن ولِده صاِلُح ابُن َسْهِل بِن محمِد قْلُت : وهو أَوَّ

 ِب بِن يَساٍر ، َذَكَره ابُن يونَُس.بِن سْهِل بِن عنبَسةَ بِن َكعْ 

 : ِمن أَْهِل ِمْصَر أَْدَرَك ِكباَر الصَّحابَِة ، قالَهُ ابُن يونَُس. ِضنَّةَ  وَكْعُب بنُ 

ْونُ  : [ضون]  : اإلْنفََحةُ. الضَّ

ْونَةُ و بِيَّةُ الصَّغيرةُ. ، الضَّ  بهاٍء : الضَّ

نِ  َكثَْرةُ الَولَدِ  أَْيضاً :و  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. كالتََّضوُّ

انَةُ و  إذا كانْت ِمن ُصْفٍر. يُْبَرى بها البَعيرُ  التي البَُرةُ  غيُر َمْهموٍز : ، الضَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : وقََضْينا أنَّ أَِلفَها واو ألَنَّها َعْين.

ْيَونُ و نَّْوُر الذََّكرُ  كَحْيَدٍر : ، الضَّ أَْنَدُر ألَنَّ ذِلَك ِجْنس وهذا َعلَم ،  َضْيَونٌ وِدٌر َخَرَج على األَْصِل كما قالو َحْيَوة ، أَو ُدَوْيبَّةٌ تُْشبُِهه نا الّسِ

 .َضياِونُ  ج والعَلَم يَجوُز فيه ما ال يَجوُز في غيِرِه ؛

اُء : ي : شاِهُده ما أَْنَشَده الفرَّ  قاَل ابُن بَّرِ

ه  راتــــــــــــِ جــــــــــــَ َن يف حــــــــــــَ مــــــــــــح رِيــــــــــــٌد كــــــــــــَبن  الســــــــــــــــــــــــــ   ثــــــــــــَ

يـــــــــــاِوِن     وُن الضـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــُ َراي  َأو عـــــــــــُ وُم الـــــــــــثــــــــــــ  (1)جنـــــــــــُُ
 

  
تِها في الواِحِد. ت الواو في َجْمِعها لصحَّ  وصحَّ

ي :   فَْيعٌَل ال فَْعَوٌل ألنَّ باَب َضْيغَم أَْكثَر ِمن باِب َجْهَور. َضْيَونٌ وقاَل ابُن بَّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الِخَزاَمةُ ، عن َشِمٍر. الضانَةُ 

 ، وهنا محلُّ ِذْكِره ألنَّه غيُر َمْهموٍز.« ض أ ن»وَذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللا تعالى في 

اِء ، وَسيَأتي في تْرجمِة وض ن. الِميَضانَةُ و  : القُفَّةُ ، وهي الَمْرُجونَة ، نَقَلَه َسلَمة عن الفرَّ

.أَْهَملَهُ  ، بالكْسِر : ِضْينٌ  : [ضين]  الَجْوهِريُّ

 شرقيها. َجبٌَل عظيٌم بَصْنعاءَ  وهو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْينُ  ْينُ و الّضِ ا أن يكوَن شاذّاً ، وإما أْن يكوَن ِمن لْفٍظ آخَر. الضَّ أِْن ، فإمَّ  : لُغتَاِن في الضَّ

 قاَل ابُن ِسْيَده : وهو الصَّحيُح عْنِدي.

 مع النون فصل الطاء
ُك. ِمن النَّاِس ، : الجمُع الكثيرُ  الطَّبنُ  [ن ب ط]  ويَُحرَّ

َحى. ُمثَلَّثَةً وكُصَرٍد : لُْعبَةٌ لهم ، ، الطَّبنُ و ونَها الرَّ ْبياُن يَُسمُّ  وهي َخطٌّ ُمْستِديٌر يَْلعُب بها الّصِ

حاحِ :  أي ذُو ثالثَِة أَْبواٍب ؛ قاَل الشاِعُر : فاِرسيَّتُه : ِسَدَرْه ، وفي الّصِ

ي  ٍم ضــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ الٍ  وَرســــــــــــــــــــــــــح ِر َأطــــــــــــح  مــــــــــــن ِذكــــــــــــح

ِف الــــــــــــــّرايِح     لــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ِ يف خمــــــــــــــُح (2)كــــــــــــــالــــــــــــــطــــــــــــــِّ ح
 

  
 وَرَواهُ بعُضهم : كالطَّْبِل ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ :
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َ يـَلحَعَ  َحواَد  الط َ ح   (3)يَِبوح
اء. الطَّبَنُ  مَّ  هنا َمْصدٌر ألَنَّه َضْرٌب ِمَن اللَِّعِب ، فهو ِمن باِب اْشتَمل الصَّ

 ِمثْل ُصْبَرة وُصبٍَر ؛ وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو : ُطبَنٌ  وقاَل الَجْوهِريُّ : والَجْمعُ 

َ ح  هــــــــــــا الــــــــــــطـــــــــــ  تــــــــــــح ِدي وَأهلــــــــــــحَ عــــــــــــح تح بـــــــــــــَ لــــــــــــَ دَكــــــــــــ   تــــــــــــَ

َرنح و     اِر واجلـــــــــــــَ بـــــــــــــَ ُدو يف اخلـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُن نـ (4)حنـــــــــــــَح
 

  
باُع. : الطَّبَنُ و  الِجيفَةُ تُوَضُع فيُصاُد عليها النُّسوُر والّسِ

ّمِ : الطَّْنبُورُ   :الطَّبَنُ و  ؛ عن ابِن األْعرابِّيِ ؛ (5) بالضَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 والتهذيب.« ورسم ضاح»( اللسان والتكملة وفيها : 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 والصحاح.( اللسان 4)
 .«أو الُعودُ »( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت من الشارح. ونصها : 5)
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 وأَنحَشَد :
ريٍَة  غـــــــــــــِ ٍر مـــــــــــــُ يـــــــــــــح ا بـــــــــــــَا خـــــــــــــَ نـــــــــــــ  َك مـــــــــــــِ  فـــــــــــــإنـــــــــــــ 

ُب و     يـــــــــ  غـــــــــَ تــــــــــَ ِ ال يــــــــــَ وِد الـــــــــطـــــــــ  ح ٍم كـــــــــعـــــــــُ (1)َخصـــــــــــــــــــــــح
 

  
 عنه أيضاً. بهاٍء : َصْوتُه ، ، الطُّْبنَةُ و

ْبنَةُ و  كِعنٍَب. ، ِطبَنٌ  ، ج ، بالكْسِر : الِفْطنَةُ  الّطِ

ً  له كفَِرَح وَضَرَب ، َطبِنَ و ّمِ : ، ُطبُونَةً و َطبانِيَةً و َطبانَةً و بالتَّْحريِك ، ، َطبَنا  فَِطَن. األخيَرةُ بالضَّ

. الطَّبَنُ  وقيَل :  : الِفْطنَةُ للَخْيِر ، والتَّبَُن : الِفْطنَةُ للشَّّرِ

 والتَّبَانَة واِحٌد ، وهما ِشدَّةُ الِفْطنَِة. الطَّبَانَةُ  وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :

 اللَّحانِيَة واِحٌد.والتَّبانَة والتَّبانِيَة واللَّقانَة واللَّقانِيَة واللَّحانَة و الطَّبانِيَةو الطَّبانَةُ  وقاَل اللَّْحيانيُّ :

َج ُروِميَّةُ و ْن تَُواتِيه  ، لها ُغالٌم ُروِميٌّ فجاَءْت بولٍَد كأَنَّه َوَزَغة فََطبِنَ  في الحِديِث : أنَّ َحبَِشيّاً ُزّوِ أي َهَجَم على باِطِن أَْمِرها وَخبَره وأَنَّه ممَّ

 ٍء ؛ قاَل األْعشى :أي فَِطٌن حاِذٌق عاِلٌم بكّلِ شي ، كفَِرحٍ وصاِحٍب ، َطبِنٌ  فهو على الُمراَوَدة ؛

ِ ٌ عــــــــــــــــــــــــــاملٌ و  ــــــــــــــــــــــــــإيّنِ طــــــــــــــــــــــــــَ ُض ف  الــــــــــــــــــــــــــحَ

اِدِر     ة اهلــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ قحشــــــــــــــــــــــــــــــِ ُض شــــــــــــــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــَ (2)أقــــــــــــــــح
 

  
 وأَْنَشَد َشِمٌر :

ِر فــــــــــقــــــــــُ  قــــــــــَ وح ُة حــــــــــَ ــــــــــ  ن ــــــــــِت حــــــــــَ ــــــــــر أَن ُت هلــــــــــا ب  لــــــــــح

ُن     ابـــــــــِ نـــــــــك طـــــــــَ يـــــــــح ين وبــــــــــَ يـــــــــح َر  بــــــــــَ ر  ابلـــــــــفـــــــــِ (3)جـــــــــَ
 

  
 أي رفيٌق داٍه َخبٌّ عاِلٌم به.

ً  النَّارَ  َطبَنَ و طاِمْنها  أي هذه الَحِفيَرةَ : طابِنْ و .َطوابِين وهو َمْدفُِن الناِر ، الَجْمعُ  ، طابُونٌ  : َدفَنَها لئالَّ تُْطفَأُ ، وذلك الموِضعُ  يَْطبِنُها َطْبنا

 وطأِْطئْها.

 إذا َسَكَن. اْطَمأَنَّ  قَْلبه ِمثْل اْطبَأَنَّ و

 هو. أيُّ النَّاِس  َكقْوِلَك : ما أَْدِري هو ، الطَّْبنِ  أيُّ  : الَخْلُق. يقاُل : ما أَْدِري الطَّْبنُ و

ً و ُمطابَنَة : وافَقَهُ ، طابنَهُ و  .طبانا

ّمِ : قَْلعَةٌ بفَلَْسِطيَن.، ب ُطوبانيَةُ و  الضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

تَْين فتَْشديِد نُوٍن : أي حاِذٌق. ُطبُنَّةٌ  رُجلٌ   ، بضمَّ

ً  به َطبِْنتُ  وقاَل أَبو زْيٍد : وِميَّة : َطبَْنُت أَْطبُِن َطبَانَةو أَْطبَُن َطبَنا لها ُغالٌم ُروميٌّ ، وهو ِمن  فََطبَنَ  ، وهو الَخْدُع ؛ وبه فَسََّر َشِمٌر حِديَث الرُّ

 َحّدِ َضَرَب ، أي َخيَّبها وَخَدَعها.

 هو ، بالتّْحِريِك. الطَّبَنِ  واْختاَر ابُن األْعرابّيِ : ما أَْدِري أيُّ 

ْبنُ و ي البَْيت الذي بُنِي به الّطِ يُح ِمَن الَحَطِب والقمِش ، وُربَّما ُسّمِ ً  ، بالكْسِر : ما جاَءْت به الّرِ  .طبنا

 ، كَكتٍِف وَجبٍَل : لُغَتاِن في اللَِّعِب الَمْذُكوِر ، عن ابِن األْعرابّيِ. الطَّبِنُ و

جُل إلى َحِليلَتِه ، فإمَّ  ( )4الطَّبانِيَةُ و ي ؛ وأَْنَشَد للجْعِدّي : أْن يَْنظَر الرَّ ا أْن يَْغَضَب ويَغاَر ؛ عن ابِن بَّرِ ا أْن يَْحُظَل أي يكفها عن الّظهوِر ، وإمَّ

: 
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ـــــــــــه  ِك مـــــــــــن ِدمـــــــــــح عـــــــــــح ـــــــــــُ ِك ال يـ ِدمـــــــــــح عـــــــــــح ـــــــــــُ  فـــــــــــمـــــــــــا يـ

غــــــــــــاُر     ُر َأو يــــــــــــَ ظــــــــــــُ حــــــــــــح انــــــــــــيــــــــــــٌة فــــــــــــيــــــــــــَ بــــــــــــَ (5)طــــــــــــَ
 

  
 ، كالطَُّمأْنِينَِة. الطُّبَأْنِينة َظْهَره كطاَمنَهُ ، وهي ( )6طابَنَ و

ْين أبو يَْحيَى محمُد ابُن اإلمام ُرْكن َطبَنَىو ْين بِن محمِد بِن  ، كَجَمَزى : قَْريَةٌ بالغربية ِمن أَْعماِل سنجا بِمْصَر ، منها : اإلماُم ناِصُر الّدِ الّدِ

 ، الّطبناويُّ  ُعَمَر بِن محمدِ 

__________________ 
 ( اللسان والتكملة والتهذيب بدون نسبة.1)
 واللسان. 95ه ط بريوت ص ( ديوان2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
 ( يف اللسان : والطبانة.4)
 ( اللسان.5)
 ابهلمز.« وطببن»( يف اللسان : 6)
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َنة  َتَمض به اإلماُم  753ُوِلَد ســـــَ ا ِِا ا ترحمَجَه ا اِفُة ابُن َحَجر يف األنباء ا واجح خاوي ِمراراً ا وكاَن ِمن َأكاِبِر الصـــــ  الســـــّ
َر وتـَرحمَجَه يف الضوحِء الالمض.  مِبصح

تَْين : بْلَدةٌ بالزاب ِمن إْفريقيَة ، منها أَبو عبِد هللِا محمُد بُن الُحَسْين بِن محمِد ابِن أَسِد ا ُطْبنةُ و لتَِّميميُّ الحمانيُّ الشاِعُر ، بالضّمِ ويقاُل بَضمَّ

ٌث ، تُوفي َسنَة ، ووِليَ  331قَِدَم األَْنَدلُس َسنَة  ، َذَكَره ابُن الفََرِضّي ؛ وِمن قَرابَتِه : أَبو َمْروان عبُد  394 الّشرَطة وهو نسَّابَة أَْخباِريٌّ محّدِ

 هللا بِن علّيِ بِن الُحَسْين بِن أَسٍد الشاِعُر َرَوى له أبو علّيٍ النسائّي مسلسالً. (1)الَمِلِك بُن ِزياَدة 

ا يُْستدرُك عل  يه :* وممَّ

ٌب ؛ َحَكاه األْصمعيُّ بالنُّوِن هكذا وبالالِم أَْيضاً. َطبَْرَزنُ  : [طبرزن]  للسُّكَِّر ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

 وَطبَْرَزل ِمثَاٌل ال أَْعِرفُه. َطبَْرَزن وقاَل يَْعقوب :

ه الْستِوائِهما في االْستِْعمال.وَطبَْرَزل لْسَت بأَن تَْجعََل أََحَدهما أَْصالً  َطبَْرَزن وقاَل ابُن جنّيِ : قْولُهم :   لصاِحبِه بأَْولى مْنك بحْمِله على ِضّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بفتَْحتَْين وسكوٍن وكْسِر النُّوِن : قْريَةٌ ببَُجْيرةِ ِمْصَر. َطبَْرنِيَةُ  : [طبرن]

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ. بالُمثَلَّثَِة : الطَّثْنُ  : [طثن]

 الطََّرُب والتَّنَعُُّم. وهو

 ، َدِخيٌل في العَربيَِّة. : القَْلوُ  الطَّْجنُ  : [طجن]

بَ  ِحيحِ ، وَوَجْدناها ُمْستَْعملَة : بعضها َعربيَّة وبَْعضها معرَّ  ة.قاَل اللَّْيُث : أُْهِملَت الجيُم والطاُء في الثُّالثي الصَّ

نُ و  ، كصاِحٍب. اِجنِ الطَّ  ، كُمعَظٍَّم : الَمْقلُوُّ في الُمَطجَّ

باِن ، وفيه. قاَل الَجْوهِريُّ ، رِحَمه هللاُ : لطابٍَق يُْقلَى عليه اْسَمان َحْيَدٍر : ِمثْلُ  الطَّْيَجنُ و ألنَّ الطاَء والجيَم ال يَْجتَِمعان في أَْصِل َكالِم  ُمعَرَّ

 العََرِب.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ٌب فاِرِسيَّتُه تابه. اِجنِ الط ، كهاَجر لُغَةٌ في الطَّاَجنُ   ، كصاِحٍب وهو ُمعَرَّ

 َجْمُع َطْيَجن ، وهي الطَّواِجن. الطَّياِجينو

 ِمن كناهم. طاِجنٍ  وأَبو

 ، فيهم زعاَرةٌ. طاِجنٍ  : بطين في ِريِف ِمْصر يُْنَسبُون إلى أَبي الطواجنيةو

ً  ، البُرَّ ، كَمنَعَ  َطَحنَ  : [طحن] نَ و يَْطَحنُه َطْحنا  ؛ أَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ : مطحنٌ و َطِحينٌ و َمْطُحونٌ  فهو َجعَلَهُ َدقِيقاً ، بالتّْشديِد : ، هُ َطحَّ

ثِّ  ُن ابلـــــــــفـــــــــَ حـــــــــ  طـــــــــَ ُ
هـــــــــُز املـــــــــ لـــــــــح هـــــــــا الـــــــــعـــــــــِ يحشـــــــــــــــــــــــُ  عـــــــــَ

اعــــــــــا و     وَد الــــــــــَوســــــــــــــــــــــــَ عــــــــــُ هــــــــــا الــــــــــقــــــــــَ (2)إيضــــــــــــــــــــــــاعــــــــــُ
 

  
ْت  األَْفعَى : َطَحنَتِ و  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد : ِمْطحانٌ  اْستَداَرْت ، فهيوتََرحَّ

هـــــــــا  ـــــــــحـــــــــَ ي حـــــــــِ ـــــــــَ حـــــــــاٍن كـــــــــَبن  ف طـــــــــح رحشـــــــــــــــــــــــاَء مـــــــــِ  خبـــــــــَ

ِر     ــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــ  مجــــــــــَح رِي تح مــــــــــاٌء هــــــــــُ زِعــــــــــَ (3)إذا فــــــــــَ
 

  
ْحنُ و ً  أَْسَمُع َجْعَجعَةً وال أَْرى ومنه الَمثَُل : ؛ الَمْطحونُ  ، بالكْسِر : الدَّقيقُ  الّطِ  .ِطْحنا

 القصيُر.كُصَرٍد :  ، الطَُّحنُ و
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  األَْعراِب لها إذا َظَهَرْت :على َهْيئِة أُّمِ ُحبَْين ، إالَّ أَنها أَْلَطُف منها ، تَْشتَاُل َذنَبَها كما تَْفعَُل الَخِلفَة ِمن اإلبِِل ، يقوُل ِصْبيانُ  ُدَوْيبَّةٌ  أَْيضاً :و

 ها في السَّْهل وال تَراها إالَّ في بَلُّوقٍَة ِمن األَْرِض.بنْفِسها في األَرِض حتى تَِغيَب في فتَْطَحنُ  لنا ِجَرابنا ، اْطَحني

 .الطَُّحنُ  ُدَوْيبَّةٌ كالُجعَِل ، والَجْمعُ  (4) الطَُّحنُ  وقاَل األَْزهِريُّ :

__________________ 
 .«زايدة» 879/  3( األصر ومعجم البلدان ا ويف التبصري 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
نة»الصواب ( 4)  كما يف التهذيب واللسان.« الط حح
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ْمل تَْظهُر أَْحياناً وتَُدوُر كأنَّها  ثم تَغُوُص. تَْطَحنُ  قاَل األْصمعيُّ : هي ُدوَن القُْنفُد ، فتكوُن في الرَّ

ينَ  : الطَُّحنُ و حاحِ  ِمثْل الفُْستُقِة ، لْونُه لَْون التّراِب يَْنَدسُّ في األْرِض ؛ عن لَْيُث ِعِفّرِ  وقْولُه :: أَبي َخْيَرةَ ؛ وفي الّصِ

َاح  دًا أو يف عــــــــــــــــــــــــَ  إذا رآين واحــــــــــــــــــــــــِ

نح     حــــــــــــَ راَ  الــــــــــــطــــــــــــ  َرَ  إطــــــــــــح ين َأطــــــــــــح رِفــــــــــــُ عــــــــــــح ــــــــــــَ (1)يـ
 

  
 إنَّما َعنَى إْحَدى هاتَْين الَحَشَرتَْين.

ْجز لَجْنَدِل بِن الُمثَنَّى الطَُّهِوّيِ. ي : الرَّ  قاَل ابُن بَّرِ

َحى ، الطَّاحونةُ و  .الطَّواِحين والَجْمعُ  : الرَّ

 .طاِحنَةٌ  كلُّها ِمن اإلْنساِن وغيِرِه ، على التَّْشبيِه ، وِحَدتُها : األَْضراسُ  الطَّواِحنُ و

 ؛ عن اللَّْحيانّيِ. كَصبُوٍر : نحُو الثَّلَثِِمائِة من الغَنَمِ  ، الطَُّحونُ و

 ِمن الغَنَم غيَرهُ. الطَُّحونَ  قاَل ابُن ِسْيَده : وال أَْعلَم أََحداً َحَكى

 الَكتِيبةُ العَِظيمةُ. : الطَُّحونُ و

 ما لَِقيَْت ؛ وهو مجاٌز. تَْطَحنُ  قاَل الَجْوهِريُّ :

 وكثَْرةٍ.هي الَكتِيبةُ من كتِائِِب الَخْيل إذا كانْت ذات َشْوكٍة : ؛ وقيَل  (2) الَحْربِ  : اسمُ  الطَُّحونُّ  قاَل األَْزهِريُّ :و

انةِ  اإلبُِل الكثيَرةُ  : الطَُّحونُ و . ، كالطَّحَّ  ُمشدَّدةً ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

انَةُ  وقيلَ   : اإلبُل إذا كانْت ِرفاقاً ومعها أَْهلُها. الطَُّحونُ و الطَّحَّ

اِكُس ِمن الدَّقُوقِة التي تكونُ  الطَّاِحنُ  َحَكى النَّْضر عن الجْعِدّي أَنّه قاَل :و حاحِ. قاَل : في َوَسِط الُكْدِس  ( )3الرَّ انُ و ؛ كما في الّصِ :  الطَّحَّ

ّحِ 
 أَْجَرْيته. الطَّْحن أَو الطَّحاِء ، وهو الُمْنبَسط ِمن األرِض ، وإن َجعَْلته ِمن َمْصُروٌف إن لم تَْجعَْلهُ من الطَّ

ي : ال يكونُ  انُ الطَّ  قاَل ابُن بَّرِ ان ، وَوْزنه فَعَّال ، ولو َجعَْلته ِمن الطَّحاِء لكاَن قِياُسه َطْحوان ال الطَّْحنِ  َمْصروفاً إالَّ ِمن حَّ ، فإن َجعَْلته  َطحَّ

ّحِ كان َوْزنُه فَْعالن ال فَعَّال.
َحانَةُ  وِحْرفَتُه ِمن الطَّ  كِكتابٍَة. ، الّطِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

انَةُ   : التي تَُدوُر بالماِء. الطَّحَّ

اُج :  : القَصيُر فيه لُوثَة. الطَُّحنَةُ  وقاَل الزجَّ

ُجل نِهايَة في الِقَصِر فهو  .الطَُّحنَة ونَقََل األْزهِريُّ عن ابِن األَْعرابي : إذا كاَن الرَّ

ا الطَّويُل الذي فيه لُوثَةٌ فيُقاُل له ُعْسقٌُد. ي : وأَمَّ  وقاَل ابُن بَّرِ

واِل : السََّمْر ُطوُل. الطَُّحنَة وقاَل ابُن َخالََوْيه : أَْقَصُر الِقَصاِر :قاَل :   ، وأَْطَول الّطِ

 ٍء.كلَّ شي تَْطَحنُ  : َطُحونٌ  وَحْربٌ 

 الَمنُون. َطَحنَتُْهمو

 : خثاَرةُ ُدْهِن الّسْمسم. الطَّحينَةُ و

ً  الطَّاحونَةُ و اجِ : مْوِضٌع بَْينه وبيَن اإلْسَكْندريَّة مغربا ِمن شيوخِ أَبي  (4) الطَّاحونيُّ   ِستَّة وثاَلثُون ِميالً ، منه : أَبو يَْعقوب إْسحُق بُن الحجَّ

 عبِد هللا الُمْقرِئ األَْصبهانّي.
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 : قَْريتاِن بشرقية ِمْصر. الطَّواِحينو

 : تقدََّم ِذْكُرها في الالِم. الطَّواِحين ومشتول

ّمِ : الطُّْرنُ  : [طرن] .أَ  ، بالضَّ  ْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 : َضْرٌب منه. الطَّاُرونيُّ والَخزُّ ؛  وقاَل اللّْيُث : هو

 اْختَلَطوا ِمن السُّْكِر. وَطْريَُموا : الشَّْربُ  َطْريَنَ  في النواِدِر :و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح واألساس منسوابً إىل جند .1)
 والكسر  اهر.( يف القاموس ابلرفض ا 2)
 ( يف القاموس : تقوُم.3)
 ( قا  ابن األثري يف اللباب : هذه النسبة إىل الطوحون أو الطاحونة.4)
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ْريَنُ و قيقُ  الّطِ يُن الرَّ ْريَنِ  وأَتى يَْبقى على َوْجِه األرِض قد جفف وتشقق ؛ ، كِدْرَهٍم : الّطِ ْريَن والِغْريَُن : أي َغِضَب ، بالّطِ َمْعناه ، تقدََّم  فالّطِ

 والِغْريَن َسيَأْتي ؛ وَمرَّ له في الميِم : طاَر ِطْريُمه : اْحتَدَّ َغَضباً.

 .( )1د بالَمْغِربِ  وسكوِن الراِء وكْسِر النوِن وفتِح التّْحتية وبْعَد األَلِف نوٌن َمْفتوَحة : ، بالكْسرِ  ِطْرنِيانَةُ و

ْملة.ِمن نواِحي  ، بالضّمِ : د بفَلَْسطينَ  أُْطُرونُ و  الرَّ

 كَصبُوٍر : ع بإرِمينِيَّةَ. ، َطُرونٌ و

ّيِ ، ُطوِرينُ و ّمِ وكسِر الراِء : ة بالرَّ اِزي أَبو عْبِد هللا ، قاَل ابُن أَبي حاتٍِم عن أَبيِه  ، بالضَّ منها : محمُد ابُن َسلََمةَ بِن ماِلِك الباِهِلّي الرَّ

 َصُدوٌق.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بالمحلَِّة. الطرينيون ، بالضّمِ : قَْريةٌ بالغربية ِمن ِمْصر ، ومنها ُطرينا : [طرين]

 : مْلٌح َمْعروٌف. األطرونُ و

انةُ و قَْبُر ، ُمَشدَّدةً : اسٌم لواِدي هبيب ، وهي ُكوَرةٌ ِمن حْوِف ِرْمِسيس ، وتُْعَرُف ببرية َشهاب وبرية األسقط وِميزاُن القُلوب ، بها  الطرَّ

 معاٍذ الَكبِير ، وفيه ِكتاب َعْمرو بِن العاِص لهم.أَبي 

 : قْريَةٌ بالشرقية. االطرون وكومُ 

 ، كِكتاٍب : َمْوِضٌع في ِشْعٍر عن نَْصر. ِطرانٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : بَْقٌل طيٌِّب يُْطبَُخ باللْحِم ؛ كما في اللِّساِن. الطَّْرُخون : [طرخن]

 .َطْرُخون ي عبِد هللا محمِد بِن إْسمعيل بنِ : َجدُّ أَب َطْرُخونو

ث ، ماَت َسنَة  طرخانِ  َجدُّ أَبي بْكٍر عبِد هللا بِن محمِد بِن علّيٍ بنِ  َطْرَخانُ و  .333بِن جيَّاش البَلَخّي المحّدِ

ُكونَةُ  : [طركن] اِء الُمشدَّدةِ وضِم الكاِف : َطرَّ  أَْهَملَه الجماَعةُ. ، بفتحِ الطَّاِء والرَّ

 د باألَْنَدلُِس. وهو :

 ع آَخُر بالَمْغِرِب أَْيضاً. أَْيضاً :و

. (2) َطْيسانيَّةُ   :[طسن]  : أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 د بإْشبِيليَّةَ. وهو :

 وَحواِميُم ، وأَْنَشَد : َطواِسينُ  وال تَقُلْ  وَذواِت حم ، ال تُْجَمُع إالَّ على َذواِت َطس (حم) و طس قاَل أَبو حاتٍِم :و

ًة  ان لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــم يف آِ  حـــــــــــــــــم آيـــــــــــــــــَ دح  َوجـــــــــــــــــَ

ِرُب     عـــــــــــــــح ييف ومـــــــــــــــُ ـــــــــــــــقـــــــــــــــِ ا ت ـــــــــــــــ  ن (3)َ َو هلـــــــــــــــا مـــــــــــــــِ
 

  
 .(حم) و (طسم)وقد ذُِكَر في 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْمل ؛ نَقَلَه شْيُخنا ، رِحَمه هللا. ُطشَّانَة : بئْرُ  [طشن] انٍة : قُْرَب َطرابُلُس الَمْغِرِب بواِدي الرَّ  ، كُرمَّ

ْمحِ ، كَمنَعَهُ ونََصَرهُ ، َطعَنَهُ  : [طعن] ً  بالرُّ  .َطِعينٌ و َمْطعُونٌ  : َضَربَهُ َوَوَخَزهُ ، فهو َطْعنا
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ّمِ ، ُطْعنٌ  ج قاَل أَبو زْيٍد :  .ىَطْعن ولم يَقُلْ  بالضَّ

ً  وفيه بالقَْولِ  بِلسانِه وعليه َطعَنَهُ  وِمن المجاِز : ً و َطْعنا  ، األخيَرةُ بالتَّْحريِك : ثَلَبَهُ. َطعَنانا

ْمحِ ،  الطَّْعنُ  وقيَل :  بالقَْوِل ، قاَل أَبو ُزبَْيٍد : الطَّعَنَانُ وبالرُّ

داَوِة إاّل و  ُر الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــــــــح
ُ

 َأب املــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــــا      نــــــــــــــااًن وقــــــــــــــوَ  مــــــــــــــا ال يــــــــــــــُ عــــــــــــــَ (4)طــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( قيدها ايقوت بلدة ابألندل  من كورة قربة.1)
 . وايء خفيفة... ( قيدها ايقوت بكسر الطاء مث السكون2)
 ( اللسان.3)
 برواية : 659( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو   . .. أيب ال

 ... شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذانً    
  

 واألساس برواية : 412/  3كرواية اللسان ؛ والصحاح واملقايي  وانظر ختر ه فيه ا واملثبت  

 أيب  اهر الشناءة إالو 
 ويف التهذيب برواية :

 أيب الكاشحون اي هند إالو 
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ً  ففَرق بيَن الَمْصَدَرْين ، واللَّْيث لم يَْفِرْق بَْينهما ، وأَجاَز للشاِعرِ  َ  َطعَْنوا في البيِت ألنَّه أَراَد أنَّهم َطعنانا ْكثَُروا فيه وتَطاَول ذِلَك منهم ، فأ

 َمْضموَمة. يَْطعُنُ  والعَْين ِمن: ُء في َمصاِدر ما يُتَطاَوُل فيه ويُتَماَدى ويكوُن ُمناِسباً للَمْيل والَجْور ؛ قاَل اللَّْيُث وفَعاَلٌن يَِجي

ْمح ،  يَْطعُن قاَل : وبعُضهم يقولُ   .يَْطعُنُ  ا ، ثم قاَل اللّْيُث : وِكالُهمابالقَْوِل ، ففَرق بَْينهم يَْطعَنوبالرُّ

ْمح وال في الَحَسِب ، إنّما َسِمْعتُ  يَْطعَنُ  وقاَل الِكسائي : لم أَْسَمْع أَحداً ِمن العََرِب يقولُ   .يَْطعُن بالرُّ

اء : َسِمْعُت أَنا ْمحِ. يَْطعَنُ  وقاَل الفرَّ  بالرُّ

 .يَْطعُنُ و يَْطعَنُ  فيها وَمَضى َذَهبَ  أي في المفاَزةِ : َطعَنَ  ِمن المجاِز :و

 الليَل أي يَْسِري فيه ؛ قاَل ُحَمْيُد بُن ثوٍر : يَْطعنُ  َخَرجَ : يقاُل  اللَّيَل : ساَر فيه كلَّه. (1) َطعَنَ  ِمن المجاِز :و

ه إنـــــــــين و  يـــــــــح نــــــــــَ ين إلـــــــــيـــــــــك الـــــــــلـــــــــيـــــــــَر ِحضـــــــــــــــــــــــح عـــــــــح  طـــــــــَ

وُ      عــــــــــــُ ــــــــــــَ َداُن فـ ك إذا هــــــــــــاَب اهلــــــــــــِ تــــــــــــلــــــــــــِ (2)لــــــــــــِ
 

  
 ؛ قاَل لبيٌد ، رِضَي هللا تعالى عنه : َمدَّه وتَبَسَّط في السَّْيرِ  إذا الفََرَس في الِعناِن : َطعَنَ  ِمن المجاِز :و

حـــــــــي  تـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ نـــــــــاِن وتـ ُن يف الـــــــــعـــــــــِ عـــــــــُ طـــــــــح رحقـــــــــَ  وتـــــــــَ ـــــــــَ  تـ

هــــــــــــا     امــــــــــــُ د  محــــــــــــَ ِة إذ َأجــــــــــــَ مــــــــــــامــــــــــــَ (3)ِورحَد ا ــــــــــــَ
 

  
اُء يجيُز الفتَْح في َجميعِ ذِلَك.  والفرَّ

 ؛ وقاَل : َمطاِعنُ و َمطاِعينُ  للعَُدّوِ ، كالِمْطعَِن ، كِمْنبٍر ، ج الطَّْعنِ  : الكثيرُ  الِمْطعانُ و

يـــــُف لـــــلـــــــد جـــــَ   كـــــــاشـــــــــــــــــــِ جـــــــا مـــــَ يـــــح ُا يف اهلـــــَ طـــــــاعـــــِ  مـــــَ

رَبّ آفـــــــــاُ  الســــــــــــــــــــــمـــــــــا    رحِص إذا اغـــــــــح ن الـــــــــقـــــــــَ (4)ِء مـــــــــِ
 

  
ً  في الَحْربِ  تَطاَعنُواو ً و تَطاُعنا ً  ظاِهُر ِسياقِه أنَّه بالتَّْحريِك والصَّوابُ  ، َطعَنانا ً و بَكْسَرتَْين فشّدِ النُّون وهي ناِدَرةٌ ، ِطِعنَّانا بالكْسِر هو  ِطعانا

 ؛ قاَل : تَطاَعنُوا ال َطاعنُوا َمْصَدر

 ِ اح ـــــــــــ  ي رحكـــــــــــِ ـــــــــــُ ُه تـ ـــــــــــه َوجـــــــــــح ـــــــــــا كـــــــــــبن ب ـــــــــــد َغضـــــــــــــــــــــــــِ  ق

بــــــــيــــــــُب     ذح ان فــــــــيــــــــه تــــــــَ عــــــــَ ِدٌف لــــــــطــــــــِ هــــــــح ــــــــَ تـ (5)ُمســــــــــــــــــــــح
 

  
 طاء البتَّةَ ثم أُْدِغَمْت. اْطتَعَنَ  على اْفتَعَلوا ، أُْبِدلَْت تاءُ  ، اطَّعَنُواو

 ِمثْل التََّخاُصم واالْختِصاِم والتَّعاُوِر واالْعتِواِر. (6)قاَل األْزهِريُّ : التَّفاُعل واالْفتِعاُل ال يكاُد يكوُن إالَّ باالْشتِراِك ِمن الفاِعِلين منه 

تي»في الحِديِث : و ماحِ ،  فالطَّْعنُ ،  «الطَّاُعونو بالطَّْعنِ  فَنَاُء أُمَّ الذي يَْفُسد له الَهواُء فتَْفسُد  الَوباءُ و: الَمَرُض العامُّ  اعونُ الطَّ و: القَتُْل بالّرِ

ماُء وبالَوباِء ؛ ِة بالِفتَِن التي تُْسفَك فيها الّدِ  .َطواِعينُ  ج به األَْمِزَجة واألْبدان ؛ أَراَد أنَّ الغاِلَب على فَنَاِء األُمَّ

جُل والبَعيُر ، ُطِعنَ  قدو  .َمْطعونٌ و َطِعينٌ  فهو ، كعُنَِي : أَصابَهُ  الرَّ

َمْخشريُّ : وهو مجاٌز ِمن . الطَّواِعين لتَْسِميتهم الطَّْعن وقاَل الزَّ  ِرَماَح الِجّنِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، ومنه قْوُل الُهَذلّي : َطْعنٌ  ، والَجْمعُ  الطَّْعنِ  : أَثَرُ  الطَّْعنَة

مح مـــــــــكـــــــــانـــــــــه  تـــــــــُ مـــــــــح لـــــــــِ ٍ  قـــــــــد عـــــــــَ بـــــــــح  فـــــــــإن  ابـــــــــَن عـــــــــَ

ُف     ـــــــــــِ وائ ٌن جـــــــــــَ عـــــــــــح رحٌب وطـــــــــــَ ـــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــَ (7)أََذاَع ب
 

  
 بدليِل قْوِله َجوائِف. َطْعنة فإنَّه أَراَد َجْمع

ماحِ. التَّطاعنُ  : المطعنةُ و  بالّرِ

__________________ 
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 لي  يف القاموس.« طعن»( قوله 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 واللسان والصحاح واألساس. 177بريوت ص ( ديوانه ط 3)
 ( اللسان بدون نسبة.4)
 ( اللسان بدون نسبة.5)
 ( يف التهذيب : إال ابشرتا  الفاعلا فيه.6)
 ( اللسان.7)
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ينٌ  ورُجلٌ  يت : حاِذقٌ  ِطعِّ عَانِ  ، كِسّكِ  في الَحْرِب. بالّطِ

 ونحِوِهما. وكَشدَّاٍد : الوقَّاُع في أَْعراِض الناِس بالذَّم والغيبةِ 

 .َمطاِعنُ و َمْطعَنٌ  وله فيه

 بالقْوِم : َسَرى بهم ؛ قاَل ِدْرَهُم زْيٍد األَنصاِريُّ : َطعَنَ و

و و  َر املــــــــــــــلــــــــــــــُ طــــــــــــــح وحِم شــــــــــــــــــــــــــــَ ُن ابلــــــــــــــقــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  َأطــــــــــــــح

َدحُ     جـــــــــــــــــــح َ  املـــــــــــــــــــِ  ِ  حـــــــــــــــــــىت إذا خـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَ

  

وا  ـــــــــــــــــُ زِل نـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ رحُت صـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــايب أبن يـ  أَمـــــــــــــــــَ

وا     حــــــــــُ بــــــــــَ وا قــــــــــلــــــــــيــــــــــاًل وقــــــــــد َأصــــــــــــــــــــــــح (1)فــــــــــبــــــــــاتــــــــــُ
 

  
ي : وَرَواهُ القالي : وأَْظعَُن ، بالظاِء المْعجَمِة.  قاَل ابُن بَّرِ

 في َجناَزتِه إذا أَْشَرَف على الَمْوِت. َطعَنَ و

 في نَْيِطه. َطعَنَ  وكذا

 في الحْيَضِة الثالثَِة.المْرأَةُ  َطعَنَتِ  ، بالضّمِ : َشَخَص فيها : ومنه يَْطعُنُ  في الّسنِّ  َطعَنَ و

 فيه. َطعَنَ  َء أَو َدَخلَه فقدوَمِن اْبتََدأَ الشي

 ُغْصُن الّشَجَرةِ في داِر فالٍن ماَل فيها شاِخصاً. َطعَنَ و

وا ً  وقد َسمَّ ً و مطاعنا ْحمن ، َرَووا عن ِطعان ، كِكتاٍب ، وأَحمُد بُن ناِصِر ابنِ  ِطعانا  الخشوعّي. ، واْبناه عْبُد هللِا وعْبُد الرَّ

ق بنِ  ٌر ، قالَهُ الحافُِظ. َطعَّان وكَشدَّاٍد : ُعثْماُن بُن َعالَّ  ، ُمْقرٌئ متأخَّ

. ، بالمْهملِة والمثلَّثِة : الطَّْعثَنَةُ  : [طعثن]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

يِّئَةُ الُخلُقِ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هي  ؛ وأَْنَشَد : المرأَةُ السَّ

عـــــــــــــــاَدا  مـــــــــــــــين الصـــــــــــــــــــــــــــــِّ تـــــــــــــــّ  اي َرّب مـــــــــــــــن كـــــــــــــــَ

داَدا    غـــــــــــــــح ًة مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــَ بح لـــــــــــــــه حـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــهـــــــــــــــَ

  

الَدا  َتلُض اأَلجح  (2)َطعحثـََنًة تـَبـح

 .(3)أي تَْلتَِهُم األُيُوَر لَهنِها 

 كثيرةٌ. أي : َطْعثَنَةٌ  َغنَمٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي ، وعنه اْبنُه ، كغُراٍب والغَْين مْعجمة : َجدُّ أَبي نَْصر الُحَسْين بِن عْبِد هللا بِن ُطعَان النَّْيسابُوِري ، َرَوى عن ُسْفيان الثَّْورِ  ُطغانٌ  : [طغن]

 محمٌد وَحِفيُده إْسحاُق بُن محمٍد حدََّث عن يَْحيَى بِن يَْحيَى ؛ نَقَلَه الحافُِظ.

.بالف ، الطَّْفنُ  : [طفن]  اِء : أْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 إذا ماَت ؛ وأَْنَشَد : َطفَنَ  يقاُل : الَمْوُت. وقاَل الُمفَّضل : هو

نح  حـــــــــــَ طـــــــــــَ قـــــــــــ  َرحـــــــــــ  الـــــــــــز وحر عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه فـــــــــــَ ـــــــــــح  أَل

نح     فــــــــــــَ رحً  حتــــــــــــتــــــــــــه حــــــــــــىت طــــــــــــَ ــــــــــــَ فــــــــــــًا وفـ ذح (4)قــــــــــــَ
 

  
 .الَمْطفُون عن ذلك (5)يقاُل : َخّلِ  الَحْبُس.  :الطَّْفنُ  قاَل ابن األَْعرابّيِ :و

ِجِل والمْرأَةِ. الطَّفانِيَةُ و  وقيَل : هو نَْعُت َسْوء فيهما. ، كعاَلنِيَة : َشتٌْم للرَّ
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ي :و  ؛ قاَل أَبو ُزبَْيد : وما ال َخْيَر فيه ِمن الَكالمِ  والباِطلُ  : الَكِذبُ  الطَّفانينُ  قاَل ابُن بَّرِ

 (6)َطفاِنُا قـَوحٍ  يف َمكاٍن خُمَن ِ  
 الَحْبُس والتََّخلُُّف. : الطَّفانِينُ  ابُن األْعرابّيِ :قاَل و

 وكذِلَك اْطبَأَنَّ بالباِء. : اْطَمأَنَّ ، اْطفَأَنَّ و

__________________ 
 ( اللسان واألو  يف األساس.1)
 .«تبتلض»بد  « تبلض»( اللسان ا وفيه 2)
 .«هبنها»( يف اللسان : 3)
 .«فطحن»بد  « فطجن»( اللسان والتكملة وفيها 4)
 واملثبت عن اللسان والتكملة.« حر»( ابألصر : 5)
 وصدره : 653( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 6)

 فلست وإن كنت اغرتبت بقائرٍ 
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 َحُسَن. أي ُخلُقُه : اْطفَأَنَّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كعاَلنِيَة : المْرأَةُ العَُجوُز. الطَّفانِيَةُ 

 ا يُْستدرُك عليه :* وممَّ 

 ُطولُونَ  ، بالضّمِ : َعلٌَم ؛ وأَحمُد بُن ُطولُون ، أَميُر ِمْصر صاِحُب الجاِمعِ الَمْشهور به ، وولُده أَبو معد َعْدناُن بُن أَحمَد بنِ  ُطولُون : [طلن]

بيعِ ابِن ُسلَْيمن وغيِرِه ، ماَت َسنَة   هللا تعالى.، رِحَمه  325، ُوِلَد بِمْصَر َرَوى عن الرَّ

 .ُطمونٌ  ، ج كالُمْطَمئِنِّ  وهو غيُر ُمْستَْعمٍل في الَكالِم ، ، بالفتْح : السَّاِكُن ، الطَّْمنُ  : [طمن]

ً  إلى كذا اْطمأَنَّ  ِمن المجاِز :و  .ُمْطَمأَنٌّ  ، وذاكَ  ُمْطَمئِنٌّ  وهو بالضّمِ : َسَكَن إليه وَوثََق به ، ، ُطَمأْنِينَةً و اْطِمئْنانا

 ، وخالَفَهُ أَبو َعْمٍرو فرأَى ِضدَّ ذلك. َطأَْمنَ  َمْقلوٌب ، وأنَّ أَْصلَه ِمن اْطَمأَنَّ  َذَهَب ِسْيبََوْيه إلى أنَّ 

 وقاَل الشَّهاُب في شْرحِ الشفاء : يقاُل إنَّه كاْحَمارَّ ثم ُهِمَز ، وقيَل : كانِت الَهْمَزةُ قَْبل الميِم فقُِلبَْت.

ْوض للّسهيلي : َوْزنُ وفي ا إذا تََطأَْطأ ، وإنَّما قدَُّموها لتَباُعِد الَهْمزةِ  تََطاَمنَ  افلعل ، ألنَّ أَْصَل الميِم أن تكوَن بْعَد األَلِف ألنَّه ِمن اْطَمأَنَّ  لرَّ

 ِل الَخليِل وِسْيبََوْيه فراراً ِمن تَقاُرِب الَهْمَزتَْين ا ه.التي هي َعْين الفْعِل ِمن َهْمَزةِ الَوْصِل ، فيكون أََخّف لَْفظاً كما قَلَبُوا أَْشياء في قوْ 

له وإْحدى النُّونَْين ِمن آِخره ؛ وتَْصغيرُ  ، ُطَمْيئِنٌ  : الُمْطَمئِنُّ  أي تَْصغيُرهُ ،و بحْذِف إْحَدى النُّونَْيَن ِمن  ُطَمْيئِنَة : ُطَمأْنِينَة بحْذِف الِميِم ِمن أَوَّ

 َدةٌ.آِخِره ألنَّها زائِ 

 ِحَذاَر الَجْمع بيَن السَّاِكنَْين. اْطَمأَنَّ  بغيِر َهْمٍز ألنَّ الَهْمزةَ التي َدَخلَت في طاَمنَهُ وأي َحنَاهُ ،  طاَمنَه َظْهَرهُ : َطْمأَنَ و

 ِمن األْمِر : َسَكَن. َطْمأَنَ و

ينٌ و وِم. ، ِطّمِ يٍن : د بالرُّ  كِسّكِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .كَطْمأَنَه َء : َسكَّنَه ،شيال َطأَْمنَ 

 .االْطِمئْنانُ  : الطَّأَْمنَةُ و

 : الُمْستَْوِطُن في األْرِض. الُمْطَمئِنُّ و

 : اْنَخفََضْت. تََطأَْمنَتْ واألرُض  اْطَمأَنَّتِ و

 باإليماِن وأَْخبَتَْت لربِّها. اْطَمأَنَّتْ  : التي (1) (الن َّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ ) و

ا كاَن يَْفعلُه : أي تََرَكهُ. اْطَمأَنَّ وجاِلساً  اْطَمأَنَّ و  عمَّ

 : أي سكوٌن ووقاٌر. تََطاُمنٌ  وفيه

قَر. : ُرَطٌب أَْحمُر شديُد الحالوةِ  الطَّنُّ  : [طنن]  كثيُر الصَّ

ّمِ : ، الطُّنُّ و  القاَمةُ. بالضَّ

نْفِسه  بُطنِّ  فالٌن ال يقومُ : بالكْسِر ؛ قاَل : ومنه قْولُهم  ، ِطنانٌ و أَْطنانٌ  ج ِمن سائِِر الحيواِن ، بََدُن اإلْنساِن وغيِرهِ  األْعرابّيِ :وقاَل ابُن 

 ؟.فكيَف بغيِرهِ 

ِة وال أَْحَسبُها عربيَّة َصِحيَحة.  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو قوُل العامَّ

 ؛ عن أَبي الَهْيثم ؛ وأَْنَشَد : بيَن الِعْدلَْينِ الِعالَوةُ  : الطُّنُّ و
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 (2)ُمعحرَتٍِض ِمثحِر اعحرتاض الط نِّ 
 والَحَطِب. ُحْزَمةُ القََصبِ  : الطُّنُّ و

 قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ال أَْحَسبها عربيَّة َصِحيَحة.

ةُ تقولُه بالكْسِر.  * قْلُت : والعامَّ

__________________ 
 .27الفجر اآية  (اي َأي َّتُ َها الن َّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة ، اْرِجِعي ِإىل رَبِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً ) : ( يف قوله تعاىل1)
 ( اللسان وقبله فيه :2)

 بــــــــــــــــــــــــــرح ابلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــين طــــــــــــــــــــــــــو  املــــــــــــــــــــــــــّن 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري كــــــــــــــــــــــــــــــــــــر راكــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أدنّ و    

  

 والتهذيب ا والشاهد يف التكملة واألساس
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 .ُطنَّةٌ  ؛ قاَل الجْوهِريُّ : والقََصبةُ الواِحَدةُ من الُحْزَمةِ  الواِحَدةُ بهاءٍ 

ْطبةُ الَوريقةُ تُْجمُع وتُْحزُم ويُْجعَل في َجْوفِها النَّْوُر أَو الَجني. الطُّنُّ  وقاَل أَبو َحنِيفَةَ :  ِمن القََصِب ومن األَْغصاِن الرَّ

 واألُذُِن والَجبَِل. كأَميٍر : صوُت الذُّباِب والطَّْستِ  ، الطَّنِينُ و

َت ، : َطنَّ يَطنُّ و  ، وهي َكثَْرةُ الَكالِم ، والتَّْصويِت به. الطَّْنَطنَةُ  وهي ، َطنَّنَ و كَطْنَطنَ  َصوَّ

جُل : َطنَّ و  وكذِلَك لَِعَق إْصبَعَه. ماَت ، الرَّ

ها وأَتَنَّها بمْعنًى واِحٍد ، وهو مجاٌز.، يحكي بذِلَك َصْوتها حي َطنَّتْ  بُسْرَعٍة ، وقد ساقَهُ : قََطعَها أََطنَّ و  َن َسقََطْت ، وكذِلَك أَتَرَّ

تَهُ  أََطنّ و  .فَطنَّ  الطَّْسَت : َصوَّ

 كالعُوِد ِذي األْوتاِر. : حكايةُ صوِت الطُّْنبُوِر وِشْبِهه الطَّْنَطنَةُ و

ُجُل الَجِسيُم ، الطُّنِّيُّ و ّمِ : الرَّ  أي العَظيُم الجْسِم. ، بالضَّ

 قاَل : ذُو َصَخٍب ، أي : َطْنطانٍ  رجٌل ذوو

طــــــــــــــــاِن  نــــــــــــــــح َك َذوا طــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح رِيــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ  إن  شــــــــــــــــــــــــــــــَ

ورِداِن     ِدرح يـــــــــــــــوَم يـــــــــــــــُ (1)خـــــــــــــــاِوذح فـــــــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. الطَّْنَطنَةُ   الَكالُم الَخفيُّ

 : الِعْدُل ِمن القُْطِن الَمْحلوِج ، عن الَهَجرّيِ. الطُّنُّ و

 بمْعنَى التَّْمر. الطَّنِّ  ، بالضّمِ : لُغَةٌ في الطُّنُّ و

 اإلبُِل : هاَمْت. َطنَّتِ و

 ِذْكُره في البِالِد. َطنَّ و

ْلب.: صوُت الشي الطَّنِينُ و. َطنَّانَةٌ  وله قَِصيدةٌ   ِء الصُّ

نَِّة ، فأَْدغم الظاء في التاِء ثم أَْبَدل منها طا يُطَّنُّ  وهو ََّهم ؛ ويُْرَوى بالظاِء أَْيضاً ، وأَْصلُه يَْظتَنُّ من الّظِ ء ُمشدَّدة كما يقاُل ُمطَّلم بكذا : أي يُت

 .(2)في ُمْظتَلم 

 الميِم : قَْريةٌ ِكْلتاُهما بالشَّْرقية ، األَخيَرةُ على الميِل ، وقد َوَرْدتُها.، كَسحاٍب : قَْريةٌ بِمْصَر ؛ وُطنَِّمي ، بالضّمِ وتَْشديِد النُّوِن وكْسِر  َطنانٌ و

نَّةُ و  ، بالكْسِر : التّهَمةُ ؛ نَقَلَه ابُن ِسْيَده. الّطِ

. ، كثُماَمٍة : ُطَوانَةُ  : [طون]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 ع. وهو :

وِم.  وقاَل نَْصر : بَلٌَد بالرُّ

ا يُْستدركُ    عليه :* وممَّ

 ، بالضّمِ : َكثْرةُ الماِء ، نَقَلَه األْزهِريُّ عن ابِن األْعرابّي. الطُّونَةُ 

وِم. ُطونَةو* قْلُت :   : نَْهٌر َعظيٌم بالرُّ

ار ، َسِمَع القاِسَم بَن َجْعفٍر الهاِشِمّي وغيَرهُ. الطَّاَوانيّ  وأَبو بْكٍر أَحمُد بُن محمِد بِن عْبِد الَوهابِ   البزَّ
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ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

اَدةُ ؛ كما في اللّساِن. الطََّهنانُ  : [طهن]  : البَرَّ

 : قَْريةٌ باالشمونين ِمن َصعيِد ِمْصَر. طهنةٌ و

ينُ  : [طين]  ِطينُ  اِء وأَْجود ذِلكَ َمْعروٌف ، يَْختَِلُف باْختِالِف َطبَقاِت األَرِض ، وأَْجوُده الحرُّ النَّقي الخاِلُص بْعَد رسوِب الم بالكْسِر : م الّطِ

ٌب لذِلَك.ِمْصَر ، وله َمِزيد خُصوِصيّة في َدْفعِ الطَّاُعون والَوبَاء وفََساِد الِمياِه إذ أُْلقي فيها ، والمأُْخوذُ ِمن ِمْقياِس النِّ   ْيل ، مجرَّ

ينُ و . الّطِ  أَنواٌع : منها الَمُختوُم والّدقوقيُّ والّطيطليُّ والشَّاُموسيُّ واألَْرمنيُّ والُخَراسانيُّ

ينَةُ و  يُْختَم بها الصكُّ ونحُوهُ. بهاٍء : الِقْطعَةُ منه ، الّطِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة والتكملة.1)
 ( يف اللسان : مظطلم.2)
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ينةُ و ينيُّ  منه : عبُد هللِا بُن الَهْيثمِ  د قُْرَب ِدْمياَط ،  :الّطِ ينيُّ  عن ابِن خاِلٍد ؛ وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن َمْنُصورٍ  الّطِ  (1)َرَوى عنه أَبو مطر  الّطِ

 اإلْسَكْندِرّي.

ينَةُ  ِمن المجاِز :و ينَةِ  هو ِمن: يقاُل  .(3) : الِجبِلَّةُ والِخْلقَةُ  (2) الّطِ  األُْولى. الّطِ

ينِ  : َحسََّن َعَملَ  َطانَ و جُل وَطاَم إذا َحسََّن َعَملَهُ ، كما هو نَّص ابِن األْعرابّي. َطانَ  هكذا في النُّسخِ والصَّوابُ  ، الّطِ  الرَّ

 ِكتابَهُ : َختََمهُ به. َطانَ و

ُجُل  تََطيَّنَ و يانَةُ وتَلَطََّخ به ؛  : (4)الرَّ  كِكتابٍَة : ، الّطِ

 على الِقياِس. َصْنعَتُه

 السَّْطح. ِطْنتُ  السَّْطح ، وبعُضهم يُْنكُره ويقوُل : َطيَّْنتُ  قاَل الَجْوهِريُّ :و

 ، وأَْنَشَد للُمثَقّب العَْبدّي : (5) ، كأَميرٍ  َمِطينٌ  السَّْطَح فهو َطيَّنَ و

د  مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا  لــــــــــــــي واجلــــــــــــــِ قــــــــــــــَ  ابطــــــــــــــِ ــــــــــــــح  فــــــــــــــبَبـ

ِا     طــــــــــــــــِ
َ

ِة املــــــــــــــــ اِن الــــــــــــــــد رابــــــــــــــــنــــــــــــــــِ (6)كــــــــــــــــدُكــــــــــــــــ 
 

  
حاحِ. طانٌ  ، وكذِلَك يومٌ  : كثيُرهُ  طانٌ  َمكانٌ و  ، كما في الّصِ

ٍث ، ُمَطيِّنٌ و في  الَحْضرمّيِ ، وقد َذَكَره المصنِّفُ  الحافِظِ  بِن ُسلَْيمن لَقَُب محمِد بِن عبِد هللا َصوابُه كُمعَظٍَّم كما َحقَّقَه الحافُِظ ، ، كُمَحّدِ

ٍث فهو عبُد هللا بُن محمدٍ  ا كُمَحّدِ  لَولَِعه به َصِغيراً. شيٌخ البِن مْنَده لُقَِّب به الُمَطيِّن َحْضَرَم اْستِطراداً. وأَمَّ

ي وقاَل : َحقُّه أن يُْذَكَر في فْصِل الف في الطَّاِء ، بالكْسِر ، فِلَْسطيُن ،و اِء ِمن َحْرف الطَّاِء لقْوِلهم َذَكَره الَجْوهِري هنا فاْعتََرَضه ابُن بَّرِ

 فِلَْسُطون.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ين : لُغَةٌ في الطَّانُ   .الّطِ

ينِ  : كثيَرةُ  طانَةٌ  وأَْرضٌ   .الّطِ

 : قَْريتاِن ِبمْصَر إْحَداُهما بالغَْربية ، والثانية ِمن أَْعماِل قوص. طانَةُ و

ْين الِكتاَب : َختََمه َطيَّنَ و  .بالّطِ

 الِكتاَب أي اْختِْمه. أَِطنِ  قاَل : وَسِمْعُت َمْن يقوُل :

ْين صانِعُ  الطَّيَّانُ و ا ِمن الطََّوى ، وهو الُجوُع ، فليَس ِمن هذا. الّطِ  ؛ وأَمَّ

 هللاُ على الَخْيِر وطاَمهُ : أي َجبَلَه عليه ؛ وأَْنَشَد األَْحمر : طانَهُ و

ه  مــــــــ  ي أن َتضــــــــــــــــــــــُ حــــــــِ ــــــــَ ت ر ًا َيســــــــــــــــــــــح ــــــــقــــــــد كــــــــاَن حــــــــُ  ل

يــــــــاُ هــــــــا     َ  فــــــــيــــــــهــــــــا حــــــــَ ٌ  طــــــــِ فــــــــح لــــــــك نـــــــــَ (7)إىل تــــــــِ
 

  
 يُريُد أنَّ الحياَء ِمن ِجبِلَّتِها وَسِجيَّتِها.

ينَة وإنَّه ليَابِس  .إذا لم يكْن َوِطيئاً َسْهالً  الّطِ

ينيُّ  الَواِسطيُّ  الّطينِ  وأَبو الفَْضِل محمُد بُن محمِد بِن محمِد بِن أَبي ه ، َرَوى عنه أحمُد ابُن علّيٍ البَْدِريُّ  الّطِ  .(8)نُِسَب إلى َجّدِ

ين وَديرُ   لشَِّريفَة.: قَْريةٌ قُْرَب ِمْصَر شرقيها على النِّيِل الُمباَرِك ، وبها اآلثاُر ا (9): هو َديُر مرجنا  الّطِ
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 وَمْوِضٌع آَخُر قبالَةَ سملوط ُمِطلٌّ على النِّيِل ، وله َساللَم َمْنحوتَة في الَجبَِل.

__________________ 
 رو  عنه ابن أيب مطر اإلسكندراين. 878/  3( يف التبصري 1)
 ليست يف القاموس.« الطينة»( قوله : 2)
 ( يف القاموس : واخللقُة واجلبّلُة.3)
 لي  يف القاموس.« الرجر»قوله : ( 4)
ِ كمعّظٍم. ا ه. قرايف.5)  ( عل  هامش القاموس : القياس ُمَطا 
 واللسان والصحاح. 38البيت  76( املفضلية 6)
 ( اللسان.7)
 التوزي. 879/  3( يف التبصري 8)
 إىل أهنما واحد.وقد ذكر ا يف ترمجتا مستقلتا ومل يشر فيهما « دير َمرحَحّنا»( يف ايقوت 9)
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 مع النون فصل الظاء
 : أَْهَملَهُ الجماَعةُ. (1) ، كِكتابٍ  ِظَرانٌ   :[ظرن]

 وُوِجَد في بعِض النسخِ كَسحاٍب. ع. وهو :

 قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللا تعالَى ، والَمْوِضُع ُضبَِط بالَوْجَهْين.

ا نَْصر فقد َضبََطه بالكْسِر والطاِء المُ   .(2)ْهَملَة ، وقاَل : هو َمْوِضٌغ في ِشْعٍر ، وقد أَشْرنا إليه * قْلُت : وأَمَّ

ً  ، كَمنَعَ  َظعَنَ  : [ظعن] كُ  بالفتْحِ  ، َظْعنا ً و ويَُحرَّ ٍل ِمن ماٍء إلى ماٍء أو ِمن  سارَ وَذَهَب :  ُظعونا لنُْجعٍَة أو ُحُضوِر ماٍء أو َطلَِب َمْربَعٍ أَو تََحوُّ

 بلٍَد إلى بلٍد.

 أَْنَت أَْم ُمِقيٌم. ظاِعنٌ : أَ ؛ وهو ِضدُّ الخافِِض ، يقاُل  ظاِعنٌ  وقد يقاُل لكّلِ شاِخٍص لَسفَر في َحّجٍ أو َغْزٍو أَْو َمِسيٍر ِمن َمدينٍَة إلى أُْخرى

 بالفتْحِ وبالتّْحِريِك. (3) (يَ ْوَم َظْعِنُكمْ )قُِرَئ قْولُه تعالَى : و

 وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه : َسيََّرهُ ، هو : أَْظعَنَهُ و

وا َأحــــــــــــداً  ــــــــــــُ ن عــــــــــــِ ظــــــــــــح ــــــــــــُ ا ي وَن وملــــــــــــ  ــــــــــــُ ن ــــــــــــظــــــــــــاعــــــــــــِ  ال

ــــــــــــهــــــــــــا و     ي ــــــــــــِّ ل ــــــــــــوَن ملــــــــــــن داٌر َنــــــــــــَُ ل ــــــــــــِ ــــــــــــقــــــــــــائ (4)ال
 

  
الحِديُث أنَّه أَْعَطى َحِليَمة السَّْعدية ، رِضي هللا تعالى عنها ، منه ؛ و اْمَرأَةٌ أَْم ال المْرأَةُ ؛ وقيَل : كانْت فيه فيه تكونُ  : الَهْوَدجُ  الظَّعينَةُ و

 ً  للظَِّعينَةِ  بَِعيراً ُمَوقَّعا

ّمِ ، ، ُظْعنٌ  ج أي للَهْوَدجِ ، تَْين ، ، ُظعُنٌ و بالضَّ  ، األَخيَرتاِن َجْمُع الَجْمع ؛ قاَل بْشُر بُن أَبي خاِزٍم : ُظعُناتٌ و أَْظعانٌ و َظعائِنُ و بضمَّ

ِديـــــــــــــَن بـــــــــــــرايـــــــــــــٍة  تـــــــــــــَ هـــــــــــــح ـــــــــــــَ نـــــــــــــاٌت يـ عـــــــــــــُ  هلـــــــــــــم  ـــــــــــــُ

ُب     لــــــــِّ قــــــــَ ــــــــَ تـ ُ
ُر املــــــــ ــــــــطــــــــائــــــــِ ر  ال قــــــــِ تــــــــَ (5)كــــــــمــــــــا َيســــــــــــــــــــــح

 

  
يت به على َحّدِ تَْسِميَة الشي المرأَةُ ما داَمْت في الَهْوَدجِ ، : الظَّعينَةُ و ؛ قاَل  بَظعينَةٍ  منه ، فإذا لم تكْن فيه فلْيَستْ  ِء لقُْربِهِء باْسِم الشيُسّمِ

 َعْمُرو بُن ُكْلثوم :

يـــــــــــنـــــــــــا  عـــــــــــِ ر ِ  اي  ـــــــــــَ فـــــــــــَ ي قـــــــــــبـــــــــــَر الـــــــــــتــــــــــــ  فـــــــــــِ  قـــــــــــِ

ربيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا     قـــــــــــــــــَا وختـــــــــــــــــُح ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــَ حِ  ال ربِّ (6)َنـــــــــــــــــَُ
 

  
اِكبَة ، ثم قيَل للَهْوَدجِ بِال اْمرأَةٍ ، وللَمْرأَةِ بِال الظَّعينَةُ  وأَْكثر ما يقالُ   .َظِعينَةٌ  َهْوَدجٍ  للَمْرأَةِ الرَّ

 ، وهي تَْفتَِعلُه. َظْعنِها الَمْرأَةُ إي تَْركبُه في َسفَِرها ، وفي يَْوم تَظَِّعنهُ  يقاُل : هذا بَعيرٌ  ، كاْفتَعَلَتْهُ : َرِكبَتْه. اظَّعَنَتْةو

 كَصبُوٍر : البَعيُر يُْعتََمُل ويُْحَمُل عليه. ، الظَّعُونُ و

ةً.وقيل : هو ِمن   اإلبِِل التي تَْرَكبَه المْرأَةُ خاصَّ

عانُ و  ؛ وفي التْهِذيِب : يَُشدُّ به الحْمُل ؛ وأَْنَشَد : كِكتاٍب : الَحْبُل يَُشدُّ به الَهْوَدجُ  ، الّظِ

تح بـــــــــــه  لـــــــــــَ َو  مبـــــــــــا ُوصـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــح ٌ  تــــــــــــُ نـــــــــــُ  هلـــــــــــا عـــــــــــُ

اِن و     عــــــــــــَ تــــــــــــاقــــــــــــاِن كــــــــــــر   ــــــــــــِ اِن َيســــــــــــــــــــــــــح (7)َدفــــــــــــ 
 

  
ي   للنابِغَِة :وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ـــــــــــــــه  ت عـــــــــــــــن َزعـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ي  مث نـ ـــــــــــــــغـــــــــــــــَ رحُت ال ـــــــــــــــَ  أَثـ

اِن     عــــــــــــَ (8)كــــــــــــمــــــــــــا حــــــــــــاَد اأَلَزب  عــــــــــــن الــــــــــــظــــــــــــِّ
 

  
ُل َصحابّيِ ماَت بالمدينِة ،وبِن حبيِب بِن وهِب الجمعيُّ أَبو السائِِب أََحُد السَّابِِقين  َمْظعُونِ  عثماُن بنُ و  رِضَي هللاُ تعالى عنه. أَوَّ
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 وَضبََطه بعٌض كَسِفينَة. ْينَةَ : ع ،، كُجهَ  الظُّعَْينَةِ  ذُوو

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : َ رَاٌن كَسحاٍب.1)
 ( قيده ايقوت ا ابلقلم ا ابلفتح ا نقاًل عن العمراين وقا  : هو موضض يف شعر زهري. ومل أعثر عل  قوله.2)
 .80( النحر ا اآية 3)
 ( اللسان.4)
 اللسان.( 5)
 واللسان والصحاح. 8البيت  362/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 6)
 بدون نسبة ونسبة يف الصحاح لكعب بن زهري. 465/  3( اللسان واألساس واملقايي  7)
 واللسان. 120( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 8)
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َظعَنَْت  لظْعنِه عن قْوِمه ، وفيه تقُوُل العََرُب : على ُكْرهٍ  ظاِعنةُ  في ُمَضر واْسُمه ثَْعلَبَةُ ، وهو أَُخو تَِميٍم ، قيَل له بُن ُمّرٍ : أَبو قَبيلَةٍ  ظاِعنةُ و

 .ظاِعنَةُ 

 عهم وحاِضَرتُُهم مع بَني عبِد هللِا ابِن داِرٍم.فنَِزلُوا مع بَني الحاِرِث بِن ذْهِل بِن َشْيبان فبدُوُهْم م َظعَنوا وقاَل ابُن الَكْلبي :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْحلِة. الظُّْعنَةُ   ، بالضّمِ : الّسْفَرةُ القصيَرةُ : وبالكْسِر : الحاُل ، كالّرِ

 : َسْهلةُ السَّْيِر ؛ وكذِلَك الناقَةُ. ِمْظعانٌ  وفََرسٌ 

جِل : َزْوَجتُهُ ، ألنَّها َظِعينَةُ و  مع َزْوِجها وتقيُم بإقاَمتِه كالَجِليسِة. تَْظعَنُ  الرَّ

يت : كلُّ اْمرأَةٍ  ّكِ  في َهْودجٍ أَو غيِرِه. َظِعينَةٌ  وقاَل ابُن الّسِ

ُ  الظَِّعينَةُ  وقاَل اللَّْيُث : ى المْرأَة  ألنَّها تَْركُب. َظِعينَة الَجَمُل الذي تَْركبُه النِّساُء ، وتَُسمَّ

احلَةُ  الظَِّعينَةُ  : وقاَل ابُن األَْنباِري إن ُرِوي بالتَّْنوين ، والتاُء  ؛ «صَدقَةٌ  َظِعينَة ليَس في َجَملٍ »الحِديُث : منه عليها أي يُساُر ؛ و يُْظعَنُ  : الرَّ

 للُمبالَغَِة ؛ وإن ُرِوي باإلضافَِة فالُمراُد بها المْرأَةُ.

عَانِ  : الَحْبلُ  الظَّعُونُ و  .كالّظِ

تَْين وبالتَّْحريِك : الظُّعُنُ و  ، فاألّول كِكتاٍب وُكتٍُب ، والثاني اسُم الَجْمعِ. الظَّاِعنُون ، بضمَّ

  في كلب ، واْسُمه معاذُ بُن قَْيِس بِن الحاِرِث بِن َجْعفِر بِن ماِلِك بِن عماَرةً.: أبو قَبيلَةٍ  ظاِعنَةُ و

بَْيريُّ البَْغداِديُّ حدََّث عن عبِد الرحمِن بِن عبِد القاِدِر بِن يوسَف ، تُوفي َسنَة  ظاِعنُ  وأَبو عقيم ، َرَوى عن  584بُن محمِد بِن َمْحمود الزُّ

مِد بنِ حِفيِده أَبو الَحَسِن ع ْمياطّي ، وَذَكَره في مْعجم شيوِخِه. ظاِعنٍ  لّي بِن عبِد الصَّ  ، وعن علّي الشرف الّدِ

اِجُح بين َطَرفَي االْعتِقاِد الغيِر الجاِزِم. الظَّنُّ  : [ظنن]  : التََّردُُّد الرَّ

ا يَِقيُن الِعياِن فال يُقاُل فيه إالَّ َعلَم.وفي الُمْحَكم : هو َشكٌّ ويَِقيٌن إالَّ أنه ليَس بيَِقيِن ِعياٍن ، إنَّما هو يَقِ   يُن تََدبٍُّر ، فَأَمَّ

 : يَِقيٌن وَشكٌّ ؛ وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيَدةَ : الظَّنُّ  وفي التَّْهِذيِب ؛

ٍة  ـــــــــــَ وف ـــــــــــُ ن ـــــــــــَ ـــــــــــتـ ينِّ هبـــــــــــم كـــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــَ  وهـــــــــــم ب   ـــــــــــَ

ثــــــــــــــاِ      َز اأَلمــــــــــــــح وائــــــــــــــِ ون جــــــــــــــَ نــــــــــــــاَزعــــــــــــــُ تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ (1)يـ
 

  
 كعََسى ، وعسى َشّك.يقوُل : اليَِقيُن منهم 

 بهم ِمن الخْيِر فهو واِجٌب وَعَسى ِمن هللا واِجٌب. يَُظنُّ  وقاَل َشِمٌر : قاَل أبو َعْمٍرو : َمْعناهُ ما

. الظَّنُّ  وقاَل الَمناِويُّ :  االْعتِقاُد الراِجُح اْحتِماِل النَِّقيِض ، ويُْستَْعمل في اليَِقيِن والشَّّكِ

اغُب : َر اسٌم لَما يَْحَصل ِمن أَماَرةٍ ، ومتى قَِويَْت أَدَّْت إلى الِعْلم ، ومتى َضعُفَْت لم تُجاِوز َحّد الَوْهِم ، ومتى قَِوي أو تَ  الظنُّ  وقاَل الرَّ َصوَّ

ة بالَمْعُدوِمين ِمن القَْوِل والِفعْ بصوَرةِ القَوّي  ل ، وهو يكوُن اْستْعمل معه أنَّ الُمَشدََّدة أو الُمَخفَّفَة ، ومتى َضعَُف اْستُْعمل معه أن الُمْختصَّ

 اْسماً وَمْصدراً.

 على غيِر الِقياِس ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ : ، أَظانِينُ و ؛ (2) (َوَتظُنُّوَن اِبهلِل الظُُّنوانَ ): ؛ ومنه قْولُه تعالى  ُظنونٌ  الذي هو االسُم : الظَّنِّ  جو

ـــــــــــًة  ي رحاًب َرابعـــــــــــِ مـــــــــــًا حـــــــــــَ الـــــــــــِ نح  ـــــــــــَ حـــــــــــَ بـــــــــــَ  أَلصـــــــــــــــــــــــــح

ــــــــا     ــــــــن ي ــــــــِ ان ــــــــك اأَل ــــــــَ نح عــــــــن د هلــــــــا وَدعــــــــَ عــــــــُ ــــــــح ــــــــاقـ (3)ف
 

  
 إالَّ أَني ال أَْعِرفها. أُْظنُونَةٍ  َجْمعُ  األَظانِينُ  قاَل ابُن ِسْيَده : وقد يكونُ 

 وقد يُوَضُع َمْوِضَع الِعْلم. : َمْعروٌف ، الظَّنُّ  الَجْوهِريُّ :وقاَل 
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ة : مَّ  قاَل ُدَرْيُد بُن الّصِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 .10( األحزاب ا اآية 2)
 ( اللسان.3)
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ج  َدحـــــــــــ  يح مـــــــــــُ فـــــــــــَ وا أبلـــــــــــح نـــــــــــ   فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــت هلـــــــــــم  ـــــــــــُ

ر ِد     ســـــــــــــــــــــــــَ
ُ
يِّ امل ُم يف الـــــــــــفـــــــــــارِســـــــــــــــــــــــــِ رَاهتـــــــــــُُ (1)ســـــــــــــــــــــــــَ

 

  
. ه باليَِقيِن ال بالشَّّكِ ُف َعُدوَّ  أي اْستَْيِقنُوا ، وإنَّما يخّوِ

 أي َعِلْمنَا. ، «أْن لم يَُجْد عليهما َظنَنَّاو»في حِديِث أَُسْيد بن ُحَضْير : و

 أي َعِلْمُت. ما قالَ  فَظنَْنتُ  ، فأََشاَر بيِدهِ  (2) (ْو الَمْسُتُم النِّساءَ أَ ): في حِديِث ُعبَيدة ، عن أَنَس َسأَْلته عن قْوِله تعالَى و

اغُب في قْوِله تعالى :  ُْم ِإلَْينا ال يُ ْرَجُعونَ )وقاَل الرَّ  ، بمْعنَى الِعْلم. الظَّنّ  أنَّه اْستَْعمل فيه (3) (َوظَنُّوا َأَّنَّ

ثم  في القُْرآن ُمْجمالً على أَْربَعِة أَْوجٍه : بمْعنَى اليَِقيِن ، وبمْعنَى الشَّّك ، وبمْعنَى التّْهمِة ، وبمْعنَى الحْسبَان ، الّظنُّ  وفي البَصائِِر : وقد َوَردَ 

 َذَكَر اآليات.

ل : أنَّ  ِقين والِعْلم فيَما يكوُن َمْحسوساً ، وَجَزَم ال يُْستَْعمل بمْعنَى اليَ  الظَّنَّ  قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللا تعالَى : وحرر محشو البَْيضاوي والُمَطوَّ

 أَْقواٌم بأَنَّه ِمن األَْضداِد كما في ُشُروحِ الفَِصيح.

نَّةُ و نَّةُ  ؛ وكذِلكَ  ، بالكْسِر : التَُّهَمةُ  الّظِ نانٌ او ُمطَّنٌ و اطَّنَّ  ، قَلَبُوا الظاَء طاًء هنا قَْلباً وإن لم يكْن هناِلَك إْدغاٌم الْعتِياِدهم الّظِ نَنُ  ج ، ّطِ  ، الّظِ
 : الظَّنينُ  منهوكِعنٍَب ، 

 ، أي بُمتََّهٍم ، يُْروى ذِلَك عن علّيٍ رِضَي هللا تعالَى عنه. (4) بَظنِينٍ  قُِرَئ قْولُه تعالَى : وما هو على الغَْيبِ منه و الُمتََّهُم ،

ُد : أَْصلُ  زْيداً ، أي اتََّهْمُت ؛ قاَل  َظنَْنتُ وبَزْيٍد  َظنَْنتُ  الذي يَتَعدَّى إلى َمْفعوٍل واِحٍد ، تقوُل : َظنَْنتُ  ، وهو ِمن الظَّنِين الَمْظنُون وقاَل الُمبَرَّ

 : (5)نهاُر بُن تَْوِسعٍَة 

ـــــــــــــــٍة  ـــــــــــــــاي ن نح جـــــــــــــــِ ُا   ال عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــال وميـــــــــــــــَ  ف

ُا     نـــــــــــِ َا  ـــــــــــَ نـــــــــــِ ن  الـــــــــــظـــــــــــ  رحُت ولـــــــــــكـــــــــــِ جـــــــــــِ (6)هـــــــــــُ
 

  
 أي ُمتََّهم في ِدينِه. ، «َظنِينٍ  ال تجوُز شهاَدةُ »حِديِث : في الو

 اتََّهَمهُ. وأََطنَّه : (7) أََظنَّهُ و

فأُْدِغَم  تََظنَّنَ  يُْفتَعَُل ِمن هو ، في قَتِْله غيِرهِ  يُظَّنُّ  وكاَن الذي في قَتِْل ُعثْماَن ، يُظَّنُّ  لم يكْن عليٌّ  رِحَمه هللا تعالى : بِن ِسيريَن ، محمدِ  قْولُ و

َدْت حيَن  يُْظنَنُّ  ، وأَْصلُه الظَّنِّ  كذا في النُّسخ ، والصَّواُب في الِعباَرةِ يُْفتَعَُل ِمن ، ، فثُقِّلَِت الظا مع التاِء فقُِلبَْت ظاء فُشّدِ
أُْدِغَمْت ،  (8)

 تََّهُم.ويُْرَوى بالطاِء المْهَملَِة وقد تقدََّم ، أي لم يكْن يُ 

ْيُت أَْظفاِري واألَْصُل قَصَّْصُت ،  التََّظنُّنُ  ، وأَْصلُه الظَّنِّ  : إعمالُ  التََّظنِّيو قاَل أَبو ُعبَْيٍد : فَكثرِت النُّونات فقُِلبَْت إحَداهما ياْء كما قالوا قَصَّ

 قالَهُ أَبو ُعبَْيَدةَ.

جُل الضَّعيفُ  ، الظَّنُونُ و  .الظَّنُونُ  ُل بعِض قَُضاَعةَ ُربَّما َدلََّك على الّرأْي؛ ومنه قوْ  كَصْبوٍر : الرَّ

 القَليُل الحيلِة. : الظَّنُونُ  قيَل :و

جُ  ِمن النِّساِء :و يت المرأَةُ لها َشَرٌف تَتََزوَّ ً  َطَمعاً في ولِدها وقد أََسنَّْت ، ُسّمِ  ألنَّ الولََد يُْرتَجى منها. َظنُونا

 ؛ ومنه قْوُل األْعشى : فيها ماٌء أَْم الأَ َرى البِئُْر ال يُدْ  : الظَّنُونُ و

ـــــــــــــذي  وُن ال ـــــــــــــُ ن ـــــــــــــظـــــــــــــ  د  ال َر اجلـــــــــــــُ عـــــــــــــِ  مـــــــــــــا جـــــــــــــُ

رِ     اطــــــــــــِ
َ

ِب املــــــــــــ جــــــــــــِ وحَب الــــــــــــلــــــــــــ  َب صــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــِّ  جــــــــــــُ

  

مــــــــــــــــا  رايتِّ إذا مــــــــــــــــا طــــــــــــــــَ ــــــــــــــــفــــــــــــــــُ َر ال ــــــــــــــــح ث  مــــــــــــــــِ

ِر     يِّ واملــــــــــــــاهــــــــــــــِ وصــــــــــــــــــــــــــــِ ِذُف ابلــــــــــــــبــــــــــــــُ قــــــــــــــح ــــــــــــــَ (9)يـ
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__________________ 
 .463/  3واملقايي   32األصمعيات ( اللسان والصحاح والبيت يف 1)
 .6واملائدة اآية  43( النساء ا اآية 2)
 .39( القصص ا اآية 3)
 .24( التكوير ا اآية 4)
 ( اللسان والتهذيب : عبد الرمحن بن حسان.5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : وا  ن ُه.7)
 يف القاموس. لي « فشددت حا»( قوله : 8)
 واألو  برواية : 93( البيتان يف ديوانه ط بريوت ص 9)

 «. اللجب الزاخر.. ما  عر»
 .463/  3واملثبت كرواية اللسان والصحاح ا واألو  يف التهذيب واملقايي  
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 القَليلةُ الماِء. قيَل :و

 أنَّ فيها ماًء. يَُظنُّ  وقيَل : هي التي

 يُوثَُق بمائِها.وقيَل : التي ال 

ال »حِديُث ُعَمَر ، رِضَي هللا تعالَى عنه : منه كأَنَّه الذي ال يَْرُجوه ؛ قالَهُ أَبو ُعبَْيٍد ؛ و يَْقِضيِه آِخذُه أْم الأَ ِمن الدُّيوِن : ما ال يُْدَرى  الظَّنُونُ و

 .«الظَّنُونِ  َزكاةَ في الدَّْينِ 

 فيه ُوجوُده. يَُظنُّ  : َمْوِضعٌ ِء ، بكْسِر الظَّاِء الشَّي َمِظنَّةُ و

حاحِ : َمْوِضعُه وَمأْلَفُه الذي  .الَمظانُّ  َكْونه فيه ، والَجْمعُ  يَُظنُّ  وفي الّصِ

 ِمن فالٍن ، أي ُمْعلَم منه ؛ قاَل النابغَةُ : َمِظنَّة يقاُل : موِضُع كذا

اًل  هــــــــــــح ٌر قــــــــــــد قــــــــــــاَ  جــــــــــــَ ُك عــــــــــــامــــــــــــِ  فــــــــــــإنح يــــــــــــَ

ِر الشــــــــــــــــــــــــــ      هــــــــــــح َة اجلــــــــــــَ نــــــــــــ  ظــــــــــــِ اُب فــــــــــــإن  مــــــــــــَ (1)بــــــــــــَ
 

  
بَاُب.  ويُْرَوى : الّسِ

ي : قاَل األْصمعّي : أَْنَشَدني أَبو ُعْلبة الفََزاِريُّ بَمْحَضٍر ِمن َخلَِف األْحمِر :  وقاَل ابُن بَّرِ

ِر الش َباب  فإن َمِطّية اجَلهح
 ألنَّه يَْستَْوِطئه كما تُْستَْوطأُ الَمِطيَّةُ.

 بمْعنَى الِعْلم ، وكان الِقياُس فتْح الظاِء وإنّما ُكِسَرْت ألَْجل الهاِء. الظَّنِّ  َمْفِعلَةٌ ِمن الَمِظنَّةُ  وقاَل ابُن األَثيِر :

ْضتُهُ للتَُّهَمِة. أَْظنَْنتُهو  : َعرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .َظنَّه َء :الشي اْظَطنَّ 

 ذِلَك ، فحَذفُوا كما َحَذفُوا َظْلُت وَمْسُت. َظنَْنتُ  ذِلَك ، أي َظْنتُ  وَحَكى اللّْحيانيُّ عن بَني ُسلَْيم : لقد

ا قْولُهم : ا َظنِّي به فمْعناهُ َجعَْلته َمْوِضع َظنَْنتُ  قاَل ِسْيبََوْيه : وأَمَّ  : اتََّهْمتُه. أَْظنَْنتُهوذِلَك فَعَلَى الَمْصدِر ،  َظنَْنتُ  ، وأَمَّ

نَانَةُ و  التَُّهَمةُ. ، كِكتابٍَة : الّظِ

رت اآليَةُ أَْيضاً ، أي هو ُمْحتَِمٌل له. الظَّنِينُ و،  َظِنينٍ  َجْمعُ  األَِظنَّاءُ و  : الضَّعيُف ، وبه فُّسِ

ْنفَِصالن في األَْصل ، زْيداً إيَّاك ، تََضُع الُمْنفَِصل مْوِضَع الُمتَِّصل في الِكتابَِة عن االسِم والخبِر ألنَّهما مُ  َظنَْنتُ وزْيداً  َظنَْنتُكَ  وتقوُل :

 ألنَّهما ُمْبتدأٌ وخبُرهُ.

 على الِقياِس ، نَقَلَه ابُن ماِلٍك وغيُرهُ. الَمِظنّة بفتْح الظاِء : لُغَةٌ في الِمَظنَّةُ و

 به ذِلَك. أَُظنَّ  أنأْن يَْفعَل ذِلَك ، أي إلى أَْخلَِقهم  أََظنِّهم بكْسِر الِميِم لُغَةٌ ثالثَةٌ. ويقاُل : نََظْرُت إلى الِمَظنَّةُ و

 َء : أَْوَهْمتُه إيَّاه.الشي أَْظنَْنتُهو

ْضتُه للتَُّهَمِة. أَْظنَْنتُ و  به الناَس : َعرَّ

 به. الظَّنِّ  وُسوءِ  َظنِّه : الُمعاِدي لُسوءِ  الظَّنِينُ و

 بكّلِ أَحٍد. الظَّنِّ  ءُ : الرجُل السَّّيِ  الظَّنُونُ و

يِّئه الظنان : الكثيرُ  الظَّنَّانُ و  ، بضٍم ففتْحٍ. كالظُّنَنِ  السَّ
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 ٌ  : ُمتََّهَمةٌ في نََسبِها. َظنُون واْمرأَة

 : ُمتََّهَمةٌ. ظناءُ  ونَْفسٌ 

 إالَّ القَتْل في َسبِيِل هللِا ، أي قَليلَةُ الخْيِر والَجْدَوى. َظنُونٌ  وكلُّ َمنِيَّة

 : قَليُل الَخْيِر. َظنُونٌ  ورجلٌ 

 .َظنَْنتَ  به الَمْنع فيكوُن كما تَُظنُّ و: الذي تَْسأَلُه  ينُ الظَّنِ و

 : ال يُوثَُق بخبَِرِه : قاَل ُزَهْيٌر : َظنُونٌ  ورجلٌ 

ــــــــــــــــٍم  ي ين متــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــَ َك ب ــــــــــــــــح ــــــــــــــــَدي غح ل ــــــــــــــــِ ل ــــــــــــــــح  َأال أَب

وُن و     نــــــــــــــُ رِب الــــــــــــــظــــــــــــــ  يــــــــــــــك ابخلــــــــــــــَ (2)قــــــــــــــد أَيحتــــــــــــــِ
 

  
 .َظنِينٌ و َظنُونٌ  : الُمتََّهُم في َعْقِله ، وكلُّ ما ال يُوثَُق به ِمن ماٍء أو غيِرِه فهو الظَّنُونُ  وقاَل أَبو طالٍب :

__________________ 
 .463/  3واللسان والصحاح وعجزه يف املقايي   19( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 1)
 واللسان. 101( ديوانه ط بريوت ص 2)
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 : أي ال يُوثَُق به ؛ قاَل : َظنُونٌ  ءِ وِعْلُمهُ بالشي

رَاٍح  ُر يف مــــــــــــــَ َرٍة إذ ُتســــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــِ خــــــــــــــح  كصــــــــــــــــــــــــــــَ

وُن و     نـــــــــــــُ هـــــــــــــمـــــــــــــا  ـــــــــــــَ مـــــــــــــُ لـــــــــــــح زحٍم وعـــــــــــــِ (1)يف حـــــــــــــَ
 

  
 : الذي تَتّهُمهُ ولْست على ثقٍَة منه. الظَّنُونُ  والماءُ 

نَّةُ و  ِء ؛ قاَل أَْوس :، بالكْسِر : القَليُل ِمن الشي الّظِ

ي املـــــــــــاَ  مـــــــــــن  طـــــــــــِ عـــــــــــح وُد ويــــــــــــُ ة  ـــــــــــَُ نـــــــــــ   غـــــــــــري  ـــــــــــِ

ِم و     ـــــــــــِّ ل ظـــــــــــَ ـــــــــــَ ت ُ
ِج املـــــــــــ ـــــــــــَ ل ـــــــــــح َف األَبـ ـــــــــــح ُم أَن طـــــــــــِ (2)حيـــــــــــَح

 

  
 : أي ليالً ونهاراً. َمظانَّةً  وَطلَبَهُ 

 أي َمْوِضُع تهمتِي. ِظنَّتي ، وهو ِظنَّتِي وعْنَده

َمْشقيُّ ِمن ظنّةٌ و اج الّدِ شيوخِ ابِن َعَساِكر ، وقد ذكر هذه  : قَبيلَةٌ ِمَن العََرِب ، منها : أبو القاِسِم تماُم بُن عبِد هللِا بِن الُمَظفَِّر بِن عبِد هللِا السرَّ

 النِّْسبة.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، وهو نَْبٌت يُْشبِهُ النِّْسريَن ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : : ياَسِميُن البَّرِ ؛ عن أَبي َحنيفَةَ  الظَّيَّانُ  : [ظين]

 (3)بشمخّر به الظ ي اُن واآُس 
 ، َحَكاه أَبو َحنيفَةَ. بالظَّيَّانِ  : َمْدبوغٌ  ُمَظيَّنٌ  وأَديمٌ 

 : بَُطْيٌن ِمن َحْرب ، وهم َمشايُخ بدر اآلنَ  مظيانٍ  وبَنُو

 مع النون فصل العني
 وِذْكُر الفَتْح ُمْستدرٌك. ، بالفتْح : الِغلَُظ في الِجْسِم والُخشونةُ ، العَْبنُ  : [عبن]

ماُن الِمالُح ِمنَّا. ، العُبُنُ و تين : الّسِ  بضمَّ

كةً مشدََّدةَ النُّوِن : الغَِليظُ  ، العَبَنُّ و ْخُمه ِمنَّا ، محرَّ  من النُّسوِر والجماِل. الَخْلقِ  والعَظيمُ  الِجْسِم الضَّ

 َضْخُم الِجْسِم َعظيٌم ؛ قاَل ُحَمْيد : َعبَنٌ  : أي َعظيٌم ؛ وَجَملٌ  َعبَنٌ  يقاُل : نَْسرٌ 

بــــــــــا  ُف الشــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــلــــــــــِ ِ  خمــــــــــُح لــــــــــح َ   اخلــــــــــَ ٌا عــــــــــَ  أَمــــــــــِ

َرمــــــــا     قــــــــح مــــــــارِي طــــــــاَ  مــــــــا كــــــــاَن مــــــــُ ُ
(4)يــــــــقــــــــوُ  املــــــــ

 

  
 .كالعَبَنَّى

ْنَت  َعبَنَّىو َعبَنٌّ  قاَل الَجْوهِريُّ : َجَملٌ   .(5)ُمْلحق بفَعَلَّى إذا َوَصْلتَه نَوَّ

ي : َصوابُه : ُمْلحق بفَعَلٍَّل وَوْزنها فَعَْنلى ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ :  قاَل ابُن بَّرِ

 (6)كر  َعَبىن  ابلَعاَلَو  َهج اجح 
 .َعبَنَّياتٌ  ج ، َعبَناةٌ  ُمَؤنَّثَة. يقاُل : ناقَةٌ  العَبَنَّاةو

ُجل : أَْعبَنَ و . َعبَنَّى اتََّخَذ َجَمالً  الرَّ  ، وهو القَويُّ

ةُ الَجَمِل والنَّاقَِة. العُْبنَةُ و ّمِ : قُوَّ  ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 : َعظيَمةُ الِجْسِم. َعبَنَّةٌ  ناقَةٌ 

 .عبننى ، بالضّمِ ، من الدَّواّبِ : القَِويَّات على السَّْيِر ، الواِحدُ  العُبنُ و

ٌث ، َضبََطه الحافُِظ عن َمْنصوٍر في الذَّْيل. عباٍن العَبَانيُّ  وأبو الربيعِ ُسلَيماُن بُن يوسَف بِن أَبي  ، كَسحاٍب ، محّدِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 برواية : 118( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص 2)
 . مـــــــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــــــري ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــة .. 

 يضــــــــــــــــــــــــــــــرب أنـــــــــــــــــف األبـــــــــــــــــلـــــــــــــــــخ املـــــــــــــــــتـــــــــــــــــغشــــــــــــــــــــــــــــــمو    

  

 واملثبت كرواية للسان.

 وبرواية 227/  1( شرح أشعار اهلذليا 3)
 ايمــــــــــــــــــّي ال يــــــــــــــــــعــــــــــــــــــجــــــــــــــــــز األابم ذو حــــــــــــــــــيــــــــــــــــــٍد 

 ... مبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ    
  

 يف زايدات شعر مالك. 1321/  3وإلا هو ملالك بن خالد اخلناعي. والبيت يف شرح أشعار اهلذد قا  أبو نصر : 

 لبع  بين هذير وروايته فيه : 795والبيت يف كتاب النبات أليب حنيفة رقم 

 لهلل يـــــــــــــــــبـــــــــــــــــقـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  األايم ذو حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد 

 ... مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريف و    
  

 وعجزه يف اللسان.

 منسوابً  ميد. 215/  4ثور ا واللسان واملقايي  ( من زايدات ديوان محيد بن 4)
 ( كذا ابألصر والصحاح ويف اللسان : يؤنث.5)
 ( اللسان والصحاح من عدة شطور.6)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 نبانيُّ بن حميد، بفتَْحتَْين وسكوِن الفَْوقيِة وفتْحِ النّون : قَْريةٌ بَجبَِل نَابلس ، منها : الشهاُب أَحمُد بُن عبِد الرحمِن بِن محمٍد الس َعبَتْنَا

 أَحُد الُمْسنِِدْين ؛ َضبََطه البقاعيُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى هكذا. العبتناويُّ 

تَْيِن : العُتُنُ  : [عتن] .أَ  ، بَضمَّ  ْهَملَه الَجْوهِريُّ

 .عاتِنٌ  قيَل :و،  َعتونٌ  األَِشدَّاُء ، الواِحُد : وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هم

ْجنِ  َعتَنَهُ و ً  ؛ ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، يَْعتُنُهو يَْعتِنُه إلى الّسِ ً  َدفَعَهُ  : َعتْنا  لَه.أو َحَملَه حمالً َعنِيفاً كعَتَ  َشديداً َعنِيفاً ، َدْفعا

 بََدُل ِمن الِم َعتَله. َعتَنَه وَحَكى يَْعقوب أنَّ نُونَ 

 عليه. آَذاهُ وتََشدَّدَ  إذا على َغِريِمه : ، عاتَنَ  ونَّص ابِن األَْعرابي : ، أَْعتَنَ و

 ، كِكتاٍب : ماٌء ِحذاَء َخْيبََر. ِعتانٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَكِتٍف : َشديُد الَحْملِة. َعتِنٌ  رجلٌ 

 : التََّشدُُّد على الغَِريِم. الُمعاتَنَةُ و

 فإذا يَبَِس لم يَْنفَْع. َرْطباً ، إذا كانَ  المالُ  (1) ، بالكْسِر : َضْرٌب من الُخوصِة يَْرعاهُ  الِعثْنُ   :[عثن]

 قُوالن ذِلَك.قاَل أَبو تُراٍب : َسِمْعُت ُمْدِرك بن َغْزوان الَجْعفريَّ وأََخاه ي

 لُغَةٌ في العهِن. ُمْصِلُح الماِل وسائُِسه ، : الِعثْنُ و

 بالثاِء. الِعثْنَ  ، َغْير بَني َجْعفٍر فإنَّهم يَْدعونه الِعْهنَ  قاَل أبو تُراٍب : َسِمْعُت زائَِدةَ البَْكريَّ يقوُل : العََرُب تَْدُعو أَْلواَن الصُّوفو

 وأَْوثاٌن. أْعثانٌ  ج والَوثَُن الكبيُر ، نَُم الصَّغيرُ بالتَّحريِك : الصَّ  ، العَثَنُ و

، كالدُّخاِن واِحد الدَّواِخِن ، ال يُْعَرُف لهما  العَواثِنِ  واِحدُ  الدُّخاُن بِال ناٍر ، العُثانَ  ، وقد تقدََّم في قسم أنَّ  ، كغُرابِ  كالعُثانِ  الدُّخاُن ، : العَثَنُ و

 نَِظيٌر.

 وكذِلَك َمْدُخون وَدِخٌن. ، كالَمْعثُونِ  كَكتٍِف : الفاِسُد ِمن الطَّعاِم لُدخاٍن خالََطهُ  ، العَثِنُ و

ً  ، ِمن َحّدِ نََصَر ، تَْعثُنُ  النَّارُ  َعثَنَتِ و ً و َعثْنا ً و ُعثانا هما : َدخَّ  ُعثونا  بالتَّْشديِد. نَْت ، كعَثَّنَتْ ، بضّمِ

ً  في الَجبَلِ  َعثَنَ و  ِمثُْل َعفََن ؛ عن ُكراعٍ ؛ وأَْنَشَد يَْعقوب : َصعََّد ، : يَْعثُُن َعثْنا

ه  بــــــــــريًا مــــــــــكــــــــــانــــــــــَ ُت مبــــــــــن أرحســــــــــــــــــــــــ  ثــــــــــَ فــــــــــح لــــــــــَ  حــــــــــَ

ُن     وحد عـــــــــــــاثـــــــــــــِ م مـــــــــــــا داَم لـــــــــــــلـــــــــــــطـــــــــــــ  (2)أَُزورُكـــــــــــــُ
 

  
 يَْعقوب : هو على البََدِل.أي صاِعٌد فيه ؛ ويُْرَوى : عافُِن ؛ وقاَل 

 بِريحِ الدُّْخنَِة. الثَّْوُب ، كفَِرَح : َعبِقَ  َعثِنَ و

 الدُّخان. العُثانِ  علينا فالٌن : أَْوقَع التَّْخِليط بَْيننا ِمن َعثَّنَ  وفي األساِس : : التَّْخِليُط وإثاَرةُ الفَسادِ  التَّْعثِينُ و

 المْرأَةُ ببَُخوِرها : إذا اْستَْجَمَرْت. َعثَنَتِ  يقاُل : الثّْوِب بالبَُخوِر.تَْبِخيُر  : التَّْعثِينُ و

ْنتَه عليه حتى َعبَِق به. َعثَْنتُ و  الثَّْوَب بالطَّيِب : إذا َدخَّ

ا أَراَد ُمَسْيِلَمة اإلْعراَس بَسجاحٍ قاَل : روا لها بالبَُخوِر. َعثِّنوا ولمَّ  ، أي بَّخِ
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ر  : الغُباُر :كغُرابٍ  ، العُثَانُ و فساَخْت قوائُِم فََرِسه في األرِض فَسأَلَهما أن يخلِّيا عنهما فخرَجْت »حِديُث الهْجَرةِ وُسراقَة بِن ماِلٍك :  وبه فُّسِ

 .«ُعثانٌ  قوائُِمها ولها

 قاَل ابُن األَثيِر : أي ُدخاٌن.

 ن ، وأَراَد هنا الغُبَار َشبَّهه به ؛ قاَل : وكذِلَك قاَل أَبو َعْمرو بُن العاَلِء.أَْصلُه الدُّخا العُثانُ  قاَل األَْزهريُّ : وقاَل أَبو ُعبَْيد :

__________________ 
 ( يف القاموس : تـَرحعاُه.1)
 ( اللسان.2)
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وا الغُبار ً  قاَل الَجْوهِريُّ : وُربَّما َسمَّ  .ُعثانا

 نَْصر.ذكَر في كتاِب بَني ِكنانَةَ ؛ قالَهُ  ع ، : العُثانُ و

 بن ماِلِك بِن نَْصر في شْعبٍَة ِمن الثَّلَبوت ؛ وقيَل : هو بكْسِر العَْين ونُونَْين ؛ قالَهُ نَْصر. كثُماَمة : ماٌء لَجِذيَمةَ  ، ُعثانَةُ و

ّمِ : ، العُثْنونُ و  لَما َظَهَر منها السبَلَةُ.ِمن باِطنِهما ، ويقاُل  (1) أو ما فََضَل منها بعَد العاِرَضْينِ  كلُّها ، اللِّْحيَةُ  بالضَّ

 ، كما قالوا لَمْفِرِق الّرأِْس َمفاِرق. َعثانِينَ  بَِعيٌر ذُو: ؛ يقاُل  ُشعَْيراٌت ِطواٌل تَْحَت َحنَِك البَعيرِ  : العُثْنونُ و

لُُهما العُثْنونُ و  طِر ، أو المطُر ما داَم بيَن السَّماِء واألرِض ، جأو عامُّ الم ؛ عن أَبي َحنيفَةَ ، رِحَمه هللا تعالَى ؛ ِمن الِّريحِ والمطِر : أَوَّ

 .َعثانينُ 

 .ُعثْنونٌ  المطُر بيَن السَّحاِب واألَرِض ، ِمثْل السَّبَل ، واِحُدها العَثانِينُ  قاَل أَبو زْيٍد :

 السَّحاِب : ما َوقََع على األَرِض منها ؛ قاَل : ُعثْنونُ و

نــــــــــــــا  فــــــــــــــ  لــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ه وابَت يـ بــــــــــــــُ راقــــــــــــــِ نــــــــــــــا نــــــــــــــُ تــــــــــــــح  بــــــــــــــِ

نــــــــــوان     ثــــــــــح دِّمــــــــــًا عــــــــــُ قــــــــــَ نــــــــــاِم مــــــــــُ َد الســــــــــــــــــــــــ  نــــــــــح (2)عــــــــــِ
 

  
 يَِصُف َسحاباً.

 السَّحاِب : ما تََدلَّى ِمن َهْيَدبِها. َعثانِينُ و

ا ؛ قاَل جراُن العُوِد : ُعثْنونُ و  الريحِ : َهْيَدبُها إذا هي أَْقبَلَْت تَُجرُّ الغُباَر َجرَّ

 ابخَلرتِّ َنض اُح الَعثاِنا َواِسضو 
ّمِ : األََسُد الكثيُر الشَّعَِر. ، العُواثِنُ و  بالضَّ

ْخمُ  ، الُمعَثَّنُ و جاِل. العُثْنُون كُمعَظَِّم : الضَّ  ِمن الّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

جِل إذا اْستَْوقَد بحَطٍب َرِدي  اللِّْحيِة : َطَرفُها. ُعثْنونُ وعلينا.  تُعَثِّنْ  ٍء : اليقاُل للرَّ

 : ُشعَْيرات عْنَد َمْذبحِ التَّْيِس. العُثْنونُ و

ً  ِمن َحدَّْي نََصَر وَضَرَب ، ، يَْعُجنُهُ و َعَجنَهُ يَْعِجنُهُ  : [عجن] ؛ أَْنَشَد  كاْعتََجنَهُ  : اْعتََمَد عليه بُِجْمعِ َكفِّه يَْغِمُزه ، َعجينٌ و َمْعجونٌ  فهو ، َعْجنا

 ثَْعلَب :

ا  جــــــــــاهنــــــــــِ تــــــــــِ وحداَء واعــــــــــح ن ســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــك مــــــــــِ فــــــــــِ كــــــــــح  يــــــــــَ

او     ـــــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــــــَ رحَف إىل ب ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــ  ّرَِ  ال  كـــــــــــــــــــَ

  

ا  كــــــــــــــــاهنــــــــــــــــِ هــــــــــــــــِة يف مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ب ــــــــــــــــُة اجلــــــــــــــــَ ئ ــــــــــــــــِ  انت

ا    يــــــــــــزاهنــــــــــــِ رَُح يف مــــــــــــِ طــــــــــــح عــــــــــــاُء لــــــــــــو يــــــــــــُ لــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــَ

  

جاهنا   (3)رِطحُر حديٍد شاَ  من ُرحح

ً و  .ِعَجانَه َضَربَ  : َعَجنَهُ َعْجنا

ً  النَّاقَةُ  َعَجنَتِ و  .عاِجنٌ  ، فهي األَرَض بيََدْيها في َسْيِرها َضَربَتِ  : َعْجنا

 أو ِسَمناً ؛ قاَل كثِّيُر : ِكبَراً  بُجْمِعه فالٌن : نََهَض ُمْعتَِمداً على األْرِض  َعَجنَ و

هـــــــــــا  لـــــــــــُ عـــــــــــح ـــــــــــَ جـــــــــــاِم بـ الِء الـــــــــــلـــــــــــِّ ين كـــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح  رأَت

رح     َ
ُن مــــــــــن املــــــــــ بــــــــــاطــــــــــِ تــــــــــَ ٌن مــــــــــُ َز  عــــــــــاجــــــــــِ (4)ِء أَبـــــــــــح
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 وَرَواه أَبو ُعبَْيٍد.

 الَقوحِم أَبـحَز  ُمنحَحٍن ُمَتباِطنُ ِمن 
 بيََدْيه. َعَجنَ  : هو الذي أََسنَّ ، فإذا قامَ  العاِجنُ و

 ، ُكلّه ِمن نْعِت الَكبيِر ؛ قاَل الشاِعُر : (5)وَخبََز وثَنَّى وثَلََّث  َعَجنَ  يقاُل :

نـــــــاً  ُت عـــــــاجـــــــِ جـــــــح يـــــــ  ًا وهـــــــَ تـــــــيـــــــّ نـــــــح ُت كـــــــُ حـــــــح بـــــــَ  فـــــــَبصـــــــــــــــــــــح

تٌ و     ــــــــح ن رِء كــــــــُ اِ  املــــــــح ر  ِخصــــــــــــــــــــــَ ُن شــــــــــــــــــــــَ (6) وعــــــــاجــــــــِ
 

  
 فقاَل : رأَْيت ؟في الصَّالةِ فقيَل له : ما هذا يَْعِجنُ  في حِديِث ابِن ُعَمَر ، رِضَي هللا تعالى عنهما : أَنَّه كانَ و

__________________ 
َقِن وحَتحَتُه ِسنحالً »( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت من نسخة الشارح. ونصها : 1)  .«ا أو هو طُوهُلا أو ما نـََبَت عل  الذ 
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 ( اللسان.4)
 .«ووّرص»زاد يف اللسان : »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( اللسان والصحاح وفيها : وأصبحت بد  وهيجت.6)



17312 

 

الةِ  يـَعحِجنُ  ا وسلمعليههللاصلىرســوَ    ا  عُر الذي ا يف الصــ   يـَعحِجُن الَعِجاَ  أي يـَعحتمُد عل  َيَديحه إذا قاَم كما يـَفح
 ؛ وهكذا نـََقَله الز خَمحشري  يف الفاِئِ  ا ونـََقَله أَِئم ُة الَغريِب.

 وعلى راَحتَْيه كالخابِِز. اِجنِ كالع وَخبََز : شاَخ وكبَر ألنَّه إذا أَراَد الِقياَم اْعتََمَد على ُظهوِر أَصابِعِ يََدْيه َعَجنَ  وفي األَساِس :

ي عن ابِن َخالََوْيه : يقاُل : َرفََع فالٌن الشنَّ إذا اْعتََمَد على راَحتَْيه عْنَد الِقياِم ،  َرهُ. َعَجنَ وونَقََل ابُن بَّرِ  وَخبََز إذا َكرَّ

اط الشاِفعِ  ْين بُن الصَّالحِ : ّي ، رِحَمه هللاُ تعالَى ، ما نَّصه وَوَجْدُت بخّطِ الشيخِ علّيِ بِن ُعثْمان بِن محاسن بِن حسَّان الخرَّ قاَل الشْيُخ تقيُّ الّدِ

 .كالعاِجنِ  في كتابِِه مْشَكل الَوِسيط عْنَد قْوِل المصنِِّف في ِكتاِب الصَّالة : ثم يقومُ 

ر الضَّريِر ِمن قَْوِله : ا الذي في الُمْحَكم في اللّغَِة للَمْغربّي الُمتأَّخِ الُمْعتَِمُد على األَْرِض بُجْمِعه فغَْيُر َمْقبوٍل فإنَّه ضمن ال يْقبل ما  عاِجنُ ال أَمَّ

 يَْنفَرُد به ، فإنَّه كاَن يغلُط ويغلطونَهُ َكثيراً ، وكأَنَّه أََضرَّ به في كتَابِِه مع كبِر َحْجِمه َضراَرته ، ا ه.

ة اللّغَِة وهم ُمْجِمعُون عليه ، ولقد كاَن  العاِجنِ  يرِ * قْلُت : وال يْظهُر َوْجه َعَدِم قُبوِل َكالِمه في تْفسِ  ، وقد َرأَْيت ما أَْسلَْفنا في َكالِم أَئِمَّ

ل ذلك.  صاِحُب الُمْحَكم ثِقَةً حافِظاً في اللغَِة ، فتأَمَّ

 : الُمَخنَُّث. العَِجينُ و

جاِل ، جاِل والنِّساءِ  ، ُعُجنٌ  ، جكالعَجينَِة  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو الَمْجبُوُس ِمن الّرِ خاَوةِ ِمن الّرِ ؛ عن ابِن  كُكتٍُب ، أْو ُهم أَْهُل الرَّ

 األَْعرابّيِ.

جلِ  عيُف في بََدنِه وَعْقِله. َعِجينَةٌ  ، وللمْرأَةِ  َعِجينٌ و َعِجينَةٌ  قاَل : يقاُل للرَّ  ال َغْير ، وهو الضَّ

انِ  : األَْحَمُق ، العَِجينَةُ و  ؛ عن اللّْيِث. كالعَجَّ

 ً  بِمْرفَقَْيه ُحْمقاً. ليَْعِجنُ  يقاُل : إنَّ فالنا

ان قاَل األْزهِريُّ : َسِمْعُت أَْعرابيًّا يقوُل آلَخر : يا  أَْعِجنُه َوْيَحَك ؛ فقاَل : َسْلحه ، فأَجابَهُ اآلَخُر : أَنا يَْعِجنُ  ، فقْلُت له : ما لتَْعِجنُه إنّك َعجَّ

 تَْلقَُمه فأَْفَحَمه.وأَْنت 

نَةِ  الَجماَعةُ ، : العَِجينَةُ و  أو الَكثيَرةُ منها. كالُمتَعَّجِ

َخَمة. ُكْنيَة : َعِجينَةَ  أُمُّ و  الرَّ

، وأَُخوه أَبو بْكٍر محمُد  296لَقَُب أَبي علّيٍ الَحَسُن بُن موَسى بِن عيَسى الَحْضَرِميُّ الحافُِظ ، شْيُخ َحْمَزةَ الِكنانّي ، ماَت َسنَةَ  : َعِجينَةَ  أَبوو

ثاِن. َحدََّث عنه السَّلَفيُّ  : َعِجينَةَ  بِن أَبي عبُد الَكريِم بُن أَحمدَ و وغيُرهُ  (1)بُن موَسى الحْضَرميُّ حدََّث عنه ابُن المقري   ُمحّدِ

 : النَّاقَةُ القَليلَةُ اللَّبَِن. العَْجناءُ و

ً  ، كفَِرحَ  َعِجنَتْ  الضَّْرعِ مع قلَِّة لَبَنِها ؛ وقدقيَل : هي الكثيَرةُ لْحِم و  .َعْجنا

َمنِ  قيَل : هيو نَةِ  الُمْنتَِهيَةُ في الّسِ  .كالُمتَعَّجِ

تُها : العَْجناءُ  أو ةِ. من كثَْرةِ اللَّْحِم ، التي تََدلَّى َضرَّ رَّ  وتَْلَحُق أْطباُؤها فَيَْرتَِفُع في أعاِلي الضَّ

 كالعَِجنَةِ  ؛ وكذِلَك الشَّاة والبَقََرة ؛ وُربَّما اتََّصَل الَوَرُم إلى دبِرها ؛ يَْمنَُع اللِّقاحَ  كالثُّْؤلوِل ، وهو َشبِيهٌ بالعَفَل َحيائِها وَرمٌ  التي في قيَل : هيو

ً  ، كفَِرَح ، َعِجنَتْ  ، كفَِرَحِة ، وقد  .َعِجنَةٌ و َعْجناءُ  ، فهي َعْجنا

 بلُغَِة اليََمِن. ،كِكتاٍب العُنُُق  ، الِعجانُ و

ه وأكلها الذئُب :  وفي نواِدِر القالي : موصل العُنُِق ِمن الّرأِْس ؛ قاَل شاِعُرهم يَْرثي أُمَّ

ا  جــــــــاهنــــــــِ ِف عــــــــِ َ  فــــــــيــــــــهــــــــا غــــــــرُي ِنصــــــــــــــــــــــح  فــــــــلــــــــم يــــــــبــــــــح

رُتٌَة مــــــــــنــــــــــهــــــــــا وإحــــــــــد  الــــــــــذ وائــــــــــِب و     نــــــــــح (2)شــــــــــــــــــــــــُ
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 وقاَل آَخُر :

ـــــــــــــــاِن  ن ِة اجلـــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ل وحٍد ضـــــــــــــــــــــــــــــَ  اي ُرب  خـــــــــــــــَ

نـــــــــــــاِن     َوُ  مـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــِ ا َأطـــــــــــــح جـــــــــــــاهنـــــــــــــُ (3)عـــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 مهموز.« ابن املقرئ» 934/  3( يف التبصري 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب ويف املصادر : ضلعة العجان.3)
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 .«ِعجانِه طاَن يأتي أَحدكم فيَْنقُُر عْندَ إنَّ الشَّيْ »الحِديُث : منه ؛ و االْستُ  : الِعَجانُ و

 هو َسبٌّ كاَن يَْجِري على أَْلِسنَِة العََرب. ؛ الِعجان في حِديِث علّيٍ ، رِضَي هللا تعالى عنه : أنَّ أَْعجميًّا عاَرَضه فقاَل : اسكْت يا بَن َحْمراءو

 تَْحَت الذَّقَِن. الِعجانُ  قيَل :و

 القَضيُب الَمْمدوُد ِمن الُخْصيَِة إلى الدُّبُِر. قيَل : هوو

 وقيَل : هو آِخُر الذََّكِر َمْمدوٌد في الجْلِد.

 المْرأَةِ : الَوتََرةُ التي بيَن قُبُِلها وثَْعلَبَتِها. ِعجانُ و

 ؛ قاَل األَْخطِل : الَمكاِن : َوَسُطه عاِجنَةُ و

 (1)بعاجَنِة الر ُحوِب فلم َيِسريوا 
 ِمن النُّوِق. السَّمينَةُ  ، وهي العَْجناء : َرِكبَ  أَْعَجنَ و

 .ِعجانُه َوِرمَ  : أَْعَجنَ و

نُ و  كأَنَّه لْحٌم بِال َعْظٍم. كَكتٍِف : البَعيُر الُمْكتَنُِز ِسمنَاً ، العَِجنُ و الُمتَعَّجِ

 .(2) في رحِمها : ال يَقَرُّ الَولَدُ  عاِجنٌ  ناقَةٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُ  َعَجنَتِ  : َمْعروٌف ، وقد العَِجينُ  ً  ، من َحّدِ َضَرَب ، تَْعِجنُ  المْرأَة ً  : اتََّخَذتْ  اْعتََجنَتْ و،  َعجنا  .َعِجينا

 مع بعِضها. ُعِجنَتْ و: كلُّ َدواٍء خلَطْت أَْجزاُؤه  الَمْعجونُ و

. أَْعَجنَ و جُل : أََسنَّ  الرَّ

 ، وهو األْحمُق. َعِجينةٍ  وأَْيضاً : جاَء بولَدٍ 

ُروعِ : أَقلُّها لَبناً وأَْحَسنها َمْرآةً. األْعَجنُ و  ِمن الضُّ

 األَْعجِمّي. الِعجانِ  َغِزيَرةً وقد تكوُن بَِكيئَةً. وابُن َحْمراء العَْجناءُ  وقد تكونُ 

 .ُعُجنٌ و أَْعِجنةٌ  : الِعجانِ  وَجْمعُ 

ّمِ : القُْنفُذُ  العُجاِهنُ  : [عجهن]  والذي ليَس بَصِريحِ النََّسِب. ؛ َحَكاه أَبو حاتٍم ؛ ، بالضَّ

ُجِل الُمْعِرِس فإذا َدَخلَ  أَْيضاً :و اجُز : ُعجاِهنَ  فال بها صِديُق الرَّ  له ؛ قاَل الرَّ

ُن  جـــــــــــــــاهـــــــــــــــِ َك اي عـــــــــــــــُ ضح إىل بـــــــــــــــيـــــــــــــــتـــــــــــــــِ  ارحجـــــــــــــــِ

نُ     ــــــــــَت واهــــــــــِ رحُس وأَن ــــــــــعــــــــــُ  (3) فــــــــــقــــــــــد مضــــــــــــــــــــــــ  ال
  

سوُل بَْيَن العَُروِس وأْهِله هو بعينِهو سائِلِ  الرَّ ا : في األَْعراِس  يجِري بَْينهما بالرَّ  ؛ قاَل تأَبََّط شرًّ

ه و  لـــــــــــــَ طـــــــــــــًا وَأهـــــــــــــح ُت َرهـــــــــــــح َرهـــــــــــــح ين َأكـــــــــــــح  لـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــ 

نـــــــا و     جـــــــاهـــــِ وُص فـــــيـــــهـــــــا عـــــُ (4)أَرحضـــــــــــــــــــــًا يـــــكـــــوُن الـــــعـــــُ
 

  
 هي بهاٍء.و

ُجُل : صارَ  تَعَْجَهنَ  قدو ً  الرَّ  لَِزمها حتى بَنَى عليها. ، وذِلَك إذا ُعجاِهنا

 الخاِدُم. : العُجاِهنُ و
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 الطَّبَّاُخ. أَْيضاً :و

 ؛ قاَل الُكَمْيُت : : بالفتْحِ : َجْمعُهُ  العَجاِهنَةُ و

راٍت و  مــــــــــــــــِّ ُدوَر ُمشــــــــــــــــــــــــــــــَ َ الــــــــــــــــقــــــــــــــــُ نحصــــــــــــــــــــــــــــــِ ح ــــــــــــــــَ  يـ

َة الـــــــــــرِّئـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا     نـــــــــــَ جـــــــــــاهـــــــــــِ َن الـــــــــــعـــــــــــَ نـــــــــــازِعـــــــــــح (5)يـــــــــــُ
 

  
ئِ  ئِة.الّرِ  ين : َجْمُع الّرِ

ّمِ : الماِشَطةُ  ، العُجاِهنَةُ و  إذا لم تُفاِرِق العَُروس حتى يُْبنى بها. بالضَّ

ً  ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، ، يَْعُدنُ و يَْعِدنُ  بالبَلَدِ  َعَدنَ   :[عدن] ً و َعْدنا َجنَّاُت إقاَمٍة لَمكاِن  ، أي (6) (َجّناِت َعْدن  ) : أَقَاَم ؛ ومنه : ُعُدونا

 : بُْطنانُها ، (َجّناِت َعْدن  ) الُخْلِد ، و

__________________ 
 وعجزه : 211( ديوانه ص 1)

 سري غريهم عنها فسارواو 
 والبيت يف التكملة وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 ( يف القاموس : يف بطنها.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 والصحاح.( اللسان 5)
 .8والبينة اآية  31( الكهف ا اآية 6)
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ُرُم نَباهُتا. رَتحِيُ  فيها ماُء الس يحِر فَيكح َواِضُض الجي َيسح
 وبُطحناهُنا : َوَسطُها ؛ وبُطحناُن اأَلوحديَِة : امل

ً و تَْعِدنُ  بِمكاِن كذا اإلبِلُ  َعَدنَتِ و ً و تَْعُدُن َعْدنا ؛ وقيَل : َصلََحْت  في الَحْمِض  ، وخصَّ بعُضهم به اإلقاَمةأَقاَمْت في الَمْرَعى :  ُعدونا

 اْستَْمَرتْهُ ونََمْت عليه ولَِزَمتْه.و

 بغيِر هاٍء. ، عاِدنٌ  فهي ٍء ،يَكوُن في كّلِ شي: إالَّ في الَحْمِض ، وقيَل  تَْعِدنُ  قاَل أَبو زْيٍد : وال

ً  األَرضَ  َعَدنَ و  ؛ بالتَّْشديِد. َكعَدَّنَها أي أَْصلَحها بالزبِل ، َزبَّلَها ، : يَْعِدنُها َعْدنا

ً  الشََّجَرةَ  َعَدنَ و  أَْفَسَدها بالفأِْس ونحِوها. : يَْعِدنُها َعْدنا

ً  الَحَجرَ  َعَدنَ و  بالفأِْس. فَلَعَهُ  : َعْدنا

يَت بذِلكَ  اِهِر من َذَهٍب ونحِوِه ،َمْنبُِت الَجو وَحَكى بْعُضهم كَمْقعٍَد أَْيضاً وليَس بثَْبٍت ، ، كَمْجِلٍس ، الَمْعِدنُ و ً  ُسّمِ ال  إلقاَمِة أَْهِله فيه دائما

لُون عنه ِشتاًء وال صيفاً ؛  أي ثَبََت فيها. َعَدنَ  وإثْباته إيَّاهُ في األْرِض حتى إيَّاهُ فيه عزوجلأو إلْنباِت هللا ،  يَتَحوَّ

ِة واألَْشياء ؛ والَجْمعُ  َمْعِدنِ  وَمْبدُؤه نَْحو يه أَْصلُهف يكونُ  ءٍ مكاُن كّلِ شي : الَمْعِدنُ  قاَل اللَّْيُث :و حِديُث بِالِل منه ؛ و الَمعاِدنُ  الذهِب والفضَّ

 القَبَِليَِّة ، وهي المواِضُع التي تُْستَْخرُج منها َجواِهُر األْرِض. َمعاِدنَ  بِن الحاِرِث : أَنَّه أَْقَطعه

اقورُ  ، الِمْعَدنُ و  ْبه الفأِْس.شِ  كِمْنبٍر : الصَّ

ً  به األَرضَ  َعدَّنَ و َن به. : َضَربَها به تَْعِدينا  ليْصلَحها ؛ وكذِلَك وجن به ، وَمرَّ

ن وَعدَّل. الشَّاِرُب : اْمتأََلَ  َعدَّنَ و  ، مثُْل أَوَّ

 ِمن ِدياِر تميٍم سيف كاظمة. كَسحاٍب : ع ، العَدانُ و

ْعِق :وقيَل : ماٌء لسْعِد بِن زْيِد َمنَاة بِن   تَِميٍم ؛ قاَل يزيُد بُن الصَّ

يــــــــــَث حــــــــــىت  لــــــــــِ ثــــــــــح ــــــــــَ نــــــــــا اخلــــــــــيــــــــــَر مــــــــــن تـ بــــــــــح لــــــــــَ  جــــــــــَ

َداِن     ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــ  أَُوارَة ف (1)َوَردحَن عـــــــــــــــــل
 

  
 كلّه كالطّفِ ، قاَل لبيُد ابُن ربيعَةَ العاِمِريُّ : ساِحُل البَْحرِ  : العََدانُ  قيَل :و

مح و  هــــــــــــُ لــــــــــــ  يب كــــــــــــُ حــــــــــــح ُم صــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــد يـ  ل

رح     قــــــــــَ ــــــــــَ ربحِي ونـ ــــــــــِف صــــــــــــــــــــــــَ ي َداِن الســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــعــــــــــَ (2)ب
 

  
 موِضٌع على َسْيِف البَْحر. َعَدانُ  قاَل َشِمٌر :و

 وَرَواه ، أبو الَهْيثِم بكْسِر العَْين.

 ُره وبِْرِغيلُه.وكذِلَك َضفَّتُه وَعْبَرتُه وَمْعبَ  حافَةُ النَّْهِر ، : العََدانُ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :

ماِن َسْبُع ِسنيَن ، يقاُل : َمَكثُوا العَدانُ و ْعرِ  ِمن الزَّ ً  في َغالِء الّسِ  ، وهما أَْربَع َعَشَرةَ َسنَة. َعَدانَْين أو َعَدانا

 ؛ عن أَبي َعْمٍرو ؛ وأَْنَشَد : َعداناتٌ  ج ِمن الناِس ، بهاٍء : الجماَعةُ  ، العََدانةُ و

مح  ريحِ ورَاءكــــــــــــــُ د  اُ صــــــــــــــــــــــــــــَ ين مــــــــــــــالــــــــــــــٍك لــــــــــــــَ  بــــــــــــــَ

اًل َأكـــــــــــــالـــــــــــــا     يـــــــــــــح َداانٍت وخـــــــــــــَ (3)رِجـــــــــــــااًل عـــــــــــــَ
 

  
 : ُمِقيموَن. َعَداناتٌ  قاَل ابُن األَعرابّيِ : ِرجالٌ 

 : الِفَرُق ِمن الناِس. العََداناتُ  وقاَل غيُرهُ :

واُل ، َمرَّ النَّخُل  : العَيدانُ و  ألنَّ َوْزنَه فَْعالن. في الدَّالِ  الّطِ

،  وسلمعليههللاصلىالَجدُّ الحاِدي والعْشُرون لسيِِّدنا رُسوِل هللا ،  َعْدنانُ والقَبيلَةُ الَمْشهوَرةُ ؛  أَبو َمعَّدِ : بُن أُّدِ بِن أَُدِد بِن الَهَمْيسع ، َعْدنانُ و

 .َعْدنَان ّمِ العَْين والثَّاِء مثلَّثةً وكّل َمن كاَن منهم بالشاِم واليََمِن وِمْصَر والغَْرب فهم ُمِقيموَن على نََسبِهم فيوَضبََطه األفطسّي النسَّابَةُ بض
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ل ولكنَّ   َدالَهُ َمْفتوحةٌ.* قْلُت : وَضبََطه ابُن حبيب كَضْبِط شْيخ الشرف ، وَضبََطه ابُن الحباِب النسَّابَة كَضْبِط األفطسّيِ ؛ وقيَل كاألوَّ

ْلِو. ُمنَقَّشةٌ تكونُ  ُرْقعَةٌ  كَسِفينٍَة وَسحابٍَة : ، العَدانَةُ و العَِدينَةُ و  في أَْسفِل الدَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«عدان»ومعجم البلدان  248/  4واللسان والصحاح واملقايي   143( ديوانه ط بريوت ص 2)
   ا صري.( اللسان وفيه : ا ضا بد3)
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 ؛ قاَل : َعدائِنُ  ج وقاَل أَبو َعْمٍرو : في أَْطراِف ُعَرا الَمزاَدةِ ،

َُوع با و 
 (1)الَغرحَب ذو الَعِديَنة امل

 ُخِرَز بها. قُِطَع أَْسفَله ثم ، كُمعَظٍَّم : ُمعَدَّنٌ  َغْربٌ و

 ْوفِيَره زاُدوا له في ناِحيٍَة منه ُرْقعَة.إذا َصغُر األِديم وأَراُدوا تَ  يُعَّدنُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : الغَْربُ 

 ، وهي كالبَنِيقَِة في القِميِص. َعِدينَة قاَل : وكلُّ ُرْقعَة تُزاُد في الغَْرِب فهي

نُ و ْخِر من ، الُمعَّدِ ٍث : ُمْخِرُج الصَّ  ؛ وبه فَسَّر أَبو سعيٍد قَْوَل الُمَخبَّل : يُْبتَغَى فيه الذََّهُب ونحُوه ثم يكسُره الَمْعِدنِ  كُمحّدِ

نحشــــــــــــــــــــَ   الــــــَعصـــــــــــــــــــــا عــــــن ُرُ وســــــــــــــــــــهـــــــا  ــــــَ ُ  تـ وامــــــِ  خــــــَ

دُِّن     عـــــــَ ُ
قـــــــاَ  املـــــ َر الـــــثـــــِّ خـــــح دََع الصــــــــــــــــــ  (2)كـــــمـــــــا صـــــــــــــــــــــَ

 

  
 اْسمها كذِلَك. أَْرٍض  إلى أَو ؛ َعَدْوَدن اْسمه فَْحلٍ أَو َمْنسوٌب إلى  منها ، أو الشَّديدُ  ِمن اإلبِِل ، : السَّريعُ  العََدْوَدنِيُّ و

كةً : َجِزيَرةٌ باليمِن أَقاَم بها أَْبيَُن ، َعَدنُ و رجٌل ِمن ِحْميٌر فنُِسَب إليه ، ويقاُل فيه إْبين ، بالكْسِر ، ويبين بالياِء ، هكذا َجَزَم به  أَْبيََن ، محرَّ

ِة.  غيُر واِحٍد ِمن األئمَّ

ثَمانيَة فَراِسَخ ، أُِضيفَْت إليها  َعَدنَ  ُخنا عن َحواِشي الكشاف للفاِضِل اليََمنّي ، وهو أْعَرُف ببِالِده : أَْبيَُن اسُم قََصبَة بَْينها وبينَ ونَقََل شيْ 

 األْدنى ُمالبََسة ؛ ا ه.

 قاَل شْيُخنا : وهو ينافي قَْوَل المصنِِّف ، رِحَمه هللا تعالى.

ي باْسِمه ، والثاني إلقاَمتِه فيه كثيراً ، ويْكِفي في تْعليِل أَ  * قْلُت : ال ُمنافَاةَ  ْسماء الَمواِضع ، فإّن ِكاَل الَمْوِضعَْين نُِسَب إلى أَْبيََن فأَحُدهما ُسّمِ

؛ فإن صحَّ  َعَدنٍ  : رجٌل وهو صاِحبُ  َعدنٌ وما نّصه :  َعْدنان أَْدنى ُمناَسبَة. وأْغَرُب من ذِلَك ما نَقَلَه ابُن الجوانّي النسَّابَةُ عْنَد ِذْكِره أَْوالد

ي باْسمِ  ، وأَْبيَُن باْسِم رُجٍل ِمن ِحْميَر ، وأُِضيَف هذا إليه لقْربِِه منه  ( )3َعْدنان بنِ  َعدنِ  هذا فقَْول الفاصل قريب للحّقِ ، فيكوُن الموِضُع ُسّمِ

 ، أُِضيفَت إلى اَلَعة. َعَدن أي بقُْربِ  الَعةَ : ة بقُْربِه َعَدنُ و ، ويََدلَُّك على هذا قَْوله :

ً  وقاَل بعُض النسَّابِين : إنَّ  ل من نَِزلَها.بن إبراه (4)بِن سبا ابن نفثان  َعَدنِ  نُِسبَْت إلى َعدنا  يم أَوَّ

 اليْوَم : فرَضةُ اليََمِن ، وَمقَّر كّل فَْضل ُمْستَْحسن. َعَدنُ و

بََذةِ. َعَدنَةُ و  ، محّركةً : ع بناِحيَِة الرَّ

 وقاَل نَضر : هو في جَهِة الّشَماِل ِمن الّشَربَِة.

 مياه. (5)كثيٌب قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ : في عدته ُعَريتناٌت وأُقُرُّ الزوراء وُعراعٌر و

 بُن أُساَمةَ ؛ قاَل األميُر : هكذا َوَجْدته بخّطِ ابِن عبدةَ النسَّابَة ؛ وَضبََطه الدَّاْرقْطني ُعَديَّة كُسَميّة. َعَدنَةُ  رُجٍل ، وهو ( )6اسمُ   :َعَدنَةُ و

ّمِ : ثَنِيَّةٌ قُْرَب َملََل. ، ُعْدنَةُ و  بالضَّ

 وقاَل نَْصر : َهضبَةٌ.

. ، ُعَدْينةَ و َعَدانٌ و  كَسحاٍب وُجَهينَةَ : ِمن أَْسمائِِهنَّ

 ، أي َطِوْيلَة ، وقد ذُِكَر في الدَّاِل. َعْيدانَةً  النَّخلةُ : صاَرتْ  َعْيَدنَتِ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 البلََد : تََوطَّنَه. َعَدنَ 
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__________________ 
 والتكملة كرواية الصحاح ا قا  الصاغاين : والرواية : املوعبا ا ابلباء ا وبعده :« املوعدا»( اللسان والصحاح وفيه 1)

 إذا مألانه أفاض املثعبا
 واملوّعب : املوّفر.

 ( اللسان.2)
 ( قا  ايقوت : وهذا عجب مل أَر أحداً ذكر أن عدانن كان له ولد اله عدن غري ما ورد يف هذا املوضض.3)
 وقد نبه إىل عبارته هبامش املطبوعة املصرية.« ان بن نفيشانسن»( يف معجم البلدان : 4)
 ( يف ايقوت : وُكَنيب ا ابلنون.5)
 ( يف القاموس اسٌم ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فخففت.6)
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 .َمْعِدنُه ٍء :وَمْرَكُز كّلِ شي

 : األُُصوُل. الَمعاِدنُ و

 ، على الَمثَِل. للَخْيِر والَكَرِم إذا ُجبَِل عليهما َمْعِدنٌ  وهو

 بمكاَن كذا ، أي ُمِقيماٌت به. َعواِدنَ  ، وتََرْكُت إبَِل بَني فالنٍ  العُُدونِ  ، كَسحاٍب : موِضعُ  العََدانُ و

ماُن ؛ منهم َمْن َجعَلَه ِفْعالالً من الِعدَّانُ و  .العََدن ، بالكْسِر فالتَّْشديِد : الزَّ

 الُن ِمن العَّدِ والِعَداِد ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِعه.وقاَل الفّراء : األْقرُب عْنِدي أنَّه فِعْ 

 ، كُمعَظٍَّم : زيَد في آخِر السَّاق منه ِزياَدة حتى اتَّسَع. ُمعَّدنٌ  وُخفٌّ 

 : قَبيلَةٌ ِمن بَني أََسٍد ؛ قاَل الشاِعُر : العََدانُ و

م  ـــــــــــإهنـــــــــــ  داِن ف ـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــر ال ـــــــــــت ـــــــــــ  ق ي عـــــــــــل كـــــــــــِّ ـــــــــــَ  ب

رَاِم     ـــــــــــَ ِن بـ طـــــــــــح هـــــــــــم بـــــــــــيـــــــــــَ تـــــــــــُ (1)طـــــــــــالـــــــــــتح إقـــــــــــامـــــــــــَ
 

  
 : ماٌء لبَني ماِزَن ِمن تَِميٍم ؛ نَقَلَه ياقوت. االعدانُ و

 بفتحٍ فسكوٍن : بنَْيسابُوَر. َعْدني وسكَّة

 بنَْيسابُور منهم أبو سْعٍد محمد بن إبراهيَم بِن الحريري النسَّاج ، ماَت ببَْغداَد بْعَد الثاّلثِين وَخْمُسمائٍة. العََدنِيَّة : َمن يَْنسُج الثِّيابَ  (2) العدنيُّ و

بَْيديُّ : باليمِن ، منها  (3)، كُجَهْينَةَ : قَْريةٌ بثغر  ُعَدْينَةَ  وذُو ُث ، ماَت َسنَة ال العَُدْينيُّ  الُحَسْيُن بُن علّيِ بِن الُحَسْين بِن إْسمعيل الزُّ فَقيهُ المحّدِ

 .َعَدنٍ  : أي ثياٌب َكريَمة وأَْصلُها النِّْسبة إلى عَدنيَّات نيٍِّف وثاَلثِين وستّمائٍَة نَقَلَه الحافُِظ وعليه

ْت َجواٍر َمدنِيَّات عليهنَّ ِرياطٌ  ُجِل الَكريِم األَْخالِق : َعَدنيَّات تقوُل : َمرَّ ٍء : ِمن كّلِ شي (4)، كما ِقيَل للنَِّفيِس  نيٌّ َعدَ  ؛ وَكثَُر حتى قيَل للرَّ

 َعْبقريٌّ كما في األساِس.

 ألُْخت الزبَّاء على الفُراِت ، عن نَْصر. (5)، كَشدَّاٍد : قصٌر  َعدَّانٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ُدَوْيبَّةٌ ؛ َذَكَره صاِحُب اللِّساِن. العَْيَدْشونُ  : [عدشن]

ْين وما يتعلَُّق به.  وتقدََّم للمصنِِّف في حرِف الّشِ

. ، كَسحابٍَة : العَذانَةُ  : [عذن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 وَكدَّانَتُه ، بمْعنًى واِحٍد. َعذَّانَتُه ؛ يقُولُوَن : َكَذبَتْ  اإلْستُ  وفي اللِّساِن :

ا يُسْ   تدرُك عليه :* وممَّ

جُل : إذا آَذى إنْساناً بالُمخالَفَِة ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. أَْعَذنَ   الرَّ

جُل الَكريُم األَْخالِق ؛ عن الَخاْرَزْنجّي. العَُذنيُّ و  ، بضٍم ففتحٍ : الرَّ

َمْخشريُّ : أراهُ تَْصِحيفاً والصَّواُب بالعَْين والداِل المْهَملَِة   .(6)وقاَل الزَّ

 ، كصهيون : َمدينَةٌ ِمن أَْعماِل َصْيدا على ساِحِل ِدَمْشَق ، عن ابِن َعَساِكر. نعذيوو
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كةً ،  العََرنُ  : [عرن] ّمِ ،  العُْرنَةُ و، محرَّ يُْذِهُب الشَّعََر ؛ أو  كالسََّحجِ في الجْلدِ  كِكتاٍب : داٌء يأُْخذُ في آِخِر ِرْجِل الدَّابَّةِ  ، الِعَرانُ و، بالضَّ

ةٌ تَْحُدُث في ُرْسغِ ِرْجِل الفََرِس  يُِصيُب الخيلَ  تََشقُّقٌ   ِء من الشُّقاِق أَووالدابَِّة ومْوِضَع ثُنَّتِها ِمن أُُخٍر للشي في أَيِديها أو أَرُجلها ، أو ُجُسوَّ

__________________ 
 .«عل  قتل »وفيهما : « عدان»( اللسان ومعجم البلدان 1)
 وقد قير يف النسبة إليها عدين بفتح الدا  أيضاً. ابلسكون ا زاد يف اللباب :« العدين»واللباب  997/  3( يف التبصري 2)
 ( قيدها ايقوت اسم لري  تعز ابليمن.3)
 ء العجيب من كر فن : عبقري.( يف األساس : كما قير للشي4)
 ( قيدها ايقوت مدينة عل  الفرات.5)
 ثري بن جابر اماريب :قا  ك»( كذا ابألصر والذي يف األساس : 6)

 ســــــــــــــــــــــرت مـــــــــا ســــــــــــــــــــــرت مـــــــــن لـــــــــيـــــــــلـــــــــهـــــــــا مث عـــــــــرســــــــــــــــــــــت 

 إىل عــــــــــــــــــــديّن ذي غــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاء وذي فضـــــــــــــــــــــــــــــــــر   

  

 تصحيفه كذا روي يف ا صائر ا ويف التكملة العذيب ابلعا املضمومة والذا  املعجمة ا وقا  : أراه مبخوذاً من العذب ا وأان أراه قد احتّب يف
..».. 



17322 

 

ََشق ة ِمن أنح يـَرحَمَح جبالً 
 .َعرِنٌ  وهو ا َعُرونٌ و  َعرِنَةٌ  فهي ا تـَعحَرُن َعَرانً  كَفرَِح ا  َعرَِنتح   أو َحجراً ا وقدامل
ً  ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، ، يَْعُرنُهُ و يَْعِرنُهُ  البَِعيرَ  َعَرنَ و  .َمْعرونٌ  فهو ، الِعرانَ  َوَضَع في أَْنِفهِ  : َعْرنا

 وهو ما بيَن الَمْنِخَرْين. لعُوٍد يُْجعَُل في وتََرةِ أَْنِفِه ، اسمٌ  كِكتاٍب : ، الِعرانُ و

 : ما كاَن في األْنِف فْوَق اللْحِم. الِعرانُ ووقاَل األْصمِعيُّ : الِخشاُش ما يكوُن ِمن ُعوٍد أو غيِرِه يُْجعَل في عظِم أَْنِف البَعيِر ، 

 .الِعرانِ  كعُنَِي : َشكى أَْنفَهُ من البَعير ، ُعِرنَ و

 ولَْيُث غابٍَة. َعِرينٍ  لَْيثُ : الذي يأْلَفُه. يقاُل  كأَميٍر : َمأَْوى األََسدِ  ، العَِرينُ و

ئِْب والحيَِّة ، أَْيضاً : َمأَْوى العَِرينُ و بُعِ والذِّ اح يَِصُف رجالً : كالعَرينَةِ  الضَّ رمَّ  ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده للّطِ

وحِن مـــــــــــــنـــــــــــــه  لـــــــــــــ  الـــــــــــــلـــــــــــــ  راِة َأعـــــــــــــح م  ســـــــــــــــــــــــــــَ  َأحـــــــــــــَ

ـــــــــــِن     رِي بـــــــــــاِن الـــــــــــعـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــُ رَاِة ثـ وحِن ســـــــــــــــــــــــــَ (1)كـــــــــــلـــــــــــَ
 

  
 وقاَل آَخُر :

ٍج و  َدجــــــــــــِّ َ  ا ــــــــــــِديــــــــــــِد مــــــــــــُ لــــــــــــَ رحبــــــــــــٍر حــــــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــاِ      ب ِة اأَلشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ـــــــــن ري ـــــــــا عـــــــــَ ِث ب ـــــــــح ي ـــــــــ  ـــــــــل (2)كـــــــــال
 

  
 كُكتٍُب. ، ُعُرنٌ  ج

 َهشيُم الِعضاِه. : العَِرينُ و

 الُمْلتَِف ، هذا هو األْصِل يكوُن فيه أَسد أَم ال. جماَعةُ الشََّجرِ  أَْيضاً :و

ي لمْدِرِك بِن ِحْصٍن : اللّْحمُ  : العَِرينُ و  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

يب عـــــــنـــــــدَ  تح  َرغـــــــا صـــــــــــــــــــــاحـــــــِ كـــــــاِء كـــــــمـــــــا َرغـــــــَ ـــــــبـــــــُ  ال

هـــــــــــا     ـــــــــــنـــــــــــُ رِي ٌص عـــــــــــَ ُة اأَلطـــــــــــراِف َرخـــــــــــح َوِشـــــــــــ َ (3)مـــــــــــُ
 

  
 ِمن بَني تِميٍم ؛ وأَْنَشَد األَْزهريُّ لجريٍر : بَْطنٌ  : َعِرينٌ و

ا  نــــــــــــ  نــــــــــــَة لــــــــــــيــــــــــــ  مــــــــــــِ َريــــــــــــح رِيــــــــــــٌن مــــــــــــن عــــــــــــُ  عــــــــــــَ

ــــــــــــِن     رِي ــــــــــــَة مــــــــــــن عــــــــــــَ ــــــــــــن َري ُت إىل عــــــــــــُ ــــــــــــح رئ ــــــــــــَ (4)ب
 

  
از :  في هذا البيِت اسُم رُجٍل بعَْينِه. َعِرينٌ  وقاَل القَزَّ

ي : ابن َحْنَظلَة بِن ماِلِك بِن زْيِد َمنَاة ابِن تِميٍم. َعِرينٌ  وقاَل األَْخفش :  في هذا البيِت بَْنو ثَْعلَبةَ بِن يَْربوعٍ ؛ زاَد ابُن بَّرِ

 ِصياُح الفاِختَِة. أَْيضاً :و

 وفي التَّهذيِب في تْرَجَمِة َعْزَهَل :

عــــــــــــح  تح إذا ســــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــاِت انحــــــــــــَ عــــــــــــَ  دانــــــــــــُة الســــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــنـــــــــــــا    رِي ُت هلـــــــــــــا عـــــــــــــَ عـــــــــــــح هـــــــــــــا لـــــــــــــَِ لـــــــــــــُ زَاهـــــــــــــِ  عـــــــــــــَ

  
 : الصَّوُت. العَِرينُ 

في  العَِرينُ  أي بِفنائِها ، وكاَن ُدِفَن عْنَد بِئِْر َمْيُمون ؛ ، مكَّة بعَِرينِ  الحِديُث : أنَّ بعَض الُخلفاِء ُدفِنَ منه ؛ و فِناُء الدَّاِر والبَلَدِ  : العَِرينُ و

ا وَمنَعةً. ها وَمنَعتِها ، زاَدها هللا تعالَى عزًّ  األَْصِل َمأَْوى األَسِد ُشبَِّهت به لعّزِ

 والِعضاِه ، كاَن فيه أََسٌد أَو لم يكن. الشَّوكِ  : جماَعةُ  العَِرينُ و

 بتربٍة ، عن نَْصر. َمْعِدنٌ  : العَِرينُ و

 على التَّْشبيه. والِعزُّ  (5) الفَِريَسةِ  : فِناءُ  العَِرينُ و
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ّبِ. أَْيضاً :و  ُجْحُر الضَّ

ً  الدَّارُ  َعِرنَتِ و  وَذَهبَْت ِجَهة ال يُريُدها من يحبّها. بَعَُدتْ  أي ، بالكسِر ، ِعرانا

 لمْصَدِر.األُْولى ُوِصفَْت با : بَعيَدةٌ ، عارنَةٌ و ِعرانٌ  ِديارٌ و

ة : مَّ  قاَل ابُن ِسْيَده : وليَسْت عْنِدي بَجْمعٍ كما َذَهَب إليه أَْهل اللّغَِة ، قاَل ذُو الرُّ

__________________ 
 .294/  4واللسان والتهذيب واملقايي   180( ديوانه ص 1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
وَأورد عجزه منســــــوابً لغادية الدبريية ا مثر التهذيب ا ويف « موِشة اجلنبا»ره ( اللســــــان برواية ابن بري منســــــوابً ملدر  بن حصــــــن ا ويف شــــــع3)

 عجزه بدون نسبة. 394/  4الصحاح واملقايي  
 واللسان والتهذيب والصحاح. 578( ديوانه ص 4)
 ( ضبطت يف القاموس ابلرفض ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلرّ 5)
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تح بــــــــــه  ر حــــــــــَ ُب الــــــــــذي بـــــــــــَ هــــــــــا الــــــــــقــــــــــلــــــــــح  َأال أَيــــــــــ 

ُض     واســـــــــــــــــــــــــِ راُن الشـــــــــــــــــــــــــ  يٍّ والـــــــــــعـــــــــــِ نـــــــــــازُِ  مـــــــــــَ (1)مـــــــــــَ
 

  
رَ  ، بالكْسِر : األَْنُف ُكلُّهُ ، الِعْرنينُ و  .«الِعْرنينِ  أَْقنى»حِديُث الحلية :  وبه فُّسِ

 أو ما َصلَُب من َعْظِمه.

ل األَنّف حيُث يَكوُن فيه الشََّمُم ؛ أواألَْنِف تَْحَت ُمْجتََمعِ الحاِجبَ  ِعْرنينُ  وقيَل : ِة : ِعْرنِينُه ْين ، وهو أَوَّ مَّ  : رأُْسه ؛ قاَل ذو الرُّ

ٍة  بــــــــــَ ــــــــــَ رحنــــــــــِا أَرحنـ قــــــــــاَب عــــــــــلــــــــــ  عــــــــــِ ــــــــــنــــــــــِّ ين ال ثــــــــــح ــــــــــَ  تـ

وُم     رحثــــــــــــــُ ِك مــــــــــــــُ ا ابملِســــــــــــــــــــــــــــح اء مــــــــــــــارهنــــــــــــــُ (2)ِشــــــــــــــَ 
 

  
 واْستَعاَره بعُض العُلَماء للدَّْهِر فقاَل :

َبَح الدهُر ذو و   الِعرحنِا قد ُجِدعاَأصح
 ؛ قاَل َكْعُب : العَرانِينُ  والَجْمعُ 

 (3)ُشم  الَعراِنِا أَبحطاٌ  لُُيوثـُُهُم 
لُه ،ِمن كّلِ شي الِعْرنينُ و  أَوائُِل َمَطِره ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيِس يَِصُف غْيثاً :: السَّحاِب  َعرانِينُ  ومنه ٍء : أَوَّ

ه  قـــــــــــــــــِ َا َودح رَانـــــــــــــــــِ ريًا يف عـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــَبن  ثـــــــــــــــــَ

ز      غــــــــح كــــــــُة مــــــــِ لــــــــح ــــــــَ اِء فـ ثــــــــ  ر والــــــــغــــــــُ يــــــــح (4)مــــــــن الســــــــــــــــــــــ 
 

  
يُِّد الشَِّريُف. : الِعْرنينُ  ِمن المجاِز :و  السَّ

اُج يَِصُف َجْيشاً : َعرانِينُ و  الناِس : ُوجوُههم وساَدتهم وأَْشرافُهم ؛ قاَل العجَّ

 هَتحدي ُقداماُه َعراِنُا ُمَضرح 
ّمِ : َمدُّ السَّْيلِ  العُرانِيَةُ و  ؛ قاَل عِديُّ بُن زْيٍد العبادي : ، بالضَّ

يــــــــــــــــٍة  رانــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــانــــــــــــــــتح رايٌح ومــــــــــــــــاٌء ذو عــــــــــــــــُ

ال و     لــــــــــَ قــــــــــًا وال خــــــــــَ تــــــــــح ــــــــــَ دَعح فـ مــــــــــٌة مل تــــــــــَ لــــــــــح (5) ــــــــــُ
 

  
 وقيَل : ما يَْرتَِفع في أَعاِلي الماِء ِمن َغواِرِب الَمْوجِ. قاُموُس البَْحِر. : العُرانِيةُ و

 : إذا َكثُر واْرتَفَع ُعبابُه. ُعرانِيَة وماٌء ذو

 بُن ُجَشَم في بَْلقَْيِن. َعرانِيَةُ  بالفتحِ :و

كةً : الغََمُر. العََرنُ و  ، محرَّ

 يََدْيك ، أي َغَمَرهما. َعَرنِ  حكى ابُن األْعرابّيِ : أَِجُد رائَِحة

 راِئَحةُ لْحٍم له َغَمٌر وهو العََرُم أَْيضاً. العََرنُ  وقيَل :

 األُْولى عن ُكراعٍ. ريُح الطَّبيخِ ، كالِعْرِن ، بالكْسِر ، أَْيضاً :و

 الدُّخاُن. العََرنو

 : أي َمْدبوٌغ به. َمْعرونٌ  ؛ ومنه ِسقاءٌ  َشَجٌر : يُْدبَُغ به أَْيضاً :و

 اللْحُم ُمْطلَقاً.: ؛ عن ابِن األْعرابّيِ وقيَل  اللّْحُم الَمْطبوخُ  ضاً :أيْ و

 كَكتٍِف : َمْن يَْلَزُم الياِسَر حتى يَْطعََم من الَجُزوِر. ، العَِرنُ و

 فََرُس َعِدّيِ بِن أَُميَّة الضبِّّيِ ، أو فََرُس ُعَمْيِر ابِن َجبٍَل البََجلّيِ. : العَِرنُ و
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 .أَعرنَةٌ  الذي يَُشدُّ به الُخطَّاُف ، على التَّْشبيِه بعوِد اإلبِِل ، َجْمعُه كتاٍب : ُعوُد البَكَرةِ ك ، الِعرانُ و

 ، ُوِصفَْت بالَمْصَدِر كما تقدََّم. ِعرانٌ  وِديارٌ  البُعُد. : الِعرانُ و

__________________ 
 واللسان والتهذيب. 334( ديوانه ص 1)
 .«تشي اخلمار»برواية :  364/  4واللسان واملقايي   572( ديوانه ص 2)
 ا وعجزه : 28( من قصيدته ابنت سعاد ا شرح ابن هشام ص 3)
 . لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم .. 

 مـــــــــــــن نســــــــــــــــــــــــــج داود يف اهلـــــــــــــيـــــــــــــجـــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــيـــــــــــــر   

  

 : 62( البيت هبذه الرواية يف اللسان ا وهو ملف  من بيتا يف معلقة امرئ القي  ا ديوانه ص 4)
 كــــــــــــــــــــبن ثــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــريًا يف عــــــــــــــــــــرانــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــــري أانس يف ِبــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــر     كــــــــــــــــــــــــب

  

 كـــــــــــــــــــــــــــبن ذر  اجملـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــــــــــدوة 

 مـــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــر واألغـــــــــــــتـــــــــــــاء فـــــــــــــلـــــــــــــكـــــــــــــة مـــــــــــــغـــــــــــــز    

  

 ( اللسان والصحاح والتهذيب.5)
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 الِقتاُل. : الِعرانُ و

بُعِ وِ  أَْيضاً :و  وهو َمأْواهُ. جاُر الضَّ

 الِقْرُن. أَْيضاً :و

ناِن والقَناةِ.: َجْوهِرّيِ ؛ زاَد الَهَجريُّ ؛ عن ال الِمْسمارُ  أَْيضاً :و  الذي يَُضمُّ بيَن الّسِ

نٌ  ُرْمحٌ  منهو قاَل : َر ِسنانُهُ به. إذا ، كُمعَظٍَّم : ُمعَرَّ  ُسّمِ

نٌ  وقاَل غيُرهُ : ُرْمحٌ  ناِن. ُمعَرَّ ُر الّسِ  : ُمَسمَّ

الذين اْستاقُوا إبَِل النبّيِ ،  الُمْرتَدُّونَ  العَُرنِيُّونَ  منهم؛ بُن نذيِر بِن قسر بِن َعْبقر  ُعَرْينَةُ  من العََرِب في بَِجيلَةَ ، وهم كُجَهْينَةَ : قَبيلَةٌ  ، ُعَرْينَةُ و

عاةِ ، فسمَل النبيُّ ،  وسلمعليههللاصلى  ، أَْعيُنَهم. وسلمعليههللاصلى، وَسملُوا أَْعيُن الرُّ

 .العََرْنتُنِ  ؛ هكذا في النسخِ ، والصَّوابُ  (1) الِعرنينِ  لكْسِر : ُعروقُ ، با الِعْرنَةُ و

َمخِ   :الِعْرنَةُ  قاَل األَْزهِريُّ :و اِرين التي تُْدفن. (2) َخَشُب الّظِ ْلِب يُْقَطع منها ُخُشب القصَّ  ، واِحَدتُها ِظْمَخةٌ ، شَجَرةٌ على صوَرةِ الدُّ

يت : هو َشجَ  ّكِ  ٌر يُْشبه العَْوَسج إالَّ أنه أَْضَخم منه ، وهو أَثِيُث الفَْرعِ ، وليَس له ُسوٌق ِطواٌل.وقاَل ابُن الّسِ

 : ُدبَغ به. َمْعرونٌ  ِسقاءٌ و

يعُ  : الِعْرنَةُ و  الذي ال يُطاُق. الشَّديدُ  الِصّرِ

يعاً َخبِيثاً قيَل هو ُجل ِصّرِ اُء : إذا كاَن الرَّ  ال يُطاُق ؛ قاَل ابُن أَْحمر يَِصُف َضْعفَه : ِعْرنةٌ  قاَل الفرَّ

ي و  الحـــــــــــــِ رٍِ  ســـــــــــــــــــــــــــِ رحنـــــــــــــٍة عـــــــــــــَ ُت بـــــــــــــعـــــــــــــِ  لســـــــــــــــــــــــــــح

مــــــــــارَا     ُص ا ــــــــــِ قــــــــــِ ــــــــــَ ٌة ت ــــــــــَ وف قــــــــــُ ــــــــــح ثـ (3)َعصــــــــــــــــــــــــًا مــــــــــَ
 

  
ي في ا  الِعْرنةِ  يقوُل : لسُت بقَِوّيٍ ، ثم اْبتَدأَ فقاَل : ِسالِحي َعصاً أَسوُق بها ِحماِري ولسُت بُمْقِرٍن لِقْرني. وقاَل ابُن بَّرِ يعِ : هو ممَّ الِصّرِ

 يمدُح به.

ا يِلي ِجباَل ُصْبح ِمن بِالِد فََزاَرةَ ؛ وقيَل : رْمٌل في بِالِد ُعقَْيل ؛ قالَهُ نَْصر. ، بالكْسِر : َجبَلٌ  ِعْرنانُ و  ممَّ

 وقيَل : هو َجبٌَل بالَجناِب ُدوَن واِدي القُرى إلى فَْيٍد.

ُجل : أَْعَرنَ و  الَمْطبوُخ ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. اللّْحمُ  ، وهو عََرنِ ال داَم على أَْكلِ  الرَّ

ُجل : أَْعَرنَ و  ِسيقاُن فُْصالنِه. تََشقَّقَْت ،: كذا في النسخِ ، والصَّدواُب  تََشقََّق ، الرَّ

 َوقَعَِت الِحكَّةُ في إِبِِله. : أَْعَرنَ و

يت : هو قَْرٌح يأُْخذُه في ُعنُِقه فيَْحتك منه ، وُربّما بََرَك إلى أْصِل َشَجَرةٍ واْحتَكَّ بها ؛ قاَل  ّكِ  وَدواُؤه يُْحَرَق عليه الشَّْحُم.: قاَل ابُن الّسِ

انَة ، وهكذا  ، وسلمعليههللاصلى، كثُماَمة ، قَِدَم على النبّيِ ،  ُعرانَةَ  َخْيفاُن بنُ و ل : أنَّ الصَّواَب في َضْبِط والِده كُرمَّ فيه َشْيئان : األَوَّ

 ، وغيُرهُ ؛ والثاني : أَنَّ َخْيفاَن هذا إنّما قَِدَم على ُعثْمان ، رِضَي هللا تعالى عنه فقاَل : كيَف تََرْكَت أَفاِريق العََربِ  (4)َضبََطهُ الحافُِظ 

ل ذلك.الحِديُث بُِطوِلِه َذَكَره اب  ُن قتيبَةَ في غِريِب الحِديِث ، فهو إذاً تابِعيٌّ ؛ تأمَّ

ً  َمَرنَ  ُعروناً : ِمثْل َعَرنَ و فَه: مرناً  السَّْهمَ  َمَرنَ و ُمرونا  تَْرِصيفاً. َرصَّ

تَْين وليَس بثَْبٍت ، ، كُهَمَزةٍ ، ُعَرنَةَ  بَْطنُ و  .«ُعَرنَة واْرتَفَعُوا عن بَْطنِ »الحِديث : منه ؛ و (5) بعََرفاتٍ  وَحَكى بعٌض فيه بضمَّ

 ِمن َعَرفَة. ُعَرنَةُ  وقاَل نَْصر :
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 ؛ َذَكَره القُْرطبيُّ ، وفيه ِخالٌف َطويٌل للفُقَهاِء. ولْيَس ِمن الَمْوقِفِ  : َمْسجُد َعَرفَةَ ، والَمِسيل ُكلَّه ، ُعَرنَةَ  وبَْطنُ 

 ِمن َعَرفاِت ؛ قيَل : هي ُمجاوَرةٌ لها. ُعَرنَة وبخّطِ النّووّي ، رِحَمه هللا تعالى : لْيَستْ 

__________________ 
 ا ا ه. مصححه. ( عل  هامش القاموس : صوابه : عرو  العرنو ا كما يف الصحاح ا وسيبيت ذكره يف املادة بعد1)
 ( ضبطت ابلقلم يف التهذيب واللسان ابلكسر مث السكون.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 عرّانة ابلفتح وتثقير الراء ا وفيه جيفان بد  خيفان. 938/  3( يف التبصري 4)
 ( األوىل ِبوار عرفات ا أفاده القرايف ا هامش القاموس.5)
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 .لخْبثِه وشدَّتِه العاِرُن : األََسدُ و

ْواو ً  َسمَّ ً و َمْعرونا انٍ  ُعَرْينا ا برُد بنُ  ، كُزبَْيٍر وُرمَّ  فقاَل عْبُد الغني ، هو كأميٍر ، وَضبََطه األَميُر كُزبَْيٍر. ُعَرْين ؛ وأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 نه.محّركةً : َشبيهٌ بالبَثِْر يَْخُرُج بالِفصاِل في أَْعناقِها تَْحتكُّ م العََرنُ  : [عرن]

ي : ومنه قْوُل ُرْؤبة :  قاَل ابُن بَّرِ

نح  فـــــــــــــَ حـــــــــــــاِب الضـــــــــــــــــــــــــــ  راُه ألصـــــــــــــــــــــــــــح ك  ِذفـــــــــــــح  حيـــــــــــــَُ

َرنح     َك اأَلجـــــــــــــــرِب أيحَذ  ابلـــــــــــــــعـــــــــــــــَ كـــــــــــــــ  (1)حتـــــــــــــــََ
 

  
 : أَثَُر الَمَرقة في يِد اآلكِل ؛ عن الَهَجرّيِ. العََرنُ و

 : األَجَمةُ. العَِرينُ و

 ، كِكتاٍب : الشََّجُر الُمْنقاُد الُمْستَطيُل. الِعرانُ و

 وأَْيضاً : الداُر البَعيَدةُ.

ة السابُق. مَّ ر قْوُل ذي الرُّ  وأَْيضاً : الطَّريُق ، وال واِحَد لها ، وبه فُّسِ

جاِل. الِعْرنَةُ و  ، بالكْسِر : الَجافي الَكزُّ ِمن الّرِ

 .وقاَل أَبو َعْمرو : هو الذي يَْخُدُم البيوتَ 

نٌ  وِسقاءٌ   .بالِعْرنةِ  ، كُمعَظَّم : دبغَ  ُمعَرَّ

اِرين يَُدقُّ عليها ، والتي يَُدقُّ بها الِمئَْجنَةُ والِكْدُن ؛ عن ابِن َخالََوْيه. الِعْرنَةُ و  : َخَشبَةُ القصَّ

انُ و  .الِعْرنة ، كَشدَّاد : بائُِع ُخُشب العَرَّ

 اَعة.، كُجَهْينَةَ : بَْطٌن ِمن قُضَ  ُعَرْينَةُ و

 الذين َذَكَرهم المصنُِّف. ُعَرْين : الشاِعُر ِمن بَني العرنيُّ  وابُن الكلحبةِ 

 ، بالضّمِ : مْوِضٌع. ُعرونَةُ و

تَين  ُعُرناتٌ و  : مْوِضٌع ُدوَن َعَرفاٍت إلى أَْنصاِب الَحَرِم ؛ قاَل لبيٌد ، رِضَي هللا تعالى عنه : (2)، بضمَّ

كــــــــــــــَ و  عــــــــــــــح َرانٍت كــــــــــــــَ يــــــــــــــُر يــــــــــــــوَم عــــــــــــــُ  عــــــــــــــا الــــــــــــــفــــــــــــــِ

عـــــــــــا     ـــــــــــه مـــــــــــا أَزحمـــــــــــَ ُم ب جـــــــــــح ـــــــــــعـــــــــــُ َض ال (3)إذ أَزحمـــــــــــَ
 

  
 ، بالكْسِر : غائٌِط واِسٌع ُمْنخفٌض ِمن األْرِض ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيس : ِعرنانُ و

َب قـــــــــــــارٍح  قـــــــــــــَ لـــــــــــــي فـــــــــــــوَ  َأحـــــــــــــح  كـــــــــــــَبين وَرحـــــــــــــح

     ِ وجــــــــــِ رحانن مــــــــــُ رحبــــــــــَة َأوح طــــــــــاٍو بــــــــــعــــــــــِ (4)بشــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 .«ُعْرنَتين اْقتُلوا ِمن الِكالِب كلَّ أَْسَوَد بَِهيِم ذي»الحِديُث : منه ، بالضّمِ : النُّْكتَتان تكونان فْوَق َعْين الَكْلب ؛ و العُْرنَتانِ و

 وعرواٌن : َجبٌَل بمكَّةَ ؛ عن نَْصر.

يه ، بالضّمِ وكَحلَُزوٍن وقُْرباٍن : ما ُعِقَد به البَْيُع ، العُْربُونُ  : [عربن] ةُ أََربُون. وتُسّمِ  العامَّ

ْوَرَده ؛ َذَكَره ابُن األثيِر في عرب بتصاِريِفه. وأَْوَرده المصنُِّف هناك أَْيضاً ، وفيه إيماٌء إلى القَْوِل بِزياَدةِ النُّوِن ، وأَ  أَْعطاهُ ذِلكَ  َعْربَنَةُ و

ا يُْست ، بالفتحِ : لُغَةٌ فيه ؛ نَقَلَه أبو حيَّان ، وهو يُؤيٍِّد  العَْربُونُ : درُك عليه ههنا بناًء على أََصالتِها ، وفيه ِخالٌف والصَّحيُح ِزياَدتُها وممَّ

 ِزياَدةَ النُّون لفقِد فُْعلُول ُدوَن فَْعلُون.
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 ، محّركةً : إذا َسلَح. بالعََربُونَ  ويقاُل : َرمى فالنٌ 

 ، كقََرْنفٍُل ، َعَرْنتُنٌ  واألْصلُ  أَي مع التَّْحريِك ، وتَُضمُّ التَّاءُ  والتَّاَء مْكُسوَرة ، محّركةً  العََرتَنُ و عن الخليِل ، ، كَجْعفٍَر ، العَْرتَنُ  : [عرتن]

اِء وسكوِن النُّوِن وضّمِ الفاِء ، بإْشباعِ  نٍ ، كَزَرُجو العََرتُونُ و ُحِذفَت نُونُه وتُِرَك على صوَرتِه. وكَجَحْنفٍَل ، أو تُثَلَُّث تاُؤهُ ، بفتحِ القاِف والرَّ

ِة حتى صاَرْت واواً :  خِشٌن يُْشبه العَْوَسج إالَّ  َشَجرٌ  الضمَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان بضم مث فتح.2)
 واللسان. 95( ديوانه ط بريوت ص 3)
 نسبه إىل بشر بن أيب خازم وروايته :« عرانن»معجم البلدان واملثبت كرواية اللسان ا ويف « أو طافٍ »برواية :  115( ديوانه ط بريوت ص 4)

 كــــــــــــــبين وأقــــــــــــــتــــــــــــــادي عــــــــــــــلــــــــــــــ  محشـــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــو  

 حبـــــــــــــــربـــــــــــــــة أو طـــــــــــــــاٍو بـــــــــــــــعســــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــان مـــــــــــــــوجـــــــــــــــ    
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َبُغ بهو أن ه أضحَخم ا وهو أَثِيُث الَفرحِع وليَ  له ُسوٌ  ِطواٌ  يَُد   مث يُطحَبُخ  ر.فيجي يُدح  ُء أَِدميه َأمحح
 به. َعْرتَنَه وقد َمْدبوٌغ به ،:  ُمعَْرتَنٌ  أَِديمٌ و

ّمِ : ع ُعَرْيتِناتٌ و  ، وقد ذُِكَر َصْرفُه. ، بالضَّ

 : ماٌء بعدنة ؛ نَقَلَه نَْصر. ُعَرْيتِنات وقاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :

ة ؛ ، كُزْنبوٍر : الِعْذقُ  العُْرُجونُ  : [عرجن] الذي يْعَوجُّ وتُْقطع منه الشَّماريُخ فيَْبقى على  إذا يَبَِس واْعَوجَّ ، أَو أَْصلُه هو الِعْذقُ  أَو عامَّ

 النْخِل يابِساً.

 ؛ عن ثَْعلَب. أَو ُعوُد الِكباَسةِ 

َّ عاَد َدقِيقاً ؛ قاَل هللا تعالى :  العُْرُجونُ  وقاَل األْزهِريُّ :  .(1) (َحّّت عاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدَيِ )أَْصفَُر عِريٌض شبَّه هللا تعالى به الِهالَل لما

 قاَل ابُن ِسْيَده في ِدقَّتِه واْعِوجاِجه ؛ وقْوُل ُرْؤبة :

ِر َمي اِس الد َم  ُمَعرحَجِن   (2)يف ِخدح
زائَِدةً كِزياَدتِها في َزْيتون  ُعْرُجون أَْصالً ، وإن كاَن فيه مْعنَى االْنِعراجِ ، فقد كاَن الِقياُس على هذا أْن تكوَن نُونُ  ُعْرُجون يَْشهُد بكوِن نُون

َمثٍْر من َدِمٍث ، أاَل تََرى أنَّه ليَس في ، َغْير أَنَّ بيَت ُرْؤبَة هذا منَع ذِلَك َوأَْعلِم أنَّه أَْصٌل ُرباعيٌّ قَِريٌب ِمن لْفِظ الثُّالثي كِسبَْطٍر من َسبٍِط ودِ 

 ْلَجٍن وَخْلبٍَن.فَْعلََن ، وإنَّما هو في األْسماِء نحو عَ  (3)األْسماِء 

 أَْبيض. نَْبتٌ  : العُْرُجونُ  أَو

 يَْيبَس وهو ُمْستديٌر. كالفُْطِر يُْشبِهُ الفَْقعَ  : نَْبتٌ  العُْرُجونُ  وقاَل ثَْعلَب :

 : ؛ وأَْنَشَد ثَْعلَب َعراِجينُ  ج وقيَل : َضْرٌب ِمن الكمأَةِ قدُر شْبٍر أَو ُدَوْيُن ذِلَك وهو طيٌِّب ما داَم َغضاً ،

ن  الـــــــــعـــــــــاَم إن شـــــــــــــــــــــــي عـــــــــَ بــــــــــَ َتشـــــــــــــــــــــــح ضح لـــــــــَ بـــــــــِ  ٌء شـــــــــــــــــــــــَ

ضح     ــــــــُ ب و الضــــــــــــــــــــــ  ا ومــــــــن َفســــــــــــــــــــــح راجــــــــِ ــــــــعــــــــَ (4)مــــــــن ال
 

  
َر فيه ُصَوَرها َعْرَجنَ و ر فيه ُصَوُر النْخِل والدَُّمى. الثَّْوَب : َصوَّ  ؛ ومنه قْوُل ُرْؤبَة السابُق : أَي ُمَصوَّ

 فالناً : َضَربَه بها. فالنٌ  َعْرَجنَ و

ْعفراِن أَو بالِخضاِب. : هَعْرَجنَ  قيَل :و  َطالهُ بالدَِّم ، أَو بالزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بالعَصا : َضَربَه بها. َعْرَجنَه

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

باعي عن اللّْيِث وأَْنَشَد : (5) الِعَرْضنى  :[عرضن]  : َعْدٌو في اْشتِقاٍق ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ في الرُّ

ُلهم َحراِجال   (6)تـَعحُدو الِعرحضحىن َخيـح
 وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : في اْعتِراٍض ونَشاٍط.

 .ِعَرْضنة : االْعتِراُض في السَّْير والنَّشاِط ، وال يقاُل : ناقَةٌ  الِعَرْضنةُ  وقاَل أَبو ُعبَْيد :

 ٌ  : َضْخمةٌ قد َذَهبَْت َعْرضاً من ِسَمنِها. ِعَرْضنةٌ  واْمرأَة

 ، كُزْنبوٍر : الفُْطُر من الَكْمأَةِ. العُْرُهونُ  : [عرهن]
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ي : شي  .ينٌ َعراهِ  ج ٌء يُْشبه الَكْمأَةَ في الطَّْعم ؛وقاَل ابُن بَّرِ

اء :و  َعظيٌم. كعاُلِبٍط : َضْخمٌ  وُعَراِهُم وُجَراِهُم ، ُعراِهنُ  َجَملٌ  قاَل الفرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 والعُْرُجوُن والعُْرُجُد ُكلُّه اإلهاُن. العُْرُهونُ  قاَل أَبو َعْمرو :

__________________ 
 .39( ي  ا اآية 1)
 وقبله : 161( ديوانه ص 2)

 ذكر ذات الربذ املعهنأو 
 والرجز الشاهد يف اللسان والتهذيب.

 ( اللسان : يف األمثا .3)
 ( اللسان.4)
قوله : العرضين ا قد ذكره يف اللسان هنا ويف مادة عرض ولعله الحتما  نونه لألصالة والزايدة ا وذكره املصنف »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)

كســـجلة : متشـــي معارضـــة ا وميشـــي العرضـــنة والعرضـــين أي يف مشـــيته بغي من نشـــاطه ا ونظر إليه عرضـــنة أي فيها فقا  ما نصـــه : وانقة عرضـــنة  
 .«مبؤخر عينه ا ه

 ( اللسان والتهذيب.6)
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ي :  ، كعُثْمان : َمْوِضٌع. ُعْرهانُ  وقاَل ابُن بَّرِ

. فالناً : (1) أَْعَزنَ   :[عزن]  ْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

؛ ونَصُّ ابِن األَْعرابّيِ : قاَسَم نَصيبَه ، فأََخَذ هذا نَِصيبَه وهذا  فَأََخَذ ُكلٌّ نَصيبَهُ  (2) قاَسَمهُ في النَِّصيبِ  الرجَل : أَْعَزنَ  األَْعرابّيِ :وقاَل ابُن 

 نَِصيبَه.

 قاَل األَْزهِريُّ : وكأَنَّ النوَن مْبدلَةٌ ِمن الالِم في هذا الحْرِف.

 َمه هللا تعالى : إْسقاُط قَْوله في النَّصيِب أَْولى ِمن ِذْكِره لَما في إثْباتِه ِمَن القَلَِق واإِلْبهاِم.وقاَل شْيُخنا ، رحِ 

 * قْلُت : هو َمْذكوٌر في نّصِ ابِن األْعرابّيِ ، ونَقَلَه األْزهِريُّ هكذا وسلمه.

 َعْمٍرو. ؛ عن أَبي : الطُّوُل مع ُحْسِن الشَّعَِر والبياِض  العَْسنُ  : [عسن]

 ؛ قاَل : ع ؛ َعْسنٌ و

ٍن  وِب َعســـــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــُ  كـــــــــــــبن  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــُم ِبـــــــــــــَ

رُي     طـــــــــــِ تـــــــــــَ ر  وَيســـــــــــــــــــــــــح هـــــــــــِ تـــــــــــَ مـــــــــــامـــــــــــًا َيســـــــــــــــــــــــــح (3)غـــــــــــَ
 

  
 بالكْسِر : الِمثُْل والنَّظيُر. ، الِعْسنُ و

عن يَْعقوب َحَكاها في البََدِل ، والضّم َذَكَره ابُن ِسْيَده ، وكذلك  (4)، الفتْح  ُعْسنٍ  يقاُل : َسِمنَِت النَّاقَةُ على ويُثَلَُّث. القَديُم ؛ الشَّْحمُ  أَْيضاً :و

ا الَكْسر فلم أَِجْد َمْن َحَكاه ؛ قاَل القاُلُخ : تَْين ، وأَمَّ  بضمَّ

 ُعراِ اً خا ي الَبِضيض ذا ُعُسن
 وقاَل قَْعنُب بُن أُّمِ صاِحٍب :

 عليه ُمزحين  عاٍم قد َمَض  ُعُسنُ 
ّمِ : او َمُن.بالضَّ  لّسِ

ْعي بضمتيِن وبالتَّحريِك : نُُجوُع العَلَفِ  ، العُُسنُ و ً  الدابَّةُ  َعِسنتِ  في الدَّابَِّة ؛ وقد والّرِ  .َعَسنا

 إذا نََجَع وَسِمنَْت. فيها الَكأَلُ ، كفَِرَح : َعِسنَ و

 ْعي.، وهي التي يَْظَهُر فيها أَثَُر الرّ  كَكِتٍف : الدَّابَّةُ الشَّكورُ  ، العَِسنُ و

 .ِعْسنٌ  ، أَي آثاِره وَمكانِه ، واِحُدها أَْعسانِه يقاُل : هو في : اآلثارُ  األَْعسانُ و

 من اإِلبِِل : أَْلواُحها. األَْعسانُ و

 من األَرِض : بَِقيَّةُ الَحَطِب وُجذُولُه. األَْعسانُ و

 كتَأَسَّلَه وتأَسَّنَه.أَي نََزَع إليه في الشَّبَه  أَباهُ : أَْشبََهه ، تَعَسَّنَ و

 وَمَكانَه. َء : َطلََب أَثََرهالشَّي تَعَسَّنَ و

 .كأَْعَسنَتْ  األَرُض : أَْنبَتَْت شيئاً من النَّباتِ  تَعَسَّنَتِ و

ً  الَجْدُب اإِلبِلَ  َعسَّنَ و  َشْحَمها. لَْحَمها وأَقَلّ  : َخفَّفَ  تَْعِسينا

 أَي ميٌل. ، كَجْوَهِر : الطَّويُل فيه َجنَأٌ ، العَْوَسنُ و

 وهو بالغَْيِن المعجمِة أَصح كما َسيَأْتي. من ِرجاِلِه ، أَي ما هو ِمن َعْيسانِه : يقاُل :و
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 البعيُر : أََكَل قَليالً. اْستَْعَسنَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ع.الدابَّةُ : َكثَُر َشعَُرها ؛ عن ابِن القطَّا عسنَتِ 

 البَعيُر : َسِمَن ِسَمناً َحَسناً ؛ عن أَبي َعْمٍرو. أَْعَسنَ و

 : َشكوٌر. َعِسنةٌ و عاِسنَةٌ  قاَل : وناقَةٌ 

تَين : أَن يَْبقى الشَّْحُم إلى قابل ويَْعتَُق. العُُسنُ  وقاَل ثَْعلَب :  ، بضمَّ

تَين : أَثٌَر يَْبقى ِمن شْحِم النَّاقَِة ولحِمها  ّمِ وبضمَّ  ؛ وكذِلَك بَِقيَّةُ الثَّْوِب ، قاَل العُجيُر السَّلوليُّ : أَعسانٌ  ؛ والَجْمعُ وبالضَّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : عاَرَن.1)
 ا ه قرايف ا هامش القاموس.« يف النصيب»( األوىل حذف لفة 2)
 ( اللسان.3)
ن  الفتح اخل عبارة اللســــان :قوله : »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 4) ن ا أي بضــــم أوله وكســــره وبضــــمتا ا وأســــُ ن وُعســــُ ولنت الناقة عل  ُعســــح

 «.األخرية عن يعقوب اخل وهي  اهرة
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ّرِجــــــــــــــــــا  َوي  مــــــــــــــــــن متــــــــــــــــــيــــــــــــــــــٍم عــــــــــــــــــَ  اي َأخــــــــــــــــــَ

لــــــــَ ح     َض كــــــــَبعحســــــــــــــــــــــاِن اخلــــــــَ ربِ الــــــــر بــــــــح خــــــــح تــــــــَ (1)َنســــــــــــــــــــــح
 

  
 ؛ قاَل الفََرْزدُق : ُعُسنٍ  : َذواتُ  ُمْعِسناتٌ  ونوقٌ 

ر   ــــــــَ ــــــــد ي ــــــــهــــــــا وق قــــــــاِء مــــــــن ــــــــح ُت إىل األَن ــــــــُحضــــــــــــــــــــــح  ف

ــــــــا     ي ــــــــِ ان كــــــــَ ــــــــاِت مــــــــَ ن عحســــــــــــــــــــــِ ُ
قــــــــااي املــــــــ ــــــــ  ــــــــن (2)َذواُت ال

 

  
تَْين : َجْمعُ  العُُسنُ و  ، وهو السَِّميُن. ُعُسونٌ و أَْعَسنٌ  ، بضمَّ

 .ُعَسنٌ  ، كُهَمَزةٍ وَجْمعُها (3) العَُسنَةُ  ويقاُل للشَّحمةِ 

 : قلَّةُ الشَّْحِم في الشاةِ ؛ وأَْيضاً قلَّةُ الَمَطِر. التَّْعِسينُ و

ٍث األَخيَرةُ عن ثَْعلب ، لم يصْبهُ َمَطٌر. ُمعَسَّنٌ  وكألٌ   ، كمعظٍَّم ومحّدِ

 : ضيٌِّق قاَل : عاِسنٌ  ومكانٌ 

نــــــــــــــاٍت  رَت عــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــإن  لــــــــــــــكــــــــــــــم مــــــــــــــذقــــــــــــــِ

ـــــــــــــُر     ـــــــــــــر َ ســـــــــــــــــــــــــــاِء ِإي ر  ابل ـــــــــــــوحِم َأضـــــــــــــــــــــــــــَ (4)كـــــــــــــي
 

  
 .ِعْسنٌ  من أَبيِه : أَي َطرائَِق ، واِحُدها أَْعسانٍ  وهو على

ِدي (5)، بالفتح  العَْسنُ و  ُء ؛ وهي لُغَةٌ َرِديئةٌ وقد تقدََّم أَنَّه العْسُق ، وهي َرِديئةٌ أَْيضاً.: العُْرُجوُن الرَّ

 ماٍل ، إذا كاَن َحَسن الِقياِم عليه. ِعْسنُ وَر واِحٍد ِمن األعراِب يقوُل : فالٌن ِعْسُل ماٍل وقاَل أبو تُراٍب : َسِمْعُت َغيْ 

َن. اْعتََشنَ و َعشَّنَ و َعَشنَ  : [عشن]  : قاَل برأْيِه وَخمَّ

ُن. العاِشنُ  قاَل ابُن األعرابّيِ :  : الُمَخّمِ

 كثُماَمٍة : لُقاَطةُ التَّْمِر. ، العُشانَةُ و

 أَْصُل السَّعَفَِة. : العُشانَةُ و وقيَل : ما يَْبقى في أَْصِل السَّعَفَِة ِمن التَّْمِر.

َطِب إذا لُِقَطِت النْخلَةُ   ؛ وكذِلَك البُذاَرةُ والبُذاُر. كالعُشانِ  ؛ العُشانَةُ  وقاَل أَبو زْيٍد : يقاُل لَما بقي في الِكباَسِة ِمن الرُّ

 المعافريُّ تابِِعيٌّ عن عقبَةَ بِن عاِمِر الجهنّيِ ، وعنه َعْمُرو ابُن الحاِرِث. (7)، وهو حيُّ بُن يومن  اُهمْ : من ُكن ( )6ُعشانَةَ  أَبوو

 .كتَعَشَّنَها فأََخَذها ، النَّْخلَةَ : تَتَبََّع ُكرابَتَها اْعتََشنَ و

. اْعتََشنَ و  فالناً : واثَبَه بغيِر َحّقٍ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اء. نَ أَْعشَ  ُجل : قاَل برأْيِه ؛ نقَلَهُ األَْزهِريُّ عن الفرَّ  الرَّ

 ، كثُماَمة : الَكَربَةُ ، ُعمانِيَة ؛ وَحَكاها ُكراٌع بالغَْين ُمْعجمة ونََسبَها إلى اليَمِن. العُشانَةُ و

 ٍء.الُمْلتَِوي من كّلِ شي الَخْلِق ، : العَِسرُ  العََشْوَزنُ  : [عشزن]

 كالعََشْنَزِر.: وفي اللّساِن  ، كالعََشْنَزنِ  الشَّديُد الَخْلِق ، أَْيضاً :و

ْلبُ  : العََشْوَزنُ  قاَل الجْوهِريُّ :و واُب : َعشاِوُز ،  وَعشاِونُ  بالنُّوِن ، َعشاِزنُ  وهي بهاٍء ؛ الشَّديُد الغَليُظ ؛ الصُّ ، كذا في النُّسخِ ، والصَّ

اي في آِخِره ، وتقدََّم شاِهدُ  اي.بالزَّ اخِ في الزَّ  ه ِمن قْوِل الشمَّ
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ِة ، وقد تقدََّم للمصنِّف في َعَشْوَزن ، بَقي أنَّ نونَ  : الِخالفُ  العَْشَزنَةُ و  أَصليَّة كما يدلُّ له ِسياُق المصنِِّف والَجْوهِرّي وغيِرِهما ِمن األئِمَّ

 الغَِليُظ ِمن اإِلبِِل. ْوَزنُ العَشَ  فعل ممات ، وهو ِغلَُظ الِجْسِم ، ومنه العشز ما نَّصه : َعَشزَ 

ل ذلك. اغانيُّ ، رِحَمه هللا تعالى ، هناك : والنُّون زائَِدةٌ ، فتأَمَّ  قاَل الصَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب. «ذوات البقااي ... إىل األثناء»برواية :  357/  2( ديوانه ط بريوت 2)
 ابلقلم يف اللسان والتهذيب بضم مث سكون.( ضبطت 3)
 ( اللسان.4)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان ابلكسر.5)
 بتشديد الشا ا وأ ر ضبطها يف الكاشف. 1045/  3( ضبطها يف التبصري 6)
 والذي يف الكاشف : يؤمن.« كذا ابلنسخ وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : غِليَظةُ الِجْسِم. َعَشْوَزنَة ةٌ ناقَ 

 : ما َصعَُب َمْسلَُكه ِمن األَماِكِن ؛ قاَل ُرْؤبَة : العََشْوَزنُ و

َيحُسوِر والَعَشوحَزنِ 
َذَ  ابمل  َأخح

 : ُصْلبَةٌ ؛ قاَل َعْمُرو بُن ُكْلثوم : َعَشْوَزنَة وقَناةٌ 

تح  َزتح أََرنـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــِ ًة إذا غـــــــــــــــــــُ وحَزنـــــــــــــــــــَ  َعشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

    
ُ
ا املــــــــــ فــــــــــَ ــــــــــَ ج  قـ يــــــــــنــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــِ ِف واجلــــــــــَ فــــــــــِّ ــــــــــَ (1)ثـ

 

  
ي عن أَبي َعْمٍرو :  الِمْشيَة إذا كان يَُهزُّ َعُضَدْيه. َعَشْوَزنُ  األَْعَسُر ؛ وهو العََشْوَزنُ  وَحَكى ابُن بَّرِ

. األَْمُر : أَْعَصنَ  : [عصن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 أْعَوجَّ وَعُسَر. وفي اللِّساِن :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجل : َشدََّد على غِريِمه وتملَّكه  أَْعَصنَ   .(2)الرَّ

 َحْوَل الَحْوِض. (3) َمْبَرِكها قد َغلََب علىو، محّرَكةً : وَطُن اإِلبِِل ؛  العََطنُ   :[عطن]

يت. َمْربَُض الغَنَِم َحْوَل الماءِ  أْيضاً :و ّكِ  ؛ عن ابِن الّسِ

له بمْنِزلَِة الَوَطِن للغَنَِم  َعَطنٌ  وقاَل اللّْيُث : كلُّ َمْبَرٍك يكوُن َمأْلَفاً له فهو .«َعَطنَه  واْنقُُشوا لهاْستَْوُصوا بالِمْعَزى خيراً »الحِديُث : منه و

 .َمعاِطنُ  ج كمْقعٍَد ، ، كالَمْعَطنِ ؛  اإِلبِلِ  أَْعطانِ  نََهى عن الصَّالةِ في: الحِديُث منه ؛ و أَْعَطانٌ  ج والبَقَِر ،

 َمواِضعُها ؛ وأَْنَشَد :: اإِلبِِل في الحِديِث  َمعاِطنِ  اللْيُث : مْعنَىقاَل 

ي و  عـــــــــــِ لـــــــــــَ ي وال هـــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــِ فح ين نــــــــــــَ فـــــــــــُ لـــــــــــِّ كـــــــــــَ  ال تـــــــــــُ

وِن     ِن اهلــــــــُ طــــــــَ عــــــــِ يــــــــُم بــــــــه يف مــــــــَ رحصــــــــــــــــــــــًا أُقــــــــِ (4)حــــــــِ
 

  
يت : وتقوُل هذا ّكِ  لَمَرابِِضها َحْوَل الماِء. َمِعَطنُهاوالغَنَم  َعَطنُ  وقاَل ابُن الّسِ

 بالَمواِضع. الَمعاِطنَ  ال تكوُن إال َمباِرَكها على الماِء ، وفيه تَْعريٌض على اللّْيِث حيُث فَسَّر َمعَاطنُهاواإِلبِِل  أَْعطانُ  األْزهِريُّ :وقاَل 

ذا َشِربَْت َرفَعَْت ُرُؤوَسها ، وال يُْؤَمُن ِمن اإِلبِِل ، ألنَّ اإِلبَِل تَْزَدِحُم في الَمْنَهل ، فإ أَْعطانِ  وقاَل ابُن األثيِر : إنَّما نََهى عن الصَّالةِ في

 نِفاِرها في ذِلَك المْوِضعِ ، فتُْؤِذي الُمَصلِّي عْنَدها أَو تُْلِهيه عن صالتِِه ، أَو تُنَِجُسه بَرَشاِش أَْبواِلها.

 قْوُل أَبي محمٍد الَحذلمّي :و

َقاِمها و  َن يف َقمح  (5)َعط َن الذِّاب 
ره ثَْعلَب ، وقد يَجوُز أْن يكونَ  ً  لم يُفّسِ  : َعطََّن تَْعِطينا

 كقْوِلَك : َعشَّش الطائُِر إذا اتََّخَذ ُغّشاً. اتََّخَذهُ ،

ً  كنََصَر وَضَرَب ، عن الماِء ، اإِلبِلُ  َعَطنَتِ و ّمِ ، وال يقاُل إبِلٌ  ، ُعطونٍ و َعواِطنَ  إِبِلٍ  ، من ِطنَةٌ عا فهي بالتَّشديِد ، ، َعطَّنَتْ و،  ُعطونا  بالضَّ

 ؛ قاَل َكْعٌب يَِصُف الُحُمَر : َرِويَْت ثم بََرَكتْ  ، ُعطَّانٌ 

َن و  مـــــــــــــح لـــــــــــــِ َن مـــــــــــــن ابرٍِد قـــــــــــــد عـــــــــــــَ َربـــــــــــــح  َيشـــــــــــــــــــــــــــح

طــــــــــــــــــــواَن     (6)أَبن ال ِدخــــــــــــــــــــاَ  وال عــــــــــــــــــــُ
 

  
 لتَعوَد فتَْشَرَب ، قاَل لبيٌد ، رِضَي هللا تعالى عنه : الماِء فَبََرَكْت بعَد الُورودِ َحبََسها عْنَد وَسقَاها ثم أَناَخها  : أَْعَطنَهاو
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هــــــــــــمــــــــــــا  نــــــــــــح طــــــــــــِ عــــــــــــح تــــــــــــا املــــــــــــاَء فــــــــــــلــــــــــــم نـــــــــــــُ  عــــــــــــافــــــــــــَ

رح     لـــــــــــَ حـــــــــــاُب الـــــــــــعـــــــــــَ ُن َأصــــــــــــــــــــــــح طـــــــــــِ عـــــــــــح ا يــــــــــــُ (7)إلـــــــــــ 
 

  
__________________ 

 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.« فابرواية : إذا انقلبت أرنت تد  ق 369/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 1)
 ( يف اللسان : ومتككه.2)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر بعد تصرف الشارح ابلعبارة.3)
 .353/  4( اللسان والتهذيب واملقايي  4)
 ( اللسان.5)
 .«وأن ال عطوان»( اللسان وعجزه يف الصحاح برواية 6)
 برواية : 143( ديوانه ط بريوت ص 7)

 إلا يعطن من يرجو العلر
 واألساس والصحاح ا واملثبت كرواية اللسان. 353/  4ومثله يف املقايي  
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 ، محركةً. العََطنَةُ  االسمُ و

 إِبلُهم. َعَطنَتْ  القوُم : أَْعَطنَ و

 أَْعَطنَ  أراَد أنَّ الَمَطَر َطبََّق وَعمَّ البُطوَن والظُّهوَر حتى ؛ «النَّاُس في العُْشب أَْعَطنَ  فما َمَضْت سابِعَة حتى»حِديُث االْستِْسقاِء : منه و

 الناُس إِبلَهم في الَمراِعي.

اٍن ،  ُعطَّانٌ  ُهم قومٌ و  .الَمعاِطنِ  نََزلُوا في : عاِطنونَ و ، محّركةً ، َعَطنَةٌ و ُعطونٌ و، كُرمَّ

 قةُ بعَد ُشْربِها.: أَن تُراَح النَّا العُطونُ  قيَل :و

ي الُمراُح ، وهو َمأَْواها ، ، «َمواِشيَُهم َعطَّنُوا وقد»حِديُث أُساَمةَ : منه و ً  أَي أََراُحوها ؛ ُسّمِ يُْنتََظُر بها  العََطنِ  َردُّها إلى هو أو ؛ َعَطنا

الً ، ثم يُْعَرُض عليها الماُء ثانِيةً ، أَو هو أَْن تَرْ   كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب ؛ ثم تُْبَرُك. َوى ، ثم تُتَْرَك ،ألنَّها لم تَْشَرْب أَوَّ

النّعَم يوَم  يُْعِطنُونَ  العََرُب اإِلبَِل على الماِء حيَن تَْطلُع الثَُّريَّا وترجُع النَّاُس من النَُّجعِ إلى الَمحاِضِر ، وإنَّما تُْعِطنُ  قاَل األْزهِريُّ : وإنَّما

بعَد ذِلَك ، ولكنها تَِرُد الماَء فتَْشرَب َشْربَِتها وتَْصُدَر  يُْعِطنُونها الُون كذِلَك إلى َوْقت َمْطلَع ُسَهْيل في الخِريِف ، ثم ال، فال يَز (1)ُوروِدها 

 عن الماِء. (2)

راعِ. : أَي العََطنِ  وَواِسعُ  ، محّركةً ، العََطنِ  َرْحبُ  ِمن المجاِز : هوو ْحِل ، َرْحُب الذِّ  كثيُر الماِل واِسُع الرَّ

ً  الِجْلُد ، كفَِرَح ، َعِطنَ و باغِ وتُِرَك فأُْفِسَد وأْنتََن ، إذا : اْنعََطنَ و ، َعَطنا  يْوماً ولَْيلَةً  فَدفَنَهُ  ولُفَّ  أَو نُِضَح عليه الماءُ  ، َعِطنٌ  فهو ُوِضَع في الّدِ

باغِ ، وهو حينَئٍِذ أَْنتَن ما يكوُن. ه ليُْنتَفَ َشعَرُ  ُصوفُه ، أَو فاْستَْرَخى  ويُْلقَى بْعَد ذِلَك في الّدِ

باغِ. العَْطنُ و،  العَْطنِ  األديُم إذا أَْنتََن وَسقََط ُصوفُه في َعِطنَ  وقاَل أَبو زْيٍد :  : أَْن يُْجعََل في الّدِ

 بالتَّشديِد : إذا ، َعطَّنَهُ و َعِطينٌ و َمْعطونٌ  فهو يَْعُطنُهو َعَطنَه يَْعِطنُهو غير أْن يَْفُسَد ، : الِجْلُد اْستَْرَخى صوفُه ِمن العطنُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :

 فَعََل به ذِلَك.

ً »حِديُث علّيٍ ، رِضَي هللا تعالى عنه : منه و ً  أََخذت إهابا ُق  الَمْعطونُ  فأَْدَخْلته ُعنُِقي ؛ َمْعطونا  .«الشَّعَرِ  (3): الُمْنتُِن الُمتََمّزِ

باغِ.في الِجْلِد : أَن يُْؤَخَذ َغْلقَةٌ ، وهو نَْبٌت ، أَو فَْرٌث ، أو ِمْلٌح فيُْلقَى الِجْلُد فيه حتى يُْنتَِن ثم يُْلقَى بعَد  العَْطنُ  وقيَل :  ذِلَك في الّدِ

باغِ. (4) والذي َذَكَره الَجْوهِريُّ في هذا المْوِضعِ ، قالَ   : أَْن يُْؤَخَذ العَْلقَى فيُْلقى الِجْلُد فيه حتى يُْنتَِن ثم يُْلقى بعَد ذِلَك في الّدِ

ي : قاَل عليُّ بُن َحْمَزةَ   بالغَْلقَِة نَْبٍت َمْعروف. يُْعَطنُ  به الِجْلُد ، وإنَّما يُْعَطنُ  : العْلقَى ال (5)قاَل ابْن بَّرِ

  أَو ِمْلٌح يُْجعَُل في اإلهاِب لئاَلَّ يَْنتَُن.كِكتاٍب : فَْرثٌ  ، الِعطانُ و

 ُمْنتُِن البََشَرةِ. َعِطينٌ  رُجلٌ  ِمن المجاِز :و

 .الَمْعطونِ  كاإلهابِ  (6) ُمْنتِنٍ  إذا ذُمَّ في أَْمرٍ  َعِطينَةٌ  يقاُل : إنَّما هوو

 : َمْرًسى ببَْحِر اليََمِن. عاِطنَةُ و

 َرُووا ثم أَقاُموا على الماِء. محّركةً : إذا ، بَعََطنٍ  َضَربُوا يقاُل :و

 : إذا بََرَكْت. بعََطنٍ  وَضَربَِت النَّاقَةُ 

ْؤيا :  وقاَل ابُن األَثيِر في تْفِسيرِ   .«بعََطنٍ  فأَْرَوى الظَِّمئَةَ حتى َضَربَتْ »حِديِث الرُّ

__________________ 
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 ( يف التهذيب : يوم وردها.1)
 التهذيب : وتصدد من فورها.( يف 2)
 ( يف اللسان : املنمرُ  الشعِر.3)
قوله : قاله اخل عبارة اجلوهري : إذا أخذت َعلحق . وهو نبت. أو فر ً وملحاً فبلقيت اجللد فيه وغممته ليتفســـخ »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)

 .«صوفه ويسرتخي مث تلقيه يف الدابي ا ه فما يف الشارح مذ  املعىن
 الَغلحقة. ويف التهذيب :« الَغلحق »( يف اللسان ا يف هذا املوضض والذي قبله : 5)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.6)
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ةً أُْخرَ  (1)إذا َرِويَْت ثم بََرَكْت َحْوَل الماِء أَو عْنَد الحياِض المتعاد  بعََطنٍ  قاَل : يقاُل : َضَربَِت اإلبِلُ  ى لتَْشرَب َعلاَلً بْعَد نََهٍل إلى الشْرِب مرَّ

 ، فإذا اْستَْوفَْت ُردَّْت إلى المراِعي واألَْظماِء.

ا يُْستدرُك عليه   : (2)* وممَّ

 : الِعْرُض ؛ وأَْنَشَد َشِمٌر لعَِدّيِ بِن زْيٍد : العََطنُ 

ه  رحضــــــــــــــــــــــــــــَ ي عــــــــــــــِ مــــــــــــــِ واِب حيــــــــــــــَح ــــــــــــــح ُر األَث  طــــــــــــــاهــــــــــــــِ

نح     طـــــــــَ مـــــــــِث الـــــــــعـــــــــَ ِة َأو طـــــــــَ ىَن الـــــــــذِّمـــــــــ  (3)مـــــــــن خـــــــــَ
 

  
يحِ. َعِطنَةٌ  وأُُهبٌ   : ُمْنِتنَةُ الّرِ

 ، محّركةً. العََطنَةُ  : العَْطنِ  وقاَل أَبو زْيٍد : مْوِضعُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

جُل : إذا َغلَُظ جْسُمه : عن ابِن األْعرابّيِ ؛ كما في اللِّساِن. (4) أعظنَ   :[عظن]  الرَّ

ً  في الَجبَلِ  عفَنَ  : [عفن]  ، كعَثََن ، ِكْلتاُهما عن ُكراعٍ ، وأَْنَشَد : َصعَّدَ  : َعْفنا

ه  كــــــــــانــــــــــَ ريًا مــــــــــَ بــــــــــِ ُت مبــــــــــن أَرحســــــــــــــــــــــــَ  ثــــــــــَ فــــــــــح لــــــــــَ  حــــــــــَ

ُن     وحِد عـــــــــــــافـــــــــــــِ ُم مـــــــــــــا داَم لـــــــــــــلـــــــــــــطـــــــــــــ  (5)أَُزورُكـــــــــــــُ
 

  
 ذُِكَر في َعثََن.وقد 

ً  اللَّْحمَ  عفنَ و  .َمْعفونٌ و كَكتٍِف ، ، َعِفنٌ  فهو بالتَّْشديِد ، ، كعَفَّنَهُ  َغيََّرهُ ، : يَْعفنُه َعفنا

ً  الَحْبُل ، كفَِرَح ، َعِفنَ و  .َعِفنٌ  ، فهو ُعفونَةً و محّركةً ، ، َعفَنا

ةٍ وغيِرها : فََسدَ  تَعَفَّنَ و ه.فَتَفَنََّت عندَ  ِمن نُُدوَّ   َمّسِ

ةٌ ويُْحبَُس في مْوِضعٍ َمْغمومٍ  العفنُ  وقاَل األْزهِريُّ : ِة أَيُّوب ، وويَْفُسُد.  فَيَْعفَنُ  الذي فيه نُُدوَّ  من القْيحِ والدِم َجْوفي َعِفنَ  : السالمعليهفي قصَّ

 أي فسَد من اْحتِباِسهما فيه. ،

 ويُْمنَُع إن كاَن فِْعالناً من عف وقد تقدََّم. ويُْصَرُف ، ، عفن وهو فعالل من ، كَشدَّاٍد : اسٌم ، َعفَّانُ و

ْنِد. : َعفَّانٌ و  َخْوٌر بالّسِ

ُجُل : تَثَقََّب أَِديُمه. أَْعفَنَ و  الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَسْكَرى : َمدينَةٌ ببِالِد السُّودان. عفنى

. ، كعاُلبِِط : العُفاِهنُ  : [عفهن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 في بعِض اللّغاِت. النَّاقَةُ القَِويَّةُ الَجْلَدةُ ، وفي اللِّساِن : هي

. (6) ، كَحْمَزةَ  َعْقنَةُ   :[عقن]  : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

اَن. وهي  قَْلعَةٌ بأَرَّ

ا ً  َعقَنَ  وقاَل األْزهِريُّ : أَمَّ  ُمْستَْعمالً. فإنِّي لم أَْسَمع ِمن ُمْشتقَّاتِه شيئا
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يحِ تحَت العرِش ، فيه مالئَِكةٌ ِمن ِريحٍ ، َمعَُهم ِرماٌح ِمن ِريحٍ ناِظِريَن إلى العرِش تَسْ  ِعْقيَْونٌ و بِيُحُهم : ُسبحاَن ، كِصْهيَْوٍن : بَْحٌر من الّرِ

 َربِّنا األْعلَى.

ٍل أَِصيٍل ِمن َكالِم الشَّارعِ وينظُر ما َوْجه أْطالِق البَْحِر على الِريحِ مع أنَّ ٍء بل ال بُدَّ له ِمن أَصْ قاَل شْيُخنا : هذا ليَس ِمن اللغَِة في شي

ل.  َحقيقَتَه في الماِء ، فتأَمَّ

ُل أََصح. َعقَنَ  ألنَّه ِمن عقى يعقى ، ويجوُز أْن يكوَن فِْعياالً ِمن في الياِء ، ، بالكْسرِ  الِعْقيانُ و  ، واألوَّ

 كُصَرٍد. ، ُعَكنٌ  ، بالضّمِ : ما اْنَطَوى وتَثَنَّى من لْحِم البَْطِن ِسَمناً ، ج العُْكنَةُ  : [عكن]

 بَْطنُها. تَعَكَّنَ  ، وذِلَك إذا ُعَكنٍ  ذاتُ  ، كمعَظََّمٍة : ُمعَكَّنَةٌ و َعْكناءُ  جاِريَةٌ و

__________________ 
 كما يف اللسان.« لتعاد»( كذا والصواب 1)
 فقدمناها إىل هنا.« ابن زيد»كانت ابألصر بعد « يهعل»( قوله 2)
 ( اللسان.3)
 ابلطاء املهملة ا والتصحيح عن اللسان.« عطن»( ابألصر 4)
 ( اللسان.5)
 ( قيدها ايقوت نصاً ابلتحريك. قا  : عجمي ال أصر له يف كالم العرب.6)
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ُك ، اإلبُِل الكثيَرةُ  العَْكنانُ و  أَبو نَُخْيلَة السَّْعديُّ : العَظيَمةُ ؛ قالَ  ، ويَُحرَّ

نــــــــــــاِن  كــــــــــــح ٍر عــــــــــــَ كــــــــــــَ ن عــــــــــــَ َو  مــــــــــــِ  هــــــــــــر ابلــــــــــــلــــــــــــِّ

عــــــــــــانِ     رِّ مــــــــــــن أ ــــــــــــح َر  ابخلــــــــــــَ  (1) ؟أَمح هــــــــــــر تـــــــــــــَ
  

 وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ :

 (2)َصب َح املاَء بوِرحٍد َعَكنان و 
ةِ ، وكذِلَك الشَّاة. : النَّاقَةُ الغليظةُ األَْخالفِ  (3) العَْكنانُ و رَّ  ولْحِم الضَّ

 ، كأَنَّه لُغَةٌ في العجان يمانيَّةٌ. كِكتاِب : العُنُقُ  ، الِعَكانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .العَُكنُ  : األَْعكانُ 

ً  ءُ الشي تَعَكَّنَ و  : ُرِكَم بعُضه على بعٍض واْنثَنَى. تَعَكُّنا

ْرعِ : ما تَثَنَّى من ُعَكنُ و بِِس ِمن َسعَتِها ؛ قاَل الشاِعُر يَِصُف دْرعاً : (4)، إذا كانْت واِسعَةً تَْنثَني  ُعَكنٍ  ها. يقاُل : دْرٌع ذاتُ الّدِ  على الالَّ

نحســــــــــــــــــــــــــاً  َر خــــــــــــُ بــــــــــــح ــــــــــــ  ُرد  الــــــــــــنـ ــــــــــــَ ٌن تـ كــــــــــــَ  هلــــــــــــا عــــــــــــُ

طـــــــــــــــــاِع و     ِر والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــابـــــــــــــــــِ
َ

َزُأ ابملـــــــــــــــــ (5)هتـــــــــــــــــَح
 

  
ً  األَْمُر ، كنََصَر وَضَرَب وَكُرَم وفَِرَح ، َعلَنَ  [علن] َمْصَدُر الثالثَِة ، ففيه لَفٌّ ونَْشٌر غيُر  َعالنيَةً و بالتَّحريِك َمْصَدر األخيِر ، ، يَْعلُُن َعلَنا

 وفشا. : َظَهرَ  اْعتَلَنَ و مرتٍَّب ؛

 وأَْنَشَد ثَْعلَب : ، أَْظَهْرتُهُ  بالتّشِديِد : ، َعلَّْنتُهوبه  أْعلَْنتُ و أَْعلَْنتُهو

ــــــــــا  ــــــــــن وح  ب ــــــــــد َرمــــــــــَ ك  ُوشــــــــــــــــــــــــاٌة ق  حــــــــــىت َيشــــــــــــــــــــــــُ

الِن و     وا بــــــــــــك فــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا أي  إعــــــــــــح نــــــــــــُ لــــــــــــَ (6)َأعــــــــــــح
 

  
 ِء ، والُمراُد به أَنَّها كانْت قد أَْظَهرِت الفاِحَشة.في األْصل : إْظهاُر الشي اإلْعالنُ ؛  «أَْعلَنَتْ  تلك اْمرأَةٌ »في حِديِث الُمالَعنة : و

 كلُّ أَحٍد لصاِحبِِه ما في نْفِسه ؛ قاَل : أَْعلَنَ  ؛ وقيَل : إذا : الُمجاَهَرةُ  اإلْعالنُ و الُمعالَنَةُ و بالكْسِر ، ، الِعالنُ و

ي و  ســـــــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــــَ رياِن نـ ي عـــــــــــــن أََذ  اجلـــــــــــــِ فـــــــــــــِّ  كـــــــــــــَ

الو     الين إعــــــــــــــــح ي عــــــــــــــــِ غــــــــــــــــِ بــــــــــــــــح (7)ين ملــــــــــــــــِن يـــــــــــــــــَ
 

  
اح : رمَّ ي للّطِ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

رياً  ٌغ عـــــــــــــــــينِّ َبشــــــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــح نح مـــــــــــــــــُ  أال مـــــــــــــــــَ

النِ     ـــــــــــــــعـــــــــــــــِ و ال َم َأخـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــًة ون ي ـــــــــــــــِ الن  عـــــــــــــــَ

  
 ؛ قاَل قَْعنَُب بُن أُّمِ صاِحٍب : إليه األمرَ  أَْعلَنَ  : عالَنَهُ و

ه  بـــــــَ اِء صـــــــــــــــــــــاحــــــِ غحضـــــــــــــــــــــَ ي عــــــلــــــ  الــــــبـــــــَ َداجــــــِ  كـــــــريف يـــــــُ

واو     نــــــــــــُ لــــــــــــَ مح إال  كــــــــــــمــــــــــــا عــــــــــــَ هــــــــــــُ نـــــــــــــَ نح أُعــــــــــــالــــــــــــِ  لــــــــــــَ

  
 بل يَبُوُح به. كُهَمَزةٍ : من ال يَْكتُُم ِسّراً  ، العُلَنَةُ و

 .َعالنِينَ  قْومٍ  : من َعالنِيةٌ  رُجلٌ و

 ؛ عن اللّْحيانّي. ظاِهٌر أَْمُرهُ  أي ، َعالنِيِّينَ  قْومٍ  : من َعالنِيٌّ و

 ، أَو النُّون بََدٌل عن الالِم. العاَلنِيَة ِزنَةً ومْعنًى ، يَجوُز أْن يكوَن فِْعلُه فَْعَوْلُت من الِكتاِب : ُعْنوانُه ، ُعلوانُ و

 وقاَل اللّْيُث : هي لُغَةٌ غيُر َجيَِّدةٍ.
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 كِكتاٍب : ِحْصٌن قُْرَب َصْنعاَء. ، ِعالنٌ و

نَةٌ و  قُْرَب َذَماِر. (8) كَجبَّانٍَة : ِحْصنٌ  ، َعالَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 األْمُر : اْشتََهَر. اْعتَلَنَ 

َض ألَنْ  اْستَْعلَنَ و  به. يُْعلَنَ  : تَعَرَّ

 ، محّركةً : واٍد في ِدياِر بَني تِميٍم ؛ عن نَْصر. َعلَنٌ و

ْن اْسُمه عليٌّ ، تقدََّم ِذْكُرهم  عالنٌ و ثِيَن ممَّ  في عّل.: لَقَُب جماَعٍة ِمن المحّدِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .102/  4( اللسان والصحاح واملقايي  2)
ناُء.3)  ( يف القاموس : والَعكح
 .«تتثىن»( عن اللسان وابألصر 4)
 ( اللسان واألساس.5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان واألساس والتهذيب.7)
 ( قيدها ايقوت : حصن أو بلد.8)
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نَةَ  وأَبو  : َجدُّ أَبي سعٍد محمُد بُن الُحَسْيِن بِن عْبِد هللِا بِن أَحمَد بِن الَحَسِن البَْغداِدّي ِمن شيوخِ أَبي بْكٍر الَخِطيب. َعالَّ

 ْسلم.البَْصريُّ : تابِِعيٌّ عن أَبي سعيٍد الخْدِرّي رِضَي هللا تعالى عنه ، وعنه محمُد بُن ِسيِريَن ، اْسُمه مُ  العالنيَةَ  وأَبو

 الدَّْولِة على باذ : من نواِحي َحلََب ، منها الكاتُِب أَبو عْبِد هللِا الُحَسْيُن بُن محمِد بِن الصفِر الموصليُّ ، كاَن أَبُوه عامالً لَسْيفِ  معلناو

 أَْنطاِكيَةَ.

 ألنَّ نُونَه زائَِدةٌ. في الِجيمِ  كَجْعفٍَر ، تقدَّمَ  ، العَْلَجنُ  : [عدلجن]

ّمِ : ُعْلُجونٌ و ُعْلُجومٌ  ناقَةٌ  قاَل األْزهِريُّ :و  .العَْلَجنُ  وهي شديدةٌ ، أي ، بالضَّ

 : َغليَظةٌ. َعْلَجنٌ  قاَل : وقاَل أبو ماِلٍك : ناقَةٌ 

 وقاَل غيُرهُ : مكتنزة الخلِق.

 .َعُمونٌ و نٌ عامِ  فهو بالمكاِن ، كَضَرَب وَسِمَع : أَقامَ  َعَمنَ  : [عمن]

 يمانيَّةٌ. كَسِفينٍَة : األرُض السَّْهلَةُ ، ، العَِمينَةُ و

 بالَمكاِن. َعَمنَ  اْشتُقَّ ِمن كغُراٍب : رُجٌل ، ، ُعْمانُ و

ي د باليََمِن ،  :ُعمانُ و  بِن َسبَا أَِخي َعَدن. (1)بِن نفثان  بعُمان ُسّمِ

 على البَْحِر تْحَت البَْصَرةِ. ُعمانُ  وقاَل ابُن األثيِر :

 وقاَل غيُرهُ : عْنَد البَْحَرْين.

 الَمْعرفِة والنِّكَرةِ ، ومن َجعَلَهُ بْلَدةً أَْلحقَه بَطْلَحة ؛ وأَْنَشَد نَْصر : (2)وال يُْصَرُف ، فمن َجعَلَه بلداً َصَرفَه في حالِة  يُْصرفُ  قاَل األْزهِريُّ :و

ــــــــــمــــــــــ ــــــــــي مــــــــــاَن مــــــــــن حــــــــــيب ســــــــــــــــــــــــل    ُأحــــــــــّب عــــــــــُ

مــــــــــــــــانو     ر  عــــــــــــــــُ ّب قــــــــــــــــُ ري حبــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــا َدهــــــــــــــــح

  
انُ و ي كَشدَّاٍد : د بالشَّامِ  ، َعمَّ ان بالبَْلقاء بخط النّووّي ، رِحَمه هللا تعالى : ُسّمِ  بِن لوط. بعَمَّ

فيَْنَصِرف في  َعَمنَ  نَِكَرةً ، ويجوُز أْن يكوَن فَعَّاالً ِمنقاَل األْزهِريُّ : يجوُز أْن يكوَن فَْعالن ِمن َعمَّ يَعُمُّ ، فال يَْنَصرُف َمْعرفَةً ، ويَْنصرُف 

 الحالَتَْين إذا ُعنَِي به البَلَُد.

روقاَل ِسْيبََوْيه : لم يقَْع في َكالِمهم اْسم ان ِعَرُضه ِمن َمقاِمي إلى»حِديُث الحْوِض :  اً إالَّ لمَؤنٍَّث ، وبه فُّسِ   :وأَْنَشَد نَْصر في مْعَجِمهِ  ، «َعمَّ

 أمــــــــــــــطــــــــــــــلــــــــــــــض يــــــــــــــرمــــــــــــــ  عــــــــــــــلــــــــــــــّي ومل أقــــــــــــــف 

اَن مـــــــــــن ذودي حـــــــــــرحـــــــــــة أربـــــــــــعـــــــــــا     مـــــــــــ  (3)بـــــــــــعـــــــــــَ
 

  
 قاَل : وقد َذَكَره عْبُد الرحمِن بُن َحسَّان في الشْعِر ُمخفَّفاً.

ان صاَر إلى : أَْعَمنَ و . َعمَّ  ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

نَ و أَْعَمنَ  قيَل :و ه إليه أو َدَخلَهُ. إذا : َعمَّ  تََوجَّ

ي. بعَُمان داَم على الُمقامِ  أَْعَمنَ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِئٍم َأو ُمعحِمنِ   من ُمعحرٍِ  َأو ُمشح
 وقاَل العَْبِديُّ :

ُم  الفـــــــــًا عـــــــــلـــــــــيـــــــــكـــــــــُ دح خـــــــــِ وا ُأجنـــــــــِح مـــــــــُ هـــــــــِ تـــــــــح ـــــــــُ  فـــــــــإن تـ

رِ ِ و     ــــــح رحِب أُع يب ا ــــــَ قــــــِ حــــــح ــــــَ ت وا ُمســــــــــــــــــــح ــــــُ ن مــــــِ عــــــح ــــــُ  (4) إن تـ
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 وقاَل ُرْؤبَة :

ِن   (5)نـََو  شذٍم ابَن أَو ُمَعمِّ
__________________ 

 ( يف معجم البلدان : ليت بعمان بن سبب بن يغثان بن إبراهيم.1)
 ( يف ايقوت : حالجي.2)
 .«قوله : ذود  اخل كذا يف النسخ وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 البلدان نسبة إىل املمز  واله شاس بن هنار من عدة أبيات برواية :( اللسان ا ويف معجم 4)

 فــــــــــــإن يــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــوا أجنــــــــــــد خــــــــــــالفــــــــــــًا عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــم 

 ... إن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواو    
  

 .133/  4والبيت يف املقايي  

 واللسان ومعجم البلدان ا وقبله يف التكملة : 161( ديوانه ص 5)
 فـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاج مـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــدي حـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا ا ـــــــــــــــــنــــــــــــــــن 

 األضــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــنهــــــــــــــــم مــــــــــــــــهــــــــــــــــمــــــــــــــــوم ضــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــا و    

  

 ابلدار لو عاجت قناة املقتين
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تين : الُمِقيمونَ  العُُمنُ و  في َمكاٍن ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. ، بضمَّ

مِّ  العُمانِيَّةُ و  بَةٌ.َطْلٌع َجديٌد وَكبائُِس ُمثِْمَرةٌ وأَُخُر ُمْرطِ  السَّنَةَ ُكلَّها نَْخلَةٌ بالبَْصَرةِ ال يَزاُل عليها وتَْشديِد الياِء : ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كغُراٍب : ِمن أَْعماِل َحلََب ؛ وقد يقوُل حمداُن اإلناري : ( )1ُعَمانَ  َدْيرُ 

ر ســــــــــــــــــــــــــــــــــاابن  مــــــــــــــــــــان وَديــــــــــــــــــــح ُر عــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــح  َديـ

جـــــــــــــاين     َن غـــــــــــــرامـــــــــــــي وزِدحَن َأشـــــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــــح (2)هـــــــــــــِ
 

  
 : َدْير الشَّْيخِ ، َذَكَره ابُن العَِديِم في التَّاريخِ. ُعَمان ومْعنَى َدْيرُ 

 ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، وبهما ُرِوي قْوُل الُهَذلّي : ، يَعُنُّ و يَِعنُّ  ءُ الشَّي َعنَّ  : [عنن]

َزفِّ  الءيَت  عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــــَبن  مـــــــــــــــــــــُ

ِة لـــــــــــــلـــــــــــــّرائِ      يـــــــــــــ  ن  مـــــــــــــض الـــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــُ (3)يــــــــــــــَ
 

  
ً و َعنَّا ً و بفّكِ التَّْضعيِف ، ، َعنَنا  ولَْفَظةُ إذا ُمْستْدرَكة ، ألنَّ المْعنَى يتمُّ بُدونِها. : إذا َظَهَر أَماَمك ، ُعنونا

 ؛ قاَل اْمُرُؤ القَْيس : كاْعتَنَّ  وَعَرَض ، اْعتََرضَ  أَْيضاً : يَعُنُّ و َعنَّ يَِعنُّ و

 (4)فَعن  لنا شرٌب كَبن  نِعاَجه 
 أي َعَرَض.

 ؛ قاَل ابُن ِجلزةَ : كِكتابٍ  : الِعنانُ و، محّركةً  العَنَنُ  واالسُم : في السماِء نْجٌم ، أي َعَرَض ؛ َعنَّ  وقْولُهم : ال أَْفعَلَه ما

ضح  مــــــــــــًا كــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــُ لــــــــــــح اًل و ــــــــــــُ نــــــــــــًا ابطــــــــــــِ نــــــــــــَ  عــــــــــــَ

جــــــــــح     ُر عــــــــــن حــــــــــَ بــــــــــاُء تـــــــــــَ (5)رِة الــــــــــر بــــــــــيــــــــــِ  الــــــــــظــــــــــِّ
 

  
 وأَْنَشَد ثَْعلَب :

ٌض و  فــــــــــَ لــــــــــح مــــــــــاَن ســــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــح َدٌ  مــــــــــن أُمِّ عــــــــــُ  مــــــــــا بــــــــــَ

ُروُب     نــــــــــاِن عــــــــــَ ود َورحهــــــــــاُء الــــــــــعــــــــــِ (6)مــــــــــن الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
 في كّلِ َكالٍم ، أي تَْعترُض. تَْعتَنُّ  أنَّها الِعنانِ  ومْعنَى َوْرهاء

نَم ،  ، «العَنَنِ وبَِرئْنا إليك من الَوثَِن »في حِديِث طهفَةَ : و  : االْعتِراُض ، كأَنَّه قاَل بَِرئْنا إليك ِمَن الشْرِك والّظْلم. العَنَنُ والَوثَُن : الصَّ

 حِديُث َسِطيح :منه وقيَل : أَراَد به الِخالَف والباِطَل ؛ و

 أَم فاَز فازحملَ  به َشبحُو الَعَننح 
 ريُد اْعتِراَض الَمْوت وَسْبقَه.يُ 

 هو ما ليَس بقْصٍد. ، «ِجماِحه َعنَنِ  َدَهَمتْه المنيَّةُ في»في حِديِث علّيٍ : و

َمةُ في السَّْيِر ، العَنُونُ و  بغَةُ :وهي التي تُباِري في َسْيِرها الّدوابَّ فتَْقُدُمها ، وذِلَك ِمن ُحُمِر الوْحش ؛ قاَل النا : الدَّابَّةُ المتقّدِ

وٌف  ـــــــــــــُ ن ـــــــــــــه خـــــــــــــَ د  ب َر شـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــر حـــــــــــــح  كـــــــــــــَبن  ال

وُن     ـــــــــــــــُ ن ـــــــــــــــٌة عـــــــــــــــَ وحانِت هـــــــــــــــاِدي (7)مـــــــــــــــن اجلـــــــــــــــَ
 

  
 ٍء.، كِمَسّنٍ : من يدُخُل فيما ال يَْعنِيه ويَْعِرُض في كّلِ شي الِمعَنُّ و

اجُز : وهي بهاءٍ  وقيَل : هو العَِريُض الِمتْيح ،  ؛ قاَل الرَّ
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ه  نــــــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــــــــــَ  إن  لــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــَ

فــــــــــــــــــــــــــــــــَ     ًة مــــــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــــــــــــَ همــــــــــــــــــــــــــــــــِ  نــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
__________________ 

 ( ضبطت ابلقلم يف معجم البلدان بفتح العا ا هنا ويف الشاهد.1)
 ونسبه  مدان بن عبد الرحيم ا ليب.« دير عمان»( معجم البلدان 2)
 ( اللسان.3)
 وعجزه :« سرب»( من معلقته ا برواية 4)

 عذاري دوار يف مالء مذّيرِ 
 .19/  4والبيت يف املقايي  

 وصدره يف اللسان.

 واللسان والتهذيب. 51البيت  349/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 5)
 .20/  4( اللسان واملقايي  6)
 والتهذيب. 19/  4واملثبت كاللسان واملقايي  « خذوف»برواية :  126( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 7)
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 (1)كالريِح حو  الُقن ه 
هُ. الَخِطيبُ  : الِمعَنُّ و  المفوَّ

 وِمن أَْسمائِه : الَمْهروُع ، والَمْخفوُع ، والَمْعتوهُ والَمْمتوهُ. : الَمْجنونُ  الَمْعنونُ و

ّمِ ، أْن تَْفعََل ذاَك ، ُعناناكَ و ، وذِلَك أن تُريَد أَْمراً فيَْعِرَض دونَه عاِرٌض فيْمنَعك  (2) العانة أي ُجهدَك وَغايَتَك ، كأَنَّه ِمن قُصاَراكَ  أي بالضَّ

 .عنه منه ويَْحبسك

ي : قاَل األَْخفَش : هو ُغناَماَك ، وأْنَكَر على أَبي عبَْيدٍ   .ُعناناكَ  قاَل ابُن بَّرِ

 وقاَل النَِّجيَرِميُّ : الصَّواُب قَْول أَبي عبَْيٍد.

بِّي :وقاَل ابُن َحْمَزةَ : الصَّواُب قْول   األْخفَش ؛ والشاِهُد عليه قَْوُل ربيعَةَ بِن مقروٍم الضَّ

وحصــــــــــــــــــــــــــاء طــــــــــــاٍط و  ُب الــــــــــــعــــــــــــَ رحكــــــــــــَ ــــــــــــَ ٍم يـ  َخصــــــــــــــــــــــــــح

ذاُع     ــــــــــــقــــــــــــِ نــــــــــــامــــــــــــاُء ال لــــــــــــ  غــــــــــــُ ثــــــــــــح
ُ

(3)عــــــــــــن املــــــــــــ
 

  
 ، كأَميٍر : َمن ال يَْقِدُر على َحْبِس ريحِ بَْطنِه. العَنِينُ و

يٍن : َمْن ال يأْتي  ، الِعنِّينُ و جاَل وال تَْشتَِهيهم ؛ وفي َوْصِف النِّساِء بالعنِة ِخالٌف  َعنِينَةٌ  ؛ وهي النِّساَء َعْجزاً أَو ال يُريُدُهنَّ كِسّكِ : ال تُريُد الّرِ

اُح نَْظم الفَِصيح.  نَقَلَه شرَّ

ي ً  وقيَل : ُسّمِ  صده.َذَكُره لقُبُل المرأَةِ عن يِمينِه وعن ِشماِله فال يَقْ  يَِعنُّ  ألنَّه ِعنِّينا

 .الِعنِّينيَّةُ و ، التَّْعنِينَةُ و، بالكْسِر وتَُشدَُّد ،  الِعنِينَةُ و التَّْعنينُ و العَنانةُ  واالسُم : : هو الذي يَِصُل إلى الثَّيِِّب دوَن البْكِر ؛ الِعنِّينُ  وقيَل :

ّمِ ، العُنَّةُ  منه : َحَكَم القاِضي عليه بذلَك ، أَو ُمنَِع عنها بالِسْحِر ؛ واالسمُ  إذا ، بضمِهنَّ : ُعنَّ و أُِعنَّ واْمرأَتِه  ُعنَِّن َعنِ و ا تقدََّم  ، بالضَّ وهو ممَّ

 .عنَّةٌ  النِّساِء. وفي الِمْصباحِ والفُقهاُء يقُولُوَن : به عن ، كأَنَّه اْعتََرَضه ما يَْحبُسه

 لغيِرِه.وفي َكالِم الَجْوهِريُّ ما يُْشبهه ولم أَِجْده 

 وفي َكالِم بعِضهم : أَنَّه ال يقاُل ذِلَك.

 ، بالضّمِ ، َكالٌم َمْردوٌد ساِقٌط. العُنَّة المغرِب : أنَّ  عن ونَقََل شْيُخنا

ي به الْعتِراِض َسْيَرْيه على َصْفَحتْي ُعنُق الدا كِكتاٍب : َسْيُر اللِّجاِم الذي تُْمَسُك به الدَّابَّةُ ، ، الِعنانُ و  أَِعنَّةٌ  ج بَِّة من عن ييِمينِه وشماِله ؛ُسّمِ

تين ، ناِدٌر. ، ُعنُنٌ و  بضمَّ

ا ِسْيبََوْيه فقاَل : لم يُكسَّر على غيرِ  ألنَّهم إن كسَُّروه على بناِء األَْكثَِر لَِزَمهم التَّْضعيف وكانوا في هذا أَْحرى ؛ يريُد إذ كانوا  أَِعنَّه فأمَّ

كى هو نى العََدِد في غيِر الُمْعتِل ، يَْعِني بالُمْعتل الُمْدَغم ، ولو كسَُّروه على فُعُل فلَِزَمهم التَّْضعيف ألَْدغُموا ، كما حيَْقتصُروَن على أَْبنِيِة أَدْ 

.  أنَّ ِمن العََرِب َمْن يقوُل في َجْمعِ ذُباٍب ذُبٌّ

 .كالُمعانَّةِ  ، عانَهُ  َمْصَدر الُمعاَرَضةُ ، : الِعنانُ و

 ؛ قاَل ُرْؤبَة : َحْبُل الَمتْنِ  : الِعنانُ و

 (4)إىل ِعنايَنح ضاِمٍر َلطيِف 
ٌء ، أي َعَرَض فاْشتََرياه واْشتََرَكا فيه ؛ لهما شي َعنَّ  كأَنَّه ٍء خاّصٍ دوَن ساِئِر ماِلِهما ،في الشَِّرَكِة : أن تكوَن في شي الِعنانُ  ِمن المجاِز :و

 قاَل النابِغَةُ :

نـــــــــــــو  قـــــــــــــاهـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــارَكـــــــــــــح َريحشـــــــــــــــــــــــــــًا يف تـــــــــــــُ ـــــــــــــُ  ا قـ

نـــــــــــــــانِ و     رحَ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ ا شـــــــــــــــــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــــاهبـــــــــــــــِ  يف َأحح
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الٍ   ين هـــــــــــــــــِ َدتح نســـــــــــــــــــــــــــــــاُء بـــــــــــــــــَ  مبـــــــــــــــــا َولـــــــــــــــــَ

ين َأابِن و     َدتح ِنســــــــــــــــــــــــــــــاُء بــــــــــــــــَ (5)مــــــــــــــــا َولــــــــــــــــَ
 

  
 وقيَل : هو إذا اْشتََرَكا في ماٍل َمْخصوٍص ، وباَن كلُّ واِحٍد منهما بسائِِر ماِلِه دوَن صاِحبِه.

ْرَكةُ ِشْرَكتاِن : ِشْرَكةُ وقاَل  ا ِشْركةُ  الِعنانِ  األْزهِريُّ : الّشِ  فهو أن يُْخرَج كلُّ  الِعنانِ  ، وِشْرَكةُ الُمفاَوَضِة ؛ فأَمَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( يف اللسان : املعانة.2)
 واللسان. 11البيت  39( املفضلية 3)
 .22/  4واللسان واملقايي   101( ديوانه ص 4)
 ( اللسان والصحاح منسوبا للنابغة اجلعدي.5)
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رِيَكاح ِدانِنرَي َأو َدرَاِهم ِمثحر ما ُلحرِج صاِحُبه وَلحِلطاها  ا وأيحَذَن كر  واِحٍد منهما لصاِحِبه أنح يت ِجَر فيه  (1)واِحٍد ِمن الش 
عا فعل  رأحِس ماِ  كرِّ واِحٍد منهما ؛ وأم ا ا ومل َلحتِلِف الُفَقهاُء يف جوازِِه ا وأَ  ِ فبَـيحنهما ا وإن ُوضـــــــِ ما إن َرحِبا يف املاَلاح هن 

رَتَِكا يف كرِّ شــي ُفاَوضــِة : فَبنح َيشــح
رحَكُة امل ي شــِ رحكُة عنحَد الشــاِفِعّي ا رضــِ َتِفيدانه من بـَعحُد ا وهذه الشــِّ ٍء يف أَيحِديهما ا َأو َيســح

 ابِطَلٌة ا وعنحَد َأيب َحنيَفَة وصاِحبَـيحه ا رِضَي  ُ تعاىَل عنهم ا جائَِزٌة.  ُ تعاىل عنه ا
راِء فتقولَ  فيما  أَْشِرْكنِي َمعََك وذلك قبَل أْن يَْستَْوِجَب الغَلَُق ، أَو هو أن يكونا سواًء في الشَِّرَكةِ  له : أَو هو أْن تُعاِرَض رجالً في الّشِ

يت هذه الشَّركةُ َشِرَكةَ  الدابَِّة طاقَتاِن ُمتَساِويتاِن ، ِعنانَ  ألنَّ  الدابَِّة ، ِعنانِ  أَْخَرجاه ِمن َعْيٍن أَو َوَرٍق ، مأُْخوذٌ ِمن لُمعاَرَضة كّل  ِعنانٍ  وُسّمِ

 ِشراًء.واحٍد منهما صاِحبه بماٍل ِمثْل ماِل صاِحبَه ، وَعَملَه فيه ِمثْل َعَمِله بَْيعاً و

 ع. : ِعنانٌ و

 وقاَل نَْصر : هو واٍد في ِدياِر بَني عاِمٍر ، أَْعاله لبَنِي َجْعَدةَ وأَْسفَلَه لقَُشيٍر.

 امرأَةٌ شاِعَرةٌ. : ِعنانُ و

 ؛ وهو مجاٌز. ، أي َخِفيفٌ  الِعنانِ  (2) رجٌل َطِرقُ  يقاُل :و

 اْبنُه ُعَمر األوزاعي ، ثقَةٌ ، عنهوابِن ُعَمَر ؛  عنو،  عنه أَبي ُهريَرةَ ، رِضي هللا تعالى عن اليمانيُّ  ِعنانٍ  ؛ وَحْفُص بنُ  ِعنانٍ  أَبوو

 تابِعيَّاِن.

ّمِ : الحظيرةُ من َخَشٍب ، العُنَّةُ و  أَو َشَجٍر تُْجعَُل لإلبِِل والغَنَِم تُْحبَس فيها. ، بالضَّ

حاحِ  أَ بها من  (3)وقَيّد في الّصِ ُجِل فيكون فيها إبِله وَغنَمه. العُنَّةُ  بَْرِد الشَّماِل. وقاَل ثَْعلَب :فقاَل : لتَتَدرَّ  : الَحِظيَرةُ تكوُن على باِب الرَّ

 ، كقُبٍَّة وقِباٍب ؛ قاَل األْعشى : ِجبالٍ  : ِمثْلُ  ِعنانٌ وكُصَرٍد  ، ُعنَنٌ  ج ؛ ُعنَّةٍ  وِمن َكالِمهم : ال يَْجتَِمع اثْنان في

َم مـــــــــــــن ذ حـــــــــــــح َر  الـــــــــــــلـــــــــــــّ ـــــــــــــَ ٍر قـــــــــــــد َذَو  تـ  ابـــــــــــــِ

نح و     نـــــــــــــــَ وحَ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــُ ُض فــــــــــــــــَ َرفـــــــــــــــّ ٍب يــــــــــــــــُ (4)َرطـــــــــــــــح
 

  
 .(5) ِدْقداُن الِقْدرِ   :العُنَّةُ و

ْقداُن ال ِذْكَر له في هذا الكتاِب على جَهِة األَصالَِة وال على جَهِة االْستِْطراِد ، قيَل : ولعلَّ الُمراُد به  قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللا تعالى : الّدِ

 الغَلَيان ا ه.

بَة فاِرِسيَّتُها ديك دان اسٌم لَما يُْنَصُب عليه القِ  ْدُر ، َوقََع تْفِسيُرها هكذا في * قْلُت : وهذا رجٌم بالغيِب وقَْوٌل في اللّغَِة بالِقياِس ، وهي ُمعَرَّ

 الُمْحَكم وغيِرِه ِمَن األُُصوِل ؛ ومنه قْوُل الشاِعِر :

نحصـــــــــــــــــــــــــــَ  ٍء ومـــــــــــــَ تح غـــــــــــــرَي أآنح فـــــــــــــَ ٍة عـــــــــــــَ نـــــــــــــ   ِب عـــــــــــــُ

ُد و     ِة هـــــــــامـــــــــِ (6)َأوحَرَ  مـــــــــن حتـــــــــِت اخُلصـــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 في بيِت األْعَشى بِحباٍل تَُشدُّ ويُْلقَى عليها القَِديُد. العُنَنَ  ؛ كأنَّه يُِشيُر بذِلَك إلى قْوِل البُْشتِّيِ حيُث فَسَّرَ  الَحْبلُ  : العُنَّةُ و

واُب في ونَها  العُنَنِ و العُنَّةِ  وقد َردَّ عليه األْزهِريُّ وقاَل : الصَّ ما قالَهُ الَخِليُل وهو الَحِظيَرةُ ؛ قاَل : ورأَْيُت َحِظيَراِت اإلبِِل في الباِديَِة يسمُّ

 ً وَن اللّْحَم الُمقَدََّد فْوقَها إذا أَراُدوا تَْجفيفَه.في َمَهبِّ  الْعتِنانِها ُعنَتا   الشَّماِل لتَِقيها بَْرَد الشَّماِل ، قاَل ورأَْيتُهم يَُشرُّ

ن أََخَذ البُْشتِيُّ ما قاَل في وأَُرى قائِلَه رأَى فُقراَء : قاَل إنَّه الَحْبُل الذي يَُمدُّ ، وَمدُّ الَحْبِل ِمن ِفْعِل الحاِضَرةِ ،  العُنَّةِ  قاَل ولْسُت أَْدِري عمَّ

 الَحَرِم يَُمدُّوَن الِحباَل بِمنًى فيُْلقُون

__________________ 
 ( يف التهذيب : وللطاهنا.1)
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 .«طرفُ »( يف القاموس : 2)
 اللسان عن الصحاح.وهي مثبتة يف « قوله : وقيد يف الصحاح اخل هذا ساقرت من نسخ الصحاح املطبوعة»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .21/  4واللسان والصحاح واملقايي   209( ديوانه ط بريوت ص 4)
 القدر. ( عل  هامش القاموس : اعلم أن الدقدان مل يتقدم له ذكر ا ولعر املراد به : الغليان ا ه قرايف ا والذي يف اللسان : الدقدان : أ يف5)
 ( اللسان.6)
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ي  ر قوحَ  األعحشــ  مبَا رَأ  ا ولو شــاَهَد الَعَرَب يف ابِديَِتها َلَعِلَم أن  عليها  ُوَم األضــاِحي واهلَدح  الُعن ةَ  الجي يـُعحَطوحهَنا ا فَفســ 
 هي اِ ظاُر ِمن الش َجِر.

 نُِسَب إليه الِمْخالُف الَمْذكوُر. (1) رُجلٍ  اسمُ وِمْخالٌف باليمِن ؛   :العُنَّةُ و

تُْمِسُك  (2) أَو التي وقيََّده بعٌض بالُمْعتَرِض في األُفُِق ؛ ، «السَّماءِ  َعنانَ  لو بَلَغَْت َخِطيئتُه»الحِديُث : منه و؛  كَسحاٍب : السَّحابُ  ، العَنانُ و

 الماَء ، واِحَدتُه بهاٍء.

الً أَو التي ، فكاَن األَْولى   بعيد. عنانة واِحَدتها ، وإرادة واِحد اللْفظِ قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللا تعالَى : قْولُه هذا يُنافِي قْولَه أَوَّ

ْت بهو  أي َسحابَة. ، تََرْهيَأْ  َعنَانَةٌ  في حِديِث ابِن َمْسعوٍد ، رِضَي هللا تعالى عنه : كان في أَرٍض له إذ َمرَّ

 واٍد بِدياِر بَنِي عاِمٍر ، أَْعالهُ لبَني َجْعَدةَ وأَْسفَلُهُ لبَنِي قَُشْيٍر. : َعنانُ و

 ُت : الصَّواُب فيه ككتاب ، وهكذا َضبََطه نَْصر في ُمْعَجِمِه وتَبِعَه ياقوُت ، وقد نبَّهنا عليه آنِفاً.* قلْ 

 ونَواِحيه. : أَطراُف الشََّجرِ  األَْعنانُ و

 ِمن الشَّياِطيِن : أَْخالقُها. األَْعنانُ و

 الشَّياِطيِن. أَْعنانِ  ِمنال تَُصلّوا في أَْعَطاِن اإلبِِل ألنَّها ُخِلقَْت »في الحِديِث : و

 النَّواِحي. األَْعنانِ  أَراَد أَنَّها على أْخالِق الشَّياِطيِن ، وَحِقيقةُ  ؛ الشَّياِطينِ  أَْعنانُ  في حِديٍث آخر : ُسئَِل عن اإلبِِل فقاَل :و

 ي الشَّياِطيِن في أَخالقِها وطبائِِعها.قاَل ابُن األثيِر ، رِحَمه هللا تعالَى : كأنَّه قاَل كأنَّها لكثَْرةِ آفاتِها ِمن نواحِ 

؛ وبه ُرِوي أَْيضاً الحِديُث الَمْذكوُر : لو  عنّ  أَو َعنَنٍ  وقيَل : َصفائُِحها وما اْعتََرَض ِمن أَْقطاِرها كأَنَّه َجْمعُ  من السَّماِء : نَواِحيها. األَْعنانُ و

 السماِء. أَْعنانَ  بَلَغَْت َخِطيئتُه

 ٍء نَواِحيَه.كّلِ شي أَْعنانُ   :قاَل يونس بُن حبيبٍ 

ةُ تقوُل : أَْعنانَ  وقاَل أَْيضاً : ليَس لمْنقُوِص البياِن بَهاٌء ولو َحكَّ بيافُوِخه  السماِء. َعنان السماِء ؛ والعامَّ

 بَدا لََك منها إذا نََظْرتَها. ، أي َعنَّ  ، بالكْسِر : ما ِعنانُها قاَل غيُرهُ و

َح به غيُر واِحٍد. وكذا في َعنان * قْلُت : الصَّواُب فيه  الدَّاِر ، وقد نبَّه على األّول شْيُخنا رِحَمه هللا تعالى. َعنانِ  بالفتْحِ كما صرَّ

 لك أي يَْعِرُض. يَعُنُّ  الذي ِمن الدَّاِر : جانِبُها العَنانُ و

هما ، بقَْلِب الواِو في الثانِيَِة ياًء ، ، ْنيانُهُ عُ والِكتاِب  ُعْنوانُ و  ويُْكَسراِن. بضّمِ

 قاَل اللّْيُث : والعُْلواُن لُغَةٌ غيُر َجيِّدةٍ.

ا الِعْنوانَ  والذي يُْفَهم ِمن ِسياِق ابِن ِسْيَده أنَّ   فبالَكْسر فقط ؛ قاَل أبو داود : الِعْنيان بالضّمِ والَكْسر ، وأَمَّ

ٌر   لــــــــــــــَ تــــــــــــــاِب ملــــــــــــــن طــــــــــــــَ واِن الــــــــــــــكــــــــــــــِ نــــــــــــــح  كــــــــــــــعــــــــــــــُ

هـــــــــــــابِ     َرِن الـــــــــــــذ  ِن أُواَ  َأو قــــــــــــــَ طـــــــــــــح  (3) ؟بـــــــــــــبـــــــــــــَ
  

 وقاَل أَبو األَْسوِد الدَُّؤليُّ :

ه  ــــــــــــــُ ت ذح ــــــــــــــَ ــــــــــــــب ه فــــــــــــــن ــــــــــــــِ وان ــــــــــــــح ن رحُت إىل عــــــــــــــِ ظــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ن

كـــــــا     عـــــــالـــــــِ ن نـــــــِ قـــــــتح مـــــــِ لـــــــَ اًل َأخـــــــح عـــــــح ِذَ  نــــــــَ بـــــــح (4)كـــــــنــــــــَ
 

  
يَ  اٍن ، ُعنَّانٌ  وأَْصلُه ، أي يَْعرُض ، (5) ناِحيَتَْيهِمن  أي الِكتاِب ، له ، يَِعنُّ  ألنَّهُ  به ُسّمِ ا َكثَُرِت النُّونات قُِلبَْت إْحداها واواً ؛ وَمن  ، كُرمَّ فلمَّ

 قاَل ُعْلواُن الِكتاِب َجعََل النُّون الماً ألنَّه أََخّف وأَْظَهر ِمن النّوِن.
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__________________ 
 أضافها الشارح فاقتض  كسرها.ابلرفض منونة ا و « رجرٌ »( يف القاموس 1)
 ألن كالمه يف اجلمض ا بدلير قوله : واحدته هباء ا ه قرايف ا أفاده عل  هامش القاموس.« الذي»( األوىل 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 .«نناحيته»( يف القاموس 5)
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ُح : قد َجعََل كذا وكذا ُض وال يَُصّرِ ُجل الذي يُعَّرِ ً  ويقاُل للرَّ  حاَجتِه ؛ قاَل الشاِعُر :ل ِعْنوانا

هــــــــــا و  نــــــــــِ ا بــــــــــعــــــــــَ   ــــــــــَح واهنــــــــــِ نــــــــــح ِرُف يف عــــــــــِ عــــــــــح  تـــــــــــَ

يـــــــا و     كـــــي الـــــــد واهـــــِ عـــــــاُء حتـــــَح مـــــح هـــــــا صـــــــــــــــــــَ فـــــِ وح (1)يف جـــــَ
 

  
ي :  ؛ كما قاَل َحسَّان يَْرثي ُعثْماَن ، رِضَي هللا تعالى عنهما : له فَعُْنوانٌ  ٍء يُْظِهُرَك على غيِرهِ وُكلََّما اْستَْدلَْلَت بشي قاَل ابُن بَّرِ

جـــــــــوِد بـــــــــه  نـــــــــواُن الســـــــــــــــــــــــ  رَت عـــــــــُ وا أَبِشـــــــــح حـــــــــّ  ضـــــــــــــــــــــــَ

رحآان     ـــــــــُ يـــــــــحـــــــــًا وقـ بـــــــــِ ُض الـــــــــلـــــــــيـــــــــَر َتســـــــــــــــــــــــح طـــــــــِّ قـــــــــَ ـــــــــُ (2)يـ
 

  
ي : وِمن ِب : العُْنوان قاَل ابُن بَّرِ اِر بِن الُمضّرِ  بمْعنَى األَثَر قَْول َسوَّ

حـــــــــح و   ُت هبـــــــــا حـــــــــاجـــــــــٍة ُدوَن ُأخـــــــــر  قـــــــــد ســـــــــــــــــــــــنـــــــــَ

نـــــــــواان     ت عـــــــــُ يـــــــــح فـــــــــَ ـــــــــلـــــــــجي َأخـــــــــح هـــــــــا ل تـــــــــُ لـــــــــح (3)جـــــــــعـــــــــَ
 

  
ً  الِكتابَ  َعنَّ و ً و ، يَعُنُّه َعنّا اللّْحيانّي أَْيضاً ، قاَل : أَْبدلُوا من إْحدى  عن وهذه َعنَّاه يُعَنِّيهو وَعْلَونَهُ ، َعْنَونَهُ و وهذه عن اللّْحيانّي ، َعنَّنَه تَْعنِينا

 .نوانَهعُ  َكتَبَ  النّوناِت ياًء ؛

 أُْعِلَم بَخبَِرِهم. : أي (4) ما عنَد القْومِ  اْعتَنَّ و

 وأَْنَشَد يَْعقوب : تَِميٍم : إْبَدالُُهم العَْيَن من الهمزةِ يَقُولُوَن َعْن َمْوِضَع أن ، َعْنعَنَةُ و

رح  مـــــــِ تـــــــَ ِن الـــــــدِّيـــــــِن واعـــــــح َك الـــــــدنـــــــيـــــــا عـــــــَ هـــــــِ لـــــــح  فـــــــال تــــــــُ

ـــــــــــا     ريُه َتصـــــــــــــــــــــــــِ د  عـــــــــــنح ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ (5)آخـــــــــــرٍة ال ب
 

  
 يُريُد : أْن.

ة : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

ــــــــــــًة  زِل نــــــــــــح رحقــــــــــــاَء مــــــــــــَ َت مــــــــــــن خــــــــــــَ َرلــــــــــــ ح ــــــــــــَ نح تـ  َأعــــــــــــَ

جـــــوُم     نـــــيـــــــَك َمســـــــــــــــــــح يـــــح ابـــــــِة مـــــن عـــــَ بـــــــَ (6)مـــــــاُء الصـــــــــــــــــــ 
 

  
 أَراَد : أْن.

اُء :   َعنَّك قُولُوَن : أَْشَهدلُغَةُ قَُرْيش ومن جاَوَرُهم أنَّ ، وتَِميٌم وقَْيس وأََسٌد ومن جاَوَرهم يَْجعلوَن أَِلَف أن إذا كانْت َمْفتوَحة َعْيناً ، يَ قاَل الفرَّ

 َرُسوَل هللا ، فإذا َكَسُروا َرَجعُوا إلى األلِف.

 .«نائَِمةً  َعنِّي تَْحَسبُ »في حِديِث قَْيلَةَ : و

ت : في حو  أي أنَّ فالناً. ، «فالناً حدَّثَه َعنَّ  أَْخبَرنا فالن»ِديِث ُحَصْين بن ُمَشّمِ

 بمْعنَى لَعَلََّك. لَعَنَّكوقاَل ابُن األثيِر ، رِحَمه هللا تعالى : كأنَّهم يَْفعلونَه لبََححٍ في أَْصواتِهم ، والعََرُب تَقوُل : ألَنََّك 

 َعنَْنتُ و لَعَلَّكَ لبَنِي تَِميٍم ، وبَنُو تَْيم هللا بِن ثَْعلَبَة يقُولُون : َرَعنَّك ، وِمَن العََرِب َمْن يقول : َرَغنَّك ولَغَنَّك بمْعنَى  لَعَنَّك قاَل ابُن األعرابّيِ :

ً  : َجعَْلُت له َعنَّتْهُ و أْعنَْنتُهواللِّجاَم  ً  دابَّتَه : إذا َجعََل له َعنَّ  ؛ وكذِلكَ  ِعنانا  .ِعنانا

 َحبَْستُه به كأَْعنَْنتُه.: ، بالتَّْخفيِف وفي الُمْحَكم بالتَّْشديِد  الفََرسَ  َعنَْنتُ و

 .ُمِعنٌّ  دابَّتِه ليَثْنِيَه عن السَّْيِر ، فهو ِعنانَ  الفاِرُس : إذا َمدَّ  أََعنَّ  وفي التَّْهذيِب :

 فالناً : َسبَْبتُه. َعنَْنتُ و

ةً من بَْيِن أَْصحابِِه. ةَ ُعنَّ  أَْعَطْيتُه َعْينَ  يقاُل :و ّمِ ، غيَر ُمْجرى أَو قد يُْجَرى : أي خاصَّ  ، بالضَّ

 بمْعنَى االْعتِراِض. العنِّ  وهو ِمن

ْضُت لشي أي ال أَْدري ما هي : بعُنَّةٍ  (8) أَْعنَتو ِمن غيِر أْن أَْطلبَه (7) السَّاَعةِ  اْعتِراضاً في أي ُعنَّةَ  رأَْيتُه َعْينَ و  ٍء ال أَْعِرفُهُ.تَعَرَّ
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 يَْستَنُّ السَّابِلَةَ. عانٌّ  من َصْوبك ويَْقَطع عليك َطِريقَك. يقاُل َمْوِضُع كذا وكذا يَْعتَنُّ  الذي : الَحْبُل الطَّويلُ  العانُّ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 .248( اللسان والتهذيب وديوانه ط بريوت ص 2)
 للسان.( ا3)
 .«ما عند القوم»بد  « ما عندهم»( يف القاموس : 4)
 ( اللسان.5)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 567( ديوانه ص 6)
 ( يف القاموس ابلنصب ا والكسر  اهر.7)
 ( يف القاموس : وأعحنَـنحُت.8)
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ّمِ : قَِبيلَةٌ  ُعنُّ و  ِمن العََرِب. ، بالضَّ

 ٌل بالقُْرِب ِمن مران في طِريِق البَْصَرةِ إلى مكَّةَ.؛ قاَل نَْصر : هو َجبَ  ع أَْيضاً :و

اٌم وَخنَّاٌس ، الَخْيرِ  َعنَّاٌن عن هو ِمن المجاِز :و  .عنه ءٌ بَِطي : أي كَشدَّادٍ  وَكرَّ

 َمْطِويَّتُه. أي الَخْلِق ، كمعَظََّمٍة : ُمعَنَّنَةُ  جاِريَةٌ  ِمَن المجاِز :و

 .الِعنانِ  َمْجدولَةٌ َجْدلَ وفي األساِس : 

 : ، ُمَخفَّفَةٌ ، على ثاَلثَِة أَْوُجٍه : تكوُن َحْرفاً جاّراً ولها عشرةُ َمعانٍ  َعنْ و

ُل :  .عنه أي تَجاَوزَ  البَلَِد ، عن سافَرَ  نْحوَ  الُمجاَوَزةُ ، األوَّ

 .(1) (َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوع  ): د جاَوَزه ، وتقَُع من َمْوقِعها ، كقْوِلِه تعالَى ُجوعٍ : َجعََل الُجوَع ُمْنصرفاً به تاِركاً له ، وق َعنْ  وكذا أَْطعََمه

اغُب ، رِحَمه هللا تعالى :  ُجْوعٍ. عن فالٍن ، وأَْطعَْمته عن تَْقتَِضي ُمجاَوَزة ما أُِضيفَت إليه نَْحو حدَّثْتُك َعنْ  وقاَل الرَّ

 .َعنِّي ، وتَنحَّ  َعنِّي . يقاُل : اْنَصرفْ عنك ُوِضَع لمْعنَى ما َعَداَك وتََراَخى َعنْ  وقاَل النّحويُوَن :

ً  َعنْ  ال تَْجِزي نَْفسٌ  نْحو قْوِلِه تعالَى : البََدلُ  الثاني :  ، أي بََدل نَْفٍس. (2) نَْفٍس َشْيئا

 أي على نَْفِسه. (3) نَْفِسهِ  َعنْ  فَإِنَّما يَْبَخلُ  نْحَو قْوِلِه تعالى : االْستِْعالُء ، الثاِلُث :

اِغبُ  يُْستَْعمل أََعّم ِمن على ، ألنَّه يُْستَْعمل في الجهاِت الِسّتِ ، ولذِلَك َوقََع مْوِقَع  عنْ  أَبي محمٍد البَْصِرّي ، رِحَمه هللا تعالَى : عن ونَقََل الرَّ

 على في قْوِل الشاِعِر.

 (4)إذا رضيت عين كرام عشرييت 
 قاَل : ولو قُْلت : أَْطعَْمته على ُجوعٍ ، وُكَسْوته على عرى لَصّح.

 قاَل : ومنه قَْوُل ذي اإلْصبَع العدوانّي :

ٍب  َت يف َحســــــــــــــــــــــَ لــــــــح َك ال أَفحضــــــــــــــــــــــَ  اله ابــــــــُن عــــــــمــــــــِّ

ُزوين     خــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــت َت َداّيين ف ــــــــــــــح ين وال أَن (5)عــــــــــــــَ
 

  
يت.أي لم تُْفِضْل في َحَسٍب على  ّكِ  قالَهُ ابُن الّسِ

 عنه ، أي إالَّ لَمْوِعَدةٍ ، وقَْوُل لبيٍد ، رِضَي هللا تعالى (6) َمْوِعَدةٍ  َعنْ  َوما كاَن اْستِْغفاُر إِْبراِهيَم أِلَبِيِه إِالّ  نْحَو قْوِله تعالى : التَّْعليُل ، الّرابُع :

: 

يـــــــــــــطـــــــــــــاُن عـــــــــــــنـــــــــــــه  ُص الـــــــــــــغـــــــــــــِ لـــــــــــــِ قـــــــــــــح ـــــــــــــَ  لـــــــــــــِورحٍد تـ

َة     ك  َمســـــــــــــــــــــــافــــــــــَ بــــــــــُ مــــــــــاِ  يـــــــــــَ ِ  الــــــــــكــــــــــَ مــــــــــح (7)اخلــــــــــِ
 

  
يت : قْولُه ّكِ  أي ِمن أَْجِله. عنه قاَل ابُن الّسِ

يت : (8) قَِليٍل لَيُْصبُِحنَّ ناِدِمينَ  َعّما نْحَو قْوِلِه تعالى : ُمَراَدفَةُ بَْعدَ  الخاِمُس : ّكِ  ، أي بَْعَد قَليٍل ؛ وأَْنَشَد ابُن الّسِ

رحَت و  مــــــــــ  ُروُب فــــــــــمــــــــــا غــــــــــَ ِت ا ــــــــــُ بــــــــــ   لــــــــــقــــــــــد شــــــــــــــــــــــــُ

يـــــــــــاِ      تح عـــــــــــن حـــــــــــِ ل صـــــــــــــــــــــــــَ (9)فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا إذ قــــــــــــَ
 

  
 قاَل : أي قلََّصْت بَْعَد ِحياِلها.

 ، أي حاالً بَْعَد حاٍل وَمْنزلَةً بْعَد َمْنزلٍَة. (َلرَتَْكُبَّ طََبقاً َعْن طََبق  )* قْلُت : ومنه قْولُه تعالَى : 
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 كاِبٍر أي بْعَد كابٍِر ، قالَهُ أَبو علّيٍ ، وقد تقدََّم في القاِف ، وقاَل الحاِرُث بُن َعبَّاد : عن وقْولُهم : َوِرثَه كابِراً 

ينِّ  ِة مــــــــــــــــِ عــــــــــــــــامــــــــــــــــَ رَت الــــــــــــــــنــــــــــــــــّ رحبــــــــــــــــَ ّراب مــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــَ

يــــــــــاِ      ٍر عــــــــــن حــــــــــِ رحُب وائــــــــــِ تح حــــــــــَ حــــــــــَ ــــــــــقــــــــــِ (10)ل
 

  
__________________ 

 .4( قريش ا اآية 1)
 .48( البقرة ا اآية 2)
 .38 (  مد ا اآية3)
 ( يف املفردات للراغب برواية :4)

 إذا رضيت علّي بنو قشري
 .196ومغين اللبيب ص  222/  3والصحاح واخلزانة  216/  3ا واللسان والتهذيب  4البيت  31( املفضلية 5)
 .114( التوبة ا اآية 6)
 .227/  3واللسان والتهذيب  118( ديوانه ص 7)
 .40( املؤمنون ا اآية 8)
 .227/  3اللسان والتهذيب ( 9)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.10)
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اح : رمَّ  أي بْعَد ِحياِل ، وكذا قَْوُل الّطِ

نيف  هــــــــــــــم َأين ُمســـــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــ  لــــــــــــــُم كــــــــــــــُ عــــــــــــــح يـــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــــاِن     نـــــــــــــااًن عـــــــــــــن عـــــــــــــِ وا عـــــــــــــِ عـــــــــــــُ (1)إذا َرفــــــــــــــَ
 

  
 وَسيَأْتي قَريباً إن شاَء هللا تعالى. ِعنانٍ  أي بْعدَ 

 َو قَْوِل الشَّاِعِر :نحْ  الظَّْرفِيَّةُ ، الساِدُس :

 (2) مَححِر الّرابعة وانِيا عن ال َتكُ و 
 ، فإّن في هنا للظَّْرفِيَّة ، فحمَل عليه قَْول الشاِعِر كأَنَّه قاَل : ( )3َوال تَنِيا فِي ِذْكِري قْوِلِه تعالَى : بَدِليلِ 

 ال َتُك يف مَححر الّرابعة وانِياو 
 أبي ُعبَْيَدةَ. عن ، أي ِمن عباِدِه ؛ (4) ِعباِدهِ  َعنْ  َوُهَو الَِّذي يَْقبَُل التَّْوبَةَ  نْحَو قْوِلِه تعالى : ُمراَدفَةُ ِمْن ، السابُع :

ا يقَُع الفْرُق فيه بَْيَن ِمْن  ْوِلَك : َسِمْعُت يُوَصُل بها ما تَراَخى ، كق عنو، أّن َمْن يُضاُف بها ما قَُرَب ِمَن األْسماِء ،  َعنْ وقاَل األْزهِريُّ : وممَّ

 فالٍن حِديثاً. عن ِمن فالٍن حِديثاً ، وحدَّثنا

 .عنهو؛ ولَِهيُت ِمن فالٍن  عنه وقاَل األْصمعيُّ : حدَّثنِي فالٌن ِمن فالٍن ، يُريدُ 

 جاء هذا ، يُريُد منك ؛ وقاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّةَ : عنك ال َغْير ؛ وقاَل : عنه وقاَل الِكسائيُّ : لَِهيتُ 

ُه أَ  يضـــــــــــــــــــــــــــَ رحٌ  كـــــــــــــَبن  َومـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ك ال بـ ـــــــــــــح عـــــــــــــن ـــــــــــــَ  ف

دُ     وقـــــــــــَ راٌم مـــــــــــُ مـــــــــــُه ضـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــ   (5) ؟غـــــــــــاٌب تســـــــــــــــــــــــــَ
  

 قاَل : يُريُد أَِمْنك بَْرٌق ، وال ِصلَةٌ ؛ َرَوى جميَع ذِلَك أَبو عبْيَدةَ عنهم.

 ، أي بالَهَوى. (6) اْلَهوى َعنِ  َوما يَْنِطقُ  نْحَو قْوِله تعالَى : ُمراَدفَةُ الباِء ، الثامُن :

قالَهُ  كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : أي بها ؛ أي ألنَّه بها قََذَف َسْهَمه عنها ؛ القَْوِس ، أي به ، عن َرَمْيتُ  نْحَو قْوِلهم : االْستِعانَةُ ، التاسُع :

 ، وغيُرهُ َجعَلَهُ للمجاَوَزةِ والتَّْعديَِة. ابُن ماِلكٍ 

ائَِدةُ للتَّ  العاشُر :  كقْوِل الشَّاِعِر : أُْخرى َمْحذوفٍَة ، عن ْعويِض الزَّ

هــــــــــــــا أَ  امــــــــــــــُ ٌ  َألهــــــــــــــا محــــــــــــــِ فــــــــــــــح ــــــــــــــَ زَُع أن نـ   ــــــــــــــَح

ال  الـــــــــجي عـــــــــن    هـــــــــَ ـــــــــَ ضُ  فـ فـــــــــَ دح َك تـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــَ بـ ـــــــــح نـ َ جـــــــــَ اح  بـــــــــَ

  
ِل الَمْوُصوِل وِزْيَدْت بَْعَدهُ ، عن فَُحِذفَتْ  التي بَْيَن َجْنبَْيك ، عن أي تَْدفَعُ  (7)  وقد تكوُن زائَِدةً لغيِر التَّْعويِض إذا اتَْصلَْت بالضَّميِر. من أَوَّ

 يَّة :زياِدة ؛ قاَل الجْعِديُّ يخاِطُب لَْيلَى األَْخيَلِ  َعْنكو، الَمْعنَى : ُخْذ ذا ،  َعْنك ، يقُولُوَن : ُخْذ ذا َعْنك قاَل أبو زْيٍد : العََرُب تزيدُ 

لـــــــــي  بـــــــــِ تـــــــــاَم الـــــــــرجـــــــــاِ  وأَقـــــــــح  َدعـــــــــي عـــــــــنـــــــــِك َتشـــــــــــــــــــــــح

ال     يحشــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ِك فـ تــــــــَ أُل اســــــــــــــــــــــح يٍّ ميــــــــَح عــــــــِ (8)عــــــــلــــــــ  أَزحلــــــــَ
 

  
ْكن الغَْربي : و  .َعْنك اْنفُذْ »في حِديِث اْستِالم الرُّ

 جاء تْفِسيُره في الحِديِث أي َدْعه.

 أي أْن تَْفعََل. تَْفعََل ، عن أَْعَجبَنِي كقْوِلهم : تَِميمٍ  َعْنعَنَةِ  َمْصَدريَّةَ ، وذِلَك في َعنْ  تكونُ و

 ، كقْوِل الشاِعِر : اْسماً بمْعنَى جانِبٍ  «عن» تكونُ و

 ( )9مَيييِن َمر ًة وأَماِمي َعنح  ِمنح 
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__________________ 
 واألساس. 23/  4واللسان واملقايي   175( ديوانه ص 1)
 وصدره : 217لألعش  ا ديوانه ط بريوت ص ( من شواهد القاموس ا والبيت 2)

 آس مراة ا ي حيث لقيتهمو 
 .197وهو يف مغين اللبيب بدون نسبة ص 

 .42( طه ا اآية 3)
 .25( الشور  ا اآية 4)
 1103/  3يف زايدات شــــعره هبذه الرواية ا والبيت يف شــــعره  1337/  3ا وهو يف شــــرح أشــــعار اهلذليا  226/  3( اللســــان والتهذيب 5)

 بقافية خمتلفة ا برواية :
 غاٌب تشيمه ضراٌم مثقبُ 

 .3( النجم ا اآية 6)
 ( من شواهد القاموس ا والبيت يف مغين اللبيب بدون نسبة ا وحباشيته نسبة  ققة لزيد بن رزين.7)
 واهلذيب.« أزلعي»بد  « أذلعي»( اللسان وفيه 8)
 وصدره : 199( من شواهد القاموس ا البيت يف مغين اللبيب ص 9)

 فلقد أراين للرماح دريئة
 ونسبه  ققه لقطري بن الفجاءة.
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 وكقْوِلِه :

 (1) مَيييِن َمر ِت الط ريحُ ُسن َحا عن عل 
ُد : ِمن وإلى وفي وُرّب والكاُف الزائَِدةُ والباُء الزائَِدةُ والالُم الزائَِدةُ هي ُحُروُف اإِلضافَِة التي تُض (2)قاَل األْزهِريُّ  اُف بها : قاَل المبرَّ

ا ما َوَضعَه النّحويُّوَن نْحو : على  : ثْل ذِلَك فإنَّما هي أْسماٌء ؛ يقاُل وقَْبل وبَْعُد وبَْين وما كاَن مِ  َعنْ واألْسماُء أَو األَْفعاُل إلى ما بَْعدها ، فأمَّ

 يِمينِه ؛ وأَْنَشَد للقطامّي : َعنْ  يَساِرِه ، وِمن عنْ  ِجئُْت ِمن ِعْنِدِه ، وِمن عليه ، وِمن

ُم  اَل هبـــــــــــِِ ِب ملـــــــــــا أنح عـــــــــــَ ُت لـــــــــــلـــــــــــر كـــــــــــح لـــــــــــح  فـــــــــــقـــــــــــُ

ُر     ـــــــــَ ب ـــــــــَ َرٌة قـ ـــــــــظـــــــــح ا ن ـــــــــّ ي ـــــــــَ بـ نح ميـــــــــِا ا ـــــــــُ نح عـــــــــَ (3)مـــــــــِ
 

  

 * تَ ْنبيه*
كانْت  عن ويقاُل : جاَءنا ِمَن الَخْيِر ما أَْوَجَب الشُّْكر ، فتُْفتَح النُّوُن ألنَّ : ، فَتُْخفَض النُّوُن  وسلمعليههللاصلىالنبّيِ ،  عنِ  جاَءنا الَخبَرُ يقاُل : 

 على ُسقوِط الياء. عن في، ومن أَْصلُها ِمنا فَدلَِّت الفَتْحة على ُسقُوِط األلِف ، كما دلَِّت الَكْسَرةُ  َعنِي في األْصلِ 

اُج في إْعراِب من الوقف إالَّ أَنَّها فُتَِحْت مع األَْسماِء التي يَْدخلُها األِلُف والالُم الْلتِقاِء السَّاِكنَ  ْين كقَْوِلك من الناِس ، النُّوُن ِمن من وقاَل الزجَّ

الْلتِقاِء السَّاِكنَْين ، ولكنَّها فُتَِحْت لثقِل اْجتِماع َكْسَرتَْين ، لو كاَن ِمَن الناِس ساِكنَة ، والنُّوُن ِمن الناس ساِكنَة ، وكان في األْصل أن تُكَسَر 

ا إعرابُ  ل عن لثَقَُل ذلك ، وأَمَّ  َمْفتوَحةٌ. عن الناس فال يَجوُز فيه إالَّ الَكْسر ، ألنَّ أَوَّ

اُج في الفْرِق بَْينه  ما.قاَل األَْزهِريُّ : والقَْوُل ما قاَل الزجَّ

ا يُْستدرُك عليه   ، بالكْسِر والضّمِ : االْعتِراُض بالفُضوِل. اِلعُنَّةُ : * قْلُت : وَسيَأْتي بعُض ما يتعلَُّق بذِلَك في من إْن شاَء هللا تعالى.* وممَّ

تَْين الُمْعتِرُضوَن بالفُضوِل ، الواِحدُ  العُنُنُ و  .الَمْعنونو العَنِين وأَْيضاً َجْمعُ  َعنُونٌ و عانٌّ  ، بضمَّ

ُجُل  ُعنَّ  يقاُل :  .َعنِيٌن َمْعنوٌن ُمعَنٌّ ُمعَنَّنٌ  ، فهو أُْعنِنَ و ُعنِنَ و ُعنِّنَ والرَّ

 .يَْعنِه لم لعَنَنٍ  (4)وفي الَمثَِل : ُمعّرٌض 

 ٌ  ، بكْسِر الِميِم : َمْجُدولَةٌ َغْير ُمْستْرِخيَة البَْطِن. ةٌ ِمعَنَّ  وامرأَة

 : الباِطُل. العَنَنُ و

ْنيا : ُض للناِس ، وفَعُوٌل للُمبالَغَِة. العَنُونُ  وِمن صفَِة الدُّ  ، ألنَّها تَتَعرَّ

ً و  .العانُّ  فيه يَعُنُّ  : االسُم ، وهو الَمْوِضُع الذي العَنَنُ وْصَدُر ؛ : المَ  العَنُّ ويِميٍن أَو شماٍل بمْكُروٍه ؛  عن : إذا اْعتََرَض لك أََعنَّ َعنَنا

 ، أي بَْيَن الطَّاعة والِعْصيان ؛ قاَل ابُن ُمْقبٍِل : العَنَنِ ووهو لََك بَْيَن األَْوِب 

فــــــــاً  طــــــــَ نــــــــنــــــــا لــــــــَ يــــــــح ــــــــَ فــــــــي بـ دودًا ولــــــــُح ِدي صــــــــــــــــــــــُ بــــــــح ــــــــُ  يـ

ن     نــــــــــــــَ ــــــــــــــعــــــــــــــَ ارَِم بــــــــــــــَا اأَلوحِب وال (5)أيحيت  ــــــــــــــَ
 

  
 ِمن السَّحاِب : الذي يَْعتِرُض في األُفُِق. العانُّ و

 : الَحْبس في الُمْطبَق الطَّويِل. التَّْعنِينُ و

ُجل : تََرَك النِّساَء ِمن غيِر أْن يكونَ  تَعَنَّنَ و ً  الرَّ  لثأٍْر يَْطلبُه ؛ ومنه قَْوُل َوْرقاَء بن زهيِر بِن َجِذيمةَ : ِعنِّينا

ٌض  ُت لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــوِت الـــــــــــذي هـــــــــــو واقـــــــــــِ نـــــــــــح نــــــــــــ   تـــــــــــعـــــــــــَ

ِر و     ريحٍ وعــــــــــــــــامــــــــــــــــِ (6)أَدركــــــــــــــــُت َثحرِي يف لــــــــــــــــَُ
 

  
__________________ 

 وعجزه : 199( من شواهد القاموس ا ومغين اللبيب ص 1)
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 كيف سنوح واليما قطيضو 
 .215/  3( التهذيب 2)
 ( اللسان والتهذيب والصحاح.3)
 ( ضبطت يف اللسان ابلقلم بكسر الراء اخلفيفة.4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
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 قالَهُ في خاِلِد بِن َجْعفٍر بِن ِكالٍب.

 .الِعنانِ  ويقاُل للشَّريِف العَِظيم السُّوَدد : إنَّه لطويلُ 

 وَسّنِ بمْعنًى واِحٍد. َعنِّ وويقاُل : إنَّه يأُْخذُ في كّلِ فَّنِ 

 فهو َمْدٌح ، ألنَّه ُوِصَف حينَئٍِذ بسعَِة َجْحفَلتِه. ( )1الِعنانِ  : إذا ذُمَّ بِقَصِر ُعنُِقه ، فإذا قالوا قَِصيرَ  الِعنانِ  وفََرٌس قصيرُ 

 دابَّتِه إذا أَْعَداهُ وَحَملَهُ على الُحْضِر الشَّديِد. ِعنانَ  وَمألَ 

 فالٍن إذا اْنقاَد. ِعنانُ  وَذلَّ 

 إذا كاَن ُمْمتنعاً. الِعنان وفالٌن أَبِيُّ 

 أي َرفِّه عنه. ِعنانِه ويقاُل : أَْلِق من

 إذا أْستََويا في فَْضٍل أَو غيِرِه. ِعنانٍ  يان فيوُهما يَْجرِ 

ً  وَجَرى الفََرسُ  اح : ِعنانا رمَّ  أي شوطاً ؛ ومنه قَْوُل الّطِ

ن   هــــــــــــــم َأين ُمســـــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــ  ُم كــــــــــــــُ لــــــــــــــَ عــــــــــــــح يـــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــــاِن     نـــــــــــــااًن عـــــــــــــن عـــــــــــــِ وا عـــــــــــــِ عـــــــــــــُ (2)إذا َرفــــــــــــــَ
 

  
 أي شوطاً بْعَد َشْوٍط.

 .، أي ُردَّه َعليَّ  ِعنانَهُ  ويقاُل : اثِْن َعليَّ 

 إذا أَْلَجْمتُه ؛ قاَل ابُن ُمْقبٍِل يَْذكر فََرساً : ِعنانَه وثَنَْيُت على الفرِس 

ُه و  نـــــــــــــانـــــــــــــَ ُت عـــــــــــــِ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ نـ ـــــــــــــَ ين حـــــــــــــىت ثـ  حـــــــــــــاَوطـــــــــــــَ

هح     لــــــــُ َن كــــــــاهــــــــِ بــــــــاِء ا َراي  لــــــــح ِر الــــــــعــــــــِ بــــــــِ دح (3)عــــــــلــــــــ  مــــــــُ
 

  
 أي َداَوَرني وعالََجنِي ، وُمْدبِِر ِعْلبائِه : ُعنُقُه.

َر في ِمْيدانِه. ِعنانِه األْعرابّيِ : ُربَّ َجواٍد قد َعثََر في اْستِنانِه وَكبَا فيوقاَل ابُن   وقَصَّ

، بالكْسِر :  الِعنانُ و، أي َعثََر في َشْوِطه.  ِعنانِه وقاَل : الفرُس يَْجِري بِعتِْقه وِعْرقِه ، فإذا ُوِضَع في الِمْقَوِس َجَرى بَجّدِ صاحبه ؛ كبا في

 ويُل.الَحْبُل الطَّ 

 المْرأَةُ َشعََرها : َشكَّلَْت بعَضه ببعٍض. َعنَّنَتِ و

 : أي قَليُل الخْيِر. الِعنانِ  وهو قَِصيرُ 

ِر في  ؛ يُْضَرُب لمن يَتََهدَُّد وال يُنَفِّذُ. العُنَّةِ  ويقاُل : هو كالُمَهّدِ

ُجُل من قََصٍب أَو نَْبٍت ليَْعِلفَه َغنََمه.، بالضّمِ : خيمةٌ يُْستََظلُّ بها تكوُن ِمن ثماٍم أَو أَْغصا العُنَّةُ و ي. وأَْيضاً : ما يَْجَمعُه الرَّ  ٍن ، عن ابِن بَّرِ

 َعِظيَمٍة. بعُنَّةٍ  يقاُل : جاءَ 

 من الَكأَلِ وفُنٍَّة وثُنٍَّة وعانَِكٍة أي في َكأٍل َكثيٍر وِخْصٍب. ُعنَّةٍ  ويقاُل : كنَّا في

  ؛ قاَل الشاِعُر :، بالفتْحِ : العَْطفَةُ  العَنَّةُ و

ٍة  نــــــــــ  ٍة بــــــــــعــــــــــَد عــــــــــَ نــــــــــ  تح مــــــــــن عــــــــــَ َرفــــــــــَ  إذا انحصــــــــــــــــــــــــَ

ِب و     َؤلـــــــــــــ 
ُ

رحٍس عـــــــــــــلـــــــــــــ  آ رِهـــــــــــــا كـــــــــــــاملـــــــــــــ (4)جـــــــــــــَ
 

  
 على آنُِف القْوِم ، كَشدَّاٍد ، إذا كاَن َسبَّاقاً لهم. َعنَّانٌ  وهو

 ، ويُريُدوَن به الذَّلُوَل. الِعنانِ  ويقاُل للفََرِس ذو
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 : إذا قََضى َوَطَره. ِعنانِه وجاَء ثانِياً من

 : إذا بَلََغ الَمْجهوَد. ِعنانُه واْمتأَلَ 

 ، بالفتْح والضِم : قلت في ِدياِر خثْعََم ؛ عن نَْصر ، رِحَمه هللا تعالَى. َعنٌّ و

 أَْرَمى العََرِب. (5)َعْمُرو بُن الَمِسيح : بُن َسالمان ، بَْطٌن ِمن طيٍِّئ منهم  ُعنَْينُ  وكُزبَْيٍر :

ْمياطّيِ. العُنَينيُّ  وسنجُر بُن عْبِد هللاِ   من مشايخِ الّدِ

 في األَْوِس ، كذا َضبََطه شباب وغيُرهُ. (6)، كَسحاٍب : ابُن عاِمٍر بِن َحْنَظلَةَ  َعنانُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : قصري العذار.1)
 املادة. ( تقدم أثناء2)
 .23/  4( اللسان والتهذيب واملقايي  3)
 ( اللسان.4)
َسبِّح ا ابلباء املوحدة. ومثله يف التبصري « : العنيين»( يف اللباب 5)

ُ
 .1010/  3امل

 وهو الصواب. وقا  الطربي يف اله : غيان مبعجمة وايء مثقلة.« َخطحمه» 973/  3( يف التبصري 6)
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ريَن أَْدَرَكه الشَّْعرانّي ، وهو َجدُّ الساَدةِ  نانٍ عِ  وبالكْسِر : محمُد بنُ  بِمْصَر ، وأَُخوه عبُد  العنانية العْمِريُّ أَحُد األَْولياِء بِمْصَر ِمن الُمتَأَّخِ

 ببرهمتوش بِريِف ِمْصر. العنانية القاِدِر َجدّ 

ةٌ َجَرْت مع  ُعنَْينٍ  يْن يوسف بن أَيُّوب يُْعَرُف بابنِ وأبو المحاِسِن محمُد بُن نَْصر الشاِعُر الَمْشهوُر في َدْولِة َصالح الدِّ  ، كُزبَْيٍر ، وله قصَّ

 بَني داود األمير أشراف الصفراء ، َذَكَره صاِحُب عْمَدةِ الطاِلِب.

ثِين مأُْخوَذةٌ ِمن َعْنعَنَةُ و  تَِميٍم ، قيَل : إنَّها مولََّدةٌ. َعْنعَنَةِ  المحّدِ

ً  والُمَؤنَِّث ، ويَُكسَّرُ  والُمَذكَّرِ  والَجْمعِ ، واالثْنَْين للواِحدِ  على األْمِر ، : الظَِّهيرُ  العَونُ  : [عون] والعََرُب تقوُل : إذا جاَءِت السَّنة : جاَء  أَْعوانا

 واألَْمراَض. (1)الَجراَد والذباب  باألَْعوانِ و، يَْعنُوَن بالسَّنِة الَجْدَب ،  أَْعوانُها معها

ْومِ  َعْونٌ  فهو أَعانَكَ  ءٍ وقاَل اللَّْيُث : كلُّ شي  .أَْعوانٌ  على الِعباَدةِ ، والَجْمعُ  َعْونٌ  لََك ، كالصَّ

 : اسٌم للجمعِ. وينُ العَ و

 .األَْعوانُ  : العَوينُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

. اُء : ومثْلُه َطِسيٌس َجْمُع َطّسٍ  قاَل الفرَّ

نَنِي فأَعانَنِي إعانَةً  به اْستَعَْنتُ و اْستَعَْنتُهو ً  وَعوَّ ْن لم يكْن تْحتَه ثالثيٌّ وإ اْستَعانَ  ، وإنَّما أُِعلَّ  عاَونَنِي ، كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : تَْعوينا

، وقد شاَع  أَعاَن يُِعين َكقَاَم يَقُوُم ألنَّه وإن لم يُْنَطق بثاُلثِيِّه ، فإنَّه في حْكم الَمْنطوق به ، وعليه جاءَ  عاَن يَعُونُ  أَنَّه ال يُقالُ  أَْعنِي ُمْعتل ،

 العَْونُ  واالسمُ  ْكِم ذِلَك ،اإلْعالُل في هذا األْصِل ، فلّما اّطرد اإِلْعالُل في جِميعِ ذلك َدلَّ على أنَّ ثاُلثِيَّه وإن لم يكْن ُمْستَْعمالً فإنّه في ح

بَه عبُد الحِكيم في  العَونَ  بضّمِ الواِو على الِقياِس ، وَذَكَر أَبو حيَّان في شْرحِ التَّْسهيل أنَّ  ، الَمعَْونَةُ و الَمْعَونَةُ و الَمعانَةُ و َمْصَدٌر ، وَصوَّ

غُوثَة ِمن الغَْوِث ، والَمُضوفَة ِمن أَضاَف إذا أَْشفَق ، والَمْشوَرة ِمن كالمَ  العَْون َمْفعُلة ِمن الَمعُونَةُ  حواِشي المطول. وقاَل بعُض النّحِويّين :

 وهو شاذٌّ ألنَّه ليَس في َكالِم العََرِب َمْفعُل بغيِر هاٍء. ، الَمعُونُ  ِمن العََرِب َمْن يْحِذُف الهاَء فيقولُ و أَشاَر يُِشير ،

 ، والَمْكُرم ؛ قاَل َجميٌل : الَمعُون بضّمِ العَْين إالَّ َحْرفان جاَءا ناِدَرْين ال يُقاُس عليهما : وقاَل الِكسائّي : ال يأْتي في الُمَذكَّر َمْفعُُل ،

ه  تــــــــــــِ َزمــــــــــــي ال إن  ال إنح لــــــــــــزِمــــــــــــح َ الــــــــــــح اح ثــــــــــــَ  بـــــــــــــُ

ونِ     عــــــــــُ َا أي  مــــــــــَ َرة الــــــــــواشــــــــــــــــــــــــِ ثـــــــــــح  (2) !عــــــــــلــــــــــ  كــــــــــَ
  

 ؛ وقاَل آَخُر : قَْولَك ال في َرّدِ الُوَشاة ، وإن َكثُروا العَْونُ  يقوُل : نِْعمَ 

ُرِم   (3)ليَـوحم جَمحٍد َأو ِفعاِ  َمكح
اُء. َمعُونَة وقيَل : ُهما َجْمعُ   وَمْكُرَمة ؛ قالَهُ الفرَّ

 .العَْونِ  َمْفعُلة في قِياِس َمْن َجعَلَه ِمن الَمعُونة وقاَل األْزهِريُّ :

ِل البَقََرةِ. الماُعونِ  وقاَل ناٌس : هي فَعُولَة ِمن  ، والَماُعون فاُعوٌل ، وقد نَقَلَهُ الشَّهاب في أَوَّ

 ٌء ِمن ذِلَك في معن.قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالَى : وفيه تأَّمل وقد َمرَّ البَْحُث فيه في م ل ك ، ويأْتي شي

 بعُضهم بعضاً. أعانَ  : اْعتََونُواو تَعاَونُواو

ت واوُ قاَل  تِه ، وهو تَعاَونُوا ألَنَّها في مْعنَى اْعتََونُوا ِسْيبََوْيه : صحَّ  ، فجعَلُوا تَْرَك اإِلْعالِل َدليالً على أَنّه في مْعنَى ما ال بُدَّ من صحَّ

 .تَعاَونُوا

ً و عاَونَهُ ُمعاَونَةً  قالوا :و  تِها في الِفْعل لوقُوعِ األَلِف قَْبلها.صحت الواُو في الَمْصَدِر لصحَّ  ، أَعانَهُ  بالكْسِر : ، ِعوانا

 في الُخُطوِب. ُمعاِوين ، وُهم َمعاِوينُ  ، والَجْمعُ  ِمْعوانٌ  الَكِريمُ : يقاُل  أَو كثيُرها. للنَّاِس ، الَمعُونَةِ  : الَحَسنُ  الِمعوانُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : والذائب.1)
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 والتهذيب والتكملة ا ولي  يف ديوانه.( اللسان والصحاح 2)
 ليوم هيجا. ( اللسان والتهذيب وفيه :3)
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ةً  العَوانُ و  كأَنَّهم َجعَلُوا األُولَى بكراً ، وهو على الَمثَِل : قاَل : ، كَسحاٍب ، من الُحروِب : التي قُوتَِل فيها َمرَّ

ٍر  ولــــــــــــَ تح عــــــــــــن حــــــــــــَ حــــــــــــَ قــــــــــــِ رحاًب عــــــــــــوااًن لــــــــــــَ  حــــــــــــَ

ـــــــــهـــــــــ    ل ـــــــــح ـــــــــب ـــــــــت ق رتح وكـــــــــان طـــــــــَ ِر خـــــــــَ طـــــــــُ (1)ا مل ختـــــــــَح
 

  
ي ألبي َجْهل :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ينِّ  واُن مـــــــــــــِ ـــــــــــــعـــــــــــــَ ُم ا ـــــــــــــرُب ال قـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــَ   ؟مـــــــــــــا تـ
ينِّ     ِديــــــــــــــــــٌث ســــــــــــــــــــــــــــــــِ  ابِذُ  عــــــــــــــــــامــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــَ

  

 (2)ملِثحر هذا َوَلَدتحيِن أُمِّي 

 من البَقَِر والَخْيِل : التي نُتَِجْت بَْعَد بَْطنِها البِْكِر. العَوانُ و

 .(3) (ال فاِرض  َوال ِبْكر  َعوان  َبنْيَ ذِلكَ )وفي التَّنزيِل العَزيِز : 

اُء : اْنقََطَع الَكالُم عْنَد قْوِله   .(َعوان  َبنْيَ ذِلكَ )، ثم اْستأْنََف فقاَل  (َوال ِبْكر  )قاَل الفرَّ

ً  البَقََرةُ  عانَتِ  وقاَل أَبو زْيٍد : ً  : صاَرتْ  تَعُوُن ُعُؤونا  .(4)، وهي النََّصُف بيَن الُمِسنَّة والشابَِّة  َعوانا

نُّ بيَن السَّنَّْيِن ال َصِغير وال َكبِيِر. العََوانُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :  ِمن الحيواِن الّسِ

 ٍء. في ِسنِّها ِمن كّلِ شيالنََّصفُ  العََوانُ  وقاَل الَجْوهِريُّ :

 كاَن لها َزْوٌج. قد ِمن النِّساِء : التي العََوانُ و

. ُعونٌ  ج وقيَل : هي الثيُِّب ؛ كذا في الُمْحَكِم ؛ ّمِ  بالضَّ

ةَ على الواِو فسكَّنُوها ، وكذِلَك يقاُل رُجٌل َجواٌد وقْوٌم ُجوٌد ؛ قاَل زهيٌر : ُعُون واألْصلُ   ، َكِرُهوا الضمَّ

نـــــــــــــــا  َزعـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ا فـــــــــــــــإذا فـ وهلـــــــــــــــَ هـــــــــــــــُ ر  ســـــــــــــــــــــــــــــُ  حتـــــــــــــــَُ

وُن     ـــــــــــــهـــــــــــــن  ابآصـــــــــــــــــــــــــــاِ  عـــــــــــــُ َر  مـــــــــــــن (5)جـــــــــــــَ
 

  
 يقوُل : إذا أََغثْنا َرِكْبنا الَخْيَل.

 وقاَل آَخُر :

وٍن  كـــــــــــــــــــاٍر وعـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــا أَب م ب واعـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ  ن

واِدي     قــــــــــــــاِد اهلــــــــــــــَ كِّ َأعــــــــــــــح وا  َمشــــــــــــــــــــــــــــَ (6)طــــــــــــــِ
 

  
 د بساِحِل بَْحِر اليََمِن. : َعوانٌ و

 بيَن أَْرضيِن لم تمطر. األرُض الَمْمُطوَرةُ  : العَوانُ و

 أَْزديَّةٌ. بهاٍء : النّْخلَةُ الطَّويلَةُ ، العَوانَةُ و

 وقاَل أَبو َحنيفَةَ ، رِحَمه هللا تعالى : ُعمانِيّة.

ُجل. ي الرَّ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هي الُمْنفِرَدةُ ويقاُل لها الِقْرواُح والعْلبَة ، وبها ُسّمِ

يوقا  الباِسقَةُ ِمن النَّْخِل. العََوانَةُ  َل ابُن بَّرِ

 دابَّةٌ ُدوَن القُْنفُِذ. أَْيضاً :و

ْملِة اليَتِيمِة المنفردة من الَرَمالت  فتظهُر أَحياناً وتَُدوُر كأَنَّها تَْطَحُن ثم تَغُوُص ، قاَل : ويقاُل  (7)وقاَل األصمعّي : تكوُن القُْنفُذ في َوَسِط الرَّ

ُجُل.لهذه  ي الرَّ  الدابَِّة الطَُّحُن ، وبها ُسّمِ



17367 

 

ْملِ  قيَل : هيو  تَُدوُر أَْشواطاً َكثيَرةً. دودة في الرَّ

اِن. ماٌء بالعَْرَمةِ  : َعوانَةُ و  بالصمَّ

 : األَتاُن. العانَةُ و

. ُعونٌ  القَطيُع من ُحُمِر الَوْحِش ، ج أَْيضاً :و ّمِ  ، بالضَّ

 .عاناتووقيَل : 

َكب : العانَةُ و حاحِ. َشعَُر الرَّ  أي النَّابُِت على قُبُِل المْرأَةِ ؛ كما في الّصِ

ُجِل ؛ والشَّعَُر الثابُت عليهما يقاُل له اإلْسُب. العانَةُ  وقاَل أَبو الهيثم :  : َمْنبت الشَّعَر فْوَق القُبُِل ِمن المْرأَةِ ، وفْوَق الّذَكِر ِمن الرَّ

 هذا هو الصَّواُب.قاَل األْزهِريُّ : و

__________________ 
 ( اللسان واألساس بدون نسبة.1)
 .«.. ابز  عاما»( اللسان وفيه : 2)
 .68( البقرة ا اآية 3)
 وهي الصغرية.« وبا البكر»( يف اللسان والتهذيب : 4)
 واللسان والتهذيب. 185( ديوانه ص 5)
 ( اللسان.6)
 غري واضحة ابألصر.( عن التهذيب واللسان ا والكلمة 7)
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 أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : : َحلَقَهُ ، اْستَعانَ و

  ٍ لـــــــــــَ َدٍة خــــــــــــَ دا يف ُأصـــــــــــــــــــــــــح ر الــــــــــــرُبام غــــــــــــَ ثــــــــــــح  مــــــــــــِ

غحشــــــــــــــــــــــاُه     وامــــــــي املــــــــوِت تـــــــــَ نح وحــــــــَ عــــــــِ تــــــــَ (1)مل َيســــــــــــــــــــــح
 

  
 .عانَتَه أي لم يَْحِلقْ 

 .أَْستَِعنْ  أَِجْر لي َسراِويِلي فإنِّي لم: وقاَل بعُض العََرِب وقد َعَرَضه رُجٌل على القَتْل 

اد ،  ة على الفُراتِ  : عانَةُ و حاحِ ، وهي بالُْقِرِب ِمن حديثَة النور ؛ منها يعيُش بُن الجْهِم العانيُّ عن عبِد المجيِد بِن أَبي َروَّ ، كما في الّصِ

 ؛ قاَل زهيٌر : العانِيَّةُ  يُْنَسُب إليها الَخْمرُ  ْيُن بُن إْدِريس ؛الُحسَ  (2)وعنه 

تح  قــــــــَ ــــــــَ بـ ــــــــَ تـ َر  اغــــــــح هــــــــا بــــــــعــــــــد الــــــــكــــــــَ تــــــــَ ــــــــقــــــــَ  كــــــــَبن  رِي

قـــــــــا     تـــــــــَ ُد أن عـــــــــَ عـــــــــح ا يــــــــــَ َة ملـــــــــ  ِر عـــــــــانـــــــــَ (3)مـــــــــن مخـــــــــَح
 

  
 وأَْصحاب الَحانَات. عانَةَ  رُ وال يَْصَحب إالَّ الحانِيَّة ، أي َخمْ  العانِيَّة وِمن َسَجعاِت األساس : فالٌن ال يُحبُّ إالَّ 

 َكواِكُب بيٌض أَْسفََل من السُّعوِد. : العانَةُ و

ً  المرأَةُ  عانَتِ و ً و ، تَعُوُن َعْونا نَْت تَْعوينا ً  : صاَرتْ  َعوَّ  ؛ عن ابِن ِسْيَده. َعوانا

ّمِ : التَّْمُر والِمْلُح. ُعونٍ  أَبوو  ، بالضَّ

ل : أنَّ األَولى ِذْكره في معن كما فَعَلَه  ، بضِم العيِن : قُْرَب الَمدينَِة ، َمعُونَةَ  بِئْرُ و على ساِكنِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم ، فيه أَْمران : األَوَّ

ِلَك هي بِئُْر َمغُونَةَ ، بالغَْيِن المْعجَمِة كما غيُرهُ ، فإنَّ الميَم أَْصليَّة كما َسيَأْتي. والثاني : أنَّ هذه البِئَْر لْيَسْت قُْرَب الَمدينَِة ، والتي هي كذ

 َسيَأْتي إْن شاَء هللاُ تعالى.

ة بَني ُسلَيم. وقاَل عراٌم : بيَن ِجباٍل يقاُل لها أُْبلَى في طِريِق المصعِد ِمن الَمدينَِة إلى  َمعُونَةَ  قاَل ابُن إْسحق : بئْرُ  بيَن أَْرِض بَني عاِمٍر وحرَّ

 بَنِي ُسلَْيم.مكَّةَ ، وهي ل

ِجيع. ة الرَّ  وقاَل الَواقِِدّي : في أَْرِض بَني ُسلَْيم وأَْرض بَني ِكالٍب ، وعْنَدها كاَن قصَّ

 .ِلعانَتِهِ  : َكثَْرةُ بَْوِك الِحمارِ  التَّْعوينُ  قاَل ابُن األْعرابّيِ :و

َمن. التَّْعوينُ و  : الّسِ

 َغْيِرك في نَصيبِه.أن تَْدُخَل على  : التَّْعوينُ  قاَل غيُرهُ :و

 ؛ قاَل تأَبََّط شّراً : َجبَلٌ  كعاُلبٍِط : ، ُعوائِنُ و

َرتح و  عــــــــــو تــــــــــنــــــــــفــــــــــ  دح وَص تــــــــــَ  ملــــــــــا لــــــــــعــــــــــُت الــــــــــعــــــــــُ

نــــــــا     وائــــــــِ ًر  فــــــــعــــــــَ ي مــــــــن بـــــــــَ (4)عصــــــــــــــــــــــافــــــــرُي رأحســــــــــــــــــــــِ
 

  
ّنِ ، الُمتَعاِونَةُ  ِمن المجاِز :و  وال تكوُن إالَّ مع َكثَْرةِ اللّْحِم. : المرأَةُ الطَّاِعنَةُ في الّسِ

 وقاَل األْزهِريُّ : وهي التي اْعتََدَل َخْلقُها فلم يَْبُد َحْجُمها.

 ٌ  .(5): َسِمينَةٌ في اْعتِداٍل  ُمتَعاِونَةٌ  وفي األساِس : اْمرأَة

ُل : أَْسماٌء : بضِم الميِم : ، ُمِعينٌ و كأَِميٍر ، ، ِعينٌ مَ و َعوانَةُ و كُزبَْيٍر ، ، ُعَوْينٌ و َعْونٌ و ْين بُن ُهبَْيَرةَ ، وإليه نُِسَب  َعونُ  فمن األَوَّ الّدِ

ش عن ابِن بُن طنطا (7)عن ابِن الطيورّي ، واْبنَتُه فرحةُ َرَوْت عن أَبي القاِسِم السََّمْرقَْنِدي ، وأَُخوه عليُّ  العَْونيُّ  بُن َطْنطاش (6)قراطاشي 

 شاتيل.

ْنيا ، رِحَمه هللا تعالَى. َعوانَةَ  : أَبو (8)وِمن الثَّالِث   يَْعقوُب بُن إْسحَق بِن إبراهيَم االْسفَرايني أََحُد حفَّاِظ الدُّ
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 أَبو زكريَّا المري البَْغداِديُّ  َمِعينٍ  وِمن الَّرابعِ : يَْحيَى بنُ 

__________________ 
 والتهذيب.( اللسان 1)
 يرو  عن ا سا بن إدري .« : عانة»ويف معجم البلدان  1053/  3( كذا ابألصر والتبصري 2)
 واملثبت كرواية اللسان.« من مخر عانة»بد  « من طيب الراح»برواية :  39( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 .«األساس : يف اعتدا  ا ساُقها ليست خبدلة وال محشةقوله : يف اعتدا  ا عبارة »( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 قراطاش. 1034/  3( يف التبصري 6)
 ( يف التبصري : ُزغل .7)
 قوله : ومن الثالث ا كذا يف النسخ ولعله تر  ذكر الثاين لعدم وقوفه عل  من تسم  به.»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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َنة إماُم امدِِّثا َرَو  عنه ا اِفُة ا لم وأَبو َداوُد ُوِلَد ســــــَ َنة  158لُبخارِي وُمســــــح َديَنِة ســــــَ
ا ومحر عل   233ا وماَت ابمل

 .وسلمعليههللاصلىَأعواِد النيبِّ ا 
 البَْصريُّ عن أَبي يَْعلَى العْبِدّي. (1)وِمن الخاِمِس : عليُّ بُن محمِد بِن محمِد بِن الُمِعينيُّ 

. (2)النّسفيُّ  محمُد بُن محمدِ  الُمِعين وأَبو  صاِحُب التَّْبصرةِ ، َرَوى عنه السَّمعانيُّ

. الُمِعينُ و  بُن أَبي العبَّاِس : قاِضي الثَّغر َسِمَع عنه الذَّهبيُّ

ْين  ُمِعينُ و الّدِ
 بِدَمْشَق ، رِحَمهُ هللا تعالى. الُمِعينِيّة بُن أَميِر الَجْيش الشَّامّي ، هو واقِفُ  (3)

ا يُْستدرُك   عليه :* وممَّ

ة : أَعانَ  : اْعتانُوا مَّ ي ؛ وأَْنَشَد لذي الرُّ  بعُضهم بعضاً ، عن ابِن بَّرِ

رحِب إنح مل يــــــــكــــــــنح لــــــــنــــــــا   فــــــــكــــــــيــــــــَف لــــــــنــــــــا ابلشــــــــــــــــــــــ 

دُ     قــــــــــــح ــــــــــــَ ِويِّ وال نـ ــــــــــــَ ــــــــــــَد ا ــــــــــــان ــــــــــــُ  عــــــــــــن ي ــــــــــــِ  ؟َدوان
  

رَبي لــــــــــــنــــــــــــا  نـــــــــــــح اُن أَمح يــــــــــــــَ د  تـــــــــــــاُن أَمح نـــــــــــــَ عـــــــــــــح  أَنــــــــــــــَ

يحِف     ِر الســــــــــــــ  دُ َفىًت مثـــــُر َنصـــــــــــــــــــح ه اَ مـــــح يَمتـــــُ  (4) ؟شــــــــــــــِ
  

 * قْلُت : والصَّحيُح في مْعنَى نَْعتان نأُْخذُ العينة وهو الُمناِسُب لَما بَْعده ؛ ويُْرَوى.

ِر الس يحِف َضر تح َمضارِبُه  َفىًت مثحُر َنصح
ة. مَّ  وهو لغيِر ذي الرُّ

 .َمعُونَة ، وهو َجْمعُ  َمعاِونِه وتقوُل : منا أَْخالني فالٌن ِمن

ون الباَء َحْرفو بهذه  اْستَعَْنت ، وذِلَك أَنَّك إذا قْلَت َضَرْبُت بالسَّْيِف وَكتَْبُت بالقَلَم وبََرْيُت بالُمْديَة ، فكأَنَّك قُْلت االْستِعانَةِ  النَّحويّوَن يَُسمُّ

َجْت تُْحِسُن الِقناَع الِخْمَرةَ ، أي أنَّ ا العَوانُ  األََدوات على هذه األَْفعاِل. وفي الَمثَل : ال تُعَلَّم َب عاِرٌف بأَْمِره ، كما أنَّ المْرأَةَ التي تََزوَّ لُمَجّرِ

 بالِخماِر.

 : إذا َوقَعَْت ُمْختَلََسةً فأَْحَوَجْت إلى الُمراَجعَِة. َعوانٌ  وَضْربةٌ 

 وقيَل : هي القاِطعَةُ الماِضيَةُ التي ال تَْحتاُج إلى المعاَوَدةِ.

تُه وِسنُّه. ُمتَعاِونٌ  وبِْرَذْونٌ   وُمتَداِرٌك وُمتاَلِحٌك إذا لَِحقَْت قُوَّ

ُجل : َخلَقَ  تَعَيَّنَ و  ؛ وأَْصلُه الواو ؛ عن ابِن ِسْيَده. عانَتَه الرَّ

 بْكِر بِن وائٍِل : أي َجَماَعتهم وُحْرَمِتهم ؛ عن اللّْحيانّي. عانَةِ  وفالٌن على

 وقيَل : هو قائٌِم بأَْمِرهم.

 ظُّ ِمَن الماِء لألْرِض ، بلُغَِة القَْيِس.: الحَ  العانَةُ و

ي لألَْعشى : َعانَاتٌ  القَْريَة الَمْذُكوَرة عانَة ويقاُل في  كما قالوا َعَرفَة وَعَرفات ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

راً  هـــــــــــــــــح و عـــــــــــــــــاانِت شـــــــــــــــــــــــــــــــَ َهـــــــــــــــــا َأخـــــــــــــــــُ ري   ختـــــــــــــــــََ

َهـــــــــــــا عـــــــــــــامـــــــــــــًا فـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــا و     ريح (5)َرجـــــــــــــ   خـــــــــــــَ
 

  
 : مْوِضٌع بالشاِم ، يأْتي ِذْكُره في معن. َمعانُ و

 بمْعنَى األَتاِن ، وبمْعنَى َمْنبُِت الشَّعَر. العانَةَ  : تَْصغيرُ  العَُوْينةُ و
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 : بِئٌْر لبعِض العََرِب. عوينَةَ  وأَبو

ّمِ : تَثَنِّي القَضيِب أَو اْنِكساُره ، أو بِال بَْينُونَةٍ  العُْهنَةُ  : [عهن]  ، َعَهَن يَْعِهنُ  إذا نظْرَت إليه َوَجْدتَه َصِحيحاً فإذا هَزْزتَه اْنثَنى ، وقد ، بالضَّ

 ِمن َحّدِ َضَرَب.

 لها َوْرَدةٌ َحْمراُء. بالباِديَةِ  بالكْسِر : َشَجَرةٌ  ، الِعْهنَةُ و

 قاَل األْزهِريُّ : رأَْيتها.

__________________ 
 .«املعا» 1307/  4( يف التبصري 1)
 ( الذي يف التبصري : وأبو املعا ميمون بن  مد الدريب النسفي.2)
 .«أَنُر»( يف التبصري : 3)
 ( اللسان.4)
 واملثبت كرواية اللسان.« ورّج  أوهلا»برواية :  191( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 وقاَل أَبو َحنيفَةَ ، رِحَمه هللا تعالى : هي بَْقلَةٌ.

ي : ِمن ذُكوِر البَْقِل.  وقاَل ابُن بَّرِ

ة ؛ للصُّوفِ  اسمٌ  ، الِعْهنِ  الِقْطعَةُ من  :الِعْهنَةُ و ر قْولُه تعالى :  الَمصبوغ أَْلواناً ، هو أَو عامَّ ُفوشِ )وبه فُّسِ  .(1) (َكاْلِعْهِن اْلَمن ْ

اغُب : وتخصيص  ؛ وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد : ُعُهونٌ  ج ؛ (2) (َفكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّهانِ )لَما فيه ِمن اللّْون كما في قْوِله تعالى :  الِعْهن قاَل الرَّ

هــــــــــوِن مــــــــــن الــــــــــر وح  ُر الــــــــــعــــــــــُ ثــــــــــح  فــــــــــاَض مــــــــــنــــــــــه مــــــــــِ

ُدرح     ن  ابإِلخـــــــــــــــاِذ غـــــــــــــــُ (3)ِض ومـــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 بمْعنَى الحْقِد والغََضِب. لُغَةٌ في اإِلْحنَةِ  : العْهنَةُ و

 الْنِكساِره. : الفَقيرُ  العاِهنُ و

 ماِلِه وآِهنه ، أي ِمن تِالِدِه. نِ عاهِ  يقاُل : أَْعطاهُ ِمن الماُل التَّاِلُد. أَْيضاً :و

 ماِلِه وآِهنِه وعاِجِله وحاِضِره. عاِهنِ  يقاُل : ُخْذ ِمن الحاِضُر. أَْيضاً :و

 ؛ إذا َحَضَر. َعَهنَ  وقد

 ، أي حاِضٌر. عاِهنٌ  وَشرابٌ  عاِهنٌ  وَطعامٌ 

ي لتأبََّط شّراً : الُمِقيمُ  أَْيضاً :و  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

نـــــــتح  مــــــِّ عـــــــُة ضــــــــــــــــــــُ يــــــح ــــــَ نـ رحســــــــــــــــــــي مــــــُ مــــــو عــــــِ كــــــُ لــــــح  َأال تــــــِ

ــــــــــا     ن رنا وعــــــــــاهــــــــــِ َتســــــــــــــــــــــــِ ًا ُمســــــــــــــــــــــــح (4)مــــــــــن   أميــــــــــح
 

  
 أي ُمِقيماً حاِضراً ؛ وقْوُل كثيٍِّر :

هـــــــا  لـــــــِ ُر َوصـــــــــــــــــــــح بـــــــح ريِّ إذ حـــــــَ مـــــــح نـــــــِة الضـــــــــــــــــــــ   دايُر ابـــــــح

ُن     ــــــــــك عــــــــــاهــــــــــِ هــــــــــا ل ُروفــــــــــُ عــــــــــح ٌا وإذ مــــــــــَ ــــــــــِ ت (5)مــــــــــَ
 

  
 ، أي حاِضٌر ثابٌِت. عاِهنٌ  ويقاُل : مالٌ  الثَّابُِت.ويكوُن الحاِضُر 

 ُء : داَم وثَبَت.الشَّي َعَهنَ و

 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. الُمْستَْرِخي الَكْسالنُ  أَْيضاً :و

 ضيُب ِمن الشََّجَرةِ وال يَبِيَن فيَْبقى ُمتَعلِّقاً ُمْسترِخياً.أن يَتَقَصََّف القَ  العاِهنِ  قاَل أَبو العبَّاس : أَصلُ 

يها أَْهُل نَْجد الَخوافي. للسَّعَفاِت التي يَِليَن الِقلَبَةَ ، العَواِهنِ  واِحدُ  : العاِهنُ و  في لُغَِة الِحجاِز ، وهي التي تَُسّمِ

 .عاِهنَةٌ و عاِهنٌ  والواِحُد منهاوقاَل اللَّْحيانيُّ : التي دوَن الِقلَبَة ، َمَدنيَّةٌ ، 

 .«العَواِهنَ  ائتِنِي بَجِريَدةٍ واتَّقِ »في حِديِث ُعَمر : و

التي يَِليَن قُْلَب النّْخلَِة ، وإنَّما نََهى عنها إْشفاقاً على قُْلب النّْخلِة أْن يَُضرَّ به قطُع ما  (6)، وهي السَّعَفات  عاِهنَةٍ  قاَل ابُن األَثيِر : هي َجْمعُ 

 قُرَب منها.

قاعِ : ِلعُروٍق في َرِحِم النَّاقَةِ  أَْيضاً : اسمٌ  العَواِهنُ و  ؛ قاَل ابُن الّرِ

نــــــــهــــــــا  واهــــــــِ يــــــــقــــــــًا مــــــــن عــــــــَ تح عــــــــلــــــــيــــــــه َمضــــــــــــــــــــــِ  َأوحكــــــــَ

َن َكشــــــــــــــــــــــح     مــــــــ  ال كــــــــمــــــــا َتضــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ب ر ة ا ــــــــَ (7)ُح ا ــــــــُ
 

  
 عليه : أي على الَجنِيِن.
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 النَّْخل. كعَواِهنِ  : مْوِضُع َرِحمها ِمن باِطنٍ  َعواِهنُها قاَل ابُن األْعرابّيِ :

 على التّْشبيِه بتْلَك السَّعَفات. لَجواِرحِ اإِلنسانِ  أَْيضاً : اسمٌ  العَواِهنُ و

 أَْوَرَده ِمن غيِر فْكٍر وَرِويٍَّة ؛ كقْوِلهم أَْوَرَد كالَمه َغْير ُمفَّسر.: لم يَتَدبَّره ؛ وقيَل  : أي َعواِهنِه َرَمى الكالَم علىو

َ  وقيَل : إذا  وقيَل : هو إذا تَهاَوَن به. ؟لم يُباِل أَصاَب أَْم أَْخَطأ

__________________ 
 .5( القارعة ا اآية 1)
 .37( الرمحن ا اآية 2)
 والتهذيب.( اللسان 3)
 ( اللسان.4)
 وجزء من عجزه يف التهذيب. 176/  4( اللسان والصحاح واملقايي  5)
 كما يف اللسان.« السعفات»( الصواب : 6)
 والتهذيب. 177/  4( اللسان واملقايي  7)
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 وقيَل : هو إذا قالَهُ ِمن حْسنِه وقَبيِحه.

ونها وال يَْخِطمونها. ، «َعواِهنِها ِلَمةَ علىأنَّ السَّلََف كانوا يُْرسِلون الكَ »في الحِديِث : و  أي ال يَُزمُّ

 .عاِهنَةٍ  أْن تأْخَذ غْيَر الطَّريِق في السَّْير أَو الَكالِم ؛ َجْمعُ  العَواِهنُ  وقاَل ابُن األثيِر :

ِل َمْكسوَرةَ الهاِء : ع بالِحجاِز ، تَْعِهنُ و  ه تفعل.والتاُء زائَِدةٌ ، وَوْزنُ  ، ُمثَلَّثَةَ األوَّ

 وفي كالِم الّسهيلّي ما يَْقتَِضي أَصالَتَها.

َز قْوٌم الَوْجَهْين.  وَجوَّ

 به. كنََصَر : أَقَامَ  بالَمكاِن ، َعَهنَ و

ً  منه َخْير َعَهنَ و  َخَرَج. : يَْعُهُن ُعهونا

 ِضدٌّ. خاِرٌج ، عاِهنٍ  وقيَل : كلُّ 

 َجدَّ في العََمِل. : َعَهنَ و

 َعِهَد. أَْيضاً :و

لَهُ له. َعِهنَ و  له ُمراَدهُ : َعجَّ

ً  ، كَمنََع ونََصَر ، تَْعُهنُ و تَْعِهنُ  : يَبَِستْ  (1) السَّعَفَةُ  َعَهنَتِ و  ، عن أَبي َحنَيفَةَ. ُعهونا

 : نَْبٌت َطيٌِّب. العَْيُهونُ و

 َحَسُن الِقياِم عليه. بالكْسِر ، أي ماٍل ، ِعْهنُ  يقاُل : هوو

 ، وَمْن أََخَذه ِمَن العاَهِة فبابُه َغْيُر هذا. العْهنِ  فيَمْن أََخَذه ِمن بُن َكْعٍب : شاِعٌر ، َعاهانُ و

لَُع ؛ عن ابِن األْعرابّيِ ؛ وكذِلَك اإلهاُن والعُْرهوُن والعُْرجوُن والِفتاُق والعََسُق وا ، كِكتاٍب : أَْصُل الِكباَسةِ  الِعهانُ و لطَّريَدةُ واللَِّعيُن والّضِ

 ، كُجَهْينَةَ : قَبيلَةٌ َدَرُجوا. ُعَهْينَةَ  وبنُو .(2)والعُْرُجُد 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ُء داَم.الشي َعَهن

 : َجرائُِد النَّْخِل إذا يَبَِسْت. العَواِهنُ و

 : أْن يأْخَذ َغْير الطَّريِق في السَّْيِر. العَواِهنُ و

 : اسُم واٍد. عاِهنٌ و

ْين السَّبكّي في قِصيَدةٍ له : العَْينُ  : [عين] ْين الُحَسْين إلى َخْمسة وثاَلثِين  َعْينِيّة أَْوصَل معانِيها الشْيُخ بهاُء الّدِ َمَدَح بها أََخاهُ الشْيخ َجَمال الّدِ

لها :  مْعنًى وأَوَّ

ـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــين هـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــّر   عـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــد أق  ق

 فــــــــــــــال رمــــــــــــــت الــــــــــــــعــــــــــــــدا أهــــــــــــــلــــــــــــــي بــــــــــــــعــــــــــــــا   

  
 وهي َطويلَةٌ ، وأَْوَصلَها المصنُِّف ، رِحَمه هللا تعالَى في كتابِِه هذا إلى َسْبعة وأَْربَِعين ُمَرتَّبَة على الُحُروِف.

ي ، وللنَّظَ   ر َمجاُل الُمناقََشة في بعِض ما َذَكَره.وفي كتاِب البَصائِِر ما ينيُف على َخْمسين َرتَّبها على ُحُروِف التََّهّجِ

 قاَل : والَمْذكوُر في القُرآِن َسْبعة َعَشَر.
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 زاَدْت عِن الَمائَِة ، قصَر المصنُِّف ، رِحَمه هللا تعالى ، عن اْستِيفائِها. العَْين وقاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللا تعالى : معانِي

والُمكاِشُف والناِحيَةُ والذََّهُب وبمْعنَى أََحد وأَْهل الدَّاِر واألَْشَرف وَجَريان الَماِء ،  العَْينُ  البهاُء السَّبكي : هي* قْلُت : وتَْفِصيُل ما َذَكَره 

،  َعْين  بَلٍَد ، وهو رأْسُ اإلْبَرةِ والشَّْمس ، والنقد ، وُشعاُع الشَّْمس ، وقْبلَة الِعراِق ، واسمُ  َعْينوويْنبُوع الماِء ، وَوَسِط الَكِلَمة ، والَجاُسوس 

ةً ، والخرُم ِمن الَمزاَدةِ ، وَمَطُر أَيَّام ال يُْقِلُع ، والعافِيَةُ ، والنََّظُر ، ونْقَرةُ الركبِة ، وا يناُر خاصَّ النَّْظَرةِ ،  َعْينُ ولشَّْخُص ، والصُّوَرةُ ، والّدِ

َرر في نُ َعيْ ووقَْريةٌ بِمْصَر ، واألُخ الشَِّقيُق ، واألَْصُل ،   ، وِكتاٌب في اللُّغَِة ، وَحْرٌف ِمن المْعَجِم. العَْينِ  الشََّجِر ، وطائٌِر ، والركية ، والضَّ

ا التي ساقَها المصنُِّف في البَصائِِر ُمَرتَّبَة على  وأَمَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : والس َعُف.1)
 بتخفيفها.( فقا  بتشديد الدا  ويقا  2)
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اِر ا واإلصــــابَةُ  ُر الد  ُر البَـَلِد ا وَأهح ِ  ُحُروِف اهِلجاِء فهي : َأهح ِ  ا واإِلصــــابَُة يف ابلَعاح َرُة ا وبلٌد  الَعاح ا واإِلنحســــاُن ا والباصــــِ
ِر ا وا  ُة الَبصـــــَ وُس ا واجلَرايُن ا واجللحَدُة الجي يـََقُض فيها البنحَدُ  ا وحاســـــ  ُر ِمن كرِّ شـــــيهلَُذيحر ا واجلَاســـــُ ٍء ا وَحقيَقُة اضـــــِ

َلِة ا وخياُر الشي يحَدابن ا والدِّيناُر ا والّذَهُب ا وذاُت الشيالقبـح ِء ا والّراب ا والسيُِّد ا ِء ا وَدوائُِر َرِقيَقة عل  اجللحِد ا والد 
ِ  ا وُشعاعُ  د ا والش مح ناُم ا واسُم الس بعا يف حساِب َأِبح أي ما داَم تراه ا  َعاح  الش مح  ا وصدي ُ  والس حاُب ا والس 

 وطائٌِر ا والَعِتيُد ِمن املاِ  ا والَعيحُب ا والِعز  ا والعلُم ا وقـَرحيٌة ابلشام ا وقرحيٌَة ابليمِن ا وكبرُي القوحِم.
جل ، ِء والماِل ؛ ومصبُّ القناةِ ٍء ؛ ويجوُز ِذْكُره في الشي: أي أَّول شي َعْين ولَِقْيتُه أَّول ، وَمَطُر أَيّاٍم ال يقلُع ، ومفجُر الّركية ، ومنظُر الرَّ

لألُْخوةِ ِمن أٍَب وأُّمٍ  األْعيانِ  ِء ، ونقَرةُ الركبة ، وأحدُ والميُل في الِميزاِن ، والناِحيَةُ ، ونصُف دانٍِق ِمن َسْبعِة َدنانِير ، والنََّظُر ، ونفُس الشي

 يُْذَكُر في القاِف ، يُْنبوُع الماِء. أي قَِريب ؛ وقد َعْين ، وهو عرضُ 

 وتعبُر بالجاِرَحِة أَْيضاً. الباِصَرةُ ، وهذا أَواُن الشُّروعِ في بياِن َمعانِيها على التَّْفصيل فأَْشَهرها :

 َزَم به َكثيُروَن.، وظاِهُره أنَّ الباِصَرةَ أَْصٌل في مْعناها ، وهو الذي جَ  (1) (َواْلَعنْيَ اِبْلَعنْيِ )ومنه قْولُه تعالى : 

اغُب : وتُْستعارُ  لمعاٍن هي َمْوُجوَدةٌ في الجاِرَحِة بَنََظَراٍت ُمْختلفٍَة ؛ ولكن في َرْوض السَّهيلّي ما يَْقتَِضي أَنَّها مجاٌز ُسّميت  العَْين قاَل الرَّ

ل.  لحلول األْبصاِر فيها فتأَمَّ

 تكوُن لإِلنساِن وغيِرِه ِمن الحيواِن. ُمَؤنَّثَةٌ 

يت : ّكِ قْوُل يَزيِد بِن عْبِد  األَْعيانِ  شاِهدُ  ، ويُْكَسُر ، ُعيونٌ و في الَكثيِر ، أَْعيُنٌ و،  أَْعيانٌ  ج التي يبصُر بها الناِظُر ؛ العَْينُ  وقاَل ابُن الّسِ

 الَمداِن :

ٌة و  فــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــي  مــــــــــــُ ُدو عــــــــــــَ ين َأغــــــــــــح ــــــــــــ  ن ــــــــــــكــــــــــــِ  ل

ِم     نـــــــــــــظـــــــــــــ 
ُ

يـــــــــــــاِن اجلـــــــــــــراد املـــــــــــــ (2)ِدالٌص كـــــــــــــَبعـــــــــــــح
 

  
 .(4) (فَِإنََّك ِبَِْعُيِننا) و (3) (قُ رََّة َأْعنُي  )قْولهُ تعالَى :  األَْعيُن وشاِهدُ 

ً  وَزَعَم اللَّْحيانيُّ أنَّ   قد يكوُن َجْمع الَكثيِر أَْيضاً. أَْعيُنا

ي : أَْعيُناتٌ  جج ؛ وإنَّما أََراَد الَكثيَر ؛ (5) (يُ ْبِصُروَن ِِباَأْم هَلُْم َأْعنُي  )ومنه قْولُه تعالَى :   ، أي َجْمُع الَجْمع ؛ أَْنَشَد ابُن بَّرِ

 (6)أَبعحيُنات مل ُلاِلطحها الَقذ  
كُ  ؛ العَْينِ  يقاُل : بَلٌَد قَليلُ  أَْهُل البَلَِد. .العَْينُ و   التّْحريِك قْوُل أَبي النَّْجِم :وشاِهدُ  َعيَنٌ و َعْينٌ  ؛ يقاُل : ما بها ويَُحرَّ

َاح  َر الــــــــــعــــــــــَ بــــــــــح بــــــــــهــــــــــا قـــــــــــَ َرُب مــــــــــا يف َوطــــــــــح  َتشــــــــــــــــــــــــح

نح     عــــــــاِرُض الــــــــكــــــــلــــــــَب إذا الــــــــكــــــــلــــــــُب َرشــــــــــــــــــــــَ (7)تــــــــُ
 

  
 .عينٌ  يقاُل : ما بها أَْهُل الدَّاِر. : العَْينُ و

 .بالعَْينِ  اإلصابَةُ  : العَْينُ و

 .(8) العَْينِ  اإِلصابَةُ في  :العَْينُ و

اغُب : يُْجعَُل تاَرةً ِمن الجاِرَحِة التي هي آلةُ في الضَّرب فيجري  مجرى سفته وَرَمْحته أََصْبته بَسْيفي ورْمِحي ، وعلى نْحِوه في  (9)قاَل الرَّ

 الَمْعنَيَْين قْولُهم : يديُت إذا أََصْبَت يََده وإذا أََصْبته بيِدَك.

ْفع على اإِلْخباِر ، أي ال أُِصيبُك أَِعينُك ْنَك والوَحَكى اللّْحيانّي إنَّك لجِميٌل وال أَعِ   .بعَْينٍ  ، الَجْزم على الّدعاء ، والرَّ
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 .«حقٌّ وإذا اْستُْغِسلتم فاْغِسلُوا العينُ »في الحِديِث : و

__________________ 
 .45( املائدة ا اآية 1)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.2)
 .17والسجدة اآية  74( الفرقان ا اآية 3)
 .48( الطور ا اآية 4)
 «.َأْم هَلُمْ » وفيها 195( األعراف ا اآية 5)
 .199/  4( اللسان واملقايي  6)
 ( اللسان واألو  يف التهذيب والصحاح.7)
 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.« واإلصابة يف العا»( قوله : 8)
 زايدة عن املفردات.« فيجري»( قوله : 9)
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 ً  إذا نََظَر إليه عدوٌّ أَو حاِسٌد فأَثَّرت فيه فَمِرَض بَسبِبِها. عينٌ  يقاُل : أَصابَْت فالنا

 .«أَو ُحَمةٍ  َعْينٍ  ال ُرْقيَةَ إالَّ ِمنْ »في حِديٍث آخر : و

 ، أي أََحٌد. َعْينٌ  اإِلنساُن ومنه ما بها : العينُ و

 .َعْينٍ  رأْسُ  في الحجاِز ؛ واألَْولى َحْذف لُهَذْيل ، ألنَّه َسيَأْتي له فيَما بَْعد أَنَّها مْوِضٌع لُهَذْيٍل ، والُمراُد بالبَلَِد هنا هو د لُهَذْيلٍ  : العينُ و

ى المْرأَةُ فَْرجاً ، والَمْرُكوُب ظَ  الجاُسُوُس ، : العَْينُ و  ْهراً ، لما كاَن الَمْقصوُد منهما العُْضَوْين.تَْشبيهاً بالجاِرَحِة في نََظِرها ، وذِلَك كما تَُسمَّ

ي بذِلَك ألنَّه يْنُظرُ  العَْينُ  وفي الُمْحَكم : ، وكأَنه نقله عن الجْزِء إلى الكّلِ هو الذي َحَملَه على  بعَْينِه الذي يْنُظُر للقَْوِم ، يَُذكَُّر ويَُؤنَُّث ، ُسّمِ

 تَْذِكيِره ، فإنَّ حْكَمه التأْنِيث.

ره ، وِكالُهما قد َذَكَر  ابُن ِسْيَده : وقِياُس هذا عْنِدي أنَّ َمْن َحَملَه على الجْزِء فحْكُمه أْن يَُؤنِّثه ، وَمْن َحَملَه على الُكّلِ فحْكُمه أنْ قاَل  يَُذّكِ

 ِسْيبََوْيه.

ً  في الحِديِث : أَنَّه بعَث بْسبََسةً و  أي جاُسوساً. ، يْوَم بَْدرٍ  َعْينا

ً  كأَنَّ هللا قد قَطعَ »حِديِث الُحَدْيبية : في و  أي َكفَى هللا منهم َمْن كاَن يَْرُصدنا ويَتََجسَُّس علينا أَْخباَرنا. ، «ِمَن الُمْشِرِكْين َعْينا

 كالعَيَناِن ، محركةً. والدَّْمعِ ، َجَرياُن الماءِ  : العَينُ و

ً  الماُء والدَّْمعُ  عانَ  يقاُل : ً َعيْ و يَِعيُن َعْينا  : َجَرى وساَل. نانا

 ؛ والُمراُد بالبُْنُدِق الذي يرَمى به ، وهو على التَّْشبيِه بالجاِرَحِة في َهْيئتِها وَشْكِلها. الِجْلَدةُ التي يَقَُع فيها البُْنُدُق من القَْوِس  : العينُ و

كُ  : العَْينُ و ْؤيَةِ  حاسَّةُ البََصرِ  : العَْينُ و الَجماَعةُ ؛ ويَُحرَّ  ، أُْنثى تكوُن لإِلنساِن وغيِرِه ِمَن الَحيواِن. والرُّ

 وهو نَْفسه الَمْوُجود بيَن يََدْيك. ءٍ الحاِضُر ِمن كّلِ شي : العَْينُ و

 َحقيقَةُ الِقْبلَِة. هنا : العَْينُ و

 وَرةٌ.َمْجه من المخرجِ الثاني منها ويَِليها الحاُء في المْخرج ، َحْرُف ِهجاٍء َحْلِقيَّةٌ ، : العَْينُ و

اُج : الَمْجهوُر َحْرٌف أشبع االعتماد في مْوِضِعه ومنع النفس أْن يَْجِري معه ، ويَْنبَِغي أْن تُْنعََم أبانَتُه وال يُبالََغ فيه فَيَُؤوُل إلى  قاَل الزجَّ

 .العَْين ، كما بَيَّنه أَبو محمٍد مكي في كتاِب الّرعايَِة ، وَمرَّ بعض عنه في َحْرف االْستِْكراهِ 

ً و ً  يقالُ  َكتَبَها. : َعيَّنَها تَْعيينا  َحَسنَةً : أي عملَها ، عن ثَْعلَب. َعيََّن َعْينا

الِفْعل منه ، ألنَّ ذِلَك هنا ال يَْحُسن ِمن قِبَِل  َعْين فَْعل ، وال يَجوُز أْن يكوَن فَْيِعالً كميٍت وَهيٍِّن ولَيٍِّن ، ثم حذفَتُ  عين قاَل ابُن َجنّيِ : وزن

 أنَّ هذه ُحُروٌف جواِمٌد بَِعيَدةٌ عن الَحْذِف والتََّصّرف ، وكذِلَك الغَْين.

 الماِل والَمتاعِ ، أي ِخياُره. نُ َعيْ  يقاُل : هو ِء.ِخياُر الشَّي : العَْينُ و

 كاألعين تَْشبيهاً بالجاِرَحِة في الَهْيئِة والشَّْكل ، وهو َعْيٌب بالِجْلِد. َدوائُر َرقيقَةٌ على الِجْلِد ، : العينُ و

ْيَدباُن ، : العينُ و قيُب ؛ وأَْنَشَد األَْزهِريُّ ألبي ذَُؤْيب : الدَّ  وهو الرَّ

وحَدعــــــح و  ــــــَ ين اســــــــــــــــــــتـ تح لــــــو أَنــــــ  ه الشــــــــــــــــــــمــــــَ  الرحتــــــقـــــــَ  تـــــــُ

ا     وهلــــــــــُ هــــــــــا وَرســــــــــــــــــــــــُ ــــــــــُ ن ــــــــــح يـ ــــــــــااي عــــــــــَ ن َ
ــــــــــه املــــــــــ ــــــــــي (1)إل

 

  
 وأَْنَشَد أَْيضاً لجميل :

َذ   َة ابلـــــــــــقـــــــــــَ نـــــــــــَ يــــــــــــح ثــــــــــــَ يَنح بــــــــــــُ يـــــــــــح  َرمـــــــــــَ    يف عـــــــــــَ

واِدح و     ـــــــــــقـــــــــــَ ا ابل يـــــــــــاهبـــــــــــِ ـــــــــــح رِّ مـــــــــــن أَن ـــــــــــغـــــــــــُ (2)يف ال
 

  
 قاَل : َمْعناه َرقِيبَْيها اللذين يَْرقُبانها ويَُحوالن بَْيني وبَْينها.
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__________________ 
 واللسان. 33/  1( ديوان اهلذليا 1)
 ( اللسان.2)
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األَْزهِرّي عليه ، وإالَّ فما الَجْمع بَْيَن الّدعاِء على َرقيبَْيها وعلى أَْنيابِها ، وفيَما َذَكَره تََكلٌَّف  (1)* قْلُت : وهذا َمكاٌن يَْحتاُج إلى ُموافَقَة 

 ظاِهٌر.

ينارُ  : العَْينُ و  ؛ قاَل أَبو الِمْقدام : الّدِ

ـــــــــــــــاً  ن ـــــــــــــــح ـــــــــــــــون عـــــــــــــــي ان ـــــــــــــــه مثـــــــــــــــَ َبشـــــــــــــــــــــــــــــييف ل  حـــــــــــــــَ

و  إفـــــــــــاال     ِه قـــــــــــد َيســـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــح ـــــــــــَ نـ ـــــــــــح يـ (2)بـــــــــــَا عـــــــــــَ
 

  
 رأِْسه. َعْينَيْ  يناراً بينَ أَراَد ثَمانُوَن دِ 

ً  وقاَل ِسْيبََوْيه : قالوا عليه مائةٌ   ، والرْفُع الَوْجه ألنّه يكوُن ِمن اسم ما قْبله ، ويكوُن هو هو. َعْينا

 : الدَّنانيُر. العَْينُ  وقاَل األَْزهِريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى :

ةً ، تَْشبيهاً بالجاِرحَ  الذََّهبُ  : العَْينُ و  ِة في كْونِها أَْفَضل الَجواِهِر ، كما أنَّها أَْفَضل الَجواِرح.عامَّ

 .أَْعيانٌ  ونْفُسه وَشْخُصه ، وأَْصلُه ، والَجْمعُ  ءِ ذاُت الشَّي : العَْينُ و

با َعْينُ  أو»في الحِديِث : و  أي ذاتُه ونْفُسه. ، «الّرِ

. ويقاُل : ال ُعيُونٌ  وال أَْعيُنٌ  ، عن اللّْحيانّي ، وال يقاُل فيها بأَْعيانِها َدراهِمك ودراِهُمك أَْعيانُ  ، وهذه بعَْينِه ، وهو هو َعْينُه ويقاُل : هو هو

 .بَعْينِه أَْقبَل إالَّ دْرهِمي

اغُب : قاَل بعُضهم : قَبِة في الَمَماِليِك ، وتَْسِميَة النِّساء ، كاْستِْعمال الرَّ  َعْينٌ  كلُّ مالٍ  .(3)ِء فيُقاُل اْستُْعمل في ذاِت الشي العَْينُ  وقاَل الرَّ

 بالفَْرجِ ، ِمن حيُث أنَّه الَمْقصوُد منه.

با  :العَْينُ و ، هكذا في النُّسخِ ، وفي بعِضها بالشيِن المْعجَمِة ، وِكالُهما  (4) السَّدُّ   :العَْينُ و كالِعْينَِة ، بالكْسِر كما َسيَأْتِي إْن شاَء هللا تعالى. الّرِ

يُِّد ، يقاُل : هوغَ   القَْوِم أي َسيُِّدُهم. َعْينُ  لٌَط ، والصَّواُب : السَّ

 ِمن ناِحيَِة الِقْبلَِة. : ما أَْقبَل (5) السَّحابِ  ِمن العَْينُ و

وهو قوٌل واِحٌد فال يُْحتاُج فيه  ناِحيَِة قِْبلَِة الِعراِق ، أَو عن يَِمينِها ، ِمن أَو ، العَْينِ  وقاَل ثَْعلَب : إذا كاَن الَمَطُر من ناِحيَِة الِقْبلَِة فهو َمَطرُ 

َح به غيُر واِحٍد ، وكانِت العََرُب تقوُل : إذا نََشأَِت الْسحابَةُ ِمن قِبَلِ  فإنَّها ال تكاُد تُْخِلُف ، أي ِمن قِبَِل قِْبلَِة أَْهِل  العَْين للتَّْرديِد بأَو كما َصرَّ

 راِق.العِ 

 .«ُغَدْيقةٌ ، وذلك أَْخلَُق للَمَطِر في العاَدةِ  َعْينٌ  إذا نََشأَْت بَْحِريَّة ثم تَشاَءَمْت فتِْلكَ »في الحِديِث : و

َزه بعٌض وأَْنَكره بعٌض. بالعَْينِ  وقوُل العََرِب : ُمِطْرنا  ، جوَّ

: َحَكاه اللّْحيانيُّ تَْشبيهاً لها بالجاِرَحِة لَكْونِها أَْشَرف الَكواِكِب كما هي أَْشَرف  العَْينُ  وغابَتِ  العَْينُ  نْفُسها ، يقاُل : َطلَعَتِ  الشَّمسُ  : العَْينُ و

 .العَْين الذي ال تثبُت عليه ُشعاُعها: ِمن الشمِس  العَْينُ  أَو الَجواِرحِ 

 الشمِس وَصْيَخِدها وهي نْفُسها. َعْينِ  وفي األساِس : والبََصُر يَْنكِسُر عن

ُجِل يُْظِهُر لََك ِمن نْفِسه ما ال يفي به إذا غاَب. : أي ما ُدْمَت تَراهُ ، َعْينٍ  هو َصديقُ  ُل :يقاو  يقاُل ذِلَك للرَّ

ين وقَْبل الطَّاء ، وفيه نََظٌر فإنَّ ال العَْينِ  َعدَّ المصنُِّف هذا ِمن جملَِة معاني اد بعد الّشِ هنا  بالعَْينِ  ُمرادَ هنا وفي البَصائِِر حيُث أَْوَرَده في الصَّ

ل.  هي الباِصَرةُ بَدليِل قْوِله في تْفِسيِره ما ُدْمَت تَراهُ ، فتأَمَّ

 الظَّْهر بِعَظم القُْمِرّيِ. (6)أَْصفَر البَْطِن أَْخَصر  طائِرٌ   :العَْينُ و

__________________ 
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و ا مض الشــــرح ا يف « عا»ومل برد البيتان يف التهذيب يف مادة قلت :  وكتب مصــــححه هبامش : واألفصــــح :  اقّة.«  اققة»( يف اللســــان 1)
 اللسان نقاًل عن األزهري.

 ( اللسان والتهذيب.2)
ونص عبارة الراغب : العا إذا اســــــــتعمر يف معىن ذات « قوله : فيقا  اخل كذا ابلنســــــــخ ا وحرره من املفردات»( هبامش املطبوعة املصــــــــرية : 3)

 عٌا.ء فيقا  : كر ماله الشي
 ( يف القاموس : والس يُِّد.4)
 ( يف القاموس ابلرفض وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها وكسرها.5)
 .«أخضر الظهر»( يف اللسان : 6)
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 الحاِضر الناّض. العَتيُد من المالِ  : العينُ و

 .األَْعيَن بالجْلِد من َدوائِر َرقِيقَة ِمثْل العَْيبُ  : العَْينُ و

 ؛ قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة الُهَذليُّ : ببِالِد ُهَذْيلٍ  ع : العَْينُ و

يــــــــــــاً  وِد َرطــــــــــــافــــــــــــِ ٌج وغــــــــــــُ لــــــــــــَ تـــــــــــــَ ُر خمــــــــــــُح دح  فــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــِّ

ُب     بــــــــــــاتــــــــــــَ  اأَلَثح َ إىل نــــــــــــَ اح َ عــــــــــــَ اح (1)مــــــــــــا بــــــــــــَ
 

  
: بلٌَد لُهَذْيٍل ؛ فالذي يظهُر أنَّهما واِحٌد وينظر ما َوْجه ِذْكره هنا وقبل قاف  العَْين ولم أَِجْده في شْعِره ، ثم ينظُر هذا مع قْوِله فيَما تقدََّم :

 القرية ، وكان الُمناِسب إيراده في الميِم لمناَسبَِة المْوِضع كما عمله في البَلَِد ، ولعلَّه راَعى اإلشاَرة.

 ة بالشَّاِم تَْحَت َجبَِل اللُّكاِم. : العَْينُ و

 ليََمِن بِمْخالِف ِسْنحاَن.ة با : العَْينُ و

ا َذَكَره آِنفاً. أَْعيانٌ  ؛ والَجْمعُ  كبيُر القَْومِ  : العَْينُ و  ، وهم األَْشراُف واألفاِضُل ، وهو قَِريٌب ممَّ

 نْفُسه إذا كاَن خياراً. المالُ  : العَْينُ و

 الماِء.تَْشبيهاً بالجاِرَحِة لَما فيها ِمَن  َمَصبُّ ماِء القَناةِ ، : العَْينُ و

اِعي : ال يُْقِلعُ  قيَل : َخْمَسة ، وقيَل : ستَّة أَو أْكثر ، َمَطُر أَياٍم ، : العَْينُ و  ؛ قاَل الرَّ

ريٍَة وَ  طــــــــــــــــــِ ٍ مــــــــــــــــــَ اح يٍّ حتــــــــــــــــــَت عــــــــــــــــــَ ُء حــــــــــــــــــَ  َأآنح

يــــــــــا     وَن الــــــــــر وابــــــــــِ زلــــــــــُ نــــــــــح يــــــــــوِت يـــــــــــَ ظــــــــــاِم الــــــــــبــــــــــُ (2)عــــــــــِ
 

  
 تأْتِيَهم األَْضياف.يْعنِي حيُث ال تَْخفى بيوتُهم ، يُريُدوَن أن 

ِكيَّةِ  : العَْينُ و ُجِل : : العَينُ و الماِء تَْشبيهاً بالجاِرَحِة لَما فيها ِمَن الماِء. َعْينُ  وَمْنبَعُها. يقاُل : غاَرتْ  َمْفَجُر ماِء الرَّ ومنه قْولُه تعالى  َمْنَظُر الرَّ

 كما في البَصائِِر. ، أي َمْنظرهم ، (3) (فَْأُتوا ِبِه َعلى َأْعنُيِ الّناسِ ): 

، والعََرُب تقوُل : في  َعْينٌ  قيَل : هو أْن تَْرجَح إْحَدى َكفَّتَْيه على األُْخرى ، وهي أُْنثى. يقاُل : ما في الِميزانِ  الَميَُل في الِميزاِن ، : العَْينُ و

 قَليٌل إذا لم يكْن ُمْستوياً. (4)، أي في لسانِِه َميٌَل  َعْينٌ  هذا الِميزانِ 

 وَخّص بعُضهم : ناِحيَة الِقْبلَة. النَّاِحيَةُ ، : العَْينُ و

. نِْصُف دانٍِق من َسْبعَِة َدنانيرَ  : العَْينُ و  ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ

َر قْولُه تعالَى :  النََّظُر ، .العَْينُ و  ، كما في البَصائِِر. (5) (َولُِتْصَنَع َعلى َعْيِ  )وبه فُّسِ

رين هنا َكالٌم طويٌل محلّه غيُر هذا. (6) (َواْصَنِع اْلُفْلَك ِبَِْعُيِننا): وقاَل ثَْعلَب : أي لتَُربَّى حيُث أَراَك ؛ وكذا قْولُه تعالَى   وللُمفَّسِ

 .أَْعيانٌ  ِء كما تقدََّم ، بل هو هو ، والَجْمعُ وَشْخُصه ، وهو قَِريٌب ِمن ذاِت الشَّي ءِ نَْفُس الشَّي : العَْينُ و

ْكيِة ،  :العَْينُ و ْكبَِة : كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب  نُْقَرةُ الرُّ على التشبيِه  َعْينان ، وهي نُْقَرةٌ في ُمقَدَِّمها عْنَد السَّاِق ، ولكّلِ ُرْكبَةٍ  (7)نُْقَرةُ الرُّ

 الحاسَّة. العَْين بنُْقَرةِ 

ى ؛ قالَهُ الَجْوهِريُّ ؛ من أٍَب وأُمِّ  ونَ يكونُ  لإلْخَوةِ  األْعيانِ  واِحدُ  : العَْينُ و بنُو أُّمٍ ِمن ِرجاٍل شتَّى ، : واألْقراُن  .الُمعايَنَةَ  وهذه اإِلْخَوةُ تَُسمَّ

هاٍت شتَّى. ِت : بنُو رُجٍل ِمن أُمَّ  وبنُو العاَلَّ

 لألَِب. (8)بَني األُّمِ يتَواَرثُوَن ُدوَن اإِلْخَوةِ  أَْعيانَ  في الحِديِث : أنَّ و
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 .ُعيُونٌ و أَْعيُنٌ  ج الذي يَْنبُع ِمن األرِض ويَْجِري ، أُْنثى ، يَنبُوُع الماءِ  : العَْينُ و

__________________ 
ة : بلدان. والبيت يف اللســــــــــــــان ومعجم البلدان ويف شــــــــــــــرحه : وعا ونبا برواية : وأنز  طافياً إىل نباة األَثبُ  173/  1( ديوان ا اهلذليا 1)
 «.العا»
 وانظر ختر ه فيه. واللسان. 279( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .61( األنبياء ا اآية 3)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان ابلفتح.4)
 .39( طه ا اآية 5)
 .37( هود ا اآية 6)
َبِة.7)  ( يف القاموس : الر كح
 بين العالت.( يف اللسان : دون 8)
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اغُب : تَْشبيهاً لها بالجاِرَحِة لَما فيها ِمن الماِء.  قاَل الرَّ

صاِحِبها نائَِمة فجعََل  عينُ والماِء التي تَْجِري وال تَْنقِطُع لَْيالً وال نَهاراً ،  َعْينَ  أَرادَ  ، «نائَِمةٍ  لعَْينٍ  ساِهَرةٌ  َعْينٌ  خيُر المالِ »في الحِديِث : و

  لجْريِها.السََّهر مثاَلً 

 ، وَسْنذُكُر ما فَتََح هللاُ تعالَى به َعلَْينا في الُمْستدَركات. العَْين فهذه َسْبعةٌ وأَْربَعُوَن مْعنًى ِمن معانِي

 َطلََع نَباتُها. إذا : بعَْينَْينِ  أَو بعَْينٍ  نََظَرِت البالدُ  ِمن المجاِز :و

،  َعْينَْيها بغيِر اْستْمكاٍن ، وهو مأُْخوذٌ ِمن قْوِل العََرِب : إذا َسقَطِت الجبهة نََظَرِت األرُض بإْحَدى وفي األساِس : إذا َطلََع ما تَْرعاهُ الماِشيَةُ 

 على الَمثَِل. َعْينَْينِ  فإذا َسقََطِت الّصْرفَةُ نََظَرْت بهما َجِميعاً ، إنّما َجعَلُوا لها

 وقْولُهم : أَنَت على رأِْسي ، أي في اإِلْكراِم فقط. الِحْفِظ َجِميعاً.: أي في اإِلْكراِم و َعينِي أَنَت على ِمن المجاِز :و

ما َداَم َمْواله يَراهُ فهو فاِرهٌ : كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : ما ُدْمَت تَراهُ ؛ وقيَل  كالعَْبِد ما َداَم تَراهُ ، هو : أي َعْينٍ  هو َعْبدُ  ِمن المجاِز :و

ا بعده فال ، عن اللّ   ْحيانّي.وأمَّ

فه في كّلِ شي  .َعْينٍ  ٍء كقْوِلَك : هو صديقُ قاَل : وكذِلَك تَُصّرِ

 للرُجِل يُْظِهُر لَك ِمن نْفِسه ما ال يَِفي به إذا غاَب ؛ قاَل الشاِعُر : َعْينٍ  وصديقُ  َعْينٍ  وقيَل : يقاُل َعْبدُ 

قـــــــــــاُ ه و  ـــــــــــِ ِا أمـــــــــــا ل ـــــــــــعـــــــــــَ ُد ال ـــــــــــح نح هـــــــــــو عـــــــــــب  مـــــــــــَ

وُن     نــــــــــــُ ه فــــــــــــظــــــــــــَ بــــــــــــُ يـــــــــــــح ا غــــــــــــَ ٌو وأَمــــــــــــ  لــــــــــــح حــــــــــــُ (1)فــــــــــــَ
 

  
اَن ونَِصيبينَ  *: د العَْينِ  رأْسُ  ، أو َعْينٍ  رأْسُ و  ؛ وقيَل : بيَن ربيعَةَ وُمَضر. بين َحرَّ

يت : يقاُل : قَِدَم فالٌن من رأِْس  ّكِ  .لعَْينِ ا ، وال يقاُل من رأِْس  َعْينٍ  وقاَل ابُن الّسِ

ي عن ابِن َدَرْستََوْيه : رأْسُ   نَِصيبين ؛ وأَْنَشَد : (2)قَْريةٌ بيَن  َعْينٍ  وَحَكى ابُن بَّرِ

  ٍ دح واُن صـــــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــبـــــــــــــــُا هبـــــــــــــــا إخـــــــــــــــح  َنصـــــــــــــــــــــــــــــِ

ٍ و     اح َ  الــــــــــــــــذيــــــــــــــــن بــــــــــــــــرأحِس عــــــــــــــــَ (3)مل أَنــــــــــــــــح
 

  
 ْنَشَد للُمَخبَّل :، باأللِف والالِم ، وأَ  العَْينِ  وقاَل ابُن َحْمَزةَ : ال يقاُل فيها إالَّ رأْسُ 

َدة بــــــــــعــــــــــد مــــــــــا و  لــــــــــيــــــــــح ز ااًل خــــــــــُ كــــــــــحــــــــــَت هــــــــــَ  أَنــــــــــح

هح     لــــــــــُ ك قــــــــــاتــــــــــِ ِ أنــــــــــ  اح َت بــــــــــرأحِس الــــــــــعــــــــــَ (4)َزعــــــــــمــــــــــح
 

  
ْبرقاُن َزْوَجها :  وأَْنَشَد أَْيضاً الْمرأَةٍ قَتََل الّزِ

هــــــــــــا عــــــــــــوُف بــــــــــــُن كــــــــــــعــــــــــــٍب  زحيــــــــــــَ َر خــــــــــــِ لــــــــــــ    ــــــــــــََ

ذارُ     تــــــــــــِ هــــــــــــا مــــــــــــنــــــــــــه اعــــــــــــح فــــــــــــِ لــــــــــــح  فــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــَ  خلــــــــــــُ

  

رحمت  ِ قـــــــــــــــاتـــــــــــــــر مـــــــــــــــن َأجـــــــــــــــَ اح  بـــــــــــــــرأحِس الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ

راُر     ه الســـــــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــــــُ ـــــــــــــَ رحتـ وِر مـــــــــــــَ (5)مـــــــــــــن اخلـــــــــــــابـــــــــــــُ
 

  
 في النِّْسبة إليه. هو َرْسعَنِيٌّ و

 أنَّه َمْوِضٌع بالمطرية ، وهي خاِرُج القاِهَرة ، قد َوَرْدتُها ِمَراراً.« ش م س»وَسبََق في  َشْمٍس : بِمْصَر ، َعْينُ و

 َمواِضُع. كحتَّى : أَنَّى ، َعْينُ وتَْمٍر ،  َعْينُ وَصْيٍد ،  َعْينُ و

 تاب وغيُرها. َعْينُ والورَدةِ ،  َعْينُ و،  (6)رزبَةَ  َعْينُ وَجالُوت ،  َعْينُ  : َخْمسةُ وعْشُروَن مْوِضعاً وَذَكَر منها : العَْينُ  وقاَل الحافُِظ :
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ْن نُِسَب إلى الُملَقَُّب أَبا العتاِهيَة الشاِعَر ، َمْشهوٌر  العَْينيُّ  القاسم بن سويِد بِن َكْيسان الغَنَويُّ  (7) [بن]التَّْمِر : أَبو إْسحق إْسمعيُل  َعْينِ  وممَّ

َرةَ ، هكذا هو في أَْنساِب السَّمعانّي ، والصَّواُب أنَّه ا يِلي الَمدينَةَ الُمنوَّ ِمن فتوحِ  (8)ا ِمن أَْعماِل الِعراِق أَْصلُه منها ، وهي بلْيَدةٌ بالِحجاِز ممَّ

 .211ثم قاَل : وَمْنشُؤه بالُكوفَة وَسَكَن بَْغداَد ، ماَت َسنَة  خاِلِد بِن الوليِد ، رِضَي هللا تعالَى عنه ؛

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 بد  : د.« موضض»يف اللسان :  (*)
 ( يف اللسان : فو .2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 .993/  3بتقدمي الزاي. ومثله يف التبصري « عا زرب»( يف ايقوت 6)
 ( سقطت من املطبوعة املصرية.7)
 ( قيدها ايقوت : بلدة قريبة من األنبار غريب الكوفة.8)
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 بالكْسِر وكُكتٍُب. ِعينٌ  ، ج بالعَْينِ  : شديُد اإلصابَةِ  َعيُونٌ و ِمْعيانٌ  رجلٌ و

 .أَْعيَنَهُ  ما يقاُل :و

 َعْمداً ، عن اللّْحيانّي. أي ، كلُّ ذلك بمْعنًى واِحٍد ، َعْينَْينِ  َعْمدَ  علىو،  َعْينٍ  َعْمدَ  علىو،  َعْينَْينِ  علىو،  َعْينٍ  َصنََع ذلك على يقاُل :و

َدهُ بِِجّدٍ ويَِقينٍ  إذا َعْينٍ  وقاَل غيُرهُ : فعَْلُت ذلك َعْمدَ   ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيِس : تَعَمَّ

َر َأين  عــــــــــــــــِ َويــــــــــــــــح غــــــــــــــــا عــــــــــــــــينِّ الشــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــِ  أَبــــــــــــــــح

هتـــــــــــــُُ     دح ـــــــــــــ  ل ـــــــــــــَ ٍ قـ اح َد عـــــــــــــَ مـــــــــــــح رميـــــــــــــا عـــــــــــــَ (1)ن  حـــــــــــــَ
 

  
 ؛ قاَل ُخفَاُف بُن نُْدبة السُّلَميُّ : َعْينٍ  وكذِلَك : فَعَْلته َعمداً على

هـــــــا  مـــيـــمـــُ يـــــــَب صـــــــــــــــــَ لـــي قـــــــد ُأصـــــــــــــــــِ ـــح ي ُك خـــَ  فـــــــإن تـــــــَ

ا     كـــــــَ ـــــــِ ُت مـــــــال مـــــــح مـــــــ  يـــــــَ ـــــــَ ٍ تـ اح (2)فـــــــعـــــــمـــــــدًا عـــــــلـــــــ  عـــــــَ
 

  
 وتَْشديِد النُّون مجرى وغير مجرى. العَْينِ  بضمِّ  ُعنَّةَ ، َعْينُ  : أي قريٌب ؛ وكذا هو ِمنِّي َعْينٍ  ها هو َعْرضُ و

ً  ُعنَّةَ إذا رأَْيتَه َعْينَ  ويقاُل : لَِقيتُه  ، ولم يََرك. ِعيانا

ةُ ِمن بين أَْصحابِه ، وقد تقدََّم في  َعْينَ  وأَْعطاهُ ذلك  .«ع ن ن»ُعنٍَّة : أي خاصَّ

لَ و َل شي أي : َعْينٍ  لَِقيتُه أَوَّ  ٍء.وقْبَل كّلِ شي ءٍ أَوَّ

ً  ، وقد عانَها ليَِعينَها بعَْينٍ  أي ، ليَِعينَها : اْستَْشَرفَها أَعانَهاو اْعتانَهاواإِلبَِل  تَعَيَّنَ و  ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابّي : عائِنٌ  فهو َعْينا

ــــــــــــــاِن  ت عــــــــــــــح
ُ

ِر املــــــــــــــ ــــــــــــــا ــــــــــــــِ ــــــــــــــن ــــــــــــــل هــــــــــــــا ل ــــــــــــــُ ــــــــــــــن زِي ــــــــــــــَ  ي

فٌ     يــــــــــــح اِن  خــــــــــــَ ريح ِد اب ــــــــــــَ ــــــــــــُب الــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــح (3)قــــــــــــرِي
 

  
 أي إذا كاَن َعْهدها قَِريباً بالِوالَدةِ كاَن أَْضَخم لضْرِعها وأَْحَسن وأََشّد اْمتِالًء.

ً  لَِقيتُهو  لم يَُشكَّ في ُرْؤيَتِه إيَّاهُ. ُمعايَنَةً  : أي ِعيانا

ً  نَِعَم هللا بكو  : أَْنعََمها. َعْينا

ً َعْين ، كفَِرَح ، َعيِنَ و َعُظَم  وهو نَصُّ اللّْحيانّي : العَْينِ  بالتَّْحريِك مع كْسرِ  ِعينَةً  كذا في النُّسخِ ، وفي بعِض النسخِ : ، بالكْسِر ، ِعْينَةً و ا

 .أَْعيَنُ  في َسعٍَة ، فهو َعْينِه َسوادُ 

 ، عن اللّْحيانّي. الِعينَةِ  وإنَّه لبَيِّن

 (َوُحور  ِعني  )، بالكْسِر ، وأَْصلُه فُْعل بالضّمِ ، ومنه قْولُه تعالَى :  الِعينُ  ، والَجْمُع منها َعْيناءُ  واِسعُها ، واألُْنثى العَْينِ  : ضخمُ  األَْعيَنُ و

(4). 

 .«الِعينِ  أََمَر بقَتِْل الِكالبِ »في الحِديِث : و

 .«أَْعيَنَ  إْن جاَءْت به أَْدَعجَ »في حِديِث اللِّعَاِن : و

 : ثَْوُرهُ. األَْعيَنُ و .َعْيناءُ  وهو ِمن ذِلَك صفَةٌ غاِلبَةٌ وبه ُشبَِّهِت النِّساُء. وبَقََرةٌ  ، بالكْسِر : بَقَُر الَوْحِش ، الِعينُ و

 َغْيُر َمْوُصوٍف به كأَنَّه نقل إلى حّدِ االْسِميَّة. األَْعيَنُ : ولكن يقاُل  ( )5أَْعيَنُ  وال تَقُْل ثَْورٌ  قاَل ابُن ِسْيَده :

البَقَِر ِمَن  بعُيونِ  يَُزبَُّب وليَس بصاِدِق الحالَوةِ ؛ عن أَبي َحنيفَةَ على التَّْشبيهِ  ُمَدْحَرجٌ  ليَس بالحاِلِك ، ِعظاُم الَحبِّ  البَقَِر : ِعنٌَب أَْسودُ  ُعيونُ و

 النَّوَع بالشاِم.الَحيواِن ، ومنهم َمْن َخصَّ هذا 

اٌص أَْسوُد ، أَْيضاً :و ى بذِلَك على التَّْشبيِه أَْيضاً. إجَّ  يَُسمَّ
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 ، كُمعَظٍَّم : ثَْوٌب في وْشيِه تَرابيُع ِصغاٌر كعُيوِن الَوْحِش. الُمعَيَّنُ و

 ؛ أَْنَشَد ِسْيبََوْيه : َسوادٌ  َعْينَْيه ثْوٌر بين : الُمعَيَّنُ و

ر  ُ  الســــــــــــــــــــــــــــــ  ه هلــــــــــــــــَِ ه فــــــــــــــــكــــــــــــــــبَنــــــــــــــــ   اِة كــــــــــــــــبَنــــــــــــــــ 

َواِد     ا ٌ بســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــَ ِه مــــــــــــُ ــــــــــــح ي ــــــــــــَ بـ (6)مــــــــــــا حــــــــــــاجــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والصحاح والتكملة قا  الصاغاين : ولي  هذا البيت يف دواوين شعر امرئ القي  إاّل أن اآمدي ذكره له.1)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والصحاح. 484( شعراء إسالميون ا شعر خفاف ص 2)
 ( اللسان.3)
 .23( الواقعة ا اآية 4)
 ( أي ألنه اسم ال صفة ا ا ه قرايف ا عن هامش اللسان.5)
 ( اللسان.6)
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 َمْعروٌف ، قاَل جابُر بُن ُحَرْيش : فَْحٌل من الثِّيراِن ، م : الُمعَيَّنُ و

ه و  واَر كــــــــــــــبَنــــــــــــــ  ِوي الصــــــــــــــــــــــــــــِّ نــــــــــــــًا حيــــــــــــــَح يــــــــــــــ  عــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

را     رحبـــــــــــَ ٌم إذا مـــــــــــا بــــــــــــَ طـــــــــــِ رٌت قـــــــــــَ مـــــــــــِّ خـــــــــــَ تـــــــــــَ (1)مـــــــــــُ
 

  
 يأْتِينا بالَخبَِر. بالفتْحِ َمْصَدُره ، أي ، َعيانَةً ولنا ، وهذه عن الَهَجِرّي ،  يَِعينُ و يَِعينُناولنا  يَْعتانُ و َعْيناً يَْعتانُنا بَعَثْناو

 عَدَّاهُ ، أي اْرتاَد لنا َمْنزالً ذا َكإَلٍ َكٍز ؛ وأَْنَشَد الَهَجِريُّ لناِهض بن ثُومة الِكالبِّي :لنا َمْنزالً ُمْكِلئاً ف فاْعتانَ  وَحَكى اللّْحيانيُّ : َذَهَب فالنٌ 

َر   ُا ُأخـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــِ ر ًة ويـــــــــــــــــَ ُر مـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــِ  يـــــــــــــــــُ

َواِن     غـــــــــــــــــاِر وابهلـــــــــــــــــَ ر تح ابلصـــــــــــــــــــــــــــــــِّ (2)فـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ
 

  
ً  لنا فالٌن : صارَ  اْعتانَ  وقيَل : ً  : صاَر لهم ِعيانَةً  علينا عانَ  َربِيئةً. وكذا َعْينا  .َعْينا

 لي َمْنزالً : أي اْرتَْدهُ. اْعتَنْ وويقاُل : اْذَهْب 

 يَتََجسَُّس باألَْخباِر. : رائُد القْومِ  الُمْعتانُ و

ً  يَْزُجُر بهما العََرُب كأنَّهم يََرْوَن ما يُتََوقَُّع أَو يُْنتََظُر بهما ، كِكتاٍب : طائرانِ  ِعيانٍ  اْبناو  .ِعيانا

 يَْزُجُر بهما الطَّيَر. َخطَّاِن يَُخطُُّهما العاِئُف في األرِض  ُهما أَو

 وقيَل : يَُخطَّان للِعيافَِة.

 أَْسِرَعا البَياَن. ِعيانٍ  كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب اْبني ، ثم يقوُل : اْبنا ،

 ؛ قاَل الراِعي : ِعيانٍ  يفوُز بِِقْدِحه قيَل َجَرى اْبنا (3) وإذا َعِلَم أنَّ الُمقاِمرَ  قِْدحاِن َمْعروفاِن ، ِعيانٍ  وقيَل : اْبنا

ه و  ــــــــــــــــ  اٍف إذا راَح َرب طــــــــــــــــ  َر عــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــح

ِب     هـــــــ  ضـــــــــــــــــــــَ
ُ
واِء امل يـــــــاٍن ابلشـــــــــــــــــــــِّ نـــــــا عـــــــِ َر  ابـــــــح (4)جـــــــَ

 

  
يا اْبني  الفَْوَز والطعاَم بهما. يُعايِنُونَ  ألنَّهم ِعيَانٍ  وإنَّما ُسّمِ

ي بتَْخِفيِفها. أَْيضاً : حديَدةٌ في َمتاعِ الفَدَّاِن ، الِعيانُ و حاحِ بتَْشديِد الداِل ِمن الفَدَّان ؛ وَضبََطه ابُن بَّرِ  هكذا هو في نسخِ الّصِ

 ْعروُف.ونُِقَل عن أَبي الَحَسِن الصقلّي : الفََدان ، بالتّْخِفيِف ؛ اآللَةُ التي يُْحَرُث بها ، وبالتَّْشديِد : الَمْبلَُغ المَ 

نَّةُ التي تْحَرُث بها األرُض ، فإذا كانْت على الفَدَّاِن فهي  .الِعيانُ  وقاَل أَبو َعْمرو : اللُّوَمةُ : الّسِ

ْلِب والدُّْجَرْيِن ، الِعيانُ  وفي الُمْحَكم : تيِن ، ُعيُنٌ و أَْعيِنَةٌ  ج : َحْلقَةٌ على َطَرِف اللُّوَمِة والّسِ هِريُّ على األَخيَرةِ ، فقاَل : واْقتََصَر الَجوْ  ، بضمَّ

 ألنَّ الياَء أََخفُّ ِمن الواِو. (5)هو فُْعٌل فثقلوا 

 على باِب ُخوٍن باإِلْجماعِ لِخفَِّة الياِء وثقِل الواِو. ُعيُنٍ  وقاَل ِسْيبََوْيه : ثَقَّلوا ألنَّ الياَء أََخفُّ عليهم ِمن الواِو ، يْعنِي أنَّه ال يُْحَمُل باب

 ال َغْيِر. (6)بالكْسِر  ِعينٌ  بو َعْمرو : َجْمعُهوقاَل أَ 

ي : َجْمعُه تَْين ، وإن َسكَّْنت قْلَت : ُعيُنٌ  قاَل ابُن بَّرِ  مثُْل ُرْسٍل. ُعْينٌ  بضمَّ

حوَن الياَء وال يقُولُونَ  ة. ُعْينٌ  * قْلُت : وهي لُغَةُ بَني تَِميم يَُصّحِ  َكراِهيَة الياء الساِكنَة بْعَد الضمَّ

ً  جارِ  (7) العَْينُ  تَراهُ  : ظاِهرٌ  َمِعينٌ و َمْعيونٌ  ماءٌ و  ؛ وقْوُل بَْدر ابِن عاِمٍر الُهَذلّي : على َوْجِه األرِض  يا

 (8)ماٌء َ م   اِفٍر َمعحُيون 
ه على الِجواِر ، وإنَّما حْكُمهُ  ْفعِ ألنَّه نْعٌت للماِء. َمْعيُونٌ  قاَل بعُضهم : َجرَّ  بالرَّ
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__________________ 
 والصحاح. 202/  4( اللسان واملقايي  1)
 ( اللسان.2)
 ومثله يف الصحاح.« الَقاِمرَ »( يف القاموس : 3)
 .203/  4وانظر ختر ه فيه. واللسان وعجزه يف املقايي   15( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .«فنقلوا»( يف الصحاح : 5)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان ا ابلضم.6)
 وتصرف الشارح ابلعبارة.«  اهٌر جارٍ »( يف القاموس : 7)
 وصدره : 407/  1( شرح أشعار اهلذليا 8)

 مل بعله مطٌر ومل ينبرت به
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 وقاَل بعُضهم : هو َمْفعوٌل بمْعنَى فاِعٍل.

ي : ومن  .العَْين أي ظاِهرُ  َمِعينٌ  الماِء اْشتُقَّ  عينِ  قاَل ابُن بَّرِ

 ، وهو االْستِقاُء ، وَسيَأْتي في مْوِضِعه. الَمْعنِ  * قْلُت : واْختُِلَف في َوْزنِه فَقيَل : هو َمْفعوٌل وإْن لم يكْن له فْعٌل ؛ وقيَل : هو فَِعيٌل ِمن

 والَكْسُر أَْكثَر. ، كَكيٍِّس وتُْفتَُح ياُؤهُ ، َعيِّنٌ  ِسقاءٌ و

ْرِف من األْفراِد وقالوا لم يَِجئ فَْيعَل ، بفتْحقاَل شْيُخنا : وعَ  ةُ الصَّ فَة المشبََّهِة َغْيره. العَْينِ  دَّه أَئِمَّ  ، ُمْعتالً من الّصِ

 ؛ عن اللّْحيانّي. ساَل ماُؤهُ  إذا : ُمتَعَيِّنٌ  كذِلَك : ِسقاءٌ و

اغُب : وِمن َسياَلِن الماِء في الجاِرَحِة اْشتُقَّ ِسقاءٌ   إذا ساَل منه الماُء. (1) ُمتَعَيِّنٌ و َعيِّنٌ  وقاَل الرَّ

اُح : َجديدٌ  : َعيَّنٌ و َعيِّنٌ  أَو رمَّ  ؛ طائِيَّةٌ ؛ قاَل الّطِ

 ٍ اِّ ـــــــــــهـــــــــــا كـــــــــــر  ابٍ  وعـــــــــــَ ر  مـــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــد اخح  ق

ِن و     بـــــــــــــاطـــــــــــــِ تـــــــــــــَ
ُ

ال املـــــــــــــ
َ

ـــــــــــــر وااي ابملـــــــــــــ ف  ال (2)جـــــــــــــَ
 

  
 : َجديَدةٌ ، طائِيّة أَْيضاً ؛ قاَل : َعيّنٌ  وكذِلَك قْربَةٌ 

ما ابُ  َعيحيِنَ كالش ِعيِب الَعّاِ 
(3) 

ً  قاَل : وَحَمَل ِسْيبََوْيه ا َعيَّنا وَمْعناها ، ولو حكَم بأََحِد هذين  العينِ  ياٌء ، وقد يمكُن أْن يكوَن فَْوَعالً وفَْعوالً ِمن لَْفظِ  َعْينُه على أنَّه فَْيعٌَل ممَّ

ِحيح ،  ْين لحمَل على مأْلُوف َغْير منكٍر ، أاََل تََرى أنَّ فَْعوالً وفَْوَعالً ال َمانِع لكّلِ واِحٍد منهما أن يكوَن في الُمْعتل ،الِمثالَ  كما يكوُن في الصَّ

ا فَْيعَل ، بفتْح ا َعْينُه ياٌء فعَِزيٌز. العَْين وأَمَّ  ، ممَّ

قاُء : َرقَّ ِمن الِقَدِم. تَعَيَّنَ و  الّسِ

اُء :  : أْن يكوَن في الجْلِد َدوائِر َرقِيقَة ؛ قاَل القَطاميُّ : التَّعَيُّنُ  وقاَل الفرَّ

ر   و  فـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــن  األِدمَي إذا تـ  ل

ـــــــــاعـــــــــا     ن َب الصـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــَ ل ـــــــــًا غـــــــــَ ن ـــــــــ  ي عـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــً  وتـ ل ـــــــــِ (4)ب
 

  
ُجل : َعيَّنَ و  ، بالكْسِر ، أي السَّلَِف ، أَو أَْعَطى بها. بالِعينةِ  أََخذَ  الرَّ

َر. إذا الشََّجُر : ( )5َعيَّنَ  ِمن المجاِز :و  نَِضَر ونَوَّ

ً  التَّاِجرُ  َعيَّنَ  قاَل األَْزهِريُّ :و ثم اْشتََراها  لوٍم ،َمعْ  إلى أَجلٍ  َمْعلومٍ  ِسْلعَتَهُ بثََمنٍ  ِمن رُجلٍ  باعَ  ، قَبِيَحة وهي االسُم ، وذِلَك إذا ِعينَةً و تَْعيينا

أَْكثَر الفُقَهاِء ، وُرِوي فيها النَّْهُي عن عائَِشةَ وابِن َعبَّاٍس ، رِضي هللا تعالى  الِعينَةَ  الذي باَعها به. قاَل : وقد َكِرهَ  منه بأَقَلَّ ِمن ذِلَك الثَّمنِ 

 عنهما.

 .الِعينَةَ  في حِديِث ابِن عبَّاس : أنَّه َكِرهَ و

ا اْشتََراهُ إلى  الِعينَةِ  ِسْلعَة من آخر بثََمٍن َمْعلوٍم وقَبََضها ، ثم باَعها ِمن طاِلبِ  الِعينَةِ  تََرى التاِجُر بَحْضَرةِ طاِلبِ قاَل : فإِن اشْ  بثمٍن أْكثَر ممَّ

ل بالنَّْقِد بأَقَّل ِمَن الثَّمِن الذي اْشتََراه ً أَِجٍل ُمسّمى ، ثم باَعها الُمْشتِري ِمن البائِع األوَّ ، وهي أَْهَون ِمن األُْولى ، وأَْكثَر  ِعينَةٌ  ا به ، فهذه أَْيضا

ت من شْرٍط يْفسُدها فهي جائَِزةٌ   الُمتَعَيِّنُ  ، وإن اْشتَراهاالفُقَهاِء على إجاَزِتها على َكراَهة من بعِضهم لها ، وجملَةُ القَْول فيها أنَّها إذا تَعَرَّ

يتبشْرِط أن يبيعَها ِمن بائِعها األوّ   العَْينِ  اْشتِقاقُها من الِعينَةَ  ، وذلك أنَّ  الِعينةِ  لحصوِل النَّْقِد لطاِلبِ  ِعينةً  ل فالبَْيع فاِسٌد عْنَد جميِعهم ، وُسّمِ

لة بعَْينٍ  ، وهو النَّْقُد الحاِضُر ويْحُصُل له من فَْورِه ، والُمْشتِري إنَّما يَْشتريها ليبيعَها  .حاِضَرةٍ تَِصُل إليه ُمعَجَّ

 : بنِسيئٍة ألنَّها زياَدةٌ. بِعينَةٍ  وفي األساِس : باَعه

 بالدَّْين. العَينِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ألنَّها بَيعُ 

 الَحْرَب بَْيننا : أَداَرها. َعيَّنَ و
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ها.  وفي اللّساِن : أََدرَّ

ً  كأنَّه َجعََل لها اللُّْؤلَُؤةَ : ثَقَبَها ، َعيَّنَ و  .َعْينا

 ؛ عن اللّْحيانّي. فالناً : أَْخبََرهُ بَِمساِويِه في وْجِهه َعيَّنَ و

__________________ 
 ( يف املفردات : عّاٌ وَمِعٌا.1)
 .201/  4واللسان واملقايي   168( ديوانه 2)
 والصحاح. 201/  4واللسان واملقايي   160( الرجز لر بة ديوانه ص 3)
 والتهذيب. 202/  4قايي  واللسان واألساس وامل 39( ديوانه ص 4)
 لي  يف القاموس.« عّا »( قوله : 5)
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 ، إذا أَْخبََر السُّْلطان بَِمساِويه شاِهداً كاَن أَو غائِباً. عينِهِ  وفي األساِس : بَكَّتَه في وْجِهه وعلى

. َرزِ الخُ  ُعيونُ  لتَْنَسدَّ وليْخرَج ِمن َمخاِرِزها  َصبَّ فيها الماءَ  إذا الِقْربَةَ : َعيَّنَ و بَها ؛ نَقَلَهُ األْصمعيُّ  وآثَاُرها وهي َجديَدةٌ ، وكذلك َسرَّ

اغُب : وِمن سيالِن الماِء ِمن الجاِرَحِة أُِخَذ قْولُهم  تَْنَسدُّ بسيالنِِه آثاُر ُخَرِزها. (1)قِْربَتك أي صبَّ فيها ماء  َعيِّنْ  وقاَل الرَّ

 ؛ وهذا قد تقدََّم في َكالِمِه قَِريباً فهو تْكراٌر. ، بالكْسِر : السَّلَفُ  الِعينَةُ و

 ، كِعنٍَب. ِعيَنٌ  مثُْل الِعيَمِة ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ والَجْمعُ  ِخياُر الماِل ، : الِعينَةُ و

 ؛ قاَل ابُن ُمْقِبل : مادَّةُ الَحْربِ  : الِعينَةُ و

يّن بـــــــــعـــــــــد  ُب ا ـــــــــرُب مـــــــــِ لـــــــــُ هـــــــــا ال حتـــــــــَح يـــــــــنـــــــــتـــــــــِ  عـــــــــِ

ِدِم     يــــــــــــٍد مــــــــــــارٍِد ســــــــــــــــــــــــــَ َة ســــــــــــــــــــــــــِ اللــــــــــــَ (2)إال  عــــــــــــُ
 

  
 كالمْحَجِر لإِلْنساِن. َعْينَْيها من النَّْعَجِة : ما َحْولَ  الِعينَةُ و

 .العَْينِ  في َحَسُن الَمْرآةِ  إذا كان ُمضافَةً  عينةٍ  ثَْوبُ  يقاُل : هذاو

 ِمنَّا ، أي َمْنزٌل وَمْعلَم. َمعانٌ  يقاُل : الُكوفَةُ  : الَمْنِزُل. الَمعانُ و

 ؛ قاَل عبُد هللا بُن رواحة ، رِضَي هللا تعالى عنه : لحاّجِ الشَّامِ  قُْرَب موتَةَ  َمْنِزلَةٌ  أَْيضاً : َمعانٌ و

عـــــــــــــاٍن   أقـــــــــــــامـــــــــــــت لـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــا عـــــــــــــلـــــــــــــ  مـــــــــــــُ

وُم و     (3)أعــــــــــــــقــــــــــــــَب بــــــــــــــعــــــــــــــد فــــــــــــــرتهتــــــــــــــا مجــــــــــــــُ
 

  
ِحيحِ ألنَّه يكوُن فَعَاالً وَمْفعاَلً.قاَل ابُن ِسْيَده : وقد  ً  ، ويُقاُل : َعْينونَى ، (4) وَعْينونُ  ذُِكَر في الصَّ  ، بكْسرِ  َعْينَْينِ وة :  َعْينونَة ويقاُل فيها أَْيضا

 ، وبالَوْجَهْين َعْينَْينِ  وذو َعْينَان ، ويقالُ  َعْين وفتِحها ُمثَنَّى العينِ 

ُض به : ُرِوَي حِديُث ُعثْمان ، رِضيَ  حمِن بُن َعْوٍف يُعَّرِ أَو قلٌت ،  َجبٌَل ، ؛ وهو« َعْينَْينِ  إنِّي لم أَفِرَّ يومَ » هللا تعالَى عنه ، قاَل له عبُد الرَّ

ى ، فَناَدى أنَّ محمداً ، قاَم عليه إبليُس عليه لَْعنَةُ هللا تعالَ  قْبَل َمْشَهد اإلَمام َحْمَزةَ ، رِضَي هللا تعالَى عنه ، بِأُُحدٍ  أو هضبَةٌ في َجبَلٍ 

 ، قد قُتَِل. (5) وسلمعليههللاصلى

ماةُ يوَم أُُحدٍ   .َعْين . وفي رْكنِه الغَْربي َمْسجٌد نَبَويٌّ وعْنَده قَْنطَرةُ َعْينَْين ويقاُل ليَْوم أُُحٍد يَْوم ؛ قاَل الَهَرويُّ : وهو الَجبَُل الذي أَقاَم عليه الرُّ

اِعي : بفتْحِ العَْيِن : ة بالبَْحَرْينِ  ، )(6 َعْينَْينو  في ِدياِر عْبِد القَْيِس ، كثيَرةُ النَّْخِل ؛ قاَل الرَّ

ا  ث  هبـــــــــــــــــــــن  ا ـــــــــــــــــــــاِدايِن كـــــــــــــــــــــبلـــــــــــــــــــــ   حيـــــــــــــــــــــَُ

َرعــــــــــا     كــــــــــح ِ مــــــــــُ اح نــــــــــَ ــــــــــح يـ ارًا بــــــــــعــــــــــَ بــــــــــّ اِن جــــــــــَ ثــــــــــ  (7)حيــــــــــَُ
 

  
ي : ، َعْينَْينِ  ُخلَْيدُ  وَصوابُه : منها ،كذا في النسخِ ،  منه ، قاَل األَْزهِريُّ : وقد َدَخْلتها أنا.  وهو َرُجٌل يُهاِجي َجريراً ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

راً و  قــــــــــَ ــــــــــح نـ ِ مــــــــــِ اح نــــــــــَ ــــــــــح يـ نــــــــــا يــــــــــوَم عــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ نـ ُن مــــــــــَ  حنــــــــــح

ِر و     ن األصـــــــــــــــــــــــح رح عـــــــــَ واكـــــــــِ ُدوٍد مل نـــــــــُ (8)يـــــــــوَم جـــــــــَ
 

  
 في دياِر هوازن في الِحجاِز ، فيَما يَراهُ أَبو نَْصِر. : ع َعْينانِ و

__________________ 
 ( يف املفردات : فيها ما ينسد بسيالنه آ ر خرزه.1)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 399( ديوانه ص 2)
 .«من معان فبعقب»( معجم البلدان ا من أبيات ا برواية : 3)
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كلمة عربانية جاءت بلفة مجض ســـالمة الع  ا وال  وز يف العربية وهو بوزن هينون ولينون إال أن يريد به العا الوبيئة ( قيدها ايقوت ابلفتح ا  4)
 فإنه حينئذ  وز قياساً ومل نسمعه.

 لي  يف القاموس.« تعاىل»( قوله 5)
 وسيا  القاموس اقتض  ما أثبت موافقاً ملا يف ايقوت.« عينان»( يف اللسان : 6)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان ومعجم البلدان. 167ديوانه ط بريوت ص  (7)
 ( البيت يف اللسان بدون نسبة ا ونسبة يف التكملة وايقوت للبعيث وعجزه يف ايقوت :8)

 مل ننب يف يومي جدود عن األسرو 
 للفرزد .« عينان»ونسبه ايقوت يف 
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 جعفر أو قَِريب منه ؛ عن نَْصر.باليََمِن ِمن ِمْخالِف  ، كَجيَّاَن : د َعيَّانُ و

 في ِدياِر الحاِرِث بِن َكْعٍب ، عن نَْصِر. كِكتابٍة : ع ، الِعيانَةُ و

ّمِ : د باألْنَدلُِس. العُيونُ و  ، بالضَّ

 ة بالبَْحَرْيِن. أَْيضاً :و

 ؛ وقيَل : قَْريتاِن ، وإلى األَخيَرةِ نُِسَب أَبو بْكِر بُن يَْحيَى ابِن علّيِ بِن إْسحق الّسْكسكيُّ  كأَْحَمَد وثُماَمٍة : ِحْصناِن باليََمنِ  ، ُعيانَةُ و أَْعيَنُ و

 ؛ َضبََطه الجْنِديُّ في تاِريِخه. 628الفَِقيهُ الُمَدقُِّق صاِحُب الَكَرامات ، ماَت َسنَة  العُيانيُّ 

 اِم.بيَن الُكوفَِة والش ة بفتْحِ الميِم : ، الَمِعينَةُ و

فه المصنُِّف.  * قْلُت : الصَّواُب فيها : الَمعنيةُ ، نُِسبَْت إلى َمْعن بِن زائَِدةَ كما َحقَّقه نَْصر ، وقد صحَّ

 الَخْضراُء. العَْيناءُ و

 والبلى. الِقْربَةُ الُمتََهيِّئَةُ للَخْرقِ  أَْيضاً :و

 النَّافَِذةُ من القوافِي. أَْيضاً :و

يت لكثَْرةِ مائِها. بِئْرٍ  أَْيضاً : اسمُ و  ُسّمِ

 والصَّواُب بالمْعجمِة. هكذا َذَكَره بعٌض ، بالقَْصِر : قُنَّةُ َجبَِل ثَبِير ، ، )(1 العَْيناو

 ، َعْينَْيهِ  السَّائِلَةَ على َوْجِهه فكانَْت أَصحَّ  َعْينَهُ  ، وسلمعليههللاصلىَردَّ رسوُل هللا  بِن زْيٍد الصَّحابّي الذي قَتَاَدةَ بن النُّْعمانِ  لَقَبُ  : العَْينِ  ذُوو

يَِر في المْعجزاِت.  وقد َذَكَره أَْصحاُب الّسِ

 : ُمعاِويَةُ بُن ماِلٍك شاِعٌر فاِرٌس. العَْينَْينِ  ذُوو

ً  ُعيَْينَة تَْصغيُرها العَْينَ  ألنَّ  الجاسوسُ  مَصغَّراً : ، العُيَْينَتَْينِ  ذُوو  تَعَيَّنَ و ، كلُّ ذِلَك قد ُسِمَع. العَُوْينَتَْين وذو العَْينَْين . ذُو؛ ويقاُل له أَْيضا

هَ  ُجُل : تََشوَّ َر ؛ ( )2الرَّ ً  ؛ كذا في النسخِ ، والصَّواُب تََشوَّ  .بعَْينِه وتأَنَّى ليُِصيَب شيئا

 فالناً : رآهُ يَِقيناً. تعيَّنَ و

 .بعَْينِه ُء : لَِزَمهُ عليه الشَّي تعيَّنَ و

. : َجدُّ نَهاِر بِن تَْوِسعَةِ  (3) َعْينانِ  أَبوو  الشَّاِعر ، َذَكَره الُمْستَْغفريُّ

ٌث. أَْعيَنَ  عبُد هللا بنُ و  ، كأَْحَمَد ، محّدِ

 َجعَلَها زائَِدةِ ، فَذَكَره هنا ، وتقدََّم للمصنِِّف رِحَمه هللاُ تعالى في ع وعلى أنَّ الميَم أَْصِليَّة ومنهم َمْن  «م ع ن»في  ، يأْتي ِذْكُره َمعينٍ  وابنُ 

 ن ِمن جملَِة األَْسماء ، وَذَكْرنا هناك ما يُناِسُب.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 لَب :الحياةُ للناِس ؛ وبه فَسََّر ثَعْ : الماِء  َعْينُ وَرئيُس الَجْيش : وأَْيضاً : َطِليعَتُه  العَْينُ 

َدهــــــــــمح  نــــــــــح ُ املــــــــــاِء فــــــــــيــــــــــهــــــــــم وعــــــــــِ اح ك عــــــــــَ  أُولــــــــــئــــــــــِ

و ُ      حــــــــــَ ــــــــــَ ت ُ
جــــــــــاُة واملــــــــــ ــــــــــح ن َ

ِة املــــــــــ فــــــــــَ ــــــــــح يـ (4)مــــــــــن اخلــــــــــِ
 

  
 الماِء ، أي فيهم نَْفٌع وَخْيٌر. َعْينُ  وفي األساِس : فيهم

 َغْير َدْيٍن. َعْينٌ  : النَّْقُد ؛ وِمن َكالِمهم : العَْينُ و

ه وَحِقيقَتِه. َعْينٍ  ِء. يقاُل : جاَء باألَْمِر ِمن: َحقيقَةُ الشَّي العَْينُ و  صافِيٍَة ، أي ِمن قَّصِ



17395 

 

 ، أي خاِلصاً واِضحاً. بعَْينِه : الخاِلُص الواِضُح. يقاُل : جاَء بالحقِّ  العَْينُ و

 : الشَّْخُص. العَْينُ و

 : األَْصُل. العَْينُ و

ه. َعْينُه ادُ : الشاِهُد ؛ ومنه الَجو العَْينُ و ْسَت فيه الَجْوَدةَ ِمن َغْير أن تَِفرَّ  فَِراُره ، إذا رأَْيته تَفَرَّ

__________________ 
 ( يف معجم ايقوت : عبنا ثبري ا تثنية عا ا ويف التكملة : وعيناء ثبري شجراء يف رأسه ا وكر عيناء فهي خضراء والصواب ابألعجام.1)
 قا  عاصم : ويف بع  النسخ : تشوس ا أي : د  نظره ا ه. كذا ابلنسخ والصواب : تشور. ا ه شارح.( عل  هامش القاموس :  2)
 ( هو شاعر كبيب العيناء  مد بن قاسم. ا ه. قرايف ا عن هامش القاموس.3)
 ( اللسان واألساس.4)
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وأَْطلُُب أَثََره بْعَد أن يغيَب عنِّي ، وأَْصلُه أنَّ رُجالً رأَى  أُعاينُه َء وأَنارُك الشيأَي ال أَتْ  َعْينٍ  . يقاُل : ال أَْطلُُب أَثَراً بْعدَ الُمعايَنَةُ  : العَْينُ و

ا أَراَد قَتْلَه قاَل   وقَتَلَه. َعْينٍ  أَْفتَدي بمائَِة ناقٍَة ، فقاَل : لْسُت أَْطلُُب أَثَراً بْعدَ : قاتَِل أَِخيِه فلمَّ

 : النَِّفيُس. العَْينُ و

اجِز :: ا العَْينُ و  لعطيةُ الحاِضَرةُ ؛ ومنه قْوُل الرَّ

َماِر و  ُنه كالَكاِلِئ الضِّ  (1)َعيـح
َماُر : الغاِئُب الذي ال يُْرَجى.  والّضِ

 : الناُس. العَْينُ و

ةُ ِمن خواّصِ هللا تعالَى ؛ و العَْينُ و  .«هللا ُعيونِ  ِمن َعْينٌ  أَصابَتْه»الحِديُث : منه : الخاصَّ

 .َعْينانِ  : كفَّةُ الِميزاِن ، وهما العَْينُ و

 : ِلساُن الِميزاِن. العَْينُ و

 : الُمكاِشُف. العَْينُ و

 تطرُف. َعْينٌ  : أي أََحٌد ؛ ومنه قْولُهم : ما بها َعْينٌ  وما بالدَّارِ 

 : َوَسُط الَكِلَمِة. العَْينُ و

 ئِة.: الخرُم في الَمزاَدةِ تَْشبيهاً بالجاِرَحِة في الَهيْ  العَْينُ و

 : العافِيَةُ. العَْينُ و

 : الصُّوَرةُ. العَْينُ و

 : قُْطَرةُ الماِء. العَْينُ و

 : قَْريَةٌ بِمْصَر. العَْينُ و

 : اسُم السَّبعيِن ِمن ِحساِب الجمِل. العينُ و

. العَْينُ و  : الِعزُّ

 : اسُم كتاٍب ألَّفَهُ الَخِليُل وأَْكَملَهُ اللَّْيُث. العَْينُ واليَِقيِن.  َعْينُ  : العْلُم ، ؛ وهو العينُ و

ً  : كثَْرةُ ماِء البِئِْر ؛ وقد العَْينُ و  إذا َكثَُر ماُؤها. عانَْت َعْينا

ً  الدَّْمعُ  عانَ  . يقاُل :العَْينِ  : َسياَلُن الدَّْمعِ ِمنَ  العَْينُ و  : إذا ساَل وَجَرى. َعْينا

يِّقةِ  اإِلْبَرةِ. َعْينُ  : العَْينُ و  صفية. َعْينُ  منها : العَْينِ  ويقاُل للضَّ

 نُِسبَْت إليه القَْنَطَرةُ. َعْينَْين : مْوِضٌع في َجبَلِ  العَْينُ و

 : المحسةُ. العَْينُ و

 : بيٌت صغيٌر في الّصْندوِق. العَْينُ و

 َ  : َصكَّه أَو أَْغلََظ له في القْوِل ، وهو مجاٌز. َعْينَه وفَقَأ

 قََصْدُت زْيداً : يُِريُدوَن اإِلْشفاَق. َعْيني : على وتقوُل العََربُ 

 ، على التَّماِم. َمْعيونٌ و، على النَّْقِص ،  َمِعينٌ  ، والُمصاُب : بالعَْينِ  : الُمِصيبُ  العائِنُ و
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اِجيُّ :  داٍس :؛ قاَل عبَّاُس بُن ِمرْ  َعْينٌ  الذي فيه الَمْعيونُ و،  بالعَْينِ  الُمصابُ  الَمِعينُ  وقاَل الزجَّ

داً  ك ســـــــــــــــــــــــيـــــــــِّ بـــــــــونـــــــــَ َك حيحســـــــــــــــــــــــَ  قـــــــــد كـــــــــاَن قـــــــــوحمـــــــــُ

يـــــــــــــوُن و     عـــــــــــــح ٌد مـــــــــــــَ يـــــــــــــِّ ك ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــ  (2)إخـــــــــــــاُ  أَن
 

  
 ِء : تَْخِصيُصه ِمن الجملَِة.الشي تَْعيِينُ وٍء ، أي ما أَْعطاِني شيئاً بشي َعيَّنَنِي ٍء ومالي بشي َعيَّنَ  ويقاُل : أَتَْيُت فالناً فما

 النََّظُر والُمواَجَهةُ. الُمعايَنَةُ و

ة : تَعَيَّنَهو مَّ  : أَْبَصَره ؛ قاَل ذو الرُّ

تح  نــــــــــَ ــــــــــ  يـ و إذا مــــــــــا تــــــــــعــــــــــَ بــــــــــُ ــــــــــح نـ ــــــــــَ لــــــــــ   فــــــــــال يـ  ختــــــــــَُ

بـــــــائـــــــك     هـــــــا كـــــــالســــــــــــــــــــ  نـــــــاقــــــُ حـــــــًا َأعــــــح بــــــَ (3)هبـــــــا شــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  عائِنَةً  ورأَْيتُ   .عايَنُوني ِمن أَْصحابِي ؛ أي قْوما

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 وانظر حباشيته ثبتاً ابملصادر الوارد فيها. 199/  4وانظر ختر ه فيه ا واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   156( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان.3)
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 : يُصاِدقُك ِرياًء. َعْينٍ  وهو أَُخو

 أي رأَْسك.:  َعْيناكَ  ؛ وألَْضِربَنَّ الذي فيه المعيان ، كَشدَّاٍد : العَيَّانُ و

 .العينُ  ٍء تْدرُكه: أي أَْدنَى شي عائِنَةٍ  ولَِقْيته أَْدنَى

لُ   ٍء.: أي قْبَل كّلِ شي عائِنَةٍ  وأَوَّ

 .العَْينِ  : المْرأَةُ الواِسعَةُ  العَْيناءُ و

 : إْخباِريٌّ صاِحُب نَودار َمْعروفٍَة. العَْيناءِ  وأَبو

 واْبيضَّ سائُِرها ؛ وقيَل : أَو كاَن بعكِس ذِلَك. َعْينُها : اْسَودَّتْ  َعْيناءُ  وشاةٌ 

 القْوِم : أَفاِضلُهم. أَْعيانُ و

 .العُيونَ  بلْغتُ  أََعْنتُ و ِعْنتُ  وَحفَْرُت حتى

 .العُيونَ  : بَلَغَ  أَعانَ و فأَْعيَنَ  الحافرُ وفي التَّْهذيِب : َحفََر 

اح : َعْيٌن َمْعيُونَة وقاَل أَبو سعيٍد : رمَّ  : لها مادَّةٌ ِمَن الماِء ؛ وأَْنَشَد للّطِ

ٌة  ونـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــــح تح وهـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــَ  مث آلـــــــــــــــــــــَ

ي    طــــــــِ ي مــــــــن بــــــــَ هــــــــامــــــــِ
َ
ِز املــــــــ كــــــــح ِر نــــــــُ هــــــــح (1)ِء الضــــــــــــــــــــــ 

 

  
قاِء : العَْينِ  وَجْمعُ   ؛ َهَمُزوا لقُْربِها ِمن الطََّرِف. َعيَائِنٌ  ِمن الّسِ

 الِقْربِة ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. تَعَيُّنِ  أَْخفاُف اإِلبِِل : إذا نَِقبَْت ِمثْل تَعَيَّنَتْ و

 إذا كاَن َميَّاالً أَْرَجَح بمْقَداِر ما يميُل به اللِّساُن. َعْينٌ  ويقُولُوَن : هذا ِدينارٌ 

اجُز :َء : أََخَذ ِخياالشي اْعتانَ و  َره ؛ قاَل الرَّ

تــــــــــاَرهــــــــــا  ًة فــــــــــاخــــــــــح يــــــــــنــــــــــَ تــــــــــاَن مــــــــــنــــــــــهــــــــــا عــــــــــِ  فــــــــــاعــــــــــح

يـــــــــــاَرهـــــــــــا     ه خـــــــــــِ نـــــــــــِ يـــــــــــح رَت  بـــــــــــعـــــــــــَ (2)حـــــــــــىت اشـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 الَخْيِل : ِجياُدها ؛ عن اللَّْحيانّيِ. ِعينَةُ وَء : اْشتَراهُ بنَِسيئٍَة. الشي اْعتانَ و

ةُ   .العَْينِ  ويقاُل لولِد اإِلْنساِن : قرَّ

ةُ   : اْمَرأَةٌ. العَْينِ  وقرَّ

 : أي أََحٌد. عائِنَةٌ  أَو عائِنٌ  وما بالدَّارِ 

با. الِعينَةُ و  : الّرِ

َل ذي ل كّلِ شي عائِنَةٍ و َعْينٍ  ولَِقيتة أَوَّ  ِء.: أي أَوَّ

. ُعيونُ  العَُدّوِ : أي بحيُث تَراهُ  بعائِنَةِ  ورأَْيته  العَُدّوِ

 : أي إنساناً. عائِنَةٍ  وما رأَْيُت ثَمَّ 

 ، كَكيٍِّس : َسِريُع البُكاِء. َعيِّنٌ  ورُجلٌ 

 .بعَْينِك : أي بحيُث تَراُهم َمعَانٌ  والقْوُم مْنك

لي  َعيَّنَ  ْيُت فالناً وماِمن الَجراِد ، كُمعَظٍَّم : الذي يُْسلُخ فتَراهُ أَْبيَض وأَْحمر ؛ َذَكَره األَْزهِريُّ في تْرَجَمِة ينع عن ابِن ُشَمْيل وأَتَ  الُمعَيَّنُ و

 ٍء : أي ما أَْعطاني شيئاً ؛ عن اللّْحيانّيِ.بشي َعيَّنَني ٍء ومابشي
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 ٍء.وقيَل : لم يُدلَّني على شي

 ، ُمَصغَّراً : اسُم َمْوِضعٍ. ُعيَْينَةُ و

 بُن عائَِشةَ المريُّ َصحابيَّان. ُعيَْينَةُ و؛  َعْينَْيه بُن حْصٍن الفََزاريُّ : اسُمه ُحَذْيفَة لُقَِّب به لشزرِ  ُعيَْينَةُ و

 الَخْمَسة إْبراهيم وعْمَراَن وآَدُم وأَْحمُد ومحمُد حدَّثوا.: العاِلُم اإِلماُم الَمْشهوُر ، رِضَي هللا تعالى عنه : وإْخَوتُه  ُعيَْينَة وُسفياُن بنُ 

 بُن غصٍن عن ُسلَْيمن بِن ُصَرٍد. ُعيَْينَةُ و

 بُن عبِد الرحمِن بِن جْوَشَن شْيُخ وِكيعٍ. ُعيَْينَةُ و

 بُن عاِصٍم األََسديُّ عن أَبيِه. ُعيَْينَةُ و

 اللخميُّ شيٌخ ليَِزيِد بِن ِسناٍن. ُعيَْينَةُ و

ُد في الكاِمِل : كلُّ َمْن يُْدَعى أَبا (3)بُن  ُعيَْينَة بووأَ  ِمن آِل الُمَهلّب فهو اْسُمه وُكْنيَتُه أَبو  ُعيَْينَةَ  الُمَهلَّب بِن أَبي صْفَرةَ َمْشهوٌر ؛ قاَل المبّرِ

 المْنهاِل.

__________________ 
 ( زايدات ديوانه ا واللسان والتهذيب.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 .930 ـ 929/  3( انظر التبصري 3)
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ل َمْن بايََع السَّفَّاح. ُعيَْينَةَ  وموَسى بُن َكْعِب بنِ   : أَوَّ

 .(1)عن الُمباَرك  ُعيَْينَة ومحمُد بنُ 

 شيُخ غنجار. ُعيَْينَةَ  وسعيُد بُن محمِد بنِ 

يَّ للَمْنصوِر ؛ واْبنُه أَبو ُعيَْينَةَ  ومحمُد بُن أَبي  شاِعٌر َزَمَن األَِمين. ُعيَْينَةَ  الُمَهلَّبيُّ تولَّى الرَّ

 .(2)بُن الحَكِم الخلجيُّ شاِعٌر َذَكَره المرزبانيُّ  ُعيَْينَةُ و

 ، ثَبََت ِذْكُره في صحيحِ ُمْسلم. ُعيَْينَةَ  وعبُد الرحمِن بنُ 

 بَني فالٍن : أَْموالُهم وُرْعيانُهم. (3) عاينةُ و

 : َجبٌَل ؛ قاَل الفََرْزدُق : العَْينِ  وأَْسَودُ 

ُم  َوُد الــــــــــعــــــــــِا كــــــــــنــــــــــتــــــــــُ  إذا زاَ  عــــــــــنــــــــــكــــــــــم َأســــــــــــــــــــــــح

رامـــــــــــــًا وأَنـــــــــــــتـــــــــــــم مـــــــــــــا أَقـــــــــــــاَم َأالئـــــــــــــُم     (4)كـــــــــــــِ
 

  
 ِن ُدَرْيٍد عن أَبي ُعثْمان :وقاَل ياقوت : هو بنَْجٍد يُْشِرُف على طريِق البَْصرةِ إلى مكَّةَ ؛ أَْنَشَد القالي عن اب

ِ كنُتمُ  َوَد الَعاح مُتح َأسح  إذا ما فَقدح
 الخ.

 بن شهاٍب اليَْربُوعّي : (5) ُعيَْينة : َمْوِضٌع في قْولِ  األَْعيانُ و

راً  يـــــــــــــــان َعصـــــــــــــــــــــــــــــح ا مـــــــــــــــن اأَلعـــــــــــــــح نـــــــــــــــَ َرو حـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  تـ

ُؤواب     ــــــــــــــــَ َة أنح تـ ب ــــــــــــــــلــــــــــــــــنــــــــــــــــا اإلالهــــــــــــــــَ (6)فــــــــــــــــَ
 

  
ْحنا ِمن اللْعباِء. العمراني ؛ وَرواهُ األَْزهريُّ :هكذا َرواهُ أَبو الَحَسِن   تََروَّ

ً  على السَّاِرق َعيَّنَ و  : َخصََّصه ِمن بين الُمتََّهِمين ؛ وقيَل : أَْظَهَر عليه َسِرقَته. تَْعيينا

 القََصِب : َمِضيٌق وعرٌّ ُمْستِطيٌل بيَن عقبة أيلة والينبع. ُعيونُ والماِء.  َعْينِ  : ساِئٌل ؛ ُمْشتَقٌّ ِمن عائِنٌ  وماءٌ 

 : قَْريةٌ بِمْصَر. العيونُ و

 وأَْيضاً : مْوِضٌع بنَْجٍد ؛ قاَل بدُر بُن عاِمٍر ، الُهَذليُّ :

ِه  َرَوائــــــــــــِ ُد مــــــــــــن عــــــــــــُ ر  اأُلســــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــُ ــــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــــٌد تـ

وِن     يــــــــــــــُ از َأوح بــــــــــــــعــــــــــــــُ واِرض الــــــــــــــر جــــــــــــــ  (7)بــــــــــــــعــــــــــــــَ
 

  
 .«زر ج »وقد ذُِكَر في 

ِد إلى مكَّةَ ؛ عن ياقوت ، رِحَمهُ هللا تعالى. العَْين وأُمُّ   : ماٌء دوَن سميراَء َعْذٌب للمصعِّ

 الغوِر : َمواِضعِ ِحجاِزيَّة. عينُ والَحديِد ،  عينُ وإضم ،  عينُ و

 .عينين : قْبَل َمْشَهِد اإِلَمام َحْمَزةَ عْنَد أحد في مسجد جبل العَْينِ  وقْنَطَرةُ 

 أَبي الّديلم : في حمى فيد. عينُ و

 أَبي ِزياٍد : عْنَد واِدي نُْعماَن. عينُ و

 ُمعاِويَةَ : بالقَاعِ. عينُ و
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 َصاِرخ : بيَن مكَّةَ واليََمِن. عينُ و

 شْمٍس : بالُحَدْيبِيّة. عينُ و

 ع.بوال : بالينب عينُ و

 ٍء فكأَنِّي أَْنُظُر إليَك.أي ال تَْلِو على شي« : ما أََريَتَّكَ  بعينٍ »وتقوُل لَمْن بَعَثْتَه واْستَْعَجْلتَه : 

ئيِس علّيِ بِن عْبِد هللا بِن محمِد بِن القاِسِم بِن طباطبا العلوّي ، وهو َجدُّ بَني األَميِر باليَمَ  العَيانيُّ و ِن ؛ وِمن ولِدِه األَميُر ، بالفتْح : لَقَُب الرَّ

َمةُ  553اَن في أَثْناء َسنَة صاِحُب شهاَرةٍ ك العَيانيّ  ذُو الشََّرفَْين َجْعفُر بُن محمِد الحجاِف بِن َجْعفِر بِن القاِسِم بِن علّيٍ  ؛ منهم شْيُخنا العالَّ

 محمُد بُن إْسمعيل بِن األَميِر ، عاِلُم َصْنعاَء َرَوى عن عبِد هللا بِن ساِلٍم البَْصرّي.

__________________ 
 ( كذا ويف التبصري : عن ابن املبار .1)
 .931/  3والتبصري  267( معجم الشعراء ص 2)
 وعائنة.( يف اللسان : 3)
 .«أسود العا»( اللسان ومعجم البلدان 4)
 ( يف معجم البلدان : عتيبة بن ا ارث بن شهاب الريبوعي.5)
 .«فب لنا»بد  « فبعجلنا»وفيه : « األعيان»( معجم البلدان 6)
 .409/  1( شرح أشعار اهلذليا 7)
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 : نَْبٌت َمْغربيٌّ يكوُن باألَْنَدلُس يسهُل األَْخالَط إذا ُطبَخ بالتِّين. عينونٌ و

يك : نباٌت يُقَاِرُب َشَجُره َشَجَر الفلفِل يكثُر بجباِل الّدْكِن ، وأَْهُل الهْنِد تصطنعُه لنْفِسها. عينُ و  الّدِ

 الُهْدُهِد آذان الفأر لنباٍت. عينُ و

 ال نَْفَع فيه.الهّرِ : َحَجٌر َمْشهوٌر  عينُ و

 ران : الزعرور. عينُ و

ِث ، تُوفي َسنَة  (1) األَْعيَنُ و  ، رِحَمه هللا تعالى. 240: لَقَُب أَبي بْكِر بِن أَبي عتاب بِن الَحَسِن ابِن طريف البَْغداِدّي المحّدِ

 ُث تُوفي بكْرمان َسنَة نَيِّف وثاَلثِْين وَخْمُسمائٍة ، رِحَمهُ هللا تعالىالشافِِعيُّ المحدِّ  األَْعينيُّ  الطَّالقانيُّ  (2)وأَبو علّيٍ محمُد بُن علّيِ بِن محمٍد 

 مع النون فصل الغني
ً  فيه ، كفَِرَح ، َغبِنَ وَء الشَّي َغبِنَ  : [غبن] ً و بالفتْحِ ، ، َغْبنا  وَجهلَهُ. نَِسيَهُ أَو أَْغفَلَهُ  بالتَّْحريِك : ، َغبَنا

 َغِلط فيه. كذا من حقِّه عْنَد فالٍن : َغبِنَ  أَو

ً و َغبَانَةً  َرأْيَهُ ، بالنَّْصِب ، َغبِنَ  قالوا :و في رأْيِه ،  َغبِنَ  ؛ نََصبُوه على َمْعنى فَعََّل ، وإن لم يُْلفَظ به ، أَو على َمْعنى َضعُفَ  ، محركةً : َغبَنا

 أَو على التَّْمييِز الناِدِر.

ه ، َرأْيَه وبَِطَر َعْيَشه وأَِلَم بَْطنَه وَوفَِق أَْمَره وَرِشَد أَْمَره كاَن في األَْصِل َسِفَهْت نَْفُس زْيٍد وَرِشَد أَْمرُ  َغبِنَ وهم َسِفهَ نَْفَسه قاَل الَجْوهِريُّ : قْولُ 

ُجِل اْنتََصَب ما بْعَده بوقُوعِ الفْعِل عليه ، ألنَّه صاَر في مْعنَ  َل الفْعُل إلى الرَّ ا ُحّوِ ى َسفَّهَ نَْفَسه ، بالتَّْشديِد ؛ هذا قَْوُل البَْصِريِّين والِكسائي ، فلمَّ

ل الفْعُل ِمن النَّْفِس  ا ُحّوِ اُء : لمَّ إلى صاِحبِها َخَرَج ما بْعَده ويَجوُز عْنَدهم تْقِديُم هذا الَمْنصوب كما يَجوُز غالَمه َضَرَب َزْيٌد. وقاَل الفرَّ

راً ليَُدلَّ على أنَّ  ر ال يكوُن إالَّ نِكَرةً ، ولكنَّه ترَك على إضافَتِه ُمفَّسِ ونصَب السَّفَه فيه ، وكان حْكُمه أْن يكوَن َسِفهَ زيٌد نَْفساً ألنَّ الُمفَّسِ

َر ال يَتَقَدَُّم ، ومنه قْولُهم : ِضْقُت به َذرْ  عاً وِطْبُت به نَْفساً ، والمْعنَى ضاَق كنَْصِب النِّكَرةِ تَْشبيهاً بها ، وال يجوُز عْنَده تْقِديمه ألنَّ الُمْفّسِ

ْيِن. َمْغبُونٌ و َغبِينٌ  فهو َذْرِعي به وطابَْت نْفِسي به ؛ أْي والعَْقِل والّدِ  في الرَّ

ً  في البَْيعِ  َغبَنَهُ و ُك ؛ أَو بالفتْحِ  ، يَْغبِنُهُ َغْبنا أْي :بالتَّْسكيِن في البَْيعِ وهو األَْكثَر ، وبالتَّحْ  الغَْبنُ  ويَُحرَّ  وَوَكَسه. َخَدَعهَ  إذا ريِك في الرَّ

ً  في البَْيعِ  َغبِنَ  وقيَل ؛  : إذا َغفََل عنه بيعاً كاَن أَو ِشَراًء. َغْبنا

ُجل ، ُغبِنَ  قدو  كالشَّتِيَمِة ِمن الشَّتْم. ، الغَبِينَةُ  ؛ واالْسمُ  َمْغبُونٌ  كعُنَِي ، فهو الرَّ

 بَْعُضهم بَْعضاً. يَْغبِنَ  : أن التَّغابُنُ و

ي به : (يَ ْوُم التَّغاُبنِ ) يَْوُمهُ و بما يَصيُر إليه أَْهُل الجنَِّة ِمَن النَِّعيِم ، ويَْلقَى  أَْهَل النَّارِ  فيه تَْغبِنُ  ألنَّ أَْهَل الجنَّةِ  وهو يَْوُم البَْعِث ؛ قيَل : ُسّمِ

عَْت َمْنزلتُه في الجنَِّة َمْن كاَن ُدوَن َمْنزلتِه ، وَضَرَب ذِلَك َمثاَلً للّشراِء والبَْيعِ كما قاَل تعالى : َمِن اْرتَفَ  يَْغبِنُ وفيه أَْهُل الناِر ِمَن العَذاِب ، 

أَْهُل  َغبَنَ :  ، فقالَ  (4) (ذِلَك يَ ْوُم التَّغاُبنِ )ُسئَِل الَحَسُن عن قْوِله تعالَى : و (3) (َهْل َأُدلُُّكْم َعلى َِتارَة  تُ ْنِجيُكْم ِمْن َعذاب  أَلِيم  )

 أي اْستَْنقَُصوا ُعقولَهم باْختِياِرهم الكْفَر على اإِليماِن. ، الجنَِّة أَْهَل النارِ 

 عْقلََك أي يَْنقُصه. يَْغبِنُ  آَخَر في بَْيعٍ فقاَل : إنَّ هذا َغبَنَ  إلى رُجلٍ  (5)نََظَر الُحَسْيُن و

ْعُف والنِّْسياُن. الغَبَنُ و كةً : الضَّ  ، ُمحرَّ

ْفُغ ، ج ، الَمْغبِنُ و  ؛ َمغابِنُ  كَمْنِزٍل : اإِلْبُط والرُّ

__________________ 
 ( قا  ابن األثري : هذه الصفة ملن يف عينه سعة.1)



17403 

 

 ( يف اللباب : أمحد.2)
 .10( الصف ا اآية 3)
 .9( التغابن ا اآية 4)
 ( يف اللسان : ا سن.5)
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  ا واِلِب.واأَلرحفاُي : َبواِطُن األَفحخاِذ عنحدَ 
 َمعاِطُف الجْلِد. الَمغابِنُ : وقيَل  ؛ «بَمغَابِنِه كاَن إذا اطَّلى بََدأَ »في الحِديِث : و

أْ  َمغابِنَه َمْن َمسَّ »في حِديِث عكرَمة : و  أمره بذلَك اْستِْظهاراً واْحتِياطاً. ؛ «فْليَتَوضَّ

 .َمْغبِنٌ  وقاَل ثَْعلَب : كلُّ ما ثَنَْيَت عليه فخذََك فهو

 .الَمْغبِنِ  أي في : اْختَبَأَهُ فيه ، اْغتَبَنَهُ و

 َخبََرها ، كنََصَر وَسِمَع ، َغبَنُوا ال يُْعلَم ذلَك منها ، وقد َمْغبُونةٌ  قاَل ابُن ُشَمْيل : يقاُل : هذه الناقَةُ ما ِشئَْت من ناقٍَة َظْهراً وَكَرماً َغْير أَنَّهاو

 لم يَْعلَموا ِعْلَمها. أي

ان. ، كأَْحَمَد ، ُجَهنِيٌّ ، أَْغبَنَ  ماِلُك بنُ و  َذَكَره ابُن الطحَّ

ً  وقد في الثَّْوِب كالعَْطِف فيه ، الغَْبنُ و  : ثَنَاهُ وَعَطفَه. َغبَنَه َغْبنا

 وفي التْهِذيِب : َطاَل فثَنَاهُ ، وكذِلَك َكبَنَه.

 : الفاتُِر عن العََمِل. الغابِنُ و

ا يُْستدرُك عليه  : * وممَّ

 رأْيَك : أي َضيَّْعتَه ونَِسيتَه. َغبِْنتَ 

ُجلَ  َغبَنَ و ً  الرَّ  : َمرَّ به وهو ماثٌِل فلم يََره ولم يَْفُطن له. يَْغبِنُه َغْبنا

ُجُل أََشدّ  َغبِنَ  وقاَل ابُن بُُزْرج : بَاح. الغَبَنانِ  الرَّ باَحة والرَّ ْبح والرَّ  ، وال يقُولُوَن في الرْبحِ ، إالَّ َربَح أََشّد الّرِ

 الناَس : إذا لم يَنَْلهُ غيُرهم. َغبَنُواو

 .الَمْغبِن َء : َخبَأه فيالشي َغبَنَ و

 ، محّركةً ؛ قاَل األْعَشى : َغبَنٌ  وما قُِطَع ِمن أَْطراِف الثَّْوِب فأُْسِقطَ 

 (1)قاِط الَغَ ُ ُيساِقطُها كسِ 
 .غبنَ  لَه : تَقاَعَد حتى تَغابَنَ و: ثَْنُي الدَّْلو ليَْنقَُص ِمن طوِلِه.  الغَْبنُ و

ّمِ ،  كالغُْدنَةِ  وَسعَةُ العيش ، ، محّركةً : النَّْعَمةُ واللَّينُ  الغََدنُ  : [غدن] ، أي  ُغُدنَّةٍ و ُغْدنَةٍ  يقاُل : إنَّهم لِفي َعْيٍش  كُحُزقٍَّة. ، الغُُدنّةِ و، بالضَّ

 َرغٍد.

ل.  قاَل ابُن ِسْيَده : وأَشكُّ في األَوَّ

 النَّْوُم والنُّعاُس. : الغََدنُ و

 قاَل القاُلُخ : االْستِْرخاُء والفَتَْرةُ ، في الُمْحَكم :و

نح و  طــــــــــــــَ ضح َأوحاَلَدهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ  مل ُتضــــــــــــــــــــــــــــِ

ٌة و     عحســــــــــــــــــــــــَ ُه نـــــــــــَ بــــــــــح َدنح مل ُتصــــــــــــــــــــــــِ (2)عــــــــــلــــــــــ  غــــــــــَ
 

  
 أي على فَتَْرةٍ واْستِْرخاٍء.

ي. والذي أَْنَشَده األَْصمعيُّ فيَما َحَكاه عنه ابُن جني :  قاَل ابُن بَّرِ

نح  هـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ذح ٍس مـــــــــــــُ ؤح َرفح بـــــــــــــبــــــــــــــُ عـــــــــــــح ُر مل يــــــــــــــُ  َأمحـــــــــــــحَ

َدنح و     ٌة عــــــــــلــــــــــ  غــــــــــَ عحســــــــــــــــــــــــَ ه نـــــــــــَ بــــــــــح (3)مل ُتصــــــــــــــــــــــــِ
 

  
اجُز : من الشََّجِر : النَّاِعُم الُمتَثَنِّي الُمْغَدْوِدنُ و  ؛ قاَل الرَّ
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اِن  ُا مـــــــــــــــــض الـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــّ  أَرحٌض هبـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــِّ

ِدُن اأَلغحصــــــــــــــــــــــــــــــاِن و     َدوح غــــــــــــــــح ٌب مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ن (4)عــــــــــــــــِ
 

  
اُج  إذا كانَ  ُغدانِيٌّ  في الشََّجِر والشاّبِ. يقاُل : َشَجرٌ  ، بالضّمِ ، كالغُدانِّيِ  الشابُّ النَّاِعُم ، : الُمْغَدْوِدنُ و كثيراً َريَّان ُمْسترخياً ساقِطاً ؛ قاَل العجَّ

: 

ِدُن اأَلرحَط  ُغَداين  الض ا    (5)ُمغحَدوح
. الغُدانِيُّ  والشابُّ   : الغَضُّ

 وتَثَنَّى. : تَمايََل وتَعَطَّفَ  تَغَدَّنَ و

 ، كُحُزقٍَّة : لَْحَمةٌ َغليظةٌ في اللهاِزِم. الغُُدنَّةُ و

__________________ 
 وصدره : 208( ديوان األعش  ط بريوت ص 1)

 ما إن عل  جاره تلفةٌ و 
وللقالخ بن حزن أرجوزة عل  هذه النافية ومل أجد ما ذكره اجلوهري فيها ا والرجز يف »( اللســــــــان والصــــــــحاح ا والتكملة ا قا  الصــــــــاغاين : 2)

 التهذيب منسوابً إىل عمر بن جلب.
 ( اللسان.3)
 برواية : األفنان بد  األغصان.( الرجز يف اللسان 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
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 قاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسبُه ذِلَك.

 يمانِيَّةٌ. تُعَلَُّق عليه الثِّياُب ، الذي كِكتاٍب : القَِضيبُ  ، الِغَدانُ و قاَل :

هما : َحيَّانِ  ُغْدنٍ  ، وبنُو ُغدانَةُ و ل ِمن يَْربُوعٍ ؛ قاَل األَ  ، بضّمِ  ْخَطُل :؛ األَوَّ

ًة و  َزلـــــــــــــــــــ  ااًن مـــــــــــــــــــُ د  َة عـــــــــــــــــــِ َدانـــــــــــــــــــَ رح غـــــــــــــــــــُ  اذحكـــــــــــــــــــُ

رَيُ     ا الصـــــــــــــــــــــــِّ ىَن حـــــــــوهلـــــــــَ ـــــــــح ب ـــــــــُ ِ  تـ لـــــــــ  ـــــــــَ بـ (1)عـــــــــن ا ـــــــــَ
 

  
ي : ِعدَّاناً َجْمُع َعتُوٍد.  قاَل ابُن بَّرِ

  تعالى.بَْصريٌّ ثِقَةٌ ِمن شيوخِ البُخاِري ، رِحَمه هللا الغَُدانيُّ  ومنهم أَْحمُد بُن عبِد هللا بِن ُشَمْيِل بِن صخرِ 

 : السَّريُع. الغََدْوَدنِيُّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 النَّْبُت : اْخَضرَّ حتى يَْضِرَب إلى السواِد ِمن ِشدَّةِ ِريِّه. اْغَدْوَدنَ 

ماِل ِحبال يْنبُُت فيها َسبٌَط وثُماٌم وَصْبغاُء وثُدَّاُء ، ويكوُن وَسَط ذِلَك أَْرَطى وَعْلقَى ، ويكونُ  ُمْغَدْوِدنَةٌ  وَحَرَجةٌ  أَُخُر منها  : إذا كانْت في الّرِ

  الَكأَلِ الُملتَفَّةُ ؛ عن َشِمٍر.األَرُض الَكثيَرةُ :  الُمْغَدْوِدنَةُ وبُْلقاً تَراهنَّ بيضاً ، وفيها مع ذلَك ُحْمرةٌ وال تُْنبُِت ِمن الِعيداِن شيئاً 

 وقاَل غيُرهُ : هي الُمْعشبَةُ.

اُج : ُمْغَدْوِدنٌ  يقاُل : َكألٌ   أي ُمْلتَفٌّ ؛ قاَل العجَّ

ِدُن اأَلرحَط  ُغَداين  الض ا   ُمغحَدوح
 وقاَل ُرْؤبَة :

ِدِن و   (2)َدغحَيٌة من َخِطٍر ُمغحَدوح
 وهو الُمْستَرِخي الساقُِط.

ُجُل : اْستَْرَخى وَسقََط ؛ وهو َعْيٌب. َدنَ اْغَدوْ و  الرَّ

يرافيُّ : شابٌّ   الشَّباِب : نَْعَمتُه ؛ قاَل ُرْؤبَة : ُغَدانيُّ و: ناِعٌم.  َغَدْوَدنٌ  وقاَل الّسِ

 (3)بـَعحَد ُغَداينّ الش باِب األَبـحَلِه 
 : كثيٌر ُمْلتفٌّ طويٌل. ُمْغَدْوِدنٌ و َغَدْوَدنٌ  وَشعَرٌ 

 الشَّعَُر : طاَل وتَمَّ ؛ قاَل حسَّاُن بُن ثابِت ، رِضَي هللا تعالى عنه : نَ اْغَدْودَ و

َدوحِدانً و  غــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــَك مــــــــــــــــــُ رائــــــــــــــــــِ  قــــــــــــــــــامــــــــــــــــــتح تــــــــــــــــــُ

وُء بــــــــــــــــــه آَدهــــــــــــــــــا     نــــــــــــــــــُ (4)إذا مــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــَ
 

  
 : َشِديُد السَّواِد ناِعٌم. ُمْغَدْوِدنٌ  وقاَل أَبو زْيٍد : َشعَرٌ 

وأَبُوه أَبو  ، بالضّمِ : قَْريةٌ بنسَف ، منها : أبو نعيم ، الُحَسْيُن بُن محمِد بِن نعيِم بِن إْسحق الحافُِظ ، َرَوى عنه الُمْستَْغفريُّ ؛ ( )5ُغوْيدينو

 .(6) لغويدينيّ ا الَحَسِن ، وأَُخوه العاَلُء حدَّثا ؛ وَجدُّه نعيم أَبو عصَمةَ َرَوى عن أَْحَمَد بن عْمَراَن بِن موَسى بِن ُجبَْيرٍ 

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، كِسبَْحٍل : الِغَدْفنُ  : [غدفن]

ابغُ  وهو  بالَّالِم. لُغَةٌ في الِغَدْفِل ، َشعَِر الذَّنَِب ِمَن البعراِن ، الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 ، َسِمَع من أَبي كاِمٍل عن شيوِخِه. الغََذانيُّ  ْريةٌ ببُخاَرى ، منها : أَحمُد بُن إْسحق: قَ  (7)، بالذاِل المْعجَمِة كَسحابٍَة  َغَذانَةُ   :[غذن]

 وقَْريةٌ أُْخرى بنسَف منها : شيٌخ للَماِلينّي.

 ، محّركةً : مْوِضٌع بيَن البَْصَرةِ والَمدينَِة. (8) َغَذَوانٌ و

 ، بالضّمِ : قَْريةٌ ببُخاَرى. أُْغذُونٌ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( ديوانه واللسان والتهذيب.2)
 واألساس والصحاح. 414/  4واللسان والتهذيب واملقايي   165( ديوانه ص 3)
 والصحاح. 414/  4واللسان والتهذيب واملقايي   76( ديوانه ط بريوت ص 4)
 «.ُغوَبِذين» ين ا ابلباء املوحدة. ويف معجم البلدان :( يف اللباب ُغوبحد5)
 ( يف اللباب : الغوبديين ا ابلباء املوحدة.6)
 .«( قيدها ايقوت َغَداُن ابلفتح ا ابلدا 7)
 ( قيدها ايقوت ابلفتح والتحريك.8)
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ُل َوْزٌن َغِريٌب واألْولى  ، كَصريِم وِجْذيٍَم ، الغَِرينُ  : [غرن] ْريَُن ، كأَميٍر ؛ والثاني : مثُْل ِدْرَهٍم ، وهو.األوَّ ِزنَةً ومْعنًى ، وهو ما يَْبقَى  الّطِ

 في أَْسفَل القاُروَرةِ ِمن الدُّْهِن.

 وقيَل : هو ثُْفُل ما ُصبَغ به ، كالِغْريَِل بالالِم وهو ُمْبَدٌل منه.

ْريَ  بالِغْريَنِ  ؛ ومنه : أَتَى الُحْمقُ  : الِغْريَنُ و  ِن إذا حمَق.والّطِ

بَدُ  : الغْرينُ و  ِمن الماِء يَْبقَى في الحْوِض ال يُْقَدُر على شْربِه. الزَّ

يُن يَْحِملُهُ السَّْيُل فَيَْبقَى على َوْجِه األَْرِض َرْطباً أَو يابِساً ، : الِغْريَنُ و  وكذِلَك الِغْريَل. الّطِ

يَن َرقِيقاً على َوْجِه األَْرِض قد تََشقََّق ، وَشدََّد نُونَه الشاِعُر َء السَّْيُل فيَثْبُتُ وقاَل األْصمعيُّ : هو أن يَِجي  على األْرِض ، فإذا جفَّ رأَْيَت الّطِ

 َضُروَرةً ، فقاَل :

نِّ  رحيــــــــــــــَ َ  الـــــــــــــــغـــــــــــــــِ قـــــــــــــــ  تح َتشــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ قـــــــــــــــ   َتشــــــــــــــــــــــــــــَ

ينِّ     تح مــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ دان ــــــــــــــــَ ا إذا ت وهنــــــــــــــــُ (1)ُغضــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ل ِمَن الّرباعي وهذا ِمن الثاّلثي وفيه نََظٌر ؛ُوِجَد في بعِض النسخِ ُمْنف ، محّركةً ، الغََرنُ و ْكر على أنَّ األَوَّ ا قْبلَه في الذِّ ؛ قيَل  طائِرٌ  رداً عمَّ

 أَو ِشْبُهها. ؛ عن أَبي حاتٍِم في كتاِب الطَّْيِر ؛ أَو العُقابُ  : هو َذَكُر الِغْرباِن ، أَو َذَكُر العَقاِعِق ،

ي : َذَكر العُْقبا  ِن ؛ قاَل الراجُز :وقاَل ابُن بَّرِ

 لقد َعِجبحُت من َسُهوٍم وَغَرنح 
 .أَْغرانٌ  ج قاَل : والسَُّهوُم : األُْنثَى منها ؛

 السََّرطاُن. : الغََرنُ  أو

 ِمن َمِسيِرِه. وسلمعليههللاصلىقُْرَب الُحَدْيبيَّة نََزَل به سيُِّدنا َرُسوُل هللا ،  ع ، وهو كغُراٍب ، ، ُغرانَ  في الحِديِث ذكرو

 العَِجيُن على القَْرِو ، كفَِرَح ، يَبَِس. َغِرنَ وكَكتٍِف : الضَّعيُف.  ، الغَِرنُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْريَِن   َكَره المصنُِّف في َطَرَن وأَْهَملَهُ هنا.: إذا َغِضَب واْحتَدَّ. وذَ  الِغْريَنِ وأَتى بالّطِ

، بالفتحِ ، أحُد الفَُضالِء بتُونس ، ِمن بيٍت بَطَرابُلُس فَُضالء ، وكان أَبُوه قاِضياً  الغَْريانِيُّ  القاِسمِ  (2)وعبُد الرحمِن بُن أَْحمَد بِن محمِد بِن 

 بها.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ا َوَراء النَّْهِر ، منها : محمُد بُن عبِد هللا بِن إْبراهيمَ  َغْرِديان : [غردن] ُث. الغَْرِديانيُّ  ، بفتْحٍ والدَّال مْكُسوَرة : قَْريةٌ ممَّ  ، المحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ه إلى أَْفالطون.ِمن األَْشجاِر يُْعَزى اْستِْخراجُ  (3): وهي رطوبات تَتَعَفَّن في باِطِن ما تآكل  غاريقون  :[غرقن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُث. (4) ُغرِمينيةُ   :[غرمن]  ، بالضّمِ وكْسِر الِميِم : قَْريةٌ برْستاِق َسَمْرقَْند ، منها : أَبو سعيٍد محمُد بُن شبٍل المحّدِ

 أَْهَملَهُ الَجماَعةُ. : َغْزنَةُ  : [غزن]

ل بِالِد الهْنِد ، وآُل بيتِه  الغزنويُّ  وإليها نُِسَب السُّْلطاُن الوليُّ المجاِهُد محموُد بُن سبكتكين ْنَزِه البِالِد وأَْفَسِحها ُرْقعَةً ،من أَ  وهي َمدينَةٌ في أَوَّ

 ، أَناَر هللا برهانَهُ.
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ّبِ بُن َمْنصوِر بِن إْسمعيل ابِن إبراهيمَ  اه مْلتَمُس اإِلْخواِن ، ماَت في شاِرُح القَُدورّي في م الغزنويُّ  والفَقيهُ أَبو المعاِلي عبُد الرَّ جلََّدْين َسمَّ

ْحمة والّرْضوان.  حدوِد الَخْمُسمائِة ، عليه الرَّ

 الواِعُظ الَحنَفيُّ َسِمَع بغزنَةَ وَمْرَو ، وحدََّث ببَْغدادَ  الغزنويُّ  وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن الُحَسْيِن بِن عبِد هللا بِن محمدٍ 

__________________ 
 اللسان.( 1)
 بن أيب القاسم. 1003/  3( يف التبصري 2)
 .«أيكر»( عن تذكرة األنطاكي ا وابألصر 3)
 ( يف اللباب : ُغرحِميَنوي.4)
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 وِبشريَاز ا َرَو  عنه ابُن الس معايّن.
 وهو واِلُد الُمْسنِد أَبي الفتْح أَْحمد بن علّيٍ.، بنَْت له َزْوَجةُ الُمْستَْظهِر رباطاً بباِب الطَّاِق ،  الغزنويُّ  وأَبو الفَْضل محمُد بُن يوُسفَ 

 من قَُرى ِكس ، منها : أبو ُعَمر حفُص بُن أَبي حفص حدََّث قْبَل الثلثمائة. ة بما َوراَء النَّْهرِ  بفتح الغَْيِن والنُّوِن : ، َغْزنَيانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اهديُّ ، صاِحُب التَّصانِيَف شرحَ  غزوينةُ  ْين أَبو َرَجاء ُمْختاُر ابُن َمْحموِد بِن محمٍد الزَّ  القَُدورّي ؛ وزاَد : قْريَةٌ بَخَوارزم ، منها : نجُم الّدِ

ة صاِحِب البَ  ةُ والمجتبى : تَفَقَّه على العاَلء َسديِد بِن محمٍد الحناطّيِ الُمْحتسِب ، وَمْجد األئمَّ  ْحِر المحيِط ، والَكالم على السراج.األَئمَّ

ِعيُف. الغَْسنُ  : [غسن]  : الَمْضُغ ؛ وبالضّمِ : الضَّ

ين من غيِر نوٍن كما تقدََّم له ؛ وهكذا هو عن ابِن ُدَرْيٍد.: * قْلُت : هذا تَْصحيٌف ، والصَّواُب فيه   الغَس ، بالغَْيِن والّسِ

ل.، بضمَّ  الغُُسنُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : عَفاُء في رأْيِهم وُعقُوِلهم ، فتأَمَّ  تَْين : الضُّ

هما : الُخْصلَةُ من الشَّعَرِ  الغُْسناةُ و الغُْسنَةُ و  ؛ قاَل حميٌد األْرقَط : (1) ، بضّمِ

ه  نـــــــــــاتـــــــــــِ رُت يف ُغســـــــــــــــــــــــــح بـــــــــــِ ىَت لـــــــــــَح  بـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا الـــــــــــفـــــــــــَ

ه    راتــــــــــــــِ فــــــــــــــح ُر إىل عــــــــــــــِ هــــــــــــــح َد الــــــــــــــد  عــــــــــــــِ  إذ صــــــــــــــــــــــــــــَ

  

اتِه  َريَتح ِمربح تاَحها بَشفح  (2)فاجح

ْجز لجْندٍل الطَُّهِوّي. ي : ويُْروى هذا الرَّ  قاَل ابُن بَّرِ

 والغَْيَسةُ : النََّضاَرةُ والنَّْعمةُ ؛ قاَل : وتقدََّم ذِلَك. (3)قاَل : والذي َرواهُ ثَْعلَب وأَبو َعْمٍرو : وفي َغْيساتِه. قال 

ْين ؛  َرٍد.كصُ  ، ُغَسنٌ  ج في الّسِ

 ُخَصُل الشَّعَِر ِمن المْرأَةِ والفََرِس ، وهي الغَداِئُر. الغَُسنُ  قاَل األْصمعيُّ :

 ؛ قاَل عِديُّ ابُن زْيٍد : ُغَسن وقاَل غيُرهُ : َشعَُر الناِصيَِة ، فََرٌس ذُو

ٌن  ِرُف اهلــــــــــــــــــــاِدي لــــــــــــــــــــه ُغســــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ضــــــــــــــــــــــــــــارا     ِ إحح اح جــــــــــــــَ لــــــــــــــح رُِ  الــــــــــــــعــــــــــــــِ عــــــــــــــح (4)يـــــــــــــــُ
 

  
 : َشعَُر العُْرِف والناِصيَِة والذَّوائِِب ؛ قاَل األَْعشى : الغَُسنُ  وفي الُمْحَكِم :

ا  ذحِع اخِلضــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــيــــــــــــــٍر كــــــــــــــجــــــــــــــِ دا بــــــــــــــتــــــــــــــَ  غــــــــــــــَ

نح     ذاِ  طـــــــــــويـــــــــــِر الـــــــــــُغســـــــــــــــــــــــــَ رِّ الـــــــــــقـــــــــــَ (5)ِب حـــــــــــُ
 

  
.كِكتاٍب : ِجْلٌد يَْلبََسهُ  ، الِغسانُ و  الصَّبيُّ

 قْلبِك ؛ عن أَبي زْيٍد. ُغسَّانِ  يقاُل : قد عِلْمُت ذِلَك ِمن كغُراٍب : أَْقَصى القَْلِب. ، الغُسانُ و

شبَابِِه إن َجعَْلتَه  سانِ َغيْ  وَطراَوتِه وُحْسنِه ونَْعمتِه ؛ وقيَل : الشَّباُب. يقاُل : كاَن ذِلَك في كَشدَّاٍد وَكْيساَن : ِحدَّةُ الشَّبابِ  ، الغَْيسانُ و الغَسَّانُ و

اجِز :« غ ي س»في  َغْيسانوفي غ س س ،  َغّسان فَْيعاالً أَو فَعَّاالً ، فهو ِمن هذا الباِب ، وقد ذُِكرَ  ي للرَّ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِر  ـــــــــاِب األَنحضـــــــــــــــــــــــَ ب ُد الشـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــح َدنح عـــــــــَ عـــــــــُ ـــــــــح بـ ـــــــــَ  ال يـ

َدِر و     يــــــــــح مــــــــــَ ــــــــــغــــــــــَ ه ال يحســــــــــــــــــــــــانــــــــــِ رُت يف غــــــــــَ بــــــــــح (6)اخلــــــــــَ
 

  
 أَو ِمن َضْربِِه. من ِرجاِلِه ، ، أَي لْستَ  َغْيسانِهِ و َغسَّانِهِ  ما أَنَت من يقاُل :و

ْين أنَّه بيَن رمع وزبيد ، كَشدَّاٍد : ماٌء نََزَل عليه قوٌم من األَْزدِ  ، َغسَّانُ و  فَنُِسبُوا إليه ، منهم بنُو ؛ وقد َمرَّ في الّسِ

__________________ 
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َلُة الش َعرِ »( يف القاموس : 1)  .«ُخصح
 ( اللسان والصحاح والتكملة قا  الصاغاين.2)

 وبا املشطور األو  والثاين مشطور وهو :« غيساته»والرواية : 

 أنــــــــــــــــــــو  يف نــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــه 

 إذا انـــــــــــــــــتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــدهـــــــــــــــــر إىل عـــــــــــــــــفـــــــــــــــــراتـــــــــــــــــه   

  

 .«قا »( عن اللسان وابألصر 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.« . اخلصاب.. لا»برواية :  208( ديوانه ط بريوت ط 5)
 ( اللسان.6)
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لو ِ 
ُ
رُت امل َنَة َرهح رب. َجفح َُحرِ  وثـَعحَلَبة الَعنحقاء وثـَعحَلَبة األكح

 وا اِرِث امل
 وهو ماِزُن بُن األَْزِد بِن الغَْوِث. : اسُم القَبيلَِة ، َغسَّانُ  أَو

ين ، وكأَنَّ المصنَِّف ، رِحَمه هللا تعالَى ، أَعاَده هناأَو اسُم دابٍَّة وقَعَْت في ه ي به كلُّ ذِلَك ؛ تقدََّم تَْفِصيلُه في َحْرِف الّسِ إشاَرةً  ذا الماِء فُسّمِ

 إلى القَْولَْين ، فإنَّه حكى فيه الصَّْرف والَمْنع كما ذكَر هناك.

جاِل : الغَسَّانيُّ و ين. الجميُل ِجّداً ، ِمن الّرِ  كأَنَّه غْصٌن في حْسِن قاَمتِه كالغَْيسانّيِ ، وقد ذُِكَر في الّسِ

 .(2) النَّاِس  (1) : أَخالقُ  األَْغسانُ و

 ِمن أَبيِه وأََعْسان أَي أْخالق. أَْغسانٍ  قاَل السُّلَميُّ : فالٌن على

 : النَّاِعَمةُ. الغَْيسانَةُ و

 : الناِعُم قاَل أَبو َوْجَزةَ : الغَْيسانُ و

 (3)َغيحسانٌَة ذلك من َغيحساهِنا 
ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

اجُز : ُغُسناتٌ و الغُْسنَة ُغْسناتٌ  يقاُل في َجْمعِ   ؛ قاَل الرَّ

هح  ويــــــــــــــــــٍر َأممــــــــــــــــــَُ نــــــــــــــــــاٍن طــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ُرب  فـ ــــــــــــــــــَ  فـ

هح     ُزمـــــــــــُ نـــــــــــاٍت قـــــــــــد َدعـــــــــــاين َأحـــــــــــح (4)ِذي ُغســـــــــــــــــــــــــُ
 

  
ه. َغسَّان الغَسَّانيُّ  إبراهيُم بُن طلَحةَ بِن إبراهيَم بِن محمِد بنِ وأَبو إْسحق  ُث إلى َجّدِ  المحّدِ

 .َغسَّان : طائِفَةٌ ِمن مرِجئَِة الُكوفَِة اْنتََسبُوا إلى رُجٍل اْسمه الغَسَّانيةُ و

َدِف ، أَبو قَبيلٍَة ، ويُْرَوى بالُمْهملَِة أَ  ُغسَّانُ و اٍن : ابُن الصَّ ْين أَْيضاً.، كُرمَّ  ْيضاً ، وقد ذُِكَر في الّسِ

. الغَْشُن : : [غشن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ْرُب بالعَصا وبالسَّْيِف. وهو  الضَّ

 ؛ عن ُكراعٍ ، والصَّحيُح أنَّه بالعَْيِن الُمْهملَِة كما ذُِكَر في مْوِضِعه. كثُماَمٍة : الُكرابةُ بعَد الِصرامِ  ، الغُشانَةُ و

َطِب إذا لُِقَطت النَّْخلة الُكَرابَة قاَل أَبو   والبَُذاَرة والشََّمُل والشُّماِشُم والعُشانَةُ. الغُشانَةوزْيٍد : يقاُل لَما يَْبقى في الِكبَاَسِة ِمن الرُّ

 الماُء : َرِكبَه البَعَُر في َغديٍر ونحِوِه. تَغَشَّنَ و

ّمِ : ما تََشعََّب من ساِق الشَّجِر ِدقاقُها وِغالُظها ؛  الغُْصنُ  : [غصن] غيَرةُ  الّشْعبَةُ و، بالضَّ  ، ِغَصنَةٌ و ُغُصونٌ  بهاٍء ؛ ج ، غْصنَةٌ  منها الصَّ

 .أَْغصانٌ و بكْسٍر ففتحٍ مثُْل قُْرٍط وِقَرَطٍة ،

ً و هُ إليه : َغَصَن الغُْصَن يَْغِصنُه َغْصنا  ، عن القَنَانّيِ. َمْغصونٌ  ، فهو َمدَّ

 َء : أََخَذه.الشَّي َغَصنَ و

 وأَخَذهُ. قََطعَهُ  : إذا َغَصَن الغُْصنَ  أَو

 ؛ عن ابِن األَعرابّيِ. ثَناهُ وكفَّه : يَْغِصنُه فالناً عن حاَجتِه َغَصنَ و

اِد ، قاَل : وهو َصِحيٌح. قاَل األَْزهِريُّ : هكذا أَْقَرأَنِيه الُمْنذريُّ في النواِدِر ؛ وَغْيُره يقولُ  اد ، وهو عْنَد َشِمٍر بالضَّ  : َغَضَن بالضَّ

ةِ بَني ُسلَْيٍم. الغُْصنِ  ذُوو  : واٍد من َحرَّ
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ةِ ، عن نَْصر ، رِحَمه هللا تعالى.  وقيَل : واٍد قَِريٍب ِمن الَمدينَِة تصبُّ فيه سيوُل الحرَّ

 وقيَل : هو ِمن أَْوديَِة العِقيِق.

 : ُدَجْيُن بُن ثابِت بِن ُدَجْيٍن وليَس بُِجَحى كما توهََّمه الَجْوَهِريُّ ، أَو هو ُكْنيَتُه. نِ الغُصْ  أَبوو

 ُكْنيَتُه ُجَحى. الغُْصنِ  ونَصُّ الَجْمهَرةِ : وأَبو

الً ثم أَثْبَتَه قْوالً ثانياً ، و إذا كاَن قوالً فَما مْعنى التَّوّهم ؛ بل َحَزَم قْوٌم ادَّعاه قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللا تعالى : وفي َكالِمه تَناقٌض إذ نَفَاه أَوَّ

 المصنُِّف توّهماً كما يأْتي في الُمْعتل.

__________________ 
 ( يف القاموس : َخالئُ .1)
 ( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت من نسخة الشارح. وأخالُ  الِثياِب.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( اللسان.4)
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 ٌء ِمن ذلك.شي« د ج ن»: وَمرَّ في  * قْلتُ 

 شيئاً ، وهو الصَّواُب. َحبُّهُ  ، وفي بعِض األُُصوِل : َكبَِر ، (1) كثرَ  ، بالتَّشديِد : َغصَّنَ والعُْنقُوُد  أْغَصنَ و

 : في َذنَبِه بَياٌض. أَْغَصنُ  (2) ثَوبو

ّمِ وكُزبَْيٍر : اْسماِن. ُغْصنٌ و  ، بالضَّ

 بَْطٌن. ُغَصْينٍ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وأَْحَسُب أنَّ بَني

ُث الشيُخ عْبُد القاِدِر بنُ  ْملِة ، ومنهم اإلماُم المحّدِ الغزيُّ الشَّافِِعيُّ ، َرَوى عنه أَبو السَّعاَداِت  ُغَصْينٍ  * قْلُت : وهم اليوم بغزة وِشْرَذَمة بالرَّ

 مُد بُن عبِد القاِدِر الفاِسيُّ وغيُرهُ ، وقد اْنقََرَض الحِديُث اآلَن ِمن بيتِهم.مح

ً  ، من َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، يَْغُضنُهو َغَضنَهُ يَْغِضنُه [غضن]  َحبََسهُ. : َغْضنا

 عاقَهُ. َعْنك : أَي ما غاَضنَه يقاُل : ماو

اد وهو َغلٌَط ، والصَّواُب :وَوقََع في نواِدِر ابِن  ، كما قالَهُ َشِمٌر  َغَضنَني يَْغِضنُني األْعرابّيِ : َغَصنَني عن حاَجتِي يَْغِصنُني ، بالصَّ

 وغيُرهُ.

نَتْ  قْبَل أَن يْنبَت عليه الشَّعَُر ويَْستَِبيَن َخْلقُه ، النَّاقَةُ بوِلِدها : أَْلقَتْه لغيِر تَمامٍ  َغَضنَتِ و  لتَّْشديِد.با ، كغَضَّ

ُك : كلُّ تَثَّنٍ في ثَْوٍب أَو ِجْلٍد أَو ِدْرعٍ  بالفتْحِ  ، الغَْضنُ وكِكتاٍب  ، الِغضانُ  واالسمُ  قاَل أَو زْيٍد : يقاُل لذِلَك الولِد الغَِضيُن ؛  وغيِرها ، ويَُحرَّ

 ؛ قاَل كعُب بُن زهيٍر : ُغضونٌ  ج

ه  وبــــــــــــــُ بــــــــــــــُ ؤح ن  شــــــــــــــــــــــــــــُ حــــــــــــــاهــــــــــــــُ تــــــــــــــَ  إذا مــــــــــــــا انـــــــــــــــح

ا    وان رأَيــــــــــــــــَت جلــــــــــــــــَ ه ُغضــــــــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــح َرتـــــــــــــــــَ (3)عــــــــــــــــِ
 

  
جِل تُوِعُده : ألُطيلَنَّ  العَناُء والتَّعَُب. ، بالفتحِ والتَّْحريِك : الغَْضنُ و عن أَبي زْيٍد ،  (4)، أَي َعناَءك ، نَقَلَه األْزهِريُّ  َغَضنَك تقوُل العََرُب للرَّ

 وأَْنَشَد :

نـــــــــا  يـــــــــاقـــــــــًا َحســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــا ســـــــــــــــــــــــِ قـــــــــح َت إن ســـــــــــــــــــــــُ  أََريـــــــــح

د  مـــــــــــــن آابطـــــــــــــِ     نـــــــــــــا لـــــــــــــَُ ن  الـــــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــــَ (5)هـــــــــــــِ
 

  
يبِة. : ُمكاَسَرةُ العَْينَْينِ  الُمغاَضنَةُ و  للّرِ

 المْرأَةَ : غاَزلَها بُمكاَسَرةِ العَْينَْيِن. غاَضنَ  وفي األساِس :

 األُذُِن : َمثانِيها. ُغُضونُ و

 ؛ قاَل : : الكاِسُر َعْينَهُ ِخْلقَةً أَو َعَداَوةً أَو ِكْبراً  األَْغَضنُ و

َ اأَلغحَضِن   (6)اي أَي ها الكاِسُر َعاح
ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

نَهو تَغَضَّنَ  : التََّشنُُّج ، عن اللّْحيانّي ؛ وقد التَّْغِضينُ و الغُُضونُ   .َغضَّ

 لي ِمن جْبَهتِه. فغضَّنَ  في جْبَهتِه ؛ تََكّسٌر. يقاُل : َدَخْلُت عليه ُغُضونٍ  ورُجٌل ذُو

نَتِ و ْرُع على البِِسها : تَثَنَّْت. تَغَضَّ  الّدِ

يه. الغََضنُ و  : تَثَنِّي العُوُد تَلَّوِ

 العَْيِن : ِجْلَدتُها الظاِهَرةُ. َغَضنُ و
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 واِحَدةً. َغْضنةً  ْصبََح جْلُدهويقاُل للَمْجُدور إذا أَْلبََس الُجْدِريُّ جْلَدة : أَ 

نَتْ  السَّماُء : داَم َمَطُرها ، أَْغَضنَتِ و  .كغَضَّ

ْت ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. أْغَضنَتْ و ى : داَمْت وأَلَحَّ  عليه الُحمَّ

 عليه اللَّْيُل : أَْظلََم. أَْغَضنَ و

ا يُْستدرُك عليه : كما في التْهِذيِب :  * وممَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : َكربَ.1)
 ( يف القاموس : وثـَوحٌر.2)
 ( اللسان وعجزه يف التهذيب.3)
 ( عبارة األزهري يف التهذيب :4)

 ألمدن غضنك أي ألطيلن عناء 
 ( التهذيب واللسان والتكملة وبعد ا يف األساس :5)

 أانز  أنت فخابز لنا
 وبعده : 160ه ص ( الرجز لر بة ا وهو يف ديوان6)
 الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــائــــــــــــــــــر األقــــــــــــــــــوا  مــــــــــــــــــا مل يــــــــــــــــــلــــــــــــــــــقــــــــــــــــــين و 

ــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــ  مخــــــــــــــــــــــر  أو ت  هــــــــــــــــــــــر  عــــــــــــــــــــــل

  

 أبي دلو إذ عرفنا نستين

 والشظر الشاهد يف اللسان بدون نسبة ا ويف التهذيب نسبه لر بة.
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 ذِلَك وقِفَّاِن ذِلَك ؛ قاَل : والغَْين في بَني ِكالٍب. ِغفَّانِ و: قاَل أَبو َعْمرو : أَتَْيته على إفَّاِن ذِلَك  [غفن]

. الشَّباُب : َغلَنَ  : [غلن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 َغال. وقاَل غيُرهُ : أَي

 ُغلََواُؤهُ. : (1)بضّم ففتحٍ  الشَّباِب واألَْمرِ  ُغلَوانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أَي بالغاَلِء ، هذا مْعناهُ وليَس ِمن لْفِظه ؛ ومنه قْوُل األْعشى : بالغاَلنِيةِ  بِْعتُه

نح و  زِه ذا الشـــــــــــــــــــــــ  بحُه وذا الـــــــــُودِّ فـــــــــاجـــــــــح نـــــــــَ  ِء فـــــــــاشـــــــــــــــــــــــح

يــــــــــا     النــــــــــِ (2)عــــــــــلــــــــــ  ُودِّه َأو زِدح عــــــــــلــــــــــيــــــــــه الــــــــــغــــــــــَ
 

  
ِويَّ ِمن الَوْصل. فحَذَف الهاءَ  الغاَلنِيَةَ  أَرادَ   َضُروَرةً ليَْسلَم الرَّ

ً  الِجْلَد أَو البُْسرَ  َغَمنَ  : [غمن] ا َغَملَهُ ، : يَْغُمنُه َغمنا باغِ. َغَمنَ  أَمَّ  الِجْلَد فأن يُْجَمع بْعَد َسْلِخه ويترك َمْغموماً حتى يَْستَْرِخَي ُصوفُه للّدِ

باغِ ويَتَفَسََّخ  َغَمنَهُ  وقيَل : هَ ِليَِليَن للّدِ ا البُْسر فيُقاُل : َغِمينٌ  فهو عنه ُصوفُه ، (3): َغمَّ ه ليُْدِرَك. َغَمنَه وَغِميٌل. وأَمَّ  إذا َغمَّ

ً  َغَمنَ و  : أَْلقَى عليه ثِيابَه ليَْعَرَق. فالنا

ّمِ : اإِلْسِفيداُج والغُْمَرةُ  الغُْمنَةُ و  ؛ قاَل األَْغلَُب : تَْطِلي بها المرأَةُ َوْجَهها التي ، بالضَّ

ئي ُتَسو   ابلُغَمنح   (4)لَيحَستح من الال 
 في األرِض ، كعُنَِي : أُْدِخَل فيها باْنغََمَن. ُغِمنَ و

 ، بالضّمِ والقَْصر : ناٌس بالِحيَرةِ. نَىالغَُميْ  بنُوو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : يقاِرُب بَْعُضه بعضاً ولم يَْنفَِسخ كَمْغمول. َمْغُمونٌ  نَْخلٌ 

 وهي أَقَّل ِمن الُخنَّة. ، بالضّمِ : َجَرياُن الَكالِم في اللهاةِ ، الغُنَّةُ  : [غنن]

 يُْشَرَب الَحْرُف َصْوَت الَخْيشوِم ، والُخنَّة أََشّد منها ، والتَّرِخيم َحْذف الَكالِم.وقاَل المبّرُد. هو أْن 

 فقاَل : في تَْصِويِت الِحجاَرةِ ، الّشنِّيُّ  اْستَْعَملَها يَزيُد بُن األَْعَورِ و

ُه أََران   و انــــــــــــــــــــــــــــــُ ال صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  إذا عــــــــــــــــــــــــــــــَ

ا     نـــــــــــــــ  َدَ  اأَلغـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح هـــــــــــــــا واجلـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ رحمـــــــــــــــَ (5)يــــــــــــــــَ
 

  
لِقياِس ؛ قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللا تعالَى : وهو يوهم أَنَّه بالفتْح فيهما وليَس كذِلَك ، بل الَماِضي َمْكُسور واآلتي َمْفتُوح على ا ، بالفتحِ  نُّ َغنَّ يَغَ 

 .أََغنُّ  فهو فال اْعتِداَد بظاِهِره ؛

 : الذي يُْحِرُج َكالَمه في لَهاتِه. األََغنُّ  قاَل أَبو زْيٍد :

 وقاَل غيُرهُ : من خياِشيِمه.

 الواِدي : كثَُر َشَجُره. َغنَّ  ِمن المجاِز :و

 فيهما. كأََغنَّ  النَّْخُل : أَْدَرَك ، َغنَّ و

 .ُغنَّة إذا كثَُر ذُبابُه الْلتِفاِف ُعْشبِه حتى تْسَمَع لَطيَرانِها ُمِغنٌّ  وقيَل : وادٍ 
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 ؛ قاَل : : يَْخُرُج َصْوتُه ِمن َخياِشيِمه أََغنُّ  َظْبيٌ و

ـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــد أََريّنِ  ـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــد أََريّنِ ول  ف

نِّ     رمِي الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــُ رًّا كـــــــــــــــــَبرحآم الصـــــــــــــــــــــــــــــــ  (6)غـــــــــــــــــُ
 

  
 وفي قَِصيد كْعِب بِن زهيٍر ، رِضي هللا تعالى عنه :

 (7)إال  َأَغّن َغِضي  الط رحِف مكححوُ  
__________________ 

 وضبرت القاموس : بضم فسكون.« قوله : بضمك ففتح كذا هو مضبوط يف التكملة»املطبوعة املصرية : ( هبامش 1)
 واملثبت كرواية اللسان. «. العالنيا.. ءِ فذا الشي»برواية :  217( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف اللسان : وينفسخ.3)
 .«لي »برواية :  166( شعراء أمويون ا شعر األغلب ص 4)
 اللسان.( 5)
 ( اللسان.6)
 وصدره : 23( من قصيدته ابنت سعاد ا شحر ابن هشام ص 7)

 ما سعاد غداة البا إذ رحلواو 
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 َغلٌَط. أََغنُّ  قوُل الجوهِرّيِ : َطْيرٌ و

 * قْلُت : وإذا أُِريَد بالطَّيِر الذّباَب فال َغلَط ، فإنَّه يُوَصُف به.

 : َكثَُرْت أَْصواُت ذُبابِه ، جعَل الَوْصف له ، وهو للذُّبَاِب. ُمِغنٌّ  قاَل ابُن األثيِر : وادٍ 

ً و  .أََغنَّ  ، أَي َجعَلَه َغنَّنَهُ  يقاُل : ما أَْدِري ما ، أََغنَّ  َجعَلَهُ  َغنَّنَهُ تَْغنينا

ةُ األَْهِل والبُْنيانِ  الغَنَّاءُ  ِمن المجاِز :و  والعُْشِب. من القَُرى : الَجمَّ

بَّاُن ، وفي أَْصواتِها ِمن الّرياِض : الَكثيَرةُ العُْشِب ، اءُ الغَنَّ و ياحُ  التي أَو .ُغنَّة وإذا كانْت كذِلَك أَِلفَها الذِّ ْوِت  (1) تَُمرُّ الّرِ فيها غْيَر صافِيَِة الصَّ

 واْلتِفافِِه. لَكثافَِة ُعْشبِها

َت ؛ واالسُم : كغُرابٍ  أََغنَّ و  :؛ قاَل  الذُّباُب : َصوَّ

 حىت إذا الواِدي َأَغن  ُغنانُه
 َجعَلَهُ ناِضراً. أَي هللا ُغْصنَهُ : أََغنَّ  ِمن المجاِز :و

قاُء : اْمتأََلَ  أََغنَّ  ِمن المجاِز :و  ماًء. الّسِ

ةَ. : َرُجٌل من أَْصحاِب ُطلَْيَحةَ  األََغنُّ و  الذي كاَن قد ادََّعى النُّبوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .الغُنَّة : تْحُدُث عنه أََغنُّ  َحْرفٌ 

 .ُغنَّة قاَل الخليُل : النُّوُن أََشّد الُحروفِ 

 ؛ وقوُل الشاِعِر : أََغنُّ  األرُض : اْكتََهَل ُعْشبُها ؛ وُعْشبٌ  أََغنَّتِ و

نِّ  يــــــــــــَم الــــــــــــثــــــــــــِّ َن َهشــــــــــــــــــــــــــِ طــــــــــــح بــــــــــــِ َن لــــــــــــَح لــــــــــــح  فــــــــــــظــــــــــــَ

نِّ     غـــــــــــِ
ُ

ِة املـــــــــــ يـــــــــــِم الـــــــــــر وحضـــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــِ (2)بـــــــــــعـــــــــــَد عـــــــــــَ
 

  
ْوَضِة ، كما قالوا : اْمرأَةٌ ُمْرِضٌع. قاَل ابُن ِسْيَده : ولي  َس هذا بقِوّي.يجوُز أن يكوَن من نَْعِت العَِميِم ، وأن يكوَن من نَْعِت الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِمن أَْصحاِب اإِلمام أَبي حاِمٍد االْسفَرايني ،  الغندجانيُّ  عبُد الرحمِن بُن الَحَسنِ : : َمدينَةٌ ِمن كوِر األَهواِز ، منها  (3) غندجان  :[غندجن]

 رِحَمه هللا تعالى.

نُ  : [غون] . : التَّغَوُّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 اإِلْصراُر على الَمعاِصي. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو

 اإِلْقداُم في الحْرِب. : غُّنُ التَّوَ و

نِ  هذا هو نَّصه على الّصِحيحِ والمصنُِّف َجعََل الَمْعنَيَْين  وليَس كذِلَك فليتنبه له. للتّغَوُّ

ا فَيُْفِرَط وال يُْهَمَل تَْحقيُق ويَْنبَِغي أن ال يُغَْر َغَربه َمْخرُجه أَْعلى الَحْلِق جوار َمْخرجِ الحاِء ؛ : َحْرُف ِهجاٍء َمْجهوٌر ُمْستَعلٍ  الغَْينُ  : [غين]

بل تكوُن أَْصالً وقد تكوُن بََدالً ِمن العَْيِن ، كما في يسوع ويسوغ واْرَمعَّل  َمْخَرِجها فَتَْخفَى بل يُْنعََم بيانُها ويَُخلََّص ، وال تُزاُد وال تُْبَدُل ،

 .واْرَمغَّل على ما َسبََق بيانُه ، كما في مْعنَى العطِش والغيمِ 

 .ِغْنُت أَِغينُ  العََطُش ، وقد : الغَْينُ و

 اإِلبُل مثُْل غاَمْت : َعطَشْت. غانَتِ و



17419 

 

 النّوُن بََدٌل ِمن الميِم ؛ أَْنَشَد يَْعقوب لِرُجٍل ِمن بَني تَْغلب يَِصُف فرساً :: ، وهو السَّحاُب ، لُغَةٌ فيه. وقيَل  الغَْيمُ  : الغَْينُ و

قـــــــــــــــــابٍ  جَيح عـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــَ   كـــــــــــــــــَبيّنِ بـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــافـــــــــــــــــِ
    ِ اح وحم غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُد محـــــــــــــــامـــــــــــــــًة يف يـ رِي ـــــــــــــــُ (4)ي

 

  
 أَي في يوم َغْيم.

ي : الذي أَْنَشَده الجْوهِريُّ :  قاَل ابُن بَّرِ

 ِ  َأصاَب مَحامًة يف يوم َغاح
__________________ 

 .«الريحُ »( يف القاموس : 1)
 ( اللسان.2)
 ( قيدها ايقوت نصاً ابلضم مث السكون وكسر الدا .3)
 والصحاح. 407/  4واملقايي   130/  8اللسان والتهذيب واملخصص ( 4)
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 ّي.والذي َرواهُ ابُن جني وغيُرهُ : يُريُد َحمامةً ، كما أَْوَرَده ابُن ِسْيَده وغيُرهُ ؛ قاَل : وهو أََصّح ِمن ِروايَِة الَجْوهرِ 

اِعي : أَْرٍض  اسمُ  : الغَْينَةُ و  ؛ قاَل الرَّ

َ ُزورًا عــــــــــــن و  كــــــــــــ  ح ــــــــــــَ ــــــــــــعــــــــــــد مــــــــــــا ن اَة ب ــــــــــــ  ي   ــــــــــــَُ

جــــــــــاِوُر     تــــــــــَ ُ
نــــــــــِة املــــــــــ يــــــــــح ُر الــــــــــغــــــــــَ ُر أَثــــــــــح َدا األَثــــــــــح (1)بــــــــــَ

 

  
 بالكْسِر. الِغْينَة ويُْرَوى :

 : األََجَمةُ ؛ كما في الُمْحَكم. الغَْينَةُ و

 بماٍء فهي الغَْيَضة.فإذا كانْت  بِال ماٍء ، ِمن الِجباِل وفي السَّْهلِ  األَْشجاُر الُمْلتَفَّةُ  وقاَل أَبو العََمْيثل :

 عن نَْصر. ع بالشَّاِم ، : الغَْينَةُ و

اِعي أَْيضاً. ع باليَماَمِة ، أَْيضاً :و ر قْوُل الرَّ  وَضبََطه نَْصر بالكْسِر ، وبه فُّسِ

ديُد. ، الِغْينَةُ و  بالكْسِر : الصَّ

 ما ساَل ِمن الَميِِّت. قيَل :و

 وقيَل : ما ساَل ِمن الجيفَِة.

؛  ِغينٌ  الكثيَرةُ الَوَرِق ، الُمْلتَفَّةُ األَْغصاِن ، الناِعَمةُ ؛ وقد يقاُل ذلك في العُْشِب ، وهو أَْغيَُن ، والَجْمعُ  : الَخْضراُء من الشََّجِر ، الغَْيناءُ و

اُء :  وأَْنَشَد الفَرَّ

ه  امـــــــــــُ ي محـــــــــــَ راِض مُيحســـــــــــــــــــــــــِ رحٌض مـــــــــــن األعـــــــــــح عـــــــــــِ  لـــــــــــَ

ُف و     تــــــِ هــــــح ِا يـــــــَ ه الــــــغــــــِ نـــــــانـــــــِ ي عــــــلــــــ  أَفــــــح حــــــِ (2)ُيضــــــــــــــــــــح
 

  
ّكيت أَي جْعلَ   فراِجْعه. َغْيناءَ  َجْمع َشَجرةٍ  الِغين وأَْنَكر ابُن ِسْيَده في خْطبَِة الُمْحَكم هذا على ابِن الّسِ

 صوابُه بالعَْيِن الُمْهملِة وقد تقدََّم له. بِئٌْر ، ؛ الغَْيناءُ و

ْنجِ ، وثَبيُر الَخْضراء ،  َغْينا ، وهنَّ ثَبيرُ  (3) السَّْبعَةِ بالقَْصِر : قُنَّةٌ ثَبيٍر من األَثْبَِرةِ  ، الغَْيناو ، وثَبيُر األَْحَدِب ، وثَبيُر األَْعرجِ ، وثَبيُر الزُّ

َم له.  وثَبيُر النّصعِ ، وثَبيُر األَثْبَرةِ ، َذَكَرُهنَّ نَْصر. ويقاُل بالعَْيِن الُمْهملِة ، وأَْنَكَره المصنُِّف كما تقّدِ

ً  ى قْلبِهِ عل ِغينَ و ْيُن. َغْينا َي عليه وأُْلبَِس ، أَو ُغِشَي عليه ، أَو أَحاَط به الرَّ  تَغَشَّتْهُ الشَّْهَوةُ أَو ُغّطِ

ة ليُغانُ  إنَّه»في الحِديِث : و نه البََشُر ، أَراَد ما يَْغشاهُ من السَّْهو الذي ال يخلو ع ؛ «على قْلبي حتى أَْستغفُر هللا العظيَم في اليوِم َسْبِعيَن َمرَّ

ِة والملَّ  ِة وَمصاِلِحها َعدَّ ذلَك َذْنباً ألنَّ قْلبَهُ أَبداً كان َمْشغوالً باهلل تعالى ، فإن َعَرَض له َوْقتاً ّما عاَرَض بََشرّي يَْشغَلُه عن أُموِر األُمَّ

 وتَْقِصيراً ، فيُْفِزُعه ذلك إلى االْستِْغفاِر.

 فيهما. كأَْغيَنَ  عليه ؛ ِغينَ  ٍء يَْغَشى شيئاً حتى يُْلبَِسه فقدشَّى القْلَب ما يُْلبُِسه ، وكذِلَك كلُّ شيوقاَل أبو ُعبَْيَدةَ : إنَّه يتَغَ 

 ؛ قاَل ُرْؤبَة : أَْلبََسها أَي السَّماَء : أَغاَن الغَينُ و

ِن  جـــــــــــــِ دح ُ
الٌ  كـــــــــــــالـــــــــــــربـــــــــــــيـــــــــــــِض املـــــــــــــ  أَمحســـــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــِ

ِا     غــــــــــــح ٍ مــــــــــــُ اح ــــــــــــاِف غــــــــــــَ ن َر يف َأكــــــــــــح طــــــــــــَ ــــــــــــح (4)أَم
 

  
 أَْخَرَجه على األَْصل.

 : َحْلقَةُ رأِْس الَوتَِر. الغانَةُ و

 ِمن َوَراء السُّوس األَْقَصى ، وهي إْحدى َمَدائِن التّْكُرور ، ومنها : العزُّ أَحمُد ابُن محمِد بِن أَْحمَد بِن ُعثْمانَ  بِال الٍم : د بالَمْغِربِ  ، غانَةُ و

 تْرَجَمه البقاعّي. الغَانِيُّ 

 ها أَْصليَّةٌ.، يأْتي ِذْكُرها في الفاِء ، وال َوْجه إليراِدها هنا ، فإنَّ ُحروفَها كلَّ  فَرغانَةُ : من بِالِد العََجمِ و
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ى الِغينُ و ى ؛ ومنه آنَُس ِمن ُحمَّ اُء. الِغينِ  ، بالكْسِر : ع َكثيُر الُحمَّ  ؛ نَقَلَهُ الفرَّ

جاِل على التَّْشبيِه. : الطَّويلُ  األْغيَنُ و  ِمن األَْشجاِر ، أَو من الّرِ

 ؛ عن نَْصر ، رِحَمه هللا تعالى. : واٍد باليََمنِ  غانٍ  ذُوو

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 112( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 .«ج : ِغاٌ »( عل  هامش القاموس : 3)
 واللسان والصحاح والثاين يف التهذيب. 163( ديوانه ص 4)
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ً  نَْفِسي غانَتْ و  َغثَْت. : تَِغيُن َغْينا

 غاَمُت. َعِطَشْت ، مثْلُ  اإِلبُِل : غانَتِ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  السَّماءُ  غانَتِ  ً و َغْينا  : َطبَّقَها الغَْيُم. ِغينَْت َغْينا

 : األْخَضُر. األْغيَنُ و

ْدِر : كثَْرتُه واْجتِماُعه وُحْسنُه ؛ عن ُكراعٍ ، والَمْعروُف أنَّه َجْمُع َشَجرة الِغينُ و ،  الِغينَةُ  وكذِلَك ُحِكي ، َغْيناء ، بالكْسِر ، ِمن األَراِك والّسِ

 .َغْيناء بالكْسِر ، َجْمع َشَجرةٍ 

 األََجَمةُ. الِغينَةُ  قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا غيُر َمْعروٍف في اللُّغَِة وال في قياِس العَربيَِّة ، إنَّما

 الشَّْجراُء : مثُْل الغَْيَضة الَخْضراء. الغَْينَةُ و

ً  َغيَّنَ و: َشَجٌر مْلتٌف  الغَْينُ و  .َغْيناتو أَْغيانُ و غيونٌ  َحَسنَةً وَحَسناً : َكتَبَها ؛ والَجْمعُ  ِغيَنا

 مع النون فصل الفاء
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

حمَد بِن : قَْريةٌ بأَْصبَهان ، منها : أَبو َجْعفٍر أَحمُد ابُن ُسلَْيمن بِن يوسَف بِن صالحِ العقيليُّ ، عن أَبيِه ، وعنه محمُد بُن أَ  فابزان : [فبزن]

 .301يَْعقوب األَْصفهانيُّ تُوفي َسنَة 

اي : قَْريةٌ أُْخرى بأَْصفَهان غيُر األُولى فابجانُ و:  [فبجن] إبراهيَم بِن يََساٍر َمْولَى  (2)، منها أَبو الَحَسِن عليُّ بُن  (1) ، بالجيِم بََدل الزَّ

 قَُرْيش.

 قْوُل َعْمرو بِن أَْحمر الباِهِلّي : الفَنُّ والحاُل ؛ ومنه ، ِذْكُر الفتْحِ ُمْستدرٌك ألنَّه َمْفهوٌم ِمن إْطالقِه : ، بالفتحِ  الفَتْنُ  : [فتن]

ا  ا هلـــــــــــــــَ ي وإمـــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــِ فح ا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  نــــــــــــــــَ  إمـــــــــــــــ 

شُ و     ـــــــــــح ي ـــــــــــعـــــــــــَ رح  ال ٌو ومـــــــــــُ لـــــــــــح حـــــــــــُ ان فـــــــــــَ ـــــــــــَ ن ـــــــــــح تـ (3)فـــــــــــِ
 

  
 ؛ وقاَل نابِغَةُ بَني جْعَدةَ : لَْوناِن ُحْلٌو وُمرٌّ وَضْرباِن  أَي

ييف عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه  قحضــــــــــــــــــــــــــــِ اِن مــــــــــــــَ نــــــــــــــَ تـــــــــــــــح   ــــــــــــــا فـــــــــــــــَ

ه فـــــــــــــــــــذَذَن ابلـــــــــــــــــــَوداِع     تـــــــــــــــــــِ اعـــــــــــــــــــَ (4)ِلســـــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
غيَف  فَتَنَتِ  بالنَّاِر. يقاُل : اإِلْحراقُ   :الفَتْنُ و ، أَي يُْحَرقُوَن  ( )5يُْفتَنُونَ  َعلَى النّارِ  (يَ ْوَم ُهمْ ):  عزوجلقْولُه ،  ومنه أَْحَرقَتْهُ.: النَّاُر الرَّ

ُروَن بذنوبِهم.  بالناِر. وَجعََل بعُضهم هذا المْعنَى هو األَْصل ؛ وقيَل : مْعنَى اآليَِة يُقَرَّ

َنةً )نه قْولُه تعالَى : ؛ وم ، بالكْسِر : الِخْبَرةُ  الِفتْنَةُ و ُْم يُ ْفتَ ُنوَن يف ُكلِّ أَ ):  عزوجل، أَي ِخْبَرةً. وقْولُه ،  (6) (ِإاّن َجَعْلناها ِفت ْ َوال يَ َرْوَن َأَّنَّ
، ِصيَغ الَمْصدُر على  كالَمْفتُونِ  العَذاِب والَمْكروه ؛َمْعناهُ يُْختَبَُروَن بالّدعاِء إلى الِجهاِد ، وقيَل : بإْنَزاِل : ؛ قيَل  (7) (عام  َمرًَّة َأْو َمرََّتنْيِ 

 .(8) اْلَمْفتُونُ  بِأَيُِّكمُ  (َفَستُ ْبِصُر َويُ ْبِصُرونَ )قْولُه تعالَى :  ومنه لَْفِظ الَمْفعوِل كالَمْعقُوِل والَمْجلوِد ؛

، وهو َمْصدٌر كالَمْحلُوِف والَمْعقوِل  الِفتْنَةُ   :اْلَمْفتُونُ و .(9) (َكفى اِبهلِل َشِهيداً ُقْل  ): قاَل الَجْوهِريُّ : الباُء زائَِدةٌ كما ِزيَدْت في قْوِلِه تعالَى 

 َخبَره. اْلَمْفتُونُ و، ويكوُن أَيُّكم الُمْبتدا 

 هم نُُزولُك ، ألنَّ األّول في مْعنَى الظَّْرِف.هو رفٌع باالْبتِداِء وما قَْبله َخبَره كقْوِلهم : بَمْن ُمْروُرك وعلى أَيِّ  اْلَمْفتُونُ  قاَل : وقاَل الماِزنيُّ :
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ي : إذا كانت الباُء زائَِدةً   .الفُتُونِ  َمْصَدٌر بمْعنَى فالَمْفتُونُ  اإِلْنسان ، وليَس بَمْصَدر ، فإن جعلت الباء َغْير زائَِدةٍ  فالَمْفتُونُ  قاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 و ين أهنما قريتان. . أم ال ا قا  :.. السمعاين : وال أدري أهي الفابزانِ ( قا  أبو سعد 1)
 ( يف اللباب : أبو علي ا سن بن إبراهيم بن بشار.2)
 .473/  4( اللسان والتهذيب وعجزه يف املقايي  3)
 ( اللسان.4)
 .13( الذارايت ا اآية 5)
 .63( الصافات. اآية 6)
 .126( التوبة ا اآية 7)
 .6( القلم ا اآية 8)
 .96( اإلسراء ا اآية 9)
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َنًة ِلْلَقْوِم الظّاِلِمنيَ )، ومنه قْولُه تعالى :  ءِ إِْعجابُك بالشَّي  :الِفتْنَةُ و ؛ أي ال تُْظِهْرُهم علينا فيُْعجبُوا ويظنُّوا أنَّهم  (1) (رَبَّنا ال ََتَْعْلنا ِفت ْ

 هنا إْعجاُب الكفّاِر بكْفِرهم. الِفتْنَةُ وَخْيٌر منَّا ، 

جاِل ِمن النِّساءِ  فِتْنةً  ما تََرْكتُ »في الحِديِث : و  يقوُل : أَخاُف أَن يُْعجبُوا بهنَّ فيَْشتِغلُوا عن اآلِخَرةِ والعََمل لها. ؛ «أََضرَّ على الّرِ

ً و ً و فَتَنَه يَْفتِنُه فَتْنا ولى لُغَةُ الِحجاِز ، والثَّانيَةُ لُغَةُ نَْجٍد ، هذا قْوُل أَْكثَر أَْهل اللغَِة ؛ قاَل أَْعَشى َهْمداَن فجاء كذِلَك ، األ ، أَْفتَنَهو أَْعَجبَه : فُتُونا

 باللُّغَتَْين :

تح  نــــــــــَ تـــــــــــَ ِ  أَفـــــــــــح َي ابأَلمــــــــــح ين هلــــــــــَح تــــــــــح نـــــــــــَ نح فــــــــــتـــــــــــَ  لــــــــــئــــــــــِ

م     لــِ يـــــــدًا فـــــــَبمحســــــــــــــــَ  قـــــــد قــَال كـــــــر  ُمســــــــــــــــح عــِ (2)ســــــــــــــــَ
 

  
ي : قاَل ابُن جنّي   : ويقاُل هذا البَْيُت البِن قَْيٍس.قاَل ابُن بَّرِ

 ، وأَجاَزه أبو زيٍد ، وقاَل : هو في رجز ُرْؤبَة يْعنِي قْولَه : أَْفتَنَ  وقاَل األَْصمعيُّ : هذا َسِمْعناه من ُمَخنٍَّث وليَس بثَبٍَت ، ألنَّه كان ينكرُ 

ِوِ  ُفح
َن إعحراضاً لِديِن امل  يـُعحِرضح

 وقْولُه أَْيضاً :

َا داُودح  نـــــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــح
ُ

 إيّنِ وبـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ  املـــــــــــــــــــ

يـــــــــــدح و     كـــــــــــايـــــــــــِ
َ

ٌف كـــــــــــاَدتح بـــــــــــه املـــــــــــ (3)يـــــــــــوســـــــــــــــــــــــــُ
 

  
اجيُّ في أَماِليه بسنَِده عن األَْصمعّي قاَل : حدَّثنا ُعمر بُن أَبي زائَِدةَ قاَل : حدَّثَتْني أُمُّ َعمْ  رو بْنت األَْهتم قالْت : َمَرْرنا قاَل : وحَكى الزجَّ

 َسِعيد ابن ُجبَْير ، وَمعَنا جاِريَة تغنِّي بُدّفٍ معها وتقوُل : ونحن َجَواٍر بمجلٍس فيه

تح  نــــــــــَ تـــــــــــَ َي ابأَلمــــــــــح  أَفـــــــــــح ين هلــــــــــَح تــــــــــح نـــــــــــَ نح فــــــــــتـــــــــــَ  لــــــــــئــــــــــِ

م    ـــــِ ل ال كـــــــر  ُمســـــــــــــــــــح ـــــَ يـــــــدًا فـــــــَبمحســـــــــــــــــــَ  قـــــــد ق عـــــِ  ســـــــــــــــــــَ

  

رَت  و  راَء واشـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــَح الـــــــــــقـــــــــــِ قـــــــــــَ  َمصـــــــــــــــــــــــــابـــــــــــِ  أَلـــــــــــح

ِم     مـــــــــ  ـــــــــَ ت ُ
ـــــــــاِب املـــــــــ ت ـــــــــكـــــــــِ واين ابل ـــــــــغـــــــــَ (4)ِوصـــــــــــــــــــــــاَ  ال

 

  
.  فقاَل َسِعيٌد : َكَذْبتُّن كَذْبتنَّ

 الضَّالُل. : الِفتْنَةُ و

َنِة َسَقُطوا)والَمْعصيَةُ ، ومنه قَْولُه تعالَى :  اإِلثْمُ   :الِفتْنَةُ و  ؛ أي االثْم. (5) (َأال يف اْلِفت ْ

َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ )الى : ؛ ومنه قْولُه تع الُكْفرُ   :الِفتْنَةُ و ؛  (7) (ِإْن ِخْفُتْم َأْن يَ ْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا)؛ وكذا قَْولهُ تعالَى :  (6) (َواْلِفت ْ

 .(8) (َعلى َخْوف  ِمْن ِفْرَعْوَن َوَماَلِئِهْم َأْن يَ ْفِتنَ ُهمْ )وكذا قْولُه تعالَى : 

نَ َتهُ )؛ ومنه قْولُه تعالى :  الفَِضيَحةُ   :الِفتْنَةُ و  ؛ أي فَِضيَحتَه ، وقيَل : كْفَره. (9) (َوَمْن يُِرِد هللاُ ِفت ْ

 قاَل أَبو إْسحق : ويجوُز أن يكوَن اْختِياَره بما يَْظَهُر به أَْمُره.

ِل اإلْسالم ليَُصدُّوهم عن اإِليمان ؛ ومنه قْولُه تعالى :  العََذابُ  : الِفتْنَةُ و َنِة َسَقُطوا)نْحو تَْعذيِب الكفَّاِر َضْعفَى الُمْؤِمنِين في أَوَّ  (َأال يف اْلِفت ْ

َتُكمْ )؛ أي في العَذاِب والبليِة ؛ وقْولُه تعالَى :  ن َ  ؛ أي َعَذابَكم. (10) (ُذوُقوا ِفت ْ

ةِ  ، وهو الفتنِ  االْبتِالُء واالْمتِحاُن واالْختِياُر ، وأَْصلُها مأْخوذٌ ِمن الِفتْنَة ه : ِجماُع مْعنَىقاَل األْزهِريُّ وغيرُ و بالنَّاِر  إذابَةُ الذََّهِب والِفضَّ

ِدي  ِء من الجيِِّد.ِلتََميُِّز الرَّ

حاحِ : لتْنظَر ما َجْوَدتُه.  وفي الّصِ
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اغُب : ثم استعمل في  فتْستَْعمُل فيه ، وتاَرةً في االْختِباِر  فِتْنَةً  إْدخاِل اإِلْنسان النَّار والعََذاب ، وتاَرةً يسّموَن ما يَْحَصُل عنه العَذابُ زاَد الرَّ

 .(11) (َوفَ تَ ّناَك فُ ُتوانً )نْحو : 

 (ما أَنْ ُتْم َعَلْيهِ )؛ نْحو قَْوله تعالَى :  اإِلْضاللُ  : الِفتْنَةُ و

__________________ 
 .85( يون  ا اآية 1)
 .473/  4( اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 .49( التوبة ا اآية 5)
 .191( البقرة ا اآية 6)
 .101( النساء ا اآية 7)
 .83( يون  ا اآية 8)
 .41( املائدة ا اآية 9)
 .14( الذارايت ا اآية 10)
 .40( طه ا اآية 11)
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ُتم ُتِضل وَن إال َأهَر الناِر الذين َسَبَ  ِعلحم   تعاىل يف ضالهِلم. ( )1ِبفاتِِناَ   ؛ أي مبُِضلِّا إال  من َأَضّله   تعاىل ا أي لسح
اُء : أَْهُل الحجاِز يقُولُونَ   .أَْفتَْنتُ  ِمن بُمْفتِنينَ  ، وأَْهُل نَْجٍد يقُولُونَ  بِفاتِنِينَ  قاَل الفرَّ

 .كالفُتُونِ  الُجنونُ  : تْنَةُ الفِ و

 ؛ أي ال يُْمتََحنُوَن بما يَبِيُن َحِقيقَة إيمانِهم. (2) (َوُهْم ال يُ ْفتَ ُنونَ ): ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. ومنه قْولُه تعالى  الِمْحنَةُ   :الِفتْنَةُ و

تي. ، «وعنِّي تُْسأَلونَ  تُْفتَنُونَ  فَبِي»في الحِديِث : و ف إيمانُكم ال بنبوَّ  أي تُْمتََحنُوَن في قُبوِركم ويُتَعَرَّ

 الماُل. : الِفتْنَةُ و

َنة  )أُِخَذ ذِلَك ِمن قْوِله تعالى :  األَْوالدُ   :الِفتْنَةُ و ا َأْمواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفت ْ اُهم ههنا (3) (َواْعَلُموا َأَّنَّ اْعتِباراً بما يناُل اإِلْنسان  فِتْنَة ؛ فقد سمَّ

اهم َعدّواً في قْوِله ،  ، اْعتِباراً بما يتولَُّد منهم. وَجعَلَهم  (4) (ِإنَّ ِمْن َأْزواِجُكْم َوَأْوالدُِكْم َعُدوًّا َلُكمْ ):  عزوجلِمَن االْختِبار بهم ، وَسمَّ

 ، اآليَة اْعتِباراً بأَْحواِل الناِس في تَْزيينِهم بهم. (5) (زُيَِّن ِللّناِس ُحبُّ الشََّهواتِ ):  عزوجلِزينَة في قْوِله ، 

اغُب :  ذُ ِمنوقاَل الرَّ  ؟تَْسأَُل َربَّك أن ال يَْرُزقَك أَهالً وماالً أَ فقاَل :  الِفتَنِ  في حِديِث ُعَمر : سمَع رُجالً يَتَعَوَّ

َل اآليَةَ الَمْذُكوَرة : ولم يُِردْ   الِقتاِل واالْختِالِف. فِتَنَ  تأَوَّ

 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. اْختِالُف النَّاِس في اآلراءِ  : الِفتْنَةُ و

بوا  ؛ «ِخالَل بُيوتِكم الِفتَنَ  إنِّي أََرى»:  وسلمعليههللاصلىقْولُه ، و يكوُن القَتُْل والُحُروُب واالْختِالُف الذي يكوُن بيَن فَِرِق الُمْسلمين إذا تََحزَّ

اغُب : وُجِعلَتِ  فيُْفتَنُونَ  وُن ما يُْبلَْوَن به ِمن ِزينَِة الدُّنيا وَشَهواتَِها، ويك كالباَلِء في أنَّهما  الفتْنَةُ  بذلَك عن اآلِخَرةِ والعََمل لها. قاَل الرَّ

َنةً ):  عزوجلد قاَل ، يُْستَْعمالن فيَما يدفُع إليه اإِلْنساُن من شدَّةٍ ورَخاٍء ، وهما في الشدَّةِ أَْظَهر مْعنًى ، وق ْْيِ ِفت ْ ُلوُكْم اِبلشَّرِّ َواخلَْ  (6) (َونَ ب ْ

َنة  َفال َتْكُفرْ )، وقال في الشدَّةِ :  ا ََنُْن ِفت ْ ِمن األَْفعال التي تكون ِمن هللِا ،  الفتْنَةو؛ ثم قاَل :  (7) (َوما يُ َعلِّماِن ِمْن َأَحد  َحّّت يَ ُقوال ِإَّنَّ

والقَتِْل والعَذاِب وَغْيِر ذِلَك ِمَن األَْفعاِل الَكِريَهِة ، ومتى كانْت ِمن هللِا تعالى تكوُن على َوْجه  (8)كالبليِة والَمْعصيَِة  ، وِمن العَْبدِ  عزوجل

 الحْكَمِة ، ومتى كانَْت ِمن اإِلْنساِن بغيِر أَْمِر هللِا تعالى تكوُن بضّدِ ذلك.

ً و ؛ أي يوقِعُونَك في بليٍة وشدَّةٍ  (9) (َوِإْن كاُدوا لَيَ ْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحْينا ِإلَْيكَ ): ؛ ومنه قْولُه تعالى  الِفتْنَةِ  أَْوْقعَهُ في  :فَتَنَه يَْفتِنُه فتنا

ا أَوحى إليك. وقْولُه تعالى :  ُتْم أَنْ ُفَسُكمْ )في صْرفِهم إيَّاك عمَّ َّنَه ؛ أي أَْوقَْعتُموها في بليٍة وَعذابٍ  (10) (فَ تَ ن ْ ؛  أَْفتَنَهو ، بالتَّشديِد ، كفَت

 كُمعَظٍَّم وُمْكَرٍم ، ُمْفتَنٌ  فهو  ، رِحَمه هللاُ تعالَى ولم يَْعبَأ بما أَْنَشَده من قْوِل الشاِعِر ،األَخيَرةُ عن أَبي السَّفَر قَِليلَة ، بل أَْنَكَرها األَْصمعيُّ 

 .َمْفتُونٌ و

ً  الُمْؤِمُن ُخِلقَ »في الحِديِث : و َّنا  أي ُمْمتََحناً يمتَِحنُه هللاُ تعالَى بالذَّنِب ثم يَتُوُب ثم يَعوُد ثم يَتُوُب. «ُمفَت

ً  ُجلُ الرَّ  فُتِنَ و  ؛ قاَل الشاِعُر : ُمْفتَتِنٌ  : أي فاتِنٌ  قْلبٌ  ؛ ومنه قْولُهم : َوقََع فيها الِزٌم ُمتَعَدِّ  : فُتونا

يـــــــــــــا  ـــــــــــــقـــــــــــــِ ـــــــــــــُض ال ي طـــــــــــــِ الِم قـــــــــــــَ ـــــــــــــكـــــــــــــَ ـــــــــــــُم ال ي  َرخـــــــــــــِ

نـــــــــــــا     َؤاِدي بـــــــــــــه فـــــــــــــاتـــــــــــــِ ـــــــــــــُ (11)م أَمحســـــــــــــــــــــــــــ  فـ
 

  
ي. يقاُل : فيهما ، كاْفتَتَنَ  ً  أي في الالِزِم والْمتَعّدِ  .فتنه إذ اْفتَتَنَه اْفتتانا

 فيه. فُتِنَ  ِء :في الشي اْفتَتَنَ و

__________________ 
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ً  إلى النِّساءِ  فَتِنَ و . فُتِنَ و فُتُونا ّمِ : أَراَد الفُُجوَر بِِهنَّ  إليِهنَّ ، بالضَّ

ُجلُ  فُتِنَ  وقاَل أبو زْيٍد : ً  الرَّ  إذا أَراَد الفُُجوَر. يُْفتَُن فُتونا

جُل  اْفتَتَنَ  وحَكى األْزهريُّ عن ابِن ُشَمْيل : ا اْفتُتِنَ والرَّ  فهي لغَةٌ َضِعيفَةٌ. فتَْنتُه ففَتَنَ  لُغَتَاِن ؛ قاَل : وهذا َصحيٌح ، وأَمَّ

ةُ  ِمن األَرِض : كأميٍر ، ، الفَتِينُ و  كُكتٍُب. فُتُنٌ  ج ْحرفَة ؛كأَنَّها مُ  السَّوداءُ  (1) الَحرَّ

ْفقِة في طريِقهم. اللِّصُّ  ، كَشدَّاٍد : الفَتَّانُ و  الذي يَْعِرُض للرُّ

رَ الناَس بِخداِعِه وغُروِره وتَزْ  يْفتنُ  لكْونِه الشَّْيطانُ  أَْيضاً :و لماُء الُمْسِلم أَُخو الُمْسِلم يََسعُُهما ا»حِديُث قَْيلَة :  يينِه الَمعاِصي ، وبهما فُّسِ

َّاِن فُتَّانٌ  وهو الشَّْيطاُن ، صفَةٌ غاِلبَةٌ ، وَجْمعُ  كالفاتِنِ ؛  «الفَتَّانِ  والشََّجُر ويَتَعاَونان على اٍن وبه ُرِوي الحِديُث الَمْذكوُر أَْيضاً. الفَت  ، كُرمَّ

ائِغُ  : الفَتَّانُ و  إِلذابَتِه الذََّهب والِفضَّة في الناِر. الصَّ

َّانانِ و ينارُ  الفَت ْرَهُم والّدِ  الناَس. يَْفتِنان ألنَّهما : الّدِ

َّانَاو  االْمتِحاِن. الِفتْنَةِ  يُريُد ُمساَءلَة ُمْنَكر ونَِكيٍر ِمن ، «في القُبورِ  تُْفتَنُونَ  وإنَّكم» في حِديِث الُكسوِف :و؛  ُمْنَكٌر ونَِكيرٌ  القَْبر : فَت

اُر. الفَْيتَنُ و  ، كَحْيَدٍر : النَّجَّ

رين. السالمعليه،  قَتيُل موَسى وهو : َخبَّاُز ِفْرَعْوَن ، فاتُونُ و اه بعُض الُمفَّسِ  ، هكذا َسمَّ

 ، ألنَّهما َحاالِن وَضْرباِن. فَتْن ُمثَنَّى الغُْدَوةُ والعَِشيُّ ، الفَتْنانِ و

 شاٌء.، كِكتاٍب : غِ  الِفتانُ و

ْحِل ِمن أََدمٍ  يكونُ   ؛ قاَل لبيٌد : للرَّ

ـــــــــــي  رُق ـــــــــــاَن ولـــــــــــُح ت ـــــــــــفـــــــــــِ ي وال فـــــــــــِّ ت كـــــــــــَ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ نـ ـــــــــــَ  فـــــــــــثـ

عــــــــــــاُن و     وُر والــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــح ن  الــــــــــــكــــــــــــُ كــــــــــــاهنــــــــــــُ (2)مــــــــــــَ
 

  
 .فُتْنٌ  والَجْمعُ 

ل : كصاِحٍب وُزبَْيٍر : اْسمانِ و عبِد هللِا الفاتِنّي صاِلٌح َصُدوٌق ، َرَوى عنه الَخطيُب  (3)المطينيُّ وَمْواله أَبو الَحَسِن بِْشُر بُن  فاتِنُ  ؛ وِمن األَوَّ

 وابُن ماُكوال.

 .(4) (ِِبَيُِّكُم اْلَمْفُتونُ ): ؛ وبه فَسَّر أَبو إْسحق قْولَه تعالى  : الَمْجنونُ  الَمْفتونُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إليه. الِفتْنَةَ  أَْوَصلَ  أَْفتَنَهُ و فِتْنَةً  َجعََل فيه فتَنَه ْيه :قاَل ِسْيبَوَ 

جُل ، بالضّمِ ، أي أُْفتِنَ  وَحَكى أَبو زْيٍد :  .فُتِنَ  الرَّ

جُل  أُْفتِنَ  وقاَل أَبو السَّفَر :  فَذَهَب مالَهُ أَو َعْقلُه ، وكذِلَك إذا اْختُبَِر. فِتْنَةٌ  أَصابَتْه َمْفتونٌ  فهو فُتِنَ والرَّ

ة ُمحرقة. فَتِينٌ  وَوِرقٌ   : أي فِضَّ

 بالناِر. فتنَ  : َمْفتونٌ  وِدينارٌ 

 .«؟أَنَت يا معاذ فَتَّانٌ أَ » الحِديُث :منه ؛ و الِفتْنَةِ  : ِمن أَْبنِيَِة الُمبالَغَِة في الفَتَّانُ و

 ؛ أي أَْخلَصناَك إخالصاً. (ّناَك فُ ُتوانً َوفَ ت َ )وقيَل في قْوِله تعالى : 
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ً و ر قْولُه تعالَى :  فَتَنَه فتْنا ، أي يُِميلُونك  (َوِإْن كاُدوا لَيَ ْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحْينا ِإَلْيكَ ): أَمالَهُ عن القْصِد وأََزالَه وَصَرفَه ، وبه فُّسِ

 ويُِزيلُونك.

 : الُجنُوُن. الفُتُونُ و

 : ما يَقَْع بيَن الناِس ِمن الَحْرِب والِقتاِل. ةُ الِفتْنَ و

 أَبداً أي يَتَحاَربُون. يفتنون ويقاُل : بنُو ثقيف

__________________ 
 ( يف القاموس : وكبمرٍي : األرض ا رُّة السوداُء.1)
 والصحاح ا فال شاهد يف رواية الديوان.واملثبت كرواية اللسان « والقراب ولرقي»برواية :  208( ديوانه ط بريوت ص 2)
 : ُبشر . 1092/  3( يف التبصري 3)
 .6( القلم ا اآية 4)
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 : الِحَراُر السُّوُد ؛ قاَل أَبو قَْيس بُن األُْسلَت : الفَتائِنُ و

َرضـــــــــــــــــــــــــــاٌت  عـــــــــــــح ِن مـــــــــــــُ ـــــــــــــِ ـــــــــــــائ ت ـــــــــــــفـــــــــــــَ راٌس كـــــــــــــال  غـــــــــــــِ

وُن     طــــــــــــــــُ ــــــــــــــــدًا عــــــــــــــــُ ــــــــــــــــا أَب (1)عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  آابرِه
 

  
ْدِر : الَوْسو فِتْنَةُ و  اُس.الصَّ

 الَمْحيا : أن يَْعِدَل عن الطَّريِق. فِتْنَةُ و

 الَمَمات : أن ْيْسأََل في القْبِر. فِتْنَةُ و

اء : السَّْيُف. فِتْنَةُ و  الضرَّ

اِء : النِّساُء. فِتْنَةُ و  السرَّ

ةِ السَّْوداء في السَّواِد كأنَّها ُمْحتِرقَةٌ. َمْفتونَةٌ  ويقاُل لألََمة السَّْوداءِ   ألنَّها كالَحرَّ

 : الناِحيَةُ ؛ عن أَبي َعْمرو. الفتنُ و

اُن الطيُِّب ؛ ومن فتنٌ و مَّ حمد ها : الشيُخ الصاِلح م، كبقم : َمدينَةٌ بالِهْنِد كبيَرةٌ َحَسنةٌ على ساِحِل البَْحِر وَمْرَساها َعجيٌب ، وبها الِعنَُب والرُّ

 ، أََحُد الفُقَراء الُمَؤهلين ، اْجتََمَع به ابُن بطوَطةَ وَذَكَره في رْحلَتِه. فتن النّْيسابُوِري نَِزيلُ 

 ، كأميٍر : القَِصيُر والصَّغيُر ، يمانِيَّةٌ. الفَتِينُ و

 َطلََحةَ النعال وغيِرِه ، نَقَلَهُ الحافُِظ ، رِحَمه هللاُ تعالى. (2)، بالضّمِ : بْنُت علّيِ بِن علّيِ بِن السَّمين ، َرَوْت عن أبي  فُتونُ و

 ؛ كالفَْيَحِل. ، كَحْيَدٍر : السَّذابُ  الفَْيَجنُ  : [فجن]

 قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وال أَْحَسبُها عربيَّةً َصِحيحةً.

ُجُل : إذا أَْفَجنَ  قدو  َداَوَم على أَْكِلِه. الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، اْسُم َمْوِضعِ. فََحنَ  ، فَْيعاٌل ، ِمن فَْيحانُ  : [فحن]

 .(3)قاَل األْزهِريُّ : واألَْكثَُر أنه فَْعالن من فاَح 

ت العرُب المْرأَةَ   .فَْيُحونَة وَسمَّ

 ، محركةً : ِصْبٌغ أَْحَمُر. (4) الفََدنُ   :[فدن]

 ْبِديُّ :؛ قاَل الُمثَقُِّب العَ  القَْصُر الُمَشيَّدُ  أَْيضاً :و

ـــــــــــــــــاَدهـــــــــــــــــا  ت ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــِدي وأَق ي ـــــــــــــــــِ ال يب  ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــــُ  يـ

ِد     ــــــــــــــــــَ ي ؤح ُ
َدِن املــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ (5)انٍو كــــــــــــــــــرأحٍس ال

 

  
 .أَْفدانٌ  والَجْمعُ 

 قاَل :

 (6)كما تـَرَاَطَن يف أَفحداهِنا الر وُم 
 ، أي قُُصوٌر. أَْفدانٌ  وفي األَساِس : جاؤوا ِجماٍل كأنَّها

 كُزبَْيٍر : ة بشاِطِئ الخابُوِر. ، فَُدْينٌ و .األَْفدانُ  لم تُبَن الفَدَّان وتقوُل : لوال



17431 

 

ينُ  وَمرَّ للمصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ، في فََددَ   ، بالفتْح وتَْشديِد الدَّاِل المْكُسوَرة ، مْوِضٌع بَحْوَران. الفَّدِ

 َرُن للَحْرِث بينهما.الثَّْوراِن يُقْ  : الفَدانُ  أَو كَسحاٍب وَشدَّاٍد : الثَّْوُر. ، الفَّدانُ و

 .فَدَّانُ  وال يقاُل للواِحدِ  قاَل أَبو حنيفَةَ ، رِحَمه هللاُ تعالى :

 تُْجَمُع أَداتُهما في الِقراِن للَحْرِث. آلَةُ الثَّْوَرْينِ  ، الفََدانُ  أي أَو هو ،

 وهي البَقَُر التي يحرُث بها. ، فَداِدينُ  ج الفَدَّانُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

 قاَل أَبو تُراِب : أَْنَشَدني َخِلْيفَةُ الُحَصْينيُّ لرُجٍل يَِصُف الُجعَل :

يـــــــــــِر ولـــــــــــيـــــــــــَ  ابلـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــِر  َوُد كـــــــــــالـــــــــــلـــــــــــّ  َأســـــــــــــــــــــــــح

ريح     نـــــــــــــــاحـــــــــــــــاِن ولـــــــــــــــيـــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــطـــــــــــــــ   لـــــــــــــــه جـــــــــــــــَ

  

 (7)َ ُر  َفد اانً وليَ  ابلثـ وحر 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 .«طلحةابن » 1067/  3( يف التبصري 2)
 ( اللسان : األفيح.3)
 ( يقا  : فّدن ثوبه تفديناً أي صبغه ابلفدن ا ه ا هامش القاموس.4)
 ( اللسان.5)
 انظر تعليقنا عليه هنا .« رطن»( تقدم يف 6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
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اء والالِم في القافِيَِة وشدَّد  .الفَدَّانَ  فجمَع بيَن الرَّ

 ، بالتَّْخِفيِف. الفََدانُ  األَْعرابّيِ : هووقاَل ابُن 

ي : َذَكَره ِسْيبََوْيه في كتابِِه وَرَواهُ عنه أَْصحابُه  الفَدَّان الِعيَاُن َحديَدةٌ تكوُن في َمتاعِ : ، وقاَل  أَْفِدنَة بالتَّْخفيِف ، وَجَمعه على فََدان قاَل ابُن بَّرِ

 بالتَّْخفيِف. الفََدان ، وَضبَطوا

اقاَل  ِقلِّ  الفَدَّان : فأمَّ  ي قاَل :، بالتَّْشديِد ، فهو المبلغ الُمتَعارف ، وهو أَْيضاً : الثَّْوُر الذي يحرُث به. وَمرَّ في تْرَجَمة عن أَبي الَحَسِن الّصِ

جزٍء ِمن األَرِض الُمْحُدوَدةِ على أَْربَعة وعْشِرين ، بالتَّْشديِد ، ل الفَدَّان ، بالتَّْخفيِف ، اآللَةُ التي يحرُث بها وقْلُت : ثم استُِعير منه الفَدانُ 

،  فدنٍ و أَْفِدنَة الُمَخفَّف على الفََدان قِيَراطاً ، وكلُّ ذِلَك أَْغفَلَه المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ، وَخلََط بيَن المخفَِّف والُمشدَِّد ، كما أغفَل عن جمعِ 

ةُ   بَكْسٍر. (1) الِفْدن وتقوُل العامَّ

الوَن ألَْصحاِب الِجمالِ  الفَداِدين : ذُِكَر في الدَّاِل ، أَو ُهم أَْصحابُ  الفَدَّاُدونَ و ؛ وقد جاَء ِذْكُره في الحِديِث وتقدََّم بيانُه  ، كما يقاُل : الَجمَّ

 هناك.

ِعي فدَّنَه وقد : تَْسِميُن اإِلبِِل. التَّْفِدينُ  ِمن المجاِز :و ً  الرَّ نه وص تَْفدينا  ، أي القَْصر. كالفََدنِ  يَّره: سمَّ

 .ُمفَدَّنٌ  يقاُل : بناءٌ  تَْطويُل البِناِء. : التَّْفِدينُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الَمْزَرَعةُ. الفَدَّانُ 

 .بالفََدنِ  : ُصبغَ  ُمفَدَّنٌ  وثَْوبٌ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسر : قَْريةٌ بالفيُّوم. فِْدمينُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

لقطيعيُّ : قَْريةٌ بأَْصبَهان ، منها : أَبو بْكٍر محمُد بُن إْبراهيَم بِن إْسحق ، حدََّث ببَْغداَد ، َرَوى عنه أَبو بَكِر بُن ماِلٍك ا (2) فازجان  :[فزجن]

 ، رِحَمه هللا تعالى.

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ.: بفتْحِ الفاِء والباِء وضّمِ الياِء  ، الفَْربَيُونُ  : [فربن]

فٌ  باأللِف ، وهي اللبانةُ الَمْغربيَّةُ وأَْجوده ما حلَّ بالماِء َسريعاً ، وهو أفَْربَيُون ويقالُ  ياَح الُمْزِمنَةُ ، ويُْكِسر عاِديتها ، َدواٌء ُملَّطِ  يحلُِّل الّرِ

َحاِل ،وااْل  نافٌِع ِلِعْرِق النَّسا ، ِة الَكْلبِ  ستِْسقَاء والّطِ ُل البَْلغََم اللَِّزجَ  الَكِلِب ، وبَْرِد الُكلَى والقُولَْنج ولَْسعِ الَهواّمِ وَعضَّ ِمن  ويُْسِقُط الَجنيَن ويَُسّهِ

ن الضربان الوركيِن والظَّْهِر ، والّسعوُط به بماِء الّسلِق يَْقَطُع أُُصوَل الّسبِل والحْمَرةِ والّدْمعِة ويُنَ  ْعفراِن واألَْفيوِن يَُسّكِ ماَغ ، َوَمَع الزَّ قِّي الّدِ

 ضماداً.

ّمِ : الَمْخبَُز ، الفُْرنُ  : [فرن]  .أَْفرانٌ  شاِميَّةٌ ، وهو َغْيُر التَّنُّوِر والَجْمعُ  ، بالضَّ

 وعليه. يُْخبَُز فيه ٌء يُْختَبَز فيه ؛ وال أَْحَسبُه عربيّاً.: شي الفُْرنُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

 نُِسَب إلى مْوِضِعه ؛ قاَل أَبو ِخراٍش الُهَذليُّ يمدُح ُدبَيَّة الّسلَِمّي : لُخْبٍز غليٍظ ُمْستَديرٍ  اسمٌ  : الفُْرنِيُّ 

الٍت  لـــــــــــــــ  كـــــــــــــــَ هـــــــــــــــمح مبـــــــــــــــُ وعـــــــــــــــَ ُر جـــــــــــــــُ قـــــــــــــــاتـــــــــــــــِ  نـــــــــــــــُ

مـــــــــــيـــــــــــُر     هـــــــــــا اجلـــــــــــَ بـــــــــــُ رحعـــــــــــَ ـــــــــــَ رحينِّ يـ ـــــــــــفـــــــــــُ (3)مـــــــــــن ال
 

  
ى َسْمناً ولَبَناً وُسكَّراً ، عُضها في بعٍض ،يَُسلَُّك ب ُمَصْعنَبٍَة َمْضمومِة الَجوانِِب إلى الَوَسطِ  ُمَسلََّكة ُخْبَزةٍ  : اسمُ  الفُْرنيُّ  أَو  تُْشَوى ثم تَُروَّ

 الَحْمراء. الفُْرنِيَّة . وفي َكالِم بعِض العََرِب : فإذا هي مثْلُ فُْرنِيَّة واِحَدتُه

ُجُل الغَِليظُ  الفُْرنِيُّ و اُج : أَْيضاً : الرَّ ْخُم ؛ قاَل العجَّ  الضَّ
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َعحرَكِة و 
 الُفرحين  طاَح يف امل

 وهو على التَّْشبيِه.

ي :و اجِ  الفُْرنِيّ  قاَل ابُن بَّرِ ْخُم. في بيِت العجَّ  الَكْلُب الضَّ

__________________ 
 .«الفدان»( كذا ا ولعلها : 1)
 ( قيدها ايقوت واللباب : قاذجان ابلذا  املعجمة.2)
 ويف الصحاح : ويرو  : نقابر ابلباء.« يقاتر»: واللسان والصحاح ا ويف الديوان  141/  2( ديوان اهلذليا 3)
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 الَمْذُكور. الفُْرنِّيِ  لهذا : الَخبَّاَزةُ  الفاِرنَةُ و

 كيَْمنَُع : قَبيلَةٌ من بَرابِِر الَمْغِرِب. ، يَْفَرنُ و، كأَْحمَد ،  أَْفَرنُ و

ّمِ ، الَخواِرزميُّ ، فُْرنَةَ  محمُد بُن إْبراِهيِم بنِ و .عن  بالضَّ َرَوى  بالفتْحِ ، الفْرغانيُّ ، فَْرنٍ  وُمحمُد بنُ  َمعَاذ بِن ِهَشاٍم وعنه اللّْيُث الفرائِِضيُّ

ثاِن. عنه الخزاعيُّ الُمْقِرُئ الجرجانيُّ ؛  ُمَحّدِ

انُ و  ، كَشدَّاٍد : بِالٌد واسعَةٌ بالَمْغِرِب. فَرَّ

اي.  * قْلُت : صوابُه بالزَّ

انُ و دثاٍر ، ويَزيُد ونجاُب بُن ثَْعلَبَة ، رِضَي هللاُ تعالى عنهم  (1)منهم في الّصحابَِة محذُر بُن  في قُضاَعةَ  بِن ُعْمران بِن الحافي ، بُن بَِلّيِ  فَرَّ

 ، ومنهم من َضبََطه كَسحاٍب.

بِن قضاَعةَ  بَْكُر بُن القاِسمِ  أَبو الفَْضلِ  منها : ، وسلمعليههللاصلىفي البشاَرةِ بالنبّيِ ،  في التَّْوراةِ  (2) : ِجباٌل بالِحجاِز َمْذكوَرةً  فاَرانُ و

فرُج بُن سهيٍل الفَاَرانيُّ : ، رِحَمه هللاُ تعالى ، قالَهُ ابُن يونَس ؛ ومنها أَْيضاً  277القضاعيُّ اإِلْسَكْندَرانيُّ ، ماَت باإِلْسَكْندريَّة َسنَة 

 .238القُضاعيُّ عن ابِن وهٍب ، تُوفي َسنَة 

النَّسفيُّ رِحَمه  اإلفرانيُّ  (4) أفرينون ، َرَوى عنه محمُد بُن أَحمَد بنِ  (3)الجايدي  األفرانِ  يُْنَسُب إليها أَبو بْكٍر محمُد بنُ  : ة بِنََسَف ، أَْفرانُ و

 هللا تعالى.

 كيٍم عن أَنَس بن عياض وغيِرِه ، وقد تكلَّم فيه.منها أَبو عبِد الرحمِن أََحْمُد بُن عبِد هللِا بِن ح ، بالكْسِر : ة بَمْرَو ، فِْريانانُ و

ينُ و يٍن : ع.  ، فِّرِ  كُزبَْيٍر : ة بالشَّاِم. ، فَُرْينٌ وكِسّكِ

 كَسحاٍب : ماٌء لبَني ُسلَْيم. : فََرانُ و

 والتَّْقِطيُع. أي الّدقُّ ، : الفَْرُس ، الفَْرنأَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٍد وغيِرِه.بُن فرقٍد النخعيُّ بالكْسِر : جدُّ أَبي بْكٍر محمِد ابِن عبِد بِن خاِلٍد البلخّي ، ثِقَةٌ حدََّث ببَْغداَد عن قتيبَةَ بِن سعي فِْريانُ 

يانيُّ  وعبُد هللِا بُن أحَمَد بِن عبِد هللاِ  ، رِحَمه هللاُ تعالى ؛  812راِجعاً ِمن الحّجِ َسنَة  ، بضّمِ وتَْشديِد الّراِء ، اللََّخميُّ التُّونِسيُّ حدََّث ، ماتَ  الفُرَّ

ه محمُد بُن أَحمَد بِن محمِد بِن عبِد الرحمنِ  ، وكثيراً ما يطلق  780َسِمَع عن أَبي الَحَسِن البطرني بتونِس ، موِلُده َسنَة  الفُّريانيُّ  وابُن عّمِ

ة ؛ قالَهُ الحافِظُ  ة والخاصَّ  .األخيار في اإلجاَزةِ العامَّ

، كاَن بِدَمْشق بعَد الثلثمائة ، وهو غيُر الذي َذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ  (5)، بالفتحِ ، يُْعرُف بأَخي أَْرعل  فَرنٍ  ومحمُد بُن عبِد هللِا بنِ 

 تعالى.

انُ و يَّة. الفَرَّ  ، كَشدَّاٍد : الخبَّاُز ، عاّمِ

 .(6)عن محمِد بِن الفْضِل الكريني  الفَاَرانيُّ  صوٍر محمُد بُن بْكِر بِن إْسمعيل السََّمْرقَْنديُّ : قَْريَةٌ بَسَمْرقَْند ، منها : أَبو َمنْ  فارانُ و

 ، كقرنوة : قْريةٌ بِمْصَر بالبَُحْيرةِ ، وقد َوَرْدتُها. فرنوةو

جُل : فَْرتَنَ   :[فرتن] ْين الُمْهملِة ، والصَّواُب بالمعجمِة. (7) َشقََّق َكالَمهُ واْهتََمَس فيه الرَّ  ، هكذا في النسِخ بالّسِ

 ، عن أَبي سعيٍد. يُفَْرتُِن فَْرتَنَةً  يقاُل : فالنٌ 

ْبعِ. الفَْرتَنَىو  : ولَُد الضَّ
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 بِال الٍم : المرأَةُ الَّزانِيَةُ. ، فَْرتَنَىو

 وقد تقدََّم أنَّه ثالثيٌّ على رأْي ابنِ  األََمةُ. أَْيضاً :و

__________________ 
 اجملذ ر بن زايد. 1100/  3( يف التبصري 1)
وعل  هامشه : أي اب جاز ا ويف التوراة : جاء   من سيناء ا وأشر  من ساعري ا واستعلن .« .. وفاراُن : جباٌ  مذكورةٌ »( يف القاموس : 2)

راقه من ســــاعري : إنزاله اإلجنير عل  عيســــ  ا واســــتعالنه من فاران : إنزاله من فاران. ا ه. فمجيئه من ســــيناء : إنزاله التوراة عل  موســــ  ا وإشــــ
 ا أفاده ايقوت. وسلمعليههللاصلىالقرآن عل  سيدان  مد 

 ( يف معجم البلدان : ا امدي.3)
 ( يف معجم البلدان : أفريقون.4)
 أَزحُغر. 1128/  3( يف التبصري 5)
 الكرماين. 1093/  3( يف التبصري 6)
ُيه» ( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت من نسخة الشارح. ونصها :7)  «.وتـََقاَرَب َمشح
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ُرُت فـَرحلً إذا َفَجَر ؛ وأن  َنونَه زاِئَدٌة.  حبيٍب ؛ ِمن فـََرَت الر جُر يـَفح
ا ِسْيبََوْيه فجعَلَهُ رباعيّاً.  وأَمَّ

ي باأللِف والالِم ،   قاَل : وكذِلَك الَهلُوُك والُموِمَسةُ.وَذَكَره ابُن بَّرِ

 .الفَْرتَنَى وقاَل ابُن األْعرابّيِ : يقاُل لألَمةِ 

 : هو ابُن األََمِة البَِغّيِ. الفَْرتَنَى وابنُ 

 األََمةُ وكذِلَك تُْرنَى ؛ قاَل جريٌر : فَْرتَنَى وقاَل ثَْعلَب :

ىَن  ــــــــــــَ رحت ــــــــــــَ َك فـ ــــــــــــ  ــــــــــــُث فــــــــــــإن  أُم ي عــــــــــــِ ــــــــــــَ اًل ب هــــــــــــح  مــــــــــــَ

راءُ     وَج ُردامــــــــــــا محــــــــــــَح ــــــــــــُ ل ــــــــــــعــــــــــــُ ِت ال ــــــــــــَ ن خــــــــــــَ ــــــــــــح (1) أث
 

  
 قاَل أَبو ُعبَْيٍد : أَراَد األََمةَ ، وكانْت أُمُّ البَِعيِث َحْمراَء من َسْبي أَْصبَهان.

 ؛ قاَل النابغَةُ : (2) اْمرأَةٍ  : اسمُ  فَْرتَنَىو

وارُِع  ىَن فـــــــــالـــــــــفـــــــــَ فـــــــــ  ذو ُحســــــــــــــــــــــً  مـــــــــن فـــــــــرحتـــــــــَ  عـــــــــَ

ُض     الُع الــــــــــد وافــــــــــِ ــــــــــٍك فــــــــــالــــــــــتــــــــــِّ (3)فــــــــــجــــــــــنــــــــــبــــــــــا أَرِي
 

  
وذِ  : فَْرتَنَىو  ، كاَن ابُن خاِزم قد حاَصَر فيه ُزَهْيَر بن ذَُؤْيٍب العََدِوّي الذي يقاُل له الَهَزاْرَمْرُد. قَْصٌر بَمْرِو الرُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي عن  فَْرتَنَى ابنُ   األَْحوِل.: اللَّئِيُم ؛ نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

ياحِ وكأنَّها مولََّدةٌ ؛ ومنه الفُْرتَنَةُ و ُجل إذا َغِضَب وَهاَج. فرتن ، بالضّمِ : َهيَجاُن البَْحِر ِمن عصِف الّرِ  الرَّ

ْرِف بأَنَّ نُونَه زائَِدةٌ.وَجَزَم أْهُل ال َحسَّها به. إذا بالِفْرَجْونِ  الَّدابَّةَ  فَْرَجنَ  قدو، كبِْرَذْوٍن : الِمَحسَّةُ ؛  الِفْرَجْونُ  : [فرجن]  صَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُث. (4) فرجيانةُ   : قْريَةٌ بَسَمْرقَْند ، منها : أَبو َجْعفٍر محمُد بُن إْبراهيَم المحّدِ

ُث محمُد بُن محمدٍ  الِفْرجانيُّ  وبنُو  ، َكتََب إليَّ باإِلجاَزةِ من َطَرابُلُس. الِفْرجانيُّ  ، بالكْسِر : جماَعةٌ بَطَرابُلُس الَمْغرِب ، منهم شْيُخنا المحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالفتْحِ : اسُم َمِلٍك ِمن ُملُوِك الفُْرِس ، وقد تُْحَذُف األِلُف. أَْفِريُدون : [فردن]

ّيِ ونَْيسابُور. افريدينو  : مْوِضٌع بيَن الرَّ

ْطَرْنجِ : فِْرزانُ  : [فرزن] . الّشِ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

بُ  وهو  .فراِزينُ  ج وهو بمْنِزلَِة الَوِزيِر للسُّْلطان ، ، فَْرِزينَ  ُمعَرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  البَْيَدُق : صارَ  تفْرَزنَ   ؛ وذِلَك َمْعروٌف عْنَد أْهِل اللَِّعِب به. فَْرزانا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اٍد العَْبِديُّ عن نَْصر بِن  فَْرَزاِميثَن  :[فرزمثن] أَْحمَد العتكّي ، ماَت بعَد  (5): محلَّةٌ بَسَمْرقَْند ، منها : أَبو موَسى عيسى بُن عبدك بِن حمَّ

 الثلثمائة.
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 .فَراِسنُ  أُْنثى ، والَجْمعُ  ، كِزْبِرجٍ ، للبَعيِر كالحاِفِر للَّدابَّةِ  الِفْرِسنُ  : [فرسن]

ْسغ فْوَق ذلَك ، ثم الَوِظيُف ، ثم فْوَق الَوِظيِف م الِفْرِسنِ  السُّالَمى ، وهي ِعظامُ  الفَراِسنِ  وفي راُع ، وفي وقََصبُها ، ثم الرُّ ن يِد البَعيِر الذِّ

ْسُغ ، ثم الَوِظيُف ، ثم السَّاُق ، ثم الفخذُ ، وُربَّما اْستُِعير للشَّاةِ و الِفْرِسن ِرْجِله بْعدَ   ال تَْحِقَرنَّ من الَمْعروِف شيئاً ولو»الحِديُث : منه الرُّ

 .«شاةٍ  فِْرِسنَ 

اج : النوُن زائَِدةٌ ألنَّها مِ   ن فَرْسُت.وقاَل ابُن السرَّ

 ، بالكْسِر ، كالِفْرسانِ  ، كعاُلِبٍط : األََسدُ  الفَُراِسنُ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  كسرها.2)
 واللسان. 78( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 3)
 .«افـَرحَجيَ »( يف اللباب ومعجم البلدان : 4)
 ( يف اللباب : أمحد بن نصر العتكي.5)
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بَـَويحه الِفرحانَس ثالثّياً ؛ وهو َمذحكوٌر يف موحِضِعه.  والِفرحانِس. واعحَتد  ِسيـح
يِن : الَكثيُر لَْحِمِه ، الُمفَْرَسنُ و ي األسدُ  : الَوْجِه ، بفتْحِ الّسِ  .فراسنا ولعلَّه به سّمِ

: أَصُل ُمَربَّع تقوُم عنه فُروٌع كثيَرةٌ بيض ُمَزغَّبة قد نَبََت فيها أَْوراٌق خِشنَةٌ كاإلْبهاِم ، وله زْهٌر إلى زْرقٍَة  (1)بالضّمِ  ، الفُراِسيُونُ و

ياحِ الغَليَظِة ، ُمِدرٌّ  وصْفَرةٍ ، يقاُل : هو ٌء ُمذيٌب لألَْخالِط الغَليَظِة والّرِ اُث الَجبَِليُّ َجالَّ جابٌر لكّلِ  ُمفَتٌِّح للسَُّدِد ، وراً ،للفُُضالِت ولو بخ الُكرَّ

ٌر لكّلِ صالبٍَة كالداِحِس ، ويذهُب الّسالَق والّدْمعَة والظْلَمةَ ونزوَل الماِء والجشا إذا قطرت ، ويَْفتَ  َمم ويُِزيُل كسٍر ووثي ، ُمفَّجِ ُح الصَّ

ْبِو والسُّعاِل وي ْدِر والَمِعَدةِ والَكبِِد والطَّحاِل ، ويُنَقِّي القُُروَح ويْدملُها مع العََسِل ،أَْوجاَع األُذُِن واألْسناِن وأَْمراِض الفِم والرَّ  زيُل أَْوجاَع الصَّ

ِة الَكْلبِ   الَكِلِب ، وهو يضرُّ الُكلَى والَمثانَةَ. نافٌِع لعَضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بِن أَيُّوب العَْنبريُّ عن ُسْفيان الثَّْوري. (2)ِن إْسحُق بُن إْبراهيَم ، بالكْسِر : قْريَةٌ بأَْصفَهان ، منها : أَبو الَحسَ  فِْرسانُ 

 .كالِفْرناِس  : األََسُد ، الِفْرسانُ و

ا ين. فرسان وأمَّ  ، مثلَّث الفاِء لقَْريٍَة بأْفريقيَةَ ، تقدََّم ِذْكُرها في الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قََطعَهُ ؛ عن كراعٍ. فَْرَصنَةً  ءَ الشي فَْرَصنَ  : [فرصن]

 هكذا َذَكَره صاِحُب اللساِن.

 وقيَل : النوُن زائَِدةٌ.

بِن  بِال الٍم : لَقَُب الَوِليِد بِن ُمْصعَبِ  ، فِْرَعْونُ و بلُغَِة القَْبِط. لُشْهرتِه : التّْمساُح ، كبِْرَذْوٍن ، وإنَّما أْغفَلَه عن الضْبطِ  ، الِفْرَعْونُ  : [فرعن]

، وكاَن في األْصِل  السالمعليهالّريّان ابِن الَوِليِد بِن بروان بِن يراش بِن قاَران بِن عويج بن يلمع بِن اسليحا بِن الوذ بِن سام بِن نوح ، 

الريَّاُن بُن الوِليِد هو صاِحُب الذي َذَكَره هللاُ تعالى في كتابِِه العَزيِز ، وَجّده  ، السالمعليهصاِحُب موَسى ،  َعشاراً في قَْريِة منف ، هو

ِحيح ، وقيَل : هما واِحٌد ، طاَل عمُره ، وقيَل في نََسبِ  السالمعليهيوُسف ،  يقاُل : هو وليُد بُن ُمْصعَب  فِْرَعْون ، الُملقَّب بالعَزيِز على الصَّ

 َك َصْرفُه في قْوِل بعِضهم ألنَّه ال َسِميَّ له كإِْبِليس فيَمْن أََخَذه ِمن إْبلََس.بِن ُمعاِويَةَ بِن أَبي شمِر بِن هلوان بِن ليِث بِن قاراَن الَمْذُكور ، وتُرِ 

 هذا العَلَم أَْعجميٌّ ، ولذلَك لم يُْصَرف. فِْرَعْون قاَل ابُن ِسيَده : وعْنِدي أنَّ 

اِء في تَْفِسيَرْيِهما.أَو اْبنُه فيَما حكاهُ النَّقَّاُش  ، السالمعليه واِلُد الَخِضِر ، فِْرَعون قيَل :و  وتاُج القُرَّ

 ْغَرب ما يقاُل.قاَل شْيُخنا ؛ وهو َكالٌم ال يُْعتدُّ به وال يُْعتمُد عليه ، وقد َردُّوه وتَعَقَّبوا عليه وشنعوا على قائِِله وقالوا : إنَّه أَ 

ُل َمْن لُقَِّب به بِمْصَر دفافَةُ بُن ُمعاِويَةَ بِن أَبي بْكٍر العَمْيلقي ، كالعَزيِز لكّلِ َمْن ملكه. وي لَقَُب كّلِ َمْن َملََك ِمْصرَ  فِْرَعون قيَل :و قاُل : أَوَّ

 .السالمعليهوهو الذي وهَب هاَجَر أُّم إْسمعيل ، 

دٍ   ؛ قاَل القَطاِميُّ : فَراعنَةُ  ، والَجْمعُ  فِْرَعْون أَو كلُّ عاٍت ُمتََمّرِ

وســـــــــــــــــــــَ  و  حـــــــاِب مـــــــُ ُر عـــــــن َأصـــــــــــــــــــــح حـــــــح  شـــــــــــــــــــــُ   الـــــــبـــــــَ

فـــــــــــــاُر و     ُة الـــــــــــــكـــــــــــــِ نـــــــــــــَ راعـــــــــــــِ ِت الـــــــــــــفـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ّرِق (3)غـــــــــــــُ
 

  
اء وهي ناِدَرةٌ من األفراد. ، كُزْنبُوِر ، وتُْفتَُح َعْينُه ، كفُْرُعونٍ   أي مع ضّمِ الفاِء ، حَكاها ابُن َخالََوْيه عن الفرَّ

ُجُل : تَفَْرَعنَ و  .الفَراِعنَةِ  تََخلََّق بُِخلُقِ  الرَّ

 ْكُر والكبُر والتجبُّر.: الدَّهاُء والنُّ  الفَْرَعنَةُ و

__________________ 
 ( ضبطه الشارح ابلضم ا وعاصم ابلفتح ا ه هبامش املو.1)
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 .«فرسان»ومثله يف معجم البلدان « أبو إسحا  إبراهيم بن أيوب الفرساين»( يف اللباب : 2)
 ( اللسان.3)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .السالمعليهموَسى ،  فِْرَعْونِ  ، قاَل َشِمٌر : َمْنسوبةٌ إلى الِفْرَعْونِيَّةُ  الدُُّروعُ 

 : قَْريةٌ بِمْصَر على شاِطِئ النِّْيِل. الِفْرَعْونيَّةُ و

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ. فَْرغانَةُ : : [فرغن]

هذه اْستِطراداً وأنَّها ِمن  فَْرغانَةَ  عليه بغانَةَ التي تقدََّم ِذْكُرها ، مع أنَّه َذَكَر هناكهكذا في النُّسخِ وهو َغلٌَط ، وكأَنَّه اْشتبه  د بالَمْغِرِب ، وهو

 بِالِد العََجِم ال الَمْغِرب.

اها أَْزَهْر خانَةَ وَسَمْرقَْند ثالثَةُ وَخْمسوُن فَْرسخاً ، بَناَها أَْنو َشْروان الَمِلُك ونَقَل إليها ِمن كلِّ  فَْرغانَةَ  قاَل ابُن خرداذيه : بينَ   بيٍت قَْوماً وسمَّ

بَْت.  ، أَي ِمن كّلِ بيٍت ثم ُعّرِ

 التي ينزلُها الَمِلُك يقاُل لها َكاَسان. فَْرغانَةُ  وقاَل اليَْعقوبي :

ثِين. فَْرغانَةُ  وقاَل ابُن األثيِر :  ِواليَةٌ َوَراء جيحون وسيحون ، وقد نُِسَب إليها جماَعةٌ ِمن الُمحّدِ

 ا يُْستدرُك عليه :* وممَّ 

 : َجدُّ محمِد بِن أَحمَد النََّسفّي ، رِحَمه هللا تعالى ؛ عن ابِن نُْقَطةَ. أفريغون

 وقد أَْهَملَهُ الجماعةُ. .(1)هكذا هو بالَمّدِ ، والصَّواُب بغيِرِه  : فاِرفاآنُ   :[فرفن]

ثونَ  وهي محمِد بِن معمود القاِضي ، َسِمَع منه ابُن الّسمعاني ؛ وأَحمُد  (2)ٍر شابوُر بُن منهم : أَبو َمْنصو ة بأَْصبهاَن ، منها : جماَعةٌ محّدِ

 ُمْسنَدةُ أَْصبهاَن. (4)وبْنتُه عقيقةُ  الفاِرفاآنيُّ  (3)بُن عبِد هللِا 

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ. ، كِزْبِرجٍ : فِْسِكنٌ  : [فسكن]

 بالُمْهَملَِة ة قُْرَب إْسِعْرَد. وهي

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اُر  ِفْسنِجانُ   :[فسنجن] ُث ، رِحَمه هللاُ تعالى. (5)، بالكْسِر : َمدينَةٌ بفاِرَس منها أَبو الفْضِل عمَّ  بُن مدرٍك المحّدِ

ين ُمْعجمة : أَْهَملَهُ الجماَعةُ. ، بالفتْحِ  الفَْشنُ  : [فشن]  والّشِ

ريَن. ة بِمْصرَ  وهي  ِمن أَْعماِل البهنساوية ، نُِسَب إليها جماَعةٌ ِمن الُمتَأَّخِ

 عن أسباط بِن اليسع البُخاِري وَغْيره. الفَْشنيُّ  منها أَبو َزكريَّا يَْحيَى بُن َزكريَّا ابِن صاِلحٍ البُخاِري ، بهاٍء : ة ببُخاَرى فَْشنَةُ و

 ؛ واْبنُه محمُد بُن ُموَسى عن عبدان ، تكلَّم فيه. (6)بُن حاتٍِم عن المقبري  منها : ُموَسى : ة بَمْروَ  فَاَشانُ و

 ؛ عن اللَّْيِث ، قاَل : وهو اسُم رُجٍل أَْيضاً. : نَْهرٌ  فَْيُشونُ و

 قاَل األْزهِريُّ : على أَنَّه قد يكوُن فَْعلُوناً ، وإن لم يَْحِك ِسْيبََوْيه هذا البِناَء.

 .أَْفِشيُون وفي نسخِة العَْين : اسٌم أَْعَجِميٌّ ، : (7) بالكْسرِ  ، إْفِشينُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إبراهيَم بِن عبِد هللِا األَِديُب. (8): قَْريةٌ على أَْربَعِة فَراِسخ من بُخاَرى ، منها أَبو نَْصٍر محمُد بُن  أَْفَشَوان
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 : من قَُرى بُخاَرى ، عن ياقوت : (9) أفشينةُ و

 [فطرسلن]

يِن المْهملِة والمثنَّاةِ التحتيِة : فُْطراساِليُونَ   أَْهَملَهُ الجماَعةُ. ، بالضّمِ والّسِ

__________________ 
 ( قيدها ايقوت َفارَِفاُن.1)
 واألصر كاللباب ومعجم البلدان.« سابور» 1094/  3( يف التبصري 2)
 .«عبد  »بد  « عبد» ( يف التبصري3)
 .«عفيفة»( يف التبصري : 4)
 .«مجاد»( يف اللباب ومعجم البلدان : 5)
 عن أيب عبد الرمحن املقرئ. 1148/  3ويف التبصري « املقري»( يف معجم البلدان 6)
 ( ضبطت ابلقلم يف القاموس والتكملة ابلفتح.7)
 ومثله يف اللباب.« أمحد»( يف ايقوت : 8)
 ايقوت : أفَشَنة.( يف 9)
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 َذَكَرها صاِحُب القانوِن ، وأَْهَملَها صاِحُب التّْذكَرةِ. يُونانِيَّةٌ  َكلمةٌ  بْزُر الَكَرْفِس الَجبَلّيِ ، وهو

 وِضدُّه الغَباَوةُ. ، بالكْسِر : الِحْذُق ، الِفْطنَةُ  : [فطن]

قد َوَرَد  به وإليه وله ، كفَِرَح ونََصَر وَكُرَم ، فََطنَ  ْهُم بَطريِق الفَْيِض وبُدون اْكتِساٍب.: الفَْهُم والذَّكاُء ُسْرَعته. وقيَل : الفَ  الِفْطنَةُ  وقيَل :

ياً بنَْفِسه قالوا : ً  لتََضّمنه مْعنَى فَِهمَ  فَطَّنَه أَْيضاً ُمتعّدِ تَْين ،  الفاِء ، ُمثلّثةَ  فَْطنا  ْفتوحتيِن ، فهومَ  فَطانِيَةً و فَطانَةً و فُطونَةً ووبالتَّْحِريِك وبضمَّ

 له. فاِطنٌ 

ْهِن إِلْدراِك ما يَِرُد عليه ِمن الغَْيِر. الفَطانَةُ  وقيَل :  جوَدةُ اْستِعداِد الذِّ

 ؛ قاَل القَطاِميُّ : ، كعَْدلٍ  فَْطنٌ و، كنَُدٍس ،  فَُطنٌ و ؛ كَكتٍِف ، فَِطنٌ و فَُطونٌ و فَِطينٌ  َرُجلٌ و

يــــــــــــــــين  تــــــــــــــــِّ رٍت ســــــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــِ َدبٍّ ســــــــــــــــــــــــــــــَ  إىل خــــــــــــــــِ

وِن     طــــــــــــــُ هــــــــــــــا فــــــــــــــَ رحعــــــــــــــِ ــــــــــــــَ بٍّ بــــــــــــــذاِت قـ (1)طــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل اآلَخُر :

ا  يــــــــــــــنــــــــــــــَ طــــــــــــــِ اًل فــــــــــــــَ  قــــــــــــــالــــــــــــــتح كــــــــــــــنــــــــــــــُت َرجــــــــــــــُ

يـــــــــــــنـــــــــــــا     رائـــــــــــــِ ُر ِ  إســـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــح عـــــــــــــَ (2)هـــــــــــــذا لـــــــــــــَ
 

  
مِّ  فُْطنٌ  ج تَْين ؛ قاَل قيُس بُن عاِصٍم : ، بالضَّ  وبضمَّ

ِم  ِب جــــــــــــــارِهــــــــــــــِ يــــــــــــــح وَن لــــــــــــــعــــــــــــــَ نــــــــــــــُ طــــــــــــــُ فــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ال يـ

ُن و     طــــــــــــــــح وارِه فــــــــــــــــُ ِة جــــــــــــــــِ فــــــــــــــــح ُم  ــــــــــــــــِ (3)هــــــــــــــــُ
 

  
 .فَِطنَةٌ  هيو

ا ً  صارَ  فَُطنَ ولألَْشياِء ؛ قاَل : وال يَْمتنُع كّل فِْعل ِمن النّعوِت ِمن أن يقاَل قد فَعَُل  ِفْطنَةٍ  فذُو الفَِطنُ  قاَل اللَّْيُث : وأَمَّ  إاّل القَِليل. فَِطنا

اِعي : في الَكالِم : راَجعَهُ  فاَطنَهُ و  ؛ قاَل الرَّ

َزتح  زحهـــــــــــَ نـــــــــــا يف ا ـــــــــــِديـــــــــــِث هتـــــــــــََ تـــــــــــح ـــــــــــَ نـ  إذا فـــــــــــاطـــــــــــَ

ُح     وانــــــــــــِ ن  اجلــــــــــــَ (4)إلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا قــــــــــــلــــــــــــوٌب ُدوهنــــــــــــَُ
 

  
َمه. فَطَّنَه يقاُل : : التَّْفِهيُم. التَّْفِطينُ و  لهذا األَْمِر : أَي فَهَّ

نُ  ومنه الَمثَُل : ال ئَبَِة. يُفَّطِ  القاَرةَ إالَّ الِحجاَرة ، القاَرةُ : أُْنثى الذِّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْهن. تَفَطَّنَ   لَما يقاُل : أَي فَِهَم بُسْرَعِة الّذِ

نَهو ُم : َردَّهُ  فّطِ ً  المعلِّ  ه.بتَأِْديبِه وتَثِْقيفِ  فَِطنا

كةً : أَْهَملَهُ الجماَعةُ. ، بالُمْهملةِ  ( )5فَعَنُ   :[فعن]  محرَّ

 بِن َصْعب بِن سْعِد العَِشيَرةِ بِن َمْذحجٍ. ة باليَمِن ِمن ُحصون بَني ُزبَْيدِ  وهي

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ن أبيِه وعلّيِ بِن : من قَُرى بُخاَرى ، منها أَبو يَْحيَى يوُسُف بُن يَْعقوَب بِن إبراهيَم بِن َسلََمةَ اللَّْيثيُّ َمْولى نَْصِر ابِن سيَّاٍر ع فغنو : [فغن]

 .300َخْشرٍم ، ماَت َسنَة 

بُ  التَّفَكُّنُ   :[فكن] بُوَن. (6) (تَ َفكَُّهونَ  َفظَْلُتمْ )؛ وبه فَسََّر مجاِهٌد قَْولَه تعالى :  : التَّعَجُّ  ، أَي تَفَكَّنُون أي تَعَجَّ

 واِحٌد. التَّفَكُّرُ و التَّفَكُّنُ  قاَل أبو تُراٍب : َسِمْعُت ُمزاِحماً يقوُل :و
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ِة من الماِء يأْتِيها البُعَداءُ »الحِديُث : منه على ما فاَت ؛ و التَّنَدُّمُ  : التَّفَكُّنُ و  ويَترُكها القَُرباُء ، حتى إذا َغاَض ماُؤها بَقي َمثَُل العاِلِم َمثَُل الَحمَّ

 .يَتَفَكَّنُونَ  قَْومه

 قاَل أَبو عبيٍد : أَي يَتَندَُّموَن.

 أَي تَنَدَّْمُت ؛ قاَل ُرْؤبَة : تَفَكَّْنتُ ووقاَل ابُن األْعرابّيِ : تَفَكَّْهُت 

ِن  قـــــــــــــِ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ تـ ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
ـــــــــــــعـــــــــــــاِرِف امل زاُء ال ـــــــــــــا جـــــــــــــَ  أَم

ِن     كـــــــــــــ  فـــــــــــــَ ـــــــــــــ  (7)عـــــــــــــنـــــــــــــَد  إال  حـــــــــــــاجـــــــــــــُة الـــــــــــــتـ
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 48( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ :  ركة.5)
 .65( الواقعة ا اآية 6)
 ( اللسان.7)
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 : أَي تَنَدَُّموَن. (َفظَْلُتْم تَ َفكَُّهونَ )وقاَل ِعْكِرمةُ في تَْفسيِر اآليِة : 

مِّ  كالفُْكنَةِ  .يَتَفَكَّنُونَ  وقاَل اللّْحيانيُّ : أَْزُد َشنُوأَةَ يَقُولوَن : يَتَفَكَُّهوَن ، وتَِميٌم يقُولوَن :  .(1)َمةُ على الغائِِب هي النَّدا: ؛ قاَل ابُن األْعرابّيِ  بالضَّ

 التَّأَسُُّف والتَّلَهُُّف. : التَّفَكُّنُ و

 ؛ قاَل الشاِعُر : على ما يَفُوتَُك بعَد َظنَِّك الظَّفََر به وقيَل : هو التَّلَهُّفَ 

ه و  فـــــــــــــِ يـــــــــــــح ه زاُد ضـــــــــــــــــــــــــــَ  ال خـــــــــــــاِرب إن فـــــــــــــاتـــــــــــــَ

ُن     كـــــــــــ  فـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ ه يـ امـــــــــــِ عـــــــــــَ   عـــــــــــلـــــــــــ  إهبـــــــــــح ـــــــــــَ (2)يـ
 

  
ً  في الَكِذبِ  فَكنَ و  لَجَّ وَمَضى. : فكنا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اماٍت وقُصوٍر كانْت ليعلى بِن محمٍد ؛ نقَلَهُ ياقوُت. أَْفكانُ   : مدينَةٌ ذات أَْرحيٍة وَحمَّ

ن أََخَذ عنه عبُد هللِا ابُن محمِد بِن أَبي بْكٍر العياشّي شيُخ شيو  خِ مشايِخنا.ومحمُد بُن عبِد الَكريِم الفكون ممَّ

 للذََّكِر واألُْنثَى. ، مضمومتيِن ِكنايةٌ عن أَْسمائِنا فاُلنَةُ و فاُلنٌ  : [فلن]

 من البَهائِم. عن غْيِرنا ِكنايَةٌ  بأَْل : ، الفاُلنَةُ و الفاُلنُ و

 .الفاُلنَةَ  وَحلَْبتُ  الفاُلنَ  تقوُل العََرُب : َرِكْبتُ 

اج : ي به الُمحدَُّث عنه ، خاصٌّ غالٌب. فاُلنٌ  وقاَل ابُن السَّرَّ  َكنايَةٌ عن اسٍم ُسّمِ

م. يقاُل : هذا ي به إْنساٌن لم يحسن فيه األَِلف والالَّ ْوا به اإِلبَِل قالوا :  فالنٌ  وقاَل اللَّْيُث : إذا ُسّمِ آَخُر ألنَّه ال نَِكَرةَ له ، ولكنَّ العََرَب إذا َسمَّ

، ألنَّ كلَّ اسٍم يُْنَسُب إليه فإنَّ الياَء التي تَْلحقُه تَُصيُِّر نَِكَرةً ، وباأللِف والالِم يَِصيُر  فالٌن الفاُلنِيُّ  فإذا نََسْبَت قْلَت :،  الفاُلنَةُ  وهذه الفاُلنُ  هذا

ْذ ُفالانً َخِليالً ):  عزوجلٍء. وقْولُه ، َمْعرفةً في كّلِ شي َتِ  ََلْ َأختَِّ  .(3) (اي َويْ َلّت لَي ْ

اُج :قاَل الز ً  جَّ ويقاُل : إنَّ الُمراَد هنا أَُميَّة بن َخلَِف ، وأنَّه َمنََع ُعْقبَةَ بَن  .(وَكاَن الشَّْيطاُن ِلْْلِْنساِن َخُذوالً )الشَّْيطان وتَْصِديقُه :  فاُلنا

 أَبي ُمعَْيٍط في الدُّخوِل في اإِلْسالم.

ْفع من غيرِ  فُلُ  قد يقاُل للواِحِد ياو  أْقبِلُوا. فُلُونَ  وللَجْمع يا أَْقبِال ، فاُلنِ  ولالثنيِن يا تَْنوين ، أَْقبِل ، بالرَّ

فسَكَت  فاُله فَمَضى فَرفَع بغيِر تَْنويٍن ، وَمْن قاَل يا فُلُ  ، فَمْن قاَل يا فاُله ويا فُلُ  وقال األَْصمعيُّ فيَما َرواه عنه أبو تُراٍب : يقاُل : قُْم يا

 قل ذلَك فَطرَح ونََصَب. فال أَثْبََت الهاَء ، وإذا َمَضى قاَل يا

 أَْقبِْلَن. تُ فاُل ويا أَْقبِال ، بضّمِ ففتْحٍ ، فُلَتانِ  ويا أَْقبِلي ، فاُلنَةْ  يا: أَْقبِلي ، وبعُض بَني تميم يقوُل  فُلَةُ  في الُمَؤنَِّث : ياو

 أَْقبلي. فُلُ  أَْقبلُوا ويا فُلُ  أَْقبِال ويا فُلُ  أَْقبِْل ويا فُلُ  وقاَل ابُن بُُزْرج : وبعُض بَني أسٍد يقوُل : يا

ي :  ال يُثَنَّى وال يُْجَمُع. فاُلنٌ  وقاَل ابُن بَّرِ

 به. ويُرادَ  فُلُ  َمنََع ِسْيبََوْيه أْن يقالَ و

عْ  فاُلنٌ و  كقَْوِل أبي النَّْجم : رِ إالَّ في الّشِ

ِر  ـــــــــــــَ رحب غـــــــــــــَ
ُ

ِن املـــــــــــــ طـــــــــــــَ ـــــــــــــعـــــــــــــَ تح ابل ـــــــــــــَ ب  إذ َغضـــــــــــــــــــــــــــِ

رِ     تــــــــــــــــ  قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ َب ومل تـ يــــــــــــــــح ُض الشــــــــــــــــــــــــــــــِّ دافــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــُ

  

 (4)يف جلَ ٍة أَمحسكح فالانً عن ُفِر 
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 فكسَر الالَم للقافِيَِة.

 ولكنَّها َكِلمةٌ على حَدةٍ. فاُلنٍ  قاَل األْزهِريُّ : وليَس تَْرِخيم

ِد بعَْينِه.  * قُْلُت : وهو قَْوُل المبّرِ

ْدكَ أَ  فُلْ  : أَي عزوجليقوُل هللاُ ، »حِديُث الِقياَمِة : منه و ً  فالنُ  مْعناهُ يا ؛ «لَْم أُْكِرْمَك أَلَْم أَُسّوِ  ؛ وليَس تَْرِخيما

__________________ 
 ( يف اللسان : الفائت.1)
 وال خائب. ن وهبامشه : قوله : وال خارب ا الذي يف نسخة من التهذيب :( اللسا2)
 .28( الفرقان ا اآية 3)
 ( اللسان.4)
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 ألن ه ال يقاُ  إال  بسكوِن الالِم ا ولو كاَن تـَرحِخيماً لَفَتحوها َأو ضم وها.
 ي باِب النِّداِء.وقاَل ِسْيبََوْيه : ليَسْت تَْرِخيماً ، وإنَّما هي ِصيغَةٌ اْرتُِجلَْت ف

يت فاُلن وقاَل قْوٌم : إنَّه تَْرخيمُ  ّكِ  : ، فحِذفَِت النُّوُن للتَّْرخيِم واألَِلف لسكونِها ، وتُْفتَح الالُم وتَُضمُّ على مذهب التَّْرِخيم ؛ وأَْنَشَد ابُن الّسِ

ُر و  هـــــــــــــًا فـــــــــــــُ َو إذا قـــــــــــــيـــــــــــــَر لـــــــــــــه : َويـــــــــــــح  هـــــــــــــُ

رُ     كـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح ه أن يـــــــــــــــــَ ِج بــــــــــــــــِ ه َأحــــــــــــــــح  فــــــــــــــــإنــــــــــــــــ 

  

ُر  هـــــــــــــًا كـــــــــــــُ ـــــــــــــح ـــــــــــــه : َوي ـــــــــــــَر ل ـــــــــــــي َو إذا ق  وهـــــــــــــح

ُر     جــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــَ تـ ٌك ُمســــــــــــــــــــــــــح َواشــــــــــــــــــــــــــِ ه مــــــــــــُ (1)فــــــــــــإنــــــــــــ 
 

  
 أَْقبِلي ، وهي لُغَةٌ لبعِض بَني تميٍم. فاُلةُ  كذا في النسخِ ، والصَّواُب : يا ، فاُلتُ  قد يقاُل للواِحَدةِ ياو

مِ  فُلَ  يا بعضُهم يقوُل :و  ُء.فحِذفَِت الها فُلَةُ  يُراُد يا بنْصِب الالَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .الفاُلنيُّ  : بَْطٌن ِمن العََرِب ، وقالوا في النََّسبِ  فاُلنٍ  بنُو

وبعٌض يقوُل : هو في األَْصِل فُْعالٌن فُحِذفَْت منه واٌو ، وتَْصغيُره على هذا القَْوِل : ؛ قاَل  فُلَيِّنٌ  تَْقديُره فُعال وتَْصغيُره فاُلنٌ  قاَل الَخليُل :

 كما يقاُل َهيُّ بن بَّيِ. فُلٍ  بنُ  فُلُ  لَيَّاٌن. ويقاُل : هوفُ 

 : َدواٌء فاِرِسيُّ يهيُج البَاه. أفلونياو

 : الحاُل. الفَنُّ  : [فنن]

ْرُب من الشَّي : الفَنُّ و ّمِ ، ، كاألُفنون ِء ؛الضَّ  األَمواِل ؛ قاَل : فُنُونَ  النَّباِت ، وأََصْبنا فُنُونَ  يقاُل : َرَعْينا .فُنونٌ و أَْفنانٌ  ج بالضَّ

ه  ـــــــــــِ نـــــــــــان َر مـــــــــــن أَفـــــــــــح هـــــــــــح ُت الـــــــــــد  ِبســـــــــــــــــــــــــح  قـــــــــــد لـــــــــــَ

ربح     ٍم مــــــــــــــــنــــــــــــــــه حــــــــــــــــَ نِّ انعــــــــــــــــِ (2)كــــــــــــــــر  فــــــــــــــــَ
 

  
 اإِلبَِل : إذا َطَرْدتُها ؛ قاَل األْعشى : فَنَْنتُ  يقاُل : الطَّْرُد. : الفَنُّ و

رَاُ هـــــــــا و  تح وطـــــــــاَ  جـــــــــِ َنســـــــــــــــــــــــَ يـــــــــُ  قـــــــــد عـــــــــَ  الـــــــــبـــــــــِ

نِّ ويف أَذحواِد و     بحَن يف فـــــــــــــــــــــَ (3)َنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 الغَْبُن. : الفَنُّ و

 الَمْطُل. : الفَنُّ و

 ؛ وبه فَسََّر الجْوهِريُّ قَْوَل الشاِعِر : العَناءُ  : الفَنُّ و

ا  ــــــــــــــ  ن ــــــــــــــَ رٍو فـ مــــــــــــــح ِة عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ن ــــــــــــــح نح البـ ــــــــــــــَ ل عــــــــــــــَ  أَلجــــــــــــــح

ُدان      ُرهــــــــــــــا ُدهــــــــــــــح هــــــــــــــح وَن مــــــــــــــَ كــــــــــــــُ (4)حــــــــــــــىت يــــــــــــــَ
 

  
 التَّْزيِيُن. : الفَنُّ و

ُجُل : اْفتَنَّ و  من القوِل. فُنونٍ  أََخَذ في الرَّ

 .باألَفانِين في حِديثِه وفي خْطبَتِه ، إذا جاءَ  اْفتَنَّ  ويقاُل :

َف. في ُخصوَمِته : إذا توسَّعَ  اْفتَنَّ و  وتََصرَّ

ً  النَّاَس : َجعَلَُهم فَنَّنَ و  ، أَي أَْنواعاً. فُنونا

ّمِ : الحيَّةُ. األُْفنونُ و  ، بالضَّ

 ؛ قاَل ابُن أَْحمَر : العجوُز الُمْستَْرِخيَةُ أَو الُمِسنَّةُ  أَْيضاً :و
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ـــــــــــــٌة  ي ـــــــــــــِ ان ـــــــــــــوٌن ميـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح ٌخ شـــــــــــــــــــــــــــذٌم وأُف ـــــــــــــح ي  شـــــــــــــــــــــــــــَ

ُر     لــــــــــَ وحمــــــــــاة والــــــــــعــــــــــِ َ
وحُ  واملــــــــــ ا اهلــــــــــَ (5)مــــــــــن ُدوهنــــــــــِ

 

  
ي قال   ألنَّ ابَن أَْحمَر قد َذَكَر قَْبَل هذا البيِت ما يَْشَهد بأَنَّها َمْحبوبتُه.: هكذا فَسَّره يَْعقوب بالعَُجوِز. واْستَْبعََده ابُن بَّرِ

. (6) الغُْصنِ  من األُْفنونُ و  : الُمْلتَفُّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.« يف قنِّ »وفيه :  51( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان والتهذيب واألو  يف الصحاح.4)
 ( اللسان.5)
 ( يف القاموس : الغصُن ا ابلرفض ا والكسر  اهر.6)
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 ِمن َكالِم الِهْلبَاجِة. الَكالُم الُمثَبَّجُ   )(1 :االفنونو

 الَجْرُي الُمْختَِلُط من َجْري الفََرِس والنَّاقَِة. : األُْفنونُ و

 الدَّاِهيَةُ. : األُْفنونُ و

لُُهما. األُْفنونُ و  من الشَّباِب والسَّحاِب : أَوَّ

 .«ا ل ه»لُقَِّب بأَحِد هذه األَْشياء ، وَسيَأْتي له ِذْكٌر في   الشَّاِعِر ،التَّْغلَبّيِ  بِن ذُْهِل بِن تيِم بِن َعْمٍرو لَقَُب ُصَرْيم بِن َمْعَشرِ  : أُْفنونُ و

كةً : الغُْصنُ  الفَنَنُ و  الُمْستقيُم ُطوالً وَعْرضاً. ، محرَّ

اج :  وقيَل : هو القَِضيُب ِمن الغُْصِن ، وقيَل : ما تََشعََّب منه ؛ قاَل العجَّ

 (2)الَفَنُن الش ارُِ  والَغرحيب  
اِكُب في ِظلِّ »ي حِديِث ِسْدَرة الُمْنتََهى : فو  .أَْفنانٌ  ج،  «مائَةَ َسنةٍ  الفَنَنِ  يسيُر الرَّ

 قاَل ِسْيبََوْيه : لم يُجاِوُزوا به هذا الِبناَء.

 ِظلُّ األَْغصاِن على الِحيطاِن.: ؛ قاَل  (3) (َذواات َأْفنان  )وقاَل ِعْكِرمة في قْوِلِه تعالى : 

 ، كما قالوا َسنٌّ وَسنٌَن وَعنٌّ وَعنٌَن. فَنَنٌ و فَنُّ  الَهْيثم : فسَّره بعُضهم َذواتَا أَْغصاٍن ، وفسَّره بعُضهم : َذواتا أَْلواٍن ، واِحُدها حينَئِذٍ وقاَل أَبو 

 .فَنَنٌ  ها، وإذا أََرْدَت األَْغصاَن فواِحدُ  فَنُّ  إذا أََرْدَت به األَْلوان األَْفنانِ  قاَل األَْزهِريُّ : واِحدُ 

ً  واْستَعاَر الشاِعُر للّظْلمةِ   ؛ فقاَل : أَْفنانِهاوألنَّها تَْستُر الناَس بأَْستاِرها وأَْرواقِها كما تُْستَر الغُصوُن بأَْوراقِها  أَْفنانا

رحُن الشـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــِ  حـــــــــــــىت  ـــــــــــــَ ا أّن َذر  قـ نـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

الم     ُن الـــــــــــظـــــــــــ  نـــــــــــَ ـــــــــــَ رِيـــــــــــَدهـــــــــــمح فـ (4)َأغـــــــــــاَث شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 َجْمُع الَجْمعِ ، قاَل الشاِعُر يَِصُف َرًحى :أَي  ، أَفانينُ  جج

 (5)هلا زِماٌم من أَفاِنِا الش َجرح 
 : كثيرتُها. فَْنواءُ و فَنَّاءُ  َشَجرةٌ  قاَل ثَْعلَب :و

 .أَْفنانٍ  ذات فَْنواءُ  وقاَل أبو َعْمٍرو : َشَجَرةٌ 

 .فَنَّاء قاَل أَبو ُعبَْيٍد : وكان يَْنبغي في التَّْقديرِ 

ا قَْنواُء بالقاِف فهي الطَّويلَةُ.  قاَل ثَْعلب : وأَمَّ

 : التَّْخليُط. التَّْفنينُ و

 .تَْفنين ثَْوٌب ذو: يقاُل  في الثَّْوِب : َطرائُق ليسْت ِمن ِجْنِسه. التَّْفنِينُ و

 بِلَى الثَّْوِب بِال تََشقٍُّق. : التَّْفنِينُ و

ُر الثَّْوِب إذا بَ   ِلَي من غيِر تََشقٍُّق َشديٍد.وفي الُمْحَكم : تَفَزُّ

ُجِل السَّرّيِ : آَخر ؛ وبه فَسََّر ابُن األَْعرابّيِ قَْوَل أَباَن بن ُعثْمان  َمكانٍ  في (6) َمكاٍن وكثافَةٍ  في أَو هو اْختِالُف نَْسِجه بِرقَّةٍ  َمثَُل اللَّْحِن في الرَّ

ِفيِق ، وهو َعْيٌب ، والسَّريُّ  التَّْفنِينُ  في الثَّْوِب الَجيِِّد ، فقاَل : كالتَّْفنِين ذي الَهْيئةِ  قِيقةُ في الثَّْوِب الصَّ الشَّريُف : البُْقعةُ السَِّمحةُ السَِّخيفةُ الرَّ

 النَِّفيُس ِمن الناِس.

 ِرف.الشََّجِر ولذِلَك صُ  أَْفناٌن كأَْفنانِ  له قاَل ِسْيبََوْيه : : فَْينانٌ  َشعَرٌ و
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ٌ  ، فَْينان َرُجلٌ و  .فَْينانَةٌ  واْمَرأَة

كثيَرةُ  الشََّجِر ؛ وقاَل : وَحَكى ابُن األْعرابّيِ : اْمرأَةٌ فَْينا : أَْفنانِ  َمْصروٌف ُمْشتٌق ِمن فَْينان قاَل ابُن ِسْيَده : وهذا هو الِقياُس ، ألنَّ الُمَذكَّرَ 

 َمْقصوٌر. الشَّعَِر ،

 أْن ال يَْنصِرَف ؛ قاَل : وأُرى ذلَك وْهماً من ابِن األْعرابّيِ. فَْينان كما حَكاهُ فُحْكم قاَل : فإْن كاَن هذا

__________________ 
 واملثبت مواف  لسيا  القاموس واللسان.« واألفيون»( ابألصر 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 .48( الرمحن ا اآية 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 القاموس بدون تنوين ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  تنوينها.( يف 6)
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مٌ  ، كأميٍر : الفَنِينُ و  ؛ قاَل الشاِعُر : َمْفتونٌ وأَْيضاً  فَنينٌ  في اإِلْبِط وَوَجٌع ؛ والبَعيُر الذي به ذلكَ  (1) تََورُّ

مِّ  نــــــــــــًا البــــــــــــِن عــــــــــــَ غــــــــــــح ت ضــــــــــــــــــــــــــِ  إذا مــــــــــــاَرســــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــنــــــــــا     نــــــــــِ رِت الــــــــــفــــــــــَ ر يف اإِلبــــــــــح كــــــــــح راَس الــــــــــبــــــــــَ (2)مــــــــــِ
 

  
 ؛ عن نَْصر. واٍد بنَْجدٍ  : فَنِينُ و

 ة بَمْرَو. : فَنِينُ و

 كما َضبََطه الحافُِظ وَسيَأْتي قَريباً. (3)* قْلُت : الصَّواُب فيها بفتْحِ الفاِء وتَْشديِد النُّوِن المْكسوَرةِ 

 من العَْدِو. فُنونٌ  له الذي ِشيُّ كَشدَّاٍد : الِحماُر الَوحْ  ، الفَنَّانُ و

 قاَل الجْوهِريُّ : هو في بيِت األْعَشى.

ي : هو قْولُه :  قاَل ابُن بَّرِ

ا و  دِّ غــــــــــاهلــــــــــَ ــــــــــٌب مــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــ  رِي قــــــــــح ــــــــــَ ُك تـ  إنح يــــــــــَ

ِذِم     اِن اأَلجــــــــــــــارِيِّ جمــــــــــــــُح نــــــــــــــ  ِة فـــــــــــــــَ عــــــــــــــَ يـــــــــــــــح (4)مبــــــــــــــَ
 

  
 إْجريَّا.واألَجاِريُّ : ُضروٌب ِمن َجْريه ، واِحُدها 

وقد نَِسي  ، ِمفَنَّةٌ  ِمعَنَّةٌ  وهي ِمن الَكالِم ؛ فُنُون : ذُو َعنٍَن واْعتِراٍض وذُو ِمفَنٌّ  ويقاُل : رُجٌل ِمعَنٌّ  ، كِمَسّن : يأْتي بالعجائِِب. ِمفَنٌّ  َرُجلٌ و

 اْصَطالَحه هنا ؛ وأَْنَشَد أَبو زْيٍد :

ه  نــــــــــــــــــــــــــــــــ   إن  لــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُه     نـــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــــــَ ًة مـــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــ  (5)مـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ماِن. : السَّاعةُ  الفَنَّةُ و  ِمن الزَّ

 ِمن الدََّهِر وفَْينَةً من الدَّهر وَضْربةً ِمن الدَّهر ، أَي َطَرفاً منه. فَنَّةً  يقُولوَن : كنُت بحاِل كذا وكذا الطََّرُف من الدََّهِر ؛ كالفَْينَِة. أَْيضاً :و

ّمِ : الكثيُر من الَكإلِ  ، الفُنَّةُ و يِّئَةُ الُخلُِق. ، الُمفَنَّنَةُ  (6) و بِن األَْعرابّيِ.؛ عن ا بالضَّ  كُمعَظََّمٍة : العجوُز السَّ

 كذلَك. ُمفَنَّنٌ  ورُجلٌ 

 ناقَةٌ يَُخيَُّل إليَك أنَّها ُعَشراُء ثم تَْنَكِشُف من الِكَشاِف. : الُمفَنَّنَةُ و

 وعليه. َحَسُن الِقياِم به أَي ِعْلٍم ، بالكْسِر ، فِنُّ  هو يقاُل :و

كةً : شاِعٌر. فَنَنٍ  أَحمُد بُن أَبيو  ، محرَّ

ثٌ  الِفنِّينِيُّ  أَبو ُعثْمانو ينِّيٍ ، ُمحّدِ َرَوى عنه أَبو َرجاء محمُد بُن أحمَد الُهْورقانّي صاِحُب تاِريخِ الَمَراِوَزةِ ، هكذا َضبََطه ابُن  ، كِسّكِ

َحيح. السَّمعانّي ، وَضبََطه الحافِظُ   بفتْحٍ وهو الصَّ

َمْرَو ، وأَْبوُهما بَمْرَو في : قَريةٌ بَمْرَو بها قْبُر ُسلَْيمن بِن بَُريَدةَ بِن الُخَصيِب األَْسلمّيِ ، وأَُخوه عبُد هللِا ُدفَِن بجاورسه إْحَدى قَُرى  فنينُ و

 مْقبَرة ، يقاُل لها حصيُن.

َحدََّث عنه أَبو بِْشٍر الَمْروزيُّ ، َذَكَره الَماِلينّي ؛ وأبو الَحَكِم عيَسى بُن عيٍن  ينيُّ الفَنِّ  * قْلُت : وفي هذه القَْريِة أَْيضاً أَبو َحْمَزةَ محمُد بُن خاِلدٍ 
 َمْولى خزاَعةَ وأُخوه بَُديل كاَن خاِزَن بَْيت الماِل ألبي ُمْسِلم في ُخراساَن. الفَنِّينِيُّ  (7)

ُجُل : فَْنفَنَ و ً  الرَّ َق إبلَهُ َكَسالً وتَوانِيا  ابِن األَْعرابّيِ.؛ عن  فَرَّ

 من الَمْشي. فُنونٍ  : َحَملَهُ على اْستَفَنَّهُ و
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 فِْعلُه. التَّفَنُّنُ و؛  فَنٍّ  بْعدَ  فَنِّ  الَكالَم : اْشتَقَّ في فَنَّنَ 

 في َطْرِدها وَسْوقِها يَميناً وِشماالً وعلى اْستِقاَمٍة وعلى غيِر اْستِقاَمٍة. (8)الِحماُر بأتُِنه : أخذ  اْفتَنَّ و

 : األَْخالُط من الناِس ليُسوا من قَبيلٍَة واِحَدةٍ. الفُنُونُ و

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : َوَرٌم.1)
 ( اللسان.2)
 يشر إىل تشديدها. ( قيدها ايقوت ابلفتح مث الكسر ا ومل3)
 واملثبت كرواية اللسان.« وإن كان»برواية :  181( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
َفنـ َنُة.6)

ُ
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : امل

 أعا.« : فنا»ومعجم البلدان  1161/  3( يف التبصري 7)
 واملثبت عن اللسان.« أخذها»( ابألصر 8)
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ً فَنَّ و  : َعنَّاهُ. ه فَنّا

. الفَنُّ و  : األْمُر العََجُب ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ

ار : الفَنَنِ  أَي ُشعوٌر وُجَمٌم ، وهو َجْمُع َجْمع ، أَفانِينَ  في حِديِث أَْهِل الجنَّةَ : أُولوو  للُخْصلِة من الشَّعَِر ُشبِّه بالغُْصِن ؛ وقاَل المرَّ

د بـــــــــــــــعـــــــــــــــَد مـــــــــــــــا أَ  يـــــــــــــــِّ ًة أَم  الـــــــــــــــُولـــــــــــــــَ القـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

ــــــــِ ِ     ل خــــــــح ُ
غــــــــاِم املــــــــ ــــــــّ ــــــــث ك كــــــــال ــــــــاُن رأحســــــــــــــــــــــِ ن ــــــــح  (1) ؟أَف

  
ة رأِْسه ِحيَن شاَب.  يْعني ُخَصَل ُجمَّ

 .كالفَنَنِ  : اْضَطَرَب ، تَفَنَّنَ و

نَه ولم يثْبُْت على رأْيٍ واِحٍد. فَنَّنَ و  رأْيَه : لَوَّ

 الَكالِم : أَساِليبُه وُطرقُه. أَفانِينُ و

 : اسُم اْمرأَةٍ. أُْفنونُ و

 : ُمْختِلٌف. ُمفَنَّنٌ  وثَْوبٌ 

 في عْدِوه. بفُنونٍ  ، كِمَسّنٍ : يأْتي ِمفَنٌّ  وفََرسٌ 

 البَْغداِديُّ ، بالضّمِ ، َسِمَع ابَن البطِر نقَلَهُ الحافُِظ. ونفُن بِن أَحمَد بنِ  (2)وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن محمِد 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بضّمٍ فسكوٍن : قَْريةٌ ِمن أَْعماِل فَْرغانَةَ. فُتْنانُ  : [فتنن]

.أَفاَدني بها الفَقيهُ أَبو ع: قاَل الحافُِظ : َذَكَرها أَبو العاَلِء الفََرِضيُّ الحافُِظ وقاَل   بِد هللِا محمُد بُن محمٍد األَْوسيُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريةٌ بَمْرَو منها أَبو الَحَسِن عليُّ بُن عبِد هللِا بِن إبراهيَم عن الحميدّي ، وعنه الفسوي. (3)، بالضّمِ  فُنجكان  :[فنجكن]

. : البَْرِدُي ، الفَْيلَكونُ  : [فلكن] ْفُت. قيَل : هوو وهو فَْيعَلُوٌل ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ  القاُر أَو الّزِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِظيَمةٌ ؛ قاَل األْسَوُد بُن يَْعفُر :: عَ  فَْيلَُكون قَْوسٌ 

 كـــــــــــائـــــــــــن كســـــــــــــــــــــــــران مـــــــــــن هـــــــــــتـــــــــــوف مـــــــــــرنـــــــــــة و 

 عــــــــلــــــــ  الــــــــقــــــــوم كــــــــانــــــــت فــــــــيــــــــلــــــــكــــــــون املــــــــعــــــــابــــــــر   

  
 وذلَك أنَّها ال ترمي المعابل وهي النِّصاُل المطولة إالَّ على قَْوٍس َعظيَمٍة.

ّمِ وكْسِر الدَّاِل الُمْهملِة : فُْنِدينُ  : [فندن]  أَْهَملَه الجماَعةُ. ، بالضَّ

وأَْحمد  (4)الَمْروزيُّ ، ومنها أَْيضاً أَبو إْسحق إبراهيُم بُن الَحَسِن عن أَحمَد بن ِسناٍن  الفُْنِدينِيُّ  ة بَمْرَو ، منها الفَقيهُ محمُد بُن ُسلَْيمان وهي

 .(5)بن َمنْصور الّرماِدّي 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل : تَنَدََّم ؛ حَكاهُ ابُن ُدَرْيٍد وليَس بثَْبٍت. تَفَْهَكنَ  : [فهكن]  الرَّ

 * قْلُت : وأَصلُه تَفَكََّن ، وفي لُغَِة بعٍض تَفَكَّه ، فكأَنَّه َجَمَع بيَن اللّغَتَْيِن.
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نُ  : [فون] . : التَّفَوُّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 وقاَل ابُن األَْعرابّيِ.

 البََرَكةُ وُحْسُن النَّماِء. هو

ليبِ وهو الكهينا  : الفَاوانِياو نَْبٌت ُدوَن ِذراعٍ له َزْهٌر فرفيري ، ال يُْؤَخذُ إالَّ يَْوم نزوِل الشْمِس في الِميزاِن ، وال يُْقَطع بَحديٍد ،  (6) ُعوُد الصَّ

 بَْيتاً ُوِضَع فيه. وهوبالُمتََصلِّب منه الُمْختوم ِمن ِجْهتَْيِه الُمْشتَِمل على َخطَّْين ُمتَقاِطعَْين فهو خْيٌر ِمن الّزمرِد ، وال يْدخُل الِجّن وإذا ُظِفَر 

ٌف ُمِدرٌّ قاِطٌع نَْزَف الدَّم ناِفٌع من النِّْقِرِس والصَّرعِ ولو تَْعليقاً ،  َق في خْرقٍَة َصْفراء ولم تََمّسهوإن بّخَر وُعلِّ  حارٌّ ُملَّطِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 علي بن أمحد ا بن  مد بن فنون. 1067/  3( يف التبصري 2)
 ( قيدها ايقوت نصاً ابلفتح.3)
 ( يف معجم البلدان : َسّيار.4)
 ( يف معجم البلدان : الزابدي.5)
 املغرب : ورد ا مري ا عن تذكرة داود األنطاكي.( ويقا  أيضاً : فايو  ا ويف 6)
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َرِة من ٌر ابلزهح ِ والَقَمُر ُمت صــــِ اح اَدِة ُمَتابِغضــــَ َبة ا وإن ُجِعر حتَت وســــَ هَر الوالَدِة ا وَأوحَرَث اهلَيـح تـَثحِليث َوقـََعتح  َيدح حاِئٍ  ســــَ
 بـَيحنهما أُلحَفة ال تـَُزوُ  أََبداً.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، وعنه ابُن حاِجٍب الكشَّانّي. (2)، بالضّمِ : قَريةٌ ِمن السغِد منها ُسلَْيمُن بُن معاٍذ عن الكشي  (1) فُورفانُ   :[ورفنف]

ً  : [فين]  جاَء. : فاَن يَِفيُن فَْينا

بِّّيِ. : فََرٌس لبَني َضبَّةَ  الفَْينانُ و  لقَرانَة بن ُعَويَّة الضَّ

ُجلُ  الفَْينانُ و  الَحَسُن الشَّعَِر الطَّويلُهُ ؛ وهي بهاٍء. : الرَّ

ماِن ،  ، وهو الَوْقت الفَْينَةِ  ِمنقاَل اللَّْحيانيُّ : إن أََخْذتَه ِمن الفَنَِن ، وهو الغُْصُن ، َصَرْفتَه في حالَْي النَِّكَرةِ والَمْعرفَِة ، وإن أََخْذتَه  ِمن الزَّ

اج : ي للعجَّ  أَْلَحْقتَه بباِب فَْعالن وفَْعالنَة فَصَرْفته في النِّكَرةِ ولم تَْصِرْفه في المْعِرفَة ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 إذ أان فـَيحناٌن أاني الُكعب ا
 وقاَل :

ه  نــــــــــــــــــاٍن طــــــــــــــــــويــــــــــــــــــٍر َأممــــــــــــــــــَُ يــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــُرب  فـ

ه     ُزمـــــــــــُ نـــــــــــاٍت قـــــــــــد َدعـــــــــــاين َأحـــــــــــح (3)ذي ُغســـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 .«ف ن ن»ذُِكَر في و

 من َمعَّدِ بِن َعْدناَن. ، فَيَن كأنَّه جمعُ  أَفيانو؛ بفتْحِ الغَْين المْعجَمِة وسكوِن النّوِن والثَّاء ُمثلَّثةً  أَْفيانَ  َغْنُث بنُ و

 قاَل الحافُِظ : في ِكنانَةَ.

  هناك عن ابِن َحبيٍب أنَّه من بَني ماِلِك بِن كنانَةَ.وقد َذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى في الثاِء المثلَّثَِة ، وَمرَّ 

، أَي الِحْين بْعَد الِحْين ، والساَعةَ بْعَد  فَْينَةٍ  بْعدَ  فَْينَةً  ولَِقيتُه ؛ الفَْينةِ  بْعدَ  الفَْينَةَ  السَّاَعةُ والِحيُن ، وقد تُْحَذُف الَّالُم. يقاُل : لَِقيتُه : الفَْينَةُ و

 الساَعِة.

ا اْعتَقََب عليه تَْعريفاِن : تَْعريُف العَْلِميَّة ، وتَْعريُف األَلِف والالِم ، كقْوِلَك َشعُوب   والشَّعُوب للَمنِيِة.قاَل أَبو زْيٍد : فهذا ممَّ

ماِن. الفَْينَةُ  وقاَل الِكسائي :  : الَوْقت ِمن الزَّ

يت : ما أَْلقاهُ إالَّ  ّكِ ةِ. الفَْينَة بْعدَ  الفَْينَةَ  وقاَل ابُن الّسِ ةَ بْعَد المرَّ  ، أَي المرَّ

ابعَِة. الِمْصِريُّ األَْسَودَ  أَْجَوده : لَبَُن الَخْشخاِش ، األَْفيُونُ و ةً في العَْينِ  باِرد في الرَّ ةِ خاصَّ اإِلْسهاِل وِمن الّسعاِل و نافٌِع من األَْوراِم الحارَّ

رٌ  الُمْزمِن ، . للعَْقِل ، ُمَخّدِ ٌم وكثيُرهُ َسمٌّ  وقَِليلُهُ نافٌِع ُمنَّوِ

 ٍد.واْختُِلَف في وْزنِه فقيَل : أُْفعُول كما اْقتَضاهُ ِسياُق المصنِِّف ، وكذِلَك َضبََطه الشيُخ النّوويُّ في المهذِب وَغْير واحِ 

ِر الفاِء وفتْحِ الياِء ِمن األفن ، وهو أَْن ال يُْبقي الحاِلُب ِمن الْلبَِن شيئاً ، وعليه فالَهْمَزةُ أَْصليَّةٌ والياُء وفي شْمِس العُلُوم : هو فِْعيَوُل بكسْ 

 زائَِدةٌ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : واِسٌع ُمْمتدٌّ. فَْينانٌ  ِظلٌّ 
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َوِزيُر الُمْستَْرِشد والسُّْلطاِن محمِد بِن محمِد  الفينيُّ  ر أَنُوَشْروان بُن خاِلِد بِن محمدٍ ، بالكْسِر : قَْريةٌ بأْصبَهان ، منها الَوِزيُر أبو نَصْ  الِفينُ و

قْلُت : هكذا قَيَّده ابُن الّسمعانّي :  533 (5)، ماَت ببَْغداَد َسنَة  (4)بِن مْلكشاه ، َرَوى عن أَبي محمٍد عبِد هللِا بِن الَحَسِن الكامخي البتاوي 

 وقيَّده الذَّهبيُّ بالفتْح.بالكْسِر ، 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بِالكْسِر وفتحِ الذاِل المْعجمةِ  فياَذَسون : [فيذسن]

__________________ 
 [.ابلصاد بد  السا« الصغد»كما يف معجم البلدان قرية من ]ابلراء « فورفارة»( يف اللباب : 1)
 محيد.وهو عبد بن « الكسي»( يف اللباب : 2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 ( يف اللباب : الساوي.4)
 ( قيد ابن األثري وفاته اب روف سنة اثنتا وثالثا ومخسمئة.5)
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ملِة ا قـَرحيٌة بُبخاَر  ا منها : أَبو صـــاحٍل مســـلمُة  ُهح
اح امل لحَمَويحه ا َرَو   (1)وفتحِح الســـِّ وي  يـَُلق ُب ســـَ بُن النجِم بِن  مٍد الن حح

 ه أَبو صاحٍل اخلي ام.عن
 مع النون فصل القاف

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َشَجٌر ، يُْهَمُز وال يُْهمُز ، وتَْرك الَهْمِز فيه أَْعَرف كما في اللِّساِن. القَأْنُ  : [قأن]

ً  : [قبن]  : َذَهَب في األَرِض. قَبََن يَْقبُِن قُبونا

 آِمناً. (2) أَْسَرَع في َعْدِوه إذا اْنَهَزَم من العَُدّوِ ؛ أو إذا : أَْقبَنَ و

 الُمْنَكِمُش في أُموِره. كأَِميٍر : ، القَبِينُ و

 ؛ وَسيَأْتي. السَّريعُ  القَِميُن ، بالميِم ،و

 ، كُمْطَمِئّنٍ : الُمْنقَبُِض الُمْنَخنُِس. الُمْقبَئِنُّ  قاَل ابُن بُُزْرج :و

حاح ، دَّاٍد : القُْسطاُس ،، كشَ  القَبَّانُ و ٌب ، كما في الّصِ ئِيس على اإِلْنساِن يُحاِسبُه ويَتَتَبَّع أَْمَره. األَِمينَ  منه أُِخَذ مْعنَىو ُمعَرَّ  والرَّ

 د بأََذْربِيجاَن. : قَبَّانُ و

ثِ  بِن لُْقمانَ  َجدُّ عبِد هللِا بِن أَحمدَ  : قَبَّانُ و   َزَمَن اإِلْسماِعيلي.أَْملَى واِلُده بُجْرجانَ  الُمحّدِ

َدةِ. في الباءِ  ُدَوْيبَّةٌ َمْعروفَةٌ ، وقد ذُِكرَ  : قَبَّانَ  ِحمارُ و  الموحَّ

 قاَل الجْوهِريُّ : هو فَعَّاٌل ، والَوْجه أْن يكوَن فَْعالَن.

ي : هو فَْعالُن وليَس بفَعَّاٍل ، والدَّليُل عليه اْمتِناُعه ِمن  اء :قاَل ابُن بَّرِ اجُز أَْنَشَده الفرَّ ْرِف ؛ قاَل الرَّ  الصَّ

 مِحاُر قـَب اَن َيسوُ  أَرحنَبا
 ولو كاَن فَعَّاالً الْنَصَرَف.

ّدِ : ة بالِعراِق. قُبَّْينُ و ّمِ والشَّ  ، بالضَّ

 ، بالضّمِ : اإِلْسراُع في الِحوائجِ. القُْبنَةُ و

 : ة بِدَمْشَق. قابونُ و

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

. اْقبَأَنَّ  ُجُل : اْنقَبََض ، كاْكبَأَنَّ  الرَّ

 والُحَسْيُن بُن محمٍد النَّْيسابُوِريُّ حافٌِظ ُمْكثٌِر عن أحمَد ابِن منيعٍ.

 أَو يَِزُن به. بَّانَ القَ  وَرَوى البُخاري في َصِحيِحه عن ُحَسْين ، َغْير َمْنسوٍب ، عن ابِن منيٍع قيَل : هذه النِّْسبَةُ لَمْن يَْعَملُ 

 عن أَبي لبيٍد الّسْرخسّيِ. القَبَّنيُّ  وعليُّ بُن الُحَسْين

 : شيٌخ ألبي إْسمعيل الَهَروّي الَحاِفظ. القَبَّانيُّ  ومحمُد بُن عبِد الَجليلِ 

 : َسِمَع ابَن ُخزيَمةَ. القَبَّانيُّ  ومحمُد بُن أَحمَد بِن َمْحمود
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 المعطوش. (3)عن أَبي  يُّ القبَّان وُعثْماُن بُن أَحمدَ 

 : أَجاَز الذَّهبي ، وأَبُوه حدََّث عن عبِد الواِحِد بِن ِهالٍل. القَبَّانيُّ  وأَحمُد بُن سالَمةَ بِن إبراهيَم الَحدَّاد

بَْيدّي. القَبَّانيُّ  وعبُد الدَّائِم بُن أَحمدَ   عن ابِن الزُّ

. القَتَنُ  : [قتن] كةً : سمكةٌ َعريَضةٌ قَْدَر راَحِة الَكّفِ  ، محرَّ

 كأميٍر : القَزُّ الَمْطبوُخ األَْبيَُض. ، القَتِينُ و

 المْرأَةُ ، أَو الَجميلَةُ. : القَتِينُ و

ُجُل أَو الَحقيُر الذَّليلُ  أَْيضاً :و ئِيُل. (4) الرَّ  ؛ كذا في النسخِ ، والصَّواُب : الضَّ

 قَليُل الطُّْعم واللَّْحِم ، وكذِلَك األُْنثى بغيِر هاٍء وكذِلَك القَنِيُت. قَتِينٌ  يقاُل رُجلٌ 

__________________ 
 ( يف اللباب : مسلم.1)
ِو.2)  ( يف القاموس : الَعدح
 .«ابن» 1152/  3( يف التبصري 3)
 «.منهما ا ِضديف » ( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت من نسخ الشارح. ونصها :4)
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 .قَتِينٌ  الحِديِث : قاَل في اْمرأَةٍ َوِضيئٍَة : إنَّهافي و

 : قليُل اللّْحِم. قَتِينٌ  ورُجلٌ 

ْمُح. : القَتِينُ و  الرُّ

 الدَّقيُق من األَِسنَِّة. أَْيضاً :و

ي : ناُن اليابُِس الذي ال يَْنَشُف َدماً ؛ وأَْنَشَد : القَتِينُ  قاَل ابُن بَّرِ  : الّسِ

ُه  تـــــــــــــــح وَم وقـــــــــــــــد َمضـــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ اِوُ  َأنح يـ  حيـــــــــــــــُ

ِا     تـــــــــــــِ ُرٍص قـــــــــــــَ نـــــــــــــٌة بـــــــــــــذي خـــــــــــــُ غـــــــــــــابـــــــــــــِ (1)مـــــــــــــُ
 

  
 القُراُد. : القَتِينُ و

 قاَل الجْوهِريُّ : لقلَِّة َدِمِه.

ي : األَْولى لقلَِّة ُطْعِمه ألنَّه يُِقيُم المدَّ  اُخ في ناقَتِه :وقاَل ابُن بَّرِ ماِن ال يَْطعَُم شيئاً ؛ قاَل الشمَّ  ةَ الطَّويلَة ِمن الزَّ

اَدتح و  هـــــــــــــا وجـــــــــــــَ نـــــــــــــُ ابـــــــــــــِ غـــــــــــــَ تح مـــــــــــــَ رِقـــــــــــــَ  قـــــــــــــد عـــــــــــــَ

ِا     تـــــــــــــــِ ٍن قـــــــــــــــَ جـــــــــــــــِ َر  حـــــــــــــــَ (2)بـــــــــــــــِدر هتـــــــــــــــا قـــــــــــــــِ
 

  
 جعَل َعَرَق هذه الناقَِة قُوتاً للقُراِد.

ُجُل ال ُطْعَم له : القَتِينُ و ْجتها بِْكراً »الحِديُث : منه ؛ وكذا المْرأَةُ ؛ و الرَّ ً  بَخٍ تََزوَّ  .«قَتِينا

 ِمثْل ذِلَك. أَْقتَنَ و ، القَتَنِ  وهو بَيِّنُ  قَتَانَةً  ، كَكُرَم ، قَتُنَ  قدو

 الُمْنتَِصُب. : (3)كمحمد  الُمْقتَنُّ و، كُمْطَمِئنُّ  الُمْقتَئِنُّ و

 قاتٍِم. مثْلُ  ، قاتِن أَْسَودُ و

 َل ابُن جنِّي : َذَهَب أَبو َعْمٍرو إلى أنَّه بََدٌل.قا

ً  الِمْسكُ  قَتَنَ و تُهُ  قُتُونا  الدَُّم. قَتَنَ  واْسَودَّ ؛ وكذِلكَ  : يَبَِس وزالَْت نُُدوَّ

 : قَتََل الِقْرداَن. أَْقتَنَ و

 كالقَتاِم ، َزَعَم يَْعقوُب أنَّه بََدٌل ؛ وأَْنَشَد : ُغراِب : الغُبارُ كَسحاٍب أَو  ، القَتانُ و ِمن قلَِّة الطَّعاِم. نََحَل ِجْسُمهُ  أَْيضاً :و

عـــــــــــــــــــاُن  ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــِّ الُد وال ـــــــــــــــــــا اجلـــــــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــــــُ  عـــــــــــــــــــاَدت

اُن     ــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــقــــــــــــــــَ بحزِِ  ال
َ

(4)إذا عــــــــــــــــال يف املــــــــــــــــ
 

  
 ُرِوي بالَوْجَهْين.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 د ، وليَس بصفٍَة.: ِمن أَْسماِء القُرا القَتُونُ و : قَليُل اللَّْحِم. قَتَنٌ  رُجلٌ 

 : الَمْجهوُد والنَِّحيُف. القَتِينُ و

اي ، حتى قَْحَزنَةُ  : [قحزن]  ؛ وكذِلَك قَْحَزلَهُ فَتَقَحزَل. حتى َوقَعَ  بالعَصا َضَربَهُ  أَي : تَقَْحَزنَ  ، بالزَّ

. : العَصا القَْحَزنَةُ و  ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ

 فاْرَجعَنُّوا ، أَي بِعِصيِّنا فاْضَطَجعُوا. بقَحاِزنِنا َضَرْبناُهمحَكى اللّْحيانيُّ : 

 ؛ قاَل : الِهراَوةُ  : القَْحَزنَةُ  أَو
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ـــــــــــا  عـــــــــــاِر عـــــــــــنـــــــــــَد ابِب ِوجـــــــــــارِه ُت جـــــــــــَ دح لـــــــــــَ  جـــــــــــَ

داِت     لـــــــــَ هـــــــــا جـــــــــَ بـــــــــِ نـــــــــح جِي عـــــــــن جـــــــــَ َزنـــــــــَ حـــــــــح (5)بـــــــــقـــــــــَ
 

  
 .قَحاِزنُ  ج

 : ُسيوُف الُمْنِذِر بِن ماِء السَّماِء. القَْحَزناتُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َصَرُعهُ. قَْحَزنَهُ 

 : َضْرٌب ِمن الَخَشِب طولُه ِذَراٌع. القَْحَزنَةُ و

. : القَْدنُ  : [قدن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 الِكفايَةُ والَحْسُب. وَرَوى ثَْعلَب عن ابِن األَْعرابّيِ : هو

 اْسماً واِحداً ِمن قْوِلهم القَْدنَ  ْزهِريُّ : جعلقاَل األَ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .58/  5واللسان والصحاح واملقايي   95( ديوانه ص 2)
 ( هكذا نظر هلا الشارح ومثله يف التكملة ا واملثبت ضبرت القاموس.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
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ين  ا َحَذُفوا الّنون فقالوا َقِدي ا وكذِلَك َقطحين.  َقدح  كذا وكذا أي َحسحيب ا وُرمب 
وِم. قَُدْونِينَ و  : ع ببِالِد الرُّ

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. : أَْقَذنَ  : [قذن]

 أتى بعُيوٍب كثيَرةٍ. وقاَل بعُضهم : أَي

 [قرن]

ْوُق من الَحيَواِن. القَْرنُ   : الرَّ

أِْس وجانِبُه ؛ اإِلْنسانِ  (1) موِضعُهُ من َرأِْس  أَْيضاً :و أِْس ، ج وهو َحدُّ الرَّ ، ال يَُكسَُّر على غيِر ذِلَك ؛  (2) قُرون أَو الجانُِب األَْعلَى من الرَّ

 رأِْسه. بقُُرون ومنه أََخَذه

وم ذات الذَُّؤابَةُ  : القَْرنُ و ة ومنه الرُّ  لُطوِل َذوائِبِهم. القُُرون عامَّ

ة والَجْمعُ  أَو ذَُؤابَةُ المْرأَةِ   .قُُرونٌ  وَضِفيرتُها خاصَّ

 ؛ والَجْمُع كالَجْمعِ. الُخْصلَةُ من الشَّعَرِ  : القَْرنُ و

 بالكْسِر ؛ أَْنَشَد ِسْيبََوْيه : ، قِرانٌ  أَْعلَى الَجبَِل ، ج : القَْرنُ و

ز و  عــــــــــــــــــــــــح و مــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ ِداًي تـ  ً  هــــــــــــــــــــــــَ

وداان     راَن اأَلرِض ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ (3)قـــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 من الَجراِد : َشْعَرتاِن في رأِْسه. القَْرنانو

 ؛ قاَل حاِجُب المازني : ِغطاٌء للَهْوَدجِ  : القَْرنانو

رحٍن  ر  قـــــــــــــــَ َة كــــــــــــــُ وحَن الــــــــــــــفــــــــــــــارِســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــ   َكســــــــــــــــــــــــــــَ

ُدوِ  و     َة ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــ  ن  اأَلشـــــــــــــــــــــــــــــــــِ (4)َزيـــــــــــــــــــ 
 

  
ُل الفَالةِ. : القَْرنُ و  أَوَّ

 من الشَّْمِس : القَْرنُ  الشَّْمِس ؛ قَْرنُ  ِمن المجاِز : َطلَعَ و

لُ   من القَْوِم : َسيُِّدُهْم. القَْرنُ  ِمن المجاِز :و عْنَد الطُّلوعِ. ُشعاعها (5) ناِحيَتُها ، أَو أَْعالها ، وأَوَّ

 من الَكإِل َخْيُرهُ ، أَو آِخُرهُ ، أَو أَْنفُه الذي لم يُوَطأْ. القَْرنُ  ِمن المجاِز :و

ً  يقاُل. عَدا الفََرسُ  الطَّلَُق من الَجْري. : القَْرنُ و  .قَْرنَْينِ  أَو قَْرنا

قَةُ ، والَجْمعُ  الدُّْفعَةُ من الَمَطرِ  : القَْرنُ و  .قُُرونٌ  الُمتَفَّرِ

ُجِل ، : القَْرنُ و ّنِ ؛ عن األَْصمعّيِ. ِلَدةُ الرَّ  وِمثْلُه في الّسِ

 فهما إذاً ُمتَِّحدان. ، كالقَِرينِ  على سنِّي وُعْمِري أَي قَْرني هو على يقاُل :و

ّنِ ؛  القَْرنُ  وقاَل بعُضهم :  ِم والتِّجاَرةِ.في الِعلْ  القَِرينُ وفي الَحْرِب والّسِ

ّنِ ؛ وقيَل غيُر ذِلَك كما في شْرحِ الفَِصيحِ.: ، بالكْسِر : الُمعاِدُل في الشدَّةِ ، وبالفتْحِ  الِقْرنُ  قيَل :  الُمعاِدُل بالّسِ

ة االْقتِرانِ  هو ِمنَ  : َزَمٌن ُمعَيٌَّن ، أو أَْهُل َزَمٍن َمْخُصوٍص. واْختَاَر بعٌض أنَّه َحقيقَةٌ فيهما ، واْختلَف هل القَْرنُ و في مدَّةٍ  الُمْقتَرنَة ، أَي األُمَّ

ماِن ، ِمن ؛ عن ابِن األْعرابّيِ ؛  أَْربعوَن َسنَةً  وتَْحديِدها ، فقيَل : القَْرنِ  الَجبَِل ، الْرِتفاع سنِّهم ، أَو َغْير ذِلَك ، واْختَلَفُوا في مدَّةِ  قَْرنِ  من الزَّ

 :وَدِليلُه قَْوُل الَجْعدّيِ 
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م  هـــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــَ َا أَفــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــِ ة َأهـــــــــــــــــح الثـــــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــــَ

ذســـــــــــــــــــــــــــا و     تـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــح
ُ
ُه هـــــــــــــو امل ـــــــــــــَ (6)كـــــــــــــاَن اإِلل

 

  
نَقَلَها  أَو َعَشَرةٌ ، أو ِعْشروَن ، أَو ثاَلثوَن ، أو َخْمسوَن ، أَو ِستُّوَن ، أَو َسْبعُوَن ، أو ثَمانوَن ، فإنَّه قاَل هذا وهو ابُن مائَة وعْشريَن.

اُج في تَْفِسيِر قَْوِله تعالى :  َلُهْم ِمَن اْلُقُرونِ أَ )الزجَّ  ْيضاً.، واألَخيُر نَقَلَهُ ابُن األَْعرابّيِ أَ  (7) (ََلْ يَ َرْوا َكْم َأْهَلْكنا قَ ب ْ

 أو ِمائةٌ أو ِمائةٌ وعشرون. وقالوا : هو مْقداُر الُمتَوّسط ِمن أَْعماِر أهل الزمان ،

__________________ 
 ( كذا ابالصر ا ويف القاموس : من َرأحِسنا.1)
 .«أقرون»( عن القاموس ا موافقاً ملا يف اللسان ا ويف األصر 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 القاموس : أو أو ُ .( يف 5)
 ( اللسان.6)
 .31( ي  ا اآية 7)
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َح بالتِّْسعين وال بِمائٍَة وَعَشَرة ، وما َعدا  القَْرنِ  وفي فتح الباري : اختلفوا في تحديد ُمدَّةِ  من عشرةٍ إلى مائٍة وعشِرين لكن لم أَر َمْن صرَّ

لُ  ذلَك فقد قاَل به قائٌِل. . ِمن القَْولَْيِن األَخيَرْينِ  واألوَّ  أََصحُّ

ً  ِعشْ »َسَح رأَْسه : بْعَد أَْن مَ  ، لغاُلمٍ  (1) وسلمعليههللاصلىلقَْوله ،  وقاَل ثَْعلَب : هو االْختِيارُ   ، فعاَش ِمائَةَ َسنٍَة.« قَْرنا

َل األَْقواِل التي َذَكَرها هو أَْربعوَن سَ  ل. وباألَخير فَسَّروِعباَرةُ المصنِِّف ُموَهمة ألنَّ أَوَّ  قَْرنٍ  إنَّ هللاَ يَْبعُث على رأِْس كلِّ »َحِدْيث :  نَة فتأَمَّ

ُد أَْمَر  ِة َمْن يَُجّدِ  كما َحقَّقه الَوليُّ الَحافُِظ الّسيوطي ، رِحَمه هللاُ تعالى. ، «دينِهالهذه األُمَّ

ٍة َهلََكْت فلم يَْبَق منها أََحدٌ  : القَْرنُ  قيَل :و َرِت اآليةُ الَمْذُكوَرةُ. ُكلُّ أُمَّ  ؛ وبه فُّسِ

مانِ  قيَل :و  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. الَوْقُت من الزَّ

 ؛ عن أَبي َحنيفَةَ. توُل من ِلحاِء الشََّجرِ الَحْبُل الَمفْ  : القَْرنُ و

 ٌء من ِلحاِء َشَجٍر يُْفتَُل منه َحْبٌل.وقاَل غيُرهُ : هو شي

 .قُُرونٌ  ؛ قيَل : وِمَن الشَّعَِر أَْيضاً ؛ والَجْمعُ  الُخْصلَةُ الَمْفتولَةُ من الِعهنِ  : القَْرنُ و

ْمِل ، ( )2أَْصلُ   :القَْرنُ و ْمِل وهو الصَّواُب كقنعه.وفي  الرَّ  نسخٍة : أَْسفَُل الرَّ

غيَرةُ ، : القَْرنُ و حِم يكوُن في النَّاِس والشَّاِء والبَقَِر ؛ و العَفَلَةُ الصَّ َم هللاُ تعالى َوْجَهه : منه هو كالنُّتوِء في الرَّ َج »حِديُث علّيٍ ، َكرَّ إذا تزوَّ

ّنِ في فَْرِج المْرأَةِ يَْمنَُع من الَوْطِء. ، ، فإْن شاَء َطلَّقَ  قَْرنٌ  الَمْرأَة بها  هو كالّسِ

 ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : قِرانٌ و قُرونٌ  أو قِْطعَةٌ تَْنفَِرُد من الَجبَِل ، ج الُمْنفَِرُد ؛ عن األَْصمعّيِ ؛ الَجبَُل الصَّغيرُ  : القَْرنُ و

هـــــــــــــا  رحفــــــــــــــُ راِن وطــــــــــــــَ راِف الــــــــــــــقــــــــــــــِ َوقــــــــــــــ   أَبطــــــــــــــح  تـــــــــــــــَ

اَر     ـــــــــَ ب رحِف ا ـــــــــُ ا اأَلجـــــــــاِدُ   كـــــــــطـــــــــَ َبهتـــــــــح طـــــــــَ (3)َأخـــــــــح
 

  
ّمِ ، : القَْرنُ و القُْرنَِة  السَّْهِم. وقيَل : قُْرنَتا النَّْصِل : ناِحيَتَاهُ من عن يمينِه وشماِلِه ، وَجْمعُ  قُْرنةُ  وكذِلكَ  َحدُّ السَّْيِف والنَّْصِل كقُْرنَِتهما ، بالضَّ

 .القَُرنُ 

ً  يقاُل : َحلَْبنا الفَرسَ  َحْلبَةٌ من َعَرٍق. : القَْرنُ و ْقناه. قَْرنَْينِ  أَو قَْرنا  ، أي َعرَّ

 ؛ قاَل زهيُر : قُُرونٌ  وقيَل : هو الدُّْفعَةُ من العََرِق ، والَجْمعُ 

ـــــــــــــــوحٍم  ِر كـــــــــــــــر  ي ـــــــــــــــِ ُر ابأَلصـــــــــــــــــــــــــــــائ مـــــــــــــــ   ُتضـــــــــــــــــــــــــــــَ

ُروُن     كــــــــهــــــــا الــــــــقــــــــُ نــــــــابــــــــِ ن  عــــــــلــــــــ  ســــــــــــــــــــــَ (4)ُتســــــــــــــــــــــَ
 

  
 : العََرُق. القُُرونُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

 .قَْرنٍ  قاَل األْزهريُّ : كأَنَّه َجْمع

 ؛ قاَل : أَْهُل َزماٍن واِحدٍ  من الناِس : القَْرنُ و

رحُن الـــــــــــذي أَنـــــــــــتَ  َب الـــــــــــقـــــــــــَ   فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــُم إذا َذهـــــــــــَ

رِيـــــــــــُب و     رحٍن فـــــــــــبَنـــــــــــَت غـــــــــــَ َت يف قــــــــــــَ فـــــــــــح لـــــــــــِّ (5)خـــــــــــُ
 

  
ٍة. : القَْرنُ و ةٌ بْعَد أُمَّ  أُمَّ

نُون أَو أَْهَل مدَّةٍ كاَن فيها نَبيٌّ ، أَو كاَن فيها َطبَقةٌ ِمن أَْهِل الِعْلم ، قَلَّت ال القَْرنَ  : والذي يَقَُع عْنِدي ، وهللاُ أَْعلَم ، أَنَّ  (6)قاَل األْزهِريُّ  ّسِ

 يْعنِي الصَّحابَة والتابِِعيَن وأَتْباَعهم. ، ، ثم الذين يَلُونَهم ، ثم الذين يَلُونَهم قَْرنِي َخْيُرُكم»الحِديث :  َكثَُرْت ، بَدِليلِ 

__________________ 
 لي  يف القاموس.« تعاىل»( قوله : 1)
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َفُر.2)  ( يف القاموس : َأسح
 برواية : 82/  1( ديوان اهلذليا 3)

 «وعينها كعا ا بار »
 ويف البيت إقواء ا فالقصيدة مكالروي ا وقبله :

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا و  ـــــــــــــــعـــــــــــــــل ـــــــــــــــة مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان حـــــــــــــــذوة ب ـــــــــــــــل ـــــــــــــــائ  ق

ــــــــــــــــرٍد وكــــــــــــــــاهــــــــــــــــرِ     ــــــــــــــــٍذ مــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــاِء ق ــــــــــــــــئ  غــــــــــــــــدات

  

 ة اللسان.واملثبت كرواي

 والصحاح ا ويرو  : 77/  5واللسان واملقايي   187( ديوانه ص 4)
 نعودها الطراد كر يومٍ 

 ( اللسان والصحاح.5)
 .(َأََلْ يَ َرْوا َكْم َأْهَلْكنا ِمْن قَ ْبِلِهْم ِمْن قَ ْرن  ) ( الكالم التاد نقله األزهري عن أيب إسحا  ا يف تفسري قوله تعاىل :6)
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ِة ، وهؤالء القَْرنُ  وجائٌِز أَْن يكونَ قاَل :  في ذِلَك  ُمْقتَِرنِين ِمَن االْقتِراِن ، فتَأْويلُه أَنَّ الذين كانوا القَْرن فيها ، وإنَّما اْشتِقاقُ  قُُرون لجْملَِة األُمَّ

 آخر. اْقتِرانٍ  الَوْقت والذي يأْتُون من بْعِدهم َذُوو

وُهما ِميالِن وِدعاَمتاِن من ِحجاَرةٍ وَخَشٍب وقيَل : هما  للبَْكَرةِ إذا كان من ِحجاَرةٍ ، والَخَشبيُّ : ِدعاَمةٌ ، الِميُل على فَم البِئْرِ  : القَْرنُ و

اجَمناَرتاِن يُْبنياِن على رأِْس البِئِْر تُْوَضع عليهما الَخَشبَةُ التي يُْوَضُع عليها الِمْحَوُر ، وتُعَلَُّق منها البَكَرةُ   ُز :؛ قاَل الرَّ

رح مــــــــــــا  ــــــــــــا  ظــــــــــــُ ِ فــــــــــــانــــــــــــح اح رحنــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــَ ِ ال ا  بــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

اأَ     را ـــــــــــــــــــُ رًا تـــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــَ َدرًا أَم حـــــــــــــــــــَ  (1) ؟مـــــــــــــــــــَ
  

ُسوُل و  قيَل : فإن كانَتا من َخَشِب فُهما ُزْرنُوقاِن. ، القَْرنَْينِ  يَْغتسُل بينَ  وسلمعليههللاصلىفي حِديِث أَبي أَيوب : فوَجَده الرَّ

ةُ الواحَدةُ.:  القَْرنِ  هو ِمنوِميٌل واِحٌد من الُكْحِل.  : القَْرنُ و ً  يقاُل : أَتَْيتُه الَمرَّ تَْيِن. قَْرنَْينِ  أَو قَْرنا ةً أَو َمرَّ  ، أَي َمرَّ

 عن األَْصمعّيِ. َجبٌَل ُمِطلٌّ على َعرفاٍت ، : قَْرنٌ و

 األَْسوِد. القَْرنِ  أَنَّه َوقََف على َطَرفِ » الحِدْيث : ِر : هو َجبٌَل صغيٌر ؛ وبه فسرَ َل ابُن األَثيوقا

َر قْولُه : الَحَجُر األَْملَُس النَّقيُّ  : القَْرنُ و  الذي ال أثََر فيه ، وبه فُّسِ

رحٍن  صِّ قـــــــــــَ ُدهــــــــــم كــــــــــمــــــــــقــــــــــَ هــــــــــح َح عــــــــــَ بــــــــــَ  فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح

(2)فـــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــٌا حتـــــــــــــــــــــَُ   وال إ ُر    
 

  
 ومنهم َمْن فَسَّره بالَجبَِل الَمْذُكوِر ، وقيَل في تْفِسيِره غيُر ذلَك.

 ؛ قاَل ُعَمُر بُن أَبي ربيعَةَ : ِميقاُت أَْهِل نَْجٍد ، وهي : ة عنَد الطَّائِفِ  الَمناِزِل : قَْرنُ و

قـــــــــفـــــــــاً  ـــــــــح  مـــــــــوح ـــــــــح  مـــــــــاألشـــــــــــــــــــــــيـــــــــاء ال أَن  فـــــــــال أَن

ــــــــــــازِِ      ن
َ

رحِن املــــــــــــ ــــــــــــقــــــــــــَ ــــــــــــا ب ر ة مــــــــــــن ــــــــــــا مــــــــــــَ ــــــــــــن (3)ل
 

  
 أَو اسُم الواِدي ُكلِِّه. وَغِلَط الجْوهِريُّ في تَْحِريِكه.

 قاَل شْيُخنا : هو َغلٌَط ال محيَد له عنه ، وإن قاَل بعُضهم : إنَّ التَّْحريَك لُغَةٌ فيه هو َغْيُر ثَْبٍت.

ي عن ابِن القَطَّاع عنهما.* قْلُت : وبالتَّْحريِك َوقََع َمْضبوطاً في نسخِ  از كما نَقَلَه ابُن بَّرِ   الَجْمهرةِ وجاِمعِ القَزَّ

ْن ال يَْعِرف يَْفتَح َراَءه ، وإنّما هو بالسكوِن.  وقاَل ابُن األثيِر : وكثيٌر ممَّ

ً و ة في نِْسبَةِ  غلَط الجْوهِريُّ أَْيضا حاح :  إليه ، ّيِ القَْرن أَُويٍس  َسيِّد التَّابِِعين َراِهب هذه األُمَّ :  القََرنُ وأي إلى ذلَك الَمْوِضعِ ، ونَّصه في الّصِ

 .القََرنِيُّ  َمْوِضٌع وهو ِميقاُت أَْهِل نَْجٍد ، ومنه أَُويسٌ 

 ً حاحِ ولعلَّ في الِعباَرةِ َسْقطا على  اِجيَةَ بِن ُمراٍد أََحِد أَْجداِدهِ بِن َرْدماَن بِن ن قََرنِ  َمْنسوٌب إلى إنَّما هو ألنَّه * قْلُت : هكذا ُوِجَد في نسخِ الّصِ

بِن َعْمِرو بِن سْعِد ابِن  الصَّواِب ؛ قالَهُ ابُن الَكْلبي ، وابُن حبيب ، والَهَمدانيُّ وغيُرُهم ِمن أَئمِة النََّسِب ؛ وهو أَُويُس بُن جزِء بِن ماِلكِ 

 .قَْرنٍ  لَهَمدانّي : سْعُد بُن َعْمِرو بِن حوران بِن عْصران بنِ ، كذا البِن الَكْلبي ؛ وعْنَد ا قَْرنٍ  َعْمِرو بِن ِعْمران بنِ 

كأَنَّ به بََرص فبَرَئ منه إالَّ َمْوِضع ِدْرهم ، له واِلَدةٌ هو  قَْرنٍ  يأْتِيَُكم أَُويُس بُن عاِمٍر مع أَْعداِد اليََمِن ِمن ُمراد ثم ِمن»في الحِديِث :  وجاءَ 

اُحه  .«بها برٌّ ، لو أَْقَسَم على هللِا ألَبَّره قاَل ابُن األَثيِر : ُرِوي عن ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، وأَحاِديُث فَْضِله في ُمْسلم وبسَطها شرَّ

ِحيح ، وقيَل : ماَت بمكَّةَ ، وقيَل بِدَمْشق.القاِضي عياض والنَّووي والقُْرُطبي وا  آلبي وغيُرُهم ، قُتَِل بِصفِّين مع علّيٍ على الصَّ

 .(4) َكْوَكباِن ِحياَل الَجْدي  :القَْرنانِ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا ونسبه يف التكملة إىل خداش بن زهري.2)
 ان.( اللس3)
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 ( عل  هامش القاموس : يف املغرب : أن املنجما يسمونه اجلدي ا مصغراً ا فرقاً بينه وبا الربج. ا ه.4)
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ً  إليه قََرنَه وقد ِء وَوْصلُه إليهِء إلى الشَّيَشدُّ الشَّي : القَْرنُ و  .قَْرنا

 .قََرنَهما واِحٍد ، وقد َجْمُع البعيَرْيِن في َحْبلٍ  : القَْرنُ و

 لبَني الحريِش. (1) ة بأَْرِض النَّحامةِ   :قَْرنٌ و

 ، وقيَل : ابُن أَبي يَِزيَد ، وقيَل : ابُن أَبي الَهْيثِم بهيدان القُْطُربُلّي (3) منها خاِلُد بُن زْيدٍ  من أَْعماِل بَْغداَد ، (2) ة بين قُْطُربُلَّ والَمْزَرقَةِ  قَْرنٌ و

اغانيُّ ، ال بأَْس به. القَرنيّ  اد بن زْيٍد ، وعنه الدُّوريُّ ومحمُد بُن إْسحق الصَّ  عن شْعبَةَ وحمَّ

 بالشَّْرقيِة. ة بِمْصرَ  : قَْرنٌ و

 َجبٌَل بإِْفِريِقيَةَ. : قَْرنٌ و

 بَْقٍل : ُحصوٌن باليََمِن. قَْرنُ والنَّاِعي ،  قَْرنُ وِعشاٍر ،  قَْرنُ واِعٍر ، ب قَْرنُ و

 : َجبٌَل لُمحاِرب. (4) البَوباةِ  قَْرنُ و

 لسْعِد بِن بْكِر وبعِض قَُرْيٍش. وفي ِعباَرةِ المصنِِّف َسْقٌط. ُء من السَّراةِ واٍد يَِجي الحبَالَى : قَْرنُ و

 َمْعروفَةٌ.  مَغزاٍل : ثنِيَّةٌ  قَْرنُ و

 الذَّهاِب : ع. قَْرنُ و

، فإِذا اْرتَفَعَْت  قاَرنَها ، فإِذا َطلَعَتْ  (5)الشَّْيطان  قَْرنَيْ  تَْطلُع الشَّْمُس بينَ »الحِديُث : منه ناِحيَةُ رأِْسه ؛ و الشَّْيطاِن : قَْرنُ  ِمن المجاِز :و

 .«فاَرقَها

تُه الُمتَّبِعونَ  ، قَْرناُؤه ، وفي بعِض النُّسخِ : قَْرنٍ  ُمثَنَّى ، قَْرناهُ  قيَل :و  لرأْيِه. ( )6أُمَّ

لَْيِن واآلخريِن ، أَي َجْمعاهُ اللذان يُْغريهما بإِْضالِل البََشرِ  قَْرنَْيه وفي النِّهايَِة : بينَ  تَْيه األَوَّ تُه واْنتِشاُره ، أَو تََسلَُّطه : قَْرنُه أَو ، أَي أُمَّ ، أَي  قُوَّ

ُك الشَّْيطاُن ويَتَسلَُّط كالُمِعين لها ، وكلُّ هذا تَْمثِيٌل لَمْن يَْسجُد للشَّْمِس عْنَد ُطلوِعها ، فكأَ حي َل له ذلَك ، فإذا َسَجَد َن تَْطلُع يتَحرَّ نَّ الشَّْيطاَن َسوَّ

 بها. ُمْقتَِرنٌ  لها كان كأَنَّ الشَّْيطانَ 

وِميُّ  زيِل ، هوالَمْذُكور في التَّنْ  ، القَْرنَْينِ  ذُوو  ؛ نَقَلَهُ ابُن ِهشاٍم في ِسيَرتِه. اْسَكْنَدُر الرُّ

 واْستَْبعَده الّسهيلّي وَجعَلَهما اثْنَْين.

ْين.  وفي ُمْعجِم ياقوت : وهو ابُن الفَْيلسوِف قَتََل كثيراً ِمن الُملُوِك وقََهَرُهم وَوِطَئ البُْلداَن إلى أَْقَصى الّصِ

 الَكالَم فيه الحافُِظ في كتاِب التَّْدوير والتَّْربِيع.وقد أَْوَسَع 

 ونَقََل َكالَمه الثَّعاِلبيُّ في ثماِر القُلُوِب.

ْعُب بُن الحاِرِث ا اِئس ، وذُو الَمناِر وَجَزَم طائِفَةٌ بأَنَّه ِمن األَْذواء من التَّبابِعَِة ِمن ُملُوِك ِحْميَر ُملُوِك اليََمِن واْسُمه الصَّ  القَْرنَْينِ  هو ابُن ذيلرَّ

 ؛ نَقَلَه شْيُخنا.

 * قْلُت : وقيَل : اْسُمه مرزباُن بُن مروية.

 وقاَل ابُن ِهشاٍم : مرزبيُّ بُن مروية وقيَل : هرمُس ؛ وقيَل : هرديُس.

مِة : وُرِوي عن ابِن عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما ، أَنَّه قاَل : اِك بِن َمْعد بِن  القَْرنَْينِ  ذُو قاَل ابُن الجواني في الُمقّدِ عبُد هللِا بُن الضَّحَّ

 َعْدنان ، ا ه.
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ا َدَعاُهم إلى هللِا ، عزَّ وَجلَّ ، َضَربُوه على واْختَلَفُوا في َسبَِب تَْلِقيبِه فقيَل :  قَْرنِه ، فأَْحياهُ هللاُ تعالى ، ثم َدعاُهم فَضَربُوه على قَْرنِه ألنَّه لمَّ

 وهذا َغِريٌب.  ثم أَْحياهُ هللاُ تعالى ،اآلَخِر فماتَ 

ا َدعا قَْوَمه إلى الِعباَدةِ قََرنُوه رأِْسِه ،  قَْرنَيْ  ، أَي َضَربُوه ، على والذي نَقَلَهُ غيُر واِحٍد : أَنَّه ُضِرَب على رأِْسه َضْربَتَْين ؛ ويقاُل : إنَّه لمَّ

 ٌل ُمخّل.وفي ِسياِق المصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى تَْطوي

 َمْشرقَها وَمْغربَها ، نَقَلَه الّسمعانّي. أَو ألنَّه بَلََغ قُْطَري األَرِض 

ي الُخْصلَةَ ِمن الشَّعَرِ  أَو لَضِفيَرتَْيِن له ، ً  والعََرُب تَُسّمِ  ، َحَكاه اإلماُم الّسهيلّي. قَْرنا

__________________ 
 .«اليمامة»( عل  هامش القاموس عن نسخة : 1)
 ابلفاء كما يف ايقوت.« واملزرفة»( الصواب 2)
 .«يزيد»( يف ايقوت : 3)
 واألصر كياقوت.« البَـوحابتِ »( يف القاموس : 4)
 ( يف اللسان والنهاية والتكملة : با قرين شيطان.5)
 .«واملّتبعون»( يف القاموس : 6)
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 َصِغيَراِن تُواِريهما الِعماَمةُ ، نَقَلَُهما الّسمعانّي. قَْرنانِ  اَن لهأَو ألنَّ َصْفَحتَْي رأِْسه كانَتا من نُحاٍس ، أَو ك

 الشْمِس ، فكاَن تأْويلُه أَنَّه بَلََغ الَمْشرَق والَمْغرَب ، حَكاه الّسهيلّي. بقَْرنَيْ  أَو ألنَّه رأَى في المناِم أَنَّه أََخذَ 

ه أَي َكِريُم الطََّرفَْين ؛ نَقَلَه شْيُخنا ، وقيَل َغْيُر ذلَك. قَْرنانِ  في َزمانِه ، أَو كاَن لتَاِجه قَْرنَْينِ  أَو الْنِقراِض   ، أَو لَكَرِم أَبيِه وأُّمِ

ا ذُو  صاِحُب أََرْسطو فهو َغْيُر هذا ، كما بسَطه في الِعنايَِة. ( )1القَْرنَْينِ  قاَل : وأمَّ

، وهو صاِحُب الَخِضِر لما َطلََب َعْيَن الحياةِ ، قالَهُ الّسهيلّي في التاِريخِ ، ولقَْد أَجاَد القائُِل في  السالمعليه ، وقيَل : كاَن في َعْهِد إبراهيمٍ 

 التَّْورية :

ِ اي َخِضر  كم الَميِن فيك ُذو الَقرحَناح
 .«نَبِيًّا كاَن أَْم ال القَْرنَْين ذُوأَ ال أَْدِري »في الحِديِث : و

ي به ماِء الّسماِء ، (2) الُمْنِذِر بنِ  : لَقَبُ  ْرنَْينِ القَ  ذُوو كاَن يُْرِسلُهما ؛  رأِْسه ، قَْرنَيْ  لَضِفيَرتَْيِن كانَتا في وهو األَْكبَر َجدُّ النُّْعماِن بِن الُمْنِذِر ُسّمِ

 وبه فَسَّر ابُن ُدَرْيٍد قَْوَل امرِئ القَْيِس :

ِ حــــــــــــىت  اح رحنــــــــــــَ د  َنشــــــــــــــــــــــــــاَص ذي الــــــــــــقــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــــَ

مـــــــــــــــاِم     ِك اهلـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِ ل
َ

َوىل  عـــــــــــــــاِرُض املـــــــــــــــ ـــــــــــــــَ (3)تـ
 

  
َم هللاُ  : لَقَبُ  القَْرنَْين ذُوو ً »:  وسلمعليههللاصلىلقْوِله ،  وجَهه ورِضَي عنه ، (4)تعالى  علّيِ بِن أَبي طاِلٍب ، َكرَّ ، « إنَّ لََك في الجنَِّة بَْيتا

 َجِميَع األَْرِض  القَْرنَْينِ  أَي ذُو َطَرفَي الجنَِّة وَمِلُكها األَْعَظُم تَْسلُُك ُمْلَك جميع الجنَِّة ، كما َسلََك ذُو؛  قَْرنَْيها ويُْرَوى َكْنزاً ، وإنَّك لذُو

 واْستَْضعََف أَبو عبيٍد هذا التَّْفسيَر.

ِة. فأُْضِمَرْت وإْن لم يَتَقَدَّْم ِذْكُرها ، نَيقَرْ  أَو ذُو  ؛ أَراَد الشْمَس وال ِذْكَر لها. (5) (َحّّت َتواَرْت اِبحلِْجابِ )كقْوِلِه تعالى :  األُمَّ

ل  قاَل أَبو عبيٍد : وأَنا أَْختاُر هذا التَّْفسيَر األَخيَر على األَوَّ

 قَْرنِه فقاَل : َدعا قْوَمه إلى ِعباَدةِ هللِا تعالى فَضَربُوه على القَْرنَْينِ  ى عنه ، وذلََك أَنَّه َذَكَر َذالحِديٍث يُْرَوى عن علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعال

 يْعنِي أَْدعو إلى الحّقِ حتى يُْضَرَب رأِْسي َضْربَتَْين يكوُن فيهما قَتِْلي. ، َضْربَتَْين وفيكم ِمثْلُه ؛ فنَُرى أَنَّه أَراَد نَْفَسه

 رِضَي هللاُ تعالى عنهما ، ُرِوي ذلَك عن ثَْعلَب. و َجبَلَْيها للَحَسِن والُحَسْيِن ،أَو ذُ 

تَْيِن في ما قيَل ، وهو  والثَّانِيَةُ ِمن ابِن ُمْلَجٍم ، لَعَنَهُ هللاُ ، وهذا أََصحُّ  يَْوَم الَخْنَدِق ، ُودٍّ  ( )6رأِْسه : إْحداُهما من َعْمِرو ابنِ  قَْرنَيْ  أَو ذُو َشجَّ

م ِذْكره. ةٌ من قْوِل أَبي عبيٍد الُمتَقّدِ  تَتمَّ

 الثُّماِم : َشبيهٌ بالباقِاَلِء. قَْرنُ و

 : ع قُْرَب الَمدينَِة بيَن َجبَلَْيِن. القَْرنَْينِ  ذاتُ و

ةِ  قِْرنَْين وقاَل نَْصُر :   الناِر ، فال أَْدِري هو أْم َغْيره.، بكْسِر القاِف : َجبٌَل ِحجاِزيُّ في ِدياِر ُجَهْينَةَ قُْرَب حرَّ

 ونَِظيُرك فيها وفي الَحْرِب ؛ قاَل َكْعٌب : ، بالكْسِر : ُكْفُؤَك في الشَّجاَعةِ  الِقْرنُ و

ر  لــــــــــــــــــه  رحاًن ال حيــــــــــــــــــَِ  إذا ُيســــــــــــــــــــــــــــــــاوُر قــــــــــــــــــِ

دو      رحن إال  وهـــــــــــــو جمـــــــــــــَح ُ  الـــــــــــــقـــــــــــــِ رتح (7)أنح يـــــــــــــَ
 

  
ْدتُم»قَْيٍس : حِديُث ثابِِت بِن منه ؛ و أَْقرانٌ  والَجْمعُ  ّنِ  أَو عامٌّ  أَي نَُظراَءكم وأَْكفاَءُكم في الِقتاِل. ، «أَْقرانَكم بِئَْسما َعوَّ في الَحْرِب ، أَو الّسِ

 ٍء كاَن.وأَّي شي

يِش فال تَْفُسد ؛ قاَل : (8)تكوُن من ُجلوٍد َمْشقوقٍَة ثم تحزُز  بالتَّحريِك : الَجْعبَةُ  القََرنُ و يُح إلى الّرِ  ، وإنَّما تَُشقُّ لتَِصَل الّرِ
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__________________ 
 نبه عليه هبامش املطبوعة املصرية.« وأما اإلسكندر اخل»( لعر الصواب : 1)
 ( يف القاموس : املنذُر ا ابلرفض ا والكسر  اهر.2)
 واملثبت كرواية اللسان.« أصد»برواية  166( ديوانه ط بريوت ص 3)
 لي  يف القاموس.« تعاىل»( قوله : 4)
 .32( ص ا اآية 5)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : عبد.6)
 واللسان. 28( من قصيدة كعب بن زهري ابنت سعاد ا شرح ابن هشام ص 7)
 ( يف اللسان : خترز.8)
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َ ح  ــــــــــ  ــــــــــل ــــــــــاَس ال ــــــــــن َك ال ــــــــــَ ل ــــــــــَن ِهشــــــــــــــــــــــــاٍم َأهــــــــــح  اي ب

لــــــــــــ      َرنح فــــــــــــكــــــــــــُ ٍس وقـــــــــــــَ وح ُدو بــــــــــــقــــــــــــَ غــــــــــــح (1)هــــــــــــم يـــــــــــــَ
 

  
 وقيَل : هي الَجْعبَةُ ما كانْت.

 وإنَّما أََمره بنَْزِعه ألَنَّه كاَن من ِجْلٍد َغْير َذِكّيٍ وال َمْدبُوغ. ؛ «القََرنَ  َصّلِ في القْوِس واْطَرحِ »في حِديِث ابِن األَْكَوع : و

 أَي ُمْجتَِمعُوَن ِمثْلها. ، «القََرنِ  الناُس يَْوم الِقياَمِة كالنَّْبِل في»في حِديٍث آَخر : و

 كأَْجبٍُل وأَْجبَاٍل. أَْقرانٍ و أَْقُرنٍ  َجْعبَتِه ، ويُْجَمُع علىأَي ِمن  «قََرنِهِ  فأَْخَرَج تَْمراً ِمن: في حِديِث ُعَمْير بِن الُحماِم و

 أَي اْنُظُروا هل هي من َذِكيٍَّة أَو َميتٍَة ألَْجل حمِلها في الصَّالةِ. ، «أَْقرانَكموتعاَهُدوا »في الحِديِث : و

ي به ، وفي أَ  القََرنُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : ْعاله وَعْرِض ُمقَدَِّمه فَْرٌج فيه َوْشٌج قد ُوِشَج بَْينه قِالٌت ، وهي َخَشبات ِمن َخَشٍب وعليه أَِديم قد ُغّرِ

 َمْعروَضات على فَِم الَجِفيِر ُجِعْلَن ِقواماً له أَْن يَْرتَِطَم يُْشَرج ويُْفتَح.

اُج. قِرانٌ  َجْمعُه السَّْيُف والنّْبُل ، : القََرنُ و  ، كِجباٍل ، قاَل العجَّ

 الِقراِن الن ص رِ عليه َورحقاُن 
 ؛ عن األَْصمعّيِ. األَْقرانُ  ، والَجْمعُ  (2) َحْبٌل يَْجَمُع بيَن البَعيَرْينِ   :القََرنُ و

 أَي َمْجموعان في َحْبٍل. ، «قََرنٍ  الحياُء واإِليماُن في» في حِديِث ابِن عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما :و

 ؛ قاَل األَعوُر النبهانيُّ يَْهُجو َجريراً : كالقَِرينِ  بآَخرَ  الَمْقرونُ  البَعيرُ  : القََرنُ و

تح و  ر ســـــــــــــــــــــَ يِّ عـــــَ لـــــيـــــطـــــِ ان الســـــــــــــــــــ   لـــــو عـــــنـــــــد غســـــــــــــــــــــ 

قــــــــــــرُي     َرٌن مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا وكــــــــــــاَس عــــــــــــَ ــــــــــــَ ا قـ (3)َرغــــــــــــَ
 

  
ي : وأَْنَكَر ابُن َحْمَزةَ أَْن يكونَ  ا قَْوُل  يُْقَرنُ  الَحْبُل الذي القََرنُ  نَّمابآَخَر ؛ وقاَل : إ الَمْقرونَ  البَعيرَ  القََرنُ  قاَل ابُن بَّرِ به البَعيَراِن ؛ وأَمَّ

 منها ، فإنَّه على َحْذِف ُمضاٍف. قََرنٌ  األَْعوِر : َرغا

 كالِقرانِ  تُوثَُق في وسِطهما اللَُّوَمةُ ؛ ، وهو قشٌر يُْفتُل يُوثَُق على ُعنُِق كّلِ واِحٍد ِمَن الثَّْوَرْيِن ثم َخْيٌط من َسلٍَب يَُشدُّ في ُعنُِق الفَدَّانِ  : القََرنُ و

 َجْمعُه كُكتٍُب. ، كِكتابٍ 

مِ  : قََرنٌ و  ِذْكره ، وهو بَْطٌن من ُمَراد. َجدُّ أَُويٍس الُمتَقَّدِ

جال ، األَْقَرنِ  َمْصَدرُ  : القََرنُ و  حتى يُضاَف إلى الحاِجبَْيِن. قَْرناء وال أَْقَرنُ  وقيَل : ال يقالُ  الحاِجبَْيِن ، للَمْقرونِ  ِمن الّرِ

 اْلتِقاُء الحاِجبَْيِن. القََرنُ  قالوا : ، «قََرنٍ  َسوابَغ في غيرِ »:  وسلمعليههللاصلىفي صفَتِه ، و

 َمْقرونُ  أَي ، «أَْقَرنُ  أََزجُّ »ة : َرَوتْه أُمُّ َمْعبٍد ، رِضَي هللاُ تعالى عنها ، فإنَّها قالَْت في الحلية الشريف ابُن األَثيِر : وهذا ِخالُف ما قالَ 

ُل الصَّحيُح في صفَتِه ، وَسوابَغ حاٌل ِمن الَمْجروِر ، وهي الحواِجُب ؛  .القََرنِ  بَيِّنُ  أَْقَرنُ  فهو ، كفَِرَح ، قَِرنَ  وقد الحاِجبَْيِن ؛ قاَل : واألَوَّ

ّمِ : الطََّرُف الشَّاِخُص من كّلِ شيْ  القُْرنَةُ و  ٍء.، بالضَّ

ْمحِ. قُْرنَةُ والسَّْهِم ،  قُْرنَةُ والنَّْصِل ،  قُْرنَةُ والَجبَِل ،  قُْرنَةُ  يقاُل :  الرُّ

ِحم ، أَو َزاِويَتُه ، أَو ُشْعبَتُه ، : القُْرنَةُ و  أَو ما نَتَأَ ِمْنهُ. ؛ قُْرنَتانِ  وُهما رأُْس الرَّ

ً  بيَن الَحّجِ والعُْمَرةِ  (4) قََرنَ و بَْينهما بنِيٍَّة واِحَدةٍ ، وتَْلبيٍة واِحَدةٍ ، وإْحراٍم واِحٍد ، وطواٍف واِحٍد ، وَسْعيٍ واِحٍد ،  َجَمعَ  بالكْسِر : ، قِرانا

ٍة وُعْمَرةٍ.  فيَقُوُل : لَبَّْيَك بحجَّ

 وعْنَد أَبي َحنيفَةَ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : هو أَْفَضل ِمَن اإِلْفراِد والتَّمتُّع.
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__________________ 
 .76/  5( اللسان والصحاح والتهذيب والثاين يف املقايي  1)
 ( يف القاموس : ُ حَمُض به الَبعرياِن.2)
 ( اللسان والصحاح واألساس والتكملة ا ونسبه يف التهذيب جلرير بن اخلطف .3)
:  السالمعليهارح املواهب عن النووي يف قوله ( عل  هامش القاموس : هو من ابب نصر كما هو اصطالحه يف اإلطال  ؛ وهو ما نقله ش4)
 بعثت أان والساعة كهاتا. ويقرن با إصبعيه : السبابة واإلهبام وحك  عن النووي فيه الكسر. ا ه نصر.»
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ً  وجاَء فاُلنٌ   .قاِرنا

 كَكتََب ، كما هو قَضية المصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى. قََرنَ وقاَل شْيُخنا 

َح به الجوْ  فاقِسي أنَّه كَضَرَب ُمْقتِصراً عليه.وَصرَّ  هِريُّ وابُن ِسْيَده وأَْرباُب األَْفعاِل ، فال يُْعتدُّ بقْوِل الصَّ

َح جماَعةُ بأنَّه بالَوْجَهْين ، وقالوا : الَمْشهوُر أَنَّه كَكتََب ، ويقاُل في لُغٍَة كَضَرَب. وأَْنَكَرها القاِضي عيَّاض ، وأَثْبَتها  في لُغَيَّةٍ  كأَْقَرنَ  نَعَْم َصرَّ

 غيُرهُ ، كما نَقَلَه الحافُظ في فتْحِ الباِري ، والحاِفُظ السَّيوِطي في عقوِد الزبرجد.

ً  البُْسرُ  قََرنَ و  ، لُغَةٌ أَْزديَّةٌ. قاِرنٌ  فهو بُْسرٌ  َجَمَع بيَن اإِلْرطاِب واإِلْبساِر ، : قُرونا

 ؛ قاَل ُرْؤبة. ، كُحبَاَرى كالقُرانَى ، قاِرنُ المُ  الصاِحبُ  : القَِرينُ و

 (1)مَيحطُو قُراانُه هباٍد َمر اد 
 كُكَرماء. ، قَُرناءُ  جو

 ؛ والَجْمُع كالَجْمع. الُمصاِحبُ  : القَِرينُ و

 باإِلْنساِن ال يُفاِرقُهُ. الَمْقُرونُ  الشَّْيطانُ  : القَِرينُ و

ً  أَي ُمصاِحبُه ِمن الَمالئَِكِة والشَّياِطين وكّلِ إْنساٍن ، فإنَّ معه ، «قَِرينُه َل بهما ِمن أََحٍد إالَّ ُوكِّ »في الحِديِث : و ِمن  فقَِرينُه منهما ، قَِرينا

. القَِرينُ و ، «القَِرينَ  فقاتِْله فإنَّ معه»الحِديُث اآلَخُر : منه المالئَِكِة يأْمُره بالخْيِر ، ويَُحثُّه عليه. و  يكوُن في الخْيِر وفي الشّرِ

 الطَّائّيِ. َسْيُف َزْيِد الَخْيلِ  : القَِرينُ و

ثاِن ، ، وُوِجَد في ديواِن الذهبّيِ بالَوْجَهْين ؛ هو قَِرينٍ  ؛ كذا في النُّسخِ ، وفي التْبصيِر : َسْهل بن قَِرينٍ  بُن ُسَهْيِل بنِ  قَِرينُ و ا  وأَبُوه ُمحّدِ أَمَّ

ا أَبوه فَعْن ابِن أَبي ذَُؤيْ   .(2)هو كذَّاٌب  ٍب واٍه ، قاَل األَّزِديُّ :هو فحدََّث عن تْمتاٍم وغيِرِه ، وأمَّ

 ِوي عن عبِد الَواِرِث َكذَّاب.وقاَل الذَّهبيُّ : رُ  َضِعيٌف. بِن بيهس عن هشيٍم ، قَِرينِ  عليُّ بنُ و

 وفاتَهُ :

ُب لَقَبُه (3)عليُّ بُن َحَسِن بِن كنائب   ، عن عبِد هللِا بِن ُعَمر بِن سليحٍ. القَِرين البَْصِريُّ الُمَؤّدِ

انِ  (4) بها ، القَِرينَةُ و مَّ ة : : َروَضةٌ بالصَّ مَّ  ؛ قاَل ذُو الرُّ

ِر كـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا  َة الـــــــــــر مـــــــــــح د  َو  َأو جـــــــــــُ ر  الـــــــــــلـــــــــــِّ  حنـــــــــــُ

ُر     دح ِة والســـــــــــــــــــــِّ رِيــــــنـــــــَ ُث يف مـــــــاِء الــــــقــــــَ َر  الــــــّرِمـــــــح (5)جــــــَ
 

  
ه على األْمِر ؛ قاَل ، أَي َذلَّْت نْفُسه وتابَعَتْ  قَِرينُهو قَُرونُهُ و قَِرينَتُهو قَُرونَتُه أَْسَمَحتْ : يقاُل  .القَِرينِ و القَُرونِ و كالقَُرونَةِ  النَّْفُس ، : القَِرينَةُ و

 أَْوس :

تح  عـــــــــــَ َدعـــــــــــاَن وَألـــــــــــحَ يـــــــــــح القـــــــــــَ  امـــــــــــرًأ مـــــــــــن مـــــــــــَ  فـــــــــــَ

ال     جــــــــــ  بحِس مــــــــــنــــــــــهــــــــــا فــــــــــعــــــــــَ ُه ابلــــــــــيــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــَ ُرونـ ــــــــــَ (6)قـ
 

  
 أَي طابَْت نَْفُسه بتَْرِكها.

ي : وشاِهدُ   قَْوُل الشاِعِر : قَُرون قاَل ابُن بَّرِ

َك كـــــــــــــان مـــــــــــــا يب  ُر مـــــــــــــا بـــــــــــــِ ثـــــــــــــح  فـــــــــــــإيّنِ مـــــــــــــِ

رحوين و     ــــــــــــَ تح عــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــم قـ حــــــــــــَ (7)لــــــــــــكــــــــــــنح َألــــــــــــحَ
 

  
 وقوُل ابن ُكْلثوم :
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ٍر  بـــــــــــــح َ نـــــــــــــا حبـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــنـ رِي دح قـــــــــــــَ قـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ىت نـ  مـــــــــــــَ

ـــــــــــنـــــــــــا     رِي ُص الـــــــــــقـــــــــــَ قـــــــــــِ َر َأو نـــــــــــَ ذ  ا ـــــــــــبـــــــــــح (8)جنـــــــــــَُ
 

  
 علينا. (9) أَْقَرنَّا أَقرن : نَْفُسه هنا. يقوُل : إذا قَِرينَتُه

 قََرنَُهماوأََخَذُهما  أَخا َطْلَحةَ  بن ُعبَيِد هللاِ  : أَبو بْكٍر وَطْلَحةُ ، رضي هللاُ تعالى عنهما ، ألنَّ عثمانَ  القَِرينانِ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 : ابن أيب ذئب. 1131/  3( يف التبصري 2)
 .«علي بن حسن»بد  « حسن بن علي»وفيه : « كتابية» 1131/  3( يف التبصري 3)
 ( يف القاموس : هباء.4)
 واللسان والتكملة وعجزه يف التهذيب. 211( ديوانه ص 5)
 واللسان والتهذيب. 86( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص 6)
 ( اللسان.7)
 والتهذيب.واملثبت كرواية اللسان « جنذ الوصر»برواية  370/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 8)
 ( يف اللسان : لقرن غلبناه.9)
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يا حَببحرٍ  ِ  ا فلذِلَك لُِّ ٍر وُعَمَر يقاُ  هلماو ا  الَقرِيَناح  .الَقرِينانِ  َوَرَد يف ا ِديث : إن  َأاب بكح
 ، كِكتاٍب : الَجْمُع بين التَّْمَرتَْيِن في األَْكِل. الِقرانُ و

 وإنَّما نََهى عنه ألنَّ فيه َشرهاً يُْزري بصاِحبِه ، وألنَّ فيه َغْبناً بَرفِيِقه. ، ْن يَْستأِْذَن أَحُدكم صاِحبَهإالَّ أَ  الِقرانِ  الحِديُث : نََهى عنمنه و

 َسْهَمْيِن. ، أَي والُوا بَْيَن َسْهَمْينِ  الِقرانَ  ويقاُل للقَْوِم إذا تَناَضلُوا : اْذُكروا النَّْبُل الُمْستِويَةُ من َعَمل رجِل واِحٍد. : الِقرانُ و

 .كالُمقاَرنةِ  الُمصاَحبَةُ  : الِقرانُ و

ً و ُمقاَرنَةً  ءَ الشي قاَرنَ   به وصاَحبَه. اْقتََرنَ  : قِرانا

ً و  : صاَحْبتُه. قاَرْنتُه قِرانا

وجةُ  لَزْوجتِه ، قَِرينتِه : الدَّيُّوُث الُمشاَرُك في القَْرنانُ و يت الزَّ ي قَِرينةً لُمقاَرنَةِ  وإنَّما ُسّمِ جِل ، إيَّاها ؛ وإنَّما ُسّمِ بها  يَْقُرنُ  ألنَّه القَْرنانُ  الرَّ

 غيَرهُ : َعَربيٌّ َصِحيٌح حَكاهُ ُكراٌع.

ُجِل الذي ال َغْيَرةَ له ، وهو ِمن َكالِم الحاِضَرةِ ، ولم أََر البَواِدَي لَفُظو  به وال َعَرفُوه. اوقاَل األَْزهِريُّ : هو نَْعُت سوٍء في الرَّ

اُح الُمْختصِر الَخِليلّيِ قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : وهو ِمَن األَلفاِظ الباِلغَِة في العاميَِّة واالْبتِذاِل ، وظاِهُره أَنَّه بالفتْحِ ، وضَ  بََطه شرَّ

 بالكْسِر ، وهل هو فَْعالُن أَو فَْعالُن ، يَجوُز الَوْجهان.

 جيُّ في شفاِء الغليِل على أنَّه ِمن الدَّخيِل.وأَْوَرَده الخفا

ً  ، القَُرونُ و  أَو تَقَُع حواِفُر ِرْجلَْيِه َمواقَِع يَديِه. إذا َجَرى ، (1) كَصبُوٍر : دابَّةٌ يَْعَرُق َسِريعا

 في الَخْيِل وفي الناقَِة : التي تََضُع ُخفَّ ِرْجِلها موضَع ُخفَّ يِدها.

 فيَتَدانَياِن. التي يَْجتَِمُع ِخْلفاها القاِدماِن واآلِخرانِ  قاَل غيُرهُ : هيو ؛ عن األَْصمعّيِ. ُرْكبَتَْيها إذا بََرَكتْ  ُرنُ تَقْ  ناقَةٌ  : القَُرونُ و

 في األَْكِل. الِقرانُ  لُْقَمتَْيِن ، وهو أَو لُْقَمتَْينِ  تَْمَرتَْيِن ، الجاِمُع بيَن تَْمَرتَْينِ  : القَُرونُ و

ً وقالِت اْمَرأَ  ً  ةٌ لبَْعِلها ورأَتْهُ يأْكُل كذلَك : أَبَرما  ؟.قَُرونا

ُجُل : أَْقَرنَ و  َرَمى بَسْهَمْيِن. الرَّ

 َرِكَب ناقَةً َحَسنَةَ الَمْشيِ. : أَْقَرنَ و

 وهي التي تَْجَمع بيَن الِمْحلَبَْيِن في َحْلبٍَة. ، القَُرونَ  َحلََب النَّاقَةَ  : أَْقَرنَ و

ى بَكْبٍش  : أَْقَرنَ و  .القَْرنَْين أَو الُمْجتِمعُ  القرنِ  وهو الكبيرُ  ، أَْقَرنَ  َضحَّ

، أي ُمِطيقَْيَن ، وهو ِمن  (2) (َوما ُكّنا َلُه ُمْقرِِننيَ )عليه ؛ ومنه قْولُه تعالى :  أَْقَرنَ  ؛ وكذلكَ  ُمْقِرنٌ  فهو لألَْمِر : أََطاقَهُ وقَِوَي عليه ، أَْقَرنَ و

ً  فاُلناً : صاَر له أَْقَرنَ  قْوِلهم :  .قِْرنا

ا أَنا فإنِّي لهذه»في حِديِث ُسلَْيمان بن يَساٍر : و  .كاْستَْقَرنَ  أي ُمِطيٌق قاِدٌر عليها ، يْعنِي ناقَتَه. ، «ُمْقِرنٌ  أمَّ

 ؛ حَكاهُ ثَْعلَب ؛ وأَْنَشَد : عن األَْمِر : َضعُفَ  أَْقَرنَ و

ا  رِنــــــــــَا كــــــــــَبلــــــــــ  قــــــــــح وحَم مــــــــــنــــــــــهــــــــــا مــــــــــُ َر  الــــــــــقــــــــــَ  تـــــــــــَ

هـــــــا     ـــــــمـــــــُ لـــــــي ر  ســـــــــــــــــــــَ بـــــــِ ـــــــَ ارًا ال ي قـــــــَ وحا عـــــــُ ـــــــُ (3)َتســـــــــــــــــــــاقـ
 

  
 ِضدٌّ. فهو

ياحي : (4): الُمِطيُق  الُمْقِرنُ  وقاَل ابُن هانٍئ :  الضَّعيُف ؛ وأَْنَشَد ألبي األَْحَوِص الّرِ
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عـــــــــــَ  و  د  ـــــــــــُ ـــــــــــُر ت ـــــــــــُر واخلـــــــــــي ه اخلـــــــــــي ـــــــــــح ت ـــــــــــو أَدحرَكـــــــــــَ  ل

ٍب مــــــــــــا     ت بــــــــــــِذي جنــــــــــــََ لــــــــــــ  تح وَأجــــــــــــَ َرنــــــــــــَ (5)أَقـــــــــــــح
 

  
 أَي ما َضعُفَْت.

 عنها. عن الطَّريِق : َعَدلَ  أَْقَرنَ و

__________________ 
 ( التذكري ابعتبار لفة قرون ا ولو راع  املعىن ألّنث ا ألن الدابة مؤنثة. أفاده القرايف ا عن هامش القاموس.1)
 .13( الزخرف ا اآية 2)
 .«سليمها»بد  « ندميها»والتهذيب وفيه ( اللسان 3)
 ( اللسان والتهذيب : املطي  والضعيف.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
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 قاَل ابُن ِسيَده : أُراهُ لَضْعِفه عن سلوِكها.

 يَْسِقي إبلَه وال ذائَِد له يَذُوُدها يَْوم ُوروِدها.وهو الذي يكوُن له إبٌِل وَغنٌَم وال ُمِعيَن له عليها ، أَو يكوُن  َعَجَز عن أَْمِر َضْيعتِه ، : أَْقَرنَ و

ً  أَطاَق أَْمَرها : أْقَرنَ و  ِضدٌّ. ؛ وهو أَْيضا

 . )(1َجَمَع بين ُرَطبَتَْينِ   :أْقَرنَ و

 .كاْستَقَْرنَ  الدَُّم في الِعْرق : َكثَُر ، أْقَرنَ و

ُل : حاَن تَفَقُُّؤهُ. أْقَرنَ و  الدُّمَّ

 ؛ عن األْصمعّيِ. َع رأَْس ُرْمِحه لئاَلَّ يُصيَب َمن أَماَمهُ فالٌن : َرفَ  أْقَرنَ و

ْمح إليه : َرفَعَه. أَْقَرنَ  وقيَل :  الرُّ

 الَجْعبَةُ. ، وهي القََرنَ  باعَ  : أْقَرنَ و

 الَحْبل. ، أَي القَْرنَ  باعَ  أَْيضاً :و

 في َحْبٍل. َمْقُرونَْينِ  جاَء بأَِسيَرْينِ  : أْقَرنَ و

 اْكتََحَل كلَّ ليلٍة ِميالً. : أْقَرنَ و

ً  السَّماُء ؛ داَمتْ  أْقَرنَتِ و  وكذلَك أْغَضنَْت وأْغيَنَْت ؛ عن أبي زْيٍد. فلم تُْقِلع ، تُْمِطُر أيَّاما

 في َكبِِد السَّماِء. الثَُّريَّا : اْرتَفَعَتْ  أْقَرنَتِ و

 وهو ِعْرُق األير. : الَوجُّ  القارونُ و

في الِغنَى ، وهو اسٌم أْعَجِميٌّ ال يَْنصِرُف للعجمة والتَّْعريِف ، وهو َرُجٌل كاَن من قْوِم  يٌّ من العُتاةِ يُْضَرُب به الَمثَلُ بِال الٍم : َعتِ  ، قارونُ و

 .(ِبِه َوِبدارِِه اْْلَْرضَ )، وكان كافِراً فخَسَف هللاُ  السالمعليهموَسى ، 

بَْينه وبيَن الطََّرِف اآلَخِر َمسيَرةُ َشْهٍر وَضبََطه نَْصر بضّمِ القاِف وسكوِن الياِء وفتْح النوِن  ِحي اليماَمةِ َجباَلِن بنَوا ، قَِرينٍ  مثنَّى ، القَِرينَْينِ و

 ومثنَّاة فْوقيَّة.

 ع بباِديِة الشَّأم. أْيضاً :و

بِن أحمَد بِن محمِد بِن إْسحَق الَمْروزّي  منها أبو الُمَظفَِّر محمُد بُن الَحَسنِ  بَْينها وبيَن َمْرَو الّروذ ، قرنَ  ألنَّه ة بَمْرَو الشاِهجانِ  أْيضاً :و

 .432عن أبي طاِهٍر المخلص ، وعنه أبو بْكٍر الَخِطيُب ، ماَت بشهر زور َسنَة  القَِرينَْينِيُّ  الفَقيهُ الشافِِعيُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى ،

 : َعَصبَةُ باِطِن الفَِخِذ. (2) قَْرنينال ذُوو

 ولتَأْنيِث العََصبَِة. القَرائِنِ  ج : َذواتُ  ألن القَرينَتَْينِ  قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : والصَّواُب : ذاتُ 

 اليََمِن.َجبٌَل بساِحِل بَْحِر الِهْنِد في جهِة  ، قُْرنَةٍ  بالضّمِ ُمثَنَّى ، القُْرنَتانِ و

 في ِدياِر تميٍم ؛ قاَل الشاِعُر : ع كَسِفينٍَة : ، القَِرينَةُ و

ِر  بــــــــــــح ة وا ــــــــــــَ رِيــــــــــــنــــــــــــَ ين بــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــَ تــــــــــــَ  أال لــــــــــــيـــــــــــــح

ي     لــــــــِ ين أهــــــــح غــــــــُ لــــــــِّ بـــــــــَ وٍج يـــــــــُ رحجــــــــُ ِر حــــــــُ هــــــــح (3)عــــــــلــــــــ   ــــــــَ
 

  
 كُزبَْيٍر : بالطَّائِِف. ، قَُرْينُ و
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 بُن عاِمرِ  قَُرْينُ وصوابُه :  أو ابُن عاِمِر ، وابُن إْسحق ؛ (4)عن أبي َسلََمة ، وعنه ابُن أبي ذَُؤْيٍب  بُن إبراهيمَ  قَُرْينُ  هو بُن ُعَمَر ، أو قَُرْينُ و

ثُوَن. العُثْمانيُّ َرَوى عنه الدَّاْرقْطنيُّ ، قَُرْينٍ  موَسى بُن َجْعفَِر بنِ  أبو الَحَسنِ وبِن سْعِد بِن أبي وقَّاِص ؛   ُمحّدِ

 البَقَِر : ع بِدياِر بَني عاِمٍر. قُُرونُ و

انُ و ونَها الُحْنُجوَرة ؛ عن ابِن ُشَمْيل. كَشدَّاٍد : القاُروَرةُ ، ، القَرَّ  بلُغَِة الحجاِز ، وأْهُل اليماَمِة يَُسمُّ

انُ و اٍن : ة باليَماَمِة ، ، قُرَّ  وهي َماء لبَني سحيٍم من بَني َحنيفَةَ. كُرمَّ

انُ و  ، وهو ابُن تماٍم األَسِديُّ الُكوفيُّ عن سهيِل بِن أبي صالحٍ.رُجٍل  اسمٌ  ، قُرَّ

انٍ  وِدْهَشُم بنُ   .(5)عن نمران بن خاِرَجةَ  قُرَّ

انٍ  وأبو  ُطفَْيل الغَنَويُّ شاِعٌر. قُرَّ

__________________ 
(1.ِ  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : الط بـحَياح
ِ.( يف القاموس : وذو 2)  الَقرينَـَتاح
 ( اللسان.3)
 ابن أي ذئب. 1131/  3( يف التبصري 4)
 جارية. 1124/  3( يف التبصري 5)
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انِ  وغاِلُب بنُ   له ِذْكٌر. قُرَّ

نَةُ و غاُر يَْدنُو بعُضها من بَْعٍض  ، الُمقَرَّ يت بذلَك لتَقاُربِها ؛ قاَل الُهَذليُّ : كُمعَظََّمٍة : الِجباُل الّصِ  ُسّمِ

َُقر نَِة ا َباِحبح َدجلَِ 
 (1)ي إذا ما الليُر َجن  عل  امل

نَةِ  أرادَ   .ُمْقتَِرنَةً  إكاماً ِصغاراً  بالُمقَرَّ

نِ  عبُد هللاُ وعبُد الرحمِن وَعقيٌل وَمْعِقٌل والنُّْعماُن وُسَوْيٌد وِسنَاٌن : أْوالدُ و ِث ِصَحابِيُّوَن ، بِن عائٍِذ المزنيُّ  ُمقَّرِ الصَّحابَِة  وليَس في كُمَحّدِ

حمن َذَكرَ  ا عْبُد هللِا فَرَوى عن ابِن ِسيِرْين وَعْبد الَمِلِك بِن ُعَمْير ؛ وأُخوه َعْبُد الرَّ ه ابُن َسْعٍد ، وأُخوه َعِقيٌل يَُكنى أبا َسْبعَة أُْخوة ِسواُهم ؛ أمَّ

الَواقِديُّ ؛ وأُخوه النُّْعماُن كان معه لواُء مزينةَ يَْوم الفتْحِ ؛ وأُخوه ُسَوْيٌد حكيم له ِوفاَدةٌ ؛ وأخوه َمْعِقٌل يَُكنى أبا عْمَرةَ وكان صاِلحاً نَقَلَهُ 

 يَُكنى أبا عِدّيٍ َرَوى عنه ِهالُل ابُن يَساف ؛ وأُخوه ِسنَاٌن له ِذْكٌر في الَمغاِزي ولم يَْرِو.

 : يَْستَْقبُِل بعُضها بعضاً. قَراِئنُ  ُدورٌ و

ْمل وَدكاِدِكه ، َوَرقُه أْغبَُر يُْشبِه َوَرَق الَحْنَدقُوق ، وقيَل : هي : القَْرنَُوةُ و  الَهْرنَُوةُ أو ُعْشبَةٌ أُْخَرى نَباٌت َعِريُض الَوَرِق ينبُت في أْلِويَِة الرَّ

ةٌ تُْدبَُغ بها األَساقِي ،  يَر لهما ِسَوى َعْرقَُوةِ وَعْنُصَوةَ وتَْرقَُوةِ وثَْنُدَوةِ.وال نَظِ  َخْضراُء َغْبراُء على ساٍق ، ولها ثََمرةٌ كالسُّْنبلِة ، وهي ُمرَّ

يغَة ال للمْعنَى وال لإِلْلحاِق ، أال تََرى أنَّه ليَس في الَكالمِ   ؟.(2)ِمثْل فََرْزُدقَة  قاَل أبو َحنيفَةَ : الواُو فيها زائَِدةٌ للتَّْكثيِر والّصِ

، أثْبَتُوا الواَو ، كما أثْبَتُوا بِقيَّةَ ُحُروِف  قَْرنَْيتُه األَخيَرةُ بغيِر َهْمٍز ، وَهَمَزها ابُن األَْعرابّيِ ؛ وقد  بها ،: َمْدبُوغٌ  ُمقَْرنيَ و قَْرنَِويٌّ  ِسقَاءٌ و

 وأْكثَُر ما يكوُن في األَفاِعي. ، نانِ قَرْ  كأَنَّهما : لها َكلَْحَمتَْيِن في رأِْسها ، قَْرناءُ  وَحيَّةٌ  األَْصِل والراِء والنّوِن ثم قَلَبُوها ياًء للُمجاَوَرةِ.

ً  : الحيَّةُ ألنَّ لها القَْرناءُ  وقاَل األَْصمعيُّ :  ؛ قاَل األَْعشى : قَْرنا

ا  رحزَاهلـــــــــــــــِ رحانُء يف عـــــــــــــــِ ي لـــــــــــــــه الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ كـــــــــــــــِ  حتـــــــــــــــَح

ا     فــــــــــــاهلــــــــــــِ رِي عــــــــــــلــــــــــــ  ثــــــــــــِ (3)أُم  الــــــــــــر حــــــــــــَ   ــــــــــــَح
 

  
ُب كاْروان  : الَجماَعةُ من الَخْيِل ، والقُْفُل ، القَْيَروانُ و ّمِ ، َجْمُع قافِلٍَة وهو ُمعَرَّ  ، وقد تََكلََّمْت به العََرُب. (4)بالضَّ

 .قَْيَروان : ُكلُّ قافِلَةٍ  (5)وقاَل أبو ُعبَْيَدةَ 

يت ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيِس : ُمعََظُم الَكتِيبَةِ  أْيضاً :و ّكِ  ؛ عن ابِن الّسِ

َواٍن و  ريح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍة ذاِت ق

ا الــــــــــــــــــــّرِعــــــــــــــــــــاُ      رَاهبــــــــــــــــــــَ (6)كــــــــــــــــــــَبن  أســــــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ا َدَخلَه أَمَر الَحَشَرات  د بالَمْغِربِ  : قَْيَروانُ و بَاع فَرَحلُوا عنهاْفتَتََحه عقبةُ بُن نافِعٍ الفْهِريُّ َزَمَن ُمعاِويَةَ َسنَة َخْمِسين ؛ يُْرَوى أنَّه لمَّ  ، والّسِ

 في قََرَو. القَْيروانِ  ومنه ُسلَْيماُن بُن َداود بِن سلمون الفَِقيهُ ؛ وَسيَأْتي ِذْكرُ 

وِم ، أْقُرنُ و اِء : ع بالرُّ وم ؛ وأْنَشَد الْمِرِئ القَْيس : ، بضّمِ الرَّ  ولم يُقَيّده ياقوُت بالرُّ

 ملــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــرن 

(7)دا ه أهـــــــــــلـــــــــــي فـــــــــــاالجـــــــــــبـــــــــــا  قـــــــــــلـــــــــــت : فـــــــــــ   
 

  
 ، كُحَمْيراَء : اللُّوبِيَاُء. القَُرْيناءُ و

راعِ لها أْفناٌن وِسْنفَة كِسْنفَِة الُجْلباِن ولحبِّها َمراَرةٌ.  وقاَل أبو َحنيفَةَ : هي عْشبَةٌ نْحو الذِّ

__________________ 
/  2والبيت  بيب األعلم انظر ديوان اهلذليا « مصــــــغراً ا ابن عبد  قوله : قا  اهلذد : اله حبيب »( اللســــــان وكتب ملحمة هبامشــــــه : 1)

82. 
 .«قوله : فرزدقة كذا ابللسان أيضاً والظاهر : فرزقة حىت يكون كاألمثا  املذكورة»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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 ( اللسان.3)
 .«كارحَونح »( يف التكملة : 4)
قافلة وهو معرب كاروان ا وقد تكلمت به العرب. وقا  أبو عبيدة كر قافلة قريوان ا فحذفنا لتكرار بع  كر »قا  أبو عبيدة : »( ابألصــر 5)

 األلفا  حىت تستقيم العبارة.
 ا واللسان والتهذيب والتكملة.« رعا »برواية :  160( ديوانه ط بريوت ص 6)
 والتكملة. 155( ديوانه ط بريوت ص 7)
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ْعر.م الَمْقرونُ  ِمن المجاِز :و  ن أَْسباِب الّشِ

وقد  السَّبَبَْين بالحركِة ، قََرنَتْ  فيه ثاَلُث حركاٍت بَْعَدها ساِكٌن كُمتَفَا ِمْن ُمتَفاِعلُْن ، وَعلَتن من ُمفاَعلَتُْن ، فُمتَفا قَدْ  اْقتََرنَتْ  ما وفي الُمْحَكم :

ْعِر حتى يَصيَر السَّبَبان َمْفُروقَْين نحْ  ا الَمْفُروُق فقد ذُِكَر في مْوِضِعه.يجوُز إْسقاطها في الّشِ  َو ِعْيلُْن ِمن َمفَاِعْيلُْن ؛ وأَمَّ

 .قَِرينَةٍ  َجْمعُ  من السَُّوِر : ما يُْقَرأُ بِِهنَّ في كّلِ ركعٍة ، القُْرناءُ و

ْيتُون قابٌِض ُمَجفٌِّف ُمْدِمٌل للِجراحاِت الِكباِر  القَرانِياو غاِر.: َشَجٌر َجبَِليٌّ ثََمُره كالزَّ  ُمضادَّةٌ للِجراحاِت الّصِ

 وَضبََطه بعٌض كِمْنبٍَر. تَُشدُّ على رأِْس الثَّْوَرْيِن ، التي : الَخَشبَةُ  الِمْقَرنُ و

ا يُْستدرُك عليه.  * وممَّ

 كفَِرَح. قرن ُكّلِ ذي قَِرنَ  ؛ وكذِلَك التَّْيُس ؛ وقد القَْرنِ  : كبيرُ  أَْقَرنُ  َكْبشٌ 

باِء والبَقَِر الَوْحِشّيِ ؛ قاَل الشاِعُر : قُُرونِ  ؛ وذلَك أَنَّهم ُربَّما َجعَلُوا أَِسنَّةَ ِرماِحهم من قَْرن انُه من: ِسن َمْقُرون وُرْمحٌ   الّظِ

ُه و  ـــــــــــــــــــَ ُت هـــــــــــــــــــاِدي عـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــد َرفـ ٍح ق  رامـــــــــــــــــــِ

ُروان     قـــــــــــــح ر  مـــــــــــــَ ٍح فـــــــــــــظـــــــــــــَ (1)مـــــــــــــن فـــــــــــــوِ  ُرمـــــــــــــح
 

  
 .قُُرونٌ و أَْقُرنٌ  : البََكَرةُ ؛ والَجْمعُ  القَْرنُ و

 حبّاً. (2): َعلَُم رُجٍل ، كتَأَبََّط َشّراً ، وذّرى  قَْرناها وشابَ 

 وافِراً. (3)الَكإِل : إذا أَصاَب ماالً  قَْرنَ  وأَصابَ 

ا تَْطلُُب منِّي. قَْرنِ  ويقاُل : تَجدني في  الَكإِل : أَي في الغايَِة ممَّ

و ً  لتَوارِثهم الُمْلكَ  القُُرونِ  ِم ذواتُ ويقاُل للرُّ ونَها ؛ قاَل الُمَرقُِّش  قَْرنٍ  بْعدَ  قَْرنا الَت َهنَّا ولْيتَني : ، وقيَل : لتوافِر ُشعُوِرهم وأَنَّهم ال يَُجزُّ

ّجِ وأَْهِلي بالشاِم ذاتُ  عَاُء والحماُم ؛ وبه  قُُرونٌ  ِد يُْجعَُل فيها: َحبائُِل الصيَّا القُُرونُ  وقاَل أبو الَهْيثِم : (4) القُرونِ  َطَرَف الزُّ يُْصطاُد بها الّصِ

َر قَْوُل األَْخَطِل يَِصُف نِساًء :  فّسِ

رٍة و  دح ـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ ن  ل روهنـــــــــــــــــــَ َ قـــــــــــــــــــُ  إذا َنصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ح

ُذوُر     ت هلـــــــــــــــن  نـــــــــــــــُ لـــــــــــــــ  ا حـــــــــــــــَ (5)فـــــــــــــــكـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ 
 

  
ة : القَُرانَىو مَّ  ، كُحباَرى : َوتٌَر فُتَِل ِمن جْلِد البَعيِر ؛ ومنه قْوُل ذي الرُّ

ُر بــــــــيــــــــنــــــــه و  فــــــــح َك الــــــــغــــــــُ لــــــــُ ٍب َأَب َأنح َيســـــــــــــــــــــح عــــــــح  شـــــــــــــــــــــِ

را     رٍة لــــــــُح يــــــــاســــــــــــــــــــــِ راَ. مــــــــن قــــــــَ ُت قــــــــُ كــــــــح لــــــــَ (6)ســــــــــــــــــــــَ
 

  
ْعِب فُوَق السَّْهِم.  وأَراَد بالّشِ

 .قَرائِنٍ  : أَي ذاتُ  قُرانَى وإبِلٌ 

 ُن الَكِحيُل.: العَيْ  القَِرينُ و

 : العَْفالُء. القَْرناءُ و

ُجل ، وهو َعْيٌب. القََرنُ  وقاَل األْصمعيُّ :  في المْرأَةِ كاألُْدرةِ في الرَّ

ا ُغدَّةٌ َغِليَظةٌ ، أَو لحمةٌ ُمْرتَتِقة ، أَ  القَْرناءُ  وقاَل األَْزهِريُّ :  و َعْظٌم.ِمن النِّساِء : التي في فَْرِجها مانٌِع يَْمنَُع من ُسلوِك الذََّكِر فيه ، إمَّ

 : َحدُّ رابيٍة ُمْشِرفٍَة على َوْهَدةٍ َصغيَرةٍ. القَْرنُ  وقاَل اللَّْيُث :

نَ و َد للَكثَْرةِ. (8) (ُمَقرَِّننَي يف اْْلَْصفادِ )ه إليه ؛ ومنه قْولُه تعالى : ِء تَْقِريناً : َشدَّ إلى الشي ( )7قَرَّ  ُشّدِ
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«قوله : وذّر  حّباً ا هو لقب كما يف اجملد يف مادة حبب»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 واملثبت عن اللسان.« ما»( ابألصر 3)
 والتهذيب. 77/  5ا واللسان واألساس واملقايي   7للمرقش األكرب البيت  48املفضلية ( من 4)
 واللسان والتكملة والتهذيب.« نذودا»والقافية مرفوعة ا وابألصر  73( ديوانه ص 5)
 واللسان والتهذيب واألساس. 181( ديوانه ص 6)
 .«ء وقرنه إليه يقرنه قرانً شده إليهء ابلشي: وقرن الشيقوله وقرن اخل عبارة اللسان »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 .38( ص ا اآية 8)
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 : األَسيُر. القَِرينُ و

 : َوَصلَهُ ؛ وأَْيضاً َشدَّهُ بالَحْبِل. قََرنَهُ و

 ، بالكْسِر : الَحْبُل الذي يَُشدُّ به األَسيُر. الِقرانُ و

 ، كُكتٍُب. قُُرنٌ  ؛ َجْمعُهوأَْيضاً : الذي يُقَلَُّد به البَعيُر ويُقاُد به 

 ، وهو ِضدُّ فُراَدى. ُمْقتَِرنِين : أَي قُرانَى وجاُؤوا تَقاَرناو اْقتََرناو

 ِمن ذِلَك. الِقَرانِ  السعدين ويَُسّموَن صاِحَب الُخُروج ِمن الُملُوِك : صاِحب قِران الَكواكِب : اتِّصالُها ببعٍض ؛ ومنه قِرانُ و

 : أَبو بْكٍر وُعَمُر ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما. القَِرينانِ و

 : الَجمالِن الَمْشُدوُد أََحُدهما إلى اآلَخر. القَرينانِ و

 : الناقَةُ تَُشدُّ بأُْخرى. القَِرينَةُ و

ياِصي.قُُرونٌ  : الِحْصُن ، َجْمعُه القَْرنُ و  . وهذا كتَْسِميتِهم للُحُصوِن الصَّ

هُ وصاَر عْنَد نَْفِسه ِمن ْقَرنَ اْستَ  : (1)وقاَل أَبو عبيٍد   .أَْقرانِه فالٌن لفالٍن : إذا عازَّ

 : اَلَن. اْستَْقَرنَ و: َغِضَب ؛  اْستَْقَرنَ  وفي األَساِس :

 الّرْكبَتَْيِن. اْقتِرانُ  : القََرنُ و

 الثَّنِيَّتَْيِن وإن تََدانَْت أُُصولُهما. (2)وقيَل : تَباُعُد ما بيَن رأِْس 

حِديُث ابِن ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما : منه ، و كالُمقاَرنَةِ  بيَن الثَّمرتَْيِن في األَْكِل ، ؛ وبه ُرَوي الحِديُث أَْيضاً ؛ يَْقُرنَ  : أَنْ  اإِلْقرانُ و

ُجُل أَخا تُقاِرنُوا ال»  .«هُ إالَّ أَْن يَْستأِْذَن الرَّ

 ِمن اإِلبِِل : التي تَْجَمُع بيَن ِمْحلَبَْيِن في َحْلبٍَة. القَُرونو

انُ وبيَن بَعَِرها.  قاَرنَتْ  وقيَل : هي التي إذا بَعََرتْ   ، بمْعنَى الدَّيُّوِث. القَْرنانِ  ، كَشدَّاٍد : لُغَةٌ عاميَّةٌ في القَرَّ

 ِكنايَة عن التَّْزِويجِ. ؛ «قِرانٍ وْوُم الَجْمع يَْوُم تَبَعٍُّل يَ »في حِديِث عائَِشةَ ، رِضَي هللاُ تعالى عنها : و

 به الشَّديَدةُ أَطاقَها وَغلَبَها. قُِرنَتْ  قََهَرها ، أَي إذا قَِرينُهو قَِرنَتُه ويقاُل : فالٌن إذا جاَذبَتْه

 ِمن األَْمِر : أَي حاَجتِي. قَُرونِي وأََخْذتُ 

 .قَِرنَا : ذُو َسْيٍف ونَْبٍل ؛ أَو ذُو َسْيٍف وُرْمحٍ وُجْعبٍَة قد قاِرنٌ  ورُجلٌ 

 ؛ قاَل تأَبََّط شّراً : ُمْقتِرنَةٌ  : ِجباٌل َمْعروفَةٌ  القَرائِنُ و

يِن و  جــــــــاِء ورَاعــــــــَ وَف الــــــــنــــــــ  عــــــــُ ُت َمشــــــــــــــــــــــح ثــــــــح حــــــــَ ثــــــــح  حــــــــَ

ا     نــــــــــَ رائــــــــــِ زحُت الــــــــــقــــــــــَ مــــــــــِ فــــــــــاٍن فــــــــــَ يــــــــــح (3)أانٌس بــــــــــفــــــــــَ
 

  
 َطُرها ؛ كأَْقَرنَْت.السَّماُء : داَم مَ  قََرنَتِ و

 .القُْرآنِ  ، كغُراٍب ، من لم يَْهُمز لُغَةً في القَُرانُ و

 : ضيََّق على َغِريِمه. أَْقَرنَ و

 : بالضّمِ ، نَْبتةٌ تُْشبِه اللُّوبِياء ، وهي فَِريُك أَْهِل الباِديَِة لَكثْرتِها. قُُرونَةٌ  وقاَل أَبو حنيفَةَ :

 ، وهو على َطْرحِ الزائِِد. بالقَْرنَُوةِ  : ُدبغَ  َمْقرونٌ  أَِديمٌ وحَكى يَْعقوُب : 
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 ، كأَْملََس : يَْوٌم لغََطفَاَن على بَني عاِمٍر ، وهو غيُر الذي َذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى. أَْقَرنَ  ويَْومُ 

 الَمناِزِل. قَْرنُ  الثعاِلِب : مْوِضٌع قُْرَب مكَّةَ وأَنَت ذاِهٌب إلى َعَرفاٍت ، قيَل : هو قَْرنُ و

 إذا قُصَّ أَو قُطَّ بَقَي ذلَك المْوِضُع أَْملَُس. القَْرنُ ولَمْن يُْستَأَْصُل ويُْصَطلَُم ،  قَْرنٍ  ، وَمقَطِّ  قَْرنٍ  وِمن أَْمثاِلهم : تََرْكناهُ على َمقَّصِ 

ً  وناَزَعهُ فتََرَكهُ  قَرنٍ  : أَْعطاهُ بَعيَرْيِن في ْقَرنَ أَ و  ال يتكلَُّم : أَي قائِماً مائِالً َمْبهوتاً. قَْرنا

__________________ 
 .«أبو سعيد»( يف اللسان : 1)
 .«رأس»( عن اللسان وابألصر 2)
 ( اللسان.3)
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 ْحيَتِه وَمَواِضُع تَفَطُّر الشَّعَِر.أَفاِطيُر َوْجِه الغاُلِم : بثَرْت َمخارُج ل أَْقَرنَتْ و

 في العَُروِض : الفَْقَرةُ األَخيَرةُ. القَِرينَةُ و

 ٌء ، هو لبَني قشيِر بِن كْعٍب.: بيَن عرِض اليَماَمِة وَمْطلع الشْمِس ، ليَس َوَراَءه ِمن قَُرى اليَماَمِة وال ِمياِهها شي قرنٌ و

 الحبالَى : َجبٌَل لغَنِّيِ. قَْرنُ و

 َخُر في ِدياِر َخثْعَم.آ

 في ِدياِر ُمَضَر لبَني ُسلَْيم يفرُق بَْينهما واٍد َعِظيٌم. قَِرينانِ و

يت القَِرينَْينِ  وترَعةُ  بَِة ِمن النِّيل ، ُسّمِ  قَْريتاِن بِمْصر. بالقَِرينَْينِ  : إْحَدى األَْنهاِر الُمتَشعِّ

  وَسْمٍن ولْوٍز.: نوٌع من الطَّعام يُْعَمُل ِمن َعِجينٍ  المقرونةُ و

 ، ثِقَةٌ. 329نَة بُن ُسَوْيد النَّسفيُّ ، كَسِفينٍَة ، َجدُّ أَبي َطْلَحةَ َمْنصور بِن محمِد بِن علّيٍ ، َرَوى عن البُخاري َصِحيَحهُ ، ماَت سَ  قَِرينَةُ و

 لقاِضي ، عن ِهَشاِم بِن عْرَوةَ وغيِرِه.بُن ماِلِك بِن كْعٍب ، بالفتْحِ ، بَْطٌن من َمْذِحج منهم عافيةُ بُن يَِزيد ا قَْرنُ و

 ، بالفتْحِ والضّمِ : بَْطٌن ِمن تجيب منهم : شريُك ابُن ُسَوْيٍد َشِهَد فتَْح ِمْصَر. قَْرنانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّيِ منها عليُّ بُن الَحَسِن  قرجن  :[قرجن]  من َمشايخِ العُقَْيلّي َذَكَره األَميُر. القَْرَجنيُّ  (1)جندب : قَْريَةٌ بالرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 وَكْرَدنِه وَكْرِدِه : أَي بقَفَاهُ ؛ َذَكَره األْزهِريُّ في الّرباعي. بقَْرَدنِه : ُخذْ  [قردن]

ٌث. القَْرَدوانيُّ  ُن عبِد هللاِ وأَبو العبَّاِس الفْضُل ب  محّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : القبَّاُن ، أَْعجِميٌّ ألنَّ فَعَلُّوال وفَعَلُّوناً ليَس ِمن أْبنيتهم ، كما في اللِّساِن. (2) القََرْسُطونُ   :[قرسطن]

اد والعَْين وَشّدِ النّوِن ، وقد أَْهَملَهُ  (3)كِجْرَدْحلٍَة ، هكذا هو في النُّسخِ والَمْعروُف على األلسنة بفتْحِ الكاِف  ، الِقْرَصْعنَةُ   :[قرصعن] والصَّ

 ةُ.الجماعَ 

ّيِ يُعَلَُّق على األَبواِب لَمْنعِ الذُّباِب  لنَباٍت َمْعروٍف بالشَّاِم ، (4) ُشَوْيَكةُ إبراهيمَ  وهو وهي أْنواٌع منه نوٌع َطويٌل َسْبٌط لَْونُه كالسَّْوَسِن البَّرِ

ٌب لَوَجعِ الظَّْهِر. بمْعنَى بيِت الَمْقِدِس ، نوٌع أَْبيَُض كثيُر الورِق حادُّ الشَّوِك كأَنَّه َحْرَشفَةٌ طويلةٌ كثيٌر بإِيِلياَء ، منهو  ُمَجرَّ

. ، كِجْرَدْحٍل : الِقْرَطْعنُ  : [قرطعن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 األَْحَمُق. وفي اللِّساِن : هو

 ويُْرَوى هذا بالباِء أَْيضاً ، وقد تقدََّم. ءٌ شي أَي : ةٌ قِْرَطْعنَ  ما عليهو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْصِل ُمْلَحٌق ، بالكْسِر ، كالبَْرَذَعِة لذواِت الَحوافِِر ، ويقاُل له : قِْرطاُط وِقْرَطاُق ، وبالنُّوِن أَْشَهُر ؛ وقيَل : هو ثالثيُّ األَ  الِقْرطانُ  : [قرطن]

 كما في اللِّساِن. بِقْرطاٍس ،

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 بِن محمِد بِن سعيدٍ  (6)، محّركةً : ُكوَرةُ األَْنَدلُِس َشْرقي إْشبِيليَةَ وَغْربّي قُْرُطبَة ، منها : أَبو الُمِغيَرة خطاُب بُن َسلََمةَ  (5) قََرُمونَةُ   :[قرمن]

 .372 ، ُمجاُب الدَّْعوةِ عن قاِسِم بِن أَْصبََغ وابِن األَْعرابّي بمكَّةَ ، وعنه اْبُن الفََرِضّي ، ماَت َسنَة ، َسَكَن قُْرُطبَة ، فاِضٌل زاِهدٌ  القََرُمونيُّ 

__________________ 
 ا سا. 1103/  3( يف التبصري 1)
 ( ذكرت يف اللسان ابلصاد.2)
 .«القاف»( كذا ا والصواب 3)
 إبراهيم.( يف تذكرة داود : شجرة 4)
 ( قيدها ايقوت : قرمونية ابلفتح مث السكون وضم امليم وسكون الواو ونون مكوايء خفيفة وهاء.5)
 ( يف ايقوت : مسلمة.6)
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. ساقَهُ : َزْيدٌ  أَْقَزنَ  : [قزن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 َكَسَرها. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : أَي

ْيلَمِ  ، بكْسِر الواِو : من بِالدِ  قَْزِوينُ و ّيِ َسْبعَةٌ وِعْشُروَن فَْرسخاً. منها : أَبو محمٍد عبُد هللِا بُن محمِد بِن َجْعفٍَر  الَجبَِل ثَْغُر الدَّ بَْينه وبيَن الرَّ

محمُد بُن يَِزيد بِن ماَجه صاِحُب  ؛ ومنها اإِلماُم الحافُِظ أَبو عبِد هللاِ  (1)الشافِِعيُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى ، له َحْلقةٌ بِمْصَر ، وَولَي قََضاَء ِمْصَر 

نَِن والتاِريخِ والتّْفسيِر ، ماَت   من مشايخِ أَبي زْرَعةَ. القَْزِوينيُّ  ، ومنها : سعيُد بُن صالحٍ  293َسنَةَ  (2)الّسِ

ينََور. بِزياَدِة الكاِف ، للتَّْصِغير عْنَدهم ، ، قَْزِوينَكْ و  ة بالّدِ

ُجُل : أَْقَسنَ  : [قسن]  على العََمِل والسَّْقي. ؛ ونَصُّ ابِن األْعرابّيِ : َصلَُب بََدنُه ؛ َصلُبَْت يُده الرَّ

 اْشتَدَّ وَعَسا.وكْطَمأْنِينٍَة ، يَبَِس  ، قَُسأْنِينَةً  كاْطَمأَنَّ ، العُوُد ، اْقَسأَنَّ و

ُجُل : َكبَِر وَعَسا ، وفي العََمِل َمَضى ، اْقَسأَنَّ و ةُ شباٍب ، وقيَل :  ْقَسئِنٌّ مُ  فهو الرَّ ، قيَل : هو الذي اْنتََهى في َسنٍَة فليَس به َضْعُف ِكبٍَر وال قوَّ

ِل كبِرِه ، ومنه قْوُل الشاِعِر :  هو الذي في آِخِر شبابِِه وأَوَّ

نـــــــــــــــــــًا فـــــــــــــــــــإيّنِ  يـــــــــــــــــــِّ اًن لـــــــــــــــــــَ دح ُك لـــــــــــــــــــَ  إن تـــــــــــــــــــَ

نِّ     ـــــــــِ ئ قحســـــــــــــــــــــــَ رَت مـــــــــُ َت مـــــــــن َأِشـــــــــحَ ـــــــــح ئ (3)مـــــــــا شـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ؛ قاَل : اللَّْيُل : اْشتَدَّ َظالُمه اْقَسأَنَّ و

 ِبت  هلا يـَقحظَاَن واقحَسبَن تِ 
، بضّمِ القاِف وكْسِر النُّوِن ُمشدَّدةَ  (5) قُوِسينِيَّاو .اْقَسانَّ يَْقَسانُّ  يَْجتَِمُع ساِكنَاَن ، وفي األْصلِ  (4)قاَل األَْزهِريُّ : هذه الَهْمَزة اْجتُِلبَت إليه 

 الياِء :

ةُ تقوُل : قُويسنا وهي واإِلْسَكْنَدِريَِّة ، ( )6بيَن ِمْصرَ  ُمْشتملةٌ على قَُرى ُكوَرةٌ  يواِن ، والعامَّ  إتْباٌع لَحَسٍن بََسِن. قََسنٌ  في كتِب الّدِ

 قِديُم ، وكذلَك البَعيُر ؛ قاَل :، كإْرَدّبِ : الشَّْيُخ ال الِقْسيَنُّ و

َاِّ و   (7)هم كِمثحِر البازِِ  الِقسح
. اْقَسانَّ  وقد  ، كاْحَمارَّ

َدةٍ وياٍء ونوٍن. وقد أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ ؛ وقْولُه : القَْسَطنينَةُ ، : [قسطبن] : ُمْستدرٌك  بالفتْحِ  هكذا بنُونَْيَن في سائِِر النسِخ ، والصَّواُب بموحَّ

 الَكَمَرِة. ، بمْعنَى قُْسَطبِيلَةُ و ( )8قُْسَطنينَةُ  وقاَل األَْزهِريُّ في الُخماِسي :

 أَْهَملَهُ الجماعةُ. : قُْسَطْنِطينِيَّةُ  : [قسطنطن]

وِم العُْظَمى ، وقد ذُِكرَ   وتقدََّم ما يَتَعلَُّق بها هناك. ،« ق س ط»في  وهي َمدينَةُ الرُّ

ا يُ   ْستدرُك عليه :* وممَّ

ِن األُْولَى ، بضٍم ففتحٍ فسكوٍن وكْسِر الطاِء وسكوِن الياِء وفتحِ النّوِن : َمدينَةٌ بإِْفِريِقيَةَ ، ويقاُل أَْيضاً بالميم بََدِل النُّو (9) قَُسْنِطينَةُ   :[قسنطن]

َرين : ِثين المتَأَّخِ  ، وقد نُِسَب إليها جماَعةٌ ِمن الُمحّدِ

ا يُْست  درُك عليه :* وممَّ

 : َعَوُج قَْوِس قَُزَح ؛ عن اللّْيِث. القُْسطانِيَّةُ  : [قسطن]

 .«ق س ط»: الغُباُر ؛ عن أَبي َعْمٍرو ؛ وقد تقدََّم البَْحُث فيه في  القَْسطانُ و
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__________________ 
 ( يف اللباب : ود قضاء الرملة.1)
 .273( يف معجم البلدان : سنة 2)
 والصحاح وقبلهما : 87/  5واملقايي  ( اللسان 3)

 اي مسد اخلوص تعّوذ مين
 .«ليالً »( عن اللسان وابألصر 4)
 ( قيدها ايقوت : قوسنيا بفتح القاف وسكون الواو فتح السا املهملة وكسر النون وايء مشددة وألف مقصورة.5)
 ( يف ايقوت : القاهرة.6)
 ( اللسان والتكملة.7)
 نه.( يف اللسان : قسطبي8)
 ( قيدها ايقوت : قسنطينية.9)
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ّمِ  قُْسطانَةُ و ّيِ ؛ ويقاُل بالكاِف أَْيضاً ؛ منها أَبو بْكٍر محمُد بِن الفَْضِل بِن موَسى ، عنه أَبو بْكٍر الشافِِعيُّ ، ر (1)، بالضَّ ِحَمه هللاُ ؛ قَْريَةٌ بالرَّ

 تعالى ، َصُدوٌق.

ّمِ : القُْشوانُ  : [قشن]  هُ الجماَعةُ.أَْهَملَ  ، بالضَّ

جُل القليُل اللَّْحِم. وهو  الرَّ

يِّقَةُ الفَِم. هي ِمن اإِلبِِل : القَُشونِيَّةُ و قيقَةُ الِجْلِد الضَّ  الرَّ

 ، بالكْسِر : ة بساِحِل بَْحِر اليََمِن. قِْشنُ و

 وأَْهلُه ِشيعَةٌ. : د قُْرَب قُمَّ ، قاشانُ و

 فَْرسخاً من أَْصبَهان.وقاَل الذَّهبيُّ على ثالثِيَن 

يِن لُغَةً  في األَْنسابِ  صاِحُب اللُّبابِ  ابُن الّسمعانيّ  حَكىو  فيه. إهماَل الّشِ

اِزي ، َرَوى عنه أَبو َسْهٍل هروُن بُن أَْحمَد : قاَل الذَّهبيُّ : وهو الَمْشُهوُر على أَْلسنِة الناِس ؛ منها  أَبو محمٍد َجْعفُر بُن محمٍد الرَّ

 بُن علّيٍ الُحَسْينيُّ العَلويُّ ، َرَوى عنه ابُن الّسمعاني ، وله ِشْعٌر َحَسٌن. (2)اذي ؛ ومنها السيُِّد أَبو الرضا فْضُل االستراب

ً  بالَمكانِ  قََطنَ  : [قطن]  به وتََوطََّن. : أَقامَ  قُطونا

 ميٍر وهم الُمِقيموَن بالمْوِضعِ ال يَكاُدوَن يَْبرُحونَه.كأَ  ، قَِطينٌ و قاِطنَةٌ و قُطَّانٌ  ، ج قاِطنٌ  فالناً : َخَدَمهُ ، فهو قََطنَ و

 أَي ُسكَّاُن َحَرِمه ، بحْذِف ُمضاٍف. ، «هللاِ  قَِطينُ  نحنُ »في حِديِث اإلفاَضِة : و؛  قُطانُها وُمجاِوُر ومكَّةَ :

 .القاِطنَةُ  اسٌم للَجْمعِ ، وكذِلكَ  القَِطينُ  وقيَل :

ّمِ ، القُْطنُ و تَْين ، وهو الَمْشُهوُر ، ، بالضَّ  قيَل على اإِلتباعِ كعُْسٍر وُعُسٍر ، وقيَل إنَّه لُغَةٌ ثانِيَةٌ وصحح ، ومنه قْوُل لبيٍد : وبضمَّ

لــــــــــوا  مــــــــــ  ُن ا ــــــــــيِّ يــــــــــوم حتــــــــــَ عــــــــــح َك  ــــــــــُ تــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــاقـــــــــــَ

هـــــــا     يـــــــامـــــــُ ر  خـــــــِ نـــــــًا َتصـــــــــــــــــــــِ طـــــــُ كـــــــن ســـــــــــــــــــــوا قـــــــُ ـــــــَ ـــــــت (3)ف
 

  
 .القُْطن وقيَل : أَراَد به ثيابَ 

ْعِر ؛ وأَْنَشَد لَدْهلَب بن قَُريع : كعُتُّلِ ،و  َجَزَم الجْوهِريُّ بأَنَّه لَضروَرةِ الّشِ

َوِّ  ســـــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
هـــــــــــــــــا امل عـــــــــــــــــِ ر  َدمـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــَبن  جمـــــــــــــــــَح

نِّ     نـــــــــــــُ طـــــــــــــح َود الـــــــــــــقـــــــــــــُ ٌة مـــــــــــــن َأجـــــــــــــح نـــــــــــــ  طـــــــــــــُ (4)قـــــــــــــُ
 

  
 حتى يكوَن ِمثْل َشَجِر الِمْشِمش ، وقد يَْعُظُم شجُرهُ  َل أَبو َحنيفَةَ :َمْعروٌف. قا م .القُُطنِّ  قاَل : وال يَجوُز ِمثْله في الَكالِم ؛ ويُْرَوى : من أَْجَود

 ويَْبقَى عْشِريَن َسنَةَ.

ٌن باهيٌّ ن قاَل األطبَّاُء : ةِ والباِرَدةِ ، وحبُّهُ ُملَيٌِّن ُمَسّخِ ماُد بوَرقِه المْطبوخِ في الماِء نافٌِع لَوَجعِ الَمفاِصِل الحارَّ ِل ، والِقْطعَةُ افٌِع للسُّعاوالّضِ

 في اللّغاِت الثالِث. منه بهاءٍ 

يخِ والَحْنظِل. : ما ال ساَق له من النَّباِت ونَْحِوه اليَْقطينُ و بَّاِء والبّطِ  ، نَْحو القَْرعِ والدُّ

 .(5) (يَ ْقِطني  َوَأنْ بَ ْتنا َعَلْيِه َشَجَرًة ِمْن ): وفي التْهِذيِب : َشَجُر القَْرع ؛ ومنه قْولُه تعالى 

اُء : قيَل عْنَد ابِن عبَّاٍس هو َوَرُق القَْرعِ ، فقاَل : وما َجعَل القَْرَع من بين الشََّجرِ  ً  قاَل الفرَّ  .يَْقطينٌ  ، كلُّ َوَرقٍَة اتَّسعَْت وستََرْت فهي يَْقِطينا

ْرياُن. يَْقِطينٌ  ٍء َذَهَب بَْسطاً في األَْرِض قاَل ُمجاِهد : كلُّ شيو  ؛ ونَْحو ذلَك قاَل الَكْلبي ، ومنه القَْرُع والبطيُخ والّشِ

 وَوْزنُه يَْفِعيٌل ، والياُء األُْولى زائَِدةٌ. ، يَْقطينٌ  ٍء يَْنبُُت ثم يموُت من عاِمِه فهوقاَل سعيُد بُن ُجبَْيٍر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : كلُّ شيو
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ْطبَةُ.و  بهاٍء : القَْرَعةُ الرَّ

ّمِ وبالكْسرِ  لقُْطنِيَّةُ او  ؛ األخيَرةُ عن ابِن قتيبَةَ بالتَّْخفيِف ، وَرَواهُ أَبو حنيفَةَ بالتَّشديِد ، وعليه َجَرى المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ؛ ، بالضَّ

 ؛ عن األَْزهِرّيِ. القُْطنِ  الُمتََّخَذةُ من (6) الثِّيابُ 

__________________ 
 ايقوت ابلضم ويرو  ابلكسر.( قيدها 1)
 ( يف اللباب البن األثري قاسان : فضر  .2)
 واللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب.« شاقتك»( من معلقته ا برواية 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 .146( الصافات ا اآية 5)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : النباُت.6)
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يت ألنَّ مخاِرَجها ِمن األْرِض التي تُدَّ  ُحبوُب األَرِض  أَْيضاً :و َخُر كالِحمَّص والعََدس والبَاقِالء والتُّْرُمس والدُّْخن واألُْرز والُجْلبان ، ُسّمِ

.: ؛ ويقاُل  القُْطنيَّةِ  ِمثْل َمخاِرجِ الثِّيابِ  ْيف وتُْدِرُك في آِخِر َوْقِت الحّرِ  ألنَّها تُْزَرُع في الصَّ

بيِب والتَّْمرِ ما ِسَوى الِحْنطِة و هي أَو  ؛ عن َشِمٍر. الشَّعيِر والزَّ

 اسٌم جاِمٌع لها. أَو هي الُحبوُب التي تُْطبَخُ 

ُص ، وهو اللُّوبِياُء ، والفُوُل والدُّْجُر ، وهو الماُش ، العََدُس والُخلَُّر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : هي الشَّافِِعيُّ ، وقالَ  ،  (1)وما َشاَكلُها  والِحمَّ

ا بيُع ، وهو قْوُل ماِلِك بِن أَنَس ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ؛  قُْطنِيَّة ها ُكلّهاَسمَّ َحِدْيث ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه :  وبه فّسرَ لَما َرَوى عنه الرَّ

ْيفِ  (2) الِحْلفُ  ، القَطانيُّ  أَي ، أَو ِهي ، القَطانِيُّ  ج «العُْشرَ  الِقْطنيَّة أنَّه كاَن يأُْخذُ من»  ؛ عن أَبي معاٍذ. وُخَضُر الصَّ

 وقْولُه : الِحْلُف هكذا هو في النسخِ بالحاِء المْهَملَِة والصَّواُب بالمْعجمِة الَمْكُسوَرةِ.

 اإِلماُء والَحَشُم األَْحراُر. كأَميٍر : ، القَِطينُ و

 الَحَشُم المَماليُك. قِيَل :و

 الَخَدُم واألَتْباُع. قيَل :و

ُجِل : َحَشُمه وَخَدُمه.وقاَل ابُن دُ   َرْيٍد : فَِطيُن الرَّ

 وهو قَْوُل ُكراعٍ. ، كُكتُِب ، قُُطنٍ  الَجْمُع علىوهو الساِكُن في الدَّاِر.  ؛ أَو (3) للواِحِد والَجْمع كالَخليطِ  أَْهُل الدَّارِ  قيَل :و

ر قْوُل لبيٍد السَّابِق : كُكتٍُب ، ، قُُطنٌ  ِشجاُر الَهْوَدجِ ، ج كِكتاٍب : بالكْسِر ، الِقطانُ و  وبه فُّسِ

 فَتَكن سوا ُقطُناً َتِصر  ِخياُمها
،  قُْطنَةَ  هكذا في النسخِ ، وَصوابُه : أَبو العاَلِء ثابُِت بُن َكْعِب بِن جابِِر بِن َكْعٍب العَتَكيُّ  ُمضافاً ، قُْطنَةَ  أَبو العاَلِء بُن َكْعِب بِن ثابِتِ و

 بُهُ ، وأَبو العاَلِء ُكْنيتُه.لَقَ  قُْطنَةُ و

 شاِعٌر بُخَراساَن ، فَجعَلَه أَباً له ، وهو َغلٌَط نبَّه عليه الحافُِظ وغيُرهُ. قُْطنَةَ  َوقََع للذَّهبّي في الُمْشتبِه : ثابُِت بنُ 

واِحٍد. واألَْسماُء الَمعاِرُف تُضاُف إلى أَْلقابِها ، وتكوُن األَْلقاُب قاَل ابُن ماكوال : كاَن ُمجاهداً بُخراساَن ؛ وكذا قالَهُ أبو َجْعفٍر الطبريُّ وغيُر 

ُف باألَسماِء كما قيَل قيُس قُفَّةَ وَسعيُد ُكْرز وَزْيُد بَطَّةَ ؛ فَلُقَِّب به ؛ نَقَلَهُ  بقُْطنةٍ  ألنَّه أُِصيبَْت َعْينُه يوَم َسَمْرقَْنَد فكاَن يَْحُشوها َمعاِرَف وتَتَعرَّ

اجيُّ عن ابِن ُدَرْيٍد عن أَبي حاتٍِم ، إالَّ أنَّه قاَل : أُِصيبَْت عْينُه بُخراساَن ؛ وفيه يقوُل حاِجُب الفِ أَبو   يل :القاِسِم الزجَّ

ه  تـــــــــِ نـــــــــَ طـــــــــح رُف الـــــــــنـــــــــاُس مـــــــــنـــــــــه غـــــــــرَي قـــــــــُ عـــــــــح  ال يــــــــــَ

هــــــــوُ  و     واهــــــــا مــــــــن األَنحســــــــــــــــــــــاِب جمــــــــَح (4)مــــــــا ســــــــــــــــــــــِ
 

  
 جميُّ ، وقيَل بلُغَِة ِمْصَر وبَْربَر.أَعْ  ، كَحْيُسوٍن : الُمْخَدُع ، القَْيُطونُ و

ي : هو بَْيٌت في بيٍت.  قاَل ابُن بَّرِ

وِميَّة. ٌب عن الرُّ  وقاَل شْيُخنا : هو البيُت الشَّتَويُّ ، ُمعَرَّ

 َذَكَره الثَّعالبيُّ في فْقِه اللغَِة ، والشَّهاُب في شفاِء الغَليِل ؛ قاَل عبُد الرحمِن بُن حسَّان :

هـــــــــــــا  تـــــــــــــح َربــــــــــــــَ ٍر ضـــــــــــــــــــــــــــَ راجـــــــــــــِ ة مـــــــــــــن مـــــــــــــَ بـــــــــــــ   قــــــــــــــُ

طــــــــــوِن     يــــــــــح تــــــــــاِء يف قــــــــــقــــــــــَ رحِد الشــــــــــــــــــــــــّ (5)عــــــــــنــــــــــد بـــــــــــَ
 

  
لُه :  * قْلُت : يُْروى ألَبي دْهبٍل ، قالَهُ في َرْملة بِْنت ُمعاِويَة وأوَّ

زوِن  حـــــــــــــــح
َ

ت  كـــــــــــــــاملـــــــــــــــ لـــــــــــــــي وبـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح  طـــــــــــــــاَ  لـــــــــــــــَ

اطــــــــــــــــُروِن و    
َ

واء ابملــــــــــــــــ ُت الــــــــــــــــثــــــــــــــــّ لــــــــــــــــح لــــــــــــــــَ (6)مــــــــــــــــَ
 

  
ا َحَملَْت بالنبّيِ ، منه إلى َعْجِز الذَّنَِب ، و ، محركةَ : ما بيَن الَوِرَكْينِ  القََطنُ و  ، قالْت : وسلمعليههللاصلىالحِديُث : أنَّ آِمنَةَ لمَّ
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__________________ 
 ( زيد يف التهذيب : مما لتبز ويقتات.1)
 تهذيب.( يف القاموس : اخللف ا ابخلاء املعجمة. موافقاً ملا يف ال2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وُ حَمُض.3)
 .«من اإلنسان»( اللسان وفيه : 4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
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تُه يف َفُر الَبطحِن. الَقَطنُ  قيَر : ؛ والثـ ن ِة ولكن ين كنحُت َأِجُده يف َكِبِدي الَقَطنِ  ما َوَجدح ِر ا والثـ ن ُة : َأسح َفُر الظ هح  َأسح
 ما َعُرَض ِمن الثَّبَجِ. القََطنُ  وقيَل :

ي : أَْقطانٌ  وقاَل اللَّْيُث : هو الموِضُع العَِريُض بيَن الثَّبَج والعَُجز ، والَجْمعُ   ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 ُمَعو ٌد َضرحَب أَقحطاِن الَبهازِيرِ 
 القَطاةِ. قََطنَ  ، وهو زِمكَّاه ؛ يقاُل : َصكَّ الباِزيُّ  أَْصُل َذنَِب الطَّائِرِ  : القََطنُ و

حاحِ. َجبٌَل لبَني أََسٍد ، : قََطنٌ و  كما في الّصِ

 وقاَل غيُرهُ : بنَْجٍد في ِدياِر بَني أََسٍد.

 األَسِد قد أَغاَر بالقْوم بهذا الَمكاِن.وقاَل نَْصر : ماٌء لبَني أَسٍد ؛ وكاَن أَبو َسلََمةَ بُن عْبِد 

 وقيَل : َجبٌَل في ِدياِر َعْبِس بِن بَغيٍض عن يميِن النّباجِ والَمدينَِة بيَن أَثْل وبَْطن الّرّمة.

الغبريُّ عن َجْعفِر بِن  بُن نَُسْيرٍ  قََطنُ و َح.َظْهُره ، كفَرِ  قَِطنَ  إذا كاَن فيه اْنِحناٌء وَمْيٌل ، وقد أَْقَطنُ  َظْهرٌ  قْولُهم : االْنِحناُء ؛ ومنه : القََطنُ و

عبيِد  (1)النَّْيسابُوريُّ عن  بُن إبراهيمَ  قََطنُ و ُسلَْيماَن ، وعنه ُمْسِلم وأَبو َداود وأَبو يَْعلى والبَغَويُّ ، تقدََّم ِذْكُره للمصنِِّف في َغبََر وفي نََسَر ؛

يُّ بُن عبدان ، ماَت سنة  اْبنُه حرُب َوِلَي  (2)بِن مخارٍق ، وعنه  قَبيَصةَ  بنُ  قََطنُ و ؛ 261هللِا بِن موَسى ، وعنه النّسائي وابُن الشَّرقي ومّكِ

اُد بُن زيٍد ، وثَّقُوه  (3)القطينيُّ  َكْعبٍ  بنُ  قََطنُ و أَْصبَهان ؛ المدنيُّ عن عبيِد بِن ُعَمْير ،  َوْهبٍ  بنُ  قََطنُ و ؛عن ابن ِسيِرين ، وعنه شْعبَةُ وحمَّ

اُك بُن ُعثْماَن ، ُوثَِّق ؛ ثُوَن. وعنه ماِلٌك والضحَّ  ُمحّدِ

 التي تكوُن مع الَكِرِش. كالَمِعَدةِ والِمْعَدةِ : ، بالكْسِر وكفَِرَحٍة ، الِقْطنَةُ و

 التي تكوُن مع الَكِرِش ، وهي الفَِحُث أَْيضاً. ي ذاُت األَْطباقِ ه في التّْهِذيِب :و وفي الُمْحَكم : على َكِرِش البَعيِر.

يت : وهي النَّْقمةُ والَمِعَدةُ والَكِلَمةُ والسَّْفلةُ والَوْسمةُ  ّكِ  التي يُْختََضُب بها. (4)وقاَل ابُن الّسِ

انَةَ ، في الُمْحَكم :و مَّ يها الرُّ ةُ تَُسّمِ  أَْجَوُد.قاَل : وَكْسُر الطاِء فيها  العامَّ

انَةُ في َجْوِف البَقََرةِ. الِقْطنة وقاَل أَبو العبَّاِس : هي مَّ  وهي الرُّ

انَةُ ذاُت األَْطباِق التي مع الَكِرِش يقاُل لها : لقَاَطةُ الَحَصا. القَِطنة وفي األساِس : ألَْنفُضنَّك نَْفضَ  مَّ  ، وهي الرُّ

 ، كَسحابٍَة : الِقْدُر. القَطانَةُ و

يَةَ. : قَطانَةُ و  د بَجزيَرةِ ِصِقلِّ

 كاَن فيه يَْوٌم ِمن أَياِم العََرِب. ع ، قاَل ياقوُت : ولم نَْسَمْعه َمْرفوعاً : األْقطانَتَْين: و، هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب  األَْقطانَتانِ و

 كُزبَْيٍر : ة باليََمِن من ِمْخالِف ِسْنَحاَن. ، قَُطْينُ و

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 ، كُسكٍَّر ؛ قاَل ُرْؤبَة : القُطَّنُ وأَْيضاً  القَاِطنات مكَّةَ : َحماُمها : وهي قَواِطنُ 

 (5)فال َوَربِّ الَقاِطَناِت الُقط ِن 
 حِديُث َزْيِد بِن حاِرثَةَ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه :منه للُمبالَغَِة ؛ و القاِطن بمْعنَى القَِطينُ  ءُ ويَِجي

شاِعرِ 
َ
 فإيّنِ َقِطُا البيِت عنحَد امل
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 كَخَدٍم وخاِدٍم. قاِطنٍ  الناِر ، كَكِتٍف : ُموقُِدها وخاِزنُها ؛ هكذا َرَواهُ َشِمٌر بكْسِر الطاِء ؛ ويُْرَوى بفتِْحها أَْيضاً ، فيكوُن َجْمع قَِطنُ و

__________________ 
 والتصحيح عن الكاشف للذهيب.« بن»( ابألصر 1)
 ذا ويف العبارة سقرت ا ومتامها يف الكشاف : عن أبيه ا وعنه ابنه حرب.( ك2)
 ( يف الكاشف : القطعي.3)
 ابلفتح فالكسر.« فعلة»( يعين أهنا عل  بناء واحد وهو 4)
 برواية : 163( ديوانه ص 5)

 فال ورب اآمنات القطن
 واللسان والتهذيب ا وبعده :

 يعمرن أمنا اب رام املبمن
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َمْخشريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى : هو القَيُِّم على ناِر الَمُجوِس.وقاَل   الزَّ

 كفََرٍط وفاِرٍط. قاِطنٍ  ويَجوُز أَن يكوَن بمْعنَى

 ؛ قاَل زهيٌر : بقَِطينِهم : َسَكُن الدَّاِر : يقاُل جاَء القَْومُ  القَِطينُ و

م  يــــــــــــوهتــــــــــــِ ُت َذِوي ا ــــــــــــاجــــــــــــاِت حــــــــــــوَ  بــــــــــــُ  رأَيــــــــــــح

يــــــــنــــــــًا هلــــــــم حــــــــىت     طــــــــِ ُر قــــــــَ قــــــــح (1)إذا نــــــــبــــــــَت الــــــــبـــــــــَ
 

  
 وقاَل َجريٌر :

ًة  ـــــــــفـــــــــَ ي ـــــــــِ ل َ  خـــــــــَ ي يف ِدَمشـــــــــــــــــــــــح مـــــــــِّ ـــــــــُن عـــــــــَ  هـــــــــذا اب

ا     ــــــــَ ــــــــن ي طــــــــِ ــــــــَ ُم إد  ق كــــــــُ ــــــــَ ُت ســــــــــــــــــــــاق ــــــــح ــــــــو شــــــــــــــــــــــئ (2)ل
 

  
 ، كفَِرَحٍة : اللَّْحَمةُ بيَن الَوِرَكْيِن. القَِطينَةُ و

 .األَْقطانُ  : تُْزَرُع فيها الَمْقَطنَةُ و

ً  الكرمُ  قَطَّنَ و  : بََدْت َزَمعاتُه. تَْقِطينا

 ، والَمدُّ فيها أَْكثَُر : حبَّةٌ يُْستَْشفى بها. قَُطونا وبْزرُ 

يت : ّكِ  من كذا وكذا. قَْطني: في مْعنَى َحْسُب. يقاُل  القَْطنُ  وقاَل ابُن الّسِ

 بُن نَْهَشٍل : رُجٌل َمْعروٌف. قََطنُ و

اِعي الشاِعُر اْسُمه عبيُد بُن ُحَصْين بِن جندِل بنِ  قََطنُ  وفي بَني نُميٍر : يَُكنى أَبا  قََطنٍ  بُن ربيعَةَ بِن عبِد هللِا بِن الحاِرِث بِن نميٍر ، منهم الرَّ

 َجْندٍل وأَبا نوحٍ ، تقدََّم ذْكُره في عور.

 : َجبٌَل. (3)، كِكتاٍب  قِطانٌ و

 وقاَل نَْصر : مْوِضٌع في ِشْعِر القَطاِمّي.

 قْلُت : وجاَء في قْوِل النابغَِة : *

زحال  َن غــــــــــــــــِ عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ رحفـ ــــــــــــــــَ دوَج يـ ريحَ َأن  ا ــــــــــــــــُ  غــــــــــــــــَ

مـــــــــــاِ      هـــــــــــوِر اجلـــــــــــِ اٍن عـــــــــــلـــــــــــ   ـــــــــــُ طـــــــــــَ (4)َن قـــــــــــُ
 

  
اُج وغيُرُهم ِمن الَحبائِِل َمْبسوطاً على األَرِض يصلُح َزَمَن البَْرِد ؛ نَقَلَه شْيُخنا. القَْيُطونُ و  : ما يَتَِّخذُه الحجَّ

 : ما يُْنَسُج من الَحريِر ِشْبهُ الِحباِل وقد يُتََّخذُ من الصُّوِف أَْيضاً. القَْيطانُ و

َم ؛ واْشتََهَر به أَبو سعيٍد يَْحيَى ابُن سعيِد بِن فروخٍ األَْحَول َمْولَى بَني تَِميٍم ؛ بَْصريٌّ إماٌم َورٌع ، وهو الذي تكلَّ  القُْطنَ  : َمْن يَبِيعُ  القَطَّانُ و

جاِل و  أَْمعََن البَْحَث عنهم ؛ َرَوى عنه أَْحمُد وابُن معيٍن وابُن المدينّي.في الّرِ

 األَِديُب وغيُرُهما.، كأَميٍر : قَْريةٌ بَجزيَرةِ ميورقَةَ منها : أَبو غالِب ابُن محمٍد القَْيسيُّ المدنيُّ نَِزيُل دانِيَةَ ، وَخلَُف بُن هروَن  قَِطينٌ و

ُث َصْنعاء في َزمانِنا هذا. قاِطنٍ  وأَْحمُد بُن محمدِ   ُمحّدِ

ابِن محمِد بِن حْمَدان الَخَرقيُّ ،  (5)محمُد بُن خازِم  قََطنِ  السُّلَميُّ ، وفي ولِدِه أَبو (5)الَخَرقيُّ تابِِعيٌّ عن عبِد هللِا بِن خاِزٍم  قََطنِ  ومحمُد بنُ 

.  َذَكَره الَماِلينيُّ

. قطنٍ  وأَبو  َعْمُرو بُن الَهْيثِم القطعيُّ عن شْعبَةَ ، وعنه أَحمُد بُن منيعٍ ، َذَكَره المزيُّ

. وأْيضاً لَقَُب محمِد بِن القاِسِم بِن سهِل عن َحْمَزةَ بِن 540: لَقَُب أَبي المكاِرِم هبَِة هللِا بِن محمِد بِن أَحمَد الَواسطّي حدََّث في َسنَة  قُْطنَةُ و

 .(6)ِن القاِسِم الصَّدوقّي محمٍد ومحمد ب
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 ابِن قَُريعٍ ، َضبََطه الحافُِظ. قُطنَةَ  الخاِرِجيُّ اْسُمه خاِلُد بُن ربيعَةَ بنِ  (7)وأَبو شاَرةَ 

 ، محركةً : مْوِضٌع. قََطنَانُ و

 بنُ  قُعَْينُ  وهو ، كُزبَْيٍر : بَْطٌن من أََسٍد ، قُعَْينٌ  [قعن]

__________________ 
 واللسان والصحاح.« قطيناً هبا»برواية :  62بريوت ص ( ديوانه ط 1)
 يهجو األخطر ا واللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب. 151/  2( ديوانه 2)
 ( كذا ابألصر وايقوت وضبطت يف اللسان بضم القاف.3)
 ( اللسان والضبرت عنه.4)
 .«حازم»وابألصر  496/  2( عن التبصري 5)
 دوقي.النص 1135/  3( يف التبصري 6)
 ( يف التبصري : أبو سارة.7)
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 ا اِرِث بِن ثعحَلَبَة بِن ُدوَداَن بِن َأَسٍد.
 نَْصر. قُعَْين ، أو قُعَْين فقاَل : نَْصر ؟وُسئَِل بعُض العُلماِء أَيُّ العََرِب أْفَصحَ 

ْيِت ، والنوُن زائَِدةٌ. قَعَنَ  فَْيعُوُل ِمن : نَْبتٌ  القَْيعُونُ و ْيتُوِن من الزَّ  ، ويَجوُز أَن يكوَن فَْعلُوناً من القَْيعِ كالزَّ

 : ما طاَل ِمن العُْشِب. القَْيعُونُ  وقيَل :

 : الَجْفنَةُ يُْعَجُن فيها. القَْعنُ و

جِ بِن ِعاَلجِ من أَْشراِف الُكوفِة ، ، قَْعنٌ و ج. وفي نسخةٍ  بِال الٍم : َجدُّ الَحالَّ اجِ ، وفي أُْخرى لَحالَّ  َجدُّ الحجَّ

 للحّيِ ُمْشتَقٌّ منه. قُعَْينٌ و؛  بالتَّحريِك : قَِصٌر فاِحٌش في األْنفِ  ، القَعَنُ و

في ُحُروٍف كثيَرةٍ لقْرِب  النونَ قاَل األْزهِريُّ : والذي َصحَّ للثِّقاِت في ُعيوِب األْنِف القَعَُم بالميِم ، وقد تقدََّم ؛ قاَل : والعََرُب تعاقُِب الميَم و

 َمْخَرَجْيهما.

 ، كَسحاٍب. كالقَعانِ  ِضدٌّ  فهو إذاً  ارِتفاٌع في األَْرنَبَةِ  والقَعَى : القَعَنُ  قاَل اْبُن ُدَرْيٍد :و

ْجلِ  أَْيضاً :و  ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. اْنِفحاٌج في الّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : حيٌّ في قَْيِس َعْيالن. قُعَْينٌ 

 ، كَجْعفٍَر : اسٌم. قَْعَونُ و

 بَْطٌن بِمْصَر. القعويني وبنُو

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، كاْقَشعَرَّ : اْقعََطنَّ  : [قعطن]

 وإعياٍء. اْنقََطَع نَفَُسهُ من بُْهرٍ  وقاَل غيُرُهما :

ْرُب بالعَص القَْفنُ  : [قفن]  ؛ قاَل بَِشيٌر الفَِريريُّ : ا والسَّْوطِ : الضَّ

ِن  فــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ وحِط َأي  قـ ه ابلســــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح نـ فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  قـ

ِن و     فـــــــح وِء الضـــــــــــــــــــــ  وِ  ســـــــــــــــــــــُ (1)ابلـــــــَعصـــــــــــــــــــــا مـــــــن طـــــــُ
 

  
 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. قَْفنٍ  يقاُل : هذا يومُ  القتاُل. : القَْفنُ و

ً و اجُز : ماتَ  إذا : قَفََن يَْقِفُن قُفونا  ؛ قاَل الرَّ

نح  حـــــــــــَ ـــــــــــطـــــــــــَ ـــــــــــه ف ـــــــــــي ـــــــــــز وحِر عـــــــــــل ا ال قـــــــــــَ  َرحـــــــــــَ ـــــــــــح  أَل

نح     فـــــــــــــَ ه حـــــــــــــىت قــــــــــــــَ تـــــــــــــَ رحً  حتـــــــــــــَح قـــــــــــــاَء فــــــــــــــَ (2)فـــــــــــــَ
 

  
 ؛ وقيَل : َضَرَب رأَْسه بالعَصا. فالناً : َضَرَب قَفاهُ  : قَفَنَ و

ً  الشَّاةَ  قَفَنَ و  .قَِفينَةٌ  ، فهي كاْقتَفَنَها َذبََحها من قَفاها ، : يَْقِفنُها قَْفنا

 وهي التي ذُبَِحْت ِمن قَفاها ، وقد نُِهَي عنه.

 وقيَل : هي التي أُبِيَن رأُْسها ِمن أَّيِ جهٍة ذُبَِحْت.

 والنوُن زائَِدةٌ. (3) القفينة وقاَل الجْوهِريُّ : وهي

ي : النوُن في ً  الشاةَ  قَفَنَ  الُم الَكِلَمِة : القَِفينَةِ  قاَل ابُن بَّرِ مثُْل َذبِيَحٍة ؛ ولو كانِت النوُن زائَِدةً لبَِقيَِت الَكِلَمةُ  قَِفينَةٌ  ، والشاةُ  قَِفينٌ  ، وهي قَْفنا

ا أَبو زْيٍد فلم يَْعِرْف فيها إالَّ القِفيَّة بالياِء.  بغيِر الٍم ؛ وأمَّ
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رأْسها بالذّْبحِ ، وإن كاَن ِمَن  (4)يَسْت بتْلَك ، ولكنَّها التي يباُن التي تُْذبَُح من القَفا ، ول القَِفينَةَ  وقاَل أَبو عبيٍد : كاَن بعُض الناِس يََرى أَنَّ 

 الَحْلق ؛ قاَل : ولعلَّ المْعنَى يْرِجُع إلى القَفا ألنّه إذا باَن لم يكن له بُدٌّ من قَْطعِ القَفا.

 ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. الَكْلُب : َولَغَ  قَفَنَ و

أْسَ  الشَّاةَ : َذبََحها من اْقتَفَنَ و  ؛ وكذلَك البَعيَر والطائَِر. قِبَِل وْجِهها فأَباَن الرَّ

اجُز في ابنِه : القَفا وتَُشدَُّد نُونُه : بالتَّْحِريكِ  ، القَفَنُ و  ؛ قاَل الرَّ

نِّ  حـــــــــــَ ـــــــــــُوشـــــــــــــــــــــــــح َض ال وضـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــَك مـــــــــــَ ب  مـــــــــــِ  ُأحـــــــــــِ

نِّ و     فـــــــــــــــــــَ َض اإِلزاِر والـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ (5)مـــــــــــــــــــوحضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 والتكملة. ( اللسان والتهذيب1)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.2)
 ( يف الصحاح : القفي ة.3)
 .«تبان»( ابألصر 4)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب والتكملة قا  الصاغاين : والرواية يف الثاين : ومعقد األزار يف القفن.5)
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 الغَِليُظ القَفا. كِخَدّبِ : الِجْلُف الجافِي ، الِقفَنُّ و

أِْس  التَّْقِفينُ و  وإبانَتُه. : قَْطُع الرَّ

 كذا في النسخِ والصَّواُب ِعْلِمه. واْستِْقصاُء َعَمِله ، كذا في النسخِ والصَّواب جماُعهُ ، ٍء ، كَشدَّاٍد : َجماَعتُه ،كّلِ شي قَفَّانُ و

تِه ثم أكوُن علىإنِّي ألَْستَعْ »قَْوُل ُعَمَر : منه قاَل أَبو عبيٍد : و أَي أَتَتَبَُّع أَْمَره حتى أَْستَْقِصي  ، «قَفَّانِه ِمُل الرجَل القَِويُّ الفاِجَر ألَْستَِعيَن بقوَّ

 ِعْلَمهُ وَمْعرفَتَه ؛ قاَل : والنوُن زائَِدةٌ ، وال أَْحِسُب هذه الَكِلَمةَ عربيَّةً إنَّما أَْصلُها قَبَّاٌن.

ٌب عنه. القَبَّانُ  القَفَّانُ  قاَل غيُرهُ :و  الذي يُوَزُن به ، ُمعَرَّ

َب. األَِمينُ  القَفَّانُ  قاَل ابُن األْعرابّيِ :و  عْنَد العََرِب ، وهو فاِرِسيٌّ ُعّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َر حِديُث ُعَمَر أَْيضاً. القَفَّانُ   : القَفا ؛ وبه فُّسِ

 رأَْسه وقَنَّفَه : أَبانَهُ. قَفَّنَ و

 : الموُت ، والَكْفُن التَّْغِطيَةُ. القَْفنُ   ابُن األْعرابّيِ :وقالَ 

.  قِفَّانِ وويقاُل : أَتَْيته على إفَّاِن ذلَك  : مْوِضٌع نْجِديٌّ ؛ عن نَْصر ، رِحَمه هللاُ  القفانُ وذلَك وِغفَّاِن ذلَك ، أَي على ِحين ذلَك ؛ نَقَلَه األْزهِريُّ

 تعالى.

ا يُْستدرُك عل  يه :* وممَّ

 : ما يَْخلَعُه الَمِلُك على خالِص ُوَزرائِه من التَّشاريِف ، روِميَّة. القفنانُ  : [قفنن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِريَّةُ القَصيَرةُ ؛ نَقَلَه صاِحُب اللِّساِن. القُفَْزنِيَةُ  : [قفزن]  ، كبَُهْلنِيٍَة : المْرأَةُ الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : حكايَةُ َصْوِت الضَّحِك ؛ نَقَلَهُ صاِحُب اللِّساِن. قِِقُن قِِقنْ  : [ققن]

 : قَْريةٌ بالشاِم ِمن أَْعماِل َجبَِل نابلس. قافُونُ و

كةً ُمَشدََّدةَ النُّوِن : قَلَنَّةُ  : [قلن] . ، محرَّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 د باألَْنَدلُِس. وهو :

وِم. قَلُونِيَّةُ و ِم : د بالرُّ  ، بضّمِ الالَّ

 تعالى عنه ، َرَوى عن بِن أَبي نعيٍم وصاِحبِه لَقَّبَه به ماِلٌك ، رِضَي هللاُ  َراِوي نافِع أَبي موَسى عيَسى بِن ِمينا الُمْقِرئ الَمدنيّ  : لَقَبُ  قالُونُ و

حمِن بِن أَبي الّزناِد ، وعنه أَبو َزْرَعةَ وموَسى بُن إْسحق األَْنصاِرّي ، كاَن َشِديَد الصَّ  َمم ويَردُّ على َمْن يَْقَرأ عليه أْستاِذه نافِعٍ وعن عْبِد الرَّ

َم هللاُ تعالى َوْجَهه : أنَّه َسأَل ُشَرْيحاً عن َكلمٍة فأَجاَب ، فقاَل :َرَوى عن علّيٍ ، و ُروِميَّةٌ َمْعناها الَجيُِّد ، القُْرآن ؛ وهي كلمةٌ  أَي  ، قالُونْ  َكرَّ

 أََصْبَت.

َوقَعَْت يوماً أََحبَّها ُحبّاً َشديداً ففي تاِريخ ابِن َعَساِكر في تْرَجَمِة َعْبِد هللِا بِن ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما : أنَّه اْشتََرى جاِريَةً ُروِميَّةً فو

يها ، قاَل : فكانَْت تقوُل له : أَْنتَ  ، أَي َرُجٌل صاِلٌح ، فَهَربَْت منه ، فقاَل ابُن  قالُونُ  عن بْغلٍَة كانْت عليها فَجعََل يَْمسُح التُّراَب عنها ويُفَّدِ

 ُعَمَر :

تح  قـــــــَ ين قـــــــالـــــــوَن فـــــــانـــــــطـــــــلـــــــَ بـــــــُ ســـــــــــــــــــــِ ت َأحح نـــــــح  قـــــــد كـــــــُ

وِن     ُم َأيّنِ غــــــــــــرُي قــــــــــــالــــــــــــُ لــــــــــــَ (1)فــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــوَم َأعــــــــــــح
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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َدةٍ : قَْريةٌ بِمْصَر ؛ وقد َذَكْرناها في قلل. قَلِّينٌ   ، بفتحٍ فكْسِر الٍم ُمَشدَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يرافي. (2)، محّركٍة : َمطاِرُق  القَلَُمونُ   :[قلمن]  كثيَرةُ األَْلواِن ؛ عن الّسِ

 : موضع بالشام. قلمونو

 وأَْيضاً : مْوِضٌع.

الذي تقدََّم  قَلَُمون ِحَمه هللاُ تعالى ، في قَلَم ، وإنَّما َذَكْرته هنا ألنَّ الَكِلَمةَ ُروِميَّةٌ وُحُروفَها أَْصِليَّة. وكذا أَبووقد َمرَّ أَْيضاً للمصنِّف ، ر

 للمصنِِّف.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ابلفاء.« مطار»( يف اللسان : 2)
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 : قَْريةٌ بِمْصَر من البهنساوية ، وقد رأَْيتُها. (1) قَلُوَسنَا  :[قلسن]

 ، كأَميٍر : السَّريُع. القَِمينُ  : [قمن]

امِ  أَْيضاً :و  .قَِمينٌ  ؛ ومنه قيَل للَمْوِضعِ الذي يُْطبَُخ فيه اآلجرُّ  أتُّوُن الَحمَّ

 ، كَكتٍِف وَجبٍَل. كالقَِمنِ  الَجِديُر ، الَحِريُّ  الَخِليقُ  : القَِمينُ و

كةُ ال تُثَنَّى وال تُْجَمُع. ، أَي َحٍر وَخِليٌق وَجديٌر ؛ قِمينٌ ومنه  قََمنٌ وبكذا  قََمنٌ  قاَل ابُن ِسْيَده : هو  والُمَحرَّ

 َدَر فلم يُثَّنِ ولم يَْجَمع ولم يَُؤنِّث ، يقاُل : هماأَراَد الَمصْ  قََمن أْن يَْفعََل ذلَك ، بالتْحِريِك وَككِتٍف ، فَمْن قالَ  قََمنٌ  وقاَل ابُن األثيِر : يقاُل : هو

،  قَِمنونَ و قَِمنانِ  أَراَد النَّْعَت فثَنَّى وَجَمع ، يقاُل : قَِمنٌ  أْن يَْفعَْلَن ذلَك ، وَمْن قاَل : قََمنٌ  أْن يَْفعلوا ذلَك ، وُهنَّ  قََمنٌ  أَْن يَْفعال ذلَك ، وُهم قََمنٌ 

 أَْن يَْفعَل ذلَك ؛ قاَل قيُس بُن الَخِطيم : قَِمينٌ وأَْن يَْفعَل ذلَك ،  قَِمنٌ  فيه لُغَتاِن : هوويَُؤنَُّث على ذلَك و

ه  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــإن ريف ف ـــــــــــــــِا ســـــــــــــــــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــح  إذا جـــــــــــــــاَوَز االث

ُا     مـــــــــــِ ثـــــــــــرِي الـــــــــــُوشـــــــــــــــــــــــــاِة قـــــــــــَ كـــــــــــح ّث وتـــــــــــَ (2)بـــــــــــنـــــــــــَ
 

  
 قَِمنونَ و قَِمنانِ  ثَنَّى وَجَمَع وأَنََّث فقالَ  قَِمينٌ  َكَسَر الميَم أَو أَْدَخَل الياَء فقاَل ،وقاَل ابُن ِسيَده : فَمْن فَتَح لم يُثَّنِ وال َجَمع وال أنََّث ، وَمْن 

 .قََمائِنُ و قَِمينَاتٌ و قَِمينَتَانِ و قَِمينَةٌ و قَُمنَاءُ و قَِمينُونَ و قَِمينانِ و قِمناتٌ و قِمنَتَانِ و قِمنَةٌ و

ي : وشاِهدُ   ، قْوُل الحاِرِث بِن خاِلٍد الَمْخزومّي :، كَجبٍَل  قََمنٌ  قاَل ابُن بَّرِ

نــــــــــا  زِلــــــــــُ َن مــــــــــنــــــــــح ا أَيــــــــــح نــــــــــ  َبُ  عــــــــــَ  مــــــــــن كــــــــــاَن َيســـــــــــــــــــــــح

ُن     مـــــــــــَ زٌِ  قـــــــــــَ نـــــــــــح ا مـــــــــــَ نـــــــــــ  وانـــــــــــُة مـــــــــــِ حـــــــــــُ ـــــــــــح (3)فـــــــــــاألُق
 

  
ةً وأَبياتاً أَْوَرَدها * قْلُت : أَْوَرَده الشَّريُف أَبو طاِهٍر الَحلَبيُّ في كتاِب الحنيِن إلى األَْوطاِن لجاِريٍَة ِمن مكَّةَ بِيعَْت في الشاِم  وَذَكَر لها قصَّ

 أَي داٍن قَِريٌب. قمنٌ  ، وَسيَأْتي في قحي إْن شاَء هللاُ تعالى. ثم قاَل ياقوُت عن الشَّريِف أَبي طاِهٍر قَْوله (4)ياقوُت بتَماِمها 

 بالفتْحِ بمْعنَى القُْرب. القَْمن قاَل ياقوُت : ولم أََر في ُكتُِب اللغَةِ 

 * قْلُت : بل جاَء ذلَك عن أَئمِة اللُّغَِة كما َسيَأْتي قَِريباً.

ُل ما يكوُن َصغيراً ثم يَصيُر َحْمنانَةً ، ثم يَصيُر قُراداً ، ثم يَصيُر َحلََمةً ، القَْمنانَةُ و هكذا في النسخِ ، وقد تقدََّم في قمم وفي َحَمَن  : القُراُد أَوَّ
له : قَْمقاَمةٌ َصغيٌر جّداً ، ثم َحْمنانَةٌ ، ثم قُراٌد ، ثم َحلََمةٌ ، ثم َعلٌّ  (5) فَهُ المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى.عن األَْصمعّيِ ، أَوَّ  ، ثم ِطْلٌح ، وقد َحرَّ

 ، كُمْطَمئِّنٍ : الُمْنقَبُِض. الُمْقَمئِنُّ و

ْنتُ و ْيتُها. أَي ُمَوافَقَتََك : في هذا األْمرِ  تَقَمَّ  تََوخَّ

 على َسنَنِه. أَي ، محّركٍة ، قََمنِه ِجئُْت على يقاُل :و

 ُمْنتِنَةٌ. أَي ، ، كفَِرَحةٍ  قَِمنَةٌ  رائَِحةٌ و

ِمن البهنساوية ، وَضبََطه ابُن الّسمعانّي ، رِحَمه هللاُ تعالى ، بتَْشديِد الميِم ، والَمْعروُف ما َذَكَره المصنُِّف ؛ ومنها  ، كِعنٍَب : ة بِمْصرَ  قَِمنٌ و

 .315األَْعلى ، وعنه أَبو بْكِر بِن الُمْقري ، ماَت بها َسنَة : أَبو الَحَسن يوُسُف بُن عبِد األحِد بِن ُسْفياَن الِقَمنِيُّ عن يونَُس بن عْبِد 

 : د بأَْفِريِقيَّةَ. *قَُمونِيَاو

 ِحْصٌن بفَلَْسِطيَن. كلَْيُمون : ، قَْيُمونُ و

 السَّنَُن. محّركةً : ، القََمنُ و

 ِمن َداِرَك ، أَي قَريٌب ؛ ومنه قْوُل الشَّريِف أَبي طاِهٍر الَحلَبّي الذي تقدَّمَ  قََمنٌ  يقاُل : داِري القَِريُب. أَْيضاً :و

__________________ 
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 ( ضبطت عن ايقوت ا وهي قرية عل  غريب النير ابلصعيد.1)
 واللسان والتهذيب. 28( ديوانه ص 2)
 ( اللسان.3)
 .«األقحوانة»( انظر معجم البلدان 4)
  محن ا فانظره ا عن هامش القاموس.( وعدها اجلوهري يف5)
 كذا ابألصر ا ويف القاموس : َقمونَِيُة كما يف معجم البلدان.  (*)
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. ه إلنحكاِر ايُقوت عليه ومن حفة حجة عل  من مل حَيحَفةح  يف قوحِ  الشاِعَرِة ا فال َوجح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نَ  : [قمن]  َذه ؛ نَقَلَهُ ابُن َكْيسان.َء : أَْشَرَف عليه ليأْخُ الشي تَقَمَّ

 أَْن يَْفعَل ذلَك ، كقَْوِلَك َمْخلَقة وَمْجَدَرة. لَمْقَمنة أَْن يَْفعَل ذلَك ، وإنَّه (1) لْقُمون ونَقََل اللّْحيانيُّ : إنَّه

 لَك : أَي َمْحراةٌ. َمْقَمنةٌ  وهذا األَْمرُ 

 : أَي َجِديٌر أَن تَْسكنَه. قَِمنٌ  وهذا الَوَطُن لكَ 

 بهذا األَْمِر : أَْخِلْق به. أَْقِمنُ و

 .قََمانَتِهو قََمنِه وحَكى اللَّْحيانيُّ : ما رأَْيُت من

 ، كَكِتٍف : السَّريُع والقَِريُب. القَِمنُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

ْين. : تَتَبُُّع األَْخبارِ  القَنُّ  : [قنن]  ؛ قيَل : الصَّواُب فيه القسُّ بالّسِ

 للُمَهْنِدِس. القُناقِنُ و الِقْنِقنُ  ؛ ومنه التَّفَقُُّد بالبََصرِ  : القَنُّ و

ْرُب بالعَصا ، : القَنُّ و  قيل : الصَّواُب فيه القفُن. الضَّ

ّمِ : الَجبَُل الصَّغيرُ  ، القُنُّ و َدةِ.الَحْبُل بالحاءِ : ؛ وفي بعِض النسخِ  بالضَّ   الُمْهَملِة وسكوِن الموحَّ

 والُمَؤنَِّث. بالكْسِر : َعْبٌد ُمِلَك هو وأَبَواهُ للواِحِد والَجْمعِ  ، الِقنُّ و

ً  أَو يُْجَمعُ  قاَل ابُن ِسيَده : هذا األَْعَرُف ،  األَخيَرةُ ناِدَرةٌ ؛ قاَل جريٌر : ، أَقِنَّةً و أَْقنانا

هح  ــــــــــــــ  اِر إن ــــــــــــــطــــــــــــــًا يف اخَلســــــــــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــِ ل  إن  ســــــــــــــــــــــــــــَ

هح     نـــــــــــــــ  وا أَقـــــــــــــــِ قـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ نـــــــــــــــاُء قـــــــــــــــوحٍم خـــــــــــــــُ (2)أَبـــــــــــــــح
 

  
 أَو الذي ُوِلَد عْنَدَك وال تَْستَِطيعُ  .الِقنَانَةِ  أَو القَنانَةِ  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ وعن اللّْحيانّيِ : بَيِّنُ  القَنانَةِ و القُنُونَةِ  أَو هو الخاِلُص العُبوَدةِ بَيِّنُ 

 ؛ عن اللّْحيانّي. إْخراَجه َعْنكَ 

 ولكنَّا َعبيُد َمْملُكة ، ُمضافَاِن َجِميعاً. قِنٍّ  وُحِكي عن األْصمعّيِ : لْسنا بعَبيدِ 

 الِقنَّ  عبُد َمْملَكٍة ، وكأنَّ الذي كاَن أَبُوهُ َمْملوكاً لَمواِليه ، فإذا لم يكْن كذِلَك فهو  الِقنُّ  ، قاَل األْصمعيُّ : قِنٌّ  وقاَل أَبو طاِلٍب : قْولُهم عبدٌ 

 وهي الِمْلُك. الِقْنيَةِ  مأُْخوذٌ من

حُّ لنُوِر الشْمِس   وأَْصلُه ِضْحٌي. (3)قاَل األْزهِريُّ : وِمثْلُه الّضِ

ه هو وأَبَواهُ. (4)وقاَل ثَْعلَب : َمْن ُمِلَك وأَبَواهُ من الِفتْياِن   وهو الُكمُّ يقوُل : كأَنَّه ُكّمِ

ةٌ من قَُوى الَحْبِل ، أَو يَُخصُّ  ، بالكْسِر : ( )5الِقنَّةُ و ةَ من قَُوى َحْبلِ  قُوَّ  .(6) اللِّيفِ  القُوَّ

 قاَل األْصمعيُّ : وأَْنَشَدنا أَبو القَْعقاعِ اليَْشُكري :

بحاَب  هـــــــــــــًا جـــــــــــــَ ِة َوجـــــــــــــح نـــــــــــــ  ُح لـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــِ فـــــــــــــَ  َيصـــــــــــــــــــــــــــح

بــــــــــا     لــــــــــح ٍم كــــــــــَ ظــــــــــح ه لــــــــــعــــــــــَ يــــــــــح فــــــــــَح ِذراعــــــــــَ (7)صــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .قِنَنٌ  والَجْمعُ 

ي ُمْستْشهداً به على  َضْرٍب من األَْدِويَِة. الِقنَّةِ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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ياحِ ، ن ؛ بكْسِر الباِء الفاِرِسيَِّة ؛ فاِرِسيَّتُه بيْرَزدْ  َمْعروفٌ  َدواٌء م : الِقنَّةُ و داعِ ُمِدرٌّ ُمَحلٌِّل ، مفَّشِ للّرِ افٌِع من اإِلْعياِء والُكَزاِز والصَّْرعِ والصُّ

هاِم الَمْسموَمِة ولجميِع السُّموِم ، وُدخانُه  (8) والسَُّددِ  ِحِم تِْرياٌق للّسِ لَِة واألُذُِن واْختِنَاِق الرَّ ّنِ الُمتَأّكِ  يَْطُرُد الَهَوامَّ.وَوَجعِ الّسِ

 بالضّمِ : الَجبَُل الصَّغيُر. ، القُنَّةُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : إنه ملقمون.1)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.2)
 ( زيد يف التهذيب : املشر  عل  األرض.3)
 ( يف التهذيب واللسان : الُقَنان.4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ابلكسر.5)
 ( يف القاموس ابلنصب ا والكسر  اهر.6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
 ومثله يف تذكرة داود.« والس َدرِ »القاموس : ( يف 8)
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 وهو أَْعالهُ ، ِزنَةً ومْعنًى. قُلَّةُ الَجبَِل ، أَْيضاً :و

 الُمْنفَِرُد الُمْستَِطيُل فِي السَّماِء وال يكوُن إالَّ أَْسَوَد. قيَل : هوو

 وفي الُمْحَكِم : وال تكوُن القُلَّةُ إالَّ َسْوداَء.

ّمِ ،  ، قُنُونٌ و ، بالكْسِر ، قِنانٌ و كُصَرٍد ، ، قُنَنٌ  ُل الُمْستَِوي الُمْنبَِسُط على األَرض ؛ جأَو الَجبَُل السَّهْ  قَْوُل ذي  قِنانٌ  ؛ وشاِهدُ  قُنَّاتٌ وبالضَّ

ِة : مَّ  الرُّ

نـــــــــــا  لـــــــــــُ مـــــــــــِ وَد حيـــــــــــَح نـــــــــــاَن الـــــــــــقـــــــــــُ نـــــــــــا والـــــــــــقـــــــــــِ  كـــــــــــبَنـــــــــــ 

يـــــــــــُم     ج  الـــــــــــد ايمـــــــــــِ تـــــــــــَ راِت إذا الـــــــــــح وحُج الـــــــــــفـــــــــــُ (1)مـــــــــــَ
 

  
 ، أَْنَشَده ثَْعلَب : قُنُونٌ  وشاِهدُ 

ـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــوان و  ُن اآِ  َأنح ي م  َرعـــــــــــــــــــــح  هـــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــنـــــــــــــا    فـــــــــــــِ ب  ا ـــــــــــــوَت والســـــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــُ رًا يـــــــــــــَ  حبـــــــــــــَح

  

 (2)خَتاُ  فيه الُقن َة الُقُنوان 

اجِ  ( )3ع قُْرَب َجْوَمةِ   :قُنَّةُ و اف. (4)وبيَن َحْومانَة وبَْيَن أَْفراق  الدَّرَّ  الغرَّ

انّي : القُنَّةِ  الَوِعُل : إذا اْنتََصَب على اْقتَنَّ  يقاُل : اْنتََصَب. ، كاْحَمرَّ : اْقتَنَّ و  ؛ أَْنَشَد األْصمعيُّ ألبي األَْخَزِر الِحمَّ

وِع اأُلز ِم  يب عـــــــــــــــَ   الـــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــُ  ال حَتحســـــــــــــــــــــــــــــَ

مِ و     نــــــــــــاَن اأَلعحصــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــِ َو  اقــــــــــــح قــــــــــــح َر يـــــــــــــَ  الــــــــــــر حــــــــــــح

  

 (5)نـحَعِم َسوحَفِك َأطحراَف الن ِصيِّ األَ 

 وقاَل يَزيُد بُن األَْعوِر الشَّنِّيُّ :

 كالص دَِع اأَلعحصِم ملا اقـحتَـن ا
. ، كاْقتَأَنَّ   .: اْقتَنَّ و كاْقَشعَّرِ ، والَهْمَزةُ زائَِدةٌ ، وَمْوِضُع ِذْكِره في قتن ، وقد تقدََّم ، وهو ِمثُْل َكبََن واْكبَأَنَّ

ً  اتََّخذَ و  ؛ عن اللّْحيانّيِ. قِنّا

 مطرقاً. َسَكتَ  : اْقتَنَّ و

ةً ؛ وقيَل : هو أََشدُّ ما يكوُن منه. ، كغُرابٍ  القُنَانُ و  ِريُح اإِلْبِط عامَّ

نَانُ  قاَل األْزهِريُّ : هو  .القُنانَ  عْنَد الناِس ، وال أَْعِرفُ  الصُّ

. كالقُنِّ  فتْحِ ، هكذا في النسخِ والصَّوابُ بال ، كالقَنانِ  يَمانِيَّةٌ ، ُكمُّ القَميِص ، : القُنَانُ و ّمِ  بالضَّ

ً  ، قَنَانُ و . بالفتْحِ : اسُم َمِلٍك كاَن يأُْخذُ كلَّ َسفينٍَة َغْصبا ّمِ ضّي الشَّاطبيُّ بالضَّ  ؛ وَضبََطه الرَّ

 أَو هو ُهَدُد بُن بَُدَد.

.وفي تَْفسيِر البَْيضاوي : اْسُمه ُجلُْندي بُن كركر ؛ وقيَل :   مغولةُ بُن ُجلُْندي األَزِديُّ

 بآل نَْجٍد ؛ قاَل زهيٌر : (6) َجبٌَل ألَسدٍ   :قَنَانٌ و

ُه  ــــــــــَ زحن ٍا وحــــــــــَ ــــــــــاَن عــــــــــن ميــــــــــَِ ن ــــــــــقــــــــــَ ــــــــــا ال ن ــــــــــح ل عــــــــــَ  جــــــــــَ

رِِم و     رِّ و ـــــــــــــُح نـــــــــــــاِن مـــــــــــــن  ـــــــــــــُِ (7)كـــــــــــــم ابلـــــــــــــقـــــــــــــَ
 

  
. : عابدٌ  قَنَانٍ  أَبوو  تَِميِميٌّ
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يٍن : الطُّْنبُورُ  الِقنِّينُ و  ِة ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ.بالَحبَِشيَّ  ، كِسّكِ

اجيُّ : ُطْنبُوُر الَحبََشِة. و جَّ م الَخْمَر والُكوبَة »الحِديُث : منه وقاَل الزَّ  .«الِقنِّينَ وإنَّ هللاَ حرَّ

وِم يُتَقاَمُر بها : الِقنِّينُ  قاَل ابُن قُتَْيبَةَ :و َر الحِديُث. لُْعبةٌ للرُّ  ؛ وبه فُّسِ

ثٌ  القُنِّّيِ  (8) ابنُ و ّمِ : ُمحّدِ اق ، وعنه الَخِطيُب ؛ واْبنُه  ، بالضَّ ؛ وهو أَبو ُمعاذ عبُد الغاِلِب بُن َجْعفٍَر الضَّراب ، َسِمَع محمَد بِن إْسمعيل الَورَّ

 علّي.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 ( يف القاموس : َحوحَمانَِة.3)
 وهو موضض  اء من حومانة الدراج إليه للقاصد إىل املدينة من البصرة ا كما يف ايقوت. «أبر  العزّاف»( ولعله : 4)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح والتهذيب.5)
 .«واسمٌ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 6)
 واللسان ومعجم البلدان. 76( ديوانه ط بريوت ص 7)
 الغاِلِب.( عل  هامش القاموس عن نسخة : عبُد 8)
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اس ،  (1)قاَل الَخِطيُب : َسِمَع ببَْغداَد أَبا أَحمَد الفََرِضيَّ وأَبا  حمن بن أَبي نَْصر ، وبِمْصَر : ابن النحَّ ْلت المجبر ، وبِدَمْشَق : َعْبد الرَّ الصَّ

 وَرافَقَني إلى ُخراساَن.

 ُروِميَّةٌ ؛ وقيَل : فاِرِسيَّةٌ.:  ؛ قيلَ  قَوانِينُ  ج وَطِريقُه ، ءٍ : ِمْقياُس كّلِ شي القَانُونُ و

 وفي الُمْحَكم : أَُراها َدِخيلةً.

ف أَْحكاَمها منه كقَْوِل النُّحاة الفاِعلُ    َمْرفوٌع والَمْفعُوُل َمْنصوٌب.وفي االْصِطالحِ : أَْمٌر ُكلِّيٌّ يَْنَطبُق على َجِميعِ ُجْزئِيَّاِتِه التي تَتَعرَّ

 عن نَْصر. ِدَمْشَق وبَْعلَبَكَّ ،ع بيَن  : قانونُ و

ّمِ : البَصيُر بالماِء في َحْفرِ  القُناقِنُ و  .القُنِّيِ  ، بالضَّ

 بالفتْحِ. ، قَناِقنُ  ج وقيَل : هو البَصيُر بالماِء تَْحت األْرِض ،

احُ  القُناقِنُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :   :البَصيُر بَحْفِر الِمياِه واْستخراِجها ؛ قاَل الطرمَّ

يـــــــِة الــــــر َد   غ مــــــن َخشــــــــــــــــــــح ضــــــــــــــــــــح
َ
َ بــــــعــــــَ  امل وح افــــــِ  لـــــــُ

ِن و     نـــــــاقــــِ مـــــــاَع الــــقــــَ تــــِ ِض اســــــــــــــــــح مــــح َ لــــلســــــــــــــــــ  وح نحصــــــــــــــــــِ (2)يـــــُ
 

  
ٌب ُمْشتَقٌّ ِمن الَحْفِر من قَ  القُناقِنُ  ِة ِكْن ِكْن ، ْوِلهم بالفاِرِسيَّ : الُمَهْندُس الذي يَْعرُف َمْوِضَع الماِء تَْحَت األْرِض ؛ وأَْصلُه بالفاِرِسيَِّة وهو ُمعَرَّ

 أَي اْحِفْر اْحِفْر.

ً  قاَل : ألنَّه كانَ  ؟ُسئَِل ابُن عبَّاس ، رِضَي هللاُ عنهما : لَم تَفَقََّد ُسلَْيمُن الُهْدُهَد من بَْيِن الطَّْيرِ   يَْعرُف َمواِضَع الماِء تَْحَت األْرِض. قُناقِنا

 : هو الذي يَْسَمُع فيَْعرُف مقداَر الماِء في البِئِْر قَِريباً أَو بَِعيداً. القُناقِنُ  وقيَل :

 بهاٍء. قِْنِقنَةُ  َصَدٌف بَْحِريٌّ ، الواِحَدةُ  بالكْسِر : ، الِقْنِقنُ و

 البَصيُر. الدَّليُل الهاِدي : الِقْنِقنُ وُجَرذٌ ِكباٌر.  : الِقْنِقنُ و

 ويكوُن معها حيُث َذَهبَْت ؛ قاَل األْعلَم الُهَذليُّ : : أَقاَم مع َغنَِمه يَْشَرُب أَْلبانَها اْستَقَنَّ و

اً  نـــــــــــّ قـــــــــــِ تـــــــــــَ ِدَ  ُمســـــــــــــــــــــــــح رَت َذوح  َفشـــــــــــــــــــــــــايـــــــــــضح َوســـــــــــــــــــــــــح

وُ      نــــــــُ عــــــــًا تـــــــــَ بــــــــُ دًا ضـــــــــــــــــــــَ يــــــــِّ ب ســـــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــَ حح (3)لــــــــتــــــــُ
 

  
ً ُمقْ  قاَل األَْزهِريُّ : أي ُمْستَْخِدماً اْمرأَةً كأنَّها َضبٌُع ؛ ويُْرَوى :  وُمْقبَئِنّاً. تَئِنّا

 النُّوُن بََدٌل عن الالِم. باألَْمِر : اْستَقَلَّ ، اْستَقَنَّ و

 ِزنَةٌ ومْعنًى وكذِلَك القََمُن بالميِم. : السَّنَُن ، القَنَنُ و

ينٍَة : إناٌء من ُزجاجِ للشَّراِب ، الِقنِّينَةُ و اجِ ، والجَ  ، كِسّكِ  ، ناِدٌر. قِنَانٌ  ْمعُ ولم يُقيِّْده الَجْوهِريُّ بالزجَّ

 وقيَل : ِوعاٌء يُتََّخذُ من َخْيُزراٍن أَو قُْضباٍن قد فُِصَل داِخلُه بَحواِجَز بيَن َمواِضع اآلنِيَِة على صيغَِة القَْشوةِ.

 نَْهٌر بَسواِد الِعراِق. والتَّْشديِد : ، بالكْسرِ  الِقنَّانَةُ و

 بالسَّراةِ.واٍد  : (4)بضّمِ النوِن  قَنُوناً ،و

 وقاَل نَْصر : َجبٌَل في بِالِد َغَطفاَن ، واْختُِلَف في َوْزنِه فقيَل : فَعُوال ، وقيَل : فَعَْوَعل ، وَسيَأْتي في قرى.

 وَسيَأْتي للمصنِِّف قَِريباً ِمثَْل ذلَك في قَنَى ، فأَحُدهما تَْصحيٌف عن اآلَخِر. ، كُجَهْينَةَ : بِدَمْشَق ، قُنَْينَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٍء : أَْعالهُ ؛ قاَل الشاِعُر :كّلِ شي قُنَّةُ 
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ا  اهلـــــــــــــــــــُ راٍت ختـــــــــــــــــــَ  أَمـــــــــــــــــــا وِدمـــــــــــــــــــاٍء مـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــِ

َدمــــــــا     نــــــــح ِر عــــــــَ ز   وابلــــــــن ســـــــــــــــــــــح ِة الــــــــعــــــــُ نــــــــ  (5)عــــــــلــــــــ  قـــــــــُ
 

  
ةُ ال تُْنبُِت شيئ القُنَّةُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل :  اً.: األََكَمةُ الُملَْملََمةُ الرأِْس ، وهي القارَّ

__________________ 
 بن الصلت. 1156/  3( يف التبصري 1)
 ( اللسان والتهذيب واألساس وعجزه فيها :2)

 ينصو إنصات الرجا  القناقنو 
 واللسان. 322/  1( شرح أشعار اهلذليا 3)
ايقوت : قنوان ابلفتح دنونا بوزن فـََعوحَعر  قوله : بضــــــم النون ا الذي يف التكملة مضــــــبوط بفتح النون ا وعبارة»( هبامش املطبوعة املصــــــرية : 4)

 والذي يف التكملة املطبوع بفتح القاف وإسكان النون.« من القنا أو فـََعوحال من القن اخل ا ه
 ( اللسان والصحاح.5)
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حل  اْقتِنانُ و  : لُزوُمه ظْهَر البَعيِر. (1)الرَّ

 : الُمْستَْخِدُم. الُمْستَِقنُّ و

 .القناني : أَْوِعيةٌ ِمن ُزجاجٍ يُتََّخذُ فيها الشَّراُب ؛ ومنه قطر القَنَانيو

 ؛ ومنه قوُل بعِض الُمولِِّدين : القَانونُ  ، وهو ُطْنبُوُر الَحبَشِة ، وهو بالِقنِّينِ  : الضَّْربُ  التَّْقنِينُ و

 أفـــــــــــــــد  رشـــــــــــــــــــــــــــــا ألـــــــــــــــعـــــــــــــــين الـــــــــــــــقـــــــــــــــانـــــــــــــــوان 

ــــــــــــــــوان    ــــــــــــــــقــــــــــــــــ  ن  مــــــــــــــــن حــــــــــــــــاجــــــــــــــــب أزج أل

  
بِّياِت.: كتاٌب للرَّ  القانونُ و  ئِيِس أَبي علّيِ بِن ِسينا ، يْنقُل منه المصنُِّف بعَض الطُّ

 : األُصوُل. القَوانِينُ و

. قُنَان وأَْشراُف اليََمِن : بنُو ُجلُْنَدى بنِ   ، بالضّمِ

 : بَْطٌن ِمن اْلحاِرِث بِن َكْعٍب. قَنانٍ  وبنُو

اِد بنِ بُن َسلََمةَ : في َمْذحجٍ منهم : ذو الغصِة الحُ  قَنانُ و ، عاَش ِمائَةَ َسنَة ، والْبنِه قَْيس ِوفاَدةٌ ، وإْخوتُه َعْمُرو  قنانٍ  َصْيُن ابُن يَِزيد بِن َشدَّ

 وِزياُد وماِلُك بنُو الُحَصْيِن يقاُل لهم فَواِرُس األَْرباعِ.

 َد أَْيضاً :، َحَكاه ابُن األْعرابّيِ ؛ وأَْنشَ  (2)، كُزبَْيٍر : بَْطٌن من تَْغلب  قُنَْينٍ  وبنُو

 ِ اح نــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ين قـ ِن بــــــــــــــَ ُت مــــــــــــــن َديــــــــــــــح لــــــــــــــح هــــــــــــــِ  جــــــــــــــَ

ين و     يــــــــــــح (3)مــــــــــــن ِحســــــــــــــــــــــــــاٍب بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــم وبـــــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد :

هــــــــــــا  يــــــــــــبــــــــــــُ ين  نــــــــــــِ يــــــــــــح ــــــــــــَ نـ رَب  ح ابلــــــــــــقــــــــــــُ  كــــــــــــَبنح مل تــــــــــــُ

ُر و     كــــــــاَء حــــــــافــــــــِ بح مــــــــنــــــــهــــــــا لــــــــَرمــــــــح كــــــــَ رحتــــــــَ (4)مل يـــــــــُ
 

  
 ، كَسحاٍب : رُجٌل ِمن األَْعراِب. قَنانٍ  وابنُ 

 الَحَجِر : قُْرَب َمْعدِن بَني ُسلَْيم. قُنَّةُ و، بالكْسِر : الُمَهْندُس.  الِقْنِقنُ و

 .بالقنانِ  الُحُمِر : قُْرَب ِحَمى ضريَّةَ ؛ وَجبٌَل في ِدياِر أََسٍد ُمتَِّصلٌ  قُنَّةُ و

 : في ِدياِر األَْزِد. (5)أبياٍر  قُنَّةُ و

. 600، َسنَة  (6)، بالفتْحِ ، الكاتُِب ، ويُْعَرُف بابِن موَسى ، عن الحافِظ أَبي نَْصر  القَنانيُّ  و نَْصر محمُد بُن أَحمدَ وأَب  ، َذَكَره الفََرِضيُّ

حيِم بِن سْعِد هللِا بنِ  حمِن بُن عبِد الرَّ  عن ابِن كليٍب ، َذَكَره َمْنصور. قَناٍن القَنانيُّ  وعبُد الرَّ

عن الوِليِد بِن القاِسِم ، الُحَسْيُن بُن أَحمَد  (7) القُنَّانيُّ  ، بالضّمِ والتَّْشديِد َمْقصوراً : َمْوِضٌع ببَْغداد إليه نُِسَب إبراهيُم بُن أَحمَد الكاتِبُ  ُرقُنَّىَديْ و

حمِن بِن موَسى (9)، واْبنُه أَبو بْكٍر أَحمُد َسِمَع عن  (8)عن ابِن الطالبَة  ( )7القُنَّانيُّ  بِن علّيِ   (7) القَنانيُّ  أَبيِه ؛ والُحَسْيُن بُن محمِد بِن عْبِد الرَّ

 .(10)عن أَبي ثاتيل 

ينَة ، َرَوى عن أَبي َجْعفرٍ  قِنِّينَةَ  وأَبو الفْضِل محمُد بُن الَحَسِن بِن ُحَطيٍط الُكوفيُّ يُْعَرُف بابنِ  . ، كِسّكِ  محمِد ابِن الُحَسْيِن الَخثْعَِمّيِ قَيَّده السَّلَفيُّ

 ، كُزبَْيٍر ، عن أَبي َجْعفِر بِن المسلمِة. قُنَْينٍ  وأَبو علّيٍ محمُد بُن محمِد بنِ 

از  قُنَْينٍ  وعليُّ بُن محمِد بنِ   عن أَبي طاِهِر بِن الصبَّاغِ. (11)الُكوفيُّ الَخرَّ
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اَذانيُّ الُمْقرُئ صاِحُب سبط الخيَّاط ، لَقَبُه القينِين وأَبو بَْكٍر محمُد بُن أَبي   .(12)اللْيِث الرَّ

 في الَجبَِل : صاَر في أَْعالهُ عن ابِن ُدَرْيٍد. قَنَّ و

__________________ 
 .«الرجر»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( يف اللسان : من بين ثعلب.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 .«قنة إايد»البلدان : ( يف معجم 5)
 : ابن انصر. 1153/  3( يف التبصري 6)
 .«القنايي»ويف اللباب : « القنائي»( يف التبصري : 7)
 ( يف التبصري : ابن الطالية.8)
 ( يف التبصري : مض.9)
 ( يف التبصري : ابن شاتير.10)
 اخلزاز. 1142/  3( يف التبصري 11)
 الُقَنا.( يف التبصري : 12)
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 ، بالكْسِر : قْريَةٌ في ِدياِر فََزاَرةَ. قِنٌّ و

 وبالضّمِ : واٍد في ِدياِر األْزِد.

 : أَكَمةٌ في َجبَِل أَجأَ. القنِّ  وذات

. : القَْونَةُ  : [قون]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ْفِر يُْرقَُع بها  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : هي  اإِلناُء.الِقْطعَةُ من الحديِد أَو الصُّ

نُ و ي باللِّساِن. التَّقَوُّ  : التَّعَّدِ

 الَمْدُح التَّامُّ. أَْيضاً :و

 وبالفاِء : البََركةُ وحسُن النَّماِء ، كما تقدََّم.

وِم َجليٌل ، قُونِيَةُ و ّمِ وكْسِر النُّوِن وتْخفيِف الياِء : د بالرُّ وِم ، واآل ، بالضَّ َن بيِد ُملُوِك آِل ُعثْمان ، باَرَك هللاُ وهو َمْنزُل آِل َسْلجوق ُملُوك الرُّ

ْين الحسني بُن محمٍد البَْكِريُّ صاِحُب المثنوي الَمْعروفُ  بمنال خندكار رِحَمه هللاُ  تعالى في ُمدَّتِهم ، ومنها صاِحُب الطَّريقَِة اإِلماُم َجالُل الّدِ

ْدرُ  ثِين : عليُّ بُن إْسمعيلَربِيُب ابِن َعَربي ، رِحَمهم هللاُ  القونويُّ  تعالى ، والصَّ رأَْيُت له  القونويُّ   تعالى ، تآِليفُه َمْشهوَرةٌ. وِمن الُمحّدِ

 تَْحريراٍت َحَسنَةً وُمَؤاَخَذاٍت على اإِلماِم ابِن الَجْوزي في َمْوُضوعاتِه.

 : د باليََمِن لَخْوالَن. قَْيوانُ و

 بِالِد اليََمِن يُْقَطُع في َخْمَسة َعَشَر يوماً.وقاَل نَْصر : َطِريٌق بيَن فَلَج وَعثَّر ِمن 

 ؛ عن اللَّْيِث. ، كُزبَْيٍر : َمْوِضعانٍ  قَُوْينٌ و قَْونٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالضّمِ : قَْريةٌ بِمْصَر من أَْعماِل الغَْربيَّة. قُونَةُ 

 ، كَسحاٍب : َجبٌَل لُمحاِرب بِن خصفَةَ ؛ عن نَْصر. قَوانٌ و

يُّ يُْعَرُف بابنِ  ْرَكِشّي والحافِِظ بِن َحَجر ، ماَت َسنَة  قاوان والشمُس محمُد بُن أَحمَد الكيالنيُّ المّكِ ْين الولي الزَّ بمكَّةَ ،  899، أََخَذ عن الزَّ

 رِحَمه هللاُ تعالى.

ً  الحِديدَ  قاَن القَْينُ   :[قين] اهُ  : َعِملَهُ  يَِقينُه قَْينا ً  ءَ لشَّيا قانَ و .)(1 وَسوَّ هُ.  :قَْينا  لَمَّ

ً  اإِلناءَ  قانَ و  ؛ وأَْنَشَد أَبو الغَْمِر الِكالبيُّ لَرُجٍل ِمن أَْهِل الحجاِز : أَْصلََحهُ  : قَْينا

َدتح هبـــــــــــــا  دح بـــــــــــــَ ٌة قـــــــــــــَ ُروحـــــــــــــَ ٌد جمـــــــــــــَح بـــــــــــــِ  ود كـــــــــــــَ

هـــــــا     يـــــــنـــــــُ قـــــــِ نـــــــًا يـــــــَ يـــــــح ـــــــَ َو  لـــــــو َأن  قـ ُدوُع اهلـــــــَ (2)صـــــــــــــــــــــُ
 

  
 .القَْينِ  إناَءَك هذا عْندَ  قِنْ  ويقاُل :

ً  هللاُ فاُلناً على كذا قانَ و  َخلَقَهُ. : يَِقينُه قَْينا

 : العَْبُد. القَْينُ و

 بالكْسِر. ، قِيانٌ  ج ، قَْينٌ  قاَل أَبو عبيٍد : كلُّ َعْبٍد عْنَد العََربِ 

 يَْذَهُب به إلى مْعنَى العَْبِد ألنَّه في العََمِل والّصْنعِة بمْعنَى العَْبد. الَحدَّاُد ، : القَْينُ و

 عْنَد العََرِب. قَْينٌ  قاَل األَْزهِريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى : كلُّ عاِمٍل بالَحديدِ 

ً  كنتُ »في حِديِث َخبَّاٍب ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : و  .«في الجاِهِليَّةِ  قَْينا



17511 

 

واةِ َزَعَم أنَّ كلَّ عاِمٍل بالَحديدِ  ّكيت : قْلُت لعُماَرةَ إنَّ بعَض الرُّ يَْعمُل بالَحديِد ويَْعمُل بالِكيِر ، وال  القَْينُ  ، فقاَل : كذَب إنَّما قَْينٌ  وقاَل ابُن الّسِ

ارِ  قَْينٌ  يقاُل للصائِغِ   .قَْينٌ  وال للنجَّ

حِديُث العبَّاس ، رِضَي هللاُ منه و .قُيونٌ و أَْقيانٌ  ج إالَّ الكاتُِب ؛ قَْينٌ  هللاُ تعالى : كلُّ صانِع يُعاِلُج َصْنعةً بِنَْفِسه فهووقاَل السُّكَّريُّ ، رِحَمه 

 .«لقُيُونِنا إالَّ اإِلْذِخَر فإنَّه»تعالى عنه : 

َل َمْن َعِمَل َعَمَل ال القُيُونُ  وبَنُو أََسٍد يقاُل لهم  َحديِد بالباِديَِة الهاِلُك بُن أَسِد بِن ُخَزيمةً.، ألنَّ أَوَّ

 ة باليََمِن من قَُرى َعثََّر. : قَْينٌ و

 كانْت به َوْقعةٌ في َزَمِن عْبِد المِلِك بِن َمْروان ؛ قاَل ُعَوْيُف القوافي : ماءٌ  اسُم َمْوِضعٍ فيه : قَْينٍ  بناتُ و

__________________ 
 بدون واو.« سّواه»( يف القاموس : 1)
 والصحاح. 45/  5( اللسان واملقايي  2)
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 ٍ اح ــــــــــــاِت قــــــــــــَ ــــــــــــن داَة ب ــــــــــــاهــــــــــــم غــــــــــــَ ن حــــــــــــح ــــــــــــَ ب  صــــــــــــــــــــــــــَ

وان     حــــــــــــُ ٌب طــــــــــــَ ًة هلــــــــــــا جلــــــــــــََ مــــــــــــَ ــــــــــــَ ل مــــــــــــح ــــــــــــَ ل (1)مــــــــــــُ
 

  
وبنُو الحاِرِث وبنُو الُهَجْيم ، وهو ِمن َشَواذ  ، القَْينِ  أَْصلُه بنُووبفتْحٍ فسكوٍن : َحيٌّ من بَني أََسٍد ، كما قالوا بَاْلحارث وبَْلُهَجيم ،  ، بَْلقَْينِ و

 التَّْخفيِف.

ِمثْل الحاِرِث والَخْزرجِ والعجالن ، وال يقُولوَن فيَما لم تَْظهر الُمه  قاَل ابُن الجواني : العََرُب تَْعتَِمُد ذلَك فيَما َظَهر في واِحِده النُّْطق بالالمِ 

زه العَربيَّة ،  اِر ، فال تَجّوِ ار ، ألنَّ الالَم ال تَْظهُر في النُّْطِق بالنَّجَّ ال  قَْينِيٌّ  والنِّْسبَةُ  ولم يُقَل في األَْنساِب.ذلَك ال يقُولوَن بَْلنجار في بَني النَّجَّ

حمنِ بَْلقَيْ  األَِديُب اإِلْخباِريُّ له تاِريُخ َمدينَِة  القَْينِيُّ  َذَكَره الطَّبرانيُّ في الصَّحابَِة ، وإْسحُق بُن سلََمةَ بن إْسحق القَْينِيُّ  نِيٌّ ، منهم : أَبو عْبِد الرَّ

 ريَّةَ وأَْعماِلها ، َذَكَره ابُن َحْزٍم ، رِحَمه هللاُ تعالى.

بِن حلوان ابِن ِعْمران بِن الحافي بِن  (2)الذي نُِسبُوا إليه اْسُمه النُّعماُن بُن جسِر بِن شيعِ هللِا بِن أََسِد بِن وْبَرةَ بِن ثَْعلب  هذا القَْينُ  ويقاُل :

 قُضاَعةَ.

 فغَلََب عليه. القَْينُ  وقاَل ابُن الَكْلبي : النُّْعماُن َحَضنَه َعْبٌد يقاُل له

 قَبيلَةٌ ِمن تِميم. القَْينِ  : بنُووَوَهَم ابُن التّْين فقاَل 

ِمن الغَْربيَِّة ، وقد تقدََّم ِذْكُرها للمصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ، وِذْكُره إيَّاها هنا  بضّمِ الباِء وكْسِر القاِف وِزياَدةِ هاٍء آِخَرهُ : ة بِمْصرَ  بُْلِقينَةُ ،و

 َسقََطْت من غاِلِب النسخِ ، وتقدََّم االْختِالُف في كْسِر القاِف وفتِْحها ، وأنَّ الَمْشهور فَتُْحها.َوْهٌم ألنَّ باَءها ِمن أَْصِل الَكِلَمِة ، ولذا 

ينَِة. : التََّزيُّنُ  التَّقَيُّنُ و  بأَْلواِن الّزِ

 التََّزيُِّن ، ألنَّها كانْت تَُزيُّن. التَّقَيُّنِ  وهو ِمن : األََمةُ الُمغَنِّيَةُ ، أَو أََعمُّ ، القَْينَةُ و

الُمغَنِّيَةُ. وقاَل األْزهِريُّ : إنَّما قيَل للُمغَنِّيِة إذا كاَن الِغناُء صناعةً لها ، وذلَك من َعَمِل اإِلماِء ُدوَن  القَْينَةَ  وقاَل اللّْيُث : عواُم الناِس يقُولُونَ 

 الَحرائِر.

يت ّكِ  بالبَْيضاء. ةالقَْينَ  وقَيَّد ابُن الّسِ

 ؛ ومنه قْوُل زهيٍر : قَيّناتٌ و قِيانٌ  الجاِريَةُ تخُدُم وَحْسُب ، والَجْمُع ، القَْينَةُ  وقيَل :

وا  لــــــــــُ مــــــــــَ تــــــــــَ اَ  ا ــــــــــيِّ فــــــــــاحــــــــــح يــــــــــاُن مجــــــــــِ  َرد  الــــــــــقــــــــــِ

ُك     ــــــــــِ ب ــــــــــَ ــــــــــهــــــــــم ل ــــــــــن ــــــــــي ٌر ب ــــــــــح رية أَم هــــــــــِ ــــــــــظــــــــــ  (3)إىل ال
 

  
 واإِلماُء.أَراَد بِهنَّ اإِلماَء وقيَل العَبيُد 

 .القَْينات في الحِديِث : نََهى عن بَْيعِ و

 الدُّبُُر ، أَو أَْدنَى فِقَِر الظَّهِر منه. : القَْينَةُ و

 ونَّص الُمْحَكم : أَو أَْدنى فَْقرةٍ من ِفقَر الظْهِر إليهَ.

 ما بيَن الَوِرَكْيِن. هي القََطُن ، وهو أَو

 َهْزَمةٌ ُهناِلَك. هي أَو

 ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. ن الفََرِس : نُْقَرةٌ بيَن الغُراِب والعَُجِز فيها َهْزَمةٌ.م القَْينَةُ و

بَْير : منه وقاَل ابُن األثيِر ، رِحَمه هللاُ تعالى : بيَن الغُراِب وَعْجِب َذنَبِه ؛ و يُريُد آثاَر  ، «القُيونِ  وإنَّ في َجَسِده أَْمثالُ »حِديُث ابِن الزُّ

 َرباِت السُّيوِف يَِصفُه بالشَّجاَعِة.الطَّعَناِت وضَ 

 ألَنَّها تَُزيُِّن النِّساَء ؛ فُشبِّهْت باألََمِة. الماِشَطةُ  : القَْينَةُ و

ْجلَْين ؛ : َمْوِضُع القَْيِد من ذواِت األَْربَعِ  القَْينانُ و  والناقَةَ. أَو يَُخصُّ البَعيرَ  يكوُن في اليََدْيِن والّرِ

حاحِ :  ة : القَْينانُ ووفي الّصِ مَّ  َمْوِضُع القَْيِد من َوِظيفي يَِد البَعيِر ؛ قاَل ذُو الرُّ
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ُذٍف  ُد يف َدميـــــــــــــومـــــــــــــٍة قـــــــــــــُ يـــــــــــــح  دا. لـــــــــــــه الـــــــــــــقـــــــــــــَ

يــــــــــُم     رتح عــــــــــنــــــــــه اأَلانعــــــــــِ ه واحنحَســـــــــــــــــــــــَ يــــــــــح نـــــــــــَ يـــــــــــح (4)قـــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والصحاح.1)
 ( يف اللباب : تغلب.2)
 واللسان والصحاح وجزء من صدره يف التهذيب. 47بريوت ص ( ديوانه ط 3)
 .45/  5واللسان والتهذيب والصحاح وعجزه يف املقايي   570( ديوانه ص 4)
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 ِمن اإِلْنساِن كذلَك. القَْينُ والَوِظيفَان لكّلِ ذي أَْربَعٍ ،  القَْينان وقاَل اللَّْيُث :

، وَمْعناهُ  وسلمعليههللاصلى، وهو الَجدُّ السابُع واألَْربَعُون لسيِِّدنا َرُسوِل هللِا ،  السالمعليهبِن آَدَم ،  بُن أَنُوَش بِن ِشيثِ  قَْينانُ  بِال الٍم ،و

ي ، كذا فَسََّره التَّوِزيُّ والّسهيلّي والنّووّي.  الُمَسّوِ

ْين البرماوي ، رِحَمه هللاُ تعالى   وَراة واإِلْنجيل ماقيان ، وتَْفِسيُره بالعََربّي غنِّي.واْسُمه في التَّ : وقاَل الشَّْيُخ شمُس الّدِ

 بإِْسقاِط األِلِف. قَْينَن وقاَل محمُد بُن أَحمَد التَّوِزيُّ : ويقالُ 

 خِربَْت ، منها : عليُّ بُن سعيٍد عن ابِن الُمباَرك. ة بَسَرْخسَ  : قَينانٌ و

ِن َخلَف الَحاِفظ قُْرَب طبس بيَن نَْيسابُوَر وأَْصبَهان ، منه أَبو الَحَسِن إسحُق بُن أَحمَد بِن إبراهيَم عن أَبي قَُرْيٍش محمِد بِن جَمعَةَ ب : د قايِنُ و

. الّدبَّاغِ عن أَبي بْكٍر البَْيهقّي وأَبي القاِسِم القشيري ، وعنه ( )1القايِنُ  ؛ وأَبو َمْنصوٍر محمُد ابُن علّيٍ   أَبو بْكٍر السَّمعانيُّ وأَبو طاِهٍر السنجيُّ

 اْنقََرَض. ، السالمعليهابٌن آلَدَم ،  القايِنُ و

 بُن ، وَعَدم قون ، ويُْرَوى بالَهْمِز أَْيضاً كما تقدََّم ؛ قاَل ساِعَدةُ  قين يَْنبُُت في ِجباِل تهاَمةَ اْستََدلَّ على أنَّها ياٌء لُوجودِ  : شجٌر للِقِسّيِ  القانُ و

 ُجَؤيَّة :

دٍة  عــــــــــــــ  ر اٍت ُمصــــــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــِ مــــــــــــــَ  أيحِوي إىل ُمشــــــــــــــــــــــــــــح

ِم     روُع الــــــــــقــــــــــاِن والــــــــــن شــــــــــــــــــــــــَ مٍّ هبــــــــــن  فــــــــــُ (2)شــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ وأَبي حنيفَةَ. قانَةٌ  واِحَدتُه

 في ِدياِر نهِد بِن َزْيٍد والحاِرِث بِن َكْعٍب ، قالَهُ نَْصِر. د باليََمنِ  : قانٌ و

 باِب الصَّغيِر صاَرِت اليوَم بَساتِيَن. (3) ة بِدَمْشَق تُجاهَ  اِهُره أنَّه بالفتْحِ وَضبََطه الحافُِظ بالكْسِر ،ظ ، قَْينيَّةُ و

ثُ  َمْشقيُّ المحّدِ  .وقاَل الحافُِظ : قَْريةٌ بظاِهِر باِب الجابِيَِة ، ومنها : أَبو علّيٍ محمُد بُن َمْعروٍف األَْنصاِريُّ الّدِ

ً  النَّْبتُ  اْقتَأَنَّ و ً  (4)النّْبُت  اْقتانَ  كاْقَشعَرَّ اْقِشْعراراً ، هكذا هو َمْضبُوٌط في النُّسخِ والصَّوابُ  ، اْقتِئْنانا  َحُسَن.:  اْقتِيانا

ْوضةُ : اْقتَانَتِ و  ؛ قاَل كثيٌِّر : أََخَذْت ُزْخُرفَهاواْزَدانَْت بأَْلواِن زهرتها ،  الرَّ

نــــــــــــاخــــــــــــاٌت عــــــــــــ ن  مــــــــــــُ  لــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــن  زيــــــــــــنــــــــــــٌة فــــــــــــهــــــــــــُ

حــــــو ف     ُ
هـــــــاُد املــــــ ــــــعــــــِ ِت ال بـــــــح ــــــ  ــــــنـ تـــــــاَن ابل ــــــح (5)كــــــمـــــــا اق

 

  
إالَّ  تُقَيَّنُ  في حِديثِها أَْيضاً : كاَن لها ِدْرٌع ما كانِت اْمرأَةٌ بالَمدينَةِ و .«أَي َزيّْنتُها ، عائَِشةَ  قَيَّْنتُ  أَنا»الحِديُث : منه و : التَّْزيِيُن. التَّْقيينُ و

 أَي تَُزيَُّن لَزفافِها. تُقَيَّن أَْرَسلَت تَْستَعيُره ؛

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً و قاَن يَِقيُن قِيانَةً  ً  : صارَ  قَْينا  .قَْينا

اُر ؛ ومنه قْوُل زهيٍر : القَْينُ و ْحُل َعِملَه النَّجَّ  : الرَّ

ُه  نــــــــــــَ َزعــــــــــــح وابِن مث جــــــــــــَ َن مــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــ  َرجــــــــــــح  خــــــــــــَ

َبِم     فـــــــــح يـــــــــٍب ومـــــــــُ يِنٍّ َقشـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــح (6)عـــــــــلـــــــــ  كـــــــــر قــــــــــَ
 

  
 .القَْينِ  ويقاُل : نََسبَه إلى بَني

ين َسْعدُ  اِء. القَْينِ  وفي أْمثاِلهم في الَكِذِب : ُدْه ُدرَّ  ؛ َذَكَره الجْوهِريُّ هنا ؛ والمصنُِّف في الرَّ

 .القَْينِ  فإنَّه ُمْصبٌح وهو َسْعدُ  القَْينِ  َت بُسرىوِمن أَْمثاِلهم : إذا َسِمعْ 

ُجِل يُْعَرُف بالكِذِب حتى يَُردُّ ِصْدقُه.  قاَل أَبو عبيٍد : يُْضَرُب للرَّ
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__________________ 
 ( يف اللباب : القايين.1)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 194/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( يف القاموس : كانت  اه.3)
 ( عل  هامش القاموس عن الشارخ : اقتاُن البنت اقتناانً كامحار امحراراً.4)
 ( اللسان وعجزه يف التهذيب.5)
 واللسان وعجزه يف الصحاح.«  هرن»وبرواية :  78( ديوانه ط بريوت ص 6)
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ُكم بالباِديَِة يَْنتِقُل في مياِههم فيُقيُم بالَمْوِضع أَيّاماً فيَْكُسُد عليه َعَمله ، فيَقوُل ألْهِل الماِء : إنِّي راِحٌل عنْ  القَْينَ  قاَل األْصمعيُّ : وأَْصلُه أنَّ 

 اللَّْيلِة ، وإن لم يُِرْد ذلَك ولكن يُِشيعُه ليَْستَْعِملَه َمْن يُريُد اْستِْعمالَه.

ُجُل : تََزيََّن. اْقتانَ و  الرَّ

ً  المْرأَةُ المْرأَةَ  قانَتِ و  : َزيَّنَتها. تَِقينُها قَْينا

 النَّْبُت : َحُسَن. تَقَيَّنَ و

جالِ  ُمقَيِّنةٌ  ويقاُل للمْرأَةِ   ، في لُغَِة ُهَذْيٍل. قَْينةً  ألنَّها تَُزيُِّن ؛ وُربَّما قالوا للُمتَِزيِّن باللّباِس ِمن الّرِ

 ابِن األَْعرابّيِ. : الفَْقَرةُ من اللَّْحِم ؛ عن القَْينَةُ و

ةُ النََّسِب ، والصَّواُب فيه بالفاِء بََدل النُّوِن ، نبَّه علي قِيانَةَ  وبنُو  ه الحافُِظ.، بالكْسِر وبالفتْحِ : بَْطٌن من غاِفٍق ، هكذا َذَكَره أَئمَّ

 .السالمعليهبّيِ ، ، بالضّمِ : بَْطٌن ِمن ِحْميََر ، وهم َرْهُط َحْنَظلَة بن َصْفوان الن ( )1األُقيونُ و

 بِن عبِد هللِا الدجاجّي. (2)، بالكْسِر ، َرَوى عن سْعِد  الِقينَة وأَبو الَحَسِن عليُّ بُن َمْحفوٍظ البقَّال يُْعَرُف بابنِ 

 : َجبٌَل لمحاِرِب بِن حفَصةَ. قانٌ و

 وأَْيضاً : َمْوِضٌع بثُغوِر أْرِمينِيَة ، عن نَْصر.

 ِلِك التُّْرِك ، قيَل : هو ُمْختصر خاقان: اسُم َعلٍَم لم القانُ و

 مع النون فصل الكاف
. َكأَْنتُ  [كأن]  : كَمنَْعُت : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 اْشتََدْدُت. وفي اللّساِن :

ً  الفرسُ  َكبَنَ  : [كبن] ً و يَْكبُِن َكْبنا َر في َعْدِوه. ُكبُونا في العَْدِو أَْن ال يَْجَهَد نَْفَسه ويَُكفَّ  الَكْبنُ  وقاَل األَْزهِريُّ : : َعَدا في اْستِْرساٍل أَو قَصَّ

 بعَض َعْدِوه.

جلُ  َكبَنَ و ً  الرَّ  : لَيََّن َعْدَوه. َكْبناو ُكبونا

ةً  يَْكبِنُ »في حِديِث الُمنافِِق : و ةً وفي هذه مرَّ  ي يَْعُدو.أَ  «في هذه مرَّ

ً و يَْكبِنُه الثَّْوبَ  َكبَنَ و  ثَناهُ إلى داِخٍل ثم خاَطهُ. : يَْكبُنُه َكْبنا

 أَي ثَناُهما ولَواُهما. ، «َضِفيَرتَْيه وقد َشدَُّهما بنِصاحٍ  َكبَنَ  َمرَّ بفاُلٍن وقد»في الحِديِث : و

َدةِ والصَّواُب :هكذا هو في النسخِ  ُهْدبَتَه : َكفَّها ، َكبَنَ و ً  َهِديَّتَه َعنَّا َكبَنَ  ُهْدبَتَه بضّمِ الهاِء وفتْحِ الموحَّ  : َكفَّها وَصَرفَها. يَْكبِنُها َكْبنا

واُب عن ِجيَرانِه وَمعاِرفِه ، َمْعروفَهُ عن جاِرِه ،وَهِديَّتَه  َصَرفَ  قاَل اللّْحيانيُّ : مْعنَى هذاو كما هو  يِرِهم ،إلى غ هكذا في النَُّسخِ ، والصَّ

 نَّص اللّْحيانّي.

 .َكْبنٌ  وكلُّ َكّفٍ :

. َكْبنٍ  ونَصُّ األْزهِرّيِ : وكلُّ   : َكفٌّ

 ِء : َكعَّ وَعَدَل.عن الشَّي َكبَنَ و

جلُ  َكبَنَ و ً  الرَّ  ؛ هكذا في النُّسخ. َدَخلَْت ثَناياهُ من فَْوُق وأَْسفَُل غاَر الفَمِ  : َكْبنا

 الُمْحَكم : من أَْسفَُل ومن فَْوُق إلى غاِر الفَِم.ونَّص 
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ُجُل. َكبَنَ  ؛ وكذِلكَ  لََطأَ باألَْرِض  له الظَّْبُي : إذا َكبَنَ و الظَّْبيُ  َكبَنَ و  الرَّ

ُس رأَْسه عن فْعِل الخيِر  يَْرفَُع َطْرفَه بُْخالً ال  الذي أَو ُمْنقَبٌِض بَِخيٌل ؛ َكزٌّ لَئِيمٌ  ِمثْلُه بِزياَدةِ الهاِء : ُكبُنَّةٌ و، َكعُتُّلٍ ،  ُكبُنٌّ  رُجلٌ و ؛ أَو الذي يُنَّكِ

 والَمْعروِف ؛ قالِت الَخْنساُء :

ُ يف  َرَ  ال كـــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــح َذاَ  الـــــــــــــــــــر زحُء عـــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــَ

يـــــــــــِ      عـــــــــــِ م ابلـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــُ قـــــــــــيـــــــــــُر الـــــــــــرأحِس حيـــــــــــَح (3)ثـــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ابلفتح. 329( ضبطت ابلقلم يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 سعد   بن الدجاجي. 1143/  3( يف التبصري 2)
 وروايته : 104( ديواهنا ط بريوت ص 3)

 هــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــرزء املــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــّا ال كــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاٌس 

 عـــــــــــــــــظـــــــــــــــــيـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــرأي حيـــــــــــــــــلـــــــــــــــــم ابلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــ    

  

 واملثبت كرواية اللسان.
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 وقاَل الُهْذليُّ :

م  عــــــــــــِ طــــــــــــح تــــــــــــاُء ومــــــــــــُ ٍر إذا كــــــــــــاَن الشــــــــــــــــــــــــــِّ  َيســــــــــــــــــــــــــَ

وِف     فــــــــــــُ لــــــــــــح ٍة عــــــــــــُ نــــــــــــ  بـــــــــــــُ ِم غــــــــــــرِي كــــــــــــُ حــــــــــــح (1)لــــــــــــلــــــــــــ 
 

  
ٌ  ُكبُنَّةٌ  وقاَل الِكسائي : رُجلٌ   للذي فيه اْنِقباٌض ؛ وأَْنَشَد بيَت الُهَذلّيِ. ُكبُنَّةٌ  ، واْمرأَة

 ج أَْقعََس ؛ الَمْكبونُ  وال يكونُ  ، كالَمْكبونِ  حيُب الَجْوِف ، الشَّْخُت الِعظاِم ،: الفََرُس القَصيُر القوائِِم ، الرَّ  الَمْكبونَةُ  قاَل أَبو ُعبَْيَدةَ :و

 .الَمَكابينُ 

 المْرأَةُ العَِجلَةُ. : الَمْكبونَةُ و

ُجُل ، كاْقَشعَرَّ : اْكبَأَنَّ و  ؛ قاَل ُمْدِرُك بُن ِحْصٍن : تَقَبَّضَ  الرَّ

َبَبان    (2)اي َكَرواانً ُصك  فاكح
 وقاَل آَخُر :

تح  لـــــــــــَ ـــــــــــَ بـ ـــــــــــح وا إذا رََأوحين وأَقـ نـــــــــــ  ئـــــــــــِ بـــــــــــَ كـــــــــــح  فـــــــــــلـــــــــــم يـــــــــــَ

ُر     لــــــــــــــ  وِف هتــــــــــــــََ يــــــــــــــُ وٌه كــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــ  (3)إد  ُوجــــــــــــــُ
 

  
 : الُمْنقَبُِض الُمْنَخنُِس. الُمْكبَئِنُّ  وقاَل ابُن بُُزْرج :

 َشثْنُها. أَي األَصابعِ : َمْكبُونُ  َرُجلٌ و

ََّخذُ  َطعامٌ  ، كغُراٍب : ( )4الُكبَانُ و  من الذَُّرةِ لليََمنِيِّيَن. يُت

 .َمْكبُونٌ  بَعيرٌ  منهوداٌء لإِلبِِل ؛  أَْيضاً :و

ّمِ : لُْعبَةٌ  الُكْبنَةُ و  ، كُصَرٍد ؛ قاَل : ُكبَنٌ  لألَْعراِب ، والَجْمعُ  ، بالضَّ

َتحها الُكَ ح   (5)َتدَك َلتح بـَعحِدي وَأهلح
عاً. كُدُجنٍَّة : الْخْبَزةُ اليابِسةُ  ، الُكبُنَّةُ و  ِلسانَهُ عنه : َكفَّهُ. أَْكبَنَ و ألنَّ فيها تَقَبَّاً وتََجمُّ

 ُمْحَكُمهُ. أَي الفَقَاِر ، كُمْكَرٍم : ُمْكبَنُ  َرُجلٌ و

ْلِو : َشفَتُها. َكْبنُ و  الدَّ

ْلِو فَُحِرز. وقيَل :  ما ثُنَِي ِمن الجْلِد عند َشفَِة الدَّ

ْلِو. الَكْبنُ  وقاَل األَْصمعيُّ :  : ما ثُنَِي من الجْلِد عْنَد َشفَِة الدَّ

يت : هو ّكِ اِء ، تقوُل منه : الَكْبنُ  وقاَل ابُن الّسِ ً  الدَّْلوَ  َكبَْنتُ  والَكْبُل ، بالنوِن والالِم ، َحَكاهُ عن الفرَّ ، من َحّدِ َضَرَب ، إذا َكفَْفَت حْوَل  َكْبنا

 َشفَتِها.

 ؛ ومنه قْوُل أبَّاٍق الدُّبَْيرّي : : السُُّكونُ  الُكبُونُ و

َ ح  ُروِب لـــــــــــــــلـــــــــــــــ  دِّ شـــــــــــــــــــــــــــــَ ة اخلـــــــــــــــَ حـــــــــــــــَ  واضـــــــــــــــــــــــــــــِ

َ ح     زَاٍ  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــَ ا أُم  غـــــــــــــــــَ (6)كـــــــــــــــــَبهنـــــــــــــــــ 
 

  
ي فقاَل : أَي تَثَنَّى   وناَم.وفَسَّره ابُن بَّرِ

 وقاَل أَبو َعْمٍرو الشَّْيبانيُّ في تَْفسيِره : أَي َشفََن.

 : الشُّفُوُن. الُكبُونُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 عْنَك ِلساني : َكفَْفتُه. َكبَْنتُ و َء : َغيَّْبتُه.الشي َكبَْنتُ 

 ِء.: أَي ليَس بالعَظيِم وال القَِمي ُكبُنٌّ و ُكْبنَةٌ  وفرٌس فيه

ِطُئ باألَْرِض. بَئِنُّ الُمكْ و  : الالَّ

 ثم َخَضَع بَرقَبتِه وبرأْسه على يََدْيه. (7)وقاَل ابُن بُُزْرج : هو الذي قد اْحتَبَى وأَْدَخَل ِمْرفَقَْيه في خبوته 

 فالٌن : َسِمَن. َكبَنَ و

َمُن ؛ قاَل قَْعنَُب بُن أُّمِ صاِحٍب يَِصُف َجمالً : الِكْبنَةُ و  : الّسِ

ه  زِمـــــــــــُ ِديـــــــــــَر  ـــــــــــَح أُل الـــــــــــّتصـــــــــــــــــــــــــح ٍة ميـــــــــــَح نـــــــــــَ بــــــــــــح  ذا كـــــــــــِ

َدُن     ه فـــــــــــَ لـــــــــــُ قـــــــــــَ  َرحـــــــــــح لـــــــــــح ه حـــــــــــَا يــــــــــــُ (8)كـــــــــــبَنـــــــــــ 
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : كُغراٍب.4)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة وبعده فيها :5)

 اخلبار واجلرنحنن نعدو يف و 
 ( التهذيب والتكملة واللسان.6)
 ( يف اللسان : حبوته.7)
 ( اللسان.8)
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 ، كَشدَّاٍد : َمدينَةٌ بالِهْنِد ِمن ُمُدَن المْعبِر ، َذَكَره ابُن بطوَطةَ في ِرْحلَتِه. َكبَّانٌ و

َدةٍ  ِكبَّنٍ  ومحمُد بُن سعيِد بِن علّيِ بنِ    َمْفتوَحٍة ، نَِزيل ُمُدٍن وُمْفتيها ، أََخَذ عن ابِن الَجْزري.الّطبريُّ ، بكْسٍر فتَشِديِد موحَّ

 : اْشتَدَّ. أَْكبَنَ وُء الشي َكبَنَ و

 ونَْحِوه ، قالَهُ اللَّْيُث. والسَّواُد بالشَّفَةِ  بالبَْيِت ، ، محركةً : لَْطُخ الدَُّخانِ  الَكتَنُ  : [كتن]

جُ  : الَكتَنُ و  والتََّوسُُّخ. التَّلَزُّ

 تُراُب أَْصِل النَّْخلِة. الَكتَنُ وقاَل أَبو َعْمٍرو : و

. َكتِنَ  وقد الدََّرُن والَوَسُخ ، : الَكتَنُ و  ِء إذا لَِصَق به.الَوَسُخ على الشي َكتِنَ  يقاُل : ، كفَِرَح ، في الُكّلِ

 ُح.القَدَ : وفي بعِض األُصول كأَميٍر  بالكْسِر وكَكتِفٍ  ، الَكتْنُ و

ي بذِلَك ألنَّه يَُخيَّس ويُْلقَى بعُضه على بعٍض حتى ( )1م بالتَّْشديِد ، ، الكتَّانُ و  .يَْكتَن َمْعروٌف ، َعَربيٌّ ُسّمِ

 إذا َطْحلََب واْخَضرَّ رأَْسه ؛ قاَل ابُن ُمْقبِل : كتَّانَه ؛ يقاُل : لَبَِس الماءُ  الطُّْحلُبُ  : الكتَّانُ و

ه  انـــــــــــــــــَ َر كـــــــــــــــــتـــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــِ
َ
َن امل فـــــــــــــــــح  َأســـــــــــــــــــــــــــــــَ

جـــــــــــــــاال     ِدرًّا فـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ ُه ُمســـــــــــــــــــــــــــــح َررحنـــــــــــــــَ (2)فـــــــــــــــَبمـــــــــــــــح
 

  
 يْعنِي اإِلبَِل أَْشَمْمَن َمشافَِرهنَّ َطْحلَب الماِء.

وقْولُه : فأَْمَرْرنَه أَي َشِرْبنه من الُمروِر ، ُمْستَِدّراً أَي أنَّه اْستََدرَّ إلى ُحلوقِها فَجَرى فيها ، وقْولُه  ُغثاُء الماِء أَو َزبَُدهُ ، يقاُل : أَراَد بهو

 فَحاال أَي َجاَل إليها.

اٍن : ُدَوْيبَّةٌ َحْمراُء لسَّاَعةٌ ،و  وهي البَقَّةُ بلُغَِة اليََمِن. كُرمَّ

ة : ناِحيَةٌ بالَمدينَةِ  ، كثُماَمٍة : ( )3انَةُ ُكتَ و  في أَْعراِضها كانْت لبَني َجْعفر الطيَّار ، جاء ِذْكُرها في الحِديِث ؛ قاَل كثِّيُر عزَّ

ــــــــــانــــــــــٍة  ت ــــــــــوِب كــــــــــُ ن فــــــــــوفــــــــــًا مــــــــــن جــــــــــَ ر تح خــــــــــُ  َأجــــــــــَ

ُروُرهــــــــــا     ر تح حــــــــــَ هــــــــــَ جــــــــــَ ٍة ملــــــــــا اســــــــــــــــــــــــح (4)إىل َومجــــــــــح
 

  
يحِ. ، بالكْسِر : َشَجَرةٌ  الِكتْنَةُ و  َطيِّبَةُ الّرِ

 : ِضدُّ الُمْطَمئِّنِ وِبِزنَتِه. الُمْكتَئِنُّ و

 باألَْرِض. : أَْلَصقَ  أَْكتَنَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ْقبِل :َجحافُِل الخْيِل ، كفَِرَح ، من أَْكِل العُْشِب إذا لَِصَق به أَثَُر ُخْضَرتِه ، وَكتِلَْت بالالِم والنوِن ؛ ومنه قْوُل ابن مُ  َكتِنَتْ 

تح و  ــــــــَ ن ــــــــِ ت ــــــــاِن قــــــــد كــــــــَ ن كــــــــح َ
ُخ يف املــــــــ فــــــــُ ــــــــح نـ ــــــــَ ريحُ يـ ــــــــعــــــــَ  ال

ِر     جــــــــَ ــــــــثــــــــ  َرِس ال ــــــــَعضــــــــــــــــــــــح ه وال لــــــــُ حــــــــافــــــــِ (5)مــــــــنــــــــه جــــــــَ
 

  
ان َرْطباِن. الَمْكنانُ و  والِعْضِرُس : َضْرباِن من البقُوِل َغضَّ

َجحافِلُها أَي اْسَودَّْت ، ألنَّ الدَِّريَن ما يَبَِس ِمَن الَكإِل وأَتَى عليه  َكتِنَتْ  قاَل األْزهِريُّ : َغِلَط اللّْيث في قْوِله : يقاُل للدَّابَِّة إذا أََكلَْت الدَِّريَن : قد

ْطِب  تَْكتَنُ  لََزَج له حينَئٍِذ فيَْظَهر لَْونُه في الَجحافِِل ، وإنَّما َحْوٌل فاْسَودَّ وال  يَِسيُل ماُؤهُ فيَتَراكُب. (6)الَجحافُِل ِمن َمْرَعى العُْشِب الرَّ

ا َمْن يَْعتَبِر األَْلفاظ وال ُمشاَهَدة له  يُْخِطُئ ِمن حيُث ال يَْعلَم ؛ قاَل : وبيُت ابِن ُمْقبِل فإنَّه  (7)قاَل : وإنَّما يَْعِرُف هذا َمْن شاَهَده وثافَنَه ، فأَمَّ

 يُبَيُِّن لَك ما قُْلته.
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 ٌ  الَوَسخ عليه إذا لَِزَق به. َكتِنَ  : َدِنَسةُ الِعْرِض ، أَو أنَّها لَُزوٌق بَمْن يََمسُّها ، ِمن َكتُونٌ  واْمرأَة

َج به الدََّرُن. َكتِنٌ  وِسقاءٌ   ، كَكتٍِف : تَلَزَّ

__________________ 
ُله. زايدة يف القاموس. سقطت من نسخ الشارح. ونصها :« م»( بعد قوله 1)  ثِيابُه ُمعحَتِدَلٌة يف ا رِّ والرَبحِد واليـُُبوَسِة وال تـَلحَزُ  ابلَبَدِن ا ويَِقر  َقمح
 واللسان والتهذيب والتكملة. 329( ديوانه ص 2)
 كُثماَمٍة.( عل  هامش القاموس عن نسخة :  3)
 .«كتانة»( اللسان ومعجم البلدان 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 وحباشيته عن نسخة : الرطب.« الغ »( يف التهذيب : 6)
 ( زيد يف التهذيب : وال لاع صحيح من األعراب.7)
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 ل :الِخْطُر : تََراَكَب على َعُجز الفَْحِل ِمن اإِلبِِل ؛ أَْنَشَد يَْعقوُب البِن ُمْقبِ  َكتِنَ و

وحزايً  ـــــــــــــــــَ تـ ريحَ ُمســـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــه ال رحُت ب  َذعـــــــــــــــــَ

ِوح     ــــــــــــد كــــــــــــَ ِة ق ــــــــــــِ ل ــــــــــــِ حــــــــــــاف رُي جــــــــــــَ كــــــــــــِ (1)شــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 يْعنِي أنَّ أَثََر ُخْضرةِ العُْشِب قد لَِصَق به.

 ؛ ومنه قْوِل األْعشى : الكتَّانِ  ، محّركةً : لُغَةٌ في الَكتَنُ و

ُرو  عــــــــــــاِت الشــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
ُب امل  هــــــــــــو الــــــــــــواهــــــــــــِ

َوح     َا الــــــــــــــكــــــــــــــَ ريــــــــــــــِر وبــــــــــــــَ (2)َب بــــــــــــــا ا ــــــــــــــَ
 

  
ُرورةِ. واةِ أنَّها لُغَةٌ ؛ وقاَل بعُضهم : إنَّما ُحِذَف األِلُف للضَّ  قاَل أَبو حنيفَةَ : هكذا َزَعَم بعُض الرُّ

 ِر األْعشى.إالَّ في ِشعْ  الَكتَّانِ  في الَكتَن وقاَل ابُن ِسيَده : ولم أَْسَمع

اُح الفَِصيح َكْسَر الكاِف في  لُغَة. الِكتَّان وَذَكر شرَّ

ِة.  * قْلُت : وهو الَمْشهوُر على أَْلسنَِة العامَّ

جاِل الذي أَصابَ  الَكتِينُ و  َكَمَرتَه. اتِنُ الك ، كأميٍر : القََدُح. وفي بعِض نسخِ المصنِِّف ألَبي ُعبَْيٍد ، رِحَمه هللاُ تعالى : الَمْكُموُر ِمن الّرِ

 قاَل ابُن ِسيَده : وال أَْعِرفه ، والَمْعروُف الخاِتُن.

 .(3)، بالضّمِ : َعقَبتاِن ُمْشِرفَتان على الِحجاِز  ُكتانتان وقاَل نَْصر :

 نين.، بالضّمِ : ِمْخالٌف بمكَّةَ ، وواٍد في ِدياِر بَني عقيل اليَمانِيَّة ؛ وماٌء بالشربَِة في ِدياِر بَني فََزاَرةَ بإزاِء المذب ُكتْنَةُ و

ةُ تقوُل  الكتّانِ  نِْسبَة إلى َحْملِ  الكتانيُّ و ْمَشقِّيُّ الحافُِظ عن تماِم بِن ، منهم : عبُد العَزيِز بُن أَحمَد بِن محمِد بِن علّيٍ ا الكتانيني: ، والعامَّ لّدِ

ازي ، وعنه األَميُر والَخِطيُب ، تُوفي َسنَة  يُّ ،  الكتانيُّ  ؛ واإِلماُم الزاِهُد أَبو بْكٍر محموُد بُن علّيِ بِن َجْعفرٍ  366محمٍد الرَّ الصُّوفيُّ المّكِ

از ، وَختَم في الطَّواِف ثْنتي َعَشَرةَ  ْين ُعَمُر بُن أَبي الحْزِم  322َختْمٍة ، ماَت َسنَة  (4) َحَكى عن أَبي سعيٍد الَخرَّ َمةُ َزْين الّدِ  (5)؛ والعالَّ

 بِزياَدةِ نوٍن ، قاَل الحافُِظ ، رِحَمه هللاُ ، أََخَذ عنه جماَعةٌ ِمن شيوِخنا. الَكتْنانيُّ  ، ويقالُ  الكتانيُّ 

 : هو عليُّ بُن محمٍد َرَوى عن محمِد بِن نَْصر ، َذَكَره الَماِليني ، رِحَمه هللاُ تعالى. الَكاتُونيُّ و

مِّ  الُكثْنَةُ  : [كثن] . ، بالضَّ  والثَّاء مثلَّثةً : أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ُد عليها اشي وقاَل أَبو حنيفَةَ : هو ياحينُ ٌء يُتََّخذُ من آٍس وأَْغصاِن ِخالٍف تُْبَسُط ويُنَضَّ  ُكثْنَا بالنَّبَطيَّة أَْصلُهوثم تُْطَوى ، وإْعرابُه ُكْنثَجة ،  لرَّ

 بالضّمِ َمْقصوراً. ،

ْطبِة الَوريقةِ  ِمنوأو هي نََوْرَدَجةٌ من القََصِب   .(7)أَو الِحنَّاُء  النَّْورُ  (6) َجْوفِها في تُْحَزُم ويُْجعَلُ وتُْجَمُع  األَْغصاِن الرَّ

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

اُد بُن َمْنصورٍ  ِريِفيني ، وعنه ابُن َعَساِكر ، قيََّده الحافُِظ. الُكوثانيُّ  حمَّ  ، بالضّمِ : حدََّث عن أَبي محمٍد الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .(8)جاٍر ، وعنه المذيُل ، كَجْعفٍَر : قَْريةٌ ، منها : النَّْضُر بُن عبِد العَزيِز عن عيَسى بِن غنْ  َكْحَرنُ   :[كحرن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

، بضم الخاِء : قَْريةٌ ببُخارى ، منها : أَبو بْكٍر محمُد بُن ُسلَْيمن بِن علّيٍ عن أَبي بْكٍر اإِلْسماِعيلي ، رِحَمه هللاُ  َكْلُخشتوان : [كلخشتن]

 تعالى.
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يت ، والتاُء أْعلَى ، وهو إحالَةٌ على  كَكتِنَ  َب فاْسَودَّ َشعَرها من مائِِه وَغلَُظ ،إذا َرَعِت العُشْ  ِمْشفَُر اإِلبِِل : َكِدنَ  : [كدن] ّكِ ؛ عن ابِن الّسِ

ْل.  َمْجهوٍل فإِنَّه لم يذكر َكتَِن فتأَمَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 واللسان والصحاح والتكملة. 209( ديوانه ط بريوت ص 2)
 اجلار.( يف ايقوت : عل  3)
 ( يف اللباب : اثنجي عشرة ألف ختمة.4)
 ابن أيب ا ََرم. 1208/  3( يف التبصري 5)
 ( يف القاموس ابلنصب ا والكسر  اهر.6)
 ( يف اللسان : اجلىن.7)
 ( يف اللباب : اهلذير ا وهو ابنه.8)
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يَاُن ، َكِدنَ و لِّ  يَْت أُُصولُه.ُرِعيَْت فُروُعهُ وبَقِ  وكذا غيُرهُ ِمن النَّْبِت : الّصِ

 ، أَي َغِليُظه. َكِدنُه النَّباُت : إذا لم يَْبَق إالَّ  َكِدنَ  وقيَل :

 ، بالكْسِر : السَّناُم. الِكْدنَةُ و

 أَْنفُسهما إذا َكثُرا ؛ وقيَل : هو َكثَْرتُهما ؛ وقيَل : هو الشَّْحُم َوْحُده ؛ عن ُكراعٍ. الشَّْحُم واللّْحمُ  قيَل :و

 ُم العَتِيُق يكوُن للدابَِّة ولكّلِ َسِميٍن ؛ عن اللّْحيانّيِ ؛ يْعنِي بالعَتِيِق القَِديم.وقيَل : هو الشحْ 

 : أَي ذاُت لَْحٍم. ُكْدنَةٍ  واْمرأَةٌ ذاتُ 

 َغِليظاً. (1)إذا كاَن َسِميناً  ُكْدنَةٍ  وقاَل األْزهِريُّ : رُجٌل ذُو

ا َخَرَج أََخَذتْه قَْفقَفَة ، فقاَل لصاِحبِه  الِكْدنَةِ  فقاَل له : إنَّك لَحَسنُ في حِديِث ساِلٍم : أنّه دَخَل على ِهشاٍم و ؛  أَتَرى األَحَوَل لَقَعَني بعَْينِه: ، فلمَّ

 : ِغلَُظ الجْسِم وكثَْرةُ اللْحِم. الِكْدنَةُ 

ةُ. القْومُ  : الِكْدنَةُ و  ، هكذا في النسخ والصَّواُب : القُوَّ

ةٍ ؛ ، َككِتٍف : َكِدنٌ  هوو  .َكِدنَةٌ  َعظيُم السَّناِم وناقَةٌ  َكِدنٌ  ويقاُل : بَعيرٌ  وهي بهاٍء. ذُو لْحٍم وَشْحٍم وقُوَّ

 والشَّْحِم.أَي كثيَرةُ اللَّْحِم  ، ِكْدنَةٍ  ، كُمْكَرَمٍة : َذاتُ  ُمْكَدنَةٌ  ناقَةٌ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

ُئ به الَمرأَةُ لنَْفِسها في الَهْوَدجِ ، ما أَو أَي عليه ؛ عن األَْحمر. للِخْدِر ، يكونُ  ثَوبٌ  : (2)؛ األَخيَرةُ عن ُكراعٍ  ، ويُْكَسرُ  الَكْدنُ و  َجْمعُه تَُوّطِ

 .ُكُدونٌ 

روقيَل : هو َعباَءةٌ أَو قَِطيفَةٌ تُْلقيها المْرأَةُ على ظْهِر بَعيِرها ث  الِكْدنِ  م تَُشدُّ َهْوَدَجها عليه وتَثْني َطَرفي العَباَءةِ في ِشقَّي البَعيِر وتَخلي ُمَؤخَّ

ا تَْحتاُج إلى َحْمِله.  ْحلُ الرَّ  وقيلَ  َمْرَكٌب للنِّساءِ  ؛ الِكْدنُ و وُمقَدَّمه فيَِصير مثَْل الُخْرَجْين تُْلقي فيها بُْرَمتها وغْيَرها ِمن َمتاِعها وأَداتِها ممَّ

اعي : كُدونٌ  والجمعُ   قال الرَّ

ــــــــــــــــذاِت غســــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــر أ ن  ب اهلــــــــــــــــَُ َن مجــــــــــــــــِ  حنــــــــــــــــَح

ُدون    َن الـــــــــــــــكـــــــــــــــُ دح هـــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــراَة الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم ميـــــــــــــــَح

  
ي : ِجْلُد ُكَراعٍ يُْسلَُخ ويُْدبَُغ فَيَقوُم َمقاَم الهاُوِن يَُدقُّ فيه : الِكْدنُ  في الُمْحَكم :و  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ين  رحتــــــــــــَ ــــــــــــَ َواًن مث فـ ــــــــــــح يـ وان ضــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــُ عــــــــــــَ ُم َأطــــــــــــح  هــــــــــــُ

وازِِ  و     ر  اجلــــــــَ ِن شــــــــــــــــــــــَ دح وحا مبــــــــا يف الــــــــكــــــــِ (3)َمشــــــــــــــــــــــ 
 

  
 .ُكُدونٌ  ج

 الفََرُس الَهِجيُن. بياِء النِّْسبَِة : الَكْوَدنِيُّ و الَكْوَدنُ  منهوالُهْجنَةَ ،  فيه ، أَي الَكَدانَةَ  يقاُل : ما أَْبيَنَ و

 الِفيُل. أَْيضاً :و

 البَْغُل. أَْيضاً :و

اعي  البِْرَذْونُ  أَْيضاً :و وميُّ ؛ قاَل َجْندُل الرَّ  : (4)الرُّ

ه  ـــــــــــــُ ب كـــــــــــــِ نـــــــــــــح ٌ  ابلـــــــــــــرأحِس مـــــــــــــَ نـــــــــــــاِدٌب الحـــــــــــــِ  جـــــــــــــُ

ِب     ال  ـــــــــــــكـــــــــــــَ ي ب وحَدٌن مَيحشـــــــــــــــــــــــــــِ ه كـــــــــــــَ ـــــــــــــ  (5)كـــــــــــــبن
 

  
 ؛ قاَل الشاِعُر : الَكواِدنُ  والَجْمعُ 

واِدِن  ُدوِر الــــــــكــــــــَ ا مــــــــن صــــــــــــــــــــــُ وجــــــــَ يــــــــلــــــــي  عــــــــُ لــــــــِ  خــــــــَ

يــــــــاِون     وُن الضــــــــــــــــــــــ  يــــــــُ ٍة فــــــــيــــــــهــــــــا عــــــــُ عــــــــَ (6)إىل َقصــــــــــــــــــــــح
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 : التَّنَطُُّق بالثَّْوِب والشَّدُّ به. الَكْدنُ و

كاً ، ، الَكَدنُ و   ، رِحَمه هللاُ تعالى.والَكَدُر ، وهو أْن يُْنزَح البِئْر فيَْبقى فيه الَكَدُر ؛ نَقَلَه األْزهِريُّ  الَكَدرُ  ِمثْل : ُمَحرَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : عباًل ليناً.1)
ُن ا األخرية عن كراع.2) ُن والَكدح  ( الذي يف اللسان : والِكدح
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 271( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 وذكر البيت.« جند  بن الراعي»( يف اللسان : 5)
 اللسان واألساس والتهذيب والتكملة بدون نسبة ا والرواية يف التكملة :( 6)

ــــــــــــكــــــــــــوادن  ــــــــــــي عــــــــــــوجــــــــــــا مــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــدور ال ــــــــــــل ــــــــــــي  خــــــــــــل

ـــــــــــــــد ا ـــــــــــــــواقـــــــــــــــن    ـــــــــــــــري ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ث ـــــــــــــــن ـــــــــــــــي  متـــــــــــــــا  عـــــــــــــــل

  

 ثـــــــــــــــريـــــــــــــــد كـــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــ  يف حـــــــــــــــجـــــــــــــــراتـــــــــــــــه 

 جنـــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــراي أو عـــــــــــــــــيـــــــــــــــــون الضــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــاون   
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يُْمَسُك البَعيُر به ؛  تَْفُضُل من العُقَدِ  وفي األُصوِل الصَّحيَحِة : ُشْعبَةٌ ِمن الَحْبِل ،كذا في النسخِ ،  الَحْبِل ، (1) ، كِكتاٍب : ُشْعبَةٌ في الِكَدانُ و

 أَْنَشَد أَبو َعْمٍرو :

ِن  ال  تـــــــــــــــــــــــَ خـــــــــــــــــــــــح
ُ

ك املـــــــــــــــــــــــ رييـــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــــــِ  إن  بـــــــــــــــــــــــَ

َداِن     َرِف الـــــــــــكـــــــــــِ هـــــــــــمـــــــــــا مـــــــــــن طـــــــــــَ نـــــــــــح كـــــــــــِ ـــــــــــح (2)أَم
 

  
ُمه لئاَّل يَْضطرَب في أَْرجاِء البِئِْر ؛ عن الَهَجرّي ، وأَْنَشَد :وقيَل : هو خيٌط تَُشدُّ به العُْروةُ في َوَسِط الغَْرِب   يُقَّوِ

ٍم زمَِيح  ُر ذو  ــــــــــــــــــــــح زٌِ  َأمحــــــــــــــــــــــحَ ــــــــــــــــــــــح َوي ــــــــــــــــــــــُ  بـ

مح     غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ه بـ ـــــــــــــِ َدان رحان مـــــــــــــن كـــــــــــــِ (3)إذا َقصـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 على َوْجِه األْرِض ؛ قاَل أَبو ُدواد : ، كِفْرَعوَن : ُدقاُق التُّرابِ  الِكْديَْونُ و

ين  وتـــــــــَ فـــــــــُ ـــــــــَ وحِن كـــــــــي ال يـ ـــــــــَ يـ دح ُت ابلـــــــــكـــــــــِ مـــــــــح مـــــــــ  يـــــــــَ ـــــــــَ  تـ

     ِ رِيــــــــُة ابعــــــــِ قــــــــح يحضـــــــــــــــــــــاِء تـــــــــَ لــــــــِة الــــــــبـــــــــَ قــــــــح َ
(4)مــــــــن املــــــــ

 

  
ن ، بالَمْقلِة َحَصاةَ القسم في الَمفاِوِز.  أَراَد بالباِعِق الُمَؤذِّ

حاحِ : ُدقا ْرِجين ؛ وفي الّصِ ْيِت تُْجلَى به الدُّروُع. ُق التُّرابِ وقيَل : هو ُدقاُق الّسِ  عليه ُدْرِديُّ الزَّ

 والبَعر : بالِكْديَْونِ  وقيَل : كّل ما ُطِلَي به ِمن ُدْهٍن أَو َدَسٍم ؛ قاَل النابِغَةُ يَِصُف ُدروعاً ُجِليَتْ 

ر ًة  ن  كـــــــــــــــُ طـــــــــــــــِ وحٍن وأُبـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ يـ دح َا بـــــــــــــــكـــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــُ

ر     ــــــــِ الئ ــــــــغــــــــَ ــــــــاُت ال ي ــــــــِ اٌء صــــــــــــــــــــــاف ن  ِوضــــــــــــــــــــــَ هــــــــُ ــــــــَ (5)فـ
 

  
 وَرَواهُ بعُضهم : َضافِياُت الغاَلئِل.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ليَظةُ الشَّديدة ؛ قاَل ابُن : الناقَةُ الغَ  الَكْودانَةُ و، بالكْسِر ، كما في الُمْحَكم والنِّهايَِة.  الِكْدنَةِ  ، بالضّمِ : َكثَْرةُ الشَّْحِم واللَّْحِم ، لُغَةٌ في الُكْدنَةُ 

 الرقاعِ :

ٌة  وحدانـــــــــــــــــــــــــــَ ُه ابزٌِ  كـــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــــــــَ  محـــــــــــــــــــــــــــََ

راِب     الٍط وِوعـــــــــــــــــــاٍء كـــــــــــــــــــاجلـــــــــــــــــــِ (6)يف مـــــــــــــــــــِ
 

  
 ٍء أََكلَه.: اْسَودَّْت من شي َكِدنَةٌ  َشفَتُه فهي َكِدنَتْ و

ْلبَةُ. َكَدنُ و  النَّباِت ، محّركةً : َغِليُظه وأُصولُه الصُّ

 ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيِس : (7): الصلباُت  الَكِدناتُ و

ًة  ٍن َرِذيـــــــــــــ  دح ِد بـــــــــــــُ عـــــــــــــح ا مـــــــــــــن بــــــــــــــَ  فـــــــــــــغـــــــــــــاَدرحهتـــــــــــــُ

ِدانِت     وٍج هلــــــــــــا كــــــــــــَ ــــــــــــ  عــــــــــــُ غــــــــــــاد عــــــــــــل ــــــــــــُ (8)ت
 

  
 تُغالي أَي تَسيُر ُمْسِرعةً.

 : البَِليُد على التَّْشبيِه بالبِْرَذْوِن الُموَكِف ، نَقَلَه الجْوهِرّيِ. الَكْوَدنُ و

 : الثَِّقيُل. الَكْوَدنُ و

 في َمْشيِه َكْودنَةً : أَْبطأَ وثَقَُل. َكْوَدنَ و

 : رُجٌل من ُهَذْيٍل. الَكْوَدنُ و

 ، كُزبَْيٍر : اسٌم. ُكَدْينٌ و

كةً : قَْريةٌ بَسَمْرقَْند َكَدنٌ و  .433، منها : أَبو أحمَد عبُد هللِا بُن علّيِ ، ماَت َسنَة  ، محرَّ
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 أَي اْستَه ، وقد ذُِكَر في َعَدَن. َكَدنَْت كدانته ويقاُل :

ً  كادوانو ازي  بِزياَدةِ الراِء ؛ منها : أَبو ُعبَيِد هللِا بُن أَحمَد بِن محمٍد عن أَبي كادروان : قَْريةٌ من قَُرى َطبَرْستان ؛ ويقاُل أَْيضا العبَّاس الرَّ

 وقَِدَم ُجْرجان.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َكَره المصنُِّف في : الِحَجاَرةُ التي ليَسْت بُصْلبٍَة ؛ عن أَبي َعْمٍرو ؛ فَعَّاٌل والنوُن أَْصليَّة ، وقيَل : فَْعالن والنوُن زائَِدةٌ ؛ وقد ذَ  الَكذَّانُ  : [كذن]

 ساِن هنا إشاَرةً إلى القَْولَْيِن.الذاِل ، وأَعاَدهُ صاِحُب اللِّ 

__________________ 
 ( يف القاموس : من.1)
 ( الّلسان.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان منسوابً أليب داود ا وقير : للطرماح ا وهو يف التهذيب للطرماح أيضاً.4)
 .166/  5واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   64( ديوانه ص 5)
 اللسان.( 6)
 ( يف اللسان : الصالب.7)
 واملثبت كرواية اللسان.« رزية تـََغاىَل »برواية :  83( ديوانه ط بريوت ص 8)



17528 

 

 .الَكْوَدنَةِ  : ِمْشيَةٌ في اْستِْرساٍل ؛ عن ابِن القَطَّاعِ ، لُغَةٌ في الَكْوَذنَةُ و

ْنجُ  الِكرانُ  : [كرن]  :؛ قاَل لبيٌد  ، كِكتاٍب : العُوُد أَو الصَّ

ه  ـــــــــفـــــــــُ ي ـــــــــاِة و ـــــــــِ ن ـــــــــقـــــــــَ ـــــــــِة ال ل ـــــــــِ ٌر كســـــــــــــــــــــــاف عـــــــــح  صـــــــــــــــــــــــَ

راِن و     ــــــــــــُح كــــــــــــِ ي فــــــــــــِ َؤه صــــــــــــــــــــــــــَ ؤحجــــــــــــُ (1)كــــــــــــَبن  جــــــــــــُ
 

  
 .أَْكِرنةٌ  والَجْمعُ 

 د بالباِديَِة. : الِكرانُ و

ّمِ : د قُْرَب َداَراْبِجْردَ  ، ُكرانُ و  شيٌخ للخطابّيِ. الُكرانيُّ  على ساِحِل البَْحِر ؛ ِمن إْحداهما عبُد هللِا بُن شاَذانَ  أَو قُْرَب ِسيرافَ  * بفاِرسَ بالضَّ

انُ و  .496، منها : أَبو طاِهٍر محمُد بُن ُعَمَر بِن عبِد هللِا ، َسِمَع عن أَبي بْكٍر الذاكونّي ، وماَت َسنَة  كَشدَّاٍد : َمَحلَّةٌ بأَْصفَهانَ  ، َكرَّ

ِة ، وثم َعْين ماٍء ال يُْغَمُس فيه شي قُْرَب تُبَّت سانَ بُِخرا د أَْيضاً :و  ٌء وال َحديٌد إالَّ وذاَب.به َمْعدُن الفضَّ

 ِحْصٌن بالَمْغِرِب. أَْيضاً :و

ّمِ وكْسِر الَّراِء : ة بَطبََس ، ُكِرينُ و  ابِن سعيٍد العبدّيِ ، وعنه أَبو منها : أَبو َجْعفٍر محمُد بُن كثيٍر عن أَبي عبِد هللِا محمِد بِن إبراهيمَ  ، بالضَّ

.  عبد هللا محمُد بُن علّيِ بِن َجْعفٍر الطَّبَسيُّ

 ، كِعْذيَْوٍط : ة قُْرَب االْسَكْنَدِريَِّة. ِكْريَْونُ و

 وقيَل : واٍد.

ةَ :  وقيَل : خليٌج يَُشقُّ من نَْهِر ِمْصَر ؛ قاَل كثيُِّر عزَّ

ا  ريُهــــــــــــــا وكــــــــــــــَبهنــــــــــــــ  راعــــــــــــــًا عــــــــــــــِ تح ســــــــــــــــــــــــــــِ  تــــــــــــــولــــــــــــــ 

لــــــــــــــوِع     وحِن ذاُت قــــــــــــــُ رحيـــــــــــــــَ ُض ابلــــــــــــــكــــــــــــــِ (2)َدوافــــــــــــــِ
 

  
ْنج ؛ الُمغَنِّيَةُ  كَسِفينٍَة : ، الَكِرينَةُ و اربَةُ بالعُوِد أَو الصَّ  الَكِرينَةِ  هو العُوُد نَْفُسه ، وقالوا في الِكرانَ  بالكْسِر ؛ وفيه نََظٌر فإنَّ  ، كرانٌ  ج الضَّ

اِربَةُ  ْل. بالِكرانِ  هي الُمغَنِّيَةُ الضَّ  ، فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريةٌ بَضْرغانَةَ. كردانُ  : [كردن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الفأُْس العَظيَمةُ ، لها رأٌْس واِحٌد. الِكْرِدينُ و الَكْرَدنُ 

 ، أَي بقَفاهُ ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. َكْرَدنِهووُخْذ بقَْرَدنِه 

 : أَي ُعنُقَه. َكْرَدنَهُ ووقاَل األَْصمعيُّ : يقاُل : َضَرَب قَْرَدنَهُ 

 ، بالكْسِر ؛ لَقَُب مْسَمع بن عْبِد الَمِلِك. ِكْرِدينُ و

لها َحدٌّ  فأٌْس كبيرٌ  ، بالفتْحِ والَكْسِر ، وإْطالقُه يُوهُم االْقتِصاَر على الفتْحِ فقط ، وُهما لُغَتاِن : الَكْرِزينُ و، وقد يُْكَسُر ،  ( )3الَكْرَزنُ   :[كرزن]

. الِكْرِزيمِ و الِكْرِزمِ  ورأٌْس واِحٌد ، مثْلُ  اء ، نَقَلَهُ الجْوهِريُّ  ؛ وعن الفرَّ

 نحُو الِمْطَرقَِة. الِكْرِزينُ  وقيَل :

 .َكراِزنُ و َكراِزينُ  ، والَجْمعُ  ِكْرِزنٌ و َكْرَزنٌ وذا كاَن لها َحدٌّ واِحٌد فهي فأٌْس ، وقاَل أَبو َعْمٍرو : إ

 يَْحِفُر في َحَجٍر إذ َضِحَك. الِكْرِزينَ  فأََخذَ »في حِديِث الَخْنَدِق : و

 .«الَكراِزينِ  حتى سمْعُت وْقعَ »في حِديِث أُّمِ َسلََمةَ ، رِضَي هللاُ تعالى عنها : و
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ثٌ  ِمن َسَمْرقَْند ، (4)إلى قَْريِة باْربَِجين  ، الكاْرَزنِيُّ  األَْربجينيُّ  َجْعفٍَر محمُد بُن موَسى بِن َرَجاءأَبو و ه ، وعنه  ُمَحّدِ َرَوى عن أَبيِه عن َجّدِ

 والثلثمائٍة. (5)أَبو سْعٍد اإِلْدريسيُّ ، ماَت قَْبَل الثالثِيَن 

ا يَ  : كاِرزينُ و  ،« ك ر ز»في  ِلي البَْحَر ، ذُِكرَ قَْريةٌ بفاِرَس ممَّ

__________________ 
 واللسان والصحاح وفيها : القنا  نبوبه. 210( ديوانه ط بريوت ص 1)
رحدح »كذا االصر ا ويف القاموس   (*)  كما يف معجم البلدان.« : َدرَاِبِح
 .«سراعاً ومرت »( اللسان ا ويف ايقوت من ثالثة أبيات بدون نسبة ا برواية : 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : كجعفٍر وزِبحرٍِج وِقنحِديٍر.3)
 «.أربيجن» ويف اللباب :« دبنجن»ورمبا قالوا : « أَرحبِنحَجنُ »( قيدها ايقوت 4)
 ( يف اللباب وايقوت : قبر السبعا والثالمثئة.5)
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لي   ا َأعحجمي ٌة وُحُروُفها َأصح رُه هنا ا ألهن  َم.والص واُب ِذكح  ة ا وهبا ُوِلَد املصنُِّف ا رمِحَه  ُ تعاىل كما تقد 
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ قاَل أَبو حنيفَةَ : أَْحِسبُني قد سمْعُت ذلَك. الَكْرَزنِ و الِكْرِزنِ  ، كِدْرَهٍم ، لُغَةٌ في الِكْرَزنُ 

ْحِل ؛ قاَل : (1): ما تْحَت مبَرَكِة  الَكراِزينُ و  الرَّ

ِم  ٍه ســـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــِ ُت فـــــــــــــيـــــــــــــه ذاَت وجـــــــــــــح فـــــــــــــح ـــــــــــــَ  وقـ

ِم     لـــــــــــٍب زاهـــــــــــِ ـــــــــــَن بصـــــــــــــــــــــــــُ رازِي ـــــــــــكـــــــــــَ يب ال نـــــــــــح ـــــــــــُ (2)تـ
 

  
 وَشّدِ النُّوِن الَمْفتوَحِة : أَْهَملَهُ الجْوهِري وصاِحُب اللِّساِن. (3)بكْسِر الكاِف  ، الِكْرِسنَّةُ  [كرسن]

ٌن للدَّواّبِ ، نافٌِع للسُّعاِل ، َعِجينُ  وهي ٌل للدَِّم ُمَسّمِ ٌع ُمْسِهٌل َمبَّوِ ِة الَكْلبِ َشَجَرةٌ َصغيَرةٌ لها ثََمٌر في ُغلٍُف ُمَصّدِ  ه بالشَّراِب يُْبِرُئ من َعضَّ

 واألَْفعَى واإِلْنساِن. الَكِلبِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْين محمُد بُن محمدِ  از ُعِرَف بابنِ  شمُس الّدِ ، بالضّمِ ، َسِمَع الّشفاء على الشاوري والفَْخر القاياتي وأَبي العبَّاس  ُكْرسونٍ  بِن عْبِد الغنِّيِ البَزَّ

ْوِء.  بِن عْبِد الُمْعِطي ، تَْرَجمه الّسخاوي في الضَّ

ُد النُّون : الَكْرَكدَّنُ  : [كركدن] ةُ تَُشّدِ . ، ُمَشدََّدةَ الدَّاِل والعامَّ  أَْهَملَه الجْوهِريُّ

 تَْحِمُل الِفيَل على قَْرنِها. َعظيَمةُ الَخْلِق ، يقاُل : إنَّها دابَّةٌ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

ض في َسواٍد كالطَّاوس صور بيا يقاُل : إنَّها تَتَولَُّد بيَن الفََرِس والِفيِل ، وقَْرنُها مصمت قَِويُّ األْصِل حادُّ الرأِْس ، إذا نُِشَر طوالً َخَرَج منه

ةٌ.  والِغْزالن وغيِرِهما ، تُتََّخذُ منه َمناِطُق وَمقابُِض للسُّيُوِف والسََّكاِكين ، يتغالَى فيها ، وَمنافِعُه جمَّ

لها : ِة قد اْرتََكبَه المتنبِّي في ِشْعِره في قِصيَدةٍ أَوَّ  ثم إنَّ تَْشديَد النوِن الَّذي نََسبَه إلى العامَّ

 ماشية اخلوزالن اأَلكر
 فقيَل : ألنَّه ال يُْعتَدُّ به لكْونِه من الُمولِّدين ، وتَْشديد الداِل نُِقَل عن ابِن األْعرابّيِ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

بِن ُعَمَر ِمن شيوخِ الُمْستِْغفرّي  (6)اليَمانيُّ الطيُِّب بُن خميِس  (5): قَْريةٌ بنََسف ، ومنها : أبو الَحَسِن  (4)، بضّمِ الميِم  َكْرُمجينُ   :[كرمجن]

 ، رِحَمه هللاُ تعالى.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َكَزَر ، والصَّواُب ِذْكُرها هنا ، ألنَّ ُحُروفَها أَْعجميَّةٌ ، كازرون : َمدينَةٌ على بَْحِر فاِرَس ، وقد َذَكَرها المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ، في 

ثوَن والفُقَهاُء.  وقد نُِسَب إليها الُمحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 (7)كزم أَْيضاً. وأَبو عاِصٍم  بُن الحاِرِث ، كعُثْمان ، من بَني ساَمةَ ابِن لَُؤّيِ في أَْجداِد َعْرَعَرة بِن البِرنِد ، وقد ذُِكَر في ُكْزمانُ   :[كزمن]

 البَْصريُّ َرَوى عن شْعبَةَ. (8)الباِجيُّ  الُكْزمانيُّ  عليُّ بُن سعيِد بِن الُمثنَّى

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّسان. : َكْزنَةُ  : [كزن]

ثِ  بِن علويه اليَمانّيِ  لَقَُب محمِد بِن َداُودَ  وهو اِزي الُمحّدِ بيدي.عن أَبي  الرَّ  ُحَمة محمِد بِن يوُسَف الزَّ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 ( اللسان : مريكة.1)
 ( اللسان.2)
 ( ضبطها عاصم بفتح الكاف والسا ا والشرح بكسر ا. ا ه ا هامش القاموس.3)
 ( قيدها ايقوت بفتح امليم.4)
 ( يف اللباب وايقوت : اليمان بن الطيب.5)
 واألصر كاللباب.« حني »يف ايقوت : ( 6)
 أبو عصمة. 1214/  3( يف التبصري 7)
 ( يف التبصري : الناجي.8)
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ن القُْرُطبيُّ وهو أَُخوهُ ُمْنذر بُن سعيٍد القاِضي ، أََخَذا ع الَكْزنيُّ  : قَبيلَةٌ من البَْربِر ، منهم : أَبو سعيٍد فْضُل هللِا بُن سعيِد بِن عبِد هللاِ  َكْزنَةُ 

د وأَبي  اس ، ماَت أَبو سعيٍد َسنَة  (1)ابِن َوالَّ شاطيُّ وابُن الفََرِضّيِ. 335الُمْنذِر وأَبي َجْعفٍر النحَّ  ، َذَكَره الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 أَبي حفص النَّسفّي الحافِظ ، رِحَمه هللاُ تعالى. ِمن شيوخِ  (2): قَْريةٌ بَسَمْرقَْند ، منها : أَبو بْكٍر محمُد بُن محمِد بِن ُسْفياَن  َكساَدنُ   :[كسدن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْين ، وُهنا محلُّ ِذْكِرها ألنَّ ُحُروفَها أَْعجميَّ  كاسانُ  : [كسن]  ةٌ.: مدينَةٌ َوَراء الشَّاش ، َذَكَرها المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى في الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ويَه بِن زهيٍر الشافِِعيُّ الفَقيهُ ، وله كتاٌب سَ  َكاَسنُ  اه بَواتُِر ، كهاَجَر : قَْريةٌ بنخشَب ، منها : أَبو نَْصر أَحمُد ابُن الشيخِ بِن َحمُّ مَّ
الحججِ ،  (3)

 َسِمَع أَبا يَْعلى النّسفّي وغيَرهُ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 وُف بأَبي فَْرَوةَ ، كأنَّها ُروميَّةٌ. وأيضاً. فاكهة معروفة توكل شياً.: الشَّاه بلوط الَمْعرُ  الكستنة : [كستن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الغُباُر ؛ عن أَبي َعْمٍرو ؛ وأَْنَشَد : الَكْسطانُ  : [كسطن]

رَجح  تح بـــــــــــعـــــــــــَ  حـــــــــــىت إذا مـــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــُ   ـــــــــــَ 

جح     يــــــــــــــهــــــــــــــا فــــــــــــــثــــــــــــــاَرتح بــــــــــــــَرهــــــــــــــَ  َأهــــــــــــــاَب راعــــــــــــــِ

  

طاَن َمراي ذي َوَهجح   (4)تُِثري َكسح

 كذا في اللِّساِن.

. ، كبُْشَرى : الُكْشنَى : [كشن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 الِكْرِسنَّةُ. وقاَل أَبو حنيفَةَ : هو

 بِال الٍم. ُكْشنَى َحبٌّ فاِرِسيَّتُه وقاَل غيُرهُ : هو

ّمِ : د ُكشانِيَةُ و ْغِد من َسَمْرقَنْ  ، بالضَّ اإِلْسماعيلي  (5)د ، على يَْوَمْين من بُخارى ، منه : أَبو َعْمرو أَْحمُد بُن حاجب بِن محمٍد َرَوى عنه بالصَّ

 (7)، وعنه الَحَسُن  291َسنَة  (6)وَحِفيُده أَبو علّيِ إْسمعيُل بُن أَبي نَْصر محمد بِن أَْحمَد آِخر َمْن َرَوى عن البُخاِري عن الفَْربري ، ماَت 

ل وطائِفَةٌ ، وَولََداه  بُن محمدٍ   بِن ِخداٍش  (11)، وعليُّ بُن إبراهيَم بِن الفْضِل  (10)ُعَمَر بِن محمِد بِن نجيِر  (9)أَبو نَْصر محمُد عن  (8)الخالَّ

 ؛ وعليُّ بُن محتاج بِن حمويه بِن ِخداٍش عن محمِد بن علّيٍ الصائِغِ ، وجبريُل بُن محتاجٍ  (12)عن إبراهيَم ابِن نَْصر بِن عبيٍد  الُكَشانيُّ 

 الُكَشانيُّ  ؛ وأَبو الفتْح محمُد بُن َمْسعوِد بِن الُحَسْين الُكشانيُّ  بِن َعْمٍرو السويقّي البَلخّي ، وإبراهيُم بُن يَْعقوب (13)عن محتاجِ  الُكشانيُّ 

 عن علّيِ بِن إْسحَق الَحْنظلّي ؛ وعبيُد هللِا بُن ُعَمَر بِن محمدٍ  الكشاني ِخ ابِن الّسمعاني ؛ وأَبو نَْصر أَحمُد بُن علّيٍ الغنجاريُّ ِكالُهما ِمن شيو

ة الّسَرْخسّي.عن شْمِس األ الُكَشانيُّ  الَخطيُب َرَوى عنه أَبو حفص النَّْسفيُّ الحافُِظ ؛ وأَبو سعٍد َمْسعوُد بُن الُحَسْين الُكَشانيُّ   ئِمَّ

ْين وكْسِر النّوِن وتّخفيِف الياِء : ، أَْكُشونِيَةُ و َغْربي قُْرُطبَة ُمتَِّصٌل َعَملُه بأُْشبُونَةُ وقد يُوَجُد في ساِحله العَْنبُر  د بالَمْغِربِ  بالفتِْح وضّمِ الّشِ

 الفائُِق.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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__________________ 
 : ابن املنذر. 1215/  3 ( يف التبصري1)
 ( يف اللباب : شعبان.2)
 ( يف ايقوت : تواين ا جج.3)
 ( اللسان.4)
 .1216/  3واألصر كالتبصري « عن»( يف اللباب : 5)
 ( قيد ابن األثري وفاته اب روف سنة إحد  وتسعا وثالمثئة.6)
 ا سا. 1216/  3( يف التبصري 7)
 كما يفهم من عبارة التبصري.« ووالده»( كذا والصواب : 8)
 .«بن»( عن التبصري وابألصر 9)
 ( يف التبصري : ِبري.10)
 .«الُفَضير»( يف التبصري 11)
 ( التبصري : عنرب.12)
 ( التبصري :  مد.13)
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 أَْدَرْكُت َزَمنَه بِمْصَر. الِكْشناِويُّ  صاِحُب العُلوم واألَْسرار محمُد بُن محمدٍ : ، بالكْسِر َمْقصوراً : َمدينَةٌ ببِالِد السُّوَدان ، منها  ِكْشنَى

 : تَْقويةُ الطَّعاِم باألَباِزير ، يَمانِيَّةٌ. التَّْكِشينُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

از.:  (1) كابشكن  :[كبشكن]  قَْريةٌ ببُخارى ، منها : أَبو أَحمَد القاِسُم بُن محمِد بِن عبِد هللِا بِن حمدان ، َرَوى عنه أَبو نَْصٍر البزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

األَْعلى التَّجيبيُّ عن ابِن لبابَةَ وأَْسلم بِن بُن عبِد البّرِ بِن عْبِد  (3)أَبو عبِد هللِا محمُد : : قَْريةٌ ِمن أَْعماِل قُْرُطبَة ، منها  (2) كشيكنان  :[كشكن]

 ، َذَكَره ابُن الفََرِضّي. 341عْبِد العَزيِز ، وعنه محمُد ابُن أَحمَد بِن يَْحيَى ، وتُوفي بَطَرابُلُس الشاِم َسنَة 

. : الَكْشخانُ  : [كشخن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ئيُس. وهو  الرَّ

 .َكْشخانُ  : قاَل له يا َكْشَخنَهُ و

 : وما أَُراها َعربيِّةٌ. َكْشَمخَ  قاَل األَْزهِريُّ في تْرجمةِ 

 بالتَّْشديِد ، وقد ذُِكَر في تَْرجمِة َكَشَخ. كَكشََّخهُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ربيٍَّة ، كما نُِقَل عن الَخِليِل ، ونبَّه عليه الشَّهاُب في الِعنايَِة.: َشتََمهُ بها ، ولْيَسْت بعَ  َكْشَخنَهُ و: الّدياثَةُ وَعَدُم الغَْيَرةِ.  الَكْشَخنَةُ 

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. وهي ::  كشماهن وقد يقاُل أَْيضاً : ، بالضّمِ وفتحِ الهاِء وكْسِر الميِم وقد تُْفتَُح ، (4) ُكْشِميَهنَةُ   :[كشمهن]

ي بِن ُزراعِ ، أَبو الَهْيثمِ  منها : ْت ،القَِديمِة خربَ  ة بَمْروَ  كغُراٍب ، ابِن هرون بِن ُزراعٍ األَِديُب ؛ وبخّطِ بعِض الفَُضالء :  محمُد ابُن َمّكِ

حم  تَْين ؛ َرَوى عن أَبوي العبَّاس الدغولي والالَّ ر وَمرَّ ي ُمَكرَّ ، وعنه القاِضي الُمْحسُن بُن أَحمَد الخاِلِديُّ وأبو عبِد هللِا  (5)محمُد بُن َمّكِ

ويُّ كتاَب البُخاِري قِراَءةٌ محمُد ابُن أَحمَد غْنجار ، واْشتََهَر بِروايَِة البُخاِري عن الفَْربرّي ، َرَوى عنه أَبو َذّرِ عبُد الّرحيِم بُن أَحمَد الَهرَ 

 ، وماَت في هذه السَّنِة بِقَْريتِه في يَْوِم َعَرفَة. 389ة في الُمَحّرَم َسنَ  بُكْشِميَهن عليه

ي الَمْذُكور ، وعنها أَبو الَحَسِن عليُّ بُن الُحَسْيِن بِن ُعَمَر  َكريَمةُ بْنُت أَحمدَ  أُمُّ الِكرامِ و بِن محمٍد الَمْروزيَّةُ َرَوت البُخاِري عن محمِد بِن َمّكِ

اء ، وأَبو عبِد هللِا محمدُ   بُن بََركات بِن ِهالٍل النَّْحوّي. الفرَّ

ه البُخاِري والتّرمذي ، وَرابََط * قْلُت : وِمن هذه القَْريِة أَْيضاً : أَبو محمٍد حيَّاُن بُن موَسى الُكْشِميَهنيُّ : ثقَةٌ َرَوى ُكتَُب ابِن الُمباَرك ، وعن

 ، رِحَمه هللاُ تعالى. 231بفَْربَر ، فماَت بها َسنَة 

. ، اإِلْكعانُ  : [كعن]  بالكْسِر : أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 وأَْنَشَد لَطْلق بِن َعِدّيٍ يَِصُف نَعاَمتَْين َشدَّ عليهما فارٌس : فُتوُر النَّشاِط ، وَرَوى األْزهِريُّ عن أَبي َعْمرو قاَل : هو

ُص و  ـــــــــــــــــــــِ ب قـــــــــــــــــــــح ن  يــــــــــــــــــــــَ ُريف آ رِهـــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــــــح
ُ

 املـــــــــــــــــــــ

صُ     كــــــــــُ نــــــــــح ــــــــــَ َر مــــــــــنــــــــــه يـ قــــــــــح اُ  اهلــــــــــِ بحصــــــــــــــــــــــــًا ختــــــــــَ ــــــــــَ  قـ

  

َبُص  ِعناً ما يـَهح َعر  ُمكح  (6)حىت اِشح

 قاَل األَْزهِريُّ : وأَنا واقٌف في هذا الَحْرِف.

 : ِمن ُملُوِك اليََمِن كاَن ُطولُه َعَشَرةَ أَْذُرعٍ. َكْنعانَ  ذُوو

ّمِ : اْمَرأَةٌ. ُكعانَةُ و  ، بالضَّ
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 : ِجيٌل من النَّاِس اْنقََرُضوا. الَكْنعانِيُّونَ و* قْلُت : 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
َكن من قر  خبار .1)  ( قيدها ايقوت : كاشح
 ( قيدها ايقوت : كشكينان.2)
 ( يف ايقوت :  مد بن عبد   بن عبد الرب.3)
َهُن بفتح امليم واهلاء وآخرها نون.4) َميـح  ( قيدها ايقوت : ُكشح
 ( يف اللباب : واألصم.5)
 اللسان.( 6)
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 : ِجيٌل ِمن الناِس اْنقََرُضوا ، كأَنَّهم نُِسبَوا إلى كْلَدان َدار َمْملََكِة الفُْرِس بالِعراِق. الكْلَدانِيّونَ  : [كلدن]

ً  الُخبََزةَ في الَملَّةِ  َكفَنَ  : [كفن]  وهو مجاٌز. واَراها بها ، : يَْكِفنُها َكْفنا

ً  الصُّوفَ  َكفَنَ و  َزلَهُ.غَ  : يَْكِفنُه َكْفنا

ُجلُ  َكفَنَ  وفي العَْين : َر قْوُل الشَّاِعِر : يَْكِفنُ  الرَّ  : َغَزَل الصُّوَف ، وبه فّسِ

هـــــــــا  تـــــــــُ مـــــــــِ عـــــــــح رحعـــــــــاهـــــــــا ويــــــــــَ ر  يف الشـــــــــــــــــــــــاِء يــــــــــَ ظـــــــــَ  يـــــــــَ

د و     ـــــــــِ ب ـــــــــَ ت هـــــــــح ـــــــــَ َث يـ ـــــــــح َر إال  َري هـــــــــح ـــــــــد  ُن ال فـــــــــِ كـــــــــح ـــــــــَ (1)ي
 

  
؛ وقوُل اْمرِئ  الَكفَِن أَْكفانٌ  ؛ وَجْمعُ  ُمَكفَّنٌ و َمْكفونٌ  بالتَّْشديِد ، فهو كَكفَّنَهُ ، ِلباُس الَميِِّت ؛بالتّْحريِك ، وهو  ، الَكفَنَ  الَميَِّت : أَْلبََسهُ  َكفَنَ و

 القْيِس :

فاين   (2)عل  َحرٍَج كالَقرِّ حَيحِمُر َأكح
 ثِيابَهُ التي تُواِريَه. بأَْكفانِه أَرادَ 

 َكَر بعُضهمفي الحِديِث كثيراً. وذَ  الَكفَنِ  وَوَرَد ِذْكرُ 

، قاَل : وهو األَعمُّ ألنَّه يَْشتمُل على الثَّْوِب وَهْيئَتِه  تَْكِفينه أَنَّه بسكوِن الفاِء على الَمْصَدِر ، أي ، َكْفنَه أَحُدكم أََخاه فْليُْحِسن َكفَنَ  في قْوِله : إذا

 وَعَمِله ، الَمْشهوُر بالتَّْحريِك.

ْغفاِن. ، «َكفَنَهاوفأَْهَدى لنا شاةً »في الحِديِث : و يها ِمَن الرُّ  أَي ما يُغَّطِ

َم هللاُ تعالى َوْجَهه إلى عاِمِله َمْصقَلَةَ بِن ُهبَْيَرةَ : منه ؛ و ال ِمْلَح فيه بالفتْحِ : ، َكْفنٌ  َطعامٌ و أَْن لو أََكْلَت  (3)ما كاَن عليك »كتاُب علّيٍ ، كرَّ

ً  َطعاَمَك ِمراراً  اِلِحينَ  َكْفنا  .«، فإنَّ تْلَك ِسيَرةُ األْنبياِء وَطعاُم الصَّ

وقاَل الَهَجريُّ : ال ِمْلَح عْنَدهم ؛  ليَس لَُهم ِمْلحٌ  كما في األُصوِل الصَّحيحِة ؛ أَْكفَنَ  أَو ِمن بالتَّْشديِد كما في النسخِ ، َكفَّنَ  ؛ من ُمَكفِّنُونَ  همو

 وال لَبٌَن. (4) وال أُْدمٌ  زاَد غيُرهُ :

 َمْوِضُع قُعوِدَك منها ِعْنَد النِّكاحِ. على ِصيغَِة الَمْفعوِل : ، الُمْكتَفَنُ و

 وهو مجاٌز. ا ،جاَمعَه إذا : اْكتَفَنَها قدو

ّمِ : من الِحراِر التي تُْنبُِت كلَّ شي الُكْفنَةو  ٍء.، بالضَّ

ّقِ َصغيٌر َجْعٌد إذا يَبَِس َصلُبَْت ِعيدانُه كأنَّها قَِطٌع ُشقِّقَْت عن القَنا. بالفتْحِ : َشَجرٌ  ، الُكْفنَةُ و  من الّدِ

 تَْنبُُت بالِقيعَاِن وبأَْرِض نَْجٍد. وقيَل : هي ُعْشبةٌ ُمْنتَشرةُ النَّْبتِة على األَْرِض ،

 من نَباِت القُّفِ ، لم يَِزْد على ذلَك شيئاً. الَكْفنَةُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ ، رِحَمه هللاُ :

 َغِلَط الجْوهِريُّ فََضمَّ.و

مُّ فال َغلَط.  قاَل شْيُخنا : وقد نُِقل الضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي الَكْفنُ  األَْعرابي :قاَل ابُن  الَميِِّت ألنّه  َكفَنُ  : التَّْغِطيَةُ ؛ ومنه ُسّمِ
(5) .  يَْستُره ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ

ماِد : َغطَّاهُ به. َكفَّنَ و  الَجْمَر بالرَّ

 ، كُزبَْيٍر : َصنٌَم لدوس ، عن نَْصر ؛ ومنه قْولُه : الُكفَْينِ  وذُو
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 (6)َكا اي َذا الُكَفاح لسحت من عبادِ 
__________________ 

منسوابً للراعي. والبيت يف ديوانه ط بيوت ص  190/  5( اللسان والتهذيب والتكملة وعجزه يف الصحاح بدون نسبة ا وعجزه يف املقايي  1)
 وانظر ختر ه فيه. 72
 وصدره : 173( البيت يف ديوانه ط بريوت ص 2)

 فإما تريين يف رحالة جابرٍ 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.« ينختف  أكفا»وفيه 

قوله : ما كان عليك اخل عبارة اللســـــان : ما كان عليك أن لو صـــــمت لِّل أايماً وتصـــــدقت بطائفة من طعامك »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 3)
 .« تسباً وأكلت طعامك اخل وقوله : وطعام الصا ا ا يف اللسان : وآدام الصا ا

 َلَ ٌ وال أُدحٌم.( يف القاموس : وال 4)
 والتصحيح عن األزهري.« ألن»( ابألصر 5)
 ( معجم البلدان ا ونسبه لطفير بن عمرو الدوسي ا وبعده :6)

 مـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــالدان أقـــــــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــالدكـــــــــــــــــــــا 

 إين حشـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــار يف فـــــــــــــــــــــؤادكـــــــــــــــــــــا   
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ُروَرةِ ؛ وقد   ذُِكَر في َمَحلِّه.ونقَل الّسهيلّي فيه التَّْشديَد ، وقاَل : إنَّه ُخفَِّف للضَّ

 ، كُزبَْيٍر : قَْريةٌ ببُخارى ، منها : الحاِكُم أبو محمٍد عبُد هللِا بُن محمٍد َرَوى عنه أَبو محمٍد الكرميني. ُكفَْينٌ و

م : الَكْفنَة : اْختَلَى َكفََن يَْكِفنُ و َر أَْيضاً قْوُل الشاِعِر الُمتقّدِ  ؛ وبه فُّسِ

َر إال  رَ  َتِبدُيَكفُِّن الد هح  يحث يـَهح
 لَمَراِضع الشاِء. الَكْفنة أَي يَْختَلي من

ا َعْمٌرو فإنَّه َرَوى عن أَبيِه هذا البيَت :  قاَل أَبو الدُّقَْيش : وأَمَّ

ٍة  لـــــــــــــَ وحٍط وراجـــــــــــــِ ُت يف قــــــــــــــَ مـــــــــــــِ عـــــــــــــح ر  يــــــــــــــَ ظـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

دُ     بـــــــــــِ تـــــــــــَ هـــــــــــح َث يــــــــــــَ َر إال  َريـــــــــــح هـــــــــــح ُت الـــــــــــد  فـــــــــــِّ كـــــــــــَ  يـــــــــــُ

  
 ويْحرُص.قاَل : يَُكفُِّت أَي يَْجَمع 

ٌث َمْشهوٌر ألنَّ جدَّهُ كاَن يَبِيعُ  األَْكفاني وهبَةُ هللِا بنُ   .األَْكفانَ  ُمحّدِ

وفِيَّة بَهراةَ ، ِمن مشايخِ أَبي الَوْقت. الُكوفانيُّ  وأَحمُد بُن أَبي نَْصر  ، بالضّمِ ، شيُخ الصُّ

ِسَخ منها ، بَناها عبُد هللِا بُن طاِهٍر ، منها : أَبو الَمكاِرِم عبُد الَكريِم بُن بَْدٍر ، َذَكَره ابُن ، بالضّمِ : قَْريةٌ قُْرَب أَبي َوْرد على ِستَِّة فَرا ُكوفَنُ و

ُث الُمْكثُِر أَبو الفتْح األَبيوردّي محمُد بُن محمِد بِن أَبي بْكرٍ  ي وغيِرِه ؛ والمحّدِ تََب َجَمع المْعَجم فكَ  الكوفني الّسمعانّي ، وقاَل : َسِمَع من َجّدِ

ٌث َمْشهوٌر. (1)؛ واألَِديُب أَبو الُمَظفّر أَحمُد  667فيه عن َجْمعٍ جّمٍ وَوقََف ُكتُبَه ، ماَت َسنَة   بُن محمٍد ُمحّدِ

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، كَسحاٍب : َكالنٌ  : [كلن]

،  ِكِلينٌ : وهكذا في النُّسخِ وفي بعِضها  كأَميٍر ، ، َكِلينٌ و َرْملَةٌ في ِدياِر بَني عقيٍل.وَضبََطه نَْصر بالضّمِ وقاَل :  َرْملَةٌ لغََطفَاَن ، وهي

 بالكْسِر ، وَضبََطه ابُن الّسمعانيُّ كُزبَْيٍر.

 * قْلُت : وهو الَمْشهوُر على األَْلُسِن والصَّواُب بضّمِ الكاِف وإمالَِة الالِم كما َضبََطه الحافُِظ في التْبصيِر.

ّيِ ، منها : يعَةِ  أَبو َجْعفرٍ  ة بالّرِ وُرُؤِس فَُضالئِهم في أيَّاِم الُمْقتدِر ، ويُْعَرُف أَْيضاً بالّسْلَسلّي لنُزوِلِه  محمُد بُن يَْعقوَب الَكِلينِيُّ من فُقهاِء الّشِ

ْين إبراهيُم بُن عُ  ثْمان الَكلينِيُّ َسِمَع مع أَبي العاَلِء القََرِضّي على الَكماِل هبَِة هللِا َدْرب الّسْلَسلَِة بِبَْغداَد ؛ ومنها أَْيضاً القاِضي َشَرُف الّدِ

 السَّاِمرّي جْزَء البَانِياِسّي ، وأَبو َرجاء الَكلينِيُّ َذَكَره السَّمعانْي قاَل : وكان ثِقَةً.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َمدانّي ، وأَِخيه أَبي الَوفَاَء ، َحدَّثا عن أَبي الَوْقت ، َضبََطه الحافُِظ ، رِحَمه هللاُ تعالى.، كأَميٍر : َجدُّ أَحمَد بِن أَبي العّزِ الهَ  َكِلينٌ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّيِ ، منها : محمُد بُن صاِلحِ ابِن أَبي بْكِر بِن توبَةَ  ِكْيِلْين اِزي َرَوى عنه حَ  الِكيِلينِيُّ  ، كِسيِرين : قَْريةٌ بالرَّ ْمزةُ الكنانيُّ نَقَلَهُ الحافُِظ ، الرَّ

 رِحَمه هللاُ تعالى.

 أَْيضاً. الِكيالنيُّ  * قْلُت : ويقاُل فيه

ً  له ، كنََصَر وَسِمَع ، َكِمنَ  : [كمن]  ال يُْقَطُن له. َمْكَمنٍ  في : اْستَْخفَى كُمونا

 فيه. َكَمنَ  ٍء فقدٍء اْستَتَر بشيوكلُّ شي

 أَي اْستَتََرا واْستَْخفَيَا. ، «بعِض ِحراِر الَمدينَةِ  فَكَمناني»في الحِديث : و

 غيُرهُ : أَْخفاهُ. أَْكَمنَهُ و

 في الَحْرِب. يَْكُمنُونَ  ، كأَميٍر : القَْومُ  الَكِمينُ و
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 كما في الُمْحَكم.

 الدَّاِخُل في األَْمِر ال يُْفَطُن له. : الَكِمينُ  ِمن المجاِز :و

 كعَِليٍم وعاِلٍم. كاِمنٍ  بمْعنَى َكِمينٌ  األْزهِريُّ :قاَل 

__________________ 
 ( يف اللباب ومعجم البلدان :  مد بن أمحد.1)
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ّمِ : ُظْلَمةٌ في البََصِر ، أَو َجَرٌب وُحْمَرةٌ فيه. الُكْمنَةُ و  ، بالضَّ

قاُل : ِحكَّةٌ ويُْبٌس وُحْمَرةٌ ، أَو ِغلٌَظ في الَجْفِن ، أَو أُكاٌل يَْحَمرُّ له الَجْفُن فتَِصير كأَنَّها قاَل َشِمٌر : َوَرٌم في األَْجفاِن ، أَو قَْرٌح في المآقي ، وي

 َرْمداُء يَُساُء ِعالُجه ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ :

َرُ  مل  َرقــــــــــــــــح ٌة تــــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح هـــــــــــــــا مـــــــــــــــُ الحـــــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــــِ

ٌد     ٌة وال َرمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ن مـــــــــــــــح َذ ح هبـــــــــــــــا كـــــــــــــــُ (1)حتـــــــــــــــَح
 

  
 .ُكِمنَتْ وَشديَدةٌ ،  َكِمنَْت تَْكَمنُ  َع وُعِنَي ،الِفْعُل كَسمِ و

 : َكتُوٌم ، ِللَّقاحِ. َكُمونٌ  ناقَةٌ و

ْر   وإنَّما يُْعَرُف َحْملُها بَشَوالِن َذنَبِها. َذنَبَها ، (2) لم تُِشلْ ووفي الُمْحَكم : إذا لم تُبَّشِ

 إذا لَِقَحْت. وفي التْهِذيِب : وذلكَ 

 ُشَمْيل : إذا زاَدْت على َعشِر لَياٍل إلى َخْمس َعَشَرةَ ال يُْستَْيقَْن ِلقاُحها.وقاَل ابُن 

ونُ و ْمِسِم ، واِحَدتُه بهاٍء. ، كتَنُّوٍر : َحبٌّ مِ  الَكمُّ  َمْعروٌف أََدقُّ ِمَن الّسِ

 اِعُر :وقاَل أَبو َحنيفَةَ : َعَربيٌّ َمْعروٌف يَْزَعُم قَْوٌم أَنَّه السَّنُّوُت ؛ قاَل الش

ه  روقـــــــُ تح عـــــــُ وِن مـــــــاتـــــــَ مـــــــ  ُت كـــــــالـــــــكـــــــَ حـــــــح بـــــــَ  فـــــــَبصـــــــــــــــــــــح

ُر و     ه ُخضـــــــــــــــــــــــــح ونــــــــــــَ نــــــــــــ  ا ميــــــــــــَُ ه ممــــــــــــ  (3)َأغحصـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــُ
 

  
ياِح ، واْبتِالُع َمْمُضوِغه بالِمْلح يَْقَطُع اللُّعاَب. وهو  ُمِدرٌّ ُمَجّشِ هاِضٌم طاِرٌد للّرِ

ونُ و  الُحْلُو : اآلنِيُسوُن. الَكمُّ

ونُ و  هٌ بالشُّونِيِز.الَحبَِشيُّ َشبِي الَكمُّ

ونُ و ونُ واألَْرَمنِيُّ : الَكَرْويَا.  الَكمُّ يُّ : األْسَوُد ، الَكمُّ  وأَْجوُد ما ُجِلَب من كْرَماَن ، وله ُسفوٌف َمْشهوٌر في النَفعِ. البَّرِ

 ؛ عن ُكراعٍ. : ع لبَني نَُمْيرٍ  (4) ، كَمْقعَدٍ  َمْكَمنٍ  داَرةُ و

اِعي :وقيَل : َرْملَةٌ ببِالِد   قَْيس ؛ قاَل الرَّ

ٍن ســــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــتح إلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا  مــــــــــــَ كــــــــــــح  بــــــــــــداَرِة مــــــــــــَ

ا     يــــــــــــــنــــــــــــــَ ِف آرحآمــــــــــــــًا وعــــــــــــــِ يــــــــــــــح (5)رايُح الصــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 ، بلْفِظ الَجْمع. (6) الَمَكاِمينِ  أَو هي داَرةُ 

 واْستَتََر. : اْختَفَى اْكتََمنَ و

اِء ، كُمعَْيِقٍل : ع بعَقيِق الَمدينَةِ  ُمَكْيِمنو  : (7)؛ وقاَل عِديُّ بُن أَبي الرقاعِ  الَجمَّ

َوًة  دح ك غـــــــــــُ ـــــــــــِ ن ـــــــــــح ي ـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــعـــــــــــتح ل َت أَمح رُف ـــــــــــح  َأطـــــــــــرب

وُ      ِح محـــــــــــُُ يـــــــــــح ِن والـــــــــــر جـــــــــــِ مـــــــــــِ يـــــــــــح كـــــــــــَ
ُ

(8)بـــــــــــَا املـــــــــــ
 

  
حمن   بِن ثابٍِت في قْوِله : (9)وقد َرّده إلى مكبره َسِعيد بن عْبِد الرَّ

كــــــــــح  ا مــــــــــَ ٍر عــــــــــفــــــــــَ اِء مــــــــــن أُمِّ عــــــــــامــــــــــِ مــــــــــ  ن اجلــــــــــَ  مــــــــــَ

ِم     ر َة َواقـــــــــِ ا مـــــــــنـــــــــهـــــــــا فـــــــــحـــــــــَ فـــــــــَ لـــــــــض عـــــــــَ (10)فســـــــــــــــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 .(11)الحرير : ؛ وأَْيضاً  الَمَكاِمنُ  : الُمْستَتَر ، َجْمعُه الَمْكَمنُ 

 .ُمْكتَِمنٌ و كاِمنٌ  وِسرٌّ 

ْوُت أَثاَره. َمْكَمنٌ  ولكّلِ َحْرفٍ   إذا َمرَّ به الصَّ

 في القْلِب : ُمْختٍَف. ُمْكتَِمنٌ  وُحْزنٌ 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب والتكملة ونسبه الصاغاين لطريح بن إلاعير الثقفي.1)
 ( يف اللسان والتهذيب واألساس : مل َتُشرح.2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
 ن بفتح فسكون فكسر ا ضبرت قلم.( يف ايقوت : مكم4)
وضبرت مكمن فيه بكسر امليم الثانية ا وانظر ختر ه فيه ا واللسان ا والتكملة ومعجم البلدان « آداماً »وابألصر  264( ديوانه ط بريوت ص 5)

 دارة مكمن. مكمن.
 ومثلها يف ايقوت.« املطاِمنِ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 6)
 الرقاع. ( يف ايقوت : عدي بن7)
 ( معجم البلدان وفيه : الزجيج.8)
 ( يف ايقوت : عبد الرمحن بن حسان بن  بت.9)
 .«مكيمن»( معجم البلدان 10)
 ( كذا ولعلها : ا رار ا وهي مجض حرة ا كما يفهم من عبارة اللسان.11)
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َمِد. َمْكُمونَةٌ  وَعْينٌ   : بها شْبهُ الرَّ

اُح : الُمْكتَِمنُ و  : الَحِزيُن ؛ قاَل الطرمَّ

هــــــــا  نــــــــَ قــــــــح وِن َيســــــــــــــــــــــُ فــــــــُ ُف َأوحســــــــــــــــــــــاِط اجلــــــــُ واســــــــــــــــــــــِ  عــــــــَ

ٍن     زحِن واتـــــــــــِ ِج ا ـــــــــــُ ٍن مـــــــــــن العـــــــــــِ مـــــــــــِ تـــــــــــَ كـــــــــــح (1)مبـــــــــــُ
 

  
 : أَي ُمْضَمٌر. َكِمينٌ  وحبُّه في الفُؤادِ 

 ْبعَِة أَْمياٍل من اليْحُموِم.: ماٌء َعْذٌب َغْربّي المغيثِة والعَقَبِة على سَ  المْكَمنُ  وقاَل أَبو عبِد هللا الّسكونيُّ :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

محمِد  : قَْريَةٌ بَمْرَو َخَربَها الغزوُّ َسنَة ثَماٍن وأَْربَِعين وَخْمسمائٍة ، منها : أَبو َجْعفٍر عبُد الجبَّاِر بُن أَْحمَد بنِ  (2)، بالضّمِ  كُمْسانُ   :[كمسن]

 بو بْكٍر عبُد الّرحمِن بُن محمِد بِن أَبي شحَمةَ الَمأُْمونّي.بِن ُمجاِهد الحاِفُظ ، َرَوى عنه أَ 

 ، بكْسِرهما. الِكنَانِ و كالِكنَّةِ  ٍء وِستُْرهُ ، بالكْسِر : وقاُء كّلِ شي الِكنُّ  : [كنن]

 وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد لعَُمر بِن أَبي ربيعة :

ـــــــــــــــــــــــــا  ن ـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــان ن رِّ كـــــــــــــــــــــــــِ  حتـــــــــــــــــــــــــَت  ـــــــــــــــــــــــــِ

ُر     ــــــــــــــــــــــِّ ل هــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــُ رحٍد يـ ــــــــــــــــــــــُ ُر بـ (3)َفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ا رأَى ُسْرَعتَهم إلى»حِديُث االْستِْسقاء : منه يردُّ البَْرَد والَحرَّ ؛ و البَْيتُ  : الِكنُّ و  .أَِكنَّةٌ و أَْكنانٌ  ج،  «َضِحكَ  الِكنِّ  فلمَّ

ُروه على فُعٍُل كراِهيَةَ التَّْضعيِف.  قاَل : ِسْيبََوْيِه : ولم يَُكّسِ

؛ أَي أَْغِطيَةً  (5) (َوَجَعْلنا َعلى قُ ُلوِِبِْم َأِكنًَّة َأْن يَ ْفَقُهوهُ )؛ وقْولُه تعالى :  (4) (َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اجْلِباِل َأْكناانً )وفي التَّْنزيِل العَزيِز : 

 .ِكنانٌ  ؛ واِحُدها

ً و ً و َكنَّهُ يَُكنُّه َكنّا  ؛ قاَل األَْعلَم : َستََرهُ  أَي : اْكتَنَّهُ و بالتَّْشديِد ، ، َكنَّنَهُ و أََكنَّهو ُكنونا

زحَوان رجــــــــــــــــــٌر لــــــــــــــــــٌا أَ  رُت غــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــَ  َيســــــــــــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــفُ     نـــــــــــِ تـــــــــــاَرُة والـــــــــــكـــــــــــَ ه الســـــــــــــــــــــــــِّ نـــــــــــُ نـــــــــــِّ كـــــــــــَ  (6) ؟تـــــــــــُ
  

 .الِكنُّ  واالسمُ 

ً  َء في َصْدِرهالشي َكنَّ و  كذلَك ؛ قاَل ُرْؤبَة : اْكتَنَّهُ و أََكنَّهُ و َكنّا

َر ا يـــــــــــــــُر أَمـــــــــــــــَ خـــــــــــــــِ وســــــــــــــــــــــــــــا إذا الـــــــــــــــبـــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ  خلـــــــــــــــُ

ِويســــــــــــــــــــــــــا    هــــــــــــح ر الــــــــــــتـــــــــــــ  ثــــــــــــَ ه وَأكــــــــــــح طــــــــــــانــــــــــــُ يــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــَ

  

َو  َأن لَِيسا  رِه واكح  (7)يف صدح

 أَْمَره عنه : أَْخفاهُ. َكنَّ و

ُتْم يف أَنْ ُفِسُكمْ )َء : َستََرهُ ؛ وفي التَّْنزيِل العَزيِز : الشي أََكنَّ  وقاَل بعُضهم :  ، أَي أَْخفَْيتُم. (8) (َأْو َأْكنَ ن ْ

ي : وقد جاءَ   في األَْمَرْين َجِميعاً. ( )9أَْكنَْنتُ  قاَل ابُن بَّرِ

اُء : للعََرِب في  ؛ وأَْنَشُدوني : أَْكنَْنتُهو َكنَْنتُه َء إذا َستَْرتَه لُغَتاِن :الشي أَْكنَْنتُ  وقاَل الفرَّ

يــــــــــــــــــاٍت  دامــــــــــــــــــَ الِث قــــــــــــــــــُ  ثــــــــــــــــــالٌث مــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــَ

يـــــــــِض     قـــــــــِ ن  مـــــــــن الصـــــــــــــــــــــــ  كـــــــــُ ئـــــــــي تـــــــــَ (10)مـــــــــن الـــــــــال 
 

  
 يُْرَوى بالَوْجَهْين.
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 وفي الِكنِّ  بمْعنَى في أَْكنَْنتُهو َكنَنتُه وقاَل أَبو َزْيٍد :

__________________ 
 ( اللسان وعجزه يف التهذيب.1)
 ( قيدها ايقوت ابلنص ابلفتح ا واألصر كاللباب.2)
  ّر برد مرح رُ  رواية :( كذا ورد يف رواية ا ويف 3)

لُ  قا  ابن بري : صواب إنشاده :  برُد عصٍب مرحَّ

 .81( النحر ا اآية 4)
 .46ا واإلسراء ا اآية  25( األنعام ا اآية 5)
 واللسان. 328/  1( شرح أشعار اهلذليا 6)
 ( اللسان.7)
 .236( البقرة ا اآية 8)
أي الســـرت والصـــيانة من الشـــم  واإلســـرار يف النف  كما يعلم من « قوله : يف األمرين»هبامشـــه : وكتب مصـــححه « كننتُ »( يف اللســـان : 9)

 .«ء : سرتته وصنتهالوقوف عل  عبارة الصحاح يف قوله : وكننت الشي
 ( اللسان والتهذيب.10)
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يعاً ا تقوُ  : ُتهو الِعلحم  َكنَـنحتُ   النـ فحِ  مجَِ نَـنـح نونٌ  ا فهو َأكح  .ُمَكنيف و  َمكح
ُنَّ بَ ْيض  َمْكُنون  )؛ قاَل هللاُ تعالى :  ُمَكنَّةٌ و َمْكنونَةٌ  ، فهي أَْكنَْنتُهاوالجاِريَةَ  َكنَْنتُ و  ، أَي َمْستوٌر ِمن الشَّمِس وغيِرها. (1) (َكَأَّنَّ

 قالِت الَخنّساُء : ، كاْكتَنَّ  اْستَتَرَ  ُء :الشَّي اْستََكنَّ و

نــــــــــــاً و  وحهــــــــــــِ و رح انَره الضــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــُف مــــــــــــَ ــــــــــــَ نـ ــــــــــــَ  مل يــــــــــــتـ

ِر     فــــــــح ن  مــــــــن الســــــــــــــــــــــ  كــــــــِ تــــــــَ ٍم ال َيســــــــــــــــــــــح لــــــــَ (2)إىل عــــــــَ
 

  
ُجُل  اْستََكنَّ  وقيَل : ّمِ : َجناٌح يَْخُرُج من حائِطٍ  الُكنَّةُ و ِكنِّ  : َصاَر في اْكتَنَّ والرَّ  ُظلَّةٌ  فَْوَق باِب الدَّاِر ، أَو تُْشَرعُ  َسِقيفَةٌ  هي أَو وشْبِهه ، ، بالضَّ

فَِّة بيَن يََدي البَْيِت ؛ عن أَبي َعْمٍرو ، في البَْيِت ، يُْشَرعُ  أَو َمْخَدٌع ، أَو َرفٌّ  ؛ عن أَبي َعْمٍرو. هناِلكَ  تكونُ  بالكْسِر ،  ، ِكنانٌ  ج أَو كالصُّ

. ُكنَّاتٌ و  ، بالضّمِ

هم ؛ وَضبََطه الجْوهِريُّ بفتْحِ الكاِف  قَبيلَةٌ   :ُكنَّةٍ  بنُوو والضّمِ ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، وهكذا َضبََطه أَبو َزكريّا ؛  (3)ِمن العََرِب نُِسبُوا إلى أُّمِ

 وأَْنَشَد :

وح  ــــــــــــــــــــــــَ يـ ُت الــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــح زَاٌ  مــــــــــــــــــــــــا رأَي  غــــــــــــــــــــــــَ

هح     ـــــــــــــــــــــــــــــ  ن ين كـــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــَ  َم يف داِر ب

  

َد  رَُع اأُلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــــــــــٌم َيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  َرخـــــــــــــــــــــــــــِ

هح     نـــــــــــــــ 
ُ

ٍف مـــــــــــــــن املـــــــــــــــ عـــــــــــــــح (4)عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ّمِ والكْسِر ، ، ِكنِّيٌّ و ُكنِّيٌّ  هوو ّيٍ  بالضَّ ّيٍ وِلّجِ ِة. كلُّجِ  في الَمْنسوِب إلى اللجَّ

 بالفتْحِ : اْمَرأَةُ االبِن أَو األَخِ. ، الَكنَّةُ و

ِرين :  «َكنَّتَه فجاَء يَتَعَاَهدُ »في حديِث ابِن العاص : وجِل ، أَو اْمَرأَةُ ابِن أَِخيِه اْمَرأَةُ ابِن الرَّ  الَكنَّةُ  وفي مجالِس الشَّريف الُمْرتَضى في المعّمِ

لُني َكنَّتُكما إنَّ »في حِديِث أُبَّيٍ : أنَّه قاَل لعَُمر والعبَّاس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما ، وقد اْستَأَْذنا عليه : واْمرأَةَ اْبنِه.  ، أَراَد  ، «كانْت تَُرّجِ

اها ا يَُكسَُّر فيه على فَعائِل. َكنائِنُ  ج ألنَّه أَُخوهما في اإلْسالِم ؛ َكنَّتَُهما هنا اْمرأَتَه فسمَّ  ناِدٌر ، كأَنَّهم تََوهَّموا فيه فَِعيلَة ونَْحوها ممَّ

 التَّْضعيِف فإِنَّها تُْجَمُع على فَعاِئل ألَنَّ الفَْعلةَ إذا كانْت نَْعتاً صاَرْت بيَن الفاِعلَِة وقاَل األْزهِرّي : كلُّ فَْعلٍَة بالفتْحِ والضّمِ والَكْسِر من بابِ 

  إلى ذلَك األَْصِل.والفَِعيِل والتَّْصِريف يَُضمُّ فْعالً إلى فَِعيٍل ، كَجْلٍد وَجِليٍد وُصْلٍب وَصِليٍب ، فَردُّوا الُمَؤنََّث من هذا النَّْعتِ 

 عن ياقوت. ع بفاِرَس ، : َكنَّةُ و

 .كاالْكتِنانِ  بالكْسِر : البَياضُ  ، الِكنَّةُ و

هاِم ، بالكْسِر : ُجْعبَةٌ  ِكنانَةُ و ََّخذُ  الّسِ  أَي ِمن َخَشٍب ال ِجْلَد فيها. من ِجْلٍد ال َخَشَب فيها ، أَو بالعَْكِس ، تُت

ََّخذُ للنَّْبِل.كالَجْعبَة َغْير أنَّها َصغيرَ  الِكنانَةُ  وقاَل اللّْيُث :  ةٌ تُت

 ، فإذا كانْت من َخَشٍب فََجِفير. (5)النَّْبِل إذا كانْت ِمن أَِديٍم  ِكنانَةُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

حاحِ : هاُم. الِكنانَةُ  وفي الّصِ  التي تُْجعَُل فيها الّسِ

، ويُْرَوى بفتْحِ  وسلمعليههللاصلىوهو الَجدُّ الرابُع َعَشر لسيِِّدنا رُسول هللِا ،   ،أَبو قَبيلَةٍ  بِن ُمْدِرَكةَ بِن إلياِس بِن ُمَضر : بُن ُخَزْيَمةَ  ِكنانَةُ و

ي به ألنَّه كانَ  ل أََصحُّ ، وُكْنيَتُه أَبو النَّْضر ؛ قيَل : ُسّمِ يه به  يَكنُّ  الكاِف ، واألَوَّ ا َولََدتْه أُّمه َخَرَج أَبُوه يَْطلُُب شيئاً يَُسّمِ قَْوَمه ؛ وقيَل : ألنَّه لمَّ

اه به ، وأَبو ِكنانَةَ  فَوَجدَ  هاِم فَسمَّ ُل َعَربّيٍ يَْلتَِقي مع رُسوِل هللِا ،  ِكنانَةَ  الّسِ ، في نََسبِه ، ومنهم في غيِر َعُموِد النَّسِب  وسلمعليههللاصلىأَوَّ

 ، (6)، ويقاُل لولِده بنُو علّيٍ  ِكنانَةَ  َخْمُس قَبائِل ؛ بنُو عْبِد َمنَاة بنِ 

__________________ 
 .49( الصافات ا اآية 1)
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 ( اللسان.2)
 والذي يف الصحاح املطبوع : وبنو ُكن ة قوم من العرب.( كذا 3)
 ( اللسان.4)
 ( يف اللسان : أدم.5)
وهو علي بن مســـعود بن مازن بن ذئب الغســـاين أخا عبد مناة بن كنانة « قوله بنو علي ا كذا يف النســـخ وحرره»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 6)

 .180مناة بعد موته ا فنسبوا إليه ا عن مجهرة ابن حزم ص  ألمه ا وهي امرأة من بلّي ا فحضن علّي بين عبد
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رِو بنِ   .ِكنانَةَ   ا وبُنو ماِلِك بنِ  ِكنانَةَ   ا وبُنو ملحَكان بنِ  ِكنانَةَ   ا وبُنو عاِمِر بنِ  ِكنانَةَ   وبُنو َعمح
 ؛ قاَل زهيٌر : : الِحْقدُ  الُمْستَِكنَّةُ و

ٍة و  نــــــــ  كــــــــِ تــــــــَ حــــــــًا عــــــــلــــــــ  ُمســــــــــــــــــــــح و  َكشــــــــــــــــــــــح  كــــــــان طــــــــَ

ِم     جـــــــــــَ مـــــــــــح جـــــــــــَ تـــــــــــَ داهـــــــــــا ومل يــــــــــــَ (1)فـــــــــــال هـــــــــــو أَبـــــــــــح
 

  
حاحِ. كالكانُونَةِ  : الُموقَُد ، الكانُونُ و  ؛ كما في الّصِ

تاءِ  : الكانُونُ و ل واآلخر ، روِميَّةٌ. َشْهران في قَْلِب الّشِ  ؛ األَوَّ

اَراِن والَهبَّاَراِن ، وُهما   َشْهرا قُماحٍ وقَِماحٍ.قاَل األَْزهِريُّ : وُهما عْنَد العََرِب الَهرَّ

ُجُل الثَّقيلُ  : الكانُونُ  ِمن المجاِز :و  الَوِخُم : وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : الرَّ

رّاً أَ  ِت ســــــــــــــــــــــــــــــِ وِدعـــــــــــــــــح تـــــــــــــــــُ رحاباًل إذا اســــــــــــــــــــــــــــــح  غـــــــــــــــــِ

يــــــــــــنــــــــــــاو     حــــــــــــدِّثــــــــــــِ تــــــــــــَ
ُ

واًن عــــــــــــلــــــــــــ  املــــــــــــ  (2) ؟كــــــــــــانــــــــــــُ
  

 الثُّقالُء من الناِس. الَكوانِينُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

ي : وقيَل :قاَل ابُن بَ   الذي يَْجلُس حتى يَتَقصَّى األَْخباَر واألَحاِديَث ليَْنقُلَها ؛ قاَل أَبو َدْهبل : الكانُونُ  ّرِ

نـــــــــهـــــــــا و  يـــــــــح ـــــــــَ ين وبـ يـــــــــح ـــــــــَ وَن بـ َض الـــــــــَواشـــــــــــــــــــــــُ طـــــــــَ  قـــــــــد قـــــــــَ

ُر َأحـــــــــــَوجُ و     بـــــــــــح ر ا ـــــــــــَ وصـــــــــــــــــــــــــَ  حنـــــــــــُن إىل َأن يـــــــــــُ

  

لـــــــــهـــــــــا  لـــــــــي وَأهـــــــــح يـــــــــنـــــــــا مـــــــــن َأهـــــــــح وانـــــــــِ َت كـــــــــَ يـــــــــح  قـــــــــلـــــــــَ

ِر جلــــــــــجــــــــــوا     حــــــــــح ــــــــــبــــــــــَ ِة ال هــــــــــم يف جلــــــــــُ  عــــــــــِ (3)أَبمجــــــــــحَ
 

  
 َء إذا ُصْنته : نَقَلَه ياقوُت.الشي َكنَْنتُ  ِمن : اسُم َزْمَزَم ، َمْكنونَةُ و

 عن ياقوت. ة بقَْصراَن ، أَْيضاً :و: َجبٌَل.  َكنٌّ و

كةً : َجبٌَل بَصْنعاِء اليََمنِ  َكنَنٌ و  على رأِْسه قْلعةٌ َحِصينَةٌ. ، محرَّ

 ، كَسِفينٍَة : ة باليََمِن. َكنِينَةُ و

ُجُل : َكْنَكنَ و  ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. َهَربَ  الرَّ

 َكِسَل وقَعََد في البَْيِت. أَْيضاً :و

؛ ومنها : الفَقيهُ أَبو محمٍد عبُد هللِا ابُن يوُسَف بِن موَسى عن السيِِّد  (4)ابُن السَّمعانّي كَجْعفٍَر ؛ وَضبََطه  َمَحلَّةٌ بَسَمْرقَْندَ  كَصبُوٍر : ، َكنُونٌ و

 أبي الَحَسِن العلوّي.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .كاْستََكنَّ  : اْستَتََر ، َكنَّ 

 .الِكنَّ  : لَِزمَ  تََكنَّىو

 .ِكنٌّ  فيها ، واِحُدها يُْستََكنُّ  : الِغيراُن ونَْحُوها الِكنانُ و

 المْرأَةُ : َغطَّْت َوْجَهها َحياًء من الناِس. اْكتَنَّتِ و

ُجِل ، والَجْمعُ  الَكنِينَةُ و ْبرقان بِن بَْدٍر : منه ؛ و َكنائِنُ  : اْمرأَةُ الرَّ ُ  َكنَائِني أَْبغَضُ »قْوُل الّزِ  .«إلّي الطُّلعَةُ الُخبَأَة

 : الُمْصَطلى. الكانُونُ و

 قَُرْيُش تَْغلب وَخيف تَْغلب َمْسِجد ِمنَى.: : قَبيلَةٌ أُْخَرى في تَْغلب بِن وائٍِل يقاُل لهم  ِكنانَةَ  وبنُو
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 .(5): بمكَّةَ بيَن الحُجون وسقي الجناب  ِكنانَةَ  وِشْعبُ 

 ِمن بُْعٍد ، عن ياقوت. كِعنٍَب : َجبٌَل باليََمِن ببِالِد ُخوالن عاٍل يَُرى ِكنَنٌ و

 : قَْريةٌ بشرقية ِمْصَر ، وقد رأَْيتُها ، وبها ُوِلَد السراج البَْلِقينّي ، رِحَمه هللاُ تعالى. ِكنانَةَ  ومنيةُ 

 الحمصيُّ عن يَْحيَى بِن جابٍِر. الِكنانيُّ  ابِن َسلََمةَ  (6)ولده من َكْلٍب ، منهم : أَبو َسلََمةَ سليُم  ِكنانَةَ  وبنُو

__________________ 
 ومثلها يف الصحاح ا واملثبت كرواية اللسان.« ومل يتقدم»برواية :  83( ديوانه ط بريوت ص 1)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 123/  5واملقايي   61( البيت للخطيئة ا ديوانه ص 2)
 ( اللسان والثاين يف األساس وبعده فيها :3)

 هـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــوان مـــــــــــــــــــن حنـــــــــــــــــــّب وأوقـــــــــــــــــــدوا 

ج    ـــــــــــــــوا انر صــــــــــــــــــــــــــــرم  جـــــــــــــــّ ـــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــن ـــــــــــــــي  عـــــــــــــــل

  

 ( قيدها ايقوت ابلنص ابلفتح والسكون وواو ونون أخر .4)
 ( يف ايقوت : وُصفّي السباب.5)
 ( يف اللباب : أبو سلمة سليمان بن سليم الكناين.6)
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هِ  ْن نُِسَب إلى َجّدِ بُ  ِكنانَةَ  : أَبوبْكٍر محمُد بُن َجْعفِر ابِن محمِد بِن عبِد هللِا بنِ  ِكنانَةَ  وممَّ عن أَبي ُمْسلم الكجي ؛ وخلُف بُن حاِمِد  الِكنانيُّ  الُمَؤّدِ

 َوِلَي قََضاَء نواِحي بعِض األَْنَدلُس. ِكنانَةَ الِكنانيُّ  بِن الفََرجِ بنِ 

 حمَد بِن القاِسِم ابِن محمِد بِن القاِسِم بِن إْدِريس الُحَسْينِيُّ والدُملُوك قُْرُطبَة.: لَقَُب الشَّريف أَ  َكنُونُ  ، ويقالُ  كانُونُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالضّمِ : َمْوِضٌع ، عن ياقوت. ُكنابين : [كنبن]

 ، بالفتْحِ وتَْخفيِف الياِء : ناِحيَةٌ باألَْنَدلُِس قُْرَب قُْرُطبَة. َكْنبانِيَةُ و

 ا يُْستدرُك عليه :* وممَّ 

ّي ، وعنه ، بالفتْحِ : من قَُرى صْغد َسَمْرقَْنَد ، منها : أَبو الَحَسِن عليُّ بُن أَحمَد بِن الُحَسْيِن عن القاِضي أَبي علّيٍ النََّسف (1) َكْندكين  :[كندكن]

 ابُن الّسمعانّي.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بِن يوُسَف القرشيُّ عن ابِن َمْرَدَوْيه. (2)بو طاِلٍب أحمُد بُن محمِد ، بضّمِ الكاِف والدَّاِل : قَْريةٌ بأَْصبَهاَن ، منها أَ  ُكْنُدالنُ   :[كندلن]

ً  وقد ، كالَكْينُونَةِ  : الَحَدثُ  الَكْونُ  : [كون]  أَْحَسُن. كاَن يكونُ  في َمْصدرِ  الَكْينُونَةُ و؛ عن اللَّْحيانّيِ وُكراعٍ ؛  َكْينُونَةً و كاَن َكْونا

اُء : العََرُب تقوُل ف ا َذَوات الواو فإنَّهم الوقاَل الفرَّ ْرِب ، فأَمَّ  ي ذواِت الياِء : ِطْرُت َطْيُروَرةً ، وِحْدُت َحْيُدوَدةً فيما ال يُْحَصى ِمن هذا الضَّ

ْيُدوَدةُ ِمن ، والدَّْيموَمةُ ِمن ُدْمُت ، والَهْيعُوَعةُ من  ُكْنتُ  َمن الَكْينُونَةُ  يقُولُوَن ذلَك ، وقد أَتى عنهم في أَْربعِة أَْحرف ؛ منها الُهواعِ ، والسَّ

ا قَلَّْت في َمصاِدِر الواِو وَكثَُرْت في َمصاِدِر الياِء أَْلحقُوها بالذي هو أَْكثَر َمِجيئاً منها يكونَ  يَْنبَغي أَنْ  كانَ وُسْدُت ،   ، إذا َكْوُكونَة ، ولكنَّها لمَّ

 الَمْخرج. (3)الياُء والواُو ُمتَقاِربي  كانتِ 

، اْلتَقَْت منها ياٌء وواٌو ، األُولى منهما ساِكنَةٌ فصيرتا ياًء ُمَشدََّدة مثَْل ما  َكْيَونُونة فَْيعولَة هي في األَْصلِ  َكْينونَةَ  الَخليُل يقولُ  كانَ وقاَل : 

 كما قالوا َهْيٌن لَْيٌن. َكْينُونَة قالوا الَهيُِّن من ُهْنُت ، ثم َخفَّفُوها

اء : وقد  ل.قاَل الفرَّ  ذُِهَب َمْذَهباً إالَّ أَنَّ القوَل عْنِدي هو األَوَّ

ةِ فَخَرَجْت منها  كانتْ  اسٌم لَما َحَدَث دْفعَةً كاْنِقالِب الماِء عن الَهواِء ، ألنَّ الصُّوَرةَ الُكلِّيةَ  الَكْونَ  ونَقََل الَمناِوي في التَّْوقِيف : أَنَّ  للماِء بالقوَّ

 فيها ؛ َذَكَره ابُن الَكماِل. تكنْ  ُحُصوُل الصُّورةِ في المادَّةِ بْعَد أَْن لم الَكْونُ  ى التَّْدريجِ فهو الحرَكةُ ، وقيَل :عل كانَ  إلى الِفْعِل ، فإذا

اغُب : ْوهٍر إلى ما هو ُدونَه ؛ في اْستِحالَة جَ  (4)اْستِحالَِة َجْوهٍر ما إلى ما هو أَْشَرف منه ، والفََساد  (4)يَْستَْعملُه بعُضهم في  الَكْونُ  وقاَل الرَّ

 والُمتََكلِّموَن يَْستَْعملُونَه في مْعنى اإلْبَداعِ.

 ُمراُدنا الُوُجود الُمْطلَق العامُّ عْنَد أَْهِل النََّظِر. كانَ  * قْلُت : وهو عْنَد أَْهِل التَّْحِقيِق ِعباَرةٌ عن ُوجوِد العالِم ِمن حيُث هو أنَّه حقٌّ وإن

 .الَكوائِنُ  والَجْمعُ  ِدثَةُ ،: الحا الكائنَةُ و

ً و نَهُ تَْكوينا  ٍء َمْسبُوٍق بمادَّةٍ.إيجاُد شي التّْكِوينُ  ؛ وقيَل : أَْحَدثَهُ  : َكوَّ

نَ و ً  هللاُ األَْشيَاءَ  َكوَّ  أَي أَْخرَجها ِمَن العََدِم إلى الُوجوِد. أَْوَجَدها ،:  تَْكوينا

تََوهَُّموا الِميَم أَْصالً  ، أَماِكنُ و أَْمِكنَةٌ  ج ؛ (5) (َوَلْو َنشاُء َلَمَسْخناُهْم َعلى َمكانَِتِهمْ ): ه قَْولُه تعالى ؛ ومن كالَمكانَةِ  : الَمْوِضُع ، الَمكانُ و

 ، وهذا كما قالوا في تَْكِسيِر الَمِسيل أَْمِسلَة ؛ الَمَكانِ  في تََمكَّنَ  حتى قالوا :

__________________ 
 ويف اللباب : َكنحدُكا.« َكنحَداِكا»( قيدها ايقوت 1)
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 ( يف اللباب : أمحد بن  مد بن أمحد بن  مد بن يوسف.2)
 .«متقاربجي»( اللسان : 3)
 دات.ليست يف املفر « . إىل والفساد.. ( قوله : يف استحالة4)
 .67( ي  ا اآية 5)
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َكاِن َأصحٌر كبَن ه ِمن الت َمك ِن ُدونَ 
ِسريِه عل  أَفحِعلٍة. الَكوحنِ  وقيَر : املِيُم يف امل  ا وهذا يـَُقوِّيه ما ذََكرحانه ِمن َتكح

ا َكثَُر في الكالِم صاَرِت المِ  كاَن يكونُ  اْشتقاقُه ِمن الَمكانُ  وقاَل اللّْيُث :  يُم كأَنَّها أَْصليّةٌ.، ولكنَّه لمَّ

َمْت أَْصليَّة  الَمكانَةِ  عْنَد فالٍن بَيِّنُ  َمِكينٌ  الَمْنِزلَةُ ، فالنٌ  الَمكانَةُ : وَذَكَر الجْوهِريُّ في هذه التَّْرجمِة ِمثَْل ذلَك ، قاَل  ا َكثَُر لُُزوم الِميم تُُوّهِ ولمَّ

 كما قالوا في الِمْسِكين تََمْسَكَن. تََمكَّن فقالوا :

ي : ا تَ  أَْمِكنَةٌ وفهذا َسْهٌو ،  الَكْونِ  ٌء منها ِمنفَعالَةٌ ، ليَس شي َمكانَةٌ وفَعاٌل ،  َمكانٌ وفَِعيٌل ،  َمِكينٌ  قاَل ابُن بَّرِ  (1)َمْسَكَن فهو تفعل أَْفِعلَةٌ ، وأمَّ

َوْزنُه تَفَعََّل ، وهذا  تَمكَّنَ و،  تمكَّنَ  على اْشتِقاقِه ال (2)تَمْكَوَن ألنَّه تفعل  تمكَّنَ  كتََمْدَرَع ُمْشتَّق من الِمْدَرعِة بِزياَدِته ، فعلى قِياِسه يجُب في

 كلُّه َسْهٌو وَمْوِضعُه فَْصُل الِميِم ِمْن باِب النوِن.

 ، وهذا أَْيضاً َصواُب ِذْكِره في مكن كما َسيَأْتي. ِطيَّتِي على : أي َمِكينَتِيو َمكانَتِي َمَضْيتُ و

،  الِكيانُ و الَكْونُ  ، والَمْصَدرُ  كاْكتَانَ  َعْمرو ذاِهباً ، يكونُ وَزْيٌد قائِماً ،  كانَ  ، كقْوِلَك ؛ تَْرفَُع االسَم وتَْنِصُب الَخبَر : ِمَن األْفعاِل التي كانَ و

ي. لَُهم ، عن ِسيبََوْيهِ  ُكنَّا ، أَي ُكنَّاُهمْ : يقاُل و. الَكْينُونَةُ و كِكتاٍب ،  َمثَّلَه بالِفْعِل الُمتَعّدِ

، كما تقوُل ضاِرٌب  َمُكونٌ و كاِئنٌ  ، كما تقوُل إذا لم تَْضرْبهم فَمْن ذا يَْضِربهم. قاَل. وتقوُل هو يَُكونُهم فَمْن ذا تَُكْنهم وقاَل أَْيضاً : إذا لم

 وَمْضروٌب.

 َغَزْلتُه. كنوناً : الغَْزلَ  ُكْنتُ و

، على َحّدِ ما يُوِجُب النََّسَب  الُكونِيُّ  ألَْصِل أَْقيَس فتقولُ َزَعَم ِسيبََوْيه أَنَّ إْخراَجه على او .ُكْنتُ  ، بِزياَدةِ النُّوِن نْسبَة إلى الُكْنتُنِيُّ و الُكْنتِيُّ و

 ؛ وقد َجَمَع الشاِعُر بَْينهما في بيٍت : الَكبيُر العُُمرِ  إلى الِحكايَِة ، وهو

نــــــــاً و  ُت عــــــــاجــــــــِ نــــــــح ًا ومــــــــا كــــــــُ يــــــــّ تــــــــِ نــــــــح ُت كــــــــُ نــــــــح  مــــــــا كــــــــُ

ُن و     يِن  وعــــــــــاجــــــــــِ تــــــــــِ نــــــــــح ر  الــــــــــّرِجــــــــــاِ  الــــــــــكــــــــــُ (3)شـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ُجِل إذا شاَخ : هو  في شبَابي كذا ؛ وأَْنَشَد : ُكْنتُ  ، كأنَّه نُِسَب إلى قَْولِ  ُكْنتِيٌّ  قاَل الجْوهِريُّ : يقاُل للرَّ

نـــــــاً  ُت عـــــــاجــــِ حـــــــح بــــَ ــــتـــــــا وَأصــــــــــــــــــح ي ــــح ن ُت كــــُ حـــــــح بــــَ  فـــــــَبصــــــــــــــــــح

ُن و     ُت وعــــــــاجــــــــِ ــــــــح ن رحِء كــــــــُ َ
ر  ِخصــــــــــــــــــــــاِ  املــــــــ (4)شــــــــــــــــــــــَ

 

  
 وهكذا أَْنَشَده الُجْرجاني في كتاِب الِكنايَاِت.

 القَِويُّ الشَّديُد ؛ وأَْنَشَد : الُكْنتِيُّ  وقاَل ابُن بُُزْرج :

يــــتـــــــا  نــــح ُت كــــُ نـــــــح نـــــــاً  (5)قـــــــد كــــُ ُت عـــــــاجــــِ حـــــــح بــــَ  فـــــــبصــــــــــــــــــح

نُ و     ُت وعـــــــــاجـــــــــِ نـــــــــح ر  ِخصــــــــــــــــــــــاِ  الـــــــــنـــــــــاِس كـــــــــُ  شــــــــــــــــــــــَ

  
 الَكبيُر ؛ وأْنَشَد : الُكْنتِيُّ  وقاَل أبو َزْيٍد :

وحٍث  إذا ِمســـــــــــــــــــــــــًا لـــــــــــغـــــــــــَ تـــــــــــَ لـــــــــــح َت مـــــــــــُ نـــــــــــح  مـــــــــــا كـــــــــــُ

ريِ     جِيِّ كـــــــــــــــــبـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــح رُخح بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــال َتصـــــــــــــــــــــــــــــــح

  

ٍي  عـــــــــــح رٍِ  شـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــئـــــــــــًا ِبســـــــــــــــــــــــــَ دح َ  مبـــــــــــُ يـــــــــــح لـــــــــــَ  فــــــــــــَ

رِي و     ٍر َبصـــــــــــــــــــــــــــــــِ ظـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ٍض وال ن (6)ال لـــــــــــــــــَح
 

  
ةُ أَْهِله (7)في الحديِث : أَنَّه َدَخَل الَمْسِجَد و  كذا. ُكْنتُ وكذا ،  كانوكذا ،  ُكنَّا هم الشُّيوُخ الذين يقُولونَ  ؛ الُكْنتِيُّونَ  وعامَّ

 كانَ وقالْت : قد َعَجَن وَخبََز وثَنَّى وثَلََّث وأَْلَصَق وأَْوَرَص  ؟ونَقََل ثَْعلَب عن ابِن األْعرابّيِ : قيَل لَصبِيٍَّة ِمن العََرِب ما بَلََغ الِكبَُر من أَبِيكِ 

 .َكنَتَ و

 لها اسٌم وال َخبٌَر وال َعَمل لها ، كقْوِل الشاِعِر : يكونُ  وال تُزاُد أَّوالً ، وإنَّما تُزاُد َحْشواً ، وال َزائَِدةً  كانَ تكوُن و

__________________ 
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 .«. مشتقاً .. متفعر»( يف اللسان : 1)
 ( اللسان : متفعر.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والصحاح وفيهما : فبصبحت كنتياً.4)
 .«كنتياً »( يف اللسان : 5)
 ( اللسان.6)
 .«قوله : أنه دخر املسجد كذا يف اللسان يف موضض ا ويف آخر : دخر عبد   بن مسعود املسجد اخل»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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مح  كـــــــــــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــــــــــِ وا أَبمجـــــــــــــــــــــــــــحَ ولـــــــــــــــــــــــــــُ  ابهلُل قـــــــــــــــــــــــــــُ

نح     كـــــــــــُ ـــــــــــَ َت مـــــــــــا كـــــــــــاَن كـــــــــــان مل ي ـــــــــــح ي ـــــــــــَ (1)اي ل
 

  
 وكقْوِلِه :

وحا  ٍر َتســــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــَ كــــــــــــــح ين َأيب بــــــــــــــَ راُة بــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــَ

راِب     و مـــــــــــــِة الـــــــــــــعـــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــَ
ُ
(2)عـــــــــــــلـــــــــــــ  كـــــــــــــاَن امل

 

  
اُء : كانَ  وَرَوى الِكسائي عن العََرب : نََزَل فالٌن على  َختَِنه ، أَي على َختَنِه ؛ وأَْنَشَد الفرَّ

 جاَدتح بَكف يح كاَن من أَرحم  الَبَشرح 
 زيٍد ، يُريُدوَن ُمرَّ على َزْيٍد. كانَ  في الَكالِم لَْغواً فتقوُل : ُمرَّ على كانَ  والعََرُب تُْدِخلُ : أَي جاَدْت بَكفَّْي َمْن هو ِمن أَْرمى البََشِر ؛ قاَل 

ا قْوُل الفََرْزدِق : كانَ  الجْوهِريُّ : وقد تَقَُع زائَِدةً للتَّْوكيِد كقَْوِلَك : زْيدٌ قاَل   ُمْنَطلٌق ، وَمْعناه : َزْيٌد ُمْنطِلٌق ؛ وأمَّ

وحٍم  ــــــــــــــــَ َررحَت بــــــــــــــــداِر قـ  فــــــــــــــــكــــــــــــــــيــــــــــــــــَف إذا مــــــــــــــــَ

رامِ و     وا كـــــــــــــــــِ  (3) ؟جـــــــــــــــــرياٍن لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــُ
  

 هنا زائَِدةٌ. كانَ  فَزَعَم ِسيبََوْيه أَنَّ 

 لنا. كانُوا  أَبو العبَّاس : إنَّ تَْقديَرهُ : وِجيراٍن ِكرامٍ وقالَ 

قد َعِملَْت ههنا في َمْوِضعِ الضَّميِر وفي َمْوِضع لنا ، فال مْعنَى لَما َذَهَب إليه ِسيبََوْيه ِمن أَنَّها زائَِدةٌ  كانَ  قاَل ابُن ِسيَده : وهذا أَْسوُغ ألنَّ 

 هنا.

ً  عليه كانَ و ً و َكْونا  : تََكفَّل به. اْكتَانَ و ، كِكتاٍب ، ِكيانا

ً  به اْكتَْنتُ  قاَل الِكسائي : ً  عليه ُكْنتُ و،  الِكيانَةُ  واالسُم منه ( )4اْكتِنانا اُح  الِكيانَةُ  : تََكفَّْلُت به. وقيَل : أَُكوُن َكْونا َح به ُشرَّ الَمْصَدُر كما شرَّ

 أَحٌد. بها يَُكنْ  لم ، أَي أَحدٌ  يَُكْنها لم كأَنْ  أَْقفََرتْ  بها وَمناِزلُ  ُكْنتُ  : أَي الُكوفَةَ  ُكْنتُ  يقاُل :و التَّْسهيل.

 َخْيٍر فاْسُكْنه. بمكانِ  وتقوُل : إذا َسِمْعَت بَخبٍَر فُكْنه ، أَو

السِم والخبَِر ، إيَّاَك كما تقوُل َطنَْنتَُك زْيداً وَظنَْنُت َزْيداً إيَّاك ، تََضُع الُمْنفَِصَل في َمْوِضعِ الُمتَِّصِل في الِكنايَِة عن ا ُكْنتُ و ُكْنتُكَ  وتقوُل :

 ألنَّهما ُمْنفَِصالن في األَْصِل ، ألنَّهما ُمْبتََدأٌ وَخبٌَر ؛ قاَل أَبو األَْسود الدُّؤلي :

ريـــــــــــح  َر َتشـــــــــــــــــــــــــح ين دِع اخلـــــــــــمـــــــــــح واُة فـــــــــــإنـــــــــــ   هـــــــــــا الـــــــــــغـــــــــــُ

ا    اهنــــــــــــــــِ كــــــــــــــــَ زاًِي مبــــــــــــــــَ اهــــــــــــــــا جمــــــــــــــــُ ُت َأخــــــــــــــــَ  رأَيــــــــــــــــح

  

ه  ـــــــــــ  ه فـــــــــــإن ـــــــــــح ن كـــــــــــُ ـــــــــــَ هـــــــــــا َأو ت ـــــــــــح ن كـــــــــــُ ـــــــــــَ  فـــــــــــإنح ال ي

ا     بـــــــــــــاهنـــــــــــــِ ُه بـــــــــــــلـــــــــــــِ ُه أُمـــــــــــــ  َذتـــــــــــــح وهـــــــــــــا غـــــــــــــَ (5)َأخـــــــــــــُ
 

  
بيَب.  يْعنِي الزَّ

ةً : تكوُن كانَ و  تامَّ

 َء معه.هللاُ وال شي كانَ  ٍء بَحَسبِه ، فمنه األََزليَّة كقَْوِلهم :وثُبوُت كّلِ شي بَمْعنَى ثَبَتَ 

 : كقَْوِل الشاِعِر : بَمْعنَى َحَدثَ و

وين  ـــــــــــــــــُ ئ ـــــــــــــــــِ ف ـــــــــــــــــَبدح ـــــــــــــــــاُء ف ت  إذا كـــــــــــــــــاَن الشـــــــــــــــــــــــــــــــِّ

تـــــــــــاءُ     ه الشـــــــــــــــــــــــــِّ رِمـــــــــــُ هـــــــــــح َخ يــــــــــــُ يـــــــــــح (6) فـــــــــــإن  الشـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 هنا بمْعنَى جاَء. كانَ  وقيَل :

:  يَُكنْ  وما لم يََشأْ لم كانَ  ما شاَء هللاُ  كقَْوِلِه : : وبَمْعنَى َوقَعَ  (7) (فَ َنِظَرة  ِإىل َمْيَسَرة  ) ذُو ُعْسَرةٍ  كانَ  َوإِنْ  ْوِلِه تعالَى :: كقَ  بَمْعنَى َحَضرَ و

ة الُمْكتَِفيَة. كانَ  وحينَئٍِذ تأْتي باسٍم واِحٍد وهو َخبَُر ؛ ومنه قَْولُهم : ى التامَّ ةُ ، وهذه تَُسمَّ ةُ ، أَي َوقََع األْمُر وَوقَعَِت القصَّ  األَْمُر القصَّ



17553 

 

ماِن فقط ، تقوُل  كانَ  وقاَل الجْوهِريُّ : ماِن اْحتاَج إلى َخبٍَر ألنَّه َدلَّ على الزَّ ا َمَضى ِمن الزَّ ا َزْيٌد عالماً ؛ وإذ كانَ : إذا َجعَْلتَه ِعباَرة عمَّ

 ءِ َجعَْلتَه ِعباَرةً عن ُحُدوِث الشي

__________________ 
قوله : ابهلل اخل هكذا يف النســـخ كاللســـان والشـــطر األو  غري مســـتقيم الوزن ا ولعله : قولوا لنا أبمجعكم أو حنو »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 1)

 والشطر الثاين يف اللسان :« ذلك فحرره
 اي ليت ما كان مل يكنِ 

 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 ( يف اللسان : اكتياانً.4)
 ( اللسان والصحاح ا ويرو  : وإال يكنها أو تكنه.5)
 ( صدره من شواهد القاموس. واللسان والتهذيب ونسب حباشيته للربيض بن ضبض الفزاري. وانظر ختر ه فيه.6)
 .280( البقرة ا اآية 7)
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تَـغحىَن عن اخلرَبِ ألن ه َد   عل  معحىًن وَزماٍن ا تقوُ  :وُوُقوِعه  ُر وَأان َأعحرِفُه ُمذح  كانَ   اســـــــح َأي ُمذح ُخِلَ  ا قاَ  ُمق اٌس  كانَ   اأَلمح
 العاِئِذي  :

جِي  ـــــــــَ ـــــــــاَن انق ب ـــــــــح ي ـــــــــِن شـــــــــــــــــــــــَ ِر ب ين ُذهـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــب ًد  ل ـــــــــِ  ف

ُب     هــــــــــح (1)إذا كــــــــــاَن يــــــــــوٌم ذو كــــــــــواكــــــــــَب شــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 كقَْوِل عبِد هللِا بِن عْبِد األَْعلَى : بَمْعنَى أَقاَم :و

ٍم  درِي عــــــــــلــــــــــ  َوهــــــــــَ وا فــــــــــمــــــــــا نــــــــــَ ا وكــــــــــانــــــــــُ نــــــــــّ  كــــــــــُ

واأَ     لــــــــُ جــــــــِ ُم عــــــــَ نــــــــا أَمح هــــــــُ ثــــــــح بــــــــِ ُن فــــــــيــــــــمــــــــا لــــــــَ  (2) ؟حنــــــــَح
  

َح ابُن الحاِجِب ِخالفَه ، وابُن َدقيِق يَْقتَِضي التّْكَرار ، والصَّحيُح عْنَد األُُصوِليِّين أَنَّ لَْفَظه ال يَْقتَِضي تِْكراراً ال لُغَةً وال ُعْرفاً وإْن  كانَ و َصحَّ

 إذا َمَشى تَعَلَّقَِت الُوحوُش بأَْذياِلِه. كانَ  العيِد اْقتِضاَءها ُعْرفاً كما في شْرحِ الدَّالئِل للفاِسي ، رِحَمه هللاُ تعالى عْنَد قْوِله :

 .(3) ِمَن اْلكافِِرينَ  كانَ وَ  الَى :كقَْوِله تع بَمْعنَى صاَر : الناقَِصة أَْن تأْتي كانَ  ِمن أَْقسامِ و

ي : ومنه قَْولُه تعالى أَْيضاً :  ُتْم َخْْيَ ُأمَّة  )قاَل ابُن بَّرِ  (5) (فَِإَذا اْنَشقَِّت السَّماُء َفكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّهانِ )ومنه قَْولُه تعالى :  (4) (ُكن ْ

َلَة الَِِّت ُكْنَت َعَلْيها)؛ وقَْولُه تعالى :  (6) (َمِهيالً وَكاَنِت اجْلِباُل َكِثيباً )؛ وقَْولُه تعالى :  ، أَي ِصْرَت إليها :  (7) (َوما َجَعْلَنا اْلِقب ْ

 ؛ وقاَل َشْمعَلَةُ بُن األَْخَضر : (8) (َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن كاَن يف اْلَمْهِد َصِبيًّا)وقَْولُه تعالى : 

دح  َوســـــــــــــــــــــــــــــ  ر  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  اأَلأَلِة مل يــــــــــــــــُ خـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ

ارَا و     (9)قـــــــــــــــد كـــــــــــــــاَن الـــــــــــــــدِّمـــــــــــــــاُء لـــــــــــــــه مخـــــــــــــــِ
 

  
 ً ُجِل يَُرى ِمن بُْعد : ، «أَبا َخْيثََمة ُكنْ »في حِديِث َكْعٍب ، رِضَي هللاُ تعالى عنه :  * قْلُت : ومنه أَْيضا فاُلناً ، أَي  ُكنْ  أي ِصْرهُ ؛ يقاُل للرَّ

 أَْنَت فالٌن ، أَو هو فاُلٌن.

هنا ِصلَة ، وَمْعناه كيَف  كانَ : ، فقاَل بعُضهم  (َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن كاَن يف اْلَمْهِد َصِبيًّا): وقاَل أَبو العبَّاِس : اْختَلََف الناُس في قْوِلِه تعالَى 

ُم َمْن هو في الَمْهِد َصبِيّاً ؛ وقاَل الفرَّ  ٌب ، وَمْعناه : َمنْ  كانَ  اُء :نَُكلِّ  ؟.في الَمْهِد َصبِيّاً فكيَف يَُكلَّمُ  يَُكنْ  هنا َشْرٌط وفي الَكالِم تَعجُّ

ً  كقَْوِله تعالَى : االْستِْقباِل : بَمْعنَىو هُ ُمْستَِطيراً  كانَ  يَخافُوَن يَْوما احِ : (10) َشرُّ  ، ومنه قَْوُل الطرمَّ

َر مـــــــــــو  كـــــــــــ  م َتشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــكـــــــــــُ ي ـــــــــــِ  ا َمضـــــــــــــــــــــــــَ  إيّن آت

ِد     جـــــــاز مـــــــا كـــــــاَن يف غـــــــَ نــــح تــــِ ِر واســــــــــــــــــح (11)مــــن اأَلمــــح
 

  
 وقَْوُل َسلََمة الُجْعِفّي :

ٍة و  اعـــــــــَ ِ ســـــــــــــــــــــــَ اح ـــــــــَ وحِت مـــــــــن ب َ
ُت أََر  كـــــــــاملـــــــــ ـــــــــح ن  كـــــــــُ

رَا    يـــــــعـــــــاُده اَ شـــــــــــــــــــــح ٍ كـــــــاَن مـــــــِ اح بـــــــَ (12) ؟فـــــــكـــــــيـــــــَف بـــــــِ
 

  
ةُ كقَْوِله تعالَى  بَمْعنَى الُمِضّيِ الُمْنقَِطعِ و  ، ومنه قَْوُل أَبي الغول : (13) (يُ ْفِسُدونَ ) فِي اْلَمِدينَِة تِْسعَةُ َرْهطٍ  كانَ وَ : وهي التَّامَّ

ضح  رحجـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــَ  َعســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  اأَلايُم َأن يـ

ومـــــــــــــــــًا كـــــــــــــــــالـــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــوا     (14)َن قـــــــــــــــــَ
 

  
 أَي َمَضْوا واْنقََضوا : وقَْوُل أَبي ُزبَْيٍد :

ونــــــــــــــوا  كــــــــــــــُ م مل يــــــــــــــَ وحا كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ ُ حــــــــــــــَ  مث َأضــــــــــــــــــــــــــــح

الِء و     َر عــــــــــــــَ وكــــــــــــــًا كــــــــــــــانــــــــــــــوا وَأهــــــــــــــح لــــــــــــــُ (15)مــــــــــــــُ
 

  
ةٍ  ُكْنتُمْ  كقَْوِلِه تعالى : بَمْعنَى الحاِل :و  ؛ وُرِوي عن ابِن األَْعرابّيِ في تَْفسيرِ  (16) (ُأْخرَِجْت ِللّناسِ ) َخْيَر أُمَّ
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__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 اللسان.( 2)
 .34( البقرة ا اآية 3)
 .110( آ  عمران ا اآية 4)
 .37( الرمحن ا اآية 5)
 .14( املزمر ا اآية 6)
 .143( البقرة ا اآية 7)
 .29( مرمي ا اآية 8)
 ( اللسان.9)
 .7( اإِلنسان ا اآية 10)
 ( اللسان.11)
 ( اللسان.12)
 .48( النمر ا اآية 13)
 ( اللسان.14)
 برواية : 584شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص ( 15)

ــــــــــــــــــو   ــــــــــــــــــة أم مــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــوين أســـــــــــــــــــــــــــــــوق ــــــــــــــــــبصـــــــــــــــــــــــــــــــدق  ف

 أنـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــم واملـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــو  أهـــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــالء   

  

 وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية اللسان.

 .110( آ  عمران ا اآية 16)
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ُتْم َخْْيَ ُأمَّ )هذه اآيَة قاَ  : َأي أَنـحُتم َخريح أُم ٍة ا قاَ  : ويقاُ  َمعحناه   يف ِعلحِم ِ . (ة  ُكن ْ
َج بعٌض قَْولَه تعالى :   َكْونَ  وهللاُ َغفُوٌر َرِحيٌم إالَّ أَنْ : بَمْنزلَِة ما في الحاِل ، والمْعنَى  كانَ  ، ألنَّ  (1) (وَكاَن هللاُ َغُفورًا رَِحيماً )وعليه َخرَّ

ا الماِضي بمْعنَى الحاِل قَِليٌل. واْحتَّج صاِحُب هذا القَْوِل بقَْوِلهم في الحاِل َدليٌل على االْستِْقباِل  كانَ  : َغفََر هللاُ لفالٍن ، بمْعنَى ِليَْغِفر هللاُ ، فلمَّ

ياً عنها اْستِْخفافاً ألنَّ اْختِالَف أَْلفاِظ األَْفعاِل إنَّما َوقََع الْختِالِف األَْوقاِت ؛ ومنه قَ   ْوُل أَبي ُجْندٍب الُهَذلّيِ :َوقََع الماِضي ُمَؤّدِ

وفــــــــــــــٍة و  ضــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
 كــــــــــــــنــــــــــــــُت إذا جــــــــــــــارِي دعــــــــــــــا مل

َزرِي     ــــــــح ئـ َف الســــــــــــــــــــــاَ  مــــــــِ نحصــــــــــــــــــــــُ ــــــــَ ُر حــــــــىت يـ (2)ُأِشــــــــَِّ
 

  
ا َمَضى ِمن فِْعِله.  وإنَّما يخبر عن حاِلِه ال عمَّ

ْرِف العُْجمة ، كما أنَّ المانَِع لَخْيوان ِمن ال ُزَحُل َمْمنُوعٌ  َكْيوانُ و ْرِف ، والقَْوُل فيه كالقَْوِل في َخْيواَن ، والمانُِع له ِمن الصَّ صَّرِف ِمن الصَّ

 إنَّما هو التّأْنِيُث وإراَدةُ البُْقعَة أَو األَْرض أَو القَْرجيَِة ، وَسيَأْتي.

 : كتاٌب للعََجِم. الِكيانِ  َسْمعُ و

ي : هو بَمْعنَى َسماعِ قاَل ا  ، وهو كتاٌب أَلَّفَه أََرْسطو. الِكيانِ  بُن بَّرِ

. َجعَلَهُ بعُضهم اْستَْفعََل من : الُخضوعُ  االْستِكانَةُ و  ، وَجعَلَهُ أَبو علّيِ ِمَن الَكْيِن وهو األْشبَهُ. الَكْونِ  والذّلُّ

اْفتَعََل من َسَكَن ، فُمدَّْت فتحةُ الكاِف بأَلٍف ؛ والثاني : أَنَّه اْستِْفعاٌل  اْستََكن ِمن السَِّكينَِة وأَْصلُه وقاَل ابُن األْنباِري : فيه قَْوالن : أََحُدهما : أَنَّه

 .كاَن يكونُ  من

. : الَمْنِزلَةُ  الَمكانَةُ و  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ّدِ عليه. ي قَِريباً في الرَّ  وتقدََّم َكالُم ابُن بَّرِ

ِل : إنَّ ِمَن العََجِب إيراَد الجْوهِرّيِ وقال الفناري في   في فْصِل الكاِف ِمن باِب النوِن مع أَصالَِة ِميِمها. الَمكانَة شْرحِ ِديباَجِة الُمطوَّ

نُ و كُ  التََّكوُّ نَ  وال كانَ  للبَِغيِض : ال العََربُ  وتَقُولُ  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ ، قاَل : : التََّحرُّ َك ، أَي ماَت.أَي ال ُخلِ  ، تََكوَّ  َق وال تََحرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َمْصَدٌر بمْعنَى الَمْفعول. األْكوانِ  : واِحدُ  الَكْونُ 

َكْت أَثْبتُوها ، قا يكونُ  أَْصلُه يَكُ  ولم ا َكثُر اْستِعمالُه َحَذفُوا النوَن تَْخفيفاً ، فإذا تحرَّ ُجُل ؛  يَُكنِ  لوا : لمُحِذفَِت الواُو الْلتِقاِء الساِكنَْيِن ، فلمَّ الرَّ

 وأَجاَز يونُُس حْذفَها مع الحَرَكِة ، وأَْنَشَد :

ىت  ِة الـــــــــــفـــــــــــَ ُك ا ـــــــــــاجـــــــــــاُت مـــــــــــن  ـــــــــــ   إذا مل تـــــــــــَ

ِم     ُد الـــــــــر لئـــــــــِ قـــــــــح ٍن عـــــــــنـــــــــَك عـــــــــَ غـــــــــح (3)فـــــــــلـــــــــيـــــــــ  مبـــــــــُ
 

  
ُجل ُمْنطلقاً ؛ وأَْنَشَد للَحَسِن بِن ُعْرفُطة : يَكُ  وِمثْلُه ما حَكاه قُْطُرب : أنَّ يونَُس أَجاَز لم  الرَّ

ُه  اجـــــــــــــــَ ُك  ـــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــو  َأنح هـــــــــــــــَ  مل يـــــــــــــــَ

َررح     فـــــــــــ   ابلســـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــَ ـــــــــــَ ُم داٍر قـــــــــــد تـ (4)َرســـــــــــــــــــــــــح
 

  
ُن ؛ الُحُدوُث ، وهو ُمطاوعُ  ُكْنتَ  ْعِرفَُك ُمذْ وَحَكى ِسيبََوْيه : أَنا أَ  نَه ، أَي ُمْذ ُخِلْقَت ، والسََّكوُّ  فإنَّ الشَّْيطاَن ال»في الحِديِث : وهللاُ تعالى ؛  َكوَّ

نُني نُ  ؛ وفي ِروايٍَة : ال« يَتََكوَّ  ُصوَرتِي. (5)على  يَتََكوَّ

 ا زائٌِد في الدَّاللَِة على أَنَّ َوْزَن الَكِلمِة فَعَال ُدوَن َمْفعَل.، وهذ َمكاٍن أَْمُكنٌ  وَحَكى ِسيبََوْيه في َجْمع

 له. ُكْنتَ  وَحَكى األَْخفَش في كتاِب القَوافِي : ويقُولُوَن أََزْيداً 

 عليها. كانَ  قاَل ابُن جنِّي : إن ُسِمَع عنهم ذِلَك ففيه َداللَةٌ على َجَواِز تْقِديِم َخبَر

__________________ 



17557 

 

 .96( النساء ا اآية 1)
 واللسان والصحاح. 358/  1( شحر أشعار اهلذليا 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان.4)
 .«يف صوريت»( األصر واللسان ا ويف النهاية : 5)



17558 

 

ِة ؛ والمْعنَى أَُعوذُ بَك ِمن النَّْقص بَْعَد الُوُجوِد  كانَ  قاَل ابُن األثيِر : هو َمْصَدرُ  ؛ «الَكْونِ  أَُعوذُ بَك ِمن الَحْوِر بْعدَ »في الحِديِث : و التامَّ

 بالراِء وقد تقدََّم. ، يُْرَوى : بَْعد الَكْورِ ووالثَّباِت ، 

ي : وتأْتي ماِن ِمن َغْيِر اْنِقطاعٍ ، وهي الناقِصَ  كانَ  قاَل ابُن بَّرِ وَكاَن هللاُ )ةُ ويُعَبَُّر عنها بالزائَِدةِ أَْيضاً ، كقَْوِله تعالى : بَمْعنَى اتِّصال الزَّ
كاَن )؛ وقَْوله تعالى :  (1) (ِإنَّ هذا كاَن َلُكْم َجزاًء وَكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكوراً )، أَي لم يََزْل على ذِلَك ؛ وقَْوله تعالى :  (َغُفورًا رَِحيماً 
 ه قَْوُل الُمتَلَمس :؛ ومن (2) (ِمزاُجها َزَْنَِبيالً 

د ه و  َر خــــــــــــــَ عــــــــــــــ  اُر صــــــــــــــــــــــــــــَ ا إذا اجلــــــــــــــبــــــــــــــ  نــــــــــــــ   كــــــــــــــُ

و مـــــــــا     قـــــــــَ ـــــــــَ رِه فـــــــــتـ عـــــــــح نـــــــــا لـــــــــه مـــــــــن صـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــح ـــــــــَ (3)أَق
 

  
ِة ، وتُفاِرقُها في اثني َعَشَر  كانَ  قاَل : وِمن أَْقسام الناقَِصة : أَن يكوَن فيها َضميُر الشأِْن والِقصَّ

َوْجهاً ألنَّ اْسَمها ال يكوُن إالَّ ُمْضمراً  (4)

 منه ، وال يُْستَْعمل إالَّ في ٌء بعَْينِه ، وال يُؤكَُّد به ، وال يُْعطُف عليه ، وال يُْبدلُ َغْيُر ظاِهٍر ، وال يَْرجع إلى َمْذُكوٍر ، وال يُْقَصُد به شي

 .كانَ  في الجْملِة َضميٌر ، وال يتقدَُّم على يكونُ  التَّْفخيِم ، وال يَُخبَّر عنه إاّل بُجْملٍة ، وال

 ، ومنه قَْوُل جريٍر : كانَ  بَمْعنَى تكونُ  قاَل : وقد تأْتي

 لقد َيُكوُن عل  الش باِب َبِصريَاو 
 .كانِيٌّ و ُكْنتِيٌّ  في َخْلِقه ، فهو كانَ وفاُلٌن في َخْلِقه  َكنَتَ  الُ وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : يق

اء قاَل   في الُخلُِق. الَكانِيُّ وفي الِجْسِم  (5) الُكْنتِيُّ : قاَل أَبو العبَّاِس : وأَْخبَرني َسلََمةُ عن الفرَّ

: كثيُر َشعَِر  ِكْنتَأْوٌ  . وَرُجلٌ كانِيٌّ  أُْعِطي منه فهو فُكْنتُ  لي مالٌ  كانَ  ، وإذا قالَ  ُكْنتِيٌّ  شابّاً وُشجاعاً فهو ُكْنتُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : إذا قالَ 

 اللّْحيِة ؛ عن ابِن بُُزْرج ، وقد تقدََّم ذِلَك في الَهْمَزةِ.

: المْعنَى ِصْرَت إلى  كانوا ، وللثالثَةِ  كانَ  (6)، وكأَنَّكما ُمتُّما وِصْرتُما إلى  كانَ  وقاَل َشِمٌر : تقوُل العََرُب : كأَنََّك وهللاُ قدُمتَّ وِصْرَت إلى

ةً للغائِِب ؛ ومنه قَْولُه : وكلُّ اْمرٍئ يوماً يَِصيرُ  ُكْنت وأَْنَت ميٌت ال وأَْنَت َحيٌّ ؛ قاَل : والمْعنَى الِحكايَةُ على كانَ  أَْن يقالَ  ةً للُمواَجَهِة وَمرَّ  َمرَّ

ُجِل : كأَنِّي بَك وقد ، ِصْرتَ انَ ك ً  . وتقوُل للرَّ  ِمن ُحُروِف االْستِثناِء ، تقوُل : جاَء القَْوُم ال يكونُ  ، وال كانِيَّة والمْرأَة كانَ  ، أَي يقالُ  كانِيّا

 اآلتي َزْيداً. يكونُ  َزْيداً ، وال تُْستَْعمل إالَّ ُمْضمراً فيها ، وكأنَّه قاَل : ال يكونُ 

 : إنَّ جعْلته من الِكّنِ فهو فاُعوٌل ، وإْن جعْلته فَعَلُوالً على تَْقديِر قََربُوس فاألَِلُف فيه أَْصِليّة ، وهي ِمن الواِو. ونُ الكانو

ة : الُمكاَونَةُ و  ماني اتباٌع وهو على الِحكايَِة. كاني : الَحْرُب والِقتاُل. وقَْوُل العامَّ

ً و، بالفتْحِ ،  َكهانَةً  له ، كَمنََع ونََصَر وَكُرَم ، َكَهنَ  : [كهن] نا َن تََكهُّ ً و تََكهَّ  قََضى له بالغَْيِب. ، األَخيُر ناِدٌر : تَْكِهينا

ُجُل. تََكهَّنَ  وقاَل األْزهِريُّ : قلَّما يقاُل إالَّ   الرَّ

ً  إذا صارَ  َكُهَن َكهانَةً و،  تََكهَّنَ  ، بالكْسِر ؛ إذا ِكهانَةً  ، َكَهنَ  وقاَل غيُرهُ :  .كاِهنا

عاء ِعْلم الغَْيِب ؛ وِمثْلُه في ضْوِء النِّْبراِس ، وأَْفعال ابِن القَطَّاع واإلْرشاِد. الَكهانَةُ  وفي التَّْوشيحِ :  ج كاهنٌ  فهو ، بالفتْحِ ويَجوُز الَكْسر : اّدِ

كةً ، َكَهنَةٌ  اٍن ، ، ُكهَّانٌ و ، محرَّ  وهو على الِقياِس. ، بالكْسِر ، الِكهانَةُ  وِحْرفَتُه كُرمَّ

ماِن ، ويَدَِّعي َمْعرفَةَ  الكاِهنُ  قاَل ابُن األثيِر : ؛ «الكاِهنِ  نََهى عن ُحْلوانِ »في الحِديِث : و الذي يَتَعاَطى الخبََر عن الَكائِناِت في ُمْستقبِل الزَّ

 ّقٍ وَسِطيحٍ وغيِرِهما ، فمنهم َمْن كاَن يَْزُعمكشِ  َكَهنةٌ  األَْسراِر ، وقد كاَن في العََربِ 

__________________ 
 .22( اإِلنسان ا اآية 1)
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بار ا ومنهم َمنح كاَن يـَزحُعم أَن ه يـَعحِرُف األُموَر مبُقدِّمات أَ  باٍب يستد   هبا عل  َأن  له لِبعاً ِمَن اجِلنِّ وَرئِّياً يـُلحقي إليه اأَلخح سح
ونَه ابســـِم الَعر افِ  بَله َأو ِفعحله َأو َحاَله ا وهذا ُلصـــ  روِ  وَمَكاَن  كالذي َيد ِعي َمعحرَِفَة الشـــيَمواِقِعها بَكالِم َمنح َيســـح َســـح

ِء امل
 الض ال ِة وحَنحِوها.

ً  َمْن أَتَى»في الحِديِث : و افاً فقد َكفََر بما أُْنِزَل على محمٍد ،  كاِهنا  أَي َمن َصدَّقَهم. ، «وسلمعليههللاصلىأو َعرَّ

 .«انالُكهَّ  إنَّما هذا ِمن إْخوانِ »في حِديِث الَجنِين : و

ُجِل ويَْسعَى في حاَجتِه أَْيضاً : الَكاِهنُ و في الحِديث : اْستأَْذنَه َرُجٌل في الِجهاِد فقاَل له : ووالِقياِم بِأَْسبابِه وأَْمِر ُخزانَتِه.  َمْن يَقُوُم بأَْمِر الرَّ

 هكذا قيََّده الَوقشّي بفتْحِ الهاِء. ؛ كاَهنٍ  هل في أَْهِلَك من

اِوي. كاِهنٍ  رابّيِ : إنَّ لَْفَظ الحِديِث منوقاَل ابُن األَعْ   وَغيََّره الرَّ

ْوض. كاَهنو ُجل : َمْن يَْخِلفُه في أَْهِله يَقُوُم بأَْمِرهم بَْعَده ؛ هكذا في الرَّ  الرَّ

 : الُمحابَاةُ. الُمكاَهنَةُ و

 ِمَن العََرِب. (1) : َحيَّانِ  الكاِهنانِ و

رُجٌل يْقرأُ  الكاِهنَْين يَْخرُج من» الحِديُث :منه قَُرْيَظة والنَِّضيِر قَبِيال اليَُهوِد بالَمدينَِة ، وهم أَْهُل ِكتاٍب وفَْهم وِعْلم ؛ وقاَل األْزهِريُّ : ُهما 

 قيَل : إنَّه محمُد بُن َكْعٍب القَُرِظيُّ وكاَن ِمن أَْوالِدهم. ؛ «القُْرآن ال يَْقرُؤه أَحٌد قِراَءتَه

ا يُ   ْستدرُك عليه :* وممَّ

 : وكذا كلُّ َمْن يَتَعاَطى ِعْلماً َدقِيقاً. الَكَهنةِ  لهم : إذا قاَل لَُهم قَْولَ  كهنَ  : [كهن]

 .الكهانَةِ  : كثيرُ  الكهانُ و

ً  : [كين] . َخَضعَ  : كاَن يَِكيُن َكْينا  وَذلَّ

 .الَكْونِ  ، وقيَل : ِمن الَكْينِ  ؛ قيَل : هو اْفتَعََل ِمنَ  : َحِزنَ  اْكتَانَ و

َكُب ظاِهُره ؛ قاَل جريٌر : : لَْحُم باِطِن الفَْرجِ  الَكْينُ و  ، والرَّ

هـــــــــــا  ـــــــــــُ ن ـــــــــــح يـ َرزحَدُ  كـــــــــــَ ـــــــــــَ ر َة اي فـ ـــــــــــُن مـــــــــــُ َز اب مـــــــــــَ  غـــــــــــَ

ُذوِر     عــــــــــح َ
َغ املــــــــــ غــــــــــانــــــــــِ يــــــــــِب نــــــــــَ بــــــــــِ ز الــــــــــطــــــــــ  مــــــــــح (2)غــــــــــَ

 

  
ةَ الفََزاِرّي  يْعنِي ِعْمراَن بن ُمرَّ
يدان. (3)  ، وكاَن أََسَر ِجْعِثَن أُْخت الفََرْزدِق يَْوَم الّسِ

 أَو ُغَدٌد فيه كأَْطراِف النَّوى.

 ؛ وأَْنَشَد : البَْظرُ  الَكْينُ  قاَل اللَّْحيانيُّ :و

 ِ اح ويـــــــــــــــَن َأطـــــــــــــــراَف األُيـــــــــــــــوِر ابلـــــــــــــــكـــــــــــــــَ كـــــــــــــــح  يـــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــَ     نـ ـــــــــــــــــــَ ر ًة تـ َن حـــــــــــــــــــَ دح ن إذا َوجـــــــــــــــــــَ (4)ز يـــــــــــــــــــح
 

  
 .ُكيُونٌ  ج

 النَّبِقَةُ. الَكْينَةُ  َرَوى ثَْعلَب عن ابِن األَْعرابّيِ :و

 الَكفالَةُ. أَْيضاً :و

دَّةُ الُمِذلَّةُ. أَْيضاً :و  بالكْسِر ، الّشِ

 ُسوٍء ، أَي بحالَِة ُسوٍء ؛ ومنهم َمْن َذَكَره في كون. بَكْينَةِ  ، ومنه قْولُهم : باَت فاُلنٌ  الحالةُ  أَْيضاً :و
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نَِة ، ولهذا جاَز الَوْقُف عليها  ككاِعْن ، لُغَتانِ  كائِنْ و كَكعَيِّْن ، كأيِّنْ و بَمْعنَى َكْم في االْستِفهاِم والَخبَِر ُمَركٌَّب من كاِف التَّْشبيِه ، وأّيِ الُمنَوَّ

اإِلْبهاِم واالْفتِقاِر إلى التَّْمييِز والبِناِء ولُزوِم التَّْصِديِر وإفاَدةِ  في نُوناً وتَُوافُِق َكْم في َخْمَسِة أُُموٍر : العُثْمانّيِ  بالنُّوِن وُرِسَم في الَمْصَحفِ 

 تاَرةً واالْستِفهاِم أُْخرى ، وهو ناِدٌر. (5) التّْكثيرِ 

 بمعنى كثير اْستِْفَهاِميَّة بَمْعنَى : أّي َعَدٍد.وقالوا في َكْم إنَّها على نَْوَعْيِن : َخبَريَّة 

__________________ 
 (  ا بنو قريضة والنضري ا نسبة جلدهم الكاهن بن هارون ا كما يف شرح أماد ا القاد. ا ه  شي ا عن هامش القاموس.1)
 واللسان والصحاح. 194( ديوانه ص 2)
 ( يف اللسان : املنقري.3)
 ( اللسان.4)
 .246ومثلها يف املغين ص « التكثري»وعل  هامشه عن نسخة : « التنكري»يف القاموس :  (5)
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 التكثير.ويَْشتِرَكاِن في َخْمَسِة أُُموٍر : االْستِْفهاُم واالْبَهاُم واالْفتِقاُر إلى التّمييِز والبِناِء ولُزوِم التّْصديِر وإفادة 

أَي كم  سورةَ األَْحزاِب ، تَعُدُّ : نَّص الحِديِث و تَْقَرأُ ، ( )1كائن ذا في النُّسخِ والصَّواُب لزر بِن ُحبَْيش :، هك البِن َمْسعودٍ  بُن َكْعبٍ  قاَل أُبيُّ 

 .آيةً ؛ قاَل : ثالثاً وسبعين تَعُدُّها

 تُخاِلفُها في َخْمَسِة أُُموٍر :و

 .(2) . أَنَّها ُمَركَّبَةٌ وَكْم بَِسيَطةٌ على الّصِحيحِ 1

ة : أَنَّ ُمَميَِّزها َمْجُروٌر بِمْن غاِلباً حتى َزَعَم ابُن ْعُصفوٍر لُُزوَمه. 2 مَّ  ؛ ومنه قْوُل ذي الرُّ

ِح و  هــــــــــــــاٍة ورامــــــــــــــِ رحان مــــــــــــــن مــــــــــــــَ نح َذعــــــــــــــَ  كــــــــــــــائــــــــــــــِ

الِد     تح لـــــــــــه بـــــــــــبـــــــــــِ َدا لـــــــــــيحســـــــــــــــــــــــــَ (3)بـــــــــــالُد الـــــــــــعـــــــــــِ
 

  
 . أنَّها ال تَقَُع اْستِْفهاِميَّةً عْنَد الُجْمهوِر.3

َز بكأَيِّْن تَبِيُع هذا. أَنَّها ال تَقَ 4  .(4) ُع َمْجُروَرةً ِخالفاً لَمْن َجوَّ

 . أَنَّ َخبََرها ال يَقَُع ُمْفِرداً.5

 وقالوا في الفَْرِق بيَن َكِم الَخبَريَّة واالْستِْفهاِميَّة أَْيضاً بَخْمَسِة أُُموٍر :

 ْكذيِب بِخالفِه مع االْستِْفهاميَِّة.أَحُدها : أنَّ الَكالَم مع الَخبَريَِّة ُمْحتَمل للتَّْصديِق والتَّ 

الثالث : أَنَّ االسَم الُمْبدَل من الَخبَِريَِّة ال يَْقتَِرُن بالَهْمَزةِ بِِخالِف  .(5)الثاني : أَّن الُمتَكلَِّم مع الَخبَريَِّة ال يَْستَْدِعي َجواباً بِخالِف االْستِْفهاميَِّة 

 الُمْبَدل ِمَن االْستِْفهاِميَِّة.

 ، وال يكوُن تَْمييُز االْستِْفهاميَّة إالَّ ُمْفرداً. (6)الرابع : أَنَّ تَْمييَز الَخبَريَِّة ُمْفرٌد وَمْجموٌع 

 .(7)الخامُس : أَنَّ تَْمييَز الَخبَِريَِّة واِجُب الَخْفِض وتَْمييَز االْستِْفهاِميَِّة َمْنصوٌب وال يَُجرُّ ِخالفاً ِلبَْعِضهم 

ا َوْزنه فاِعل ، وذِلَك َغلٌَط ، وإنَّما األْصُل فيها كائِنَ  ي : ظاِهُر َكالِم الجْوهِرّيِ أَنَّ وقاَل ابُن بَرِّ  ٍ  عْنَده ِمثُْل بائِع وَسائِر ونَْحو ذِلَك ممَّ ،  كأَّي

َمِت الياُء الُمشدََّدةُ ثم ُخفِّفَْت فصاَر َكْيي  ٍء ثم أُْبِدلَِت الياُء أَِلفاً فقالوا كاٍء كما قالوا في َطيٍِّئ طاٍء.الكاُف للتَّْشبيِه َدَخلَْت على أَّيٍ ، ثم قُّدِ

بمْعنَى َكْم ، وَكْم بمْعنَى الَكثَْرةِ ، وتَْعَمُل َعَمَل ُربَّ في مْعنَى الِقلَِّة ، قاَل  (8) كأَيِّن وقاَل األْزهِريُّ : أَْخبََرني الُمْنذري عن أَبي الَهْيثَِم أَنَّه قالَ 

 ِبَوْزن َكعَيِّْن األْصل أَيٌّ أُْدِخلَْت عليها كاُف التّْشبيه. ( )8كأَيِّنْ : ثالُث لُغاٍت  كأيِّن : وفي

 بَوْزن كاِعْن. كائِنْ و

 ْن ، ال َهْمز فيه ؛ وأَْنَشَد :بَوْزن مايِ  كاينْ  واللّغَةُ الثالثة :

ه  مــــــــــِ ظــــــــــُ دحِع َأعــــــــــح ُت َوهــــــــــااي صــــــــــــــــــــــــَ نح رَأَيــــــــــح  كــــــــــايــــــــــِ

ِب و     طـــــــــــَ عـــــــــــَ لـــــــــــح ُت مـــــــــــِ ذح قـــــــــــَ ٌب أَنــــــــــــح طـــــــــــِ ُه عـــــــــــَ (9)رُبـــــــــــ 
 

  
ل أَّيٍ ، فكأَنَّها لُغَةٌ ، وكلُّها بمْعنَى َكْم. َكأْي قاَل : ومن قالَ  ْك َهْمَزتَها التي هي أَوَّ  لم يَُمدَّها ولم يحّرِ

اُج : في ٍ  لُغَتاِن َجيِّدتاِن يُْقَرأُ  كائِنْ  وقاَل الَزجَّ  على َوْزِن فاِعٍل ، قاَل : وأَْكثَرُ  كائِنْ وبتَْشديِد الياِء ، ويُْقرأُ  َكأَّي

__________________ 
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والذي يف النهاية : كبين تعدون ا ولعلهما روايتان ا إذ ما ذكره اجملد ذكره األِشوين عل  األلفية ا ا ه مصــــــــــــححه. « كبيِّنح »( يف القاموس : 1)
 عن هامش القاموس.

سكنت ميمها للتخفيف لثقر الكلمة ابلرتكيب ( وذلك خالفاً ملن زعم أهنا مركبة من الكاف وما االستفهامية مث حذفت ألفها لدخو  اجلار و 2)
 .246ا أفاده يف مغين اللبيب ا ص 

 ( اللسان.3)
 ( يعين ابن قتيبة وابن عصفور ا كما يفهم من عبارة مغين اللبيب.4)
 ( ألن املتكلم ابخلرب خمرٌب ا واملتكلم ابالستفهامية مستخرب.5)
 : أو جمموع. 245( يف مغين اللبيب ص 6)
 فراء والزجاج وابن السراج وآخرين ا أفاده يف مغين اللبيب.( يعين ال7)
(8.  ( يف اللسان : كبيٍّ
 من عطبه. ( اللسان ا وقوله : ملعطب أصله من العطب ا ويرو  يف الشواهد :9)
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عحِر عل  هذه الّلَغِة ا وقـََرأَ ابُن كثرٍي  َزُة بَا الكاِف  (وََكأَيِّنْ )بَوزحِن كاِعُن ا وقـََرأَ ســــــــائُِر الُقرّاِء  كاِئنُ و ما جاَء يف الشــــــــِّ ا اهلَمح
َهُرها ديِد. كَبيٍّ   والياِء ا قاَ  : وفيها لُغاٌت َأشح  ابلت شح

 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. : الَكِفيلُ  الُمْكتانُ و

عَهُ وأَْدَخَل عليه الذُّلَّ إكانَةً  هللاُ  أَكانَهُ  قاَل أَبو سعيٍد : يقاُل :و  ؛ وأَْنَشَد : اْستََكانَ  حتى . َخضَّ

ه  ـــــــــُ ـــــــــن كـــــــــي ـــــــــُ راٌح ت فـــــــــي جـــــــــِ ُر  مـــــــــا َيشـــــــــــــــــــــــح مـــــــــح ـــــــــعـــــــــَ  ل

ُه و     لــــــــُ الئــــــــِ يــــــــَم حــــــــَ ئــــــــِ فــــــــائــــــــي َأن تــــــــَ نح شــــــــــــــــــــــِ (1)لــــــــكــــــــِ
 

  
ُجُل : اْكتانَ و هُ  الرَّ  ألنَّه في أَْسفَل َمْوِضعٍ وأََذلِّه ، كما في األساِس. الَكْينِ  في َجْوفِه ، اْشتُقَّ من َحِزَن وهو يُِسرُّ

 مع النون فصل الالم
 ؛ عن أَبي َعْمٍرو. األَْكُل الَكثيرُ  بالفَتْحِ : ، اللَّْبنُ  : [لبن]

ً  من الطَّعامِ  لَبَنَ  يقاُل :  صاِلحاً : أْكثََر ، وقَْولُه أَْنَشَده ثَْعلَب : لَْبنا

ٌة و  ـــــــــــــ  ت ُر ســـــــــــــــــــــــــــِ ِر واأَلكـــــــــــــح دح ـــــــــــــقـــــــــــــِ  حنـــــــــــــُن َأ يف ال

    ُ نـــــــــا الـــــــــلـــــــــ  ح تـــــــــُ لـــــــــَ وٌف وَأكـــــــــح ٌة جـــــــــُ مـــــــــَ رَاضـــــــــــــــــــــــِ (2)جـــــــــَ
 

  
 يقوُل : نحُن ثالثَةٌ ونأُْكُل أَْكَل ِستَّة.

ْرُب الشَّديدُ  : اللَّْبنُ و ً  بالعَصا لَبَنَه: ؛ عن أَبي َعْمٍرو أَْيضاً. يقاُل  الضَّ  لَبَنَهو. لَبَناتٍ  ثالثَ  لَبَنَه: ، ِمن َحّدِ َضَرَب : إذا َضَربَه بها. ويقاُل  لَْبنا

 بَصْخرةٍ : َضَربَه بها.

  الشَّديِد ، قاَل : والصَّواُب اللَّْبُز ، بالّزاي ، والنوُن تَْصحيٌف.، بالنوِن ، في األَْكِل الشَّديِد والضَّْربِ  اللَّْبنُ  قاَل األْزهِريُّ : َوقََع ألبي َعْمٍرو

ّمِ بِال الٍم : َجبٌَل مو اِعي : بالضَّ  َمْعروٌف في ِدياِر َعْمرو بِن ِكالٍب ، ويَُؤنَُّث. وقيَل : َهَضبَةٌ ؛ قالَهُ نَْصر. وقَْول الرَّ

مـــــــــــاٌت  نـــــــــــَ يـــــــــــَك اإِللـــــــــــُه وُمســـــــــــــــــــــــــح فـــــــــــِ كـــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــَ

    َ َدِ  لــــــــــــُ ح نــــــــــــح الال كــــــــــــجــــــــــــَ رُِد الصــــــــــــــــــــــــــِّ طــــــــــــ  (3) تــــــــــــَ
 

  
 أَْرضاً بعَْينِها. لُْبنٌ  في غْيِر النِّداِء اْضِطراراً ، وأَْن تكونَ  لُْبنانٍ  قاَل ابُن ِسيَده : يَجوُز أَْن يكوَن تَْرخيمَ 

 ؛ عن نَْصر. ِمن ُحدوِد الَحرِم على طِريِق اليََمنِ  َحدٌّ  بالكْسِر : ، ِلْبن أَضاةُ و

يِن ُمَربَّعاً للبِناِء ، (4) كَكتِفٍ  ، اللَّبِنُ و  .«اللَّبِنَةِ  وأَنا َمْوِضُع تْلكَ »الحديُث : منه ؛ و لَبِنَةٌ  واِحَدتُه : الَمْضروُب من الّطِ

 ثاِلثَةٌ ؛ وقَْولُه كإِبٍِل ُمْستدرٌك. وبَكْسَرتَْين : كإِبٍِل ، لُغَةٌ  ٍش ؛أَْيضاً : كفَِخٍذ وفِْخٍذ وَكِرٍش وِكرْ  يقاُل فيه بالَكْسرِ و

ً و ، وهو على  لَبِنٌ  أَي َمْجِلسٌ  اللُّبانَةُ  كذا في النُّسخِ والصَّواُب : وَمْجِلٌس تُْقَضى فيه ، اللُّبانَةُ  َمْجلسا تُْقَضى فيه لَبَّنَ و وَعِملَهُ  : اتََّخَذهُ  لَبََّن تَْلبِينا

 النََّسِب ؛ قاَل الحاِرُث بُن خاِلِد بِن العاِصي :

ـــــــــاِحشـــــــــــــــــــــــٍة  رحان كـــــــــر  ف جـــــــــَ ـــــــــا هـــــــــَ ن مـــــــــعـــــــــح ـــــــــَ ت  إذا اجـــــــــح

    ٌ ِ ــــــــــَ ٌ  ل ــــــــــِ ل مح جمــــــــــَح قــــــــــاِء وذاكــــــــــُ ــــــــــِّ ــــــــــل َد ال ــــــــــح (5)عــــــــــن
 

  
 ؛ وفيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌَّب. وَشاِربُه اللَّبَنِ  كَكتٍِف : ُمِحبُّ  ؛ اللَّبِنُ و اللَّبُونُ و

 على التَّْشبيِه. كّلِ َشَجَرةٍ : ماُؤها ، لَبَنُ و

كذا في  أَو تُِرَك ، وكذِلَك الناقَةُ. ، لَبَنٍ  ذاتَ  صاَرتْ  : ُمْلبِنَةٌ و، كُمْحِسٍن ،  ُمْلبِنٌ و ، بياِء النِّْسبَِة ، (6) لَبَنِيَّةٌ و كفَِرَحٍة ، ، لَبِنَةٌ و لَبُونٌ  شاةٌ و

 ؛ قاَل الشاِعُر : أَْلبَنَتْ و، كفَِرَح ،  لَبِنَتْ  ؛ وقد في َضْرِعها ، اللَّبَنُ  النُّسخِ والصَّواُب : أَو نََزلَ 

 َأعحَجبها إذا أَلحبَـَنتح لِبانُه



17565 

 

 .لَبُونٍ  ، وَولَُدها في تْلَك الحال ابنُ  لَبُونٌ  في كّلِ أَحايينها فهي لَبَنِ  وإذا كانْت ذاتَ 

ياِه واإِلبِِل : اللَّبُونَةُ و اللَّبُونُ  أَو ْص ؛ اللّبُونُ  وفي الُمْحَكم : َغِزيرةً كانْت أَو بَِكيَّةٌ. اللَّبَنِ  ذاتُ  ِمن الّشِ  ، ولم يَُخّصِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب واألساس بدون نسبة.1)
 ( اللسان.2)
 والتهذيب. .«ل »وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتكملة ا وعجزه يف معجم البلدان  245( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : هذا.4)
 ( اللسان.5)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ولَِبيَنٌة.6)
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ٌ و  لِبانٌ  جو قاَ  :  رِِ ا ؛ وقيَر : ا ِل ح ٌ  بكســــــح َد الَغزِيَرِة قالوا ِل ح ُدوا َقصــــــح ِض ا فإذا َقصــــــَ ا  لِبانٌ و  َلِ ٌ  ومَجحُعها لَِبَنة اســــــٌم للَجمح
 األخريَُة عن َأيب زيحٍد.

 .لَبائِنُ و بالضّمِ ، ، لُْبنٌ  الَجْمعُ و ، ولم يَُخصَّ شاةً وال ناقةً ؛ قاَل : لَبَنٌ  ما كاَن بها اللَّبُونَةُ و اللَّبُونُ  قاَل اللّْحيانيُّ :

ً  قاَل ابُن ِسيَده : وعْنِدي أنَّ  ل ال يَْمتَنِع أَْن يُْجَمَع هذا الَجْمُع ؛ وقْولُه : لَبُونَة َجْمعُ  لَبائِنُ و،  لَبُونٍ  َجْمعُ  لُْبنا  ، وإْن كاَن األوَّ

ٍج  ر   فــــــــــــالــــــــــــِ فــــــــــــَ َرَ  يف تـــــــــــــَ  مــــــــــــن كــــــــــــان َأشــــــــــــــــــــــــــح

د ِت     عـــــــــــًا وَأغـــــــــــَ تح مـــــــــــَ رِبـــــــــــَ ه جـــــــــــَ ونـــــــــــُ بـــــــــــُ (1)فـــــــــــلـــــــــــَ
 

  
 ، وال يكوُن هنا واِحداً ألنَّه قاَل َجِربَْت معاً ، ومعاً إنَّما يَقَُع على الَجِميعِ. اللُّْبنِ  هنا َمْوِضعَ  اللَّبُونَ  أنَّه َوَضعَ قاَل عْنِدي 

 .لَبَنٍ  َشاتَِك أَي كم منها ذاتُ  لُْبنُ  وقاَل األْصمعيُّ : يقاُل كم

حاحِ : يقاُل كم  ، أَي َذواُت الدَّّرِ منها. (2)َغنَِمَك  ِلْبنُ وَغنَِمَك  لُْبنُ  وفي الّصِ

 َغنَِمَك ، أي كم ِرْسُل َغنَِمَك. ِلْبنُ  وقاَل الِكسائي : إنَّما سمَع كم

اُء : شاءٌ   َد الِكسائي ، رِحَمه هللاُ تعالى :؛ وأَْنشَ  لُْبنٍ  بمْنِزلَةِ  ِلْبنٌ  وَزَعَم يونُُس أنَّه َجْمٌع ، وشاءٌ : ؛ قاَل  لُْبنٌ و ِلْبنٌ و ِلبانٌ  وَغنَمٌ  لَبِنَةٌ  وقاَل الفرَّ

هـــــــــــا  نـــــــــــِ بـــــــــــح يـــــــــــاَ  بـــــــــــلـــــــــــُ تـــــــــــاُع ا ـــــــــــِ بـــــــــــح ـــــــــــَ ك تـ تـــــــــــُ ـــــــــــح  رأَيـ

ُب و    َك ســــــــــــــــــــــاغــــــــِ مــــــــِّ يــــــــنــــــــًا وابــــــــُن عــــــــَ طــــــــِ (3) حِوي بــــــــَ
 

  
 .اللَّبُونِ  َجْمعُ  اللُّْبنُ وقاَل : 

يت : الَحلُوبَةُ ما اْحتُِلبَْت ِمن النُّوِق ، وهكذا الواِحَدةُ منهنَّ َحلُوبَ  ّكِ ، وكذِلَك الواِحَدةُ  لَبَنٌ  ما كاَن بها اللَّبُونَةُ  ةٌ واِحَدةٌ ، وكذِلكَ وقاَل ابُن الّسِ

 لم يَُكْن إالَّ َجْمعاً ؛ قاَل األَْعَشى : لَبُونٌ ومنهنَّ أَْيضاً ، فإذا قالوا َحلُوٌب 

َبَحتح  َ فَبصح  (4)لَُبون ُمَعر اة َأَص ح
 أَراَد الَجْمَع.

 .َمْلبَنَةٌ  وتْكثُُر ، وَكذِلَك بَْقلٌ  الماِشيَةِ  أَْلبانُ  تَْغُزُر عليه كَمْرَحلٍَة ؛ ، َمْلبَنَةٌ  ُعْشبٌ و

ً  ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، ، يَْلبُنُهو لَبَنَهُ يَْلبِنُهُ و  .َمْلبُونٌ  فهو البٌِن وذاكَ  ، اللَّبَنَ  سقاهُ  : لَْبنا

َسفَهٌ وُسْكٌر وَجْهٌل وُخيَالُء ، كما يُصيبُهم من النَّبيِذ ،  اللّبنِ  : إذا أَصابَُهم من َمْلبُونُونَ  اُل : قَْومٌ يق : َمْن به ، كالسُّْكِر من ُشْرِبه. الَمْلبُونُ و

حاحِ فقاَل : إذا َظَهَر منهم َسفَهٌ يُِصيبُهم ِمنْ   اإِلبِِل ما يُصيُب أَْصحاَب النَّبِيِذ. أَْلبانِ  وَخصََّصه في الّصِ

 ؛ قاَل : الُمغَذَّى به : الَمْلبُونُ  الفََرسُ و

ونح  بـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح
َ

ُر الـــــــــــــــفـــــــــــــــاِرَس إال  املـــــــــــــــ مـــــــــــــــِ  ال حيـــــــــــــــَح

ـــــــــــــامـــــــــــــه ومـــــــــــــن ُدونح     ُ  مـــــــــــــن أَم حـــــــــــــح
َ

(5)املـــــــــــــ
 

  
 بَمْعنَى َمْفعوٍل.كأَِميٍر ، كالعَِليِف ِمن العَلَِف ، فَِعيل  ، كاللَّبِينِ  ألنَّه في مْعنَى المسِقّيِ ، الَمْلبُون قاَل الفاِرسيُّ : فعَدَّى

 .لَبَنُهم َكثُرَ  عن اللَّْحياني ، أَي ، البِنُونَ  فَُهم أَْلبَنُواو

ً  قاَل ابُن ِسْيَده : وعْنِدي أنَّ   على النََّسِب كما تَقوُل : تاِمٌر وناِعٌل ؛ قاَل الُحَطْيئة : البِنا

َك و  َت أنـــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــح ين وَزعـــــــــــــــــــــــــَ َررحتـــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــــــــَ

رح     ِف لمـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــــح ٌن ابلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (6)البـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 يُْرَوى :و

 البىن ابلّصيحِف لِمرح 
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 لي  من عبارة الصحاح.« ول  غنمك»( قوله : 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ومتامه فيه : 154( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ولـــــــــــــبـــــــــــــون مـــــــــــــعـــــــــــــزاب حـــــــــــــويـــــــــــــت فـــــــــــــبصــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــت )

ا     هنــــــــــــــــــيب ا وآزلــــــــــــــــــٍة قضـــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــَ

  

 التهذيب برواية :( اللسان واألو  يف 5)
 ال حيمر املل  إال امللبون

 والتكملة ا قا  الصاغاين : والرواية : أغررتين ا عل  اإلنكار. 232/  5واللسان والصحاح واملقايي   17( ديوانه ص 6)
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 ؛ وقد تقدََّم شاِهُده. ُمْلبِنٌ  ، فهي اللَّبَنُ  (1) النَّاقَةُ : نََزَل في َضْرِعها أَْلبَنَتِ و

ُجل : بَنَ أَلْ و  ؛ وَسيَأْتي َمْعناها قَِريباً. التَّْلبِينَةَ  اتََّخذَ  الرَّ

حاحِ. (2) َطلَبُوه : ه اْستَْلبَنُوو  لِعياِلهم أَو لِضيفَانِهم ، كما في الّصِ

 .اللَّبَنُ  : األَْمعاُء التي يكوُن فيها لَبَنٍ  بَناتُ و

 أَو مْحقَنُهُ. ، كِمْنبٍَر : ِمْصفاتُهُ  الِمْلبَنُ و

ي لَمْسعوِد بِن وكيعٍ : الِمْحلَبُ  أَْيضاً :و  ِزنَةٌ ومْعنًى ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ُض  رحشــــــــــــــــــــــــــــُ َ َ إال  اجلــــــــــــــُ لــــــــــــــح ُر املــــــــــــــِ مــــــــــــــِ  مــــــــــــــا حيــــــــــــــَح

ُض     َوقــــــــــــــــــ 
ُ

ِة املــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــَ َرُب اأَلوح ــــــــــــــــــِ كــــــــــــــــــح
ُ

(3)املــــــــــــــــــ
 

  
 ِشْبهُ الِمْحَمِل. اللَّبَنُ  ٌء يُْحَمُل فيه، أَو شي اللَّبَنِ  قالَبُ  قيَل : هوو

عليه فإذا بَْيَن يََدْيه صِحيفَةٌ  (4)؛ عن ابِن األَْعرابّيِ ، وبه فَسََّر ابُن األثيِر حِديَث علّيٍ ، قاَل ُسَوْيد بُن َغفَلَةَ : َوقَْفُت  بهاٍء : الِمْلعَقَةُ  ، الِمْلبَنَةُ و

 .ِمْلبَنَةوفيها َخِطيفَة 

 ، وهو اسٌم كالتَّْمنِين. (5) وَعَسلٍ  لَبَنٍ وبهاٍء : َحساٌء يُتََّخذُ من نُخالٍَة  ، التَّْلبِينَةُ و التَّْلبِينُ و

يت ً  تَْلبِينَةٌ  وقاَل األْصَمعيُّ : يُْعَمُل من َدقِيٍق أَو ِمن نُخالٍَة ويُْجعَُل فيها َعَسٌل ، ُسّمِ ةِ من باللَّبَنِ  تَْشبِيها  لبَياِضها ورقَِّتها ، وهي تَْسِميَةٌ بالَمرَّ

 .التَّْلبِينِ 

ةٌ لفُؤاِد الَمِريِض  التَّْلبِينَةُ »في الحِديِث : و ه. ، «َمَجمَّ  أَي تَْسُرو عنه َهمَّ

 عنه أَْيضاً. : االْرتِضاُع ، ْلتِبانُ االو عن ثَْعلَب. : الضُّروُع ، اللَّوابِنُ و .«البَِغيِض النَّافِع بالتَّْلبِينِ  َعلَْيكم»في الَحِديِث : و

ضاُع. بالكْسِر : ، اللِّبَانُ و ه ، وال يقالُ  بِلبَانِ  يقاُل : هو أَُخوه الرَّ ه ، إنَّما بلَبَنِ  أُّمِ الذي يُْشَرُب من ناقٍَة أَو شاةٍ أَو غيِرها ِمن البَهائِِم ؛  اللَّبَنُ  أُّمِ

 وأَْنَشَد ابُن ِسْيَده :

ُض حــــــــــــــاجــــــــــــــةً و  َر   أُرحضــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــاِن ُأخــــــــــــــح ب ــــــــــــــِ ــــــــــــــل  ب

بــــــــــــاِن     ُض ابلــــــــــــلــــــــــــِّ رحضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــُ (6)كــــــــــــذاَ  ا ــــــــــــاُج تـ
 

  
 وقاَل الُكَمْيت يمدُح َمْخلَد بن يزيٍد :

اح  يـــــــــــفـــــــــــَ لـــــــــــِ دًا حـــــــــــَ لـــــــــــَ َد  وخمـــــــــــَح قـــــــــــَ  الـــــــــــنـــــــــــ  لـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

اح     ــــــــــــعــــــــــــَ ي ِده َرضــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــح  كــــــــــــاان مــــــــــــعــــــــــــًا يف مــــــــــــَ

  

َياح   (7)تَناَزعا فيه لِباَن الث دح

 األْسوِد :وأَْنَشَد األَْزهِريُّ ألبي 

 (8)َأُخوها َغَذتحه أُم ه بِلباهِنا 
 وقد ذُِكَر في كون.

ّمِ : ، اللُّبانُ و ْمغِ يقاُل له بالضَّ  الُكْنُدُر. َضْرٌب ِمَن الصَّ

 ثََمَرتِه ، وله َحراَرةٌ في الفِم. ُشَجْيَرةٌ َشْوَكةٌ ال تَْسُمو أَْكثَر من ِذراَعْين ، ولها َوَرقَةُ اآلِس وثََمَرةٌ مثْلُ  اللُّبانُ  وقاَل أَبو َحنيفَةَ :

نَْوبَرِ  : َشَجرُ  اللُّبانُ و  ؛ َحَكاهُ السُّكَِّريُّ وابُن األَْعرابّيِ. وبه فَسََّر السُّكَّريُّ قَْوَل اْمِرِئ القَْيِس : (9) الصَّ
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 (10)هلا ُعُن  كَسُحوِ  الل بانح 
 فيَمْن َرَواهُ َكذِلَك.

__________________ 
 مش القاموس عن نسخة : الل َ ُ.( عل  ها1)
 ( يف القاموس : واستلبنوا : طلبوه.2)
 ( اللسان.3)
 .«. صحفة.. دخلت»( يف اللسان : 4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : أو من َُنالٍة فقرت.5)
 ( اللسان.6)
 رضاع مكان لبان.ا ويرو  : « تنازعا منه»( اللسان والصحاح والتكملة قا  الصاغاين : والرواية : 7)
 ( التهذيب وصدره فيه :8)

 فإن ال يكنها أو تكنه فإنه
 ( يف القاموس : والصنوبُر ا ابلرفض ا والكسر  اهر.9)
 ومتامه : 112( هبذه الرواية ورد يف اللسان والتهذيب ا والبيت برواية خمتلفة يف ديوان امرئ القي  ط بريوت ص 10)
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــة كســـــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــو  الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــا و 

 هـــــــــــــــا الـــــــــــــــغـــــــــــــــوي الســـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــرح ن أضـــــــــــــــــــــــــــــرم فـــــــــــــــيـــــــــــــــ   
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ْمغِ إنَّما هي قَْدُر قَْعَدةِ إْنساٍن وُعنُُق الفََرِس أَْطوُل ِمن ذِلَك. اللُّبانِ  قاَل ابُن ِسيَده : وال يتَّجهُ على غيِرِه ألنَّ َشَجَرةَ   ِمَن الصَّ

ةٍ  (1) الحاجاتُ   :اللُّبانُ و ة  لُبانَتَه قََضى فالنٌ : يقاُل  .لُبانَةِ  َجْمعُ  فهو أََخصُّ وأَْعلَى من مْطلَِق الحاَجِة ؛ من غيِر فاقِة بَْل من ِهمَّ مَّ ؛ قاَل ذُو الرُّ

: 

يــــــــــوِن ونــــــــــغ صــــــــــــــــــــــــتح  رَتَتح مــــــــــاَء الــــــــــعــــــــــُ داَة امــــــــــح  غــــــــــَ

ُض     ُدوُر الــــــــــــر وافــــــــــــِ ن ا ــــــــــــاِج اخلــــــــــــُ بــــــــــــااًن مــــــــــــِ (2)لــــــــــــُ
 

  
ْدُر أَو  ، اللَّبَانُ و  ويكوُن لإلْنساِن وغيِرِه ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب في صفَِة رُجٍل : َوَسُطه أَو ما بيَن الثَّْديَْيِن ،بالفَتْحِ : الصَّ

ه  ـــــــــــِ ان ـــــــــــَ ب ـــــــــــَ ـــــــــــاَم ل ـــــــــــاهـــــــــــا أَم ن عـــــــــــح ا َوضـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــ 

ُب     ـــــِ  عـــــــاصـــــــــــــــــــــِ ـــــرِّي روهـــــــِة ال كـــــح َم عـــــن مـــــَ َبســـــــــــــــــــ  ـــــَ (3)تـ
 

  
 وأَْنَشَد أَْيضاً :

ه  انـــــــــــِ بـــــــــــَ ِر حتـــــــــــَت لـــــــــــَ مـــــــــــح ُدوَح الـــــــــــقـــــــــــَ ك  كـــــــــــُ  حيـــــــــــَُ

ِه مـــــــــــو     يـــــــــــح ـــــــــــ  ُب َدفـ يـــــــــــاٌت وحـــــــــــالـــــــــــِ (4)نـــــــــــهـــــــــــا دامـــــــــــِ
 

  
ةً. أَو َصْدُر ذي الحاِفرِ   خاصَّ

ْدِر ؛ وفي حِديِث االْستِْسقاِء : حاحِ : هو ما َجَرى عليه اللَّبَُب ِمن الصَّ  وفي الّصِ

َم  لَباهُنا راُء َيدح  أَتـَيحناَ  والَعذح
ماِن. وأَْصلُ أَي َصْدُرها الْمتِهانِها نَْفَسها في الِخْدَمِة حيُث ال تَِجُد ما  في الفََرِس َمْوِضُع اللَّبَِب ، ثم اْستُِعيَر  اللَّبانِ  تُْعِطيه من الَجْدِب وِشدَّةِ الزَّ

 للناِس ، وفي قَِصيدة َكْعٍب :

َرِعها   (5)ترحمي الل َباَن بكف يحها وِمدح
 وِجِربَّانُه. : بَنِيقَتُه، بالكْسِر  ِلْبنَتُهو ، كأَميٍر ، (6) لَبِينَهُ والقَِميِص ، كَكتٍِف  لَبِنُ و

 وقيَل : ُرْقعةٌ تُْعَمُل َمْوِضَع َجْيِب القَِميِص والُجبَِّة.

 َجْمعاً ، ولكنَّه ِمن باِب َسّلٍ وَسلٍَّة وبَياٍض وبَياَضٍة. لَبِن وقاَل أَبو زْيٍد : وليسَ 

 ؛ قالَهُ األَْصمعيُّ وَحْمَزةُ. الثَّاِلثِ  العامِ  َدَخَل فيواْستَْكَمَل َسنَتَْيِن  لَهُ ، أَو إذا: َولَُد النَّاقَِة إذا كاَن في العاِم الثَّاني واْستَْكمَ  اللَّبُونِ  ابنُ و

ه َوَضعَْت َغْيَره فصاَر لها لَبُون والَجَماعاُت بَناتُ  ، لَبُونِ  هي اْبنَةُ و ُف باألَلِف و لَبَنٌ  ، للذََّكِر واألُْنثى ، ألنَّ أُمَّ الالِم ؛ قاَل ، وهو نَِكَرةٌ ويُعَرَّ

 جريٌر :

َرٍن و  ز  يف قــــــــــــــَ ون إذا مـــــــــــــا لـــــــــــــُ بـــــــــــــُ  ابـــــــــــــُن الـــــــــــــلـــــــــــــ 

يـــــِ      نـــــــاعـــــِ زحِ  الـــــقـــــَ ـــــُ َة الـــــبـ لـــــــَ وح ضح صـــــــــــــــــــَ طـــــِ تـــــَ (7)مل َيســـــــــــــــــــح
 

  
كاةِ ِذْكُر بنتِ   .اللّبُونِ  وابنِ  اللَّبُونِ  وفي حِديِث الزَّ

واياِت ابن ال يكوُن إالَّ َذَكراً ، وإنَّما َذَكَره تأِْكيداً كقَْوِله : وَرَجُب  اللَّبُونِ  َذَكٌر ، وقد ُعِلم أنَّ ابنَ  لَبُونٍ  قاَل ابُن األثيِر : وجاَء في كثيٍر ِمَن الّرِ

 .(8) (تِْلَك َعَشَرة  كاِمَلة  )ُمَضَر الذي بيَن ُجماَدى وَشْعبان ؛ وكقَْوِله تعالى : 

 ِمَن اإِلبِِل. لَبُونٍ  تَُشبَّهُ ببَناتِ  : ِصغاُر العُْرفُطِ  لَبُون بَناتُ و

ّمِ : اللُّْقَمةُ أَو كبيَرتُها. اللُّْبنَةُ و  ، بالضَّ

 َجبٌَل. كأَْجماٍل وَجَمٍل : لَبَنٍ  َجْمعُ  ، أَْلبانُ و

 جاَء في ِشْعِر أَبي قالبَةَ الُهَذلّيِ : ة بالِحجاِز ، قيَل :و
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__________________ 
االهتمام ا علو اهلمة ال الفاقة ا فهي أخص وأعل  من مطل  ا اجة. ا ه جمشــــــــــــــي عن هامش ( أي فيكون مجعاً للبانة ا مبعىن حاجة ا أي 1)

 القاموس.
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 برواية : 26( من قصيدته ابنت سعاد ا شرح ابن هشام ص 5)

 . .. تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

 مشـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــ  عـــــــــــــــن تـــــــــــــــراقـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا رعـــــــــــــــابـــــــــــــــيـــــــــــــــرُ    

  

 ( يف القاموس : ولَِبنَـُتُه.6)
 ان والصحاح.( اللس7)
 .196( البقرة ا اآية 8)
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ا  ـــــــــــــازهلـــــــــــــُ ن شـــــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــــَ هـــــــــــــا َوحح ـــــــــــــُ رِف  اي داُر َأعـــــــــــــح

بـــــــــــاِن     رٍت فـــــــــــبَلـــــــــــح وائـــــــــــِم مـــــــــــن َرهـــــــــــح َا الـــــــــــقـــــــــــَ (1)بـــــــــــَ
 

  
 وَرَواهُ بعُضهم : فأَْلياِن ، بالياِء آِخر الُحُروف.

 ع بيَن القُْدِس ونابُلَُس. : أَْلبانُ و

ّمِ : َجبٌَل بالشَّاِم ، لُْبنانُ و اِلِحين ، وهو فُْعالٌل يَْنَصِرُف ، وإليه نُِسَب أَبو العبَّاِس محمُد بُن الحاِرثِ  ، بالضَّ ،  اللُّْبنانيُّ  ُمتَعَبَُّد األَْولياِء والصَّ

 َرَوى عن َصْفواَن بِن صاِلحٍ ، وعنه أَبو َجْعفٍر األَْرزنانّي.

العَْنبِر في تِميم ، بيَن قَْبِر العبادي والثَّْعلَبِيَِّة على يَسار الخاِرجِ ِمن الُكوفَِة  لبَني ؛ وقاَل نَْصر : ُهما ماءانِ  ع ُمثَنَّى لُبَّيٍ :، كأَنَّهُ  (2) اللُّبَيَّانِ و

 ، واألَْولَى ِذْكُره في لبي.

 : د. لَبُونُ و

ّمِ : ة بأَْفِريِقيَّة ، لُْبنَةُ و الطَّبرّي ،  (3)َسِمَع ِمن الشيخِ نَْصر الَمْقدِسّي وابِن َخلَف  اللُّْبنيُّ  محمِد ابِن عقبَةَ اللَّخميُّ  منها : عبُد الولّيِ بنُ  ، بالضَّ

ِشيُد العَطَّار ، (4)؛ واْبنُه الفَقيهُ القاِضي محمُد بُن عْبِد الولّيِ  547ماَت َسنَة   بِن عيَسى عن أَبي َذّرِ الَهَروّيِ ، وعنه ابُن األَنماطي والرَّ

 وَضبََطه في َمْشيختِه.

 .594* قُْلت : وابن الجواني النَّسَّابَة ؛ كاَن فاِضالً ماَت َسنَة 

َدةِ : ، ياَلبِنُ و ةِ بَني ُسلَْيِم وِجباِل تِهاَمةَ ؛ أَو هو بكْسِر الموحَّ يت ، في قَْوِل كثيِّ  ُجِمَع بما حولَهُ ، يَْلبُنُ  واٍد بين َحرَّ ّكِ  ٍر :كذا فَسََّره ابُن الّسِ

 بـــــــــــذ  الســـــــــــــــــــــــــفـــــــــــح يف الـــــــــــيـــــــــــالبـــــــــــن مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا 

(5)كــــــــــــــر أدمــــــــــــــا مــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــــــــح و ــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــِم    
 

  
ة بَني ُسلَْيٍم ؛ وأَْنَشَد لكثيٍِّر : يَْلبُنُ  وقاَل أَْيضاً :  َجبٌَل أَو قلٌت َعظيٌم بالنَِّقيعِ من َحرَّ

لـــــــــــح   رحقــــــــــــّي يـــــــــــــَ  حــــــــــــيــــــــــــايَت مــــــــــــا دامــــــــــــت بشـــــــــــــــــــــــــَ

(6)بـــــــراٍم وأضـــــــــــــــــــــحـــــــت مل تســـــــــــــــــــــري صـــــــــــــــــــــخـــــــورهـــــــا    
 

  
 بْنُت ثابٍِت أُْخُت َحسَّان ؛ واْبنَةُ الَخِطيِم األَْوِسيَّة ؛ واْبنَةُ قَْيٍس األَْنصاِرّي. لُْبنَى وفي الصَّحابيَّات : ، كبُْشَرى : امرأَةٌ. لُْبنَىو

 فَرٍس. : اسمُ  لُْبنَىو

ُر بها ؛وهي الَمْيعَةُ  َشَجَرةٌ لها َعَسٌل ، : لُْبنَىو  .«ع س ل»ذُِكَر في  قدو  وقد يُتَبَخَّ

ّمِ : لُْبنانِيَّةٌ  حاَجةٌ و  َعظيَمةٌ. أَي ، بالضَّ

، وهو  لُْبنانٍ  ، أَي َعظيَمةً ِمثْل لُْبنانِيَّةً  لي إليَك ُحَويَِّجةٌ ، قاَل : ال أَْقِضيها حتى تكونَ : قاَل ابُن األَْعرابّيِ : قاَل َرُجٌل ِمن العََرِب لرُجٍل آَخر 

 اْمرأَةٌ. ُمصغَّراً َمْقصوراً : ، لُبَْينَىو اسُم َجبَلٍ 

ولُد َعّمِ  ( )7لُبَْين  واألَْعور ، فَبَنُوقاَل الَهَجريُّ : هي اْبنَةُ الوِحيِد بِن كْعِب عاِمِر بِن ِكالٍب ، كانْت عنَد قشيِر بِن َكْعٍب فَولََدْت له َسلََمةَ الشَّرِّ 

 هذين.

 اسُم اْبنَِة إْبِليس ، لَعَنَهُ هللاُ تعالى.  )(8 :لُبَْينو

 .لُبَْينَةَ  وبها ُكنَِي أَبا اسُم اْبنٍة ألُقَْيِس ، أَْيضاً :و

 ُخنَْيِس بن الحدَّاِء الَكْلبّيِ. (9)زفِر بِن  فََرسُ  أَْيضاً :و

اجِز : وتَلَبََّث ؛ تََمكَّث وتَلَدَّنَ  إذا : تَلَبَّنَ و ي للرَّ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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ين  وَكــــــــــــــــــــ  ِ  أنح تـــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــاَ  هلــــــــــــــــــــا : إاي 

ين     بـــــــــــ  لـــــــــــَ نـــــــــــدَي أو تــــــــــــَ لحســـــــــــــــــــــــــٍة عـــــــــــِ (10)يف جـــــــــــَ
 

  
 عليها ؛ قالَهُ أَبو َعْمٍرو. لُبانَةٌ أَتَلَبَّنُ  . يقاُل : لياللُّبَانَةِ  وهو ِمن

__________________ 
 واللسان ومعجم البلدان. 710/  2( شرح أشعار اهلذليا 1)
نَـَتاِن.2)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : والل بـح
 .«لبنة»واملثبت كرواية معجم البلدان : « أيب خلف املطري: » 1237/  3( يف التبصري 3)
 : عبد املوىل. 1237/  3( يف التبصري 4)
 ..«.. . كر أدماء.. بّد »( يف ايقوت : 5)
 وفيه : مل تسّر صخورها.« يل »( معجم البلدان : 6)
 .«لبيىن»( كذا والصواب : 7)
 عطفاً عل  ما قبله.« لبيىن»( كذا والسيا  يقتضي 8)
 لي  يف القاموس. ويف التكملة : ولُبىن : فرس بن خني  بن اجلد بن قريرت الكليب.« زفر بن»( قوله : 9)
 ( اللسان.10)
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ع فقَاَل : الذََّكرِ  ُكْنيَةُ  ، كُزبَْيٍر : لُبَْينٍ  أَبوو ي عن أَبي َحْمَزةَ ؛ قاَل : وقد َكنَّاهُ الُمفَجَّ  ؛ َرَواهُ ابُن بَّرِ

وحيت  ُت صـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ  فـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا غـــــــــــاَب فـــــــــــيـــــــــــه َرفـ

    ِ اح ــــــــــــــــــــــــارَاِت اُ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ث ــــــــــــــــــــــــِ  !أاندي اي ل
  

َر َريبِّ و  يــــــــــــــــــح جِي اي خــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــَ  انَدتح غــــــــــــــــــلــــــــــــــــــح

    ِ اح تــــــــــــــــــَ رِي ابجلــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  ِك وابحشــــــــــــــــــــــــــــــــِ  أَمــــــــــــــــــامــــــــــــــــــَ

  

عــــــــــــــــــَ  و  ــــــــــــــــــح ُران فــــــــــــــــــبَقـ اســــــــــــــــــــــــــــــــُ ه  ــــــــــــــــــَ َزعــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح  أَفـ

ِ و     اح بــــــــــــــــــَ ه أَبيب لــــــــــــــــــُ رحتــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــَ (1)قــــــــــــــــــد أَثـــــــــــــــــــح
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً : اسُم ِجْنٍس. اللَّبَنُ   ، محرَّ

 ، والطائِفَةُ القَِليلَةُ منه أَْلبانٌ  قاَل اللّْيُث : هو ُخالُص الَجَسِد وُمْستَْخلَُصه ِمن بَْين الفرِث والدَِّم ، وهو كالعَرِق يَْجِري في العُُروِق ، والَجْمعُ 

: ُهم أَهُل  اللَّبَنِ  وأَْهلُ  لَبَنٌ  اإِلبُِل التي لها باللَّبَنِ  القاِسِم ؛ وقد يُرادُ  لُبَْينَة القاِسِم فَذَكْرته ؛ وفي ِروايٍَة : لَبَنَة (2)؛ ومنه الحِديُث : َدرَّ  لَبَنَةٌ 

 .(3)في الَمراِعي والَمباِدي  بَنِ اللَّ  الباِديَِة يَْطلُبوَن َمواِضعَ 

 الشاةُ ، كفَِرَح ، َغُزَرْت. لبِنَتِ و

 : الَجَمُل السَِّميُن الَكثيُر اللَّْحِم. الَمْلبُونو

 الُمْكثُِر له ، فَِعيٌل بَمْعنَى فاِعٍل ، كقَِديٍر وقاِدٍر. للَّبَنِ  : الُمِدرُّ  اللَّبِينُ و

ً  ءَ الشي لَبّنَ و  .: َربَّعَهُ  تَْلبِينا

اُج ليناَم فيها ويتّسع ، وكانِت العََرُب تسمِّ  الِمْلبَنُ  وقاَل ثَْعلَب : يها الِمْحَمَل ، كِمْنبٍَر : الِمْحَمُل ؛ قاَل : وكانِت الَمحاِمُل ُمَربَّعَة فغيََّرها الحجَّ

 والسَّابَِل. الِمْلبَنَ و

َمْخشِريُّ :  ليه َدقِيٌق ؛ وبه فّسَر الحِديَث السَّابِق.يُوَضُع على الماِء ويُْنَزُل ع لَبَنٌ  ، كِمْكنََسٍة : الِمْلبَنَةُ  وقاَل الزَّ

اِء.  لَبِنٌ  ، بالَكْسِر ، فهو لَبِنَ  : َوَجُع العُنُِق ِمن ِوساَدةٍ وغيِرها حتى ال يَْقِدَر أَْن تَْلتَِفَت ، وقد اللَّبَنُ و  ، بالضّمِ : َشَجٌر. اللُّْبنُ و، عن الفرَّ

 : َجبٌَل. لُْبنَىو

ً وأَْيضاً : قَْريةٌ بَشْرقي  كُجَهْينَةَ. لُبَْينَةُ  ة ِمْصَر ، وأَْيضا

 ُجَذام ؛ عن نَْصر. لبَنِي أَْيضاً : َمْوِضٌع بالشامِ  لُْبنىو

 ، بالضّم : َجباَلِن قُْرَب مكَّة األَْعلَى ، واألَْسفَل. لُْبن : ُمثَنّى لُْبنانُ و

كةً : َجبٌَل لُهَذْيٍل بتِهاَمةَ. لَبَنٌ و  ، محرَّ

 : إذا اْرتَموا بصْخٍر ِعظاٍم ، وهو مجاٌز كما في األساِس. لَبُونٍ  ببَناتِ وظلُّوا يَْرتَموَن 

 .لَبِنَةً  القَِميَص : َجعََل له لَبَّنَ و

ِعْلُم الفَرائِِض ، وتَصانِيفُه  ، انتََهى إليه (4)ويَْعَملُهُ ؛ واْشتََهر به أَبو الَحَسِن محمُد بُن عبِد هللِا بِن الَحَسِن الِمْصريُّ  اللَّبَنَ  : َمْن يَبِيعُ  اللَّبَّانُ و

 ابن داَسة ، وعنه القاِضي أَبو الطَّيِّب الطَّْبري وأَبو القاِسِم التَّنوِخي. (5)َمْشهوَرةٌ ، َسِمَع سنَن أَبي َداُوٍد عن 

 ْسفرايني وابِن َمْنده.عن أَبي حاِمٍد األ اللَّبَّان وأبو محمٍد عبُد هللِا بُن محمِد بِن النُّْعمان األْصفَهاني ُعِرَف بابنِ 

 .اللبنِ  بُن علّيِ بِن الُحَسْيِن الصُّوفي النسَّابَةُ ُعِرَف بابِن أَخي (6)وأَبو علّيٍ َعْمٌرو 
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ْين هبَةُ هللِا بُن قاري   َراِوي الشاِطبيّة عن الناِظِم. اللبن (7)وُمِعيُن الّدِ

كيُّ محمُد ابُن عْبِد الواِحِد الَمْخزوميُّ قاِضي بَْعلَبَك ، واْبنُه ُمِعيُن ال لُبَّنٌ و ْين الكاتُِب.، كُسكٍَّر : من قَُرى القُْدِس ؛ منها : الزَّ  ّدِ

 الُخْبَز ، حدََّث عن أَبي الفْضِل األَْرموي. ، وال يأُْكلُ  اللّبَن ، كاَن يَْشَربُ  اللَّبَنِيُّ  وبالتَّْحريِك : أَبو الَمكاِرِم عرفَةُ بُن علّيٍ البَْنَدنِيجي

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف اللسان : دّرت.2)
 ( يف اللسان : والبوادي.3)
 ( يف اللباب : البصري.4)
 ( يف اللباب : من.5)
 : عمر. 1226/  3( يف التبصري 6)
 ( يف التبصري : َفاَر الّلَ ُ.7)
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 َحلَّةٌ بِمْصَر بالقُْرِب من بركة جناق.: مَ  اللّبَنِ  وسويقَةُ 

 بالُمثَنَّاةِ الفَْوقِيَِّة ، كما في النُّسخِ. ، كَكتٍِف ، اللَّتِنُ  : [لتن]

 وَوقََع في اللِّساِن بالُمثلَّثَِة.

.  وقد أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

بلُغَِة بعِض أَْهِل اليََمِن ؛ قاَل  الُحْلوُ  َسِمْعُت عليَّ بن َحْرِب الَمْوِصليَّ يقوُل : هووقاَل األْزهِريُّ : َسِمْعُت محمَد بن إْسحاق السَّْعدي يقوُل : 

 األْزهِريُّ : لم أَْسَمْعه لغيِر علّيِ بِن َحْرٍب وهو ثَْبٌت وفي حِديِث الَمْبعِث :

ه  تــــــــــــُ ذاقـــــــــــــَ رٍّ مــــــــــــَ ُم عــــــــــــنــــــــــــدان مــــــــــــُ كــــــــــــُ غحضــــــــــــــــــــــــــُ  بـــــــــــــُ

ِوُ و     نـــــــــا لـــــــــَ نـــــــــا عـــــــــنـــــــــدَكـــــــــم اي قـــــــــوحمـــــــــَ غحضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــُ (1)بـ
 

  
 .اللُّتُنَّةُ  ، كُدُجنٍَّة : القُْنفُذُ ، يقاُل : َمتَى لم نَْقِض التُّلُنَّةَ أََخَذتْنا اللُّتُنَّةُ و

 التُّلُنَّةَ : الحاَجةُ. وتقدََّم في تَلََن : أَنَّ 

 .ِجنَ لُ  ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب الَحْيُس. وكلُّ ما ِحيَس في الماِء فقد : اللَّْحسُ  اللَّْجنُ  : [لجن]

 لَْجناً. يَْلُجنُه الَوَرقَ  لََجنَ  يقاُل : .كالتَّْلجينِ  أَو َشِعيرٍ  (2) َخْبُط الَوَرِق وَخْلُطهُ بَدقِيقٍ  أَْيضاً :و

ْنتُ  وقاَل أَبو ُعبيَدةَ : ً  الِخْطِميَّ ونَْحوه لَجَّ  وأَوَخْفتُه : إذا َضَرْبته بيِدَك ليَثُْخَن. تَْلِجينا

حاحِ وغيِرِه : اللَِّجينُ وكذا في النسخِ والصَّواُب  محّرَكةً ، ، اللََّجنُ و  الَخبَُط الَمْلجوُن. كأَميٍر كما في الّصِ

 .لَِجينٌ  ، أَو َمْلجونٌ  ، وكلُّ وَرٍق أَو نْحِوه فهو قاَل اللَّْيُث : هو َوَرُق الشَجِر يُْخبَُط ثم يُْخلَُط بِدقيٍق أَو َشعيٍر فيَْعِلُف اإِلِبلَ 

حاحِ : اخ : اللَِّجينُ  وفي الّصِ  : الَخبَُط ، وهو ما َسقََط من الَوَرِق عْنَد الَخْبِط ؛ وأَْنَشَد الشمَّ

ِر أَرحَو  و   مـــــــــــــــــاٍء قـــــــــــــــــد َوَردحَت لـــــــــــــــــَوصـــــــــــــــــــــــــــــــح

ِا     جـــــــــــِ ريحُ كـــــــــــالـــــــــــَوَرِ  الـــــــــــلـــــــــــ  (3)عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه الـــــــــــطـــــــــــ 
 

  
ً  وإذا أَْخلََف كان»َجِرير : في حِديِث و  .«لَِجينا

ن قاَل ابُن األثيِر : وذلَك أنَّ َوَرَق األََراِك والسَّلَم يُْخبَُط فيَْسقُط ويَِجفُّ ثم يَُدقُّ حتى ج ، وهو فَِعيٌل بمْعنَى َمْفعوٍل. يتَلَجَّ  أَي يَتَلَزَّ

 ؛ قاَل ابُن ُمْقبِل : : الَوَسخُ  *كَكتِفٍ  ، اللِّجنُ و

يـــــــــــًة  احـــــــــــِ وِش الـــــــــــَورحَد ضـــــــــــــــــــــــــَ رحَدقـــــــــــُ َ
وَن ابملـــــــــــ لـــــــــــَ عـــــــــــح  يــــــــــــَ

ِن     جـــِ ـــلـــ  الـــــــِة ال ـــيـــــــِب مـــــــاِء الضـــــــــــــــــــــ  عـــــــاب (4)عـــلـــ  ســـــــــــــــــَ
 

  
اي ُمفَّصالً. اي ، وهو تَْصحيٌف َمرَّ الَكالُم عليه في الزَّ  وَرَواهُ الجْوهِريُّ : اللَِّجُز ، بالزَّ

نَ و َج. ُء :الشَّي تَلَجَّ  تَلَزَّ

ْدِر : إذا نَ تَلجَّ و  َمْدقوقاً. لُِجنَ  َوَرُق الّسِ

نَ و نَ  هكذا هو في النسخ بنَْصِب َرأْسه ، والصَّواُب في العباَرةِ والرأُْس ُغِسَل فلم يُْنَق ِمن َوسِخه ، فإنَّ  رأَْسهُ : َغَسلَه فلم يُْنِقه ، تَلَجَّ غْيُر  تلجَّ

.  متعّدٍ

نَ  وفي الُمْحكم : َمْخشريُّ : حتى تَلَبََّد ، وهو مجاٌز. تَلَجَّ ج ؛ زاَد الزَّ  الرأُْس : اتََّسَخ ، وهو ِمن التَّلَزُّ

نَ و ً  البَِعيرُ  لَجَّ ِحيُح بالكْسِر ، ، ِلجانا ً و ظاِهُر ِسياقِه بالفتْحِ والصَّ ّمِ : ، لُُجونا  َحَرَن. بالضَّ

 في اإِلبِِل كالِحَراِن في الَخْيِل. اللِّجانُ  قاَل ابُن ِسيَده :

 كذِلَك. لَُجونٌ  وَجَملٌ  َحُروٌن ؛:  لَُجونٌ  في الَمْشيِ : ثَقَُل وناقَةٌ  ، بالفتْحِ ، لََجنَ و
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 ، إنَّما تَُخصُّ به اإِلناُث. لَُجونٌ  وقاَل بعُضهم : ال يقاُل َجَملٌ 

 أَْيضاً : ثَِقيلَةُ الَمْشي. لَُجونٌ  وناقَةٌ 

__________________ 
 .«لثن»( اللسان : وفيه 1)
 والتصحيح عن القاموس موافقاً ملا يف اللسان.« وبدقي »( ابألصر : 2)
 واألساس. 235/  5واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   91( ديوانه ص 3)
 كذا ابالصر ا ويف القاموس : كالكثيف.  (*)
 ( اللسان.4)



17578 

 

حاحِ : ثَِقيلَةٌ في السَّْيرِ    ؛ وقاَل أَْوس :وفي الّصِ

َرٍة و  مـــــــــــوِم َِبســـــــــــــــــــــــــح ُت عـــــــــــلـــــــــــ  اهلـــــــــــُ ـــــــــــح  لـــــــــــقـــــــــــد أَرِب

وِن     ـــــــــــــــــّرِدحِف غـــــــــــــــــري جلـــــــــــــــــَُ ـــــــــــــــــٍة ابل ان ريح (1)عـــــــــــــــــَ
 

  
ةُ ، كُزبَْيٍر : ، اللَُّجْينُ و  ال مكبر له جاَء ُمَصغَّراً كالثَُّريَّا والُكَمْيِت. الِفضَّ

 التَّْحِقير هذا االسم الْستِصغاِر َمْعناه ما داَم في تُراِب َمْعِدنِه.قاَل ابُن جنِّي : يَْنبَِغي أَْن يكوَن إنَّما أَْلزُموا 

 ؛ قاَل أَبو َوْجَزةَ : بلَِجينِهِ  الِخْطِمّي. يقاُل : َرَمى الفَْحلُ  بلَِجينِ  على التَّْشبيهِ  كأَميٍر : َزبَُد أَْفواِه اإِلبِِل ، ، اللَِّجينُ  ِمن المجاِز :و

ر   عـــــــــــاِت الـــــــــــغـــــــــــُ  مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا كـــــــــــَبن  الـــــــــــنـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ

ـــــــــا     ـــــــــن ي جـــــــــِ ـــــــــ  ـــــــــل ِت ال عـــــــــَ طـــــــــ  ـــــــــَ تح وق ـــــــــَ َرف (2)إذا صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 الَجماَعةُ يَْجتَِمعوَن في األَْمِر ويَْرَضْونَهُ. بالفتْحِ : ، اللَّْجنةُ و

 به ، كفَِرَح : َعِلَق. لَِجنَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نَ   .القَْوُم : أََخذُوا الَوَرَق وَدقُّوه وَخلَُطوه بالنَّوى لإِلبِل تلجَّ

 .اللَُّجْينِ  : الدََّراِهُم الَمْنسوبَةُ إلى اللَُّجْينِيَّةُ و

 الُمْشُط في رأِْسه : لم ينفُْذ فيه ِمن وَسِخه. لَِجنَ و

ُب ؛ قاَل يَزيُد بُن النُّْعمان : ِمن األَْصواِت الَمُصوغِة الَمْوضوعِة : اللَّْحنُ  : [لحن] ُع فيها ويَُطرَّ  وهي التي يَُرجَّ

نــــــــــــاً  جــــــــــــَ تــــــــــــَ َؤاَدَ  ُمســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــُ تح فـ رَكــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــد تـ  ل

ىن      غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ٍن تـ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ٌة عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  فـ و قـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ

  

ٍن  حـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــل ه ب ـــــــــــــــُ ب رحكـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُر هبـــــــــــــــا وتـ ي  ميـــــــــــــــَِ

ُزوِن َأان      خــــــــــــــــــح ن  لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــَ  إذا مــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــَ

  

َوىل   َك َأايٌم تـــــــــــــــــــــــــــَ زُنــــــــــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــــــــــال حيــــــــــــــــــــــــــَح

ريحٌ أََران      ُرهــــــــــــــــــــــا وال طــــــــــــــــــــــَ ذَكــــــــــــــــــــــّ ــــــــــــــــــــــَ (3)ت
 

  
ْعر : أَي ال يَْعِرف كيَف يُغَنِّيه ؛ لَْحنَ  وفالٌن ال يَْعِرفُ  لَما ماَل إليه ِمَن  َمالِحنهو أَْلحانُهوَمْعبٍد  لَْحنُ  يقاُل : هذا .لُحونٌ و أَْلحانٌ  ج هذا الّشِ

 األَغاني واْختَاَره ، وقاَل الشَّاِعُر :

تح و  عـــــــَ جـــــــَ ٍو بـــــــعـــــــد مـــــــا ســـــــــــــــــــــَ جـــــــح ِا بشـــــــــــــــــــــَ فـــــــَ  هـــــــاتـــــــِ

مــــــــــــــــــــاِم بــــــــــــــــــــرتجــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــٍض وإرحاننِ      ُورحُ  ا ــــــــــــــــــــَ

  

نــــــــــــٍن  ِن ابٍن يف ُذَر  فــــــــــــَ  ابان عــــــــــــلــــــــــــ  ُغصــــــــــــــــــــــــــح

واِن     ــــــــــــــــــــــح واًن ذاَت أَل َردِّداِن  ــــــــــــــــــــــُُ ــــــــــــــــــــــُ (4)يـ
 

  
نَ و ً  في قِراَءتِه لَحَّ َب فيها : تَْلِحينا دَ  َطرَّ  .بأَْلحانٍ  وَغرَّ

رَ  اللُّغَةُ ، : اللَّْحنُ و أَي تَعَلَّموا كيَف لُغَة العََرِب  ، «في القُْرآنِ  اللَّْحنَ  تَعلَُّموا»قَْوُل ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه :  بلُغَِة بَني ِكالٍب ؛ وبه فُّسِ

 فيه الذين نََزَل القُْرآُن بلُغَتِهم ؛ قاَل أَبو َعْدنان : وأَْنَشَدتْني الَكْلبيَّةُ :

نـــــــــــا و  ِن قـــــــــــوحمـــــــــــِ َو   ـــــــــــَح ٌن ســــــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــوحٌم هلـــــــــــم  ـــــــــــَح

هح و     ٌر ا وبيــــــِت ِ  ا لســــــــــــــنــــــا ُنشــــــــــــــــــــاِكلــــــُ كــــــح (5)شــــــــــــــَ
 

  
 : وقاَل ُعبيُد بُن أَيوب :قاَل 

َدتح  ـــــــــــَ ق ٍن وَأوح د  ـــــــــــَح ـــــــــــعـــــــــــح ٍن ب ـــــــــــحـــــــــــح ـــــــــــل ين ب ـــــــــــح ت ـــــــــــَ  أَتـ

ُر     زحهــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ وُخ وتـ بــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ريااًن تـ َواد  نــــــــــــــــِ (6)حــــــــــــــــَ
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: قَْوِمي ، أَي من نَْحِوي وَمْيلي الذي أميُل إليه وأَتكلَُّم به ، يْعنِي لُغَته وِلْسنَه ؛ ومنه  لَْحنِ  وال ِمن لَْحنِي وفي األَساِس : يقاُل : هذا ليَس ِمن

 .(7) اللَّْحنَ وتَعَلَّموا الفَرائَِض والسُّنَّة 

 * قُْلُت : ويُْرَوى والسُّنََن ، وهو قَْوُل ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه.

 في اللَّْحنَ  ْوله : تَعَلّمواوقاَل األْزهِريُّ في تَْفِسيِر قَ 

__________________ 
 واللسان. 129( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص 1)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( اللسان والتهذيب من ثالثة أبيات.6)
 ( زيد يف األساس : كما تتعلمون القرآن.7)
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لِه أَيحضاً : و الُقرحآِن ا َأي لَُغة الَعَرِب يف الُقرحآن واعحرُِفوا َمعانَِيه ا  َأي ِمن  ا « َحِنه ُأيَبيف أَقـحَرُ ان وإان  لنَـرحَغُب عن كثرٍي ِمن»كَقوح
رأُ التابُوه.  لَُغِته وكان يـَقح

 اليََمِن أَي بلُغَتِهم. بلَْحنِ  ، قاَل : العَِرُم الُمَسنَّاةُ  (1) (ْم َسْيَل اْلَعرِمِ فََأْرَسْلنا َعَلْيهِ )ومنه قَْوُل أَبي َمْيَسَرةَ في قَْوِله تعالَى : 

ُجُل : تَكلََّم بلُغَتِه. لََحنَ  وقد  الرَّ

ُ  : اللَّْحنُ و روالنَِّشيِد ونَْحو ذِلَك. وقيَل : ه في الِقراَءةِ  وتَْرُك الصَّوابِ  الَخَطأ قَْوُل ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالَى عنه :  و تَْرُك اإلْعراِب ، وبه فُّسِ

 والفَرائَِض. اللَّْحنَ  تعَلُّموا

اه ؛ «الَكالمِ  لَْحنَ  كنُت أَُطوُف مع ابِن عباٍس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما ، وهو يُعلِّمني»في حِديِث أَبي العالية : و  قاَل أَبو ُعبيٍد : وإنَّما َسمَّ

 ً  .(2) باللَّْحنِ  واِب فقد بَصَّرهألنَّه إذا بَصَّره بالصَّ  لَْحنا

الِم ؛ وبه فَسَّر بعٌض قَْوَل أَْسماء قاَل َشِمٌر : وقاَل أبو عْدنان : سأَْلُت الِكالبِيّيَن عن قَْوِل ُعَمَر هذا فقالوا : يُريُد به اللّْغَو وهو الفاِسُد ِمن الكَ 

 : (3)الفََزارّي 

ا و  ذ ه هـــــــــــــــــــــــو ممـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــٍث أَل

وَزُن َوزحان    ون يـــــــــــــــُ تـــــــــــــــُ اعـــــــــــــــِ ُت الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــَ  يـ

  

ــــــــــــــا  ي ُن َأحــــــــــــــح حــــــــــــــَ ــــــــــــــح ل ــــــــــــــَ ٌض وتـ ــــــــــــــِ ٌ  رائ طــــــــــــــِ ــــــــــــــح ن  مــــــــــــــَ

ـــــــــــا     ن ـــــــــــِث مـــــــــــا كـــــــــــاَن  ـــــــــــَح (4)اًن وخـــــــــــرُي ا ـــــــــــِدي
 

  
بالضّمِ ،  كاللُّحونِ  اإلْعراِب.ْطلِق أَي إنَّما تُْخِطُئ في اإلْعراِب وذِلَك أنَّه يُْستَْملَُح من الجواِري ، ذلَك إذا كاَن َخِفيفاً ، ويُْستَثْقل منهنَّ لُزوُم مُ 

كةً. اللََّحنِ و اللَّحانيةِ و اللَّحانةِ و عن أَبي زْيٍد ، ً  كَجعََل ، في َكالِمه ، لََحنَ  وقد ، محرَّ ً و يَْلَحُن لَْحنا ً و لَحانِيَةً و لَحانَةً و لُحونا  : الِحنٌ  فهو ، لََحنا

 ماَل عن َصِحيحِ الَمْنِطِق.

انٌ  رُجلٌ و انَةٌ و لَحَّ  كثيُرهُ. : يُْخِطُئ ؛ وفي الُمْحَكم : (5)كُهَمَزةٍ  ، لَُحنَةٌ و بالتَّْشديِد فيهما ، ، لَحَّ

نَهُ و ً  ( )6لَحَّ  في الَكالِم. َخطَّأَهُ   :تَْلِحينا

ّمِ ، ( )7اللُّْحنَةُ  قيَل :و نُ  من ، بالضَّ نُ  وكُهَمَزةٍ : َمنْ  أَي يَُخطَّأُ ، ، يُلَحَّ يُْرَوى  ، «لُْحنَةً  وكان القاِسُم َرُجالً »الحِديُث : منه ؛ و النَّاَس كثيراً  يُلَّحِ

 ْحو ذِلَك.بالَوْجَهْيِن ؛ والَمْعروُف في هذا البِناِء أَنَّه الذي يَْكثُر منه الِفْعل كالُهَمزةِ واللَُّمزةِ والطُّلَعِة والُخَدعِة ونَ 

 : التَّْعِريُض واإليماُء. اللَّْحنُ و

ً  له لََحنَ  قد (8) و  ألنَّه يُِميلُه بالتَّْوريِة عن الواِضحِ الَمْفهوِم ؛ ومنه قَْوُل القَتَّال الِكالبّيِ : قاَل له قَْوالً يَْفَهَمهُ عنه ويَْخفى على غيِرهِ  ، لَْحنا

وا و  مــــــــُ هــــــــَ فــــــــح ــــــــَ مــــــــا تـ يــــــــح كــــــــَ ُت لــــــــكــــــــم لــــــــِ نــــــــح  لــــــــقــــــــد  ــــــــََ

رحلِب و     ُ
يـــــــــــــًا لـــــــــــــيـــــــــــــَ  ابملـــــــــــــ ُت َوحـــــــــــــح يـــــــــــــح (9)َوحـــــــــــــَ

 

  
ً  لي فاْلَحنَا إذا اْنَصَرْفتُما»في الحِديِث : و ضا بما َرأَْيتُما ، أََمَرُهما بذِلَك ألنَّهما ُربَّما أَْخبرا عن العَُدّوِ  ، «لَْحنا أَي أَِشيَرا إليَّ وال تُْفِصحا وَعّرِ

ةٍ فأََحبَّ أَْن ال يَِقَف علي ُم.بيأٍْس وقُوَّ َر أَْيضاً قَْوُل أَْسماء الفََزاِري المتقّدِ  ه الُمْسلُموَن ؛ وبه فُّسِ

ي التَّْعريضُ  مالَ وإذا نَواهُ  إليه لََحنَ  : الَمْيُل ؛ وقد اللَّْحنُ و ً  إليه ، ومنه ُسّمِ  .لَْحنا

 .إليه بِلسانِك ، أَي تَِميُل إليه بقَْوِلكَ  تَْلَحنُ  ما اللَّْحنُ  وقاَل األْزهِريُّ :

__________________ 
 .16( سبب ا اآية 1)
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 .«اللحن»( يف التهذيب واللسان : 2)
 «.الفزاري» ا ويف الصحاح :« مالك بن ألاء خارجة الفزاري»( يف اللسان : 3)
 منط  واضــــح»برواية : وردت يف اللســــان والتهذيب ا ويف األســــاس « منط  صــــائب»( البيتان يف اللســــان والصــــحاح ا وللثاين رواية أخر  : 4)

 .«.. وأحل  ا ديث ......
 لي  يف القاموس.« كهمزة»( قوله : 5)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : تـَلححيناً.6)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  النسخ : ابلضم.7)
 ( ليست من القاموس.8)
 ( اللسان هبذه الرواية ا ومثة رواية أخر  وردت يف الصحاح :9)
 لــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــت.  ولــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــد وحــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــت»

 « ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات.و    
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ً  ، كَسِمعَهُ ، فلَِحنَهُ  أَْفَهَمه إيَّاه ، إذا القَْوَل : أَْلَحنَهُ  : الفَْهُم والِفْطنَةُ ؛ وقد اللَّْحنُ و . لَْحنا  َجعَلَهُ  غيُره ِمثْل لََحنَهُ و ؛ عن أَبي زْيٍد نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 ً ُل األَْعَرُف إذا لَْحنا ر أَْيضاً بَْيُت أَْسماء الفَزاري ،  فَِهَمهُ  ، عن ُكراعٍ ، قاَل ابُن ِسْيَده : وهو قَليٌل واألوَّ وفَِطَن لَما لم يَْفطُن له غيُرهُ ، وبه فُّسِ

وابِن األَْعرابي وإن اْختَلَفا في اللَّْفِظ ، والتَّْعِريُض ، وهو  فصاَر في بيِت أَْسماء الَمْذُكور ثالثَةُ أَْوجٍه : الِفْطنَةُ والفَْهُم ، وهو قَْوُل أَبي زْيدٍ 

الذي هو الَخَطأُ في اإِلْعراِب هو  اللَّْحنَ  قَْوُل ابِن ُدَرْيٍد والَجْوهِرّي والَخَطأُ في اإِلعراِب على قَْوِل َمْن قاَل تُِزيلُه عن جَهتِه وتَْعِدلُه ، ألنَّ 

واِب.  العُدوُل عن الصَّ

ِحنُ و ا : العاِلُم بعَواقِِب الَكالِم ، الالَّ ِحنُ  هكذا في النسخِ والصَّواُب أنَّه بهذا المْعنَى كَكتٍِف وهو العاِلُم بعَواقِِب األُُموِر الظَِّريُف. وأَمَّ فهو  الالَّ

انٌ  َكالَمه من جهة وال يقالُ  (1)الذي يعرف   ، فاْفَهْم ذِلَك. لَحَّ

تِه واْنتَبَه، كفَِرَح : فَِطنَ  لَِحنَ و  لها : عن ابِن األَْعرابّيِ ، وهو بَمْعنَى فَِهَم وإِن اْختَلَفا في اللَّْفِظ كما أََشْرنا إليه.  لُحجَّ

كيَف ال يَْعرُف  هالَحنُووالناَس  الَحنَ  َعِجْبُت لَمنْ »قَْوُل ُعَمِر بن عْبِد العَزيز ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : منه ؛ و فاَطنَُهمْ  : الَحنَُهْم ُمالَحنَةٌ و

اح : ، «َجواِمَع الَكِلم  أَي فاَطنَُهم وفاَطنُوه وجاَدلَُهم ؛ وقَْوُل الطرمَّ

لــــــــــــــــٌة و  ن  َزوح  أَد تح إد  الــــــــــــــــقــــــــــــــــوحَ  عــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــُ

ِن     الحـــــــــــِ
ُ

و لـــــــــــقـــــــــــوِ  املـــــــــــ ُن َأو تـــــــــــرحنـــــــــــُ الحـــــــــــِ (2)تـــــــــــُ
 

  
 أَي تَكلََّم بمْعنَى َكالم ال يُْفطُن له ويَْخفى على الناِس غيِري.

 ؛ وقيَل : أَي في نيَّتِه وما في َضِميِره. في فَْحواهُ وَمْعناهُ  ، أَي (3) اْلقَْولِ  لَْحنِ  فِي (َوَلتَ ْعرِفَ ن َُّهمْ )قْولُه تعالَى : و

  ليَْفُطَن بها إلى غيِرِه ؛ وأَْنَشَد :بمْعنًى واِحٍد ، وهو العالَمةُ تُِشيُر بها إلى اإِلنسانِ  اللَّْحنُ ووَرَوى الُمْنذري عن أَبي الَهْيثم أنَّه قاَل : العُنواُن 

هــــــــــا و  نــــــــــِ ا بــــــــــعــــــــــَ   ــــــــــَح نــــــــــواهنــــــــــِ ِرُف يف عــــــــــُ عــــــــــح  تـــــــــــَ

كـــــي الـــــــد واهـــــيـــــــا و     عـــــــاُء حتـــــَح مـــــح هـــــــا صـــــــــــــــــــَ فـــــِ وح (4)يف جـــــَ
 

  
 ، والتَّعِريُض ، والمعنى.َسْبعة َمعاٍن : الِغناُء ، واللُّغَةُ ، والَخَطأُ في اإِلْعراِب ، والَمْيُل ، والِفْطنَةُ  للَّْحن وقد َظَهَر بما تقدََّم أَنَّ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 النَّاِس إذا كان أَْحَسنهم قِراَءةً أَو ِغناًء. أَْلَحنُ  يقاُل : هو

 في َكالِمه : أَْخَطأَ. أَْلَحنَ و

ِة وأَْفَطن لها منه. أَْلَحنُ  وهو  من غيِرِه : أَي أَْعَرُف بالحجَّ

ِة أَْهِل اللُّغَِة. لَِحنَ  ، بالتَّحِريِك : الِفْطنَةُ ، َمْصَدرُ  اللََّحنُ و كوِن : الَخَطأُ ؛ هذا قَْوُل عامَّ  ، كفَِرَح ؛ وبالّسِ

 واٌء.، بالسكوِن : الِفْطنَةُ والَخَطأُ س اللَّْحنُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

ر باللُّغَِة. ، قَُرْيٍش  بلََحنِ  قد ُرِوي أنَّ القُْرآَن نََزلَ و، بالتَّْحِريِك : اللُّغَةُ.  اللََّحنُ  وقاَل أَْيضاً :  أَي بلُغَتِهم ؛ وهكذا ُرِوي قَْوُل ُعَمَر أَْيضاً وفُّسِ

َمْخشريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى : أَراَد َغِريَب اللُّغَِة ، فإِ  نَّ َمْن لم يَْعرْفه لم يَْعرْف أَْكثََر ِكتاِب هللِا تعالى وَمعانِيه ، ولم يَْعرْف أْكثَر وقاَل الزَّ

 السُّنَِن.

 قالَ  ؛ ، فقاَل : أََو لَْيَس أَْظرُف له يَْلَحنُ  في حِديِث ُمعاِويَةَ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : أنَّه سأََل عن أَبي ِزياٍد فقيَل : إنَّه َظِريٌف على أنَّهو

 الذي هو الِفْطنةُ بتَْحريِك الحاِء. اللََّحنِ  القُتَْيبِيُّ : َذَهَب ُمعاِويةُ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، إلى

 ِضّد اإلْعراِب ؛ وهو يُْستَْملُح في الَكالِم إذا قَلَّ ، ويُْستَثْقَُل اإلعراُب والتَشدُُّق. اللَّْحنَ  وقاَل غيُرهُ : إنَّما أَرادَ 

 ، كَكِتٍف : فَِطٌن َظِريٌف ؛ قاَل لبيٌد ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : لَِحنٌ  وَرُجلٌ 

__________________ 
 ( اللسان : يصرف كالمه عن جهة.1)
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 .«ترنوا»( اللسان والتهذيب واألساس ا وابألصر : 2)
 .30(  مد ا اآية 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
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ه  فــــــــــــــِّ يــــــــــــــُد بــــــــــــــكــــــــــــــَ عــــــــــــــِ ٌن يــــــــــــــُ عــــــــــــــوٌِّذ  ــــــــــــــَِ تــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

َن وابِن     لــــــــــح ــــــــــُ ٍب َذبـ مــــــــــًا عــــــــــلــــــــــ  ُعســــــــــــــــــــــــُ لــــــــــَ ــــــــــَ (1)قـ
 

  
ْوِت عْنَد اإِلفاَضِة. الِحنٌ  وِمن المجاِز : قِْدحٌ   إذا لم يَُكْن صافِي الصَّ

 : إذا أَْنبَِضْت. الِحنَةٌ  وكذِلَك قَْوسٌ 

ه وَمالِحُن العُوِد  (2): إذا لم يَُكْن َحنَّاناً عْنَد النَّفيِز  الِحنٌ  وَسْهمٌ   ُضروُب َدْستاناتِه.: ، والُمْعِرُب ِمن جِميعِ ذِلَك على ِضّدِ

 .التَّالِحين : اسٌم كالتَّْمتِيِن ، والَجْمعُ  التَّْلِحينُ و

ب يَُرى البَياُض الذي بالفتْحِ : اللَّْخنُ  : [لخن]  عْنَد اْنِقاَلِب الِجْلَدةِ. ّيِ قَْبَل الِختانِ في قُْلفَِة الصَّ

 وهو الَحلَُق. على ُجْرداِن الِحماِر ، أَْيضاً : البَياُض الذيو

 ، بالكْسِر : بَْضعَةٌ في أَْسفَِل الَكتِِف. اللِّْخنَةُ و

قاُء وغيُرهُ ، كفَِرَح : أَْنتَنَ  لَِخنَ و  ؛ قالَهُ اللَّْيُث. الّسِ

يحِ والطَّْعِم.التَّْهِذيِب : إذا أُِديَم فيه َصبُّ اللّبَِن فلم يُْغَسل ، وصاَر فيه تَْحبيٌب أَْبيُض قَِطٌع ِصغاٌر مثُْل الّسْمِسِم وأَْكبَ وفي   ر منه ، ُمتَغَيُِّر الّرِ

قاُء : تَغَيََّر َطْعُمهُ وَرائَِحتُه ؛ وكذِلَك الِجْلُد في الدّ  لَِخنَ  وفي الُمْحكم :  باغِ إذا فَُسَد فلم يَْصلح.الّسِ

 وتغَيََّرْت َرائَِحتُها. الَجْوَزةُ : فََسَدتْ  لَِخنَتِ و

 .«اللّْخناءِ  يا بنَ »ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه :  (3)حِديُث منه ؛ و : لم يُْختَنا لَْخناءُ  ، وأَمةٌ  أَْلَخنُ  َرُجلٌ و

كةً : قُْبُح ِريحِ الفَْرجِ. اللَّخنُ و  ، محرَّ

ة. اللّْخناءِ  َل : ومنه يابنَ وقي يحِ عامَّ  وأَْكثَر ما يكوُن في السُّوَداِن. األَْرفاغِ ، قيَل : نَتٌَن فيو ؛ وقيَل : هو نَتَُن الّرِ

 قُْبُح الكالِم. اللَّخنُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 وريُحه ؛ قاَل ُرْؤبَة : : تَغَيََّر َطْعُمه أَْلَخنُ و، كَكِتٍف ،  لَِخنٌ  ِسقاءٌ 

نِ و   الس ب  خَتحرِيُ  األِدمِي األخلَح
اِغُب.قيَل : مْعناه يا َدنِي اللَّْخناءِ  وقْولُهم : يا بنَ   ء األَْصِل ، أَو يا لَئِيم األُّمِ ؛ أَشاَر إليه الرَّ

ً و  : قال له ذِلَك. لََخنَهُ لَْخنا

 : ُمْنتِنَةٌ. (4) لَْخناءُ  وشكوة

ّمِ ، لُْدنٌ و بالكْسِر ، ، ِلدانٌ  وهي بهاٍء ، ج ِمن ُعوٍد أَو َحْبٍل أَو ُخلٍُق ، ءٍ : اللَّيُِّن ِمن كّلِ شي اللَّْدنُ  : [لدن]  لَدانَةً  ، كَكُرَم ، لَُدنَ  وقد ، بالضَّ

 .لَِدنٌ  فهو ، لُُدونَةً و

ة منها كعَُضٍد وَعْضٍد ، وقد  ، لَْدنٌ و بضّمِ الدَّال وسكوِن النُّوِن ، ، لَُدنْ و ٌن.؛ ومنه ُخْبٌز ُملَدَّ  التَّْلِديُن : التَّْليِينُ و مَّ بسكوِن الَّداِل وإلقاِء الضَّ

ّمِ ، لُْدنٌ و، كَكتٍِف ،  لَِدنٌ و .(5) (بَ َلْغَت ِمْن َلُديّنِ ُعْذراً )قُِرَئ :  ِم ، ، بالضَّ ة الداِل على الالَّ كَجْيِر ولَْد َكُكْم ولُْد َكُمْذ ولداً  لَْدنِ و بإلقاِء ضمَّ

تَْين لُُدنْ وكقَفاً  ِهما مأُْخوَذةٌ من ، لُدُ و لَُدْنك وَحَكى ابُن خالََوْيه في البديعِ : وهْب لنا ِمن بضمَّ بحْذِف النُّوِن ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ  لدن بضّمِ

 لغَْيالِن بِن الحاِرِث :
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وحعـــــــــــِا  ـــــــــــ  ـــــــــــنـ ُب ال وحعـــــــــــِ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــرِه َيســـــــــــــــــــــــــح رِي  مـــــــــــن خـــــــــــَ

ورِه     خــــــــــــُ نــــــــــــح ه إىل مــــــــــــُ يــــــــــــح يـــــــــــــَ ُد  ــــــــــــَح (6)مــــــــــــن لــــــــــــَ
 

  
لَةٌ ، فهي إْحَدى َعَشَرةَ لُغَة ، وِزيدَ  ، لََداوَ  ا  لََدنْ  هكذا هو في النُّسخِ باألِلِف والّصواُب بالياِء ، وهي ُمَحوَّ ةُ الدَّاِل ، فلمَّ ، محّركةً ، ُحِذفَْت ضمَّ

، في اْستِْعماِل الالِم تاَرةً نوناً وتاَرةً  لَدُ و لََدىو لَُدنْ  ؛ عن أَبي علّيٍ ، فهي ثْنتَا َعَشَرةَ لُغَةً. وقاَل أَبو علّيٍ : نَِظير اْلتَقَى َساِكنان فُتَِحِت الدُّالُ 

 َحْرَف ِعلَّة ، وتاَرةً َمْحذوفَة ، َدَدْن وَدَدى وَدُد.

__________________ 
 كاألساس واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.« متعود»برواية :  206( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف اللسان واألساس : عند التنفري.2)
 حديث ابن عمر. ( يف اللسان :3)
 ( يف األساس : وشكوة خلنة.4)
 .76( الكهف ا اآية 5)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح.6)
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ي : ولم يَْذُكْر أَبو علّيٍ تَْحِريك النُّوِن بكْسٍر وال فَتْح فيَمْن أْسَكن الدَّال ، قاَل : ويَْنبَغي أَْن ت َحَكاها كوَن َمْكسوَرةً ، قاَل : وكذا قاَل ابُن بَّرِ

 َظْرٌف َزمانيٌّ وَمكانِيٌّ كِعْنَد. التي َحَكاه أبو علّيٍ ؛ كلُّ ذِلكَ  لُْدن الَحْوفيُّ ، ولم يذكرْ 

اللَّفَظِة الماً ، كما ُجِزَمْت ولم تُْجعَل كِعْنَد ألنَّها لم تََمكَّْن في الَكالِم تََمكُّن ِعْنَد ، واْعتَقََب النوُن وحرُف الِعلَِّة على هذه  لَُدنْ  قاَل ِسْيبََوْيه :

 اْعتَقَبَِت الهاء والواُو في َسنٍَة الماً ، وكما اْعتَقَبَْت في ِعضاٍه.

صواٌب ، وتقوُل عْنِدي ماٌل َعظيٌم ،  لَُدني ال تََمكَُّن تََمكَُّن ِعْنَد ألنَّك تقوُل هذا القوَل ِعْنِدي صواٌب ، وال تقوُل هو لَُدنْ  وقاَل أَبو إْسحاق :

 لَما يَِليَك ال َغْير. لَُدنْ وغائٌِب عْنك ، والماُل 

اُج في قْوِلِه تعالى :  ، وقُِرَئ بتَْخفيِف النوِن ، ويَجوُز تَْسكين الدَّال ، وأَْجوُدها بتَْشديِد النُّوِن ، ألنَّ  (َقْد بَ َلْغَت ِمْن َلُديّنِ ُعْذراً )وقاَل الزجَّ

ى نَْفِسك ِزْدَت نوناً ليَْسلم سكوُن النوِن األُولى ؛ قال : والدَّليُل على أنَّ األْسماَء يَجوُز فيها َحْذُف النوِن اإِلْسكاُن ، فإِذا أََضْفتها إل لَُدنْ  أَْصلَ 

ٍن.  قَْولهم قَْدني في مْعنَى َحْسبي ، ويَجوُز قَِدي بحْذِف النّوِن ألنَّ قد اسٌم َغْير ُمتََمّكِ

ِد أنَّهما قاال : العََرُب تقولُ عن أَْحمَد بن يَْحيَ  (1)وَحَكى أَبو َعْمِرو  كانْت  لَُدنْ  ُغْدَوةٍ ، فمن َرفََع أَرادَ  لَُدنْ وُغْدَوةً  لَُدنْ وُغْدَوةٌ  لَُدنْ  ى والمبّرِ

 كاَن الوقُت ُغْدوةً ، ومن َخفََض أَراَد من ِعْند ُغْدوةٍ. لَُدنْ  ُغْدوةٌ ، ومن نَصَب أَرادَ 

ةً من بين الَكالِم ؛ وأَْنَشَدوا  لَُدنْ  وقاَل ابُن َكْيسان :  :حرٌف يَْخِفُض ، وُربَّما نُِصَب بها ؛ قاَل : وَحَكى البَْصريُّون أَنَّها تنصُب ُغْدوةً خاصَّ

لـــــــــِب مـــــــــنـــــــــهـــــــــم  َر الـــــــــكـــــــــَ زحجـــــــــَ ري مـــــــــَ هـــــــــح  مـــــــــا زاَ  مـــــــــُ

روِب لـــــــــــــَ     تح لـــــــــــــغـــــــــــــُ َوًة حـــــــــــــىت َدنـــــــــــــَ دح (2)ُدنح غـــــــــــــُ
 

  
َوْقتاً وَجعََل ما بْعَدها تَْرجمةً  وقاَل ابُن َكْيسان : َمْن َخفََض بها أَْجراها ُمْجَرى ِمْن وَعْن ، وَمْن َرفََع أَْجراها ُمْجَرى ُمْذ ، وَمْن نََصَب َجعَلَها

 عنها.

كذا إلى الَمْسِجِد ونَْحو ذِلَك إذا اتَّصَل ما بيَن الشَّْيئَْين ، وكذِلَك في  لَُدنْ  وُل : وقََف الناُس له منفي مْعنَى ِمن ِعْند ، تق لَُدنْ  وقاَل اللْيُث :

ماِن ِمن  ُطلُوعِ الشمِس إلى ُغروبِها ، أَي ِمن ِحين. لَُدنْ  الزَّ

وا الداَل وفَتَُحوا الال لَُدنِهِ  وقاَل أَبو زْيٍد عن الِكالبيِّين : هذا ِمن  َم وكَسُروا النوَن.، ضمُّ

ن بمْنِزلَِة ِعْند ، وقد أَْدخلُوا عليها ِمن َوْحدها ِمن ُحُروِف الجّرِ ، لَُدنْ  وقاَل الجْوهِريُّ :  المْوِضع الذي هو الغايَةُ ، وهو ظْرٌف َغْير ُمتَمّكِ

ُغْدَوةً ، فنََصَب  لَُدنْ  قد َحَمَل حْذُف النوِن بعَضهم إلى أَْن قاَل :، وجاَءْت ُمضافَةً تَْخِفُض ما بَْعَدها ؛ قاَل : و (3) (ِمْن َلُدانّ )قاَل تعالى : 

إالَّ في ُغْدَوةٍ  لَُدنْ  اَل : ولم يُْعِملواُغْدَوةً بالتَّْنويِن ألنَّه توهَّم أنَّ هذه النوَن زائَِدةٌ تقوُم َمقاَم التَّْنوين فنََصَب ، كما تقوُل : ضاِرٌب َزْيداً ، ق

ةً.  خاصَّ

ِل ، وأَْنَشَد : ُسِمَع لََدا بَمْعنَى َهلْ و  ؛ نَقَلَهُ أَبو علّيٍ في التّْذِكَرةِ عن الُمفَضَّ

يـــــــــِب  رَت  مبَشـــــــــــــــــــــــِ َد  مـــــــــن شـــــــــــــــــــــــبـــــــــاٍب ُيشـــــــــــــــــــــــح  لـــــــــَ

يــــــــبِ و     بــــــــاُب املــــــــرحِء بــــــــعــــــــَد دبــــــــِ  (4) ؟كــــــــيــــــــَف شــــــــــــــــــــــَ
  

 غيُر َجيِِّد الَخْبِز والطَّْبخِ. أَي ، بضّمِ الدَّاِل : لَُدنٌ  َطعامٌ  يقاُل :و

ُم ، اللُُّدنَّةُ و ي ، ، كُدُجنٍَّة ، وتُْفتَُح الالَّ  .لُُدنَّةٌ  يقاُل : لي إليه الحاَجةُ. وعليه اْقتََصَر ابُن بَّرِ

 في األَْمِر وتَلَبََّث ؛ عن أَبي َعْمٍرو. : تََمكَّثَ  تَلَدَّنَ و

َ  تَلَدَّنَ و مةً »حِديُث عائَِشةَ ، رِضَي هللاُ تعالى عنها : منه ْث ؛ وولم يَْنبَعِ  عليه : تَلَكَّأ  .«عليَّ فلَعَْنتها فتَلَدَّنتْ  فأَْرَسَل إليَّ ناقةً ُمَحرَّ

__________________ 
 .«أبو عمر»( يف التهذيب : 1)
 .«وما زا »بال واو وينشد يف الشواهد : « ما زا »( اللسان ا وقوله : 2)
 .17ا واألنبياء ا اآية  99ا وطه ا اآية  13ا ومرمي ا اآية  65ا والكهف ا اآية  67اآية ( النساء ا 3)
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ً  ثَْوبَه لَدَّنَ و  : نَدَّاهُ. تَْلِدينا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةِ. لَْدنةٌ  (1)فتاةٌ   : لَيِّنَةُ المَهزَّ

 ٌ  : ريَّا الشباِب ناِعَمةٌ. لَْدنةٌ  واْمرأَة

ً لَ و  : لَيَّنَهُ. دَّنَه تَْلِدينا

 الَخِليقَِة ليُِّن العَِريَكِة. لَْدنُ  أَْخالقُه ، وهو لَُدنَتْ  وِمن المجاِز :

َدةِ : أَي ما يمكُث فيه. (2)، بفتْحِ الداِل  ُمتَلدَّنٌ  وما بها  الُمشدَّ

 بالَمكاِن : أَقاَم. تَلَدَّنَ و

 : ما يَْحَصُل للعَْبِد بغيِر واسَطٍة بل بإْلهاٍم ِمن هللِا تعالى. اللِّْدني والِعْلمُ 

 ، كُزبَْيٍر ، األَْشعِريُّ تابِِعيٌّ َمْشهوٌر. لَُدْينٍ  وعاِمُر بنُ 

َذنُ  : [لذن] . : الالَّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

إذا َرَعْت نَباتاً يُْعَرُف بقَْلُسوَس ، أَو قَْستُوَس ، وما َعِلَق بَشعَِرها َجيٌِّد  في بعِض َجزائِِر البَْحرِ  ُرطوبَةٌ تَتَعلَُّق بَشعَِر الِمْعَزى وِلحاها وهي

ٌِّح للسَُّدِد وأَْفواِه العُروِق ، ُمِدرٌّ نافٌِع للنََّزالِت والسُّعالِ  ٌن ُملَيٌِّن ُمفَت وأَْجوُده ما ُجِلَب ِمن  ٌء ، وَوَجعِ األُذُِن ، وما َعِلَق بأَْظالفِها َرِديُمَسّخِ

 َجزيَرةِ اقريطش ، والواِحَدةُ بهاٍء.

ً  القَْوُم ، كنََصَر وفَِرَح ، لَِزنَ  : [لزن] ً و لَْزنا  هم.فيه لفٌّ ونَْشٌر ُمَرتَّب ، اْجتََمعُوا على البِئِْر لالْستِقاِء حتى ضاقَْت ب ، لََزنا

 : تََزاَحُموا. تاَلَزنُواو

 ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ : ُمْزَدَحٌم عليه أَي : َمْلُزونٌ و ، كَكتٍِف ، (3) لَِزنٌ و بالفتْحِ ، ، لَْزنٌ  َمْشَربٌ و

َرٍب ال َكِدٍر وال َلزِنح   يف َمشح
 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. أَو باِرَدةٌ  ِمن ُجوعٍ أَو ِمن َخْوٍف ، َضيِّقَةٌ  أَي وتُْكَسُر : بالفتْحِ  ، لَْزنَةٌ و كفَِرَحٍة ، ، لَِزنَةٌ  لَْيلَةٌ و

يِّقَةُ. : اللِّْزنَةُ و نَةُ الشَّديَدةُ الضَّ  هي السَّ

يُق ، ج أَْيضاً :و دَّةُ والّضِ  ة وِحلَق وفَْلَكة وفِلَك ؛ قاَل األَْعشى :بالفَتْح ، هكذا في النسخِ والصَّواُب كِعنٍَب وِمثْلُه َحْلقَ  ، لَْزنٌ  الّشِ

ـــــــــــــــو و  ب ـــــــــــــــر اغـــــــــــــــِ ثِّ وال ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــب ُر ذو ال ـــــــــــــــِ ب قـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ  يـ

َزنح     َد  الــــــــــــلــــــــــــ  ٍة هــــــــــــي إحــــــــــــح لــــــــــــَ يـــــــــــــح (4)َن يف لــــــــــــَ
 

  
ا إذا وَصْفت بها فقُْلت بالكْسِر أَْيضاً ، وهي الشِّ  لَْزنَة ، وَرَواهُ ابُن األَْعرابّيِ ، بفتْحِ الالِم ، وقد قيَل في الواِحدِ  اللَِّزنِ  أَي إْحَدى لَياِلي دَّةُ ، فأَمَّ

 فبالفتْحِ ال َغْيِر. لَْزنَةٌ  : لَْيلَةٌ 

مانُ و َمْخشِريُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالى. : الشَّديُد الَكِلبُ  األْلَزنُ  الزَّ  ؛ نَقَلَهُ الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِمن العَْيِش : أَي ِضيٌق ال يُناُل إالَّ بَمَشقٍَّة. لَْزنٌ  أَصابَُهم

 ضاحٍ أَي في ِضيٍق مع َحّرِ الشْمِس. لَْزنٍ  ويقُولُوَن في الدُّعاِء على اإلْنساِن : ما لَهُ ُسِقَي في
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 أَْلُسنُ و ِحداٌد ؛ أَْلِسنَةٌ  فيَمْن َذكََّر ِمثُْل ِحماٍر وأَْحِمَرةٍ ، ومنه نَةٌ أَْلسِ  ، ج (6) ويَُؤنَّثُ  ، أَي آلَةُ القَْوِل يَُذكَّرُ  (5) الِمْقَولُ  بالكْسِر : ، اللِّسانُ   :[لسن]

 اجِ :فيَمْن أَنََّث ِمثُْل ِذراعٍ وأَْذُرعٍ ؛ ألنَّ ذلَك قِياُس ما جاَء على فِعاٍل ِمن الُمَذكَِّر والُمَؤنَِّث ؛ ومنه قَْوُل العجَّ 

 (7)َأو تـَلحَحُج األَلحُسن فينا َملحَحجا 
تَْين كِكتاٍب وُكتٍُب. لُُسنٍ  بالضّمِ ُمخفَّفاً عن ، لُْسنٍ  يُْجَمُع أَْيضاً علىو  بضمَّ

__________________ 
 ( اللسان واألساس : قناة.1)
 ( ضبطت ابلقلم يف األساس بكسر الدا .2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : كَكِتٍف.3)
 والصحاح.واللسان  209( ديوانه ط بريوت ص 4)
( بكســــر امليم أي آلة القو  ا ولو قا  اجلارحة ا أو معروف ا لكان أ هر ا ألنه أعرف من املقو  وأشــــهر. ا ه  شــــي. وليشــــمر لســــان غري 5)

 اإلنسان أيضاً. ا ه نصر. عن هامش القاموس.
 مؤنث فقرت ا ا ه ا  شي.( أي إذا أريد اجلارحة. أما إذا أريد اللغة أو الكلمة أو الرسالة. فال خالف يف أنه 6)
 ( اللسان.7)
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 ، أَي بلُغَِة قْوِمه ؛ والَجْمعُ  (1) (َوما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسول  ِإاّل ِبِلساِن قَ ْوِمهِ )وتَُؤنَُّث حينَئٍِذ ال َغْير ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  اللُّغَةُ ،  :اللِّسانُ و

ى ابُن َمْنظوٍر كتابَهُ  ِلسانٍ  العََرِب أَْفَصحُ  ِلسانُ : ، أي لُغاتُِكم ؛ ومنه قْولُهم  (2) (َنِتُكمْ َواْخِتالُف أَْلسِ ): ؛ ومنه قْولُه تعالى  أَْلِسنَةٌ   ، وبه َسمَّ

 العََرِب. ِلسان

ُحوا بأنَّه مجاٌز َمْشهوٌر فيها ِمن تَْسِميِة  القَْوِل باسِم َسبَبِه العاِدي ، وقيَل : قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : وَشَرَحه بعُضهم بالتََّكلُّم وَصرَّ

 الُمراُد باللّغَِة الَكِلَم.

سالَةُ ، : اللِّسانُ و  ُمَؤنَّثَةٌ ؛ قاَل أَْعَشى باِهلَة : الّرِ

ر  هبــــــــــــــا  ين لســــــــــــــــــــــــــــاٌن ال ُأســــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــح ــــــــــــــَ  إيّنِ أَتـ

ُر     خــــــَ ٌب مــــــنــــــهـــــــا وال ســــــــــــــــــــَ جـــــــَ َو ال عــــــَ لــــــح ن عــــــَ (3)مــــــِ
 

  
 ومثْلُه قَْوُل الشَّاِعِر :

ٍر  ين عـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــِ ين ِلســـــــــــــــــــــــــــــــــاُن بـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــح  أَتــــــــــــــــــــَ

رح     كــــــــــــُ ــــــــــــُ وحٍ  ن ــــــــــــَ د قـ عــــــــــــح ــــــــــــَ هــــــــــــا بـ ــــــــــــُ ــــــــــــث (4)َأحــــــــــــادي
 

  
 ؛ وهو مجاٌز. الُمتََكلُِّم عن القَْومِ  : اللِّسانُ و

 أَْرٌض بَظْهِر الُكوفَِة. : اللِّسانُ و

 .(5) شاِعٌر فاِرٌس ِمْنقَِريّ   :اللِّسانُ و

 ؛ وهو مجاٌز ؛ أَْنَشَد ثَْعلب : من الِميزاِن : َعَذبَتُه اللِّسانُ و

دِ  حــــــــــــاكــــــــــــٍم و  ُت لســــــــــــــــــــــــــاَن َأعــــــــــــح  لــــــــــــقــــــــــــدح رأَيــــــــــــح

ُم     لــــــــ  كــــــــَ تــــــــَ واُب بــــــــه وال يـــــــــَ قحضــــــــــــــــــــــَ  الصــــــــــــــــــــــ  (6)يـــــــــُ
 

  
ى الحافُِظ كتابَهُ  ِلسانُ  ويقاُل : اْستََوى نِّ  يُْمَضُغ لَوَجعِ  الَحَمِل : نَباٌت أَْصلُه ِلسانُ و الِميزاِن. ِلسانُ  الِميزاِن ، وبه َسمَّ ، وَوَرقُه قابٌِض  الّسِ

ِة الَكْلبِ ُمَجفٌِّف نافٌِع ِضماُدهُ للقُروحِ الَخبيثَِة وِلداِء الِفيِل والنَّار الفاِرسيَِّة والنَّْملَِة والشََّرى وقَْطعِ َسياَلِن ا وَحْرِق النَّاِر  الَكِلِب ، لدَّم وَعضَّ

 ِن وغيِر ذِلَك.والخناِزيِر ، وَوَرِم اللَّْوَزتَيْ 

ْفراَء ، ناِفٌع للَخفَقاِن. ( )7الثَّْور : نَباتٌ  ِلسانُ و ةَ الصَّ ٌح ِجّداً ، ُملَيٌِّن يُْخِرُج الِمرَّ  ُمفَّرِ

ٌِّت للَحَصا. ِلسانُ و  العَصافيِر : ثََمُر َشَجِر الدَّْرَداِر باِهيٌّ ِجّداً ، ناِفٌع من َوَجعِ الخاِصَرةِ والَخفَقاِن ، ُمفَت

 حاَل.الَكْلِب : نَباٌت له بِْزٌر َدقِيٌق أَْصَهُب ، وله أَْصٌل أَْبيَُض ذو ُشعٍَب ُمتََشبِّكٍة يُْدِمُل القُروُح ، ويَْنفَُع الطِّ  سانُ لِ و

ً  السَّبُعِ : نَباٌت ُشْرُب ماِء َمْطبُوِخه نافٌِع للَحَصاةِ  ِلسانُ و ي به تَْشبيها  .باللِّسانِ  ؛ كلُّ ذِلَك ُسّمِ

 عنه إذا بَلََّغ. أَْلَسنَ  وكذا قَْولَه : أَْبلَغَهُ  أَْلَسنَهُ و

 ، بالكْسِر الكالُم. اللِّْسنُ و

 اللُّغَةُ. أَْيضاً :و

 يَتكلَُّموَن بها ، أَي لُغَة. ِلْسنٌ  قَْومٍ وَحَكى أَبو َعْمٍرو : لكّلِ 

بمْعنَى اللُّغَِة ال بمْعنَى العضو في َكالِم المصنِِّف ،  اللِّسانِ  قَْوِمه ، فهي لُغَةٌ في بِلسان قْوِمه ، أَي بِلْسنِ  ؛ ومنه قِراَءةٌ : إالَّ  اللِّسانُ  أَْيضاً :و

 رِحَمه هللاُ تعالى نََظٌر.

ً  ، اللََّسنُ و كا  والبَياُن. : الفَصاَحةُ  محرَّ

 وَسالَطتُه. اللِّسانِ  وقيَل : هو جوَدةُ 
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 وَسالَطتُه. اللِّسانِ  وقيَل : هو جوَدةُ 

. لُْسنٌ  وقَْومٌ  ، أَْلَسنُ و لَِسنٌ  كفَِرَح فهو لَِسنَ   ، بالضّمِ

ً و  ؛ قاَل طَرفَةُ : بِلسانِه أََخَذهُ  : لََسنَهُ لَْسنا

هــــــــــــــــــــا و  نــــــــــــــــــــُ ين أَلحســــــــــــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــُ لحســــــــــــــــــــــــــــــــــُ  إذا تـــــــــــــــــــــَ

رح     قـــــــــــــــِ وٍن فـــــــــــــــَ (8)إنـــــــــــــــين لســـــــــــــــــــــــــــــُت مبـــــــــــــــوحهـــــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 .4( إبراهيم ا اآية 1)
 .22( الروم ا اآية 2)
 .«إين ألين»وصدره يف التهذيب برواية :  247/  5واللسان والصحاح واملقايي   135ومجهرة أشعار العرب ص  266( ديوان ص 3)
 ( اللسان وصدره يف التهذيب.4)
 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.« وأرض بظهر الكوفة ا وشاعر فارس منقري»( قوله : 5)
 ( اللسان.6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : حاٌر َرطحٌب.7)
 .«مبوهون غمر»وفيها :  246/  5ا واللسان والصحاح واألساس والتهذيب واملقايي   65( ديوانه ص 8)
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، يَِصفُها بالسَّالَطِة وكثَْرةِ الَكالِم  بِلسانِها أَي أََخَذتْكَ  ، «لََسنتْكَ  إن َدَخلَْت عليك» رِضَي هللاُ تعالى عنه ، وَذَكَر اْمرأَةً :حِديُث ُعَمر ،  ومنه

 والبََذاء.

 .فلََسنَهُ  يقاُل : الَسنَهُ  للُمناَطقَِة. الُمالَسنَةِ  َغلَبَهُ في : لََسنَهُ و

 .ُملَسَّنة ؛ ظاِهُره أَنَّه ِمن َحّدِ َكتََب والصَّواُب أنَّه ِمن باِب التَّْفِعيل ألنَّه يقاُل : نعلٌ  النَّْعَل : َخَرَط َصْدَرها وَدقََّق أَْعالها (1) لَسَّنَ و

ً  الجاريَةَ  لَسنَ و ً  ِلسانَها تَنَاولَ  : لَسنا  وتََمصُّصاً. تََرشُّفا

 بزبانها. العَْقرُب : لََدَغتْ  لََسنَتِ و

 .اللِّسانِ  ، كَكتٍِف وُمعَظٍَّم : ما ُجِعَل َطَرفُه كَطَرفِ  اللَِّسنُ و

 ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. : الَكذَّابُ  الَمْلُسونُ و

 وقاَل االْزهِريُّ : ال أَْعِرفُه.

؛ َحَكاهُ  الفَِصيَل : فَعََل به ذلكَ  تَلَسَّنَ وفَِصيِله ؛  ِلسانَ  كأنَّه أَعاَرهُ  ْت ،إذا َدرَّ  فَِصيالً : أَعاَرهُ إيَّاهُ ليُْلِقيَهُ على ناقَتِه فَتَُدرَّ عليه فيَْحلُبَها أَْلَسنَهُ و

 ثَْعلَب ؛ وأَْنَشَد ابُن أَْحمر يَِصُف بَْكراً أَْعطاهُ بَْعضهم في َحَمالة فلم يَْرَضه :

عــــــــــــــًا عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه  ــــــــــــــَ ه رُب لــــــــــــــُ َن َأهــــــــــــــح َلســــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــَ  تـ

وِب     يــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ الٍة نـ قــــــــــــــــح (2)رِمــــــــــــــــاً  حتــــــــــــــــَت مــــــــــــــــِ
 

  
 ابُن ِسيَده : قاَل يَْعقوُب هذا مْعنًى َغِريٌب قلَّ َمْن يَْعِرفه.قاَل 

ٌش  ، كُزنَّاٍر : ُعْشبَةُ  اللُّسَّانُ و راعِ  ِلسانِ  أَْخَشُن كأَنَّه الَمساِحي كُخشونَةِ  (3)مْن الَجْنبِة ، لها ورٌق ُمتَقَّرِ الثَّْوِر ، ويَْسُمو من وسِطها قَِضيٌب كالذِّ

 ؛ عن ياقوت. : ع (4) ولَْسونَةُ  اإِلبِِل ، قالَهُ أَبو َحنيفَةَ. أَْلِسنةِ والناِس  اللِّساِن أَْلِسنَةِ  ْورةٌ َكْحالُء ، وهي َدواٌء من أَْوجاعِ ُطوالً في رأِْسه نَ 

بُعِ  الذي كِمْنبٍَر : الَحَجرُ  ، الِمْلَسنُ و بُع فتَناَوَل اللُّْحَمة ويَْجعلُوَن اللّْحَمةَ  يُْجعَُل على باِب البَْيِت الذي يُْبنى للضَّ ِره ، فإذا َدَخَل الضَّ في ُمَؤخَّ

سالَِة. اإِلْلسانُ و َسقََط الحجُر على الباِب فَسدَّهُ  وكذِلَك أَِلْكني فاُلناً  لي فاُلناً كذا وكذا : أَي أَْبِلْغ لي ، أَْلِسنْ وفاُلناً ،  أَْلِسنِّي يقاُل : : اإِلْبالُغ للّرِ

 عِديُّ بُن زْيٍد : ، أَي أَِلْك لي ؛ قالَ 

ــــــــــكــــــــــُم  مِّ أَن راَة الــــــــــعــــــــــَ نــــــــــوا د ســــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــر أَلحســــــــــــــــــــــــِ

مـــــــــار     دا  أغـــــــــح ِك واألَبـــــــــح لـــــــــح ُ
مح مـــــــــن املـــــــــ تـــــــــُ (5)لســـــــــــــــــــــــح

 

  
 أَي أَْبِلغوا لي وعنِّي.

نَةُ و والَخِليَّةُ أْن تَِلَد الناقَةُ فيُْنَحَر ولُدها  ، هكذا في النُّسخِ والصَّواُب الَخِليَّةُ ، كما هو نَصُّ ابِن األَْعرابّيِ ؛ قاَل : (6) من اإِلبِِل : الَحِليَّةُ  الُمتَلَّسِ

ْوه عنها واْحتَلبُوها ، وُربَّما َخلَّ  ها الُحواُر نَحَّ ْوا ثالَث َخاليا أَو أَْربعاً على ُحواٍر واِحٍد ، َعْمداً ليَُدوَم لَبَنُها وتُْستََدرَّ بُحواِر غيِرها ، فإذا أََدرَّ

 .التَّلَسُّن وهو

 على التَّْشبيِه ، وهذا قد تقدََّم فهو تِْكراٌر. ، اللِّسانُ  َظْهُر الُكوفَِة كاَن يقاُل لهو

 .اللِّسانِ  من النِّعاِل ، كُمعَظٍَّم : ما فيها ُطوٌل ولَطافَةٌ كَهْيئَةِ  الُملَسَّنَةُ و

 ؛ قاَل كثيٌِّر : اللِّسانِ  هي التي ُجِعَل َطَرُف ُمقدَِّمها كَطَرفِ  وقيَل :

ا  وحهنـــــــــــــَ طـــــــــــــَ ي يـــــــــــــَ ُر ا ـــــــــــــواشـــــــــــــــــــــــــــِ  هلـــــــــــــم أُُزٌر محـــــــــــــُح

ِن     َلســـــــــــــــــــــــ 
ُ
َرمــــــــــيِّ املــــــــــ هــــــــــم يف اَ ضـــــــــــــــــــــــح دامــــــــــِ (7)أبَقــــــــــح

 

  
ٌ  .«ُملَسَّنَةٌ  إنَّ نَْعلَه كانتْ »الحِديُث :  ومنه  إذا كانْت لَِطيفَتُهما. القََدَمْيِن : ُملَسَّنَةُ  وكذِلَك اْمرأَة

__________________ 
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 ( سيا  القاموس يقتضي ختفيف السا ا واملثبت عن اللسان.1)
قا  الصاغاين : والرماث مجض رمثة وهي « فلوال عند مقالت»ا ويف التهذيب : « ربعاً »بد  : « عاماً »( اللسان والتكملة والتهذيب وفيهما : 2)

 الل .البقية تبق  يف الضرع من 
 ( يف اللسان : متفرش.3)
ُنونَةُ »( يف القاموس : 4)  ومثله يف معجم البلدان.« وَلسح
 ( اللسان.5)
 ( يف القاموس : اخللّية ابخلاء املعجمة.6)
 ( اللسان.7)
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تِه وكالِمه. بِلسانِ  فاُلٌن يَْنِطقُ  ِمن المجاِز :و  هللِا : أَي بُحجَّ

 ؛ هذا قد تقدََّم فهو تِْكراٌر. الُمتََكلُِّم عنهم أَي القَْوِم : ِلسانُ  هو ِمن المجاِز :و

 .اللِّسانِ  وهو ما يَتَشكَُّل منها على َهْيئةِ  النَّاِر : ُشْعلتُها ، ِلسانُ  ِمن المجاِز :و

 إذا اْرتَفَعَْت ُشْعلَتُه. الَجْمرُ  تَلَسَّنَ  قدو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اَل الُحَطْيئة :: الَكالُم والَخبَُر ؛ ق اللِّسانُ 

ينِّ  ُت عـــــــــــــلـــــــــــــ  لســـــــــــــــــــــــــــاٍن فـــــــــــــاَت مـــــــــــــِ ِدمـــــــــــــح  نـــــــــــــَ

ِم     كـــــــــــــح وحِف عـــــــــــــَ َت أبَنـــــــــــــه يف جـــــــــــــَ يـــــــــــــح (1)فـــــــــــــلـــــــــــــَ
 

  
ر قَْوُل أَْعَشى باِهلَة السابُِق. اللِّسانُ و  : الَكِلَمةُ والَمقالَةُ ؛ وبه فُّسِ

 ؛ أَي ثَناًء باقِياً إلى آِخِر الدَّْهِر. (2) (اآْلِخرِينَ َواْجَعْل ِل ِلساَن ِصْدق  يف ): الثَّناُء ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  اللِّسانُ و

 النَّْعِل : الَهنَةُ الناتِئَةُ في ُمقَدَِّمها. ِلسانُ و

 ْجعَلَه فَتائَِل ُمَهيَّأَةً.: التَّقاِضي. وتَْلِسيُن اللِّيِف : أَن تَْمشنَه ثم تَ  اللِّسانُ واليَُد : اللُُّزوم ،  ، «اللِّسانُ والَحقُّ  (3)لصاِحِب اليِد »في الحِديث : و

 عليه : َكَذَب. تَلَسَّنَ و

 بعيُد الِفعاِل. اللِّسانِ  : ُحْلوُ  َمْلسونٌ  وَرُجلٌ 

 ، كَمْرَحلٍَة : ُعْشبَةٌ. الَمْلَسنَةُ و

 اإِلبِزيِم. ِلسانُ  ونَِشبَ 

 .ِلسانَْين ويقاُل للُمنافِِق : ذُو َوْجَهْين وذُو

نُ و ٍث : َمْن َعضَّ  الُملَّسِ  تََحيّراً وفْكَرةً. ِلسانَه ، كُمَحّدِ

بابّي. الصَّحابّي لفَصاَحتِه ، َرَوى عنه اْبنُه عبُد العَزيِز. اللِّسانَْين وذُو  : لَقَُب موألَةَ بن كثيِف بِن َحْمٍل الضَّ

 ، كُمْحِسٍن : الفَِصيُح والذي يَتََكلَُّم كثيراً. الُمْلِسنُ و

ْين ِلسانُ و  بُن الَخِطيِب َمْشهوٌر تَْرَجمه المقري في نَْفح الطيِّب. الّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمدينَةٌ باألَْنَدلُس ؛ ويقاُل أُشبونَةُ ، عن ياقوت. (4) لبشونةُ   :[لبشن]

 عالى.: َمدينَةٌ أُْخرى بها ، منها : عبُد الرحمِن بُن عبِد هللِا عن ماِلٍك ، رِحَمه هللاُ ت ليشمونَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُطونُ  : [لطن] ْفر ؛ نَقَلَهُ صاِحُب اللِّساِن. الالَّ  : األَْصفَُر من الصُّ

وِم ، ويقالُ  اللَِّطينِيَّةُ و ِطينِيّة : لُغَةُ قْوٍم من الرُّ  . وتقال بالتاء.الالَّ

ً  ، كَمنَعَهُ ، لَعَنَهُ  : [لعن] اُخ : لَِعينٌ  فهو عن الخْيِر ، هذا من هللا تعالى ، وِمن الَخْلِق السَّبُّ والدُّعاُء ، وأَْبعََدهُ َطَرَدهُ  : لَْعنا  ؛ قاَل الشمَّ
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ـــــــــــه  ُت عـــــــــــن ـــــــــــح ي فـــــــــــَ ـــــــــــَ ا ونـ طـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ ـــــــــــه ال رحُت ب  َذعـــــــــــَ

ِا     عــــــــــِ ــــــــــ  ــــــــــل ِر ال ــــــــــر جــــــــــُ ــــــــــِب كــــــــــال ــــــــــذئ قــــــــــاَم ال (5)مــــــــــَ
 

  
أَْذُكُر مثَْل هذا الَجْمع ألنَّ ُحْكَم ِمثْل هذا أَْن يُْجَمَع بالواِو والنوِن في الُمَذكَِّر ، وباألَِلِف والتاِء عن ِسيبََوْيه ، قاَل : إنَّما  ، َمالِعينُ  : ج َمْلعونٌ و

 اللِّعانُ  والَجْمعُ  ْفتوحاٍت ،، مَ  اللَّْعنَةُ و اللَّعانِيَةُ و اللِّعانُ  واالسمُ  في الُمَؤنَِّث ، لكنَّهم َكسَُّروه تَْشبِيهاً بما جاَء ِمَن األَْسماِء على هذا الَوْزِن ؛

 .اللَّعَناتُ و

ّمِ : َمنْ  اللُّْعنَةُ و ه. النَّاسُ  يَْلعَنُه ، بالضَّ  لشّرِ

ُل َمْفعوٌل ، والثاني فاِعٌل ؛ ويطرُد عليهما باٌب. لَُهمْ  اللَّْعنِ  كُهَمَزةٍ : الَكثيرُ و  ؛ األوَّ

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان.« وددت أبنه»برواية :  122( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .84( الشعراء ا اآية 2)
 .( يف اللسان : لصاحب ا   اليد3)
ُبونَةُ »( كذا وهو حتريف ا والصواب : 4)  كما يف ايقوت.« َلشح
 ا والصحاح والتهذيب. 253/  5واللسان واملقايي   96( ديوانه ص 5)
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 على أَْهل بَيتِك أَي ال يَُسبَّنَّ أَْهَل بَْيتِك بَسبَبِك ؛ قاَل الشاِعُر : لُْعنةً  وَحَكى اللَّحيانيُّ : ال تَكُ 

ه و  يــــــــــــتــــــــــــَ بــــــــــــِ ه فــــــــــــإن  مــــــــــــَ رِمــــــــــــح َف َأكــــــــــــح يــــــــــــح  الضــــــــــــــــــــــــــ 

ز ِ      ـــــــــــــ  ًة لـــــــــــــلـــــــــــــنـ نـــــــــــــَ عـــــــــــــح ُك لـــــــــــــُ (1)حـــــــــــــَ يف وال تـــــــــــــَ
 

  
 ، كُصَرٍد. لُعَنٌ  ج

 الَمْوصوفَةُ فبِاْلهاِء.فإذا لم تُْذَكِر  بغيِر هاٍء ، ، لَِعينٌ  اْمرأَةٌ و

 َكثيراً. يُْلعَنُ  وهذا الذي كُمعَظٍَّم ، كالُملَعَّنِ  ُكلُّ أََحٍد ؛ يَْلعَنُهُ  : َمنْ  اللَِّعينُ و

 صفَةٌ غاِلبَةٌ ألنَّه ُطِرَد ِمَن السَّماِء ؛ وقيَل : ألنّه أُْبِعَد ِمن َرْحَمِة هللِا تعالى. الشَّْيطاُن ، : اللَِّعينُ و

اء ؛ وبه فَّسَر اآليَةَ :  اللَّْعنِ  ِمن الَمْمُسوُخ ،  :اللَِّعينُ و ، أَي  (2) (َأْو نَ ْلَعنَ ُهْم َكما َلَعّنا َأْصحاَب السَّْبتِ )، وهو الَمْسُخ ؛ عن الفرَّ

 نَْمَسَخهم.

 .(3)ُب ؛ كما هو نَصُّ األَْزهِرّي ؛ هكذا في النسخِ والصَّواُب : الَمْشُؤوُم الُمَسيَّ  الَمْشُؤوُم والُمَسيَّبُ   :اللَِّعينُ و

ََّخذُ في الَمزارعِ كَهْيئَِة َرُجٍل ، : اللَِّعينُ و باُع. ما يُت  أَو الخياُل تُْذَعُر به الطُّيوُر والّسِ

ُجلُ  حاحِ : الرَّ ْرعِ : َشي اللَِّعينُ  وفي الّصِ اخِ  ، يُْستَْطَرُد به الُوُحوِش ؛ وأَْنَشدَ  (4)ٌء يُْنَصُب َوَسَط الزَّ جلِ : بيت الشمَّ   :اللَِّعينُ و .اللَِّعين كالرَّ

اء. الُمْخَزى الُمْهلَكُ   ؛ عن الفرَّ

ْوض ؛ وفي َمعاِرِف ابن قُ  ( )5اللَّْعنَ  أَبيتَ و ل َمن قيَل له ذِلَك قَْحطان ؛ قالَهُ في الرَّ ل : َكلمةٌ كانِت العََرُب تَُحيِّي بها ُملُوُكها ، وأَوَّ تَْيبَة : أَوَّ

 وعليه. به تُْلعَنُ  أَْن تَأْتَِي ما أَبيَت أَيّها الَمِلك أي َمْن َحيّى بها يَْعُرب ابن قَْحطان ؛

 ، كما في األساِس وهو مجاٌز. اللَّْعنَ  ال فَعَْلَت ما تَْستوجُب به وقيَل : َمْعناه

نَّ المْعنَى يَْنقِلُب ِمن المْدحِ إلى قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : وِمن أَْغَرب ما قيَل وأَْقبَحه أنَّ الَهْمزةَ فيه للنِّداِء ، قاَل : وهو َغلٌَط َمْحٌض أل

 الذَّم.

 ُربَّما اْستُْعِمل في فْعِل أََحدهما. التَّالُعنوفي اللَّْفِظ ، َغْير أنَّ التَّشاتَُم يُْستَْعمُل في ُوقوعِ كل واِحٍد منهما بصاِحبِه ؛  تَّشاتُمُ : ال التَّالُعنُ و

 التََّماُجُن. : التَّالُعنُ و

 .اللَّْعنَ  َجُن وال يَْرتَِدُع عن َسْوٍء ويَْفعَُل ما يستِحقُّ بهعلينا إذا كان يَتَما يَتالَعنُ  قاَل األْزهِريُّ : وَسِمْعُت العََرَب تقوُل فالنٌ 

ُجُل : اْلتَعَنَ و  .اللَّْعنِ  هو اْفتَعََل من أَْنَصَف في الدُّعاِء على نفِسه ، الرَّ

زِ  هي ، «وأَِعدُّوا النَّْبلَ  (6) الَمالِعنَ  اتَّقُوا»في الحِديِث : و  . وهي قاِرَعةُ الطَِّريِق وَمْنِزل النَّاِس.َمْلعَنة ، َجْمعُ وقَضاِء الحاَجِة  َمواِضُع التَّبَرُّ

َط تْحتَها فتَتَأَذَّى السَّابلَةُ بأْقذاِرها  الَمالِعنُ  وقيَل :  من َجلََس للغائِِط عليها. يَْلعَنُونوَجوادُّ الطَّريِق وِظالُل الشََّجِر ينِزلُها الناُس ، نََهى أَن يُتَغَوَّ

ومحلٌّ له  للَّْعنِ  بها فاِعلُها كأَنَّها َمِظنَّةٌ  يُْلعَنُ  فَْعلَةُ التي، وهي ال َمْلعَنة قاَل : هي َجْمعُ  ؛ الثالثَ  الَمالِعنَ  في الحِديِث : اتَّقواوقاَل ابُن األثيِر : 

َط اإلنساُن على قاِرَعِة الطَّريِق أو ظّلِ الشََّجرةِ أَو جانِِب النَّْهِر ، فإذا َمرَّ بها الناسُ   فاِعلَه. لَعَنُوا ، وهو أَْن يَتغَوَّ

ً ِلعو ُمالَعنَةً  في الُمْحَكمِ  اْمرأَتَه الَعنو بَْينهما ويَْبدأُ  ياُلِعنُ  وذِلَك إذا قََذَف اْمرأَتَه أَو َرماها بَرُجٍل أَنَّه َزنَى بها ، فاإلمامُ : بالكْسِر  ، انا

ُجِل ويَِقفُه حتى يقوَل :  بالرَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
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 .47( النساء ا اآية 2)
 .«املشتوُم املسبوبُ »( الذي يف التهذيب : اللعا : 3)
 ( يف الصحاح : وسرت املزارع تستطرد به.4)
عم صـــباحاً  ( هي حتية امللو  يف اجلاهلية ا أي : ال فعلت ما تســـتوجب به اللعن ا وأو  من قير له ذلك قحطان ا كما أنه أو  من قير له :5)

 صباحاً. اه نقله نصر ا عن هامش القاموس.ا وقير : إنه ابنه يعرف أو  من حياه ولده بتحية امللو  ا فقالوا له : أبيت اللعن ا وأنعمت 
 ( يف القاموس ابلرفض ا والنصب  اهر.6)
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ِة : و  ا َزَنتح بُفالٍن ا وإن ه لصــادٌ  فيَما َرماها به ا فإذا قاَ  ذِلَك أرحَبض مر اٍت قاَ  يف اخلامســَ َهُد ابهلِل َأهن  ِ   َلعحَنة عليهَأشــح
َهُد  (اْلكاِذِبنيَ ِإْن كاَن ِمَن )  (اِبهلِل ِإنَُّه َلِمَن اْلكاِذِبنيَ )فيَما َرماها به من الّزان ا مث تُقاُم املرحأَُة فتقوُ  أَيحضـــاً أَرحَبض مر اٍت : َأشـــح

َعَلتح ذلَك ابَنتح منه ا فإذا فَـ  (ِإْن كاَن ِمَن الّصاِدِقنيَ )فيَما َرماين به ِمن الزِّ. ا مث تقوُ  يف اخلاِمَسِة : وعلي  َغَضُب ِ  
ن َة تـَنحِفيه عنه ا لُِّ   ي ذلَك ُكل هومل حتر  له أََبداً ا وإن كانتح حاِماًل فجاَءتح بَولٍد فهو وَلُدها وال يلححُ  ابلز وحِج ا ألن  الســـ 

ُب ِ  ا وقوحُ  املرح  (ِإْن كاَن ِمَن اْلكاِذِبنيَ )ِ   َلعحَنةُ  لقوحِ  الز وِج : عليه ِلعاانً  اِدِقنيَ )أَِة : عليها َغضـــــــــَ  ؛ (ِإْن كاَن ِمَن الص       ّ
املرحأَُة ا  تـَلحَتِعنِ  ومل الحتَـَعن ؛ وجائٌز أنح يُقاَ  للز وِج : قد بعٌ  بعضــــــــاً  َلَعنَ  إذا الحتَـَعناو  َتالَعنا جائٌز َأنح يُقاَ  للز وحَجاح : قدو 

 الز وحُج. يـَلحَتِعنِ  هي ومل الحتَـَعَنتح  وقد
ً  الحاِكُم بَْينَهما َعنالو  َحَكَم. إذا : ِلعانا

 : (1)؛ عن اللَّْيِث ، وبيُت ُزَهْيٍر يدلُّ لَما قالَهُ  : التَّْعذيبُ  التَّْلعينُ و

ـــــــــــألح و  ُد يف ال مـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــاِن حيـــــــــــُح ي ُ  الضـــــــــــــــــــــــــِّ َرهـــــــــــ   مـــــــــــُ

ِر     دح ن الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــَ (2)واِء غــــــــــــــــــرُي مــــــــــــــــــُ
 

  
 ألنَّه يُْكثَُر شْحُمها ولَْحُمها. تُْلعنُ  أَراَد : أنَّ قَِدرهُ ال

 فاِرٌس. ُمباَرُك بُن َزْمعَةَ شاِعرٌ  (3) الِمْنقَِريُّ : أبو األَُكْيِدرِ  اللَِّعينُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. اللُّْعنَةِ  ، بالفَتْحِ : لُغَةٌ في اللَّْعنَةُ   ، َحَكاها اللَّْحيانيُّ

 .لُْعنَةٌ وِء ِمن السما لَْعنَةٌ  يقاُل : أصابَتْه

 : التَّْعِذيُب. اللَّْعنُ و

قُّوم ، قيَل : أرادَ  (َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة يف اْلُقْرآنِ ): العََذاُب.  اللّْعنَةُ و  آِكلُها. الَمْلعُون ؛ قاَل ثَْعلَب : يْعنِي َشَجَرة الزَّ

َمْخشرّي : كلُّ َمْن ذاقَها وَكِرَهها.  وقاَل الزَّ

 والُمباَهلَةُ. اللِّعانُ  : الُمالَعنَةُ و

 وباِعٌث عليه. للَّْعنِ  وأْمٌر الِعٌن : جاِلبٌ 

ِعنَةُ و ِهينَِة بمْعنَى المْرُهون ، أو هي بمْعنَى الَمْلعونِ  ، وهي اسمُ  اللَّْعِن كاللَِّعينَةِ  : جادَّةُ الطَّريِق ألنَّ التَّغّوَط فيها َسبَبُ  الالَّ  اللَّْعنِ  كالرَّ

تِْم.كال  شَّتِيمِة من الشَّ

ئُْب. اللَِّعينُ و  : الذِّ

 .تَلَعَّنُوا كاْلتَعَنُواو

 .اللَّْعنَةِ  : الَكثيرُ  اللعَّانُ و

ةُ الشَّباِب. اللَّْغنُ  : [لغن]  : ِشرَّ

ّمِ : الَوتََرةُ و  إذا اْستَقاَء اإلْنَساُن تََمدََّدْت. عند باِطِن األُذُنِ  التي بالضَّ

 .أْلغانٌ  ِمن اللهاةِ ُمْشِرفَةٌ على الَحْلِق ؛ والَجْمعُ  وقيَل : هي ناِحيَةٌ 
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ّمِ ، والَجْمعُ  ، كاللُّْغنُونِ  وهو لَْحٌم بيَن النَّْكفَتَْيِن واللِّساِن من باِطٍن ، اللُّْغُدوُد ، : اللُّْغنُ و ً  ، اللَّغانِينُ  بالضَّ ؛ عن ابِن  وهو الَخْيُشوُم أْيضا

 األَْعرابّيِ.

 غيِرَك إذا أْنَكْرَت ما تََكلََّم به من اللُّغَِة. بلُْغنِ  ِجئْتَ  يقاُل :و

 ؛ قاَل الفََرْزَدُق : لَعَلَّكَ  بمْعنَى لَغَنَّكَ  : لُغَةٌ في لَعَلَّ ، وبعُض تَِميٍم يقوُل : لَغَنَّ و

ا  نـــــــــــــ  غـــــــــــــَ ـــــــــــــَ يَب  بـــــــــــــنـــــــــــــا ل فـــــــــــــا اي صـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــِ  قـــــــــــــِ

يـــــــــــاِم     َر اخلـــــــــــِ ـــــــــــَ رصـــــــــــــــــــــــــاِت أو أثـ َر  الـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــَ (4)نـ
 

  
ً  النَّْبتُ  اْلغانَّ و  .ُمْلغانٌّ  فهو : اْلتَفَّ وطاَل ، اْلِغينانا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 .«والذي يف اللسان : يد  عل  غري ما قا  الليث ا ولعله الصوابقوله : يد  ملا قاله ا كذا يف التكملة ا »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ومره  النريان. واللسان والتكملة والتهذيب واألساس ا ويرو  : 91( ديوانه ص 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : الوليد ُمنازِ .3)
 برواية : 835( ديوانه ص 4)

 ألستم عائجا بنا لعنا
 اللسان والصحاح والتكملة.واملثبت كرواية 
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 ، أي : كثيَرةُ الَكأل. ُمْلغَانَةٌ  أرضٌ 

ّمِ والثَّاِء الُمثلَّثِة. ، اللُّْغثُونُ  : [لغثن]  بالضَّ

.  أْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 قاَل : هكذا َسِمْعنا. ، لَغاثِينُ  الَخْيشوُم ، ج وفي التَّْهذيِب عن ابِن األَْعرابّيِ : هو

 بالنّوِن. تَصحيُف لُْغنونٍ  هو أو المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى :زاَد 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالفاِء : َمدينَةٌ بالَمْغِرِب عن العمرانّيِ ، رِحَمه هللاُ تعالى. ملفونُ  : [لفن]

 االسُم كاللَّحانَِة واللَّحانِيَِة والطَّبانَِة والّطبانِيَِة. اللَّقانِيَةُ و اللَّقانَةُ  ؛ وقيَل : : ُسْرَعةُ الفَْهمِ  اللَّقَانِيَةُ و اللَّقانَةُ و اللَّْقنَةُ و اللَّْقنُ  : [لقن]

 َحِفَظ بالعََجلَِة. إذا : أْلقَنُ و لَما يَْسَمعه ؛ التَّْلِقينِ  َسِريُع الفَْهِم َحَسنُ  : لَِقنٌ و، كفَِرَح ، فهو  لَِقنَ 

ً  لَقَّنَه وقد التَّْفهيِم ،ك التَّْلقينُ و ً  َكالما َمه منه ما لم يَْفَهم. تَْلِقينا  أي فَهَّ

ْكُن. اللِّْقنُ و  ، بالكْسِر : الَكنَُف والرُّ

 ؛ عن ابن ِسيَده. ، كَمْقعٍَد : ع َمْلقَنٌ و

وِم ، عن ياقوت. كغُراٍب : د ، لُقانٌ و  بالرُّ

 : أْسفَُل البَْطِن. اللَّواقِنُ و

ْغَرى : ِحْصناِن باألَْنَدلُِس  لَْقنَةُ والُكْبَرى ،  لَْقنَةُ و  ِمن أْعماِل ماِرَدةَ. الصُّ

 قِيَّة.، بفتْحِ الالِم والقاِف وسكوِن النوِن وتاء ُمثناة ، وهذا هو الصَّواُب ، وَمْوِضع ِذْكِره في َحْرِف التاِء الفَوْ  لَقَْنت والذي في ُمْعَجِم ياقوت :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُب لََكٍن ِشْبه َطْسٍت من ُصْفٍر. اللَّقَنِ و التَّلَقُّنِ  ، وهو ِمثْلُ  لَقانِيَةً  : أَخَذه تَلَقَّنه  ، محّركةً ، ُمعَرَّ

وِم قُْرَب قُونيَةَ ِمن َجبَِلِه تُقْ  َملَقُونيةُ و  طُع األرحيةَ.، بفتحِ الميِم والالِم وضّمِ القاِف : بَلٌَد بالرُّ

 ، كَسحابٍَة : قَْريَةٌ بالبَُحْيَرةِ ، وقد َوَرْدتُها. لَقانَةُ و

 ، بالضّمِ : قَْريَةٌ بها أُْخَرى. لُوقينُ و

ٍث ، َمْشهو الُملَقِّنِ  والسراُج ُعَمُر بُن علّيِ بِن أحمَد بِن محمِد بِن عبِد هللِا األْنَدلُِسيُّ القَاِهريُّ ُعِرَف بابنِ  ٌر ، وَحِفيُده الجالُل عبُد ، كُمَحّدِ

ْدُر الَمناِوي والَكماُل الديري.  الرحمِن بُن يَْحيَى أجاَزهُ الصَّ

ً  ، كفَِرَح ، لَِكنَ  : [لكن] ِهنَّ ، فهو لُْكنونَةً و لُكونَةً و لُْكنةً و، محّركةً ،  لََكنا  ال يُِقيُم العََربيَّةَ لعُْجمِة ِلسانِه. : لُْكنٌ  وُهم أْلَكنُ  ، بَضّمِ

 ِعيٌّ في اللِّساِن. اللُّْكنَةُ  وقيَل :

ُد : هو أن تَْعتَِرَض على َكالِم الُمتكلِّم اللغةُ األَْعجميَّةُ. يقاُل : فالٌن يَْرتَِضخُ   ُروِميَّةُ. لُْكنَةً  وقاَل الُمبّرِ

 وابُن ِسيَده ؛ وأْنَشَد لُزهيٍر :وهو َعلٌَم ُمْرتََجل ؛ نَقَلَهُ ياقوُت ، وأْوَرَده نَْصر  كغُراٍب : ع ، ، لَُكانُ و

مـــــــــــــــاِر وال و  كـــــــــــــــاٌن إىل واِدي الـــــــــــــــغـــــــــــــــِ  ال لـــــــــــــــُ

ُم     ــــــــَ ٌد وال رِه ــــــــح مــــــــ  وال فــــــــي لــــــــح رحقــــــــي  ســــــــــــــــــــــَ (1)شــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، قاَل : وَكذلَك ِروايَةُ الطُّوسّي أْيضاً. فاآللُكانُ  قاَل ابُن ِسيَده : كذا َرَواهُ ثَْعلب ، خطَّأَ َمْن َرَوى

بُ  َكَجبٍَل : َظْرٌف م ، لََكنٌ و  بالكاِف العَربيَِّة. لكن َمْعروٌف ِشْبهُ َطْسٍت من ُصْفٍر ، وهو ُمعَرَّ
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اُء : للعََرِب فيو  ْسماَء ولم يَِلها فَعَل وال يَْفعَُل.لُغَتاِن : بتَْشديِد النوِن وإْسكانِها ، فمن َشدََّدها نََصَب بها األَ  لِكنَّ  قاَل الفرَّ

وهو أن تُثبَِت لَما  يُْستدرُك بها بْعَد النَّْفي واإليجاِب ، َمْعناهُ االْستِدَراكُ وكإنَّ ،  َحْرٌف يَْنِصُب االسَم ويَْرفَُع الَخبَرَ  وقاَل الجْوهِريُّ : هو

 (2) بعَدها ُحْكماً ُمخاِلفاً لَما

__________________ 
فال » ا واملثبت كرواية اللســـان ومعجم البلدان وفيه :« . فال شـــرقي ســـلم  فال فيد فال رهم.. فال ُلكان»برواية :  90( ديوانه ط بريوت ص 1)

 «.لكان
َلها»( عل  هامش القاموس عن نسخة : 2) ِم ما قـَبـح  .«ِ ُكح
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َلها ولذلَك ال بد  َأنح يـََتقد َمها َكال ديف له اقـَبـح ا بعَدها ا َأو ضــــِ
َ
راً قد جاَء ا وما  لِكن   تقوُ  : ما جاَءين زيدٌ  ٌم ُمناِقٌ  مل َعمح

راً قد تكل َم. لكن   تكل َم زيدٌ   َعمح
 وقاَل الجاربردي : ومْعنَى االْستِدراِك َرْفع َوْهٍم عن َكالٍم سابٍق.

 ْفي.َحْرٌف تُثبُت به بْعَد النَّ  لِكنَّ  وقاَل ابُن ِسيَده :

 ، والعََرُب تَْجعلُهما ِمثَْل واِو النََّسِق. لكنووقاَل الِكسائّي : َحْرفان ِمَن االْستِثْناِء ال يَقَعَان أَْكثَر ما يَقَعان إالَّ مع الَجْحِد وُهما بَْل 

 قيَل : تَِرُد تاَرةً لالْستِدراِك ، وتاَرةً للتوكيِد.و

 ، ويَْصَحُب التوكيَد مْعنَى االْستِدراِك.قيَل : للتَّوكيِد دائِماً ِمثَْل إنَّ و

ل الَكالِم ، فُشبَِّهْت ببَلْ  ا أَصاَب أَوَّ اُء : إذا أَْدَخلوا عليها الواُو آثَُروا تَْشديَدها ألنَّها رجوٌع عمَّ إذا كانْت رجوعاً ِمثْلها ، أاَل تََرى  وقاَل الفرَّ

 لكنوأَبوك فتَراُهما في مْعنًى واِحٍد ، والواُو ال تَْصلُح في بَْل ، فإذا قالوا  لكنْ  تقوُل لم يَقُْم أَُخوكأَنَّك تقوُل لم يَقُْم أَُخوَك بَْل أَبُوَك ، ثم 

وا فيها فأَْدَخلوا الواَو تَباَعَدْت عن بَْل إذ لم تَْصلح في بَْل الواُو ، فآثرُ  لكنوفأَْدَخلوا الواَو تَبَاَعَدْت عن بَْل إذ لم تَْصلح في بَْل ، فإذا قالوا 

 عْنَد البَْصِريِّين. وهي بَِسيَطةٌ  تَْشديَد النوِن ، وَجعَلوا الواَو كأَنَّها أُْدِخلَت لعَْطِف ال بمْعنَى بَْل.

اُء : ُمَركَّبَةٌ منو َدْت نونُها. لِكنْ  ونونُ  وأَْن فَُطِرَحِت الهمزةُ للتَّْخفيفِ  لِكنْ  قاَل الفرَّ  للسَّاِكنيِن. قاَل : ولذا نََصبَِت العََرُب بها إذا ُشّدِ

وائٌِد ، ويدلُّ على ذِلَك أنَّ وقيَل : ُمَركَّبَةٌ ِمن ال والكاف ، وإليه أَشاَر الجْوهِريُّ بقَْوِله : وبعُض النَّْحويين يقوُل أَْصله أنَّ والالُم والكاُف زَ 

اُء :العََرَب تدخُل الالَم في َخبَ   ِرها ؛ وأَْنَشَد الفرَّ

 (1)لِكن ين من ُحبِّها َلَعِميُد و 
 قد يُْحَذُف اْسُمها كقَْوِلِه :و

جِي  رابـــــــــَ َت قـــــــــَ َرفـــــــــح ًا عـــــــــَ بـــــــــّ يـــــــــِّ َت ضـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــح وح كـــــــــُ  فـــــــــلـــــــــَ

ِر و     شـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــِ
َ
ظـــــــــــيـــــــــــُم امل ييف عـــــــــــَ ن  َزجنـــــــــــِح كـــــــــــِ (2)لـــــــــــَ

 

  
 ويُْرَوى : َغِليُظ الَمشافِِر.

فإْن  وَمْن تَبِعَُهما ، ِخالفاً لألَْخفَِش ويُونُسَ  ٍء اسم وال فِْعلفي شي َخفَّفَةٌ من الثَِّقيلَِة وهي َحْرُف اْبتِداٍء ال يَْعَملُ ساِكنَةَ النُّوِن َضْرباِن : مُ  لِكنْ و

ِد إفاَدةِ االْستِْدراِك ولَْيَسْت عاِطفَةً ، َولِكْن كانُوا ُهُم )نَْحو قَْوِله تعالى : ويَجوُز أْن يُْستَْعمَل بالواِو  َوِليَها َكالٌم فهي َحْرُف اْبتداٍء لُمجرَّ
 ، وبُدونِها نَْحو قَْوِل ُزَهْيٍر : (3) (الظّاِلِمنيَ 

واِدرُه   إن  ابــــــــــــــــَن َورحقــــــــــــــــاء ال خُتحشــــــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــَ

ُر     ظـــــــــَ تـــــــــَ نــــــــــح رحِب تــــــــــُ ه يف ا ـــــــــَ عـــــــــَ (4)لـــــــــكـــــــــن َوقـــــــــائـــــــــِ
 

  
ل. يَتَقَدََّمها نَْفٌي أَو نَْهٌي ،إن َوِليَها ُمْفَرٌد فهي عاِطفَةٌ بَشْرَطْيِن : أََحُدُهما أن و  ويلزُم الثاني ِمثْل إْعراب األوَّ

ةً بعَْكِس ال فإنَّها تَِجي لِكنْ  ءُ الُمْفَرد على الُمْفَرِد فتَِجي لِكن وقاَل الجاربردي : إذا َعَطفَتْ  ةً كقَْوِلَك : ما بْعَد النَّْفي خاصَّ ُء بْعَد اإلثْباِت خاصَّ

، وقاَل قَْوٌم ال  (5) والثَّاني : أْن ال تَْقتَِرَن بالواوِ  َعْمراً لم يَِجْز ؛ لِكنَّ  رأَْيَت َعْمراً فإن قُْلَت : ما رأَْيَت زْيداً  لِكنَّ  َعْمراً ، أَي لِكنَّ  رأَْيُت زْيداً 

 تكوُن مع الُمْفَرِد إالَّ بالواِو.

 ْفِظ بها ال ِكنَّ وُكِتبَْت في الَمصاِحِف بغيِر أَِلٍف وأَِلفُها غيُر ُمَمالٍَة.وُصوَرةُ اللّ  لَِكنَّ  وقاَل الجْوهِريُّ : ال تَجوُز اإلمالَة في

ا قِراَءتُهم :   (لِكنَّا ُهَو هللاُ َربِّ )وقاَل ابُن جنِّي : وأَمَّ

__________________ 
 وصدره :« لكميد»( اللسان ويف الصحاح : 1)
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 يلومونين يف حب ليل  عواذد
 برواية : 354/  21وورد البيت يف األغاين  481والبيت للفرزد  ا ديوانه ص  384القاموس واملغين ص ( من شواهد 2)

 فـــــــــــلـــــــــــو كـــــــــــنـــــــــــت ضــــــــــــــــــــــــبـــــــــــيـــــــــــًا إذن مـــــــــــا حســــــــــــــــــــــــبـــــــــــتـــــــــــين 

ـــــــــــــــرهو     ـــــــــــــــظـــــــــــــــًا مشــــــــــــــــــــــــــــاف ـــــــــــــــي ـــــــــــــــًا غـــــــــــــــل ـــــــــــــــكـــــــــــــــن زجنـــــــــــــــي  ل

  

 .76( الزخرف ا اآية 3)
 .385ا ومغين اللبيب ص  306( شرح ديوانه ص 4)
 النحويا.( وهو قو  الفارسي وأكثر 5)
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ُلها فيِف وأُلحِقَيتح َحرََكُتها عل  نونِ  لِكن فبصـــــــــــــح زُة للت خح َتَمَض  لكننا صـــــــــــــاَر الت قديرُ  لكن َأان ا فلم ا ُحِذَفِت اهلَمح ا فلم ا اجح
َكُنوا النوَن اأُلوحىَل وأَدحَغُموها يف الثانيةِ  َدَد وَجَلر ا فَبســــــــــح ا كما  لِكن ا  ا فصــــــــــاَرتح َحرحفاِن مثالن ُكرَِه ذِلَك ا كما ُكرَِه شــــــــــَ

د  ا فاعحَتد وا اب َرَكاِت وإن كانتح غريَ  َدَد وَجَلَر وأَدحَغُموه يف الثاين فقالوا َجر  وشـــــَ َكُنوا ا رَف األو   ِمن شـــــَ  الزَِمٍة ؛ َأســـــح
 وقـَوحلُه :

ه  ـــــــــــعـــــــــــُ ي طـــــــــــِ ـــــــــــَ ت ـــــــــــه وال َأســـــــــــــــــــــــــح ي ـــــــــــِ ُت  ت ـــــــــــلســـــــــــــــــــــــــح  ف

ِر و     ين إن كــــــــان مــــــــاُ َ  ذا َفضــــــــــــــــــــــح قــــــــِ (1)الِ  اســــــــــــــــــــــح
 

  
 اْسِقني ، فُحِذَف النوُن للضَّروَرةِ وهو قَبِيٌح. لكنِ وإنَّما أَراَد : 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةٌ َذَكَرها البَْيهقي في الدَّالئِل. لَُكْينٍ  بُن أَبي لَُكْينُ  : [لكين] بيع بِْنت معوذ األْنصاِريَِّة قصَّ  ، كُزبَْيٍر : جنِّّيٍ َجَرْت له مع الرَّ

 ليُْضِحَك الناَس. اللُّْكنَةَ  في َكالِمه : أَرى في نَْفِسه تاَلَكنَ و

 : َمدينَةٌ َعظيَمةٌ بالِهْنِد هي بيِد اإلْفَرْنج اليَْوم. لكنوو

 : َحْرُف نَْصٍب ونَْفيٍ واْستِْقباٍل. لَنْ  : [لن]

 وفي الُمْحَكم : َحْرٌف ناِصٌب لألَْفعاِل ، وهي نَْفٌي لقَْوِلَك َسيَْفعل.

حاحِ : َحْرٌف لنَْفي االْستِْقباِل ، وتَْنِصُب به تقوُل :  يقوَم زيٌد. لَنْ  وفي الّصِ

تَْفعََل  لَنْ  ، ألنَّ  : واْختَلَفُوا في علَِّة نَْصِب الِفْعِل ، فُرِوي عن الَخِليِل أنَّها نََصبَْت كما نََصبَْت أْن وليَس ما بَْعَدها بِصلٍَة لها (2)قاَل األْزهِريُّ 

ْضِرْب اْنتََهى. وقاَل الجاربردي : هو َحْرٌف بَِسيٌط زيداً لم أَ : أَْضِرَب ، كما تقوُل  لَنْ  نَْفُي َسيَْفعل فيُقَدَّم ما بَْعَدها عليها ، نَْحو قَْوِلَك : زيداً 

فِ  ً  برأِْسه على الصَّحيحِ وهو َمْذَهُب ِسْيبََوْيه ؛ ألنَّ األَْصَل في الُحُروِف َعَدُم التََّصرُّ وَجَحُدوا بها الُمْستَْقبَِل  وليَس أَْصلُه ال فأُْبِدلَِت األَِلُف نُونا

اِء.خِ  ِمَن األَْفعاِل ونََصبُوه بها  الفاً للفرَّ

، فأُْبِدلَِت األَِلُف من النوِن الَخِفيفَِة  (3)يُْؤِمنوا  فلَنْ  ، (َفال يُ ْؤِمُنوا َحّّت يَ َرُوا اْلَعذاَب اْْلَِليمَ )قاَل أَبو بْكٍر : وقاَل بعُضهم في قْوِله تعالى : 

 ال تَْجَحد إالَّ الُمْستَْقبل َوْحده. لَنْ وفَْرٌع لال ، إذ كانت ال تَْجَحُد الماضي ، والُمْستَقبَل والدائَِم واألَْسماَء ،  لَنْ  ؛ قاَل : وهذا َخَطأٌ ألنَّ 

ً و ا َكثَُر ا ال ال أْن فُحِذفَِت الهمزةُ تَْخِفيفا وهو سكونُها  للسَّاكنَْينِ  من ال األَِلفُ  ُهما َساِكناِن ، فُحِذفَتِ و الْستِعمال ، فاْلتَقَْت أَِلُف ال ونوُن أْن ،لمَّ

 ِخالفاً للَخليِل. وسكوُن النوِن بْعَدها فَُخِلَطِت الالُم بالنوِن وصاَر لَُهما باالْمتِزاجِ والتَّْرِكيِب الذي َوقََع فيهما ُحْكم آَخرُ 

 يَْضِرَب ، وهذا جائٌِز على َمْذَهِب ِسْيبََوْيه وَجِميعِ البَْصِريِّين. لَنْ  َم ِسْيبََوْيه أنَّ هذا ليَس بجيٍِّد ، ولو كاَن كذِلَك لم يجز زيداً وَزعَ 

 مثَْل هذا القَْول الشاذِّ عن الَخِليِل ولم يَأُْخْذ به ِسْيبََوْيه وال أَْصحابُه. الِكسائّيِ  َحَكى ِهشاٌم عنو

َمْخَشِرّيِ فيهما (4) ال تُِفيُد تَْوِكيداً لنَْفيو وفيه َدِسيَسةٌ  َدْعَوى بال دليِل ، (6) وُهما ، (5) (َلْن َتراين )في قَْوِله تعالى :  وال تَأْبِيَده ِخالفاً للزَّ

ْؤيَِة على التَّأْبِيِد ، َم اْليَْوَم إِْنِسيًّا فَلَنْ  تعالى : للتَّأْبِيِد لم يُقَيَّْد َمْنِفيُّها باليوِم في قْوِلهولو كانْت  اْعتِزاليَّةٌ َحَملَتْه على نَْفي الرُّ ، ولَكاَن ِذْكُر  (7) أَُكلِّ

َح به غيُر واِحٍد وَمرَّ تَْحِقي تَْكراراً ، واألَْصُل َعَدُمهُ ، ( )8يَتََمنَّْوهُ أَبَداً  لَنْ وَ األبَِد في قَْوِله تعالى :   قُه في الراِء.كما صرَّ

__________________ 
 وهو للنجاشي ا ارثي قي  بن عمرو. 9/  1( البيت يف اللسان بدون نسبة ا وهو يف كتاب سيبويه 1)
 وفيما نقله عنه صاحب اللسان. 332/  15( راجض قو  األزهري بتمامه يف التهذيب 2)
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 .88( يون  ا اآية 3)
ِي.4)  ( يف القاموس : للنـ فح
 .143عراف ا اآية ( األ5)
 .«وكال ا: » 374( يف مغين اللبيب ص 6)
 .26( مرمي ا اآية 7)
 .95( البقرة ا اآية 8)
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 تَأْتي للدعاِء كقَْوِله :و

نح  ُم مث ال زِ ح  لــــــــــــــــَ ذلــــــــــــــــكــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــزالــــــــــــــــوا كــــــــــــــــَ

ـــــــــــا ِ     ب وَد اجلـــــــــــِ لـــــــــــُ دًا خـــــــــــُ ـــــــــــِ مح خـــــــــــال كـــــــــــُ ـــــــــــَ (1) ُت ل
 

  
 .(2) أَُكوَن َظِهيراً ِلْلُمْجِرِمينَ  فَلَنْ  أَْنعَْمَت َعلَيَّ قاَل َرّبِ بِما  قَْولُه تعالى : قيَل : ومنه

 : وسلمعليههللاصلىيمَدُح سيَِّدنا َرُسول هللِا  يُلَقَّى القََسُم بها َكقَْوِل أَبي طاِلبٍ و

هـــــــــــم و عـــــــــــِ مـــــــــــح وا إلـــــــــــيـــــــــــك ِبـــــــــــَ لـــــــــــ  نح َيصـــــــــــــــــــــــــِ  ِ  لـــــــــــَ

ا     يــــــــــــنــــــــــــَ اِب َدفــــــــــــِ َد يف الــــــــــــرت  (3)حــــــــــــىت أَُوســــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 ها كقوِله :قد يُْجَزُم بو

ِ بعَدِ  َمنحَظُر  َناح  (4)فـََلنح حَيحُر للَعيـح
 وهو ناِدٌر.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ٌث َمْشهوٌر ثِقَةٌ عن ابِن  (5)أبو بْكٍر محمُد : ، بالضّمِ : َمَحلَّةٌ كبيَرةٌ بأَْصبَهاَن ، منها  لُنبَانُ   :[لنبن] بُن أَحمَد بِن ُعَمَر بِن أَبان العَْبديُّ ُمَحّدِ

ْنيا ، وعنه واِلُد أَبي نعيٍم   .332الَحافُِظ ، تُوفي َسنَة  (6)أَبي الدُّ

 .*َء وغيِرهما فََصَل بيَن الشَّي ٍء :من كّلِ شي اللَّْونُ  : [لون]

ْرُب ، والَجْمعُ وا النَّْوعُ  اللَّْونُ  ِمن المجاِز :و ْنُف والضَّ  .أَْلوانٌ  لّصِ

اغُب : ً  ِمن الحِديِث والطَّعاِم ، وتَناَوَل كذا بأَْلوانٍ  يُعَبَُّر بها عن األَْجناِس واألنواعِ ؛ يقاُل : أَتَى األَْلوانُ  وقاَل الرَّ  ِمن الطَّعاِم. لَْونا

 والُحْمَرةِ. َهْيئَةٌ كالسَّوادِ  : اللَّْونُ و

 تَْكيُف ظاِهِر األْشياِء في العَْيِن. اللَّْونُ  الحراليُّ :وقال 

 .أَْلوانٌ  وقاَل غيُرهُ : هو الَكْيفيَّةُ الُمْدركةُ بالبََصِر من ُحْمرةٍ وُصْفرةٍ وغيِرِهما ، والَجْمعُ 

 في أَْرِض بَني فاُلٍن ، وهو مجاٌز. األَْلوانُ  َكثُرت: . يقاُل أَْلوانٌ  والَجْمعُ  الدَّْقُل من النَّْخِل ، : اللَّْونُ و

ّمِ ، لُونةٌ  واِحَدتُها عن األَْخفَِش ، أو هو جماَعةٌ ،  وهو كلُّ َضْرٍب من النَّْخِل ما لم يَُكْن َعْجوة أَو بَْرنيًّا. ، بالضَّ

ا اْنَكَسَر ما قَْبلَ  ، بالكْسِر ، ِلينَةٌ  قاَل األَْخفَُش : واِحَدتُهاو  .(7) (ما َقَطْعُتْم ِمْن ِليَنة  )ها اْنقَلَبَِت الواُو ياًء ؛ ومنه قْولُه تعالى : ولكْن لمَّ

اُء : كلُّ شي الْنِكساِر  ِلينَةٌ  ، فقيَل : لُونَةٌ  ، واِحَدتُها األَْلوانُ  ، وقيَل : هو ِلينَةٌ  ، واِحَدتُه اللَّينِ  ٍء من النَّْخِل ِسَوى العَْجوةِ فهو ِمنوقاَل الفرَّ

 ؛ قاَل : ِلينٍ  على ِلينَةٌ  وتُْجَمعُ  ِم ،الال

اح  ـــــــــــــلـــــــــــــِّ ي يف ال َا و ـــــــــــــَِّ ـــــــــــــِّ ـــــــــــــل ين ال ـــــــــــــُ بَل  َتســـــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــطـــــــــــاح و     ُت إال  يف ال ـــــــــــُ ب ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ ُا ال تـ ـــــــــــِّ ـــــــــــل (8)ال
 

  
 كِكتاٍب : قاَل اْمرُؤ القَْيِس : ، ِليانً  على ِلينٌ  يُْجَمعُ و

ا و  يـــــــــــــــَ حـــــــــــــــوِ  الـــــــــــــــلـــــــــــــــِّ  ســـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــفـــــــــــــــٍة كســـــــــــــــــــــــــــــَ

رح     عـــــــــُ ِوي  الســـــــــــــــــــــــ  َرَم فـــــــــيـــــــــهـــــــــا الـــــــــغـــــــــَ (9)ِن َأضـــــــــــــــــــــــح
 

  
ي : وَرَواهُ قَْوٌم ِمن أَْهِل الُكوفَِة : كَسُحوقِ   .لبن ، وهو َغلٌَط ، وقد تقدََّم البَْحُث فيه في اللُّبَانِ  قاَل ابُن بَّرِ

نُ و  وهو مجاٌز. : من ال يَثْبُُت على ُخلٍُق واِحٍد ، الُمتلَّوِ
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نُ و ةٌ في َطَرِف إْرِمينِيَةَ ، ةٌ ،واِسعَ  : بِالدٌ  الالَّ  وهي َمْملكةُ صاِحِب السَّريِر ، وهي ثَمانِيَةُ َعَشَر أَْلف قَْريٍة. وأُمَّ

 قاَل ياقوُت : بِالُدهم ُمتاِخَمةٌ للدََّربند في ِجباِل القَبَقِ 

__________________ 
 لألعش .ونسبه  ققه  374( من شواهد القاموس ومغين اللبيب ص 1)
 .17( القصص ا اآية 2)
 .375( من شواهد القاموس ومغين اللبيب ص 3)
 وصدره : 60/  1( من شواهد القاموس ا والبيت لكثري عزة ا ديوانه 4)

 أايدي سبااي عز ما كنت بعدكم
 ( يف معجم البلدان : أبو بكر أمحد بن  مد.5)
 ( اله عبد   بن أمحد بن إسحا .6)
 ء وبا غريه.ر ا ويف القاموس : با الشيكذا ابالص  (*)
 .5( ا شر ا اآية 7)
 ( اللسان.8)
 واللسان والصحاح. 112( ديوانه ط بريوت ص 9)



17608 

 

نِ  لموَن ا والغاِلُب عليهم الّنصـــــرانِي ة ا وفيهم ِغَلٌة وَقســـــاَوٌة وَمِلُكهم يقاُ  له كنداج ا وبَا مَمحَلكِة الال  ُســـــح
 َوَجَبِر ومنهم امل

ن بِ  قلحَعٌة وقـَنحطَرٌة عل  واٍد َعظيٍم ؛ يقاُ  هلذه القلحَعِة قـَلحَعُة اببِ القَ  َرٍة صم اء ال َسبيَر إىل الُوُصوِ   الال  ا وهي عل  صخح
َر إليها وفَتَحها وَرت َب فيه ِلِك َوصــــــــــــــَ

َ
لمُة بُن عبِد امل بٍَة وكاَن َمســــــــــــــح ٍ َعذح ا رِجااًل ِمَن إليها إال   ذحِن َمنح هبا ا وهلا ماُء َعاح

ٍم.  الَعَرِب حَيحرُسوهَنا ا بـَيحنها وبَا تقلي  َمِسريَُة َأاي 
نٌ و ةِ  بالعَْيِن ، ، َعالَّ  قَلَبُوا األِلَف َعْيناً. من لَْحِن العامَّ

نِيُّ  أَبو عبِد هللاِ و نِ  إلى َرَوى عن أَبي القاِسِم البَغَوّيِ ، وآَخُرون نُِسبُوا : ُمعَلُِّم األَُمراِء ، الالَّ  هذه الَمْملَكِة. الالَّ

نَ  ، كاْسَودَّ : اْلَونَّ و ً  وِكالُهما ُمطاوعُ  ، تَلَوَّ نَه تَْلِوينا  .لَوَّ

عن ماِلٍك وَطبَقتِه ، وعنه أبو َداُود  الحافِظِ  بِن َحبيٍب األسِدّي المصيصي محمِد بِن ُسلَْيمانَ  أَبي َجْعفرٍ  : لَقَبا لَْونٌ و، كُزبَْيٍر ،  لَُوْينٌ و

الً في سوِق الَخْيِل فكاَن يقوُل  ، وهذا الفََرُس له قَُدْيد ؛  لَُوْين هذا الفََرُس له: والنّسائيُّ وابُن صاِعٍد ؛ وإنَّما لُقَِّب به ألنَّه ُرِوي أنَّه كاَن ُدالَّ

ً  قد لَقَّبُوني: وكان يقوُل   وقد َرِضيُت به. لَُوْينا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 و أََعمُّ ِمن االْلتِفاِت.: تَْقديُم األَْلواِن ِمن الّطعاِم للتَّفَكُِّه والتَّلَذُِّذ ؛ ويُْطلَُق على تَْغييِر أُْسلوب الَكالِم إلى أْسلوٍب آَخر ، وه التَّْلِوينُ  : [لوين]

نَ و ً  البُْسرُ  لَوَّ  : بدا فيه أَثَُر النُّْضجِ. تَْلِوينا

نَ  فيُقاُل : حينَ  ؟ويقاُل : كيَف تََرْكتُُم النَِّخيل ا كاَن. اللَّْونِ  أَي أََخَذ شيئاً ِمنَ  لَوَّ  الذي يَصيُر إليه وتَغَيََّر عمَّ

 األْصمعيُّ قَْوَل ُحَمْيد األَْرقَط :وذِلَك بْعَد الغُُروِب أي تغيََّرْت عن َهْيآتِها لَسواِد اللَّْيِل ؛ وبه فَسََّر  األْلواُن كالتَّْلوينِ  وِجئُْت حيَن صاَرتِ 

وِن  تح ُدحــــــــــــــَ  الــــــــــــــد جــــــــــــــُ  حــــــــــــــىت إذا َأغحســــــــــــــــــــــــــــَ

ويـــــــــــــــِن و     لـــــــــــــــح ـــــــــــــــ  واُن ابلـــــــــــــــتـ ه األلـــــــــــــــح بـــــــــــــــِّ (1)شـــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
نَ و  الشْيُب فيه ووشَّع : بدا في َشعَِره َوَضُح الشَّْيِب. لَوَّ

َمقاَماِت ، وحاُل العَْبِد فيه حاُل عْنَد الصُّوفيِة : تَنَقُّل العَْبد في أَْحواِله ؛ قاَل ابُن العََربّي وهو عْنَد األَْكثَر َمقاُم نَْقٍص ، وعْنَدنا أَْعلى ال التَّْلِوينُ و

 .(يَ ْوم  ُهَو يف َشْأن  )كّلِ 

 .(2)، كَسحاٍب ، في قْوِل أَبي ُدَواد ، عن ياقوت  لَوانٌ و

ّمِ : ما يُْهِديِه الُمسافِرُ  اللُّْهنَةُ  : [لهن]  إذا قَِدَم ِمن َسفَِره. ، بالضَّ

حاحِ : قَْبَل إْدراِك الطَّعاِم ؛ قاَل عطيةُ الدُّ  اللُّْمَجةُ  أَْيضاً :و  بَْيِريُّ :والسُّْلفَةُ ، وهو الطَّعاُم الذي يُتَعلَُّل به قَْبل الِغَذاِء ؛ وفي الّصِ

نُة   أَو أََقرّ َطعاُمها الل هح
نَُهم قدو  .تَْلهيناً فتَلَهَّنَ  أَي في الَمْعنَْييِن ، لهم فيهما ، لَهَّنَ و لَهَّ

ً  أَْهَدى له أَْلَهنَهُ و  عْنَد قُدوِمه من سفٍَر. شيئا

حاحِ :و ؛  هاًء كإيَّاَك وِهيَّاكَ  الَهْمَزةُ  أَْصلُها ألَنََّك فأُْبِدلَتِ وأَي عْنَد التَّأِْكيِد ،  َكلَمةٌ تُْستَْعمُل تأِْكيداً ، وفتْحِ الَّالِم : ، بكْسِر الهاءِ  لَِهنَّكَ  في الّصِ

ا أُْبِدلَتْ  قاَل : ِم وإنَّ ، ألنَّ الهْمَزةَ لمَّ  :؛ وأَْنَشَد الِكسائيُّ  ٌء آَخرُ زاَل لفُظ إنَّ فصاَرْت كأَنَّها شي هاءً  وإنَّما ُجِمَع بيَن تَْوِكيَدْيِن الالَّ

يـــــــــــمـــــــــــٌة  َوســـــــــــــــــــــــــِ ٍة لـــــــــــَ يـــــــــــ  بحســـــــــــــــــــــــــِ ِك مـــــــــــن عـــــــــــَ نـــــــــــ   هلـــــــــــَِ

ا     وهلــــــــــُ قــــــــــُ نح يـــــــــــَ واٍت كــــــــــاذٍب مــــــــــَ نــــــــــَ (3)عــــــــــلــــــــــ  هــــــــــَ
 

  
ُل الالُم األُولى للتَّْوكيِد ، والثانِيَةُ الُم إنَّ ؛ أَراَد هللا إنَِّك من َعْبِسيٍَّة ، فحَذَف الالَم األُْولى من هللِا واألَ  .ِلَف من إنَِّك ؛ والقْوُل األوَّ  أََصحُّ
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ي : وَذَكَر الجْوهِريُّ  ، وليَس منه ، ألنَّ الالَم لْيَسْت بأَْصِل ، وإنَّما هي الُم االْبتِداِء ، والهاُء بََدٌل من هْمَزةِ  لََهنَ  في فْصلِ  لَِهنَّك وقاَل ابُن بَّرِ

 إن ، وإنَّما َذَكَره هنا لَمِجيئِه

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 . موضض يف قو  أيب د اد :.. ا والعبارة يف معجم البلدان : لوان( كذ2)

 ببطن لوان أو قرن الذهاب
 ( اللسان والصحاح.3)
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َلَمَة : ِة ؛ ومنه قوحُ   مِد بِن َمسح  عل  ِمثالِِه يف اللفح
مـــــــــَ   ِر ا ـــــــــِ ـــــــــَ ل ـــــــــُ ـــــــــ  قـ رحٍ  عـــــــــل ـــــــــَ ىن بـ  َأال اي ســـــــــــــــــــــــَ

رميُ     ي  كــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ رحٍ  عــــــــــــــــَ ك مــــــــــــــــن بـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــ   هلــــــــــــــــَِ

  

ٌض  جـــــــــ  ـــــــــقـــــــــوحُم هـــــــــُ ريحِ وال ـــــــــطـــــــــ  ذاَء ال ـــــــــِ ت َت اقـــــــــح عـــــــــح مـــــــــَ ـــــــــَ  ل

يـــــــُم     لـــــــِ قـــــــامـــــــًا وأَنـــــــَت ســـــــــــــــــــــَ َت َأســـــــــــــــــــــح جـــــــح يـــــــ  (1)فـــــــهـــــــَ
 

  
 َعشَرةَ فراِسَخ ، وبَْينه وبيَن جبالن أَْربَعة َعَشَر فَْرسخاً. (2)بَْينه وبيَن العرن  ِمْخالٌف باليََمنِ  كعَْطشاٍن : ، أَْلهانٌ و

 عن ياقوت. لبَني قَُرْيَظةَ ، كانَ  ع بنواِحي الَمدينَِة ، أَْيضاً :و

ي الِمْخالُف الَمْذكو أَْلهانُ  ِمن قَْحطان ، وهو : قَبِيلَةٌ  أَْلهانَ  بنُواو  ُر.بُن ماِلِك ابِن زْيٍد أَُخو َهَمدان ، وبه ُسّمِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : العُْلقَةُ ِمن الَمْرعى. (3)، بالفتْحِ  اللْهنَةُ 

ً  ءُ الشَّي النَ  : [لين] ً و بالكْسرِ  ، يَِليُن ِلينا ُرِوي  ؛ وبهما ، كَميٍِّت وَمْيتٍ  لَْينٌ و لَيِّنٌ  فهو ِمثْلُه ، تَلَيَّنَ و ِضدُّ َصعَُب وَخُشَن ، ، بالفتِْح ، لَيانا

ً  يَتْلُوَن كتاَب هللاِ »الحِديُث :  ً و لَيِّنا  أَي َسْهالً على أَْلِسنَتِهم ؛ وأَْنَشَد أَبو زْيٍد : ، «لَْينا

ـــــــــــــــــــــرب  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــي يَن  إن  ال ٌ بـــــــــــــــــــــُ اِّ  ٌء هـــــــــــــــــــــَ

مُ     يــــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــــَ ُ والــــــــــــــــــطــــــــــــــــــ  اِّ َرُش الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــح
َ

 املــــــــــــــــــ

  

ُ و   (4)َمنحِطٌ  إذا َنَطقحَت لاِّ

ةً ، جأَو الُمخفَّفَةُ في   ؛ قاَل الُكَمْيُت : لَْينُونَ  الَمْدحِ خاصَّ

م  يـــــــــــــــوهتـــــــــــــــِ وَن يف بـــــــــــــــُ نـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح يـ وَن لـــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح يـ  هـــــــــــــــَ

ُب     قــــــــَ  والــــــــَفضــــــــــــــــــــــائــــــــُر الــــــــر تــــــــَ ــــــــ  ُخ الــــــــتـ نــــــــح (5)ســــــــــــــــــــــِ
 

  
 ، وهو شاذٌّ. أَْليِناءُ  ُمشدَّداً ، وهو فَْيِعٌل ألنَّ فَْعالً ال يُْجَمُع على أَْفعالء. وَحَكى اللَّْحيانيُّ : أنَّهم قْومٌ  لَيِّنٍ  هو َجْمعُ  ، أَْليِناءُ  قْومٌ و

ً  َصيَّْرتُه : لَيَّْنتُهو على التَّماِم كأََطْلتُه وأَْطَوْلتُه ، أَْليَنتُهوعلى النُّْقصاِن  ( )6أَلَْنتُهو  .لَيِّنا

 ونَْعَمتُه ، وهو مجاٌز ؛ وأَْنَشَد األْزهِريُّ : كَسحاٍب : َرخاُء العَْيِش  ، اللَّيانُ و

هــــــــا  اغــــــــَ يـــــــــُم فصــــــــــــــــــــــَ عـــــــــِ َرهـــــــــا الـــــــــنـــــــــ  يضــــــــــــــــــــــاُء ابكـــــــــَ  بـــــــــَ

هـــــــــــــا     لـــــــــــــ  هـــــــــــــا وَأجـــــــــــــَ ه فـــــــــــــَبَدقـــــــــــــ  ـــــــــــــِ ان ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــلـــــــــــــَ (7)ب
 

  
 يقوُل : أََدقَّ َخْصَرها وأََجّل َكفَلَها.

ً  : رآهُ  اْستاَلنَهُ و ً  ، كما في الُمْحَكم ؛ أَو َعدَّهُ  لَيِّنا ً  أَو َوَجَدهُ  ؛ لَيِّنا حِدْيُث علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالى منه على ما يْغلُب عليه في هذا النَّْحِو ؛ و لَيِّنا

َم هللاُ َوْجَهه ، في ِذْكِر العُلَماء األَتْقياِء :  ا أَنَِس به فباَشُروا ُروَح اليَِقيِن ، واْستاَلنُوا ما اْستَ »عنه وَكرَّ ْخَشَن الُمتَْرفُوَن ، واْستَْوَحُشوا ممَّ

 .«الَجاِهلُونَ 

 وهو مجاٌز. الجانِِب ، لَيِّنُ  كَمْرَحلٍَة ، أَي ، َمْليَنَةٍ  إنَّه لذُوو

 تقدََّم البَْحُث فيه قَِريباً وفيه تْكراٌر. ، أَْليِناءُ  ويَُخفَّفاِن ، ج كَسيٍِّد ، ، لَيِّنٌ  َهيِّنٌ و

ً و ُماليَنَةً اليَنَه و  والُمفاَعلَةُ لْيَسْت على بابِها. له ، النَ  بالكْسِر ، أَي ، ِليانا

 ، بالفتْحِ ، كالِمْسَوَرة ، يُتََوسَُّد بها. اللَّْينَةُ و

َس بليٍل تََوسَّدَ »الحِديُث : منه وَوثاَرتِها ؛ و لِلينِها قاَل ابُن ِسيَده : أَرى ذِلكَ  ْبح نََصَب ساِعَده ، وإذا لَْينةً  كاَن إذا َعرَّ َس عْنَد الصُّ  .«َعرَّ
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وذلك أنَّه كاَن في بعِض  ، السالمعليهُسليماُن ،  َحفََرها ،: كذا في النُّسخِ والصَّواُب  بطريِق مكةَ َحفََرهُ ، لبَني أََسدٍ  بالكْسِر : ماءٌ  ، ِلْينَةٌ و

أَْضَحكني أنَّ العََطَش قد أََضرَّ بُكم والماء تْحَت : فقاَل  ؟فَوَجَدهُ يضحُك فقاَل : ما أَْضَحَككَ أْسفاِره فَشَكا ُجْنُده العََطَش فنََظَر إلى ِسبَْطٍر 

 ، َحَكاهُ ثَْعلَب عن ابِن األْعرابّيِ. ِلينَة أَْقداِمُكم ، فاْحتَفَرَ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 فرسخاً.( يف معجم البلدان : بينه وبا الُعرحف ستة عشر 2)
 ( يف األساس ا ابلقلم ا ابلضم.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
ُته.6) ُته وأَلَنـح  ( يف القاموس : وليّـنـح
 ( اللسان والتهذيب.7)
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 الَهبِير ، َذَكَره زهيٌر فقاَل : : َمْوِضٌع بالباِديَِة عن يَساِر الُمْصِعِد بطريِق مكةَ بِحذاءِ  ِلينَةُ  وقاَل األْزهِريُّ ، َرِحَمه هللاُ تعالى :

 (1)ِمن ماِء لِيَنَة ال َطرحقاً وال َرنَقا 
 قاَل : وبها َرَكايا َعْذبةٌ ُحِفَرْت في َحَجٍر ِرْخٍو.

 * قُْلُت : وقالِت امرأَةٌ :

ًة  رحعـــــــــَ عـــــــــاء جـــــــــُ قـــــــــح ـــــــــَ ن مـــــــــاِء بـ ِد د مـــــــــِ هـــــــــح ـــــــــَ نح يـ  مـــــــــَ

عـــــــــــــا    َة أَرحبـــــــــــــَ يـــــــــــــنـــــــــــــَ ن مـــــــــــــاِء لـــــــــــــِ  فـــــــــــــإن  لـــــــــــــه مـــــــــــــِ

  

ين  ـــــــــــــ  عـــــــــــــاء أَن قـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــبـ دًا ب ـــــــــــــقـــــــــــــد زاَدين َوجـــــــــــــح  ل

َة طـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــا     يـــــــــــنـــــــــــَ طـــــــــــاايان بـــــــــــلـــــــــــِ ُت مـــــــــــَ دح (2)َوجـــــــــــَ
 

  
تُها في َوَجَد عن أَبي العاَلِء صاعد في الفصوص.  وتقدََّمْت قصَّ

فٍ  أَبي َمْريم ، بالكْسِر : النَّْضُر بنُ  ِلينَةَ  أَبوو  ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب ِمْطَرق بالقاِف ، كِمْنبٍَر ، كذا َضبََطه الحافُِظ شيُخ َوِكيعٍ ؛ ُمَطّرِ

يواِن : َضعَّفَه يَْحيَى والدَّاْرقْطنيُّ  ُكوفيٌّ َضعيُف الحِديثِ  . وقاَل الذّهبيُّ في الّدِ  أَبا ، وقد َسِمعَ ، وَرَوى عنه أَْيضاً َمْرواُن بُن ُمعاِويَةَ الفََزاِريُّ

 حاِزٍم.

 ( )3أَِلينُ  فيما َزَعَم ابُن ماُكوال وتَعقَّبَه السَّمعانيُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى ، فقاَل : ال أَْعِرُف هذه في قَُرى َمْرَو ، ولَعَلَّها ، بالكْسِر : ة بَمْروَ  اللِّْينُ و

في الصاِلِحيَن عن وِكيعٍ وابِن الُمبَاَرِك ، َذَكَره ابُن معدان في تاِريخ  (5) الُمْزنيُّ  (4)بِن الُحَسْيِن بِن عمان  منها محمُد بُن نَْصرِ  كأَميٍر ؛

ّي الِمراِوَزةِ. قاَل الحافُِظ ، رِحَمه هللاُ تعالى : هكذا قََرأْتُه بخّطِ أَبي العاَلِء الفََرضّي : محمد بن نَْصر ؛ فقوُل الذهب ّيِ ، رِحَمه هللاُ تعالى ، مّكِ

 أُْخَرى بيَن الَمْوِصِل ونَِصيبيَن. : قَْريةٌ  اللِّينُ و ن نَْصٍر َوهٌم.بن َمْنصوٍر أَو اب

ببِالِد العََرِب ، قاَل نَْصر : جاَء في ِشْعٍر : كذا في النُّسخِ والصَّواُب  ع ببِالِد الغَْرِب ، أَْيضاً :و
(6). 

 بُن مناٍد وأَْسَكنَه بُلُّكين. (7)في آخِر أْفِريِقيَة بَْينه وبيَن تَنَس أَْربَعَة أَياٍم ، َجدََّده زيُر  ، بالكْسِر : د بالَمْغِربِ  ِمْليانَةُ و

ضى : وقاَل الحافُِظ : َمدينَةٌ ِمن َعَمِل تلمسان ، منها  اغانّيِ في َسنَة  الِمْليانيُّ  ُسلَْيماُن بُن يوُسفَ  (8)الرَّ  .637َسِمَع المشارق ِمن الصَّ

 تََملََّق. إذا له : تَلَيَّنَ  ن المجاِز :مِ و

نُِسَب إليها الباُب ، لها ِذْكٌر في الفُتوحِ ، ويقاُل أَْيضاً بابليون وقد  ة بِمْصَر أَو َمَحلَّةٌ بها ، باألِلِف : أَليُون كَصبُوٍر ، ويقاُل : ، لَيُونٍ  بابُ و

 َذَكْرناها في ببلن وفي ألن.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  : َصيََّره أَْليَنَهُ   .لَيِّنا

 : الُمداَهنَةُ. الُماليَنَةُ و

 وهو بمْعنَى السُُّكون والُخُشوع. ؛ «َمناِكَب في الصَّالة أاَليِنُكم ِخياُركم» الحِديُث :منه ، والَجْمُع أاَليُن ؛ و اللّيِّنُ  : األَْلينُ و

ينَةُ و  ، بالكْسِر : النَّْخُل ، منهم َمْن َذَكَره هنا. اللِّ

 : األَلُف والواُو والياُء. اللِّينِ  وُحُروفُ 

 األَرِض ولَيانِها. بِلينِ  ونََزلُوا

 َجناَحهُ ، وهو مجاٌز. أاَلنَ و

__________________ 
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 ومعجم البلدان وصدره : 38( ديوانه ص 1)
 شّج السقاة عل  انجودها شبحاً 

 وانظر قصتها والشعر فيه.« بقعاء»والتصويب عن معجم البلدان « مرأة»ابألصر : ( 2)
 ( يف اللباب : آلا ابأللف املمدودة.3)
 عثمان.« : اللا»ا ومعجم البلدان : « الليين»( يف اللباب : 4)
 ( األصر وايقوت ا ويف اللباب : املروزي.5)
 ( لعله يعين قو  عبيد بن األبرص :6)

ـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــريت ال  اير بـــــــــــــــــــــــذي ال

 فــــــــــــــــــــــبوديــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــو  فــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــا  لــــــــــــــــــــــا   

  

 جاء يف ايقوت : ولا موضض يف قو  عبيد بن األبرص ا وذكره.

 ( يف ايقوت : زيري.7)
 : رضي الدين. 1390/  4( يف التبصري 8)
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 مع النون فصل امليم
ةُ وما الَمأْنَةُ   :[مأن] ها  َحْولَها ، (1) : السُّرَّ ْدرِ  (2) الطَّْفَطفَةُ أَو َشْحَمةُ  من البَقَِر :و بالفََرِس ؛ومنهم َمْن َخصَّ فاِق من  قَّصِ الصَّ الِصقَةٌ بالّصِ

ةِ إلى العانَِة. باِطنِهِ   ُمِطيفَتُه ُكلَّه ، أَو لَحمةٌ تْحَت السُّرَّ

 وقاَل ِسْيبََوْيه : هي تحَت الِكْرِكَرةِ ؛ وأَْنَشَد :

ن  خبـــــــــــــُح  َا وهـــــــــــــُ فـــــــــــــِ َن الســـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــح ـــــــــــــ  بـ  ٌت ُيشـــــــــــــــــــــــــــَ

ُؤوِن    
ُ

ِر واملـــــــــــــــــــ راضـــــــــــــــــــــــــــــــــاُت األابهـــــــــــــــــــِ (3)عـــــــــــــــــــِ
 

  
 ؛ وأَْنَشَد أَبو زْيٍد : َمأْناتٌ  ج وقاَل غيُرهُ : باِطُن الِكْرِكَرةِ ؛ كالَمأِْن ،

ِدي  ـــــــــــــَبهـــــــــــــح ـــــــــــــًة ف ِدي هـــــــــــــح ـــــــــــــِت مـــــــــــــُ  إذا مـــــــــــــا كـــــــــــــن

ــــــــــــاِم     ن ض الســــــــــــــــــــــــــ  طــــــــــــَ ــــــــــــِ بحانِت َأو ق
َ

(4)مــــــــــــن املــــــــــــ
 

  
 على غيِر قِياٍس كبَْدَرةٍ وبُُدوٍر ؛ وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه : ُمُؤونٌ و

ٌت  ن  خبـــــــــــــُح َا وهـــــــــــــُ فـــــــــــــِ َن الســـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــح ـــــــــــــ  بـ  ُيشـــــــــــــــــــــــــــَ

ُؤونِ    
ُ

ِر واملــــــــــــــــــــــــ راضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُت اأَلابهــــــــــــــــــــــــِ  عــــــــــــــــــــــــِ

  
ً  ، َكَمنَعَهُ ، َمأَنَهُ و تِه وعانَتِه وُشْرُسوفِه. َمأْنَتَهُ  أَصابَ  : َمأْنا  وهي ما بيَن ُسرَّ

ً و  اتَّقاهُ وَحِذَرهُ. : َمأَنَهُ َمأْنا

 ، مانَُهمْ  على هذا فالِفْعلُ  ، وهي فَعُولَةٌ ، الَمُؤونَةُ  ( )5وقد ال تُْهَمزُ  ؛ الَمائِنَةُ  وقاَم عليهم ، واالسمُ  ، أَي قُوتَُهمْ  َمُؤونَتَُهمْ  القَْوَم : اْحتََملَ  َمأَنَ و

.  كما سيَأْتي ، أَشاَر إليه الجْوهِريُّ

اُء : أَتانِي أََخْذُت ُعدَّتَهُ  ( )6أَو ما تََهيَّأُْت له ، وما ؛ عن أَبي زْيٍد وابِن األْعرابّيِ ؛ لم أَْكتَِرْث له أَو لم أْشعُْر به أَي ، َمأْنُت َمأْنَهُ  وما قاَل الفرَّ

اء. وأُْهبَتَهُ   وال َعِمْلُت فيه ، عن الفرَّ

 َمْهموَزةٌ. الَمُؤونةَ  قاَل األَْزهِريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى : وهذا يدلُّ على أنَّ 

 وقاَل بعُضهم : ما اْنتَبَْهُت له وال اْحتَفَْلُت به. ومن ذلك أَْيضاً : وال ُهْؤُت َهْوأَهُ وال َربَأُْت َرْبأْهُ.

 التَّعََب فيه. (7) ما َطلَْبتُهُ وال أََطْلتُ  ، أَي َمأْنَةً  فيه َمأَْنتُ  ُر وماقاَل بعُضهم : جاَء األَمْ و

إنَّ ُطوَل الصَّالةِ وقَِصَر » نَصُّ الحِديِث :و العاَلَمةُ. الذي َرَواهُ ُمْسِلم عن ابِن َمْسعوٍد ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، كَمِظنٍَّة : في الَحِديثِ  الَمئِنَّةُ و

ُجل ئِنَّةمَ  الُخْطبةِ  ُجِل. ، «من فِْقه الرَّ ا يْعرُف به فِْقه الرَّ  أَي ذِلَك ممَّ

أي َمْخلَقَةٌ وَمْجَدَرةٌ  فالميُم حينَئٍِذ زائَِدةٌ ، َمْفِعلَةٌ من إنَّ كَمْعساة من َعَسى ، هي أَو له ؛ َمئِنَّةٌ  ٍء فهوٍء دلَّ على شيقاَل ابُن األثيِر : وكلُّ شي

 ه كذا وكذا.أْن يقاَل فيه : إنَّ 

نَْت  قاَل ابُن األثيِر : َحِقيقَتُها أنَّها َمْفِعلَةٌ من مْعنَى إنَّ التي للتَّْحِقيِق والتّأْكيِد َغْير ُمْشتَقَّة ِمن لْفِظها ، ألنَّ الُحروَف ال يُْشتَقُّ منها ، وإنّما ُضّمِ

ْت من لَْفِظها بْعَد ما ُجِعلَت اْسماً لَكان قوالً ، قاَل : ومن أَْغَرب ما قيَل فيها أنَّ ُحروفها داللةً على أنَّ َمْعناها فيها ، ولو قيَل : إنَّها اشتُقَّ 

 الَهْمَزةَ بدٌل من ظاِء الَمِظنَِّة ، والميُم في ذلك كلِّه زائَِدةٌ.

 أَي َعالَمةٌ لذِلَك وَخِليٌق لذِلَك ؛ قاَل الراجُز : مئِنَّة َسأَلَني شْعبَة عن هذا فقْلُت : األْصمعيُّ : وقالَ 

ِج  لـــــــــــــــَ يِّ األبــــــــــــــــح قـــــــــــــــِ حـــــــــــــــااًل ابلـــــــــــــــنـــــــــــــــ  تـــــــــــــــِ  إن  اكـــــــــــــــح

جِ و     َزجــــــــــــــــــ 
ُ

ِب املــــــــــــــــــ رًا يف ا ــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــــَ

  

 (8)َمِئن ٌة من الَفعاِ  اأَلعحوِج 

ْعرِ   قاَل : وهذا الَحْرُف هكذا يُْرَوى في الحِديِث والّشِ
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__________________ 
 ( يف القاموس : أو ما حوهلا.1)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فخففها.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .292/  5( اللسان والتهذيب واملقايي  4)
َمُز.5)  ( يف القاموس : ال يـُهح
 .«وال»( يف القاموس : 6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : أطحُلُب.7)
 ( اللسان والصحاح.8)
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ديِد النوِن ا  لي ٌة ا إال  أنح يكوَن َأصـــــُر هذا ا َرحف ِمن  عل  َفِعيَلٍة ا (1) َمِئيَنةٌ  أنح تكونَ  عنحِدي َحق هاو بَتشـــــح ألن  امليَم َأصـــــح
َدة ا كما يقاُ  : هو َمعحســــــاٌة من كذا َأي  ُشــــــد 

وَرة امل ســــــُ َكح
جَمحَدَرة وَمِظن ة ا وهو مبحينيف من غرِي هذا الباِب فيكون ِمن إن  امل

 َعَس .
َّا َمْفِعلَةٌ من أَي َمْخلَقة لذِلَك وَمْجَدرة وَمْحَراة ونَْحو ذِلَك ، وهو فَْوق ، من هي َمئِتَّةٌ بالُمثَنَّاةِ  يقوُل : أَبو زْيدٍ  وكانَ  َّهُ أَت ِة. أَت  إذا َغلَبَه بالُحجَّ

ي :  ِل الجْوهِرّيِ واألْزهِرّي كاَن يجُب أْن تُْذَكَر في أنن ، وكذا قاَل أبو علّيٍ في التْذِكَرةِ.على قَوْ  الَمئِنّة قاَل ابُن بَّرِ

 وحينَئٍِذ فالميُم أَْصليَّة ، وهو ِمن هذا الفَْصل. إذا اْحتََمَل ، َمأنَ  قيَل : َوْزنُها فَِعلَّةٌ منو

 َعِن األْصمعّيِ. أَ َروَّ  أَي ، ُمَماَءنَةٌ  األَْمِر ، كفاَعَل ، هذا في ماَءنَ و

 ؛ عن أَبي َعْمٍرو وابِن األَْعرابّيِ. : َخَشبَةٌ في رأِْسها َحديَدةٌ تُثاُر بها األْرضُ  الَمأْنُ و

َر قَْوُل الُهَذلّي : : قَُدَم ، تَماَءنَ و  وبه فُّسِ

م  هـــــــــــِ ـــــــــــِّ ُي أُم دح ـــــــــــَ د  مـــــــــــا ث ا جـــــــــــُ ـــــــــــن ي ـــــــــــِ ـــــــــــَد عـــــــــــل  ُرَوي

ُن     ـــــــــــِ مـــــــــــائ ـــــــــــَ ت ـــــــــــكـــــــــــنح ُود هـــــــــــم مـــــــــــُ ـــــــــــا ول ـــــــــــن ـــــــــــي (2)إل
 

  
، أي ما َطلَْبتُه وما أَطْلُت التعَب فيه ، واْلتِقاُؤهما إذاً في مْعنَى الطُّوِل والبُْعِد ،  مأْنَةً  فيه مأَْنتُ  أي قِديٌم ، وهو ِمن قْوِلهم : جاَءني األَْمُر وما

 لَكِذُب ، ويُْرَوى ُمتَياِمٌن أي مائٌِل إلى اليََمِن.بغيِر َهْمٍز ، فهو حينَئٍِذ ِمن الَمْيِن ، وهو ا ُمتَمايِنٌ  وهذا مْعنَى الِقَدِم ، وقد ُرِويَ 

ار الفَْقعَِسّي : مأَْنتُ  من : التَّْهيِئَةُ والِفْكُر والنََّظرُ  التَّْمئِنَةُ و  إذا تََهيَّأُْت ، فالميُم فيه أْصليَّة ؛ وهكذا فَسَّر ابُن األَْعرابّيِ قَْوَل المرَّ

وا  وا شـــــــــــــــــــــيــــــــئــــــــًا فــــــــقــــــــالــــــــوا عــــــــر ســـــــــــــــــــــُ  فــــــــتــــــــهــــــــاَمســـــــــــــــــــــُ

ر ِس     عــــــــــــَ ٍة لــــــــــــغــــــــــــرِي مــــــــــــُ نــــــــــــَ ئــــــــــــِ (3)مــــــــــــن غــــــــــــرِي متــــــــــــَح
 

  
ْوُت ؛ وكذا َرَواهُ ابُن حَ  اِر فتَناَءُموا أي تَكلَُّموا ِمن النَّئِيِم ، وهو الصَّ ي : والذي في ِشْعِر الَمرَّ  بيب.قاَل ابُن بَّرِ

 ِزنَةً ومْعنًى ، والميُم زاِئَدةٌ. : الَمْخلَقَةُ والَمْجَدَرةُ  الَمْمأَنَةُ و

 ؛ وأْنَشَد الجْوهِريُّ : اْفعَْل ما تُْحِسنُه أي واْشأْن َشأْنََك : ْن َمأْنَكَ اْمأو

ه  مــــــــــَ لــــــــــح َر أقــــــــــَررحُت عــــــــــِ ُت األمــــــــــح مــــــــــح لــــــــــِ  إذا مــــــــــا عــــــــــَ

الو     هـــــــــــح ه جـــــــــــَ ـــــــــــُ بَن  ال أد عـــــــــــي مـــــــــــا لســـــــــــــــــــــــــُت أمـــــــــــح

  

ه  مــــــــــِ لــــــــــح  كــــــــــفــــــــــ  ابمــــــــــرٍئ يــــــــــومــــــــــًا يــــــــــقــــــــــوُ  بــــــــــعــــــــــِ

ال و     ه َفضـــــــــــــــــــح مـــــــُ لـــــَ عـــــح ا لـــــيـــــ  يــــــَ (4)يســـــــــــــــــــكـــــــُت عـــــمـــــــ 
 

  
ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 : أي َعِلْمُت بذِلَك ؛ عن أْعرابّيٍ من ُسلَْيم. مأَْنتُ  أتاني ذِلَك وما

 وقاَل اللَّْحيانيُّ : ما َعِلْمُت ِعْلَمه.

 : اإلْعالُم. التَِّمئَنَةُ و

ار الَمْذُكور.  وقاَل األْصمعيُّ : التَّْعريُف ؛ وبه فسَّر قَْوَل الَمرَّ

ُسوا بغيِر َمْوِضع: ، وبه فَسَّر قَْولَهُ  الطَُّمأْنِينَةُ  وقاَل ابُن حبيٍب : هي التي هي الَمْوِضُع  الَمئِنَّة ، وقيَل : هي َمْفِعلَةٌ من الطَُّمأْنِينَة يقوُل : َعرَّ

 الَمْخلَُق للنّزوِل أي في غيِر مْوِضع تَْعريٍس وال َعالَمة تَدلّهم عليه.

 التي هي القُوُت. الَمُؤونَةِ  ْفِعلةٌ منونُِقَل عن ابِن األَْعرابّيِ : هو تَ 

ُن أي يُتَكلَُّف ِمن الَمائِنَةُ و  ؛ عن اللْيِث. الَمؤونَةِ  : اسُم ما يَُموَّ

 تُْهَمُز وال تُْهَمُز وقد أشاَر له المونَةِ  واْختُِلَف في
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__________________ 
 وعل  هامشه عن نسخة : َمِئيَنًة.« َمبحِني ةً »( يف القاموس : 1)
 يف شعر املعطر. 46/  3( اللسان ا والتكملة ونسبه ملالك بن خالد اهلذد ا ويرو  للمعطر ا والبيت يف ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.3)
 .528/  15« مان»( اللسان والصحاح والتهذيب : 4)
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َعلٌة ا قاَ  الفر اُء : ِمن  املصنُِّف ا رمِحَه  ُ تعاىَل ؛ ولكن  َكالَم اجلوحهرِّي يف ذِلكَ  َسض ا فقيَر : هو فـَُعوَلٌة ؛ وقيَر : َمفح أوح
ُة.  األَيحِن ا وهو التـ َعُب والشد 

 وهو الُخْرُج والِعْدُل ألنَّه ثِْقٌل على اإلْنساِن. األَْونِ  ويقاُل : هو َمْفعُلةٌ من

 ٍة ؛ وعْنَد األَْخفَش يَجوُز أْن تكوَن َمْفعُلة ؛ هذا حاِصُل ما نَقَلَه الجْوهِريُّ رِحَمه هللاُ تعالى.ِمثْل َمِعيش َمئِينةً  قاَل الخليُل : ولو كاَن َمْفعُلة لكانَ 

اء أنَّ  ي : والذي نَقَلَه الَجْوهِريُّ ِمن َمْذهِب الفرَّ ا ِمن األْيِن ، وهو التَّعَُب الشدَّةُ ، َصحيٌح إالَّ أنَّه أْسقَط تَمامَ  َمُؤونَةَ  قاَل ابُن بَّرِ  الَكالِم ؛ فأمَّ

ِحيُح ، ألنَّ أْوَن الُخْرجِ : هو الُخْرُج ، وليَس هو الُخْرَج ، وإنَّما قاَل  األَْونَ  غيَّره فهو قْولُه : إنَّ  (1)الذي  واألَْوناِن جانِبَا الُخْرجِ ، وهو الصَّ

 جانِبُه وليَس إيَّاه ، وكذِلَك َذَكَره الجْوهِريُّ أْيضاً في فَْصل أَوَن.

ا الذي  الَمُؤونَةَ  قاَل الَماِزنيُّ : ألنَّها ثِْقٌل على اإلْنَساِن يْعنِيو ، فغيَّره الجْوهِريُّ فقاَل : ألنَّه ، فَذكَّر الضَّميَر وأعاَدهُ على الُخْرجِ ، وأمَّ

َن ه واْنتَفََخْت خاِصَرتاه ، قيَل : أوَّ أْسقَطه فهو قَْولُه بَْعده : ويقاُل لألَتاِن إذا أْقَربَْت وَعُظَم بْطنُها : قد أونْت ، وإذا أَكَل اإلْنساُن واْمتأَلَ بَْطنُ 

 تأِْويناً ، اْنقََضى َكالم الَماِزنّي ، رِحَمه هللاُ تعالى.

ا قَْوُل الجْوهِرّي قاَل الَخليُل لو كاَن َمْفعُلة لكانَ  ، ألنَّ قِياَسها  األْون ، قاَل : َصوابُه أْن يقوَل لو كاَن َمْفعُلة ِمَن األَْيِن دونَ  َمئِينةً  قاَل : وأمَّ

، ِخالف قَْول الَخِليِل ، وأْصلُها على َمْذَهِب  َمُؤونة ، وعلى قِياِس َمْذَهب األَْخفَش أنَّ َمْفعُلةً ِمن األَْينِ  ألَْون َمْؤنةا وِمن َمئِينَة من األَْينِ 

 ما قَْبلها ، قاَل : وهذا َمْذهُب ياًء لسكونِها واْنِضمامِ  (2)األَْخفَش مأْيُنَة ، فنقلْت َحَرَكةَ الياِء إلى الَهْمَزةِ فصاَرْت َمُؤوْينَة ، فاْنقَلبَِت الواُو 

 األَْخفَش.

ً  وقد : النِّكاحُ  الَمتْنُ  : [متن]  .َمتَنَها َمتْنا

 الَحِلف. : الَمتْنُ و

 أو َشديُده. بالسَّوِط في أي َمْوِضعٍ كاَن ، وهو مجاٌز ، الضَّْربُ  : الَمتْنُ و

هاُب في األَرِض. : الَمتْنُ و  الذِّ

ً  وقد الَمدُّ ، : الَمتْنُ و  : إذا َمّدهُ. َمتَنَه َمتْنا

 ؛ قاَل الحاِرُث ابُن ِحلِّزة : ِمتَانٌ و ُمتُونٌ  والَجْمعُ  ، كالَمتْنَةِ  واْستََوى ، ما َصلَُب ِمن األرِض واْرتَفَعَ  الَمتْنُ  ِمن المجاِز :و

ـــــــــــٍة  ـــــــــــل ي ِت غـــــــــــرَي َرجـــــــــــِ ـــــــــــح ن ِت وكـــــــــــُ ـــــــــــح َدي ـــــــــــَ ت  أ.  اهـــــــــــح

ج و     ســــــــــــــــــــَ جح اَن الســــــــــــــــــــ  تـــــــَ وا مــــــِ عــــــُ (3)الــــــقــــــوُم قـــــــد قــــــطــــــَ
 

  
 َجوانُِب األَرِض في إْشراٍف. الُمتُونُ  وقاَل أبو َعْمٍرو :

 األرِض : َجلَُدها. َمتْنُ  ويقاُل :

يِش ، الَمتْنُ و اِفرةِ  من السَّْهِم : ما بين الّرِ  السَّْهِم َوَسُطه. َمتْنُ  ؛ وقيَل : إلى َوَسِطه أو ما دوَن الزَّ

ْلبُ  : تْنُ المَ و ُجُل الصُّ . يقاُل : رُجلٌ  الرَّ  ، كَكُرَم : َصلَُب. َمتُنَ  قدو .َمتْنٌ  القِويُّ

ْلبِ  َمتْنَاو . وقيَل : هو ما اتََّصَل بالظَّْهِر إلى العجِز. (4)عن يميٍن وشماٍل من َعَصٍب  الظَّْهِر : ُمْكتَنِفا الصُّ  ولْحٍم ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 .الُمتُونِ  ، وِرجاٌل ِطوالُ  الَمتْنِ  . يقاُل : رُجٌل َطويلُ متون والَجْمعُ  ويَُؤنَُّث ، : الظَّْهُر ، يَُذكَّرُ  الَمتْنُ  وقاَل اللّْحيانيُّ :

 وبتاِن بَْينهما ُصْلُب الظَّْهِر.: لَْحمتاِن َمْعصُ  الَمتْنانِ  وقيَل :

__________________ 
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ا أســقرت الشــارح هنا مجلة من اللســان ا ونصــها. بعد قوله متام الكالم. ومتامه ا واملعىن « قوله : فبما الذي غريه»( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)
ون وهو اخلرج والعد . هو قو  املازين ا إال أنه غرّي بع  الكالم ا أنه عظيم التعب يف اإلنفا  عل  من يعو  ا وقوله : ويقا  هو مفعلة من األ

 .«فبما الذي غرّيه اخل
 ( يف اللسان : فانقلبت الياء واواً.2)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.3)
الشـرح ا فهو من اسـتعما  املولدين ( والذي يف شـفاء الغلير : أن املو يطل  عل  الظهر ِبملته ا وأما إطال  املو عل  الكتاب الذي يقابر 4)

 ا تشبيهاً له بظاهر الظهر يف القوة واالعتماد ا كما يف شفاء الغلير ا ا ه نصر ا هامش القاموس.
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ً  الَكْبشَ  َمتَنَ و حاحِ. َشقَّ َصْفنَه واْستَْخَرَج بَْيَضه بعُُروقِها ، : يَْمتُنُه َمتْنا  كما في الّصِ

فََن ، وهو ِجْلَدةُ الُخْصيَتيِن وأْخَرْجتَهما بعُُروقِهما فذِلكَ وقاَل أبو زْيٍد : إذا َشقَْقتَ   .َمْمتُونٌ  ، وهو الَمتْنُ   الصَّ

ْفن.  وَرَواهُ َشِمٌر الصَّ

فَن.  وَرَواهُ ابُن َجبَلة الصَّ

 الَكْبِش حتى يَْستَْرخيا. (1): أْن تَُرضَّ ُخْصيا  الَمتْنُ  وقيَل :

 أُْنثى للدابَِّة.وقيَل : هو عامٌّ في كّلِ 

 .كأَْمتَنَهُ  ، َمتْنَهُ  َضَربَ  إذا فاُلناً : َمتَنَ  ِمن المجاِز :و

ً  بالمكانِ  َمتَنَ و .«بالناِس يَْوَم كذا َمتَنَ  الحِديُث :منه ؛ و ساَر به يَْوَمهُ أجمعَ  : إذا يَْمتنُ  به َمتَنَ  ِمن المجاِز :و  به. : أقامَ  ُمتونا

 ، بالكْسِر ، ج تَماتيُن. (3) الِخياِم كالتمتسا تَُشدُّ بها أْوصالُ  : ُخيوطٌ  (2) التَّْمتِينُ و

ً  يقاُل : بُخيوِطها. والَمَظاّلِ والفَساِطيطِ  الِخيامِ  كذا في النسخِ والصَّواُب تَْضريُب ، َضْرُب ،  :التَّْمتِينُ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ : (4) و . َمتِّْنها تَْمتِينا

ً  ِخباَءكَ  َمتِّنْ  ويقاُل : ل. تَْمتِينا  ، أي أِجْد َمدَّ أْطنابِه ، وهذا مْعنًى َغْير األوَّ

 فالٌن لفالٍن كذا وكذا ِذراعاً ثم لَِحقَه. َمتَّنَ  يقاُل : ثم أْلَحقَُك. وكذا ( )5أن تقوَل لَمْن سابَقََك تَقَدََّمنِي إلى َمْوِضعِ كذا التَّمتِينُ  قاَل الِحْرماِزيُّ :و

ً  أْن تَْجعََل ما بيَن َطرائِِق البَْيتِ  : ْمتِينُ التَّ و قَه أْطراُف األَْعِمَدةِ ، َمتْنا  وكذِلَك التَّْطِريُق. من َشعٍَر لئاَلَّ تَُمّزِ

 َشدُّ القَْوِس بالعَقَِب. : التَْمتِينُ و

بِّ  أْيضاً : َشدُّ و قاِء بالرُّ  وإْصالُحه به. الّسِ

 .ماتَنَهُ  قدو : الُمماَطلَةُ ، الُمماتَنَةُ و

 ؛ كما في األساِس. الُمباَعَدةُ في الغايَةِ  الُمماتَنَةُ  ِمن المجاِز :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٍء : ما َصلَُب َظْهُره.من كّلِ شي الَمتْنُ 

 الَمزاَدةِ : َوْجُهها الباِرُز. َمتْنُ و

 العُوِد : َوْجُهه ، أو َوَسُطه. َمتْنُ و

 الُكتُِب. ُمتُونِ والِكتاِب وَحواشيِه  َمتْنِ  وِمن المجاِز : هو في

تَْيِن. ُمتُنٌ  : ما بيَن كّلِ َعُموَدْين ، والَجْمعُ  الِمتانُ و الَمتْنُ و  ، بضمَّ

 .التَّْمتِينِ  ، بالكْسِر : لُغَةٌ في التَّْمتِينُ و

 .َمتْنِ ال : لُغَةٌ في الَمتْنَةُ و

 : َمتْنَة ، كمأْنٍَة وُمُؤوٌن ؛ قاَل امرُؤ القَْيِس يَِصُف الفََرَس في لُغَِة َمْن قالَ  ُمتُونٌ  : َجنَبَتا الظَّْهِر ، وَجْمعُهما الَمتْنَتانِ و الَمتَّنانِ  وقيَل :

ال كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا  ظـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــاِن خـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــح  هلـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــَ

رح     مـــــــــــِ ِه الـــــــــــنـــــــــــ  َديـــــــــــح ب  عـــــــــــلـــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــِ (6)أكـــــــــــَ
 

  
 ، الَوتَُر الشَّديُد. الَمتْنُ و
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ةٌ  َمتْنٌ  وِجْلٌد له  .(7): أي َصالبَةٌ. وأُْكٌل وقُوَّ

ة. عزوجلفي أْسماِء هللِا ،  الَمتِينُ و دَّةِ والقُوَّ ةِ واالْقتِداِر والّشِ  ، ذُو القُوَّ

__________________ 
 واألصر كالتهذيب.« خصيتا»( يف اللسان : 1)
لسنام ( اسم بين عل  تفعير ا كالتصبيح للغداء ا والتنبيت ملا نبت عل  األرض من د  الشجر وكباره ا والتنوير : اسم لنور النبات والرتغيب ل2)

للحلقة وا بر يشـــــــــــــد هبما الغنم ا والتحســـــــــــــا والتكليف : ملا كلف به. نقلناه من  التقزع : لرأس نبت ا والتكفري : للتاج ا والرتبي  :املقطض ا و 
 مواضض متفرقة من اللسان والنهاية والقاموس وشرحه ا فاحفظه. ا ه مصححة هامش القاموس.

تاِن.3)  ( يف القاموس : كالتِّمح
ِتُا.( عل  هامش القاموس 4)  عن نسخة : الت مح
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : كذا.5)
 والتكملة. 295/  5واللسان والتهذيب واملقايي   14( ديوانه ص 6)
 .«قوله : وأكر بضم اهلمزة ا مبعىن الصفاقة كما يف القاموس»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
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 ي ال تَْلحقُه في أْفعاِله َمشقَّةٌ وال ُكْلفَةٌ وال تَعٌَب.وقاَل ابُن األَثيِر : هو القَِويُّ الشَّديُد الذ

ةِ  الَمتانَةُ و ها قَِويٌّ ، وِمن حيُث أنَّه َشديُد القوَّ ةُ ، فهو ِمن حيُث أنَّه باِلُغ القُْدَرةِ تامُّ دَّةُ والقُوَّ ً و َمتِينٌ  : الّشِ  َصلَّبَه.:  َمتَّنَهُ تَْمتِينا

ْلَو : أْحَكَمها. َمتَّنَ و  الدَّ

حاِح : َشديٌد. ُمماِتنٌ  وسيرٌ   : بَِعيٌد ؛ وفي الّصِ

 .َمتِينٌ  وِشْعرٌ ،  َمتِينٌ  ورأْيٌ 

ً  باألَْمرِ  َمتَنَهو  : َعتَبَه ؛ وَرَواهُ األُمويُّ بالثاِء الُمثلَّثِة. َمتْنا

 قاَل َشِمٌر : ولم أْسَمْعه لغيِرِه. وَسيَأْتي للمصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى.

عْ  الُمَماتَنَةُ  : الُمعاَرَضةُ في َجَدٍل أو ُخصوَمٍة ؛ ومنه الُمماتَنَةُ و  ِشْعراً. أْمتَنُ  ِر ؛ وقد تَماتَنا أيُّهمافي الّشِ

ي : احِ : الِمتانُ و الُمماتَنَةُ  وقاَل ابُن بَّرِ  هو أن تُباِهيَه في الَجْريِ والعطيِة ومنه قَْوُل الطرمَّ

عــــــــــــــاين  ــــــــــــــِ ب ــــــــــــــح هــــــــــــــم إال  ات ــــــــــــــِ قــــــــــــــائ وحا ِلشــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  أبـ

تـــــــــــــاِن و     ـــــــــــــِة واملـــــــــــــِ الل ـــــــــــــعـــــــــــــُ لـــــــــــــي ذو ال ثـــــــــــــح (1)مـــــــــــــِ
 

  
 .الَمتْنِ  : َشديدُ  َمتِينٌ  وسيفٌ 

 : ُصْلٌب. َمتِينٌ  وثَْوبٌ 

 ابن علياء : شْعٌب بمكَّةَ عْنَد ثَنيَِّة ذي َطًوى ، عن نَْصر ، رِحَمه هللاُ تعالى. َمتْنُ و

ً  ِمن َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، ، يَْمثُنُهُ و َمثَنَهُ يَْمثِنُهُ  : [مثن] ً و َمثْنا ِمن األُْنثى وُمْستوَدُعه منها ؛ عن  ، وهي َمْوِضُع الَولَدِ  َمثانَتَه أصابَ  : ُمثُونا

ه ، عنَد غيِرِه ، ِمن الّرُجل والَمْرأةِ ، ونََسبَه الجْوهِريُّ لعواّمِ الناِس. أو َمْوِضُع البَْولِ  ابِن األَْعرابّيِ ؛  وُمْستقرُّ

ً  ، كفَِرحَ  َمثِنَ  قدو  : يَْشتَِكي َمْمثونٌ و، كَكِتٍف  َمِثنٌ  ورجلٌ  كذِلَك عن أبي زْيٍد. َمثْناءُ  وهي ، َمثانَتِه في لُه، ال يَْستَْمِسُك بَوْ  أْمثَنُ  فهو ، َمثَنا

 .َمثانَتَه

ي : يقاُل في فْعله حِديُث منه ؛ و ونٌ َمْمثُ  فاالسُم منه ُمثِنَ  ، وَمْن قالَ  َمثِنٌ  فاالسُم منه َمِثنَ  بالضّمِ ، فَمْن قالَ  ُمثِنَ و، كفَِرَح ،  َمثِنَ  قاَل ابُن بَّرِ

ار ، رِضَي هللاُ تعالى عنه أنَّه صلَّى في تُبَّاٍن فقاَل : إنِّي  .َمْمثُونٌ  عمَّ

 .أْمثَن ، فإذا كاَن ال يُْمِسُك بْولَه فهو َمثانَتَه الذي يَْشتَِكي الَمْمثُونُ  قاَل الِكسائيُّ وغيُرهُ :

. باألَْمِر : َغتَّهُ به َمثَنَهو  َغتًّا ، وفي بعِض األُُصوِل : َعتبَه به عتْباً وهو الصَّواُب ، هكذا َرَواهُ األُمويُّ

 قاَل َشِمٌر : لم أْسَمْعه لغيِرِه.

َب األَْزهِريُّ أنَّه بالتاِء الفْوقِيَّة مأُْخوذٌ من الَمتِيِن   وقد أَشْرنا إليه هناك. (2)وصوَّ

كةً : البُظوُر.، مح الَمثَنُ و  رَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، عن ابِن األَْنباِري. الَمثْناءُ  ، وهي األَْمثَُن كالَمْمثُونِ و الَمثِينُ 

ر قَْوُل امرأةٍ ِمن العََرِب لَزْوجِ  َمثانَتِه ، كَكِتٍف : الذي يُجاِمُع عْنَد السََّحِر عْنَد اْجتِماعِ البَْوِل في الَمثِنُ و  خبيث. لََمثِنٌ  إنَّك: ها ؛ وبه فُّسِ

ً  ءالشَّي َمَجنَ   :[مجن] لقلَِّة  كأنَّه أي ما قيَل له وما َصنَعَ  لَمْن ال يُبالي قَْوالً وفِْعالً ، (3) الَماِجن اْشتِقاقُ  : َصلَُب وَغلَُظ ؛ ومنه يَْمُجُن ُمجونا

انٌ  والَجْمعُ  ُصْلُب الَوْجِه ، اْستِحيائِه  .ُمجَّ

ه َعْذُل عاِذِلِه ، وال تَْقريُع مَ  الماِجنُ  وقيَل : ُعه.عْنَد العََرِب الذي يَْرتَِكُب الَمقابَِح الُمْرِدية والفََضائِح الُمْخِزيَة ، وال يَُمضُّ  ْن يُقَّرِ
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 قاَل ابُن ُدَرْيٍد : أْحَسبُه َدِخيالً.

 َمَجْنتَ  : َخْلُط الَجّدِ بالَهزِل. يقاُل : قد الَمْجنُ  وقيَل :

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 .«من املماتنة يف األمر»( يف التهذيب : 2)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.3)
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. ُكتح مِّ ا جُمحناً و  جَمانَةَ و  جَمََن جُموانً  وقد فاســـح بَـَويحه ا قاَ  : وقالوا ا ابلضـــ  يـح نُ  اأَلخريَُة عن ســـِ ُجح
غحُر وَرَو    امل أبو كما قالوا الشـــ 

 موَس  املديين قـَوحَ  لبيٍد :
ثُوَن جَمانًَة وَمالَذةً   يـََتحد 

 هكذا بالِجيِم ، فتكوُن الميُم أْصليَّةً ، والَمْشهوُر َمخانَةً ِمن الِخيانَة.

نٌ  َطريقٌ و  ، كُمعَظٍَّم : َمْمُدوٌد. ُمَمجَّ

انُ و ً  يقاُل : أَخَذه ، كَشدَّاٍد : ما كاَن بِال بََدٍل. الَمجَّ انا  ؛ وهو فَعَّاٌل ألنَّه يَْنصِرُف. َمجَّ

انُ  وقاَل اللْيُث :  ِء بِال ِمنٍَّة وال ثََمٍن.: عطيةُ الشي الَمجَّ

 الكثيُر الكافي. أْيضاً :و

انٌ  أْعرابيٌّ تَْمراً فأَْطعَْمته ُكتْلةً واْعتََذْرُت إليه من قِلَّتِه ، فقاَل : هذاقاَل األْزهِريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى : واْستَْطعََمني   ، أي كثيٌر كاٍف. مجَّ

انُ و  الواِسُع. : الَمجَّ

انٌ  ماءٌ  يقاُل :و  ال يَْنقَِطُع. كثيٌر واِسعٌ  أي : َمجَّ

َمْخشريُّ : ومنه اْشتِقاقُ   ِطُع َهذيانُه ، وليَس لقَْوِله وفِْعِله حدٌّ وتَْقديٌر.ألنَّه ال يكاُد يَْنقَ  الَماِجنِ  قاَل الزَّ

 : ناقةٌ يَْنُزو عليها غيُر واحٍد من الفُحوِل فال تكاُد تَْلقَُح. الُمماِجنُ و

 «ج ن ن»وذُِكَر في  ميُمه زائَِدةٌ ، ، على ما َذَهَب إليه ِسْيبََوْيه ِمن أنَّ َوْزنه فِعٌَل ، وقيَل : ِمَجنٍّ  وهو ِمن التُّْرُس ، بكْسِر الِميِم : ، الِمَجنُّ و

 وهو األَْعَرُف.

 ، واألَْولى أْن يُْذَكَر في جنن. َمَجنَ  َذَكَره هنا على أنَّه من : د بأَْفِريِقيَّةَ ، (1) ، ُمَشدََّدةَ النُّونِ  َمجانَّةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. وقاَل أبو العبَّاِس : َسِمْعُت  َمَجنَ  انُ : ابَن األَْعرابّيِ يقوُل على الَكالِم : َمَرَن عليه يَْعبأُ به ، وِمثْلُه : َمَرَد على الَكالِم ؛ نَقَلَهُ ألْزهِريُّ  الَمجَّ

 عْنَد العََرِب الباِطُل.

اِر ، َذَكَره ابُن ُدَرْيٍد هنا ، وسَ  الِميَجنَةُ و  .عزوجليَأْتي في َوَجَن إْن شاَء هللاُ ، : ِمَدقَّةُ القصَّ

يِن : ماُجشونُ  : [مجشن] . ، بضّمِ الجيِم وكْسِرها وإْعجاِم الّشِ  أْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 وَذَكَره ابُن ِسيَده في الّرباعي.

هنا ، فإنَّ الَكِلمةَ أْعَجِميَّةٌ ، وتقدََّم له االْقتِصاُر على  وتقدََّم للمصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى في َمَجَش على أنَّ النوَن زائَِدةٌ ، والصَّواُب ِذْكُره

 ضّمِ الجيِم.

ّم والَكْسر كما هنا ؛ وعلى كْسِرها اْقتََصَر النّوويُّ في شْرحِ ُمْسلم ، والحاِفُظ ابُن َحَجر  ، رِحَمه هللاُ تعالى ، في وفي حاِشيَِة الَمواِهِب : الضَّ

 التَّْقريِب.

 قََل فتَْحها أْيضاً ، فهو إذاً ُمثَلَّث ، وهو ِمن األَْبنِيِة التي أْغفَلَها ِسْيبََوْيه.ومنهم َمْن نَ 

ٍث ، ُب ماْه ُكوْن ، وهو أبو َسلََمةَ يوُسُف بُن يَْعقوَب بِن عبِد هللِا تقدََّمْت تَْرَجمتُه في الشيِن ؛ َعلَُم ، محّدِ ْره هناك  ُمعَرَّ َسبََق له ذِلَك ولم يُفَّسِ

 أو ِشْبهُ القََمِر لُحْسنِه وَجَماِله وُحْمَرةِ َوْجنَتَْيه. أي لَْوُن القََمِر ، سََّره هنا ، فقاَل :وفَ 

ِل بْطَحاَن َمْنسوبَةٌ إلى : ع بالَمدينَِة ، الماُجشونِيَّةُ و  ، ويقاُل لها أْيضاً الماُدشونِيَّة والّدشونِيّة. الَماُجشون وهي َحديقةٌ في أوَّ

يِن :وتقدََّم له   السَِّفينَةُ. وأْيضاً ثِياٌب مصبغةٌ ، ولم يَْذُكْرُهما هنا ، وهو َعْيٌب عْنَد المصنِّفين. الماُجشونُ  في الّشِ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الَوْرُد. الماُجشونُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ثِين. ماَجْنَدنُ  : [مجندن]  ، بفتْحِ الجيِم والَّداِل : قَْريةٌ بَسَمْرقَْند ، نُِسَب إليها بعُض الُمحّدِ

__________________ 
 ( قيدها ايقوت بتشديد اجليم وبعد األلف نون.1)
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َرةٌ زائَِدةٌ ، وهو صْنُع األْزهِريّ :  ( )1الَمْنَجنونُ   :[منجن]  ، فإنَّه َذَكَره في الّرباعي. وَجعَلَه ِسْيبََوْيه أَْوَرَده هنا على أنَّ النوَن األُْولى مكرَّ

الَّ بثَبٍَت ، فحينَئٍِذ األَْولَى ِذْكره بْعَد تَْرِكيِب بمْنِزلَِة َعْرَطِليل يْذَهُب إلى أَنَّه ُخَماِسيٌّ ، وأَنَّه ليَس في الَكالِم فَْنعَلُوٌل ، وأنَّ النوَن ال تُزاُد ثانِيَة إ

ة. وَذَكَره الجْوهِريُّ في َجنََن.َمنََن ، وهو صْنُع ص  اِحِب اللِّساِن وغيِرِه ِمَن األَئِمَّ

ي : وَحقُّه أن يُْذَكَر في  ألنَّه ُرباعيٌّ ميُمه أَْصليَّةٌ وكذا نونُه التي تِلي الميَم ، قاَل : وَوْزنُه فَْعلَلُوٌل ِمثْل َعْضَرفُوٌط. منجن قاَل ابُن بَّرِ

 هي البََكَرةُ. ؛ أو ( )2الدُّوالُب يُْستَقَى عليه وهو

يت : هي ّكِ  وهي ُمَؤنَّثةٌ على فَْعلَلُوٍل ؛ وأَْنَشَد أَبو علّيٍ : الَمحالَةُ يُسنَى عليها ، وقاَل ابُن الّسِ

وين  يَن  وقـــــــــــــــــــــــد ابنـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــــــبن  عـــــــــــــــــــــــَ

وِن     نـــــــــــــُ جـــــــــــــَ نـــــــــــــح حـــــــــــــاِة مـــــــــــــَ نـــــــــــــح رحابِن يف مـــــــــــــَ (3)غـــــــــــــَ
 

  
غ : ي في سانية البِن ُمفَّرِ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تح و  ـــــــــــــ  ن ـــــــــــــِر حـــــــــــــَ ـــــــــــــلـــــــــــــي ـــــــــــــوُن ابل ن جـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن
َ

 إذا املـــــــــــــ

زوِن     حـــــــــــــح
َ

ِم املـــــــــــــ يـــــــــــــ  ـــــــــــــَ تـ
ُ

ُب املـــــــــــــ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ ن  قـ (4)حـــــــــــــَ
 

  
ا قْوُل َعْمرو بِن أَْحمر :و  قاَل األَْزهِريُّ : وأَمَّ

هــــــــــح  ــــــــــوُن بســــــــــــــــــــــــَ ن جــــــــــَ ــــــــــح ن َ
ه املــــــــــ ــــــــــح ت ٌر َرمــــــــــَ هــــــــــا مثــــــــــَِ  مــــــــــِ

ِد و     طــــــــــَ رميــــــــــٍة مل َيصــــــــــــــــــــــــح ِم جــــــــــَ هــــــــــح (5)َرمــــــــــَ  بســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ؛ وأَْنَشَد األَْصمعيُّ لعَُماَرة ابن طاِرٍق : (6) في الُكلِّ  كالَمْنَجنِين الدَّْهُر ، فإنَّ أَبا الفَْضِل حدََّث أنَّه َسِمَع أَبا سعيٍد يقوُل : هو

رحِب طــــــــــــارِِ   ر غــــــــــــَ رحٍب مــــــــــــثــــــــــــح رح بــــــــــــغــــــــــــَ جــــــــــــَ  اعــــــــــــح

ـــــــــــــــفـــــــــــــــارِِ  و     نـــــــــــــــٍا كـــــــــــــــاأَللِن ال جـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح (7)مـــــــــــــــَ
 

  
 .َمناِجينُ  ج وُرِوي قَْوُل ابِن أَْحمر أَْيضاً ِمثْل ذِلَك ؛

ي. قَْوُل الجْوهِرّيِ والِميم ِمن نْفِس الَحْرف لَما ذُِكَر في َمْنَجنِيق ألنَّه يُْجَمُع على َمناِجين يَْحتا أَنَّك تقوُل ُج إلى بياٍن ، أاَل تََرى وقاَل ابُن بَّرِ

نُها أَْصالً في َمْضروٍب. ؟في َجْمعِ َمْضروٍب َمضاِريبُ  ا يَُكّوِ  فليَس ثَباُت الميِم في َمَضاِريِب ممَّ

ةَ َكْوِن الميِم فيها أَْصالً بقَْوِلهم ِة َكْوِن النُّوِن  َمناِجينَ  ، ألنَّ  َمناِجين قاَل : وإنَّما اْعتَبَر النّحويُّوَن صحَّ أَْصالً بِخالِف النّوِن في يَْشهُد بصحَّ

أَْصٌل ثَبََت أنَّ االسَم ُرباعيٌّ ، وإذا ثَبََت أَنَّه ُرباعيٌّ ثَبََت  َمْنَجنُون قَْوِلهم َمْنَجنِيق فإنَّها زائَِدةٌ ، بَدليِل قَْوِلهم َمجانِيق ، وإذا ثَبََت أنَّ النُّوَن في

ِلها ، إالَّ أْن تكوَن من األَْسماِء أنَّ الِميَم أَْصٌل ، واْستَحاَل أْن تَْدخَل عليه  ياَدةُ ِمن أَوَّ ِله ، ألنَّ األَْسماَء الّرباِعيةَ ال تَْدخلُها الّزِ زائَِدةً ِمن أَوَّ

 الجاِريَِة على أَْفعاِلها نَْحو ُمَدْحِرج وُمقَْرِطس.

 َكَمنَعَهُ ؛ َضَربَهُ. ِعْشريَن َسْوطاً ، َمَحنَهُ  : [محن]

ْرُب بالسَّْوِط ؛ الَمْحنِ  وأَْصلُ  ، كاْمتََحنَه َرهُ ،اْختَبَ  : َمَحنَهُ و بها اإلْنساُن  يُْمتََحنُ  ، وهي التي الِمَحنُ  والَجْمعُ  ، بالكْسِر ، الِمْحنَةُ  واالسمُ  : الضَّ

 ِمن بليٍة ، نَْستَِجيُر بَكَرِم هللِا تعالى منها.

 به ليُْعَرَف بَكالِمه َضِمير قْلبِِه. نُ يُْمتَحَ  ِمثُْل الَكالِم الذي الِمْحنَةُ  وقاَل اللْيُث :

جلَ  ، «بِْدَعةٌ  الِمْحنَةُ »في حِديِث الشعبّيِ : و ويقوُل : فَعَْلت كذا وكذا ، فال يَزاُل به حتى يقوَل ما لم يَْفعَْله  فيْمتَِحنه هي أْن يأُْخَذ السُّلطاُن الرَّ

 ْدَعةٌ.، أَو ما ال يَجوُز قَْوله ، يْعنِي أنَّ هذا القَْوَل بِ 

ُل :و ً  الثّْوبَ  َمَحنَ  قاَل الُمفَضَّ  لَبَِسه حتى أَْخلَقَه. : َمْحنا

__________________ 
َنحجِنُا.1)

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وامل
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : عليها.2)
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 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 .258/  11« منجن»( اللسان والتكملة وصدره يف التهذيب : 5)
 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس.« كاملنجنا يف الكر»( قوله : 6)
 وبعده فيه :« ومنجنون»( اللسان برواية : 7)

 من أثر ذات العرض واملضاي 
 والشطر الشاهد يف الصحاح والتهذيب كرواية اللسان.
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 طاهُ.أَعْ  شيئاً أَي ما َمَحنَهُ  يقاُل : أَتَى فاُلناً فماو

 : النِّكاُح الشَّديُد. الَمْحنُ و

 وكذِلَك َمخنها وَمَسَحها. نََكَحها إذا جاِريَتَه َمَحنَ  يقاُل :

ً  البِئْرَ  َمَحنَ و  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. أَْخَرَج تُرابَها وِطينَها : َمْحنا

 األِديَم : لَيَّنَهُ. َمَحنَ و

 وقاَل أَبو سعيٍد : َمدَّه حتى َوسَّعَه.

اء ؛ قََشَرهُ  إذا َحنَهمَ  أو نَهُ  ؛ نَقَلَهُ األْزهِريُّ عن الفَرَّ اء في  كَمحَّ أَي بالتَّشديِد ، هكذا في النسخِ والصَّواُب : كَمَخنه بالخاِء كما هو نَصُّ الفَرَّ

 نواِدِرِه.

 القَْوَل : نََظَر فيه وَدبََّرهُ. اْمتََحنَ و

 .(1)وقيَل : نََظَر إلى ما يَِصيُر إليه َصيُّوُره 

 للتَّْقوى. َوسَّعَها كأنَّ َمْعناهُ وَشَرَحها ،  ، أَي (2) (ِللت َّْقوى) ُهمْ هللاُ قُلُوبَ  (ُأولِئَك الَِّذيَن اْمَتَحنَ )قَْولُه تعالَى : و

 وقاَل ُمجاِهد : أَي َخلََّصها.

 وقاَل أَبو ُعبيَدةَ : أَي َصفَّاها وَهذَّبَها.

 وقاَل غيُرهُ : أَي َوطَّأَها وَذلَّلَها.

 ْعرابّيِ.؛ عن ابِن األ ءٍ اللَّيُِّن من كّلِ شي بالفتْحِ : ، الَمْحنُ و

 أْن تَْدأََب يَْوَمَك أَْجَمَع في الَمْشي أَو َغْيِرِه. : الَمحنُ  ِمن المجاِز :و

ر قَْوُل ُملَيح الُهَذلّي : الَمْحنِ  فَعُولَةٌ من : الَمْحُق والبَْخُس ، الُمحونَةُ و  ، وبه فُّسِ

ه و  تـــــــــــَ ونــــــــــــَ ب  لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــ  وال خَتحشـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــَُ  حـــــــــــُ

ُد     قـــــــَ ــــــَ تـ ــــــح نـ ــــــُ ــــــَ  يـ ــــــي ا ل ك ممـــــــ  ســـــــــــــــــــــِ فح ــــــَ ــــــنـ دحٌع ل (3)صـــــــــــــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ة : إذا َصفَّاها وَخلََّصها بالناِر ؛ و َمَحنَ  فيُّ الُمَهذَُّب. ، «في جنَِّة هللِا تحت َعْرِشه الُمْمتََحنُ  فذِلَك الشَِّهيدُ »الحِديُث : منه الِفضَّ  وهو الصَّ

 َوطَّأُ الُمَذلَُّل.أَْيضاً : المُ  الُمْمتََحنُ و

ةَ : أَذابَُهما ليَْختَبَرُهما حتى يَْخلََصا. اْمتََحنَ و  الذََّهَب والفضَّ

 السَّْوَط : لَيَّنَهُ. َمَحنَ و

 بالطَّْرِد. (4)بالشَّّدِ والعَْدِو : وهو التَّْلييُن  َمَحنَه وقاَل ابُن األعرابّيِ :

اء.: َمْقشوٌر ؛ عن الفَ  ( )5ُمْمتََحنٌ  وِجْلدٌ   رَّ

ُجُل ، بالضّمِ ، فهو ُمِحنَ و  .َمْمُحونٌ  الرَّ

 : َخلٌَق بُطوِل اللُّْبِس. َمْمُحونٌ  وثَْوبٌ 

 ناقَتِي : َجهْدتُها بالسَّْيِر. َمَحْنتُ و
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؛ قاَل : ويَجوُز أْن  الِمَحنِ  ، ألنَّ العاَر أََشدُّ  الِمْحنَةِ  : العاُر والتَّباَعةُ ؛ وبه فَسَّر ابُن جنِّي قَْوَل ُملَيح الُهَذلّيِ ؛ قاَل : وهو ُمْشتقٌّ ِمن الُمحونَةُ و

 ليه في حين.يكوَن َمْفعُلَة من الحْيِن ، وذلَك أنَّ العاَر كالقَتِْل أَو أَشّد ؛ وقد تقدََّمِت اإلشاَرةُ إ

 : الَمأْبُوُن ؛ عاميَّةٌ. الَمْمُحونُ و

ً  الشَّديُد ؛ وقد : النِّكاحُ  الَمْخنُ  : [مخن]  .َمَخنَها َمْخنا

 كالَمْخجِ ؛ قاَل : النَّْزُع من البِئْرِ  : الَمْخنُ و

  ِ دح ي أبَمـــــــــــــٍر عـــــــــــــَ َر الـــــــــــــقـــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــــد أَمـــــــــــــَ

مـــــــــــــــان أَدحِ      وهـــــــــــــــا بـــــــــــــــثـــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ خـــــــــــــــَ (6)أنح متـــــــــــــــَح
 

  
 ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. البُكاءُ  : الَمْخنُ و

__________________ 
 ( قوله : صيوره هو كتّنور ا منته  األمر وعاقبته ا كتبه مصحح املطبوعة املصرية.1)
 .3( ا جرات ا اآية 2)
 واملثبت كرواية اللسان.« بقلبكصدع »برواية :  1016/  3( شرح أشعار اهلذليا 3)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وهو البل  ابلطرد.4)
 واألصر كاللسان.« ممَُح ن»( يف التهذيب : 5)
 ويف الصحاح والتهذيب :« بثماين»( اللسان وفيه : 6)

 أن ميخنوها بثماين أد 
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ً  األِديمَ  َمَخنَ  يقاُل : القَْشُر. : الَمْخنُ و اء.؛ وكَ  َمْخنا  ذِلَك َمَحَن ؛ عن الفَرَّ

 األِديَم والسَّْوَط : َدلََكهُ وَمَرنَهُ ، والحاُء الُمْهملَةُ لُغَةٌ فيه. َمَخنَ  وفي الُمْحَكم :

ُجُل إلى الِقَصرِ  : الَمْخنُ و  َكذِلَك ؛ هكذا نَقَلَهُ اللَّْيُث. وفيه َزْهٌو وِخفَّةٌ ، وهي بهاءٍ  ما هو ، الرَّ

 ويُل ، ِضدٌّ.الطَّ  : الَمْخنُ و

واِل  الَمْخنِ  أَحداً قاَل في (1)قاَل األَْزهِريُّ : ما َعلمت  أنَّه إلى الِقَصِر ما هو ، َغْير اللَّْيِث ؛ وقد َرَوى أبو ُعبيٍد عن األَْصمعّيِ في باِب الّطِ

 وهو الطَّويُل ؛ قاَل : ، كِهَجّفِ ، كالِمَخنِّ  ، واليَْمُخور ، والُمتَماِحُل ؛ الَمْخن ِمن الناِس : ومنهم

ا  نــــــــــــــــــــــــــ  َراًي خمــــــــــــــــــــــــــَِ  ملــــــــــــــــــــــــــا رآُه َجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ا     نـــــــــــ  عـــــــــــَ نـــــــــــاء وارحثــــــــــــَ َر عـــــــــــن َحســـــــــــــــــــــــــح (2)أَقحصـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  وقد ً و َمَخَن َمْخنا  .ُمخونا

نٌ  َطريقٌ و  ، كُمعَظٍَّم : ُوِطَئ حتى َسُهَل. ُمَمخَّ

ٌن َمْمُدوٌد ، وِكالُهما َصِحيحاِن.  وَمرَّ له في مجن : َطريٌق ُمَمجَّ

ْحراء ؛ َو ،، بضّمِ الخاِء : ة بَمرْ  ماُخَوانُ و اقِ  أَبو الفَْضلِ  منها الفَِقيهُ  ومنها َخَرَج أبو ُمْسلم صاِحُب الدَّْعوةِ إلى الصَّ زَّ  محمُد بُن عبِد الرَّ

ً  الماُخَوانيُّ   : أَبو الَحَسِن أَحمُد بُن الَمْروزيُّ ، تَفَقَّه على أَبي طاِهٍر الّسنجي ، وعنه اْبناه ، ماَت َسنَة نَيِّف وتِْسِعيِن وأَْربَعمائٍَة ؛ ومنها أَْيضا

اِق ، وعنه اْبنُه عبُد هللِا وأَبو َزْرَعةَ وأَبو َداُود ، ماَت بَطْرُسوس َسنَة  الماُخَوانيُّ  بِن أَحمَد بِن ثابٍِت الخَزاعيُّ  (3)سوبَة  زَّ عن َوكيعٍ وعْبِد الرَّ

229. 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : نْزُح البِئِْر. الَمْخنُ و، وهذه عن ابِن األْعرابّيِ.  َخنِّ كالمِ  الطَّويلُ  الَمِخنُ و الَمْخنُ 

 ، بالكْسِر : الِفناُء ، قاَل : الِمَخنَّةُ و

نــــــــــــــا  تــــــــــــــَ ــــــــــــــ  نـ َ ــــــــــــــًا خمــــــــــــــِ ي ــــــــــــــِ ل ــــــــــــــَ ت عــــــــــــــح َت مــــــــــــــُ ــــــــــــــح ئ  َوطــــــــــــــِ

ِد و     بــــــــــــح المــــــــــــُة الــــــــــــعــــــــــــَ ُر مــــــــــــنــــــــــــك عــــــــــــَ دح (4)الــــــــــــغــــــــــــَ
 

  
 وقد يُْذَكُر في خنن.

 به. أَقامَ  بالَمكاِن : َمَدنَ  : [مدن]

تُه وهوقاَل  ِة األَْرِض  وهي فَِعيلَةٌ ، ، الَمدينَةُ  فِْعٌل ُمَماٌت ، ومنه األَْزهريُّ : وال أَْدِري ما صحَّ  ، َمدائِنُ  ، ج ( )5للِحْصِن يُْبنى في أُْصُطمَّ

 بالتَّثْقيِل والتَّْخِفيِف. ، ُمْدنٌ و ُمُدنٌ و بالَهْمِز ،

 ِدْنُت أَي ُمِلْكُت.وفيه قَْوٌل آَخُر أنَّه َمْفِعلَةٌ من 

ي : لو كانِت الميُم في  .ُمْدنٍ  َزائَِدة لم يُجْز َجْمعَها على َمدينَةٍ  قاَل ابُن بَّرِ

 فقاَل : فيها قَْوالن : من َجعَلَهُ فَِعيلَةً َهَمَزةً ، ومن َجعَلَهُ َمْفِعلَة لم يَْهِمْزه. َمدائِنَ  وُسئَِل أَبو علّيِ الفََسوّي عن َهْمَزةِ 

ً َمَدنَ و  أَتاها. : إذا  َمدنا

 قاَل األْزهِريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى : وهذا يدلُّ على أنَّ الِميَم أَْصليَّةٌ.

 وهي َمْفِعلَةٌ ال فَِعيلةٌ. (6) : األََمةُ  الَمدينَةُ و

 ؛ وقد ذُِكَر في دين. َمدينَةٍ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ : يقاُل البِن األَمِة ابنُ 
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ى كلُّ واِحٍد بذِلَك. ةَ َعَشَر بلداً ،ِستَّ  : الَمدينَةُ و  يَُسمَّ

ً و َرها. أَي : َمدََّن الَمدائَِن تَْمدينا  َمصَّ

 كَجْعفٍَر : اسٌم أَْعَجميٌّ ، وإن اْشتَقَْقته ِمن العَربيَِّة فالياُء زائَِدةٌ ، وقد يكوُن َمْفعَالً وهو أَْظَهُر. ، َمْديَنُ و

__________________ 
 خطب ا واملثبت عن التهذيب.« ما عملت»املطبوعة املصرية : ( يف 1)
 ( اللسان.2)
 .«سوية»( يف اللباب : 3)
 ( اللسان.4)
 وقوله يبىن : هذا قيد اتفاقي أو أكثري. ا ه عاصم ا أي لي  لالحرتاز هامش القاموس.« أرض»( يف القاموس : 5)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وبال الٍم : امرأة.6)
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 .َمدينيٌّ  ُِ ، والنِّْسبَةُ إليهاالسالمعليهابِن إبراهيَم ،  َمْديَنِ  نُِسَب إلى ، السالمعليهقَْريةُ ُشعَْيب ،  : َمْديَنُ و

فَها هللاُ تعالى وَصانَها وسلمعليههللاصلىالنَّبّيِ  َمدينَةِ  : اْسمُ  الَمِدينَةُ و ةً ، َغلَبَْت عليها تَْفِخيماً لها ، شرَّ ، ولها أَْسماُء َجَمْعتُها في  ، خاصَّ

اَسِة.  كرَّ

 وقد أَْوَرَد المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى منها في كتابِِه هذا جْملَةٌ.

،  َمدائِنِيُّ  كْسرى َمَدائِنَ  وإلى ، َمِدْينِيٌّ  الَمْنصوِر وأَْصفَهان وغيِرِهما : َمدينَةِ  ، وإلى ( )1َمَدنِيٌّ  ، وسلمعليههللاصلىالنَّبّيِ  َمدينَةِ  النِّْسبَةُ إلىو

 للفَْرِق بيَن النّسِب لئاَلَّ تَْختَِلط.

 ال يقاُل غيُر ذِلَك. ، َمِدينيُّ  والطَّائُِر ونَْحوهُ  َمَدنِيٌّ  والثَّْوبُ  أو اإلنسانُ 

ا قَْولُهم :  فإنَّهم َجعَلُوا هذا البِناَء اْسماً للبَلَِد. نِيّ َمَدائِ  قاَل ِسْيبََوْيه : فأَمَّ

ُجِل العاِلِم باألَْمِر الفَِطِن :و  وابُن بَْلَدتِها ، وابُن بُْعثُِطها ، وابُن ُسْرُسوِرها ؛ قاَل األَْخَطُل : ابُن بَْجَدتِها ،و ، َمِدينَتِها ابنُ  *هو يقاُل للرَّ

ِديــــــــــــنــــــــــــٍة  هــــــــــــا ابــــــــــــُن مــــــــــــَ رحمــــــــــــِ تح وَراب يف كــــــــــــَ  َربــــــــــــَ

ُر     رَتَكـــــــــــ  ه يـــــــــــَ حـــــــــــاتـــــــــــِ ر  عـــــــــــلـــــــــــ  ِمســـــــــــــــــــــــــح ظـــــــــــَ (2)يـــــــــــَ
 

  
 وفسََّره األَْحوُل بابِن أَمٍة.

يَت لِكبَِرها ، على َسْبعَِة فَراِسَخ منها ، ِكْسَرى قُْرَب بَْغدادَ  َمِدينَةُ  : الَمدائِنُ و ل من نَ  ُسّمِ زلَها أَنُوَشْروان ، وبها وهي داُر َمْملَكِة الفُْرِس : وأَوَّ

 َعَشَرةَ. (3)ْربَع إيوانُه واْرتِفاُعه ثَمانُوَن ِذراعاً بها كاَن َسْلماُن وحذيفَةُ ، وبها قَْبَراُهما اْفتَتَحها سْعُد بُن أَبي وقَّاٍص َسنَة أَ 

 بِن عبِد هللِا بِن أَبي سْيفٍ  (4)على الِقياِس ، منها : أبو الَحَسِن عليُّ بُن أَحمَد  َمدائِنِيٌّ  ُمتقاِربَةُ الميلين والثالث ، والنِّْسبَةُ  ُمُدنِ  وقيَل : هي عدَّةُ 

بَْيُر بُن بكَّاِر. الَمَدائِنيُّ   صاِحُب التَّصانِيِف الَمْشهوَرةِ ، َروى عنه الزُّ

ي عْبدُ  ، كَسحاٍب : َصنٌَم ، الَمدانُ و بيعِ ابِن عبِد هللِا بِن عْبدِ  الُمَدانِ  وبه ُسّمِ  الَمَدانِ  ، وهو أبو قَبيلٍَة من بَني الحاِرِث ، منهم : عليُّ بُن الرَّ

ى الَمدانِ  ، َوِلَي َصْنعاَء أَيَّام السفَّاحِ ، وعْبدِ  المدانيُّ  الحاِرثيُّ  اه النبيُّ  اْسُمه َعْمُرو وعبُد هللِا اْبنُه ، هذا كاَن يَُسمَّ َعْبد الَحَجِر ، له ِوفاَدةٌ ، فَسمَّ

 ، َعْبد هللِا. وسلمعليههللاصلى

 وقد تكوُن الميُم فيهما زائَِدةٌ. كأَميٍر : األََسُد ، ، الَمِدينُ و

 .«م ي د»في  ذُِكرَ  : الَمْيدانُ و

ُجُل : تََمْديَنَ و  تَنَعََّم. الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عبُد هللِا بُن ِحْصٍن السَُّدوِسيُّ تابِِعيٌّ َرَوى عنه قَتاَدةُ. َمدينَةَ  أبو

. الَمِدينيُّ  والُمْستَنصُر بُن الُمْنذرِ   ، بسكوِن الداِل وفتِْح التَّْحتانِيَّة ، َذَكَره الَهَمَدانيُّ

حمِن بُن محمِد بنِ   ه ، َرَوى عن أَبي بْكِر بِن أَبي عاِصٍم ، وعنه ابُن َمْرَدَويه.األَْصبهانيُّ إلى َجدِّ  َمْديٍَن الَمدينيُّ  وأبو ُمْسلٍم عبُد الرَّ

 الغَْوث ُشعَْيُب بُن الُحَسْيِن األْنصاِريُّ التَّلمسانيُّ َمْشهوٌر. َمدينِ  وأبو

 ، َذَكَره السَّهيلّي. السالمعليه: اسُم ولِد سيِِّدنا إْبراهيم ،  مديانُ و

ة الرجلى ، جاَء ِذْكُره في َغْزَوِة زْيِد بَني ُجَذام بناِحيَة ِحْسَمى. َمَدانٍ  وفَْيفَاءُ   ، كَسحاٍب : واٍد بالشاِم لقُضاَعةَ بناِحيَِة َحرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ل بِْطَحاَن بالَمدينَِة وهي الماُجُشونِيَّة ، وهي عاميَّةٌ. الماُدشونِيَّة : [مدشن]  : َحديقَةٌ في أَوَّ
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__________________ 
 .«مديين»( ورمبا قير : 1)
 بد  : هو ابن.« اان ابن»كذا ابالصر ا ويف القاموس :   (*)
 ( ديوانه واللسان والتهذيب.2)
 .15ا سنة ا وذكر خليفة فتحه« 16سنة »( يف معجم البلدان : 3)
 .« مد»( يف اللباب : 4)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، وهي لُغَةٌ َسَواِديَّةٌ ، نَقَلَها ابُن األثيِر. (1): النَّْهُر الَكبيُر ، وقد جاَء ِذْكُره في حِديِث رافِعِ بِن َخِديجٍ  الماِذيانُ   :[مذن]

ً و ُمُرونَةً و َمَرَن َمَرانَةٌ  : [مرن]  : الَن في َصالبٍَة. ُمُرونا

ً و ْنتُهُ تَْمِرينا  وَصلَّْبتُهُ. : لَيَّْنتُهُ  َمرَّ

 ؛ وَكذِلَك الثَّْوُب. : ُصْلٌب لَْدنٌ  ماِرنٌ  ُرْمحٌ و

نُ  َصلَُب وإنَّهُ  : أَي ُمُرونَةً  األَْمرِ  هذا وْجُههُ على َمَرنَ و  : قاَل ُرْؤبَة الَوْجِه ، كُمعَظٍَّم : ُصْلبُهُ ، لُمَمرَّ

ر ِن  ٍك ممـــــــــــــــــــــَُ عـــــــــــــــــــــِ ٍم مـــــــــــــــــــــَ زَاُز َخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــــــِ

ِن     فــــــــــــَ ثـــــــــــــح الِوي مــــــــــــِ
َ

ِويِّ املــــــــــــ لــــــــــــح َ  مــــــــــــَ يــــــــــــح (2)أَلــــــــــــَ
 

  
 وهو مجاٌز.

ً  ءِ على الشَّي َمَرنَ و َدهُ  َمرانَةً و ُمُرونا  واْستََمرَّ عليه. : تَعَوَّ

ً و يَْمُرُن ُمُرونَةً  على كذا َمَرنَ  وقاَل ابُن ِسيَده :  َدَرَب.:  ُمُرونا

ً  بَعيَرهُ  َمَرنَ و ً و َمْرنا  ؛ قاَل ابُن ُمْقبٍِل يَِصُف باِطَن َمْنِسم البَعيِر : به *َدَهَن أَْسفََل قَوائِِمِه ِمْن َحفًى : ُمُرونا

ديــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــا  َر  كــــــــــــــر  أَيــــــــــــــح ا بـــــــــــــــَ نــــــــــــــَ  فــــــــــــــُرحــــــــــــــح

ُروِن    
ُ

د م بـــــــــــــــعـــــــــــــــَد املـــــــــــــــ رحيـــــــــــــــًا ختـــــــــــــــََ (3)ســـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
نُها العََمُل بما الَمْرنُ  وقاَل أبو الَهْيثِم :  هو أْن يَْدَهَن ُخفَّها بالَوَدِك.و يَُمّرِ

ً  به األرضَ  َمَرنَ و ً  َضَربَها به ، : َمْرنا نَها تَْمِرينا  .كَمرَّ

انُ  (4) و ْلبَةُ اللَّْدنَةُ ، الواِحَدةُ  ، الُمرَّ ماُح الصُّ انَةٌ  كُزنَّاٍر : الّرِ انُ  ؛ ونَّص أَبي ُعبيٍد : َشَجرٌ  أَْيضاً :و وقد نَِسَي هنا اْصِطالَحه. ، ُمرَّ نَباُت  الُمرَّ

ماحِ.  الّرِ

 وقاَل ابُن ِسيَده : وال أَْدِري ما َعنَى به الَمْصدَر أَْم الجوهَر النابَِت.

ي جماَعةُ القَنَا انَ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : ُسّمِ  ِللينِه ، ولذِلَك يقاُل قَنَاةٌ لَْدنَةٌ. الُمرَّ

انٍ  ُعَمْيُر بُن ِذيو ان ذُو: هكذا في النُّسخِ ، وَوقََع في نسخِ الَمعاِجم  : َصحابيٌّ ، ُمرَّ  وسلمعليههللاصلىبُن ُعَمْيٍر الَهَمدانّي َكتََب إليه النبيُّ  ُمرَّ

 ، كتابَهُ.

ان ، هو ذُو وسلمعليههللاصلى* قُْلُت : والصَّواُب : أنَّ الذي َكتََب إليه كتابَه النبّي  ا إْسالُمه بُن ُعَمْيرِ  ُمرَّ  بِن أَْفلََح بِن شرحبيٍل الَهَمدانيُّ ، أَمَّ

ْين  ا َكْونه َصحابِيًّا ففيه نََظٌر. ومن ولِده محبُّ الّدِ انٍ  بُن سعيِد بِن ذي (5)فَصِحيٌح ، وأَمَّ  الَهَمدانيُّ عن الشَّْعبّيِ ، َمْشهوٌر. ُمرَّ

انٍ  ذُْهُل بنُ و أَي من بَني  ُجْعِفيُّ ، والصَّواُب أنَّه بالفتْحِ كَشدَّاٍد ، هكذا َضبََطه ابُن الّسمعانّي والحاِفظان ، ظاِهُر ِسياقِه أنَّه بالضّمِ ، ، ُمرَّ

انٍ  ُجْعِف بِن سْعِد العَِشيَرةِ ، منهم أبو سبَرةَ يزيُد بُن ماِلِك بِن عبِد هللِا بِن َسلََمة بِن َعْمِرو بِن ذُْهِل بنِ  خيثَمةَ بِن  ، له ِوفاَدةٌ ، وهو َجدُّ  مرَّ

حمِن بِن سبَرةَ الذي َرَوى عنه األَْعَمُش. (6)أَبي   عبِد الرَّ

 هكذا في النُّسخِ والصَّواُب ثِياٌب. : نَباٌت ، الَمْرنُ و

 قاَل ابُن األْعرابّيِ : هي ثِياٌب قُوِهيَّة ؛ وأَْنَشَد للنَِّمِر :

وٌص  ن  خــــــــــُ وِص وهــــــــــُ خــــــــــُ ــــــــــفــــــــــاُت الشــــــــــــــــــــــــ   خــــــــــفــــــــــي

رحِن     ن  ثــــــــــــــيــــــــــــــاُب مــــــــــــــَ وَدهــــــــــــــُ لــــــــــــــُ (7)كــــــــــــــبن  جــــــــــــــُ
 

  
 الَمْدلوُك ، فْعٌل بمْعنَى َمْفعوٍل. األَِديُم الُملَيَّنُ  : الَمْرنُ و
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 في قَْوِل النَِّمر الَمْذُكور. الِفَراءُ  الَمْرنُ  قاَل الَجْوهِريُّ :و

__________________ 
 قا  : هي مجض ماذاين ا وهو النهر الكبري.« كنا نكري األرض مبا عل  املاذايانت والسواقي»سان : ( ونصه. كما يف الل1)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح واألساس ا وروايته يف التهذيب :2)

 فرار خصم معٍر ممّرن
 كذا ابألصر ا ويف القاموس : حفاً.  (*)
 ( اللسان والتهذيب.3)
ُر اُن. ( عل  هامش القاموس عن نسخة4)

 : امل
راين»( يف اللباب : 5)

ُ
 .«جمالد: » 1353/  4والتبصري « امل

 .1352/  4كما يف اللباب والتبصري « خيثمة بن عبد الرمحن بن أيب سربة( »6)
 .313/  5( اللسان وعجزه يف الصحاح واملقايي  7)
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 الجانُِب. : الَمْرنُ و

 األْنِف : جانِبَاهُ ؛ قاَل ُرْؤبَة : َمْرناو

ِم َمرحنـَيحِه ِخشاُش الز مِّ   مل يُدح
 الِكْسَوةُ والعَطاُء. : الَمْرنُ و

 إذا كاَن َذا ِكْسَوةٍ وِخلَعٍ. َمْرنٍ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ : يْومُ 

. : الَمْرنُ و  العَُدّوِ ، عن ابِن األْعرابّيِ أَْيضاً.إذا كاَن ذا فِراٍر من  َمْرنٍ  يقاُل : يْومُ  الِفراُر من العَُدّوِ

 ِء إذا أَِلفَه فَدِرَب فيه والَن له ؛ عن ابِن جنِّي.على الشي َمَرنَ  والدَّأُْب ، وهو َمْصَدٌر كالَحِلِف والَكِذِب ، والِفْعُل منه كَكتٍِف : العاَدةُ  ، الَمِرنُ و

 ، أَي َدأْبََك. َمِرنَك يقاُل : ما َزاَل ذلك

 و ُعبيٍد : أَي عاَدتََك ، وكذا ِدينَك وَدْيَدنََك وَدأْبََك.وقاَل أب

َخُب والِقتاُل.  )(1 :المرانُ و  الصَّ

 بالتَّحِريِك : َخَشبَتاِن َوَسُط الِجْذعِ يَناُم َعلَْيِهَما النَّاُطوُر. ، الَمَرنُ و

 لبَني عقيٍل. كَسحابٍَة : ع : َمرانَةُ و

 عْجالن ؛ قاَل لبيٌد :قيَل : هضبةٌ ِمن َهَضباِت بَني 

نـــــــــــــــــــه أُ ُ   مـــــــــــــــــــ  ٌر َتضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــَ  ملـــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــَ

بـــــــــــــاُ      ُة فـــــــــــــا ـــــــــــــِ رانـــــــــــــَ
َ

ُه فـــــــــــــاملـــــــــــــ رحجـــــــــــــَ (2)فشـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
حاِح :  ؛ وأَْنَشَد بيَت لبيٍد ، وبه فسَّر أَْيضاً قَْول لَبيٍد : َمَرانَة وهو في الّصِ

هــــــــــا  فــــــــــُ لــــــــــِّ الًء ال ُأكــــــــــَ مــــــــــَ  خــــــــــَ لــــــــــح  اي دار ســــــــــــــــــــــــَ

ِرَف الـــــــــــدِّيـــــــــــنـــــــــــا     عـــــــــــح َة حـــــــــــىت تــــــــــــَ رانـــــــــــَ َ
(3)إال  املـــــــــــ

 

  
 يُريُد : ال أَُكلِّفُها أْن تَْبَرَح ذِلَك الَمكاَن وتَْذهب إلى َمْوِضعٍ آَخر.

يُن العَْهُد واألَْمُر الذي كانْت تَْعهُده. ناقَةٍ  اسمُ  الَمرانَةُ  قاَل األْصمعيُّ :و  كانْت هاِديَةً للطَّريِق ، قاَل : والّدِ

َر به. الَمرانَةُ  الفاِرِسيُّ : وقالَ   اسُم ناقَتِه ، وهو أَْجوُد ما فُّسِ

نُ و ُف ، التََّمرُّ ُل والتََّظرُّ اي لُغَةٌ فيه. : التَّفَضُّ  والزَّ

 ُمْنَحِدراً عن العَْظِم ، وفََضَل عن القََصبِة. : األْنُف أَو َطَرفُهُ أَو ما الَن ِمْنهُ  الماِرنُ و

ْمحِ من  أَْيضاً : ما النَ و  ؛ قاَل ُعبيد يذكُر ناقَتَه : الرُّ

ـــــــــًا :  ـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــارِم ي ـــــــــح يِن وأَب لـــــــــُ مـــــــــِ ـــــــــَك حتـــــــــح ي ـــــــــِ  هـــــــــات

مــــــــــــــــــــوس و     َذر اًب يف مــــــــــــــــــــارٍِن خمــــــــــــــــــــَح (4)مــــــــــــــــــــُ
 

  
راعِ : َعَصبٌ  أَْمرانُ و  ، بالتَّْحريِك. َمَرنٌ  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، واِحُدها فيها يكونُ  الّذِ

 : َعَصُب باِطِن العَُضَدْيِن ِمن البَعيِر ؛ وأَْنَشَد أبو ُعبيٍد قْوَل الجْعِدّي : الَمَرنُ  وقيَل :

تــــــــــــــــــه  لــــــــــــــــــح ريحُ حــــــــــــــــــىت خــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَبَد   ال

رح     كــــــــــَ ُدو يف شــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ راِن يـ َص اأَلمــــــــــح فــــــــــِ ــــــــــَ (5)ق
 

  
 وقاَل َطْلُق بُن عِدّيٍ :

راِن   (6)هَنحُد الت ِلير ساملُ اأَلمح
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اِء :بفتِْح  ، َمِرينا أبوو  َسَمٌك. الميِم وكْسِر الرَّ

 الذيَن َذَكَرهم اْمرُؤ القَْيِس فقاَل : : َمِرينَا بنُوو

وا  ــــــــــــُ ــــــــــــب ي ٍة ُأصــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ رَك عــــــــــــح ــــــــــــوحِم مــــــــــــَ ــــــــــــو يف ي ــــــــــــل  ف

ـــــــــــــــنـــــــــــــــا و     رِي ين مـــــــــــــــَ نح يف ِدايِر بـــــــــــــــَ (7)لـــــــــــــــكـــــــــــــــِ
 

  
 َكِلَمة َعَربِيَّة. َمِرينا ِمن العُبَّاد ، وليسَ  قَْوٌم ِمن أَْهِل الِحيَرةِ  هم

__________________ 
رِنُ »( كذا ا وسيا  القاموس يقتضي : 1)

َ
 .«املرن أو املران مبعىن الصخب والقتا »عطفاً عل  ما قبله ا ومل أجد فيما لدي من مصادر « وامل

 وعجزه برواية : 123( ديوانه ط بريوت ص 2)
 فسرحة فاملرانة فاخليا 

 البلدان والصحاح ا واملثبت كرواية اللسان.كرواية معجم 

اي دار »نسبه البن مقبر وفيه : « املرانة»منسوابً البن مقبر ا ويف معجم البلدان أيضاً :  314/  5( اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  3)
 .«ليل 
 ية اللسان والصحاح.واملثبت كروا« و رابً يف مارن»برواية :  79( ديوان عبيد بن األبرص ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 واللسان والتكملة. 200( ديوانه ص 7)
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نَهُ و نَ  عليه َمرَّ َب. أَي : تَْمِريناً فَتََمرَّ بَهُ فتََدرَّ  َدرَّ

ً و ُمَماَرنَةً  النَّاقَةُ  ماَرنَتِ و التي ال  هي ثم ال تَْلقَُح ، أَو ( )1ِضرابَها الفَْحلُ  التي يَْكثُرُ  هي : َظَهَر لَُهْم أَنَّها القٌِح ولم تَُكْن ، أَو ُمماِرنٌ  وهي ِمرانا

 تَْلقَُح حتى يَُكرَّ عليها الفَْحُل.

حاحِ :  ِمن النُّوِق ِمثُْل الُمماِجِن. الُمماِرنُ  وفي الّصِ

 لم تَْلقَْح.الناقَةُ إذا ُضِربَْت ف ماَرنَتِ  يقاُل :

انُ و ، وبها ُدفَِن َعْمُرو  (2)على لَْيلَتَْين منها بيَن الَحَرَمْين وقيَل : على َطريِق البَْصَرةِ لبَني ِهالٍل ِمن بَني َعلٍَس  ، كَشدَّاٍد : ة قُْرَب َمكَّةَ  َمرَّ

ا َمرَّ على قَ   ْبِرِه بها :بُن ُعبَْيٍد ، وفيه يقوُل أبو َجْعفٍر الَمْنُصوُر العبَّاسيُّ لمَّ

نـــــــه  ٍص َتضــــــــــــــــــــمــــــ  خــــــح لــــــ   اإللـــــــُه عــــــلــــــ  شــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــَ

ر اِن     َررحُت بـــــــــــــــه عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  مـــــــــــــــَ ربحٌ مـــــــــــــــَ (3)قـــــــــــــــَ
 

  
 وبها أَْيضاً : قَْبُر تَِميِم بِن ُمّرٍ أَبي القَبيلَِة قاَل َجِريٌر :

ين  ر بــــــــــــــَ ُروُر حــــــــــــــَ غــــــــــــــح
َ

ُر املــــــــــــــ  إين إذا الشــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــِ

وِس     رحمـــــــــــُ ر اَن مـــــــــــَ ربح عـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ (4)جـــــــــــاٌر ل
 

  
 ِري ببَني تِميٍم.يقوُل تَِميُم بُن ُمّرِ جاِري الذي أَْعتَزُّ به ، فتَِميٌم ُكلُّها تَْحِميني فال أُبالي بَمْن يُْغِضبُني ِمن الشُّعَراِء لفخْ 

ينُ و مِّ  ُمّرِ اء الَمْكسوَرةِ : ، بالضَّ  ناِحيَةٌ بِدياِر ِمْصَر كما هو نَصُّ نَْصر في ُمْعجمه. (5)هكذا بالنسخِ ، والصَّواُب  ة بِمْصَر ، وتَْشديِد الرَّ

زيُّ عن أَحمَد بن منيٍع وعلّيٍ بِن َحَجر الَمْروَ  الُمَرْينيُّ  ساِلمِ  (6)، ومنها : أَحمُد بُن تَِميِم بِن  دشتْ بُمَرْين وتُْعَرفُ  كُزبَْيٍر : ة بَمْرَو ، ، ُمَرْينُ و

 .300، ماَت َسنَة 

 : اْنِقطاُع لَبَِن الناقَِة. التَّماُرنُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْت ؛ قاَل : َمَرنَتْ   يُد فالٍن على العََمِل : أَي َصلُبَْت واستََمرَّ

ِا  دا  بــــــــــــــعــــــــــــــَد لــــــــــــــِ تح يــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ــــــــــــــَ نـ  قــــــــــــــد َأكــــــــــــــح

 و    
ُ

ربحِ واملــــــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــــا ابلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (7)ُروِن  ــــــــــــــــــــــَ 
 

  
نُ  ورُجلٌ   الَوْجِه ، كُمعَظٍَّم : أَِسيلُه. ُمَمرَّ

 فالٌن على الَكالِم وَمَرَد وَمَجَن : إذا اْستََمرَّ فلم يَْنَجْع فيه القَْول. َمَرنَ و

نَ  ويقاُل : ال أَْدِري أَيُّ َمنْ   الِجْلَد هو : أَي أَيُّ الَوَرى هو. َمرَّ

لََس. َمَرنَ و  الِجْلُد : الَن ؛ والثَّْوُب : امَّ

ُجَل بالقَْوِل : لَيَّْنتُه. أَْمَرْنتُ و  الرَّ

 واِحٍد ، كَكتٍِف : إذا اْستََوْت أَْخالقُهم. َمِرنٍ  والقَْوُم على

 ما تقوُل. (8)وَن غْير وتقوُل : ألَْضِربَنَّ فاُلناً أَو ألَْقتُلَنَّه فيُقاُل له : أََوَمِرناً ما أُْخَرى ، أَي َعَسى أْن يك

 أَي حالي. َمرني أَْيضاً : الَحاُل. يقاُل : ما زاَل ذِلكَ  الَمِرنُ و

 : إذا كانْت ال تَْلقَُح. ِمْمرانٌ  وناقَةٌ 

ةٌ. التَّْمرينُ و  : أن يَْحفَى الدابَّةُ فيَِرقَّ حافُِره فتَْدَهنه بُدْهٍن أَو تَْطِليه بأَْخثَاء البَقَِر وهي حارَّ
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 ؛ قاَل جريٌر : أَْمرانٌ  الَحفاُء ، وَجْمعُه الَمْرنُ  ُن حبيٍب :وقاَل اب

__________________ 
 ( يف القاموس ابلرفض ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  نصبها.1)
 ( يف ايقوت : من بين عامر.2)
 وفيه :« مران»( معجم البلدان : 3)
ــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــد ) ــــــــــــك مــــــــــــن مــــــــــــت ــــــــــــي ــــــــــــه عــــــــــــل ــــــــــــ  اإلل  صـــــــــــــــــــــــــل

 .... قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربًا ت   

  

 كرواية اللسان وصّوهبا الصاغاين يف التكملة.

 .«مران»( اللسان والصحاح ومعجم البلدان : 4)
مرين ابلضـــــم مث الكســـــر وايء ســـــاكنة ونون بلفة مجض التصـــــحيح من املّر :  قوله : والصـــــواب اخل عبارة ايقوت :»( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 5)

 نقاًل عن ا ازمي.« من داير مضر»قلت الذي يف ايقوت : « للشارح حتريفانحية من داير مصر ا ا ه ا فلعر ما وقض 
 ( يف ايقوت : أمحد بن متيم بن عباد بن سلم.6)
 ( اللسان والصحاح والتكملة وبينهما مشطور ساقرت هو :7)

 بعد دهن البان واملضنونو 
 ( يف األساس : أو لتكونن حا  أخر  غري ما تقو .8)
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َرَة ا ـــــــــــــِ ُت مـــــــــــــائ عـــــــــــــح ـــــــــــــ  هـــــــــــــا َرفـ لـــــــــــــ  ـــــــــــــَ وِف أَم فـــــــــــــُ ـــــــــــــد   ل

رانِ     يـــــــــــِف عـــــــــــلـــــــــــ  َوجـــــــــــَ  اأَلمـــــــــــح ـــــــــــَوجـــــــــــِ وُ  ال  طـــــــــــُ

  
 : َذلُوٌل َمْرُكوبَةٌ. ُمماِرنٌ  وناقَةٌ 

ر بيُت ابِن ُمْقبٍِل. الَمرانَةُ و  : السُُّكوُت ؛ وبه فُّسِ

 وفي وَسالِمي عليها لتَْعِرَف طاَعتِي لها.والعاَدةُ ، وبه فَسََّره الَجْوهِريُّ ؛ قاَل : أَي بكثَْرةِ ُوقُ  الُمُرون : الَمرانَةُ  وقيَل :

انُ و  َشنُوأَة ، كَشدَّاٍد : َمْوِضٌع باليََمِن. َمرَّ

اٍن : ناِحيَةٌ بالشاِم.  وكُرمَّ

 ، كُجَهْينَة : َمْوِضٌع ؛ قاَل الزاري : ُمَرْينَةُ و

َودا  َتعاط  َكبا ً ِمن ُمَريـحَنَة َأسح
 .َمِرينٍ  ، كأَميٍر : ِمن ُملُوِك الغَْرِب ، أبو يَْعقوب عبُد الحّقِ وأَْوالُده وطائِفَةٌ ِمن آلِ  َمِرينٍ  وبنُو

. ُمَرْينٌ  وكُزبَْيٍر : ة ، قيََّده الشاِطبيُّ ةٌ في قَتِْل أََخَوْيه مراَرةَ وُمرَّ  الَكْلبي له قصَّ

 علّيِ بِن َحَجر. ، بالكْسِر : لَقَُب أَحمَد بن محمٍد الَمْرَوزّي عن ِميرانُ و

 أَحمَد العاقُولي صهره. (1)الخيَّاط وأَْوالُده َسِمعُوا عن  ِميران وإْسماعيُل بنُ 

اء : قَْريةٌ ِمن نَواِحي ُخوزْستان ، وإليه نُِسَب أبو أَيُّوب ُسلَْيمان َوِزير أَبي َجْعفٍر الَمْنصور. ُموِريَانُ و  ، بالضّمِ وكْسِر الرَّ

ا يُْستدرُك ع  ليه :* وممَّ

 .291: قَْريةٌ بأَْصبََهاَن ، منها : أبو علّيٍ أَحمُد بُن محمِد بِن رستم شيُخ صاِلحٍ َسِمَع الحِديَث ، ماَت َسنَة  (2) ماريان  :[مرين]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

باعّيِ. ونَقََل أبو الَهْيثِم عن بعٍض أنَّه البُسَّذُ ، وهو َجْوَهٌر : ِصغاُر اللُّْؤلُؤ وهو أََشدُّ بَياضاً ، َذَكَره األْزهِريُّ في الرُّ  الَمْرجانُ  : [مرجن]

 أَْحمر يقاُل إنَّ الِجنَّ تُْلِقيه في البَْحِر.

ِل. روَن اْقتََصُروا على القَْوِل األوَّ  * قُْلُت : هذا القَْوُل األَخيُر هو الُمتَعاَرُف ، والُمفَّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : لَقَُب ُمقاتِل بن َرْوح الَمْروزّي واِلُد محمٍد شْيخِ البُخاِري. (3) َدانُ َمرْ   :[مردن]

ُخ بُخارى. (3) َمْرَدان وعبُد هللِا بُن بْكِر بنِ   شْيٌخ لغَْنجا ُمَؤّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ٌب. الَمْرُزبانُ  : [مرزبن] اي : الفاِرُس الشُّجاُع الُمقَدَُّم على القَْوِم ُدوَن الَمِلِك ، ُمعَرَّ  ، بضّمِ الزَّ

ٌخ َمْشهوٌر ، رِحَمه هللاُ تعالى. الَمْرُزبانيُّ  وأبو عبِد هللاِ   : ُمَؤّرِ

 .الَمْرُزبان : قَْريةٌ بالِعراِق نُِسبَْت إلى الَمْرُزبانِيَّةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ن  ] ْرز  اي : قَْريةٌ ببُخارى ، منها : أبو حْفص أحمُد بُن الفَْضِل عن ابِن ُعيَْينَةَ. ُمْرِزينُ  : [م   ، بالضّمِ ، وكْسِر الزَّ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اِء ، كما هو بخّطِ اإلمام النَّووّي ، رِحَمه هللاُ تعالى ؛ وقاَل ابنُ  الَماِرْستانُ  : [مرسن] يت ، بكْسِر الرَّ ّكِ الصَّواُب فَتْحها ، بَْيُت الَمْرَضى :  الّسِ

ٌب ، وقد نُِسَب إليه أبو العبَّاِس عبُد هللِا بُن أَحمَد بِن إبراهيَم بِن ماِلِك بِن سْعٍد الضَّريُر البَْغداِديُّ مِ  ُل َمْن بَناهُ ، ُمعَرَّ ن شيوخِ الدَّاْرقْطنّي ، وأَوَّ

ي ْضوان. (4)ن الشَِّهيد ، وبِمْصر الَمِلُك الناِصُر محمُد بُن قَالُوون بالشاِم السُّْلطان ، نُور الّدِ ْحَمِة والرَّ دهما هللاُ تعالَى بالرَّ  ، تَغَمَّ

__________________ 
 .«من: » 1332/  4( يف التبصري 1)
 ابلباء املوحدة.« مارابن»( قيدها ابن األثري يف اللباب : 2)
 .1277/  4والتصحيح عن التبصري « مروان»( ابألصر : 3)
 .«قوله :  مد بن قالوون ا املعروف أن املارستان أنشبه قالوون»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َرْيحاُن القُبُوِر ، وهو اآلُس ، لُغَةٌ ِمْصريَّةٌ. المرسين : [مرسن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمدينَةٌ بُكوَرةِ إْشبِيِليَة ، منها ، عبُد الرحمِن بُن ِهشاِم بِن جهوٍر ، حدََّث بقُْرُطبَة ، َذَكَره ابُن الفََرِضّي. َمْرشانَةُ  : [مرشن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

، َمْرَوزيٌّ  المرغبانيّ  بُن الَحَسِن بِن أَحمَد بِن الَحَسِن الَمْروزيُّ  (2)منها أبو َعْمرو أحمُد  (1)، كَمْرطبان : قَْريةٌ بكسِر  َمْرَغبانُ   :[مرغبن]

 الّسرخسّي ، رِحَمُهم هللاُ تعالى. (4)وَزاهر  (3)، عن أَبي العبَّاس المعداني  مرغبان َسَكنَ 

ا يُْستدرُك ع  ليه :* وممَّ

 قَْريَةٌ ببُخارى ، منها : أبو حْفص ُعَمُر بُن المغيرة عن المسيب بن اسحاق وغيره مرغبون

َدةٍ  مرغيان  :[مرغن]  َذَكَره ابُن عبِد الَمِلِك وَضبََطه. المرغياني : المغربي (6)، بياٍء ُمشدَّ

ياِحين ، ُروِميةٌ. (5) مريافلن  :[مرفلن]  : نْوٌع ِمن الرَّ

ً  : [مزن] ً و َمَزَن يَْمُزُن َمْزنا نَ  لَوْجِهِه وَذَهَب ؛ ُمْسرعاً في َطلَِب الحاَجةِ  : َمَضى ُمُزونا في  َمَزنَ  كذا في الُمْحَكِم. وفي التْهِذيِب : ، كتََمزَّ

نُ واألرِض : َذَهَب فيها ؛   ر قَْوُل الشاِعِر :: تَفَعٌُّل منه ، وبه فُسِّ  التََّمزُّ

وِح  مــــــــــــــــُ َزِب اجلــــــــــــــــَ ــــــــــــــــعــــــــــــــــَ داِد ال  بــــــــــــــــعــــــــــــــــد ارحقــــــــــــــــِ

ـــــــــــــِح     ي ـــــــــــــِ ـــــــــــــر ب ز ِن ال مـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــت ِر وال هـــــــــــــح (7)يف اجلـــــــــــــَ
 

  
ُجل : مزنَ و  أَضاَء َوْجُهه. الرَّ

ً  الِقْربَةَ  َمَزنَ و ً  َمألََها ، : َمْزنا نَها تَْمِزينا  .كَمزَّ

ِد. فالناً : َمَدَحهُ ، َمَزنَ و  عن المبّرِ

َظهُ من َوَرائِه عْنَد ذي ُسْلطاٍن ، أَْيضاً :و لَهُ أَو قَرَّ ُد إالَّ أنَّه بِصيغَِة التَّْفِعيل. فَضَّ  كَخِليفٍَة أَو واٍل ؛ َذَكَره المبّرِ

ةً ؛ ، بالضّمِ : السَّحابُ  الُمْزنُ و  .نَةُ ُمزْ  الِقْطعَةُ : ُء ،؛ وقيَل : هو الُمِضي ذُو الماءِ  السَّحابُ  أَو أَْبيَُضه ، أَو عامَّ

 .(8) اْمَرأَةٍ  ، بِال الٍم : اسمُ  ُمْزنٌ و

 وقد يقالُ  عن علّيِ بِن الَحَسِن البيَكْندي ، وعنه محمُد بُن َجْعفِر بِن األْشعَِث. (9)منها أَحمُد بُن إبراهيَم بِن الغيرار  بِال الٍم : ة بَسَمْرقَْنَد ،و

 بالهاء. ُمْزنَةُ  فيها :

ْيلَِم. : ُمْزنُ و  د بالدَّ

اِء. وليَس بتَْصحيِف َمِرٍن ، واِحٍد ؛ َمَزنٍ  هكذا ؛ وهو على َمَزنَكَ  ما زالَ : يقاُل  بالتَّْحِريِك : العاَدةُ والطَّريقَةُ والحاُل. ، الَمَزنُ و  كَكتٍِف بالرَّ

واُب بيظ  ، كصاِحٍب : بَْيُض ، الماِزنُ و  ؛ وأَْنَشَد : ؛ عن ابِن ُدَرْيدٍ  النَّْملِ  ، (10)هكذا في النُّسخِ والصَّ

مح و  هــــــــــــِ نــــــــــــِ رَاســــــــــــــــــــــــــِ َا عــــــــــــلــــــــــــ  مــــــــــــَ نــــــــــــِ َر  الــــــــــــذ  ــــــــــــَ  تـ

ِر     ــــــــــــــح ث ــــــــــــــاِج كــــــــــــــمــــــــــــــازِِن اجلــــــــــــــَ ي ــــــــــــــوم اهلــــــــــــــِ (11)ي
 

  
 بُن ماِلِك بِن َعْمِرو بِن تَِميٍم ، ومنهم النَّْضُر بُن ُشَمْيل شيُخ َمْرَو ، ماِزنُ  ِمن تِميٍم ، هو أبو قَبيلَةٍ  : ماِزنُ و
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__________________ 
والذي ابألصـــر خطب وأخطب أيضـــاً مصـــحح « قوله : بكســـر ا بكســـر أوله وتشـــديد  نيه كذا يف ايقوت»وهبامش املطبوعة املصـــرية : ( كذا ا 1)

 ابلكاف والسا املشددة.« ِك َ »املطبوعة املصرية ا فالذي يف ايقوت : 
 ( يف ايقوت : أبو عمرو  مد بن أمحد بن ا سن بن أمحد بن ا سن.2)
 واألصر كاللباب.« ايقوت : الغَداين( يف 3)
 واللباب. 1357/  4واألصر كالتبصري « وأزهر بن أمحد السرخسي»( يف ايقوت : 4)
 .«مزن»( حقها أن تكون قبر 5)
 .«قوله : بياء مشددة اخل يف النسخ سقرت فحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
 ا والكسر  اهر. ( يف القاموس ابلرفض منونة8)
 ومثله يف اللباب.« العيزار»( يف ايقوت : 9)
 .«بي : » 318/  5( كذا ا والذي يف اللسان والتهذيب واألساس والصحاح واملقايي  10)
 ( اللسان والتهذيب واألساس بدون نسبة.11)
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رو بُن الَعالِء َأَحُد الُقر اء الس بحعِة وأبو ُعثحمان  صاِحُب الت صحريِف وآخُرون. ين  املازِ  وَشيحخه أبو َعمح
 ماٍء. : اسمُ  ماِزنُ و

ّمِ : الَمْطَرةُ  الُمْزنَةُ و  ؛ قاَل أَْوُس بُن َحَجٍر : ، بالضَّ

ًة أَ  زحنــــــــــــــــــــَ َزَ  مــــــــــــــــــــُ َر أن  َ  أَنـــــــــــــــــــــح  مل تـــــــــــــــــــــَ

ضُ و     مــــــــ  قــــــــَ ــــــــَ نــــــــاِس تـ ــــــــكــــــــِ بــــــــاِء يف ال ــــــــظــــــــِّ ُر ال فــــــــح  (1) ؟عــــــــُ
  

 السَّحابَةُ البَْيضاُء. الُمْزنَةُ  وقيَل :

ّمِ : الِهاللُ  ُمْزنَة ابنُ و  يَْخرُج ِمن ِخالِل السَّحاِب ، حِكي ذلَك عن ثَْعلَب ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لعَْمِرو بِن قَِميئةَ : ، بالضَّ

هــــــــــــــــا جــــــــــــــــاحنــــــــــــــــاً  تــــــــــــــــِ زحنــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــبن  ابــــــــــــــــَن مــــــــــــــــُ

ِر     نحصـــــــــــــــــــــــِ ِ  مـــــــــن خـــــــــِ ـــــــــح َد  األُف ـــــــــَ يـــــــــرٌت ل (2)َفســـــــــــــــــــــــِ
 

  
نُ و ُن ،: التَّ  التََّمزُّ ُب. َمرُّ  وهو التََّدرُّ

ي ، أَْيضاً :و  ، وهو مجاٌز. بالُمْزنِ  كأَنَّه ُمتََشبِّه التََّسّخِ

 على أَْصحابِه. ( )3التفضلي أَْيضاً :و

 وقيَل : هو أْن ترى لنَْفِسك فَْضالً على غْيِرَك ولْست هناك ، قاَل َركَّاٌض الدُّبَْيِريُّ :

لـــــــــــــــي   ِذبح عـــــــــــــــَ كـــــــــــــــح رحَو إنح تـــــــــــــــَ ز انً  اي عـــــــــــــــُ  متـــــــــــــــََ

ـــــكـــــــاِذِب     ـــــلســـــــــــــــــــــُت ب ِذبح ف نح فـــــــاكـــــــح كـــــُ ـــــَ (4)مبـــــــا مل ي
 

  
فُ  أَْيضاً :و  ؛ عن قُْطُرٍب. التََظرُّ

ا ِعْنَدَك. قيَل : هوو  إظهاُر أَْكثََر ممَّ

 .َمَزنَه وقد : التَّْفِضيُل ، التَّْمِزينُ و

ِد. الَمْدُح والتَّْقِريظُ  أَْيضاً :و  ؛ عن المبّرِ

 بالفاِرِسيَِّة. ُعماَن ، (5) أَْرِض  اسمُ  كَصبُوٍر : ، َمُزونٌ و

يها ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ :  قاَل الَجْوهِريُّ : هكذا كانِت العََرُب تَُسّمِ

َُزوين  َعِثرح 
َبَح العبُد امل  فَبصح

 وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للُكَمْيت :

يــــــــــــــــــٍد  عــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــبمــــــــــــــــــا اأَلزحُد أَزحُد َأيب ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

َرُه أن    ُزواَن  فـــــــــــــــــَبكـــــــــــــــــح
َ

يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا املـــــــــــــــــ (6)ُألـــــــــــــــــَِّ
 

  
 ، وهو أَْرُض ُعماَن ، يقوُل : ُهم ِمن ُمَضَر. الَمُزونِ  أَي أَْكره أن أَْنُسبَه إلى الَمُزونيُّ  قاَل : وهو أبو سعيٍد الُمَهلَّبُ 

ِحيَن ، وكاَن أَْرَدِشير  بالَمُزونِ  وقاَل أبو ُعبيَدةَ : يْعنِي ِحين بِشْحر ُعَمان قَْبل اإلْسالِم بستمائَِة َسنٍَة. (7)الَمالَّ  باْبكان َجعََل األزد َمالَّ

ي : أَْزُد أَبي سِعيٍد ُهم أَْزُد ُعماَن ، وهم َرْهُط الُمَهلَِّب بِن أَبي ُصْفَرةَ.  قاَل ابُن بَّرِ

وَن ُعَمانَ : قَْريَةٌ ِمن قَُرى ُعَمانَ  الَمُزونُ و ُحوَن ليَس بها َغْيرُهم ، وكانِت الفُْرُس يسمُّ ، فقاَل الُكَمْيُت : إنَّ أَْزَد  الَمُزونَ   يَْسِكنُها اليَهوُد والَمالَّ

وا  ، وأَنا أَْكَره ذلَك أَْيضاً ؛ وقاَل َجريٌر : الَمُزونَ  ُعَماَن يْكَرُهوَن أن يَُسمَّ
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ُزوِن وَأهـــــــــــــــح و 
َ

رياَن املـــــــــــــــ بحُت نـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا َأطـــــــــــــــح  لـــــــــــــــِ

را و     عــــــــــ  نــــــــــًة أن ُتســــــــــــــــــــــــَ تــــــــــح وهــــــــــا فــــــــــِ (8)قــــــــــد حــــــــــاَولــــــــــُ
 

  
، بضّمِ الميِم ، قاَل : كذا َوَجْدته في ِشْعِر البَِعيِث اليَْشُكِرّيِ يَْهُجو الُمَهلََّب  الُمُزونَ  ، بفتْحِ الميم ، لعُماَن وال تَقُل الَمُزونُ  قاَل ابُن الَجواِليقي :

ا قَِدَم ُخَراسان:  لمَّ

ٍش  ــــــــــــــح َري ــــــــــــــُ ُر مــــــــــــــن قـ ــــــــــــــِ ــــــــــــــاب ن
َ

ِت املــــــــــــــ ــــــــــــــَ ل د  ــــــــــــــَ ــــــــــــــب  ت

يــــــــــــبُ     لــــــــــــِ ه الصــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــِ حــــــــــــَ قــــــــــــح ا بــــــــــــفــــــــــــَ يــــــــــــ  ُزونــــــــــــِ  مــــــــــــَ

  

ٌد  َرٌم وجمــــــــــــــــَح اًل كــــــــــــــــَ َح قــــــــــــــــافــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــــــح

و و     ِذٌب وحـــــــــــــــُ ـــــــــــــــاِدمـــــــــــــــًا كـــــــــــــــَ َح ق ـــــــــــــــَ ب  بُ َأصـــــــــــــــــــــــــــــح
  

__________________ 
 واللسان والصحاح. 57( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .318/  5( اللسان والصحاح واألساس واملقايي  2)
 .«التـ َفض رُ »( يف القاموس : 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.5)
 .«املزون»( اللسان والصحاح ا والتهذيب ومعجم البلدان : 6)
ا ويف الصــحاح « قوله : أردشــري اببكان هكذا ابلصــحاح واللســان ا والذي يف معجم ايقوت : أردشــري بن اببك»( هبامش املطبوعة املصــرية : 7)

 : أردشري بن اببكان.
 .«فتية»وابألصر : « املزون»( اللسان والتهذيب ومعجم البلدان : 8)
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وحٍء  بح لــــــــــــكــــــــــــرِّ زمــــــــــــاِن ســــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  فــــــــــــال تـ

وبُ     نــــــــــــــــُ وائــــــــــــــــُب قــــــــــــــــد تـــــــــــــــــَ  رِجــــــــــــــــاٌ  والــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

  
ِحين في أَْصِل التَّْسميِة. الُمُزون قاَل : وظاِهُر َكالِم أَبي ُعبيٍد في هذا الفَْصِل أنَّها ، بضّمِ الميِم ، ألنَّه َجعَلَ   الَمالَّ

 ابُن أُّدِ بِن طابَِخةَ ، ومنهم َكْعُب بُن زهيِر بن أَبي ُسْلمى الشاِعُر. ِمن ُمَضَر ، وهو كُجَهْينَةَ : قَبيلةٌ ، ، ُمَزْينَةُ و

 ، محلّته في بِالِد َغَطفاَن فيظنُّ الناُس أنَّه في َغَطفاَن وهو َغلٌَط. المزنيُّ  قاَل ابُن عْبِد البّرِ في االْستِيعاِب : كْعُب بُن زهيرِ 

 ، ُمَزْينَةَ  دٌّ على ابِن قُتَْيبة حيُث قاَل في كتاِب الشُّعراِء : إنَّ ُزهيراً نََسبَهُ غي َغَطفاَن ، والناس يَْنسبُونَه إلىقاَل عْبُد القاِدِر البَْغداِديُّ : وفيه رَ 
 .ُمَزنِيٌّ  وهو

اِء. يَْوُم فِراٍر ِمن العَُدّوِ ، أَي ، بالفتْحِ ، َمْزنٍ  هذا يَْومُ و  وليَس بتَْصحيِف َمرٍن بالرَّ

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 : اإلْسراُع. الَمْزنُ 

 واِحَدةً : أَي ساَر ُعْقبَةً واِحَدةً. َمْزنَةً  في األرِض  َمَزنَ و

 : وهو االسُم ِمثْل الُحْسوةِ والَحْسوةِ. ُمْزنَتَه وما أَْحَسنَ 

 : البُْعُد. الُمُزونُ و

 .ماِزنٍ  وقْولُهم : ماِز رأَسَك والسيف ، إنَّما هو تَْرخيمُ 

 وقد َذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى في ميز ، وهنا محلُّ ِذْكِره.

 .الماِزنيُّ  بُن خالَوةَ بِن ثْعلَبَةَ بِن هزَمةَ بِن طاطٍم : َجدٌّ لُزهيِر بِن أَبي ُسْلمى ، وقد يُْنَسُب إليه فيُقالُ  ماِزنُ و

حاحِ : كذا َوَجْدتَه بخّطِ الَجْوهِرّيِ وياقوت وغيِرِه في  وكأنَّ الصَّالَح الصفدّي ، رِحَمه هللاُ تعالى ، لم يَِقفْ  عليه فقاَل في حاِشيَتِه على الّصِ

 .ُمَزْينَةو ماِزنَ  فوَهَم ما بينَ  ُمَزْينَة النسخِ الُمْعتَبََرةِ ، وَصوابُه ِمن بَني

ه األَْعلَى. ُمَزْينَةَ   أنَّ األْشَهر النِّْسبَة إلىقاَل عبُد القاِدِر البَْغداِديُّ في حاِشيَتِه الَكْعبيِة : ِكالُهما َصواٌب إالَّ   َجّدِ

 بُن الغضوبَة الطائيُّ : له ِوفاَدةٌ. ماِزنُ و

 .الُمَزْين األْنصاِريُّ ، كُزبَْيٍر ، بَْدِريٌّ ، َذَكَره ابُن ماكوال ؛ ويقاُل اْسُمه يَزيُد ولَقَبُه الُمَزْينِ  وَزْيُد بنُ 

،  291األْنَدلُِسيُّ عن مطرف والقَْعنَبّي ، وأَْوالده الَحَسن وَسِعيد وَجْعفَر ، َحدَّثُوا ، وماَت َجْعفَر َسنَة  ُمَزْيٍن المزينيُّ  ويَْحيَى بُن إبراهيَم بنِ 

 .260وكان فَِقيهاً ماِلِكيًّا ، وماَت أَبُوهم يَْحيَى َسنَة 

خ نَِزيُل القاِهَرة ؛ قاَل الحافُِظ ، رِحَمه هللاُ تعالى : َسِمَع منِّي  (1)َد البَْكرّي ، بفتْحٍ فسكوٍن فكْسِر النّوِن : َجدُّ ناِصِر بِن أَحم َمْزنِيو الُمَؤّرِ

 واْستَفَْدُت منه.

اِر الَخْزَرِجيُّون ، ومنهم عبُد هللِا بُن يَِزيَد  ماِزن وبنُو  بَْدِريٌّ ، وواِسُع بُن حبَّاٍن وآَخُرون. الماِزنيُّ  بِن عاِصمٍ  (2)بِن النجَّ

 بِن َمْنصور بِن ِعْكِرَمة ، منهم ُعتْبَةُ بُن َغْزواَن أََحُد التابِِعْين. ماِزنِ  وفي قَْيِس بِن عيالن : بنُو

الكاتُِب ِمن مشايخِ الحاِكِم أَبي عبِد  (3)بِن ُمْقبِل : بفتحٍ فكْسٍر فسكوٍن : بلْيَدةٌ بآخر َحّدِ ُخَراساَن ، منها : أبو َعْمرو أَْحمُد بُن محمِد  َمزْينَانو

 هللِا.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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قَبيلَةٌ إليهم تُْنَسُب الَجزائُِر الَمدينَةُ الَمْشهوَرةُ في الَمْغِرِب ، وقد َذَكَره المصنُِّف ، : ، بفتْحٍ فسكوٍن وتَشديِد النوِن  َمْزغنَّاي : بنُو [مزغن]

  تعالى في جزر اْسِتْطرادا.رِحَمه هللاُ 

ْرُب بالسَّْوِط ، الَمْسنُ  : [مسن] ً  به َمَسنَه وقد : الضَّ ْينِ  ، كذا َرَواهُ اللْيُث ؛ َمْسنا . أَو هو بالّشِ بَهُ األَْزهِريُّ  المْعَجمِة وَصوَّ

فالٌن  َمَسنَ  الُمُجوُن. يقاُل : الَمْسنُ : صُّ أَبي َعْمٍرو ، فإنَّه قاَل هكذا في النُّسخِ والصَّواُب بالفتْحِ كما هو نَ  بالتَّحِريِك : الُمُجوُن ، ، الَمَسنُ و

 وَمَجَن بمْعنًى واِحٍد.

 فَْيعُوٌل ِمن : الغاُلُم الَحَسُن القَّدِ والَوْجهِ  الَمْيُسونُ و

__________________ 
 : البسكري. 1362/  4( يف التبصري 1)
 ومثله يف اللباب.« زيد: » 1337/  4( يف التبصري 2)
 .«معقر»( يف اللباب : 3)
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. َمَسنَ  ا ا وَأعاَدُه هنا إشاَرٌة إىل الَقوحَلاح  ا هكذا ذََكَره ُكراٌع ا َأو فـَعحُلون ِمن ماَس ا وقد ذََكَره املصنُِّف يف السِّ
ْين (1) اسمُ   :َمْيسونُ و الَهَرويُّ َرَوى عنه أبو بْكِر بُن َمْرَدَوْيه ،  َماِسنٍ  حمُد بُن محمِد بنِ ومنهم : م كَماِسٍن ، الزبَّاء الَمِلَكة ، وقد ذُِكَر في الّسِ

 رِحَمه هللاُ تعالى.

 ُمَركٌَّب من َمْي وسوسن. ٌء تَْجعَلُه النِّساُء في الِغْسلَِة ِلُرُؤوِسِهنَّ ،: شي الَمْيُسوَسنُ و

 ، ولم يذَكْر قُُهْستاَن في َمْوِضِعِه. (2) ة بقُُهْستانَ  بفتْحٍ فكْسٍر فسكوٍن : ، َمِسْينانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي.َء من الشيالشي َمَسنَ   ِء : اْستَلَّهُ ، وأَْيضاً : َضَربَهُ حتى يَْسقَط ؛ عن ابِن بَّرِ

 : بَلٌَد ؛ وفََرُس ُظَهْير بِن رافِعٍ. الَمْيُسونُ و

 : َضْرٌب من الثِّياب. الَمْيَسانيُّ و

 : قَْريَةٌ ببُخارى ، منها : أبو عبِد هللِا محمُد بُن ُعبيَدةَ عن محمِد بِن سالم ، َذَكَره األَميُر. ماسينُ و

 َرَوى عنه أبو حْفص الحافُِظ.، بفتحٍ فسكوٍن وكْسِر الفَْوقِيّة وسكوِن التَّْحتيِة : قَْريةٌ بِبَْلخٍ ، منها : ُعَمُر بُن عبيِد بِن الخضِر ،  َمْستِْينانُ و

 ، بالكْسِر : قَْريَةٌ بنََسَف ، منها ِعْمراُن بُن العبَّاِس بِن موَسى ، َرَوى عنه َمْكحوُل. ِمسنانُ و

يناو وم. َمّسِ  ، بفتْحٍ فِسيٍن ُمَشدََّدة َمْكُسوَرة : َجزيَرةٌ ببَْحِر الرُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

عالى في َدةٌ بنواِحي ِكْرَمان ، منها : عبُد الَمِلِك ، َرَوى عنه أبو ُشَجاع البْسطاميُّ بِبَْلخٍ. وَمرَّ للُمصنِِّف ، رِحَمه هللاُ ت: بليْ  َماَسكانُ  : [مسكن]

اغاني ، فقاَل : ناِحيَةٌ بمْكران يُْنَسُب إليها الفانيذ ، وهذا محلُّ ِذْكِره.  َمَسك تقليداً للصَّ

يِن الُمْعَجَمِة :، ب ِمْشِكدانَةُ  : [مشكدن]  أَْهَملَهُ الجماَعةُ. الكْسِر وبالّشِ

وهذا محلُّ ِذْكِره على  وَمرَّ له في الشيِن َضْبطه بضّمِ الميِم ، وهو الَمْذُكوُر في شْرحِ التَّْقريِب. وَمرَّ له أَْيضاً في فَْصل الشيِن مع الكاِف ،

 الصَّواب ، ألنَّ ُحُروفَها ُكلَّها أَْعجميَّةٌ.

ُث ِلطيِب ِريِحِه وأَْخالقِهِ لُقِّ   فاِرِسيَّةٌ َمْعناها َمْوِضُع الِمْسِك. ؛ وهي َب به الحافُِظ عبُد هللِا بُن ُعَمَر بِن أَباَن الُمحّدِ

اه : َحبَّة الِمْسك. وَغِريٌب * قُْلُت : فيه تَْفصيٌل إن كاَن بغيِر هاٍء في آِخره ، فهو كما قاَل : َمْوِضُع الِمْسِك يُْوَضع فيه ، وإن كاَن بها ، فَمْعن

ْوِضعٍ ، وفيه نََظٌر ال ِمن المصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ، كْيَف يَْخفى عليه هذا ، وكأنَّ شْيَخنا أََخَذ ِمن هذا قَْوله هو اسُم َعلَم َمْوُضوٌع لمَ 

 يَْخفَى.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ذاَن.، بالضّمِ : قَْريةٌ بَهمَ  ُمْشكانُ  : [مشكن]

 وأَْيضاً : قريةٌ بفَْيُروَزاباذ ، َذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالَى في مشك ، وهنا َمحلُّ ِذْكِره على الصَّحيحِ.

ياِط ِمثْل : الَمْشنُ  : [مشن] ْرُب بالّسِ يِن الُمْهَملَِة. الَمْسنِ  هو الضَّ  بالّسِ

 : أَي َضَربات. َمَشنَه َمَشناتٍ  يقاُل :

 ِعْشريَن َسْوطاً وَمَشْقتُه وَمتَْختُه وَزلَْعتُه وَشلَْقتُه ، بمْعنًى واِحٍد. َمَشْنتُه وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : يقالُ 

 الَخْدُش. : الَمْشنُ و

ْت بي ِغراَرةٌ   ، أَي َسَجَحتْني وَخَدَشتْني. فَمَشنَتْني قاَل ابُن األَْعرابّيِ : َمرَّ
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 .َمَشنَها وقد النِّكاُح ، : الَمْشنُ و

 ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. َمْسُح اليَِد بَخِشنٍ  : الَمْشنُ و

__________________ 
 ( يف القاموس اسٌم ابلرفض منونة ا وأضافه الشارح فخفف.1)
كوهســتان ا ومعناه : موضــض اجلبا  ا ورمبا ( مل يذكرها املؤلف يف مادهتا. ويف ايقوت : قوهســتان بضــم أوله وســكون  نيه وكســر اهلاء : معرب  2)

 خفف مض النسبة ا فقير : القهستاين. انظر ايقوت هامش القاموس.
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 وال يَبضُّ منه َدٌم. أَْن تَْضِرَب بالسَّْيِف َضْرباً يَْقِشُر الِجْلدَ  : الَمْشنُ و

 اْختَلََسهُ. أَْيضاً :و: اْقتََطعَهُ ؛  اْمتََشنَهُ و

 ّيِ : اْختََطفَهُ.وقاَل ابُن األَْعراب

 واْختََرَطهُ. السَّْيَف : اْستَلَّهُ  اْمتََشنَ و

ْرعِ  إذا اْمتََشنَهاوَرَوى أَو تُراٍب عن الِكالبّي : اْمتََشَل الناقَةَ و ، كذا في النسخِ والصَّواُب  (1)بالتَّْشِديِد  ، كَمشَّنَ  ُكلِّه ، َحلََب ما في الضَّ

 بالتَّْخفيِف.

 فمنه ما بَضَّ منه َدٌم ، ومنه ما لم يَْجرحِ الِجْلَد. : وهي الَجْرُح له َسعَةٌ وال َغْوَر له ، َمْشنَةٌ  أَصابَتْهُ و

ً  النَّاقَةُ  َمشَّنَتِ و ْت كاِرَهةً ، تَْمِشينا  عن الِكالبّي. : َدرَّ

ّمِ وكغُرابٍ  الُموشانُ و  التَّْمِر. ِمن نَْوعٌ   وِكتاٍب :، بالضَّ

  هاُرون فقاَل أبو يوُسَف :َرَوى األْزهِريُّ بَسنَِده عن ُعثْمان بِن عْبِد الَوهاِب الثَّقفّي ، رِحَمه هللاُ تعالى قاَل : اختَلََف أَبي وأبو يوُسَف عْندَ و

َطبِ  ( )2أَْطيَبُ  َطِب ال الُمشانُ  الرُّ ما : يُْحَضراِن ، فلّما َحَضرا تَنَاَوَل أبو يوُسَف السُّكََّر فقْلُت له : سُّكَُّر ، فقاَل هارون ، فقاَل أَبي : أَْطيَُب الرُّ

ا رأَْيت الحقَّ لم أَْصبر عنه. ؟هذا  قاَل : لمَّ

َطبَ   .الُمشانَ  وِمن أَْمثاِل أَْهِل الِعراِق : بعلَِّة الَوَرشاِن تأُْكُل الرُّ

حاحِ : تأُْكُل ُرَطبَ  َطبَ : ، باإلضافَِة ، قاَل  لُمشانِ ا وفي الّصِ  .الُمشانَ  وال تَقُل تأُْكُل الرُّ

ي : ا سمعَتْ  الُمشانُ  قاَل ابُن بَّرِ اهُ أَْهُل الُكوفَِة بهذا االسِم ألنَّ الفُْرَس لمَّ َطِب إلى السَّواِد َدقِيق ، وهو أَْعجِميٌّ ، سمَّ بأُّمِ ِجْرذان ،  نَْوٌع ِمن الرُّ

ا جاُؤوا قالوا : أَْينَ   يُدوَن أَيَن أُّم الِجْرذاِن.الُجَرذُ ، يُرِ : وُموُش  ؟ُموشانُ  وهي نْخلَةٌ َكريَمةٌ َصْفراُء البُْسِر والتْمِر ، فلمَّ

أَو شْعٌب بأََجأَ  كِكتاٍب : َجبَلٌ  ، ِمشانٌ و َكثيَرةُ النَّْخِل ، كانْت إْقطاعاً ألبي القاِسِم الحِريِري صاِحِب الَمقاَمات. كَسحاٍب : ة بالبَْصَرةِ  ، َمشانُ و

اِء في آِخِره ، ال يَْصعده إالَّ متجرد.  ؛ ويُْرَوى بالرَّ

ئُْب العاِديَةُ. أَْيضاً :و  الذِّ

 الُمشاتَِمةُ ؛ قاَل : المرأَةُ السَِّليَطةُ  أَْيضاً :و

اِن  ٍض ِمشـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح ل ه مـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــح بـ  وهـــــــــــــَ

بــــــــــــــاِن     ــــــــــــــر كــــــــــــــح ُح ابل بــــــــــــــَ ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــَ ة تـ بــــــــــــــَ ــــــــــــــح (3)كــــــــــــــِذئـ
 

  
 ُخْذ ما َوَجْدَت. أَي لََك ، َمَشنَ  منه ما اْمتَِشنْ  يقاُل :و

 ً  أَي يُِصيُب منه. يَْمتَِشنُ ومن فالٍن  ليَْمتَشُّ  وقاَل أبو تراب : يقاُل : إنَّ فالنا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َء : قََشَرهُ.الشَّي َمَشنَ 

 ، كُركَّعٍ ؛ ومنه قوُل ُرْؤبَة : ُمشَّنٌ  ، والَجْمعُ  ماِشنٌ  وَسْوطٌ 

ش ِن و 
ُ
ياِط امل  (4)يف َأخاِديِد السِّ

 تَْجعَُل فيه كاألخاِديِد.أَي التي تَُخدُّ الَجْلَد أَي 

 بقَتاَدةٍ أَي ُخِدَش بها ، وذلك في الَكراَهِة والعُبُوِس والغََضِب. ُمِشنَ  ويقُولُوَن : كأَنَّ َوْجَهه

ً  اللِّيفَ  َمشَّنَ و ى اللِّيف قِْطعَةً قِْطعَةً : أي َميََّشه ونَفََشه للتَّْلِسين ؛ َرَواهُ األَْزهِريُّ عن رُجٍل ِمن أَْهِل َهَجَر ؛ قاَل : والتَّ  تَْمِشينا ْلِسيُن أن يَُسوَّ

 ويَُضمُّ بعُضه إلى بعٍض.
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باِب حتى كأَنَّهما تَناَزَعا جْلَد الظَِّربان وتَجاَذباهُ ؛ عن اب تَماَشنَاو  ِن األْعرابّيِ.ِجْلَد الظَِّربان : إذا اْستَبَّا أَْقبَح ما يكوُن ِمن الّسِ

 .قَْوَسه : اْنتََزَعه اْمتََشنَ و

 ، بالكْسِر : اسُم رُجٍل. الِمَشانُ و

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف القاموس بتخفيف الشا.1)
 وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  رفعها.« أطيبِ »( يف القاموس : 2)
 .«سلقض»( اللسان والتهذيب والتكملة ا وابألصر : 3)
 للعجاج ا وصّوب هذه الرواية ابن بري ا وبعده :ونسبه يف الصحاح واللسان  165( ديوانه ص 4)

ـــــــــــــطـــــــــــــن  ـــــــــــــب املشــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــكـــــــــــــل ـــــــــــــغـــــــــــــي ال ـــــــــــــب  شــــــــــــــــــــــــــاٍف ل

ن     مــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاح ا ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــا  األنــــــــــــــــــّ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عن ُكراعٍ ؛ وأَْنَشَد : (1)كِكتاٍب  ِمطانٌ   :[مطن]

 (2)كما عاَد الزماُن عل  ِمطَاِن 
 ونَقَلَه ابُن ِسْيَده.

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 َمْوِضٌع ؛ قاَل األَْخَطُل :: ، وفتِْحها  (3)، بكْسِر الطاِء  الماِطُرونُ   :[مطرن]

ُروِن إذا و   هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

عـــــــــــــــا     ُر الـــــــــــــــذي مجـــــــــــــــََ مـــــــــــــــح َر الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  (4)َأكـــــــــــــــَ
 

  
 َذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ، في الراِء.

 َزائَِدة ألنَّها تُْعرب.وقاَل ابُن جنِّي : لْيَسِت النُّون فيه 

. الَكثِيرُ  : الَمْعنُ والقَِليُل ؛  : الَمْعنُ والقَِصيُر ؛  : الَمْعنُ و: الطَّويُل ؛  الَمْعنُ  (: [معن]  ؛ نَقََل ذِلَك األْزهِريُّ

ي عن القاِلي : السَّْعُن الَكثيُر ،  . ويقاُل للذي ال مال له : ما لَهُ َسْعنَةٌ َمْعنٌ  القَِليُل ، وبذِلَك فَسَّر قْولَهم : ما له َسْعٌن وال:  الَمْعنُ وونَقََل ابُن بَّرِ

 ، أَي ال قَِليٌل وال َكثِيٌر. َمْعنَةٌ  وال

 األَشياِء ؛ قاَل النَِّمُر ابُن تَْولَب : السَّْهُل ِمن الَهيُِّن اليَسيرُ  : الَمْعنُ و

ـــــــــــــــــه و  ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــُبالَم ف ه ف ـــــــــــــــــُ ت عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــ  يـ  ال ضـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِن     عـــــــــــح ريحُ مـــــــــــَ َك غـــــــــــَ يـــــــــــاَع مـــــــــــالـــــــــــِ (5)فـــــــــــإن  ضـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَي َغْيُر يَِسيٍر وال َسْهٍل.

. اإلْقراُر بالذُّّلِ ، : الَمْعنُ و  كذا في النسخِ والصَّواُب : اإلْقراُر بالحّقِ

. الَمْعنُ و  : الذُّلُّ

 الُجُحوُد والُكْفُر للنِّعَِم. : الَمْعنُ و

 األَِديُم. : الَمْعنُ و

 الجاِري على َوْجِه األرِض ؛ وقيَل : العَْذُب الغَزيُر ؛ وكلُّ ذِلَك ِمن السُُّهولَِة.: ؛ وقيَل : السائُِل ؛ وقيَل  الماُء الظَّاِهرُ  : الَمْعنُ و

ْث عنو بِن زائَدةَ بِن َمَطر بِن َشِريِك بِن َعْمٍرو الشَّْيبانيُّ ، وهو َعمُّ يزيَد بِن  بُن زائَدةَ بِن عبِد هللاِ  َمْعنُ  وال َحَرَج ؛ هو َمْعنٍ  قَْولُهم : َحّدِ

ْيبانّي ، وكان حاِح ِمن النَّسِب ، وهما  ِمن أَْجواِد العََربِ  َمْعنٌ  ِمْزيَد بِن زائَدةَ الشَّ  عبُد هللِا وَزائَدةُ.؛ وَسقََط ِمن بعِض نسخِ الّصِ

 ُكلّه لتَيَّسِره وُسُهولَتِه. : الَمْعروفُ  الماُعونُ و

 ألنَّه ِمن َرْحَمِة هللِا َعْفواً بغيِر ِعالجِ كما تُعالَُج اآلباُر ونَْحوها من فَُرِض الَمشاِرِب ؛ وأَْنَشَد ثَْعلَب : الَمَطرُ  : الماُعونُ و

ٍد  يب بـــــــــــــــــــرياِ  جنـــــــــــــــــــَح وُ  لصـــــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــُ  أَق

رحقــــــــــــــــــــــًا أَراهُ     رح بـــــــــــــــــــــــَ رح هــــــــــــــــــــــَ  ؟تــــــــــــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

ا  وَن جمــــــــــــــــــَن ريُُه املــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــِ ب ج  صــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ميــــــــــــــــــَُ

رتَ     ِف اعــــــــــــــح ــــــــــــــح ي ٌم مــــــــــــــن اهلــــــــــــــَ (6)اُه إذا َنســــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اُء : َسِمْعُت بعَض العََرِب يقوُل :و  بعَْينِه ؛ قاَل : وأَْنَشدني فيه : الماءُ  هو الَماُعونُ  قاَل الفرَّ
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 مَيُج  َصِبريُُه املاُعوَن َصب ا
 .كالَمْعنِ  كلُّ ما اْنتَفَْعَت به : الماُعونُ  قاَل أبو َحنيفَةَ :و

َر قَْولُه تعالى :  ا يأتي َعْفواً ؛ وبه فُّسِ  .(7) (َومَيْنَ ُعوَن اْلماُعونَ )قاَل ابُن ِسيَده : وأُراهُ ما اْنتُِفَع به ممَّ

 كلُّ ما يُْستَعاُر من فأٍْس وقَُدوٍم وقِْدٍر ونَْحِوها هو أَو

__________________ 
 .«ككتاب ا كذا ابلنسخ ومل يذكر معناه ا ويف اللسان : مطان موضض أو تر  بعد أو بياضاً قوله : مطان  »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( اللسان.2)
 ( اقتصر ايقوت عل  كسر الطاء. وقا  : من شروط هذا االسم أن يلزم الواو وتعرب نونه ا وهو عجمي.3)
 ( اللسان ا ومعجم البلدان. من عدة أبيات. منسوبة ليزيد بن معاوية.4)
والتكملة وعجزه  335/  5واملقايي  « فإن هال »وانظر ختر ه فيه ا واللسان والصحاح وفيها :  392شعراء إسالميون ا شعر النمر ص  (5)

 يف التهذيب.
 .«بربا  جند»( اللسان وفيه : 6)
 .7( املاعون ا اآية 7)
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رٍة مم ا َجَرِت العاَدُة  رٍة وُسفح َعٍة وَشفح  بعارِيَِته ؛ قاَ  األعحش  :كَدلحٍو وقصح
ه  ونــــــــــــــــــــــــِ َوَد مــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــه مبــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــُ  أَبجــــــــــــــــــــــــح

مح     غــــــــــــــــــِ ُم مل تــــــــــــــــــَ اُ هــــــــــــــــــُ (1)إذا مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــََ
 

  
رِت اآليَةُ ؛ وكذِلكَ   .«بالماُعونِ  وُحْسُن ُمواساتِهم»الحِديُث :  وبه فُّسِ

 االْنِقياُد والطَّاَعةُ. : الماُعونُ و

 ، أَي تَْنقاُد لَك وتُِطيعَُك. الماُعونَ  ْلنا لصنعت بناقَتِك َصنِيعاً تُْعِطيكَ وَحَكى األَْخفَُش عن أَْعرابّيٍ فَِصيحٍ : لو قد نَزَ 

َكاةُ. : الماُعونُ  ُرِوي عن علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، في تْفِسيِر اآليِة أنَّه قالَ و  الزَّ

اُج : َمْن َجعَلَ  كاة فهو فاُعوٌل من الماُعونَ  وقاَل الزجَّ كاةُ ، وهو الشي الَمْعنِ  الزَّ يِت الزَّ ً  ُء القَِليُل فُسّمِ ِء القَِليِل ، ألنَّه يُْؤخذُ ِمَن بالشي ماُعونا

 الماِل رْبع عْشِره ، وهو قَِليٌل ِمن َكثيٍر.

اِعي :وقاَل ابُن ِسيَده : وعلى هذا القَْوِل ، العََمل ، وهو ِمَن السُّهولَِة والقلَِّة أل  نَّها ُجْزٌء ِمن كّلٍ ؛ قاَل الرَّ

وا  عـــــــــــُ نــــــــــــَ ا ميـــــــــــَح زيـــــــــــِر ملـــــــــــ  نـــــــــــح  قـــــــــــوحٌم عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــتــــــــــــ 

ــــــــــــال     زِي نــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــتـ وا ال ــــــــــــُ ل دِّ بــــــــــــَ ــــــــــــُ م ويـ وهنــــــــــــَ (2)مــــــــــــاعــــــــــــُ
 

  
 ؛ وقَْوُل الَحْذلِمّيِ : ما يُْمنَُع عن الطَّاِلبِ  : الماُعونَ و

َرعحَن َأو يـُعحِطَا ابملاُعونِ   ُيصح
. الماُعونُ  فَسَّره بعُضهم فقاَل :  ِضدٌّ. عن الطاِلِب وال يَْكتِرُث ُمْعِطيه ، ما ال يُْمنَعُ  : الماُعونُ و ما يَْمنَْعنَهُ منه وهو يَْطلُبُه منهنَّ

 ؛ كما في األساِس. أي بََذلَْت َسْيَرها يُريُد الناقَة ، ، ماُعونَها َضَربَها حتى أَْعَطتْ  ِمن المجاِز :و

 .وقيَل : أَطاَعْت واْنقاَدتْ 

ً  كَمنََع ، ونْحُوه ، الفََرسُ  َمعَنَ و  .كأَْمعَنَ  عاِدياً ؛ تَباَعدَ  : يَْمعَُن َمْعنا

ً  الماَء : ساَل ، معَنَ  كذا في النُّسخِ والصَّواُب : الماَء : أَسالَهُ ، َمعَنَ و  : أَسأَلَهُ. أَْمعَنَهو،  يَْمعَُن ُمعونا

ظاِهُره أنَّه ِمن َحّدِ نََصَر كما يَْقتَِضيه ِسياُق المصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ، والصَّواُب أنَّه  وبَلََغ ، ِمن الماءِ  َرِويَ  إذا والنَّْبُت : الَمْوِضعُ  َمعَنَ و

 ِمن َحّدِ فَِرَح ، ويدلُّ على ذِلَك قَْول ابِن ُمْقبِل :

َرٍس  يــــــــــــــــــَم مــــــــــــــــــن َعضــــــــــــــــــــــــــــــــح راعــــــــــــــــــِ ج  بــــــــــــــــــَ  ميــــــــــــــــــَُ

نح     عـــــــــــــِ ُر حـــــــــــــىت مـــــــــــــَ طـــــــــــــح ه الـــــــــــــقـــــــــــــَ راَوحـــــــــــــَ (3)تـــــــــــــَ
 

  
 في األَْمِر : أَْبعََد. أَْمعَنَ و

 غاَب في أَْقصاهُ. إذا الضَّبُّ في ُجْحِرِه : أَْمعَنَ و

 ِضدٌّ. مالُه ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ ؛ وهو قَلَّ  أَْيضاً :وفالٌن : َكثَُر مالُه ؛  أَْمعَنَ و

ِه : َذَهَب به. أَْمعَنَ و  بحقِّ

 بْعَد الُجحوِد. ِء : أَقَرَّ بالشَّي أَْمعَنَ و

 أَي بيَن قَْوِلهم : َذَهَب بحقِّه وبيَن قَْوِلهم أَقَرَّ به واْنقاَد. ِضدٌّ ، ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ وهو اْنقادَ ولي بحقِّي : أَقَرَّ به  أَْمعَنَ و

 ؛ وقيَل : َسُهَل وساَل. (4) الماُء : َجَرى أَْمعَنَ و

بَّاء ؛ قاَل َعْمُرو بُن َمْعِديْكرب : ، كأَميٍر : د باليََمنِ  *َمِعينٌ و  ِمن بِناِء الزَّ
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__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.« مبا عنده»برواية :  199( ديوانه ط بريوت ص 1)
 برواية : 230( ديوانه ط بريوت ص 2)

 م ملـــــــــــــــــا ميـــــــــــــــــنـــــــــــــــــعـــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  اإلســــــــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــال    ــــــــــــــي ــــــــــــــهــــــــــــــل ــــــــــــــت ــــــــــــــعــــــــــــــوا ال  مــــــــــــــا عــــــــــــــوهنــــــــــــــم ويضـــــــــــــــــــــــــــي

  

 ورواية الصحاح كالديوان.« ويبدلوا تبديالً »وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية اللسان وانظر رواية يف التهذيب وفيه : 

 ( اللسان.3)
(4.  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : واألرُض : َرِوَيتح
 ابالصر مل يشر اليها اهنا من القاموس وهي منه. (*)
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ٍا  عـــــــــــــــــِ َش َأو مـــــــــــــــــَ راقـــــــــــــــــِ  َدعـــــــــــــــــاان مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــَ

يــــــــــــــُض     لــــــــــــــِ أَلب  بــــــــــــــنــــــــــــــا مــــــــــــــَ َض واتــــــــــــــح (1)فــــــــــــــَبلــــــــــــــحَ
 

  
 تقدََّمْت تَْرَجَمته في َعَوَن وَعيََن. اإلماِم الحافِِظ ، َمِعينٍ  واِلُد يَْحيَى بنِ و

 : َجَرى فيه الماُء. َمْمعونٌ  َكألٌ و

 : أَصابَهُ الَمَطُر. َمْمعونٌ  وقيَل : َزَهرٌ 

 : يُْسقَى بالماِء الجاِري ؛ قاَل العَبَّاِديُّ : َمْمعونٌ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : َروضٌ 

ٌح و  بــــــــــــَ ــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــَ وٍن ل عــــــــــــُ اِويــــــــــــَر ممــــــــــــَح نــــــــــــَ ــــــــــــَ  ذي تـ

هـــــــــــارَا     َ أَمـــــــــــح اح لـــــــــــَ َد قـــــــــــد أَفــــــــــــح ُذو َأوابـــــــــــِ غـــــــــــح (2)يــــــــــــَ
 

  
منَّا أَي َمْنزل  َمعانٌ  الُكوفَةُ : ويقاُل : إنَّ ميَمه زائَِدةٌ ، كما في شْرحِ الِكفايَِة ، وِمثْلُه قَْول األَْزهِرّي ، يقاُل  والَمْنِزُل. (3) : الَمبَاَءةُ  الَمعانُ و

 ِمنَّا.

 وقد تقدََّم شاِهُده في عون. ع بطِريِق حاّجِ الشَّاِم ، : َمعانٌ و

 رُجٍل. (4) كغُراٍب : اسمُ  ، ُمعانٌ و

ّمِ : َمجاِري الماِء في الواِدي ، الُمْعنانُ و  السُُّهولَة. الَمْعنِ  ِمن ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 في كذا : بالََغ. أَْمعَنَ 

 في َطلَِب العَُدّوِ : أَي َجدَّ. أَْمعَنَ و

ُجُل : َهَرَب ؛ قاَل َعْنتَرةُ : أَْمعَنَ و  الرَّ

َدجـــــــــــــــ  و  ه مـــــــــــــــُ زَالـــــــــــــــَ مـــــــــــــــاُة نـــــــــــــــِ رَِه الـــــــــــــــكـــــــــــــــُ  ٍج كـــــــــــــــَ

م     لــــــــــــِ َتســــــــــــــــــــــــــح َراًب وال ُمســــــــــــــــــــــــــح ٍن هــــــــــــَ عــــــــــــِ (5)ال ممــــــــــــُح
 

  
 : تَصاَغَر وتََذلََّل اْنِقياداً. وقيَل : تمكََّن على بَساِطه تَواُضعاً. تََمعَّنَ و

ُم أَْيضاً. الَمْعنُ و ر قَْوُل التَِّمر بِن تَْولٍب المتقّدِ  : الَحْزُم والَكْيُس ؛ وبه فُّسِ

 : الَمْعروُف. الَمْعنُ و

 ، واألَِلُف ِعَوض عن الهاِء. َمعُونَة أَْصلُه الماُعونُ  وِمن الناِس َمْن يقوُل :

 : الَمْنفَعَةُ والعَِطيةُ. الماُعونُ و

دقَةُ الواِجبَةُ.  وأَْيضاً : الصَّ

 أَو َمْفعوٌل ِمن العُيُوِن ؛ قاَل ُعبيٌد : الماُعونِ  الماِء : الظاِهُر الجاِري ، فَِعيٌل ِمن َمِعينُ و

ٌن  عـــــــــــــــــــــِ ٌا ممـــــــــــــــــــــُح عـــــــــــــــــــــِ ٌة َأو مـــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــَ  واهـــــــــــــــــــــِ

وُب     بـــــــــــــــــــٌة دوهنـــــــــــــــــــا هلـــــــــــــــــــُُ (6)َأو َهضـــــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 الذي َذَكَره المصنُِّف رِحَمه هللاُ. الُمْعنانِ  ، لُغَةٌ في (7)، بالضّمِ  الُمْعنانُ و؛  ُمْعنانٌ  ، ومياهٌ  ُمعُناتٌ و ُمعُنٌ  والَجْمعُ 

 الواِدي : كثَُر فيه الماُء فَسُهَل ُمتَناَولُه. َمعَنَ و

 : أَسالَهُ. أَْمعَنَهو
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 كَكُرَم. فَمعُنَ 

 الَمَطُر : تَتَابََع عليها فأَْرَواها. َمعَنها : إذا َرِويَْت ، وقد ُمِعنَتْ واألرُض  أَْمعَنَتِ  وقاَل أبو زْيٍد :

ةٌ. َمْعنةٌ  األَْمرِ وفي هذا   : أَي صالٌح وَمَرمَّ

ً و  : نََكَحها. َمعَنَها يَْمعَنُها َمْعنا

 : الِجْلُد األَْحَمر يُْجعَُل على األَْسفاِط ؛ قاَل ابُن ُمْقبل : الَمْعنُ و

ه  ِن َوع ســـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــح
َ

دِّ املـــــــــــــ قـــــــــــــَ ٍب كـــــــــــــمـــــــــــــَ  بـــــــــــــالحـــــــــــــِ

ا     فـــــــــَ ـــــــــُ نـ ـــــــــه خـــــــــُ ِر يف َروححـــــــــان راســـــــــــــــــــــــِ
َ
ـــــــــِدي املـــــــــ (8)أَي

 

  
__________________ 

 .«ينادي من»وفيه : « معا»( اللسان ومعجم البلدان : 1)
 ( اللسان والتهذيب منسوابً لزيد بن عدي العبادي.2)
َبحَبةُ »( يف القاموس : 3)

باَءُة.« امل
َ
 وعل  هامشه عن نسخة : امل

 ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فخفف.( يف القاموس : اسٌم 4)
 «.الكمبة» ا واللسان ا وابألصر : 26( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 5)
 واللسان. 25( ديوان عبيد بن األبرص ط بريوت ص 6)
 .«قوله : واملعنان ابلضم اخل الذي تقدم للمصنف إلا هو ابلضم»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( اللسان.8)
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 .َمْعنةٌ  اُل للذي ال ماَل له : ما لَهُ َسْعنةٌ والويق

 ٌء وال قَْوم.وقاَل اللَّْحيانيُّ : ما لَهُ شي

 : القَِليُل الماِل ، والَكثيُر الماِل ، ِضدٌّ. (1) الَمْعنُ و

 : فََرُس الَخْمَخام بِن َجَملَةَ. َمْعنٌ و

 في حاَجتِه : سهٌل َسِريٌع. َمْعنٌ  ورُجلٌ 

 : َمْوِضٌع بيَن الَحَرَمْين ؛ وقد تقدََّم. َمعُونَةَ  وبِئْرُ 

بِن ماِلِك ابِن فْهِم بِن غنِم بِن َدْوٍس ، منهم : أبو َعْمرو ُمعاِويَةُ بُن َعْمِرو بِن الُمَهلَِّب بِن َعْمِرو  َمْعنِ  : بَْطٌن ِمن العََرِب ، وُهم بنُو َمْعنٍ  وبنُو

 بِن َشبِيٍب األَْزِديُّ البَْغداِديُّ من شيوخِ البُخاِري. وأَُخوه كرماني بن َعْمرو شيٌخ البِن شاَذاَن.

اد  : شيٌخ لُمْسلم. (2) الَمْعنِيُّ  ويوُسُف بُن حمَّ

 : له ِوفاَدةٌ ، وولَداهُ َمْرواُن وإياُس شاِعَراِن. (3) الَمْعنِيُّ  وماِلُك بُن عبِد هللاِ 

 ، وعنه البزار ، وَغْير هؤالء. الَمْعنّيِ  (4): َرَوى عن ُسلَْيمان بِن عْبِد هللِا  المْعنِيُّ  تميمٍ ومحمُد بُن 

 للفََرِق بَْينَها وبيَن الَمْنسوِب إلى القَبيلَِة. المعناويُّ  : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن الشَّْرقية ، والنِّْسبَةُ إليها الَمِعينَةُ و

 َخْيُل والركاُب ؛ عن الّسهيلّي.: حيُث تُْحبَُس ال الَمعانُ و

 : َجبٌَل ؛ عن البَْكِري. المعانُ و

 : بيَن الُكوفَِة والشاِم. المعنيةُ و

َف المصنُِّف فَذَكَره في عون. َمْعنُ  وهناك آباٌر َحفََرها  بُن زائَدةَ فنُِسبَْت إليه ؛ عن نَْصر ؛ وَصحَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالغَْيِن المْعَجَمِة : َمْوِضٌع قُْرَب الَمِدينَِة ، وهو َغْيُر بِئِْر َمعُونَة بالُمْهملِة ، كذا في اللِّساِن. َمغُونَةَ  : بِئْرٌ  [مغن]

 من نواِحي نَْيسابُوَر ، منها : عبدوُس بُن أَحمَد ، َرَوى عنه أبو إْسحاق الُجْرجاني. (6)، بالضّمِ : ِمن رْستاِق نستب  (5) ُمغونٌ و

 َرَوى عنه أبو حْفص النَّسفيُّ الحافُِظ. الميغنيُّ  بُن أَبي الحاِرثِ  (8)، بالكْسِر : قَْريةٌ بَسَمْرقَْند ، منها : َعْمُرو  (7) ميغنُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : اسُم َمدينَِة السَّالِم ؛ وقد تقدََّم ِذْكُرها واالْختِالُف في اسِمها في حْرِف الداِل. ْغدانُ مَ  : [مغدن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

، رِحَمه هللاُ  عبِد بِن ُحَمْيد الكشي (10)، بالضّمِ : قَْريةٌ ببُخارى ، منها : أبو غاِلٍب زاهُر بُن عبِد هللِا بِن الخصيِب عِن  (9) ُمْغكانُ   :[مغكن]

 تعالى.

بَِّة والَجراَدةِ ونحِوهما بالفتْحِ : ، الَمْكنُ  : [مكن]  ؛ قاَل أبو الِهْنِديُّ : وكَكتٍِف : بَْيُض الضَّ

َريـــــــــــِب و  عـــــــــــاُم الـــــــــــعـــــــــــُ بـــــــــــاِب طـــــــــــَ ُن الضـــــــــــــــــــــــــِّ كـــــــــــح  مـــــــــــَ

مح و     جــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ وُس ال فــــــــــُ ــــــــــُ ــــــــــِه نـ ي هــــــــــِ ــــــــــَ ت (11)ال تشــــــــــــــــــــــــح
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 .َمِكنَةٌ و َمْكنةٌ  وقد تقدََّم في عرب ، واِحَدتُه

بَّةُ ، َمِكنَتِ  وقد  فهي أَْمَكنَتْ و،  َمكونٌ  كَسِمَع ، فهي الضَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : واملعين .1)
 ( قا  ابن األثري يف اللباب هو من ولد معن بن زائدة.2)
 . بطن من طيٍئ... ( يف اللباب : هذه النسبة إىل معن بن عتود بن عنا3)
 : عبيد  . 1377/  4التبصري ( يف 4)
 وضبطت فيهما بضم أوله و نيه. 1379/  4ابلعا املهملة ا والتصحيح عن معجم البلدان والتبصري « ومعون»( ابألصر : 5)
 شحت.والذي يف ايقوت : بُ « قوله : نستب ا يف نسخة : ليست ا وحرره فإين مل أ فر به بعد املراجعة»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ابلعا املهملة ا والتصحيح ابلغا املعجمة عن ايقوت ولباب ابن األثري ا يف اسم القرية ويف النسبة إليها.« وميعن»( ابألصر : 7)
 .«عمر»( يف اللباب ومعجم البلدان : 8)
 ابلعا املهملة ا والتصحيح عن معجم البلدان واللباب.« معكان»( ابألصر : 9)
 والتصحيح عن اللباب البن األثري.« بن»( ابألصر : 10)
وانظر حباشــــــيتها ثبتاً أبلاء املراجض الجي ورد فيها البيت أليب اهلندي ا واله عبد املؤمن بن عبد  343/  5( اللســــــان والصــــــحاح واملقايي  11)

 القدوس.
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 إذا مَجََعِت البَـيحَ  يف جوحِفها ؛ واجلَراَدُة كذِلَك. : مُمحِكنٌ 
بَّةُ َجَمعَْت بَْيَضها في بْطنِها ، فهي أَْمَكنَتِ  ئيُّ :وقاَل الِكسا ي لرُجٍل من بَني ُعقَْيل : َمُكونٌ  الضَّ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ًة  ــــــــــــ  ب ــــــــــــَدُه ضــــــــــــــــــــــــــَ ي أنح َأصــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــقــــــــــــِ ي ــــــــــــِ  أَراَد َرف

ا     وهنــــــــُ كــــــــُ بــــــــاِب مــــــــَ واًن ومــــــــن خــــــــريحِ الضــــــــــــــــــــــِّ كــــــــُ (1)مــــــــَ
 

  
بَّةُ   التي على بَْيِضها. الَمُكونُ  وقيَل : الضَّ

حاحِ :  .الَمِكناتِ و الَمِكنِ  ، بكْسِر الكاِف ، واِحَدةُ  الَمِكنَةُ  وفي الّصِ

وا الطَّْيَر على»في الحِديِث : و ها ، أَي بَْيِضها ، «َمُكناتِها وأَقِرُّ بَِّة ، ألنَّ  ، بكْسِر الكاِف وضّمِ ليَس  الَمِكنَ  على أنَّه ُمْستعاٌر لها ِمَن الضَّ

 للطَّْيِر ؛ وقيَل : َعنَى َمَواقَِع الطَّْيِر.

باِب. الَمِكناتُ  ، وإنَّما هي ُوُكنات ، وإنَّما َمِكناتٍ  فقالوا : ال نَْعرُف للطَّْيرِ  َمِكناتِها قاَل أبو ُعبيٍد : سأَْلُت ِعدَّةً ِمَن األَْعراِب عن  بيُض الّضِ

باِب فيُْجعَل للطَّْيِر على التَّْشبيِه ، كما قالوا : َمَشافِر الَحبَِش ، وإنَّما الَمشافُِر  َمَكنُ  ِب أْن يُْستعارَ قاَل أبو ُعبيٍد : وجائٌِز في َكالِم العَرَ  الّضِ

 لإلبِِل.

وها على َمواِضِعها أَْمِكنَتِها وقيَل في تْفِسيِر الحِديِث : على التي َجعَلَها هللاُ لها ، أَي ال تضرُّ  ، أَي ال تَْزُجُروا الطَّْير وال تَْلتَِفتُوا إليها ، أَقِرُّ

 وال تَْنفَُع ، وال تَْعُدوا ذِلَك إلى غيِرِه.

ِحيُح في قْوِلِه على  .الَمِكنَةُ التََّمكُّنُ و،  الَمِكنَةِ  أنَّها َجْمعُ  َمِكناتِها وقاَل َشِمٌر : الصَّ

وا الطَّْيَر على كلِّ  تَمكُّنٍ  ي ذُومن السُّْلطاِن ، أَ  َمِكنةٍ  تقوُل العََرُب : إنَّ ابَن فالٍن لذُو تََرْونَها عليها وَدُعوا التََّطيّر منها ،  َمِكنةٍ  ، فيقوُل : أَقِرُّ

 وهي ِمثُْل التَّبِعِة ِمن التَّتبُّعِ والطَِّلبِة ِمن التَّطلُِّب.

ي : ال يقاُل في ي َمْوِضُع الطَّيرِ  التَّمكُّن إنَّما هي بمْعنَى الَمِكنَةَ  نَّ إالَّ على التََّوسُّعِ ، أل الَمكانُ  إنَّه الَمِكنةِ  وقاَل ابُن بَّرِ فيه ؛  َمِكنةً لتََمكُّنِه ، فُسّمِ

 وال تََطيَُّروا بها. أَْمِكنَتِها يقوُل : َدُعوا الطَّْيَر على

َمْخشِريُّ : ويُْرَوى تَْيِن ، َجْمع ُمُكناتها وقاَل الزَّ  كُصعُداٍت في ُصعٍُد وُحُمراٍت في ُحُمٍر. َمكانٍ  َجْمعُ  ُمُكنٌ و ُمُكنٍ  ، بضمَّ

ُجُل في الجاِهِليَِّة إذا أَراَد الحاَجةَ أَتَى الطَّيَر ساقِطاً أَو في : وقاَل يونس : قاَل لنا الشافِِعيُّ ، رِضَي هللاُ عنه في تْفِسيِر هذا الحِديِث  كاَن الرَّ

ماِل َرَجَع ، فنََهى النبيُّ َوْكِره فنَفََّرهُ ، فإن أََخَذ ذاَت اليميِن َمَضى لحا  ، عن ذِلَك. وسلمعليههللاصلىَجتِه ، وإن أََخَذ ذاَت الّشِ

حيُح وإليه كاَن يذهُب ابُن ُعيَْينَة ، وإذا  َعِلْمَت ذِلَك َظَهَر لَك القُصوُر قاَل األَْزهِريُّ : والقْوُل في مْعنَى الحِديِث ما قالَهُ الشافِِعيُّ ، وهو الصَّ

 ِم المصنِِّف ، رِحَمه هللاُ.في َكال

 على أَي تَُؤَدتِه. (2) َمَكانَتِه يقاُل : َمرَّ على .تََمكََّن كالَمِكينَةِ  وقد : التَُّؤَدةُ ، الَمكانَةُ و

 وِهينَتَِك. َمكانَتِكَ و َمِكينَتِكَ  وقاَل أبو زْيٍد : يقاُل اْمِش على

، أَي على ِحياِلُكم وناِحيَتُِكم ؛  (3) (اْعَمُلوا َعلى َمكانَِتُكمْ )، أَي اتِّئاِده. وفي التَّْنزيِل العَزيِز :  َمِكينَتِه وقاَل قُْطُرُب : يقاُل فالٌن يَْعمُل على

 .ُمْستَْمِكنُونَ  وقيَل : َمْعناهُ على ما أَْنتم عليه

اُء   وَمْوقِعَة وَمِحلَّةٌ. َمكانَةٌ  : في قَْلبِه (4)وقاَل الفرَّ

 ؛ وال يُْجَمُع َجْمُع التّْكِسيِر. َمكاناتٌ  والَجْمعُ  الَمْنِزلَةُ عند َمِلٍك ، : الَمكانَةُ و

نُ  ، واالْسُم : ُمَكناءُ  ج ، الَمكانَةِ  بَيِّنُ  َمِكينٌ  ، فهو تََمكَّنَ و َمكانَةً  ، كَكُرَم ، َمُكنَ  قدو ْفع والنَّْصب والَجّر  ، ما يَْقبَُل الَحَركاِت الثَّالثَ  الُمتََمّكِ الرَّ

 وَزْيداً وَزْيٌد ؛ وكذِلَك َغْير الُمْنَصِرف كأَْحمَد وأَْسلََم. كَزْيدٍ  لَْفظاً ،

__________________ 
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نٌ  وقاَل الجْوهِريُّ : ومْعنَى قَْوِل النَّْحِويِّين في االْسِم إنَّه ُن األَْمَكنُ  أَي أنَّه ُمْعَرٌب كعَُمَر وإبراهيَم ، فإذا اْنَصَرَف مع ذِلَك فهو ُمتَمّكِ  الُمتََمّكِ

ن كَزْيٍد وَعْمٍرو ، وَغْير نٌ   ، قاَل : وَمْعنَى قَْولهم في الظْرِف إنَّههو الَمْبنيُّ كقَْولَك َكْيَف وأَْينَ  الُمتََمّكِ ةً اْسماً  ُمتََمّكِ ةً َظْرفاً وَمرَّ أنَّه يُْستَْعمُل َمرَّ

نِ  ، وَغْيرُ   هو الذي ال يُْستَْعمُل في َمْوِضعٍ يَْصلح أن يكوَن َظْرفاً إالَّ َظْرفاً. الُمتََمّكِ

 ِء.الحاِوي للشي : الَمْوِضعُ  الَمكانُ و

عْنَدُهم هو  فالَمكانُ  الُمتَكلِّمين أنَّه َعْرٌض ، وهو اْجتِماُع ِجْسَمْين حاٍو ومحوّي ، وذِلَك كَكْوِن الِجْسم الَحاِوي ُمِحيطاً بالَمْحوّي ، وعْنَد بعِض 

اغُب.  الُمناَسبَةُ بيَن هذين الِجْسَمْين ، وليَس هذا بالَمْعروِف في اللّغَِة ؛ قالَهُ الرَّ

 َجْمُع الَجْمعِ. ، أَماِكنُ و ٍل وأَْقِذلٍَة ؛كقََذا ، أَْمِكنَةٌ  ج

، فقد َدلَّ هذا على أنَّه َمْصدٌر ِمن كاَن أَو َمْوِضٌع منه ؛ قاَل :  َمكانَكَ  ، وقُمْ  َمَكانَكَ  ُكنْ : قاَل ثَْعلَب : يَْبُطُل أْن يكوَن فَعاالً ألنَّ العََرَب تقوُل 

فَشبَُّهوها بفعَالٍَة وهي فعاَملُوا الميَم الزاِئَدةَ ُمعاَملَة األْصِليّة ألنَّ العََرَب تَُشبِّه الَحْرَف بالَحْرِف ، كما قالوا َمنَاَرة وَمنَائِر ،  أَْمِكنةً  وإنَّما ُجِمعَ 

كاَن يَْنبَغي أْن ال يُتَجاوُز ِمَن النُّوِر ، وكان حْكُمه َمنَاِور ، كما قيَل َمِسيل وأَْمِسلَة وُمُسل وُمْسالن ، وإنَّما َمسيٌل َمْفِعٌل ِمن السَّْيِل ، ف َمْفِعلَةٌ 

ر تَْكِسيَره.فيه َمسايُل ، لكنَّهم َجعَلُوا الميَم الزائَِدةَ في حْكِم األَْصليِة ، فصاَر َمْفِعل في حْكِم فَِعي  ٍل ، فُكّسِ

وَر له يَْنبُُت على َهْيئِة َوَرِق الِهْنِدبا بعُض َوَرقِه فَْوَق بعٍض ، وهو كثيٌف وَزْهرتُه َصْفراُء ، وَمْنبتُه الِقناُن وال َصيُّ  ، بالفتْحِ : نَْبتٌ  الَمْكنانُ و

بِيَع وذِلكَ   لينِه. لَمكانِ  ، وهو أَْبَطأُ ُعْشِب الرَّ

 فَةَ ، رِحَمه هللاُ تعالى : وإذا أََكلَتْه الماِشيَةُ َغُزَرْت عليه فكثَُرْت أَْلبَانُها وَخثَُرْت ، واِحَدتُه بهاٍء.قاَل أبو حني

ِة : الَمْكنانُ  وقاَل األَْزهِريُّ : مَّ بيعِ ؛ وأْنَشَد لذي الرُّ  ِمن بُقُوِل الرَّ

ُه و  ـــــــــــــقـــــــــــــَ ِدي ـــــــــــــاٌن كـــــــــــــبن  حـــــــــــــَ ن كـــــــــــــح ِض مـــــــــــــَ ـــــــــــــر وح  ابل

تـــــــــــح     ِض َزرَايب  وشـــــــــــــــــــــــــ  وانـــــــــــِ ف  الصـــــــــــــــــــــــــ  (1)هـــــــــــا َأكـــــــــــُ
 

  
 ؛ أْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : يُْنبِتُه كُمْحِسٍن : ، ُمْمِكنٌ  وادٍ و

تح و  نـــــــــــاَوحـــــــــــَ لـــــــــــّي تـــــــــــَ ِر الـــــــــــطـــــــــــ  حـــــــــــَ تـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ّر مـــــــــــُ  جمـــــــــــََ

ِن     كــــــــــِ ِن واٍد ممــــــــــُح ــــــــــطــــــــــح ــــــــــب ــــــــــاُء ب ب ــــــــــظــــــــــِّ ــــــــــه ال ــــــــــي (2)ف
 

  
ي ألَبي َوْجَزةَ يَِصُف ِحماراً :  وأْنَشَد ابُن بَّرِ

َر املـــــــــــاُء عـــــــــــ ن  بـــــــــــه حَتَســـــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــَ تـــــــــــَ  نـــــــــــه واســـــــــــــــــــــــــح

ِب     طــــــــح ــــــــقــــــــُ ــــــــاِن وال ن كــــــــح َ
ا مــــــــن املــــــــ ــــــــ  ن فــــــــاِن جــــــــُ ــــــــح (3)إل

 

  
هكذا في النسخِ والصَّواُب أنَّه ِمن أَتْباعِ التابِِعين ؛ ففي الكاِشِف للذَّهبّيِ ؛ َرَوى عن  تابِِعيٌّ ، البَْصِريُّ  ، كأَميٍر : نُوُح بُن َربيعَةَ  َمِكينٍ  أبوو

 وِعْكِرَمة ، وعنه َوِكيٌع والقطَّاُن ، ثِقَةٌ.أَبي مجلٍز 

ل. اٍد الدَّالَّ  وقاَل ابُن الُمَهْندس في الكنَى : َرَوى عن إياِس بِن الحاِرِث بِن معيقِب الّدْوسّي ، وعنه سهُل بُن حمَّ

ه ُمعَْيقِب بِن أَبي فا  .َمِكينٍ  ِطَمةَ الّدوِسّي َحليف قَُرْيش ، وعنه أبووفي الثِّقاِت البِن حبَّان في تَْرَجَمة إياس هذا : يَْرِوي عن َجّدِ

ً  ءِ من الشَّي َمكَّْنتُهو حاحِ ، منه أَْمَكْنتُهو ، تَْمِكينا ، كما في  المكانَةُ  إذا َظِفَر به ، واالسُم ِمن كّلِ ذِلكَ  : اْستَْمَكنَ و فَتََمكَّنَ  بمْعنًى ، كما في الّصِ

 الُمْحَكم.

الصُّعوَد إلى هذا الَجبَِل ، وال  يُْمِكنُكَ  بمْعنَى أَْستَِطيعُه ، ويقاُل : ال أُْمِكنُه ، وال يقاُل : أنا ُمْمِكنٌ  األَْمُر ، فهو أْمَكنَني قاَل األَْزهِريُّ : ويقالُ 

 الصُّعوَد إليه. تُْمِكنُ  يقاُل : أنتَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

  الشاِعُر :، قالَ  الَمُكونِ  ، بالكْسِر ، َجْمعُ  ِمكانٌ  ِضبابٌ 

__________________ 
 ( ديوانه واللسان والتهذيب.1)
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ٌة و  ـــــــــــــــ  رِي فـــــــــــــــَ ا صـــــــــــــــــــــــــــــَ مح أهنـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ل ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ـــــــــــــــاَ  ت  ق

هح     نــــــــــاِدبــــــــــُ كــــــــــاٌن مبــــــــــا فــــــــــيــــــــــهــــــــــا الــــــــــد َب وجــــــــــَ (1)مــــــــــِ
 

  
َمْخشرّي. ُمُكنٍ  على الَمكانُ  ويُْجَمعُ  تَْين ، عن الزَّ  ، بضمَّ

 ؛ عن َشِمٍر ؛ وقد تقدََّم. التََّمكُّنُ  ، كفَِرَحٍة : الَمِكنَةُ و

هم ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. َمِكناتِهمووالناُس على َسِكناتِهم ونَِزالتِهم   : أَي َمقاّرِ

َمْخشريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى : هو ِمن مجاِز المجاِز   .(2)وقاَل الزَّ

 عْنَد األَميِر ، شاذٌّ ؛ عن الَجْوهِرّيِ. أَْمَكنَه وما

ي : وقد جاءَ   ؛ قاَل القاُلُخ : َمُكَن يَْمُكنُ  قاَل ابُن بَّرِ

 حيُث تـََثىن  املاُء فيه فَمُكنح 
 على الِقياِس. أَْمَكنَه قاَل : فعلى هذا يكوُن ما

 وأْنَشَد ِسْيبََوْيه : على َحْذِف الَوِسيِط ؛ تََمكَّنَهو تََمكََّن بالَمكانِ و

ُم  هــــــــــــــُ مح َأطــــــــــــــاعــــــــــــــَ يــــــــــــــاهــــــــــــــُ َن ُدنــــــــــــــح كــــــــــــــ   ملــــــــــــــا متــــــــــــــََ

ِر     ُه ميــــــــــــَِ وا ِديــــــــــــنــــــــــــَ يــــــــــــلــــــــــــُ ٍو ميــــــــــــُِ (3)يف َأيِّ حنــــــــــــَح
 

  
ره شيئاً ِمن َخْلِفه. َمكانَك وقالوا :  ، تُحذِّ

. يُْمِكنُه وفالٌن ال  النُُّهوض ، أي ال يَْقِدُر عليه : نَقَلَه الجْوهِريُّ

 ، بالضّمِ : القْدَرةُ واالْستِطاَعةُ. الُمْكنَةُ و

ُسوخ واالْستِقراِر على االْستِقاَمِة. التّمكينُ و وفِيّة َمقَام الرُّ  عْنَد الصُّ

 : قْوٌم ِمن العلويّين باليََمِن. المِكينِ  وبنُو

ْنيا. الماكيانيّ  بِن علّيٍ : َجدُّ محمِد  ماكيانُ و  الّسرخسّي عن ابِن أَبي الدُّ

 َرَوى عنه أبو َزْرَعة وَوثَّقَه. الَماِكينيّ  (4): َجدُّ إبراهيَم بِن إبراهيَم  ماكينةو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ هذا مَحلُّ ِذْكِره. (6)، عن ابِن المنقور  (5)ُمْكران ، بالضّمِ : بْلَدةٌ بكْرَمان ، منها : أبو حْفص ُعَمُر ابُن محمِد بِن ُسلَْيم 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يُح التي تقلُب البَْحَر الماِلَح على النِّيِل ، كما في ُحْسِن الُمحاَضَرةِ وغيِرِه ؛ وأْنَشُدوا : الَمْلتَنُ  : [ملتن]  ، كَجْعفٍَر : الّرِ

 اشــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــض فــــــــــــلــــــــــــلشــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــِض أعــــــــــــلــــــــــــ  يــــــــــــٍد 

ىَن مـــــــــــــن يـــــــــــــد ا     مســـــــــــــــــــــــــــنِ عـــــــــــــنـــــــــــــدي وَأســـــــــــــــــــــــــــح

  

 فـــــــــــــــالـــــــــــــــنـــــــــــــــيـــــــــــــــُر ذو فضـــــــــــــــــــــــــــــٍر ولـــــــــــــــكـــــــــــــــنـــــــــــــــه 

 الشــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــر يف ذلــــــــــــــــك لــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــلــــــــــــــــوِ    

  
 وبعٌض يقولُه بالميِم وهو َغلٌَط ؛ وأَْوَرده الخفاجيُّ في شفاِء الغَِليِل.

ً  ُمْلتانُ و  : َمدينَةٌ بالِهْنِد على سمت غزنَةَ ِمن فتوحِ محمِد بِن القاِسِم بِن عقيٍل الثَّقَفّي. ُموْلتَان ، بالضم ، ويُْكتَُب أَْيضا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 ، بضّمِ الِميِم : ِمن قَُرى َمْرَو ، منها : أبو الَحَسِن عليُّ بُن الَحَكم األَْنصاريُّ الَمْرَوزيُّ عن أَبي عوانَةَ. ُمْلَجَكانُ  : [ملجكن]

ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

؛ منها : أبو سْعٍد أَحمُد بُن محمِد بِن أَحمَد بِن عبِد هللِا بِن حْفص بِن خِليٍل  ماالن : من قَُرى هَراةَ ، وأَْهُل هَراةَ يقُولُونَ  مالين : [ملن]

عَفاء والَمتُْروِكين ، وأَلََّف في الُمْؤتَِلف والُمْختَلَف وفيالَماِلينيُّ األَْنصاِريُّ الَهَرويُّ الصُّوفيُّ ، َرَوى عن ابِن عِدّيِ كتابَهُ الَكا  ِمل في الضُّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 ( ذكرت يف جماز األساس.2)
 ( اللسان.3)
 .« مد: » 1339/  4( يف التبصري 4)
 ( يف اللباب : سليمان.5)
 ( يف اللباب : ابن النقور.6)
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َر َسَنة  ٍر اخَلِطيُب ا ماَت مِبصح باِب واألنحساِب ا َرَو  عنه أبو بكح  ا رمِحَه  ُ تعاىل. (1) 411األسح
اإلْنعاُم ُمْطلقاً عْنَده ؛ وقيَل : هو اإلْحساُن إلى َمْن ال يَْستَثِيبُه وال يَْطلُب  فالَمنُّ  وأَْحَسَن ؛ ، كخلِّيفَى : أْنعَمَ  ِمنِّينَىو يَُمنُّ َمنَّا عليه َمنَّ  : [منن]

ي للقُطامّيِ :  الَجزاَء عليه ؛ وأْنَشَد ابُن بَّرِ

يـــــــــــــــــىَن ولـــــــــــــــــكـــــــــــــــــنح و  نـــــــــــــــــِّ ري مبـــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــا َدهـــــــــــــــــح

َوازي     َم اجلــــــــــــَ ين ُجشــــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــم اي بــــــــــــَ َزتــــــــــــح (2)جــــــــــــَ
 

  
 اْصَطنََع عنَدهُ َصنيعَةً. عليه : َمنَّ و

 .االْمتِنانِ و الَمنِّ  االسُم ِمنَ  الِمنِّينَىوعليه ،  اْمتَنَّ  ِمثْل ِمنَّةً  عليه َمنَّ و

إذا لَِحقَتْه نعمةٌ  ِمنَّةٌ  إْحساُن الُمْحِسن غْيَر ُمْعتَّدٍ باإلْحساِن ، يقاُل : لَِحقَْت فالَن ِمن فالنٍ : يَْحتَِمُل تأِْويلَْين : أَحُدهما  الَمنُّ  وقاَل أبو بْكٍر :

ُل  َمنَّ  باْستِْنقاٍذ ِمن قَتٍْل أَو ما أَْشبََههُ ، والثانِي : َضه ، فاألوَّ فالٌن على فالٍن إذا َعظََّم اإلْحساَن وفََخَر به وأَْبَدأَ فيه وأَعاَد حتى يُْفِسَده ويُبَغِّ

 َحَسٌن ، والثاني قَبيٌح.

اِغُب :  ، ويقاُل ذلَك على َوْجَهْين : (3): النعمةُ  الِمنَّةُ  وقاَل الرَّ

َلَقْد َمنَّ هللاُ َعَلى ): فالٌن على فالٍن إذا أَثْقَلَه بنعِمِه الثَِّقيلِة ، وعلى ذِلَك قَْولُه ، عزَّ وَجلَّ  َمنَّ  أََحُدهما : أْن يكوَن ذِلَك بالِفْعل فيُقالُ 
 .عزوجل، ونَْحو ذِلَك ، وذِلَك في الَحِقيقَِة ال يكوُن إالَّ هلِل ،  (5) (اءُ لِكنَّ هللَا مَيُنُّ َعلى َمْن َيش) ، و (4) (اْلُمْؤِمِننيَ 

نِيعَةَ ، ولذِلَك قاَل  الِمنَّةُ  وا :والثاني : أْن يكوَن ذِلَك بالقَْوِل ، وذِلَك ُمْستَْقبٌَح فيَما بيَن الناِس إالَّ عْنَد كْفَراِن النْعمِة ، ولقُبحِ ذِلَك قال تَْهدُم الصَّ

؛ وقْولُه ،  الِمنَّةُ  ؛ ولحسِن ِذْكِرها عْنَد الكْفَراِن قيَل : إذا َكفَرِت النِّعمةُ َحُسنَتِ  (6) (ال تُ ْبِطُلوا َصَدقاِتُكْم اِبْلَمنِّ َواْْلَذى):  عزوجل ، هللاُ 

،  عزوجلهللِا ،  ِمنَّةُ وبالقَْوِل  فالِمنَّةُ منهم ؛ (7) (مَيُنُّ َعَلْيُكمْ  مَيُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل ال ََتُنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكْم َبِل هللاُ ):  عزوجل

ا قْولُه ،  .(8)عليهم بالِفْعِل وهو ِهدايَتُه إيَّاُهم لَما َذَكَر  إشاَرة إلى اإلْطالِق بِال َعَوٍض  فالَمنُّ  ، (9) (َفِإّما َمنًّا بَ ْعُد َوِإّما ِفداءً ):  عزوجلوأَمَّ

به وتَْستَْكثِره ، وقيَل : ال تُْعِط شيئاً مقدَّراً لتَأُْخَذ بََدلَه  تََمنَّ  بالقَْوِل وذِلَك أن الِمنَّةُ  ، قيَل : هو (10) (َوال ََتُْنْن َتْسَتْكِثرُ ):  عزوجل؛ وقْولُه ، 

 .(11)ما هو أَْكثَر منه 

 قََطعَه. : َمنَّا يَُمنُّه الَحْبلَ  َمنَّ و

 أَي هزلَها ِمَن السَّفَِر. َحَسَرها ، : يَُمنُّها َمنَّا النَّاقَةَ  َمنَّ و

تِه أَي ، بُمنَّتِه السَّْيُر فالناً : أَْضعَفَه وأَْعياهُ وَذَهبَ  َمنَّ و ِة  بقوَّ مَّ نَهُ  منه السَّْيُر أَحمَق : أي أَْضعَفَهُ السَّْيرَ : ؛ قاَل ذُو الرُّ ً  كأَمَّ  منّ و تََمنَّنَهُ و إْمنانا

 قال لبيد : ء : نَقََى.الشَّيُّ 

َوُه  لـــــــــح ٍد تـــــــــنـــــــــازَع شـــــــــــــــــــــــِ هـــــــــح ـــــــــَ ٍر قـ فـــــــــ  عـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــيـــــــــلـــــــــمـــــــــُ

هـــــــــا     عـــــــــامـــــــــُ ن  طـــــــــَ ُب ال ميـــــــــَُ ٌ  كـــــــــَواســــــــــــــــــــــِ بـــــــــح (12)غـــــــــُ
 

  
وايَةُ ما َذَكْرنا. (13)أَي ال ينقص ، وقيَل : ال يقطع ، وهذا البَْيُت أْنَشَد الجْوهِريُّ َعجَزهُ وقاَل : ُغْبساً   ، والّرِ

حاحِ :  * وفي نسخِة ابِن القطَّاعِ ِمَن الّصِ

لـــــــــــــوا  َ  الـــــــــــــر مـــــــــــــاُة وأَرحســـــــــــــــــــــــــــَ ئـــــــــــــِ  حـــــــــــــىت إذا يـــــــــــــَ

بحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً      غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 الخ.

ي : وهو َغلٌَط ، و  إنَّما هو في نْسَخةِ قاَل ابُن بَّرِ



17667 

 

__________________ 
 ا وقيدها ابن األثري اب روف. 412( يف معجم البلدان واللباب سنة 1)
 ( اللسان.2)
 ( يف املفردات : النعمة الثقيلة.3)
 .164( آ  عمران ا اآية 4)
 .11( إبراهيم ا اآية 5)
 إىل هنا ليست يف املفردات.والعبارة من ولذلك قا     264( البقرة ا اآية 6)
 .17( ا جرات ا اآية 7)
 .«كما ذكر»( يف املفردات : 8)
 .4(  مد ا اآية 9)
 .6( املدثر ا اآية 10)
 ( عبارة املفردات : وقير : معناه ال تعرت مبتغياً به أكثر منه.11)
 .«فهد»واللسان والصحاح ا وابألصر :  170( ديوانه ط بريوت ص 12)
 .«البيت بتمامه ا وفيه : غب ٌ « مادة : منن»صحاح املطبوع : ( يف ال13)
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ا َعجزُُه  زُه ا وإل  ِر بيٍت ليَ  هذا َعجح َلُه ابُن القط اِع بَصدح  أَرحَسُلوا :: وَ اجلوحهرِيِّ َعجز البَـيحِت ال َغريح ؛ قاَ  : وكم 
 ُغُضفاً َدَواِجَن قاِفاًل َأعحصاُمها

 وليَس ذِلَك في شْعِر لبيٍد.

ُكلُّ َطّلٍ يَْنِزُل ِمَن السَّماِء على َشَجٍر أَو حجٍر ويَْحلُو ويَْنعَِقُد َعَسالً  الَمنُّ  قيَل : (1) (َوَأنْ َزْلنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلوى)قْولُه تعالى : و

يَرُخْشت  ْمغِ كالّشِ  .التََّرْنَجبِينِ وويَِجفُّ جفاَف الصَّ

اهُ ، به عليهم ، وُهما بالذَّاِت شي عزوجلوالسَّْلوى ِكالُهما إشاَرة إلى ما أْنعََم هللاُ ،  الَمنُّ  وقيَل :والسَّْلوى : طائٌِر ؛  من  َمنَّا ٌء واِحٌد لكْن سمَّ

اغُب. اْمتَنَّ  حيُث أنَّه اهُ َسْلوى ِمن حيُث أنَّه كاَن لهم به التََّسلي ؛ قالَهُ الرَّ  به عليهم ، وسمَّ

حاحِ :  كالتََّرْنَجبِيِن. الَمنُّ  وفي الّصِ

 وفي الُمْحَكم : َطلٌّ يَْنِزُل ِمن السَّماِء ، وقيَل : هو ِشْبهُ العََسِل كان يَْنِزُل على بَني إْسرائيل.

 .كاَن يَْسقُط على بَني إْسرائيل ِمن السَّماِء إْذ ُهْم في التِّيه ، وكاَن كالعََسِل الحاِمِس َحالَوةً  الَمنُّ  وقاَل اللْيثُ 

اُج : جملةُ  ا ال تَعََب فيه وال نََصَب ، قاَل : وأَْهُل التْفِسيِر يقُولُوَن : إنَّ  عزوجلبه هللاُ ،  يَُمنُّ  في اللغَِة ما الَمنِّ  وقاَل الزجَّ ٌء شي الَمنَّ  ، ممَّ

 كاَن يَْسقُُط على الشَّجِر ُحْلٌو يُْشَرُب.

الذي كاَن يَْسقُط على بَني إْسرائِيَل ، ألنَّه كان يَْنِزُل عليهم َعْفواً  بالَمنِّ  إنَّما َشبََّهها ، «ا شفاٌء للعَْينِ وَماُؤه الَمنِّ  الَكْمأَةُ ِمنَ »في الحِديِث : و

 بِال ِعالج ، إنَّما يصبحون وهو بأَْفنِيتِهم فيَتَناَولُونَه ، وَكذِلَك الَكْمأَةُ ال َمُؤونَة فيها ببَْذٍر وال َسْقيٍ.

ئَِة ،  عْنَد األَِطبَّاِء : بالمنِّ  الَمْعروفُ و ْدِر والّرِ ْطِب والصَّ  أَْيضاً َمْن لم يَدَِّعِه أََحٌد ، الَمنُّ وما َوقََع على َشجِر البَلُّوِط ُمْعتَِدٌل نافٌِع للسُّعاِل الرَّ

 ما هو نَصُّ الُمْحَكم.الذي لم يَدَِّعِه أٌَب ، ك الُمِمنُّ  هكذا في النُّسخِ وفيه َخَطأٌ في َمْوِضعَْين ، والصَّواُب :

 كما في الُمْحَكم. أَو ِميزاٌن ، َمْعروٌف ، َكْيلٌ  أَْيضاً :و

حاحِ. ِرْطالِن كالَمنَا هو أَو  ؛ كما في الّصِ

 لُغَةٌ في الَمنَا الذي يُوَزُن به. الَمنُّ  وفي التَّْهِذيِب :

اغُب :  وَمنَا. َمنَّ  ما يُوَزُن به ، يقاُل : الَمنُّ  وقاَل الرَّ

 وجْمُع الَمنَا أَْمناُء. َمنَا ،: وُربَّما أُبِدَل من إْحَدى النُّونَْين أَلٌف فقيَل  ، أَْمنانٌ  ج

ةُ ، الُمنَّةُ و ّمِ : القُوَّ ة القَْلِب. ، بالضَّ  وقد َمرَّ قَِريباً ، فهو تْكراٌر ، وقد خصَّ بعُضهم به قُوَّ

 أَي النّْسَوة. بالفتْحِ : من أَْسمائِِهنَّ ، ، الَمنَّةُ و

 ، أَي َحواِدث الدَّْهِر ؛ ومنه قَْوُل أَبي ذَُؤْيب : (2) (َنرَتَبَُّص ِبِه رَْيَب اْلَمُنونِ ): وهو اسٌم ُمْفرٌد ؛ وعليه قَْولُه تعالى  : الدَّْهُر ، الَمنُونُ و

ُض أَ  و جــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ ه تـــــــــــــــــَ بــــــــــــــــِ وِن وَريــــــــــــــــح نــــــــــــــــُ
َ

َن املــــــــــــــــ  مــــــــــــــــِ

زَُع و     ٍب مــــــــــن  ــــــــــَح تــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــيــــــــــَ  مبــــــــــُ ُر ل هــــــــــح ــــــــــد  (3)ال
 

  
ي : أَي الدَّْهُر وَرْيبه ، ويدلُّ على ذِلَك قْولُه :  قاَل ابُن بَّرِ

ُر ليَ  مبُعحِتٍب من َ حزَعُ و   الد هح
 أَراَد به الدَّْهَر ، وأْنَشَد قْوَل أَبي ذَُؤيٍب. الَمنُونُ  وقاَل األَْزهِريُّ : َمْن َذكَّرَ 

ي : وِمثْلُه قَْول َكْعِب بِن ماِلٍك األْنصاِرّيِ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه :  قاَل ابُن بَّرِ
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ــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــُم أ ــــــــــــنــــــــــــيبِّ إل َد ال هــــــــــــح  نســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــُم عــــــــــــَ

اانو     َد اأَلميــــــــــــــــــــــح ة  وَأكــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد أَلــــــــــــــــــــــَ

  

ر َد طـــــــــــــــائـــــــــــــــٌر  غـــــــــــــــَ وا مـــــــــــــــا تــــــــــــــــَ زالـــــــــــــــُ  أن ال تـــــــــــــــَ

واان     يــــــــــــــًا إخــــــــــــــح والــــــــــــــِ وِن مــــــــــــــَ نــــــــــــــُ
َ

ر  املــــــــــــــ (4)ُأخــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 .57( البقرة ا اآية 1)
 .30( الطور ا اآية 2)
 واملثبت كرواية اللسان وصدره يف التهذيب.« وريبها»وبرواية :  1/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ( اللسان.4)
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ي : ويُْروى وَرْيبِها ، أنَّثَه على معْ   نَى الدُُّهوِر ، وَرّده على ُعموِم الجْنِس ؛ وأْنَشَد األْصمعيُّ :قاَل ابُن بَّرِ

ــــــــــــَ   ل ــــــــــــح ــــــــــــبَبـ مــــــــــــهــــــــــــا ف حــــــــــــ  قــــــــــــَ ــــــــــــَ  غــــــــــــالُم َوغــــــــــــً  تـ

ُؤونُ     هــــــــــــــــــُر اخلــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــخــــــــــــــــــاَن بــــــــــــــــــالَءُه الــــــــــــــــــد 

  

ــــــــــــهــــــــــــا  ــــــــــــي داَم ف ــــــــــــح ىَت اإلق ــــــــــــفــــــــــــَ ــــــــــــ  ال ــــــــــــإن  عــــــــــــل  ف

وُن و     نــــــــــُ َ
ِت املــــــــــ (1)لــــــــــيــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــيــــــــــه مــــــــــا جــــــــــنــــــــــَ

 

  
 يُريُد بها الدُّهوَر بَدليِل قَْوِله في البيِت قَْبله : فالَمنُونُ  قاَل :

 فخاَن بالَءُه الد هُر اخلَُؤونُ 
ي به ألنَّه ينقُص العََدَد ويَْقَطُع الَمَدَد. الَمْوُت ، : الَمنُونُ و َر قَْوُل الُهَذلّي ، وإنَّما ُسّمِ  وبه فُّسِ

اغُب.هي التي تكوُن بالقَْوِل ، هي ِمن ه المنَّةُ  وقيَل :  ذا ، ألنَّها تْقَطُع النّْعمةَ ، قالَهُ الرَّ

 يُْحَمُل َمْعناهُ على الَمنايَا فيُعَبَُّر بها عن الَجْمع ؛ وأْنَشَد لعِدّيِ بِن زْيٍد : الَمنُونُ  وقاَل ثَْعلَب :

نح  ـــــــــــــَن أَمح مـــــــــــــَ ز ي وَن عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ن
َ

َت املـــــــــــــ ـــــــــــــح نح رَأَي  مـــــــــــــَ

رُي     فـــــــــــِ ه مـــــــــــن أنح ُيضـــــــــــــــــــــــــاُم خـــــــــــَ يـــــــــــح لـــــــــــَ (2)ذا عـــــــــــَ
 

  
 ، وَمْن َذكََّر َحَمَل على الَمْوِت. الَمنِيَّةِ  َل غيُرهُ : هو يَُذكَُّر ويَُؤنَُّث ، فَمْن أنََّث َحَمَل علىوقا

 وقاَل ابُن ِسيَده : يُْحتَمُل أْن يكوَن التَّأْنِيُث راِجعاً إلى مْعنَى الجْنِسيَِّة والَكثْرةِ.

 الجْنِس.وقاَل الفاِرِسيُّ : ألنَّه َذَهَب به إلى مْعنَى 

اُء :  ُمَؤنَّثةٌ وتكوُن واِحَدةً وَجْمعاً. الَمنُونُ  وقاَل الفرَّ

ي : وأَّما قَْوُل النابِغَِة :  قاَل ابُن بَّرِ

َر  و  ــــــــــــــــــح ىًت وإنح أَمحشــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وأَثـ ــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــر  ف

وُن     نـــــــــُ َ
ـــــــــدنـــــــــيـــــــــا املـــــــــ ه عـــــــــن ال جـــــــــُ لـــــــــِ خـــــــــح تـــــــــَ (3)ســـــــــــــــــــــــَ

 

  
 ، قاَل : وكذِلَك قَْوُل أَبي طاِلٍب : الَمنِيَّةُ  قاَل : فالظاِهُر أنَّه

رحعــــــــــــــا َأّي شــــــــــــــــــــــــــــي  ٍء َدهــــــــــــــاَ  َأو غــــــــــــــاَ  مــــــــــــــَ

ونُ     نــــــــــــُ َ
تح عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــك املــــــــــــ َدمــــــــــــَ ــــــــــــح  ؟َ  وهــــــــــــر أَق

  
 ال غير وكذلك قوُل َعْمرو بن حسَّان : المنيّةُ  هنا الَمنُونُ  قال :

وحٍم  ــــــــــــــــَ وُن لــــــــــــــــه بــــــــــــــــيـ نــــــــــــــــُ
َ

ِت املــــــــــــــــ خ ضــــــــــــــــــــــــــــــَ  متــــــــــــــــََ

اُم     ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرِّ حـــــــــــــــــامـــــــــــــــــلـــــــــــــــــٍة متـــــــــــــــــَ (4)أَ. ول
 

  
 قَْوُل أَبي ُدَواٍد : وكذلكَ 

ــــــــــــهــــــــــــم  وُن عــــــــــــلــــــــــــي ــــــــــــُ ن َ
وحُت واملــــــــــــ َ

رَت املــــــــــــ لــــــــــــّ  ســــــــــــــــــــــــــُ

ِر هــــــــــــاُم     قــــــــــــابــــــــــــِ
َ

َد  املــــــــــــ ُم يف صــــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــُ (5)فـــــــــــــَ
 

  
 والهاُء للُمبالَغَِة. ، كالَمنُونَةِ  ؛ عن اللّْحيانّيِ : االْمتِنانِ  الَكثيرُ  : الَمنُونُ و

َجتْ  من النِّساِء : الَمنُونُ و  .كالَمنَّانَةِ  عن اللّْحيانّيِ ، على َزْوِجها ، تَُمنُّ  أَبَداً  ِلَماِلها فهي (6) التي ُزّوِ

َجنَّ َحنَّانَةً وال  ؛ وقد ذُِكَر في حنن. َمنَّانَةً  وقاَل بعُض العََرِب : ال تَتَزوَّ

 الضَّعيُف الُمْنقِطُع. كأَميٍر : الغُبارُ  ، الَمنِينُ و

 .ُمنُنٌ و أَِمنَّةٌ  والَجْمعُ  الَحْبُل الضَّعيُف ، أَْيضاً :و

ُجُل الضَّعيُف ، : الَمنِينُ و  .بُمنَّتِه ، أَي َذَهبَ  َمنَّه كأنَّ الدَّْهرَ  الرَّ
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 بمْعنَى الضَّعيِف والقَِوّيِ ، عن أَبي َعْمٍرو ، وهو ِضدٌّ أَْيضاً. كالَمْمنُونِ  ِضدٌّ  عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ وهو القَِويُّ ، أَْيضاً :و

اِء في آِخِره ، وهو ِمن أَْعماِل الشاِم ، منها : الشيُخ الصاِلُح أبو بْكٍر  (7) َجبَِل َسنِينٍ ة في   :َمنِينُ و ، هكذا في النُّسخِ والصَّواُب : َسنِيٍر ، بالرَّ

 ومحمِد بِن موَسى بِن فََضالَةَ ، وعنه عبدُ  (8) ، َرَوى عن أَبي َعْمٍرو َمنِينَ  الُمْقِرُئ إماُم أَْهِل قَْريةِ  الَمنِينيُّ  محمُد بُن رزِق هللِا ابِن ُعبيِد هللاِ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 بدون ألف والم. واملثبت كاللسان.« منون» وفيه : 257( ديوانه صنعة ابن السكيت ط دار الفكر بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
(6.  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : تـُُزوَِّجتح
 كياقوت.« َسِنريٍ »( يف القاموس : 7)
 .«أيب عمر»( يف اللباب ومعجم البلدان : 8)
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ٍر غريُُه خوحفاً ِمن املِصحرِيِّا ا ُتويف َسَنة   .426الَعزيِز الِكنايّن ا ومل يكنح ابلشاِم َمنح يكىَن أَبيب بكح
ُث أبو العبَّاِس أَحمُد بُن  َمْشقيُّ ، وأَُخوه عبُد الرحمِن ، اْستُوفِيَْت تَْرَجَمتُها في  الَمنِينيُّ  علّيِ ابِن ُعَمرَ قُْلُت : ومنه شْيُخنا الُمحّدِ الَحنَفيُّ الّدِ

ِليِة.  المرقاةِ العِليَّة في شْرحِ الحِديِث الُمَسْلَسِل باألَوَّ

 ؛ كذا في التْهِذيِب. كالَمنُونَةِ  ، كِعنَبٍَة : العَْنَكبُوُت ، الِمنَنَةُ و

 : القُْنفُذُ. نَةُ الِمنَ و

 أُْنثَى القَنافِِذ. وقيَل :

 تََردَّْدُت في قَضاِء حاَجتِه. : مانَْنتُه منانَنَةً  يقاُل :و

 ، وهو أَْقَصى ما ِعْنَده. َمْمنُونَهُ  : بَلَْغتُ  اْمتَنَْنتُهو

ا عليه.ألنَّهما يُْضعِ  اللّْيُل والنَّهاُر ، : ممنّ  بضّمٍ فكْسٍر ، ُمثَنّى ، الُمِمنَّانِ و  فاِن ما َمرَّ

 كُزبَْيٍر وَشدَّاٍد : اْسَماِن.و

َدةِ : َمنِّي بنُ  محمدُ  أبو عبِد هللاِ و اِهد. لُغَِويٌّ  ، بكْسِر النُّوِن الُمَشدَّ  بَْغَداِديٌّ ، َحَكى عنه أبو ُعَمَر الزَّ

 .المنى شيٌخ البنِ  َمنِينَا جماَعٍة ِمَن البَْغداِديِّين ، منهم : َعْبد العَزيِز بنِ  (1) ، كَزِليَخا : لَقَبُ  َمنِينَاو

ُث. َمنِينَا * قُْلُت : وهو أبو محمِد عبُد العَزيِز بِن فعاِل بِن غنيَمةَ بِن الَحَسِن بنِ   البَْغداِديُّ األشنانّي المحّدِ

 ؛ وقيَل : هو الذي يُْنِعُم غْيَر فاِخٍر باإلنعاِم. (2) أَي الُمْعِطي اْبتِداءَ  ، الُحْسنَى : ِمن أَْسماِء هللِا تعالَى الَمنَّانُ و

ا َكبيراً. ِمنَّة على عباِدِه ، وال الِمنَّة وهللِ   ألَحٍد منهم عليه ، تعالى هللا علوًّ

ال  قيَل :و ؛ (4) (ِبَغْْيِ ِحساب  )تّدِ به ؛ كما قاَل تعالى : وال ُمعْ  غيُر َمْحُسوبٍ  قيَل : أي .(3) َمْمنُونٍ  أَْجٌر َغْيرُ  (فَ َلُهمْ )قْولُه تعالى : و

 هللاُ تعالى عليهم به فاِخراً أو معظماً كما يَْفعَُل بُخالُء الُمْنعميِن. يَُمنُّ  ؛ وقيَل : غْيِر َمْنقوٍص ؛ وقيَل : َمْعناهُ ال َمْقطوعٍ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .ُمنُنٌ و أَِمنَّةٌ  : َمْقطوٌع ، والَجْمعُ  َمنِينٌ  َحْبلٌ 

 .َمنِينٌ  وكلُّ َحْبٍل نُِزَح به أَو ُمتِحَ 

شاِء من الجْلدِ   .َمنِينٌ  وال يقاُل للّرِ

ئْبَِر. َمنِينٌ  وثَْوبٌ   : واٍه ُمْنسحُق الشَّعَِر والّزِ

 : قََطْعتُهُ القَطوُع. َمنَّتُهُ الَمنُونُ و

ي : الَمنُّ و  األْحياُء والفَتَْرةُ ؛ وأْنَشَد ابُن بَّرِ

نِّ 
َ
 قد يـَنحُشرُت الِفتحياُن بعد امل

 : أُْنثَى القُروِد ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ قاَل ُمَولََّدةٌ. الِمنَّةُ و

ا َمنَّنَ واقَةَ الن َمنَّنَ و به ثالَث لياٍل ، أَي أَْجَهَده  فَمنَّنَ  بها : َهزلَها ِمَن السَّفَِر ؛ وقد يكوُن ذِلَك في اإلْنساِن. يقاُل : إنَّ أَبا كبيٍر َغَزا مع تأَبََّط شرًّ

 وأَتْعَبَه.

 : نَقََصهُ. َمنَّه يَُمنُّه َمنًّاو
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 : الَحْبُل القَِويُّ ؛ عن ثَْعلَب ، وأْنَشَد ألَبي محمٍد األََسِدّي : الَمنِينُ و

ت أَرحبـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــًا أبَرحبـــــــــــــــــــــــٍض  َرنـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــَ  إذا قـ

ِض     رحجــــــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــِ ِ يف مــــــــــــَ تــــــــــــاح نــــــــــــَ ــــــــــــح (5)إىل اثـ
 

  
ماُن ، وبه فَسََّر األَْصمعيُّ قْوَل :  الَمنُونُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ عن الشَّْرقي بن القُطامّي :  الجْعِدّيِ :الزَّ

و و  نـــــــــــــــُ
َ

َا إن  املـــــــــــــــ يشـــــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــِ ِت تـــــــــــــــَ  ِعشـــــــــــــــــــــــــــــح

عــــــــايــــــــُش فــــــــيــــــــهــــــــا ِخســــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــا    
َ
(6)َن كــــــــاَن املــــــــ

 

  
ي : أَراَد به األَْزِمنَةَ.  قاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 ( يف القاموس : لقٌب ا ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فخففها.1)
الســــــــــلم ا من محله عل  معىن معدد النعم ا مض أن هذا معىن املو من االمتنان ا ا ه نصــــــــــر  ( من هنا تعلم أنه ال معىن ملا قالوه يف حواشــــــــــي2)

 هامش القاموس.
 .6ا والتا ا اآية  25ا واالنشقا  ا اآية  8( فصلت ا اآية 3)
 .40ر ا اآية ا وغاف 10ا والزمر ا اآية  38ا والنور ا اآية  37و 27ا وآ  عمران ا اآيتان  212( البقرة ا اآية 4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
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َعهُ  تََمنَّنَ و اْمتَنَّ وعليه  َمنَّ و  ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب : بِمنَّةٍ  : قَرَّ

مح  عـــــــــَ طـــــــــي الـــــــــنـــــــــِّ عـــــــــح ُد الـــــــــذي يــــــــــُ طـــــــــاَ  اي َزيـــــــــح  َأعـــــــــح

َدمح     ٍن وال عــــــــــــــَ نــــــــــــــ  (1)مــــــــــــــن غــــــــــــــرِي مــــــــــــــا متــــــــــــــََ
 

  
 فعَدَّْوهُ ؛ قاَل : يَُمنُّهُ َمنًّا َخْيَرهُ  َمنَّ  وقالوا :

ريحِي  ُت عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــك خـــــــــــــَ نـــــــــــــح نــــــــــــــَ  كـــــــــــــَبيّنِ إذ مـــــــــــــَ

يـــــــــاِط     ِة الـــــــــنـــــــــِّ عـــــــــَ طـــــــــ  قـــــــــَ ُت عـــــــــلـــــــــ  مـــــــــُ نـــــــــح نــــــــــَ (2)مـــــــــَ
 

  
 ، أَي اْحتََمَل منه. منَّةً  منه بما فَعَل اْمتَنَّ و مننٌ  ، بالكْسِر : َجْمعُها الِمنَّةُ و

ثالثَةٌ يَْشنَُؤُهُم هللاُ »الحِديُث : منه  منه واْعتَدَّ به علَى َمْن أَْعطاهُ ، وهو َمْذُموٌم ؛ و: من صيغِ الُمبالَغَِة ، وهو الذي ال يُْعِطي شيئاً إالَّ  الَمنَّانُ و

 ، أي أَْنِفْق. (3) (هذا َعطاُؤان فَاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْْيِ ِحساب  )وقْولُه تعالى :  ، «الَمنَّانُ  ، منهم البَِخيلُ 

 يةً.وعطِ  َمنَّا وهو ِمن أمنهم أْكثَرهم

ْعُف ؛ عن ابِن القطَّاعِ. الُمنَّةُ و  ، بالضّمِ : الضَّ

ن ياقوت ، رِحَمه هللاُ تعالى : من قَُرى نَْهِر الملك ، منهم : أَبو عبِد هللِا حماُد بُن سعيٍد الضَّريُر الُمْقِرُئ ، قَِدَم بَْغداَد وقََرأَ القُْرآَن ، ع َمنُونِيَاو

َمةُ ناِصُح اإلْسالمِ  ، بفتحٍ فتشديٍد َمْكسوَرةٍ شيُخ الَحنابِلَِة في ُحدوِد السَّْبِعين وَخْمُسمائٍَة ؛ وابُن  الَمنِّي أَبو الفتْحِ نَْصُر بُن فتيان بنِ  ؛ والعالَّ

 عن شْهَدةٍ َضبََطه الحافُِظ ، رِحَمه هللاُ تعالى. الَمنِّي أَِخيِه محمُد بُن ُمْقبِل بِن فتيان بنِ 

 ُمْغٍن عن الَكالِم الكثيِر الُمتَناهي في البِعاِد والطُّوِل ، وذِلَك أَنَّك إذا قْلتَ  هو اسمٌ و ويكوُن للشَّْرِط ، اسٌم بمعنى الذي ، بالفتْحِ : ، َمنْ و : [من]

َزْيٌد أَو َعْمرو أَو َجْعفَُر أَو قاِسُم ونَْحو ذِلَك ثم  الْحتَْجَت أَْن تقوَل : إْن يَقُمْ  ِذْكِر َجِميعِ النَّاِس ، ولوال هو (4) يَقُْم أَقُْم معه ، كاَن كافِياً عن َمن

ا تَِجْد إلى َغَرِضَك َسبِيالً. (5) تَْبقَى َمْبُهوراً وتَِقُف َحِسيراً   ولمَّ

لُوا فهو في َجِميعِ ذِلَك ُمْفرٌد ُمَذكٌَّر ، ، فإذا َوصَ  َمنَاتو َمْنانو َمنُونَ و َمنانِ  تكوُن لالْستِفهاِم الَمْحِض ، ويُثَنَّى ويُْجَمُع في الِحكايَِة كقَْوِلَك :و

بِّّيِ : (6)قاَل  ا قَْوُل الحاِرِث بِن َشِمٍر الضَّ  : فأمَّ

ونَ  نــــــــــــُ وحا انرِي فــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــُت مــــــــــــَ  قــــــــــــالــــــــــــوا :  ؟أَتـــــــــــــَ

ا    المــــــــَ وا  ــــــــَ مــــــــُ نِّ ا قــــــــلــــــــُت : عــــــــِ رَاُة اجلــــــــِ  (7) !ســــــــــــــــــــــَ
  

َك النوَن الْلتِقاِء السَّاِكنَْيِن َضُروَرةٌ ؛ قاَل : وَمْن َرَواهُ قاَل : فَمْن َرَواهُ هكذا أَْجَرى الَوْصل ُمْجَرى  فقالوا :  ؟أَْنتُم َمنُونَ  الَوْقِف ، وإنَّما َحرَّ

ل  َمنُونَ  اَن تَْقِديَرهُ أَْنتُم على قْوِله : أَيُّوَن أَْنتُم ؛ وإْن ِشئَْت قْلَت : ك َمنُونَ  بأَّيٍ ، فقاَل : َمنْ  الِجّن ، فأَْمُره مشكٌل ، وذِلَك أَنَّه شبَّه كالقَْوِل األوَّ

 ثم قاَل أَْنتُم ، أَي أَْنتُم الَمْقُصوُدوَن بهذا االْستِثْباِت.

 .(8) (َمْن يَ ْعَمْل ُسوءًا َُيَْز ِبهِ )نْحو قَْوِله تعالى :  عن ِذْكِر النَّاِس ، وتكوُن َشْرِطيَّةً ، ذِلكَ  أَْغناكَ  ؟ِعْنَدكَ  َمنْ  إذا قْلَت :و

 .(9) (ََلْ تَ َر َأنَّ هللَا َيْسُجُد َلُه َمْن يف السَّماواِت َوَمْن يف اْْلَْرضِ أَ )نَْحو قْوِله تعالى :  َمْوُصولَةً  ونُ تكو

 ولهذا َدَخلَْت عليها ربَّ في قْوِله : نَِكَرةً َمْوُصوفَةً ، تكونُ و

ُه  ن أنضـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــُت غـــــــــــيـــــــــــظـــــــــــًا قـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــَ  ُرب  مـــــــــــَ

ضح     طـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــد متـــــــــــــــىّن د مـــــــــــــــوًل مل ي (10)ق
 

  
 ووصف بالنِّكَرةِ في قَْوِل بِْشر بِن عبِد الرحمِن لَكْعِب بِن ماِلٍك األْنصاِرّيِ :

__________________ 
 ( اللسان.1)
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 ( اللسان.2)
 .39( ص ا اآية 3)
 .«من»( يف القاموس : 4)
 ُمتَـَهّوراً.( عل  هامش القاموس عن نسخة : 5)
 .«قو  : قا  ا أي ابن سيده ا فإن أصر العبارة من امكم»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( اللسان.7)
 .124( النساء ا اآية 8)
 .18( ا ج ا اآية 9)
 .546/  2( البيت لسويد بن أيب كاهر اليشكري ا اخلزانة 10)
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رِيان و  نح غــــــــــَ اًل عــــــــــلــــــــــ  مــــــــــَ  كــــــــــفــــــــــَ  بــــــــــنــــــــــا َفضــــــــــــــــــــــــح

ان     يب   ـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــٍد إاي  ب  الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ  (1)حـــــــــــــــــــُ
 

  
 ، َجَزَم جماَعةٌ أَنَّها نَِكَرةٌ َمْوصوفَةٌ ، وآَخُروَن أنَّها َمْوُصولَةٌ. (2) (َوِمَن الّناِس َمْن يَ ُقوُل آَمّنا)في ِروايَِة الَجّرِ ؛ وقَْوله تعالى : 

ةً ، تكونُ و  ُمْحِسٍن ، أَي بإْنساٍن ُمْحِسٍن. بَمنْ  نَْحو : َمَرْرت نَِكَرةً تامَّ

تكوُن اْسماً وَجْحداً واْستِْفهاماً وَشْرطاً وَمْعرفةً ونَِكَرةً ، وتكوُن للواِحِد واالثْنيِن والَجْمعِ ، وتكوُن ُخصوصاً  َمنْ  وفي التْهِذيِب عن الِكسائي :

 َكِة والِجّنِ ، وتكوُن للبهائِِم إذا َخلَطَّتها بغيِرها.، وتكوُن لإلْنِس والمالئِ 

ا االسُم الَمْعرفَةُ فَكقَْوِله تعالى :  َوَمْن يَ ْقَنُط ِمْن َرْْحَِة رَبِِّه ): ، أَي والذي بَناها. والَجْحُد ، كقَْوِله  (3) (َوالسَّماِء َوما بَناها)* قُْلت : أَمَّ
، وال  (5) (َوَمْن يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ هللاُ )االْستِْفهاِميَّة أشربَْت مْعنَى النَّْفي ومنه :  َمنْ  ، المْعنَى : ال يَْقنَُط ؛ وقيَل : هي (4) (ِإالَّ الّضالُّونَ 

، واالْستِْفهاُم نَْحو قَْوِله  (6) (ُع ِعْنَدُه ِإاّل ِبِِْذنِهِ َمْن َذا الَِّذي َيْشفَ ): يَتَقيَُّد َجواُز ذِلَك بأْن يَتَقدََّمها الواُو خالفاً لبعِضهم بَدليِل قَْوِله تعالى 

 َمنْ و، فهذا َشْرٌط وهو عامٌّ ،  (8) (َفَمْن يَ ْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّة  َخْْيًا يَ َرهُ )والشَّْرُط نَْحو قَْوِله تعالى :  ؟(7) (َمْن بَ َعثَنا ِمْن َمْرَقِدان)تعالى : 

ا في الواِحِد فكقَْوِله تعالى :  .(9) (َوَمْن َعِمَل صاحِلاً َفِِلَنْ ُفِسِهْم مَيَْهُدونَ )الى : للجماَعِة نَْحو قَْوِله تع ُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإلَْيكَ )وأَمَّ  (َوِمن ْ

 ، وفي االثْنَْيِن كقَْوِله : (10)

ين  ونـــــــــــــَ يِن ال ختـــــــــــــَُ تـــــــــــــَ دح عـــــــــــــاَ  فـــــــــــــإنح عـــــــــــــاهـــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

بـــــــاِن     حــــــِ طــــــَ نح اي ِذئـــــــُب َيصـــــــــــــــــــح نح مــــــثـــــــَر مــــــَ كــــــُ (11)نــــــَ
 

  
اُء : ثَنَّى يَْصَطِحبان وهو فِْعٌل لَمْن ألنَّه نَواهُ ونَْفَسه. وفي َجْمعِ النِّساِء نَْحو قْوِله تعالى :   .(12) (َوَمْن يَ ْقُنْت ِمْنُكنَّ لِِلِّ َوَرُسوِلهِ )قاَل الفرَّ

اِغُب : في الداِر ِمَن الناِس  َمنْ  إالَّ إذا جمَع بَْينهم وبيَن غيِرهم كقَْوِلَك : َرأَْيت عباَرةٌ عِن النَّاِطِقين وال يُعَبَُّر به عن غْيِرِهم َمنْ  وقاَل الرَّ

ُهْم َمْن مَيِْشي):  عزوجلوالبَهائِِم ؛ أَو يكوُن تَْفِصيالً لجملٍَة يدخُل فيها الناِطقُوَن كقَْوِله ،  ، اآليَة. ويُعَبَُّر به عن الواِحِد والَجْمع  (13) (َفِمن ْ

  والُمَذكَِّر.والُمَؤنَّثِ 

حاحِ : اسٌم لَمْن يصلُح أَْن يُخاَطَب ، وهو ُمْبَهٌم غيُر ُمتَمّكن ، وهو في اللْفِظ واِحٌد ويكوُن في مْعنَى الجماَعةِ   ، ولها أَْربَعةُ َمواِضع وفي الّصِ

 يُْكِرْمني أُْكِرْمهُ ؛ وتكوُن نَِكَرةً وأَْنَشَد قَْوَل األَْنصاِرّي : َمنْ  ْحو :والَجزاُء نَ ؟ِعْنَدكَ  َمنْ  والَخبَُر نَْحو َرأَْيت ؟ِعْنَدكَ  َمنْ  : االْستِفهاُم نَْحو :

 إلى آِخِره. َكفَى بنا فَْضالً و

ْفُع على أَْن تُْجعَل نَى والنِّكراُت ِصلةً بإْضماِر هو. قاَل : وتُْحَكى بها األَْعالُم والكُ  َمنْ  قاَل : َخفََض َغْير على اإلتْباعِ لَمْن ، ويَُجوُز فيه الرَّ

، ألنَّه نَِكَرةٌ ، وإن قاَل : جاَءني َرُجٌل  َمنَا ، وإذا قاَل : َرأَْيُت َرُجالً ، قُْلت : (14)رأَْيُت زيداً ، قُْلُت : َمْن زيد : في لُغَِة أَْهِل الحجاِز إذا قاَل 

، بتَْسِكين  َمنَينْ  ، وإن قاَل : َمَرْرُت بَرُجلَْين ، قُْلت َمنَانْ  ، وإن قاَل : جاَءني رُجالن ، قُْلت َمنِي ، وإْن قاَل : َمَرْرُت برُجٍل قُْلت َمنُو قُْلتُ 

 النُّون فيهما.

 وال يُْحَكى بها غيرُ في النَّْصِب والجّرِ ،  َمنِينْ و َمنُونْ  وكذلَك في الَجْمعِ : إْن قاَل : جاَءني ِرجاٌل ، قُْلت

__________________ 
 منسوابً  سان ا ولي  يف ديوانه. 432( اللسان منسوابً لبشري بن عبد الرمحن ا ومغين اللبيب ص 1)
 .8( البقرة ا اآية 2)
وعبارة اللسان فكقولك : « من»م يف هذا سب  قلم فإن الكال (َوالسَّماِء َوما بَناها)قوله : »ا وهبامش املطبوعة املصرية :  5( الشم  ا اآية 3)

 .«والسماء ومن بناها
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 .56( ا جر ا اآية 4)
 .135( آ  عمران ا اآية 5)
 .255( البقرة ا اآية 6)
 .52( ي  ا اآية 7)
 .7( الزلزلة ا اآية 8)
 .44( الروم ا اآية 9)
 .16(  مد ا اآية 10)
 ( اللسان.11)
 .31( األحزاب ا اآية 12)
 .45( النور ا اآية 13)
 ( يف الصحاح : زيداً.14)
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 َمنِ  الر جُر ا ابلر فحِض ا ألن ه ليَ  بعلم ا وإن قاَ  : َمَررحُت ابأَلمرِي ا قـُلحت : َمنِ  ذلَك ا لو قاَ  : رََأيت الر ُجَر قـُلحت :
ابلر فحِض ال َغريح ؛ قــاَ  : وكــذلـِـَك إذا أَدحَخلــحت َحرحَف ابُن َأِخيــك ا  َمنِ  اأَلِمرُي ا وإنح قــاَ  : رَأَيــحُت ابن َأِخيــَك ا قـُلــحت :

 هذا. َمنح  زيٌد ا وإن َوَصلحَت َحَذفحَت الّزايَدات ا قـُلحت : َمنح و زيٌد  َفَمنح  َرفـَعحَت ال َغريح ا قـُلحت : َمنح  الَعطحِف عل 
 يا هؤالء. َمنَاتٍ ويا هذا ،  َمنَةً  ن َوَصْلَت قُْلت :، ُكلُّه بالتَّْسِكين ، وإ َمنَاتْ و َمْنتانْ و َمنَةً  وتقوُل في المرأَةِ :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ناً َشددتَه ألنَّه على َحْرفَْين كقَْوِل ِخطاٍم الُمجاِشعّي : َمنْ  إذا َجعَْلتَ   اْسماً ُمتََمّكِ

نح  ًة فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا َرعـــــــــــــَ لـــــــــــــَ وهـــــــــــــا رِحـــــــــــــح  فـــــــــــــَرحـــــــــــــلـــــــــــــُ

نح     نٍّ ومــــــــــــــَ نــــــــــــــاهــــــــــــــا إىل مــــــــــــــَ (1)حــــــــــــــىت َأَنــــــــــــــَح
 

  
ْد فقُْلَت : هذاأَي  ْيَت بَمْن لم تشّدِ  .بَمنٍ  وَمَرْرتُ  َمنٌ  إلى َرُجٍل وأَّي َرُجٍل ، يُريُد بذِلَك تَْعِظيَم َشأْنِه ، وإذا َسمَّ

جَل عن نََسبِه قُْلَت  ي : وإذا َسأَْلَت الرَّ  ِديِث َسِطيح :، وإن َسأَْلتَه عن بْلَدتِه قُْلَت : الَهنِّيُّ ؛ وفي ح الَمنِّيُّ : قاَل ابُن بَّرِ

 اي فاِصَر اخلُط ِة َأعحَيتح َمنح وَمنح 
أَعيا هذا األَْمُر فالناً وفالناً ، أَي أَْعيت ، كلَّ َمْن َجلَّ قَْدُره ، فحذَف ، يْعنِي أنَّ ذلَك : قاَل ابُن األَثيِر : هذا كما يُقاُل في الُمبالغَِة والتَّْعِظيِم 

ا نقصُر عنه الِعباَرةُ لعظِمه   كما َحَذفُوَها ِمن قْوِلهم : بْعَد اللَّتيَّا واللَّتِي ، اْستِْعظاماً لشأِْن الَمْخلوِق.ممَّ

ً  وَحَكى يونُُس عن العََرِب : َضَربَ   ، كقَْوِلَك َضَرَب َرُجٌل َرُجالً. َمٌن َمنا

، ال يَُخصُّ بذِلَك قَبيلَةٌ  َمنْ  ُر ُمِفيَدةٍ ، وإنَّما َمْعناهُ اإلضافَة إلىصفَةٌ غي فالَمنِّيُّ  يا هذا ، الَمنِّيُّ  قاَل : َرأَْيت زيداً  َمنْ  وقَْولهم في َجوابِ 

 ، فإذا َوَصْلَت أَْفَرْدَت على ما بَيَّنَه ِسْيبََوْيه. الَمنِّيَّاتو الَمنِّيَّتانِ و الَمنِّيَّةو الَمنِّيُّونو الَمنِّيَّانِ  َمْعروفَةٌ ، وَكذلَك تقوُل :

ِب نَْحو ما َحَكاه ِسْيبََوْيه ِمن قْوِل العََرِب : ُسْبحان هللا َمْن هو وما هو ؛ وقَْول الشَّالالْستِفه َمنْ  وتكونُ   ِعِر :اِم الذي فيه مْعنَى التَّعَجُّ

 جاَدتح بَكف يح كان ِمنح أَرحَم  الَبَشرح 
وايَةُ الَمْشهوَرةُ بكْسِر الميِم.هو أَْرَمى البََشر ، وكاَن على هذا َزائِ  َمنْ  يُْرَوى بفتْحِ الميِم ، أَي بَكفَّيْ   َدة ، والرَّ

 َعَشَر َوْجهاً : (2)َحْرُف َخْفٍض يأْتي على أَْربَعَةَ  ، بالكْسِر : ِمنْ و  :[من]

ل : ُف بَما يَصحُّ له االْنتِهاُء ، وقد يَِجي الْبتِداِء الغايَةِ  األوَّ ِد االْبتِداِء من ُدون قَْصِد االْنتِهاِء َمْخصوصاً نَْحو أَُعوذُ باهلِل ِمَن ويُعَرَّ ُء لمجرَّ

ِجيِم ، فاْبتِداُء االْستِعاَذةِ ِمَن الشَّْيطاِن مع قَْطعِ النََّظِر عن االْنتَِهاءِ   َمعانِيها َراِجعَةٌ إليه. غاِلباً وسائِرُ  الشَّْيطاِن الرَّ

 وَردَّها الناِصُر البَْغداِديُّ في مْنهاِجه إلى البَيانِيَّة َدْفعاً لالْشتِراِك لُشُموِله جمَع َمواِرِدها.

ةُ الصَّْرف  إِنَّهُ ِمْن ُسلَْيمانَ  لى :في األَماِكِن ، وِمثَالُه قَْولُه تعا (3)قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : وهو ِخالُف ما نَصَّ عليه أَئِمَّ
نََزَل فيه  ( )4

، هو كقَْوِلِهم :  (5) (ِإىَل اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى) ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحرامِ  َمْنزلَةَ األماِكِن ، وهذا كقَْوِلهم : كتَْبت ِمن فالٍن إلى فالٍن ، وقَْولُه تعالى :

ماِن أَْيضاً كمابَْغداَد إلى الُكوفَِة. ويَقَُع كذ ِمن َخَرْجتُ  ِمْن )وعليه قَْولُه تعالى :  ، «الُجْمعَِة إلى الُجْمعَةِ  ِمن فُمِطْرنا»في الحِديِث :  ِلَك في الزَّ
ِله إلى آِخِره. ِمن يَقَُع في الَمعاِني : نَْحو قََرأُْت القُْرآنَ و .(6) (َأوَِّل يَ ْوم  َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيهِ   أَوَّ

 َمنْ  ِمْنُهمْ  نَْحو قَْوِله تعالَى : للتَّْبِعيِض ، *و الثَّاني :

__________________ 
 ( اللسان والثاين يف الصحاح.1)
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 .«مخسة عشر: » 419( يف مغين اللبيب ص 2)
 .«قوله : أئمة الصرف اخل كذا ابلنسخ وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .30النمر ا اآية ( 4)
 .1( اإلسراء ا اآية 5)
 .108( التوبة ا اآية 6)
 ساقطة من األصر. (*)
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َي  ُ تعاىل عنه : حىت تـُنحِفُقوا بعَ  ما  (1) َكل َم  ُ  عوٍد ا رضـــِ ّدها ا كِقراَءِة ابِن َمســـح د  بـَعح  َمســـَ ا وَعالَمُتها إمحكاُن ســـَ
ْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِِّت ِبواد  َغْْيِ ِذي َزرْع  ) : ؛ ومنه قـَوحلُه تعاىل (2)حتُِب وَن  ا فمن هنا اقـحَتضــَ  التـ بحِعي  ألن ه كاَن  (3) (رَبَّنا ِإيّنِ َأ

 ترَ  فيه بعَ  ُذرِّي ِته.
َرْحَمٍة فاَل  ِمنْ  ما يَْفتَحِ هللاُ ِللنّاِس  كقَْوِله تعالَى : إْبهاِمهما ،لبَياِن الِجْنِس ، وَكثيراً ما تَقَُع بَْعَد ما وَمْهما وُهما بها أَْولَى إلْفراِط  الثَّاِلُث :و

؛ وِمن ُوقُوِعها بَْعد َغْيرهما قَْولُه  (6) (َمْهما ََتْتِنا ِبِه ِمْن آيَة  )، وقَْولُه تعالى :  (5) (ما نَ ْنَسْخ ِمْن آيَة  ): ، وقْولُه تعالى  ( )4ُمْمِسَك لَها

فَاْجَتِنُبوا الّرِْجَس ِمَن )، ونَْحو :  (7) (َن ِفيها ِمْن َأساِوَر ِمْن َذَهب  َويَ ْلَبُسوَن ثِياابً ُخْضرًا ِمْن ُسْنُدس  َوِإْسَتْْبَق  َُيَلَّوْ )تعالى : 
 .(8) (اْْلَْواثنِ 

ا قَْبلَه كقَْوِله تعالى :  ِمنوللتَّْبِعيض  ِمن والفَْرُق بينَ   (َوقاَل رَُجل  ُمْؤِمن  ِمْن آِل ِفْرَعْونَ )للتَّْبيِين أَنَّه كاَن للتَّْبِعيِض يكوُن ما بَْعَده أَْكثَر ممَّ

ا بَْعده كقَْوِله تعالى :  (9) لبَياِن الِجْنِس قَْوٌم  ِمن ءَ وأَْنَكَر َمِجي (اثنِ فَاْجَتِنُبوا الّرِْجَس ِمَن اْْلَوْ )، وإْن كاَن للتَّْبيِين كاَن ما قَْبلَه أْكثَر ممَّ

ْجَس وهو  ِمنَ  لالْبتِداِء ، والمْعنَى فاْجتَنِبُوا (ِمَن اْْلَْواثنِ )للتَّْبِعيِض ، وفي  (ِمْن ُسْنُدس  ) و (ِمْن َذَهب  )وقالوا : هي في  األَْوثاِن الّرِ

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيماً َوعَ )ِعباَدتُها وفيه تََكلٌُّف ، وقَْولُه تعالَى :  ، للتَّْبيِيِن ال  (10) (َد هللاُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاحِلاِت ِمن ْ

ناِدقَِة الطَّاِعنيَن في بعِض الصَّحابَِة ، والمْعنَى الذين ُهم هؤالء ؛ ومنه قَْولُه تعالى  جابُوا لِِلِّ الَِّذيَن اْستَ ): للتَّْبِعيِض كما َزَعَم بعُض الزَّ
ُهْم َوات ََّقْوا َأْجر  َعِظيم   َوِإْن ََلْ )، وُكلّهم ُمْحِسن ُمتَّّق ، وقْولُه :  (11) (َوالرَُّسوِل ِمْن بَ ْعِد ما َأصاَِبُُم اْلَقْرُح ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمن ْ

ُهْم َعذاب  أَ  تَ ُهوا َعّما يَ ُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ  ، والمقول فيهم ذِلَك ُكلّهم ُكفَّار. (12) (لِيم  يَ ن ْ

 َء الذي هو َمْهٌر.هنا للِجْنِس ، أَي ُكلُوا الشَّي ِمنْ  ، فإن (13) (ء  ِمْنُه نَ ْفساً َفُكُلوهُ فَِإْن ِطْبَ َلُكْم َعْن َشيْ )* قُْلُت : ومنه قَْولُه تعالى : 

اِغُب : وتكوُن الْستِغراِق الِجْنِس في النَّْفي واالْستِْفهاِم نَْحو :   .(14) (َفما ِمْنُكْم ِمْن َأَحد  َعْنُه حاِجزِينَ )وقاَل الرَّ

، فاألُْولى  (15) (ل  ِفيها ِمْن بَ َرد  َويُ نَ زُِّل ِمَن السَّماِء ِمْن ِجبا)* قُْلُت : وقد ُجِعلَْت هذه الَمعاني الثَّالثَةُ في آيٍة واِحَدةٍ وهو قَْولُه تعالى : 

 الْبتِداِء الغايَِة والثانِيَةُ للتَّْبِعيِض ، والثاِلثَةُ للبَياِن.

لُ  اِغُب : تَْقديُره : يُنَّزِ ، والثاِلثَةُ للتَّْبِعيِض  ، والثانِيَةُ َظْرٌف في َمْوِضع الَمْفعولِ  (16)األُْولى الْبتِداِء الغايَِة  فِمنْ  السَّماِء ِجباالً ، ِمنَ  وقاَل الرَّ

لُ  (ِمْن بَ َرد  )ماٍل ، وقيَل : يُْحتََمُل أَْن يكوَن حمَل على الظَّْرِف على أَنَّه ُمْنَزٌل عنه ، وقْولُه :  ِمن كقَْوِلَك ِعْنَده ِجبالٌ   ِمنَ  نصب أي يُنَّزِ

نَْصب على أنَّه َمْفعوٌل به كأَنَّه في التَّْقِديِر  (ِمْن ِجبال  ) َرْفع ، و (ِمْن بَ َرد  )في قْوِله :  ِمنْ  ِجباٍل فيها بََرداً ؛ وقيَل : َمْوِضعُ  ِمنْ  السَّماءِ 

لُ   السَّماِء. ِمنَ  السَّماِء ِجباالً فيها بََرد ، وتكوُن الِجباُل على هذا تَْعِظيماً وتَْكثِيراً لَما نََزلَ  ِمنَ  ويُنّزِ

ا تعالَى :كقَْوِله  التَّْعِليلِ  * الَّرابُع : بمْعنَىو  ، وقَْولُه : (17) َخطاياُهم أُْغِرقُوا ممَّ

 (18)ذلَك من نبإ جاَءين و 
__________________ 
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 .252( البقرة ا اآية 1)
 .92( آ  عمران ا اآية 2)
 .37( إبراهيم ا اآية 3)
 .2( فاطر ا اآية 4)
 .106( البقرة ا اآية 5)
 .131( األعراف ا اآية 6)
 .31اآية ( الكهف ا 7)
 .30( ا ج ا اآية 8)
 .28( غافر ا اآية 9)
 .29( الفتح ا اآية 10)
 .172( آ  عمران ا اآية 11)
 .74( املائدة ا اآية 12)
 .4( النساء ا اآية 13)
 .47( ا اقة ا اآية 14)
 .43( النور ا اآية 15)
 موضض املفعو  والثالثة للتبيا.( عبارة املفردات : فمن األوىل  رٌف ا والثانية يف 16)
 كذا ابالصر ا والواو ليست من القاموس.  (*)
 .(َخِطيئاهِتِمْ )والقراءة :  25( نوح ا اآية 17)
 ونسبه حباشية مغين اللبيب المرئ القي .« وخربته عن أيب األسود»( متامه : 18)
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ْنياأَ  كقَْوِله تعالَى : البََدلِ  * الخاِمُس : بمْعنَىو  (َوَلْو َنشاُء جَلََعْلنا ِمْنُكْم َمالِئَكةً ):  عزوجل، وكقَْوِله ،  ( )1اآْلِخَرةِ  ِمنَ  َرِضيتُْم بِاْلَحياةِ الدُّ

ُهْم َأْمواهلُُ )اإلْنِس ؛ وكقَْوِله تعالى :  ِمنَ  ، أَي بََدلَُكم ألنَّ المالئَِكةَ ال تكونُ  (2) ، أَي بََدَل  (3) (ْم َوال َأْوالُدُهْم ِمَن هللِا َشْيئاً َلْن تُ ْغِ َ َعن ْ

 ال يَْنفَُع ذا الَجّدِ ِمْنَك الَجدُّ. َطاعة هللِا أَو بََدل َرْحَمة هللِا ، ومنه أَْيضاً : قَْولُهم في دعاِء القُنُوِت :

كما َجعَْلتَه غايَةً  َجعَْلتَهُ غايَةً لُرْؤيَتَِك أَي َمَحالًّ ، قاَل ِسْيبََوْيه : فإنَّك ذلَك الَمْوِضع ، من رأَْيتُه نَْحو قَْوِلَك : الغايَِة ، * السَّاِدُس : بمْعنَىو

 ؛ كذا في الُمْحَكم. لالْبتِداِء واالْنتِهاءِ  حيُث أََرْدتَ 

 نَْحُو : أُْسِقَطْت لم يَْختَّل الَمْعنَى وتُْعَرُف بأنَّها لو التَّْنصيِص على العُموِم وهي الَّزائَِدةُ ، * السَّابُع : بمْعنَىو

دَ  رُجٍل ، من ما جاَءني جاِل ، وَكذِلَك َوْيَحه بِمنْ  أُّكِ  رُجٍل : إنَّما أَراَد أَْن يَْجعَل التَّعَّجبَ  ِمنْ  وهو َمْوِضُع تَْبِعيٍض ، فأَراَد أنَّه لم يأْتِه بعُض الّرِ

 زْيٍد. ِمنْ   ، وهو أَْفَضلَعَسلٍ  ِمن بعٍض ، وَكذِلَك : لي ِمْلُؤهُ  ِمن

ً  وهي تَْوكيِد العُمومِ  * الثَّاِمُن : بمْعنَىو : أََحُدها : تقدُُّم نَْفي أَو  (4)وشرط ِزياَدتها في النَّْوَعْين أُُموٌر  أََحٍد ، ِمنْ  ما جاَءني نَْحُو : زائَِدةٌ أَْيضا

. .. ، (6) . ما َترى يف َخْلِق الرَّْْحِن ِمْن َتفاُوت  .. ، (5) ُط ِمْن َوَرَقة  ِإاّل يَ ْعَلُمهاَوما َتْسقُ )نَْهي أَو اْستِْفهاٍم بَهْل أَو َشْرط نَْحُو : 
 ، ومنه قَْوُل الشاِعِر : (7) (فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َترى ِمْن ُفُطور  

ٍة و  يــــــــقــــــــَ لــــــــِ نح خــــــــَ رٍئ مــــــــِ َد امــــــــح نح عــــــــنــــــــح كــــــــُ مــــــــا يــــــــَ هــــــــح  مــــــــَ

ِم و     لـــــــَ عـــــــح فـــــــَ  عـــــــلـــــــ  الـــــــنـــــــاِس تــــــــُ ا ختـــــــُح اهلـــــــَ (8)إن خـــــــَ
 

  
َر َمْجُروُرها. الثَّاِلُث : كْونَه فاِعالً ، أَو َمْفعوالً به ، أَو ُمْبتدأ.  الثَّاني : أَْن يَتكرَّ

ائَِدة تَأِْكيُد َمْعنَى االْستِغراِق ،  ِمنْ  الموجب نَْفياً كاَن أَو نَْهياً أَْو اْستِفهاماً ، أَي ألنَّ فائَِدةَ وقاَل الجاربردي : والزائَِدةُ ال تَكوُن إالَّ في غيِر  الزَّ

 وذِلَك في النَّْفي ُدوَن اإلثْباِت ، وفيها ِخالٌف للُكوفِيِّين واألَْخفَش ، فإنَّهم يِزيُدونَها في الموجِب أَْيضاً.

حاحِ : وقد  ، وقاَل  (9) (َوتَ َرى اْلَمالِئَكَة َحافِّنَي ِمْن َحْوِل اْلَعْرشِ )تَْوِكيداً لَْغواً ؛ قاَل األَْخفَُش : ومنه قَْولُه تعالى :  ِمنْ  تَْدخلُ وفي الّصِ

 ْيَت زيداً نَْفَسه ، انتََهى.تَْوكيداً كما تقوُل رأَ  ِمنْ  ، إنَّما أَْدَخلَ  (10) (ما َجَعَل هللاُ ِلَرُجل  ِمْن قَ ْلَبنْيِ يف َجْوِفهِ )تعالى : 

اِغُب في قْوله تعالى :  زائَِدةٌ والصَّحيُح أَنَّها لْيَسْت بَزائَِدةٍ ألنَّ بعَض ما  ِمن ، قاَل أَبو الَحَسِن : (11) (َفُكُلوا ممّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكمْ )وقاَل الرَّ

 أَْمَسْكَن ال يَجوُز أَْكلُه كالدَِّم والغَدِد وما فيه ِمن القَاذُوَراِت المنهّي عن تَناِوِلها ، انتََهى.

ء في َمْوِضعِ الَمْصَدِر أَي تَْفِريطاً ، وَعدَّ زائَِدة وشي ِمنْ  نَّ ، إ (12) (ء  ما فَ رَّْطنا يف اْلِكتاِب ِمْن َشيْ )وقاَل أَبو البَقاِء في قْوِله تعالى : 

َوَلَقْد جاَءَك ِمْن نَ َبِإ )َزاِئَدةٌ ، واْستََدّل بنَْحو :  ِمنو، وقاَل : يَجوُز َكْون آيٍة حاالً ،  (13) (ما نَ ْنَسْخ ِمْن آيَة  )أَْيضاً قَْوله تعالى : 
 .(17) (ِمْن َسيِّئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  . ونكفر.. ، (16) . َُيَلَّْوَن ِفيها ِمْن َأساِورَ .. ، (15) ْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكمْ يَ ْغفِ  ... ، (14) اْلُمْرَسِلنيَ 

َج الِكسائيُّ على ِزياَدتِهاوخَ  ُرونَ  ِمنْ  إنَّ »الحِديَث :  رَّ ا آتيتكم: وكذا ابُن جنِّي قِراَءة بعِضهم  ، «أََشّدِ الناِس َعذاباً يَْوم الِقياَمِة الُمَصّوِ  ِمن لمَّ

ا ، وقاَل به بعُضهم في  «.َوَلَقْد جاَءَك ِمْن نَ َبِإ اْلُمْرَسِلنيَ » ِكتاٍب وِحْكمٍة بتَْشديِد لمَّ

__________________ 
 الواو ليست من القاموس. (*)
 .38( التوبة ا اآية 1)
 .60( الزخرف ا اآية 2)
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 .10( آ  عمران ا اآية 3)
 .«ثالثة أمورٍ : » 425( يف مغين اللبيب ص 4)
 .59( األنعام ا اآية 5)
 .3( امللك ا اآية 6)
 .3( امللك ا اآية 7)
 ( لزهري بن أيب سلم  ا من معلقته.8)
 .75( الزمر ا اآية 9)
 .4( األحزاب ا اآية 10)
 .4( املائدة ا اآية 11)
 .38( األنعام ا اآية 12)
 .106( البقرة ا اآية 13)
 .34( األنعام ا اآية 14)
 .4( نوح ا اآية 15)
 .31( الكهف ا اآية 16)
 «.َوُيَكفِّرُ » وفيها : 271( البقرة ا اآية 17)
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َحّّت مَيِيَز )، وقَْوله تعالى :  ( )1اْلُمْصِلحِ  ِمنَ  َوهللاُ يَْعلَُم اْلُمْفِسدَ  كقَْوِله تعالى : الفَْصِل ، وهي الدَّاِخلَةُ على ثاني الُمتَضادَّْينِ  * التَّاِسُع : بمْعنَىو
 .(2) (اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ 

 ، أَي بَطَرٍف َخِفّيٍ. (3) َطْرٍف َخِفّيٍ  ِمنْ  إليكَ  يَْنُظُرونَ  كقَْوِله تعالى : ُمراَدفَة الباءِ  * العاِشُر :و

َلَقْد ُكْنَت يف )، أَي َعْن ِذْكِر هللِا ، وقَْولُه تعالى :  (4) ِذْكِر هللاِ  ِمنْ  فََوْيٌل ِلْلقاِسيَِة قُلُوبُُهمْ  كقَْوِله تعالى : ُمراَدفَة َعْن ، * الحادي َعَشَر :و
 .(5) (َغْفَلة  ِمْن هذا

يَْوِم  ِمنْ  إِذا نُوِدَي ِللصَّالةِ  ، أَي في األرِض ، وقْوله تعالى : (6) اأْلَْرِض  ِمنَ  أَُرونِي ما ذا َخلَقُوا كقَْوِله تعالى : ُمراَدفَة في * الثَّاني عشر :و

 ، أَي في يَْوم الُجُمعَِة. ( )7اْلُجُمعَةِ 

ً  ِمنَ  لَْن تُْغنَِي َعْنُهْم أَْموالُُهْم َوال أَْوالُدُهمْ  كقَْوِله تعالى : ُموافَقَة ِعْندَ  * الثَّاِلُث عشر :و ، أَي ِعْنَد هللِا ، عن أَبي ُعبيَدةٍ وقدَّْمنا في  (8) هللِا َشْيئا

 ذِلَك أنَّه للبََدِل.

ي : يقاُل : نََصْرتُه (10)ي على القَْوِم ، أَ  (9) اْلقَْومِ  ِمنَ  َونََصْرناهُ  كقَْوِله تعالى : ُمراَدفَة على * الَّرابُع َعَشَر :و . قاَل ابُن بَّرِ  ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ا كاَن نََصْرته في مْعنَى َمنَْعته جاَز أَن يتعدَّى ِمنْ  ك ، فلمَّ فَ ْلَيْحَذِر )، وِمثْلُه :  بِمنْ  فالٍن ، أي َمنَْعتُه منه ، ألنَّ الناِصَر لَك مانٌِع َعُدوَّ
 ، فعدَّى الِفْعَل بعَْن َحْمالً على مْعنَى يَْخُرُجون عن أَْمِره ، ألنَّ الُمخالفَةَ ُخُروٌج عن الطَّاَعِة. (11) (ُفوَن َعْن َأْمرِهِ الَِّذيَن ُُيالِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اُء : ومنه قَْولُه تعالى :  ِمنْ  ةٍ ؛ ومنه  (12) (َوما يَ ْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمْثقاِل َذرَّة  )تكوُن ِصلَةً. قاَل الفرَّ ، أَي ما يَْعُزُب عن عْلِمه َوْزُن َذرَّ

 أَْيضاً قَْول داية األْحنَف :

ه و لـــــــــــــــــــِ ٌف يف رِجـــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــَ    لـــــــــــــــــــوال جـــــــــــــــــــَ

ثــــــــح     نح مــــــــِ مح مــــــــِ كــــــــُ يــــــــانــــــــِ تــــــــح ن فــــــــِ ِه مــــــــا كــــــــاَن مــــــــِ (13)لــــــــِ
 

  
ِم والباِء ، وتُْدِخلُ  ِمنْ  ِصلَةٌ هنا ؛ قاَل : والعََرُب تُْدِخلُ  ِمنْ  قاَل :  على َعْن وال عكس ؛ قاَل القُطاميُّ : ِمنْ  على َجِميعِ المحاّلِ إالَّ على الالَّ

 (14)ِمنح َعنح ميِا ا ُبَـّيا َنظحرٌة قـََبٌر 
 سنٍة ، أَي ُمْذ َسنٍَة ؛ قاَل ُزهيٌر : ِمنْ  ما رأَْيته: َمْوِضَع ُمْذ ، تقوُل  ِمنْ  تََضعُ وقاَل أَبو ُعبيٍد : العََرُب 

ِر  جــــــــــــــــح ِة ا ــــــــــــــــِ نــــــــــــــــ  ِن الــــــــــــــــدِّايُر بــــــــــــــــقــــــــــــــــُ مــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــِ

رِ     ٍج ومـــــــــــن َدهـــــــــــح جـــــــــــَ َن مـــــــــــن حـــــــــــِ َويـــــــــــح (15) ؟أَقــــــــــــح
 

  
ُجوا قَْولَه تعالى :   .(16) (َأْن تَ ُقوَم ِفيهِ ِمْن َأوَِّل يَ ْوم  َأَحقُّ )أَي ُمْذ ِحَججٍ ؛ وعليه َخرَّ

 وتكوُن بمْعنَى الالِم الزائَِدةِ كقَْوِله :

 ِمنح آِ  لَيحل  َعَرفحَت الدِّايراأَ 
__________________ 

 الواو ليست من القاموس. (*)



17685 

 

 .220( البقرة ا اآية 1)
 .179( آ  عمران ا اآية 2)
 اآية.ليست من « إليك»ولفظة :  45( الشور  ا اآية 3)
 .22( الزمر ا اآية 4)
 .22(   ا اآية 5)
 .40( فاطر ا اآية 6)
 .9( اجلمعة ا اآية 7)
 .116( آ  عمران ا اآية 8)
 .77( األنبياء ا اآية 9)
 له :فهو : مرادفة رمبا ا وذلك إذا اتصلت مبا كقو  424( مت أربعة عشر وجهاً ا وأما الوجه اخلام  عشر كما يف مغين اللبيب ص 10)
ــــــــــــــة و  ــــــــــــــش ضـــــــــــــــــــــــــــرب ــــــــــــــكــــــــــــــب  إان ملــــــــــــــمــــــــــــــا نضـــــــــــــــــــــــــــرب ال

 عــــــــــلــــــــــ  رأســــــــــــــــــــــــه تــــــــــلــــــــــقــــــــــي الــــــــــلســــــــــــــــــــــــان مــــــــــن الــــــــــفــــــــــم   

  

مصدرية ا وأهنم جعلوا « ما»و فيهما ابتدائية « من»قا  السريايف وغريه وخرجوا عليه قو  سيبويه : واعلم أهنم مما حيذفون كذا ا والظاهر أن 
ْنساُن ِمْن َعَجل  )كبهنم خلقوا من الضرب وا ذف مثر :   .(ُخِلَق اإْلِ

 .63( النور ا اآية 11)
 .61( يون  ا اآية 12)
 .«. يف فتيانكم.. برجله»وفيه : ( اللسان 13)
 ( صدره :14)

 فقلت الركب ما أن عال هبم
 برواية : ومن شهر ا واللسان والصحاح. 27( ديوانه ط بريوت ص 15)
 .108( التوبة ا اآية 16)
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 أَراَد أآلِل لَْيلى.

َربِّي فعلت  ِمنْ  وتكوُن ُمراَدفَة لباِء القََسِم كقَْوِلهم :
 ، أَي بَربِّي. (1)

 * فائَِدة ُمهمة.

اْبنِك. وُحِكي عن َطيٍِّئ وَكْلٍب  ِمنوالقَْوم  ِمنِ  * قاَل اللَّْحيانيُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى : إذا لَِقيَِت النُّوُن أَلَف الَوْصِل فمنهم َمْن يْخفُض النُّوَن فيَقولُ 

ْحمِن ، وبعُضهم يَْفتَح النّوَن عنْ  ِمن : اْطلُبُوا اْبنِك ، قاَل : وأُراُهم إنَّما َذَهبُوا في فتِْحها إلى  ِمنَ والقَْوِم  ِمنَ  َد الالِم وأَلِف الَوْصل فيَقوُل :الرَّ

ا ُجِعلَْت أَداةً ُحِذفَِت األَلُف وبَِقيَِت النُّوُن َمْفتوحةً ، قاَل : وهي في قَُضاَعةَ ؛ وأَْنَشَد الِكسائيُّ عن بع ِمنَا األْصل ألنَّ أَْصلَها إنَّما هو ِض ، فلمَّ

 قُضاَعةَ :

مح  يِّ فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــِ طــــــــــــــِّ نــــــــــــــا مــــــــــــــارَِن اخلــــــــــــــَ َذلــــــــــــــح  بــــــــــــــَ

امِ و     ٍر ُحســــــــــــــــــــــــــــــــَ ٍد ذَكــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــَ ر  مــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــُ

  

رحُن الشـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــ  حـــــــــــــىت  ـــــــــــــَ ا َأن َذر  قـ نـــــــــــــَ  مـــــــــــــِ

الِم  َأغـــــــــــاثَ     ُن الـــــــــــظـــــــــــ  نـــــــــــَ ـــــــــــَ مح فـ رِيـــــــــــَدهـــــــــــُ (2)شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، واْحتاَج إليها فأَْظَهَرها على الصحة هنا. ِمنَا ، وأَْصلُها عْنَدُهم ِمنْ  قاَل ابُن جنِّي : قاَل الِكسائيُّ : أَرادَ 

سوِل فَتَُحوا ، وَشبَّهوها بكْيَف وأَْيَن ، وَزَعُموا أنَّ ناساً يقُولوَن بكْسِر النوِن فيُْجُرونَها على الِقياس ،  ِمنَ وهللِا  ِمنَ  وقاَل ِسْيبََوْيه : قالوا : الرَّ

على الِقياِس ، وهي الجيَِّدةُ. ونقَل َره قْوٌم يْعنِي أَنَّ األْصَل في ذلَك الَكْسُر الْلتِقاِء السَّاِكنَْين ؛ قاَل : واْختَلَفُوا إذا كاَن ما بَْعَدها أَِلُف َوْصٍل فَكسَ 

 عن قْوِم فيه الفَتْح أَْيضاً.

اآلن ، ونقَل  مِ واآلِن  ِمنَ : أْكثَر يقاُل  ِمنْ  وَعْن عْنَد األلِف والالِم الْلتِقاِء السَّاِكنين ، وهو في ِمنْ  وقاَل أبو إْسحاَق : يَجوُز َحْذَف النوِن ِمنْ 

 اً.ذِلَك عن ابِن األْعرابّيِ أَْيض

ممّا تُ ْنِبُت )؛ وقَْولُه تعالى :  (4)، األُْولى لالْبتِداِء ، والثانِيَة للتَّْعِليِل  (3) (ُكلَّما َأراُدوا َأْن َُيُْرُجوا ِمْنها ِمْن َغمّ  )* تذنيب* قَْولُه تعالى : 
ا لبَياِن الجْنِس فالظَّْرُف حا (بَ ْقِلها) (5) (اْْلَْرُض ِمنْ  ا َكذِلَك فالَمْجُروُر بََدُل بعٍض وأعيد الجار ، وإمَّ ٌل ، األُْولى لالْبتِداِء ، والثانِيَة إمَّ

 ً ا تنبِتُه كائِنا ، األُْولى ِمثْلُها  (6) (ُه ِمَن هللاِ َوَمْن َأْظَلُم ممَّْن َكَتَم َشهاَدًة ِعْندَ )هذا الِجْنِس ؛ وقْولُه تعالى :  ِمن والمنبت َمْحذوٌف ، أَي ممَّ

لالْبتِداِء والظَّْرُف  ِمنْ  ، (8) (الّرِجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّساءِ )تَأْتُون أَ ؛ وقْولُه تعالى :  (7)َعْمرو والثانِيَة لالْبتِداِء  ِمنْ  في َزْيد أَْفَضل

 ٌ ات ،  ِمنْ  اآلية فيها (9) (ما يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكتابِ )ْولُه تعالى : ُدونهنَّ ؛ وق ِمن صفَةٌ لَشْهوةٍ ، أَي َشْهوة ُمْبتدأَة ثالث َمرَّ

َويَ ْوَم )، وقْولُه تعالى :  (10) (آَلِكُلوَن ِمْن َشَجر  ِمْن َزقُّوم  ): األُْولى للبَياِن ، والثانِيَةُ زائَِدةٌ ، والثالثةُ الْبتِداِء الغايَِة ؛ وقْولُه تعالى 
 ، األُْولى منهما لالْبتِداِء ، والثانِيَة للتَّْبيِّين. (11) (ََنُْشُر ِمْن ُكلِّ ُأمَّة  فَ ْوجاً ممَّْن يَُكذِّبُ 

نُ  : [مون]  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. : َكثَْرةُ النَّفَقَِة على الِعيالِ  التََّموُّ

ً و يت. َمُمونٌ  رُجلٌ  بِكفايَتِه ، فهوقاَم  : مانَهُ يَُمونَه َمْونا ّكِ  ؛ عن ابِن الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بغيِر َهْمٍز على األْصِل ، وتقدََّم البَْحُث فيه. الَمُونَةُ و (12) المانَةُ  االسمُ 

__________________ 
 ( يف اللسان : ما فعلت.1)
 ( اللسان والثاين يف التهذيب.2)
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 .22( ا ج ا اآية 3)
 ( وتعلقها أبرادوا أو بيخرجوا ا أو لالبتداء فالغم بد  اشتما  ا وأعيد اخلاف  ا وحذف الضمري أي من غم فيها. مغين اللبيب.4)
 .61( البقرة ا اآية 5)
 .140( البقرة ا اآية 6)
ا أي شــــهادة حاصــــلة عنده مما أخرب   به ا قير أو ( قوله لالبتداء ا يعين أهنا متعلقة ابســــتقرار مقدار ا أو ابالســــتقرار الذي تعلقت به عند 7)

 عل  أهنا متعلقة بكتم عل  جعر كتمانه عن األداء الذي أوجبه   كتمانه عن  . مغين اللبيب.« عن»مبعىن 
 .(... ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الّرِجالَ )ويف اآية :  80( األعراف ا اآية 8)
 .105( البقرة ا اآية 9)
 .52الواقعة ا اآية ( 10)
 .83( النمر ا اآية 11)
 ( يف اللسان : املائنة.12)
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نُّ الذي يُْحَرُث به. المانُ و  : الّسِ

ي : َغْير َمْهموٍز.  قاَل ابُن بَّرِ

 وقاَل ابُن ِسيَده : أُراهُ فاِرِسيًّا ، وأِلفُهُ واو ألنَّها عيٌن.

ْرعِ. إذا َشقَّ األرضَ  مانَ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :  للزَّ

اِجِز : ماوانُ و ي للرَّ  : َمْوِضٌع ؛ َوْزنُه فاَعاٌل ، وال يَجوُز أْن يُْهَمَز ؛ وأْنَشَد ابُن بَّرِ

َربحَن من ماواَن ماًء ُمرنا  َيشح
 : َمْوِضٌع آِخُر. ماوانَ  وَذو

 : اسُم رُجٍل ِمن الفُْرِس كاَن َمْشهوراً في نَْقِش التََّصاِويِر. مانيو

 الِحْذُق بالِخْدَمِة والعََمِل. أَْربَُع لُغاٍت ، األخيَرةُ عن أَبي زْيٍد : ، بالكْسِر والفتْحِ والتَّْحِريِك وَكَكِلَمٍة ، الِمْهنَةُ  : [مهن]

َمْخشريُّ عنه ؛ ووافَقَهُ َشمِ وأْنَكَر األَْصمعيُّ الَكْسَر ، قاَل : وهو  ٌر الِقياُس ِمثُْل ِجْلَسٍة وِخْدَمٍة ، إالَّ أنَّه جاَء على فَْعلٍة واِحَدةٍ ، هكذا نَقَلَهُ الزَّ

 وأبو زْيٍد.

 وقاَل قَْوٌم : الفَتُْح أَْفَصُح ، والَكْسُر أَْشَهُر.

َب المزيُّ الَكْسَر لتَواِفق الِخْدَمة ِزنَةً وَمْعنًى  .وَصوَّ

 وأْنَكَر بعُضهم الفَتْح ُمْطلقاً ، وفيه نََظٌر.

 ُرِوَي بالَوْجَهْين إالَّ أنَّ ِروايَةَ الفتْحِ أَْكثَُر كما في النِّهايَِة. ؛ «َمْهنَتِه ما على أَحِدُكم لو اْشتََرى ثَْوبَْين ليَْوم ُجْمعَتِه سوى ثَْوبَيْ »في الحِديِث : و

ً  ، كَمنَعَهُ ونََصَرهُ ، َمَهنَهُ   َضَربَهُ وَجَهَدهُ. قيَل :و، ويُْكَسُر : َخَدَمهُ ؛  َمْهنَةً و َمْهنا

ً  اإلبِلَ  َمَهنَ و ْدرِ  : َمْهنَةً و يَْمَهنُها َمْهنا  ؛ وأْنَشَد َشِمٌر : َحلَبَها عند الصَّ

بــــــــــــاهــــــــــــا  لــــــــــــُ يَن  : َأال احــــــــــــح ُت ملــــــــــــا هــــــــــــِ لــــــــــــح  فــــــــــــقــــــــــــُ

رايِن     ـــــــــــــــــاِن وميـــــــــــــــــَح ب ـــــــــــــــــُ ل ا حيـــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــامـــــــــــــــــَ (1)ف
 

  
ً  الثَْوبَ  َمَهنَ و  ُمْبتََذٌل َمْجروٌر. َمْمهونٌ  فهو ثْوبٌ  َجَذبَهُ ، : َمْهنَةً و َمْهنا

ً  المرأَةَ  َمَهنَ و  وهو مجاٌز. جاَمعَها ، : َمْهنا

ي يَِصُف فََرساً : هو الِزٌم ُمتَعدٍّ  فاْمتََهنَ  واْبتََذلَهُ ؛ للِمْهنَةِ  : اْستَْعَملَهُ  اْمتََهنَهُ و  ؛ وقاَل األَْعَشى في الُمتَعّدِ

ال  نــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــح ألاًي بــــــــــــــــــألحٍي محــــــــــــــــــََ  فــــــــــــــــــَ

نح     هــــــــــــَ تـــــــــــــَ ه فــــــــــــامــــــــــــح لــــــــــــَ رحهــــــــــــًا فــــــــــــَبرحســــــــــــــــــــــــــَ (2)َم كــــــــــــَ
 

  
 أَي أَْخَرَج ما عْنَدهُ من العَْدِو واْبتََذلَهُ.

 اُس ويُْبتََذُل ؛ قاَل :، أَي يُدَ  يُْمتََهنُ ووِمَن الالِزِم قَْوُل ابِن الُمَسيِِّب : السَّْهُل يُوَطأُ 

نحيا ُعبَـيحٌد مُمحتَـَهنح و   (2)صاِحُب الد 
 أَي ُمْستَْخَدٌم.

جاِل : الَمِهينُ و ْغُر ؛ ويُْرَوى بضّمِ  الَمهانَةِ  ِمنَ  ، «الَمِهينِ  ليَس بالجافِي وال» حِديُث :المنه الصَّغيُر ؛ و الَحِقيرُ  ِمن الّرِ وهي الَحقاَرةُ والصُّ

 الميِم ِمن أَهاَن إهانَةً.

 الضَّعيُف. أَْيضاً :و
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 ، أَي قليٍل َضعيٍف. (ََلْ َُنُْلْقُكْم ِمْن ماء  َمِهني  أَ )؛ ومنه قَْولُه تعالى :  القَِليلُ  أَْيضاً :و

 َطْعُمه. ( )3اللَّبَُن اآلِجنُ   :الَمِهينُ و

أْي والتَّْمييزِ القَ  أَْيضاً :و جاِل ؛ وبه فَسََّر أبو إْسحاق قَْولَه تعالى :  ليُل الرَّ  .(4) (ُكلَّ َحاّلف  َمِهني  )ِمَن الّرِ

 .ُمَهنَاءُ  ج ، َمهانَةً  كَكُرَم فيِهنَّ ، في الُكّلِ ، َمُهنَ  قدو يكوُن في اإلبِِل والغَنَم. ال يُْلقَُح من مائِهِ  : َمِهينٌ  فَْحلٌ و

 ؛ ومنه ما أْنَشَده َشِمٌر : : العَْبدُ  الماِهنُ و

لُباها  فُقلحُت ملا ِهيَن  َأال احح
__________________ 

 ( اللسان والتهذيب.1)
 واللسان والتهذيب. 209( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : اآخُذ.3)
 .10( القلم ا اآية 4)
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 أَي على خاِدِمي َعَملَْين في وْقٍت واِحٍد. ، «ماِهنِي َمْهنَتَينِ  أَْكَره أن أَْجَمَع على: » (1)حديُث سليماٍن منه ؛ و الخاِدمُ  أَْيضاً :و

بيَن أَبيورد وسرخس ، منها : أبو سعيٍد السَّْعديُّ فْضُل هللِا بُن أَبي الَخْيِر َسِمَع أَبا القاِسِم  ( )2ة بخابَران وسكوِن الياِء : ، بكْسِر الميمِ  ِميَهنَةُ و

ِف ، وَصَدقَةُ بُن عبِد هللاِ  517 (3)القشيرّي ، وعنه ابُن السَّمعانّي ، وماَت َسنَة  عن ابِن  الميَهنيُّ  ؛ وأَُخوه أبو الفتْحِ طاِهٌر ِمن أَْهِل التَّصوُّ

 .440صاِحُب َكراَماٍت عن زاِهِر بِن أَحمَد الّسرخسّي ، ماَت َسنَة  (4)هيعَةَ ، وأبو سعيٍد الفْضُل بُن أَحمَد بِن محمٍد يُْعَرُف بأَبي الَحَسِن ل

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اٍن ،  الُمهَّانِ  على الماِهنُ  يُْجَمعُ   ِصيَاٍم ، األَخيَرةُ عن أَبي موَسى.، ك الِمَهانِ و، كَكتَبٍَة ،  الَمَهنَةِ و، كُرمَّ

ُجلُ  َمَهنَ و  .(5): فََرَغ ِمن َصْنعَتِِه  َمْهنَةً  الرَّ

ُجُل قُْلنا هو يَْطلَغُ  ُجُل ثم يَْعمُل َعَمَل اإلْعياِء. الِمْهنَةَ  وقاَل الِعتْريفيُّ : إذا عجَز الرَّ  ، والطَّلَغاُن : أن يَْعيا الرَّ

 ُ  بَْيتِها : أَي بإْصالِحِه. بَمْهنَةِ  وقاَمِت المْرأَة

اُء قْولَه تعالى  الَمِهينُ و  .(ُكلَّ َحاّلف  َمِهني  ): الّرُجُل الفاِجُر ، وبه فَسََّر الفرَّ

 : يأْتِي ِذْكُره في موه. ماهانُ و

 الحافُِظ. (6): من قَُرى َمْرَو ، منها : أبو نَْصر أَحمُد بُن محمِد بِن إْسحاق  ماهيانو

 ، كَسِفينَة : قَْريةٌ باليَماَمِة ، عن ياقوت. َمِهينَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اُء :، كَجْعفٍَر : َكلمةٌ أَْصلُها َمنْ  َمْهَمن : [مهمن]  َمن ؛ وأْنَشَد الفرَّ

مــــــــَ  هــــــــح ه أَمــــــــاِوّي مــــــــَ ض يف صــــــــــــــــــــــِديــــــــقــــــــِ مــــــــِ تــــــــَ  ن َيســــــــــــــــــــــح

َدم    نــــــــــــح اِوّي يـــــــــــــَ  أَقــــــــــــاِويــــــــــــر هــــــــــــذا الــــــــــــنــــــــــــاس مــــــــــــَ

  
ً  : [مين]  ؛ قاَل عِديُّ بُن َزْيٍد : َكَذبَ  : ماَن يَِميُن َمْينا

ِه  يــــــــــــــــــــــح َدِت اأَلِدمَي لــــــــــــــــــــــراِهشــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ د   فــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــَ

نــــــــــــــا و     يــــــــــــــح ا كــــــــــــــذاًب ومــــــــــــــَ فــــــــــــــ  قــــــــــــــوحهلــــــــــــــَ ــــــــــــــح (7)أَل
 

  
 كشدَّاٍد. ، َميَّانٌ و َميُونٌ و مائِنٌ  فهو ، الَمْيِن ميونٌ  وَجْمعُ 

راَعةِ  مانَ و  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. األرَض : َشقَّها للّزِ

 وَذَكَره ابُن ِسيَده في مون.

جاجِ  الِميناءُ و َزَوْرِد والذََّهِب. ، بالكْسِر والَمّدِ : َجْوَهُر الزُّ ِة ما يْصَطنُع على الَجواِهِر ِمَن الالَّ  ؛ وعْنَد العامَّ

 ؛ وَضبََطه نَْصر بالفتْحِ ، وقاَل : َمْنِزٌل بين صعَدةَ وَعثّر ِمن بالِد اليََمِن. (8) ْصِر : عبالقَ  ، الِمينَىو

 .ِمينَى كلُّ َمْرَسى للسُّفُنِ و

.ِمن الَوْنيِ ، وهو الفُتُوُر ، وقد يتَغَيَُّر فيكوُن على مفعل ، ومحلُّ ِذْكِره في الُمْعت (9)* قُْلُت : الظاِهُر أنَّهُ ِمْفعَل   ّلِ
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طاً بيَن مراَغةَ وتَْبريز ؛ ، بالكْسِر : د بأَْذَربِيجان ، ِميانَةُ و ي بذِلَك لَكْونِه ُمتَوّسِ بفتْحِ  ، ميانَِجيٌّ  ( )10وهو مْعناه بالفاِرِسيَّة الَوَسط ، وإنَّما ُسّمِ

يراِزي ، رِحَمُهم هللاُ  ِجيُّ الَميانَ  الميِم في النِّْسبِة ، وهكذا نُِسَب القاِضي أبو الَحَسِن عليُّ بُن الَحَسنِ  ، قاِضي َهمذاَن ، َرفِيُق أَبي إْسحاق الّشِ

 َصْبراً.تعالى ، اْستَْشَهَد بها ، وولده أبو بْكٍر محمُد ، وَحِفيُده عيُن القَُضاةِ عبُد هللِا بُن محمٍد كاَن بَِليغاً شاِعراً قُتَِل 

نَّةُ يُْحَرُث بها ، المانُ و  ، كما تقدََّم.« م ون»فاِرِسيَّةٌ ؛ وَذَكَرها ابُن ِسيَده في  : الّسِ

__________________ 
 ( يف اللسان : سلمان.1)
ســــرخ  ا ( قا  يف الوفيات يف ترمجة أســــعد بن أيب نصــــر الفقيه الشــــافعي امليهين : نســــبة إىل ميهنة ا قرية من قر  خابران ا وهي انحية من 2)

 وأبيورد من إقليم خراسان. ا ه نصر هامش القاموس.
 .507( يف معجم البلدان : مات سنة 3)
 ( يف اللباب : يعرف اببن أيب اخلري امليهين.4)
 ( يف اللسان : ضيعته.5)
 .«ا سن: » 1339/  4( يف اللباب والتبصري 6)
 ( اللسان والصحاح.7)
(8 َ   َصعحَدَة وَعثـحَر.( عل  هامش القاموس عن نسخة : َباح
 ( يف اللسان : مفعا .9)
َبةُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 10)  .«والنِّسح
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 .278، ماَت َسنَة  المينانيُّ  منها ُعَمُر بُن َشِمرٍ  ، بالكْسِر : ة بَهراةَ ، ِمينانُ و

 غيُر صاِدقِه ؛ ومنه قْوُل الشاِعِر : َمْغشوُشه أَي الُوّدِ : ُمتَماينُ  رُجلٌ و

مح  هـــــــــــِ ـــــــــــِّ ي أُم دح ـــــــــــَ د  مـــــــــــا ث ا جـــــــــــُ ـــــــــــن ي ـــــــــــِ ل َد عـــــــــــَ ـــــــــــح  ُرَوي

ُن     ـــــــــــِ مـــــــــــاي ـــــــــــَ ت ـــــــــــكـــــــــــنح ُود هـــــــــــم مـــــــــــُ ـــــــــــا ول ـــــــــــن ـــــــــــي (1)إل
 

  
 .َمأنَ  ، وقد ذُِكَر في ُمتَياِمنِ  ويُْرَوى

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْنيا. ( )2المانية  : الَخُؤوُن ، هي الدُّ

 ، بالكْسِر والَمّدِ : َمدينَةٌ بصقلية. ِميناءُ و

 : من قَُرى َهَراةَ ، منها : محمُد بُن الَحَسِن بِن علوية التِّيميُّ شيٌخ ثِقَةٌ. ميوانُ و

 أَْيضاً ِمن قَُرى اليََمِن. ميوانُ و

يَِّة زْيِد بِن حاِرثَةَ إلى َمْديَن فأَصاَب َسْبياً ِمن ، بالكْسِر والَمّدِ : في أوائِِل نَواِحي ِمْصَر ، جاَء ِذْكُرها في الح ِميناءٍ  وِجباُل أَبي ِديِث في سّرِ

 .ِميناءَ  أَْهلِ 

 ، كِكتاٍب : ِمن أَْعماِل نَْيسابُوَر ، كانَْت بها قُصوٌر لطاِهِر بِن الُحَسْين ؛ قاَل أبو محلّم الشَّْيبانيُّ يْذُكُرها : الِميانُ و

ا  ــــــــــــَ ي قــــــــــــ  قصــــــــــــــــــــــــــور الشــــــــــــــــــــــــــادايخ ا ــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــان قــــــــــــــبــــــــــــــر ودا    (3)عــــــــــــــي وقصــــــــــــــــــــــــــــور املــــــــــــــِ
 

  
 ، بالتَّْشديِد : قَْريةٌ بالفيوم. ميَّانَةُ و

 : َجزيَرةٌ تْحَت البَْصَرةِ. (4)، كَسحاٍب  َميانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : اسُم َملٍَك ؛ وبالالِم َكذِلَك. ِميَكائِين : [ميكين]

 مع مثلها فصل النون
 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، كُمعَظٍَّم : ُمنَبَّنٌ  ُعْنقُودٌ  : [نبن]

 أُِكَل بَْعُض ما عليه من الِعنَِب. أَي

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ثَةُ أََمةُ هللِا بْنُت محمِد بِن أَحمدَ  نباذان : [نبذن]  ، َرَوى عنها ابُن السَّمعانّي. النباذانيُّ  : قَْريةٌ بهراةَ ، منها : الُمحّدِ

ً و نَتانَةً  كَكُرَم وَضَرَب ، ُء ،الشَّي نَتُنَ  وقد ِضدُّ الفَْوِح ، بالفتْحِ : الَّرائَِحةُ الَكريَهةُ ، ، النَّتْنُ  : [نتن] ،  أْنتَنَ و للّفِ والنَّْشر الُمَرتَِّب ،، با نَتْنا

تَْيِن ،  ِمْنتِنٌ و كُمْحِسٍن ، ، ُمْنتِنٌ  فهو  كِقْنِديٍل. ، ِمْنتِينٌ و، بكْسَرتَْيِن وبَضمَّ

ا ا قَْوُل َمْن قاَل : إنَّ  ُمْنتُنٌ  ، وأَقَلّها ِمْنتنٌ  فهو األْصُل ثم يليه ُمْنتِنٌ  قاَل ابُن جنِّي : أمَّ  نَتُنَ  ِمن قْوِلهم ِمْنتِنٌ و،  أْنتَنَ  ِمن قْوِلهم ُمْنتِنٌ  ، قاَل : فأَمَّ

 ُء ، فإنَّ ذلَك لُْكنَة منه.الشي

 ٍء.، لم يأِْت في الكالِم فَعَُل فهو ُمْفِعٌل إالَّ هذا ، قاَل : وليَس بشي ُمْنتِنٌ  فهو نَتُنَ  وقاَل ُكراٌع :

 : ُكِسَرِت الميُم إتباعاً للتاِء ألنَّ ِمْفِعالً ليَس ِمن األْبنِيِة. ِمْنتِن ْوهِريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى فيوقاَل الجَ 

 ، فحَذفُوا المدَّةَ ، وِمثْلُه ِمْنِخر أَْصلُه ِمْنِخير. ِمْنتِينٌ  كاَن في األْصلِ  ِمْنتِنٌ  : (5)وقاَل أبو َعْمرو 
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 أَي َمْذُموَمة في الشَّْرعِ ُمْجتَنبَة َمْكُروَهة ، يُريُد قْولُهم يا لَفاُلٍن. ، «ُمْنتِنة الجاِهِليَِّة َدُعوها فإنَّها ما باُل َدْعَوى»في الحديِث : و

ي لجريٍر : ُمْنتِنُ  َشَجرٌ  على فَْيعُوٍل : ، النَّْيتُونُ و  الرائَِحِة َخبِيثُها ؛ وأْنَشَد ابُن بَّرِ

ـــــــــــَ  ٍد ومـــــــــــا نـ وا األجـــــــــــارَع مـــــــــــن جنـــــــــــَح لـــــــــــ  وا حـــــــــــَ ـــــــــــُ  َزل

ُض     لــــــَ وُن والســــــــــــــــــــ  تــــــُ يـــــــح ُت الــــــنـــــــ  بـــــــُ نـــــــح (6)أَرحضـــــــــــــــــــــًا هبـــــــا يـــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( يف اللسان : املائنة.2)
 .«الشاذايخ»ميدح طاهر بن ا سا ا وفيه : « امليان»( من أبيات أليب  لم يف معجم البلدان 3)
 ( يف ايقوت : َمَياُن ُروَذان.4)
 التاد يف التهذيب لغري أيب عمرو.( القو  5)
 ( اللسان.6)
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ً و َّنَهُ تَْنتِينا ً  َجعَلَهُ  : نَت  .ُمْنتِنا

 ؛ قاَل َضبُّ بُن نُْعَرةَ : َمناتِينُ  ُهمْ  يقاُل :و

ِديـــــــــنح  عـــــــــح ب  اجلـــــــــَ مـــــــــَ  ال ُأحـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ  قـــــــــالـــــــــتح ســـــــــــــــــــــــُ

اح و     نـــــــــــــــاتـــــــــــــــِ م مـــــــــــــــَ بـــــــــــــــاُط إهنـــــــــــــــ  (1)ال الســـــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
ي ألْجِل ذِلَك شْعبُ  نتَنُوا َكثَُر بينهم القَتْلى حتى قُْرَب الطَّائِِف به وْقعَةٌ لَهواِزَن وثَقيفٍ ع ،  : (2)بالفتْحِ  ، أْنتانٌ و  .األَْنتانِ  فُسّمِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  ، كفَِرَح ، نَتِنَ   ، لُغَةٌ ثالثَةٌ َذَكَرها ابُن القطَّاعِ وصاِحُب الِمْفتاحِ. نَتْنا

 كَكُرَم. نَتُنَ   ، ِمن َمصاِدرِ ، بالضمِّ  النُّتُونَةُ و

 .أْنتَنَهُ  وقالوا : ما

اُهم بذلَك لُكْفِرهم. ، «النَّتْنَى في هؤالء»حِديُث بَْدٍر : منه كَسْكَرى ؛ و نَتْنَى ، كَكِتٍف ، وَجْمعُه نَتِنٌ  ورُجلٌ   يْعنِي أُساَرى بَْدٍر َسمَّ

 : َدواٌء َمْعروٌف عْنَد األَطبَّاِء. المنتن وحبُّ 

 ، عاميَّةٌ. َمناتِينُ  للنِّساِء ، والَجْمعُ  (3)، بضّمِ الميِم وكْسِرها : نَْوٌع  الُمْنتانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  اللْحمُ  نَثَنَ  : [نثن] ً و نَثْنا  : إذا تغَيََّر ، كما في اللِّساِن. نَثَنا

 : َضميٌر يُْعنَى به اإلثْناِن والَجْمُع : نَْحنُ  : [نحن]

 الُمْخبِروَن عن أْنفُِسهم.

ا تَوقفُوا فيه ، وقالوا إنَّه غيُر َمْوجوٍد في َكالِم العَ  ا قْولُه :َرِب ، وأَ قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : إْطالقُه بمْعنَى اإلثْنَْين ممَّ  مَّ

 حَنحُن اللذاِن َتعاَرَفتح أَرحواحنا
 فقالوا إنَّه ُمَولٌَّد.

. وهو ّمِ  َمْبنِيٌّ على الضَّ

َك آِخُره َكلمةٌ يُْعنَى بها نَْحنُ  أو مِّ  َجْمُع أنا من غيِر لَْفِظها وُحّرِ حاحِ. الْلتِقاِء السَّاِكنَْيِن ، بالضَّ  كذا في الّصِ

ي : قَْولُ  الْلتِقاِء الساِكنَْيِن ال يصحُّ ألنَّ اْختِالَف ِصيَغِ الُمْضَمرات يقُوُم َمقاَم اإلْعراِب ، ولهذا  نَْحنُ  الجْوهِرّيِ إنَّ الحَرَكةَ في قاَل ابُن بَّرِ

ل األَْمِر نَْحو هو وهي.  بُنِيَْت على َحَرَكٍة ِمن أَوَّ

ِة ، الميُم أَو الُمْضَمِريَن تَُدلُّ عليهم ُضمَّ ألنَّه يَدلُّ على الَجماَعِة ، وَجماَعةُ  في الُمْحَكم :و مَّ ولم  الواُو نحُو : فَعَلُوا وأْنتُْم والواُو من جنِس الضَّ

ا ِقراَءةُ َمْن قََرأَ  نَْحنُ  يكْن بُدٌّ من َحَرَكةِ  َكْت بالضّمِ ألنَّ الضمَّ ِمن الواو ، فأَمَّ ، فال بُدَّ أْن تكوَن النُّون األُْولى  (ََنُْن َُنِْيي َوَُّنِيتُ ): فُحّرِ

َكة ، فأَّما أْن تكوَن ساِكنَةً والحاء قَْبلها ساِكنَة فخَطأٌ.  ُمْختَلََسة الضّمِ تَْخِفيفاً وهي بمْنِزلَة الُمتََحّرِ

ي : وإنَّما بُنِيَتْ  ُك بهما ما اْلتَقَى فيه ساِكناِن  على الضّمِ لئاَلَّ يظنُّ بها أنَّها َحَرَكةٌ اْلتِقاءِ  نَْحنُ  وقاَل ابُن بَّرِ الساِكنَْيِن ، إْذ الفتْح والَكْسر يَُحرَّ

 نَْحو َمدَّ وَشدَّ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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الفَِقيهُ ، َسِمَع القضبي  النُّخانِيُّ  ، كغُراٍب ، والخاُء ُمْعجمةٌ : قَْريةٌ على باِب أَْصبَهان ، منها : أبو َجْعفٍَر َزْيُد بُن بنداِر بِن زْيدٍ  نُخان : [نخن]

 .273وُعثْماَن بن أَبي شيبَةَ ، ماَت سنَةَ  (4)

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .(5)، بضّمِ الجيم ، وبعُضهم يقوُل بالقاِف بََدل الخاِء : بَلٌَد بأَْقَصى أَْذَربِيجاَن  نَْخُجوانُ   :[نخجن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : [أندان]

 ابِن السَّمعانّي. (6)بَهان ، منها : أبو القاِسِم جابُر بُن محمِد بِن أَبي بْكٍر كاَن يَْسكُن محلَّةَ لُْبنان ، َكتََب عن قَْريةٌ بأَصْ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( ضبطها ايقوت ابلقلم ابلكسر.2)
 .«قوله : نوع اخل كذا يف النسخ»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 كما يف اللباب ومعجم البلدان.« القعنيب»والصواب : ( كذا 4)
 عل  غري أصلها.« نشوي»( النسبة إليها 5)
 يعين السمعاين.« وكتب عنه أبو سعد»( كذا ا ويف معجم البلدان : 6)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ين ِمن أَْعماِل الطَّْرم.: قَْريةٌ ِمن نواِحي ِجباِل قَْزو (1)، بكْسر الداِل والجيِم  أْنِدِجن  :[ندجن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

رِحَمهما هللا ، بفتْحِ الداِل والغَْين : قَْريةٌ بَمْرَو على َخْمسِة فَراِسَخ ، منها : عباُد بُن أَُسْيد الّزاِهد ، جالََس ابن الُمباَرك ،  أْنَدَغنُ  : [ندغن]

 تعالى.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بضّمِ الداِل : من قَُرى فَْرغانَةَ ، منها : ُعَمُر بُن محمِد بِن طاِهٍر الصُّوفيُّ الُمْقِري ، وقد ذُِكَر في الكاِف. كانُ أندُ  : [ندكن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْين.، بالكْسِر : نَْوٌع ِمن التَّْمِر : عن أَبي حاتٍِم. َذَكَره األَْزهريُّ في الّرباعي ، و النرسيانة : [نرسن]  قد ذُِكَر في الّسِ

 : ناِحيَةٌ بالِعراِق بيَن واسط والُكوفَِة لها ِذْكٌر في الفتوحِ. نِْرِسيَانو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَسْحباَن : قَْريةٌ بيَن فارياب وبَْلخ ، عن ياقوت ، رِحَمه هللاُ تعالى. نَْريانُ  : [نرن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر : أََحُد أبواِب َمدينَِة َزَرنج ، وهي سجستان ، عن ياقوت ، رِحَمه هللاُ تعالى. انُ نِْسن : [نسن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر : َمدينَةٌ باألْندلُِس فيَما يظنُّ عن ياقوت. نِْشبُونَة : [نشبن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َجبٌَل في بِالِد أَْرِمينِيَّة ، وُربَّما قيَل لُقان بالالِم. (2)، كغُراٍب  نُقانُ   :[نقن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  نقبون : [نقبن] َدةِ : ، نَقَنَّةٌ  : قَْريةٌ ببُخارى ، عن ياقوت ، ويقاُل بالكاِف أَْيضا  وصاِحُب أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ  بفتحِ النُّوِن والقاِف والنُّوِن الُمَشدَّ

 اللِّساِن.

وٍد باألَْنَدلُِس. وهو  واِلُد أَبي جعفٍر أَحمَد وِزيِر َدْولَِة العَلَِويِّيَن من بَنِي َحمُّ

َدةِ أَّوالً. وقد َذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى في بقن على الصَّواِب وإعاَدتُ  مِّ  نُوقانُ و ه هنا َغلٌَط.* قُْلُت : الصَّواُب فيه بالباِء الموحَّ  ، بالضَّ
كذا في النسخِ والصَّواُب ابُن نَْصر ابِن  بِن أَبي نَْصر ، الَحَسن ، منه الفَقيهُ محمُد بُن أَبي علّيِ ، بطوس ، فيه تُْنَحُت القُُدوُر البُراُم ، : د (3)

بَْير بِن بكَّاٍر وغيِرِهما ، وعنه محمُد بُن طاِلِب بِن علّيِ  النُّوقانيُّ  َمْنصوٍر الطَّوسيّ  ، حدََّث والده عن محمِد بِن عبِد الكِريِم الَمْرَوزّي ، والزُّ

عن الَحَسِن  ماعيلَ إسْ  محمِد بنِ  ناصُر بنُ  الحافُِظ أبو شجاعٍ و َمْشهوٌر ؛ وأبو المكاِرِم فْضُل هللِا ابُن الحافِِظ أَبي َسعيدٍ  بن زكِريَّا ، (4)محمِد 

الَمْذُكور ، وأبو َمْنُصوٍر محمُد بُن محمِد بِن  ومحمُد بُن الُمْنتَِصِر ؛ وعليُّ بُن ناِصِر بِن محمدِ  بِن أَحمَد السََّمْرقَْنِدي وعنه ابُن السَّمعاني ؛

ُل  ثوَن. النُّوقانِيُّونَ  الفُقَهاءُ  ، 448يوردي ماَت َسنَة بُن محمٍد األب (5)أَحمَد َحدََّث عن الدَّاْرقْطني بالّسنَِن ، َرَواهُ عنه المفضَّ  الُمحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريةٌ بنَْيسابُوَر وهي غيُر التي في طوس ، عن ياقوت ، رِحَمه هللاُ تعالى. نوقان
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريةٌ بهراةَ ، عن ابِن السَّمعانّي. (6) نُوباذان  :[نوبذن]

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف ايقوت بفتحها.1)
 ( قيدها ايقوت بضم أوله ويكسر.2)
 .142/  1( ومثله يف ايقوت ا وقيدها ابن األثري بفتح النون ا ومثله يف التبصري 3)
 ابلواو عن اللباب ومعجم البلدان.« و مد»خطب والتصحيح : « بن  مد»( ابألصر : 4)
 .«الفضر: » 143/  1( يف التبصري 5)
 والتصحيح عن ايقوت.« نربذان»( ابألصر : 6)
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ا يُْستدرُك عليه : [نوبندجن]*  : وممَّ

 ان ، َذَكَرها المتنبِّي في ِشْعِره فقاَل :، بالضّمِ وفتح الباِء والداِل : َمدينَةٌ بأَْرِض فاِرَس من ُكوَرةِ سابُور بالقُْرِب ِمن شْعِب بوَّ  نُوبَْنَدجانُ 

 مـــــــــــــــنـــــــــــــــازُ  مل يـــــــــــــــز ح مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا خـــــــــــــــيـــــــــــــــاٌ  

َدجـــــــــــــان     نـــــــــــــح ـــــــــــــَ وبـ عـــــــــــــين إىل الـــــــــــــنـــــــــــــ  (1)ُيشـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــّ
 

  
 بحْذِف الدال. نوبنجان ويقاُل لقْلعَتِها

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َدة : قَْريةٌ بَمْرَو على َطَرِف البريَِّة ، منها : بالُل بُن عبِد هللِا بِن يَحْ  نََمْكبانُ  : [نمكبن] يَى بِن ، بفتْحِ النوِن والميِم وسكوِن الكاِف وموحَّ

 الُمباَرِك.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِحَمه هللاُ تعالى.، بفَتَْحتَْين وسكوِن ذاِل ُمْعجمة : قَْريةٌ بِبْلخ ، عن ياقوت ، ر نَْمذيان : [نمذن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ج السَّدوسّي ، بالضّمِ : مدينَةٌ بفاِرَس ، عن ابِن السَّمعاني ، أَْهلُها َزناِدقَة يَْعبُدوَن الناَر ، منها : الخليُل بُن أََسٍد عن الُمؤرِّ  نُوَشَجان : [نوشن]

 طلحةُ بُن أَحمَد بِن أَيوب الُمْقِري عن ِهالٍل الحفَّار. (2)، وأبو ثَْعلَب 

.أَْهَملَهُ الَجْوهرِ  : النَّنُّ  : [ننن]  يُّ

 الشَّعَُر الضَّعيُف. وقال األْزهِريُّ : هو

، وُدفَِن بثَْغِر أْسَكْندريَّة  599ُوِلَد ببَْغداَد َسنَة  ، النَّنِّ  محمِد بِن ُعَمَر بِن َمْسعوٍد البَْغداديُّ الَمْعروُف بابنِ  محمُد بُن عبِد هللِا بنِ  أبو عبِد هللاِ و

ْن أَجاَزهُ ، وغيِرِه ؛ منينا عبِد العَزيِز بنِ  (3)ى عن ، رِحَمه هللاُ تعالَى ، َروَ  679َسنَة  منهم : البدُر محمُد بُن أحمَد بِن خاِلِد  َرَوْينا عمَّ

 الفارقي وغيُرهُ.

ياَدةِ  بَْينهما واٌو ، وهي مدَّة ، وهو نُونان َحْرٌف َمْجهوٌر أََغنُّ فيه : النُّونُ  : [نون] ا في تُزاُد في األْسما ِمن ُحُروِف الّزِ ِء واألْفعاِل ، فأَمَّ

ي به ، وتُزاُد ثانِياً في ُجْندٍب وَجنَْعَدٍل ، ومرَّ ِمراراً أنَّها ال تُ  الً في نفعل إذا ُسّمِ زاُد ثانِياً إالَّ بثَْبٍت ، وتُزاُد ثاِلثَة في األْسماِء فإنَّها تُزاُد أَوَّ

وخاِمَسة في ِمثِْل ُعثْماَن وُسْلطاَن ، وساِدَسة في َزْعفَران وَكْيذُباٍن ، وسابِعَة في ِمثِْل َحبَْنَطى وَسَرْنَدى ، ورابِعَة في َخْلبٍَن وَضْيفٍَن ، 

ْرِف في كّلِ اسٍم ُمْنَصِرٍف.  َعبَْيثَران وقََرْعباَلنة ؛ وتُزاُد َعالَمةً للصَّ

ا في األْفعاِل فإنَّها تُزاُد ثَِقيلَةً وَخِفيفَةً ، فتَُكوناِن للتَّْوكيدِ   ، وتُزاُد في التَّثْنِيِة والَجْمعِ وفي األْمِر في َجماَعِة النِّساِء. وأَمَّ

ْرِف.  وأَْحكام الثَِّقيلَِة والَخِفيفَِة َمْبسوَطةٌ في ُكتُِب الصَّ

حاحِ.  وأَْوَرَدها الجْوهِريُّ في الّصِ

ْرِف.وتكوُن أَْصالً كنُوِن نَعَم وَجنَب وَرَعن ، وبََدالً كنُوِن فَْعالن فإنَّها بَدَ   ٌل ِمن َهْمَزة ، فَْعالء ، كما هو َمْبسوٌط في ُكتُِب الصَّ

ْعِر جازَ  نُنْ  لو قيلَ و . في الّشِ  ؛ نَقَلَهُ األْزهِريُّ

َر قْولُه ،  الدَّواةُ   :النُّونُ و  ، عن الَحَسِن وقَتاَدة. (4) (ن َواْلَقَلمِ ):  عزوجل؛ وبه فُّسِ

 ؛ وبه فَسََّر ابُن عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما اآليةَ. الُحوتُ  قيَل :و

 .نُون ولو أُِريَد به الدَّواةُ أَو الُحوُت لُكتِبَ  ؟ن ، ال يَجوُز فيه َغْيُر الِهجاِء ، أاَل تََرى أنَّ ُكتَّاَب المْصَحِف َكتَبُوه (ن َواْلَقَلمِ )وقاَل األْزهِريُّ : 

 جزماً. نون وقََرأَ أبو َعْمٍرو :
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ا. نون وقََرأَ أبو إْسحاق :  َجرًّ

اُء : لََك أن تُْدِغَم النُّون األِخيَرة وتُْظِهَرها ، وإْظهاُرها أَْعَجب إليَّ ألنَّها ِهجاٌء ، والِهَجاُء كالمَ  ْوقُوِف عليه ، وإِن اتََّصَل ، ومن وقاَل الفرَّ

 أَْخفَاها بَناها على االتِّصاِل ، وقد

__________________ 
 .«نوبندجان»( معجم البلدان : 1)
 .«أبو تغلب»( يف اللباب : 2)
 .«رو  عنه: » 107/  1( يف التبصري 3)
 .1( القلم ا اآية 4)
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ُ  الَبياَن. يعاً ا وكاَن األعحَمُش ومَححَزُة يبيناهنا ا وبعُضهم َيرتح َهاح مجَِ  قـََرأَ الفر اُء ابلَوجح
ة لبُْعِدها منها ، وأَْحكاُمها َمْبسوَطةٌ في  النُّونُ  وقاَل ابُن األْنباِري : ةً لقُْربِها منها ، وتبين مع ُحُروِف الَحْلِق عامَّ تخفى مع ُحُروِف الفَِم خاصَّ

عايَِة لمكي.  كتاِب الّرِ

في البحاِر  النِّينانِ  يعلم اختِالفَ »عالى عنه : حِديُث علّيٍ ، رِضَي هللاُ تمنه بالكْسِر ، أَي َجْمُع النُّوِن الذي بمْعنَى الُحوِت ، و ، نِينانٌ  ج

 قُِلبَِت الواُو ياًء لكْسَرةِ النُّوِن ؛ قالَهُ شْيُخنا ، رَحَمه هللاُ تعالى. نونان أَْصلُه ، «الغاِمراتِ 

 ْيضاً.وكان ِسْيبََوْيه يَْجعَلُه َغلَطاً وَخطَّأ بَشَّاراً في نْظِمه ، واْستَْعَملَه المتنبِّي وَغلَُّطوه أَ 

 .(1) أْنوانٍ  يُْجَمُع أَْيضاً علىو

 ؛ وأْنَشَد الَجْوهِريُّ : َشْفَرةُ السَّْيفِ  : النُّونُ و

 (2)بِذي نُوَنِا َفص اٍ  ِمَقرتِّ 
اهُ َكذِلَك ، ألنَّه َحبََسه في َجْوِف وقد َذَكَره هللاُ تعالى في  عليه الصَّالةُ والسَّالُم ،وبن َمتَّى ، على نبيِّنا  : لَقَُب يُونُسَ  النُّونِ  ذُوو كتابِِه وَسمَّ

 الُحوِت الذي اْلتَقََمه.

 فقَتَلَهُ َحَمُل بُن بَْدٍر وأََخَذ منه َسْيفَه ذا لَكْونِه على ِمثاِل َسَمَكةٍ  قيَل : كاَن لماِلِك بِن قَْيِس أَخي قَْيِس بِن زهيرٍ  اسُم َسْيِف لَهم ، : النُّونِ  ذُوو

ا كاَن يَْوم الهباَءةِ قَتََل الَحاِرُث  ، النُّونِ  فلمَّ
 ، وفيه يقوُل الحاِرُث : النُّونِ  بُن ُزهيٍر َحَمَل بن بَْدٍر وأََخَذ منه َذا (3)

ينِّ و  وِن مـــــــــــــــــِ ربُهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــكـــــــــــــــــاُن الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــُح

ال  و     َرَ  اخلــــــــــــــِ ه عــــــــــــــَ يــــــــــــــتــــــــــــــُ طــــــــــــــِ (4)مــــــــــــــا أُعــــــــــــــح
 

  
 وتقدََّم تْفِسيُره في خلل.

حاحِ :  ٌف لبعِض العََرِب ؛ وأْنَشَد :َسيْ  النُّونُ  وفي الّصِ

َعُله مكاَن الن وِن ِمينِّ   سبجح
 أَي سأْجعَُل هذا السَّْيَف الذي اْستَفَْدته َمكاَن ذِلَك السَّْيِف اآلَخِر.

ي :  هو َسْيُف ماِلِك بِن ُزَهيٍر.: َسْيُف حنَِش بِن َعْمٍرو ؛ وقيَل  النُّونُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 الُهَذليُّ ، وكاَن َعِريضاً َمْعطوَف َطَرفَْي الظُّبَِّة ، وفيه يقوُل : َسْيُف َمْعِقِل بِن ُخَوْيلَدِ  (5) النُّونِ  ذُوو

يــــــــــنــــــــــا  قــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــرِت إذا الــــــــــح رِي ك يف الشــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــُ ــــــــــح َريـ ــــــــــَ  قـ

ين و     ـــــــــــــح رحِب َزي ـــــــــــــوَم ا ـــــــــــــَ ِ ي اح ـــــــــــــَ ون ـــــــــــــ  ـــــــــــــن (6)ذو ال
 

  
ّمِ ، ، نُونةُ و ةُ أَب بِن عبِد شْمٍس ، بْنُت أَُميَّة بالضَّ  بِن أَُميَّةَ. ي ُسْفياَن بِن َحْربِ َعمَّ

 : الَكِلَمةُ من الصَّواِب. النُّونَةُ و

 السَّمَكةُ. أَْيضاً :و

ْدِق منهم :  وقاَل أبو تراٍب : أْنَشَدني جماَعةٌ ِمن فَُصحاء قَْيٍس وأَْهِل الّصِ

هح  ولــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــُ ُو  ال  ــــــــــــــــــَح ٌة َدلــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــامــــــــــــــــــِ

هح     ونــــــــــــَ أل  مــــــــــــن املــــــــــــاِء كــــــــــــعــــــــــــِا الــــــــــــنــــــــــــ  (7)مــــــــــــَ
 

  
 َسَمَكةٌ. النُّونَةُ  فقْلُت لهم : َرَواها األْصمعيُّ كعَْيِن الُمولَه فلم يَْعِرفُوها ، وقالوا :

 وقاَل أبو َعْمٍرو : والُمولَهُ العَْنَكبُوُت.
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ِغيرِ   :النُّونَةُ و بِّيِ الصَّ ُموا » بِيًّا َمِليحاً فقاَل :رأَى صَ  حِديُث ُعثْماَن ، رِضَي هللاُ تعالى عنه :منه ؛ و النُّْقَرةُ في َذقَِن الصَّ أَي  ، «نُونَتَه (8)َدّسِ

ُدوها لئاَلَّ تُِصيبُه العَْيُن ؛ َحَكاهُ الَهَرويُّ في الغَريبَْين ، وتقدََّم في دسم.  سّوِ

 والثُّومةُ والَهْزمةُ والَوْهَدةُ والقَْلَدةُ والَهْرتََمةُ والعَْرتََمةُ والَحثَْرَمةُ ؛ وقد ذُِكَر ُكلُّ ذِلَك في مواِضِعه. النُّونةُ ووقاَل األْزهِريُّ : هي الُخْنعُبَةُ 

__________________ 
 ( يف القاموس : أنواٌن ابلرفض منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة كما هو  اهر.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 .«قي »اللسان والتكملة ا ويف معجم البلدان : ( كذا ابألصر و 3)
 ( اللسان والصحاح وصدره فيها سِدد قريباً ا والتكملة والتهذيب.4)
ِ »( يف القاموس والتكملة : 5)  .«وُذو الن وَناح
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.« فزينك»يف زايدات شعره ا برواية :  1319/  3( شرح أشعار اهلذليا 6)
 اللسان.( 7)
 ابلواو.« ولوا»( األصر واللسان ويف التهذيب : 8)
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أَْيضاً كراِمين ، وعدَّها اإلْصَطْخِريُّ ِمن أَْعماِل فاِرَس ، ثم ِمن ُكوَرةِ اْصطخر  نايينُ : ويقاُل لها  : د قُْرَب أَْصبََهاَن ، (1) ، كصاِحبٍ  نايِنُ و

عن أَبي  نايِنَ  بِن الَحَسِن األردستانيُّ نَِزيلُ  (3)بِن أَحمَد بِن أَحمَد  منه : أَْحمُد بُن عبِد الهاِدي ، (2)ألنَّها بيَن أَْصبَهان وفاِرَس فتُنُوزَع فيها 

ِريفني الَوْقِت ، و ثانِ  ، (5)الخيَّاُط ، َحدََّث عنه محمُد بُن الفَْضِل الفََزاِريُّ  وعليُّ بُن أَحمدَ  ؛ (4)عنه إبراهيُم بُن األْزهِر الصَّ  .النَّايِنِيَّانِ  الُمحّدِ

َسِمَع أَبا بْكِر بِن ماَجه وأَبا إْسحاِق إبراهيَم بِن  ، النايني * قُْلُت : ومنه أَْيضاً : أبو الوفاِء محمُد بُن الفْضِل بِن عبِد الواِحِد بِن محمٍد القاِضي

 .(6)محمٍد الظياِن 

 وَضبََطه نَْصر بفتِْح النُّوِن وآِخُره تاٌء فَْوقِيَّة. ، بالكْسِر : ع بالِحجاِز ، نِينانُ و

 َمْشهوٌر بإْفِريِقيَّة في أَْقَصاها. نَْهرٌ  ، أي بالكْسِر : (7) ، كتِينَى نِينَىو

ِله ، نِينََوىو ا النُّوُن الثانِيَةُ فََمْفتُوَحة كما في المْعجِم لياقوت ، وَذَكَر في الُمْشترك الضّم أَْيضاً ، ، بكْسِر أَوَّ ةُ تَْفتَُحه ، وأَمَّ وبه َجَزَم  والعامَّ

 بالُء التي قُتَِل فيها سيُِّدنا الُحَسْيُن ، رِضَي هللاُ تعالى عنه.في َسواِدها ، منها : َكرْ  ع بالُكوفَةِ  الَخفاِجيُّ ؛

 عليه الصَّالةُ والسَّالُم. بِن َمتَّى ، ة بالَمْوِصِل ليُونُسَ  أْيضاً :و

ْن يُِضيُف إلى هذا البيِت على ُحُروِف وَذَكَر ابُن أَبي طاِهٍر أنَّ الشُّعراَء اْجتََمعُوا بباِب عبِد هللِا ابِن طاِهٍر فَخَرَج إليهم َرُسولُه وقاَل : مَ 

 قافِيتِه بَْيتاً وهو :

َرٌد  اح مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــم صــــــــــــــــــــــــــُ حح لــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــَ  مل َيصــــــــــــــــــــــــــِ

َو  و     ـــــــــــــــطـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــكـــــــــــــــن طـــــــــــــــِ (8)غـــــــــــــــراٌب ال ول
 

  
 فقاَل رُجٌل ِمن أَْهِل الَمْوِصِل :

ــــــــــــقــــــــــــدمــــــــــــهــــــــــــم  كــــــــــــرًة ي ــــــــــــَ وا ب ــــــــــــّ ــــــــــــقــــــــــــل ــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــت  ف

(9)رجـــــــــــر يســـــــــــــــــــــــــكـــــــــــن حصـــــــــــــــــــــــــين نـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــو     
 

  
سوِل : قُْل له لم تَْصنَْع شيئاً فهْل عنَدهُ َغْيرهفقاَل عبُد هللِا بُن طاِهٍر   فقاَل أبو سناء القَْيسي : ؟للرَّ

ة و   نـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــّي طـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــا يف جلـــــــــــــــــــُّ

ه الـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــرت َو      (10)قـــــــــــا  ملـــــــــــا كـــــــــــظـــــــــــّ
 

  
به وأََمَر له بَخْمِسين ِديناراً.  فَصوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر والتَّْشديِد : َمْوِضٌع في باِديَِة الشاِم في قَْوِل الُكَمْيت : نِيَّانُ  : [نين]

ٍر  قــــــــَ ــــــــَ ِش ذي بـ ن َوحــــــــح ان َأو مــــــــِ ــــــــ  ــــــــي ِش ن  مــــــــن َوحــــــــح

َرُد     ه اإلشـــــــــــــــــــــــــالُء والـــــــــــطـــــــــــ  لـــــــــــَ ىن خـــــــــــالئـــــــــــِ ـــــــــــح (11)أَف
 

  
 َجبٌَل في بِالِد قَْيٍس ؛ وأْنَشَد : نيَّانُ  : (12)وقاَل أبو محمٍد الفندجاني 

َد مــــــــــا  عــــــــــح ــــــــــَ ان بـ لــــــــــ  بــــــــــنــــــــــيــــــــــ  يــــــــــح تح لــــــــــَ َرقــــــــــَ  أال طــــــــــَ

َوتح وَأكـــــــامـــــــا     تـــَ ُر بــيـــــــدًا فـــــــاســــــــــــــــح يـــــــح ا الــلــ  (13)َكســـــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 «.انئا» بعد األلف ايء مهموزة. ويقا  هلا أيضاً :« انئن»( يف ايقوت : 1)
 .«فيهما»( يف ايقوت : 2)
 كذا وردت مكررة يف عمود نسبه ا وذكرت يف ايقوت مرة واحدة.« أمحد»( قوله : 3)



17703 

 

 .«الصريغيين: » 227/  1( يف التبصري 4)
 ( يف التبصري : الَقز ازي.5)
 ( يف ايقوت : الطيان ا ابلطاء.6)
 ( قيدها ايقوت بكسر أوله وسكون  نيه ونون أخر  مكوايء.7)
 .«نينو »( معجم البلدان : 8)
 .«نينو »لبلدان : ( معجم ا9)
قوله : اليعطيرت كذا يف نســخ الشــارح ونســخه من ايقوت »وهبامش املطبوعة املصــرية : « . التغطيرُت َو .. وبنبطيّ »( معجم البلدان برواية : 10)

 كلة ما قبلها.ويف أخر  التعطيرت ولعله التغطيرت ا وقوله : و  كذا يف ايقوت أيضاً وهذه الياء ينط  هبا ألفاً ولعلها ولت ايء ملشا 
 .«نيان»( معجم البلدان : 11)
 ( يف ايقوت : النغندجاين.12)
 .«نيان»( معجم البلدان : 13)
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 وقاَل ابُن ميَّاَدةَ :

ا و   ابلــــــــــــغــــــــــــمــــــــــــر قــــــــــــد جــــــــــــاَزتح وجــــــــــــاَز محــــــــــــوهلــــــــــــُ

را     مــــــح اَن فـــــــالــــــغــــــَ َن نــــــيـــــــ  طــــــح واِدي بــــــَ قــــــَ  الــــــغــــــَ (1)فســــــــــــــــــــَ
 

  
 وهذه َمَواِضُع قُْرَب تَْيماء بالشام.

ا قَْوُل َعطَّاف البكلي  وأَمَّ
(2) : 

م   فــــــــــمــــــــــاذا تــــــــــريــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــمــــــــــ  حــــــــــىت كــــــــــبهنــــــــــ 

ُر     وافـــــــــِ عـــــــــاٌم نـــــــــَ ا نـــــــــَ يـــــــــ  ـــــــــَ ِث مـــــــــن نـ (3)بـــــــــذي الـــــــــّرِمـــــــــح
 

  
 فحَذَف. نَيَّانَ  فإنَّما أَراَد ِمن

ً  ، وقد نُونيٌّ  تَُذكَُّر وتَُؤنَُّث ؛ والنِّْسبَةُ  النُّونُ و ْنُت نُونا  .نُوناتٌ و أْنوانٌ  َحَسناً وَحَسنَةً ، َجْمعُه نَوَّ

 َمْعروفَةٌ. التَّْنوينَةُ و التَّْنوينُ و

نَ و  التَّْنوين ال يكوُن له في الخّطِ صوَرةٌ إالَّ في كأين. نُونُ واالسَم : أَْلَحقَهُ التَّْنويَن ؛  نَوَّ

ي :  ، بالكْسِر : الدُّبُُر. النِّينَةُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 ، بالكْسِر : فرَجةٌ على بَْحِر الشاِم. نِيناتُ و

 .السالمعليه: والُد يوشع وِصّيِ موَسى ،  نونُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ِمن َرساتِيِق َطبَرستان ، بَْينها وبيَن ساِريَةَ عْشُروَن فَْرَسخاً. (4) نامنة

 : َمْوِضٌع. نامينُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بكسٍر ففتحٍ فسكوٍن : محلَّةٌ بِدَمْشَق ، عن ياقوت ، رِحَمه هللاُ تعالى. نيَْبطنُ  : [نيبطن]

 مع النون فصل الواو
.بالَهمْ  ، الَوأْنُ  : [وأن]  ِز : أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

جُل العَِريضُ  وهو  ؛ وقد نَِسي هنا اْصِطالَحه. َوأْنَةٌ  وهي ، َوأنٌ  أَو ُكلُّ َعِريٍض  الُمْقتَِدُر البََدِن ؛ الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أَْحَمٌق َكثيُر اللْحِم ثَِقيٌل. َوأْنٌ  رُجلٌ 

 ٌ  : َحْمقاُء ؛ وقيَل : ُمقاِربَةُ الَخْلِق.: َغِليَظةٌ ؛ وقيَل  َوأْنَةٌ  واْمرأَة

ُجُل والمْرأَةُ ، يْعنِي الُمْقتَِدَر الَخْلِق. الَوأْنَةُ  وقاَل اللْيُث :  سواٌء فيه الرَّ

ُجِل األْحمِق :  ِمْلَدٌم ُخَجأةٌ َضْوَكعَةٌ ؛ نَقَلَهُ األْزهِريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى. َوأْنٌ  ويقاُل للرَّ

أْي أَيَّ ذِلَك كاَن. التَّْوأنُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :  َضْعُف البََدِن والرَّ

. الَوْبنَةُ  : [وبن]  : أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 األَذى. الَوْبنَةُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :
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 ؛ وفي بعِض األُصوِل : الَجْرَعةُ. َجْوَعةُ ال أَْيضاً :و

 وَكذِلَك ما في الداِر وابٌِر. أََحٌد ، أَي ، كصاِحٍب ، وابِنٌ  ما في الدَّارِ  قاَل اللِّْحيانيُّ : يقالُ و

 : الُمخالَفَةُ. الَوتْنَةُ  : [وتن]

 ْيِث.عن اللَّ  الثَّابُِت الدَّائُِم في مكانِهِ  الُمِقيمُ  ءُ : الشَّي الواتِنُ و

 الذي ال يْذَهُب ، عن أَبي زْيٍد. الَمِعيُن الدَّائِمُ  : هو الَواتِنُ  الماءُ و

 وقاَل غيُرهُ : الذي ال يَْجِري ، وقيَل : الذي ال يَْنقَِطُع.

ا َخْيبر فماءٌ »في الحِديِث : و ا تَْيماُء فعيٌن جاِريةٌ ، وأَمَّ  : ِعْرٌق في القَْلِب إذا اْنقََطَع ماَت صاِحبُهُ. الَوتِينُ و .«واتِنٌ  أَمَّ

__________________ 
 .«فالغمر»( معجم البلدان وفيه : 1)
 ( يف اللسان : عطّاف بن أيب شعفرة الكليب.2)
 ( البيت يف اللسان برواية : فما ذّر قرن الشم .3)
 .«انِمَشة»( كذا ابألصر ا ويف معجم البلدان : 4)
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ْلِب من باِطنِه أَْجَمع ، يَْسقي العُروَق ُكلَّها الدََّم ويَْسقي اللْحَم وهو نَهْ  ُر الَجَسِد ؛ وقيَل : هو ِعْرٌق وقاَل ابُن ِسيَده : هو ِعْرٌق الِصٌق بالصُّ

ّمِ ، ، ُوتْنٌ  ج يَْستِقي من الفُؤاِد ، وفيه الدَُّم ؛ الَوتِينُ : أَْبيُض ُمْستَْبِطُن الفَقاِر ؛ وقيَل   .أَْوتِنَةٌ و بالضَّ

ً  ، كَوَعَدهُ ، َوتَنَهُ و  ؛ قاَل ُحميٌد األْرقُط : َمْوتُونٌ  فهو ، َوتِينَه أَصابَ  : َوتْنا

َوحتوِن 
ليِّ وامل َكح

 (1)من َعَلِ  امل
ً  وغيُرهُ  الماءُ  َوتَنَ و  داَم ولم يَْنقَِطْع. ، كِعَدةٍ ، كما هو نَصُّ الجْوهِرّيِ ، تِنَةً  هكذا في النُّسِخ والصَّواُب : ، َوتْنَةً و يَتُِن ُوتُونا

 ؛ وقيَل : َكثَُر. َسِمنَ  أَي الماُل : اْستَْوتَنَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .َوتِينَه ، كعُنَِي : َشَكا ُوتِنَ 

ً  بالَمكانِ  َوتَنَ و ً و َوتْنا  : ثَبََت وأَقاَم به. ُوتُونا

 ، كُركَّعٍ ؛ قاَل ُرْؤبَة : ُوتَّنٌ  : الَواتِنِ  وَجْمعُ 

غــــــــــــــِاِ  ٍ مــــــــــــــُ اح نــــــــــــــاِف غــــــــــــــَ َر يف َأكــــــــــــــح طــــــــــــــَ  أَمــــــــــــــح

ِن     فــــــــــــاِء الــــــــــــُوتــــــــــــ  ِء الصــــــــــــــــــــــــــ  ال  (2)عــــــــــــلــــــــــــ  َأخــــــــــــِ
 

  
 : الدَّواُم على العَْهِد. الُوتَّنُ و

. الُمواتَنَةُ و  : الُمالَزَمةُ في قلَِّة التَّفّرِق ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 القوُم داَرُهم : أَطالُوا اإلقاَمةَ فيها. أَْوتَنَ و

 : الُمطاَولَةُ والُمَماَطلَةُ. الُمواتَنَةُ و

ةً اسٌم لل الَوتْنُ و ةً اسٌم للَولِد.: الذي ُوِلَد منكوساً ، لُغَةٌ في اليَتِْن. وهو أَْيضاً : أْن تَْخُرَج ِرْجال الَمْولُوِد قَْبل رأِْسِه ، فهو َمرَّ  ِوالِد ، وَمرَّ

ٌ كأْيتَنَتْ  المْرأَةُ : َولََدْت َولَداً ، أَْوتَنَتِ و  إذا كانْت أَِديبةً ، وإن لم تكْن َحْسناَء. ةٌ َمْوتُونَ  . وقاَل ابُن األْعرابّيِ : اْمرأَة

 : ُمالَزَمةُ الغَِريِم. الَوتْنَةُ و

 الماُل : إذا َسِمَن ، وقيَل : َكثَُر. اْستَْوثَنَ  بالثاِء ، يقاُل : ، كاْستَْوثَنَ  : [وثن]

نَمُ  الَوثَنُ و كةً : الصَّ نَُم الصَّغيُر. ، محرَّ  ما كاَن ؛ وقيَل : الصَّ

نَِم أنَّ  الَوثَنِ  ألثيِر : الفَْرُق بينَ قاَل ابُن ا ُكلُّ ما لَهُ ُجثَّةٌ َمْعمولَةٌ ِمن َجواِهِر األْرِض أو ِمن الَخَشِب والِحجاَرةِ كُصوَرةِ اآلَدمّيِ  الَوثَنَ  والصَّ

ْق بَْينهم نَُم الصُّوَرةُ بال ُجثٍَّة ؛ ومنهم َمْن لم يُفَّرِ على غيِر  الَوثَنُ  ا وأَْطلَقَهما على الَمْعنَيَْيِن. قاَل : وقد يُْطلَقُ تُْعَمُل وتُْنَصُب فتُْعبَُد ، والصَّ

 الصُّوَرةِ.

ي ً  وَمرَّ إيماء إلى الفَْرِق بَْينهما بُوُجوٍه أَُخر في صنم ، قيَل : ُسّمِ  .واثِنٌ  بالَمكاِن أَقاَم به ، فهو َوثَنَ  الْنتِصابِه وثَبَاتِه على َحالٍَة واِحَدةٍ من َوثَنا

تَْيِن ، ، ثْنٌ وُ  ج ً  على إْبداِل الَهْمَزةِ من الواِو وبه قُِرَئ : إْن يَْدُعوَن ِمن دونه إالَّ  أُثُنٌ و أَْوثانٌ و بالضّمِ وبضمَّ  ؛ َحكاه ِسْيبََوْيه. (3) أُثُنا

اُء : وهو َجْمعُ   .أثن ؛ وقد ذُِكَر ذِلَك في الَوثَنِ  قاَل الفرَّ

 الُمِقيُم الثابُِت.وهو  : الواتُِن ، الواثِنُ و

 وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : ليَس بثَْبٍت.

ُم أَْيضاً. ُوثَّنٌ  بالَمكاِن ، فال عْبَرةَ بإْنكاِر ابِن ُدَرْيٍد ، والَجْمعُ  َوثَنَ  * قُْلُت : وَحَكاه ابُن األْعرابّيِ :  ، كُركَّعٍ ، وبه ُرِوي قَْوُل ُرْؤبَة الُمتقّدِ

 ؛ وبالتاِء األديبَةُ وإن لم تكْن َحْسناَء ، وقد تقدََّم. الذَِّليلَةُ  :ِمن النِّساِء  الَمْوثُونَةُ و
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 قَِوَي. أَْيضاً :وُء : بَِقَي ؛ الشَّي اْستَْوثَنَ و

 منه ، كاْستَْوثََج واْستَْوثََر. من الماِل : اْستَْكثَرَ  اْستَْوثَنَ و

 ، هكذا بالنسخِ والصَّواُب بالحاءِ  (4) النَّْخلُ  اْستَْوثَنَ و

__________________ 
 ( الصحاح واللسان وقبله فيه :1)

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــراينــــــــــــــــــــة متــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــض بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــا 

 صـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــغـــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــــــّرجـــــــــــــــــن ابلـــــــــــــــــتســـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــاو    

  

 ( اللسان والثاين يف الصحاح.2)
 .(ِإاناثً )ويف اآية :  117( النساء ا اآية 3)
 ( يف القاموس : النحُر.4)
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َملِة ا ُهح
ِ ِصغاراً  امل  وِكباراً.صاَرتح ِفرحقـََتاح
 اإلبُِل : نََشأْت أَْوالُدها َمعَها. اْستَْوثَنَتِ و

 َزْيداً : أَْجَزَل َعِطيَّتَهُ. أَْوثَنَ و

 منه. من الماِل : أَْكثَرَ  أَْوثَنَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الَكْفَرةُ. الَوثْنَةُ  : [وثنة]

. َوثَنُ  وهي َمْخشريُّ  فالٍن : أَي اْمرأَتُه ، وهو مجاٌز ؛ نَقَلَهُ الزَّ

ِليُب ؛ و الَوثَنُ و  الَوثَنَ  أَْلِق هذا»حِديُث عِدّيِ بِن حاتٍِم ، رِضَي هللاُ تعالى عنه. قِدْمُت وفي ُعنُقي َصِليٌب من َذَهٍب ، فقاَل لي : منه : الصَّ

اهُ األْعشى َكذِلَك فقاَل : ، «عنك  وقد َسمَّ

ه  وابــــــــــــــــــــِ فــــــــــــــــــــاُة أببــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــُ وُف ال طــــــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــــــَ

نح     ِت الـــــــــَوثـــــــــَ يـــــــــح ـــــــــَ وحِف الـــــــــن صـــــــــــــــــــــــاَر  بـــــــــبـ (1)كـــــــــطـــــــــَ
 

  
 : ُمِطَرْت ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. َمْوثُونَةٌ  األرُض فهي ُوثِنَتِ و

ً  به ، كَوَعَد ، َوَجنَ  : [وجن]  َرَمى. : َوْجنا

ً  به األْرضَ  َوَجنَ و  َضَربَها بِه. : َوْجنا

اُر الثَّ  َوَجنَ و ً  ْوبُ القَصَّ  .الِميَجنَةُ  ومنه َدقَّهُ ، : َوْجنا

 : َشطُّ الواِدي. الَوِجينُ و

 وهو َغِليٌظ. العَاِرُض من األْرِض يَْنقاُد ويَْرتَِفُع قَليالً  أَْيضاً :و

 وقيَل : هو أْرٌض ُصْلبَةٌ ذاُت ِحجاَرةٍ.

ْلبَِة ؛ وقيَل : العَظيَمةُ  للنَّاقَِة الشَّديَدةِ  الَوْجناءُ  ومنه من األْرِض : َمتٌْن ذُو ِحجاَرةٍ َصغيَرةٍ ؛ الَوِجينُ  وقيَل : ، ُمثلَّثَةً  الَوْجنَةُ و .الَوْجنَتَْينِ  الصُّ

كةً ، ابِعَة ، وكَكِلَمٍة ومحرَّ ما اْرتَفََع من  ي الُمْبدل واْقتََصَر على الضّمِ والكْسِر :عن يَْعقوب َحَكاه ف مثلّثةً  األُْجنَةُ و عن ابِن ِسيَده ما عدا الرَّ

دْ  الَخدَّْيِن ، ْيِن بيَن الصُّ َغين وَكنَفَي األْنف ، وقيَل الّشْدق والمْحِجر ، وقيَل : ما اْنَحَدر ِمَن الَمْحِجِر ونتَأمَن الَوْجِه ؛ وقيَل : مانَتَأ ِمن لْحِم الخدَّ

 ِن والَمْدَمعِ من العْظِم الشاِخِص في الَوْجه ، إذا َوَضْعَت عليه يََدك َوَجْدت َحْجَمه.: هو فََرُق ما بيَن الخدَّيْ 

يَت  لنُتُوئِها وغلِظها. الَوْجنَةُ َوْجنَةً  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : إنما ُسّمِ

 َع على هذا.، ثم جم َوْجنَةً  كأنَّه جعَل كلَّ جْزٍء منها الَوَجناتِ  وَحَكى اللّْحيانيُّ : إنه لَحَسن

اِر ، وهي الكذينق ، الِمَدقَّةُ  بالكْسِر : ، الِمْيَجنَةُ و  على الُمعاقَبَِة. َمياِجنُ و َمواِجنُ  ج للقَصَّ

اِجيُّ :  .َمَواِجن وعلى أَْصِلها َمياِجنُ  على لَْفِظها الِميَجنَةُ  وقاَل أبو القاِسِم الزجَّ

وأْنَشَد أبو زْيٍد لعلّيِ بِن  ؛ «الَمَواِجنِ  ما َشبَّْهُت َوْقَع السُّيوِف على الهاِم إالَّ بَوْقعِ البَياِزِر على»في حِديِث علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : و
 ُطفَْيٍل السَّعدّي: (2)

يــــــــــــــــــاٌت  ِن خــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــِ َواجــــــــــــــــــِ
َ

 رقــــــــــــــــــاٌب كــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــ

وُم و     واِر كــــــــــــــُ تــــــــــــــاٌه عــــــــــــــلــــــــــــــ  األكــــــــــــــح (3)َأســــــــــــــــــــــــــــح
 

  
نَ و  .؛ عن ابِن األْعرابّيِ  : َذلَّ وَخَضعَ  تََوجَّ

 عن ابِن األْعرابّيِ ؛ ومنه قْوُل ُرْؤبة : الغَليُظ ، (4) : الَجبَلُ  األْوَجنُ و
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 (5)َأعحَيَ  هَن اٍض كَحيحِد األوحَجِن 
__________________ 

 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.« يطوف»برواية :  209( ديوانه ط بريوت ص 1)
 قير السعدي ا جاهلي.( يف اللسان والتهذيب والصحاح : عامر بن عُ 2)
 ( البيت يف اللسان والصحاح والتهذيب.3)
 اب اء املهملة ا واملثبت يواف  رواية التهذيب واللسان والتكملة.« ا بر»( يف القاموس : 4)
 وقبله : 161( ديوانه ص 5)

 يف خدر مياس الدم  معرجن
 والشاهد يف اللسان والتهذيب والتكملة.
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 الَحْبُل الغَِليُظ ، وهو َغلٌَط.وفي بعِض النسخِ : 

 من َكثْرةِ الذّنوِب ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. الَخِجلَةُ  ِمن النِّساِء : الَمْوُجونَةُ و

نَ  ما أَْدِري أَيُّ َمنو ً  الِجْلَد هو َوجَّ ره. ، تَْوِجينا  وهو ِحكايَة يَْعقوب ولم يُفَّسِ

 هو. أَي أَّي النَّاِس  وفي التَّْهذيِب وغيِرِه :

 وفي األساِس : أّي الَخْلِق هو.

ن الِجْلَد ، كما تقدََّم.  وفي األساِس : أي من َمرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نٌ و أَْوَجنُ  رُجلٌ   .الَوَجناتِ  ، كُمعَظٍَّم : عظيمُ  ُمَوجَّ

نُ  وقيَل :  : الَكثيُر اللَّْحِم. الُمَوجَّ

نٌ  وفي األساِس :  قَِويَْت منه هذه األْعضاء وَعُظَمْت.وُمَظهٌَّر وُمَصدٌَّر  ُمَوجَّ

 ؛ وفي حِديِث َسِطيح : الَوِجينُ  ، األخيُر كالَكاِهِل والغاِربِ  الَواِجنُ و، بالفتْحِ وبالتْحِريِك ،  الَوْجنُ و

ناً وهَتحِوي يب َوَجنح   تـَرحفـَُعين َوجح
. الَوِجيِن الُوْجن فجمَع بيَن اللّغَتَْين ، وَجْمع  ، بالضّمِ

 : قُبُل الَجبَِل وَسنَده. الَوِجينُ : وقاَل ابُن ُشَمْيل 

 : الِحجاَرةُ. الَوِجينُ  وقيَل :

 .أَْوَجنُ  وقلَّما يقاُل َجَملٌ 

ْخمِة. الَوْجنَةِ  وهو ذو  الضَّ

نُ  التي الِميَجنَةُ  وقاَل اللّْحيانيُّ :  ابِغَةُ :بها األِديُم ، أَي يَُدقُّ ليَِليَن عْنَد دباِغه ؛ قاَل الن يُوجَّ

وًة و  َد ِنســــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــح َن اجلــــــــــــِ نح َوجــــــــــــ   مل أََر فــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــَ

را     جــــــــــِ َح  ــــــــــَح بــــــــــَ ــــــــــح يــــــــــاٍف وأَقـ ب  ألضــــــــــــــــــــــــح (1)َأســــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  الَوتَد وجنَ و  : َدقَّه. َوْجنا

نُ  : [وحن] . : التََّوحُّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 ِعَظُم البَْطِن. وقاَل ابُن األْعرابّيِ : هو

 الذُّلُّ والَهالُك. قاَل غيُرهُ : هوو

يُن الُمْزِلقُ  هو الَوْحنَةُ  قاَل ابُن األْعرابّيِ :و  .( )2الّطِ

 .أَِحنَ  ِمثْل عليه ، كَوِجَل ، َوِحنَ  قاَل اللّْحيانيُّ :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عليه ، كَوَعَد. َوَحنَ  ، كِعَدةٍ ، الِحْقُد ؛ وقد الِحنَةُ 

.أَْهمَ  : الَوْخنَةُ  : [وخن]  لَهُ الجْوهِريُّ

 الفَساُد. وقاَل ابُن األْعرابّيِ : هو



17711 

 

نُ و قاَل : . التََّوخُّ  : القَْصُد إلى َخيٍر أَو َشّرٍ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريةٌ على فَْرَسَخْين ِمن بَلَخ. َوْخُشَمانُ  : [وخشمن]

ً  ، كَوَعَدهُ ، َوَدنَهُ  : [ودن] ً و َوْدنا  ، بالكْسِر : بَلَّهُ ونَقَعَهُ. ِودانا

بُو ي : أَي َرّطِ  ه.وجاَء قْوٌم إلى بْنِت الُخّسِ بَحجٍر فقالوا : أَْحِذي لنا ِمن هذا نَْعالً ، فقالت : ِدنُوهُ ؛ قاَل ابُن بَّرِ

 ه بماٍء ليْخضَع ويَِليَن.أي بَلَّ  ، «َوَدنَهُ  وعليه قطعة نَِمَرةٍ قد َوَصلَها بإهاٍب قد»في حِديِث ُمْصعَِب بِن ُعَمْير : و

اُح : : َمْوُدونٌ و َوِدينٌ  فهو  أي َمْبلوٌل َمْنقوٌع ؛ قاَل الطرمَّ

َن مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا  ٍة انَزعــــــــــــــح لــــــــــــــَ ر َرمــــــــــــــح قــــــــــــــائــــــــــــــِ  عــــــــــــــَ

ـــــــــــــــِن     هـــــــــــــــوٍد َودي عـــــــــــــــح اِح مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ وَف أَق ـــــــــــــــُ (3)ُدف
 

  
 َمْبلول. َمْوُدونٍ  أي َوِدين َمْمُطور ؛ وقْولُه :قاَل األْزهِريُّ : أَراَد ُدفوَف َرْمٍل أَو َكثِيب ، أَقاحٍ َمْعهوٍد ، أي 

ينُ  وقاَل في تْرَجمِة دين : قاَل اللَّْيُث :  ِمَن األْمطاِر ما تعاَهَد َمْوِضعاً ال يزاُل يَُربُّ فيه ويصيبُه ؛ وأَْنَشَد : َمْعهوٍد وِديٍن. الّدِ

 فاء َوِدين قاَل األْزهِريُّ : وهذا َخَطأٌ ، والواُو في

__________________ 
 ( للنابغة اجلعدي كما يف اللسان والتهذيب واألساس.1)
ِل ُ »( يف القاموس : 2) ُذح

ُزحِلُ .« امل
 وعل  هامشه عن نسخة : امل

 .185/  14« دين»( اللسان والتهذيب : 3)
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تح بواِو الَعطحِف ا قاَ  : وال يـُعحَرفُ  لي ة وليســــــــــَ ِحيٌف ِمن يف اببِ  الدِّيحن الِفعحر ا وهي َأصــــــــــح  األمحطاِر ؛ قاَ  : وهذا تصــــــــــح
ِعِه ؛  انـحتَـَقضَ  إذا هو فات َدنَ  عل  افـحتَـَعَلُه كذِلَك ا ا ات َدنَهُ و  كَود نَُه تـَوحِديناً   الّليحِث َأو مم نح زاَد يف كتاِبِه ا وقد ذََكرحانُه يف َموحضــــــــِ

 ؛ قاَ  الُكَميحت : الزٌِم ُمتَـَعد   وابـحَتر  ا
ظـــــــــــــاٍف راٍج لـــــــــــــَا تــــــــــــــَ و  َب عـــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــِ  غـــــــــــــح

ــــــــــا     ــــــــــن ي لــــــــــِ ــــــــــَ قــــــــــا حــــــــــىت ي ِدِن الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ  ت (1)كــــــــــمــــــــــُ
 

  
ً  العَُروسَ  َودَّنَ و ً و َوْدنا  ؛ وكذِلَك الفََرس. أَْحَسَن الِقياَم عليها بالكْسِر : ، ِودانا

َمِن ؛ وأَْنَشَد : ِوَدانِ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : أََخذُوا في  العَُروِس إذا َعلَّلُوها بالسَِّويِق والتََّرفُِّه للّسِ

ُروِس  ىَت الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ  بـــــــــــــــئـــــــــــــــ  الـــــــــــــــِوداُن لـــــــــــــــلـــــــــــــــفـــــــــــــــَ

ُؤوسِ     ـــــــــــــفـــــــــــــُ قـــــــــــــاِر وال ـــــــــــــح ن َك ابملـــــــــــــِ ـــــــــــــُ رحب  (2) !ضـــــــــــــــــــــــــــَ
  

ً  ءَ الشَّي َوَدنَ و واُب قََصَرهُ ؛ : قََصَدهُ ، َوْدنا ً  هكذا في النسخِ ، والصَّ نَهُ تَْوِدينا  َذَكَر األُولَى والثانِيَة أَبو ُعبَْيٍد. ، ْوَدنَهُ أَ و ، كَودَّ

 األِديُم. يُوَدنُ  ؛ وقيَل : لَيَّنَهُ كما بالعََصا : َضَربَهُ  وَدنَهُ و

 وقاَل ابُن األْعرابّيِ : َدقَّهُ به.

َمْخشريُّ : ومنه  فيه ، أي تُْضَرُب. تُوَدنُ  ألنَّ الَخْيلَ  الِميدانُ  قاَل الزَّ

 ُف ، َرِحَمه هللاُ تعالى في ميد.وَذَكَره المصنِّ 

 : النَّاِعُم. األْوَدنُ و

 ة بيَن َمْرَعش والفُراِت. : أَْوَدنُ و

 داُوُد بُن محمدِ  أَبو ُسلَْيمان منها : ؛ ظاِهُر ِسياقِه أنَّها بالفتْحِ ، وَضبََطه ابُن الّسمعانّي ، رِحَمه هللاُ تعالى بالضّمِ ؛ بهاٍء : ة ببُخارى ، أَْوَدنَةُ و

ثُ  بِن موَسى بِن هارون الفَِقيهُ الَحنَفيُّ  حمِن بِن أَبي لَْيٍث وصاِلحِ  (3)َرَوى عن أَبي  ، األْوَدنِيُّ  الُمَحّدِ بِن محمِد جْزَرةَ ، وصنََّف ِعدَّةَ  عبيِد الرَّ

هما. (4)تََصانِيف ؛ واْبناهُ أَبو ُمْسلٍم  مِد الفَِقيهُ ، وأَبو َسْهٍل عْبُد الحميِد الحافُِظ ، َحدَّثا عن جّدِ  عْبُد الصَّ

 (6)أَبو بْكٍر محمُد بُن عبِد هللِا بِن محمِد بِن نصيِر بِن قَُرْيش. و (5)عن موسى  األْوَدنِيُّ  ومنها أَْيضاً : أَبو َمْنصوٍر أَحمُد بُن محمِد بِن نَْصر

، وهو ِمن أَْصحاِب  فَِقيهُ الشافِِعيَّة ، يَْرِوي عن الَهْيثَِم بِن ُكلَْيٍب وعْبِد الُمْؤِمِن بِن َخلَف النقّي ، وعبِد الَحِليم والُمْستَْغفريّ  األْوَدنيُّ  بِن َوْرقاء

 .385تعالى ، َسنَة  الُوُجوِه ، ماَت ، رِحَمه هللاُ 

باغِ ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. الِجْلُد : اَلنَ  تَودَّنَ و  عْنَد الّدِ

يُِّق الَمْنِكبَْينِ  ؛ كما في التهذيِب. وقاَل بعُضهم : القصيُر أَْلواحِ اليََدْيِن ، : القَصيُر العُنُِق واألْلواحِ واليََدْينِ  الَمْوُدونُ و ؛  النَّاقُِص الَخْلِق الضَّ

 أي ناقِصها مع قَِصٍر. ، «اليَدِ  َمْوُدونَ  أَنَّه كانَ »حِديُث ذي الثَُّديَِّة : نه مو

 ؛ قاَل َحسَّاُن يَذمُّ رُجالً : للُمَؤنَّثِ  الَمْوُدونَةُ و

ٌة و  ـــــــــــــــــــــــــــَ وحُدون وحداُء مـــــــــــــــــــــــــــَ َك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــ   أُم

ُب     ظـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــا ا ـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــَ (7)كـــــــــــــــــبن  َأانمـــــــــــــــــِ
 

  
لَةُ   :الَمْوُدونَةُ و قصيَر العُنُِق واليََدْيِن  ولََدْت ولَداً  َكعَِلَمْت : المْرأَةُ ، َوِدنَتِ و وقيَل : َدقِيقَتُها قَصيرةُ العُنُِق َصغيَرةُ الُجثَِّة ، ِمن الدَّخاِخيلِ  (8) ُدخَّ

 ّفِ والنّْشِر الُمَرتَِّب ؛ قاَل الشَّاِعُر :على اللَّ  ، ُموَدنٌ و َمْودونٌ  ، فهو كأْوَدنَتْ  ضاِوياً ؛ َضيَِّق الَمْنِكبَْيِن ، وُربَّما كاَن مع ذِلكَ 

هــــــــــــــا و  لــــــــــــــ  ــــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــًة كــــــــــــــُ تح ل قــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  قــــــــــــــد طــــــــــــــُ

يـــــــــــقـــــــــــا     قـــــــــــِ فـــــــــــَ نــــــــــــح وَداًن خـــــــــــَ (9)فـــــــــــجـــــــــــاَءتح بـــــــــــه مـــــــــــُ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  الِجْلدَ  َوَدنَ   .َمْوُدونٌ  : َدفَنَه في الثََّرى ليَِليَن ، فهو َوْدنا

__________________ 
 .«ل »والصحاح وعجزه يف التهذيب وابألصر : ( اللسان 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( األصر والباب ا ويف معجم البلدان : عن عبد الرمحن.3)
 : أبو سلمة. 52/  1( يف التبصري 4)
 والتصحيح عن التبصري.« بن موس  من قريش»( ابألصر : 5)
 ومعجم البلدان.ومثله يف اللباب « نصر: » 52/  1( يف التبصري 6)
 .97/  6واللسان والتهذيب والصحاح واملقايي   61( ديوانه ص 7)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وَدوحَخَلٌة.8)
 ( اللسان والتهذيب.9)
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 ، بالكْسِر : َمواِضُع النََّدى والماِء التي تصلُح للغُروِس. الِوَدانُ و

 والتَّْنِعيم. (2): كثَْرةُ التَّْدِهين  التََّودُّنُ و (1)أَْطرافُها بالَحْليِ والِحنَّاِء  َمْوُدونةٍ  ولقد َعِجبُت لكاِعبٍ : ُر : الُمَرطَّبِة ؛ قاَل الشَّاعِ  الَمْوُدونَةُ و

ً  ءَ الشيْ  َوَدنَ و  ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ : ُموَدنٌ و َمْوُدونٌ  ، فهو كأْودنَه : نَقََّصهُ وَصغََّره ؛ َوْدنا

اً  ري  ظــــــــــــــــــــــــح وَداًن عــــــــــــــــــــــــِ ه مــــــــــــــــــــــــُ  ملــــــــــــــــــــــــا رأَتــــــــــــــــــــــــح

ر ا     َت الــــــــــــدِّفـــــــــــــَ عــــــــــــُ تـــــــــــــح (3)قــــــــــــالــــــــــــت أُرِيــــــــــــُد الــــــــــــعــــــــــــُ
 

  
 : القصيُر الناقُِص الَخْلِق ؛ وبه ُرِوَي حِديُث ذي الثَُّديَّة أَْيضاً. الُموَدُن كالَمْوُدونِ و

 اليَِد : القَصيُرها. الُموَدنُ  قاَل الِكسائيُّ :

ً  : الَمْدقُوُق. وقد الَمْوُدونُ و  : إذا َدقَّهُ. َوَدنَه َوْدنا

 : أَْحَسَن الِقيام عليه. َمْوُدونٌ  وفََرسٌ 

ة : َمْوُدونٌ و مَّ  : فََرُس ِمْسَمع بِن ِشهاٍب ؛ قاَل ذُو الرُّ

ا و  نــــــــــــــَ ئـــــــــــــــح زحِع فــــــــــــــِ ِن اجلــــــــــــــِ طــــــــــــــح َداَة بــــــــــــــَ ُن غــــــــــــــَ  حنــــــــــــــَح

هـــــــــــــــــــارَا     ه جـــــــــــــــــــِ وحُدوٍن وفـــــــــــــــــــارِســـــــــــــــــــــــــــــــــِ (4)مبـــــــــــــــــــَ
 

  
. : التََّوذُّنُ  : [وذن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ْرُف واإلْعجابُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : هو ْرُب. الصَّ  ؛ وفي بعِض النسخِ : الضَّ

يرازيُّ ؛ ومنها منها : الشيُخ العاِرُف باهلِل تعالى محمُد بُن  ، بكْسِر الذاِل : ة بأْصفَهاَن ، واِذنانُ و أَحمَد بِن ُعَمر ، َرَوى عنه يوُسُف الّشِ

ُث.  أَْيضاً أَبو َجْعفٍر أَحمُد بُن ماِلِك ابِن بْحِر بِن األْحنِف بِن قَْيٍس الُمحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ن أَبي الفْضِل الباطرقانّي ، رِحَمه هللاُ تعالى.بِن إْبراهيَم ع (6): قَْريةٌ بأْصفهاِن ، منها : محمُد بُن أَحمَد  (5) ِوْذالنُ   :[وذلن]

نُ  : [ورن] . : التََّورُّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 َكثَْرةُ التََّدهُِّن والنَِّعيِم. وقاَل ابُن األْعرابّيِ :

 وقاَل األْزهِريُّ : التََّودُُّن بالداِل أْشبَه بهذا المْعنَى ، وقد َذَكْرناه.

ببَْغداَد ، وصنََّف على فَْرَسخ منها يُْنَسُب إليها المظفَُّر ابُن أَبي الخْيِر بِن إْسماعيَل الفَِقيهُ ، كاَن ُمِعيداً بالمْدرَسِة النظاِميَِّة  : ة بتَْبريزَ  َوارانُ و

 ُكتُباً.

 ، كعاَلِنيٍَة : االْسُت. الَورانِيَةُ و

 .َوْرناتٌ  ْعرابّيِ ، وَجْمعُهافي الجاِهِليَِّة ؛ عن ابِن األ : اسُم ذي القَْعَدةِ  َوْرنَةُ و

 وقاَل ثَْعلَب : هو جماَدى اآلِخَرةِ ؛ وأَْنَشُدوا :

ٍة  ِم َورحنـــــــــــــــــَ واًل ألاي  قـــــــــــــــــُ َددحُت َمصـــــــــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــبعـــــــــــــــــح

ُك     لـــــــَ ِن َمســـــــــــــــــــــح عـــــــح ِي والـــــــطـــــــ  نح لـــــــلـــــــر مـــــــح كـــــــُ (7)إذا مل يـــــــَ
 

  
 ً  ، َغْير َمْصُروٍف. ِرنَةُ  قاَل ثَْعلَب : ويقاُل له أَْيضا

ّيِ القَْزوينّيِ. الَواِرينيُّ  : قَْريَةٌ بقَْزِوين ، منها : محمُد بُن عبِد الرحمِن ابِن معالي وارينُ و  عن محمِد بِن أَبي بْكٍر الخّطِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريَةٌ بنََسف. ورازان : [ورازن]
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 : قَْريةٌ أُْخَرى بفاِرَس. وَراُزونو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّيِ بينهما نَْحو ثالثِيَن ِميالً ، منها : عتاُب بُن أَحمَد  ورامين  :[ورمن]  بِن محمِد بِن عتاٍب أَبو (8): قَْريةٌ بالرَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف اللسان : التدهن والنعيم.2)
 .«الذفرا»( اللسان وفيه : 3)
 ( اللسان.4)
 األثري ابلكسر.( قيدها ايقوت ابلفتح ا وابن 5)
 ( يف اللباب :  مد بن عمر بن إبراهيم بن أمحد.6)
 ( اللسان.7)
 ومثله يف اللباب.« عتاب بن  مد بن أمحد»( يف ايقوت : 8)
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.  القاِسِم ا اِفُة ا َرَو  عن َأيب القاِسِم البَـَغوّي والباغنحِديِّ
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً  َوَرثانُ   :[ورثن] ت َضبََطه السَّلَفي ، قَْريةٌ بأْذَربِيجان ، بَْينها وبيَن بَْيلَقَان َسْبعَة فََراِسخ ، كانت َضْيعةً ألُّمِ َجْعفٍر زبيَدة بِنْ  (1)، كذا محرَّ

 َجْعفَر بِن الَمْنصوِر.

كةً  ورثينو حمدويه بِن سِعيٍد َسِمَع أَبا عيَسى التَّْرمذّي ، وصنََّف كتاَب أَبو الحاِرِث أَسُد بُن : وكسر الثاء : قَْريةٌ بنََسَف ، منها  (2)، محرَّ

 .315البُْستان في َمناقِِب نََسف ، ماَت َسنَة 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريةٌ ببُخارى ، ومنهم َمْن أَْهَمَل دالَها. َوْرَذانَةُ  : [ورذن]

 وأَْيضاً ِمن قَُرى أَْصفَهان.

ا يُْستدرُك عل  يه :* وممَّ

 : قْريةٌ ببَْغداَد ، منها : أَبو َجْعفٍر محمُد بُن علّيِ بِن محمِد بِن أَحمَد الكاتُِب. (3) ورزان  :[ورزن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : محلَّةٌ بها. ورسنينو: قْريةٌ بَسَمْرقَْند ؛  ورسنان : [ورسن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَسفَْرجٍل : قَْريةٌ بنََسف ، عن ابِن الّسمعانّي. َوَرْعَجنُ  : [ورعجن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَجْعفٍَر : قَْريةٌ ببَُخارى. َوْركنُ  : [وركن]

 : محلَّةٌ بأْصفهاَن. وركانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمدينَةٌ بمْكَراَن. (4) درندان  :[ورندن]

نَةِ  ؛ َوْزنَه بيِدَك لتْعرف الَوْعِد : َرْوُز الثِّقَِل والِخفَّةِ ، ك الَوْزنُ  : [وزن] بالكْسِر ، وأْصُل الَكِلَمِة الواُو والهاُء فيها ِعَوض ِمَن الواِو  ، كالّزِ

ِلها.  الَمحذوفَِة ِمن أَوَّ

 : هو الثِّقَُل والِخفَّةُ. الَوْزنُ  وقيَل :

ْزُن ؛ كأْوَزانِ  ٍء ِمثِْله ،ٍء بشيثَْقُل شي الَوْزنُ  وقاَل اللَّْيُث : ً  الدََّراِهم ، وِمثْلُه الرَّ  كَوَعَد يَِعُد َوْعداً وِعَدةً. ، ِزنَةً و وَزنَهُ يَِزنُه َوْزنا

ى من الِحجاَرةِ  يُوَزنُ  وهي التي ، أَْوزانٌ  الِمثْقاُل ، ج : الَوْزنُ و   والَحديِد.بها التَّْمُر وغيُرهُ ، ويْعنِي بها الُمَسوَّ

 َحكاهُ أَبو َحنيفَةَ ؛ وأَْنَشَد : ؛ ُوُزونٌ  تكوُن في نِصِف ُجلٍَّة ِمن ِجالِل َهَجَر أَو ثُلُثها ، ج بيََدْيه فِْدَرةٌ من تَْمٍر ال يَكاُد رُجٌل يَْرفَعُها : الَوْزنُ و

َزو دحان ُوُزواًن كــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــريًة و  ــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا تـ

بـــــــا     نحســـــــــــــــــــــَ بــــــــَ وحان ســـــــــــــــــــــَ لـــــــَ هـــــــا ملـــــــا عـــــــَ تـــــــَ يــــــــح نــــــــَ (5)فـــــــبفــــــــح
 

  
 وهو أَحُد الَكْوَكبَْين الُمْحِلفَْين. نَْجٌم يَْطلَُع قَْبَل ُسَهْيٍل فَتَُظنُّه إيَّاهُ ، : الَوْزنُ و
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ي : الَوْزنُ وتقوُل العََرُب : َحضاِر   ُمْحِلفاِن ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ا  ــــــــــــِ  كــــــــــــبهنــــــــــــ  ي قــــــــــــِ ــــــــــــعــــــــــــَ ي ابل ــــــــــــِ ل ــــــــــــح ي ــــــــــــَ  أََر  انَر ل

هــــــــــا     تح وَوزِيــــــــــنــــــــــُ لــــــــــَ ــــــــــَ بـ ــــــــــح اِر إذا مــــــــــا أَقـ (6)َحضــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ؛ وهو مجاٌز. كِزنَتِه من الَجبَِل : حذاُؤهُ ، الَوْزنُ و

َر َمعانِيها ، وألنَّها  وقِياُس ما كاَن ِمن هذا النَّْحو : ابُن ِسيَده  َغرائُِب ؛ قالَ  (7)قاَل ابُن ِسيَده : وهي إْحَدى الظُُّروف التي َعَزلها ِسْيبََوْيه ليفّسِ

 أَْن يكوَن َمْنصوباً.

َق ِسْيبََوْيه بينَ   (8)الَجبَِل أي حذاَءهُ  ِزنَةُ وأي تُقابِلُه قَِريبَة أَو اَل ،  تُوازنُه الَجبَِل أي ناِحيَةٌ منه َوْزنُ : فقاَل  ِزنَتِهوالَجبَِل  َوْزن * قُْلت : قد فَرَّ

 .ُمتَِّصل به

__________________ 
 ( قيدها ايقوت ابلفتح مث السكون ا ويف اللباب ابلتحريك.1)
 ( األصر واللباب ا وقيدها ايقوت نصاً ابلفتح مث السكون.2)
 ( يف اللباب : ورزانن.3)
 .«ورندان»( كذا ولعلها : 4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
 .«وألهنا ا كذا يف اللسان ا والظاهر إسقاط الواوقوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 .«قوله : أي حذاءه ا قا  سيبويه نصباً عل  الظرف ا كذا يف اللسان»( هبامش املطبوعة املصرية : 8)
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 اْصِطالٌح ، وقد أَشاَر لمثِْله الشَِّريُف قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : وال يظَهُر لي فَْرق في اللّْفِظ ألنَّ اللَّْفَظْين بمْعنَى ، وكأنَّ هذا الفَْرقَ 

 الُمْرتَضى في مجاِلِسه.

 فََرُس َشبيِب بِن َدْيَسم. : الَوْزنُ و

 نََهى عن بَْيعِ النَّْخِل حتى يُْؤَكَل منه وحتى»في حِديِث ابِن عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما : و؛  الَخْرُص والَحْزرُ و: التَّْقديُر  الَوْزنُ و

 .«رُجٌل عْنَده : حتى يُْحَزرَ » فقاَل : ؟يُوَزنُ  ، قُْلُت : وما« وَزنَ يُ 

ً  قاَل األْزهِريُّ : جعَل الَحْزرَ   ، ألنَّه تَْقديٌر وَخْرٌص. َوْزنا

اهُ  ً  وقاَل ابُن األثيِر : َسمَّ ُرها فيكونُ  (1)ألنَّ الحاِزَر يَْخرُصها  َوْزنا  لها. كالَوْزنِ  ويُقّدِ

 .كالَمْوُزونَةِ  ٍء : القصيرةُ العاقِلَةُ ،بها ، الَوْزنَةُ و

 : فيها قَِصٌر. َمْوُزونَةٌ  وقاَل اللّْيُث : جاِريَةٌ 

 رُجٍل. (2) َسْبعَة : لَقَبُ  َوْزنُ و

 جاُؤوا به على األْصِل ولم يُِعلُّوه ألنَّه ليَس بمْصَدٍر إنَّما هو َهْيئَة الحاِل. الَوْزن ، بالكْسِر ، أي (3) الَوْزنَةِ  إنَّه لَحَسنُ  يقاُل :و

 يُخاِلفُه. بالَوْزنِ  قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : ولكنَّ تَْفِسيَره

ً  ِدْرَهمٌ  قالوا : هذاو فَِة ،النَّْصُب على الَمْصَدِر الَمْوضوعِ في َمْوِضعِ الحاِل ،  ، َوْزنٌ و َوْزنا ْفُع على الّصِ  .(4) واِزنٌ  ، أَو َمْوُزونٌ  أي والرَّ

 بها األْشياُء. تُوَزنُ  َمْعروٌف وهي اآللَةُ التي م بالكْسِر : ، الِميزانُ و

؛ ومنه  بأْوَزانِه َمواِزينُ  الواِحدِ  للِميزانِ  ، وجاِئٌز أَْن يقالَ  َمَواِزينُ  قاَل الجْوهِريُّ : أَْصلُه ِموزاُن اْنقَلَبَِت الواُو ياًء لكْسَرةِ ما قَْبلها ، والَجْمعُ 

 .الِميزانَ  ، يُريدُ  (5) (َوَنَضُع اْلَموازِيَن اْلِقْسطَ )قْولُه تعالى : 

اُج : اْختَلََف الناُس في ِذْكرِ  ْنيا ليَتعاَمَل  يزانَ المِ  له ِكفَّتاِن ، وأَنَّ  ِميزانٌ  في الِقياَمِة ، فجاَء في التَّْفِسير : أَنَّه الِميزانِ  وقاَل الزجَّ أُْنِزل في الدُّ

 به األْعماُل. تُوَزنَ والناُس بالعَْدِل 

اِك : أَنَّ و ، وتأِْويلُه أنَّه قد قاَم في النَّْفِس  يُوَزنُ  هذا ، وإْن لم يكْن ما َوْزنُ  وَذَهَب إلى قْوِله هذا العَْدُل ، : الِميزانَ  َرَوى ُجَوْيبُر عن الضحَّ

 في َمْرآةِ العَْيِن. الَوْزنُ  ما يقومُ مساوياً لغيِرِه ك

 الِكتاُب الذي فيه أَعماُل الَخْلِق. الِميزانُ  وقاَل بعُضهم :

حا َّبََع ما جاَء باألسانِيِد الّصِ  حِ.قاَل ابُن ِسيَده : وهذا ُكلّه في باِب اللّغَِة واالْحتِجاُج سائٌِغ إالَّ أنَّ األولى أن يُت

 ْنَشَد ثَْعلَب :؛ أَ  الِمْقدارُ  : الِميزانُ و

ر ٍة  مح ذا مـــــــــــِ كـــــــــــُ ُت قـــــــــــبـــــــــــَر لـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــِ نـــــــــــح  قـــــــــــد كـــــــــــُ

ه     يـــــــــــزانـــــــــــُ ٍم مـــــــــــِ اصـــــــــــــــــــــــــِ ِدي لـــــــــــكـــــــــــرِّ خمـــــــــــُ نـــــــــــح (6)عـــــــــــِ
 

  
 حاَذاهُ. أَْيضاً :و: عاَدلَهُ وقابَلَهُ ؛  (7) وزانَهُ و

 فالناً : كافَأهُ على فِعاِلِه. واَزنَ  ِمن المجاِز :و

ا أَبو ُعبيٍد فقاَل  ، ِوزانَهو ؛ قاَل ِسْيبََوْيه : نُِصبَا على الظَّْرِف ، ِزنَتَهو، بالفتْحِ ،  َوْزنَهُ  هو يقاُل :و  بِِوزانِهو هو برْفِعها ،: بفتْح النوِن وأَمَّ

 وِحذاَءهُ. قُبالَتَهُ  أي ، بكْسِرِهنَّ : بِِوزانَتِهو



17719 

 

: اآلِخذُ ، كما يقاُل : نَقََد الُمْعِطي فاْنتَقََد  الُمتَِّزنُ و: الُمْعِطي ،  فالواِزنُ  فأْدَغُموا ،وهو افتعل قَلَبُوا الواَو تاًء  ، فاتََّزنَها له الدَّراِهمَ  وَزْنتُ و

 اآلِخذُ.

 يكوُن على االتِّخاِذ وعلى الُمطاَوَعِة. اتََّزنَ  وقاَل ِسْيبََوْيه :

__________________ 
 ( يف اللسان : ألن اخلارص حيزرها.1)
 ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فخففها.( يف القاموس : لقٌب 2)
 ( عل  هامش القاموس : قلت : يف كالم بع  امققا ما يقتضي أنه للهيئة. وقو  املؤلف : أي الوزن لالفه ا ا ه  شي.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : بوزحِن َمك ة.4)
 .47( األنبياء ا اآية 5)
 ( اللسان.6)
 كما يف القاموس.« وواَزنَه»والصواب : ( كذا ابألصر ا 7)
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ْعرَ  َوَزنَ  ِمن المجاِز :و  .فاتََّزنَ  الّشِ

 .تَِزْنه َكالَمك وال ِزنْ  يقاُل :

 .أَْوَزنَ  ومنه قَْوُل ُعمارة لثَْعلَب : لو قُْلتُهُ لكانَ  أَْقَوى وأَْمَكَن ، أي من غيِرِه : أَْوَزنُ  فهو

 باآلخر وصاَر ُمساِوياً في الثّقِل والِخفَِّة. اْعتََدلَ   : أيبكْسِر العَْينِ  الِعْدُل ، اتََّزنَ و

 أَْوَجُهُهم. أي القْوِم : أَْوَزنُ  ِمن المجاِز : هوو

 بمْعنَى تَساَويَا. اتََّزنَا أي : تَواَزنَاو

 اْنتََصَف. أي النَّهاِر : ميزانُ  اْستقامَ  ِمن المجاِز :و

أْي َوِزينُ  هو يقاُل :و حاحِ : َرِزينُه. (1) أَِصيلُه أي الرَّ  ؛ وفي الّصِ

 : إذا كاَن ُمثَبِّتاً ؛ وهو مجاٌز. َوَزانَةً  ، كَكُرَم ، َوُزنَ  قدو

أْي. أي ، الَوْزنِ  راِجحُ  يقاُل : هوو  كاِمُل العَْقِل والرَّ

 وفي األساِس : َمْوصوٌف بَرَزانَِة العَْقِل والرأْيِ.

اذٌّ ِمثُْل َمْوَحٍد وَمْوَهٍب ، وكاَن الِقياُس َكْسَر الّزاي ، وهو بلٌد بالَجزيَرةِ فَتََحه عياُض ابُن غنٍم األْشعريُّ وهو ش ، كَمْقعٍَد : ع ، َمْوَزنٌ و

 ُصْلحاً.

ي البَلَُد بها. ويقاُل له أَْيضاً : تَلُّ  َمْوَزنُ  وقيَل :  ؛ قاَل كثيٌِّر : َمْوَزن : اسُم اْمرأَةٍ ُسّمِ

 فــــــــــإن ال تــــــــــكــــــــــن ابلشــــــــــــــــــــــــام داري مــــــــــقــــــــــيــــــــــمــــــــــًة 

ن    كـــــــــــِ ـــــــــــهـــــــــــا وَمســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــن مـــــــــــن ـــــــــــادي ـــــــــــإن أبجـــــــــــن  ف

  

ــــــــــدميــــــــــهــــــــــا  ــــــــــي ق ــــــــــائ ــــــــــن ــــــــــت ُف ال عــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــاز  مل يـ  مــــــــــن

وحَزن و     ـــــــــــــــمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــا ف ـــــــــــــــارف اف ـــــــــــــــّ (2)أخـــــــــــــــر  مبـــــــــــــــي
 

  
 : الَحْنَظُل الَمْطحوُن. الَوزينُ و

 العََرُب تَتَّخذُه في الجاِهِليَّة. قاَل :وفي الُمْحَكم : َحبُّ الَحْنَظِل الَمْطحوِن يُبَلُّ باللَّبَِن فيُْؤَكُل ، كانِت 

ــــــــــــــومــــــــــــــاً  اُن وصــــــــــــــــــــــــــــاَر ي ــــــــــــــَ ث ــــــــــــــعــــــــــــــُ ر  ال  إذا قــــــــــــــَ

َرِف الـــــــــَوزِيـــــــــُن     يـــــــــئـــــــــَة بـــــــــيـــــــــت ذي الشــــــــــــــــــــــ  بـــــــــِ (3)خـــــــــَ
 

  
 يوماً َخبِيئَة بيت ِذي الشََّرِف. الَوِزينُ  أَراَد : صارَ 

 وأَْوَزَمها ؛ عن أَبي سعيٍد. كأْوَزنَها كما في األساِس ، وطَّنَها عليه ، إذا نَْفَسه على كذا : َوَزنَ  ِمن المجاِز :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .بِزنَتِه هذا إذا كانَ  يُواِزنُ  يقاُل : هذا

 أَو ُمقَدَّر َمْعلُوم. َوْزنٍ  : َجَرى على َمْوُزونٌ  ءٌ وشي

 ، أي َوْجبَةً ، وهو مجاٌز. َوْزنَةً ووقاَل أَبو َزْيٍد : أََكَل فالٌن َوْزَمةً 

 ، وهو مجاٌز. َوْزنٌ  عليه أَْشعَارها ، واِحُدها (4)العََرِب : بنت  أَْوزانُ و

 ُء : َرَجَح ، ويُْرَوى بيُت األْعشى :الشَّيْ  َوَزنَ و

ه و  مـــــــــــــــِ كـــــــــــــــح وا إىل حـــــــــــــــُ َتضـــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــُ  إن ُيســـــــــــــــــــــــــــــح

وا إىل عــــــــــــــــاِدٍ  قــــــــــــــــد َوَزنح     (5)ُيضــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــُ
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ْوُز باليَِد ؛ كما في األساِس. التَّْوِزينُ و  : الرَّ

 الَجبَل : بَحذائِِه. ميزانُ  وهو

 ، عن ابِن ُعيَْينَة. الوزان وأَبو ُسلَْيمان أَيوُب بُن محمِد بِن فروخٍ الرقيُّ 

لُهم أَبو سعيٍد  الوزان وبيتُ  ّيِ بيُت ِعْلٍم وَصالحٍ أَوَّ يَّ وتَفَقَّه على القفَّال بَمْرَو ، وَرَوى عن  عبُد الكِريِم بُن أَحمَد سادي َسَكنَ  (6): بالرَّ الرَّ

 أَبي بْكٍر الخيري ، وعنه زاهٌر الشَّحامي.

ُث ، تُوفي َسنَة  الوزان * قُْلُت : والتاُج محمُد بُن َسْعِد بِن رمضاَن بِن إبراهيم ،  .650الحلبيُّ الُمحّدِ

__________________ 
 يُنُه.( عل  هامش القاموس عن نسخة : َرزِ 1)
 .«موزن»( معجم البلدان : 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .«بنيت»( يف األصر : 4)
 برواية : 208( ديوانه ط بريوت ص 5)

 يضاف إىل هادن قد رزن
 واملثبت كرواية اللسان.

 ومثله يف اللباب.« أبو سعد: » 1482/  4( يف التبصري 6)
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ْرَهُم الذي يُتَعاَمُل به. الَوْزنَةُ و  : الّدِ

 : قَْريةٌ بأَْصبَهان. وزوانُ و

 : قَْريةٌ ببُخارى ، عن ياقوت. وزينو

ٌث. ميزانٍ  وأَبو نعيم محمُد بُن علّيِ بِن يوُسَف يُْعَرُف بابنِ   ، ُمَحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 رِحَمه هللاُ تعالى.: قَْريةٌ بطخارستان قُْرَب بَْلخ ، عن ياقوت ،  َوْزوالين

نَةُ و بالفتْحِ ، ، الَوْسنَةُ و، محّركةً وبهاٍء ،  الَوَسنُ   :[وسن] لُه والهاُء ِعَوض عن الواِو الَمْحذُوفَِة : ، كِعَدةٍ ، الّسِ ، أَو  (1) ِشدَّةُ النَّْوِم ، أَو أَوَّ

قاعِ : النُّعاسُ   من غيِر نْوٍم ، وقاَل ابُن الّرِ

تح  قــــــــــَ رنـــــــــــ  عــــــــــاُس فــــــــــَ َدُه الــــــــــنــــــــــ  نــــــــــاُن أَقحصــــــــــــــــــــــــَ  َوســــــــــــــــــــــــح

ِم     ٌة ولــــــــــيــــــــــ  بــــــــــنــــــــــائــــــــــِ نــــــــــَ ه ســــــــــــــــــــــــِ نــــــــــِ يــــــــــح (2)يف عــــــــــَ
 

  
َق بينَ  نَةِ  ففرَّ  والنَّْوِم ، كما تََرى. الّسِ

نَةُ  وقيَل :  د َمرَّ اإِليماُء إلى َمراتِِب النَّْوِم في حْرِف الميِم.: نُعاٌس يَْبدأُ في الرأِْس ، فإذا صاَر إلى القَْلِب فهو نَْوٌم ؛ وق الّسِ

 ال يَْغِفُل عن تَْدبيِر أَْمِر الَخْلق ، تعالى وتقدََّس.: ، تأِْويلُه  (3) (ال ََتُْخُذُه ِسَنة  َوال نَ ْوم  )وقْولُه تعالى : 

ُجُل ، َوِسنَ و ً  كفَِرَح ، الرَّ  ، كِميزاٍن. ِميسانٌ و َوْسنانُ و َوِسنٌ  فهو ، سنَةً و َوَسنا

 أَي النائَِم الذي ليَس بُمْستَْغَرٍق في نْوِمه. ، «الَوْسنانَ  وتُوقِظُ »في الحِديِث : و

اُح : ِميسانٌ و َوْسنَىو َوِسنَةٌ  هيو  ؛ قاَل الطرمَّ

حــــــــــــــَ   وِد الضــــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــاٍ  َرقــــــــــــــُ كح  كــــــــــــــّر مــــــــــــــِ

مـــــــــــام     يســـــــــــــــــــــــــاِن لـــــــــــيـــــــــــِر الـــــــــــتـــــــــــِّ ثـــــــــــٍة مـــــــــــِ (4)َوعـــــــــــح
 

  
 .كاْستَْوَسنَ  أَو أََخَذه ِشْبهُ النُّعاِس ، أَو ناَم نَْوَمةً َخِفيفَةً ، َكثُر نُعاُسه ،

ُجُل فهو َوِسنَ و فيها  يَْوَسنُ  ؛ عن أَبي زْيٍد ، ُموِسنَةٌ  َرِكيَّةٌ  البئُْر فهي أَْوَسنَتْهُ و على البََدِل. كأَْيَسنَ  البئِْر ، (5) ُغِشَي عليه من نَتَنِ   :َوِسنٌ  الرَّ

ً  اإلْنسانُ   ، وهو َغْشٌي يأَُخذُه. َوَسنا

 كتََسنَّمها. الفحُل النَّاقَةَ : أَتاها وهي نائَِمةٌ  تََوسَّنَ و

 وفي التْهِذيِب : وهي باِرَكةٌ فَضَربَها ؛ قاَل الشاِعُر يِصُف السَّحاَب :

ر تـََوس َن ابخَلِمي  (6)َلِة ُعوان ِبكح
 للسَّحاِب ؛ ومنه قْوُل أَبي ُدَواد : التََّوسُّنَ  اْستَعارَ 

َن مــــــــــــــــنــــــــــــــــه الــــــــــــــــّراي و  َوســــــــــــــــــــــــــــــ  ث تـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح  غــــــــــــــــَ

اال     قـــــــــــــَ ـــــــــــــِ واًن ث واًن ِعشـــــــــــــــــــــــــــارًا وعـــــــــــــُ (7)ُح جـــــــــــــُ
 

  
ياَح تُْلِقُح السَّحاَب ، فَضَرَب الُجوَن والعُوَن لها َمثاَلً ؛ جاِريَةً فَجلََدهُ وَهمَّ بجْلِدها  تََوسَّنَ  حِديُث ُعَمَر : أَنَّ رُجالً منه ؛ و وكذا الَمْرأَة جعَل الّرِ

 أَي نائَِمةٌ. َوِسنَةٌ  أَي تَغَشَّاها قَْهراً وهي ، ، فَشِهُدوا أَنَّها ُمْكَرهة

 ، وقد تقدََّم ذِلَك في ميس تْفِصيالً. َمْيسنانيُّ و َمْيسانيُّ  بل ُكوَرةٌ واِسعَةٌ كثيَرةُ القَُرى والنَّْخِل بيَن البَْصَرةِ وَواسط ، والنِّْسبَةُ  : ع ، َمْيسانُ و

جلُ  ، الَوَسنِيُّ و كةً مع تَْشديِد الياِء : الرَّ  الكثيُر النُّعاِس. محرَّ
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ٌ  كَسْكَرى : ، َوْسنَىو  ؛ قاَل الّراِعي : اْمرأَة

ىَن آخــــــــــــَر الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــِر زائــــــــــــُر أَ  نح آِ  َوســــــــــــــــــــــــــح  مــــــــــــِ

ر و     ـــــــــح َوي ـــــــــغـــــــــُ رُ وادي ال واجـــــــــِ ـــــــــالســـــــــــــــــــــــ  ا ف ـــــــــَ ن ـــــــــَ  (8) ؟ُدونـ
  

__________________ 
 ( ويقا  : وسن مبعىن استيقة ا نقله ابن القطاع وغريه ا فهو من األضداد ا ا ه نصر هامش القاموس.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 .255( البقرة ا اآية 3)
 ( اللسان.4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : لَُغٌة يف َأِسٌن.5)
 البيت  ميد بن ثور ا األساس وصدره :( 6)

 لقد نظرت إىل أغّر مشّهرو 
 وعجزه يف اللسان.

 ( اللسان والتهذيب.7)
 واملثبت كرواية اللسان والتكملة.« . والسواجر.. ووادي العوير»برواية :  108( ديوانه ط بريوت ص 8)
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 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ ، وقاَل في مْوِضعٍ آخر : المْرأَةُ الَكْسالنَةُ. : المرأَةُ الَكْسلَى الَمْوسونَةُ و

اَمةُ الضَُّحى ، وهو الضَُّحى ، بالكْسِر : (1) ميسانَةُ  ِمن المجاِز : اْمرأَةٌ و  ومنه قَْوُل الطرّماحِ السابق. َمْدٌح ، أي نَوَّ

 ؛ كما في األساِس. نَْوِمه به في أَي لم يَْحلُمْ  يُوَسنْ  ما لم فالنٌ  ُرِزقَ  يقاُل :و

 أَي غفالت. سناتو َغْفلَةٍ  أَي : ِسنَةٍ  هو في ِمن المجاِز :و

ي وال من ِمن المجاِز :و كةً : َوَسنِي ما هو ِمن َهّمِ  من حاَجتِي. أَي ، محرَّ

 إالَّ ذِلَك : مثْل ما لَهُ َحمٌّ وال َسمٌّ. َوَسنٌ  ويقاُل : ما لَهُ َهمٌّ وال

 أَوطاَرها. أَي ِمن الماِء : أَْوسانَها قََضِت اإلبِلُ  ِمن المجاِز :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٌ  ِمن َرَزانَتِها. ِسنَةً  : كأَنَّ بها ِميسانُ  اْمرأَة

 ٌ  من النَّْوِم. الَوْسنَى بالمْرأَةِ : فاتَِرةُ الطَّْرِف ؛ ُشبَّهْت  َوْسنانَةٌ و وِسنَةٌ  واْمرأَة

. َوْسنَى وقيَل :  أَي َكْسلَى من النَّْعمِة ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ

اُح : الَوَسنُ  فالٌن فالناً : أَتاهُ عْنَد النْوِم ، أَو حيَن اْختَلََط به تََوسَّنَ و  ؛ قاَل الطرمَّ

ُه أ نــــــــــــــــــــــَ َوســــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رٌت تـــــــــــــــــــــــَ  ذا  أَم انشــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

جــــــــــــــرُِدهح جــــــــــــــارِي َرذاٍذ     ــــــــــــــح ن َو  مــــــــــــــُ  (2) ؟َيســــــــــــــــــــــــــــح
  

 كمحمدة : قَْريةٌ باليََمِن بِمْخالِف ريمة لبَني الَجْعِد وبَني واقٍِد ، وقد َوَرْدتُها. موسنةٌ و

. : الَوْشنُ  : [وشن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 ما اْرتَفََع ِمن األْرِض. وفي اللِّساِن : هو

جَل ، األَْوَشنُ والغَِليُظ ِمن اإلبِِل.  أَْيضاً :و جَل ، : الذي يأْتي الرَّ ويأُْكُل  على مائَِدتِه ، ويَْقعُُد معه كذا في النُّسخِ وفي اللّساِن : يَُزيُِّن الرَّ

 َطعاَمهُ.

ً  وهو ِمن الَحْمِض وَزَعَم يَْعقوُب أنَّ  ، األَْشنانُ  ، ُمثَلَّثَةً ، الَوْشنانُ و ً أُْشنو ُوْشنانا  على البََدِل. انا

. : قلَّةُ الماءِ  التََّوشُّنُ و  ؛ عن ابِن األْعرابّيِ : نَقَلَهُ األْزهِريُّ

. : الَوْصنَةُ  : [وصن]  أَْهَملَهُ الَجْوَهِريُّ

ْنوةُ و قاَل : الِخْرقَةُ الصَّغيرةُ ، وقاَل ابُن األْعرابّيِ : هي  : العَتِيَدةُ. الّصْونَةُ والفَِسيلَةُ ،  الّصِ

ً  ءَ الشَّي َوَضنَ  : [وضن] الَحَجَر واآلُجرَّ بعَضه  َوَضنَ  ؛ ومنه ثَنَى بعَضه على بعٍض وضاَعفَهُ  إذا : وِضينٌ و َمْوُضونٌ  فهو ، يَِضنُه َوْضنا

َدهُ  وضنَه قيَل :و على بعٍض   .، يْعنِي َمتاَع البيِت ، أي قاِربي بعَضه ِمن بعٍض  َضنِيه ؛ قاَل رُجٌل الْمرأَتِِه : نَضَّ

ً  النِّْسعَ  َوَضنَ و ْحُل على  ِمن ُسيور أَو َشعَرٍ  بَْعضه على بَْعٍض  بِطاٌن َعِريٌض َمْنسوجٌ  وهو ، الَوِضينُ  منهونََسَجهُ ؛  : يَِضنُه َوْضنا يَُشدُّ به الرَّ

ةً. ْحِل والَهْوَدجِ ، والبِطاُن للقَتَِب خاصَّ  البَعيِر ، وقيَل : يصلُح للرَّ

ْجل ، والِحزام للسَّْرجِ ، وُهما كالنِّْسعِ إالَّ أنَّهما ِمن السّ  لَوِضينُ ا وقاَل الجْوهِريُّ : يوِر إذا نُِسَج للَهْوَدجِ بمْنِزلَِة البِطاِن للقَتَِب ، والتَّْصديِر للرَّ

 نِساجةً بعُضها على بعٍض.

  َجبَلَةَ ؛ قاَل الُمثقُِّب العَْبِديُّ :وإْن لم يكْن منه فهو ُغْرَضةٌ ؛ عن ابنِ  إالَّ ِمن ِجْلٍد ، الَوِضينُ  أَو ال يكونُ 

يـــــــــــــــــين  قـــــــــــــــــوُ  إذا َدرَأحُت هلـــــــــــــــــا َوضـــــــــــــــــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــــدًا وِديـــــــــــــــــــــيِن أَ     ُه أَب  (3) ؟هـــــــــــــــــــــذا َدأحبـــــــــــــــــــــُ
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. ، ُوُضنٌ  ج ِمثْل قَتِيٍل في َمْوِضع َمْقتوٍل ، َمْوُضونٍ  في مْوِضع الَوِضينُ  : (4)وقاَل أَبو ُعبيٍد  ّمِ  بالضَّ

__________________ 
 ( يف األساس : ميساُن.1)
 واللسان والتهذيب. 20( ديوانه ص 2)
 والصحاح واملثبت كرواية اللسان.« أهذا دينه»برواية :  36البيت  76( من املفضلية 3)
 ( اللسان : أبو عبيدة.4)
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َم هللاُ و بُطانُها ُهزاالً. أي : َوِضينُها قَِلقَ و أَراَد أَنَّه َسِريُع الَحَرَكِة ، يَِصفُه بالِخفَِّة  ، «الَوِضينِ  إنََّك لَقَِلقُ »تعالى َوْجَهه : في حِديِث علّيٍ ، َكرَّ

 وقلَِّة الثَّباِت كالِحزاِم إذا كاَن ِرْخواً.

ا اْنَدفََع من َجْمعٍ أَْنَشَد : (1)ويُْرَوى أنَّ ابَن عْمرو   ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما ، لمَّ

هـــــــــــا  يـــــــــــنـــــــــــُ قـــــــــــًا َوضـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــِ ُدو قـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــيـــــــــــك تـ  إل

هــــــــــا    ــــــــــُ ــــــــــن ي ــــــــــِ ن هــــــــــا جــــــــــَ ــــــــــِ ــــــــــطــــــــــن رَتِضــــــــــــــــــــــــًا يف ب عــــــــــح  مــــــــــُ

  

 (2)خُمالفاً ِديَن الن صاَر  ِديُنها 

َمْخشريُّ عن ابِن ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما أَراَد أَنَّها قد هزلَْت وَدقَّْت للسَّْيِر عليها. ، وأَْخَرَجه  قاَل ابُن األثيِر : أَْخَرَجه الَهَرويُّ والزَّ

 ، أَفاَض ِمن َعَرفات وهو يقوُل : وسلمعليههللاصلىالّطبرانيُّ في المْعجِم عن ساِلم عن أَبيِه أنَّ رُسوَل هللِا 

 إليك تـَعحُدو قَِلقاً َوِضيُنها
ْرُع الَمْنسوَجةُ  الَمْوُضونَةُ و  ؛ عن َشِمٍر. : الّدِ

 الُمداَخلَةُ الِحلَِق بعُضها في بعٍض ِمثْل الَمْرُضونَِة ؛ قاَل األْعشى : أَو الُمقاربَةُ النَّْسجِ 

ة و  وحضــــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــَ ِج داوعـــــــــــــــَد مـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــن َنســــــــــــــــــــــــــــح

ريا     ريًا فـــــــــــــعـــــــــــــِ ي  عـــــــــــــِ (3)ُيســـــــــــــــــــــــــــاُ  هبـــــــــــــا ا ـــــــــــــَ
 

  
. أَو الَمْنسوَجةُ َحْلقَتَْيِن َحْلقَتَْينِ  َمْخشِريُّ  ؛ نَقَلَهُ الزَّ

 بالَجواِهِر. الَمْنسوَجةُ  أَو

ُجُل : تََوضَّنَ  ُن األْعرابّيِ :قاَل ابو  تََذلََّل. الرَّ

 اتََّصَل. اتََّضنَ  قاَل غيُرهُ :و

اِء. القُفَّةُ ، بالكْسِر : ، الِميضانَةُ و ََّخذُ  ، كالُجواِلقِ  الِميَضنَةُ و وهي الَمْرجونَةُ ؛ نَقَلَه َسلََمة عن الفرَّ  .َمواِضينُ  ِمن الُخوِص ، ج تُت

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 : نَْسُج السَِّريِر بالدّرِ والثِّياِب. الَوْضنُ 

 .(4) (َعلى ُسُرر  َمْوُضونَة  ): : ُمضاَعُف النَّْسِج ؛ ومنه قَْولُه تعالى  َمْوضونٌ  وَسريرٌ 

 ، بالضّمِ : الُكْرِسيُّ الَمْنسوُج. الُوْضنَةُ و

 : التََّحبُُّب ، عن ابِن األْعرابّي. التََّوضُّنُ و

َمْشقيُّ عن خاِلِد بِن معدان وعطاء ، وعنه بقيةُ والوليُد ، ماَت َسنَة  الَوِضينُ و  .149بُن عطاِء الخزاعيُّ الّدِ

ْعِر ؛ كما قاَل ُرْؤبَة : ، محّركة ويَُسكَّنُ  الَوَطنُ  : [وطن]  تَْخِفيفاً لَضُروَرةِ الّشِ

ين  نح مـــــــــــن َوطـــــــــــَ نـــــــــــًا مل يـــــــــــكـــــــــــُ ُت َوطـــــــــــح نـــــــــــح  َأوحطـــــــــــَ

ِن     كـــــــــُ هـــــــــا مل َأســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ نح عـــــــــامـــــــــل كـــــــــُ ـــــــــَ ـــــــــو مل ت (5)ل
 

  
ي : الذي في ِشْعِر ُرْؤبَة :  وقاَل ابُن بَّرِ

ُن من َوَطين  َأوحطَنحُت أَرحضاً مل َتكح
 قُْلُت : فَسقََط االْحتِجاُج به.

 ِمن اإلْنساِن وَمَحلُّه. (6) َمْنزُل اإلقاَمةِ 
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 قاَل األْخَطُل : ، أَْوطانٌ  ج الذي تأْوي إليه ؛ وهو مجاٌز ؛ َمْربَُط البَقَِر والغَنَمِ  أَْيضاً :و

 (7)كما َتُكّز إىل أَوحطاهِنا البَـَقُر 
ً  به َوَطنَ و  ؛ األخيَرةُ أَْعلَى. : أَقامَ  أَْوَطنَ و يَِطُن َوطنا

ً و ً و أَْوَطنَهُ إيطانا ً  اتََّخَذهُ  إذا اْستَْوَطنَهو ، َوطَّنَهُ تَْوِطينا  ، َوَطنا

__________________ 
 ( يف اللسان : ابن عمر.1)
 ( اللسان.2)
 واملثبت كرواية اللسان.« تسا  مض ا ي»برواية :  98( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .15( الواقعة ا اآية 4)
 ا واللسان والصحاح وبعد ا : 163( ديوانه ص 5)

 الرجنهبا ومل أرجن هبا يف 
 قا  ابن بري ا الذي يف شعر ر بة :

 كــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــر  أهــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرا  أنــــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن وطـــــــــــــــين    ـــــــــــــــت أرضــــــــــــــــــــــــــــًا مل ت  أوطـــــــــــــــن

  

َوحِطِن.6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : كامل

 ( اللسان وصدره :7)
ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــكـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــروهنـــــــــــــــــا )  كـــــــــــــــــروا إىل حـــــــــــــــــرّت

 ... كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرت   
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َكناً يقيُم به ؛ و  َرِة الغراِب »ا ِديُث : منه أي َ َالن وَمســح جِد كما يُوِطنَ  وأنح  (1)هَنَ  عن نـَقح َســح
كاِن ابمل

َ
 يُوِطنُ  الر ُجر يف امل

ٍَ  َدِمٍث قد ا «الَبعريُ   َأوحطََنه أي أنح أيحَلَف َمكاانً َمعحلوماً خَمحصـــــوصـــــاً به ُيصـــــّلي فيه كالَبعرِي ال أيحِوي من َعَطٍن إال  إىل َمربح
بَـتَـيحه قـَبحَر َيَديحه إذا أَراَد الس جوَد ِمثحَر بـُُروِ  الَبعرِي. واخت َذه ُمناخاً ؛ َُ  عل  رُكح  وقيَر : َمعحناُه أنح َيربح

 فاْدُع هللاَ تعالى وإلْخواني. الَمواِطنِ  كَمْجِلٍس ، وهو مجاٌز ؛ ومنه قَْولُهم : إذا َوقَْفَت بتِْلك َمْوِطنٌ  واِحُدها مكةَ : مواقِفُها ، َمواِطنُ و

 ، وقاَل طرفَةُ : (2) (َلَقْد َنَصرَُكُم هللاُ يف َمواِطَن َكِثْيَة  )كالَمشاِهِد ، وهو مجاٌز ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  من الَحْرِب : َمشاِهُدها ، الَمواِطنُ و

ىَت عـــــــنـــــــده الـــــــّرَِد   ٍن َلحشـــــــــــــــــــــَ  الـــــــفـــــــَ وحطـــــــِ  عـــــــلـــــــ  مـــــــَ

ِد     رحعـــــــــَ رائـــــــــُص تــــــــــُ رَتِ ح فـــــــــيـــــــــه الـــــــــفـــــــــَ عـــــــــح (3)مـــــــــىت تــــــــــَ
 

  
 : تَْمِهيُدها. (4) النَّْفِس  تَْوِطينُ و

َدها. تََوطَّنَهاو  : تََمهَّ

لَْت وَذلَّْت له ؛ قاَل كثيٌِّر ::  فتََوطَّنَتْ  ِء ولهنَْفَسه على الشي َوطَّنَ  قاَل ابُن سيَده :  َحَملَها عليه فتََحمَّ

ز  كـــــــــــ ُت هلـــــــــــا اي عـــــــــــَ لـــــــــــح  ر  ُمصـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــبـــــــــــٍة فـــــــــــقـــــــــــُ

ِت     ُ  َذلـــــــــ  فـــــــــح ـــــــــ  نـــــــــتح يـــــــــومـــــــــًا هلـــــــــا الـــــــــنـ (5)إذا ُوطـــــــــِّ
 

  
 ، أي َغايَتك ؛ َرَواهُ َعَمُرو عن أَبيِه. ِميَطانك يقاُل : ِمن أَْينَ  ، بالكْسِر : الغايةُ. الِميطانُ و

باِق ، يُوَطنُ  موِضعٌ  : الِميطانُ و ُل الغايَِة وا لتُْرَسَل منه الَخْيُل في الّسِ  لِميتاِء والِميَداء آِخر الغايَِة.وهو أَوَّ

 .َميَاِطينُ  بكْسِرها. قاَل أَبو َعْمرو : َجْمعُه الِميَطانُ ووقاَل األْصمعيُّ : والَمْيداُن ، بفتْحِ الميِم 

 قاَل : واَطأهُ ، قاَل : وهو مجاٌز. وافَقَهُ  أَْضَمر ِفْعله َمعَه ، فإن أَراَد مْعنى على األْمِر : واَطنَهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .الَوَطنِ  : أَقاَم به ، اْفتَعََل ِمن اتَطنَه

. تََوطَّنَ و تََوطَّنَهُ و  به الِزٌم ُمتَعَّدِ

 : الَمجاِلُس. الَمواِطنُ و

 ، بالفتْحِ : ِمن ِجباِل الَمدينَِة لُمَزْينَةَ وُسلَْيم. َمْيطانُ و

ْلبَةُ ، أَو بَياٌض في األرِض  َوْعنَةُ ال : [وعن]  ؛ قاَل الشَّاِعُر : ِوعانٌ  ، ج كالَوْعنِ  ال يُْنبُِت شيئاً ، كأنَّه واِدي نَْملٍ  : األْرُض الصُّ

 كالِوعاِن ُرُسوُمها
 أَثَُر قَْريِة النَّْمِل. أَْيضاً :و

 .َوْعنٌ  ، واِحُدها الِوعانُ  مُل إلى غيِرها وبَِقيَْت آثاُره فهيقاَل أَبو َعْمٍرو : قَْريةُ النْمِل إذا َخِربَْت فاْنتَقََل النَّ 

 ُخطوٌط في الِجباِل َشبيَهةٌ بالشُُّؤوِن. الِوعانُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

 كالَوْعِل. : الَمْلَجأُ ، الَوْعنُ و

َمِن. والدَّوابُّ : اإلبُِل والغَنَمُ  تََوعَّنَتِ و  بَلَغَْت غايَةَ الّسِ

َمُن.وقيَل :   بَدا فيهنَّ الّسِ

 وقاَل أَبو زْيٍد : َسِمنَْت ِمن غيِر أْن يَُحدَّ غايَةً.
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بيعِ فهي نة وقاَل غيُرهُ : َسِمنَْت أَياَم الرَّ  .ُمتََوّعِ

 واْستَْوفاهُ. َء : اْستَْوَعبَهُ الشَّي تََوعَّنَ و

. : الَوْغنَةُ  : [وغن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 بالِجيِم. (6)؛ وفي بعِض النسخِ : الُجبُّ  الُحبُّ الواِسعُ  : هو وقاَل ابُن األْعرابّيِ 

 : اإلْقداُم في الَحْرِب. التََّوغُّنُ و قاَل :

__________________ 
 .«الغرات»( عن اللسان وابألصر : 1)
 .25( التوبة ا اآية 2)
 واللسان والصحاح. 41( ديوانه ط بريوت ص 3)
 والتوطن اختاذ الوطن ا مث  وز به عن عدم القل  والضجر ا ا ه  شي هامش القاموس.( أصر التوطا 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( وهي رواية اللسان والتكملة والتهذيب.6)
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 : اإلْصراُر على الَمعاِصي. التََّوغُّنُ و

. : الَوْفنَةُ  : [وفن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 ٍء.ِقلَّةُ في كّلِ شيال وقاَل ابُن األْعرابّيِ : هو

 ٍء.النَّْقُص في كّلِ شي التََّوفُّنُ و قاَل :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 وليَس بثَْبٍت.: أي على أَثَِرِه ، عن ابِن ُدَرْيٍد ، قاَل  َوفَنِهِ  ِجئُْت على

. : التََّوقُّنُ  : [وقن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

عُوُد فيه. قُُّل في الَجبَِل ،التَّوَ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : هو  وهو الصُّ

ُجُل : أَْوقَنَ و قاَل :  في ُرُؤوِس الِجباِل. من َمحاِضنِها (1) اْصَطاَد الطَّْيرَ  الرَّ

 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. : الجاريةُ الَمُصونَةُ الُمَخدََّرةُ  الموقونَةُ و

ّمِ : َمْوِضُع الطَّائرِ  الُوْقنَةُ و  في الَجبَِل ؛ عن أَبي ُعبَْيٍد. ، بالضَّ

ي : َمْحِضنُه.  وقاَل ابُن بَّرِ

 وأُْكناٌت. أُْقناتٌ و ُوْقناتٌ  ج واألُْكنَة ، فيهما كاألُْقنَةِ  ُحْفَرةٌ في األرِض أَو ِشْبُهها في ُظهوِر الِقفافِ  قيَل :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل : اْصَطاَد الّطْيَر ِمنا تََوقَّنَ   ؛ عن ابِن األْعرابّيِ ، رِحَمه هللاُ تعالى. ُوْقنَتِه لرَّ

 في َجبَِل أَو ِجداٍر.: ؛ زاَد الجْوهِريُّ  ُعشُّ الطَّائِرِ  بالفتْحِ : ، الَوْكنُ  : [وكن]

ة االْشتِقاِق أَنَّه َمْقلو  ٌب عن الكْوِن بمْعنَى االْستِقراِر َغِريٌب ال يُْلتَفَُت إليه.وقاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : وَدْعوى أَئِمَّ

تَْيِن ،  الُوُكنةِ وُمثَلَّثَةً  كالَوْكنةِ  تَْيِن ، ، ُوْكنٌ و كأْفلٍُس ، ، أَْوُكنٌ  كَمْنِزٍل وَمْنِزلٍَة ، ج الَمْوِكنَةِ و الَمْوِكنِ و، بضمَّ  .ُوُكونٌ و بالضّمِ وبضمَّ

احِة وال يثبُت فيه. الُوْكنَةُ  األْعرابّيِ :وقاَل ابُن   : َمْوِضٌع يَقَُع عليه الطائُِر للرَّ

ه. أُْكنَتُهووقاَل أَْيضاً : َمْوقَعَةُ الطائِِر أُْقنَتُه   َمْوِضُع ُعّشِ

 والُوْقنَةُ واألُْقنَةُ. الُوْكنَةُ و األُْكنَةُ  وقاَل أَبو ُعبيَدةَ : هي

 َجِميعاً : الَمكاُن الذي يدُخُل فيه الطائُِر. الَوْكنُ و وقاَل األْصمعيُّ : الَوْكرُ 

 ؛ ومنه قَْولُه : َمْوِكنٌ  قاَل األْزهِريُّ : وقد يقاُل لَمْوقَعَِة الطائِرِ 

َوحِكِن 
 (2)َتراُه كالبازِي انـحَتَم  يف امل

. الَوَكنُ  وقاَل األْصمعيُّ أَْيضاً :  : َمأَْوى الطائِِر في غيِر ُعّشٍ

 .(3) ُوَكنٌ و، ُمثلثةً ،  وُكناتٌ  : َمواقُِع الطَّْير حْيثُما َوقَعَْت ، األُْكنَةو الُوْكنَةُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

 ؛ قاَل : السَّْيُر الشَّديدُ  : الَوْكنُ و

نــــــــــــــاٌت  ن  عــــــــــــــلــــــــــــــ  الــــــــــــــر جــــــــــــــائــــــــــــــز واكــــــــــــــِ  َوهــــــــــــــُ

ُروِن     ويــــــــــــــــالُت الــــــــــــــــذوائــــــــــــــــِب والــــــــــــــــقــــــــــــــــُ (4)طــــــــــــــــَ
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 أي َجاِلَسات.

ً  الطَّائُِر بَْيَضهُ وعليه َوَكنَ و ً وُ  يَِكنُه َوْكنا  .(5) َحَضنَهُ :  وُكونا

 : يَْحُضُن بَْيَضهُ. واِكنٌ  وطائِرٌ 

 ، كما أَنهنَّ ُوُكوٌر ما لم يَْخرْجَن ِمن الَوْكِر ؛ قاَل الشاِعُر : الَوْكنِ  ما لم يْخرْجَن ِمنَ  ُوُكونٌ  َكذِلَك. وُهنَّ  (6) واكنَةٌ  حمائِمُ و

__________________ 
 ( يف القاموس : ا ماَم.1)
 وقبله : 162( الرجز لر بة ا وهو يف اللسان والتهذيب بدون نسبة ا ديوانه ص 2)

 فامدح بالاًل غري ما مؤبن
 .«املركن»وابألصر : 

 والتهذيب والتكملة.( اللسان 3)
 ( اللسان.4)
َو َواِكٌن.5)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َوهح
 ( يف القاموس : واكناٌت.6)
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يـــــــــَر بـــــــــيـــــــــنـــــــــنـــــــــا  مـــــــــَ  وقـــــــــد حـــــــــِ لـــــــــح ُرين ســـــــــــــــــــــــَ ذَكـــــــــِّ  تـــــــــُ

وُن     ن  وُكـــــــــــــُ اُم عـــــــــــــلـــــــــــــ  بـــــــــــــيضـــــــــــــــــــــــــــاهتـــــــــــــِ (1)محـــــــــــــَ
 

  
 واْستَعاَره َعْمُرو بُن شأْس للنِّساِء فقاَل :

ِم َأشــــــــــــــــــــــــح و  ٍن كــــــــــالــــــــــد وح عــــــــــُ هــــــــــا مــــــــــن  ــــــــــُ وقــــــــــَ  َرَف فــــــــــَ

ِر     مـــــــح نـــــــاٍت عـــــــلـــــــ  اخلـــــــَ يِّ َواكـــــــِ لـــــــَ بـــــــاُء الســـــــــــــــــــــ  (2) ـــــــِ
 

  
 في الُجلوِس. تََمكَّنَ  إذا تََوكَّنَ  ِمن المجاِز :و

 باليََمِن في ِمْخالِف ريَمة ، عن ياقوت. كصاِحبٍَة : قَْلعَةٌ  ، واِكنَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : المْوِضُع الذي فيه البَْيُض. الَمْوِكنُ 

ً  الطائِرُ  َوَكنَ و ً و َوْكنا  .الَوْكنِ  : َدَخَل في ُوُكونا

وا الطَّْيَر على»ُرِوي الحِديُث :  ، بضّمِ الكاِف وفتِْحها وسكونِها : َمحاِضُن بَْيِض الطائِِر ، وبه الُوُكناتُ و  .«ُوُكناتِها أَقِرُّ

 الطْيِر : الَواقُِع حيثُما َوقََع على حائٍِط أَو ُعوٍد أَو َشَجٍر.ِمن  الَواِكنُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

 : ُحْسُن االتِّكاِء في الَمْجِلِس ؛ قاَل الشاِعُر : التَّوكُّنُ و

يِن  وَكــــــــــــــــــــ  ِ  أن تـــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــُت هلــــــــــــــــــــا إاي 

يِن     بــــــــــــ  لــــــــــــَ ــــــــــــَ لحســــــــــــــــــــــــــٍة عــــــــــــنــــــــــــدي َأو تـ (3)يف جــــــــــــِ
 

  
 أي تََربَِّعي في ِجْلَستِِك.

. : التََّولُّنُ  : [ولن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ياحِ عنَد المصائِِب ، وقاَل ابُن األْعرابّيِ : هو  نَعُوذُ باهلِل تعالَى ِمن ُعقوبَتِه. َرْفُع الصَّوِت بالّصِ

 َذَكَره األْزهِريُّ في أَثْناِء تَْرَجمة نََوَل.

نُ  : [ومن] . : التَّومُّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

نُ و َكثَْرةُ األوالِد. ابُن األْعرابّيِ : هووقاَل   : َكثَْرةُ النّفَقَِة على الِعياِل. التََّموُّ

. : الَونُّ  : [ونن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ْعُف. وفي اللِّساِن : هو  الضَّ

ْنُج الذي يُْضَرُب باألصابعِ ، أَْيضاً :و  وهو الَونَُج ، وِكالُهما َدِخيٌل. الصَّ

فَّار ، وعنه الَخِطيُب  ، الَونِّيُّ  الفََرِضيُّ  بُن محمٍد القَُرِشيُّ  الُحَسْينُ  أَبو عبِد هللاِ  منها : قهستان ،ب ة : َونُّ و َسِمَع أَْصحاَب أَبي علّيٍ الصَّ

 التَّْبريزّي ، وقد صنََّف في الفَراِئِض تَصانِيَف َحَسنَة.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. (5)بِن شاَدةَ األْصبَهانّي عن هدبَة  (4): َجدُّ الُحَسْيِن  ونةُ   ابِن خاِلٍد ، وعنه أَحمُد بُن َجْعفٍَر األْصفَهانيُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْسحاق بِن صاِلحٍ محمُد بُن إ: ، بفتحِ الواِو والنّون األُولى وسكوِن النُّوِن الثانيِة وآِخرها نُون ثاِلثَة : قَْريةٌ ببُخارى ، منها  َونَْندونُ  : [ونندن]

 الُمْقِري عن بَْكِر بِن َسْهٍل اإلْسماِعيلّي.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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اِد بِن حاكم  َونُوسان  :[ونسن] اق النَّسفّي عن البُخاِري والتَّْرمذي ، وعنه عبُد الُمْؤِمِن بُن َخلٍَف  (6): َجدُّ أَبي محمٍد َحمَّ ابِن سوَرةَ الورَّ

 الحافِظ النَّسفي.

ْعُف في العََملِ  الَوْهنُ   :[وهن] أي َضْعفاً على  (7) (َْحََلْتُه ُأمُُّه َوْهناً َعلى َوْهن  )واألْمِر ، وَكذِلَك في العَْظِم ونْحِوه ؛ وقْولُه تعالى :  : الضَّ

ةٍ ؛ وقيَل : َجْهداً على جَ  ةً بْعَد َمرَّ  ْهٍد.َضْعٍف ، أي لَِزَمها بَحْمِلها إيَّاه أْن تَْضعَُف َمرَّ

كُ و  ؛ قاَل الشَّاِعُر : يَُحرَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب واألساس.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .«ا سن بن شاذه»( يف اللباب : 4)
 .«هدية»( عن اللباب وابألصر : 5)
 ( يف اللباب : شاكر.6)
 .14( سورة لقمان : اآية : 7)
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 (1)ما إنح بَعظحٍم له ِمنح َوَهنح و 
 أَي َضعَُف. الِفْعُل كَوَعَد وَوِرَث وَكُرَم ،و

ُجُل القصيُر الغليُظ. : الَوهنُ و  الرَّ

 كُمْحِسٍن. يقاُل : لَِقْيتُه ، كالَمْوِهنِ  أَو هو حين يُْدبُِر اللّْيُل ، أَو هو ساَعةٌ تْمِضي ِمن اللْيِل ، نَْحٌو من نِْصِف اللَّْيِل أَو بعَد ساعٍة منه ، أَْيضاً :و

 ً  .َوْهنٍ  أَي بَْعدَ  َمْوِهنا

ُجلُ  َوَهنَ و ً و أَْوَهنَهو غيُرهُ ، الِزُم ُمتَعّدٍ ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ ؛ َوَهنَهُ و أَي صاَر في ذِلَك الَوْقِت ، : َدَخَل فيه ، أَْوَهنَ و الرَّ  أَْضعَفَهُ  : َوهَّنَه تَْوِهينا

ى يَثِْربَ  َوَهنَتْهم وقد»الحِديُث : منه ؛ و ()2  أَي أَْضعَفَتْهم ؛ وقاَل جريٌر : ، «ُحمَّ

ه  ر َد ســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــَ َرزحَدُ  يــــــــــــوَم جــــــــــــَ َن الــــــــــــفــــــــــــَ  َوهــــــــــــَ

ُض     ٌم وآٍم أَرحبــــــــــــــــــــَ ٌ بــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــَُ اح (3)قــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل :

اًل  لـــــــــــــَ َونح جـــــــــــــَ فـــــــــــــُ وحُت أَلعـــــــــــــح فـــــــــــــَ نح عـــــــــــــَ  فـــــــــــــلـــــــــــــئـــــــــــــِ

نح و     ـــــــــَ وحُت أُلوهـــــــــن طـــــــــَ نح ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــِ ـــــــــئ ي ل مـــــــــِ ظـــــــــح (4)عـــــــــَ
 

  
 ، كالَمْزكوِم ِمن أَْزَكمه والَمْحموُم ِمن أَحمه. أَْوَهنَه ِمن الَمْوهونُ و : ال بَْطَش عنَده. َمْوهونٌ و واِهنٌ  هوو

َم هللاُ وفي العَْظِم والبََدِن.  َمْوُهونٌ وفي األْمِر والعََمِل  واِهنٌ  وقاَل اللّْيُث : رُجلٌ  ً  وال»تعالى َوْجهه : في حِديِث علّيٍ ، كرَّ  ، «في َعْزمٍ  واِهنا

تَْين ؛ قاَل قَْعنَُب بُن أُّمِ صاِحٍب : ، ُوْهنٌ  وهي بهاٍء ، ج أَي َضِعيفاً في رأْي ، ويُْروى واِهياً بالياِء ؛  بالضّمِ وبضمَّ

هـــــــــاً  فـــــــــَ رِه ســـــــــــــــــــــــَ مـــــــــح ىَت يف عـــــــــُ ـــــــــفـــــــــَ ـــــــــمـــــــــاُت ال ئ ـــــــــال   ال

ُن و     َو  ُوهــــــــُ يــــــــفــــــــاُت الــــــــقــــــــُ عــــــــِ عــــــــُد ضــــــــــــــــــــــَ ن  بــــــــَ (5)هــــــــُ
 

  
 ، ألنَّ تَْكِسيَر فَعُول على فُعُل أَْشيَع وأَْوَسع ِمن تَْكِسيِر فاِعلٍَة عليه ، وإنَّما فاِعلَةٌ وفُعٌُل ناِدٌر. َوُهونٍ  َجْمع ُوُهن ويَجوُز أَْن يكونَ 

 وأَناةٌ ؛ عن أَبي ُعبيٍد. التي فيها فُتوٌر عنَد الِقيامِ  ِمن النِّساِء : الَوْهنانةُ و

 وقاَل أَبو َعْمرو : هي الَكْسلى عن العََمل تَنَعُّماً.

 : ِريٌح تَأُْخذُ في الَمْنِكبَْيِن. الواِهنَةُ و

اٍت ، وُربَّما َضَربَها الغاُلُم ، ويقوُل : يا في العَُضدَ  : َمَرٌض يأُْخذُ  الواِهنَةُ  أَو لي بالجاِريَِة ؛  واِهنَة فتَْضِربُها جاِريَةٌ بِْكٌر بيِدها َسْبع َمرَّ تََحوَّ

. جاَل ؛ قالَهُ األْشجعيُّ  وهي التي ال تَأُْخذُ النِّساَء إنَّما تَأُْخذُ الّرِ

 في األَْخَدَعْيِن عنَد الِكبَِر. ِريحٌ  أَو

 كذا في النُّسخِ. القَُصْيَراُء ، : ةُ الواِهنَ و

حاحِ : القَُصْيَرى وهي أَْسفَل األَْضالعِ.  وفي الّصِ

 القَُصْيَرى ، وهي أَْعلَى األَْضالع عْنَد التَّْرقَُوةِ. الواِهنَة وقاَل أَبو الَهْيثَِم : التي ِمن

 العَُضِد. أَْيضاً :وفِْقَرةٌ في القَفَا ؛  الواِهنَةُ  قيَل :و

ْدِر ، اِهنَةُ الوو ُل َجوانِحِ الصَّ حاحِ  واِهنَتَانِ  وُهما ِمن الفََرِس : أَوَّ بلُغَِة َمْن يَلي ِمْصَر ِمن العََرِب ، وفي التَّْهِذيِب :  ، الَوِهينُ و ، كما في الّصِ

 َرُجٌل يكوُن مع األجيِر في العََمِل يَُحثُّه عليه. بلُغَِة أَْهِل ِمْصَر :

ا يُْستدرُك ع  ليه :* وممَّ

 : الَجْهُد. الَوْهنُ 

ِعيُف ،  الَوُهونُ و ً و: الضَّ  كَوجَل َوجالً. وهَن َوْهنا
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هم. (هللاِ  (6) َفما َوَهُنوا ِلما َأصاَِبُْم يف َسِبيلِ ): الجبُن عن اإلْقَدام ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  الَوْهنُ و  ، أَي ما فَتَُروا وما َجبُنُوا ِمن قتاِل َعدّوِ

ً  ويقاُل للطائِِر إذا ثَقَُل من أَْكِل الِجيَِف فلم يَْقدْر على النُّهوِض : قد  ؛ قاَل الجْعِديُّ : تََوهََّن تََوهُّنا

__________________ 
 وصدره : 208( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا والبيت لألعش  يف ديوانه ط بريوت ص 1)

 ما إن عل  قلبه غمرةٌ و 
 .«فتَـَوه نَ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 .146( آ  عمران ا اآية 6)
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َد مـــــــــــا  عـــــــــــح ُة بــــــــــــَ يـــــــــــ  َرحـــــــــــِ ضـــــــــــــــــــــــــح
َ
َن فـــــــــــيـــــــــــه امل َوهـــــــــــ   تــــــــــــَ

را     وحِف َأمحـــــــــــحَ نح َدِم اجلـــــــــــَ يـــــــــــعـــــــــــًا مـــــــــــِ (1)رأَيـــــــــــَن جنـــــــــــَِ
 

  
 والَمْضَرِحيَّةُ : النُّسوُر هنا.

 ِمن اإِلبِِل : الَكثِيُف. الَوْهنُ و

 ؛ قاَل طَرفَةُ : ُوِهنَ  ، وقد َمْوُهونٌ  : ِعْرٌق ُمْستَبطٌن َحْبَل العاتِق إلى الَكتِِف ، وُربَّما َوِجَع صاِحبُه ، وهو الواِهنُ و

هــــــــــــــــــــا و  نــــــــــــــــــــُ ين أَلحســــــــــــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــُ لحســــــــــــــــــــــــــــــــــُ  إذا تـــــــــــــــــــــَ

رح     قـــــــــــــــِ وٍن فـــــــــــــــَ وحهـــــــــــــــُ ُت مبـــــــــــــــَ ين َلســـــــــــــــــــــــــــــح (2)إنـــــــــــــــ 
 

  
 عليها فيَْنَكسر ، فيُْنَحر وال تُْدَرك َذكاتُه. (3)َعْظماِن في تَْرقَُوةِ البَعيِر بأَْن يُْصَرَع  الواِهنَتانِ  وقاَل النَّْضر :

 .الواِهنَةِ  : الَوَجُع نَْفُسه. يقاُل : َكَوْيناهُ ِمن الواِهنَةُ و

 أَْطراُف الِعْلباَءْين في فأِْس القَفا ِمن َجانِبَْيه. الواِهنَتانِ  وقيَل :

ْوِر.وقيَل : ُهما  ُل جوانِحِ الزَّ  ِضلَعاِن في أَْصِل العُنُِق ، وُهما أَوَّ

ْعُف ، يكوُن َمْصدراً كالعافِيَِة ؛ قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : الَوْهنُ  : الواِهنَةُ و  والضَّ

ٌة  ـــــــــــَ ن ِه ويف األرحســـــــــــــــــــــــــاِي واهـــــــــــِ يـــــــــــح بــــــــــــَ كـــــــــــِ نـــــــــــح  يف مـــــــــــَ

ِم و     ــــــــَعســــــــــــــــــــــَ ٌز مــــــــن ال مــــــــح ه غــــــــَ ــــــــِ ل فــــــــاصــــــــــــــــــــــِ (4)يف مــــــــَ
 

  
 .الواِهنَةِ  : يُْعَمُل ِمَن الّصْفِر ويُعَلَُّق على ةِ الواِهنَ  وَخَرزُ 

في نُْغِض الَكتِِف ، يقاُل له  الواِهنَةِ  ِعْرٌق يَأُْخذُ في الَمْنِكِب وفي اليَِد ُكلِّها فيُْرقَى منها. وقاَل أَبو نَْصر : ِعْرقُ  الواِهنَةُ  وقاَل خاِلُد بُن َجْنبة :

 الفَِليُق والجائُِف.

 بِذي َهنَاٍت إذا قاَل َكالماً باِطالً يتعلَُّل فيه. َوْهنٌ  كاَن وكانَ ويقاُل : 

 : قَْريةٌ بأَْصفَهاَن. وهانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اِزي ، و (5) َوْهبَنُ   :[وهبن] ّيِ ، منها : مغيَرةُ بُن يَْحيَى بِن المغيَرةِ الّسديُّ الرَّ صاِحُب  (6)َجدُّه المغيَرةُ ، كَجْعفٍَر : قَْريةٌ ِمن رْستاِق الرَّ

اِزيان.  جريٍر ، َرَحَل إليه أَبو َزْرَعةَ وأبو حاتٍِم الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّيِ ، ذُِكَر في الفُتوحِ عن ياقوت ، رِحَمه هللاُ تعالى. وهرندازان : [وهرندزن]  : قَْريةٌ على باِب َمدينَِة الرَّ

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ ، وِذْكُر الفتْحِ ُمْستدرٌك. ، بالفتْحِ : الَوْينُ  : [وين]

 الِعنَُب األْسَوُد. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو

. (7)زاَد ابُن َخالََوْيه : والطاهر  اِزقيُّ ، وهو األْبيَض ، وَكذِلَك الُماّلِحيُّ  والطهار الِعنَُب الرَّ

 عن ياقوت. ، كَسْكَرى : ع ، َوْينَىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : العَْيُب ؛ عن ُكراعٍ ، فهو َعْرٌض ، وعلى قْوِل ابِن األْعرابّيِ َجْوَهر. الَوْينُ 

 : المرأَةُ القصيَرةُ. الوانَةُ و
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 وَعَدم الُوْون. الَوْينِ  قاَل ابُن ِسيَده : أَِلفُه ياء لُوُجودِ 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 واللسان وعجزه يف التهذيب والصحاح. 53ديوانه ط بريوت ( 2)
قوله : أبن يصــرع ا هذا متعل  ِبملة ســقطت هنا ا ونصــها كما يف اللســان : وتســم  الواهنة من البعري الناحرة »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 .«ألهنا رمبا حنرت البعري أبن يصرع اخل
 .«يف مرفقيه»ا واملثبت كما يف اللسان ا ويرو  : « ويف األصالب»برواية :  192/  1( ديوان اهلذليا 4)
 ويف اللباب كياقوت.« وها»( عن ايقوت ابلباء املوحدة ا وابألصر : 5)
 ومثله يف اللباب.« وأبوه حي  بن املغرية صاحب جرير»( يف معجم البلدان : 6)
 من الكتب ال ابلطاء وال ابلظاء.( كذا ابألصر واللسان وكتب مصححه : مل جنده فيما أبيدينا 7)
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ي :  : الِعنَُب األْبيُض ؛ عن ثَْعلَب عن ابِن األَْعرابّيِ ، فهو ِضدٌّ. الَوْينُ  وقاَل ابُن بَّرِ

بيُب األْسَوُد. الَوْينَةُ  وقاَل ابُن َخالََوْيِه :  الزَّ

حاَح باللّغَِة التركيِة  الَوانيُّ  البسُط ، عن ياقوت ؛ ومنها : محمدٌ : قَْلعَةٌ بين خالَط وتَْفِليس ِمن أَْعماِل قاليقال يُْعَمُل فيها  وانو الذي تَْرَجَم الّصِ

 ، وعليه َمداُر َعَمِلهم في الُمراَجعَِة وهو في مجلٍد حاِفٍل ، طالَْعتُه ، وقد أَْخَطأَ في بعِض َمواِضع ، وزاَد بعَض أَْشياٍء.

 يًّا.: َمْوِضٌع أَُظنُّه يَمانِ  وان وقاَل نَْصر :

 مع النون فصل اهلاء
 وهو ِمثَاٌل لم يَْذكْره ِسْيبََوْيه. الُمَهْوئِنّ  : لم يَْذكر الجْوهِريُّ َهأََن ، وقد جاَء منه [هأن]

ي : وَذَكَره الجْوهِريُّ في فَْصل َهَو ، أَو هو َغلٌَط.  قاَل ابُن بَّرِ

 هون ، وهذا َمحلُّ ِذْكِره على الصَّواِب ، وَسيَأْتي ما يَتَعَلَُّق به هناك.* قُْلُت : وأَْوَرَده المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى في 

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى. ، كَصبُوٍر : الَهبُونُ  : [هبن]

اِء أَْيضاً. العَْنَكبوُت. وقاَل أَبو َعْمٍرو : هو  ويقاُل الَهبُوُر بالرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : من قَُرى دهستان. َهْبَراثان : [هبرن]

 بفَتَْحتَْين أَْيضاً : ِمن قَُراها ، عن ياقوت. (1) هبركانو

ً  السَّماءُ  َهتَنَتِ  : [هتن] ً و تَْهتُِن َهتْنا ً و بالضّمِ ، ، ُهتُونا ً تَ و بالتْحِريِك ، ، َهتَنانا  فَْوَق الَهْطِل. أَو ِمن الَمَطرِ  : اْنَصبَّْت ، أَو هو تَهاتَنَتْ و ْهتانا

 الضَّعيُف الدَّائُِم. : الَمَطرُ  التَّْهتانُ 

اخ : َمَطُر ساعٍة ثم يَْفتُُر ثم يَعودُ  : التَّْهتانُ  أَو  ؛ عن النَّْضر ؛ وأَْنَشَد للشمَّ

تـــــــــــــــــــاانً   أَرحســـــــــــــــــــــــــــــــــَر يـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــًا ِدميـــــــــــــــــــًة هتـــــــــــــــــــَح

رحايان     أُل الــــــــــــــقــــــــــــــُ تــــــــــــــاِن ميــــــــــــــَح َر املــــــــــــــِ يــــــــــــــح (2)ســــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
يَمِة ؛ وأَْنَشَد : التَّْهتانُ  وقاَل أَبو زْيٍد :  نَْحٌو ِمن الّدِ

ِر  شـــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــِ
َ
َك ابمل حـــــــــــــــُ ذا َنضـــــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــ   اي حـــــــــــــــَ

ِر     تــــــــــــــــاُن يــــــــــــــــوٍم مــــــــــــــــاطــــــــــــــــِ ه هتــــــــــــــــَح (3)كــــــــــــــــبَنــــــــــــــــ 
 

  
ً  وكأَنَّ  ٍب ، وُركَّعٍ كُكتُ  ، ُهتُنٌ  ج َهتُونٌ و هاتِنٌ  َسحابٌ و  ألنَّ فُعَّالً ال يكوُن َجْمع فَعُول. هاتِنَةٍ  أَو هاتِنٍ  على ُهتَّنا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَشدَّاٍد. َهتَّانٌ  َسحابٌ 

ً  الدَّْمعُ  َهتَنَ و  الدَّْمعِ. َهتُونُ  : قََطَر ، وَعْينٌ  ُهتُونا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ناِحيَةٌ باألْنَدلُِس ِمن أَْعماِل سرقسطة ، عن ياقوت. َهتُْرونَةُ  : [هترن]

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. : الَهتَْمنَةُ  : [هتمن]

 كالَهتَْملَِة ، وقيَل : النُّوُن بََدٌل عن الَّالِم. َكثَْرةُ الَكالمِ  وهو

ّمِ ، ِمن الَكالِم : الُهْجنَةُ  : [هجن]  ما يَِعيبُهُ. ، بالضَّ
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 .ُهْجنةً  تقوُل : ال تَْفعُل كذا فيكوُن عليك

 .ُهْجنَةً و؛ ومنه قَْولُهم : إنَّ للِعْلِم آفَةً ونََكداً  في الِعْلِم : إضاَعتُه الُهْجنَةُ و

 : اللَّئِيُم. (4) الَهجينُ و

__________________ 
 ( يف ايقوت : َهبَـَزَلن.1)
 واللسان والتكملة والصحاح. 462( ملح  ديوانه ص 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( كالمه كا قيقة فيه ا لكن يف كالم املطرزي واألزهري أنه عل  سبير اجملاز ابالستعارة ا ا ه نصر هامش القاموس.4)
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 وهو َمِعيٌب. َعَربيٌّ ُوِلَد من أََمٍة ، أَْيضاً :و

اِعيَة ما لم تَُحصَّ  نَْت فليَس الَولَدوقيَل : هو ابُن األََمِة الرَّ  .بَهِجينٍ  ْن ، فإذا ُحّصِ

ِه ،  عن ثَْعلب. أَو َمْن أَبوهُ َخْيٌر ِمن أُّمِ

ِحيُح.  قاَل األْزهِريُّ : وهذا هو الصَّ

ُد : قيَل لَولَِد العََربّيِ ِمن غيِر العَربيَّةِ  نِت العََرُب تَُسمي العجَم الَحْمراَء ورقاَب ألنَّ الغاِلَب على أَْوالِد العََرِب األُْدَمة ، وكا َهِجينٌ  قاَل الُمبّرِ

وهو  ِهجانٍ  ، كبُْطنان ، وفي بعِض النُّسخِ  ( )2ُهْجنانٌ و كُكَرماء ، ، ُهَجناءُ و ، (1)بالضّمِ  ، ُهْجنٌ  ج المزاِود لغلَبَِة البَياِض على أَْلوانِهم ،

 ؛ قاَل َحسَّان : َمهاِجنَةٌ و َمهاِجينُ و َغلٌَط ،

ـــــــــــــٌد  بـــــــــــــي بـــــــــــــوا عـــــــــــــَ ٌة إذا ُنســـــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــَ هـــــــــــــاجـــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

ُة الـــــــــــــــّزانِد     ثـــــــــــــــَ غـــــــــــــــالـــــــــــــــِ ـــــــــــــــرٌت مـــــــــــــــَ ارِي (3)َعضـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ُهْجنٌ  ، ج َهِجينَةٌ  وهي ُمساَمحةً ، وَحِقيقَتُه أَنَّه ِمن باِب َمحاِسَن وَمالِمَح ؛ َهِجين إنَّهما َجْمعُ  َمهاِجنَةو َمهاِجن قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما قُْلُت في

ّمِ ، ، ّمِ ،  ُهْجنَةً  كَكُرَم ، َهُجنَ  ؛ وقد ِهجانٌ و َهجائِنُ و بالضَّ . ، ُهُجونَةً و َهجانَةً وبالضَّ ّمِ  بالضَّ

 غير َعتِيٍق. بغيِر هاٍء ، أَي ، َهِجينٌ  وِبْرَذْونَةٌ  َهِجينٌ  فََرسٌ و

 .ُهْجنٌ  ِمن الَخْيِل الذي َولََدتْه بِْرَذْونَةٌ ِمن ِحصاٍن َعَربّيٍ ؛ وَخْيلٌ  الَهِجينُ  قاَل األَْزهِريُّ :

 ٍء ؛ قاَل :والخاِلُص ِمن كّلِ شي كِكتاٍب : الِخيارُ  ، الِهجانُ  (4) و

شٍ و  َريـــــــــــــح جـــــــــــــاُن قــــــــــــــُ نح هـــــــــــــِ   ؟إذا قـــــــــــــيـــــــــــــَر : مـــــــــــــَ
ىَت وأنــــــــــَت     ــــــــــفــــــــــَ ــــــــــَت ال جــــــــــاُن كــــــــــنــــــــــَت أَن (5)اهلــــــــــِ

 

  
ً  والعََرُب تَعُدُّ البَياَض ِمَن األَْلوانِ   وَكَرماً. ِهجانا

 الَكِريمةُ ؛ قاَل َعْمُرو بُن ُكْلثوم : والبَْيضاءُ  الِكَراُم ، ِمن اإِلبِِل : البِيضُ  الِهجانُ و

ٍر  كـــــــــــــــــح ٍر أَدحمـــــــــــــــــاَء بـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــح يح عـــــــــــــــــَ  ِذرَاعـــــــــــــــــَ

يــــــــــنــــــــــا     نــــــــــِ رأح جــــــــــَ قــــــــــح وحِن مل تـــــــــــَ جــــــــــاِن الــــــــــلــــــــــ  (6)هــــــــــِ
 

  
 ِمن اإِلبِِل هي الخاِلَصةُ اللّْوِن والِعتِْق ، وهي أَْكَرُم اإِلبِِل ؛ قاَل لَبيٌد : الِهجانُ  وقيَل :

بَبِّضـــــــــــــــــــــــــــــــاٍت  تـــــــــــــــــَ ا مـــــــــــــــــُ جـــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبن  هـــــــــــــــــِ

ِوَرُة الـــــــــــــــــر غـــــــــــــــــاِم و     راِن َأصـــــــــــــــــــــــــــــــح (7)يف األقـــــــــــــــــح
 

  
ُجُل الَحِسيبُ  : الِهجانُ  ِمن المجاِز :و  ، كِكتابٍَة. الِهجانَةِ  وهو بَيِّنُ  الَكِريُم النَّقيُّ الَحَسِب ؛ وفي بعِض النُّسخِ : الَخبيُث ، وهو َغلٌَط. الرَّ

َمْخشريُّ : رُجلٌ  ٌ  ِهجانٌ  وقاَل الزَّ  .ِهجانٌ  َكِريُم التُّْربِة ؛ وَكذِلَك اْمرأَة

 نَةُ التُّْربِة ؛ قاَل الشَّاِعُر :البَيضاُء اللَّيِّ  األْرُض الَكِريمةُ  : الِهجانُ  ِمن المجاِز :و

ر   ِة الــــــــــــثــــــــــــ  يــــــــــــ  وحِن ولــــــــــــِح جــــــــــــاِن الــــــــــــلــــــــــــ   أبَرحٍض هــــــــــــِ

ُر     حـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــب ؤحوجـــــــــُة وال َ
ـــــــــهـــــــــا املـــــــــ َداَة أَنَتح عـــــــــن (8)غـــــــــَ

 

  
؛ قاَل ابُن  بيٌض ِكرامٌ  أَي َهجائِن: ُربَّما قالوا و يَْستَِوي فيه الُمَذكَّر والُمَؤنَّث والَجْمُع ؛ أَْيضاً ، ِهجانٌ  ( )9، وإبِلٌ  ِهجانٌ  وبَعيرٌ  ناقَةٌ  يقاُل :و

 أَْحمر :

تح  فـــــــــــــ  مـــــــــــــاِ  َأواَن خـــــــــــــَ ـــــــــــــ  اجلـــــــــــــِ  كـــــــــــــبن  عـــــــــــــل

يـــــــــــنـــــــــــا     عـــــــــــاِج أُواَرعـــــــــــِ َن مـــــــــــن نـــــــــــِ جـــــــــــائـــــــــــِ (10)هـــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( ضبطت ابلقلم يف القاموس بضمتا.1)
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 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وَمهاِجُن.2)
 واللسان واألساس. 80بريوت ص ( ديوانه ط 3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : واهِلجاُن.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 وعجزه برواية : 362/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 6)

 تربعت األجارع واملتوان
 فال شاهد يف هذه الرواية ا واملثبت كرواية اللسان ا وعجزه يف الصحاح.

 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.« الرعام»برواية :  201بريوت ص ( ديوانه ط 7)
 ( اللسان واألساس والتهذيب ابختالف رواايته.8)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : مَجٌَر.9)
 ( اللسان والصحاح.10)
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، فمنهم َمْن يَْجعَله ِمن باِب ُجنٍُب ، ومنهم  ِهجانٍ و َهجاِئنو ُهُجنٍ  ِمن اإِلبِِل البَْيضاُء الخاِلَصةُ اللَّْوِن والِعتِْق من نُوقٍ  الِهجانُ  قاَل ابُن ِسيَده :

في  ِهجانٍ  نَاٍز وامرأَةٍ ِضنَاٍك ، واألَِلُف فيالَواِحد بمْنِزلَِة أَِلِف ناقٍَة كِ  ِهجانٍ  َمْن يَْجعَله تَْكِسيراً ، وهو َمْذَهُب ِسْيبََوْيه ، وذلَك أَنَّ األَِلَف في

فِعَاٍل ، وُعْذُرها في ذلَك أَنَّ فَِعيالً الَجْمعِ بمْنِزلَِة أَِلِف ِظراٍف وِشَراٍف ، وذلَك أنَّ العََرَب َكسََّرْت فِعَاالً على فِعَاٍل ، كما َكسََّرْت فَِعيالً على 

وقد اْعتَقَبَا أَْيضاً على مْعنًى واِحٍد ، نَْحو َكِليٍب وِكالٍب وَعبِيٍد  ؟اِحٍد منهما ثالثيُّ األْصِل وثاِلثُهُ َحْرُف لينٍ أُْخُت فِعَاٍل ، أاَل تََرى أَنَّ كلَّ و

َر عليه صاِحبُه فقيَل : ناقَةٌ  ا كان كذِلَك ُكّسر أََحُدهما على ما ُكّسِ  .ِهجانٌ  وأَْينُقٌ  ِهجانٌ  وِعبَاٍد ، فلمَّ

َم هللاُ تعالى َوْجهه : قاَل األْصمعيُّ ،و  رِحَمه هللاُ تعالى ، في قَْوِل علّيٍ ، كرَّ

نـــــــــــــــاَي » هو هـــــــــــــــذا جـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــيـــــــــــــــه هـــــــــــــــجـــــــــــــــانـــــــــــــــُ

 «  إذ كـــــــــــــــــّر جـــــــــــــــــاٍن يـــــــــــــــــُده إىل فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه   

  
 يْعنِي ِخياَره وخاِلَصه. ، 

 َشديَدةٌ. ُهْجنَةٌ  وفيه ال يُوِري بقَْدَحٍة واِحَدةٍ ، (1) : َزْندٌ  الهاِجنُ  ِمن المجاِز :و

ْندْيِن واِرياً واآلَخُر َصلُوداً. ُهْجنَةٌ  األساِس : في ِزناِدهوفي   إذا كاَن أَحُد الزَّ

 فالٍن ؛ قاَل بْشٌر : (2)َزْنُد  َهَجنَتْ  ويقاُل :

نـــــــــــًة  جـــــــــــح ُرَ  لـــــــــــو كـــــــــــانـــــــــــتح زانُدَ  هـــــــــــُ مـــــــــــح  لـــــــــــعـــــــــــَ

دَِّ  ضـــــــــــــــــــــــــــارُع     دِّي خلـــــــــــــَ َت إذ خـــــــــــــَ (3)أَلوحَريـــــــــــــح
 

  
بِيَّةُ  : الهاِجنُ و ِغيَرةُ  الصَّ  .الصَّ

 ُ ُج قبل بُلوِغها ، وفي الُمْحَكم : هي المْرأَة غيَرةُ ِمن البَهائِم. تَُزوَّ  وَكذِلَك الصَّ

فاِد ، أَوانِ  تَْحِمُل قبل بُلوغِ  التي العَناقُ  : الهاِجنُ و أَو ُكلُّ ما  ، ولم يُْسَمْع له فِْعٌل ، وَعمَّ به بعُضهم إناَث نَْوَعي الغَنَم. َهواِجنٌ  والَجْمعُ  الّسِ

 ٍء.قالَهُ ثَْعلَب فلم يَُخصَّ به شيئاً من شي ُحِمَل عليها قَْبل بُلوِغها

نَِة. الهاِجنَةُ و  : النَّْخلَةُ تَْحِمُل َصِغيَرةً ، كالُمتََهّجِ

 بمْعنَى العَناِق ، فإنَّه لم يُْسَمْع له فِْعٌل كما تقدََّم. الَهاِجنُ  من َحدَّْي َضَرَب ونََصَر ، ما َعدا ، يَْهُجنُ و يَْهِجنُ  فِْعُل الُكلِّ و

 ، بضّمِ الجيِم وتَُمدُّ : القَْوُم ال َخْيَر فيهم. الَمْهُجناو *الَمْهَجنَاو، كَمْشيََخٍة ،  الَمْهَجنَةُ و

 .َمهاِجنَةُ و َمهاِجينُ و ُهَجناءُ  ، كَمْشيََخٍة ، َمْهَجنَةٌ  وفي األساِس : قَْومٌ 

نَةُ و  وَكَرِمها ؛ قاَل َكْعٌب : إالَّ ِمْن فُحوِل بِالِدها لِعتِْقها ِمن فحوِل الناِس  الَمْمنوعةُ  هي كُمعَظََّمٍة : ، الُمَهجَّ

ــــــــــٍة  ن جــــــــــ  هــــــــــَ ــــــــــوهــــــــــا مــــــــــن مــــــــــُ رحٌف َأخــــــــــوهــــــــــا أَب  حــــــــــَ

لــــــــــــيــــــــــــُر و     ح وحداُء ِشــــــــــــِ ا قـــــــــــــَ هــــــــــــا خــــــــــــاهلــــــــــــُ مــــــــــــ  (4)عــــــــــــَ
 

  
ي ألَْوس :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ــــــــــٍة  ن جــــــــــ  هــــــــــَ ــــــــــوهــــــــــا مــــــــــن مــــــــــُ رحٌف َأخــــــــــوهــــــــــا أَب  حــــــــــَ

رُي و     ئحشــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــاُء مــــــــــِ ن ا َوجــــــــــح هــــــــــا خــــــــــاهلــــــــــُ مــــــــــ  (5)عــــــــــَ
 

  
َل ما تَْحِمل.  وقاَل : هي الناقَةُ أَوَّ

 وقيَل : هي التي ُحِمَل عليها في ِصغَِرها.

 وقيَل : أَراَد بها أَنَّها ِمن ِكراِم اإِلبِِل.

 إْبناها ألنَّهما ُوْلَدا منها األْزهِريُّ : هذه ناقَةٌ َضَربَها أَبوها ليَس أَخوها ، فجاَءْت بَذَكٍر ، ثم َضَربَها ثانيةً فجاَءْت بَذَكٍر آَخر ، فالَولَدانِ وقاَل 

ها ألنَّه ، وُهما أَخواها أَْيضاً ألَبيها ألنّهما َولََدا أَبيها ، ثم َضَرَب أَحُد األََخَوْين األُمَّ فجاَءتْ   األُمُّ بهذه الناقَِة وهي الَحْرُف ، فأَبُوها أَُخوها ألُّمِ

ها ألنَّه ها ، واألُخ اآلَخُر الذي لم يَْضِرْب َعمُّ  ُوِلَد ِمن أُّمِ
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__________________ 
 والتصويب عن القاموس.« زنداً »( يف األصر : 1)
 ( يف اللسان : زندة.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
ُجىَن.كذا اب  (*) َهح

 ألصر ا ويف القاموس : امل
 واللسان واألساس والتهذيب والتكملة. 25( من قصيدته ابنت سعاد ا شرح ابن هشام ص 4)
 واللسان وصدره يف التهذيب. 41( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص 5)
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ه.أَبيها ألن ه ِمن أَبيها وأَ  (1)َأُخو أَبِيها ا وهو خاهُلا ألن ه َأُخو أُّمها ِمن   بوه نـَزَا عل  أُمِّ
ريمةٌ ُمداَخلَة النََّسِب وقاَل ثَْعلَب : أَْنَشَدني أَبو نَْصر عن األَْصمعّي بيَت كْعٍب ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، وقاَل في تْفِسيِره : إنَّها ناقَةٌ كَ 

 لَشَرفِها.

ُل هذا َجَمٌل وقاَل ثَْعلَب : َعَرْضُت هذا القَْوَل على ابِن األَْعرابّيِ فخطَّأَ األَ  ْصمعّي وقاَل : تَداُخل النََّسِب يُْضِوي الَولَد ؛ قاَل : وقاَل المفضَّ

ه ، ولها ابٌن آَخُر هو أَُخو هذا الَجَمِل ، فَوَضعَت ناقَةً ، فهذه الناقَةُ الثانِيَةُ هي الَمْوُصوفَةُ ، فصارَ  ها  نَزا على أُّمِ أَحُدهما أَباها ألنَّه َوِطَئ أُمَّ

ها ألنَّه أَُخو أَبِيها ، وصاَر ، وصا ها َوَضعَتْه ، وصاَر اآلَخُر َعمَّ ها. (2)َر هو أَخاها ألنَّ أُمَّ  هو خالُها ألنَّه أَخو أُّمِ

 وقاَل ثَْعلَب : وهذا هو القَْوُل.

َل ما تُْلقَُح. : الَمْهَجنَةُ و  النَّْخلَةُ أَوَّ

ُجُل : أَْهَجنَ و  وهي ِكراُمها. إبِِلِه ، ِهجانُ  كثَُرتْ  الرَّ

 وهي ِحقَّةٌ. الَجَمُل النَّاقَةَ : َضَربَها وهي بْنُت لَبُوٍن فلَقََحْت ونُتَِجْت ، أَْهَجنَ و

ً  ، وقد الهاِجنُ  قاَل ابُن ُشَمْيٍل : وال يفعُل ذِلَك إالَّ في َسنٍَة ُمْخِصبٍَة فتِْلكَ   ؛ وأَْنَشَد : َهَجنَْت تَْهُجُن ِهجانا

وا عـــــــــلـــــــــ نـــــــــُ وا ابــــــــــح نـــــــــُ ســـــــــــــــــــــــِ ركـــــــــم وَأحح هـــــــــح    ِذي صـــــــــــــــــــــــِ

نُ     جــــــــــُ قــــــــــاِح هتــــــــــَح َر  الــــــــــلــــــــــِّ غــــــــــح َروحا صــــــــــــــــــــــــُ  (3) ؟أمل تـــــــــــَ
  

 وقاَل آَخُر :

ربِهم ومل ا تـُقحَطِب   (4)َهَجَنتح أَبكح
ا تُْخفَض ؛ قالَهُ رُجٌل ألْهِل اْمرأَتِه واْعتَلُّوا عليه بِصغَِرها عن الَوْطِء.  أَي لمَّ

ا أَي أَْستَْقبُحه ، فِْعلََك ، أَْستَْهِجنُ  أَنا ِمن المجاِز :و ؛ وهو مجاٌز. : التَّْقبيحُ  التَّْهِجينُ و . ، ُهْجنَةٌ  وفيه ِذْكُره ؛ يُْستَْهَجنُ  وهذا ممَّ ّمِ  بالضَّ

 ؛ وقيَل : اْفتُِرَعْت قَْبل أَوانِها. ُوِطئَْت َصغيَرةً  َمْبنيًّا للَمْفعوِل : الجاِريَةُ ، اْهتُِجنَتِ و

غائَِر. أَْهَجنُوُهم أَي أَْهلُُهم على التّْصِغيِر : ، أَُهْيِجنَةٌ  ِغْلمةٌ  قاَل ابُن بُُزْرج :و ُجوُهم ِصغاراً ، الصَّ  ، أَي َزوَّ

ٌ  َهِجينٌ  لَبَنٌ  ِمن المجاِز :و . : ال َصريٌح وال ِلبَأ َمْخشريُّ  ؛ نَقَلَهُ الزَّ

 ا يُْستدرُك عليه :* وممَّ 

غيِر يَتََزيَُّن بِزينَِة الَكبيِر. يقاُل : هو على التَّفاُؤل. الهاِجنُ  يقاُل : َجلَّتِ   عن الَولِد : أَي َصغَُرْت ؛ يُْضَرُب َمثاَلً للصَّ

ْخُم. الهاِجنُ  وَجلَّتِ  ْفِد : وهو القََدُح الضَّ  عن الّرِ

 ، أَي َكبَُرْت. الهاِجنِ  ةُ عنوقاَل ابُن األَْعرابّيِ : َجلَِّت العُْلبَ 

 قاَل : وهي بنُت اللَّبُوِن يُْحَمُل عليها فتَْلقَُح ، ثم تُْنتَُج ، وهي ِحقَّةٌ.

 على َمْعُسوِرها ابَن اللَّبُوِن. الهاِجنُ وعلى َمْيُسوِرها اْبنَة الِحقَّة ،  الهاِجنُ  وقاَل ابُن بُُزْرج :

نَة وناقَةٌ   ْعتََسَرةٌ.، كُمعَظََّمٍة : مُ  ُمَهجَّ

 .الِهَجانِ  ويقاُل للقَْوِم الِكراِم : إنَّهم َسَراةُ 

 الُمَحيَّا : نَِقيّة. ِهجانُ و

 : البَياُض. الِهَجانَةُ و

 الشاةُ : تبيََّن َحْملُها. اْهتََجنَتِ و
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 من النّْخِل : التي تَْحِمُل َصِغيَرةً ، عن َشِمٍر. الهاِجنُ و

 ، ويُْطلَُق على البِريِد. الَهِجينِ  : راِكبُ  الِهجانُ و

ً  : [هدن] ْك. : َسَكنَ  َهَدَن يَْهِدُن ُهدونا  فلم يَتَحرَّ

 يتَعدَّى وال يَتَعدَّى. أَْسَكَن ، أَْيضاً : َهَدنَ و

بيَّ  َهَدنَ و ً  أَْرضاهُ ،ووغيَرهُ : َخَدَعه  الصَّ  .كَهدَّنَهُ تَْهِدينا

 المْرأَةِ َولََدها : تَْسِكينُها له بَكالٍم إذا أَراَدْت إناَمتَه. تْهِدينُ  وقيَل :

__________________ 
 ( يف اللسان : ألبيها.1)
 .«لتهذيب و ملهقوله : وصار هو خاهلا ا كذا يف اللسان أيضاً كا»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
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ً و  َدفََن. : َهَدَن ُهدونا

 قَتََل. أَْيضاً :و

كُّ والَمْعروفُ  : الَمَطُر الضَّعيُف القَليلُ  الَهْدنَةُ و  .الدَّْهنَةُ  ؛ عن ابِن األْعرابّي ؛ وقاَل : هو الرَّ

ّمِ : الُمصالََحةُ  ، الُهْدنَةُ  ِمن المجاِز :و السُُّكون بْعَد  الُهْدنَةِ  بْعَد الَحْرِب والُمواَدَعةُ بيَن الُمْسلمين والكفَّاِر ، وبيَن كّلِ ُمتَحاِربين ، وأْصلُ  بالضَّ

أَي  ، «على َدَخنٍ  ُهْدنَةٌ  يكوُن بَْعَدها» الِفتَِن : حِديثُ منه ُمدَّة َمْعلُوَمة ، فإذا اْنقََضِت المدَّةُ عاُدوا إلى الِقتاِل ؛ و الُهْدنَة الَهْيج ، وُربَّما ُجِعلَتِ 

 صالََحهُ.:  هاَدنَهُ  وقد ، كالُمهاَدنَةِ  سكوٌن على ِغّلٍ ؛

 .كالَمْهَدنَةِ  الدََّعةُ والسُُّكوُن ، : الُهْدنَةُ و

 .الهدنَةِ  قاَل اللّْيُث : َمْفعَلَةٌ ِمن

ّمِ ؛  ، الُهُدونِ و ل اللْيلِ »ِضَي هللاُ تعالى عنه : في حِديِث َسْلمان ، روبالضَّ ل اللْيِل ولَغا في الحِديِث  ، «آلِخِره َمْهَدنَةٌ  َمْلغاةُ أَوَّ أَي إذا َسِهر أَوَّ

  لهما.السُُّكوُن ، أَي َمِظنَّةٌ :  الُهُدونُ و: َمْفعَلَةٌ ِمن اللّْغِو ،  الَمْهَدنَةُ ولم يَْستيقْظ في آِخِره للتََّهّجِد والصَّالةِ. والَمْلقاةُ 

 ؛ وهو مجاٌز. اْستَقامَ  األْمُر : تَهاَدنو

 : الَجباُن. الَهْيدانُ و

 إذا كاَن يَهابه. لََهْيدانٌ  قاَل األْزهِريُّ : هو فَْيعاٌل ِمثْل َعْيداِن النَّْخِل ، والنُّوُن أَْصليَّة ، ويقاُل : إنّه عْنكَ 

 البخيُل األْحَمُق. أَْيضاً :و

 .الُهُدونُ  في الَحْرِب ، والَجْمعُ  الثِّقيلُ  الجافي الَوِخمُ  ، كِكتاٍب : األْحَمقُ  الِهدانُ و

ً »في حِديِث ُعثْمان ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : و ً  َجبانا  وقاَل ُرْؤبَة : ، «ِهدانا

داُن اجلــــــــــــــــايف  ُض املــــــــــــــــاَ  اهلــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــد  ــــــــــــــــَح

راِف     طــــــــــِ ٍر وال اصــــــــــــــــــــــــح قــــــــــح (1)مــــــــــن غــــــــــرِي مــــــــــا عــــــــــَ
 

  
 ، فزاُدوا الياَء. الِهدانُ  واِحٌد ؛ قاَل : واألْصلُ  الِهدانُ و الَهْيدانُ  وقاَل أَبو ُعبيٍد في النواِدِر :

 ؛ وهو مجاٌز. ، بالكْسِر : الِخْصبُ  الِهْدنُ و

 عن ياقوت. ع بالبَْحَرْيِن ، : ِهْدنٌ و

 عن َعْزِمه ؛ فَتََر. اْنَهَدنَ و

 الخْيَل : أَْضَمَرها. أَْهَدنَ و

 ، كُمْحِسٍن : َكتََم َجْرياً لم يُْظِهْره. ُمْهِدنٌ  فََرسٌ و

ً و  .ُمَهّدنٌ  وَخدََّعهُ ، فهو : ثَبََّطهُ وَسكَّنَهُ  َهدَّنَهُ تَْهِدينا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ا كاَن عليه. فيَْهِدنُه يَأْتِيه (2)ُجِل بخبٍر ، بالضّمِ : اْنتِقاُض َعْزِم الرَّ  الُهْدنَةُ   عمَّ

ً  َخبٌَر : أَتاهُ  َهَدنَهو  َشديداً ؛ نَقَلَهُ األْزهِريُّ عن الَهواِزنّي. َهْدنا

 ، بالكْسِر : الُمصالََحةُ بْعَد الَحْرِب ، قاَل أُساَمةُ الُهَذليُّ : الِهَدانَةُ و

َة مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريـــــــــــــــٍب  َدانـــــــــــــــَ وان اهلـــــــــــــــِ  فســـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــُ

ن  و     وِب  هـــــــــــُ جـــــــــــُ (3)مـــــــــــعـــــــــــًا قـــــــــــيـــــــــــاٌم كـــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 : الذي يُْطَمُع منه في الصْلحِ. الَمْهُدونُ و
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 : تَصالََحا. تَهاَدنَاو

ً و  : َربَّثَهم بَكالٍم وأَْعطاُهم َعْهداً ال يَْنِوي أْن يَِفَي به. َهَدنَهم يَْهِدنُهم َهْدنا

 ُء اليَِسيُر.عْنَك فالٌن ، كعُنَِي : أَْرضاهُ مْنَك الشي ُهِدنَ و

هُ : كافَّهُ ،  َهَدنَ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :  إذا َحُمَق. َهَدنَ وَعُدوَّ

 : البُْطُء. التَّْهِدينُ و

 : النُّوُق. الَهْوَدناتُ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 .«خلربٍ »( يف التهذيب : 2)
 واملثبت كرواية اللسان.« يسومون» يف زايدات شعره ا برواية : 1350/  3( شرح أشعار اهلذليا 3)
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 .الُهْدنَةُ و الَهْدنُ  : بِليٌد يَْرِضيه الَكالُم ؛ واالسمُ  َمْهُدونٌ و، كِكتاٍب ،  ِهدانٌ  ورُجلٌ 

 بالقْوِل دوَن الِفْعِل. َهَدنُوه وقد

ر في حاَجتِه ؛ عن ابِن األْعرابّيِ ، وأَْنَشَد : الَمْهُدونُ و الِهَدانُ و اُم الذي ال يَُصلِّي وال يُبَّكِ  : النَّوَّ

رِج  ُرَتَجح
ِم اأُلزحنَِة امل  (1)ِهَداٌن كشحح

 وقاَل :

ُدوِن و  َهح
 (2)مل يـَُعو دح نـَوحمَة امل

 : الَمْهُدونِ  ؛ وأَْنَشَد األْزهِريُّ في تََهدَّنَ  وقد

هـــــــــــا  تـــــــــــُ و ـــــــــــَ ظـــــــــــُ وٌ  حـــــــــــُ بحكـــــــــــُ واِويـــــــــــَر مـــــــــــَ ـــــــــــعـــــــــــَ  إن  ال

ُدوُن و     هــــــــــــح واِ  مــــــــــــَ هــــــــــــانــــــــــــِة ابألقــــــــــــح (3)ذو الــــــــــــكــــــــــــَ
 

  
 ، كَكِتٍف : الُمْستَْرِخي. الَهِدنُ و

 تَدلُّ به.ِء يُسْ ، كِكتاٍب : قَِليُل الشي الِهَدانُ و

 وأَْيضاً : موِضٌع بحَمى ضرية ، عن أَبي موَسى.

. : الَهْيُرونُ  : [هرن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ا  فإنِّي ال أَْحفَُظ فيه شيئاً. َهَرنَ  وقاَل األْزهِريُّ : أَمَّ

 َجيٌِّد. كَزْيتُوٍن : َضْرٌب من التَّْمرِ  ، الَهْيُرونُ  وقاَل القُتَْيبيُّ :

 .السالمعليهماوهو ابُن ِعْمران بِن قاهث أَِخي موَسى ،  وسلمعليههللاصلىالنبّيِ  ( )4: اسمُ  َهارونُ و

ٌب ال اْشتِقاق له في العَربيَِّة ؛ وكاَن من ولِدِه يَْحيَى وإلياس وإْليسع والعَزيِر ،  هارونُ  قاَل األْزهِريُّ :  .السالمعليهمُمعَرَّ

آَمَن لُوُط بإبراهيَم وهاَجَر معه إلى الشَّاِم  الّسالُم ، وعلى نبيِّنا (5) أَُخو إبراهيَم وأَبو لوٍط ، عليهمُ  ناُحوَر بِن ساُروَغ ، بنِ  بُن تاَرحَ  هارانُ و

 فنََزل إبرهيُم فِلَْسِطين ونََزَل لُوُط باألْرُدّن ، وأَْرَسَل إلى أَْهِل َسُدوم.

 على لَْفِظ النََّسِب ، الَهْرنَِويُّ  هو أَو َمْقصور الَهْرنََوى بضّمِ النوِن ؛ وقاَل ابُن ِسيَده : ولْسُت أَْدِري ، ةُ الَهْرنُوَ  أَو َمْقصوراً ، ، الَهْرنََوىو

 نَْبٌت.

 قاَل : ولم أََر هذه الَكِلَمةَ وال أَْعِرفُها في النَّباِت ، وأَْنَكَرها جماَعةٌ ِمن أَْهِل اللّغَِة.

 الفُلَْيِفلَةُ ، َجيٌِّد لَوَجعِ الَحْلِق ويُلَيُِّن البَْطَن. هو القَْرنَُوةُ ، أَوأَو هو 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ِمن ُحُصوِن ذماَر باليََمِن. (6)كَسحاٍب 

ا يُْنَسُب إلى الهاُرونيُّ و ا ِميٌل وبإزائِِه ِمن الجانِِب الغَْربي الَمْعشوُق. هارون : قَْصٌر قُْرَب ساُمرَّ  الَواثِق ، وهو على دْجلَة بَْينه وبيَن سامرَّ

شيد. هارونُ  : مِدينَةٌ َصغيَرةٌ قُْرَب َمْرعش في َطَرِف َجبَِل اللَّكاِم ، اْستَْحَدثَها الَهاُرونيَّةُ و  الرَّ

 ابان في َطريِق ُخَراساَن ، بها القَْنطَرةُ العَِجيبَةُ البِناِء.وأَْيضاً : قَْريةٌ ِمن قَُرى بَْغداَد قُْرَب شهر

ه الَهاُرونيُّ  بِن محمِد بِن أَحمَد ابِن بسَّامٍ  (7)وأَبو إْسحاق إبراهيُم بُن أَحمَد  شيد ، عن بْكِر بِن َسْهٍل. َهارون إلى َجّدِ  الرَّ
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ه الَمْذُكور ، َرَوى عنه أَبو سِعيٍد  الَهاُرونيُّ  (8)ةَ بِن عْزرَ  هارون وأَبو نَْصر عبُد هللِا بُن الُحَسْيِن بنِ  اُق إلى َجّدِ  الَخِليليُّ الحافُِظ. (9)الَورَّ

ّيِ ، وِمن ولِدِه أَْحمُد الُمَؤيِّد باهلِل ويَْحيَ  هارون بُن الُحَسْيِن بِن محمِد بنِ  هارونُ و ى الناِطُق بِن محمٍد البطحانّي الحسنيُّ الُملَقَُّب باألْقَطعِ ، بالرَّ

ْيِديَِّة. الَهاُرونيّ  ويُْعرفاِن باْبنَيْ  هارونِ  بالَحّقِ بُن الُحَسْين بنِ  ِة الزَّ  ، وُهما ِمن أَئِمَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 .«وذو الكهامة»( اللسان والتهذيب والصحاح ا ويف املصادر : 3)
 منونة ا وأضافها الشارح فخففها.( يف القاموس : اسٌم ابلرفض 4)
 .«الّصالة و»( عل  هامش القاموس عن نسخة : 5)
 ضبرت قلم.« ِهر ان»( قيدها ايقوت : 6)
 ( سقطت من الباب.7)
 ( يف اللباب : عروة.8)
 ( اللباب : أبو سعد.9)
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يِن المعجمِة : الِهْرِشنُ  : [هرشن] . ، كِزْبِرجٍ : بالّشِ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ْدقَْينِ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو البَعيرُ  تَه. الواِسُع الّشِ  ؛ قاَل : وال أَْدِري ما صحَّ

 ونَقَلَهُ ابُن ِسيَده عنه أَْيضاً.

 ، كَجْوَهٍر : الغُباُر. الَهْوَزنُ  : [هزن]

 .طائِرٌ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

 .َهَواِزنُ  قاَل األْزهِريُّ : ولم أَْسَمْعه لغيِرِه ، قاَل : وَجْمعُه

 ِمن ذي الُكالعِ. أَبو بَْطنٍ  : َهْوَزنُ و

 ، قاَل : وأَبو عاِمرٍ  َهْوَزن ، وهو حيٌّ ِمن اليََمِن يقاُل لهم َهْوَزنٍ  َجْمعُ  َهواِزنُ : وَرَوى األْزهِريُّ عن األْصمعّيِ في كتاِب األْسماِء قاَل 

 منهم. الَهْوَزنيُّ 

 بُن الغَْوِث بِن َسْعِد ابِن َعْوِف بِن عِدّيِ بِن ماِلِك بِن زْيِد بِن سدد بِن زْرَعةَ بِن َسبَا األْصغَر. َهْوَزنُ  وفي أْنساِب الَهَمدانّي : هو

 بُن سْعِد بِن َمْنصوِر بِن ِعْكِرمةَ بِن خصفَةَ بِن قَْيِس َعْيالن. َهَواِزنُ  من قَْيٍس ؛ وهو : قَبيلَةٌ  َهَواِزنُ و

 لكاَن َوْجهاً. َهْوَزنيٌّ  ألنَّه قد صاَر اْسماً للحّيِ ، ولو قيَل : َهَواِزنيُّ  قاَل األْزهِريُّ : ال أَْدِري ِممَّ اْشتِقاقُه ، والنَّسُب إليه

 ا يُْستدرُك عليه :* وممَّ 

 : ِمْخالٌف باليََمِن. َهْوَزنُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّيِ ، وقد َذَكَرها المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى اْستِْطراداً في َمواِضع ِمن كتابِِه : وسكوِن النوِن  (1)، بكْسَرتَْين  ِهِسْنَجانُ   :[هسنجن] قَْريةٌ بالرَّ

اٍر ، وعنه أَبو بكٍر اإلْسماعيلي.، منها : أَبو إْسحاق إب ازي ، عن ِهشاِم بِن عمَّ  راهيُم ابُن يوُسَف بِن خاِلٍد الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالفاِء : الَمَطُر الشَّديُد ؛ عن ابِن األْعرابّيِ ؛ كما في اللِّساِن. الَهْفنُ  : [هفن]

 ْصبَهاَن.، بالفَْوقيَّة بَْعد الفاِء : قَْريةٌ بأ هفتانو

. : التََّهكُّنُ  : [هكن]  أَْهَملَُهة الجْوهِريُّ

 على ما فاَت ، كالتَّفَكُِّن ، وقد َسبََق ِذْكُره. التَّنَدُّمُ  وفي اللِّساِن : هو

. َمْعروفٌ  ، كبِْرَذْوٍن : نَْبٌت م الِهْليَْونُ  : [هلن]  حارٌّ َرْطٌب باِهيٌّ

 .(2) اْمرأَةٍ  ُمَصغَّراً : اسمُ  ، ِهلَْينِيَةُ و

ُجُل : َهْيَمنَ  : [همن] َن ، الرَّ  والهاُء بََدٌل ِمَن الَهْمزةِ. قاَل آميَن ، كأمَّ

نُوا ياًء فصاَر أَيْ  ، فََهْيِمنُوا إني داع: ُرِوي عن ُعَمر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، أَنَّه قاَل يوماً و ِمنُوا أَي فأّمنُوا ، قلَب أََحد َحْرفي التَّْشديِد في أَّمِ

 .َهْيِمنُوا ، ثم قلَب الَهْمَزة هاء وإْحدى الِميَمْيِن ياًء فصارَ 

 ؛ كذا في األساِس. َرْفَرفَ  : َهْيَمنَةً  الطَّائُِر على فِراِخهِ  َهْيَمنَ و

اَر َرقِيباً عليه وحافِظاً ؛  َهْيَمنَ و  في الُكتُِب القَِديَمِة. أَْسماِء هللِا تعالى ِمن وهو ، وتُْفتَُح الميُم الثانِيَةُ : الُمَهْيِمنُ  منهوعلى كذا : صَّ
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 في األْصلِ  الُمْؤِمِن َمن آَمَن غيَرهُ ِمن الخوِف ، وهو (4) في مْعنَى ؛ واْختُِلَف فيه فقيَل : هو (3) (َوُمَهْيِمناً َعَلْيهِ )وفي التَّْنِزيِل العَزيز : 

 كما قالُوا : َهَراَق وأََراَق. األُولى هاءً  ُصيَِّرتِ  ثم كَراَهة اْجتِماِعهما فصاَر ُمَؤْيِمٌن ، ُمَؤأِْمٌن ، بَهْمزتيِن قُِلبَِت الَهْمَزةُ الثَّانِيَةُ ياءً 

__________________ 
 ( قيدها ايقوت ابلنص بكسر أوله وفتح السا.1)
 رف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلر والتنوين.( يف القاموس ابلرفض منونة ا وتص2)
 .48( املائدة ا اآية 3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : مبعىن.4)
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 قاَل األْزهِريُّ : وهذا على قِياِس العربيَِّة َصِحيٌح.

نُِقَل ذِلَك عن ابِن عباٍس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما ؛ أَو هو قَِريٌب ِمن  أَو الُمْؤتَمِن ، وأَْصلُه ُمَؤْيِمن ُمفَْيِعل ِمن األمانَِة ؛ أَو بَمْعنَى األِميِن ،

ر أَو الشَّاِهِد ، ذِلَك.  : وسلمعليههللاصلىقَْوُل العباس ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، يمدُح النبيَّ  وبه فُّسِ

ُن مـــــــــن  مــــــــــِ يــــــــــح هــــــــــَ ُ
َك املــــــــــ تــــــــــُ يـــــــــــح َو  بـــــــــــَ تـــــــــــَ  حــــــــــىت احــــــــــح

     ُ طــــــــــُ هــــــــــا الــــــــــنــــــــــ  يــــــــــاَء حتــــــــــتــــــــــَ لــــــــــح ِدَف عــــــــــَ نــــــــــح (1)خــــــــــِ
 

  
ي : أَي بَْيتَُك الشاِهُد بَشَرفِك.  قاَل ابُن بَّرِ

وأَشاَر صاِحُب الِمْصباح إلى القَْولَْين ؛  َذَكَره هنا وأَعاَدهُ في َهَمى إشاَرةً إلى القَْولَْين : أنَّ النُّوَن زائَِدةٌ أَو أَْصِليَّةٌ. ، بالكْسِر ، الِهْميانُ و

 للسَّراِويل. التِّكَّةُ  واْختُِلَف فيه فقيَل : هو

 الِمْنَطقَةُ. أَْيضاً :و

 ِكيٌس للنَّفَقَِة يَُشدُّ في الَوَسِط. أَْيضاً :و

ٌب ؛ والعََرُب قد تَكلَُّموا به قَِديماً  الِهْميانُ وقاَل األْزهِريُّ :   فأْعربُوه.َدِخيٌل ُمعَرَّ

 ُعْجٌر. ُهمايِينُ وأَْعَجُز  ِهْميانٌ  له يقاُل :و

 في أَْحِقيُكم وأَْشساَعُكم في نِعاِلُكم. َهمايِنكم حِديِث النّعماِن يَْوَم نَهاَوْنَد : تَعاَهُدوا الَجْمع فيوقد جاَء ِذْكُر لَْفِظ 

 شاِعٌر َمْشهوٌر. بُن قُحافَةَ السَّْعِديُّ ، ويَُضمُّ أَو يُثَلَُّث ، ِهْميانُ و

يَِّة بَْينها وبيَن النّْعمانِيَِة ، ليَس بقُْربِها شي ة ببَْغدادَ   :همينيا: ُمَمالَة ، ويقاُل  همانية ، ويقاُل : (2) ، كعاَلنِيَةٍ  َهمانِيَةُ و ٌء من في َوَسِط البَّرِ

، َرَوى  الهمانيُّ  ؛ منها : أَبو الفََرجِ الَحَسُن ابُن أَحمَد بِن علّيٍ البَْغداديُّ  (3) همانيٌّ  االعَماَراِت ، َكبيَرةٌ كالبَْلَدةِ على ضفَِّة دْجلَة ، والنِّْسبَةُ إليه

 هاَجَرْت إلى الَحبََشِة مع َزْوِجها. َصحابِيَّةٌ  أَو خالٍد ، الخَزاِعيَّةُ ، بِْنُت َخلٍَف ، ُهَمْينَةُ  وكُجَهْينَةَ : عنه عْبُد العَزيِز األْزِجّي.

ا  يُْستدرُك عليه : * وممَّ

 الُمهيَِمناُت : القَضايَا.

 : القائُِم بأُموِر الَخْلِق. الُمَهْيِمنُ و

 وقاَل الِكسائيُّ : هو الشَِّهيُد.

 ِء ، والقائُِم على الُكتُِب.وقاَل أَبو َمْعشٍر : هو القَبَّاُن على الشي

 : األمانَةُ. الُمَهْيِمنيةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

  تعالى في َسفََن.، محّركةً والذَّاُل ُمْعجمة : َمدينَةٌ َكبيَرةٌ بالعََجِم َمْشهوَرةٌ ، منها : ِسيفَنَةُ ، الذي َذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللا َهَمَذانُ  : [همذن]

ْج َهمَ  َذان بَْعَده ِمثْلَه ؛ عن ابِن فاِرَس اللّغَوّي وأَبو الفْضِل أَحمُد بُن الُحَسْيِن بِن يَْحيَى بِن سِعيٍد الُملَقَُّب بالبَِديعِ أَحُد الفَُضالِء الفَُصحاء لم تُخّرِ

 .353َسنَة  (4)موماً ، وعنه القاِضي أبو محمٍد النَّْيسابُوريُّ ، ماَت ، رِحَمه هللاُ تعالى ، بَهراةَ َمسْ 

 بُكاًء ِمثْل الَحنِيَن ؛ قاَل : : بََكى َهنَّ يَِهنُّ  : [هنن]

ا  نــــــــــــــــــــ  الًء هــــــــــــــــــــَ  ملــــــــــــــــــــا رَأ  الــــــــــــــــــــداَر خــــــــــــــــــــَ

ا و     نــــــــــــــ  َر مــــــــــــــا َأجــــــــــــــَ هــــــــــــــِ ظــــــــــــــح (5)كــــــــــــــاَد أن يــــــــــــــُ
 

  
ً و  ؛ قاَل : َحنَّ  : َهنَّ َهنِينا
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تح  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ن تح والَت هـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ن  حـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُروُع و     قــــــــــــــــــــــــــــــــح (6)َأيّنِ لــــــــــــــــــــــــــــــــِك مــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( قيدها ايقوت بفتح اهلاء ا ضبرت قلم. ويف اللباب : ُ ان.2)
 ( ضبطت يف ايقوت واللباب بضم اهلاء. أضاف ايقوت : ورمبا قير  َُيّن بغري ألف.3)
 ( قيد ابن األثري وفاته اب روف سنة مثان وتسعا وثالمثئة.4)
 والتهذيب. 15/  6املقايي  ( اللسان والصحاح واألو  يف 5)
قوله : حنت والت هنت ا كذا يف اللســـان والصـــحاح بواو بعد حنت والذي يف التكملة حبذفها وعليها يســـتقيم »( هبامش املطبوعة املصـــرية : 6)

يت لألعش  وإلا هو ملازن ا ونسبه الصاغاين لألعش  ا تبعاً للجوهري ا مث قا  : ولي  الب« وزن هذا الشطر من اهلزج وقد دخله اخلرم وا ذف
 بن مالك. ويف الصحاح بدون نسبة.
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 ، قَِريٌب بَْعضها ِمن بعٍض. ويقاُل : الَحنِيُن أَْرفَُع ِمن األنيِن. الَهنِينُ ووهو الَحنِيُن واألنِيُن  َهنَّ ووقاَل اللَّيُث : َحنَّ وأنَّ 

ّمِ : الشَّ  الُهنانَةُ و بالتَّْشديِد ، ، الهانَّةُ و  ْحَمةُ في باِطِن العَْيِن تَْحَت الُمْقلَِة.، بالضَّ

 كلُّ شْحٍم. الُهنانَةُ  وقيَل :

 .ُهنانَةٌ  وال هانَّةٌ  ويقاُل : ما بِبَعيِري

. بَِقيَّةُ الُمّخِ ، أَْيضاً : الُهنانَةُ و  نَقَلَهُ األْزهِريُّ

ْرُق بالَجَملِ  أَي ُهنانَةٌ  قيَل : ما بالبَعيرِ و   :؛ قاَل الفََرْزَدقُ  الّطِ

اُم رقــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــٌة  ظــــــــــــَ َك والــــــــــــعــــــــــــِ ونــــــــــــَ فــــــــــــاُيشــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــُ  أَي

ِة رارُ و     نـــــــــــــــانـــــــــــــــَ ُر اهلـــــــــــــــَ خـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ خ  ممـــــــــــــــُح ُ
 (1) ؟املـــــــــــــــ

  
 ٌء من خيٍر ؛ وهو على الَمثَِل.، أَي شي هانَّةٌ  وقيَل : ما به

ه فهو َمْحموٌم ؛ وله نَظاِئُر تقدََّمْت. ، َمْهنُونٌ  هللاُ فهو أََهنَّهُ و  كأَحمَّ

 وتقدََّم له في منن أنَّ المنَنَةَ أُْنثى القَنافِِذ. ، كِعنَبٍة : َضْرٌب ِمن القَنافِِذ ، الِهنَنَةُ و

ّمِ : د ُهونِينُ و  في ِجباِل عاِملَةَ ُمِطلٌّ على نواِحي حْمَص. ، بالضَّ

َدةِ : ة األُولى ، بكْسِر النُّونِ  ( )2َهنِّنُ و  عالى ، وهي غيُر أُّمِ حنين الذي تقدََّم ِذْكُرها.باليَِمِن ؛ عن ياقوت ، رِحَمه هللاُ ت الُمَشدَّ

ً  ، فيَُصغَّرُ  (3) عند بعِضهم بالتَّْشديِد ، َهنٌّ  الفَْرُج ، أَْصلُهُ  ُمَخفَّفاً : ، الَهنُ و  ؛ وأَْنَشَد بعُضهم : ُهنَْينا

ــــــــــــااًن  ــــــــــــي ــــــــــــي ب ــــــــــــر ُ  صــــــــــــــــــــــــــُ  ء هبــــــــــــم اي قــــــــــــات

ا وارِي     ٍد هلــــــــــــََ نــــــــــــا مــــــــــــن َزنــــــــــــح يــــــــــــح نـــــــــــــَ (4)أُم  اهلــــــــــــُ
 

  
. َهنُ  ، ثم يَُخفَُّف فيُقاُل : هن والمكبر تَْصِغيُره الهنيين هنين وأَحد  ، وَسيَأْتي ِذْكُره في الُمْعتَّلِ

 أُْبعُد قَِليالً. َحْذِف األلِف ، أَي، بتَْشديِد النّوِن مع  (5) وَهُهنَّا وهذه بتَْشديِد النُّوِن ، تَنَحَّ هاُهنا وهاُهنَّا ، قَْولُهم :و

ُء في الياِء إْن أَي تَنَحَّ ، ويَِجي: كَحتَّى  ، َهنَّاو بفَتَْحتَْين وتَْشديِد النوِن ، أَي اْقتَِرْب ؛ وللبَِغيِض َهَهنَّا ، ُمَخفَّفَتَْين : ، ُهنَاوأَو يقاُل للَحبيِب َهُهنا 

 شاَء هللاُ تعالى.

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 : التي تْبِكي وتَئِنُّ ؛ قاَل : الَهنَّانَةُ 

هح  انــــــــــــــــَ نــــــــــــــــ  كــــــــــــــــحــــــــــــــــي أَبــــــــــــــــدًا هــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  ال تـــــــــــــــــَ

هح     ـــــــــــــَ طـــــــــــــان ـــــــــــــح ي ا شـــــــــــــــــــــــــــَ زًا كـــــــــــــبهنـــــــــــــ  ـــــــــــــِّ ي جـــــــــــــَ (6)عـــــــــــــُ
 

  
 وقْوُل الراعي :

ُح  مــــــــــــَ لــــــــــــح ك تـــــــــــــَ نــــــــــــُ يـــــــــــــح عــــــــــــاِن عــــــــــــَ ِر األ ــــــــــــح  َأيف أَثــــــــــــَ

ُح     ـــــــــَ ي ـــــــــح تـ ك مـــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــب ـــــــــل ا إن  ق ـــــــــ  ن رح الَت هـــــــــَ (7)َأجـــــــــَ
 

  
 يقوُل : ليَس األمُر حيُث َذَهْبَت.

 ، أَي رُجُل ، وال يُْستَْعمُل إالَّ في النِّداِء ؛ وسيَأْتي في الُمْعتّلِ ُمفَصَّال. َهناهُ  ويقُولوَن : يا

 ، كُزبَْيٍر : ناِحيَةٌ من َسواِحِل تلمسان. ُهنَْينُ و

ً  يَِهنُه َهنَهو ً  : أَصاَب منه َهنا  ، كأنَّهُ أَصاَب شيئاً من أَْعضائِه. َهنا
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ً  قاَل الَهَرويُّ : َعَرْضُت ذِلَك على األْزهِرّي فأْنَكَره وقاَل : إنَّما هو  إذا أَْضعَفَه. َوَهنَه َوْهنا

__________________ 
 برواية : 472( ديوانه ص 1)

 هنضــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــرز شــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــوهـــــــــــــا فـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــورت 

 قصــــــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوائـــــــــــــــــــم داراملـــــــــــــــــــخ مـــــــــــــــــــن و    

  

 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وُهَنٌن ا كُصَرٌد.2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َفُخفَِّف.3)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة ا قا  الصاغاين : والرواية :4)

 ء هبــــــــــــــــم اي قــــــــــــــــبــــــــــــــــح   صــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــعــــــــــــــــااًن  ــــــــــــــــي

ربت    يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ... أم اهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
  

 وهو للقتا  الكاليب.

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وَهن ا.5)
 .«ال تنكحن»( اللسان والتهذيب وفيهما : 6)
 وعجزه يف الصحاح. 14/  6واللسان واملقايي   34( ديوانه ط بريوت ص 7)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 محمِد بِن ُعَمر، بالكْسِر وضّمِ الداِل : َمَحلَّةٌ ببلخ ينزلُها الغْلماُن والَجَواِري ؛ منها اإلماُم أَبو َجْعفٍر محمُد ابُن عبِد هللِا بِن  ِهْنُدوانُ  : [هندن]

غيِر لفْقِهه ، ماَت ، رِحَمهُ هللاُ تعالى ، ببُخارى َسنَ  الِهْنُدوانيُّ  : نَْهٌر بيَن ُخوزستان  (1)، بالضّمِ  ُهْنُدوانُ و. 362ة الُملَقَُّب بأبي َحنيفَةَ الصَّ

جان ، عليه ِواليَةٌ َكبيَرةٌ.  وأَرَّ

  تعالى.، بالكْسِر قَْريةٌ بخوزستان ، ذات آثاٍر َعِجيبٍَة وأْبنِيٍة عاِليٍة تُثاُر منها الدَّفائِن كما تُثَاُر بِمْصَر ، َحَرَسها هللاُ  ِهْنديجانو

. ، كِجْرَدْحٍل : الِهْنَزْمنُ  : [هنزمن]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

بُ  وهو باألِلِف ، وهو الَمْشهوُر الُمتَعارُف عْنَد الفُْرِس ، ويُْطلَُق  أَو أَْنُجَمنْ  بفتحٍ فسكوٍن فضِم الجيِم وفتحِ الميِم ، ، َهْنُجَمنْ  الجماَعةُ ، ُمعَرَّ

 ُمْطلقاً ، أَو لعيٍد ِمن أَْعياِد النّصاَرى ، أَو لساِئِر العََجم ؛ قاَل األْعشى : ِس لِمْجَمعِ النَّا على مْجِلِس الّشْرِب ، أَو

ُت خُمَش ما  ٌن وُرحح َزمح  (2)إذا كاَن ِهنـح
 بالياِء بََدُل النّوِن األُولى. الِهْيَزْمنُ و، بالّراِء ،  الِهْنَزْمرُ  ويقاُل أَْيضاً :

ً  : [هون] مِّ  هاَن يَُهوُن ُهونا ً و،  ، بالضَّ  ؛ قاَل ذُو اإلْصبَع : : َذلَّ  َمهانَةً و َهوانا

يــــــــــــٍة  ي بــــــــــــراعــــــــــــِ ــــــــــــِّ بح إلــــــــــــيــــــــــــك فــــــــــــمــــــــــــا أُم  اذهــــــــــــَ

وِن     ي عــــــلــــــ  اهلــــــُ خـــــــاَض وال أُغحضــــــــــــــــــــِ
َ
رحعــــــَ  املــــــ ــــــَ (3)تـ

 

  
 : اْسماِن. الَمهانَةُ و الَهوانُ  وقيَل :

ي : ليَس »الحِديُث :  ليَّة ، وقد تقدََّم وبها ُرِوي، والِميُم زائَِدةٌ والُمهانَةُ ِمن الَحقاَرةِ فَعالَةٌ والِميُم أَصْ  الَهَوانِ  َمْفعَلَةٌ ِمن الَمهانَةُ  وقاَل ابُن بَّرِ

 .«بالَمِهين بالجافي وال

ً و عليه ، وليَسْت  َهيِّنٌ  أي كّل ذِلكَ  ( )4لَْيهِ عَ  أَْهَونُ  َوُهوَ  قَْولُه تعالى : ؛ ومنه أَْهَونُ و كَميٍِّت وَمْيٍت ، َهْينٌ و َهيِّنٌ  : َسُهَل ، فهو هاَن َهْونا

 ٌء أَْيَسُر عليه ِمن غيِرِه ؛ ومنه قَْوُل الشَّاِعِر :للُمفاَضلَِة ألنَّه ليَس شي

ُر  ُر  ال أَدحرِي وإيّنِ ألوحجـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  ل

ُة َأو ُ      يـــــــــــ  نـــــــــــِ
َ

ُدو املـــــــــــ عـــــــــــح نـــــــــــا تــــــــــــَ (5)عـــــــــــلـــــــــــ  أَيـــــــــــِّ
 

  
 ٍء وأَْشيِئاء على أَْفِعالء.كشي أَْهِوناءُ  ج

ي : : السَِّكينَةُ والَوقارُ  الَهْونُ و ْفُق ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  والّرِ

ـــــــــــال  ُر مـــــــــــا ف هـــــــــــح ـــــــــــد  ُرد  ال ـــــــــــَ مـــــــــــا ال يـ كـــــــــــُ ـــــــــــَ ن وح  هـــــــــــَ

نح مـــــــــال و     ِر مـــــــــَ فـــــــــًا يف إثـــــــــح كـــــــــا َأســـــــــــــــــــــــَ لـــــــــِ (6)ال هتـــــــــَح
 

  
ً  كان يَْمِشي»الحِديُث : منه و  أَي بِرْفٍق وِلْيٍن وتَثبٍّت. ، «َهْونا

 ٍء.ِمن كّل شي الَحقيرُ  : الَهْونُ و

ّمِ : الِخْزيُ   :الُهْونُ و  َمْفعلةٌ منه. ، كالَمهانَةِ  الِخْزيِ ؛ ، أَي ذي (7) (فََأَخَذهْتُْم صاِعَقُة اْلَعذاِب اهْلُونِ ): ؛ ومنه قَْولُه تعالى  بالضَّ

 بِن إْلياس بِن ُمَضَر ، أَبو قَبيلٍَة وهو أَُخو القَاَرة. بُن ُخَزْيَمةَ بِن ُمْدِرَكةَ  الُهْونُ و

بِّيُّ : القاَرةُ بنُو ُل الضَّ  .الَهْونِ  وقاَل المفضَّ

 وَرَوى أبو طاِلٍب فيه فتَْح الهاِء أَْيضاً ، وقد تقدََّم ِذْكُر القاَرةِ في موِضِعِه.

 الَخْلُق ُكلُُّهم. و ، أَيه الُهْون ما أَْدِري أَيُّ و

__________________ 
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 ( ضبطها ايقوت ابلقلم ابلكسر ا وابلنص بضم الدا .1)
 وصدره : 186( ديوانه ط بريوت ص 2)

 آس وخريي ومرٌو وسوسنٌ و 
 وعجزه يف اللسان.

 لذي األصبض العدواين ا ملف  من بيتا : 31( يف املفضلية 3)
ــــــــــــلــــــــــــد ) ــــــــــــؤوس إذا مــــــــــــا خــــــــــــفــــــــــــفــــــــــــت مــــــــــــن ب  عــــــــــــّف ي

 هـــــــــــــــواًن فـــــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــوقـــــــــــــــاف عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  اهلـــــــــــــــون   

  

 عـــــــــــــــــين إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــراعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــون    ــــــــــــــــرعــــــــــــــــ  املــــــــــــــــخــــــــــــــــاض ومــــــــــــــــا رأي مبــــــــــــــــغــــــــــــــــب  ت

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 .27( الروم ا اآية 4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
 .17( فصلت ا اآية 7)
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اي أَْعلى.  قاَل ابُن ِسيَده : والزَّ

نَهو ً  عليه هللاُ  َهوَّ لَهُ وَخفَّفَهُ. : تَْهوينا  َسهَّ

نَ و  به ، وذِلَك إذا اْستَْحقََره ؛ ومنه قَْولُه : تَهاَونَ وبه  كاْستَهانَ  ، أََهانَهُ  َء :الشَّي َهوَّ

ك َأن  لــــــــــــــــــ  َا الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــقــــــــــــــــــرَي عــــــــــــــــــَ  ال هتــــــــــــــــــُ

هح     عـــــــــــَ ـــــــــــَ ُر قـــــــــــد َرفـ هـــــــــــح َض يـــــــــــومـــــــــــًا والـــــــــــد  رحكـــــــــــَ ـــــــــــَ (1)تـ
 

  
ا اْستَْقبلَها ساِكٌن. تُِهينَنْ  أَراَد : ال  ، فحذَف النوَن الَخِفيفَةَ لمَّ

 ، والُمَخفَُّف ِمن اللِّيِن. الَهوانِ  أَو الُمَشّدُد من ُمَخفٌَّف منه. َهْينُ وأَصلُه َهيُوٌن  َهيِّنٌ و : ساكٌن ُمتَّئٌِد. َهْينٌ و َهيِّنٌ  هوو

 اللَّيِّن ، ُمَشّدٌد. بالَهيِّن اللَّْيِن ، ُمَخفَّف ، وتذمُّ  بالَهْينِ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ : العََرُب تَْمدحُ 

 َجعَلَهُ َمْدحاً لُهم. ، «لَْينُونَ  َهْينُونَ  الُمْسِلمونَ »في الحِديِث : و

 وقاَل غيُر ابِن األَْعرابّيِ : ُهما بمْعنًى واِحٍد.

 ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب : ُمتَّئَِدةٌ  ةَ :؛ األخيَرةُ عن أَبي ُعبَْيدَ  ، ويَُضمُّ  َهْونَة اْمرأَةٌ و

ٌة  نـــــــــــــَ وح يـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــر وايب وهـــــــــــــَ نـــــــــــــَ ـــــــــــــح تـ وُء مبـــــــــــــَ نـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  تـ

وُب     عــــــــــُ ــــــــــَ ظــــــــــاِم ل ــــــــــعــــــــــِ ا ال (2)عــــــــــلــــــــــ  اأَلرحِض مجــــــــــَّ
 

  
 .ِهينَتِه ؛ وَكذِلَك تََكلََّم على ِرْسِلكَ  أَي : َهْونِكَ و، بالَكْسِر ،  ِهينَتِكَ  على اْمِش و

ْفِق ؛ و ، «ِهينَتِه أنَّه ساَر على»في الَحِديِث : و ً  أَْحبِْب َحبِيبَكَ »قْوُل علّيٍ رِضَي هللاُ تعالى عنه : منه أَي على عاَدتِه في السُُّكوِن والّرِ  َهْونا

ا  ُض ُشعَراء الجاِهِليَّة :في الجاِهليَِّة ؛ قاَل بع اسُم يوِم االثنينِ  أَْيضاً :و:  (3) رُجلٍ  اسمُ  : األْهونُ و أَي ُحبًّا ُمْقتَِصداً ال إْفراَط فيه. ، «مَّ

ي  وحمــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَش وَأن  يـ ُر َأن َأعــــــــــــــــــِ  أَُ مــــــــــــــــــِّ

بـــــــــــــــــــــــــارِ     َوَن َأو جـــــــــــــــــــــــــُ  أبَو َ  َأو أَبهـــــــــــــــــــــــــح

  

 َأو الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاِد ُدابٍر أَم فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــوحمـــــــــــــــــــي 

يـــــــــــــاِر     ُروبـــــــــــــٍة َأو شـــــــــــــــــــــــــــِ ٍ  َأو عـــــــــــــَ نـــــــــــــِ ؤح (4)مبـــــــــــــُ
 

  
ي : ويقاُل ليوِم االثنيِن أَْيضاً : أَوَهُد ؛ وقد ذُِكَر في مح ِه.قاَل ابُن بَّرِ  لِّ

 بضّمِ الواِو ، ، الهاُونُ و ، بفتحِ الواِو ، وهكذا َضبََطه ابُن قُتَْيبَة في كتاِب األَدِب وقاَل ابُن دحيةُ في التَّْنويِر : وهو َخَطأٌ عْنَدهم ؛ (5) الهاَونُ و

ٌب. الذي يَُدقُّ فيه ،: بِزياَدةِ الواِو  ، الهاُوونُ و  فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

كقَانُوٍن وقَوانِيَن فَحذفُوا منه الواَو الثانِيَةَ اْستِثْقاالً ، وفَتَُحوا األُولى ، ألنَّه ليَس في َكالِمهم فاُعٌل  َهَواوينُ  ألنَّ َجْمعَه هاُوون أَْصلهقيَل : كاَن 

 بضّمِ العَْيِن.

 عن َشِمٍر ، وأَْنَشَد : وتُْفتَُح الَهْمَزةُ ، كُمْطَمئِّنٍ ، ، الُمْهَوئِنُّ و

بُوِش يف مُ  َوِئّن ابلد ب َمدح  (6)هح
واُب.  َذَكَره األْزهِريُّ كابِن ِسيَده في هأن ، وهو الصَّ

ي.  وَذَكَره الجْوهِريُّ في هوأ ، وَخطَّأَهُ ابُن بَّرِ

 والُمصنِّف كأَنَّه اْعتَبَر ِزياَدةَ الميِم والَهْمَزة فأَْوَرَده هنا.

 وقد تقدََّم أنَّه ِمثاٌل لم يَْذكْره ِسْيبََوْيه. الَمكاُن البَعيُد. وهو

__________________ 
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( اللســــان والصــــحاح ا وكتب مصــــحح املطبوعة املصــــرية : قوله ال هتا اخل التحقي  أنه من املنســــوخ لكن دخر يف مســــتفعلن أوله اخلرم ابلراء 1)
 فيف. وآخر نصفه : الراء من تركض.املهملة بعد خبنه فصار عل  وزن فاعلن. وقا  العيين إنه من اخل

 .«مجاء»( اللسان وفيه : 2)
 ( يف القاموس : رجٌر ا ابلرفض منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  حربها.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
َتح الواُو.5)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : واهلاُووُن واهلاُوُن ا وقد تـُفح
 وقبله كما يف التكملة :« من»ويف الديوان « هبن»اللسان و  78( الرجز لر بة ديوانه ص 6)

 جاءوا أبخراهم عل  خنشوش
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 الَوْهَدةُ. هي أَو

عاُب والِمْيُث ِمن ، وال يكوُن الِمْهَوِئّن في الِجباِل وال في الِقفاِف وال في  الُمْهَوئِنِّ  قاَل األَْزهِريُّ : بُطوُن األَْرِض وقَراُرها ، وال تُعَدُّ الّشِ

ماِل ، ليَس الُمْهَوئِّن إالَّ ِمن َجلَِد األْرِض وبُطونِها.  الّرِ

 لَما اْطَمأَنَّ ِمن األْرِض واتََّسَع. الُمْهَوئِنُّ  ؛ ومنه الَمفاَزةُ : اْطَمأَنَّْت في َسعَةٍ  اْهَوأَنَّتِ و

ي : ْحراُء الواِسعَةُ ، وَوْزنُه ُمفوِعٌل. وقاَل ابُن بَّرِ  هو الصَّ

َمْخشريُّ ، رِحَمه هللاُ تعالى. يَْرفُق بها أَي نْفَسه : يُهاِونُ  هوو  ؛ نَقَلَهُ الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْعُف. الَمهانَةُ و الَهوانُ   : الضَّ

ً  ءُ عليه الشيْ  هانَ و . هونا  : َخفَّ

 ٌ  بالضّمِ : ُمطاِوعةٌ. ُهونَةٌ و الِخْلقَِة َغْير َغِليَظتها : َضعيفَةُ  ُهونَةٌ  واْمرأَة

ّمِ : التَّْسكيُن والّصْلُح والَجْمُع كُصَرٍد. الُهْونَةُ و  ، بالضَّ

 ، أَي َخِفيُف الثََمِن. َهوانِهِ  وقاَل رُجٌل ِمن العََرِب لبَعيٍر له : ما به بأٌْس َغْيرُ 

 ؛ وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه للُكَمْيت : َمهاِوينُ  ين َجْمعُه، كِمْحراٍب : الَكثيُر اللّ  الِمْهوانُ و

ا  ُزوِر خمـــــــــــــَ داِن اجلـــــــــــــَ هـــــــــــــاِويـــــــــــــُن أَبـــــــــــــح م  مـــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــــــُ

ُزُم     ـــــــــُ وٌر وال قـ ات ال خـــــــــُ يـــــــــُص الـــــــــَعشـــــــــــــــــــــــيـــــــــِّ (1)مـــــــــِ
 

  
 .مْهَونٍ  وقاَل ابُن ِسيَده : يَجوُز أَن يكوَن َجْمع

ّمِ : الشدَّةُ. يقاُل : أَصابَهُ  الُهونُ و ةٌ وَعَوٌز. ُهونٌ  ، بالضَّ  َشديٌد ، أَي ِشدَّةٌ وَمَضرَّ

ْفُق وال األَْهَونِ  ، تأْنِيثُ  الُهونَى : تَْصغيرُ  الُهَوْينىوإذا كاَن ِمْطواعاً َسِلساً.  َهْونَةٌ  من الَخْيِل ، واألُْنثى لََهْونٌ  ويقاُل : إنَّه ّسِكينَةُ ، التََّؤَدةُ والّرِ

 والَوقاُر.

 .األَْهَون ، أَي (2)، بالضّمِ  بالُهونِ  وإنَّه ليَأُْخذ أَْمَره

 ، كَمْحَمَدةٍ : الَمْرأَةُ الَحَسنَةُ الَخْلِق. الَمْهيَنَةُ و

وَرفِّْه عْنِدي ، وأَْنِفْه عْنِدي ، واْستَْنِفْه عنِدي اليوَم ، واْخِفض عنِدي ، وأَِرْح عْنِدي ، واْرفَْه عْنِدي ، واْستَْرِفْه عْنِدي ،  ُهنْ  وفي النواِدِر :

 عْنِدي ، وتَْفسيُره : أَقِْم عْنِدي ، واْستَِرْح واْستَِجمَّ.

 وابُن ُعْصفُوٍر.قالَهُ أبو حيَّان  وَذَكروا في تَْصِغيِر الُمْهَوئِّنِ َوْجَهْين : َحْذف الِميِم وأََحد المضعَّفَْين ، أَو َحْذف الَهْمَزة وأََحد المضعَّفَْين ؛

 عليه. أَْهَونَه وما

 : الَحِقيُر. الَهيِّنُ و

ين. أَْهَونُ و تِه : ذُِكَر في الّسِ  من قُعَْيٍس على َعمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً   :[هين]  عن بعِض ُعلَماِء األْنَدلُِس عن األَْعلَم. (3)بكْسِر الهاِء  فَُهنْ  ، كالَن يَِليُن ؛ ومنه الَمثَُل : إذا َعزَّ أَُخوكَ  هاَن يَِهيُن َهْينا

 ً هُ. هاَن يَِهيُن َهْينا  بالياِء ، هكذا وأَقرَّ

 لُمْعتََمِد عليهم قُُصوٌر.وقْوُل شْيِخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى : لم أََره عن إماٍم ثَْبٍت وال نَقَلَهُ أَحٌد ِمَن ا
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 ؟هذا األَْمر : أي ما َشأْنُه َهيَانُ  ويقاُل : ما

، كَسحاٍب : ِمن قَُرى ُجْرجاَن ، عن ابِن الّسمعاني ؛ منها : أبو  َهيانٌ وبُن بَيَّاَن : َمْن ال يُْعَرُف هو وال أَبُوه ؛ وقيَل : إنَّ نونَهُ زائَِدةٌ.  َهيَّانُ و

،  279الُجْرجانيُّ ، َرَوى الُمَوّطأَ عن القَْعنبيُّ ومحمِد بِن كثيٍر الُجمحّيِ ، ماَت َسنَة  الَهيانيُّ  بْكٍر محمُد بُن بسَّام بِن بْكِر بِن عبِد هللِا بِن بسَّام

 رِحَمه هللا تعالى.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف اللسان ا ابلقلم ا ابلفتح.2)
 ( يف اللسان ابلكسر ا ويف األساس ابلضم ا وكال ا ابلقلم.3)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

  ، وأخاله تَْصحيفاً.، كِجْرَدْحٍل ، لُغَةٌ في الِهْنَزْمِن ، وبه ُرِوي قَْوُل األَْعَشى ، نَقَلَه صاِحُب اللِّسانِ  الِهْيَزْمنُ  : [هيزمن]

 مع النون فصل الياء
ْملَِة ، بها قَْبُر َصحابّيٍ يقاُل : إنَّه أَبو ُهَرْيَرةَ أَو عبدُ  يُْبنَى : [يبن]  هللِا ابُن أَبي سْرحٍ ، رِضَي كلُْبنَى : اْسُم قَْريٍة ِمن فِلَْسِطين بالقُْرِب ِمن الرَّ

 أُساَمةَ. (1)هللاُ تعالى عنهما ، وهي أبنى بالَهْمَزةِ ، وقد جاَء ِذْكُرها في سريِة 

 : لُغَةٌ في أَْبيَن ، َمْوِضٌع باليََمِن ؛ نَقَلَه ياقوٌت ، رِحَمه هللاُ تعالى. (2)ْعفٍَر ، كجَ  يَْبيَنُ و

ً  وقد َخَرجَ  ورأِْسه ، وتُْكَرهُ الِوالَدة إذا كانَْت َكذِلَك ؛ : أَْن تَْخُرَج ِرْجاَل الَمْولُوِد قَْبَل يََدْيه اليَتْنُ  : [يتن]  ؛ قاَل البَِعيُث : يَتْنا

قـــــــــــً  محـــــــــــََ  فـــــــــــٌة لـــــــــــَ يـــــــــــح ه وهـــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــــَ ه أُمـــــــــــ  تـــــــــــح  لـــــــــــَ

ا     ِة أَرحِشــــــــــَ يــــــــــافــــــــــَ َ الضــــــــــــــــــــــــِّ وح (3)فــــــــــجــــــــــاَءتح بــــــــــه يــــــــــَ
 

  
 وأَتٌْن وَوتٌْن ، ثالُث لُغاٍت. يَتْنٌ  قاَل ابُن َخالََوْيِه :

ه ، وَكذِلَك النَّاقَةُ ، أَْيتَنَتْ و  كُمْكَرٍم. ُموتَنٌ  والِقياسُ  اللّْحيانّيِ وهذا ناِدٌر ،عن  ، َمْيتونٌ  وهو ُموتِنَةٌ و ُموتِنٌ  وهي بالتّْشديِد ، ، يَتَّنَتْ و أُمُّ

وايِة : ُموَدن« اليَدِ  ُموتَنَ »قد جاَء في حِديِث ِذي الثَُّديَِّة : و  وقد تقدََّم في َوتََن بالتَّْفِصيل. ، ، والَمْشهوُر في الّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِة ُحنَْين.: واٍد بالِحجاِز قُْرَب وادِ  يََدعان : [يدعن]  ي نَْخلَة ، ذُِكَر في قصَّ

 وهو ُسمٌّ ؛ وقيَل : كلُّ َسّمٍ ؛ قاَل النابِغَةُ : ، كَصبُوٍر : ِدماُغ الِفيِل ، اليَُرونُ  : [يرن]

ِه و  َديــــــــــــح ُض مــــــــــــا لــــــــــــَ فــــــــــــَ نـــــــــــــح ُث يـــــــــــــَ يــــــــــــح َت الــــــــــــغــــــــــــَ  أَنــــــــــــح

ُه الــــــــــــــرَيُوُن و     طــــــــــــــَ م  خــــــــــــــالــــــــــــــَ َت الســــــــــــــــــــــــــــ  (4)أَنــــــــــــــح
 

  
 َعَرُق الدَّابَِّة. أَْيضاً :و

 ؛ وقد َمرَّ ذِلَك في أََرَن. ماُء الفَْحلِ  ي التَّهِذيِب :فو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالفتْحِ ويَُضمُّ : واٍد بالِحجاِز يسيُل إلى نَْجٍد. يَْرنا

 هو يفعل ِمن َرنَْوت فمَحلُّه الُمْعتّل.: قيَل : هو فَعلى ِمن األَرِن ثم أُْبِدلَِت الَهْمَزةُ ياًء ؛ وقيَل 

 مع تَاَراء ، وتَاَراُء : َمْوِضُع شآم فلعَلَّه َمْوِضٌع آَخُر. يَْرنا وذُِكرَ 

 ُصبُّ في دْجلَةَ ، عن ياقوت.ويرنِي ، بكْسِر النّوِن : اسُم نَْهٍر يَْخُرُج من دون إْرِمينِيَةَ ويَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. اليرغانيُّ  : َجدُّ عْبِد المِلِك بِن محمِد بِن عبِد هللاِ  يرغان : [يرغن] اِق ، وعنه المحامليُّ  البَْغداِديُّ عن عبِد الرزَّ

كةً : وادٍ  يََزنُ   :[يزن]  .(5) ِلَوْزِن الِفْعلِ  ِمن الصَّْرفِ  ويُْمنَعُ  باليََمِن أُِضيَف إليه ذُو ، ، محرَّ

 ؛ قاَل عْبَد بَني الَحْسحاِس : يَْزأَنِيٌّ  بَدليِل قْوِلهم : ُرمحٌ  يَْزأَنُ  أَْصلُه قاَل ابُن جنِّي :

ينِّ فـــــــــيـــــــــا ُرب  لـــــــــيـــــــــلـــــــــٍة  ي مـــــــــِ كـــــــــِ حـــــــــَ  فـــــــــإنح َتضـــــــــــــــــــــــح

بــــــــــاِء     ِك فــــــــــيــــــــــهــــــــــا كــــــــــالــــــــــقــــــــــَ تــــــــــُ رَكــــــــــح ــــــــــَ ر جــــــــــاتـ فــــــــــَ  مــــــــــُ
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__________________ 
 ا قا  ابن األثري : ويقا  هلا يُبىن ابلياء.« َأِغرح عل  أُبحىَن صباحاً »ملا أرسله إىل الروم :  وسلمعليههللاصلى( قاَ  له النيب 1)
 ( يف ايقوت : بوزن مرمي.2)
 ه الرواية.وعجزه يف الصحاح هبذ« فجاءت بيو للضيافة»( اللسان وفيه يف مادة ضيف 3)
 والروايتان يف اللسان.« ينفض ما يليه»برواية :  266( ديوان النابغة الذبياين صنعة ابن السكيت ط بريوت ص 4)
( عل  هامش القاموس : قلت : رد الصـــاغاين يف كتاب الذير والصـــلة منض صـــرفه ا وأطا  فيه ا وقا  : مادة زأن غري معروفة وال تضـــاف ذو 5)

 ا ويف شرح الدريدية البن النحاس أن فيه قولا ا ا ه نصر.إىل ألاء األجناس 
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هــــــــا  ُت رأحســــــــــــــــــــــَ نــــــــح لــــــــيــــــــهــــــــا وطــــــــامــــــــَ ُت بــــــــرِجــــــــح عــــــــح  َرفـــــــــَ

َرجـــــــا و     دح حـــــــَ ُ
زحَأين  املـــــ ـــــَ ـــــيـ ـــــيـــــهـــــــا ال ُت ف بـــــــح بحســـــــــــــــــــَ (1)ســـــــــــــــــــَ

 

  
 ، وقد تقدََّم. آَزنِيٌّ و أَْزأَنيٌّ و يَْزأَنِيٌّ  وقالوا :

اغانيُّ في تَْكملَتِه َمْنَع   َصْرفِه ، وأَطاَل فيه ؛ وقاَل : مادَّةُ َزأََن غيُر َمْعروفٍَة وال تُضاُف ذُو إالَّ إلى أَْسماِء األَْجناِس.وَمنََع الصَّ

ْيَت َرُجالً بِذي ماٍل هل تُغيِّره  ؟ُروهُمْنَصرفاً فلم يُغيِّ  يََزنٍ  قاَل : ال ، أاَل تَراُهم قالوا : ذُو ؟وقاَل ِسْيبََوْيه : سأَْلُت الَخِليَل إذا َسمَّ

َن وهو الذي يَْذكُره المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ، فيَما بَْعد وَسيَأْتي ِذْكُر اْسمه ، وظاِهُر ِسياقِه يَْقتَِضي أَنَّ البَطْ  بَْطٌن من ِحْميََر ، : يََزن ذُوو

الً ، ثم يقول بَْطٌن ِمن ِحْميََر. يََزن َغْيُره ، وهو َخَطأٌ ، وكاَن الصَّواُب أَْن يَْذُكر َذا يََزنَ  ِمن غْيِر ذُو ، وأَنَّ َذا يََزنُ  الذي ِمن ِحْميََر هو  أَوَّ

هللاُ ، واْبنه َعْبد هللِا ، وعقبة بِن عاِمٍر وأَبي أَيوب األَْنصاِرّي ، رِضَي  (2)المْصريُّ عن ُعَمر  التابِِعيُّ  بُن عبِد هللاِ  منهم : أَبو الَخْيِر َمْرثَدُ 

هكذا في النسخِ والصَّواُب أَبو التَِّقّيِ ، كغنّيٍ  وأَبو البَقاِء ، 90، تُوفي َسنَة  (3)تعالى عنهم ، وعنه عبُد الّرحمن بن شماَسةَ ويَزيُد بُن حبيٍب 

ة ، وعنه أَبو َداُود والنّسائي وابُن ماَجه الحمصيُّ عن إْسماعيَل بِن عيَّاش وبقيَّ  اليََزنيُّ  ِهشاُم بُن عبِد المِلكِ  ، (4)، كما َضبََطه الحافُِظ 

 ؛ وَحِفيُده الَحَسُن بُن تَِقّيٍ يأْتِي ِذْكُره في الُمْعتل. 251، ثقَةٌ ، تُوفي َسنَة  (5)والفريابي واْبنُه َعْمَرَوْيه 

عاِمُر بُن أَْسلَم بِن  يََزن ن ، وُهما قَْصراِن باليَمِن ، واسُم ِذيكما قالوا : ذُو ُرَعْين وذُو َجدَ  : َمِلُك لِحْميََر ألنَّه َحَمى ذلك الواِدي ، يََزنَ  ذُوو

قَّب َسْيفاً لَشجاَعتِه ، َمْشهوٌر ، َغْوث بِن سْعِد بِن َعْوِف بِن عِدّيِ بن ماِلِك بِن زْيِد بِن سدد بِن زْرَعةَ بِن َسبَا األَْصغَُر ، واْبنُه َشراِحيُل ، ويُلَ 

ْيِس بِن عبِد  عاِمِر بِن سيِف بِن النُّْعماِن ابِن عفيٍر األَْوَسط ، ابن زْرَعةَ بِن عفيٍر األَْكبَر ابِن الحاِرِث ابِن النُّْعماِن بِن قَ وِمن ولِدِه : زرَعةُ بنُ 

 ، وابنه عفير ِمن مهاجرة الشام. وسلمعليههللاصلى، َكتََب إليه َرُسوُل هللِا  يََزن بِن سيِف بِن ذي

. ، محّركةً : اليََسنُ  : [يسن]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 مثُْل أََسن. كفَِرَح ، يَِسنَ  أََسُن البِئِْر ؛ وقد وهو

 سين.« س ي ل»: اسٌم ، وذُِكَر في  ياِسينُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ُمتَغَيٌِّر ، لُغَةٌ في آسن لبْعِض العََرِب. ياِسنُ  ماءٌ 

 ، كأَْفلٍُس : مْوِضٌع باليَماَمِة ، عن نَْصر. أَْيُسنُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمْعروٌف ، وقد َذَكَره المصنُِّف في يسم. الياَسِمينُ  : [يسمن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َن باليََمِن.: َمْنِزٌل ِمن َمناِزِل َهَمدا يسمون

كةً : الشَّيُخ الَكبيرُ  اليَفَنُ  : [يفن] أَي الشَّْيُب ؛ وأَْنَشَد أَبو  ، «الذي قد لََهَزهُ القَتِيرُ  اليَفَنُ »قَْوُل علّيٍ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : منه ؛ و ، محرَّ

 ُعبَْيٍد لألَْعشى :

َر فـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا َمضـــــــــــــــــــــــــَ  و  هـــــــــــح  مـــــــــــا إنح أَر  الـــــــــــد 

نح     فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ اِرٍف أو يـ (6)يـــــــــــــغـــــــــــــاِدُر مـــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل اللَّْيُث : الشيُخ الفاني ، والياُء أَْصِلية.

 وقاَل بعُضهم : هو على تَْقِديِر يَْفعَل ألنَّ الدَّْهَر فَنَّهُ وأَْباله.

ابعَِة.أَي َدَخَل في  الِعْجُل إذا أَْربََع ، : اليَفَنُ و  الرَّ

 وقيَل : ماٌء ِمن ِمياِه بَني نميِر بِن عاِمٍر ؛ كما في اللِّساِن ، وأَْهَملَهُ ياقوُت وَذَكَره في التي بَْعده. ع ، : اليَفَنُ و
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__________________ 
 وانظر ختر ه فيه.« كالقباء املفرج»برواية :  59( اللسان هبذه الرواية ا واألو  يف ديوانه ص 1)
  اللباب : عمرو بن العاص.( يف2)
 ( يف الباب : ابن أيب حبيب.3)
 ( ومثله يف الكاشف للذهيب.4)
 .«وابنه عمرويه»بد  : « وأبو عروبة»( كذا ا ويف الكاشف : 5)
ن م»واملثبت كاللســـــان والصـــــحاح وصـــــّوب الصـــــاغاين يف التكملة « . من شـــــارح أو يفن.. يف صـــــرفه»برواية :  205( ديوانه ط بريوت ص 6)

 .«شارخ
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. يُْفنٌ  الُمتَفَنُِّن ، ج : اليَفَنُ و ّمِ  ، بالضَّ

 ؛ عن ابِن األعرابّيِ. بهاٍء : البَقََرةُ  ، اليَفَنَةُ و

 الحاِمُل. هي أَو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ قاَل : يَفَنٌ  يقاُل للثّْوِر الُمِسّنِ :

رِي هــــــــــر أَتــــــــــَ  اِ ســــــــــــــــــــــــاان  عــــــــــح  اي لــــــــــيــــــــــَت شــــــــــــــــــــــــِ

ِ شـــــــــــــــــــــــــــــــاان    اح نـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــيـ ُت ال ذح  َأيّنِ اختـــــــــــــــــ َ

  

لحَب والل وَمَة والِعياان  (1) ؟السِّ

 .اليَفَنَْينِ  كأَنَّه قاَل : اتََّخْذُت أَداةَ 

ي : ّمِ : الثِّيراُن الِجلَّةُ ، واِحُدها اليُْفنُ  وقاَل ابُن بَّرِ   :؛ قاَل الراجزُ  يَفَنُ  ، بالضَّ

طــــــــــــــــاِف  ُة الــــــــــــــــعــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ قــــــــــــــــوُ  د مــــــــــــــــائــــــــــــــــِ  تــــــــــــــــَ

افِ     حــــــــــــَ ت  مــــــــــــن الــــــــــــقــــــــــــُ َك قــــــــــــدح مــــــــــــُ  ؟مــــــــــــا لــــــــــــَ
  

ِن والــــــــــــــــِوَذاِف  فــــــــــــــــح وحُ  الــــــــــــــــيـــــــــــــــــُ  ذلــــــــــــــــَك شــــــــــــــــــــــــــــــَ

ٌض ابلــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــِر غــــــــــــــرُي دايف و     جــــــــــــــَ (2)َمضــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ي عن ابِن القطَّاعِ قاَل : غيُر أَْيضاً ، وهو ِمن األَْضداِد. اليَفَنُ  ونَقََل ابُن بَّرِ  : الصَّ

ً  األَْمَر ، كفَِرَح ، يَِقنَ  : [يقن] ُك ،  بالفتْحِ  ، يَْقنا ُكلّه ، بمْعنًى واِحٍد ،  َعِلَمهُ وتََحقَّقَهُ  أَي به : اْستَْيقَنَ و اْستَْيقَنَهُ و تَيَقَّنَهوبه  أَْيقَنَ و أَْيقَنَهوويُحرَّ

ِة قَْبلَها ، وإذا َصغَّْرتَه َرَدْدتُه إلى األْصِل وقُْلتَ  ُموقِنٌ  باألَْمِر وإنَّما صاَرِت الواُو ياًء في قَْوِلكَ  تَيَقَّنَ  وَكذِلكَ   .ُميَْيِقنٌ  للضمَّ

كةً ، يَقَنَةٌ و، ُمثَلَّثَة القاِف ،  يَِقنٌ  هوو عن  ، ِميقانٌ  وكذا ولم يُكذّْب به ، كقَْوِلهم : رُجٌل أُذٌُن ؛ أَْيقَنَهُ  ُع شيئاً إالَّ ال يَْسمَ  عن ُكراعٍ : ، محرَّ

ْرِب. ، ِميقانَةٌ  وهي اللِّْحيانّي ،  وهو أََحُد ما َشذَّ ِمن هذا الضَّ

ِء بأنَّه كذا مع اْعتِقاِد أنَّه ال يُْمِكن إالَّ كذا : اْعتِقاُد الشيوالِعْلُم وتَْحِقيُق األْمِر ، ونَِقيُضه الشَّّك ؛ وفي االْصِطالحِ  : إزاَحةُ الشَّكِّ  اليَِقينُ و

ل : جْنٌس يَْشمُل الّظنَّ ، والثاني : يُْخرُجه ؛ والثاِلُث : يخرجُ  واِل والقَْيد ، األوَّ  الَجْهَل الُمركََّب ؛ والرابُع : ُمطابِقاً للواِقعِ َغْير ُمْمِكن الزَّ

 لُمِصيب.يخرُج اْعتِقاد الُمقَلد ا

ِة والبُْرهاِن. ةِ اإليماِن ال بالحجَّ  وعْنَد أَْهِل الَحِقيقَِة ُرْؤيَةُ الِعياِن بقوَّ

 عن اللّْيِث ؛ وأَْنَشَد لألَْعشى : ، محّركةَ  كاليَقَنِ  وقيَل : مشاَهَدةُ الغُيوِب بَصفَاِء القُلوِب وُمالَحَظة األَْسرار بمحافََظِة األْفكاِر.

و مــــــــــــــــا ابلــــــــــــــــِذي أَبحصــــــــــــــــــــــــــــــَ و  يــــــــــــــــُ ه الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ  َرتــــــــــــــــح

نح     قـــــــــــَ نح يــــــــــــَ ِض أَيحٍس وال مـــــــــــِ طـــــــــــح نح قـــــــــــَ (3)ُن مـــــــــــِ
 

  
 لحاقَه لكّلِ َمْخلوٍق حّيٍ. تَيَقّنٌ  ، ألنَّه (4) الموتُ   :اليَِقينُ و

َب بعُضهم أَنَّه َمجاِزيٌّ من تَْسِميِة الشي ِء بما يَتَعَلَّق به ، َحقَّقَه شْيُخنا ؛ وبه فّسَر قَْوله قاَل البَْيضاِوي : وماَل َكثيُروَن إلى أنّه َحِقيقيٌّ ، وَصوَّ

 .(5) (َواْعُبْد رَبََّك َحّّت َيَْتَِيَك اْلَيِقنيُ )تعالى : 

يه َمْسِجد السالمعليهَمقاٌم َمْشهوٌر للُوط ،  بها : ة بالقُْدِس ، (6) يقينو ةُ تَُسّمِ  .اليَِقينِ  ، والعامَّ

ٌث. يَِقينٍ  هاِشُم بنُ و  : ُمَحّدِ

 ُمولٌَع به. أَي ِء ، كَخِجٍل ،بالشَّي يَِقنٌ  رُجلٌ  (7) و
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كةً : ماءٌ  يَقَنٍ  ذُوو  لبَني نميِر بِن عاِمِر بِن َصْعَصعَة ، عن ياقوت. ، محرَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 واللسان والتهذيب واألساس. 210( ديوانه ط بريوت ص 3)
ا ألن اليقا هو ( عل  هامش القاموس : قلت : إطال  اليقا عل  املوت ما  كثري إىل أنه حقيقة ا وصّوب كثري من أهر التحقي  أنه جماز 4)

ء مبا يتعل  ء كذا ا مض اعتقاد أنه ال يكون إال كذا اعتقاداً مطابقاً للواقض ا غري ممكن للزوا  فإطالقه عل  املوت من تسـمية الشـياعتقاد أن الشـي
 به. وقا  البيضاوي : اليقا املوت ا ألنه متيقن  اقه لكر خملو  حي ا ا ه  شي.

 .99( ا جر ا اآية 5)
 ومثله يف معجم البلدان.« واي قاُ »( يف القاموس : 6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : رُجٌر.7)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .اليَِقينِ  ِء إلى نَْفِسه ، ألنَّ الحقَّ هو غيرُ : خاِلُصه وواِضُحه ، ِمن إضافة البعِض إلى الُكّلِ ال ِمن إضافَِة الشي (َحقُّ اْلَيِقنيِ )

كةً ، ال يَْسَمُع شيئاً إالَّ  يَقَنٍ  وقاَل أَبو زْيٍد : رُجٌل ذُو عن الظَّّنِ ؛ قاَل أبو ِسْدَرةَ  ِقينِ باليَ و،  باليَِقينِ  به ، وُربَّما َعبَُّروا عن الظَّنِّ  أَْيقَنَ  ، محرَّ

 الُهَجْيِميُّ :

ين  َن أَنـــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــَ و اٌس وأَيــــــــــــــــــــح َب هـــــــــــــــــــَ  حَتَســـــــــــــــــــــــــــــــــ 

رُه     ٍد مـــــــــــن واحـــــــــــٍد ال أُغـــــــــــامـــــــــــِ تـــــــــــَ فـــــــــــح (1)هبـــــــــــا مـــــــــــُ
 

  
َم األََسُد ناقَتِي يظنُّ أَنَّني أَْفتَِدي بها منه ، وأَْستَْحِمي نَْفِسي فأَتْرُكها له وال   أَْقتَِحُم الَمهاِلَك بُمقاتَلَتِه.يقوُل : تََشمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : كَجْعفٍَر : َجبٌَل قُْرَب الَمدينَِة ، وقد َذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى في لبن ، وليَسِت الياُء زائَِدةً. يَْلبَنُ  : [يلبن]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ٍث ، ُروِمّيٍ ، بفتحٍ فس يَْلتَِكينُ   :[يلتكن] ، َرَوى عن عبِد هللِا بِن السََّمْرقَْندي ، وعنه سعُد هللِا  (2)كوٍن وفتحِ الفَْوقيَّة وكْسِر الكاِف : اسُم ُمحّدِ

 بُن الواِدي.

 ، رِحَمه هللاُ تعالى. 513التّْركّي الفَِقيهُ ماَت َسنَة  (4)بِن علٍم  يَْلتَِكين عن ماِلٍك البَاْنيَاِسّي ؛ ومحمُد ابُن طرخان بنِ  (3)بُن طلبوق  يَْلتَِكينُ و

ّمِ : البََرَكةُ  اليُْمنُ  : [يمن] َر ِذْكُره في الحِديِث ، وهو ِضدُّ الشُّْؤِم ؛ ، بالضَّ َر قَْولُه تعالى :  كالَمْيَمنَةِ  ؛ وقد تََكرَّ ُأولِئَك َأْصحاُب )؛ وبه فّسِ
ُجُل ، يَِمنَ  ، وقد الَمْيَمنَِة َميَاِمنُ  على أَْنفُِسهم َغير َمَشائِيم ، وَجْمعُ  اِمينَ َمي ، أَي كانوا (5) (اْلَمْيَمَنةِ  ً  كعَِلَم وُعنَِي وَجعََل وَكُرَم ، الرَّ  فهو ، يُْمنا

 .يمينٌ و ياِمنٌ و أَْيَمنُ و َمْيمونٌ 

حاحِ :  ، ِمثُْل ُشئَِم وَشأََم. ياِمنٌ  ، فهو يََمنَُهمو، إذا صاَر ُمباَركاً عليهم  َمْيمونٌ  فالٌن على قْوِمه فهو يُِمنَ  وفي الّصِ

ً  هللاُ  يََمنَه وفي الُمْحَكم :  ، كالقَِديِر والقَاِدِر ؛ قاَل : اليَاِمنُ و اليَِمينُ و؛  اليَاِمنُ  ، وهللاُ  َمْيُمونٌ  ، فهو يُْمنا

َِن  ُتَك يف الياِمِن بـَيحُت األميح  (6)بـَيـح
 .الَمْيموِن َمياِمينُ  َجْمعُ و ، أَْيَمن َجْمعُ  أَياِمنُ  ج

نَ و َك به. : اْستَْيَمنَ و وبرأْيِه به تَيَمَّ  أَي تَبَرَّ

حاحِ. اليُْمنِ  : أَي أَْيَمِن اليَِمينِ  قَِدَم علىو  ؛ كما في الّصِ

 .اليُْمنِ  : أَي على أَْيَمِن اليُْمنِ  وفي الُمْحَكم : قَِدَم على

 .أَْيمانٍ  َجْمعُ  أَياِمينُ و ، أَْيَمنَ  َجْمعٌ  أَياِمنُ و أَْيمانٌ و بضّمِ الميِم وفتِحها ، أَْيُمنٌ  : ِضدُّ اليَساِر ، ج اليَِمينُ و

 البََرَكةُ. : اليَِمينُ و

ةُ  أَْيضاً :و اخِ : (7) القُوَّ  والقُْدَرةُ ؛ ومنه قَْوُل الشمَّ

 (8)تَلق اها َعرابَُة ابلَيِمِا 
ةِ ، وكذا قَْولُه تعالى :   .(9) (َْلََخْذان ِمْنُه اِبْلَيِمنيِ )أَي بالقُوَّ
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ةِ ؛ وقيَل : باليَدِ  اُج : أي بالقُوَّ  .اليُْمنَى قاَل الزجَّ

ا قَْولُه تعالى :  ةِ ؛ وقيَل : بالَحْلِف. بيَِمينِه ، فقيَل : بِاْليَِمينِ  (10) (َفراَغ َعَلْيِهْم َضْرابً )وأَمَّ  ؛ وقيَل : بالقُوَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ونص عل  كسر التاء من يلتكا هنا وفيما سيلي.« الرتكي» 1498/  4( يف التبصري 2)
 صري : طايو .( التب3)
 ( التبصري : ُِبُكم.4)
 .18( البلد ا اآية 5)
 ( اللسان ا ونسبه يف التهذيب لر بة.6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : واملنزَِلُة اجلليلُة.7)
 وصدره : 97( ديوانه ص 8)

 إذا ما راية رفعت جملدٍ 
 ا والتهذيب للشماخ. 158/  6ي  والبيت يف الصحاح منسوابً للحطيئة ا ويف اللسان والتكملة واملقاي

 .45( ا اقة ا اآية 9)
 .93( الصافات ا اآية 10)
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نَ و؛  (1) ياَمنُ و َحّدِ َضَرَب ، َحَكاهُ ِسْيبََوْيه ، من ، يَْيِمنُ  به يََمنَ و  .اليَمينِ  : َذَهَب به ذاتَ  تَياَمنَ و ُمَشدَّداً ، ، يَمَّ

يت : ّكِ ً  بأَْصحابَِك وشائِْم : ُخْذ بهم ياِمنْ  وقاَل ابُن الّسِ  بهم وال تياَسْر. تَياَمنَ  وِشماالً ، وال يقالُ  يَِمينا

ً  أَي يأُْخذُوا عنه ، «عن الغَِميمِ  يَتَيَاَمنُوا فأََمَرُهم أَن»في الحِديِث : و  .يَِمينا

اُج : هذا قْوُل الكفَّاِر للَِّذيَن أََضلُّوهم ؛ ( )2اْليَِمينِ  ُكْنتُْم تَأْتُونَنا َعنِ  (ِإنَُّكمْ ):  عزوجلقْولُه ، و  أَي تَْخَدُعوننا بأَْقَوى األَْسبابِ  ، قاَل الزجَّ

يَن والَحقَّ ما تُِضلُّوننا به ، كأَنَّه أَراَد تَأْتُونَنا عن الَمأْتَى السَّْهل ؛ َمْوِضُع الَكبِِد ،  اليَِمينَ  ِمن قِبَِل الشهوةِ ألنَّ  َمْعناه : تَأْتُونَنا أَو فتُُرونَنا أنَّ الّدِ

مالِ أاَل تََرى أنَّ القَْلَب ال شي والَكبُِد َمِظنَّةُ الشهوةِ واإلراَدةِ ،  ؟ء له ِمن ذِلَك ألنَّه من ناِحيَِة الّشِ

نُ و  ؛ قاَل الَجْعِديُّ : األْيَمنِ  َوْضُع الَميِِّت في قبِرِه على َجْنبِهِ  األصُل فيهو: الموُت ؛  التَّيَمُّ

ُده إ لـــــــــــــح َّب وجـــــــــــــِ لـــــــــــــح رحَء عـــــــــــــَ َ
َت املـــــــــــــ  ذا مـــــــــــــا رأَيـــــــــــــح

ُن أَرحَوُح     مــــــــــــ  يــــــــــــَ ــــــــــــ  دمٍي فــــــــــــالــــــــــــتـ رحٍح قــــــــــــَ (3)كضــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وهو مجاٌز.

ً و يَْمنَةً  أََخذَ و كةً ، يََمنا  ويَساٍر. (4) يَِمينٍ  أي ناِحيَةَ  ويَْسَرةً ويََسراً ، ، محرَّ

كةً : ما اليََمنُ و يَت الِقْبلَِة من بِالِد الغَْوِر. يَِمينِ  عن كانَ  ، محرَّ  لتَياُمنِهم إليها. اليََمن وقاَل الشَّْرقي : إنَّما ُسّمِ

قَْوٍم كانْت عن يَساِر آَخِرْين ، وكذِلَك الِجَهات  يَِمينِ  عن اليََمنُ  لها وال يََسار ، فإذا كانتِ  يَِمين قاَل ياقوُت : فيه نََظٌر ألنَّ الَكْعبَة مربَّعَةٌ فال

ْكناأل  فإنَّه أََجلّها ، فإذا يصّح ، وهللاُ تعالى أَْعلَم. اليََمانيّ  ْربَع إالَّ أْن يُريَد بذِلَك من يَْستَْقبل الرُّ

ا َحدُّ  اليََمنُ  وفي الَمراِصِد : فِمن َوَراء تَثِْليث  نِ اليَمَ  ثالُث ِوالياٍت : الجْنُد وَمخاِليفُها ، وَصْنعاُء وَمخاِليفُها ، وَحْضَرَمْوت وَمخاِليفُها ، وأَمَّ

يَْجَمُع ذِلَك  اليََمنُ والتهائِم والنُّجوِد ،  (5)وما سامتها إلى َصْنعاء وما قاَربَها إلى َحْضَرَمْوت والشَّْحر وُعَمان إلى َعَدن أَْبيَن وما يَِلي ذلَك إلى 

 ُكلّه.

ي  ليمنِه والّشأْم لُشْؤِمه. اليََمن وقاَل قُْطُرُب : ُسّمِ

 بتَْشِديِد الياِء ، نَقَلَهُ ِسْيبََوْيه عن بعِضهم ، وأَْنَشَد ألَُميَّة بِن َخلَف الُهَذلّي : ، يَمانِيٌّ و على الِقياِس ، يٌّ يََمنِ  هوو

رياً  د  كـــــــــــــــــِ ر  َيشـــــــــــــــــــــــــــــــُ ظـــــــــــــــــَ ا يـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــن انـــــــــــــــــِ  ميـــــــــــــــــَ

َواِط و     َب الشــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــًا هلـــــــــــــََ ُخ دائـــــــــــــِ فـــــــــــــُ نــــــــــــــح (6)يــــــــــــــَ
 

  
ِض.قاَل شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ تعالى :   واألْكثَر على َمْنعِ التَّْشديِد مع ثُبوِت األِلِف ألنَّه َجْمٌع بيَن العََوِض والُمعَوَّ

يُخ ابُن ماِلٍك : بأنَّه قد يكوُن نْسبَةً َمْنُسوب.  وأَجاَب عنه الّشِ

لُّ عليه الياُء إذ ليَس حكم العقيب أن يدلَّ على ما يدّل ُمَخفَّفَة ، وهو من ناِدِر النََّسِب ، وأَِلفُه ِعَوض عن الياِء ، وال يدلُّ على ما يد ، يمانٍ و

 عليه عقبه دائِباً.

 أَْيضاً. يَمانِيَة : مثُْل ثمانِيَة وثَمانُون ، واْمرأَةٌ  يَمانُونَ و يَمانِيَةٌ  وقومٌ 

ً و َن تَْيِمينا  أَو أَراَدها. : أَتاها (7) ياَمنَ و أَْيَمنَ و يَمَّ

نَ و  : اْنتََسَب إليها. تَيَمَّ

نِ  وإذا نََسبُوا إلى اليََمنِ  : أُفُقُ  التَّْيَمنِيُّ و  .تَْيَمنِيٌّ  قالوا التَّيَمُّ

__________________ 
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يف ( أي بقلب الياء ألفاً ا مضارع مين ا كفرح ا وما قبله من ابب ضرب ا وأما ايَمَن بفتح النون ماضياً فقد سقرت من النسخ ا لكنه موجود 1)
 كتيامن. وكبن النساخا تو وا أهنا مكررة. ا ه نصر هامش القاموس.عاصم ا وهو  

 .28( الصافات ا اآية 2)
 ( اللسان والتهذيب ا ونسبه الصاغاين يف التكملة أليب سحمة األعرايب ا وبدون نسبة يف األساس.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : اليما.4)
 .«من»( يف ايقوت : 5)
 لبلدان والصحاح.( اللسان ومعجم ا6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وتـََياَمَن.7)
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 ، وهو ِضدُّ األْيَسِر. (1) بيُْمناهُ  : من يَْصنَعُ  األْيَمنُ و

ً  ، كَمنَعَهُ وَعِلَمهُ  يََمنَهُ و  وكذِلَك َشأَْمهُ وَشِئَمه ويََسَرهُ إذا جاَء عن ِشماِله. ، يَِمينِهِ  جاَء عن : يُْمنَةً و يُْمنا

َي باسمِ  القََسُم ، ُمَؤنٌَّث ،والَحْلُف  : اليَِمينُ و  فيَتحالَفُوَن. بأْيمانِِهم ألنَّهم كانوا يَتَماسحونَ  اليَِد ، يَِمينِ  ُسّمِ

حاحِ : ألنَّهم كانوا إذا تَحالَفُوا َضَرَب كلُّ اْمرٍئ منهم ؛ وأَْنَشَد أَبو ُعبَْيٍد  أَْيمانٌ و الميِم ،بضّمِ  ، أَْيُمنٌ  ج صاِحبِه ، يَِمينِ  على يَِمينَه وفي الّصِ

 لُزَهْيٍر :

ُم  كـــــــــــــُ نـــــــــــــح ا ومـــــــــــــِ نـــــــــــــ  ٌن مـــــــــــــِ ُض أميـــــــــــــحُ مـــــــــــــَ جـــــــــــــح  فـــــــــــــتـــــــــــــُ

وُر هبــــــــــــــا الــــــــــــــدِّمــــــــــــــاُء     مــــــــــــــٍة متــــــــــــــَُ قحســــــــــــــــــــــــــــَ (2)مبــــــــــــــُ
 

  
 طاٌر ُمْختَِلفَةُ األْلفاِظ.َظْرفاً لم تَْجَمْعه ، ألنَّ الّظروَف ال تَكاُد تُْجَمُع ألنَّها ِجهاٌت وأَقْ  اليَِمينَ  قاَل الجْوهِريُّ : وإن َجعَْلتَ 

.بضّمِ الميِم والنّوِن ، وأَِلفُه أَِلُف َوْصل عْنَد أَْكثَر النّحويِّين ، ولم يَِجْئ في األسماِء أَِلف َوْصل َمْفتوَحة َغْيره هللِا ، أَْيُمنُ و  ا ، نَقَلَهُ الجْوَهِريُّ

لُُهما ، أَْيمُ و  عن ابِن ِسيَده. هللِا ، ويكسر أَوَّ

 ، واألِلُف فيها أَِلُف َوْصٍل ويُْفتَُح ويُْكَسُر. (3)للقََسِم  يَمينِ  َجْمعُ  أْيُمن ابُن األثيِر : أَْهُل الُكوفَة يقُولُوَن : وقالَ 

 هللِا ، َحكاهُ يونُُس ونَقَلَه ابُن جنِّي. إيمِ  والَكْسُر في

، وإنّما ُخفِّفَْت َهْمَزتُها وُطِرَحْت في الَوْصِل لَكثْرةِ  يَمينٍ  أَلُف قَْطع ، وهو َجْمعُ  أَْيُمنٍ  وَذَهَب ابُن َكْيسان وابُن َدَرْستََوْيه : إلى أنَّ أَِلفَ 

 اْستِْعماِلهم لها.

 الَهْمَزةُ. تُْكَسرُ  قدو، هللِا ، بفتْحِ الميِم والَهْمَزةِ  أَْيَمنُ و هللِا حذفت النُّوُن كما ُحِذفَْت ِمن لم يَكُ  أَْيُمن هللِا أَْصلُه أَْيم ويقُوالَن : إنَّ 

 ، وهو قَْوُل النّحويِّين إالَّ ما كاَن ِمن ابِن َكْيسان وابِن َدَرْستََوْيه كما َذَكْرنا. (4) هللِا ، بكْسِر الَهْمزةِ والميِم ، وقيَل : أَِلفُهُ أَِلُف َوْصلٍ  إيمو

هللِا ،  إمُ وهللِا ، ُمثلَّثَة الميِم ،  أَمِ  ُربَّما َحَذفُوا منه الياَء فقالواو هللِا ، قُِلبَِت الَهْمزةُ هاًء ، ْيمُ أَ  واألْصلُ  هللِا ، بفتْحِ الهاِء وضّمِ الميِم ، َهْيمُ  قالُوا :و

أي بضّمِ الميِم والنوِن  والنُّونِ هللِا ، ُمثلَّثَةَ الميِم  ُمنُ وهللِا ، بضّمِ الميِم وكْسِر النُّوِن ،  ُمنِ  ُربَّما قالوا :وبكْسِر الَهْمزةِ وضّمِ الميِم وفَتِْحها ، 

ا الَكْسُر فألنَّها صاَرْت َحْرفاً واِحداً  هللِا ، ُمثلَّثَةً ، مُ  ُربَّما أَبقُوا الميَم َوْحَدها فقالوا :و وبفتِْحهما وبكْسِرِهما ، ا الضمُّ فهو األْصُل ، وأَمَّ أَمَّ

األخيَرة نَقَلَها الجْوهِريُّ وحينَئٍِذ يَْذهب األِلُف في  هللِا ، لَْيَمنُ وهللِا  لَْيمُ  الَم لتَأِْكيِد االْبتِداِء ، فقالُوا :ُربَّما أَْدَخلُوا عليها الو فيَُشبُِّهونَها بالباِء ،

 الَوْصِل ؛ قاَل نَُصْيٌب :

مح  هتـــــــــــُُ دح ـــــــــــقـــــــــــوِم ملـــــــــــا نشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ  ال  فـــــــــــقـــــــــــا  فـــــــــــري

رِي     دح ُن ِ  مــــــــــا نــــــــــَ مــــــــــُ يــــــــــح مح وفــــــــــريــــــــــٌ  لــــــــــَ عــــــــــَ (5)نـــــــــــَ
 

  
 .لَْيُمنُكَ  هللِا ما أُْقِسُم به ، وإذا خاَطْبَت قُْلتَ  لَْيُمنُ وهللِا قََسِمي ،  لَْيُمنُ  وهو َمْرفوٌع باالْبتِداِء ، وخبُرهُ َمْحذُوٌف ، والتَّْقديرُ 

بَْيِر أنَّه قاَل :و  لَئِْن ُكْنَت اْبتَلَْيَت لقد عافَْيَت ، وإن ُكْنَت أََخْذَت لقد أَْبقَْيَت. لَْيُمنُكَ  في حِديِث ُعْرَوةَ بِن الزُّ

َعِظيَمة ،  فألْيُمنك ، أْيُمنك: وثاٍن ، فقيَل  يَِمينٌ  كالعَلَِّة في قْوِلهم لَعَْمُرَك ، كأنَّه أُْضِمَر فيها لَْيُمنَك وقاَل األْزهِريُّ : والعلَّةُ في ضّمِ نونِ 

اء.وَكذ  ِلَك لعَْمُرك ، فلعمرك َعِظيٌم ، قالَهُ األْحَمر والفرَّ

 هللِا ما أُْقِسُم به. أَْيُمنُ و هللِا قََسِمي ، أَْيُمنُ  اسٌم ُوِضَع للقََسِم ، والتَّْقديرُ  ُكلُّ ذِلكَ 

 رُجٍل. (6) ، كأْذُرَح : اسمُ  أَْيُمنٌ و

 ؛ قاَل الُمَسيَُّب أَو غيُرهُ : كأْحَمَد : ع ، أَْيَمنُ و

__________________ 
ىَن.1) ِن ا وهي الُيمح  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : والكثرُي الُيمح
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 واللسان والصحاح والتهذيب. 13( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف اللسان : ميا القسم.3)
 ( يف القاموس : الوصِر.4)
 ( اللسان واألساس والصحاح.5)
 القاموس : اسٌم ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فخففها.( يف 6)
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ه  عــــــــــــــــُ مــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــًا مبــــــــــــــــاِء الــــــــــــــــّذوحِب  ــــــــــــــــَح

ِر     َر  َقســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــُ َن مـــــــــــــن قـ وحِد أميـــــــــــــحَ (1)يف طـــــــــــــَ
 

  
 عن اللَّْحيانّي. : اْستَْخلَفَهُ ، اْستَْيَمنَهُ و

 .ياِمينَ  تَقُْل ابنِ ُُ ، وال السالمعليهما، كإْسرافيَل : أَُخو يوُسَف ،  بِْنيامينُ و

 * قُْلُت : فإذاً َمَحلُّ ِذْكِره فَْصل الباِء مع النوِن وقد أََشْرنا إليه.

 رِضَي هللاُ تعالى عنه ، اسُم أَبيِه حسٌل ، ويقاُل : حسيُل بُن جرَدةَ بِن ُعَمر بِن عبِد هللِا القَْيسّي ، وقيَل : : َصحابيٌّ ، اليَمانِ  ُحَذْيفَةُ بنُ و

ه جرَدةَ بِن الحاِرِث. اليََمانُ   لَقَُب جّدِ

اه قَْوُمه  .36، تُوفي َسنَة  اليَمانَ  قاَل الَكْلبيُّ : أَصاَب َدماً في قْوِمه فَهَرَب إلى المدينَِة وحالََف بَني عبِد األْشَهل فسمَّ

ْوا :و ً  َسمَّ ّمِ وبالتَّْحِريكِ  يُْمنا ا بالضّمِ : ، بالضَّ ، َسِمَع مع َمْواله  اليََمنِيُّ   الُمْستَْنصر ِمن األَُمراِء وَمْوالهُ نظُر بُن عبِد هللاِ بُن عبِد هللاِ  فيُْمنُ  ؛ أَمَّ

 ، رِحَمه هللاُ تعالى. 544ِمن ابِن البطِر ، ماَت َسنَة 

 َكثِيُروَن. اليََمنِ  والُمَكنَّى بأبي

ِث م ا بالتّْحريِك : فيََمُن الَحْنبَليُّ الفَِقيهُ َحُمو الُمحّدِ ْين ، قََرأَ َصِحيَح البُخاري على أَْصحاِب ابِن الّزبيدي.وأَمَّ  حبُّ الّدِ

اُف بنُ   غاِزياً. 327أُصْيَب َسنَة  ؟األْنَدلُِسيُّ قاِضي بَلَْنِسيَة اليََمنِ  وَجحَّ

 بُن عبِد هللِا الَحنَفيُّ في نََسِب َحْمَزةَ بن بَْيض ، الشاِعر الَحنَفي. يََمنُ و

ْوا :و  بُن أَبي الشَِّريف ، َذَكَره عبُد الغَنّيِ ابُن سعيٍد.عبُد هللاِ  اليََمن وأَبو ِمن  : نَْهرٌ  الَمْيمونُ و كَراِحيَل ، ، ياِمينَ وكصاِحٍب ،  ، ياِمنَ  َسمَّ

ل من َحفََره سعيُد بُن زْيٍد ، َوِكيل أُّمِ َجْعفَر زبيَدةَ ، وكانْت فوهَ  صافَة ، وكاَن أَوَّ ى قَْريةأَْعماِل واسط ، قصبتُه الرَّ ،  َمْيمونٍ  تُه في قَْريٍة تَُسمَّ

لَْت في أَياِم الَواثِِق على يَِد ُعَمر بِن الفََرجِ الرجحي  ي (2)فحّوِ  .اليََمنِ  ِلئاَّل يَْسقَط عنه اسمُ  بالَمْيمونِ  إلى َمْوِضع آخر وُسّمِ

َمْخشريُّ : بالَمْيمون يقاُل : َضَربَها الذََّكُر. : الَمْيمونُ  ِمن المجاِز :و  إذا جاَمعَها ؛ وأَْنَشَد الزَّ

يـــــــــــــزهـــــــــــــا  لـــــــــــــِ مـــــــــــــوِن يف ِدهـــــــــــــح يـــــــــــــح
َ

ِرُب ابملـــــــــــــ  َأضـــــــــــــــــــــــــــح

جي يف كــــــــــــوزِهــــــــــــا     لــــــــــــ  (3)َأصــــــــــــــــــــــــــب  مــــــــــــا يف قـــــــــــــُ
 

  
 

 الَحْضَرمّي ، ويُضاُف إليه بِئٌْر بمكَّةَ. بِن عاِمِر بنِ  بُن خاِلدِ  َمْيمونُ و

صاِحَب البِئِْر هو  َمْيمونَ  أنَّ : قاَل ياقوُت : كذا َوَجْدتُه بخّطِ الحافِِظ أَبي الفْضِل بِن ناِصٍر على ظْهِر كتاٍب ؛ قاَل : وَوجْدُت في مْوِضع آَخر 

َحِليفاً لَحْرِب بِن  َمْيمونُ  أَبي َجْعفٍر الَمْنصوِر ، كانَ  أَُخو العاَلِء بِن الَحْضرمّي َواِلي البَْحَرْين ، َحفََرها بأْعلى مكَّةَ في الجاِهِليَّة وعْنَدها قَْبرُ 

 أَُميَّة بِن عْبِد شْمس ؛ واسُم الَحْضرمّي عبُد هللِا بُن عماد ؛ قاَل الشاِعُر :

  مــــــــر خــــــــلــــــــيــــــــلــــــــي هــــــــر تــــــــر  قصــــــــــــــــــــــَر صــــــــــــــــــــــاحل 

ــــعــــرف األطــــال  مــــن شــــــــــــــــــعـــــــب واضــــــــــــــــــحو      ؟هـــــــر ت
  

ــــــــــــجي  ــــــــــــعــــــــــــربة ال ــــــــــــمــــــــــــون إىل ال ــــــــــــر مــــــــــــي ــــــــــــئ  إىل ب

َم ا ــــــــــــ    (4)جــــــــــــاج بــــــــــــا األابطــــــــــــح هلــــــــــــا ازدحــــــــــــَ
 

  
ّمِ ، يُْمنٌ و  لغََطفاَن ِمن بَْطِن فِِرْنداذ على الطَّريِق بيَن تَْيماَء وفَْيد. ماءٌ  بالفتْحِ أَْيضاً : (5)ويُْرَوى  ، بالضَّ

يه بعُضهم أمناً ؛ قاَل زهيٌر : ةَ ، منهم ويُسّمِ  وقيَل : هو ماٌء لبَني صرَمةَ بِن ُمرَّ

__________________ 
 ( اللسان برواية :1)

 شركاً مباء الذوب  معه
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 ( يف معجم البلدان : الر ّخجي.2)
 ( األساس.3)
 ..«.. . هبا ازدحم.. إىل العرية»وفيه : « بئر ميمون»( معجم البلدان : 4)
 ( قيدها ايقوت ابلفتح ويرو  ابلضم.5)
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ة اجلـــــــــــــــواُء  مـــــــــــــــَ ا مـــــــــــــــن آِ  فـــــــــــــــاطـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ

ـــــــــــــاَ ســـــــــــــــــــــــــــاُء     واِدُم ف ـــــــــــــقـــــــــــــَ ـــــــــــــال ٌن ف مـــــــــــــح ـــــــــــــُ ـــــــــــــي (1)ف
 

  
 اْستَْحَدثَه عليُّ بُن ُزَرْيعٍ. (2)في َجبَِل َصبِر ، من أَْعماِل ثغر  كُزبَْيٍر : ِحْصنٌ  ، يَُمْينٌ و

 ، ُمَخفَّفَةً : َشعيَرةٌ َحْمراُء السُّْنبُلَِة. اليَمانِيَةُ و

نُ و  والبََرَكِة. باليُمنِ  كُمعَظٍَّم : الذي يَأْتي ، الُميَمَّ

نَ و َك. به : تَيَمَّ  تَبَرَّ

نَ و ً  عليه يَمَّ كَ  : تَْيِمينا  تَْبِريكاً. بَرَّ

مِّ  اليُْمنَةُ و  ؛ قاَل َربيعَةُ األَسِديُّ : يََمنِيٌّ  بُْردٌ  وتُْفتَُح : ، بالضَّ

واَدَة بــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا  ود َة واهلــــــــــــــــــــَ َ
 إن  املــــــــــــــــــــ

جــــــــاِب     ــــــــح ن ُ
ِة املــــــــ ــــــــَ ن مــــــــح ــــــــُ ــــــــي ِ  ال حــــــــح ٌ  كســــــــــــــــــــــَ لــــــــَ (3)خــــــــَ

 

  
 .يُْمنَةٍ  : كفن في وسلمعليههللاصلىوفي الحِديِث : أَنَّه 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ِخالُف األشائِِم ؛ قاَل الُمَرقُِّش : األياِمنُ 

ُم كـــــــــــــــــــــــــــــاألاي فـــــــــــــــــــــــــــــإذا األ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــِ

م     ــــــــــــــــــِ ُن كــــــــــــــــــاألشــــــــــــــــــــــــــــــــائ ِن واألايمــــــــــــــــــِ (4)مــــــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل الُكَمْيت :

ُة يف األاي و   رََأتح ُقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رح     وٍر و بـــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــُ ثــــــــــــــــــــح ِن رَأحَي مـــــــــــــــــــَ (5)مـــــــــــــــــــِ
 

  
تَْين ؛ قاَل زهيٌر : اليَِميِن اليُُمنُ  كَزَمٍن وأَْزُمن. ويقاُل في َجْمعِ  أَياِمنَ  ثم على أَْيُمنٍ  على اليََمنَ  ، كأنَّه َجَمع اليََمنِ  يْعني في اْنتِسابِها إلى  بَضمَّ

 (6)َحّ  َسلحَم  عل  أَرحكاهِنا الُيُمِن و 
نُ و ْجلِ  اليُْمنى : االْبتِداُء في األْفعاِل باليَدِ  التَّيَمُّ  .األْيَمن والجانِبِ  اليُْمنى والّرِ

 .يَِمينِه منه : عن أَْيَمنَ  ونََظرَ 

 ؛ نَقَلَه ابُن ِسيَده. يََمائِنُ  ِضّد اليَساِر على اليَمينُ  وتُْجَمعُ 

ً  ، وأَنا اليَِمينَ  أَْصحابي : أَْدَخْلُت عليهم يََمْنتُ  وقاَل اليَِزيِديُّ :  عليهم. َمْيمونٌ  عليهم وأَنا يُمْنتُ و يُْمنةً و أَْيَمنُُهْم يُْمنا

ُجُل : أَرادَ  أَْيَمنَ و  ، كأْشأَم أَراَد الشماَل. اليَِمينَ  الرَّ

 : ِخالُف الَمْيَسَرةِ ، وقْولُه : الَمْيَمنَةُ و

يــــــــــــــــنــــــــــــــــا  نــــــــــــــــِ ريحُ َأايمــــــــــــــــِ َرِت الــــــــــــــــطــــــــــــــــ  دح جــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــَ

يــــــــــــــنــــــــــــــا    طــــــــــــــِ اًل فــــــــــــــَ ُت رجــــــــــــــُ نــــــــــــــح  قــــــــــــــالــــــــــــــتح وكــــــــــــــُ

  

رائِينا  ُر ِ  إسح  (7)هذا َلَعمح

ً  قاَل ابُن ِسيَده : َجَمع  ، ثم َجَمعَه بالواِو والنوِن. أَياِمين ثم َجَمعَه على ، أَْيمانٍ  على يَِمينا

ي الطَّعامُ  يَْمنَة ويَدهُ َمْبسوَطة. واألْصُل في بيَِمينِه من َطعاٍم : أي أَْعطاهُ الطَّعامَ  يَْمنَةً  وأَْعطاهُ   ألنَّهُ أُْعِطي يَْمنَةً  أنَّها َمْصَدٌر كاليَْسَرةِ ، ثم ُسّمِ

وا الَحِلفَ ؛  باليَِمينِ  أي يَْمنَةً  ً  كما َسمَّ ي. اليَِمينِ  ألنَّه يكوُن بأْخذِ  يَِمينا  ؛ نَقَلَهُ ابُن بَّرِ
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َمْبسوَطةً إلى الطَّعاِم أَو غيِرِه فأْعَطْيت بها ما َحَملَتْه َمْبسوَطة  بيَِمينِك وقاَل َشِمٌر : َسِمْعُت َمْن لَِقيُت ِمن َغَطفاَن يتَكلَُّموَن فيَقولُوَن إذا أَْهَوْيتَ 

 ةُ.من الطَّعاِم ، فإن أَْعطاهُ بها َمْقبوَضةً قُْلَت أَْعطاهُ قَْبضةً من الطَّعاِم ، وإن َحثَى له بيَدْيه فهي الَحثْيَة والَحْفنَ  يَْمنةً  فإنَّك تقوُل أَْعطاهُ 

 ، وُهما يَُمْينتاه. اليَْمنَة يَُمْينَة ؛ وتَْصغيرُ  يَُميِّنٌ  : اليَِمينِ  وتَْصغيرُ 

 وشماِلها ؛ وقْوُل ثَْعلَبَة بِن ُصعَْير : يَِمينِها اإلبِِل وأَْشُمِلها : أي ِمن ناِحيَةِ  أَْيَمنِ  وَذَهَب إلى

__________________ 
 .«مين»ومعجم البلدان :  7( ديوانه ط بريوت ص 1)
 كما يف ايقوت.« تعز»( كذا والصواب : 2)
 ( اللسان.3)
 رو  خلَُزَز بن َلوحَذان.( اللسان والصحاح للمرقش ا وي4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 وصدره : 117( شرح ديوانه صنعة ثعلب ص 6)

ـــــــــــهـــــــــــا  ـــــــــــل  قـــــــــــد نـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــت مـــــــــــاَء شــــــــــــــــــــــــرٍج عـــــــــــن ِشـــــــــــائ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.و     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  

 وعجزه يف اللسان.

 ( اللسان.7)
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يــــــــــــدًا بــــــــــــعــــــــــــد مــــــــــــا  اًل َرثــــــــــــِ قــــــــــــَ رَا ثـــــــــــــَ ذَكــــــــــــ   فــــــــــــتــــــــــــَ

ِر     هـــــــــــا يف كـــــــــــافـــــــــــِ يـــــــــــنـــــــــــِ تح ذُكـــــــــــاُء ميـــــــــــَِ قـــــــــــَ ـــــــــــح (1)أَل
 

  
 يْعنِي مالَْت بإْحَدى جانِبَْيها إلى الَمِغيِب.

 أي بمْنِزلٍَة َحَسنٍَة ، وهو مجاٌز. باليَِمينِ  وقاَل األْصمعيُّ : هو عْنَدنا

ً و  .باليَِمينِ  : أَتَى يَمن يَِمينا

 هللِا ال أَْفعَل ؛ عن أَبي عبيٍد. يَِمينُ  وكانوا يَقولُوَن في الحلِف :

ً  ُرِوي عن عطاِء بِن السائِِب عن ابِن عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما : أنَّ و ر قَْولُه تعالى :  ، ِمن أَْسماِء هللِا تعالى يَِمينا  (كهيعص)وبه فُّسِ

 عزيز صادق. يمين : كاف هاد

 .اليََمنِ  ألنَّهما يُريَان من ناِحيَةِ  اليَمانِيُّ  ْيلولُسهَ  اليَمانِيةُ  وإنَّما قيَل للشعرى العبورُ 

 .اليََمنِ  السَّحابَةُ : أََخَذْت ناِحيَةَ  تَيَاَمنَتِ و

َجها ِمن زْيٍد فولََدْت له أُساَمةَ. وسلمعليههللاصلى: اْمرأَةٌ أَْعتَقَها ،  أُمُّ أَْيَمنَ و  ، وهي حاِضنَةُ أَوالِده فزوَّ

قِيِق ، وهو مجاٌز. يَِمينِ ال ويقاُل : هو ِمْلكُ   للرَّ

 بْعَد كابس ، عن ياقوت. اليََمنِ  : من ُحُصونِ  (2)، كُزبَْيٍر  يَُمْين ، ُمثَنَّى اليَُمْينَْينو

 الُكوفّي. اليَمان : فِْرقةٌ ِمن الَخوارج أَْصحاب محمِد بنِ  اليَمانِيةُ و

. (4)بن أَْعين عن عبِد هللِا بِن عان  (3)بُن سبعٍ الَحْضرميُّ ، كأِميٍر ، َجدُّ َحسَّان  يَِمينُ و  ، وعنه اْبنُه خاِلُد وعقبةُ بُن عاِمٍر الَحْضَرميُّ

 .اليََمنِ  ألنَّها ِمن تهاَمةُ وتهاَمة من أَْرِض  اليَمانِيَة ويقاُل لمّكةَ 

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. : يَنَّةُ  : [ينن]

امُ  الِمْصِريُّ ، أَبو عبِد الرحمن الَحْمَراويُّ  وهو القَِديمة بالقُْرِب من داِر النحاِس ؛ واْبنُه عبُد  بِمْصرَ  يَنَّةَ  َشِهَد فتَْح ِمْصَر ، وإليه يُْنَسُب َحمَّ

 َذَكَره ابُن يونَُس. يَنَّةَ  الرحمِن بنِ 

 ؛ قاَل الحافُِظ : أَجاَز له ابُن الصَّالحِ. َرَوى السَّبتيُّ  يَنَّةَ  عبُد العَزيِز بُن إبراهيَم بنِ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريةٌ بقهستان. ينُ 

وذباِري.بُن نفيس الُمْقتَدِري ، بفتْحِ الياِء وتَْشِديِد النُوِن المْكُسوَرةِ ، قاَل الحافُِظ : هكذا هو بخّطِ أَبي يَْعقوب النَِّجيرَ  يَنِّيُ و  مي ، َرَوى عنه الرُّ

 : قْلعَةٌ بجزيَرةِ صقلية ، يُْنَسُب إليها أَبو الصَّواِب الياني الكاتُِب. ( )5يانَةُ و

كةً : يََونُ  : [يون] . ، محرَّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 ة باليمِن. وهي

بِن عبِد هللِا بِن  (7)أَحمَد بِن عصاٍم ، ومحمُد بُن الُحَسْين  (6)منها أَبو َجْعفٍر أَحمُد بُن عبِد هللِا بِن الَحَكم عن  : ة بباِب أَْصبَهاَن ، يَوانُ و

 .322 عن َسْهِل عن ُعثْمان ، وعنه محمُد بُن عبِد الرحمِن بِن الفَْضِل وأَبو بْكٍر بُن الُمْقِري ، تُوفي َسنَة اليَوانيُّ  مْصعٍَب الثَّقَفيُّ 

َدةِ فأْخَطأ.  قاَل الحافُِظ : وقد َضبََطه ابُن طاِهٍر بالموحَّ
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 وقَيََّده ابُن السَّمْرقَْندي ، بالضّمِ ، وهو َخَطأٌ أَْيضاً.

. يونانُ و ّمِ : ة ببَْعلَبَكَّ ين أَبو الُحَسيْ  يونينُ  ويقاُل فيها ، بالضَّ ن عليُّ بُن محمِد بِن أَحمَد بِن أَْيضاً ، وهو الَمْعروُف ، ومنها الحافُِظ َشَرُف الّدِ

، له وألبِيِه تَْرجمةٌ َحَسنةٌ ، وإخوتُه البَْدُر الَحَسُن والقطُب  701البَْعلّي الَحْنبليُّ ماَت َسنَة  اليُونِيني عبِد هللِا بِن عيَسى بِن أَحمَد ابِن عيَسى

ْدُر عبدُ   موَسى وأمة الرحيم ، َحدَّثوا ، وِمن ولِده : الصَّ

__________________ 
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.1)
 ( يف معجم البلدان : الَيِميِنا من حصون اليمن بُعكاب .2)
 ( يف اللباب : حّيان.3)
 ( يف اللباب : عبد   بن عمر.4)
 ( يف معجم البلدان : اين هح.5)
 .«بن»وابألصر :  1508/  4( عن التبصري 6)
 .«ا سن» ( يف معجم البلدان والتبصري :7)
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خاوي ببَـعحَلَبك  ؛ وَعّم أَبيه الز يحن عبدُ  الَغيِن ابُن  القادِر بُن  مِد بِن  مِد بِن  مِد بِن عبِد القاِدِر َأيب عليٍّ ا لِقَيه الســــــــــــّ
 َحَسِن بِن عبِد القاِدِر بِن عليٍّ َلِقَيه الس خاِوي هبا أَيحضاً ا وُهم بيُت ِعلحٍم وحِديٍث.

 بيَن كّلِ واِحَدةٍ منهما وبَْينها َسْبعَة فَراِسخ. أُْخَرى بيَن بَْرَذَعة وبَْيلَقانَ  : قَْريةٌ  يونانُ و

َجزيَرةٌ كانْت ُحَكماء  يونانُ  بِن يافِث بِن نوحٍ ، وبخّطِ النّووي ، رِحَمه هللاُ تعالى ، قيَل : يُونان نُِسبُوا إلى : جيٌل اْنقََرُضوا ، اليُونانيُّونَ و

وِم يَْنزلُوَن بها.  الرُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْصر اليَْوم ، ، بالضّمِ : ِحْصٌن كاَن بِمْصَر ، فَتََحه َعْمُرو بُن العاِص ، رِضَي هللاُ تعالى عنه وبني في مكانِِه الفُْسطاط وهي َمدينَةُ مِ  أُْليُونُ 

 َل الُهَذليُّ :وقد َذَكَره المصنُِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى في لين ؛ وتقدََّم ِذْكُره أَْيضاً بابليون ألنَّه نُِسَب إليه الباُب ، قا

ـــــــــــوا  ل د  بـــــــــــَ ـــــــــــَ نـــــــــــا وتـ اٍم أَرحضـــــــــــــــــــــــــِ وحا مـــــــــــنح هتـــــــــــِ لـــــــــــَ  جـــــــــــَ

ِب     ــــــــَعصــــــــــــــــــــــح رَت ابل ــــــــح ــــــــر ي وِن وال ــــــــُ ــــــــي (1)مبــــــــكــــــــَة ابَب ال
 

  
 وقاَل آَخُر :

ــــــــــيــــــــــون واهلضــــــــــــــــــــــــب دونــــــــــه   جــــــــــر  بــــــــــا ابب ال

ت     ـــــــــــــقـــــــــــــا وأِشـــــــــــــّ ـــــــــــــن ت ابل (2)رايح أســـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــّ
 

  
. ( )3، محّركةً  يَيَنٌ   :[يين]  : أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ناَعة : هو كَدَدٍن.  وقاَل ابُن جنِّي في سّرِ الّصِ

ِله ياآن َغْيُره.  وَضبََطهُ ُكراٌع بفتْحٍ فسكوٍن ، قاَل : وليَس في الَكالِم اسٌم َوقََع في أَوَّ

َمْخشريُّ : هو  .(5)الُحَسْين لبَني َزْيد الُموَسِوي من بَني  (4)يقاُل له جوزمان  َعْينٌ  قاَل الزَّ

 وهما َجباَلِن أَْسفََل الفَْرِش ؛ هكذا َذَكَره ابُن جنِّي ، رِحَمه هللاُ تعالى. أَو واٍد بين ضاِحٍك وُضَوْيِحٍك ،

 وقيَل : هو من بِالِد خزاَعةَ.

 َعةَ ؛ وقاَل ابُن هرمة :: ناِحيَةٌ ِمن أْعراِض الَمدينَِة على بريٍد منها ، وهي مناِزُل أْسلَم بن خزا يَيَنُ  وقاَل نَْصر :

ــــــــا فــــــــمشــــــــــــــــــــــغــــــــر أ ــــــــا ي ــــــــمــــــــ  ب ــــــــي   (6)دار ســــــــــــــــــــــل
خـــــــــربي     أبـــــــــيـــــــــين فـــــــــمـــــــــا اســـــــــــــــــــــــتـــــــــخـــــــــربُت إاّل لـــــــــتـــــــــُ

  

لــــــــــهــــــــــا  ــــــــــبــــــــــارقــــــــــاُت بــــــــــَوبــــــــــح ِك ال تــــــــــح ــــــــــَ بـ  أبــــــــــيــــــــــين حــــــــــَ

(7)لــــنـــــــا نســـــــــــــــــمـــــــًا عــــن آ  ســـــــــــــــــلــــمــــ  وشـــــــــــــــــعــــفــــر    
 

  

 لـــــــقـــــــد شـــــــــــــــــــــفـــــــيـــــــتح عـــــــيـــــــنـــــــا  إن كـــــــنـــــــت ابكـــــــيـــــــاً 

ــــــم و ضــــــــــــــــــــر     ــــــي ــــــ  كـــــــرِّ مــــــبـــــــد مــــــن ســــــــــــــــــــل (8)عــــــل
 

  
 قاَل عْلقََمةُ بُن عبَدةَ التَّيميُّ : ؟(9)اسُم بِئٍْر بواِدي عياثر  يَيَنُ  وقيل :

 مـــــــــــــــا أنـــــــــــــــت إاّل ذكـــــــــــــــرة بـــــــــــــــعـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــرة و 

ِب     ــــــــــُ رحب ــــــــــاف شــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــا أو أبكــــــــــن ــــــــــي (10)حتــــــــــر ب
 

  
 وقد جاَء ِذْكُره في ِسيَرةِ ابِن ِهَشام في َمْوِضعَْين :

ُل : في غزاة بَْدٍر ثم على غميس الحمام من مّريين فأضافَهُ  ثم على صخيرات  يَيَن  إلى مّر. والثاني : في غزاة بَني لحيان فخَرَج علىاألوَّ

 اليَماِم.

__________________ 
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 ( اللسان.1)
 .. وفيه : اببليون ؛ بدون ألف« أليون»( معجم البلدان : 2)
للعلمية والتبنيث وضبطه ابن القطاع ابلفتح صرح مجاعة أبنه ال ينصرف ا  ( قيدها ايقوت ابلنص ابلفتح مث السكون. وعل  هامش القاموس :3)

 ا وقا  : إنه ال نظري له يف كونه مبدوء بفتحتا ا والتحريك فيه ا كما قا  املصنف ا أشهر ا ا ه  شي.
 ( يف ايقوت : َحوحرلن.4)
 ( يف ايقوت : بين ا سن.5)
 .«ويف ايقوت : فمشعر«  والعاقوله : فمشغر كذا قا  ايقوت يرو  ابلغا»( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 ( يف معجم البلدان :7)

 لنا منسماً عن آ  سلم  وشغفر
 «عل  كر مبًد  من سليم  و ضر ... لقد شقيت» ( يف معجم البلدان :8)
 ( يف معجم البلدان : عباثر ا ابلباء املوحدة.9)
 ( معجم البلدان برواية :10)
ــــــــــــــــــة و  ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــت أم مــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره رب  مــــــــــــــــــا أن

 ... حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   
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 ياِن.َمْوِضٌع على ثالِث لياٍل ِمن الحيَرةِ. وبه تَْعلَم ما في َكالِم المصنِِّف ، رِحَمه هللاُ تعالى ِمن القُُصوِر في الّضْبِط والبَ  يَيَنُ  وقيَل :

الحات ، وصلَّى هللاُ على سيِّدنا وَمْوالنا محمد َخْير ال بريات وعلى آِلِه وَصْحبِه * وبه تمَّ َحْرُف النوِن ، والحمُد هلِل الذي بنعَمتِه تَتِمُّ الصَّ

لوات وما تُِليَِت التَّحيات آمين.  وأَْنصاِره وأْشياِعه وأْزَواِجه الطَّاِهراِت ما أُقِيَمِت الصَّ
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 ابب اهلاء
الُحُروِف الَمْهموَسِة ، وهي : الهاُء والحاُء والهاُء ِمن الُحُروِف الَحْلِقيَّة ، وهي : العَْيُن والحاُء والهاُء والخاُء والغَْين ؛ وهي أَْيضاً ِمن 

مع النَّفَس فكاَن  والخاُء والكاُف والشيُن والسيُن والتاُء والصاُد والثاُء والفاُء. والَمْهموُس َحْرٌف الَن في َمْخَرِجه دوَن الَمْجهور ، وَجَرى

 دوَن الَمْجهوِر في َرْفعِ الصَّْوت.

هنه في هنا ، ومن الياِء  اُء من الَهْمزةِ في هياك ولهنك قائم ، وَهَراَق وَهَراَد في أََراَق وأََراَد ؛ وِمن األلِف قالوا :قاَل شْيُخنا : وأُْبِدلَِت اله

 قالوا في هذي هذه َوْقفاً ، وِمن تاِء التأْنِيِث َوْقفاً كطلحة.

 فصل اهلمزة
 أَي اتََّهْمتُه به. به ، (1) بكذا : زأننته أَبَْهتُه  :[أبه]

ً  األُولى عن أَبي زْيٍد نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، له وبه ، كَمنََع وفَِرَح ، أَبَهَ و كُ  أَْبها  فَِطَن. ، وفيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمَرتٌب ؛ ، ويَُحرَّ

ً  ءِ للشَّي أَبَهَ  أَو  نَِسيَهُ ثم تَفَطََّن له. : أَْبها

 وقاَل أَبو زْيٍد : هو األْمُر تَْنساهُ ثم تَْنتَبِه له.

ً  له ، بالكْسِر ، أَبهتُ  قاَل الجْوهِريُّ : ويقاُل ماو  ِمثْل نَبَهاً. آبَهُ أَبَها

ه يُْؤبَهُ  ُربَّ أَْشعََث أَْغبََر ذي ِطْمَرْين ال»الحِديُث : ومنه ال يُْحتَفَُل به لحقَاَرتِه ؛  له : يُْؤبَهُ  هو الو  .«له ، لو أَْقَسم على هللِا ألَبَرَّ

ً و  به. بكذا : أَْزنَْنتُهُ  أَبْهتُهو ِكالُهما عن ُكراعٍ ، والَمْعنَياِن ُمتَقاِرباِن. : نَبَّْهتُه وفَطَّْنتُه ؛ أَبَّْهتُه تأْبِيها

 .«قد َجعَْلتُه َحِقيراً  أُبََّهةٍ  كْم ِمن ِذي» علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : قْولُ ومنه والَمَهابَةُ والّرواُء ؛  ، كُسكََّرةِ : العََظَمةُ والبَْهَجةُ  األُبََّهةُ و

 الُمْلِك ، أَي بَْهجتُه وَعَظَمتُه. أُبََّهةُ  ويقاُل : ما عليه

يريُد أَنَّ بَني َمْخزوٍم أَْكثَُرهم يُكونُوَن  ؛ «يُْشبِه قَْوَمهلم  أُبََّهةٍ وإذا لم يَُكِن الَمْخزوميُّ ذا بَأٍْو »حِديُث ُمعاِويَةَ : ومنه  الِكْبُر والنَّْخَوةُ ؛ أَْيضاً :و

 هكذا.

ُجُل على فالٍن : تأَبَّهَ و ي لُرْؤبَة : تََكبَّرَ  الرَّ  وَرفََع قدَرهُ عنه ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 طاِمح من ََنحَوِة الت بَب هِ و 
ه وتَعَظََّم ؛ *من تَأَبَّهَ و .نَقَلَهُ الزَّ  كذا : تَنَزَّ  َمْخشِريُّ

؛ وأَجاَب عنه شْيُخنا بما ال  أَبَهُّ  ونَّص الجْوهِريُّ : وُربَّما قالوا لألبَّحِ  ، وَغِلَط الجْوهِريُّ في إيراِده هنا. «هـ هـ ب»لألَبَّحِ ، َمْوِضعُه  األَبَهُّ و

 يُْجِدي فأَْعَرْضنا عنه مع أَنَّ الجْوهِريَّ َذَكَره في بهه ثانِياً على الصَّواِب ، وكأَنَّ الذي َذَكَره هنا قَْول لبعِضهم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي ، وأَْنَشَد ألَُميَّة : آبَْهتُه  ، بالمّدِ : أَْعلَْمتُه ؛ عن ابِن بَّرِ

ُروا بـــــــــــــفـــــــــــــاحشـــــــــــــــــــــــــــٍة  دح هـــــــــــــم ومل يـــــــــــــَ تـــــــــــــح  إذح آهبـــــــــــــََ

وا و     عــــــــــُ جــــــــــَ ُروا مبــــــــــا هــــــــــَ دح هــــــــــم ومل يــــــــــَ تــــــــــح مــــــــــَ (2)أَرحغــــــــــَ
 

  
ُّهُ  : [أته] ُِّه ؛ ُمْبدٌل من التَّأَت . التَّعَت  هكذا َذَكَره الجْوهِريُّ

__________________ 
ُته»وس : ( يف القام1)  ا ويف التكملة : أزننته.« َزنـَنـح
 بد  : من.« عن»يف القاموس :  (*)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بكْسٍر فسكوٍن : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن البُحيَرةِ ، وقد َدَخْلتُها ، وتُضاُف إلى الباُروِد ، واألْصُل اتياي بالياِء. اتييه

َكةً : األََدهُ  : [أده]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، محرَّ

 أَْمِر القَْوِم. (1) اْجتِماعُ  وهو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : القَديُد ، وقيَل : هو أَْن يُْغلَى اللْحُم بالخّلِ ويُْحَمُل في األَْسفاِر ؛ نَقَلَهُ ابُن األَثِيِر. اإِلَرهُ  : [أره]

ِوّي ؛ نَقَلَهُ شْيُخنا. أَِرهٌ  َء بمْعنَى أََراَحه ، فهوالشَّي أَرهو  ، كَكتٍِف ؛ وقد ذُِكَر في أَْبياِت الِكْنِدي الشَِّهيَرةِ على هذا الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 يَأْتِي ِذْكُرها في زجه.، بالفتْح وهاء محضة : قَْريةٌ ِمن قَُرى خابران ، ثم ِمن نواِحي َسْرَخس ، وسَ  أَْزجاهُ  : [أزجه]

 أَْهَملَهُ الجْوِهريُّ وصاِحُب اللِّساِن هنا. ، كِقْنَدأَْوةٍ : اإِلْنَزْهَوةُ  : [أنزه]

 الِكْبُر والعَْجُب. وهو

 قاَل ابُن جنِّي : َهْمزتُه ُمْبدلَةٌ من َعْيِن ِعْنَزْهَوةٍ.

 «.هـ ع ز»َدةٌ ، وَسيَأْتي له َمِزيٌد في وقاَل األَْزهِريُّ : النوُن والواُو والهاُء األخيَرةُ زائِ 

ٌ  إِْنَزْهوٌ  فقاَل : رُجلٌ  «هـ هـ ز»وَذَكَره ابُن ِسيَده في  ، أَي َذُوو َزْهٍو ، َذَهبُوا إلى أَنَّ األِلَف والنوَن زائَِدتاِن  إْنَزْهوون ، وقَْومٌ  إِْنَزْهَوةٌ  واْمرأَة

 كما في انقحل.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بفَتَْحتَْيِن وسكوِن الهاِء ، لُغَةٌ في أف ، وقد تقدََّم في الفاِء. أَفَهْ  : [أفه]

. وقاَل األْصمعيُّ : القاهُ هكذا َذكَ  قَْلُب القاِه ؛ كأَنَّه : الطَّاَعةُ  األَْقهُ  : [أقه]  .أيقهو أقاه : الطاَعةُ. يقاُل : األَْقهُ وَره الجْوهِريُّ

ِهما  ، أُلُوِهيَّةً و أُلُوَهةً و بالكْسِر ، ، أَلَهَ إالَهةً   :[أله] ، بكْسِر الَهْمزةِ ، قاَل :  ( 2)إالَهتَكوقََرأَ ابُن عبَّاٍس : ويََذَرَك ومنه  َعبََد ِعباَدةً ؛: بضّمِ

اُء على  آِلَهةٍ  ال ذُو إالَهةٍ  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ وهو قَْوُل ثَْعلَب ، فهو على هذا ذُو ؛ أَي ِعبَاَدتَك ؛ وكاَن يقوُل : إنَّ فِْرَعوَن يُْعبَُد وال يَْعبُدُ  ؛ والفرَّ

 الِقراَءةِ الَمْشهوَرةِ.

ي ما ذَ  ي : ويُقَّوِ  .(4) (ما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإله  َغْْيِي)، وقَْولُه :  (3) (َأاَن رَبُُّكُم اْْلَْعلى)َهَب إليه ابُن عبَّاٍس قَْول ِفْرَعْون : قاَل ابُن بَّرِ

 منه لَْفُظ الجاللِة.و

 ال إله إِالَّ هو َوْحده. هللاُ  األَْكبَر هو هللاِ  وقاَل اللّْيُث : بَلَغَنَا أَنَّ اسمَ 

 قَْوُل َكثِيٍر ِمن العاِرفِْين.* قُْلُت : وهو 

 اْختُِلَف فيه على ِعْشِريَن قَْوالً َذَكْرتُها في الَمباِسيِط.و

 قاَل شْيُخنا : بل على أْكثَر ِمن ثالثِيَن قَْوالً ، َذَكَرها الُمتَكلِّموَن على البَْسملِة.

ها أَنَّه َعلَمٌ و . لجميعِ ِصفَاِت الَكمالِ للذَّاِت الَواِجِب الُوُجوِد الُمْستَْجِمع  أََصحُّ  َغْيُر ُمْشتَّقِ

 األََحِديَّة جمَع َجِميعِ الَحقائِِق الُوُجوِديَّة. اإِللَهيَّة وقاَل ابُن العََربي : َعلٌَم دالٌّ على اإِللَِه الحّقِ َداللَة جاِمعَةً لجِميعِ األَْسماِء الُحْسنَى
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ا أُْدِخلَت عليه األَِلُف ألَنَّ  ، َمأْلُوهِ  كِفعاٍل بمْعنَى إِالهٌ  أَْصلُهو والالُم ه َمأْلُوهٌ أَي َمْعبوٌد ، كقَْوِلنا : إِماٌم ِفعَاٌل بمْعنَى َمْفعوٍل ألَنَّه ُمؤتَمٌّ به ، فلمَّ

ِض منه في قَْولِ  ، وقُِطعَِت الَهْمَزةُ في النِّداِء  اإِلالهُ  همُحِذفَِت الَهْمَزةُ تَْخِفيفاً لَكثْرتِه في الَكالِم ، ولو كانَتَا ِعَوضاً منها لَما اْجتََمعَتا مع المعوَّ

 للُزوِمها تَْفِخيماً لهذا االسِم ؛ هذا نَصُّ الجْوهِرّيِ.

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : زِماُع أمِر القوِم واجتماُعُهم.1)
 .(َوآهِلََتكَ )من األعراف ا والقراءة :  127( من اآية 2)
 .24( النازعات ا اآية 3)
 .38( القصص ا اآية 4)
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ي : قَْوُل الجْوهِرّي : ولو كانَتا عوضاً الخ ، هذا َردٌّ على أَبي علّيِ الفاِرِسّي ألَنَّه كاَن يَْجعَل األَلِ  البَاِري َف والالَم في اسِم قاَل ابُن بَّرِ

، ألَنَّ اسَم هللِا ال يَجوُز فيه اإِلالهُ ، وال يكوُن إِالَّ َمْحذوَف  اإِلالهُ  سبحانه ِعَوضاً ِمَن الَهْمَزةِ ، وال يلزُمه ما َذَكَره الجْوهِريُّ ِمن قَْوِلهم

َد سبحانه بهذا االسِم ال يشِرُكه فيه َغْيُره ، فإِذا قيَل اإلالهُ انْ  َطلََق على هللِا سبحانه وعلى ما يُْعبَُد ِمن األَْصناِم ، وإِذا قُْلَت هللا لم الَهْمزةِ ، تَفَرَّ

، وال يَجوُز يا اإلالهُ على  أهللُ  ايَْنَطِلق إِالَّ عليه سبحانه وتعالى ، ولهذا جاَز أَن يُناَدى اسم هللا ، وفيه الُم التَّْعريِف وتُْقَطُع َهْمَزتُه ، فيُقاُل ي

 ُجوِه َمْقطوَعة َهْمَزتُه وال َمْوُصولٍَة ، انتََهى.َوْجٍه ِمَن الوُ 

 ليَس ِمَن األَْسماِء التي يَجوُز فيها اْشتِقاٌق كما يَجوُز في الرحمِن والرحيِم. هللاُ  وقاَل اللْيُث :

، ثم  اإلالهُ  ، أُْدِخلَِت األَِلُف والاَلُم تَْعريفاً ، فقيلَ  إِلَهٌ  هفي اللّغَِة فقاَل : كان َحقّ  هللاِ  وَرَوى الُمْنذِري عن أَبي الَهْيثَم أنَّه سأَلَه عن اْشتِقاِق اسمِ 

لُوا َكْسرتَها في الالِم التي هي الُم التّْعري ا تَرُكوا الَهْمَزةَ َحوَّ ِف ، وَذَهبَِت الَهْمزةُ أَْصالً فقالوا أَِلالهُ ، َحَذفَِت العََرُب الَهْمَزةَ اْستِثْقاالً لها ، فلمَّ

ُكو كتاِن ، وأَْدَغُموا األُولى في الثانِيَِة ، فقالوفحرَّ  عزوجل، كما قاَل هللاُ ،  هللا اا الَم التَّْعريِف التي ال تكوُن إالَّ ساِكنَةً ، ثم اْلتَقَى الماِن ُمتحّرِ

 ، مْعناهُ لكْن أَنا. (1) (لِكنَّا ُهَو هللاُ َربِّ ): 

. األُْلهانِيَّةِ و بالكْسِر ، عند ُمتَِّخِذه بَيُِّن اإِلاَلَهِة ، إلهٌ  َمْعبُوداً  ِمن ُدونه ُكلُّ ما اتُِّخذَ و ّمِ إذا َوقََع العَْبُد »بِن الَوْرِد :  (2)في حِديِث وهب و ، بالضَّ

يِقين وَرْهبَانِيَِّة األَْبراِر لم يَِجْد أََحداً يَأُْخذ بقَْلبِه أُْلهانِيَّةِ  في ّدِ ّبِ ، وُمَهْيِمنِيَّة الّصِ  أَي لم يَِجْد أََحداً يَعجبُه ولم يُِحبَّ إالَّ هللاَ سبحانه. ، «الرَّ

بُوبيَِّة وَصَرَف توّهُمه إِذا تََحيََّر ، يُريُد إِذا َوقَ  أِلهَ يَأْلَهُ  قاَل ابُن األثيِر : هو فُْعالنِيَّة ِمن َع العَْبُد في َعَظَمِة هللِا وَجالِلِه وغير ذِلَك ِمن صفَاِت الرُّ

 إليها ، أَْبغََض الناَس حتى ما يميَل قْلبُه إلى أََحٍد.

حاحِ. : ع بالَجِزيَرةِ ؛ (3) اإِلاَلَهةُ و  كما في الّصِ

 ْفنُون التَّْغلَبّي ، واْسُمه ُصَرْيُم بُن َمْعَشٍر :وقاَل ياقوُت : وهي قارة بالسَّماَوةِ ؛ وأَْنَشَد ألُ 

َوًة  دح ــــــــــركــــــــــُب غــــــــــُ َر ال رححــــــــــَ ــــــــــَ َزاًن َأن يـ  كــــــــــفــــــــــ  حــــــــــَ

َة  ِواي و     ــــــــــــا َأالهــــــــــــَ ي ــــــــــــح ل َح يف عــــــــــــُ ــــــــــــِ ب (4)ُأصــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ي : ويُْروى : وأُتَْرَك في ُعْليَا ِحيُح ألنَّه بها دُ  أاُلَهةَ  قاَل ابُن بَّرِ  فَِن قائُِل هذا البَْيت.، بضّمِ الَهْمَزةِ ، قاَل : وهو الصَّ

ة وأَْبيَاٌت َذَكَرها ياقوُت في ُمْعجمه.  * قُْلُت : وله قصَّ

 العَِظيَمةُ ؛ عن ثَْعلَب. الَحيَّةُ  : اإلالَهةُ و

،  (َوَيَذَرَك َوآهِلََتكَ )ْولُه تعالَى : بصيغَِة الَجْمع ، وبه قُِرَئ قَ  اآلِلَهةُ  هكذا هو في سائِِر النُّسخِ ، والصَّحيُح بهذا المْعنَى األَْصناُم ، : اإِلالَهةُ و

 وهي الِقراَءةُ الَمْشهوَرةُ.

يَت ء في نَْفِسه ؛ األَْصنَام ألَنَّهم اْعتَقَُدوا أَنَّ الِعباَدةَ تحقُّ لها ، وأَْسماُؤهم تَتْبَُع اْعتِقاَداتِهم ال ما عليه الشَّي (5) اآلِلَهةُ  قاَل الجْوهِريُّ : وإِنَّما ُسّمِ

ْل ذِلَك.  فتأَمَّ

 عن ثَْعلَب. الِهالُل ؛ : اإِلالَهةُ و

 َرفُوا وأَْدَخلوا فيه األَِلَف والالَم وقالوا اإلالَهةُ.َغْير َمْصُروف بِال أَِلٍف والٍم ، وُربَّما صَ  الشَّْمُس ، : اإِلالَهةُ و

 قاَل الجْوهِريُّ : وأَْنَشَد أَبو علّيِ :

 فَبعحَجلحنا اإلالَهَة َأن تـَُؤواب
ةُ.  قُْلُت : وُحِكي عن ثَْعلَب أَنَّها الشَّْمُس الحارَّ

 ٍء منقاَل الَجْوهِريُّ : وقد جاَء على هذا َغْيُر شي

__________________ 
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 .38( الكهف ا اآية 1)
 ( يف اللسان : وهيب.2)
 ( قيدها ايقوت ابلضم ا ضبرت قلم ا ونص الصاغاين يف التكملة عل  الضم.3)
 .«يف عليا اأُلالهة  واي»وفيه : « االالهة»( اللسان والصحاح والتكملة ومعجم البلدان : 4)
واآهلة األصنام لوها بذلك العتقادهم أن »وإلا ليت اآهلة األصنام ا كذا خبطه ا والذي يف الصحاح : ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : 5)

 .«العبادة حت  هلم اخل
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ر  ا قالوا  ُقوِطها ُأخح َعحرفِة االســـــــــــَم َمر ة وســـــــــــُ
َنة: ُدخوِ  الِم امل َنَة بعحَد الَفيـح َنًة والَفيـح م  َلِقيته الن َدَر  ويف َنَدَر  ا وفـَيـح ا فكَبهن 

ها. إاَلهة َل وحها  لتَـعحِظيِمم هلا وِعباَدهِتم إاي 
 بِن الحاِرِث. (1)ويقاُل لنائَِحة ُعتَْيبة والِمْصراُع الَمْذُكور ِمن أَْبياٍت لَميَّة بِْنت أُّمِ ُعتْبَة بِن الحاِرِث ، وقيَل : لبْنِت عْبِد الحاِرِث اليَْربُوعّيِ ، 

 ألّمِ البَنِين بْنت ُعتَْيبة تَْرثِيه وأَّولها : وقاَل أَبو ُعبيَدةَ :

راً  بـــــــــــــاِء َقســـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــح نـــــــــــــا مـــــــــــــن الـــــــــــــلـــــــــــــّ  تـــــــــــــرو حـــــــــــــح

ُؤواب    ــــــــــــــــَ َة َأن تـ ــــــــــــــــا اإلالهــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــح ل جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَبعــــــــــــــــح  ف

  

يـــــــــــاه  عـــــــــــِ ة فـــــــــــانـــــــــــح يـــــــــــ  ر ابـــــــــــِن مـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــثـــــــــــح

واب     يــــــــــــُ ِر اجلــــــــــــُ ُم الــــــــــــَبشــــــــــــــــــــــــــَ واعــــــــــــِ (2)َتشــــــــــــــــــــــــــُ   نــــــــــــَ
 

  
 ويُْرَوى : فأَْعَجْلنا أالَهةَ.

 الَحماَسِة هذا البَْيت لميَّة بْنت ُعتَْيبة تَْرثي أََخاها.وَوقََع في نسخِ 

مُّ عن ابِن األْعرابّيِ َرَواها : يُثَلَُّث ،و  كَسِفينَِة. ، كاألَِليهةِ  يُْصَرُف وال يُْصَرُف ؛ األاَلَهةَ  ويُْروى :: ، قاَل  أاُلَهةَ  الضَّ

 ة :قاَل ُرْؤبَ  : التَّنَسُُّك والتَّعَبُُّد ؛ التَّأَلُّهو

ِه  د 
ُ

يـــــــــــــــــــــــاِت املـــــــــــــــــــــــ انـــــــــــــــــــــــِ  هلِل َدر  الـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــَ

ي     َن مـــــــــن  هلـــــــــِ  عـــــــــح رَتحجـــــــــَ َن واســـــــــــــــــــــــح حـــــــــح ـــــــــ  ب (3)ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
. : التَّْعبِيُد ؛ التَّأِْليهو  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ً  ، كفَِرَح ، أَِلهَ  تقوُل :و في َعَظَمتِه ، أَي تَتََحيَُّر ، وهو  تَألَهُ  الَجاللَِة ألَنَّ العُقُولَ وأَْصلُه َوِلهَ يَْولَهُ َوْلهاً ، ومنه اْشتُقَّ اسُم  تََحيََّر ، : يَأْلَهُ أَْلها

الً.  أََحُد الُوُجوه التي أَشاَر لها المصنُِّف أَوَّ

. على فالٍن : اْشتَدَّ َجَزَعه عليه ، أَِلهَ و  ِمثُْل َوِلهَ ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 ألنَّه سبحانه الَمْفَزُع الذي يُْلجأُ إليه في كّلِ أَْمٍر ؛ قاَل الشاِعُر : والَذ ،فَِزَع  إِذا إليه أَِلهَ  قِيَل : هو مأُْخوذٌ ِمنو

 َأهِلحَت إليَنا وا َواِدُث مَج ةٌ 
 وقاَل آَخُر :

 َأهِلحُت إليها والر كاِئُب ُوق ف
 أَجاَره وآَمنَه. كَمنَعَهُ ، إذا ، أَلََههُ  قيَل : هو ِمنو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يَنُوبُهم ، كما يَْولَهُ كلُّ ِطْفٍل إِلى  أَْصُل إِلٍَه ِوالهٌ ، كإِشاحٍ ِوشاحٍ ، ومْعنَى ِوالٍه أَنَّ الَخْلَق يَْولَُهون إليه في َحوائِِجهم ، ويَْضَرُعون إِليه فيَما

ه.  أُّمِ

 وَحَكى أَبو زْيٍد : الحمُد الِه َرّبِ العَالَِمْين.

 يَجوُز في القُْرآن إِنَّما هو ِحكايَةٌ عن األْعراِب ، وَمْن ال يَْعرُف ُسنَّةَ القُْرآن.قاَل األَْزهِريُّ : وهذا ال 

 وقاَل ابُن ِسيَده : وقالوا يا أهلَل فقََطعُوا ، َحَكاهُ ِسْيبََوْيه ، وهو ناِدٌر.

 القَْطع والَوْصل.وَحَكى ثَْعلَب أَنَّهم يَقولُوَن : يا هللا ، فيَِصلُون وُهما لُغَتاِن يْعنِي 

 ، وهو ُمْستَْكره ، وقد يُْقَصر َضُروَرة كقَْوِل الشاِعِر : أهلل اْغِفْر لي بمْعنَى يا (4)وَحَكى الِكسائي عن العََرِب : يله 
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ٍر  يــــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــــَ  َأال ال ابَرَ  ُ  يف ســــــــــــــــــــــــــــــــــُ

(5)إذا مــــــــــــــــــا ُ  ابَرَ  يف الــــــــــــــــــّرِجــــــــــــــــــاِ     
 

  
 كفَِرَح ، إذا أَقاَم ؛ وأَْنَشَد :بالَمكاِن ،  أَِلهَ  ونَقََل شْيُخنا :

هــــــــــــا  ومــــــــــــُ ُا ُرســــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــِ نــــــــــــا بــــــــــــداٍر مــــــــــــا تــــــــــــَ  َأهلــــــــــــِح

دِ     قـــــــــــااَيهـــــــــــا وشـــــــــــــــــــــــــوٌم عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــيـــــــــــَ  كـــــــــــَبن  بـــــــــــَ

  
 أليهة وقاَل ابُن حبيٍب في األْزد : االهُ بُن َعْمرو بِن َكْعِب بِن الغْطِريِف ؛ وفي عّكِ : االهُ بُن ساِعَدةَ ؛ وفي تِميٍم :

__________________ 
 ( كذا وردت اللفظة ابألصر يف موضعا ابلتصغري ا وقبلها يف موضض مكرباً ا ومثله يف اللسان.1)
فبادران »وفيها :  127/  1وعجزه يف املقايي  « قصــــراً »واألو  يف الصــــحاح أيضــــاً برواية : « عصــــراً »( اللســــان واألو  يف التهذيب برواية : 2)

 زهري لُعتيبة بن ا ارث الريبوعي.ونسبه األ« اإِلالهة
 والثاين يف الصحاح والتهذيب. 127/  1واللسان واملقايي   165( ديوانه ص 3)
 ومثله يف التهذيب.« ويـَّلله»( يف اللسان : 4)
 ( اللسان.5)
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رِو بِن مَتِيٍم ؛ ويف طيٍِّئ : بُنو رِو بِن مث إَلهٍ  وهو القليُب بُن َعمح مثحُر ُعَلٍة ا  اإِلَلهِ  اَمَة ؛ وفيها أَيحضـــــــــاً عبحدُ مثحُر ِعَلٍه ا ابن َعمح
باَن بِن عميم   (1)ابُن حارِثََة بِن عرينََة  ِض : بُنو (2)بِن صهح رِو بِن سنبٍ  ؛ ويف الن خح  بن َعوحٍف. أليهة بِن َعمح

ً  ، كفَِرَح ، أَِمهَ   :[أمه]  ، وقاَل الشاِعُر : ( 3)أََمهٍ  وادََّكَر بعدومنه قِراَءةُ ابِن عباٍس :  نَِسَي ،  :أَْمها

ـــــــــــاً  ـــــــــــث ِدي ـــــــــــُت ال أَنحســـــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــَ ُت وكـــــــــــن هـــــــــــح ـــــــــــِ  أَم

وِ      قـــــــــــــُ وِدي ابلـــــــــــــعـــــــــــــُ ُر يـــــــــــــُ هـــــــــــــح (4)كـــــــــــــذا  الـــــــــــــد 
 

  
ا في حِديِث الّزْهري :و قاَل الجْوهِريُّ :  فهي لُغَةٌ َغْيُر َمْشهوَرةٍ. ، ( 5)اْعتََرفَ وبمْعنَى أَقَرَّ  أَِمهَ  أَمَّ

أَ فلْيَسْت عليه ُعقُوبَة ، فإن ُعوقِبَ  فأَِمهَ  من اْمتُِحَن في َحدِّ »الحِديُث الَمْذُكوُر : و* قُْلُت :  ِمن غيِر  يَأَْمه فليَس عليه َحدٌّ إالَّ أَنْ  فأَِمهَ  ثم تَبَرَّ

 .«ُعقُوبَةٍ 

قِراَءةَ ابن عبَّاٍس باإِلْقراِر ، قاَل : وَمْعناهُ أَْن يُعاقََب  (6)بمْعنَى اإِلْقراِر في غيِر هذا الحِديِث. وفَسََّر أَبو ُعبيٍد  األََمهَ  قاَل أَبو ُعبيٍد : ولم أَْسَمعْ 

 ليُِقرَّ فإِْقراُره باِطٌل.

 فعَِهَد إِليَّ ؛ عن أَبي ُعبَيٍد. إِليَّ ، أَي َعِهْدُت إِليه فأََمهَ  إِليه في أَمرٍ  أََمْهتُ  يقاُل : كنََصَر : َعِهَد. ، أََمهَ و

 ، كَسِفينٍَة : ُجَدِريُّ الغَنَِم. األِميَهةُ و

حاحِ : بَئٌْر يَْخُرُج بالغَنَم كالَحْصبَِة والُجَدِرّيِ ؛ وعلى األُولى اْقتََصَر الجْوهِريُّ  َعِلَم ؛ ِمثَالُ  أَِمَهتْ و ، (7)تُوَمهُ  ، كعُنِيَ  أُِمَهتْ  وقد وفي الّصِ

ً  ةٌ ،وَجماعَ   كَسِفينٍَة عن أَبي ُعبيَدةَ. ، أَِميَهةً و بالفتْحِ عن ابِن األَْعرابّيِ ، ، أَْمها

َهةٌ و َمأْموَهةٌ و أِميَهةٌ  فهي اسٌم ال َمْصَدٌر إذ لْيَسْت فَِعيلَة من أْبنِيَِة الَمصاِدِر. األِميَهةَ  وقاَل ابُن ِسيَده : هو َخَطأٌ ألَنَّ  ذه كُمعَظََّمٍة ، وه ، ُمَؤمَّ

اِء وأَْنَشَد لُرْؤبَة :  عن الفرَّ

 (8)مُتسي به األُدحمان كاملؤم ه 
 وعلى األَولَيَْين اْقتََصَر ابُن ِسيَده ، والَجْوهِرّيِ على الثانِيَِة.

 ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : أَِميَهةً ووقاَل الجْوهِريُّ : يقاُل في الّدعاِء : آَهةً 

ٍة  يــــــــــــهــــــــــــَ يــــــــــــُخ أَمــــــــــــِ بــــــــــــِ اٍز َأو طــــــــــــَ يــــــــــــُخ حنــــــــــــُ بــــــــــــِ  طــــــــــــَ

رُت     لــــــَ ِم أَمــــــح ُئ الــــــِقشــــــــــــــــــــح يــــــِّ ظـــــــام ســــــــــــــــــــَ يــــــُ  الــــــعــــــِ (9)َدقــــــِ
 

  
هُ ؛  . األَِميَهةُ وقاَل األَْزهِريُّ : اآلَهةُ : التَّأْوُّ  : الُجَدِريُّ

هُ حاِملَةً به وبها ُسع  اٌل أَو ُجَدِريُّ ، فجاَءْت به ضاِوياً.وقاَل ابُن ِسيَده يقوُل : كانْت أُمُّ

اُء :و ُجُل ، أُِمهَ  قاَل الفرَّ  ليَس معه َعْقلُه. وهو الذي ، َمأُْموهٌ  فهو كِعنَِي ، الرَّ

َهةُ و  كما في الُمْحَكم. األُّمِ ، لُغَةٌ في ، كقُبََّرةٍ ، األُمَّ

 وفي الصحاح أَْصُل قَْولهم أُمُّ.

َهة الهاُء فيوقاَل أَبو بْكٍر :  َهٍة وأُبََّهٍة. أُمَّ  أَْصِليَّة ، وهي فُعَّلَة بمْنِزلَة تُرَّ

 ر.* قُْلُت : فإِذاً قَْول شْيِخنا إنَّهم أَْجَمعوا على ِزياَدةِ هائِه فال مْعنًى لُوروِده هنا وال لَدْعوى أنه لُغَةٌ َمحلُّ نَظَ 

هاتٌ  والَجْمعُ  ، أَو هي ِلَمْن يَْعِقُل ؛ واألُمُّ لَما ال يَْعِقلُ  اٌت ؛ قاَل قَُصيٌّ : أُمَّ  وأُمَّ

 (10)أُم َهجي ِخنحِدُف والحياُس َأيب 
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 وقاَل زهيٌر فيَما ال يَْعِقل :

َو  و  ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــِّ ِة فـــــــــــــــــال َريـــــــــــــــــ   إال  فـــــــــــــــــبان ابلشـــــــــــــــــــــــــــــــ 

ُر     يحســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ اِت الــــــــــــّرابِع ونـ ُر أُمــــــــــــ  قــــــــــــِّ عــــــــــــَ ــــــــــــُ (11)نـ
 

  
__________________ 

 ( يف التكملة : عرنة.1)
 التكملة : عممّي.( يف 2)
 .[(ُأمَّة  )والقراءة : ] 45( يوسف ا اآية 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
(5.  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وأَقـَر 
قوله : وفســـــر أبو عبيد قراءة ابن عباس ابإلقرار ا كذا خبطه ا والصـــــواب : فســـــر ا ديث ا كما تد  عليه بقية »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 6)

 .«العبارة
 ( يف الصحاح واللسان : تؤمه.7)
 ( اللسان والتكملة.8)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.9)
 ( اللسان وقبله :10)

 عبد يناديهم هباٍ  وهب
 .«الشربة»واللسان برواية :  32( الديوان ط بريوت ص 11)
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َهةُ  وقد جاَءتْ   فيَما ال يَْعِقل ؛ كلُّ ذِلَك عن ابِن جنِّي. األُمَّ

ا بَناُت آَدمَ  اٌت ، وأَمَّ هاتٌ  وقاَل األَْزهِريُّ : يقاُل في َجْمعِ األُّمِ ِمن غيِر اآلَدِميِّين أُمَّ هاتٍ  . والقُْرآُن نََزلَ فأُمَّ ، وهو أَْوَضُح َدِليٍل على أَنَّ  بأُمَّ

َهةٌ  الواِحَدةُ   .أُمَّ

هاتٍ  قاَل : وِزيَدِت الهاُء في  آَدَم وسائِِر الحيواِن ، قاَل : وهذا القَْوُل أَصحُّ القَْولَْين. لتكوَن فْرقاً بيَن بَناتِ  أُمَّ

هَ و ا : اتََّخَذها ، كأَنَّه ِمن تَأَمَّ َهةِ  أُمَّ  .األُمَّ

ي كون الهاء أَْصالً ، ألَنَّ  ْهتُ  قاَل ابُن ِسيَده : وهذا يُقَّوِ ْهُت وتَنَبَّْهُت. تَأَمَّ  تَفَعَّْلُت بمْنِزلَِة تَفَوَّ

ا يُ   ْستدرُك عليه :* وممَّ

 ، بالفتْحِ : النِّسياُن ؛ ُرِوي ذِلَك عن أَبي عبيَدةَ. األََمهُ 

 قاَل األَْزهِريُّ : وليَس ذلَك بَصحيحٍ.

 ، قاَل : وهو َخَطأٌ. أََمهٍ  بعد: قاَل : وكاَن أَبو الَهْيثم فيَما أَْخبَرني عنه الُمْنذِري يْقَرأُ 

ي : َهةُ  وقاَل ابُن بَّرِ  اِب : ِكْبُره وتِيُههُ.الشَّب أُمَّ

 * قُْلُت : وكأَنَّ َميَمه بدٌل من باِء أُبََّهٍة.

ً و بالفتْح ، ، أَنها من َحّدِ َضَرَب ، ، أَنَهَ يَأْنِهُ  : [أنه] ّمِ ، مثْلُ  ، أُنوها َر من ِثقٍَل يَِجُده ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ عن  أَنَحَ  بالضَّ يَأْنُِح ، وذِلَك إِذا تََزحَّ

 عّي.األَْصم

 َحَسَد. : إِذا أَنَهَ يَأْنهُ و

 وكذِلَك نافٌِس ونَِفيٌس. حاِسٌد ، أَي ، كَخِجٍل ، أَنِهٌ  رُجلٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كُسكَّر ، ِمثُْل أُنَّحٍ ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لُرْؤبَة يَِصُف فَْحالً : أُنَّهٌ  رجالٌ 

ِه  ـــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــوَس األُن ي نـــــــــــــــــُ ٌة ُلحشـــــــــــــــــــــــــــــــِ ابـــــــــــــــــَ  َرعـــــــــــــــــ 

ِه     بـــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــَ ِديـــــــــــِر الـــــــــــبـ بـــــــــــاِه اهلـــــــــــَ ِ  هبـــــــــــَح َرجـــــــــــح (1)بـــــــــــِ
 

  
حاحِ. يَأْنُِهونَ  أَي يَْرَعُب نُفوَس الذين  ؛ كما في الّصِ

حيُر عند المسأَلِة ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. األَنِيهُ و  ، كأَِميٍر : الزَّ

 ، بكْسَرتَْين : َصْوُت رزمِة السَّحاِب ، عن ابِن جنِّي ، وبه فُّسر قَْول الشاِعِر : إِنِيهو

لــــــــــــج   بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــا حنــــــــــــن مــــــــــــرتــــــــــــعــــــــــــون بــــــــــــفــــــــــــَ

 قــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــدحل الــــــــــــــــــــرواء ِإنــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه   

  
 وعلى األُولى اْقتََصَر الجْوهِريُّ وأَْنَشَد : كَجْيِر وحيُث وأَْيَن ، ، بسكوِن الواِو والَحَركاِت الثالثِ  أَْوهُ  : [أوه]

ا  رهتـــــــــــــــُ راهـــــــــــــــا ِإذا مـــــــــــــــا ذَكـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَبوحِه لـــــــــــــــذِكـــــــــــــــح

ِد أَرحٍض بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــنــــــــــــا ولــــــــــــاِء و     عــــــــــــح (2)مــــــــــــن بـــــــــــــُ
 

  
اُء في نواِدِره.  * قُْلُت : هكذا أَْنَشَده الفرَّ

ي : ومثُْل هذا البَْيت :  قاَل ابُن بَّرِ

رٍو  مـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــ  زايَرِة أُمِّ عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَبوحِه عـــــــــــــــــــل  ف

َدا ومـــــــــَض الـــــــــُوشـــــــــــــــــــــــاةِ      (3) ؟فـــــــــكـــــــــيـــــــــَف مـــــــــض الـــــــــعـــــــــِ
  

 واللُّغةُ الثَّالثةُ َذَكَرها ابُن ِسيَده.
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 من كذا ، بكْسِر الهاِء. آهِ  ُربَّما قَلَبُوا الواَو أَِلفاً فقالوا :و قاَل الجْوهِريُّ :

 ضاً ؛ وأَْنَشَد األَْزَهِريُّ :* قُْلُت : وبه يُْرَوى البَْيُت الَمْذُكور أَيْ 

ا  اِ  آهـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــــــــــــــــَ  آِه مـــــــــــــــــــــــــــــن تـ

تـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــا     تح قـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيب مـــــــــــــــــــُ رَكـــــــــــــــــــَ (4)تــــــــــــــــــــَ
 

  
هِ  ُربَّما قالوا :و َدةِ. أَّوِ  ، بكْسِر الهاِء والواِو الُمَشدَّ

حاحِ : بسكوِن الهاِء مع تَْشديِد الواِو ، قاَل : يِد الواِو بِال َمّدِ ، وبه يُْرَوى البَْيُت الَمْذكوُر أَي مع تَْشد أَْو بحْذِف الهاءِ  ُربَّما قالوا :و وفي الّصِ

 أَْيضاً.

هْ  بعُضهم يقوُل :و قاَل : َدةِ  أَوَّ َكايَِة. ، بفتْحِ الواِو الُمَشدَّ ْوِت بالّشِ  ساِكنَة الهاِء لتَْطويِل الصَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ويف التهذيب : فبوه من الذكر .« لذكراهافَبيِّ »( اللسان والصحاح ويرو  : 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
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حاحِ بخّطِ المصنِِّف  هْ  وبعُضهم يقولُ : وُوِجَد في بعِض نسخِ الّصِ بالمّدِ والتَّْشديِد وفتْحِ الواِو ساِكنَة الهاِء  آوَّ
(1). 

 ختِه.وما َذَكْرناه أَّوالً هو نَصُّ أَبي َسْهٍل الَهَروّي في نس

 هذا َضْبٌط غيُر كاٍف ، واألولى ما َضبََطه ابُن ِسيَده فقاَل بالمّدِ وبواَوْيِن ؛ نَقَلَه أَبو حاتٍِم عن العََرِب. ، بضّمِ الواِو ؛ آُووهُ  يقولوَن :و

نَةً ، آهٍ و  ِن.أي مع المّدِ وقد تقدََّم َكْسُر الهاِء من غيِر تَْنِويٍن وُهما لُغتا بكْسِر الهاِء ُمنَوَّ

 ِمن عذاِب هللِا. آهٍ وِمن عذاِب هللِا  آهِ  وقاَل ابُن األَنباِري :

 وليَس في ِسياِق المصنِِّف ما يدلُّ على المّدِ كما قْبله وهو قُُصوٌر.

ة في صْوتِه ، وقد يَْفعلُه اإلنساُن َشفَقةً وَجَزعاً. آهِ  وقاَل األَْزهِريُّ :  هو ِحَكايةُ الُمتَأَّهِ

نٍَة ،آٍو ، بكْسِر او نَةً وغيَر ُمنَوَّ َدةِ الواِو. لواِو ُمنَوَّ  أَي مع المّدِ َغْير ُمَشدَّ

تاهُ و  ، بفتْحِ الَهْمزةِ والواِو والُمثناةِ الفوقِيَِّة. أَوَّ

تاهُ : ونَصُّ الجْوهِرّي : وُربَّما أَْدخلُوا فيه التاَء فقالوا   ، يَُمدُّ وال يَُمدُّ. أَوَّ

تاه مع المّدِ ، فهي ثالُث َعَشَرة لُغٍَة ، وإذا اْعتَبَْرنا المدَّ في ، بتَْشديِد الُمثناةِ التحتيةِ  آِويَّاهُ و ُصوٌر.وَضْبُط المصنِِّف فيه قُ  فهي  آُووهٍ  وفي أَوَّ

 َخْمُس َعَشَرة لُغٍَة.

ً  وُحِكَي أَْيضاً : وهوبالمّدِ والتَّْنويِن ، وواهاً بالواِو ،  آها اهوبالقَْصِر وتَْشديِد الواِو الَمْضموَمِة ،  أَوُّ ، فهنَّ اثْنَتان  آَهةو هاهوكَشدَّاٍد ،  أَوَّ

عِ  وِعْشُرون لُغَة ؛ كلُّ ذِلكَ  كايَِة أَو التََّوجُّ ِن ؛ وقد جاءَ  كلَمةٌ تقاُل عند الّشِ با أَْوهِ »سِعيٍد : في حِديِث أَبي  والتََّحزُّ َضبَُطوه كَجْيِر.  ، «َعْيُن الّرِ

هْ »في حِديٍث آَخر : و  َضبَُطوه بتَْشديِد الواِو وسكوِن الهاِء. ، «لِفراخِ محمٍد من خليفٍَة يُْستَْخلفُ  أَوَّ

ُجلُ  آهَ  ً  الرَّ ً و أَْوها هَ تَأِْويها هَ و أَوَّ  قاَل الُمثَقُِّب العَْبِديُّ : ، بالمّدِ ؛ اآلَهةُ  واالْسُم منه : قالَها ، تأَوَّ

ـــــــــــــٍر  ـــــــــــــلـــــــــــــي هـــــــــــــا ب لـــــــــــــُ  إذا مـــــــــــــا قـــــــــــــمـــــــــــــُت أَرححـــــــــــــَ

ــــــــــــــــــِن     ــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــِر ا ــــــــــــــــــزي َة ال (2) َو ُه آهــــــــــــــــــَ
 

  
حاحِ. أَهَّةَ  ويُْرَوى  ، كما في الّصِ

هَ  وقاَل ابُن ِسيَده : وعْنِدي أَنَّه وضَع االْسم َمْوِضع الَمْصَدِر أَي هُ تأَوُّ ُجِل ، قيَل : ويُْروى : تَأَوَّ  الرَّ

 هَتَو ه هاَهَة الر ُجِر ا زينِ 
اهُ و ر أَو الدَّعَّاُء ، باإِلجابَِة ، الُموقِنُ  كَشدَّاٍد : ، األَوَّ ً »الحِديُث :  أَي َكثيُر الّدعاِء ، وبه فُّسِ ً  اللُهم اْجعَْلني ُمْخبِتا اها ً  أَوَّ  .«ُمنِيبا

قِيقُ  حيُم الرَّ رِت اآليَةُ : القَلْ  أَو الرَّ  .(3) (ِإنَّ ِإْبراِهيَم حَلَِليم  َأّواه  ُمِنيب  )ِب ، وبه فُّسِ

رِت اآليَةُ. أَو الفقيهُ ، أَو الُمْؤِمُن بالَحبَِشيَِّة ،  وبكّلِ ذلَك فُّسِ

 وماَهةٌ. آَهةٌ  يقولوَن في الّدعاِء على اإِلنساِن :و

. : اآلَهةُ  حَكى اللّْحيانيُّ عن أَبي خاِلٍد قاَل :  الَحْصبَةُ ، والماَهةُ : الُجَدِريُّ

 واو ألنَّ العيَن واواً أَْكثَر منها ياء. آَهةٍ  قاَل ابُن ِسيَده : أَلفُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اهٌ  رُجلٌ   : كثيُر الُحْزِن. أَوَّ

 وقيَل : هو الّدعَّاُء إلى الخْيِر.

هُ  وقيَل :  َشفَقاً وفََرقاً. الُمتَأَوَّ
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ُع يَِقيناً ، أَي إِيقاناً باإِلجابَِة ولزوماً للطَّاَعِة.  وقيَل : الُمتََضّرِ

__________________ 
 ( وهذه رواية الصحاح املطبوع.1)
 ويرو  : هتّوه هاهة. 162/  1واللسان والتهذيب والصحاح واملقايي   35البيت  76( املفضلية 2)
 .75( هود ا اآية 3)
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 وقيَل : هو الُمَسبُِّح.

هُ ووقيَل : الكثيُر الثَّناِء.  ُع. الُمتَأَّوِ  : الُمتََضّرِ

 ، ثم َعدا. أَْوهِ : ، وذلَك أَنَّ الغَزاَل إِذا نَجا ِمن الكْلِب أَو السَّْهم َوقََف َوْقفةً ، ثم قاَل  َمأْووَهةً ووقاَل أَبو َعْمٍرو : ظْبيَةٌ َمْوُؤَهةٌ 

 َكتَبَه بالُحْمرةِ على أنَّه ُمْستدِرٌك على الجْوهِرّي وليَس َكذِلَك بل َذَكَره في تَْركيِب أَوه. : ةُ األَهَّ  : [أهه]

نُ  وهو ُع. التََّحزُّ  والتََّوجُّ

ُجلُ  أَهَّ  ً و بتَْشديِد الهاِء ، ، أَهَّةً و بتَخِفيِف الهاِء ، ، أََهةً و أَهًّا الرَّ َع الَكئِيِب فقاَل آٍه أَو هاٍه. : تأَهَّهَ تَأَّهها َع تََوجُّ  تََوجَّ

 قاَل الجْوهِريُّ : ويُْرَوى قَْوُل الُمثَقِّب العَْبِدي الَمْذُكور :

  َو ه َأه َة الرجِر ا َزِينِ 
اُج : أَهَّ  وهو ِمن قْوِلهم : َع ؛ قاَل العجَّ ُجُل أَي تََوجَّ  الرَّ

ُروِح و  ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــُ ُت أََذ  ال يــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــ   إن َتشــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُروِح أبَ     جــــــــــــــــــــــح
َ

ِة املــــــــــــــــــــــ ٍة كــــــــــــــــــــــَبهــــــــــــــــــــــ  (1)هــــــــــــــــــــــ 
 

  
ه لَك بحْذِف الهاِء أَْيضاً ُمَشدََّدة الواِو.  قاَل : ومنه قَْولُهم في الّدعاِء على اإِلنساِن : آهة لَك وأَوَّ

تَأَسَُّف تَأَسُّفاً ، وأَْصُل أَ هي كلَمةُ تأَسٍُّف ، اْنتِصابُها على إِْجرائِها َمْجَرى الَمصاِدِر ، كأَنَّه قاَل :  ، «أَبا َحْفص (2)آهاً »في حِديِث ُمعاِويَةَ : و

 الَهْمَزةِ واو.

عٍ تُْستَْعمل في الشّرِ كما أَنَّ واهاً يُْستَْعمل في الَخْيِر وَسيَأْتِي في ويه.  وقاَل ابُن األثيِر : آهاً كلمةُ تََوجُّ

ي به الِفْعُل. ، بكْسِر الَهْمزةِ والهاِء : إِيهِ  : [أيه]  اسٌم ُسّمِ

ُن الَمْكسوَرةُ : أَي الهاِء ، وهذه عن اللْيِث ، فتِحها ، بكْسِر الَهْمزةِ مع إِيهَ و ُجِل إِذا اْستََزْدته  كِلَمةُ اْستِزادةٍ واْستِْنطاٍق ، وهي وتُنَوَّ تقوُل للرَّ

ْلِت فقاَل عْنَد كّلِ بيٍت :و، بكْسِر الهاِء.  إيهِ  َعَمٍل :ِمن حِديٍث أَو   .إِيهِ  في الحِديِث : أَنَّه أَْنَشَد ِشْعَر أُميَّة بِن أَبي الصَّ

 ، عن ابِن ِسيَده. َزْجٌر بمْعنَى َحْسبُكَ  أَي مع كْسِر األَلِف : بإِْسكاِن الهاءِ  إِيهْ و

يت وقد تُنَ  : َمْبنِيَّةً على الكْسر إِيهِ و ّكِ ُن ؛ قاَل ابُن الّسِ نَْت ،: وَّ ة : إِيهٍ  تقوُل : فإِذا ُوِصلَْت نُّوِ مَّ  َحدَّثْنا ؛ قاَل : وقَْوُل ذي الرُّ

ــــــــــِه عــــــــــن أُمِّ ســــــــــــــــــــــــاملٍِ  ــــــــــا ِإي ــــــــــن ــــــــــقــــــــــل ــــــــــا ف ن فــــــــــح ــــــــــَ  َوقـ

ضو     القــــــــــِ يــــــــــِم الــــــــــدايِر الــــــــــبــــــــــَ لــــــــــِ كــــــــــح  (3) ؟مــــــــــا ابُ  تــــــــــَ
  

ْن وقد َوَصَل ألَنَّه قد نََوى الَوْقَف.  فلم يُنَّوِ

بالتَّْنويِن  إِيهٍ  يا َرُجل فإنَّما تَأْمره بأَْن يزيَدَك ِمن الحِديِث الَمْعهوِد بَْينكما ، كأَنَّك قْلَت هاِت الحِديَث ، وإِن قُْلتَ  إِيهِ  ابُن السرى : إِذا قْلتَ  قالَ 

ة أَراَد ال مَّ ا ، ألَنَّ التَّْنويَن تَْنِكيٌر ، وذو الرُّ حاحِ.فكأَنَّك قُْلَت هاِت حِديثاً مَّ ُروَرةِ ؛ كذا في الّصِ  تَّْنويَن فتََرَكه للضَّ

 وِمثْلُه قَْوُل ثَْعلَب فإِنّه قاَل : تََرَك التّْنوين في الَوْصل واْكتَفَى بالَوْقِف.

ة إِنَّما َكالُم العََربِ  مَّ  .إِيهٍ  وقاَل األْصمعيُّ : أَْخَطأَ ذُو الرُّ

ِحيُح أَنَّ هذه األَ  ة هذا قاَل ابُن ِسيَده : والصَّ مَّ ْنت ، وإنَّما اْستَزاَد ذو الرُّ ْصواَت إِذا َعنَْيت بها الَمْعرفَةَ لم تُنَّوْن ، وإذا َعنَْيت بها النِّكَرة نَوَّ

 َحدَّثْنا الحِديَث أَو َخبِّْرنا الَخبََر.: الطَّلَل حديثاً َمْعروفاً ، كأَنَّه قاَل 

اجِ في ِكتاِب األُُصوِل في باِب َضُروَرةِ الشَّْعر حيَن أَْنَشَد هذا البَْيَت  ي : قاَل أَبو بْكِر بن السرَّ عن أُّمِ ساِلٍم : هذا ال  إِيهِ  فقلنا: وقاَل ابُن بَّرِ

ناً في شي  ناً ، انتََهى.ِء ِمن اللُّغاِت ، يُريُد أَنَّه ال يكوُن َمْوصوالً إالَّ منوَّ يُْعَرُف إِالَّ ُمنَوَّ

ً  إِذا قُْلَت :و . بالنَّْصبِ  عنَّا ، إِيها  فإِنَّما تَأْمره بالّسكوِت والَكّفِ ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ
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 فقاَل : تََرْكتها وقد أَْحَجنَ  ؟«كيف تركَت مكةَ »حِديُث أَُصْيٍل الُخَزاِعّيِ حيَن قَِدَم عليه المدينَةَ فقاَل له : ومنه 

__________________ 
 ( اللسان : والثاين يف الصحاح.1)
 ( يف اللسان : أّهاً.2)
 ( اللسان والتهذيب والصحاح واألساس.3)
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. ا ُأَصيحُر دَِع الُقلوَب َتِقر   ِإيهاً  مُثَاُمها وَأعحَذَ  ِإذحِخُرها وأَمحَشر َسَلُمها ا فقاَ  : ُكتح  َأي ُكف  واسح
ي قَوْ   َل حاتٍِم الطائّي :وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َدتح  ـــــــــــَ ي ومـــــــــــا َول ـــــــــــِّ ُم أُم كـــــــــــُ ـــــــــــَ ًد  ل ـــــــــــِ ـــــــــــهـــــــــــًا ف  ِإي

ال     كــــــَ ِن اتــــــ  وا مــــــَ فــــــُ م واكــــــح دِكــــــُ وا عــــــلــــــ  جمـــــــَح (1)حـــــــامــــــُ
 

  
ً : اْفعَْل ، وفي النَّْهي  إِيهِ  وقاَل أَبو زْيٍد : تقوُل في األَْمرِ  . إِيها  عنِّي اآلَن ، أَي ُكفَّ

. أَْمٌر بالسُّكوتِ  مع كْسِر األَلِف : بالفتحِ  ، إِيهَ و  والَكّفِ

 .إِيهَ و أيهِ  وقاَل اللْيُث : ِهيِه وِهيهَ ، بالكْسِر والفتحِ ، في َمْوِضع

ً  بالبَعيرِ  أَيَّهَ و حاحِ  : صاَح به وناَداهُ ؛ تَأْيِيها ه بالِجماِل وعمَّ به غيَره الناس والِجَمال والخَ : وفي الّصِ حِديث ومنه ْيل ؛ وَدعاهُ ، هكذا َخصَّ

 أَي األَْرواُح. ، «بالَخْيِل فتُِجيبُني يَُؤيَّهُ  بها كما أَُؤيِّهُ  إِنِّي»ملك الَمْوت : 

ي في تَأْيِيِه اإِلبِل لُرْؤبَة : أَيَّهَ  وقاَل أَبو عبيٍد : ُجِل والفََرِس ، وهو أَْن يقوَل لها ياْه ياْه ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  بالرَّ

 (2)حبور ال مسق  وال ُمَؤي ه 
ً  بفالنٍ  أيَّهَ  قاَل ابُن األثيِر :و  يا أَيُّها الّرجُل. له : قالَ  إِذا َدعاهُ وناَداهُ كأنَّه تَأْيِيها

حاحِ  وتُْكَسُر نُونُها ، كَسْحبان ، ، أَْيهانَ و بحْذِف النّوِن نَقَلَه  ، أَْيهاو بالنُّون كالتَّثْنِية ، قْلُت ؛ َرَواهُ ثَْعلَب ؛ أَْيهان وُربَّما قالوا :: وفي الّصِ

 لُغاٌت في َهْيهاَت. نَقَلَه الجْوهِريُّ أَْيضاً ، كلُّ ذِلكَ  ، أَْيهاتَ و الجْوهِريُّ ،

اُء :، بفتْحِ الَهْمزةِ بمْعنَ  أَْيها قاَل الجْوهِريُّ : وإِذا أََرْدَت التَّْبِعيَد قْلتَ   ى َهْيهاَت ؛ وأَْنَشَد الفرَّ

ُه و  لـــــــــــــ  ُض كـــــــــــــُ نـــــــــــــح يـــــــــــــاُر والـــــــــــــقـــــــــــــِ  مـــــــــــــنح دوينَ اأَلعـــــــــــــح

َدا و     عـــــــــَ ـــــــــح ت  وأَبـ هـــــــــا مـــــــــا َأشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح مـــــــــاُن أَي ـــــــــح ت (3)كـــــــــُ
 

  
 انتََهى.

 ذلَك أَي بَِعيَد ذلَك. أَْيهانِ  وقاَل ثَْعلَب : يقالُ 

 الصَّحيُح ألنَّ َمْعناهُ األَْمر. وقاَل أَبو علّيِ : َمْعناه بَعَُد ذلَك ، فجعَلَه اسَم الِفْعل ، وهو

 أَْيَهَك بمْعنَى َوْيَهَك.و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً و إِيهِ وفي االْستِزاَدةِ ،  إِيهٍ و إِيهِ  قاَل اللَّْيُث : ْجِر. إِيها  في الزَّ

ضا بالشي ا قيَل له يا بَن ذاِت النِّطاقَْيِن ، فقاَل :ِء ؛ ومنه قاَل ابُن األَثيِر : وقد تَِرُد الَمْنصوبَة بمْعنَى التَّْصديِق والّرِ بَْيِر ، لمَّ  حِديُث ابِن الزُّ

 ً  ، بالكْسِر ، أَي ِزْدني من هذه الَمْنقَبَِة. إِيهِ  واإِللِه أَي صدَّْقُت ورضيُت بذلَك ، ويُْرَوى : إِيها

ثْنا. إِيهِ  وَحَكى اللّْحيانيُّ عن الِكسائي :  وِهيِه ، على البََدِل ، أَي َحّدِ

ْيِد : َزَجَره ؛ قاَل الشاِعُر : أَيَّهَ و  القانُِص بالصَّ

ا  يــــــــــــــــوهنـــــــــــــــََ ا كــــــــــــــــَبن  عــــــــــــــــُ ر جــــــــــــــــًة ُحصـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــَُ

َرُس     ِد َعضــــــــــــــــــــــح يــــــــح اُص ابلصــــــــــــــــــــــ  نــــــــ  َه الــــــــقــــــــَ (4)ِإذا أَيــــــــ 
 

  

 مع اهلاء فصل الباء
. له ، كَمنَْعُت : بأَْهتُ  ما : [بأه]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 له ؛ قُْلُت : وهو َمْقلوُب أَبْهُت له ، كما تقدََّم. ما فَِطْنتُ  وفي اللِّساِن : أَي
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 أَْهَملَهُ الجماَعةُ. ، كُزبَْيٍر : بَُجْيهٌ  : [بجه]

ثٌ  أَبو القاِسِم الهاِشِميُّ  بَُجْيه ابُن علّيِ بنِ  وهو  عن علّيِ بِن َمْهدي. الطَّبَِريُّ ُمحّدِ

__________________ 
 واللسان. .«.. َويحهاً فدا كم أمي» برواية : 74( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«قوله : ال مسق  كذا خبطه ا ويف اللسان ال مسق  برسم حرفا بد  السا بال نقرت فحرره»( اللسان وهبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 اللسان.( 4)
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 وفاتَهُ :

. َرَوى عن بَُجْيه َمْهديُّ بُن محمِد بنِ  اغانِيُّ إِالَّ أَنَّه َضبََطه كأَميٍر في الَمْوِضعَْين  بَُجْيه الطَّبَريُّ الَمْذُكور وعن الحاِكِم ؛ نَقَلَهُ الحافُِظ والصَّ

ه مجّوداً.  بخّطِ

ً  بأَْمٍر ، كَمنَعَهُ ، بََدَههُ  : [بده] حاحِ ؛ زاَد األَْزهِريُّ ُمفاَجأَةً. اْستَْقبَلَهُ به : بَْدها  ، كما في الّصِ

 والهاُء بََدٌل ِمن الَهْمزةِ. أَو بدأَهُ به ،

ً  أَْمرٌ  بََدَههُ و حاحِ. فَِجئَهُ ، : بَْدها  كما في الّصِ

اِن ، البَداَهةُ و البَْدهُ و اغاني ، ، ويَُضمَّ  .البَديَهةُ و واْقتََصَر الجْوهِريُّ على ضّمِ األَخيِر ، والفَتْح في األَخيِر عن الصَّ

ُل ُكّلِ شي نَقَلَه الْجوهِريُّ أَْيضاً ؛ هو  ٍء وما يَْفَجأُ منه.أَوَّ

ً و ُمباَدَهةً  به باَدَههُ و احِ : فاَجأَهُ به ؛ بالكْسِر ، أَي ، بِداها ي للطرمَّ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ُزهـــــــــــــــا و  ِة َوخـــــــــــــــح ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــر اعـــــــــــــــِ ـــــــــــــــة كـــــــــــــــال ِوب  َأجـــــــــــــــح

رَدا     ـــــــــح ِ أَم اح ـــــــــَ راق ـــــــــعـــــــــِ ـــــــــُخ ال هـــــــــا شـــــــــــــــــــــــي ـــــــــاِدهـــــــــُ ب ـــــــــُ (1)ي
 

  
أَي ُمفاَجأَةً وبَْغتَةً ، يْعنِي َمْن لَِقيَه قْبَل االْختِالِط به َهابَهُ لوقاِرِه وُسكونِه ، وإِذا  ، «هابَهُ  بَِديَهةً  ْن رآهُ مَ »:  وسلمعليههللاصلىفي صفتِه و

 جالََسهُ وخالََطهُ باَن له ُحْسُن ُخلُِقه.

 أَي لَك أَن تَْبَدأَ. البديَهةُ  لك يقاُل :و

 ِمَن الَهْمزةِ.قاَل ابُن ِسيَده : وأُرى الهاء بََدالً 

ِل ما يْفَجأُ به. : بَِديَهةٍ  هو ذُوو  يصيُب الرأَْي في أَوَّ

ْعر بِال َرِويّة وتَفَّكٍر وِإنَّ االْرتِجاَل أَْسَرَع  البَِديَهةِ  : إنَّ أَْصلَ  البَدائِه وقاَل عليُّ بُن ظاِفٍر الحّداد في بدائِعِ  واالْرتِجاِل في الَكالِم وغلب في الّشِ

ِويَّة بَْعَدهما. البَديَهةِ  ِمن  والرَّ

 ه.واالْرتِجاِل ، وهو الذي َذَهَب إِليه ابُن َرِشيٍق في العْمَدةِ وأَيَّدَ  البَِديَهةِ  قاَل شْيُخنا : فأَشاَر إِلى الفرِق بينَ 

ل ما يْفَجأُ به. ، البَديَهةِ  أَجاَب على يَقولُوَن :و  أَي أَوَّ

ْعِر والَجواِب : أَي بَدائِهُ  لهو  ، كَسِفينَة وَسفائِن ، وال يبعُد أْن تكوَن الهاُء بََدالً ِمن العَْيِن. بَِديَهة كأَنَّه َجْمع بَدائِعُ  في الَكالِم والّشِ

 العُقوِل. بَدائِهِ  َمعلوٌم في يقاُل : هذاو

 يَْرتَِجلُونَها ، والتَّفاعُل ليَس على َحقيقَتِه. وُهْم يَتَباَدُهوَن الُخَطَب : إذا اْرتََجلَها ؛ الُخْطبَةَ ، اْبتََدهَ  يقاُل :و

 بالّشْعِر ، أَي يَتَجاَريَان. يَتَباَدهانِ  حاحِ : ُهماوفي الّصِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُل َجْريِه ، وُعاللَتُه  بُداَهتُهوالفََرِس  بَِديَهةُ  ّمِ : أَوَّ  َجْرٌي بَْعَد َجْريٍ ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لألَْعشى :: ، بالضَّ

ال  َة َأو عـــــــــــــــــــــــــــــــــُ َداهـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  إال  ب

ٍح هنــــــــــــــــــَح     َة ســــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ زَاَره ل (2)ِد اجلــــــــــــــــــُ
 

  
 ؛ ونَقَلَه األَْزهِريُّ أَْيضاً. بَداَهة وذُو بَِديَهةٍ  تقوُل : هو ذُو

 وقاَل ابُن ِسيَده : وأَُرى الهاء في كّلِ ذلَك بََدالً عن الَهْمزةِ.

َمْخشريُّ : لَِحقَهُ في  َجْريِه. بََداَهةِ  وقاَل الزَّ

 : الُمباَغتَةُ. الُمباَدَهةُ و
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ً  الرجلُ  بَدَّهو  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. (3): أَجاَب َجواباً َسِديداً  تَْبِديها

 ، كِمْنبٍَر ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لُرْؤبَة : ِمْبَدهٌ  ورجلٌ 

ي  هــــــــــــــِ جــــــــــــــُ نــــــــــــــح  ابلــــــــــــــد رحِء عــــــــــــــينِّ كــــــــــــــّر َدرحِء عــــــــــــــَ

َدِه و     بـــــــــــــح ٍم مـــــــــــــِ اٍ  وَخضـــــــــــــــــــــــــــح طـــــــــــــ  ِد مـــــــــــــَ يـــــــــــــح (4)كـــــــــــــَ
 

  
 : األَْحَمُق السَّاِذُج ، ُمَولََّدةٌ. البَِديهيو

 .بَِديَهة وأَْيضاً : لَقَُب أَبي الَحَسِن علّيِ بِن محمٍد البَْغداِدّي الشاِعر لُقَِّب به لِشْعٍر نََظَمه

ْنِد ، ويقاُل بالنّوِن و بُْدهةُ و  َسيَأْتِي.، بالضّمِ : ناِحيَةٌ بالّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .212/  1كالصحاح واملثبت كرواية اللسان والتهذيب واملقايي  . «إاّل عاللة أو بداهة»برواية :  78( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( زيد يف التهذيب : عل  البديهة بال تروية فيه.3)
 والثاين يف الصحاح.« درء كر عنجهيعين »( اللسان وفيه : 4)
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 .بدويهيٌّ  ، محّركةً : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن الدقهلية ، وقد َمَرْرُت عليها ، والنِّْسبَةُ  بدويه : [بدوه]

 أَْهَملَهُ الجماَعةُ. ، كَسقَْنقَُوٍر : أَبَْرقُوهُ  : [برقه]

ُب بَِرُكْوه ؛ وهو بَْرقُويهأَ  قاَل ياقوُت : وهكذا َضبََطها أَبو سْعٍد ويْكتبُها بعُضهم ونَها  أَي ناِحيَةُ الَجبَِل. بكْسِر الراِء ، ُمعَرَّ وأَْهُل فاِرَس يُسمُّ

 َوْرُكوه ، وَمْعناهُ فَْوق الَجبَِل ، كذا قالَهُ ياقوت.

ْدِر كما هو َمْعروٌف * قُْلُت : الذي َمْعناه فَْوَق الَجبَِل هو بَْرُكوه ، بسكوِن الراِء ، وتُْطلَُق بَر على َمْعنَى ال ناِحيَِة ومْعنَى فَْوق ومْعنَى الصَّ

 عْنَدُهم ، وُكوه هو الَجبَل.

 من ُكوَرةِ اصطخر قُْرَب يَْزد. بفاِرسَ  َمْشهورٌ  د وهو

ْحَمة ، مُ  أَبَْرقُوهُ  وقاَل اإلصطخريُّ : ْشتبكةُ آِخُر ُحدوِد فاِرَس بَْينها وبيَن يَْزد ثالثَةُ فَراِسَخ أَو أَْربَعَة ، خصبَةٌ َرخيَصةُ األسعاِر ، َكثِيَرةُ الزَّ

نَّها ناُر إبراهيَم التي ُجِعلَْت عليه بَْرداً البِناِء قَْرعاء ليَس َحْولها َشَجٌر وال بَساتِْين إالَّ ما بَعَُد عنها ، وبها تلٌّ َعظيٌم ِمن الّرماِد يْزُعُم أَْهلُها أَ 

 وَسالماً.

 بهاء الدَّْولَِة بن َعُضِد الّدْولِة بِن بويه. ( 2)الَوِزيرُ  األبرقُوهي ( 1)منه أَبو القاِسِم عليُّ بُن أَحمدَ 

،  األَبَْرقُوهيّ  الحّقِ بِن عبِد القاِدِر بِن محمِد بِن عبِد السَّالِم الطاوسيّ * قُْلُت : ومنه أَْيضاً : الجالُل أبو الكرِم عبُد هللِا بُن عبِد القاِدِر بِن عبِد 

ْدر إبراهيم ، وأَجاَز له ابُن أميلَةَ والصَّالُح بُن  بأَبَْرقُوه 762والُد الّشهاب أَحمَد ، وأَُخو َعْبد الّرحمِن ، ُوِلَد َسنَة  ِه الصَّ ، وقََرأَ على أَبيِه وَعّمِ

 ، وتقدََّم ِذْكُره أَْيضاً في ط وس. 833ابُن رافِع وابُن َكثيٍر وابُن المحّبِ ، َرَوى عنه اْبنُه ، تُوفي َسنَة أَبي ُعَمر و

َرْت ونُِسَب قَْرية أُْخَرى بنواِحي أَْصفَهان على ِعْشِرين فَْرسخاً ، فإن لم يَُكن َسْهواً منه فهي َغْير التي ذُكِ  أَبَْرقُوه قاَل ياقوُت : وَذَكَر أَبو سْعدٍ 

األَبرقوهي الفَِقيهُ ، َحدََّث عن أَبي القاِسِم عبِد الرحمِن بِن مْنَده بالَكثيِر ، وعنه الحافُِظ أَبو  (3)إليها أَبا الَحَسن هبَةُ هللِا بُن الَحَسِن بِن فْهٍد 

 .518موَسى المدينّي ، ماَت في حدوِد َسنَة 

 َل من نَْيسابوَر.ة على ِسّتِ َمراحِ  أَْيضاً : أَبَْرقُوهُ و

، ثم إلى زيكن ، ثم إلى اْستَلَْست ، ثم  (4)إلى زاذويه  أَبَْرقُويه وفي َكالِم اإلصطخري ما يُْفَهم أَنَّها على َخْمس َمراِحَل منها ، فإنَّه قاَل : ِمن

ْل ذِلَك.  إلى ترشيش ، ثم إلى نَْيسابوَر ، فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .بَْرَدنُوهيُّ  ، بفتحِ الموَحَدةِ والداِل وسكوِن الراِء وضّمِ النوِن : قَْريةٌ بِمْصِر من أْعماِل البهنساوية ، والنِّْسبَةُ  ْرَدنُوهةُ بَ  : [بردنوه]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

، له تَصانِيف في األَدِب منها : ُمحاِمُد  البَْرَزهيّ  زةُ بنُ ، كَجْعفٍَر : قَْريةٌ ببيهق ِمن نواِحي نَْيسابوَر ، منها : أَبو القاِسِم َحمْ  بَْرَزهُ  : [برزه]

؛ قالَهُ عبُد الغافِِر الفاِرِسيُّ في  488َمْن يقاُل له محمُد ، وَمحاِسُن َمْن يقاُل له أَبو الَحَسِن ، َذَكَره الباخرزي في دمية القَْصِر ، ماَت َسنَة 

ياِق.  الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .برشيهيّ  ، محّركةً : قَْريةٌ بِمْصَر من الدقهلية ، والنِّْسبَة برشيه : [برشه]

ماُن الطَّويُل. بالْفتحِ  ، البَْرَهةُ  : [بره]  ويَُضمُّ : الزَّ

ماِن ؛ حاحِ : المدَّةُ الطَّويلَةُ ِمن الزَّ يت. أَو أََعمُّ ؛ وفي الّصِ ّكِ ُل قَْوُل ابِن الّسِ  واألَوَّ

 من الدَّْهِر كقَْوِلَك : أَقَْمُت عْنَده َسنَةً من الدَّْهِر. بُْرَهةً  أَقَْمُت عْنَدهيقاُل : 

ائُِش ، الذي يقاُل له ذُو الَمناِر ، وهو بُن الحاِرثِ  أَْبَرَهةُ و  ِمن ُملُوِك اليََمِن. تُبَّعٌ  الرَّ
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__________________ 
 .«كذا خبرت الشارح موافقاً ملا يف ايقوت ا والذي يف املو املطبوع : أمحُد بُن عليِّ قوله : علي بن أمحد  »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 كما يف ايقوت.« وزير»( كذا ابألصر والقاموس ا والصواب : 2)
 ( يف اللباب ومعجم البلدان :  مد.3)
 ابلدا  املهملة ا ومل يفرد هلا ترمجة.« زادويه»( يف معجم البلدان : 4)
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بَّاحِ ب أَْبَرَهةُ و سافََر به إلى بيِت هللِا الَحَرام  صاِحُب الِفيِل الَمْذكوِر في القرآِن ، أَْيضاً ِمن ُملُوِك اليََمِن ، وهو أَبو يَْكُسوم َمِلُك الَحبََشِة ، ُن الصَّ

 فأَْهلََكه هللاُ تعالى ، ويُلَقُّب هذا باألَْشَرِم ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ :

َرهـــــــــــــَ  نح أَبــــــــــــــح َت مـــــــــــــِ عـــــــــــــح نــــــــــــــَ يـــــــــــــمـــــــــــــا مـــــــــــــَ طـــــــــــــِ  َة ا ـــــــــــــَ

ـــــــــــمـــــــــــا و     ي ـــــــــــمـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــاَءُه َزعـــــــــــِ ـــــــــــي َت ف ـــــــــــح ن (1)كـــــــــــُ
 

  
ةُ  النَّاِعَمةُ ، أَو قيَل :و: الَمرأَةُ البَْيضاُء الشَّابَّةُ ؛  البََرْهَرَهةُ و  تُْرَعُد ُرطوبَةً ونُعوَمةً. تَكادُ  التي التَّارَّ

 وقيَل : هي التي لها بَِريق ِمن َصفاِئها.

قيقَةُ الِجْلِد كأَنَّ الماَء يَْجِري فيها ِمن النَّْعمِة.وقيَل : هي   الرَّ

َر فيه العَْيُن والالُم ؛ وأَْنَشَد الْمرِئ القَْيِس :  قاَل الجْوهِريُّ : وهي فَعَْلعَلَةٌ ُكّرِ

ٌة  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ٌة ُر وَدٌة َرخح َرهـــــــــــــــــــــــــــَ َرهـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــــَ  بـ

ر     طـــــــــــِ فـــــــــــَ ـــــــــــح نـ
ُ

ـــــــــــِة املـــــــــــ ـــــــــــان ـــــــــــب ـــــــــــِة ال وب رحعـــــــــــُ خـــــــــــُ (2)كـــــــــــَ
 

  
 اَرتُها وبََضاَضتُها.: تَر بََرْهَرَهتْهاو

 .البََرْهَرَهةُ  ، ومنه ، محّركةً : التَّراَرةُ  البََرهُ و

َحاحِ ، وهو قَْوُل األْصمعّي. ، محّركةً  ( 3)بََرُهوتُ و  على ِمثَاِل َرَهبُوت كما في الّصِ

ي : َصوابُه  َغْيُر َمْصروٍف للتَّأْنِْيِث والتَّْعريِف. بََرُهوتُ  قاَل ابُن بَّرِ

 : ويدلُّ على أَنَّه َمْصروٌف قَْول النُّْعمان بِن بشير في بْنِت هانِئ الِكْنديَّة ، وهي أُمُّ ولِدِه : * قُْلتُ 

َرُة دوهنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــح رهــــــــــــــــــا وغــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــّ   ؟أّ. ت
ـــــــــرهـــــــــوِت     ـــــــــاَة مـــــــــن ب ن ـــــــــَ ـــــــــطـــــــــن ق ـــــــــهـــــــــات ب (4)هـــــــــي

 

  
 والقَِصيَدةُ ُكلُّها مْكُسوَرةُ التاِء.

ّمِ ، ، بُْرُهوتُ  يقاُل :و خيُر بئٍر في »في الحِديِث : وبََحْضَرَمْوَت ، يقاُل فيها أَْرواُح الُكفّاِر.  بِئْرٌ  ُسْبُروت ، نَقَلَه الجْوهِريُّ أَْيضاً.مثُْل  بالضَّ

حاحِ.« بََرُهوتُ  األرِض َزْمَزُم ، وشرُّ بئٍر في األرِض   ، كما في الّصِ

 أَْخَرَجهُ الّطبرانّي ، وزاَد غيُرهُ : ال يُْدَرَك عْمقُها.

 اَل ابُن األثيِر : وتَاُؤهُ على التْحِريِك زائَِدةٌ ، وعلى الضّمِ أَْصِليَّة.وق

 قاَل شْيُخنا : ولذِلَك َذَكَره المصنُِّف هنا وفي التاِء إشاَرة إلى القَْولَْين.

 باليََمِن ؛ نَقَلَه ياقوُت عن محمِد بِن أحمِد. أَو وادٍ 

بَحْضَرَمْوَت ، فيه أَْرواُح الُكفَّاِر ،  بََرُهوت أَْبغَُض بُْقعٍَة في األَرِض إلى هللِا تعالى واِدي»قاَل : ُرِوي عن علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، و

 .«بََرُهوت َشرُّ بئٍْر في األْرِض بِئُْر بَلَهوت في»في َحِديٍث آَخر عنه : و ، «وفيه بِئٌْر ماُؤها ُمْنتِنٌ 

 باليََمِن. أَو : د

ً  َسِمَع ،ك الّرُجُل ، بَِرهَ و ً  وفي نسخةٍ  ، بََرها  عن ابِن األَْعرابّيِ ، زاَد غيُرهُ : ِعلٍَّة ؛ تَغَيٍّر ِمن ثاَب ِجْسُمه بَْعدَ  ِكالُهما بالتْحِريِك : بََرهانا

 ولو اْقتََصَر على قَْوِله : واْبيَضَّ ، كاَن كافِياً. واْبيَضَّ ِجْسُمه.

 .بَْرهاءُ  ، وهي أَْبَرهُ  هوو

ُجُل : إذا أَْبَرهَ و أَي بياِن الحّجِة وإيَضاِحها ، هذا هو الصَّواُب كما قاَل ابُن األْعرابّي إْن صحَّ عنه ، وهو ِروايَةُ أَبي  ، بالبُْرهانِ  أَتَى الرَّ

 َعْمٍرو.

ا قَوْ  . البُْرهان فالٌن إذا أَْوَضحَ  بَْرَهنَ  لُهم :وأَمَّ  ، فهو ُمَولَّد ، نَقَلَهُ األَْزهِريُّ
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 بالعَجائِِب وَغلََب الناَس. : أَتى أَْبَرهَ  أَو

َمْخشِرّي فإنّه قاَل : البُْرهانِ  واْختُِلَف في نونِ   ُمْشتَقٌّ ِمن هانُ البُرْ  فقيَل : هي َغْيُر أَْصليٍَّة ؛ قالَهُ اللّْيُث ، وِمثْلُه للزَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 بدون  زة ا واملثبت كرواية اللسان والصحاح.« رودةٌ »برواية :  110( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وبـَرحُهوت وحُيَّرُ  وابلضم.3)
 بكسر التاء ا وقبله فيه :« برهوت»( معجم البلدان : 4)
 لـــــــــــــــــعـــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــك أن بـــــــــــــــــراد فـــــــــــــــــتـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرهـــــــــــــــــي و 

ـــــــــــــتِ و     ـــــــــــــا  إن عـــــــــــــفـــــــــــــت الســــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــار ُعصــــــــــــــــــــــــــي  هـــــــــــــن
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 كالس لحطاِن ِمن الس ِليرِت.  (1)الرَباَهِة 
نُون َجْمعٍ ُجِعلَْت كاألَْصليَّة ، كما َجَمعُوا َمِصيراً على ُمْصراٍن ثم َجَمعُوا ُمْصراَن على َمصاِريَن  بُْرهان وقاَل غيُره : يَجوُز أَْن يكوَن نونُ 

 ، على تَوّهم أَنَّها أَْصِليَّة.

ةُ تقوُل : بَُرْيِهمٌ  وكأَنَّ الميَم زائَِدةٌ ؛ ويقاُل : ُمَصغَُّر إْبراهيَم ، كُزبَْيٍر ، ، بَُرْيهٌ و  .ُهوَمةبَرْ  ، والعامَّ

 َشْرقي َدْجلَةَ. : بالبَْصَرةِ  بَُرْيهٍ  نَْهرُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ر البََرْهَرَهةُ  افِيَة الَحِديِد ؛ وبه فُّسِ  فأْخَرَج منه َعلَقَةً َسْوداَء ثم أَْدَخلَ »ُث الَمْبعَِث : حِدي : التَّراَرةُ والبََضاَضةُ ، وأَْيضاً الّسِكينَةُ البَْيضاُء الصَّ

 .«البََرْهَرَهةَ  فيه

تِه ، ثم اْختَار أنَّها السكيُن.  قاَل الخّطابيُّ : قد أَْكثْرُت السُّؤاَل عنها ولم أَِجْد فيها قَْوالً يقطُع بصحَّ

ها قاَل : بََرْهَرَهٍة بَُرْيَهة وتَْصغيرُ  ا بَُرْيِريَهة ، ومن أَتَمَّ  فقَبِيَحةٌ قلَّ أَْن يُتَكلََّم بها. بَُرْيِهَرَهة ، وأَمَّ

 .(2)، كُزبَْيٍر : واٍد بالحجاِز قُْرَب مكَّةَ ، عن ياقوت  بَُرْيهٌ و

ها نُِسَب لجمعات ، وإليبْنُت إبراهيَم بِن يَْحيَى بِن محمِد بِن علّيِ بِن عبِد هللِا بِن عبَّاٍس ، كاَن أَبُوها يُصلِّي بالناِس بجاِمعِ الَمْنصوِر ا بَُرْيَهةُ و

بِن أَبي َجْعفٍر الَمْنصور العبَّاِسّي وهي َجدَّتُه ، َرَوى عن أَحمَد  (3)أَبو إْسحاق محمُد بُن َهارون بِن عيَسى بِن إبراهيَم بِن عيَسى بِن َجْعفِر 

 ابِن َمْنصوِر الّرماِدّي.

 الجْنِديُّ منهم جماَعةً. : جماَعةٌ باليََمِن يَْرِجُع نََسبُهم إلى السكاسك ، َذَكرَ  البريهى وبنُو

 : ناِحيَةٌ بالِهْنِد ؛ وبَِرِهيٌّ ، كِعنَبِّيِ : قَْريةٌ بها. بارهةُ و

 : خاِدَمةُ النَّجاِشي ، َصحابيَّةٌ. أبرهةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر فالسكوِن : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن الغربيَّة ، وتُضاُف إلى الملق ، ومنها ُمَؤلُِّف سلوان المطاع في عْدواِن األتْباعِ. ( 4)إْبشيه  :[بشه]

 ييَز له.أَو أَْحَمٌق ال تَمْ  ال يُْحِسنُه ، غافٌِل ، أَو عن الشَّرِّ  أَي ، الباَلَهةِ و محّركةً ، ، البَلَهِ  بَيِّنُ  أَْبلَهُ  رُجلٌ  : [بله]

ه َميِّتٌ  قاَل النَّْضُر : هوو رَ  الَميُِّت الدَّاِء ، أَي من َشرُّ  ال يْنبَه له ؛ وبه فُّسِ

ِر اجلن ةِ »ا ِديُث :  ثـَُر َأهح  .«البـُلحهُ  َأكح
َر الحِديُث أَْيضاً. الَحَسُن الُخلُِق ، القَليُل الِفْطنَِة لََمداّقِ األُموِر ؛ قيَل : هوو  وبه فُّسِ

ْدرِ  َر الحِديُث أَْيضاً ، ألنَّهم أَْغفَلوا عن أَْمِر ُدْنياهم فَجِهل أَو من َغلَبَتْهُ َسالَمةُ الصَّ ِحْذَق  واوُحْسُن الظَّّنِ بالناِس ؛ نَقَلَهُ الجْوَهِريُّ ؛ وبه فُّسِ

ِف فيها وأَْقبَلوا على آِخَرتِهم فَشغَلُوا أَْنفَُسهم بها ، فاْستََحقُّوا أَْن يَكونُوا أَْكثَر أَْهل الجنَِّة.  التََّصرُّ

ْنيا لقلَِّة اْهتِماِمهم بها وهم أَكياٌس في أَْمِر اآلِخَرةِ. البُْلهَ  وقاَل الجْوهِريُّ : يْعنِي  في أَْمِر الدُّ

ْبر  ، وهو َعقُوٌل. كاألَْبلَهِ  يريُد أَنَّه لِشدَّةِ َحيائِه ، العَقُولُ  األْبلهُ  قاُن بُن بَْدٍر : خيُر أَْوالِدناقاَل الّزِ

ر الحِديُث. األَْبلَهُ  وفي التَّْهِذيِب :  الذي ُطبع على الَخْيِر فهو غاِفٌل عن الشّرِ ال يَْعِرفه ؛ وبه فُّسِ

ْنيا وأَْهِلها وفَساِدهم وِغلِّهم ، فإذا َجاُؤوا إلى األَْمِر والنَّْهي فُهُم  البُْلهُ   قَْوِله اْستَراحَ وقاَل أَحمُد بُن َحْنبَل في تْفِسيرِ  ، قاَل : ُهم الغافِلُوَن عن الدُّ

 العُقاَلُء الفُقهاُء.

ً  ، كفَِرَح ، بَِلهَ  تِهِ ، كفَِرَح أَْيضاً : َعيِ  بَِلهَ و نَقَلَهُ الجْوهِريُّ ، ، تَبَلَّهو بَلَها  لغَْفلتِه وقلَِّة تَْميِيِزِه. َي عن ُحجَّ
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 كما في األساِس. كأَنَّ صاِحبَهُ غافٌِل عن الطَّواِرِق ؛ ( 5)ناِعمٍ  أَي ، أَْبلَهَ  وَشبابٍ  أَْبلَهَ  َعْيِش  ِمن المجاِز : هو فيو

__________________ 
 ( يف األساس : من الرَبَهرهة ا وهي البيضاء من اجلواري.1)
 آخره ميم.« بـَُرميحٌ »هنر ابلبصرة من شرقي دجلة والذي يف معجم البلدان : « بريه»كذا ابألصر : (  2)
 سقرت من عمود نسبه يف اللباب ا واألصر كالتبصري.« جعفر»( قوله : 3)
 .«أَبحُشويَه»( قيدها ايقوت : 4)
 .«يف»ابلعبارة فاقتض  اجلر ا حبرف اجلر ( يف القاموس : وعيٌش أبلُه ا وشباٌب أبلُه : انعٌم وتصرف الشارح 5)
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حاحِ : شبابٌ   لَما فيه ِمن الغَراَرةِ ، يُوَصُف به كما يُوَصُف بالسُّلُّوِ والُجنُوِن لُمَضاَرَعتِه هذه األَْسباَب. أَْبلَه وفي الّصِ

 : قَليُل الغُموِم ؛ قاَل ُرْؤبة : أَْبلَهُ  وَعْيشٌ 

 (1)ِه بعَد ُغداينِّ الش باِب األَبـحلَ 
 قاَل األَْزهِريُّ : يُريُد الناِعُم.

 كأَنَّها َحْمقاُء. وفي األَساِس : ال تَْنحاُش من ثِقٍَل ؛ ٍء َمكانَةً وَرَزانَةً ؛تَْنحاُش من شي التي ال : النَّاقَةُ  البَْلهاءُ  ِمن المجاِز :و

 .أَْبلَهُ  لٌ وما َذَكَره المصنُِّف هو قَْوُل ابِن ُشَمْيل ؛ زاَد : وال يقاُل َجمَ 

 أَي َمْعروفَةٌ ، وإِيَّاها َعنَى قَْيُس بُن العَْيزاَرةَ الُهَذليُّ بقْوِله : ناقَةٌ م ، : البَْلهاءُ و

لـــــــــٍة و  ؤح هــــــــــاُء َأو ُ  ســــــــــــــــــــــــُ لــــــــــح  قــــــــــالــــــــــوا لــــــــــنــــــــــا : الــــــــــبـــــــــــَ

ُض و     دافــــــــــــــِ هــــــــــــــا وُ  عــــــــــــــينِّ يــــــــــــــُ راســــــــــــــــــــــــــــُ (2)َأغــــــــــــــح
 

  
 ؛ وأَْنَشَد ابُن ُشَمْيٍل : الغَِريَرةُ الُمغَفَّلَةُ  هكذا في النسخِ والصَّواُب : الَمزيَرةُ ، بالّزاي ؛ الَمِريَرةُ ؛المرأَةُ الَكِريَمةُ  : البَْلهاءُ و

ـــــــــــــٍة و  ال ـــــــــــــ  ي ـــــــــــــٍة مـــــــــــــَ ل فـــــــــــــح ـــــــــــــطـــــــــــــِ وحُت ب دح هلـــــــــــــََ ـــــــــــــقـــــــــــــَ  ل

رارِهـــــــــا     ين عـــــــــلـــــــــ  َأســـــــــــــــــــــــح عـــــــــُ لـــــــــِ طـــــــــح هـــــــــاَء تـــــــــُ لـــــــــح ـــــــــَ (3)بـ
 

  
 تُْخبِرني بأَْسراِرها وال تَْفَطن لما في ذِلَك عليها.أَراَد : أَنَّها ِغرٌّ ال َدهاَء لها فهي 

 .البَلَِه كالتَّبالُهِ  : اْستِْعمالُ  التَّبَلُّهو

حاحِ :  أََرى ِمن نْفِسه ذِلَك وليَس به. تَبَالَهَ  وفي الّصِ

الَِّة.  : التَّبَلُّهو َ  أَْيضاً :وتََطلُُّب الضَّ  عن أَبي علّيِ ، وهو مجاٌز. لٍة ؛تَعَسُُّف الطَّريِق على غيِر هدايٍة وال مسأ

ً  وقاَل األَْزهِريُّ : العََرُب تقوُل فالنٌ   إِذا تَعَسََّف َطريقاً ال يْهتِدي فيها وال يَْستَِقيم على َصْوبِها. (4) يتَبَلَّه تَبَلُّها

 .أَْبلَهَ  : صاَدفَهُ  أَْبلََههُ و

 كَكيَف ، اسٌم ِلَدْع. َكِلمةٌ َمْبنيَّةٌ على الفَتْحِ  ، بَْلهَ و

حاحِ : َمْعناها َدْع.  وفي الّصِ

 َمْصَدٌر بمْعنَى الترِك. أَيضاً :و

ِل ، أَْيضاً :و  ومنه قوُل َكْعِب بِن ماِلٍك يَِصُف السُّيوَف : اسٌم ُمراِدٌف لَكْيَف وما بَْعَدها َمْنصوٌب على األَوَّ

ا  ــــــــــًا هــــــــــامــــــــــاهتــــــــــُ ي َم ضــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ مــــــــــاجــــــــــِ َذُر اجلــــــــــَ ــــــــــَ  ت

َه األَ     ـــــــــــــح ل ـــــــــــــَ ِ  بـ ـــــــــــــَ ل ا مل ختـــــــــــــُح (5)كـــــــــــــف  كـــــــــــــَبهنـــــــــــــ 
 

  
ما أُْضِمُره ، أَي َدْع ما أُْضِمره فهو  بَْلهَ  يقوُل : هي تَْقَطع الهاَم فَدعِ األَكفَّ ، أَي هي أَْجَدُر أَْن تَْقطَع األَكفَّ ؛ ومنه قَْولُهم : هذا ما أَْظِهُر لكَ 

 َخْيٌر.

 تَْصالها ؛ يقوُل تُْحِرقُك الناُر من بَِعيٍد فَدْع أَْن تدخلَها ؛ ومنه قْوُل ابن َهْرمة :أَن  بَْلهَ  وفي الَمثَِل : تُْحِرقُك أَْن تَراها

داُة هبــــــــــا  ىن  ا ــــــــــُ وُف ِإذا غــــــــــَ طــــــــــُ ي الــــــــــقــــــــــَ  مَتحشــــــــــــــــــــــــِ

بـــــــا     جــــــُ َة الــــــنــــــ  لـــــــ  َه اجلــــــِ لـــــــح ــــــَ جــــــيــــــبـــــــِة بـ َي الــــــنــــــ  (6)َمشــــــــــــــــــــح
 

  
 وقاَل أَبو زبيد :

ــــــــــــــــًة  ــــــــــــــــُودِّ آِون ِر ال قــــــــــــــــاٍ  َأهــــــــــــــــح ــــــــــــــــح اَ  أَث  محــــــــــــــــَ 

ُض     َه مـــــــا َأســـــــــــــــــــــَ لـــــــح ـــــــَ ينِّ بـ َد مـــــــِ هـــــــح يـــــــهـــــــُم اجلـــــــَ طـــــــِ (7)أُعـــــــح
 

  



17813 

 

__________________ 
 واألساس ا وقبله يف اللسان : 292/  1واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   165( ديوانه ص 1)

 إمـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــين خـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــ  املـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــوه 

 األجــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــهبــــــــــــــــــــــرا  أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــالد اجلــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــا    

  

 فيه ابلنصب ا واملثبت كرواية اللسان والضبرت عنه.« أو »وضبطت « وأعراسها»برواية :  77/  3( ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان واألساس والتهذيب.3)
 .«. صوبه.. . فيه.. يتبله يف سريه»( يف التهذيب : 4)
 ( اللسان والتهذيب والصحاح.5)
أي ابملدح الذي « ســهواً فيســرع»ويرو  : « به فيســرع الســري»والرواية :  الصــحاح واللســان والتكملة ا قا  الصــاغاين :( هبذه الرواية ذكر يف 6)

 ذكره يف البيت الذي قبله ا وهو :
 ألمــــــــــــــدحــــــــــــــن ابــــــــــــــن زيــــــــــــــد إن ســـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــت لــــــــــــــه 

 مـــــــــــــدحـــــــــــــًا يســــــــــــــــــــــــــري إذا مـــــــــــــا قـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــه ُعصــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــا   

  

 ه ا والبيت يف اللسان والتهذيب.وانظر ختر ه في 642( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيدد ص 7)
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 أَي َدْع ما أُِحيُط به وأَْقَدُر عليه.

 ومنه قَْوُل َكْعِب بِن ماِلٍك الَمْذُكور : َمْخفُوٌض على الثَّاني ؛و

ا مل خُتحَل ِ   بـَلحَه اأَلكف  كَبهن 
 ٍد.في ِروايَِة األَْخفَِش ، قاَل : هو هنا بمْنِزلَِة الَمْصدِر كما تقوُل َضْرَب زيْ 

 َزْيٍد أَي تَْرَك َزْيٍد. بَْلهَ  ِمن أَْسماِء األَْفعاِل بمْعنَى َدْع واتُْرْك ، وقد تُوَضُع َمْوِضَع الَمْصَدِر وتُضاُف فتقوُل : بَْلهَ  وقاَل ابُن األثيِر :

 ما اطَّلَْعتهم عليه ، أَي َكْيَف. بَْلهَ  الحِديَث :أَي إِذا كاَن ُمرادفاً لَكْيَف ، وبه فَسََّر األْحمر  َمْرفوٌع على الثَّالِث ،و

ِل والثَّاِلث ،و  ما اطَّلَْعتهم عليه ، أَي َكْيَف. بَْلهَ  أَي إذا كاَن ُمرادفاً لَكْيَف ، وبه فَسََّر األْحمر الحِديَث : فَتُْحها بناٌء على األَوَّ

ِل والثَّاِلِث ،و  إِشاَرةٌ للّرّدِ على الجْوهِرّيِ في قْوِله َمْبنيَّة على الفَتْحِ كَكْيَف.وفيه  فَتُْحها بناٌء على األَوَّ

ي : َحقُّه أَْن يقوَل َمْبنيَّة على الفَتْحِ إِذا نََصْبَت ما بْعَدها فقْلتَ   زْيداً كما تقوُل ُرَوْيَد َزْيداً. بَْلهَ  قاَل ابُن بَّرِ

 ْيٍد كانت بمْنِزلَِة الَمْصَدِر ُمْعربةً ، كقَْوِلهم ُرَوْيَد زْيٍد.زَ  بَْلهَ  أَي إِذا قُْلتَ  إِعراٌب على الثَّاني ،

َره مع اإِلضافَِة اْسماً للِفْعِل ألَنَّ أَْسماَء األْفعاِل ال تُضاُف. ي : وال يَجوُز أَن تقّدِ  قاَل ابُن بَّرِ

الحين ما ال عيٌن رأَْت وال أُذٌُن َسِمعَتْ أَْعَدْدُت لعبَ  البُخاِري : كتاِب َصِحيحِ  في تَْفِسيِر ُسوَرةِ السَّجدةِ منو وال َخَطَر على قَْلِب بََشٍر  اِدي الصَّ

وايَةُ الَمْشهوَرةُ : على قَْلِب بََشرٍ  ؛ ( 3)بِمْن خاِرَجةً عن الَمعاني الثَّالثَةِ  ( 2)فاْستُْعِملَْت ُمْعَربَةً ،  عليه (1) ما اطَّلَْعتُمْ  بَْلهٍ  ذُْخراً من  ما بَْله والّرِ

من  (4)لَْعتُهم عليه وَعَرفُوه أطلعتهم عليه. قاَل ابُن األَثيِر : يُْحتَمل أَْن يكوَن َمْنصوب الَمحّلِ وَمْجروراً على التَّْقديَرْين ، والمْعنَى َدْع ما اطَّ 

وايَةُ هي التي في كتاِب الجْوهِرّي والنِّهايَة وغيِرِهما ِمن  أُُصوِل اللغَِة. نَِعيم الجنَِّة ولذَّاتِها. وهذه الّرِ

َرْت بغيِر ، وهو ُمواِفٌق لقَْوِل من يَعُدُّها من أَْلفاِظ االْستِثْناِء وبمْعناها ،و ر أَْيضاً قَْوُل ابن َهْرمة : فُّسِ الِجلَِّة التُّجبا ؛ أَي ِسَوى ،  بَْلهَ  وبه فُّسِ

حاحِ.  كما في الّصِ

 وأَْنَشَد اللَّْيُث : أَو بمْعنَى أََجْل ؛

نح عــــــــــــــــــهــــــــــــــــــدًا ومل  َه ِإيّنِ مل َأخــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــَ

مح     قـــــــــــَ ـــــــــــين الـــــــــــنـــــــــــِّ زِي جـــــــــــح رَتِفح ذنـــــــــــبـــــــــــًا فـــــــــــتـــــــــــَ ـــــــــــح (5)أَق
 

  
اِء. أَو بمْعنَى ُكفَّ وَدعْ   ما أَْطلَْعتهم عليه ، وهو قوُل الفرَّ

 ما بالَُك. أَي ، بَْلُهكَ  ما يقاُل :و

خاُء وَسعَةُ العَْيِش ، وِن :وفتْحِ الالِم وسكوِن الهاِء وكْسِر الن ، بضّمِ الباءِ  البُلَْهنِيَةُ و صاَرِت األَِلُف ياًء لكْسَرةِ ما قَْبلها ، والنّوُن زائَِدةٌ عْنَد  الرَّ

 ِسْيبََوْيه.

ي للَِقيِط بِن يَْعُمر اإِلياِدّي : بُلَْهنِيَةُ  وقيَل :  العَْيِش نْعَمتُه وَغْفلَتُه ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

نـــــــــــِ  هـــــــــــح لـــــــــــَ ـــــــــــُ يـــــــــــامـــــــــــًا يف بـ مح نـــــــــــِ ٍة مـــــــــــا د أَراكـــــــــــُ  يـــــــــــَ

عــــــــا    ُث قــــــــد مجــــــــََ يــــــــح وَن وهــــــــذا الــــــــلــــــــ  َزعــــــــُ فــــــــح ــــــــَ  (6) ؟ال تـ
  

 وهو مجاٌز. ؛ بُلَْهنِيَةٍ  ال ِزْلَت ُملَقَّى بتَْهنِيٍَة ُمبَقَّى في ِمن َسَجعاِت األَساِس :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجلُ  ابتُِلهَ   ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : كبَِلهَ  الرَّ

ٌه  لـــــــــــــَ تــــــــــــــَ بــــــــــــــح
ُ

يـــــــــــــا ملـــــــــــــ نـــــــــــــح ر الـــــــــــــد   ِإن  الـــــــــــــذي أَيحمـــــــــــــُ

ُر و     غــــــــَ ــــــــَ تـ ٍر عــــــــنــــــــهــــــــا ســــــــــــــــــــــُيشــــــــــــــــــــــح ــــــــَ (7)كــــــــر  ذي أَم
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__________________ 
 ا ا ه.( عل  هامش القاموس : هكذا يف النسخ املطبوعة ا بتشديد الطاء وفتح الالم ا وضبطه القسطالين والصبان بضم اهلمزة وكسر الالم 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : جَمحُروَرًة.2)
 ( عل  هامش القاموس : قا  الشمين :  وز أن تكون مصدراً مبعىن تر  ا ومن تعليلية ا أي : من أجر تركهم ما علمتموه من املعاصي ا فال3)

 تكون خارجة ا ا ه صبان.
 ( يف اللسان : وعرفتموه.4)
 .( اللسان والتهذيب والتكملة5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان.7)
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 بمْعنَى على ؛ نَقَلَهُ ابُن األَْنباِري عن جماَعٍة. بَْلهَ و

اُء : َمْن َخفََض بها َجعَلَها بمْنِزلَِة على وما أَْشبَهها ِمن ُحُروِف الَخْفِض.  وقاَل الفرَّ

 ، كُكَرماِء : البُلَداُء ، ُمَولََّدةٌ. البُلَهاءُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. بُْلَجيه : [بلجه]  ، بضّمِ فسكوٍن ففتحٍ : قَْريةٌ بِمْصَر من الدقهلية والنِّْسبَةُ بلجيهيُّ

 الجماَعةُ. (1)أَْهَملَهُ  ، بالكْسِر والقَْصِر : بِْنها  :[بنه]

 بِمْصَر ِمن أَْعماِل الشرقية. ة وقاَل ابُن األثيِر : هي

 على ستَِّة فَراِسَخ من فُْسطاِط ِمْصَر. وقاَل غيُرهُ : هي

 قاَل ابُن األثيِر : والناُس اليوم يَْفتُحوَن الباَء.

 * قُْلُت : وهو الَمْشُهوُر على أَْلِسنَتِهم وال يَْعرفوَن الَكْسر.

 َعَسلَهُ فائٌِق.

 ها ألَنَّ الّضميِر للقَْريِة وكأَنَّه َظنَّها بلداً.قاَل شْيُخنا : الظاِهُر َعَسلُ 

فالدُّعاُء منه  ، «وَعَسِلها بِْنها باَرَك هللاُ في»في َعَسِلها ، بقْوِله :  وسلمعليههللاصلىوقد جاَء ِذْكُرها في الحِديِث : وباَرَك النبيُّ 

ُد فيها َعَسل ، وال يَْقتنوَن النَّْحَل إِالَّ ما ُجِلَب ِمن َحوالَْيها وقد َشَملَتْهم بََرَكةُ ُدعائِه ألْهِلها ولعََسِلها. ومن منذ زمان ال يُوج وسلمعليههللاصلى

الُح وُمالَزَمة السُّنَِّة ؛ َوَرْدُت عليهم ِمراراً  وسلمعليههللاصلى هابي  حيَن ذِ ، وُهم أَْحَسُن الناِس أَْخالقاً وأَْلينهم َعِريكةً ، والغاِلُب عليهم الّصِ

ثِين ، ف ريهم الشَّْمُس محمُد بُن إِلى دمياط وُرُجوعي إِليهم فَوَجْدتهم أَْهَل البّرِ والَحّبِ واللّطافَِة ، وَخَرَج منها أَكابُِر العُلَماِء والُمحّدِ من ُمتَأَّخِ

 الّسخاِوي والبرهان البقاعي.الشافِِعيُّ َرَوى عن ابِن الّشْحنَِة ، وعنه الحافُِظ  البِْنهاِويُّ  محمِد بِن إِْسماعيلَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

س ، بفتْح فسكون نوٍن وجيِم وكْسِر الداِل : قَْريةٌ ِمن َعَمِل ُخَراساِن ؛ ويقاُل لها أَْيضاً فنجديه بالفاِء أوالً وَمْعناه َخمْ  (2) بَنجِديه  :[بنجده]

 ُد بُن عبِد الرحمِن الَمْسعوِدي شارُح الَمقاَمات الَحِريِريَّة.محم (3)قًُرى ، وإِليها يُْنَسُب الحافُِظ أَبو سْعٍد 

ْقُر يَْسقُُط ِريُشه البُوَهةُ  : [بوه] ّمِ : الصَّ  .كالبُوهِ  ، بالضَّ

اِويُّ ؛ أَْيضاً :و ُجُل الضَّ  عن ابِن األَْعرابّيِ. الرَّ

 الطَّائُِش. وقيَل : الضَّعيفُ 

 القَْيِس :قاَل امرُؤ  األَْحَمُق ؛ قيَل :و

وهــــــــــــــًة  ــــــــــــــُ ي ب كــــــــــــــحــــــــــــــِ ــــــــــــــح ن ــــــــــــــَ ُد ال تـ ــــــــــــــح ن  َأاي هــــــــــــــِ

بــــــــــــا     ســــــــــــــــــــــــــَ ه َأحح قــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــُ (4)عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه عــــــــــــَ
 

  
جاِل ؛ وأَْنَشَد قَْول اْمِرِئ القَْيِس. البُوَمةُ  قاَل أَبو َعْمرٍو : هيو غيَرةُ ، ويَُشبَّه بها األَْحمُق ِمن الّرِ  الصَّ

. : البُوَهةُ و وفَةُ الَمْنفُوَشةُ تُْعَمُل للدَّواةِ قَْبَل أَن تُبَلَّ  الصُّ

ياُح في الجوِّ  أَْيضاً :و يَشةُ تَْلعَُب بها الّرِ  بيَن السَّماِء واألْرِض. الّرِ

ح ةِ. بُوَهةٍ  احِ : قَْولُهم : ُصوفَةٌ فيوفي الّصِ  يراُد بها الَهباُء الَمْنثوُر الذي يُرى في الَكوَّ

يُح ِمن التُّراِب.  وقاَل ابُن ِسيَده : هو ما أَطاَرتْه الّرِ
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 .بُوهةٍ  يقاُل : هو أَْهوُن من ُصوفٍة في

ً و يَبوهُ  ءِ للشَّي باهَ و  قاَل ُرْؤبَة يَْذُكُر ِكبَره : أَو كبيُره ؛ ، كالبُوَهةِ  أَْيضاً : َذَكُر البُوِم ، البُوهُ و وفطَن كبَأَه وأَبه وبَْيهاً : تَنَبَّه له يَباهُ بَْوها

َرحشوِش 
 (5)كالُبوه حتت الظ ل ة امل

__________________ 
 ( كذا ا واملادة مذكورة يف اللسان يف ترمجة مستقلة.1)
 قوت : بـَنحج ِديه ا معناه ابلفارسية اخلم  قر  ا وهي كذلك مخ  قر  متقاربة.( قيدها اي2)
 .«أبو عبد  »( يف معجم البلدان : 3)
ويف شـــرحه : البوهة : البومة العظيمة تضـــرب مثاًل للرجر الضـــعيف الذي ال خري فيه وال عقر. والبيت يف اللســـان  74( ديوانه ط بريوت ص 4)

 والتهذيب. 324 / 1والصحاح واملقايي  
 واللسان ا وقبله : 324/  1واملقايي   79( ديوانه ص 5)

 ملــــــــــــــــــــا رأتــــــــــــــــــــين نــــــــــــــــــــز  املــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــش 

 ذا رثـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــات دهـــــــــــــــــــــش الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــش   
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حاحِ. بُوَهةٌ  إِالَّ أَنَّه أَْصغَُر منه ، واألُْنثَى طائٌِر آَخُر يُْشبُِهه قيَل :و  ، كما في الّصِ

 هللِا ، أَي لَْعنَةُ هللِا. بَْوهُ  عن أَبي َعْمٍرو. يقاُل : على إِْبِليس اللَّْعُن ؛بالفتْحِ :  ، البَوهُ و

 ، كالجاِه : النِّكاُح. الباهُ و

 وقاَل الجْوهِريُّ : لُغَةٌ في الباَءةِ وهو الجماُع.

 .الباهِ  َمقُوالٌت كلُّها ، فجعََل الهاء أَْصِليَّة في الباهُ ووقاَل ابُن األعرابّيِ : البَاُء والباَءةُ 

ا .«للبَاهِ  فمرَّ بها رُجٌل وقد تزيَّنَتْ »الحِديُث : ومنه الحظُّ من النكاح ؛  الباهُ  وقيَل : فإنّه  ، «فليَتزّوجْ  الباهَ  َمِن اْستَطاَع منكم»ُث : حِدي وأَمَّ

َج ويَعُولَها   ويَْصدقَها ولم يُرِد الجماَع.أَراَد من اْستَطاَع أَن يَتزوَّ

 للدَّاِر ، لُغَةٌ في الباَحِة. : العَْرَصةُ  الباَهةُ و

ً و  جاَمعَها. : باَهَها بَْوها

 َمْهُزولَةٌ. أَي : بائَِهةٌ  شاةٌ و

يت : يقاُل :و ّكِ ّمِ وبالكسِر ، بُْهتَ  ما قاَل ابُن الّسِ ل له ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ  ما فَِطْنتُ  أَي له ، بالضَّ  والثاني بيه. بوه وابُن ِسيَده ، وَمْصدُر األَوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 السُّْحُق يقالُ  البُوَهةُ  البُْعد ويقاُل هذا في الذّمِ ونَصُّ ابِن األعْرابّيِ  البُوَهةُ وله وُشوَهةً. وقال األَْزهِريُّ الشُّوَهةُ  بُوَهةً  : السُّْحُق. يقاُل : البُوَهةُ 

 ه وشوهةً.ل بُوهةً 

 : النكاُح. الباَهةُ و

 : الذاهُب العَْقِل ، والذي يْخرُج ِمن أَْرٍض إلى أُْخَرى. الُمْستَباهُ و

يها من َمْنبِتِها. الُمْستَباَهةُ و  : الشََّجرةُ يَْقعَُرها السَّيُل فيُنَّحِ

ً  وقاَل األَْزهِريُّ : جاَءتْ  اء. تَبُوه بَواها  ، أَي تَضجُّ ؛ وهو قَْوُل الفرَّ

 أسداس ، وأَْيضاً قَْريَة بالمنوفية ، وقد َوَرْدتُها. ببوهة : قَْريتاِن بَشْرقيَِّة ِمْصر إِْحَداُهما تُْعَرفُ  بوهةُ و

ُث. باهاو  : قَْريةٌ بالبهنساوية ، وقد نُِسَب إِليها الشَّرُف الباِهي الُمحّدِ

ُجُل : بَهَّ  : [بهه]  عن أَبي َعْمٍرو. عند السُّلطاِن ؛ وَمْنزِله نَبَُل وزاَد في جاِههِ  الرَّ

فُوا وتَعَظَُّموا. تَبَْهبَُهواو  : تََشرَّ

 ذََكَره الجْوهِريُّ هنا على الصَّواِب. األَبَهُ : األَبَحُّ ،و

 مصنُِّف.، واْعتََرَض عليه ال أَبَهُّ  وتقدََّم له في أَبَه قَْوله : وُربَّما يقاُل لألَبَّحِ 

حاحِ ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسيَده :الَجِري : الَجسيمُ  البَْهبَِهيُّ و  ُء ؛ كما في الُمْحَكم والّصِ

ِر ِإال   راُه يف ا ــــــــــــــــــادث الــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــح  ال تــــــــــــــــــَ

رمي و     يِّ جــــــــــــَ هــــــــــــِ بــــــــــــَ هــــــــــــح ــــــــــــَ بـ دو بــــــــــــِ غــــــــــــح ــــــــــــَ َو يـ (1)هــــــــــــُ
 

  
 الجْوهِريُّ لُرْؤبَة يَِصُف فحالً :وأَْنَشَد  ؛ (2) البَْخبَاخِ  ِمثْلُ  في الَهديرِ  البَْهباهُ و

َبِه  ِ  هَبحباه اهلَديِر البَـهح  (3)بَرجح
فيُع ، البَْهبََهةُ و  .كالبَْهبَهِ  : الَهْدُر الرَّ

 ِء ، أَو َمْعناهُ بَخٍ بَخٍ.َكِلَمةٌ تُقاُل عند اْستِْعظاِم الشَّي هي ، «إِنََّك لَضْخمٌ  بَْه بَهْ »في الحِديِث : و
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ِب من الشي بَْهبَه يقاُل : ِء. وقَْوله أَو َمْعناه الخ ، ال يَْحتملُه إالَّ على بُْعد ألنَّه قاَل إِنَّك لَضْخم به وبَْخبََخ ؛ وقاَل يَْعقوُب : إِنَّما يقاُل عنَد التَّعَجُّ

ل.كالُمْنِكر علي  ه فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 وأَْيضاً : من َهديِر الفَْحِل ؛ ومنه قَْوُل ُرْؤبَة السَّابق. : الَكثيُر ِمن األْصواِت. البَْهبَهُ 

 : واسُع المْشَرِب ، ُمَولََّدةٌ. بَْهبَه ورُجلٌ 

ألَنَّ المحدثين يْكَرُهون قَْوَل َوْيه ، وهذا كما قالوا في  ويقاُل بسُكوِن الواِو وفَتحِ الياِء ، هذا هو األْصُل في الَكِلَمِة ، ، كُزبَْيِر ، بَُوْيهُ  : [بويه]

 َراَهَوْيه َراَهَوْيه.

__________________ 
 .193/  1واملقايي  « حادث»( اللسان وفيه : 1)
باحِ »( يف القاموس : 2)  واألصر كاللسان والصحاح.« كالَبحح
 والتهذيب. وقبله : 193/  1واملقايي   ( اللسان والصحاح3)
 دون نــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــح الــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــح املــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــــوه و 

ه     رِعــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــة لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــوس األنــــــــــــــــــــــّ

  

 .«برج  بغباي»ويرو  : « برج  بعباع»ويرو  : « برج  خبباخ»ويرو  : 
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 وقد أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ والجماَعةُ.

 .بَُوْيه الدَّْولَِة رستُم بُن فَْخر الدَّْولة بِن ُرْكِن الدَّْولَِة بنِ منهم مجُد  واِلُد ُملُوِك العََجِم ، وهو

رين بَْعَد الثلثمائة ؛ قاَل : ومثْلُه الُحَسْيُن بُن الَحَسِن بنِ  األْنماطي عن ابِن ماسي ، ُضبَِط  بَُوْيه قاَل الحافُِظ : وهذا االسُم إنَّما يُوجُد في الُمتَأَّخِ

 بالَوْجَهْين.

ً  له باهَ  : [بيه] يت ، وهو قَْولُه  : تَنَبَّهَ له يَباهُ بَْيها ّكِ له ، بالضّمِ  بِْهتَ  له وما بُْهتَ  ما: وفطَن. أَْوَرَده الجْوهِريُّ في تَْرِكيِب بََوه عن ابِن الّسِ

اً ، فهي ووايَّةٌ ، والمصنُِّف َجعَلَها كبِْعَت بَْيعاً ، ولذا أَْفَرَدها والكْسِر ، وإنَّما لم يفرْدهَ بتَْرجمٍة ، ألنَّه يحتمُل أن تكوَن اللّغَة الثانِيَة كخْفَت َخْوف

ل.  بتَْرَجمٍة فتأَمَّ

اء ، وأَْفَرَد لها تَْرِكيباً ، والمصنُِّف قَلََّده. اغاني نََسَب لُغَةَ الكْسِر إلى الفرَّ  ثم رأَْيت الصَّ

ٌث. بَابَاهُ  أَو بابَْيهِ  ابنُ و  : ُمحّدِ

يُّ َمْولى آِل حجير ابِن أَبي إهاب ، وهو الذي يُقاُل له بابَْي ، تابِِعيٌّ يَْرِوي عن جبيِر بِن مطعٍم وعبِد هللِا  بَابَاه بُد هللِا بنُ * قُْلُت : هو ع المّكِ

بَْير وابُن أَبي نجيح ، ثِقَةٌ.  بِن َعْمرو ، وعنه َعْمُرو بُن ِديناٍر أَبو الزُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 قَْريَةٌ باألشمونين من َصعيِد ِمْصَر. : ابيوهة

ٌث : ويقاُل ابُن بَِهان ، وقد ذُِكَر في النوِن. بيهان والُحَسْيُن بن  العَْسكريُّ : محّدِ

 مع اهلاء فصل التاء
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : لُغَةٌ في التابُوِت. التابُوه : [تبه]

وأُراهم َغِلُطوا بالتاِء األْصِلية فإنَّه ُسِمَع بعُضهم يقوُل قَعَْدنا على الفُراِء يريُدوَن على : ، قاَل  قاَل ابُن جنِّي في المحتسِب : وقد قُِرَئ بها

 الفُراِت.

. له : تََجهَ  : [تجه]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

اغانيُّ في  على اللَّْفِظ ، (1) لُغَةٌ في اتََّجهَ ، ذُِكرَ  وهي .هكذا أَْوَرَده الصَّ  تَْركيٍب ُمْستقّلِ

 قاَل شْيُخنا : كأَنَّهم تَناَسوا فيه الواو كما تنَاَسوا الَهْمَزة في تََّخذ.

 وهو الواُو مع الهاِء. يُعاُد في َمْوِضِعه إن شاَء هللاُ تعالى ،و

َهةُ  : [تره] هِ  ، كقُبََّرةٍ : الباِطلُ  التُّرَّ بَةُ من الجادَّةِ. الطَِّريقُ  هو في األْصلِ و كُسكٍَّر ، ، كالتُرَّ غيَرةُ الُمتََشعِّ  الصَّ

 الَّداِهيَة. أَْيضاً :و

يُح. أَْيضاً :و  الّرِ

 السَّحاُب. أَْيضاً :و

ْحَصُح. أَْيضاً :و  الصَّ

ْمِل ، ج أَْيضاً :و هاتٌ  ُدَوْيبَّةٌ في الرَّ ها. ، تُرَّ اِء الُمشدََّدةِ وضّمِ  بفتْحِ الرَّ

ِه تَراِريهُ  جْمعُ و  قاَل الجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشُدوا : ؛ التُرَّ
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بح  ــــــــــــَ ث نح كــــــــــــَ ي مــــــــــــِ ــــــــــــِ ل ــــــــــــِ رِج ِإب ين األعــــــــــــح ــــــــــــَ  ُرد وا ب

بح     لــــــــــــَ طــــــــــــ 
ُ

ِد املــــــــــــ عــــــــــــح ــــــــــــُ اريــــــــــــه وبـ َر الــــــــــــرت  بــــــــــــح ــــــــــــَ (2)قـ
 

  
هاتُ  وقاَل األَْزهِريُّ :  البَواِطُل من األُموِر ؛ وأَْنَشَد لُرْؤبَة : التُّرَّ

 (3)َحق ٍة ليستح بَقوحِ  الرت  ِه و 
هات هي واِحَدةُ   .التُّرَّ

ي في قْوِل ُرْؤبَة هذا : ويقاُل في َجْمعِ  َهةِ  وقاَل ابُن بَّرِ هٌ  للبَاِطلِ  التُّرَّ  ، ويقاُل هو واِحٌد. تُرَّ

حاحِ : هاتُ  وفي الّصِ ةِ الطُّرُق تَتَشعَُّب ، الواِحَدةُ غيُر الج التُّرَّ َهةٌ  ادَّ ٌب. تُرَّ  ، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ

هٌ  وقَْوٌم يقولونَ   .تَراِريه ، والَجْمعُ  تُرَّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ذََكرحانُه.1)
 .346/  1( اللسان والصحاح واملقايي  2)
 .347/  1قايي  واللسان والتهذيب وامل 166( ديوانه ص 3)
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ُجُل ، تَِرهو هات في كَسِمَع : َوقََع فيها ؛ أَو األَْصلُ  الرَّ  للِقفاِر ، واْستُِعيَرْت لألباِطيِل. التُّرَّ

حاحِ : ثم اْستُِعيَر في الباِطِل فقيَل : هاتُ  وفي الّصِ هاتُ والبََسابُِس ،  التُّرَّ الصَّحاِصُح ، وهو ِمن أَْسماِء الباِطِل ، وُربَّما جاَء ُمضافاً ،  التُّرَّ

هاتُ  انتََهى ، أَي  البََسابِس. تُرَّ

ْخَرفَِة.وقاَل اللّْيُث : أَي جاَء بالكِذِب والتَّْخِليِط والبََسابِس التي فيها شي  ٌء من الزَّ

ي :  وقاَل األَْخفَُش : ال نِظاَم لها ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِرُف مــــــــــــالــــــــــــكــــــــــــاً  عــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــيــــــــــــَك يـ  ذاَ  الــــــــــــذي وأَب

ِر و     ــــــــــــبــــــــــــاطــــــــــــِ ر هــــــــــــاِت ال ــــــــــــُ ُض تـ فــــــــــــَ دح (1)ا ــــــــــــَ   يــــــــــــَ
 

  
َمْخشِريُّ : ثم اْستُِعيَرْت فيو  أَي من نَْفعٍ. ، (2) األقاِويِل الخاِليَِة من طائِلٍ  قاَل الزَّ

ً  كفَِرَح ، ُء ،الشَّي تَِفهَ  : [تفه] ً و الِقياِس ،بالتَّْحِريِك على  ، تَفَها ّمِ ،  ، تُفوها  .تافِهٌ و تَِفهٌ  فهو قلَّ وَخسَّ ، : تَفاهةً وبالضَّ

ً  فالنٌ  تَِفهَ و  َحُمَق. إذا : تُفُوها

 العَْقِل : قَِليلُه. تافِهُ  ورُجلٌ 

 .كنََصَر وَسِمَع : َغثَّ و

حاحِ : ال يَتَشانُّ ، وهو الصَّواُب ، ،« ْنتانُ وال يَ  يَتْفَهُ  القُرآُن ال» : عنههللارضي بِن َمْسعوٍد ، عبِد هللاِ  في حِديثِ و  كذا في النُّسخِ ، وفي الّصِ

قاُء الَخلَق ؛ وقَْولُه : ال أَي ال يَغَثُّ وال يَْخلُُق ، ُء ، وهو الشي التافِهِ  ءِ هَو ِمن الشي يَتْفَهُ  أَي اَل يَْبلَى من كثَْرةِ التَّْرداِد ، من الّشّنِ وهو الّسِ

 حِقيُر ، هكذا هو َمْفهوُم ِسياِق الجْوهِرّيِ.الَخِسيِس ال

َطْعُم َحالَوةٍ أَو ُحموَضٍة أَو َمراَرةٍ ، ومنهم َمْن يَْجعَُل  كذا في النُّسخِ والصَّواُب : ما ليس لها ، ما ليَس له ، كفَِرَحٍة : ، التَِّفَهةُ  األَْطِعَمةُ و

 الُخْبَز واللّْحَم منها.

ٌث ، السََّمْرقَْنِديُّ ، تافِهٍ  بنِ  بُن علّيِ بِن الُحَسْينِ أَبو النَّْضر محمُد و  ، كُمْكَرَمٍة ، ُمتْفََهةٌ  وناقَةٌ  واْبنُه أَحمُد الكاتُِب َسِمَع منه اإلْدِريسي. ُمحّدِ

اغاني كُمعَظََّمٍة   َذلُوٌل.: وبخّطِ الصَّ

 َعناُق األرِض فاِرِسيَّتُه ِسياْه ُكوْش. : بالتَّْخِفيِف والَمْشهوُر فيه التَّْشديدُ  ، كثُبٍَة ، التُّفَهُ و

فَِّة ، َذَكَره أَبو َحنيفَةَ في كتاِب األَْنواء. التُّفَةُ  ويَقولُوَن في الَمثَِل : اْستَْغنَتِ   عن الرُّ

ي : والصَّحيحُ  عليها بالهاِء ؛ قاَل : وَكذِلَك َذَكَره ابُن جنِّي عن  وُرفَةٌ ، كما َذَكَره الجْوهِريُّ في فْصِل َرفَهَ بالتاِء التي يُوقَفُ  تُفَةٌ  قاَل ابُن بَّرِ

 ابِن ُدَرْيٍد وغيِره.

يت في أَْمثاِلِه : ُهما بالتَّْخِفيِف ال َغْير ، وبالهاِء األَْصِليّة ؛ وأَْنَشَد ابُن فاِرَس شاهداً على تَ  ّكِ  ْخِفيِفهما :وقاَل ابُن الّسِ

ِديـــــــــــثـــــــــــاً  ُم حـــــــــــَ كـــــــــــُ يـــــــــــنـــــــــــا عـــــــــــن ِوصـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــِ نـــــــــــِ  غـــــــــــَ

فــــــــــاُت عــــــــــن الــــــــــر فــــــــــاِت     يِنَ الــــــــــتــــــــــ  (3)كــــــــــمــــــــــا غــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الَحِقيُر اليَِسيُر. التافِهُ 

َوْيبَِضة ؛ قاَل : هو الرُجلُ  َر حِديُث الرُّ ِة ؛ و التافِهُ  وقيَل : الخِسيُس القَليُل ؛ وبه فُّسِ ي :يَْنطُق في أَْمِر العامَّ  أَْنَشَد ابُن بَّرِ

َت وإنح  دح َد ِإنح َوعـــــــــــــَ ـــــــــــــَوعـــــــــــــح ز ال جـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــُ  ال تـ

دا     كــــــــــِ هــــــــــًا نــــــــــَ َت لفــــــــــِ يــــــــــح طــــــــــَ َت َأعــــــــــح يــــــــــح طــــــــــَ (4)َأعــــــــــح
 

  
 ، كثُبٍَة : المرأَةُ الَمْحقُوَرةُ. التُّفَةُ و

 في َعطائِِه : قَلَّلَهُ. أَتْفَهو
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 : لَقَُب أَبي القاِسِم الفَْضِل بِن محمٍد األْصبهانّي َحدََّث عن أَبي بَْكِر بِن أَبي علّيِ وَطبَقَتِه ، وكان ُمْكثِراً. تافهو

. ، محّركةً : التَّلَهُ  : [تله]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 لُغَةٌ فيه. التَّلَُف ، وقاَل ابُن ِسيَده : هو

 وأَْنَشَد اللّْيُث لُرْؤبَة :

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«الطائرِ »( يف القاموس : 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
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ه  لـــــــــــــــَ تــــــــــــــــح رِّ مـــــــــــــــَ وحَ  كـــــــــــــــُ تح غـــــــــــــــَ طـــــــــــــــ   بـــــــــــــــه متـــــــــــــــََ

(1)بـــــــــــنـــــــــــا حـــــــــــراجـــــــــــيـــــــــــج املـــــــــــهـــــــــــار  الـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــه    
 

  
 ويُْرَوى : َمْيلَه ِمن الَولَِه.

 بالواِو ، وقيَل الدَّلَهُ بالداِل. الَولَهُ  األَْصُل فيهوالَحْيَرةُ ،  أَْيضاً :و

ُجلُ  تَِلهَ  يقاُل : الِفْعُل كفَِرَح ؛و ً  الرَّ  إذا حاَر. تَلَها

اغاني عن اللّْيِث. أُْنِسيَهُ ،وضله  عنه : تَِلهَ وكذا ،  تَِلهَ و  نَقَلَه األْزهِريُّ عن النواِدِر والصَّ

 عن ابن ِسيَده. الَمَرُض : أَتْلَفَهُ ، أَتْلََههُ و

 ذاِهبُه. أَي : تاِلُههوالعَْقِل  َمتْلُوهُ  ُجلٌ رو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

جُل : جاَل في غيِر َضْيعة. تَتَلَّهَ   الرَّ

 : أَي يَتََردَُّد ُمتَحيِّراً ؛ وأَْنَشَد أَبو سعيٍد بيَت لَبيٍد : يَتَتَلَّه ورأَْيتُه

 (2)ابَتتح تـَتَـل ه يف هِناِء ُصعاِئٍد 
 قُْلُت : ويُْرَوى : تَبَلَّه بالباِء ، وتَبَلَّد بالداِل ، واألخيَرةُ هي الَمْشهوَرةُ.

َِّلهُ و  ، كاتََّخذَ يَتَِّخذُ : حاَر وتََردََّد. اتَّلَهَ يَت

 : الُمتْلَفَةُ ِمن الفَلَواِت ؛ قاَل ُرْؤبَة : الُمتْلََهةُ و

َله  به مَتَط تح َغوحَ  كرِّ َمتـح
 يْعنِي : َمتْلٍَف ، وَسيَأْتِي في َولَهَ.

 ، كمعظٍَّم : الُمَدلَّهُ ِزنَةً ومْعنًى وهو الذّاِهُب العَْقِل. الُمتَلَّهُ و

َِّلهُ ، ثم ُحِذفَِت التاُء. (3)أْتَِلهُ ، فأُْدِغَمِت ائْتَلَهَ يَ  تَِلهَ يَتْلَهُ  ويقاُل : أَْصلُ   الواُو في التاِء فقيَل اتَّلَهَ يَت

ً  الطَّعاُم ، كفَِرَح ، تَِمهَ  : [تمه] . ، تََمها  بالتَّْحِريِك ، فََسَد ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ُهوَمِة  ، تَماَهةً  اللْحمُ  تَِمهَ  قاَل أَبو الجراحِ :و  ؛ وَكذِلَك الدُّْهُن واللَّبَُن. تَِمهٌ  فهو تَغَيََّر ِريُحه وَطْعُمه ، ، وذلَك إذاوهو ِمثُْل الزُّ

 في اللبَِن كالنََّمِس في الّدَسِم. التََّمهُ  وقيَل :

ً  يَتَغَيَُّر لَبَنُها كِمْحراٍب : ، ِمتْماهٌ  شاةٌ و  َرْيثََما يُْحلَُب. َسِريعا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يَت تِهاَمةُ. تَِمهَ  ُجِل وتَِهَم بمْعنَى واِحٍد ، وبه ُسمَّ  الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريةٌ بِمْصَر ِمَن الغَْربيِة تُْعَرُف اآلَن بمْسِجِد الُخْضر ، وقد َوَرْدتُها ِمراراً. أَتْنُوَهةُ  : [تنه]

 لُّْكنَِة.ال اْلتِواٌء في اللِّساِن ، ِمثْلُ  : التَّْهتََهةُ  : [تهته]

هاُت ؛ قاَل القَطاِميُّ : : األباِطيلُ  التَّهاتِهُ و  والتُّرَّ
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ِدهـــــــــا و  واعـــــــــِ نـــــــــا مـــــــــن مـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ تــــــــــَ نح مـــــــــا ابــــــــــح كـــــــــُ  مل يـــــــــَ

مــــــــــا     قــــــــــَ َة الســــــــــــــــــــــــ  يــــــــــ  نــــــــــِ َه واألُمــــــــــح هــــــــــاتــــــــــِ (4)إال  الــــــــــتــــــــــ 
 

  
حاحِ.  كذا في الّصِ

ّمِ : َزْجٌر للبَِعيِر وُدعاٌء للَكْلِب ؛ تُْه تُهْ و  ومنه قَْولُه : ، بالضَّ

عــــــــــــــرِيي  َرتح بـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ ُت هلـــــــــــــــذه نــــــــــــــــَ بـــــــــــــــح جـــــــــــــــِ  عــــــــــــــَ

و ُ و     رِحـــــــــــــًا  ـــــــــــــَُ نـــــــــــــا فـــــــــــــَ بـــــــــــــُ لـــــــــــــح َح كـــــــــــــَ بـــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــــح

  

يب  لـــــــــــــــح لــــــــــــــــي وكـــــــــــــــَ ر هــــــــــــــــا مجــــــــــــــــََ اِذُر شـــــــــــــــــــــــــــــَ  حيــــــــــــــــُ

قــــــــــــــو ُ     ي خــــــــــــــريَهــــــــــــــا مــــــــــــــاذا تــــــــــــــَ َرجــــــــــــــِّ ــــــــــــــُ  (5) ؟يـ
  

__________________ 
 والتكملة ا وبعده : 354/  1واللسان والتهذيب واملقايي   167( ديوانه ص 1)

 بنا حراجيج املهادي النّفه
 ويرو  : ميله من الوله.« كر منله»ويرو  : 

 برواية : 173( ديوانه ط بريوت ص 2)
ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــردد يف هنــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــائ ــــــــــــــــهــــــــــــــــت ت  عــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــؤامـــــــــــــــــًا كـــــــــــــــــامـــــــــــــــــاًل أايمـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــًا ت  ســــــــــــــــــــــــــــــب

  

 وصدره يف اللسان والتهذيب.« تتّلهعلهت »والبيت يف التكملة برواية : 

قوله : فبدغمت الواو اخل كذا يف اللســان ولعر املراد ابلواو حبســب األصــر إذ أصــله : أو تله فقلبت الواو  زة ا »( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)
 .«وقوله : مث حذفت التاء أي األوىل وهي الساكنة

 ( اللسان والصحاح والتهذيب.4)
 تكملة والتهذيب بدون نسبة.( اللسان وال5)
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 َزْجر للبَعيِر يَْنِفُر منه ، وهي ُدعاٌء للَكْلِب. تُْه تُهْ  يْعنِي بقْوِله : لهذا أَي لهذه الَكِلَمِة ، وهي

 .الُمتَْهتِهِ  ِحكايَةُ  هي أَْيضاً :و

 ومنه قَْوُل ُرْؤبَة : : َردََّد في الباِطِل ؛ تَْهتَهَ و

تَـ 
ُ
ِتِه يف غاِئالِت ا ائِِر امل  (1)هح

َد في األباِطيِل.  وهو الذي ُرّدِ

 بالفَتْحِ. ، التَّْوهُ  : [توه]

 ، فاألَْولى كتبها باألَْسوِد. «هـ ت ي»في  أَتَْوَههُ  ، وما تََوهَ  هذه التّْرَجَمةُ َكتَبها باألَْحمِر مع أَنَّ الجْوهِريَّ َذَكرَ 

ّمِ ، أَي الَهالِك ؛ وهو التُّوهِ  رُجٌل من بَني ِكالٍب : أَْلقَْيتَنِي فيوهذه عن أَبي َزْيٍد ، قاَل : قاَل لي  يَُضمُّ ،و  لُغَةٌ في التِّيِه. الَهالكُ  ، بالضَّ

 في األرِض. الذَّهابُ  قيَل :و

ً و تَاهَ يَتُوهُ  وقد  َهلََك. : يَتِيهُ تَْوها

في ما أَتَْيَههُ ، والقَْوُل فيه كالقَْوِل في  أَتَْوَههُ  ْفِظ ألنَّ ياَءها واٌو ، بَدِليِل قْوِلهم : ماوإن كانْت يائِيَّةَ اللّ  يتِيهُ  قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما ذُِكَرْت هنا

 طاَح يَِطيُح.

ً و  أَو َضلَّ ، أَو تََحيََّر. تََكبََّر ، : تاهَ تَْوها

 «.هـ ت ي»، وَسيَأْتي في  تائِهٌ  فهو اْضَطَرَب َعْقلُه ، قيَل :و

َههُ و ً تَوَّ  أَْهلََكهُ. : تَتِْويها

ّمِ ، تُوهٌ  فالنٌ  يقاُل :و  َجْمُع الَجْمعِ. ، أَتاِويهُ و أَتْواهٌ  ج ، تُوهٌ  هكذا في النُّسخِ والصَّواُب فاَلةٌ  ، بالضَّ

 ما أَتْيََههُ. ِمثْلُ  أَتَْوَههُ  ماو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .: َضلَّ الطَّريَق ؛ وقيَل : تََحيَّر تاهَ يَتُوهُ 

ه ويقاُل في الشَّتِْم : يا ع ، وما باُل ذاكَ  ُمتوَّ ه ويا ُمروَّ  يَْفعَُل. الُمتوَّ

لَُف والِكْبُر ؛ (2) ، بالكْسرِ  التِّيهُ   :[تيه]  .تائِهٌ  فهو ، يَتِيهُ  (3) تاهَ  وقد : الصَّ

 َعظيٌم. تِيهٌ  (4)على قَْوِمه. وكان في الفَْضِل  يَتِيهُ  يقاُل : هو

 لغَْيِرك ؛ ومنه قَْوُل سيدي ُعَمر بِن الفاِرِض : التِّيهُ  ما ِشئَْت فال يَْصلُح تِهْ  وقيَل له :

ُر لَذاَكا  تِهح َدالاًل فبَنحَت َأهح
َدةَ :  وقَْوُل َوالَّ

َيجِي وأَتِيُه تَيهاً و   أمحِشي مشح
الياُء  وتُْكَسرُ  كذا في النُّسخ والصَّواُب : ُمَشدََّدةَ الياِء الَمْفتوَحِة ، ( 5)ةَ الهاءِ ، ُمَشدَّدَ  تَيَّهانُ و ، كَسحباَن ، تَْيهانُ و ، التِّيهِ  َكثِيرُ  : تَيَّاهٌ  رُجلٌ و

 أَْيضاً : َجُسوٌر يْرَكُب رأَْسه في األُموِر.

 بمْعنًى واِحٍد ، وَكذِلَك ما أَْطيََحهُ وما أَْطَوَحهُ. ، أَتْيََههُ وما أَتَْوَههَ و
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ا   تََداَخلَْت فيه اللّغتاِن ، أَشاَر إليه الخفاجيُّ في الِعنايَِة.وقيَل : هو ممَّ

اُج : أَتاِويهُ و أَتْياهٌ  ج فيها ، يُتاهُ  الَمفاَزةُ  : التِّيهُ و  َجْمُع الَجْمعِ ؛ قاَل العجَّ

 (6)تِيه َألِويه عل  الس ق اِط 
ً  ويَتُوهُ  تَاهَ يَتِيهُ  ، وقد والذَّهاُب في األرِض تَحيُّراً كالتَّْوهِ  الضَّاللُ  : التِّيهُ و ً  ويُْكَسُر ، بالفتْحِ  ، تَْيها ً و وتَْوها كةً ، فهو تَيَهانا  .تَْيهانٌ و تَيَّاهٌ  ، محرَّ

 .تَيَّاهٌ و تائِهٌ  وال يقاُل في الِكْبِر إالَّ : في األَرِض ، قاَل  تاهَ  إذا تَْيهانٌ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : رُجلٌ 

__________________ 
 برواية : اخلائب ا وقبله : 166( ديوانه ص 1)

 هرجت فارتد ارتداد األكمه
 انظر اللسان والتهذيب والتكملة.

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : والفتح.2)
 تَكرب َ. ( عل  هامش القاموس عن نسخة : يَتيُه تـَوحهاً وتِيهاً وتـَيحهاً وتـََيهاانً :3)
 الفضر بن حي  الربمكي.( يعين 4)
 ( يف القاموس : الياء.5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
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وتَُضمُّ الِميُم وَكَمْرَحلٍَة  وَمثَّلَه الجْوهِريُّ بَمِعيَشٍة ، وهو أَْولى ، قاَل : وأَْصلُها َمْفِعلَة ؛ ، كَسِفينٍَة ؛ َمتِيَهةٌ و تَْيهاءُ و، بالكْسِر ،  تِيهٌ  ( 1)أَرضٌ و

 واِسعَةٌ ال أَْعالَم فيها وال ِجباَل وال آكاَم ؛ وقاَل الشاِعُر : ُمِضلَّةٌ  أَي وَمْقعٍَد :

يـــــــــــهح  يـــــــــــطـــــــــــاِن الـــــــــــتـــــــــــِّ ثـــــــــــِر غـــــــــــِ ه يف مـــــــــــِ ِذفـــــــــــُ قـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

يــــــــــــــهح     َؤتــــــــــــــِّ ــــــــــــــُ َوٌ  تـ دح يــــــــــــــٍه جــــــــــــــَ (2)يف كــــــــــــــرِّ تــــــــــــــِ
 

  
 من األرِض. التِّيهَ  َعنَى به

 : َضيَّعَهُ. (3) تَيََّههُ و

اماً يقوُل :قاَل أَبو تُراٍب : َسِمعْ و  ِء في َدواٍم.وذلَك إذا نََظَر إلى الشي تاَف ، مثْلُ  ، يَتِيهُ  بََصُرهَ  تاهَ  ُت َعرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ قاَل : تَْيهانَةٌ  ، وناقَةٌ  تَْيهانٌ  : إذا كاَن َجُسوراً يْرَكُب رأَْسه في األُموِر ؛ وَكذِلَك َجَملٌ  تَيَّهانُ و تَْيهانُ  رُجلٌ 

وُر  هـــــــــــــــانـــــــــــــــٌة َجســـــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــح هـــــــــــــــا تــــــــــــــــَ ُدمـــــــــــــــُ قـــــــــــــــح  تــــــــــــــــَ

وُر     ثــــــــــــــــــــــُ رٌِم انَم وال عــــــــــــــــــــــَ (4)ال ِدعــــــــــــــــــــــح
 

  
 : ضالٌّ ُمتََكبٌِّر ، أَو ضالٌّ ُمتََحيٌِّر. تائِهٌ  ورُجلٌ 

 به َسِفينَتُه : َضلَّْت. تاَهتْ و

 نَْفَسه : أَْهلََكها ، أَو َحيََّرها. تَيَّهو

 ال يُْهتَدى إليه وفيه. أَتيهُ  وبَلدٌ 

ثٍَة ؛ ومنه قْولُه : ُمتَيَِّهةٌ  وأَْرضٌ   ، كمَحّدِ

َتِبه ُمتَـيِّه تـَيحهاُ ه   (5)ُمشح
 ، أَو َكثيُر الضَّالِل ؛ قاَل ُرْؤبَة : التِّيهِ  ، كِمْنبٍَر : َكثيرُ  يَهٌ ِمتْ  ورُجلٌ 

َيِه  ِتقاقاً يف الض الِ  املِتـح  (6)يـَنحوي اشح
 ُضبَِط كمْقعٍَد.

 عنِّي بََصُرَك : إذا تََخطَّى ؛ عن أَبي تُراٍب. تاهَ و

. أَتْيَهُ  وهو  الناِس : أَي أَْحيُرهم ، والواُو أََعمُّ

 فيه بنُو إْسرائيَل بيَن ِمْصَر والعقَبَة فلم يَْهتُدوا للُخُروجِ منه. تاهَ  ، بالكْسِر : َمْوِضعٌ  التِّيهُ و

 .التِّيه : بَْطٌن ِمَن العََرِب َسَكنُوا التياهةُ و

 األَْنصاِريُّ : َصحابِيُّ ، واْسُمه ماِلُك. التَّيَّهانِ  وأَبو الَهْيثم بنُ 

لَِف ، هكذا َضبََطه المال عبُد الحكيِم في حواِشي البَْيضاوي. التِّيهِ  لُغَةٌ في، كِعنٍَب ،  التِّيَهُ و  بمْعنَى الصَّ

ته.  قاَل شْيُخنا : وال أَْدِري ما صحَّ

 مع اهلاءِ  فصل الثاء
حاحِ. تِه من الّصِ  هذا الفَْصَل ساقٌِط برمَّ

. : الثَّاَهةُ  : [ثوه]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ
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ثَةُ ؛ ِسيَده : هيوقاَل ابُن  اغاني في  اللهاةُ أَو اللِّ قاَل : وإِنَّما قََضْينا على أَنَّ أَِلفَها واٌو ألنَّ العَْيَن واواً أَْكثَر منها ياًء ، وهكذا أَْوَرَده الصَّ

 التْكِملَِة.

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. الثَّْلُج : ثَْهثََهه : [ثهه]

اغان  هكذا أَْوَرَده في تْكِملَتِه. ذاَب ؛ يُّ : أَيوقاَل الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

لَه الناقَةُ : أََكلَْت ، مثُْل نفَهْت بالنوِن ، في ِروايَِة النَّسفي ، َذَكَره الجالُل في التَّْوِشيحِ أَثْناِء الصَّوِم ؛ ونَقَ  ثفَهتِ  : في هذا الفصِل : [ثفه]

 تعالى.شْيُخنا ، رِحَمه هللاُ 

__________________ 
 .«تـَيحٌه و»( عل  هامش القاموس عن نسخة : 1)
 ( اللسان.2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : تـَتحييهاً.3)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة واألو  يف األساس.4)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
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 مع اهلاء فصل اجليم
 يُْستَْعمُل في اإلْنساِن وغيِرِه. : َمْوِضُع السُّجوِد من الَوْجهِ  الَجْبَهةُ  : [جبه]

 أَو ُمْستََوى ما بيَن الحاِجبَيِن إلى النَّاِصيَِة.

كيَف هذا إاّل أْن يُريَد  ، وال أَْدِري َجْبَهتِه قاَل ابُن ِسيَده : وَوَجْدُت بخّطِ علّيِ بِن َحْمَزةَ في المصنَِّف : فإذا اْنَحَسَر الشَّعَُر عن حاجبي

 الجانِبَْين.

 .ِجباهٌ  الفََرِس : ما تْحَت أُذُنَْيه وفْوَق َعْينَْيه ، والجْمعُ  َجْبهةُ و

 كما يقاُل َوْجهُ القَْوِم. َسيُِّد القَْوِم ، : الَجْبَهةُ  ِمن المجاِز :و

 َمْنِزٌل للقََمِر. : الَجْبَهةُ و

 األَسِد ، وهي أَْربَعَةُ أَْنُجٍم يَنزلُها القََمُر ؛ قاَل الشاِعُر : َجْبَهةُ  النَّْجُم الذي يقاُل له الَجْبَهةُ  وقاَل األَْزهِريُّ :

دح  مـــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــن األســـــــــــــــــــــــــــــــَ  إذا رأَيـــــــــــــــــَت َأجنـــــــــــــــــحُ

دح     تـــــــــــــــَ راَت والـــــــــــــــكـــــــــــــــَ ه َأو اخلـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح بـ  جـــــــــــــــَ

  

 (1)ابَ  ُسَهيحٌر يف الَفِضيِخ فَفَسدح 

 واِحَد لها.الَخْيُل ، وال  : الَجْبَهةُ و

كاةِ : ومنه وفي الُمْحَكم : ال يُْفَرُد لها واِحٌد ؛  ة َصَدقَةٌ  الَجْبَهةِ  ليَس في»حِديُث الزَّ  .«وال النُّخَّ

 وهكذا فَسَّره اللْيُث.

 بَني فالٍن. َجْبَهةُ  يقاُل : جاَءني َسَرواُت القَْوِم. : الَجْبَهةُ  ِمن المجاِز :و

جاُل ا : الَجْبَهةُ  أَو ِهم ؛ أَو َجْبر فَِقير لسَّاُعوَن في َحمالٍَة وَمْغَرمٍ الّرِ  وقيَل : ال يكاُد أََحٌد أَْن يَُردَّهم. فال يأْتُوَن أَحداً إالَّ اْستَْحيَا من َرّدِ

ُجِل الذي يُْعِطي في مثِْل هذه الُحقُوق ، كاةِ ، قاَل : فتقوُل العََرُب في الرَّ  َرِحَم هللاُ فالناً فقد كان يُْعِطي في وبه فَسََّر أَبو سعيٍد َحِديَث الزَّ

َق إْن َوَجَد في أَْيِدي هذه الَجْبَهةِ  َدقَة ، ألنَّهم  الَجْبَهةِ  ؛ قاَل : وتَْفِسيُر الحِديِث أَنَّ الُمَصّدِ َدقَة لم يأُْخذ منها الصَّ ِمَن اإِلبِِل ما تَِجُب فيه الصَّ

 َجَمعُوها لَمْغرٍم أَو َحمالٍَة.

 ُت أَبا َعْمرو الشَّْيباني يَْحكيها عن العََرِب.وقاَل : َسِمعْ 

 قاَل ابُن األثيِر : قاَل أَبو سعيٍد قوالً فيه بُْعٌد وتَعَسٌُّف.

رَ  الَمَذلَّةُ  الَجْبَهةُ  ِمن المجاِز :و َمْخشريُّ ؛ وبه فّسِ  واألََذى ؛ نَقَلَهُ الزَّ

َهةِ  فإن  َ  قد أَراَحُكم ِمن»اَ ِديحُث :   .(2)« والس ج ِة والَبج ةِ  اجلَبـح
 ْيَن.إذا اْستَْقبَلَه بما يَْكَره ، ألنَّ َمِن اْستُْقبِل بما يَْكره أَْدَرَكتْه َمَذلَّةٌ ؛ قاَل : حَكاهُ الَهَرويُّ في الغَِريبَ  َجبََهه قاَل ابُن ِسيَده : وأُراه ِمن

ةُ : الفَِصيُد الذي كانِت العََرُب تأُْكلُه من الدِم يَْفِصُدونَه ، يْعنِ  ةُ فالَمِذيُق من اللّبَِن ، والبَجَّ ا السَّجَّ ْيقَِة ونَقَلَُكم إلى وأَمَّ ي أَراَحُكم من هذه الضَّ

 السَّعَِة.

 كاَن يُْعبَُد في الجاِهِليَِّة ؛ عن ابِن ِسيَده. َصنَمٌ  في الحِديثِ  الَجْبَهةُ  قيَل : (3) و

 نَْفُسه. القََمرُ  : الَجْبَهةُ و

  : أَْنَشَده األْصمعّي :للقََمِر ، فقالَ  الَجْبَهةَ  والذي في الُمْحَكم : واْستَعاَر بعُض األَْغفالِ 
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ريحِ  حــــــــــــــَ ٍر إىل ســــــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــح ُدمــــــــــــــا  ــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  مــــــــــــــن ل

ريحِ     مـــــــــــَ ُة الـــــــــــقـــــــــــُ هـــــــــــَ بــــــــــــح َدتح د جـــــــــــَ (4)حـــــــــــىت بـــــــــــَ
 

  
 .َجْبَهتِه لعرض : األََسدُ  األَْجبَهُ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
كتب مصـــــــــــــحح اللســـــــــــــان هبامشـــــــــــــه : املعىن قد أنعم   عليكم و « هذه آهلة كانوا يعبدوهنا يف اجلاهلية ا قاله يف التهذيب»( قا  أبو عبيد : 2)

األصنام ا  ابلتخلص من مذلة اجلاهلية وضيقها وأعزكم ابإلسالم ا ووسض لكم الرز  وأفاء عليكم األموا  فال تفرطوا يف أداء الزكاة ا وإذا قلنا هي
 هبامش النهاية. فاملعىن تصدقوا شكراً عل  ما رزقكم   من اإلسالم وخلض األنداد ؛ هكذا

مُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 3)  .«اسح
 ( اللسان.4)
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 ِمَن الناِس ؛ عن ابِن ِسيَده. الَحَسنُها الَجْبَهةِ  الواِسعُ  أَْيضاً :و

حاحِ : رُجلٌ   .الَجْبَهةِ  ، أَي َعظيمُ  الَجبَهِ  بَيِّنُ  أَْجبَهُ  وفي الّصِ

كةً. الَجبَهُ  واالسمُ  إذا كانْت َكذِلَك ؛ َجْبهاءُ  وهي عن ابِن ِسيَده ؛ أَو الشَّاِخُصها ،  ، محرَّ

 .َجْبَهتَهُ  ، كَمنَعَهُ : َضَربَ  َجبََههُ و

جلَ  َجبَهَ  ِمن المجاِز :و ً  الرَّ  عن حاَجتِه. َردَّهُ  : إذا يَْجبَُههُ َجْبها

 أَْيضاً.نَقَلَه الجْوهِريُّ وهو مجاٌز  ؛ (1) لَِقيَهُ بَمْكُروهٍ   :َجبََهةُ  أَو

 بالَمْكُروه إذا اْستَْقبَْلته به. َجبَْهتُهوإذا اْستَْقبَْلته بَكالٍم فيه ِغْلَظة ؛  َجبَْهتُه وفي الُمْحَكم :

ً  الماءَ  َجبَهَ  ِمن المجاِز :و َمْخشريُّ : آلَة َسْقي ، له َوَرَدهُ ، وال إذا َجْبها  النََّظُر إلى َوْجِه الماِء. فلم يكن منه إالَّ  وهي القاَمةُ واألَداةُ ؛ زاَد الزَّ

 ثم يَُؤذَّن أَي لكّلِ من َوَرَد علينا َسْقيةٌ ثم يمنُع ِمن الماِء. (2)َجْوَزة  جابه وقاَل ابُن األَْعرابّيِ عن بعِض األَْعراِب : لكلِّ 

تاُء القومَ  َجبَهَ  ِمن المجاِز :و  كما في األساِس. جاَءهم ولم يَتَهيَُّؤا له ؛ إذا الّشِ

 يُتَشاَءُم به. هوومن طائٍِر أَو َوْحٍش ،  َجْبَهتِه : الذي يَْلقاَك بوْجِهه أَو ابِهُ الجَ و

جاِل ، ِمثْل : ، كُسكَّر : الُجبَّهُ و  بالَهْمَزةِ. الُجبَّاءُ  الَجبَاُن ِمن الّرِ

 النواِدِر وغيَرهُ. وليَس في نّصِ  الماَء وغيَرهُ : أَْنَكَرهُ ولم يَْستَْمِرئْهُ ، اْجتَبَهَ  في النواِدِر :و

نا : أَنَّه سأََل اليهوَد عنه فقالوا : عليهو َر ، قالوا :؟ التَّْجبِيهُ  ، قاَل : ما التَّْجبِيهُ  في حِديِث َحّدِ الّزِ َم  أَن يَُحمَّ واُب : أَن يَُحمَّ كذا في النُّسخِ والصَّ

انِيَْيِن ، ، َد ، ُوُجوهُ الزَّ أَْن يُْحَمل  التَّْجبِيهِ  هكذا هو نَصُّ الحِديِث : وأَْصلُ  بَعيٍر أَو ِحماٍر ويُخالََف بيَن ُوُجوِهِهما ،ويُْحَماَل على  أَي يَُسوَّ

أَْيضاً : أَْن  بِيهُ التَّجْ و. الَجْبَهةِ  من مأُْخوذٌ  وكاَن الِقياُس أَْن يُقابََل بيَن ُوُجوِهِهما ألَنَّه إْنساناِن على دابٍَّة ويُْجعَل قَفا أََحدهما إلى قَفا اآلَخِر ،

َس رأَْسه ويحتمُل أَْن يكونَ  ُس رأَْسه َخَجالً ، الَمْحموُل على الدابَِّة بالَوْصِف الَمْذُكورِ  يُنَّكِ ي ذلَك الِفْعلُ  ِمن هذا ألنَّ َمْن فُِعَل به ذِلَك يُنَّكِ  فُسّمِ

 ً  بَمْكُروٍه. واْستَْقبَلَه أَصابَهُ  َجبََههُ  أَو ِمن ؛ تَْجبِيها

ا يُْستدرُك عليه :* و  ممَّ

 ُمْرتَِفعُها عن قََصبِة األَْنِف. الَجْبَهةِ  : شاِخصُ  أَْجبَهُ  فََرسٌ 

 الَخْيِل : لِخياِرها. َجْبَهةُ  وجاَءتْ 

. َجْبَهةٌ  وجاَءتْ   ِمن الناِس : أَي جماَعةٌ ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

يت : َوَرْدنا ماًء له ّكِ ا ك َجبِيهةٌ  وقاَل ابُن الّسِ ا كاَن آِجناً ، وإِما كاَن بَِعيَد القَْعِر َغِليظاً إِمَّ اَن ِمْلحاً فلم يَْنَضْح ، أَي لم يرو ما لَُهم الشُّْرب ، وإمَّ

.  َسْقيُه َشديداً أَْمُره ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

حاحِ. ُجبَْيهاءُ و  األْشَجعيُّ ، كُحَمْيراَء ، شاِعٌر َمْعروٌف ؛ كما في الّصِ

 األْشجعيُّ بالتَّْكبِيِر. َجْبهاءُ  ٍد : هووقاَل ابُن ُدَريْ 

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. : الَمْجُدوهُ  : [جده]

اغانيُّ في تْكِملَتِه. الَمْشُدوهُ الفَِزُع ؛ وهو  هكذا أَْوَرَده الصَّ

هَ  : [جره] ً  األَْمرَ  َجرَّ  : أَْعلَنَهُ. تَْجِريها

. (3) َجلَبَتَُهمويُريُد َكالَمهم ،  القَْوِم ، َجراِهيَةَ  يقاُل : َسِمْعتُ و هم ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ  وَعالنِيَّتَُهم دوَن ِسّرِ
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 ِمن األُموِر : ِعظاُمها. الَجراِهيَةُ و

__________________ 
َرهُ »( يف القاموس : 1)  ومثله يف األساس.« لقيه مبا َيكح
 واجلوزة : قدر ما يشرب مث و وز.« حوزة»وابألصر :  503/  1( عن املقايي  2)
 ( ضبطت ابلقاموس ابلرفض وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  نصبها.3)
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 وِضخاُمها وِجلَّتُها. ِخياُرها واإِلبِِل والغَنَِم : ِمن الَخْيلِ و

 إبِِله فباَعها بدقاٍل من الغَنَِم ، أَي ِصغَاُرها أَْجساماً. َجراِهيَة وقاَل ثَْعلَب : قاَل الغَنَويُّ في َكالِمه فعََمد إلى ِعدَّةٍ ِمن

 قاَل ابُن العَْجالِن الُهَذليُّ : ظاِهراً بارزاً ؛ أَي : َجراِهيَةً  لَِقيَهُ و

نــــــــــــــــــااي و 
َ

ت املــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــح القـــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــو ال ذا لــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــُد     يـــــــــــــًة ومـــــــــــــا عـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا  ـــــــــــــَِ راهـــــــــــــِ (1)جـــــــــــــَ
 

  
هَ و ً  طاوعُ وهو مُ  األَْمُر : اْنَكَشَف ، تََجرَّ هَ تَْجِريها  .َجرَّ

 : الجاِنُب. الَجْرَهةُ و

 محّركةً : بَلَحاٌت في قَِمعٍ واِحٍد. ، الَجَرَهةُ و

، وشيُخ أَبي الفُتوحِ الطاوسي ، ُوِلَد  الَجَرهّيِ  الشافِِعيُّ َجدُّ نْعمةَ هللاِ  الَجَرهيُّ  منه عبُد الرحيِم بُن عبِد الكريمِ  : د بفاِرَس ، (2) ، كِعنَبٍ  ِجَرهٌ و

أَحمَد ، وَحِفَظ القُْرآَن وهو ابُن سّتِ ، وأََخَذ عن أَبيِه وأَخيِه الغياث أَبي محمٍد عطاِء هللِا وعن الفْخِر أَحمَد بِن محمِد بِن  744بِِشيَراز َسنَة 

يراِزّي ، وَسِمَع الكَشاف على القاِضي النيريزى صاِحب الفَْخر الجاِربردي ، وعن المْقداِم أَبي الَمحاِسنِ   عبِد هللِا بِن َمْحمود بِن نَجٍم الّشِ

ْين محمِد بِن َمْسعوٍد ا ْين َحْمَزةَ بِن محمِد بِن أَحمَد النيريزي وسْعِد الّدِ ِر إمام الّدِ لبلياني الكازروني ، وفريِد عضد ، وَسِمَع الحِديَث من المعّمِ

ْين عبِد الَوُدوِد بنِ  يقي الساِدي ، وبمكَّةَ عن الّشاوِري والياالّدِ ْين علّيِ بِن ُمباَرْكشاه الصّدِ يراِزي وإماِم الّدِ فِِعّيِ  َداود بِن محمٍد الَواِعِظ الّشِ

ْيِن  الِعراقّي ، وبِدَمْشق عن الحاِفِظ والكماِل النَُّوْيري والتقّيِ الفاِسّيِ وأَبي اليمِن الطَّبَري ومحمِد بِن سكر والمجِد اللّغَوي ، وبالَمدينَِة عن الزَّ

ْن َسِمَع منه  ولُده محمُد أَبو نْعمةَ هللِا أَبي بْكِر بِن المحّبِ ، وبِمْصَر عن الجماِل األْسيوطي وابِن الملقن والبَْلِقيني والتَّنُوخي ، وَحدََّث ، وممَّ

 .828لطاوسي ، ماَت بالر َسنَة والتقيُّ بُن فْهٍد واْبناه وأَبو الفََرجِ المراغّي وأَبو الفُتوحِ ا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َجهُ التَّثَبُُّت باألْسناِن. الَجْرهُ   : الشَّرُّ الشَّديُد ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ قاَل : والرَّ

ْخَرةُ العَِظيَمةُ الُمْستَديَرةُ. الَجْلَهةُ  : [جله]  : الصَّ

 يَْنزلُونَها. َمَحلَّةُ القومِ  أَْيضاً :و

 ما ِكْدَت تأَْذُن لي حتى تَأَْذَن لحجاَرةِ »في حِديِث أَبي ُسْفيان : و. َجْلهتانِ  وجانِبُه وضفَّتُه وشطُّه وشاِطئُه ، وُهما ناِحيَةُ الواِدي أَْيضاً :و

 ، ِزيَدِت الِميُم فيه كما ِزيَدْت في ُزْرقُم. الُجْلُهَمتَْين ويُْرَوى ، «الَجْلَهتَْينِ 

 .ِجالهٌ  ناِحيَتا الواِدي وَحْرفاه إذا كانْت فيهما َصالبَةٌ ، والَجْمعُ  الَجْلَهتان قاَل ابُن ِسيَده :و

اُخ :  وقيَل : هو ما اْستَْقبَلََك من الواِدي ؛ قاَل الشمَّ

واِرُض  دا عــــــــــــــــــــــُ ا وقــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــــ 

     ُ واهــــــــــــِ طــــــــــــًا نــــــــــــَ هــــــــــــِة الــــــــــــواِدي قــــــــــــَ لــــــــــــح (3)ِبــــــــــــَ
 

  
 وقاَل لَبيٌد :

روعُ  عــــــــــــال فــــــــــــُ تح فــــــــــــَ لــــــــــــَ فــــــــــــَ قــــــــــــاِن وَأطــــــــــــح هــــــــــــُ ــــــــــــح   األَيـ

هـــــــــــا     عـــــــــــامـــــــــــُ بـــــــــــاُ هـــــــــــا ونـــــــــــَ ِ  ـــــــــــِ اح تـــــــــــَ هـــــــــــَ لـــــــــــح (4)ابجلـــــــــــَ
 

  
 نََجواٌت من بَْطِن الواِدي أَْشَرْفَن على الَمِسيِل ، فإذا َمدَّ الواِدي لم يَْعلُها الماُء. الَجْلَهةُ  وقاَل ابُن ُشَمْيل :

أِْس ،  (5) :الجلهةُ و ِم الرَّ ً  ، كفَِرَح ، َجِلهَ  وقد اْنِحساُر الشَّعَِر عن ُمقَدَّ  .َجلَها

 .الَجلَهُ  وقيَل : النََّزُع ثم الَجلَُح ثم الَجال ثم

لَعِ مثُْل الَجلَحِ. الَجلَهُ  الجْوهِريُّ :وقاَل   : اْنِحساُر الشَّعَِر عن ُمقدَِّم الرأِْس ، وهو اْبتِداُء الصَّ

 بََدٌل من حاِء َجِلَح. َجِلهَ  وَزَعَم يَْعقوُب : أَنَّ هاءَ 
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__________________ 
واملثبت كرواية اللســــــــــان والتهذيب  .«.. صــــــــــراحية ... ذا ولو ال » يف شــــــــــعر ســــــــــاعدة بن العجالن ا برواية : 109/  3( ديوان اهلذليا 1)

 والتكملة.
 ( قيدها ايقوت بكسر اجليم والراء. مث قا  : والعامة تقو  : كرِه.2)
 ( اللسان.3)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 164( ديوانه ط بريوت ص 4)
 وسيبيت قو  اجلوهري.« اجلََلهُ » ( كذا ابألصر وهو ما اقتضاه سيا  القاموس ا ويف الصحاح :5)
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 ٍء.قاَل ابُن ِسيَده : وليَس بشي

اهُ  *الَحَصى عن َجلَهَ و  كَسِفينٍَة. ، ( 1)َجِليَهةٌ  وذلك الَمْوِضعُ  عنه ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ ؛ الَمكاِن ، كَمنََع : نَحَّ

 فالناً : َردَّهُ عن أَْمٍر َشديٍد. َجلَهَ و

ً  ءَ الشَّي َجلَهَ و  َكَشفَهُ. : َجْلها

 وُمقَّدِم رأِْسه. الِعماَمةَ : َرفَعَها َمَع َطيِّها عن َجبِينِه َجلَهو

 ال باَب فيه وال ِستَْر. الذي : البَْيتُ  الَمْجلُوهُ و

ُن. هوو النِّساُء ، (3)ثم يُْسقاهُ  ( 2)يُعالَُج باللَّبَنِ ويُنقَّى نَواهُ ويُْمَرُس  : تَْمرٌ  الَجِليَهةُ و الَجْلَهةُ و  يَُسّمِ

 األَْجلَُح ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لُرْؤبَة : : األَْجلَهُ و

َلِه   (4)بـَر اُ  َأصحالِد اجلَِبِا اأَلجح
ْخُم الَجْبَهةِ  وأَْيضاً :  الُمتَأَْخُر َمنابِِت الشَّعَِر. العَِظيُمها الضَّ

. ال قَْرَن له ، أَْجلَهُ  ثَْورٌ  قاَل الِكسائّي :و  مثُْل أَْجلَح ، نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْخَمةُ  الَجْلَهةُ   ، والِميُم زائَِدةٌ. كالُجْلُهَمةِ  : القارةُ الضَّ

 وقيَل : فَُم الواِدي.

 وقيَل : ما َكَشفَْت عنه السُّيوُل فأَْبَرَزتْه.

. ( 5)الَجلَِهيةُ و، ككرماء : الحائُِك.  الجلهاءُ و اغانيُّ  ، محّركةً : أَْن يكشَف الُمْعتَمُّ عن َجبِينِه حتى يرى َمْنبِت َشعَره ؛ نَقَلَه الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالضّمِ : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن الدقهلية. ُجلموه : [جلمه]

 ، كعَُرنِّيِ. الُجنَِهيُّ  : [جنه]

حاحِ :أَي بضٍم ففتحٍ فكْسٍر ، وفي  بضّمِ فتَشديِد نوٍن َمْفتوَحٍة ، وُوِجَد في نسخِ التّْهذيِب بفتحٍ فتَْخِفيِف نوٍن كعََربّيِ ، وهذا  الُجنَِّهيُّ  نسخِ الّصِ

 هو الصَّواُب ، وهو كذِلَك بخّط الّصاغانّي.

 وَسِمْعُت َمن يُْنِشد : َرواهُ الجْوهِريُّ عن القُتَْيبي ؛ قاَل : الَخْيُزراُن ؛ وهو

  ٌ بــــــــــــــِ ه عــــــــــــــَ ييف رحيــــــــــــــُ هــــــــــــــِ نــــــــــــــَ ه جــــــــــــــُ فــــــــــــــِّ  يف كــــــــــــــَ

ُم     ه ِشـــــــــــــََ يـــــــــــــنـــــــــــــِ رحنـــــــــــــِ فِّ أَرحوََع يف عـــــــــــــِ (6)يف كـــــــــــــَ
 

  
ّيِ ابن الُحَسْيِن بِن علّيِ ، وَحَكاهُ أَبو العبَّاِس عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد هذا البَْيَت للَحِزيِن اللّْيثّي ، ويقاُل : هو للفََرْزدِق يمَدُح عل

 .في َكفِّه َخْيُزرانٌ  يُْرَوى :. وعنهمهللارضي

 ذُِكَر في َمْوِضِعه. العََسُطوُس ، هو أَو

 عن ابِن األَْعرابّيِ. َمْعُموٌل به ؛ أَي ، كُمعَظٍَّم : ُمَجنَّهٌ  َطبَقٌ و

 األخيَرةُ عن اللّْحيانّي. .الجاَهةُ و الَجاهُ  : [جوه]

اغانيُّ للِكسائي.  ونََسبَها الصَّ
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 عْنَد السُّلطاِن ، َمْقلوٌب عن َوْجٍه. والَمْنِزلَةُ القَْدُر 

َرِت الواُو ، أَْن يكونَ  جاهٍ  قاَل ابُن جنِّي : كان َسبِيلُ  َمت الجيُم وأُّخِ َكْت  َجْوه ، إذ قُّدِ فتسكَُّن الواُو كما كانِت الجيُم في َوْجٍه ساِكنَة إالَّ أَنَّها تحرَّ

ا لحقَها القَلْ  َكِت الواُو  َجَوهٌ  ُب َضعُفَْت فغَيَُّروها بتَْحريِك ما كاَن ساِكناً إذ صاَرْت بالقَْلِب قابِلَةً للتَّغيِّر ، فصاَر التَّقديرُ ألنَّ الَكِلَمةَ لمَّ ا تحرَّ ، فلمَّ

 .جاهٌ  وقَْبلها فَتْحةٌ قُِلبَْت أَلفاً ، فقيلَ 

__________________ 
 بد  ا ص .« ا صا»ابلقاموس :  (*)
 .«َجِليهٌ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : بَلَ ٍ وَلحٍن.2)
 ( يف اللسان : ُتسقاه.3)
 وقبله : 468/  1واللسان والصحاح والتكملة واملقايي   165( ديوانه ص 4)

 ملا رأتين خل  املموه
 وبعده :

 بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــداين الشـــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاب األبــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــدهـــــــــــــــر جـــــــــــــــر  الســــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــه    ـــــــــــــــت املـــــــــــــــىن وال ـــــــــــــــي  ل

  

 هلل در الغانيات املّده

 ( يف التكملة : اجللهمية.5)
 وانظر حباشيته من ذكره وملن نسبته. 482/  1( اللسان والصحاح منسوابً للفرزد  : وبدون نسبة يف املقايي  6)
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 .ُجْهتُ  ولم يُفّسْر ما ُجْهتُ  ليَس ِمن َوْجٍه ، وإِنَّما هو ِمن جاهَ  وحَكى اللّْحيانيُّ أنَّ 

ً  فيهم ، أَي َمْنزلَةُ وقَْدٌر ، فأَخرت الواَو ِمن َموِضعِ الفاِء وجعْلت في َمْوِضعِ العَْين فصاَرتْ  جاهٌ  وقاَل أبو بْكٍر : لفاُلنٍ  ، ثم َجعَلُوا  َجْوها

 .جاه الواَو أَِلفاً فقالوا

ً  ُروهٍ بَمكْ  جاَههُ و  .الجْوهِريُّ  نَقَلَهُ  َجبََههُ به ؛ : َجْوها

ّمِ ،  بُجوهِ  نََظرَ  يقاُل :و  عن اللّْحيانّي. بَوْجِه َسْوٍء ؛ أَي َسْوٍء ، بِِجيهِ وَسْوٍء ، بالضَّ

 ، ُمْقتََضى إْطالقه أنَّه بفتْحِ الجيِم ، وهو في نّصِ النواِدِر بكْسِرها. بِجيهِ  وقْولُه :

نُ  بالبِناِء على الكْسِر ، ، جاِه جاهِ و . ويُنَوَّ  َحَكاه اللّْحيانيُّ

حاحِ : قاَل األْصمعيُّ جه ، وُربَّما قالوا :  بتَْنِويٍن ؛ وأَْنَشَد : جاهٍ  وفي الّصِ

ُت جــــــــــــــــاٍه جلَ  حــــــــــــــــىت تـــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــح  ُرد ُه إذا قـــــــــــــــــُ

ِر     الســــــــــــــــــــــــِ هــــــــــا يف الســــــــــــــــــــــــ  رافــــــــــُ َو  أَدٍم أطــــــــــح (1)قـــــــــــُ
 

  
 َحَكاهُ اللّْحيانيُّ أَْيضاً. يَُسكَُّن ،و

 . (2)َزْجٌر للبَعيِر ال النَّاقة بالبِناِء على الكْسِر : ، َجْوِه َجْوهِ و

 : َضْرٌب من َزْجِر اإِلبِِل. ُجوه : ُجوهْ ووفي الُمْحَكم : 

ةً. ُجْهتَ  ال جاه وُل العََرُب لإِلبِلِ وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : تق  ، وهو َزْجٌر للَجَمِل خاصَّ

حاحِ :  َزْجٌر للبَعيِر دوَن الناقَِة ، وهو َمْبنيٌّ على الكْسِر. جاهِ  وفي الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ه  وليَس به ذِلَك. الجاهَ  إذا تَعَظََّم أَو تََكلَّفَ  تََجوَّ

ْجِر : ال جاَههُ و . جهت بشّرِ : واَجَههُ به ؛ ومنه قَْولُهم في الزَّ  ، أَي ال قُوبِْلَت بشّرِ

 .الجاَهِة ُجَوْيَهةٌ  وتَْصِغيرُ 

 كَهْجَهَج ؛ قاَل : ليَُكفَّهُ ، به بالسَّبُعِ : صاحَ  َجْهَجهَ  : [جهه]

َمه  ُت فارحَتد  ارحِتَداَد اأَلكح َجهح  (3)َجهح
ً  *و[]قاَل أبو َعْمٍرو : و هُ  يقاُل : أَتاهُ فَسأَلَهُ  َردَّهُ. : َجهَّهُ جها  قَبِيحاً. وأَْوأَبَهُ وأَْصفََحهُ كلُّه إذا َردَّهُ َردًّا فََجهَّ

 قاَل الشَّاِعُر : ، بفتْحِ الجيَمْيِن : األََسُد ؛ الُمَجْهَجهُ و

ٍد  بــــــــــَ ي فــــــــــمــــــــــا أَدحرِي إذا لــــــــــِ فــــــــــِ يــــــــــح ر دحُت ســــــــــــــــــــــــَ  جــــــــــَ

ال     ف أَمح َرجــُ يــح َه عــَ   الســــــــــــــــ  جـــــــَ هــح ُجــَ
غحشــــــــــــــــَ  املــ ــَ (4)يـ

 

  
ان ، هو ابُن قَْيٍس ، وقيَل : ابُن سِعيٍد ، َصحابيٌّ ، َمدنيٌّ ، َرَوى عنه عطاُء وُسلَْيماُن اْبنا يَساٍر ، وَشِهَد بيعَةَ الّرْضو الِغفاِريُّ : َجْهَجاهو

ْن َخَرَج على ُعثْماَن ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، قاَل ابُن عبِد البّرِ : هووكاَن في غْزَوةِ الُمَرْيِسيع أَجيراً لعَُمر. و َكَسَر َعصا النبّيِ و ممَّ

 وتُوفي بَْعد ُعثْمان بَسنٍَة. فَوقَعَِت األََكِلةُ فيها ، إذ تَناَولَها ِمن يِد ُعثْمان وهو يَْخطبُ  ، بُرْكبَتِه وسلمعليههللاصلى

 ، «الَجْهَجاه ال تَْذَهُب اللَّيالي حتى يَْمِلَك رجٌل يقاُل له»نَصُّ الحِديِث : ووُخروُجه ِمن عالَماِت الساَعِة ؛  َسيَْمِلُك الدُّنيا رُجٌل آَخرُ  : َجْهجاهٌ و

 كأَنَّه مركٌب من َجاه َجاه.

ً  يُْروى :و  في باِب أَْشراِط الساَعِة. ه هللاُ تعالى ،، محّركةً ، أَو َجْهجاً بتَْرِك الهاِء وُكلُّها في َصِحيحِ ُمْسلٍم ، رِحمَ  َجَهها

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 ؛ قاَل : تََجْهَجُهواو َجْهَجُهوا : من صياحِ األَْبطاِل في الَحْرِب ، وقد الَجْهَجَهةُ  : [جهجه]

ُجِه  ِر والت َجهح  (5)فجاَء ُدون الز جح
__________________ 

 ( اللسان والصحاح.1)
 القاموس : للناقِة.( يف 2)
 ( اللسان.3)
 ساقطة من األصر. (*)
( اللســـان وكتب مصـــححه هبامشـــه : قوله : جردت اخل ا يف امكم هكذا أنشـــده ابن دريد ا قا  الســـريايف : املعروف أوقدت انري فما أدري 4)

 اخل.
 ه :بدون نسبة ا وقبل 462/  1ويف اللسان واملقايي   166( الرجز لر بة ا ديوانه ص 5)

 من عصالت الضيغمي األجبه
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 باإِلبِِل ، كَهْجَهَج. َجْهَجهَ و

جَل : َردَّهُ عن كّلِ شي َجْهَجهَ و  أَي َزبََره ، وأَرادَ  فََجْهجأَهُ  أَنَّ رُجالً من أَْسلَم عدا عليه ذئٌْب فاْنتََزَع شاةً ِمن َغنَِمه: في الحِديِث وٍء. الرَّ

  لكثَْرةِ الهاآِت وقُْرَب الَمْخرجِ.فأَْبَدَل الهاَء َهْمَزةً  َجْهَجَهه

 : يوٌم لبَني تِميٍم َمْعروٌف ؛ قاَل ماِلُك بُن نَُوْيَرة : َجْهجوهٍ  ويومُ 

نـــــــــــــا ِذمـــــــــــــاَران و  يـــــــــــــح وٍه محـــــــــــــََ جـــــــــــــُ هـــــــــــــح  يف يـــــــــــــوِم جـــــــــــــُ

ِب     َربـــــــــــ  ُ
واِد املـــــــــــ فـــــــــــااي واجلـــــــــــَ ِر الصـــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــح (1)بـــــــــــعـــــــــــَ

 

  
َسَن بِن َسِليٍط األََصمَّ َضَرَب َخْطَم فََرِس ماِلٍك بالسَّْيِف ، وهو َمْربُوط بِفناِء القُبَّة فنَِشَب في َخْطِمه فقََطَع الرَّ  (2)وذلَك أنَّ َعْوَف بن حاِرثَةَ 

ي يوم  .َجْهُجوهٍ  وجاَل في الناِس فجعَلُوا يقولُوَن ُجوُجوْه ، فُسّمِ

 .ُجوْه ُجوهْ  األَْزهِريُّ : الفُْرُس إذا اْستَْصوبوا فْعَل إنساٍن قالواوقاَل 

 ِمن َصْوِت األبطاِل في الَحْرِب ، وأَْيضاً : تَْسِكين لألََسِد والذئِْب وغيِرِهما. َجْه َجهْ  وقاَل ابُن ِسيَده :

. تََجْهَجهْ  ويقاُل :  َعنِّي أَي اْنتَِه ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 مع اهلاء ءفصل احلا
. [حيه]  : أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 والحّر : َزْجُر الَحِميِر ؛ وأَْنَشَد : ، بكْسِر الهاِء : َزْجٌر للضأْنِ  الَحْيهِ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :

ـــــــــــــــرّب  اَءتح مـــــــــــــــن أعـــــــــــــــاد ال اَء جـــــــــــــــَ طـــــــــــــــَ  ِشـــــــــــــــَح

ــــــــــت : حــــــــــّر و     ــــــــــال ه وق ــــــــــح ي تح حــــــــــَ رَكــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــد تـ (3)ق
 

  
 ة.َعيَّرها أَنَّها صاَرْت مكاِريَ 

 وقاَل ُكراٌع : َزْجُر الِمْعَزى.

اء. َزْجٌر للِحماِر ، مع فتْحِ الحاِء : بسكوِن الهاءِ  َحْيهو  عن الفرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْره. بَحْيه ما أَْنتَ   ؛ َحَكاه ثَْعلَب ولم يفَّسِ

ْره. ِحيهٌ  وال َسْيهٌ وال َحْيهٌ  وما عْنَده  وال ِسيهٌ ؛ عنه أَْيضاً ولم يفَّسِ

 ٌء.قاَل ابُن ِسيَده : والسابق أَنَّ َمْعناهُ ما عْنَده شي

 مع اهلاء فصل اخلاء
 وفيه :

ِمن  الخانقاهيُّ  بو العباِس : وهو رباُط الصُّوفيَِّة وُمتَعبَُّدُهم ، فاِرسيَّةٌ أَْصلُها خانه كاه ؛ هذا َمحلُّ ِذْكرها ، واْشتََهَر بالنِّْسبِة إليها أَ  [خانقاه]

 أَْهِل َسْرَخس ، زاِهٌد َورٌع ُمْقِرٌئ.

 .«خ ن ق»سعيد السعداء بِمْصَر ؛ وَذَكَرها المصنُِّف في  خانقاهو

 مع اهلاء فصل الدال
جلُ  َدبَّهَ  : [دبه] ً  الرَّ . : تَْدبيها  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

بَّهَ  َوقََع في وَرَوى األَْزهِريُّ عن ابِن األَْعرابّيِ : إذا كةً. الدَّ  ، محرَّ
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اغانّي كُسكٍَّر ، ْمل. وبخّطِ الصَّ  للَمْوِضعِ الَكثِيِر الرَّ

ً و واُب كُسكٍَّر ، (4)بفتْحٍ  هَ الّدبْ  لَِزمَ  إذا َدبَّه تَْدبيها  عنه أَْيضاً. لَطِريقَِة الَخْيِر ؛ فسكوٍن والصَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب منسوابً ملالك ا ويف التكملة نسبه ملتمم بن نويرة.1)
 ( األصر واللسان والتهذيب ا ويف التكملة : جارية.2)
 ( التكملة وبعد ا :3)

 مث مـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــب اخلـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــّر 

 عــــــــــــــــمــــــــــــــــدًا عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  جــــــــــــــــانــــــــــــــــبــــــــــــــــهــــــــــــــــا األيســــــــــــــــــــــــــــــر   

  

 ( ضبطت ابلقلم يف القاموس : ابلضم.4)
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 : ة بالسَّواِد. ِدباَهةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْقراَء َمرَّ به َرُسوُل هللِا  َدبَهٌ   ، في َمِسيِره إلى بَْدٍر. وسلمعليههللاصلى، محّركةً : َمْوِضٌع بيَن بَْدٍر والصَّ

ُجِل إذا ُحِمدَ  ي : يقاُل للرَّ  .َدباِه َدباهِ  وقاَل ابُن بَّرِ

ً  : [دجه] هَ تَْدِجيها . : َدجَّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ائِِد ، اسمٌ  ، الدَُّجْيهِ  ناَم في األَْزهِريُّ عن ابِن األْعرابّيِ : إذاوَرَوى  . لقُتَْرةِ الصَّ اغانيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

ً  عليهم ، كَمنََع ، َدَرهَ  : [دره]  من حيُث لم يَْحتَِسبُوه ، كَدَرأَ ، عن ابِن األَْعرابّيِ. َهَجمَ  : َدرها

 وهو ِمثُْل َهَجَم. ، َطلَعَ  عليهم إذا َدَره قاَل غيُرهُ :و

ِل اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، عْنُهْم ولهم ، َدَرهَ و حاحِ. َدفََع ، وعلى األوَّ  مثُْل َدَرأَ ، وهو ُمْبدٌل منه ، ِمثُْل َهراَق وأََراَق ، كما في الّصِ

 عن ابِن األَْعرابّيِ ، وأَْنَشَد : الدَّْهِر : هواِجُمهُ ؛ داِرهاتُ و

قـــــــــــــح  ـــــــــــــَ ـــــــــــــٌز عـــــــــــــلـــــــــــــيِّ فـ زِي ه عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ت دح قـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  ُده فـ

لــــــــــــ   دارِهــــــــــــاِت الــــــــــــنــــــــــــوائــــــــــــِب     (1)فــــــــــــبــــــــــــاَن وخــــــــــــَ
 

  
يُِّد الشَّريُف ، الِمْدَرهُ و ي بذِلَك ألنَّه يَقَوى على األُموِر ويَْهُجم عليها ؛ عن ابِن ِسيَده. ، كِمْنبٍَر : السَّ  ُسّمِ

 فيه لفٌّ ونْشٌر ُمرتٌَّب. والِقتاِل ؛الُمْقِدُم في اللِّساِن واليَِد ِعنَد الُخصوَمِة  أَْيضاً :و

 القَْوِم هو الدَّافُِع عنهم. ِمَدَرهُ وَحْرٍب ،  ِمْدَرهُ  وقاَل اللّْيُث : أُِميَت فِْعلُه إالَّ قَْولهم رُجلٌ 

 ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ للبيٍد : هُ َمدارِ  القَْوِم َزِعيُمُهم وَخِطيبُُهم والُمتََكلُِّم عنهم والدافُِع عنهم ، والَجْمعُ  ِمْدَرهُ  وقاَل غيُرهُ :

َره الكتيبِة الر َداِح و   (2)ِمدح
 وأَْنَشَد في الَجْمعِ لألْصبَغ :

دارِهح  َ
حــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــحــــــــــــــــــِة املــــــــــــــــــ  اي ابــــــــــــــــــَن اجلــــــــــــــــــَ

كـــــــــــــــارِهح و     َ
(3)الصـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــريـــــــــــــــَن عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  املـــــــــــــــ

 

  
ّمِ ، تُْدَرِهِهم هو ذُوو  ابِن األَْعرابّيِ ؛ قاَل :عن  عنهم ؛ ( 4)أَي الدَّاِفعُ  وتُْدرئِهم بالَهْمِز ، ، بالضَّ

ه  وشــــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــُ ــــــــــــَ واد تـ طــــــــــــَ  وَأطــــــــــــراُف الــــــــــــعــــــــــــَ  َأعــــــــــــح

هح     عــــــــُ َرِه الــــــــقــــــــوِم مــــــــانــــــــِ دح (5)مــــــــن الــــــــقــــــــوِم مــــــــا ذو تــــــــُ
 

  
اماً على أَْعدائِِه من حيُث ال يَْشعُروَن ، ويقاُل : الهاُء  تُْدَرأٍ و تُْدَرهٍ  هو ذو: حتى يُضاَف إليه ذُو ؛ ويقاُل  تُْدَرُهُهم وال يقاُل : هو إذا كاَن َهجَّ

 في كّلِ ذِلَك ُمْبدلَةٌ من الَهْمَزةِ ألَنَّ الدَّْرَء الّدْفُع.

 وَردَّه ابُن ِسيَده وقاَل : بل ُهما لُغتاِن.

هَ و ً  على كذا َدرَّ  : نَيََّف. تَْدِريها

هَ و  فاُلٌن فاُلناً : تَنَكََّر له. َدرَّ

 ُمْقتَضى ِسياقه أَنَّه بالتَّْشديِد.

اغاني بالتَّْخِفيِف قاَل :   : تَنَكََّر له. َدَرَههووبخّطِ الصَّ

 تَْطلُع من األُفُِق داِرئَةٌ بنُوِرها ؛ عن أَبي َعْمرو. : الَكْوَكبَةُ الَوقَّاَدةُ  الدََّرْهَرَهةُ و
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ا يُْستدرُك علي  ه :* وممَّ

 : اإِلْقداُم. الدَّرهُ 

ينٌ  ةُ الِمْنَجل ؛ وبه ُرِوي حِديُث الَمْبعث أَْيضاً ، وقد تقدََّم في بََرهَ. َدَرْهَرَهةٌ  وِسّكِ يها العامَّ ةُ الرأِْس التي تَُسّمِ  : ُمْعَوجَّ

 : المْرأَةُ القاِهَرةُ لبَْعِلها ؛ عن أَبي َعْمٍرو. الدََّرْهَرَهةُ و

 اُق ؛ اْستَْدَرَكه شْيُخنا.: البَرَّ  الدَّارهُ و

هو  : تََهدََّد ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : تََدرَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 ا واللسان والصحاح ا وقبله : 42( ديوانه ط بريوت ص 2)

 اي عامرا اي عامر الصباح
 ( اللسان والصحاح.3)
 القاموس عن نسخة : الد ف اُع.( عل  هامش 4)
 ( اللسان.5)
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 رب إبــــــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــــا أّوهــــــــــــــــــــــا و 

ُه مـــــــــــن تـــــــــــدّرهـــــــــــا     نـــــــــــح رحمـــــــــــي عـــــــــــَ (1)ابلـــــــــــطـــــــــــري تــــــــــــَ
 

  
يهُ و يت : َكبيُرُهم. ِدّرِ  القْوِم ، كِسّكِ

اغاني. الدَّارهُ و ُسوُل أَْيضاً ؛ كلُّ ذلَك عن الصَّ  : الّطفَْيليُّ والرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اي وفتْحِ الداِل وآِخِره هاء َمْحَضة : قَْريةٌ بنََسف ، منها : أَبو علّيِ الُحَسْيُن بُن  ِدِرْزَده : [درزده] الَحَسِن بِن ، بكْسِر الداِل والراِء وسكوِن الزَّ

 بِن بْكٍر الفَِقيِه. (2)الَحَسِن بِن مطاعٍ الفَِقيهُ عن أَبي َسلََمةَ محمِد بِن محمِد  علّيِ بنِ 

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ واللّْيُث. : الدَّافِهُ  : [دفه]

 والدَّاِهِف. كالهاِدفِ  زاَد األَْزهِريُّ : الغَريُب ؛ وَرَوى ثَْعلَب عن ابِن األْعرابّيِ قاَل : هو

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 ، كأَْحَمد : قَْريةٌ بإِخميم من َصِعيِد ِمْصَر ، وهو َغْيُر أدفو التي تقدََّم ِذْكُرها في الفاِء. أَْدفَهُ 

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. في َوْجِهه : َدكَّهَ  : [دكه]

اِء قاَل : هو اغانيُّ عن الفرَّ  اً ومْعنًى.َكنََكهَ لَْفظ وأَْوَرَده الصَّ

 اِرٍب.وَسيَأْتي قَْولُهم : اْستَْنَكَههَ فنََكهَ في َوْجِهه إذا أََمَره بأْن ينكه في َوْجِه الّرُجِل ليعلم أََشاِرب هو أَْم َغْير شَ 

ْل. اْستَْدَكَهه فَدَكهَ  وِسياقُه يَْقتَِضي أْن يكوَن ِمثْل  في َوْجِهِه ، فتأَمَّ

ْلهُ  : [دله] ُك ،  بالفَتْحِ  ، الدَّ ّمِ ، ، الدُّلُوهُ وويَُحرَّ  الِعْشقُ  َدلََّههُ  قدو َعْقل اإلْنساِن من عْشٍق أَو غيِرِه. يَْدلَه كما َذهاُب الفَُؤاِد من َهّمِ ونحِوهِ  بالضَّ

ً  والَهمُّ   .فَتََدلَّهَ  َحيََّرهُ وأَْدَهَشهُ  : تَْدِليها

 ِمن ِعشٍق ونحِوِه. أَي ي القَْلِب الذَّاِهُب العَْقِل ،، كُمعَظٍَّم : السَّاهِ  الُمَدلَّهُ  قاَل أَبو عبيٍد :و

حاحِ :  : َذهاُب العَْقِل عن الَهَوى. التَّْدِليه وفي الّصِ

ي : َدلََّههُ  يقاُل :  الُحبُّ أَي َحيََّرهُ وأَْدَهَشهُ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َدل ِه 
ُ
َلُة امل ن  إال  َغفح  (3)ما السِّ

 َمْن ال يَْحفَُظ ما فَعََل أَو فُِعَل به. : الُمَدلَّهُ  أَو

 .داِلَهةٌ و داِلهٌ  يقاُل : رُجلٌ  : الضَّعيُف النَّفِس. الدَّاِلَهةُ و الدَّاِلهُ و

. ُمَدلِّهٍ  أَبوو ٍث : تابِِعيٌّ  ، كمحّدِ

 اْسُمه عبيُد هللِا بُن عبِد هللِا.قاَل أَبو حاتِم بُن حبَّان : 

ةَ ، وعنه سعُد أَبو مجاِهٍد وقاَل غيُره : هو أَُخو أَبي الحباب َسِعيِد بِن يَساٍر وهو َمْولى عائَِشةَ أُّمِ الُمْؤِمنِيَن ، َمَدنّي َرَوى عن أَبي ُهَرْيرَ 

.  الطائيُّ

ً  ، كفَِرَح ، َدِلهَ و ا.أَو ُجنَّ  وَدَهَش ، تََحيَّرَ  : َدلَها   ِعْشقاً أَو َغمًّ

ً  كَمنََع ، ، َدلَهَ  في الُمْحَكم :و  َساَل. : يَْدلَهُ ُدلُوها

ً  َذَهَب َدُمهُ  يقاُل :و . َهَدراً ؛ أَي ، بالفتْحِ : َدْلها  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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ً  عن إْلِفها وولِدها َدلََهتْ  إلى إِْلٍف وال َولَد ؛ وقد (4): الناقَةُ التي ال تكاُد تِحنُّ  الدَّلُوهُ  ؛ قالَهُ أَبو زْيٍد في كتاِب اإِلبِِل ؛ ونَقَلَهُ  تَْدلُهُ ُدلُوها

.  الجْوهِريُّ

ً  المْرأَةُ على َولَِدها َدلََهتِ و  : إذا فَقََدتْهُ. تَْدِليها

ُجُل :  ُدلِّهَ و  ُحيَِّر.الرَّ

ُد َحْيَرةً. الُمَدلَّهُ و  ، كُمعَظٍَّم : الُمتَرّدِ

. ، محّركةً : الدََّمهُ  : [دمه]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

__________________ 
 ( التكملة منسواب لر بة.1)
 .« مد بن بكر»ويف معجم البلدان : «  مد»( كذا ابألصر واللباب بتكرار 2)
 ( اللسان.3)
 واألصر كاللسان.« ء ي»الصحاح : ( يف 4)
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ْملِ  وفي اللِّساِن والتّْكِملَِة عن اللَّْيِث : ْمضاِء. ِشدَّةُ َحّرِ الرَّ  والرَّ

ْبيانِ  أَْيضاً :و  . (1)لُْعبَةٌ للّصِ

ْمُل : اْدَمْوَمهَ و . الرَّ  كاَد يَْغِلي من ِشدَّةِ الَحّرِ

 فالٌن : ُغِشَي عليه. اْدَمْوَمهَ و

ا يُسْ   تدرُك عليه :* وممَّ

هُ ؛ قاَل الشاِعُر : داِمهٌ و َدِمهٌ  يوُمنا ، كفَِرَح ، فهو َدِمهَ   : اْشتَدَّ َحرُّ

ٍه  ٍه َدمــــــــــــِ ُزٍن يف َدامــــــــــــِ تح عــــــــــــلــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــ    ــــــــــــَ

وُن     رحعــــــــــُ ه مــــــــــن أُواِر الشــــــــــــــــــــــــمــــــــــِ  مــــــــــَ ــــــــــ  (2)كــــــــــبَن
 

  
 ، محّركةً : ِشدَّةُ َحّرِ الشمِس. الدََّمهُ و

 الشمُس : َصَخَدتْه. َدَمَهتْهو

 هو األَْخذُ بالنَّْفِس ِمن ِشدَّةِ الَحّرِ ؛ وهو من هذا. دمهكير َحْرِف الراِء : (3)وتقدََّم له في 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بفتْحِ الداِل والميِم وسكوِن الفَْوقيَّة وضّمِ التّْحتية : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن الغَْربيِة ، وقد َوَرْدتُها. َدَمتْيُوهُ 

ِلُف والياُء بََدالن من الهاِء ؛ تََدْهدياً ، األ فتََدْهَدى َدْهداةً وَدْهداَءةً  فَتََدْحَرَج ، كَدْهداهُ  من ُعلّوِ إلى ُسْفلٍ  : َدْحَرَجهُ  فتََدْهَدهَ  الَحَجرَ  َدْهَدهَ  : [دهده]

 قاَل ُرْؤبَة :

َدِه  َُدهح
َن َجوحالَن اَ َص  امل َدهح  (4)َدهح

ْؤيا : و  أَي يَتََدْحَرُج ؛ وقاَل الشاِعُر : ، «فيَتََدْهَدى الحجُر فيَتْبَعُه فيأُْخذُه»في حِديِث الرُّ

ِدي  َدهـــــــــــــح َن الـــــــــــــر ُ وَس كـــــــــــــمـــــــــــــا تـــــــــــــُ ِدهـــــــــــــح َدهـــــــــــــح  يـــــــــــــُ

ـــــــــــــح     زاِوَرٌة أبَب ا حـــــــــــــَ ريـــــــــــــنـــــــــــــَ هـــــــــــــا الـــــــــــــكـــــــــــــُ حـــــــــــــِ (5)طـــــــــــــَ
 

  
َل الهاَء األَخيَرةَ ياًء لقُْرِب َشبَِهها بالهاِء.  َحوَّ

 كَدْهَداهُ. َء : قَلََب بعَضه على بعٍض ،الشَّي َدْهَدهَ و

ر على ، َدهاِدهُ  : ِصغاُر اإِلبِِل ، ج الدَّْهداهُ و  بالياِء والنوِن ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ : الدَُّهْيِدِهينَ  على الدَّْهَداهُ  ، وَجْمعَ  ُدَهْيِده ثم ُصغِّ

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــن ي ِدهـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح تح إاّل ُدهـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــد َرِويـــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــنــــــــــــــــا     رِي كــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ي صــــــــــــــــــــــــــــــاٍت وأُبـ لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ (6)قـ
 

  
 الَخْيِل لألَغّرِ :وأَْنَشَد أَبو زْيٍد في كتاِب  ؛ الدَُّهْيِدهانِ وِمن اإِلِبِل : المائَةُ فأَْكثَُر كالدَّْهَدهاِن  الدَّْهَدَهةُ و

َددح  َدهـــــــــاِن ذي الـــــــــعـــــــــَ هـــــــــح َم ســـــــــــــــــــــــاقـــــــــي الـــــــــد  عـــــــــح  لـــــــــنـــــــــِ

دح     رَاِب يف الـــــــــَعضـــــــــــــــــــــــُ وِم الشـــــــــــــــــــــــِّ ة الـــــــــكـــــــــُ لـــــــــ  (7)اجلـــــــــِ
 

  
ي أَظنُّها قاَل : وال أَْدِري ما أَْصله ، وإنِّ  أَي إْن لم يُكْن هذا األْمُر اآلَن فال يكوُن بعَد اآلَن ؛ قاَل األْصمعيُّ : قولُُهم : إالَّ َدٍه فاَل َدٍه ؛و

حاحِ.  فاِرِسيَّةٌ. يقوُل : إْن لم تَْضِرْبه اآلَن فال تَْضِربه أَبداً ؛ كذا في الّصِ

ُجِل إذا أَْشرَف على قضاِء حاَجتِه من َغِريٍم له أَو ِمن ثأِْرِه ، أَو ِمن إْكراِم  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : العََرُب تقوُل : إالَّ َدٍه فاَل َدٍه ، يقاُل للرَّ

ة ؛ وأَْنَشَد أَبو  أَي إْن لم تَْغتَنِم الفُْرصةُ السَّاَعةَ فَلَْسَت تُصاِدفُها أَبداً ؛ ِديٍق له إالَّ َدٍه فاَل َدٍه ،صَ  وِمثْلُه : باِدِر الفُْرصةَ قَْبل أَْن تكوَن الغُصَّ

 عبيَدةَ لُرْؤبَة :
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هـــــــــــيِن  نـــــــــــُ هـــــــــــح ـــــــــــَ نـ ـــــــــــَ يِن تـ هـــــــــــَ ـــــــــــَ نـ  فـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــوَم قـــــــــــد هنـــــــــــَح

و ٌ  إال  َدٍه فــــــــــــــــــــــــــالو     ــــــــــــــــــــــــــُ (8) َدِه قـ
 

  
__________________ 

ُ  ا كَمنَ 1) َتد  ا وفالَن اب رِّ : اشَتد  عليه ا وَدَمَهتحُه الش مح  َض.( عل  هامش القاموس عن نسخة : َدِمَه ا ّر ا كَفرِح : اشح
 .«ومدٍ »( اللسان والتكملة بدون نسبة ا ويرو  : 2)
 «.الدمهكر كسفرجر : األخذ ابلنف  معرب دمه كري وتقدم له اخل عبارته هنا  :قوله : »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 واللسان والتهذيب وقبله : 166( ديوانه ص 4)

 إذا سباهيك الرايح الوله
 ويف شـــــــــــــرحه : يدهدون :« يدهدون الر وس»برواية :  111( البيت لعمرو بن كلثوم ا من معلقته ا شـــــــــــــرح املعلقات العشـــــــــــــر للزوزين ص 5)
 تدحرجون. ويف اللسان والتهذيب بدون نسبة.ي
 ( اللسان والصحاح والتهذيب والتكملة ا قا  الصاغاين : والرواية :6)

ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــت إال دهــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــد ردي  ق

 إاّل ثــــــــــــــــــــــــــــــالثــــــــــــــــــــــــــــــا وأربــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 أبيكرات وأبيكرينا

 والرجز من األصمعيات.

 ( اللسان واألو  يف التهذيب والصحاح.7)
 .26/  2واللسان والثاين يف الصحاح واملقايي   166( ديوانه ص 8)
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ٌل َجْمُع قائٍِل ، كَراِكعٍ وُركَّعٍ. يقاُل : إنَّها فاِرسيَّةٌ حَكى قول ِظئِْره.  قُوَّ

 وقد جاَء ذلَك في حِديِث الكاِهِن ، وهو َمثٌَل ِمن أَْمثاِل العََرِب قَديٌم.

  بها ، يََرى الرجُل ثأَْرهُ فتقوُل له : يا فاُلن إالَّ َدٍه فال َدٍه ، أَي إْن لم تَثْأَْر به اآلَن لم تَثْأَْر به أَبداً.قاَل اللْيُث : َدْه كلمةٌ كانِت العََرُب تتكلَّمُ 

 وَذَكَره أبو عبيٍد في باِب طلِب الحاَجِة فيُْمنَعُها فيطلُب َغْيَرها.

 واِحَدةً من الَخْصلَتَْيِن اللَّتَْيِن تَْعِرُض.قاَل األَْصمعيُّ : ويقاُل : ال َدٍه فال َدٍه ، أَي ال أَْقبَل 

ْرِب : ِدْه ، قاَل :  (1)قاَل األَْزِهريُّ  ْرُب ، تقوُل للّرجِل : إذا أََمْرتَه بالضَّ رأَْيتُه في كتاِب : وهذا القَْوُل يدلُّ على أنَّ َدِه فاِرِسيَّة َمْعناها الضَّ

 أَبي زْيٍد بكْسِر الداِل.

ْرِب.* قُْلُت : ِدْه   بالكْسِر ، فاِرِسيَّةٌ َمْعناها أَْعِط ، ويكنَّى بها عن الضَّ

ِل الُمْستَْقصى ِمن أَْمثاِلِه. َمْخشريُّ هذه األْقواِل في أَوَّ  وقد أَْوَرَد الزَّ

تُهو بضّمِ الدَّالَْين وفتْحِ الواِو ، الُجعَِل ، ُدْهُدوهُ و كلُّ ذِلَك عن ابِن  ويَُخفَُّف ، بتَْشديِد الياِء على البََدلِ  ، ُدْهِديَّتُهُ و بتَْشديِد الواِو ، ، دْهُدوَّ

 ِمن الُخْرِء الُمْستديِر. يَُدْحِرُجه ، أَي يَُدْهِدُههُ  ما األَْعرابّيِ ،

ي :  كالدُّْحُروَجِة : ما يَْجَمعُه الُجعَل ِمن الُخْرِء. الدُّْهُدوَهةُ  وقاَل ابُن بّرِ

 .«الُجعَُل َخْيٌر ِمن الذين ماتُوا في الجاِهِليَّةِ  يَُدْهِدهُ  لَما»في الحِديِث : و

ا يُْستدرُك عليه :  : الَكثيُر من اإِلبِِل َحواِشَي ُكنَّ أَو ِجلَّةً ؛ عن أَبي الطُّفَْيل ؛ وأَْنَشَد : الدَّْهَداهُ  * وممَّ

داِه   (2)َيُذوُد يوَم املنـ َهِر الد هح
 .كالدَّْهَدهانِ 

. الدَّْهداه ما أَْدِري أَيُّ  ويقاُل :  ُهَو ، َمْقصوراً ويَُمدُّ ، عن الِكسائي ، أَي أَيُّ الناِس هو ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ

 ويُْروى : أَيُّ الدَّْهداِء هو.

 .ُدْهُده وقاَل ابُن األْعرابّيِ : يقاُل في َزْجِر اإِلبِِل :

ْين َسْعَد القَْيِن  ا قَْولُهم : ُدْه ُدرَّ  ، فتقدََّم ِذْكُره في الراِء وفي النوِن.وأَمَّ

هُ  : [دوه] . : التََّدوُّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

اغانيُّ : هو  التَّغَيُُّر. وقاَل الصَّ

مُ  أَْيضاً :و  في األُُموِر. التَقَحُّ

اغانّي بكْسِرها ، ، َدْوهُ و لُه : ويَُضمُّ  بضّمِ الهاِء ، وبخّطِ الصَّ بَعِ ،ُدعاٌء  أَي أَوَّ  كُصَرٍد. للرُّ

ّمِ ، لتَِجي التَّْدِويهُ و  َء إلى َولَِدها.: أَن تَْدُعَو اإِلبَِل فتقوَل : ِدأِْه ِدأِْه بالكْسِر والتّْسِكيِن ، أَْو ُدْه ُدْه ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ً  : إذا تََحيََّر. َداهَ َدْوها

 مع اهلاء فصل الذال
.أَْهَملَهُ   الَجْوهِريُّ

 الَحرُّ ، كفَِرَح : اْشتَدَّ. َذِمهَ  : [ذمه]
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جُل بالَحّرِ : اْشتَدَّ عليه َذِمهَ و  وأَِلَم ِدماُغه منه. الرَّ

__________________ 
تقو  : إاّل  أبو زيد :قوله : قا  األزهري اخل أسقرت الشارح من اللسان مجلة ينبين عليها كالم األزهري ونصها : »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)

 «.دٍه فال دٍه اي هذا وذلك أن يوتر الرجر فيلق  واتره فيقو  له بع  القوم : إن مل تضربه اآن فإنك ال تضربه ا قا  األزهري اخل
 وقبله :« املنهر»بد  : « النهر»( اللسان والتهذيب وفيهما : 2)

 إذا األمــــــــــــــــــــور اصـــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــدواهــــــــــــــــــــي 

 مــــــــــــــــــــــارســــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا عــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــب وذا بــــــــــــــــــــــداه   
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 المعجمةُ لُغَةٌ في َجميعِ َمعانِي المْهملَِة.و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الشَّمُس : آلََمْت ِدماَغه. أَْذَمَهتْه

ه. َذِمهَ و  يوُمنا ، كفَِرَح ونََصَر : اْشتَدَّ َحرُّ

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. : الذَّهُّ  : [ذهه]

اغانيُّ  َذكاُء القَْلِب وِشدَّةُ الِفْطنِة ؛ وهو  عن ابِن األَْعرابّيِ. (1)نَقَلَهُ الصَّ

 مع اهلاء فصل الراء
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

جُل : إذا اْستَْغنَى بتَعٍَب َشديٍد ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. أَْربَه : [ربه]  الرَّ

 قاَل األَْزهِريُّ : وال أَْعِرُف أَْصلَه.

ْجهُ   :[رجه] . : ( 2)الرَّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 هكذا هو في التْكِملَِة. التََّشبُُّث باإِلْنساِن. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو

 ساِن : التَّثَبُُّت باألَْسناِن ، انتََهى.وَوقََع في نْسخِة اللِّ 

 وعْنِدي فيه نََظٌر.

 عن ابِن األَْعرابّيِ أَْيضاً. التََّزْعُزُع ؛ أَْيضاً :و

َر األَْمَر عن َوْقتِه ، أَْرَجهَ و قاَل :  وَكذِلَك أَْرَجأَ ، كأَنَّ الهاَء ُمْبدلَةٌ من الَهْمزةِ. : أَخَّ

ْدَهةُ  : [رده]  وأَْنَشَد ابُن ِسيَده لُطفَْيٍل : تكوُن ِخْلقَةً ؛ تُْحفَُر أَو ةٌ في القُفِّ : َحفيرَ  الرَّ

بـــــــــــــاَدَرتح  ِر حـــــــــــــا تـــــــــــــَ يـــــــــــــح  كـــــــــــــَبن  رِغـــــــــــــاَ  اخلـــــــــــــَ

وِِّب     َتصــــــــــــــــــــــــــَ
ُ

ِة املــــــــــــ ــــــــــــر دحهــــــــــــَ راِد ال ــــــــــــواِدي جــــــــــــَ (3)ب
 

  
ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

تَـوحرِد ُسح
 َعَسالَن ِذئِب الر دحَهِة امل

حاحِ : ْدَهةُ  وفي الّصِ  بحْذِف التاِء ؛ قاَل الشاِعُر : َرْدهٌ  ج نْقَرةٌ في َصْخرةٍ يَْستَْنِقُع فيها الماُء ، الرَّ

ِن الــــــــــــــــــــــدِّايُر ِبــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــِب الــــــــــــــــــــــر دحِه 
َ

 ملــــــــــــــــــــــ

ِه     دح ـــــــــــــ  ـــــــــــــن ـــــــــــــِه وال ب ـــــــــــــِ بحي ـــــــــــــ  ـــــــــــــت رًا مـــــــــــــن ال فـــــــــــــح ـــــــــــــَ (4)قـ
 

  
 كُسكٍَّر. ، ُردَّهٌ و بالكْسِر ، ، ِرداهٌ و أَو هو بضّمِ فسكوٍن ،

ْدَهةِ  ِب الِحماَر منويقاُل : قَرِّ   وال تَقُْل َسأْ. الرَّ

ْدَهةُ  قاَل الَخليُل :و  هذا قَْوُل أَْهِل اللغَِة. ، محّركةً ؛ َرَدهٌ  ج َكثِيَرة الِحجاَرةِ ، ِشْبهُ أََكمٍة َخِشنَةٍ  : الرَّ

ِحيُح أنَّه اسٌم للَجْمعِ.  قاَل ابُن ِسيَده : والصَّ

ْدَهةُ و  عن اللّْيِث. أَْعَظَم منه ؛البَْيُت الذي ال  : الرَّ

 .ِرَداهٌ  قاَل األَْزهِريُّ : والَجْمعُ 
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ْدَهةُ و ْخَرةُ في الماِء. : الرَّ  الصَّ

ُج : هي األَتاُن.  وقاَل الُمَؤّرِ

 ؛ قاَل ابُن ُمْقبل : ِرَداهٌ  وقاَل غيُرهُ : َحَجٌر ُمْستَْنقَع في الماِء ، والَجْمعُ 

ِض الـــــــــــــــــــّرِدا و  ر َوقـــــــــــــــــــح ثـــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــٍة مـــــــــــــــــــِ  قـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــِ

قـــــــــــــــــاال و     يـــــــــــــــــٍب مـــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــِ
ُ

رت ِ ح ملـــــــــــــــــ (5)مل تـــــــــــــــــَ
 

  
ْدَهةُ و ج. ماُء الثَّْلجِ ، : الرَّ  عن الُمَؤّرِ

ْدَهةُ و ج. الثَّْوُب الَخلَُق الُمَسْلَسُل ، : الرَّ  عن الُمَؤّرِ

ج ، وهي  ا َرَوى الُمَؤّرِ  ِكيُر ُكلُّها.َمنا (6)قاَل األَْزهِريُّ : ال أَْعِرُف شيئاً ممَّ

__________________ 
 ( اقتصر يف التكملة عل  : ذكاء القلب.1)
 ( الصواب أنه  ر  ا خالفا ملا يفهمه إطالقه هامش القاموس.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( يف التهذيب : وهي منكرة عندي.6)
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ْدَهةُ و  وهو َمْوِضٌع ببِالِد قَْيٍس. بِْشِر بِن أَبي خاِزٍم ، ( 1)َمْدفَنُ   :الرَّ

 : َرَماهُ به. ( 2)بَحَجٍر ، كَمنَعَ  َرَدَههُ و

 البَْيَت : َعظََّمهُ وَكبََّرهُ. َرَدهَ و

 قاَل األَْزهِريُّ : واألَْصُل فيه َرَدَح ، والهاُء ُمْبدلَةٌ منه.

اغانيُّ بالتَّْشديِد ، وهو الصَّواُب. فالٌن : ساَد القوَم بَشَجاَعٍة وَكَرٍم ونحِوِهما ؛ َرَدهَ و  عن ابِن األَْعرابّيِ. وَضبََطه الصَّ

ج. ، كَخِجٍل : ُصْلٌب َمتِيٌن لَُجوٌج ال يُْغلَُب ؛ َرِدهٌ  َرُجلٌ و  عن الُمَؤّرِ

.  وقد أَْنَكَره األَْزهِريُّ

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

ْدَهةُ  ج. الرَّ  : الَمْورُد ، عن الُمَؤّرِ

ْدَهةُ و ابيِة. الرَّ  : قُلَّةُ الرَّ

دَّهُ و  ، كُسكٍَّر : تِالُل الِقفاِف ، قاَل ُرْؤبة : الرُّ

 (3)من بعِ  أَنحضاِض الِقفاِف الر د ِة 
دَّهو َداه الرُّ ِم.للُمبالَغَِة واإِلَجاَدةِ ، كما يقاُل : أَعو الرَّ  اٌم ُعوَّ

ْدَهةِ  وَشْيطانُ  . وأَْيضاً ُمعاِويَة بن أَبي ُسْفيان ؛  الرَّ ا »حِديُث علّيِ في ِصفِّين : ومنه : ذُو الثَّديَّة الَمْقتوُل بنَْهَرواَن ، وقد َذَكَره الجْوهِريُّ وأَمَّ

ْدَهةِ  َشْيطانُ   حيَن اْنَهَزَم أَْهُل الشأِم وأَْخلََد ُمعاِويَةُ إِلى الُمحاَكَمِة.وذلَك  ؛ «فقد ُكِفيتُه بصيحٍة سمْعُت لها َوِجيَب قَْلبِه الرَّ

 وهو أَْيضاً أََحُد الَمَرَدةِ ِمن أَْعواِن إِْبليس.

 .َرْدَهة ، تَْصغيرُ  ُرَدْيهةٍ  ويَقولُوَن : أَْعَذب ِمن ُمَوْيَهة في

فاَهةُ  : [رفه] فاِهيَةُ و الرَّ فَْهنِيَةُ و، ُمخفَّفَةً ،  الرَّ فَْغنِيَةُ. ، كبُلَْهنِيٍَة : َرَغُد الِخْصِب وِليُن العَْيِش ؛ الرُّ فاِغيَةُ والرُّ فاَغةُ والرَّ  وَكذِلَك الرَّ

فَْهنِيَةُ  قاَل الجْوهِرّي :  ُمْلحٌق بالخماِسي بأَِلٍف في آِخِرِه ، وإِنَّما صاَرْت ياًء لكْسَرةِ ما قَْبلها. الرُّ

 واِدٌع. راِفهٌ و َرفِيهٌ  َعْيُشه ، كَكُرَم ، فهو َرفُهَ 

ٌم. أَي : ُمتََرفِّهٌ و َرْفهانُ  َرُجلٌ و  ُمْستَِريٌح ُمتَنَعِّ

ً وهللاُ تعالى  أَْرفََهُهمُ و  أاَلَن َعْيَشهم وأَْخَصبَهم. : َرفََّهُهم تَْرفِيها

ُجُل ، كَمنََع ، َرفَهَ و ً  الرَّ ً وويُْكَسُر ،  بالفتْحِ  ، َرْفها  ْيُشه.الَن عَ  بالضّمِ ، ، ُرفُوها

ً  اإِلبِلُ  َرفََهتِ و ً و تَْرفَهُ ِرْفها فهُ  واالسمُ  َمتَى شاَءْت ؛ كلَّ يومٍ  َوَرَدِت الماءَ  : ُرفُوها حاحِ. الّرِ  ، بالكْسِر ، كذا في الّصِ

َمْخشريُّ ، ، َروافِهُ  إِبِلٌ و ً و أَنا ؛ وعليه اْقتََصَر الجْوهِريُّ ؛ أَْرفَْهتُهاو عن الزَّ : أَْوَرْدتُها كلَّ يوٍم َمتَى شاَءْت ؛ قاَل َغْيالُن  َرفَّْهتُها تَْرفيها

 الّربَِعيُّ :

هـــــــــــــــــــًا يف ِإدحانءح  رحفـــــــــــــــــــَ َت فـــــــــــــــــــاَ  مـــــــــــــــــــُ  مثـــــــــــــــــــُ 

مـــــــــــــــــاءح     َوٍ  وِإغـــــــــــــــــح اًل يف طـــــــــــــــــِ َداخـــــــــــــــــَ (4)مـــــــــــــــــُ
 

  
ْفهُ  وقيَل :  أَْقَصُر الِوْرِد وأَْسَرُعه ؛ واْستَعاَره لَبيٌد في نْخٍل نابِتٍَة على الماِء ، فقاَل : الّرِ
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ٍة  ـــــــــَ ريحَ صـــــــــــــــــــــــاِدي راكـــــــــًا غـــــــــَ هـــــــــًا عـــــــــِ ـــــــــح َن رِف ـــــــــح َرب  َيشـــــــــــــــــــــــح

ُر     مــــــــــِ تــــــــــَ غــــــــــح هــــــــــا كــــــــــارٌع يف املــــــــــاِء مــــــــــُ لــــــــــ  (5)فــــــــــكــــــــــُ
 

  
ً  أَي َوَرَدتْ  ماِشيَتُهم ، َرفََهتْ  : أَْرفَُهواو  ، عن األَْصمعّي. ِرْفها

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وموحِضٌض ُدِفَن به.1)
 ( يف القاموس : كَمنَـَعه.2)
 ويف اللسان برواية : 167( ديوانه ص 3)

 من بع  أنضاد الرداه الرّده
 ويف التهذيب :

 من بع  أنضاد القفاف الرّده
 ويف التكملة كالديوان :

 يـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد  أنضـــــــــــــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاف الـــــــــــــــــــرده 

 عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا وأثــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاج الــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــــوره   

  

 قا  : والرّده : مستنقعات املاء.

 : 506/  2ويف املقايي  

 من بعد أنضاد التال  الرّده
 ( اللسان.4)
 .419/  2واللسان والتهذيب واملقايي  « غري صادرة»برواية :  56( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 في الَحْوِض واِضعاً فيه. الماُل : أَقاَم قَِريباً ِمن الماءِ  أَْرفَهو

جُل : ادََّهنَ  أَْرفَهو لَ  الرَّ  وقد نََهى عنه. ُكلَّ يوٍم ؛ وتََرجَّ

رَ  َداَوَم على أَْكِل النَّعيم ، أَْيضاً :و  وهو التََّوسُُّع في الَمْطعَِم والَمْشرِب ؛ وبهما فُّسِ

ْنيا ، وفيه األَْمُر بالتَّقَشُِّف واْبتِذاِل النْفِس. ؛ اهِ اإِلْرف الحِديُث : نََهى عن  أَي ألنَّه ِمن فِْعِل العََجِم وأَْرباِب الدُّ

 عن ابِن األَْعرابّيِ في النواِدِر. ؛ كاْستَْرفَهَ  اْستَراحَ وأَقاَم  ِعْنَدنا : أَْرفَهو

فَهُ و  عن ُكراعٍ. ، كُصَرٍد : التِّْبُن ، الرُّ

فَهِ  الَمثَُل : أَْغنَى من التُّفَِه عنومنه  حاحِ ، وقد تقدََّم البَْحُث في  الرُّ  .«ـت ف ه»؛ والتُّفَهُ : َعناُق األرِض ألنَّه ال يَْقتاُت التِّْبَن ؛ كما في الّصِ

ْفهُ و  بالكْسِر : ِصغاُر النَّْخِل. ، الّرِ

فََهةُ و أْفَةُ ؛ الرَّ حمةُ والرَّ فََهةُ  عن أَبي الَهْيثِم ، وبه فسَر قَْولهم : إِذا َسقَطِت الطَّْرفَةُ قَلَّْت في األَْرِض  ، محّركةً : الرَّ  .الرَّ

ً  تَْرفَهُ  أَما: ويقاُل  راِحٌم له. أَي به ، رافِهٌ  هو قاَل أَبو لَْيلى :و  لَيِّنَةُ السَّيِر. أَي ، َروافِهُ  يالٍ ل ثالثُ و رافِهةٌ  بَْينَنا ليلةٌ  يقاُل :و؟ فالنا

حاحِ : إذا كاَن يُساُر فيها   َسْيراً لَيِّناً. (1)وفي الّصِ

ً  عنِّي َرفَّهَ و  عنِّي. نَفَّسَ وكْنُت في ضيٍق  : تَْرفيها

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  عن اإِلبِلِ  َرفَّه ْفُق ؛ وأَْيضاً : اإِلقاَمةُ واالْستِراَحةُ ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ وهو فِيهالتَّرْ و: إِذا أَْوَرَدها الماَء ُكلَّ يوٍم  تَْرِفيها  منه : أَْكثَر أَْرفَهُ  : الّرِ

 ً  .رفها

 عنه التّعَُب : أُِزيَل. ُرفِّهَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كاَهةُ  : [ركه]  : النَّْكَهةُ الطيِّبَةُ ، عن الَهَجرّيِ ؛ وأَْنَشَد : الرُّ

ه  تـــــــــــُ ٌك رُكـــــــــــاهـــــــــــَ ه ِمســـــــــــــــــــــــــح تـــــــــــُ كـــــــــــاهـــــــــــَ ٌو فـــــــــــُ لـــــــــــح  حـــــــــــُ

تـــــــاُح     فـــــــح طـــــــاِن مـــــــِ ـــــــح ي ـــــــَ  الشـــــــــــــــــــــ  ِه مـــــــن رُق فـــــــِّ (2)يف كـــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  يوُمنا ، كفَِرَح ، َرِمهَ  : [رمه] اي أَْعلَى ؛ كذا في  َرَمها ه ؛ والزَّ  اللِّساِن.: اْشتَدَّ َحرُّ

ْهَرَهةُ  : [رهه] . : الرَّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 ُحْسُن بَصيِص لَْوِن البََشرةِ ونحِوِه. وفي اللِّساِن والتْكِملَِة عن اللَّْيِث :

 ِجْسُمه : اْبيَضَّ من النِّْعَمِة. تََرْهَرهَ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

 وَكذِلَك تََريَّه. السَّراُب : تَتابََع لََمعانُه ، تََرْهَرهَ و

ّمِ ، ، ُرْهُروهٌ و َرْهراهٌ  ِجْسمٌ و  ناِعٌم أَْبيَُض. كَجْعفٍَر : ، َرْهَرهٌ و بالضَّ

كلُّ ذِلَك عن ابِن ُدَرْيٍد وقيَل : الهاُء بدٌل كَرْحَرحٍ وَرْحراحٍ ،  واِسٌع قِريُب القَْعِر ،:  َرْهراهٌ و َرْهَرهٌ و وهذه عن ابِن األَْعرابّيِ ، ، َرهٌّ  َوطْستٌ 

 ِمن الحاِء ورّده ابن األْنباِري.

 وقد جاَء ِذْكُره

ر. ، «َرْهَرَهةٍ  َء بَطْستٍ فِجي»في حِديِث الَمْبعث :   وبه فُّسِ
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 وقاَل القُتَيبيُّ : سأَْلُت أَبا حاتٍِم واألْصمعّي عنه فلم يَْعِرفاه.

ً مائَِدتَهُ : و َرْهَرهَ و  وَسخاًء. سَّعَها َكَرما

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 . صاٍف.ُرْهُروهٌ و َرْهراهٌ  ماءٌ 

 : أَْبيَُض. ( 3)رهروهة وِجْسمٌ 

اقَةٌ ُمِضيئَةٌ. َرْهَرَهةٌ  وَطْستٌ   : صافِيَةٌ بَرَّ

هَّةُ  وقاَل األَْزهِريُّ : أِْن ، وهو الرَّ  َمْقلوُب َهْرَهَر ، َحَكاه يَْعقوُب. : الطَّْسُت الَكبيَرةُ وَرْه َرْه : ُدعاٌء للضَّ

ْوهُ  : [روه] واهُ و بالفتْحِ ، ، الرَّ ّمِ : الرُّ  ، بالضَّ

__________________ 
 ( عبارة الصحاح : ِإذا كان يسار إىل املاء فيهن سرياً ليناً.1)
 ( اللسان.2)
 ( يف اللسان : رهرهة.3)
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ََلُه اجلوحهرِي .  َأ ح
ً  اْضِطراُب الماِء على وْجِه األَرِض ، وقد ُدَرْيٍد : هووقاَل ابُن  واهُ  ، واالسمُ  َراهَ يَُروهُ َرْوها  ، يمانِيَّةٌ ؛ كما في اللِّساِن والتّْكِملَِة. الرُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

، الَمْعروُف باألَميِر ، صاِحُب ِديواِن اإِلْنشاِء للسُّلطاِن سنجر ، بالضّمِ : قَْريةٌ بنَواِحي بَلَخ ، منها : محمُد بُن الُحَسْيِن  ُروبانجاه : [روبنجه]

 ، اْنتَقََل إِلى َغْزنَةَ فَسَكنَها ، وله ِشْعٌر َحَسٌن.

ً  الّسرابُ  راهَ  : [ريه]  أَو َجَرى على َوْجِه األرِض. جاَء وَذَهَب ، : يَِريهُ َريها

حاحِ. السَّراُب : تََريََّع ؛ تََريَّةَ و  كما في الّصِ

 وقاَل ابُن األْعرابّيِ : تََميََّع ههنا وههنا ال يَْستَِقيُم له َوْجهٌ.

ٍد : الُمَريَُّع ؛ الُمَريَّهُ و  وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لُرْؤبة : ، كُمَحمَّ

َرِه  راِب اأَلمـــــــــــــــــــــح راَ  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــــــَبن  َرقـــــــــــــــــــــح

    
ُ

ه املــــــــــــــ ــــــــــــــِ عــــــــــــــان ــــــــــــــح َو  مــــــــــــــن َري ِه َيســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــ  (1)َري
 

  
 الهاِجَرةُ ؛ وِمثْلُه قَْوُل اآلخر : َريََّهتْه أَو ُريِّهَ  كأَنَّه

َُري ِه 
 (2)ِإذا َجر  ِمن آله امل

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اسٌم ، وهو واِلُد إِْسحاَق. راَهَوْيه ، ويقالُ  َراَهَوْيه

 مع اهلاء فصل الزاي
.  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ا يُ   ْستدرُك عليه :* وممَّ

حِ محمُد : قَْريةٌ من قَُرى خابران ، ثم ِمن نَواِحي َسْرَخس ؛ منها : أَبو بْكٍر أَْصرُم بُن محمِد بِن أَْصرم ، الُمْقِري ، وأَبو الفتْ  أَْزَجاه : [زجه]

ثوَن. األَزجاهيُّون كِريِم بُن يونَُس بِن َمْنصورٍ بُن أَحمَد بِن ُمعاِويَةَ الَخِطيُب ، ووالُدهُ أَبو حاِمٍد أَحمُد ، وأَبو الفَْضِل عبُد ال  فُقَهاُء ُمحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

افِهُ  : [زفه] . الزَّ  : السَّراُب ؛ َرَواهُ ثَْعلَب عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ

ْلهُ  : [زله] . : الزَّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

يحاِن وُحْسنُه. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو  نَْوُر الرَّ

ْخَرةُ  أَْيضاً :و قاَل :  يقوُم عليها السَّاقِي. التي الصَّ

 تََّحيُُّر.ال أَْيضاً :و قاَل :

لَهُ  قاَل اللّْيُث :و كاً : ما يَِصُل إِلى النَّفِس من َغمِّ  ، الزَّ  ِمن غيِرها ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ ، وأَْنَشَد : وَهمِّ أَ الحاَجِة  ( 3)ُمحرَّ

ِد والـــــــــذي و  هـــــــــح ي مـــــــــن اجلـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــِ تح نـــــــــفح  قـــــــــد َزهلـــــــــَِ

     ُ ذح ـــــــــــَ ـــــــــــه ن ـــــــــــكـــــــــــن ٌن ول قـــــــــــح ه شـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــُ ب ـــــــــــِ (4)أُطـــــــــــال
 

  
 ٍء.قاَل : الشَّْقُن القَِليُل من كّلِ شي

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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لَهُ   ، محّركةً : الطََّمُع. الزَّ

ولَهيُّ  : قَْريةٌ بَمْرَو ، منها : عاِمُر بُن ِعْمراَن بِن فتْحٍ  (5)، كفوفٍل  زولهٌ و  .307، تُوفي َسنَة  عن الُحَصْيِن بِن الُمثَنَّى الزُّ

َمهُ  : [زمه] . ، محّركةً : الزَّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 يوُمنا. َزِمهَ  وَكذِلكَ  اْشتَدَّ ؛ في الُكّلِ ، إذا كفَِرحَ  وَذِمهَ وَدِمهَ وَرِمهَ  الَحرُّ ، َزِمهَ  بالذَّاِل. يقاُل : لُغَةٌ في الذََّمةِ  وهي

جُل بالَحّرِ : اْشتَدَّ ع َزِمهَ و  فآلم ِدماغه. ليهالرَّ

__________________ 
 واللسان والتكملة والصحاح ابختالف بع  األلفا  يف الشطرين با األصر والديوان واملصادر. 166( ديوانه ص 1)
 ( اللسان.2)
 ( يف القاموس ابلكسر منونة ا وأضافها الشارح فخففها.3)
 ( اللسان والتكملة.4)
 ومثله ابن األثري يف اللباب.« ُزواله»( قيدها ايقوت : 5)
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 والَّراِء. والَّذالِ  ( 1)كلُّ ذلك لُغَةٌ في الدَّالِ  آلََمتْهُ ؛ كَمنََع : وَدَمَهتْه ، الشَّمسُ  َزَمَهتْهُ و

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، َكجاٍه : زاهُ  : [زوه]

؛ وأَبو  380َسنَة  (3)عن العبَّاِس بِن َمْنصوٍر وأَْقرانِه ، تُوفي  الزاهيُّ  (2)إِْسحاق بِن شيُروْيه  منها : محمُد بنُ  ة قَْرُب نَْيسابُوَر ، وهي

اهيُّ  الَحَسِن عليُّ بُن ِإْسحاق بِن َخلَفٍ   .360َسنَة  (4)الشاِعُر نَِزيُل بَْغداَد ، تُوفي  الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، َرَوى عنه الحاِكُم أَبو عبِد هللِا. الزواهيُّ  َجميُل بُن محمِد بِن َجميلٍ  (5): أَبو الُحَسْيِن  : قَْريةٌ ببوشنج ، منها َزاَوه

ْهزاهُ  : [زهه]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. : الزَّ

اغانيُّ : هو  . (6)الُمْختاُل في غيِر َمْرآةٍ  وقاَل الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِء ، وقد جاَء ِذْكُرها في خبَِر َغْيالَن الثَّقفّي َمَع ِكْسَرى حيَن َوفََد عليه ، بالكْسِر والسكوِن ، َكلمةٌ تقاُل عْنَد العجِب واالْستِْحساِن بالشي ِزهْ 

 وأَْعَجبَه َكالُمه ؛ كما في األَغاني.

 مع اهلاء فصل السني
حاحِ. ؛ ُمَسبَّهٌ و َمْسبُوهٌ  الَهَرِم ، وهو ، محّركةً : َذهاُب العَْقِل من السَّبَهُ   :[سبه]  ذاِهُب العَْقِل ؛ ُمَدلَّهٌ  : ( 7)، كثَمانٍ  َسباهٍ  َرُجلٌ و كما في الّصِ

 أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ :

ه و  َة أُمــــــــــــــــِّ ٍب كــــــــــــــــَبن  هــــــــــــــــالــــــــــــــــَ خــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــح  مــــــــــــــــُ

و ِ     قـــــــــُ ـــــــــش مبـــــــــعـــــــــح ي عـــــــــِ ـــــــــَ ؤاِد مـــــــــا ي ـــــــــفـــــــــُ ـــــــــاه ال ب  ســـــــــــــــــــــــَ

  
 وُمْنتََخٌب : َحِذٌر كأَنَّه لَذكاِء قْلبِه فَِزٌع.هالَةُ هنا : الشمُس ، 

 وقيَل : هو َرافِع رأْسه ُصعُداً كأَنَّه يَْطلُب الشمَس فكأَنَّها أُّمه.

ً  ، كعُنَِي ، ُسبِهَ و  .َمْسبُوهٌ  فهو : َذَهَب َعْقلُه َهَرماً ، َسْبها

 ُمتََكبٌِّر. النِيٍَّة : أَيكعَ  ، َسباِهيَّةٌ و كثَمان ، َسباهٌ و محّركةً ، ، َسبَهٌ  َرُجلٌ و

ِل. ، كغُراٍب : َسْكتَةٌ تأُْخذُ اإِلْنسانِ  السُّباهُ و  يَْذَهُب منها َعْقلُه ؛ عن الُمفَضَّ

 كَسحاٍب : الُمَضلَُّل.و

 َكُمعَظَِّم : الطَّليُق اللِّساِن. ، الُمَسبَّهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الذاِهُب العَْقِل ، والذي كأَنَّه َمْجنوٌن من نَشاِطِه.، بالضّمِ ،  السُّباهُ  قاَل ُكراٌع :

 َذهاُب العَْقِل ، أَو نَشاُط الذي كأَنَّه َمْجنوٌن. السُّباهُ  قاَل ابُن ِسيَده : َصوابُه

هُ العَْقِل أَي ذاِهبُه. ُمَسبَّهُ  وقاَل اللّْحيانيُّ : رُجلٌ   العَْقِل وُمَسمَّ

 العَْقِل : َضِعيفُه. َسباِهيُّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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يواِن سبرباي. ِسبِربيه [سبربه] ةُ ، وهي تُْكتَُب في الّدِ  ، بكْسرتَْين : قَْريةٌ بِمْصَر من الغَْربيِة ، وقد َدَخْلتُها ؛ هكذا تَْنطقُه العامَّ

 بالفتْحِ عن ابِن ُدَرْيٍد ، وقاَل : هو ، تْهُ السَّ  : [سته]

__________________ 
 ( يف القاموس : يف الذا  والدا .1)
 بشرويه. 651/  2ويف التبصري « بشريويه»( األصر ومعجم البلدان ا ويف اللباب : 2)
 .338( األصر واللباب ويف ايقوت سنة 3)
 .360( يف اللباب : تويف بعد سنة 4)
 األصر واللباب ويف ايقوت : أبو ا سن.( 5)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ُمُروءٍة.6)
 ( يف القاموس : َكَيماٍن.7)
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ُر ا ُر ؛ وحُيَر  ُ  األصــــــح تُ  عن اجلوحهرِّي وقاَ  : وهو األصــــــح ِر ا ا ( 1)اإِلســــــح تَـَلَبِة له أَِلُف الَوصــــــح ُجح
ذوِف امل َحح

 ج وهو ِمن امل
تاهٌ   .َأسح

 (2)، ِمثُْل َجَمٍل وأَْجماٍل ، وال يَجوُز أَْن يكوَن ِمثُْل ِجْذعٍ  أَْستاهٌ  على فَعَل ، بالتّْحِريِك ، يدلُّ على ذِلَك أَنَّ َجْمعَه َستَهٌ  الجْوهِريُّ : وأَْصلُهاقاَل 

، بالفتْحِ ، انتََهى ؛ وقاَل عاِمَر بُن  َسهٌ  ِفْعِل وَحَذْفَت العَْين قُْلتَ وقُْفٍل اللذين يُْجَمعاِن أَْيضاً على أَْفعال ، ألنَّك إِذا َرَدْدَت الهاَء التي هي الُم ال

 ُعقَْيٍل السَّْعديُّ :

يــــــــــــــــــاٌت  ِن خــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــِ واجــــــــــــــــــِ
َ

 رِقــــــــــــــــــاٌب كــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــ

وُم و     واِر كــــــــــــــُ تــــــــــــــاٌه عــــــــــــــلــــــــــــــ  اأَلكــــــــــــــح (3)َأســــــــــــــــــــــــــــح
 

  
أَي إذا ناَم اْنحلَّ ِوكاُؤها ، كنى بهذا اللَّْفِظ عن  ، «السَّهِ  نَّما العَْيُن ِوكاءُ إ»الحِديُث : ومنه  ، ويَُضمُّ ُمَخفَّفَةً : العَُجُز أَو َحْلقَةُ الدُّبُِر ؛ السَّهُ و

يحِ ، وهو ِمن أَْحَسِن الِكنايَاِت وأْلَطِفها ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ ألَْوس :  الَحَدِث وُخُروجِ الّرِ

هـــــــــــا  يـــــــــــنـــــــــــُ هـــــــــــا ولـــــــــــَِ ثـــــــــــ  ٌ غـــــــــــَ اح عـــــــــــَ َك قــــــــــــُ بَتـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــَ

َل و     فح ُه الســـــــــــــــ  َت الســـــــــــــــــــــ  ُر  أَنـــــــح تح َنصـــــــــــــــح (4)ِإذا ُدِعيـــــــَ
 

  
 من الناِس. االْستِ  يقوُل : أَْنَت فيهم بمْنِزلَةِ 

 ، محّركةً : ِعَظُمها. السَّتَهُ و

 كعُثْماٍن. ، ُستْهانٌ وج كُكتٍُب  الَكبيُر العَُجِز ، ، كغُرابّيِ : العَِظيُمها السُّتاِهيُّ و األَْستَهُ و

ي. ، كَكتٍِف ، كالسَّتِهِ  أَو الُمالِزُم لها ، طاِلبُها أَْيضاً :و والميُم  ، كُزْرقُِم ، السُّتُْهمُ و كما قالوا : رُجٌل َحِرٌح لُمالِزِم األَْحراحِ ؛ عن ابِن بَّرِ

 زائَِدةٌ وله نَظائُِر َمرَّ بعُضها.

ً  ، كَمنَعَهُ ، َستََههُ و  .اْستَه الال يُفاِرقُه ألَنَّه تَ  تَبِعَهُ من َخْلِفه : َستْها

 .اْستَهُ  َضَربَ  أَْيضاً :و

ْين وفتْحِ التاِء والصَّوابُ  ؛ السُّتَْيِهيُّ و اغاني ؛ السَّْيتَِهيُّ  هكذا في النسخِ بضّمِ الّسِ اِء بخّطِ الصَّ َمْن يَْمِشي آِخَر  كَحْيَدرّيِ ، كما هو نَصُّ الفرَّ

ي ؛ وأَْنَشَد للعاِمِريَّة : أَْستاِهِهم يَتخلَُّف عنهم فيَْنُظر في القَْوم أَبداً   ؛ نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

راين  ــــــــــــــــــــــُت رجــــــــــــــــــــــاًل ُدهــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد رأَي  ل

ا     يـــــــــــ  هـــــــــــِ تـــــــــــَ ـــــــــــح يـ ي ورَاَء الـــــــــــقـــــــــــوِم ســـــــــــــــــــــــــَ (5)مَيحشـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 كما في األساِس. على َوْجِهِه ؛ أَي الدَّْهِر ، اْستِ  كاَن ذلَك على ِمن المجاِز :و

ِله.  وقيَل : على أَوَّ

 الدَّْهِر وأُِس الّدْهِر ، أَي على قَِدِم الدَّْهِر ؛ وأَْنَشَد اإِلياِديُّ ألَبي نَُخْيلَة : اْستِ  كاَن ذلَك علىوقاَل أَبو عبيَدةَ : 

ِر  هــــــــــح ــــــــــد  ِت ال  مــــــــــا زاَ  جمــــــــــنــــــــــواًن عــــــــــلــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــح

رِي     ر حيـــــــــــــَح قـــــــــــــح ي وعـــــــــــــَ مـــــــــــــِ نـــــــــــــح ٍ  يــــــــــــــَ (6)ذا محـــــــــــــُُ
 

  
 أَي لم يزْل َمْجنوناً َدْهَرهُ ُكلّه.

 الدَّْهِر َمْجنوناً ، أَي لم يزْل يُْعرُف بالُجنُوِن ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ عن أَبي زْيٍد. اْستِ  فالٌن علىويقاُل : ما زاَل 

 ِمن أَْمثاِلهم.و

 .اْستِها يا بنَ 

َمْخشريُّ : هُ. ( 7)ِكنايَةٌ عن إِْحماِض  قاَل الزَّ  أَبيِه أُمَّ

__________________ 
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 يف أوله ا وال هاء يف آخره ا ذكره أبو حيان يف شرح التسهير يف ا ذف ا وأنشد البن رمي  العنربي :( من غريب لغاته : ست ا بغري  ز 1)
 يسير عل  ا اذين والست حيضها

 اه ؛  شي هامش القاموس. وسينبه عليه الشارح يف املستدركات.

 واألصر كالصحاح.« جزع»( يف اللسان 2)
 ( اللسان.3)
 واللسان والصحاح والتهذيب واألساس. 38بريوت ص ( ديوان أوس بن حجر ط 4)
 ( اللسان.5)
 وقبلهما فيها :« ذا جسد»ويف األساس : « يف جسد» ويف التكملة :« ذا مح »بد  : « يف بدن»( اللسان ويف التهذيب : 6)

 من كان ال يدري فإين أدري
 وبعد ا :

 هبه إلخوانك يوم النحر
 والصحاح واألو  فيها برواية :

 زا  مذ كان عل  است الدهرما 
 ( يف األساس : كناية عن إمحاض أمه إايها.7)
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ي بَني األََمِة بَني  ؛ قاَل وأَْقَرأَنا ابُن األْعرابّيِ لألَْعشى : اْستِها وقاَل األَْزهِريُّ : قرأُْت بخّطِ َشِمٍر : العََرُب تسّمِ

ا أَ  هـــــــــــَ تـــــــــــِ َت اي بـــــــــــَن َأســـــــــــــــــــــــــح دح عـــــــــــَ هـــــــــــًا َأوح فـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

َت عـــــــــــــلـــــــــــــ  األ    داِء ابلـــــــــــــقـــــــــــــاِدِر َلســـــــــــــــــــــــــــح (1)عـــــــــــــح
 

  
إِذا أَْحَمَضْت  اْستِها . ويقولوَن أَْيضاً : يا بنَ اْستِها أَمه يَْعني أَنَّه ُوِلَد ِمن اْستَ  ، يريدُ  اْستِها : يا بنَ  (2)ويقاُل 

 ِحماَرها. (3)

 َء له.ال شي َعديماً فَِقيراً  أَي األرِض ، باْستِ  تََرْكتُه ِمن أَْمثاِلِهم :و

 إِذا لم يكْن له َعَدٌد وال ثَْروةٌ من ماٍل وال ُعدَّة من ِرجاٍل ، ، اْستِكَ  مع اْستٌ  ما لَكَ : ِمن أَْمثاِلهم ، ما ُرِوي عن أَبي زْيٍد : تقوُل العََرُب و

اغانيُّ عن  فاْستُه  أَبي زْيٍد.ال يُفاِرقُه ، وليَس له َمعَها أُْخرى ِمن ِرجاٍل وماٍل ؛ نَقَلَه الصَّ

 ما لََك َعْوٌن. وفي األَساِس : أَي

 كما في األساِس. الَكْلبَِة ، أَي ما َكِرْهتُه ؛ اْستَ  لَِقيُت منه ِمن أَْمثاِلهم :و

ً  أَْنتُْم أَْضيَقُ  يَقُولوَن :و َمْخشريُّ : من أَْن تَْفعَلُوه ؛ أَْستاها  ِكنايَةٌ عن العَْجِز. قاَل الزَّ

ُجِل يُْستذلُّ ويُْستَْضعُف :وقاَل َغْيُرهُ : يق ك أَْضيَُق  اْستُ  اُل للرَّ  أَْضيَُق من أَْن تَْفعََل كذا وكذا. اْستُكَ وأُّمِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِله وال هاٍء في آِخِره ، َذَكَره أَبو حيَّان في شْرحِ التّْسهيِل ، وبه ُرِوي الحِديُث أَْيضاً ؛ قاَل ابنُ  َست : االْستِ  من لُغاتِ   ، بال َهْمٍز في أَوَّ

 ُرَمْيٍض العَْنبِرّي :

هـــــــا  يحضـــــــــــــــــُ ِت حـــَ ِن والســـــــــــــــــــــ  يـــــــُر عـــلـــ  ا ـــــــاَذيـــح  َيســـــــــــــــــِ

كُ     َم انســــــــــــــــــــــِ ِة الــــــــد  ب  فــــــــوَ  الــــــــر مجــــــــحَ  كــــــــمــــــــا صــــــــــــــــــــــَ

  
 .اْستٌ و َستٌ و َسهٌ  َخالََوْيه : فيها ثالُث لُغاٍت :وقاَل ابُن 

ا ما َذَكَره المصنُِّف ِمن َضّمِ ِسينِ   فغَِريٌب لم أََره ألَحٍد. الّسه وأَمَّ

ُجِل الذي يُْستَذلُّ : أَْنتَ   السُّْفلَى. السَّهُ  السُّفَلى وأَْنتَ  االْستُ  ويقاُل للرَّ

 هؤالِء األْعياُن والُوُجوهُ.: ، وألَفاِضِلهم  هِ األَْستا ويقاُل ألَزاذِل الناِس : هؤالء

حاحِ. َسِتهٌ و، بالتَّْحِريِك ، واستِيٌّ بالكْسِر ،  َستَِهيٌّ  قُْلَت : االْستِ  وإِذا نََسْبَت إِلى  كَكتٍِف على النَّسِب ، كما في الّصِ

 ٌ  : َعظيَمةُ العَْجِز. ُستُْهمةٌ و َستْهاءُ  واْمرأَة

 .ُستَْيَهةٌ  تَها إلى األْصِل فقُْلَت :وإِذا َصغَّْرتها َرَددْ 

 .«َجْعداً  ( 4)أَسته إِْن جاَءْت به»حِديُث الُمالَعنَِة : ومنه ، كُمْكَرٍم : َضْخُم األَْليَتَْيِن ؛  ُمْستَهٌ  ورُجلٌ 

 .األْستاهِ  قاَل األْزهِريُّ : ورأَْيت رُجالً َضْخم األَْرداِف كاَن يقاُل له : أَبو

 ، كما يقاُل : أُْسِمَن فهو ُمْسَمٌن. ُمْستَهٌ  فهو أُْستِه ويقاُل :

بُع االْستِ  وِمن األْمثاِل في جَل فخلََّط فيه أَحاِديَث الضَّ جُل الرَّ ، وذلَك أَنَّها تُمّرُغ في التُّراِب ثم تُْقِعي  اْستَها : قاَل أَبو َزْيٍد : يقاُل إِذا حدََّث الرَّ

 .اْستَها أَحٌد فذلَك أَحاِديثها فَتَتَغَنَّى بما ال يْفَهُمه

 وال فٌَم ، أَي أَْصٌل وال فَْرٌع ؛ قاَل جريٌر : اْستٌ  َمقاَم األْصِل فتَقُوُل : ما لََك في هذا األْمرِ  االْستَ  والعََرُب تََضعُ 

 (5)فما َلُكُم اسحٌت يف الُعالال وال َفُم 
ُجِل بما يَِليه َغْيره   البائِنِ  اْستُ  : (6)ويَقولُوَن في عْلِم الرَّ
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__________________ 
 وصدره برواية : 95( ديوان األعش  ط بريوت ص 1)

 جذعاً توعدين سادراً أ
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب والتكملة.

ويقا  للذي ولدته أمة ايبن اســـــــتها ا يعنون اســـــــت أمة ولدته ا أنه ولد من  قوله : ويقا  اخل عبارة اللســـــــان :»( هبامش املطبوعة املصـــــــرية : 2)
 ا وهي عبارة التهذيب.« استها

 واملثبت كرواية اللسان.« محضت»( يف التهذيب : 3)
 .«ُمسَتهاً »( يف اللسان والتكملة والتهذيب : 4)
 وصدره : 525( ديوانه ص 5)

 إن عّد لؤم فسليرت أألمُ 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب. والبيت يف التكملة ا

 ( يف اللسان : يليه دون غريه.6)
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َعلِّي. (1)والذي يَِلي الُعلحبة  (1)َأعحَلُم ؛ والباِئُن : ا اِلُب الذي ال يَِلي الُعلحبة 
ُ
 يقاُ  له امل

 بَني فالٍن ؛ ومنه قَْوُل الُحَطْيئة : باْستِ  ويقاُل للقَْوِم إِذا اْستُِذلُّوا واْستُْضِعَف بهم :

ٍئ  تــــــــاِه طــــــــيــــــــِّ ٍ  وَأســــــــــــــــــــــح بــــــــح ين عــــــــَ ِت بــــــــَ اســــــــــــــــــــــح  فــــــــبــــــــِ

ِر و     ِت بـــَين ُدوَداَن حـــــــاشـــــــــــــــــَ  بـــَين َنصـــــــــــــــــح (2)ابســـــــــــــــــــــح
 

  
ا قَْوله : قيَل هو األَْخَطل ، وقيَل : عتبةُ بُن الوغِل في كْعِب بِن ُجعَْيل :  نَقَلَه الجْوهِريُّ ؛ قاَل : وأَمَّ

ك مـــــــــــــــــــن وائـــــــــــــــــــٍر و  ـــــــــــــــــــَت مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــُ  أَن

مــــــــــرح     ِت اجلــــــــــَ راِد مــــــــــن اســـــــــــــــــــــــح كــــــــــاَن الــــــــــقــــــــــُ (3)مــــــــــَ
 

  
 الَجَمِل ، وإِنَّما يَقولُوَن عجُز الَجَمل. اْستُ  فهو مجاٌز ألَنَّهم ال يَقُولُوَن في الَكالمِ 

 َ ج : َدَخَل رُجٌل على ُسلَْيمان بِن عْبِد المِلِك وعلى رأِسه َوِصيفَةٌ ُروقَةٌ فأ فقاَل : باَرَك  ؟تُْعِجبُكأَ َحدَّ النََّظَر إليها ، فقاَل له ُسلَْيماُن : وقاَل الُمَؤّرِ

البائِِن أَْعلَُم ، فقاَل : واِحٌد ، فقاَل :  اْستُ  وهي لَك ، فقاَل الرجُل : االْستِ  هللاُ ألَميِر الُمْؤِمنِين فيها ؛ فقاَل : أَْخبرني بَسْبعَِة أَْمثاٍل قِيلَْت في

ِد الِمْجَمر ، قاَل : ثالثَةٌ ، قاَل : اْستٌ  ، قاَل : اثْنان ، قاَل : اْستَهُ  وُ َصرَّ عليه الغَزْ  الَمْسُؤوِل أَْضيَُق ، قاَل : أَْربَعَةٌ ، قاَل : الُحرُّ  اْستُ  لم تُعَوَّ

، قاَل : ال ماَءِك أَْبقَْيِت وال َهنَِك أَْنقَْيِت ، قاَل ُسلَْيماُن : ليَس  ةِستَّ  أَْخبَثِيٌّ ، قاَل : اْستِي َخْمَسة ، قاَل الرجُل : ، قاَل : اْستُهُ  يُْعِطي والعَْبُد تَألَمُ 

 !.، قاَل : ُخْذها ال باَرَك هللاُ لك فيها (4)هذا في هذا ، قاَل : بَلَى أََخْذُت الجاَر بالجاِر 

 ألنَّه ال يَْقدر أَْن يُجاِمَع إذا َغَزا. اْستَهُ  قَْولُه : َصرَّ عليه الغَْزوُ 

ا يُْستدرُك عليه : *  وممَّ

 ، كعُنَِي ، كما في اللّساِن. ُسِدهَ  ، كَجبٍَل وُغراٍب : َشبِيهٌ بالدََّهِش ؛ وقد السَُّداهُ و السََّدهُ  : [سده]

ا قْولُهم : ين أََعمُّ  (5)في مْعنَى مشدوه  مسدوه في الشََّدِه ورُجلٌ  السََّدهُ  قاَل ابُن جنِّي : أَمَّ ْيِن ، ألنَّ الّشِ يُن بََدالً من الّشِ ، فيَْنبَغي أَْن تكوَن الّسِ

فاً.  تَصرُّ

 وهو قَِريٌب بعُضه من بعٍض. أَو الَجْهُل ، وأَْصلُه الِخفَّة والحَرَكةُ ، ، محّركةً وكَسحاٍب وَسحابٍَة : ِخفَّةُ الِحْلم أَو نَِقيُضه ، السَّفَهُ  : [سفه]

 بالكْسِر ، لُغتاِن أَي صارَ  َسِفهَ وكَكُرَم ،  َسفُهَ  الَكْسُر ، اْقتََصَر عليه الجْوهِريُّ وجماَعةٌ ، وقالوا : ُمثَلَّثَةً ، وِجْلَمهُ ، وَرأْيَهُ  ( 6)َسهنَفْ  َسِفهَ  قدو

 ً ْل ذِلَك َمَع التَّثِْليِث الذي َذَكَره المصنُِّف.رأْيَهُ لم يَقولُوه إِالَّ بالكْسِر ، ألنَّ فَعَُل ال َسِفهَ ونَْفَسه  َسِفهَ  ، فإِذا قالوا : َسِفيها ياً ، فتأَمَّ   يكوُن ُمتعّدِ

ً  نَْفَسه ، بالكْسِر ، َسِفهَ  وقاَل اللّْحيانيُّ : ً و َسفاَهةً و َسفَها ، وهي  َسفُه وبعُضهم يقوُل :: هذا هو الَكالُم العاِلي ؛ قاَل  ، السَّفَهِ  َحَملَه على : َسفاها

 قَِليلَةٌ.

نَْفُس زْيٍد ، وَرِشَد  َسِفَهتْ  نَْفَسه وَغبَِن رأْيَه وبَِطَر َعْيَشه وأَِلَم بَْطنَه وَوفَِق أَْمَره وَرِشَد أَْمَره ، كاَن األَْصلُ  َسِفهَ  قاَل الجْوهِريُّ : وقْولُهم :

جِل اْنتََصَب ما بَْعَده  َل الِفْعل إلى الرَّ نَْفَسه ، بالتّْشديِد ؛ هذا قَْوُل البَْصِريين  َسفَّهَ  بوقُوعِ الِفْعِل عليه ، ألنَّه صاَر في مْعنَىأَْمُره ، فلّما ُحّوِ

 والِكسائي ، ويَجوُز عْنَدهم تَْقديُم هذا الَمْنصوب كما يَجوُز غالَمه َضَرَب زْيٌد.

َل الِفْعُل ِمن النْفِس إِلى صاِحبِها َخَرجَ  ا ُحّوِ اُء : لمَّ راً ليدلَّ على أَنَّ وقاَل الفرَّ زْيٌد نْفساً ،  َسِفه فيه ، وكاَن ُحْكُمه أَْن يكونَ  السَّفَه  ما بَْعَده ُمفَّسِ

ر ال يكوُن إِالَّ نَِكَرةً ، ولكنَّه تُِرَك على إضافَتِه ونُِصَب كنَْصِب النِّكَرةِ تَْشبيهاً بها ، وال يَجوزُ  ر ال يتقدَُّم.عْنَده تَْقديمه ألنَّ الُمفَ  ألنَّ الُمفَّسِ  ّسِ

__________________ 
 ابلياء التحتية.« العلية»( عن اللسان والتهذيب ا وابألصر : 1)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب والصحاح واألساس والتكملة.« وأفناء طيئ»برواية :  142( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 أمري املؤمنا ا وهو أو  من أخذ اجلار ابجلار.( زيد يف التهذيب : كما أيخذ 4)
 والصواب ما أثبت ا ابعتبار ما بعده.« مسدوه»( ابألصر : 5)
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 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وِحلحُمُه.6)
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 َهى.وِمثْلُه قَْولُهم : ِضْقُت به َذْرعاً وِطْبُت به نَْفساً ، والمْعنَى : ضاَق َذْرِعي به وطابَْت نَْفِسي به ، انتَ 

راِت نَِكَراٌت وال يَجوُز أَن تُْجعَل الَمعاِرُف نَ   ِكَراٍت.* قُْلُت : وهذا القَْوُل أَْنَكَره النّحويُّوَن ، وقالوا : إِنَّ الُمفَّسِ

نَْفَسه ، أَي بالتَّْشديِد بالمْعنَى  َسفَّه  الَمْعنَىهذا القَْوُل فيه إِشاَرةٌ إِلى قَْوِل األَْخفَش ، فإِنَّه قاَل : أَْهُل التَّأِْويل يَْزعموَن أَنَّ  أَو نََسبَه إِليه ؛

. َسفَّه الَحقَّ ، مْعناهُ : َمنْ  َسِفهَ  المْذُكور ؛ ومنه قَْولُه : إِالَّ َمنْ   الحقَّ

زْيداً  َسِفْهتُ  َمْذَهَب التَّأِْويِل ، ويَجوُز على هذا القَْولِ وقاَل يونُُس النّحويُّ : أُراها لُغَةٌ َذَهَب يونُُس إلى أَنَّ فَِعَل للُمبالَغَِة ، فَذَهَب في هذا 

 زْيداً. َسفَّْهتُ  بمْعنَى

 ل التّأِْويل.نْفَسه أَْهلََك نَْفَسه وأَْوبَقَها ، وهذا َغْيُر خاِرٍج ِمن َمْذَهِب يونَُس وأَهْ  َسِفهَ  مْعنَى: فيه إِشاَرةٌ إِلى قَْوِل أَبي عبيَدةَ فإِنَّه قاَل  أَو أَْهلََكهُ ،

ً  ، أَي في نَْفِسه أَي صارَ  (1) (ِإاّل َمْن َسِفَه نَ ْفَسهُ )وقاَل بعُض النّحويِّين في قْوِله تعالى :  ُحِذفَْت كما ُحِذفَْت ُحُروُف « في»، إِالَّ أَنَّ  َسِفيها

 الَجّرِ في غيِر َمْوِضعٍ.

اُج : القَْوُل الَجيُِّد عْنِدي في هذا : أَ  جَّ ْر في نَْفِسه  َسِفهَ  نَّ وقاَل الزَّ في َمْوِضعِ َجِهَل ، والمْعنَى ، وهللاُ أَْعلَم ، إِالَّ َمْن َجِهَل نَْفَسه ، أَي لم يُفَّكِ

َي كما  َسِفهَ  فَوَضعَ  َي. (2)في َمْوِضعِ َجِهَل ، وُعّدِ  ُعّدِ

اجِ  ي قْوَل الزجَّ ا يُقّوِ واقِعاً َمْعناه أَْن تَْجَهَل الَحقَّ فال  َسِفهَ  فجعَلَ  ، «الَحقَّ وتَْغِمَط الناسَ  تَْسفَهَ  َر أَنْ إِنَّ الِكبْ »الحِديُث :  قاَل األَْزهِريُّ : وممَّ

 تَراهُ َحقّاً.

 فالٌن رأْيَه إِذا َجِهلَهُ وكاَن رأْيُه ُمْضطرباً ال اْستِقاَمةَ له. َسِفهَ  ويقاُل :

 َسِفهَ  أَي َمْن َجِهلَه ، وقيَل : َمْن َجِهَل نَْفَسه ، وفي الَكالِم َمْحذوٌف تَْقديُره إِنَّما البَْغُي فِْعُل َمنْ  ، «الحقَّ  َسِفهَ  إِنَّما البَْغُي ِمنْ »في الحِديِث : و

َمْخشريُّ : ِمن . وَرَواهُ الزَّ ى َحْذِف الَجاِر الَحّقِ ، على أَنَّه اسٌم ُمضاٌف إِلى الحّقِ ، قاَل : وفيه َوْجهان : أََحُدهما : أَْن يكوَن عل َسفَهِ  الحقَّ

على الحّقِ ، والثاني : أَْن يَْضَمَن مْعنَى فعل متعّدِ كَجِهَل ، والمْعنَى االْستِْخفاف بالحّقِ وأَْن ال يَراهُ على ما  َسِفهَ  وإيصاِل الِفْعل كأَنَّ األْصلَ 

زانَِة. ْجحاِن والرَّ  هو عليه ِمَن الرُّ

ً  الطَّْعنَةُ  َسِفَهتِ  ِمن المجاِز :و  كما في األساِس. ؛ ( 3)أَْسَرَع منها الدَُّم وَجفَّ  : َسْفها

ً  الشَّرابَ  َسِفهَ  ِمن المجاِز :و  أَْكثََر منه فلم يَْرَو. : إذا َسْفها

 الماَء َشِربَه بغيِر ِرْفٍق. َسِفهَ  وَحَكى اللّْحيانيُّ :

 وهي بالكْسِر ، ، ِسفاهٌ و ُسفَهاءُ  ، ج َسِفيهٌ  ، فهو كتَسافَهَ  َجِهَل ، فَِرَح وَكُرَم ؛علينا ، ك َسِفهَ  األْولى أَْن يقوَل : ، كفَِرَح وَكُرَم ، علينا ؛ َسِفهَ و

 بالكْسِر. ، ِسفاهٌ و كُسكٍَّر ، ، َسفَّهٌ و َسفائِهُ و َسِفيهاتٌ  ، ج َسِفيَهةٌ 

 .(4) (ِقياماً َوال تُ ْؤُتوا السَُّفهاَء َأْمواَلُكُم الَِِّت َجَعَل هللاُ َلُكْم )وقَْولُه تعالَى : 

اٌل بمْوِضِع النّفَقِة. غاُر ألنَّهم ُجهَّ ْبيان الّصِ  قاَل اللّْحيانيُّ : بَلَغنا أَنَّهم النِّساُء والّصِ

 .أَْسفَهُ السُّفَهاءِ  ُرِوي عن ابِن عبَّاٍس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما ، أَنّه قاَل : النِّساءُ : وقاَل 

يت المْرأَ   لضعِف َعْقِلها ، وألنَّها ال تُْحِسُن ِسياَسةَ ماِلها ، وَكذِلَك األَْوالد ما لم يُْؤنَس ُرْشُدهم. َسِفيَهة ةٌ وقاَل األْزهِريُّ : ُسّمِ

 : الَخِفيُف العَْقل. السَِّفيهُ  ؛ (5) (فَِإْن كاَن الَِّذي َعَلْيِه احْلَقُّ َسِفيهاً َأْو َضِعيفاً )وقْولُه تعالَى : 

ِعيُف : األْحمُق. السَِّفيهُ  وقاَل ُمجاِهد :  : الجاِهُل ، والضَّ

 قاَل ابُن َعَرفَة : الجاِهُل هنا هو الجاِهُل باألَْحكاِم ال
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__________________ 
 .130( البقرة ا اآية 1)
 ( أي عل  املعىن ا كما يفهم من عبارة التهذيب.2)
 ( يف األساس : وخّف.3)
 .5( النساء ا اآية 4)
 .282آية ( البقرة ا ا5)
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والِه ُكلِّها ما جاَز له َأنح يُدايَن. رِي كيَف هو ا ولو كاَن جاِهاًل يف َأحح  حُيحِسُن اإِلمالء وال َيدح
 وقاَل ابُن ِسيَده : َمْعناه إْن كاَن جاِهالً أَو َصِغيراً.

 الجاِهُل باإِلمالء. السَِّفيهُ  وقاَل اللَّْحيانيُّ :

 ٌ  .(َأْو ال َيْسَتِطيُع َأْن ميُِلَّ ُهوَ )ألنَّه قد قاَل بْعَد هذا  قاَل ابُن ِسيَده : وهذا َخَطأ

اغُب : هذا هو ا السَّفَهُ  وقاَل الرَّ ْنيويُّ ، وأَمَّ  ، فهذا هو (1) (َوَأنَُّه كاَن يَ ُقوُل َسِفيُهنا َعَلى هللِا َشَططاً )األُْخَرويُّ فَكْقوِله تعالى :  السَّفَهُ  الّدِ

ْين. السَّفَه  في الّدِ

ً و ً  : َجعَلَه َسفََّههُ تَْسِفيها ج  ، كعَِلَمهُ ؛ كَسِفَههُ  ، َسِفيها  كما تقدََّم. (َسِفَه نَ ْفَسهُ )عن األْخفَش ويُونَُس ، وعليه َخرَّ

ً  أَو . السَّفَهِ  أَي إلى نََسبَه إِليه ، : َسفََّههُ تَْسِفيها  ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

. َخَدَعه عنه ؛ إِذا عن ماِلِه : تََسفََّههو  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

يُح الغُصوَن : أَمالَتْها ، تََسفََّهتِ و ة : الّرِ مَّ َكتْها ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لذي الرُّ  أَو مالَْت بها ، أَو اْستََخفَّتْها فحرَّ

تح  هــــــــَ فـــــــــ  ز تح رِمـــــــــاٌح َتســــــــــــــــــــــَ تــــــــــَ َن كـــــــــمـــــــــا اهـــــــــح َريـــــــــح  جـــــــــَ

ِم     واســـــــــــــــــــــــــِ ر  الـــــــــــّرايِح الـــــــــــنـــــــــــ  هـــــــــــا مـــــــــــَ يـــــــــــَ (2)َأعـــــــــــالـــــــــــِ
 

  
ً  لم يَِجدْ  َسِفيهٌ  شاتََمهُ ؛ ومنه الَمثَُل : : سافََهه ُمسافََهةً و . ؛ ُمسافِها  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

. فاَعَدهُ فََشِرَب منه ساَعةً بعد ساَعٍة ؛ أَو الَوْطَب : الدَّنَّ  سافَهَ و  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

اُخ : أَْسَرَف فيه فََشِربَهُ ُجزافاً ؛ إِذا الشَّرابَ  سافَهَ  المجاِز :ِمن و  قاَل الشمَّ

رحفـــــــــــاً  ُت صـــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــح ـــــــــــَ ين ســـــــــــــــــــــــــافـ ـــــــــــ  ت  كـــــــــــبَن بـــــــــــِ  فـــــــــــَ

ُدوُر     اهــــــــــــــــا تــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  ٌة محــــــــــــــــَُ قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  تـ عــــــــــــــــَ (3)مــــــــــــــــُ
 

  
 الماَء َشِرْبتَه بغيِر ِرْفٍق. سافَْهتُ  وقاَل اللَّْحيانيُّ :

 وهذا قد تقدََّم قَِريباً فهو تْكراٌر. ، كفَِرَح ، َكَسِفَههُ   تَْقديٍر ؛وفي األساِس : َشِرْبتَه ُجزافاً بِال

 الَزَمتْهُ بَسْيٍر َشِديٍد. إِذا النَّاقَةُ الطَّريقَ  سافََهتِ  ِمن المجاِز :و

 .(4)وفي األساِس : إِذا أَْقبَلَْت على الطريِق بِشدَّةِ َسْيٍر 

 قاَل الشاِعُر :وقاَل غيُره : إذا َخفَّْت في سيِرها ؛ 

ع ســـــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــُ وحمـــــــــــــًا نـ ـــــــــــــَ اٍت وقـ يـــــــــــــ  طـــــــــــــِ ُدو مـــــــــــــَ  َأحـــــــــــــح

َوع ســـــــــــــــــــــــــا     اًل مـــــــــــُ مـــــــــــَ عـــــــــــح هـــــــــــاٍت مـــــــــــُ (5)ُمســـــــــــــــــــــــــافـــــــــــِ
 

  
 أَراَد بالُمْعَمِل الُمَوعَِّس الطريَق الَمْوُطوء.

عن  نَِسيتُه ؛ كفَِرْحُت : نَِصيبِي ، َسِفْهتُ و كذا في النسخِ والصَّواُب ُشِغْلُت أَو َشغَْلُت. ، َكفَِرْحُت وَمنَْعُت : َشغَْلُت أَو تََشغَّْلُت ، َسِفْهتُ و

 ثَْعلَب.

 َسِخيٌف. ُء النُّْسجِ ؛ كما يقاُل :َرِدي لَْهلَهٌ  أَي : َسِفيهٌ  ثَْوبٌ  ِمن المجاِز :و

ة يَِصُف َسْيفاً : : ُمْضَطِرٌب ، َسفيهٌ  ِزمامٌ  مجاِز :ِمن ال (6) و مَّ  وذِلَك لمرحِ الناقَِة وُمناَزَعتِها إِيَّاهُ ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لذي الرُّ
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ه و  تــــــــُ ــــــــح بـ يــــــــِص َنصــــــــــــــــــــــَ مــــــــِ يِّ الــــــــقــــــــَ وحشــــــــــــــــــــــِ َ  مــــــــَ يــــــــَ ــــــــح  أَبـ

هـــــــا     يـــــــٍه زِمـــــــامــــــُ فــــــِ الٍت ســــــــــــــــــــَ قــــــح ِر مــــــِ هــــــح (7)عــــــلــــــ   ــــــَ
 

  
ً  َوَجْدتُه أَْسفَْهتُه على هذا ُمتَوهَّم ِمن بابِ  فَُمْسفَه ، فَسفُهَ  كأَنَّه جاَز الحدَّ  ، كُمْكَرٍم : َمْملوٌء ، ُمْسفَهٌ  وادٍ و قاعِ : َسِفيها  وهو مجاٌز ؛ قاَل ابُن الّرِ

__________________ 
 .4( اجلن ا اآية 1)
والتكملة  «. الرواســم.. مشــا» وفيها : 79/  3والصــحاح واملقايي   والتهذيب ا «مشــا كما اهتزت» واللســان وفيه : 616( ديوانه ص 2)

 «أعاليها مرض  للرايح ... رويداً كما اهتزت» واألساس. قا  الصاغايّن : والرواية :
 ( اللسان والتهذيب واألساس.3)
 ( كذا ا ويف األساس : يسرٍي شديٍد.4)
 ( اللسان والتهذيب واألساس.5)
َفٌة ا كمكرٍم : مملوٌء. وزماٌم سفيٌه :( عبارة 6)  ... مضطرب. وانقة سفيهٌة الزمام القاموس : وواٍد ُمسح
وعجزه يف الصــحاح  .«مقالب»والتكملة وفيها : « مقال »والبيت يف اللســان واألســاس وفيها : « ســفيه جديلها»وفيه :  553( ديوانه ص 7)

 .133/  3ا وجزء من عجزه يف التهذيب واملقايي  
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ه  ــــــــــِ ت حــــــــــَ ب  َنضــــــــــــــــــــــــح ُن واٍد غــــــــــِ طــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــه ب  فــــــــــمــــــــــا ب

ُ  و     ئـــــــــــــِ ٌه تـــــــــــــَ فـــــــــــــَ َب إاّل ُمســـــــــــــــــــــــــــح راغـــــــــــــَ (1)ِإن تـــــــــــــَ
 

  
ماِم : َسِفيَهةُ  ناقَةٌ  ِمن المجاِز :و  إِذا كانْت َخِفيفَةَ السَّْيِر. الّزِ

 يَْبعَُث على َكثَْرةِ ُشْرِب الماِء. إِذا كانَ  ( 2)مسفهةو َمْسفََهةٌ  َطعامٌ  ِمن المجاِز :و

 وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : إِذا كاَن يَْسِقي الماَء َكثيراً.

 .سافََههُ فَسفََههُ : يقاُل  . (3)الُمسافََهةِ  صاِحبَهُ ، كنََصَر : َغلَبَهُ في َسفَهَ و

ياُح الغُصونَ  تََسفَهَّتِ  ِمن المجاِز :و  د َمرَّ قريباً فهو تْكراٌر.وهذا ق فَيَّأَتْها ؛ إِذا الّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : األْحمُق ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. السافهُ 

 الجهُل ِحْلَمهُ : أَطاَشهُ وأََخفَّه ، قاَل : َسفَّهو

هـــــــــا و  تـــــــــُ طحشـــــــــــــــــــــــَ ُه عــــــــــنــــــــــد الــــــــــِورحد عــــــــــَ فــــــــــِّ  ال ُتســـــــــــــــــــــــَ

طـــــــرُِم     وحِء َيضــــــــــــــــــــح ريـــــــُب الســــــــــــــــــــ  نـــــــا وشــــــــــــــــــــَ (4)َأحـــــــالمـــــــَ
 

  
 أَْحالمهم. سفهتْ  وقد

 : َخِسَرها َجْهالً. (َسِفَه نَ ْفَسهُ ) و

ً  : َوَجْدتُه أَْسفَْهتُهو  .َسِفيها

ياُح : اْضَطَربَْت. تََسفََّهتِ و  الّرِ

ا قْوُل َخلَِف بِن إِْسحاِق البَْهرانّي : ي : أَمَّ  قاَل ابُن بَّرِ

ــــــــــــّرِحــــــــــــا ح  َت ال َج حتــــــــــــَح واعــــــــــــِ ــــــــــــ  ــــــــــــن ــــــــــــا ال ــــــــــــن ث عــــــــــــح ــــــــــــَ  بـ

مح     جـــــــــــُ هـــــــــــا يف الـــــــــــلـــــــــــ  داقـــــــــــُ ُه َأشـــــــــــــــــــــــــح (5)َتســـــــــــــــــــــــــافـــــــــــَ
 

  
 فإِنَّه أَراَد أَنَّها تَتَراَمى بلُغاِمها يَْمنةً ويَْسَرةً ، كقَْوِل الَجْرمي :

غــــــــــــــامح  هــــــــــــــا ابلــــــــــــــلــــــــــــــ  داقــــــــــــــُ ُه َأشــــــــــــــــــــــــــــح  َتســــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــَ

واب     نـــــــــــــُ هـــــــــــــا واجلـــــــــــــُ ـــــــــــــَ و َذفـــــــــــــارِي ســـــــــــــــــــــــــــُ كح (6)فـــــــــــــتـــــــــــــَ
 

  
ُد فَجعَلَه ِمن الُجُدِل. تَسافُهِ  ْشداِق الاأل تَسافُهِ  فهو ِمن ا الُمبَّرِ ُل أَْظَهر. تَسافُه وأَمَّ  الُجُدِل ، واألَوَّ

. أَْسفَهَ و . سافِهٌ  ورُجلٌ  هللاُ فالناً الماَء : َجعَلَهُ يُْكثُِر ِمن ُشْربِه ، نَقَلَهُ الجْوهِريُّ  وساِهٌف : َشِديُد العََطِش ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ

. َسفَّْهتُ تَ و أُْن ؛ كما في األساِس. (7)قََراَرة  تََسفََّهتْ  وفي الَمثَِل : قَراَرة عليه : إِذا أَْسَمْعته ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ  ؛ وهي الضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َمِليح ال َطْعَم له ، كقَْولَك : َسِليٌخ َمِليٌخ ؛ عن ثَْعلَب ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. َسِليهٌ  : [سله]

 الذي يقوُل أَْفعل في الَحْرِب وأَْفعَل ، فإذا قاتََل لم يُْغِن شيئاً ؛ وأَْنَشَد : األَْسلَهُ  وقاَل َشِمٌر :

ٍة و  ــــــــــــــــَ وث ــــــــــــــــُ َه ذي ل ــــــــــــــــَ ل  مــــــــــــــــن كــــــــــــــــرِّ َأســــــــــــــــــــــــــــــح

ــــــــــــــُ     رحُب ال يـ ُر ا ــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ِدُم ِإذا ُتســــــــــــــــــــــــــــح (8)قــــــــــــــح
 

  
.  نَقَلَهُ األَْزهِريُّ
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ً  كَمنََع ، البَعيُر والفََرُس في َشْوِطه ، َسَمهَ  : [سمه] حاحِ ؛ وفي الُمْحَكم : ولم  َجَرى َجْرياً ال يَْعرُف اإِلْعياَء ؛ بالضّمِ : ، ُسُموها كما في الّصِ

هٌ  ، ج ساِمهٌ  فهو يَْعرف اإِلْعياَء ،   ابُن ِسيَده لُرْؤبَة :أَْنَشدَ  كُركَّعٍ ؛ ، ُسمَّ

َر َجرحَي الس م ِه  َتنا والد هح  (9)اي لَيـح
 أَراَد : لَْيتَنا والدَّْهر نَْجِري إِلى غيِر نهايٍَة. وهذا البَْيُت أَْوَرَده الجْوهِريُّ :

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف اللسان : ومسهفة.2)
َفٌه بضم امليم : مملوٌء.( عل  هامش القاموس عن نسخة : 3)  وواٍد ُمسح
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
 .«قراراً »( يف األساس : 7)
 ( اللسان.8)
 واللسان والتهذيب ويف الصحاح برواية : 165( ديوانه ص 9)

 ليت املىن والدهر جري السمه
 .98/  3وجزء منه يف املقايي  
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َر َجرحُي  ُىن والّدهح
 الس م هليَت امل

ي : وبَْعده :  قاَل ابُن بَّرِ

هِ  د 
ُ
 هلل َدر  الغانِياِت امل

نا في ُمنانا إلى غيِر نهايٍَة قاَل : ويُْروى في رجِزه َجْرٌي ، بالّرْفعِ على َخبَر ليَت ، وَمن نََصبَه فعَلى الَمْصَدِر ، والمْعنَى ليَت الّدْهَر يَْجِري ب

 تَْنتِهي إليها.

جلُ  َسَمهَ و ً  الرَّ هٍ  : حائٌِر ، من قْومٍ  ساِمهٌ  فهو ، ( 1)ُدِهشَ   :َسْمها  ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ وابُن ِسيَده. ُسمَّ

َهىو . الَهواءُ : بضّمِ فتَشديِد الميِم الَمْفتوَحِة َمْقصوراً  ، السُّمَّ  بيَن الّسماِء واألرِض ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

هىوقاَل اللَّحيانيُّ : يقاُل للَهواِء اللُّوُح  يهاءِ  ؛ السُّمَّ  بالمّدِ ؛ وفي نَّصِ اللّْحيانّي بالقَْصِر وهو الصَّواُب. كالسُّمَّ

هىو  ُمخاُط الشَّيطاِن. : السُّمَّ

هى َب فييقاُل : ذَهَ  الَكِذُب واألَباِطيُل. أَْيضاً :و ْيَهى ، أَي في الباِطِل ؛ السُّمَّ ْيهاءِ و كالسُّمَّ  والتَّْشديد في ويَُخفَّفاِن ، بالقَْصِر والَمّدِ ، ، السُّمَّ

هى ْيَهىو السُّمَّ حاحِ. السُّمَّ  هو الذي في التْهِذيِب بخّطِ األَْزهِرّي ، وِمثْلُه في الّصِ

ا يهاءُ  وأمَّ اغانيُّ عن ثَْعلَب وفَسََّره بالَهواِء.بالمّدِ مع التَّْشديِد  السُّمَّ  فَنَقَله الصَّ

هُ و ه وهذه عن الِكسائي ، قاَل : وهو ِمن أَْسماِء الباِطِل. يقاُل : َجَرى فالٌن َجْريَ  ، كُسكٍَّر ، السُّمَّ  .السُّمَّ

هِ  وقاَل النَّْضُر : َذَهَب في هىو السُّمَّ  ، أَي في الريحِ والباِطِل. السُّمَّ

هى وقاَل أَبو َعْمٍرو : َجَرى فالنٌ  . السُّمَّ  ، إِذا َجَرى إِلى غيِر أَْمٍر يَْعِرفُه ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

َهى َذَهبَْت إِبِلهُ و قَْت في كّلِ َوْجٍه ؛ السُّمَّ ْيَهى نَقَلَهُ الجْوهِريُّ ؛ وَكذِلكَ  : تَفَرَّ اُء : َذَهبَْت إِبلُه، على ِمثاِل  السُّمَّ  َوقَعُوا في ُخلَْيَطى. وقاَل الفرَّ

ْيَهى ْيَهى ، أَي ال يَْدِري أَْيَن َذَهبَْت. السُّمَّ ْيَهى والُكمَّ  والعُمَّ

ْيَهى وقيَل : ُق في كّلِ َوْجٍه ِمن أَّيِ الحيواِن كاَن. السُّمَّ  التَّفَرُّ

هَ و ً  إِبِلَه َسمَّ هٌ  بلٌ إِ  : أَْهَملَها ، فهي تَْسِميها ه هذا قَْوُل أَبي َحنيفَةَ ، وليَس بجيٍِّد ألنَّ  ، كُركَّع ؛ ُسمَّ هَ  ليَس على (2) ُسمَّ  .َسَمهَ  إِنَّما هو على َسمَّ

َهةُ و  بُسْفَرةٍ. عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ ، كُسكََّرٍة : ُخوٌص يَُسفُّ ثم يُْجَمُع فيُْجعَُل َشبِيهاً ؛ السُّمَّ

هُ  َرُجلٌ  قاَل اللّْحيانيُّ :و  كمعَظٍَّم : ذاِهبُهُ. وُمَسبَّهُ العَْقِل ، العَْقلِ  ُمَسمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْيَهى  الكبِر. ، كُخلَّْيَطى ، التَّبَْختُُر من السُّمَّ

ةُ »الحِديُث : ومنه  ْيَهى إِذا َمَشْت هذه األُمَّ َع منها السُّمَّ  .«فقد تُُوّدِ

هُ و جُل إِلى غيِر َغَرٍض. السُّمَّ  ، كُسكٍَّر : أَْن يَْرمي الرَّ

ً  وبقَي القْومُ  ها ديَن ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. ُسمَّ  : أَي ُمتَلَّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، محّركةً : قَْريةٌ بِمْصَر ، وأَْصلُه سمتاى. سمتيه : [سمته]

 كما في الُمْحَكم. : العاُم ؛ السَّنَةُ  : [سنه]

ْوِض :  .«م ع و»، وقد تقدََّم في  السَّنَةِ  على الّشهوِر العَربيَِّة بِخالفِ  أَْطوُل من العام ، والعاُم يُْطلَقُ  السَّنَةُ  وقاَل السُّهيلّي في الرَّ
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ح بعٌض ا السَّنَةَ  وَذَكَر المصنِّفُ  لثاني ، هنا بناًء على القَْوِل بأَنَّ الَمها هاٌء ويعيُدها في المْعتَّلِ على أَنَّ الَمها واٌو ، وِكالُهما َصِحيٌح وإِن َرجَّ

 لكّلِ منهما. فإِنَّ التَّْصريَف شاِهدٌ 

ين. ، ِسنُونَ  ج  بكسر الّسِ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : والس َمُه.1)
 .«قوله : ألن ُلّه أي كركض لي  عل  لّه أي بتشديد امليم ا وقوله : إلا هو عل  له أي بتخفيفها»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
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ْين.قاَل الجْوهِريُّ :   وبعُضهم يقوُل بضّمِ الّسِ

 وَسنَواٌت. َسنَهاتٌ  َمْنقوَصةٌ ، والذاِهُب منها يَجوُز أَْن يكوَن هاًء وواواً بَدليِل قْوِلهم في َجْمِعها : السنَةُ  قاَل ابُن ِسيَده :و

ي : الدَّليُل على أَنَّ المَ   قاع :واٌو قَْولُهم َسنَواٌت ؛ قاَل ابُن الرِّ  َسنَة قاَل ابُن بَّرِ

ِت رأحٍس  يـــــــــــح ـــــــــــَ الِ  مـــــــــــن بـ تح يف الـــــــــــقـــــــــــِ قـــــــــــَ تـــــــــــِّ  عـــــــــــُ

جـــــــــاُر     هـــــــــا الـــــــــتـــــــــِّ تـــــــــح بــــــــــَ واٍت ومـــــــــا ســـــــــــــــــــــــَ نـــــــــَ (1)ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
؛  السَّنَة أَْوقَعُوا ذلَك عليها وعليها إِْكباراً لها وتَْشنِيعاً واْستِطالَةً. يقاُل : أَصابَتْهم الُمْجِدبَةُ من األَراِضي ، َكذِلكَ والقَْحُط ؛  ُمْطلقَةً : السَّنَةُ و

ين ليُْعلَم بذلَك أَنَّه قد أُْخِرج عن بابِِه إلى الَجْمع بالواِو والنوِن ، وقد قالوا ِسنُونو َسنَهاتٌ  والَجْمُع من كّلِ ذِلكَ  ً  ، كسُروا الّسِ ؛ أَْنَشَد  ِسنِينا

 الفاِرِسيُّ :

ه  نـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــَ ٍد فـــــــــــــِإن  ســـــــــــــــــــــــــــِ  َدعـــــــــــــاينَ مـــــــــــــن جنـــــــــــــَح

نـــــــ    نـــــــَ بــــــــح يــــــــ  يـــــــبـــــــًا وشـــــــــــــــــــــَ َ بـــــــنـــــــا شـــــــــــــــــــــِ عـــــــِ ح رحَدا لـــــــَ (2)ا مـــــــُ
 

  
 ، كما تََرى ، ورأَْيت ِسنينٌ  وُل هذهفثَباُت نُونِها مع اإِلضافَِة يدلُّ على أَنَّها ُمَشبَّهةٌ بنوِن قِنِّْسرين فيَمْن قاَل : هذه قِنَّْسريُن ، وبعُض العََرِب يق

 ً  .ِسنِينَ  ورأَْيت ِسنُونَ  فيعرُب النوَن ، وبعُضهم يَْجعَلُها نوَن الَجْمعِ فيقوُل هذه ِسنِينا

 ، وقيَل : أَْصلُها َسنََوةٌ بالواِو ، كما ُحِذفَْت الهاُء. َسنَةً  ِمثَاُل الَجْبَهِة ، فُحِذفَْت الُمها ونُِقلَْت َحَرَكتُها إِلى النوِن فبَِقيَتْ  السَّنَِة السَّْنَهةُ  وأَْصلُ 

اُح : ِسنِينٌ  ويقاُل : هذه بِالدٌ   ، أَي َجْدبةٌ ، قاَل الطرمَّ

ن  الــــــــــــــــرِّيــــــــــــــــُح فــــــــــــــــيــــــــــــــــِه  َرٍ  حتــــــــــــــــَِ خــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  مبــــــــــــــــُ

ِا     نـــــــــِ ِد الســـــــــــــــــــــــِّ لـــــــــَ ـــــــــَ ِب يف الـــــــــبـ لـــــــــح َا اجلـــــــــُ نـــــــــِ (3)حـــــــــَ
 

  
 السَّنَةُ  ا رجَع ُسئَِل عنه فقاَل :إِذا كانْت ُمْجِدبةً. قاَل األَْزهِريُّ : وبُِعَث رائٌِد إِلى بَلٍَد فَوَجَده ُمْمِحالً فلمَّ  َسنَةٌ  وقاَل األْصمعيُّ : أَرُض بَني فالنٍ 

 ، أَراَد الُجُدوبةَ.

أَي الَجْدب ، وهي ِمن األَْسماِء الغاِلبَة نَْحو الّدابَّة في الفََرِس ، والَمال في اإِلبِِل ، وقد  ، «بالسَّنَةِ  اللُهّم أَِعنِّي على ُمَضر»في الحِديِث : و

 ذا أَْجَدبُوا.َخصُّوها بقَْلِب الِمها تاء في أَْسنَتُوا إِ 

 وهي َسنواٌت اْشتََدْدَن على أَْهِل المدينِة. ؛ للسَّنَةِ  وهو َجْمُع ُسنَيَّة ، وُسنَيَّةُ تَْصغيُر تَْعظيمٍ  َوقَعُوا في السُّنَيَّاِت البِيِض ،و

 أَي َجْدٌب َشديٌد. ، «ُسنَيَّةٌ َحْمراءُ  (4)فأَصابَتْها »في حِديِث َطْهفَة : و

ً و َهةً سانََههُ ُمسانَ و  أَو اْستَأَْجَره لها. بالسَّنَةِ  عاَملَهُ : واٌو  السَّنَةِ  على أَنَّ الذاِهَب ِمن َساناهُ ُمسانَاةً ، َكذِلكَ و األخيَرةُ عن اللّْحيانّيِ ، ، ِسناها

 .َسنَةٍ  بْعدَ  (5) َسنَةً  ولم تَْحمْل أُْخرى أَو َسنَةً  النَّْخلَةُ : َحَملَتْ  سانََهتِ و

 .َسانََهتْ وقيَل قد عاَوَمْت  َسنَة ولم تَْحملْ  َسنَةً  األَْصمعيُّ : إِذا َحَملَِت النَّْخلَةُ وقاَل 

امت : َسنَةً  أَي تَْحمل : َسْنهاءُ  هيو  وال تَْحِمل أُْخَرى ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لبَعِض األْنصاِر ، وهو ُسَوْيُد بُن الصَّ

ٍة  يـــــــــــ  بـــــــــــِ هـــــــــــاء وال ُرجـــــــــــ  نـــــــــــح تح بســـــــــــــــــــــــــَ يحســـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــلـــــــــــَ

وائــــــــــِح و     نــــــــــِا اجلــــــــــَ رااي يف الســــــــــــــــــــــــِّ (6)لــــــــــكــــــــــنح عــــــــــَ
 

  
جُ  التََّسنُّهُ و  يَقَُع على الُخْبِز والشَّراِب وغيِرِه. الذي : التََّكرُّ

نُونَ  أَتَْت عليه وَسٍن : َسنِهٌ  َطعامٌ  قاَل أَبو زْيٍد :و  .الّسِ

ٌج ؛ ُمتََسنَّهٌ  ُخْبزٌ و . : ُمتََكّرِ  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

__________________ 
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 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 ( يف اللسان : أصابتنا.4)
 .«قوله : أو سنة اخل هو عا ما قبله ا واملغايرة يف التعبري»( هبامش املطبوعة املصرية : 5)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.6)
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 .َسنَةً  عْنَده ، كتََسنَّْيُت : إذا أَقَْمُت عْنَده تََسنَّْهتُ 

 الُمْجِدبَةُ ؛ وبه فَسَّر أَبو عبيٍد األْنصاِرّي. السَّنَةُ  : أَصابَتْها َسْنهاءُ  ونَْخلَةٌ 

 : ال نَباَت بها وال َمَطر. َسنَةٌ َسْنهاءُ و

 ، ويقاُل أَْيضاً ُسنَْينَةٌ ، وهو قَليٌل. َهةٌ َسنْ  على أَنَّ األَْصلَ  ُسنَْيَهةٌ  أَْيضاً على السَّنَةُ  وتَُصغَّرُ 

ً  الطَّعاُم والشَّراُب ، كفَِرَح ، َسنِهَ و ، وقيَل : لم  (1) (فَاْنظُْر ِإىل َطعاِمَك َوَشراِبَك ََلْ يَ َتَسنَّهْ ): تَغيََّر ؛ ومنه قْولُه تعالى :  تََسنَّهو َسنها

 .الّسنُونَ  تَغَيَّْره

اُء : لم  نِينَ  يَتَغيَّْر بُمُرورِ وقاَل الفرَّ  عليه. الّسِ

 .(2) (فَِبُهداُهُم اقْ َتِدهْ ): قاَل ثَْعلَب : قََرأَها أَبو َجْعفٍَر وشيبَةٌ ونافٌِع وعاِصٌم بإثْباِت الهاِء ، إن َوَصلُوا أَو قََطعُوا ، وَكذِلَك قْولُه 

 ، فكاَن يَْحذُف الهاَء منه في الَوْصِل ويثبتُها في الَوْقِف. (َتِدهْ اق ْ )، وخالَفَُهم في  (ََلْ يَ َتَسنَّهْ )ووافَقَُهم أَبو َعْمرو في 

 وكاَن الِكسائيُّ يحذُف الهاَء منهما في الَوْصِل ويثبتُها في الَوْقِف.

الطَّعاُم إذا  َسنِهَ  أَبي َعْمٍرو ، ِمن قْوِلهم بإثْباِت الهاِء في الَوْقِف واإلْدراجِ ، وهو اْختِيارُ  (ََلْ يَ َتَسنَّهْ )وقاَل األْزهِريُّ : الَوْجهُ في الِقراَءةِ 

 تغَيََّر.

ْيُت أَْظفاِري.  وقاَل أَبو َعْمٍرو الشَّْيبانيُّ : أَْصلُه يَتََسنَّْن فأَْبَدلوا كما قالوا تََظنَّْيُت وقَصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

  من الدَّْهِر ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ في الّرباعي.وَسبَّةٌ  َسْنبََهةٌ ومن الدَّْهِر  َسْنبَةٌ  (3): َمَضْت  [سنبه]

. وَكْسِرها : اآلِخَرةِ  بالكْسِر فيهما وضّمِ الهاءِ  ِسِهْنساهُ و ِسِهْنساه ( 4)اْفعَْل ذلك  :[سهنسه]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

اُء :  ٍء.أَي آِخَر ُكّلِ شي وقاَل الفرَّ

 وال فَعَْلتُه آثَِر ذي أثِيٍر. ِسِهنساهِ  الُمْستَْقبل ، ال يقاُل فَعَْلتُهوقاَل ثَْعلَب : ال يقاُل هذا إالَّ في 

 قد كاَن كذا وكذا. ِسِهْنساهِ  ء قُْلتاْذَهْب َمعَنا ، وإذا لم يكْن بَْعده شي ِسِهْنساهِ واْدُخْل معنا ،  ِسِهْنساهُ  وحَكى اللّْحيانيُّ :

ّمِ : ُسوهاي : [سوه]  َعةُ.أَْهَملَهُ الجما ، بالضَّ

أَبو الفتْحِ محمُد بُن محمِد بِن إْسماعيل الشافِِعيُّ سبط الجمال الّسمالوي ، َسِمَع : قد َوَرْدتُها ، ومنها  ة بإْخميَم من أَرِض ِمْصَر ؛ وهي :

 .895على الحافِِظ ابِن َحَجر والبَْدِر النسَّابَة ، ماَت َسنَة 

 مع اهلاء فصل الشني
ْبهُ   :[شبه]  كِجْذعٍ وأَْجذاعٍ وَسبٍَب وأَْسباٍب وَشِهيٍد وأَْشهاٍد. ، ( 5)أَْشباهٌ  ِر والتّْحريِك وكأَميٍر : الِمثُْل ، ج، بالكسْ  الّشِ

 أَباهُ فما َظلَم ؛ ويُْرَوى : أَْشبَهَ  ومنه : َمنْ  : ماثَلَهُ ، أَْشبََههُ و شابََههُ و

 َمنح ُيشابه أَبه فما  ََلمو 
ُجلُ  أَْشبَهو هُ : الرَّ  عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : َعَجَز وَضعَُف ؛ إِذا أُمَّ
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ِه  ٌه مـــــــــــــن أُمـــــــــــــِّ بـــــــــــــَ َح فـــــــــــــيـــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــــح

ِه     مـــــــــــِّ رحطـــــــــــُ مح الـــــــــــرأحِس ومـــــــــــن خـــــــــــُ ظـــــــــــَ (6)مـــــــــــن عـــــــــــِ
 

  
 .(7) (َوَغْْيَ ُمَتشاِبه  ُمْشَتِبهاً )ومنه قْولُه تعالى :  ُكلٌّ منهما اآلَخَر حتى اْلتَبََسا ؛ أَْشبَهَ  : اْشتَبَهاو تَشابََهاو

__________________ 
 .259( البقرة ا اآية 1)
 .90( األنعام ا اآية 2)
وقد تبعنا اللســان فبفردان املادة برتمجة  .«قوله : مضــت ســنبة اخل كذا يف اللســان ا وأفرده برتمجة فقا  : ســنبه اخل»( هبامش املطبوعة املصــرية : 3)

 مستقلة أيضاً.
 .«ذلك»بد  : « هذا»وس : ( يف القام4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وَمَشاِبُه.5)
 ( اللسان.6)
 .99( األنعام ا اآية 7)
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ً  إِيَّاهُ وبه َشبََّههُ و  : َمثَّلَهُ. تَْشبيها

 بعُضها بعضاً ؛ قاَل : يُْشبِهُ  ُمْلتبسةٌ  ُمْشِكلَةٌ  أَي ، كُمعَظََّمٍة : ُمَشبََّهةٌ و ُمْشتَبَِهةٌ  أُمورٌ و

َك يف َزمـــــــــــــــــــــــــــا و  مح أبنـــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــــــَ  اعـــــــــــــــــــــــــــح

هح     نــــــــــــــــ  ن  هــــــــــــــــُ هــــــــــــــــاٍت هــــــــــــــــُ بــــــــــــــــِّ (1)ِن ُمشــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ّمِ : االْلتِباُس ؛  الشُّْبَهةُ و  منه. ُشْبَهةٍ  إِنّي لِفي: تقوُل  الِمثُْل. أَْيضاً :و، بالضَّ

ً  عليه األَْمرُ  ُشبِّهَ و  وُخلَِّط. : لُبَِّس عليه تَْشبِيها

: ما لم يُتَلَقَّ َمْعناه من لَْفِظه ، وهو على َضْربَْين : أََحُدهما إِذا ُردَّ إلى  الُمتَشابِهُ وفالُمْحَكُم : قد َمرَّ تَْفِسيُره ،  ، الُمتَشابِهُ وفي القُرآِن الُمْحَكُم و

 ٍء تَْسُكُن نَْفُسه إِليه.تَّبُع له ُمْبتَدٌع وُمتّبٌع للِفتْنَِة ألنَّه ال يكاُد يَْنتِهي إلى شيالُمْحَكِم ُعِرَف َمْعناه ، واآلَخُر ما ال َسبِيل إلى َمْعرفَِة َحِقيقَتِه ، فالَمُ 

ٌر ، وإِاّل فإِن سيق الكَ وقاَل بعُضهم : اللَّْفُظ إِذا َظَهَر منه الُمراُد فإِْن لم يَْحتَمل النّْسخ فُمْحَكم ، وإِالَّ فإِن لم يَْحتَِمل التَّأِْويل  الم ألْجل ذِلَك فُمفَّسِ

يغَِة ، فَخِفيٌّ وِإن َخِفي لنَْفِسه ، أَي لنَْفِس  يغَِة ، وأُْدِرَك عقالً  الُمراد فنَّص وإال فظاِهر ، وإِذا َخِفَي فإن َخفي لعاِرٍض ، أَي لغيِر الّصِ الّصِ

 .فُمتَشابِهٌ  فُمْشكل ، أَو نَْقالً فُمْهَمل ، أَو لم يُْدَرك أَْصالً 

 ما قد نُِسَخ. الُمتَشابِهاتواِك : أَنَّ الُمْحَكمات ما لم تُْنَسْخ وُرِوي عن الضحَّ 

كتيِن : النُّحاُس األْصفَُر ، ويُْكَسُر ؛ الشَّبَهانُ و الشَّبَهُ و هو َضْرٌب من النّحاِس ، : واْقتََصَر الجْوهِريُّ على األولى واألخيَرةِ ، وقاَل  ، محرَّ

 ى ؛ وأَْنَشَد :بمْعنَ  ِشْبهٍ و َشبَهٍ  يقاُل : ُكوزُ 

ٍة  قـــــــــــــَ لـــــــــــــح ب حـــــــــــــَ نـــــــــــــح زحُروٍر إىل جـــــــــــــَ َ
ديـــــــــــــُن ملـــــــــــــ  تـــــــــــــَ

هـــــــا     يــــــبــــــُ بــــــِ ٍ  طــــــَ ــــــح رِف و اهـــــــا بــــــِ ِه ســــــــــــــــــــَ بـــــــح (2)مــــــن الشــــــــــــــــــــِّ
 

  
. .أَْشباهٌ  ج  وفي الُمْحَكم : هو النُّحاُس يُْصبَُغ فيَْصفَرُّ

.  وفي التّْهذيِب : َضْرٌب ِمن النُّحاِس يُْلقَى عليه دواٌء فيَْصفَرُّ

ي به ألَنَّه إِذا فُِعَل به ذلكَ قاَل ابُن   الذَّهَب بلَْونِه. أَْشبَه ِسيَده : ُسّمِ

 يُْشَرُب للدَّواِء ؛ عن اللّْيِث. كَسحاٍب : َحبٌّ كالُحْرفِ  ، الشَّباهُ و

كتيِن ، الشَّبَهانُ و الشَّبَهُ و ي ؛ ، محّرِ أَْحَمُر وَحبٌّ كالشَّْهدانِجِ تِْرياٌق لنَْهِش الَهواّمِ ، شائٌِك ، له َوْرٌد لَِطيٌف  كالسَُّمرِ  نَْبتٌ  األُولى عن ابِن بَّرِ

 نافٌِع للسُّعاِل ، ويُفَتُِّت الَحَصى ، ويَْعِقُل البَْطِن.

تَْيِن ،و حاحِ بفتحٍ فضٍم : بَضمَّ  وأَْنَشَد : الِعضاِه ؛ ِمن َشَجرٌ  والذي في الّصِ

رُُه  دح ث  صـــــــــــــــــــــــــَ ُت الشـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــِ نـــــــــــح ـــــــــــُ اٍن يـ  بـــــــــــواٍد ميـــــــــــَ

هو     لـــــــــــــُ فـــــــــــــَ هـــــــــــــاِن  َأســـــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــَ رحِخ والشـــــــــــــــــــــــــــ  َ
(3)ابملـــــــــــــ

 

  
 ؛ والبَْيُت لرُجٍل من عْبِد القَْيِس. الشَّبَهانِ ووأَْنَشَده أَبو َحنيفَةَ في كتاِب النَّباِت : بالَوْرخِ 

 وقاَل أَبو عبيَدةِ : لألَْحَوِل اليَْشُكري ، واْسُمه يَْعلى.

 ُدَريٍد.يمانِيَّةٌ ، َحَكاها ابُن  أَو الثُّماُم ،

امُ  . أَو النَّمَّ ياِحين ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ  ِمن الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. َشبَه َجْمٌع ال واِحَد له ِمن لَْفِظه ، أَو َجْمعُ  الُمشابِهُ   على غيِر قِياٍس كَمحاِسٍن وَمذاِكير ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 بكذا : تََمثََّل. تََشبَّهو

ً تَ  عليه َشبََّههو  : َخلََّطه عليه. ْشبِيها

 .الشُّْبَهِة ُشبَهٌ  وَجْمعُ 
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 ٍء ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ.ٍء وَشيُء : أَْشَكَل ؛ وأَْيضاً َساَوى بيَن شيالشي َشبَّهو

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( الصحاح واللسان منسوابً للمرار ا ويف األساس بدون نسبة.2)
 قا  ابو عبيدة : البيت لالحَو  اليشكري ا واله : يعل . ( اللسان عن ابن بري :3)
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 : االْستِواُء. التَّشابُهو

 .يَتََشبَّهُ  في ِروايٍَة :وأَي يَْنِزُع إلى أَْخالِق الُمْرِضعَِة ؛ :  «يَُشبَّهُ  اللَّبَنُ »في الحِديِث : و

 ، كُمعَظٍَّم : الُمْصفَرُّ ِمن النَِّصّيِ. الُمَشبَّهُ و

اِدِق ، يقاُل لولِده بَنُو الشَّبيهُ و ُث  الّشبيهيُّونَ  بِمْصر وُهم الشبيه : لَقَُب اإِلماِم الحافِِظ القاِسِم بِن محمِد بِن َجْعفِر الصَّ ، وَولُده الحاِفُظ المحّدِ

، وَمقاُمه بيَن اإِلماَمْين  370، وتُوفي بها َسنَة  ، وكاَن لُدخوِله اْزِدحاٌم َعِجيٌب لم يَُر مثْلُه 344يَْحيَى بُن القاِسِم هو الذي َدَخَل ِمْصَر َسنَة 

 يُزاُر.

ً  رأَْسه ، كَمنََع ، َشَدهَ  : [شده]  َشَدَخهُ. : َشْدها

 وهذه عن أَبي عبيٍد ، قيَل : هو َمْقلوٌب منه. ، كأَْشَدَههُ  فاُلناً : أَْدَهَشهُ  َشَدهَ و

.نَقَلَهُ  : الَمشاِغُل ؛ الَمشاِدهُ و َمْخشريُّ ُك ويَُضمُّ  بالفتْحِ ، ، الشَّْدهُ  واالسمُ  الزَّ  كالبُْخِل والبََخِل. ويَُحرَّ

 ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ ؛ واالسُم بالضّمِ والتَّْحريِك ؛ كذا عن أَبي زْيٍد. َمْشُدوهٌ  فهو ، كعُنَِي : ُدِهشَ  ُشِدهَ و

 عن أَبي زْيٍد أَْيضاً. ُشِغلَ  أَْيضاً : ُشِدهَ و

 كغُراٍب. ، الشَُّداهُ  ، واالسُم : ( 1)ُحيَِّر فأَْنَشَده : قيلَ و

ا ُشِدهَ  قاَل األَْزهِريُّ : لم يَْجعَلْ  ْدهُ  من الدََّهِش كما يظنُّ بعُض الناِس ، واللغَةُ العاِليَةُ َدِهَش على فَِعَل ، وأَمَّ  فالداُل ساِكنَةٌ. الشَّ

ً  كفَِرَح ، إِلى الطَّعاِم ، َشِرهَ   :[شره]  وهذه عن اللّْيِث. ، َشْرهانُ و َشِرهٌ  فهو واْشتَدَّ ، ِحْرُصهُ  ( 2)َغلَبَ   :َشَرها

 أُ الِحْرِص.وقيَل : هو أَْسوَ 

ينِ  قَْولُهم في الدُّعاِء :و أَو سْريانِيَّةٌ أَو عْبرانِيَّةٌ ، وهذا أَصّح  يُونانِيَّةٌ  وسكوِن الّراِء ، كلمةٌ  إِْهيَا ، بكْسِر الَهْمزةِ ، وأََشْر إِْهيَا بفتْحِ الَهْمزةِ والّشِ

اغانيُّ : هكذا أَْقرَ  أَي األََزليُّ الذي لم يََزْل. ،  أَنِية َحْبٌر من أَْحباِر اليَهوِد بعََدِن أَْبيََن.قاَل الصَّ

 ، وكأنَّه اْختِصاٌر منه ، أَي يا حيُّ يا قَيُّوُم ؛ نَقَلَهُ اللَّْيُث. َشراِهيا وقيَل : هيَا

اغانيُّ : بفتْحِ الَهْمزةِ ، وبخّطِ  ولوَن أَْهيَا ،لكن ألنَّ النّاَس يَْغلَطوَن ويق ألنَّه ليَس على َشْرِط الِكتاِب ، وليَس هذا َمْوِضعَهُ  وقاَل الصَّ

اغانّي : بمّدِ الَهْمزةِ ،   وهو َخَطأٌ على ما يَْزُعُمهُ أَْحباُر اليَهوِد. بإِْسقاِط الَهْمزةِ ، ، َشراِهياوالصَّ

 وهذا الذي َخطَّأَه هو الَمْشهوُر في ُكتُِب القْوِم ، وال يكاُدوَن يَْنطقُوَن بغيِر ذلَك.

ةُ تقوُل : يا َهيا ، وهو ُمَولٌَّد والصَّواُب يا َهياهُ بفتْحِ الهاِء.وقاَل   األْصمعيُّ : العامَّ

 .شَراِهيا قاَل أَبو حاتٍِم : أَظنُّ أَْصلُه يا َهيا

ْل.  وقاَل ابُن بُُزْرج : وقالوا يا َهيا ويا َهيا إِذا َكلَّمتَه ِمن قِريٍب ، فتأَمَّ

ً  هُ ،كَمنَعَ  عنه ، َشفََههُ  : [شفه]  عليك الَمْرتَع والماَء أَي نَْشغَلُه عليك ، أَي هو قَْدُرنا ال فَْضَل فيه. نَْشفَهُ  نحنُ : يقاُل  َشغَلَهُ. : شْفها

 مثُْل َمثْموٍد وَمْضفوٍف وَمْكثوٍر عليه. ، َمْشفُوهٌ  أَلَحَّ عليه في الَمْسأَلِة حتى أَْنفََد ما عنده فهو فالٌن : إِذا َشفََههُ  أَو

، ولهذا قالوا :  ُشفَْيَهة عْنَد َجميعِ البَْصِريّين ، وتَْصغيُرها الُمها هاءٌ و،  َشفَهةٌ  األَْصلُ و، ويُْكَسُر ؛  َشفَةٌ  اإِلنساِن : َطبَقَا فَِمِه ، الواِحَدةُ  َشفَتَاو

ِمثال َدِمّيِ ويَِدّيِ  َشِفيُّ  أَْنَت بالِخياِر إْن ِشئَْت تََرْكتَها على حاِلها وقُْلتَ فإِذا نََسْبَت إليها ف ، ِشفاهٌ  ج ؛ الشَّفَِويَّة ، ولم يقولُوا الشَّفَِهيَّةُ  الُحُروفُ 

حاحِ. َشفَواٌت ، واٌو ألنَّه يقاُل في الَجْمعِ  الشَّفَةِ  َزَعَم قْوٌم أَنَّ النَّاقَِص ِمنو ؛ َشفَِهيُّ  وَعِدّيِ ، وإِن ِشئْتَ   كما في الّصِ

.وَسيَأْتي للمصنِِّف   تَْنبيهٌ على ِذلَك في المْعتّلِ

ي : الَمْعروُف في َجْمعِ   ، ُمَكّسراً غيَر ُمَسلَّم. َشفٍة ِشفاهٌ  قاَل ابُن بَّرِ
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فاهِ  وَحَكى الِكسائيُّ إِنَّه لغَِليظُ   ثم َجَمَع على هذا. الشَّفَِة َشفةً  كأَنَّه َجعََل كلَّ جْزٍء ِمن الّشِ

__________________ 
َتَدهَ »: ( يف القاموس 1) َتَدهَ »وعل  هامشه عن نسخة : « فاشح  .«كاشح
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َغَلَبُه.2)
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 وَشفَواٌت ، والهاُء أَْقيَُس والواُو أََعمُّ ، ألنَّهم َشبَّهوها بالسَّنواِت ونُقصانُها َحْذُف هاِئها. َشفَهاتٌ  قالوا الشَّفَةَ  وقاَل اللَّْيُث : إذا ثَلَّثُوا

 .َشفَهات ْلُت : وحَكى البَْدُر الّدماِمينِي في شْرحِ التَّْسهيلِ * قُ 

فحِذفَِت الهاُء األْصِليَّة  َشفََهة ، كانت في األْصلِ  َشفَةٌ  بالهاِء ، فَمْن قاَل : َشفَهٌ وفي الَوْصِل ،  َشفَةٌ  قاَل األْزهِريُّ : والعََرُب تقوُل : هذه

 بالهاِء أَْبقَى الهاَء األَْصِليَّة. َشفَه ِث ، وَمْن قاَل :وأُْبِقيَْت هاُء العاَلمِة للتَّأْنِي

ّمِ : العَِظيُمها. الشُّفاِهيُّ و  ، بالضَّ

حاحِ : َغِليُظ   .الشَّفَتَْين (1)وفي الّصِ

ٍء قيَل مثُل هذا ، لو قُْلَت َكلَّمتُه ُمفاَوهةً ، َجاُؤوا بالَمْصدِر على غيِر فِْعِله ، وليَس في كّلِ شي ُمشافََهةٌ  فَكلََّمهُ  َشفَتِهِ  من َشفَتَه : أَْدنَى شافََههُ و

 لم يَُجْز إنَّما يُْحَكى في ذلك ما ُسِمع ، هذا قَْوُل ِسْيبََوْيه.

 الُمخاَطبَةُ ِمْن فِيَك إلى فِيِه. الُمشافََهةُ  وقاَل الجْوهِريُّ :

 كما في األساِس. َدانَاهُ ؛ إذا البَلََد واألَْمَر ، شافَهَ  ِمن المجاِز :و

 ؛ قاَل ابُن ُمْقبِل : َشفَتَه ال يَِجُد من الماِء ما يَبُلُّ به : العَْطشانُ  الشَّافِهُ و

ٍر  طـــــــــَ ٍه بـــــــــَ نح شـــــــــــــــــــــــافـــــــــِ نـــــــــا هبـــــــــا مـــــــــِ ئـــــــــح مح َوطـــــــــِ  فـــــــــكـــــــــَ

فــــــــــاِديــــــــــهــــــــــا و     َن أنــــــــــفــــــــــاٍ  نــــــــــُ ان مــــــــــِ ذح مح َأخــــــــــَ (2)كــــــــــَ
 

  
 ، عن ابِن األْعرابّيِ السَّافِه بهذا المْعنَى وهو َصِحيٌح أَْيضاً. «ـس ف ه»وتقدََّم في 

 .َشفَةٍ  يقاُل : ما َكلَّمني ببِْنتِ  : الَكِلَمةُ. الشَّفَةِ  بِْنتُ  ِمن المجاِز :و

فاهُ  : َكثَُرْت عليه َمْشفُوهٌ  ماءٌ و . الّشِ  حتى قَلَّ

حاحِ : الذي َكثَُر عْنَده الناُس. إذا َصنَع ألَحِدُكم خاِدُمه »الحِديُث : ومنه  كثَُرت عليه األَْيِدي ، إذا ، َمْشفُوهٌ  َطعامٌ  ِز :ِمن المجاو وفي الّصِ

ً  َطعاماً فليُْقِعده َمعَه ، فإن كانَ   الَمْشفُوهُ  أَراَد فإن كاَن َمْكثوراً عليه أَي كثَُرت أََكلَتُه ، وقيَل : ؛ «فليََضْع في يِده منه أُْكلةً أَو أُْكلَتَْينِ  َمْشفُوها

 هنا القَِليُل.

 يَْسأَُل الناَس َكثيراً. ُمْلِحفٌ  أَي ، الشَّفَةِ  َرُجٌل َخِفيفُ  ِمن المجاِز :و

 ِضدٌّ. للنَّاِس ، فهو قَليُل السُّؤالِ  أَْيضاً :و

 كما في األساِس. ِذْكٌر َجميٌل ؛ أَي ةٌ ،َحَسنَ  َشفَةٌ  له فينَا ِمن المجاِز :و

حاحِ : ثَنَاٌء َحَسٌن.  وفي الّصِ

 النَّاِس عليك. َشفَةَ  ما أَْحَسنَ و

 النَّاِس. ِشفاهُ  الناِس عليك لَحَسنَةٌ ، أَي ثناَءُهم عليك حَسٌن وِذْكُرهم لَك ، ولم يَقُلْ  َشفَةَ  وقاَل اللّْحيانيُّ : أنَّ 

 قَليلَةٌ. أَي : َمْشفوَهةٌ  وأَْموالُنا ( 3)ناأَتَْيتَ  ِمن المجاِز :و

 أَي يفنُونَهُ. مالي : يَْشفَهونَ  كاَد الِعيالُ و

ِل وهذان الَمْعنياِن قد تقدَّما في  أَلَحَّ عليه في الَمْسأَلَِة حتى أَْنفََد ما عْنَده ؛ أَْيضاً :وَشغَلَهُ.  أَْيضاً :و. َشفَتَه ، كَمنَعَهُ : َضَربَ  َشفََههُ و أَوَّ

 التَّْرجمِة فهو تْكراٌر.

حاحِ. بفٍَم ، ما كانَتْ  الشَّفَِهيَّةُ  الُحُروفُ و  وهي الباُء والفاُء والميُم ، وال تَقُْل َشفَِويَّة ؛ كما في الّصِ

َزه الَخِليُل.  وَجوَّ
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 ليَس للِّساِن فيها َعَمٌل. الشَّفَةِ  ها منألنَّ َمْخَرجَ  َشفَِهيَّةٌ ووفي التَّْهِذيِب : ويقاُل للفاِء والباِء والميِم َشفَويَّةٌ 

. ؛ َشفَتاهُ  : ال تَْنَضمُّ  ( 4)رُجٌل أَْشفَىو  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

تِه.  قاَل : وال َدليَل على صحَّ

 ، أَو قلَّ ، كما تقدََّم. َمْشفُوهٌ  فهو الطَّعاُم ، كعُنَِي ، َكثَُر آِكلُوه ، ُشِفهَ  ِمن المجاِز :و

__________________ 
 ( يف الصحاح : عظيُم الشفتا.1)
 .«قوله : من أنفا  بنقر حركة اهلمزة إىل النون للوزن»( اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( يف القاموس : ألان.3)
َفُه.4)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َأشح
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 .َمْشفُوهٌ  عْنَده ، فهوحتى أَْنفَُدوا ما  زيٌد : َكثَُر سائِلُوه ُشِفهَ و

ي : وقد يكونُ   الذي أَْفنَى مالَهُ ِعيالُه وَمْن يَقُوتُه ؛ قاَل الفََرْزَدُق يَِصُف صائِداً : الَمْشفُوهُ  قاَل ابُن بَّرِ

ٍص  نــــــــَ ــــــــَ فــــــــوٌه َأخــــــــو قـ ِض َمشــــــــــــــــــــــح  عــــــــارِي اأَلشــــــــــــــــــــــاجــــــــِ

ِومِي     وحمـــــــــًا غـــــــــرَي هتـــــــــَح ـــــــــَ َ نـ اح ُم الـــــــــعـــــــــَ عـــــــــِ طـــــــــح (1)مـــــــــا يـــــــــُ
 

  
 .َمْشفُوهٌ  فهو َكثَُر طاِلبُوهُ ، ذاإ الماُل : ُشِفهَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 للفََرِس ، كقَْوِل أَبي ُدَواد : الشَّفَةُ  قد تُْستعارُ 

ران  هـــــــــــح لـــــــــــوســـــــــــــــــــــــــًا عـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــُ نـــــــــــا جـــــــــــُ تـــــــــــح  فـــــــــــبـــــــــــِ

فــــــــــارا     ِه الصــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــح ي ــــــــــَ تـ فــــــــــَ نح شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــزُع مــــــــــِ ــــــــــن (2)ت
 

  
فاُر : يبيُس البُْهمى وله شوٌك يَْعلَُق بَجحافِِل   الَخْيِل.الصَّ

ْلُو فجاَءتِ  الشَّفَةَ  واْستَعاَر أَبو عبيدٍ  ْلِو قاَل : إذا ُخِرَزِت الدَّ  مائِلَةً قيَل كذا. الشَّفَةُ  للدَّ

 قاَل ابُن ِسيَده : فال أَْدِري أَِمَن العََرِب َسِمع هذا أَْم هو تَْعبيُر أَْشياخِ أَبي ُعبيٍد.

 : الَكِلَمةُ. َشفَةٍ  وذات

 : َمْطلوٌب ؛ عن اللَّْيِث. َمْشفُوهٌ  وماءٌ 

 وقيَل : َمْمنُوٌع ِمْن ِوْرِده لِقلَّتِه.

 وقيَل : كثيُر األَْهِل.

ْره. َشفَْهتُ  وَحَكى ابُن األْعرابّيِ :  نَِصيبي ، بالفتْحِ ، ولم يُفَّسِ

 وَردَّ ثَْعلَب عليه ذِلَك وقاَل : إنَّما هو َسِفْهُت أَي نَِسْيُت.

 أَْدنَى عْلم. َشفَتِه : خاِلُد بُن َسلََمةَ الَمْخزوِميُّ أَحُد ُخطباِء قَُرْيش وكان في الشَّفَةِ  وذُو

ً  النَّْخلُ  َشقَّهَ  : [شقه] . : تَْشِفيها  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

رَ كذا في النُّسخِ والصَّواُب َشقَّح ، فإنَّه الِزٌم غيُر ُمتَعّدِ ؛  َشقََّحها ؛ وقاَل ابُن األثيِر : أَي  «يُْشِقهَ  نََهى عن بَْيعِ التَّْمِر حتى» الحِديُث : وبه فُّسِ

 والهاُء بدٌل ِمَن الحاِء. ،

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 التَّْمِر : أَْن يَْحَمرَّ ويَْصفَرَّ كاإلْشقاحِ ؛ وبه ُرِوي الحِديُث أَْيضاً. إْشقاه

ً و شاَكَههُ ُمشاَكَهةً  : [شكه] أَبا فالٍن ، أَي قاِرْب في الَمْدحِ وال تُْطنِْب ؛ يقاُل  شاِكهْ  وَوافَقَهُ ؛ ومنه الَمثَُل : شابََههُ وشاَكلَهُ وقاَربَهُ  أَي : ِشكاها

 ِء ، كما يقاُل بدون ذا يَْنفَُق الِحَمار ؛ أَْنَشَد الجْوهِريُّ لُزهيٍر :للّرُجِل يُْفِرُط في مْدحِ الشي

تـــــــــــــــــاٍ  و  اٍط عـــــــــــــــــِ وحَن أبَلـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ ٍة عـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــِ

ِم     ـــــــــد  ِة ال هـــــــــَ ـــــــــهـــــــــا ُمشـــــــــــــــــــــــاكـــــــــِ ي واشـــــــــــــــــــــــِ (3)ِورَاٍد حـــــــــَ
 

  
 شاِكهْ  عليه الَوْحَش ، فقاَل له : وقيَل : أَْصُل الَمثَِل : أَنَّ َرُجالً رأَى آَخَر يَْعِرُض فرساً له على البَْيعِ ، فقاَل له : هذا فََرُسَك الذي كنَت تَِصيدُ 

 أَبا فالٍن.

 : تَشابَها. تَشاَكهاو

. أَْشَكَل ؛ ِمثْلُ  األَْمُر : أَْشَكهَ  قاَل أَبو َعْمرو بُن العاَلِء :و  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ، كقُْنفٍُذ : أُْشنُهُ  : [شنه]
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 ة قُْرَب أَْصبَهاَن. وهكذا َضبََطه ياقوُت ، والهاُء َمْحضة ، وهي :

 يّام.ُت : بَْلَدةٌ شاَهْدتُها في َطَرِف أَْذَربيجان ِمن ِجَهِة إِْربل بَْينها وبيَن أُرمية يَْومان ، وبَْينها وبيَن إْربل َخْمسة أَ وقاَل ياقو

 * قُْلُت : فأَْين هذا ِمن قْوِل المصنِِّف أَنَّها قُْرَب أْصبَهان ، وهو َخَطأٌ.

__________________ 
 وعجزه : 184/  2( ديوانه ط بريوت 1)

 فما ينام حبري غري هتومي
 واملثبت كرواية اللسان.

 .«ننزع»( اللسان برواية : 2)
 واللسان والصحاح. 76( ديوانه ط بريوت ص 3)
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يرازي  األُْشنُهيُّ  ومنها : الفَِقيهُ عبُد العَزيِز بُن علّيِ  ، وَرَوى عن أَبي َجْعفَر ابِن الُمْسلمة ، وَصنََّف  (1)الشافِِعيُّ تَفَقَّه على أَبي إْسحاق الّشِ

 انيُّ على غيِر قِياٍس.في الفَرائِِض ، هكذا نََسبَه الَماِلينّي في بعِض تَخاِريِجه ، قاَل : وُربَّما قالوه بالَهْمِز بْعَد األِلِف ، فقالوا : األُشن

 ياقوُت : وُربَّما قالوا أُْشنانّي بنُونَْين. قالَ 

 * قُْلُت : وقد تقدََّم بيانُه في النوِن.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .إشنيهي ، بالكْسِر وفتحِ النوِن : قَْريةٌ بِمْصَر والنِّْسبَةُ  إشنَيه

ً  َوْجُههُ  شاهَ  : [شوه]  االسُم. َهةُ الشُّو: ويقاُل  : قَبَُح ؛ َشْوَهةً و يَُشوه َشْوها

 ، فَهَزَمهم هللاُ تعالى.« الُوُجوه شاَهتِ »في حِديِث ُحنَْيٍن : أَنَّه َرمى الُمْشِركيَن بكّفِ ِمْن َحًصى وقاَل : و

 قاَل أَبو َعْمرو : أَي قَبَُحِت الُوُجوه.

 .«الَوْجهُ  َشاهَ »في حِديِث ابِن َصيَّاٍد أَْيضاً قاَل له : و

ً  ، كفَِرَح ، َكَشِوهَ   ، وُهما القَبِيحا الَوْجه والخْلقَِة. َشْوهاءُ  وهي أَْشَوهُ  فهو َشوها

ً  شاهَ و ً  فاُلنا  عن اللّْحيانّيِ. أَْفَزَعهُ ؛ : َشْوها

 ِشدَّةُ اإلصابَِة بها. الشََّوهُ  وقيَل : أَصابَهُ بالعَْيِن. أَْيضاً :و

ٌ  أَْشَوه رُجلٌ   لناَس بعَْينِهما فتَْنفُذُ َعْينُهما.: يُِصيباِن ا َشْوهاءُ  واْمرأَة

ُ  األَْشَوهُ  وقاَل اللْيُث :  .َشْوهاءُ  السَِّريُع اإلصابَِة بالعَْيِن ، والمْرأَة

 مالَهُ أَصابَه بعَْينِه. شاهَ  وقاَل اللّْحيانيُّ :

هٌ  ، والَجْمعُ  شائِهٌ  فهو َحَسَدهُ ، : شاَههُ و  إليه ؛ عن أَبي َعْمٍرو. َطَمَحتْ  : تَُشوهُ  نَْفُسهُ إلى كذا شاَهتْ و ، َحَكاه اللّْحيانّي عن األْصمعّي. ُشوَّ

َههُ و ً  تعالى هللاُ  َشوَّ هٌ  فهو قَبََّح َوْجَههُ  : تَْشويها  ؛ قاَل الُحَطْيئة : ُمَشوَّ

ه  قـــــــــــــَ ـــــــــــــح ل و َه ُ  خـــــــــــــَ هـــــــــــــًا شـــــــــــــــــــــــــــَ  أَر  مَث  َوجـــــــــــــح

هح     لــــــــــُ َح حــــــــــامــــــــــِ بــــــــــِّ ــــــــــُ ٍه وقـ نح َوجــــــــــح َح مــــــــــِ بــــــــــِّ (2)فــــــــــقــــــــــُ
 

  
هٌ و أَْشَوهُ  ٍء من الَخْلِق ال يُوافُِق بعُضه بعضاً :وكلُّ شي  .ُمَشوَّ

هْ  ال يقاُل :و هْ  وَخصََّصه األَْزهِريُّ فَرَوى عن أَبي الَمكاِرِم : إذا َسِمْعتَني أَتََكلَُّم فال ال تُِصْبنِي بعَْيٍن. أَي َعلَيَّ ، تَُشّوِ عليَّ ، أَي ال تَقُْل ما  تَُشّوِ

 أَْفَصَحَك فتُِصيبَني بالعَْيِن.

 الَوْجِه القَبِيَحةُ الخْلقَِة. : العابَِسةُ  الشَّْوهاءُ و

 الَمِليَحةُ الَحَسنةُ. الَجِميلَةُ  أَْيضاً :و

 رائِعَةٌ َحَسنةٌ. َشْوهاءُ  ُرِوي عن ُمْنتَِجع بِن نَْبهان قاَل : اْمرأَةٌ و

 ؛ وقاَل الشاِعُر : «لعَُمرَ  قالوا : ؟إلى َجْنِب قَْصٍر ، فقُْلُت : لَمْن هذا القَْصر َشْوهاءُ  بَْينا أَنا نائٌِم رأَْيتُني في الجنَِّة فإذا اْمرأَةٌ »وفي الحِديِث : 

ين و  بـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــُ رحقـ ـــــــــــــــــــــَ وحهـــــــــــــــــــــاَء تـ اَرٍة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِبـــــــــــــــــــــِ

ِ  و     لــــــــــــــح ِذ ا ــــــــــــــِ بــــــــــــــِ نــــــــــــــح ر  مبــــــــــــــَ ظــــــــــــــَ ًا يــــــــــــــَ (3)محــــــــــــــَ
 

  
 ِضدٌّ. فهو

 .الشََّوهُ  واالسُم منها الَمْشُؤوَمةُ ، : الشَّْوهاءُ و
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ائِعَةُ  صفَةٌ َمْحموَدةٌ فيه ، وهي من الَخْيِل : الشَّْوهاءُ و  الطَِّويلَةُ. الُمْشِرفَةُ  ( 4)الرَّ

ْدقَْيِن والِمْنَخَرْيِن.ال قيَل : هي (5) و  ُمْفِرَطةُ َرْحِب الّشِ

__________________ 
 ( يف معجم البلدان : الفريوز اابذي.1)
 والبيت يف اللسان. وانظر ختر ه فيه. .«.. أر  د وجهاً » برواية : 257( تكملة ديوانه ص 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 الرائعُة.( يف القاموس : الطويلُة 4)
 ( يف القاموس : أو.5)
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 وقيَل : هي الواسعَةُ الفَِم ، وأَْنَشَد الجْوهِريُّ ألَبي ُدَواد :

وهــــــــــــا  ِ  فــــــــــــُ والــــــــــــِ وحهــــــــــــاُء كــــــــــــاجلــــــــــــُ َي شــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــهــــــــــــح

ـــــــُم     ي كـــــــِ ـــــــيـــــــه الشـــــــــــــــــــــّ ر  ف جـــــــاٌف َيضـــــــــــــــــــــِ ـــــــَ ت (1)ُمســـــــــــــــــــــح
 

  
غيَرةُ الفَِم ؛ قيَل : هيو  صفَةٌ لألُْنثى. إنَّما هي أَْشَوهُ  فََرسٌ : وال يقاُل  ِضدٌّ. فهو الصَّ

 إْحَداهما لحاِجِب بِن ُزَراَرةَ ؛ قاَل بْشُر بُن أَبي خاِزٍم : فََرساِن ، : الشُّْوهاءُ و

واِد و  َت الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ٌب حتـــــــــــــــح َت حـــــــــــــــاجـــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ  أَفــــــــــــــــح

جـــــــــاِم     ُح يف الـــــــــلـــــــــِّ مـــــــــَ وحهـــــــــاِء  ـــــــــَح (2)عـــــــــلـــــــــ  الشـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 والثانِيَةُ فََرُس َعْمرو بِن ماِلٍك األَْوِدي.

هُ و ً  كُمعَظٍَّم : القَبِيُح الشَّْكلِ  ، الُمَشوَّ  .كاألَْشَوهِ  الذي ال يُوافُِق بعُضه بعضا

 .أَْشَوهٌ  واْرتفاُعها وإْشراُف الرأِْس ؛ ومنه فََرسٌ  ، محّركةً : ُطوُل العُنُقِ  الشََّوهُ و

 قَِصُرها : ِضدٌّ. أَْيضاً :و

 البََصِر. شاِهي وَكذِلكَ  يُدهُ ،َحد أَي البََصِر : شاهُ والبََصِر  شائِهُ  رُجلٌ و

 للذََّكِر واألُْنثَى. تكونُ  الواِحَدةُ من الغَنَمِ  الشَّاةُ و

 بمْنِزلَِة هذا رحمةٌ ِمن ربِّي. شاةٌ  وَحَكى ِسْيبََوْيه عن الَخليِل : هذا

باِء والبَقَِر والنَّعاِم وُحُمِر الَوْحِش ؛ أِْن والَمعَِز والّظِ  األْعَشى : قالَ  أَو يكوُن من الضَّ

 (3)حاَن انحِطالُ  الّشاِة من َحيحُث َخي ما و 
 وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لطَرفَةَ في الثْوِر الَوْحشي :

َ  فــــــــــيــــــــــهــــــــــمــــــــــا  تــــــــــح ِرُف الــــــــــعــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــَ لــــــــــتــــــــــاِن تـ َؤلــــــــــ   مــــــــــُ

َرِد     فــــــــــح َر مــــــــــُ وحمــــــــــَ جَيح شــــــــــــــــــــــــاٍة حبــــــــــَ عــــــــــَ (4)كســــــــــــــــــــــــامــــــــــِ
 

  
ي : ومثْلُه للبيٍد :  قاَل ابُن بَّرِ

يحِن شاة إراِن  َفض اخَلد   (5)َأو َأسح
 وقاَل الفََرْزدُق :

وَص إىل ســــــــــــــــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــٍد  لــــــــــــُ ُت الــــــــــــقــــــــــــَ هــــــــــــح  فــــــــــــَوجــــــــــــ 

(6)إذا مـــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــاُة يف اأَلرحطـــــــــــــاِة قـــــــــــــاال    
 

  
 قاَل األَْعَشى : ؛ (7) الَمْرأَةِ  عن بالشاةِ  ُربَّما َكنّواو

ه  ه عـــــــــن شـــــــــــــــــــــــاتـــــــــِ نـــــــــِ يـــــــــح َة عـــــــــَ لـــــــــَ فـــــــــح ُت غـــــــــَ يـــــــــح  فـــــــــَرمـــــــــَ

ا     حـــــــــاهلـــــــــَ بـــــــــه وطـــــــــِ لـــــــــح ـــــــــَ َة قـ بـــــــــ  ُت حـــــــــَ بـــــــــح (8)فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل عنتَرةُ :

ـــــــــه  تح ل لـــــــــ  نح حـــــــــَ مـــــــــَ ٍص لـــــــــِ نـــــــــَ  اي شـــــــــــــــــــــــاَة مـــــــــا قــــــــــَ

ُرِم     هـــــــــــا مل حتـــــــــــَح تـــــــــــَ ـــــــــــح يـ تح عـــــــــــلـــــــــــي  ولـــــــــــَ ُرمـــــــــــَ (9)حـــــــــــَ
 

  
كما قالوا  ِشيَاهٌ  ، حِذفَِت الهاُء األْصِليَّة وأُثْبِتَِت الهاُء التي هي للعاَلمِة التي تَْنقَِلُب تاًء في اإلْدراج ، وقيَل في الَجْمعِ  شاَهةٌ  : أَْصلُها الشاةُ و

 ماٌء ، واألْصُل ماَهةٌ وماَءةً ، وَجَمعُوها ِمياهاً.
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الثالثَةُ األخيَرةُ اسٌم  ، كَسيٍِّد ، َشيِّهٌ و كِعنٍَب ، ، ِشيَهٌ و (10) َشِويٌّ و أَشاِوهُ و هما ،بكْسرِ  ، ِشواهٌ و ِشياهٌ و شاهٌ  أَْصلُهُ  شاءٌ  ج وقاَل ابُن ِسيَده :

 للَجْمعِ ، وال يُْجَمُع باألَِلِف والتاِء كاَن جْنساً أَو ُمَسّمى به.

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب والصحاح.1)
 ( اللسان.2)
 وصدره : 188( ديوانه ط بريوت ص 3)

 فلما أضاء الصبح قام مبادراً 
 وعجزه يف اللسان.

 واللسان وعجزه يف الصحاح. 28( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 4)
 وصدره : 208( ديوانه ط بريوت ص 5)

 فكبهنا هي يوم غّب كالهلا
 وعجزه يف اللسان.

 واملثبت كرواية اللسان.« فروحتُ »برواية :  70/  2( ديوانه ط بريوت 6)
 ( يف القاموس : املرأُة ابلرفض ا والكسر  اهر.7)
 واللسان.« قلبها وطحاهلا»برواية :  150( ديوانه ط بريوت ص 8)
 ا واللسان. 28( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 9)
 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا هامش القاموس.« وشو »( قوله : 10)
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ا   أَن يكوَن فُعاُلً ، ثم َوقََع اإلعالُل باإِلْسكاِن ، ثم َوقََع البََدُل ، للِخفَِّة.فعلى التَّْوفِيَة ، وقد يَجوزُ  ِشْيه فأَمَّ

ا الياء ،  على التَّوفِيَِة ، ثم َوقََع البََدُل للُمجانََسِة ألنَّ قَْبلَها واواً وياًء ، وُهما َحْرفا ِعلٍَّة ولُمشاَكلَِة الهاء َشِويهٌ  فيَجوُز أَْن يكوَن أَْصله َشِويٌّ  وأَمَّ

يادةِ  َشِويٌّ  وقد يَجوُز أَْن يكونَ  ؟ال تَرى أنَّ الهاَء قد أُْبِدلت ِمن الياِء فيَما َحَكاهُ ِسْيبََوْيه من قْوِلهم : ِذْه في ِذيأ على الحْذِف في الواِحِد والّزِ

ي  اَدةِ وآلٌل بالحْذِف.في الَجْمعِ ، فيكون ِمن باِب آلل في التَّْغييِر ، إالَّ أنَّ َشِويَّا مغيٌَّر بالّزِ

ا  ، وأُْبِدلت الواُو ياًء الْنِكساِرها وَمجاوَرتِها الياء. َشْيِوهٌ  فبَيٌِّن أَنّه َشيِّهٌ  وأَمَّ

لى العَْشر فإذا جاَوْزَت إ ِشياهٍ  بالهاِء في أَْدنَى العَدِد تقوُل : ثالثُ  ِشياهٌ  ، والَجْمعُ  ُشَوْيَهةٌ  ألنَّ تَْصغيَرها الشاةِ شاَهةٌ  وقاَل الجْوهِريُّ : أَْصلُ 

 .الشاِء َشِويٌّ  كثيَرةٌ ، وَجْمعُ  شاءٌ  فبالتاِء ، فإذا َكثَّْرَت قيَل هذا

يِّهُ و الَشِويُّ و الشاءُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :  واِحٌد ؛ وأَْنَشَد : الشَّ

نــــــــــــــا  لــــــــــــــَ اِوُز َرحــــــــــــــح ُة ال  ــــــــــــــُ يــــــــــــــ   قــــــــــــــالــــــــــــــتح هبــــــــــــــَُ

ِر     ِويِّ وعــــــــــاَب َأهــــــــــُر اجلــــــــــامــــــــــِ ُر الشــــــــــــــــــــــــ  (1)َأهــــــــــح
 

  
ي البَقَرةَ الَوْحشيَّةَ  ، «َغنَمٍ  بِشياهِ  فأَْمَر لها»في الحِديِث : و فَميََّزها باإِلضافَِة لذِلَك ، قالَهُ ابُن  شاةً  إنّما أضافَها إلى الغَنَم ألنَّ العََرَب تُسّمِ

 األثيِر.

 َكثيَرتُها. ( 2)أَو كما يقاُل َمأْبَلَةٌ ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ عن أَبي عبيٍد ؛ زاَد غيُرهُ : قَلَّْت أَو َكثَُرْت ؛ ؛ شاءٍ  : ذاتُ  َمشاَهةٌ  أَْرضٌ و

ِر بِن ُهَذْيٍل :وأَْنَشَد الجوْ  ؛ شاءٍ  : صاِحبُ  شاِهيٌّ و شاِويٌّ  رُجلٌ و  هِريُّ لُمبَّشِ

ُه  ــــــــــُ ــــــــــهــــــــــا شــــــــــــــــــــــــات ــــــــــي ُض الشــــــــــــــــــــــــاِوي  ف فــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ  ال يـ

هُ و     التـــــــــــــــــــــــــــــــُ اراُه وال عـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ال محـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

 (3)إذا َعالها اقحرَتََبتح وفاتُُه 

ْيَت به رُجالً قْلتَ   ، انتََهى. شاِهيٌّ : قُْلَت  الشاةِ  ، كما تقوُل َعطاِويٌّ ، وإن نََسْبَت إلى شاِويٌّ : ، وإن ِشئَْت  شائِيٌّ  قاَل : وإن َسّمِ

نَْحِوه ، أاَل على غيِر قِياٍس ، وَوْجه ذِلَك أنَّ الَهْمزةَ ال تَْنقلُب في َحّدِ النََّسب واواً إاّل أَْن تكوَن َهْمزةَ تأْنِيٍث كَحْمراء و شاِويٌّ  وقاَل ِسْيبََوْيه :

 ال َغْير. شائِيٌّ  فعلى الِقياِس  بشاءٍ  فإن َسّمْيتَ  ؟تقوُل في عطاٍء َعطائِيٌّ  تَرى أَنَّك

هَ شاةٌ و . : اْصَطاَدها ؛ تََشوَّ  نَقَلَه الجْوهِريُّ

هَ و َل ؛  له : تَنَكَّرَ  تََشوَّ ْهتَ تَ أَ » الحِديُث : قاَل لَصْفوان بِن الُمعَطَّل حيَن َضَرَب َحسَّاَن بالسَّْيِف :ومنه له وتَغَوَّ على قْوِمي أَْن َهداُهُم هللاُ  َشوَّ

 ؟ أَي تَنَكَّْرَت وتَقَبَّْحَت لهم.«لإِلْسالمِ 

ّمِ : البُْعُد ، الشُّوَهةُ و  له وبُوَهةٌ ، وهذا يقاُل في الذَّم. ُشوَهةٌ  وَكذِلَك البُوَهةُ. يقاُل : ، بالضَّ

 .«شاهٍ  اْكتُبُوا ألَبي»، يوَم الفتْحِ :  وسلمليهعهللاصلىوهو الذي قاَل له النبيُّ  : َصحابيُّ ، شاهٍ  أَبوو

 يُْمنَُع ويُْصَرُف. الَمْشهوِرين ، تْرَجَمه غيُر واِحٍد ِمن العُلماِء ، الِكْرمانيُّ : ِمَن األَْولياءِ  شاهُ و

ا َمْنعُه فلعلَّه للِعْلميَّة والعُْجمِة. ْرُف فظاِهٌر ، وأَمَّ ا الصَّ  قاَل شْيُخنا : أَمَّ

ثٌ  شاِهينٍ  ابنُ و والتاِريُخ مائَةٌ كثيُر التَّصانِيِف ، َصنََّف ثلثمائة وثالثِيَن ُمَصنّفاً منها التَّْفسيُر أَْلُف جْزٍء والُمْسنَُد أَْلُف وَخْمسمائَِة جْزٍء  : ُمحّدِ

 اً.وَخْمسوَن ُمجلّداً ، وَمداُده الذي َكتََب به التَّصانِيَف أَْلُف قْنطاٍر وثَماْنمائَة وَسْبعَة وِعْشُروَن قْنطار

وما يَتعلَُّق به في النوِن ، فكاَن األْولى ِذْكُر هذا هناك أَْيضاً ، والفَْرُق بأَنَّ النوَن هناك أَْصٌل وهنا زائَِدةٌ  الشَّاِهينَ  قاَل شْيُخنا : أَْوَرَد المصنِّفُ 

 فَْرق بِال فاِرٍق.

__________________ 
 .«ال  اور»( اللسان ا وفيه : 1)
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 ضروب عليه بنسخة املؤلف هامش القاموس.م« أو»( قوله : 2)
 ( اللسان وقبله :3)

 رب خر  انزح فالتهو 
 واألو  والثاين يف الصحاح.
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 : الُمْختاُل. األَْشَوهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

هُ   : القَبِيُح العَْقِل. الُمَشوَّ

 .وسلمعليههللاصلى: لم يَُصلَّ فيها على النبّيِ  َشْوهاءُ  وخْطبَةٌ 

هَ و هْ  : َرفََع َطْرفَه إليه ليُِصيبَه بالعَْيِن ؛ وبه ُرِوي : ال تَشوَّ  عليَّ ، أَي ال تَقُل ما أَْحَسنَهُ فتُِصيبَني بالعَْيِن. تَُشّوِ

هُ  يقاُل : هو  أَْمواَل الناِس ليُصيبَها بالعَْيِن. يَتََشوَّ

هَ و  هللاُ حلوقَُكم : أَي َوسَّعَها. َشوَّ

 َخْيِل : الَحديَدةُ الفُؤاِد.ِمن ال الشَّْوهاءُ و

 .(1)َحديَدةُ البََصِر  َشْوهاءُ  وفي التَّهِذيِب : فََرسٌ 

 ، محّركةً : الُحْسُن. الشََّوهُ و

 : من ُملُوِك الفُْرِس ، وهو سابُوُر ذُو األْكتاِف. بُورُ شاهَ و

 : أَي َمِلُك الُملُوِك ؛ قاَل األْعشى : َشَهْنَشاهْ  الُمْستَْعملةُ في رْقعَِة الشََّطَرْنج ؛ ومنه الشاهُ  : السُّْلطاُن ، فاِرِسيَّةٌ ؛ ومنه الشاهُ و

ه و  كـــــــُ لــح نحشـــــــــــــــــــــاُه الـــــــذي ســـــــــــــــــــــاَر مــُ هــَ َر  شــــــــــــــــَ  ِكســــــــــــــــح

     ُ بــــــــَ ــــــــح يــــــــٌ  وَزنـ تــــــــِ هــــــــَ  راٌح عــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــه مــــــــا اشــــــــــــــــــــــح (2)ل
 

  
اُح البُخاِري. شاهاْن َشاه قاَل السُّكَِّريُّ : أَرادَ   ، ولكنَّ األْعشى حَذَف األَِلفَْين منه ؛ ونَقَلَه أَْيضاً شرَّ

ِسّي ِمن شيوخِ الحاِكم أَبي عبِد هللِا ، َوَرَد َرُسوالً إلى ، بضّمِ الهاِء : َجدُّ أَبي بْكٍر محمد بن أَحمَد ابِن علّيِ القاِضي الفَِقيه الفارِ  شاُهَوْيهو

 .297؛ وأَْيضاً َجدُّ محمِد بِن إبراهيَم السََّمْرقَْنِدي عن علّيِ بِن َحْرٍب الَمْوِصِلّي ، ماَت َسنَة  361نَْيسابُوَر فماَت بها َسنَة 

، وَرَوى عن البَابلّي والمزاحّي والّشبراملسي ؛ وعنه عالياً شْيخنا  1030ِلَد َسنَة بُن َمْنصوِر بِن عاِمٍر األرمناويُّ الَحنَفيُّ ؛ وُ  شاهينُ و

ُر ُسلَْيماُن بُن ُمْصطفى الَمْنصوِريُّ ، وشيوُخ مشايِخنا السيُِّد عليُّ بُن ُمْصطفَى بِن َحَسٍن الضَّريُر الّسيواسيُّ  ، وُمْصطفَى بُن فتْحِ هللِا  المعّمِ

يُّ  ار بِن ُمْقبِل بِن شاهان الختالنيُّ َسِمَع البُخاِري على الفَْربري ، وعنه الشيُخ المع الَحمويُّ الَمّكِ ُر أَبو لُْقمان يَْحيَى بُن عمَّ ُر ثلثمائة والمعّمِ ّمِ

 سنة بابا يوسف الَهَروّي ، َذَكَره الشيُخ أَبو الفُتُوحِ الطاِوسّي ومن طِريِقه َرَوْينا البُخاِري عاِلياً.

ا يُ   ْستدرُك عليه :* وممَّ

 : حَكايَةُ َكالٍم شْبه االْنتِهاِر. شه : [شهه]

 : طائٌِر شْبهُ الّشاِهين وليَس به ، أَْعجميٌّ كما في اللّساِن. شهو

ً  : [شيه] . شاَههُ يَشيُههُ َشيها  : أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 أَي أَصابَهُ بالعَْيِن. عانَهُ ، وقاَل ابُن بُُزْرج : أَي

 وَذَكَره صاِحُب اللِّساِن في تْرَجمِة َشَوهَ اْستِطراداً. النَّاِس. أَْشيَهِ  ِمن ( 3)َعيُونٌ  َشيُوهٌ  وهو قاَل :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريةٌ بِمْصَر من المنوفية ، بَْينها وبيَن ُسْبك فَْرَسخ ، وقد َمَرْرُت بها. الشيه

 مع اهلاء فصل الصاد
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وإنَّما ِذْكُره هنا ألنَّ بعَضهم قاَل إنَّ  ،« أ ص ص»في  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ والجماَعةُ. وقد تقدََّم ِذْكُره ُمفَصَّالً : بالكْسِر  ، أْصبََهانَ  : [صبه]

َب بالصاِد وُحِذفَِت األِلُف.  أَْصلَه اْسباه ثم ُعّرِ

 بالتِّْشديِد. ، َصتََّههُ و، كَمنَعَهُ ،  َصتََههُ  : [صته]

 هُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.وقد أَْهَملَ 

ُ ؛ أَي َ  قاَل ُرْؤبَة : َذلَّلَّ

__________________ 
 .«حديدة النّـفح »( يف التهذيب : 1)
 واللسان. 116( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َعُيوٌب.3)
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َدُه وقـــــــــــــد هنـــــــــــــََ   رحشـــــــــــــــــــــــــــِ  غـــــــــــــاٍو عصـــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــُ

ا     هــــــــــَ ــــــــــ  تـ ــــــــــكــــــــــن ُمصــــــــــــــــــــــــَ ُه ومل ي ــــــــــُ ت هــــــــــح ــــــــــ  تـ (1)صــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك   : إذا تَغَافَْلت عنه ، عاميَّةٌ. َصتَْهتَه: عليه  (2)* وممَّ

ِم أَي اْسُكْت. َصهٍ  : [صهه] نَةً : َكلَمةُ َزْجٍر للُمتَكلِّ  ، بسكوِن الهاِء وكْسِرها ُمنَوَّ

ً  ، َوفاتَهُ : َصهٍ و َصهْ  ذكر المصنُِّف لُغَتَْين  بالفتْحِ مع التّْنوين. َصها

 بالكْسِر من غيِر تَْنويٍن. َصهِ  ويقاُل :

 وقْولُه : كلمةُ َزْجٍر ، هكذا هو في الُمْحَكم ، واألولى اسُم فْعٍل َمْعناهُ األَْمُر بالّسكوِت.

حاحِ : ي به الِفْعل ، وَمْعناه اْسُكْت ، تقوُل للّرُجِل إذا أَْسَكتَّه : َصهْ  ففي الّصِ ، فإْن َوَصْلَت  َصهْ  : كلمةٌ بُنِيَْت على السُكوِن ، وهو اسٌم ُسّمِ

ْنَت فقُْلَت :  .َصٍه َصهْ  نَوَّ

ُد : فإن قُْلَت :  لتَّْعريِف والتَّْنكيِر ألنَّ التَّْنويَن تَْنِكيٌر ، انتََهى.يا َرُجل ، بالتّْنوين ، فإنَّما تُريُد الفَْرَق بيَن ا َصهٍ  وقاَل المبَّرِ

ا قْولُهم : ْن فَكأَنَّك قُْلَت : السكوَت ، فصاَر التَّْنويُن علم التَّْنِكير وتَْركَ  َصهٍ  وقاَل ابُن جنِّي : أَمَّ ْنَت فكأَنَّك قُْلَت ُسكوتاً ، وإذا لم تنّوِ ه علم إذا نَوَّ

 َد اللّْيُث :التَّْعريِف ؛ وأَْنشَ 

َبٍة  بـــــــــــح يـــــــــــِه نــــــــــــَ بـــــــــــِ ا لـــــــــــَتشـــــــــــــــــــــــــح  إذا قـــــــــــا  حـــــــــــاِديـــــــــــنـــــــــــَ

ض     ســــــــــــــــــــــــامـــــــــــِ
َ
نح إال  َدِوي  امل كـــــــــــُ ٍه مل يـــــــــــَ (3)صــــــــــــــــــــــــَ

 

  
نُه َمْخفوضاً ، وما كاَن غيَر َمْوقوٍف فعلى حركٍة َصْرفُه في الُوُجوِه ُكلّهاقاَل : وكلُّ شي ْجِر فإنَّ العََرَب قد تُنَّوِ . وقاَل ابُن ٍء من موقوِف الزَّ

ُن وال تنوَّ  َصه األثيِر : ْنَت ، تكوُن للواِحِد ولالثْنَْين والَجْمعِ والُمذّكِر والُمؤنَِّث بمْعنَى اْسُكْت ، وهي ِمن أَْسماِء األَْفعاِل ، وتنوَّ ُن ، فإذا نَوَّ

ْن فللتَّعريِف أَي اْسُكْت ا لّسُكوَت الَمْعروَف منك ، انتََهى ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسيَده في اللغِة فهي للتَّْنكيِر ، كأَنَّك قُْلَت : اْسُكْت ُسكوتاً ، وإذا لم تنّوِ

 األُولى :

يـــــــــــٍة  اٍد بــــــــــــداهــــــــــــِ مح  ــــــــــــمــــــــــــ  لــــــــــــ  كــــــــــــَ هح ال تــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

ِب     ذاِع والــــــــَقصــــــــــــــــــــــَ ٌ مــــــــن اأَلجــــــــح اح َك عــــــــَ يــــــــح لــــــــَ (4)عــــــــَ
 

  
 .َصْه َصهْ  فقاَل لهم : ، أَي َزَجَرُهم ، َصهْ  وهو ِمن تضاعف بِِهْم : أَْسَكتَُهْم ، َصْهَصهَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 القَْوَم : َزَجَرُهم. َصهَّ 

 َدْهَدْيُت في َدْهَدْهُت.: فأَْبدلُوا الياَء ِمن الهاِء كما قالوا  َصْهَصْيتُ  وقالوا :

 مع اهلاء فصل الضاد
.  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه : [ضبه]  : وممَّ

ْبهُ   : َمْوِضٌع ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب للَحْذلِمّيِ : الضَّ

 (5)َمضاِرب الض بحِه وذي الش جوِن 
 كما في اللِّساِن.

ً  : [ضهه]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ وصاِحُب اللّساِن.:  َضهَّهُ ضها

 كذا في التْكِملَِة. َشاَكلَهُ وشابََههُ ، لُغَةٌ في َضاَهاهُ ؛ وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : أَي

__________________ 
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 والتكملة. 188( ملح  ديوانه ص 1)
 .«قوله : ومما يستدر  اخل ا يف استدرا  هذه نظر ا إذ هي عامية»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان ا وكتب مصححه : الذي يف امكم : فضارب ا ابلفاء.5)
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 مع اهلاء فصل الطاء
.  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  َطبَليه : [طبله]  : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن المنوفية ، وقد َوَرْدتُها ، وقد ذُِكَرْت في الالِم أَْيضاً. َطبَلوهة ، محّركةً ، ويقاُل أَْيضا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 في أَْبياِت الِكْنِدي وَشْرحها ؛ نَقَلَهُ شْيُخنا. ، كَطَرَح ، ِزنَةً ومْعنَى كما َطَرهَ  : [طره]

ً  في البِالِد ، كَمنََع ، َطلَهَ   :[طله]  .(1): أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ  طلها

 َذَهَب. أَي

 وُمالَزمٍة. َدبَّ َدبِيباً في ُدُؤوبٍ  أَْيضاً :و

 َرقَّ ِمن الّسحاِب.أَي ما : وَكذِلَك ُطلٌَس  ، كُصَرٍد ، ُطلَهٌ  ما في الّسماءِ  يقاُل :و

ّمِ ، ُطْلَهةٌ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ : بَِقيَتْ و  بَِقيَّةٌ منه. أَي ِمن الماِل ، بالضَّ

. ، ُطْلهٌ  ج ٌء ِمَن الَكأَلِ ؛ ولم يذكر أَْطلَس بهذا المْعنَى في َمْوِضِعه ، فهو إحالَةٌ باِطلَةٌ ؛إذا بقَي فيه شي أَْطلَُس :و أَْطلَهُ  ووادٍ  ّمِ  بالضَّ

 ِزنَةً وَمْعنًى ، وكأَنَّ الهاَء ُمْبدلةٌ ِمن العَْيِن. : اطَّلَعَ  اطَّلَهَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٌء صالٌح منه ؛ عن ابِن األْعرابّيِ.ِمن َكأَلٍ : أَي شي ُطْلَهةٌ  يقاُل في األرِض 

 اٍد ، والميُم زائَِدةٌ.ِمن الثياِب الِخفاُف ليسْت بُجُدٍد وال ِجي الطُّْلُهموقاَل : 

ُل ال وأَْدَهُس وأَْطلَُس : إذا بَِقَي من الِعشاِء ساَعةٌ ُمْختَلٌَف فيها ، فقائٌل يقوُل أَْمَسْيُت ، وقائٌل يقوُل : ال ، فالذي يقو أَْطلَهُ  وفي النواِدِر : ِعشاءٌ 

 يقوُل هذا القَْول.

هُ  : [طمه] .أَْهَملَهُ الَجوْ  ، كمعَظٍَّم : الُمَطمَّ  هِريُّ

لُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو  . (2)الُمَطوَّ

. (3)قاَل : والُمَمطَّهُ   : الُمَظلَُّم ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل َجزيَرةِ بَني نَْصٍر. طمالهة

 ، محّركةً : قَريةٌ أُْخرى بالمنوفية. َطَملَيهو

. : الطَّْهَطاهُ  : [طهه]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ُم ، وفي اللِّساِن عن اللَّْيِث : هو ائُِع الفَتِيُّ الُمَطهَّ  .َطْهَطاهٌ  ويُوَصُف به فيقاُل : فََرسٌ  الفََرُس الرَّ

َر حِديُث سم ، َكبَْل : أَي اْطَمئِنَّ ؛ َطهْ و ِة ، جلَّ جاللَهُ.وبه فُّسِ  اع موَسى َكالَم َرّبِ العزَّ

 نَقَلَهُ اللّْيُث. أَو َمْعناه يا رُجُل بالَحبَِشيَِّة ؛

ْريانيَِّة يا َرُجُل. َطه وقاَل قتاَدةُ :  بالّسِ
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 وقاَل سعيُد بُن ُجبَْيٍر وِعْكِرمةُ : هي بالنَّبَِطيَّة يا َرُجُل.

 ويُْروي ذِلَك عن ابِن عبَّاٍس.

 نَقَلَهُ اللّْيُث. بإْشبَاعِ الفَتَْحتَْيِن فََحْرفاِن من الِهجاِء ؛ َطه قََرأَ َمْن و

 بإْشباعِ الَكْسَرتَْين. ِطهِ  وُرِوي عن ابِن َمْسعوٍد :

عُها ط ه. اِء يُقَّطِ اُء : وكاَن بعُض القرَّ  قاَل الفرَّ

 َجْمُع طهطهة. الَخْيِل : أَْصواتُها ، َطهاِطهُ و

__________________ 
ء صاحل يقا  : يف األرض طلهٌة من كأٍل ا وطالوٌة وبراقٌة أي شي [طله]( كذا وقد ذكرت املادة يف الصحاح املطبوع يف ترمجة مستقلة وفيها : 1)

 منه. والطُلحُهم من الثياب : اخلفاُف ا ليست ِبدٍد وال جياٍد.
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : الط وير.2)
املمّدد ا واملهمرت  األزهري : املطمه املطو  ا واملمطه :قوله : واملمطه : املظلم ا كذا خبطه والذي يف اللسان عن »( هبامش املطبوعة املصرية : 3)

 «.: املظلم ا أي كمحمد ا يقا  :  رت إذا  لم
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 مع اهلاء فصل العني
ُجُل ، ُعتِهَ  : [عته] ً  كعُنِيَ  الرَّ ً و بالفَتْحِ ، ، َعتْها ً و ُعتْها ِهما ، فهو ُعتاها من غيِر َمّسِ  أَو ُدِهشَ  لُه ،َعقْ  : نَقََص َعْقلُهُ ، أَو فَِقدَ  َمْعتُوهٌ  ، بَضّمِ

ً  ُجنُوٍن. وما كانَ  ً  ولقد َمْعتوها  .ُعتِهَ َعتْها

بيُّ والنائُِم »في الحِديِث : و  وهو الَمْجنوُن الُمصاُب بعَْقِله. ، «الَمْعتُوهوُرفَِع القَلَُم عن ثالثٍَة : الصَّ

 أُْوِلَع به وَحَرَص عليه. إذا في الِعْلِم : فالنٌ  ُعتِهَ و

 أَْوِلَع بإيذائِه وُمحاكاةِ َكالِمِه. إذا في فاُلٍن : فالنٌ  ُعتِهَ و

 قاَل شْيُخنا : اْستُْعِمَل اإليَذاُء هنا وفي بعِض َمواِضَع ، وقاَل في الُمْعتل إنَّه ال يقاُل وَسيَأْتي الَكالُم عليه.

 ، كالفَراَهِة والفَراِهيَِة. العَتاِهيَةُ و العَتاَهةُ  واالْسمُ  َرماء ،ككُ  ، ُعتَهاءُ  ج ، َعتِيهٌ و ( 1)عاتِهٌ  فهو

 : التَّجاُهُل. التَّعَتُّهُ و

َّهُ  يقاُل : هو التَّغافُُل. أَْيضاً :و ا تَأْتِيه أَي يَتَغَافََل عنك فيه. يَتَعَت  لَك عن كثيٍر ممَّ

ُق. التَّنَظُّفُ  هو أَو  والتَّنَوُّ

حاحِ :و ُّهُ التَّ  في الّصِ ُعونَةُ ، عَت  َذَكَره أَبو عبيٍد في الَمصاِدِر التي ال تُْشتَق منها األَْفعاُل ؛ قاَل ُرْؤبَة : التََّجنُُّن والرُّ

ي  هـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ كـــــــــــــاُد يـ اٍج ال يـــــــــــــَ  بـــــــــــــعـــــــــــــَد جلـــــــــــــَ

ِه     تــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــتـ ــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــايب وعــــــــــــن ال (2)عــــــــــــن ال
 

  
َق وبالََغ. تَعَتَّه يقاُل : والَمأَْكِل.الُمبالَغَةُ في الَمْلبَِس  : التَّعَتُّهُ و َب إذا تَنَوَّ  في كذا ، وتَأَرَّ

 ، كمعَظٍَّم : العاقُِل الُمْعتَِدُل الَخْلِق. الُمعَتَّهُ و

 ِضدُّ. أَي الَخْلق ، فهو الَمْجنوُن الُمْضَطِربُهُ ، أَْيضاً :و

ال ُكْنيَتُهُ.  الشاِعرُ  ابِن ُسَوْيدٍ  هكذا في النسخِ والصَّواُب ابن القاِسِم ؛ القاِسمِ  (3) عيُل ابُن أَبي، كَكراِهيٍَة : لَقَُب أَبي إْسحاَق إْسما العَتاِهيَةِ  أَبوو

.  وَوِهَم الجوهِريُّ

 وال يَُصدَُّر باألِب واألُّمِ واالبِن عَةِ قاَل شْيُخنا : هذا َغريٌب جدًّا ُمخاِلٌف لَما أَْطبََق عليه أَئِمةُ العَربيَِّة من أَنَّ اللقََب ما أشعر بالّرْفعَِة أَو الضَّ 

َر بذلَك فهو ُكْنيَةٌ بال ِخالٍف.  والبْنِت على األَصّح في األَخيَرْين ، بل َكالُمهم َصريٌح في أَنَّ كلَّ ما صّدِ

غايَةَ االْستِْغراِب قاَل : وإنّه لحقيٌق قال : ثم رأَْيت العصام في األَْطول في فِّن البَِديعِ أَشاَر إلى مثِْل هذا واْستَْغَرَب َكالَم المصنِِّف 

َدة على مكنى واِحٍد كما تُْجمُع األْلق اُب َكذِلَك ، كما في غيِر باالْستِْغراِب لُخُروِجه عن قواِعِد اإلْعراِب ، ثم أَّي مانِع من اْجتِماعِ كنَى ُمتعّدِ

 ِديواٍن.

َر بأٍَب أَو أُّمِ ، وال سيِّما إذا قاَل : ثم َخَطَر لي أَنَّ المصنَِّف كأَنَّه َراَعى ما ي ميُل إليه بعٌض ِمن أَنَّ ما دلَّ على الذَّم فإنَّه يكوُن لَقَباً ولو ُصّدِ

 ِريَد بها اللَّقَب.الخفَّةُ والُجنُوُن ، فيكون ُكْنيَة أُ  العُتْهَ  قََصُدوا بالُكْنيِة الذَّم ، كما ادَّعاهُ بعٌض في هذه الُكْنيِة وَزَعَم أَنَّهم قََصُدوا بها كأَنَّ 

جاِل ما يُومُئ إليه ، ولكنَّهم لم يَْمنَعوا إْطالَق الُكْنيِة عليه ، انتَ  ثيَن في أَْسماِء بعِض الّرِ  َهى.قاَل : وفي َكالِم المحّدِ

ى بغيِر تَْعريٍف ، والصَّحيُح أَنَّه لَقٌَب ال  عتاِهيَة وبه ُكنِّي ، وقيَل : لو كاَن َكذلَك لِقيَل له أَبو عتاِهيَة * قُْلُت : وَذَكَر بعٌض أَنّه كاَن له ولٌد يَُسمَّ

ً  ُكْنيَة كما َمَشى عليه المصنُِّف ، ولُقَِّب بذلَك ألنَّ الَمْهديَّ قاَل له : أَراكَ  واْعتُِقَل بَسبَبِها ، بجاِريٍَة للَمْهِدي  تَعَتَّه ُمتََخلِّطاً ، وكاَن قد ُمتَعَتِّها

َجها له فأَبَْت ؛ وقيَل : لُقَِّب بذلَك ألنَّه كاَن طويالً ُمْضَطرباً ؛ وقيَل : ألنَّه ك ْنَدقَِة.وَعَرَض عليها الَمْهِديُّ أَْن يُزّوِ  اَن يُْرَمى بالزَّ

: يزعُم الناُس أَنِّي زْنِديٌق ، وو هللا ما ِديني إالَّ التّْوحيد ،  تاِهيَةالع وقََرأُْت في األغاني ألبي الفََرج عن الخليِل بِن أَسٍد النّْوشجاني قاَل أَبو

 فقُْلنا له : قْل شيئاً نَتَحدَُّث به َعْنك ، فأَْنَشَد :
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__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َعتيٌه.1)
 واللسان والثاين يف التهذيب. 165( ديوانه ص 2)
 وب عليه بنسخة املؤلف هامش القاموس.مضر « أيب»( قوله : 3)
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ُد  نـــــــــــــــــــــــا اَبئـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــــّ نـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــُ  أال إنـــــــــــــــــــــــّ

ين آَدٍم خـــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــدُ و      ؟أّي بـــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

مح و  م كـــــــــــــــــــــــاَن مـــــــــــــــــــــــن َرهبـــــــــــــــــــــــّ ُ هـــــــــــــــــــــــُ دح  بـــــــــــــــــــــــَ

دُ و     ِه عــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــِ ريف إىل َربــــــــــــــــــــــــــــّ  كــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ي اإِل   عصـــــــــــــــــــــــــِ ا كـــــــــــيـــــــــــف يـــــــــــَ بـــــــــــَ جـــــــــــَ  فـــــــــــيـــــــــــا عـــــــــــَ

دُ     ُدُه اجلــــــــــــــــاحــــــــــــــــِ حــــــــــــــــَ َف  ــــــــــــــــَح يــــــــــــــــح  ه أَمح كــــــــــــــــَ

  

ٌة يف كــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو   ٍء لــــــــــــــــــــــه آيــــــــــــــــــــــَ

ه واحــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــّ ُدّ  عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــ  أَن (1)تــــــــــــــــــــَ
 

  
 فاْنُظْر ذلَك. وال عليَك ِمن اْستِغراِب العصام فإنَّه ِمن َعَدِم اإلْلماِم بَكالِم األَْعالِم.

ُل النَّاِس  العَتاِهيَةُ و  .كالعَتَاَهةِ  من التََّجنُِّن والدََّهِش ، أَْيضاً : ُضالَّ

 األَْحَمُق. : العَتاِهيَةُ و

 .ُعتاِهيَةو َعتاِهيَة يقاُل : رُجلٌ  يَُضمُّ ،و

 رُجٍل. (2) اسمُ   :عتاِهيَةُ و

ِهما : ُمبالٌغ في األَْمِر ِجدَّا. (3) ُعتِهيٌّ و عتهٌ  رُجلٌ و  ، بضّمِ

 قُْلُت : الصَّواُب في األخيِر بضّمِ ففتحٍ ؛ ومنه قَْوُل ُرْؤبة :

ِ يف ُعَتِهيِّ الل بح   (4)  والتـ َقا 
 على فُعَِلّيِ. التّعَتُّهِ  وهو اسٌم ِمن

ا يُْستدرُك عليه : ً  ، كفَِرَح ، َعتِهَ  * وممَّ  عن األْخفَش. (5)؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ  عتاِهيَةٌ  فهو عتها

 وأَْوَرَده ابُن القَطَّاع أَْيضاً.

 : الضالُل والُحْمُق. العَتاَهةُ و

 : وهو الُمبالُغ في األَْمِر إذا أخَذ فيه. ُعْنتَِهيٌّ و ُعْنتُهٌ  ورُجلٌ 

هَ  : [عجه] ً  بينهما َعجَّ َق بينهما ؛ تَْعِجيها  نَقَلَهُ ابُن ُشَمْيل في كتاِب الجيِم. : عانَُهَما ففَرَّ

هَ  قاَل : وقاَل أَْعرابيٌّ : أَْنَدَر هللاُ َعْيَن فالٍن لقد  بَْيَن ناقَتِي وولِدها. َعجَّ

هَ و ُجُل : تَعَجَّ  وَزَعَم بعُضهم أَنَّه بدٌل من تاِء تَعَتَّه. تَجاَهَل ؛ الرَّ

 قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما هي لُغَةٌ على ِحَدتِها إذ ال تُْبدُل الجيُم ِمن التاِء.

هَ و  اْلتََوى. بينهما : إذا األْمرُ  تَعَجَّ

ّمِ : الُمتََكبِّرُ  العُْنُجِهيٌّ و  .(6) ، بالضَّ

حاحِ   : ذُو البَأِْو. وفي الّصِ

 * قُْلُت : ويقاُل : النّوُن أَْصليَّة ، ولذا أَْوَرَده األْزهِريُّ في الّرباعي.

 ومنه قَْوُل أَبي محمٍد يَْحيَى بن الُمباَرِك اليَِزيِدّي يَْهجو َشْيبةَ بن الَوليِد : بهاِء : الَجْهُل والُحْمُق ؛ ، العُْنُجِهيَّةُ و
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وٌ   ـــــــــــــــُ ر َ  ن ـــــــــــــــن َيضـــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــل دِّ ف شح ِبـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــِ

ُدوِد     َر  ِبــــــــــــــُ ــــــــــــــَ نح تـ ُش مــــــــــــــَ ــــــــــــــح ي ا عــــــــــــــَ (7)إلــــــــــــــ 
 

  

يح  َة الـــــــــــــقـــــــــــــَ قـــــــــــــَ نــــــــــــــ  بــــــــــــــَ نح هـــــــــــــَ دِّ وكـــــــــــــُ شح ِبـــــــــــــَ  عـــــــــــــِ

يــــــــدِ     بــــــــَة بــــــــَن الــــــــَولــــــــِ يــــــــح اًل َأو شــــــــــــــــــــــَ هــــــــح ّي جــــــــَ  ســــــــــــــــــــــِ

  
__________________ 

  هره عل  البديهة ا األبيات ا وقبر األخري :وفيه : أنه جل  يف دكان ورا  فبخذ كتاابً فكتب عل   122( ديوانه ط بريوت ص 1)
 هلل يف كـــــــــــــــــــــــــــــــــــر حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة و 

 يف كــــــــــــــــــــر تســـــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــدُ و    

  

 ( يف القاموس ابلضم منونة ا وأضافها الشارح فخففها.2)
ُتِهييف »( يف القاموس : 3) ُتٌه ا وُعنـح  ا وقد استدركهما الشارح بعد.« ُعنـح
 واللسان وقبله يف التكملة : 161( ديوانه ص 4)

 علّي ديباج الشباب األدهن
 ( الذي نقله اجلوهري عن األخفش : رجر عتاهية وهو األمح  ا وأما عته كفرح فلم يذكره اجلوهري ا نبه عليها هبامش املطبوعة املصرية.5)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : واألمُر الَقوي .6)
 .«فلن»بد  : « فلم»ويف الصحاح : « ابجلدود»( يف اللسان : 7)
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ن املـــــــــــــــــا  رِّ مـــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــِ ٍة مـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ  ُرب  ذي أُرحب

ُدوِد     ٍة جمــــــــــــــــَح يــــــــــــــــ  هــــــــــــــــِ جــــــــــــــــُ نــــــــــــــــح (1)ِ  وذي عــــــــــــــــُ
 

  
اء. ؛ (2) ويَُخفَّفُ  بالتّْشديدِ  ، كالعُْنُجهاِنيَّةِ  الِكْبُر والعََظَمةُ ، أَْيضاً :و  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ عن الفرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الجْفَوةُ في ُخُشونِة الَمْطعَِم واألُموِر ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ ؛ ومنه قْوُل َحسَّان : العُْنُجِهيَّةُ 

ٍة و  هــــــــــيــــــــــ  جــــــــــُ نــــــــــح ا عــــــــــاَش يف عــــــــــُ  مــــــــــن عــــــــــاَش مــــــــــنــــــــــ 

ِد     كـــــــِّ نــــــَ ــــــَ تـ ُ
ه املــــــ يحشـــــــــــــــــــــِ ٍف مــــــن عــــــَ ظــــــَ (3)عــــــلــــــ  شــــــــــــــــــــَ

 

  
جاِل ، الفَتُْح عن ابِن األْعرابّيِ وأَْنَشَد لُرْؤبَة : العُْنَجِهيُّ و، كَجْعفٍَر وقُْنفٍُذ  العُْنَجهُ و  : ُكلُّه الجافِي ِمَن الّرِ

رَِه  دح رِّ مــــــــــــــــــــِ اَم كــــــــــــــــــــُ د  هــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــــُ  أَدحرَكــــــــــــــــــــح

ِه     جـــــــــــــَ نـــــــــــــح رِّ عـــــــــــــُ ينِّ َدرحَء كـــــــــــــُ ِض عـــــــــــــَ فـــــــــــــح (4)ابلـــــــــــــد 
 

  
 كما في الُمْحَكِم.

. العُْنُجَهةُ و العُْنُجهُ و ْخمة ؛ نَقَلَهُ األْزهِريُّ  : القُْنفَُذةُ الضَّ

 وأَْنَشَد الجْوهِريُّ : ؛ العَْيَدِهيَّةِ و كالعَْيَدَهةِ  والِكْبر : ُسُو الُخلُقِ  (5) العَْيَدهُ   :[عده]

جي و  يـــــــــــ  َدهـــــــــــِ يـــــــــــح لـــــــــــ  مـــــــــــا كـــــــــــاَن مـــــــــــن عـــــــــــَ  ِإيّنِ عـــــــــــَ

جي أَلريـــــــــــــــــــُب و     يـــــــــــــــــــ  رابـــــــــــــــــــِ ِة َأعـــــــــــــــــــح وثـــــــــــــــــــَ (6)لـــــــــــــــــــُ
 

  
 ِمن الناِس واإِلبِِل. الُخلُقِ  السَّيِّئُ  أَْيضاً :و

حاحِ ؛ قاَل ُرْؤبَة : من اإلبِِل وغيِرِه ؛ وفي التَّهِذيِب :  ومثْلُه في الّصِ

ِه  د  َض الــــــــــقــــــــــارِعــــــــــاِت الــــــــــكــــــــــُ قــــــــــح  َأو خــــــــــاَف صــــــــــــــــــــــــَ

َدِه و     يـــــــــح ِن عـــــــــَ َديـــــــــح يـــــــــِم الـــــــــيـــــــــَ مـــــــــِ هـــــــــح رَت صــــــــــــــــــــــِ بـــــــــح (7)خـــــــــَ
 

  
 .َعْيداهٌ و َعْيَدهٌ  وكلُّ ما ال يَْنقاُد للحّقِ ويَتَعظَُّم فهو كالعَْيداِه.

ُجُل العَزيُز النَّْفِس الجاِفي. : العَْيَدهُ و  الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الَجفَاُء والِغلَُظ والعَْجرفَةُ. العَْيَدِهيَّةُ 

. العَْيَدَهةُ و  : الكْبُر وَعَدُم االْنِقياِد للحّقِ

 : العَْنَجِهيَّةُ. يَّةُ العْندهِ و

. ، كُزْنبُوٍر : العُْرهونُ  : [عره]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 والصَّحيُح أَنَّ نونَهُ أَْصليَّة كما تقدََّم. ؛ وذُِكَر في النُّوِن ، َعراِهينُ  نَْبٌت ، ج وهو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .«أَْم َطَرْقَت بَداِهيَةٍ  َعراِهيَةً  أََطَرْقتَ »َوَرَد في الحِديِث : 

والصَّواب عْنَده َعتاِهيَة ،  قاَل الخطابي : هذا َحْرٌف ُمْشكٌل وقد َكتَْبُت فيه إلى األَْزهِرّي ، وكاَن ِمن جوابِِه أَنَّه لم يَِجْده في َكالِم العََرِب ،

 وهي الغْفلَةُ والدََّهُش.
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ئِيَةٌ ِمن العَرا َمْقصوراً ، وهي الناِحيَةُ ، أَو ِمن العَراِء َمْمدوداً ، وهو َوْجهُ األَرِض ، أَي أََطَرْقَت َعرائي وقاَل الخطابيُّ : ولعلَّ األْصَل عرا

الثانِيَةُ هاء الّسْكِت ِزيَدْت ُمْبدلةٌ ِمن الَهْمزةِ ، و َعراِهيَةٍ  أَي فِنائي زائراً وَضْيفاً أَْم أَصابَتْك داِهيَةٌ فِجئَْت ُمْستِغيثاً ؛ قاَل : فالهاُء األُولى ِمن

 لبَياِن الحَرَكِة.

اي َمْصَدَر َعِزهَ يْعَزهُ فهو َعِزهٌ إذا لم يكْن له أََرٌب في الطَّْرِق ، فيكو َمْخشريُّ : يُْحتمل أن يكوَن بالزَّ ن َمْعناه أََطَرْقَت بِال أََرٍب وقاَل الزَّ

 ى االْستغاثَِة.وحاَجٍة أَْم أَصابَتْك داِهيَةٌ أَْحَوَجتَْك إل

 * قُْلُت : فمثل هذا واجُب التَّْنبِيه ال سيَّما وقد اْختَلََف َكالُم األَئِمِة فيه.

ٌن ، وهذه شاذَّةٌ ألنَّ أَِلَف فِْعلى ال تكوُن لإلْلحاِق إالَّ في األْسماِء نَْحو ِمعْ  ، ِعْزَهىو، بالكْسِر وكَكتٍِف ،  ِعْزهٌ  رُجلٌ  : [عزه] ًزى َمْقصوٌر ُمنَوَّ

 رُجٌل ِكيًصى يأُْكُل َوْحده. ُء هذا البِناُء صفةً وفيه الهاء ، ونِظيُره في الشَّذوِذ ما َحَكاه الفاِرِسيُّ عن ثَْعلَب :، وإنَّما يَجي

__________________ 
 ( اللسان والصحاح ا واقتصر فيها عل  األو  والثالث ا ويف اللسان من عدة أبيات.1)
 القاموس : وخُتَف ُف.( يف 2)
 ا بيت مفرد ا واللسان. 74( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : كَزيـحَنٍب.5)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب بدون نسبة.6)
 واللسان ا والثاين يف الصحاح والتهذيب. 166( ديوانه ص 7)
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حاحِ ؛بالهاِء والتاِء ، كما في  ، ِعزهاةٌ و  بالمّدِ ؛ عن ابِن جنِّي. ، (1) ِعْزهاءُ و الّصِ

 قاَل : قُِلبِت الياُء الزائَِدةُ فيه أَِلفاً لُوقوِعها َطَرفاً بْعَد أَِلٍف زائَِدةٍ ثم قُِلبَِت األِلُف َهْمزةً.

 ِكالُهما عن الفاِرِسّي. ، بكْسرِهنَّ ، (2) ِعْنَزْهَوةٌ و ِعْنَزْهوٌ و

ّمِ ؛، بال ُعْنُزهانِيُّ و  ال يَْطَرُب له وال يُريُدُهنَّ ويَْنشأُ هذا عن َغْفلٍة. عاِزٌف عن اللْهِو والنِّساءِ  كلُّ ذِلكَ  ضَّ

ْهِو ، والذي يَْجمَ  َ قاَل ابُن جنِّي : وال نَِظيَر لِعْنَزْهٍو إالَّ أَْن يكوَن العَْيُن بدالً من الَهْمزةِ على أَنَّه من الزَّ بِّي ، فيكوُن ثانَِي عُهما االْنِقباُض والتَّأ

 إْنقَْحٍل ، وإْن كاَن ِسْيبََوْيه لم يَْعِرُف ثانِياً إلْنقَْحٍل في اسٍم وال صفٍَة ؛ وقاَل الشَّاِعُر :

ــــــــا  ب ِو والصــــــــــــــــــــــ  ــــــــهــــــــح ــــــــل زحهــــــــاًة عــــــــن ال َت عــــــــِ ــــــــح ن  إذا كــــــــُ

َدا     مـــــــَ لــــح ِر جــــَ خــــح رًا مــــن ايبــــِ  الصــــــــــــــــــ  جــــَ نح حــــَ (3)فــــكــــُ
 

  
 * قُْلُت : ومنه أََخَذ الشاِعُر :

َو    إذا ِر مـــــــــــا اهلـــــــــــَ دح َو ومل تـــــــــــَ َت مل هتـــــــــــَح نـــــــــــح  كـــــــــــُ

َو      َد   بـــــــك الــــــنـــــــ  دًا يـــــــُ لـــــــح رًا صــــــــــــــــــــَ جــــــَ نح حــــــَ (4)فــــــكــــــُ
 

  
 وقاَل ربيعَةُ بُن جحدٍل اللَّْحيانيُّ :

َو   ــــــــال شــــــــــــــــــــــَ ت ف كــــــــح ــــــــَ ل ا هــــــــَ دنح إمــــــــ  عــــــــَ ــــــــح بـ ــــــــَ ــــــــال تـ  ف

     ُ زحهـــــــَ  مـــــــن الـــــــقـــــــوِم عـــــــانـــــــِ يـــــــٌر وال عـــــــِ ئـــــــِ (5)ضـــــــــــــــــــــَ
 

  
زائَِدةٌ  ِعْنَزْهَوةٍ  والواُو والهاُء األخيَرةُ فيوقاَل األَْزهِريُّ : النوُن 

 فيه. (6)

 ُمْلحٌق بباِب قِْنَدأٍْو وِسْنَدأٍْو وِحْنَطأٍْو وِكْنثَأٍْو. الِعْزهاةِ  فِْنعَْلٌو ِمنَ  ِعْنَزْهو وقاَل ابُن جنِّي :

حاحِ ؛كِسْعال ( 7)َعزاِهيو ؛ َعزاهٍ  أَو لَئِيٌم ، أَو ال يَْكتُُم بُْغَض صاِحبِه ، ج بالكْسِر وضّمِ الهاِء هكذا في  ُعْزُهونَ و ةٍ وَسعاٍل ، كما في الّصِ

حاحِ :  النسخِ ، وفي الّصِ

 ، بالضّمِ ؛ وهو يحتمُل أَْن يكوَن ما َذَكْرنا أَو بضّمِ العَْيِن كما هو الُمتباَدُر. َعْزُهونو

 زائَِدةٌ فال تَْستَْخِلُف فتْحةً ، ولو كانْت أَْصِليّة مثَْل أَِلف ُمثَنَّى الْستَْخلَفَْت فَتْحة كقَْوِلَك ُمثَنَّْوَن.قاَل اللْيُث : تَْسقُط منه الهاُء واألِلُف الُمَمالَةُ ألنَّها 

با ؛ الِعْزهاةُ و ي ليزيِد بِن الَحَكم : ، كِسْعالةٍ : المرأَةُ أََسنَّْت ونفُسها تُناِزُعها إلى الّصِ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ين ا أَيــــــــــــقــــــــــــِ ِدي  فــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــن ربحَ عــــــــــــنــــــــــــح  ال صــــــــــــــــــــــــــَ

وُر     بــــــــــــُ زحهــــــــــــاٌة صــــــــــــــــــــــــــَ ِت عــــــــــــِ ــــــــــــح ِه وأَن لــــــــــــيــــــــــــح (8)عــــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ُمْنقبٌِض ُمتَأَّبِ أَو ُمْعِرٌض. ِعْنَزْهَوةٌ  رُجلٌ 

 : الِكْبُر. الِعْنَزْهَوةُ و الِعْنزاهُ و

حاحِ : قاَل الِكسائيُّ : رُجٌل فيه  أي ِكْبٌر. ( 9)عنزوهةٌ  وفي الّصِ

 .عْنَزْهَوةٌ  وَوَجْدُت بخّطِ أَبي زكريا َصوابُه

َمْخشريُّ : ُجُل ، كفَِرَح ، فهو َعِزهَ  وقاَل الزَّ  .(10)كفَراِهيٍَة ، لم يكْن له أََرٌب في الطَّرِب  العَزاِهيَةُ  ؛ واالسمُ  َعِزهٌ  الرَّ

 واْشتَدَّ َشْوُكه. ْمُط ، أَو ُكلُّ ذاِت َشْوٍك ، أَو ما َعُظَم منها وَطالَ ، بالكْسِر : أَْعَظُم الشَّجِر ، أَو الخَ  الِعضاَهةُ  : [عضه]

 وتقدََّم أَنَّ الَخْمَط ُكلُّ شَجرةٍ ذاِت َشْوٍك ، فهو يُْغنِي عن قْوِله : أَو كلُّ ذاِت َشْوٍك.
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__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وِعزحهاَءٌة وِعزحِهييف.1)
َوٌة.( عل  ه2)  امش القاموس عن نسخة : وُعنـحزُهح
 ( اللسان واألساس.3)
 .«مل هتو »( ابألصر : 4)
 ( اللسان.5)
 يعين األحرف الثالثة.« زائدات»( يف التهذيب واللسان : 6)
 .«قوله : وعزاه  ا كذا خبطه ا والصواب إسقاطه»( هبامش املطبوعة املصرية : 7)
 ( اللسان.8)
َوٌة.( يف الصحاح : 9) َزهح  ِعنـح
 ( مل يرد قو  الزخمشري هذا يف األساس ا ولعله نقله عن كتاب آخر له.10)
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حاحِ : كلُّ شجٍر يَْعُظُم وله َشْوٌك ، وهو على َضْربَْين : خاِلٌص وغيُر خاِلٍص ؛ فالخاِلُص الغَْرُف والعُْرفُُط والطَّ  ْدُر وفي الّصِ ْلُح والسَّلَم والّسِ

ْرياُن والسََّراُء والنََّشُم  (1)ر واليَْنبُوُت والقَتاُد األْعَظُم والَكنَْهبُُل والغََرُب والعَْوَسُج والسَّيَاُل والسَّمُ  ؛ وما ليَس بخاِلٍص فالشَّْوَحُط والنَّْبُع والّشِ

من شَجِر  ِعضاهٍ  فهو الِعضُّ ، وما ليَس بِعّضِ والالِقياِس َجْمُع قَْوٍس ، وما َصغَُر من شَجِر الشَّْوِك  ِعضاهَ  والعُْجَرُم والتَّأْلَُب ، فهذه تُْدَعى

 الشَّْوِك فالشَُّكاَعى والُحالَوى والحاذُ والُكبُّ والسُّلَُّج.

 بحْذِف الهاِء األْصِليَّة كما حذَف من الشَّفَِة ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ ؛ ، كِعنٍَب ، كالِعَضهِ 

ه  نــــــــــُ رَِ  ابـــــــــــح ٌت ســــــــــــــــــــــــُ يــــــــــِّ  إذا مــــــــــاَت مــــــــــنــــــــــهــــــــــم مــــــــــَ

ــــــــا و     ريُه كــــــــِ َو  شــــــــــــــــــــــَ ــــــــُ ب ــــــــح نـ ــــــــَ ٍة مــــــــا يـ (2)مــــــــن ِعضــــــــــــــــــــــَ
 

  
فمْن رأَى هذا ظنَّه هذا ، فكأَنَّ االبَن * قُْلُت : هو ِمن األَْمثاِل السَّائَِرةِ ، وِمثْلُه قْولُهم : العَصا ِمَن العَُصيَِّة ، يريُد أَنَّ االبَن يُْشبِهُ األَب ، 

 َجَرةِ.َمْسُروٌق ؛ والشَّكيُر ما يَْنبُُت في أَْصِل الش

 كالشَّفَِة أَْصلُها َشفََهةٌ ، فاْستَثْقلُوا الَجْمَع بيَن الهاَءْين. ِعَضة هو أَْصلُ  ، كِعنَبٍَة ، الِعَضَهةِ و

 .ُعَضْيَهةٍ  ِمثْل ِشفَاٍه ، فتَُردُّ الهاُء في الَجْمعِ وتَُصغَُّر على ، ِعَضاهٍ  على ج الهاء ألنَّها الِعَضه وقاَل الجْوهِريُّ : ونُْقصانُ 

ا  اِحَدتَهفيُْحتَمُل أَْن يكوَن ِمَن الَجْمعِ الذي يُفاِرُق واحَده بالهاِء كقَتاَدةٍ وقَتاٍد ، ويْحتَمُل أَْن يكوَن ُمَكسَّراً كأَنَّ و ِعضاهٌ  وقاَل ابُن ِسيَده : وأمَّ

 .ِعَضَهةٌ 

 فأَْبَدلُوا َمكاَن الهاِء الواَو ، هذا تَْعليُل أَبي َحنيفَةَ.بكْسٍر ففتحٍ ،  ، ِعَضواتٌ و بالكْسرِ  ، ِعُضونَ  قالوا في القَِليلِ و

ا الذي َذَهَب إليه الفاِرِسيُّ  المْحذوفَة يَْصلُح أَْن تكوَن ِمَن الهاِء فيما نَراهُ ِمن  ِعَضةً  فإنَّ  (3)قاَل ابُن ِسيَده : وليَس بذلَك القَْول ، قاَل : فأَمَّ

ا اْستِْداللُه على كْونِها ِمن الواِو فبقَْوِلهم عاِضَهةٌ  وإِبِلٌ  ِعضاهٌ  متَصاِريِف هذه الَكِلَمِة كقَْوِله  ؛ قاَل : وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه : ِعَضواتٌ  ، وأَمَّ

ذزِمـــــــــــــــــــــــا 
َ

 هـــــــــــــــــــــــذا طـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــٌ  أَيحزُِم املـــــــــــــــــــــــ

ُض الــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــازِمــــــــــــا و     طــــــــــــَ قــــــــــــح واٌت تـــــــــــــَ (4)ِعضــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ةً من الهاِء لقْوِلهم سانَ  ةً من الواِو لقْولِهم : َسنَوات ، وأَْسنَتُوا ألنَّ التاَء في أَْسنَتُوا وإن كانْت بََدالً قاَل : ونِظيُرهُ َسنَة ، تكوُن َمرَّ ْهُت ، وَمرَّ

 ِه. وكذا قَْولُه فيوبه تَْعلَم أَنَّ ما نََسبَه شْيُخنا إلى المصنِِّف ِمَن التَّْخليِط في غيِر محلِّ  (5)ِمن الياِء فأَْصلُها الواُو ، وإنَّما اْنقَلَبَْت ياٍء للمجاَوَرةِ 

َح به الجْوهِرّي ، ومن راَجَع األُصوَل اْستَْغنى  الِعَضة عن َخبِط أنها الهاء األْصِلية وليَس َكذِلَك ، بل هي بحْذِف الهاِء األْصِلية كما َصرَّ

 العُقُوِل.

حاحِ.، بفتْحِ العَْيِن على غيِر قِياٍس عْنَد مَ  َعَضويَّةٌ  وإبلٌ  َعَضويٌّ  بَعيرٌ  يقاُل :و  ْن يقوُل نقصانُها الواُو ؛ كما في الّصِ

ا ، ِعضاِهيٌّ و ِعَضِهيٌّ و ا ِعَضِهيٌّ  بالكْسِر فيهما. أَمَّ ا أَْن يكوَن َمْنسوباً إلى الِعضاِهيَّةُ و الِعضاِهيُّ  فظاِهٌر وهو الذي يَْرعاها ، وأَمَّ  ِعَضةٍ  فإمَّ

الذي هو  الِعضاهِ  ، وال يكوُن َمْنسوبا إلى ِعضاَهةٌ  فهو َمْردوٌد إلى واِحِدها ، وواِحُدها الِعضاهِ  فُهو ِمن شاذِّ النََّسِب ، وإن كان َمْنسوباً إلى

تَْمٍر فقاَل تَْمِريٌّ لم يَْنُسْب إلى تَْمٍر إنَّما نََسَب إلى الَجْمُع ، ألَنَّ هذا الَجْمَع وإن أَْشبَهَ الواِحَد فهو في َمْعناه َجْمٌع ، أاَل تَرى أَّن َمْن أَضاَف إلى 

 تَْمرةٍ ، وحَذَف الهاَء ألنَّ ياَء النَّسِب وهاَء التَّأْنِيِث يَتَعاقَبَاِن.

ً  ؛ وقد َعواِضهُ  وِجمالٌ  : تَْرعاها ، عاِضهٌ و عاِضَهةٌ  ناقَةٌ و  .َعِضَهْت َعَضها

ي عن علّيِ بِن َحمْ  ا َعضهٌ  ، وإنّما يقاُل له الِعضاهَ  للذي يَْرعى عاِضهٌ  زة قاَل : ال يقاُل بَعيرٌ وَرَوى ابُن بَّرِ فهو الذي يَْشتَكي  العاِضهُ  ، وأَمَّ

 .الِعضاهِ  عن أَْكلِ 

__________________ 
 ( زيد يف الصحاح : والَغرحَقد.1)
 ا والصحاح والتهذيب.« ميت»بد  : « سيد»( اللسان وفيه : 2)
 امكم : ذهب إليه سيبويه عن هامش اللسان.( يف 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
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 ( يف اللسان : للمجاوزة.5)
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. ؛ أَْعَضَهتْ  َكثيَرتُها ؛ وقد ، أَو ِعضاهٍ  كُمْحِسنٍَة : ذاتُ  ، ُمْعِضَهةٌ و كَسِفينٍَة ، ، َعِضيَهةُ و كفَِرَحٍة ، ، َعِضَهةٌ  أَرضٌ و  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

. ؛ الِعضاهَ  القَْوُم : أََكلَْت إِبلُُهمُ  أَْعَضهَ و  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ُجُل ، َعَضهَ و ً  َكَمنَعَ  الرَّ ُك ،  بِاْلفَتْحِ ، ، َعْضها  َكَهَن.وَسَحَر  قِيَل :و، بِاْلَكْسِر : َكَذَب  ِعْضَهةً وَ ،  َعِضيَهةً وَويَُحرَّ

ْحرُ وَ  َي الّسِ ً  ُسّمِ  تَْخيِيٌل اَل َحِقيقَةَ لَهُ.ألَنَّهُ َكِذٌب وَ  ِعْضها

ْحُر ، ِبلُغَِة قَُرْيٍش ، َوُهْم يَقُولُوَن للسَّاِحرِ  العَْضهُ  قَاَل األَْصَمِعيُّ :وَ   .َعاِضهٌ  الّسِ

 .، َوِهَي النَِّميَمةُ  العَْضهُ  تَْدُروَن ماأَ :  العَْضهَ والحديُث : إِيَّاُكْم ومنه َوقِيَل : بََهَت ،  نَمَّ ؛ أَْيضاً :وَ 

 َهَكَذا ُرِوَي فِي ُكتُِب الَحِديِث بِاْلفَتْحِ.: وَ قَاَل ابُن األَثِيِر : ِهَي النَِّميَمةُ القَالَةُ بَْيَن النَّاِس ، قاَل وَ 

 قَاَل األَْصَمِعيُّ : ِهَي اْلقَالَةُ القَبِيَحةُ.وَ 

ً  اْلبَِعيرُ  َعَضهَ و  .َعاِضهٌ  ، فَُهوَ  الِعَضاهَ  : أََكلَ  َعْضها

ً  َكفَِرَح ، اْلبَِعيُر ، َعِضهَ و  قَاَل ِهْيَماُن ْبُن قَُحافَةً : اْشتََكى ِمْن أَْكِلَها أَْو َرَعاَها ، : َعِضهٌ  فَُهوَ  َعْضها

هح وَ  اِدِّ َعضــــــــــــــــــــــــــــــــــِ وا كــــــــــــــــــــر  مجــــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــــُ ر ب ــــــــــــــــــــَ  قـ

هح     َمضــــــــــــــــــــــــــِ نح  ــــــــــــَح ُه مــــــــــــِ َوتــــــــــــُ دح ٍة نــــــــــــُ رِيــــــــــــبــــــــــــَ (1)قــــــــــــَ
 

  
 .الِعَضاهِ  : تَْكِسُر ِعيَدانَ  َعِضَهةٌ  قَاَل أَبُو َحنِيفَةَ : نَاقَةٌ وَ 

 الَِّذي يَْرَعاَها. العَِضهُ و،  الِعَضاه الَِّذي يَْشتَِكي َعْن أَْكلِ  العَاِضهَ  وَمرَّ عن عليُّ بِن َحْمَزةَ أَنَّ 

َد بَْينَُهَما اْلَجْوَهِريُّ فَقَاَل :وَ  ً  اإِلبُِل ، بِاْلَكْسِر ، َعِضَهتِ  َوحَّ ، وأَْنَشَد قَْوَل ِهْميَان  َعِضهٌ وَ  َعاِضهٌ  ، فَُهَو بَِعيرٌ  الِعَضاهَ  إَِذا َرَعتِ  : تَْعَضهُ َعْضها

 الَمْذُكور.

ُجُل : َعَضهَ و َحاحِ. أَْعَضْهتَ  يُقَاُل : قَدْ  .َكأَْعَضهَ  والنَِّميَمِة ؛ َجاَء بِاإِلْفِك َواْلبُْهتَانِ  الرَّ  يَا َرُجُل أْي ِجئَْت بِالبُْهتَاِن ، َكَما فِي الّصِ

ً  َكَمنََع ، فاَُلناً ، َعَضهَ و  يَْعَضه والَ »َحِديُث ُعبَاَدةَ فِي اْلبَيُعَِة : ومنه  َوقاَل فِيِه َما لَْم يَُكن ، أَْي َرَماهُ بِاْلبُْهتَاِن ، بََهتَهُ ، : َعِضيَهةً و َعِضها

 ً  ، َمْعنَاهُ : أَْن يَقُوَل فِيِه َما لَْيَس فِيه. بِالَعِضيَهةِ  أَي ال يَْرِميهِ  ؛ «بَْعُضنا بَْعضا

ً  َكَمنََع ، ، َعَضهَ الِعَضاهَ و ً  قََطعََها ، َعضها َهَها تَْعِضيها  .َكعَضَّ

:  العاِضَهةُ و العَاِضهُ  واْلَحيَّةُ  .«إِالَّ بِتَْرِكَها التَّْسبِيحُ  ِضَهْت ِعَضاةٌ عُ  ما»فِي الَحِديِث : وَ واْحتَِطابُه ،  الِعَضاهِ  : قَْطعُ  التَّْعِضيَةُ  قَاَل أَبُو َحنِيفَةَ :وَ 

 إِذا نََهَشت. التَّي تَْقتُُل ِمْن ساعتِها

،  العَْضهُ  ؛ نَقَلَهُ اْلَجْوَهِريُّ َعِن الِكَسائي ، قاَل ابُن بِِرّيِ ؛ قال الُطوسيُّ ؛ هذا تصِحيٌف وإِنََّما الَكِذبُ  ( 2)، َكِعنٍَب ؛ الَكِذُب والبُْهتَانُ  الِعَضهُ و

 .العَِضيَهةُ  َوَكَذِلكَ 

بَِكْسِر  ، الِعَضهَ وفِي آخر : إِيَّاُكْم وَ  ، الِعَضهُ   مااَل أُْنبِئُُكمْ أَ  قُْلُت لَْيَس بِتَْصِحيٍف بل ُهَو َصِحيٌح ، وقد َجاَء هكذا في ُكتُِب الغَِريِب في الحِديِث ؛

اِد   .(3)العَيِن والضَّ

َمْخَشِريُّ : وهو البَْهُت.  قاَل الزَّ

ْحرُ  ؛ الِعَضهُ و  والَكَهانَةُ بِْلغَِة قَُرْيٍس ، والِفْعُل كالِفْعِل والَمْصَدُر كالَمْصَدِر ، وقاَل : الّسِ

َن الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ   َريبِّ مـــــــــــــــــــِ وُذ بـــــــــــــــــــِ ا َأعـــــــــــــــــــُ ثـــــــــــــــــــَ  افـــــــــــــــــــِ

ه     عحضـــــــــــــــــــــــِ ُ
ِه املـــــــــ اضـــــــــــــــــــــــِ ِه الـــــــــعـــــــــَ (4)ِت يف ِعضـــــــــــــــــــــــَ

 

  
 ، َوِهَي ِرَوايَةُ اْلَجْوَهِرّيِ. الِعاِضهِ  يُْرَوى في ُعقُدِ وَ 

ةٍ َوِعِزين ، الِعَضة ِعُضون ج قَاَل اْلَجْوَهِريُّ وَ   .( 5)ِعِضينَ  الَِّذيَن َجعَلُوا اْلقُْرآنَ  وِمْنهُ قَْولُهُ تَعَالى : ، َكِعزَّ
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اُء ؛وَ  ْحُر ، َوَجعَلَهُ ِمنَ  الِعُضونَ  قَاَل اْلفَرَّ  ، فاْستَثْقَلُوا الَجْمَع بَْيَن َهاَءْيِن فقالوا : ِعْضَهةٌ  ، ونُْقَصانُهُ الهاء وأَْصلُهُ  العَْضهِ  في َكاَلِم العََرِب الّسِ

ْيُت الشَّيْ  وأَْصلَُها ِعْضَوةٌ ِمنَ  ِعَضةٌ  ، َكَشفَة َوَسنَة ، ويقاُل ؛ واِحُدَها ِعَضةٌ  قُوا َعضَّ ْقتُهُ ، َجعَلُوا النُّْقَصاَن الواَو ، والَمْعنَى أَنَُّهْم فَرَّ َء ؛ إَِذا فَرَّ

 يَْعنِي

__________________ 
 .43( اللسان والصحاح والنبات أليب حنيفة برقم 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : والن ِميَمُة.2)
 .«قوله : والضاد كذا خبطه ا والصواب وفتح الضاد»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.4)
 .19( ا جر ا اآية 5)
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َوحَهرِي  القَ  راً وِشعحراً وََكَهانًَة َوَقدح نـََقَر اجلح رِِكَا أَقَاِويَلُهمح يف الُقرحآِن َفَجَعُلوُه َكذابً َوِسحح ُشح
ِ َواَل خَتحِليرَت يف َكاَل امل ِم امِل َصنِِّف وحَلاح

 َكَما َزَعَمُه َشيحُخَنا.
 بِلُغَِة قَُرْيٍش َعِن األَْصَمِعّيِ وَغْيِرِه. ؛ السَّاِحُر ، العَاِضهُ و

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :  * َوِممَّ

 ً ى بِعََزاِء اْلَجاِهِليَّةِ ومنه : َشتََمهُ َصْريحاً ،  َعَضَههُ َعْضها ه: ، وفي ِرَوايَة أُْخَرى « هفاْعَضُهو الَحِديُث : َمْن تَعزَّ كما في  «فَأَْعُضوه بهن أُّمِ

ْوِض.  الرَّ

 قَبِيَحةٌ : أَْي قَالَةُ. َعضهٌ  بَْينَُهموَ 

ِب ِمَن اإِلْفِك العَِطيِم ، فَ  العَِضيَهةِ  ، ُكِسَرِت الالُم على َمْعنَى اْعَجبُوا لهذه ِلْلعَِضيَهةِ  ويقاُل ؛ يا إَِذا نََصْبَت الالَم فََمْعنَاهُ ، يقاُل ذلَك ِعْنَد التَّعَجُّ

 االْستِغَاثَِة.

؛ إِذا اْنتََحَل ِشْعَر  ِعَضاِههِ  ويُقاُل ؛ فاُلٌن يَْنتَِجُب َغْيرَ  .«الُمْستَْعِضَهةو العَاِضَهةَ  لعنَ »الحديُث ؛ ومنه ؛ الُمْستَْسِحَرةُ ،  الُمْستَْعِضَهةُ و

 َغْيِرِه،وأَْنَشَد اْلَجْوَهِريُّ :

بح  ـــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــَ ت ُم َأين  َأجـــــــــــــــح ـــــــــــــــز اعـــــــــــــــِ ا ال هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ   اي أَيـ

بح و     جــــــــــــــِ تــــــــــــــَ ــــــــــــــح ي أَنـ اهــــــــــــــِ ريحَ ِعضــــــــــــــــــــــــــــَ يِن غــــــــــــــَ ــــــــــــــ   أَن

  

 (1)َكَذبحَت ِإن  َشر  َما ِقيَر الَكِذبح 

ً  ، كَمنَعُوا ، َعفَُهوا : [عفه] . ، ُعفوها ّمِ  بالضَّ

.  أَْهَملَهُ اْلَجْوَهِريُّ

 َطبَّقُوا. أَْي :

ْخُم ، العُفَاِهيَةُ و ّمِ : الضَّ  َوَرَوى بَْعُضُهْم ِشْعَر الشَّْنفَِري : ، بالضَّ

ا  رتحُ ُدوهنــــــــــََ ُر الســــــــــــــــــــــــِّ قحصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُ ٌة ال يـ ــــــــــَ ي اهــــــــــِ فــــــــــَ  عــــــــــُ

ِت و     ـــــــــِّ ي ـــــــــَ بـ ـــــــــُ ـــــــــِت مـــــــــا مل تـ ـــــــــي ـــــــــب ـــــــــل رح ـــــــــََ  ل ـــــــــُ (2)ال تـ
 

  
ا ُعفاِهمٌ  ثُْل العُفَاِهم ، يُقاُل ؛ َعْيشٌ قِيَل ؛ أَْي َضْخَمةٌ ، وقيَل ؛ ِهَي مِ  . وقاَل : أَمَّ فاََل أَْعِرفَُها ،  العُفَاِهيَة : أَْي نَاِعٌم ، وهذه اْنفََرَد بها األَْزَهِريُّ

ا  فََمْعُروٌف. العُفَاِهمُ  وأَمَّ

ً  ، َكفَِرحَ  َعِلهَ   :[عله]  ِخَماٍر. (5)َهَكَذا في النسخِ والصَّواُب في أَْدنَى  . (4)أَْدنَى ِضَمارٍ ، وقيَل في  ( 3)َوقََع في َماَلَمةٍ  َعِلها

ً و  َجاَع. : َعِلهَ َعلَها

 واْحتَدَّ ، ومنه قوُل الشَّاِعِر : اْنَهَمَك ، أَْيضاً :و

ا و  هــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ ي ِإل اعــــــــــــــِ ــــــــــــــد  ُه ال لــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ رحٍد يـ  جــــــــــــــُ

ىت اَل     ـــــــــــــفـــــــــــــواِرُس َأوح مـــــــــــــَ َب ال ىَت رَكـــــــــــــِ (6)مـــــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد اْلَجْوَهِريُّ ِللُبَيٍد : تََحيََّر َوُدِهَش ؛ أَْيضاً :و

ٍد  ائــــــــــــِ عــــــــــــَ اٍء صــــــــــــــــــــــــــُ َرد ُد يف هنــــــــــــَِ ــــــــــــَ تح تـ هــــــــــــَ لــــــــــــِ  عــــــــــــَ

ا     هـــــــــــَ مـــــــــــُ اًل َأاي  ؤامـــــــــــًا كـــــــــــامـــــــــــِ ـــــــــــُ عـــــــــــًا ت ـــــــــــح ب (7)ســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ي : صوابُهُ :  تَبَلَُّد. َعِلَهتْ  قَاَل ابُن بِّرِ

ً  َعِلعَ و  َجاَء َوَذَهَب فَِزعاً. : َعلَها

 وفيه تَْكراٌر. َوقََع في َماَلَمٍة ، أَْيضاً :و
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ُجلُ  َعِلهَ و ً  الرَّ ً  : َعلَها  َوَضعَُف. َخبَُث نَْفسا

ً  الفََرسُ  َعِلهَ و  ْلَهىعَ  كذا في النسخِ والصَّوابُ  ، ( 8)َعْلَهاءُ  وهي راِجٌع إِلى الَمعَانِي ُكلَِّها ، ، َعْلَهانُ  في اللَِّجاِم ، وهو َونَِزقَ  نَِشطَ   :َعلَها

 َكَسْكَرى.

َحاحِ : فََرسٌ   : نَِشيَطةٌ في اللَِّجاِم. َعْلَهى ففي الّصِ

 َكَسَكاَرى. عالَهىو ، (9)بالَكْسِر  عالهٍ  ج ، ِمثُْل َغْرثَاَن َوَغْرثَى ، أي َشِديُد الُجوعِ ، َعْلَهى ، واْمَرأَةٌ  َعلََهانٌ  وقاَل أَْيضاً : رُجلٌ 

 ِمَن النَِّساِء. : الطَّيَّاَشةُ  العَاِلهُ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح واألساس.1)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.« مصعلكة ال يقصر»برواية :  22البيت  20( املفضلية 2)
المةِ »( يف القاموس : 3)

َ
 .«امل

 .«مُخارٍ »( يف القاموس : 4)
 وهي عبارة اللسان والتهذيب.« أذ  مخار»الشارح : ( عل  هامش القاموس عن 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 .«علهت تبلد»ويرو  :  112/  4( من معلقته ا واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  7)
 .«َعلحَه »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 8)
 ابلكسر ضبرت قلم ا كما نظر هلا الشارح.« الهعِ » : 111/  4( واملثبت ابلفتح ضبرت القاموس ا ويف اللسان واملقايي  9)
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. النَّعَاَمةُ ، أَْيضاً :و  نَقَلَهُ اْلَجْوَهِريُّ

. : الظَِّليُم ، العَْلَهانُ و  نَقَلَهُ اْلَجْوَهِريُّ

كاً : فََرَس أَبِي ُملَْيٍك ، ، العَلََهانُ و وفي بَْعِض األُُصوِل َعْبِد هللِا  ، (1) هللِا ْبِن أَبِي الحاِرثِ َعْبِد  كذا في النسخِ ، والصَّواُب أَبِي مخلَْيٍل ؛ محرَّ

.  ْبِن الحِرِث وهو الصَّواُب ، وهو يَْربُوِعيٌّ

َحاحِ : يُْلبََساِن ، : ثَْوبَاِن يُْنَدُف فِيهما َوبَُر اإِلبِِل يُْلبَُس ، العَْلَهاءُ و ْرعِ. وفي الّصِ  تَْحَت الّدِ

ْرعِ يَتََوقَّى بِِهَما الطَّْعَن ، وهو قوُل َخاِلِد ْبِن ُكْلثُوٍم ، ومنه قوُل َعْمرو ابِن قَِميئَ وفي الُمْحَكِم : يَْلبَُسهُ   : (2)ةَ ما الشُّجاُع تَْحَت الّدِ

َر اأَلرح وَ  طــــــــــــــَ رََع الــــــــــــــبــــــــــــــَ َتصــــــــــــــــــــــــــــح د   لــــــــــــــِ  َتصــــــــــــــــــــــــــــَ

رحاَبِ      اِء والســـــــــــــــــــــــــــِّ هــــــــــــــَ لــــــــــــــح عــــــــــــــَ َ الــــــــــــــح اح  .(3)وََع بــــــــــــــَ
  

اَلحِ له : ِمْن أَْسَماِء الدُُّروعِ العَْلَماُء ، بالِميِم ، وَ   .(4)ولم أَْسَمْعهُ إِالَّ فِي بَْيِت زهيِر ْبِن َجنَاٍب قَاَل األَْزَهِرّي : َوقََرأُْت بَِخّطِ َشِمَر في ِكتَاِب الّسِ

 . (5)فََرِس  : اسمُ  العَْلَهاءُ و

ا يُْستَْدَرُك َعلَْيِه :  * َوِممَّ

كة : الشََّرهُ. العَلَهُ   : محرَّ

 وأَْيضاً : الُحْزُن.

 .كالعَْلَهانِ  ِء ، وفي التَّْهِذيِب : إِلى الشَّّرِ ،: َكَكتٍِف : الذي يَتََردَُّد ُمتََحيِّراً ، والذي تُنَازُعه نَْفُسهُ إِلى الشَّيْ  العَِلهُ و

ُن : َعْلَهانُ  وقاَل أَبُو َسِعيٍد : َرُجلٌ   : اسُم َرُجٍل ِمْن أَْشَراِف بَنِي تَِميم. َعْلَهانُ والَجازُع ، والعالُن : الجاِهُل. :  َهانُ فالعَلْ  َعالَّ

 : الَجائُِع. العَْلَهانُ 

كةً : التََّردُُّد ، العََمهُ  : [عمه] ي : ، محرَّ  وأَْنَشَد ابُن بِّرِ

ه  مــــــــــــَ عــــــــــــح اَن تـــــــــــــَ مــــــــــــَ ثــــــــــــح ه ِإىل عــــــــــــُ مــــــــــــَ عــــــــــــح ىت تـــــــــــــَ  مــــــــــــَ

رَاِدِ  وا    ِم الســـــــــــــــــــــــــ  خـــــــــــح اِب ِإىل ضـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــَ (6)لـــــــــــقـــــــــــِ
 

  
ُد النََّظَر.  أي تَُرّدِ

هُ. ِدِه اَل يَْدِري أَْيَن يَتََوجَّ  وقَاَل اللَّْحيَانِيُّ : هو تََردُّ

اَلِل ، والتََّحيُِّر في ِمنَاَزَعٍة أَْو َطِريٍق ، أَوْ  قِيَل : ُهَو التََّردُّدُ وَ  ةَ ، ُهوَ  في الضَّ  ثَْعلََب.َعْن  أَْن اَل يَْعِرَف الُحجَّ

ً  َوفَِرَح ، ( 7)، َكَمنَعَ  َعَمهَ  ً و بالتَّْحِريِك ، ، َعَمها ّمِ ، ، ُعُموها ّمِ أَْيضاً ، ، ُعُموَهةً و بالضَّ ً وَ  بالضَّ هذه عن  ، تَعَاَمهَ وَ  بِالتَّْحِريِك ، ، َعَمَهانا

. َمْخَشِرّيِ ، ُكلُّ َذِلَك إِذا َحاَد َعِن الَحّقِ  الزَّ

اِغُب.في  العََمهُ  وقيَل :  البَِصيَرةِ ، والعََمى في البََصِر ، أَو الثاني َعامٌّ فيهما ، كما ماَل إِليه الرَّ

 قَاَل األَْزَهِريُّ : ويكوُن العََمى َعَمى القَْلِب ، يُقاُل َرُجٌل َعٍم إِذا كاَن اَل يُْبِصُر بِقَْلبِِه.

 َعِمُهونَ  ج ، أَْي يَتََحيَُّرونَ  (8) (يف طُْغياَِّنِْم يَ ْعَمُهونَ )يَتََردَُّد ُمتََحيِّراً اَل يَْهتَِدي ِلَطِريِقِه َوَمْذَهبِِه ، وفي التَّْنِزيِل العَِزيِز :  : َعاِمهٌ وَ  َعِمهٌ  فَُهوَ 

هٌ وَ   قَاَل ُرْؤبَة : ، َكُركَّعٍ ، ُعمَّ

ِه وَ  مــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح ُه يف مــــــــــــــــَ رَافــــــــــــــــُ ٍه َأطــــــــــــــــح مــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح  مــــــــــــــــَ

مــــــــــِه     ــــــــــعــــــــــُ َا ال ــــــــــِ ل اهــــــــــِ د  ابجلــــــــــَ مــــــــــَ  اهلــــــــــُ (9)َأعــــــــــح
 

  
 وال أََماَراٍت. : ال أَْعاَلَم بَِها َعْمَهاءُ  أَْرضٌ و
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 َوُهَو َمَجاٌز. َكفَِرَح ؛ األَْرضُ  َعِمَهتِ  قَدْ وَ 

َهى َذَهبَْت إِبِلُهُ وَ  ْيَهىو العُمَّ  نَ لَْم يَْدِر أَيْ  أَيْ  : العُمَّ

__________________ 
 مضروب عليه بنسخة املؤلف هامش القاموس.« أيب»( قوله : 1)
 .«قمئة»( األصر واللسان والتكملة ا ويف الصحاح والتهذيب : 2)
 .«وتصد  ليصرع»( اللسان والصحاح والتهذيب والتكملة ا وملح  ديوانه فيما نسب إىل عمرو بن قميئة. ويف الصحاح : 3)
 كما يف التهذيب :  ( وهو قوله4)
 تصـــــــــــــــــــــــــــــــــد  لــــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــــــــرع الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــر األر و 

ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــاء والســـــــــــــــــــــــــــــــــــراب     ــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــا ال  وع ب

  

 ابلرفض منونة ا والكسر  اهر ا مضاف إليه.« فرسٌ »( يف القاموس : 5)
 ( اللسان.6)
هاً.7)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َعمح
 .186ا واألعراف ا اآية  110ا واألنعام ا اآية  15( البقرة ا اآية 8)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 166( ديوانه ص 9)
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 وََكَذِلَك الس ه َم  والس ه يحَم . َذَهَبتح ا
ْهتُ  يُقاُل :و ً  في ُظْلِمهِ  َعمَّ  َكَما فِي األََساِس. َظلَْمتُهُ بِغَْيِر َجِليٍَّة ، إَِذا : تَْعِميها

ا يُْستَْدَرُك َعْليِِه :  * َوِممَّ

 ، قَاَل ُرْؤبَة يَْصُف الِحَماَر : ِعْنَهةٌ  باْلَكْسِر : نَْبٌت َواِحَدتُهُ  : الِعْنهُ  : [عنه]

َهَة والَقيحُصوَما وَ   (1)َسِخرَت الِعنـح
 َكَما فِي اللَِّساِن.

ا يُْستَْدَرُك َعْليِِه :  * َوِممَّ

ِهما ، وهو الُمبَاِلُغ في األَْمِر إَِذا أََخَذ فِيِه ، َكَما فِي اللَِّساِن. ُعْنتُِهيُّ وَ  ( 2)ُعْنتُهٌ  : َرُجلٌ  [عنته]  ؛ بَِضّمِ

ً وَ  يَعُوهُ َعاَهةً وَ  الَماُل يَِعيهِ  َعاهَ  : [عوه] ْرُع :  : أَي اآلفَةُ ، العَاَهةُ  أََصابَتْهُ  : ُعُؤوها حتى  نََهى َعْن بَْيعِ الثََّمارِ »الَحِديُث : ومنه َوَكَذِلَك الزَّ

ْرَع والثَِّماَر فَتُْفِسُدَها. «العَاَهةُ  تَْذهبَ   أَي اآلفَةُ التي تُِصيُب الزَّ

 وقَاَل اللَّْيُث : ِمْن َحّرِ أَْو َعَطٍش.

  على َمْن إِْبلُه ِصَحاٌح.أَْي اَل يُوِرَدنَّ َمْن بِإْبِلِه آفَةٌ ِمْن َجَرٍب أَْو َغْيِرهِ  «َعلَى ُمِصّحِ  ذُو َعاَهةٍ  اَل يُوِرَدنَّ »في حِديٍث آَخَر : و

. ؛ َعاَهةٍ  : َذاتُ  َمْعيُوَهةٌ  أَْرضٌ و  نَقَلَهُ اْلَجْوَهِريُّ

ُهواو أَْعَوُهواوَ  أََعاُهواو الثَّانِيَةُ َعْن األُموّيِ : نَقَلََها اْلَجْوَهِريُّ واألَِخيَرةُ َعن ابِن  العَاَهةُ  أَْو ثَِماَرُهمْ  : أََصابَْت َماِشيَتَُهْم أَْو َزْرَعُهمْ  َعوَّ

. نُُزوُل آِخِر اللَّْيِل ، التَّْعِريُس ، وهوُ  : التَّْعِويهُ و األَْعَرابِّيِ.  نَقَلَهُ اْلَجْوَهِريُّ

 االْحتِبَاُس في َمَكاٍن. أَْيضاً :و قَاَل :

ْبحِ ، وأَْنَشَد اْلَجْوَهِريُّ ِلُرْؤبَةَ : التَّْعِويهُ  قَاَل اللَّْيُث :وَ   والتَّْعِريُس : نَْوَمةٌ َخِفيفَةٌ َعْنَد َوْجِه الصُّ

لــــــــــــَ ح  طــــــــــــَ نــــــــــــح
ُ

ِب املــــــــــــ دح و َه جــــــــــــَ َبٍز مبــــــــــــن عــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــَ

بــــــــَ ح     تـــــــــَ غــــــــح ُ
ي املــــــــ يــــــــِح انئــــــــِ بــــــــِ (3)اَنٍء عــــــــن الــــــــت صــــــــــــــــــــــح

 

  
  :قَاَل األَْزَهِريُّ : َسأَْلُت أَْعَرابِيًّا فَِصيحاً عن قَْوِلهِ 

َُعو هِ 
ِب الحُمَند   َشِئِز امل  َجدح

َج  َج َوَعوَّ َج. يقاُل : َعرَّ هَ وفَقَاَل : أََراَد بِِه الُمعَرَّ  بِمعنى واِحٍد. َعوَّ

هَ  َوقَدْ  .( 4)َعْوْه َعْوهْ  ُدَعاُء الَجْحِش بِقَْوِلكَ   :التَّْعِويهُ و  بِِه تَْعِوياً : إَِذا َدَعاهُ ِليَْلَحَق بِِه. َعوَّ

يَاُح. العَائَِهةُ و  : الّصِ

فُونَ  اَغانِيُّ واَل يَُصّرِ  .العَائَِهةَ  قَاَل الصَّ

بِِل ِلتَْحتَبَِس. ، َوهو َعْه َعهْ وَ  ، ِعيِه ِعيهِ  ُربََّما قَالُوا :وَ ،  َعاِه َعاهِ و  َزْجٌر ِلإْلِ

ا يُْستَْدَرُك َعْليِِه :  * َوِممَّ

ّمِ : إَِصابَةُ   .العَاَهةِ  العُُؤوهُ ، بالضَّ

ْرُع : ِمثْلُ وَ   .َعاه قَْد أََعاَها لزَّ

 فِيِهَما. َعاَهةٌ  في نَْفِسِه أَْو َماِلِه : أََصابَتْهُ  َمِعيهٌ وَ  َمعُوهٌ  َرُجلٌ وَ 
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 َذِلَك.كَ  َمعُوهٌ  وَطعَامٌ 

 .َعاَهةٌ  ، عن ابِن األَْعَرابِّيِ : أَْي َمْن أََكلَهُ أََصابَتْهُ  َمْعَوَعةً  َطعَاٌم ذُووَ 

 وِعيهَ الَماُل.

__________________ 
 ( اللسان.1)
وأعاده هنا تبعاً للسان ألنه جعر مستدركاً به عل  املو هــــــــ  ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : عنته وعنتهي ا قد ذكره الشارح يف مادة ع ت2)

 : ورجٌر ُعنُته وُعنُتهي ا بضمهما مبالغ يف األمر جداً.هـ  النون أصلية ا قلت ال استدرا  فيهما فقد ورد يف املو املطبوع يف مادة ع ت
 ( اللسان والثاين يف الصحاح.3)
 ( يف اللسان والتكملة بكسر اهلاء فيهما ا ضبرت حركات.4)
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 ِمثُْل مائِِه َوَماٍه. َعاهٍ وَ  ئِهٌ َعا وَرُجلٌ 

 أَْيضاً : ِمثُْل َكْبش صاٍف ، قَاَل ُطفَْيل : َعاهُ  َرُجلٌ وَ 

ا و  هـــــــــــــَ نــــــــــــــح وَن عــــــــــــــَ اهــــــــــــــُ ُن الــــــــــــــعــــــــــــــَ عــــــــــــــَ طــــــــــــــح  دار نــــــــــــــَ

ا     امـــــــــــَ ـــــــــــذِّمـــــــــــَ وحَن ال نحســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ مح َويـ هـــــــــــِ ـــــــــــِ ت ـــــــــــ  ب ـــــــــــَ نـ ـــــــــــِ (1)ل
 

  
ْيبَِة والُخْبِث. العَاُهونَ  قَاَل ابُن األَْعَراِبّيِ :وَ   أَْصَحاَب الرَّ

 َوَمْعُهوهٌ. َمعُوهٌ وَ  َمِعيهٌ  َزْرعٌ وَ 

َمْيل : َعْوَهى بَنُووَ  بابِيُّ يَْرثِي أََخاهُ الصُّ  : بَْطٌن ِمَن العََرِب بالشأِم ، قاَل ذُو الَجْوَشِن الضَّ

ــــــــــلــــــــــعــــــــــاً  َت مــــــــــب َرضــــــــــــــــــــــــح ــــــــــًا مــــــــــا عــــــــــَ ب ا رَاكــــــــــِ ــــــــــَ ي ــــــــــَ  فـ

ضِ     مــــــــــــَ ــــــــــــح ّي والــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــّرد وأَل وحهــــــــــــَ  قــــــــــــبــــــــــــائــــــــــــر عــــــــــــَ

  
الحمصيُّ صُدوٌق َرَوى عن أَبي  العَْوِهيُّ  (2)بِن الهنوء بن األَْزِد منهم أَبو حميٍد أَحمُد بُن محمِد بِن ِسنَاٍن  َعْوَهى قَاَل ابُن الَكْلبِّيِ : ُهْم بَنُو

 .(3)َحْيَوةَ شريح بِن يَِزيد وعن يَْحيَى بن سعيٍد القَطَّان 

 ، أَْو فاعاٌل من َعَهَن ، وقد ذُِكَر في َمْوِضِه. َعَوهَ  بُن َكْعٍب : شاِعُر ، فَعاََلُن ِمنْ  َعاَهانُ وَ 

. : العَهُّ  : [عهه]  أَْهَملَهُ اْلَجْوَهِريُّ

 ِمَن النَّاِس ، وهو قَِليٌل أِلَنَُّهْم قالوا : إِنَّ العَْيَن والَهاَء ال يََكاَداِن يأْتَِلفَاِن بغيِر فَاِصٍل ، وقد القَِليُل الَحيَاِء ، الُمَكابِرُ  ألَْعَراِبّيِ : هوقَاَل ابُن اوَ 

 : إِذا قَلَّ َحيَاُؤه. َعهَّ يَِعهّ 

 تَبَِس.بِاإِلبِِل : َزَجَرَها بعَْه َعْه لتَحْ  َعْهعَهَ و

اِء :وَ  أْنِ  َعْهعَْهتُ  َحكى األَْزَهِريُّ َعِن الفَرَّ  ، وهو َزجٌر لََها. َعْه َعهْ  إِذا قُْلُت لََها َعْهعََهةً  بِالضَّ

ا يُْستَْدَرُك َعْليِِه : ُجلُ  َعهَّ  * َوِممَّ  : إِذا قَاَء : نَقَلَهُ َشْيُخنَا. يَِعهُّ  الرَّ

ا يُْستَْدَرُك َعْليِِه   :* َوِممَّ

ْرعُ  َعاهَ  : [عيه] ُمْبَدلَةٌ َعلَى اليَاِء في قَْوٍل ، أَْو عن الواو كما في الِمْصباحِ ، فيُقَاُل : َعاهَ يَعُوهُ ،  العَاَهةِ  ، وأَِلفُ  العَاَهةُ  : أََصابَتْهُ  يَِعيهُ  الزَّ

 وقد أَْغفَلَهُ المصنُِّف أَْيضاً.

 : ِمثُْل َمعُوهٌ. َمِعيهٌ  ومالٌ 

ُجِل : صاَح بِِه. َعيَّهِ و  بالرَّ

بِِل. ِعيِه ِعيهِ و  ، بالَكْسِر َزْجٌر ِلإْلِ

ا يُْستَْدَرُك َعْليِِه :  * َوِممَّ

 *املُْعَجَمِة َمع اهلَاءِ  َفْصُل الَغنْيِ 
 ُدَرْيٍد في الَجْمَهَرةِ ، وأَبو َحيَّان في باب الَحْذِف من به ، َكفَِرَح ، التََصَق بِِه ، َكغََرى ، َكَما فِي اللَِّساِن ، َونَقَلَهُ ابنُ  َغِرهَ  : يُقاُل : [غره]

 َشْرحِ التَّْسِهيِل وهو أَْيضاً في أَْبيَاِن أَبِي اليََمِن َزْيد الِكْنِديِ.

 مع اهلاء فصل الفاء
 .فَاِرهٌ  : َحَذَق ، فَُهوَ  فَراِهيَةً وَ  فََراَهةً  ، َكَكُرَم ، فَُرهَ  : [فره]

 َوَحِميٌض ، ِمثُْل َصغَُر فهو َصِغيٌر َوَملَُح فهو َمِليٌح. فَِريَهٌ   : نَاِدٌر ِمثْل َحُمَض فَُهَو َحاِمٌض ، َوقِيَاُسهُ قَاَل اْلَجْوَهِريُّ 
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هٌ  ج ، الفََراَهةِ و الفََراِهيَةِ و الفُُروَهةِ  بَيِّنُ  فَاِرهٌ  ويقاُل للبَْغِل والبِْرَذْوَن والِحَماِر : َكَما فِي األََساِس  وُسكََّرةٍ ، َجْمُع راِكعٍ ، ، َكُركَّعٍ ، فُرَّ
(4). 

 قَاَل َشْيُخنَا : اَل يُْعَرُف َجْمع على هذا الَوْزِن.

َحاحِ  ُسْفَرةٍ ،و َحاحِ : ِمثُْل بَاِزٍل وبُْزٍل وَحائٍِل وُحوَل. وُكتٍُب. ِمثُْل صاِحٍب وُصْحبٍَة ، َكَما في الّصِ  وفي الّضِ

__________________ 
/  3ا والذي يف التهذيب « لبينهم»كذا ابألصـــر هبذا األصـــر ا والذي يف التهذيب : « لنبتهم»( اللســـان وكتب مصـــححه هبامشـــه : قوله : 1)

 مادة يهوع : لنّيتهم. 22
:  1034/  3التبصـــــــري ويف « ســـــــنان»بد  : « املغرية»ويف الكاشـــــــف .« .. بطن من« »الَعوحه»وأعاد نســـــــبه إىل « ســـــــيار»( يف اللباب : 2)
 .«سّيار»
 ( يف التبصري : العطار.3)
 لي  من القاموس. (*)
 ( كذا ا والذي يف األساس : وغلمان فـُرحٌه وفـُرحَهٌة.4)
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ا ا يَُكسَّرُ  فُْرَهةٌ  قاَل ابُن ِسيَده : وأَمَّ  َعلى فُْعلٍَة. فاسٌم للَجْمعِ ، ِعْنَد ِسيبََوْيِه ، ولَْيَس بَِجْمعٍ أِلَنَّ فاعالً لَْيَس ِممَّ

 إِذا كانا َسيُوَرْيِن ، وال يقاُل للفََرِس إِالَّ َجواٌد ، ويقاُل له رائٌِع. فَاِرهٌ  ، َوِحَمارٌ  فاِرهٌ  وقال األَْزَهِريُّ : يُقال بِْرَذْونٌ 

ا قَْوُل َعِدّيِ  ، «فَاِرَهةٌ  دابَّةٌ »في حديِث جريجٍ : و  ْبِن َزْيٍد في الفََرِس : أَْي نَِشيَطةٌ َحادَّةٌ قَِويَّةٌ. فَأَمَّ

ِه  ــــــــــِ رَات نح ســــــــــــــــــــــــَ ه عــــــــــَ لــــــــــ  ّرِي جــــــــــُ فــــــــــَ ــــــــــُ اَف يـ  َفصــــــــــــــــــــــــَ

عـــــــــــا     ايـــــــــــِ تـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ارِهـــــــــــًا مـــــــــــُ اَد فـــــــــــَ يـــــــــــَ ذ  اجلـــــــــــِ بـــــــــــُ ـــــــــــَ (1)يـ
 

  
َئ َعِديٌّ في َذِلَك ، واألُْنثَى  .فَاِرَهةٌ  فََزَعَم أَبو حاتِم أَنَّ َعِديًّا لم يَُكْن لَهُ بََصٌر بالَخْيِل ، وقد ُخّطِ

ُئ َعِدّي ْبِن َزْيٍد في قَْوِلِه :وفي  َحاحِ : َكاَن األَْصَمِعيُّ : يَُخّطِ  الّصِ

ا  تـــــــــــَ ُه حـــــــــــىت شـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــَ نــــــــــــح ا صـــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــَ لـــــــــــح قـــــــــــَ نــــــــــــَ  فــــــــــــَ

نح     نـــــــــــَ وجـــــــــــًا يف الســـــــــــــــــــــــــ  اِ  جلـــــــــــَُ ارَِه الـــــــــــبـــــــــــَ (2)فـــــــــــَ
 

  
 قَاَل : َولَْم يَُكْن لَهُ ِعْلٌم بالَخْيِل.

ي : بَْيُت َعِدّيِ الذي كاَن األَْصَمعِ  ئه فيه هو قَْولُهُ :قاَل ابُن بِّرِ  يُّ يَُخّطِ

 يـَُبذ  اجلَِياَد فَارِهاً ِمتَـَتاِيَعا
. الَمِليَحةُ ، الَحَسنَةُ  : الَجاِريَةُ  الفَاِرهةُ و  نَقَلَهُ اْلَجْوَهِريُّ

 بِِه فَسَّر ابُن ِسيَده قَْوَل النَّابِغَِة :والفَتِيَّةُ ،  أَْيضاً :و

عـــــــــــُ  َوابـــــــــــِ ٍو تــــــــــــَ لـــــــــــح ٍة حـــــــــــُ ارِهـــــــــــَ فـــــــــــَ طـــــــــــَ  لـــــــــــِ ا َأعـــــــــــح  هـــــــــــَ

ِد     لـــــــ  َحســـــــــــــــــــــَ طـــــــَ  عـــــــَ عـــــــح ـــــــُ ِب ال تـ َواهـــــــِ
َ
َن املـــــــ (3)مـــــــِ

 

  
 الشَِّديَدةُ األَْكِل. أَْيضاً :و

 َشِديُد األَْكِل. فَاِرهٌ  قَاَل ابُن األَْعَراِبّيِ : َرُجلٌ وَ 

ً  قَاَل : َوقَاَل َعْبُد ِلَرُجٍل أََراَد أَْن يَْشتَِريَهُ : اَل تَْشتَِرنِي ، آُكلُ  هَ  : إِذا َكانَْت تُْنتِجُ  ُمْفِرَهةٌ وَ  ُمْفِرهٌ  النَّاقَةُ فَِهي أَْفَرَهتِ و ، وأَْمِشي َكاِرهاً. فَاِرها  .الفُرَّ

 وأَْنَشَد اْلَجْوَهِريُّ أِلَبِي ذَُؤْيٍب :

ا و  هـــــــــــَ ـــــــــــِ اق َدَرُت ِلســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ٍ  ق ـــــــــــح ن ٍة عـــــــــــَ ـــــــــــَ رِه فـــــــــــح  مـــــــــــُ

ِر     فــــــــح َض الــــــــرِّيــــــــُح ابلــــــــقــــــــَ ايــــــــَ تــــــــَ ا تـــــــــَ مــــــــَ ر تح كــــــــَ خــــــــَ  .(4)فــــــــَ
  

 ً َهْت تَْفِريها َهةٌ  فَِهيَ  َكفَرَّ  ، وأَْنَشَد اْلَجْوَهِريُّ ِلَماِلِك اْبِن ِجْعَدةَ التَّْغِلبِّيِ : ُمفَّرِ

اٍد  نـــــــــــــــَ ٍة ســـــــــــــــــــــــــــــِ ّرِهـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــُ ر  عـــــــــــــــَ  حتـــــــــــــــَِ

وُر     ٌ  ميــــــــــــَُ لــــــــــــَ ا عــــــــــــَ هــــــــــــَ افــــــــــــِ فــــــــــــَ (5)عــــــــــــلــــــــــــ  َأخــــــــــــح
 

  
ً فاُلنٌ  أَْفَرهَ و ً   : اتََّخَذ ُغالما  أَي : َحَسُن الَوْجِه ، عن ابِن األَْعَراِبّيِ. ، فَاِرها

اُء : أُقِيَمت الَهاُء هنا َمقَاَم الَحاِء في فَِرَح ، والفََرُح في َكاَلِم العََرِب األَِشُر البَِطُر. يقاُل :  ، َكفَِرَح : أَِشَر َوبَِطَر. فَِرهَ وَ  أَْي اَل ال تَْفَرْح قَاَل الفَرَّ

 تَأَْشر.

 ً َحاحِ : قَولَه تَعَالى : بيوتا ِم ، انتََهى. فَُره فَُهَو من فاِرِهينَ  ، فََمْن قََرأَهُ َكَذِلَك فَُهو ِمْن َهَذا ، َوَمْن قََرأَهُ  ( 6)فِرِهين وفي الّصِ  ، بالّضِ

اُء.فعلى األُولى أَي أَِشِرين بَِطِريَن ، وعلى الثانِيَِة َحاِذقِيَن ، قَالَه ا  لفَرَّ

 يَْستَْكِرُمَها. : أَيْ  األَْفَراسَ  يَْستَْفِرهُ  ُهوَ وَ 

. يَْستَْفِرهُ  والذي في األََساِس : فاَُلنٌ   الّدوابَّ
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ه ابنُ و َدةِ أَبُو القاِسمِ  فِيرُّ اِء الُمَشدَّ ه وأَبو محمٍد القاِسُم ابنُ  ، بَِكْسِر الفَاِء وضّمِ الرَّ  ناِظُم القَِصيَدةِ الشَّاِطبِيَّة ، الشَّاِطبِيُّ  بِن َخلَِف بِن أَحمدَ  فِيرُّ

َوفِي فَتحِ المواهب للشََّهاِب القَْسَطالني :  بالَمْغِربِيَِّة ، *نَاهُ الَجِديَدةُ َوَمعْ  عن َخْمٍس َوَخْمِسيَن َسنَة ، 590تُوفي بِِمْصَر َسنَة  َرِحَمهُ هللاُ تَعَالى ،

 َمْعنَاهُ الَحِديُد ، هكذا هو بالحاِء الُمْهَملَِة ، وِمثْلُهُ نَصُّ التَّْكِملَِة.

 ، ِمْنَها اإِلَماُم اللُّغَِويُّ أَبُو : َكَسَحابَِة : ة بِِسِحْستَانَ  فََراَهةُ وَ 

__________________ 
 ( اللسان وجزء من عجزه يف التهذيب.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 واللسان. 16( ديوان النابغة الذبياين صنعة ابن السكيت ا ط بريوت ص 3)
 ابلباء املوحدة ومثله يف اللسان ا واملثبت ابلياء املثناة كرواية الصحاح.« تتابض»برواية :  38/  1( ديوان اهلذليا 4)
 للسان والصحاح.( ا5)
 .(فارِِهنيَ )والقراءة :  149( الشعراء ا اآية 6)
 .«ا ه. ش»ويف نسخة  نية عن هامش القاموس : ا ديد كما يف : فتح املواهب للشهاب القسطالين ا ومثله : نص التكملة  (*)
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َياِن  الَفرَاِهي   َنصحر بـح  ابلل َغِة الَفارِِسي ِة. (1)السنجري  ُمَؤلُِّف ِنٍصاَب الصِّ
ا يُْستَْدَرُك َعْليِِه :  * َوِممَّ

ً  َكفَاِرهٍ  ، فَِرهٌ  ُغاَلمٌ  َر أَْيضاً قَْولُه تَعَالى : بُيُوتا  أَي : َحاِدقِيَن. فَِرِهينَ  َكَحاِذٍر َوَحاِدٍر ، وبه فُّسِ

 َجاَءْت بِأَْواَلٍد ِماَلحٍ. الَمْرأَةُ : أَْفَرَهتِ و

 : َحَسُن الَوْجِه ، قَاَل الشاِعُر : فَاِرهٌ  ُغاَلمٌ وَ 

 (2)فـََرساً أُنـحَث  َوَعبحداً فَارِهاً و 
. ةٌ فََراهَ  : الُحْسُن والَماَلَحةُ ، َوِمنه قول الشَّافِِعّيِ في باِب نَفَقَِة الَمَماِليِك والَجَواِري : إِذا كان لَُهنَّ  الفََراَهةُ و  ِزيَد في ِكْسَوتهنَّ َونَفَقَتِِهنَّ

 .الفُُروَهةِ و كالفََرَهةِ  : النََّشاُط ، الفََراِهيَةُ و

ه وبِِمثِْل َضبِط َواِلِد الشَّاِطبِّيِ : أَبُو َعلّيِ الُحَسْيُن ْبُن محمٍد بن ٌث َمْشُهوٌر ِمْن َمَشاِيخِ القاِض  فِيرُّ دفِيُّ ، مِحّدِ ي ِعياض بن سكَرةَ بن حيون الصَّ

ه ، ويُوُسُف ْبُن محمِد ْبنِ  ه َسِمَع قَاِضي الَماِرْستَان ، ويُوُسُف ْبُن َعبِد العَِزيِز بِن يُوُسَف بنِ  (3)األَْنَصاِريُّ الَمْغِربِيُّ  فِيرُّ اللَّخِميُّ الَحافُِظ  فِيرُّ

 َمْعُروٌف.

َكة : الفََطهُ  : [فطه] .أَْهَملَهُ  : ُمَحرَّ  اْلَجْوَهِريُّ

 وقد فَِطَع ، َكفَِرَح ، وَكَذِلَك فَِرَر. َسعَةُ الظَّْهِر. وهو

َحاحِ :وِء. ، بالَكْسِر : الِعْلُم بالشَّيْ  الِفْقهُ  : [فقه] ً  يُقاُل : أُوتَِي فالنٌ  الفَْهُم لَهُ : في الّصِ يِن : أَْي فَْهماً فِيِه. فِْقها  في الّدِ

 الِفْطنَةُ. : الِفْقهُ و

 .بالِفْقه قاَل اْلَجْوَهِريُّ : قَاَل أَْعَرابِيٌّ ِلِعيَسى بِن ُعَمَر : َشِهْدُت َعليك

ْر قَْلبََك َوَصّلِ َحْيُث ِشئَْت ، فَقَالَ  ؟في حديِث َسْلَمان : أَنَّهُ نََزَل على نَبَِطيَِّة بالِعَراِق ، فَقَاَل : هل هنا مكاٌن نَِظيٌف أَُصلِّي فيهو  فَقَالت : َطّهِ

 أَْي فَِطنَْت َوفَِهمْت. فَِقَهتْ  َسْلَماُن :

 ِسيَاَدتِِه َوفَْضِلِه َعلَى َسائِِر أَْنَواعِ اْلِعْلِم ، َكَما َغلََب النَّْجُم َعلَى الثَُّريَّا والعُوُد على الَمْنَدِل.وَغلََب َعلى ِعْلِم الدين ِلَشَرفِِه  قدو قَاَل ابُن ِسيَده :

ا بِِعْلِم الشَِّريعَِة ، َوتَْخِصيصاً بِِعْلِم الفُرُ قَاَل ابُن األَثِيِر :   وعِ ِمْنَها.واْشتِقَاقُهُ من الشَّّقِ والفَتْحِ ، َوقَْد َجعَلَتْهُ العََرُب َخاصًّ

 لَهُ َسِجيَّة. الِفْقهُ  َصارَ  فَقَاَهةً  َكَكُرَم ، فَقُهَ و

ً  فَِرَح ، ِمثْلَ  فَِقهَ و  .فَقَائِهُ و فُقََهاءَ  ، ج فَقَُهةٌ وَ  فَِقيهةٌ  وهي فُقََهاءَ  ، َكنَُدٍس ، ج فَقُهٌ وَ  فِِقيهٌ  فَُهوَ   َوَمْعنًى ،ِمثَْل َعِلَم ِعْلماً ِزنَةً  ِفْقها

 ، وهي نَاِدرةٌ. فُقََهاءُ  َحَكى اللَّْحيَانِيُّ نِْسَوةٌ وَ 

 ِمَن العََرِب لَْم يَْعتَدَّ بَِهاِء التَّأْنِيِث ، َونَظيُرَها نِْسَوةٌ فُقََراء. فُقََهاءَ  قَاَل ابُن ِسيدعة : َوِعْنِدي أَْن قَائِلَ 

ينِ )َوِمْنهُ قَْولُه تَعَالى :  ، َكتَفَقََّههُ  َكعَِلَمهُ ، فَِهَمهُ  َعنِّي ما بَيَّْنَت لَهُ ، فَِقَههُ وَ  الحديث : اللُهمَّ ومنه  .َعلََّمهُ :  فَقََّههُ تَْفِقيهاوَ  .(4) (لِيَ تَ َفقَُّهوا يف الدِّ

يَن   .كأَْفقََههُ  أَْي َعلِّْمهُ تَأِْويلَهُ َوَمْعنَاهُ ، ، في التَّأِْويلِ  فَقِّْههُ وَ َعلِّْمهُ الّدِ

 .الِفْقهِ  بَيَّْنُت لَهُ تَعَلُّمَ  أَْفقَْهتُهُ  وفي التَّْهِذيِب :

َرابِ  فَِقيهٌ  فَْحلٌ و ْبعِ َوَذَواِت الَحْمِل. : َطبٌّ بالّضِ  َحاِدٌق ِبَذَواِت الضَّ

__________________ 
 ( يف كشف الظنون : من نصاب البيان ا نبه عليه هبامش املطبوعة املصرية.1)



17921 

 

 ( اللسان وقبله :2)
 ضــــــــــــــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــة أولــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت ابشــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــهــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــا 

 انصـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن ِإزارهــــــــــــــــــــا   

  

 يـــــــــــــــــطـــــــــــــــــر  كـــــــــــــــــلـــــــــــــــــب ا ـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــذارهــــــــــــــــا 

 أعــــــــــــــطــــــــــــــيــــــــــــــت فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا طــــــــــــــائــــــــــــــعــــــــــــــًا أو كــــــــــــــارهــــــــــــــا   

  

 حديقة غلباء يف جدارها

 .1064/  3ا قاله يف التبصري  548( األندلسي ا رحر إىل بغداد وخراسان ومات سنة 3)
 .122( التوبة ا اآية 4)
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 .، َكنََصَرهُ : َغلَبَهُ فِيهِ  فَفَقََههُ  : بَاحثَهُ في الِعْلمِ  فَاقََههُ و

َمهُ  َصاِحبَةُ النَّائَِحِة الَّتي تَُجاِوبَُها ِهَي : «الُمْستَْفِقَهةو لَعََن هللاُ النَّائَِحةَ »الَحِديِث الذي ال طرق له : و فَتُِجيبَُها  (1)في قَْوِلَها ألَنََّها تَتَلَقَّفَهُ َوتَتَفَهَّ

 َعْنهُ.

 َكَما في الُمْحَكِم. ، ( 2)ِلما أَْشَهْدنَاَك ، َواَل يُقَاُل في َغْيِرهِ  فَقَاَهتُكَ  يُقاُل للشَّاِهِد : َكْيفَ وَ 

. في َغْيِر الشَّاِهدِ  أَْو يُقَالُ  َمْخَشِريُّ  فِيَما َذَكَر الزَّ

ا يُْستَْدَرُك َعْليِِه :  * َوِممَّ

 .فِْقُههُ  أَيْ  فَقَاَهتُهُ  قَاَل ابُن ُشَمْيل : أَْعَجبَني

 .فَِقيهٌ  ٍء فَُهوَ ُكلُّ َعاِلٍم بَِشيْ وَ 

 العََرِب : َعاِلُمُهْم. فَِقيهُ و

اِجُز : الفَْقَهةُ و  : الَمَحالَةُ في نُْقَرةِ القَفَا ، قَاَل الرَّ

َهَة حىت تـَنحَدِلُ  و  ِرُب الَفقح  (3)َتضح
ي : هو َمْقلُوٌب ِمَن الفَْهقَِة.  قال ابُن بّرِ

 : تَعَاَطى الِفْقعِ. تَفَقَّهَ وَ 

ْيِديَّة. الفَِقيهِ  بَْيتُ وَ   : َمِدينَتَاِن باليََمِن : إِْحَداُهَما الَمْنُسوبَةُ إِلَى ابِن ُعجَحيل ، والثَّانِيَةُ : الزَّ

 َهَذا قَْوُل أَْهِل اللُّغَِة. : الثَّْمُر ُكلُّهُ. الفاِكَهةُ  : [فكه]

يهَشيْ وقَاَل بَْعُض العُلََماِء : ُكلُّ  اِن فَإِنا ال نَُسّمِ مَّ َي ِمن الثَِّماِر في القُْرآِن نَْحَو التَّْمِر والرُّ  فَاِكَهةً  ، قَاَل : َولَْو َحلََف أَْن اَل يَأُْكلَ  فاِكَهة ٍء قَْد ُسّمِ

اناً لَْم يَْحنَْث ، وبه أََخَذ اإِلَماُم أَبُو َحنِيفَةَ واْستََدلَّ   .(4) (ِفيِهما فاِكَهة  َوَُنْل  َورُّمان  )بِقَْوِلِه تَعَالَى : َوأََكَل تَْمراً أَْو ُرمَّ

ْكِر َوَعْطِفِهَما على اِغُب : َوَكأَنَّ قَائَِل هذا القَْوِل نََظَر إِِلى اْختصاِصِهَما بالذِّ  في هِذِه اآليَِة. الفاِكَهةِ  وقال الرَّ

اِن منهما ُمْستَِدالًّ بِقَْوِلِه تَعَالَى : َهِرّيِ فَقَاَل :وأََراَد الُمَصنَِّف َردَّ َهذا اْلقَْوِل تِْبعاً ِلألَزْ  مَّ ِفيِهما فاِكَهة  َوَُنْل  ) َوقَْوُل ُمْخِرجِ التَّْمِر والِعنَِب والرُّ
ِمعِ الُمْعلَِم العُجابِ  كتابي بَاِطٌل َمْرُدوٌد ، َوقَْد بَيَّْنُت َذِلَك َمْبُسوطاً في (َورُّمان    ين الُمْحَكِم والعُبَاِب.في الَجْمعِ ب الالَّ

ض ِلْلبَْحِث األَْزَهِريُّ فَقَاَل : ما َعِلْمُت أََحداً ِمَن العََرِب قَاَل : ِإنَّ النَِّخيَل والُكُروَم ثَِمارُ  ، وإِنَّما َشذَّ قَْوُل النُّْعَماِن  الفَاِكَهةِ  َها لَْيَسْت ِمنَ وقد تَعَرَّ

كان بَِكاَلِم العََرِب َوِعْلِم اللُّغَِة َوتَأِْويِل القُْرآِن العََربِّيِ الُمبِين ، والعََرُب  (5)أَقَاِويِل َجَماَعِة الفُقََهاِء ِلِقلَِّة َمْعِرفَتِِه ْبِن ثَابٍِت في هذه الَمْسأَلَِة َعْن 

َمْن كاَن َعُدوًّا لِِلِّ َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْْبِيَل ) تَعَالى : تَْذُكُر األَْشيَاَء جملةً ثم تخصُّ منها َشْيئاً بالتَّْسِميَِة تَْنبِيهاً على فَْضٍل فيه. قَاَل هللاُ 
فَُهَو َكافٌِر ، ألَنَّ بَْعَد ِذْكِر الَماَلئَِكِة ُجْملَةً فََمْن قَال : إِْن ِجْبريَل َوِميَكاَل لَْيَسا ِمَن الَمالئَِكِة إِلْفَراِد هللِا ، َعزَّ َوَجلَّ إِيَّاُهَما بالتَّْسِميَِة  (6) (َوِميكالَ 

اِن لَْيسَ  مَّ ُجْملَةً فَُهَو  الفاكهة إِلْفَراِد هللِا تَعَالَى إِيَّاُهَما بالتَّْسِميَِة بَْعَد ِذْكرِ  فَاِكَهة هللاَ تَعَالَى نَصَّ َعلَى َذِلَك َوبَيَّنَهُ ، َوَمْن قَاَل إِنَّ ثََمَر النَّْخِل والرُّ

 ْعقُوِل َوِخاَلُف لُغَِة العََرِب ، اْنتََهى.َجاِهٌل ، َوُهَو ِخاَلِف المَ 

  لَهُ فِي الذَّّبِ َعْنهُ َمْنُدوَحة ومهيع واِسع.َرِحَم هللاُ األَْزَهِريُّ لَقَْد تََحاَمَل فِي هِذِه الَمْسأَلَِة َعلَى اإِلَماِم َرِضَي هللاُ تَعَالَى َعْنهُ َولَقَْد َكانَ وَ 

ا النَّْقل فألَنَّ اقَاَل َشْيُخنَا : َوقَْد تَعَرَّ  لعَْطَف يَْقتَِضي َض المال َعلَيَّ فِي النَّاُموِس للَجواِب فقاَل : هذا االْستِْداَلُل َصِحيٌح نَْقالً َوَعْقالً ، فَأَمَّ

ا العَْقل فألَنَّ  اِن به ويُتَلَذَّذُ من َغْيِر قَْصِد الغذاِء أَِو ال يَتَفَكَّهُ  ما الفَِكَهةَ  الُمغَايََرة ، وأَمَّ مَّ دََّواِء ، وال َشكَّ أَنَّ التَّْمَر ِمْن ُجْملَِة أَْنَواعِ الِغذاِء ، والرُّ

 من ُجْملَِة أَْصنَاِف الدََّواِء.
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َواِلِه الَّتِي بَنَاَها َعلَى أُُصوٍل اَل َمْعِرفَةَ ةَ فِي أَقْ قَاَل َشْيُخنَا : هَذا َكاَلٌم لَْيَس فيه َكبِيُر َجْدَوى ، َولَْيَس ِلِمثِْل الُمَصنِِّف أَْن يَْعتَِرَض َعلَى أَبِي َحنِيفَ وَ 

ِد الَحدِس.للمصنِِّف بِها ، وال ِلِمثِْل القَاِرِئ أَْن يَتََصدَّى ِلْلَجَواِب َعْنَها بَِما اَل ِعْلَم لَهُ ِمَن الرأْي الَمْبنِي على مُ   َجرَّ

__________________ 
 .«تفهمه»( عن اللسان ا وابألصر : 1)
 ( يف القاموس : وال يقا  لغريه.2)
 ( اللسان.3)
 .68( الرمحن ا اآية 4)
 ( يف التهذيب : علمه.5)
 .98( البقرة ا اآية 6)
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َض ِلِمثِْل َهَذا فِي ُمَصنفاِت اللُّغَِة إِنََّما ُهَو نَّ لَْو ُعِلَمْت أَْقَواُل أَبِي َحنِيفَةَ ، َرِضَي هللاُ تَعَالَى َعْنهُ ، في َذِلَك َوأَِدلَّتُهُ ألَْغنَْت َوأَْقنَْت َعلَى أَ وَ  التَّعَرُّ

اِئَدةِ َعلَى األَْبَواِب والفُُصوِل.  ِمَن الفُُضوِل الزَّ

  ما قَْد َسلََف. لَُهمْ * قُْلُت : َوقَْد أَْنَصَف َشْيُخنَا َرِحَمهُ هللاُ تَعَالَى ، َوَسلََك الَجادَّةَ َوَما اْعتََسَف ، وإِْن يَْنتَُهوا يَْغِفرْ 

 بائِعَُها. الفَاِكَهانِيُّ و

راديّ  الفَاِكَهةِ  قَاَل ِسْيبََوْيه : واَل يُقَاُل ِلبَائِعِ  كَخَجٍل : آِكلَُها  ، فَِكهٌ  رُجلٌ و فَكَّاهٌ َكَما قالوا لَبَّان َونَبَّال ، الن هذا الضَّرَب إِنما هو سماعيٌّ ، ال اّطِ

 .فَاِكَهتُه الذي َكثَُرتْ  الفاِكهُ : على النَّسب االخير كتاِمٍر والبٍن. َوقَاَل أَبُو َمعَاٍذ النَّحويُّ  وكالهما صاِحبُها الفاِكَهةُ و، 

ً وَ   : أَتَاُهْم بَِها. فَكََّهُهْم تَْفِكيها

 َرُجٍل. ( 1)اْسمُ   :فَاِكَهةُ و: النَّْخلَةُ الُمْعِجبَةُ  الفَاِكَهةُ و

 َعلَى التَّْشبِيِه. الَحْلَواءُ  الفَاِجَهةُ :و

ً  بَُمْلحِ اْلَكاَلمِ  فَكََّهُهمْ  ِمَن الَمَجاِز :و ّمِ ، الفَُكاَهةُ وَ  َكَسِفينٍَة ، ، الفَِكيَهةُ  أَْطَرفَُهْم بَِها ، واالْسمُ  إَِذا : تَْفِكيها  والَمْصَدُر الُمتََوهَّم ِمْنهُ الِفْعُل ُهوَ  ، بالضَّ

 .، بالفَتْحِ  الفََكاَهةُ 

ُجُل ، فَِكهَ  قَدْ و ً  َكفَِرحَ  الرَّ اٌح. َطيُِّب النَّْفِس َضُحوكٌ  أَيْ  : فَاِكهٌ وَ  فَِكهٌ  فهو فََكاَهةً وَ  بِالتَّْحِريِك ، فَِكها  َمزَّ

 النَّاِس َمَع َصبِّيِ. أَْفَكهَ  َكاَن ِمنْ »فِي الَحِديِث : وَ 

 النَّاِس إِذا َخاَل َمع أَْهِلِه. أَْفَكهِ  َكاَن ِمنْ »فِي َحِديِث َزْيِد ْبِن ثَابٍِت : وَ 

ُث َصْحبَهُ فَيُْضِحُكُهْم. : فَِكهٌ  َرُجلٌ  أَو  يَُحّدِ

َب ، فَِكهَ و ْبنَا ؛ َوِمْنهُ قَْولُهُ تَعَالَى :  تَفَكَّْهنَا يُقَاُل : .َكتَفَكَّهَ  ، (2) فَِكُهونَ  َوبِِه فَسََّر بَْعٌض قَْولَهُ تَعَالَى : فِي ُشغُلِ  ِمْنهُ : تَعَجَّ ِمْن َكَذا َوَكَذا ، أَْي تَعَجَّ

ا نََزَل بُِكْم فِي َزْرِعُكْم. (3) (َفظَْلُتْم تَ َفكَُّهونَ ) بُوَن ِممَّ  : التََّماُزُح. التفاُكهُ  ِمَن الَمَجاِز :و ، أَْي تَتَعَجَّ

 َوَطايَبَهُ. َماَزَحهُ  : ُمفَاَكَهةً  : فاَكَههُ وَ 

 أََمة وال تَبُْل َعلَى أََكَمة. تُفَاِكهْ  فِي اْلَمثَِل : الَ وَ 

َر أَْيضاً قَْولُه تَعَالَى :  : تَنَدََّم ؛ تَفَكَّهَ وَ   َوَكَذِلَك تَفَكَّنُون ، َوِهَي لُغَةُ لُْعُكل. (َفظَْلُتْم تَ َفكَُّهونَ )َعْن ابِن األَْعَرابِّيِ ؛ َوبِِه فُّسِ

 تَتَفَكَّنُوَن أَْي تَتَنَدَُّموَن.: أَْزُد َشنُوَءة يَقُولُوَن : َوتَِميُم تقوُل  قَاَل اللَّْحيَانِيُّ :وَ 

 تَلَذََّذ.و ( 4)تََمتَّعَ  إَِذا بِِه : تَفَكَّهَ و

 قَْبَل الطَّعَاِم َوبَْعَدهُ. تَفَكَُّهوا وِمْنهُ األَثَِر : ، الفَاِكَهةِ  أََكلَ  : تَفَكَّهَ و

 ِضدٌّ. فَُهوَ  ، الفَاِكَهةِ  تََجنََّب َعنِ  : تَفَكَّهَ و

 وأُْملُوَحة. بِأُْفُكوهة ِزنَةً َوَمْعنًى. يُقاُل : َجاَء فاُلنٌ  : األُْعُجوبَةُ ، األُْفُكوَهةُ و

 ْحِسنٍَة : َخاثَِرةُ اللَّبَِن.، َكُمْحِسٍن َومُ  ُمْفكَهةٌ وَ  وهذه َعِن اللَّْيِث. ، ُمْفِكهٌ  نَاقَةٌ وَ 

َحاحِ : قَاَل أَبُو َزْيٍد :وَ  بِيعِ قَْبَل النِّتَاجِ ، فَِهيَ  أَْفَكَهتِ  فِي الّصِ ْت ِعْنَد أَْكِل الرَّ  ، اْنتََهى. ُمْفِكهٌ  النَّاقَةُ إَِذا أََدرَّ

بَإِ.وَ   قِيَل : ِهَي إَِذا َرأَْيَت فِي لَبَنَِها ُخثُوَرةً ِشْبهَ اللِّ

 قِيَل : الَّتِي يَُهَراق لَبَنَُها ِعْنَد النِّتَاجِ قَْبَل أَْن تََضَع.وَ 
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 قَاَل َشِمر : إَِذا أَْقَربَْت فَاْستَْرَخى َصلَواها َوَعُظَم َضْرُعَها َوَدنَا نِتَاُجَها ، قَاَل األَْحَوُص :وَ 

ين  ــــــــــِّ رحَب ِإن وا ا ــــــــــَح ــــــــــُ ث عــــــــــَ ــــــــــح بـ ــــــــــَ ا اَل تـ ــــــــــَ ن مــــــــــِّ يِن عــــــــــَ ــــــــــَ  ب

ِت     نـــــــ  دح َأصــــــــــــــَ ِكهـــــــًا قـــــــَ تح ُمفح (5)أََر  ا َرحَب أَمحســـــــــــــــــــــَ
 

  
 قَاَل َغْيُرهُ :وَ 

دح  ـــــــــــَ ـــــــــــَول ـــــــــــَ  رَأحِس ال ل تح عـــــــــــَ ـــــــــــَ ن ة أَدح هـــــــــــَ كـــــــــــِ فـــــــــــح  مـــــــــــُ

دح     لـــــــــِ اَن َأنح تـــــــــَ جـــــــــًا َوحـــــــــَ تـــــــــح تح نــــــــــَ َربـــــــــَ دح أَقــــــــــح (6)قـــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( يف القاموس : اسٌم ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح.1)
 .55اآية ( ي  ا 2)
 .65( الواقعة ا اآية 3)
َذ.4)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وتـََلذ 
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.6)
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يِّبَ  فَِكَهة األَِخيَرةُ يَُجوُز أَْن تَُكوَن تَْصِغيرَ  ، َكُجَهْينَةَ : اْمَرأَتَاِن ، فَُكْيَهةُ وَ  فَْكَهةُ وَ  ُحوِك ، وأَْن تَُكوَن تَْصِغيرَ التي ِهَي الطَّ  فَاِكَهةٍ  ةُ النَّْفِس الضَّ

ماً ؛ أَْنَشَد ِسْيبََوْيه :  ُمَرخَّ

ِة  ذ  ـــــــــ  ل ـــــــــِ ُت مـــــــــااًل ل كـــــــــح ـــــــــَ ل هـــــــــح ـــــــــَ تـ وُ  ِإذا اســـــــــــــــــــــــح قـــــــــُ ـــــــــَ  تـ

يح     ُة َهشـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــَ ـــــــــح يـ كـــــــــَ ُ  فـــــــــُ ِك اَلئـــــــــِ يـــــــــح فـــــــــ  كـــــــــَ (1)ٌء بـــــــــِ
 

  
 ٌء.يُِريُد : َهْل َشيْ 

 : ِهَي بِْنُت هنّيِ ْبِن بلّيِ أُّم َعْبِد َمنَاة بِن ِكنَانَة بِن خزيَمةَ. فَِكَهةِ وَ 

ْوُض. : َصَحابِيٌّ ، فَُكْيَهة أَبُوو  واْسُمهُ يََساُر َوُهَو َمْولَى بَنِي َعْبِد الدَّاِر ؛ َكَما ِفي الرَّ

َب فِي هللِا َوَهاَجَر َوَماَت قَبْ   َل بَْدٍر.* قُْلُت : أَْسلََم قَِديماً َوُعذِّ

 يَتَلَذَّذُ بِاْغتِيَابِِهْم. أَيْ  بِأَْعَراِض النَّاِس ، َكَكِتٍف : فَِكهٌ  هو ِمَن الَمَجاِز :و

 ْيَر أَنَّهُ أَْخَرَجهُ َعلَى َسبِيِل التََّهكُِّم.غَ  الفَاِكَهةِ  ُهنَا تَنَاُولُ  قَْولَُكمْ  فَاِكَهتُُكم ؛ تََهكُّم ، أَْي تَْجعَلُونَ  (َفظَْلُتْم تَ َفكَُّهونَ ) قَْولُهُ تَعَالَى : فِي األََساِس :و

 فِي تَْفِسيِرِه. قَالَهُ ابْن َعِطيَّةَ  َوتََجنََّب َعْنَها ، َعْن نَْفِسهِ  الفَاِكَهةَ  ُهنَا بَِمْعنَى : أَْلقَى تَفَكَّهَ  أو

ا يُْستَْدَرُك َعْليِِه :  * َوِممَّ

 اٌح ، َعن أَبِي َزْيٍد ، وأَْنَشَد :: َطيُِّب النَّْفِس َمزَّ  فَْيَكَهان َرُجلٌ 

ٍة  مـــــــــــــــ  الٍء ولـــــــــــــــِ اٌن ذو مـــــــــــــــُ هـــــــــــــــَ كـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  ِإَذا فـ

ُم     ــــِ ل اُس ُمســــــــــــــــــح ــــنـــــــ  َر  ال ــــُ ــــمـــــــا يـ ي يـــــــُر اأَلَذ  فــــِ ــــِ ل  .(2)قــــَ
  

 : َطيِّبَاُت النُّفُوِس. فَِكهاتٌ  نِْسَوةٌ وَ 

ا َعبره الُمَصنُِّف. َوتََرْكُت القَْومَ  الفَاِكَهةَ  ، وأَْيضاً : تَنَاَولَ  الفََكاَهةَ  : تَعَاَطى تَفَكَّهَ وَ  اِغِب ، وُهَو أَْحَسُن ِممَّ بِفالٍن : أَْي  يَتَفَكَُّهونَ  ، هذا تَْعبِيُر الرَّ

ُهونَ ا الحِديُث : أَْربََع لَْيَس َغْيبَهنَّ يِغَْيبٍَة ِمْنُهمومنه يَْغتَابُونَهُ َويَنَالُوَن ِمْنهُ ؛  َهاتِ  لُمتَفَّكِ  ُهْم الذين يَْشتُمونَُهنَّ ُمَماِزِحيَن. ، باألُمَّ

 : النَّاِعُم. الفاِكهُ و

 : الُمْعَجُب ؛ وأَْيضاً : األَِشُر البَِطُر. الفَِكهُ و

. (3): أَْربَُع َصَحابِيَّاٍت  فَكيهةُ وَ   َرِضَي هللاُ تَعَالى َعْنُهنَّ

. الفَاِكهُ و  ابُن الُمغَْيَرةِ ْبِن َعْبِد هللِا الَمْخُزوِميُّ َعمُّ َخاِلِد اْبِن الَولَيِد ، نَقَلَهُ اْلَجْوَهِريُّ

بَْير : اْنقََرَض َولَُدهُ.  قَاَل الزُّ

. َرَوى َعْنهُ محمُد اْبُن َصاِلحِ ْبِن َسْهٍل العمانيُّ ْبُن َعْمُرو بِن الَحِرِث بِن َماِلِك ابِن ِكنَانَة ، ِمْنُهْم : محمُد ْبُن إِسْ  الفَاِكهُ  فِي ِكنَانَةَ :وَ  يُّ َحق الَمّكِ

ِه الَمْذُكور ، من ُشيُوخِ علّيِ بن الَمِدينِي. الفاِكِهيُّ  األَْنَصاِريُّ السُّلَِميُّ المدنيُّ  الفَاِكهِ  ، َوُموَسى ْبُن إِْبَراِهيَم بِن َكثِيِر ابِن بَشيِر بنِ   إِلَى َجّدِ

ا أَ  ار ِزيَاُد بُن َمْيُمونوأَمَّ  ، َرَوى َعْن أَنَس ، َوُهَو َكذَّاٌب. الفَاِكَهةِ  فَإِلَى بَْيعِ  الفَاِكِهيُّ  بُو َعمَّ

ى َحابَِة ؛ َرِضَي هللاُ تَعَالَى َعْنُهْم. (4)َخْمَسة ِمَن  بالفَاِكهِ  والُمَسمَّ  الصَّ

ّمِ ،  الفُوهُ و الفَاهُ  : [فوه] واُب َكُسكََّرة ، وهي لُغَةٌ ، ، الفُوَهةُ و، بالَكْسِر ،  الِفيهُ و، بالضَّ ّمِ كما في النسخِ ، والصَّ في  : سواءٌ  الفَمُ و بالضَّ

 الَمْعنَى.

 أَْصُل بِنَاِء تَأِْسيِس الفَِم ، اْنتََهى. الفُوهُ  قَاَل اللَّْيُث :

َهةٍ  في قَاَل أَبُو الَمَكاِرِم : َما أَْحَسْنُت َشْيئاً قَطُّ َكثَْغرٍ وَ   َجاِريٍَة َحْسناء ، أَي َما َصاَدْفُت َشْيئاً َحَسناً قَّط َكثَْغٍر في فَِم َجاِريٍَة. فُوَّ
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ا َكْونُهُ َجمعَ  أَْفَواهٌ  ج ا َكْونُهُ َجمعَ  فُوهٍ  ، أَمَّ  ِفيهٍ  فَبَيٌِّن ، َوأَمَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.2)
كيهة بنت الســـكن بن يزيد األنصـــارية ا وفكيهة بنت املطلب بن خلدة األنصـــارية من بين زري  ا وفكيهة بنت يســـار ا وفكيهة بنت ( وهن ف3)

 عبيد بن دليم األنصارية.
ا  ( وهم الفاكه بن بشــــــر ا والفاكه بن ســــــعد بن جبري اخلطمي ا والفاكه بن ســــــكن بن زيد األنصــــــاري الســــــلمي ا والفاكه بن عمرو الداري4)

 والفاكه بن النعمان الداري من رهرت متيم.
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َمضَ  ِتَقاَ  يـُؤحِذُن َأن   الفاهِ  ا وأَم ا َكوحنُُه مَجضَ  أَفـحَياهاً  َفِمنح اَبِب رِيٍح وأَرحَواٍح ِإذا ملَح َنســح ا  ُمَفو هٌ  ِمَن الَواِو ِلَقوحهلِِمح  فَاهاً  ا فَِإن  االشــح
 فـََعل  ِخاَلِف الِقَياِس َكَما َسَيبحيت. ُفوهة وأَم ا َكوحنُُه مَجضَ 

اِجِز : واْختُِلَف فِيِه ، فَِقيَل : إِنَّهُ َجْمُع فَّمِ ، ُمَشدَّد الِميِم ، َحَكاهُ اللّْحيَانِي ، َونَقَلَهُ َشاِرُح التَّْسِهيلِ  أَْفَماٌم ،و  ، واْستََدلَّ أَْربَاُب هذا القَْوِل بِقَْوِل الرَّ

ا قـــــــــــَ  هـــــــــــَ تــــــــــــَ يــــــــــــح ِه اَي لـــــــــــَ مـــــــــــِّ نح فـــــــــــُ تح مـــــــــــِ َرجـــــــــــَ  دح خـــــــــــَ

ِه     مــــــــــِّ طــــــــــُ َك يف ُأســــــــــــــــــــــــح لــــــــــح ُ
وَد املــــــــــ عــــــــــُ ــــــــــَ ىت  يـ (1)حــــــــــَ

 

  
 يُْرَوى بَِضّمِ الفَاِء ، َوفَتِْحَها ، َعْن أَبَي َزْيٍد ؛ َوَمنَعَهُ األَْكثَُروَن.

نَاَعِة : إِنَّا لَْم نَْسَمْعُهْم يَقُولُوَن   أَْفَمام.فَقَاَل ابُن ِجنّيِ فِي ِسّرِ الّصِ

 تَقَدَّم ِلْلَجْوَهِرّيِ ِفي الِميِم : َواَل تَقُْل أَْفَمام.وَ 

اِص.وَ  ةِ الغَوَّ  تَبِعهما الَحِريري فِي درَّ

ً  ألَنَّ  َمْلفُوظاً َعلى الِقيَاِس  اَل َواِحَد لََها منهم َمْن قَاَل : ِإنَّ أَْفماماً لُغَةٌ ِلبَْعِض اْلعََرِب إِالَّ أَنَّهُ و ، بِالتَّْحِريِك أَو بِالتَّْسِكيِن ، َكَما يَأْتِي  لُه فََوهٌ أَصْ  فََما

َوبِقَيِت الواُو َطَرفاً  فِيَمْن قَاَل َعاَمْلتُهُ ُمَسانَهةً ، َوَكَما ُحِذفَْت ِمْن َشاةٍ َوِعَضٍة َوِمْن اْسٍت ، ُحِذفَِت الَهاُء َكَما ُحِذفَْت ِمْن َسنَةٍ  عن ابِن ِجنِّي ،

َكة ، فَ  ً  َوَجَب إِْبدالَُها أَْلفاً الْنِفتَاحِ ما قَْبلََها فَبَِقيَ ُمتََحّرِ هكذا هو نَصُّ الُمْحَكُم ، قَاَل َشْيُخنَا :  ، واَل يَُكوُن االْسُم َعلَى َحْرفَْيِن أَْحُدهما التَّْنِويُن ، فا

َواُب : أَحدهما األَلف ؛ داَد  2ا وهو الميُم ألَنَّهما َشفَِهيَّتَاِن ، وفي الِميِم ُهِويٌّ في الفَِم يَُضارُع اْمت فَأُْبِدَل َمَكانََها َحْرٌف َجْلٌد ُمَشاِكٌل لَهَ  الصَّ

 الواِو.

ْرفَيِن الُحروَف وتُْبِقي االسَم على حَ  وقاَل أَبو الَهْيثم : العََرُب تَْستَثْقُل ُوقوفاً على الهاِء والحاِء والواِو والياُء إِذا َسَكَن ما قَْبلَها ، فتَْحِذُف هذه

ا َحَذفُوا الهاَء من فُوهٍ  كما َحَذفُوا الواَو ِمن أٍَب وأَخٍ وَغٍد وَهٍن ، والياَء من يٍَد وَدم ، والحاَء من ِحٍر ، والهاَء من بَِقيَِت  فُوهٍ  وَشفٍة وشاٍة ، فلمَّ

ك ، وَحْرٌف  (2)الواُو ساِكنَةً ، فاْستَثْقلُوا ُوقوفاً عليها فَحَذفُوها ، فَبَِقي االسُم فاَوْحدها  فَوَصلُوها بميٍم ليَِصيَر َحْرفَْين ، َحْرٌف يُْبتدأُ به فيُحرَّ

 يُْسَكُت علَيه فيَُسكَّن.

َحرَكِة في األَْصِل واٌو فيَْنبَغي أَن يُْقَضى بسكونِها ، ألنَّ السكوَن هو األَْصُل حتى تَقوَم الدَّاللةُ على ال فَمٍ  قاَل ابُن جنِّي : وإِذا ثَبََت أَنَّ عينَ 

األْمِر العاّمِ جمُع فَعٍَل نَْحِو بََطٍل وأَْبطاٍل  (3)، ألَنَّ أَْفعاالً إِنَّما هو في  أَْفواهٍ  الزائَِدةِ. فإِن قلَت : فَهالَّ قََضْيَت بحرَكِة العَْيِن لَجْمِعَك ِإيَّاه على

ا عينُ  ؟وقََدم وأَْقداٍم وَرَسٍن وأَْرسانٍ  ه واٌو بابُه أَْيضاً أَْفعال ، وذلك َسْوٌط وأَْسواٌط ، وَحْوٌض وأَْحواٌض ، وَطْوٌق فالجواُب : أَنَّ فَْعالً ممَّ

 ألَنَّ عْينَه واٌو أَْشبَه بهذا منه بقََدٍم وَرَسٍن. ففَْوهٌ  وأَْطواٌق ،

 قياِسّي. أَْفواهٍ  البَْصِريَّة ، فَجْمعُه على* قُْلُت : وبه َجَزَم الرضى والجْوهِريُّ وغيُرُهما. وفي الهمع : أَنَّه َمْذَهُب 

 ْجوف قَليٌل ، نَبَّه عليه شْيُخنا.وِسياُق ابُن ِسيَده يَْقتَِضي أَنَّه بالتَّْحِريِك. وعباَرةُ المصنِِّف تَْحتمُل الَوْجَهْين إِالَّ أَنَّ أَفعاالً في فَْعل األ

باإِلضافَِة ، فَحَذفُوا منها الهاَء  فُوُهه إِالَّ أَنَّهم اْستَثْقلُوا الَجْمَع بيَن هاَءْين في قْوِلَك هذا أَْفواهٌ   الَجْمعَ ألنَّ  فَم أَْصُل قْولنا الفُوهُ  وقاَل الجْوهِريُّ :

ْفع والنَّْصِب والَخْفِض  ، يَْستِوي فيه فِيَّ  هذا: زْيٍد ، وإِذا أََضْفَت إِلى نْفِسك قُْلَت  بِفي زْيٍد ، وَمَرْرت فَا زْيٍد ، ورأَْيت فُوو فُوه فقالوا حاُل الرَّ

اُج : ، ألنَّ الواَو تُْقلَُب ياًء فتُْدَغم ؛ قاَل : وهذا إِنَّما يقاُل في اإِلضافَِة ، وُربَّما قالوا ذلك في غيِر اإِلضافَِة ، وهو  قَِليٌل ؛ قاَل العجَّ

يــــــــَم وفــــــــا  مــــــــَ  خــــــــيــــــــاشــــــــــــــــــــــِ لــــــــح نح ســــــــــــــــــــــَ رَت مــــــــِ  خــــــــالــــــــَ

رح     قـــــــــارًا قــــــــــَ رحطـــــــــومـــــــــًا عـــــــــُ بـــــــــاَء خـــــــــُ هـــــــــح ا صـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ (4)قــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( يف اللسان : فاًء.2)
 مكررة ا والتصويب عن اللسان.« يف»( ابألصر : 3)
 ( اللسان والصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين : وهو إنشاد خمتر مداخر والرواية :4)
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 صـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــبــــــــــــــاء خــــــــــــــرطــــــــــــــومــــــــــــــًا عــــــــــــــقــــــــــــــارًا قــــــــــــــرقــــــــــــــفــــــــــــــا 

 فشــــــــــــــــــــــــــــــن يف اإلبـــــــــــــــــريـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــزفـــــــــــــــــا   

  

 مــــــــــــــــن رصــــــــــــــــــــــــــــــف انزع ســــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــاًل وصــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــا 

 حـــــــــــــىت تـــــــــــــنـــــــــــــاهـــــــــــــ  يف صــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــاريـــــــــــــج الصــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــا   

  

 خالرت من سلم  خياشيم وفا



17930 

 

 فَكفَّ عن الُمضاِف إليه. فاَهاووَصَف ُعذوبَةَ ِريِقها ، يقوُل : كأَنَّها ُعقاٌر خالََط ِخياِشيَمها 

اجِ هذا : إِنَّه جاَء به على لُغَِة  ْن ، فقد أُِمَن حْذف األِلِف الْلتِقاِء السَّاِكنَْين كما أُِمَن في شاةٍ وذا ماٍل.وقاَل ابُن جنِّي في قْوِل العجَّ  َمْن لم ينّوِ

ا ، فََميَانِ و فََموانو فََمان في تَثْنِيَتِه : قالوا (1) و َكتَْيِن ؛ أَمَّ ا فيهما ِمَن عن ابِن األَْعرابّيِ ، أَي لَم واألَِخيراِن ناِدَراِن ؛ فعلى اللَّْفِظ ، فََمان محرَّ

 الجْمعِ بيَن البََدِل والُمْبَدِل منه.

ُضوا من الهاِء ميماً ، قالوا : هذا ، ولو كاَن الميُم  فََموانِ و فََمانِ و فَمٌ  وقاَل الجْوهِريُّ : وإِذا أَْفَرُدوا لم يَْحتمِل الواُو التَّْنويَن فَحَذفُوها وَعوَّ

 ِعَوضاً ِمن الواِو لََما اْجتَمعا.

ي : الميُم في . فَمٍ  قاَل ابُن بَّرِ  بدٌل ِمن الواِو ، وليَسْت ِعَوضاً ِمن الهاِء كما َذَكَره الجْوهِريُّ

 : فما تقوُل في قْوِل الفََرْزدق فََوه عْنَدك فَمٍ  وقاَل ابُن جنِّي : فإِن قُْلَت : فإِذا كاَن أَْصلُ 

مـــــــــــا  هـــــــــــِ َويـــــــــــح مـــــــــــَ نح فـــــــــــَ ثـــــــــــا يف يف  مـــــــــــِ فـــــــــــَ ـــــــــــَ   ـــــــــــا نـ

د  رِجـــــــــام     ِح الـــــــــعـــــــــاِوي َأشـــــــــــــــــــــــَ ابـــــــــِ (2)عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــنـــــــــّ
 

  
فالجواُب أَنَّ أَبا علّيِ حَكى لنا عن أَبي بْكٍر وأَبي إِْسحاق أَنَّهما  ؟وإِذا كانِت الميُم بََدالً ِمن الواِو التي هي َعْيُن فكيَف جاَز له الَجْمَع بَْينهما

ض عنه ، ألنَّ الَكِلَمِة َمْجهوَرةٌ َمْنقوصةٌ ، وأَجاَز أَبو علّيِ  ض والُمعَوَّ فيها وْجهاً آَخَر ، وهو أَْن تكوَن َذَهبا إِلى أَنَّ الشاِعَر جمَع بيَن الُمعَوَّ

ةً وواٌو أُْخَرى ، فجرى هذا َمْجرى َسنٍَة  أَْفواه الماً في مْوِضعِ الهاِء ِمن فََمَوْيِهما الواُو في ، وتكون الَكِلَمةُ تَعاقََب عليها ألََماِن هاٌء َمرَّ

َل ليَسْت بَسْنهاء وبَعيٌر عاِضهٌ وتَِجُدهما في قْوِل َمْن قا ؟وِعَضٍة ، أاَل تََرى أَنَّهما في قْوِل ِسْيبََوْيه َسنَوات وأَْسنَتُوا وُمسانَاة وِعَضوات واوانِ 

 هاَءْين.

ُروَرةِ. ا ِسْيبََوْيه فقاَل في قْوِل الفََرْزدِق : إِنَّه على الضَّ ٌ  أَْفَوهُ  وِعَظُمه ؛ رُجلٌ  ، محّركةً : َسعَةُ الفَمِ  الفََوهُ و * قُْلُت : وأَمَّ  الفََوهِ  بَيِّنا فَْوهاءُ  واْمرأَة

 ، كفَِرَح. فَِوهَ  ؛ وقد

 أَن تَْخُرَج األَْسناُن من الشَّفَتَْيِن مع ُطوِلها. : فََوهُ ال أَو

 ُخُروُج الثَّنايا العُْليا وُطولُها. الفََوهُ  وقاَل الجْوهِريُّ : ويقالُ 

ا َوُق ، فأَمَّ ي : ُطوُل الثّنايا العُْليا يقاُل له الرَّ  وَكذِلَك هو في الَخْيِل. ؛ فَْوهاءُ  وهي هُ أَْفوَ  وهو فهو ُطوُل األَْسناِن ُكلِّها ؛ الفََوهُ  قاَل ابُن بَّرِ

َههُ و . أَْفَوه تعالى : َجعَلَهُ  هللاُ  فَوَّ  ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ

حاحِ وغيِرِه ، وأََوُد قَبيلَةٌ ِمن َمْذِحجٍ. ، ( 3)األَْزِديُّ : شاِعرٌ  األَْفَوهُ و  هكذا في النُّسخ والصَّواُب األَْوِدّي ، كما في الّصِ

 : واِسعَةُ الفَِم. ْوهاءُ فَ  بِئْرٌ و

 ولَفََظ به ؛ قاَل أَُميَّة : نََطقَ  ويَِفيه ؛ قاَل ابُن ِسيَده : واِويَّة يَائِيَّة ؛ يَفُوهُ  به فاهَ و

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــي ـــــــــــــــَم ف ي ـــــــــــــــِ وًا وال  حث غـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ال ل ـــــــــــــــَ  ف

يـــــــــــــُم و     قـــــــــــــِ وا بـــــــــــــه هلـــــــــــــم مـــــــــــــُ (4)مـــــــــــــا فـــــــــــــاهـــــــــــــُ
 

  
هَ  ْهتُ  بَكِلَمٍة وما فُْهتُ  يقاُل : ما .كتَفَوَّ  بَكِلَمٍة. فِمي بمْعنًى ، أَي ما فتَْحتُ  تَفَوَّ

هٌ  رُجلٌ  (5) و  أَي قاِدٌر على المْنِطِق والَكالِم. ِمْنِطيقٌ  أَي ، كَكيٍِّس ، فَيِّهٌ و، كمعَظٍَّم ،  ُمفَوَّ

 : َجيُِّد الَكالِم. فَيِّهٌ  أَو

هٌ و فَيِّهٌ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : رُجلٌ   وهو َسعَةُ الفَِم. الفََوهِ  الِم بَِليٌغ فيه ، كأَنَّه َمأُْخوذٌ ِمن: َحَسُن الكَ  ُمفَوَّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : يقاُ .1)
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 واللسان. 215/  2( ديوانه ط بريوت 2)
 ( واله : صالءة بن عمرو بن عوف بن منبه بن أود بن صعب بن سعد العشرية.3)
 وصدره : 54( ديوانه ص 4)

 فيها  م ساهرة وحبرو 
 كالتهذيب.« هلم مقيم»ا ويف اللسان يف موضض آخر من املادة عجزه برواية : « . أبداً مقيم.. فال لغوٌ »ويف اللسان : 

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َرُجٌر.5)
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هُ  َجيُِّده ِمن الناِس وغيِرِهم ؛ وَكذِلكَ  نَِهٌم َشِديُد األَْكلِ  : فَيِّهٌ  أَو  : وهو النَِّهُم الذي ال يَْشبَُع. الُمفَوَّ

ٌ  الفَيِّهُ  وقاَل الجْوهِريُّ :  .فَيَِّهةٌ  األَُكوُل ، وأَْصلُهُ فَْيِوهٌ ، فأُْدِغَم ، وهو الِمْنِطيُق أَْيضاً : واْمرأَة

ُجلُ  اْستَفَاهَ و ً و اْستِفاَهةً  الرَّ  وهو في الشُّْرِب قَِليٌل. اْشتَدَّ أَْكلُهُ أَو ُشْربُهُ بعد قِلٍَّة ، : ُمْستَِفيهٌ  األخيَرةُ عن اللّْحيانّيِ ، فهو ؛ اْستِفاها

 في الطَّعاِم أَْكثََر منه ؛ ولم يخصَّ هل ذلَك بعد قلٍَّة أم ال. اْستَفاهَ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :

هٌ  ويقاُل : رُجلٌ   : َشديُد األَْكِل ؛ قاَل أَبو زبيٍد يَِصُف ِشْبلَْين : ُمْستَِفيهٌ و ُمفَوَّ

هــــــمـــــــا  ضح َرضـــــــــــــــــــــاعــــــَ طــــــَ قــــــح ــــــَ فـــــــاهـــــــا فــــــلــــــمح تـ تــــــَ  مث اســــــــــــــــــــح

دحُع     ٌب وال قــــــــَ عــــــــح ِب ال شــــــــــــــــــــــَ ــــــــ  ب ــــــــت صــــــــــــــــــــــَ (1)عــــــــن ال
 

  
 أَي اْشتَدَّ أَْكلُُهما ، والتََّصبُُّب : اْكتِساُء اللْحِم بعَد الِفطاِم.

 ِب.َسَكَن َعَطُشهُ بالشُّرْ  : اْستَفاهَ  أَو

: التَّوابُِل ونَوافِجُ  األَْفواهُ و
يِب. ( 2)  الّطِ

يُب ، كما أنَّ التَّوابَِل ما يُعالَُج به األَْطِعَمةُ. األَْفواهُ  وقاَل الجْوهِريُّ :  ما يُعالَُج به الّطِ

ة : أَْلواُن النَّْوِر وُضُروبُهُ ؛ األَْفواهُ  قاَل أَبو حنيفَةَ :و مَّ  قاَل ذو الرُّ

تُ  َرد يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ا  تـ وحٍر كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ واِه نـ نح أَفـــــــــــــــح  مـــــــــــــــِ

ُد     تح عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــر واعـــــــــــــِ (3)َزرايب  وارح ـــــــــــــَ 
 

  
ة : يِب من الّرياِحين ؛ قاَل  األَْفواهُ  وقاَل مرَّ  ِمن البُقُوِل ؛ قاَل جميٌل : األْفواهُ  وقد تكونُ : ما أُِعدَّ للّطِ

َوٌة  نــــــــــــح َد  وحـــــــــــَ نـــــــــــح اِن تــــــــــــَ ُب الـــــــــــر حيـــــــــــح  هبـــــــــــا ُقضـــــــــــــــــــــــــُ

ُر و     قــــــــــح وِ  هبــــــــــا بـــــــــــَ قــــــــــُ واه الــــــــــبـــــــــــُ (4)مــــــــــن كــــــــــرِّ أَفــــــــــح
 

  
حاحِ. ؛ أَفاِويهُ  َجْمُع الَجْمعِ  جج وَجْمعُه أَْسواٍق ، ، كُسوقٍ  فُوهٌ  ِء وأَْنواُعهُ ، الواِحدُ أَْصناُف الشَّي : األَْفواهُ و  كما في الّصِ

 .ُمفاَوَهةً وُمفاَهاةً  قَهُ وفاَخَرهُ ،: ناطَ  فاَوَههُ وفَاَهاهُ و

َهةُ و َهةِ  بالَكالِم ؛ ومنه قَْولُهم : إنَّ َردَّ  فُْهتُ  هو ِمن ، كقُبََّرةٍ : القالَةُ ؛ الفُوَّ َهةَ  لََشديٌد. ويقاُل : هو يَخافُ  الفُوَّ  الناِس. فُوَّ

َهةُ  أَو  كالفُوَهِة. يبَِة ،تَْقِطيُع الُمْسِلِمْيَن بَْعِضِهم بَْعضاً بالغِ  : الفُوَّ

َهةُ و  ؛ وقد يقاُل بالقَاِف وهو الصَّحيحِ ، أَي مع التَّْخِفيِف كما َسيَأْتي. كالفُوَهةِ  فيه َطْعُم الَحالَوةِ ، ما َدامَ  اللَّبَنُ  : الفُوَّ

َهةُ و كَِّة والطَّريِق والواِدي الفُوَّ مِّ  كفُوَهتِه ، فَُمهُ  والنَّهِر : من الّسِ  مع التَّْخِفيِف ، وهذه عن ابِن األْعرابّيِ. ، بالضَّ

َهةَ  يقاُل : الَزمْ   .فََمهو فُوَهتَهوالطَّريِق  فُوَّ

َهةُ  وقيَل :  َمَصبُّ النهِر في الِكَظاَمِة. الفُوَّ

َهةُ  وقاَل اللّْيُث : ي : الفُوَّ  فَُم النْهِر ورأُْس الواِدي ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

بــــــــــــــًا لــــــــــــــ جــــــــــــــَ لــــــــــــــيــــــــــــــِ  اي عــــــــــــــَ ِ  الــــــــــــــفــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  ألَفـــــــــــــــح

ـــــــــــِ      ري ـــــــــــطـــــــــــ  و هـــــــــــِة ال ـــــــــــُ ـــــــــــ  فـ ـــــــــــَد عـــــــــــل ي (5)صـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
َهةِ والطَّريِق  فُوَهةِ  وأَْنَكَر بعُضهم التَّْخفيَف فقاَل : قُْل قَعََد على  بالتْخِفيِف. فُوَهتَه النْهِر وال فَم النْهِر ، وال تَقُلْ  فُوَّ

__________________ 
 ا واللسان. 645( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 1)
 .«ونوافح»( يف القاموس : 2)
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 .757واللسان والنبات أليب حنيفة برقم  122( ديوانه ص 3)
 : 757( هذه رواية اللسان واألساس ا ويف النبات أليب حنيفة رقم 4)

 . .. بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذان

 . بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر..    

  

 وبعده فيه :

 أبطــــــــــــــــيــــــــــــــــب مــــــــــــــــن أردان بــــــــــــــــثــــــــــــــــنــــــــــــــــة مــــــــــــــــوهــــــــــــــــنــــــــــــــــاً 

 َأال بـــــــــــر لـــــــــــرايهـــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــروضـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــفضـــــــــــــــــــــــــر   

  

 .«.. من كر أصناف» ا وترو  : .«.. من ألوان نور» قا  : كذا رو  العلماء هذين البيتا ا والعامة تروي :

 ( اللسان.5)
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َهةُ و ُل الشَّي : الفُوَّ قاِق والنْهِر. ءِ أَوَّ ِل الزُّ  كأَوَّ

َهةُ  ويقاُل : َطلََع علينا لُها بمْنِزلَةِ  فُوَّ َهةِ  إِبِِلَك ، أَي أَوَّ  الطَِّريِق ؛ وهو مجاٌز. فُوَّ

هاتٌ  ج . أَْفواهُ و فَوائِهُ و فُوَّ  ، األخيَرةُ على غيِر قِياٍس ، نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

َهةٌ  واألْنهاِر ، واِحَدتُها ، األِزقَّةِ  أَْفواهُ  وقاَل الِكسائيُّ : رةٍ ، وال يقالُ  فُوَّ  .فَمٌ  ، كُحمَّ

 : تََكلَُّموا. تَفاَوُهواو

شاُء بينها ؛ قاَل الراجُز : فَْوهاءُ  َمحالَةٌ  ِمن المجاِز :و  بَيِّنةُ الفََوِه إذا اتََّسعَْت وطالَْت أَْسنانُها التي يَْجِري الّرِ

ُقحَحم
 (1) َكبحداء فـَوحهاء كَجوحِز امل

 أَي واِسعَةٌ. ، فَْوهاءُ  َطْعنَةٌ  ِمَن المجاِز :و

كما في األساِس ؛  وهي أَوائِلُهُ وأَواِخُرهُ ؛ كذا في النسِخ والصَّواُب أَْرُجِله ، البَلَِد وَخَرُجوا من أَْرُجِلها ، أَْفواهِ  َدَخلُوا في ِمن المجاِز :و

َهةٌ  واِحَدتُها ة :كقُبََّرةٍ ؛ وقاَل ذو الرُّ  فُوَّ  مَّ

َوتح و  ــــــقـــــــد هــــــَ لــــــ  ل يــــــح ــــــَ ُت مـــــــا قـــــــاَم ابــــــُن ل مـــــــح ــــــو قــــــُ  ل

ِر     مــــــــــــاوِة والــــــــــــّرِجــــــــــــح واِه الســــــــــــــــــــــــــ  (2)رِكــــــــــــايب أبَفــــــــــــح
 

  
 يقوُل : لو قُْمُت َمقاَمه اْنقََطعَْت ِركابي.

 وال بُرَّ َمْن يَْجفُوَك ؛ يقاُل ذِلَك في الّدعاِء. فُوكَ  ومنه قَْوُل الَحِريِرّي : ال فُضَّ  ثَْغُرهُ ؛ ال ُكِسرَ  ، أَي فُوهُ  ال فُضَّ  ِمن المجاِز :و

 .(3)كما في األساِس  ، أَي لَوْجِهِه ؛ ِلِفيهِ  ماتَ  ِمن المجاِز :و

ين وقاَل هناك  أَْدنَى َطريٍق ؛ لو وَجْدُت إليه لو وَجْدُت إليه فَاَكِرٍش ، أَي ِمن المجاِز :و ثاِلِهم أَي َسبيالً وهو ِمن أَمْ : وَمرَّ له في الّشِ

ْين. وهي ِمن  الدَّاِهيَِة لفَِمَك ، فَمَ  ، أَي َجعََل هللاُ  فاَها ِلِفيكَ  ِمن أَْمثاِلهم في باِب الدعاِء على الّرُجِل :و الَمْشهوَرةِ وتَْفِصيله في َحْرِف الّشِ

 الُمْستَْعمل إظهاُره.األْسماِء التي أُْجِريَْت ُمْجَرى الَمصاِدِر الَمْدُعّو بها على إْضماِر الِفْعِل َغْير 

ٍن إنَّما يريُد فالدَّاِهيَة ، وصاَر بََدالً ِمن اللَّْفِظ بقْوِله َدهاَك هللاُ ، ويَُدلُّك على أنَّه يُريُد الدَّ  فاَها قاَل ِسْيبََوْيه :  اِهيَة قَْوله :َغْيُر منوَّ

ـــــــــــــــــــو و  ن
َ

ي املـــــــــــــــــــ نح َدواهـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــِ ي  داهـــــــــــــــــــِ

ا     هـــــــــــــا الـــــــــــــنـــــــــــــاُس ال فـــــــــــــاهلـــــــــــــَ بـــــــــــــُ رحهـــــــــــــَ (4)ِن يــــــــــــــَ
 

  
ً  فَجعََل للدَّاِهيَة  ، وكأَنَّه بدٌل مْن قْوِلهم : َدهاَك هللاُ ، وقيَل : َسْعناه الَخْيبَة لََك ، نَقَلَهُ الجْوهِريُّ عن أَبي زْيٍد. فما

  من بَني الُهَجْيم :األثْلُب ؛ وأَْنَشَد لرُجلٍ  بِفيكَ والَحَجُر ،  بِفيكَ  األرَض ، كما يقاُل : بِفيكَ  قاَل : وقاَل أَبو عبيٍد : أَْصلُه أَنَّه يُريُد َجعََل هللاُ 

ه  يـــــــــــَك فـــــــــــإنـــــــــــ  ا لـــــــــــفـــــــــــِ  فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــُت لـــــــــــه فـــــــــــاهـــــــــــَ

َت حــــــــاِذرُه     ــــــــح ــــــــَك مــــــــا أَن ــــــــارِي رٍئ ق وُص امــــــــح ــــــــُ ل ــــــــَ (5)قـ
 

  
 يْعنِي يَْقِريَك ِمن الِقَرى.

ي : َصوابُه فإنَّها ، والبَْيُت ألبي ِسْدَرةَ األَسدّيِ ؛ ويقاُل : الُهَجْيِمّي.  قاَل ابُن بَّرِ

ناً ، أَي أَْلَصَق هللاُ  فاهاً بِفيكَ : ْعُت ابُن األَْعرابّيِ يقوُل وُحِكي عن َشِمٍر قاَل : َسمِ  غْيُر  فاَها لِفيكَ  وقاَل بعُضهم :: باألَرِض ؛ قاَل  فاكَ  منوَّ

ٍن ؛ ُدعاء عليه بكْسِر الفَِم أَي َكَسر هللاُ   ؛ وقاَل الراجُز : فََمكَ  منوَّ

رٍة و  رحَب وآصــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ال أَقــــــــــــــــــوُ  لــــــــــــــــــِذي قـــــــــــــــــــُ

يـــــــكَ     فــــــِ ــــــِ ِب  فـــــــاهـــــــا ل طـــــــَ ــــــعــــــَ (6)عــــــلــــــ  حـــــــاٍ  مــــــن ال
 

  
 إذا لم ، ( 7)أَْفواِهها إِبِلَهُ على فالنٌ  َسقَى ِمن المجاِز :و

__________________ 
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 ( الرجز لعمرو بن جلب ا وقبله :1)
 كنت قد أعددت قبر مقدميو 

 ( اللسان والتهذيب واألساس.2)
 ( يف األساس : وسقرت لفيه أي لوجهه.3)
 والتهذيب بدون نسبة.( اللسان 4)
 .«لفيك»بد  : « بفيك»( الصحاح والتهذيب ا ويف اللسان : 5)
 .«لذي ذنب»( اللسان واألساس وفيها : 6)
َرُب ا وَجر َها عل  أفحواهها.7)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : نـَزََع هلا املاء ا وهي َتشح
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ِض قـَبحر ُوُروِدها ا و  .يكنح َجَّب هلا املاَء يف ا وح ا نـَزََع عليها املاَء حا َوَرَدتح  إل 
 قالَهُ األْصمعيُّ وأَْنَشَد : أَي تََرَكها تَْرَعى وتَِسيُر ؛ ، أَْفواِهها ويقاُل أَْيضاً : َجرَّ فالٌن إِبِلَهُ على

ِح  لـــــــــــــح يِّ  ـــــــــــــِ لـــــــــــــَ َو بــــــــــــــُ هـــــــــــــا ِنضـــــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  َأطـــــــــــــح

ِح     جـــــــــــح هـــــــــــا والســـــــــــــــــــــــــ  واهـــــــــــِ ـــــــــــح ّر عـــــــــــلـــــــــــ  أَف (1)جـــــــــــَ
 

  
واَل.بُلَّي :   تَْصغيُر بِْلٍو ، وهو البَعيُر الذي باَلهُ السَّفَُر ، وأَراَد بالسُّْحجِ الَخراِطيَم الّطِ

ها  أَْفواِهها وإذا َعَرْفَت ذلَك َظَهَر لَك أَنَّ في ِسياِق المصنِِّف َسْقطاً والصَّواُب في الِعباَرةِ وَسقَى إبِلَه على نََزَع لها الماَء وهي تَْشرُب. وَجرَّ

هاِت اللغَِة ، وهو نَصُّ األساِس بعَْينِه. أَْفواِهها على  : أَي تََرَكها تَْرَعى وتَِسيُر ؛ هذا هو الُموافُِق لسائِِر أُمَّ

هٌ  َشرابٌ و  .باألفاِويه : ُمَطيَّبٌ  ُمفَوَّ

هٌ  ِمْنِطيقٌ  تقوُل :و  .أَي بَِليُغ الَكالمِ  : ُمفَوَّ

هٌ  َمْنِطقٌ و  أَي بَِليُغ الَكالِم. : ُمفَوَّ

هٌ  َمْنِطقٌ و  َجيٌِّد. : ُمفَوَّ

هكذا في النسخِ ، وال أَْدِري كيَف ذلَك ، ولعلَّه كوني بالنّوِن ، وهو الذي يقوُل في َكالِمِه  ؛ ( 2)كوفي أَي : ُمْستَِفيهٌ و كَسيٍِّد ، ، فَيِّهٌ  رُجلٌ و

ْل ؛ أَو  الفَيِّهَ  بذلَك إلى كثَْرةِ الَكالِم ، أَي كما أَنَّ كاَن كذا وكاَن كذا ، أَشاَر  والُمْستَِفيهَ يُْستَْعمالِن في َكثْرةِ األَْكِل فَكذِلَك في َكثَْرةِ الَكالِم ، فتأَمَّ

فَه النُّسَّاُخ.  أنَّ الصَّواَب في النْسخِة أَُكوٌل ، وقد َصحَّ

هُ و حاِل ، كُسكٍَّر : ُعُروٌق ِرقاٌق ِطوا الفُوَّ النَِّسا وَوَجع الَوِرِك والخاِصَرةِ ، ُمِدرٌّ ِجّداً ، ويُْعَجُن بَخّلِ  (3) وٌل ُحْمٌر يُْصبَُغ بها ، نافٌِع للَكبِِد والّطِ

 فيُْطلَى به البََرُص فإِنَّهُ يَْبَرأُ.

هَ  وقاَل األَْزهِريُّ : ال أَْعِرفُ   بهذا المْعنَى. الفُوَّ

َهةُ  وقاَل بعُضهم : هو . الفُوَّ هٌ  وثَْوبٌ  ؛ وَسيَأْتي للمصنِِّف في المْعتَّلِ ى : ُصبَِغ به ، وهذه عن الليث ؛ ؛ ُمفَوَّ  أَشاَر بهما إلى القَْولَْين. وُمفَوَّ

هَ و َهتِه ؛ تَفَوَّ هَ  الحِديُث : َخَرَج فلماومنه  الَمكاَن : دَخَل في فُوَّ البَِقيعِ ، فَشبََّهه بالفَِم ألنَّه  فمَ  يُريُد لما َدَخلَ  ؛ «السالُم َعلَْيكم»البَِقيَع قاَل :  تَفَوَّ

ل ما يُْدَخل إلى الَجْوِف منه.  أَوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. فَاهٍ  ، أَي ُمشافهاً ، ونَْصبُ  فِيَّ  إلى فَاهُ  يقُولوَن : َكلَّمتُه  على الحاِل بتَْقِديِر الُمْشتَّقِ

ا بْعَده ؛ ولو قُْلَت كلَّمتُهوقاَل ِسْيبََوْيه : هي من األ لم يَُجْز ، ألنَّك تُْخبِر بقُْربِك منه ،  فاهُ  ْسماِء الَمْوُضوَعِة َمْوِضع الَمصاِدِر ، وال يْنفرُد ممَّ

 وأَنَّك كلَّمتَه وال أََحَد بَْينك وبَْينَه ، وإن ِشئَْت رفْعَت أَي وهذه حالُه ، انتََهى.

ْفعِ ، والجملَةُ في َمْوِضعِ الحاِل. فِيَّ  إلى فُوهُ  أَي يقاُل : كلَّمني  ، بالرَّ

غيِر : ُجِل الصَّ ُجُل. فُوَدبَىو فُوُجَرذٍ  ويقاُل للرَّ  ، يلَقَُّب به الرَّ

 فََرٍس َحِمٍر. فُو ويقاُل للُمْنتِِن ِريِح الفِم :

 ِس.َشْوهاُء : واِسعَةُ الفَِم في رأِْسها ُطوٌل ، أَو َحديَدةُ النفْ  فَْوهاءُ  وفََرسٌ 

 َشْوهاُء : واِسعَةُ الفَِم قَبيَحةٌ. فَْوهاءُ  وزْوَجتِي

 بُجوِعه ، كما قالوا ُجُرٌف هاٌر وهاِئٌر. فائِهٌ  بُجوِعه إِذا أَْظَهَره وأَباَح به ، واألْصلُ  فَاهٌ  وقالوا : هو

اُء : رُجٌل فاُروَهةٌ : يَبُوُح بكّلِ ما في نْفِسه   .فاهٍ و فاهٌ ووقاَل الفرَّ

هةٍ  وإنَّه لذُو  : أَي َشديُد الكالِم بَِسيُط اللِّساِن. فُوَّ
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ْهتَ  ويقاُل : َشدَّ ما ْهتَ وفي هذا الطَّعاِم  فَوَّ  أَي َشّد ما أََكْلَت.:  فُْهتَ و تَفَوَّ

َهةَ  ويقاُل : ما أََشدَّ  َهة بعيِرَك في هذا الَكأِل ، يُريُدوَن أَْكلَه ؛ وَكذِلكَ  فُوَّ َمجاسُّها ، المْعنَى أَنَّ َجْوَدةَ  أَْفواُهها فََرِسَك ، وِمن هذا قَْولهم : فُوَّ

ها.  أَْكِلها تَُدلَُّك على ِسَمنِها فتُْغنِيك عن َجّسِ

__________________ 
 ا ويرو  : عل  أفواههن.« رّاً جَ »( اللسان والتهذيب وفيهما : 1)
 .«َأُكو ٌ »( يف القاموس : 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ِعرحِ .3)
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 ، أَي أََماتَه أَو َصَرَعه. ِلِفيهِ  وِمن ُدعائِِهم : َكبَّهُ هللاُ 

اء. فُُؤوها عنه فُْهت ويقاُل : هذا أَْمٌر ما  ، أَي لم أَْذُكْره ؛ عن الفرَّ

ةُ  : [فهه] لَْين اْقتََصَر الجْوهِريُّ ؛ : الِعيُّ ؛ الفَْهفََهةُ و الفَهاَهةُ و الفَهَّ ً  ، كفَِرَح ، فَِههَ  وقد وعلى األَوَّ  َعيَِي. : فََهها

ً  َء : نَِسيَهُ.الشَّي فَِههَ و  ، أَي نَِسْيتُه ؛ عن ابِن ُشَمْيٍل. فَِهْهتُه يقاُل : أَتَْيُت فالناً فبَيَّْنُت له أَْمِري ُكلَّه إِالَّ شيئا

ً  َجعَلَهُ  : ( 1)فههوهللاُ  أَْفَهَههُ و  َجتِه.األخيَرةُ عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ أَي َكِليُل اللِّساِن َعيِيٌّ عن حا ؛ فَْهفَهٌ و فَِهيهٌ و فَةٌ  فَُهوَ  ، فّها

 ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ : فَِهيهٌ  يقاُل : َسِفيهٌ 

جي  جـــــــــ  ِف حـــــــــُ لـــــــــح ا ومل تــــــــــُ هـــــــــن ين فــــــــــَ فـــــــــِ لـــــــــح  فـــــــــلـــــــــم تــــــــــُ

هــــــــا     يــــــــمــــــــُ قــــــــِ نح يــــــــُ غــــــــي هلــــــــا مــــــــَ ًة أَبــــــــح جــــــــَ لــــــــَ جــــــــح لــــــــَ (2)مــــــــُ
 

  
 َحَسُن الِقياِم به. أَي على الماِل : فَْهفاهٌ  هوو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ا ءِ عن الشي فَهَّ   : نَِسيَه. يَفَهُّ فَهَّ

هُ و  عنها فاُلٌن : أَي أَْنسانِيها. فأَفَهَّني غيُرهُ : أَْنساهُ. يقاُل : َخَرْجُت لحاَجةٍ  أَفَهَّ

ةُ و ةُ ِمن الفَهَّ  .الفََهاَهةِ  : المرَّ

ةٌ  وكلمةٌ   .فَهاَهةٍ  : ذاتُ  فَهَّ

ةُ و  : الغَْفلَةُ. الفَهَّ

 وأَْيضاً : السَّْقَطةُ والَجْهلَةُ.

ةً و فَهَّ يَفَهُّ فَهاَهةً  وقد  : جاَءْت منه َسْقَطةٌ ِمن الِعّيِ وغيِرِه. فَهَّ

 ٌ ةٌ  واْمرأَة  : َعيِيَّةٌ عن حاَجتِها. فَهَّ

 عن حاَجتِي : َشغَلَنِي عنها. أَفَهَّني وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

تِه إِذا لم يُبالِ  فَهّ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : ُجُل في ُخْطبَتِه وُحجَّ  : َسقََط من مْرتَبٍَة عاِليٍَة إلى ُسْفٍل ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. فَْهفَهَ وْغ فيها ولم يَْشِفها. الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ لُغَةٌ في فاهَ يَفُوهُ إِذا تََكلََّم ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. يَِفيهُ  الّرُجلُ  فاهَ  : [فيه]

 مع اهلاء فصل القاف
كةً : القََرهُ  : [قره] . في الَجَسِد ، محرَّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ً  ، كفَِرَح ، قَِرهَ  وهو الَوَسُخ وقد كالقَلَحِ في األَْسناِن ، وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو  .(3) قَْرهاءُ و أَْقَرهُ  والنَّْعتُ   :قََرها

ُب الِجْلِد من َكثْرَ  أَْيضاً كالقََرحِ ، وهو القََرهُ و  عن ابِن األَْعرابّي. ةِ القَُوباِء ،تَقَوُّ

ْرِب. قيَل : هوو  اسِوداُد البََدِن أَو تَقَشُُّرهُ من ِشدَّةِ الضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

هٌ كاألْقَرهِ  رُجلٌ   الِجْلِد : اليابُِس ، كالقاِرحِ. القاِرهُ و؛ عن ابِن األَْعرابّي ،  ُمتَقَّرِ

. ، القَلَهُ  : [قله]  محّركةً : أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ
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 لُغَةٌ فيه. في معانِيها ، القََرهُ  وهو

 ، كَجَمَزى أَو كَسْكَرى : ع قُْرَب الَمدينَِة الشَّريفَِة. قَلََهىو

 وَذَكَر أَبو ُعبيٍد البَْكرّي أَنَّه قُْرَب مكَّةَ.

ْوِض : أَنَّه ِمن أَْرِض قَْيس وهناك اْصَطلََحْت َعْبُس وَمنولَةُ وكان آِخَر أَيّام َحْرِب َداِحِس به.وفي   الرَّ

 ِمن أَْبنِيَِة ِسْيبََوْيه. ، محّركةً ُمَشدََّدةَ الياِء ، كَمَرَحيَّا وبََرَديَّا : قَلََهيَّاو

__________________ 
 ( يف القاموس : وفـَه َهه.1)
 اللسان والصحاح واألساس.( 2)
 وقد سقطت من نسخة الشارح ا وسينبه عليها الشارح يف املستدر .« وُمتَـَقرِّهٌ »( بعدها يف القاموس : 3)
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ِم الُمَشدََّدة قِلَِّهى يقاُل :و  َحِفيَرةٌ لسْعِد بِن أَبي وقَّاٍص ، رِضي هللا تعالى عنه.:  ( 1)، بكْسِر القاِف والالَّ

ل وقاَل : َمْوِضٌع بالحجاِز فيه اْعتََزل سْعُد حيَن قُتَِل ُعثْمان ، رِضَي هللاُ تعالى واْقتََصَر السّ  ْوض على الَضْبِط األَوَّ عنهما ، هيلي في الرَّ

 ٍء من أَْخباِر الناِس ، وأَْن ال يَْسَمع منها شيئاً حتى يَْصَطلُحوا.وأََمَر أَن ال يُحدََّث بشيْ 

ةُ تقو  ُل كليه.* قُْلُت : والعامَّ

 : د بساِحِل بَْحِر ُعماَن. قَْلهاةُ و

مكنهم إِْظهاُر َمْذَهبِهم ألنَّهم قاَل ابُن بطوطة في ِرْحلتِه : َمدينَةٌ في َسْفحِ َجبٍَل أَُهلَها َعَرٌب ، َكالُمهم ليَس بالفَِصيح وأَْكثَُرهم َخواِرج ، وال ي

 تَْحَت طاَعِة َمِلِك هرمز وهو ِمن أَْهِل الّسنَِّة.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَسْكَرى ، أَي َمْملُوٌء ؛ عن األَْصمعّي ؛ ونَقَلَه أَبو َحيَّان في شْرحِ التَّْسهيِل. قَْلَهى َغديرٌ 

 .قَِمهَ  كالقََهِم ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ وقد ، محّركةٌ : قلَّةُ َشْهَوِة الطَّعامِ  القََمهُ  : [قمه]

هُ و اِفعَةُ ُرُؤوَسها ، القُمَّ  ، قاِمهٌ  الواِحَدةُ  وقْولُه : ِمن اإِلبِِل ، ِزياَدةٌ ؛ ِمن اإِلبِِل ؛ إلى السَّماءِ  كُسكٍَّر : اإِلبُِل الذَّواِهُب في األرِض ، أَو الرَّ

 كالقََمحِ واِحُده قاِمٌح ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لُرْؤبَة :

ي الر اِعساِت الُقم ِه   (2)قـَفحقاف َأ ِح
ي : قَْبَل هذا :  قاَل ابُن بَّرِ

ــــــــــــــر د ِه  فــــــــــــــاِف ال ــــــــــــــقــــــــــــــِ ِد  أَنحضــــــــــــــــــــــــــــاَد ال عــــــــــــــح ــــــــــــــَ  يـ

ـــــــــــــُور ِه     ـــــــــــــاِ  ال ـــــــــــــّرِم ـــــــــــــاَج ال ب ـــــــــــــح ـــــــــــــهـــــــــــــا وأَث (3)عـــــــــــــن
 

  
 قاَل : والذي في رجِز ُرْؤبَة :

ي الر اِعساِت الُقم هِ   تـَرحجاُف َأ ِح
هُ  فالنٌ  َخَرجَ و هُ ؛ يَْذَهُب ، أَو أَْينَ  ال يَْدِري أَْينَ  أَي : يَتَقَمَّ  عن ابِن األَْعَرابّيِ. يَتَوجَّ

هُ مثْلُه.  قاَل أَبو سعيٍد : ويَتََكمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  البَعيرُ  قََمهَ   : َرفََع رأَْسه ولم يَْشرِب الماَء ؛ لُغَةٌ في قََمَح. يَْقَمهُ قُُموها

 : اْنغََمَس ِحيناً واْرتَفََع أُْخَرى. قاِمهٌ  ُء ، فهوالشي قََمهَ و

 : تَِغيُب ِحيناً في السَّراِب ثم تَْظَهُر. قمهٌ  وقِفاقٌ 

ُل : هُ. القاِمهُ  وقاَل المفضَّ  الذي يَْركُب رأَْسه ال يَْدِري أَيَن يَتَوجَّ

هَ و  في األَرِض : َذَهَب فيها. تَقَمَّ

 وقاَل األَْصمعيُّ : إِذا أَْقبََل وأَْدبََر فيها.

 : البَعيُد ؛ عن أَبي َعْمٍرو. األْقَمهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

رْ  قِْنَزْهوٌ  : رُجٌل قَزٌّ  [قنزه]  .ِقْنَزْهواً  ، عن اللَّْحيانّي ، ولم يُفَّسِ

 ثالثِيَّا كِقْنَدأٍْو. قِْنَزْهوٌ  وأُراهُ ِمَن األلفاِظ الُمبالَغ بها ، كما قالوا : أََصّم أَْسلَُخ وأَْخَرُس أَْملَُس ، وقد يكونُ قاَل ابُن ِسيَده : 
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 قالَهُ األُمويُّ وَحَكاها عن بَني أََسٍد. : الطَّاَعةُ ؛ القاهُ  : [قوه]

فَيان :، أَي ُسْلطاٌن ؛ وأَْنَشَد  قاهٌ  يقاُل : ماِلَك عليَّ   الجْوهِريُّ للزَّ

الهـــــــــــــــا   لهلِل لـــــــــــــــو ال الـــــــــــــــنـــــــــــــــاُر َأن َنصـــــــــــــــــــــــــــــح

َو الــــــــــــــنــــــــــــــاُس عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا  َ     عــــــــــــــُ دح  َأو يــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( وقيدها ايقوت بفتح أوله و نيه وتشديد اهلاء وكسرها.1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
 ( اللسان.3)
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عحنا ألِمرٍي قاها  َا لَِ
 (1)مل

 الجاهُ. : القاهُ و

 عن ابِن ِسيَده. ُسْرَعةُ اإِلجابَِة في األَْكِل ؛ أَْيضاً :و

أَحِدنا َدعا َمْن يُِعينه فعَِملُوا له فأَْطعََمُهم  قاهُ  ، فإِذا كانَ  قاهٍ  : إِنَّا أَْهلُ  وسلمعليههللاصلىالحِديُث : أَنَّ رُجالً ِمن أَْهِل اليََمِن قاَل للنبّيِ ومنه 

 قاَل : نَعَْم ، قاَل : فال تَْشربُوه. ؟وَسقَاُهم ِمن شراٍب يقاُل له الِمْزُر ، فقاَل : أَله نَْشَوةٌ 

ً  القاهُ  قاَل أَبو عبيٍد : المْعنَى إِنَّا أَْهُل َطاَعٍة لَمْن : ، وأَْصلُه الطَّاَعةُ ؛ وقيَل  ُسْرَعةُ اإِلجابَِة وُحْسُن الُمعاَونَِة ، يْعنِي أَنَّ بعَضهم يُعاِوُن بعضا

 أََحِدنا َدعانا إلى َمعُونَتِه. قاهٍ  أََحِدنا أَي ذُو قاهُ  يَتََملَُّك علينا ، وهي عاَدتُنا ال نََرى ِخالفَها ، فإِذا أََمَرنا بأَْمٍر أَو نهانا عن أَْمٍر أََطْعناهُ ، فإِذا كانَ 

ياِس ، فإِنَّ وقاَل ا ةً عْنَد هذا وتَعاَونُوا على الّدِ ةً عْنَد هذا وَمرَّ وَن ذِلكَ لدينورّي : إِذا تَناَوَب أَْهُل الَجْوخاِن فاْجتَمعُوا َمرَّ  .القاهَ   أَْهَل اليََمِن يسمُّ

 ، وذلَك كالطَّاَعِة له عليهم. قاُههُ  ونَْوبةُ كّلِ رجلٍ 

َمْخشريُّ في القاِف والياِء  يائِيُّ   وَجعََل َعْينَه ُمْنقَِلبة عن ياٍء وَكذِلَك ابُن ِسيَده في الُمْحَكِم. (2)هكذا َذَكَره الزَّ

 وَذَكَره الجْوهِريُّ وابُن األثيِر في قََوهَ.

ي : ُجُل إِذا أَطاَع ، فكاَن َصوابُه أَْن يقوَل في التَّْرجمِة قَيَه ، وال أَْصلُه قَيَهَ ، وهو َمْقلوٌب من يَقَه ، بَدِليِل قَْوِلهم : اسْ  قاهَ  وقاَل ابُن بَّرِ تْيقَه الرَّ

ةُ الجْوهِرّيِ أَنَّه يقاُل الَوْقهُ بمْعنَى  ، وهو الطَّاَعةُ ، وقد َوقِْهُت ، فهذا يدلُّ على أنَّه ِمن الواِو. القاهِ  يقوُل قََوه. قاَل : وحجَّ

فِيهُ من العَ  : القاهُ و . قاهٍ  يقاُل : إنَّه لِفي َعْيٍش  ْيِش.الرَّ  ، أَي َرفِيٍه ؛ عن اللَّْيِث واِويٌّ

ُجُل الُمْخِصبُ  القاِهيُّ و . : الرَّ  في َرْحِله ؛ عن اللَّْيِث ، واِويٌّ

ّمِ : اللَّبَنُ  القُوَهةُ و . ( 3)تَغَيََّر قَِليالً وفيه َحالَوةُ  إذا ، بالضَّ  الَحلَِب ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 وَرَواهُ اللَّْيُث بالفاِء ، وهو تَْصحيٌف.

 ٌء ويَُروُب ؛ قاَل جندُل :اللّبَُن الذي يُْلقَى عليه من ِسقاٍء رائٍِب شي القُوَهةُ  وقاَل أَبو َعْمٍرو :

َر والُقوَهة والس ِديَفا و   (4)اَ ذح
 فاِرسيَّةٌ. : ثِياٌب بِيٌض ، القُوِهيُّ و

مِّ  قُوُهْستانُ و  ُكوَرةٌ بَْيَن نَْيسابُوَر وَهراةَ وقََصبَتُها قاِيُن. ويُْختََصُر بحْذِف الواِو ، ، ( 5)، بالضَّ

 ْن منوإن لم يَكُ  قُوِهيٌّ : أَو ُكلُّ ثَْوٍب أَْشبَُههُ يقاُل له  َصوابُه به ؛ لَما يُْنَسُج بها ؛ قُوِهيٌّ  د بِكْرماَن قُْرَب ِجيُرْفَت ، ومنه ثَْوبٌ  أَْيضاً :و

ة : ؛ قُوُهْستانَ  مَّ  قاَل ذو الرُّ

قاِنِض 
َ
ِز والُقوِهيِّ بيُ  امل  (6)من الَقهح

ي لنَُصْيب :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ه  تـــــــــَ واِدي وحتـــــــــَح كح ســـــــــــــــــــــــَ لـــــــــِ ـــــــــح ِودحُت فـــــــــلـــــــــم أَم  ســـــــــــــــــــــــَ

هح     قـــــــُ ـــــــِ نـــــــائ ـــــــَ ـــــــٌ  ب ي ـــــــِ يِّ ب وهـــــــِ ـــــــقـــــــُ ـــــــٌص مـــــــَن ال مـــــــي ـــــــَ (7)ق
 

  
 لنْفِسه لْغزاً في الُهْدُهد :وأَْنَشَد أَبو علّيِ بُن الحباب التميمي 

__________________ 
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واللسان والصحاح واألو  والثالث يف التهذيب ونسبهما لر بة ا والتكملة ا قا  الصاغاين وهو إنشاد  92( ديوانه امللح  بديوان العجاج ص 1)
 مداخر والرواية :

   لـــــــــــــــــــــو ال أن يـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــا و

 رهـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــار أبن نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهـــــــــــــــــــــــاو    

  

 أو يـــــــــــــــدعـــــــــــــــو الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــا الـــــــــــــــالهـــــــــــــــا 

 ملــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــا ألمــــــــــــــــــــــــري قــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــا   

  

 ما خطرت سعد عل  قناها

 للعجاج ا وأنشده األزهري لر بة وكال ا غلرت ا إلا هو للزفيان.« صل »وأنشد الرجز يف 

 ومل أيت عل  ذكرها يف القاف والياء.« قوه»( كذا ابألصر ا وقد ذكر يف األساس يف مادة 2)
 القاموس : حالوٌة منونة ا وأضافها الشارح فاقتض  رفض التنوين.( يف 3)
 ( اللسان.4)
 رمز للموضض.« ع و»( عل  هامش القاموس عن نسخة : 5)
 ( صدره :6)

 من الزر  أو صقض كبن ر وسها
 ( اللسان.7)
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ة قــــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــة و  لــــــــــــــــــــــــّ  البــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــــــــِ

 يســـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــب مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــــــــــــر أردانِ    

  

ـــــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــــي إنح  ـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــٌة أحـــــــــــــــــــــــرف  أرب

هــــــــــــــــا     ــــــــــــــــَ ت قــــــــــــــــح قــــــــــــــــ  ــــــــــــــــانِ حــــــــــــــــَ ــــــــــــــــعــــــــــــــــّد حــــــــــــــــرف  ابل

  
ً و هَ تَْقِويها  : َصَرَخ. قَوَّ

 : يَْصرخاِن فيَتَعاَرفاِن كأنَّهما يَِصيحاِن بَصْوٍت هو أَماَرةٌ بَْينهما. يَتقَاَوهانِ  (1) و

ْيِد : أَن تَحوَشهُ إِلى َمكاٍن. تَْقِويهُ و ه وقد الصَّ . قَوَّ َمْخشريُّ  الصائُِد به وعليه : إِذا صيََّح ليَُحوَشهُ ؛ نَقَلَهُ الزَّ

. : َسأَلَهُ ذلَك ؛ اْستَْقَوَههُ و اغانيُّ  كلُّ ذِلَك نَقَلَهُ الصَّ

ُجُل ، أَْيقَهَ و  قاَل الُمَخبَّل : : أََطاَع ؛ اْستَْيقَهَ و الرَّ

وا وَ  هـــــــــُ نــــــــــَ هـــــــــح نــــــــــَ ِر حـــــــــىت تــــــــــَ يـــــــــح دوَر اخلـــــــــَ  َرد وا صـــــــــــــــــــــــُ

م ِإىل ذِ     حـــــلـــــِّ وا لـــــلـــــمـــــُ هـــــُ قـــــَ يــــــح تــــــَ هـــــَ  واســـــــــــــــــــح (2)ي الـــــنــــــ 
 

  
حاحِ. َمْقلُوبٌ  أَي أَطاُعوه ، وهو  ألنَّه قدََّم الياَء على القاِف ، وكانِت القاُف قَْبلَها ، ويُْرَوى واْستَْيَدُهوا ، كما في الّصِ

ي : وقيَل : إِنَّ الَمْقلوَب هو  : اْستَْوَدهَ واْستَْيَدهَ إِذا اْنقاَد وأَطاَع ، والياُء بدٌل ِمن الواِو. دوَن اْستَْيقَُهوا. ويقالُ  القاهُ  قاَل ابُن بَّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل : إِذا فَِهَم. أَْيقَهَ   الرَّ

. أَْيِقهْ  يقاُل :  لهذا أَي اْفِهْمهُ ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ُجلُ  قَْهقَهَ  : [قهه] َع في  : قَْهقََهةً  الرَّ  أَو اْشتَدَّ َضِحُكهُ كقَهَّ فيهما. وَمدَّ ؛ َضِحِكهِ َرجَّ

َرهُ قيلَ  قَهَّ  أَو  .قَْهقَهَ  قاَل في َضِحِكِه قَْه ، فإِذا َكرَّ

ُر بتَْصريِف الِحَكايَِة فيُقاُل : ِحِك ، ثم يَُكّرِ  .قَْهقَهَ  قاَل اللّْيُث : قَْه يُْحَكى به َضْرٌب من الضَّ

ْعِر ُمَخفَّفاً ، قاَل الراجُز يَْذُكُر نِساًء :قاَل الجْوهِريُّ : وقد جاَء   في الّشِ

ِه  عــــــــــــــيــــــــــــــِم اأَلرحفــــــــــــــَ رِّ الــــــــــــــنــــــــــــــ  بحَن يف  ــــــــــــــِ  َنشــــــــــــــــــــــــــــَ

ِه     ٍف ويف قـــــــــــــــــَ اتـــــــــــــــــُ ن  يف هتـــــــــــــــــَ (3)فـــــــــــــــــهـــــــــــــــــُ
 

  
 * قُْلُت : وشاِهُد التَّثِْقيِل قَْوُل الراجِز :

هِّ  ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــٍة وق زحَرق َن يف هـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح ل ـــــــــــــــــــــِ ل   ـــــــــــــــــــــَ

هِّ     ــــــــــــــَ اٍم ف ــــــــــــــَ ب نح كــــــــــــــرِّ عــــــــــــــَ َزأحَن مــــــــــــــِ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ (4)يـ
 

  
 

 .قَهِّ  هو في َرهِّ وفي يقاُل :و

 والذي في األساس في َزهِّ ، بالّزاي.

 وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لُرْؤبَة :َمْقلوٌب منه ، وهو السَّْيُر الُمتْعُب الشَّديُد الذي ليَسْت فيه َوتِيَرةٌ وال فُتُوٌر ؛  الَهْقَهقَِة ، مثْلُ  في السَّْيِر : القَْهقََهةُ و

هــــــــــقــــــــــه  قــــــــــَ ُ
َرِب املــــــــــ َد الــــــــــقــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ َن بـ حــــــــــح بــــــــــِ  ُيصــــــــــــــــــــــــح

ِه     قــــــــــَ يــــــــــِد اأَلمــــــــــح عــــــــــِ نح ذاَ  الــــــــــبــــــــــَ ِف مــــــــــِ يــــــــــح (5)ابهلــــــــــَ
 

  
 قاَل ُرْؤبَة : : جادٌّ ؛ قَْهقاهٌ  قََربٌ و
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قــــــــــــــا  حــــــــــــــَ لــــــــــــــح ه َأنح يـــــــــــــــَ نــــــــــــــَ دح مــــــــــــــَ د  وال حيــــــــــــــَح  جــــــــــــــَ

قـــــــــــا     هـــــــــــَ قـــــــــــح قـــــــــــاٌه ِإذا مـــــــــــا هـــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــَ ب  قـ ـــــــــــَ (6)أَق
 

  
 أَراَد الُمَحْقِحق فَقَلََب.:  الُمقَْهِقه أَْنَشَدُهما األَْصمعيُّ ، وقاَل في قْوله القََربُ 

َهْقَهقَه وَهْقَهاق ، ثم قَلَبُوا : للَحْقَحقَِة وقاَل األَزهِريُّ : األْصُل في قََرِب الِوْرِد أَْن يقاَل قََرٌب َحْقَحاٌق ، بالحاِء ، ثم أَْبدلُوا الحاَء هاًء ، فقالوا 

 .القَْهقََهة الَهْقَهقَة فقالوا :

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ُ ا.1)
 .«فشكوا حنور اخلير»ويرو  : « فشدوا حنور اخلير»( اللسان والصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين : والرواية : 2)
 .5/  5ساس والثاين يف الصحاح واملقايي  ( اللسان واأل3)
 ( اللسان واألساس.4)
 واللسان والصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين : هكذا وقض يف النسخ ابهليف ابهلاء وهو تصحيف والرواية ابلفيف ابلفاء. 167( ديوانه ص 5)

 وهو أصح وأشهر.« يصبحن بعد»بد  : « يطلقن قبر»ويرو  : 

 واللسان ا والثاين يف الصحاح والتكملة. 111( ديوانه ص 6)
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 مع اهلاء فصل الكاف
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

أَراَد الَجْبَهةَ ، وأَْخَرَج الجيَم بيَن َمْخرِجها وَمْخرجِ الكاِف ،  ؛ الَكْبَهةِ  : جاء في حِديِث حذيفَةَ في ِذْكِر الدَّجاِل : وهو رُجٌل َعِريضُ  [كبه]

 ي لُغَِة َمْن تُْرَضى َعربيَّتُه.وهي لُغَةُ قْوٍم مَن العََرِب ، َذَكَرها ِسْيبََوْيه مع ِستَِّة أَْحرٍف أُْخرى وقاَل : إِنَّها غيُر ُمْستَْحسنٍة وال كثيرةٌ ف

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  : [كته]  : َكَكَدَههُ َكْدهاً ؛ كذا في اللِّساِن. َكتََههُ َكتْها

وِم. ُكتاِهيَةُ و  ، بالضّمِ وتَْخِفيِف الياِء : إِْقليٌم بالرُّ

ثيَن ، وهو بالفاِرِسيَّة َمْعناه القَِصيُر. ُكوتَاهُ و  ، بالضّمِ : لَقَُب بعِض الُمحّدِ

ّمِ وتَْشديِد التاِء الفَ  ُكتَّيهو  ْوقيِة الَمْفتوَحة : نَْبٌت.، بالضَّ

 وُكُدوٌح ، أَي ُخُدوٌش. ُكُدوهٌ  يقاُل : في َوْجِهه .ُكُدوهٌ  بالَحَجِر ونحِوِه : َصكٌّ يَُؤثُِّر أَثََراً َشِديداً ، ج الَكْدهُ  : [كده]

 .كالتَّْكِديهِ  الَكْسرُ  : الُكْدهُ و

ً  كَمنََع ، بالَحَجِر ، َكَدَههُ ورأَْسه بالِمْشِط  َكَدهَ  يقاُل : فَْرُق الشَّْعِر بالِمْشِط. : الُكْدهُ و ً و ، َكْدها  والحاُء في كّلِ ذلَك لُغَةٌ. في الُكّلِ ، َكدَّهَ تَْكِديها

 أَْيضاً الغَلَبَةُ. الَكْدهُ و

 : َمْغلُوٌب. َمْكُدوهٌ  ورُجلٌ 

باُع ؛ ويَُضمُّ. : الَكْدهُ و  َصْوٌت يُْزَجُر به الّسِ

 . (1)تََكسَّرَ  وتََكدََّح ، أَي فتََكدَّهَ  ِمن السَّطحِ  َسقَطَ  يقاُل :و

 : الَمْغُموُم. الَمْكُدوهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ قاَل ُرْؤبَة : ُكدَّهٌ  : الكاِسُر ؛ والَجْمعُ  الكاِدهُ 

َض القارِعاِت الُكد ِه و   (2)خاَف َصقح
ً  ألْهِله َكَدهَ و  : َكَسَب لهم في َمشقٍَّة ، كَكَدَح. َكْدها

ً  الَهمُّ  َكَدَههُ و  : أَْجَهَدهُ. َكْدها

 وَكَهَد وأَْكَهَد : كلُّ ذِلَك إِذا أَْجَهَدهُ الدُُّؤوُب ؛ وقاَل أُساَمةُ الُهَذليُّ يَِصُف الخمر : أَْكَدهَ و َكَدهَ و

وحُرهــــــــــــــا  ــــــــــــــَ تح ابملــــــــــــــاِء وازحداَد فـ حــــــــــــــَ  ِإذا ُنضــــــــــــــــــــــــــــِ

دوهٌ     كــــــــــح ا وهــــــــــو مــــــــــَ ُذ جنــــــــــَ مِّ انجــــــــــِ (3) مــــــــــَن الــــــــــغــــــــــَ
 

  
 أَي َمْجهوٌد.

على عاَدتِه ، وَسيَأْتِي الفَْرُق  بالُكْره وَسيَأْتِي في أَبَى يَأْبَى تَْفِسيُر اإِلباءِ  اإِلبَاء ، لُغتاِن َجيِّدتاِن بمْعنَى ، ( 4)ويَُضمُّ  بالفتْحِ  ، الَكْرهُ   :[كره]

 بَْينهما.

اء. الَمَشقَّةُ ، قيَل :و  عن الفرَّ
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ةً ، وسائِر القُْرآِن بالفتْحِ ، وكاَن  (5) (َوُهَو ُكْره  َلُكمْ )قاَل ثَْعلَب : قََرأَ نافٌِع وأَْهُل الَمدينَِة في ُسوَرةِ البَقَرةِ  ّمِ في هذا الَحْرِف خاصَّ ، بالضَّ

 ، ويَْقرأُ سائَِرُهنَّ بالفتْحِ. (6) (َْحََلْتُه ُأمُُّه ُكْرهاً َوَوَضَعْتُه ُكْرهاً )عاِصُم يَُضمُّ هذا الَحْرَف والذي في األْحقاِف : 

وَن ه ، ثم قَرأُوا  (7) (ال َيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النِّساَء َكْرهاً )ذه الُحُروَف الثالثَةَ ، والذي في النِّساِء : وكاَن األْعَمش وَحْمَزةُ والِكسائي يَُضمُّ

 ٍء ِسواها بالفتْحِ.كلَّ شي

اَء أَْجَمعُوا عليه.قاَل األْزهِريُّ : ونَْختاُر ما عليه أَْهَل الِحجاِز أَنَّ َجِميَع ما في القُْرآن بالفتْحِ إِالَّ الذي في البَقَر ةً ، فإِنَّ القرَّ  ةِ خاصَّ

ها هؤالء وبيَن التي فَتُحوها فَْرقاً في العَربيَّة وال في ُسنٍَّة تُتَّبع   ، والقاَل ثَْعلَب : وال أَْعلَم بيَن األَْحُرف التي ضمَّ

__________________ 
 : انكسر. 164/  5( يف املقايي  1)
 ب.( اللسان والصحاح والتهذي2)
 واللسان والتهذيب والتكملة. 204/  2( ديوان اهلذليا 3)
 ( رمبا د  عل  أن الضم مرجوح ا ولي  كذلك ا بر كال ا فصيح وارد يف القرآن والكالم الفصيح. ا ه  شي هامش القاموس.4)
 .216( البقرة ا اآية 5)
 .15( األحقاف ا اآية 6)
 .19( النساء ا اآية 7)
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 فُقوا عل  ا رحِف الذي يف ُسوَرِة البَـَقرِة خاص ًة ِإال  أَن ه اسٌم ا وبَِقي ة الُقرحآِن َمصاِدُر.أَر  الناَس ات  
ّمِ : ما ً  تقوُل : ِجئْتُكَ  غيُرَك عليه. أَْكَرَهكَ  نَْفَسَك عليه. وبالفتْحِ : ما أَْكَرْهتَ  أَو بالضَّ ً  ، وأَْدَخْلتَنِي ُكْرها اء. َكْرها  ؛ هذا قَْوُل الفرَّ

َق بَْينَهما بما تقدََّم. الُكْرهَ و الَكْرهَ  قاَل األَْزهِريُّ : وقد أْجَمَع كثيٌر ِمن أَْهِل اللُّغَِة أَنَّ  اء فإِنَّه فَرَّ  لُغتاِن ، فبأَّيِ لُغٍَة َوقََع فجائٌِز ، إِالَّ الفرَّ

ً  َكلَّفُها فَتَْحتَِملُها ؛ وبالضّمِ : المَشقَّةُ تَْحتَِملُها من غيِر أَن تَُكلَّفَها ؛ يقاُل : فَعََل ذلكَ اإِلباُء والمَشقَّةُ تُ  الَكْرهُ  وقاَل ابُن ِسيَده :  .ُكْرهٍ  وعلى ُكْرها

اء قْوُل هللِا ،  ِة قَْول الفرَّ ي : ويدلُّ لصحَّ ؛ ولم يَْقرأْ أََحٌد  (1) (اً وََكْرهاً َوَلُه َأْسَلَم َمْن يف السَّماواِت َواْْلَْرِض َطْوع):  عزوجلقاَل ابُن بَّرِ

بالفتْحِ فْعَل الُمْضَطّر ،  الَكْره ، ولم يَْقَرأْ أََحٌد بفتْحِ الكاِف فيَِصيرَ  (2) (ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقتاُل َوُهَو ُكْره  َلُكمْ ): بضّمِ الكاِف ؛ وقاَل سبحانه 

 بالضّمِ فْعُل الُمْختاِر. الُكْرهو

ا يَْحمُل عليه الَكْرهُ  وقاَل الراِغُب : ، وبالضّمِ ما ينالُهُ ِمن ذاتِِه ، وهي ما يعافه  بإْكراهِ  ، بالفتْحِ ، المَشقَّةُ التي تناُل اإِلْنساَن ِمن خارجٍ ممَّ

ا ِمن حْيُث العَْقِل أَو الشَّْرعِ ، ولهذا يقوُل اإِلْنساُن في شي من حيُث  أَْكَرُههوى أُِريُده ِمن حيُث الطَّْبعِ ، بمْعنَ  أَْكَرَههُ وٍء واِحٍد أُريُده وذلَك إِمَّ

 .(3)العَْقل أَو الشَّْرعِ 

ً  ، كَسِمعَهُ ، َكِرَههُ  َههُ و كَمْكُرَمةً ، وتَُضمُّ َراُؤه كَمْرَحلَةٍ  ، َمْكَرَهةً و ويَُشدَُّد ، ، بالتّْخِفيفِ  َكراِهيَةً و َكراَهةً وويَُضمُّ ،  بالفتْح ، َكْرها بمْعنَى  تََكرَّ

 واِحٍد.

َههُ و. َمْكروهٌ  أَي كَخِجٍل وأَميٍر : َكِرهٌ و، بالفَتحِ ،  َكْرهٌ  ءٌ شيو ً  إِليه َكرَّ ً  : َصيََّرهُ  تَْكريها ،  َكِريهاً فََكُرهَ  وما كانَ  إِليه ، نَِقيُض َحبَّبَهُ إِليه ؛ َكِريها

 .َكراَهةً  كَكُرَم ،

 عن اللّْحيانّيِ ، قاَل الُحَطْيئة : أَْن تَْغَضَب ، (4) كراهة َضَب : أَيأَْن تَغْ  َكراِهينَ  أَتَْيتُكَ و

 (5)ُمصاِحَبٍة عل  الَكراهِا فارِِ  
. الَكراَهةِ  أَي على  ، وهي لُغَةٌ نَقَلَها اللّحيانيُّ

اجُز : : الَجَمُل الشَّديدُ  الَكْرهُ و  الرأِْس ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ قاَل الرَّ

ِ َشِديُد األرحآد   (6)َكرحه اَ جاَجاح
ْلبَةُ ، الَكراَهةُ و  مثْل القّفِ وما قاَربَهُ. ، كَسحابٍَة : األرُض الغَليَظةُ الصُّ

اغانّي. الَكْرَهةُ  والذي في التْهِذيِب : هي  ، وهو الصَّواُب ، ومثْلُه بخّطِ الصَّ

 .يُْكَرهُ  ألنَّه : األَسدُ  الَكِريهُ و

دَّةَ في الَحْرِب. أَي ، الَكِريَهةَ  َشِهدَ  ِمن المجاِز :و  الَحْرَب أَو الّشِ

 الدَّْهِر : نَواِزلُهُ. َكرائِهُ و النَّاِزلَةَ. أَْيضاً :و

اِرمُ :  الَكِريَهةِ  ذُو .الَكِريَهةِ  ِمن المجاِز : َضَرْبتُه بذيو دادِ  السَّيُف الصَّ  منها. ءٍ ال يَْنبُو عن شي الذي يمِضي على الضَّرائِب الّشِ

 ، وهو الذي يمِضي في الضَّرائِب. الَكِريَهةِ  وقاَل األْصمعيُّ : ِمن أَْسماِء السُّيوِف ذُو

َمْخشريُّ :  منه. تُْكَرهُ  باِدَرتُه التي َكِريَهتُهو قاَل الزَّ

اغانّي ؛ قاَل شْيُخنا :  ويَُضمُّ َمْقصوراً ، بالمدِّ  الَكْرهاءُ و فالقَْصُر خاصٌّ بالضّمِ ، ألنَّ الضمَّ والمدَّ ال قائِل به مع قلَِّة نَِظيِره في وهذه عن الصَّ

 ُهَذليَّةٌّ ؛ أَراَد نُْقَرةَ القَفَا. أَْعلَى النُّْقَرةِ ؛ الَكالِم ؛

__________________ 
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 .83( آ  عمران ا اآية 1)
 .216( البقرة ا اآية 2)
 املفردات : وهو يعافه وذلك عل  ضربا والذي ذكره أحد ا ا وأما الثاين فهو : ما يُعاُف من حيث الطبض.( عبارة الراغب يف 3)
 ( يف القاموس : َكراهيَة.4)
 وصدره : 134( ديوانه ط بريوت ص 5)

 بكر فالها عن نعيم غريرةِ و 
 والبيت يف التكملة وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 ة.( اللسان والتهذيب بدون نسب6)
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أِْس  أَْيضاً :و  أَْجَمع. الَوْجهُ مع الرَّ

أِْس.  أَو الَمْمدوُد بمْعنَى أَْعلى النُّْقَرةِ ؛ والَمْقصوُر بمْعنَى الَوْجِه والرَّ

 قاَل : ِشدَّةٍ ؛ أَي : َمْكُروَهةٍ  رُجٌل ذُوو

مــــــــــــِ  و  غــــــــــــَ نـــــــــــــح وحِت مــــــــــــُ َ
مــــــــــــاِر املــــــــــــ  فــــــــــــاِرس يف غــــــــــــِ

َدقـــــــــــا     روهـــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــح (1)ِإذا َ َىل  عـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــَ
 

  
َههُ و َطهُ.  تََكرَّ هٍ  فَعَلَهُ على يقاُل :و: تََسخَّ ً  فَعَلَهُ و،  تَكاُرهٍ و تََكرُّ ً و ُمتَكاِرها ها  ؛ كلُّ ذلَك في األساِس. ُمتََكّرِ

 كما في األساِس. فالنَةُ : ُغِصبَْت نَْفَسها ؛ اْستُْكِرَهتْ و

ٌ  فأُْكِرَهتْ  زاَد غيُرهُ :  .ةٌ ُمْستَْكرهَ  على ذلَك ، وهي اْمرأَة

 .َكِرَهَها القافِيَةَ : اْستَْكَرهَ و

 .َمْكُروهٍ  والثانِيَةُ َجْمعُ  َكِريَهةٍ  الدَّْهِر : وهي نَواِزلُه وَشدائُِده ، األولى َجْمعُ  َمَكاِرهَ و الدَّْهرِ  َكرائِهَ  لَِقيُت ُدونَه يقاُل :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 وُهما َمْصدَراِن ؛ وأَْنَشَد ثَْعلَب : ، «الَمْكَرهِ وعلى الَمْنَشِط »الحِديُث : ومنه ؛  الَكراِهيَةُ  ، كمْقعٍَد : الَمْكَرهُ 

َر   الِ  وال تـــــــــــــــُ ِو ا ــــــــــــــَ لــــــــــــــح ُد اب ــــــــــــــُ يــــــــــــــ   َتصــــــــــــــــــــــــــــَ

عـــــــــيـــــــــُب     ُدو هبـــــــــا فـــــــــيـــــــــَ بـــــــــح َرٍه يــــــــــَ كـــــــــح (2)عـــــــــلـــــــــ  مـــــــــَ
 

  
 فيَعيبُها. يُْكَرهُ  يقوُل : ال تَتََكلَُّم بما

اإِلْنساُن ويشقُّ عليه ، والُمراُد بها الُوُضوء مع ُوجوِد األْسباِب  يَْكَرههُ  لَما َمْكَرهٍ  هو َجْمعُ  ، «الَمكاِرهِ  إِْسباُغ الُوضوِء على»في الحِديِث : و

 الشاقَِّة.

 : الشَّرُّ ؛ وقْوُل الشَّاِعِر أَْنَشَده ثَْعلَب : الَمْكُروهُ و

َنح َ َلحَببا 
َرَه ِجلحباٍب مل  (3)َأكح

 .بكارهٍ  ، ألنَّ الِجْلباَب ليسَ  َكِرْهت كَكُرَم ال ِمنْ  َكُرهَ  ما هو ِمنإنَّ 

 : قَبيٌح. َكِريهٌ و َكْرهٌ  وَوْجهٌ 

هٌ  : َكْرهٌ  ورُجلٌ   .ُمتََكّرِ

. ، بالفاِء كصاِحٍب : الكافِهُ  : [كفه]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 َرئيُس العَْسَكِر. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو

 قاَل األَْزهِريُّ : هذا َحْرٌف َغِريٌب.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

از ، كعَُرنِّيِ : نِْسبَة إلى أَبي عبِد هللِا محمِد بن أَيوِب بِن ُسلَْيماِن العودّي ، حدََّث ببَْغداَد ، َرَوى عنه أَبو بكِر بنِ  الُكلَِهيُّ  : [كله]  شاَذاَن البزَّ

(4). 

 ُل ُسَويٍد :في العََمى العاِرِض ؛ ومنه قوْ  يُولَُد به اإِلْنساُن ، أَو عامٌّ  الذي ، محّركةً : العََمى الَكَمهُ  : [كمه]

تــــــــــــا  َيضــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــح ا ابـ نــــــــــــاُه ملــــــــــــ  يــــــــــــح تح عــــــــــــَ هــــــــــــَ مــــــــــــِ  كــــــــــــَ

زَعح     ا نــــــــــــَ ه ملـــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــَ فح حـــــــــــَ  نــــــــــــَ لـــــــــــح َو يــــــــــــَ (5)فـــــــــــهـــــــــــح
 

  
 .«األْبصارَ  يَْكِمهانِ  فإنَّهما»بالحِديِث :  وُربَّما يستدلُّ 
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ي : وقد يَجوُز أَْن يكوَن ُمْستعاراً ِمن ُجُل إِذا ُسِلَب َعْقلُه ، قاَل : ومْعنَى البَْيِت أَنَّ الَحَسَد ا َكِمهَ  الشمُس ، أَو ِمن قَْوِلهم َكِمَهتِ  وقاَل ابُن بَّرِ لرَّ

 بَيََّض َعْينَْيه ؛ كما قاَل ُرْؤبَة :

َعمِّي
ُ
نَـيحه الَعَم  امل  بـَّيَ  َعيـح

ر هذا البَْيُت. الَكَمهَ  وَذَكَر أَْهُل اللغَِة : أَنَّ   يكوُن ِخْلقةً ويكوُن حاِدثاً بْعَد بََصٍر ، وعلى هذا الَوْجِه الثاني فُّسِ

ُجُل ، َكِمهَ   َعِمَي. : إِذا أَْكَمه فهو كفَِرَح ، الرَّ

 وهو الذي يُْبِصُر بالنهاِر وال يُْبِصُر باللْيِل ، وبه فَسََّر البُخاِري. صاَر أَْعَشى ، أَْيضاً :و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان وقبله :3)

ــــــــــــاعــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــبــــــــــــا  ــــــــــــرأس قــــــــــــن  حــــــــــــىت اكــــــــــــتســـــــــــــــــــــــــا ال

بــــــــــــــــــــــــا    ا وال  ــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــّ  أمــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــح ال لــــــــــــــــــــــــذ 

  

 ( يف اللباب : البزّار.4)
وعجزه يف  137/  5واللســــــان والتهذيب واملقايي  « حىت ابيضــــــتا» برواية : 88لســــــويد بن أيب كاهر اليشــــــكري ا البيت  40( املفضــــــلية 5)

 الصحاح.
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اُحه كأْكثَر أَْهل الغَريِب : إِنَّه َغلٌَط ال قائَِل به.  وقاَل شرَّ

 وقاَل الّسهيلّي : بْل هو قَْول فيه.

اغانيُّ إلى ُمجاِهٍد.  * قُْلُت : وهو قَْوُل ابِن األْعرابّي ونََسبَه الصَّ

 بََصُرهُ : اْعتََرتْهُ ُظْلَمةٌ تَْطِمُس عليه. َكِمهَ و

 وهو مجاٌز. النَّهاُر : اْعتََرَضْت في َشْمِسِه ُغْبَرةٌ ، َكِمهَ و

 وهو مجاٌز. فالٌن : تَغَيََّر لَْونُه ؛ َكِمهَ و

 وُسِلَب ؛ عن الُمفَضَّل. َزاَل َعْقلُهُ  أَْيضاً :و

ّمِ : َسَمكٌ  الُكْمهُ و . ، بالضَّ  بَْحريٌّ

هُ و اء. العَْينَْين ، كُمعَظٍَّم : َمْن لم تَْنفَتِْح َعْيناهُ ؛ الُمَكمَّ  عن الفرَّ

هُ ؛ الكاِمهُ  قاَل أَبو سعيٍد :و  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ ، وهو مجاٌز. َمْن يَْرَكُب رأَْسهُ ال يَْدِري أَْيَن يَتَوجَّ

هِ  هُ  يقاُل : َخَرجَ  .كالُمتََكّمِ هُ ، أَ  يَتََكمَّ هُ.في األرِض ويَتَقَمَّ  ي َخَرَج ضاالً ال يَْدِري أَْيَن يَتََوجَّ

ْيَهى َذَهبَْت إِبِلُهُ و ْيَهى ُكمَّ  ِزنَةً ومْعنًى. ، كعُمَّ

هُ له ِلَكثَْرتِِه ؛ أَي : أَْكَمهُ  َكأَلٌ  ِمن المجاِز :و  كما في األساِس. كثيٌر ال يُْدَرى أَْيَن يُتََوجَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِإذا َعلَتْها ُغْبَرةٌ فأَْظلََمْت. الشمُس : َكِمَهتِ 

 : الَمْسلوُب العَْقِل. األَْكَمهُ و

 لَْونُه : تَغَيََّر. َكِمهَ و

 : تََحيََّر وتََردََّد. َكِمهَ و

 : الَمْمُسوُح العَْيِن ؛ نَقَلَهُ البُخاِري عن ُمَجاِهد. األَْكَمهُ و

ّمِ : َجْوَهُر الشَّي الُكْنهُ  : [كنه]  عن ابِن األْعرابّيِ. ِء ؛، بالضَّ

 الَمْعِرفَِة. ُكْنهَ  ونِهايَتُه. يقاُل : أَْعِرْفه غايَتُه أَْيضاً :و

 هذا األْمر : أَي غايَتَه. ُكْنهَ  وبَلَْغتُ 

 ْحقاقه.اْستِ  ُكْنه يقاُل : فَعََل فَْوقَ  قَْدُرهُ. ءِ الشي ُكْنهُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : يكونُ و

 َوَوْجُههُ ؛ ومنه قَْوُل الشاِعِر : َوْقتُه ءٍ ُكّلِ شي ُكْنهُ  في بعِض المعاني :و

ِه و  هـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح رحِء يف غـــــــــــــــرِي كـــــــــــــــُ َ
 ِإن  كـــــــــــــــالَم املـــــــــــــــ

ا     ِوي لــــــيــــــَ  فــــــيـــــــه ِنصـــــــــــــــــــــاهلـــــــُ هــــــح ِر يـــــــَ بـــــــح كـــــــالــــــنـــــــ  (1)لــــــَ
 

  
 قاَل الجْوهِريُّ : وال يُْشتَقُّ منه فْعٌل.

 يْعنِي في غيِر َوْقتِه أَو غايِة أَْمِره الذي يَجوُز فيه قَتْله. ، «ُكْنِهه ُمعاَهداً في غيرِ َمْن قَتََل »في الحِديِث : و

 أَي في غيِر أن تَْبلَُغ من األََذى إِلى الغايَِة التي تُْعَذُر في ُسَؤاِل الطَّالِق معها. ، «ُكْنِهه ال تَْسأَِل المْرأَةُ َطالقَها في غيرِ »في حديٍث آخر : و

 .( 2)َوْجِهه ، أَي في ُكْنِهه يقاُل : هو فيو
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. ، ُكْنَههُ  : بَلَغَ  أَْكنََههُ و اْكتَنََههُ و  األُولى نَقَلَها األَْزهِريُّ

 ، َكالٌم ُمولٌَّد. ُكْنَهه الَوْصُف بمْعنَى ال يَْبلغ هيَْكتَنِهُ  وقاَل الجْوهِريُّ : وقْولُهم : ال

اُح المْفتاحِ وأَبو البَقاِء هكذا.  ونَقَلَه شرَّ

َحه األْزَهِريُّ وغيُرهُ.  وَصحَّ

اٌد للعقاِرِب ِجدَّا يُْؤَكُل َوَرقُها ( 3): نباٌت يُْشبِهُ َوَرقُهُ َوَرق الَحبَِّة الَخْضراءِ  الَكْنهانُ و ماَغ والبََدَن.فيُ  ( 4)َطرَّ حاَل والّدِ ُن الَكبَِد والّطِ  َسّخِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

.الشي ُكْنهُ  َمْخشريُّ  ِء : َحقيقَتُهُ وَكْيفيَّتُهُ ؛ نَقَلَهُ الزَّ

ه الجماهيُر واْستَْعملُوه فيها حتى صاَر أَْشَهر ِمن هذه المعاني التي  ِة وأَقَرَّ  ذُِكَرْت. َذَكَره ابُن ِهالِل في كتاِب الفُُروِق.ونََسبَهُ ابُن ُدَرْيٍد للعامَّ

__________________ 
 .«يهوي»بد  : « هتوي»( اللسان والتهذيب ا وفيهما : 1)
ٍء ا والناس يظنوهنما ســــــــــواء ا لكنهم فلي  الكنه من ا قيقة يف شــــــــــي ابلرفض ا والكســــــــــر  اهر. وعل  هامشــــــــــه :« وجُهه»( يف القاموس : 2)

 استعملوه يف ا قيقة حىت صار أشهر من هذه املعاين الجي ذكرها ا ا ه  شي.
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : يـُزحرَُع.3)
 ( كذا يف النسخ ا وكان املواف  ملا قبله : ورقه ا ابلتذكري ا ا ه نصر هامش القاموس.4)
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 .( 1)اكتنه أَي كنهو

ةُ  : [كهه] ْخَمةُ الُمِسنَّةُ. الَكهَّ  : النَّاقَةُ الضَّ

ةٌ  قاَل األَْزهِريُّ : ناقَةٌ  ْخَمةُ الُمِسنَّةُ الثَِّقيلَةُ. َكَهاةٌ و َكهَّ  ، لُغَتاِن ، وهي الضَّ

ةُ و  العَُجوُز. : الَكهَّ

 النَّاُب َمْهزولَةً كانْت أَو َسِمينَةً. أَْيضاً :و

ً  قدو  ابِن ُشَمْيل.عن  : َهِرَم ؛ َكهَّ يَِكهُّ ُكُهوها

. في وْجِهَك ؛ فََكهَّ  إِذا اْستُْنِكهَ  : يَِكهُّ  السَّْكرانُ  َكهَّ و  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 .َكَهْهُت أَِكهُّ و َكِهْهُت أََكهُّ  في َوْجِهي ، أَي تَنَفََّس. وقد َكهَّ ووقاَل أَبو َعْمٍرو : 

أَي اْفتَْح  ، «في َوْجِهي ، ففَعََل ، فقَبََض ُروَحه ُكهَّ  ، وهو يُريُد قَْبَض ُروِحه : السالماعليهمأَنَّ َمِلَك الَمْوِت قاَل لموَسى ، »في الحِديِث : و

 فاَك وتنفَّْس ؛ ويُْرَوى َكْه ، ُمَخفَّفَةً ، كَخْف ، وهو ِمن كاهَ يَكاهُ بهذا المْعنَى.

 : الَحراَرةُ. الَكْهَكَهةُ و

 في َزئِيِرِه ؛ وأَْنَشَد األَْزهِريُّ : همن األََسِد : ِحكايَةُ َصْوتِ  الَكْهَكَهةُ و

ِكه  َُكهح
 (2)ساٍم عل  الز آرَِة امل

نُها بنَْفِسه من ِشدَّةِ البَْرِد ، فقاَل : تَنَفُُّس الَمْقُروِر في يَِدِه إِذا َخِصَرْت ، : الَكْهَكَهةُ و ؛ قاَل  َكْه َكهْ  أَي بََرَدْت ؛ عن ابِن األْعرابّيِ ، يَُسّخِ

 ت :الُكَميْ 

ُروُر يف يـــــــــــــِده و  قـــــــــــــح
َ

رُِد املـــــــــــــ َه الصـــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــَ هـــــــــــــح  كـــــــــــــَ

ِب و     ُب يف املـــــبحســــــــــــــوِر ذي الـــــذِّئـــــَ َب الَكلـــــح فـــــَ دح تـــــَ (3)اســــــــــــــح
 

  
ةِ الَمْفهوِم ِمن الَمْقُروِر.* قُلْ  ِمير راجعاً إلى القرَّ بَِعيٌد وَغْفلةٌ عن ُت : وهو تََكلُّف وَضبََطه شْيُخنا بالحاِء الُمْهَملِة والضاِد المْعجمِة وَجعََل الضَّ

ِحيحِة.  األُصوِل الصَّ

 هو تَْرديُده فيه ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. ِحكايَةُ َصْوِت البَعيِر في َهِديِرهِ  : الَكْهَكَهةُ و

ه َعْبد بن ُزهْ  : الُمتََهيِّبُ  الَكْهكاَهةُ و جاِل ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ ألبي العياِل الُهَذلّي يَْرثي ابَن َعّمِ  رة :ِمن الّرِ

رٌِم و  اهـــــــــــــــــــــــــــــٌة بـــــــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــــــــــــح  ال كـــــــــــــــــــــــــــــَ

ُب     قـــــــــــــــــَ د ِت ا ـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــَ (4)ِإذا مـــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
نوَن ؛ وَكذِلَك الَكْهَكاَمةُ ، بالميِم ، عن َشِمٍر ، والَكْهَكُم وأَْصلُه َكهاٌم.  الِحقَُب : الّسِ

 كاْلَهْكَهاَكِة. الجاِريَةُ السَِّمينَةُ ، الَكْهَكاَهةُ  قاَل ابُن األْعرابّيِ :و

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 : ِحكايَةُ َصْوِت الزْمِر ؛ قاَل : الَكْهَكَهةُ 

واين  هــــــــــــــــُة الــــــــــــــــغــــــــــــــــَ كــــــــــــــــَ هــــــــــــــــح ذا كــــــــــــــــَ بــــــــــــــــ   اي حــــــــــــــــَ

ُف الــــــــــــــــــــــــــر واينو     انــــــــــــــــــــــــــُ ذا هتــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــــــــ   حــــــــــــــــــــــــــَ

  

لِة األ حعاِن   (5)ِإد  يوَم رِحح

 : القَْهقََهةُ. الَكْهَكَهةُ و

ِحِك. َكْه َكهْ و  : ِحكايَةُ الضَّ
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 .المكهكه حكايَةُ  َكهْ ووفي التَّهِذيِب : 

؛  ُكهاِكَهةً  ، كعاُلبٍِط : الذي تَراهُ إذا نََظْرَت إليه كأنَّه ضاِحٌك وليَس بضاِحٍك ؛ وبه فَسََّر َشِمٌر : كاَن الحجاُج قَِصيراً أَْصفرَ  ُكهاِكهُ  ورُجلٌ 

ً  (6)حَكاهُ الَهَرويُّ في الغَِريبَْيِن ؛ وفي النهايَِة : أَْصفَر   ؛ وفسََّره َكذِلَك. ُكهاِكها

 في يِدِه ؛ والميُم زائَِدةٌ ؛ قاَل : يَُكْهِكهُ  لذيوشيٌخ َكْهَكٌم : وهو ا

__________________ 
 ( عبارة األساس : واكتنه األمَر : بلغ كنَهُه.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 .«. ابملبسور.. وكهكه املدجل»ومثله يف التهذيب ا ويف األساس : « وكهكه املدجل»( اللسان والتهذيب برواية : 3)
 .123/  5واملثبت كرواية الصحاح واللسان والتهذيب واملقايي  « وال بكهامة برم»برواية :  242/  2ذليا ( ديوان اهل4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( يف اللسان : أصعر.6)
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ِم  كــــــــــَ هــــــــــح ٍز كــــــــــَ ــــــــــح ي كــــــــــَ ــــــــــُ ٍخ مــــــــــن ل ــــــــــح ي  اي ُرب  شــــــــــــــــــــــــَ

ملَِ     ذح بــــــــــــاٍب حــــــــــــَ َص عــــــــــــن ذاِت شــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــ  (1)قـــــــــــــَ
 

  
 : الضَّعيُف. الَكْهَكاهُ و

 عنه : َضعَُف. تََكْهَكهو

. ، كفَِرَح : َكِوهَ  : [كوه]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 تََحيََّر. وفي اللِّساِن عن ابِن ُدَرْيٍد : أَي

َهتْ و قَْت واتََّسعَْت. أَي عليه أُموُرهُ : تََكوَّ  تَفَرَّ

 َكهْ »، وَرَواهُ اللّْحيانيُّ : « في َوْجِهي ُكهْ »،  السالمعليهماحِديُث َمِلِك الَمْوِت وموَسى ، ومنه  اْستَْنَكْهتُهُ ؛ أَي ، ُكْهتُهُ أَُكوُههُ  ُربَّما قالوا :و

 بالفتْحِ. ، «في َوْجِهي

. ، كَسيٍِّد : الَكيِّهُ  : [كيه]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

هُ له وفي اللِّساِن : هو هُ لها ؛ كما هو نَصُّ اللِّساِن. البَِرُم بِحيلَتِه ال تَتَوجَّ  أَو ال يَتَوجَّ

َف له . أَو َمْن ال ُمتََصرَّ ِحيُح أَنَّه ِمن كاهَ يََكاهُ ، واِويٌّ  وال ِحيلَةَ ؛ واألْصُل كيوه فأْدِغَم ؛ هكذا َذَكُروه في هذه التَّْرَجَمِة ، والصَّ

 ْهتُهُ أَُكوُههُ.لُغَةٌ في كُ  اْستَْنَكْهتُهُ ، بمْعنَى ِكْهتُهُ أَِكيُههُ و

 مع اهلاء فصل الالم
. : اللَّتَاهُ  : [لته]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 وهو في النسخِ بالتّاِء الفَْوقِيَِّة والصَّواُب بالُمثَلَّثَِة.

ثَةُ واللَّثَةُ ِمن اللَّثاِت لحٌم على أُُصوِل األْسناِن. اللهاةُ. قاَل اللَّْيُث :  ويقاُل : هي اللِّ

ثَةُ عْنَد النّحويِّين أَْصلُها ِلثَيَةٌ من لَثَِي الش ثَِة ، واللِّ  ُء يَْلثَى.يقاَل األَْزهِريُّ : والذي َعَرْفتُه اللِّثاُت َجْمعِ اللِّ

 في مْوِضِعه.قاَل : وليَس ِمن باِب الهاِء وَسيُْذَكُر 

. وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو : اللَّْطهُ  : [لطه]  كاللَّْطحِ. الضَّرُب بباِطِن الَكفِّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 النواِدِر. ولَْعَطٍة ؛ كذا في (2)من َخبٍَر : وهو الَخبَُر تَْسَمعُه ولم تَْستَِحقَّ ولم تَُكذَّْب َكلَْهَطٍة  لَْطَهةٌ 

ْعرَ  لَهَّ  : [لهه] ا والَكالمَ  الّشِ هُ لَهَّ  .كلَْهلََههُ  وهو مجازٌ  َرقَّقَهُ وَحسَّنَهُ  .يَلهُّ

 وهو َمْقلوٌب منه ، وهو َسخافَةُ النّْسجِ. ، ( 3)َهْلَهلَهُ  ، مثْل لَْهلََهةً  الثَّْوبَ  النسَّاجُ  لَْهلَهَ و

 : َرقِيُق النَّْسجِ َسِخيٌف كهلهل. لَْهلَهٌ  وثَْوبٌ 

 الَكأَلَ : تَتَبََّع قليلَهُ. تَلَْهلَهَ و

ّمِ ، اللُّْهلَُهةُ و وأَْنَشَد َشِمٌر لُرْؤبَة  األرُض الواِسعَةُ يَطَِّرُد فيها السَّراُب ، كقُْنفٍُذ كما هو نَصُّ الجْوهِرّي ، اللُّْهلُهُ  كذا في النُّسخِ والصَّوابُ  ، بالضَّ

: 

ِه بــــــــــــَ  كـــــــــــ  يـــــــــــاِت الـــــــــــنـــــــــــ  ِتضـــــــــــــــــــــــــاِم الـــــــــــر اغـــــــــــِ َد اهـــــــــــح  عـــــــــــح

هِ و     لـــــــــــــــــــُ ٍه وهلـــــــــــــــــــُح لـــــــــــــــــــُ ٍ  مـــــــــــــــــــن هلـــــــــــــــــــُح فـــــــــــــــــــِ  خمـــــــــــــــــــح
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َمِه  َنه وَمهح َمٍه َ حتَـبـح  (4)من َمهح

ي : ؛ لَهاِلهُ  ج  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

هـــــــــا و  يحضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ َه بـ الـــــــــِ نح هلـــــــــَ لـــــــــ  مـــــــــِ يـــــــــح  كـــــــــم ُدوَن لـــــــــَ

يــــــــــُ      لــــــــــِ ه وفــــــــــَ حــــــــــَ  أُمــــــــــِّ دح (5)صــــــــــــــــــــــــحــــــــــيــــــــــٌح مبــــــــــَ
 

  
 الواِدي الواِسُع. اللُّْهلُهُ   :وقاَل ابُن األْعرابّيِ 

 ما اْستََوى ِمَن األرِض. اللهاِلهُ  وقاَل غيُرهُ :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 ( اللسان ا واألو  يف التهذيب برواية : من عدٍي.1)
هلطة من خرب وهيطة وهلطة ولعطة وخبطة وخوطة كله اخلرب تســمعه قوله : كلهطة ا عبارة اللســان عن النوادر : »( هبامش املطبوعة املصــرية : 2)
 .«اخل
 «.َسخيفٌ  وثـَوحٌب هَلحَلٌه ا وكالٌم هَلحَلٌه :»( عل  هامش القاموس عن نسخة : 3)
 .198/  5واللسان والثاين والثالث يف التهذيب ا والثاين يف الصحاح واملقايي   166( ديوانه ص 4)
 ( اللسان.5)



17958 

 

 ِء.: الرجوُع عن الشي اللْهلََهةُ 

 السَّراُب : اْضَطَرَب. تَلَْهلَهَ و

 ، كَجْعفٍَر وقُْنفٍُذ : واِسٌع ُمْستٍَو يَْضطرُب فيه السَّراُب. لُْهلُهٌ و لَْهلَهٌ  وبَلَدٌ 

 ، بالضّمِ : اتِّساُع الصَّحراِء ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : اللُّْهلُهُ و

ٍه و  لــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــــارَِ  ذي هلــــــــــــــــــــــُح رح  مــــــــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــــــــَ

ُؤهح     مـــــــــــــــــــــــَ ظـــــــــــــــــــــــح د  اأُلواَم بـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــَ  َأجـــــــــــــــــــــــَ

  
 ُء النَّْظِم.: َرِدي لَْهلَهٌ  وِشْعرٌ 

 ، بالضّمِ : القَبِيُح الَوْجِه. اللُّْهلُهُ و

ُههُ والسَّراِب  لَْوَهةُ  : [لوه] . : تَلَوُّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ً  بَِريقُه ؛ وقدووفي الُمْحَكم : اْضِطرابُه  ً و الهَ لَْوها  بالتَّْحِريِك. ، لََوهانا

هَ و . ، ( 1)اللُُّؤوَهةُ  : اْضَطَرَب وبََرَق ؛ واالسمُ  تَلَوَّ ّمِ  بالضَّ

 السَّراِب. لَْوهَ  ويقاُل : رأَْيتُ 

 وذِلَك َغْير َمْعروٍف. َخلَقَُهْم ،:  يَلُوُهُهم هللاُ الَخْلقَ  الهَ  حِكي عن بعِضهم :و

َهةُ و  عن ُكراعٍ. : الَحيَّةُ ، الالَّ

 وَمرَّ عن ثَْعلَب في أَلَهَ : اإلالَهةُ الَحيَّةُ العَِظيَمةُ.

نَمِ و ُت للصَّ نَمَ  الَهةٌ  أَْصلُه منها : الذي كاَن ِلثَِقيف بالطائِِف ، وبعُض العََرِب يقُف عليه بالتاِء ، وبعُضهم بالهاِء ؛ قيَل : الالَّ َي  ، كأَنَّ الصَّ ُسّمِ

 كما قالوا شاةٌ وأَْصلُها شاَهةٌ. الهاءُ  منه ُحِذفَتْ ثم  أَي الَحيَّةُ ، بها ،

 ، التي هي الَحيَّةُ ، واٌو ألنَّ العَْيَن واواً أَْكثَُر منها ياٌء. اَلَهة قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما قََضْينا بأَنَّ أَِلفَ 

ً  : [ليه] حاحِ. : تََستََّر ؛ الهَ يَِليهُ لَْيها  كما في الّصِ

َز سِ  قاَل :  قاَل األْعشى : الَجاللَِة منها ؛ اسمِ  ْيبََوْيه اْشتِقاقَ وَجوَّ

وٍة مـــــــــــــــــــــــن َأيب كـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــار  َدعـــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــــــَ

بــــــــــــــاُر     ه الــــــــــــــكــــــــــــــُ هــــــــــــــا الهــــــــــــــُ عــــــــــــــُ مــــــــــــــَ (2)َيســــــــــــــــــــــــــــح
 

  
  كان صفَةً.َم ِمن َحْيثُ أَي إالُههُ ، أُْدِخلَْت عليه األَِلُف والالُم فجَرى َمْجَرى االْسِم العَلَِم كالعبَّاِس والَحَسِن إالَّ أنَّه خالَف األَْعال

ً و  َعاَل واْرتَفََع. : الهَ يَِليهُ لَْيها

يَِت الشَّْمسُ  (3) و  في السَّماِء. الْرتِفاِعها ( 4)إاَلَهةً  ُسّمِ

 .«ـأ ل ه»* قُْلُت : َمرَّ للمصنِِّف االهة الشمس في 

 لتَْعِظيِمهم لها في عباَدتِهم إيَّاها. إالَهةً  وقاَل الجْوهِريُّ : كأَنَّهم سّموها

 بتََكلّف بل ال يَصّح.وقاَل شْيُخنا : االْشتِقاُق يُنافِيه ، فإنَّ الَهْمَزةَ في اإلالَهِة هي فاُء الَكِلَمِة فهو اْشتِقاٌق بَِعيٌد ال يصحُّ إالَّ 

َمْجَرى االْسِم العَلَِم ، كما قُْلنا في اْشتِقاِق اْسِم الَجاللَِة ، فعلى هذا يصحُّ ِذْكُر  * قُْلُت : وكاَن أَْصلَه الَهةٌ أُْدِخلَت عليه األَِلُف والالُم فجَرى

ْل.  اإلالَهة هنا ، فتأَمَّ
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او طَّاُغوُت مثل َرَغبُوت وَرَحُموت ، وليَس بمْقلُوٍب كما كاَن ال فَفَعَلُوُت من الهَ ، أَي العََرِب وَصحَّ ذلَك ، إن كان من كالِمِهم ، الُهوتُ  أمَّ

.  َمْقلوباً ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

وفِيَّة أََخذُوها ِمَن الُكتُِب اإلْسرائِيِليَّة. ِحيح أَنَّه ِمن مولَّداِت الصُّ  وال ينظر لقَْوِل شْيِخنا ، الصَّ

 ، تََكلَّمْت بها العََرُب قِديماً.ناُسوت ، وهي لُغَةٌ عْبرانِيَّة  (5)، وللناِس  الُهوت وقد َذَكَر الواِحِديُّ أَنَّهم يَقولُوَن هللِ 

__________________ 
 ( يف القاموس بدون  زة ا واملثبت كعبارة اللسان.1)
 ويف الصحاح :« أيب رابح»ويف اللسان : « أيب رايح»برواية :  72( ديوانه ط بريوت ص 2)

 كحلفة من أيب رايح
 ويف التهذيب :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــن أيب رابح   حبــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاريســـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــعــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم    

  

 «يسمعها   و  كبار» قا  : وأنشده الكسائي : «بسمعها الهه الكبار» بدون نسبة ا قا  : وإنشاد العامة

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : به.3)
 .«إالَهةً »وعل  هامشه عن نسخة : « إهَلَةٌ »( يف القاموس : 4)
 ( عل  هامش القاموس عن الشارح : ولإلنسان.5)
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تُ و  كاَن بالطَّاِئِف ؛ َذكَرهُ الجْوهِريُّ هنا. : َصنٌَم لثَِقيفٍ  الالَّ

 .«ل ت ت»وذُِكَر في  وقاَل : وبعُض العََرِب يقُف عليها بالتاِء ، وبعُضهم بالهاِء.

ِت أَْن يُْذَكَر في فَْصِل لوي ، فإنَّ أَْصلَه لََويَة ِمثْل ذات ِمن قَْولِ  ي : حقُّ الالَّ َك ذاُت ماٍل ، والتاُء للتَّأْنِيِث ، وهو ِمن لََوى عليه قاَل ابُن بَّرِ

 يَْلِوي إذا َعَطَف ألنَّ األَْصنَاَم يُْلَوى عليها ويُْعَكُف.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، الميُم بدٌل من ياِء النِّداِء أَي يا أهلِل ؛ وقْوُل ذي اإِلْصبَع : الُهمَّ  قَْولُهم :

َك ال أَ  مــــــــِّ ٍب الِه ابــــــــُن عــــــــَ َت يف َحســــــــــــــــــــــَ لــــــــح  فحضــــــــــــــــــــــَ

ُزوين     خــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــت ين ف َت َداي  ــــــــــــــح ينِّ وال أَن (1)عــــــــــــــَ
 

  
ا األَِلُف فمْنقَِلبةٌ عن الياِء. ك ، فحَذَف الَم الجّرِ والالَم التي بْعَدها ، وأَمَّ  أَراَد : هلِل ابُن َعّمِ

 .«ـأ ل ه»َرّبِ العالَِميَن ؛ وقد َذَكْرناه في  الهِ  وحَكى أَبو زْيٍد عن العََرِب : الحمدُ 

ةٌ ِمن األُمِم. ِليهو  ، بالكْسِر : أُمَّ

 مع اهلاء فصل امليم
ْلُو ، كَمنََع : َمتَهَ  : [مته] . الدَّ  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 : التَّباُعُد. التِّماتُهُ و لُغَةٌ فيه ، قاَل : َمتََحها وفي الُمْحَكم عن ابِن ُدَرْيٍد : ِمثْل

ُر ؛ قيَل : أَْصلُه التَّمدُّهُ. : التََّمدُّحُ  التََّمتُّهُ و قاَل :  والتَّفَخُّ

ِل ؛ قاَل ُرْؤبَة : َطلَُب الثَّناِء بما ليَس فيك ؛ أَْيضاً :و  عن المفضَّ

ي  هــــــــــــِ تــــــــــــ  ِت َأنح متــــــــــــََ ئــــــــــــح ي مــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــِ تــــــــــــ   متــــــــــــََ

ي     هــــــِ تــــــَ ي وال مـــــــا َأشــــــــــــــــــــح ئــــــِ وح نح هــــــَ ِت مــــــِ (2)فــــــَلســـــــــــــــــــــح
 

  
نُ   :التَّمتُّهُ و  . (3)التََّمجُّ

ٌن. ُمتََمتّهٌ  ورُجلٌ   : أَي ُمتََمّجِ

 ال يَْدِري أَيَن يَْقِصُد ويَْذَهُب. ، (4) التََّحيُّرُ  قيَل : هوو

ي :و  ِء.شَّيالُمبالَغَةُ في ال مثُْل التَّعَتُِّه وهو التََّمتُّهُ  قاَل ابُن بَّرِ

 .تََمتُّهٌ  ءِ وقاَل غيُرهُ : وكلُّ ُمبالَغٍَة في الشي

 والبَاِطِل ؛ قاَل ُرْؤبَة : البِطالَِة والغَوايَةِ  األَْخذُ في التَّمتُّهُ  قاَل األْزهِريُّ :و

 (5)اب  ِّ والباِطِر والتمت ِه 
 عن األَْزهِرُي. ، محّركةً ؛ كالَمتَهِ  َذُوو العُقوِل ؛ يتَمتَّهُ  يُْزِري باألِلبَّاِء ، وال التَّمتُّه قاَل ابُن األَْعرابّيِ : كاَن يقالُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : االْختِياُل والتَّباُعُد. التَّمتُّهُ 

 عنه : تَغافََل. تَماتَهَ و

ً  وقد : الَمْدُح ؛ الَمْدهُ  : [مده]  حاً.: مثْل َمَدَحهُ َمدْ  َمَدَههُ َمْدها

 ٍء.في نْعِت الَهْيئِة والَجماِل ، والَمْدُح في كّلِ شي الَمْدهُ  وقيَل :
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 في َوْجِهه ، وَمَدْحتُه إذا كان غائِباً. َمَدْهتُه وقاَل الَخليُل :

 وقاَل قْوٌم : الهاُء في كّلِ ذِلَك بدٌل ِمن الحاِء.

ُف أَْكثَر من أَْصِله في المْعنَى.قاَل شْيُخنا : والقْوُل بالفَْرِق يَْقتَِضي األصالَةَ إذ ا  لفَْرُع ال يتصرَّ

 بَما ليَس فيه ، ويَتََمتَّهُ كأَنَّه يْطلُب بذلَك َمْدَحه ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ : يتمدَّهُ  يقاُل : هو ؛ كالتَّمدُّهِ 

__________________ 
 ا واللسان والصحاح ا وقد تقدم. 4البيت  31( املفضلية 1)
 واللسان والتكملة واألو  يف التهذيب. 187  ديوانه ص ( ملح2)
 ( يف اللسان : التحم .3)
رُتُ.4)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : والتـ َبخح
 وقبله : 165( ديوانه ص 5)

 عن التصايب وعن التعنه
 والشاهد يف اللسان ا والتهذيب والتكملة.
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ي  هـــــــــــــِ د  ِت َأنح متـــــــــــــََ ئـــــــــــــح ي مـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــــِ د   متـــــــــــــََ

هـــــــي     تـــــــَ ئـــــــي وال مـــــــا َأشــــــــــــــــــــح وح نح هـــــــَ ِت مـــــــِ (1)فـــــــلســـــــــــــــــــــح
 

  
 وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لُرْؤبَة : ، كُركَّعٍ ؛ ( 2)ُمدَّهٍ  قْومٍ  ِمنْ  ماِدهٌ  هوو

ِه  د 
ُ

يـــــــــــــــــــــــاِت املـــــــــــــــــــــــ  هلِل َدر  الـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــِ

ي     َن مـــــــــن  هلـــــــــِ  عـــــــــح رَتحجـــــــــَ َن واســـــــــــــــــــــــح حـــــــــح ـــــــــ  ب (3)ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
. تََمدََّح ؛ مثْلُ  : تََمدَّهَ و  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ً  َعْينُه ، كفَِرَح ، َمِرَهتْ  : [مره] . َخلَْت ِمَن الُكْحِل ، أَو فََسَدْت لتَْرِكِه ؛ : َمَرها  القَْوُل األَخيُر نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ْت َحماِليقُهاأَو   لذِلَك. اْبيَضَّ

ٌ  أَْمَرهٌ  يقاُل : رُجلٌ  .َمْرهاءُ و أَْمَرهُ  النَّْعتُ و ُد َعْينَْيه بالُكْحِل ؛ واْمرأَة  وهي التي ال تَْكتَِحُل. ، الَمْرهاءَ  الحِديُث : أَنَّه لَعَنَ ومنه ؛  َمْرهاءُ  ال يَتَعَهَّ

. َمْرهاءُ  ويقاُل أَْيضاً : َعْينٌ   ليَس فيها الُكْحل ؛ أَشاَر له الجْوهِريُّ

ّمِ : البياضُ  الُمْرَهةُ  قاَل أَبو عبيٍد :و حاحِ. َمْرهاءُ  وإنَّما قيَل للعَْيِن التي ليَس فيها الُكْحلُ  ال يُخاِلُطه غيُرهُ ؛ الذي ، بالضَّ  لذِلَك ؛ كما في الّصِ

 ءٌّ ِمَن السَّواِد ؛ عن اللَّْيِث ، قاَل :وهو األْبيُض ليَس فيه شي منه ، أَْمَرهُ  كذا في النسخِ والصَّواُب َسراٌب ، َشراٌب ،و

رِه   (4)عليه َرقحراُ  الس راِب األمح
 َحفيَرةٌ يَْجتَِمُع فيها ماُء السَّماِء. : الُمْرَهةُ و

 أَبو بَْطٍن. : ُمْرَهةُ و

 بَُطْيٌن. ُمَرْيَهةَ  وفي الُمْحَكم : بنُو

 هي بْنُت ِعْمراَن بِن الحاِف أُّم أََسٍد ُكلّهم. كُجَهْينَةَ : أُمُّ قَبيلَةٍ  ، ُمَرْيَهةُ وكثُماَمةَ : اْمرأَةٌ.  ، ُمراَهةُ و

هم. ُمَرْيَهةً  وفي الُمْحَكم : بنُو  : بَُطْيٍن ؛ وأَشاَر المصنُِّف إلى أَنَّهم نُِسبُوا إلى أُّمِ

 الفُؤاِد ، كَخِجٍل : َسقيُمهُ. َمِرهُ  رُجلٌ و

 وفي األساِس : َذاِهبُه من شدَّةِ الَمَرِض.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً : َمَرٌض في العَْيِن لتَْرِك الُكْحِل. الَمَرهُ   ، محرَّ

. كالُمْرَهةِ  وقاَل األْزهِريُّ : بياٌض تَْكَرُههُ عيُن الناِظِر ،  ، بالضّمِ

 .هٍ أَْمرَ  العُيوِن من البُكاِء ، هو َجْمعُ  ُمْرهُ  وقْومٌ 

 ِمن النِّعاجِ : التي ليَس بها ِشيَةٌ ، وهي نَْعَجةٌ يَقَقةٌ. الَمْرهاءُ و

 : األرُض القَليلَةُ الشََّجِر َسْهلَة كانْت أَو َحْزنة. الَمْرهاءُ و

 ، كَسْكَرى. َمْرَهى ويقاُل : عينٌ 

 : اسٌم. (5)، بالضّمِ  ُمْرهانُ و

 ، كثُماَمةَ : هو ابُن بَْهراء بِن َعْمرو بِن الحاِف بِن قُضاَعةَ. ُمراَهةُ و

. : ماَزَههُ  : [مزه]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ
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 ماَزَحهُ. وقاَل األْزَهِريُّ : أَي

 قاَل شْيُخنا : هو إْبداٌل. وقيَل : لُثْغَةٌ لبعِض العََرِب.

 : الَمْزُح. الَمْزهُ و

 ً  ، ويُْرَوى قَْول ُرْؤبَة : مزهٍ  ِمن قْومٍ  ماِزهٌ  ْزحاً ، وهو، َكَمَزَح مَ  َمَزهَ َمْزها

ُز هِ 
 هلِل َدر  الغانِياِت امل

 وَرَواهُ األَْصمعيُّ بالداِل ؛ وقد تقدََّم.

__________________ 
 والرجز لر بة.« مته»( تقدم يف. 1)
 رمز اجلمض.« ج»( عل  هامش القاموس عن نسخة : 2)
 واللسان والصحاح. 165( ديوانه ص 3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان ابلفتح.5)
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ً  في األْرِض  َمَطهَ  : [مطه] .:  يَْمَطهُ ُمُطوها  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 َذَهَب فيها. وفي اللِّساِن :

 والصَّواُب الُمَمدَُّد.كذا في النُّسخِ  ، كُمعَظٍَّم : الُمَمدَّهُ ؛ الُمَمطَّهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : المظلم ؛ َذَكَره في تْركيِب َطَمهَ. الممطه قاَل ابُن األْعرابّيِ :

كةً : بياٌض في ُزْرقٍَة ؛ الَمقَهَ  : [مقه] . ، محرَّ  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 َمْذموٌم. قاَل األْزهِريُّ : كالَمَهِق ، وهو

 وهو البَياُض الذي فَسَّْرناه. ، ( 1)الَمَرهِ  مثْلُ  الَمقَهُ  منهم َمْن يقولُ و قاَل الجْوهِريُّ :

 ولم يَْذُكْره المصنُِّف هناك.

 .َمْقهاءُ و أَْمقَهُ  النَّْعتُ و

 ٌ . َمْقهاءُ  وقاَل النَّْضُر : اْمرأَة  قَبيَحةُ البَياِض يُْشبِه بياُضها بياَض الِجّصِ ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 األْبيُض القَبيُح البياِض ، وهو األَْمَهُق. األْمقَهُ  األْعرابّيِ : وقاَل ابنُ 

 قاَل ُرْؤبَة : : البَعيُد ؛ األَْمقَهُ و

َقِه   (2)ابلَفيحِف ِمنح ذاَ  الَبعيِد اأَلمح
 وَرَواهُ أَبو َعْمرٍو : األَْقَمهُ ؛ قاَل : وهو البَعيُد ؛ وقد تقدََّم.

ي : يُريُد القَْفَر الذي ال نَباَت به. يَْنبُُت فيه َشَجٌر ؛الَمكاُن ال  : األَْمقَهُ و ر قَْوُل ُرْؤبَة. وقاَل ابُن بَّرِ  وبه فُّسِ

 إلى : الَمكاُن الذي اْشتَدَّْت عليه الشمُس حتى ُكِرهَ النَّظرُ  األَْمقَهُ وهنا األَرُض الشَّديَدةُ البَياِض التي ال نَباَت بها ؛  األَْمقَهُ  وقاَل نَْفَطويه :

 أَْرِضِه.

ْت ُمتونُها وآباُطها وبِراقُها بِيٌض. الَمْقهاءُ  وقاَل النَّْضُر :  األرُض التي اْغبَرَّ

جاِل : األَْمقَهُ و  .َمْقهاءُ  واألَْشفاِر ، وهي الُمْحَمرُّ المآِقي والُجفُوِن من قلَِّة األَْهدابِ  من الّرِ

ً  العَْيِن ، وقدوقيَل : هو الُمْحَمرُّ أَْشفاِر   .َمِقهَ َمقَها

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َقهُ  َسرابٌ  بَة :  أَمح  أَبحيُ  ؛ قاَ  ُر ح
ِه  قــــــــــــــــــَ راِب اأَلمــــــــــــــــــح رَاَ  الســــــــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــَبن  َرقـــــــــــــــــــح

ِه     َريـــــــــــــــ 
ُ

ه املـــــــــــــــ عـــــــــــــــانـــــــــــــــِ نـــــــــــــــن  يف َريـــــــــــــــح (3)َيســـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ِة :: إذا اْبيضَّ ِمن السَّراِب ؛ وأَْنَشَد  أَْمقَه ، وفَْيفٌ  َمْقهاءُ  وفالةٌ  مَّ  الَجوهِريُّ لذي الرُّ

حــــــــــاِن  صــــــــــــــــــــــــَ حح ه صــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــَ ــــــــــح تح أبَم قــــــــــَ فــــــــــَ  إذا خــــــــــَ

وا الـــــــــــــّرِحـــــــــــــاال     َزمـــــــــــــُ ـــــــــــــَ تـ (4)ر وُس الـــــــــــــقـــــــــــــوحِم والـــــــــــــح
 

  
 ُحْمرةٌ في ُغْبرةٍ ، أَو ُغْبرةٌ إلى البَياِض. الَمقَهُ  وقيَل :

هُ كاألَْقَمِه. األْمقَهُ و  من الناِس : الذي يَْرَكُب رأَْسه ال يَْدِري أَْيَن يَتََوجَّ

. : الَمِليهُ  : [مله]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ
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 الَمِليُح. وفي الُمْحَكم : هو

 قاَل شْيُخنا : قيَل هو بََدٌل ، وقيَل لُثْغَةٌ لبعِض تَْغلب.

 بالَغَْت. قيَل :وأَْعَذْرَت ؛  ، أَي يا َرُجل أَْملَْهتَ  عن أَبي َعْمٍرو : يقالُ و

 العَْقِل ذاِهبُهُ. ُمْمتَِلهُ  َرُجلٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : املرُه ابلرفض ا والضبرت عن الصحاح.1)
صــــوابه :  اجلوهري ابهليف من ذا  البعيد ا قا  ابن بري :وهذا البيت أورده  قوله ابلفيف اخل قا  يف اللســــان :»( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 وقد تقدم الرجز لر بة يف مادة قهه ا انظر ما الحظناه هنا . ويف اللسان يف الفيف ا ويف التهذيب : يف الصيف.« ابلفيف ا يريد القفر
 ( اللسان.3)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 439( ديوانه ص 4)
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 : ال َطْعم له ، كقَْولهم : َسِليٌخ َمِليٌخ. َمِليهٌ  العَْقِل ؛ وَسِليهٌ : ذاِهُب  َمِليهٌ  رُجلٌ 

 إِتْباعٌ ؛ َحَكاه ثَْعلَب. َمِليه وقيَل :

ا اإلبِلَ  َمهَّ  : [مهه]  َرفََق بها. : َمهًّ

 ، كفَِرَح : الَن. َمِههَ و

 لِعْمران بِن ِحطَّاَن :وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ  : الطَّراَوةُ والُحْسُن ؛ الَمهاهُ و

هـــــــــــــاٌه و  ـــــــــــــا هـــــــــــــذا مـــــــــــــَ ن يحشـــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  ل ـــــــــــــي  ل

ــــــــــــــــــداِر و     ــــــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــــــتح داُران هــــــــــــــــــاَل ب (1)ل
 

  
 أَي ُحْسٌن.

ا تَح ي : األَْصمعيُّ يَْرِويه َمهاةٌ ، وهو َمْقلوٌب من الماِء ، قاَل : ووْزنُه فَلَعَه تْقديُره َمَهوة ، فلمَّ َكِت الواُو قاَل ابُن بَّرِ  قُِلبَْت أَِلفاً ؛ وقاَل آَخُر :رَّ

نــــــــــا  يحشــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــاَه لــــــــــعــــــــــَ َزاًن َأن ال مــــــــــَ  كــــــــــفــــــــــَ  حــــــــــَ

ُح و     رحضـــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــه   صـــــــــــــــــــــــالـــــــــِ ـــــــــَ (2)ال عـــــــــمـــــــــٌر يـ
 

  
 ةَ الَوْحشيَّةَ.قاَل الَجْوهِريُّ : وهذه الهاُء إذا اتََّصلَْت بالَكالِم لم تَِصر تاًء ، وإنَّما تَِصيُر تاًء إذا أََرْدَت بالَمهاةِ البَقَرَ 

 الَجميُل ؛ ومنه الَمثَُل اآلتي. الَحَسنُ  : الَمهاهُ و

فيُق من السَّيِر ،  :الَمهاهُ و  . (3)محّركةً  كالَمَههِ  الرَّ

َمْخشريُّ والميدانيُّ  ما َخاَل النِّساَء وِذْكَرُهنَّ ، َمهاَهةٌ و َمهاهٌ و َمَههٌ  (4) ءٍ كلُّ شي ِمن األْمثاِل :و بإثْباِت لَْفظ َخاَل ، واألْكثَُروَن هكذا َرواهُ الزَّ

وايَةُ بحْذِف َخاَل ، وهو يُريُدها ، قاَل : وهو ظاِهُر َكالِم الَجْوهِرّي. ي : الّرِ  على َحْذفِه. وقاَل ابُن بَّرِ

اُء : يقاُل في الَمثَِل  .ما النِّساَء وِذْكرَ  َمَههٌ  ءٍ كلُّ شي: قاَل الَجْوهِريُّ : قاَل األَْحَمُر والفرَّ  ُهنَّ

تِها في تْرِكيِب ما في الُحُروِف اللَّيِّنِة.  وقد أَتَى بها المصنُِّف على صحَّ

ُجُل حتى يأْتَِي ِذْكُر ُحَرِمِه فيَْمتَِعضُ  ءٍ كلُّ شي أَي  حينَئٍذ فال يَْحتَِملُه. يَِسيٌر َسْهٌل يَْحتَِملُهُ الرَّ

 أَي َحَسٌن ، ونََصَب النِّساَء على االْستِثْناِء أَي ما َخاَل النِّساَء. َمهاهٌ  قاَل : ويقاُل أَْيضاً :

ي من قَْوِله : وهو يُريُدها.  * قُْلُت : وهو ُمراُد ابِن بَّرِ

 فرقاً بيَن فَعَل وفَْعل. َمَههٍ  ثم قاَل : وإِنَّما أَْظَهُروا التَّْضعيَف في

 ، وأَنَّ األِلَف ِزيَدْت َكراَهةَ التَّْضعيِف. الَمَهاه نَمْقصوٌر مِ  الَمَههَ  وَزَعَم الميدانيُّ أَنَّ 

 قاَل شْيُخنا : وليَس ذلَك بالِزٌم.

 أَْصِليَّةٌ ثابتَةٌ ، كالهاِء ِمن ِمياٍه وِشفاٍه. الَمهاهِ و الَمَههِ  وفي الُمْحَكم : الهاُء ِمنَ 

 عن اللّْحيانّي. ٍء باِطٌل إالَّ النِّساَء ؛كلُّ شي َمْعناه : أَو

 إِالَّ النّساَء ؛ عنه أَْيضاً. ٍء قَْصدٌ كلُّ شي َمْعناه : أَو

.  وقاَل أبو عبيٍد في األْجناِس : أَي َدعِ النِّساَء وِذْكَرُهنَّ

ض لكّلِ شي َض لُهنَّ ، وما بمْعنَى إِاّل ال يكوُن زائِ * قُْلُت : َمْعناه تَعرَّ داً ، ويَجوُز أَْن يكوَن ما نَْفياً ، ٍء إالَّ النِّساَء فإِنَّ الفَِضيَحةَ في التَّعرُّ

 يُريُد ما أُِريُد النِّساَء وما أَْعنِي النِّساَء.

 إِالَّ َحديَث النِّساِء. َمَههٌ  ءٍ ويُْرَوى : كلُّ شي
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ل أَراَد كلُّ شيالنَّضاَرةُ والُحْسُن ، فعل الَمهاهُ  ُء الَحقيُر اليَِسيُر ؛ وقيَل :الشي الَمهاهُ و الَمَههُ  قاَل ابُن األثيِر : ٍء يَُهوُن ويُْطَرُح إِالَّ ِذْكَر ى األَوَّ

 النِّساِء ، وعلى الثاني يكوُن األَْمُر بعَْكِسه ، أَي أَنَّ كلَّ ِذْكٍر وحِديٍث َحَسٌن إِالَّ ِذْكَر النِّساِء.

__________________ 
 واألساس وفيها : 268/  5والصحاح والتهذيب واملقايي  واللسان  171( ديوان شعر اخلوارج ا من قصيدة طويلة ا ص 1)

 لي  داران الدنيا بدارو 
 ( اللسان والصحاح.2)
ُتهُ »ونصــــها :  ( بعد قوله  ركة زايدة يف القاموس. ســــقطت من نســــخ الشــــارح.3) ونقله الشــــارح بعد عن « لو كاَن يف هذا األمِر َمَهٌه وَمَهاٌه َلطََلبـح

 الزخمشري.
 ٍء َمَهٌه  رّكًة وَمَهاٌه.: وكر شي ( يف القاموس4)
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 في الَمثَِل ، وهو قُُصوٌر ال يَْخفى. الَمَههِ  وقد أغفَل المصنُِّف عن أَْكثِر هذه الَمعاني كما أغفَل عن ِذْكرِ 

جاُء. الَمَههُ و  ، محّركةً : الرَّ

جاُء. وقد َمَههٌ  قاَل ابُن بُُزْرج : يقاُل : ما في ذلَك األْمرِ  ً  منه َمِهْهتُ  ، وهو الرَّ  : أَي َرَجْوُت رجاًء. َمَهها

 .كالَمَهاهِ  الَمَهُل ، : الَمَههُ و

َمْخشِريُّ : لو كاَن في األْمرِ   لَطلَبتُه. َمهاهٌ و َمَههٌ  قاَل الزَّ

حاِح ، واْقتََصَر على األُولى. : الَمفاَزةُ البَعيَدةُ ؛ الَمْهَمَهةُ و الَمْهَمهُ و  كذا في الّصِ

 بِال الٍم ، وعلى اللّغَِة الثانِيَِة قَْوُل الشاِعِر : َمْهَمهٌ  ويقاُل :

هـــــــــــا  َويـــــــــــ  ٍة كـــــــــــَبن  صـــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــَ مـــــــــــَ هـــــــــــح  يف تـــــــــــيـــــــــــِه مـــــــــــَ

ُد     هـــــــــــَ نــــــــــــح ف  وتــــــــــــَ كـــــــــــُ عـــــــــــٍة تـــــــــــَ الـــــــــــِ ِدي خمـــــــــــُ (1)أَيـــــــــــح
 

  
 أَو الَخْرُق األَْملَُس الواِسُع. البلَُد الُمْقِفُر ، أَْيضاً : الَمْهَمهُ و

 الةُ بعَْينِها ال ماَء بها وال أَنيَس.الفَ  الَمْهَمهُ  وقاَل اللَّْيُث :

يَت للَخْوِف فيها ، فكلُّ واِحٍد يقوُل لصاِحبِه  ، كما في شْرحِ الِكفايَِة. َمْه َمهْ  قاَل شْيُخنا : ِمن لطائِِفهم أنَّهم قالوا : ُسّمِ

 .َمهاِمهُ  ج

 بَعيَدةٌ. مهاِمهُ  وقاَل اللّْيُث : أَرضٌ 

 ، أَي اْكفُْف. َمْه َمهْ  : قال له َمْهَمَههُ و

ْنَت فقْلتَ  َمهْ  قاَل الجْوهِريُّ : ي به الفْعُل ، وَمْعناهُ اْكفُْف ألنَّه َزْجٌر ، فإن وَصْلَت نوَّ ، ويقاُل  َمٍه َمهْ  َكلَمةٌ بُنِيَْت على الّسكوِن ، وهي اسٌم ُسّمِ

 به ، أَي َزَجْرتُه ، انتََهى. َمْهَمْهتُ  :

ْن فكأَنََّك قُْلَت االْزِدجاَر ، فصاَر التَّْنويُن َعلََم التَّْنكِ  َمهٍ  ا قَْولُهم :وقاَل بعُض النَّحويِّين : أَمَّ  ْنَت فكأَنََّك قُْلَت اْزِدجاراً ، وإذا لم تُنّوِ ير ، إذا نوَّ

ِحمُ »في الحِديِث : ووتَْرُكه علََم التَّْعريِف.   َمْصروٌف إلى الُمْستعاِذ منه ، وهو القاِطُع ، قيَل : هو َزْجرٌ  ؛ «هذا مقاُم العائِِذ بك َمهْ  فقالَِت الرَّ

 ال إلى الُمْستعاِذ به ، تباَرَك وتعالى.

 عن السَّفَِر : َمنَعَهُ. َمْهَمَههُ و

. واْرتََدَع ؛ عنه : َكفَّ  تََمْهَمهَ و َمْخشريُّ  نَقَلَهُ الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َر الَمثَُل. الَمَههُ   : الباِطُل ؛ وبه فُّسِ

َر الَمثَُل أَْيضاً.  وأَْيضاً : الَهيُِّن اليَِسيُر ؛ وبه فُّسِ

 ً  وال َرِويَّةٌ. َمَههٌ  ويقاُل : ما كاَن لَك عْنَد َضْربَِك فالنا

 : أداةُ اْستِفهاٍم. َمهْ  وكِلمةُ 

 أَِلفُها ووقَف عليها بهاِء الّسْكِت.قاَل ابُن ماِلٍك : هي ما االْستِْفهاميَّة ُحِذفَْت 

 .َمهْ  أَي فماذا لالْستِفهاِم. وفي حِديٍث آخر : ثُمَّ  ، «أََرأَْيَت إِْن َعَجَز واْستَْحَمقَ  فَمهْ  قلت»حِديُث طالِق ابُن ُعَمر : ومنه * قُْلُت : 

 َملُوه أَْحياناً اْستِْفهاماً.وفي التَّْوِشيح : أنَّها هي الَواقعَةُ اسَم فْعٍل بمْعنَى اْكفُْف ، اْستَعْ 

بمْعنَى اْكفُْف ، وما للشَّْرط والَجزاِء ، ويأْتي البَْحُث فيه في الُحُروِف اللَّيِّنَِة إِْن شاَء هللاُ  َمهْ  : إِنَّها ُمَركَّبَة ِمن َمْهَما وقاَل بعُض النّحويّين في

 تعالى.



17969 

 

اء. الَمهاةُ  : الَمهاَهةُ و الَمَهَهةُ و  ؛ عن الفرَّ

د في الَمْقصوِر والَمْمدوِد أَنَّه َجْمعيٌّ يفرُق بَْينه وبيَن  : الماءُ  : [موه]  واِحِدِه بالهاِء.اسُم جْنٍس إفرادّي ، كما قالَهُ الفاِكِهيُّ ونَقَل ابُن َوالَّ

 بَداللَِة ُضروِب تََصاِريِفه من التَّصِغيِر والَجْمعِ. ُمْنقَِلبَةٌ عن هاءٍ  الماءِ  وَهْمَزةُ  واِحٌد ، الماَءةُ و الماهُ و الماءُ  وفي الُمْحَكم :

ِكيَّةَ  ماَءةٌ  مدَّتُه في األَْصِل ِزياَدةٌ ، وإِنَّما هي خلف ِمن هاٍء َمْحذُوفَة ، وِمن العََرِب َمْن يقوُل : الماءُ  وقاَل اللَّْيُث :  بمائِها كبَني تِميِم يْعنُوَن الرَّ

 على قياِس َشاة وَشاء. ماءٌ و، َمْقصوٌر ،  ماةٌ  ، ومنهم َمْن يقوُل هذه ماَءةٌ  َمْن يَْرِويها َمْمدوَدةً ، فمنهم 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
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 كما ترى. ماءٌ  الهاَء مدَّةً فقالوابَوْزِن قاٍه ، فثَقُلَِت الياُء مع الساِكِن قَْبلَها فقَلَبُوا  الماِء ماهٌ  وقاَل األَْزهِريُّ : أَْصلُ 

اُء : يُوقَُف على الَمْمدوَد بالقَْصِر والمّدِ َشِرْبت ، قاَل : وكاَن يِجُب أَْن تكوَن فيه ثالُث أَِلفاٍت ، قاَل : وَسِمْعُت هؤالء يَقولُوَن  ماءً  وقاَل الفرَّ

 صوَر بالَمْمدوِد ؛ وأَْنَشَد :َشِرْبت َمْي يا هذا ، فَشبَُّهوا الَمْمدوَد بالَمْقصوِر والَمقْ 

 اي ُرب  َهيحجا هي َخريحٌ ِمنح َدَعهح 
 فقََصر وهو َمْمدوٌد ، وَشبََّهه بالَمْقصوِر.

 َمْعروٌف ، أَي الذي يُْشَرُب. م * قُْلُت : ولعلَّ الفُْرَس من هنا أََخذُوا تَْسِميَة الخمر بَمْي ،

يُّ في وقاَل قْوٌم : هو َجْوَهٌر ال لَْوَن له ، وإ نّما يتكيَُّف بلَْوٍن َمقَابِله قيَل : والحقُّ ِخالفُه ، فقيَل أَْبيَُض ، وقيَل أَْسوُد ؛ نَقَلَهُ ابُن َحَجر المّكِ

 شْرحِ الَهْمزيَّة.

 لى الشَّْرحِ.قاَل شْيُخنا : والعََرُب ال تَْعرُف هذا وال تَُخوُض فيه ، بل هو عْنَدُهم ِمَن األَْمِر الَمْعروِف الذي ال يحتاُج إ

 على أَنَّ ِسْيبََوْيه قد نَفَى أَْن يكوَن اسٌم على َحْرفَْين أََحدهما التَّْنوين. ُسِمَع اْسِقنِي ماً بالقَْصرِ و

 .ماَهةٌ وَ  ماَءةٌ  ، والواِحَدةُ  الماِء َماهٌ  وقيَل : أَْصلُ 

الذاِهُب منه الهاُء بَدليِل و في الَكثْرةِ ، مثُْل َجَمٍل وأَْجماٍل وِجماٍل ، ِمياهٌ و ِة ،في القلَّ  أَْمواهٌ  ج وقاَل الَجْوهري : أَْصلُهُ َمَوهٌ ، بالتّْحِريِك ،

 .«ُمَوْيهٍ  ، يَْغتسُل عْندَ  السالمعليهكاَن موَسى ، »في الحِديِث : ومثُْل ماَعٍة.  ماَءةٌ  وإذا أَنَّثْتَه قُْلتَ  ، ُمَوْيهٌ  عْنِدي قَْولهم :

حاحِ. ماِويٌّ و الماِء مائِيٌّ  والنِّْسبةُ إلى ، الماَءةِ ُمَوْيَهةٌ  تَْصغيرُ و  في قَْوِل َمْن يقوُل َعطاِوّي ؛ كما في الّصِ

 .ماِهيٌّ  وفي التَّْهِذيِب :

 .ماِهيٌّ  * قُْلُت : ومنه تَْسِميَة الفُْرِس للسَّمكِ 

 .ماِويٌّ  الكْعبيَِّة أَنَّه ال يقالُ وَجَزَم عبُد القاِدِر البَْغداِدّي في حاِشيَِة 

 قاَل الشاِعُر : ؛ ماِويٌّ  جويَْجِري فيها ،  الماءَ  لَصفائِها حتى كأَنَّ  الماءِ  التي يُْنَظُر فيها ، صفَةٌ غالبَةٌ ، كأَنَّها نُِسبَْت إلى : الِمْرآةُ  الماِويَّةُ و

حــــَ   ِر والضــــــــــــــــــ  ــــَعصــــــــــــــــــح اِويِّ ابل
َ
نـــــــا املـــــــ َر  يف ســــــــــــــــــَ ــــَ  تـ

فــــــــــَ     ر عــــــــــلــــــــــ  غــــــــــَ مــــــــــّ جــــــــــَ تــــــــــَ ُ
ِن واملــــــــــ (1)الِت الــــــــــز يــــــــــح

 

  
 قاَل طرفَةُ : اْمرأَةٍ ؛ : اسمُ  ماِويَّةُ و

اًل  ِك داًء قـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــ  نح حـــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــُ  ال يـــــــــــــــــَ

ّر     ُ ِك مـــــــــــــاِوي  حبـــــــــــــِ نـــــــــــــح (2)لـــــــــــــيـــــــــــــ  هـــــــــــــذا مـــــــــــــِ
 

  
بْنُت بُْرد بِن أَْفَصى ، هي أُمُّ حاِرثَةَ وَسْعٍد وَعْمٍرو وقَْشعٍ  ماِويَّةُ وبْنُت أَبي أَْخَزَم ، أُمُّ ُجَشم وَسْعد العجليين ؛  ماِويَّةُ  : (3)وقاَل الحافُِظ 

 وربيعَةَ بَني ُدْلِف بِن ُجَشم الَمْذُكور.

 اْمرأَةُ حاتٍِم الطاِئّي. ماِويَّةُ وبْنُت َكْعٍب ؛  ماِويَّةُ و* قُْلُت : 

ُ قاَل ش يَت المْرأَة واواً في مثِْله ، وإِن كاَن الِقياُس قَْلبها هاء لتَْشبيِهِه بما  الماءِ  تَْشبيهاً لها بالمْرآةِ في صفَائِها. وقُِلبَْت َهْمزةُ  ماِويَّةَ  ْيُخنا : ُسّمِ

العلم على النِّساِء َمأُْخوذٌ ِمن آَوْيتَه إذا َضَمْمتَه إِليك ،  ماِويَّة َهْمَزته عن ياٍء أَو واٍو ، وُشبَِّهِت الهاُء بُحُروِف المّدِ واللِّيِن فُهِمَزْت ؛ وقيَل :

لَْت ، فهي اسُم َمْفعوٍل. َمأِْويّة فاألْصلُ   بالَهْمِز ثم ُسّهِ

ِكيَّةُ  ماَهتِ و ً و تَُموهُ و تَماهُ  الرَّ ً و تَِميهُ َمْوها ً و َمْيها وَظَهَر ،  ماُؤها َكثُرَ  عن الِكسائي ، ؛ ماَهةٌ و، كَكيَِّسٍة ،  َميَِّهةٌ  فهي َمْيَهةٌ و،  ماَهةً و ُمُؤوها

 يَتِيهُ في قَْوِل الخِليِل.ولَْفظةُ تَِميه تأْتِي بْعَد هذا في الياِء هناك من باِب باَع يَبِيُع ، وهو هنا ِمن باِب َحِسَب يَْحِسُب كَطاَح يَِطيُح وتاهَ 

ا كانْت و  ا كانْت.ِممَّ  أَْمَوهُ وهي أَْميَهُ ِممَّ

 .الماءُ  َدَخلَها : تَُموهُ و تَماهُ  السَِّفينَةُ  ماَهتِ و
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 ، وهو َمْقلوٌب. أَْمَهى وَكذِلكَ  ، الماءَ  بَلَغَ  أَي ، أَْمَوهَ و فأََماهَ  البِئْرَ  َحفَرَ  يقاُل :و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 واللسان وعجزه يف الصحاح. 50( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .1244/  4 ( التبصري3)
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هَ و ً  الَمْوِضعُ  َموَّ ِة : ؛ ماءٍ  : صاَر ذا تَْمِويها مَّ  ومنه قَْوُل ذي الرُّ

هـــــــــــــــا  لـــــــــــــــِ ة داُر َأهـــــــــــــــح ِديـــــــــــــــ  ة جنـــــــــــــــَح يـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــ   متـــــــــــــــَِ

ِر     طــــــح ــــــقــــــَ ِر ال بـــــــَ ن ســــــــــــــــــــَ اِن مــــــِ مـــــــ  و َه الصــــــــــــــــــــ  (1)ِإذا مــــــَ
 

  
هَ و  .َماَءها الِقْدَر : أَْكثَرَ  َموَّ

هَ  ِمن المجاِز :و ً  الَخبََر عليه َموَّ  أَْخبََرهُ بِخالِف ما سأَلَه. إذا تَْمِويها

هٌ  ومنه حِديثٌ   ، أَي ُمَزْخرٌف. ُمَموَّ

هٌ  التَّْلبِيُس ؛ ومنه قيَل للُمخاِدعِ : التَّْمويهُ  ويقاُل :  .ُمَمّوِ

هَ  وقد . َموَّ  فالٌن باِطلَه إِذا َزيَّنَه وأَراه في صورةِ الحّقِ

هَ  األْصُل فيه :و ً  ءَ الشي َموَّ ٍة أَو َذَهِب ،  إِذا تَْمويها هٌ  ومنه سرجٌ  نُحاٌس أَو َحديٌد. َشبَهٌ أَو تَْحتَه ماوَطالهُ بِفضَّ : أَي َمْطليٌّ بَذَهٍب أَو  ُمَموَّ

ٍة.  فِضَّ

 .ماَءها أَْرِكيَتَُهْم : أَْنبَُطوا أََماُهواو

. أَِميُهوا يقاُل : َدوابَُّهْم : َسقَْوها. أَماُهواو َمْخشريُّ  َدوابَُّكم ؛ نَقَلَه الزَّ

 .الماءَ  َحْوَضُهم : َجَمعُوا فيه أََماُهواو

يَن : َسقاهُ  أََماهَ و ّكِ ُجُل حيَن تْسِقيه الماءَ  الّسِ حاحِ ، الماءَ  ، وذلَك حيَن تَُسنُّه به ، وَكذِلَك الرَّ ي في قَْوِل  ؛ كأََمهاهُ  ، كما في الّصِ قاَل ابُن بَّرِ

 رِئ القَْيِس :امْ 

 (2)مث أمحهاُه عل  َحَجره 
 ، ووْزنُه أَْفلَعه. أَماَههُ  هو َمْقلوٌب ِمن

 الفَْحِل في رِحِم النَّاقَِة. ماءُ  : الَمها : الَحَجُر ، َمْقلوٌب أَْيضاً ؛ وَكذلكَ  الَمهاو

َهتِ  فالصَّواُب فيه : السَّماُء ؛ أَماَهتِ  كذا قَْوله :و َء.الشَّي هَ َموَّ  ولُبَِس ، وهذا أَْشبَه أَْن يكونَ  ُء : ُخِلطَ الشي أَماهَ  ِمن المجاِز :و السَّماُء ؛  َموَّ

 كما هو نَصُّ ابِن بُُزْرج. كثيراً ؛ ماءً  أَسالَتْ  إِذا

.األّول عن ابِن  ، ماءٍ  َجبَاٌن كأَنَّ قْلبَهُ في أَي الفَُؤاِد : ماِهيُّ والفَُؤاِد  ماهُ  َرُجلٌ و  األْعرابّيِ ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ

 القَْلِب ، كقَْوِلَك رُجٌل ماٌل ؛ وأَْنَشَد لألَْزَرق الباِهِلّي : ماءِ  : أَي كثيرُ  ماهٌ  قاَل : وُرُجلٌ 

ُم مـــــــــــــاُه الـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــِب  ضـــــــــــــــــــــــــــَ هح ك اي جـــــــــــــَ  ِإنـــــــــــــ 

ِب     نــــــــــح ش  اجلــــــــــَ َرئــــــــــِ ٌم عــــــــــريــــــــــٌ  جمــــــــــُح خــــــــــح (3)ضــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .ُمْهتُ  القَْلِب ألَنَّه ِمن مائِهُ  القَْلِب ، واألَْصلُ  ماِهيّ  وأَْنَشَده غيُرهُ :

 أَْحَمُق ، وهو مجاٌز. بَِليدٌ  القَْلِب : ماهُ  أَو

ُجُل : ماهَ و  في َكالِمِه. َخلَطَ  الرَّ

ً  ءِ َء بالشيالشي ماهَ  وقاَل ُكراٌع :  : َخلََطهُ. َمْوها

يَن : َسقاُهما أَماهَ و ّكِ ا؛ أَ  الماءَ  العَْطشاَن والّسِ ا إِماَهةُ  مَّ ين فقد تقدََّم قَريباً فهو تْكراٌر ، وأَمَّ ّكِ ُجِل فقاَل اللّْحيانيُّ : يقالُ  إماَهةُ  الّسِ أَي  اْمِهنِي الرَّ

 اْسِقنِي.

يَن ِإذا َسقَْيتُهما. أََمْهتُ ووما أَْحَسن قَْوُل الجْوهِرّي :  ّكِ ُجَل والّسِ  الرَّ

ى الَماءُ  وذلكَ  في َرِحِم األُْنثى ، ماَءهُ  الفَْحُل : أَْلقَى أَماهَ و  بالقَْلِب كما تقدََّم وَسيَأْتِي. الَمها يَُسمَّ
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 تْكراٌر.أَْرِكيَتَُهم  أََماُهوا وهو أَْيضاً مع قْوِله في السابِقِ  ، الماءَ  الحافُِر : أَْنبَطَ  أَماهَ و

تْ  أَماَهتِ و  .بالماءِ  األَرُض : نَزَّ

. حاحِ : َظَهَر فيها النَّزُّ  وفي الّصِ

 .الماءَ  الدَّواةَ : َصبَّ فيها أَماهَ و

هما ، ُمواَهتَهُ ووْجِهه  ُموَهةَ  ما أَْحَسنَ  ِمن المجاِز :و  وتََرْقرقَهُ ، أَو ُحْسنُهُ وَحالَوتُهُ. وَرْونَقَهُ  ماَءهُ  أَي ، بضّمِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب واألساس.1)
 وصدره : 103( ديوانه ط بريوت ص 2)

 راشه من ريِش انهضةٍ 
 وعجزه يف اللسان.

 .287/  5( اللسان واألو  يف الصحاح واألساس واملقايي  3)
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 ، وقد تقدََّم. ماَهةٌ وَحَكاه اللَّْحيانيُّ عن األََسِدّي ؛ ومنه قَْولُهم في الدُّعاِء آَهةٌ  : الُجَدِريُّ ؛ الماَهةُ و

 الُكوفَِة. ماهُ والبَْصَرةِ ،  ماهُ  فاِرِسيَّةٌ ؛ ومنه : قََصبَةُ البَلَِد ، الماهُ و

ينارُ   .فاِرسَ  ماهِ والبَْصَرةِ  بماهِ  قاَل ابُن األْعرابّيِ : ومنه ُضِرَب هذا الّدِ

ٌب.  قاَل األَْزهِريُّ : كأَنَّه ُمعَرَّ

 بالفاِرِسيَّة القمر. ماه * قُْلُت : أَْصلُ 

ْينََوُر ونَهاَوْنُد ، إِْحداُهما ، َماه ُمثَنَّى ، الماهانُ و  البَْصَرةِ. ماهُ  الُكوفَِة ، واألُْخرى ماهُ  الدَّ

يَ   الماِهيُّ  الُكوفَِة ألنَّ مالَها كاَن يُْحَمل في أَْعطياِت أَْهِل الُكوفَِة ؛ ومنها : يَْحيَى بُن زكريَّا َماه ت* قُْلُت : والدَّينََوُر ِمن ُكوِر الَجبَِل ، وإنَّما ُسّمِ

 عن علّيِ بِن عبيَدةَ الّريحانّي. وَكذلَك الحاُل في نَهاَوْند ، فإِنَّ مالَها كاَن يُْحَمل في أَْعطياِت أَْهِل البَْصَرةِ.

 َؤنَُّث ، ال يَْنصرُف لَمكاِن العُْجمِة.يَُذكَُّر ويُ  َماهُ و

ٍة َكبيَرةٍ بَمْرَو. ماهُ  وهو ِمن األَْسماِء المركَّبَِة ، وَكذلكَ  ِديناٍر : بَلَداِن ، ماهُ و  آباَذ لمحلِّ

ه علّي بن  ماهاَن الَماهانِيّ  رُجٍل ، وهو َجدُّ عبِد هللِا بِن عيَسى ابنِ  ( 1): اسمُ  ماهانُ و ، نََسبَه صاِحُب األغاني ؛ واْبنُه محمد َحدََّث ؛ وابن َعّمِ

ّيِ بِن َعبََدان. (2)، مْن ولِدِه محمُد  ماهانَ  رْستُِم بنِ   بُن حاِمِد بِن عبِد هللِا بِن علّيِ تَفَقَّه على أَبي الَحَسِن البَْيهِقّيِ ، وَرَوى عن مّكِ

ا ِإْن كاَن َعربيَّا ال يحلو ماهانُ  أَي هو ، قاَل ابُن جنِّي :و ِمن  أَو بتْقِديِم الالِم على العَْيِن ؛ أَو َهيََم ، فََوْزنُهُ لَْعفانُ  ( 3)َهَومَ  لَْفظِ  ِمن أَْن يكونَ  إِمَّ

 لو ُوِجَد هذا التَّركيُب في الَكالِم ، َوَمهُ ، ِمن أَو ِء ؛بتْقِديِم الالِم على الفا َهَما فَعَْلفانُ  لَْفظِ  أَو ِمن بتْقِديِم الفاِء على العَْيِن ؛ َوَهَم فَلَْفعانُ  لَْفظِ 

ففاالٌع  لو ُوِجَد هذا التَّركيُب في الَكالِم ، نََهَم فال عاٌف ؛ أَو ِمن لَْفِظ الُمَهْيِمِن فعَا فاٌل ؛ أَو ِمن َمنَهَ ، ِمن أَو بتَْقِديِم العَْيِن على الفاِء ؛ فَعَْفالنُ 

 انتََهى َكالُم ابِن جنِّي ؛ وهي على ثَمانِيَِة أَْوُجٍه. االٌف ،، أَو ِمن نََمهَ فَعَ 

 ، وقد أََشْرنا إِليه.« نهـ  م»ومحلُّهُ هذا التَّْرِكيب ، واألِلُف والنّوُن زائَِدتاِن إن كانْت عربيَّةً ، وإِال فمحلُّه  أَو َوْزنُه فَْعالُن ،

ّمِ : الُحْسنُ  الُموَهةُ و  ، وهو مجاٌز. ُموَهةٌ  يقاُل : َكالٌم عليهوالَحالَوةُ.  ، بالضَّ

مِّ  المْرأَةِ الشابَّةِ  في َوْجهِ  الماءِ  تََرْقُرقُ  أَْيضاً :و  أَْيضاً ، وقد تقدََّم قَِريباً. الَجميلَِة كالُمواَهِة ، بالضَّ

. الماءَ  َسقَْيتُه أَي ، بالكْسِر وبالضّمِ : ِمْهتُهُ و  ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 أَْنَشَدني أَبو علّيِ :: ؛ َحَكاهُ ابُن جنِّي ؛ قاَل  أَْمواءٍ  على الماءُ  يُْجَمعُ 

واُ هـــــــــــــــــــــا و  ة أَمـــــــــــــــــــــح دة قـــــــــــــــــــــاِلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــح  بــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــاُ هــــــــــــا    ي ــــــــــــح حــــــــــــَ  أَف َو  يف رَأحِد الضــــــــــــــــــــــــــ   َتســــــــــــــــــــــــــح

  

ا قد رُِفَعتح َلاُ ها   (4)كَبل 

 أَي َمَطُرها.

 اللَّْحِم : الدَُّم ؛ ومنه قَْوُل ساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّة يَْهُجو اْمرأَةً : ماءُ و

وٍة  ـــــــــح ت ـــــــــحـــــــــِم يف كـــــــــرِّ شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــل ُروٌب ملـــــــــاِء ال  شـــــــــــــــــــــــَ

ِب و     لــــــــــُ زُِ  الــــــــــد ر  حتــــــــــَح نــــــــــح ــــــــــُ نح يـ دح مــــــــــَ (5)ِإن مل  ــــــــــَِ
 

  
 وه ُدوَن ِعياِلها ، وأَراَد : وإن لم تَِجْد َمن يَْحلُُب لها َحلَبَْت هي ، وَحْلُب النِّساِء عاٌر عْنَد العََرِب.وقيَل : َعنَى به الَمَرَق تَْحسُ 

 : البَقََرةُ لبَياِضها. الماِويَّةُ و
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__________________ 
 ( يف القاموس : اسٌم ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فسقرت التنوين.1)
 أبو  مد عبد   بن حامد.( يف اللباب : 2)
 ( يف اللسان ا وابلقلم ا َهو َم َأو َهي َم.3)
 ( اللسان.4)
 واملثبت كرواية اللسان.« يف كر صيغة»برواية :  1151/  3( شرح أشعار اهلذليا 5)
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 : َمْوالةُ شيبَةَ الحجبّي ، َرَوْت عنها صفيَّةُ بنُت شيبَةَ. ماِويَّةٌ و

بُن  ماِويَّةُ   :: عن علّيِ ، وعنه أَبو إِْسحاق الشَّْيبانيُّ ، واْختُِلَف في اْسِمه فقيَل ُحَرْيُث بُن ماِلٍك أَو ماِلُك بُن ُحَرْيٍث ، ويقالُ  ماِويَّةَ  وأَبو

َق ابُن معين بَْين  .( 1)ماِويَّةَ  ه وبيَن أَبيُحَرْيٍث ؛ وفَرَّ

 إذا كاَن َمْسقَِويًّا ، وشجٌر َجَزِويٌّ يْشَرُب بعُُروقِه وال يُْسقَى. َمَوِهيٌّ  وقاَل أَبو سعيٍد : شجرٌ 

هَ و ً  َحْوَضه َموَّ  .الماءَ  : َجعََل فيه تَْمويها

هَ و  السَّحاُب الَوقائَِع ِمن ذلَك. َموَّ

 .ماَهتْ  السَّفينةُ بمْعنَى أَماَهتِ و

َهتِ و  َكثيراً ؛ عن ابِن بُُزْرج. ماءً  السَّماُء : أَسألَتْ  َموَّ

 : التَّْلبِيُس والُمخاَدَعةُ وتَْزييُن الباِطِل. التَّْمويهُ و

 ؛ عن اللّْيِث. الماءِ  ، بالضّمِ : لَْونُ  الُموَهةُ و

هٌ  وَوْجهٌ  ي لُرْؤبَة : بماءِ  : ُمَزيَّنٌ  ُمَموَّ  الشَّبَاِب ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َُمو هِ 
 مل ا رَأَتحين َخَلَ  امل

َهةُ  الّشباِب : ُحْسنُه وَصفاُؤهُ ؛ وَكذِلكَ  ُموَهةُ و  ، كقُبََّرةٍ. الُموَّ

 أَْهِل بْيتِه. ُموَهةُ  وهو

هَ و بيُع. تََموَّ َمِن : إِذا َجَرى في لُحوِمِه الرَّ  الماُل للّسِ

هَ و  وتََهيَّأَ للنّْضجِ ؛ وَكذِلَك النَّْخُل. ماءً  الِعنَُب : إِذا َجَرى فيِه اليَْنُع وَحُسَن لَْونُه ، أَو اْمتأَلَ  تََموَّ

هَ و ً  الَمكاُن : صارَ  تََموَّ ها ِة السَّابِق أَْيضاً. ُمَموَّ مَّ َر قَْوُل ذي الرُّ  بالبَْقِل ؛ وبه فُّسِ

اِعي :: الِغْرُس الذي يكوُن ع الماءِ  وثَْوبُ   لى الَمْولوِد ؛ قاَل الرَّ

وحَب املـــــــــــــاِء عـــــــــــــنـــــــــــــه   َتشـــــــــــــــــــــــــــُ   الـــــــــــــظـــــــــــــئـــــــــــــر ثــــــــــــــَ

ــــــــــــا     ــــــــــــن ي ــــــــــــِ َوت ــــــــــــح ه إال ال ــــــــــــِ ــــــــــــات َد حــــــــــــي ــــــــــــح ي عــــــــــــَ ــــــــــــُ (2)بـ
 

  
 ؛ قُِلَب الهاُء في النََّسِب َهْمزةً أَو ياًء. َماهُ  : َمْنسوٌب إِلى َمَواِضع يقاُل لها المائِيُّ  والسَّْمنُ 

 : ماٌء لبَني العَْنبِر ببْطِن فَْلج ؛ أَْنَشَد ابُن األعرابّيِ : ( 3)ماَوْيهو

وٌة  ِ  ِنســـــــــــــــــــــــــــح ه ابأَلمـــــــــــــح  َوَردحَن عـــــــــــــلـــــــــــــ  مـــــــــــــاَويـــــــــــــح

وُض و     هـــــــــــــــن  ربـــــــــــــــُ ن  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  أَزحواجـــــــــــــــِ (4)هـــــــــــــــُ
 

  
 : ماِويَّةَ  ؛ ومنه قَْوُل حاتِِم طيِّئ يَْذُكُر اْمرأَتَه ماِويَّة ، كُسَميَّة : تَْصغيرُ  ُمَويَّةُ و

رحين  َوي  ومل َتضــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ه مــــــــــــــــــــُ  فضــــــــــــــــــــــــــــــــــاَرتــــــــــــــــــــح

بـــــــــــــيـــــــــــــيِن و     َوي  هلـــــــــــــا جـــــــــــــَ َر ح مـــــــــــــُ عـــــــــــــح (5)مل يــــــــــــــَ
 

  
حاحِ.  يْعنِي الَكِلمةَ العَْوراء ؛ كما في الّصِ

ي بذلَك ألنَّه كاَن  السَّماِء : لَقَُب عاِمِر بِن حاِرثَةَ  ماءُ و األْزدّي ، وهو أَبو َعْمرو وُمَزيِقيَا الذي َخَرَج من اليمِن حيَن أَحسَّ بَسْيِل العَِرِم ، ُسّمِ

 ، وُهم ُملُوُك الشأِم ؛ قاَل السَّماءِ  ماءِ  السَّماِء ألنَّه َخلٌَف منه ، وقيَل لولِدِه : بنُو ماءُ  إِذا أَْجَدَب قْوُمه ما نَُهْم حتى يأْتِيَُهم الِخْصُب ، فقالوا : هو

 بعُض األَنصاِر :
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دِّي  رٍو وجـــــــــــــَ مـــــــــــــح ا عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ي قـــــــــــــِ ـــــــــــــح َزي ـــــــــــــُن مـــــــــــــُ  َأان اب

مـــــــــــــــاِء     (6)أَبـــــــــــــــوه عـــــــــــــــامـــــــــــــــٌر مـــــــــــــــاُء الســـــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 السَّماِء أَْيضاً : لَقَُب أُّمِ الُمْنِذِر بِن اْمرِئ القَْيِس بنِ  ماءُ و

__________________ 
 وحيتمر أنه هو. 1245/  4( قا  ابن حجر يف التبصري 1)
 .«الطري»واللسان برواية :  269( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( األصر واللسان ا وضبطت ابلقلم يف ايقوت بكسر الواو وتشديد الياء.3)
 ( اللسان ا وذكر ايقوت شاهداً ا ما أنشده األعرايب :4)

 تــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــت الــــــــــــثــــــــــــالث الســــــــــــــــــــــــــود وهــــــــــــي مــــــــــــنــــــــــــاخــــــــــــٌة 

ة الـــــــــــــعـــــــــــــذب     عـــــــــــــلـــــــــــــ  نـــــــــــــفـــــــــــــ  مـــــــــــــن مـــــــــــــاء مـــــــــــــاِويـــــــــــــّ

  

 برواية : 90( اللسان والصحاح ا والبيت يف ديوانه ط بريوت ص 5)
ـــــــــــــــــين و  ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــم ت ـــــــــــــــــّي فـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــوهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــل  عـــــــــــــــــاب

 مل يـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــر  هلـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــًا جـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــينو    

  

 فال شاهد فيها.

 اللسان والصحاح.( 6)
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رٍت ا لَُِّيت بذلكَ  َم بِن الن مِر بِن قاســـــِ ِمّي ا وهي ابحنُة َعوحٍف بِن ُجشـــــَ ٍر الل خح رِو بِن عِديِّ بِن ربيَعَة بِن َنصـــــح جلماهِلا ؛  َعمح
 الس ماِء ا وُهم ُمُلوُ  الِعراِ  ؛ قاَ  زهرُي بُن جناٍب : ماءِ  وقيَر لولِدها : بُنو

لــــــــــــــــو َ و 
ُ

ُت املــــــــــــــــ ٍر الَزمــــــــــــــــح َن اِ  َنصــــــــــــــــــــــــــــــح   مــــــــــــــــِ

مـــــــــــــاِء و     ُم بـــــــــــــين مـــــــــــــاِء الســـــــــــــــــــــــــــ  (1)بـــــــــــــعـــــــــــــَدهـــــــــــــُ
 

  
.  كلُّ ذلَك نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 السَّماِء : العََرُب ألنَّهم يَتَّبعُوَن قَْطَر السَّماِء فيْنزلُوَن حيُث كاَن. ماءِ  وبنُو

 ، وهو ِحَكايَةُ َصْوتِها. اهْ َماْه مَ ووحَكى الِكسائيُّ : باتَِت الشَّاةُ ليلَتَها َمأَْمأْ وَماْء َماْء 

 الماِشيَِة : باليَماَمِة لبَني وعلَةَ ُحلَفاء بَني نميٍر. ِمياهُ و

 : َمْوِضٌع في بِالِد ُعْذَرةَ قُْرَب الشأِم. مياهو

 ْجنوُن لَْيلى :: ِمن أَْكَرم ماٍء بنَْجٍد لبَني نفيِل بِن َعْمِرو ابِن كالٍب ؛ قاَل أْعرابيٌّ ؛ وقيَل : هو مَ  المياهِ  وواِدي

يــــــــــــــــُب  ثــــــــــــــــِ يــــــــــــــــاُه يــــــــــــــــَ  َأال ال أَر  واِدي املــــــــــــــــِ

يــــــــُب و     طــــــــِ يــــــــاِه يــــــــَ َب عــــــــن واِدي املــــــــِ لــــــــح (2)ال الــــــــقــــــــَ
 

  

ين  ـــــــــــــــــ  اح وِإن ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَواِدي وَط ال ـــــــــــــــــُ  ُأحـــــــــــــــــب  هـــــــــــــــــب

ــــــــــــــُب     رِي اح غــــــــــــــَ رت ايلــــــــــــــَواِديــــــــــــــَ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ تـ (3)ملســــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ل : ماءُ و  الحياةِ : المنيُّ ؛ وقيَل : الّدُم ؛ وِمن األَوَّ

 ماُء ا ياِة ُيَصب  يف اأَلرححامِ 
 وِمن الثاني :

ــــــــــــــــــــــــا  ي َة مــــــــــــــــــــــــاِء ا ــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــِإن  ِإراق  ف

ا    حــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــ 
ُ

ة مــــــــــــــــــــاِء املــــــــــــــــــــ  ِة دوَن ِإراقــــــــــــــــــــَ

  
َمْخشرّي. الماءِ  : َكثيرُ  ماهٌ  وبَلَدٌ   ؛ عن الزَّ

َهةُ  وقاَل غيُرهُ : العَْينُ   .(4)، كمعَظََّمٍة : هي التي فيها الظفََرةُ  الُمَموَّ

. : الَمْيهُ  : [ميه]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 وأَْنَشَد في نَْعِت فََرٍس : ِطالُء السَّْيِف وغيِرِه بماِء الذََّهِب ؛ وقاَل ابُن األعرابّيِ : هو

 (5)كبَن ه ِميَه به ماُء الذ َهبح 
ِكيَّةُ  ماَهتِ و ً تَِميهُ َميْ  الرَّ  َمْوهاً ، لُغَةٌ فيه ، وهي من باِب باَع يَبيُع أَو ِمن باِب َحِسَب يَْحِسُب ، فهي واِويَّةٌ أَْيضاً ، كما تقدََّم. كماَهْت تَُموهُ  : ها

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، قيَل : هو إِتْباٌع له. َميَّاهٌ  رُجٌل تَيَّاهٌ 

ِكيَِّة. الِميَهةُ و  ، بالكْسِر : كثَْرةُ ماِء الرَّ

ُجَل ، بالكْسِر : َسقَْيتُه ؛ وتَتَّجه هذه على الواِو أَْيضاً كما تقدََّم. ِمْهتُ و  الرَّ

ج : ً  السَّْيفَ  َميَّْهتُ  وقاَل الُمَؤّرِ  إِذا َوَضْعتُه في الشْمِس حتى ذَهَب ماُؤه. تَْمييها

 ُهَذْيل ؛ أَو َجبٌَل ، عن ياقوت. (6)ماٍء في بَلَِد ، بالكْسِر َمْقصوراً : اسُم  ِميهاو
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 : قَْريةٌ بِمْصَر. الميهو

 ، بالكْسِر : أُْخرى بها ، وقد َدَخْلتُهما. إمييهو

 مع اهلاءِ  فصل النون
ّمِ : الِفْطنَةُ ؛ النُّْبهُ  : [نبه]  له إذا فَِطَن ، كما يأْتي قَِريباً. نَبِهَ  وهو اسٌم من ، بالضَّ

 الِقياُم من النَّْوِم. : هُ النُّبْ و

ً و ِمن النَّْومِ  أَْنبَْهتُهُ و  اْستَْيقََظ ؛ قاَل : : اْنتَبَهو فتَنَبَّه : أَي أَْيقَْظتُه ، نَبَّْهتُه تَْنبيها

__________________ 
 ( اللسان والصحاح ا وقوله : من آ  نصر ا يقرأ بدرج اهلمزة.1)
 .«مياه»( معجم البلدان : 2)
 وفيه : ملستهزأٌ.« مياه»معجم البلدان : ( 3)
 .«قوله : الظفرة ا قا  اجملد : والظفر أي كقفر ا جليدة تغش  العا كالظفرة ا  ركة ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 .472/  6« ماه»والتهذيب « موه»( اللسان 5)
 ( معجم البلدان : بالد هذير.6)
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َت  دِّثــــــــــــــح يــــــــــــــرُت الــــــــــــــذي حــــــــــــــُ اطــــــــــــــِ  بــــــــــــــهح َأان ِشــــــــــــــَ

هح     بــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ داِء أَنـــــــــــــــــح هح لــــــــــــــــلــــــــــــــــغــــــــــــــــَ بــــــــــــــــ  ىَت أُنـــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

  

هح  ـــــــــــــــــــــِ ب ـــــــــــــــــــــَ ت ُه وَأحـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ ل وح زِّ حـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  مث أُنـ

هح     ٌد ولســـــــــــــــــــــــــُت بـــــــــــِ يـــــــــــِّ (1)حـــــــــــىت يـــــــــــقـــــــــــاَ  ســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ا كانَ  أُنَبَّه ، ألنَّه قالَ  أَتَنَبَّه وكاَن ُحْكُمه أَْن يقولَ   جاَء بالُمضارعِ عليه ، فاْفَهْم. أَْنبَه في مْعنَى أُنَبَّه ، وُمطاوُع فَعََّل إنَّما هو تَفَعََّل ، لكْن لمَّ

 .َمْنبََهةٌ  ومنه قَْولُهم : أَِشيعُوا بالُكنَى فإِنَّها ؛ ( 2)ُمْشِعٌر به أَي على كذا ، َمْنبََهةٌ  هذا يقاُل :و

 .النَّباَهةِ  أَي َمْشرفَةٌ وَمْعالةٌ من ، «للَكِريمِ  َمْنبََهةٌ  فإِنَّه»في الحِديِث : و ُمْشِعٌر بقَْدِرِه وُمْعٍل له. أَي لفالٍن : َمْنبََهةٌ و

 للَكِريِم ويُْستَْغنَى به عن اللَّئِيِم. َمْنبََهةٌ  وقالوا : المالُ 

ّمِ ؛ ْبهُ النُّ  ما فَِطَن ؛ واالسمُ  أَي له ، كفَِرحِ : نَبِهَ  ماو  وقد ذُِكَر قَِريباً. بالضَّ

ً  لألَْمِر ، بالكْسِر ، نَبِْهتُ  قاَل أَبو زْيٍد :  له. ( 3)تَتْنبه وَوبِْهُت أَْوبَهُ َوبَهاً : فَِطْنُت ، وهو األَْمُر تَْنساهُ ثم أَْنبَهُ نَبَها

الَّةُ تُوَجُد عن َغْفلٍَة ؛ النَّبَهُ و . نَقَلَهُ  ، بالتَّحِريِك : الضَّ  الَجْوهِريُّ

ً  يقاُل : َوَجْدُت الضالَّةَ  ِة يَِصُف َظْبياً قد اْنَحنَى في نْوِمه فشبََّهه بُدْملُجٍ قد اْنفََصَم : نَبَها مَّ  : أَي عن غيِر َطلٍَب ؛ وأَْنَشَد لذي الرُّ

ٌه  ـــــــــــــَ ب ـــــــــــــَ ٍة نـ ٌج مـــــــــــــن ِفضـــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــُ ه ُدمـــــــــــــح ـــــــــــــ   كـــــــــــــبَن

فحصـــــــــــــــــــــوُم     ذاَر  ا ـــــــيِّ مـــــــَ ٍب مـــــــن عـــــــَ عـــــــَ ـــــــح ل (4)يف مـــــــَ
 

  
ا َجَمَع رأَْسه إلى فْخِذه واْستَداَر كاَن كُدْملُجٍ  نَبَهٌ وإِنَّما َجعَلَه َمْفصوماً لتَثَنِّيِه واْنِحنائِِه إِذا ناَم ،  هنا بََدٌل ِمن ُدْملُجٍ : أَراَد : أَنَّ الِخْشَف لمَّ

ة هذا َوَضعَه في غيِر َمْوِضِعه : كاَن يَْنبَغي له أَْن يقوُل كأَنَّه ُدْملُج َمْفُصوم أَي َمْصدوٌع ِمن غيِر اْنِفراجٍ. وقاَل األَْزهِريُّ في قَْوِل ذي الرُّ  مَّ

ً  فُِقدَ   .نَبَها

 ُء الَمْوجوُد : ِضدٌّ.الشَّي : النَّبَهُ و

اغانّي :  وهو ِمن األْضداِد.: ، بضٍم ففتحٍ : الَمْوجوُد ؛ قاَل  النُّبَهُ  وبخّط الصَّ

 َ ٍل.* قُْلُت : وهذا يَْحتاُج إلى تأ  مُّ

ِة أَْيضاً. ؛ ( 5)، كَخِجلٍ  كالنَّبِهِ  الَمْشهوُر ، ءُ : الشَّي النَّبَهُ و مَّ َر قْوُل ذي الرُّ حاحِ ، وبه فُّسِ  كما في الّصِ

ةٍ  ه فََرِوَي بُدْملُج فِضَّ ا َسقَتْه أُمُّ ي : َشبَّه ولَد الظَّْبيَِة حيَن اْنعََطَف لمَّ   نَقّيِ كما كاَن ولُد الظَّْبيَِة َكذِلَك.، أَي أَْبيَضَ  نَبَهٍ  قاَل ابُن بَّرِ

يَّاِد. وقال في َمْلعٍَب : ألنَّ َمْلعََب الحّيِ قد ُعِدَل به عن الطَّريِق الَمْسلوِك ، كما أَنَّ الظَّْبيَةَ قد َعَدلَْت بولَِدها عن  َطريِق الصَّ

ُجُل ، نَبُهَ و ِزيادة قَْوله عن ابِن طريٍف أَي التَّثِْليث َذَكَره ابُن ُطريٍف في كتاِب األَْفعاِل ، وَذَكَره ابُن ويُوَجُد في بعِض النسخ هنا  ُمثَلَّثَةً ؛ الرَّ

 نَبِيهٍ  والَوْصِف على النَّباَهةِ   علىالقطَّاعِ أَْيضاً في تَْهذيِب األْفعاِل ؛ واْقتََصَر األْكثَُروَن على الضّمِ وقالوا : هو األْفَصُح بَدِليل إِتْياِن الَمْصَدرِ 

 ، كنََصَر وَعِلَم. نَبِهَ  وهو ِخالُف الخاِمِل ، وهو من ، نابِهٌ  فهو واْشتََهرَ  َشُرفَ  وفعالة وفعيل من المقيِس في فعل الَمْضُموِم ، قالَهُ شْيُخنا ؛

 أَْيضاً كَكتٍِف. نَبِهٌ و ، محّركةً  نَبَّهٌ و نَبِيهٌ و

 ْعروفاً ؛ قاَل طرفَةُ يمَدُح رُجالً :: إِذا كاَن َشِريفاً مَ  نَبِيهٌ و نَبَهٌ  ورُجلٌ 

ىَت  ُض آالَء الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــَ ٌر  ـــــــــــــــــــَح  كـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــِ

ّم     ُد ســــــــــــــــــــــــــاَداٍت ِخضــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــِّ ٌه ســــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــَ (6)نـــــــــــــَ
 

  
ً  نَبَهٌ  قَْومٌ و  أَي بالتْحِريِك ، كالواِحِد ، عن ابِن األعرابّيِ ، وكأَنَّه اسٌم للَجْمعِ. ، أَْيضا

__________________ 



17981 

 

 ( اللسان.1)
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ً  باْسِمه نَبَّهَ و هَ  تَْنبِيها  به وَرفَعَه عن الُخموِل وَجعَلَهُ َمْذكوراً. : نَوَّ

 عن ابِن األْعرابّيِ. َمْعروفُهُ ، أَي االسِم : َمْنبُوهُ  رُجلٌ و

 َجِليٌل. َعظيمٌ  أَي : نابِهٌ  أَْمرٌ و

هكذا في النسخِ والصَّواُب كُمْكَرَمٍة وهكذا هو َمْضبوٌط  ، كُمْحِسنٍَة ، ُمْنبَِهةٌ  نَِسيَها ، فهي يأَ  حاَجتَه ، أَْنبَهَ  قاَل األْصمعيُّ : َسِمْعُت من ثِقٍَة :و

حاحِ.  في نسخِ الّصِ

 .ُمْنبََهةٌ  حاَجةَ فالٍن : إِذا نَِسيتُها فهي أَْنبَْهتُ وقاَل أَبو َعْمٍرو : 

فِيُع ؛ النَّباهُ و اغان ، كَسحاٍب : الُمْشِرُف الرَّ  ي.عن الصَّ

بُن َعْمٍرو بِن الغَْوِث بِن طيٍِّئ ، وُهم َرْهُط َكْعِب بِن األَْشَرِف الذي حالََف بَني النَِّضير ، منهم  نَْبهانُ  ِمَن العََرِب ؛ وهو : أَبو حّيِ  نَْبهانُ و

 َزْيد الَخْيل واألَمير ُحَمْيد بُن قُْحَطبَة.

ْواو ً  َسمَّ ٍث وأَميٍر وُمحْ  نابِها  ِسٍن.وكُزبَْيٍر ومحّدِ

اجِ الّسهميُّ ؛  نُبَْيهُ  فَكُزبَْيٍر : أَْربَعَةٌ  نُبَْيهُ وجاَءْت عنه ِحكايَاٌت ؛  نُبَْيهٍ  بُن األْسوِد العُْذِريُّ َزْوُج بُثَْينَةَ العُْذِريَِّة ، واْبنُه سعيُد بنُ  نُبَْيهُ وبُن الحجَّ

 ِمن الصَّحابَِة.

اُم بنُ  ٍث : همَّ نعانيُّ عن أَبي ُهَرْيَرةَ وُمعاِويَةَ ، وعنه ابُن أَخيِه عقيُل بُن َمْعقٍل ومعمر ، تُوفي َسنَة  ُمنَبِّهٍ  وكُمَحّدِ أَبو َوهٍب  ُمنَبِّهٌ و؛  132الصَّ

 ِمن أَْهِل َهَراةَ َصحابيٌّ ؛ وجماَعةٌ.

: شاِعٌر َمْشهوٌر في َزَمِن األَْشرِف بِن العاِدِل ؛ وأَْنَشَد شْيُخنا  النَّبِيهِ  وعليُّ بنُ  الفَِقيهُ َحدََّث عن ُعَمَر الكْرمانّيِ ؛ (1)الباذرانيُّ  نَبِيهٌ  وكأَميٍر :

 ابُن الطيِِّب ، رِحَمه هللاُ تعالى :

يـــــــــــــــــــــه و  بـــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــِه نـــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــِ  ابـــــــــــــــــــــُن الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــ 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــهو     بـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ رَاِة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ا يُْستدرُك عليه :  : أَْيقََظهُ ؛ وهو مجاٌز. تَنَبَّهَ و فاْنتَبَه من الغَْفلَةِ  نَبََّههُ  * وممَّ

 على األَْمِر : َشعََر به. تَنَبَّهو

 هو عليه. فَتَنَبَّهَ  ِء : َوقَّْفتُهُ عليهعلى الشي نَبَّْهتُهُ و

ً  ويقاُل : أَْضلَْلتُهُ   له ؛ عن األْصمعّي. اْنتَبَُهوا ، لم يُْعلَم َمتَى َضلَّ حتى نَبَها

 لتحِريِك ، الَمْنِسيُّ الُمْلقَى الساقُِط.، با النَّبَهُ  وقاَل َشِمٌر :

 : ِضدُّ الُخموِل. النَّباَهةُ و

 : َجبٌَل ُمْشِرٌف على ُحّق َعْبد هللِا بن عاِمِر بِن ُكَريٍز ؛ عن األْصمعّي. نَْبهانُ و

 ونبهانية : قَْريةٌ َضْخَمةٌ لبَني َواِلبَةَ ِمن بَني أََسٍد.

 : ثالثَةٌ ِمن الصَّحابَِة. نَْبهانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً : قَْريةٌ بِمْصَر من الغربيِة ، وقد ذُِكَرْت في الراِء. نَبَُروه : [نبره]  ، محرَّ

ّدِ ؛ النَّْجهُ  : [نجه] ُجَل بما يَْكَرهُ وَردَُّك إِيَّاهُ عن حاَجتِه ، أَو هو أَْقبَُح الرَّ  ْنَشَد ثَْعلَب :أَ  : اْستِْقبالَُك الرَّ

ُه  هــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــَوجــــــــــــــــــح َك أَيــــــــــــــــــ  اَ  َربــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــ   حــــــــــــــــــَ

ُه و     جـــــــــــــح غحضـــــــــــــــــــــــــــاُء والـــــــــــــنـــــــــــــ  ـــــــــــــَ ريحَِ  الـــــــــــــبـ (2)لـــــــــــــغـــــــــــــَ
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ً  ، كَمنَعَهُ  نََجَههُ   واْنتََهَرهُ. َردَّهُ  : نَْجها

ُجلَ  نََجْهتُ  وقاَل اللَّْيُث : ً  الرَّ  إِذا اْستَْقبَلَته بما تُنَْهنُِههُ وتَكفُّه عْنك فيَْنقِدُع عْنَك. نَْجها

حاحِ : ْدُع ؛  النَّْجهُ  وفي الّصِ ْجُر والرَّ َههُ والزَّ  قاَل ُرْؤبَة : ؛ نََجَههُ كتَنَجَّ

ِه  جـــــــــــــ  نـــــــــــــَ ِم والـــــــــــــتــــــــــــــ  ه ابلـــــــــــــر جـــــــــــــح تـــــــــــــُ عـــــــــــــح كـــــــــــــَ عـــــــــــــح  كـــــــــــــَ

ِه     د  َض الــــــــقــــــــارِعــــــــاِت الــــــــكــــــــُ قــــــــح (3)َأو خــــــــاَف صــــــــــــــــــــــَ
 

  
 على القَْوِم : َطلََع. نََجهَ و

__________________ 
 : الباَدرَائي. 1407/  4( يف التبصري 1)
 .«حييت عنا»( اللسان والصحاح وفيها : 2)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح والتهذيب.3)
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. ناِجهٌ  فهو َدَخلَهُ فَكِرَههُ ، إذا بَلََد كذا : نََجهَ و  ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 م.بيَن ِمْصَر وأَرِض التِّيه ، له ِذْكٌر في خبِر الُمتَنبِّي ؛ قاَل ياقوُت : نَقَْلتُه من خّطِ الخاِلِدّي ، وهللاُ تعالى أَْعلَ  الطَّْيِر : ع ، نَْجهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجَل : َرَدَعهُ وَزَجَرهُ ؛ اْنتََجهَ  . الرَّ  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ء ، وذِلَك إِذا كاَن َرِغيباً ُمْستَْوبِالً ال يَْشبَُع فيه شي يَْنَجهُ  ء والشي يَْنَجُههُ  ء والوال يَْهَجُؤهُ وال يَْهَجأُ فيه شي يَْنَجعُهُ  وفي النواِدِر : فالٌن ال

 ٍء.شي (1)وال يَْسَمُن من 

 وه ، نَقَلَه ياقوُت.، كُصَرٍد : َمدينَةٌ في أَرِض بَْربََرة الّزْنجِ على ساِحِل البَْحِر بْعَد َمدينٍَة يقاُل لها َمْرَكه ، وَمْرَكه بْعَد َمقَدش نَُجهٌ و

 : مخيٌب. َمْنجوهٌ  ورُجلٌ 

ً  (2) البَعيرَ  نََدهَ   :[نده] ياحِ ؛ ءٍ عن الَحْوِض وعن كّلِ شي َزَجَرهُ   :يَْنَدُههُ نَْدها  قالَهُ اللّْيُث. وَطَرَدهُ بالّصِ

 أَي ما َزَجْرتُه. ، «نََدْهتُهُ  لو رأَْيت قاتَِل ُعَمَر في الَحَرِم ما»في حِديِث ابِن ُعَمر : و

ْجُر بَصْه وَمْه. النَّْدهُ  قاَل ابُن األثيِر :  الزَّ

حاحِ. ؛اإِلبَِل : ساقَها ُمْجتَِمعَةٌ  نََدهَ و  كما في الّصِ

 وال يكوُن إالَّ للجماَعِة منها ، وُربَّما اْقتاُسوا منه للبَعيِر. ، (3) أَو ساقََها وَجَمعَها

 ِمن صاِمٍت أَو ماِشيٍَة ؛ وأَْنَشَد قَْوَل جميٍل : وتَُضمُّ : الَكثَْرةُ ِمن المالِ  بالفتْحِ  ، النَّْدَهةُ  قاَل األُمويُّ :و

ي  ُم َدمــــــــــــــِ ويف ِدمــــــــــــــاُ هــــــــــــــُ َف وال تــــــــــــــُ  فــــــــــــــكــــــــــــــيــــــــــــــح

ُدوين و     ٍة فـــــــــــــيـــــــــــــَ هـــــــــــــَ دح مح ذو نـــــــــــــَ  (4) ؟ال مـــــــــــــاهلـــــــــــــُُ
  

اِمتِ  أَو قَُرابتُها ، أَو هي الِعْشروَن من الغَنَِم ونحِوها ، والِمائَةُ ِمَن اإِلبِلِ   أَو نَحِوِه. واألَْلُف من الصَّ

 .اتأْلَبَّ  واْستَْيَدهَ : اْستَْنَدهَ واألَْمُر  اْنتََدهَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجلُ  نََدهَ  ً  الرَّ ة : أَي يَْنَدهُ نَْدها َت ؛ عن أَبي ماِلٍك ؛ ومنه قَْوُل العامَّ  فالناً أَي اْدعه. اْنَده : إِذا َصوَّ

ْوُت. النّدَهةُ و  : الصَّ

ُجِل إِذا رأَْوهُ َجِريئاً على ما أَتَى وَكذِلَك المَ   البَْكِر. نَواِدهِ  ْرأَة ِإْحَدىوقاَل أَبو زْيٍد : يقاُل للرَّ

 المنكر. نَواِدهِ  وزاَد الميدانيُّ : إِْحَدى

واِجُر واصاخه النّواِدهُ وقاَل :   للنَّاِشِد. المنده الزَّ

َسْربَِك ، فكانْت تَْطلُُق ، قاَل : واألَْصُل فيه أَنَّه يقوُل لها اْذَهبي إلى  أَْنَدهُ  اْذَهبِي فال:  (5)قاَل األْصمعيُّ : وكاَن يقاُل للَمْرأَةِ في الجاِهِليَِّة 

 أَْهِلِك فإِنِّي ال أَْحفَُظ عليك مالَِك وال أَُردُّ إِبِلَِك وقد أَْهَملتها لتَْذهبي حيُث ِشئِْت.

حاحِ : أَي ال أَُردُّ إِبِلَِك لتَْذَهَب حيث شاَءْت.  وفي الّصِ

يَّةٌ وأَْهلُها كال النُّْدَهةُ و ْنِد في غْربي نَْهِر ِمْهَراَن بَْينها وبيَن الَمْنصوَرةِ َخْمُس َمراِحَل وهي بّرِ زط وَمدينَتُهم قندابيل ؛ نَقَلَه : أَْرٌض واِسعَةٌ بالّسِ

 ياقوُت.

هُ  : [نزه] ّمِ ، النُّْزَهةُ  : التَّباُعُد ؛ واالسمُ  التَّنَزُّ  ُل اللّغَِة.هذا أَصْ  ، بالضَّ
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اي ،  بالفتْحِ  ، نَْزَهةٌ  وأَْرضٌ  كأَميٍر ، ، نَِزيهٌ و، كَكِتٍف  نَِزهٌ  َمكانٌ و يفِ  أَي : نَِزيهةٌ ووتُْكَسُر الزَّ وَغَمِق  َعْذبَةٌ نائِيَةٌ عن األَْنداءِ  بَِعيَدةٌ عن الّرِ

 الِمياِه.

يِف والِمياهأَي بَعيَدةٌ  ، «نَِزَهةٌ  الجابيَةُ أَرضٌ »حِديُث ُعَمر : ومنه  لبُْعِدها عن َغَمِق  نَِزيهةٌ   عن الَوباِء ؛ وإنَّما قيَل للفاَلةِ التي نَأَْت عن الّرِ
 وِذبَّاِن القَُرى وَوَمِد البِحاِر وفَساِد الَهواِء. الِمياهِ  (6)

__________________ 
 ٍء.( يف اللسان والتهذيب : عن شي1)
 ه.( عل  هامش القاموس عن نسخة : كمنعَ 2)
َهًة ا وُيَضّم : َكثـَُر.3)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : واملاُ  َندح
 .411/  5( اللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب واملقايي  4)
 ( زيد يف اللسان : إذا طُّلقت.5)
 ( عن اللسان ا وابألصر ابلعا املهملة.6)
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َمْخشريُّ على َحّد َكُرَم. ، نَزاِهيَةً و نَزاَهةً  كَكُرَم ، وَضَرَب ، الَمكاُن ، نَُزهَ  وقد  بالتّْخِفيِف ، واْقتََصَر الزَّ

حاحِ :  األرُض ، بالكْسِر ؛ ومثْلُه في الُمْحَكِم والِمْصباحِ. نَِزَهتِ  والذي في الّصِ

فَةُ.  قاَل شْيُخنا : وهو الصَّواُب كما يُؤيُّده الَمْصَدُر والّصِ

ا الَمْصدَ   كَكِرهَ َكراَهةً وَكراِهيَةً.ران فيَُؤيَِّدان أنَّه ِمن َحّدِ َكُرَم كما َذَكَره المصنُِّف ، وَكذِلَك َرفُهَ َرفاَهةً وَرفاِهيَةً ، أَو ِمن َحّدِ َسِمَع * قُْلُت : أَمَّ

ُجُل ، نَُزهَ  في َكالِم بعِضهم ما يدلُّ أَنَّهو  .نَِزيهٌ  وٍه فهوتَباَعَد عن كّلِ َمْكرُ  : إذا نَزاَهةً  كَكُرَم ، الرَّ

ا ْل. نَِزهَ  وأَمَّ  الَمكاُن واألرُض فليَس إالَّ كفَِرَح ، فتأَمَّ

هِ  اْستِْعمالُ و ياِض َغلٌَط قَبيٌح. التَّنَزُّ ا يََضعُهُ الناُس  في الُخروجِ إلى البَساتيِن والُخَضِر والّرِ يت ألنَّه قاَل : وممَّ ّكِ وأَْصُل هذا الَكالم عن ابِن الّسِ

ه َخَرْجنا: ْوِضِعِه قَْولهم في غيِر مَ  ه إذا َخَرُجوا إلى البَساتيِن ، قاَل : وإنَّما نَتَنَزَّ هُ  التَّباُعُد عن األَْرياِف والِمياِه ؛ ومنه قيَل : فالنٌ  التَّنَزُّ  يَتَنَزَّ

هُ وعن األَْقذاِر  حاحِ. يُنَّزِ  نَْفَسه عنها ، أَي يُباِعُدها عنها ؛ هذا نَصُّ الّصِ

هَ  ْحَكم :وفي المُ  ةُ يََضعُوَن الشي النَِّزَهةِ  اإلْنساُن َخَرَج إلى األرِض  تَنَزَّ هُ  َء في غيِر َمْوِضِعه ويَْغلُطوَن فيَقُولوَن : َخَرْجنا، والعامَّ إذا  نَتَنَزَّ

هَ  َخَرُجوا إلى البَساتيِن ، فيَْجعلُونَ  ياِض ، وإنَّما التَّنزُّ هُ  الُخروَج إلى البَساتِيِن والُخَضِر والّرِ التَّباُعُد عن األْرياِف والِمياِه حيُث ال يكوُن  التَّنزُّ

ه ماٌء وال نًَدى وال َجْمُع ناٍس ، وذِلَك ِشقُّ الباِديَِة ؛ ومنه قيَل : فالنٌ  هُ وعن األَْقذاِر  يَتَنَزَّ  ُد نَْفَسه عنها.نَْفَسه عنها ، أَي يُباعِ  يُنَّزِ

إليها تَباُعٌد ، فغايَةُ ما يَْلزم َكْونه قاَل شْيُخنا نَْقالً عن الّشهاب : ال يَْخفى أَنَّ العاَدةَ َكْون البَساتيِن في خاِرجِ القَُرى غاِلباً وال شكَّ أنَّ الُخروَج 

هِ ا َحِقيقَة قاِصَرة فالعجُب ِمن التَّْغِليِط في ذِلَك مع تَْسِليِم َكْونِ  هَ  التَّباُعُد ، على أَنَّ المصنَِّف فَسَّرَ  لتَّنزُّ بالتَّباُعِد ُمْطلقاً ولم يقيِّْده كما تََرى ،  التَّنَزُّ

 فتَْغِليُطه الناَس َعِجيٌب بِال مراء ، انتََهى.

ُهونَ  * قُْلُت : وفي األساِس : وَخَرُجوا هَ  أَي البَِعيَدة عن الِمياِه وحيُث أنَّ  ، انتََهى ، النَِّزَهةَ  يَْطلُبُوَن األماِكنَ  يَتَنَزَّ جعل التَّباُعد عن  التَّنَزُّ

يِن والُخَضِر التي مادَّةُ األرياِف والِمياِه حيُث ال يكوُن ماٌء وال نًَدى وال َجْمُع ناٍس ، كما هو في الُمْحَكم ، فاْسِتْعمالُه في الُخروِج إلى البَسات

يت وَغفَل عالِمياِه واألنْ  (1)َحياتِها َغَمق  ّكِ ّدِ ، فهو َحِقيٌق بالتَّْغِليِط فطَن له ابُن الّسِ نه ِديَة ومن الَزَمها األُوبية وَجْمع النَّاس اْستِْعماٌل بالّضِ

اِدِق. ل الصَّ  الشَّهاب ، يظهُر ذلَك بالتَّأَمُّ

ه وتَْفِسيُر المصنِّفِ  ن الِمياِه ، وقد يكوُن عن األَْقذاِر واألْسواِء ، وقد يكوُن عن المذاّمِ ، فإذا بالتَّباُعد َصِحيٌح ، وهو قد يكوُن بالتَّباُعِد ع التَّنزُّ

ُهونَ  قالوا : َخَرُجوا ُجِل : هو يَتَنَزَّ هُ  ، أَراُدوا التَّباُعَد عن األرياِف والَمواِضعِ النَِّديَّة ، وإذا قالوا في الرَّ به البُْعَد عن األقذاِر أَو  أَراُدوا يَتَنَزَّ

ا ال يَجوُز عليه من النَّقائِِص ، فتأَمَّ الَمذا  ل ذِلَك.ّمِ ، وإذا أَْطلَقُوه على الباِري سبحانه ، أَراُدوا به التَّْقدَس عن األْنداِد وعمَّ

والُخُروُج إليه  نَِزهٌ  فالبُستاُن َمكانٌ ويِلي تَْقرير الشَّهاب ما قالَهُ مال علّي في ناُموِسه : هذا َغْيُر َصحيحٍ ألنَّ مادَّةَ االشتِقاِق فيه َصِريح ، 

 ذِلك قُْلُت : قَْولُه فالبُْستاُن َمكانٌ تَباُعٌد عن َمْكُروٍه في َزماِن َهّمِ أَو خاِطٍر َمْغموٍم ، أَو َمكان َغْير ُمالئٍم وإْخوان ُسوٍء وَهواء ُمتَعَفِّن وأَْمثال 

فِّن بالبَِعيِد عن الِمياِه ، والبُْستان ال يكوُن بَعيداً عن الماِء بل إنَّما مادَّتُهُ َكثَْرةُ الماِء ، وقَْولُه : وَهواء ُمتَعَ  فَسَُّروه النَِّزهَ  َغْيُر َصِحيُح ، ألنَّ  نَِزهٌ 

 هذا َغْيُر َصحيحٍ أَْيضاً ألنَّ تَعَفَُّن الَهواِء في األماِكِن النَِّديَِّة أَْكثَر ، كما قالَهُ األطبَّاء.

هِ  نا فقاَل : هو َكالٌم َغْيُر ُمْقنِعٍ وَسَجع كَسَجع الُكهَّان وتَْعِريفٌ َردَّ عليه شْيخُ  هُ  بِما للتَّنزُّ ْبيان ، وال يَتََوقَُّف على ما ذُِكَر ِمن  يَتَنَزَّ عنه الّصِ

.الُموِجبَات ؛ ثم قاَل : وَكالُم الشَّهاب أَْقَرُب إلى الصَّواِب ، وقد أَْوَضَحه في شفاِء الغعليِل بأَْزيَ  ا َمرَّ  د ممَّ

ِة ،  * قُْلُت : وقد عملت أَنَّه ُمخاِلٌف لَكالِم األئِمَّ

__________________ 
 ( عن اللسان ا وابألصر ابلعا املهملة.1)
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َض يف هذا اجملاِ  وَسل ما له  كِّيت فيَما قاَ  ا وتـَرَكا اخلَوح قاَ .وانِهيَك ابجلَوحهرِيِّ وابِن ِسيَده ا فقد أَقـَر  ابَن السِّ
َ
 امل

ٌم يَُحلُّ وال يُخاِلُط البُيوُت بنَْفِسِه وال ماِلِه ، ج أَي النَّْفِس ، ناِزهُ ووتُْكَسُر الّزاي ،  بالفَتْحِ  َرُجٌل نَْزُخ الُخلُِق ، ِمن المجاِز :و  َعفيٌف ْمتََكّرِ

 بفتِْحِهما. النََّزاَهةُ و النَّْزهُ  واالسمُ  كصاِحٍب وِصحاٍب ، ، ِنزاهٌ و نَِزهونَ وَ  كُكَرَماء ، ، نَُزهاءُ 

 قليل كحامض من حمض. نزه من نازهو، كَكُرَم ،  نَُزهَ  وقد

 : البُعُد عن الّسوِء. النَّزاَهةُ و

 ً  الُخلُِق. نِزيهُ  َكريٌم : إذا كاَن بَعيداً من اللُّْؤِم ، وهو لنَِزيهٌ  وإنَّ فالنا

ً  إِبِلي نََزْهتُ و  عن الماِء ، أَي باَعَدها عنه ؛ كما في الُمْحَكِم. نََزَهها يقاُل : َسقَى إِبِلَه ثم ِء.: باَعْدتُها عن الما نَْزها

هَ و ً  نَْفَسه عن القَبيحِ  نَزَّ اها ؛ تَْنِزيها ا ال يَجوُز عليه من النَّقائِ  تَْنِزيهُ  ومنه : نَحَّ ِص ؛ هللِا تعالى : وهو تَْبِعيُده وتَْقديُسه عن األَْنداِد واألَْشبَاِه وعمَّ

 تَْنِزيُههُ  : هو (ُسْبحاَن هللاِ )الحِديُث في تَْفِسيِر ومنه 

 أَي إِبعاُدهُ عن السوِء وتَْقِديُسه.

 عن الِمياِه واألَْرياِف ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ ألبِي سهٍم الُهْذِلّي : ببُْعدٍ  : أَي من الماِء ، بالضمِّ  بنُْزَهةٍ  هوو

الِة  زحِه الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ب  طــــــــــــــــــريــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــنـ ــــــــــــــــــَ  أَق

يــــــــــــــــــااب     تــــــــــــــــــِ رُِد املــــــــــــــــــاَء ِإال  انــــــــــــــــــح (1)ال يــــــــــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

هَ   عنه : تََرَكهُ وأَْبعََد عنه. تَنَزَّ

هَ و ُجَل : باَعَده عن القَبيحِ. نِزَّ  الرَّ

هُ  وهو ا يَُذمُّ منها. وقاَل األْزهِريُّ : يَتَنَزَّ هُ  عن َمالئِِم األَْخالِق : أَي يَتََرفَُّع عمَّ ماً وِرْغبَةً عنه.: َرْفعُه نْفَسه عن الشي التَّنزُّ  ِء تَكرُّ

 : أَي بَِعيٌد عن الَمعاِصي. نَِزهٌ  واإِليمانُ 

ُر وال يَْستَْبِعُد منه. ِزهُ يَْستَنْ  وهو ال  عن البَْوِل : أَي ال يَْستَْبِرُئ وال يَتََطهَّ

ُهونَ  وقاَل َشِمٌر : يقاُل قومٌ   ٍء وأَْمالٍء.َكَملي نِزيهٌ  عن الَحراِم ، الواِحدُ  أَْنزاهٌ يَتَنزَّ

 : َورٌع. ( 2)نَِزيهٌ  وَرُجلٌ 

ُهواو  .(3)ُدوا بُِحَرِمُكْم عن القَْوِم : أَي تَباعَ  تَنَزَّ

 : َخالٌء بعيٌد عن الناِس ليَس فيه أََحٌد. نِزيهٌ  وهذا َمكانٌ 

هِ  ، بضّمِ ففتح : َكثيرُ  نَُزِهيٌّ  ورُجلٌ   للَمكاِن البَعيِد. نُْزَهةٍ  َجْمع النّزهِ  إلى الَخالِء ، َمْنسوٌب إلى التَّنزُّ

 ، محّركةً : َمْوِضٌع بِعُماَن. النََّزهىو

هات : الَمواِضعُ  المناِزهُ و ؛ وقد اْستَْعَملَه المصنُِّف في كتابِِه هذا اْستِطراداً في َوْصِف بعِض البِالِد ؛ واْعتََرَض عليه هناك شْيُخنا بأنَّه  الُمتَنَزَّ

 لم يَْسَمْع هذا اللَّْفظ وَغلََّطه.

. الفُؤاِد الَجباُن ؛ : الضَّعيفُ  الَمْنفُوهُ  : [نفه]  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ً  ، كَمنَعَ  نافِهاً فَنَفَه ما كانَ و  أَْيضاً كَسِمَع. نَِفهَ و نُفُوها

 : أَْيضاً ِذلَّةٌ بعد ُصعوبٍَة. النُّفُوهُ و
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. نَِفَهتْ و  نَْفُسه ، كَسِمَع : أَْعيَْت وَكلَّْت ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : ُمنَفَّهٌ  وَجَملٌ  ُمنَفََّهةٌ  ، بالتّْشديِد ، فهي ناقَةٌ  كنَفَّهها حتى انُقََطعَْت ، ها وإِْعياهاناقَتَه : أََكلَّ  أَْنفَهَ و

مح  َواكـــــــــــــــُ ُه يف هـــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ مـــــــــــــــح مِّ َجشـــــــــــــــــــــــــــــَ  ُرب  هـــــــــــــــَ

وِر و     ٍه َ حســــــــــــــــــــــــــــــــُ فــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــرٍي مــــــــــــــــــُ (4)بــــــــــــــــــَ
 

  
ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

__________________ 
ويف اللسـان ألسـامة بن حبيب ا وفيه « قا  اهلذد»يف شـعر أسـامة بن ا ارث ويف الصـحاح والتهذيب  198/  2( البيت يف ديوان اهلذليا 1)
 «.انتيااب»ويرو  :  «ئتيااب ... أقب رابعٍ » :
 ( يف التهذيب. عن ِشر أيضاً. ورجر نَزِه ونزيه.2)
 بعدوها.( يف األساس : أي أ3)
 ( اللسان والصحاح.4)
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هــــــــــــــاٍت  فــــــــــــــ  ــــــــــــــَ نـ وَن مــــــــــــــُ لــــــــــــــُ رححــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  فــــــــــــــقــــــــــــــامــــــــــــــوا يـ

ـــــــــــــــر كـــــــــــــــيِّ     زُُخ ال ـــــــــــــــُ ا نـ ـــــــــــــــوهنـــــــــــــــََ ي (1)كـــــــــــــــَبن  عـــــــــــــــُ
 

  
 وأَْنَشَد ابُن َسيَده :

ِدان و  كـــــــــــــاان وَوجـــــــــــــح ة  مـــــــــــــن بـــــــــــــُ ِر حـــــــــــــَ يـــــــــــــح  لـــــــــــــلـــــــــــــ 

ِد رَادُِع     مــــــــــاَء يف الــــــــــذ وح يــــــــــح َه اهلــــــــــَ فــــــــــ  (2)كــــــــــمــــــــــا نـــــــــــَ
 

  
 له من ماِلِه : أَقَلَّ منه. أَْنفَهَ و

 : اْستََراَح ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. اْستَْنفَهَ و

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كُركَّعِ ؛ وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو لُرْؤبَة نُفَّهٌ  : الَكالُّ الُمْعيي ِمن اإِلبِِل ، والَجْمعُ  النافِهُ 

َهارِي النـ ف ِه 
َ
 (3)بنا َحرَاِجيُج امل

 الناقَةُ ، كَسِمَع : َكلَّْت. نَِفَهتِ و

 ، بالكْسِر ، عن ابِن األْعرابّيِ. نَِفَهتْ  نَْفُسه ، كَمنََع : َضعُفَْت وَسقََطْت ، لُغَةٌ في نَفََهتْ و

إِنََّك إِذا فَعَْلَت ذلَك »ِث : حِدي والَكْسُر عن أَبي عبيٍد ؛ والفَتُْح أَْوَرَده القطُب الحلبيُّ والقَْسطالنيُّ في َشْرَحْيهما على البُخاِري في تَْفِسيرِ 

 .«نَْفُسك نَفََهتْ وْت َعْيناَك َهَجمَ 

 .(4)، كُمْحِسٍن  ُمنَفَّهٌ  ويقاُل للُمْعيي :

ً  ، األخيَرةُ عن ثَْعلَب ، وَمنَعَ  ( 5)من َمَرِضِه ، كَسِمعَ  نَِقهَ   :[نقه]  ، بالفتْحِ. نَْقها

حاحِ   ِمثَاُل تَِعَب تَعَباً. نَِقهَ  وفي الّصِ

ً  َكذِلكَ و  َصحَّ وفيه َضْعٌف. : ِمثَاُل َكلََح ُكلُوحاً : نَقَهَ نُقُوها

حاح : َصحَّ وهو في عقيِب  تِِه ؛ أَو أَفاقَ  علَّتِه. وقاَل غيُرهُ : (6)وفي الّصِ  فهو وكاَن قَِريَب العَْهِد بالَمَرِض لم يَْرِجْع إليه كماُل صحتِِه وقُوَّ

 كُركَّعٍ. نُقَّهٌ  ، ج ناقِةٌ 

ً  والَخبََر ، كَسِمَع وَمنَعَ  حديثَ ال نَِقهَ و ً و نَْقها ً و نَقاَهةً و نُقوها  ؛ ويُْروى بيُت الُمَخبَّل : كاْستَْنقََههُ  فَِهَمهُ ، : نَقَهانا

َقَهتح للُمَحلِِّم  تَـنـح  (7)إىل ذي النـ َه  واسح
 نَِة والفَْهِم.: َسِريُع الِفطْ  ناقِهٌ و نَِقهٌ  فهو َحَكاهُ يَْعقوب ، والَمْعروُف واُستَْيقََهْت.

 .يَنُقَهُ  ويقاُل : فالٌن ال يَْفقَهُ والَ  أَي اْفَهْم. ، إِذاً  فاْنقَهْ  في الحِديِث :و

 اْشتَفَْيُت.:  اْنتَقَْهتُ و من الحديثِ  اْنتَقَْهتُ  في النواِدِر :و

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

كةً. النَّقاَهةُ   : الفَْهُم ، كالنَّقَهاِن ، محرَّ

 : لَِقنَهُ. نَقََههَ والحديَث  نَِقهَ و

 : االْستِْفهاُم. االْستِْنقاهُ و

 لي َسْمعََك : أَي أَْرِعنِيِه. إِْنِقهْ و
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 ِمن الحديِث ، بالكْسِر : اْشتَفَْيُت ؛ كذا في النواِدِر. نَِقْهتُ و

 ؛ عاميَّةٌ. ونَقَهاُن الجْرحِ : عوُدهُ إلى الَوَجعِ 

ً  ، له وعليه ، كَضَرَب وَمنَعَ  نََكهَ  : [نكه]  ليعلََم هل هو شاِرُب َخْمٍر أَْم ال. تَنَفََّس على أَْنِفه ؛ أَو أَْخَرَج نَْفَسه إلى أَْنِف آَخرَ  : نَْكها

اغاني الشمسُ  نََكَهتِ و ها. ؛ عن الصَّ  اْشتَدَّ َحرُّ

 َمهُ ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ واْقتََصَر على الَكْسِر ؛ وأَْنَشَد للَحَكم بن َعْبدل :، كَسِمعَهُ وَمنَعَهُ : تََشمَّ  نَِكَههُ و

ُت مـــــــــــــنـــــــــــــه  دح َوجـــــــــــــَ ـــــــــــــَ دًا فـ الـــــــــــــِ ُت جمـــــــــــــَُ هـــــــــــــح كـــــــــــــِ  نـــــــــــــَ

ٍد     هــــــــح ِديــــــــَث عــــــــَ ِب مــــــــاَت حــــــــَ لــــــــح ــــــــكــــــــَ ــــــــِح ال رِي (8)كــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 .456/  5واملقايي  واللسان والتهذيب  167( ديوانه ص 3)
 ضبرت قلم.« ُمنَـف ه»( يف اللسان والتهذيب : 4)
 ( يف القاموس : كَفرَِح.5)
 .«عقب علته»( يف الصحاح : 6)
 ( اللسان ا وصدره يف اللسان حلم :7)

 ردوا صدور اخلير حىت تنهنهتو 
 صر جنا : جنوت جمالداً.والتهذيب. قا  ابن بري : ورواه يف ف« نكهت جماهدا»( اللسان والصحاح وفيها : 8)
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ُجلَ  اْستَْنَكُهتْ  يقاُل : : َشمَّ ِريَح فَِمِه. اْستَْنَكَههُ و ً و يَْنَكهُ  في َوْجِهي فَنََكهَ  الرَّ ه ليَْعلَم  يَْنَكهُ نَْكها شاِرٌب هو أَْم َغْيِر شاِرٍب ؛ أَ ، إذا أََمْرتَه بأنَّ يَشمَّ

حاحِ.  كما في الّصِ

ي :   شاِهُده قَْوُل األُقَْيِشِر :قاَل ابُن بَّرِ

ًة  َدامــــــــَ َت مــــــــُ ــــــــح رِب هح قــــــــد شــــــــــــــــــــــَ كــــــــَ ــــــــح ــــــــون د ان ــــــــقــــــــول  ي

ال     رحجـــــَ فـــــَ ُت ســـــــــــــــــــَ لـــــــح رح َأكـــــَ مح : ال بـــــــَ ُت هلـــــَُ لـــــــح قـــــُ ـــــَ (1)فـ
 

  
 : التي َذَهبَْت أَْصواتُها ِمن اإلْعياِء. ِمن اإِلبِِل ، كُسكَّرٍ  النُّكَّهُ و

ي لُرْؤبَة : ( 2)النُّقَّهِ  قاَل الَجْوهِريُّ : وهي لُغَةُ تِميٍم في  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِتضاِم الراِغياِت الن ك ِه   (3)بعد اهح
ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : ِريُح الفَِم. النَّْكَهةُ 

 .االْستِْنَكاهِ  وبالضّمِ : اسٌم من

ُجُل ، كعُِنَي : تغيََّرتْ  نُِكهَ و  من التَُّخَمِة. نَْكَهتُهُ  الرَّ

. تُْنَكهْ  لدُّعاِء لإلنساِن : ُهنِّيَت والويقاُل في ا  ، أَي أََصْبَت َخْيراً وال أَصابََك الضُّرُّ ؛ نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ

َكةً  النََّمهُ  : [نمه] .:  ، محرَّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ً  ، كفَِرَح ، نَِمهَ  ِشْبهُ الَحْيَرةِ ؛ وقد وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو  . تَحيََّر ؛ يمانيَّةٌ.ناِمهٌ و نَِمهُ  ، فهو نََمها

 عنه واْنَزَجَر ؛ شاِهُد الَكّفِ قَْوُل الشاِعِر : فََكفَّ  عنه َكفَّهُ وَزَجَرهُ  : أَي فَتَنَْهنَهَ  عن األَْمرِ  نَْهنََههُ  : [نهه]

نح  َك إن  مـــــــــــــــــــــــَ هح ُدمـــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــِ ن  هنـــــــــــــــــــــــَح

زح     دح ِن عـــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــِ رَت  اب ـــــــــــــــــــــِ غـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ (4)يـ
 

  
ْجِر قَْوُل  ، ٌء دوَن العَْرِش شي نَْهنََهها لقد اْبتََدَرها اثْنا َعَشَر َمِلكاً فما»في حِديِث َوائِل : و أَي ما َمنَعَها وَكفَّها عن الُوصوِل إليه ؛ وشاِهُد الزَّ

 أَبي ُجْنَدٍب الُهَذِلّي :

وحِم عــــــــ ُت أُود الــــــــقــــــــَ هــــــــح نـــــــــَ هــــــــح نـــــــــَ ٍة فـــــــــَ رحبــــــــَ  نــــــــهــــــــم بضــــــــــــــــــــــَ

ر     حـــــــَ يـــــــاَن جمـــــــُح َ  عـــــــنـــــــهـــــــا كـــــــر  َحشـــــــــــــــــــــح فـــــــ  نــــــــَ (5)تــــــــَ
 

  
نَههُ  وأَْصلُها بالسَّْبُع : إِذا ِصْحَت به لتَُكفَّه. نَْهنَْهتُ  ومنه بثالِث هاآٍت ، وإِنَّما أَْبدلُوا منْبدلُوا من الهاِء الوْسَطى نُوناً للفَْرِق بيَن فَْعلََل وفَعََّل ،  نَهَّ

حاحِ.وَزاُدوا النونَ    من بين الُحُروِف ألنَّ في الَكِلَمِة نُوناً ؛ كما في الّصِ

قيُق النَّْسجِ ؛ النَّْهنَهُ و  والَهْلَهلَة واللْهلََهة واللْهلَة. النَّْهنََهة عن األْحمِر ، كالَهْلَهِل ، وَكذِلكَ  : الثَّْوُب الرَّ

ً  ءُ الشَّي ناهَ  : [نوه]  النَّباُت. ناهَ  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ ومنه نائِهٌ  فهو اْرتَفََع ، : يَنُوه نوها

 الهاَمةُ : َرفَعَْت رأَْسها فَصَرَخْت. ناَهتِ و

ً و تَنُوهُ  ءِ نَْفُسه عن الشَّي ناَهتْ و  أَبَْت وتََرَكْت. قيَل :و؛  اْنتََهتْ  : تَناهُ نَْوها

 أَْنفُسنا عن اللّْحِم ، أَي أَبَتْهُ فتََرَكتْهُ ؛ َرَواهُ ابُن األَْعرابّيِ. تْ ناهَ  وِمن َكالِمِهم : إذا أََكْلنا التَّْمَر وَشَرْبنا الماءَ 

. قَِويَْت ؛ نَْفِسي : ناَهتْ و  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 النَّْفُس عنهما ، أَي تَْقَوى عليهما ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. تَنُوهُ  ويقاُل : التَّْمُر واللّبَنُ 

ً  البَْقُل الدَّوابَّ  ناهَ  قاَل ابُن ُشَمْيل :و َدها:  يَنُوُهها نَْوها َدها. ؛ ( 6)َهجَّ  هكذا في النُّسخِ والصَّواُب َمجَّ
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ا الَمْجُد ففي كّلِ نَْبٍت ؛ وقَْوُل الشاِعِر : النَّوهُ  قاَل ابُن ُشَمْيل : وهو ُدوَن الّشبَعِ ، وليسَ  ِل النَّْبِت ، وأَمَّ  إالَّ في أَوَّ

ٍر وعن ُشرحِب  ُهوَن عن َأكح  (7)يـَنـح
 وإالَّ فال يَجوُز. يَنُوُهونَ  أَرادَ 

 َمْقلُوباً عن نََهْت. تَنُوه أَْنفُسنا ناَهتْ  قاَل األْزهِريُّ : كأَنَّه جعلَ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( يف اللسان والصحاح : النـ ق ه.2)
 .474/  5واللسان واملقايي   166( ديوانه ص 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 برواية : 357/  1( شرح أشعار اهلذليا 5)
 هنـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــت أوىل الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــم و 

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 .«دهاجمّ »( يف القاموس : 6)
 ( اللسان ويف التهذيب برواية :7)

 ينهون عن أكر وشرب مثله
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 قاَل ابُن األْنباِري : مْعنَى يَْنُهوَن ، أَي يَْشربُوَن فيَْنتَُهوَن ويَْكتَفُوَن ؛ قاَل : وهو الصَّواُب.

َههُ و هَ و نَوَّ ْوِت ؛  به : َدعاهُ  نَوَّ ُل َمنْ أَنا »حِديُث ُعَمر : ومنه بَرْفعِ الصَّ هَ  أَوَّ  .«بالعََربِ  نَوَّ

فَه ؛ قاَل أَبو نَُخْيلَة : َرفَعَهُ  أَْيضاً :و اهُ وَشهَره وَعرَّ  وَطيََّر به وقَوَّ

الً و  رِي ومـــــــــــا كـــــــــــان خـــــــــــامـــــــــــِ َت د ِذكـــــــــــح و هـــــــــــح ـــــــــــَ  نـ

ِ  و     عـــــــح ـــــــَ ُه مـــــــن بـ بـــــــَ ـــــــح ِر أَنـ ـــــــح َ  الـــــــذِّك عـــــــح ـــــــَ ن  بـ ـــــــكـــــــِ (1)ل
 

  
 ِء ، أَي اْنتََهْيُت عنه وتََرْكتُه.عن الشي نُْهتُ  يقاُل : ِء.، ويَُضمُّ : االْنتِهاُء عن الشَّي النَّْوهُ و

 كالَوْجبَِة. الواِحَدةُ في اليوِم واللْيلَِة ، وهي : األَْكلَةُ  النَّْوَهةُ و

اَهةُ و اَحةُ ، النَّوَّ ا أَْن يكوَن من قَْوِلهْم : : النَّوَّ ا أَْن يكوَن من اإِلشاَدةِ ، وإمَّ  .الهاَمةُ  ناَهتِ  إِمَّ

هُ و حُ  النُّوَّ  ِزنَةً ومْعنًى. ، كُسكٍَّر : النُّوَّ

هٌ  يقاُل : هامٌ   ؛ قاَل ُرْؤبَة : نُوَّ

 (2)عل  إكاِم البائجاِت النـ و ِه 
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  ءِ بالشي نُْهتُ   : َرفَْعتُه ؛ وقَْوُل الشاِعِر أَْنَشَده ابُن األَْعرابّيِ : نَْوها

وُف  هـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــح
َ

ُض املـــــــــــــــــ  ِإذا َدعـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــَ

وُف     الُت اهلـــــــــــــُ (3)نـــــــــــــو ه مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــزاجـــــــــــــِ
 

  
ه فَسََّره فقاَل :  منها أَي أَْجبَنَهُ بالَحنِيِن. نوَّ

اُء : أَْعِطني ما  ، أَي يَُسدُّ َخصاَصتي. يَنُوُهني وقاَل الفرَّ

ةُ البََدِن. النُّوَهةُ و: أَي ال يَْنَجُع فيها.  يَنُوُهها وإِنَّها لتَأْكُل ما ال  : قُوَّ

 ، كُزبَْيٍر : قَْريةٌ بِمْصَر ِمَن الغَْربيَِّة. نَُوْيهُ و

. ، كنِيٍل : نِيهٌ  : [نيه]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

اغانّي  د بيَن ِسِجْستاَن وإْسفَرايَِن ، وهو واُب أَْسفَُزاُر ؛ كما هو نَصُّ الصَّ وياقوت. ويقاُل بيَن هَراةَ وكْرَمان ؛ ومنه  (4)كذا في النسخِ والصَّ

ْين وَسِمَع عليه وعلى غيِرِه الحِديَث ، وعليه تَفَقَّه الفَِقيهُ الشافِِعيُّ تَفَقَّه على القاِضي ُحسَ  النِّيِهيُّ  أَبو محمٍد الَحَسُن بُن عبِد الرحمِن بِن الُحَسْينِ 

ٌث ، من  النِّيِهيُّ  ؛ وابُن أَخيِه عبُد الرحمِن بُن عبِد هللِا بِن عبِد الرحمِن أَبو محمدٍ  480أَبو إِْسحاق الَمْرَوزيُّ ، تُوفي في ُحدوِد َسنَة  فَِقيهٌ ُمحّدِ

 .548شيوخِ ابِن الّسمعانّي ، تُوفي َسنَة 

فيُع الُمْشِرُف ؛ ( 5)النائِهُ و  .«ـه ن و»هو ِمن ناهَ يَنُوهُ ، كما َذَكَره الَجْوهِريُّ في  : الرَّ

اِء. اْرتَفََع ؛ إِذا ناهَ يَناهُ  يُْحتََمُل أَْن يكوَن ِمنو  عن الفرَّ

 أُْعِجَب. : ناهَ يَناهُ و

 َمْقلوٌب من نَهاةٍ. ِء ؛: ُمْنتَِهيَةٌ عن الشَّي ناهةٌ  نَْفسٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َوَزان لصاِحِب الَمْوِصِل ، عن ياقوت. نيروه : [نيره]  : من قِالعِ ناِحيَِة الزَّ

 مع اهلاء فصل الواو
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 : الِفْطنَةُ. الَوْبهُ  : [وبه]

 الِكْبُر. أَْيضاً :و

ً  ، ( 6)بَهَ له ، كَمنََع وفَِرحَ وَ  ً وَ  َوْبها  ، بالفتْحِ  َوبَها

__________________ 
 ( اللسان.1)
 والتكملة ا وقبله :« النائحات»واللسان والتهذيب وفيهما :  167( ديوانه ص 2)

 كم رعن لياًل من صد  منبه
 .«قوله : البائجات أي املفاجئات يقوُ  : فجئتهن ومل يشعرن هبن فراعتهن اإلبر ا كذا يف التكملة»وهبامش املطبوعة املصرية : 

 .«اهلوف»بد  : « اجلوف»ن وفيه : ( اللسا3)
 ا ولعر الشارح نقر عن كتاب آخر للصاغاين.« إسفراين»( الذي يف التكملة : 4)
 ( يف القاموس : والنايه.5)
بَه.6) اً وَوهَباً : تـَنَـب َه وَفطَن ا كَبوح  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َوهبح

 هكذا بنسخته.
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بَهَ و  ا ُوبُوهاً و والسكوِن ا   .(1) : َفِطنَ  َأوح
ً  له َوبِْهتُ ووقاَل األْزهِريُّ : نَبِْهُت لألَْمِر أَْنبَهُ نَبَهاً   وأَبَْهُت آبَهُ أَْبهاً : وهو األْمُر تَْنساهُ ثم تَْنتَبِه له. أَْوبَهُ َوبَها

 وقاَل الِكسائيُّ : أَبَْهُت وبُْهُت أَبُوه وأَباهُ.

يت : ما أَبِهْ  ّكِ له ، بالفتْحِ والكْسِر ، وما بَأَْهُت له وما بََهأُْت له : يريُد ما  َوبِْهتُ  وما َوبِْهتُ  ُت له وما أَبَْهُت له وما بِْهُت له وماوقاَل ابُن الّسِ

 فََطْنُت له.

هُ  هُ يُوبَ  ُربَّ أَْشعََث أَْغبََر ِذي ِطْمَرْيِن ال»في حِديٍث َمْرفوعٍ : و ال يُبالَى به. أَي له وبه : يُوبَهُ  هو الو َمْعناهُ ال  ، «له لو أَْقَسَم على هللِا ألَبَرَّ

 ه بحيُث إِذا َدعاهُ اْستَجاَب له ُدعاَءه.يُْفَطُن له لِذلَّتِِه وقِلَِّة َمرآتِه وال يُْحتَفَُل به لََحقاَرتِه ، وهو َمَع ذِلَك من الفَْضِل في ِدينِه واإِلْخبَاِت لربِّ 

اُج : ما أَْوبَْهتُ  جَّ  أَي ما َشعَْرُت. َوبَْهت  له لُغَةٌ فيوقاَل الزَّ

يِن َحِنيفاً )َمعروٌف ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  : م الَوْجهُ   :[وجه]  .(2) (فََأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

 .أَْوُجهٌ  ج ؛ (3) (فَأَيْ َنما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه هللاِ ): ومنه قَْولُه تعالى  ٍء ؛ُمْستَْقبَُل كّلِ شي  :الَوْجهُ و

 .ُوُجوِهُكم َمكانَ  أَْوُجِهُكمْ  للَكثيِر ، وَزَعَم أَنَّ في ِمْصحِف أُبّيِ  األَْوُجهُ  قاَل اللَّْحيانيُّ : ويكونُ 

 .(4) (فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكمْ )قاَل ابُن ِسيَده : أُراهُ يُريُد قَْولَه تعالى : 

 .(فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكمْ )ومنه قَْولُه تعالى :  ؛ ُوُجوهٌ و

اُء : َحّيِ  أُُجوهٌ ،و  .األُُجوهِ  وَحّيِ  الُوُجوهِ  َحَكى الفرَّ

ْت. يِت : ويَْفعلوَن ذِلَك َكثيراً في الواِو إذا اْنَضمَّ ّكِ  قاَل ابُن الّسِ

 .(5) (ء  هاِلك  ِإاّل َوْجَههُ ُكلُّ َشيْ )ومنه قَْولُه تعالى :  ِء ؛نَْفُس الشَّي  :الَوْجهُ و

اُج : أَراَد إالَّ إِيَّاهُ.  قاَل الزجَّ

أْيِ نَْفُسه ؛ ُمبالَغَةٌ ، أَشاَر إِليه الّراغُب. َوْجهُ  ويقاُل : هذا أُْي أَي هو الرَّ  الرَّ

لُهُ. الَوْجهُ و ِلِه ؛ وهو مجاٌز ؛ ومنه ِجئْتُكَ  هِ لَوجْ  يقاُل : كاَن ذلكَ  من الدَّْهِر : أَوَّ ِلِه ؛ وكذا َشبَاب نَهاٍر  بَوْجهِ  الدَّْهِر ، أَي أَوَّ نهاٍر ، أَي أَوَّ

َر قَْولُه تعالى :   ؛ كذِلَك قَْوُل الشاِعِر : (6) (َوْجَه النَّهاِر َواْكُفُروا آِخَرهُ )وَصْدِر نَهاٍر ؛ وبه فُّسِ

ِر مــــــــــــالــــــــــــِ  تــــــــــــَ قــــــــــــح رورًا مبــــــــــــَ نح كــــــــــــاَن َمســــــــــــــــــــــــــح  ٍك مــــــــــــَ

ِه هنـــــــــــاِر     نـــــــــــا بـــــــــــَوجـــــــــــح َوتـــــــــــَ (7)فـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــبحِت ِنســـــــــــــــــــــــــح
 

  
 من النَّْجِم : ما بََدا لك منه. الَوْجهُ و

 به ؛ وهو مجاٌز. من الَكالِم : السَّبيُل الَمْقصودُ  الَوْجهُ و

 ، أَي أَْشرافُه. ُوجهاُؤهُ والبَلَِد  ُوُجوهُ  يقاُل : هؤالء .ُوَجهاءُ  ، جِ  كالَوِجيهِ  ؛ ُوُجوهٌ  َسيُِّد القَْوِم ، ج : الَوْجهُ  ِمن المجاِز :و

 وُحْرَمةٌ. َجاهٌ  أَي ، «ِمن الناِس حياةَ فاِطَمةَ ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما َوْجهٌ  كاَن لعليّ »الحِديُث : ومنه َمقلوٌب منه ؛  ، الجاهُ  : الَوْجهُ و

حاحِ.بمْعنَى ، والهاُء عوٌض ِمن الو الِجَهةُ و الَوْجهُ و  اِو ؛ كما في الّصِ

َجه هل هي اسُم َمكانِ  الِجَهةِ  قاَل شْيُخنا : ولَُهم َكالٌم في ُد والفاِرِسيُّ والماِزنيُّ ، أَو َمْصَدر كما هو قَْوٌل  الُمتَوَّ إليه كما َذَهَب إليه الُمبّرِ

 للَماِزنّي أَْيضاً.
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ا بََسَطه أَبو حيَّان   وغيُرهُ.قاَل أَبو َحيَّان : هو ظاِهُر َكالِم ِسْيبََوْيه ، أَو تُْستَْعمُل بالَمْعنَيَْيِن أَو َغْير ذِلَك ممَّ

__________________ 
 مضروب عليه بنسخة املؤلف هامش القاموس.« وأوبه : فطن»( قوله : 1)
 .30( الروم ا اآية 2)
 .115( البقرة ا اآية 3)
 .6ا واملائدة ا اآية  43( النساء ا اآية 4)
 .88( القصص ا اآية 5)
 .72( آ  عمران ا اآية 6)
نســـبه للربيض بن زايد الفزاري يوم « وجه هنار»العبســـي ا واألســـاس. ويف معجم البلدان : ( اللســـان والتهذيب ا ونســـبه حباشـــيته لقي  بن زهري 7)

 قتر مالك بن زهري العبسي.
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ُك ، : الَوْجهُ و اء. القَِليُل من الماِء ، ويَُحرَّ  ِكْلتاُهما عن الفرَّ

مُّ عن  ، ُمثَلَّثَةً ، الِجهةُ و اغانيّ الكْسُر والفتُْح نَقَلَهما ابُن ِسيَده ، والضَّ  الَوْجه ونقَل في البصائِِر التَّثِْليَث في ، بالضّمِ والكْسِر ؛ الُوْجهُ و الصَّ

هُ  الجانُِب والنَّاِحيَةُ  أَْيضاً :  إليها والَمْقصوُد بها. الُمتََوجَّ

أْي ، أَي نَْفُسه ، واالسمُ  َوْجهُ  وقاَل الَجْوهِريُّ : ويقاُل هذا ها ، والواُو تُثْبَُت في األْسماِء كما قالوا ِوْلَدةٌ ، ، بكْسِر الواِو و الُوْجَهةُ  الرَّ ضّمِ

 وإِنَّما ال تَْجتَِمُع مع الهاِء في الَمصاِدِر ، انتََهى.

 أَْمِره ، أَي قَْصَدهُ ؛ قاَل الشاِعُر : ِوْجَهةَ  ويقاُل : َضلَّ 

ِه  قـــــــــــــِ َة َروح هـــــــــــــَ ر  ِوجـــــــــــــح َواَر وضـــــــــــــــــــــــــــَ َذ اجلـــــــــــــِ بـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  نـ

َؤاَدُه اب    ُت فــــــــــــــُ لـــــــــــــح لـــــــــــــَ تــــــــــــــَ َرِ  ملـــــــــــــا اخـــــــــــــح طـــــــــــــح (1)ملـــــــــــــِ
 

  
 أَْمِره كْيَف يأْتي له. َوْجهَ  ، أَي ال يْبِصرُ  ِوْجَهةٌ  في هذا األَْمِر وال ِجَهةٌ  ويقاُل : ما له

 الطَّريِق. ِجَهةَ  : يُريدُ  ِجَهتِه وَخّلِ عن

ً  ، كَوَعَدهُ ، َوَجَههُ  قاَل األْصمعيُّ :و  .َمْوُجوهٌ  فهو جْهتُهُ  وكذا ؛ َمْوُجوهٌ  ، فهو َوْجَههُ  َضَربَ  : َوجها

َههُ و ً  في حاَجتِه َوجَّ ه ِجَهةَ  : أَْرَسلَهُ  تَْوِجيها  كذا. فتََوجَّ

َههُ  ِمن المجاِز :و فَهُ ؛ األميُر ، أَي َوجَّ ً  َصيََّرهُ  : كأَْوَجَههُ  َشرَّ ي الْمرِئ القَْيِس : َوِجيها  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِه و  كـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــح َر يف مـــــــــــــــــُ يحصـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ُت قـ  انَدمـــــــــــــــــح

ُت الــــــــــــــــرَبِيــــــــــــــــدا فــــــــــــــــبَ     بــــــــــــــــح يِن وركــــــــــــــــِ هــــــــــــــــَ (2)وحجــــــــــــــــَ
 

  
َهتِ و ً  الَمَطَرةُ األرَض : َصيََّرتْها َوجَّ  كما تقوُل : تََرَكِت األرَض قَْرواً واِحداً. واِحداً. َوْجها

هَ و  النَّْخلَةَ : َغَرَسها فأَمالَها قِبَل الشَّماِل فأَقاَمتْها الشَّماُل. َوجَّ

مُّ والَكْسُر في ، ُمثَلَّثَْيِن ؛ تُجاَهكَ و ِوجاَهكَ  يقاُل : قَعَْدتُ و حاحِ ، والفتُْح عن اللّْحيانّي ؛ أَي ِحَذاَءَك ِمن ِوجاَهكَ  الضَّ  َوْجِهكَ  ( 3)تِْلقاءِ  في الّصِ

حاحِ : أَي قِبالَتََك.  وفي الّصِ

 اْسماً وَظْرفاً. التُّجاهَ   ؛ واْستَْعَمَل ِسْيبََوْيهلَُهم رأْيٌ  اتََّجهَ  بُني على قْوِلهم تِجاَهكَ و تُجاَهكَ  قاَل : وقَْولُهم :

 العَدّوِ ، والتاُء بدٌل من الواِو. تُجاهَ  أَي ُمقابَلَتَهم وِحذاَءُهم ؛ ويُْروى : ، «العَدوِّ  ُوجاهَ  وطائِفَةٌ »في حِديِث صالةِ الَخْوِف : و

ً  لَِقيهُ و  .َوْجَههُ بَوْجِههِ  : قابَلَ  ُمواَجَهةً و ِوجاها

 سواٌء كانا َرُجلَْين أَو َمْنزلَْين. : تَقاباَل واَجَهاتَ و

هُ و  .كالَوِجيهِ  ، الجاهِ  كمعَظٍَّم : ذُو ، الُمَوجَّ

هُ  ِمن المجاِز :و  .كالَوِجيَهةِ :  الَوْجَهْينِ  ِمن األَْكِسبَِة : ذُو الُمَوجَّ

هُ  ِمن المجاِز :و هِ  على التَّْشبِيِه بالِكساءِ  ، ( 4)َحَدبَتاِن في َظْهِرِه وفي َصْدِرهِ َمْن له  ِمن النَّاِس : الُمَوجَّ  .الُمَوجَّ

هُ  ال يُِحبُّنا األَْحَدبُ »في حِديِث أَْهِل البَْيِت : و  ؛ َحَكاهُ الَهَرِوّي في الغَِريبَْيِن.« الُمَوجَّ

هَ و  .َوَجَهه وهو ُمطاوعُ  أَْقبََل ؛ إليه : تََوجَّ

هَ و  اْنَهَزَم.  ؛الَجْيشُ  تََوجَّ

هَ  ِمن المجاِز :و  ِسنُّه وأَْدبََر ؛ قاَل أَْوُس بُن َحَجر : (5) َولَّى وَكبِرَ  الشيُخ ، إِذا تََوجَّ
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ين  نــــــــــ  كــــــــــِ بــــــــــاِب يــــــــــُ ر  الشــــــــــــــــــــــــ  ِدَ  ال  ــــــــــِ هــــــــــح  كــــــــــعــــــــــَ

ُف و     َه دالــــــــــــــِ َوجــــــــــــــ  نح تـــــــــــــــَ ٌن ممــــــــــــــ  فــــــــــــــَ (6)ال يـــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .«ابملطرد»( اللسان وفيه : 1)
 اللسان.( 2)
 ( يف القاموس ابلنصب ا والكسر  اهر.3)
َحّدُث.4)

ُ
رٍو امل ه  مُد بُن َعمح َُوجِّ

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وأبو امل
ََزَم ا وَأمححَ ُ 5) ُن َأنح ما يـَتَـ  ( عل  هامش القاموس عن نســخة : والشــيخ : َوىل  ا وأَدحبـََر ا وَكربَ ا والُعُمُر : تـََوىل  ا واجلَيحُش : اهنح َوج ُه ا َأي : ما حُيحســِ

 مضروب عليه بنسخة املؤلف ا أفاده عل  هامش القاموس أيضا.« واهنزم ووىّل وكرب»وقوله :  أَيحيتَ الَغاِئرَت ا هكذا بنسخة املؤلف.
 وال هرم. كعهد  ال عهد الشباب يضلين  برواية : 64( ديوانه ط بريوت ص 6)
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هَ  األَْعرابّيِ : يقاُل َشِمَط ثم شاَخ ثم َكبَِر ثمقاَل ابُن   ثم َدلََف ثم َدبَّ ثم َمجَّ ثم ثَلََّب ثم الَمْوت. تََوجَّ

 عن ابِن األَْعرابّيِ. ُزهاُؤهُ ؛ أَي أَْلٍف ، بالكْسِر : ِوجاهُ  ُهمو

 وقَْدٍر. جاهٍ  صاَر ذا:  َوجاَهةً  ، كَكُرَم ، َوُجهَ  ، كنَُدٍس ؛ وقد كالَوُجهِ  وهذا قد تقدََّم له فهو تْكراٌر ؛ ؛ ُوَجهاءُ  ، ج الجاهِ  : ذُو الَوِجيهُ و

جلُ  الَوْجه يَتَراَءى فيها َوْجهانِ  َمْعروفَةٌ َحْمراُء أَو َعسِليَّة لها م (1) َخَرَزةٌ  ، وهي َوْجَههُ بالَوِجيهِ  ِمن المجاِز : َمَسحَ و  كالِمْرآةِ يَْمَسُح بها الرَّ

 . (2)كالَوِجيَهةِ  أَراَد الدُّخوَل عْنَد السُّْلطاِن ؛إذا  َوْجَهه

 وهو مجاٌز. ، ( 3)من الَخْيِل : الذي تَْخُرُج يَداهُ َمعاً عنَد النِّتاجِ  الَوِجيهُ و

الً  ِحِم أَوَّ الً يَتْنٌ  َوِجيهٌ : ويقاُل أَْيضاً للَولَِد إذا َخَرَجْت يَداهُ ِمن الرَّ  .التَّْوِجيهُ  واسُم ذِلَك الِفْعلِ  ، ، وإذا َخَرَجْت ِرْجالهُ أَوَّ

ي لُطفَْيل الغَنَوّي : فََرساِن م : الَوِجيهُ و يا بذِلَك ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  َمْعروفاِن ِمن َخْيِل العََرِب نَِجيباِن ُسمَّ

  ٍ ـــــــــــــِه والحـــــــــــــِ ي ـــــــــــــوجـــــــــــــِ راِب وال ـــــــــــــغـــــــــــــُ ـــــــــــــاُت ال ـــــــــــــن  ب

ِب و     َنســـــــــــــــــــــــِّ تــــــــــَ ُ
َة املـــــــــ بـــــــــَ مـــــــــي ِنســـــــــــــــــــــــح نـــــــــح َوَج تــــــــــَ (4)َأعـــــــــح

 

  
والِحٌق ومذهٌب وَمْكتوُم ، وكانْت هذه َجِميعُها لغَنِّيِ بِن  الَوِجيهُ وقاَل ابُن الَكْلبي : وكان فيَما َسّموا لنا من ِجياٍد فُُحولها الُمْنجبات : الغُراُب 

 أَْعصر.

ً  : صاَدفَهُ  أَْوَجَههُ و  ْوهِريُّ للُمساِوِر بِن ِهْنِد بِن قَْيِس بِن ُزَهْير :وأَْنشد الجَ  ؛ َوِجيها

ين  نـــــــــــــــَ هـــــــــــــــح َدمـــــــــــــــا َأوحجـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح واين بــــــــــــــــَ  إن  الـــــــــــــــغـــــــــــــــَ

َوُر     َن شـــــــــــــــــــــــيـــــــــٌخ َأعـــــــــح لـــــــــح َت قــــــــــُ َن مثـــــــــُ  َرضـــــــــــــــــــــــح (5)َأعـــــــــح
 

  
َدفِ  تَْوِجيهُ و والحافَِرْيِن واْلتِواٌء في  كذا في النُّسخِ والصَّواُب العُجانَْين ؛ تَدانِي العُجايَتَْيِن ؛ في الفََرِس  أَو هو إالَّ أنَّه ُدونَه ، القوائِِم : كالصَّ

ْسغَْيِن.  الرُّ

ْعِر ، قَوافِي والتَّأِْسيُس في التَّْوِجيهُ  ِمن المجاِز :و  وذلَك ِمثْل قَْوله : الّشِ

 (6)ِكِليين هلَمِّ اي أَُميَمة انِصِب 
ادُ فالباُء هي القافِيَةُ  اِد تأِْسيٌس ، والصَّ  بيَن التَّأِْسيِس والقافِيَِة. تَْوِجيهٌ  ، واألِلُف التي قَْبل الصَّ

حاحِ : قاَل أَبو عبيٍد :  هو الَحْرُف الذي بيَن أَلِف التَّأِْسيِس وبيَن القافِيَِة. التَّوِجيهُ  وفي الّصِ

ي : ِوّيِ  ( 7)الَحْرفِ  هو َحَركةُ  التَّْوِجيهُ  وقاَل ابُن بَّرِ  الُمقَيَِّد. الذي قبَل الرَّ

ِوّيِ   في القافِيَِة الُمقَيََّدةِ. وفي الُمْحَكم : الَحْرُف الذي قَْبل الرَّ

هَ  ألنَّه تَْوِجيهٌ  وقيَل له ِوّيِ المقيَِّد إليه ال َغْير ، ولم يَْحُدث عنه حْرُف ِليٍن كما َحَدَث من َوجَّ ّسِ والَحْذِو والَمْجَرى  الَحْرَف الذي قَْبل الرَّ الرَّ

ي َدِخيالً لدخوِلهِ  ِوّيِ فإنَّه يُسّمى الدَِّخيَل ، وُسّمِ ا الَحْرُف الذي بيَن أَِلِف التَّأِْسيِس والرَّ ى َحَرَكتُه اإلْشباَع. والنَّفَاِذ ، وأَمَّ  بيَن الِزَمْين ، وتُسمَّ

هُ وتَْفتََحه ، فإن كَ  : التَّْوِجيهُ  أَو  َسْرتَه فَِسناٌد.أْن تَُضمَّ

ِوّيِ المقيَِّد كقَْوِلِه : التَّْوجيهَ  قاَل ابُن ِسيَده : هذا قَْوُل أَْهِل اللّغَِة ، وتَْحِريره أَْن تقوَل : إنَّ   اْختِالُف حرَكِة الَحْرِف الذي قَْبل الرَّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : مَححراُء.1)
َهُه إذا أَراد الد خو ( عل  هامش القامو 2) ُح هبا الر ُجُر َوجح ُه كاملِرحآِة ا مَيحســــــــــــــَ هان ا َيرَتاء  فيها الوجح ِلي ٌة هلا َوجح َ  عل  س عن نســــــــــــــخة : أو َعســــــــــــــَ

 الس لطاِن.
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ُر َوِجي ٌه.3)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وهو َمهح
 ( اللسان.4)
 «برن مَثتأد وأر  الغواين» ( الصحاح ويف اللسان برواية :5)
 وعجزه : 9( ديوانه ص 6)

 ِء الكواكبِ لير أقاسيه بطيو 
 ( يف القاموس : ا رُف ابلرفض ا والكسر  اهر.7)
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رَتَ ح و  ُخح
 قامتِِ اأَلعحماِ  خاِوي امل

 وقْوله فيها :

 أَل َف َشىت  لي  ابلر اعي اَ ِم ح 
 وقَْوله مع ذلك :

 الُعُق ح ِسرنا وقد َأو َن  حويَن 
ي : والَخيُل ال يُِجيُز اْختاِلفَ  ه يََرى  التَّْوِجيهِ  ويُِجيُز اْختِالَف اإلْشباعِ ، ويََرى أَنَّ اْخِتالفَ  التَّوِجيهِ  قاَل ابُن بَّرِ ِسناٌد ، وأَبو الَحَسِن بضّدِ

ّمِ ، جائِزاً ، ويََرى الفتَْح مع الكْسِر والضِم قَبيحاً في، إالَّ أَنَّه يََرى اْختِال التَّْوِجيه اْختِالَف اإلْشباعِ أَْفَحش ِمن اْختِالفِ   فَهما ، بالكْسِر والضَّ

أََشّد ِمن اْستِْقباِحه في اإِلْشباعِ ، ويَراهُ ِسناداً بِخالِف اإلْشباعِ ، واألَْخفَش يَْجعَل اْختِالَف  التَّْوِجيه واإِلْشباعِ ، والَخليُل يَْستَْقبحه في التَّْوِجيهِ 

 باعِ بالفَتْحِ والضّمِ أَو الَكْسِر ِسناداً.اإلشْ 

 قاَل : وِحَكايَةُ الَجْوهِرّي ُمناقَِضة لتَْمثِيِله.

ِوّيِ  التَّْوِجيه وقاَل ابُن جنِّي : أَْصلُه ِمن هٌ  ، كأَنَّ َحْرَف الرَّ تََرى أنَّهم  : أََحُدهما ِمن قْبِله واآلَخُر ِمن بْعِده ، أاَل َوْجهان عْنَدهم أَي كاَن له ُمَوجَّ

يت  ؟نحو الَحِمْق والعُقُْق والُمْختََرقْ  (1)اْستَْكَرهوا اْختِالَف الَحرَكِة ِمن قَْبِله ما َداَم ُمقيَّداً  كما يَْستَْقبِحوَن اْختِالفَها فيه ما َداَم ُمْطلقاً ، فلذِلَك ُسّمِ

ِوّي الُمقيَّد ً  الَحَرَكة قَْبل الرَّ يتقدَُّمه ، وإذا كاَن ُمْطلقاً  َوْجهٌ  في حالَْين ُمْختَِلفَتَْين ، وذِلَك أنَّه إذا كاَن ُمقيَّداً فلَه َوْجَهْين ِويّ إْعالماً أَنَّ للرَّ  تَْوجيها

ر عنه ، فَجَرى َمْجَرى الثَّْوبِ  َوْجهٌ  فله هِ  يتَأَخَّ  ونحِوِه. الُمَوجَّ

ْهتُ  أَي : ( 2)أَتَْجهُ  إليك تََجْهتُ وَ   ، ألنَّ أَْصَل التاِء فيهما واٌو. تَوجَّ

ي : قاَل أَبو زْيٍد : جلُ  تَِجهَ  قاَل ابُن بَّرِ ً  الرَّ  .يَتَْجهُ تََجها

 ، بالفتْحِ ؛ وأَْنَشَد أَبو زْيٍد لِمْرداِس بِن ُحَصْين : تََجهَ  وقاَل األَْصمعيُّ :

نـــــــــــا  هـــــــــــح َة إذح  ـــــــــــَِ بـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــَ رحُت لـــــــــــه الـــــــــــقـــــــــــَ  َقصـــــــــــــــــــــــــَ

ه ِذراعــــــــــــِ و     ّدتــــــــــــِ تح بشــــــــــــــــــــــــــَ (3)ي مــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــَ
 

  
 ، فحَذَف أَِلَف الَوْصِل وإْحَدى التاَءْيِن. اتََّجْهنا ، والذي أَراَده تََجْهنا واألْصمعّي يَْرويه :

ْهتُ و ً  إليك َوجَّ ْهتُ  : تَْوِجيها هْ  ِكالُهما يقاُل مثْل قَْوِلك بَيََّن وتَبَيََّن ؛ ومنه الَمثَُل : أَيَّنما ، تََوجَّ ْهتُ  َسْعداً ؛ َغْير أَنَّ قَْولَكَ  (4)أَْلقى  أَُوّجِ إليك  َوجَّ

هوإليَك ،  ( 5)َوْجَهه على مْعنَى َولَّى  الِفْعُل الالِزُم. التََّوجُّ

 ِمن العََرِب ؛ عن ابِن ِسيَده. ( 6): بَْطنٌ  وِجيَهةَ  بنُوو

. منَك ؛ أَْوَجهَ  ِصْرتُ  أَي ، أَِجُهكَ  عْنَد النَّاِس  َوَجْهتُكَ  ِمن المجاِز :و َمْخشريُّ  نَقَلَهُ الزَّ

ّمِ : النَّاِحيَةُ  الِجَهةُ و الَكْسر  الَوْجهِ  التَّثِْليث وفي الِجَهةِ  وتقدََّم قَِريباً هذا بعَْينِه ، وذكَر في بالكْسِر ، الِوْجَهةِ و كالَوْجهِ  والجانُِب ؛ ، بالكْسِر والضَّ

ّم ؛  بالكْسِر. ، ِجهاتٌ  ج والضَّ

السَّواِد  ِجَهةِ  الُحْمرةِ ، وأَْسَوَد ِمن ِجَهةِ  الَجْوِر. وتقوُل : رُجٌل أَْحَمُر ِمن ِجَهةِ والعَدل  ِجَهةِ  كذا ، وفَعَْلُت ذلَك على ِجَهةِ  ذا علىيقاُل : قُْلُت ك

 عن أَبي َحيَّان. الِجَهةِ  ؛ وتقدََّم الَكالُم على

.نَقَلَهُ الزَّ  ُسوٍء ؛ بأَُوْيِجهِ  نََظُروا إليَّ  يقاُل :و  َمْخشريُّ

 ُسوٍء بمْعنًى. بُجوهِ وُسوٍء  بجيهِ وُسوٍء  بُوَجْيهِ  وقال اللَّْحيانيُّ : نََظَر فالنٌ 
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ا له ِوْجَهة الَحَجرِ  َوْجهِ  يُْضَرُب في التّْحِضيِض : في َمثَلٍ و ً وَ ما له  وِجَهةٌ  مَّ ْفعِ والنَّْصبِ  ّما له ، َوْجها كلَّ َحَجٍر وإنَّما َرفََع ألنَّ  ، ( 7)بالرَّ

 ، كلُّ ذِلَك عن اللّْحيانّي. َوْجهٌ  يُْرَمى به فله

__________________ 
 .«مقيد»( ابألصر : 1)
ُت.2)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ا  َهح
 ( اللسان.3)
 كما يف األساس والتهذيب.« أَل َ »( كذا ا والصواب : 4)
 امش املطبوعة املصرية.نبه عليه هب« وليت وجهي إليك»( كذا ا ولعله : 5)
 .«وَأوحَجَهُه َجَعَلُه وِجيهاً »( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت من الشارح ونصها. : 6)
 ( يف القاموس : ابلنصِب والرفِض.7)
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ه وقاَل بعُضهم : اله  ِجَهةً و ِوْجهةً  الَحَجرَ  َوّجِ ً ومَّ ه ّماله ، فنصَب بُوقوعِ الِفْعِل عليه ، وجعَل ما فَْضالً ، يُريدُ  َوّجها ؛  َوْجَههُ  األَْمرَ  َوّجِ

هَ  أَن جَهةٍ  يُْضَرُب َمثاَلً لألَْمِر إذا لم يَْستَِقم من  أُْخرى. ِجَهةٍ  له تَْدبيراً ِمن يَُوّجِ

ْه َوْجهَ  ُخْرِق :وقاَل أَبو عبيٍد في باِب األَْمر بحسِن التَّْدبيِر والنَّْهي عن ال ْفعِ ، ِوْجهةٌ  ّماله ، ويقاُل : ِوْجهةً  الَحَجرِ  َوّجِ أَي َدبِِّر  ّماله ، بالرَّ

هَ  الذي يَْنبَغي أَن َوْجِهه األَْمَر على  إليه. يَُوجَّ

ه وقاَل أَبو عبيَدةَ : ومن نََصبَه فكأنَّه قاَل :  ٍء َمْوِضعه.ْع كلَّ شي، وما فَْضٌل ، وموضع الَمثَل ضَ  ِجَهتَه الَحَجرَ  َوّجِ

ه وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : ً وّماله  ِوجهةٌ وماله  ِوْجهةً وماله  جهة وجَهةٌ  ّماله ِجَهةً  الَحَجرَ  َوّجِ  ّماله. َوْجهٌ وّماله  َوْجها

 َوَدْعهُ. فيَْستَِقيم َوْجِهه حتى يَقََع على آَخر ْجهٍ وَ  على أَي أَِدْرهُ  فال يَْستَِقيم ، وأَْصلُه في البِناِء إذا لم يَقَع الَحَجُر َمْوقِعَه قاَل غيُرهُ :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .أَْوُجهٍ  ، وعلى أَْربَعَةِ  ُوُجوهٍ  : النَّْوُع والِقْسُم. يقاُل : الَكالُم فيه على الَوْجهُ 

 القُْرآِن : َمعانِيهُ. ُوُجوهُ و

هٌ  ءِ على الذَّاِت ألنَّه أَْشَرُف األْعضاِء وَمْوِضع الَحواِس ، وعلى القَْصِد ألنَّ قاِصَد الشي الَوْجهُ  ويُْطلَقُ  فَة ، وبمْعنَى ُمتَوّجِ  إليه ، وبمْعنَى الّصِ

َر قَْوله تعالى : التََّوّجه  .(1) (َوَمْن َأْحَسُن ِديناً ممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِِلِّ ) ، وبه فُّسِ

ً » : في الحِديثِ و  أَي يُْشبِه بَْعُضها بَْعضاً ، أَو المراُد تأْتي نواِطَح للناِس. ، «البَقَرِ  كُوُجوهِ  وَذَكَر فِتَنا

هَ  ويقاُل :  فالٌن ِسدافَثَه ، أَي أَزالَها ِمن َمكانِها. َوجَّ

 .«وِهُكمُوجُ  أَو ليُخاِلفَنَّ هللاُ بينَ »الحِديُث : ومنه عن القُلوِب ؛  بالُوُجوهِ  وقد يُعَبَّرُ 

. له رأٌْي : أَي َسنََح ، وهو اْفتَعََل ، صاَرِت الواُو ياًء لكْسَرةِ ما قَْبلها ، وأُْبِدلَْت منها التاُء وأُْدِغَمْت ؛ نَقَلَ  اتََّجهَ و الفََرِس :  َوْجهُ وهُ الَجْوهِريُّ

أِْس ِمْن ُدون َمنَابِِت َشعَِر الّرأِْس.  ما أَْقبََل علْيَك من الرَّ

 إذا لم يكْن ظاِهَر الَوْجنِة. الَوْجهِ  ، وَسْهلُ  الَوْجهِ  وُحرُّ  الَوْجهِ  : إنَّه لعَْبدُ  ويقالُ 

ْبحِ. َوْجهُ و  النَّهاِر : َصالةُ الصُّ

 نَهاٍر : َمْوِضٌع ؛ وبه فَسََّر ابُن األَْعرابّيِ فيَما َحَكى عنه ثَْعلَب قَْوَل الشاِعِر : َوْجهُ و

هِ  َوتـََنا بَوجح  (2) هناِر فلَيبحِت ِنسح
 نَقَلَه ياقوُت.

 الَحَجِر : َعقبَةٌ قُْرَب ُجبَْيل على ساِحِل بَْحِر الشاِم ؛ عن ياقوت. َوْجهُ و

 : َمْنَهٌل َمْعروٌف بيَن الُمَوْيلحة وأكرى. الَوْجهُ و

 : أَي َسنَنِِه. َوْجِههِ  َء عنوَصَرَف الشي

 أَْمِره كْيَف يأْتي له. َوْجهَ  : أَي ال يبصرُ  ِوْجَهةٌ  ومالَهُ في هذا األَْمرِ 

 : الِقْبلَةُ. الُوْجَهةُ و

ُجَل بَكالٍم أَو الُمواَجَهةُ و  ؛ قالَهُ اللَّْيُث. َوْجهٍ  : اْستِْقبالَُك الرَّ

 : إذا لَِقَي بِخالِف ما في قَْلبِِه. َوْجَهْينِ  ورُجٌل ذُو

ً  َد هللاِ ال يكوُن عن الَوْجَهْينِ  ذُو»الحِديُث : ومنه   .«َوِجيها

هَ و  وأَثَّر فيه كَحَرَصها ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. َوْجَهها الَمَطُر األَرَض : قََشرَ  َوجَّ
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هُ  وفي الَمثَل : أَْحمُق ما  ، أَي ال يُْحِسُن أَن يأْتي الغَائِط ، كما في األساِس. يَتَوجَّ

 ُمْستَْدبَر الريحِ فتَأْتِيِه الريُح بِريحِ ُخْرئِه.وفي الُمْحَكم : أَي إذا أَتَى الغائَِط َجلََس 

 ، أَي قَعََدْت عن الِوالَدةِ. أَْوَجَهتْ  ويقاُل : عْنِدي اْمرأَةٌ قد

__________________ 
 .125( النساء ا اآية 1)
 ( تقدم البيت قريباً يف املادة.2)
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َهتِ و ً  الريُح الَحَصى َوجَّ  ؛ قاَل : (1)سافَتْه  تَْوِجيها

ُه أَبحساَط ا ُُقوِف الت ياِهِر   (2)تـَُوجِّ
 ً  ، أَي اْنقاَد واتَّبَع. ( 3)بوجه ويقاُل : قاَد فالٌن فالنا

هَ و  للِقْبلَِة. َوْجَهه األْعمى أَو الَمِريَض : َجعَلَ  َوجَّ

 وأَْوَجأَهُ : َردَّهُ. أَْوَجَههُ و

ُهوا وَخَرَج القَْوم  للناِس الطَّريَق : أَي َوِطئُوه وَسلَُكوه حتى اْستَباَن أَثَُر الطَِّريِق لَمْن َسلََكه. فَوجَّ

 المسأَلَِة ؛ نَقَلَه الّسهيلي. َوْجهُ  الثَّْوِب : ما َظَهَر لبََصِرَك. ومنه َوْجهُ و

 : الُحْرَمةُ. الوجاَهةُ و

 هللِا ، أَي َذاتَه. َوْجهَ  وهو يَْبتِغي به

َمخْ   .(4)َعَربّيِ َكريٍم يَْحِملني عل بغيلة  وْجهِ  شِريُّ : وَسِمْعُت سائِالً يقوُل : َمْن يَدلّنِي علىقاَل الزَّ

ةٌ. َوْجهٌ  وليَس لَكالِمكَ   : أَي ِصحَّ

 حِديِث.الشاِميُّ شيٌخ لمحمِد بِن إْسحاق ؛ قاَل أَبو حاتٍِم األْنصاِريُّ : َمتْروُك ال َوجيٍه الَوِجيهيُّ  وُعَمُر بُن موَسى بنِ 

 .بالِجَهةِ  والجهويَّةُ : فْرقَةٌ تقولُ 

. التَّْوِجيهُ و اغانيُّ  للقثاِء والبطيخِة : أَن يحفَر ما تَْحتهما ويهيآ ثم يُوَضعا ؛ نَقَلَهُ الصَّ

 عن األْمِر ، كَوَعَدهُ : َصدَّهُ. وَدَههُ  : [وده]

 : فْعٌل ُمماٌت. الَوْدهُ و

اِعي أَْوَدهَ و  .(6) : صاَح بها ( 5)باإِلبِلِ  الرَّ

 : المرأَةُ الَحَسنَةُ اللَّْوِن في بَياٍض. الَوْدهاءُ و

. اإِلبُِل : اْجتََمعَْت واْنَساقَْت ؛ اْستَْيَدَهتِ و وُمِلَك عليه أَْمُره ؛ وأَْنَشَد  اْنقَاَد وُغِلبَ  إذا الَخْصمُ  اْستَْيَدهَ  الَخْصِم. يقاُل : اْستِيَداهُ  منهو نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 الَجْوهِريُّ للُمَخبَّل :

وا و  هـــــــــُ نــــــــــَ هـــــــــح نــــــــــَ ِر حـــــــــىت تــــــــــَ يـــــــــح دوَر اخلـــــــــَ  َرد وا صـــــــــــــــــــــــُ

ِم     لــــــِّ حــــــَ وا لــــــلــــــمــــــُ َدهــــــُ يـــــــح تـــــــَ هــــــَ  واســـــــــــــــــــح (7)إىل ذي الــــــنـــــــ 
 

  
 ؛ وقد تقدََّم ؛ وأَْنَشَد األْصَمعّي ألبي نَُخْيلَةَ : واْستَْيقَُهوا ِمن اْلقاِه ، وهو الطَّاَعةُ : يقوُل : أَطاُعوا لَمْن كاَن يأْمُرهم بالحلِم ؛ ويُْروي 

ِد  د  بــــــــــــــَ وا بــــــــــــــعــــــــــــــد مــــــــــــــا تـــــــــــــــَ ألَبــــــــــــــ   حــــــــــــــىت اتــــــــــــــح

و ِد و     طــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ َرِب ال ــــــــــقــــــــــَ ــــــــــل وا ل َدهــــــــــُ ــــــــــح ي ــــــــــَ تـ (8)اســــــــــــــــــــــــح
 

  
. اْستَْيَدهَ و واِويَّةٌ يائِيَّةٌ. فيهما ، كاْستَْوَدهَ  أَي اْنقاُدوا وذلُّوا ، وهذا َمثٌَل ؛  األَْمُر : اتأَْلَبَّ

اغانّي. فالناً : اْستََخفَّهُ ؛ اْستَْيَدهَ و  عن الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عن األْمِر : َصدَّني. ( 9)أَْوَدَهني
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 .َوْرهاءُ و أَْوَرهُ  ، كفَِرَح : َحُمَق ؛ والنَّْعتُ  َوِرهَ  : [وره]

 : الذي تَْعِرُف وتنكُر وفيه ُحْمٌق ولَكالِمه َمخاِرُج ؛ وقيَل : هو الذي ال يَتَمالَُك ُحْمقاً. األَْوَرهُ و الُخْرُق في العََمِل. الَوَرهُ  ويقاُل :

اِدِق : و  .«أَْوَرهُ  قاَل لَرُجٍل : نعم يا»في حِديِث َجْعفٍر الصَّ

 ٌ  :اليََدْين ؛ قاَل  َوْرهاءُ  : َخْرقاُء بالعََمِل. ويقاُل أَْيضاً : َوْرهاءُ  واْمرأَة

تح  لـــــــــــــــَ امـــــــــــــــَ ن حتـــــــــــــــَ َديـــــــــــــــح َرمن َ َورحهـــــــــــــــاِء الـــــــــــــــيـــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ

ُز     اُء انشـــــــــــــــــــِ قـــــــ  ِر يـــــومـــــــًا وهـــــي مـــــَ عـــــــح (10)عـــــلــــــ  الـــــبــــــَ
 

  
__________________ 

 .«ساقته»( يف اللسان والتهذيب : 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( يف اللسان والتهذيب : فوج ه.3)
َلهح »( يف األساس : 4)  .«نـَُعيـح
 القاموس عن نسخة : اإلبَر.( عل  هامش 5)
ُه ا فـََوِدَه ا كَفرَِح.6)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وفالانً : َصد 
 ( اللسان والصحاح وفيها :7)

 ورد صدور اخلير حىت تنهنهوا
 ويف اللسان : تنهنهت.

 ( اللسان.8)
 : ودهين. 97/  6( يف املقايي  9)
 ( اللسان والتهذيب.10)
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 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للِفْنِد يَِصُف َطْعنَة : َوِرَهْت تَْوَرهُ  وقد

ِ  الـــــــــــــــــَورحهـــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــِ ِب الـــــــــــــــــدِّفـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــجـــــــــــــــــَ

ي     لــــــــــــــِ فــــــــــــــح تـــــــــــــــَ َي َتســــــــــــــــــــــــــــح تح وهــــــــــــــح (1)ِء رِيــــــــــــــعــــــــــــــَ
 

  
 ويُْروى المرِئ القَْيِس بِن عابٍِس.

كقاَل له الُحباُب : وهللا إنَّك لَضئِيٌل وإنَّ »في حِديِث األَْحنٍَف : و  .«لَوْرهاءُ  أُمَّ

يحُ  َوِرَهتِ  ِمن المجاِز :و ً  الّرِ  .َوْرهاءُ  فهي َكثَُر ُهبوبُها : َورها

 تَِرهُ ؛ عن ابِن بُُزْرج. َوِرَهتْ  وقد ؛ َوِرَهةٌ  َكَوِرَث : َكثَُر َشْحُم المرأَةِ فهي ، َوِرهَ و

 َل الُهَذليُّ :قا : َكثيَرةُ الَمَطِر ؛ َوْرهاءُ و َوِرَهةٌ  َسحابَةٌ  ِمن المجاِز :و

 أنشــــــــــــــــــــــــــــب يف الــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــقــــــــــــــة يــــــــــــــرمــــــــــــــي لــــــــــــــه 

ِر     قــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح ثـ وُف َرابٍب ورٍِه مــــــــــــــــــــُ (2)جــــــــــــــــــــُ
 

  
 : واِسعَةٌ. واِرَهةٌ  دارٌ و

. َعْجرفَةٌ ؛وُحْمٌق  : في ُهبوبِها َوْرهاءُ  ِريحٌ  ِمن المجاِز :و  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

هَ و  فيه ِحْذٌق. له لم يكنْ  إذا في َعَملِه : تََورَّ

 قَتاَدةَ بن الِكْنِدي ، ولها يقوُل ماِلُك ابُن خاِلِد بِن الشَِّريد في يوم برج : ( 3): فََرسُ  الَوْرهاءُ و

وحَم بـــــــــــــــــرج و  ـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــاَدَة يـ لـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــَ  أَفـــــــــــــــــح

نـــــــــــانِ     عـــــــــــُن يف الـــــــــــعـــــــــــِ طـــــــــــح  عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــَورحهـــــــــــاِء يـــــــــــَ

  
 كذا في كتاِب ابِن الَكْلبي.

 عن أبي َعْمٍرو. : الَحْمقاُء ؛ الَوَرْهَرَهةُ و

ا يُْستدرُك عليه : َكثِيبٌ * وم  : ال يَتمالَُك. أَْوَرهُ  مَّ

هٌ  وِرمالٌ   : وهي التي ال تَتَماَسُك ؛ قاَل ُرْؤبَة : ُورَّ

 (4)عنها وأَثحباج الّرِماِ  الُور ِه 
 : الهاِلُك. ( 5)الَوَرْهَرَهةُ و

حاحِ ، وِمثْلُه في التَّْهذيِب ، وبخّطِ  (6)التي فيها َصِليبُهم ، بلُغَِة أَْهِل الَجزيَرةِ  : قَيُِّم البِيعَةِ  الوافِهُ   :[وفه] ؛ كذا بخّطِ أَبي َسْهٍل في نسخِة الّصِ

 أَبي زكريَّا : بلُغَِة أَْهِل الِحيَرةِ.

ّمِ  بالفَتْحِ  ، الَوْفِهيَّةُ  ، بالكْسِر ؛ وُرتْبَتُه الِوفاَهةُ  وَوِظيفَتُه كالواِهِف : حاحِ بالضَّ  محّركةً. والَحَكمُ  ؛ (7)؛ وفي بعِض نسخِ الّصِ

ُك راهٌب عن َرْهبانيتِِه ، وال يُغَيَّرُ »في كتابِِه ألْهِل نَْجراَن : و يٌس عن ِقّسيِسيَّتِه َوْفِهيَّتِه عن وافِهٌ  ال يَُحرَّ  كَوَضَع. َوفَهَ  وقد .«، وال قِّسِ

 بالفاِء ، هكذا جاءَ  وافِهِ ال بالقاِف مثْلُ  ، الواقِهُ  : [وقه]

ِر جَنحراَن :  رو بِن ِديناٍر يف كتاِب َأهح يان بُن َحرحٍب واألقـحرَُع بُن « َوقاِهَيِته عن واِقهٌ  وال»يف رِواَيِة َعمح فح ِهَد أَبو ســــــــــــــُ ا شــــــــــــــَ
 حاِبٍ .

 قاَل األَْزهِريُّ : والصَّواُب : وافِهٌ عن َوْفِهيَّتِه.
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 بُُزْرج بالفاِء.وهكذا َضبََطه ابُن 

 وَرواهُ ابُن األعرابّيِ : واِهٌف ، وكأَنَّه َمْقلوٌب.

 ، كغُراٍب. كالُوقاهِ 

 بها. ( 8): الِقيامُ  الَوقاِهيَةُ و

حاحِ. اْلقاهِ  َمْقلوٌب ِمن : الطَّاَعةُ ، الَوْقهُ و  ؛ كذا في الّصِ

ي : الصَّواُب عْنِدي أَنَّ   ، ومثْلُه الَوْجهُ والجاهُ في القَْلِب. اْستَْيقَْهتُ و َوقِْهتُ  بَدِليِل قَْوِلهم : لَوْقهِ ا َمْقلوٌب من اْلقاهَ  وقاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 يف شعر املتنخر اهلذد ا والبيت يف التكملة ا وعجزه يف اللسان والتهذيب. 6/  2( ديوان اهلذليا 2)
 نونة ا وسقرت تنوينها لإلضافة.( يف القاموس : فرٌس ابلرفض م3)
 ( اللسان.4)
 ( يف اللسان والتهذيب : واهلََورحَوَرُة.5)
 .«اجلزيرة»ويف اللسان : « أهر ا رية»( يف الصحاح املطبوع : 6)
 ( وهو الوارد يف الصحاح واملطبوع.7)
 ( يف القاموس : ِقَياُمُه هبا.8)
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 كَوِرثُْت. َوقِْهتُ  قدو

 هذا إن صحَّ يُْستدرُك على ابِن ماِلٍك ؛ فإنَّه لم يَْذكره من باِب َوِرَث.قاَل شْيُخنا : 

 ويُْروى قَْوُل الشاِعِر : واْستَْيقَُهوا للُمَحلِِّم ، وقد تقدََّم. أَْيقَْهُت واْستَْيقَْهُت ،و

 : اْنتََهى. ( 1)، كاتََّجهَ  اتَّقَهَ و

 له : أَطاَعهُ وَسِمَع منه. اتَّقَهَ و

 ، أَي هائٌِب له وُمِطيٌع. ُموتَِقهٌ ولفالٍن  ُمتَِّقهٌ   األَْعراِب : فالنٌ وفي نواِدرِ 

 ُحْزناً. لِفْقداِن الَحبيِب ، أَو ، محّركةً : الُحْزُن ، أَو َذهاُب العَْقلِ  الَولَهُ  : [وله]

 أَو الُحْزُن. أَو الَخْوفُ  ِمن ِشدَّةِ الَوْجدِ  الَحْيَرةُ  قيَل : هوو

اغاني ، والثانِيَةُ على الِقياِس ، وعليها اْقتََصَر الَجْوهِريُّ وَذَكَر من َمصاِدِرها ، كَوِرَث وَوِجَل وَوَعَد ؛ َوِلهَ  ً  األَخيَرةُ عن الصَّ ً و َولَها  .َولَهانا

 يكوُن ِمَن الّسروِر والُحْزِن كالطَّرِب. الَولَهُ  وقيَل :

 قاَل الَجْوهِريُّ : هو اْفتَعََل فأُْدِغَم ؛ وأَْنَشَد لُملَْيحٍ الُهَذلّي : ، اتَّلَهَ و تََولَّهَ و البََدِل ،على  ، آِلهٌ و واِلهٌ و َوْلهانٌ  فهو

َد   عـــــــــــــح الِم ســـــــــــــــــــــــــــُ  إذا مـــــــــــــا حـــــــــــــاَ  دوَن كـــــــــــــَ

وُر     يــــــــــــُ ه الــــــــــــغــــــــــــَ لــــــــــــَ ي الــــــــــــداِر واتـــــــــــــ  نــــــــــــائــــــــــــِ (2)تــــــــــــَ
 

  
 أَْيضاً. واِلهٌ و واِلَهةٌ و كَسْكَرى ، ، َوْلَهى هيو

باُع َولََدها : واِلهٌ  قَْت َولََدها فهيوكلُّ أُْنثى فارَ   ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لألَْعشى يَْذُكُر بقََرةً أََكَل الّسِ

ٍر  جـــــــــَ لـــــــــَ  عـــــــــلـــــــــ  عـــــــــَ كـــــــــح ًا ثـــــــــَ تح واهلـــــــــِ لـــــــــَ ـــــــــَ بـ ـــــــــح  فـــــــــبَقـ

عــــــــا     مــــــــَ ــــــــَ ت ــــــــدهــــــــا اجــــــــح (3)كــــــــريف دهــــــــاهــــــــا وكــــــــريف عــــــــن
 

  
 ولَِدها.والُحْزِن على  (4) : َشديَدةُ الَوْجدِ  ِميالهٌ  ناقَةٌ و

 وقاَل ابُن ُشَمْيل : هي التي فَقََدْت َولََدها فهي تِحنُّ إليه.

؛ وأَْنَشَد للُكَمْيت  َمَواِليه وقاَل الَجْوهِريُّ : هي التي من عاَدتِها أَن يْشتَدَّ وْجُدها على ولَِدها ، صاَرِت الواُو ياًء لكْسَرةِ ما قَْبلها ، والَجْمعُ 

 يَِصُف َسحاباً :

ه كـــــــــــَبن   طـــــــــــَ يـــــــــــَه َوســـــــــــــــــــــــــح والـــــــــــِ
َ

يـــــــــــَر املـــــــــــ طـــــــــــافـــــــــــِ
َ

 املـــــــــــ

ُب     قـــــــــــــــ  ثــــــــــــــــَ
ُ

ُزراُن املـــــــــــــــ يــــــــــــــــح ن  اخلـــــــــــــــَ اِوهبـــــــــــــــُُ (5) ـــــــــــــــُ
 

  
اِجِز : ُمولَهٌ  الُحْزُن والَجَزُع فهي أَْولََهها قدو  ؛ ومنه قَْوُل الرَّ

هح  مـــــــــــــــــولـــــــــــــــــَ ِوَي ال  ـــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــامـــــــــــــــــلـــــــــــــــــٌة َدلـــــــــــــــــح

ه     ولـــــــــــــَ
ُ

أَل  مـــــــــــــن املـــــــــــــاِء كـــــــــــــعـــــــــــــِا املـــــــــــــ (6)مـــــــــــــَ
 

  
 وَرواهُ أَبو َعْمٍرو :

ُوَلهح 
ي امل  مَتحشي من املاِء كَمشح

. ، كُمْكَرٍم : العَْنَكبُوُت ؛ الُمولَهُ و قاَل :  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ى  .«م ول»، وليَس بثَْبٍت ؛ وقد تقدَّم في  الُمولَه وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : وَزَعَم قَْوٌم من أَْهِل اللغَِة أَنَّ العَْنكبُوَت تسمَّ

اجِز : كعينِ  ، كُمعَظٍَّم ؛ كالُمَولَّهِ  الماُء الُمْرَسُل في الصَّحراِء ؛ : الُمولَهُ و  .الُمولَه وبه فَسََّر الَجْوَهِريُّ قَْوَل الرَّ

 التي تَُحيُِّر الناَس ؛ وأَْنَشَد لُرْؤبة : ، بالكْسِر : الفاَلةُ  الِميلَهُ و
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__________________ 
 ( يف القاموس : كاخت ََذ.1)
 برواية : 1011/  3شرح أشعار اهلذليا ( 2)

 تنائي الدار وا ن  الغيور
 فال شاهد فيها ا واملثبت كرواية اللسان وجزء من عجزه يف الصحاح.

 برواية : 107( ديوانه ط بريوت ص 3)
 فانصرفت فاقداً ثكل  عل  حزنٍ 

 هذيب والتكملة.والت 140/  6فال شاهد فيها ا واملثبت كرواية اللسان والصحاح واملقايي  

 ( يف القاموس : شديدُة ا ُزحِن واجلَزَِع.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 .«دلو »بد  : « دلو »( اللسان والصحاح وفيها : 6)
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ِه  يـــــــــــــــلـــــــــــــــَ وحَ  كـــــــــــــــرِّ مـــــــــــــــِ تح غـــــــــــــــَ طـــــــــــــــ   بـــــــــــــــه متـــــــــــــــََ

ِه     فـــــــــــ  ـــــــــــ  هـــــــــــارِي الـــــــــــنـ
َ

يـــــــــــَج املـــــــــــ راجـــــــــــِ (1)بـــــــــــنـــــــــــا حـــــــــــَ
 

  
 اإلْنساَن أَي تُحيُِّره. تَُولِّهُ  قاَل الَجْوهِريُّ : أَراَد البالَد التي

 قاَل اللَّْيُث : فاَلةٌ َمتْلََهةٌ : َمتْلَفَةٌ ، والتَّلَهُ لُغَةٌ في التَّلَِف ؛ وأَْنَشَد ::  (2)، قاَل « ـت ل ه»* قُْلُت : وأَْوَرَده األَْزهِريُّ في 

َله  به مَتَط تح َغوحَ  كرِّ َمتـح
 عن ياقوت. : ع ؛ الَوِليَهةُ و

 هكذا جاَء تَْفسيُره في الحِديِث ؛ وَضبََطه اللَّْيُث بالتَّْحريِك. يُْغِري بَكثَْرةِ َصّبِ الماِء في الُوضوِء ؛ (3) َشْيطانٍ  اسمُ  : َوْلهانُ الو

ِم ؛ تُُولِّهَ  َوقََع في واِدي يقاُل :و تَْين ، وكْسِر الالَّ َمْخشِريُّ ، أَي ، بضمَّ  في الَهالِك. نَقَلَه الزَّ

يُح الشَّديَدةُ  يالهُ المِ و  الُهبُوِب ذاُت الَحنِيِن. ، بالكْسِر : الّرِ

 أَي َحنَّْت. إليه ، َوِلَهتْ  بالفَْحِل ، فإذا فَقََدتْهُ  (4) ناقَةٌ تَُربُّ  الِميالهُ  قاَل َشِمٌر :و

اَء ،  َذَهَب بعَْقِلِه ، أَي النَّبيذُ ، كاْفتَعَلَهُ : اتَّلََههُ و ياً.عن الفرَّ  وَجعَلَه ُمتعّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  الُحْزُن والَجَزعُ  َولََّهها  .أَْولََهها ِمثْل تَْوِليها

 : ال يَْنمى لها َولٌَد يَُموُت َصِغيراً ؛ كما في األساِس. ُمولََّهةٌ  وناقَةٌ 

 ، كُركَّعٍ. الَواِلَهِة الُولَّهُ  ويقاُل في َجْمعِ 

 لبََدِل ، ومنه قَْوُل الُهَذلّي :، على ا أُلَّهٌ  وِرياحٌ 

نــــــــــــا  َن لــــــــــــَ َدوح ا بــــــــــــَ نــــــــــــا ملــــــــــــ  نــــــــــــَ جــــــــــــح يــــــــــــ  ن  هــــــــــــَ  فــــــــــــهــــــــــــُ

وُج     ُه اهلــــــــــُ ُه األُلــــــــــ  تــــــــــح لــــــــــَ مــــــــــاِم جــــــــــَ َر الــــــــــغــــــــــَ ثــــــــــح (5)مــــــــــِ
 

  
ياَح ألنَّه يُْسَمُع لها َحنِيٌن.  فإنَّه َعنَى الّرِ

ِه : نََزَع  َوِلهَ و بيُّ إلى أُّمِ  إليها. (6)الصَّ

 : َحنَّ ؛ قاَل الُكَمْيت : َولَهَ يَِلهُ و

ُروُب إلـــــــــــــيـــــــــــــهــــــــــــم  َي الـــــــــــــطـــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــِ فح تح نــــــــــــــَ  َوهلـــــــــــــَِ

عــــــــــــاِم     ِم الــــــــــــطــــــــــــ  عــــــــــــح ًا حــــــــــــاَ  دوَن طــــــــــــَ (7)َوهلــــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد الماِزنيُّ :

ولً  يـــــــــــ  ـــــــــــَ َر  بـ َض قـــــــــــِ وح تح حـــــــــــَ حـــــــــــَ بـــــــــــ   قـــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــَ

ول    كـــــــــــــــُ ِه ســـــــــــــــــــــــــــــُ رحَد مـــــــــــــــائـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ َن بـ هـــــــــــــــح لـــــــــــــــِ  يـــــــــــــــَ

  

َلحُتول 
َف العجوِز األَِقرَت امل  (8)َنسح

 إلى ولَِدها َحنِيناً. الَواِله أَي يُْسِرْعَن إليه وإلى شْربِه ولَهَ  يَِلْهنَ  قاَل :

ُجِل وولَِده.في البَْيعِ ، وقد نََهى عنه ؛ وقد يكوُن بيَن اإلْخوةِ ، وب: : التَّْفريُق بيَن المْرأَةِ وولَِدها ؛ زاَد األْزهِريُّ  التَّْوِليهُ و  يَن الرَّ

 الناقَةَ : فََجْعتها بولَِدها. أَْولَْهتو



18012 

 

. النَّهاُر ، كَوِجَل : َوِمهَ  : [ومه]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ه. وفي اللِّساِن : أَي  اْشتَدَّ َحرُّ

 كذا في التْكِملَِة. ٍء ؛اإلْذوابَةُ ِمن ُكّلِ شي الَوْمَهةُ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و

ً  : [ووه] ٍب من طيِب ُكّلِ شي واها  ٍء.له ، وبِتَْرِك تَْنِوينِه : َكِلَمةُ تَعَجُّ

ْبَت من طيِب شي  ٍء قُْلَت : واهاً له ما أَْطيَبَهُ ؛ قاَل أَبو النَّجم :قاَل الَجْوهِريُّ : إذا تَعَجَّ

 لَراي  مث واهاً واَهاواهاً 
__________________ 

 .«تله»والتكملة :  167وديوانه ص « به متّطت عرض»( اللسان والصحاح وفيها : 1)
 .236/  6« مادة : تله»( التهذيب : 2)
 ( يف القاموس : شيطاٌن ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.3)
 ( يف التهذيب واللسان : تُِرب  ا ضبرت قلم.4)
 يف شعر مليح اهلذد ا واللسان. 1062/  3أشعار اهلذليا ( شرع 5)
 ( يف األساس : فزع إليها.6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
 ( اللسان.8)
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اهـــــــــــــا  نـــــــــــــاهـــــــــــــا لـــــــــــــنـــــــــــــا َوفـــــــــــــَ يـــــــــــــح َت عـــــــــــــَ يـــــــــــــح  اي لـــــــــــــَ

ي بـــــــــــــــه َأاَبهـــــــــــــــا     رحضـــــــــــــــــــــــــــــِ (1)بـــــــــــــــثـــــــــــــــمـــــــــــــــٍن نــــــــــــــــُ
 

  
 اْنتََهى.

ْنَت فكأنَّك قْلَت  ْن فكأنَّك قْلَت االْستِطابَةَ ، فصاَر التَّْنويُن َعلََم التَّْنِكيِر ، وترُكهُ َعلََم التَّْعرِ وقاَل ابُن جنِّي : إذا نَوَّ  يِف.اْستِطابَةً ، وإذا لم تُنَّوِ

ً و ُن. َكِلمةُ تَلَهُّفٍ  أَْيضاً : واها ٍذ ؛ وقد ال يُنَوَّ  وتَلَوُّ

ي : وتقوُل في التَّْفِجيعِ : واهاً   وَواهَ.وقاَل ابُن بَّرِ

ُجُل. َجِزَع فََردََّدهُ ؛ : َوْهَوَهةً  الَكْلُب في َصْوتِه َوْهَوهَ  : [وهه]  وَكذِلَك الرَّ

َت َحْوَل أُتُنِه َشفَقَةً ؛ َوْهَوهَ و  وأَْنَشَد الجْوهِريُّ لُرْؤبَة يِصُف ِحماراً : العَْيُر : َصوَّ

واُه الش َف ح  َعِة َوهح َتِدُر الض يـح  (2)ُمقح
 النَّفََس كأَنَّ به بُْهراً. (3)ِمَن الشَّفَقَِة يدارُك  يَُوْهِوهْ  بْكٍر النَّحويُّ : أَي قاَل أَبو

 المْرأَةُ : صاَحْت في الُحْزِن. َوْهَوَهتِ و

قِه ؛ قاَل ابُن ُمْقبِل يَِصُف فََرساً ٍء ِمن ِحْرِصه ونَزَ يكاُد يُْفِلُت عن كّلِ شي َحديدٌ  في َجْريِه َحِريٌص عليه ، : نَِشيطٌ  َوْهَوهٌ و (4) َوْهَواهٌ  فََرسٌ و

 يصيُد الَوحَش :

ٌر و  ٌر َزعــــــــــــِ وحهــــــــــــِ تـــــــــــــَ َوٌه ُمســــــــــــــــــــــــــح يب َوهــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ

ِر     ِش والــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــَ اِر الــــــــــَوحــــــــــح وُ  دون محــــــــــِ (5)حيــــــــــَُ
 

  
 في آِخِر َصِهيِلِه. ذِلكَ  يكونُ  َغِليٌظ ، وهو محمودٌ  َصْوٌت في َحْلِقهِ  في الفََرِس : الَوْهَوَهةُ و

: وهو الذي يقطُع ِمن نَفَِسه ِشْبهَ النَّْهِم َغْير أَنَّ ذلَك خلقةٌ منه ال يَْستَِعْيُن فيه  ُمَوْهِوهٌ  . وفََرسٌ الَوْهَوَهةُ  وقاَل أَبو عبيَدةَ : ِمن أَْصواِت الفََرِس 

 .(6)والنَّْهُم ُخروُج الصَّوِت على اإِلْبعاِد : بَحْنَجَرتِِه ؛ قاَل 

 : التي تُْرَعُد ِمن االْمتِالِء. الُمَوْهِوَهةُ و

 عن ابِن األْعرابّيِ. : الُحْزُن ؛ الَوهُّ و

. َوهِّ  من هذا َوهِّ و قاَل : . َوهِّ ومن هذا  َوهَّ  ونَصُّه على ما في التْكِملَِة : ، كأُّفِ أُّفِ  ، كما تقوُل أُّفِ وأُّفِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .َوْهواهٌ  َسُد في َزئِيِرِه ، فهواألَ  َوْهَوهَ 

 : يُْرَعُد ِمن االْمتِالِء. َوْهَوهٌ  ورُجلٌ 

 : َمْنُخوُب الفُؤاِد. َوْهواهٌ و

ً ووتُْكَسُر الهاُء ،  يا فالُن ، َوْيه : [ويه]  والُمَذكَِّر والُمَؤنَِّث.ويكوُن للواِحِد والَجْمعِ  وتَْحريٌض واْستِْحثاٌث ، إغراءٌ  بالتَّْنويِن ، وهو ، َوْيها

ً  يقاُل :  يا فالُن ، كما يقاُل ُدونََك يا فالُن ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ للُكَمْيت : َوْيها

هــــــــــــــــــا و  لــــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــــح  جــــــــــــــــــاَءتح حــــــــــــــــــوادُث يف مــــــــــــــــــِ

رُ     هـــــــــــــــًا فـــــــــــــــُ َي َويـــــــــــــــح لـــــــــــــــِ ثـــــــــــــــح  (7) !يـــــــــــــــقـــــــــــــــاُ  ملـــــــــــــــِ
  

 يُريُد : يا فالُن.

ي : ومثْلُه قَْوُل حاتٍِم :  قاَل ابُن بَّرِ
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هـــــــــــاً  َدتح  !َويـــــــــــح ي ومـــــــــــا َولـــــــــــَ ُم أُمـــــــــــِّ ًد  لـــــــــــكـــــــــــُ  فـــــــــــِ

اَل     كــــــَ ِن اتــــــ  وا مــــــَ فــــــُ م واكــــــح دِكــــــُ وا عــــــلــــــ  جمـــــــَح (8)حـــــــامــــــُ
 

  
ْت في  ، نَْفَطَوْيهِ و َعْمَرَوْيهِ و كِسيبََوْيهِ  ، بَوْيه أَي ُكلُّ اسٍم ُختَِم به ،و  .«س ي ب»فيه لُغاٌت َمرَّ

ا  ونحوه ِمَن األْسماِء ، فهو ِسْيبََوْيه قاَل الجْوهِريُّ : فأَمَّ

__________________ 
 وزاد اللسان شطرين  ا :« اي ليت عينيها»( اللسان والصحاح وفيها : 1)

ـــــــــــــــعـــــــــــــــا مـــــــــــــــن جـــــــــــــــراهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــت دمـــــــــــــــوع ال  ف

 هــــــــــــــــــي املــــــــــــــــــىن لــــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــلــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــا   

  

 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
 .«تدار »( عن اللسان وابألصر : 3)
 القاموس : وفرٌس وهوٌه ووهواٌه.( يف 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : اإليعاد ا ابلياء ا وهبامشه عن نسخة : اإلبعاد كاألصر ابلباء املوحدة.6)
 .«ووه»( اللسان والصحاح يف 7)
 واملثبت كرواية اللسان. «ويهاً فدا كم أمي» برواية : 74( ديوان حامت الطائي ط بريوت ص 8)
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واَت ا وفاَرَ  مَخحَسة َعشَ  اً واِحداً ا وَكَسُروا آِخَره كما َكَسُروا غاٍ  ألن ه ضارََع األصح َر أَلن  اسٌم ُبين مض َصوحِت فُجِعال الح
واَت فيـُنَـو ُن يف التـ نحِكرِي ا وَمنح قاَ   بَـَويحه هذا: آِخَره مل ُيضارِِع األصح فَبعحَربَُه  عحراِب ما ال يـَنحَصرُف ثـَن اه  ِسيبَـَويحه ورأَيحتُ  ِسيـح

يبَـَويحهانِ  : (1)ومَجََعه ا فقا   يبَـَويـحُهونَ و  الســ  يبَـَويحهِ  ؛ وأَم ا َمنح مل يـَعحرِبحه فإن ه يقوُ  يف التـ ثحِنيِة : َذوا الســ  يبَـَويحه ا وِكالُ ا ســِ ا  ســِ
 .ِسيبَـَويحهِ  ا وُكّلهم ِسيَـَبويحهِ  ويف اجلميِض : َذُوو

 مع نفسها فصل اهلاء
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُد الداَل وهو ممدرة أهل  َهَدِويٌّ  : بتَْخِفيِف الداِل : َمْوِضٌع بيَن َعْسفاَن ومكَّةَ ، والنِّْسبَةُ إليه الهده : [هده] على غيِر قِياٍس ؛ ومنهم َمْن يَُشّدِ

 مكة ، وقد ذُِكَر في الداِل.

ّمِ : ُهوَهةٌ  َرُجلٌ  : [هوه] . َجباٌن ؛ أَي ، بالضَّ  نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

ُف منه فِْعٌل لثقِله على اللِّساِن وثقِله في الَمْنِطِق إالَّ أَْن يْضَطرَّ  ، (3) وَوِعيدٍ  ( 2)تَْذِكَرة كلمةُ  : َههْ وَ  ويكوُن بمْعنَى التَّْحذيِر أَْيضاً وال يَُصرَّ

 شاِعٌر.

اِحكِ  تَْذِكَرةٌ في حاٍل ، وتَْحذيٌر في حاٍل ، َههْ  وقاَل اللَّْيُث :  .هاْه هاهْ  في حاٍل. يقاُل : َضِحَك فالٌن فقالَ  وِحكايَةٌ لَضِحِك الضَّ

عِ ِمن قَْوله : هاهْ  قاَل : وتكونُ   في َمْوِضع آْه ِمن التَّْوجُّ

ٍر  ـــــــــــــح ي ـــــــــــــلـــــــــــــَ هـــــــــــــا ب لـــــــــــــُ ُت أَرححـــــــــــــَ مـــــــــــــح  إذا مـــــــــــــا قـــــــــــــُ

ــــــــــــــــــِن     زي ــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــِر ا ــــــــــــــــــَ َة ال (4) َو ُه آهــــــــــــــــــَ
 

  
ةً : لَثَُغ واْحتَبََس ِلسانُه.و ا وَههَّ  َههَّ يََههُّ ، بالفتْحِ ، َههَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالقَْصِر : البِئُْر التي ال ُمتَعَلََّق بها وال َمْوضع لِرْجِل ناِزِلها لبُْعِد جاِلْيها. الَهْوها

 : َضِعيُف القَْلِب. َهْوهاةٌ  ورُجلٌ 

 وأَْيضاً : األْحَمُق.

يت. َهواِهيَةٌ  وَرُجلٌ  ّكِ  : َجبَاٌن ؛ عن ابِن الّسِ

 .الَهياِهيوواِحٌد ، والجِميُع الَمواِمي  الَهْوهاةُ ووقاَل أَبو عبيٍد : الَمْوماةُ 

هَ و َع. تََهوَّ ُجُل : تَفَجَّ  الرَّ

ْيِر ؛ قاَل الشاِعُر : َهواِهيَ  : َضْرٌب ِمن السَّْيِر. يقاُل : إنَّ الناقَةَ لَتَِسيرُ  الَهواِهيو  ِمن السَّ

نــــــــــح  ــــــــــَ جــــــــــاِء وتـ داهــــــــــا ابلــــــــــنــــــــــ  تح يــــــــــَ غــــــــــالــــــــــَ ي تــــــــــَ  تــــــــــهــــــــــِ

ربحُ     هـــــــا الصـــــــــــــــــــ  تـــــُ رحضـــــــــــــــــــَ ريحٍ وعـــــُ َي مـــــن ســـــــــــــــــــَ واهـــــِ (5)هـــــَ
 

  
 ، أَي بالتَّخاِليِط واألَباِطيِل واللّْغو من القَْوِل ؛ قاَل ابُن أَْحمر : بالَهواِهي ويقاُل : جاَء فالنٌ 

ًة و  بـــــــــــــــــ  واِن َأطـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــُ دح  يف كـــــــــــــــــرِّ يـــــــــــــــــوٍم يـــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــا     َواهــــــــــــــــِ ُدوَن إال  هــــــــــــــــَ (6)إىل  ومــــــــــــــــا  ــــــــــــــــُح
 

  
 القْوِم : وهو مثل َعِزيِف الِجّنِ وما أَْشبَهه. َهواِهيَةَ  وَسِمْعتُ 

 : اسٌم لقاَرْبَت. ُهوهْ و
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عِ والتَّلَهُِّف :  .هاِهيهو هاهْ  ويَقولُوَن عْنَد التََّوجُّ

عِ ، فتكوُن الهاءُ  ، «هاْه هاهْ »في حِديِث َعذاِب القَْبر : و  األُولى ُمْبدلَةً من َهْمزةِ آه. هذه كلمةٌ تقاُل في اإليعاِد أَو للتََّوجُّ

ى لَدنَِس ثِيابه ؛ الَهيهُ  : [هيه]  َحَكاه ابُن األْعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : : َمْن يُنَحَّ

__________________ 
 .«فقر»( عن الصحاح وابألصر : 1)
 فاقتض  جر ا.( يف القاموس : تذكرٌة ووعيٌد ا ابلرفض فيهما منونتان ا وتصرف الشارح ابلعبارة 2)
 «.َوِعيدٌ  وهاه :»( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت من الشارح. ونصها : 3)
 واللسان والتهذيب ا ويرو  : 35البيت  76( للمثقب العبدي ا املفضلية 4)

 هتوه هاهة الرجر ا زين
 وهي رواية التكملة.

 ( اللسان والتهذيب.5)
 .21/  6( اللسان والتهذيب واملقايي  6)
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ضح  َم وآيت ابلــــــــــــــر بــــــــــــــُ ُم اخَلصــــــــــــــــــــــــــــح صــــــــــــــــــــــــــــِ  قــــــــــــــد َأخح

ضح و     ِه الــــــــــــــر ثــــــــــــــِ يــــــــــــــح ُض اجلــــــــــــــفــــــــــــــنــــــــــــــَة ابهلــــــــــــــَ (1)أَرحقــــــــــــــَ
 

  
ثُِع : الذي ال يُبالي ما أََكَل وما َصنََع ، فيقوُل : أَنا أُْدنِيه وأُْطِعُمه وإن كان َدنَس الثِّياِب.  والرَّ

ى. َهْيهُ  َسَدْدته بهذا ؛ وقاَل : (2)وأَْنَشَد األَْزهِريُّ هذا البَْيَت عن ابِن األْعرابّيِ وفَسََّره فقاَل : إذا كاَن َخلاَلً   الذي يُنَحَّ

 ٍء يُْطَرُد وال يُْطعَُم يقوُل : فأنا أُذنيه وأُْطِعمه.لشي َهْيه َهْيه يقاُل :

 ولذا ُكِرهَ النِّداُء بيَاه يَاه. لشَّياِطيِن ،، كَسحاٍب : ِمن أَْسماِء ا َهيَاهٌ و

. أَْيهاتَ  قد تُْبدُل الهاُء َهْمزةً فيُقالُ و،  َهْيهاتَ و  ِمثْل َهراَق وأَراَق قالَهُ الَجْوهِريُّ

 جريٍر : قَْولُ  َهْيهاتَ  وقاَل ابُن ِسيَده : وعْنِدي أَنَّهما لُغتاِن وليَسْت إْحَداهما بََدالً ِمَن األُْخرى ؛ وشاِهدُ 

ُه  لـــــــــُ يـــــــــُ  وَأهـــــــــح قـــــــــِ هـــــــــاَت الـــــــــعـــــــــَ يـــــــــح هـــــــــاَت هـــــــــَ يـــــــــح  فـــــــــهـــــــــَ

هح و     اولــــــــــُ يــــــــــِ  حنــــــــــُ قــــــــــِ ريف ابلــــــــــعــــــــــَ هــــــــــاَت خــــــــــِ يــــــــــح (3)هــــــــــَ
 

  
 قَْوُل الشاِعِر : أَْيهاتَ  وشاِهدُ 

 (4)أَيحهاَت ِمنحَك ا ياُة أَيحهاَل 
 .أَْيهانَ و َهْيهانَ  ِمَن العََرِب َمْن يقوُل :و قاَل ابُن األْنباِري :

 وهو على ِسياِق الَجْوهِرّي ، الَهْمَزةُ بََدٌل من الهاِء ؛ وعلى قَْوِل ابِن ِسيَده : لُغَتاِن.* قُْلُت : 

 ، آيَهاتَ و بالنوِن بََدل التاِء ؛ هايَهانَ و .(5)؛ نَقَلَهُ أَبو حيَّان وقاَل : أَْلحَق الهاَء الفتَْحة  َهْيهاتَ  بِزياَدةِ األَِلِف في ، هايَهاتَ  منهم َمْن يقوُل :و

من ضرب ثَمانِيَة في  َمْبنياٍت وُمْعَرباتٍ  األواِخرِ  ( 6)ُمثَلَّثاتِ  َمْمدوداً أَْيضاً لُغَةٌ في هايَهاَن أَو بََدٌل منه ، آيَهانَ و َمْمدوداً بقَْلِب الهاِء َهْمَزة ؛

 يُع ثَمانِيَةَ وأَْربَِعين.ثالثٍَة فيَتَحصَّل أَْربَعَة وِعْشُروَن ، ثم يضرُب الثَّمانِيَة في ثالثٍَة فيكوُن الجمِ 

 .َهْيهاه كذا في النُّسخِ والصَّوابُ  ، ساِكنَة اآلِخِر ، َهْيهانْ و

حاحِ : قاَل الِكسائيُّ : وَمْن َكَسَر التاء َوقََف عليها بالهاِء فيَقُولُونَ   ؛ وَمْن نََصبَها َوقََف بالتاِء وإن شاَء بالهاِء. َهْيهاهْ  ففي الّصِ

ي فقاَل عن أَبي علّيِ : َمْن فَتََح التاء َوقََف عليها بالهاِء ألنَّها في اسٍم ُمْفرٍد ، وَمْن َكَسَر التاء َوقََف عليها وخالَفَهُ ابُن بَ   بالتاِء ألنَّها َجْمعٌ ّرِ

 الَمْفتوَحة. لَهْيهاتَ 

حاحِ.  * قُْلُت : والذي في الُمْحَكم ُموافٌِق لَما في الّصِ

 َحَذَف التاَء كما ُحِذفَِت الياُء ِمن حاَشى فقالوا حاَش ؛ وأَْنَشَد : أَْيها بال نوٍن قاَل : وَمنْ  أَْيَها م َمْن يقوُل :منهو قاَل ابُن األْنباِري :

ه و  ُض كـــــــــــــلـــــــــــــ  نـــــــــــــح  مـــــــــــــن ُدويَن اأَلعـــــــــــــراُض والـــــــــــــقـــــــــــــِ

َدا و     عـــــــــَ ـــــــــح ت  وأَبـ ا مـــــــــا َأشـــــــــــــــــــــــَ هـــــــــَ ـــــــــح مـــــــــاُن أَيـ تـــــــــح (7)كـــــــــُ
 

  
بفتْحِ التاِء مثُْل  َهيهاتَ  َذَكَر منها الَجْوهِريُّ  إْحَدى وَخْمسوَن لُغةً ، َهْمَزتَْين ، فهي هايَهاتَ  بَمدَّْين وقَْلب الهاَءْين ِمن آْيآءات منهم َمْن قاَل :و

اِجِز يَِصُف إِبِ : كيَف وبَكْسِرها ، قاَل  الً وأَنَّها قََطعَْت بالداً حتى صاَرْت في وناٌس يكسُرونَها على كّلِ حاٍل بمْنِزلَِة نوِن التَّثْنِيَِة ، وأَْنَشَد للرَّ

 الِقفاِر :

ِت  ِر َألِواي  فــــــــــــــــح َن يف الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح بــــــــــــــــِ  ُيصــــــــــــــــــــــــــــــح

هـــــــــاتِ     ـــــــــح ي هـــــــــا هـــــــــَ حـــــــــِ ـــــــــَ ب هـــــــــاِت مـــــــــن ُمصـــــــــــــــــــــــح ـــــــــح ي  هـــــــــَ

  

ٌر من ُصنَـيحِبعاِت   (8)َهيحهاِت َحجح

__________________ 
 ( اللسان والتكملة.1)
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 التكملة ا نبه عليه هبامش املطبوعة املصرية.كما يف « خلرٌ »( األصر واللسان ا والظاهر 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( لعله أ   اهلاء ألفاً ا نبه عليه مصحح املطبوعة املصرية.5)
 ( يف القاموس : منونة ا خففناها لألضافة.6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
 ( اللسان والصحاح والتكملة.8)
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 فهذه َخْمُس لُغاٍت. َهْيهاتَ و َهْيهاهَ و أَْيهاتَ و

 .َهْيهات َهْيهاه فََدعِ التاَء على حاِلها ، وإذا َوقَْفَت فقُلْ  َهْيهاتَ  وقاَل أَبو َعْمٍرو بُن العاَلِء : إذا وَصْلتَ 

،  َهْيَهةٌ وها َجْمعاً واِحُدها ِعْرقَةٌ ، وقاَل ِسْيبََوْيه : َمْن َكَسَر التاَء فهي بمْنِزلَِة ِعْرقاٍت ، تقوُل اْستَأَْصَل هللاُ ِعْرقاتِهم ، فَمْن كَسَر التاء َجعَلَ 

 وَمْن نََصَب التاء َجعَلَها كلمةً واِحَدةً.

 بفتْحِ التاِء بغْيِر تَْنويٍن َشبَّه التاِء بالهاِء ، ونََصبَها على َمْذَهِب األَداةِ ، وَمْن قالَ  َهْيهاتَ  قاَل : فَمْن قالَ وَذَكَر ابُن األنباِري فيها َسْبع لُغاٍت ، 

 ً بالتَّْنويِن  َهْيهاتٍ  ذاِم وقِطاِم ، وَمْن قالَ َشبَّه بحِ  َهْيهاتِ  ، أَي فقَِليالً إيمانُهم ، وَمْن قالَ  (1) (فَ َقِلياًل ما يُ ْؤِمُنونَ ): بالتَّْنِويِن َشبَّه بقْوِله  َهْيهاتا

ْفعِ َذَهَب بها إلى الَوْصِف فقاَل هي أَداةٌ واألَدواُت َمْعِرفةٌ ، وَمْن َرفَعَها  َهْيهاتُ  َشبَّه باألْصواِت كقَْوِلهم : غاٍق وطاٍق ، وَمْن قالَ  لََك بالرَّ

َن َشبَّه التاَء بتاِء الَجْمعِ.  ونَوَّ

 ْستَْعمُل منها عالياً الفَتْح بِال تَْنويٍن.قاَل : والمُ 

اُء : نَْصبُ  ْه ؛ قاَل : ومن َكَسَر التاء لم يَْجعَْلها هاَء تأْنِيٍث ؛ وَجعَلَ  َهْيهاتَ  وقاَل الفرَّ َت ، واألْصُل ُربَّْه وثُمَّ ها بمْنِزلَِة بمْنِزلَِة نَْصِب ُربََّت وثُمَّ

 َدراِك وقَطاِم.

ةً بكْونِها ظْرفاً على قْدِر ما  َهْيهاتَ  َن أَبو علّيِ يقوُل فيوقاَل ابُن جنِّي : كا ي به الِفْعل كَصْه وَمْه ، وأُْفتي َمرَّ أَنا أُْفتي مّرةً بَكْونِها اْسماً ُسّمِ

ةٌ أُْخرى إنَّها وإن كانْت ظْرفاً فغَْير ُمْمتَنِع أَْن تكوَن مع ذلَك اْسماً سُ  ي به الِفْعُل كِعْنَدَك ودونََك.يَْحُضُرني في الحاِل ، وقاَل َمرَّ  ّمِ

م بَْعده ، كما قالَهُ ِسْيبََوْيه. (2) (َهْيهاَت َهْيهاَت ِلما ُتوَعُدونَ ): لقَْوِلَك : ومنه قَْولُه تعالى  َمْعناها البُْعدُ  هي كلمةٌ و  ، هذا إذا أدخَل الالَّ

 ؛ ومنه قَْوُل جريٍر السَّابِِق.ما قُْلَت  َهْيهاتَ  وإذا لم تدخل فهي كلمةُ تَْبِعيٍد. يقاُل :

نٍَة ، وقََرأَ عيَسى بُن ُعَمر بالتَّْنويِن ، وقَرأَ أَبو  َهْيهاِت َهْيهاتِ  وفي كتاِب الُمْحتَسب البِن جنِّي : قََرأَ أَبو َجْعفٍر الثَّقَفّي : ، بَكْسِر التاِء َغْير ُمنَوَّ

 ُمْرَسلَة التاِء. َهْيهات َهْيهات َرْفع ُمنَّون ، وقََرأَ عيَسى الَهَمدانيّ  َهْيهاٌت َهْيهاتٌ  َحْيَوة :

ي به الِفْعُل في الَخبَِر ، وهو  ة فعلى أنَّه واِحٌد وهو اسٌم ُسّمِ ا الفتُْح وهو ِقراَءةُ العامَّ اسُم بُْعٍد كما أَنَّ َشتَّان اسُم ورويت عن أَبي َعْمٍرو : أَمَّ

تاه  اسُم أَتَأَلم. اْفتََرَق وأَوَّ

ناً أَو َغْير ُمنَّوٍن ، فهو َجْمع َهْيهاتٍ  وَمْن َكَسَر فقاَل : ن. َهْيهات ُمنَوَّ  ، وأَْصلُه هيهيات إالَّ أنَّه حذَف األِلَف ألنَّها في آِخِر اسٍم َغْيِر ُمتََمّكِ

ْن َذَهَب إ َن َذَهَب إلى التّْنِكيِر أَي بعداً ؛ وَمْن لم يُنَّوِ لى التَّْعريِف أَراَد البُْعَد البُْعَد ؛ وَمْن فَتََح َوقََف بالهاِء ألنَّها كهاِء أَْرطاة وَسْعالة ، وَمْن نَوَّ

الهاِء ألنَّ أَْكثََر فإنَّه يَْكتُبُها ب َهْيهاة َهْيهاةَ  وَمْن َكَسَر َكتَبَها بالتاِء ألنَّها جماَعةٌ والَكْسَرة في الجماَعِة بمْنِزلَِة الفَتْحة في الواِحِد ، وَمْن قاَل :

فإنَّه يحتمُل أَْمَرْين : أََحُدهما أَْن يكوَن أَْخلصها اْسماً ُمْعرباً  َهْيهاةُ  بالفتْحِ والفَتُْح يدلُّ على اإلْفراِد ؛ َغْير أَنَّ َمْن َرفََع فقالَ  (َهْيهاتَ )الِقراَءةِ 

َخبٌَر عنه فكأَنَّه قاَل : البُْعُد لَوْعِدُكم ؛ واآلَخُر  (ِلما ُتوَعُدونَ )بَنَى النَّاُس َغْيره ؛ وقْولُه :  فيه مْعنَى البُْعد ولم يَْجعَله اْسماً للِفْعِل فيَْبنيه كما

 أَْن تكوَن َمْبنِيةً على الضّمِ كما بُنِيَْت نَْحن عليه ، ثم اْعتَقََد فيه التَّْنكير فلحقه التَّْنِوين.

ا   فيَْنبَِغي أَْن تكوَن َجماَعة وتُْكتَُب بالتَّاِء َوذلك أَنَّها لو كانْت هاًء كهاِء علقاة وسماناة للِزَم في الُوقُوِف عليهاساِكنَةَ التاءِ  َهْيهاْت َهْيهاتْ  وأَمَّ

  ، وإذا كانْت تاًء فهي للجماَعِة.، فبَقَاء التَّاء في الَوْقِف مع السكوِن َدليٌل على أنَّها تاءٌ  َهْيهاه َهْيهاه أَْن يُْلفَظ بالهاِء كما يُوقَف مع الفَتْحِ فيُقالُ 

ا ع ضّي وغيُره قاَل شْيُخنا : َذَكَرها المصنُِّف هنا بناًء على أَنَّها ِمن باِب سلس عْنَده على أنَّ األِلَف والفَْوقِية زائَِدتاِن. وأمَّ لى ما اْختاَره الرَّ

ض له المصنِّ  .فموِضعُها فَْصل الهاِء من باِب الفَْوقية ولم يَتَعرَّ  ُف بل لم يَْعرْفه فيَما أَظنُّ

__________________ 
 من سورة البقرة. 88( اآية 1)
 .36( املؤمنون ا اآية 2)
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 َهْيهات أَْصلُ ليَسْت بأَْصِلية أَْصلُها هاء ، كما َذَكَره الجْوهِريُّ وابُن األثِيِر ؛ وقاَل ابُن جنِّي :  َهْيهات * قُْلُت : اتَّفََق أَْهُل اللغِة أنَّ التاَء ِمن

َرةٌ فاُؤها والُمها األولى هاء وَعْينُها والُمها الثانِيَة ياء ، فهي لذِلَك من باِب ِصيِصيٍَه ، فتأَمَّ   ل.عْنَدنا رباعيَّة مَكرَّ

ً  عن أَبي علّيِ ، ، بالكْسِر ؛ ِهيِه ِهيهِ  وال يُْطعَُم : ِء يُْطَردُ يقاُل لشيو كْسِر والفَتْح بمْنِزلَِة إيٍه وأيهَ. تقوُل للّرُجِل : بال وهي كلمةُ اْستِزاَدةٍ أَْيضا

ْنَت اْستََزْدته ِمن حِديٍث ّما َغْير َمعْ  ِهيهِ وإيِه   هوٍد.، بغَْيِر تَْنويٍن ، إذا اْستََزْدتَه ِمن الحِديِث الَمْعهوِد بَْينكما ، فإْن نَوَّ

 مع اهلاء فصل الياء
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَْريةٌ بيَن مكَّةَ وتبالَةَ ؛ وأَْنَشَد ياقوُت لكثير يَْرثي خندف األَسِدّي : يَبَه : [يبه]

وحان  ــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــَ  بــــــــــــــوجــــــــــــــه أخــــــــــــــي بــــــــــــــين أســــــــــــــــــــــــــــد قـ

رح  الــــــــــــــــغــــــــــــــــمــــــــــــــــاِد     (1)إىل يــــــــــــــــبــــــــــــــــه إىل بــــــــــــــــِ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الّطاَعةُ واالْنِقياُد. اليََدهُ  : [يده]

 اإلبُِل : اْجتََمعَْت واْنساقَْت. اْستَْيَدَهتِ و

. اْيتََدهَ واألْمُر  اْستَْيَدهَ والَخْصُم : ُغِلَب واْنقاَد  اْستَْيَدهَ و  : اتأَْلََءبَّ

 والَكِلَمةُ يائِيَّةٌ واِويَّةٌ ؛ وقد أَشاَر له المصنُِّف في َوَدهَ فكاَن يَْنبِغي أَْن يُْذَكَر هنا أَْيضاً.

ا يُْستدرُك عليه  : * وممَّ

 : الطَّاَعةُ. اليَقَهُ  : [يقه]

ُجُل  أَْيقَهَ   : أَطاَع وذلَّ ؛ وَكذِلَك الَخْيُل إذا اْنقاَدْت. وهي يائِيَّةٌ واِويَّةٌ ؛ وقد أَشاَر له المصنُِّف أَْيضاً. اْستَْيقَهَ والرَّ

 لهذا ، أَي اْفَهْمهُ. أَْيِقهْ  : فَِهَم. يقاُل : أَْيقَهَ و

 له وائْتَقَهَ : هاَب له وأَطاَع ؛ كذا في نواِدِر األْعراِب. اتَّقَهَ و

ً و يَْهيََهةً  باإِلبِلِ  يَْهيَهَ  : [يهه] ُن. ياْه ياهْ  قاَل لها ، واألْقيَُس يَْهياهاً بالكْسِر ، يَْهياها  ؛ وقد تُْكَسُر هاُؤُهما ، وقد تُنَوَّ

 ، أَي أَْقبِْل. ياٍه ياهٍ  يقوُل الراِعي لصاِحبِه من بَِعيٍد :

اِعي ؛ وأَ  ُجُل لصاِحبِه ، ولم يخّص الرَّ ِة :وفي التّْهِذيِب : يقوُل الرَّ مَّ  ْنَشَد الَجْوهِريُّ لذي الرُّ

يــــــــــــــــاٍه وايٍه كــــــــــــــــبنــــــــــــــــه  هــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ يـ نــــــــــــــــاِدي بــــــــــــــــِ  يــــــــــــــــُ

هح     ــــــُ ــــــِر صــــــــــــــــــــاحب ر  ابللي ُت الر َويحِعّي ضــــــــــــــــــــَ ــــــَ ي وح (2)صــــــــــــــُ
 

  
 نَِداآن. ياِه ياهِ و ياهٍ  يقوُل : إنّه يُناِديه يا ِهياِه ثم يسكُت ُمْنتظراً الَجواَب عن َدْعوتِه ، فإذا أَْبطأَ عنه قاَل :

 فيَْنِصُب الهاَء األُولى ، وبَْعٌض يَْكَرهُ ذلَك ويقوُل َهياِه ِمن أَْسماِء الشَّياِطيِن. ياَهياهِ  وبعُض العََرِب يقوُل :

ً  ياهٍ  ، وإذا َحَكْوا َصْوَت الُمجيِب قالوا يَْهياهٍ  وقاَل األْصمعيُّ : إذا َحَكْوا َصْوت الدَّاعي قالوا . وقاَل في تَْفسيِر يَْهيَْهتُ  ، والِفْعُل منهما َجميعا

اعي  ة : إنَّ الرَّ مَّ ً  (3)قَْول ذي الرُّ ٌم بقول بياهٍ  ، فأجابَ  ياَهياهٍ  َسِمَع َصوتا ً  ياهٍ  َرجاَء أن يَأْتِيه الصَّوُت ثانيةً ، فهو ُمتَلّوِ  .بياِهياهٍ  صوتا

ي : الذي أَْنَشَده أَبو علّيِ  ة :وقاَل ابُن بَّرِ مَّ   لذي الرُّ

يـــــــــــاٍه إلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا وقـــــــــــد َمضــــــــــــــــــــــــَ   هـــــــــــح و َم يــــــــــــَ لـــــــــــَ  تــــــــــــَ

هح     بـــــــُ ر تح كـــــــواكـــــــِ طـــــــَ بـــــــَ وحٌز واســـــــــــــــــــــح (4)مـــــــن الـــــــلـــــــيـــــــِر جـــــــَ
 

  
اِعي ،  اليَْهياهُ  أَبي بْكٍر : (5)وقاَل حكايَةً عن  َم َضِميُر الرَّ اِعي ، وفي تَلَوَّ  َمْحموٌل على إْضماِر القَْوِل. يَْهياهٍ وَصْوُت الرَّ
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__________________ 
 من أبيات.« يبة»( معجم البلدان : 1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب والتكملة.2)
 ابلدا .« الداعي»( يف التهذيب واللسان : 3)
 ( اللسان.4)
 ( سقطت من املطبوعة.5)
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ي : والذي في شْعِرِه في ِروايَة أبي العبَّاِس األْحول :  قاَل ابُن بَّرِ

َدا  يــــــــــــــاٍه بــــــــــــــيــــــــــــــاٍه وقــــــــــــــد بــــــــــــــَ هــــــــــــــح و َم يـــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

هح     بـــــــُ ر تح كـــــــواكـــــــِ طـــــــَ بـــــــَ وحٌز واســـــــــــــــــــــح (1)مـــــــن الـــــــلـــــــيـــــــر جـــــــَ
 

  
قَلِّي النّحوي وقاَل :  ، وهو اسٌم الْستَِجْب ، والتَّْنويُن تَْنويُن التَّْنكيِر ، وكأَنَّ  ياهٍ  َصْوُت الُمِجيِب إذا قيَل له اليَْهياهُ  وكذا أَْنَشَده أَبو الَحَسِن الصَّ

 َمْقلوُب َهْيهاه. يَْهياه

ا َعْجُز البَْيِت الذي أَْنَشَده الَجْوهِريُّ فهو لصدِر بَْيٍت قَْبل البَْيت الذي يِلي هذا وهو : ي : وأَمَّ  قاَل ابُن بَّرِ

َد   ُه الصـــــــــــــــــــــــ  قـــــــــَ وح يـــــــــًا دعـــــــــا فــــــــــَ تح َرعـــــــــح  إذا ازحَدمحـــــــــََ

هح     بـــــــُ ــــــيـــــــِر صـــــــــــــــــــــاحــــــِ ــــــل ر  ابل ي ضـــــــــــــــــــــَ عــــــِ ــــــح ــــــر َوي  ُدعـــــــاَء ال

  
ة :وقاَل األَزْ  مَّ  هِريُّ : قاَل أَبو الَهْيثم في قَْوِل ذي الرُّ

ياٍه بياهٍ   تـََلو َم يـَهح
 قاَل : هو حكايَةُ الثَُّوباِء.

 ياَهيَاهُ وأَْقبِال  ياَهيَاهُ وأَْقبِْل ،  ياَهيَاهُ : يَقولُوَن  للواِحِد والَجِميعِ والُمَذكَِّر والُمَؤنَِّث اْستِْقبال. ياَهيَاهِ  قاَل ابُن بُُزْرج : ناٌس ِمن بَني أََسٍد يَقُولوَن :و

 أَْقبِلي ، وللنِّساِء َكذِلَك. ياَهيَاهَ  أَْقبِلُوا ؛ وللَمْرأَةِ :

 قد يُثَنَّى ويُْجَمعُ  في لُغٍَة أُْخرىو أَْقبِْل ، وال يقوُل لغيِر الواِحِد. قاَل ابُن بُُزْرج : ياَهيَاهِ  قاَل أَبو حاتِم : وكاَن أَبو َعْمِرو بُن العاَلِء يقولُ 

أَْقبِلُوا  ياَهياُهونَ و أَْقبِال ، ياَهياهانِ  يَقُولوَن لالثْنَْيِن :
ُجِل ألنَّهم كأَنَّهم خالَفُوا بذلَك بَْين ، بفتْح اآلِخِر ، أَْقبِِلي ؛ ياَهياهَ  للَمْرأَةِ :و ؛ (2) ها وبيَن الرَّ

 أَْقبِْلَن. ياَهياهاتُ  للَجِميعِ :و أَْقبِال ، ياَهياَهتانِ  لالثْنَتَْين :و أَرادوا الهاَء فلم يدِخلُوها ؛

 وياَهيَاَت وياَهيَاِت كلُّ ذِلَك بفتْحِ الهاِء. ياَهيَاهُ و ياَهيَاهُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :

ةُ تقوُل : ياِهيا ، وهو مولٌَّد ، والصَّوابُ   بفتْحِ الهاِء. ياَهياهُ  وقاَل األْصمعيُّ : العامَّ

 ياَهيا َشَراِهيا. (3)قاَل أبو حاتٍم : أَظنُّ أَْصلُه 

 ن قَِريٍب.وقاَل ابُن بُُزْرج : قالوا ياِهيَا وياَهيَا إذا كلَّمتَه م

اِلحاُت ، وصلَّى هللاُ على سيِِّدنا محم  ٍد وآِلِه وَصْحبِه وسلَّم.* به تَمَّ َحْرُف الهاِء من كتاِب القاموِس ، والحمُد هلِل الذي بنَْعمتِه تَتِمُّ الصَّ

ده الفَِقيِر محمد مرتضى الُحَسْيني ، عفَا هللاُ عنه ، في َضْحو ةِ نَهاِر األْربعاء لست َمَضْين من ُجمادى َسنَة كاَن الفراُغ منه على يِد ُمسّوِ

1187. 

__________________ 
 واللسان والتكملة والتهذيب. 49( ديوانه ص 1)
 ( يف التهذيب : وللثالثة : ايهياهون أقبلوا.2)
 ( يف اللسان والتهذيب : أصله ابلسراينية.3)
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 ابب الواو والياء
يها األحرَف الضعيفة الهوائية ، وسميت ُجوفاً ألنه ال أْحيَاَز قال األزهرّي : يقال للواو والياء وا أللف األحرف الُجوف ، وكان الخليل يَُسّمِ

ةً ُجوفاً ومرةً هوائية ، و يْت َمرَّ سميت ضعيفة لها فتنسب إلى أحياِزها كسائر الحروف التي لها أحياٌز إنما تخرج ِمْن َهواِء الَجْوِف فَُسّمِ

ف باعتالل انتهى.النتقالها من حال عن  د التصرُّ

ْيقََن وقال شيخنا : الواو أبدلَت من ثالثِة أحرف في القياس : ألف ضارب قالوا في تصغيره ُضَوْيِرب ، والياء الواقعة بعد ضم َكُموقِن من أَ 

ُروِف اإلبدال ، يقاُل إنها أبدلت من ، والهمزة كذلك كمومن من آمن ، وما عدا ذلك إن ورد كان شاذّاً ، وأما الياء فقد قالوا إنها أْوَسع حُ 

 نحو ثمانيةَ َعَشَر َحْرفاً أوردها المراِديُّ َوَغْيُره انتهى.

ة وقال الجوهريُّ جميع ما في هذا الباب من األلف إّما أن تكوَن ُمنقلبةً من واٍو مثل دعا ، أو من ياء مثل رمى ، وكل ما فيه من الهمز

وأصِله ِغَراو ألنه من َغَرْوُت ، قال :  (1)القضاء ، وأصله قضاي ، ألنه من قضيت ، ونحو الِغراء  فهي مبدلة من الياء أو الواو نحو

 ً  ، ونحن نشير في الواو والياء إلى أصولهما ، هذا ترتيب الجوهرّي في صحاحه ، وأّما ابن سيده وغيره فإنهم جعلوا المعتلَّ عن الواو بابا

روا ، وتقسم الشرح في الموضعين.والمعتّل عن الياء باباً ، فاحتاجو  ا فيما هو معتلٌّ عن الواو والياء إلى أن ذكروه في البابين فأطالوا وَكرَّ

ي قلت : وإلى هذا الترتيب مال المصنُِّف تبعاً لهؤالء ، وال عبرة بقوله في الخطبة إنه اختصَّ به من دونهم ، وقد ذكر أبو محمد الحريرّ 

 لمقامات في السادسة واألربعين منها قاعدة حسنة للتمييز بين الواو والياء ، وهو قوله :تعالى في كتابه ا هللارحمه

َك هــــــــــجــــــــــاُ ُه  نــــــــــح م  عــــــــــَ ُر يــــــــــومــــــــــًا غــــــــــُ عــــــــــح  إذا الــــــــــفــــــــــِ

فح     قــــــــــــِ طــــــــــــاِب َوال تــــــــــــَ ِه لَء اخلــــــــــــِ َب ــــــــــــِح ح بــــــــــــِ  فــــــــــــَ

  

ُه  بـــــــــــُ ـــــــــــح تـ كـــــــــــَ اِء ايًء فـــــــــــَ َر الـــــــــــتـــــــــــّ بـــــــــــح ـــــــــــَ َر قـ ـــــــــــَ  فـــــــــــإنح تـ

ُب     تـــــــــــــَ كـــــــــــــح َو يـــــــــــــُ هـــــــــــــُ يـــــــــــــاٍء َوإاّل فــــــــــــــَ فح بـــــــــــــِ  اِبأللـــــــــــــِ

  

ِذي وَ  ي  َوالــــــــــّ الثــــــــــِ ــــــــــثــــــــــ  َر ال عــــــــــح ــــــــــفــــــــــِ ِب ال  اَل حَتحســــــــــــــــــــــــَ

فح     لــــــــــــِ تــــــــــــَ وَز يف ذاَ  لــــــــــــَح مــــــــــــُ هــــــــــــح
َ

ّداُه َواملــــــــــــ عــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

  
، يقوُل إنه لم يجعْل ذلك باباً  هللارحمهالجوهريَّ  (2)وأّما الجوهري فإنه جعلهما باباً واحداً ، قال صاحب اللسان : ولقد سمعُت َمْن ينتقُص 

 لجهله بانقالب األلف عن الواو أو عن الياَء ، وِلِقلَِّة ِعْلِمِه بِالتَّْصريف ، قاَل : ولسُت أرى األمَر كذلك. واحداً إال

ما َوالتَّْصِريِف ، وإن قلت ولقد ساءني هذا القوُل ، وكيف يكوُن ذلك وهو إمام التَّْصِريِف ، وحاِمُل لوائه ، بل جذيلُه الُمَحكَُّك ِعْنَد أهل النَّْقدِ 

 أراد بذلك الوضوَح للناِظِر َواْلَجْمَع للخاِطِر ، فَلَْم يَْحتَْج إلى اإلطالة في الكالم وتقسيم الشرح في موضعين فتأمل.

كة فقد أفرد لها الجوهريُّ باباً بعد هذا الباب فقال : هذا باٌب مبنيُّ على ألفات غير منقلبات  ء ، عن شيوأما األلف اللينة التي ليست متحّرِ

 فلهذا أفردناه ، وتبعه المصنف كما سيأتي.

__________________ 
 ( يف الصحاح : حنو العزاء أصله عزاٌو ألنه من عزوت.1)
 ( يف اللسان : يتنقص.2)
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 مع الواو والياء فصل اهلمزة
ِه من حروف الَحْلِق َوُهَو شاذٌّ ، وقال يعقوب : يَأْبَاهُ  ءَ الشَّيْ  أَبَى ي : [أبي]  نادٌر. أَبَى يأْبَى بالفتح فيهما مع ُخلُّوِ

ضاَرُعوا به َحَسَب يَْحِسُب فَتَُحوا كما كسروا ، وقال الفراء : لم  أبى يأبى وقال سيبويه : شبهوا األلَف بالهمزة في قرأ يقرأ ، وقال مرة

، وزاد أبو  أَبَى يأبَى يَْفعَُل مفتوح العين في الماضي والغابر إاّل وثانيه أو ثالثُهُ أحد حروف الحلق غيريجئ عن العرب َحْرٌف على فَعََل 

اء فقال : إنما يقال َرَكَن يَْرُكُن وَرِكَن يَْرَكُن.  عمرو َرَكَن يَْرَكُن ، وخالفه الفرَّ

 وشجا يَْشَجى ، وزاَد المبّرد َجبَا يَْجبَى. (1)َشى يَْغَشى * قلت وهو من تََداُخِل اللغتين ، وزاَد ثعلٌب : قاَلهَ يقاله وغَ 

تّلِ فعدَّ قلت : وقال أبو جعفر اللَّبلّي في بغية اآلمال َسْبَع عشرة كلمة شذَّْت ستة ُعدَّْت في الصحيح واثنتان في المضاَعِف وتسعة في المع

 منها ركن يركن وهلك يهلك وقنط يقنط.

 عن األخفش ، وحضر يحضر ونضر ينضر وفضل يفضل هذه الثالثة ذكرهن أبو بكر بن طلحة اإلشبيلي ، قلت : وهذه حكاها الجوهريّ 

ِت المرأة تَبَضُّ عن يعقوب ، وفي المعتل ، َوَجبا الماء في الحوض يَْجبَى ، وقَلَى  أبَى يأبَى وعضضُت تعض حكاها ابن القطاع ، وبضَّ

إذا أظلم ، َوَسلَى يَْسلَى َوَشَجى يَْشَجى ، َوَعثَى يَْعثَى إذا أفسد ، َوَعلَى يَْعلَى ، وقد  (2)ى الليُل يَْغَسى يَْقلَى ، َوَخَظى يَْخَظى إذا سمن ، وَغسَ 

فإنه مفتوح فيهما متِفٌق عليه من بينها من غير اختالِف ، وقد  أَبى يَأْبَى سمع في مثال المضاعف وما بَْعَده مجيئهما على القياس ما عدا

 على َوْجِه القياس َكأتى يأتِي ، وأنشد أبو زيد : يَأْبِيهِ  أباه قد قالوا :و ي رسالة التَّْصِريف ، قال ابن جنّيّ بينت ذلك ف

هح  يــــــــــــــــَ ُه فــــــــــــــــتــــــــــــــــببــــــــــــــــِ  اي إبــــــــــــــــلــــــــــــــــي مــــــــــــــــا ذامــــــــــــــــُ

هح     يـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ وح ييف حـــــــــــــــــَ (3)مـــــــــــــــــاٌء ُرواٌء وَنصـــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 أَبَى زيد ، وقال أيضاً : قوله أبي وٌد لما نقله ابن جني عنبالكسر وإن اقتضاه القياس فقد قالوا إنه غيُر مسموع مرد يأبِيهوفقول شيخنا : 

جرى فيه على خالف اصطالحه ، ألن تكرار المضارع يدلُّ على الضم والكسر ال الفتح ، وكأنه اعتمَد على الّشْهِرةِ  يأبيهو يأباه ءَ الشي

 وأنشد : تِئْبَى قال ابن بَرّي : وقد يُْكَسُر أَّوُل المضارع فيقال

هح مــــــــــــــــــــاٌء  ــــــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــــــِ ل وح ييف حــــــــــــــــــــَ  ُرواٌء َوَنصــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ه     ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ب ـــــــــــــح ئ ـــــــــــــِ ىت  ت َك حـــــــــــــَ واهـــــــــــــِ ـــــــــــــح (4)هـــــــــــــذا أبَف
 

  
وهو شاذٌ من َوْجَهْيِن : أحَدُهما : أنه فَعََل يَْفعَُل وما كان َعلَى فَعََل لم يكسر أوله في المضارع فكسروا  يِئْبَى * قلت : وقال سيبويه : وقالوا

 هذا ألن مضارعه مشاكٌل لمضارع فَِعل فكما َكِسَر أول مضارع فَِعل في جميع اللغات إال في لغة أهل الحجاز كذلك َكَسُروا يَْفعل هنا.

زوا الكسر في ياءوالوجه الثاني : من ال ألن  يِئْبَى ، وال تُْكَسر البتة إال في نحو يَْبَجُل ، واستجازوا هذا الشذوذ في ياء يِئْبَى شُّذوذ أنهم تََجوَّ

ي لبشر بن أبيانِ وَ  أَبِيّ وَ  آبٍ  فهو بكسرِهما إباءةو إباءً  الشذوذ قد كثر في هذه الكلمة  خازم : أبي بالتحريك ، أنشد ابن بَّرِ

ــــــــــــٍد  ي عــــــــــــِ ــــــــــــَ نح ب َر مــــــــــــِ ضــــــــــــــــــــــــــَ اُس أخح ــــــــــــ  ــــــــــــن رَاُه ال ــــــــــــَ  يـ

رَاَرة َواإِلابُء وَ    
َ

ُه املـــــــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــَ نـ (5)متـــــــــــــــــــــــــَح
 

  
قون بينهما فيقولون : اإلباء قال شيخنا : فَسَّر كِرهه هو االمتناع  اإلباء هنا بالكره ، وفسر الكره فيما مضى باإلباء على عادته ، وكثير يفّرِ

 قال ساعدة بن جؤية : إيّاهُ  آبَْيتُهُ وزيد من شرب الماء  أبى في المحكم قال الفارسي :و يمتهء والكراهية له بغضه وعدم مالعن الشي

اِديــــــــــٌة  َي صــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــِ ر  مــــــــــاٍء فــــــــــَ تح كــــــــــُ يــــــــــَ دح أوبــــــــــِ  قــــــــــَ

ِم     قـــــــًا مـــــــن ابرٍ  َتشـــــــــــــــــــــِ بح أُفـــــــُ مـــــــا ُتصـــــــــــــــــــــِ هـــــــح (6)مـــــــَ
 

  
__________________ 

 املهملة. والتصحيح عن التهذيب واللسان.( يف املطبوعة املصرية : وغس  يغس  ابلسا 1)
 ( يف التهذيب : وعش  اللير يعشو ا إذا أ لم.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
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 أو بيته. منعته. واللسان والصحاح. ويف شرحه :« فهي طاوية»برواية :  1128/  3( شرح أشعار اهلذليا 6)
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ً والتي تعَاُف الماَء  بالمد ( 1)اآلبِيَةُ  هكذا في النَُّسخ ، وفي بعضها األبيةو أي  اآلبِيَة ومنه المثل : العاِشية تَُهيِّجُ  التي ال تُريُد َعشاءَ  هي أيضا

أي مما  اإلبلُ  َمأباةٌ تأباها وَماءة اللِّقاحَ  أبَتِ  اكأَنه ُضِربَْت فلم تَْلقَحْ  التي اإلبل من اآلبيةو اإلبَل العََواِشي تَبِعَتْها فََرَعْت َمعََها اآلبيةُ  إذا رأت

مِّ  أَباءٌ  أخذه يقال :و تْحِملها على االمتناع منها  جاؤوا بِه على فُعَال ألنه كالداء ، واألدواء مما يغلب عليها فُعَاِل. َكَراهةَ  أي من الّطعاِم بالضَّ

ِ وَ  َكُدعاةٍ  أُباةِ وَ  آبينَ  قوم من : آبِ  رُجلٌ و  قوم ِمنْ  َكغَنِيّ  أَبِيٌّ  وَرُجل َكِرجال وفي بعض األصول َكُرّمان ( 2)إباءٍ وَ  بضم فكسر فتشديد أُبَّي

 قال ذُو اإلصبع العدواني : أبيِّينَ 

ٍة  إيّنِ  ظــــــــــــــــــــــــــَ افــــــــــــــــــــــــــَ  َأيبيف َأيبّ ُذو  ــــــــــــــــــــــــــَُ

ِا وَ     يـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــــــــِ نح أَب (3)ابـــــــــــــــــــــــُن َأيبّ مـــــــــــــــــــــــِ
 

  
ها  محركةً  أَبَيانٌ  اْنتََهْيُت عنه من غيِر ِشبَع ، ورُجلٌ  بالكسر والقصر إبى كَرِضيتُ  واللَّبن الّطعامَ  أَبَْيتُ وَ  َشبَّه نون الجمع بنون األصل فََجرَّ

 والمذاّم وأنشد الجوهريُّ ألبي المجّشر الجاهلي : الدَّنيئَة يأبَى الذي الطَّعاَم أو يأبَى

جِي وَ  اّلمـــــــــــَ َك مـــــــــــا هـــــــــــاَب الـــــــــــّرجـــــــــــاُ   ـــــــــــُ لـــــــــــَ بــــــــــــح  قــــــــــــَ

يــــــــــــاِن وَ     َوِس األبــــــــــــَ َ األشــــــــــــــــــــــــــح اح بحُت عــــــــــــَ قــــــــــــَ ــــــــــــَ (4)فـ
 

  
الماعز  َشمَّ بَْولَ  أَبيَّ  العَْنزُ  أَبِيَ و أُبَاءُ  َذهُ َسنَِق من اللَّبَِن وأَخَ  والقصر بالفتح أبى الفَصيُل َكَرِضَي َوُعنِي أَبِيَ و عن كراع بالكسرْ  إْبيانٌ  ج

بأن يَِرَم رأُسهُ َويَأُْخَذهُ من ذلك صداٌع فال يكاُد يُبرأ ، وال يكاد يقِدر على أكل لحمه لمرارته  فََمِرضَ  أو َشِربَهُ أْو َوِطئه األْرِوّيِ  الجبلي َوُهوَ 

 : األباء كون ذلك في الضأن ، وقال ابن أحمر لراعي غنم له أصابهاالضأن من ذلك غير أنه قلّما ي أَبيَت ، وربما

ُه  ِإنــــــــــــ  رح ا فــــــــــــَ وَكــــــــــــ  ــــــــــــَ اِز تـ نــــــــــــ  كــــــــــــَ ُت لــــــــــــِ لــــــــــــح قــــــــــــُ ــــــــــــَ  فـ

يــــــــــا     َواجــــــــــِ ُه نـــــــــــَ نــــــــــح بحَن مــــــــــِ (5)ُأًب ال أ ــــــــــن  الضــــــــــــــــــــــــ 
 

  

مــــــــــَ   َن اِبلــــــــــعــــــــــَ اَديــــــــــح عــــــــــَ نح أَرحَو  تـــــــــــَ ِك مــــــــــِ الــــــــــَ مــــــــــَ  فــــــــــَ

ـــــــــــــــا وَ     ي اًل َورَامـــــــــــــــِ طـــــــــــــــِ اًب مـــــــــــــــُ ال  َ كـــــــــــــــَ اح ـــــــــــــــَ (6)الق
 

  
َها أَْن ال يضرُّ  أَن يَْقتُلَها. األُباءُ  قَْولُه : ال أَظنُّ الخ. أَي ِمن ِشدَّته ، وذِلَك أَنَّ الضَّ

ة قَتَلَها ، وَكذِلَك إن بالَْت في الماِء فَشِربَ  األُباءُ  وقال : أبو حنيفَةَ : ْت منه َعَرَض يَْعِرض للعُْشِب ِمن أَْبواِل األَْرَوى ، فإذا َرَعتْه الَمعَُز خاصَّ

 الَمعَز َهلََكْت.

ِمن تُيوٍس أَْبٍو  فهو أَْبَوأُ   بَْوَل األَْرَوى فَمِرَض منه ،إذا َشمَّ  ( 7)األباء بَيِّنُ  أَبيٌّ  ، َمْنقوٌص ، وتَْيسٌ  يَأْبَى أَبى التَّْيُس وهو أَبِيَ  قاَل أَبو زيٍد :

 .أَْبواءُ و أَبيةٌ  وأَْعنٍُز أَْبٍو ؛ وَعْنزٌ 

 ، بالقَْصِر ، وهو أَْن تَْشَرَب أْبواَل األَْرَوى فيُِصيبُها منه داٌء. األُبَا وقاَل أَبو زياٍد الِكالبّي واألَْحَمر : قد أََخَذ الغَنَم

 ْزهِريُّ : قَْولَهُ : تَْشَرَب َخَطأٌ ، إنَّما هو تَُشمُّ ، وَكذِلَك َسِمْعُت العََرَب.قاَل األَ 

ةً. ، كَسحاب : البَْرِديَّةُ ، أَْو األََجَمةُ ، أو هي من الَحْلفاءِ  األَباءُ و  خاصَّ

على ساِلِكها ،  تَأْبَىو؛ كذا في النسخ والصَّواِب تَْمتَنُِع ؛  َجَمةَ تَْمنَعُ ألَنَّ األَ  ، وذِلكَ  أَبَْيت ِمن األَباَءةَ  قاَل ابُن جنِّي : كاَن أَبو بْكٍر يشتقُّ 

، في قْوِل َمْن َهَمَز ، وَمْن لم يَْهمز  أباَءةً و، ثم ُعِمَل فيها ما ُعِمل في عبَايٍَة وَصاليٍَة ، حتى ِصْرَن َعباَءةً وَصالَءةً  أَبايَةٌ  فأْصلُها عْنَده

.أَْخرَجهنَّ على أُصولِ   هنَّ ، وهو الِقياس القِويُّ

 قاَل أَبو الَحَسِن : وكما قيَل لها أََجَمة ِمن قْوِلهم أَِجَم الطَّعاَم َكِرَههُ.

ةً ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لَكْعِب بِن ماِلٍك : ( 8)القََصبِ  قيَل : هي األََجَمةُ ِمنو  خاصَّ

ه  ر بـــــــــعضـــــــــــــــــــــــُ بـــــــــِ َرعـــــــــح رحٌب يــــــــــُ ر ه ضـــــــــــــــــــــــَ نح ســـــــــــــــــــــــَ  مـــــــــَ

َرِ      حــــــــــح ُ
ِة اأَلابِء املــــــــــ عــــــــــَ مــــــــــَ عــــــــــح مــــــــــَ (9)بــــــــــعضــــــــــــــــــــــــًا كــــــــــَ

 

  
__________________ 

 ( وهي عبارة القاموس املتداو .1)
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ٍء.2)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وأاب 
 واللسان. 11البيت  31( املفضلية 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 «.ال أ ن»بد  « ال إخا »و « تركر»وفيها  .46/  1واملقايي  « توكر»( اللسان والتهذيب والصحاح وفيها 5)
 .«تعاديت»( اللسان والتهذيب وفيهما 6)
 ويف اللسان : اأَلَب.« وتيٌ  آب بّا اأُلابء»( يف الصحاح : 7)
 ( يف القاموس : والقصُب ا والكسر  اهر.8)
 .46/  1( اللسان والصحاح واملقايي  9)
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 ، وقد َسبََق أَنَّه رأٌْي البِن جنّي. وزُ بهاٍء ، وَمْوضعُه الَمْهم (1) واِحَدتُه

 وكان ، واْختُِلَف في اْسِمه فقيَل : َخلٌَف ، وقيَل : عبُد هللِا ، وقيَل : الُحَويرُث ، اْستَْشَهَد يَْوَم ُحنَْين ، َصحابيٌّ  ، بالمّدِ ، اللَّْحِم الِغفاريُّ  آبىو

، انتََهى ويقاُل اْسُمه عبُد  اللّْحم ، كاَن ال يأُْكُل ما ذُبَِح لألَْصنام آبَى ُمْطلقاً. والذي في ُمْعجم ابِن فَْهد : َخلَُف بُن ماِلِك بِن عبِد هللاِ  اللَّْحمَ  يأْبَى

اللَّْحم قُتَِل يَْوَم ُحنَْين  آبَى بنِ  الملِك بُن عبِد هللا َرَوى عنه َمْوالهُ ُعَمْير وله صْحبَةٌ أَْيضاً ، والذي في أْنساِب أَبي عبيٍد : الُحَوْيرث بُن عبِد هللاِ 

ي، وكاَن َجدُّهُ ال يأُْكُل ما  وسلمعليههللاصلىمع النبِّي  ل ذِلَك. آبَى ذُبَح لألَْصناِم فُسّمِ  اللّْحم ، انتََهى. فتأَمَّ

 الْمتِناِعِه. : األََسدُ  اآلبيو

ثٌ  أَبِّيِ  محمُد بُن يَْعقوَب بنو . ، كعَِلّيِ ، ُمحّدِ  ، َرَوى عنه أَبو طاِهٍر الذّهليُّ

َدةِ أَْيضاً كما في التَّْبصي كَحتَّى أَبَّىو ِر ، التّْشديُد عن ابِن ماُكوال ، والتَّْخِفيُف عن الَخِطيِب ، والبَْصريُّوَن أَْجَمعُوا على ، وقيَل بتَْخِفيِف الموحَّ

ه : أَبانُ  ابُن َجْعفٍَر النَّجيَرِميُّ  التَّْشديِد ؛ وهو ه ما نَصَّ عفاِء للذَّهبّيِ بخّطِ عَفاِء ، كما في التَّْبصيِر ، ورأَْيُت في َذْيِل ِديواِن الضُّ بُن  أََحُد الضُّ

ل. ائِغ كذَّاٌب ، رآهُ ابُن حبَّان بالبَْصَرةِ ، قالَهُ ابُن طاِهٍر ، فتأمَّ ٌء ، ِمن ذِلَك في وقد تقدََّم شي َجْعفَر النَّجيَرميُّ عن محمِد بِن إْسماعيَل الصَّ

ل الِكتاِب.  أَوَّ

 بِئٌْر باْلمدينِة لبَني قَُرْيَظةَ. ، كَحتَّى : أَبَّىو

ا أَتَى النبيُّ قاَل محمُد بُن إْسح ، بَني قَُرْيَظةَ نََزَل على بئٍر من آباِرِهم في ناِحيٍَة  وسلمعليههللاصلىاق عن مْعبِد بِن َكْعِب بِن ماِلٍك قاَل : لمَّ

 ِمن أَْمواِلهم يقاُل لها بِئُْر آبا.

، قاَل : وَسِمْعُت بعَض المحّصلين يقوُل : إنّما هو أُنا بضّمِ الَهْمَزةِ  قاَل الحاِزِمّي : كذا َوَجْدته َمْضبوطاً مجّوداً بخّطِ أَبي الَحَسِن بِن الفراتِ 

 وتَخفيِف النّون.

امغاِن ِمن ُملُوِك النَّبط. أَبّى وقاَل ياقوُت : قَْصُر ابِن ُهبَْيرةَ يُْنَسُب إلى ( 2)بيَن الُكوفَِة وقَْصِر بني ُمقاتِلٍ  ، كحتَّى ، أَبَّى نَْهرُ و  بِن الصَّ

 : َذَكَره هكذا الَهْيثُم بُن عِدّيِ. قُْلتُ 

 ؛ عن ياقوت. ببَطيَحِة واِسطَ  كبيرٌ  نَْهرٌ  أيضاً :و

ِ  بنُ  األَبَّاءُ و ثٌ  أُبَّي ٌث ، فيه نََظٌر. أُبَيٌّ و؛  ، كَشدَّاٍد : ُمحّدِ  ، ُمَصغَّراً ، ابُن نضلَةَ بِن جابٍِر ، كاَن َشِريفاً في زمانِِه. فقَْولُه : ُمَحّدِ

مِّ  األُبِّيَّةُ و َدةِ وتَْشديِدها وتَْشديِد الياِء : ، بالضَّ  الِكْبُر والعََظمةُ. وكْسِر الموحَّ

 ، أَي ال يَْجعَلُكَ  يُْؤبَى بَْحٌر ال قاَل الُمَهلبيُّ أَبو الُحَسْين عن أَبي إْسحاق النَّجيَرِمّي ::  قاَل الَهَرويُّ : َسِمْعُت أَبا يَْعقوَب بِن خرزاذ يقولُ و

 .تَأْبَاهُ 

يت : ّكِ  .يُْؤبَى ِمن َكثَْرتِه ؛ وَكذِلَك َكألٌ ال أَي ال يَْنقَِطعُ  ونَقََل الَجْوهِريُّ عن ابِن الّسِ

 ، أَي ال تَْنقَِطُع. ىتُْؤبَ  وقاَل غيُرهُ : وعنده َدراِهُم ال

. يُْؤبَى وَحَكى اللَّْحيانيُّ : عْنَدنا ماٌء ما  ، أَي ما يَِقلُّ

ْرعِ  اإِلْبيَةُ و ى .( 3)، بالكْسِر : اْرتِداُد اللَّبَِن في الضَّ ْت عْنَد والدِها إنَّما هذه الُحمَّ  ثَْديك. إْبيَة يقاُل للَمْرأَةِ إذا ُحمَّ

اُء :  اللَّبَِن واْرتِداُده في الثَّْدي ؛ كذا نَّصه في التّْكَملَِة. (4)غراُر  اإلْبيَةُ  قاَل الفرَّ

ل ذلك.  فقَْوُل المصنِِّف : في الضَّْرع فيه نََظٌر ، تأَمَّ

، كما نقوُل : هذا قَفاً ورأَْيُت  بأَبًا وَمَرْرتُ  أَبًا ورأَْيتُ  أَبًا ، ولم تُْحَذْف الُمه كما ُحِذفَْت في األِب ، يقاُل : هذا لُغَةٌ في األبِ  بالقَْصِر ، ، األَبَاو

 قَفاً وَمَرْرُت بقَفاً.
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، وبعُض العََرِب  أَبَوانِ  منه واٌو ألنَّك تقوُل في التَّثْنيةِ  ، مثُْل قَفاً وأَْقفاٍء ، وَرحًى وأَْرحاٍء ، فالذَّاِهبُ  آباءٌ  ج ، ألنَّ  أَبٌَو ، محّركةً  األبِ  أَْصلُ و

 ، وَكذِلَك أَُخوَن وَحُموَن وَهنُوَن ، قاَل الشَّاِعُر : أَبُونَ  إذا َجَمْعَت بالواِو والنُّوِن قُْلَت :و ، أَبِيكَ  على النَّْقِص ، وفي اإِلَضافَةِ  أَبانِ  يقولُ 

__________________ 
 .«الواحدةُ »: ( القاموس 1)
 ( بعدها يف القاموس زايدة. سقطت من الشارح. ونصها : َعِمَلُه َأب  بن الص اِمغاِن ا َمِلٌك نـََبِطييف ا ه.2)
ي.3)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : الث دح
 ( يف التكملة : غزار.4)
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نــــــــــــــــا  واتــــــــــــــــَ َن َأصــــــــــــــــــــــــــــــح ر فــــــــــــــــح عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــا تـ

يــــــــــــــنــــــــــــــا     ــــــــــــــِ نــــــــــــــا ابألَب تــــــــــــــَ ــــــــــــــح يـ د  َ وفــــــــــــــَ اح كــــــــــــــَ (1)بــــــــــــــَ
 

  
. أَبِينَكَ  أَي أَبٍ  يُريُد َجْمعَ  (2)إبراهيَم وإْسماعيَل وإْسحاَق  أَبِيكَ  وعلى هذا قرأ بعُضهم : إِلَهُ   ، فحَذَف النّوَن لإلضافَِة ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ي : وشاِهُد قَْوِلهم :  قَْوُل تُْكتََم بْنت الغَْوِث : أَبٍ  في تَثْنيةِ  أَبانِ  قاَل ابُن بَّرِ

مح َأابِن  كـــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــح َدين عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ابعـــــــــــــــــَ

ذ ابِن     هـــــــــــــَ ٍب مـــــــــــــُ يـــــــــــــح رِّ مـــــــــــــا عـــــــــــــَ (3)عـــــــــــــن كـــــــــــــُ
 

  
 وقالِت الشَّْنباُء بْنُت زْيِد بِن ُعماَرةَ :

 ِ اح ِد األَبــــــــــــــــَ َويح مــــــــــــــــاجــــــــــــــــِ قــــــــــــــــح َ يــــــــــــــــرَت حبــــــــــــــــِ  نــــــــــــــــِ

    ِ اح جــــــــَ وا مــــــــن الــــــــلــــــــ  يــــــــغــــــــُ ٍر صــــــــــــــــــــــِ عحشــــــــــــــــــــــَ (4)مــــــــن مــــــــَ
 

  
 ي اْلَجْمعِ قَْوُل الشاِعر :ف أَبُونَ  قاَل : وشاِهدُ 

يــــــــــــــعــــــــــــــاً  وا مجــــــــــــــَِ كــــــــــــــُ لــــــــــــــَ وَن ثــــــــــــــالثــــــــــــــٌة هــــــــــــــَ  أَبــــــــــــــُ

راقــــــــــــا     َك َأن تــــــــــــُ وعــــــــــــُ َبمح ُدمــــــــــــُ (5)فــــــــــــال َتســــــــــــــــــــــــــح
 

  
. األِب اآلباءُ  قال األَْزهِريُّ والَكالُم الَجيُِّد في َجْمعِ   ، بالمّدِ

ً  ِصْرتَ  أَبَْيتَ و أَبَْوتَ و ً  ؛ وما ُكْنتَ  أَبا ةً  ولقد أَبا ؛ وَكذِلَك ما كْنَت أَخاً ولقد أََخْوَت وأََخْيَت  أَبَْيتَ  وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ؛ ويقاُل : ، أَبَْوَت أُبُوَّ

ً  ِصْرُت له: ، بالكْسر  أَبَْوتُه إِباَوةً و ،  ؛ قاَل بْخَدج : اإلْبواءُ  ؛ واالسمُ  أَبا

وكـــــــــــــــا  نح أَيحبـــــــــــــــُ َة مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ بح َأاب َنـــــــــــــــَح لـــــــــــــــُ  اطـــــــــــــــح

ُزوكــــــــــا    عــــــــــح نح يـــــــــــَ َك مــــــــــَ نــــــــــح نــــــــــا عــــــــــَ بَلــــــــــح  فــــــــــقــــــــــد ســــــــــــــــــــــــَ

  

 (6)إىل َأٍب فكل هم يـَنحِفيكا 

يت : ّكِ ً  إذا ُكْنَت له آبُوهُ  له أَبَْوتُ  وقاَل ابُن الّسِ ً  ، أَي يكوُن لَكَ  يَأْبُوكَ  . وقاَل ابُن األْعرابّيِ : فالنٌ أَبا ، وأَْنَشَد لشريِك بِن َحيَّان العَْنبَرّي  أَبا

 نَُخْيلة السَّْعدي : أَبا يَْهُجو

ا  وكــــــــــــــَ نح أَيحبــــــــــــــُ َة مــــــــــــــَ لــــــــــــــَ ب َأاب َنــــــــــــــَح لــــــــــــــُ  فــــــــــــــاطــــــــــــــح

ا     ؤحِويـــــــــــــــكـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ ٍة تـ يـــــــــــــــلـــــــــــــــَ (7)واد ِع يف َفصـــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ِضي : ي : وعلى هذا يَْنبَغي أن يُْحَمل قَْوُل الشَِّريف الرَّ  قاَل ابُن بَّرِ

ك الـــــــــــــــ لـــــــــــــــِ لـــــــــــــــ  مـــــــــــــــَ زحهـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــَ  نِّســـــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــُ

نح َأابهــــــــــــــا    ري مــــــــــــــَ عــــــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــح  ؟ِء فــــــــــــــلــــــــــــــَ
  

 .أَبُونَ و أَبانَ  فَبَناهُ على لُغَِة َمْن يقول أَبََوْيها ، قاَل : ويَجوُز أَْن يُريدَ  أَباها أَي َمْن كانَ 

ً  قاَل أَبو عبيٍد :و ً  اتََّخَذه ، أَي تَأَبَّاهُ أَبا َمهُ َعّماً. أَبا اها أُّماً ، وتَعَمَّ  ؛ وكذا تَأَمَّ

 بكْسر التَّاِء وفَتِْحها. ، (أََبِت افْ َعلْ ) قالوا في النِّداِء : ياو

ِت  ، وتقُف عليها بالهاِء إالَّ في القُْرآِن فَإنََّك  (8)قاَل الَجْوهِريُّ : يَْجعلُونهَ عالَمةَ التَّأْنِْيِث ِعَوضاً من ياِء اإِلضافَِة ، كقَْوِلهم في األُّمِ : يا أُمَّ

بالتاِء فيَقُولوَن : يا َطْلَحةَ ؛ قاَل : وإنَّما لم تَْسقِط التاُء في الَوْصِل تقُف عليها بالتاِء اتِّباعاً للِكتاِب ، وقد يقُف بعُض العََرِب على هاِء التَّأْنِيِث 

ا كاَن على َحْرفَْين كان كأَنَّه قد أُِخلَّ به ، فصاَرِت الهاُء الِزَمةً وصاَرِت  األَبَ  ، وَسقَطْت من األُّمِ إذا قْلَت يا أُمَّ أَْقبِلي ، ألنَّ  األَبِ  من لمَّ

 ها بْعَدها ، انتَهى.كأَنَّ  (9)التاُء 

ه وَخالَه ، قاَل :  أَبَتاهُ  ويا أَبَتِ  ويا ، بالهاءِ  أَبَهْ  يا َسأَْلُت اْلَخليَل عن قَْوِلهم :و قاَل سْيبََوْيه : تاهُ ، فَزَعَم أنَّ هذه الهاَء مثُْل الهاِء في َعمَّ ويا أُمَّ

ه وخالَ   ، كما تقوُل يا أَبَهْ  ه أنَّك تقوُل في الَوْقِف ياويدلَُّك على أَنَّ الهاَء بمْنِزلَِة الهاِء في َعمَّ
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__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 «.َوِإلَه آابِئكَ » وفيها : 133( سورة البقرة اآية 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان والتهذيب وقبلهما فيه :7)

 اي أيــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــاً 

 بـــــــــــــــــــّا لـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــّر عـــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــا   

  

 إذا انـــــــــــــــتـــــــــــــــفـــــــــــــــ  أو شــــــــــــــــــــــــــــك حـــــــــــــــزن فـــــــــــــــيـــــــــــــــكـــــــــــــــا 

ــــــــــــــعــــــــــــــزوكــــــــــــــاو     ــــــــــــــك مــــــــــــــن ي ــــــــــــــا عــــــــــــــن ــــــــــــــن  قــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــبل

  

 ( كذا ا ويف الصحاح : اي أُم هح.8)
 .«الياء»( يف الصحاح : 9)
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ك خاصــــــة ا   أَبَتاهح  خاَلهح ا وتقوُ  اي ســــــِ فحَت إىل نـَفح كما تقوُ  اي خالَتاُه ا قاَ  : وإّلا يلزمون هذه اهلاَء يف النِّداِء ِإذا َأضــــــَ
َتَمَض فيه َحذحف النِّداِء ا (1)كبهنا  ِم حَا اجح ِف الياِء ا قا  : وأَراُدوا َأنح لُِل وا ابالســـــــــــح م ال و  َجَعُلوها ِعَوضـــــــــــاً من حذح أهن 

ِف والتـ غحيرِي ا فَبرَاُدوا َأن يـَُعوِّضـــــوا هذين  َأابهُ  اي : َيكاُدوَن يُقوُلونَ  اَر هذا ُ حَتماًل عنحَدهم ِلَما َدَخَر النِّداَء ِمن اَ ذح ا وصـــــَ
ريُوها مبنحزِ  َُقوا اهلاَء صــــ  َم  [تلزم]اهلاِء الجي  َلةِ ا َرحَفاح كما يَقوُلوَن أَيـحُن  ا مل ا َحَذُفوا الَعاح َجَعلوا الياَء ِعَوضــــاً ا فلم ا َأ ح االســــح

تص  بيا أَي ها الر ُجر. َتّص النِّداء بذِلَك لَكثحرتِه يف َكالِمهم كما اخح  يف كرِّ َموحِضض ا واخح
 فحذََف األِلَف ، وقَْولُه أَْنَشَده يَْعقوُب : أَبَتاهُ  ، بفتْحِ الهاِء إلى أَنَّه أَراَد يا أَبَهَ  وَذَهَب أَبو ُعثْمان الماِزنيُّ في قِراَءةِ َمْن قََرأَ يا

جي  لــــــــــَ َك رِحــــــــــح ا رَأتح َوشــــــــــــــــــــــــح جي ملــــــــــ  نــــــــــَ  تــــــــــقــــــــــوُ  ابـــــــــــح

ـــــــــــــُب     ري ـــــــــــــا اي َأابَة غـــــــــــــَ ـــــــــــــن ي ـــــــــــــِ ك ف ـــــــــــــ  (2)كـــــــــــــبَن
 

  
ر التاَء ، َذَكَره ابُن ِسيَده والجَ  أَبَتاهُ  أَراَد : .، فقدََّم األَِلَف وأَخَّ  ْوهِريُّ

ْعِر. ِحيُح أَنَّه ردَّ الَم الَكِلَمة إِليها لَضُروَرةِ الّشِ ي : الصَّ  وقاَل ابُن بَّرِ

ه. أَبَ  ، يُريدوَن ال الَب لَكَ  قالوا :و ه ، يريدون : َوْيَل أُّمِ  ، لََك ، فََحَذفَوا الَهْمَزةَ البَتَّةَ ، ونَظيُرهُ قَْولَهم : َوْيلُّمِ

 َك.لَ  أَبا ال وقالوا :

لََك َدِليُل اإلضافَِة ، فهذا َوْجهٌ ، وَوْجهٌ آَخُر أَنَّ  أَبَا ِمن أَبَا قاَل أَبو علي : فيه تَْقديراِن ُمْختِلفاِن لمْعنَيَْين ُمْختِلفَْين ، وذِلَك أَنَّ ثَباَت األَِلِف في

 الالِم ، َدليُل الفَْصل والتَّْنكير ثَباَت الالِم وَعَمل ال في هذا االْسم يُوِجُب التَّْنِكيَر والفَْصَل ، فثَباُت األِلِف َدليُل اإلضافَِة والتَّْعريِف ، وُوجودُ 

 وهذان كما تَراُهما ُمتَدافِعَاِن.

َم كالُمْقحمِة ؛ أَباكَ  ال ُربَّما قالوا :و ِد. أَبَكَ  ال ُربَّما َحَذفُوا األلَف أَْيضاً فقالواو ، ألنَّ الالَّ اغانيُّ عن المبّرِ  ال قالوا أَْيضاً :و ، وهذه نَقَلَها الصَّ

ْن تستحقُّ أَن يُْدعى عليه بفَْقدِ أَي  ُكلُّ ذِلَك ُدعاٌء في الَمْعنَى ال َمحالَةَ ، وفي اللَّْفِظ َخبَرٌ و؛  لَكَ  أَبَ  . ويَُؤّكد عندك ُخروُج أَبيهِ  أَنَت عْنِدي ممَّ

ْعِر ، وأَنَّه له لم يَُجْز أَن يُْدَعى عليه بما هو فيه  أَبَ  ، ألنَّه إِذا كاَن ال له أَبَ  ولمن ال أَبٌ  يقاُل لمن له هذا الَكالم َمْخَرج الَمثَل ُكثْرتُه فِي الّشِ

له ال  أَبَ  ، َكذِلَك تَْعلم أنَّ قْولَهم هذا لَمْن ال أَباكَ  له : أَْفقََد هللاُ  أَبَ  ال َمحالَةَ ، أاَل تَرى أنَّك ال تقوُل للفَِقيِر أَْفقََره هللا ، فكما ال تقوُل لَمْن ال

 وإِنَّما هي خاِرَجةٌ َمْخَرج الَمثَِل على ما فَسََّره أَبو علّيٍ ، ومنه قَْوُل جريٍر :َحِقيقَة لمْعناهُ ُمطابِقَة للَْفِظه ، 

ُم  كـــــــــــــُ ِديِّ ال َأاب لـــــــــــــَ َم عـــــــــــــَ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُم تـ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ  اَي تـ

ُر     مــــــــــَ وحَءٍة عــــــــــُ مح يف ســــــــــــــــــــــــَ كــــــــــُ نــــــــــ  ــــــــــَ يـ قــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ (3)ال يـ
 

  
واِحٌد ، ولكنَّكم ُكلُُّكْم أَْهُل الدُّعاِء عليه  أَبٌ  ه ال يَجوُز أْن يكوَن للتَّْيم كلِّهافهذا أَْقوى َدليٍل على أنَّ هذا القَْوَل َمثٌَل ال َحِقيقَة له ، أاَل تَرى أنَّ 

 ، قَْوُل أَبِي َحيَّة النُّمْيري : أَباكَ  واإِلْغالظ له ؛ وشاِهُد ال

د  َأين أَ  وحِت الـــــــــــــــــــــذي ال بـــــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــــَ  اِبلـــــــــــــــــــــح

ــــــــــــــــــــين    ي وِّفــــــــــــــــــــِ الٍ  ال َأابِ  ختــــــــــــــــــــَُ  (4) ؟مــــــــــــــــــــُ
  

 ُد في الكاِمِل :وأَْنَشَد المبرِّ 

َزّرُِد و  اٌخ ومـــــــــــــــــاَت مـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــاَت ِشـــــــــــــــــَ   ق

دُ و     ــــــــــــــــــــ  ل ِرمٌي ال َأاَبِ  خمــــــــــــــــــــَُ  (5) ؟َأي  كــــــــــــــــــــَ
  

 لََك قَْوُل األَْجَدع : أَبا وشاِهُد ال

ُه  لــــــــــــــــح ريًا ال أُقــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ فح عــــــــــــــــُ قــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــِإن أَثـــــــــــــــــح

هح و     فح َأابه فــــــــــــــــال َأاب لــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ  (6) !ِإن أَثـــــــــــــــــح
  

__________________ 
 كما يف اللسان.« كبهنم»( الصواب : 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
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 ابلفاء.« ويلفينكم»وانظر ختر ه فيه ا وابألصر  1140/  3واللسان والكامر للمربد  212/  1( ديوانه 3)
 والصحاح واللسان. 375/  4وهو من شواهد املقتضب  1140/  3و  670/  2( اللسان والكامر للمربد 4)
 وصواب إنشاده :« للد» 1140/  3و  670/  2 ( اللسان والكامر للمربد5)

 َأي عزيز ال أاب لك مينضو 
 .116/  2والبيت من عينية مسكا الدارمي ا خزانة األدب 

 ( اللسان.6)
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 وقاَل ُزفَُر بُن الحِرِث :

ين  ِك ِإنــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ي ال َأاَب ل الحــــــــــــــِ ــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــــــِ  أَرِي

اِداي     زحداُد ِإال  متــــــــــــــــَ رحب ال تـــــــــــــــــَ (1)أََر  ا ــــــــــــــــَ
 

  
 لََك ، فقاَل : َمْعناه ال كافَي لََك عن نَْفِسك. أَبَ  وُرِوَي عن ابِن ُشَمْيل : أَنَّه َسأََل الَخليل عن قَْوِل العََرِب ال

اُء : هي كلمةٌ تَْفِصُل بها العََرُب َكالَمها.  وقاَل الفرَّ

َك ، وقد تُْذَكر في مْعنى جِ وقاَل غيُرهُ : وقد تُْذكَ  ِب كقَْوِلهم : هلِل َدرُّ دَّ في أَْمِرَك ُر في َمْعِرض الذَّّمِ كما يقاُل : ال أُمَّ لََك ، وفي َمعَِرض التَّعجُّ

ر ألنَّ َمْن له  اتََّكَل عليه في بعِض شأْنِِه. أَبٌ  وَشّمِ

 ُمْجِدبٍة يقوُل : َسِمَع ُسلَْيماُن بُن عبِد الِملك أَْعرابيّاً في َسنَةٍ و

 (2)أَنحزِ  علينا الَغيحَث ال َأاَب َلَك 
 له وال صاِحبَةَ وال َولَد. أَبَ  فحَملَهُ َسلَْيماُن أَْحَسن َمْحَمل ، وقاَل : أَْشَهُد أَن ال

 ؛ عن ابِن َحبيٍب. المْرأَةِ : َزْوُجها أَبوو

ْوُج انتَهى واْستَْغربَه شْيُخنا. األَبُ ووفي التّْكِملَِة :   في بعِض اللُّغاِت الزَّ

ةُ  ، كعُلُّوِ : األُبُوُّ و  عن اللّْحيانّيِ كالعُُموَمِة واْلُخُؤولَِة ؛ ومنه قَْوُل أَبي ذَُؤْيِب : لألبِ  ، وُهما َجْمعانِ  األُبُوَّ

داً  َرتح َأحــــــــــَ يِّ أَنحشــــــــــــــــــــــــَ ُة حــــــــــَ دحــــــــــَ ــــــــــو كــــــــــاَن مــــــــــِ  ل

َك ال    و تــــــــــــِ يــــــــــــا أَبـــــــــــــُ م  اأَلمــــــــــــاِديــــــــــــُح َأحــــــــــــح (3)شــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 وِمثْلُه قْوُل لبيٍد :

ر ًة و  ـــــــــــــُ ـــــــــــــوِر أُبـ ب ـــــــــــــقـــــــــــــُ ن حتـــــــــــــِت ال ُش مـــــــــــــِ ـــــــــــــُ ب ـــــــــــــح  أَنـ

مــــــــائــــــــمــــــــا     لــــــــي  الــــــــتــــــــ  د وا عــــــــَ ُم شــــــــــــــــــــــَ رامــــــــًا هــــــــُ (4)كــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد القنائِّي يمَدُح الِكسائي :

مــــــــــ   تــــــــــَ يِّ وانـــــــــــح الَ  الــــــــــِكســـــــــــــــــــــــائــــــــــِ  َأب الــــــــــذ م  َأخــــــــــح

     ُ وابـــــــــِ و  الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــُ يـــــــــا األُبـ لـــــــــح (5)لـــــــــه الـــــــــذِّرحوة الـــــــــعـــــــــُ
 

  
، وقيَل : هو فْعٌل  بِأَبِي ، والباُء فيه ُمتَعلِّقةٌ بمْحذُوٍف ، قيَل : هو اسٌم فيكوُن ما بَْعده َمْرفوعاً تَْقديُرهُ أَْنَت َمْفِديٌّ  بأَبِي : قُْلُت له أَبَّْيتُه تَأْبِيَةً و

 ، وحذَف هذا الُمقدَّر تَْخفيفاً لَكثْرةِ االْستِْعماِل وِعْلم الُمخاَطِب به. بِأَبِي وما بَْعده َمْنصوٌب أَي فََدْيتُكَ 

وقيَل : هي قَْريةٌ ِمن أَْعماِل الفُْرع بيَن الَمدينَِة والجحفَِة  وسلمعليههللاصلى، به قَْبُر آِمنَةَ بِْنت وهٍب أُّمِ َرُسوِل هللِا  : ع قُْرَب َودَّانَ  األَْبواءُ و

َجبٌَل على يَِميِن آرةَ ويَِمين الطَّريِق للُمْصعِد إلى مكَّةَ ِمن الَمدينَِة ؛ وهناك بَلٌَد  األَْبواءُ  ثالثَةٌ وِعْشروَن ِميالً ؛ وقيلَ  (6)بَْينها وبيَن الَمدينَِة 

 ل.يُْنَسُب إلى هذا الَجبَ 

والبَشام وهو لخزاَعةَ وضمَرة ، وقد اْختُِلَف في تَْحقيِق  (7)ٌء ِمن النَّباِت َغْير الخزم وقاَل السُّكَّريُّ : هو َجبٌَل ُمْشِرٌف شامٌخ ليَس به شي

ة لَْفِظه فقيَل : هو فَْعالُء ِمن عال كأَنَّه َجْمُع بّوِ وهو الِجْلُد ، أَو َجْمُع بُوَى وهو أَفْ : ، كما يدلُّ له َصنِيُع المصنِِّف حيُث َذَكَره هنا ، وقيَل  األُبُوَّ

ي بذِلَك لَما فيِه ِمن الَوباِء. (8)السَّواُد   ، وقيَل : إِنَّه َمْقلوٌب ِمن األُوباِء ُسّمِ

ِء السُّيوِل به ، وهذا أَْحَسْن ، وُسئَِل عنه كثيُِّر فقال : ألَنَّ  ي لتبوُّ ُؤا به َمْنزالً.وقاَل ثابُِت اللّغَوّي : ُسّمِ  هم تَبَوَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان وقبله :2)
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 رب الــــــــــــــــعــــــــــــــــبــــــــــــــــاد ا مــــــــــــــــا لــــــــــــــــنــــــــــــــــا ومــــــــــــــــا لــــــــــــــــك 

ــــــــــــك    ــــــــــــدا ل ــــــــــــمــــــــــــا ب ــــــــــــا ف ــــــــــــن ــــــــــــت تســـــــــــــــــــــــــقــــــــــــي ــــــــــــد كــــــــــــن  ق

  

 ويف األساس برواية :

 أمطر علينا الغيث ال أاب لكا
 املرثي ا ويرو  :والكاف يف أبوتك تعود عل  ليل  ابنة  113/  1( ديوان اهلذليا 3)

 أحيا أابكن اي ليل  األماديح
 والروايتان يف اللسان ا وابلرواية األوىل يف الصحاح.

 واللسان. 199( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان.5)
 ( يف ايقوت : بينها وبا اجلحفة مما يلي املدينة ثالثة وعشرون مياًل.6)
 .«زما »( عن ايقوت والنبات أليب حنيفة ا وابألصر 7)
 ( كذا ا ويف ايقوت : السواُء.8)
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ُل : فاسُم َجبٍَل بالشاِم ، أَو َمْوِضٌع ؛ قاَل الذّبيانيُّ يَْرثي أَخاهُ : ، كَسْكَرى ، َمْوِضعانِ  أَْبَوىو، كَجَمَزى ،  أَبََوىو ا األَوَّ  ؛ أَمَّ

َو   اِوي عــــــــلــــــــ  أَبـــــــــَ َة الــــــــثــــــــ  كــــــــَ د ابــــــــِن عــــــــاتــــــــِ عــــــــح  بـــــــــَ

اِ      ّم وال خــــــــــَ َدة ال عــــــــــَ حــــــــــَ  بــــــــــبــــــــــلــــــــــح (1)َأضــــــــــــــــــــــــح
 

  
ا الثَّاني : فاسٌم للقَْريَتَْين على َطريِق البَْصرةِ إِلى   مكَّةَ الَمْنسوبَتَْين إلى َطْسم وَجِديس ، قاَل المثقُب العَْبديُّ :وأَمَّ

َو   ــــــــــــــــح َت رِجــــــــــــــــاَ  أَبـ ك لــــــــــــــــو رأَيــــــــــــــــح  فــــــــــــــــِإنــــــــــــــــ 

ـــــــــــِد     ِدي َ  ا ـــــــــــَ ـــــــــــَ ل ـــــــــــوا حـــــــــــَ ل ـــــــــــَ رحب َداَة َتســـــــــــــــــــــــــَ (2)غـــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

. إباءٍ  ، بالفتْح : ذُو أَبَيانٌ  رُجلٌ   َشديٍد ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ

 أَْن يُضاَم. أَبَى كَشدَّاٍد : إذا،  أَبَّاءٌ و

ً  عليه تَأَبَّىو . تَأَبِّيا  : اْمتَنََع عليه : نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 الفَْحَل. يَأْبَْينَ  : أََوابٍ  ونُوقٌ 

 بَسببِِه.أَْن تَأْتَي ما تُْلعَُن عليه وتَُذمُّ  أَبَْيتَ  اللَّْعَن : من تحيَّاِت الُملوِك في الجاِهِليَِّة ، أَي أَبَْيتَ وَ 

َر ب آبَىو ِكيَِّة ماتٌِح فأَِسَن فقد َغرَّ  نَْفِسه أَي خاَطَر بها.الماُء : اْمتَنََع فال تَْستَِطيع أَْن تَْنزَل فيه إالَّ بتَْغريٍر ، وإِن نََزَل في الرَّ

 إِذا َسنَِق الْمتِالئِِه. ُموبًى ، فهو إِيباءً  الفَِصيلُ  أُوبِيَ و

ه : اتََّخم عنه ال يَْرَضعها. أُوبيَ و  الفَصيُل عن لَبَِن أُّمِ

 الُمْمتَنِعَةُ ِمن العَلَِف لَسنَِقها ، والُمْمتَنِعَةُ ِمن الفَْحِل لقلَِّة َهَدِمها. األَبيُّ  وقاَل أَبو َعْمرو :

 .(3)، عن ابِن األَعرابّيِ ، أَي ال يُْنَزُح وال يُقاُل يُْؤبَى  ( 3)يُوبَى وقَليٌب ال

 انّي.: قَليٌل ؛ عن اللَّْحي ُمْؤبٍ  : ال يَْنقِطُع لَكثْرتِه. وماءٌ  ( 4)يُوبَى وَكألٌ ال

 .(5) ُمْؤبٍ  وقاَل غيُرهُ : يقاُل للماِء إِذا اْنقََطَع : ماءٌ 

ٍل. آبَىو  : نَقََص ، َرَواهُ أَبو َعْمرٍو عن الُمفَضَّ

 ، قاَل الشاِعُر : أَبُكَ  وقالوا : هذا

داً  َك اأَلدح. وَأن   ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــِ َو  أَب  ســـــــــــــــــــــــــــــــِ

ٍد     مِّ  ــــــــــمــــــــــ  لــــــــــ  كــــــــــّر عــــــــــاٍ  ايبــــــــــَن عــــــــــَ (6)عــــــــــَ
 

  
ْعر  أَبواهُ ألَبيهِ  على األَْصِل ، ويقاُل : ُهما أَبَوانِ وعلى اللَّْفِظ ،  أَبانِ  نِيتُهوعلى هذا تَثْ  ه ، وجائٌِز في الّشِ  .أَبَْيهِ  ، وَكذِلَك رأَْيتُ  أَباهُ  ُهما: وأُّمِ

 أَبيهِ وفي الحِديث : أَْفلَح و

 نََهى عنه.إِْن َصَدَق أَراَد به تَْوكيَد الَكالم ال اليَِمين ، ألنَّه 

 .(7) (نَ ْعُبُد ِإهلََك َوِإلَه آابِئَك ِإْبراِهيَم َوِإْْساِعيَل َوِإْسحاقَ )يُْطلَُق على العَّمِ ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  األبُ و

 .أَبويًّ  والنِّْسبَةُ إِليه، أَي يَْغذُوه كما يَْغذُو الواِلُد َولََده ويَُربِّيه ،  إِباَوةً  هذا اليَتِيمَ  يَأْبُو قاَل اللَّْيُث : يقاُل فالنٌ 

ةٌ  وبَْينِي وبيَن فالنٍ   .أُبُوَّ

ً  : اتََّخَذهُ  تَأَبَّاهُ و ةُ  ؛ واالسمُ  أَبا ي : األُبُوَّ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ
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لــــــــــــــٍة  ــــــــــــــح َر أَي ك اي َأهــــــــــــــح لــــــــــــــح
ُ

ُم واملــــــــــــــ كــــــــــــــُ  فــــــــــــــِإنــــــــــــــ 

و لــــــــــــيــــــــــــَ  لــــــــــــه َأُب     بيبِّ وهــــــــــــح تــــــــــــَ ُ
كــــــــــــاملــــــــــــ (8)لــــــــــــَ

 

  
ً  ( 9)اْستَأَبَّ  ويقاُل : ً و أَبّا  .اْستَأْبِْب أَبّا

د أَبٌَو ، فَزاَد وأَبَدَل الواَو باًء كما قالوا قِنٌّ للعَْبِد ،  األَبِ  والفْعُل منه ، وهو في األَْصل غيُر مشدٍَّد ، ألنَّ أَْصلَ  األبُ  قاَل األَْزهِريُّ : وِإنَّما ُشّدِ

 وأَْصلُه قِْنٌي.

بّيِ : بَأْبَأَةً : قُْلُت له بَأْبَأْتُ و نَِت الياُء قُِلبَت أَِلفاً ، وفيها ثالُث لُغاٍت : بَِهْمزةٍ َمْفتوَحٍة بيَن الباَءْيِن ، و بأَبِي الصَّ ا ُسّكِ ي ، فلمَّ بقَْلِب أَْنَت وأُّمِ

 الَهْمزةِ ياًء َمْفتُوَحة ، وبإِْبداِل اليَاء األخيَرةِ أَلفاً.

__________________ 
 ومعجم البلدان. 100( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( معجم البلدان.2)
 (.. يوب.. ال يؤب»( يف اللسان : 3)
 ابهلمز كالصحاح.« ال يؤب»( يف اللسان : 4)
 .( يف اللسان والتهذيب : مؤبً 5)
 .«عال كر عا ٍ »( اللسان وفيه : 6)
 .133( البقرة اآية 7)
 ( اللسان.8)
 واملثبت كالتكملة.« اسَتِئب»( يف اللسان والتهذيب : 9)
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ُجَل إِذا قُْلت له بَيَّْبتُ  وَحَكى أَبو زْيٍد :  ؛ ومنه قَْوُل الراجز : بأَبي الرَّ

 اي أبَِيب أَنحَت واي َفوَ  البَيبح 
يت : ياقاَل أَبو  ّكِ ِحيُح ليُوافَِق لَْفَظ البِيَِب ألَنَّهُ ُمْشتقٌّ  بِيبَا علّيِ : الياُء في بَيَّْبت ُمْبدلَةٌ ِمن َهْمزةٍ بََدالً الِزماً ؛ وأَْنَشَد ابُن الّسِ أَْنَت ، وهو الصَّ

 منه.

 ، فأَْبقى الَهْمَزة لَذِلَك. بأَبِي ز ، قاَل : وهو مركٌَّب ِمن قْوِلهموَرَواهُ أَبو العاَلِء فيَما حَكى عنه التِّْبِريِزي : ويا فوَق البِئَْب بالَهمْ 

اجِز : َجعَلُوا الَكِلَمتَْين كالواِحَدةِ لَكثْرتِها في الَكالِم. اُء في قْوِل هذا الرَّ  وقاَل الفرَّ

 .أَبوهُ  وما أَبوهُ  ، أَي َمنْ  أَبٌ  وما أَبٌ  وَحَكى اللَّْحيانيُّ عن الِكسائي : ما يُْدَرى له َمن

ِب والَمْدحِ ، أَي أَبُوكَ  ويقاُل : هللِ   هلِل خاِلصاً حيُث أَْنَجب بَك وأَتَى بِمثِْلَك. أَبُوكَ  فيَما يَْحُسن َمْوقِعُه ويُْخَمد في َمْعرِض التَّعجُّ

 ِلشانِيَك. أَبا ِلشانِيَك وال أَبَ  ويَقولُوَن في الَكراَمِة : ال

 الَحاِرِث لألََسِد. أَبو ، قَْولهم : باألبِ  وِمن الُمَكنَّى

ئِْب. أبوو  َجْعَدةَ : للذِّ

 ُحَصْين : للثَّْعلَب. أَبوو

 َضْوَطري : لألَْحمِق. أبوو

 : للنَّاِر. (1)حاِجِب  أَبوو

 ُجخاِدب : للَجراِد. أَبوو

 .(2)بَراقِش : لطائٍِر ُمَرقَّش  أَبوو

نُ  أَبوو   أَْلواناً.قَلَُموَن : لثَْوٍب يَتَلَوَّ

 : ُكْنيَة الفَْرج. (3)دراٍس  أَبووقُبَْيٍس : َجبٌَل بمكَّة.  أَبوو

 َعْمَرة : ُكْنيَةُ الُجوعِ. أَبوو

 ماِلٍك : ُكْنيَة الَهَرِم. أَبوو

 مثوى : لرّبِ الَمْنِزِل. أَبوو

 األَْضياِف : للِمْطعاِم. أَبوو

 طاِلٍب. أَبو تِهاِرِه بالُكْنيَة ولم يكْن له اسٌم َمْعروٌف ، لم يَُجّر كما قيَل عليُّ ابنُ الش أَُميَّة أَبو في الحديِث إلى الُمهاِجِرينَ و

 البَْطحاِء ألنَّهم َشرفُوا به وَعُظُموا بُدعائِِه وِهدايَتِه. أَبو وكاَن يقاُل لعَْبِد َمنَاف :

ةِ النَّْفِس وحدَّةِ الُخلُِق والُمباَدَرةِ إلى األْشياِء. وقد جاَء ذِلَك عن عائَِشةَ في حفْ  أَبيها ويَقُولُوَن : هي بْنتُ  َصةَ ، ، أَي أَنَّها َشبِيهةٌ به في قُوَّ

، َذَكَرهُ ابُن يونَُس ،  310س َسنَة األَْنَدلُِسيُّ ، كحتَّى ، يَْرِوي عن ابِن مزين ، ماَت باألَْنَدلُ  أَبَّى رِضَي هللاُ تعالى عنهما وسالُم بُن عبِد هللِا بن

اج َذَكَرهُ أَبو العَْيناِء. أُبَيَّ  بن أَبَّاء بن أُبَيو  له َخبٌَر مع الحجَّ

اِء بَْدِريٌّ ؛  أُبَيُّ وَ   بُن عماَرةَ ، َصحابيَّان. أُبَيُّ وبُن َكْعٍب َسيُِّد القُرَّ

 ؛ وقاَل ابُن ُمِعيٍن : َضِعيٌف. (5)ه البُخاِري عن أَبيِه اْحتَجَّ ب (4)بُن عبَّاِس بِن ُسَهْيل  أُبيّ و



18039 

 

بَْيِر بِن العواِم بِن ُخَوْيلد ، وفيه  وسلمعليههللاصلىالخسف : لَقَُب ُخَوْيلِد بِن أََسِد بِن عْبِد العزى ، واِلُد َخِديَجةَ َزْوجِ النبّيِ  آبىو ، وَجدُّ الزُّ

بَْير :  يقوُل يَْحيَى بُن عْرَوةَ بِن الزُّ

ونـــــــــــه  مـــــــــــُ لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ ف قـــــــــــد تـ  أٌب د أيب اخلســـــــــــــــــــــــــح

(6)فــــــــــارُس مــــــــــعــــــــــروٍف رئــــــــــيــــــــــُ  الــــــــــكــــــــــتــــــــــائــــــــــب و    
 

  
__________________ 

 .«أبو ُحباحب»( األصر واللسان ا ويف التهذيب : 1)
 ( اللسان والتهذيب : مربقش.2)
 .«أبو دارس»( التهذيب واللسان : 3)
 .«سهر»( يف الكاشف للذهيب : 4)
 .وسلمعليههللاصلى( أورد له يف مكان واحد فقرت يف ذكر خيله 5)
 وفيه : 5/  1( التبصري 6)

 أب د آب اخلسف قد يعلمونه
 وهبامش املطبوعة املصرية : قوله : وآب اخلسف لقب كذا خبطه ا ووزن البيت أنه يقضي أيّب كغين ا ه.
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َدةِ : قَْريَ  إِبَّيَانُ و  ، عن ياقوت. السالمعليهةٌ قُْرَب قَْبِر يونَُس ابِن متَّى بكْسٍر وتَْشديِد الموحَّ

 . (1)السُّْرعةِ  فيو: االْستِقاَمةُ في السَّْيِر  األَتْوُ و  :[أتو]

 واِحٍد ، أَي َطريقٍَة واِحَدةٍ. أَتْوٍ  يقاُل : ما زاَل َكالُمه على الطَّريقةُ. : األَتْوُ و

 واِحٍد. أَتْوٍ  األَميُر فما زاَل علىوَحَكى ابُن األَْعرابّيِ : َخَطَب 

 الَمْوُت والباَلُء. : األَتْوُ و

. أَتْوٌ  ، أَي َمْوٌت أَو باَلٌء يُِصيبُه ؛ يقاُل : إِن أَتَى عليَّ  أَتْوٌ  قاَل ابُن ُشَمْيل : أَتَى على فالنٍ   فغاُلِمي ُحرٌّ ، أَي إِْن ُمتُّ

 َكْسُر يٍَد أَو ِرْجٍل.أَو  الَمَرُض الشَّديُد ، : األَتْوُ و

اغانيُّ عن أَبي زْيٍد. الشَّْخُص العَظيمُ  : األَتْوُ و  ؛ نَقَلَهُ الصَّ

. أَتْوٌ  يقاُل : لفاُلنٍ  العَطاُء. : األَتْوُ و  ، أَي َعطاٌء ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

اغانّي عن أَبي زْيٍد. اإِلتاَوةَ  بو عبيٍد ، َجعَلَ ؛ َكذِلَك َحَكاهُ أَ  ، كِكتابٍَة : َرَشْوتُه إِتاَوةً و أَتَْوتُه آتُوهُ أَتْواً و  َمْصدراً ؛ ونَقَلَهُ الصَّ

 : أَي الِجبايَةُ ، وَجعَلَه بعٌض ِمن المجاِز. اإِلتاَوةُ  أَْرِضه ، أَي َخراَجها. وُضِربَْت عليهم إِتاَوةَ  يقاُل : أَدَّى أَْيضاً : الَخراُج. اإِلتاَوةُ و

ْشَوة : أَي باإِلتاَوةِ  َشَكَم فَاهُ و َمْخشِريُّ لجابِر بِن  الّرِ  ُجنِّيِ التَّْغلَبّيِ : (2)؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ والزَّ

راِ  ِإلَوٌة  واِ  الــــــــــــــعــــــــــــــِ  فــــــــــــــفــــــــــــــي كــــــــــــــرِّ َأســــــــــــــــــــــــــــح

ِم و     ُ  ِدرحهــــــــــَ كــــــــــح ُرٌ  مــــــــــَ (3)يف كــــــــــرِّ مــــــــــا ابَع امــــــــــح
 

  
ا أَبو عبيٍد فأَْنَشَد هذا البَْيَت على يَه قَْوله : َمْكُس ِدْرَهم ، ألنَّه عطف عَرض على  اإِلتاَوةِ  قاَل ابُن ِسيَده : وأَمَّ التي هي الَمْصَدُر ، قاَل : ويقّوِ

 عَرٍض.

ْشَوةَ على الماِء ، ج ؛ إِتاَوةٌ  وكلُّ ما أُِخذ بُكّدةٍ أَو قُِسَم على مْوضعٍ ِمن الِجبايَِة وغيرها ا قَْولُ  أَتاَوى أَو تَُخصُّ الّرِ  الجْعِدّي : ، كَسَكاَرى ؛ وأَمَّ

ــــــــــــــــٍة  راب ــــــــــــــــَ واِد ق ٍف ال مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ل واِدَ حــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــَ

بَلــــــــــوَن اأَللِواَي و     يــــــــــنــــــــــًا َيســــــــــــــــــــــــح طــــــــــِ (4)لــــــــــكــــــــــنح قــــــــــَ
 

  
 أَي ُهْم خَدٌم يَْسأَلوَن الَخراَج.

كقَْوِلنا في ِعالوةٍ وِهراَوةٍ َعالَوى وَهراَوى ، َغْير أَنَّ هذا الشاِعَر َسلََك َطريقاً أُْخَرى َغْير  أَتاَوى قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما كاَن قِياُسه أَن يقولَ 

ا كسَّرَ  لتَّْقديُر به إلى إِتاٍء حدَث في مثاِل التَّْكسيِر َهْمزةٌ بَْعد أَِلِفه بََدالً ِمن أَِلِف فِعالٍة كَهْمزةِ َوسائِل َوَكنائِن ، فصاَر ا إِتاَوةً  هذه ، وذلك أَنَّه لمَّ

ى أَتاأَى ، ثم تُْبِدل من الَهْمزةِ واواً ، ثم يبدُل ِمن َكْسَرةِ الَهْمزةِ فَتْحة ألنَّها عاِرَضةٌ في الَجْمعِ ، والاّلم ُمْعتَلَّة كباِب َمَطايا وَعَطايا فيَِصيُر إل

، َغْير أَنَّ هذا الشاِعَر لو فَعََل ذِلَك ألَْفَسَد  إتاَوةٍ أَتاَوى قوُل العََرُب في تَْكسيرِ كعاَلَوى ، وَكذِلَك ت أَتاَوى لُظهوِرها الماً في الواِحِد فتقولُ 

وابِيا واألَداقافِيَتَه ، لكنَّه اْحتاَج إلى إِْقراِر الَهْمزةِ بحاِلها لتِصحَّ بَْعدها الياُء التي هي َرِويُّ القافِيَِة كما َمعَها ِمَن ا نِيا ونَْحو لقَوافِي التي هي الرَّ

م ُمْعتلَّة ، واواً ليَزوَل لفُظ  إتاءٍ  فرأَى إِْبدال َهْمزة ذِلَك ، ليَُزوَل لَْفُظ الَهْمَزةِ ، إِذ كانِت العاَدةُ في هذه الَهْمزةِ أَن تُعَلَّ وتُغَيَّر إِذا كانِت الالَّ

 .األَتاِويا ا َذَكْرنا ، فصارَ الَهْمزةِ التي ِمن عاَدتِها في هذا الَمْوِضعِ أَْن تُعَلَّ وال تصحَّ لمَ 

اُح : ناِدرٌ  ، كعُرَوة وُعرًى ، وهو أُتىو رمَّ  ؛ قاَل الّطِ

ــــَ   د   عــــلــــ  الــــنـــــــاِس واألُت ُد الســـــــــــــــــــــ   لــــنـــــــا الــــَعضـــــــــــــــــــــُ

ِر     دِّ وانعــــــــــِ عــــــــــَ (5)عــــــــــلــــــــــ  كــــــــــرِّ حــــــــــاٍف مــــــــــن مــــــــــَ
 

  
 وقاَل أَْيضاً :

__________________ 
 عبارة خطب حبيث يفهم منه اإلســـــتقامة يف الســـــرعة أيضـــــاً ا ولي  صـــــحيحاً ففي اللســـــان.والســـــرعُة ا وتصـــــرف الشـــــارح ابل»( يف القاموس : 1)

 كالقاموس. اإلستقامُة يف السري والسرعُة.
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 ويف اللسان : ُحيّن بن جابر التغليب.« ُحينّ »( يف األساس : 2)
 .«ويف كر»جلابر بن ُحيّن التغليب برواية :  42املفضلية والبيت من  51/  1( البيت يف اللسان والصحاح واألساس والتهذيب واملقايي  3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( اللسان وفيه : يف معدِّ وانعر.5)
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ٍض و  بــــــــــ  ــــــــــُ ِد تـ هــــــــــح يت عــــــــــلــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــَ  الــــــــــال  ر األُت  َأهــــــــــح

ن     ـــــــــب وعـــــــــاهـــــــــِ (1)عـــــــــلـــــــــ  كـــــــــرِّ ذي مـــــــــاٍ  غـــــــــري
 

  
 باِب ِرْشَوة ورشاً.قاَل ابُن ِسيَده : وأُراهُ على حْذِف الزائِِد فيكوُن ِمن 

 .اإِلتاَءةُ  ، واالسمُ  َطلََع ثََمُرها ، أَو بََدا صالُحها ، أَو َكثَُر َحْملُها عن ُكراعٍ : ، بالكْسرِ  إِتاءً و،  أَتْواً و تَأْتُو النَّْخلةُ والشَّجرةُ  أَتَتِ و

 َرَواَحة األَْنصاِريُّ :؛ قاَل عبُد هللِا بُن  ، كِكتاٍب : ما يَْخُرُج من ِإكاِل الشََّجرِ  اإِلتاءُ و

ٍر  عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ َر بـ َك ال أابِد َنـــــــــــــــــَح نـــــــــــــــــالـــــــــــــــــِ  هـــــــــــــــــُ

َم اإِللُء و     ظــــــــــــــــُ ٍي وِإن عــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح (2)ال ســـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 َعنَى بُهناِلَك َمْوِضَع الِجهاِد ، أَي أَْستَْشهُد فأُْرَزق عْنَد هللِا فال أُبالي نخالً وال َزْرعاً.

ْرعِ : َرْيعُه. إِتاءُ  : نََمْت ، وَكذِلكَ  إتاءً  الماِشيَةُ  أتَتِ  النَّماُء. وقد : اإِلتاءُ و  الزَّ

عن ِسْيبََوْيه ، وبه ُرِوي الحِديُث. قاَل أَبو عبيٍد : وَكالُم  األُتيّ  ، اْقتََصر الَجْوهِريُّ على الفتْحِ فيهما ، والضّم في ، ويُثَلَّثَان األَتِيُّ و األَتاِويُّ و

 العََرِب بالفَتْحِ.

اغانيُّ الضمَّ والكْسَر فيهما عن أَبي َعْمرٍو ، وقاَل : إِّن الكْسَر في الثاني َغِريٌب.ونَقَلَ    الصَّ

لهُ ، تُْؤتِيهِ  ، أَي نَْهٌر ، َجْدَولٌ   إلى أَْرِضَك. ، تَْسوقُه وتَُسّهِ

اِجِز يَْستَِقي على رأِْس  أَتِيٌّ  وقاَل األْصَمعيُّ : كلُّ َجْدَوِل ماءٍ    البِئِْر وهو يَْرتجُز ويقوُل :، وأَْنَشَد للرَّ

ِك ابلــــــــــــــــد دِّ  فــــــــــــــــُ وح نح جــــــــــــــــَ َخضــــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح يــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــَ

َض اأَليتِّ     طـــــــــــــــــَ ودي أَقـــــــــــــــــح عـــــــــــــــــُ (3)حـــــــــــــــــىت تــــــــــــــــــَ
 

  
 .األَتاِويُّ  ، وَكذِلكَ  أَتَى ال يُْدَرى ِمن أَْينَ  السَّْيُل الغِريبُ  : األَتيُّ  أَو .أَتّيٍ  ، بالضّمِ ، َجْمعُ  األُتيُّ  وقيَل :

اُج : (4)أَتى ولُبَِّس  أَتيٌّ  اللَّْحيانيُّ :وقاَل   َمَطَره علينا ؛ قاَل العجَّ

رِّي  كـــــــــــــــــــــــَ وحُ  َعســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُه واهلـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــــــــبَن

ُه َأيت      د  ٌر َأيتيف مـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــــح (5)ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
يو ُجُل الغَريبُ  به ُسّمِ ً  الرَّ ً و أَتِيّا  .أَتاِويُّونَ  ، والَجْمعُ  أَتاِويّا

ر فيه إلى بَلٍَد لم يُْمطر فيه األَتيُّ  وقاَل األْصَمعيُّ : ُجُل يكوُن في القْوم ليس منهم ؛ ولهذا قيَل للسَّْيِل الذي يأْتي ِمن بلٍَد قد ُمّطِ  .أَتيٌّ  الرَّ

 ، وَحبَّذا هذا الهَجاُء :، بالفتْحِ : الغَريُب الذي هو في َغْيِر َوطنِه ؛ وقَْوُل المْرأَةِ التي َهَجِت األَْنصاَر  األَتاِويُّ  وقاَل الِكسائيُّ :

م  مح َألِوي  مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــريِكـــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــــح  َأطـــــــــــــــــــَ

ج     حــــــــــــــــِ ذح راَد وال مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــال مــــــــــــــــن مــــــــــــــــُ (6)ف
 

  
ُجِل ألَنَّه َغريٌب مثْلُه  وسلمعليههللاصلىالنَّبّيِ  باألَتاِوّيِ  أَراَدتْ  ؛ وشاِهُد ، فقَتَلَها بعُض الصَّحابٍَة فأُْهِدَر َدُمها ، وقيَل : بِل السَّْيُل ُشبِّه بالرَّ

 الَجْمع قَْوُل الشاعِر :

م  رهبــــــــــــــــُ وَن َتضــــــــــــــــــــــــــــــح ن  َألِويــــــــــــــــ  َدلــــــــــــــــُ عــــــــــــــــح  ال يـــــــــــــــــُ

ِت     ال  حــــــــِ
ُ
حــــــــاِب املــــــــ ريف أَبصــــــــــــــــــــــح ــــــــاُء صــــــــــــــــــــــِ ب كــــــــح ــــــــَ (7)ن

 

  
 أَْنَشَده الَجْوهِريُّ هكذا.

 شأْنُهم كذا أَْنفَُسهم. أَتاِويُّون ، فحذَف الَمْفعول ، وأَراَد : ال يَْعِدلَنَّ  أَتاِويُّون قاَل الفاِرِسيُّ : ويُْروى : ال يَْعِدلَنَّ 

احِ لحميٍد األَْرقَِط : أَتاِويَّات ونِْسَوةٌ   ، وأَْنَشَد الِكسائيُّ وأَبو الجرَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
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 .«سقي وال بعرٍ َنر »برواية :  52/  1( اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .«ولي »( عن اللسان ا وابألصر 4)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح.5)
 ( اللسان.6)
 .97/  5وا يوان  52/  1( اللسان والصحاح واملقايي  7)
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ِت  ِر َألِواي  فـــــــــــــــــــح َن ابلـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــَ  ُيصـــــــــــــــــــــــــــــــــح

اِت     ــــــــــــ  ي رحضــــــــــــــــــــــــــِ ريح عــــــــــــُ رَتِضــــــــــــــــــــــــــات غــــــــــــَ عــــــــــــح (1)مــــــــــــُ
 

  
.أَي َغِريبَة مِ   ن َصواِحبِها لتقدُّمهنَّ وَسْبِقِهنَّ

 أَتْياً ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ لخاِلِد ابِن زهيٍر : أَتَْيتُهُ  : لُغَةٌ في أَتَْوتُه أَتْواً و

ِب  يــــــــــــــــــــــح وحِم مــــــــــــــــــــــا د وَأيب ُذ ح ــــــــــــــــــــــَ  اي قـ

ِب     ـــــــــــــح ي ه مـــــــــــــن غـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ت وح ـــــــــــــَ ُت ِإذا أَتـ ـــــــــــــح ن (2)كـــــــــــــُ
 

  

وحيب  ــــــــــــــــَ ز  ثـ ــــــــــــــــُ بـ ــــــــــــــــَ ي َويـ فــــــــــــــــِ طــــــــــــــــح م  عــــــــــــــــِ  َيشــــــــــــــــــــــــــــــُ

بِ     ــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَري ــــــــــــــــــــــــه ب ت ــــــــــــــــــــــــح ين أََرب ــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــــبَن

  
ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

 واِحَدةً. أَتَْوتُه أَتَْوةَ  يقاُل :

بَْير : ومنه : الّدْفعَةُ ؛  األَتْوُ و هاِم عن  (3)الّدفعِ  األَتْوِ  أَي الدَّْفعَةَ والّدْفعَتَْيِن ِمن ، «األَتَْوْينو األَتْوَ  ُكنَّا نَْرمي»حِديُث الزُّ ، يُريُد َرْمَي الّسِ

 الِقِسّيِ بعد َصالةِ الَمْغِرِب.

قاِء إِذا ُمِخَض وجاَء  ْبِد قَْد جاءَ ]ويقاُل للّسِ َمْخَشريُّ البِن اإِلْطنابَ  إِتاءِ  ، كِكتاَب. يقاُل : لَبٌَن ذو كاإِلتاءِ  ؛ أَتُْوه[ بالزُّ  ِة.، أَي ذُو َزبٍد ؛ وأَْنَشَد الزَّ

اٌج و  ــــــــــــَ ن ــــــــــــه عــــــــــــِ ــــــــــــَ  ل ــــــــــــي ــــــــــــقــــــــــــوِ  ل ــــــــــــعــــــــــــُ  ال  ب

خـــــــــــــح  املـــــــــــــاِء لـــــــــــــيـــــــــــــَ  لـــــــــــــه ِإَلُء     (4)كـــــــــــــمـــــــــــــَ
 

  
 : الغَلَّةُ. اإِلتاءُ ووهو الَخراُج.  اإِلتاَوةِ  األَْرِض : َرْيعُها وحاِصلُها ؛ كأَنَّه ِمنَ  إِتاءُ و

.يََدي هذِه الناقَِة : أَي َرْجع يََدْيها في السَّْيِر ؛ نَقَ  أَتْوَ  وما أَْحَسنَ   لَهُ الَجْوهِريُّ

 .أَتَْوان تَأِْكيٌد ألَسوان وهو الخِريُن يقاُل : أَْسَوان أَتَوانو

ل الُحَسْينيّ  اتاوةُ و ْين نوُر الحّقِ بُن عبِد هللِا الُمتَوّكِ ُر محيّي الّدِ ، نَِزيُل مكَّة ، أََخَذ عن السيِِّد  االتاِويُّ  : مدينَةٌ بالِهْنِد ، ومنها : شْيُخنا المعّمِ

ر ، وَرَوى عن أَبي طاِهٍر الكورانّيِ ، وتُوفي بها َسنَة   .1166سْعِد هللِا الُمعّمِ

ً أَ  ي : [أتي] ً و تَْيتُه أَتْيا ً و َمأْتاةً و، بكسِرِهما ،  إِتْيانَةً و إِتْيانا مِّ  أُتِيّا ابِعَِة ، وما  كعُتِّيِ ويُْكَسرُ  ، بالضَّ ؛ اْقتََصر الَجْوهِريُّ على األُولى والثَّانِيَِة والرَّ

 ِجئْتُه. َعداُهنَّ عِن ابِن ِسيَده ؛

اِغُب : َحقيقَةُ   ُء بُسُهولٍة.الَمِجي اإِلتْيانِ  وقاَل الرَّ

ل قَْوله :يقاُل للَمِجي اإِلتْيانُ  قاَل السَّمين :  ِء ، بالذَّاِت وباألَْمِر والتَّْدبيِر ، وفي الَخْيِر والشَّّرِ ومن األوَّ

ُروَءة من ابهِبا 
ُ
 (5)أَتـَيحت امل

 ، أَي ال يَتَعاُطوَن. (6) (َوال َيَُْتوَن الصَّالَة ِإاّل َوُهْم ُكساىل)وقَْولُه تعالَى : 

نُوه مْعنَى نََزَل ، كما أَشاَر إِليه الجالُل في عقوِد الزبرجِد. وقاَل قْوٌم : إنَّه  أَتَى يَتَعدَّى بنَْفِسه ؛ وقَْولُهم : أَتَى قاَل َشْيُخنا : عليه ، كأَنَّهم َضمَّ

ياً ، انتََهى.  يُْستَْعمُل الِزماً وُمتَعّدِ

 قَْوُل الشاِعِر أَْنَشَده الَجْوهِريُّ : األَتْي وشاِهدُ 

َكِر  ِسَك قـَبحر َأيتِح الَعسح َترح لنَـفح  (7)فاحح
 قُْلُت : وِمثْلُه قَْوُل اآلخر : *

ين  ــــــــــــــــَ رِي قــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــيـ ٍ  ل ــــــــــــــــِن عــــــــــــــــال   ِإيّنِ وَأيتحَ اب

ِب     نـــــــَ رحَ  يف الـــــــذ  غـــي الـــطـــِّ بـــح ـــَ ِب يـ لـــــــح رِت الـــكـــَ (8)كـــعـــــــائـــِ
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__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 برواية : 207/  1( شرع أشعار اهلذليا 2)

 اي وير ما د وأاب ذ يب
 ورواية األصمعي :

 اي قــــــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــــــا اب  أيب ذ يــــــــــــــــــــــــــــب 

ــــــــــــــــــــــــــــويب     ميــــــــــــــــــــــــــــ  رأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ث

  

 كبنين أتوته بريب

 والشعر يف اللسان ا والثاين يف الصحاح والتهذيب. مجيعاً.« أتوته وأتيته»قا  السكري : ويقا  :  اي وير ما اب  أيب ذ يب ويرو  :

 ( اللسان.3)
 .«كسير املاء»وفيها  52/  1واملقايي  ( األساس لعمرو بن اإلطنابة ا واللسان ا 4)
 ( املفردات للراغب.5)
 .54( سورة التوبة اآية 6)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.7)
وفيه يف مادة غبرت نســبه لرجر من بين عمرو بن عامر يهجو قوماً من بين ســليم. « . كغابرت.. ( اللســان هنا بدون نســبة ا وبرواية : ابن غال 8)

 .50/  1ذيب واملقايي  والبيت يف الته
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ً  فالنٌ  أَتاني وقاَل اللَّْيُث : يقالُ  ً وواِحَدةً  أَتْيةً و أَتْيا  واِحَدةً إالَّ في اْضِطراِر ِشْعٍر قَبيحٍ. إِتْيانَةً  ؛ فال تقولُ  إِتْيانا

ْمزةَ تَْخفيفاً كما ُحِذفَْت من ُخْذ وُكْل وُمْر ، ومنه قَْوُل ، فيَْحذُف الهَ  تِ  : أَتى وقاَل ابُن جنِّي : ُحِكي أَنَّ بعَض العََرِب يقوُل في األَْمِر ِمنْ 

 الشاِعِر :

ًة  ُدهــــــــــــم د مجــــــــــــاعــــــــــــَ ــــــــــــح ٍد فــــــــــــاب ــــــــــــح  ِت د آَ  زي

ــــــــٍد َأي  شــــــــــــــــــــــيو     رح آَ  زي ــــــــا ســــــــــــــــــــــَ ريُه (1)ٍء َيضــــــــــــــــــــــِ
 

  
ا قَْوُل قَْيِس بِن ُزَهْير العَْبسّي : تَأْتِ  َء : يومَ وقُِرى  ، بحْذِف الياِء كما قالوا ال أَْدِر ، وهي لُغَةُ ُهذْيل ؛ وأَمَّ

ي أَ  مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــاُء تـ ب ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَك واألَن ي ـــــــــــــــــِ  ملَح أَيحت

ون بــــــــــــــــين زايدِ     بــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ تح ل  (2) ؟مبــــــــــــــــا القــــــــــــــــَ
  

 ِله.فإنَّما أَثْبََت الباَء ولم يحِذْفها للَجْزِم َضُروَرةً ، وَردَّه إلى أَصْ 

ْعِر أَْن تقوَل : زْيٌد يْرِميَُك. بَرْفعِ الياِء ، ويَْغُزُوك ، بَرْفعِ الواِو ، وهذا قاِض  ٌي ، بالتَّْنويِن ، فيْجري الَحْرف قاَل الماِزنيُّ : ويَجوُز في الّشِ

 ً ِحيح في َجميعِ الُوُجوِه في األَْسماِء واألَْفعَاِل َجِميعا حاح.الُمْعتَّل ُمْجرى الَحْرف الصَّ   ألنَّه األَْصُل ، كذا في الّصِ

ً  آتىو إليه يَأْتِي وَجعَلَه ساقَهُ  : إِيتاءً  ، بالمّدِ ، ءَ إليه الشَّي آتَىو  (ء  َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشيْ ) ؛ ومنه قَْولُه تعالَى : أَْعطاهُ إِيَّاهُ  : إيتاءً  فالناً شيئا
 .(4) (َويُ ْؤُتوَن الزَّكاةَ )ٍء شيئاً. وقَْولُه تعالَى : كّلِ شي ِمن أُوتِْيتَ  : أَراَد ، وهللاُ أَْعلَم ، (3)

حاح :  به. ائْتِنا ، أَي (5) (آتِنا َغداَءان)به ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  آتاهُ أَتَى وفي الّصِ

 ِء.بالشي اإِلتْيانِ  * قُْلُت : فهو بالمّدِ يُْستَْعمُل في اإِلْعطاِء وفي

دقَِة ؛ قاَل :  اإِليتاءَ  في َمْعنى اإِلْعطاِء وأَْصلُه اإِلْحضاُر. وقاَل شْيُخنا : وَذَكَر الّراغُب أَنَّ  اإِليتاءُ  اْشتََهرَ وفي الكشاِف :  َمْخصوٌص بَدْفعِ الصَّ

 قََصد الَمْصَدر فقط.الِكتاَب ، إالَّ أَْن يكوَن  آتَْيناهُ و،  (6) (آتَ ْيناُه احْلُْكمَ ) ـوليَس َكَذِلَك فقد َوَرَد في غيِرِه : ك

َدقَِة في القُْرآِن ُدوَن اإِلْعطاِء قاَل تعالَى :  اإِليتاءَ  * قُْلُت : وهذا َغْيُر َسديٍد ، ونَصُّ ِعباَرتِه : إِالَّ أَنَّ   و .(7) (َويُ ْؤُتوَن الزَّكاةَ )ُخصَّ بَدْفعِ الصَّ

ل.؛ وَوافَقَه على ذِلَك السَّمين في عمدَ  (8) (آُتوا الزَّكاةَ )  ةِ الحفَّاِظ ، وهو ظاِهٌر ال ُغبَاَر عليه ، فتأَمَّ

َمة الشَّهاب أَْحَمُد بُن عْبِد الغنّي التَِّميمّي إماُم َمْسج ده ما نَّصه : قاَل ابُن عْبِد الحّقِ ثم بَْعَد مدَّةٍ َكتََب إليَّ ِمن بلِد الخليِل صاِحبُنا العالَّ

قُوَن بَْينهما ، وَظَهَر لي  اإِليتاءُ و التَّْفِسيِر منه ما نَّصه : قاَل الخويي : واإِلْعطاُء الّسنباطّي في شْرحِ نظِم النقاية في عْلمِ  ال يَكاُد اللُّغويُّوَن يُفَّرِ

،  اإِلْيتاءِ  َء له ُمطاوٌع بِخالفِ أَْقَوى ِمَن اإِلْعطاِء في إثْباِت مْفعوِله ، ألنَّ اإِلْعطا اإِليتاءَ  بَْينهما فَْرٌق يُْنبُئ عن بالَغِة ِكتاِب هللِا ، وهو أَنَّ 

ا ال  آتَاني ، وإنَّما يقالُ  آتَاني فأتيت تقوُل : أَْعطاني فعطوت ، وال يقالُ  فأََخْذُت ، والِفْعُل الذي له ُمطاوٌع أَْضعَُف في إثْباِت َمْفعوِله ممَّ

الفاِعِل كاَن َمْوقوفاً على قُبوِل الَمحّلِ ، لواله ما ثَبََت الَمْفعُوُل ، ولهذا ال يصحُّ ُمطاِوَع له ، ألنَّك تقوُل قََطْعته فاْنقََطَع ، فيدلُّ على أَنَّ فِْعَل 

تُ ْؤِت )ُمراعًى ، قاَل تعالى : قََطْعته فما اْنقََطَع ، وال يصحُّ فيَما ال ُمطاوَع له ذلَك ؛ قاَل : وقد تَفَكَّْرت في َمواِضع ِمَن القُْرآِن فَوَجْدت ذِلَك 
ةٌ ؛ وقاَل : ، ألنَّ الُمْلَك شي (9) ( َمْن َتشاءُ اْلُمْلكَ  ، ألنَّه مورود في الَمْوقِف  (10) (ِإاّن َأْعطَْيناَك اْلَكْوثَ رَ )ٌء َعظيٌم ال يُْعطاهُ إالَّ َمْن له قُوَّ

 ُمْرتَِحل عنه إلى الجنَّة ، انتََهى نَصُّه.

ل نََظٌر والقاِعَدةُ التي َذَكَرها في الُمطاَوَعِة ال يَكاُد ينسحُب ُحْكُمها على كلِّ   * قُْلُت : وفي ِسياقِه هذا عنَد التأَمُّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 والصحاح.( اللسان 2)
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 .23( النمر اآية 3)
 .4ولقمان  3النمر  156واألعراف  55( املائدة اآية 4)
 .62( الكهف اآية 5)
 .12( سورة مرمي اآية 6)
 .55( املائدة اآية 7)
 ووردت يف آايت أخر . 43( البقرة اآية 8)
 .26( آ  عمران اآية 9)
 ( اآية األوىل من الكوثر.10)
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َدقاتِ  اإليتاءِ  الذي يُظحِهُر ِخالَف ما قاَلُه فإن  اإلعحطاَء أَقـحَو  ِمنَ األَفحعاِ  ا بر  ليكوَن  اإليتاءَ  ا ولذا َخص  يف دفحِض الصـــــ 
َفعه ا وَ َم ر ســائَِر ما َوَرَد يف الُقرحآِن  َُِد َمعحىَن ذِلَك فيه ا والكَ  هوَلٍة من َغريحِ َتطَّلٍض إىل ما َيدح كاَن َعِظيماً   وحثـَُر مل اذِلَك بســُ

ياُقهم يف تـُعحِمر اإلعحطاُء فيه. وَكالُم األَئم ة وســـــِ ري ٍة اســـــح َرٍة َبشـــــَ بحنَُه َغريح داِخٍر يف ِحيطَِة قدح ال ُلاِلُف ما ذََكرحان ا  اإليتاءِ  شـــــَ
 فتَبم ر و  َأعحَلم.

، بالقَْصر والمّدِ ، فعلى القَْصِر جئْنا ،  (1) (َحبَّة  ِمْن َخْرَدل  أَتَ ْينا ِِبا َوِإْن كاَن ِمْثقالَ )؛ وقد قُِرَئ قَْولُه تعالى :  فالناً : جاَزاهُ  آتَىو

 أَْعَطْينا فهو أَْفعَْلنا ، وإن كاَن جاَزْينا فهو فاَعْلنا. آتْينا وعلى المّدِ أَْعَطينا ، وقيَل : جاَزْينا ، فإْن كانَ 

، وقيَل : َمْعناه حيُث كاَن الساِحُر يجُب أَْن يُْقتََل ، وَكذِلَك  أَي حيُث كانَ  ، قالوا في َمْعناه : ( 2)أَتى َوال يُْفِلُح الّساِحُر َحْيثُ  وقَْولُه تعالى :

 .َمْذَهُب أَْهِل الِفْقه في السََّحرةِ 

 يَأْتِيه ، أَي أَتَْيت ؛ هكذا َرَواهُ ثَْعلَب بالَهْمِز قاَل : وهو ِمْفعاٌل ِمن عاِمٌر واِضحٌ  ؛ ِمئْتاءٌ  ؛ كذا في النسخِ والصَّوابُ  ، بالكْسرِ  ِمئْتاةٌ  طريقٌ و

أَراَد أَنَّ الْموَت َطريٌق َمْسلوٌك ، يَْسلُُكهُ  ؛ « يا إبراهيمَ لَحَزنَّا عليكَ  ِمئْتاةٌ  لو ال أنَّه َوْعٌد َحقُّ وقوٌل ِصْدٌق وطريقٌ »الحِديُث : ومنه الناُس ؛ 

 كلُّ أَحٍد.

 قاَل السَّمين : وما أَْحَسن هذه االْستِعاَرة وأَْرَشق هذه اإلشاَرة.

 بغيِر َهْمٍز ، َجعلَه فِيعاالً. ِميتَاء وَرَواهُ أَبو عبيٍد في الُمَصنَِّف : طريقٌ 

ِحيُح فيه ما َرَواهُ ثَْعلَب وفَسَّره قاَل : وكان لنا أَْن نَقوَل  ِميتاءُ وِمن أَْبنيِة الَمصاِدِر ،  قاَل ابُن ِسيَده : فِيعالٌ  ليَس َمْصدراً إنَّما هو صفَةٌ ، فالصَّ

ً و بِِفْعالَء ففََضَح ذاتَه وأَباَن ِهنَاتِه. (3)إنَّ أَبا عبيٍد أَراَد الَهْمَز فتََرَكه إالَّ أَنَّه َعقََد الباَب   ، كالِميَداَء. هو ُمْجتََمُع الطَّريِق أَْيضا

ي لحميٍد األَْرقَط : تُه ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  وقاَل َشِمٌر َمحجَّ

ريــــــــِ  عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــمــــــــا  تــــــــاُء الــــــــطــــــــ  ئــــــــح ز  مــــــــِ  إذا انحضــــــــــــــــــــــَ

وُ      ـــــــــــرح ا ـــــــــــزاِم َزهـــــــــــُ ُدمـــــــــــًا ب ـــــــــــُ تح ق (4)َمضـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 داِر فاُلٍن وِميداِء داِر فاُلٍن ، أَي تِْلقاَء داِرِه. بِميتاء يقاُل : داِري بمْعنَى التِّْلقاِء. : الِميتاءُ و

 واِحٍد وِميداٍء واِحٍد. ِميتاءٍ  وبَنى القَْوُم داَرُهم على

 منه. يُْؤتَى وَوْجُهه الذي : ِجَهتُه َمأْتاتُهُ واألَْمِر  َمأْتَىو

اجِز : َمأْتاهُ  ، أَي َمأْتاتِهِ  األَْمَر من أَتَى يقاُل :  ، كما تقوُل : ما أَْحَسَن َمْعناةُ هذا الَكالِم ، تُريُد َمْعناهُ ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ ، ، وأَنَشَد للرَّ

ا و  اهتــــــــــــِ مــــــــــــِ  حــــــــــــاجــــــــــــٍة كــــــــــــنــــــــــــُت عــــــــــــلــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــُ

ا     بحلهتـــــــــــِ ِدي عـــــــــــلـــــــــــ  مـــــــــــَ هـــــــــــا وحـــــــــــح تـــــــــــُ يــــــــــــح (5)أَتــــــــــــَ
 

  
ً  اإِلتَىو ،  آتاءُ  ما يَقَُع فِي النَّْهِر من َخَشٍب أَو َوَرٍق ، ج وَضبََطه بعٌض كِكساٍء :،  ، كَسماءٍ  األَتاءُ و ؛ وَضبََطه بعٌض كعَِدّيِ ، ( 6)، كِرضا

.  بالمّدِ

 قَِريباً ، فهي واِويَّةٌ يائِيَّةٌ. ذُِكرَ  إذا كاَن ال يُْدَرى ِمن أَْيَن أَتى ، وقد أَتاِويٌّ و أَتِيٌّ  َسْيلٌ  منه :و .اإلتْيانِ  ، وكلُّ َذِلَك ِمن ، َكعُتِيّ  أُتِيٌّ و

 تَأْتِيهِ  ؛ عن أَبي علّيِ ، ألنَّها منه يَأْتِي مادَّتُه وما بالمّدِ ؛ آتِيَتُه ، بكْسٍر فتَْشديِد تاٍء مْكُسوَرةٍ وفي بعِض النسخِ  إئِتِّيَّتُهو ، كعَِليٍَّة ، الُجْرحِ  أَتِيَّةُ و

 ِمن َمَصبِّها.

 فَعَلَهُ. َب :والذَّنْ  األَْمرَ  أَتَىو

 للَمْوِت وقد تقدََّم. األَتُو ؛ ومنه أَْهلََكهُ  ، أَي عليه الدَّْهرُ  أَتَى ِمن المجاِز :و
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 أَراَدِت الفَْحَل.و: َضبِعَْت  اْستِئْتاءً  النَّاقَةُ  اْستَأَتَتِ و

__________________ 
 .47( األنبياء اآية 1)
 .69( طه اآية 2)
 واألصر كاللسان. .«قوله : عقد الباب بفعالء ا هكذا يف خطه ا ولعله : لفيعا . ا ه»املطبوعة املصرية : ( هبامش 3)
 يف األصر هنا ا وتقدم يف ماديت ميت وميد ببع  تغيري. ( اللسان وكتب مصححه هبامشه : قوله إذا انضز اخل هكذا.4)
 .«. من مبلهتا.. وحاجة بت»واألساس وفيها « مبلهتامن »وفيها :  51/  1( اللسان والصحاح واملقايي  5)
 .«واأَليتّ كَرِضيِّ »( يف النسخة ا سنية 6)
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 .تُْؤتَى وفي األساِس : اْغتَلََمْت أَن

 ؛ كما في األساِس ؛ وهو عن ابِن َخالََوْيه. إذا اْستَْبَطُؤوهُ  اْستَأَتَْيناكَ  حتى أَتَْيناكَ  يقاُل : ما .اإلتْيانَ  زْيٌد فالناً : اْستَْبَطأَهُ وَسأَلَهُ  اْستَأَتَّ و

ل فاَعلَهُ ، وعلى الثاني : أَْفعَلَهُ ، كما تقدََّم. آتاهُ  ، ِمن : ُمجاٍز ِمْعطاءٌ  ِميتاءٌ  رُجلٌ و  جاَزاهُ وأَْعَطاهُ ، فعلى األوَّ

 األْصَمعّيِ.؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، وهو قَْوُل  ِمن َوْجِهه أَتَاهُ وله : تََرفََّق  تَأَتَّىو

َ  له تَأَتَّىو لَْت َطِريقُه ، قاَل : األَْمُر : تََهيَّأ  وتََسهَّ

 (1)َ َت   له اخَلريحُ حىت اجنحَرَبح 
ِّي وقيَل :  : التََّهيُؤ للِقياِم ؛ ومنه قَْوُل األَْعشى : التَّأَت

ـــــــــــــــام  ي ـــــــــــــــقـــــــــــــــِ ـــــــــــــــب ال ري ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ   ق  إذا هـــــــــــــــي َ َت

ريا     هـــــــــــِ َت الـــــــــــبـــــــــــَ اَد  كـــــــــــمـــــــــــا قـــــــــــد رأَيـــــــــــح (2)هتـــــــــــَ
 

  
ً و ، على تَْفِعلٍَة ، تَأْتِيَةً  وللماءِ  الماءَ  أَتَْيتُ و ِّيا ْلُت َسبِيلَه ، بالتَّْشديِد : ( 3)تَأَت ِه.  َسهَّ ْهُت له َمْجرًى حتى َجَرى إلى َمقاّرِ جَّ حِديُث ُظْبيان ومنه ووَّ

لُوا ُطُرَق الِمياِه إليها. ، «َجداِولَها أَتَّْواو» في صفَِة ِدياِر ثَُمود :  أَي َسهَّ

ق كأَنَّه جعَلَه ، الماَء إلى األرِض  يَُؤتِّي في حِديٍث آَخر : رأَى َرُجالً و  إليها ، وأَْنَشَد ابُن األعرابّيِ ألبي محمٍد الفَْقعَِسّي : يَأَتي أَي يَُطّرِ

يـــــــــــهح  يـــــــــــطـــــــــــان الـــــــــــنـــــــــــِّ ِذفـــــــــــُه يف مـــــــــــثـــــــــــِر غـــــــــــِ قـــــــــــح ـــــــــــَ  تـ

يــــــــــــــهح يف      َؤتــــــــــــــِّ ــــــــــــــُ و  تـ دح يــــــــــــــٍه جــــــــــــــَ (4)كــــــــــــــرِّ تــــــــــــــِ
 

  
 وَدنا منه. فالٌن ، كعُِنَي : أَْشَرَف عليه العَُدوُّ  أُتِيَ و

. أُتِيتَ  ويقاُل : اغانيُّ اً أَْشَرَف عليه ، نَقَلَهُ الصَّ  لُغَةٌ فيه. بمْعنَى حتَّى أَتَّىو يا فاُلن إذا أُْنِذَر َعُدوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةُ الواِحَدةُ ِمن األَتْيهُ   .اإِلتيانِ  : المرَّ

. الِميتاءُ و  ، كالِميداِء ، َمْمُدوَداِن : آِخُر الغايَِة حيُث يَْنتِهي إليه َجْرُي الَخيِل ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 .أَتَاكَ  فقد أَتَْيته ؛ كحجاٍب َمْستُوٍر أَي ساتٍِر ، ألَنَّ ما آتٍ  : أَي َمأْتِيٌّ  وَوْعدٌ 

َد ألنَّ واَو َمْفعوٍل اْنقَلَبَْت ياًء ، لَكْسرةِ ما قَْبلها فأُدِغَمْت  أَتَْيتَه ِمن أَْمِر هللِا فقد أَتاكَ  َل الَجْوهِريُّ : وقد يكوُن َمْفعوالً ألنَّ ماقَا أَْنَت ، وإِنَّما ُشّدِ

 في الياِء التي هي الُم الِفْعِل.

 ، وهو ِمن أَْحَسِن الِكنايَاِت. (5) (ََتُْتوَن الذُّْكرانَ أَ )عن الَوْطِء ؛ ومنه قَْولُهُ تعالى :  باإلتْيانِ  ىالفَاِحَشةَ : تلَبََّس بها ، ويَُكنَّ  أتىو

 : أَتى فيه ، ومنه قَْوُل بعِض الُمولّدين : َمأْتِيُّ  ورُجلٌ 

تـــــــــــــَ  لـــــــــــــيـــــــــــــَ  يـــــــــــــنـــــــــــــكـــــــــــــُر ذا وال  ؤح ـــــــــــــُ  أَيحيت ويـ

اط    ـــــــــــــــــــ  رة اخلـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــح َك إب ـــــــــــــــــــِ ذل  هـــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــَ

  
يعاً )وقَْولُه تعالى :   قاَل أَبو إْسحاق : َمْعناهُ يُْرِجعُُكم إلى نَْفِسه. .(6) (أَْيَن ما َتُكونُوا َيَِْت ِبُكُم هللاُ مجَِ

 .إِتْيانُه ؛ أَي قَُرَب وَدنا (7) (أَتى َأْمُر هللِا َفال َتْستَ ْعِجُلوهُ ):  عزوجلوقَْولُه ، 

 يُّها السَّواُد ، أَي ، ال بُدَّ لََك ِمن هذا األَْمِر.أَْنَت أَ  َمأِْتيٌّ  وِمن أَْمثاِلهم :

 على يِد فاُلٍن : إِذا َهلَك له ماٌل ، قاَل الُحطْيئة : أُتِيَ و
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قــــــــــــَ   ــــــــــــ  تـ ــــــــــــُ تــــــــــــَ  دونــــــــــــه مث يـ ؤح ــــــــــــُ رحء يـ َ
و املــــــــــــ  َأخــــــــــــُ

ِح     مـــــــامــــــِ حــــــَ  جــــــز اخُلصــــــــــــــــــــ  كـــــــاجلــــــَ لــــــِّ ُزبِّ الــــــح (8)بــــــِ
 

  
__________________ 

 برواية : 51/  1ويف املقايي  « الدهر بد  اخلري»: ( األساس والتهذيب وفيهما 1)
  ت  له الدهر حىت جربو

 وصدره فيه : 85( ديوانه ط بريوت ص 2)
 إن هي انءت تريد القيامو 

 .«قريب القيام»فال شاهد فيها ا واملثبت كرواية اللسان ا ويف التهذيب : تريد القيام بد  

 وَ حتِيئاً.( عل  هامش القاموس عن نسخة : 3)
 ( اللسان.4)
 .165( الشعراء اآية 5)
 .148( البقرة اآية 6)
 ( اآية األوىل من سورة النحر.7)
 واللسان والتهذيب.« جرد اخلص »برواية  130( ديوانه ط بريوت ص 8)
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َّقَى بِتُيوٍس ، قَْولُه : أَُخو الَمْرِء ، أَي أَُخو الَمْقتُول الذي يَْرَضى ِمن ِديَِّة أَخيِه بِتُيوٍس طَ  ِويلَة اللَِّحى ، يْعنِي ال َخْير فيَما دونه ، أَي يُْقتَل ثم يُت

 دونه أَي يُْذَهُب به ويُْغلَُب عليه ؛ وقاَل آَخُر : يُْؤتَى ويقاُل :

ـــــــــــر ه  ِش حـــــــــــىت أَم ـــــــــــح ي ـــــــــــعـــــــــــَ ِو ال ـــــــــــح ل ـــــــــــَ  دون حـــــــــــُ  أَت

وُب     كـــــــــــــُ وٌب عـــــــــــــلـــــــــــــ  آ رِهـــــــــــــن  نـــــــــــــُ كـــــــــــــُ (1)نـــــــــــــُ
 

  
 .أَي َذَهَب بُحْلِو العَْيِش 

 ، أَي قَلََع بُْنيانَهم من قَواِعِده وأَساِسه فَهَدَمه عليهم حتى أَْهلََكُهم. (2) (فَأََتى هللاُ بُ ْنياََّنُْم ِمَن اْلَقواِعدِ )وقَْولُه تعالى : 

اَد َضَرر الَمْكر عليهم ، وهل هذا َمجاٌز أَو هللاُ َمْكَرُهم ِمن أَْجله ، أَي عَ  فأَتَى وقاَل السَّمين نَْقالً عن ابِن األَْنباِري في تَْفسيِر هذه اآلية :

 (فََأاتُهُم هللاُ ِمْن َحْيُث ََلْ ََيَْتِسُبوا)عن الَهالِك ، كقَْولِه تعالى :  باإِلتْيانِ  َحقيقَةٌ ؛ والُمراُد به نْمُروذ ، أَو َصْرحه َخالٌف ، قاَل : ويُعَبَّرُ 

(3). 

 فالن من َمأَْمنِه : أَي جاَءهُ الَهالُك ِمن جَهِة أَْمنه. أَتى ويقاُل :

ُجل ، كعُنَِي : وهي  أُتِيَ و  وتغَيَّر عليه ِحسُّه فتََوهَّم ما ليَس بَصِحيحٍ َصحيحاً. (4)الرَّ

إِذا أَْو َدقَْت : ، بغْيِر هاٍء  ( 5)ُمْستَأْتَىو ُمَؤتَّىو ُمْستَأْتٍ و أَتيٌّ  وفََرسٌ 
(6). 

 : َمْعناه َهاِت ، َدَخلَِت الهاُء على األِلِف. آتِ و

 يََدي هذه الناقَة : أَي َرْجع يَدْيها في َسْيِرها. أَتْيَ  وما أَْحَسنَ 

ةُ تقوُل : على ذِلَك األَْمِر : إِذا َوافَقْ  آتْيتُهوَجميُل الُمَواَساةِ : أَي َحَسن الُمَطاَوَعِة.  الُمَؤاتاةِ  وهو كِريمُ  ؛ كما في  أَتَْيتُهوته وطاَوْعته. والعامَّ

حاحِ.  الّصِ

 وقيَل : هي لُغَةٌ ألْهِل اليََمِن ، َجعَلُوها واواً على تَْخفيِف الَهْمزةِ.

 .«لَزْوِجها الُمواتِيَةُ  َخْيُر النِّساءِ »الحِديُث : ومنه 

َض له ، نَقَلَهُ الَجْوهَ  تَأَتَّىو .لَمْعُروفِه : تَعَرَّ  ِريُّ

. تَأَتىو َمْخشِريُّ َده ؛ نَقَلَهُ الزَّ  له بَِسْهٍم حتى أََصابَهُ : إِذا تَقَصَّ

 َهيَّأَهُ. تَأْتِيَةً  هللاُ لفالٍن أَْمَره أَتَّىو

 لألُموِر. يتَأَتَّى : نافِذٌ  أَتِيٌّ  ورُجلٌ 

 .أَتَتْ  : لُغَةٌ في إِيتاءً  النَّْخلةُ  آتَتِ و

ي. اآلتيو  : النهيُر الذي دوَن الّسرى ؛ عن ابِن بَّرِ

ُجَل ، أَثَْوتُ و  :[أثو] إِثايَةً و أَثْواً  وبه وعليه الرَّ
 بِالواِو. إِثاَوةً  ؛ هكذا في النسخ والصَّواب ، بالكْسرِ  ( 7)

ً  به وعليه أَثَْيتُ وي  : [أثي] ً عنَد السُّلْ  وَسعَْيتُ  َشْيُت بهو: ، بالكْسِر  إِثايَةً و أَثْيا  عنَد َمْن كاَن ِمن غيِر أَن يَُخصَّ بِه السُّْلطاُن. طاِن ، أَو ُمْطلقا

 أَي آلِشيَنَّ بَك. ؛ «آلتِيَنَّ َعِليّاً فآلتِيَنَّ بكَ »حِديُث أَبي الحاِرِث األَْزِدّي وغِريِمه : ومنه 

. ؛ «األَْشعريّ اْنَطلَْقت إلى ُعَمر آثي على أَبي موَسى »في الحِديِث : و  وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ

 ذو َنريحٍَب آثِ 
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ي : َصوابُه :  قاَل ابُن بَّرِ

 (8)ال َأكوُن لُكم ذا َنريحٍَب آِث و 
 قاَل : وِمثْلُه قَْول اآلخِر :

ه و  وحمـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ و ِبســـــــــــــــــــــــــــــــاَدِة قـ رًأ أَيحثـــــــــــــــــُ  ِإن  امـــــــــــــــــح

مــــــــــا     تــــــــــَ َذم  وُيشــــــــــــــــــــــــح ري َأن يــــــــــُ مــــــــــح رييف لــــــــــعــــــــــَ (9)حــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان والتهذيب.1)
 .26( النحر اآية 2)
 .2( ا شر اآية 3)
 ( يف اللسان : ُدهي.4)
تَـوحٍت.« ومستبيت»( يف اللسان : 5)  ويف التهذيب : وُمسح
 أودفت : ضبعت. ابلفاء ا ويف حاشيته :« أودفت»( األصر واللسان ا ويف التهذيب 6)
 ( يف القاموس : وإ َوًة.7)
 .61/  1( اللسان واملقايي  8)
 .61/  1( اللسان واملقايي  9)
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 وقال آخُر :

ـــــــــــــــُودِِّه و  ـــــــــــــــُ  ب دي ُت ِإذا َوىل  الصـــــــــــــــــــــــــــــ   َلســـــــــــــــــــــــــــــح

ِذُب     و عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه وَأكــــــــــــح لــــــــــــِ  آثــــــــــــُ طــــــــــــَ نــــــــــــح (1)مبــــــــــــُ
 

  
ّمِ ويُثَلَّثُ  أُثايَةُ و مُّ عن ابِن ِسيَده وهو الَمْشهور ، قاَل : هو فُعالَةٌ ِمن ، بالضَّ ، قاَل : وَرَواهُ بعُضهم بكْسر الَهْمَزةِ ، ونَقَلَه  أَثَْيتو أَثَْوتُ  ، الضَّ

ا الفتُْح فعن ياقوت ؛ ، قيل : بَْينه وبيَن الَمدينَِة َخْمسةٌ  بَِويٌّ فيه مسِجٌد نَ  بَطريِق الُجْحفَِة إلى مكَّةَ ، ع بيَن الَحَرَمْينِ  أَْيضاً ثابُِت اللّغَوّي ، وأَمَّ

 وِعْشروَن فَْرَسخاً.

 .وسلمعليههللاصلىأَو بِئٌْر دوَن العَْرجِ عليها مسِجٌد للنبّيِ 

ل. ِحيُح األوَّ  قاَل ياقوُت : وَرَواهُ بعُضهم أثاثَةَ ، بثاَءْيِن ، وبعُضهم أثانه بالنوِن وهو َخَطأٌ والصَّ

 الُمخاِصُم.:  الُمَؤاثِيو

اغانيُّ : ي والصَّ  َمن يَأُْكُل فيُْكثُِر ثم يَْعَطُش فال يَْرَوى. ( 2)الُمْؤتَثِي وقاَل ابُن بَّرِ

. ، كاإِلناِء : الحجاَرةُ  اإِلثاءُ و اغانيُّ  ؛ نَقَلَهُ الصَّ

عايَةُ  الَمأْثاةُ و ، بتَْخِفيِف الياِء ، المأْثِيَةُ و اِء. الّسِ  ؛ عن الفرَّ

ا يُْستَدرُك عليه :*   وممَّ

 أَْخبْرَت بعُيُوبِه الناَس ، عن أَبي زْيٍد. آثي إِثاَوةً : به أَثَْيتُ 

 ، كعَليٍَة : الجماَعةُ. األثيةُ و

 : تََرافَعُوا عْنَد السُّْلطان. تآثُواو تَأَثُّواو

 * ، كذا في النسخ بالجيِم وهو َغلٌَط والصَّواُب بالحاِء.أََجا أََجا ي : [أجي]

.  وقد أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

. وهو  ُدعاٌء للنَّْعَجِة ؛ يائِيُّ

 والذي في اللِّساِن : أَُحو أَُحو كلمةٌ تُقاُل للكبِش إذا أُِمَر بالسَّفاِد ، وهو عن أَبي الدُّقَْيِش ؛ فعلى هذا واِوي.

، كأَبِيَّةٍ  األَِخيَّةُ و  :[أخو]
 دُّ.، َصوابُه ويُمَ  ويَُشدُّ  ، َمْقصورٌ  ( 3)

ُمَشدََّدةٌ ؛ فَظَهَر أَنَّ الذي في النسخِ كأَبيٍَّة َغلٌَط ، وَصوابُه كآنِيٍَة.  اآلخيَّةِ  كآنِيٍَة لُغَةٌ في اآلِخيَةُ  ثم راَجْعُت التّكِملَةَ فَوَجْدُت فيه : قاَل اللَّْيُث :

ْل.  وقَْولُه : ويَُشدُّ َصِحيٌح ، فتأَمَّ

ضُ  ُعودٌ  تََصَر الَجْوَهِريُّ على المّدِ والتَّْشديِد :، أَي مع المّدِ ؛ واقْ  يَُخفَّفُ و في حاِئٍط أَو في َحْبٍل يُْدفَُن َطَرفاهُ في األرِض ويُْبَرُز َطَرفُهُ  يُعَرَّ

 كالَحْلقَِة تَُشدُّ فيها الدَّابَّةُ.

ّكيُت : هو أن يُْدفََن َطَرفا قِْطعٍَة ِمن الَحْبِل في األرِض   وفيه ُعَصيَّةٌ أَو ُحَجْير ويظهُر منه مثُْل ُعْرَوةٍ تَُشدُّ إليه الدابَّةُ.وقاَل ابُن الّسِ

 آِخيَةٌ  * العََرِب يقوُل للَحْبل الذي يُْدفَن في األرِض َمثْنِيّاً ويَْبُرُز َطَرفاه اآلَخَران ِشْبه َحْلقٍة وتَُشدُّ به الدابَّةُ  [بَْعضَ ]وقاَل األَْزَهِريُّ : َسِمْعت 
(4). 

ى اآلِخيَّةُ  أَْربُط إليها ُمْهِري ؛ وإنَّما آِخيَّة لي أَّخِ   أَْعرابيُّ آلَخر :وقالَ  عن  (5)في ُسهولَِة األرِض ألنَّها أَْرفََق بالَخْيل ِمن األَْوتَاِد الناِشَزةِ  تَُؤخَّ

 األَرِض ، وهي أَثْبَُت في األرِض السَّْهلِة ِمن الَوتِِد.

 ُن ، والَجْمُع األَداِريُن.: اإِلْدَروْ  لآلِخيَّة ويقالُ 
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، وإِنَّ الُمْؤمَن يَْسهو ثم يَْرِجُع  آِخيَّتِه يَجوُل ثم يَْرِجُع إلى آِخيَّتِه َمثَُل الُمْؤِمِن واإِليماِن َكَمثَل الفََرِس في»في حِديِث أَبي سعيٍد الُخْدِرّي : و

 .«إلى اإِليمانِ 

 .«الدوابِّ  كأََخايا ال تَْجعَلُوا ُظهوَرُكم»الحِديُث : ومنه وَخَطايا وِعلَّتُها كِعلَّتِها ؛ ، على غيِر قِياٍس ، مثُْل َخِطيٍَّة  أَخايَا ج

ُسوها فيها حتى تَصيَر كهذه العُرى.  أَي في الصَّالةِ ، أَي ال تُقَّوِ

 ، ُمَشدََّدة الياِء. أَواِخيُّ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 واملثبت كاللسان.« املواَث »( الذي يف التكملة : 2)
 كذا ابألصر ا وابلقاموس : َأج  َأج .  (*)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : اآِخَيُة : كذنَِيٍة.3)
 خطب ا واملثبت من قواعد اللغة. (بعد)ابألصر :  (*)
 ( كذا ابألصر واللسان : ويف التهذيب : أخّية.4)
 أطرافها.( يف التهذيب : الناشزة 5)
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 الطُّنُُب. ، بالتَّشديِد : اآلِخيَّةُ و

ةُ  أَْيضاً :و مَّ  ( 1)باآلِخيَّةِ  أََرادَ  ؛ «آباِء َرُسوِل هللِا َصلَى هللا عليه وسلّم ( 1)آِخيَّةُ  أَْنتَ »حِديُث ُعَمر : أَنَّه قاَل للعبَّاس : ومنه ؛  الُحْرَمةُ والذِّ

 البَِقيَِّة.

لّم ، متانةٌ قَِويَّةٌ وَوِسيلةٌ قَِريبةٌ ، كأنَّه أَراَد : أَْنَت الذي يُْستَنَُد إليه ِمن أَْصِل َرُسوِل هللِا َصلَى هللا عليه وس (2)، أَي  آِخيَّة يقاُل : له عْنِدي

 ويُتََمسَُّك به.

 ثابِتَةٌ. آِخيَّةٌ  ويقاُل : لفالٍن عْنَد األميرِ 

 وأَْسباٌب تُْرعى. أَواخٍ  وله

ْيتُ و  .( 3)آِخيَّةٌ  : َعِمْلُت لها تأِْخيَةً  ةِ للدَّابَّ  أَخَّ

 أَْربُط إليها ُمْهِري. آِخيَّةٌ  لي أَّخِ  قاَل أْعرابيُّ آلخر :

تَِّة الُمْعَربِة بالواِو واأللِف واليآِء. األَخُ و  : أََحُد األَْسماِء الّسِ

َدةً إال ُمضافَةً.  قاَل الَجْوَهِريُّ : وال تكوُن ُموحَّ

ي : ويَجوُز أَْن ال تُضاَف وتُْعرَب بالَحَركاِت نَْحو : هذاقاَل ابُن   وأٌَب وَحٌم وفٌَم ، ما َخال قَْولهم : ذُو ماٍل فإِنَّه ال يكوُن إالَّ ُمضافاً. أَخٌ  بَّرِ

َدةً  األَخُّ و َد ألنَّ أَْصلُه ، ُمَشدَّ ،  األََخاو : لُغَةٌ فيه َحَكاها ابُن األَْعرابّيِ ؛ األَُخوُّ و ِب ؛، فَزاُدوا بَدَل الواِو خاًء ، كما َمرَّ في األَ  أَخو ، وإِنَّما ُشّدِ

 ال بََطل. أََخاك ُمْكَرهٌ : َمْقصوراً ، َحَكاها ابُن األَْعرابّيِ أَْيضاً ؛ ومنه 

 ؛ عن ُكراعٍ ؛ ومنه قَْوُل الشاِعِر : ، كَدْلوٍ  األَخوُ و

لـــــــــــــفـــــــــــــه وزراً   مـــــــــــــا املـــــــــــــرء َأخـــــــــــــو  ِإن مل تـــــــــــــَ

وبِ عـــــــــنـــــــــد الـــــــــكـــــــــريـــــــــهـــــــــةِ       مـــــــــعـــــــــوااًن عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــنـــــــــ 

  
كاٍت ، فاْستَثْقلُوا ذلك ، وأَلقوا الواَو ، وفيها ثالثَةُ أَْشياٍء : حْرف وَصْرف  األَخِ  قاَل الَخِليُل : أَْصُل تَأِْسيِس بناءِ  على فَعَل بثالِث ُمتِحّرِ

ْوُت على َحَرَكِة ما قَْبله ، فإن كان ْوُت ِت الَحرَكةُ فَتْحةً صارَ وَصْوت ، فُربَّما أَْلقَوا الواَو والياَء بَصْرفها فأَْلقوا منها الصَّْوت فاعتَمَد الصَّ  الصَّ

ةً صاَر َمعَها واواً لَيِّنةً ، وإن كانْت َكْسَرةً صاَر َمعها ياًء لَيِّنَةً ، واْعتَمدَ  على فتَْحِة الخاِء  األَخِ   َصْوُت واوِ معها أَِلفاً لَيِّنةً ، وإن كانْت ضمَّ

 اْستْعماِلهم وبَِقيت الخاُء على َحَرَكتِها فََجَرْت على ُوُجوِه النْحو لِقَصر االْسِم ، فإِذا ؛ ثمَّ أَلقَوا األَِلَف اْستِْخفافاً لَكثْرةِ  أََخا فصاَر َمعها أَِلفاً لَيِّنةً 

. ْوهُ بالمّدِ ْوهُ بالتَّْنوين ، وإذا أَضافُوا لم يَْحُسِن التَّْنوين في اإِلضافَِة فقَوَّ  لم يُِضيفُوه قَوَّ

َك أَو أَحدهما ، ويُْطلَُق أَْيضاً على ِمن النََّسِب م ضاع ، والتَّثْنيةِ  األَخِ  َمْعروٌف ، وهو َمن َولَده أَبُوك وأمُّ ، بسكوِن الخاِء ،  أَْخوان ِمَن الّرِ

 ، على النَّْقِص. أَخانِ  وبعُض العََرِب يقوُل :

 ، بِضّمِ الخاِء. ( 4)أَُخوانِ  وحَكى ُكراٌع :

 ْدِري كْيَف َذِلَك.قاَل ابُن ِسيَده : وال أَ 

ْعِر ، وأَْنَشَد لُخليجٍ األَْعيَوّي : ي : هو في الّشِ  وقاَل ابُن بَّرِ

يــــــــــمــــــــــًة  ِن شــــــــــــــــــــــــِ َويــــــــــح ِن كــــــــــاان خــــــــــرَي َأخــــــــــَ َويــــــــــح  أَلخــــــــــح

ُه يف حــــــــــــاجــــــــــــٍة د أُرِيــــــــــــُدهــــــــــــا و     َرعــــــــــــَ (5)َأســــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ، بضّمِ الخاِء ، وأَْنَشَد بيَت ُخلَْيَج. أَُخو َجعَلَهُ ابُن ِسيَده : ُمثنَّىوَ 

اِحبُ  : األَخُ  قد يكونُ و ِديُق والصَّ ك ؛ أَخ وُربَّ : ؛ ومنه قَْولُهم  الصَّ ّي : أَخونَ  ج لم تَِلْدهُ أُمُّ  ؛ أَْنَشَد الَجْوهِريُّ لعَِقيِل بِن ُعلَّفَة الُمّرِ

ر  قــــــــــــــــوحٍم و  زَاَرَة شــــــــــــــــــــــــــــــَ و فـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــان بـــــــــــــــــَ

ــــــــــا و     ــــــــــن ي ين اأَلخــــــــــِ ــــــــــَ رِّ ب ُت هلــــــــــم َكشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ن (6)كــــــــــُ
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ي : َصوابُه : َشرَّ َعّمِ ؛ قاَل : وِمثْلهُ قَْوُل العباِس بِن ِمْرداٍس :قاَل ابُن   بَّرِ

__________________ 
 .«أخّية»( يف اللسان 1)
 ( يف اللسان : له عندي أخية ا أي ماَتة.2)
 ( يف القاموس : َأِخي ًة.3)
 ( كذا. ونص يف اللسان عن كراع : بفتح اخلاء.4)
 ( اللسان.5)
 اللسان والصحاح.( 6)
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مح  وكـــــــــــــُ لـــــــــــــمـــــــــــــوا ِإان  َأخـــــــــــــُ نـــــــــــــا َأســـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــــح قـــــــــــــُ  فــــــــــــــَ

دوُر     ِن الصــــــــــــــــــــــ  تح مــــــــن اإِلحــــــــَ مــــــــَ لــــــــِ (1)فــــــــقــــــــد ســــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، بالمّدِ ، كآباٍء ، حَكاهُ ِسْيبََوْيه عن يونَُس ؛ وأَْنَشَد أَبو علّيِ : آخاءٌ و

ُم  تــــــــــُ ــــــــــح بـ نــــــــــا إذ ُنســــــــــــــــــــــــِ م ُدونــــــــــَ نــــــــــيــــــــــكــــــــــُ مُت بــــــــــَ دح  َوجــــــــــَ

ُه و     ـــــــــُ ب ـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ ن و مـــــــــَ ـــــــــُ ب ـــــــــح نـ ـــــــــَ ين اآخـــــــــاِء تـ ـــــــــَ (2)َأي  ب
 

  
مِّ  أُْخوانٌ و ، ِمثْل َخَرٍب وِخْربان ؛ ، بالكْسرِ  إْخوانٍ  يُْجَمُع أَْيضاً علىو اء ؛ ، بالضَّ إِْخَوةٌ و ؛ عن ُكراعٍ والفرَّ

 بالكْسِر. ( 3)

 إِذا لم يكونوا ألٍب. اإِلْخوان إِذا كانوا ألٍب ، وُهم اإِلْخوةُ  قاَل األَْزَهِريُّ : ُهم

داقَِة. اإِلْخوانوفي النََّسِب ،  اإِلْخوةُ  قاَل أَبو حاتِم : قاَل أَْهُل البَْصَرةِ أَْجَمعوَن :  في الصَّ

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  ):  عزوجلاَل هللاُ ، ؛ ق إِْخوانو إِْخوةٌ  قاَل األَْزهِريُّ : وهذا َغلٌَط ، يقاُل لألَْصِدقاِء ، وَغْير األَْصِدقاءِ  ، ولم يَْعِن  (4) (ِإَّنَّ

 ، وهذا في النََّسِب. (5) (َأْو بُ ُيوِت ِإْخواِنُكمْ )النََّسَب ؛ وقاَل 

. أُْخَوةٌ و ّمِ ا ِسْيبَِوْيه فقاَل : هو اسٌم للَجْمعِ وليَس بَجْمعٍ ، ألنَّ فَْعالً لي ، بالضَّ ا يُْجَمع على فُْعلة.عن الفَّراء. وأَمَّ  َس ممَّ

ةٌ و َدْيِن َمْضمومينِ  أُُخوٌّ و أُُخوَّ . ، ُمَشدَّ  ، األُولى َحَكاها اللَّْحيانيُّ

 على مثَاِل فُعُول ، ثم لَِحقَت الهاُء لتَأْنيِث الَجْمعِ كالبُعُولِة والفُُحولَِة. أُُخوٌّ  قاَل ابُن ِسيَده : وعْنِدي أنَّه

بََدٌل ِمن الواِو ، وزنها فَعَلَة فَنقلُوها إلى فُْعل وأَْلَحقَتْها التَّاُء الُمْبَدلةُ من الِمها  والتَّاءُ  ، صيغَةٌ على غيِر بناِء الُمَذكَّر ، : لألُْنثى األُْختُ و

ْبلها ؛ هذا َمْذَهُب ِسْيبََوْيِه ، وهو الصَّحيح ، كما َظنَّ َمْن ال خْبَرةَ له بهذا الشأِْن ، وذِلَك لسكوِن ما قَ  ليَس للتَّأْنيثِ و. أُْخت بوْزِن فُْعل ، فقالوا

يت بها َرُجالً لَصَرْفتها َمْعِرفة ، ولو كانْت للتَّأْنيِث لَما اْنَصرَ  َف االسُم ، على أَنَّ ِسْيبََوْيه وقد نَصَّ عليه في باِب ما ال يَْنصِرُف فقاَل : لو سمَّ

ح في بعِض أَْلفاِظه في الِكتاِب فقالَ  ٌز منه في اللَّْفظ ألنَّه أَْرَسلَه ُغْفالً ، وقد قيَّده في باِب ما ال  قد تسمَّ : هي عالَمةُ تأْنِيٍث ، وإِنَّما ذلَك تَجوُّ

ا كانِت ال زه أَنَّه لمَّ  ِمن الواِو فيها إالَّ مع تاُء ال تُْبَدلُ يَْنَصِرف ، واألْخذُ بقَْوِله الُمعلَّل أَْقوى ِمَن األَْخذ بقَوِله الغُْفل الُمْرَسِل ، وَوْجه تجوُّ

يغَِة فيها بتائِها على فُْعل وأَْصلُها فَعَل ، وإِْبداُل الواِو في ها الِزٌم ألنَّ هذا َعَمٌل اْختصَّ به الُمَؤنَّث صاَرْت كأنَّها عالَمةُ تأْنيٍث ، وأَْعنِي بالّصِ

 .أَخَواتٌ  ج الُمَؤنَّث ،

 .أََخواتو أُْختانووتَاُؤها هاء ،  ، األَخِ أُْختٌ  وقاَل الَخليُل : تأْنِيثُ 

ْت عليه كاَن َحدُّها أََخه ، فصاَر اإِلْعراُب على الخاِء والهاِء في َمْوِضع َرْفع ، ولكنها اْنفَتََحْت بحاِل هاِء التأْنِيِث فاْعتَمدَ  األُْختُ  وقاَل اللَّْيُث :

َك بالفتَْحِة وأُْسِكنَتْ  ل َصْرفُها على األَِلِف ، وصاَرِت الهاُء تاًء كأَنَّها ِمن أَْصِل الَكِلَمِة ، َوَوقََع ألنَّها ال تَْعتمُد على َحْرٍف تحرَّ  الخاُء فحّوِ

 اإِلْعراُب على التاِء وأُْلِزَمت الضمةُ التي كانْت في الخاِء األَلََف.

ةُ الواِو الَمْحذوفَِة إلى األَلِف فقيلَ فُحِذفَِت الواُو كما ُحِذفَْت ِمن األَخر ، وُجعِ  األُْخت أَخوة وقاَل بعُضهم : أَْصلُ   لَِت الهاُء تاًء فننُِقلَْت ضمَّ

ِة. أُْختُ  ، والواوُ  أُْختُ   الضمَّ

ً  ما كْنتَ و ةً  ، ولقد أَخا ْيتُ و ، بالمّدِ ، آَخْيتُ و ، بالضّمِ وتَْشديِد الواِو ، أََخْوَت أُُخوَّ ً  : ِصْرتُ  تأَخَّ  .أَخا

ً  كنُت لهم عشرةً : أَي آَخْوتُ  ويقاُل :  .أَخا

اء ، إِخاَوةً و إِخاءً و آخاهُ ُمؤاخاةً و  ٍء.قيَل : هي لُغَةُ طيِّي َضعيفَةٌ  ، بالواِو لُغَةٌ  وَواخاهُ  ، بكْسِرهنَّ ، ِوخاءً و ، وهذه عن الفرَّ

يِ : وَحَكى أَبو عبيٍد في غِريِب المصنَِّف ، وَرَواهُ عن اليَِزيدي :  وَواَخْيَت وآَسْيَت وَواَسْيتَ  آَخْيتَ  قاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 واملثبت كروايِة اللسان.« وقد برئت من اإلحن»برواية :  71( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
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 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ابلكسر.3)
 .10( سورة ا جرات ا اآية 4)
 .61( سورة النور ا اآية 5)
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بِر إذ كانوا يَقوُلوَن :وآَكلحَت  تَـقح ســـــــــــــح
ُ
ي عل  امل ُه َذِلَك ِمن جَهِة الِقياِس هو مَححُر املاضـــــــــــــِ ا بَقلحِب  ُتواِخي وَواَكلحَت ا وَوجح

فيِف ا وقير : هي َبَدٌ . زِة واواً عل  الت خح  اهلَمح
ةُ  عليها واالسمُ  الِوخاءَ  قاَل ابُن ِسيَده : وأََرى ةٌ  نه، تقوُل : بَْيني وبَيْ  األُُخوَّ  .إِخاءٌ و أُُخوَّ

ةِ  أَي أَلََّف بينهم ، بيَن الُمهاِجِرين واألَْنَصار آَخى في الحِديِث :و  اإلْسالِم واإِليماِن. بأُُخوَّ

يو الُمواخاةُ و اإِلخاءُ  وقاَل اللَّْيُث : ةُ و التأَّخِ  .األَخِ  قَرابَةُ  األُُخوَّ

ْيتُ و ْيتُهُ الشَّي تأَخَّ ي َء : تََحرَّ ى ُمتأَخ»حِديُث ابِن ُعَمر : ومنه ؛  خِ ألَِخيهِ األَ  تََحّرِ ى ويَْقِصُد ، ويقاُل فيه  ، «َرُسوِل هللاِ  ( 1)يتَأَخَّ أَي يَتَحرَّ

 بالواِو أَْيضاً وهو األْكثَُر.

ً و ْيُت أَخا ً  : اتََّخْذتُهُ  تأَخَّ ً  أَو َدَعْوتُهُ  ، أَخا  .أَخا

 ؛ قاَل النابِغَةُ : بأَخٍ  ليَس لَكَ  ، أَي لََك بفالنٍ  أََخا ال قَْولُهم :و

مح  ين ُذبــــــــــــيــــــــــــاَن أنح ال أخــــــــــــا هلــــــــــــَُ لــــــــــــغح بــــــــــــَ  أَبــــــــــــح

ا     مــــــــَ لــــــــَ وا الــــــــدِّمــــــــاَخ فــــــــَب ــــــــح لــــــــّ ٍ  إذا حــــــــَ (2)بــــــــعــــــــبــــــــح
 

  
 أَي بَخيٍر ؛ وهو مجاٌز.: الَشّرِ  ( 3)أَخِ و؛  بَشرِّ  ، أَي الَخْيرِ  ( 3)بأَخِ  تََرْكتُه يقاُل :و

يناِر وأَبي ِزياٍد : القْومُ وَحَكى اللَّْحيانّي عن أَبي  . بأَِخي الّدِ  الشَّّرِ ، أَي بَشّرِ

 في حِق ذي العْرجاِء ، على الشبيكِة ، وهو ماٌء في بَْطِن واٍد فيه َركايَا َكثيَرةٌ ؛ قالَهُ ياقوُت. ، كعُلَيَّاِن : َجباَلنِ  أَُخيَّانِ و

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

ي ً  قاَل : بعُض النّحويِّين : سّمِ  ، وأَْصلُه ِمن َوَخى أَي قََصَد فقُِلبَِت الواُو َهْمزةً. أَِخيهِ  ألنَّ قَْصده األَُخ أَخا

 ، وليَس بِقياٍس. أُْختِيٌّ  ؛ وكاَن يونُُس يقولُ  أََخَوات ألنَّك تقولُ  األُْخت ، وَكَذِلَك إلى األَخِ أََخِويٌّ  ْسبةُ إلىوالنِّ 

ْمحُ   وُربَّما خانََك. أَُخوكَ  وقالوا : الرُّ

هذا ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  أَُخو في الفْعِل ، نَْحو هذا الثّْوبُ إذا كانْت في غيِر الِوالَدةِ كانت الُمشاَكلَةُ ، واالجتماُع  اإلْخَوةُ  وقاَل ابُن عرفَةَ :

 ، أَي ُهْم ُمشاِكلُوُهم. (4) (كانُوا ِإْخواَن الشَّياِطنيِ )

 .(5) (ِإاّل ِهَي َأْكَْبُ ِمْن ُأْخِتها)وقَْولُه تعالى : 

ِة والصْدِق و أُْختها قاَل السَّمين : َجعَلَها  اإلنابَِة ، والمْعنَى أنَّهنَّ أَي اآليات َمْوُصوفات بكْبر ال يكدن يَتفَاَوتْن فيه.لُمشاَرَكتِها لها في الصحَّ

 إشاَرةٌ إلى ُمشاَركِتهم في الِواليَِة. (6) (َلَعَنْت ُأْخَتها)وقَْولُه تعالى : 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  )وقُولُه تعالى :   وتَشاِركهم في الصفَِّة الُمْقتضيِة لذِلَك.، إشاَرةً إلى اْجتِماِعهم على الحّقِ  (7) (ِإَّنَّ

 لها ، وهي لَْيلَة يَُموت. أُْختَ  وقالوا : َرَماهُ هللاُ بلَْيلٍة ال

 .أََخَوْين على تَفاَعال : صارَ  تآَخيَاو

ةُ ، بالضّمِ : لُغَةٌ في ةِ  والُخوَّ  ؛ وبه ُرِوي األُُخوَّ

ة اإلسالِم.« التََّخْذُت أَبا بْكٍر َخليالً لو كنُت ُمتَِّخذاً خليالً » الحِديُث :  ، ولكن ُخوَّ
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 قاَل ابُن األثيِر : هكذا ُرِوي الحِديُث.

رار. أَخا وقاَل األَْصَمعيُّ في قْوِلهم : ال أَُكلِّمهُ إالَّ  راِر ، أَي مثْل الّسِ  الّسِ

 الَمْوِت ، أَي مثل الَمْوِت. أَخا ويقاُل : لَِقَي فالنٌ 

 الَجْهِد ، أَي َسْيُرنا جاِهٌد. أَُخو ناويقاُل : َسْيرُ 

 فَكفََرها ، إذا اْصَطنَعه آِخيَة فالٌن في فالنٍ  آَخى ويقاُل :

__________________ 
 واألصر كالنهاية.« مناخ»( يف اللسان : 1)
 واللسان. 109( ديوانه ط بريوت ص 2)
 . وأخي... ( يف اللسان واألساس : أبخي3)
 .27اإلسراء ا اآية ( سورة 4)
 .48( سورة الزخرف ا اآية 5)
 .38( سورة األعراف ا اآية 6)
 .10( سورة ا جرات ا اآية 7)
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َد  إليه ؛ قاَ  الُكَميحت :  وَأسح
مح  ُدوِّكـــــــــُ مح يف عــــــــــَ كــــــــــُ يــــــــــّ وحن مــــــــــا آخــــــــــِ قــــــــــَ لــــــــــح تـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

ا     وهبـــــــــُ كـــــــــُ رحُب  َر عـــــــــَ (1)عـــــــــلـــــــــيـــــــــكـــــــــم إذا مـــــــــا ا ـــــــــَ
 

  
 : البَِقيَّةُ. األَِخيَّةُ و

 ؛ وهو مجاٌز. تآخٍ  وبيَن السَّماَحِة والَحماَسةِ 

 وأَْنَشَد السَّمين للعريان : ، «ليَْجتَِمعُونَ  اإلْخَوان حتى أن أَْهلَ »الحِديُث : ومنه : لُغَةٌ في الِخَواِن ؛  اإِلْخوانُ و

واُرهـــــــــــــا و  ـــــــــــــاٍث لـــــــــــــر خـــــــــــــَ ـــــــــــــن ـــــــــــــحـــــــــــــر مـــــــــــــئ  مـــــــــــــن

واِن و     وان إىل جــــــــــنــــــــــب إخــــــــــح (2)مــــــــــوضــــــــــــــــــــــــض إخــــــــــح
 

  
 ، كُربى : ناِحيَةٌ ِمن نواِحي البَْصرةِ في شْرقي دْجلَةَ ذات أْنهاٍر وقُرًى ؛ عن ياقوت. ( 3)أُخىو

ةَ ؛ عن ياقوت.، ُمَصغَّراً : من أَيَّاِم العََرِب ، أَغاَر فيه  أَُخّيٍ  ويوم  أَبو بِْشٍر العُْذِريُّ على بَني ُمرَّ

 .اآلِخيَةِ  كعليٍّة : لُغَةٌ في األَِخيّةُ و

ََّخذُ للماِء كالسَِّطيحِة. ، بالكْسِر : الَمْطَهَرةُ  اإلداَوةُ و : [أدو]  ، وهي إناٌء َصغيٌر من جْلٍد يُت

 ، كفَتاَوى. أَداَوى ج إذا كانْت ِمن جلدين قُوبَِل أَحُدهما باآلَخر ؛ إداَوة وقيَل : إنَّما تكونُ 

اجِز :  وقاَل الَجْوهِريُّ : مثْل الَمطايَا ؛ وأَْنَشَد للرَّ

 (4)إذ األداَو  َماُ ها َتَصبحَصبا 
ا بالَمطايَا والَخطايا ، فَجعَلُوا فَعائَِل فَعالَى ، وأَْبدلُوا هنا الواَو لتدلَّ مثَْل ِرسالٍَة وَرسائِل ، فتََجنَّبُوه وفَعَلُوا به ما فَعَلو أَدائِيَ  قاَل : وكاَن قِياُسه

بدٌل ِمن  أَداَوى ، واألِلُف التي في آخر إداَوةٍ  ، فهذه الواو بدٌل ِمن األِلِف الزائَِدةِ في أَداَوى على أنَّه قد كانْت في الواِحَدةِ واٌو ظاهَرةٌ فقالوا

 ، وأَْلزُموا الواو هنا كما أَْلزُموا الياَء في الَمطايا ، انتََهى. ةٍ إداوَ  الواِو التي في

اجِز   يَِصُف القَطا واْستِقاَءها أَْفراخها في َحواِصِلها : (5)وأَْنَشَد غيُرهُ للرَّ

ذ  اَم اجلــــــــــــــــــــــــــــَ د  َن قــــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــــــــِ  حيــــــــــــــــــــــــــــَح

ي    رجــــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــِ
َ

 ء يف أَداَو  كــــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــــ

  
 ؛ عن ابِن بُُزْرج. ، كعُتُّوِ : أَْينَعَْت ونَِضَجتْ  تأُْدو أُُدّواً  الثَّمَرةُ  أََدتِ و

 للغَزاِل ، أَي يَْختِلهُ ليأُْكلَه ؛ وأَْنَشَد أَبو زْيٍد : يأُْدو يقاُل : الذئْبُ  َختَْلتُه. ، بالفتْحِ : ( 6)أَوداً  آُدو له أََدْوتُ و

َذُه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  أََدوحُت ل

ِذرا     ىت حـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــاِت الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ (7)فـ
 

  
.  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ :

ٌة  ـــــــــــــــــــ  رِب رت  أيحُدوهـــــــــــــــــــا اإلفـــــــــــــــــــاُ  مـــــــــــــــــــُ ئـــــــــــــــــــِ  تـــــــــــــــــــَ

ر     مــــــــــائــــــــــِ َرفــــــــــاِت اجلــــــــــَ طــــــــــح نح مــــــــــُ (8)أبَوحطــــــــــاهبــــــــــا مــــــــــِ
 

  
 يَْختِلُها عن ُضُروِعها. يأُْدوها قاَل :

 وقاَل غيُرهُ :
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ىت   ر حـــــــــــــَ هـــــــــــــح يـــــــــــــاُت الـــــــــــــد  ين جـــــــــــــانـــــــــــــِ تـــــــــــــح ـــــــــــــَ نـ   جـــــــــــــَ
ِد     ــــــــــــــــح ي ٌر أَيحُدو ِلصــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ (9)كــــــــــــــــَبين خــــــــــــــــات

 

  
. أََدواتٌ  : اآللَةُ ، ج األَداةُ و  ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 الَحْرِب : وهي ِسالُحها. أداةُ  ومنه

 واٌو. األَداةِ  وقاَل اللَّْيُث : أَِلفُ 

 : وهي آلَتُه التي تُِقيُم ِحْرفَتَه. أداةٌ  ولكّلِ ِذي حْرفَةٍ 

 .أَداتَهُ  أََخَذ للدَّْهرِ  ، على تَفاَعَل : تآَدىو

__________________ 
 ( اللسان.1)
 الذي يوضض عليه الطعام عند األكر. ( غريب ا ديث للهروي. وا ديث يف النهاية أيضاً. واخلوان :2)
 والقصر.( قيدها ايقوت ابلضم وتشديد اخلاء 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( كذا ا واأَلوىل : للشاعر ا والبيت يف اللسان بدون نسبة.5)
 ( كذا ا وهو خطب ا ويف القاموس واللسان : أَدحواً.6)
 وذكره شاهداً عل  قوله : دأوت ا أد و ا إذا ختلته.« دأوت»ويف التهذيب :  73/  1( اللسان والصحاح واملقايي  7)
 يه : أبوطاهنا.( اللسان وف8)
 ( اللسان.9)
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 لذِلَك األْمِر أي تأَهَّْبتم. تآَدْيتُم قاَل ابُن بُْزُرج : يقاُل هلْ 

ر قَْوُل األْسود بِن يْعفُر : األَداةِ  قاَل األَْزهريُّ : هو مأْخوذٌ ِمن  ؛ وبه فُّسِ

ّرِقــــــــــــــوا  تــــــــــــــاٍة فـــــــــــــــُ َد َزيــــــــــــــٍد يف فــــــــــــــَ عــــــــــــــح  مــــــــــــــا بـــــــــــــــَ

ِن آَتدي     َد ُحســـــــــــــــــــــــح عـــــــــح بـــــــــيـــــــــًا بــــــــــَ اًل وســـــــــــــــــــــــَ تـــــــــح (1)قــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كعُلُّوِ : َخثَُر ليَُروَب ؛ عن ُكراعٍ ؛ واِويَّةٌ يائِيَّةٌ. أُُدواً  اللَّبَنُ  أََدا

 ِض وال بالحْلِو.، وهو اللَّبَُن بيَن اللَّبَنَْيِن ليَس بالحامِ  أُُدّواً يأُْدو اللَّبَنُ  أََدا وقاَل ابُن بُُزْرج :

 : َمَخْضتُه. أَْدواً  اللَّبَنَ  أََدْوتُ و

ُجل ، فهو آَدىو الحِ ؛ وهو ِمن ُمؤدٍ  الرَّ  .األداةِ  : إذا كاَن شاَك الّسِ

الحِ ؛ قاَل ُرْؤبَة : أداةِ  : كاِملُ  ُمؤدٍ  وقيَل : رُجلٌ   الّسِ

 (2)ُمؤحدين حَيحِمَا الس بيَر الس ابال 
َر قَْوُل األَْسوِد أَْيضاً. ةُ ؛ وبه فُّسِ  والتآّدي تَفاَعل ِمن اإليَداِء ، وهو القُوَّ

 ِء ، بالكْسِر والفتْحِ : آلَتُه.الشي إِداةُ و

 ، على البََدِل. أَداتَه وحَكى اللَّْحيانيُّ عن الِكسائي أَنَّ العََرَب تقوُل : أََخَذ َهداتَه ، أَي

ً  القْومُ  تَآَدى وقد يهم على الدَّْهِر وغيِرِه. تَآِديا  ، أََخذُوا العدَّةِ التي تُقَّوِ

قاِء ؛  اإِلداءُ و  .إِداءٍ  ال تَْشَربوا إالَّ ِمن ذي»الحِديُث : ومنه ، كِكتاٍب : ِوكاُء الّسِ

 : الَخْدَعةُ ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. األَْدَوةُ وِء. لَمْشيَْيِن ليَس بالسَّريعِ وال بالبَِطي: وهو َمْشٌي بين ا آُدو أَْدواً  في َمْشيِي أََدْوتُ و

 : اسُم َجبٍَل ؛ عن ياقوت. األََداةُ و

 : أَْوَصلَهُ. أَدَّاهُ تَأِْديَةً  ي : [أدي]

حاح :  ، كَسحاٍب. األَداءُ  قَضاهُ ؛ واالسمُ  : تَأِْديَةً  َدْينَه أَدَّى وفي الّصِ

حاحِ : مْنَك ، وهو أَْخَصُر. لألَمانَِة من غيِرهِ  آَدى هو يقاُل :و  ، بمّدِ األلِف ؛ وفي الّصِ

ةُ بالَخَطِأ فقالوا : فالنٌ   لألَمانَِة ، بتَْشديِد الداِل ، وهو لَْحٌن غيُر جاِئٍز. أَدَّى وقاَل ابُن ِسيَده : وقد لَِهَج العامَّ

ِب ال يكوُن إالَّ في الثُّالثي ، وال يقالُ  آَدى ا َعِلْمُت أَحداً ِمن النّحويِّيِن أَجازَ وقاَل األَْزهِريُّ : م بالتَّْخفيِف  أََدى ، ألنَّ أَْفعَل في باِب التَّعجُّ

 بالتَّْشديِد. أَدَّى بمْعنَى

إليَّ ما أََمَركم  أَدُّوا ، أَي َسلِّموا إليَّ بَني إْسرائِيل ؛ والَمْعنَى (3) (باَد هللاِ َأْن َأدُّوا ِإَِلَّ عِ ). وقَْولُه تعالى : تَأِْديَةً و أَداءً  ما عليه أَدَّى ويقاُل :

 هللاُ به يا عباَد هللِا فإنِّي نَِذيٌر لُكم.

ً  اللَّبَنُ  أََدىو  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ : واِويَّةٌ يائِيَّةٌ. ، كعُتِّيِ : َخثَُر ليَُروبَ  يَأِْدي أُِديّا

 َكثَُر. : يَأِْدي ءُ يالشَّ  أََدىو

قاءُ  أََدىو  كعُتِّيِ. أُِديٌّ  ، وَمْصَدُرهما أَْمَكَن ليُْمَخضَ  : يَأْدى الّسِ

 السُّلطاُن عليه : أَي أَْعداني. آَدانِي يقاُل : أَْعداهُ. ، بمّدِ األلِف : على فالنٍ  آَداهُ و
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اهُ عليه. يقاُل : َمنْ  أَعانَهُ  ، على أَْفعَله ، آَداهُ  قاَل أَهُل الحجاِز :و اح : يُْؤِدين وقَوَّ ِرمَّ  على فالٍن ، أَي يُِعينَنِي عليه ؛ قاَل الّطِ

ينِّ  ـــــــــــــاُء ســـــــــــــــــــــــــــِ ت ـــــــــــــَ ـــــــــــــي  ف ل م عـــــــــــــَ ـــــــــــــهـــــــــــــِ ؤحدي ـــــــــــــُ ـــــــــــــيـ  ف

نــــــــــــــاِن     نــــــــــــــا اي ذا ا ــــــــــــــَ َك َربــــــــــــــ  نــــــــــــــانــــــــــــــَ (4)حــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .230/  14واملثبت كرواية اللسان والتهذيب « قتال ونفياً »وفيها :  17البيت  44( من املفضلية 1)
 ( اللسان.2)
 .18( سورة الدخان ا اآية 3)
 ( اللسان.4)
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 ، الَهْمَزةُ بََدل ِمن العَْيِن النَّهما ِمن َمْخرجٍ واِحٍد. اْستَْعَدى ، مثْل عليه اْستَأَْدىو

 السُّلطاَن على فالٍن : أَي اْستَْعَدْيت فآَداني عليه ، أَي أَْعداني وأَعانَني. اْستَأَْدْيت يَقولُونَ قاَل األَْزهِريُّ : أَْهُل الحجاِز 

 أَي ألَْستَْعِديَنَّه ، يُريُد ألَْشُكَونَّ إليه فِْعلَُكم بي ليُْنِصفَني منكم. ، «عليُكم ألَْستَأِْديَنَّه وهللاِ »في حِديِث ِهْجرِة الَحبََشِة : و

حاحِ : واْستَْخَرَج منه. فالناً ماالً : صاَدَرهُ وأََخَذه منه أَْدىاْستَ و  ؛ ونَصُّ الّصِ

ُجلُ  آَدىو ا قَِوَي. : أَي ُمْؤدٍ  فهو الرَّ  إذا َهلََك. أَْوَدى بِال َهْمز فهو ِمن ُمودٍ  وأَمَّ

ُجلُ  آَدىو َ  له : إذا ُموءدٍ  فهو للسَّفَرِ  الرَّ كِّ  تََهيَّأ  يت.له ؛ كذا عن ابِن الّسِ

 .أَداتَه وفي الُمْحَكم : اْستَعَدَّ له وأََخذَ 

 .( 1)القْوُم : كثُُروا بالَمْوِضعِ وأَْخَصبُوا تَآَدىو

ِغيُر ، أَو ( 2)، كعَتِّيِ  األَِديُّ و قاِء : الصَّ  بَْينَهُ وبيَن الَكبيِر. : أَِديٌّ  : َصِغيٌر ؛ وِسقَاءٌ  أَِديٌّ  إناءٌ  ، من اإلناِء والّسِ

ُر. األَِديُّ و  ِمنَّا : الخفيُف الُمَشّمِ

 القَليُل. والمتاع : من المالِ  األَِديُّ و

. من الثِّياِب : الواِسُع كاليَِدّيِ  األَِديُّ و  ؛ عن اللَّْحيانّيِ ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

، أَْبَدلُوا الَهْمزةَ ِمن الياِء ، وال يُْعلم أُْبِدلَْت منها على هذه الصُّوَرةِ إالَّ في هذه الَكِلَمِة ، وقد  يََدْيهِ  ، يُريدُ  أََدْيهِ  قََطَع هللاُ  حَكى أَْيضاً :و قاَل :

 يَجوز أَْن يكوَن ذِلَك لُغَة لقلَِّة إْبداِل مثْل هذا.

ً  له أََدْيتُ و ٍء.شيوحَكى ابُن جنِّي عن أَبي علّيِ : قََطَع هللاُ أََده ، يُِريُدوَن يََدهُ ؛ قاَل : وليَس ب  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، يائِيَّةٌ واِويَّةٌ. َختَْلتُه : آُدو أَِديّا

 قََضْيتُه.و أدْيتُه ، أَي من َحقِّه وإليه له تأَدَّْيتُ  يقاُل :و

ُجُل : ما أَْدِري كيف  .أَتَأَدَّى ويقوُل الرَّ

بُن سعِد بِن علّيِ أََسِد ابِن سارَدةَ الَخْزرجيُّ أَُخو  أَُديُّ  ؛ وهو عنه ( 3)رضي هللا ْمرِو بِن أَْوٍس ،بِن عَ  ، كُسَمّيِ : َجدٌّ لُمعاِذ بِن َجبَلِ  أَُديٌّ و

وِض. أَُدّيِ  َسلََمةَ بِن سْعٍد ، وقد اْنقََرض عقبُ   ؛ وآِخُر َمْن ماَت منهم عبُد الرحمِن بُن ُمعاِذ بِن َجبٍَل ؛ كذا في الرَّ

 .. ُمعاذ هذا اْختِالفاً َكثيراً ِمن تَْقديٍم وتَأْخيٍر وإْسقاطٍ وحَكى األمير في نََسِب 

 ؛ وقاَل : سادَرة بتَْقديِم الداِل على الراِء. أََديٌّ : وأَفاَد أَنَّ ابَن أَبي َخْيثَمة ذكره بفتْحِ الَهْمزةِ فقاَل 

 ؛ َذَكَره األميُر. : شاِعرٌ  أَُديَّةَ  ُعْرَوةُ بنُ و

 ، وله ِذْكٌر في كتاِب البالذري. ( 4)أََديَّةَ  الخاِرِجيُّ ، اْسُمه ِمْرداُس بنُ وأَبو بالٍل 

 .أَداةٍ  : تَْصِغيرُ  أَُديَّةو

 .(5)بمْعنَى الختلِة  أَْدَوة وقاَل ابُن األْعرابّيِ : هو تْصِغيرُ 

ل.  وعلى القَْولَْين يَْنبَِغي ِذْكره في الواِو ، فتأَمَّ

ِة.وقَْوُل شيخنا : والصَّحِ  اغانيُّ للعامَّ  يُح أنَّه ابُن أَُذْينة تَْصغير أَذن ، نََسبَه الصَّ

ي ماِلُك بنُ و َدةِ  أَّدِ أَْشَجعيٌّ حْمصيٌّ َرَوى عن النُّْعماِن بِن بشيٍر ،  تابِعيٌّ  ؛ وَضبََطه الحاِفُظ ، كَحتَّى وهو الصَّواُب ؛ ، بكْسِر الدَّاِل الُمَشدَّ

 َرِضَي هللاُ تعالى عنه.
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ا يُْستدرُك عليه :* و  ممَّ

. أَِدّيِ  نحن على  للصَّالةِ ، كغَنِّيِ : أَي أهبٍَة وتََهيٍُّؤ ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 : أَي أُْهبَتَه. أَِديَّة وأََخَذ لذِلَك األَْمرِ 

__________________ 
 ليه فَغَلَبه.( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت من الشارح. نصها : واملاُ  صاِحَبُه : َكثـَُر ع1)
(2.  ( يف القاموس : كَغيبِّ
 ( يف القاموس : رضي   تعاىل عنه.3)
 ويقا  أدية اسم أمه وقير جدته.« أذينة»( والعامة تقو  : 4)
 ( يف اللسان : اخلدعة.5)
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 : التَّْقِويَةُ. اإِليَداءُ و

 ٍء : أَي أَْقواهُ وأََعّدهُ.شي آَدى وهو

 : السَّفَُر ؛ قاَل الشاِعُر : األَديُّ و

زاُ  عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  أَِديِّ و  رحٍف ال تـــــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــــــَ

مـــــــــــاِ      ُروِ  مـــــــــــن اخلـــــــــــُ ـــــــــــعـــــــــــُ ِة ال مـــــــــــَ لـــــــــــ  (1)ُمســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  القومُ  تآَدىو  : تَتَابَعُوا موتاً. تآِديا

 ، على فَِعيلٍة : قَليلَةٌ ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن األَصمعّي ؛ وَكذلَك ِمن اإلبِل. أَِديَّةٌ  وَغنَمٌ 

ْمِل ، وهو الواِسُع منه ؛ وَجْمعُه أَْيِديَةٌ. ( 2)األَداءُ  وقاَل أَبو َعْمرٍو :  الَخوُّ ِمَن الرَّ

 كِعَدةٍ : َزماُع األَْمِر واْجتِماُعه ؛ قاَل الشاِعُر : اإلَدةُ و

م  ابتــــــــــــواو  ُرهــــــــــــُ مــــــــــــَا وأَمــــــــــــح يــــــــــــعــــــــــــًا ســــــــــــــــــــــــــالــــــــــــِ  مجــــــــــــَ

حــــــــوا     ــــــــَ ب ــــــــاُس َأصــــــــــــــــــــــح ــــــــن ــــــــ  إَدٍة حــــــــىت إذا ال (3)عــــــــل
 

  
 إذا كاَن َحَسن إْخراج الُحُروِف ِمن َمخاِرِجها. األداءِ  ويقاُل : هو َحَسن

 : أَي إَزائِِه ، لُغَةٌ طائِيَّةٌ. بإِدائِهِ  وهو

يو  : اْستَِمْع ؛ ومنه قْوُل أَبي الُمثَلَّم الُهَذلّي : تَأِْديَة إليه أَّدِ

م  هــــــــــــُ تـــــــــــــَ كــــــــــــح لــــــــــــَ َت رِجــــــــــــااًل فــــــــــــَبهــــــــــــح عــــــــــــح بـــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ

ِرِض     ــــــــــــــــح هــــــــــــــــم واق عحضــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَبدِّ إىل بـ (4)ف
 

  
 َسْمعَك إليه. أَدِّ  أَراَد : اْستَِمع إلى بْعِض َمْن َسبَْعت لتَْسَمع منه ، كأَنّه قاَل :

 مالُه : َكثَُر عليه فغَلَبَه ؛ قاَل الشاِعُر : آداهُ و

ه  ـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــامـــــــــــــــــح َك ف ـــــــــــــــــُ  إذا آداَ  مـــــــــــــــــال

راُح    
ُ

رَِع املـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــه وإنح ق اِدب (5)جلـــــــــــــــــــــِ
 

  
 القْوُم : َكثُُروا بالَمْوِضع وخصبُوا. آَدىو

اِعي النّميريُّ :ُمَصغَّراً : َمْوِضٌع ِمن ِدياِر فزاَرةَ وِدياِر كْلٍب ؛ ق أَُديّة ، كأَنَّه َجْمعُ  أَُديَّاتو  اَل الرَّ

ًة  لـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح يـ ِت لـــــــــــــــــَ ُم بـــــــــــــــــَا األَُداي  تـــــــــــــــــ   إذا بـــــــــــــــــِ

َرعــــــــــا و     ن عــــــــــاجٍل كــــــــــّر َأجــــــــــح ُم مــــــــــِ تــــــــــُ َنســــــــــــــــــــــــح (6)أخــــــــــح
 

  
 ِء ، بِالكْسِر والمّدِ غايَتُه.الشي ِميداءُ و

ل. داِر فالٍن : أَي ِحذاُءهُ ؛ َذَكَرهما المصنُِّف والَجْوهِريُّ اْستِطراداً في أَتَى ِميداءُ  وداِري  ، وأَْهَمالُهما هنا ، وهذا محلُّ ِذْكِرَهما ، فتأَمَّ

، هكذا هو باالِلِف في النسخِ ،  أَذًا ِزياَدةُ تَأْكيٍد وَدْفع لَما عسى يَتَوهَّم في بقَى ِمن فتْحِ القاِف ، بالكْسِر ؛ وقَْولُه : به ، كبَِقَي ، أَِذيَ  ي : [أذي]

ي ، وفي الُمْحَكم َرَسَمه بالياِء* ، وفي التَّْنزيِل :   .(7) (َودَْع َأذاُهمْ )وهو نصُّ ابِن بَّرِ

 وقاَل الشاِعُر : ؛ عن الطَّريقِ  األََذى وكذا : أَْدناها إماَطةُ  .«األََذى أَِميطوا عنه»في الحِديِث : و

َك َود وا م  لــــــــــــقــــــــــــدح أَُذوا بــــــــــــِ هــــــــــــُ ــــــــــــُ فــــــــــــارِقـ  لــــــــــــو نــــــــــــُ

َدِم     ِر والـــــــــقـــــــــَ عـــــــــح راســـــــــــــــــــــــِة بـــــــــَا الـــــــــنــــــــــ  (8)أََذ  اهلـــــــــَ
 

  
 وقاَل آَخُر :
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هـــــــــــــــا و  ـــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــح َدٍة فـــــــــــــــاَرقـ لـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــبـ ـــــــــــــــُت ب  إذا أَِذي

قــــــــــــــام     رِي َداِر مــــــــــــــُ يــــــــــــــم بــــــــــــــغــــــــــــــَ (9)َأو ال أُقــــــــــــــِ
 

  
 أَْنَشَد ثَْعلَب : ؛ تأَذَّىو

تك  َأنح يـُرحَكبا  َ َذَِّي الَعوحِد اشح
__________________ 

 ( اللسان.1)
كذا ابألصر من غري ضبرت ألوله ا وقوله : ومجعه : أيدية ا هكذا يف األصر أيضاً ولعله »( كذا ابألصر واللسان وكتب مصححه هبامشه : 2)

  رف عن آدية ابملد مثر آنية.
 ( اللسان.3)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 306/  1( شرح أشعار اهلذليا 4)
 ( اللسان.5)
 وانظر ختر ه فيه ا ومعجم البلدان. 171( ديوانه ط بريوت ص 6)
 وكما يف النسخة الجي أبيديناً. (*)
 .48( سورة األحزاب ا اآية 7)
 ( اللسان.8)
 ( اللسان وفيه : وال أقيم.9)
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 ه :ويقاُل : ُهما َمْصَدراِن ؛ وأَْنَشَد ِسْيبََويْ  ؛ األََذاةُ و األَِذيَّةُ  االسُم :و

ُه و  ـــــــــــــَ غح أَذات ـــــــــــــُ ل ـــــــــــــح بـ ـــــــــــــَ وحىل وتـ َ
م املـــــــــــــ ـــــــــــــُ ت  ال َتشـــــــــــــــــــــــــــح

ر     هـــــــــَ هح و ـــــــــَح فـــــــــ  رح ُتســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــَ فـــــــــح ـــــــــَ ك ِإن تـ ـــــــــ  (1)فـــــــــِإن
 

  
 هي الَمْكُروهُ اليَسيُر.و

 الشَّرُّ الَخِفيُف فإن َزاَد فهو َضَرٌر. األََذى وقاَل الخطابيُّ :

ي ، كغَنِّيِ : الشَّديدُ  األَِذيُّ و اجِز : أذٍ  فيقاُل : رُجلٌ  ويَُخفَّفُ  فْعٌل الِزٌم ، ؛ التَّأَذِّ  ؛ وشاِهُد التَّْشديِد قَْوُل الرَّ

ه  بــــــــُ نح ُيصــــــــــــــــــــــاحــــــــِ يــــــــطــــــــاَن مــــــــَ ُب الشــــــــــــــــــــــ   ُيصــــــــــــــــــــــاحــــــــِ

ه     ٌة ُمصـــــــــــــــــــــــــــــــاِوبـــــــــــــــــُ َو أَذييف محـــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــح (2)فــــــــــــــــــَ
 

  
 ِضدٌّ. فهو ؛ اإِليذاءِ  الشَّديدُ  : األَِذيُّ  قد يكونُ و

 .إيذاء يُنافِي قَْولَه : وال تَقُل اإِليذاءِ  وقَْولُه : الشَّديدُ 

 أَو الشَّديُد منه. الَمْوُج ، بالمّدِ والتَّْشديِد : ، اآلِذيُّ و

حاحِ : َمْوُج البَْحِر.  وفي الّصِ

يُح دوَن الَمْوج ؛ وقاَل اْمرُؤ القَْيِس  آِذيُّ  وقاَل ابُن ُشَمْيل :   يَِصُف َمَطراً :الماِء األَْطباق التي تَراها تَْرفَعها من َمتْنِه الّرِ

ه  اَ  عــــــــــــــــــن آِذيــــــــــــــــــِّ ىت  ضــــــــــــــــــــــــــــــــَ ج  حــــــــــــــــــَ  ثــــــــــــــــــَ

رح     ُيســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ فـــــــــــاف فـ يـــــــــــٍم فـــــــــــحـــــــــــِ رحُض خـــــــــــِ (3)عـــــــــــَ
 

  
 وقاَل الُمِغيرةُ بُن َحْبناء :

مِّ  ُه ابلـــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــِّ  إذا َرمـــــــــــــــــــــــــــ  آِذيـــــــــــــــــــــــــــ 

مِ     لـــــــــــــــه كـــــــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــــــ  وح ر  الـــــــــــــــّرِجـــــــــــــــاَ  حـــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

  

 (4)من ُمطحرٍِ  وُمنحِصٍت ُمرِمِّ 

ي  اج :وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  للعجَّ

َطَحُه آذي  حَبحٍر ُمتحَب ِ   َطحح
قاب يْوَم الُجْمعَة : رأَْيتُكومنه  ؛ األََذى فَعَلَ  بالمّدِ : ، آَذىو ي الّرِ  وآتَْيَت. آَذْيتَ  حِديُث تََخّطِ

حاحِ ، ؛ أَِذيَّةً و أَذاةً و يُْؤِذيه أَذًى صاِحبَهُ  آَذىو  . (5)إيذاءً  وال تَقُلْ  هكذا في الّصِ

ي فقاَل : َصوابُه ا آذانِي إيذاءً  وَردَّهُ ابُن بَّرِ  .أَِذيَّةو أَذاةً  به ؛ وَكذِلكَ  أَِذيَ  فمْصَدرُ  أَذًى ، فأمَّ

 ، وتَعَقَّبُوا عليه وقالوا : إنَّه َمْسموٌع َمْنقوٌل ، والِقياُس يَْقتَِضيه ، فال ُموِجب لنَْفيِه. إيذاءً  قاَل شْيُخنا : وقد َردُّوا على المصنِِّف قَْولَه : وال تَقُلْ 

ُر يقوُل : قُولُوا   لصاِحِب القاموس. اإليذاُء إيذاءُ : وكاَن أَبو الّسعود العمادّي الُمفَّسِ

ّدِ عليه أَْيضاً.  وأَطاَل الشَّهاب في الرَّ

َف أََخَذه ي أََخْذُت في اْستِْقراء َكالم العََرب ، وتَتَبُّع نَثِْرهم ونَْظِمِهم فلم أَقِْف على هذا اللْفِظ في َكالِمهم ، فلعلَّ المصنِّ قاَل َشْيُخنا : ثم إنِّ 

 باالْستِْقراِء ، أَو َوقََف على َكالٍم لبعِض َمِن اْستَْقرى ، وإالَّ فالِقياُس يَْقتَِضيه.

 على فَِعٍل ، نَقَلهما الَجْوهِريُّ عن األَموّي. ، أَذٍ  ةٌ ، وبَعيرٌ ، ُمَخفَّفَ  أَِذيَةٌ  ناقَةٌ و

؛ هكذا َحَكاه أَبو عبيَدةَ  أَذًى كأَنَّهما تَْشكو بِال وَجعِ وال َمَرٍض بَْل ِخْلقَةً ، واِحدٍ  ال يَقَرُّ في مكانٍ  : إذا كانَ  أَِذيَة وناقَةٌ  أَِذيٌّ  وقاَل غيُرهُ : بَعيرٌ 

 عن األُموّي.

ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ
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 : أَْمواُج البَْحِر ، عن الَجْوهِرّي. األَواِذيُّ 

 .«أَْمواِجها اذيُّ  تَْلتَِطُم أَو»حِديُث علّيِ : ومنه أَو هي أَْطباُق الماِء ؛ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 رموزاً هلا بعالمة اإل ا .( اللسان وكتب مصححه هبامشه : قوله : محة ا كذا ابألصر اب اء املهملة م2)
 واملثبت كرواية اللسان.« فخفاء فيسر»برواية :  106( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
هي ( عل  هامش القاموس :  ن أهنا خطب ا واخلطب منه ا وإلا غره سكوت اجلوهري ا وهو كثرياً ما يرت  املصادر القياسية ا لعدم ذكرها ا و 5)

إيذاًء اساً ونقاًل ا أما األو  ا فألن قياس مصدر أفعر إفعااًل ا وأم ا الثاين ا فلقو  الراغب يف مفرداته ا والفيومي يف مصباحه : آذيته صحيحة قي
 ا ه شفاء الغلير.
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مان ؛ وقد تقدََّم في حرِف الذاِل. إِذاو  ، بالكْسِر : َظْرٌف لَما يَأْتِي ِمَن الزَّ

 ؛ أَي بنَاٍر ؛ نَقَلَهُ َشِمٌر. بإَِرة يقاُل : إئْتِنا ، كِعَدةٍ : النَّاُر نَْفُسها. اإلَرةُ  ي : [أري]

. أَو َمْوِضعُها ؛  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 وقَُد فيها النَّاُر.وقاَل ابُن األَثيِر : هي حْفَرةٌ تُ 

. يقال َوأَْرُت إَِرةً ؛   ، شاةٌ ثم ُصنِعَْت في وسلمعليههللاصلىذُبَِحْت لَرُسوِل هللا »الحِديُث : ومنه وقيَل : هي الحْفَرةُ التي َحْولها األَثافيُّ

 .هي الحْفَرةُ تكوُن وسَط الناِر يكوُن فيها ُمْعَظم الَجْمرِ  اإلَرةُ  وقيَل : «اإِلَرةِ 

 نَقَلَهُ ابُن األَْعرابّيِ. اْستِعاُرها وِشدَّتُها ؛ النَّاِر : إَرةُ  أَو

 .«اإِلَرةِ  ٌء منأََمعَُكم شي»حِديُث بالٍل : قاَل لنا َرُسوُل هللِا َصلَى هللا عليه وسلّم : ومنه  القَديُد ؛ : اإلَرةُ و

 العُْقِر.أي َمْوِضُع  ، ( 1)الُمْعتَقَرُ   :اإِلَرةُ و

 أَي َمْوِضُع العالجِ. الُمعالَُج ،و

َر حِديُث بالٍل أَْيضاً. لَْحٌم يُْغلَى بَخّلِ إْغالًء فَيُْحَمُل في السَّفَِر ؛ : اإلَرةُ و  وبه فُّسِ

ر  كِعْلم ، وأَْصلُه إِْريٌ ؛  إَِرةً   عليه وسلّم ،ُث بريَدةَ : أنَّه أَْهدى لَرُسوِل هللِا َصلَى هللاحِدي وقيَل : هو اللَّْحُم الَمْطبوُخ في الكرِش ؛ وبه فُّسِ

حاحِ. ، إُِرونَ  والهاُء ِعَوٌض من الياِء ، ج  كِعَزْون ؛ كما في الّصِ

ي : شاهُدهُ لَكْعٍب أَو لُزَهْير :  قاَل ابُن بَّرِ

ه  هـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــ  َوجـــــــــــــــــح اَب عـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــرت  رحَن ال ـــــــــــــــــِ ث ـــــــــــــــــُ  ي

ـــــــــــــنـــــــــــــا     وحَ  اإِلرِي ـــــــــــــَ ن فـ وحِن الـــــــــــــد واجـــــــــــــِ (2)كـــــــــــــلـــــــــــــَ
 

  
ِم بَدِليِل َجْمِعها على اإلَرةُ و؛ قاَل :  اإلَرةُ إَِرات يُْجَمعُ قاَل : وقد  ِم. قاَل : وقد  إِرينَ  عْنَد الَجْوهِرّيِ َمْحذوفةُ الالَّ ، وَكْوِن الِفْعِل َمْحذُوف الالَّ

ز السَّهيليُّ  اإلَرةُ  تأْتِي ْوِض : أَْن يكوَن َوْزنُها علة ِمن االوار ، أَوفعة ِمن  مثُْل ِعَدةٍ َمْحذوفَة الواِو ، تقوُل : َوأَْرُت إَرةً. قُْلُت : وجوَّ في الرَّ

ح الثاني ِمن ُوُجوه على بحٍث في بعِضها.  تأرى بالَمكاِن ، وصحَّ

ً  الِقْدرُ  أََرتِ و  ِشْبه الُجْلبِة السَّْوداِء من االْحتِراِق. ءٌ شي لَِزَق بأَْسفَِلهاوإذا اْحتََرقَْت  : تَأِْري أْريا

 قاَل الَجْوهِريُّ : ِمثُْل شاَطْت.

 ما فيها أو لم يَُصبَّ عليه ماٌء. (3)وفي الُمْحَكم : وذِلَك إذا لم تشط 

اء. ؛ كأَِريَتْ   وهذه عن الفرَّ

ً  وَمْعلَفَها الدَّابَّةُ َمْربَطها أََرتِ و  لَِزَمتْه. : أَْريا

ً  يُح الماءَ الرِّ  أََرتِ و  ٍء.شيئاً بَْعد شي َصبَّتْه : أَْريا

ً  النَّْخلُ  أََرتِ و ي ألَبي ذَُؤْيب : َعِملَِت العََسَل ؛ : تَأِْري أَْريا  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 (4)َجوارُِسها َ حرِي الش ُعوَف 
 تعَسَّل ، قاَل : هكذا َرواهُ عليُّ بُن حمَزةَ ، وَرَوى غيُرهُ تَأْوي. تَأِْري

ْت وأُتََرْت ، اُح في ِصفَِة َدْبر العََسِل : َكتأَرَّ رمَّ  ، قاَل الّطِ

تح بـــــــــــــــه  نـــــــــــــــَ لـــــــــــــــيِّ بــــــــــــــــَ  إذا مـــــــــــــــا َ َر تح ابخلـــــــــــــــَ

ُض     تـــــــــــــيـــــــــــــِ رِي وتـــــــــــــُ ا َ حتـــــــــــــَ ِ ممـــــــــــــ  اح ر ـــــــــــــَ (5)شـــــــــــــــــــــــــــَ
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ُل ، وتُتيُع : أَي تِقي:  تَأْتَِريوي من الشَّْهِد والعََسِل ، َشريَجْيِن : َضْربَْين ، يَْعنِ   ُء العََسَل.تُعَّسِ

 .ائْتَِراُؤه بالعُسَّالِة : األَْري واْلتِزاقُ 

 كما في الُمْحَكم. ؛ كأَِريَ  َصْدُرهُ عليَّ اْغتَاَظ ، أََرىو

حاحِ :  َصْدُرهُ ، بالكْسِر ، أَي َوِغَر ؛ وهو مجاٌز. أَِريَ  وفي الّصِ

__________________ 
ُغحَتِفُر.1)

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وامل
 ( اللسان.2)
(3.  ( يف اللسان : مل ُيَسرتح
 ومتامه : 49/  1( جزء من بيت أيب ذ يب ا شرح أشعار اهلذليا 4)

ــــــــــــــــبــــــــــــــــاً   جــــــــــــــــوارســـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــا  ري الشـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــوف دوائ

 تــــــــــــــــنصـــــــــــــــــــــــــــــّب أهلــــــــــــــــااًب مصـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــفــــــــــــــــًا كــــــــــــــــراهبــــــــــــــــاو    

  

 .88/  1وجزء من عجزه يف املقايي  « إذا ما  وت»( اللسان والتهذيب والتكملة برواية 5)
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ً  يقاُل : إنَّ في َصْدِرَك عليَّ   ، أَي لََطخاً ِمن ِحْقٍد. ألَْريا

ً تَأْرِ  الدَّابَّةُ إلى الدَّابَّةِ  أََرتِ و تْ  : ي أَْريا . وأَِلفَْت َمعَها َمْعلَفاً واِحداً ؛ إليها اْنَضمَّ  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للبيٍد يَِصُف ناقَتَه : أَنا ؛ آَرْيتُهاو

وأَرح هبــــــــــــــا  َ  مل يــــــــــــــُ ُب الــــــــــــــكــــــــــــــانــــــــــــــِ لــــــــــــــُ  َتســــــــــــــــــــــــــــح

رح     قـــــــــَ ر  عـــــــــَ ـــــــــظـــــــــِّ اِ  إذا ال ة الســـــــــــــــــــــــ  بـــــــــَ عـــــــــح (1)شـــــــــــــــــــــــُ
 

  
أَي أَْعلَْمتُه ، قاَل : وَوْزنُه اآلن لم يُْلفَْع ، ويُْروى لم يُوَرا ،  أََرْيتُه بها أَي لم يُْشعَْر بها ؛ قاَل : وهو َمْقلوٌب ِمن يُوأَرْ  * قُْلُت : قاَل اللَّْيُث : لم

 على تَْخِفيِف الَهْمزةِ.

 .(2)بها  يُْؤرَ  الَجْوهِريُّ : ويُْرَوى : لمقاَل 

 أَي لم يَْلَصق بَصْدِره الفََزُع. األَْري * قُْلُت : أَي بَِوْزِن لم يُْعِر ، ِمن

يرافي : لم يُْؤَور ِمن أُواِر الشْمِس ، وأَْصلُه لم يُوأَْر ، وَمْعناه لم يُْذَعْر أَي لم يُِص  ي : وَرَوى الّسِ  َحرُّ الذُّْعِر.ْبه قاَل ابُن بَّرِ

 ِشْبه الُجْلبَة وبَِقي فيه ِمن ذِلَك ؛ الَمْصدُر واالسُم فيه سواٌء. : ما لَِزَق بأَْسفَِل الِقْدرِ  األَْريُ و

 بمْعنَى واِحٍد. أَْريُهاووقاَل ابُن األَْعرابّي : قُراَرةُ الِقْدر وُكداَدتها 

 :وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للبيٍد  العََسُل ؛ األَْريُ و

حـــــــــابـــــــــًة  زحِن ســـــــــــــــــــــــَ نح أَبـــــــــكـــــــــاِر مـــــــــُ َب مـــــــــِ هـــــــــَ  أَبشـــــــــــــــــــــــح

ُر و     َر عـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ حـــــــــح وٍر شـــــــــــــــــــــــاَرُه الـــــــــنـــــــــ  (3)أَرحِي َدبـــــــــُ
 

  
يُْطلَُق على َعَمِل النَّْحِل أَْيضاً ؛  األِريَ  أَي تَْرِميه ؛ وهو إشارةٌ إلى أنَّ  ثم تَْلِفُظه ، أَو أَْفواِهها ِمن العََسلِ  ما تَْجَمعُه النَّْحُل في أَْجوافِها هو أَو

حاحِ.  كما في الّصِ

 وقيَل : هو َعَسلُها حيَن تَْرمي به ِمن أَْفواِهها. العسَّالَِة. كذا في النسخِ والصَّواُب : في َجوانِِب ؛ ما لَِزَق من العََسِل في َجْوِف ؛ هو أَو

تُه ؛ األَْريُّ و .نَقَلَهُ الَجوْ  من السَّحاِب : ِدرَّ  هِريُّ

ً  الريحُ  أََرتْه السَّماِء : ما أَْريُ  وقيَل :  ٍء ؛ وهو مجاٌز.فَصبَّتْه شيئاً بَْعد شي تَأَِريه أَْريا

يِح : َعَملُها وَسْوقُها السَّحابَ  األَْريُ و  ؛ قاَل ُزَهْير : من الّرِ

ُرش  أَرحَي ا ح  ــــــــــــــَ هــــــــــــــا ويـ ُروقــــــــــــــَ ــــــــــــــُ َن بـ مــــــــــــــح  َيشــــــــــــــــــــــــــــِ

مـــــــــاُء     ـــــــــعـــــــــَ هـــــــــا ال بـــــــــِ واجـــــــــِ وب عـــــــــلـــــــــ  حـــــــــَ نـــــــــُ (4)جـــــــــَ
 

  
تْه الَجنوُب ِمن الغَماِم إذ َمَطَرْت. أَْريُ  قاَل األَْزهِريُّ :  الَجنُوِب ما اْستََدرَّ

 الَجنُوِب ، وأَْنَشَد بيَت ُزَهْير. أَْريَ  وفي األساِس : وِمن المجاِز : تَْسِميةُ الَمَطر

 والعُْشب فلم يَْلَزق بعُضه ببعٍض ويَْكثُر. يَقَُع على الشََّجرِ  والطَّلَّ  النََّدى قاَل اللَّْيُث : أَراَد ُزَهْيرٌ و

 عن أَبي َحنيفَةَ. لُطاَخةُ ما تَأُْكلُه ؛ : األَْريُ و

ىو  . (5)عنه : تََخلَّفَ  تَأَرَّ

ىو  كما في الُمْحكم. ؛ كائْتََرى بالَمكاِن : اْحتَبََس ، تَأَرَّ

حاحِ : ْيتُ  وفي الّصِ  بالَمكاِن : أَقَْمُت به ؛ قاَل أَْعشى باِهلَةَ : تَأَرَّ

ه  بـــــــــــــُ رحقــــــــــــــُ ِر يــــــــــــــَ دح ا يف الـــــــــــــقـــــــــــــِ
َ

َبر   ملـــــــــــــ تـــــــــــــَ  ال يــــــــــــــَ

ر و     فــــــَ ِه الصــــــــــــــــــــِّ وفـــــــِ رحســــــــــــــــــــُ عــــــَ   عــــــلــــــ  شــــــــــــــــــــُ (6)ال يـــــــَ
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__________________ 
 واللسان والصحاح وصدره يف التهذيب. 139( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( الذي يف الصحاح : ويرو  : مل يورأ.2)
 وعجزه يف الصحاح.« أبسهب»واللسان ا وابألصر  132( ديوانه ط بريوت ص 3)
 والتهذيب. 49/  1وشرح أشعار اهلذليا  88/  1واللسان واألساس واملقايي   57( ديوانه ص 4)
 .«حتلف»( عن القاموس وابألصر 5)
والتكملة ا قا  الصاغاين : وهكذا وقض يف أكثر كتب اللغة.  88/  1واملقايي  ( من قصيدة له يف مجهرة أشعار العرب ا واللسان والصحاح 6)

 وأخذ بعضهم عن بع  ا والرواية :
 ال يـــــــــــــــــتـــــــــــــــــار  ملـــــــــــــــــا يف الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدر يـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــرُ و     ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوم ي ــــــــــــــــــزا  أمــــــــــــــــــام ال  ال ي

  

 ال يـــــــــغـــــــــمـــــــــز الســــــــــــــــــــــا  مـــــــــن أيـــــــــٍن مـــــــــلـــــــــ  وال نصــــــــــــــــــــــٍب 

 ال يــــــــــــعــــــــــــّ  عــــــــــــلــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــوفــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــرو    

  
 



18076 

 

ي للُحَطْيئة :أَي ال   يَتََحبَّس على إْدَراِك الِقْدِر ليَأُْكَل ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ه و  بـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ رحقـ ـــــــــــــــَ ِر يـ دح ا يف الـــــــــــــــقـــــــــــــــِ
َ

 ال َ َر   ملـــــــــــــــ

طـــــــــِ  و     تـــــــــَ نــــــــــح ر يــــــــــَ جـــــــــح لـــــــــ  الـــــــــفـــــــــَ وُم أَبعـــــــــح قـــــــــُ (1)ال يــــــــــَ
 

  
ىو اهُ ؛الشَّي تَأَرَّ حاح.وبه فَسََّر أَبو زْيٍد قَْوَل أَْعشى  َء : تََحرَّ  باِهلَةَ ؛ كما في الّصِ

يت للُمثَقِّب العَْبدّيِ يَِصُف فََرساً  ( 2)ويَُخفَُّف ، اآلِخيَّةُ  بالمّدِ والتَّشديدِ  ، اآلِريُّ و ّكِ يت بها ألنَّها تَْحبُس الدوابَّ عن االْنِفالِت ؛ وأَْنَشَد ابُن الّسِ ُسّمِ

: 

ـــــــــــــــــا  ت ه ابمـــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــىت  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــح  داَويـ

ِذُب اآرِ     تــــــــــــــــــــــــــــَ رحَوِد  ــــــــــــــــــــــــــــَح (3)ي  ابملــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
َكاَسةَ الَمْدفونَةَ تَْحَت األرِض الُمثْبتِة فيها تَُشدُّ الدابَّةُ ِمن ُعْرَوتها البَاِرَزة فال تَْقلَعُها لثَباتِها بآِريِّه أَي َمَع الِمْرَوِد ، وأَرادَ   في األرِض. : الرَّ

يتُها منهو ، يَُشدَُّد ويَُخفَُّف. األَواِري قاَل الَجْوهِريُّ : وهو في التَّْقديِر فاُعوٌل ، والَجْمعُ  أَي الدابَّةَ ، ولم يَتَقدَّْم لها ِذْكٌر ، وإنَّما هو كقَْوِله  ، أَرَّ

 .(4) (َحّّت َتواَرْت اِبحلِْجابِ )تعالى : 

ْيتُ و ً  لها أَرَّ .وعلى األُولى اْقتََصَر  ، آِريَّةً  : َجعَْلُت لها تَأِْريَةً  أَْيضا ْيتُ و الَجْوهريُّ  أَرِّ  اللُهمَّ »الحِديُث : ومنه  أَثْبَتُّه وَمكَّْنتُه ؛ : تَأِْريَةً  ءَ الشَّي أَرَّ

ُجل واْمَرأَته. ، «ما بَْينَهم ْنه ، يَْدُعو للرَّ  أَي ثَبِّت الُودَّ وَمّكِ

قاَل أَبو عبيَدةَ : يَْعنِي أَثْبت بَْينَهما.  ؛ «بَْينَهما أَرِّ »سلّم ، اْمَرأَتَه فقاَل : َرَوى أَبو عبيَدةَ : أَنَّ َرُجالً َشَكا إلى َرُسوِل هللِا َصلَى هللا عليه وو

 ويُْرَوى أنَّ هذا الّدعاَء لعلّيِ وفاِطَمةَ ، َرِضَي هللاُ تعالى عنهما.

 أَي أَلِّف وأَثْبت الُودَّ بَْينَهما. ، «بَْينَهما أَرِّ  اللُهمَّ »َرَوى ابُن األثيِر أَنَّه ُدعاٌء الْمرأَةٍ كانْت تَْفَرك َزْوجها ، فقاَل : و

أَي اْحبِس كالًّ منهما على صاِحبِه حتى ال يَْنصِرف قَْلبه إلى غيِرِه ، قاَل :  ، «كلَّ واِحٍد منهما صاِحبَه أَرِّ  اللُهمَّ »َرَواهُ ابُن األَْنباِري : و

وايَة  تِ : والصَّواُب في هذه الّرِ وايَة بَحْذِف على فيكوُن كقَْوِلهم : تَعَلَّْقُت بفالٍن وتَعَلَّْقُت فالناً.على صاِحبِه ، فإن صحَّ   الّرِ

ْيتُ و  النَّاَر : َعظَّْمتُها ورفَْعتُها. أَرَّ

ْيُت النارَ  حاحِ : أَرَّ  : َذكَّْيتُها. تَأِْريَةً  وفي الّصِ

ثْتُها ، واسُم ما تلْ  ي : هو تَْصحيٌف وإنَّما هو أَرَّ  ِقيه عليها األُْرثَة.قاَل ابُن بَّرِ

ْيتُ  * قُْلُت : ليَس بتَْصحيٍف ألنَّ أَبا زْيٍد نَقَلَهُ هكذا في النَّواِدِر فقاَل : ْيتها تَْنِميةً ، وَذكَّْيتها تَْذِكيَةً إذا َرفَْعتها. يقاُل : تَأِْريَةً  النارَ  أَرَّ  أَرِّ  ونَمَّ

 ناَرَك.

ْيت قاَل األَْزهِريُّ : أَْحَسب أَبا زْيٍد َجعَلَ  ثْته أَرَّ ثْت النَّاَر وَورَّ ْيتَها ، فقَلََب الواَو َهْمزةً ، كما قالوا : أَكَّْدت اليَِميَن وَوكَّْدتها وأَرَّ  ا.النَّاَر ِمْن َورَّ

ْيتُهاو ْيتُ و أَرَّ  عن أَبي حنيفَةَ. ؛ إَِرةً  َجعَْلُت لها لها : أَرَّ

 ً ا ُمْستَْعَملَة ، أو ُمتََوهَّمة.قاَل ابُن ِسيَده : وهذا ال يصحُّ إالَّ أَْن يكوَن َمْقلوبا   ِمن َوأَْرُت ، إمَّ

َِّسَع الَمْوِضع للَجْمر. أَرِّ  وحِكي عن بعِضهم : يقاُل :  ناَرك ولنَاِرَك ، أَي اْفتَح وَسَطها ِليَت

ْيتُ و ْيُت ، مثْلُ  عن األْمِر : أَرَّ  الَهْمَزةُ بََدٌل من الواِو. َورَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُهما. أَْريُ و: اللَّبَُن يُْلَصُق َوَضُره باإلناِء ؛ وقد أَِرَي َكَرِضَي  ْريُ األَ   الِقْدِر والنَّاِر : َحرُّ

ه فيه ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّي : األَْريُ و  : الغَْيُظ في الصْدِر أَو َحرُّ

__________________ 
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 برواية : 264( تكملة ديوان ا طيئة ص 1)
 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده  .... 

 ال تـــــــــــــقـــــــــــــوم أبعـــــــــــــلـــــــــــــ  الـــــــــــــفـــــــــــــجـــــــــــــر تـــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــ و    

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 ( يف القاموس : األخّية.2)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.3)
 .32( سورة ص اآية 4)
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 (1)إذا الص دوُر َأ حَهَرتح أَرحَي املَِئر 
ُجِل لبَنِيه الطَّعام : ومنه قَْوُل الشَّاِعِر : التَأَّريو  : َجْمُع الرَّ

ـــــــــــــــــــِ  وإنح  ي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ
َ
َبر وحَن يف امل ـــــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــــَ  ال يـ

َزلــــــــــــوا     ــــــــــــَ وا نـ ــــــــــــُ زِل نــــــــــــح ــــــــــــَ يح يـ نــــــــــــاٍد كــــــــــــَ (2)انَد  مــــــــــــُ
 

  
يقِة.  يقوُل : ال يَْجَمعوَن الطَّعاَم في الّضِ

 : َمْعلَُف الدابَّة. اآلريُّ و

ا يَ  يت : هو ممَّ ّكِ اجِ  اآلريُّ وَضعُه الناُس في غيِر َمْوِضِعه ؛ وأَْصلُه َمْحبِس الدَّابَِّة. قاَل ابُن الّسِ : األَْصُل الثَّابُِت ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للعجَّ

 يَِصُف ثوراً :

اَد آرابضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا هلـــــــــــــــــــــــا آرِي  و  تـــــــــــــــــــــــَ  اعـــــــــــــــــــــــح

لــــــــــــي      مــــــــــــُ دح رياِن عــــــــــــُ ِدن الصــــــــــــــــــــــــــِّ عــــــــــــح (3)مــــــــــــن مــــــــــــَ
 

  
اِعي :: ما كاَن بيَن السَّْهل والحَ  اآلِريُّ و َر قَْوُل الرَّ  ْزِن ؛ وبه فُّسِ

رميـــــــــــــــــــٌة  َدٌن عـــــــــــــــــــاٍس وانٌر كـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ ا ب  هلـــــــــــــــــــَ

رائــــــــــــم     َ الصــــــــــــــــــــــــــ  اح ِج اآرِيِّ بــــــــــــَ لــــــــــــَ تـــــــــــــَ عــــــــــــح (4)مبــــــــــــُ
 

  
ْيتُه تَأِْريَةً واسُم أَرٍض  اآلِرّيِ  وقيَل : ُمْعتَلَج  اْستَْرَشَدنِي فغَشْشته.:  أَرَّ

اجُز : اإلَرةُ و  ، كِعَدةٍ : َشْحُم السَّناِم ؛ قاَل الرَّ

َُسرحَهد
ِم اإلَرِة امل  َوعحٌد َكَشحح

 : واٍد باألَْنَدلُِس ، عن أَبي نَْصر الُحَمْيِدّي. آرةُ و

ِة واِدي ياَرةَ  (5)قاَل أَبو اإلْصبَع   .(6)األْنَدلُِسي : وهو عْنَد العامَّ

 َجبٌَل بالحجاِز بيَن الَحَرَمْين. آرةٌ  ُم :: بَلٌَد بالبَْحَرْين. وقاَل عرا آرةُ و

. فَة ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ  وبِئُْر ذي أَْرواَن ، بفتْحِ الَهْمَزةِ : بالَمدينَِة الُمّشرَّ

 * قُْلُت : وهي الَمْعُروفَةُ بذروان.

 ، وهكذا فَسَُّروه. (7)حمِن النََّخعي ، بالفتْح : الَخراُج واإِلتاَوةُ ، وقد جاَء ِذْكُره في حِديِث عْبِد الر األَْريانُ و

وايَة فهو ِمن ِت الّرِ َر على النَّاِس وأُْلِزُموه.ألنَّه شي التَّأِْريَةِ  وقاَل الخطابِيُّ : إن صحَّ  ٌء قُّرِ

 .إَِرةً  : َجعَْلت لها أَرواً  النَّارَ  أَروتو

 ِو.؛ وهذا يُْستدرُك على المصنِّف في الوا اإِلْرَوة بَيِّنَةُ  إَرةٌ و

لُّ  *أََزاو : [أزو]  عن ابِن بُُزْرج ؛ وهي واِويَّةٌ يائِيَّةٌ. قَلََص ؛ : يَأُْزو أَزواً  الّظِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يُق ، عن ُكراعٍ  األَْزوُ  ُجَل فهو أََزْوتُ و: الّضِ اُح ::  َمأُْزوٌّ  الرَّ رمَّ  َجَهْدته َمْجهوٌد ؛ قاَل الّطِ

 (8)َقدح ابَت أَيحُزوه َندّ  وَصِقيُض 
 أَي يَْجَهُده ويُْشئُِزه ؛ نَقَلَهُ َشِمٌر.

ً  ( 9)إليه أََزى ي  :[أزي] ً و بالفتْحِ ، ، أَْزيا  قاَل أَبو النَّْجم : اْنَضمَّ ؛: كعُتِّيِ  ، أُِزيّا
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ه  ب  بـــــــــــــــرأحســـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــوقـــــــــــــــًا َأكـــــــــــــــَ  إذا زاء  ـــــــــــــــَح

ر و     زححـــــــــــــــــَ رحتـــــــــــــــــه أَيحزِي إد  ويــــــــــــــــــَ (10)أبحصــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَي يَْنقبُِض إليَّ ويَْنَضمُّ.

 ُء بعُضه إلى بعٍض يَأِْزي ، نحو اْكتِناِز اللْحِم وما انَضمَّ من نحِوِه.الشي أََزى وقاَل اللَّْيُث :

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 .«يعتاد»برواية  88/  1التهذيب ا ويف املقايي  ( اللسان واألو  يف الصحاح و 3)
 وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية اللسان.« مبكتفر اآريّ »برواية :  256( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( يف ايقوت : أبو األصبغ.5)
 ( يف ايقوت : وادي ابرة ا ابلباء.6)
 أدَِّي األدايُن.( نصه كما يف اللسان : لو كان رأي الناس مثر رأيك ما 7)
 يف القاموس رله ابلياء. (*)
 والتكملة وصدره : 288( ديوانه ص 8)

 جناح قطام  رأ  الصيد ابكراً 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َكَرَم .9)
 .«ويرحر»( اللسان والتهذيب وابألصر 10)
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هُ ، ويدلُّ لذِلَك قَْوُل ُرْؤبَة : َضمَّ  : أََزى أَْزياً و  هذا هو ُمْقتَضى ِسياقِه والصَّواُب آَزاهُ هو ، بالمّدِ ، أَي ضمَّ

 (1)نـَغحِرُف من ذي َغيٍِّث ونـُؤحزِي 
لُّ  أََزىو ً  الّظِ ي لكثيٍر المُ  ، كعُتِّيِ : قَلَصَ  يَأْزى أُِزيّا  حاِربي :وتَقَبََّض ودنَا بعُضه إلى بعٍض ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

َد مـــــــــا و  عـــــــــح ـــــــــَ يـــــــــَ  بـ هـــــــــا الـــــــــعـــــــــِ تـــــــــُ فـــــــــح لـــــــــ  حـــــــــٍة كـــــــــَ  انئـــــــــِ

دح      وٍف عـــــــــلـــــــــ  جـــــــــِ رابُء مـــــــــُ ر  وا ـــــــــِ (2)أَزح  الـــــــــظـــــــــِّ
 

  
 فهو آٍز فيهما ؛ وأَْنَشَد ابُن بُُزْرج : ، َكرِضَي ، كأَِزيَ 

َتِحي   (3)الظِّر  آٍز والس قاُة تـَنـح
ي لعبِد هللِا بِن ِرْبعي   األَسِدّي :وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

رح و  ر  آٍز مــــــــــــــا َزحــــــــــــــَ ــــــــــــــظــــــــــــــِّ تح وال ل ســــــــــــــــــــــــــــَ  غــــــــــــــَ

ّر و     وٌد وُمصـــــــــــــــــــــــــَ جــــــــــــُ ُر املــــــــــــاِء هــــــــــــَ (4)حــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ً  له أََزىو  نَقَلَهُ اللَّْيُث. : أَتاهُ من وْجِه َمأَْمنِِه ِليَْختِلَهُ ؛ أَْزيا

جلَ  أَزىو ً  الرَّ  يَأُْزوهُ أَزواً كَمْدعّوِ ِمن َدعاهُ يَْدُعوه ، فالصَّواُب إشاَرةُ الواِو عليه ، وقد أََشْرنَا إليه.هو ِمن أَزاهُ  ؛ َمأُْزوٌّ  فهو ( 5)أَْجَهَدهُ   :أَزيا

ً  هو ِمن ، ُمْؤزىو  .أََزاهُ يأِْزيه أَْزيا

 مالَهُ : نَقََصه. أَزىو

 يَغُمُّ األَْنفاَس ويَُضيِّقها. : َشديُد الَحرِّ  آزٍ  يومٌ و

 أَو خاصٌّ بالُجلُوِس.القوُم : تَدانَْوا ،  تَآَزىو

ةً ؛ وأَْنَشَد :  ونَّص اللّْحيانِّي : هو في الُجلوِس خاصَّ

 (6)ِء الكتف مل ا آَتز يحنا إىل ِدفح 
 ، كِكتاٍب : َسبَُب العَْيِش ؛ أَو ما ُسبَِّب من َرغِدِه وفَْضِلِه. اإِلزاءُ و

 ؛ ومنه قَْوُل ابِن الَخِطيم : إزاُؤه والمحسُن ِرْعيَتَها والقائُِم عليها ؛ وكلُّ َمْن ُجِعل قَيِّماً بأَْمٍر فهو للماِل : سائُِسهاو للَحْرِب : ُمِقيُمها. اإلزاءُ و

ضح  ــــــــــــم ُأضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــل ــــــــــــِم ف ي طــــــــــــِ ِدايًّ واخلــــــــــــَ  ََثَرحُت عــــــــــــَ

ُت إزاَءهــــــــــــا     لــــــــــــح عــــــــــــِ َة أَقــــــــــــواٍم جــــــــــــُ يــــــــــــ  (7)َوصــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 أَي ُجِعْلُت القَيِّم بها.

 وقاَل غيُرهُ :

ُت إزاَء مـــــــــــــــــــاٍ  و  لـــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــِ ينِّ جـــــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــر     َد ذلـــــــــــــَك َأو أُنـــــــــــــِ عـــــــــــــح ض بــــــــــــــَ نـــــــــــــَ (8)فـــــــــــــَبمـــــــــــــح
 

  
 فالٍن إذا كاَن قِْرناً له يُقاِوُمه ؛ وقاَل زهيٌر يمَدُح قوماً : إزاءُ  ويقاُل : فالنٌ 

تح هـــــــــم إزا هـــــــــا  ـــــــــَ ل ـــــــــ  يـ ـــــــــ  مـــــــــا خـــــــــَ مح عـــــــــل هـــــــــُ دح   ـــــــــَِ

َد املــــــــــاَ  اجلــــــــــمــــــــــاعــــــــــاُت واأَلزحُ  و     (9)إن أَفحســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ُء إذا تَقَبَّض واْجتََمع ؛ وكذِلَك األُْنثى بغيِرها ؛ قاَل ُحَمْيٌد يَِصُف اْمرأَةً تقوُم بمعاِشها :الشي أَزى  جنِّي : هو فِعاٌل ِمنوقاَل ابنُ 

هـــــــــــــــا  طـــــــــــــــاقـــــــــــــــُ زاُ  نـــــــــــــــِ عـــــــــــــــاٍش ال يـــــــــــــــَ  إزاُء مـــــــــــــــَ

ُد     وحرٌة وهـــــــي قـــــــاعـــــــِ ديـــــــدًا وفـــــــيـــــــهـــــــا ســـــــــــــــــــــَ (10)شـــــــــــــــــــــَ
 

  
 وهذا البيُت في الُمْحكم :
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ر  إزاَرهـــــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــــاٍش مـــــــــــــــــــا حتـــــــــــــــــــَُ  إزاء مـــــــــــــــــــَ

ُد     ي قـــــــاعـــــــِ وحَرٌة وهـــــح يـــــح  فـــــيـــــهـــــــا ســـــــــــــــــــَ َن الـــــكـــــَ (11)مـــــِ
 

  
__________________ 

 وروايته : 64( ديوانه ص 1)
 أغرف من ذي حدب وأوزي

 .100/  1واللسان واملقايي  

« جذ »ويف اللســان  والباء واملعجمة وهي األرض البعيدة.انخبة ابلنون  بدون نقرت ا وكتب مصــححه هبامشــه ولعلها :« احه»( اللســان وفيه 2)
 جد .»بد  

 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( اللسان.4)
 .«كذزاهُ »( بعدها يف القاموس : 5)
 .«الكنف»( اللسان وفيه 6)
 ويف التهذيب : وصية أشياخ.وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية اللسان ا  والية أشياء جعلت إزاءها برواية : 43( ديوانه ط بريوت ص 7)
 ( اللسان والتهذيب.8)
 واللسان والتهذيب. 105( شرح ديوانه ص 9)
 والتهذيب. 99/  1( اللسان واملقايي  10)
 ( اللسان واألساس.11)
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ِكيَِّة ِمن الطَّّيِ ، أو كذا في النسخ والصَّواُب َجْمعُ  جميُع ، : اإلزاءُ و َحَجٌر أَو ِجْلٌد أو َجلَّةٌ يُوَضُع عليها  هو ما بيَن الَحْوِض إلى َمْهَوى الرَّ

 الصَّواُب : على فَِم الَحْوِض. الَحْوُض ؛

ْلِو ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيِس : ُغ ِمن الدَّ  وقاَل أَبو زْيٍد : هو َصْخرةٌ وما َجعَْلت ِوقايَة على َمَصّبِ الماِء حيَن يُفَرَّ

هــــــــــــــــــــــا  راِبضــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ َرمــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــا يف مــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــَ

رِه     قــــــــــــــــــــــــُ ِض َأو عــــــــــــــــــــــــُ وح (1)ِ زاِء ا ــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد األَْصمعيُّ : َمَصبُّ الماِء في الَحْوِض ؛ هو أَو

ُبور إىل إزاِء  َ ُصنـح  (2)ما َباح
 وقاَل ُخفاُف بُن نُْدبة :

بـــــــــــاِع حـــــــــــفـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــه   كـــــــــــبن   ـــــــــــافـــــــــــري الســـــــــــــــــــــــــِّ

ز       مـــــــــَ ُ
َب اإلزاِء املـــــــــ نـــــــــح هـــــــــا جـــــــــَ رِيســـــــــــــــــــــــِ عـــــــــح (3)لـــــــــتــــــــــَ

 

  
ا قَْوُل القائِِل في صفَِة الَحْوض :  قاَل الَجْوهِريُّ : وأَمَّ

 أفــــــــــــــــــــري هلــــــــــــــــــــا يف فــــــــــــــــــــر  نشــــــــــــــــــــــــــــــــــوف 

ويف    
ُ

رابِن املــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــ  (4)إزاُ ه كــــــــــــــــــــــــال
 

  
 فإنَّما َعنَى به القَيِّم.

ي : قاَل ابُن قتيبَةَ : َحدَّثَني أَبو العَمَ  اجِز في وْصِف قاَل ابُن بَّرِ ْيثَل األَْعرابّيِ ، وقد َرَوى عنه األْصمعّي قاَل : َسأَلَني األَْصمعّي عن قْوِل الرَّ

 ماٍء :

ويف
ُ
 إزاُ ه كالظ رابِن امل

 بَّهه بالظَِّرباِن لَذفَِر َعَرقِه ورائَِحتِِه.فقاَل لي : إنَّما أَراَد الُمْستَِقَي ، وشَ  ؟فقُْلُت له : ما عْنَدك فيه ؟فقاَل : كيَف يَُشبِّه َمَصبَّ الماِء بالظَِّربانِ 

 يُقاِوِمونَهم ويُْصِلُحون أَْمَرُهم ؛ قاَل عبُد هللِا بُن سليم األْزِديُّ : أَْقرانُُهم : أَي إزاُؤُهمْ  وُهمْ 

ُب َأان  هلـــــــــــــــم  عـــــــــــــــح َم الشـــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــِ  لـــــــــــــــقـــــــــــــــدح عـــــــــــــــَ

ُر     قـــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــــــــح م مـــــــــــــــــــــــَ (5)إزاٌء وَأان  هلـــــــــــــــــــــــُ
 

  
ي ،وأَْنَشَده   : أَْفَضَل. إيزاءً  على َصنِيِعهِ  آَزىو الَجْوهِريُّ للُكَمْيِت ، وهو َخَطأٌ نَبَّه عليه ابُن بَّرِ

حاحِ : عن أَبي زْيٍد أَْضعََف عليه وبه فّسَر قَْول ُرْؤبَة :  وفي الّصِ

 نـَغحِرُف من ذي َغيٍِّث ونُوزي
 أَي نُْفِضل عليه.

ْعَر ُكلَّه غيُر ُمْرَدٍف.قاَل ابُن ِسيَده : هكذا ُرِوي   ونُوِزي بالتَّْخفيِف على أنَّ هذا الّشِ

 عن فاُلٍن : هابَهُ. فالنٌ  آَزىو

حاح. َء : حاَذاهُ ؛الشَّي آَزىو  وال تَقُل َواَزاهُ ؛ كما في الّصِ

 أَي قابَْلناُهم. ؛ «فََواَزْينا العَُدوَّ »قد جاَء في حِديِث صالةِ الَخْوِف : و

 .«الُملُوَك فقاتَلَتْهم على ِديِن هللاِ  آَزتِ  وفِْرقَةٌ »الحِديُث : ومنه وقاَومهُ ؛  اهُ جارَ  : آَزاهُ و

ىو  وهابَهُ ؛ عن أَبي َعْمرٍو. عنه : نََكصَ  تَأَزَّ

ْيت وقاَل غيُرهُ :  ِء إذا َكعَْعت عنه.عن الشي تَأَزَّ

ىو ِميَّةَ فاْهتَزَّ فيها تَأَزَّ  بي َعْمرٍو.؛ عن أَ  الِقْدُح : أَصاَب الرَّ
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ىو اه تَأِْزيَةً  ، وهو أن يََضَع على فَِمه َحَجراً أَو ُجلَّةً أَو نَْحو ذلك ؛ إزاءً  الَحْوَض : َجعَل له تَأَزَّ  ؛ عن الَجْوَهِرّي ، وهو ناِدٌر. كأَزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان.« فرائصهايف »برواية :  102( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
بد  «  افا»وانظر ختر ه فيه ا واللســــان وفيه  .«حفاضــــه»وفيه حياضــــه ا بد   460( شــــعراء إســــالميون ا شــــعر خفاف بن ندبة ا ص 3)
 .« افري»
 .99/  1( الثاين يف اللسان والصحاح واملقايي  4)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.5)
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ً  ءُ الشي أََزى ً و يَأْزي أَْزيا  : تَقَبََّض واْجتََمَع. أُِزيّا

 الَخْلق : تََدانَى بعُضه إلى بعٍض. ُمتَآِزي ورُجلٌ 

 : ُمْكتَنُز اللَّْحِم ؛ قاَل ُرْؤبَة : آِزيٌّ  ورُجلٌ 

 (1)غّ  الّشعاِر فهو آزِّي ِزمي 
 ، كَكِتِف : َضيٌِّق قَليُل الَخْيِر ؛ قاَل الباِهليُّ : أَِزيٌّ  ويَْومٌ 

ر  أَزِي  عـــــــــــــح َن الشـــــــــــــــــــــــــــِّ وحٌم مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ر  هلـــــــــــــا يـ   ـــــــــــــَ

يـــــــــــــِ  الـــــــــــــر كـــــــــــــي     َزرانـــــــــــــِ وُذ مـــــــــــــنـــــــــــــه بـــــــــــــِ (2)تـــــــــــــعـــــــــــــُ
 

  
 ، بالمّدِ ؛ قاَل ُعماَرةُ : آِزي وَكذِلَك يَْومٌ 

ُه آزِي  هذا الز ماُن ُمَو ِّ َخريح
ي :الماُل : نَقََص ؛ وأَْنَشَد  أََزىو  ابُن بَّرِ

ه و  لـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــِ ه مل أَيحِز انئ ـــــــــــــــــــُ  ِإنح أََز  مـــــــــــــــــــال

بــــــــاان و     َف َغضــــــــــــــــــــــح لــــــــح ىًن مل يـــــــــُ (3)إنح َأصــــــــــــــــــــــاَب غــــــــِ
 

  
 فالٍن : أَي بَحَذائِه. بإزاءِ  وهو

 : إذا ُغِسَل. يَأِْزي الثّْوب أََزىو

ً  الشمسُ  أََزتِ و  : دنَْت للَمِغيِب. أُِزيّا

 خيٍر أَو َشّرِ : أَي صاِحبُه. إِلزاءُ  وإنَّه

ىو ً  الَحْوضَ  أَزَّ يا  .كآَزاهُ إِيزاءً  ، إزاءً  َجعََل له وتوِزيئاً ، األخيَرةُ عِن الجْوهِرّيِ : تَأَّزِ

 .إِزائِهِ  : َصبَّ الماَء ِمن آزاهُ و

 .إزائِهِ  فِيه : صب على آَزىو

 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : إزاَءهُ  : أَْصلَحَ  آَزاهُ و

رِه  يـُعحَجُز عن ِإيزائِِه وَمدح
 َمْدُره : إْصالُحه بالَمَدر.

 .اإِلزاءِ  ، بالمّدِ والقْصِر ، ِكالُهما على النََّسِب : تَْشرُب ِمن أَِزيَةٌ و آِزيَةٌ  وناقَةٌ 

 ، والقَذُوُر. األَْزيَةُ و،  اآلِزيَةُ و،  األِزيَةُ  حتى يخلو لها : (4)وقاَل ابُن األْعرابّيِ : ويقاُل للنَّاقَِة التي ال تَِرُد النضيح 

حاحِ : يقاُل للناقَِة إذا لم تَْشرب إالَّ ِمنَ   ؛ وإذا لم تَْشرب إاّل من العُْقر : َعِقَرة. أَِزيَةٌ  : اإلزاءِ  وفي الّصِ

 : َجَهَده ؛ عن ابِن بُُزْرج. ُمؤزٍ  فهو َزاهُ آو

ِء الَخِسيِس ؛ واللَّفا للشَّي (5)اللَّْفو  األَسىو األَْسوِ  وعالََجهُ ، ومثْلُ  َداَواهُ  * ، َمْقصوراً :أًَسىو ، بالفتْحِ ، أَْسواً  يَأُْسو الُجْرحَ  أَساو  :[أسو]

 وقاَل األْعشى :

قــــــــــــــــ  وَأســــــــــــــــــــــــــــــ   َده الــــــــــــــــرب  والــــــــــــــــتــــــــــــــــ  نــــــــــــــــح  عــــــــــــــــِ

قــــــــــــاِ      ض األَثــــــــــــح لــــــــــــِ ضــــــــــــــــــــــــــح
ُ
ٌر مل (6)الشــــــــــــــــــــــــــ  ِّ ومحــــــــــــَح

 

  
 ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ وهو مجاٌز. أَْصلَحَ  : أَْسواً  بَْينهم أَساو
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به الُجْرَح يقاُل : جاَء  تَأُْسو الدَّواءُ  ؛ ولو قاَل : وِكتاٍب كاَن أَْصَرح : إزاءٍ  مثْلُ  اإلساءُ و ؛ وقاَل الَجْوهريُّ : على فَعُوٍل ؛ ، كعَُدوِّ  األَُسوُّ و

 ، يْعنِي َدواًء يَأُْسو به ُجْرَحه. أَُسّواً  فالٌن يَْلتِمُس لُجْرِحه

 َمْكسوٌر َمْمدوٌد : الدَّواُء بعَْينِه. اإلَساءُ  وقاَل الَجْوهِريُّ :

ً * قُْلُت : وإن ِشئَْت كاَن   ، وهو الُمعاِلُج كما تَقُوُل َراعٍ وِرعاٌء ؛ وَسيَأْتي. لآلسي َجْمعا

 ، كالعاِديَِة َجَمع العدّو واالصِدَرةِ َجْمع الصداِر. آِسيَةٌ  ج

 َجْمُع قاٍض. كقُضاةٍ  إساءٌ و أُساةٌ  ج الُمعاِلُج ، : الطَّبيبُ  اآلِسيو

 ومثَّلَه الَجْوهِريُّ : براٍم وُرماةٍ.

__________________ 
 ( كذا ابألصر ا ومل أعثر عليه يف أراجيزه ويف اللسان لر بة :1)

 ع  السفار فهو آز زميه
 برواية : 64والرجز للعجاج أراجيزه ص 

 يــــــــــــــــــــــــــد  انــــــــــــــــــــــــــزمي ا ــــــــــــــــــــــــــزام جشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــه 

 عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  الصــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــا  فــــــــــــــــــهــــــــــــــــــو آز زميــــــــــــــــــه   

  

 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 اللسان والتهذيب.والتصويب عن « التصبح حىت حيلو هلا»( ابألصر 4)
 ابلقاموس : وَأساً. (*)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : اللغو واللغا.5)
 برواية : 166( ديوانه ط بريوت ص 6)

 عنده ا زم والتق  وأسا الصرع
 والتهذيب. 105/  1واملثبت كرواية اللسان واألساس واملقايي  
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 ، ولو قاَل وِرعاٍء كما قالَهُ الَجْوهِريُّ كاَن أَْحَسن ، وهو َجْمُع َراعٍ. ِظباءٍ و

 قاَل ُكراٌع : ليَس في الَكالِم ما يَْعتَِقب عليه فُْعلةٌ وفَِعاٌل إالَّ هذا ، وقْولُهم : ُرعاةٌ وِرعاٌء في َجْمعِ راعٍ.

 َل الُحَطْيئة :قَوْ  اآلِسي َجْمع اإلَساء وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ شاِهداً على

ا  ــــــــــــــــــــر أحس ملــــــــــــــــــــ  وَن أُم  ال ُم اآســــــــــــــــــــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــــــُ

ُة واإِلســــــــــــــــــــــــــــاُء     يــــــــــــــ  هــــــــــــــا اأَلطــــــــــــــِ لــــــــــــــَ واكــــــــــــــَ (1)تــــــــــــــَ
 

  
ي : قاَل عليُّ بُن َحْمَزةَ :  في بيِت الُحَطْيئة ال يكون إالَّ الدَّواء ال َغْير. اإلساءُ  قاَل ابُن بَّرِ

 ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيب : الَمأُْسوُّ  كعَِلّيِ : األَِسيُّ و

ا  يـــــــــَب حـــــــــىت كـــــــــَبهنـــــــــ  ب  عـــــــــلـــــــــيـــــــــه الـــــــــطـــــــــِّ  وصـــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــُج     جــــــــــِ ييف عــــــــــلــــــــــ  أُمِّ الــــــــــدِّمــــــــــاي حــــــــــَ (2)َأســــــــــــــــــــــــِ
 

  
ته ؛ ومنه قْوُل اآلخر :  وقائلُهُ : والَحِجيُج : َمْن َسبَر الطَّبيُب َشجَّ

ريحٍ  ت : جـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــَت فـ

نح ذاَ  آين     ين مـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــ  ييف ِإن (3)أســـــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
اغُب. ( 4)، بالكسِر وتَُضمُّ  اإِلْسَوةُ و  : الحاُل التي يكوُن اإلنساُن عليها في اتِّباع َغْيِره إْن َحَسناً وإن قَبيحاً وإن ساّراً أَو ضاّراً ؛ قالَهُ الرَّ

 أَي قُْدَوةٌ. أُْسوةٌ  به ، وَكذِلَك القُْدَوة. يقاُل لي في فالنٌ  يُْؤتََسى ماً بمْعنَى مافي كْونِها َمْصدراً بمْعنَى اإِلئتَِساء ، واسْ  القُْدَوة وهي ِمثْل

ى به. به الحزينُ  يَأْتَِسي ما ، بالضّمِ والْكسِر ، لُغَتاِن ، وهو األُْسَوةُ  قاَل الَجْوهِريُّ :و  ، أَي يَتَعَزَّ

اِغُب :  .(5)ْزِن أَو اإلَزالَِة نَْحو كربُت النَّْخل أَي أََزْلُت كربه بمْعنَى الحُ  األََسى ِمن األْسَوةُ  وقاَل الرَّ

 قاَل شْيُخنا : وال يَْخفَى ما في هذا االْشتِقاِق ِمَن البُْعد.

حاحِ. ( 6)، بالكْسِر ويَُضمُّ  إًِسى ج  ؛ كما في الّصِ

ي لُحَرْيث بِن زْيِد الَخْيل : األُْسَوة الَمْكُسوَرة ، والَمْضُموم َجْمع اإلْسَوة فالَمْكُسور َجْمع  الَمْضُموَمة ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ُت يف النـــــاِس ســـــــــــــــــــاعـــــًة و   لو ال األســــــــــــــ  مـــــا ِعشـــــــــــــــــــح

لـــــــي و     ثـــــــح ين مـــــــِ ُت جـــــــاَوبـــــــَ نح إذا مـــــــا شـــــــــــــــــــــئـــــــح (7)لـــــــكـــــــِ
 

  
اهُ  : أَي تَأِْسيَةً فَتَأَسَّى بُمِصيبَتِه أَسَّاهُ و ى تَْعزيةً  َعزَّ  ، أَي أَصابَهُ ما أَصابََك فَصبَر أَْسَوتُك ، وذلك أَْن يقوَل له : ما لََك تَْحَزن وفالنٌ  فَتَعَزَّ

 به. فَتَأَسَّ 

 ْن ليَس لك به قُْدَوة.، أَي ال تَْقتِد بمَ  أُْسوة بَمْن ليَس لك تَأْتَِس  يقاُل : ال .إْسَوةً  به : َجعَلَهُ  ائْتََسىو

أَي َسّوِ  ، «بيَن الناِس في َوْجِهك وَمْجِلِسك وَعْدِلك آِس »:  عنهماهللارضي،  موَسى قَْوُل ُعَمر ألبيومنه ؛  إْسَوةً  به : َجعَْلتُه له أَسْوتُهو

 َخْصِمه. أْسَوة بَْينهم واْجعل ُكلَّ واِحٍد منهم

. إْسوةً  : أَنالَهُ منه وَجعَلَهُ فيه ُمواساةً  بماِلهِ  آساهُ و  ، وعلى األخيِر اْقتََصَر الَجْوهِريُّ

في حِديِث وفي الحِديِث كثيراً ، وهي الُمشاَرَكةُ والُمساَهَمةُ في الَمعاِش والّرْزِق ؛ وأَْصلُها الَهْمزة فقُِلبَت واواً تَْخفيفاً.  الُمواَساةِ  وقد جاَء ِذْكرُ 

لح َواَسْونا  الُمْشركينَ إنَّ »الُحَدْيبِيَة :   ما أََحٌد عْنِدي أَْعَظُم يَداً من أَبي بْكرٍ »جاَء الحِديُث اآلَخُر :  جاَء على التَّْخفيِف. وعلى األْصلِ  ؛ «للصُّ

 .«بنْفِسه وماِلهِ  آسانِي

 فالٌن فالناً فيه اِسييُو لُغَةٌ َضعيفَةٌ ، وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : في قْوِلهم : ما واَسْيتُه وقاَل الَجْوهِريُّ :

__________________ 
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 .105/  1واللسان وعجزه يف الصحاح ا واملقايي   56( ديوانه ط بريوت ص 1)
 واللسان وعجزه يف الصحاح. 58/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : والضم.4)
واألس  : ا زن ا ويف موضض آخر يقو  : واألسُو إصالح اجلرح وأصله إزالة  يف املفردات : ( كذا وردت العبارة ابألصر عن الراغب ا والذي5)

 األس  حنو : كربت النخر أزلت الكرب عنه.
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : والضم.6)
 ( اللسان.7)
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َفّضر بُن  مٍد َمعحناه ما ُيشارُِ  فالٌن فالانً ؛ 
ُ
 وأَنحَشَد :ثالثَُة أَقحواَ  قاَ  امل

ه  َن أُمـــــــــــِّ ُد   آســـــــــــــــــــــــــَ  ابـــــــــــح بـــــــــــح كح عـــــــــــَ  فـــــــــــإنح يـــــــــــَ

فــــــــــــاِوز و    
ُ

يِّ املــــــــــــ مــــــــــــِ الِب الــــــــــــكــــــــــــَ (1)آَب أبســــــــــــــــــــــــــح
 

  
ج : ما ِمن َمَودَّتِه وال قَرابَتِه شيئاً َمأُْخوذ  يُواِسيه فالناً بخيٍر ، أَي أَِصْبه ؛ وقيَل : ما آِس  ما يُِصيبُه بخيٍر من قَْوِل العََربِ  يُواِسيه وقاَل الُمَؤّرِ

ُروا الواَو وهي َعْيُن الِفْعِل ، فصاَر  (2)ِمن األْوِس وهو العَْوض ، قاَل : وكاَن في األْصِل ما يُواِوُسه  ين وهي الُم الِفْعل ، وأَخَّ ، فقدَُّموا الّسِ

 ْبلها ، وهذا في الَمْقلِوب.يُواِسُوه ، فصاَرِت الواُو ياًء لتَْحِريكها واْنِكساِر ما قَ 

 الُجرْح. أََسْوت قاَل : ويَجوُز أَْن يكوَن َغْير َمْقلوٍب فيكون يُفاِعل ِمن

 اهُ ، أَو ِمنإذا َداوَ  أََساهُ يَأُْسوه ، أَو األُْسَوةِ  ِمن آَسى يَُؤاِسي قَْولَْين : أََحُدهما : أَنَّه َمن الُمواَساة وَرَوى الُمْنذري عن أَبي طاِلٍب في اْشتِقاقِ 

ر الَهْمَزةَ َولَيَّنَها. آَس يَُؤوسُ   إذا عاَض ، فأَخَّ

 من َكفاٍف. واَسىو، ومنه قَْولُهم : َرِحَم هللاُ رُجالً أَْعطى من فَْضٍل  بُمواساةٍ  أَو ال يكوُن ذلَك إالَّ ِمن كفاٍف ، فإن كاَن من فَْضلٍَة فَلَْيسَ 

ً  آَسى : تآَسْواو  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لسليمان بن قنبه : بعُضهم بعضا

فِّ مـــــــــــــن آِ  هـــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــٍم و   ِإن  اأُلىَل ابلـــــــــــــطـــــــــــــ 

يــــــــا     ذســـــــــــــــــــــِ راِم الــــــــتــــــــ  وا لــــــــلــــــــكــــــــِ نــــــــ  وحا فســـــــــــــــــــــَ (3)آَتســـــــــــــــــــــَ
 

  
ي : وهذا البيُت تََمثَّل به ُمْصعَب يَْوم قُتَِل.  قاَل ابُن بَّرِ

ي ْوهِريُّ ، ال ِمن، كما َذَكَر الجَ  الُمواَساةِ  فيه : من تَآَسْواو ُد ، فقاَل : التَّأَّسِ وا. تَأَسَّْواو،  تَواَسْوا بَمْعنَى تَآَسْوا كما َذَكَر المبّرِ  بمْعنَى تَعَزَّ

 : َحِزَن. يَأَْسى أًَسا على ُمِصيبَتِه ، كعَِلَم ، أَِسيَ  . وقداألَُسا ؛ ومنه قَْولُهم : : الُحْزنُ  األَساو

 أَتْوان ، وأَْنَشَد األَْصمعيُّ : أَْسوانُ  وأَتْبَعوه فقالوا :؛  : َحِزينٌ  أَْسوانُ  هوو

ٍب  ئـــــــــِ تـــــــــَ كـــــــــح واَن مـــــــــُ َك يف َأســـــــــــــــــــــــح نـــــــــا لـــــــــِ  مـــــــــاذا هـــــــــُ

ِم و     طـــــــــَ دٍة حـــــــــِ عـــــــــح ر يف صـــــــــــــــــــــــَ ٍف مثـــــــــَِ (4)ســـــــــــــــــــــــاهـــــــــِ
 

  
ّمِ : الطَّبُّ  األُساَوةُ و  ، هكذا قالَه ابُن الَكْلبي. ، بالضَّ

اغانيُّ : والِقياُس بالكْسِر.  قاَل الصَّ

ّمِ : د بالصَّعيدِ  أُْسوانُ و ل ُحُدوِد بِالِد النَّْوبِة ، وفي ِجباِله َمْقطُع العُْمِد التي باإلسَكْنَدَريَّة. ، بالضَّ  في َشْرقي النِّيل ، وهو أَوَّ

ما ليَس بالِعراِق وقد نُِسَب إليه َخْلٌق َكثيٌر ِمن قاَل ياقوُت : وَوَجْدتُه بخّطِ أَبي سعيٍد السُّكَّرّي : ُسَوان بِغَْيِر َهْمزةٍ. وبه ِمن أَْنواعِ التُّموِر 

 العُلَماِء.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َكْلُمهُ. يُْؤسى يقاُل : هذا األَْمُر ال

يو ي : لَقَُب جزِء بِن الحاِرِث ِمن ُحَكماِء العََرِب ، ألنَّه كانَ  الُمَؤّسِ ج.بيَن الناِس ، أَي يُْصلُح بَْينهم ويَْعدِ  يَُؤّسِ  ل ؛ قالَهُ الُمَؤّرِ

يو  في األُموِر : القُْدَوةُ. التَّأَّسِ

 به : اتَّبََع فْعلَه واقَتََدى به. تَأَسَّى وقد

 : الُمساَواةُ. الُمَؤاَساةُ و

ْيته  آَسْيتُهو  .(5)بُمِصيبَتِه ، بالمّدِ : أَي َعزَّ

 كما َزَعَم فََوْزنُه فَْعلَْيُت َكَدْربَْيُت وَجْعبَْيُت. األُْسَوةِ  َن ِمنَ ؛ عن ابِن األْعرابّيِ ، فإن كا أُْسَوةً  : َجعَْلت له أَْسَوْيتهو
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اغُب في بعِض مصنَّفاتِه. األَْسَوةُ و  ، بالفتْحِ : لُغَةٌ في الكْسِر والضّمِ ؛ نَقَلَه شيُخنا وقاَل : َحَكاهُ الرَّ

__________________ 
 هذيب أيضاً.والت« املفاوز»بد  « املغاور»( اللسان وفيه : 1)
 ( يف التهذيب واللسان : يؤاوسه.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 واللسان ونسبه لرجر من اهلذليا.« من أسوان»يف شعر ساعدة بن جؤية برواية :  1135/  3( البيت يف شرح أشعار اهلذليا 4)
 .«عريته»( عن اللسان وابألصر 5)
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. األُساو ْبُر ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ  ، بالضّمِ : الصَّ

 الفََرِضيُّ َسِمَع ابَن النَّقوِر ؛ َضبََطه الحافُِظ بفَتَْحتَْين َمْقصوراً. أََسا وعليُّ بُن عبِد القاِهِر بِن الخضِر بنِ 

 َحِزْنُت. ، َمْقصوراً َمْفتوحاً ، أَسى كَرِضيُت ، وله ، عليه أَِسيتُ  ي : [أسي]

 .«على َمْن أَضلُّوا آسى ولكن آَسى وهللا ما َعلَْيِهم»يِث أُبَّيِ بِن َكْعِب : في حدِ و

 ، لُغَةٌ في أَْسوان. أَْسيانٌ و آٍس  َرُجلٌ و

 .أَْسيَيَاتٌ و أَسايونَ و أَسايَاو أَْسياناتٌ و أَْسيانُونَ  ، ج أَْسيانَةٌ و أَْسيىو آِسيَةٌ  اْمرأَةٌ و

 أََساسه. من البِناِء : الُمْحَكمُ  اآلِسيَةُ و

عامةُ  : اآلِسيَةُ و ى. الّدِ  يُْدَعُم بها البِناُء ليَتَقَوَّ

 بالتَّْخفيِف ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للنابِغَِة : األَواِسي واألْسطوانَهُ ، والَجْمعُ  السَّاِريَةُ  أَْيضاً :و

ٍم  َذمــــــــــــ  َت غـــــــــــــرَي مـــــــــــــُ دح َود عـــــــــــــح ُك قـــــــــــــَ  فـــــــــــــإنح تـــــــــــــَ

ُر     تــــــــــهــــــــــا اأَلوائــــــــــِ تــــــــــَ ــــــــــَ بـ ــــــــــح ٍك أَثـ لــــــــــح ّي مــــــــــُ (1)َأواســــــــــــــــــــــــِ
 

  
 .«األَواِسي يُْوِشُك أَْن تَْرِمَي األَرُض بأَْفالِذ َكبِِدها أَْمثَالَ »في حِديِث ابِن َمْسعوٍد : و

يتِ  ل. أََسْوت منألنَّها تُْصِلُح السَّْقَف وتُِقيُمه ،  اآلِسيَة ويقاُل : ُسّمِ  بيَن القَْوِم : أَْصلَحُت بَْينهم ، فحينَئٍِذ الصَّواُب ِذْكره في الواو ، فتأَمَّ

 ، ِكنايَة. آِسيَة ( 2)الخاتِنَةَ  أَْهُل الباِديَِة يُسّمونو قاَل الَجْوهِريُّ :

 ذُِكَرْت في القُْرآِن. بِْنُت ُمزاِحٍم اْمرأَةُ فِْرَعْونَ  : آِسيَةُ و

ثَةُ  : آِسيَةُ و ياِء الَمْقِدِسّيِ الُمَحّدِ  َرَوْت باإلجاَزةِ عن ابِن شاتِيِل. أُْخُت الحافِِظ الّضِ

ةً  أََسْيتُ و ً  له من اللَّْحِم خاصَّ الَمّدِ ب اآلِسيُّ  كعَتِّيِ وِكالُهما َغلٌَط ، والصَّوابُ  األِسيّ و، وفي بعِض النسخِ  ، كغَنِّيِ  األَِسيُّ وأَْبقَْيُت له.  : أَْسيا

 بِقيَّةُ الدَّاِر وُخْرثِيُّ الَمتاعِ.: وتَْشِديِد الياِء 

اِجُز : ماِد والبَعَر ؛ قاَل الرَّ  قاَل أَبو زْيٍد ُخْرثيُّ الدَّاِر وآثاُرها َمن نْحِو قِْطعَة القَْصعَِة والرَّ

الَ  ابجلـــــــــــــــــــويِّ  ِرف اأَلطـــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ رح تـ  هـــــــــــــــــــَ

يِّ     ــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــِ هــــــــــــا ال ــــــــــــِّ ي َ  مــــــــــــن آســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــح ب ــــــــــــَ  مل يـ

  

اِر واألُثحِفيِّ   (3)َغرُي َرماِد الد 

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

ّدِ : األَْسطوانَةُ ، وْزنُه فاُعوٌل ؛ قاَل الشاِعُر : اآلِسيُّ   ، بالمّدِ والشَّ

َن ما َعَمر  َفَشي َد آِسّياً فيا ُحسح
 ، بالتَّْشديِد كآِرّيِ وأَواِرّيِ. األَواِسيُّ  والَجْمعُ 

 ، بالتَّْشديِد كآِرّيِ وأَواِرّيِ. األَواِسيُّ  بعَْينِه ؛ قالَ : ماٌء  اآلِسيو

ي : وال يَجوُز أَُن يكونَ   فاِعيالً ألنَّه لم يأِْت منه َغْير آِمين. آِسيٌّ  قاَل ابُن بَّرِ

 : ماٌء بعَْينِه ، قاَل الراِعي : اآلِسيو

ريحٍ  ين ُزهـــــــــــــــــــــَ َ ح ِنســـــــــــــــــــــــــــــــــــاُء بـــــــــــــــــــــَ رتح  أملَح تـــــــــــــــــــــُ

ي     ُروانعـــــــــــلـــــــــــ  اآســـــــــــــــــــــــــِ َن الـــــــــــقـــــــــــُ قـــــــــــح لـــــــــــِّ  (4) ؟حيـــــــــــَُ
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دكم بهذا الطَّعاِم. ( 5)نأس ويقاُل : ُكلُوا فلم  لَُكم ُمَشدداً ، أَي لم نَتَعَمَّ

 : علٌم على َمْملَكِة الشَّْرِق ؛ نَقَلَه أَبو الّريحاِن البيروني قاَل : وهي كلمةٌ يُونانيَّةٌ. آسياو

 بةٌ.بْنُت الفرجِ الجرهميَّةُ ، لها ُصحْ  آِسيَةُ و

ً  الَكالَم ، َكَرَمى ، أََشى ي : [أشي]  : اْختَلَقَهُ. أَْشيا

__________________ 
 .«ذممتها األوائر»واللسان والصحاح ا والتهذيب وفيه : « ثّبتتها»برواية :  90( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 1)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والنصب  اهر.2)
 .«اب وي»( اللسان وفيه 3)
 وانظر ختر ه فيه. «أمل نرت  نساءَ » برواية : 275( ديوانه ط بريوت ص 4)
(5.  ( يف اللسان : نـَُؤسِّ
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ً  إليه ، كَرِضَي ، أَِشيَ و  ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. : اْضُطرَّ  أَْشيا

تُه ، بالفتْحِ والمّدِ : النَّْخلِ  أَشاءُ و ةٌ ، وقد تقدََّم ذِلَك في الَهْمَزةِ ؛ ِصغاُرهُ ، أَو عامَّ ، والَهْمزةُ فيه ُمْنقَِلبَة عن  أشاَءةٌ  الواِحَدةُ  ، أَي النَّْخُل عامَّ

. أَُشيٌّ  الياِء ألنَّ تَْصغيَرها  ؛ هذا قَْوُل الَجْوهِريُّ

 وقد َردَّ عليه ابُن جنِّي هذا وأَْعظمه ، كما َمرَّ في الَهْمَزةِ.

 أنَّه ِمن باِب أََجاَءة ، وهو َمذَهُب ِسْيبََوْيِه ، كما تقدََّم.وَذَهَب بعُضهم إلى 

اِعي : ، كِكتاٍب : َجبَلٌ  إِشاءٌ و  ؛ قاَل الرَّ

هــــــــا و  نــــــــَ يـــــــــح ين وبـــــــــَ يــــــــح َ  بـــــــــَ نــــــــح عــــــــاَج اخلــــــــُ  ســــــــــــــــــــــاَ  الــــــــنــــــــِّ

ِد     هـــــــــح ِن إشـــــــــــــــــــــــاٍء كـــــــــر  ذي حـــــــــدٍر فــــــــــَ (1)بـــــــــَرعـــــــــح
 

  
حاحِ. ع بالَمْغربِ  ، وُضبَِط أَْيضاً كغَنِّيِ : ، كُسَمّيِ  أَُشّيِ  واِديو  ، هكذا في النسخِ وهو َغلٌَط والصَّواُب واٍد باليَماَمِة فيه نَِخيٌل ، كما في الّصِ

وهو لعِدّيِ الّرباب ؛ وقيَل :  أَشّيِ  وقاَل ياقوُت عن أَبي عبيٍد الّسُكوني : َمْن أَراَد اليَماَمةَ ِمن النّباجِ صاَر إلى القَْريَتَْين ثم َخَرج منها إلى

 لألحماِل ِمن بلعََدويّة.

 وقاَل غيُرِه : هو َمْوِضٌع بالَوْشِم ، والَوْشُم : واٍد باليَماَمِة ؛ قاَل زياُد بُن ُمْنِقٍذ :

ــــــــــــُح ابرَِدًة  َا مُتحســــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــرِّي ذا حــــــــــــِ بــــــــــــ   اي حــــــــــــَ

ُم     يـــــــــــاٌن بـــــــــــه ُهضـــــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــح يِّ وفـــــــــــِ (2)وادي ُأشـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 بُن الطبيِب : وقاَل عبَدة

وحم أشـــــــــــــــــــــــــــــــي إذ أملَ  هبـــــــــــــــــم و   ا ـــــــــــــــــي  يــــــــــــــــــَ

ر اُر     َر مـــــــــــَ هـــــــــــح ِر إن  الـــــــــــد  هـــــــــــح ن الـــــــــــد  وحٌم مـــــــــــِ ـــــــــــَ (3)يـ
 

  
ي : المُ أَُشيْ : قاَل الَجْوهِريُّ : ولو كانِت الَهْمزةُ أَْصليَّة لقال  ا أَشاَءةٍ  ٌء. قاَل ابُن بَّرِ لبيِت فليَس فيه في هذا ا أَُشيّ  عْنَد ِسْيبََوْيه َهْمزةٌ ، وأَمَّ

 ألنَّه اسُم َمْوِضعٍ. أََشاء َدليٌل على أنَّه تَْصغيرُ 

 ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ : : ع األشائِنِ  ( 4)واِديو

رِ  َد امـــــــــــــــح عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ُة بـ يـــــــــــــــ  نـــــــــــــــِ
َ

ِر املـــــــــــــــ جـــــــــــــــح تـــــــــــــــَ  ٍء لـــــــــــــــِ

ا     ِن أَذحايهلـــــــــــــــــــــَ (5)بـــــــــــــــــــــواِدي األشـــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــِ
 

  
 ؛ وهو تَْصحيٌف َصوابُه بالُمْهَملِة وقد تقدََّم. ع ، بالمّدِ : آِشيو

ةُ الفََرِس  األَْشيُ و  والقرحة ، كما في التّْكِملَِة. : ُغرَّ

ةٌ بَحْضَرَمْوَت. ، كَسحابٍَة : أَشاَءةُ و  وفي التّْكِملَِة : ِمن َحْضَرَمْوَت. أُمَّ

 ِمن َكسٍر. الدَّواُء العَْظَم : أَْبَرأَهُ  آشىو

 : أَبو داُوَد النبّيِ َصلَى هللا عليه وسلّم. آَشىو

 .السالمعليهويقاُل : ايشى بُن عبيِد بِن يهيس بِن قارب بِن يهوذا بِن يَْعقوب 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 العَْظُم : إذا بََرأَ ِمن َكْسٍر كاَن به. ائْتََشى

 َجْوهِريُّ : هكذا أَْقَرأَنِيه أَبو سعيٍد في المصنَِّف.قاَل ال

يت : هذا قَْوُل األْصمعّي. ّكِ  قاَل ابُن الّسِ

حاحِ. اُء : اْنتََشى العَْظُم ، بالنوِن ، كما في الّصِ  وَرَوى أَبو َعْمرٍو والفرَّ
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 لَهْمزةِ.: َمْوِضٌع باليَماَمِة ، أَو ببَْطِن الرّمِة ، وقد تقدََّم في ا األشاَءةُ و

اجُز : بالتَّْمرِ  يُْصنَعُ  (6) ُمَخفَفَّةً : طعاٌم كالَحَسى ، َمْمُدوَدة اآلِصيةُ  ي  :[أصي]  ؛ قاَل الرَّ

 اي َرب نا ال تـُبحِقَا  عاِصَيه
__________________ 

 واللسان. «ذي ُجدد قهد» برواية : 75( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«ُأشي»البلدان ( اللسان والصحاح ومعجم 2)
 .«ُأشي»( معجم البلدان 3)
 ( يف اللسان : وادي األشاَءيحن ا بلفة التثنية.4)
 ( اللسان وفيه :5)

 بوادي أشاءين أذالهلا
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : كا ساِء.6)
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ه  يـــــــــــــَ نـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــِ َي د مـــــــــــــُ وحٍم هـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  يف كـــــــــــــرِّ يـ

ه    يـــــــَ حــــــي شـــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــِ يـــــــَر وُتضــــــــــــــــــــح ــــــلــــــ  ُر ال  ُتســـــــــــــــــــــامــــــِ

  

ه  يـــــــــــــَ راصــــــــــــــــــــــــــِ ِر اجلــــــــــــُ ِا اأَلمحــــــــــــح جــــــــــــِ  مــــــــــــثــــــــــــر اهلــــــــــــَ

ه و     يــــــــــَ رحب مــــــــــعــــــــــًا كــــــــــاآصــــــــــــــــــــــــِ ر والصــــــــــــــــــــــــ  (1)اإِلثــــــــــح
 

  
نا ناِصيَتي عْنَد الِقتاِل ، والشاِصيَةُ : التي تَْرفَُع ِرجلَْيها ، والُجر جاِل ، َشبَّهها : اِصيَة عاِصيَةُ : اسُم اْمَرأَتِِه ، وُمناِصيَة : تَُجرُّ العَظيُم ِمن الّرِ

ْرب : اللَّبَُن الحاِمُض ، يُريُد أنَّهما َمْوُجوَداِن عْنَدها: م َخْلقها ، واإِلثُْر به لِعظَ  التي ال تَْخلو منهما ، وأَراَد  كاآلِصيَةِ  ُخالَصةُ السَّْمن ، والصَّ

 أنَّها ُمنَعََّمة.

ِزَمةُ. : اآلِصيَةُ و  الدَّاِهيَةُ الالَّ

 اآلِصرةُ. وأَيضاً :

 تَعَسََّر.:  أَصَّى تَأِْصيَةً و

 : األَياِصُر. األَياِصيو

 وركَب بعُضه بعضاً. السَّناُم ، كَرِضَي : تَظاَهَر َشْحُمه أَِصيَ و

 ، كما في التَّهِذيِب. آَصى ِشْبه البَاَشق إالَّ أنَّه أَْطول جناحاً وهو الِحَدأُة يَُسّميه أَْهُل الِعراِق ابن : طائِرٌ  آِصي ابنُ و

 التَّرَجمِة أنَّها ُمْعتل الياِء ألنَّ الالَم ياٌء أْكثُر منها واواً. وقََضى ابُن ِسيَده لهذه

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

زانَةُ كالَحصاةِ. األَصاةُ   : الرَّ

 أَي رأٌْي يرجُع إليه. أَصاةٌ  وقالوا : ما لَهُ 

ُجُل إذا َعقََل بَْعد ُرُعونٍة ؛ وقاَل طرفَةُ : أَصى وقاَل ابُن األْعرابّي :  الرَّ

نح لــــــــــــه و  كــــــــــــُ رحِء مــــــــــــا مل تــــــــــــَ َ
 ِإن  ِلســــــــــــــــــــــــــاَن املــــــــــــ

يــــــــــــُر     ــــــــــــِ َدل ــــــــــــَ ِه ل (2)َأصــــــــــــــــــــــــــاٌة عــــــــــــلــــــــــــ  عــــــــــــوراتــــــــــــِ
 

  
 ويُْرَوى : َحصاةٌ ، وَسيَأْتي.

اغانيُّ  وَكثُرَ  بعُضه ببَعٍض  اتََّصلَ  : يَأُْصو أَصواً  النَّْبتُ  أَصاو : [أصو]   في التْكِملَِة.؛ نَقَلَه الصَّ

حاحِ. األَضاةُ  ي : [أضي]  ، كَحصاةٍ : الغَديُر ؛ كما في الّصِ

 الُمْستَْنِقُع ِمن َسْيٍل وغيِرِه. وفي الُمْحَكم : الماءُ 

 : َغديٌر َصغيٌر ، وهو َمِسيُل الماِء إلى الغَديِر الُمتَّصُل بالغَديِر. األضاةُ  وفي التْهِذيِب :

 ، كَحَصياٍت. أََضياتٌ : يقاُل و بالتَّْحِريِك ، أَضوات ج وَحَكى ابُن جنِّي في

ي : المُ   واٌو. أَضاةٍ  قاَل ابُن بَّرِ

حكايَةُ َجِميعِ أَْهِل اللّغِة ، وقد َحَملَه ِسْيبََوْيه على الياِء ، قاَل :  أََضوات على الواِو بَدِليلِ  أضاة وقاَل أَبو الَحَسِن : هذا الذي َحَكْيته ِمن َحْمل

ه َكالَمه عليه أْن تكونَ  أََضوات فال َوْجه له عْنِدي البَتَّة لقَْوِلهم : من قْوِلهم  أَضاة ، وَعَدم ما يُْستَدلُّ به على أنَّه من الياِء ، قاَل : والذي أَُوّجِ

َي َرْجعاً لتَراُجِعه عْند آَض يَئِيُض ، على ا يُح ، وهذا كما ُسّمِ اْصِطفاِق لقَْلِب ، ألنَّ بعَض الغَديِر يَْرِجُع إلى بعٍض وال سيَّما إذا َصفَقَتْه الّرِ

ياح.  الّرِ

 ٍة وِرحاٍب وَرقَبٍَة وِرقاٍب.محّركةً : كَرَحبَ  أََضاةٍ  ، بالكْسِر والمّدِ ، وقيَل : هو َجْمعُ  إِضاءٌ و ، َمْقُصور مثُْل قَناةٍ وقَناً ، أًَضاو

 وقاَل الَجْوهِرّي : كما قالوا : أََكَمة وأََكم وإَِكام.

 .أًَضا َجْمع إِضاءً و،  أَضاةٍ  َجْمع أًَضا وَزَعَم أَبو عبيٍد أَنَّ 



18095 

 

ا إذا َوَجْدنا منه بُّداً فال ، ونحُن  ِء أَنَّه َجْمُع الَجْمعِ إذا لمقاَل ابُن ِسيَده : وهذا َغْيُر قِوّيِ ألنَّه إِنَّما يُقضي على الشَّي يوجد ِمن ذِلَك بُدٌّ ، فأَمَّ

ما قَدَّْمناه ِمن َرقَبٍَة وِرقاٍب وَرَحبٍَة وِرحاٍب فال َضُروَرةٍ بنا إلى َجْمع الَجْمع ،  إِضاهٍ و أَضاةٍ  نجُد اآلَن َمندوحةً ِمن َجْمع الَجْمع ، فإِنَّ نَِظيرَ 

 بيٍد ، إنّما ذِلَك لِسْيبََوْيه واألْخفَش ؛وهذا َغْير مسوغ فيه ألَبي ع

__________________ 
 ( اللسان ا والشطر األخري يف الصحاح والتهذيب.1)
 واملثبت كرواية اللسان.« أصاة»بد  « حصاة»برواية :  81( ديوانه ط بريوت ص 2)
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 .(1)وقـَوحُ  الناِبَغِة يف صَفِة الدروج 
ر ًة  ن  كـــــــــــــــُ طـــــــــــــــِ وحن وأُبـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ يـ دح َا بـــــــــــــــكـــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــُ

ر     الئـــــــــِ يـــــــــاُت الـــــــــغـــــــــَ ن  ِإضــــــــــــــــــــــاٌء صــــــــــــــــــــــافـــــــــِ هـــــــــُ (2)فــــــــــَ
 

  
 ، أَو أَراَد : ِوَضاء ، أَي فُهنَّ ِوضاٌء ِحَساٌن نِقاٌء ، ثم أَْبَدل الَهْمزةَ ِمن الواِو. إَِضاء أَراَد مثْلَ 

اح : إُِضونَ و رمَّ ي للّطِ  ، كما يقاُل َسنَةٌ وِسنُوَن ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

رِيَِة اإِلَضا   اِفُرها كَبسح
. من الِخالِف الِهْنِدي األََجَمةُ  أَْيضاً :والَمْبطَخةُ ،  ، كِكتاٍب : اإِلضاءُ و اغانيُّ  نَقَلَهما الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَسحاٍب : اسُم واٍد ؛ عن ياقوت. األضاءُ 

 بَني ِغفار : َمْوِضٌع قَِريٌب ِمن مكَّةَ فَْوق سرف قُْرَب التناضِب ، له ِذْكٌر في الَمغاِزي. ( 3)أَضاةُ و

 ، بكْسِر الاّلِم : َحدٌّ من ُحُدوِد الَحَرِم ؛ وقَْوُل أَبي النَّْجم : (4)ِلْبنى  أضاةُ و

اِض  ه بــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــازٍِ  هنــــــــــــــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــــــــــــــُ  َوَردح

طــــــــــــــــايــــــــــــــــرَت اإِلايِض     طــــــــــــــــامــــــــــــــــَ (5)ِورحَد الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ
 

  
 وهي الغُدران. اإِلضاءَ  قَْبل الَجْمع ، ثم َجَمعَه على فِعاٍل ؛ وقالوا : أَرادَ  أَضاة ا قَلَبَ إنَّم

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.:  اإِلعاءُ  ي : [أعي]

، كما قالوا : إَساد في ِوَساٍد ، وإِشاٌح في ِوشاحٍ. والَهْمَزةُ ُمْنقَلبة عن الواِو ؛ وال يَْخفى أَنَّ مثَْل هذا ال  لُغَةٌ في الِوعاءِ  وقاَل ابُن ِسيَده :

 يُْستَدرُك به على الَجْوهِرّيِ.

 أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ هنا ، وأَْوَرَده في وغى تِبعاً للَّْيِث.:  األَواِغي ي : [أغي]

وض : هي وقاَل السُِّهيلّي في ياِر في الَمْزَرَعِة ، الواِحَدةُ  الرَّ  ، بالمّدِ والتَّْخفيِف ويُثَقَُّل. آِغيَةُ  َمفاِجُر الّدِ

و ِمن اق لها ولَْفظها الياء ، وهقاَل األْزهِريُّ : َذَكَره اللّْيُث في وغى ، وال أَْدِري ِمن أَْيَن َجعََل الَمها واواً والياء أَْولى بها ، ألَنَّه ال اْشتِق

 َكالم أَْهِل السَّواد ، ألنَّ الَهْمَزةَ والغَْين ال يَْجتَِمعاِن في بناِء كلمٍة واِحَدةٍ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ر قَْول حيان بن ُجْلبة الُمحاربّيِ : األَْغيُ   : َضْرٌب من النَّباِت ، قالَهُ أَبو علّيِ في التَّْذَكِرةِ ؛ وبه فُّسِ

ٍث فـــــــــــ يـــــــــــح ر ٌب فســــــــــــــــــــــــاُروا بـــــــــــغـــــــــــَ غـــــــــــُ ٌي فــــــــــــَ  يـــــــــــه َأغـــــــــــح

ُح     ٌة فــــــــــــالــــــــــــذ رائــــــــــــِ ابــــــــــــَ ٍر فشــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــَ ــــــــــــَ ُذو بـ (6)فــــــــــــَ
 

  
 .أَْغياءَ  وقاَل أَبو زْيٍد : َجْمعُه

 قاَل أَبو علّيِ : ذِلَك َغلٌَط إالَّ أن يكوَن َمْقلوَب الفاِء إلى الالِم.

.:  ، كعََصى األَفى ي : [أفي]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ً  (7) الِقَطُع ِمن الغَنَم وقاَل النَّْضُر :  ؛ هكذا في النسخِ والصَّواُب من الغَْيِم ، كما هو نَصُّ النَّْضر. كما ُهنَّ  وهي الِفَرُق يَِجئَْن قَِطعا

 قاَل ُكثِّيُر ، فَمدَّ ، يَِصُف َغْيثاً :



18097 

 

ُه  زحنــــــــــُ  فــــــــــببــــــــــلــــــــــَغ مــــــــــن عشــــــــــــــــــــــــٍر وأصــــــــــــــــــــــــبــــــــــح مــــــــــُ

(8)أَفــــــــــــاًء وآفــــــــــــاُ  الســــــــــــــــــــــــــمــــــــــــاِء حــــــــــــواســــــــــــــــــــــــــُر    
 

  
 ، أَي رجع. ويُْروى : أفاء

 ، كعَصاةٍ ، ويقاُل َهفاةٌ أَْيضاً. أفاةٌ  الواِحَدةُ  قاَل األَْزهِريُّ :

__________________ 
 ( يف اللسان : يف صفة الدروع.1)
 واملثبت كرواية اللسان. «منهن وضاء ضافيات القالئر» برواية : 95( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف ايقوت : أضاءة بين غفار.3)
ٍ.( يف اي4)  قوت : أضاءة ِل ح
 ( اللسان والتهذيب والتكملة وزيد بينهما مشطوراً :5)

 فتية وذبر حّناضو 
 ( اللسان.6)
 ( يف القاموس : من الَغيحِم.7)
 والتكملة. 375( ديوانه ص 8)
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 ؛ لُغَةٌ في الَهفا ، عن العَْنبرّي. من السَّحاِب : الذي يُْفِرُغ ماَءهُ ويَْذَهبُ  األَفَى أَو

عيُف. ْهَمِة ، الَمَطُر الضَّ  وقاَل أَبو زْيٍد : الَهفا نَْحٌو من الرَّ

ّمِ وكْسِر الفاءِ  أُفِيٌّ و  ع. وتَْشديد الياِء : ، بالضَّ

اغانيُّ : بضٍم ففتحٍ   فتَْشديِد ياٍء ؛ وأَْنَشَد لنَُصْيب : (1)وَضبََطه ياقوُت والصَّ

ـــــــــــــوم اوٍ  نســـــــــــــــــــــــــــاَءان و  ا ي ـــــــــــــَ ن عـــــــــــــح ـــــــــــــَ نـ ُن مـــــــــــــَ  حنـــــــــــــَح

ُف و     رحعــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ُة تـ نــــــــــــــــ  (2)يــــــــــــــــوَم ُأيفَّ واأَلســــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 وهو الصَّواُب.

 َضِعيفَةٌ. أَْوفَى ، بالمّدِ لُغَةٌ في آفَىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 أفا : لُغَةٌ في أف.

 ، كَرَمى. أَقى ي : [أقي]

.  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 َكِرهَ الطَّعاَم والشَّراَب ِلعلٍَّة. إذا أَقَىووقاَل ابُن األَْعرابّيِ : قَأَى : إذا أَقَرَّ لخْصِمه بَحّقِ وَذلَّ ؛ 

 .(3) الِوقاءِ  : لُغَةٌ في اإِلقاءُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َشَجَرةٌ. اإِلقاةُ 

 .اإلقاءُ  : هيوقاَل األَْزهِريُّ 

 وقاَل اللَّْيُث : ال أَْعِرفُه.

. ، َكَرَمى أََكى ي : [أكي]  : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 اْستَْوثََق من َغِريِمِه بالشُّهوِد.: وقاَل ابُن األَْعرابّيِ 

قاِء ، لُغَةٌ في الِوكاِء ، كما في النِّهايَِة.وهو سِ  ؛ «ال تَْشَربوا إالَّ من ذي إِكاءٍ »الحِديُث : ومنه ؛  (3) الوكاءِ  : لُغَةٌ في اإِلكاءُ و  داُد الّسِ

 * قُْلُت : ويُْرَوى من ذي إداٍء ، وقد تقدَّم.

أَبداً يُْؤَكُل ما داَم َرْطباً ، فإذا َعَسا اْمتَنَع وُدبغ به ؛  دائُِم الُخْضَرةِ  الطَّْعمِ  ُمرُّ  َرْمِليٌّ َحَسُن الَمْنظر ، كَسحاٍب ويُْقَصُر : َشَجرٌ  األاَلءُ و : [ألو]

 قاَل بْشُر بُن أَبي خازٍم :

رياً  ُم ِبــــــــــــــــــــَُ كــــــــــــــــــــُ حــــــــــــــــــــَ دح ُم ومــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــإنــــــــــــــــــــ 

ِدح اأَلالُء     تــــــــــــــــُ ٍإ كــــــــــــــــمــــــــــــــــا امــــــــــــــــح (4)َأاب جلــــــــــــــــََ
 

  
ا قُِصر ؛ قاَل ُرْؤبة :  وُربمَّ

َضر  اأَلال واآسُ   َلحَضر  ما اخح
 ِسيَده : وعْنِدي أَنَّه إنما قُِصر َضُروَرةً.قاَل ابُن 

ٌ  واِحَدتُه  ، َحَكاه أَبو حنيفَةَ ، وقد تقدََّم في الَهْمزةِ. أاَلآت فالُمْفرُد والَجْمع فيه ُمتَّحداِن ، وقد يُْجَمع على أَْيضاً. أاَلءٌ و ؛ َحَكاه أَبو َحنيفَةَ. أأَلَة



18099 

 

 ؛ عن أَبي حنيفَةَ. هُدبَغ ب : أَي َمأِْليٌّ و َمأْلوءٌ  ِسقاءٌ و

ً و كعُلُّوِ ، أُلُّواً و ، بالفَتْح ، أاَل يَأْلُو أَْلواً و َ  اتَّلَىو أَلَّى يَُؤلِّي تَأِْليَةً و ، كعُتِّيِ ، أُِليّا َر وأَْبَطأ  ؛ قاَل الربيُع بُن َضبُعٍ الفَزاِريُّ : : قَصَّ

ٍ  و  دح ِنســـــــــــــــــــــــــــــاُء صـــــــــــــــــــــــــــــِ ين لـــــــــــــــَ ائـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ  ِإن  كـــــــــــــــَ

اُ وا و     يِن  ومـــــــــــــــــا َأســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ (5)مـــــــــــــــــا َأىل  ب
 

  
حاحِ : قاَل أَبو َعْمرٍو : وَسأَلَني القاِسُم بُن َمْعن عن هذا البيِت فقُْلُت : أَْبطأُوا ، فقاَل : ما تََدُع شيئاً   ؛ ا ه. أَلَْوت وهو فَعَّل ِمنوفي الّصِ

 ِصْرَت ؛ وقاَل الجْعِديُّ :قاَل األَْزهِريُّ : أَي قَ 

ه و  تـــــــــــــــــافـــــــــــــــــُ د  كـــــــــــــــــِ رحايٍن ُيشـــــــــــــــــــــــــــــــَ رَت عـــــــــــــــــُ  َأِشـــــــــــــــــحَ

لـــــــ      تـــــــَ ـــــــح تـــــــاِ  َومـــــــا ائـ ِد الـــــــقـــــــِ هـــــــح الُم عـــــــلـــــــ  جـــــــَ (6)يـــــــُ
 

  
ر ؛ قاَل : ُمَؤلِّ  وقاَل أَبو َعْمرٍو : يقاُل ُهوَ   أَي ُمقَّصِ

 ُمَؤ ِّ يف زايَرهِتا ُمِليم
__________________ 

 بكسر الفاء.( الذي يف التكملة ضبرت قلم 1)
 .«ُأيف»( معجم البلدان 2)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.3)
 ( اللسان.4)
 .128/  1( اللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب واملقايي  5)
 ( اللسان.6)
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اجُز يِصُف قُْرصاً َخبََزتْه اْمرأَتُهُ فلم تُْنضْجه : أَلَّى ويقاُل للَكْلِب إذا قَصَّر عن سيِدِه :  ؛ وَكذِلَك البَاِزي ؛ وقاَل الرَّ

ال   دًا مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــُ َرمـــــــــــــــــ   جـــــــــــــــــاَءتح بـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــُ

َا َأىل      م  حـــــــــــــــــــِ ي  آٍ  خـــــــــــــــــــَ (1)مـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــِ
 

  
ي أَي أَْبَطأَ في النُّْضجِ. َحَكاه الزجاجيُّ في أَماِليه عن ثَْعلَب عن ابِن األْعرابّيِ : قالَهُ  َوال َيََْتِل ُأوُلوا )وفي التَّْنزيِل العَزيِز : :  ابُن بَّرِ

 .(2)(اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعةِ 

ُر.  قاَل أَبو عبيٍد : أَي ال يقّصِ

ُروَن في فَساِدُكم. .(3) (ال َيَُْلوَنُكْم َخباالً )وقْولُه تعالى :   أَي ال يُقَّصِ

ُر في إِْفساِد حاِلِه. ، «َخباالً  تَأْلُوه وبِطانَةٌ ال»في الحِديِث : و  أَي ال تُقَّصِ

ْر. أَلُوكَ  ويقاُل : إِنِّي ال  نُْصحاً ، أَي ال أَْفتُر وال أُقّصِ

 ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. تََكبَّرَ  : إذا أَلَى يَأْلُو أَْلواً و

 قاَل األْزهِريُّ : وهو َحْرٌف َغريٌب لم أَْسَمْعه لغيِرِه.

ُد  ؛ أَي إِن لم أَْحَظ فال أَزاُل أَْطلُُب ذلكَ  أَليَّة إالَّ َحِظيَّة فال ، ومنه الَمثَُل : األَِليَّةُ  االسُم :و وأَتَعَمَّ
؛ وأَْصلُه في المْرأَةِ  وأُْجِهُد نَْفِسي فيه له (4)

 أَن تَتََودَُّد إلى الناِس لعلََّك تْدِرك بعَض ما تُريُد. لُ تَأْ  إِن أَْحَظأَتَْك الُحْظوةُ فيَما تَْطلُب فال تَْصلَف عْنَد َزْوِجها تقوُل :

 ولم أُِطْقهُ ؛ وأَْنَشَد ابُن جنِّي ألَبي الِعيال الُهَذلّي : : ما اْستََطْعتُهُ  أَلَْوتُهُ  ماو

َرتح  هــــــــــــــَ و إذا هــــــــــــــي َأ ــــــــــــــح راء ال َ حلــــــــــــــُ هــــــــــــــح  جــــــــــــــَ

يــــــــــين     نــــــــــِ غــــــــــح لــــــــــٍة تـــــــــــُ يــــــــــح نح عــــــــــَ رًا وال مــــــــــِ (5)َبصــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 هذا األَْمَر أَي يُِطيقُه ويَْقَوى عليِه. يَأْلُو يقاُل : هوأَي ال تُطيُق. 

 َردَّه ، أَي ما اْستََطْعُت. أَلَْوتُ  ويَقولُوَن : أَتاني فالٌن في حاَجتِه فما

 : أَي ما تََرْكت.أَْن أَْفعَلَهُ  أَلَْوتُ  ؛ وكذا ما ما تََرْكتُهُ  ، كعُلُّوِ : أُلُّواً و ، بالفتْحِ ، أَْلواً  ءَ الشَّي أَلَْوتُ  ماو

ةُ تقوُل : ما أَلَْوتُ  وقاَل أَبو حاتِم : قاَل األْصَمعيُّ : ما َخْيراً : أَي ال يََدُعه  يَأْلُو َجْهداً ، وفالٌن ال آلُوكَ  َجْهداً ، أَي لم أََدع َجْهداً ؛ قاَل : والعامَّ

 وال يَزاُل يَْفعَلُه.

 ؛ قاَل الشَّاِعُر : اليَِمينُ  ، بقَْلِب التاِء أَلفاً : ُكلُّه األَِليَّاو ، على فَِعيلٍَة ، األَِليَّةُ و ، عن ابِن ِسيَده والَجْوهِرّي ، ، ويُثَلَّثُ  األَْلَوةُ و

ِه  يـــــــــــــنـــــــــــــِ مـــــــــــــِ ٌة لـــــــــــــيـــــــــــــَ يـــــــــــــُر اإِلالِء حـــــــــــــافـــــــــــــِ لـــــــــــــِ  قـــــــــــــَ

ر ِت و     ــــــــــَ ُة بـ ــــــــــ  ي ــــــــــِ ــــــــــه األَل تح مــــــــــن قــــــــــَ ــــــــــَ بـ (6)إنح ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 هكذا َرَواهُ ابُن َخالََوْيه ؛ وقاَل : أَراَد قَليَل اإِليالِء فحذََف الياَء.

ً و ائْتَلَى يَأْتَلي ائْتاِلءً و آلَى يُولي إِيالءَ و  .ْيتُهآلَ وِء على الشَّي آلَْيتُ  وَحلََف. يقاُل : أَْقَسمَ :  تَأَلَّى يَتَأَلَّى تَأَلِّيا

أَي َحلََف ال يْدُخُل عليهنَّ ، وإنَّما َعدَّاهُ بِمْن َحْمالً على الَمْعنَى ، وهو االْمتِناُع ِمن الدُُّخول ، وهو  ، «ِمن نِسائِه َشْهراً  آلَى»في الحديث : و

ى لإِليالءِ ويتَعَدَّى بِمْن   دونَها. إيالءً  في الِفْقه أَْحكاٌم تخصُّه ال يَُسمَّ

ضا. اإِلالءَ  أَي أَنَّ  «إِيالءٌ  ليَس في اإِلْصالح»:  عنههللارضيعلّيِ ،  في حِديثِ و راِر والغََضِب ال في النَّْفع والّرِ  إنَّما يكوُن في الّضِ

اُء : ر قَْولَه تعالى : االئْتاِلءُ  وقاَل الفرَّ ، أَي ال يَْحِلُف ، ألنَّها نزلْت في حلِف أَبي بْكٍر أَْن ال  (َوال َيََْتِل ُأوُلوا اْلَفْضلِ ) الَحِلُف ؛ وبه فُّسِ

 أُولو الفَْضل بَمْعناه وهي شاذَّةٌ. يَتَأَلَّى يُْنِفَق على ِمْسَطح ؛ وقََرأَ بعُض أَْهِل الَمدينَِة وال
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تِي للُمتَأَلِّينَ  َوْيلٌ »في الحِديِث : و  يْعني الذين ، «ِمن أُمَّ

__________________ 
 اللسان.( 1)
 .22( النور اآية 2)
 .118( آ  عمران اآية 3)
 ( يف اللسان : وأتعّمر له.4)
 .129/  1واللسان والتهذيب واملقايي   263/  2( ديوان اهلذليا 5)
 ( اللسان والصحاح.6)
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 حَيحكموَن عل  ِ  ويَقوُلوَن فالٌن يف اجل نِة وفالٌن يف الناِر.
 على هللِا. الُمتَأَلِّي في الحِديث : َمنِ  على هللِا أَْن يقوَل : وهللا لَيُْدِخلَنَّ فالناً الناَر ، ويُنَِجَسنَّ هللاُ َسْعَي فالٍن. وَكذِلَك قَْولُه التَّأَلِّي وقيَل :

ثوَن ، وأَْصلُه تَلَْوَت ، وإنَّما قاَل تَلَْيَت اتباعاً لَدَرْيَت ، وقيَل الصَّواُب في  ، وال تَلَيتَ  ال َدَرْيتَ  في حِديِث ُمْنَكٍر ونَِكيٍر :و هكذا يَْرِويه الُمحّدِ

واية : يت ؛ ومثْلُه هذا : أَي ما اْستََطْعته أَي وال اْستََطْعَت ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن ا أَلَْوتُ  على اْفتَعَْلَت ِمن قْوِلَك : ما ، ائْتَلَْيتَ  وال الّرِ ّكِ بِن الّسِ

 في الُمْحَكم.

 وزاَد بعُضهم : وال اْستََطْعَت أَْن تَْدِري.

ْرَت في الطَّلَِب ليكوَن أَْشقى لََك. اُء : أَي وال قَصَّ  وقاَل الفرَّ

 لَُدها ؛ وَسيَأتي في تال.أَي ال تاَلها وَ  وقيَل : وال أَتْلَْيَت : أَي ال أَتْلَْت إِبلَُك ، لَدَرْيَت ؛ اتْباعٌ  أَلَْيتَ  أَو وال

ةُ و ْبقَةُ بالقاِف. الغَْلَوةُ والسَّْبغَةُ ، بِفتْحٍ وتَْشديِد الواِو : ، األَلُوَّ  وفي بعِض النسخِ : السَّ

ً و ُر به ، الذي العُودُ  أَْيضا ةِ  يُتَبَخَّ تَْين فيهما ؛ األُلُوِّ و كاألُلُوَّ  : عنههللارضيوالثَّانِيَِة ؛ قاَل َحسَّاٌن  واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األُْولى. ؛ بِضمَّ

رٍت  فـــــــــــَ وَ  ِ  يف ســـــــــــــــــــــــــَ مح َرســـــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــُ نــــــــــــح  أال َدفــــــــــــَ

وِد     نحضــــــــــــــــــــــــــُ وِر مــــــــــــَ و ِة والــــــــــــكــــــــــــافــــــــــــُ ــــــــــــُ (1)مــــــــــــن األَل
 

  
 وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ :

و ٍة  ود أَلــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــجــــــــــــــــاَءتح بــــــــــــــــكــــــــــــــــافــــــــــــــــوٍر وعــــــــــــــــُ

ُر     جـــــــــامـــــــــِ
َ
ذحكـــــــــ  عـــــــــلـــــــــيـــــــــه املـــــــــ ة تـــــــــُ يـــــــــَ ذمـــــــــِ (2)شـــــــــــــــــــــــَ

 

  
 َمرَّ أَْعرابيٌّ على النبّيِ َصلَى هللا عليه وِسلم ، وهو يُْدفَن فقال :و

رٍت  فــــــــــَ م رســــــــــــــــــــــــوَ  ِ  يف ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــُ ت ــــــــــح ل عــــــــــَ  أال جــــــــــَ

بــــــــــــا    َبســـــــــــــــــــــــــًا َذهــــــــــــَ لــــــــــــح و  مــــــــــــُ و ِة َأحــــــــــــح  مــــــــــــن األَلــــــــــــُ

  
 لُغَة فيه. ، بكْسَرتَْيِن : اإِلِليَّةو

ةَ  األْصمعيُّ : أََرىوقاَل  بَْت. األَلُوَّ  فاِرسيَّة ُعّرِ

 وقاَل األْزهِريُّ : ليَسْت بعربيٍَّة وال فاِرِسيٍَّة ، وأُراها هْنِديَّةً.

 َدَخلِت الهاُء لإِلْشعاِر بالعُْجمة : أَْنَشَد اللّْحيانِيُّ : ، أاَلِويَةٌ  ج

هـــــــا  ا حَتُشــــــــــــــــــــ  يح ذي ِقضــــــــــــــــــــِ ِ ســـــــــــــــــــــاقــــــَ اح  بســـــــــــــــــــــاقــــــَ

وادِ     را  أبَِعــــــــــــــح قــــــــــــــح ٍة شــــــــــــــــــــــــــــُ ٍد َأو َأالِويــــــــــــــَ (3)َرنــــــــــــــح
 

  
 ذُو قِِضين : َمْوِضٌع وَساقاها : َجبَالها.

 عن ابن األَْعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : : العَِطيَّةُ ؛ األَْلوُ و

داً أَ  نـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــَ وَ  إال  مـــــــــــــــــُ ُد ال آلـــــــــــــــــُ  خـــــــــــــــــالـــــــــــــــــِ

ر و     بـــــــــائـــــــــِ ٍر َوثـــــــــيـــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ جـــــــــح َد َأيب عـــــــــِ لـــــــــح (4)جـــــــــِ
 

  
 َسيفاً وتُْرساً من ِجْلِد ثْوٍر.أَي ال أُْعِطيَك إالَّ 

 .آلُوه وقيَل ألَْعرابّيِ وَمعه بَعيٌر : أَنِْخه ؛ فقاَل : ال

 صاَر ذِلَك فيه. الَمكاُن : آلَى بَعَر الغَنَِم وقد : األَْلوُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إذا اْجتََهَد ؛ وأَْنَشَد : أاَل يَأْلُووإذا فَتََر وَضعَُف ،  يَأْلُو ِمن األَْضداِد ؛ أاَل األَْلوُ  قاَل أَبو الَهْيثم :
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 (5)حنحُن ِجياٌع َأي  أَلحٍو َ َل ِت و 
 َمْعناهُ : أَيَّ َجْهٍد َجَهَدْت.

 : العِطيَّةُ. األَْلوُ و: الَمْنُع ؛  األَْلوُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :

 َكذِلَك على االْستِطاَعِة والتَّْقصير.* قُْلُت : فعلى هذا أَْيضاً ِمن األَْضداِد ؛ و

 ، يَأْلُ  وَحَكى اللّْحيانيُّ عن الِكسائي : أَْقبَل يَْضربُه ال

__________________ 
 واللسان. 60( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 وفيها : 20البيت  20فر  من املفضلية ( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا وهو عجز بيت للشن5)

 ختــــــــــــاف عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا الــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــر إن هــــــــــــي أكــــــــــــثــــــــــــرت 

تو      حنــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــاع ا أّي آ   لــــــــــــــــــــــــّ
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بَـَويحه ِمن قوحهِلم : ال أَدحِر.  يـح ِن : و بضــــمِّ الالم من غري واٍو ا وَنظريُه ما َحَكاه ســــِ َلمٌة َحَياَر  َتفاَقُدوا »يف حِديث اَ ســــَ أَُغيـح
َقُهوا أَيحُلو ما  َأي ما آَن وال انـحبَـَغ . ا هلم َأنح يـَفح

اُء : آلٍ  وَرُجلٌ  ٌر ؛ وأَْنَشَد الفرَّ  : ُمقَّصِ

رحُء مـــــــو  َ
ه مـــــــا املــــــ ســـــــــــــــــــــِ ــــــفح ُة ن  ا دامـــــــتح ُحشـــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــَ

وِب وال آد     طــــــــــــــُ راِف اخلــــــــــــــُ رِ  َأطــــــــــــــح دح (1)مبــــــــــــــُ
 

  
 ؛ قاَل أَبو َسْهٍم الُهَذلّي : أَواِلي : وَجْمعُها : آِليَةٌ  (2)والمْرآةُ 

كــــــــــاً  نــــــــــا مــــــــــالــــــــــِ فــــــــــح قــــــــــِ و ثــــــــــَ ُم لــــــــــَ لــــــــــَ وحُم َأعــــــــــح  الــــــــــقــــــــــَ

ه وهــــــــــــن  َأواد     ــــــــــــُ َوت اَف ِنســــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــَ (3)الصــــــــــــــــــــــــــح
 

  
رات ال   يَْجَهدَن كلَّ الَجْهِد في الحْزِن عليه ليَأِْسِهنَّ عنه.أَي ُمقّصِ

 واالئْتِالُء والتَّأِْليةُ : االْستِطاَعةُ ؛ قاَل الشاِعُر :

رَيُمح  لــــــــح ــــــــَ َي فـ وحمــــــــِ ــــــــَ عــــــــاَة قـ ي َمســــــــــــــــــــــح غــــــــِ ــــــــَ ت ــــــــح بـ ــــــــَ نح يـ مــــــــَ  فــــــــَ

لــــــي     تــــــَ ؤح وحزاِء هـــــــر هــــــو مــــــُ عــــــودًا عــــــلــــــ  اجلــــــَ (4)صــــــــــــــــــــُ
 

  
ياَم ، كأنَّه ُدعاٌء عليه ، ويَجوُز أَْن يكوَن إِْخباراً. ، «أَلَّى  والَمْن صاَم الدَّْهر فال َصامَ »في الحِديث : و  أَي اْستََطاَع الّصِ

 ، بمْعنَى اليَِمين ، األَِليَّة ُمَشّدداً وُمَخفَّفاً وَجْمعُ  أَلَّى ، وفّسَر بمْعنَى وال َرَجع قاَل الخطابيُّ : والصَّوابُ  آلىَ  وَرواهُ إبراهيُم بُن فِراس وال

 ؛ ومنه قَْوُل كثيِّر السَّابِق : األاَليَا

 قَليُر اأَلاَلاَي حافٌة لََيميِنه
 كما تقدََّم. اإِلالءِ  هذه ِروايَةُ الَجْوهِرّي ، وِروايَةُ ابُن َخالََوْيه : قَليلُ 

اِجِز :وحَكى األَْزهِريُّ عن اللّْحيانّي قال : يقاُل لَضْرٍب من العُوٍد ليَّة ،  ةٌ ، بالضّمِ ؛ وشاِهُد ِليَّة في قْوِل الرَّ  بالَكْسر ، ولُوَّ

ٍر  رحصـــــــــــــــــــــــَ ة رِيـــــــــح صـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــح يـ لـــــــــي لـــــــــَ طـــــــــَ  ال َيصـــــــــــــــــــــــح

ر     مــــــــــــــــَ ٍة َأو جمــــــــــــــــِح ــــــــــــــــ  ي ــــــــــــــــِ ود ل ــــــــــــــــعــــــــــــــــُ (5)إال  ب
 

  
 أَبي ُهبَيرة ، وهو سْعُد بُن زْيِد َمنَاة بِن تِميٍم. أَْلَوة ويقاُل : ال آتِيكَ 

ُجل ُمقام الدَّْهر. أَْلَوة قاَل ثَْعلَب : نَْصبَ   نَْصَب الظَُّروف ، وهذا من اتِّساِعهم ألنَّهم أَقاُموا اسَم الرَّ

للشاِعر ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ  الَمآِلي عُ والِمئاْلةُ ، بالَهْمز ، على َوْزِن الِمْعالة : الِخْرقَةُ التي تُْمِسُكها المْرأَةُ عْنَد النَّْوحِ ، وتُِشيُر بها ، والَجمْ 

 يَِصُف سحاباً وهو لبيٌد :

حــــــــــــــــــــــاٍت يف ُذراه  فــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــَبن  ُمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ذِد و    
َ

ن  املـــــــــــــــــ هـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ واحـــــــــــــــــًا عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح (6)أَن
 

  
إذا المْرأَةُ إيالٌء :  آلَتِ  وقد .«الَمآِلي وال َحَمْلتني البَغَايا في ُغبَّراتِ »حِديُث َعْمرو بِن العاص : ومنه أَْيضاً : ِخْرقَةُ الحائِِض ؛  الِمئاْلةُ و

 اتََّخَذْت ِمئاْلةً.

 ، بالضم : بَلٌَد في شْعِر ابِن ُمْقبل ؛ قاَل : أُْلوةُ و

َوة  ـــــــــــــــح ا وأَل كـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــد وح ـــــــــــــــا ال كـــــــــــــــاَدان ب ـــــــــــــــَ  ي

لــــــــخــــــــان و     نحســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ر يـ مــــــــح تــــــــاد الســــــــــــــــــــــ  (7)ذات الــــــــقــــــــَ
 

  
 النَّْعجِة. أَْليَةُ  اإلْنساِن ، وهي أَْليَةُ والشاةِ  أَْليَةُ  للنَّاِس وغيِرِهم ، العَجيَزةُ  بالفتْحِ : ، األْليَةُ  ي : [ألي]

 األَخيَرةُ على َغيِر قِياٍس. ، أاَليَاو أَلَيَاتٌ  أَو ما َرِكَب العَُجَز من َشْحٍم ولْحٍم ، ج

 ، ثم َجَمَع على هذا. أَْليَةً  كأنَّه َجعََل كلَّ جزءٍ  أَلَياتٍ  وحَكى اللّْحيانيُّ : إنَّه لذُو
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 أَي تَْضطِرُب أَْعجاُزهنَّ :  «نِساِء َدْوٍس على ذي الَخلَصةِ  أَلَياتُ  وُم الساعةُ حتى تَْضطِربَ ال تَق»في الحِديث : و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( يف اللسان : واملرأة.2)
و اهلذد ا وهو لسويد بن عمري يف زايدات شعر أسامة بن ا ارث ا ويف اللسان نسبه  1351/  3( البيت يف شرح أشعار اهلذليا 3) أليب َسهح

 .812/  2بن عامر كما يف شرح أشعار اهلذليا 
 ( اللسان والتهذيب برواية : إىل اجلوزاء.4)
 ( اللسان.5)
 واللسان والصحاح. 109( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ة.وقيدها ايقوت يف ترمجتها ويف الشاهد ابلفتح ا بوزن َخلحوَ « ألوة»( معجم البلدان 7)
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علَن يف اجلاِهِلي ة.  يف طواِفِهن  به كما كن  يـَفح
حاحِ. وال ِليَّةٌ ، بالكْسِر ، ، إِْليَةٌ  ال تَقُلْ و ِم ، وتَْشديِد الياِء ، كما في الّصِ  بكْسِر الالَّ

اُحه الَكْسَر ، وقيل : إنَّه عاميٌّ َمْرذُ  ا ِليَّة بإْسقاِط األَلِف فأَْنَكَرها جماَعةٌ وأَثْبَتها وعلى الفَتْحِ اْقتََصَر ثَْعلَب في الفَِصيح ؛ وحَكى شرَّ وٌل. وأَمَّ

 بعٌض وهي أَقَّل وأَْرَذل ِمن الَكْسِر.

ِة.  * قُْلُت : وهي المشهوَرةُ عند العامَّ

ُجُل ، أَِليَ  قدو ً  ، َكَسِمعَ  الرَّ ُك ؛ بالفتْحِ  ، أَْليانٌ  وَكْبشٌ  يَأْلَى أليا  آلَىو بالمّدِ ، ، آلٍ و َمْقصوراً ُمنَّوناً ، ، أَلىو ْوهِريُّ ؛وعليه اْقتََصَر الجَ  ويَُحرَّ

 .األَلَيَةِ  على أَْفعَل : أَي َعِظيمُ 

ُجُل والمرأَةُ. أَْلياو أَْليانَة نَْعَجةٌ و  ، وكذا الرَّ

حاحِ : رُجلٌ   ، وبعُضهم يقولُه. ألياء ؛ والمرأَةُ عْجَزاُء ، وال تَقُل األَْليَةِ  أي َعِظيمُ  آلىّ  وفي الّصِ

ي : الذي يقولُه هو اليَِزيديُّ : َحَكاه عنه أَبو عبيٍد في نعوِت َخْلق اإلنسان.  قاَل ابُن بَّرِ

ّمِ ، مثَاُل ُعْمي ؛ ، أُْليٍ  ِمن ِرجالٍ   .أُْليٍ  ونِعاج أُْليٍ  وِكباٍش  أُْليٍ  نِساءٍ  َكذِلكَ و بالضَّ

ْرَب يَأْتي على أَْفعَل كأَْعَجز وأَْسته فَجَمعُوا فاِعالً على فُْعٍل ليعلََم أَنَّ  آلى ابُن ِسيَده : هو َجْمعُ  قالَ  على أَْصِله الغالِب عليه ألنَّ هذا الضَّ

 الُمراَد به أَْفعَل.

 َمْقُصور. أَلى  َجْمعبالمدِّ  أاَلءِ و ، أليانٍ  َجْمع أاَليَا نِساءٍ و ، أَليانَةٍ  َجْمع أَْلياناتٍ  ِكباٍش و

ةِ اإِلْبهاِم ، األَْليَةُ و ةُ التي تُقابِلُها ؛  : اللَّْحَمةُ في َضرَّ  بأَْليَةِ  فَتَفََل في عيٍن علّيِ وَمَسحها»الحِديُث : ومنه وهي اللَّْحَمةُ التي في أَْصِلها ، والضرَّ

 .«إِْبهاِمه

اء : و ة الِخْنَصر ، فغَلََّب. أَْليَة أََراَد : ؛ «الَكفِّ  أَْليَتَي السُّجوُد علَى»في حِديث البَرَّ  اإِلْبهاِم وَضرَّ

 نَقَلَه ابُن ِسيَده عن الفاِرِسّي. َحماةُ السَّاِق ؛ : األَْليَةُ و

ةُ وهي اللَّْحَمةُ الَكّفِ هي اللَّ  أَْليَةواليَِد ،  أَْليَة الِخْنَصِر اللَّْحَمةُ التي تَْحتها ، وهي أَْليَةُ  وقاَل اللّْيُث : ْحَمةُ التي في أَْصِل اإِلْبهاِم ، وفيها الضَّرَّ

 في الِخْنَصِر إلى الُكْرُسوع.

 عن ُكراعٍ. الَمجاَعةُ ؛ : األَْليَةُ و

 الشَّْحَمةُ. : األَْليَةُ و

ُجُل ِمن َمْجِلِسه حتى يقوَم ِمنال يُقاُم »جاَء في الِحديِث : و بالكْسِر ، الِقبَُل. ، اإِلْليَةُ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و أَي ِمن قِبَِل نْفِسه  ، «نَْفِسه إِْليَة الرَّ

 ِمن غْيِر أَْن يُْزَعج أَو يُقاَم.

 ، أَي ِمن تِْلقاِء نْفِسه. إْليَةٍ  ويقاُل : قاَم فالٌن ِمن ذي الجانُِب. : اإِلْليَةُ  قاَل غيُرهُ :و

ُجُل ِمْن ِليَِة نْفِسهُرِوي في حديِث ابِن ُعَمر : أَنَّه و  بِال أَِلٍف. ، كاَن يقوُم له الرَّ

 فأَْصلُها ِوْليَة ، قُِلبَِت الواُو َهْمزةً. إْليَة قاَل األْزهِريُّ : كأنَّه اسٌم من َوِلَي يَِلي ، وَمْن قالَ 

 * قُْلُت : فحينَئٍِذ َصوابُه أَْن يُْذَكَر في َوِلَي يَلي.

 قاَل النابِغَةُ : النِّعَُم ، ، بالمّدِ : اآلالءُ و

مح  وِ  هلــــــــــــــَُ لــــــــــــــُ
ُ

نــــــــــــــاُء املــــــــــــــ ُم املــــــــــــــلــــــــــــــوُ  وأَبــــــــــــــح  هــــــــــــــُ

ِم     عــــــــَ ٌر عــــــــلــــــــ  الــــــــنــــــــاِس يف اآالِء والــــــــنــــــــِّ (1)َفضــــــــــــــــــــــح
 

  
بالكْسِر ، كِمعًى وأَْمعاٍء ، وعلى  ، إِلًىو كَرحا وأرحاٍء ، ، *أاَلّ و بالياِء ، ، أَليٌ و بالفتْح ، كَدْلٍو وأَْدالٍء ، وأَْلٌو ، بالكْسِر ، ، إِْليٌ  واِحُدها

 األَخيَرةِ تُْكتَب بالياِء فُهنَّ َخْمٌس ، اقتََصَر الَجْوهِريُّ على األَخيَرتَْين.
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 بالكْسِر من غيِر تَْنوين. إْليوبضٍم فسكوٍن  أُْليٍ  وزاَد السَّخاوي وَزكريا في َشْرَحْيهما على أَْلفيِه المصطلح :

 األَْعشى :* قُْلُت : ومنه قَْوُل 

زاَ  وال  ُب اهلــــــــــــــــــُ رحهــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  ال يـ ي ــــــــــــــــــح  أَب

وُن إىل     ًا وال لــــــــــــــــَُ ض َرمحــــــــــــــــح طــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ (2)يـ
 

  
 هللِا. آالءِ  هنا واحدُ  إلى قاَل ابُن ِسيَده : يَجوُز أَْن يكونَ 

__________________ 
 اللسان والتهذيب.من أبيات ميدح غسان حا ارحتر من عندهم راجعاً ا والبيت يف  107( ديوانه ط بريوت ص 1)
 أصلها يف القاموس : وَأىّل. (*)
 .129/  1واللسان وعجزه يف املقايي   171( الديوان ط بريوت ص 2)
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 كاَن في أَْصِلِه ، ِواَل ، وأاََل في األَْصِل َواَل. إلى وقاَل ابُن األَْنباري :

 ، كَرحا وِمعًى وَدْلو ونحى. لَىاإلِ  واْقتََصَر الشمني في شْرِحه على الّشفاء على أَْربَعٍَة فقاَل :

 وقاَل َزكريَّا : أَْشَهُرها األاَل كَرحا.

 قاَل شْيُخنا : وهو غيُر َمْعروٍف.

 * قُْلُت : وكأنَّه أََخَذه ِمن ِسياِق الَجْوهِرّي حيُث اْقتََصَر عليه فقاَل : واِحُدها أاَل بالفتْح وقد يُْكَسُر.

ُجلُ  ، كغَنِّيِ : األَِليُّ و  عن ابِن األْعرابّيِ كاَن يَْنبَِغي أَن يَْذكَره في الواِو. الَكثيُر اإِليماِن ؛ الرَّ

 ِمن ِمياِه بَني ُسلَْيم ؛ ومنه قَْوُل الشاِعِر : ( 1): ماءٌ  أَْليَةُ و

َوًة  دح ة غــــــــــــــــُ يــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح م مــــــــــــــــا بــــــــــــــــَا أَل  كــــــــــــــــبهنــــــــــــــــ 

ر و     لــــــــــــّ ٌي جمــــــــــــُ دح (2)انصــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــَة الــــــــــــفــــــــــــر اء هــــــــــــَ
 

  
ّمِ : بَلَداِن بالَمْغِربِ  ، أُْليَةُ و  ، وِمن نَواِحي إْسِتجة ، كالُهما باألَْنَدلُِس. (3)ِمن نَواِحي إشبيلةَ  بالضَّ

 لبَني أَبي بْكِر بِن كالٍب. َهْضبَتَاِن بالَحْوأَبِ  بالفتْحِ : ، أَْليَتانِ و

 ع. بالمّدِ والتَّْخفيِف : ، آِليَةُ و

 ال أَْعِرُف ِمن أَْمِره َغْيَر هذا. آِليَةَ  وقاَل ياقوُت : قَْصرُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ وأَْنَشَد : أَْليَة لألَْليَتَْيِن ، فإِذا أَْفَرْدَت الواِحَدة قُْلت أَْليانِ  قاَل أَبو زْيٍد : ُهما

ِب  عـــــــــــــــــح ُة بـــــــــــــــــُن كـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــِ ا عـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــ 

بِ     ٌة مــــــــــــــــن رَكــــــــــــــــح فــــــــــــــــَ يــــــــــــــــنــــــــــــــــٌة واقــــــــــــــــِ عــــــــــــــــِ   ــــــــــــــــَ

  

 (4)اَج الَوطحِب تـَرحَتج  أَلحياُه ارحِ  

ي : وقد جاءَ   ؛ قاَل َعْنترةُ : أَْليَتان قاَل ابُن بَّرِ

فح  رحجــــــــــــُ ــــــــــــَ ِن تـ ــــــــــــح رحَدي ــــــــــــَ ين فـ قــــــــــــَ ــــــــــــح ل ــــــــــــَ ىَت مــــــــــــا تـ  مــــــــــــَ

طـــــــــــــارا     تـــــــــــــَ َك وُتســــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــح تــــــــــــــَ يــــــــــــــَ ُف أَلـــــــــــــح (5)َروانـــــــــــــِ
 

  
ءٌ  ورُجلٌ  . أاَلَّ اٍد : يَبيُع الشَّْحَم : نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ  ، كَشدَّ

ُرهُ. أَْليَةُ و  الحافِِر : ُمَؤخَّ

 التي تحَت الِخْنَصِر. (6)القََدم : ما َوقََع عليِه الَوْطُء من النحصة  أَْليَةُ و

 ، كعَصاةٍ : البَقََرةُ الَوْحشيَّةُ ؛ نَقَلَهُ األَْزهِريُّ ؛ لُغَةٌ في آلةٍ. أاَلةٌ و

إِْلياو
 إيليا وقد تقدََّم في الالم. ، بالكْسر : اسُم َمدينَِة بيِت الَمْقدِس. ويقاُل : ( 7)

 : اسُم رُجٍل. إِليَّاو

 ، بالفتْحِ : بِئٌْر في َحْزم بَني ُعَوال عن عراٍم. أَْليَةُ و

 .أَْلية ابنُ : أَْبرق : في بِاَلِد بَني أََسٍد قُْرَب األَْجفَر يقاُل له  أَْليَةُ و

 ماٌء لُسلَْيم. أْليَة َجِزيَرِة العََرب لألَْصمعّي : ابنُ  وفي كتابِ 
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 الشاةِ : ناِحيَةٌ قُْرَب الطََّرف. أَْليَةُ و

 .(8)وأَْيضاً : واٍد بالنبج بجانِِب غربة 

ْعر. أَليَّةو  ، كغنيَّة : َمْوِضٌع جاَء ِذْكُره في الّشِ

َدْت للضَّروَرةِ.  قاَل نَْصر : وكأَنَّ ياَءهُ ُشّدِ

ةِ. : الَمْملوَكةُ  األََمةُ و : [أمو]  وِخالُف الُحرَّ

 ُمثَلَّثَةً  أَْموانٌ و بالمّدِ ، َذَكَرُهما الَجْوهِريُّ ، ، آمٍ و بالكْسِر والمّدِ ، ، إماءٌ و بالتَّْحِريِك ، ، أََمواتٌ  ج المرأَةُ ذاُت العُبُوَدةِ ، األََمةُ  وفي التْهِذيِب :

أَْنَشَده  آمٍ  . وقاَل الشاِعُر فيعلى َطْرحِ الزائِِد ، اْقتََصَر الَجْوهِريُّ على الكْسِر ، ونَِظيُره عْنَد ِسْيبََوْيه أٌَخ وإِْخواٌن ، والضّم عن اللَّْحيانيّ 

 الَجْوهِريُّ :

__________________ 
 .«ماءة»( يف ايقوت : 1)
 .«أَلية»( معجم البلدان 2)
 واب إشبيلية ا كما يف ايقوت.( كذا والص3)
 ( اللسان.4)
 . واللسان.43( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( اللسان : الَبَخَصة.6)
 ( يف ايقوت : إلياء بسكون الالم واملد ا نقله ايقوت عن ا فصي.7)
 .«ُعرُن ة»( كذا ا ويف ايقوت 8)
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هــــــــــا  لــــــــــَ ُر َأهــــــــــح هــــــــــح َك الــــــــــد  لــــــــــَ وحٍء َأهــــــــــح ُة ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــ    ــــــــــََ

ِف     ـــــــــِ وال ريحُ آٍم خـــــــــَ ـــــــــهـــــــــا غـــــــــَ ـــــــــي َ  ف ـــــــــح ب ـــــــــَ ـــــــــم يـ ـــــــــل (1)ف
 

  
 وقاَل السُّلَْيك :

ي  ابلـــــــــــــــواِدي  يَب  َأال ال حـــــــــــــــَ  اي صـــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــِ

(2)إال  عـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــٌد وآٍم بـــــــــــــــــــا أَذحواِد    
 

  
 وقاَل َعْمُرو بُن َمْعديكرب :

ٍر و  يــــــــــــــــــح دًا َأوحالَد غــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــُ مح َأعــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــُ

فـــــــــــــاِد     َرن  عـــــــــــــلـــــــــــــ  الســـــــــــــــــــــــــــِّ ين آٍم مـــــــــــــَ (3)بـــــــــــــَ
 

  
 وقاَل آخُر :

ًة عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه  لـــــــــــــَ ُت الـــــــــــــطـــــــــــــرَي حـــــــــــــاجـــــــــــــِ رَكـــــــــــــح  تــــــــــــــَ

ُرشــــــــــــــــــــــــــاِت آِم     رحدي إىل الــــــــــــعــــــــــــُ ــــــــــــَ (4)كــــــــــــمــــــــــــا تـ
 

  
 وأَْنَشَد األَْزهِريُّ للُكَمْيت :

عــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــ  ُد ال ــــــــــــــــــــح  مَتحشــــــــــــــــــــــــــــــــــي هبــــــــــــــــــــا رُب

ر     َي اآِم الــــــــــــــــــــز وافــــــــــــــــــــِ اشــــــــــــــــــــــــــــــــــِ (5)م متــــــــــــــــــــَ
 

  
ي في تْركيِب خ م : وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  ل ف لمتّمِ

نح و  ين آم تــــــــــــداعــــــــــــوا فــــــــــــلــــــــــــم أكــــــــــــُ ُد بــــــــــــَ قــــــــــــح ــــــــــــَ  فـ

ا     ـــــــــكـــــــــَا واضـــــــــــــــــــــــَرعـــــــــَ ُم َأن أســـــــــــــــــــــــت (6)خـــــــــالفـــــــــهـــــــــُ
 

  
َّاُل الِكالبّي جاِهِليٌّ : إْموان وشاِهدُ   قَْوُل الشاِعِر ، وهو القَت

مــــــــــــــامــــــــــــــي هلــــــــــــــا وَأيب  اَء َأعــــــــــــــح  َأان ابــــــــــــــُن َألــــــــــــــح

واِن ابلــــــــــــعــــــــــــاِر     و اإِلمــــــــــــح نــــــــــــُ ــــــــــــَ رامــــــــــــَ  بـ (7)إذا تــــــــــــَ
 

  
ها ؛ ويقاُل : إنَّ صْدَر بيِت   القَتَّال :وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : عجَز هذا البيَت وَضبََطه بكْسِر الَهْمَزةِ. وَرواهُ اللّْحيانيُّ بضّمِ

ُعوَنين أَبداً   أما اإلماُء فال َتدح
 الخ. إذا تَراَمى

حاحِ. آمٍ  بالتَّْحِريِك ، ألنَّه جمع على أََمَوةٌ ،أَْصلُها و  ، وهو أَْفعُل ِمثُْل أَْينٍُق ، وال تُْجَمُع فَْعلَه بالتَّْسِكين على ذِلَك ؛ كما في الّصِ

ِد ، قاَل : وليَس شي َدل عليه بَجْمِعه أَو تَثْنيتِه أَو بفْعٍل إن ء ِمن األَْسماِء على َحْرفَْين إالَّ وقد َسقََط منه َحْرٌف يُْستَ * قُْلُت : وهو قَْوُل المبّرِ

 .أُْموانٌ  كاَن ُمْشتقاً منه ، ألنَّ أَقلَّ األُصوِل ثالثَةُ أَْحُرف ، فأََمةٌ الذّاِهُب منه واو لقَْوِلهم

ا كانْت ِمن ُحُروِف اللِّي أَْمَوةٌ ، قاَل أَبو الَهْيثم : أَْصلُهاو ا َجَمعُوها على ِمثاِل نَْخلَة ونَْخل لَِزَمهم أَْن يقولوابالتّْسِكيِن ، َحَذفُوا الَمها لمَّ  ن ، فلمَّ

لّسكوَت على الواِو فقدَّموا ، فَكرهوا أَن يَْجعَلُوها على َحْرفَْين ، وَكِرُهوا أَْن يَُردُّوا الواَو الَمْحذوفَةَ لما كانت آِخَر االسم ، يَْستَثْقلوَن ا آمٌ و أََمة

 فيَما بيَن األِلِف والميِم.الواَو فجعَلُوها أِلفاً 

 قاَل األَْزهِريُّ : وهذا قَْوٌل َحَسٌن.

ِد ، وهو أَْيضاً قَْوُل ِسْيبََوْيه فإنَّه َمثَّل  بأََكَمٍة وأََكٍم. آمٍ و أََمةٍ  * قُْلُت : واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على قَْوِل المبّرِ

 عُل.، وهو على تَْقديِر أَفْ  آمٍ  وقاَل اللْيُث : تقوُل ثالث

 قاَل األَْزهِريُّ : أُراهُ َذَهَب إلى أَنَّه كاَن في األْصل ثالث أَْمُويٍ.

 وقاَل ابُن جنِّي : القوُل فيه عْنِدي أَنَّ حرَكةَ العَْين قد عاقَبَْت في بعض المواِضعِ تاَء التّأْنِيِث ، وذلَك في األَْدواءِ 

__________________ 
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 ( اللسان والصحاح.1)
 اللسان.( 2)
 ( اللسان.3)
 برواية : 136/  1( اللسان وعجزه يف املقايي  4)

 كما هتدي إىل العرسات آم
 .642/  15( اللسان والتهذيب 5)
. 31البيت  67( املفضلية 6)  برواية : بين أُمِّ
 واللسان بدون نسبة ا وأورد للقتا  بيتاً آخر وروايته : 54( البيت يف ديوانه ص 7)

 أمـــــــــــــــــــا اإلمـــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــين ولـــــــــــــــــــداً 

 إذا تـــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــو اإلمـــــــــــــــــــوان ابلـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــار   

  

 وعجزه يف الصحاح ا والبيت الذي ذكره صاحب اللسان للقتا  ورد يف التكملة برواية :

 أمـــــــــــــــــــا اإلمـــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــين ولـــــــــــــــــــداً 

 إذا حتــــــــــــــــــــدث عــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــقضـــــــــــــــــــــــــــــــــي وإمــــــــــــــــــــراري   
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َ فقالوا َجِفر  َكنوا الَعاح َُقوا التاَء َأســــــــــــــح َلًة وَمِغَر َمغحَلًة ا فقد َتر  إىل ُمَعاقـََبة  (1)حَنحو َرِمث َرَمثاً وَحِبرَت َحَبطاً ا فإذا َأ ح َجفح
عات ا مل ا َحَذُفوا ال عة وَقصــــــــــــــَ نة وَجَفنات وَقصــــــــــــــح تاَء َحرُّكوا الَعاح ا فلم ا حرَكِة الَعاح لَء الت بحنِيِث ا ويف حنحِو قـَوحهلم : َجفح
َتَمعا يف فـََعلٍة َتراَفعا أَ  َتعاِقَباح ا فلم ا اجح

ُ
د يحن امل َقَطِت تعاقـََبِت التاُء وَحرََكة الَعاح َجَرل يف ذلَك جَمحَر  الضـــِّ كاَمهما ا فَبســـح حح
َقَطِت ا رَكُة التاَء ا وآَ  اأَلمحر ابملِ  َم ا َرََكِة ا وَأسح ِسريه أَفـحَعر.التاُء ُحكح  ثاِ  إىل َأنح صاَر كبن ه فـَعحٌر ا وفـَعحٌر ابٌب َتكح

ى أََمةً و  عن ابِن ِسيَده والَجْوهِريُّ ؛ قاَل ُرْؤبَة : : اتََّخَذَها ؛ تأَمَّ

 (2)يـَرحَضوحن ابلتـ عحِبيِد والت بِمي 
 بتَْسِكين الَهْمزةِ ، أَي اتَِّخْذ.،  أََمِتك َغْير اْستَأْم أََمةً  قاَل الَجْوهِريُّ : يقالُ  ؛ كاْستَأَْمى

اها تَأِْميَةً و  عن ابن ِسيَده. ؛ أََمةً  : َجعَلَها أَمَّ

ةً  وهذه عن اللّْحيانّي ، ، كَكُرَمْت ، أَُمَوتْ و، كَسِمعَْت ،  أَِميَتْ و المْرأَةُ ، كَرَمْت ، ( 3)أََمتِ و ةٍ : ، أُُموَّ  .أََمةً  صاَرتْ  كفُتُوَّ

نَّْوُر ، أََمتِ و  تموء مواًء : وقد ذُِكَر في الَهْمَزةِ. (4)وَكذِلَك ماءت  صاَحْت ؛ أَي : تَأُْمو إِماءً  كَرَمْت ، الّسِ

أَبو  (5)الُكْبرى  أَُميَّة فِمنْ وُهما األَْكبَر واألْصغَر ، اْبنا َعْبِد شمِس بِن عْبِد َمنَاٍف ، أَْوالد َعلٍَّة ،  قَبيلَةٌ من قَُرْيٍش ،  :أََمة ُمَصغَّر ، أَُميَّةَ  بَنُوو

حاحِ. أَُميَّةُ وُسْفيان بُن َحْرب والعَنابُِس واألَْعياُض ،  ْغرى ُهم ثالثَةُ إْخوة ألُّمِ اْسُمها َعْبلَة ، يقاُل لهم العَياَلت ، بالتَّْحريك ؛ كما في الّصِ  الصُّ

أَبا ُسْفيان واْسُمه َعْنبََسة وهو أَْكبَر ولِده ، وُسْفيان  أََميَّة يم. وقاَل ابُن قداَمةَ : َولَدَ * قُْلُت : وَعْبلَةُ هذه هي بنُت عبيِد ِمن البَراِجم ِمن تَمِ 

العاِص ، رِضَي هللاُ  وَحْرب والعاص وأَبو العاِص وأَبو العيص وأَبو َعْمرو ؛ فمن وِلد أَبي العاِص أَِميُر الُمْؤِمنِين ُعثْماُن بُن َعفَّان بِن أَبي

ين.تعالى عن ا العَنابُِس فُهم ستَّة أَو أَْربَعَة وقد تقدََّم ِذْكُرهم في الّسِ  ه ، وأَمَّ

بالتَّْحِريِك على التَّْخفيِف ، وهو األَْشَهر عْنَدهم ، كما في الِمْصباح ؛ وإليه أَشاَر  ( 6)أََمِويٌّ و بضّم ففتحٍ على الِقياِس ؛ ، أَُمِويٌّ  إليهم النّْسبَةُ و

 الَجْوهِريُّ بقْوِله وُربَّما فَتَحوا.

 أَْجراهُ َمْجرى نَُمْيرّي وُعقَْيلّي ، َحَكاه ِسْيبََوْيه. ، أَُميِّيٌّ  منهم َمْن يقوُل :و قاَل :

  أَْربَع ياآٍت.وقاَل الَجْوهِريُّ : يجمُع بينَ 

كةً : نِْسبَةٌ إلى بَلٍَد يقاُل له األََمِويَّانِ  أَما قَْوُل بعِضِهم : َعْلقََمةُ بُن ُعبَْيٍد ، وماِلُك بُن ُسبَْيعٍ و ألنَّ  فِفيِه نََظٌر ، بالتَّْحِريِك ، ، أََمَوةٌ  ، محرَّ

 أََمة قنيةَ بنِ  (8)مازِن بِن ثَْعلَبَةَ بِن سْعِد بِن ذبياِن ، وَعْلقمةُ الَمْذُكور هو ابُن عبيِد بِن بِن  (7)بِن بجالَةَ  أََمة الصَّواَب فيه أَنَّهما َمْنسوبان إلى

ْهِن التي َوِضعَْت على يِدِه في َحْرِب َعْبٍس وذْبيان. أََمة بنِ  (9)، وماِلُك هو ابُن ُسبَْيعِ بِن َعْمرو بِن قنيةَ   وهو صاِحُب الرُّ

ا البَلَُد الذ شاطيُّ تِْبعاً له  آُمويهوبالمّدِ ،  آمو ي َذَكره ففيه ثالُث لُغاٍت :وأَمَّ بضّمِ الميم أَو فَتْحها كَخالََوْيه كذا َضبََطها أَبو سْعٍد الَماِليني والرَّ

َوْيه وابُن الّسمعاني وابُن األثيِر تِْبعاً له ؛ ويقالُ   ينَةٌ بشّطِ جيحوَن وتُْعَرُف بآُمل أَْيضاً.بتَْشديِد الميم َضبََطه ياقوت ، وقالوا إنَّها َمد أَمُّ

ا أََمَوه بالتَّْحريِك فلم يَْضبْطه أََحٌد ، وأَْحر به أَن يكوَن تَْصحيفاً.  وأَمَّ

بَْيُر بُن العواِم فَولَ  األَمَويَّة بِن سعيِد بِن العاِص  بنُت خاِلدٍ  أََمةُ  أُمُّ خاِلدٍ و َجها الزُّ  َدْت له خاِلداً ، ُوِلَدْت بالَحبََشِة تََزوَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : حقر حقلة.1)
 واللسان. 143( ديوانه ص 2)
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(3.  ( يف القاموس : وآَمتح
 ( كذا ا والصواب كما يف الصحاح ا ماءت متوء مواًء.4)
 ولد أمية األكرب اثنا عشر ذكراً ا وذكرهم ا انظر ألاءهم هنا . 78( يف مجهرة ابن حزم ص 5)
 عل  هامش القاموس عن نسخة : وحُيَر ُ .( 6)
 .49/  1واألصر كالتبصري « حنالة»( يف اللباب البن األثري : 7)
 ؟قنية ؟( يف التبصري : عبد بن8)
 ( يف اللباب : قتيبة.9)
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راً ا َرَو  عنها موَس  وإبراهيُم ابحنا عقَبَة وُكَريحُب بُن ُسَليحَمان.  وَعمح
 عِدّيِ األْنصاِريَّة َمْجهولَة. بنِ  بْنُت خليفَةَ  أََمةُ و

 َصوابُه بْنُت الفاِرِسّي ، وهي التي لَِقيها سلماُن بمكَّةَ َمْجهولَة. بْنُت الفاِرِسيَِّة ، أََمةُ و

 رِضَي هللاُ عنهن. َصحابيَّاٌت ، ؛ (1)الغفاِريَّة ، ويقاُل آِمنَةُ  بْنُت أَبي الَحَكمِ  أََمةُ و

او  وهنا َذَكَرهُ الَجْوهِريُّ واألَْزهِريُّ وابُن ِسيَده. في الميِم ، ديِد ، ذُِكرَ بالفَتْحِ والتَّشْ  ، أَمَّ

ا وَكذِلكَ   بالَكْسر والتَّْشديِد تقدَّم ِذْكُره في الميِم. إمَّ

وهللِا قد  أََما إنَّ زيداً عاقٌِل ، يَْعنِي أنَّه عاقٌِل على الَحِقيقَِة ال على المجاِز. وتقوُل : أََما: تقوُل  بالتّْخفيِف : تَْحقيُق الَكالِم الذي يَتْلُوه ، ، أََماو

حاحِ.  َضَرَب زيٌد َعْمراً ؛ كما في الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

  األَْعرابّيِ.بَحَجٍر ؛ َحَكاهُ ابنُ  أََمةٍ  تقوُل العََرُب في الّدعاِء على اإلنساِن : َرماهُ هللاُ من كلِّ 

 قاَل ابُن ِسيَده : وأَراهُ ِمن كّلِ أَْمٍت بَحَجٍر.

هللِا  أُْموانُ وهللِا  إماءُ  جاَءني: هللِا ، وفي الجْمِع على التْكِسيِر  أََمتا هللِا ، فإذا ثنَّْيت قُْلُت : جاَءتْنِي أََمةُ  وقاَل ابُن كيسان : يقاُل : جاَءتْني

 هللِا على النَّْقِص. أَماتُ  هللِا ، ويَجوزُ  أََمواتُ و

 هللِا بِْنُت رزينَةَ خاِدَمةُ النبّيِ َصلَى هللا عليه وسلّم ، لهما صْحبَةٌ. أََمةُ وهللِا بْنُت َحْمَزةَ بِن عْبِد المطَّلِب أُمُّ الفَْضِل ؛  أََمةُ و

 هللِا بْنُت أَبي بْكَرةَ الثَّقَفّي تابِعيَّةُ بَْصريَّةٌ. أََمةُ و

ي للشاِعِر : ييأْتَمِ  وهو  بفالٍن ، أي يَأْتَمُّ به ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

قــــــــــــــَ   ــــــــــــــ  تـ ــــــــــــــُ يـ ــــــــــــــَ ه فـ ــــــــــــــَ ا اإلل ــــــــــــــ  رًا أَم ُزوُر امــــــــــــــح ــــــــــــــَ  نـ

ي و     بحمتــــــــــَِ ــــــــــَ َا فــــــــــي ا ــــــــــِ ر الصــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــح فــــــــــِ ــــــــــِ ا ب ــــــــــ  (2)أَم
 

  
 بُن عوِف بِن ماِلِك بِن أَْوٍس. أَُميَّةُ  بُن زيِد ابِن ماِلِك بِن عوِف بِن َعْمرو ؛ والثانِيَةُ : أَُميَّةُ  : قَبيلَتَاِن ِمن األْوِس ، إْحداُهما : أَُميَّة وبَنُو

 ، بالمّدِ وضم الميِم ، إلى البَلَِد الَمْذُكوِر. اآلُمويُّ  وأَبو محمٍد عبُد هللِا بُن علّيِ الَوِزيري

ْين ابِن جماَعةَ.قاَل الحافُِظ : نَقَْلته مجوداً ِمن خّطِ القاِضي عّزِ   الّدِ

، عن محمِد بِن َمْنصوٍر  338وَذَكَر أَبو القاِسِم الثالج أنَّه َحدَّثَهم في سوِق يَْحيَى َسنَة : * قلت : وَذَكَر ياقوُت وقاَل في نِْسبَتِه اآلِملي ، قاَل 

 الزاِهُد ، شيٌخ ألَبي سعٍد الَماِلينّي. اآلُمويُّ   محمود، ومثْلُه الُحَسْيُن بُن علّيِ بِن محمِد بنِ  (3)الشاِشّي عن ُسلَْيمان الشاذكوني 

هو وض. األَمَويُّ  : َجبٌَل بالَمْغِرِب ، منه أَبو بْكٍر محمُد بُن خيٍر الحافِظُ  أمُّ  ، بالتَّْحريِك ، وهو خاُل أَبي القاِسِم السَّهيلّي صاِحِب الرَّ

 بُن بجالَةَ قَبيلَتَان. أََمةُ   َزْيٍد ؛ وفي قَْيس :بِن ضبيعَةَ بنِ  أََمة وقاَل ابُن حبيٍب : في األْنصار

.: ، بالكْسِر  من اللّْيلِ  إِْنوٌ و : [أنو]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 َوْهٌن منه.: منه ؛ وقيَل  ساعةٌ  وَحَكى الفاِرِسيُّ عن ثَْعلَب : أَي

 .إْنوٌ و* قُْلُت : وَذَكَر الَجْوهِريُّ في واِحِد اآلناِء إْنٌي 

ل َذِلَك. إْنوانِ وِمن اللَّْيِل  إْنيانِ   : َمَضىيقالُ   ، فعلى هذا ال يكوُن مْستدركاً عليه ؛ تأَمَّ

ً  ءُ الشَّي أَنَى ي : [أني]  ، بالكْسرِ  إنًىو َمْفتوحاً َمْقصوراً كما في الُمْحَكم ؛ أَنى ، كَسحاٍب ؛ كما في النسخِ والصَّوابُ  أناءً و ، بالفتْحِ ، أَْنيا

 حاَن. : أَي ، كغَنِّيِ  أَنِيٌّ  وهو َمْقصوراً ،
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حاح. (4) (َغْْيَ انِظرِيَن ِإانهُ )؛ ومنه قَْولُه تعالى :  أَْدَركَ  أَْيضاً : أَي إنَىو  ؛ كما في الّصِ

__________________ 
 أسد الغابة.كما يف « أمية»( كذا ا ولعلها 1)
 ( اللسان.2)
 .«الشاذكوهي« : »آمر»( يف ايقوت 3)
 .53( األحزاب اآية 4)
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اُء : يقاُل :  أَو خاصٌّ بالنَّباتِ  ََلْ َيَِْن أَ )لََك وأَ لَْم يَنَْل لََك. وأَْجَوُدُهنَّ ما نََزَل به القُْرآن ، يْعنِي قَْولَه تعالى :  يَئِنْ  وأَ لَمْ  يَأْنِ  لَمْ أَ ؛ قاَل الفرَّ
 .أَنَى يَأْني ؛ هو من (1) (ِللَِّذيَن آَمُنوا

 لََك ونَاَل وأنال لََك ، ُكلُّهُ بمْعنًى واِحٍد أَي حاَن لََك. أَنَىووآَن لََك أَْن تَْفعََل 

حيلُ  أَنَى هل»الهْجَرةِ : في حِديِث و  أَي قَُرَب. ، «هل آنَ »في ِروايٍَة : وأَي حاَن َوْقتُه ؛  ، «الرَّ

 ؛ قاَل َعْمُرو بُن َحسَّان : أَنَى يَأْني ِء ُمْنتهاه ، َمْقصوٌر يُْكتَُب بالياِء ، وقدوقاَل ابُن األَْنباِري : األَنَى من بلُوغِ الشي

ــــــــــــــــَ  وُن لــــــــــــــــه بــــــــــــــــيـ نــــــــــــــــُ
َ

ِت املــــــــــــــــ خ ضــــــــــــــــــــــــــــــَ  وحٍم متــــــــــــــــََ

اُم     ٍة متـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ رِّ حـــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــُ (2)َأ. ول
 

  
 أَي أَدَرَك وبَلََغ.

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للُحَطْيئة : ، كَسحابٍ  األَناءُ  االسُم :و

ر و  يـــــــــــــــح هـــــــــــــــَ رت الـــــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــــاَء إىل ســـــــــــــــــــــــــــــُ  َأخـــــــــــــــ 

ر  فـــــــــــــــطـــــــــــــــاَ  يَب اأَلانُء     عـــــــــــــــح (3)َأو الشـــــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
حاحِ ؛ وِسياُق المصنِّف يَْقتَضي أنَّه اسٌم من آناهُ يُْؤنِيه * قُْلُت : هو اسٌم ِمن َره وَحبََسهُ وأَْبَطأَه ؛ كما في الّصِ وليَس َكذِلَك ،  أَنَى يَأْني أذا أَخَّ

 ويدلُّ على ذِلَك ِروايَةُ بعِضهم.

 آنـَيحُت الَعشاَء إىل ُسَهيحرٍ و 
ل.  فتأَمَّ

ي أَوانٍ و ، كِرَداٍء وأَْرِديٍَة ، آنِيَةٌ  ج روٌف ،َمعْ  م والمّدِ : بالكْسرِ  ، اإلناءُ  (4) و ألنَّه  اإلناُء إناءً  َجْمُع الَجْمعِ كِسقاٍء وأَسِقيٍَة وأَساٍق ، وإنَّما ُسّمِ

بمَخفَّفٍَة عنها إلْنِقالبِها في التَْكِسير  ُمْبدلةٌ ِمن الَهْمزةِ وليَستْ  آنِيَةٍ  قد بَلََغ أْن يُْعتَمل بما يُعانَى به من َطْبخٍ أَو َخْرٍز أَو نَِجاَرةٍ ، واألِلُف في

 واواً ، ولو ال ذِلَك لحكم عليه دوَن البََدِل ألَنَّ القَْلَب قياِسيٌّ والبََدَل َمْوقوٌف.

ً  الحميمُ  أَنَىو هُ ، فهو  :أَْنيا يم  آن  )؛ ومنه قَْولُه تعالى :  آنٍ  اْنتََهى َحرُّ َنها َوَبنْيَ ْحَِ حاح. (5) (َيُطوُفوَن بَ ي ْ  ، كما في الّصِ

، أَي ُمتناِهيٍَة في شدَّة الحّرِ ؛ وكذِلَك سائُِر  (6) (ُتْسقى ِمْن َعنْي  آنَِية  )الماُء : َسُخَن وبلَغ في الَحَراَرةِ ؛ وقْولُه تعالى :  أَنَى وقيَل :

َر قَْوله تعالى :  نُْضَجهُ وإِدراَكهُ غايَتَهُ ، أَو  : أَي ويُْكَسرُ  ، بالفتْحِ  أَناهُ  ءُ الشَّي وبَلََغ هذا الجواِهر  .(َغْْيَ انِظرِيَن ِإانهُ )وبلوَغهُ ؛ وبه فُّسِ

ي : ، كقَناةٍ : الِحْلُم والَوقاُر ، كاألَنى األناةُ و  ، كعلى ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 الّرِفحُ  مُيحٌن واأَلانُة َسعادةٌ 
ُ  ِمن النِّساِء : األَناةُ  قاَل األْصمعيُّ :و  ، قاَل أَبو حيَّة النميري : تأَنِّ و القيامِ  ، ونَّص األْصمعّي عن ، فيها فُتُوٌر ِعْندَ  التي المْرأَة

ٍر  ِة عـــــــــــــــامــــــــــــــِ ه َأانٌة مـــــــــــــــن َربـــــــــــــــيـــــــــــــــعـــــــــــــــَ تـــــــــــــــح  َرمـــــــــــــــَ

بحمَت     بحمتٍَ َأيِّ مـــــــــــَ حـــــــــــَ  يف مـــــــــــَ ُؤوُم الضـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ (7)نـ
 

  
 والَوْهنَانَةُ نَْحوها.

حاحِ.وقاَل ِسْيبََوْيِه : أَْصلُه َوناةٌ مثُْل   أََحَد وَوَحد ، من الَونَى ، كما في الّصِ

ْعِف ، فَهَمُزوا  أَناةٌ  وقاَل اللْيُث : يقاُل للَمْرأَةِ الُمباَرَكِة الَحِليمِة الُمواتِيةِ  ، والَجْمُع أَنواٌت. قاَل : وقاَل أَْهُل الُكوفَِة إِنَّما هي الَوناةُ ِمن الضَّ

 الواَو.

ِزينَةُ ال تَْصَخُب وال تُْفِحُش ؛ قاَل الشاِعُر :وقاَل أَبو   الدُّقَْيش : هي الُمباَرَكة ، وقيَل : هي الرَّ
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__________________ 
 .16( ا ديد اآية 1)
 ( اللسان.2)
 .«نيتوآ» 141/  1واملثبت كرواية الصحاح. ويف اللسان واملقايي  « . العشاء.. وآنيت»برواية :  54( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«اإلانءُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 4)
 .44( الرمحن اآية 5)
 .5( الغاشية اآية 6)
 ( اللسان والصحاح.7)
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ا  َت ثــــــــــــــيــــــــــــــاهبــــــــــــــِ َك حتــــــــــــــَح  َأانٌة كــــــــــــــبن  املِســــــــــــــــــــــــــــح

ر و     ِث الـــــــــر مـــــــــح رِّ يف َدمـــــــــِ زامـــــــــَ  الـــــــــطـــــــــ  (1)ريـــــــــَح خـــــــــُ
 

  
 .األناةِ و كثيُر الِحْلمِ  ، على فاعٍل : آنٍ  رُجلٌ و

ُجُل ، أَنِيَ و ً  كَسِمعَ  الرَّ ً و أنيا  تَثَبََّت. : أَي اْستَأْنَىو تَأَنَّى تأَنِّيا

حاح :  في األَْمِر ، أَي تَنَظََّر وتََرفََّق. تَأَنَّى وفي الّصِ

 بي ، انتَهى. أَناةَ  حتى ال تَأَنَّْيتُكَ  ، كقَناةٍ. يقاُل : األَناةُ  به َحْوالً ؛ واالسمُ  اْستُْؤنيَ  به : أَي اْنتََظَر به. يقاُل : اْستأْنَىو

 أَي اْنتََظْرُت وتََربَّْصُت. ، «بُكم اْستَأْنَْيتُ  وقد كنتُ »في حِديِث غْزَوةِ ُحنَْين : و

 بفالٍن ، أَي لم أُْعِجْله. اْستَأَنَْيتُ  وقاَل اللَّْيُث :

 ل ؛ وأَْنَشَد :في أَْمِرَك ، أَي ال تَْعجَ  اْستَأْنِ  ويقاُل :

هـــــــــــا  ـــــــــــورَِ  كـــــــــــلـــــــــــِّ رح يف أُم فـــــــــــَ ظـــــــــــح بحن تـــــــــــَ تـــــــــــَ  اســـــــــــــــــــــــــح

ِر و     وَكــــــــــ  و  فــــــــــتـــــــــــَ َت عــــــــــلــــــــــ  اهلــــــــــَ َزمــــــــــح (2)إذا عــــــــــَ
 

  
ُجلُ  أَنَىو ً  الرَّ ً  مثْلُ  أَنَِي إنىً و، كَجثَى ُجثِياً ،  أُنِيّا َر وأَْبَطأَ. ، كغَنِّيِ : أَِنيُّ  ، فهو *َرِضَي ِرضا  تَأَخَّ

ً  ءُ الشي أَنَى وقاَل اللَّْيُث : ر عن َوْقتِه ؛ ومنه قَْوله : يَأْنِي أُنِيّا  إذا تَأَخَّ

 (3)الزاُد ال آٍن وال َقفاُر و 
 فالٌن إذا تَمكََّث وتَثَبََّت واْنتََظَر. تَأَنَّى: ٌء وال َجِشٌب َغْير َمأُْدوٍم ؛ ومن هذا يقاُل أَي ال بطي

 ، كغَِنّيِ ، قَْول ابن ُمْقبِل : أَنِيّ  وشاِهدُ 

ٍة  مث يــــــــــَ حــــــــــِ ًا بــــــــــعــــــــــد َتضــــــــــــــــــــــــح يــــــــــّ َن أَنــــــــــِ لــــــــــح مــــــــــَ تــــــــــَ  احــــــــــح

را     جـــــــَ ـــــــالَن َأو هـــــــَ ي ـــــــِف مـــــــن جـــــــَ خـــــــارِي
َ
ر املـــــــ ثـــــــح (4)مـــــــِ

 

  
 ِء : إذا قَصَّْرت فيه ، وَرَوى أَبو سعيٍد بيَت الُحَطْيئة :في الشي أَنَّْيتُ والطَّعاَم في الناِر ، إذا أََطْلت مْكثَه ؛  أَنَّْيتُ  يقاُل : .كأَنَّى تَأْنِيَةً 

 أَنـ يحُت الَعشاَء إىل ُسَهيحرٍ و 
ْرته وَحبَْسته وأَْبَطأْت به. يقاُل : ال آنَْيتُهُ إِيناءً و  فُْرَصتَك ، أَي ال تَُؤّخرها إذا أَْمَكنَتْك. تُْؤنِ  : أَخَّ

رتَه فقدوكلُّ شي  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للُكَمْيت : آنَْيتَه َء أَخَّ

ــــــــاً و  ي ِخ طــــــــاهــــــــِ بــــــــح ؤحِن يف الــــــــطــــــــ  رحضــــــــــــــــــــــوفــــــــٍة مل تـــــــــُ  مــــــــَ

را     رغــــــــــَ َا غــــــــــَ ــــــــــا حــــــــــِ َوّرِه ُت إىل  ــــــــــُح ــــــــــح ل جــــــــــِ (5)عــــــــــَ
 

  
 ُحَطْيئة :كَسحاٍب ؛ ومنه قَْوُل ال األَناءُ  واالسُم منه

 آنـَيحُت الَعشاَء إىل ُسَهيحرٍ و 
 بمْعنًى واِحٍد. أَنَّْيتُ و آنَْيتُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

 .«وآَذْيتَ  آنَْيتَ  رأَْيتك»في حديِث صالةِ الُجْمعَِة و

ْرَت الَمِجي قاب.قاَل األْصمعيُّ : أَي أَخَّ ي الّرِ  َء وأَْبَطأَْت وآَذْيَت الناَس بتََخّطِ

بالَكْسِر َمْقصوراً نَقَلَه  اإلْنيُ  ، كَسحاٍب ؛ كذا في النسخِ والصَّوابُ  األَناءُ و ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي عبيَدةَ ، ويُْكَسرُ  ، بالفتْحِ  يُ األَنْ و

الَوْهُن  تَْرَجَمٍة ، وَحَكاها أَْيضاً األَْخفَُش ؛َحَكاها الفاِرِسيُّ عن ثَْعلَب ، وقد أَْفَرَدها المصنُِّف ب واإِلْنُو ، بالكْسرِ  الَجْوهِريُّ عن األَْخفَش ؛

ا  منه. أَّي ساعٍة كانتْ  والسَّاَعةُ من اللّْيِل ، أَو ساَعةٌ مَّ

 ِمَن اللْيِل وإِْنواِن. إْنيانِ  يقاُل : َمَضى
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 ؛ قاَل أَْهُل اللغةِ  (6) (َوِمْن آانِء اللَّْيلِ )وفي التَّْنِزيِل : 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 يف القاموس رله ابلياء. (*)
( اللســان والتهذيب بدون نســبة ا ويف األســاس نســبة  ارثة بن بدر ا وكتب مصــححه هبامشــه : هذا البيت من قصــيدة مشــهورة لعبد القي  2)

 بن خفاف الربمجي مطلعها :
ـــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــين إن إاي  كـــــــــــــــــــــــــــادب ي  أب

ــــــــــــــــت إىل ا     ملــــــــــــــــكــــــــــــــــارم فــــــــــــــــاعــــــــــــــــجــــــــــــــــرفــــــــــــــــإذا دعــــــــــــــــي

  

 ( اللسان والتهذيب.3)
ونســــــبه لتميم بن أيّب ا وقا  : ُأين تصــــــغري إ. واحد والبيت يف ديوانه ص « جيالن»ومعجم البلدان « أو هجر»( اللســــــان والتهذيب وفيهما 4)

 والتكملة. آانء اللير. 92
 ( اللسان والصحاح.5)
 .130( طه اآية 6)
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اُج : اٍء ا وَمنح قا َ  إينٌ  ا فَمنح قا َ  ِإ.ّ و  ِإينحٌ  ســـــــــــــــاَعاُته ا واِحُدها الليرِ  آانءُ  منهم الزج  فهو ِمثحُر  ِإ.ً  فهو مثحُر حِنحي وَأحنح
ُر اهلَُذد  : ُتَـَنخِّ

عاٍء ؛ قاَ  امل  ِمعً  وأَمح
وارُِده  ًا مـــــــــــَ يـــــــــــّ َر خَمحشـــــــــــــــــــــــــِ غـــــــــــح  الســـــــــــــــــــــــــالـــــــــــُك الـــــــــــثــــــــــــ 

ُر     عـــــــــِ تـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ ُر يـ رِّ ِإينٍح َقضـــــــــــــــــــــــاُه الـــــــــلـــــــــيـــــــــح (1)يف كـــــــــُ
 

  
 ؛ وأَْنَشَده الَجْوهِريُّ : (2)قاَل األْزهِرّي : كذا َرَواهُ ابُن األْنباِري 

ه  ر تـــــــــــُ ِف مـــــــــــِ طـــــــــــح دحِح الـــــــــــعـــــــــــَ ريف كـــــــــــقـــــــــــِ و ومـــــــــــُ لـــــــــــح  حـــــــــــُ

ُر     عـــــــــِ تـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ (3)يف كـــــــــرِّ إينٍح َقضـــــــــــــــــــــــاه الـــــــــلـــــــــيـــــــــُر يـ
 

  
بفتْحِ األلِف ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ  أَنىوبكْسِر األلِف ،  إِنىوبسكوِن النوِن ،  ( 4)أْني: ِل على ثالثَِة أَْوُجه الليْ  آناءِ  وقاَل ابُن األْنباِري : واِحدُ 

 : اإِلنَى في

ٍر  هــــــــــــا يف نصــــــــــــــــــــــــــِف شــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــح لــــــــــــَ تح محــــــــــــَح  أمتــــــــــــَ 

ــــــــــــــــُر و     الِت إً. طــــــــــــــــوي ُر ا ــــــــــــــــامــــــــــــــــِ (5)محــــــــــــــــَح
 

  
 .إْني  فيوَمَضى إِْنٌو ِمن اللْيِل : أَي َوْقٌت ، لُغَةٌ 

 قاَل أَبو علّيِ : وهذا كقَْولهم َجبَْوت الَخراَج ِجباَوةَ ، أُْبِدلَِت الواُو من الياِء.

. آناءٌ  ، كإلَى وعلى : ُكلُّ النَّهاِر ، ج اإِلنَىو  ، بالمّدِ

 ، كعُتِّيِ بالضّمِ والكْسِر ؛ ومنه قَْوُل الشاِعِر : إِنيٌّ و أُنِيٌّ و

ّي  نح لــــــــــُِ ــــــــــيب مــــــــــِ رِي َر شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح ث َت د مــــــــــِ ــــــــــح ي ــــــــــَ  اي ل

اُ  اأُلينّ و     حـــــــ  ِ  ضـــــــــــــــــــَ دح رِيـــــــُب الصـــــــــــــــــــــِّ َو شـــــــــــــــــــَ (6)هـــــُ
 

  
 يقوُل : في أَّيِ ساَعٍة ِجئْته َوَجْدته يَْضَحك.

َدةِ : بِئٌْر بالَمدينَِة لبنِي قَُرْيَظةَ  أُنَاو ا فََرَغ ِمن غْزَوةِ  وسلمعليههللاصلى، وهناك نََزَل النبيُّ  ، َكُهنا أَو َكَحتَّى ، أَو بَكْسِر النُّوِن الُمَشدَّ ، لمَّ

َدةِ كَحتَّى وقد تقدََّم.الخْنَدِق وقََصَد بَني النَِّضير ؛ قالَهُ نَْصر وَضبََطه بالضّمِ وتَْخفيِف النُّوِن. ومنه  م َمْن َضبََطه بالموحَّ

 ؛ وبعُضهم يقوُل : عيُن َونَى. أُنَى قُْرَب السَّواِحل بيَن َمْديَن والصَّال ؛ عن نَْصر ؛ وإليه يَُضاُف عينُ  واٍد بَطريِق حاّجِ ِمْصرَ  ، كُهنَا : أُنَاو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ً  فََق ، كتَأَنىَّ ؛ عن ابِن األْعرابّيِ.: إذا رَ  أَنَى يَأْنى أَْنيا

 .(8)، أَي تاَرةً بعد تاَرةٍ  (7) آنِيَةٍ  بعد آنِيَةٌ  وحَكى الفاِرِسيُّ : أَتَْيتَه

 فاِعلَة ، والَمْعروُف آِونَة. اإِلنَى قاَل ابُن ِسيَده : وأُراهُ بَنى من

 أَْبعَده ِمثْل أَناءه ؛ وأَْنَشَد يَْعقوُب للسلمية ::  آناهُ و، بالكْسِر ، أَي َرجاَك  إِنَاتَك ويقاُل : ال تَْقَطعْ 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــَك عـــــــــــــن ي ـــــــــــــِ ن ؤح ـــــــــــــُ ـــــــــــــذي يـ ِر ال  عـــــــــــــن اأَلمـــــــــــــح

يــــــــــــحــــــــــــِة والــــــــــــوداِد و     ِر الــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــِ ن َأهــــــــــــح (9)عــــــــــــَ
 

  
تَْخرج أَ دها هاء ، َحَكى ِسْيبََوْيه : أَنَّه قيَل ألَعرابّيِ َسَكَن البَلََد : ، بكْسِر األِلِف والنُّوِن وسكوِن الياِء بَعْ  إِنَْيه ويَقُولُوَن في اإِلْنكاِر واالْستِبعاِد :

أَْنَكر اْستِفهاَمهم إِيَّاه. وهذه اللَّْفَظةُ قد َوَرَدْت في  ؟تَقُولُوَن لي هذا القَْول وأَنا َمْعروٌف بهذا الِفْعلأَ يْعنِي  ؟إِنِيه أنا: أَ فقاَل  ؟إذا أْخَصبَِت الباِديَةُ 

 ِديِث ُجلَْيبِيب في ُمْسنِد أَْحمد ، وفيها اْختِالٌف كثيٌر ، راجع النهاية.ح

 بالمّدِ وكْسِر النوِن : قَْلعَةٌ َحِصينَةٌ ، وَمدينَةٌ بأَْرِض إْرِمينِيَة بيَن خالط وكنجة ، عن ياقوت. آنِيُ و

__________________ 
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 .«بكر ِإينّ »( هبذه الرواية ورد يف الصحاح. واللسان وفيه 1)
 ( كذا ابألصر نقاًل عن اللسان ا والذي يف التهذيب :2)

 بكر إين قضاه   ينتعر
 برواية : 35/  2( أورد اللسان والصحاح أيضاً هذه الرواية ا والبيت يف شعره يف ديوان اهلذليا 3)

 حــــــــــــــلــــــــــــــو ومــــــــــــــّر كــــــــــــــعــــــــــــــطــــــــــــــف الــــــــــــــقــــــــــــــدح مــــــــــــــرّتــــــــــــــه 

ـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــر يـــــــــــــــنـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــر     بـــــــــــــــكـــــــــــــــر إينٍّ حـــــــــــــــذاه ال

  

 بكسر اهلمزة.« إينّ »اللسان والتهذيب ( وردت يف 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 وزاد فيها شطراً  لثاً : 142/  1( اللسان واملقايي  6)

 إذا الدالء محلتهن الد د
 واللسان : آينة بعد آينٍة. 143/  1( يف املقايي  7)
 ( يف املقايي  : أحياانً بعد أحيان ا ويقا  : لرة بعد لرة.8)
 ان.( اللس9)
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ةُ و : [أوو] .:  ، بالضّمِ والشَّدِّ  األَوَّ  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ، كُصَرٍد. أَُووٌ  الدَّاِهيَةُ ، ج وقاَل أَبو َعْمٍر وهي :

ةٌ  قاَل : يقاُل ما هو إِالَّ  ِحيح  ؟يا فَتَى األَُووِ  ِمن أُوَّ أَي داِهيَةٌ ِمن الدَّواهي ؛ قاَل : وهذا أَْغَرُب ما جاَء عنهم حين َجعَلوا الواَو كالَحْرِف الصَّ

ِحيَحة ، قاَل : والِقياُس في ذِلكَ  األَُووُ  في َمْوِضع اإِلْعراِب فقالوا ةٍ وقُوًى ، ولكن ُحِكي هذا الَحْرُف َمْحفوظاً  األَُوى ، بالواِو الصَّ عن ِمثْل قُوَّ

 العََرِب.

ً  إليه أََوْيتُ وَمْنِزلي ،  أََوْيتُ  ي  :[أوي] اء ، بالضّمِ ويُْكَسرْ  ، كعُتِّيِ  أُِويَّا ْيُت تَأِْويَةً و ؛ األخيَرةُ عن الفرَّ ْيتُ و أَوَّ ِكالُهما  اتََّوْيتُ و ( 1)أْتََوْيتُ و تَأَوَّ

 ؛ قاَل لبيٌد : وَسَكْنتُه وُعْدُت إليه نََزْلتُه بنَْفِسي على اْفتَعَْلت :

ًة  ــــــــــَ ــــــــــن ــــــــــٍة وجــــــــــذب كــــــــــرِي ي وٍح صــــــــــــــــــــــــافــــــــــِ ــــــــــُ ب  بصــــــــــــــــــــــــَ

هــــــــــــــــــا     امــــــــــــــــــُ ٍر أَيحيت لــــــــــــــــــه إهبــــــــــــــــــح َؤتــــــــــــــــــ  (2)مبــــــــــــــــــُ
 

  
  أَبي كبيٍر :إليه أَي ُعْدُت ، إالَّ أنَّه قَلََب الواَو أَلفاً وُحِذفَِت الياُء التي هي الُم الِفْعِل ؛ وقَْولُ  أََوْيتُ  له ، أَي يَْفتَِعُل ِمن يَأْتَِوي إنَّما أَرادَ 

هــــــــــا و  رحيــــــــــُ َض بـــــــــــَ وبــــــــــِ ِ تــــــــــُ اح تــــــــــَ يـــــــــــَ راضــــــــــــــــــــــــُه الســــــــــــــــــــــــِّ  عــــــــــُ

ِر     هــــــــــَ ــــــــــح بـ هــــــــــا لــــــــــعــــــــــجــــــــــٍ  عــــــــــَ فــــــــــُ وائــــــــــِ (3)َ حِوي طــــــــــَ
 

  
 للِقِسّيِ ، وإِنَّما ذِلَك للَحيَواِن. األُِويَّ  اْستَعارَ 

ْيتُهو ، بالقْصِر ، أََوْيتُهو حاحِ. أَْنَزْلتُه ، بالمّدِ : أَي آَوْيتُهو ، بالشّدِ ، أَوَّ  ، فَعَْلت وأَْفعَْلت بمْعنًى ؛ عن أَبي زْيٍد ، كما في الّصِ

ا أَبو عبيٍد فقاَل :  إلى فاُلٍن ، َمْقصوٌر ال َغْير. أََوْيتُ و،  آَوْيتُهو أََوْيتُه فأَمَّ

ً  فاُلٌن إلى َمْنزِلهِ  أََوى وقاَل األْزهُريُّ : تقوُل العََرُب : َسآِوي ِإىل َجَبل  )ِكتاٍب ؛ ومنه قَْولُه تعالى : ، ك إِواءً و، على فُعوٍل ،  أُِويّا
 فاُلناً إذا أَْنَزْلته بَك. أََوْيتُ : ، هذا الَكالُم الجيُِّد. قاَل : وِمن العََرِب َمْن يقوُل  إِيواءٌ  أَنا آَوْيتُهو،  (4) (يَ ْعِصُمِ  ِمَن اْلماءِ 

 .آَوْيتُها اإِلبَِل : بمْعنَى أََوْيتُ و

 إليه. أََوْيتُ  فاُلناً بمْعنَى أََوْيتُ  ، قاَل : ويقاُل : آَوْيتُ  ، بقَْصِر األِلِف ، بمْعنَى أََوْيتُ  وأَْنَكَر أَبو الَهْيثم أَْن تقولَ 

 أَبو الَهْيثم ، رِحَمه هللاُ ، هذه اللُّغَةَ ، وهي فَِصيَحةٌ. (5)قاَل األَْزهِريُّ : ولم يَْعِرف 

وني إلَْيُكم ؛ قاَل : والَمْقصوُد منهما الِزٌم وُمتَعّدِ ؛  (6) «تأووني على أَنْ »ألَْنصار : في حِديِث بَْيعَة او ألقَْطع في »قَْولُه : ومنه ، أَي تضمُّ

ه البَْيَدُر ويَْجَمعَه. ، «الَجِرينُ  يَأِْويَهُ  ثََمٍر حتى  أَي يَُضمَّ

الةَ إالَّ ضالٌّ  يَأِْوي ال»في حِديٍث آخر : و  .«الضَّ

ثِين بالياِء ، وهو َصِحيٌح ال اْرتِياَب فيه ، كما َرَواهُ أَبو عبيٍد عن أَْصح  ابِِه.قاَل األْزهِريُّ : هكذا َرَواهُ فُصحاُء الُمحّدِ

 وِمن الَمْقصوِر الالِزمِ 

 أَي َرَجَع إليه. ، «إلى هللاِ  فأََوى أَما أَحُدهم»الحِديُث : 

 لنا ولم يَْجعَْلنا ُمْنتَِشِرين كالبََهائِِم. َمأْوىَ  أَي َردَّنا إلى ؛ «آَوانَاوالحْمُد هلِل الذي َكفانا »ُث الدُّعاِء : حِدي ودِ وِمن الَمْمد

 ، بكْسِرها. الَمأِْويو ، بفتْحِ الواِو ، الَمأَْوىو

ة ، وهو شاذٌّ ، وقد فَسَّْرناه في َمأْقِي العَْيِن ، بكْسِر القاِف ، انتََهى.ا َمأَْوى اإِلبِل ، بكْسِر الواِو ، لُغَةٌ في َمأِْوي قاَل الَجْوهِريُّ :  إِلبِِل خاصَّ

ي اُء : ذُِكَر لي أَنَّ بعَض العََرِب يسّمِ  ، بَكْسِر الواِو ، قاَل : وهو ناِدٌر ، لم يَِجْئ ِمن َذواِت الياِء والواِو َمْفِعٌل ، َمأِْوي اإِلبِلِ  َمأَْوى وقاَل الفرَّ

 بكْسِر العَْيِن ، إالَّ َحْرفَْين : َمأْقِي
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__________________ 
 .ائتَـَويحتُ و ( يف القاموس : واتـ َويحُت 1)
 .    له إهبامها ا واللسان... وفيه : وصبوح 175( ديوانه ط بريوت ص 2)
 واللسان. 103/  2( ديوان اهلذليا 3)
 .43( هود اآية 4)
 «ومل حيفة» 650/  15( يف التهذيب أو  5)
 ( يف اللسان : تـُؤحووين.6)
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ِ ا   وُمو  وَمبحٌ . َمبحَو  اإِلِبِر ا وُ ا انِدرَاِن ا والّلَغُة العالَِيُة فيهما َمبحِويو الَعاح
 إليه اإِلبُِل. تَأِْوي الَمكانُ  ، بالهاِء ، وهو الَمأَْواةُ  قاَل األْزهِريُّ : َسِمْعُت الفَِصيَح من بَني كالٍب يقوُل لمأَْوى اإِلبل :و

 ُء لْيالً أَو نهاراً.إليه الشي يَأِْوي ُكلُّ َمكانٍ  الَمأَْوى وقاَل الَجْوهِريُّ :

تِ و ً  الطَّْيرِ  تَأَوَّ يا عَتْ  على تَفاَعلَْت : تآَوتْ  يَجوزُ و ؛ قاَل األْزهِريُّ : تَأَّوِ يَةٌ ُمتَ  بعُضها إلى بعٍض ، فهي تََجمَّ ياتٌ و أَّوِ  .ُمتَأَّوِ

تْ  واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على  .تَأَوَّ

ياتٌ  ، كُجِثّيِ : أَِويٌّ  َطْيرٌ و  ، كأنَّه على حْذِف الزائِِد. ُمتَأَّوِ

حاحِ : وُهنَّ  اجِ يَِصُف األثافي : آوٍ  َجْمعُ  أُُويٌّ  وفي الّصِ  مثَاُل باٍك وبُِكّيِ ؛ وأَْنَشَد للعجَّ

ِوي   نــــــــــــــــــــــاِدُ  الــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــ  ف  واجلــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــَ

َدُأ اأُلِوي      داين ا ــــــــــــــــــــِ (1)كــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــُ
 

  
 َشبّه كلَّ أثِْفيٍَة بِحَدأَةٍ.

 ، بالكْسِر والتَّْشديِد. إِيَّةً و أَْويَةً  له يأِْوي ؛ ولو قاَل كَرَمى كاَن أَْصَرح ؛ له ، كَرَوى أََوىو

 قاَل الَجوهِريُّ : تُْقلَُب الواُو ياْء لكْسَرةِ ما قَْبلها وتُدَغُم ، وفي نسخٍة : لسكوِن ما قَْبِلها.

ي : َصوابُه إلْجتِماِعها مع الياِء وسبِقها بالسكوِن.  قاَل ابُن بَّرِ

حاحِ ؛ قاَل ُزَهْير :وَرثَى له ، كم : َرقَّ  َمأْواةً و ، ُمَخفَّفَة ، َمأِْويَةً و  ا في الّصِ

 (2)أبَن اخلَِليرُت ومل أَيحُووا ملنح تـَرَُكوا 
ي في سجوِدِه حتى كنَّا»في الحِديِث : و ه َضبُعَْيه عن  ، «له نَأِْوي كاَن يَُخّوِ أَي نَْرثي له ونُْشِفُق عليه من شدَّةِ إْقالِله بَْطنَه عن األْرِض وَمّدِ

 َجْنبَْيه.

 ، قَْوُل الشاِعِر : أيَّةً  أَي ال تَْرَحُم َزْوجها وال تَِرقُّ له عْنَد اإِلْعداِم ؛ وشاِهدُ  ، «له من قلَّة تَأِْوي ال»يرة : في حِديث المغو

ًة  ــــــــــــــــــــــــــ  راَن هلل أَي فــــــــــــــــــــــــــح  أَراين وال كــــــــــــــــــــــــــُ

يـــــــِر     نـــــــِ ُت غـــــــرَي مـــــــُ بـــــــح ي لـــــــقـــــــد طـــــــالـــــــَ ســـــــــــــــــــــِ فح (3)لـــــــنــــــــَ
 

  
 له إذا َرحَم له. أََوى ، اْفتَعََل ِمن كائْتََوى ، أَي َرحْمتُها وَرقَْقُت لها ، أَيَّةً  لنَْفِسي أََوْيتُ  أَراَد :

 إلى فاُلٍن ، أَي انضمَّ إليه. أيو : (4)قُْلَت  أَوى يَأِْوي وإذا أََمْرَت ِمن

 ال يَْنصِرُف وهو أَْفعَل. آَوىو،  آَوى ج بناتُ  ِمن ابن ، آَوى ، وال يُْفَصلُ  (5)، فاِرِسيّتُها چفال  ُدَوْيبَّةٌ  : َمْعرفةٌ ، آَوى ابنُ و

 بنات ال يُْصَرُف على حاٍل ويُْحَمل على أَْفعََل مثُْل أَْفعَى ونَْحوها. (6)وقاَل اللَّْيُث : 

والَجَمل إنَّه ِمن بناِت داِعٍر ، ولذِلَك  قاَل أَبو الَهْيثم : وإِنَّما قيَل في الجِميعِ بناُت ، لتَأْنِيِث الجماَعِة كما يقاُل للفََرِس إنَّه ِمن بناِت أَْعَوَج ،

 يَْعويَن ؛ كما يقاُل للنِّساِء ، وإن كانْت هذه األْشياُء ذكوراً. آَوى قالوا : رأَْيت جماالً يَتَهاَدْوَن وبناَت لَبُوٍن يَتََوقَّْصَن وبناتِ 

ّيِ  ، بالمّدِ : آَوةُ و ة.؛ والصَّواُب أَنَّها بُلَْيَدةٌ تقا د قُْرَب الرَّ  بُل َساَوةَ على ما اْشتُِهَر على أَْلِسنَة العامَّ

َدةِ وقد تقدََّم ِذْكُرها.يقاُل آبَةُ و  * ، بالباِء الموحَّ

 قاَل ياقوُت : وأَْهلُها شيعَةٌ ، وأَْهُل ساَوةَ سنية.

ّيِ ، ففيه نََظٌر ، وكأنَّه نََظَر إلى جريِر بِن عبدِ  ا قَْوُل المصنِِّف : قُْرَب الرَّ   الحميِد اآلبي ، يقاُل في نِْسبَتِه الّراِزيوأَمَّ
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__________________ 
 .152/  1واملقايي  « يداين»واللسان والثاين يف التهذيب وفيه  67( ديوانه ص 1)
 وعجزه : 47( ديوانه ط بريوت ص 2)

 زّودو  اشتياقاً أيًة سلكواو 
 وصدره يف اللسان.

 ( اللسان والتهذيب.3)
 اللسان : ائحِو.( يف 4)
 ( يف الصحاح واللسان : ِشَغا .5)
 ( يف اللسان : ابن آو .6)
 يف القاموس : آية. (*)
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له ِمن آبَُة هذه ا ف ا َسَكَن الر ي  وَأصح َذحكوَر إل 
 تَبم ر.أَيضاً ا فظن  أن ه ِمن َأعحماِ  الّريِّ ا وليَ  َكذِلَك ا فإن  امل

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، قيَل : جنَّةُ الَمبِيِت ؛ وقيَل : إنَّها َجنَّةُ تَصيُر إليها أَْرواُح الشُّهداِء. (1) (َجنَُّة اْلَمْأوى)قْولُه تعالى : 

 في َغْيِر الطَّْير ، قاَل الحاِرُث بُن ِحْلزة : التَّأَّوي وقد جاءَ 

بـــــــــــــــــٌة مـــــــــــــــــن  راضـــــــــــــــــــــــــــــــِ َبو تح لـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــتـــــــــــــــــَ

قـــــــــــــــــاُء     ـــــــــــــــــح م أَل يِّ كـــــــــــــــــبهنـــــــــــــــــ  (2)كـــــــــــــــــرِّ حـــــــــــــــــَ
 

  
ى وفي نواِدِر األَْعراِب :  ، إذا تَقارَب للبرِء. آَوىو أََوىوالُجْرُح  تَأَوَّ

ْيتُ  وَرَوى ابُن ُشَمْيل عن العََرِب :  لتَريَع إلى َصْوتِك ؛ ومنه قَْوُل الشاِعِر : ( 3)آو ، إذا َدَعوتَها تَأِْويَةً  بالَخْيلِ  أَوَّ

ُه  لـــــــــــُ واهـــــــــــِ ٍب قـــــــــــاٍس صـــــــــــــــــــــــــَ ٍر جلـــــــــــَِ  يف حـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ

ه : آُو     الفــــــــــِ ِر يف َأســـــــــــــــــــــــح (4)يــــــــــقــــــــــاُ  لــــــــــلــــــــــخــــــــــيــــــــــح
 

  
قاعِ يَِصُف الخْيَل :  قاَل األْزهِريُّ : وهو َصِحيٌح َمْعُروٌف ِمْن ُدعاِء العََرِب َخْيلَها ؛ ومنه قَْوُل عِدّيِ بِن الّرِ

جــــــــــح  ن  عــــــــــَ وح هــــــــــُ ــــــــــقــــــــــَ َن مــــــــــن ال ــــــــــح ل مــــــــــِ ــــــــــد عــــــــــَ  ٌم وق

ومـــــــــــــــي     دمـــــــــــــــي وآُوو قـــــــــــــــُ يب واقـــــــــــــــح (5)ِ  هـــــــــــــــَ
 

  
 ، بمدَّةٍ َطويلٍَة. آيْ  قاَل وُربَّما قيَل لها من بَِعيٍد :

ْيتُ  ويقاُل : ً  بها أَوَّ يا ْت تَأّوِ ى إذا اْنضمَّ بعُضها إلى بعٍض كما فتَأَوَّ  الناُس ؛ وأَْنَشَد بيَت ابِن ِحلِّزة : يَتَأَوَّ

 فَتَبو تح له َقراِضبٌة.
 لفالٍن : أَي اْرَحْمه. أَوِّ و

ة : اْستَأَْواهُ و مَّ  : اْستَْرَحمه ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لذي الرُّ

ِر  ر  أَمـــــــــح ِوين ضــــــــــــــــــــــــُ ِر مــــــــــن مل ُيشــــــــــــــــــــــــح  عــــــــــلــــــــــ  أَمــــــــــح

ه مـــــــــا َأَو  لـــــــــيـــــــــا و     تـــــــــُ ـــــــــح بحَويـ تـــــــــَ ـــــــــين اســـــــــــــــــــــــح (6)لـــــــــو أَن
 

  
ةٌ  وقاَل الَماِزنيُّ :  ِمن الِفْعل فاِعلَةٌ ، وأَْصلُه آِوَوةٌ ، أُْدِغَمِت الواُو في الواِو وُشدَّْت. آوَّ

كعاُووه ، وهو ِمن الِفْعل فاُعوٌل ، والهاُء فيه  آُووه وقاَل أَبو حاتِِم : هو ِمن الِفْعل فَْعلَةٌ ، ِزيَدِت األِلُف ؛ قاَل : وقْوٌم ِمن األَعراِب يَقولُوَن :

 أَْصِليَّة.

ِن ، وهو ِمن ُمضاَعِف الواِو ؛ قاَل الشاِعُر : أَوِّ  لَهُ كقَْوِلك أَْولى له ، ويقاُل له أَوَّ  ابُن ِسيَده : وقالَ   ِمن كذا ، على مْعنَى التحزُّ

ا  رحهتـــــــــــــــُ ذِكـــــــــــــــرَاهـــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــا ذَكـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَبوِّ ل  ف

اء و     نـــــــــــــا ولـــــــــــــَ ِد أَرحٍض ُدونـــــــــــــَ عـــــــــــــح (7)مـــــــــــــن بــــــــــــــُ
 

  
اُء : أَْنَشدنِيه ابُن الجَ  اح :وقاَل الفرَّ  رَّ

َر  إذا ما ذََكرحهُتا  فَبوحه ِمن الذِّكح
ى ، َمْقصوراً ، أَْن يَقوَل في يَتَفَعَّل أَْوهِ  قاَل : ويَجوُز في الَكالِم لَمنْ   وال يقولها بالهاِء. يَتَأَوَّ

ي مشقٍَّة أَو هم أَو حزٍن. أَوِّ  وقاَل غيُره :  ِمن كذا ، بمْعنَى تََشّكِ

 للَشّكِ والتَّْخيير واإِلْبهاِم. يكونُ و: حرُف عطٍف ،  أَوْ  : [أو]



18127 

 

ا الشَّك فكقَْوِلَك : رأَْيت  قاَل الَجْوهِريُّ : إذا َدَخَل الَخبََر َدلَّ على الشَّّكِ واإلْبهاِم ، وإذا َدَخَل األَْمَر والنَّْهَي َدلَّ على التَّْخييرِ  واإِلباَحِة ؛ فأَمَّ

اْشَرِب اللّبََن ،  أَو ؛ والتَّْخيير : ُكِل السَّمكَ  (8) (َوِإاّن َأْو ِإاّيُكْم َلَعلى ُهدًى َأْو يف َضالل  ُمِبني  )َعْمراً ؛ واإِلْبهام كقَْوِله تعالى :  أَو زيداً 

 أَي ال تَْجَمع بَْينهما ؛ انتََهى.

ُد : وقالَ   يكوُن ألَحِد أَْمَرْين عْنَد َشّكِ الُمتَكلِّم أَو المبرَّ

__________________ 
 .15( النجم اآية 1)
 ا واللسان. 351/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 2)
 .651/  15كالتهذيب « آووه»( يف اللسان : 3)
 ومثله يف التهذيب.« يف أسالفه : آوو»( اللسان وفيه : 4)
 ومثله يف التكملة.« وآوو وقومي»( اللسان وفيه : 5)
 .652/  15والتهذيب  152/  1وعجزه يف الصحاح واملقايي  « ولو أين»واللسان وفيه  652( ديوانه ص 6)
 ( اللسان.7)
 .24( سبب اآية 8)
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ده َأَحَد ا ا وَكذِلَك قـَوحله : أَتـَيحت زيداً  َأو راً ا وجاَءين َرُجرٌ  َأو َقصـــــح د َأَحَد ا  وأَ  َعمح كيف ا وأَم ا إذا َقصـــــَ َرأَة ا فهذا شـــــَ امح
َمكَ  ئحَت ا وَأعحِطين ِديناراً  َأو فكَقوحلك : ُكر الســــــ  رَت أَي هما شــــــِ َرِب اللَ  َأي ال َ حَمعهما ولكِن اخح يِن ثـَوحابً ؛  َأو اشــــــح ســــــُ اكح

 انتَـَه .
ُتْم َمْرض)وقاَل األْزهِريُّ في قَْوِله تعالى :  ، ومنه قَْوله تعالى :  ُمْطلَِق الَجْمعِ  يكوُن بمْعنَىو هنا للتَّْخيير أَو ، (1) (ى َأْو َعلى َسَفر  ِإْن ُكن ْ

َر أَْيضاً قَْوله تعالى  (1) (َأْو جاَء َأَحد  ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئطِ ) ؛ عن أَبي زْيٍد : وكذا قَْوله  (2) (َأْو َيزِيُدونَ ): فإِنَّه بمْعنعى الواِو ، وبه فُّسِ

 ، وأَْنَشَد أَبو زْيٍد : (3) (َأْو َأْن نَ ْفَعَل يف َأْمواِلنا ما َنشُؤا)تعالى : 

ٌر و  َ فـــــــــــــاجـــــــــــــِ ـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــ  أَبيّنِ تح ل مـــــــــــــَ دح َزعـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

قـــــــاهـــــــا َأو     ي تــــــُ ســــــــــــــــــــِ فح وُرهـــــــا لــــــنـــــــَ جــــــُ لــــــيــــــهـــــــا فــــــُ (4)عــــــَ
 

  
اُء :  مْعناهُ : وَعليها فُُجورها وأَْنَشَد الفرَّ

ا  َر َأوح رِزامـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــَ  إن  هبـــــــــــــــــــــــا َأكـــــــــــــــــــــــح

ا     امـــــــــــــَ فـــــــــــــان اهلـــــــــــــح قـــــــــــــُ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ ِر ابٍن يـ ـــــــــــــح َوي (5)خـــــــــــــُ
 

  
 ، فيه إشاَرة إلى تقريِب زَماِن اللقاِء. َوّدعَ  أَو ما أَْدِري أََسلَّمَ  كقَْوِلهم : التَّْقِريبِ  أَْيضاً بمْعنَىو؛  ( 6)التَّْقِسيم يكوُن بمْعنَىو

حاح. أَو أَْن : تقوُل : ألْضِربنَّه بمْعنَى إلى يكونُ و  يَتُوَب ، أَي إلى أَْن يَتُوَب ، كما في الّصِ

د بقَوْ  أَو ، كقَْوِلَك : جاِلِس الَحَسن لإِلباَحةِ  يكونُ و حاحِ ؛ ومثْلُه المبّرِ الّسوَق ، أَي أََذْنت لََك في  أَو له : إئِت المْسِجدَ ابَن ِسيِريَن ، كما في الّصِ

ْرَب ِمن الناِس ؛ قاَل : أَو هذا الضَّْرب ِمن الناِس ، قاَل : فإن نََهْيته عن هذا قُْلت ال تُجاِلس زْيداً  وعلى هذا  َعْمراً ، أَي ال تُجاِلس هذا الضَّ

ُهْم آْثاً َأْو َكفُ )قَْوله تعالى :   ، أَي ال تُِطع أَحداً منهما. (7) (وراً َوال ُتِطْع ِمن ْ

اُج : جَّ ه أَْن ال يُِطَع هنا أَْوَكد مَن الواِو ، ألنَّ الواَو إذا قُْلَت : ال تُِطع زْيداً وَعْمراً فأََطاَع أََحَدهما كاَن َغْير عاٍص ، ألنَّه أََمرَ  أَو وقاَل الزَّ

ُهْم آْثِ )االثْنَْين ، فإذا قاَل :   َدلَّْت على أَنَّ كلَّ واحٍد منهما أَْهٌل أَْن يُْعَصى. فأَوْ  ، (اً َأْو َكُفوراً َوال ُتِطْع ِمن ْ

 ، كقَْوله : ( 8)بمْعنَى إالَّ في االْستِثْناِء ، وهذه يَْنتَِصُب الُمضاِرُع بَْعَدها بإْضماِر أَنْ  يكونُ و

 ُكنحت إذا َغَمزحُت قَناَة قـَوحمٍ و 
َأْو )تَْسبقَني ، أَي إالَّ أَْن تَْسبقَني ؛ ومنه أَْيضاً قَْولُه تعالى :  أَو أَي إالَّ أَْن تَْستَِقيَما. ومنه قَْولُهم : ألْضربنَّك ( 9)تَْستَِقيَما أَو َكَسْرُت ُكعُوبَها
 ، أَي إالَّ أَْن يَتُوَب عليهم ؛ ومنهم قَْوُل اْمرِئ القَْيس : (10) (يَ ُتوَب َعَلْيِهمْ 

 (11)َأو َلوَت فنـُعحَذرا  حُناِوُ  ُملحكاً 
 َمْعناهُ : إالَّ أَْن نَموَت.

__________________ 
 .42( النساء اآية 1)
 .147( الصافات اآية 2)
 .87( هود اآية 3)
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يف « أو»ونســــــــبه لتوبة بن ا مري ويف اللســــــــان والتكملة والتهذيب بدون نســــــــبة. وقير  89( البيت يف مغين اللبيت ط دار الفكر بريوت ص 4)
 البيت لإلهبام.

 ( اللسان والتكملة ا والرجز لرجر من بين أسد ومتامه :5)
ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــريـــــــــــــــــ  واجـــــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــب أرمـــــــــــــــــامـــــــــــــــــا   خـــــــــــــــــّر ال

 إن هبـــــــــــــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــر أو رزامـــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 خـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــان اهلـــــــــــــــــــامــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــــا لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــارح مــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــا     مل ي

  

 .937/  2ويف الكامر للمربد 

 مل يرتكا ملسلم طعاما
والشطران يف مغين اللبيب ط دار الفكر بريوت  .«أو»ال يكون غري ذلك ا ألنه إلا أثبت أحد ا بقوله « أعين»قا  : نصب خوير با عل  

 .658/  15والتهذيب  89

: حنو الكملة اســــــــــــــم أو فعر أو حرف ا عن ابن مالك ا مث نقر عنه أهنا :  يت للتفري  اجملرد من الشــــــــــــــك  92( بعدها يف مغين اللبيب ص 6)
 واإلهبام والتخيري.

 .26( اإلنسان اآية 7)
 ونسبه  ققه لزايد األعجم ا وانظر يف حاشيته ثبتاً مبصادره ا وعجزه من شواهد القاموس. 93( البيت من شواهد مغين اللبيب ص 8)
 .«حنوُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 9)
 من آ  عمران. 128( من اآية 10)
 وصدره : 95( من ديوانه ط بريوت ص 11)

 فقلت له : ال تبك عينك إلا
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 ماَت. أَو نحو : ألَْضِربَنَّهُ عاشَ  ، عن الِكسائي َوْحده ، ُء َشْرِطيَّةً تَِجيو

 ، أَي بعضاً ِمن إِْحَدى الطائِفَتَْين. ( 1)نَصارى أَوْ  قالُوا ُكونُوا ُهوداً  (وَ )قَْوله تعالى  للتَّْبِعيض ، نحو وتكونُ 

ة : بمْعنَى بَلْ  قد تكونُ و مَّ  في توسُّعِ الَكالِم ، وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لذي الرُّ

حــَ   نــَِ  الضــــــــــــــــ  رحِن الشــــــــــــــــمــِ  يف َروح ثـــــــَر قـــَ َدتح مــَ  بـــــــَ

ُح و     لـــــــــَ ـــــــــح ِا أَم ـــــــــعـــــــــَ ِت يف ال ـــــــــح ا َأو أَن ورهتـــــــــِ (2)صـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 .(َأْو َيزِيُدونَ )يريُد : بل أَْنَت ، ومنه قَْولَهُ تعالى 

اُء : بَْل يَِزيُدوَن.قاَل ثَْعلَب : قاَل ال  فرَّ

حه بعُضهم. أَو وقيَل :  هنا للشّكِ على ِحَكايَِة قَْول الَمْخلُوقِين ، وَرجَّ

ي :  هنا لإِلْبهاِم على َحّدِ قَْوِل الشاِعِر : أَو وقاَل ابُن بَّرِ

 َهرح َأان إال  من ربيَعَة َأو ُمَضرح و 
ر أَْيضاً قَْولُه تعالى :  أَو ، كقَْولَك : ألَْضربنَّك بمْعنَى َحتَّى تكونُ و  .(َأْو يَ ُتوَب َعَلْيِهمْ )تَقُوَم ، أَي حتَّى تَقُوَم ؛ وبه فُّسِ

ً يقاُل : َدعِ وَحَسنَةَ ؛  أَوِّ  فقُْلَت : إذا َجعَْلتَها اْسماً ثَقَّْلَت الواوَ  قاَل النَّحويُّون :وبمْعنَى إَذْن  تكونُ و ، تقوُل ذِلَك لَمْن يَْستَْعمل في  األَُءوَّ جانبا

 كذا ؛ وَكذِلَك يثقَُّل لَوَّ إذا َجعَْلتَه اْسماً ؛ قاَل أَبو زبيٍد : أَو َكالِمه اْفعَل كذا

 (3)ِإن  َلّواً وإن  ليتاً َعناء 
ْنَت ، وَكذِلَك سائُِر ُحروِف الِهَجاء. َمدُّ ويُْقَصرُ َحْرٌف يُ : : َكتَبَه بالُحْمرةِ مع أَنَّ الَجْوهِريَّ َذَكَره فقاَل  آأ : [آأ]  ، فإذا َمَدْدَت نَوَّ

 َزْيُد.أَ َزْيُد أَي آ يقاُل في النِّداِء للقَريِب :و

حاحِ : واألِلُف يُناَدى بها القَِريُب ُدوَن البَعيِد تقوُل :   َزْيُد أَْقبِل بأَِلٍف َمقصوَرة.أَ والذي في الّصِ

 ط فيه في الُحروِف اللّيِّنَِة ، وهناك َمْوِضعُه.وَسيَأْتي البَسْ 

. ، كَرَمى أََهى ي : [أهي]  : أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ؛ وأَْنَشَد : األها: ، واالسُم  قَْهقَهَ في َضْحكه وقاَل ابُن األْعرابّيِ : إذا

هــــــــم  تــــــــُ كــــــــَ حــــــــح وحِم ضــــــــــــــــــــــِ ا عــــــــنــــــــد راِد الــــــــقــــــــَ ا َأهــــــــَ  َأهــــــــَ

وُر و     ٌف عـــــــــنـــــــــد الـــــــــَوغـــــــــَ  خـــــــــُ مح ُكشـــــــــــــــــــــــُ تـــــــــُ (4)أَنــــــــــح
 

  
 : العالَمةُ. اآليَةُ  ي : [أيا]

قُِلبَِت الياُء أَِلفاً الْنفتاحِ ما قَْبلها ، وهذا قَْلٌب شاذٌّ ، كما قَلَبُوها في حاِرّيِ  وْزنُها فَْعلَةٌ بالفتْحِ  ، بالتَّْشديِد ، أَيَّة ، أَْصلُها الشَّْخصُ  وأَْيضاً :

 وطائِّيِ إالَّ أَنَّ ذلَك قَليٌل َغْير َمِقيْس عليه ، ُحِكي ذِلَك عن ِسْيبََوْيه.

 .، ُحِكي ذلَك عن الَخليلِ  ( 5)فَعَلَةٌ بالتَّْحِريكِ  أَْصلُها أََويَةٌ وْزنُها أَو

ا َمْوِضع العَْين والالم منه  اآليَةِ  قاَل الَجْوهِريُّ : قاَل ِسْيبََوْيه : َمْوضُع العَْين ِمن واٌو ، ألنَّ ما كاَن َمْوِضَع العَْيِن منه واٌو والالم ياء أَْكثََر ممَّ

.  ياآن ، مثُْل َشَوْيُت أَْكثَر من َحيِيت ، وتكوَن النِّْسبَة إليه أََوِويٌّ

ي : لم يَْذُكر ِسْيبََوْيه أَنَّ َعْينَ قاَل ابُن   واٌو كما َذَكَر الَجْوهِرّي ، وإنَّما قاَل : أَْصلُه أَْييَه ، فأُْبِدلَِت الياُء الساِكنَةُ أَِلفاً. آيَة بَّرِ

ا آِويٌّ و آيِيٌّ و اآليَِة آئِيٌّ  قاَل عن الخليِل : إنَّهُ أَجاَز في النَّسِب إلى  قُْله أََحٌد َعِلْمته َغْير الَجْوهِرّي.فلم يَ  أََوِويٌّ  ؛ فأمَّ
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اء نَقَلَه الَجْوهرِ  فاِعلَةٌ  هي ِمن الفْعلِ  أَو ة ، لجاَءْت آيِيَة ، ولكنَّها ُخفِّفَْت ؛ وهو قَْوُل الفرَّ . فهي ثالثَةُ وإنَّما َذَهبَْت منه الالُم ، ولو جاَءْت تامَّ يُّ

 وإِْعالِلها. اآليَةِ  أَْقواٍل في َوْزن

__________________ 
 .135( البقرة اآية 1)
 ( اللسان والتهذيب والصحاح.2)
 وصدره : 578( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 3)

 ليت شعراً وأين مين ليحتٌ 
 ( اللسان.4)
 ( يف القاموس :  ركة.5)
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 وقاَل َشْيُخنا : فيه أَْربعةُ أَْقواٍل.

ابَع هو قَْوُل َمْن قاَل : إِنَّ الذاِهَب منها العَْين تَْخفيفاً ؛ وهو قَْوُل الِكسائي ؛ ُصيَِّرْت ياُؤها األُولى أَ * قُْلُت : ولعلَّ القَ  ِلفاً كما فُِعل بحاَجٍة ْوَل الرَّ

اُء ذلَك فقاَل : هذا َخَطأٌ ألنَّ هذا ال يكوُن  في أَوالِد الثالثَِة ، ولو كاَن كما قاَل لِقيَل في وقاَمٍة ، واألَْصُل حائَِجة وقائَِمة. وقد َردَّ عليه الفرَّ

 نَواةٍ وَحياةٍ نائه وحائه ، قاَل : وهذا فاَسٌد.

حاحِ ؛ وأَْنَشَد أَبو زْيٍد : آيايٌ و آيٌ و آياتٌ  ج  ؛ كما في الّصِ

ِه  ن آايئــــــــــــــِ ُر مــــــــــــــِ هــــــــــــــح ِ  هــــــــــــــذا الــــــــــــــد  بــــــــــــــح ــــــــــــــُ  مل يـ

ه     ــــــــــــــــــــــِ دائ ــــــــــــــــــــــِه وأَرحمــــــــــــــــــــــِ ي (1)غــــــــــــــــــــــرَي َأ فــــــــــــــــــــــِ
 

  
 أَْوَرَد األَْزهِريُّ هذا البيَت في ثرى قاَل والثرياء على فَْعالء الثرى ، وأَْنَشَد :* قُْلُت : 

ِه  ُر مـــــــــــــن ثـــــــــــــرايئـــــــــــــِ هـــــــــــــح ِ  هـــــــــــــذا الـــــــــــــد  بـــــــــــــح  مل يــــــــــــــُ

ِه     ــــــــــــــــــــــِ دائ ــــــــــــــــــــــِه وأَرحمــــــــــــــــــــــِ ي (2)غــــــــــــــــــــــرَي َأ فــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ، بالمّدِ والَهْمز ناِدٌر. آياءٌ  جج

ي عْنَد قَْوِل الَجْوهِرّي في َجْمعِ  ، بالَهْمز ، ألنَّ الياَء إذا َوقَعَْت َطَرفاً بَْعد ألٍف زائَِدةٍ قُِلبَْت َهْمزة ،  آياءٌ  قال : صوابُه  آيايٌ اآليَةِ  قاَل ابُن بَّرِ

ل ذلَك. آيةٍ  ال آيٍ  وهو َجْمع  ، فتأَمَّ

أَْفعال ،  (3)ياٌء ال واٌو ، ألنَّ ُظهوَر العَْين في آيائِِه َدليٌل عليه ، وذِلَك أَنَّ وْزَن آياي  اآليةِ  * قُْلُت : واْستََدلَّ بعٌض بما أَْنَشَده أَبو زْيٍد أَنَّ َعْينَ 

 ولو كانِت العَْين واواً لقاَل آَوائِِه ، إذ ال مانَِع ِمن ُظهوِر الواو في هذا الَمْوِضع.

 .آيٌ  الِعْبَرةُ ، ج : اآليَةُ و

اُء في كتاِب الَمصاِدِر : يت اآلياتِ  ِمن اآليَةُ  قاَل الفرَّ  (َلَقْد كاَن يف يُوُسَف َوِإْخَوتِِه آايت  ِللّسائِِلنيَ )كما قاَل تعالى :  آيَة والِعبَر ، ُسّمِ

تَّْشديُد فأَْبَدلوه أَِلفاً الْنفتاحِ ما ، فثَقَُل عليهم ال أَيَّة ، أَي أُموٌر وِعبٌَر ُمْختِلفَةٌ ، وإنَّما تََركِت العََرُب َهْمزتَها ألنَّها كانْت فيَما يَُرى في األْصل (4)

ا. أَْيما قَْبل التَّْشديِد ، كما قالوا  المْعنَى أَمَّ

 واِحَدةٌ. آيَةٌ  ولم يَقُل آيَتَْين ألنَّ المْعنَى فيهما .(5) (َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرََيَ َوُأمَُّه آيَةً )وقَْولُه تعالى : 

تَهما وا  ِحَدةٌ.قاَل ابُن عرفَةَ : ألنَّ قصَّ

ً  اآليَةُ  وقاَل األْزهِريُّ : ألنَّ   واِحَدةً وهي الِوالَدةُ دوَن الفَْحل. آيَةً  فيهما معا

 قالوا : اْفعَْله بآيَِة كذا ، كما تقوُل بأماَرةِ كذا. اإِلماَرةُ. : اآليَةُ و

 من القُْرآِن : كالٌم ُمتَِّصٌل إلى اْنِقطاِعه. : اآليَةُ و

ا يُضاُف إلى الِفْعِل بقُْربِ  آيَةٌ و  َمْعناها من مْعنَى الَوْقِت. ( 6)ممَّ

يت  ألنَّها عالَمةٌ الْنِقطاع كالٍم ِمن َكالٍم. ويقاُل : ألنَّها جماَعةُ ُحُروٍف ِمن القُْرآن. آيَةً  قاَل أَبو بْكٍر : ُسّمِ

 ِمن القُْرآِن كأَنَّها العالَمةُ التي يُْفَضى منها إلى غيِرَها كأَْعالِم الطَّريِق الَمْنصوبَِة للِهَدايَِة. اآليَةُ  وقاَل ابُن َحْمَزةَ :

اغُب : ما علَم ٍء ال يَْظَهُر ُظُهوره ، فمتى أْدرَك ُمْدرك الظاِهر منهٍء َظاِهر هو الِزٌم لشيالعالَمةُ الظاِهَرةُ ، وَحِقيقَته ُكّل َشي اآلية وقاَل الرَّ

َداللَة  آيَةُ  كّلِ ُجْملٍة ِمن القُْرآنِ أَنَّه أَْدَرَك اآلَخَر الذي لم يُْدرْكه بذاتِِه إذا كان ُحْكُمهما واِحداً ، وذِلَك َظاِهٌر في الَمْحسوِس والَمعقوِل. وقيَل ل

السُّور التي  آيات ، وعليه اْعتِبار آيَةٌ  ٍم منه ُمْنفَِصل بفَْصٍل لَْفِظّيِ ُسوَرةً كانْت أَو فُصوالً أَو فَْضال ِمن ُسوَرةٍ ، ويقاُل لكّلِ َكال آية على ُحْكمِ 

 تُعَدُّ بها السُّوَرةُ.
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،  ةِ في الُحُروِف اللَّيِّن كَسحاٍب : ُشعاُع الشمِس وَضْوءها يُْذَكر إياءُ وبِزياَدةِ الهاِء ،  إياهُ  ، بالكْسِر والتَّْخفيِف والقَْصِر ، ويقالُ  الشَّْمِس  إِيَاو

ِة اللُّغَِة ، َذَكروا  هناك بالمناَسبَِة الظاِهَرة أليا النِّدائِيَّة. أَيا وهكذا فَعَلَه الَجْوهِريُّ َوَغْيُرهُ ِمن أَئِمَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .115/  15« ثري»( التهذيب 2)
 ( يف اللسان : آايء.3)
 .7( سورة يوسف ا اآية 4)
 .50املؤمنون ا اآية ( سورة 5)
 ( يف القاموس : لُقرحِب.6)
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 ن كّلِ َوْجٍه مَحلُّ نََظٍر.فقوُل شْيِخنا : ال َوْجه يظهُر لتَأْخيِرها وِذْكرها في الُحروِف مع أَنَّها ِمَن األْسماِء الخارَجِة عن مْعنَى الَحْرفِيَِّة مِ 

ْدتُه ، أَي آيَتَه قََصْدتُ : ، بالقْصِر  تَأَيَّْيتُهو ، بالمّدِ على تَفاَعْلتُه ، تآيَْيتُهو  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للشَّاِعِر : َشْخَصه وتَعَمَّ

ِه  تـــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــ  ُن َأوحىل لـــــــــــــــــــــو َ حيـ  اُ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ِك الــــــــــرت حَب عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــراكــــــــــِب     يــــــــــِ ثــــــــــح (1)مــــــــــن حــــــــــَ
 

  
حاح.  يُْرَوى بالمّدِ والقَْصر ؛ كما في الّصِ

ي : هذا البيُت   المْرأَةٍ تُخاِطُب اْبنَتَها وقد قالْت لها :وقاَل ابُن بَّرِ

َرين راكـــــــــــــــــــــــــــٌب  جي أَبحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــ   اي أُم

بِ     ٍر الحـــــــــــــــِ فـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح حـــــــــــــــَ  َيســـــــــــــــــــــــــــــرُي يف ُمســـــــــــــــــــــــــــــح

  

ه  هـــــــــــــِ و الـــــــــــــرت حَب يف َوجـــــــــــــح ثـــــــــــــُ ُت َأحـــــــــــــح  مـــــــــــــا زِلـــــــــــــح

ِب     ـــــــــــــِ ـــــــــــــغـــــــــــــائ وزَة ال ي حـــــــــــــَ دًا وَأمحـــــــــــــِح مـــــــــــــح (2)عـــــــــــــَ
 

  
ها ذلَك   َمْعَمر اإِليادّي :قَْوُل لَِقيِط بِن  تآيَْيتُه وشاِهدُ : فقالْت لها أُمُّ

  ٍ نــــــــــــَ مح عــــــــــــلــــــــــــ  حــــــــــــَ وحكــــــــــــُ نــــــــــــاء قــــــــــــوحم آتيـــــــــــــَ  أَبــــــــــــح

ا     عــــــــــَ فــــــــــَ ــــــــــَ ر  ُ  أَمح نـ روَن َأضــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــُ (3)ال َيشــــــــــــــــــــــــح
 

  
 وقاَل لبيٌد :

ٍف  رحهـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــٍر مـــــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــــــرِي تـــــــــــــــــــــذاي بـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَ

رح     عــــــــــــَ ــــــــــــه َفســــــــــــــــــــــــــَ رِِم مــــــــــــن حــــــــــــح
َ

َرَة املــــــــــــ فــــــــــــح (4)حــــــــــــُ
 

  
 ، أَي بمْنِزلَِة تَلَبٍُّث وتََمكٍُّث ؛ قاَل الُكَمْيت : تَئِيَّةٍ  وتََوقََّف وتََمكََّث ، تَْقديُره تَعَيَّا. ويقاُل : ليَس َمْنِزلُُكم بدارِ  بالَمكاِن : تَلَبََّث عليه *تأَيَّاو

رح  ــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــدِّايِر وقــــــــــــــــــــــــوَف زائ فح ابل  قــــــــــــــــــــــــِ

رح و    ريحُ صـــــــــــــــــــــــــــــــــاغـــــــــــــــــــِ ك غـــــــــــــــــــَ (5)َ َي  إنـــــــــــــــــــ 
 

  
 وقاَل الُحَوْيِدَرةُ :

يــــــــــــــ  و  ئــــــــــــــِ ريحِ تــــــــــــــَ نــــــــــــــاِخ غــــــــــــــَ ه مــــــــــــــُ تــــــــــــــُ ر ســــــــــــــــــــــــــــح  ٍة عــــــــــــــَ

ِض     جـــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــح
َ
دح ِن انيب امل َن ا ـــــــــــِ ٍن مـــــــــــِ مـــــــــــِ (6)قـــــــــــَ

 

  
ُجلُ  تَأَيَّاو ً  الرَّ  في األَْمِر ؛ قاَل لبيٌد : تَأَنَّى : تَأَيِّيا

ـــــــــــــــــــــاً و ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــه  ن ـــــــــــــــــــــي ُت عـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــــــ   َ َيـ

ر     ـــــــــــٍر ذي ُخصـــــــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــــِ ل ـــــــــــَ ت ـــــــــــِ ـــــــــــيِن ب ي قـــــــــــِ ـــــــــــَ ي ـــــــــــِ (7)ب
 

  
 أَي اْنَصَرْفُت على تَُؤَدةٍ ُمتَأَنِّياً.

 ، وأَنا عليه يْعنِي على فََرِسه. (8)وقاَل األَْزهِريُّ : َمْعناهُ تَثَبَّتُّ وتََمكَّْنُت 

 وِخيُمهُ. : أَي موِضٌع مائِيُّ الَكألِ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، أَي بجَماَعتِهم لم يََدعوا َوَراَءهم شيئاً ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد لبُْرج بآيَتِهم : الجماَعةُ ؛ عن أَبي َعْمرٍو. يقاُل : َخَرَج القَْومُ  اآليَةُ 

 بِن ُمْسِهر الطائِّي :

نــــــــا  لــــــــُ ــــــــح ثـ ي  مــــــــِ اح ال حــــــــَ بــــــــَ قــــــــح ــــــــ  ــــــــنـ نــــــــا مــــــــن ال َرجــــــــح  خــــــــَ

طــــــــــافــــــــــِ    
َ
قــــــــــاِح املــــــــــ ي الــــــــــلــــــــــِّ زحجــــــــــِ نــــــــــا نـــــــــــُ (9)ال  يــــــــــتــــــــــِ

 

  
سالَةُ ، وتُْستَْعمُل بمْعنَى الدَّليِل والُمْعِجَزةِ. اآليَةُ و  : الّرِ

 هللِا : َعجائِبُه. آياتُ و
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 إلى األَْفعاِل ، كقَْوِل الشاِعِر : اآليَةُ  وتُضافُ 

ثـــــــــــــاً  عـــــــــــــح َر شـــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــح وَن اخلـــــــــــــَ ِدمـــــــــــــُ قـــــــــــــح ـــــــــــــُ ة تـ   يـــــــــــــَ

دامـــــــــا     هـــــــــا مـــــــــُ كـــــــــِ ـــــــــِ ـــــــــاب ن ـــــــــ  ســـــــــــــــــــــــَ (10)كـــــــــَبن  عـــــــــل
 

  
__________________ 

 والتكملة.« ا صن أد.»( اللسان والصحاح وفيهما : 1)
 ( اللسان والتكملة.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان ا ومل أعثر عليه يف ديوانه.4)
 يف القاموس رله ابلياء. (*)
 16/  1( اللسان واملقايي  5)
 واللسان والصحاح. 27للحادرة البيت  8( املفضلية 6)
 واللسان.«. و ييت»ويَرو  :  وهبامشه : «يتقيين و يبت» برواية : 145( ديوانه ط بريوت ص 7)
 ( يف اللسان : ومتكثت.8)
 وفيها : نزجي املطّي. 169/  1( اللسان والصحاح واملقايي  9)
 ( اللسان والتكملة.10)
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 : َوَضَع عالَمةً. أَيَّى آيَةً و

ْدتتَعَ  تآيَّْيته : إنَّه من إيَّاك وقاَل بعُضهم في قَْوِلهم ْكرى ِمن َذَكْرت ، والمْعنَى قََصْدُت قَْصَدَك وَشْخَصَك ؛ وَسيَأْتي في  آيَتَهُ  مَّ وَشْخَصه ، كالذِّ

 الُحُروِف اللَّيِّنَِة.

 عليه : اْنَصَرَف في تَُؤَدةٍ. تَأَيَّىو

 النَّبات ، بالكْسِر والقَْصر وكِكتاٍب : َحَسنُه وَزْهُره ، على التَّْشبيِه. إِيَاو

 ، نَقَلَهُ اللّْيُث. تَأْيِيةً  بها أَيَّى ويَايَْه ، األخيَرةُ على َحْذِف الياِء : َزْجٌر لإِلبِِل. وقد أَيايَهْ و اياأَيَ و

حاحِ ، فاألَْولى كتبه بالسَّواِد : أَيُّ :  [أ ي  ] ا يَْعِقُل وما ال يَْعِقُل. َكتَبَه بالُحْمرةِ ، وهو في الّصِ  َحْرُف اْستِْفهاٍم عمَّ

 هكذا هو في المْحَكم.

ه ، وَكالُم المصنِِّف فيها ُكلّه وقاَل شْيُخنا : ال قَائِل بَحْرفِيَّتها بَْل هي اسٌم تُْستَْعمُل في كالِم العََرِب على ُوُجوٍه َمْبسوَطٍة في الُمْغني وُشُروحِ 

ر.  َغْير ُمَحرَّ

 ثم قاَل ابُن ِسيَده : وقَْوُل الشاِعِر :

او  اُء مــــــــــــــا َألــــــــــــــح تح َألــــــــــــــح َة أَدحجلــــــــــــــََ ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ  ُء ل

مـــــــــــــــا     ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــح حـــــــــــــــايب أَبيِّ وأَيـ (1)إد  وَأصـــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ا اْجتََمَع فيه التَّْعريُف والتأْنِيُث َمنَعَه الصَّْرف. أَيَّ  فإنَّه جعَلَ   اْسماً للجَهِة ، فلمَّ

ِ  أَْفَضُل ؛ أَيُّهم وقالوا : ألَْضِربَنَّ  حاحِ. َمْبنِيَّةٌ  أَّي  عْنَد ِسْيبََوْيه ، فلذِلَك لم يَعمل فيها الِفْعُل ؛ كما في الُمْحَكم وفي الّصِ

 في الداِر ، ففرق بيَن الَواقِعِ والُمْنتََظِر. أَيُّهم في الداِر ، وال يَجوُز أَن تقوَل َضَرْبت أَيَّهم وقاَل الِكسائّي : تقوُل : ألَْضِربَنَّ 

حاُل  ْبنى إالَّ في حالٍَة ِمن أَْحواِل الَمْوصوِل ، أَو إذا كانْت ُمناَداة ، وفي أَْحواِل االْستِفهاِم ُكلّها ُمْعَربَة ، وَكذِلكَ ال تُ  أَيّ  وقاَل َشْيُخنا :

 ٍء ِمن َكالِم المصنِّف انتََهى.الشَّْرِطيَّة وَغْير ذِلَك ، وال يعتمد على شي

 على ما نَقَلَه ابُن ِسيَده. فقْول شْيخنا أَنَّه ال يُْعتَمد إلى آِخِره َمحلُّ نََظٍر. * قُْلُت : وقد َعَرْفت أنَّه قَْوُل ِسْيبََوْيه

فَة عن ُمبَيِّنَةَ بتْقِديم التّْحتِيَّة على النوِن ِمن البَيَاِن ، أَي ُمْعَربَ  ه ِخالُف ة ، وقيَل : أراَد بالبِناِء التَّْشديد وُكلّ ثم قاَل بعٌض : لعلَّ قَْوله َمْبنِيَّة ُمَحرَّ

 الظاِهِر ، انتَهى.

ة على  َمْن لم يَْحفظ. * قُْلُت : وهو ِمثْل ما ذكَر وحيُث ثبَت أنه قَْوُل ِسْيبََوْيه فال يحتاُج إلى هذه التَّْكِلفاِت البَِعيَدةِ ومن حفظ حجَّ

ْعِر ، قد تَُخفَّفُ و  ، أَي الفََرْزَدق : كقَْوِله لَضُروَرةِ الّشِ

راً  رحُت َنســــــــــــــــــــــح ظــــــــ  نــــــــَ ِ  تـــــــــَ اح مــــــــاكــــــــَ مــــــــا  والســــــــــــــــــــــِّ هــــــــُ  أَيـــــــــح

رُهح     تح مــــــواطــــــِ لـــــــ  هــــــَ ــــــَ تـ ِث اســــــــــــــــــــح يـــــــح (2) عــــــلــــــي  مــــــن الــــــغــــــَ
 

  
 ، فاْضَطرَّ فحَذَف. أَيُّهما إنما أَرادَ 

يَْنبَِغي أن يردَّ الياء وكاَن  وَوقََع في كتاِب الُمْحتَسب البِن جنِّي تَنَظَّْرُت نَْصراً ، وقاَل : اْضَطرَّ إلى تَْخِفيِف الَحْرِف فحَذَف الياَء الثانِيَة

 األُولى إلى الواِو ألنَّ أَْصلَها الواو.

،  كأَيِّنْ  يقاُل : لُغاتٌ  ؛ كذا في النسخ ، واألَْولى وفيه ، قد تَْدُخلُه الكاُف فيُْنقَُل إلى تْكثيِر العدِد بمْعنَى كِم الَخبَِريَِّة ويُْكتَُب تَْنِوينه نوناً ، وفيهاو

، مثُل َكاعٍ ،  وَكاءٍ  بوْزِن َرَمي ، كأَيَ و ، مثَاُل َكاِعٍن ، وكائِنْ  ، بفتحِ الكاِف وسكوِن الياِء ، األُْولى وكْسِر الياِء الثانِيَِة ، ْيِينْ وكَ  ِمثَاُل كعَيِّن ،

 كذا في النسخ والصَّواُب بوْزِن َعٍم.

فِت العََرُب في هذه قاَل ابُن جنِّي : َحَكى ذِلَك ثَْعلَب. اْقتََصَر الَجْوهِريُّ منها على األُ  ْولى والثالثَِة ؛ وما َعَداُهما عن ابِن جنِّي ، قاَل : تََصرَّ

َرِت الَهْمَزةَ ، كما فَعَلَْت ذِلَك في عدَّةِ  هم َحَذفُوا  َمَواِضع ، فصاَر التَّقديُر َكيٌِّئ ، ثم إنَّ الَكِلَمِة لكثَْرةِ اْستِْعماِلها إيَّاها فقَّدََّمِت الياَء الُمَشدََّدة وأَخَّ

 الياَء الثانِيَةَ تَْخِفيفاً كما َحَذفُوها في َميِّت وَهيِّن ،
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 .107ا واللسان ومغين اللبيب ص  347( صدره من شواهد القاموس ا وديوانه ص 2)
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م قـََلُبوا الياَء أَِلفاً فصــــــــــاَر التـ قحدير َك ح  فهي َأي  أُدحِخَلتح  كبَيِّنح   النحِفتاِح ما قـَبحلها ا فصــــــــــاَرتح كاِئنح : فَمنح قاَ  :ٌء ا مث إهن 
َره ا وَمنح قاَ   َبه ما فيه أن ه ملا َأصــــاَره التـ َغري عل  ما :  عليها الكاُف ا وَمنح قاَ  : كاِئنح فقد بيـ ن ا أَمح كبحي بوزحِن َرمحي فَبشــــح

َم اهلَ ذََكرحان إىل َك ح  لِب الياَء أَِلفاً ا وَمنح قاَ  : كيٍء قد  َزَة وَأّخر الياَء ومل يـَقح ٍء بوزحِن َعٍم فإن ه حَذَف الياَء ِمن َكيحٍئ خَتحِفيفاً مح
 أَيضاً.

ً و على التَّْمييِز ؛ كأَيِّنْ  لَِقيَت ، تَْنصُب ما بَْعد رُجالً  كأَيِّنْ  تقولُ  وقاَل الَجْوهِريُّ :  كأَيِّنْ  لَِقيَت ، وإْدخال ِمن بَْعد من رُجلٍ  كأَيِّنْ  تقوُل أَْيضا

ة : ؟تَبِيُع هذا الثَّْوبَ  بكأَيِّنْ  أَْكثَر ِمَن النَّْصِب بها وأَْجَود ؛ وتقوُل : مَّ  أَي بَكم تَبِيع ؛ قاَل ذو الرُّ

ٍح و  اٍة ورامــــــــــــــِ هــــــــــــــَ ن مــــــــــــــَ رحان مــــــــــــــِ نح َذعــــــــــــــَ  كــــــــــــــائــــــــــــــِ

الِد     تح لـــــــــــه بـــــــــــبـــــــــــِ يحســـــــــــــــــــــــــَ َدا لـــــــــــَ الُد الـــــــــــعـــــــــــِ (1)بـــــــــــِ
 

  
 هذا نَصُّ الَجْوهِرّيِ.

 قد أَتاني رُجالً ، إالَّ أَنَّ أَْكثَر العََرِب إنَّما يتَكَّلُموَن مع ِمْن قاَل : ومْعنَى كأَيِّنْ ورُجالً قد رأَيت ، َزَعَم ذِلَك يونُس ،  كأَيِّنْ  قاَل ِسْيبََوْيه : وقالوا

. كأَيِّنْ   ُربَّ

ها أَحٌد ِمَن  ها بإْضماِر ِمن ، كما جاَز ذِلَك في َكْم ؛ وقاَل أَْيضاً وقاَل الَخِليُل : إن َجرَّ َعِملَْت فيَما بَْعَدها كعََمِل  كأَيِّنْ : العََرِب فَعَسى أَن يجرَّ

ُء الكاُف للتَّشبيِه فتَصيِر هي يا يَجِ أَْفَضَل في رُجٍل فصاَر أَّي بمْنِزلَِة التَّْنوين ، كما كاَن هم ِمَن قَْوِلهم أَْفَضلهم بمْنِزلَِة التَّْنوين. قاَل : وإنَّم

 ء واِحٍد.وما بَْعَدها بمْنِزلَِة شي

ُل بها أَيٌّ و ُجلُ  أَيُّها إلى نداِء ما َدَخلَتْه أَْل َكيَا ؛ كذا في النسخ والصَّواُب به ؛ أَْيضاً اسٌم ِصيَغ ليُتََوصَّ ُجالِن ويا أَيُّها ويا الرَّ جال ،  أَيُّها الرَّ الّرِ

ا قَْولُه ،  أَيُّها الَمْرأَتاِن ويا أَيُّها الَمْرأَة ويا أَيُّها النِّْسَوةُ ، ويا أَيَّتُها الَمْرأَتاِن ويا أَيَّتُها الَمْرأَةُ ويا اأَيَّتُه ويا اي أَي َُّها ):  عزوجلالنِّْسوة. وأَمَّ
ا ثَْعلَب فقاَل : إنَّما خاَطَب النَّْمَل بيا أَيّها الَمْرأَة ويا أَيّها ، فقد يكوُن على قَْوِلَك يا (2) (النَّْمُل اْدُخُلوا َمساِكَنُكمْ  ألنَّه  أَيّها النِّْسوة. وأَمَّ

ا قَْولُه :  ، فيأتي بنِداٍء ُمْفرٍد ُمْبِهِم ، والذين في  (اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا)َجعَلَهم كالنَّاِس ، ولم يَقُل اْدُخلي ألنَّها كالناِس في الُمخاَطبَِة ، وأَمَّ

ا َمْذَهُب األَْخفَش : فالذين صفَةٌ  أليّها َمْوِضع َرْفعِ صفَةٍ  ، وَمْوِضُع الذين َرْفع بإْضماِر الذََّكِر العائِِد  أليّ  ، هذا َمْذَهُب الَخِليِل وِسْيبََوْيه وأَمَّ

ا ُحِذَف منها لإِلضافَِة  ألّيِ  ْنِزلَِة قَْوِلَك : يا َمْن الذين أَي يا من هم الذين ، وها الِزَمةٌ ، كأَنَّه على َمْذَهِب األَْخفَش بم أَيَّ  على ِعَوضاً ممَّ

 وِزياَدةً في التَّْنبِيِه.

حاح ، وإذا ناَدْيَت اْسماً فيه األَِلُف والَّالُم أَْدَخْلَت بَْينه وبيَن َحْرِف النِّداءِ  ُجُل ويا أَيّها افتَقوُل : ي أَيّها وفي الّصِ اسٌم  فأَيّ  الَمْرأَة ، أَيَّتُها الرَّ

ا كانتْ  ُجل ألنَّه صفَةٌ  أَيّ  ُمْفرٌد ُمْبهم َمْعِرفَة بالنِّداِء َمْبنِيٌّ على الضّمِ ، وها َحْرُف تَْنبيٍه ، وهي ِعَوض ممَّ ؛  أَيّ  تَُضاُف إليه ، وتَْرفَع الرَّ

 انتََهى.

ي : ُجل ، كما كانتْ  أَيُّها ة إلى نداء ما فيه األِلف والالم في قَْوِلَك ياُوْصلَ  أَيّ  وقاَل ابُن بَّرِ ً  الرَّ في قَْوِل َمْن  إيّاكو إيّاه ُوْصلَةَ الُمْضَمِر في إِيّا

تِّْين فإِيَّاه  إِيَّا َجعَل ُجُل الّسِ  الشَّواّبِ ، انتََهى. يَّاإِ واْسماً ظاِهراً مضافاً على نَْحو ما سمَع ِمْن قَْوِل العََرِب : إذا بَلََغ الرَّ

اُج : ُجل ِصفَة أَيُّها اسٌم ُمْبهٌم َمْبنِيٌّ على الضّمِ ِمن أَيّ  وقاَل الزجَّ ُجل ، ألنَّه ُمناَدى ُمْفَرد ، والرَّ ُجل أَْقبِل ،  أَيّها الِزَمه ، تقوُل : ألَيّ  الرَّ الرَّ

ُجل فال يجمُع بيَن يا وبيَن األَلِف والالِم ، وها ال ُجل ؛ ألنَّ يا تَْنبِيهٌ بمْنِزلَِة التَّْعريِف في الرَّ للتَّْنبيِه ، وهي ِعَوٌض  أليّ  ِزَمةٌ وال يجوُز يا الرَّ

ُجُل ، أن تكوَن ُمضافَةً إلى االْستِفْ  أَيّ  ، ألنَّ أَْصلَ  أَيّ  ِمن اإِلضافَِة في ُوْصلَة إليه ؛ وقاَل  أَيّ وهاِم والَخبَِر ، والُمناَدى في الَحقيقَِة الرَّ

ُجل ، فيا نَِداء ،  أَيّها الُكوفِيّون : إذا قُْلَت يا ُجل ِصفَة ، قالوا  أَيّ والرَّ بالتَّْنبِيه فصاَر اْسماً  أَيّ  (3)وُوِصلَْت : اسٌم ُمناَدى ، وها تَْنبيه ، والرَّ

ُجل تَْفِسير لَمْن نُوِدي. أَيا نَّ تاّماً أل الِت ، ويقاُل : الرَّ  وما ومن والذي أَْسماٌء ناقَِصةٌ ال تتمُّ إالَّ بالّصِ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .18( النمر اآية 2)
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ِ  نَْصُب ِصفَةِ أُِجيَز و ُجَل أَْقبِلْ  أَيُّها فتَقوُل : يا أَّي  ؛ أَجاَزهُ الماِزنيُّ وهو َغْيُر َمْعروٍف. الرَّ

كذا ،  أَي  :، تقولُ  بمْعنَى العباَرةِ  هي أَْيضاً َكلمةٌ تتقدَُّم التَّْفسيرَ و زيُد أَْقبِْل. أَيْ  ، تقوُل : (1)دوَن البَِعيِد  ، َكَكْي : َحْرٌف لنداِء القِريبِ  أَيْ و

.  بمْعنَى يُريُد كذا ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

َد عن َمْفتُوَحة ساِكنَة اآلخِر ما يكوُن بَْعَدها فقاَل : يكوُن الذي بَْعدها بََدالً ، ويكوُن ُمْستأْنفاً ، ويكوُن  أَيْ  وقاَل أَبو َعْمرٍو : َسأَْلُت المبّرِ

يٌد ، ز أَي جاَءني أَُخوكَ  َمْنصوباً ؛ قاَل : وَسأَْلُت أَحمَد بن يَْحيَى فقاَل : يكوُن ما بَْعَدها ُمتَْرِجماً ، ويكوُن نصباً بفْعٍل ُمْضَمٍر ، تقوُل :

 أَي زيداً ، وَمَرْرُت بأَِخيَك فيجوُز فيه أَيوزيٌد  أَي زيٍد ، وتقوُل : جاَءني أَُخوَك فيجوُز فيه أَي زيداً ، وَمَرْرُت بأَِخيكَ  أَي ورأَْيُت أََخاكَ 

 زيٌد. أَي زيداً ، ويَجوزُ  أَي زيٌد ، ويقاُل : رأَْيُت أََخاك أَي زيداً ، أَي زيٍد ،

 ، كما في الُمْحَكم. يُقاُل ِهيتُْبَدُل منها هاٌء فو وهللا ، إي: فيُقاُل  ، بمْعنَى نَعَم ، وتُوَصُل باليَِميَن. ، بالكْسرِ  إِيْ و

حاحِ :  وهللا. إيووَربِّي ،  إي كلمةٌ تتقدَُّم القََسَم َمْعناها بلى ، تقُوُل : إيْ  وفي الّصِ

 وهللا. إي ، والمْعنَى (2) (ْل ِإي َوَربِّ قُ )يميٌن ؛ ومنه قَْولُه تعالى  إيْ  وقاَل اللّْيُث :

اُج : المْعنَى نَْعم وَربِّي.  وقاَل الزجَّ

َر في الحِديثِ  ِحيُح ، وقد تكرَّ ِء مع القََسم إِيجاباً لَما وهللِا وهي بمْعنَى نَعَم ، إالَّ أَنَّها تَْختصُّ بالمجي إي وقاَل األْزهِريُّ : وهذا هو القَْوُل الصَّ

 َسبَقَه ِمَن االْستِْعالِم.

ٌث. أَيَّا ابنُ و  ، َكَريَّا ُمحّدِ

بِن َسْيبُخت ،  أَيَّا ْبدوس بِن إِْسماعيل بنِ قاَل : وهو عليُّ بُن محمِد بِن الُحَسْين بِن عَ  (3)* قُْلُت : الصَّواُب فيه التَّْخفيُف كما َضبََطه الحافُِظ 

 شيٌخ ليَْحيَى الَحْضرمّي.

حاحِ ؛ أَيا للقَِريِب والبَِعيِد ؛ تقوُل : ، ُمَخفَّفاً : َحْرُف نداءٍ  أَيَاو  بقَْلِب الَهْمَزةِ هاء ، قاَل الشاِعُر : َكَهيَا زْيد أَْقبِْل ، كما في الّصِ

غح  تح وهـــــــــي َحصـــــــــــــــــــــــاٌن مـــــــــُ َرفـــــــــَ هح فـــــــــانحصـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــَ

هح و     ا أَيــــــــــــــَ يــــــــــــــَ ا هــــــــــــــَ تح بصــــــــــــــــــــــــــــوهتــــــــــــــِ عــــــــــــــَ (4)َرفـــــــــــــــَ
 

  
يت : أَرادَ  ّكِ  في النداِء أَْكثَر ِمن َهيَا. أَيا ، ثم أَْبَدَل الَهْمَزة هاًء ، قاَل : وهذا َصحيٌح ألنَّ  أَيا أَيَهْ  قاَل ابُن الّسِ

أَيِّي وأَيُّك كاَن شّراً : عن قَْوِلهم * تَْذنيب* وفي هذا الَحْرِف فَوائُِد أَخل عنها المصنِّف وال بأَْس أن نَلُمَّ ببعِضها : قاَل َسْيبََوْيه : َسأَْلُت الَخِليَل 

ِ  كاَن شّراً ، إِالَّ أنَّهما لم يَْشترَكا في أَيُّنا نَّا ، فإنَّما أَرادَ فأَْخزاهُ هللاُ ، فقاَل : هذا كقَْوِلَك أخَزى هللاُ الكاِذَب منِّي ومْنَك ، إنَّما يُريُد م ،  أَّي

 سأْلُت الَخليَل عن قْوله :: ولكنَّهما أَْخلَصاهُ لكّلِ واحد منهما. وفي التْهِذيِب : قاَل ِسْيبََوْيه 

َك كــــــــــــــــاَن شــــــــــــــــــــــــــــــرّاً  ــــــــــــــــ  ي مــــــــــــــــا وأَي ــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــبَي  ف

راهــــــــــــا     ِة ال يــــــــــــَ يــــــــــــَ  إىل املــــــــــــقــــــــــــامــــــــــــَ (5)فســــــــــــــــــــــــــِ
 

  
جُل : الكاِذُب منِّي ومْنَك فَعََل هللاُ به.  فقاَل : هذا بمْنِزلَِة قَْول : الرَّ

َوِإاّن َأْو ِإاّيُكْم َلَعلى ُهدًى َأْو يف )وقاَل غيُرهُ : إنَّما يُريُد أنَّك شرٌّ ولكنَّه َدعا عليه بلَْفٍظ هو أَْحَسن من التَّْصريحِ كما قاَل هللاُ تعالى : 
 .(6) (ُمِبني  َضالل  

 نسق عليه ، وشّراً َخبَُرهما. أيكوَمْوِضُع َرْفع ألنَّه اسُم كان ،  أَيّ  ما ، فأيّي وقَْولُه :

ا وقاَل أَبو َزْيٍد : يقاُل : َصِحبَه هللاُ  ه. أَيَّامَّ ه ، يُريُد أَْينَما تََوجَّ  تََوجَّ

حاحِ :   َزىاسٌم ُمْعَرٌب يُْستَْفهُم بها ويُجا أَيٌّ ووفي الّصِ

__________________ 
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رِمحه ا وهو َمعحرَفة لإِلضاَفِة ا وقد ترت  اإِلَضاَفة وفيه  أَي همو َأُخو  ا  أَي هم فيمنح يـَعحِقر وفيَما ال يـَعحِقر ا تقوُ  : رِمحين ُأكح يكح
َلٍة تقوُ  : تاج إىل صـــــــِ و  ؛ وقد تكوُن نـَعحتاً للّنِكَرِة تقوُ  : َمَررحُت يف الداِر َأخُ  أَي هم َمعحناها ا وقد تكوُن مبنحزَِلِة الذي فَتحح

او رجٍر  َأيِّ  بَرُجرٍ  رأَةٍ  َأميِّ رأََتاح  أَي ةِ  رجٍر ا وَمَررحُت ابمح رأٍَة وابمح رأَةٌ  أَيـ ُتما امح َرأََتاح ا وهذه امح َرَألنِ  أَي ةُ  امح رأٍَة وامح ِ  أَيـ ُتما امح َرأََتاح امح
َعحرَفِة 

ا هذا َزيحدٌ : ا وما زَاِئَدة. وتقوُ  يف امل  َأي   جارِيٍَة ا وتقوُ  : أَيـ ُتما عل  ا اِ  ا وهذه أََمُة  ِ  َأايًّ  رجٍر ا فتَـنحصب أمي 
رأٍَة جاَء  ا  رأٍَة جاَءتحَك ا وَمَررحت ِبارَِيةٍ  َأي ةُ و امح ُتك مبُ  َأيِّ  امح ُمأَلٍة ا ُكر  جائٌِز. قاَ   ُ  َأي ةِ و ُمأَلٍة  َأيِّ  أَلةٍ جارَِيٍة ا وِجئـح

 َقدح يـُتَـَعج ُب هبا ا قاَ  مجيٌر : َأي  و ا  (1) (َوما َتْدِري نَ ْفس  ِبَِيِّ َأْرض  ََتُوتُ )تعاىل : 
ِه  تــــــــــــِ زِمــــــــــــح ي ال إن  ال ِإنح لــــــــــــَ َزمــــــــــــِ َ الــــــــــــح اح ثــــــــــــَ  بـــــــــــــُ

وِن     عــــــــــُ َا َأي  مــــــــــَ َرِة الــــــــــواشــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــح ثـ (2)عــــــــــلــــــــــ  كــــــــــَ
 

  
اُء : ، فَرفََع ، ومنه أَْيضاً :  (3) (لِنَ ْعَلَم َأيُّ احلِْْزَبنْيِ َأْحصى)يْعَمُل فيه ما بَْعده وال يَْعَمُل فيه ما قَْبله ، كقَْوِله تعالى :  أَيُّ  وقاَل الفرَّ

َقِلُبونَ ) َقَلب  يَ ن ْ ا قَْوُل الشاِعر :فَنََصبَه بما بَْعدِ  (4) (َوَسيَ ْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمن ْ  ه ؛ وأَمَّ

ا  ـــــــــــَ ن ُة ِإذح رأَتــــــــــــح يـــــــــــفـــــــــــَ نـــــــــــِ يـــــــــــُح بـــــــــــنـــــــــــا حـــــــــــَ  َتصـــــــــــــــــــــــــِ

يــــــــــــــاِح و     ُب لــــــــــــــلصــــــــــــــــــــــــــــِّ هــــــــــــــَ ذح (5)َأي  اأَلرحِض نــــــــــــــَ
 

  
ِ  فإنَّما نََصبَه لنَْزعِ الخافِِض ، يُريُد إلى  األَْرِض ، انتََهى نَصُّ الَجْوهِرّي. أَّي

ِد قاال :وفي التَّْهِذيِب : ُرِوي عن أَحمِد بِن يَْحيَى  باً ، وتكوُن َشْرطاً  (6)ثالثَةُ أَْحواٍل  ألَيّ  والمبّرِ وإذا كانِت : : تكوُن اْستِْفهاماً ، وتكوُن تعجُّ

، قاال : َعِمَل  (ْزَبنْيِ َأْحصىلِنَ ْعَلَم َأيُّ احلِْ ): اْستِْفهاماً لم يَْعَمل فيها الِفْعُل الذي قَْبلها ، وإنَّما يَْرفَعها أَو يَْنِصبُها ما بَْعَدها ، كقَْوِل هللِا تعالى 

ً  الِفْعُل في المْعنَى ال في اللّْفِظ كأَنَّه قاَل : لنَْعلَم ِ  ِمن أَيّا ا الَمْنصوبَةُ بما بَْعدها فكقَْوله تعالى  أَّي َسيَ ْعَلُم ): ، وسيعلم أََحد هذين ، قاال : وأَمَّ
َقِلُبونَ  َقَلب  يَ ن ْ اُء و (الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمن ْ م عليها َخَرَجْت ِمن َمْعنى االْستِفهاِم ، وذلَك إن أََرْدته  أَيُّ : قاَل الفرَّ إذا أَْوقَْعَت الِفْعَل الُمتَقَّدِ

اُء :  .(7)يقوُل ذلَك  أَيُّهم جائِز ، يقولوَن : ألَْضِربَنّ  باً لم يُجاَز بها إِذا كانْت َجزاًء فهو على َمْذهِب الذي قاَل : وإذا كانْت تع أَيّ ووقاَل الفرَّ جُّ

َب ال يُجاَزى به ، وهو كقَْوِلَك : ً  ، إذا أَْفَرُدوا أَيُّونَ و أَيّانِ و أَيّ  جاِريٍَة زينُب ، قاَل : والعََرُب تقوُل : أَيُّ ورجٍل زيٌد  أَيُّ  ، ألنَّ التَّعجُّ ثَنُّْوها  أَيَّا

ُجلَْين  أَيّ  وإذا أَضافُوا إلى ظاِهٍر أَْفَرُدوها وذكَُّروها فقالواوأَيَّتان وأَيَّاٌت ،  أَيَّة وَجَمعُوها وأَنَّثُوها فقالوا جال  أَيّ والَمْرأَتَْين.  أَيُّ والرَّ  أَيّ والّرِ

 للمْرأَتَْين ؛ وقاَل زهيٌر في لُغَِة َمْن أَنََّث : أَيَّتهماو أَيّهما النِّساِء ، وإذا أَضافُوا إلى الَمْكنِّيِ الُموَءنَِّث ذكَُّروا وأَنَّثُوا فقالوا

ِتياقاً أَي ًة َسَلكوا و   (8)َزو ُدوَ  اشح
 ُوْجَهٍة َسلَُكوا ، فأنَّثها حيَن لم يصْفها. أَيَّةَ  أَرادَ 

حاحِ : وقد يُْحَكى و النكراُت ما يَْعِقُل وما ال يَْعِقُل ، ويُْستَْفهُم بها ، وإذا اْستَْفَهمَت بها عن نَِكَرةٍ أَْعَرْبتها بإْعراِب االسم الذي ه بأَّيِ  وفي الّصِ

تَْعربها في الَوْصل وتُِشيُر إلى اإلْعراِب في الوْقِف ، فإن قاَل : رأَْيت رجالً  ؟يا فتى أَيٌّ  ، قُْلَت : اْستِثْباٌت عنه ، فإذا قيَل لَك : َمرَّ بي رُجلٌ 

ً  ، قْلَت : ُن إذا َوَصْلَت وتَِقُف على األلِف فتقولُ  ؟يا فتى أَيّا ً  تعرُب وتنّوِ ِ  ، وإذا قاَل : َمَرْرُت برُجٍل قْلَت : أَيّا ه في تحِكي َكالمَ  ؟يا فتى أَّي

 َل : جاَءني ِرجاٌل ، قْلَت :الرْفعِ والنَّْصِب والجّرِ في حاِل الَوْصِل والَوْقف ، وتقوُل في التَّثْنيِة والَجْمعِ والتأْنِيِث كما قُْلناه في من ، إذا قا

 للُمَؤنَِّث : أَيَّةوفي النْصِب والجّرِ ،  أَيَّيِّنو، ساِكنَةَ النوِن ،  أيُّونْ 

__________________ 
 .34( لقمان اآية 1)
 ( اللسان والتكملة والصحاح ا ولي  يف ديوانه.2)
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 .12( سورة الكهف ا اآية 3)
 .227( سورة الشعراء ا اآية 4)
 ( الصحاح واللسان.5)
 .«أصو »( يف التهذيب : 6)
 أن الضرب ال يقض عل  اثنا.( زيد يف التهذيب بعدها : ألن الضرب ال أييت عل  اسٍم أييت بعد ذلك استفهام. وذلك 7)
 وصدره : 47( ديوانه ط بريوت ص 8)

 فإن اخلليرت ومل أيووا ملن تركوا
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.
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لحَت وقلحَت : ِتثحباُت عن َمعحرَِفٍة َرفـَعحتَ  آاي تو اي هذا ا  أَي ة فإنح َوصـــــــــــَ ال َغريح عل  كرِّ  َأايًّ  اي هذا نؤ نحَت ا فإن كاَن االســـــــــــح
َعحرَفة فليَ  يفحا ٍ 

َعحرَفِة إال  الر فحُض ا انتَـَه . َأيِّ   ا وال حتكي يف امل
 مض امل

ا في الَوْقِف فإنَّه يُو ي عْنَد قَْول الَجْوهِرّي في حاِل الَوْصِل والَوْقِف : َصوابُه في الَوْصِل فقط ، فأمَّ ْفعِ والجّرِ قاَل ابُن بَّرِ قَُف عليه في الرَّ

أَيُّوَن بفتْحِ النوِن ،  ر ، وإنَّما يَتْبَعُه في الَوْصِل والَوْقِف إذا ثَنَّاه وَجَمعَه ؛ وقاَل أَْيضاً عْنَد قَْوِله : ساِكنَة النوِن الخ : َصوابُهبالسكوِن ال َغيْ 

ة ، وإنَّما يَجوُز ذِلَك  في َمْن خاّصةً ، تقوُل : َمنُوُن وَمنِيْن باإِلْسكاِن ال وأَيَّيَن بفتْحِ النوِن أَْيضاً ، وال يَجوُز سكون النوِن إالَّ في الَوْقِف خاصَّ

 َغْير ، انتََهى.

 هي بمْنِزلَِة َمتَى ، ويُْختَلَُف في نونِها فيُقاُل أَْصِليَّةٌ ، ويقاُل زائَِدةٌ. أَيَّان وقاَل اللَّْيُث :

َزمان ، واآلخر قلَّةُ  أَيَّانوال ِمن لَْفِظ أَْيَن لَوْجَهْين : أََحُدهما : إِنَّ أَْين َمكاٌن  أَيّ  من لَْفظِ  أَيَّان وقاَل ابُن جنِّي في الُمْحتسب ، يَْنبَغي أَْن يكونَ 

ْيَت رُجالً بأيّان لم تَْصرْفه ألنَّه كحمدان ؛ ثم قاَل : ومْعنَى أَنّها بعٌض ِمن كّلِ ، فهي تَْصلُح  أَيّ  فعال في األْسماِء مع َكثَْرةِ فعالن ، فلو َسمَّ

 ِمنَِة َصالحها لغَْيِرها إذا كاَن التَّْبعيُض شاِمالً لذِلَك ُكلِّه ؛ قاَل أَُميَّة :لألَزْ 

هـــــــــــم و  ومـــــــــــَ ُر يـــــــــــَ  الـــــــــــنـــــــــــاُس راَث عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم أَمـــــــــــح

ان    ــــــــــــــِن َأاي  ــــــــــــــدي ــــــــــــــل ــــــــــــــٌر ل ــــــــــــــائ هــــــــــــــم ق ــــــــــــــ  ل كــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  ف

  
فَِة ، انتََهى.فإن َسّميت بأَيَّان َسقََط الَكالُم في حسِن تَْصِريفها للحاقِها بالتّْسِميِة ببَِقيَِّة   األَْسماِء الُمتََصّرِ

اُء : أَْصلُ   أَيَّ أَواٍن ، َحَكاه عن الِكسائي ، وقد ذُِكَر في أَين بأَْبسَط من هذا. أَيَّان وقاَل الفرَّ

ي : ويقاُل ال يَْعِرفُ  ً  وقاَل ابُن بَّرِ ِ  ِمن أَيّا  إذا كاَن أَْحَمَق. أَّي

هذه اللَّْفَظةُ تُقاُل في االْختِصاِص وتَْختصُّ بالُمْخبِر عن نَْفِسه وبالُمَخاَطِب ، تقوُل :  ، «الثَّالثَة أَيَّتُها ْفنافتََخلَّ »في حِديِث َكْعِب بِن ماِلٍك : و

ا أَنَا فأَْفعَل كذا ُجُل يَْعنِي نَْفَسه ، فمْعنَى قَْوِل َكْعب أَيُّها أَمَّ  الثَّالثَة ، أَي الَمْخُصوِصين بالتَّخلِّف. أَيَّتُها الرَّ

 مع الواو والياء فصل الباء
 يَْبأَى ،، هكذا في النسخِ ، وهو يَْقتَضي أَن يكوَن يائِيّاً ألَنَّ َمْصَدَرهُ السَّعي والصَّواُب كيَعَى ، كما مثَّلَه به في الُمْحَكم  ، كَسعَى بأَىو : [بأو]

 ؛ أَْنَكره جماَعةٌ. قَِليلٌ  يَْدُعو ، عاكدَ  بَأَى يَْبؤوو كيَْبعَى.

 وفي الُمْحَكم لَْيَسْت بجيَِّدةٍ.

 فََخَر. ، بالمّدِ ويُْقَصُر : بَأْواءً و كبَْعوٍ  بَأْواً 

 .بأْواءُ  ، بالمّدِ ، وقد َرَوى الفقَهاُء في َطْلحة البَأَْواء وأَْنَكَر يَْعقوُب :

حاحِ : قاَل األْصَمعيُّ :  : الِكْبُر والفَْخُر. البَأْوُ  وفي الّصِ

 ؛ قاَل حاتُِم : أَْبأَى بَأْواً  على القَْومِ  بَأَْوتُ  يقاُل :

رابــــــــــــــــٍة و   مــــــــــــــــا زاَدان أَبحوًا عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ِذي قــــــــــــــــَ

ُر     قـــــــــــح ســـــــــــــــــــــــــاِب الـــــــــــفـــــــــــَ نـــــــــــاان وال أَزحر  أَبحح (1)غـــــــــــِ
 

  
 .«نَْفِسي ولم أَْرَض بالَهوانِ  فَبَأَْوتُ »حِديُث ابِن عباٍس : ومنه ؛  نَْفَسهُ : َرفَعَها وفََخَر بها بَأَىو

 َجَهَدْت في َعْدِوها. : تَْبأَى النَّاقَةُ  بَأَتِ و

 ؛ وقَْوُل الشاِعِر أَْنَشَده ابُن األَْعرابّيِ : تَساَمْت وتَعالَتْ  قيَل :و

د   (2)أَُقوُ  والِعي  تـََباء بَوهح
 قى َحَرَكةَ الَهْمَزةِ على الساِكِن الذي قَْبلها.أَي تَْجَهُد في َعْدِوها ، فأَلْ  تَْبأَى فَسَّره فقاَل : أَرادَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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ْعِر الَمْجزّوِ لم يسّموه البَأْوُ  ة البِناِء َسِليَمة ِمن الفََساِد فإذا جاَء ذِلَك في الّشِ ْت ؛ قالَهُ  بَأْواً  في القَوافِي : ُكلُّ قافِيٍَة تامَّ وإن كانْت قافِيَتُه قد تَمَّ

 ْخفَش.األَ 

ً وي  : [بأي]  ؛ َحَكاه اللّْحيانّي في باِب َمَحْيُت وَمَحْوُت وأَخواتها. ، لُغَةٌ في الُكلِّ  بَأَْيُت أَْبأَى بَأْيا

__________________ 
 .«فما»واملثبت كرواية اللسان والصحاح ا واألساس « فما زادان»برواية :  51( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
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ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

 َء : أَْصلَْحته وَجَمْعته ؛ قاَل :الشي بَأَْيتُ 

 (1)فهي تبب  زاَدهم وتـَبحُكُر 
باَغ ؛ عن أَبي َحنيفَةَ. أَْبأَْيتُ واألَديَم  أَْبأَْيتُ و  فيه : َجعَْلُت فيه الّدِ

 به. بَأَى شيئاً : أَي َشقَّه ؛ ويقاُل : بَأَى وقاَل ابُن األَعرابّيِ :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

عيِد على غْربي النِّيل ، وقد َوَرْدتُها ، ونُِسَب إليها بعُض ال بَبَا : [ببي] َدتَْين َمْفتُوَحتَْين : َمدينةٌ بِْمصر من جَهِة الصَّ ثِين ، وتُْعَرف، بموحَّ  ُمحّدِ

َدةِ  ببا   وبالفتْحِ َضبََطها ياقوت.الُكْبرى ، والَمْشهوُر على أَْلِسنَِة أَْهلها ، بكْسِر الموحَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْين الُمْعجمِة َمْقصوٌر ُمَماٌل : بَلٌَد في ُكوَرةِ األسيوطية بِمصْ  بَْبَشى : [ببشي] َدةِ األُولى وسكوِن الثانِيَِة وفتْحِ الّشِ  َر ؛ عن ياقوت.، بفتَْح الموحَّ

 أَْفَصَح. بَتا بَتْواً و؛ وقد ذُِكَر في الَهْمزةِ.  أَقامَ  : يَْبتُو بَتْواً  بالَمكانِ  بَتاو : [بتو]

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َمدينَةٌ َعظيمةٌ بالِهْنِد ؛ وقد َذَكرها ابُن بطوَطةَ في ِرْحلَتِه. بتوةُ 

؛  (2)اِحي بَْغداَد ؛ وقيَل : هي قَْريةٌ لبَنِي َشْيبان َوراء حوال من قَُرى النَّْهروان ِمن نَو: ، بفتْحٍ فتَْشديٍد َمْقصور ، وقد يُْكتَُب بالياِء أَْيضاً  بَتَّاو

 قاَل ياقوُت : كذا َوَجْدتَه ُمقيّداً بخّطِ ابِن الخشاب النّحوّي ؛ قاَل ابُن الّرقيّات :

تــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــاين بــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــّ رِم زالين فــــــــــــــــــــَبكــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــح  أَن

ِرمُي     ِرمَي كـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــرُِم الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ ا يـــــــــــــــــُ (3)إلـــــــــــــــــ 
 

  
 ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ وأَْنَشَد : بَثاَءةُ  ، واِحَدتُه ، كقَبَاٍء : أَْرٌض َسْهلَةٌ  البَثاءُ و : [بثو]

ٍة  يــــــــــــــــــــــ  اٍء نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــــــــَ  أبَرحٍض بـــــــــــــــــــــــَ

ُر     هـــــــــــــــَ يــــــــــــــــح ُث وا ـــــــــــــــَ ىن  هبـــــــــــــــا الـــــــــــــــّرِمـــــــــــــــح (4)متـــــــــــــــََ
 

  
 والبيُت في التَّهِذيِب :

ه  تــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح نـ طــــــــــــــــ  بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــاٍء تـ ٍث بــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ  ل

ُر     هـــــــــــــَ يــــــــــــــح ُث وا ـــــــــــــَ يـــــــــــــٍث بـــــــــــــه الـــــــــــــّرِمـــــــــــــح (5)َدمـــــــــــــِ
 

  
ي هذا البيَت في أَماِليه ونََسبَه لُحَمْيِد بِن ثَْوٍر ما نَّصه :و  أَْوَرَد ابُن بَّرِ

ة  يــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــفــــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــــاء نصــــــــــــــــــــــــــــــــِ ٍث بــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح  مبــــــــــــــــــَ

ُر     هـــــــــــــَ يــــــــــــــح ُث وا ـــــــــــــَ يـــــــــــــٍث هبـــــــــــــا الـــــــــــــّرِمـــــــــــــح (6)َدمـــــــــــــِ
 

  
 بعَْينِه في باِلِد بَني ُسلَْيم ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب يَِصُف ِعيراً تحملْت : أَو : ع

ا  ريف وقــــــــــــد حــــــــــــاَ  ُدوهنــــــــــــَ ُت هلــــــــــــا طــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  َرفـ

رُي     غـــــــــــــِ ـــــــــــــُ ـــــــــــــاِء ت ث ـــــــــــــَ ـــــــــــــب ٌر ابل ـــــــــــــح ي (7)رجـــــــــــــاٌ  وخـــــــــــــَ
 

  
.  هكذا أَْنَشَد الَجْوهِريُّ

ي : وأَْنَشَد الُمفَّضل :  قاَل ابُن بَّرِ

عـــــــح  ـــــــِن ســـــــــــــــــــــَ ِ  ب مـــــــح بحشـــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــي مـــــــاُء عـــــــَ فح ـــــــَ ـــــــنـ  ٍد ب

يـــــــــــنـــــــــــا     قـــــــــــِ وا الـــــــــــيـــــــــــَ َرفـــــــــــُ داَة ثـــــــــــبـــــــــــاء إذ عـــــــــــَ (8)غـــــــــــَ
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مادُ  البثَىو بِثَةٍ  جمعُ  ؛ عن َشِمٍر ، ، كإلَى : الرَّ
 ، بكْسٍر فسكوٍن. وأَْصلُها بِْوثَةٌ  ، كِعَزةٍ وِعَزًى ، ( 9)

 قاَل شْيُخنا : وعليه فَمْوِضعُه الثَّاء الُمثَلَّثَة ال الُمْعتَل.

__________________ 
 سان.( الل1)
 ( يف ايقوت : حوحالاي.2)
 .«الكرمَي الكرميُ »وفيه : « بتا»( معجم البلدان 3)
 ( اللسان.4)
 .«مبيث»وفيه « البثاء»ومعجم البلدان  159/  15« بثو»( اللسان والتهذيب 5)
 ( اللسان.6)
 .«رجا »بد  « مجوع»وفيها  197/  1واملقايي  « البثاء»واللسان والصحاح ومعجم البلدان  137/  1( ديوان اهلذليا 7)
 ( اللسان.8)
 .«الواحدُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 9)
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مادَ * قُْلُت : وهو كما َذَكَر وقد ُسبِقَِت اإلشاَرةُ إليه في بَاَث عن األْزهِرّي فإنَّه قاَل : بثة َحْرٌف ناقٌِص كاَن أَْصلُه بِوْ  يُح الّرِ  ثَة ِمن بَاَث الّرِ

يَح يسفها ؛ وشاِهدُ  ماد سّمى بثة ألنَّ الّرِ قَه كان الرَّ اح : البِثَى يَبوثَهُ إذا فَرَّ رمَّ  قَْوُل الّطِ

هـــــــــــــــا  رِ ـــــــــــــــِ خـــــــــــــــح فـــــــــــــــًا بـــــــــــــــتـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح ال َأن  كـــــــــــــــُ  خـــــــــــــــَ

ه     ثــــــــــً  جــــــــــاحنــــــــــَِ وحَ  بــــــــــِ َ  حــــــــــَ فــــــــــاســــــــــــــــــــــــِ (1)ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : أَراَد َحْوَل َرماٍد. بِثىً  ْولَ أَراَد بالُكْلِف األَثافّي المسوّدة ، وتَْخِريجها : اْختِالُف أَْلوانِها ، وحَ 

اُء : هو الّرْمِدُد ،   يُْكتَُب بالياِء. البِثَىووقاَل الفرَّ

 ، َكعِلّيِ : الكثيُر الَمْدحِ للنَّاِس. البَثِيُّ و

 الكثيُر الشَّْحم.: وَوقََع في نسخِة اللِّساِن  الكثيُر الَحَشِم. وأَْيضاً :

اء. َعِرقَ  : بَثَا يَْبثُو بَثْواً و  ؛ عن الفرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : عيُن ماٍء في ِدياِر بَني َسْعٍد بالستاَرْيِن يَْسِقي نَْخالً. بَثاءٌ 

ي به ألنَّه قليٌل يَْرشُح فكأنَّه َعَرٌق يَِسيُل.  قاَل األْزهِريُّ : وقد رأَْيتُه وتََوهَّْمُت أنَّه ُسّمِ

 قاَل :ماِلُك بُن نَُوْيَرةَ وكاَن نزَل بهذا الماِء على بَني َسْعٍد فَسابَقَُهم على فََرٍس له يقاُل له نصاٌب فَسبَقَهم فََظلُموه ، فقاَل ياقوُت : وقاَل 

 قـــــــــــــلـــــــــــــت هلـــــــــــــم والشـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــو مـــــــــــــين ابدي : 

ر كـــــــــــــــــــم بســـــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــٍ  جـــــــــــــــــــوادِ      مـــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــَ

  

هــــــــــــــــاِد  وحن يف اجلــــــــــــــــِ َت الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  اي رّب أَنــــــــــــــــح

ــــــــــــــــــادِ     ُر األرحف  إذ غــــــــــــــــــاَب عــــــــــــــــــينِّ انصــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

ُر األعــــــــــــــاِدي و  عــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــِ تح مــــــــــــــَ عــــــــــــــَ مــــــــــــــَ تــــــــــــــَ  اجــــــــــــــح

(2)عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  بــــــــــــــــثــــــــــــــــاٍء راهــــــــــــــــطــــــــــــــــي األوراِد    
 

  
 .(3): سبعه  يَْبثُو به عْنَد السُّْلطان بَثَاو

، وهي نُوٌق فرهةٌ يُطاِرُدوَن عليها كما يُطاَرُد على الَخْيِل ، وقد جاَء في  البُجاِويَّاتُ  ، كُزغاَوةَ : أَْرُض النُّوبِة منها النُّوقُ  بُجاَوةُ و : [بجو]

اح : رمَّ  ِشْعِر الّطِ

ربٍ  ثـــــــــــــح وحَ  مـــــــــــــَ درح حـــــــــــــَ ة مل َتســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــَ اِويـــــــــــــ   ِبـــــــــــــُ

ن و     ب  آفــــــــــــِ و نح در هــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــــَ تــــــــــــَ (4)مل يـــــــــــــَ
 

  
ً  كاَن أَْسلَُم َمْولى ُعَمر»في الحِديِث : و  وهو ِجْنٌس ِمن السُّوداِن ، أَو أَرٌض بها السُّوداُن. ، «بَجاِويّا

 ِمن النُّوِق َمْنسوبَةٌ إليها. البَجاِويَّاتُ و: قَبيلَةٌ ،  بََجاءُ  حيُث قاَل : َوِهَم الَجْوهِريُّ و

بَِعّيِ : ي عن الّرِ ازُ قَبيلَةٌ ، قاَل : وَذكَ  بَجاَوةَ  َمْنسوبَةٌ إلى البَجاِويَّاتُ  ونَقََل ابُن بَّرِ  ، بالضّمِ وبالكْسِر ، ولم يَْذكِر الفتَْح. بِجاَوةَ و بُجاَوةَ  َر القَزَّ

ل   ، بالضّمِ أَو بالكْسِر. بُجاَوةُ  بالفَتْحِ ، وإنَّما هي بَجاءُ : ويقاُل : إنَّ الَجْوهِريَّ َوِهَم في أُُموٍر ثالٍث : األَوَّ

 وأَْغفََل المصنُِّف الَكْسَر وهو ُمْستَدرٌك عليه.

ى باسم األرِض.وال  ثاني : َجعَلها قَبيلَةً وهي أَْرٌض ، وهذا َسْهل فإنَّ القَبيلَةَ قد تَُسمَّ

 .بجاَوةُ  ، وإنَّما هي إلى األرِض أَو إلى القَبيلَِة ، وهي بُجاء والثالُث : نسبة النُّوق إلى

 يَر عليه بحْرِف الياِء باألَْحمر على عاَدتَِه.هذا والذي بَْعده يائِيٌّ ، فكاَن يَْنبَِغي أَن يُشِ  : ، بالكْسرِ  بِجايَةُ و

__________________ 
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 واللسان والتكملة والتهذيب. 69( ديوانه ص 1)
 وفيه :« البثاء»( معجم البلدان 2)

 ء مين ابدٍ قلت هلم والشن
 وفيه أيضاً :

 عل  بثاء ابهة األورادِ 
 ولعلها  رفة عن : سع  به.وكتب مصححه : « سيعه»( كذا ابألصر ا ويف اللسان 3)
 ( اللسان.4)
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ل َمِن اْختَطَّه الناِصُر بُن علناس بِن حماد بِن زيري بِن مناٍذ في ُحُدوِد َسنَة  د بالَمْغِربِ  ، بَْينه وبيَن َجزائِِر  457بَْينه وبيَن إفريِقيَة ، وأَوَّ

في لحِف َجبٍل شاِهٍق ، وفي قْبلَتِها ِجباٌل أَْربَعَةُ أَياٍم ، وهو على ساِحِل البَْحِر ، وكاَن قَديماً مينا فقط ، ثم بُنِيَِت الَمديَنَةُ وهي  (1)َمْرَغنَّاي 

ى الناِصِريَّة أَْيضاً باسِم بانِيها. اٍد وتَُسمَّ  كانْت قاِعَدةَ ُمْلِك بَني حمَّ

ٌ  ، كُسَميَّةَ  بَُجيَّةُ و . َرَوْت عن َشْيبَةَ الَحَجبِّيِ ، وعنها ثابٌت الثُّماليُّ  : اْمَرأَة  ؛ قالَهُ الذَّهبيُّ

 ديثُها في ُمعجِم الّطبراني ، وَضبََطها ابُن َمْنَدة في تاِريخِ النِّساِء هكذا.قاَل الحافُِظ : حَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. بِجاَوةُ   ، بالكْسِر : لُغَةٌ في الضّمِ

 ، بالكْسر َمْقصوراً : اسٌم للداِهيَِة ؛ عاميَّةٌ. بِجاءو

  اللِّساِن.أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحبُ :  اإِلْبحاءُ  ي : [بحي]

 : أَي اْنقََطعَْت وَوقَفَْت ؛ كذا في التَْكِملَِة. إِبحاءً  َعلَيَّ دابَّتِي أَْبَحتْ  االْنقطاُع ، وقد وهو

حاح. البَْخوُ و : [بخو]  : بالخاِء الُمْعِجَمِة ، َكتَبَه بالُحْمرةِ ؛ وهو َمْوجوٌد في الّصِ

ْخُو. قاَل ابُن ِسيَده : هو  الّرِ

 : خاِويَةٌ ؛ يمانيَّةٌ. َوةٌ بَخْ  وثََمَرةٌ 

حاحِ :و ِدي البَْخوُ  في الّصِ َطُب الرَّ  ، انتََهى. بَْخَوةٌ  ُء ، الواِحَدةُ الرُّ

 بَْوخاً وهو َمْقلوٌب منه ، كذا في التّْكِملَِة. َسَكَن وفَتََر ، كباخَ  : بَْخواً  َغَضبُه بََخاو

، هكذا في  بُُدّواً و كَسحابٍَة ، بَداَءةً و ، كَسحاٍب ، بَداءً و كقُعُوٍد ، وعليه اْقتََصر الَجْوهِريُّ ؛ بُُدّواً و ، بالفتْحِ ، يَْبُدو بَْدواً  األَْمرُ  بََداو : [بدو]

 َظَهَر. كما في الُمْحَكم وَعَزاهُ إلى ِسْيبََوْيه : أَي بَداً  النسخِ كقُعُود وفيه تْكراٌر والصَّوابُ 

حاحِ ، وفيه إشاَرةٌ إلى أنَّه يَتَعدَّى بالَهْمَزةِ وهو َمْشهوٌر. أَْبَدْيتُهو  : أَْظَهْرتُه ؛ كما في الّصِ

 ِب ، انتََهى.قاَل شْيُخنا : وقد قيَل إنَّ الّرباعي يَتَعدَّى بعْن ، فيكوُن الِزماً أَْيضاً كما قالَهُ ابُن السيِِّد في شْرحِ أََدِب الَكاتِ 

 أَي َمْن يُْظِهر لنا فِْعلَه الذي كاَن يْخِفيه أَقَْمنا عليه الَحدَّ. ، «لنا َصْفَحتَه نُِقْم عليه كتاَب هللاِ  يُْبدِ  َمنْ »في الحِديِث : و

ُل ماالشَّي بَداَوةُ و  ؛ هذه عن اللَّْحيانّي. منه يَْبُدو ِء : أَوَّ

أْيِ : ظاِهُرهُ  باِديو  ، عن ثَْعلَب. الرَّ

أْي تَفْ  باِديَ  وأَْنتَ  أْي وَظَهَر. بََدا عَُل كذا ؛ َحَكاهُ اللَّْحيانيُّ بغْيِر َهْمٍز ، َمْعناه أَْنَت فيَماالرَّ  من الرَّ

حاُح ؛ قََرأَ أَبو َعْمرو َوْحُده  (2) (ُهْم َأراِذلُنا ابِدَي الرَّْأيِ )وقَْولُه تعالى :  أْي ؛ كما في الّصِ أْي بالَهْمِز ، باِدي: ، أَي في ظاِهِر الرَّ َء الرَّ

اِء قرأوا  بغَْيِر َهْمٍز. باِديَ  وسائُِر القرَّ

اُء : ال يُْهَمز   .يَْبُدووألنَّ المْعنَى فيَما يَْظهُر لنا  (ابِدَي الرَّْأيِ )وقاَل الفرَّ

أْي فَهَمز كاَن َصواباً. اْبتِداءَ  وقاَل ابُن ِسيَده : ولو أَرادَ   الرَّ

اُج : نصَب  جَّ أْي وباِطنُهم على ِخالِف ذِلَك ، ويَجوُز أَْن يكوَن اتَّبَعُوَك في  (ابِدَي الرَّْأيِ )وقاَل الزَّ أْي على اتَّبَعُوك في ظاِهِر الرَّ ظاِهِر الرَّ

ولم يَتََدبَّروا ما قلَت ولم يَتََدبَّروا 
 فيه. (3)
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أْي. َل الرَّ  وقاَل الَجْوهِريُّ : َمْن َهَمَزه َجعَلَهُ ِمن بََدأُْت َمْعناه أَوَّ

 بَْدواً  له في األَْمرِ  َدابَ  ، كَحَصاةٍ ؛ وفي الُمْحَكم : بَداةً و ، كَسحاٍب ، بََداءَ و ، بالفتْحِ ، بَْدواً  األَْمرِ  هذا له في بََداو

__________________ 
 .«مزغناي»( يف معجم البلدان 1)
 .27( سورة هود ا اآية 2)
 .«يفكروا»( اللسان : 3)
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أً  حاِح : َبَداءً و وَبدح  َنَشَب له فيه رَأحٌي. مَمحدود ؛ أي َبداءٌ  ؛ ويف الصِّ
ي : ْفعِ ، ألنَّه الفاِعُل وتَْفِسيره بنََشأَ له فيه َرأٌْي يدلّك على ذِلَك ؛ ومنه قَْوُل الشاِعِر ، وهو الشَّماُخ ، أَنْ  بَداءٌ  قاَل ابُن بَّرِ  َشَده ابُن ِسيَده :، بالرَّ

ــــــــــــــــاُ ه  وُد حــــــــــــــــ يف وف وحعــــــــــــــــُ َ
ك واملــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ل عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  ل

داُء     وص بــــــــــَ لــــــــــُ َك الــــــــــقــــــــــَ دا لــــــــــَك يف تــــــــــلــــــــــح (1)بــــــــــَ
 

  
، وقالوا ليَْسُجنَنَّه ، َذَهَب إلى  بَداءٌ  لُهم بََدا ؛ أَرادَ  (2) (ُثَّ َبدا هَلُْم ِمْن بَ ْعِد ما رََأُوا اآْلايِت لََيْسُجنُ نَّهُ ):  عزوجلوقاَل ِسْيبََوْيه في قَْوِله ، 

  ُجْملة.ألنَّه ُجْملةٌ والفاِعُل ال يكونُ  بََدا أنَّ َمْوِضَع ليَْسُجنُنَّه ال يكوُن فاِعلَ 

ا كاَن عليه. ( 3)بََدا لي بََدا وقاَل األْزهِريُّ : يقالُ   أَي تَغَيَّر َرأْيي عمَّ

اُء :  َظَهَر لي َرأٌْي آَخُر ، وأَْنَشَد : بَداءٌ  لي بََدا وقاَل الفرَّ

ــــــــــا  ن ُدمــــــــــح نــــــــــه لــــــــــَ ِد مل لــــــــــَُ هــــــــــح و عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــعــــــــــَ  لــــــــــَ

َداُء     ُد د ســــــــــــــــــــــــــــــواه بــــــــــــــــَ بــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ (4)مث مل يـ
 

  
حاحِ. بََدواتِ  هو ذُوو  ، كما في الّصِ

ُجِل الحاِزِم : ذُو ، أَي ذُو آراٍء تَْظهُر له فيختاُر بعضاً ويُْسقُط بعضاً ؛  بََدواتٍ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : وكانِت العََرُب تَمَدح بهذه اللْفَظِة فيقولوَن للرَّ

اُء :  أَْنَشَد الفرَّ

زاُ  لـــــــــــــه  مـــــــــــــن ا يـــــــــــــَ َدواٍت مـــــــــــــَ ِر ِذي بـــــــــــــَ  أَمـــــــــــــح

ُد     بــــــــــَ ُة الــــــــــلــــــــــ  امــــــــــَ ثــــــــــ  يــــــــــا هبــــــــــا اجلــــــــــَ عــــــــــح زحالُء يـــــــــــَ (5)بـــــــــــَ
 

  
 ، كقَطاةٍ وقََطواٍت. بََداةٌ  ، َمْعناه أَبو اآلراِء التي تَْظَهُر له ، واِحُدها البََدواتِ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : قَْولُهم أَبو

اُء :  باِدَي بَداً  ؛ وَحَكى ِسْيبََوْيه : باِدَي بَدِّ و ر َمْهُموز ،، كغَنِّيِ ، َغيْ  باِدَي بَِدّيِ  فَعَلَهو ُن وال يَْمنَُع القياُس تَْنوينَه. وقاَل الفرَّ ، وقاَل : ال ينوَّ

ل شي باِدَي بَِدّيِ  يقاُل : اْفعَْل ذِلكَ  بهذا الَمْعنى إالَّ أَنَّه لم يهمْز ،  باِدَي بَِدّيٍ  بِ ، قاَل : وِمْن َكالِم العَرَ  بَِدّيِ  ٍء ، وَكذِلَك بَْدأَةَ ِذي، كقَْوِلَك أَوَّ

 وأَْنَشَد :

ِدي  ي ابِدي بــــــــــَ هــــــــــِ بــــــــــَ اد شــــــــــــــــــــــــَ حــــــــــَ  خلــــــــــِ  َأضــــــــــــــــــــــــح

ِدي و     ِر ِلســــــــــــــــــــــــاين ويــــــــــَ حــــــــــح (6)صــــــــــــــــــــــــاَر لــــــــــلــــــــــفــــــــــَ
 

  
 أَراَد به : ظاِهري في الشَّبَه ِلخالي.

جاُج : مْعنَى البَْيِت َخَرْجُت عن شْرخِ الشَّباِب إلى حّدِ  أُْي والِحَجا ، فصْرُت كالفُُحولِة التي بها يَقَُع االْختِياُر وقاَل الزَّ الُكُهولِة التي َمعَها الرَّ

 ولها بالفْضِل تُْكثَر األْوصاُف.

الً ،  باِدَي بَِدّيٍ و باِدَي بَدٍ  وقاَل الَجْوهِريُّ : اْفعَْل ذِلكَ   هناك. ذُِكَرْت بِلُغاتِها قدو ْعماِل ؛، وإنَّما ترك لكثَْرةِ االْستِ  ( 7)أَْصلُها الَهْمزُ و، أَي أَوَّ

ُف عن سعيِد بِن أَبي َمْريَم ؛ باِدي ( 8)يَْحيَى بُن أَيُّوَب بنُ و عن دعلج ، وعنه الَخِطيُب ، وقد ُسئِل  الباِدي وأَحمُد بُن علّيِ بنِ  التَِّجيبيُّ العاَلَّ

يتمنه عن هذا النََّسِب فقاَل : ُولْدُت أَنا وأَخي تَوأَماً وَخرَ  الً فُسّمِ ؛ هكذا َذَكَره األميُر قاَل : وَوَجْدُت خطَّه وقد نََسَب نَْفَسه فقاَل  الباِدي ْجُت أَوَّ

ِة الِحَكايَِة وثبتني فيه األَْنصاِري ، فعلى هذا ال يُقاُل فيه ابنُ  الباِدي :  ، فاألَْولى َحْذف لَْفِظ االبن. الباِدي بالياِء ، وهذا يدلُّ على صحَّ

ةُ تَقَوُل فيه : ابنُ  قُل الباَداال تَ و . وقاَل األميُر : العامَّ ثاِن. ؛ البادِ  ، نبَّه عليه الذهبيُّ  ُمحّدِ

 * وفاتَهُ :

اء ، َذَكَره ابُن نُْقَطةَ ، اْستَْدرَكه الحافُِظ على الذهبّيِ. بَاِدي أَبو البََركاِت طلحةُ بُن أَْحمَد بنِ   العاقُولي تَفَقَّه على الفرَّ

 : ِخالُف الَحَضر. البَداوةُ و كما في الُمْحَكم ؛ البَداةُ و؛ هكذا في النسخِ والصَّواُب  والباداةُ  الباِديَةُ و البَْدوُ و

__________________ 
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يَت يَّةِ  الباِديَة باِديَةً  قيَل : ُسّمِ  لكونِها َظاِهَرةً باِرَزةً. باِديَةٌ  لبُروِزها وُظهوِرها ، وقيَل للبَّرِ

 .الباِديَة أَي (1) (َوجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدوِ )قَْولُه تعالى :  البَْدوِ  وشاِهدُ 

ا أُْطِلَق على الَمْصَدر وَمكانِ  البَْدوُ  قاَل شْيُخنا :  ، انتََهى. بالبََداَوةِ  والُمتَِّصِفينَ  البَْدوِ  ممَّ

 ، واالسمُ  بََدْوا اسٌم لألَْرِض التي ال َحَضَر فيها ، وإذا َخَرَج الناُس ِمن الَحَضِر إلى الَمراِعي في الصَّحاِري قيَل : الباِديَةُ  وقاَل اللَّْيُث :

 .البَْدوُ 

ماُن ِخالُف الحاِضَرةِ ، والحاِضَرةُ القْوُم الذيَن يَْحُضروَن الِمياهَ ويَْنزلوَن عليها في َحْمر الباِديَةُ  وقاَل األَْزهِريُّ : اِء القَْيِظ ، فإذا بََرَد الزَّ

 إليها ( 2)يَْبتَِدي بَْعَد ما كانوا حاِضَرةً. ويقاُل لهذه الَمواِضعِ التي باِديَةٌ  َطلَباً للقُْرِب ِمن الَكإِل ، فالقَْوم حينَئِذٍ  بََدْواوَظعَنُوا عن أَْعداِد الِمياِه 

ً ، وال البَواِدي أَْيضاً ، وهي الباُدوَن باِديَةٌ   .بَواِدي قَْوم أَْيضا

حاحِ :  ، يُْفتَُح ويُْكَسُر ، وهو ِخالُف الحضاَرةِ. الباِديَةِ  اإلقاَمةُ في البََداَوةُ  وفي الّصِ

 بالفتِْح ، إالَّ عن أَبي زْيٍد َوْحِده ، انتََهى. البََداَوة قاَل ثَْعلَْب : ال أَْعِرفُ 

 بكْسِر الباِء وفتْحِ الحاِء ؛ وأَْنَشَد : والَحضاَرة ، البَِداَوةُ  وقاَل األَْصمعيُّ : هي

ه  تــــــــــــح ــــــــــــَ بـ جــــــــــــَ ِن اَ ضــــــــــــــــــــــــــاَرُة َأعــــــــــــح كــــــــــــُ نح تــــــــــــَ  فــــــــــــمــــــــــــَ

راان    ٍة تــــــــــــــــــــَ  (3) ؟فــــــــــــــــــــَبّي رجــــــــــــــــــــاِ  ابِديــــــــــــــــــــَ
  

 وقاَل أَبو زْيٍد : بعْكِس ذِلَك.

ة البََداَوةَ  أَرادَ »في الحِديِث : و  ، ُرِوي بفتحِ الباِء وبَكْسِرها. الباِديَةِ  أَي الُخروَج إلى «َمرَّ

 * قُْلُت : وَحَكى جماَعةٌ فيه الضمَّ وهو َغْيُر َمْعروٍف.

 قاَل شْيُخنا : وإن صحَّ كاَن ُمثَلَّثاً ، وبه تَْعلم ما في ِسياِق المصنِِّف ِمَن القُُصوِر.

ُجُل : تَبَدَّىو  .بالباِديَةِ  ، أَي أَقاَم بها الرَّ

،  بَِداِويٌّ و، كَسخاوّيِ ،  بَداِويٌّ : ، بالفتْحِ على رأْيِ أَبي زْيٍد ، بالَكْسِر على رأْيِ األْصمعّي  البَداَوةِ  إلى بأَْهِلها ؛ والنِّْسبَةُ : تََشبَّه  تَباَدىو

 ولو قاَل : ويُْكَسُر كاَن أَْخَصر. بالِكْسِر.

قَْولَه بالَكْسر يُْغنِي عنه. قاَل : ثم إنَّ هذا إنَّما يَتََمشَّى على رأَي أَبي زْيٍد الذي َضبََطه بالفتْحِ ، وقاَل شْيُخنا : قَْولُه كَسَخاِوّي ُمْستدرٌك ، فإنَّ 

ا على رأْيِ غيِرِه فإنَّه بالَكْسِر.  وأَمَّ

 ويُْفتَُح انتَهَى. بَِداِويٌّ  وقاَل ثَْعلَب : وهو الفَِصيُح فالصَّواُب أَْن يقوَل : والنِّْسبَة

 الباِديَةِ و البَْدوِ  قد يكوُن َمْنسوباً إلى البَداِويَّ  ، فإْن قُْلت البَِداَوةو البَداَوةِ  ، بالفتْحِ والَكْسِر ، نْسبَتاِن على الِقياس إلى البَداِويُّ  بُن ِسيَده :قاَل ا

 ْمله على القياِس أَْولى ألنَّ الِقياَس أَْشيَع وأَْوَسع.ِء الَمْنسوِب أَن يكوَن قِياساً شاّذاً كان حَ فيكوُن ناِدراً ، قُْلُت : إذا أَْمَكن في الشي

كةً  بََدِويٌّ  : البَْدوِ  النِّْسبَةُ إلىو  ناِدَرةٌ. ، وهي ، محرَّ

ذِلَك قَْولهم : فََرٌس  ُء فيه أَْشياء على هذا النَّْحو ِمنقاَل التَّْبريِزي : كأَنَّه على غيِر قياٍس ، ألنَّ القياَس سكوُن الداِل ؛ قاَل : والنََّسُب يَِجي

 رضويةٌ َمْنسوبَةٌ إلى َرضوّي والقياُس رضوية.

ِمن الجفَاِء  البََدِوّيِ  قاَل ابُن األثيِر : وإنَّما َكِرهَ ذِلَك لَما في .«على صاِحِب قَْريَةٍ  بََدِوّيِ  ال تَجوُز شهاَدةُ »في الحِديِث :  * قُْلُت : وقد جاَء ذِلكَ 

ين والَجهالَِة بأَْحكاِم الشَّْرعِ وألنَّهم في الغاِلِب ال يَْضبُِطون الشَّهاَدةَ على َوْجِهها ؛ قاَل : وإليه َذَهَب   ماِلك ، والناُس على ِخالفِه.في الّدِ

حاحِ ومثَّلَ  بَْدواً  ، كذا في النسخِ والصَّوابُ  بَداً  القَْومُ  بََداو  ، َجفا بََدا الحِديُث : َمنْ ومنه ؛  الباِديَةِ  َخَرُجوا إلى ه يَْقتُُل قَتاْلً ؛، كما هو نصُّ الّصِ

حاحِ. الباِديَةَ  أَي َمْن نََزلَ   صاَر فيه َجفَاُء األْعراِب ، كما في الّصِ

__________________ 
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 .البَْدوِ  أَي َخَرَج إلى ، «بََدا ءٍ كان إذا اْهتَمَّ لشي»في حِديث آخر : و

 .«إلى هذه التِّالعِ  يَْبُدو كان»الحِديُث : ومنه قاَل ابُن األثيِر : يُْشبِهُ أَْن يكوَن يَْفعَل ذِلَك ليَْبعَُد عن الناِس ويَْخلُو بنَْفِسه ؛ 

لُ  الباِدي في حِديِث الّدعاِء : فإنَّ جارَ و وَمْسَكنَهُ الَمضاِرُب والِخياُم ، وهو َغْيُر ُمقيِم في َمْوِضِعه بِخالِف  الباِديَةِ  وهو الذي يكوُن في ؛ يَتََحوَّ

 ؛ ويُْروى الناِدي ، بالنوِن. (1)جاِر الُمقاِم في المدر 

 .«لبادٍ  ال يَبْع حاِضرٌ » في الحِديِث :و

ُْم ابُدوَن يف اْْلَْعرابِ )وقَْولُه تعالى :   .الباِديَةِ  أَي َوّدوا أنَّهم في (2) (يَ َودُّوا َلْو َأَّنَّ

اٌر على ِمياِههم.  قاَل ابُن األَْعرابّيِ : إنَّما يكوُن ذِلَك في ربِيِعهم ، وإالَّ فُهم ُحضَّ

 .بادٍ  ، أَي ُهما َجْمعا باُدونَ  ، كغُّزى : بُّدىو ، كُهدًى ، بُدىً  قَْومٌ و

 ؛ عن أَبي حنيفَةَ. الواِدي : جانِباهُ  بَْدَوتَاو

ُجِل. ، َمْقصوراً ، السَّْلحُ  البََداو  ، وهو ما يَْخرُج ِمن ُدبِر الرَّ

ُجُل : بََداو ُز أَْيضاً ، وهو ِكنايَةٌ.: ، ألنَّه إذا أَْحَدَث بََرَز ِمن البيوِت ، ولذا قيل له  ُمْبدٍ  ، فهو كأَْبَدى أَْنَجى فََظَهَر نَْجُوهُ من ُدبُِرِه ، الرَّ  الُمتَبَّرِ

 .أَْبداءٌ  َمْفِصلُهُ ، ج ، َمْقصوراً : اإلْنسانُ  بََداو

 ْمعُه بُُدوٌء ، بالضّمِ كقُعُوٍد.َمْهموزاً ، وجَ  (3)، وبُْدٌء ، بالضّمِ  بَداً  الَمفاِصُل ، واِحُدها األَْبداءُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

رائِب  : َمواِضُع. بَْدَوتَْينِ  وداَرةُ  بََداو بَْدَوةُ و ، كَرِضّيِ أَْيضاً ، البَِدّيِ  ، كَرِضّيِ ، وواِدي البَِديُّ و ل : فقَْريةٌ ِمن قَُرى َهَجر بيَن الزَّ ا األوَّ أَمَّ

 والَحْوَضتَْيِن ؛ قاَل لبيٌد :

اً  ِ وعــــــــــــاجلــــــــــــِ اح تــــــــــــَ رحنـــــــــــــَ َن حــــــــــــراَج الــــــــــــقــــــــــــُ لــــــــــــح عــــــــــــَ  جــــــــــــَ

ـــــــــــا     ـــــــــــي ِديِّ ِشـــــــــــال ـــــــــــَ ـــــــــــب َ ال كـــــــــــ  ح ـــــــــــَ ـــــــــــًا ون ـــــــــــن (4)ميـــــــــــي
 

  
ا الثَّاني : فواٍد لبَني عاِمٍر بنَْجٍد ؛ ومنه قَْوُل اْمرِئ   القَْيِس :وأَمَّ

 (5)فواِدي الَبِديِّ فانتح  ال ري  
ا الثَّاِلُث : فَجبٌَل لبَني العَْجالِن بنَْجٍد ؛ قاَل عاِمُر بُن الّطفَْيل :  وأَمَّ

ــــــــــــلــــــــــــي  ي لــــــــــــِ ــــــــــــك ال أَنحســــــــــــــــــــــــــَ  خــــــــــــَ ي ــــــــــــِ  فــــــــــــال وأَب

ــــــــــــــــّرايُح     ر كــــــــــــــــِت ال َوة مــــــــــــــــا حتــــــــــــــــََ دح ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــب (6)ب
 

  
 وقاَل ابُن ُمْقبِل :

دح  ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــب ــــــــــــــــدِّايِر ب ــــــــــــــــقــــــــــــــــومــــــــــــــــي ابل  َوة َأال اي ل

ر و     ُب شــــــــــــــــــــــــامــــــــــِ يــــــــــح رحِء والشــــــــــــــــــــــــ  َ
(7)َأ.  مــــــــــراُح املــــــــــ

 

  
ا الرابُِع : فواٍد قُْرَب أَْيلَةَ ِمن ساِحِل البَْحِر ؛ وقيَل  ُعْذَرةَ قُْرَب الشأِم ، كاَن به َمْنزُل علّيِ بِن عبِد هللِا بِن  بواِدي القَُرى ؛ وقيَل : بواِدي: وأَمَّ

  :عبّاٍس وأَْوالِده ؛ قاَل الشاِعرُ 

داً و  بــــــــــًا إىل بــــــــــَ غــــــــــح بــــــــــِت شـــــــــــــــــــــــَ بــــــــــ  ِت الــــــــــجي حــــــــــَ  أَنــــــــــح

ا    وا ــــــــــــــــــــــَُ الٌد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  إد  وَأوحطــــــــــــــــــــــاين بــــــــــــــــــــــِ

  

ًة  لــــــــــــــ  ة مث حــــــــــــــَ لــــــــــــــ  ِت هبــــــــــــــذا حــــــــــــــَ لــــــــــــــح لــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

ا     ال ــــــــــــــُ ــــــــــــــَواِدايِن كــــــــــــــِ اَب ال ــــــــــــــطــــــــــــــَ (8)هبــــــــــــــذا ف
 

  
ا الخاِمُس : فُهما هْضبتان لبَني ربيعَةَ بِن عقيل بَْينهما ماٌء.  وأَمَّ
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__________________ 
 ( يف اللسان : املدن.1)
 .20( سورة األحزاب : من اآية 2)
 والتهذيب ابلفتح ا مجيعها ضبرت قلم. 213/  1( ضبطت يف اللسان ابلكسر ا ويف املقايي  3)
اللســــــــــــــان ومعجم البلدان والبيت يف الصــــــــــــــحاح و « ِشالياً »بد  « ِشائالً »و « وعاجلاً »بد  « وانعتا»وفيه :  117( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .«البدي»
 برواية : 126( من ديوانه ط بريوت ص 5)

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأرض أريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــألريــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  

 وصدره يف ايقوت :

 أصاب قطاتا فسا  عوا ا
 .«بدوة»ومعجم البلدان  39( ديوانه ط بريوت ص 6)
 «. والشيب شامُله.. للداير ببدوة ونسبه لتميم بن أيب بن مقبر. برواية :« بدوة»( معجم البلدان 7)
 «.بدا»( معجم البلدان 8)



18158 

 

. كتَباَدى بها ، بالعداَوةِ : جاَهزَ  فاُلنٌ  باَدىو  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ُ  ، كقَطاةٍ : البَداةُ و  .( 1)الَكْمأَة

 : أَْنبَتَتْها أَو َكثَُرْت فيها. األرُض فيهما ، كَرِضيَتْ  بَِديَتِ  بََدأَْت ، وقدو

جها عبُد الرحمِن بُن َعْوٍف ، وأَبُوها أْسلَم  َصحابيَّةٌ  التي قاَل عنها هيت الُمَخنَّث : تُْقبُِل بأَْربَعٍ وتُْدبُِر بثماٍن ، بنُت َغْيالَن الثَّقَِفيَّةُ  باِديَةُ و تََزوَّ

َحه غيُر واِحٍد. ْعَد الدَّالِ بنوٍن بَ  باِدنَةُ  أَو هي وتَْحتَه َعْشر نِْسوٍة ؛  ، وَصحَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 لََك. تَْبُدو والبََداآُت : الَحوائُِج التي البََدَواتُ 

 منها ، واِحُدها بَداَءةٌ ، كَسحابٍَة. يَْبُدو وبََداآُت العَواِرِض : ما

يه ومعي فرُس أَبي طلَحةَ » األَْكَوع :حِديُث َسلََمة بن ومنه : أَْظَهَره ؛  بَدَّى تَْبِديةً و  مع اإِلبِِل ، أَي أُْبرُزه معها إلى َمْوِضِع الَكأِل. أَبَّدِ

 الناَس بأَْمِرِه : أَْظَهَره لُهم. بَاَدىو

ِة األْقرعِ واألَْبرِص واألَْعمى : و أَي قََضى بذِلَك قاَل ابُن األثيِر : وهو  ، (2)« ، أَن يَْقتَلَهم عزوجلهللاُ ،  بََدا»في حِديِث البُخاِري في قصَّ

 ، هنا ألنَّ القَضاَء سابٌِق. البََداء مْعنَى

 ٍء ُعِلَم بَعََد أَن لم يُْعلم ، وذِلك على هللِا غير جاِئٍز.: اْستِْصواُب شي البداءُ و

وِض : والنَّْسخ للُحْكِم ليَس ببد افَضِة واليهود وإنَّما هو تَْبديُل َحْكٍم بُحْكم يقّدُر قَْدَره وِعْلم قد وقاَل السُّهيلّي في الرَّ ء كما تَوهََّمه الَجَهلةُ ِمن الرَّ

لذي ال َسبِيَل له أَْن يَْفعََل كذا ، ويكوُن َمْعناه أَراَد ، وبه فّسر حِديَث البُخاِري ، وهذا ِمن المجاِز ا بََدا تَمَّ ِعْلَمهُ ، قاَل : وقد يَجوُز أَْن يقاَل :

 إلى إِْطالقِه إالَّ باْذٍن ِمن صاِحِب الشَّْرعِ.

 اْسماً للداِهيَِة ؛ كما قاَل أَبو نَُخْيلة : باِدَي بَِدّيِ  : َكبََدأَني. قاَل الَجْوهِريُّ : وُربَّما َجعَلُوا يَْبدوني بكذا بَدانِيو

ِدي و  ين ُذرحأٌَة ابِدي بــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــَ

ُ  اب    هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح نـ ــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــٌة تـ د دِ وَرثــــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

ِر لساين ويِدي و   (3)صار للَفحح

 قاَل : وُهما اْسماِن ُجِعال اسماً واحداً مثُْل َمْعدي كرب ، وقالي قاَل.

ُل ؛ ومنه قَْوُل سعٍد في يَْوم الشَّْوري : الحْمُد هللِ  البَِديُّ و ً  ، كغَنِّيِ : األوَّ  .بَِديّا

 َر قَْوُل لبيٍد :؛ وبه فُسِّ  الباِديَةُ  أَْيضاً : البَِديُّ و

ا  وِ  كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ  َر ابلــــــــــــــّدخــــــــــــــُ ذ  ٌب َتشــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــح  غــــــــــــــُ

دامـــــــــــهـــــــــــا     ـــــــــــح يـــــــــــا أَق ِديِّ َرواســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــبـــــــــــَ (4)جـــــــــــن ال
 

  
 أَْيضاً : البِئُْر التي ليَسْت بعاِديٍَة ، تُِرَك فيها الَهْمُز في أَْكثَِر َكالِمهم ، وقد ذُِكَر في الَهْمزةِ. البَِديُّ و

حاحِ. بََدوانٍ  في َمْنطِقَك : أَي ُجْرَت مثَْل أَْعَدْيَت ؛ ومنه قَْولهم : السُّْلطان ذُو أَْبَدْيتَ  ويقاُل :  ، بالتَّْحِريك فيهما ؛ كما في الّصِ

 له رأٌْي َجديٌد. يَْبُدو أَي ال يزالُ  ؛ «بََدوانٍ  في الحِديِث : السُّْلطاُن ذُو َعَدوان وذُوو* قُْلُت : 

 .كالبَْدوِ  ِخالُف الحاِضَرةِ  ُدونَ البا : القومُ  الباِديَةُ و

. الَمْبَدىو  : ِخالُف الَمْحَضر ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 : هي الَمناِجُع ِخالُف الَمحاِضِر. المبَاِدي وقاَل األْزهِريُّ :

اٍن : بُدَّاءُ  وقومٌ   ؛ قاَل الشاِعُر : باُدونَ  ، كُرمَّ
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اُ ه  د  ه بــــــــــــــــــــــــــُ اقــــــــــــــــــــــــــَ رِيِّ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  حَبضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ِه ال    هــــــــــــــِ لــــــــــــــح وُ  وال كــــــــــــــالُ ه مل تـــــــــــــــُ (5)ســــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
__________________ 

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وتراٌب.1)
 ( يف اللسان : يبتليهم.2)
وقوله : صـــــار للفحر ا لي  يف رجزه. « يف تشـــــددي»والتكملة. قا  الصـــــاغاين : والرواية : « رثية»بد  « وريثة»( الصـــــحاح واللســـــان وفيه 3)

 بعد انتهاض يف الشباب األملد قوله : «يف تشددي»وبدله بعد قوله 
 .«تشذر ابلذحو »وفيه :  177( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان.5)
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َر قَْوُل ابِن أَْحمر : لبادٍ  اسَم َجْمعٍ  البَْدوُ  وقد يكونُ   كرْكٍب وَراِكٍب ؛ وبه فُّسِ

َرًة  ِة ُنصــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــ  ــــــــــــــُ َز  ُ  قــــــــــــــومــــــــــــــي ابألُبـ  جــــــــــــــَ

رَا و     راِض وُحضــــــــــــــــــــــــ  وحَ  الـــــــــــفـــــــــــِ وًا هلـــــــــــم حـــــــــــَ دح (1)بـــــــــــَ
 

  
 ، كغَنِيَّة : ماَءةٌ على َمْرَحلَتَْيِن من َحلَب بَْينها وبيَن سلمية ؛ قاَل الُمتَنَبّيِ : البَِديَّةُ و

َرله و  فـــــــــــــــــح ِة شـــــــــــــــــــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــــ  تح ابلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــَ  أَمحســـــــــــــــــــــــــــــــَ

ِه او     مـــــــــــِ َف قـــــــــــائـــــــــــِ لـــــــــــح اُر أَمحســـــــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــَ بـــــــــــَ (2)خلـــــــــــَ
 

  
 : قُرى باليَماَمِة. الباِديَةُ و

 .تَبدَّىو، بالكْسِر : لُغَةٌ في الفداِء  البَِداءُ و

ةُ َعَرِب اليََمِن.  تَفَدَّى ، هكذا يَْنطُق به عامَّ

 : الُمباَرَزةُ والُمكاَشفَةُ. المباَداةُ و

 بَْينهما : قايََس ؛ كما في األساِس. باَدىو

 ؛ لُغَةٌ لألَْنصاِر ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ، وأَْنَشَد لعبِد هللِا بِن رواَحةَ : اْبتََدأْتُ  ، بكْسِرها : أَي به بَِديتُ و ، بفتْحِ الداِل ، ءِ بالشَّي بََدْيتُ  ي : [بدي]

ا  ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــن ِدي ـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــــِه وب  ابســـــــــــــــــــــــــــــــــِم اإِلل

ـــــــــــــــاو     ـــــــــــــــن ي قـــــــــــــــِ ان غـــــــــــــــريَه شـــــــــــــــــــــــــــــَ دح ـــــــــــــــَ ب ـــــــــــــــو عـــــــــــــــَ  ل

  

 (3)َحب ذا َراّبً وُحب  ِدينا و 

ي : قاَل ابُن َخالََوْيه : ليَس أََحٌد يقولُ  ا ُخفّفَِت الَهْمَزةُ ُكِسَرِت  بََدْيتُ  بمْعنَى بََدأُْت إالَّ األْنصار ، والناُس ُكلَّهم بَِديتُ  قاَل ابُن بَّرِ وبََدأُْت ، لمَّ

 الداُل فاْنقَلَبَِت الَهْمَزةُ ياًء ، قاَل : وليَس هو من بناِت الياِء ، انتََهى.

في بعِض األحاِديِث ، قُْلُت : فإذا إشاَرة المصنِّف عليه بالياِء َمْنظوٌر فيه ، وقد أَشاَر إليه شْيُخنا أَْيضاً فقاَل : هو ِمَن الَمْهموِز وخفَِّف  *

قاَل المطرزي : هي لُغَةٌ عاميَّةٌ ، وعدَّها ابُن فَذَكَره هنا اْستِطراداً وفيه إيهاٌم بالياِء أَصل وقد تَعَقَّبُوه ، انتََهى. وبقي عليه البِدايَة كِكتابٍَة ، 

ي من األَغالِط.  بَّرِ

 وقاَل ابُن القطَّاع : بل هي لُغَةٌ أَْنصاِريَّة ، وقد أَْسلَْفنا ِذْكَره في الَهْمزةِ.

جُل الفاِحُش ، وهي بالهاِء. البَِذيُّ و : [بذو]  .بَِذيَّتُهُ  اللِّساِن ، وهي بَِذيُّ  يقاُل : هو ، كَرِضّيِ : الرَّ

 ، كَسحاٍب. بَذاءَ  ، كَكُرَم ، بَذُوَ  قدو

، فحِذفَِت الهاُء ألنَّ مصاِدَر الَمْضموِم ، إنَّما هي بالهاِء ِمثُْل َخُطَب َخطابَةً وَصلَُب َصالبَةً ، وقد تُْحَذُف ِمثْل  بََذاَءةً  قاَل الَجْوهِريُّ : أَْصلُهو

 َجُمل َجَماالً ، انتََهى.

ي : صوابُه ا بََذاَءة بالَهْمَزة فإنَّها َمصْ  بَذُوَ  ، بالواِو ، ألنَّه من بَذاَوةً  قاَل ابُن بَّرِ  دُر بَذَُؤ ، بالَهْمِز ، وُهما لُغَتاِن ، وقد ذُِكَر في الَهْمِز.، وأَمَّ

حاحِ ، قاَل : وأَْنَشَد األْصمعيُّ لعَْمرِو بِن جميٍل األَسِدّي : أَْبَذْيتُ و عليهم بََذْوتُ و  عليهم ؛ كما في الّصِ

رِّ الــــــــــبــــــــــاِذي  َذحــــــــــِ قــــــــــح ُ
خ املــــــــــ يــــــــــح يـــــــــــَ  مــــــــــثــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــ 

بـــــــــــــــــــــاِذي     (4)َأوحىَف عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  َرابَوٍة يـــــــــــــــــــــُ
 

  
ي : وفي المصنِّفِ   والفحُش. وهو الَكالُم القَبِيحُ  ، كَسحاٍب ، البَذاءِ  ، من أَْبَذْيتُُهمو على القْومِ  بََذْوتُ  قاَل ابُن بَّرِ

 .البَذاءِ  على أَحمائِها وكاَن في لسانِها بعضُ  بََذتْ  في حِديِث فاِطَمةَ بنت قَْيٍس :و

 ؛ عن ابِن األَْعرابّي ؛ وأَْنَشَد : ( 5)فََرٍس  : اسمُ  بَْذَوةُ و
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َوَة أَو  ذح ُم الــــــــــــــدهــــــــــــــَر رأحَس بــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  ال َأســــــــــــــــــــــــــــح

ُب     ا اخُلشــــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــَ  رجــــــــــــاٌ  كــــــــــــَبهنــــــــــــ  ــــــــــــح ل ــــــــــــَ (6)تـ
 

  
 وقاَل غيُرهُ : هي فََرُس َعبَّاد بن َخلٍَف.

حاحِ :  فََرٌس ألبي ِسراج ؛ قاَل فيه : بَْذوُ  وفي الّصِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«اخليار»بد  « ا يار»وفيه « البدية»معجم البلدان ( 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ابلرفض منونة.« فرسٌ »( يف القاموس 5)
 ( اللسان.6)
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ٌة  بـــــــــــَ عـــــــــــَ ـــــــــــح تـ ِت مـــــــــــُ ال  يـــــــــــاَد عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــعـــــــــــِ  إن  اجلـــــــــــِ

ِم     لـــــــــِ ُو الـــــــــيـــــــــوم فـــــــــا ـــــــــ  ذح (1)فـــــــــإنح  ـــــــــلـــــــــمـــــــــنـــــــــاَ  بـــــــــَ
 

  
ي :  بِّّيِ ، ألَبي ُسواجٍ  اسُم فََرٍس  بَْذَوةُ  والصَّواُب :قاَل ابُن بَّرِ ا الغَْلَطتان  وَغِلَط الجوهريُّ فيه َغْلَطتَْيِن وفي إْنشاِده البَْيَت َغْلَطتَْينِ  الضَّ ، أَمَّ

ج وَوقََع في بعِض النسخِ ِسراج وهو َغلٌَط ؛ وقاَل ألَبي ِسراج ، والصَّواب ألَبي ُسوا بَْذَوة اسُم فََرٍس والصَّوابُ  بَْذوُ  األُوليان فإنَّه قاَل :

ح ا الغَْلطتان في إنشاِد البَْيت فإنَّه قاَل : فإِْن ظِلمناَك ، بفتْحِ الكاِف كما هو في سائِر النسخِ ِمن الّصِ ه ، أَْيضاً ؛ وأَمَّ احِ وُوِجَد هكذا بخّطِ

واُب فاظَِّلِمي بإثْباِت الياِء في آِخِره.والصَّواُب بكْسِر الكاِف ، ألنَّه يُخاِطُب فََرساً أُْنثى ، وقا  َل : فاظَِّلِم والصَّ

ه ، والصَّواُب بفتِْحها على التَّْرخيِم وراَم  بَْذوُ  * قُْلُت : وَوَجْدُت َغْلَطة ثاِلثَة في إنشاد البيت : وهو أَنَّه َضبَطَ  اليَْوم بضّمِ الواِو كما ُوِجَد بخّطِ

 ف فلم يَْفعَل شيئاً.َشْيخنا أَن يَتَعَقََّب المصنِّ 

ي َمْنسوبةً إلى ُمْعجم الشُّعَراء للَمْرُزبانّيِ قاَل : أَبو ُسواج بِّي اْسُمه األْبيض ،  قاَل صاِحُب اللّساِن : ورأَْيت حاِشيَةً في أمالي ابِن بَّرِ الضَّ

بن َشدَّاد اليَْربُوعّي ، وهو َعمُّ ماِلٍك  (2)قاَل : سابََق ُصَرَد بن جمرة وقيَل : َعبَّاُد بُن َخلَف أََحُد بَني عْبد َمنَاة بِن بْكِر بِن سعٍد جاِهِلّي ، 

ى م اْبني نَُوْيَرةَ اليربُوعّي ، فَسبََق أَبو ُسواجٍ على فََرٍس له تَُسمَّ  ، وفََرُس ُصَرَد يقاُل له القَِطيُب ، فقاَل أَبو ُسواج في ذلك : بَْذَوة وُمتَّمِ

نــــــــــــــــــا أَ  َريــــــــــــــــــح َوَة إذح جــــــــــــــــــَ ذح َر َأن  بــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ  مل تـ

يـــــــــــــــبـــــــــــــــاو     طـــــــــــــــِ ا والـــــــــــــــقـــــــــــــــَ نـــــــــــــــ  د  مـــــــــــــــِ د  اجلـــــــــــــــِ  جـــــــــــــــَ

  

قــــــــــــاابً  و عــــــــــــُ لــــــــــــُ ــــــــــــح تـ ــــــــــــَ هــــــــــــم يـ ــــــــــــَ ــــــــــــب ي طــــــــــــِ  كــــــــــــبن  قــــــــــــَ

واب     لـــــــــــُ ًة طـــــــــــَ عـــــــــــاِء وازِمـــــــــــَ لـــــــــــح (3)عـــــــــــلـــــــــــ  الصـــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 اْحتاَل أَبو ُسواج على ُصَرَد فَسقاهُ َمنيَّ َعْبِده فانتفََخ وماَت ؛ وقاَل أَبو ُسواجٍ في ذلك :فَسَرى الشَّرُّ بَْينهما إلى أِن 

يِنِّ  َ
وَع إىل املــــــــــــــــــــــ ئح بــــــــــــــــــــــرَيحبــــــــــــــــــــــُ بححــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــــــــــــــَ

َبًة ابلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِِ  اخلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ     بححــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــــــَ

  

نـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــــيبِّ  طـــــــــــــــــــح  يف بـــــــــــــــــــَ

ظــــــــــــلــــــــــــيِّ و     نــــــــــــح رَت حــــــــــــَ هــــــــــــا َأِشــــــــــــحَ خــــــــــــِ يــــــــــــح (4)شــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 َن بذِلَك ، وقالِت الشُّعراُء فيه فأْكثَُروا ، فمن ذِلَك قَْول األْخطل :فبَنُو يَْربُوع يُعَيَّرو

َر   َر وهـــــــــي شـــــــــــــــــــــــراُب ِكســـــــــــــــــــــــح مـــــــــح يـــــــــُب اخلـــــــــَ عـــــــــِ  تـــــــــَ

يـــــــــبـــــــــاو     جـــــــــِ َب الـــــــــعـــــــــَ جـــــــــَ ك الـــــــــعـــــــــَ َرُب قـــــــــومـــــــــُ  يشـــــــــــــــــــــــح

  

واٍج  ِد َأيب ســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــح ب ــــــــــــــِد عــــــــــــــَ ــــــــــــــعــــــــــــــب ين  ال  مــــــــــــــَ

ــــــــــــا     ــــــــــــب ي عــــــــــــِ ــــــــــــَ ِة َأن ت دامــــــــــــَ
ُ

(5)َأحــــــــــــَ   مــــــــــــن املــــــــــــ
 

  
ِمن ولِدِه جماَعةٌ ِمن أَْهِل الِعْلِم ، وِمن َمواِليه جماَعةٌ منهم : عبُد الرحمِن بُن يحنس الِمْصريُّ كاَن عريفاً  كأَْبَزى بِن تجيٍب ، بُن َعِدّيِ  أَْبَذىو

بَْير ُمدَّةً ؛ كذا في اإِلْكماِل. وهو يَْنتسُب إ لى تَجيٍب ، فإِنَّ أُمَّ َعِدّيِ هي تجيُب بْنُت على َموالي بَني تجيٍب ، وهو الذي تَولَّى قِتاَل ابِن الزُّ

 ثَْوبان ابِن سليم بِن َمْذَحجٍ.

ثٌ  ، بفتْحِ الذَّاِل : َحَسُن بُن محمِد بِن باَذىو  ، كذا في النسخ. ُمَحّدِ

ْل.  وفي التّْكِملة : الُحَسْيُن بُن محمِد بِن باِذي ، بكْسِر الذاِل ، فتأَمَّ

ٌث   ِمْصريٌّ َرَوى عن كاتِب اللّْيِث ، وعنه ُسلَْيماُن بُن أَْحمَد الملطّي ، َذَكَره األَميُر.هو ُمحّدِ

، وَضبََطه الحافُِظ كغنية ، وَذَكَر أَْوالَده سبرة وُصفيَّ وقادَح الناِر ، ومن ولِدِه عاصُم بُن أَبي  كعُلَيَّةَ  بِن عقبةً بِن السكوِن ، بُن ِعياٍض  بَُذيَّةُ و

ّيِ في َزَمِن أَبي َجْعفٍَر ، قاَل : واْختُِلَف في (6)ةَ بَْرَدعَ   َمْوالة ( 7)بَُذيَّة َولَي َشْرَطةَ الرَّ

__________________ 
 عل  التبنيث يف اخلطاب. ويف : فا لمي أراد اي بذوة فرّخم.« فا لمي»( اللسان والصحاح والتكملة قا  الصاغاين والرواية : 1)
 .194ص « من يقا  له ابن نويرة»واألصر كاملؤتلف ل مدي يف ترمجة  «محزة»( يف اللسان 2)
 ( اللسان.3)



18163 

 

 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 .«برذعة» 72/  1( يف التبصري 6)
بَة»( كذا وقعت ابألصر. ويف التبصري 7)  .«َندح
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هاٍب : كُعَلي ة  ثـَُروَن عل  أن ه بضــــمِّ النوِن  (1)َميحمون ا فقاَ  يوُنُ  عن ابِن شــــَ َنن ا واأَلكح وســــكوِن  (2)ا أَبو َداُود يف الســــّ
َملِة وفتحِح املوح َدِة ؛ وزاَد َمعحمر فيه فتحَح النوِن أَيحضاً. ُهح

 الداِ  امل
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ْفَحْشُت.عليهم : أَ  أَْبَذْيتُ 

 : الُمفاَحَشةُ ؛ قاَل الشاِعُر : الُمباَذاةُ و

 أُبحِذي إذا بُوِذيُت من َكلحٍب ذََكرح 
 ومنه قَْوُل الراجِز :

 َأوحىَف عل  َرابَوِة يُباِذي
ُجُل ، كَسِمَع ، لُغَةٌ في بَِذيَ و  ، نَقَلَهُ صاِحُب الِمْصباحِ. بَْذوَ  الرَّ

ُجُل : َساَء ُخلقُه. بََذاو ُجُل : َساَء الرَّ  الرَّ

 .بالبذاءِ  : جاءَ  أَْبَذىو

 ، َحَكاه ابُن ِسيَده فيَما يُْكتُب بالياِء. ، َكثُبٍَة : الَخْلخالُ  البَُرةُ و [برو]

حاحِ : كلُّ َحْلقٍة ِمن ِسواٍر وقُْرط وَخْلخاٍل وما أَْشبَهها لِة كما هو نَصُّ ؛ هكذا في ال بُراةٌ  ج ؛ بَُرةٌ  وفي الّصِ نسخِ والصَّواُب بالتاِء الُمَطوَّ

حاِح ؛ ّمِ ،  بُِرينَ و الُمْحَكِم والّصِ  ، بالكْسِر ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : بِِرينَ و، بالضَّ

 (3)قـَعحَقعحَن اخَلالِخَر والرُبِيَنا و 
 َحْلقَةٌ في أَْنِف البَعيِر. : البَُرةُ و

 ُصْفٍر أَو غيِرِه.وقاَل اللّْحيانيُّ : ِمن 

ٍة أَو ُصْفٍر تجعُل في أَْنِفها إذا كانْت َرقِيقَةً   َمْعطوفَة الطََّرفَْين. (4)وقاَل ابُن جنِّي : ِمن فضَّ

ينَةَ أَو التَّْذِليَل.  قاَل شْيُخنا : كأَنَّهم يَْقصُدوَن بها الّزِ

. وق في لَْحَمِة أَْنِفه تُْجعَلُ  أَو ِمن َشعٍَر فهي  البَُرةُ  اَل األْصمعيُّ : تُْجعَُل في أَحِد جانِبَي الَمْنَخرْيِن ، قاَل : وُربَّما كانتِ ؛ وهو قَْوُل اللّْحيانيَّ

حاحِ ؛ والَجْمُع كالجمعِ على ما يطرُد في هذا النَّْحِو.  الُخزاَمةُ ؛ كما في الّصِ

 َك ، وهذا ناِدٌر.، وفَسَّرها بنَْحِو ذلِ  بًُرىو بَْرَوة وحَكى أَبو علّيِ في اإِليضاحِ :

 ، كقَْريٍة وقُرًى. بًُرى ألنَّها ُجِمعَْت على البَُرة بَْرَوةٌ  وقاَل الَجْوهِريُّ : قاَل أَبو علّيِ : وأَْصلُ 

ي : لم يَْحكِ  لَ  بَُرةٍ بَْرَوةٌ  علّيِ أَنَّ أَْصلَ ، ونَِظيُرها قَْريَة وقُرًى ، ولم يَقُْل أَبو  بًُرى َغْيُر ِسْيبََوْيه ، وجمعها بَُرةٍ  في بَْرَوةً  قاَل ابُن بَّرِ  ألنَّ أَوَّ

لَ  بَُرةٍ   ، انتََهى. بَُرة لُغَةٌ في بَْرَوة واٌو بقَْولهم بَُرةٍ  َمْفتوٌح ، وإنَّما اْستََدلَّ على أَنَّ المَ  بَْرَوةٍ  َمْضموٌم وأَوَّ

 الصَّواُب أَْصلها بُْرَوة ، بالضّمِ ، كُخْصلٍَة وُخَصٍل وُغْرفَة وُغَرٍف. البَُرة بَْرَوةٌ  * قُْلُت : وقاَل بعُضهم عْنَد قَْوِل الجْوهِرّي : وأَْصل

ةٌ و  : أَي َمْعُمولَةٌ. بَُرةٌ َمْبُروَّ

 : َخلَقَهُ. يَْبُروهُ بَْرواً  هللاُ  بَراهُ و

ُحوا بأَنَّه ُمَخفٌَّف ِمن الَهْمَزةِ.  قاَل شْيُخنا : َصرَّ

 للَخْلِق. البَِريَّةُ  تُِرَك فيها الَهْمُز تَْخفيفاً ، ومنه* قُْلُت : قاَل ابُن األثيِر : 
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 .كأَبَرْيتُها ؛ َحَكاهُ ابُن جنِّي ؛ بَُرةً  َجعَْلُت في أَْنِفها ، أَي النَّاقَةَ  بََرْوتُهاو

 فهي ؛ البَُرة ، هذه َوْحدها باألِلِف : إذا َجعَْلَت في أَْنِفَها أَْبَرْيتُهاوقاَل الَجْوهِريُّ : وقد َخَشْشُت النَّاقَةَ وَعَرْنتُها وَخَزْمتُها وَزَمْمتُها وَخَطْمتُها 

 ؛ قاَل الشَّاِعُر ، وهو الجْعِديُّ : ُمْبراةٌ  ناقَةٌ 

لــــــــــــُ  اُ  ضــــــــــــــــــــــــــُ اًة ختــــــــــــَ ربح ُت مــــــــــــُ ر بــــــــــــح قــــــــــــَ ــــــــــــَ هــــــــــــا فـ  وعــــــــــــَ

را     َوتــــــــ 
ُ
ّي املــــــــ اِت الــــــــِقســــــــــــــــــــــِ يــــــــ  خــــــــِ اســــــــــــــــــــــِ

َ
(5)مــــــــن املــــــــ

 

  
 انتََهى.

__________________ 
 بَُديّة بضم املوحدة وفتح الدا  وتشديد املثناة من حتت. 72/  1( يف التبصري 1)
 ا ويف نقله عنه اضطراب ا أحدث قلقاً وتشويشاً يف عبارة الشارح.« ندبة»( وقض يف التبصري : 2)
 لسان والصحاح.( ال3)
 ( يف التهذيب واللسان : دقيقة.4)
 ولي  للجعدي. 27( اللسان والصحاح منسوابً فيهما كاألصر للجعدي ا والبيت للشماخ ديوانه ص 5)
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َر بنَْفِسهإِنَّ صاحباً لنا ركَب ناقَةً ليَسْت بُمْبراةٍ فَسقََط فقاَل النبيُّ َصلَى هللا عليه »في حِديِث َسلَمةَ بِن ُسَحْيم : و  .«وسلّم ؛ َغرَّ

.: لُغَةٌ في بََرْيُت ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد ، والياُء أَْعلَى ، وقائُِل هذا يقوُل  نََحتُّها ، أَي السَّْهَم والعُوَد والقَلََم : بََرْوتُ و  هو يَْقلُو البُرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ابوِن ، ونَْحَو ذِلَك. البَْرَوةُ   : نحاتَةُ القَلَِم والعُوِد والصَّ

 : محّركةً : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن المنوفية ، وقد َدَخْلتها. البَْرَوة وكفر

 ، كَدَعا يَْدُعو ، لُغَةٌ قَبيَحةٌ في بََرأَ يَْبرؤ ، وقَْول بشَّار : بََرا يَْبُروو

ُو َنَك َتربح  فـُزح ِبصرٍب لعر  َعيـح
 ْرفية.ْبرُؤ ، قيَل : هو ِمن تَداُخل اللّغَتَْين على ما َذَكره أَبو َجْعفٍر لليلى في بْغيَِة اآلماِل وأَْوَرْدنا في ِرسالَتِنا الصَّ أَي تَ 

ً  السَّْهمَ  بََرى ي : [بري]  قاَل طرفَةُ : نََحتَهُ ؛ أَي : اْبتَراهُ و يَْبِريِه بَْريا

ا  ثــــــــــــــاهلــــــــــــــُ ــــــــــــــح تح أَم َدثــــــــــــــَ طــــــــــــــوٍب حــــــــــــــَ  مــــــــــــــن خــــــــــــــُ

ـــــــــــح     ب ـــــــــــَ ّر تـ مـــــــــــِ ـــــــــــَ ت ســـــــــــــــــــــــــح
ُ
ِويِّ امل ـــــــــــقـــــــــــَ وَد ال (1)رَتِي عـــــــــــُ

 

  
 .اْنبَرى قدو

 .البَْري أَو َكاِملُ  ، فَعيٌل بمْعنَى َمْفعوٍل ، بَِريٌّ َمْبِريٌّ  َسْهمٌ و

ى ِقْطعاً ، ثم بَْريه الذي قد أُتِمَّ  الَمْبِريُّ  وفي التَّْهِذيِب : هو السَّْهمُ  َل ما يُْقَطع يَُسمَّ ى يُْبَرى ولم يَُرْش ولم يُْنَصْل ، والِقْدُح أَوَّ ً  فيَُسمَّ ، فإذا  بَِريّا

َم  َب نَْصلُه صاَر َسْهَماً. (2)قُّوِ  وأَنَى له أَن يُراَش وأْن يُْنَصل فهو قِْدٌح ، فإذا ِريَش وُرّكِ

اءُ و اءُ  ِزياُد بُن فَْيروز البَْصريُّ  لعاِليَةِ ، كَشدَّاٍد : صانِعُهُ. أَبو ا البَرَّ النّْبَل ، تُوفي في شّوال َسنَة تِْسِعين ،  يَْبِري ، قيَل له ذِلَك ألنَّه كانَ  البَرَّ

 وَذَكَره المصنُِّف أَْيضاً في ريح.

اء يوُسُف بُن يَِزيد العَطَّار البَْصريُّ ، أَْيضاً يُْعَرفُ  أَبو َمْعَشرِ و  الَمغاِزَل ، وقيَل : كانَ  يَْبِري الَمغاِزَل ، وقيَل : كانَ  يَْبِري كانَ ألنَّه  بالبَرَّ

ُر به ، ألنَّه كاَن َعطَّاراً ؛ واْقتََصر الذهبيُّ على ِذْكِر هذين. يَْبِري  العوَد الذي يُتَبَخَّ

اد بن سعيدٍ  اء وزاَد الحافُِظ : حمَّ اء ةعن األَْعمش ، وأَُدْينَ  (3)الماِزنّي َرَوى  البَرَّ  ابُن نُْقَطة. (4)، َذَكَرُهما  البَرَّ

ديِد واملدِّ ا الرَب اَءةُ و  اةُ و  ا ابلت شح كِّاُ : ا كِمسححاٍة  املربح َ  السِّ  ؛ َعنح َأيب حنيفة. هبا الَقوحس ُيربح
حاحِ :  بها ؛ قاَل الشاِعُر : يُْبَرى الَحِديَدةُ التي الِمْبراةُ  وفي الّصِ

 (5)اُة والس َفُن أَنحَت يف كفِّك املربح و 
 ُء ؛ ومثْلُه قْوُل َجْنَدل الطَُّهِوّي :: ما يُْنَحُت به الشي السَّفَنُ وانتهى. 

ه  ـــــــــــِ رات فـــــــــــح ـــــــــــ  عـــــــــــِ هـــــــــــُر عـــــــــــل ـــــــــــد  َد ال عـــــــــــِ  إذ صـــــــــــــــــــــــــَ

ه     اتــــــــــــِ ربح َريَت مــــــــــــِ فــــــــــــح هــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــاحــــــــــــَ (6)فــــــــــــاجــــــــــــح
 

  
هما : النُّحاتَةُ  البُرايَةُ و البُراءُ و  ِمن العُوِد ؛ قاَل أَبو كبيٍر الُهَذليُّ : بََرْيتَ  ، وما ، بَضّمِ

حـــــــاً  َح واضــــــــــــــــــــِ بــــــَ ه وَأصــــــــــــــــــــح تـــــــُ اشــــــــــــــــــــَ تح َبشـــــــــــــــــــــَ بـــــــَ  َذهــــــَ

ِر     فـــــــــــــَ فـــــــــــــارِِ  كـــــــــــــالـــــــــــــرُباِء اأَلعـــــــــــــح
َ

رَِ  املـــــــــــــ (7)حـــــــــــــَ
 

  
 أَي األَْبيِض.

، وقد كاَن قِياُسهُ ، إذ كاَن له ُمَذكَّر ، أَن يُْهَمز في حاِل تَأْنِيثِه فيُقاُل  البُرايةُ  بََدٌل ِمَن الياِء لقَْوِلهم في تَأْنِيثِه : البَُراء قاَل ابُن جنِّي : َهْمزةُ 

 بَُراَءة ، أاَل تَراُهم لما جاُؤوا
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__________________ 
 ن.واملثبت كرواية اللسا« من أمور»برواية :  54( ديوانه ط بريوت ص 1)
 وعبارة األصر كالتكملة.« فإذا ُسوِّم وأ.»ويف التهذيب : « فإذا قّوم وأب»( األصر واللسان وفيه : 2)
 : عنه. 72/  1( يف التبصري 3)
 ( يف التبصري : ذكره.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 ( اللسان.6)
 .234/  1واللسان وعجزه يف الصحاح واملقايي   64/  2( ديوان اهلذليا 7)
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َؤن َث عل  ُمذَك رِه
ُ
 الرُبايةِ و  الرُباءِ  وقد جاَر حنوَ  ؟بواِحِد العباِء والَعظاِء عل  َتذحِكريِه قالوا َعَباَءة وَعَظاَءة ا فَهَمُزوا مل ا بـَنَـوحا امل

 الر جاُء والر َجاَوُة.ٍء ا قالوا الشقاِء والش َقاَوُة ومل يُقولوا الش قاَوُة ومل يُقولوا الش قاَءُة ا وَكذِلَك َغريحُ شي
مِّ  بُرايَةٍ  ناقَةٌ ذاتُ و ً  ، بالضَّ  السَّْير إيَّاه. بَْري ؛ وقيَل : هي قِويَّةٌ عْندَ  بقاٍء على السَّْيرِ  ذاتُ  ذاُت َشْحٍم ولَْحٍم ، أَوْ  ، أَي أَْيضا

 ليُّ يَِصُف َظِليماً :، أَي باٍق على السَّْيِر فقط ؛ قاَل األَْعلَم الُهذَ  بَُرايَةٍ  ويقاُل : بعيٌر ذو

رِيِّ الــــــــــــــ ح  ثِّ الــــــــــــــرُبَايــــــــــــــِة َزخمــــــــــــــحَ  عــــــــــــــلــــــــــــــ  حــــــــــــــَ

واِ      رحي طــــــــــــــــِ ّر يف شــــــــــــــــــــــــــــــَ (1)َواعــــــــــــــــِد  ــــــــــــــــَ
 

  
تهما. بَُرايَتُهما قاَل اللّْحيانيُّ : وقاَل بعُضهم  بقيَّةُ بََدنِهما وقُوَّ

ً  السَّفَرُ  بَراهُ و  ؛ عن اللّْحيانّي. : َهَزلَهُ  يَْبِريِه بَْريا

حاحِ :  البَعيَر أَْيضاً إذا َحَسْرتَهُ وأَْذَهْبَت لَْحَمهُ. بََرْيتُ  وفي الّصِ

 * قُْلُت : ومنه قَْوُل األْعشى :

هـــــــــــا  امـــــــــــَ نـــــــــــَ ُت ســـــــــــــــــــــــــَ َريـــــــــــح ـــــــــــَ وٍج بـ رحجـــــــــــُ  أبَدحمـــــــــــاَء حـــــــــــُ

ا     كـــــــَ َد مـــــــا كـــــــاَن َلمــــــِ عـــــــح ريحِي عــــــلــــــيــــــهـــــــا بـــــــَ (2)بســــــــــــــــــــَ
 

  
أَْكثَر ما يطلقُونَه  المالُ وأَي َهَزلَِت اإِلبَِل وأََخَذْت من لحِمها ؛  ، «المالَ  بََرتِ  أَنَّها َخَرَجْت في َسنٍَة َحْمَرا قد»السَّْعِديَّة : في حِديِث حليمة و

 على اإِلبِِل.

ى َخْيبرا وَشرُّ ما يُرى فإِنَّه َخْيَسرى. البََرى : بِفيهِ ؛ ومنه قَْولُهم  البََرى يقاُل في الدُّعاِء على اإِلنساِن : بِفيهِ  التُّراُب. ، كفَتَى : البََرىو  وُحمَّ

ٍد عدد الثََّرى والَوَرى »حِديُث علّيِ َزْيِن العابِِديَن : ومنه   وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لُمْدِرِك بِن ِحْصٍن األَسِدّي : .«البََرىواللُهمَّ َصّلِ على محمَّ

 (3)بِفيك من ساٍر ِإىل القوِم الرَبَ  
 .«ب ور»في  : الَحِصيُر الَمْنسوُج ؛ وقد ذُِكرَ  البَاِرياءُ و الباِريُّ و

 ؛ قاَل تأَبََّط شّراً : : ع بََرىو

َرتح و  فــــــــــ  نـــــــــــَ و تـــــــــــَ وَص تــــــــــدعــــــــــُ ُت الــــــــــعــــــــــُ عــــــــــح ا لــــــــــَِ  ملــــــــــ 

عــــــــوانــــــــيــــــــا     رّ  فــــــــَ ي مــــــــن بــــــــَ رُي رأحســــــــــــــــــــــِ (4)َعصــــــــــــــــــــــافــــــــِ
 

  
. اْعتََرضَ  : أَي له اْنبََرىو  له ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

يت :و ّكِ ْيتُ  قاَل ابُن الّسِ ً  لَمْعُروفِهِ  تَبَرَّ يا ْضتُ  ، أَي تَبَّرِ  له. تَعَرَّ

ْيته * قُْلُت : وَكذِلكَ  ي ألَبي الطََّمحان القَْيني : تَبَرَّ اِت بن ُجبَْير ؛ ونََسبَه ابُن بَّرِ اُء لَخوَّ  وأَْنَشَد الفرَّ

ِة ُود  قـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــَ و  لـــــــــــــــــَ مح َأهـــــــــــــــــح ُت ُود هـــــــــــــــــُ  رَب يـــــــــــــــــح

لـــــــي و     ِدي وانئـــــــِ هـــــــح ِد جـــــــُ مـــــــح هـــــــم يف ا ـــــــَ تـــــــُ يــــــــح لـــــــَ (5)أَبــــــــح
 

  
 ، وذِلَك إذ فَعََل مثَْل ما يَْفعَل. عاَرَضهُ  : باراهُ ُمباَراةٌ و

يَح َسخاًء. يُباِري يقاُل : فالنٌ   الّرِ

 ْينِه.، وقد تقدََّم له ذِلَك في الَهْمِز بعَ  اْمرأَتَهُ صالََحها على الِفراقِ  باَرىو

َز  ، «أَن يُْؤَكلَ  الُمتَباِريَْينِ  نََهى عن طعام»في الحِديِث : ووفَعََل ِمثْل ما يَْفعَل صاِحبُه  : تَعاَرَضا تَبَاَريَاو ُهما الُمتعاِرَضاِن بِفْعِلهما ليُعَّجِ

 أَحُدهما اآلخَر بَصنِيعِه ، وإنَّما َكرَهه لما فيه ِمن الُمباَهاةِ والّرياِء.

 .البَِريَّاتُ و البَرايَا : الَخْلُق ، وأَْصلُه الَهْمز ، والَجْمعُ  ةُ البَِريَّ و
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اُء : فإن أُِخَذت حاحِ هذا  يَْبُروه هللاُ  بَراهُ  ِمن البََرى وهو التُّراُب ، فأَْصلهُ َغْير الَهْمِز ؛ تقوُل منه البَِريَّة قاَل الفرَّ بَْرواً أَي َخلَقَه ؛ كما في الّصِ

 إذا لم يُْهمز. وَمْن َذَهبَ 

__________________ 
 والتهذيب والصحاح. 233/  1واللسان واملقايي   320/  1( شرح أشعار اهلذليا 1)
 واللسان. 131( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( الصحاح واللسان وقبله فيه :3)

 مـــــــــــــــاذا ابـــــــــــــــتـــــــــــــــغـــــــــــــــت حـــــــــــــــّّب إىل حـــــــــــــــر الـــــــــــــــعـــــــــــــــر  

 حســـــــــــــــــــــــــبــــــــــــتــــــــــــين قــــــــــــد جــــــــــــئــــــــــــت مــــــــــــن وادي الــــــــــــقــــــــــــر    

  

 «فعوائنا ترغو تنفرت»( اللسان وفيه : 4)
 «.يف ا مد»بد  « يف الود»وفيها  235/  1( اللسان والتهذيب ومل ينسبه. واملقايي  5)
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َُ هم ا ز َأَخَذه ِمن بـََرأَ  ُ اخلَلح  َيربح َله اهلَمح َز خَتحِفيفاً. إىل َأن  َأصح  َأي َخَلَقهم ا مث ترَ  فيها اهلَمح
 قاَل ابُن األثيِر : ولم تُْستَْعمل َمْهموَزة.

 أَحالَةٌ فاِسَدةٌ ألنَّه لم يَْذكرها هناك. في الَهْمزِ  وقَْولُه :

 التُّراُب. ، أَي البََرى أَصابَهُ  َء :الشَّي أَْبَرىو

الَواِسطيُّ قاَل األَميُر : أَحُد األُدباِء له تََرّسٌل  باري ، هو أَبو الجوائِِز الَحَسُن بُن علّيِ بنِ  : شاِعرٌ  بارٍ  َصاَدَف قََصَب السُّكَِّر وابنُ  أَْبَرىو

 َمِليٌح وِشْعٌر جيٌِّد َسِمْعُت منه َكثيراً.

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالضّمِ : أَي من ُخشاَرتِهم. بُرايَتِهم يقاُل : هو ِمن

 األَْرَض ويَْقِشُرها. يَْبِري : بَُرايَةٍ  وَمَطٌر ذُو

ً  له بََرىو  : َعَرَض له. بَْريا

 : الُمجاَراةُ والُمسابَقَةُ. الُمباَراةُ و

. البرةِ  وذُو  : هو َكْعُب بُن ُزَهْيِر بِن تيٍم التَْغلبيُّ

بَْيِر البَراِويُّ الشَّافِِعيُّ ، رِحَمه : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن  برىو هللاُ تعالى ، الشَّْرقِيِة ، ومنها شْيُخنا الفَِقيهُ المحقُِّق أَبو أَْحمَد عيَسى بِن محمٍد الزُّ

 .1183رجب َسنَة  4تُوفي في 

 ، كإِلَى : قَْريَةٌ بِمْصَر. بَِرى ومنيةُ 

 ، كُهَدى : قَْريةٌ بالِجيَزةِ. بَُرى وكومُ 

 : اسٌم لثالِث قُرًى بالِهْنِد. بارىو

اِك الَخِليع ِمن أَْعماِل َكْلَواذا ِمن نَواِحي بَْغداَد ، وكاَن بها بَساتِيَن وُمْنتزهاُت يَْقصُدها أَْهُل البَطالَِة ؛ قاَل الحسيُن بُن  (1)وأَْيضاً : قَْريةٌ  الضحَّ

: 

ــــــــــــــــفــــــــــــــــي ب  ال الت ابرِي ُأحــــــــــــــــِ ن َنــــــــــــــــََ  َء مــــــــــــــــِ

شــــــــــــــــــــــَ و    
ُ
قــــــــهــــــــا امل وحســــــــــــــــــــــَ ــــــــِح جــــــــَ ي فــــــــِ َد ابلصــــــــــــــــــــــ  ــــــــ  (2)ي

 

  
ْوض أَثْناء َغْزَوة بَْدٍر نَْقالً عن الغَريِب المصنِِّف أَنَّه يقاُل : ابرنتيت بالرَّ  اي أَي تَقَدَّْمت. وأَْغفَلَه قاَل شْيُخنا نَْقالً عن الّسهيلي في الرَّ اِء وبالزَّ

 المصنّف في المادَّتَْين وفي النوِن.

ل. برت افعنليت ِمن* قُْلُت : هو   أَو بزت فتأَمَّ

. بَْزوَ  يقاُل : أََخْذتُ  ِء : ِعْدلُهُ.الشَّي بَْزوُ و : [بزو]  كذا وكذا ، أَي ِعْدَل ذِلَك ونَْحو َذِلَك ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ي : قاَل الوِزيُر : .الباِزيُّ و البازُ و قُورِ  ، على َحّدِ كرسّيِ : باِزيٌّ ووبَأٌْز  بازٌ و بازٍ  قاَل ابُن بَّرِ  التي تَِصيُد. َضْرٌب من الصُّ

اي وقد تقدََّم. ل َمْوِضعُه الزَّ  قاَل شْيُخنا : األَوَّ

 .بُزاةٌ و بَوازٍ  ج قاَل ابُن ِسيَده :

 .بيزانٌ وأَْبُؤٌز وبُُؤوٌز  زاَد غيُرهُ :و

ا لبازٍ  قاَل شيُخنا : هذه ُجموعٌ  على فاعٍل وال يصحُّ َكْونه َجْمعاً لباز ألنَّه فعل ،  لباز على فَواِعٍل ، فهو َجْمعٌ  بَوازٍ  ومحلُّها في الّزاي ، وأَمَّ

 والمصنُِّف َكثيراً ما يخِلُط في ذِلَك لعََدِم إْلماِمِه بالتَّْصريِف.
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اي. قاَل  . وقاَل في البَأِْز ، بالَهْمز ، َجْمعه أَْبُؤٌز الباِزّيِ بُزاةٌ  وَجْمعُ  بيزانٌ و أَْبوازٌ  َجْمعُه الباز البازيُّ : * قُْلُت : قد تَقَدََّم ذِلَك للمصنِّف في الزَّ

 ْبُؤز وبئزان كما اْستَمرَّ في أَْعياد.وبُُؤوٌز وبئزاُن ، عن ابِن جنِّي ، وَذَهَب إلى أَنَّ َهْمَزتَه ُمْبَدلَةٌ ِمن ألٍف لقُْربِها منها ، واْستََمرَّ البََدل في أَ 

 بازٍ  وقالوا : البْيَزان ، فإذا َكثَُرْت فهي أَْبوازٍ  وثالثَةُ  باز ب : َحدَّثنا أَبو علّيِ قاَل : أَبو سعيٍد الَحَسُن بُن الُحَسْين : يقالُ وقاَل في الُمْحتَس

ل ، انتََهى. بُزاةٌ و، فباٍز  بُزاةٌ و بَوازٌ و  كغَاٍز وُغَزاةٍ ، وهو َمْقلوُب األَْصِل األَوَّ

ٍل.فقَْوُل شيِخنا ال يَْخلو   عن نََظٍر وتَأَمُّ

 ، وهو الَمْفُهوُم ِمن ِسياِق الجْوهِرّيِ. إذا تََطاَولَ  بَزا يَْبُزو كأَنَّهُ من

 فَْلٌع منه. البازَ  ولذِلَك قاَل ابُن جنِّي : إنَّ  وتأَنََّس. زاَد األْزهِريُّ وابُن ِسيَده :

ُجلَ  بَزاو  قََهَرهُ وبََطَش به. : يَْبُزوه بَْزواً  الرَّ

ي قالَ  ج ؛ وقاَل الجْعِديُّ : الباِزيّ  ابُن َخالََوْيه : ومنه ُسّمِ  ؛ ونَقَلَهُ األَْزهِريُّ عن الُمَؤّرِ

__________________ 
 قيدها ايقوت نصاً بكسر الراء.« ابري»( هذه القرية 1)
 من أبيات له.« ابر »( معجم البلدان 2)
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ٍة  ــــــــــ  ري ٍة عــــــــــامــــــــــِ ــــــــــَ ب تح مــــــــــن ُعصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ زِي ــــــــــَ ــــــــــمــــــــــا ب  ف

بـــــــــا     لـــــــــِ غـــــــــح ـــــــــَ وَز وتـ فـــــــــُ ـــــــــَ ان هلـــــــــا حـــــــــىت  تـ دح هـــــــــِ (1)شـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 بهذا األَْمِر ، أَي قَِويٌّ عليه ضابٌِط له ؛ قاَل الشاِعُر : ُمْبزٍ  ومنه هو: ؛ نَقَلَهُ الَجْوَهِريُّ ، قاَل  به ( 2)كأَْبَزى أَي ما َغلَبَْت ؛

مـــــــــــا  هـــــــــــُ رميـــــــــــُ َز  حـــــــــــَ ـــــــــــح بـ ـــــــــــُ وحالَي ال يـ  جـــــــــــارِي ومـــــــــــَ

ُب و     َطحـــــــِ رِّ ُمصـــــــــــــــح (3)صـــــــــــــــــــــاِحيب من َدواِهي الشـــــــــــــــ 
 

  
 ، ويَْمدُحه : وسلمعليههللاصلىوقاَل أَبو طاِلٍب يُعاتُِب قَُرْيشاً في أَْمر النبّيِ 

َز   ـــــــــــــمـــــــــــــٌد  ـــــــــــــح بـ ـــــــــــــُ ّ  ِ  يـ م وحـــــــــــــَ تـــــــــــــُ ـــــــــــــح َذبـ  كـــــــــــــَ

ر و     نــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــِ نح ُدونــــــــــــه ونــــــــــــُ طــــــــــــاعــــــــــــِ (4)ملــــــــــــا نــــــــــــُ
 

  
فحَذَف ال ِمن َجواِب القََسم وهي ُمراَدة ، أَي  يُْبَزى قاَل َشِمٌر : َمْعناه يُْقَهر ويُْستََذلُّ ؛ قاَل : وهذا ِمن باِب َضَرْرتُه وأَْضَرْرُت به ، وأََراَد ال

 ال يُْقَهر ولم نُقاتِل عنه ونُدافِع.

ْدِر وُدخوُل الظَّْهرِ  لقََطِن ،في أَْصِل ا : اْنحناٌء في الظَّْهِر عنَد العَْجزِ  البَزاءُ و ؛ وعليه  أَو إْشراُف َوَسَط الظَّْهِر على اإِلْسِت ؛ أَو ُخروُج الصَّ

.  اْقتََصَر الَجْوهِريُّ

َر العَُجَز ويَْخُرَج.  أَو أَن يَتَأَخَّ

ُجُل ، بَِزيَ   .( 5)بزواو يَْبُزو بََزا ، كَدَعا ، بََزاو ، يَْبَزى ، كَرِضيَ  الرَّ

 ؛ قاَل كثِّيٌر : بَْزواءُ  وهي أَْبَزى فهو

هـــــــــــا  لـــــــــــُ عـــــــــــح حـــــــــــاِم وبــــــــــــَ الِء الـــــــــــلـــــــــــِّ ين كـــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــح  رَأَتـــــــــــح

ُن     بـــــــــاطـــــــــِ تـــــــــَ ٍت مـــــــــُ حـــــــــَ نـــــــــح َز  مـــــــــُ ـــــــــح يِّ أَبـ (6)مـــــــــن ا ـــــــــَ
 

  
اجِز : ي للرَّ  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ِته  حِخريُ   أَقـحَع  أَبـحَز  يف اسح
 لبَْزخاء للتي إذا َمَشْت كأَنَّها راِكعَةٌ ؛ قاَل الشاِعُر :وا البَْزواءِ  أَْبَزخ كالعَُجوزِ  أَْبَزى وُربَّما قيَل : هو

َرًة  بــــــــــــــِ دح زحخــــــــــــــاُء مــــــــــــــُ ــــــــــــــَ لــــــــــــــًة بـ بــــــــــــــِ قــــــــــــــح زحَواُء مــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  بـ

هــــــــــــا زِ يف بــــــــــــه قــــــــــــاُر     تــــــــــــَ حــــــــــــَ قــــــــــــح (7)كــــــــــــَبن  فـــــــــــــَ
 

  
 ِمن النِّساِء التي تُْخِرُج َعجيزتَها ليَراها الناُس. البَْزواءُ  وقيَل :

ا ِر الفَْخَذْين. وقاَل في َمْوِضع آخر  ( 8)البََزا وفي التَّْهِذيِب : أَمَّ أَْن يَْستَْقِدَم الظَّْهُر  ( 9)البََزا: وفكأَنَّ العَْجز َخَرَج حتى أَْشَرَف على ُمَؤخَّ

 ويَْستَأِْخَر العَُجُز فتَراهُ ال يَْقِدر أَْن يقيَم َظْهَره.

حاحِ. : َرفََع َعُجَزهُ  تَباَزىو  ؛ كما في الّصِ

َك َعُجَزهُ في الَمْشي ؛  وقيَل : وقيَل : َمْعناه ال تَْنَحِن لكّلِ أََحٍد ؛ وقاَل  ؛ «الَمْرأَةِ  تُبَاِز كتَباِزي ال»حِديُث عبِد الرحمِن بِن ُجبَْير : ومنه َحرَّ

 عبُد الرحمِن بُن َحسَّان :

هـــــــــــــا  تـــــــــــــُ هـــــــــــــح ـــــــــــــ  بـ ـــــــــــــَ َة هـــــــــــــر نـ يـــــــــــــ  اًل مـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــِ

رح     جــــــــــــَ رحٍد ِذي عــــــــــــُ َر الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــِر بــــــــــــعــــــــــــَ (10)آخــــــــــــِ
 

  

ُت هلــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــاَزخــــــــــــــــــح اَزت فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــــــَ  فـ

رح     ــــــــَ ي الــــــــَوتـ جــــــــِ نــــــــح ــــــــَ تـ َة اجلــــــــازِِر َيســــــــــــــــــــــح لحســــــــــــــــــــــَ (11)جــــــــِ
 

  
َرها ؛ تَبَاَزتْ  حاحِ ؛ وأَْنَشَد اللَّْيُث : كأَْبَزى أَي َرفَعَْت ُمَؤخَّ  ؛ كما في الّصِ

ـــــــــــّرِوايـــــــــــة  ِر ال يـــــــــــح يـــــــــــنـــــــــــاَ  كســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــو كـــــــــــاَن عـــــــــــَ  ل

هح     يــــــــــــــَ َز  بــــــــــــــِ ــــــــــــــح نح أَبـ َزيــــــــــــــت مبــــــــــــــَ ــــــــــــــح (12)إذًا ألَبـ
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َره. اإِلْبزاءُ  بو عبيٍد :وقاَل أَ  ُجل ُمَؤخَّ  أَْن يَْرفََع الرَّ

 َوسََّع الَخْطَو. : تَباَزىو

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 .«كببـحزَاهُ »( يف القاموس : 2)
 ( اللسان وعجزه فيه :3)

 صاحيب من دواعي الشّر مصطخبُ و 
 ( اللسان والتهذيب وفيه : ونقاتر.4)
 ولعله : بـَزَا بـَزحواً ا حبذف الواو.( كذا ا 5)
 .«من القوم»وفيها  245/  1( اللسان وعجزه يف املقايي  6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
 ( يف اللسان : البزاء.8)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : التـ بَـّزِي.9)
 ( اللسان.10)
 .«يستنحي»( اللسان والتهذيب ا وابألصر 11)
 ب.( اللسان والتهذي12)
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 تََكثََّر بما لَْيَس عنَدهُ. أَْيضاً :و

حاحِ. ( 1)رُجلٍ  : اسمُ  بَْزوانُ و  ؛ كما في الّصِ

ة : : أَْرٌض بَْيَن الَحَرَمْينِ  البَْزواءُ و  بيَن َغْيقةَ والجاِر َشديَدةُ الَحّرِ ، قاَل كثيُِّر َعزَّ

ا  زحواِء أَرضــــــــــــــــــــــــــــًا لــــــــــــــو َأهنــــــــــــــ   ال أَبحَس ابلــــــــــــــبـــــــــــــــَ

يــــــــــــُب     طــــــــــــِ ُر مــــــــــــن آ رِهــــــــــــم فــــــــــــتــــــــــــَ هــــــــــــ  طــــــــــــَ (2)تــــــــــــُ
 

  
 وقاَل آَخُر :

رِِ   ب  الـــــــــــِعشـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــُح وحـــــــــــَ  لـــــــــــوال اأَلمـــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ

     ِ ـــــــــــــِ رحن وحَت اخلـــــــــــــِ زحواء مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــبـ ت  ابل مـــــــــــــُ ـــــــــــــَ (3)ل
 

  
 وقاَل آَخُر :

ُد  قــــــــــــحــــــــــــَ زحواَء ا إال  املــــــــــــِ ــــــــــــَ ُض الــــــــــــبـ طــــــــــــَ قــــــــــــح ــــــــــــَ  ال يـ

ُد     رحهــــــــــــَ هــــــــــــا ُمســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــامــــــــــــُ ن ٌة ســــــــــــــــــــــــــَ (4)َأو انقــــــــــــَ
 

  
اِلين فقاَل : هي حَّ  ، وهو َمْنزُل الحاّجِ بيَن بَْدٍر وَرابغ ال ماَء به. البَْزَوةِ  ، وقاعُ  البَْزوةُ  قاَل شْيُخنا : ولعلَّه الصَّواُب ، وإن َضبََطهُ بعُض الرَّ

ْين بُن الظَّهيِر الطَّرابُلُسّي في مناِسِكه : ثم يحمُل الَماَء ِمن بَْدٍر إلى رابغ وبَْينهما َخْمُس مَ * قُْلُت : وذَ  راِحَل ، األَْولى قاُع َكَر الشيُخ شمُس الّدِ

 إلى أَْسفََل عقَبَة واِدي السَِّويِق. لبَْزوةِ ا

 .( 5): االْرضاعُ  اإِلْبزاءُ و

 َرِضيِعي. : أَي بَِزيِّي هذاو

ْحمِن بنُ و حمِن. : تابِِعيٌّ  أَْبَزى عبُد الرَّ  ُكوفيٌّ َرَوى عن أُبَّيِ بِن َكْعٍب ، وعنه اْبنُه سعيُد بُن عبِد الرَّ

ثٌ  األَْنَدلُِسيُّ : بازٍ  محمِد بنِ  إبراهيُم بنُ و اي. ُمحّدِ ، كذا في النسخِ والصَّواُب  بَْزوانَ  وِعياُض بنُ  ِمن أَْصحاِب َسْحنون ، تقدََّم ِذْكُره في الزَّ

ٌث م الَمْوِصِليُّ ، وهو بَْزوانَ  عباُس ابنُ   ؛ كما في التّْبصيِر. ُمَحّدِ

اجُ  يََّده الحافُِظ ؛ وهو؛ ظاِهُر ِسياقِه أَنَّه بافتْحِ والصَّواُب بالتْحِريِك كما ق بَْزوانَ  فَُضْيُل بنُ و  ، َحَكى عنه َمْيموُن بُن مْهَران. زاِهٌد قَتَلَهُ الحجَّ

ا يُْستَدرُك عليه :  * وممَّ

لَُف ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. البََزاءُ   : الصَّ

 بالقَْوِم ، كعُنَِي : ُغِلبُوا. بُِزيَ و

حاحِ. البََزوانُ و  ، بالتَّْحريِك : الَوثُْب ، كما في الّصِ

 : الفَأُْر. البَُزةُ  وقاَل ابُن َخالََوْيه :

 وأَْيضاً : الذَّكُر.

الحِ اإِلْربلي له أَْخباٌر. بَْزوانَ  وأَحمُد بُن عبِد السيِّد بِن َشْعبان بنِ   الشاِعُر الفاِضُل ِمن أُمراِء الَكاِمِل ، يُْعَرُف بالّصِ

 : َحدََّث بالَمْوِصِل ؛ َذَكَره َمْنصوُر بُن َسليِم. بَْزوانَ  َحَسن بُن أَبي بْكِر بنِ وأَبو ال

مياطّي في ُمْعجمِه. بَْزوان وَعزيَزةُ بْنُت ُعثْمان بِن طرخاِن بنِ   : َكتََب عنها الّدِ

ال الباِزي وبَنُو  الَحنَفيُّ إماُم جاِمعِ األَشاِعَرةِ بزبيٍد. الباِزيُّ  ُح إْسماعيُل بُن محمدِ : ِمن قَبائِِل عّكِ باليََمِن ، ِمْنُهم : شْيُخنا الُمْقِرُئ الصَّ

مِّ  بُْسيانُ  ي : [بسي] . ، بالضَّ  : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ة : َجبَلٌ  وقاَل أَبو سعيٍد : هو مَّ  دوَن وجرةَ إلى طخفَةَ ؛ وأَْنَشَد لذي الرُّ
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تح  حـــــــَ بــــَ الِم فـــــــَبصــــــــــــــــــح َح الــــظــــ  نــــح ىًن جــــُ رحُت مــــن مــــِ  ســــــــــــــــــِ

ُض     مــــــَ لــــــح ــــــَ ِر تـ جــــــح ِديــــــهـــــــا مــــــض الــــــفــــــَ يـــــــاَن أَيـــــــح (6)بــــــُبســــــــــــــــــــح
 

  
 وقاَل نَْصر : َمْوِضٌع فيه بَُرٌك وأَْنهاٌر على أَحد وِعْشِرْين ِميالً من الشُّبيكِة بَْينها وبيَن وجَرةَ.

__________________ 
 ( يف القاموس ابلرفض منونة.1)
 .«البزواء»( اللسان ومعجم البلدان 2)
 .«األماصيخ»( اللسان ا وفيه : 3)
 ( اللسان.4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وأَبـحَزأَُه : أَرحَضَعُه.5)
 .«فرط الظالم»والتكملة ا ويرو  : « بسيان»ومعجم البلدان  347( ديوانه ص 6)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. البَِسيَّةُ   ، كغَنِيٍَّة : المرأَةُ اآلنَِسة بَزْوِجها ؛ عن ابِن األْعرابيُّ

. ، كَدَعا بََشاو : [بشو]  : أَْهَملَة الجْوهِريُّ

 ؛ كذا في التكملة. َحُسَن ُخْلقَهُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : أَي

.:  ، كَدَعا بََصاو : [بصو]  وأَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

اُء : أَي  اْستَْقَصى على َغِريِمه. وقاَل الفرَّ

 اْستِْقَصاُء الِخَصاء. والمّدِ : ، بالكسرْ  البِصاءُ  قاَل أَبو َعْمرو :و

ر بَِصيٌّ  َخِصيٌّ  َحَكى أَْيضاً* :وولََصاهُ ؛  بََصاهُ وَخَصاهُ هللاُ  قاَل اللَّْحيانيُّ : يُقالُ و ً  ، ولم يُفَّسِ  .بَِصيّا

مادِ  يقاُل :و قاَل ابُن ِسيَده : وأُراهُ إِتباعاً ،  ، أَي َشَرَرةٌ وال َجْمَرةٌ. بَْصَوةٌ  ما في الرَّ

ةُ تقوُل : بَْصة فيَْحِذفوَن الواَو.  * قُْلُت : والعامَّ

 ؛ قاَل أَْوُس بُن َحَجر : : ع بَْصَوةُ و

َوَة يوماً وهو جَمحهوُد   (1)ِمن ماِء َبصح
.:  ، كُربَّى وُهدىً  بُضَّى ي : [بضي] اغانيُّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ والصَّ

 ة ببالِد بَِجيلَةَ ؛ أَو واٍد. وهي :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : إذا قاَم بالَمكاِن ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. بََضى

ٌب. الباِطيَةُ  ي : [بطي] حاحِ ؛ وأَْنَشَد : النَّاُجودُ  وهو : إناٌء ، قيَل : هو ُمعَرَّ  ؛ كما في الّصِ

ًة  يــــــــــــــــــــــــــــَ ودًا وابطــــــــــــــــــــــــــــِ وا عــــــــــــــــــــــــــــُ رّبــــــــــــــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــــــــــــــَ

هح     يـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــِ ُت حـــــــــــــــــاجـــــــــــــــــَ ذا أَدحرَكـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــِ (2)فـــــــــــــــــَ
 

  
جاِج َعظيمةٌ تَُمأَلُ من الشَّراِب وتُوَضُع بيَن الشَّْرِب يَْغرفُوَن منها ويَْشربُوَن. الباِطيَةُ  وقاَل األَْزهِريُّ :  ِمن الزُّ

 وقاَل ابُن ِسيَده : أَْنَشَد أبو حنيفَةَ :

ٌة  يــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــا ابطــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــُ حــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــح ا لــــــــــــــــــــِ  إلــــــــــــــــــــ 

هــــــــــــا     رحزِيــــــــــــنــــــــــــُ هــــــــــــا بــــــــــــِ عــــــــــــُ بـــــــــــــَ تـــــــــــــح ٌة يـــــــــــــَ نــــــــــــَ وح (3)جــــــــــــُ
 

  
 بالكْسِر. البِْطيَة َحَكى ِسيبََوْيه :و

كاْحبَْنَطْيُت في اْحبَْنَطأُْت ، فتكوُن هذه صيغَةُ الحاِل ِمن ذِلَك ،  لُغَةٌ في أَْبَطأْتُ  أَْبَطْيتُ  وال ِعْلَم لي بَمْوضوِعها إالَّ أَْن يكونَ  ابُن ِسيَده :قاَل 

 وال يُْحَمل على البََدِل ألنَّ َذِلَك ناِدٌر ؛ هذا نَصُّ الُمْحَكِم.

ا َظنَّ َشْيُخنا أنَّ هذا من َكالِم المجِد فقاَل عْنَد قَْوِلِه : وال ِعْلم لي الخ : هو ِمن قُُصوِرِه وَكالُم  َمْخشريُّ ولمَّ َسْيبََوْيه َصِحيٌح ، وقد قاَل الزَّ

لهذا النَّاُجوُد ، والمصنُِّف لقُُصوِره أَراَد ُمراَماةَ  الباِطيَةُ  والميدانيُّ عْنَد قَْوِلهم : غاط ابُن باط : أنَّ باط كقاٍض ِمن بََطا يَْبُطو إذا اتََّسَع ، ومنه

از وغيِرها ِمن  أَْبَطْيتُ  َل عنَد قْوِله : إالَّ أَن يكونَ اإلمام ِسْيبََوْيه بما ال ُوقُوَف له عليه وقا حاحِ والفَِصيح وجاِمعِ اللُّغَِة للقَزَّ لُغَةٌ الخ : في الّصِ

هاِت اللّغَِة : أنَّه ال يقالُ  ُج َكالُم ِسْيبََوْيه عليه ، ألنَّه اإلماُم ا أَْبَطْيتُ  أُمَّ  لَمْرجوُع في علوِم الفََصاحِة إليه.بالياِء ، بل أَْبَطأُْت بالَهْمز فال يَُخرَّ

 اْكتَنََز وتَراَكَب.و: َكثَُر  يَْبُظو بُُظّواً  لَْحُمهُ  بََظاو : [بظو]

حاحِ. بََظا ويقاُل لَْحُمهُ َخَظا  ، وأَْصلُه فَعٌَل ؛ كما في الّصِ
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 وقاَل األْغلَُب :

 (4)َخاِ ي الَبِضيِض  َحمُه َخظَا َبظَا 
__________________ 

 ... عبارة القاموس : وَلَصاه ا ويقا  : خِصي   (*)
 ومتامه : 44( البيت يف ديوانه من قصيدة رائية ص 1)

 قــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــألت انقــــــــــــــــــجي بــــــــــــــــــرٌد وراكــــــــــــــــــبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــومــــــــــــــًا وهــــــــــــــو جمــــــــــــــهــــــــــــــورُ      عــــــــــــــن مــــــــــــــاء بصـــــــــــــــــــــــــــوة ي

  

 وعجزه يف اللسان.

 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان.3)
 وقبله : 170األغلب العجلي ص ( شعراء أمويون ا شعر 4)

 حىت شتا ينتج ذفراه الند 
 وبعده :

 كبلا مُجّض من  م اخلص 
 والشاهد يف اللسان.
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 ِصلَةٌ لَخَظا ، وهو تَْوكيٌد لَما قَْبله. بََظا جعلَ 

ّمِ : لََحماٌت ُمتَراِكباتٌ  البُظاءُ و  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. ، بالضَّ

 له ألنَّه ليَس في الَكالِم بظى. : إتباعٌ  بَِظيَتْ و عنَد َزْوِجها َحِظيَِت المرأَةُ و

 ، كَسْحبان : اسُم رُجٍل. بَْظوانُ و

هما واِحٌد وبَْعياً ؛ وال يْظهُر َوْجهٌ لقَْوِله كنََهى مع قَْوِله وَرَمى ، ألنَّ  بَْعواً  ، ، كنََهى وَدَعا وَرَمى *بَعَا : الِجنايَةُ والُجْرُم ؛ وقد البَْعوُ و : [بعو]

ل. بَعاهُ يَْبِعيهوكنَهاهُ يَْنهاهُ ،  بَعاهُ يَْبعاهُ  إالَّ أْن يقاَل الْختاِلفِهما في الُمضاِرع دوَن الماِضي والَمْصدِر ، فيُقاُل :  َكَرَماهُ يَْرِميه ، فتأَمَّ

 : إذا اْجتََرَمهُ واْكتََسبَهُ ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لعَْوِف بِن األَْحَوِص الَجْعفرّي : يَْبعُوه بَْعواً و يبَعاه الذَّْنبَ  بَعَا ويقاُل :

رحٍم و  رِي جـــــــــــــــــــــُ يِن  بـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــَ  أَبحســـــــــــــــــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــَ

راِ      َدٍم مــــــــــــــــــــــُ وحانُه وال بــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــــــَ (1)بـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 َجَرْمناه. بَْعوٍ  وفي الُمْحَكم : بغَْيرِ 

ي : البيُت لعبِد الرحمِن بِن األحْ   َوِص.وقاَل ابُن بَّرِ

 أَْبِعي مثُْل اْجتََرْمُت وَجنَْيُت ؛ َحَكاهُ ُكراٌع ؛ قاَل : واألْعرُف الواُو. بَعَْيتُ  وقاَل ابُن ِسيَده في تَْرجمِة بعي بالياِء :

 .، ويُِشيَر عليها بالياِء كما هي عادتَهُ  بَعَْوت * قُْلُت : فكان يَْنبَغي للمصنِِّف أَْن يُْفِرَد تَْرَجَمةَ بَعْيت عن

 العاريَةُ. : البَْعوُ و

 ؛ وهو قَْوُل األصَمعّي. َكْلباً تَصيُد به من صاِحبِك أَْن تَْستَعيرَ  أَو هو

 ؛ قاَل الُكْميت : كاإْلسِتبعاءِ  فََرساً تُسابُِق عليه تَْستَعير أَو

راً  ـــــــــًا محـــــــــُُ ي عـــــــــِ ـــــــــح ب ـــــــــَ تـ ٌد ُمســـــــــــــــــــــــح ـــــــــِ  قـــــــــد كـــــــــاَدهـــــــــا خـــــــــال

ِب     رِي إىل الـــــــــغـــــــــاايِت واهلَضـــــــــــــــــــــــَ ِت  ـــــــــَح (2)ابلـــــــــوَكـــــــــح
 

  
 أَي ُمْستعيراً.

 فََرَسك ، أَي أَِعْرنِيه. أَْبِعني ويقاُل : فََرساً : أَْخبَلَهُ. أَْبعاهُ و: منه أَْيضاً  اْستَْبعَى ويقاُل :

 ؛ قاَل الشَّاِعُر : : قََمَرهُ وأَصاَب منه بَعاهُ بَْعواً و

بحُوه  د  شـــــــــــــــــــــَ ِف وارتـــــــَ ــــح ُب بــــعـــــــد اإِلل لـــــــح ــــقــــَ حـــــــا ال  صــــــــــــــــــَ

ُر و     اضــــــــــــــــــــــــِ ه متــــــــــُ تــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ (3)َرد تح عــــــــــلــــــــــيــــــــــه مــــــــــا بـ
 

  
 ؛ عن اللّْحيانّيِ. أَصابَهُ بها : بَْعواً  بالعَْينِ  بَعاهُ و

 واْجتََرَمهُ ؛ قاَل : ولم أَْسَمْعه في الخيِر : ساقَهُ  : بَْعواً  عليهم شّراً  بَعا قاَل ابُن األْعرابّيِ :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إذا قََمَرهُ ؛ قاَل راشُد بُن عبِد َربِّه : بَعاهُ  : َمْفعلةٌ ِمن الَمْبعاةُ 

م  هــــــُ عــــــَ َت مجــــــَح يـــــــح ــــــَ يـــــــِد إنح القـ ين الســــــــــــــــــــ  رح بــــــَ  ســـــــــــــــــــــائـــــــِ

يحشـــــــــــــــــــــارِ     عـــــــاُة مــــِ بــــح مــــَ  ومـــــــا مــــَ لــــح  (4) ؟مـــــــا ابُ  ســــــــــــــــــَ
  

 ِميشار : اسُم فََرِسه.

 ؛ واِويَّةٌ يائِيَّةٌ. : نََظَر إليه َكْيَف هو بَْغواً  ءَ الشَّي بَغَاو : [بغو]

 العُرفُِط والسَّلَم. القَتاِد األَْعظِم الحجاِزّيِ ، وَكذِلَك ما يَْخُرُج ِمن َزْهرِ  ( 5): ما يَْخُرُج من َزْهرِ  البَْغوُ و
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 َرْطبَةً. تَْنَشقُّ فَتَْخُرُج بَْيضاءَ  حينَ  : الطَّْلعَةُ  البَْغَوةُ و

 ؛ كما في الُمْحَكم. الثََّمَرةُ قبَل نِضاِجها اً :أَْيضو

 .بَغُوٌ  وفي التَّْهِذيِب : قبَل أَْن يَْستَْحِكَم يُْبُسها ، والَجْمعُ 

ةً البُسَر إذا َكثُر شيئاً. بالبَْغوِ  وَخصَّ أَبو َحنيفَةَ   َمرَّ

ي :  َضر َصِغير لم يَْبلُْغ.ُكلُّ َشَجٍر َغّضِ ثََمرهُ أَخْ  البَْغَوةو البَْغوُ  وقاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 كذا ابألصر ا وابلقاموس : بـََع .  (*)
 مادة. 248/  1و  266/  1( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 وانظر حاشيتها. واهلضب : جري ضعيف ا والوكت : القرمطة يف املشي.« بسر»( اللسان والتكملة ا 2)
 .266/  1( اللسان واملقايي  3)
 ( اللسان.4)
 .«َشَجرِ »( يف القاموس : 5)
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 .«وبََرَمتَها وُحْبلَتَها وبَلَّتها وفَتْلَتَها ثم تَْقَطعُها بَْغَوتَها أَنَّه َمرَّ برُجٍل يَْقَطُع َسُمراً بالباِديَِة فقَاَل : َرَعْيتَ »:  عنههللارضيفي حِديِث ُعَمَر ، و

ِويه أَْصحاُب الحِديِث َمْعَوتَها ، قاَل : وذِلَك َغلٌَط ألنَّ الَمْعَوةَ البُْسرةُ التي َجَرى فيها اإِلْرطاُب ، قاَل : قاَل ابُن األثيِر : قاَل القُتَْيبّي يَرْ 

ل ما تَْخُرُج ثم تَِصيُر بعَد َذِلَك بََرَمةٌ ثم بَلَّةً ثم فَتْلَةً. بَْغَوتَها والصَّوابُ   ، وهي ثَمرةُ السَُّمِر أَوَّ

 ؛ كذا في التّْكِملَِة. ْيسابُورَ : ة بنَ  بَْغوانُ و

 وهي َغْير بَغُولَن ، بضّمِ الغَْيِن وفتحِ الالِم ، وهي أَْيضاً قَْريةٌ بنَْيسابُوَر.

اُء َمْنسوٌب إلى بَْغشورَ  البَغَويُّ و  .(1)، قَْريَة بيَن هَراةَ وسرخس  : الُحَسْيُن بُن َمْسعوٍد الفَرَّ

اِء وفي النبراِس  ذُِكرَ و  قَْريةٌ بُخَراساَن بيَن هَراةَ وَمْرَو. بَغَا :في الرَّ

 وبَْغشور. بَغَا وزاَد في اللّباِب : يقاُل لها

 نِْسبَة لبغ ، قاَل : وهو أَْغَربها ، ثم قاَل : فاْقتِصاُر المصنِِّف على بَْغشوَر مع تَْصِريحِ  البَغَويَّ  ونَقََل َشْيُخنا عن ُشُروحِ األْلِفيَّة للِعراقّي : أَنَّ 

 غيِرِه ببَاقِي اللّغاِت ِمن القُُصوِر.

 بغ (2)ْرَب هَراةَ وقاَل : أَحمُد بُن * قُْلُت : وهذا الذي اْستَْغَربَه قد ُوِجَد بخّطِ الَحَكم الُمْستَْنِصر باهلِل أَِمير الُمْؤِمنِين ، وقاَل : إنَّه َمْوِضٌع قُ 

َمِد ، ِمن أَْهِل بغ ، َحدَّثوا ُكلُّهم ، وَذَكَرهم األميُر ولم يَقُْل ِمن بَمْرو. وقاَل : عبُد الغَنِّي بُن سعيِد محمِد بن نجي ٍد والُد عبِد الَمِلِك ، وعْبِد الصَّ

ل. بغويون أَْهِل بغ ، وقاَل : هم  فتأمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : التْمَرةُ التي أْسَودَّ َجوفُها وهي َمْرِطبَةٌ. البَْغَوةُ 

بَع والُهبَع. البُغَةُ و  : كثُبٍَة : ما بيَن الرُّ

َدةِ ، وَغلَُّطوه في ذِلَك.   ، بالضّمِ ُمَصغَّراً : عيُن ماٍء. بُغَيَّةُ ووقاَل قُْطرُب : هو البُعَّة ، بالعَْيٍن الُمشدَّ

ّمِ َمْمدوداً ، أَْبغيِه بُغاءً  َء ما كاَن َخيراً أَو شّراً ،، أَي الشَّي بَغَْيتُهُ  ي : [بغي] هنَّ ،  بُْغيَةً و ، َمْقصوراً ، بُغىً و ، بالضَّ ،  ، بالكْسرِ  ِبْغيَةً و، بَضّمِ

ُجُل الَخْيَر والشَّرَّ وُكلَّ ما يَْطلبُه بَغَى الثَّانِيَةُ عن اللّْحيانّيِ : ، وَجعَلَُهما َغْيُره  بِْغيَةً و بُْغيَةً  الَخْيرَ  بَغَى لَهما َمْصَدَرْين فقاَل :فإنَّه َجعَ  بُغاءً  الرَّ

 اْسَمْيِن كما يَأْتي.

ُجُل الَخْيَر والشَّرَّ وُكلَّ ما يَْطلبُه بَغَى وقاَل اللّْحيانيُّ :  .َطلَْبتُهُ  ؛ بُغًىو بُْغيَةً  ، َمْقصوراً وقاَل بعُضهم : بغًىو بِْغيَةً و بُغاءً  الرَّ

ى ؛ تََجاَوَزه ، أَم لم يَتَجاَوْزه ، فتاَرةً يُْعتَبَر في القَدِر الذي هو الَكميَّ  البَْغي وقاَل الّراِغُب : ِة وتاَرةً في : َطلَُب تَجاُوِز االْقتِصاِد فيَما يُتحرَّ

 الَوْصِف الذي هو الَكْيِفيَّة ؛ انتََهى.

 ، َمْقصوراً ، قَْوُل الشاِعِر : البُغى وشاِهدُ 

غــــــــَ   ــــــــُ م عــــــــن بـ كــــــــُ ــــــــح ن ِبســــــــــــــــــــــَ ــــــــين فــــــــال َأحــــــــح ريح إن  اخلــــــــَ

ي     رحغـــــــامـــــــٍة وهــــو آكــــلــــِ ُت عــــلــــ  ضــــــــــــــــــِ طـــــــح قــــَ (3)ســــــــــــــــــَ
 

  
 وشاِهُد الَمْمدوِد قَْوُل اآلخر :

غــــــــــــــــــــا  ك مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــَ  ال ميــــــــــــــــــــَح

مــــــــــــــائــــــــــــــم     قــــــــــــــاُد الــــــــــــــتــــــــــــــ  عــــــــــــــح ريحِ تـــــــــــــــَ (4)ِء اخلــــــــــــــَ
 

  
 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لساِعَدةَ ابِن ُجَؤيَّة : اْستَْبغَْيتُهُ و تَبَغَّْيتُهُ و كاْبتَغَْيتُهُ 

ُه و  ـــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــي بـــــــــــــواٍد أَن مـــــــــــــا َأهـــــــــــــح  لـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــ 

دًا     وححـــــــَ ىن ومـــــــَ ثـــــــح غـــــــ   الـــــــنـــــــاَس مـــــــَ ـــــــَ بـ ـــــــَ بـــــــاٌع تـ (5)ســـــــــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل آَخُر :
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َويح  َ اأَلخـــــــــــــــــــــــــــــــَ ا  نح بـــــــــــــــــــــــــــــــَ  أال مـــــــــــــــــــــــــــــــَ

لـــــــــــــــــَ     كـــــــــــــــــح هـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــ   ِن أُمـــــــــــــــــ 

  
__________________ 

 ( يف ايقوت : بُليدة با هراة ومرو الروذ.1)
 .«قوله : أمحد بن بغ مبرو ا هكذا يف خطه وفيه سقرت فليحرر»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 ( اللسان والتهذيب وفيه : ال أشغلنكم.3)
 ( اللسان.4)
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.« وموحدُ » من قصيدة مرفوعة وفيه : 1166/  3( البيت يف شرح أشعار اهلذليا 5)
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هـــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــح نــــــــــــــــــَ  ُتســــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــُر مـــــــــــــــــن رََأ  ابــــــــــــــــــح

غــــــــــــــــَ و     ــــــــــــــــح بـ غــــــــــــــــي فــــــــــــــــمــــــــــــــــا تـــــــــــــــــُ بــــــــــــــــِ تــــــــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــــــــــح

  
 وبَيََّن بمْعنَى تَبَيََّن.

 .(1) (َفَمِن ابْ َتغى َوراَء ذِلكَ )قَْولُه تعالى :  االْبتِغاءِ  وشاِهدُ 

اغُب : ابِْتغاَء َرْْحَة  ِمْن رَبَِّك )فيه َمحموٌد نَْحو  فاالْبتِغاءُ  ٍء َمْحمودخصَّ باالْجتِهاِد في الَطلَِب ، فَمتى كاَن الطَّلَُب لشي االْبتِغاءُ  وقاَل الرَّ
 .(2) (تَ ْرُجوها

 .(3) (ِإالَّ ابِْتغاَء َوْجِه رَبِِّه اْْلَْعلى)وقَْولُه تعالى : 

. اْبتُِغَي كالبُْغيَةِ  ، كَرِضيٍَّة : ما البَِغيَّةُ و ّمِ  ، بالكْسِر والضَّ

 عْنَدَك وبِْغيَتي عْنَدَك. بَِغيَّتي يقاُل :

 ، أَي َطِلبَتُه ، وذِلَك إذا لم يَِجْد ما َطلََب. بُْغيَتُه ويقاُل : اْرتَدَّْت على فالنٍ 

حاحِ : الحاَجةُ  البُْغيَةُ و تَْبِغيها مثِْل الِجْلَسِة الحاَجةُ التي فالبِْغيَةُ  ، أَي حاَجةٌ ، بُْغيَةٌ و بَْغيَةٌ  فالنٍ : الحاَجةُ. يقاُل : لي في بَني  البُْغيَةُ  وفي الّصِ

 نَْفُسها ؛ عن األَْصمعّي.

الَّةُ  : البَِغيَّةُ و  .الَمْبِغيَّةُ  الضَّ

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : إيَّاهُ ، كَرَماهُ  هُ َكبَغا لي كذا ؛ اْبغِ وكذا  أْبِغني يقاُل : َء : َطلَبَه له.الشي أَْبغاهُ و

رابــــــــــــــٍة و  ىًن وقــــــــــــــَ ٍر مــــــــــــــن ذي غــــــــــــــِ  كــــــــــــــم آمــــــــــــــِ

ر     ه خــــــــــريًا ولــــــــــيــــــــــَ  بــــــــــفــــــــــاعــــــــــِ يــــــــــَ غــــــــــِ بــــــــــح (4)لــــــــــيـــــــــــَ
 

  
 وبهما ُرِوي

 بَهْمَزةِ القَْطعِ والَوْصِل. ، «بها (5)أَْحجاراً ألَْستَِطيب  أْبِغني»الحِديُث : 

 َطلَبِِه.أََعانَهُ على  َخْيراً : أْبغاهُ  أَو

َء إذا أََرْدَت أنَك أََعْنته على َطلَبِه ، فإذا أََرْدَت أنَّك فَعَْلَت ذِلَك الشي أَْبغَْيتُك . وقاَل الِكسائيُّ :بُغائهِ  كذا ، أَي أِعنِّي على أَبِغني ومْعنَى قَْوِلهم :

 ، وَكذِلَك أَْعَكْمتُك أَو أَْحَمْلتُك. بَغَْيتُكَ  له قُْلَت له : قد

 ْمتَُك الِعْكم : أَي فَعَْلته لَك.وَعكَ 

 َطلَبُوا له. أَي : له بَغَْواو فبَغَْوهُ  القَْومَ  اْستَْبغَى قاَل اللَّْحيانيُّ :و

 : الطَّاِلُب. الباِغيو

 ؟تملِقيهما رُجٌل بُكراعِ الغَِميِم فقاَل : َمْن أَنْ »في َحِديِث أَبي بْكٍر ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه ، في الِهْجرةِ : و

ضَ  ؛ «وهادٍ  باغٍ  فقاَل أَبو بْكَر : يِن والِهدايَِة من الّضاللَةَ ؛ وقاَل ابُن أَْحمر : بِبُغاءِ  َعرَّ  اإِلبِِل وِهَدايَة الطَّريِق ، وهو يُريُد طلَب الّدِ

تح  راٍن لــــــــــــنــــــــــــا َرَفضــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــُ يــــــــــــاِن لــــــــــــبـ  َأو ابغــــــــــــِ

رَا     ـــــــــَ نـــــــــا أَثـ رانـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــُ ون مـــــــــن بـ (6)كـــــــــي ال حيُِســـــــــــــــــــــــ 
 

  
 قالوا : أَراَد كيَف ال يُِحسُّون.

ً  اْنَطِلقُوا»حِديُث ُسراقَة والِهْجرةِ : ومنه ، كَراعٍ وُرعاةٍ وُرْعيان ؛  انٌ بُغيو ، كقاٍض وقُضاةٍ ، بُغاةٌ  ج  أَي ناِشِديَن وطاِلبِيَن. ، «بُغيانا
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قُوا لهذه اإِلبِلِ  حاحِ : يقاُل : فَّرِ ً  وفي الّصِ قون في َطلَبِها. بُغيانا  يُِضبُّون لها أَي يَتَفَرَّ

ا  ٌر َمْردوٌد.ففيه نَظَ  بُغيان فقوُل شيِخنا : وأَمَّ

َل.الشَّي اْنبَغَىو  ُء : تَيَسََّر وتََسهَّ

اُج :  جتزوا بقَْوِلهملفالٍن أَْن يَْفعَل ، أَي َصلََح له أَْن يَْفعَل كذا ، وكأنَّه قاَل َطلََب فِْعَل كذا فاْنَطلََب له أَي طاَوَعهُ ، ولكنَّهم ا اْنبَغَى وقاَل الزجَّ

 .اْنبَغَى

بلَْفِظ الماضي ،  اْنبَغَى أَنَّ العََرَب ال تقولُ  وقاَل الشَّريُف أَبو عبِد هللِا الغْرناطيُّ في شْرحِ َمْقُصوَرةِ حازم : قد كاَن بعُض الشيوخ يَْذَهُب إلى

 وأنَّها إنَّما اْستَْعَملَْت هذا الفَْعَل في صيغَِة الُمضاِرعِ ال َغْير ، قاَل : وهذا يرّده نَْقل

__________________ 
 .7( سورة املؤمنون ا اآية 1)
 .28( سورة اإلسراء ا اآية 2)
 .20( سورة اللير ا اآية 3)
 اللسان وعجزه يف الصحاح ا ويف اللسان : لتبغيه. (4)
 .«أستطب»( يف اللسان : 5)
 ..«.. رقصت كي ال حتسون»( اللسان والتهذيب برواية : 6)
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ر اللَغِة ؛ فقد َحَك  أَبو زيحٍد : الَعَرُب تقوُ  : انـحبَـَغ  له الشـــي َبغي انحِبغاءً  ءَأهح تَـعحمالَ  يـَنـح حيُح أن  اســـح ِة ا قاَ  : والصـــ  ه بَلفح
تَـ  تَـعحمر إاّل يف الَقليِر ا وقد اسح َثر ِمن الَعَرِب ال يقوله ا فهو نِظرُي يدِع وودع إذ كان ودع ال ُيسح عحَمر املاضي قَليٌر ا واأَلكح

بَـَويحه  يف ِعباَرتِه يف ابِب منصرف رويد. انـحبَـَغ  ِسيـح
حاحِ وغيره واْستَعَْملَهُ الشافعي غير أبي زيٍد نَقَلَهُ الخط اْنبَغَى قاَل شْيُخنا : وقد َذَكرَ  اجِ وهو في الّصِ ابيُّ َعْن الكسائي والواِحديُّ عن الزجَّ

 كثيراً وردُّوه عليه وانتصر له البَْيَهقّي في االْنتِصاِر بمثِْل ما هنا ؛ وعلى كّلِ حاٍل هو قَليٌل جّداً وإن َوَرد ، انتََهى.

اجِ فقد قَ  ا قَْوُل الزجَّ حاحِ فقاَل : وقَْولُهم :* قُْلُت : أَمَّ ا نَصُّ الّصِ بَغَْيتُه  لَك أَْن تَْفعََل كذا ، هو ِمن أَْفعاِل الُمطاَوَعِة. يقاُل : يَْنبَغي دَّْمناهُ ، وأَمَّ

 كما تَقوُل َكَسْرتُه فاْنَكَسَر. فاْنبَغَى

مِّ  بُغايَةٍ  إنَّه لَذُوو  َكسوٌب. : أَي ، بالضَّ

 ذِلَك. يَْبغي للَكْسِب إذا كانَ  بُغايَةٍ  وفي الُمْحَكِم : ذُو

 ، إذا َطلَبَها ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيب : بُغايةً و بُْغيَةً و بُغاءً  الرجُل حاَجتَه أَو َضالَّتَه يَْبِغيها بَغَى وقاَل األْصَمعيُّ :

ي الصــــــــــــــــــــــحـــــــــاب مـــــــــن ا   ا يـــــــــبـــــــــغـــــــــِ غـــــــــايـــــــــًة إلـــــــــ   بـــــــــُ

يـــــــــُح     ُم األانجـــــــــِ ه الشـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــِ (1)فـــــــــتـــــــــيـــــــــاِن يف مـــــــــثـــــــــح
 

  
ُ  ( 2)بَغَتِ و ً  المرأَة  ، وعليه اْقتََصر ابُن ِسيَده. تَْبغي بَْغيا

حاحِ : ُ  بَغَتِ  وفي الّصِ  .بِغَاءً و باَغْت ُمباغاةً و ، بالكْسِر والمّدِ ؛ بغاءً  المرأَة

ا باَغْت بغاءً  وأنَّه يقالُ  البغي قاَل َشْيُخنا : ظاِهُره أنَّ الَمْصدَر َمن الثاّلثي ل َصِحيٌح ، وأَمَّ فَغَْيُر َمْعروٍف وإن ورد سافر  تْ باغَ  ، واألوَّ

ح الَجماِهير بأنَّ  الثالثي ال يُْعرُف َغْيُره ، والُمفاَعلَة وإن صحَّ ، ففيه بُْعٌد ولم يَْحمل أَحٌد  لبَغَتْ  َمْصَدرٌ  البغاءَ  ونَْحوه ألْصل الِفْعل بل َصرَّ

ِة اآليَةَ على الُمفاَعلَة بل َحَملُوها على أَْصِل الفِ  ا: ْعل ؛ انتََهى.* قُْلُت : وهذا الذي َذَكَره ُكلّه َصِحيح ، إالَّ أنَّ قَْولَه من األئِمَّ فغَْيُر  باَغتْ  وأَمَّ

َحاحِ  باَغتْ والمرأَةُ  بَغَتِ  مْصَدرُ  البِغاءُ : َمْعروٍف ففيه نََظٌر. فقاَل ابُن َخالََوْيه   ْشَهُد أَنَّ أَي تُزانِي ؛ فهذا يَ  تُباِغي َخَرَجِت األََمةُ : ؛ وفي الّصِ

نا َعْيٌب. البِغاءَ  َمْعروٌف ، وَجعَلُوا باَغتْ  راِد ألنَّ الّزِ  ، على ِزنَِة العُيوِب كالِحراِن والّشِ

. بَِغيٌّ  فهي ، أَي الفُُجور (3) (َوال ُتْكرُِهوا فَ َتياِتُكْم َعَلى اْلِبغاءِ )وقْولُه تعالى :  ُجل ، قالَهُ اللّْحيانيُّ  ؛ وال يقاُل ذِلَك للرَّ

 .بَِغيَّةٌ  وال يقاُل للمرأَةِ 

 وإن لم يَُرْد به الذَّم ، وإن كاَن في األْصِل ذّماً. بَِغيٌّ  أَي فاِجَرةٌ ، ويقاُل لألََمةِ  ، «َدَخلَِت الَجنَّةَ في َكْلبٍ  بَِغيٌّ  اْمرأَةٌ »في الحِديِث : و

ا في آيَِة السيَِّدةِ َمْريَم فالذي َجَزَم به الشيُخ ابُن هشاِم وغيُرهُ أنَّ الوَ وقاَل شْيُخنا : يَ  ْصَف هناك على جوُز َحْملُه على فَِعيٍل ، كغَنِّيِ ؛ وأَمَّ

فُوا فيه ، ولذِلَك لم تَْلحْقه الهاُء.  فَعول وأَْصلُه بغوي ، ثم تََصرَّ

 َء به على األَْصِل.ْحَكم. وكأنَّه ِجي، كما في المُ  بَغُوٌ  يقاُل أَْيضاً : اْمرأَةٌ و

ا قَْولُه بَغُوُّ بالواو فال يْظهُر له َوْجهٌ ، ألنَّ الالَم ليَسْت واواً اتِّفاقاً ، وال هناك سماٌع َصحِ  يٌح يَْعضُده ، مع أَنَّ الِقياَس يَأْباهُ ، قاَل شْيُخنا : وأَمَّ

 انتََهى.

ً  * قُْلُت : إذا كانَ  ا السماُع الصَّحيُح فناهِ أَْصلُه ف بَِغيّا َره ابُن ِهشام ، فقُِلبَِت الياُء واواً ثُم أُْدِغَمْت ، فالِقياُس ال يَأْباهُ ، وأَمَّ يك بابِن عول كما قَرَّ

ل.  ِسيَده َذَكَره في الُمْحَكم وَكفَى به قْدَوة ، فتأَمَّ

 ، أَي َزنَْت ، وذِلَك لتَجاوِزها إلى ما ليَس لها. َعَهَرتْ 

ةُ الفاِجَرةُ  ، فاِجَرةً كانت أَو َغْير فاِجَرةٍ ؛ : األََمةُ  يُّ البَغِ و ة كانت أَو أََمة. أَو الُحرَّ  ، َصوابُه : أَو الفاِجَرةُ ُحرَّ

 ؛ أَي ما كانتْ  (4) (َوما كاَنْت ُأمُِّك بَِغيًّا)وقَْولُه تعالى : 
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حاِح ؛ وأُم  َمرحمَي ُحر ٌة ال  َفش ا كما يف الصــــِّ  ابلِبغاءِ  َ َاَلَة. ولذا  َعم  ثعلبٌ فاِجَرًة ا مثحُر قـَوحهِلم ِملحَحَفة َجِديٌد ؛ عن األخح
ضُ  بـََغتِ  فقاَ  :  ؛ وأَنحَشَد اجلوحهرِي  لأَلعحش  : الَبغاايَ  املرأَُة ا فلم َلُص  أََمٌة وال ُحر ًة ا واجَلمح

َر كـــــــــــــالـــــــــــــبـــــــــــــُ ح  راجـــــــــــــِ َة اجلـــــــــــــَ لـــــــــــــ  ُب اجلـــــــــــــِ هـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  يـ

فـــــــــــــــــــــا ِ     ـــــــــــــــــــــَدرحَدٍ  َأطـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــو ل ن  لِن حتـــــــــــــــــــــَح

  

يــــــــــــَ و  ســــــــــــــــــــــــــِ َن َأكح رحُكضــــــــــــــــــــــــــح غــــــــــــااي يـــــــــــــَ  ة اإلضح الــــــــــــبــــــــــــَ

يب  ذا اأَلذحايِ      رحعــــــــــــــــــــَ (1)رِيــــــــــــــــــــِج والشــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
وا به الفَواِجر ، إماًء كنَّ أَو َحراِئَر ، البَغايَا أَراَد : ويََهبُ  ةَ ال تُوَهب ، ثَم َكثُر في َكالِمهم حتى َعمُّ ً  عليه بَغَىو ألنَّ الحرَّ : َعاَل  يَْبِغي بَْغيا

 وَظلَم.

 واْستَطاَل. عن الَحقِّ  ( 2)عدا وأَْيضاً :

اُء في قْوِله تعالى :  ُْثَ َواْلبَ ْغَي ِبَغْْيِ )وقاَل الفرَّ  اإلْستِطالَةُ على النَّاِس. البَْغيَ  : إنَّ  (احْلَقِّ ) (3) (َواإْلِ

 وقاَل األْزهِريُّ : َمْعناه الكبُر ؛ وقيَل : هو الظُّْلُم والفَساُد.

اغُب :  على َضْربَْين : أَحُدهما َمْحموٌد وهو تَجاوُز العَْدِل إلى اإلْحساِن والفَْرِض إلى التَّطّوعِ ؛ والثاني : َمْذموٌم وهو تَجاوزُ  البَْغيُ  وقاَل الرَّ

َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النّ )الحّقِ إلى الباِطِل ، أو تَجاوُزه إلى الّشبَِه ، ولذِلَك قاَل هللاُ تعالى :  ُغوَن يف اْْلَْرِض ِبَغْْيِ ِإَّنَّ اَس َويَ ب ْ
 في أَْكثَر الَمواِضع َمْذموٌم. البَْغيُ : وبغيِر الحّقِ ، قاَل  يَْبِغيه ، فخصَّ العُقوبَةَ بَمنْ  (4) (احْلَقِّ 

ا قَْولُه تعالى :  أَْكلَها تَلذُّذاً ، وقيَل : َغْير طاِلٍب ُمجاَوَزة قْدِر  باغٍ  فقيَل : َغْير (5) (َفَمِن اْضطُرَّ َغْْيَ ابغ  َوال عاد  )قاَل األْزهِريُّ : وأَمَّ

اغُب : أَي َغْير طاِلٍب ما ليَس له َطلَبَه. باغٍ  حاَجتِِه ، وقيَل : َغْير  على اإِلمام. وقاَل الرَّ

 قَْصُد الفَساِد. البَْغي قاَل األْزهِريُّ : ومْعنَى

 على النَّاِس : إذا َظلََمُهم وَطلََب أََذاُهم. يَْبغي وفالنٌ 

 .بَْغيٌ  ِء ،وقاَل الجْوهِريُّ : كلُّ مجاوَزةٍ وإْفراٍط على المْقداِر ، الذي هو َحدُّ الشي

ً  إذا َظلَم بَغَىو بغيةً و بغيةً  َء إذا َطلَبَه وأََحبَّهالشي بغى من المشترك وتفرقته بالَمصادرِ  بَْغيَ  وقاَل شْيُخنا : قالوا إنَّ  ، بالفتْحِ ، وهو  بَْغيا

 َغْير ُموافٍِق عليه ، انتََهى. باَغتْ  ِمن البِغاءَ  ، بالكْسِر والمّدِ كما في القُرآِن ، وَجعََل المصنِّفُ  بِغاءً  األََمةُ َزنَتْ  بَغَتِ والَواِرُد في القُْرآِن. 

 ، بالضّمِ والمّدِ على الفَصيحِ. البُغاء بْمعنَى َطلََب َمصَدرهُ  بَغَى * قُْلُت : في ِسياقِه قُُصوٌر ِمن جهاٍت : األولى : أنَّ 

ا بُغىو بِغى ويقاُل :  فُهما اْسماِن إاّل على قَْول ثَْعلَب كما تقدََّم. البِْغيَةو البُْغيَة ، بالكْسِر والضّمِ َمْقصوراِن ، وأَمَّ

بالكْسِر والمّدِ  بِغَاء ، كغُراٍب عن غيِرِه ، والثاِلثَةُ : أنَّ  بُغاءً و، بالضّمِ ، عن األْصمعّي ؛  بُغايَةً  الضالَّةَ  بَغَى والثانية : أنَّه أهمل َمْصَدر

َح به ابُن َخالَويه. باَغتْ و لبَغَتْ  َمْصَدرٌ   ، كما صرَّ

ً و ر قَْولُه تعالى :  َكَذبَ   :بَغَى يَْبِغي بَْغيا ، أَي ما نَْكِذُب وما نَْظِلم فما على هذا َجْحد ،  (6) (اي َأابان ما نَ ْبِغي هِذِه ِبضاَعُتنا)؛ وبه فُّسِ

 ويَجوُز أَْن يكوَن ما نَْطلُُب ، فما على هذا اْستِْفهام.

ً  في ِمْشيَتِهِ  بَغَىو  اْختَاَل وأَْسَرَع. : بَْغيا

حاحِ :  ، انتََهى. غٍ با اْختِياٌل وَمَرٌح في الفََرِس ؛ قاَل الَخليُل : وال يقاُل فََرسٌ  البَْغيُ  وفي الّصِ

 في َعْدِو الفََرِس : اْختِياٌل وَمَرٌح. البَْغيُ  وقاَل غيُرهُ :

 ً  في َعْدِوِه. ليَبِغي : َمَرَح واْختاَل ، وإنَّه بَغَى يَْبغي بَْغيا
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ً  ءالشَّي بغىو  يائيةٌ وواوية عن كراع. بَغَا بَْغواً  وكذلك : نظر إليه كيف هو بَْغيا

__________________ 
 والبيتان يف اللسان والصحاح والثاين يف التهذيب. 167( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف القاموس : وَعَدَ .2)
 .33( سورة األعراف ا اآية 3)
 .42( سورة الشور  ا اآية 4)
 .173( سورة البقرة ا اآية 5)
 .65( سورة يوسف : من اآية 6)
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ً و  عن ُكراعٍ أيضاً. بَهُ واْنتََظَرهُ : َرقَ  بَغَاهُ بَْغيا

ً  السَّماءُ  بَغَتِ و حاحِ. اْشتَدَّ َمَطُرها : بَْغيا  ؛ َحَكاها أَبو عبيٍد كما في الّصِ

اغُب :  السَّماُء : تَجاَوَزْت في الَمَطِر َحّد الْمحتاجِ إليه. بَغَتِ  وقاَل الرَّ

 ِمن الَمَطِر.: واب ، هكذا في النسخِ والصَّ  : الكثيُر من البََطرِ  البَْغيُ و

 السَّماِء َعنَّا أَي ِشدَّتَها وُمْعَظم َمَطِرها. بَْغيَ  قاَل اللْحيانيُّ : َدفَْعنا

حاحِ عن األَْصمعّي. بَْغيَ  وفي التّهِذيِب : َدفَْعنا  السَّماِء َخلفَنا ؛ ومثْلُه في الّصِ

 ؛ عن ُكراعٍ. : ال يُْلِقحُ  باغٍ  َجَملٌ و

 ( 1)يَْنبَِغي وما لََك أْن تَْفعَل ، بفتْحِ الغَْين يُْنبَغَى ما يقاُل :و هذا نَّصه. يَْنبَِغي ، أَي ما اْبتَغَى وما هذا ، لََك أْن تَْفعَلَ  اْنبَغَى ما اللَّْحيانيُّ :َحَكى و

 ، كما في اللِّساِن. (2)بكْسِرها : أَي ال نَْوءلَُك 

ِل البَقَرةِ  إذا َطلَبَه ، ويكوُن بمْعنَى ال يَصّح وال يَجوُز وبمْعنَى ال يُْحِسن ، قاَل : وهو بهذا المْعنَى  بَغاهُ يَْبِغيه : هو ُمطاوعُ  قاَل الشَّهاُب في أَوَّ

ف لم يُْسَمع ِمن العََرِب إالَّ ُمضاِرُعه ، كما في قَْوِله تعالى :  َبِغي هَلا َأْن ُتْدِرَك اْلقَ )َغْير ُمتََصّرِ  .(3) (َمرَ اَل الشَّْمُس يَ ن ْ

اِغُب في قَْوِله تعالى :  َبِغي َلهُ )وقاَل الرَّ ْعَر َوما يَ ن ْ ر وال يَتََسهَّل له ، أاَل تََرى أَنَّ ِلسانَه لم يكْن يَْجِري  (4) (َوما َعلَّْمناُه الشِّ ، أَي ال يَتََسخَّ

 أَن تحرَق الثَّْوَب ، انتََهى. بَِغييَنْ  هنا للتَّْسِخير في الِفْعِل ، ومنه قَْولُهم : النارُ  فاالْنبِغاء به ،

ومنه ؛  : خارَجةٌ عن طاعِة اإِلماِم العاِدلِ  باِغيَةٌ  وفِئَةٌ  له أَي ما يَْصلُُح له ؛ وقد تقدََّم ما في ذِلَك قَِريباً. يَْنبَِغي وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : ما

َء فَِإْن بَ َغْت ِإْحدامُها َعَلى اْْلُْخرى َفقاتُِلوا الَِِّت تَ ْبِغي َحّّت َتِفي)ومنه قَْولُه تعالى :  ؛ «الباِغيَةُ  َوْيَح ابِن ُسَميَّة تَْقتلهُ الِفئَةُ »الحِديُث : 
 .(5) (ِإىل َأْمِر هللاِ 

الئِعُ  البَغاياو  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للطُّفَْيل : تكوُن قبَل ُوروِد الَجْيِش  التي : الّطِ

غـــــــــــاايهـــــــــــُ  َوتح بـــــــــــَ بَلـــــــــــح َرتح فـــــــــــَ  مح بـــــــــــنـــــــــــا وتـــــــــــبـــــــــــاشــــــــــــــــــــــــَ

ِب     تـــــــــ  كـــــــــَ رَي أنح مل يـــــــــُ ِش غـــــــــَ يـــــــــح رحِض جـــــــــَ (6)إىل عـــــــــُ
 

  
أََدلُّ منه على الطَّالئِعِ ؛ وقاَل  قاَل : أَْلَوْت أَي أََشاَرْت. يقوُل : ظنت أنَّا ِعيٌر فتَباَشُروا بنا فلم يَْشعُروا إالَّ بالغاَرةِ ؛ قاَل : وهو على اإلماءِ 

 عِ :النابِغَةُ في الطَّالئِ 

غــــــــــــــــــااي  ِة والــــــــــــــــــبــــــــــــــــــَ ِر اأَلِدلــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  إثــــــــــــــــــح

يـــــــــــاِت مـــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــذم و     ِ  الـــــــــــنـــــــــــاجـــــــــــِ فـــــــــــح (7)خـــــــــــَ
 

  
 القْوِم وَشيِّفَتُهم أَي َطِليعَتُهم. بَِغيَّةُ  . يقاُل : جاَءتْ بَِغيَّةٌ  واِحُدها

ي بذِلَك ألنَّه يَْطلُُب الفَِريَسةَ دائِماً ؛ وهو في التّْكِملَة : األََسدُ  الُمْبتَِغيو  .الُمْبتَِغي ؛ ُسّمِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َنةَ )؛ نَقَلَه الَجْوهِري وقَْولُه تعالى :  الَمْبغَىوكما تقوُل : أَتَْيُت األَْمَر ِمن َمأْتاتِِه ، تريُد الَمأْتَى  َمْبغاتِهِ  الَخْيَر ِمن بَغَْيتُ  يقاُل : ُغوَنُكُم اْلِفت ْ  (يَ ب ْ

ُغوََّنا ِعَوجاً )لُكم. وقَْولُه تعالى :  يَْبغُونَ  ، أَي (8) ُل َمْنصوٌب بنَْزعِ الخافِِض. يَْبغُونَ  ، أَي (9) (يَ ب ْ  للسَّبيِل ِعَوجاً ، فالَمْفعوُل األَوَّ

 فََرساً : أَْجنَْبتَُك إِيَّاهُ. أَْبغَْيتُكَ و
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__________________ 
َتِغي»( يف القاموس : 1) َبِغي وما يـَبـح  كاللسان.« وما يـَنـح
 .«نولك»( يف اللسان 2)
 .40( سورة ي  ا اآية 3)
 .69( سورة ي  ا اآية 4)
 .9( سورة ا جرات ا اآية 5)
 ( اللسان والصحاح.6)
 واللسان والتهذيب. 114( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 7)
 .47( سورة التوبة ا اآية 8)
 .3ورة إبراهيم اآية وس 19وسورة هود اآية  45( يف سورة األعراف اآية 9)
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ْشَدةِ. البِْغيَةُ و  في الولِد ؛ نَِقيُض الرَّ

 ؛ وأَْنَشَد اللّْيُث : بِْغيَةٍ  يقاُل : هو ابنُ 

ٍة  ـــــــــــ  ي غـــــــــــِ ـــــــــــَ ـــــــــــب ه َأو ل ـــــــــــِّ َدٍة مـــــــــــن أُم ـــــــــــذي رِشـــــــــــــــــــــــــح  ل

ب     جـــــــِ نــــح ر مــــُ ٌر عــــلــــ  الــــن ســـــــــــــــــــــح حـــــــح هـــــــا فــــَ بــــُ لــــِ غــــح ــــَ (1)فــــيـ
 

  
ا َغيَّة فال يَجوزُ قاَل األَْزهِريُّ : وَكالُم العََرِب هو ابُن  فيه  َغيَّة وابُن َزنَية وابُن َرْشَدةٍ ؛ وقد قيَل : ِزْنيٍة وِرْشدةٍ ، والفتُْح أَْفَصُح اللُّغَتَْين ، وأَمَّ

 إالَّ الفتْح.

ا ابنُ   فلم أَِجْده لغَْيِر اللّْيِث وال أُْبِعُده ِمن الصَّواِب. بِْغيَةٍ  قاَل : وأَمَّ

  وذِلَك لتَجاُوِزِه َمْنِزلَتَهُ إلى ما ليَس له.: تََكبَّرَ  بَغَى يَْبِغيو

 ولم يُعَلِّله. للبَْغيووَحَكى اللَّْحيانيُّ عن الِكسائي : ما لي وللبَغِ بعُضُكم على بعٍض ؛ أَراَد 

 الساِكِن قَْبلَها.قاَل ابُن ِسيَده : وعْنِدي أنَّه اْستَثْقَل َكْسرةَ اإِلْعراِب على الياِء فحَذفَها وأَْلقَى َحَرَكتَها على 

 بعُضهم على بعٍض ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ وهو قَْوُل ثَْعلَب. بَغَى : تَباَغْواو، بالضّمِ َمْمدود ،  بُغاءُ  وقومٌ 

ً  على أَخيهِ  بَغَى وقاَل اللَّْحيانيُّ :  : َحَسَدهُ. بَْغيا

ي الظُّْلم البَْغيُ وقاَل :  ً  أَْصلُه الَحَسد ، ثم ُسّمِ  نَّ الحاِسَد يَْظلُم الَمْحسوَد ُجْهَده إراَغةَ َزواِل نْعمِة هللِا عليه منه.أل بَْغيا

 عقاُل النَّْصر. البَْغيُ  وِمن أَْمثَاِلهم :

ً  الُجرحُ  بَغَىو  : فََسَد وأََمدَّ وَوِرَم وتَراَمى إلى فََساٍد. يَْبِغي بَْغيا

.ٌء : وهو أَْن يَْبرأَ وفيه شي بَْغيٍ  وبرأ ُجْرُحهُ على  من نَغٍَل ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 أَي على فََساٍد. «وال يَْدِري به بَْغيٍ  أَقاَم َشْهراً يُداِوي ُجْرَحه فََدَمَل على»حِديُث أَبي َسلََمة : ومنه 

. وَحَكى اللَّْحيانيُّ : يقاُل للَمْرأَةِ الَجِميلِة : إنَّك لجميلَةٌ وال بَغَىو ، أَي ال تَُصابي بالعَْين ؛ وقد َمرَّ ذِلَك  تُباَغيْ  الواِدي : َظلََم ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 في بوغ ُمْفّصالً.

 له ، كعُِنَي : أَي ما ِخيَر له. بُِغيَ  وما

 بِن اء الّسلَمّي ، من ولِده أَبو َزكريَّا يَْحيَى بن محمِد بِن عبِد هللِا بِن العَْنبِر بَن عطاء بِن صاِلح ابِن محمِد بِن عبِد هللاِ : َمْولى أَبي خرق بَْغيَانو

 .344، ِمن شيوخِ الحاِكِم أَبي عبِد هللِا ، تُوفِي َسنَةَ  البغيانيُّ والنَّْيسابُوِريُّ ، ويقاُل له العَْنبريُّ  بغيان محمِد بن

 ؛ عن اللَّْحيانّيِ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. : نََظَر إليه بَقاَوةً  بعَْينِه بَقاهُ و : [بقو]

 ، لُغَةٌ في بَقَْيته ، والياُء أَْعلَى. : اْنتََظْرتُه بَقَْوتُهو

 الُمْحَكِم والتّْكِملَِة. ؛ كذا في ما لََك أَي : اْحفَْظهُ ِحْفَظَك ما لَكَ  بَقاَوتَكَ وما لََك  اْبقُْه بَْقَوتَكَ  قالوا :و

 ، كَرِضَي يَْرَضى. بَِقَي يَْبقَى بَقاءً  ي : [بقي]

 قاَل شْيُخنا : قضيته أنَّه كَضِرَب ، وال قائَِل به ، بل الَمْعروُف أنَّه كَرِضَي.

ً و  ، وهذه لُغَةُ بلحاِرِث بِن َكْعٍب. بَقَى بَْقيا

 ٍء.وقاَل َشْيُخنا : هي لُغَةُ طيِّي

حاحِ : وطيِّىوفي  . بَِقيَتْ و بَِقيَ  َمَكان بَقَتْ و بَقَا ُء تقولُ الّصِ  ، وَكذِلَك أََخواتها ِمَن الُمْعتَّلِ

 ِضدُّ فَنَِي.
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اغُب : بنَْفِسه ال إلى مدَّةٍ وهو البَاِري تعالى وال  باقٍ  َضْربان : الباقِيوِء على حاِلِة األُولَى ، وهو يُضادُّ الفَنَاء ، ثَباُت الشَّي البَقاءُ  قاَل الرَّ

 إلى أْن يَشاَء هللاُ أَن يَْفنيه (2)بَشْخِصه وجْزئِِه  باقٍ  باهلِل َضْربان : الباقِيوبغيِرِه وهو ما َعداهُ ويصحُّ عليه الفنَاُء ؛  باقٍ ويصحُّ عليه الفَنَاُء ؛ 

 بشْخِصه كأَْهِل الجنَِّة فإنَّهم باقٍ  بنَْوعِه وجْنِسِه ُدوَن َشْخِصه وجْزئِه كاإلْنساِن والَحيَواناِت ، وكذا في اآلِخَرةِ  باقٍ واألَْجراِم السَّماِويَِّة ،  كبَقاءِ 

 ْوِعه وِجْنِسه كثِماِر أَْهِل الجنَِّة ، انتََهى.على التَّأْبِيِد ال إلى ُمدَّةٍ ، واآلَخُر بنَ  يَْبقونَ 

__________________ 
 .«لذي رشدة»( اللسان والتهذيب وفيهما : 1)
 ليست يف املفردات.« وجزئه»( قوله : 2)
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 ٍء.عْنَد أَْهِل الحّقِ : ُرْؤيَةُ العَْبِد قِيَام هللا على كّلِ شي البَقَاءُ و

 ، ُكلُّ ذِلَك بمْعنًى واِحٍد. اْستَْبقَاهُ و اهُ تَبَقَّ و بَقَّاهُ و أَْبقاهُ و

ْز ِمن  اْستَْبق والِوقاِء ، والهاُء فيهما للسَّكِت ، أَي البَقاءِ  هو أَْمٌر من ، «وتََوقَّهْ  تَبَقَّهْ »في الحَديِث : و ْضها للَهالِك وتََحرَّ النفَس وال تُعَّرِ

 اآلفاِت.

مِّ  البُْقياو ؛ هذه عن ثَْعلَب ؛ كَدْعَوى ويَُضمُّ  البَْقَوى االسمُ و  ويُْفتَُح. ، بالضَّ

فالَجواُب : أنَّهم إنَّما  ؟وما أَْشبَه ذلك البَْقَوى قاَل ابُن ِسيَده : إن قيَل : ِلَم قَلَبَِت العََرُب الَم فَْعلَى إذا كانت اْسما وكان الُمها ياء واواً حتى قالوا

ْنيا والعُْليا والقُْصيَا ، وهي فعلُوا ذِلَك في فَْعلَى ألنَّهم قد قلَبُوا الَم الفُْعلى إذا كانت اْسماً ، وكانت الُمها واواً ، ياء طلباً للِخفَِّة ، وذِلَك  نَْحو الدُّ

ُضوا الواَو ِمن غلبَِة الياِء عليها في أَْكثَر الَمواِضع في أْن قلَبُوها  ِمن َدنَْوُت وَعلَْوُت وقََصْوُت ، ا قلبُوا الواَو ياًء في هذا وفي غيِرِه عوَّ فلمَّ

 والتَّْقَوى واواً ، ليكوَن ذِلَك َضْرباً من التَّْعِويِض وِمَن التَّكافُؤ بَْينهما ، انتََهى. البَْقَوى في نَْحو

 ُل أَبي القَْمقاِم األََسِدّيِ :قَوْ  البَْقَوى وشاِهدُ 

ين  ــــــــــَ ــــــــــ  مــــــــــا َأصــــــــــــــــــــــــاب َو  عــــــــــل قــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــبـ ُر ابل  أُذَكــــــــــ 

ي و     لـــــــــــِ تـــــــــــَ ؤح ريح مـــــــــــُ ٌد غـــــــــــَ واَي َأيّنِ جـــــــــــاهـــــــــــِ قـــــــــــح (1)بــــــــــــَ
 

  
 قَْوُل اللَِّعين المْنقَرّي اْنَشَده الَجْوهِريُّ : البُْقيا وشاِهدُ 

مـــــــــــــاين  تـــــــــــــُ رَكـــــــــــــح ا عـــــــــــــلـــــــــــــي  تــــــــــــــَ يـــــــــــــَ قـــــــــــــح  فـــــــــــــمـــــــــــــا بــــــــــــــُ

بــــــــــاِ  و     َرَد الــــــــــنــــــــــِّ مــــــــــا صــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــُ فــــــــــح (2)لــــــــــكــــــــــنح خــــــــــِ
 

  
 ، كالبَْقَوى. البَِقيّةُ و

اِء. ويقاُل  بَقَاء ، أَي (3) (فَ َهْل َترى هَلُْم ِمْن ابِقَية  ): ؛ قاَل هللاُ تعالى  َمْوِضَع الَمْصَدرِ  الباقِيةُ  قد تُوَضعُ و حاحِ وهو قَْوُل الفرَّ ، كما في الّصِ

ً  : هْل تََرى منهم  ، كلُّ ذِلَك في العربيَّة جائٌِز َحَسٌن. باقِيا

 وال َوقاُهم ِمن هللا واقِيَةٌ. باقِيَةٌ  ( 4)بَِقيَتْ  ويقاُل : ما

اغُب في تَْفسيِر اآليَِة : أَي ِمن جماَعةٍ  . وقد جاَء ِمن الَمصاِدِر ما هو على فاِعٍل وما هو على بِناِء َمْفعوٍل بَِقيَّة ناهُ ؛ وقيَل : َمعْ  باقِيَةٍ  وقاَل الرَّ

ل أََصّح ، انتََهى.  ، واألَوَّ

ُتْم ُمْؤِمِننيَ ) هللِا َخْيرٌ  بَِقيَّتُ  قَْولُه تعالى :و  أَي طاَعةُ هللِا. ، (5) (َلُكْم ِإْن ُكن ْ

 نَّه إنَّما يَْنتَِظُر ثَوابَه َمْن آَمَن.أل اْنتِظاُر ثَوابِه قاَل أَبو علّيِ : أَيو

اُج. لَُكْم من الَخْيرِ  الباقِيَةُ  أَو الحالَةُ   ؛ قالَهُ الزجَّ

اِء ؛ قاَل : ويقاُل ُمراقَبَة هللِا َخْير لَُكم. لَُكم من الَحاللِ  أَْبقَى أَو ما  ؛ عن الفرَّ

اِغُب :  ، وأَضافَها إلى هللِا تعالى. (بَِقيَُّت هللِا َخْْي  َلُكمْ )يُْقَصُد بها َوْجه هللِا تعالى ، وعلى هذا كلُّ ِعباَدةٍ  الباقِيَةُ و البَِقيَّةُ  وقاَل الرَّ

وال إله إالَّ هللاُ سبحاَن هللِا والحمُد هلِل  هي قَْولنا : أَو ثََوابه. يَْبقَى كلُّ َعَمل صاِلح ، قيَل : (6) (َخْْي  ِعْنَد رَبَِّك َثواابً ) الّصاِلحاتُ  اْلباقِياتُ وَ 

لواُت الَخْمُس. ، كما جاء في حِديٍث. وهللاُ أَْكبَرُ   أَو الصَّ

اغُب : والصَّحيُح أنَّه كلُّ ِعباَدةٍ يُْقَصد بها َوْجهُ هللِا تعالى.  وقاَل الرَّ

 اْنِقطاعِ َجْريِ الَخْيِل. ْحَكم عْنَد ؛؛ وفي المُ  َجْريُها بعدَ  يَْبقَى التي من الَخْيل ، الُمْبقياتُ  ؛ األَْولى الَخْيل ُمْبِقياتُ و

 بعُض َجْريها تَدَِّخره ؛ قاَل الَكلَحبَةُ : تُْبِقي وفي التَّْهِذيِب :
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__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان والصحاح منسواب لّلعا ا ويف األساس منسوابً للبيد ا ولي  يف ديوانه.2)
 .8( سورة ا اقة ا اآية 3)
 ... اللسان : ما بقيت منهم ابقية( يف 4)
 .86( سورة هود ا اآية 5)
 .46( سورة هود ا اآية 6)
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هـــــــــــــا  عـــــــــــــُ لـــــــــــــح راَدِة طـــــــــــــَ قـــــــــــــاَء الـــــــــــــعـــــــــــــَ  فـــــــــــــَبدحَرَ  إبـــــــــــــح

عــــــــا و     بــــــــَ يِن مــــــــن خــــــــزميــــــــَة ِإصــــــــــــــــــــــح تــــــــح لــــــــَ عــــــــَ (1)قــــــــد جــــــــَ
 

  
. : اْستَْحيَاهُ ؛ اْستَْبقاهُ و  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ أَْيضاً. ِء تََرَك بَْعَضه ؛من الشَّي اْستَْبقَىو

 حافُِظ األْنَدلُِس  وَضبََطه صاِحُب النبراِس كعَِلّيِ ؛ واألْشَهُر في َوْزنِه كغَنِي ؛ كَرِضّيِ ؛ بِن يَِزيد القُْرطبيُّ ، بُن َمْخلَدٍ  بَِقيُّ  أَبو عْبِد الرحمنِ و

ِل الحِديِث أَبو القاِسِم َرَوى عن محمِد بِن أَبي بْكٍر المقدمّي وغيِرِه ، وله تَْرجمةٌ واِسعَةٌ ، وِمن ولِده قاِضي الَجماَعة الفَِقيهُ على َمْذهِب أَهْ 

ه  بَِقّيِ  ِد الرحمِن بِن أَحمَد بنِ أَحمُد بُن أَبِي الفَْضِل يَِزيد بِن َعْبِد الرحمِن بِن أَحمَد بِن محمِد بِن أَحمِد بِن َمْخلِد بِن َعبْ  ، َرَوى عن أَبيِه عن َجّدِ

َهاُرون الطائِيُّ وهو آِخُر َمْن  ، وعنه أَبو علّيِ الُحَسْيُن بُن عبِد العَزيِز بِن محمِد بِن أَبي األَْحَوِص القَُرِشيُّ وأَبو محمٍد عبُد هللِا بُن محمِد بنِ 

هم الَمْذُكور.َحدََّث عنه ، وِكالُهما شيخا أَبي   َحيَّان ، ويقاُل لهم البقويون نِْسبَة إلى َجّدِ

ٌث َضعيفٌ  بُن الوِليِد : بَِقيَّةُ و يواِن ؛ وقاَل في َذْيِله : هو َصُدوٌق في نْفِسه حافٌِظ ، لكنَّه  ُمحّدِ يَْرِوي عن الَكذَّابِين ويدلسهم ، قالَهُ الذهبيُّ في الّدِ

ْن َدبَّ ودرج فَكثُ  ؛ وقاَل أَحمُد : له َمناِكيٌر عن الثِّقاِت ؛ وقاَل  بِبَِقيَّة ال أَْحتَجّ : َرِت الَمناِكيُر والعَجائُِب في حِديثِه ؛ قاَل ابُن خزيَمة يَْرِوي عمَّ

 ِعيُل بُن َعيَّاش.أَحاِديث َصاِلحةَ ويُخاِلُف الثِّقاَت وإذا َرَوى عن غيِر الشَّاِميِّين َخلََط كما يَْفعَل إْسما لبَِقيَّة ابُن َعِدّيِ :

هرانيُّ البَْصريُّ من أَتْباعِ التَّابِعين ؛ وِمن الثاني : بَِقيَّةُ  فِمَن األّول : اْسماِن ؛ بَقاءٌ و بِقيَّةُ و  بُن بطر أَحُد شيوخِ الِعراِق. بَقاءُ  بُن َشْعبان الزَّ

 َكثيٌر. البَقاءِ  وَمْن يكنى بأَبي

 قاَل الشاِعُر : ؛ البَِقيَّةُ  ما بَْينَنا : لم أُباِلْغ في إْفساِدِه ، واالسمُ  أَْبقَْيتُ و

كــــــــــــم  تــــــــــــُ ــــــــــــ  يـ قــــــــــــِ يــــــــــــين بــــــــــــَ وا مث َ حتــــــــــــِ بــــــــــــُ نــــــــــــِ ذح  إنح تــــــــــــُ

وحُت     م فـــــــــــَ ٍب مــــــــــنــــــــــكــــــــــُ (2)فــــــــــمــــــــــا عــــــــــلــــــــــي  بــــــــــَذنــــــــــح
 

  
ْين  إِْبقاءٍ  أُولُو أَي ( 3)َعِن اْلفَسادِ  يَْنَهْونَ  بَِقيَّةٍ  أُولُوا (فَ َلْو ال كاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قَ ْبِلُكمْ )قَْولُه تعالى : و على أَْنفُِسهم لتََمّسِكهم بالّدِ

.  الَمْرضي ؛ نَقَلَهُ األْزهِريُّ

 وتَْمييٍز ؛ أَو أُولُو طاَعٍة ؛ ُكلُّ ذِلَك قد قيَل. فَْهمٍ  أُولُو أَو

ً و ؛ « وسلمعليههللاصلىكيَف يصلِّي النبيُّ  فبَقَْيتُ »حِديُث ابِن عباٍس ، وَصالةُ اللَّيِل : ومنه  : َرَصَدهُ أَو نََظَر إليه ؛ واِويَّةٌ يائِيَّةٌ ؛ بَقاهُ بَْقيا

 أَي أَْنُظره وأَْرُصده. ، «أَْبِقيه َكراَهةَ أَن يََرى أنِّي كنتُ »وفي ِروايٍَة : 

 وبَقَْوتُه نََظْرُت إليه ؛ وأَْنَشَد األَْحمر : تُهبَقَيْ  قاَل اللّْحيانيُّ :

 كالط ريح تـَبحق  ُمَتدّوَماهِتا
 يَْعنِي تَْنُظُر إليها.

حاحِ :  : نََظْرُت إليه وتََرقَّْبتُه ؛ قاَل كثيٌِّر : بَقَْيتُه وفي الّصِ

ا  َن حـــــــــىت كـــــــــَبهنـــــــــ  عـــــــــح قـــــــــي الـــــــــظـــــــــ  ُت أَبـــــــــح  فـــــــــمـــــــــا زلـــــــــح

ُك     ن  ا ــــــــــوائــــــــــِ تــــــــــاهلــــــــــُ غــــــــــح ــــــــــَ دً  تـ ي ســــــــــــــــــــــــَ (4)َأواقــــــــــِ
 

  
 أَي أَتََرقَُّب.

 أَي اْنتََظْرناه. ، «وسلمعليههللاصلىَرُسوَل هللِا  بَقَْينا»في الحِديِث : و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ْقباِل إلى آخر يَْنتَِهي إليه ، ويُعَبَُّر عنه بأنَّه أَبَِديُّ الُوُجوِد.، هو الذي ال يَْنتَِهي تَْقِدير ُوُجوِدِه في االْستِ  الباقِي ِمن أَْسماِء هللِا الُحْسنَى :

ُجُل َزماناً َطويالً : أَي عاَش. بَِقيَ و  الرَّ

 وال أَْبقُونا أَي البَِقيَّةَ  ويَقُولوَن للعَُدّوِ إذا َغلََب :
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__________________ 
 ومثاًل يف اللسان. «إصبعاحزمية   لعها»برواية :  5البيت  2( املفضلية 1)
 ( اللسان.2)
 .116( سورة هود ا اآية 3)
 .277/  1( البيت يف اللسان للكميت وقير هو لكثري ا ويف الصحاح نسبه لكثري ا وبدون نسبة يف املقايي  4)
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َتبحِصُلوان ؛ ومنه قـَوحُ  األعحش  :  َتسح
 (1)قالوا الَبِقي ة واخَلطحي  َ حُخُذهم 

ُجلَْين ، فينا : أَي أَْكثَر أَْبقَى وهو  على قَْوِمه. إْبقاء الرَّ

 .بَِقيَّةٌ  ءِ من الشي بَِقيَ و

 عليه وَرِحْمتَه. (2)على فالٍن إذا َرَعْيَت  أَْبقَْيتُ و

 أَي ال تُشفُق أَي النَّار. «إليها (3)على َمْن تضرُع  تُْبِقي ال»يُث الدُّعاِء : حدِ ومنه عليَّ ؛  أَْبقَْيتَ  هللاُ عليك إنْ  أَْبقَى يقاُل : ال

 : حاِصُل الخَراجِ ونحِوِه ؛ عن اللَّْيِث. الباقِيو

ة : تُْبِقي : األَماِكُن التي الُمْبِقياتُ و مَّ  فيها ِمن َمناقِعِ الماِء وال تَْشربه ؛ قاَل ذو الرُّ

فـــــــــــٍة  دح َراي  بســـــــــــــــــــــــــُ  فـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا رََأ  الـــــــــــر ائـــــــــــي الـــــــــــثــــــــــــ 

ضو     يــــــــــاِت الــــــــــَوقــــــــــائــــــــــِ قــــــــــِ بــــــــــح ُ
طــــــــــاُف املــــــــــ تح نــــــــــِ  َنشـــــــــــــــــــــــ 

  
 عليه : وجَب عليه قَتْل فعَفَا عنه. أَْبقَىوالرجَل  اْستَْبقَىو

 مودَّته ؛ قاَل النابِغَةُ : ْستِْبقاءاوفي َمْعنَى العَْفو عن َزلَِّل  اْستَْبقَْيتُ و

ه و  مـــــــــــ  لـــــــــــُ ٍ  َأخـــــــــــًا ال تــــــــــــَ بـــــــــــح تــــــــــــَ ُت مبُســـــــــــــــــــــــــح  َلســـــــــــــــــــــــــح

ذ بُ     هــــــــَ ُ
ــــــــّرِجــــــــاِ  املــــــــ ٍث َأي  ال عــــــــَ ــــــــ  شــــــــــــــــــــــَ  (4) ؟عــــــــل

  
 .البَقايا : الُمراقَبَةُ والطاَعةُ ، والَجْمعُ  البَِقيَّةو

ُجلُ  بََكى ي : [بكي] هما ،  ، بُكىً و يَْبِكي بُكاءً  الرَّ اُح بَضّمِ َحه ُشرَّ اُء وغيُرهُ. وظاِهُره أنَّه ال فَْرَق بَْينهما وهو الذي َرجَّ يَُمدُّ ويُْقَصُر ؛ قالَهُ الفرَّ

 الفَِصيحِ والشَّواِهِد.

اغُب : فَ ْلَيْضَحُكوا َقِلياًل )لُه تعالى : يُقاُل في الُحْزِن وإسالَِة الدَّْمع َمعاً ، ويُقاُل في كّلِ واِحٍد منهما ُمْنفرداً عن اآلخِر ؛ فقَوْ  بًُكى وقاَل الرَّ
َفما َبَكْت َعَلْيِهُم )إسالَة َدْمعٍ ؛ وَكذِلَك قَْوله :  البُكاءِ  إشاَرة إلى الفََرحِ والتََّرحِ وإْن لم يكْن َمَع الضحِك قَْهقََهه وال َمعَ  (5) (َوْليَ ْبُكوا َكِثْياً 

عليهم  بََكتْ  على الَحقيقَِة وذلك قَْول َمْن يَْجعَل له حياةً وِعْلماً ، وقيَل على المجاِز وتَْقديُره : فما؛ وقد قيل : إنَّ ذِلَك  (6) (السَّماُء َواْْلَْرضُ 

 أَْهُل الّسماِء.

ْوَت الذي يكوُن َمعَ  ُد ، وإذا قََصْرَت أََرْدَت الدُّموَع وخُ  البُكاءِ  وَذَهَب ابُن القَطَّاع وغيُرهُ بأنَّه إذا َمَدْدَت أََرْدَت الصَّ روَجها ؛ كما قالَهُ المبّرِ

حاحِ.  وِمثْله في الّصِ

اغُب : ة ، بالمّدِ : َسياَلُن الدُّموعِ عن ُحْزٍن وَعويٍل ، يقاُل إذا كاَن الصَّْوت أَْغلَب كالّرغاِء والثُّغاِء وَسائِر هذه األْبنِيَ  البُكاءُ  وقاَل الرَّ

ّوِت ؛ وبالقَْصِر يُقاُل إذا كا  َن الُحْزن أَْغلَب ، انتََهى.الَمْوُضوَعة للصَّ

ْوِت. وشاِهُد الَمْمدودِ  بُكاَء  فإْن لم تَِجُدوا»الَحِديُث :  وقاَل الَخِليُل : َمْن قَصره َذَهَب به إلى َمْعنى الُحْزِن ، وَمْن َذَهَب به إلى َمْعنى الصَّ

 وقَْوُل الَخْنساِء تَْرثي أََخاها : ، «فَتَبَاَكْوا

كــــــــــــاء  ــــــــــــبــــــــــــُ َح ال بــــــــــــُ ــــــــــــَ يــــــــــــر إذا قـ تــــــــــــِ  عــــــــــــلــــــــــــ  قــــــــــــَ

يـــــــــــال     مـــــــــــِ َن اجلـــــــــــَ كـــــــــــاَءَ  اَ ســـــــــــــــــــــــــَ ُت بـــــــــــُ ـــــــــــح (7)رأَي
 

  
 وشاِهُد الَمْقصوِر أَْنَشَده الَجْوهِريُّ البِن َرواَحةَ :

اهــــــــــــا  كــــــــــــَ ــــــــــــُ يِن وحــــــــــــ   هلــــــــــــا ب ــــــــــــح ي تح عــــــــــــَ كــــــــــــَ ــــــــــــَ  ب

ويـــــــــــُر و     كـــــــــــاُء وال الـــــــــــعـــــــــــَ ين الـــــــــــبـــــــــــُ غـــــــــــح (8)مـــــــــــا يــــــــــــُ
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ي : الصَّحيُح أنَّه لَكْعِب بِن ماِلٍك.  وقاَل ابُن بَّرِ

 وهو مقيٌس وَمْسموٌع كقاٍض وقُضاةٍ وفي الِعنايَِة : هو شائٌِع في ُكتُِب اللُّغَِة والقياُس يَْقتَضيه لكنَّه قاَل في َمْريَم عن ، بُكاةٌ  ، ج باكٍ  فهو

 السَّمين : إنَّه لم يُْسَمع.

__________________ 
 ومتامه : 112( البيت يف ديوانه ط بريوت ص 1)

ــــــــــــــدي حيصـــــــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــم  ــــــــــــــة واهلــــــــــــــن ــــــــــــــقــــــــــــــي ــــــــــــــب ــــــــــــــوا ال  قــــــــــــــال

 ال بــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــة إال الــــــــــــــنــــــــــــــار ا فــــــــــــــانــــــــــــــكشـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــواو    

  

 وصدره يف اللسان والتهذيب.

 ( يف اللسان : إذا أرعيت.2)
 ( يف اللسان َيضرُع.3)
 .«فلست»وفيها  277/  1واللسان والتهذيب واألساس ا واملقايي   18( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .82( سورة التوبة ا اآية 5)
 .29ورة الدخان ا اآية ( س6)
 واللسان. 119( ديوانه ط بريوت ص 7)
 ( اختلفوا يف نســــبته ا قير  ســــان بن  بت وقير لعبد   بن رواحة وقير لكعب بن مالك ا وهذا ما ذهب إليه ابن بري. والبيت يف اللســــان8)

 .285/  1والصحاح والتهذيب واملقايي  
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ّمِ  ، بُِكيٌّ و اِغُب.بالضَّ  وَكْسِر الكاِف وتَْشديِد الياِء ، وأَْصلُه بكوى على فُعُول كَساجٍد وُسُجوٍد قُِلَب الواُو ياًء فأُدغم ؛ قالَهُ الرَّ

ُجوا عليه قَْولُه تعالى   .(اَوُبِكيًّ ) (1) (َخرُّوا ُسجَّداً )قاَل شْيُخنا : وهو َمْسموٌع في الصَّحيحِ وال يُْعَرُف في الُمْعتّلِ وقد َخرَّ

 أَو َكثَْرتُه. البَُكاءُ  ويُْكَسُر : بالفتْحِ ، ، التَّْبكاءُ و

مثْله فالصَّواُب قَْوله أَو َكثَْرتُه فإنَّ التّْفعاَل َمْعدوٌد  بالبُكاءِ  قاَل شْيُخنا : هذا الَكْسُر الذي صاَر للمصنِِّف كالعاَدةِ في تْفعال ال يُْعرف وتَْفِسيره

ْرِف.  لُمبالَغة الَمْصَدر على ما ُعِرَف في الصَّ

َدلَّ بقَْول بعض نِساِء ، فإنَّه عن اللَّْحيانّيِ أَْيضاً واْستَ  بالبُكاءِ  * قُْلُت : الَكْسُر الذي أَْنَكره شْيُخنا على المصنِِّف هو قَْوُل اللّْحيانّي وكذا تَْفِسيره

ْذتُه في ُدبَّا ُمَمأٍل ِمن الَما ُمعَلٍَّق بتِْرشا فال يََزال في تِْمشا وعينُه في تِْبكا  جال أَخَّ ، ثم فَسَّره فقاَل : التِّْرَشا الَحْبُل ، األْعراب في تَأْخيِذ الّرِ

 .البُكاء والتِّْمشا الَمْشُي ، والتِّْبكا

اِب في اللَِّعِب ، وغيِر َن ُحْكُم هذا أَْن تقوَل تَْمشاء وتَْبكاء ألنَّهما ِمَن المصاِدِر التي بُنِيَْت للتّْكثيِر كالتَّْهذاِر في الَهْذِر والتَّْلعقاَل ابُن ِسيَده : وكا

 ذِلَك ِمَن الَمصاِدِر التي َحَكاَها ِسْيبََوْيه.

 ؛ وأَْنَشَد : البُكاءِ  ةُ ، بالفتْحِ : َكثْرَ  التَّْبكاءُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

اُ ه و  كـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــح يَن  تــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــح رََح عـــــــــــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــــــــــــح

مح و     مــــــــــَ ينِّ صــــــــــــــــــــــــَ ِض مــــــــــِ مــــــــــح َدَث يف الســــــــــــــــــــــــ  (2)َأحــــــــــح
 

  
ل.  * قُْلُت : ففي قْوِل المصنِِّف لَفٌّ ونَْشٌر َغْيُر ُمَرتٍَّب فتأَمَّ

 : َهيََّجهُ  تَْبِكيَةً  ولو قاَل على الفَِقيِد كاَن أَْشمل ؛ على الَميِِّت ؛ بَكَّاهُ و ، كاَن أَْخَصر. يُْبِكيه ولو قاَل : ما ؛ بُكاَءه : فَعََل به ما يُوِجبُ  أَْبَكاهُ و

 عليه وَدعاهُ إليه ؛ ومنه قَْوُل الشاِعِر : للبُكاءِ 

دي  عــــــــــــــُ قــــــــــــــح ــــــــــــــَ ومــــــــــــــي وال تـ ُة قــــــــــــــُ يــــــــــــــ  فــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــــــَ

َزة و     ـــــــــــــ  محـــــــــــــَح ـــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــاَء عـــــــــــــل ي ال كـــــــــــــِّ ـــــــــــــَ (3)ب
 

  
 َرثاهُ. َمْعناُهما: قيَل و نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن األْصمعّي قاَل : وأَبو َزْيٍد مثْله. عليه ؛ بََكى ، ِكالُهما بمْعنَى يةً بَكَّاهُ تَْبكِ و بَكاهُ بَُكاءً و

 وأَْنَشَد ثَْعلَب : َغنَّى ؛ أَْيضاً : بََكىو

رِيــــــــــــــعــــــــــــــاً و  ًا صــــــــــــــــــــــــــــَ ىَت أََر  زِقــــــــــــــّ  كــــــــــــــنــــــــــــــُت مــــــــــــــَ

ُت     يــــــــــــح كــــــــــــَ ه بــــــــــــَ نــــــــــــاَزتــــــــــــِ ذاُع عــــــــــــلــــــــــــ  جــــــــــــَ (4)يــــــــــــُ
 

  
َكثيراً ما يَْصحبُه الصَّْوت كما يَْصَحُب الصَّْوت  البُكاءَ  بمْنِزلَِة الِغناء ، واْستَجاَز ذِلَك ألنَّ  البُكاءَ  َجعَلَ  ِضدٌّ ، فَسَّره فقاَل : أَراَد َغنَّْيُت ، فهو

ا إْطالقه على اآلَدِمييِّن فغَْيُر َمْعروٍف ، قاَل : ثم الِغناء. وبه يَُردُّ ما قالَهُ شْيُخنا إنَّ هذا اإلط الَق إنَّما َوَرَد بالنِّْسبَِة إلى الَحماِم وشبِهِه ، أمَّ

ل. البَُكاء جعله  بمْعنَى الِغناِء َمَع الّرثاِء ونَْحوه ِمن األَْضداِد ال يَْخفَى ما فيه ، فتأَمَّ

يّةُ على األَْغلبِ  ثاَء غاِلباً يَْصَحبُه الُحْزُن والِغناُء غاِلباً يَْصَحبُه الفََرُح ، فال َوْجه للتَّأَّمل فيه.* قُْلُت : تَْظهُر الّضّدِ  يَّة فإنَّ الّرِ

 كَحَصاةٍ. ، بََكاةٌ  الواِحَدةُ  أَو َشَجٌر ، نَباٌت ، َمْقصوراً : ، البََكىو

 ُهِريقَت لَبناً أَْبيض. البََكاءُ   عْنَد العاِلِم بهما ، َوُهما َكثيراً ما يَْنبتاِن َمعاً ، وإذا قُِطعَتِ مثُل البَشاَمِة ال فَْرَق بَْينهما إالَّ  البََكاءُ  وقاَل أَبو حنيفَةَ 

 .بالبََكى * قُْلُت : ولعلَّ هذا َوْجهُ تَْسِميَته

 نَباٌت واِحَدتُهما بهاٍء. البََكىوُء قاَل هناك : البَك ذُِكَر في الَهْمِز ،و

 وَعَدم بكو. بكى بالياِء ألنَّها الٌم لُوُجودِ  البََكى وقََضْينا على أَِلفِ وقاَل ابُن ِسيَده 

__________________ 
 .58( سورة مرمي ا اآية 1)
 ( اللسان.2)
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 .«صفية»بد  « لية»( اللسان ا واألساس. وفيها : 3)
 ( اللسان.4)
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على فَعيٍل ، نَقَلَه  ، البُكاءِ  الَكثيرُ  تقدََّم له َوْزن بَِقي بمثِْلِه ، وتقدََّم الَكالُم عليه ؛ولو قاَل كغَنِّي كاَن أَْصَرح ، وقد  ، كَرِضّيِ ؛ البَِكيُّ و

.  الَجْوهِريُّ

حاحِ. : تََكلُّفُه ؛ التَّباِكيو  كما في الّصِ

 .«بُكاًء فَتَبَاَكْوا فإْن لم تَِجُدوا»الحِديُث : ومنه 

 َمْردوٌد.فقوُل شيِخنا فيه نََظٌر 

 على َطِريِق التَّْنعيِم عن يميِن َمْن يَْخُرج ُمْعتَمراً. ، كَكتَّاِن : َجبٌَل بمكَّةَ  البَكَّاءُ و

ن ع ِمن نواِحي الدَّْربَْند ِمن نواِحي الشََّروان ، فيه عيُن نَْفٍط أَْسود وأَْبيض ، وهناك أَرٌض ال تَزاُل تَْضَطِرُم ناراً ، : د بالعََجمِ  باكويَةُ و

 ياقوت.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

حاحِ. وكذا بََكْيتُ و بََكْيتُه  له ، كما في ُكتُِب األْفعاِل. بََكى عليه بمْعنًى ، كما في الّصِ

قَِّة ؛ ومنه قَْوُل بعِض الُمولِّدين : بََكىو: للتَّأَلُِّم ،  بََكاهُ  وقيَل :  عليه للّرِ

ُت َزمــــــــــــــــــــــــاانً  ــــــــــــــــــــــــح ي كــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــا إنح ب

ُت عـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــهإال      يـــــــــــــــــــــــــح كـــــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــــــــَ

  
 منه. بََكْيته بََكْيت وقيَل : أَْصلُ 

ا للُمْبَكى يَتَعدَّى بََكىوقاَل شْيُخنا :   به فإنَّما يُعدَّى إليه بالباِء ، قالَهُ في الِعنايَِة. المبكى عليه بنَْفِسه وبالالِم وعلى ، وأَمَّ

 .البُكاءَ  : َطلََب منه اْستَْبكاهُ و

حاحِ :   بمْعنًى. َكْيتُهاْستَبْ ووفي الّصِ

 منه ؛ وأَْنَشَد لجريٍر : أَْبَكى أَْبُكوه : ُكْنتُ  باَكْيتُه فَبََكْيتُهو

ــــــكـــــــاســــــــــــــــــــفـــــــٍة  ــــــيســـــــــــــــــــــتح ب ــــــعـــــــٌة ل  الشــــــــــــــــــــمــــــُ  طـــــــال

را     مـــــــَ ـــــــقـــــــَ ـــــــيـــــــِر وال ـــــــل وَم ال ـــــــيـــــــَك جنـــــــُ ي عـــــــل كـــــــِ ـــــــح ب ـــــــَ (1)تـ
 

  
ْرفيِة.  فيه ِخالٌف َذَكْرناهُ في بعِض الّرساِئِل الصَّ

ُد في الكاِمِل ،  بَِكيٌّ  ورُجٌل َعيِيٌّ  ، كَكتَّاٍن : لَقَُب ربيعَةَ بِن َعْمرو بِن عاِمِر بِن ربيعَةَ بِن عاِمِر بِن  البَكَّاءُ و: ال يَْقدُر على الَكالِم ؛ قالَهُ المبّرِ

 َراِوي الَمغاِزي عن ابِن إْسحاق. البَكَّائيّ  زياُد ابُن عبِد هللاِ : َصْعصعَةَ ، أَبي قَبيلَةَ منهم 

 وخليٌد. (2)وِعباَدتِه ، َرَوى عنه َهْيثم  بُكائِهِ  اً : لَقَُب الَهْيثَم بِن جماز الَحنَفّي الُكوفّي لَكثْرةِ وأَْيض

 َمْولَى القاِسِم بِن الفَْضل األَْزدي البَْصِرّي عن ابِن ُعَمر ، َضعيٌف. (3)وأَْيضاً : لَقَُب أَبي ُسلَيم يَْحيَى بِن َسْلمان 

اق الَحْسنَوّي ، ِمن شيوخِ الحاِكِم أَبي عبِد هللِا ،وأَْيضاً ، لَقَُب أَ  اِهِد الورَّ  وقاَل : كاَن ِمن بي بْكٍر محمِد بِن إبراهيَم بِن علّيِ بِن َحْسنََوْيه الزَّ

 ِمن خْشيَِة هللِا. البَكَّائِين

ُمه كثيراً ، تُوفي سنة ، وله زاويَ  البَُكاءِ  وأَْيضاً : لَقَُب الشيخِ علّيِ نَزيل الَخِليل ، كاَن َكثيرَ   .670ةٌ وأَتْباٌع ، وكاَن الَمنُصوُر قاَلُوون يُعَّظِ

ْن يُلَقَُّب بذِلَك جماَعةٌ.  وفي الصَّحابَِة ِممَّ

. باُكْويَهو يرازّي الصُّوفّي ، َرَوى عنه أَبو بْكِر بُن َخلَف وأَبو القاِسِم القَُشْيريُّ  : َجدُّ محمِد بِن عبِد هللِا بِن أَحمَد الّشِ

 .يَْبلَى الثَّْوُب ، كَرِضَي ، بَِليَ  ي : [بلي]
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أنَّه َمْكسوُر الَماِضي َمْفتوُح الُمضارع ، ثم أَتْبَعَه بالُمضارعِ فَدلَّ  قاَل : شْيُخنا : َجَرى على ِخالِف قواِعِده فإنَّه َوَزَن الِفْعل بَرِضَي فَدلَّ على

 على أَنَّه كَضَرَب ، والثاني ال قائَِل به ، فهي ِزياَدةٌ مفسَدةٌ.

 بالفتْحِ والَمّدِ وقَضيَّة يَْقتَضي الفَتْح فيهما وليَس َكذِلَك. ، باَلءً و بالكْسِر والقَْصِر ، ، بِلى

__________________ 
 وفيه : 304( ديوانه ص 1)

 فالشم  كاسفة ليست بطالعة
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح واألساس ا وقوله : تبكي عليك أي الشم .

 ( يف اللباب : هشيم.2)
 ( يف اللباب : سليمان.3)
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 قاَل الَجْوهِريُّ : إْن َكَسْرتَها قََصْرَت ، وإن فَتَْحتَها َمَدْدَت.

لى والصَّالُء.*   قُْلُت : ومثْلُه الِقَرى والقَراُء والصَّ

اجِ : هو ؛ أَْبالهُ و  وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للعجَّ

رحاب ح و  أَل الســــــــــــــــــــــــــــــِّ يــــــــــــــــِه بــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ بــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ رحُء يـ َ
 املــــــــــــــــ

وا ح     الُف اأَلحــــــــــــح تــــــــــــِ (1)كــــــــــــر  الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــاد واخــــــــــــح
 

  
 ويُْخِلُف هللا. أَْبلِ  ويقاُل للُمِجّدِ :

ْربال ، أَو* قُْلُت :  ْرباْل ، أَي إْبالء الّسِ اجِ : بأَلَ الّسِ ْربال. فيَْبلى وقَْوُل العجَّ  بأَلَ الّسِ

هُ و  بالتَّْشديِد ؛ ومنه قوُل العَُجْير السَّلولي : ، باَلَّ

تح و  بــــــــــــَ لــــــــــــ  قــــــــــــَ ريحُ تـــــــــــــَ جــــــــــــَ ٍة هــــــــــــذا الــــــــــــعــــــــــــُ لــــــــــــَ  قــــــــــــائــــــــــــِ

هـــــــــــــــور    ُه و ـــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح يـ لـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ ٌن بـ طـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح  بـــــــــــــــِه أَب

  

نح  كــــــــــــُ نح يــــــــــــَ َداَة ومــــــــــــَ ُت الــــــــــــعــــــــــــَ اَذبــــــــــــح ــــــــــــيِن  ــــــــــــَ  رَأَت

بـــــــــــري     َو كـــــــــــَ هـــــــــــح ـــــــــــَ ىًت عـــــــــــاَم عـــــــــــاَم عـــــــــــام فـ (2)فـــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ :

مــــــــا  لــــــــيــــــــهــــــــِ لــــــــ   عــــــــَ وحجــــــــاواِن بـــــــــَ وصــــــــــــــــــــــاِن عــــــــَ لــــــــُ  قـــــــــَ

ر     واجـــــــــــِ داُح اهلـــــــــــَ تـــــــــــِ َر  مث اقـــــــــــح (3)ُد وُب الســـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 الَهمُّ والسَّفَُر والتَّجاِرُب. باََلهُ  أَي بكْسر الباِء فيهما : أَْسفاِر وبْلُوها ، بْليُ  فالنو

حاحِ واألَساِس : ناقَةٌ بِْلُو َسفٍَر   ؛ وأَْنَشَد األَْصمعيُّ : أَْبالءٌ  السَّفَُر ؛ والَجْمعُ  أَْباَلها للَّتي قد (4)َسفٍَر  بِْليُ ووالذي في الّصِ

يـــــــــــــــــ  انئـــــــــــــــــي و  ـــــــــــــــــِ ٍر مـــــــــــــــــن األَن هـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح نـ  مـــــــــــــــــَ

وحِن اأَلرحِض     بــــــــــــــيــــــــــــــِه لــــــــــــــَ مــــــــــــــاءِ شــــــــــــــــــــــــــــَ  ابلســــــــــــــــــــــــــــ 

  

 (5)داَويـحُته بُرج ٍض أَبحالِء 

 * قُْلُت : وهو قَْوُل َجْنَدل بِن الُمثَنَّى.

ُجُل والبَعيُر.  زاَد ابُن ِسيَده : وَكذِلَك الرَّ

البَِعيِر ، وال إلى الَجْمعِ وهو قُُصوٌر. كما أنَّ فكأنَّ المصنَِّف أََخَذه ِمن هنا ، وزاَد كابِن ِسيَده الَهّم والتَّجاِرَب ولم يَِشْر إلى الناقَِة أَو 

 الَجْوهِريَّ لم يَْذكر الّرجَل واْقتََصر على باَلهُ السَّفَر.

 به. ُمْبتَلًى قَِويٌّ عليه أَي وبِْلُوهُ : أَو َخْيرٍ  َشرِّ  بِْليُ  رُجلٌ و

ْعيَة ، وَكذِلَك هو ِحْبٌل ِمن أَْحباِلها ، وِعْسٌل ِمن أَْعساِلها ؛ يقاُل ذلِ  قَيٌِّم عليه ؛ أَي الماِل : أَْبالءِ  ِمن *بِْليٌ وبِْلٌو  وهو اعي الَحَسِن الّرِ َك للرَّ

 وِزرٌّ ِمن أَْزراِرها ؛ قاَل عمُر بن لَجٍأ :

هــــــــــــا  الئــــــــــــِ ــــــــــــح َر مــــــــــــن أَب تح َأعحصــــــــــــــــــــــــــَ  فصــــــــــــــــــــــــــاَدفــــــــــــَ

هـــــــــــا     ـــــــــــِ زحَع إىل  ـــــــــــمـــــــــــائ ـــــــــــ  ـــــــــــنـ ه ال ـــــــــــُ ب جـــــــــــِ عـــــــــــح ـــــــــــُ (6)يـ
 

  
 َرةِ ، وضْعِف الحاِجِز فصاَرِت الكْسَرةُ كأَنَّها باَشَرِت الواَو.قُِلبَِت الواُو في كّلِ ذِلَك ياًء للكسْ 

 ْليَِة الناِس.قاَل ابُن ِسيَده : وَجعََل ابُن جنِّي الياَء في هذا بدالً ِمن الواِو لضْعِف حجِز الالِم كما سيُْذَكر في قْوِلهم : فالٌن من عِ 

ةِ ، ، كَحتَّى ، بَلَّى هو بِِذي يقاُل :و  وإالَّ  الجارَّ

__________________ 
 والصحاح واألو  يف التهذيب ا والشطران ليسا يف ديوان العجاج. 292/  1واملقايي  « واختالف»بد  « وانتقا »( اللسان وفيه : 1)
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 .«عام عام املاء»( اللسان وفيه : 2)
 بدون نسبة. 293/  1واللسان واملقايي   298( البيت لذي الرمة ا ديوانه ص 3)
 .«بِلحُو سفرٍ »( هذه عبارة الصحاح ا واقتصر يف األساس عل  4)
 ( اللسان الصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين : واإلنشاد خمتٌر ا والرواية :5)
 مـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــن األنـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــ  انِء و 

 جمــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــر  اهلــــــــــــــــــــــــــــــواء   

  

ــــــــــــــــــــون األرض ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــه ل ــــــــــــــــــــي  شـــــــــــــــــــــــــــــــــب

 قــــــــــــــــد اكــــــــــــــــتســـــــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــيــــــــــــــــمــــــــــــــــًا مــــــــــــــــن اهلــــــــــــــــبــــــــــــــــاء   

  

 األنـــــــــــــــــــــــــــــداء  مثـــــــــــــــــــــــــــــت ميســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ايبـــــــــــــــــــــــــــــ 

 عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  أفـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــــــــاء   

  

 الضـــــــــــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــ  امــــــــــــــــــــر واألقــــــــــــــــــــواء و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالء    ــــــــــــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــــــــــــــض أب ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــت  داوي

  

 والرجز جلند  بن املثىن.

 تقدمي عل  : بلحٌو.« بلحيٌ »ابلقاموس :  (*)
 ( اللسان.6)
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ِتثحنائِي ة ا ُر ا  االســح ســَ يِّ وُيكح َرَتاح ُمشــددَة الث الِث ا ا بِِلي انٍ  ِبِذيو ا  ر كًة ا  بـََليانٍ و وَرضــِ ديِد الثاين وقد َمر   بَكســح وكذا بَتشــح
 يف الالِم ؛ وأَنحَشَد الِكسائي  يف رجٍر يطيُر الن وَم :

ىت   واُم حــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ُب األَق هــــــــــــــــــَ ذح ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــاُم وي ن ــــــــــــــــــَ  ت

ــــــــــــاِن     ي ــــــــــــّ ل ــــــــــــِ ــــــــــــ  ذي ب وحا عــــــــــــل ــــــــــــَ قــــــــــــاَ  أَتـ ــــــــــــُ (1)ي
 

  
 َمْوِضعَهُ. إذا بَعَُد عنك حتى ال تَْعِرفَ  يقاُل ذِلكَ 

ِضعِ الذي ال يَْعِرف وقاَل الِكسائيُّ في شْرحِ البيِت الَمْذكوِر : يْعنِي أنَّه أَطاَل النَّْوَم وَمَضى أَْصحابُه في َسفَِرهم حتى صاُروا إلى الَموْ 

 َمكانَهم ِمن ُطوِل نَْوِمه.

 قاَل ابُن ِسيَده : وَصَرفَه على َمْذَهِبه.

 َغْير َمْصروٍف وهو َعلَم البعِد. بِِليَّانَ  أَتَى على ِذي وقاَل ابُن جنِّي قَْولُهم

ّيٍ  ولكن ذاَك إذا كاَن الناُس بِِذي»في حِديث خاِلِد بن الَوِليِد : و  .«بَلّى وِذي بِلِّ

َمْن بَعَُد عْنَك حتى ال تَْعِرَف َمْوِضعَه فهو  قاَل أَبو عبيٍد : أَراَد تفّرَق الناِس وأَن يُكونوا َطواِئَف وفِرقاً َمَع غيِر إماٍم يَْجمعُهم ، وَكذِلَك ُكلّ 

ِ  بِذي األَرض : إذا َذَهَب ، أَراَد ِضياَع أُموِر الناِس بَْعده ؛ وقد ذُِكَر هذا الحِديُث في بثن ، وتقدََّم ِزياَدة  (2)، وجعَل اْشتِقاقَه ِمن بَلَّ  بلّّي

 تَْحقيق في بلل.

 إذا كاَن ضائِعاً بِعيداً عن أَْهِله. بِليَّان وِذي بِلّيِ   بِِذيوقاَل ابُن األْعرابّيِ : يقاُل : فالنٌ 

ُجوعاً وَعَطشاً ، أَو يُْحفَُر لها وتُتَْرُك فيها إلى أَْن  حتى تموتَ  فال تُْعلَُف وال تُْسقَى يموُت َربُّها فَتَُشدُّ عنَد قبِرهِ  التي النَّاقَةُ  كغنِيٍَّة : ، البَِليَّةُ و

 صاِحبُها يُْحَشُر عليها.: كانوا يقولوَن  تَموَت ، ألَنَّهم

حاحِ : كانوا يْزعُموَن أنَّ الناَس يُْحَشُروَن ركباناً على ى. وفي حِديِث عْبِد ، وُمشاةً إذا لم تُْعَكس َمطايَاُهم عْنَد قُبوِرهم ، انتَهَ  الباَليَا وفي الّصِ

وَن العَِقيَرةَ  اِق : كانوا في الجاِهِليَِّة يَْعِقُروَن عنَد القَْبِر بَقَرةً أَو ناقَةً أَو شاةً ويُسمُّ  .البَِليَّة الرزَّ

 ، وُهم األَقَّل ، ومنهم ُزَهْيٌر.وقاَل السَّهيلي : وفي فِْعِلهم هذا َدِليٌل على أنَّهم كانوا يروَن في الجاِهليَِّة البَعَث والَحْشَر باألَْجساِد 

 وأَْوَرَد مثَْل ذِلَك الخطابيُّ وغيُرهُ.

بِعّي : ، كعُنَِي ، بُِليَتْ  قدو  هكذا في النسخِ ، والذي في الُمْحَكم : قاَل َغْيالن الرَّ

الُء  ــــــــــــــــــــح الاي األَب بــــــــــــــــــــَ وا كــــــــــــــــــــَ تح وابتــــــــــــــــــــُ  ابتــــــــــــــــــــَ

الء     ــــــــــَدهــــــــــا كــــــــــاأَلطــــــــــح ن ــــــــــا عــــــــــِ ــــــــــفــــــــــئ (3)مــــــــــطــــــــــلــــــــــن
 

  
كما َزَعَمه المصنِّف ،  البَِليَّة إنَّما مْرجُع َضِميره إلى الَحْلبة ال إلى بُِليَتْ  ، فقَْولُه : وقد بُِليَتْ  ها أَْصحابُها إلى الغايَِة ، وقديَِصُف َحْلبَة قادَ 

ل ذِلَك.  فتأَمَّ

كعَلَِوّيِ ، منهم في  ، بَلَِويٌّ  وهو لحافي بن قُضاَعةَ ،َمْعروفَةٌ ، وهو ابُن َعْمرو بن ا قَبيلَةٌ م قاَل الَجْوهِريُّ : فَِعيل ؛ ، كَرِضّيِ ؛ بَِليٌّ و

 الصَّحابَِة ، ومن بْعِدهم َخْلٌق َكثيٌر يُْنَسبُوَن هكذا.

اغانيُّ بالكْسِر ، وقاَل : باألَْنَدلُِس. د بالَمْغِرِب. بفتْحٍ فسكوٍن : ، بَْليانَةُ و  وَضبََطه الصَّ

ْبتُه. : اْختَبَْرتُه اْبتَلَْيتُهُ و  وَجرَّ

ُجلَ  اْبتَلَْيتُ و  اْستَْخبَْرتُه فأَْخبََرني. أَي : فأَْبالنِي الرَّ

فالناً  أَْبلَْيتُ  أَي ال أُْخبُِر ، وأَْصلُه ِمن قَْوِلهم : ، «اً بَْعَدك أَبَداً أَحد أُْبلي ال»حِديُث حذيفَةَ : ومنه بمْعنَى أَْخبََر ؛  أَْبلَى قاَل ابُن األْعرابّيِ :

 يَِميناً.

ا أَنَّه أُقِيَمِت الصَّالةُ فتََدافَعُوها فتَقَدََّم حدي»حِديُث حذيفَةَ : ومنه هكذا في النسخِ والصَّواُب : اْختَْرتُه ؛  اْمتََحْنتُه واْختَبَْرتُه ؛ : اْبتَلَْيتُهو فةُ فلمَّ

ً : َسلَّم ِمن صالتِِه قال   .«لتَْبتَلُنَّ لها إماماً أَو لتَُصلُّنَّ ُوْحدانا
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 قاَل َشِمٌر : أَي لتَْختاُرنَّ لها إماماً ، وأَْصُل االْبتِالءِ 

__________________ 
 .295/  1( اللسان والتهذيب واملقايي  1)
 ( يف اللسان : بّر يف األرض.2)
 وعجزه :( اللسان 3)

 مطلنفئا عندها كاألطالء
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ِتبار   َكبَـَلوحتُه بـَلحواً وَبالًء.  ؛ (1)االخح
اغُب : وإذا قيلَ  ُن أَْمَرْين : أََحُدهما : تَعَّرُف حالهُ والُوقُوُف على ما يُْجَهُل ِمن أَْمِره ؛ والثاني :  ( 2)باََلهُ وفالٌن كذا  ابتلى قاَل الرَّ فذِلَك يَتََضمَّ

منه إالَّ  ، فليَس الُمراد ( 3)اْبتاَلهوكذا  بلى ظهوُر جوَدتِه وَرداَءتِه ، وُربَّما قُِصَد به األَْمران ، وُربَّما يُْقَصُد به أََحُدهما ، فإذا قيَل في هللا

َم الغُيُوِب ، وعلى هذا  ِف لحاِلِه والُوقُوِف على ما يجَهُل منه ، إْذ كاَن هللاُ عالَّ َوِإِذ ابْ َتلى )قَْولُه تعالى : ُظُهور جوَدتِه وَرداَءته دوَن التَّعرُّ
 .(4) (ِإْبراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلمات  فََأَتَُّهنَّ 

حاحِ ، وبخّطِ أَبي زكريَّاكغَ  ، البَِليَّةُ و البَْلَوى االْسمُ و حاحِ  ، بالكْسرِ  البِْلَوةُ و بالكْسِر ؛ البِِليَّة نِيٍَّة ؛ كذا بخّطِ الصقلي في نسخِة الّصِ كما في الّصِ

 .الباَلءُ وأَْيضاً ، وَجَمَع بْينهما ابُن ِسيَده زاَد : 

اغُب ؛ قالَ  الِجْسَم ، يُْبلي : الغَمُّ كأنَّه الباَلءُ و أَو ألنَّه  ، باَلءٌ  فصاَر بهذا الَوْجه ألنَّه شاٌق على البََدِن ، ِمن أَْوُجٍه ، باَلءٌ  التَّْكليفُ و:  نَقَلَهُ الرَّ

ُلَونَُّكْم َحّّت نَ ْعَلَم اْلُمجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالّصاِبرِينَ ): ولهذا قاَل تعالى  اْختِباٌر ، ؛ أو ألنَّ اْختِباَر هللِا الِعباَد تاَرةً بالَمَسار  (5) (َولَنَ ب ْ

 ليَْشكُروا وتاَرةً بالَمضاّرِ ليَْصبُروا.

ْبِر ، والِمْنَحةُ أَْعَظمَ  الباَلُء يكوُن ِمْنَحةً ويكوُن ِمْحنةً  لهذا قالوا :و :  عنههللارضيقاَل ُعَمُر ،  . وبهذا النََّظرِ الباَلَءْينِ  ، فالِمْحنَةُ ُمْقتَِضيةٌ للصَّ

اِء فَصبَْرنا  بُِلينا» رَّ اِء فلم نَْصبر بُِليناوبالضَّ ع عليه ُدْنياهُ فلم يَْعلَم أنَّه َمْكٌر به فهو َمْخدوٌع » : عنههللارضيقاَل عليٌّ ،  ولهذا «بالسَّرَّ َمْن وّسِ

 .«عن َعْقِله

َنةً )وقاَل تعالى :  ْْيِ ِفت ْ ُلوُكْم اِبلشَّرِّ َواخلَْ َويف ذِلُكْم َبالء  ِمْن رَبُِّكْم )؛ وقَْولُه :  (7) (َولِيُ ْبِلَي اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُه َبالًء َحَسناً )،  (6) (َونَ ب ْ
ُوَن أَبْناءَُكمْ )، َراِجٌع إلى األَْمَرْين : إلى الِمْحنَِة التي في قْوِله :  (8) (َعِظيم   ، اآليَة ؛ وإلى الِمْنَحة التي أَْنجاُهم ، وَكذِلَك قَْولُه تعالى :  (يَُذِبِّ

،  (10) (ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهدىً )، راِجٌع إلى األَْمَرين ، كما َوَصَف كتابَه بقَْوله :  (9) (َوآتَ ْيناُهْم ِمَن اآْلايِت ما ِفيِه بَلُؤا ُمِبني  )

 اآليَة ، انتََهى.

 .الباَلءُ  كقَطاِم ، أَي على الُكفَّاِر ، بَالءِ  َزلَتْ نَ  يقولوَن :و

 قاَل الَجْوهِريُّ : َحَكاهُ األَْحمر عن العََرِب.

 ُجهداً ونائِلَهُ. أَْبالهُ  ؛ وقيَل : بَيََّن َوْجهَ العْذِر ليُِزيَل عنه اللّوَم ؛ وَكذِلكَ  ُعْذراً : أَدَّاهُ إليه فَقَبِلَهُ  أَْبالهُ و

ً  وَحِقيقَتُه َجعَلهوفي األساِس :   لعُْذِره ، أَي َخابِراً له عاِلماً بُكْنِهه. باِليا

ك إيَّاها. «هللا تعالى ُعْذراً في بِّرها أَْبلِ »في حِديِث بّرِ الَواِلَدْين : و  أَي أَْعِطه وأَْبِلغ العُْذَر فيها إليه ، المْعنَى أَْحِسن فيَما بَْينك وبَْيَن هللِا ببِّرِ

ً  ُجلَ الرَّ  أَْبلَىو ُجَل : أَْبلَىوأَْحلَفَهُ  إِبالءً  يَِمينا  فَطيََّب بها نَْفَسه ؛ قاَل الشاِعُر : َحلََف له الرَّ

هــــــــــــا و  ريح بِّ غــــــــــــَ ي الــــــــــــنــــــــــــاَس يف حــــــــــــُ لــــــــــــِ  إين ألُبــــــــــــح

لــــــــــي     ٍر فــــــــــإيَن ال أُبــــــــــح ا عــــــــــلــــــــــ  مجــــــــــُح (11)فــــــــــَبمــــــــــ 
 

  
ا عليها فإني ال أَْحلف ؛ وقاَل أَْوس :أَي أَْحلف للناَس إذا قالوا هل تحبُّ َغْيرها أَنِّي ال   أُحبُّ َغْيَرها ، فأَمَّ

ُم  هــــــــــُ نـــــــــــح يــــــــــَك عــــــــــَ لــــــــــِ بــــــــــح ِديــــــــــَد اأَلرِض يـــــــــــُ  كــــــــــبن  جــــــــــَ

ُف     ِدَ  حــــــــالــــــــِ هــــــــح َد عــــــــَ عــــــــح ــــــــَ ِا بـ مــــــــِ ي  الــــــــيــــــــَ قــــــــِ (12)تــــــــَ
 

  
 جُز :أَي يَْحلُف لََك َجِديُد األَرِض أنَّه ما َحلَّ بهذه الداِر أََحٌد لُدُروِس َمعاِهِدها ؛ وقاَل الرا

__________________ 
 ( يف اللسان والصحاح : االختبار.1)
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 ( يف املفردات : وأباله.2)
 ( يف املفردات : بال كذا أو أباله.3)
 .124( سورة البقرة ا اآية 4)
 .31( سورة  مد ا اآية 5)
 .35( سورة األنبياء ا اآية 6)
 .17( سورة األنفا  ا اآية 7)
 .6ية ( سورة إبراهيم ا اآ8)
 .33( سورة الدخان ا اآية 9)
 .44( سورة فصلت ا اآية 10)
 ( اللسان ا وروايته يف التهذيب :11)
 إين ألبــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــي يف نســـــــــــــــــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــــــــــــــــواءهــــــــــــــــــــا و 

ــــــــــــــي    ــــــــــــــل ــــــــــــــ  فــــــــــــــإين ال أُب ــــــــــــــل ــــــــــــــي ــــــــــــــ  ل  فــــــــــــــبمــــــــــــــا عــــــــــــــل

  

 والتهذيب. 294/  1واللسان واملقايي   63( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص 12)
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را  هـــــــــــــــح ِر الـــــــــــــــظـــــــــــــــ  َب وَأعـــــــــــــــح نـــــــــــــــح ض اجلـــــــــــــــَ َبوحجـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــَ

َا     ربح يـــــــــــــنـــــــــــــًا صـــــــــــــــــــــــــــَ َي   ميـــــــــــــَِ لـــــــــــــِ بـــــــــــــح (1)َأو يــــــــــــــُ
 

  
 

. فهو  الِزٌم ُمتَعَّدِ

 ؛ قاَل الشَّاِعُر : : اْستُْحِلَف واْستُْعِرفَ  اْبتُِليَ و

ي  لـــــــــــِ تـــــــــــَ ـــــــــــح بـ ـــــــــــَ ـــــــــــاِ  وتـ ي َأابهـــــــــــا يف الـــــــــــّرِف غـــــــــــّ ـــــــــــَ بـ ـــــــــــُ  تـ

ُح و     ِر مَتحســــــــــــــــــــــــَ حـــــــــــح ِة الـــــــــــبـــــــــــَ (2)َأوحَد  بـــــــــــه يف جلـــــــــــُ 
 

  
 ؟أَي تَْسأَلُهم أَْن يَْحلفُوا لها ، وتقوُل لهم : ناَشْدتُكم هللاَ هل تَْعِرفُوَن ألَبي َخبراً 

 :االْختِباُر بيَِميٍن كاَن أَو َغْيرها ؛ وقاَل آَخُر :  االْبتِالءُ وهنا تَْختَبِر ؛  تَْبتَِلي * وقاَل أَبو سعيٍد :

لــــــــــــي  تــــــــــــَ ــــــــــــح بـ ــــــــــــَ اُء الــــــــــــّرِفــــــــــــاَ  وتـ ُر َألــــــــــــح  ُتســــــــــــــــــــــــــائــــــــــــِ

َن ابٌب وحـــــــــاجـــــــــُب و     َويـــــــــح هـــــــــح ـــــــــَ نح ُدوِن مـــــــــا يـ (3)مـــــــــِ
 

  
 .ُمباالةً و باالً و ، بالكْسِر والمّدِ ، بِالءً و أُباِليه بالَةً  ما يقاُل :و

 الثَّوُب. بَِليَ  ، وليَس هو ِمن بِالءً و ُمباالةً  ما َصنَْعتُ  أُباِلي هو أَْن يقوَل ال الباَلءُ  قاَل ابُن ُدَرْيٍد :

 .بالَةً  هللاُ  يُباِلِهمْ  في َكالِم الَحَسن : لمو

 له. أَي ما أَْكتَِرثُ  ، أُباِليهِ  وقْولُهم : ما

حوا أنَّه يَتَعدَّى بالباِء أَْيضاً كما قالَهُ البَْدُر الّدماِميني في حواِشي المْغنِي ، انتََهى.  قاَل شْيُخنا : وقد َصحَّ

 به ، أَي لم أَْكتَِرْث به ؛ وبهما بالَْيتُ  يُقاُل : ماأَي 

 .«بالَةً  بِهمْ  يُباِلي ال»؛ وفي ِروايٍَة : « بالةً  هللاُ  يُباِليهمُ  وتَْبقَى ُحثالَةٌ ال»ُرِوي الحِديُث : 

َمْخشرّي في األساِس : أنَّ األُولى أَْفَصح ، وفَسَّر َح الزَّ ،  الُمباالةِ  اإلْكتِراِث ؛ وَمرَّ له في الثناِء تَْفِسيره بعََدمَ هنا بعََدِم  الُمباالةَ  ولكن َصرَّ

 أُباِلي هؤالء في الجنَِّة وال»جاء في الحِديِث : وواألْكثَر في اْستِْعماِلهما الِزَمْين للنَّْفي ، والمْعنَى : ال يَْرفع لهم قَْدراً وال يُقيُم لهم َوْزناً. 

 .أُبالي وهؤالء في الناِر وال

 ى األْزهِريُّ عن جماَعٍة ِمن العُلماِء أَنَّ َمْعناه ال أَْكَره.وَحكَ 

َمْخشِريُّ : وقيَل ال  : قَْلُب ال أُبَاِولُه ِمن البَاِل أَي ال أَْخِطرهُ ببَاِلي وال أُْلِقي إليه باالً. أُباِليهِ  قاَل الزَّ

 ؛ كذا في التَْوشيحِ. لُمباالةِ كا قاَل شْيُخنا : وبالَةُ قيَل : اسُم َمْصَدٍر ، وقيَل : َمْصَدر

 * قُْلُت : وَمرَّ عن ابِن ُدَرْيٍد ما يُِشيُر إلى أنَّه َمْصدٌر ؛ قاَل ابُن أَْحمر :

َ ابال و   (4)َشوحقاً ال يُباِد الَعاح
 َدِر فيَقُولوَن ما، َحَذفُوا األلَف تَْخِفيفاً لَكثْرةِ االْستِْعماِل ، كما َحَذفُوا الياَء ِمن قْوِلهم ال أَْدِر ، وَكذِلك يَْفعلُوَن في الَمصْ  ولم أُبَلْ  أُبالِ  لم قالوا :و

لم أُبَْل ، وليَس ِمن باِب الطاَعِة والجابَِة والطاقَِة ؛ كذا ، مثْل َعافَاهُ هللاُ عافِيَةً ، َحَذفُوا الياَء منها بناًء على قَْوِلهم  باِليَةً  ، واألْصلُ  أُباِليِه بالَةً 

حاحِ.  في الّصِ

ي : لم تُْحَذِف األَلُف ِمن قَْوِلهم : لم أُبَل تَْخِفيفاً ، وإنَّما ُحِذفَْت الْلتِقاِء الساِكنَْيِن.  قاَل ابُن بَّرِ

ا أَْسَكنُوا الالَم َحَذفُوا األَِلَف لئاَلَّ يَْلتَِقي ساِكناِن  بالَْيتُ  فقاَل : هي من أُبَلْ  الَخِليَل عن قَْوِلِهم لموفي الُمْحَكم : قاَل ِسْيبََوْيه : وَسأَْلُت  ، ولكنَّهم لمَّ

ا َحَذفُوا الياَء ، التي هي ِمن نَْفِس الَحْرِف بَْعد ا لالِم ، صاَرْت عْنَدُهم بمْنِزلَِة نوِن يكْن ، وإنَّما فَعَلُوا ذِلَك بالَجْزِم ألنَّه َمْوِضُع َحْذٍف ، فلمَّ

ْذُف النوِن والَحَركاِت ، وذِلَك حيُث أُْسِكنَْت ، فإْسكاُن الالِم هنا بمْنِزلَِة َحْذف النوِن ِمن يكْن ، وإنَّما فَعَلُوا هذا بهذين حيث َكثَُر في َكالِمهم حَ 

ا يُقاُس عليه ،نَْحو ُمْذ ولد ، وإنَّما األَْصُل ُمْنذ ولدن ، وهذا مِ  مِ  أُبَلِ  لم َزَعَم أَنَّ ناساً ِمَن العََرِب قالوا :و ن الشَّواذ وليَس ممَّ ، ال  ، بكْسِر الالَّ

 يزيُدوَن على َحْذِف األَلِف كما َحَذفُوا ُعلَبِطاً ،
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ُف يف َكالِمهم ا ومل حَيحذُفوا ال م إذ قالوا مل  أابِد  حيـُث َكثـَُر اَ ذح َف ال يـَقحَو  هنـا وال يلَزُمه َحذحف ا كمـا أهن  أَلن  اَ ذح
ض حتر  مل حُتحَذفح ا وَجَعُلوا األَلَف تثبُت مض ا َرََكِة ا َأال ا ال حُتحَذُف يفيكن الر ُجر فكانت يف َموحضــــــــــــــِ يف  أابِد   َتر  َأهن 

َوحِضِض الذي حُتحَذُف منه ا رَكُة.
ا حيذُف يف امل  َغريحِ َموحِضض اجلَزحِم ا وإل 

 : ع. األَْبالءُ و

 وقاَل ياقوُت ، اسُم بئٍْر.

 .الءاألَبْ ووقاَل ابُن ِسيَده : وليَس في الَكالِم اسٌم على أَْفعال إالَّ األَْنباِر واألَْبواء 

اَن ؛ هكذا َضبََطه أَبو نُعَيٍم وفَسَّره. كُحْبلَى : ع بالَمدينَةِ  ، أُْبلَىو  بيَن األَْرَحضية وقُرَّ

اٌم : تمضي ِمن المدينَِة ُمْصعداً إلى مكَّةَ فتميُل إلى واٍد يقاُل له ُعَرْيِفطان ، وِحذاَءهُ ِجباٌل يقاُل لها فيها ِمياهٌ منها بئر َمعُونَةَ  أُْبلَى وقاَل َعرَّ

 وذُو ساِعَدةَ وذُو َجماِجم والَوْسبَا ، وهذه لبَني ُسلَْيم وهي قِناٌن ُمتَِّصلَةٌ بعُضها ببعٍض ؛ قاَل فيها الشاِعُر :

َدان  عــــــــــح ري هــــــــــر تــــــــــغــــــــــري بـــــــــــَ عــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح  َأال لــــــــــَ

رُ     ة فـــــــــــــــــاَ ضـــــــــــــــــــــــــــــــح ابـــــــــــــــــَ  أَُروم فـــــــــــــــــذرام فشـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

بــــــــــاهلــــــــــا و  لـــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــواَد جـــــــــــِ  هـــــــــــر تـــــــــــركـــــــــــتح أُبــــــــــــح

ُر و     جــــــــح ِدي عــــــــن قــــــــنــــــــيــــــــتــــــــه ا ــــــــِ عــــــــح  ؟(1)هــــــــر زاَ  بـــــــــَ
  

حاِح : َجواٌب للتَّْحِقيِق ؛ : َجواُب اْستِْفهاٍم َمْعقُوٍد بالَجْحدِ  بَلَىو ، ألنَّها ترك للنَّْفي ، وهي َحْرٌف ألنَّها نَِقيضةُ  تُوِجُب ما يقاُل لك ؛ وفي الّصِ

 ال.

 ونَعَم اْسَمْين ، انتََهى. بَلَى ْيه : ليسَ قاَل ِسْيبَوَ 

اغُب : ؛ وجواٌب الْستِفهاٍم  (3) (بَلى َمْن َكَسَب َسيَِّئةً )، اآليَةُ ،  (2) (َوقاُلوا َلْن َتََسََّنا الّنارُ ) َردٌّ للنَّْفي ، نَْحو قَْوله تعالى : بَلَى وقاَل الرَّ

قاُلوا :  ؟فَ َهْل َوَجْدُُتْ ما َوَعَد رَبُُّكْم َحقًّا)؛ ونَعَم يقاُل في االْستِْفهاِم نَْحو  (: بَلى) (4) (قاُلوا ؟َلْسُت ِبَربُِّكمْ أَ )ُمْقتَرٍن بنَْفيٍ نَْحو : 
 ، فهو َردُّ لَكالِمه ، فإذا قُْلت نَعَم فإْقراٌر مْنَك ، اْنتََهى. بَلَى ْلتُ ٌء ، فقُ ، فإذا قيَل : ما عْنِدي شي بَلَى ، وال يُقاُل هنا (5) (نَ َعمْ 

بَْعَد الَجْحِد  (6)تَتَِّصل بالَجْحِد ألنَّها رجوٌع عن الَجْحِد إلى التّْحِقيِق ، فهو بمْنِزلَِة بَْل ، وبَْل َسبيلُها أَْن تأْتي  بَلَى وقاَل األَْزهِريُّ : إنَّما صاَرتْ 

ُجِل أاَل تَقومُ كقَْولِ  ُجُل للرَّ ، أَراَد : بَْل أَقُوُم ، فزاُدوا األِلَف على بَْل ليحسن السُّكوُت  بَلَى فقال له : ؟َك : ما قاَم أَُخوَك بَْل أَبُوَك ، وإذا قاَل الرَّ

 خاطِب هذا التَّوهُّم.عليها ، ألنَّه لو قاَل بَْل كاَن يتوقَُّع َكالماً بَْعد بَْل ، فَزاُدوا األِلَف ليزوَل عن الم

ُد : بَْل حكُمها االْستِْدراك أَْينما َوقَعَْت في َجْحٍد أَو إِيجاٍب ،   يكوُن إيجاباً للنَّْفي ال َغْير. بَلَىووقاَل المبّرِ

 ، فإذا كاَن ذِلَك فهو ِمن الياِء. بَلَى قاَل ابُن ِسيَده : وقد قيَل إنَّ اإلمالَةَ جائَِزةٌ في

ا بَْعَدها كاألَْسماِء الُمْستَِقلِّة بأَْنفُِسها  بَلَى ويين : إنَّما جاَزِت اإلمالَةُ فيوقاَل بعُض النح ، ألنَّها شابََهْت بتَماِم الَكالِم واْستِقالِله بها وِغنائِها عمَّ

 ، كما جاَزْت في أَي ومتى. بَلَى ، فمن حيث جاَزْت إمالَةُ األْسماِء جاَزْت أَْيضاً إمالَةُ 

 العُْشُب : طاَل واْستَْمَكنَْت منه اإِلبُِل. ىاْبلَْولَ و

مِ  ، َمرَّ ِذْكُره ، كُربَّى بُلَّى بِِذي قْولُهم :و  ، وكذا بَِقيَّة لُغاتِها. في الالَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 للناقَِة الَمْذُكوَرة ؛ قاَل أَبو زبيد : البَِليَّة ، قاَل الَجْوهِريُّ : َصَرفُوا فَعائِل إلى فَعاِلى ، كما قيَل في إِداوة ؛ وهي أَْيضاً َجْمعُ  البَِليَِّة الباَليا َجْمعُ 

هــــــــــــــــا يف الــــــــــــــــَوالاي  الاي ُرُ وســــــــــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــالــــــــــــــــبــــــــــــــــَ

ُدوِد     ر  اخلــــــــــــُ مــــــــــــوِم حــــــــــــُ اِة الســــــــــــــــــــــــــ  (7)مــــــــــــا جنــــــــــــِ
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اح : أَْبلَْيتُ و بَلَّْيتُ  وقد  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للّطرمَّ

َر  األَنحصــــــــــــــــــــــــــاَب فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا  نــــــــــــازِ  ال تـــــــــــــَ  مــــــــــــَ

ون و     نـــــــــــــُ ي لـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــَ لـــــــــــــّ بــــــــــــــَ
ُ

َر املـــــــــــــ فـــــــــــــَ (1)ال حـــــــــــــُ
 

  
 أَْهِل اإِلْسالِم ُدوَن الجاِهِليَِّة.أَي أَنَّها َمنازُل 

ِديَِّة بمْعنَى الُمَردَّاةِ ، فَِعيلَةٌ بمْعنَى ُمْفعَلة. البَِليَّةُ و  : قيَل أَْصلُها ُمْبالةٍ كالرَّ

 َمْعروفاً ؛ قاَل ُزَهْيٌر : أْبالهوَحَسناً : إذا َصنََع به ُصْنعاً َجِميالً  ببَِليٍَّة إِْبالءً  هللاُ  أَْبالهُ و

مح  كــــــــــُ ال بــــــــــِ عــــــــــَ ــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــاِن مــــــــــا فـ َز  ُ  ابإلحح  جــــــــــَ

و و     لــــــــــُ بـــــــــــح الِء الــــــــــذي يـــــــــــَ ال ــــــــــا خــــــــــرَي الــــــــــبــــــــــَ (2)أَبــــــــــح
 

  
نيعِ الذي يَْبلُو به ِعباَده.  أَي َصنََع بهما خيَر الصَّ

 أَي ال تَْمتَِحنَّا. ، «إالَّ بالتي هي أَْحَسن تُْبِلنا اللُهمَّ ال»ِديُث : الحومنه : اْمتََحنَه ؛  أَْبالهُ و

 أَي أُِريد به َوْجههُ وقُِصَد به. ، «به َوْجهُ هللاِ  اْبتُِليَ  إنَّما النّْذُر ما»في الحِديِث : و

 رٍم.فالٌن إذا اْجتََهَد في صفَِة َحْرٍب أَو ك أَْبلَى وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : يقالُ 

 ؛ وأَْنَشَد : بَالَى ُمباالةً  ذِلَك اليوَم باَلًء َحَسناً ، قاَل : وِمثْله أَْبلَى يقاُل :

ــــــــــــــــــاد  ب ــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــًا ت ــــــــــــــــــائ  مــــــــــــــــــا د أَراَ  ق

زاِ  و     مــــــــــــــَت مــــــــــــــن اهلــــــــــــــُ  ؟(3)أَنــــــــــــــَت قــــــــــــــد قــــــــــــــُ
  

د الَمكاِرَم وهو في ذِلَك كاذٌب ؛ مْعنَى تُباِلي تَْنُظُر أَيّهم أَْحَسن باالً : وقاَل في َمْوِضع آخر  قاَل : سمعه وهو يقوُل أََكْلنا وَشِرْبنا وفَعَْلنا ، يُعَّدِ

 إذا ناقََضهُ. بَاالهُ يُباِليهِ وفاَخَرهُ ،  بَالى ُمباالةً  ويقالُ : وأَْنَت هاِلٌك ، قاَل 

 ؛ قاَل ابُن أَْحمر : باَّلهُ  مثْل تَباَّلهو: اْهتَمَّ به  يُباِليهِ  ءِ بالشَّي بالَىو

َره  مـــــــــــح ُت عـــــــــــُ يـــــــــــح لـــــــــــ  بــــــــــــَ ُت َأيب حـــــــــــىت تــــــــــــَ ِبســـــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــَ

يــــــــا و     ُت خــــــــالــــــــِ يــــــــح لــــــــ  ي وبـــــــــَ مــــــــامــــــــِ ُت َأعــــــــح يــــــــح لــــــــ  (4)بـــــــــَ
 

  
 يُريُد : عْشُت المدَّةُ التي َعاَشها أَبي ، وقيَل : عاَمْرتُه ُطول َحياتِي.

 .أَْباَلهُ  عليه السَّفََر : بَلَّىو

ة أَو ُمْبالةٍ  : التي َذَكَرها المصنِّف في مْعنى بَِليَّة وناقَةٌ  بِعي. البَاليا ، والَجْمعُ  ُمباَلَّ  ؛ وقد َمرَّ شاِهُده ِمن قَْول َغْيالن الرَّ

 والباَليا التي قد أَْعيَت وصاَرْت نِْضواً هاِلكاً. البَِليَّةُ و البَِليُّ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ :

 العََرِب. ، كترضى : قَبيلَةٌ ِمن تبلىو

 َرَوى له الَماِليني. البَلَويُّ  ، كغَنِّيِ : قَْريَةٌ ببَلَخ ، منها أَْحَمُد بُن أَبي سعيدٍ  بَِليٌّ و

 ، ُمَصغَّراً : عبيُد بُن ثَْعلبةَ ِمن بَني مجاشع بِن َداِرم َجّد َعْمرو بِن شاٍس الصَّحابّي. بُلَيّ  وأَبو

ْعر ؛ قالَهُ نَْصر.، ُمَصغّراً : تَّل قَْصر أَسْ  بُلَيٌّ و  فَل حاذة بَْينها وبيَن ذاِت ِعْرق ، وُربَّما يُثَنَّى في الّشِ

ِم وتَْشديِد الياِء : َجبٌَل عنَد أََجأَ وُسْلَمى ؛ قاَل األَخَطل : أُْبِليُّ و  ، بضٍم فسكوٍن فكْسِر الالَّ

ثــــــــــُه  حــــــــــَ بــــــــــح ــــــــــَ لــــــــــيِّ ويـ ــــــــــح ّب يف بــــــــــطــــــــــن أُب نحصــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ  يـ

طـــــــــــٍح مـــــــــــنـــــــــــه أخـــــــــــاديـــــــــــُد     بـــــــــــَ ـــــــــــح نـ (5)يف كـــــــــــّر مـــــــــــُ
 

  
 َء : َشَمْمتُه ؛ وهو مجاٌز كما في األساِس.الشَّي بَلَْوتُ و

 ، كُسَميَّة : َجبٌَل بنَواِحي اليَماَمة ، عن نَْصر. بُلَيَّةُ و
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 : نَِقيُض الَهْدِم. البَْنيُ  ي : [بني]

 ، وهي يائِيَّةٌ ، وكأَنَّه َسها عنه أَو الْختِالٍف كما َسيَأْتي بَيانُه. (6)لم يُِشْر على هذا الَحْرِف بياٍء ، أَو بواٍو 

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .294/  1واللسان والصحاح والتهذيب وعجزه يف املقايي   109( ديوانه ص 2)
 للسان والتهذيب.( ا3)
 ( اللسان.4)
 .«أبلي»( معجم البلدان 5)
 .«ي»فلعر نسخة الشارح سقطت منها « ي : الَبينحُ »( كذا ابألصر ا ويف القاموس : 6)
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ً  يُقاُل : ً و ، بالكْسِر والقَْصر ؛ قد أَْغفَلَهُ المصنُِّف وهو في الُمْحَكم ؛ بِنًىو، بالكْسِر والمّدِ ،  بِناءً و ، بالفتْحِ ، بَناهُ يَْبنِيِه بَْنيا  ، كعُثمان ، بُْنيانا

 ، بكْسِرهما. بنايَةً و بْنيةً و

 وُر الشَّنِّيُّ :: أَي ُمَشيٌَّد ، قاَل األَعْ  َمْبنيٌّ  ، بالتَّْشِديِد للَكثْرةِ ، كلُّ ذِلَك بمْعنًى واِحٍد ؛ ِمن األخيَرةِ ؛ قَْصرٌ  بَنَّاهُ و اْبتَناهُ و

َُبىن  
 (1)قـَر بحُت ِمثحَر الَعَلِم امل

راُف والِخباُء  الَمْبنِيُّ  ، كِكتاٍب : البِناءُ و ْحراِء ، ومنه الّطِ والقُبَّةُ والِمْضَرُب.  البِناءُ و، ويُراُد به أَْيضاً البَْيُت الذي يَْسكنُه األَْعراُب في الصَّ

في السُّفُِن فقال : يَِصُف لَْوحاً يَْجعَلُه  البِناءَ  واستعمل أبو حنيفةَ  أَْبنيات جمع الجمع جج أَبنِيَةُ  ج فَقُّوِض ببنائه ومنه حِديُث اإلْعتَِكاف فأَمرَ 

يِن ونحِوِه. البِناءِ  السُّفُِن : وإنَّه أَْصلُ  بِناءِ  أَْصحاُب الَمراِكِب في  فيَما ال ينِمي كالحَجِر والّطِ

ّمِ و البُْنيَةُ و البِنَى ، ج بَنَْيتَه الكْسر : ما، بالضَّ
 ، بالضّمِ َمْقُصوراِن َجعَلَُهما َجْمعَيِن. البُنَىو ، بالكْسِر ، ( 2)

حاحِ :  ، بكْسِر  بِنًىو بِْنيَةٌ و بُنًىو بُْنيَةٌ : . يقاُل البِنَى ، بالَضّمِ ، َمْقصوَرةٌ ِمثْل البُنَىووِسياُق الَجْوهِرّي والُمْحَكم أنَّهما ُمْفرداِن ؛ ففي الّصِ

 الباِء َمْقصوٌر ، مثُْل ِجْزيٍة وِجزى.

 ؛ وأَْنَشَد الفاِرِسيُّ عن أَبي الَحَسِن للُحَطْيئة : البُنَىو البِنَى ، وهو بَنَْيتَهُ  : ما البُْنيَةُ و البِْنيَةُ ووفي الُمْحَكم : 

نـــــــــا  وا الـــــــــبـــــــــُ نـــــــــُ ســـــــــــــــــــــــَ وحا َأحح ـــــــــَ نـ ـــــــــَ َك قـــــــــوٌم ِإنح بـ  أُولـــــــــئـــــــــِ

دُ و     د وا ِإن عــــــــاهــــــــَ ُدوا شــــــــــــــــــــــَ قــــــــَ وحا وإن عــــــــَ فـــــــــَ (3)وا َأوح
 

  
 ويُْرَوى : أَْحَسنُوا إلينا.

ْعر. البِناءِ  ، قاَل : وإن أَرادَ  بِْنيَةٍ  َجْمع باْلبِنا قاَل أَبو إْسحاق : أَرادَ   ، الذي هو َمْمدوٌد ، جاَز قَْصَره في الّشِ

ل قَْول الُحَطْيئة : أَْحَسنُوا يَْبنُو في الشََّرفِ  بنا وفي الُمْحَكم أَْيضاً :  .بِْنَوة أَو بُْنَوة ، قاَل : وهو َجْمعُ  البُنا ، وعلى هذا تُُؤّوِ

ل يا البُنَا أَْحسنوا بُنا قاَل األْصمعيُّ : أَْنَشْدُت أَْعرابيّاً هذا البَْيَت بكْسِر الباِء فقاَل : أَيْ   .بُنَيَّ  ، أَراَد باألوَّ

 ، والِفْعُل كالِفْعِل ؛ قاَل يَزيُد بُن الَحَكم : في الشََّرفِ  البنايةُ  تكونُ  قدو

ــــــــــــــــــــــا  (4) ي نــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــح بـ ــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاُس مــــــــــــــــــــــُ  وال

يـــــــــــــــمُ     ِة َأو َذمـــــــــــــــِ نـــــــــــــــايـــــــــــــــَ مـــــــــــــــوُد الـــــــــــــــبـــــــــــــــِ  ِن  ـــــــــــــــَح

  
 وقاَل لبيٌد :

ه  كـــــــــــُ ـــــــــــعـــــــــــًا لـــــــــــَح ي ـــــــــــًا رفـــــــــــِ ت ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ـــــــــــا بـ ـــــــــــن ىن ل ـــــــــــَ  فـــــــــــب

هـــــــــا     المـــــــــُ هـــــــــا وغـــــــــُ لـــــــــُ هـــــــــح ـــــــــيـــــــــه كـــــــــَ مـــــــــا إل (5)َفســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 ومثْلهُ قَْوُل اآلخِر :

ين لـــــــــــنـــــــــــا ِإن   مـــــــــــاَء بـــــــــــَ ك الســـــــــــــــــــــــــ    الـــــــــــذي لـــــــــــََ

و     ّز وَأطــــــــــــــــح مــــــــــــــــه َأعــــــــــــــــَ تــــــــــــــــا َدعــــــــــــــــائــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــَ

  
، بالكْسِر ، في الَمْحسوساِت ، وبالضّمِ في  البِْنيَة الشََّرِف الذي أَشاَر إليه َحَملَه على المجاِز ، وقيَل : هو َحقيقةٌ وَجعَلُوا بِناءُ  قاَل شْيُخنا :

وايةُ فيه بالضّمِ ، انتََهى.  الَمعانِي والمجد وَحَملوا عليه قَْوَل الُحَطْيئة قالوا : الّرِ

البِناء ِمن الَمَدِر والصُّوِف ، وَكذِلكَ  األَْبنِيةُ  ( 6)البناء وقاَل ابُن األْعرابّيِ :
 ِمن الَكَرِم ؛ وأَْنَشَد بيَت الُحَطْيئة. ( 6)

ْكبَِة. بُنِيَ  الَهْيئَة التي البِْنيَةَ  ، وهي ِمثُل ِرْشَوةٍ وِرشاً ، كأَنَّ  بِْنيَةٌ  وقاَل غيُرهُ : يقالُ   عليها ِمثْل الِمْشيَة والّرِ

 به داراً. يَْبنِي ، أَو ما بِناءً  : أَْعَطْيتُه أَْبنَْيتُهُ و

ً  أَْبنَْيتُ   :وفي التَّْهِذيبِ   بَْيتاً ؛ وأَْنَشَد األَْزهِريُّ والَجْوهِريُّ ألَبي ماِرٍد الشَّْيبانّي : يَْبنِي ، أَو َجعَْلتَه يَْبنِيهِ  فاُلناً بَْيتاً إذا أَْعَطْيتَه بَْيتا

__________________ 
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 ( اللسان وقبله :1)
 ملـــــــــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــه أاّن 

ا     خمــــــــــــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــدُت أن أجــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــّ

  

 ل  هامش القاموس عن نسخة : ِبىّن ا ابلكسر والضم.( ع2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتهذيب. 41( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ومثله يف اللسان هبذه الرواية.« قوله : والناس مبتنيان ا كذا يف خطه وهو انقص من أوله»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 واللسان. 180( من معلقته ا ديوانه ص 5)
 ( يف اللسان : البىن.6)
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َرأً  َ امـــــــــــــح اح نـــــــــــــَ ُث أَبــــــــــــــح يـــــــــــــح َر الـــــــــــــغـــــــــــــَ  لـــــــــــــو َوصـــــــــــــــــــــــــــَ

ادح     َ  ِبـــــــــــِ حـــــــــــح ٌة ســـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــ  ـــــــــــُ ـــــــــــه قـ (1)كـــــــــــانـــــــــــت ل
 

  
يت : أَي لو اتصَل الغَْيثُ  ّكِ ْبنَه فيَتَّخْذنَها ِمن َسْحِق بِجاٍد  ألَْبنَْينَ  قاَل ابُن الّسِ اْمرأً أَسْحَق بِجاٍد بَْعَد أَْن كانْت لهُ قُبَّةٌ ، يقوُل : يُِغْرَن عليه فيَُخّرِ

 بَْعد أَْن كانْت له قُبَّة.

نَها الغيُث بَما يُْنبُِت لها ألََغْرُت بها على َذوي الِقبا  أَْبنِيةً  له (2)ِب فأََخْذُت قِبابَهم حتى يكوَن البُُجُد وقاَل غيُرهُ : يَِصُف الَخْيَل يقول : لو َسمَّ

 بَْعدها.

راُف ِمن آَدم ،  أَبنيةَ  ألن األَْبنِيةَ  ، أَي ال تجعُل منها تُْبني قاَل الَجْوهِريُّ : وفي الَمثَِل : الِمْعزى تُبهي وال العََرِب ِطراٌف وأَْخبِيَةٌ ، فالّطِ

 وبخّطِ أَبي َسْهٍل : ِمن ُصوٍف أَو أََدٍم ؛ وال يكوُن ِمن َشعٍَر ، انتََهى.والِخباُء ِمن ُصوٍف أَو َوبَر ؛ 

 منها بَْيٌت. يُْبنى وقاَل غيُرهُ : المْعنَى ال تُْعِطي من الثَّلَّة ما

ا ِمْعَزى بِالِد ، وِمْعَزى األَْعراِب جُ  األَْبنِيةِ  وقيَل : المْعنَى أَنَّها تَخِرُق البُيوَت بَوثْبها عليها وال تُِعيُن على ْرٌد ال يَُطوُل َشعُرها فيُْغَزَل ، وأَمَّ

ون بُيوتَهم ِمن َشعَِرها. ْيِف فإنَّها تكوُن وافِيَةَ الشُّعُوِر ، واألَْكراُد يَُسوُّ ْرِد والّرِ  الصَّ

ا لَِزَم َضْرباً واِحداً فلم  بِناءً  ، وكأَنَّهم إنَّما َسّموه لٍ لُزوُم آِخِرها َضْرباً واِحداً ِمن ُسكوٍن أَو َحَركٍة ال ِلعامِ  ، بالكْسِر : الَكِلَمةِ  بِناءُ و ألنَّه لمَّ

ي الِزماً َمْوِضعاً ال يَُزوُل َمن مكاٍن إلى غيرٍه ، وليَس كَذِلَك سائِر اآلالِت الَمْنقولَِة  البِناءُ  ِمن حيُث كانَ  بِناء يتَغَيَّر تَغَيّر اإِلْعراِب ، ُسّمِ

ْرِب ِمن الُمستَْعمالِت الُمزالَِة ِمن مكاٍن إلى  (3)مِة والِمَظلَِّة والفُْسطاِط والسُّراِدِق ونَْحو ذِلَك ، وعلى الُمْبتََذلَِة كالَخيْ  أنَّه ُمذ أُوقِع على هذا الضَّ

يِن وال بالبِناءِ  شبِّها بذِلَك ِمن حيُث كاَن َمْسكوناً وحاجزاً ومظالًّ  البِناء مكاٍن لَْفظ .ِمن اآلُجّرِ والّطِ ،  البانِي الَمدنيّ  ومحمُد بُن إِْسحاقَ  جّصِ

. َسِمَع قالونَ   ، قالَهُ الذهبيُّ

ه بانَةَ  بَنا يَْبني * قُْلُت : وُمْقتضاهُ أَنَّه فاِعٌل ِمن ا إِْن كاَن َمْنسوباً إلى البَاِن ، اسم لَشَجرةٍ ، كما يُْفَهم ذِلَك ِمن ِسياِق بَْعِضهم ، أَو إلى َجّدِ ، وأَمَّ

 لُّه النُّون كما هو ظاِهٌر.فَمحَ 

 البانِي عن إْسحاق بِن نجيح الملطي ، وعنه أَحمُد بُن عيَسى الُكوفي ؛ وعليُّ بُن عْبِد الرحمنِ  الباني قاَل الحافُِظ : وموَسى بُن عبِد الَمِلكِ 

 ٌء ِمن ذِلَك في النوِن.الكاتِب ؛ قاَل األَميُر : َسِمْعُت منه بِمْصَر وكاَن ثِقَةً ، وقد تقدََّم شي (4)القاِضي عن أَبي أَْسلَم 

ِ  إذ هي أَْشَرفُ  ، كغَنِيٍَّة : الَكْعبَةُ لَشَرفِها البَنِيَّةُ و  .َمْبنَّي

 .البَنِيَّة وقد َكثَُر قََسُمهم بَرّبِ هذه بَناها ، السالمعليهإْبراهيَم ألنَّه ،  ةُ بَنِيَّ  ما كاَن كذا وكذا. ويقاُل لها أَْيضاً : البَنِيَّة يقاُل : ال وَرّبِ هذه

ُجَل : اْصَطنَعَهُ  بَنَىو  ؛ قاَل بعُض الُمولّدين : الرَّ

َر   ين الــــــــــــقـــــــــــُ بــــــــــــح يِن الــــــــــــر جــــــــــــاَ  وغــــــــــــريُُه يـــــــــــــَ بــــــــــــح  يـــــــــــــَ

رً  وبـــــــــــــــَا رِجـــــــــــــــا ِ     اَن بـــــــــــــــا قـــــــــــــــُ تـــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 َزفَّها. ؛ َحَكاه ابُن جنِّي هكذا معدياً بالباِء ؛ أَي وبها ، كِكتاٍب ، بناءً  أَْهِلهعلى  بَنَى : العَُروس. وقد البانيو

ةُ تقوُل : حاحِ ، والعامَّ  بأَْهِله ، وهو َخَطأٌ ، قاَل : وكأَنَّ األَْصل فيه أَنَّ الدَّاِخَل بأَْهِلِه كاَن يَضِرُب عليها قُبَّةً لَْيلة ُدخوِله بها ، بَنَى وفي الّصِ

 .بانٍ  َل لكّلِ داِخٍل بأَْهِله :فقي

، وأَشاَر  عنهمهللارضي،  قاَل شْيُخنا : قَْوُل الَجْوهِرّيِ هنا ُمصاِدم لألحاِديِث الصَّحيحِة الَواِرَدةِ عن عائَِشةَ وعرَوةَ وغيِرهما ِمن الصَّحابَةِ 

 إلى تعقبه الحافُِظ بُن َحَجر والنَّوويُّ وصاِحُب الِمْصباحِ وغيُر واِحٍد ؛ انتََهى.

 بأَْهِله في ِشْعِر ِجَراِن العَْوِد قاَل : بَنَى قُْلُت : وقد َوَردَ 

ــــــــــلــــــــــٍة  اِ  بــــــــــلــــــــــي حــــــــــَ َر املــــــــــِ بــــــــــح ــــــــــَ ُت هبــــــــــا قـ يــــــــــح ــــــــــَ نـ ــــــــــَ  بـ

ُر     هـــــــــح ـــــــــك الشـــــــــــــــــــــــ  ه ذل ـــــــــ  ل ـــــــــًا كـــــــــُ اق ـــــــــكـــــــــاَن  ـــــــــَِ (5)ف
 

  
__________________ 

 ( اللسان والصحاح والتهذيب واألساس بدون نسبة.1)
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 ( يف اللسان : تكون البجد هلم أبنية ا كالتهذيب.2)
 .«قوله : وعل  أنه اخل هكذا العبارة خبرت املؤلف ا فتبمر ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 : أيب مسلم. 115/  1( يف التبصري 4)
 ( اللسان.5)
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 بأَْهِلِه في غيِر َمْوِضعٍ ِمن الحِديِث وَغْير الحِديِث. بَنَى ابُن األَثيِر : َجاءَ وقاَل 

 بأَْهِلِه ، وعاَد فاْستَْعَملَه في ِكتِابِه. بَنَى وقاَل الَجْوهِريُّ : ال يقالُ 

 بها ؛ هكذا َحَكاه ابُن جنِّي معدياً بالباِء. كاْبتَنَى

 قَْوُل الشاِعِر : البانِي وشاِهدُ 

باُح ابين يَـ   ُلوُح كبن ه ِمصح
ً  الطَّعاُم بََدنَهُ  بَنَىو نه : بنيا  وَعظََّمه. َسمَّ

ً  لَْحَمه الطَّعامُ  بَنَىو اجُز : أَْنبَتَه : يَْبنِيه بنيا  وَعُظَم ِمن األْكِل ، قاَل الرَّ

 (1)َبىَن الس ِويُ   َحَمها والل ت  
 قاَل ابُن ِسيَده : وأَْنَشَد ثَْعلَب :

طــــــــاً  وطــــــــَ يــــــــقــــــــًا وعــــــــُ تــــــــِ مــــــــًا عــــــــَ حــــــــح رة شــــــــــــــــــــــَ ظــــــــاهــــــــِ  مــــــــُ

ـــــــــا     ـــــــــن ـــــــــاي ـــــــــب ت مـــــــــًا هلـــــــــا مـــــــــُ ـــــــــا  ـــــــــَح ي ـــــــــَ ن ـــــــــَ ـــــــــقـــــــــد بـ (2)ف
 

  
 وَرواهُ ِسْيبََوْيه : أَْنبَتا.

حاحِ ؛ وهو َعْيٌب في القَْوِس. بانِيَةٌ  فهي به حتى تَكاَد تَْنقَِطع ، لَِصقَتْ  إذا القَْوُس على َوتِرها : بَنَتِ و  ؛ كما في الّصِ

ا  : فهي التي بانَْت عن وتِرها ؛ وهو َعْيٌب أَْيضاً ؛ وقد تقدََّم. البائِنَةُ  وأَمَّ

 ، وهي التي يَْنتَِحي عنها الَوتُْر ، لُغَةٌ طائِيَّةٌ. (3): فَْجواُء  باناةٌ  قوسٌ و

لةِ  ( 4)باناتٌ  رُجلٌ و  ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيِس : ُمْنحٍن على َوتَِرِه إِذا َرَمى والصَّواُب بالَمْربوَطِة : ، كذا بالتاِء الُمَطوَّ

ٍم   عـــــــــــــــــــــــــــاِرٍض َزوحراَء مـــــــــــــــــــــــــــن َنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رهح     ريحَ ابانٍة عـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــ  َوتـــــــــــــــــــــــَ (5)غـــــــــــــــــــــــَ
 

  
تُْر. ، كَهْيئٍَة : ، ويُْكَسرُ  الَمْبناةُ و  النَِّطُع والّسِ

ن الغنم ، كَهْيئٍَة ، القُبَّةُ تَْجعَلُها المْرأَةُ في ِكْسر بَْيتِها فتَْسُكن فيها ، وعَسى أَْن يكوَن لها غنم ، فتَْقتَِصُر بها ُدو الَمْبناةُ  وقاَل أَبو َعْدنان :

 وثِيابُها. في وسِط البْيِت ِمن داخٍل يُِكنُّها ِمن الَحّرِ ومن واِكِف الَمَطِر فال تُبَلَُّل هي (6)لنَْفِسها وثِيابِها ، ولها أَزرار 

 قُبَّةٌ ِمن أََدم ؛ وأَْنَشَد للنابِغَِة : الَمْبناةُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :

وُرهــــــــا  ــــــــُ ي ــــــــٍد ســــــــــــــــــــــُ دي ــــــــاٍة جــــــــَ ن ــــــــح ب ِر مــــــــَ هــــــــح ــــــــ   ــــــــَ  عــــــــل

يــــــــمــــــــِة ابئــــــــُض     طــــــــِ ــــــــلــــــــ  رَت ال وُف هبــــــــا َوســــــــــــــــــــــح طــــــــُ (7)يــــــــَ
 

  
يتَحِصيٌر أَو نِْطٌع يبسُطه التاِجُر على بَْيِعه ،  الَمْبناةُ  وقاَل األَْصمعيُّ :  َمْبناة وكانوا يَْجعلُوَن الُحُصَر على األْنطاعِ يَُطوفُوَن بها ، وإنَّما ُسّمِ

 ألنها تُتََّخذُ ِمن أََدم يُوَصُل بعُضها ببعٍض ؛ وقاَل جريٌر :

ـــــــــــعـــــــــــَد مـــــــــــا  ٍم ب ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ـــــــــــتـ ُم ب وُدهـــــــــــُ ـــــــــــُ تح ُوف عـــــــــــَ  َرجـــــــــــَ

ين َزدحهـــــــــــــــاِم     ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــاينَ يف ب ب َ
َرُزوا املـــــــــــــــ (8)خـــــــــــــــَ

 

  
 العَْيبَةُ. : الَمْبناةُ و

ْوِر ؛ البَوانِيو ْدِر ، وقيَل األَْكتاُف والقَوائُِم ، الواِحَدةُ  : أَْضالُع الزَّ اُج : بانِيَةٌ  وقيَل : ِعظاُم الصَّ  ، قاَل العجَّ

رح و  بــــــــايب قــــــــد َحســــــــــــــــــــــَ  إنح يــــــــكــــــــنح أَمحســــــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــَ

رَت و     واين وفــــــــــــــــــــــَ ينِّ الــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــَ رَتَتح مــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــــَ
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 قَوائُِم النَّاقَة. : البَوانِيو

 كأَْلقَى َعصاهُ وأَْلقَى أَْرواقَه. وثَبَتَ  بالَمكاِن واْطَمأَنَّ  أَقامَ  بَوانِيَهُ  أَْلقَى ويقاُل :

 ِمَن الَمَطِر. يُريُد ما فيها .«بَوانِيها أَْلقَت السَّماُء بَْركَ »:  عنههللارضيفي حِديِث علّيِ ، و

__________________ 
 ( اللسان والتكملة والتهذيب واألساس ا وبعده :1)

 كما بين خبت العرا  القتّ 
 .«متبانيا»( اللسان وفيه 2)
 ( يف اللسان : فّجاء.3)
 ( يف القاموس : ابانٌة.4)
 .302/  1املقايي  واللسان والتهذيب والتكملة وعجزه يف  102( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( يف اللسان والتهذيب : إزار.6)
 .305/  1واللسان والتهذيب والصحاح واملقايي   79( ديوانه ط بريوت ص 7)
 ( اللسان والتهذيب.8)
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ا أَْلقَى الشأمُ »في حِديِث خاِلٍد : و أَي َخيَرهُ ، وما فيه ِمَن السَّعَِة والنِّْعمِة ، هكذا َرَواهُ ابُن َجبَلَةَ عن  ، «َعَزلَنِي واْستَْعَمَل َغْيِري بَوانِيَهُ  فلمَّ

 أَبي عبيٍد ، النُّون قَْبل الياِء ، ولو قيَل بَوائِنه ، الياء قَْبل النوِن ، كاَن جائزاً.

 ْيِت الذي له ثالث َطَرائِق.والبَوائُِن : َجْمُع البُواِن ، وهو اسُم ُكّلِ َعُموٍد في البيِت ما َخاَل َوَسط البَ 

لِة والصَّواُب بالَمْربوطِة ؛ أَي اللّْحِم ؛ ( 1)بَناتُ  جاِريَةٌ و ؛ أَْوَرَدهُ  ُمْبتَنِيَتُه هكذا في النسخِ وفي بعِض األُُصولِ  ، َمْبنِيَّتُه هكذا هو بالتاِء الُمَطوَّ

ي وأَْنَشَد :  ابُن بَّرِ

وحِت  َرمــــــــــَ ٌر مــــــــــن َحضــــــــــــــــــــــــح عحصــــــــــــــــــــــــِ ه مــــــــــُ تــــــــــح ــــــــــَ بـ  ســــــــــــــــــــــــَ

ظــــــــــــاِم     اُء الــــــــــــعــــــــــــِ ِم مجــــــــــــَ  اُة الــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــح نــــــــــــَ (2)بـــــــــــــَ
 

  
ه : يحِ ، أَي َطيِّبَةُ رائَِحِة اللْحِم : قاَل : وهذا ِمن  بَناةُ  وَكتََب بعُض العُلماِء على حاِشيَِة األَمالي ما نَصَّ اللْحِم في هذا البيِت بمْعنَى َطيِّبةُ الّرِ

ي ، َرِحَمه هللاُ تعالَى.  أَْوهاِم الشيخِ ابِن بَّرِ

ً  ، كعاَل بَنىو  د بِمْصرَ  باأللِف كما هو الَمْعروُف في ُكتُِب القَوانِين ؛ بنا ؛ هكذا هو في النُّسخِ ، ولو قاَل كعلى كاَن أَْوفَق ، ويُْكتَُب أَْيضا

 النِّيل.بالقُْرِب من أَبي صير ِمن أَْعماِل السَّمنُّودية ، وهي اآلَن قَْريةٌ َصغيَرةٌ ، وقد اْجتَْزُت بها ، وهي على 

ا  على ِصيغَةَ الفْعِل الماِضي فمدينَةٌ من َصِعيِد ِمْصر قَِريبَةٌ ِمن بُوصير ِمن فُتوحِ ُعمْير بِن وهٍب. بَنا وقاَل نَْصر : وأَمَّ

ل.ال ِمن الصَّ  (3)ِمن أَْعماِل سمنُّود  بَنا هكذا قالَهُ ؛ ولعلَّه َغْيُر الذي َذَكَره المصنُِّف أَو تَصحف عليه ، فإِنَّ   عيِد فتأَمَّ

ّمِ : ع بالشَّأِم. تُْبنىو  ، بالضَّ

 والَولَُد. ، بالكْسِر : االْبنُ و

ي به لَكْونهِ  محّركة ، قاَل ابُن ِسيَده : َوْزنه  ، بَنَيّ  أَْصلُهُ  في إِيجاِدِه ؛ قالَهُ الّراِغُب. بناءً  وَجعَلَهُ هللاُ  بَناهُ  لألِب ، فإنَّ األَب هو الذي بناء ُسّمِ

 .يَْبنُو أَْكثَر في َكالِمهم من بَنَى يَْبنِي فَعَلُْن َمْحذُوفَةُ الالم ُمْجتَلَب لها أَلِف الَوْصِل ؛ قاَل : وإنَّما قََضْينا أَنَّه ِمن الياِء ألنَّ 

ْخٌت ولم نََر هذه الهاَء تلحُق ُمَؤنّثاً إالَّ وُمَذّكره َمْحذُوف وأُ  بِْنتٌ  ، والذَّاِهُب منه واو كما َذَهَب ِمن أٍَب وأَخٍ ألنَّك تقوُل في ُمَؤنَّثِه بَنَوٌ  أَْصلُه أَو

ِمثْل َجَمٍل وأَْجمال ، وال يَجوُز أَْن يكوَن  أَْبناءٌ  ج الواو ، يدلَُّك على ذِلَك أََخوات وَهنَوات فيمن َردَّ ، وتَْقِديُرهُ ِمن الِفْعل فَعٌَل بالتْحِريِك ، ألنَّ 

، بفتْحِ الباِء ، وال يَجوُز أَْن يكوَن فْعالً ، َساِكن العَْين  بَنُون ذين َجْمعُهما أَْيضاً أَْفعال ِمثْل ِجْذع وقُْفل ، ألنَّك تقوُل في َجْمِعهفِْعالً أَو فُْعالً اللَّ 

 َجْوهِرّيِ.، ألنَّ الباَب في َجْمِعه إنَّما هو أَْفعُل ِمثْل َكْلب وأَْكلُب أَو فُعُول ِمثْل فَْلس وفُلُوس ؛ هذا نَصُّ ال

ةُ  االسمُ و . البُنُوَّ ّمِ  ، بالضَّ

ةُ  وقاَل اللّْيُث : ةِ. ابنٌ  َمْصَدُر االبِن. يقاُل : البُنُوَّ  بَيُِّن البُنُوَّ

اُج  جَّ ةِ  بَيِّنُ  ابنٌ  كاَن في األْصِل بنا أَو بَنٌَو ، واأللُف أَِلُف َوْصِل في االبِن ، يقالُ  اْبنٌ  : (4)وقاَل الزَّ ويحتمُل أَْن يكوَن أَْصله بنا : اَل ، ق البُنُوَّ

 َجْمعِ فِْعل أَو فَعَل. أَْبناءُ و،  ( 6)بَنُونَ و بنا كأَنَّهم َجَمعُوا : بَنُونَ  ، والذين قالوا (5)

ةوقاَل : واألَْخفَش يَْختاُر أَن يكوَن الَمْحذوَف منه الياُء ، وَكذِلَك َدٌم ،  ليَس بشاِهٍد والياء تُْحذُف أَْيضاً ألنَّها تثقُل ، قاَل : والدَّليُل على  البُنُوَّ

ةوذِلَك أَنَّ يَداً قد أَْجَمعوا على أَنَّ الَمْحذوَف منه الياُء ، وَكذِلَك َدٌم ،  ة والتَّثْنِية فَتَيان ، البُنُوَّ  فابن ليَس بشاِهٍد قاِطع للواِو ألنَّهم يقولوَن الفُتُوَّ

 يَْجوُز أَْن يكوَن الَمْحذوُف منه الواو والياء وُهما عْنَدنا ُمتَساِوياِن.

__________________ 
 .«بَناةُ »( يف القاموس : 1)
 ( اللسان.2)
 ( بينها وبا لنود ميالن ا قاله ايقوت.3)
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ومثله يف اللســـان والتهذيب لكن فيهما : « قوله : وقا  الزجاج : ابن ا كذا العبارة خبرت املؤلف ا فلرياجض وحيرر»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 4)
ٌو أو بـَنَـٌو بد    .«بنا أو بنو»بـَنـح

 ( يف اللسان والتهذيب : بـَُنياً.5)
 واألوىل حذف واو العطف.« وبنون»( كذا ابألصر 6)
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اُء :قاَل او  يأْبَنَّى بكْسِر الياِء وبفتِْحها لُغَتاِن َكيَا أَبَِت ويا أَبََت. لفرَّ

 قاَل َشْيُخنا : وهذا ِمن وظاِئِف النَّْحو ال َدْخل فيه لَشْرحِ األْلفاِظ الُمْفرَدِة.

ا جاَء يَْستَْنجده على الَحبََشِة فنََصُروه وَملَُكوا ، وُهم الذين أَْرَسلَهم ِكْسرى مع سيِف ب : قَْوٌم من العََجِم َسَكنُوا اليََمنَ  األَْبناءُ و ِن ذي يََزن لمَّ

ُجوا في العََرِب فقيَل ألَْوالِدهم هاتِهم من غيِر ِجْنِس آبائِهم ، األَْبناءُ  اليََمَن وتَْدبَُّروها وتََزوَّ إليهم على  والنِّْسبَةُ  ، وَغلََب عليهم هذا االسُم ألنَّ أُمَّ

 في لُغَِة بَني سْعٍد ؛ َكذِلَك َحَكاهُ ِسْيبََوْيه عنهم. أَْبناِويٌّ  ذلكَ 

كةً ، َرّداً له إلى الواِحدِ  بَنَِويٌّ  حدَّثَني أَبو الخطَّاب أَنَّ ناساً ِمن العََرِب يقُولُوَن في اإِلَضافَِة إليهو قاَل : ، فهذا على أَْن ال يكون اْسماً  ، محرَّ

 للحّيِ.

حاحِ : إذا  ا قَْولهم بَنَِويُّ  فاِرس فقُل أَْبناءِ  نََسْبَت إلىوفي الّصِ سْعٍد ، ألنَّه جعَل اْسماً للحّيِ أَو للقَبيلَِة  أَْبناء فإنّما هو َمْنسوٌب إلى أَْبناِويٌّ  ، وأَمَّ

 ، كما قالوا َمداينِيٌّ حيَن َجعْلوه اْسماً للبَلَِد ، انتََهى.

اليََمِن يَْنتَِسبون إلى هرمز الفاِرسّي الذي أَْرَسلَه ِكْسرى مع سيِف ابِن ذي يََزن فاْستَْوَطَن اليََمَن  أَْبناءَ  ورأَْيت في بعِض تواِريخِ اليََمِن : أَنَّ 

ِر ة وجراف الطاهِ وأَْولََد ثالثَةَ بهلوان ودادوان وبانيان ، فأَْعقََب بهلوان بهلول ، والدادويون بَسْعوان ومنهم بَنُو المتمير بَصْنعاَء وَصْعدَ 

 ونحر البون ، والدادويون َخواِرُج ومنهم غزا كراذماروُهم َخلٌق كثيٌر.

ً  أَْلَحقُوا قاَل ِسْيبََوْيه :و او: ، قاَل  اْبنَةٌ  الهاَء فقالوا : اْبنا على  ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواب صيغَةٌ ؛ ( 1)وإنَّما هي ِصفَةٌ  ابنٍ  فَلَْيَس على بِْنتٌ  أَمَّ

في قْوِل  بْنٍت بِْنتيٌّ  إلى والنِّْسبَةُ  كِعْدل ، بْنتٌ  ، وقيَل إنَّا ُمْبدلَةٌ من واو ، قاَل ِسْيبََوْيه : وإنَّما الياَء لإِلْلحاِق ثم أَْبَدلُوا التاَء منها ِحَدةٍ أَْلَحقُوها

 يونس. قاَل ابُن ِسيَده : وهو َمْرُدود عْنَد ِسْيبََوْيه.

كةً. بَنَِويٌّ و  ، محرَّ

 اْبنتٌ  فالٍن ، بتاٍء ثابتٍَة في الوْقِف والَوْصِل ، وُهما لُغتاِن َجيِّدتاِن ، قاَل : ومن قال اْبنَةُ  فالٍن ، وهذه بْنتُ  ثَْعلَب : تقوُل العََرُب : هذهوقاَل 

 فهو َخَطأٌ ولَْحٌن.

 ال َغْير ، انتََهى. بَناتٌ  ذا َحَرَكتها َسقََطْت ، والَجْمعُ وقاَل الَجْوهِريُّ : وال تَقُل اْبنٌت ألنَّ األلف إنَّما اْجتُِلبَت لسكوِن الباِء فإ

 واو والتاُء بََدٌل منها. بْنت ُمَذكَِّرها ، والمُ  بناءِ  ، األَخيَرةُ على غيرِ  بنتٌ و اْبنَةٌ  وفي الُمْحَكم : واألُْنثى

، وليَسِت ، التاُء فيها بعالَمِة تأْنِيٍث كما  بِْنتٌ  الُمْبدلَة من الِمها بَوْزن ِحْلٍس فقالواقاَل أَبو حنيفَةَ : أَْصلُه بْنَوة وَوْزنها فِْعٌل ، فأَْلحقتها التاُء 

ما ال يَْنَصِرف فقاَل : ظن َمْن ال خْبَرةَ له بهذا الَشأِْن ، وذلك لسكوِن ما قَْبلها ، هذا َمْذهُب ِسْيبََوْيه وهو الصَّحيُح ، وقد نصَّ عليه في باِب 

يت ب  : رِضي هللا تعالى عنه بن ثابٍت ، وقَْوُل َحسَّانَ  ها رُجالً لَصَرْفتها َمْعرفةً ، ولو كانْت للتَّأْنيِث لما اْنَصَرَف االسُم ،لو َسمَّ

ّرٍِ   يَنح  ـــــــــــــَُ قـــــــــــــاء وابـــــــــــــح نـــــــــــــح ين الـــــــــــــعـــــــــــــَ ان بـــــــــــــَ دح  َولـــــــــــــَ

ــــــــا    ن ــــــــِ رِم ب ــــــــا خــــــــااًل وَأكــــــــح ــــــــن رِم ب مــــــــا  فــــــــَبكــــــــح ــــــــَ ن ــــــــح (2)ابـ
 

  
ً  أَي  تها في َشْدقٍَم وَزْرقٍَم وَشْجعٍَم ؛ وكذلَك قَْوُل ضمرة بن ضمرة :ِزيادَ  والِميُم زائَِدةٌ  اْبنا

 عــــرار الــــظــــلــــيــــم اســــــــــــــــــتــــحــــقـــــــب الــــركـــــــب بــــيضـــــــــــــــــــــه 

 مل حيـــــــــــم أنـــــــــــفـــــــــــًا عـــــــــــنـــــــــــد عـــــــــــرس وال ابـــــــــــنـــــــــــمو    

  
 وَهْمَزتُهُ َهْمَزةُ َوْصٍل. فإنَّه يُريُد االبَن والِميُم زائَِدةٌ 

 أَْمثَُل قليالً ألنَّ االسَم َمْحذوُف الالِم ، فكأَنَّها ِعَوٌض منها ، وليَس في فسحم ونَْحوه َحْذف. اْبنم قاَل ِسْيبََوْيه : وكأنَّ ِزياَدةَ الِميِم في

 ، فأُْعرب بضّمِ النوِن والميُم ، اْبنُُمكَ  وقاَل أَبو الَهْيثم : إذا ِزيَدِت الميُم فيه فيعرُب ِمن َمكانَْين يقاُل هذا

__________________ 
 (.هامش القاموس)( وقد مّر يف أخ أهنا صيغة مستقلة ا ا ه ا نصر 1)
 .506/  15« ابن»واللسان والصحاح والتهذيب :  220( عجزه من شواهد القاموس ا والبيت يف ديوانه ط بريوت ص 2)
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ســــــــــــــوَرة عل  كرِّ حاٍ  ا ومنهم َمنح يـَعحربه  ابـحَنَمك ا ورأَيحت اببحِنِمك وَمَررحتُ  َبُض النوُن امليَم يف اإِلعحراِب ا واألَِلف َمكح ا تـَتـح
توَحة عل  كرِّ حاٍ  فيقوُ  هذا ا صاَرتح آِخَر االسِم ا وَيدَع النوَن َمفح  ا وَمَررحت ابـحَنُمكَ  ِمن مكاٍن واِحٍد فيعرُب امليَم أَلهن 

 .ابـحَنَمك ا ورأَيحت اببـحَنِمك
م ِذْكرها بِْنِت َغْيالن باِديَةَ  في حديثِ و إْن فَتَح هللاُ عليكم الطائَِف فال » َرَوى َشِمٌر : قاَل ُمَخنَّث لعْبِد هللِا بِن أَبي أَُميَّة : هو فيَماو الثَّقفيَّة الُمتقّدِ

وإذا تََكلََّمْت تَغَنَّْت وإذا اْضَطَجعَْت تََمنَّْت ، وبَْيَن ِرْجلَْيها  تَبَنَّتْ  َجلََستْ  ؛ ؛ كذا في النُّسِخ ويُْرَوى إذا إن َغْيالن فإنَّها بْنتُ  تُْفِلتَنَّ منكم باِديَةُ 

 .«مثُْل اإِلناِء الُمْكفأ

 أَي صاَرْت كالَمْبناةِ من ِسَمنِها وعَظِمها. تَبَنَّتْ  قاَل األْزهِريُّ : يحتمُل أَْن يكوَن قَْول الُمَخنَّث إذا قَعََدتْ 

وهو القبَّةُ ِمن األََدم لسَمنِها وكثَْرةِ لَْحِمها ، أَو ألنَّ القبَّة إذا ُضِربَْت وُطنِّبَْت اْنفََرَجْت ، وكذِلَك  الَمْبنِّيِ  أَي صاَرْت كالبَْيتِ  األثيِر :وقاَل ابُن 

 هذه إذا قَعََدْت تََربَّعَْت وفرَشْت ِرْجلَْيها.

غارُ  البَناتُ و   بها.يُْلعَبُ  التي : التَّماثيُل الّصِ

حاحِ ، ، «بالبَناتِ  كنُت أَْلعَُب مع الَجواِري»في حِديِث عائَِشةَ ، رِضَي هللا تعالى عنها : و مِّ  بُنَيَّاتُ و كما في الّصِ ُمَصغّراً :  الطَّريِق ، بالضَّ

غاُر التي تَتَشعَُّب ِمن الجادةِ ، وهي هات هي الطُُّرُق الّصِ حاحِ. التُّرَّ  ؛ كما في الّصِ

ً  : اتََّخَذهُ  اهُ تَبَنَّ و تَه ، أَو ادََّعى اْبنا  .بُنُوَّ

اُج :  .تَبَنَّاهُ  به يُريدُ  تَبَنَّى وقاَل الزجَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اُء عن العََرِب : هذا ِمن ْعِب ، وُهم حيٌّ من َكْلٍب. اْبناَواتِ  حَكى الفرَّ  الّشِ

ا قَْولُهم حاحِ : وأَمَّ  سْعٍد ألنَّه جعَل اْسماً للحّيِ أَو القبيلَِة ، وقَْول ُرْؤبة : أَْبناءِ  فإنَّما هو َمْنسوٌب إلى أْبناِويٌّ  وفي الّصِ

يــــــــــــمــــــــــــا  َدتح محــــــــــــَِ قــــــــــــَ لــــــــــــَ  فـــــــــــــَ كــــــــــــح كــــــــــــاَء ثــــــــــــَ  بــــــــــــُ

مـــــــــــــــا     نـــــــــــــــِ نـــــــــــــــاِدي أَبيب وابـــــــــــــــح (1)فـــــــــــــــهـــــــــــــــي تـــــــــــــــُ
 

  
 .اْبنَما زاَدِت الياَء وإنَّما أَراَدتْ 

 على غيِر نَِكَرةٍ قاَل السفَّاُح بُن بَُكير : أُبَْينونَ  ، وإن ِشئْتَ  أُبَْيناءُ  : األَْبناءِ  وقالوا في تَْصغيرِ 

ُك ال ســــــــــــــــــــــــــاَء فــــــــــــقــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــاَءين  ــــــــــــَ نح ي  مــــــــــــَ

يـــــــــــــــك إىل غـــــــــــــــرِي رَاِع     نـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ رحُ  أُبـ ـــــــــــــــَ (2)تـ
 

  
 .أُبَْينُون َمعَه فقالَ ، ثم جَ  أُبَْينِ  َمْقطوُع األلِف ، فَصغَّره فقالَ  ابنٌ  قاَل الَجْوهِريُّ : كأنَّ واِحَده

ي : َصوابُه كأنَّ واِحَده ة مثْاُل أَْعمى ليصحَّ فيه أَنَّه ُمْعتل الالِم ، وأنَّ واَوه الٌم ال نوٌن بَدِليلِ  أَْبنى قاَل ابُن بَّرِ بفتْحِ الَهْمزةِ مثَاُل  أَْبنٍ  ، أَو البُنُوَّ

 ِمثل أَُعْيٍم ، اْنتََهى. أُبَْينٍ  ُء تَْصغيُره عْنَد ِسْيبََوْيهإنَّما يَِجي أُبَْينٌ  الَ وقَْوله فَصغَّره فق: أَْجٍر ، وأَْصله أَْبنٌِو ، قاَل 

 .«ال ترموا َجْمَرة العَقَبِة حتى تَْطلَُع الشمسُ  أُبَْينى»:  وسلمعليههللاصلىفي حِديِث ابِن عباس : قاَل النبيُّ و

 قاَل ابُن األثيِر :

ً  كأَْعمى وأَُعْيم ، وهو اسٌم ُمْفرٌد يدلُّ على الَجْمعِ ، وقيَل : إنَّ  أَْبنى اْختَلَف في صيغَتِها وَمْعناها فقيَل : إنَّه تَْصغيرالَهْمَزةُ زائَِدةٌ وقد   اْبنا

 ، وفيه نََظٌر. ابن َمْقصوراً وَمْمدوداً ، وقيَل : هو تَْصغيرُ  أَْبناء يُْجَمُع على

بَوْزِن ُسَرْيِجّي ،  أُبَْينِيَّ  ُمضافاً إلى النَّْفِس ، قاَل : وهذا يُوِجب أَْن يكوَن ِصيغَة اللّْفَظة في الحِديثِ  اْبنٍ  َجْمع بَنِيَّ  وقاَل أَبو عبيٍد : هو تَْصغيرُ 

 وهذه التّْقديَرات على اْختِالِف اللّغاِت ، انتََهى.

 ، ألنَّ أَلَف الَوْصِل ِعَوٌض ِمن الواِو ، فإذا َحَذْفتها فال بُدَّ من َرّدِ الواِو. بَنَِويٌّ  الطَّريِق قُْلتَ  بُنَيَّات قاَل الَجْوهِريُّ : وإذا نََسْبَت إلى



18224 

 

 أَْسماٌء َكثيَرةٌ تُضاُف إليها ، وَعدَّدَ  البْنتِ وولألَب واالبِن 

__________________ 
 ( ويرو  :1)

 فهي ترّ. أباب وابناما
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
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ياَء َكثريًَة فقاَ  : ما يـُعحَرف ابالبِن : قاَ  ابُن األعحرايبِّ : : ِمالٍط  ابنُ و ا  السالمعليهالطِِّا آَدُم ا  ابحنُ  اأَلزحهرِي  منها َأشح
 الَعُضُد.

ٍش : رأُْس الَكتِِف ويقاُل إنَّه النُّْغُض أَْيضاً. ابنُ و ة الطَِّريِق ، وأَْيضاً الفََرُس الفاِرهُ ، وأَْيضاً النَّعاَمِة : عظُم الساِق ، وأَْيض ابنُ و ُمَخّدِ اً َمَحجَّ

 البِئِْر. (1)الساقِي يكوُن على رأِس 

ُجِل العاِلِم : هو َزْوَملَتِها أَي  ابنُ وَمِدينتِها ،  ابنُ وثَراها ،  ابنُ وُسْرُسوِرها  ابنُ و،  (2)ثاُموِرها  ابنُ وبُْعثُِطها ،  ابنُ وبَْجَدتِها ،  ابنُ  ويقاُل للرَّ

 العاِلُم بها.

 نُفَْيلَة َكذِلَك. ابنُ و،  (3)أََمة  ابن َزْوَملَة : ابنُ و

ْرُص ،  ابنُ و نَّوِر َكذِلَك. ابنُ والفأَْرةِ : الّدِ  الّسِ

 أَْحمر في ِشْعِره. ابنُ  الناقَِة : البابُوُس ، َذَكَره ابنُ و

 سُّْرُعوُب.ِعْرٍس : ال ابنُ و َمخاٍض. ابنُ  الَخلَّة : ابنُ و

ْرو. ابنُ و  َغْبراء َكذِلَك ، وقيَل في قَْوِل طرفَةَ : ابنُ والطَّريِق َكذِلَك ،  ابنُ واللَّْيِل : اللِّصُّ ،  ابنُ و الَجراَدةِ : الّسِ

اَء ال يـُنحكُروَنين   (4)رأَيحُت َبين َغربح
وا بذِلَك للُصوقِهم  عاِليُك ال ماَل لهم ُسمُّ  بغَْبراِء األْرِض ، وهو تُرابُها ، أَراَد أَنَّه َمْشهوٌر عْنَد الفُقراِء واألْغنياِء.ُهم الصَّ

فُقَةُ يَتَناَهُدون في السَّفِر. بَنُو وقيلَ   َغْبراء ُهم الرُّ

 اإِلَهةَ : ِضحُّ الشَّمِس. ابنُ و

 الَكَرواِن : الليُل. ابنُ والُمْزنِة : الهالُل.  ابنُ و

 نّهاُر.الُحباَرى : ال ابنُ و

ة : طائٌِر. ابنُ و  تُمرَّ

 األَرِض : الغَديُر. ابنُ و

 َطاِمر : البُْرُغوُث ، وأَْيضاً الَخِسيُس من النَّاِس. ابنُ و

 بَّيِ : ُكلُّه الَخِسيُس ِمن النَّاِس. ابنُ وَهيَّ ،  ابنُ وبَيَّاَن ،  ابنُ وَهيَّاَن ،  ابنُ و

 .(5)ُء النْخلَِة : الدَّني ابنُ و

 ْحنَة : السَّْوط.البَ  ابنُ و

 األََسِد : الشَّْيُع والَحْفُص. ابنُ و

بَّاُح. ابنُ و  الِقْرِد : الَحْوَدُل والرُّ

ُل يوٍم ِمن الشَّْهِر. ابنُ و  البَراِء : أَوَّ

ْل. ابنُ و  الماِزِن : النَمَّ

. ابنُ و  الغراِب : البُجُّ
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 : الَحيَّةُ. (6)القَوالي  ابنُ و

 القاِويَِّة : فَْرُخ الحماِم. ابنُ و

 الفاِسياء : القََرْنبَى. ابنُ و

 الَحراِم : السَّال. ابنُ و

 الَكْرِم : الِقْطُف. ابنُ و

ْيحان. ابنُ و ة : ُغْصُن الرَّ  الَمَسرَّ

يُِّد. ابنُ و  َجال : السَّ

 أَْوبََر : الَكْمأَةُ. ابنُ و دأْيَةَ : الغُراُب. ابنُ و

ْبحِ. ابنُ و ةُ.قِتَْرةَ : الحيَّ  ابنُ و  ذَُكاَء : الصُّ

 البَِغيَِّة. ابنُ  تُْرنَى : ابنُ وفَْرتَنَى  ابنُ و

__________________ 
 ( زيد يف التهذيب أيضاً : وابن النعامة : ِعر  يف الر جر.1)
 وليست يف التهذيب.« ابن لمورها»( يف اللسان : 2)
 .( هذه والجي قبلها يف اللسان ا وسقطتا من التهذيب3)
 وعجزه : 31( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 4)

 ال أهر هذا  الطراف املمددِ و 
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : الد ج .5)
 ( يف التهذيب واللسان : الفواد ا ابلفاء.6)
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 أَْحذاٍر : الرجُل الَحِذُر. ابنُ و

ُجُل : الَكثيُر الَكالِم. ابنُ و  أَْقواٍل الرَّ

 الفاَلةِ : الِحرباُء. ابنُ و

 الطَّْوِد : الَحَجُر. ابنُ و

 : اللْيلةُ التي ال يَُرى فيها الِهالُك. (1)َجِمير  ابنُ و

 آَوى : َسبٌُغ. ابنُ و

 لَبُوٍن : ِمن أَْوالِد اإلبِِل. ابنُ وَمخاٍض  ابنُ و

قاِء :  ثالِث آِدَمِة. ابنُ وأَِديَمْين  ابنُ  ، فإذا كاَن أَْكبر فهوأِديم  ابنُ  ويقاُل للّسِ

اعي  اْبنَاو ِطِمّر : َجباَلِن بَبَْطِن نَْخلَة. اْبناو* قُْلُت :   .(2)ُعَوار : قُلَّتاِن في قْوِل الرَّ

 ماما : اسُم مدينٍَة عن العمرانّي. ابنُ و .(3)َمَدى : َمْوِضٌع  ابنُ و

 أَْحَمَر. بناتُ  الدَّمِ  بناتُ  : ببَنات األْزهِريُّ : ويقاُل فيَما يُْعرفُ ثم قاَل 

 ِمعًى : البَعَُر. بناتُ و الُمْسنَِد : ُصروُف الدَّْهِر. بناتُ و

 النَّقا : الُحْلكةُ. بناتُ و اللّبَِن : ما َصغَُر منها. بناتُ و

 ْيِف.َمْخٍر ، ويقاُل بَْخٍر : َسحائُِب تأْتي قْبَل الصَّ  بناتُ و

 أَْوَدَك. بناتُ وبَْرحٍ  بناتُ وَطبٍَق  بناتُ  بِئَْس : الدَّواِهي ؛ وَكذِلكَ  بناتُ و َغيٍر : الَكِذُب. بناتُ و

 أَْعنََق : النِّساُء ؛ وأَْيضاً ِجياُد الَخْيل نُِسبَْت إلى فَْحل يقاُل له أَْعنَُق. بناتُ والَجبَل : الصََّدى.  اْبنَةُ و

 هوَرةُ اآلَن بالمعنقيات.* قُْلُت : وهي الَمشْ 

اِل : الَخْيُل. بناتُ و  َصهَّ

اجٍ : البِغاُل. بناتُ و  َشحَّ

 األَْخَدِرّي : األُتُُن. بناتُ و

 نَْعش : من الكواَكِب الشَّماِليَّة. بناتُ و

غاُر. بناتُ و  األرِض : األَْنهاُر الّصِ

 أَْيضاً : الُهُموُم ؛ أَْنَشَد ثَْعلب : (4)اللَّيِل  بناتُ والُمنى  بناتُ و

فــــــــــاً  كــــــــــ  وحَد عــــــــــُ ــــــــــلــــــــــيــــــــــِر حــــــــــَ نــــــــــاُت ال ر  بــــــــــَ ظــــــــــَ  تــــــــــَ

يــــــــــرُ     تــــــــــِ ن  قــــــــــَ هــــــــــُ ــــــــــَ نـ ــــــــــح يـ ــــــــــَ ي بـ واكــــــــــِ وَف الــــــــــبــــــــــَ كــــــــــُ  عــــــــــُ

  
ْدِر ؛  بناتُ  وَكذِلكَ   الِمثاِل : النِّساُء. بناتُ والصَّ

 والِمثاُل : الِفراُش.

 الُملُوِك. بناتُ  طاِرٍق : بناتُ و

 الدَّّوِ : حميُر الَوْحِش. بناتُ و
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 ُعْرُجوٍن : الشَّماريُخ. بناتُ و

 ُعْرهوٍن : الفُُطُر. بناتُ و

 األرِض َضْرٌب ِمن البَْقِل. ابنُ واألرِض  بْنتُ وقاَل الَجْوهِريُّ : 

 َحَصى الَمْسِجِد.َمساِجِد هللِا ، كأَنَّه َجعَلَه َحصاةً ِمن  بَناتِ  قاَل : وذُِكَر لُرْؤبة رُجٌل فقاَل : كاَن إْحَدى

ْفُق   الِحْلِم أَي ِمثْله. بُنَيُّ : قاَل ابُن ِسيَده ، عن ابِن األْعرابّي والعََرُب تقوُل الّرِ

ر قَْوُل أََميَّة الُهَذلّي : بناتُ و  القَْلِب طوائِفُه ؛ وبه فُّسِ

ٌن  ِب وهـــــــــي َرهـــــــــائـــــــــِ لـــــــــح نـــــــــاِت الـــــــــقـــــــــَ تح بـــــــــَ بـــــــــَ  فســـــــــــــــــــــــَ

فـــــــــــاِص     ـــــــــــح ريح يف األَق ـــــــــــطـــــــــــ  بـــــــــــائـــــــــــهـــــــــــا كـــــــــــال (5)خبـــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ابن حجري.1)
 ( يعين قوله :2)

 مـــــــــــــاذا تـــــــــــــذكـــــــــــــر مـــــــــــــن هـــــــــــــنـــــــــــــد إذا احـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــبـــــــــــــت 

ضُ     ـــــــــــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــــوار وأد. دارهـــــــــــــــــــــــا بـ  ابب

  

 ( يف ايقوت : اسم واٍد.3)
اللير ا وبنات الصــدر : اهلموم ومثله يف اللســان ا وزيد وبنات املىن :  ( كذا ابألصــر نقاًل عن اللســان ويف العبارة اضــطراب ا ففي التهذيب :4)

 فيه : وبنات اللير : اهلموم.
 .«خببائها»بد  « حبباهلا»برواية :  491/  2( شرح أشعار اهلذليا 5)
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اغُب : ويقاُل لكّلِ ما يَْحَصل ِمن ِجَهتِه   ابنُ  نَْحو فالنُ  اْبنُه َمتِه له وقِياِمه بأَْمِره هوء أَو ِمن تْربِيَتِه أَو تَثِْقيِفه أَو َكثْرة خدْ َشي (1)قاَل الرَّ

يَْوِمه إذا  ابنُ وفَْرِجه إذا كاَن َهّمه َمْصُروفاً إليهما ،  ابنُ وبَْطنِه  ابنُ  العْلِم ، ويقاُل فالنٌ  ابنُ واللَّْيِل  ابنُ  السَّبيِل للُمسافِِر ، وَكذِلكَ  ابنُ وَحْرب 

 .لم يَتَفَكَّر في َغِدِه ، انتََهى

 وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ :

 اي َسعحُد بَن َعَملي اي َسعحدُ 
 أَراَد من يَْعَمُل َعَملي أَو ِمثَْل َعَملي.

. البنيانُ و  : الحائُِط ، نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

اغُب : وقد يكونُ   كشعير وشعيرة وهذا النّْحو من الَجْمع يصحُّ تَْذِكيرهُ وتأْنِيثُه. بُْنيَانَة َجْمع البْنيانُ  قاَل الرَّ

 ، ككَّتاٍن : ُمَدبُِّر البُْنياِن وصانِعُه. البَنَّاءُ و

 أَْجناُؤها ، وَكذِلَك األَْجناُء َجْمُع جاٍن. أَْبناؤهما كَشاِهَد وأَْشهاٍد ، وبه فَسَّر أَبو عبيٍد الَمثََل : أَْبناء على البانِي وقد يُْجَمع

ُجل اْصَطنَعَه. اْبتَنَىو  الرَّ

 السَّناُم : َسِمَن ؛ قاَل األَْعوُر الشَّنِّيُّ : تَبَنَّىو

ماًل َأعحَرَف قد تـََبىن   َتحح  ُمسح
 : الِجْسُم. ، كِكتابٍ  البِناءُ و

 وأَْيضاً : النطُع.

شاَء عنه لئاَّل يَقَع التُّراُب على الحافِر. (2)عن حاِل  بَنَْيتُ و ْيُت الّرِ  الّرِكيَّةَ : نَحَّ

 : البِناُء أُقيَم ُمقَام المْصَدِر. الُمْبتَنَىو بها. كبَنَى بأْهِله : اْبتَنَىو

 .«تُْبنِيني يا نبّي هللِا َمتَى» علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : قَْولُ ومنه : أَْدَخلَه على َزْوَجتِه ؛  أَْبناهو

 بَزْوجتِي. أَْبتَنِي قاَل ابُن األثيِر حقيقَتُه َمتَى تَْجعَلني

 باليََمِن ، وهو واِدي الّسر. األَْبناءِ  باليََمِن ، وهو واِدي الّسر. والبانِيان : قَْوٌم من األبناء وواِدي

 باليََمِن وبالِهْنِد وأَْكثَُرُهم كفَّاٌر. األَْبناءِ  من والبانِيان : قْومٌ 

 .(3)َجبَل : بيَن اليَماَمِة والحجاِز ؛ عن نَْصر  بناتُ و

 ؛ قاَل الشَّاِعُر : : َولَُد النَّاقَةِ  البَوُّ و : [بوا]

ٍة  وفــــــــــــــَ نــــــــــــــُ ٍك بــــــــــــــتـــــــــــــــَ وِّ هــــــــــــــالــــــــــــــِ  فــــــــــــــمــــــــــــــا أُم  بـــــــــــــــَ

ِت     نــــــــــــ  ِر حــــــــــــَ يــــــــــــح َر الــــــــــــلــــــــــــ  ه آخــــــــــــِ َرتــــــــــــح (4)إذا ذَكــــــــــــَ
 

  
ً  أَْيضاً :و ُب من أُّمِ الفَِصيِل فَتَْعِطُف عليه فَتَِدرُ  إذا ماَت الُحَوار ِجْلُد الُحَوار يُْحَشى ثُماماً أَو تِْبنا  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للُكَمْيت : فيُقَرَّ

َريحن  ئـح َرجة كالبَـوِّ با الظِّ  (5)ُمدح
ي لجريٍر :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 َسوح  الّروائِم بـَّواً بَا َأ ئارِ 
 وِمن شواِهِد التَّْلخيِص للَخْنساء :
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وِّ تــــــــــطــــــــــيــــــــــُف بــــــــــه  و  عــــــــــلــــــــــ  بـــــــــــَ جــــــــــُ  فــــــــــمــــــــــا عــــــــــَ

ار    بـــــــــــَ غـــــــــــار وإكـــــــــــح  هلـــــــــــا حـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــان : إصـــــــــــــــــــــــــح

  

يِن  زَع مــــــــــــــينِّ حــــــــــــــَا فــــــــــــــاَرقــــــــــــــَ ــــــــــــــوحمــــــــــــــًا أَبجــــــــــــــح  ي

رٌ     خــــــــــــح ر  صــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــاٌ  وإدابح ِر ِإقــــــــــــح هــــــــــــح (6)ولــــــــــــلــــــــــــد 
 

  
__________________ 

 ٍء.( يف املفردات : من جهة شي1)
 .«جا »( عن اللسان وابألصر 2)
( ومما يســــــــتدر  عليه ما ذكر يف األســــــــاس فيما يعرف ببنات : بنات اللير : أحالمه ا وبنات الدهر وبنات املســــــــّند : وهي النوائب ا وبنات 3)

 الرَبَد ا وبنات النقا : اليساريض. وبنات املاء : الغراني .السحابة : 
َسرّة : الرحيان.

َ
 وفيها فيما يعرف اببٍن : ابن البلد وابن البليدة : ا رابء ا وابن الطود : الصد . وابن امل

 ( اللسان.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 .48كما يف الديوان ص   ( البيتان يف ديوان اخلنساء ملفقان من أربعة أبيات ا وروايتها6)
 مــــــــــــــا عــــــــــــــجــــــــــــــو  عــــــــــــــلــــــــــــــ  بــــــــــــــّو تــــــــــــــطــــــــــــــيــــــــــــــف بــــــــــــــه و 

 هلــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــان : إعــــــــــــــــــالن وإســـــــــــــــــــــــــــــــرار   

  

تح ا حـــــــــــــــىت إذا ادّكـــــــــــــــرت  عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ُض مـــــــــــــــا َرتـ رحتـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  تـ

 فــــــــــــــــــــــــــــإلــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــي إقــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــا  وإدابر   

  

 ال تســـــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــن الــــــــــــــدهــــــــــــــر يف أرض وإن رتــــــــــــــعــــــــــــــت 

 فــــــــــــــــــــإلــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــي حتــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــان وتســــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــار   

  

ـــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــارق ـــــــــــــــــــوم ف ـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــًا أبوجـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــين ي  ي

 صــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــر ولــــــــــــــــــلــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــر إحــــــــــــــــــال  وإمــــــــــــــــــرار   
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مادُ  ِمن المجاِز :و  األَثافِي. بَوُّ  الرَّ

ّيِ  وأَْنَكد من اللّّوِ ؛ البَوِّ  ؛ ومنه : هو أَْخَدع ِمن األْحَمقُ  البَوُّ و ةٌ  وهي ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. كالبَّوِ  .بَوَّ

ً  ، كَرَمى ، بََوىو . : حاَكى غيَرهُ في فِْعِله بِيّا اغانيُّ  ؛ نَقَلَه الصَّ

 مثُْل الَمْوماةِ. : الَمفاَزةُ  البَْوباةُ و

حاحِ.  قاَل ابُن السراج : أَْصلُه َمْوَمَوةٌ على فَْعلَلٍَة ؛ كما في الّصِ

ا يَِلَي الَمدينةَ ثالثَةٌ وعْشُروَن ِميالً ، ، وهي قَْريةٌ ِمن أَْعماِل  كاألَْبواءِ  بعَْينِه ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ ع : البَْوباةُ و الفرعِ بَْينها وبيَن الجحفَِة ممَّ

ي به لَما فيه ِمن الَوباِء ، ولو كاَن َكذِلَك لقيَل األَْوباُء إألْ أَْن يكوَن َمْقلوباً ، أَو لتَ  بَّوِء الّسيوِل بها ؛ وهو قَْوُل ثابٍِت واْختُِلَف فيه فقيَل : ُسّمِ

؛ فهي أَْقواٌل َخْمَسةٌ ، إالَّ أَنَّ تَْسِميةَ األشياِء بالُمْفرِد  (1)للسَّواِد  بُوى أَو َجْمع بوّ   ؛ وقيَل : فَْعالُء ِمن األبوةِ ، وقيَل : أَْفعال كأنَّه َجْمعاللّغَِوّيِ 

ي به أَْولى ، أاََل ترى أَنَّا نحتال بعََرفات وأَْذرعات مع أَنَّ  أَْكثَر أَْسماِء البُْلداِن ُمَؤنَّثَة ، ففَْعالء أَْشبَه به مع أنَّك لو ليكون ُمساِوياً لَما ُسّوِ

 َجعَْلته َجْمعاً الْحتَْجت إلى تَْقديِر واِحِده ، وقد تقدََّم ذِلَك في أبى.

ُء في اسِم ْنبار واألَْبالء ، وإن جاَء فإنَّما يَِجيَمْوِضٌع ليَس في الكالِم اسٌم ُمْفرٌد على ِمثَاِل الَجْمعِ َغْيَره وَغْير األ األَبواءُ  وقاَل ابُن ِسيَده :

 الَمَواِضع ألنَّ َشواذها َكثيَرةٌ ، وما ِسَوى هذه فإنَّما يَأْتي َجْمعاً أَو صفَةً.

ّمِ ، اْسمانِ  بُويانُ و، كُسَمّيِ ،  بَُويٌّ و ل  ، بالضَّ َدِف ِمن ول بَُوّيِ  سيُف بنُ : ؛ ِمن األوَّ دفيُّ َشِهَد فتَْح  بَُويُّ  ِدهبِن األجذوِم بِن الصَّ بُن مْلَكان الصَّ

ِه الُمْقِرُئ ، َسِمَع منه  بُويان البُويانيُّ  أَْحمُد بُن ُعثمان بِن َجْعفر بنِ  (2)ِمْصر َذَكَره ابُن يونس ؛ وِمن الثاني : أَبو الُحَسْين  ، نُِسَب إلى جّدِ

 الدَّاْرقْطنِيُّ وغيُرهُ.

ثٌ ، كَرَمى : واٍد لبَ  بََوىو ؛ كذا في التْكِملَِة ؛ هو أَبو َمْنصور الَجبليُّ فِقيهٌ شافِعيٌّ َدَرَس على  جيلَةَ. وباّي بُن َجْعفِر بِن بايٍ : فَقيهٌ ُمحّدِ

ْيدالنّي ؛ قاَل َسِمْعُت منه ، قاَل : وكاَن يكتُُب اْسَمه في الشَّهاَداِت َعْبد هللا بِن َجْعفر وأَبُوه َجْعفَر  البَْيضاِوي ، وَسِمَع من ابِن الجندي والصَّ

 بن بايٍ الفَِقيه أَبو ُمْسلم َسِمَع من ابِن الُمْقِرئ وغيِرِه.

ثِين ، ، كفُوفٍَل : اسُم جماَعةٍ  بُويَةُ و شيٌخ البِن  بُويَةَ  األَسِديُّ ، وكذِلَك محمُد بُن حسيِن بنِ  بُويَةَ  َعْمُرو بنُ  أَبو األْسودِ :  منهم من الُمَحّدِ

 األْنماطيُّ عن ابِن ماسي. بُويَةَ  الُمْقِرئ ؛ والحسيُن بُن الَحَسِن بِن علّيِ بنِ 

ٌء ، وقد تقدََّم شي البويي ، ويقاُل في نََسبِهلَقَُب الُحَسْين بِن زْيٍد األْصبهانّي ، ِمن ولِده الَحَسُن بُن محمِد بِن الُحَسْين بِن زْيٍد عن أَبيِه  بُويَةُ و

 ِمن ذلك في بوه.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ى  َمْوِضٌع. بَوَّ

فإذا كاَن َكذِلَك جاَز أَْن يكوَن ِمن باِب تَْقَوى ،  (3)قاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسبُه َغْير َمْمدوٍد ، يَجوُز أَْن يكوَن فَعَّالً كبَقَّم ، ويجوُز أَْن يكوَن فعالً 

ة.  أَْعني أَنَّ الواَو قُِلبَْت فيها عن الياِء ، ويَُجوز أَْن يكوَن ِمن باِب قُوَّ

 َمْقصوراً : اسٌم للقَْريَتَْين على طريِق البَْصرةِ إلى مكَّةَ الَمْنُسوبَتَْيِن إلى َطْسم وجديس ؛ قاَل المثقُب العَْبديُّ : أَْبَوى قوُت :وقاَل يا

َو   ــــــــــــــــح ت رِجــــــــــــــــاَ  أَبـ ك لــــــــــــــــو رأَيــــــــــــــــح  فــــــــــــــــإنــــــــــــــــ 

ــــــــــِد     ِدي لــــــــــَ  ا ــــــــــَ وا حــــــــــَ لــــــــــُ ــــــــــَ رح بـ َداَة َتســــــــــــــــــــــــَ (4)غــــــــــَ
 

  
 راً ، اسُم َمْوِضع أَو َجبٌَل بالشأِم ؛ قاَل الذبيانيُّ :، بالتَْحِريِك َمْقصو أَبَوىوقاَل : 

َو   ة الــــــــثــــــــاِوي عــــــــلــــــــ  أَبـــــــــَ كــــــــَ  بــــــــعــــــــَد ابــــــــِن عــــــــاتــــــــِ

اِ      ّم وال خــــــــــَ َدة ال عــــــــــَ لــــــــــح حــــــــــَ  بــــــــــبـــــــــــَ (5)َأضــــــــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 السواُء.« : األبواء»( يف معجم البلدان 1)
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 .223/  1واألصر كالتبصري « أبو ا سن»( يف اللباب : 2)
 ( يف اللسان : فعل .3)
 .«أَبو »( معجم البلدان 4)
 .«أبو »ومعجم البلدان ) 100( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 ؛ ِمن ِرجاِلهم في اإِلْسالِم َشِهَد القاِدِسيَِّة ، وهو القائُِل : بَو : قَبيلَةٌ في تِميٍم ، منهم : خليفَةُ بُن عبد فيد بنِ  بوو

ي خمــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــي  عــــــــــــــــــِ  َأان ابــــــــــــــــــُن بــــــــــــــــــو ومــــــــــــــــــَ

َدٍم وســـــــــــــــــــــــــــــــــــا ِ     رُب كـــــــــــــــــــــر  قـــــــــــــــــــــَ  َأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  

َوحَت َأاب ِإسححا 
 أَذحُكره امل

 يْعنى َسْعد بِن أَبي وقَّاص.

.؛ نَقَلَه  : البَْيُت الُمقَدَُّم أَماَم البُيُوتِ  البَْهوُ و : [بهو]  الَجْوهِريُّ

 .البَْهوِ  يقاُل : قَعَُدوا في

 يَتَّخذُه في أَْصِل األَْرَطى ؛ قاَل أَبو الغريِب النَّْصريُّ : ِكناٌس واِسٌع للثَّْورِ  : البَْهوُ و

َدجــــــــــــــــاَن الــــــــــــــــراِدجــــــــــــــــا  يــــــــــــــــح َدوحَت الــــــــــــــــد   إذا حــــــــــــــــَ

ا     ٍو داجمـــــــــــــــــَِ ه يف كـــــــــــــــــرِّ هبـــــــــــــــــَح ـــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــح (1)رأَيـ
 

  
 ، كعُتِّيِ. بُِهيٌّ و ، بضّمِ الباِء والهاِء والتّْشديِد ، بُُهوٌّ و أَْبهاءٌ  ج

 إلى ذي الَخلََصِة ، أَي ببيوتِها. بأَْبهائِها شاِهُد األَْبهاِء بمْعنَى البُيوِت الحديُِث : تَْنتَِقُل العََربُ 

 ؛ قاَل ابُن أَْحمر : بَْهوٌ  الذي ليَس فيه ِجباٌل بين نَْشَزْيِن ، وكلُّ َهواٍء أَو فَْجوة فهو عْنَد العََربِ  الواِسُع ِمن األَْرِض  : البَْهوُ و

 (2)هَبحٌو َتالَقتح بِه اآراُم والبَـَقُر 
 ٍء.ِمن كّلِ شي : الواِسعُ  البَْهوُ و

 ن العَْيِش ، أَي في َسعٍَة.مِ  بَْهوٍ  السَّعَةُ. يقاُل : هو في البَْهوِ  قاَل األْصمعيُّ : أَْصلُ 

ْدرِ  : البَْهوُ و  ِمن اإِلْنساِن وِمن كّلِ دابٍَّة ؛ قاَل الشاِعُر : َجْوُف الصَّ

َوابــــــــيــــــــاً  تح كــــــــَ حــــــــَ ِو َأضــــــــــــــــــــــح اُت الــــــــر بــــــــح  إذا الــــــــكــــــــامتــــــــِ

ض     ِر واســــــــــــــــــــــِ دح ٍو مــــــــن الصــــــــــــــــــــــ  َ  يف هبــــــــَح فــــــــ  ــــــــَ نـ ــــــــَ (3)تـ
 

  
 بَْت ِمن ِشدَّةِ السَّْير ولم يَْكُب هذا وال َربَا ولكن اتََّسَع جْوفُه فاْحتََمَل.يُريُد الَخْيَل التي ال تكاُد تَْربُو ، يقوُل : فقد رَ 

ْدِر : بَْهوُ  أَو  ؛ وقيَل ما بيَن الشَّراِسيِف ، وهي َمقَاطُّ األَْضالعِ. فُْرَجةُ ما بيَن الثَّْديَْيِن والنَّْحرِ  الصَّ

. بُِهيٌّ و بالكسر ، بِِهيٌّ و أَْبهٍ و أَْبهاءٌ  الحاِمِل ، جَمِقيُل الَولَِد بيَن الَوِرَكْيِن من  : البَْهوُ و ّمِ  ، بالضَّ

 من البُيُوِت : الخاِلي الُمعَطَُّل. الباِهيو

حاحِ : بيتٌ   َء فيه.أَي خاٍل ال َشي باهٍ  وفي الّصِ

قَه وَعطَّلَه ؛ ومنه قَْولُهم : الِمْعَزى أَْبهاهُ  قد (4) و وقاَل غيُرهُ : قَِليُل الَمتاعِ  وال تُْبني ، ألنَّها تَْصعَُد على األَْخبِيَِة فتخرقُها حتى  تُْبهي إذا َخرَّ

حاحِ.  ال يُْقَدُر على ُسْكناها ، وهي مع ذلك ال تكوُن الِخياُم ِمن أَْشعاِرها إنَّما تكوُن ِمن الصُّوِف والوبِر ؛ كما في الّصِ

َق وتَعَطَّل. بها ، عَِلمَ ، ك فَبَِهيَ   : أَي تََخرَّ

ثٌ  (5) البيهيُّ و  ؛ هكذا هو في النسخِ ، وفيه تَْصِحيفاِن : َرَوى عن ُعْرَوةَ  : ُمحّدِ

ل : الصَّوابُ   كغَنِّيِ. البَِهيُّ  األوَّ

 عليه اْبُن حبَّان فتأمل ذلك.كما نصَّ  البهي والثَّاني : قَْولُه َروى عن ُعْرَوةَ َصوابُه عن ُعَمر ؛ وعنه اْبنُه يحيى بنُ 
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حاحِ ، : الُحْسنُ  البهاءُ و  بَِهيٌّ و باهٍ  ، فهو بَهاَءةً و بَهاءً  ، َدَعا وَسعَى ِمثْلُ  بََهاو نقلهما الَجْوهِريُّ ؛ َكَسُرَو ورضي بَُهوَ  ِمْنهُ  والفعلُ  كما في الّصِ

 .بَهايَاو بَِهيَّات من نِْسَوةٍ  بَِهيَّة ، وهي بَهٍ و

 ؛ وهو َمْمدوٌد َغْير َمْهموٍز ألنَّه ِمن البَهاءُ  يقاُل : َحلََب اللَّبََن فَعاَلهُ  َوبِيُص َرْغَوةِ اللّبَِن. البَهاءُ  المجاِز :ِمن و

__________________ 
 ( اللسان وصدره فيه :1)

 إذا حدوت الذيذجان الدارجا
 وعجزه يف التهذيب ا والذيذجان : اإلبر حتمر التجارة.

 سان والتهذيب.( الل2)
 ( اللسان.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : قد.4)
 ( يف القاموس : والَبِهي .5)
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رُه يف حِديِث أُمِّ َمعحِبٍد. البَـهحي  ؛ وقد جاَء ِذكح
 بهم الَمالئَِكةَ. تباِهي حِديُث َعَرفَةَ :ومنه : فاَخْرتَه ،  باَهْيتُهُ ُمباَهاةً و

 : َغلَْبتُهُ بالُحْسِن. فَبََهْوتُه

 منه. أَْبَهى ، أَي صْرتُ  بََهْيتُهو باَهانِي فَبََهْوتُه وقاَل اللّْحيانيُّ :

َغهُ  أَْبَهىو . اإلناَء : فَرَّ  ؛ َحَكاه أَبو عبيٍد ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

، َسِمَع رُجالً حيَن  وسلمعليههللاصلىجاَء في الحِديِث : أنَّه  َزى عليها ؛ وقد؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ ؛ أَي فال يُغْ  الَخْيَل : َعطَّلَها من الغَْزوِ  أَْبَهىو

ال»:  السالمعليهالَخْيَل فقد َوَضعَِت الَحْرُب أَْوزاَرها ، فقاَل ،  أَْبُهو فُتَِحْت مكَّةَ يقوُل :  .«ال تَزالوَن تُقاتِْلون الُكفَّاَر حتى يُقاتَِل بَقيَّتُكم الدجَّ

 عُضُهم في َمْعناه : أَي َعّروها وال تَْرَكبُوها فما بَِقْيتُم تَْحتاُجون إلى الغْزِو.وقاَل ب

ُل هو الَوْجه. عُوا لها في العَلَف وأَِريُحوها ؛ واألوَّ  وقيَل : إنَّما أَراَد وّسِ

ُجُل : َحُسَن وْجُههُ. أَْبَهىو  الرَّ

 ؛ قاَل الَّراجُز : : َوسَّعَهُ وَعِملَهُ  تَْبِهيَةً  البَْيتَ  بَهَّىو

َوَف هَب   هَبحَوُه فَبوحَسعا   (1)َأجح
 : واِسعَةُ الفَِم. باِهيَةٌ  بِئْرٌ و

 .«الناُس في المساِجدِ  يَتَباَهى أَن»حِديُث أَْشراِط الساَعِة : ومنه ؛  : تَفاَخُروا تَباَهْواو

 كما قالوا في الَمْرأَةِ ُحَسْينَةُ فَسّموها بتَْصغيِر الَحَسنَة ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ : بَِهيَّة : اسُم اْمرأَةٍ ؛ األَْخلَُق أَْن تكوَن تَْصِغيرُ  ، كُسَميَّةَ  بَُهيَّةُ و

نـــــــــــــا  لـــــــــــــَ اِوُز َأهـــــــــــــح ُة : ال  ـــــــــــــُ يـــــــــــــ   قـــــــــــــالـــــــــــــتح هبـــــــــــــَُ

رِ     ُر اجلــــــــــــامــــــــــــِ ِويِّ وعــــــــــــاَب َأهــــــــــــح ر الشــــــــــــــــــــــــــ   َأهــــــــــــح

  

ي  إن الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ  ُض رهبــــــــــــــــا أهبــــــــــــــــَُ نــــــــــــــــَ َز متــــــــــــــــَح  نـــــــــــــــــح

ِر     َت جـــــــــــاَرهـــــــــــا اب ـــــــــــابـــــــــــِ يـــــــــــِّ ـــــــــــَ بـ ـــــــــــُ (2)مـــــــــــن أن يـ
 

  
 الحابُِل : أَْرٌض ؛ عن ثَْعلب.

 َرَوت عن عائَِشةَ ، وعنها أَبو عقيل. تابِعيَّةٌ  : بَُهيَّةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الَجْنبَْين : واِسعَتُهما ؛ قاَل َجْندٌل : بَْهَوةُ  ناقَةٌ 

ناِفِج 
َ
 (3)عل  ُضُلوع هَبحَوِة امل

 ُء للعَْيِن.: الَمْنَظُر الَحَسُن الرائُِع الَماِلى البَهاءُ و

ا يمألُ العَْيَن َرْوُعه وُحْسنُه. البِهاءِ  ُء ذُو، كغَنِّيِ : الشي البَِهيُّ و  ممَّ

ِه ، أَْحمد بن إبراهيَم بِن أَْحمَد ابِن محمِد بِن عطية بِن زياِد بن يزيد بِن بالِل بِن عبِد هللِا األَسِدّي ، قيَل له ذِلَك لبهائِ وهو أَْيضاً لَقَُب أَبي بْكٍر 

 ثِقَةٌ َرَوى عنه عبُد الغَنّيِ ابُن سعيٍد.

 كعَِميٍَّة. بَهيَّةٌ  ، وهي أْبِهياءَ  ، كعٍَم ، ِمن قْومٍ  بَهٍ  ورُجلٌ 

ْمكاُء بُْهيِى ، اْمرأَةٌ بُْهيَى ، بالضّمِ ، وهو ناِدٌر وله أََخوات َحَكاها ابُن األْعرابّيِ عن ُحنَْيِف الَحناتِم ، وكاَن ِمن آبَِل الناِس فوقالوا :  قاَل : الرَّ

ْهباُء ُسْرَعى. اَرةُ ُغْزَرى ، والصَّ  والَحْمراُء ُصْبَرى ، والَخوَّ

ائِعَة ، وهي تَأْنِيثُ  البَِهيَّة رادَ قاَل األْزهِريُّ : قْولُه بُهيَى أَ   .األَْبهى الرَّ
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ا البُْهيَايَ  ويقولوَن : إنَّ هذا يت عن أَبي عمرو. أَتَباَهى أَي ممَّ ّكِ  به ؛ حَكاهُ ابُن الّسِ

 به ، َكعَِلَم : أنَس : وقد ذُِكَر في الُهْمزةِ. بَِهيَ و

 به وأُْحبَْبَت قُْربَه ؛ قاَل األْعشى :ِء أَنِْسَت وقاَل أَبو سعيٍد : اْبتََهأُْت بالشَّي

__________________ 
 واللسان والتهذيب والتكملة ا وقبله :« فاستوسعا»وفيه :  90( الرجز لر بة ا ديوانه ص 1)

 ابدر من لير وطّر أ عا
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
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ي و  هـــــــــِ تـــــــــَ بــــــــــح وااَن ويــــــــــَ َو  هـــــــــَ هـــــــــح نح يــــــــــَ يِّ مـــــــــِ  مـــــــــن ا ـــــــــَ

ُر و     بـــــــــا آخـــــــــَ غحضـــــــــــــــــــــــَ َة مـــــــــُ ذبـــــــــَ َد  الـــــــــكـــــــــَ (1)قـــــــــد أَبـــــــــح
 

  
ْين في وفِيَّاتِه. البَهاِء بَِهيَّةُ  وكغَنِيٍَّة : أُمُّ   بْنُت أَبي الفتْحِ بِن بَْدَراَن َسِمعَْت من الِكْنِدي ، وَضبََطها الشَِّريف عّز الّدِ

اِز البَْغداِدّيِ عن القاِضي أَبي عبِد هللِا المحاملّي ، وع ( 2)بَِهيةُ و  .نه البرقانيّ ، بالفتْحِ : َجدُّ أَبي الَحَسِن محمِد بِن ُعَمر بِن ُحميِد البزَّ

 : قَْريةٌ بِمْصَر. البَْهو وسفطُ 

جُل الَخسيسُ  البَيُّ  ي : [بيا]  ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. : الرَّ

 وابِن َهيَّاَن ، عنه أَْيضاً. بَيَّانَ  كابنِ 

 عن اللْيِث. بَي ابنِ  َكذِلكَ و

حاحِ : قَْولُهم ما أَْدِري أَيَّ َهّيِ بِن بَّيِ هو ، أَي : أَيُّ   النَّاِس هو.وفي الّصِ

 إذا لم يُْعَرْف هو وال أَبُوه. بُيَّانَ  وَهيَّاُن بنُ 

ي : ومنه قَْوُل الشاِعِر يَِصُف َحْرباً مهلكةً :  قاَل ابُن بَّرِ

ُم  هــــــــــاهبــــــــــِِ رحكـــــــــــَ تح بـــــــــــَ لــــــــــ  م وحـــــــــــَ هـــــــــــُ تـــــــــــح َعصــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــبَقـــــــــــح

اِن و     يـــــــــ  ـــــــــَ اَن بـــــــــَن بـ يـــــــــ  َب هـــــــــَ هـــــــــح ـــــــــ  ِت الـــــــــنـ طـــــــــَ (3)َأعـــــــــح
 

  
ِ  هيَّ بنَ  يقاُل : إنَّ و َق ساِئُر ولِدِه فَلَْم يَُحسَّ منه ، السالمعليه،  ِمن َولَِد آَدمَ  بَّي ا تَفَرَّ ؛ وسيَْذكره في  أَثٌَر وفُِقدَ  َعْيٌن وال َذَهَب في األرِض لمَّ

 هيى أَْيضاً ويأْتي هناك الَكالُم عليه.

ثٌ  بَيَّةَ  يُوُسُف بُن ِهالِل بنِ و بَْغداِديُّ يكنى أَبا َمْنصوٍر ، َسِمَع ابَن أَخي سمى والمخلص وغيَرُهما ؛ وقاَل األميُر : َسِمْعُت منه  ، َكَميَّةَ ، ُمَحّدِ

ى نَْفَسه محمداً.  وكان َسمَّ

ا قُتَِل اْبنه َمَكَث مائَةَ عاٍم ال يَْضَحُك ثم قيَل  السالمعليهفي الحِديِث : أنَّ آَدَم ، و  فقيَل : ؟بَيَّاكَ  ، فقاَل : وما هللاُ  بَيَّاكَ وله : َحيَّاَك هللاُ ، لمَّ

حاحِ. ؛ أَْضَحَك هللاُ   كما في الّصِ

بَكَ  وَرواهُ األْصمِعيُّ بَسنَِده عن سعيِد بِن ُجبَْير ؛  ، َحَكاه األْصمِعيُّ عن األْحمر ؛ وأَْنَشَد أَبو ماِلٍك : أَو قَرَّ

عــــــــــــــا وا الــــــــــــــطــــــــــــــ  ا هلــــــــــــــم إذا نــــــــــــــزلــــــــــــــُ يــــــــــــــ  ا بـــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

ا     نــــــــــــامــــــــــــَ حــــــــــــاَء والســــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــح
َ

َد واملــــــــــــ بــــــــــــح (4)الــــــــــــكــــــــــــِ
 

  
 ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن ابِن األْعرابي. أَو جاَء بِكَ 

أَكَ  لَْت واوها ياًء ، أَي أَْسَكنَك َمْنزالً في الجنَّ  أَو بَوَّ ا جاَءْت مع َحيَّاك تُِرَكْت َهْمَزتُها وُحّوِ  الَجْوهِريُّ عن األَْحمر.ِة ؛ نَقَلَه َمْنِزالً ، إالَّ أنَّها لمَّ

اء قَْوَل َخلٍَف األَْحَمر فقاَل : ما أَْحَسَن ما قاَل.  وقاَل سلمةُ بُن عاِصٍم : َحَكْيُت للفرَّ

 ؛ قالَهُ بعُضهم. أَو إِتْباٌع لَحيَّاكَ 

.وذلَك ألنَّ االتْباَع ال يكاُد يكوُن بالواِو ، وهذا بالواو ؛ نَ  ءٍ وليَس بشي قاَل أَبو عبيٍد :  قَلَه الَجْوهِريُّ

لَِفّيِ  ؛ هكذا في النُّسخِ والصَّواُب يَيَّا بيَاَءْين الثانِيَة ُمَشدََّدة كما َضبََطه الحافُِظ ؛ وهو بَيَّا محمُد بُن َعْبِد الَجبَّاِر بنِ و ، َحدََّث عن أَبي  شيٌخ للّسِ

لَفيُّ    أَْيضاً.نعيٍم ، وأُْخته بانُويةَ َحدَّثَْت عن ابِن ريَدةَ وعنها الّسِ

ثٌ  بايٍ  ابنُ و  .«ى ب و»فَِقيهٌ ، تقدََّم ِذْكُره في  : ُمحّدِ

ً  ءَ الشي بَيَّيتُ و  : بَيَّْنتُهُ وأَْوَضْحتُه. تَْبيِيّا

 : التَّْبيِين عن قُْرب. التَّْبيِيُّ و

ْدتُهالشَّي تَبَيَّيتُ و  ؛ وأَْنَشَد الجْوهِريُّ للراِجِز ، وهو أَبو محمٍد الفَْقعسيُّ : َء : تَعَمَّ
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 ابَنتح تـََب   َحوحَضها ُعُكوفا
__________________ 

 من قصيدة مرفوعة القافية ومتامه : 11( البيت يف ديوانه ط بريوت ص 1)
ــــــــــــهــــــــــــي و  ــــــــــــقــــــــــــاان ويشـــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــهــــــــــــو  ل  يف ا ــــــــــــي مــــــــــــن ي

 آخــــــــــــــــر مــــــــــــــــن أبــــــــــــــــد  الــــــــــــــــعــــــــــــــــداوة مــــــــــــــــغضـــــــــــــــــــــــــــــبُ و    

  

 فيه ا واملثبت كرواية اللسان.فال شاهد 

 هَبحَتة ا ابملثناة الفوقية. 109/  1( كذا ابألصر ا هبية ابلياء ا ويف اللباب والتبصري 2)
 .«وحلت»بد  « وَحّكت»( اللسان وفيه : 3)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.4)
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ا  وفـــــــــــَ فـــــــــــُ ِت الصـــــــــــــــــــــــــ  وِف القـــــــــــَ فـــــــــــُ َر الصـــــــــــــــــــــــــ  ثـــــــــــح  مـــــــــــِ

وفــــــــــــــا و     ينِّ فــــــــــــــُ َا عــــــــــــــَ نــــــــــــــِ غــــــــــــــح ِت ال تـــــــــــــــُ (1)أَنــــــــــــــح
 

  
 أَي تَْعتَِمُد َحْوَضها ؛ وأَْنَشَد لراجٍز آخر ، وهو ُرَوْيشد األَسِدّي :

اهح و  يـــــــــــــ  بــــــــــــــَ ىت تــــــــــــــَ َم الـــــــــــــفـــــــــــــَ عـــــــــــــح ٌ  نــــــــــــــَ عـــــــــــــَ  َعســـــــــــــــــــــــــــح

اه     يـــــــــــــــــ  زيـــــــــــــــــٌد وأَبـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــَُ ا يـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــ  (2)مـــــــــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد آلخر :أَي يَْعتمده ؛ 

يـــــــــــــــِم  نـــــــــــــــا َأخـــــــــــــــا متـــــــــــــــِ يـــــــــــــــح ـــــــــــــــ  يـ ـــــــــــــــَ بـ ـــــــــــــــَ ا تـ مـــــــــــــــ  ـــــــــــــــَ  ل

ــــــــــِم     ي ــــــــــِ ئ ــــــــــ  ــــــــــل ِز ال حــــــــــِ ــــــــــ  ــــــــــل طــــــــــاَء ال طــــــــــ  عــــــــــَ (3)َأعــــــــــح
 

  
َج الَجْوهِريُّ مْعنَى قَْولهم أَي اْعتََمَدَك بالتَِّحيَّة ، كما َرَواهُ األْصمِعيُّ ؛ قاَل : وهذه األَْبياُت تَْحتَِمَل قَْوله هذا ، وقَْول ابِن  بَيَّاكَ  وعليه َخرَّ

 األْعرابّيِ جاَء بَِك.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بمْعنَى أَْصلََحَك. بَيَّاكَ  قيَل :

 ُمْلك والتَِحيَّة.وقاَل ابُن األْعرابّيِ : أَي قََصَدَك واْعتََمَدَك بال

 وبَّي العََرب : قَْريَة بِمْصَر.

 الَحْمراء. ببِيَا ، بكْسٍر ففتْحٍ : قَْريَةٌ أُْخرى ِمن ُكوَرةِ حوف رمسيِس تُْعَرفُ  بِيَاو

 مع الواو والياء فصل التاء
. ، كَسعَى تَأَى يَتْأَى ي : [تأي]  : أَْهَملَهُ الجوهِريُّ

 َسبََق. األَْعرابّيِ : أَيوقاَل ابُن 

 قاَل األَْزهِريُّ : وهو بمْنِزلِة َشأَى يَْشأَى.

. وقاَل ابُن األعرابّيِ : أَي ، كَدَعا تَبَا يَتْبُوو : [تبو] اء. َغَزا وَغنِمَ  : أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ اغانيُّ عن الفرَّ  ؛ ونَقَلَه الصَّ

؛ ومنه قَْوُل الغاُلِم الناِشِد للعنِز : وكأَنَّ  ذَُؤابَتَاها الفَُسْيلِة ؛ تَتَْوا نُّسخِ وقد أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ ، والصَّوابُ ؛ هكذا في ال القَلَْنَسوةِ  تَتَْواو : [تتو]

 فَُسْيلة. تَتْوا َزنََمتَْيها

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 شيُخ المالكيَِّة في َعْصره. التَّتَائيُّ  ومنها الشمسُ  ، بالفتْحِ َمْقصوراً : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل المنوفية ، تَتَا

اغانيُّ ، والصَّوابُ  ، كَظْبي التَّثْيُ  ي : [تثي] كَحَصا كما هو نَصُّ اللِّساِن ، وهي واِويَّةٌ  التَّثَا ؛ هكذا في النُّسخِ وقد أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ والصَّ

 والصَّواُب إشاَرة الواو.

 ؛ عن اللَّْحيانّي ؛ وَكذِلَك الَحتُْي. َسويُق الُمْقلِ  وهو

 ، كَحَصاةٍ ، وهي واِحَدتُه وَسيَأْتي في ثَتا. كالتَّثاةِ  ؛ عن أَبي حنيفَةَ ؛ قِْشُر التَّْمَرةِ و

 : أَْهَملَهُ الجوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. الُمْهَملةِ  ، بالحاءِ  التَّاحي ي : [تحي]

 خاِدُم البُْستاِن. وهو

 وفي التْكِملِة : هو البُْستَانبان.

. ، كَرَمى تََرى يَتِْري ي : [تري]  يَْرِمي : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ
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 ٍء ؛ نَقَلَه األْزهِريُّ خاصَّة.في العََمل فعَِمَل شيئاً بعَد شي تَراَخى وقال ابُن األَعرابّي : أَي

 ؛ كذا في التَْكِملَِة. : َعِمَل أَْعماالً ُمتواتَِرةً بين كّلِ َعَملَْيِن فَتَْرةٌ  أَتَْرىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ْفرةِ والُكْدَرةِ ، وأَْخفَى ، تَراها المرأَةُ عْنَد طْهِرها فتَْعلم أنَّها قد طهَرْت من حْيِضها.، كغَنِيٍَّة : في بَِقيَّة حْيِض المْرأَةِ أَقَلَّ من الصُّ  التَِّريَّةُ 

ا ما كاَن في أَياِم الَحْيِض فليسَ  التَِّريَّة قاَل َشِمٌر : وال تكونُ   .بتَِريَّةٍ  إالَّ بْعَد االْغتِساِل ، وأَمَّ

ْؤيَِة وَسيَأْتي.في رأَى ،  التَِّريَّة وَذَكَر ابُن ِسيَده  وهو بابُها ، ألنَّ التاَء فيها زائَِدةٌ ، وهي ِمن الرُّ

__________________ 
 ( اللسان ا واألو  والثاين يف التهذيب بدون نسبة.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
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. تاساهُ و : [تسو]  : أَْهَملَهُ الجوهِريُّ

 فَّ به.آذاهُ واْستَخَ  وقال ابن األعرابّيِ : أَي

 .(1): لَِعَب معه السَّفَلَّقَةَ  ساتَاهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يِن المْعجمِة : أَي َزَجَر الحماَر ؛ عن ابِن األَعرابّيِ ؛ وهي واِويَّةٌ. تََشا [تشو]  ، بالّشِ

 .تُُشو تُُشو قاَل األَْزهِريُّ : كأنَّه قاَل له

 إذا َظلََم وَجاَر. : أَْهَملَهُ اللْيُث والَجْوهِريُّ وقاَل ابُن األْعرابّيِ : ، كَدَعا تََطاو : [تطو]

 وفي التْكِملَِة : إذا َظلََم.

ل.اللْيُل إذا أَْظلََم ف تََطا وكأنَّ المصنَِّف تِبَعَه وزاَد قَْوله وَجاَر ، وإالَّ فالصَّواُب أَْظلََم ، فإنَّ نَصَّ ابِن األعرابّيِ في نواِدِره :  تأَمَّ

.:  ، كَسعَى تَعَى ي : [تعي]  أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ

 َعَدا. وقال ابُن األعرابّيِ : أَي

 واْنفََرَد األزهِري بهذه التْرَجَمِة.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ً  : إذا قَذََف. تَعَى تَْعيا

 : القاِذُف. التاِعيو

 وأَْيضاً : اللَّيَا الُمْستَرِخي.

 في الحْفِظ : الَحَسُن ؛ كلُّ ذلَك عن ابِن األعرابّيِ. التُّعَيو

اء :  ساعاُت الليِل. األَتْعاءُ  وحِكي عن الفرَّ

 َدعاهُ ُدعاًء لَِطيفاً. اْستَتْعاهُ  وقاَل َشِمٌر :

. وقاَل اللَّْيُث ::  الجاِريَةُ الضَِّحكَ  تَغَتِ و : [تغو]  ْن تُْخفيَهُ ويُغالبَها.إذا أَراَدْت أَ  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 وتغِ تغِ ، وقد َمَضى تَْفِسيُرهُ في َحْرِف الغَْين المعجمِة. تغِ تغِ  قاَل األَْزهِريُّ : إنَّما هو ِحكايَةُ َصْوِت الضِحكِ 

ي : ً  الجاِريَةُ  تَغَتِ  وقاَل ابُن بَّرِ  َستََرْت َضِحَكها فغالَبَها. ( 2)تَْغيا

 ُك العاِلي.، كإلَى : الضَّحِ  *التِّغَىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اإلْنساُن : َهلَك. تَغَا

 وهو َعناُق األرِض ، وقد َمرَّ ِذْكُره هناك. ،. «ت ف ف»، كُصَرٍد : َكتَبَه بالُحْمرةِ مع أَنَّ الَجْوهِريُّ َذَكَره. في  التُّفَةُ  : [تفي]

ال تَراهُ اْستَدلَّ على أنَّ الَم أَ ولم نَِجْد تيف ، فإنَّ أَبا علّيِ يستدلُّ على الَمْقلوِب بالَمْقلوب ،  قاَل ابُن ِسيَده : وهو ِمن الواِو ألنَّا َوَجْدنا توف ،

 أُثِْفيَّة واٌو بقْوِلهم َوثََف ، والواُو في َوثََف فاء.

 [تقي]
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  هللاَ  تَقَى ي وَسيَأْتي في وقى. تَْقيا  : خافَهُ ؛ والتاُء ُمْبدلةٌ من واٍو تَْرَجم عليه ابُن بَّرِ

ا قِراَءةُ الِكسائي:  َرَمْيتُه تَلَْيتُه ِمثلُ و، كَدَعْوتُه ،  تَلَْوتُهو  :[تلو] فأََمال ، وإن كاَن ِمن ذواِت الواِو ، فإنَّما قََرأَ به  ( 3)تاَلها قاَل ابُن ِسيَده : فأَمَّ

 نَّها جاَءْت مع ما يَجوُز أَْن يُماَل ، وهو يَْغشاها وبَنَاها.أل

 ، كُسُمّوِ : تَبِْعتُه. تُلُّواً 

اغُب : ُمتابعَةُ ليَس بَْينهما ما ليَس منهما ، وذلك يكوُن تاَرةً بالِجْسِم وتاَرةً باالْقتِداِء في الُحْكم.  قاَل الرَّ

ياِء والنُّوِر.حيَن اْستَداَر فتاَل تاَلها وقيَل : مْعنَى   الشمَس بالّضِ

__________________ 
 ( يف اللسان : الشفلقة.1)
 ( يف اللسان : تِغاً.2)
 وابلقاموس : التِّغا. (*)
 .(َوالشَّْمِس َوُضحاها ، َواْلَقَمِر ِإذا َتالها)( يعين يف قوله تعاىل : 3)
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اغُب : أُِريَد به هنا االتْباعُ على   َسبيِل االْقتداِء والَمْرتَبَِة ألنَّ القََمَر يَْقتَبُِس النُّوَر من الشمِس وهو لَها بمْنزلِة الَخِليفَِة.قاَل الرَّ

ة : َكتَلَّْيتُهُ تَتِْليَةً  مَّ  ، وأَْنَشَد األْصمعيُّ لذي الرُّ

ا  مــــــــــــو  وإلــــــــــــ  ــــــــــــا ا ــــــــــــُ ن عــــــــــــح راجــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــا ف ن قــــــــــــح   ــــــــــــَِ

رجــــــــــــــض    
َ

لــــــــــــــ   أبَذحانِب الــــــــــــــوداِع املــــــــــــــ (1)يــــــــــــــتـــــــــــــــَ
 

  
 يَتَتَبَّع. يَتَلَّى  :قالَ 

 تََرْكتُه. : تَلَْوتُهو

. َكتَلَْوتُ  : َخَذْلتُه وتََرْكتُه ؛ عن أَبي عبيد تَلَْوتُهوِضدٌّ  قاَل ابُن األعرابّيِ : تاَل اتَّبََع ، وتاَل تََخلَّفَ   عنه في الُكّلِ

 : إذا تََرَكَك وتََخلَّف عنك. يَتْلُو تُلُّواً  َعنِّيِ  تاَل يُقال :

 ، كِكتابٍَة : قََرأْتُهُ. تِالَوةً  القُرآَن أَو ُكلَّ كالٍم ؛ هكذا َعمَّ به بعُضهم ؛ لَُوتُ تَ و

اغُب : أَو ما لَما فيه ِمن أَْمٍر ونَْهي وتَْرغيٍب وتَْرهيٍب  (2)تَْختَص باتِّباعِ ُكتُِب هللِا الُمْنَزلَِة تاَرةً بالِقراَءةِ وتاَرةً باالْرتِسام  التِّالَوةُ  قاَل الرَّ

 قِراَءةٌ وال عكس ، انتََهى. تِاَلَوةٍ  يُتَوّهُم فيه ذِلَك ، وهو أََخصُّ ِمن الِقراَءةِ ، فكلُّ 

 قَْوَل الشاِعِر : التِّالَوةِ  وأَْنَشَد ثَْعلَب في ُعمومِ 

فح و  طــــــــِ َو  الــــــــنــــــــ  كــــــــح وا قــــــــواًل بــــــــه يــــــــُ عــــــــُ مــــــــَ تــــــــَ  اســــــــــــــــــــــح

ـــــــــبفح     ت ـــــــــه  ـــــــــُح ـــــــــي ـــــــــ  عـــــــــل ل ـــــــــح ت ـــــــــُ كـــــــــاُد مـــــــــن يـ ـــــــــَ (3)ي
 

  
ً  تاَل األُموُر : تَتالَتِ و ً  ، ومنه جاَءِت الَخْيلُ  بَْعٌض بَْعضا حاحِ. تَتاِليا  أَي ُمتَتابَعَةً ؛ كما في الّصِ

ح أَتاْلهُ  ؛ ومنه إِيَّاهُ : أَتْبَْعتُه أَتْلَْيتُهو  اح.هللاُ أَْطفاالً أَي أَتْبَعَه أَْوالداً ، كما في الّصِ

هِ  َء : َدعاهُ إلىالشَّي اْستَتاْلهُ و  ؛ قاَل الشَّاِعُر : تُلُّوِ

ـــــــــــين  ي ـــــــــــِ ل ـــــــــــح ت ـــــــــــَ تـ ِوَي َتســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح لـــــــــــتح َدل عـــــــــــَ دح جـــــــــــَ  قـــــــــــَ

ــــــــــــــــــِن و     رِي َض الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ (4)ال أُريــــــــــــــــــُد تـ
 

  
ً  ( 5)تَلُوٌّ  رُجلٌ و  ؛ َحَكاه ابُن األعرابّيِ. ، كعَُدّوِ : ال يَزاُل ُمتَّبِعا

.ولم يَْذكره يَْعقوُب في األْشياءِ    التي َحَصَرها كَحُسّوِ وفَُسّوِ

 هذا أَي تَبَعُه. تِْلوَ  أَي يَتْبَعه. يقاُل : هذا ءَ الشَّي يَتْلُو ، بالكْسِر : ما التِّْلوُ و

فيعُ  : التِّلوُ و  الِمْقدار أَي رفيعه. لتَلُوُّ  يقاُل إنَّه الرَّ

 ولد النَّاقَِة يُْغَظُم فيتلوها ج أتْالٌء. التَّْلوُ و

ً  ولُد الحمار التَّلُوُ و ِه ويقال لَولَِد البغل أيضا  .تلوٌ  التِّباِعه أُّمِ

 بالهاِء : لألُْنثَى. ، التِّْلَوةُ و

ها. َخَرَجْت ِمن َحّدِ اإِلْجفارِ  إذا العَناقُ  : التِّْلَوةُ و  حتى تتمَّ لها َسنَة فتُْجِذع وذلَك ألنَّها تَتْبَع أُّمِ

 .تِْلوٌ  ِمن أَْوالِد الِمْعَزى والضأِْن التي قد اْستَْكَرَشْت وَشَدنَْت ، والذَُّكرُ  التِّْلَوةُ  وقاَل النَّْضر :

فَِريَّةِ  : التي الغَنَمِ  ِمن التِّْلَوةُ و حاحِ. تُْنتَُج قبَل الصَّ  ؛ كما في الّصِ

والَجَذعةُ ؛  ( 7)التِّْلَوةُ و، قاَل : تلَك عْنَدنا الفِطيُم ،  (6)في حِديِث ابِن عبَّاٍس : أَْفتِنا في دابٍَّة تَْرَعى الشََّجر وتَْشرُب الماَء في َكِرٍش لم يَتَغَيَّر و

.  َرَواهُ الخطابيُّ
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ً  تَتِْليَةً  َصالتَهُ  تَلَّىو عا  ؛ عن َشِمٍر ؛ قاَل البَِعيُث : : أَتْبََع الَمْكتُوبَةَ تََطوُّ

ُه  ِر عــــــــــــــاِديِّ كــــــــــــــبن  أَُرومــــــــــــــَ هــــــــــــــح  عــــــــــــــلــــــــــــــ   ــــــــــــــَ

يـــــــــــــاُم     ون الصـــــــــــــــــــــــــــالَة قـــــــــــــِ لـــــــــــــ  تــــــــــــــَ (8)رجـــــــــــــاٌ  يــــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 والتهذيب.« تتل  دابب الوادعات»( اللسان وفيه 1)
 ابالرتباط. عن الشارح :( كذا ابألصر واملفردات ا وعل  هامش القاموس 2)
 ( واللسان وفيه :  تبف.3)
 ( اللسان.4)
 ( هذه اللفظة من القاموس ا وقد سها الشارح عنها.5)
 أي مل تسقرت أسناهنا.« مل تثغر« : »ثغر»( يف اللسان ا والنهاية 6)
 .«والتوله»( يف اللسان : 7)
 .«للبعث أيضاً ا برواية : يتلون الصالة خشوعُ ( اللسان والتهذيب والتكملة ا ويف األساس ا ونسبه 8)
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 أَي يُتْبِعُوَن الصَّالةَ َصالةً.

 ؛ عن ابِن األَعرابّيِ. نَْذَرهُ  نَْحبَه أَي قََضى أَْيضاً : تَلَّىو

 ِمن ُعُمِرِه. ؛ نَقَلَه الَجوهِريُّ عن أَبي زْيٍد ؛ زاَد غيُرهُ : صاَر بآِخِر َرَمقٍ  : تَلَّىو

حاحِ : ِمن الَحوالَِة. : أََحْلتُهُ َحوالَةً  أَتْلَْيتُهُ و  ؛ وفي الّصِ

ةً : أَْعَطْيتُهُ إِيَّاها. أَتْلَْيتُهُ و  ِذمَّ

 .«وال أَْقَدُر عليها أُتِْليها ما أَْصبحتُ »دَرد : حِديُث أَبي حَ ومنه ؛  حقِّي عنَدهُ : أَْبقَْيُت منه بَِقيَّةً  أَتْلَْيتُ و

ً  أَتْلَْيتُهُ و  وصاِحبَه ، وهو َمجاٌز. تِْلَوه لئاَلَّ يُْؤِذي ، والمْعنَى َجعَلَه أَْعَطْيتُهُ ليَْستجيَر به أَو نَْعالً : َسْهما

 .ُمتِليةٍ و ُمتْلٍ  ، فهي َولَُدها تاَلها : إتاْلءً  النَّاقَةُ  أَتْلَتِ و

 ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. ( 1)لَولَِد البَْغلِ  تِْلواً  اْشتََرى إذا التَ و

 ، كغَنِّيِ : الَكثيُر اإِليماِن. التَِّليُّ و

 ؛ كلُّ ذِلَك عن ابِن األَْعرابّيِ. الكثيُر المالِ  وأَْيضاً :

ه الَجْوهِريُّ  بهاٍء : بَِقيَّةُ الدَّينِ  ، التَِّليَّةُ و  زاَد غيُرهُ : والحاَجِة.: ؛ هكذا َخصَّ

ةً ، وهو الُمراُد ِمن قَْوله وقاَل غيُرهُ : بَِقيَّةُ الشي الشَّباِب ، أَي بَِقيَّتُه ألنَّها  تَِليَّةُ  ، كأَنَّه يُتَتَبَُّع حتى لم يَْبَق إالَّ أَقلَّة. يقاُل : َذَهبَتْ  غيِرهِ و: ِء عامَّ

 ما تقدََّم منه. يَتْلُو آِخرهُ الذي

 األَْحراِر ؛ وكلُّ ذلَك َمجاٌز. تَِليَّةُ ووفالٌن بَِقيَّةُ الِكَراِم 

. كالتُّالَوةِ   ، بالضّمِ ، كما قَيَّده الَجْوهِريُّ

 وإْطالُق المصنِِّف يَْقتَِضي الفَتْح وليَس كذِلَك.

يت.، أَ  تاُلَوةٌ تَتْلىو تَِليَّةٌ  لي من حقِّي تَِليَتْ  يقاُل : ّكِ  ي بَِقيَت لي بَِقيَّةٌ ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن ابِن الّسِ

ةِ  أَتاْلهُ و مَّ  ؛ وأَْنَشَد الَجوهِريُّ لُزهيٍر : : أَْعطاهُ التَّألَ ، كَسحاٍب ، للّذِ

لــــــــــــــيــــــــــــــكـــــــــــــم  ٌد عــــــــــــــدٌ  عــــــــــــــَ واٌر شـــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــِ  جــــــــــــــِ

الُء و     ُة والـــــــــــــتـــــــــــــ  الـــــــــــــَ فـــــــــــــَ اِن الـــــــــــــكـــــــــــــَ يـــــــــــــ  (2)ســـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ؛ وبه فَسََّر ثَْعلب قَْوَل ُزَهْير. الِجوارُ  التَّالءُ  قيَل :و

ويْعِطيه للّرُجل فإذا صاَر إلى قَبيلٍَة أَراُهم ذلَك السَّْهم فلم يُْؤَذ ؛ وبه فَسََّر ثَْعلَب أَْيضاً قَْوَل  الُمتِْلي عليه اسمُ  يُْكتَبُ  لَسْهمٍ  اسمٌ  التَّالءُ  قيَل :و

 زهيٍر.

 كَرِضَي : بَِقَي. ، تاَلً  من الشَّْهِر كذا تَِليَ و

هُ و  حتى اْستَْوفاهُ. تَتَبَّعَهُ  ، أَي َحقَّه : إذا تَتاَلَّ

 تِّباِعها الصدوَر.ال : األَْعجازُ  التَّواِليو

ْجالنِ  ، وهو ِمن ذِلَك : : مآِخيُرها ( 3)من الَخْيلِ  التَّواِليو  ، وُكلُّه ِمن ذِلك. التَّواِلي وَسِريعُ  التَّواِلي منها. يقاُل : إنَّه لخبيثُ  أَو الذَّنَُب والّرِ

 مآِخيُرها. تَواِليهاوا ، فَهواِديها أَْعناقُه كالتَّواِلي والعََرُب تقوُل : ليَس َهواِدي الَخْيلِ 

 الَخْيل كالَهواِدي وال ُعْفُر اللياِلي كالدَّآِدي. تَواِلي ويقاُل : ليسَ 
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 اإِلبِِل َكذِلَك. تَواِليو؛  من الظُّعُِن : أَواِخُرها التَّواِليو

ىو ٍل : َضْرٌب من السُّفُِن َصِغيرٌ  تَلَوَّ ٌل من ، كفَعَوَّ  ألنَّه يتبُع السَِّفينَةَ العُْظَمى ؛ َحَكاهُ أَبو علّيِ في التذكرة. التُّلُوِّ  ، هو فعلول أَو فَعَوَّ

َدةِ  التُّلَّيانُ و ِم الُمَشدَّ ّمِ وفتْحِ الالَّ  .( 4)ماءٍ  : اسمُ  ، بالضَّ

 وفي التَّْكملِة : ماآِن قَريباِن من َسَجا لبَني ِكالٍب.

 .(5)* قُْلُت : فإَذْن نُونه َمْكُسوَرة 

__________________ 
َسيُ ْهَزُم ) ( عل  هامش القاموس : أي الصغري من البغا  ا فاإلضافة عل  معىن من ا واستعما  املفرد مبعىن اجلمض سائغ كثري ا كقوله تعاىل :1)

بُ رَ   وهبذا  اب عما قاله يف شفاء الغلير ا ا ه ا نصر. (اجْلَْمُع َويُ َولُّوَن الدُّ
 لسان والصحاح واألساس. وعجزه يف التهذيب بدون نسبة.وال 13( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : اخلرِي.3)
 ( يف القاموس : ماٌء ا ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.4)
 ( يف معجم البلدان : ابلضم مث الفتح وايء مشددة : وهو تثنية تـَُلّي ثناه الشاعر إلقامة الوزن ا فقا  :5)

 أال حــــــــــــــــــبــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــرد اخلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــام و ــــــــــــــــــلــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا 

ا أمــــــــــــــــرشُ و     يــــــــــــــــ  لــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــو  عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  مــــــــــــــــاء الــــــــــــــــتـــــــــــــــــ 

  

 والتلي أيضاً موضض بنجد يف داير بين  ارب ا وقير هو ماء هلم ا ا ه كتبه مصححه هامش القاموس.
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 وُمتِْليَة. ُمتْلٍ  ، وهو آِخُر النِّتاجِ ألنَّها تْبٌع للمبكَرةِ ، واِحَدتُها إِْبلُُهم َمتاٍل : أَي لم تُْنتَْج حتى صافَتْ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. أَتْلَْيته  : َسبَْقته ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ، أَي تَقَدَّْمته وصاَر َخْلفي. أَتْلَْيته حتى أَتْلُوه يقاُل : ما ِزْلتُ 

  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ.فالناً : اْنتََظَرهُ  اْستَتْلَىو

 فالٌن : َطلََب َسْهَم الِجَواِر ؛ وأَْنَشَد الباِهليُّ : اْستَتْلَىو

مِّ رمـــــــــــيـــــــــــَت فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا  ر اأَلصـــــــــــــــــــــــــَ  إذا ُخصـــــــــــــــــــــــــح

ي     ِ ابغــــــــــــِ اح ٍر عــــــــــــلــــــــــــ  اأَلذحنــــــــــــَ تــــــــــــح ــــــــــــَ تـ (1)مبُســــــــــــــــــــــــــح
 

  
 وهو َمَجاٌز.

 .ُمتاِليهو: راَسلَهُ ، وهو َرِسيلُه  تَاالهُ ُمتَاالةً و

 .الُمتاِلي ويقاُل للحاِدي :

حاحِ : هو الذي يُراِسُل الُمغَني بَصْوٍت َرفِيٍع ؛ قاَل األْخَطل :  وفي الّصِ

ه  ــــــــِ ــــــــل ي هــــــــِ َض صــــــــــــــــــــــَ ــــــــِا كــــــــَبن  َرجــــــــح ب ت اجلــــــــَ ــــــــح ل  صــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــاد     ت ــــــــــــاُء مــــــــــــُ ن حــــــــــــاِوِ  َأو غــــــــــــِ
ُ

ُر املــــــــــــ (2)زجــــــــــــح
 

  
.هكذا أَْنَشَده  اغانيُّ  الَجوهِريُّ له ولعلَّه أَخَذه ِمن كتاِب ابِن فاِرَس ، فإنِّي لم أَِجْده في ِديواِن األْخَطل ؛ قالَهُ الصَّ

 كذا ، كغَنِيٍَّة ، أَي َعِقبَه. تَِليَّةَ  ويقاُل : َوقََع كذا

هاُت إذا تاَلها أَْوالُدها ، الواِحَدةُ  الَمتاِليو  في الَوْحِش ؛ قاَل الّراِعي أَْنَشَده ِسْيبََوْيه : اإِلتاْلءُ  وقد يُْستعارُ ؛  ُمتِْليةو ُمتْلٍ  : األُمَّ

زٌِ   نـــــــــــــح َِة مـــــــــــــَ ريح مـــــــــــــ  يـــــــــــــٍر فـــــــــــــالـــــــــــــنـــــــــــــُ قـــــــــــــِ  هلـــــــــــــا حبـــــــــــــَ

ا     يـــــــــَ تـــــــــالـــــــــِ واذٍت بـــــــــه ومـــــــــَ َش عـــــــــُ َر  الـــــــــَوحـــــــــح (3)تــــــــــَ
 

  
 اإِلبُل التي قد نُتج بَْعضها وبَْعضها لم يُْنتَج. الَمتاِلي وقاَل الباِهليُّ :

 التي أَثْقَلَْت فاْنقَلََب رأُْس َجنِينِها إلى ناِحيَِة الذنَِب والَحياِء. الُمتِْلية جنِّي : وقيَل :وقاَل ابُن 

 قاَل ابُن ِسيَده : وهذا ال يُوافُِق االْشتِقاَق.

جلُ  تَلَّىو  : اْنتََصَب للصَّالة. تَتِْليَةً  الرَّ

 .كالتَّوالي النُّجوِم : أَواِخُرها تَاِلياتو

 ِء.َمْقصوراً : البَِقيَّةُ من الشي ، التاَّل و

 : قَْريةٌ بِمْصَر من المنوفية. تالو

عيِد. تلّىو  ، بالتّْشديد : قْريَةٌ بالصَّ

 : قَْريَةٌ بذمار باليََمن ، عن ياقوت. األَتالءُ و

 َحقَّه عْنَده : تََرك منه بَِقيَّة. تَتَلّىو

 : بَِقَي. تاَلً  له ِمن َحقِّه ، كَرِضَي ، تَِليَ و

َر وبَِقَي. تاَلو  فالٌن بْعَد قَْوِمه تَأَخَّ

 : َجَمَع ماالً َكثيراً ؛ عن ابن األَعرابّيِ. تَتَلَّىو
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اغب. تاَله يَتْلُوه ، بالفتْحِ : َمْصَدر التَّْلوو  إذا اتَّبَعَه ؛ نَقَلَهُ شْيُخنا ؛ وهو في ُمْفرداِت الرَّ

ُلوا الشَّياِطنيُ )ه تعالى : وقْولُ   .(4) (َوات َّبَ ُعوا ما تَ ت ْ

ُث ؛ وقيَل : ما تَتَكَّلَُم به.  قاَل َعطاُء : أَي ما تَُحّدِ

 على فالٍن ويقوُل عليه : أَي يكذُب عليه. يَتْلُو ويقاُل : فالنٌ 

 الشَّياطيُن. تُتَلِّي وقََرأَ بعُضهم : ما

 يَتْبَع فِْعلَه.فالناً : أَي يَْحِكيه و يَتْلُو وهو

ُدها. يُتْلي وهو  بَِقيَّة حاَجتِه : أَي يَْقِضيها ويتَعَهَّ

 فقُِلبَْت للُمَزاَوَجة. تَلَْوتَ  أَْصلُه ال قيَل : ، تَلَْيتَ  في حديث عذاِب القَْبر : ال َدَرْيَت والو

__________________ 
 .«ابيِ »( اللسان والتهذيب وفيهما 1)
 ومل أعثر عليه يف ديوانه. 351/  1والصحاح وجممر اللغة والتكملة ا وجزء من عجزه يف املقايي   «متا ٍ »( اللسان وفيه 2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 281( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .102( سورة البقرة ا اآية 4)
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. يَتْلونَها ، أَي ال يكوُن إِلْبله أَْوالد أَتْلَْيتَ  وقاَل يونس : إنَّما هو وال  ، أَشاَر له الَجْوهِريُّ

 على اْفتَعَلت ِمن أَلَْوَت ؛ وقد تقدََّم. اتَّلَْيتَ  وقيَل : ال

 ، كَسحاٍب : الضَّماُن ، عن ابِن األَْنباِري ؛ وبه فَسَّر قَْول ُزَهْير السابق. التَّالءُ و

. مَخشريُّ  وأَْيضاً الحوالَةُ ؛ نَقَلَهُ الزَّ

 فالٌن على فالٍن أُِحيل عليه. أُتِْليَ و

تَه كأَتْلى. تَلَىو  : أَْعَطى ذمَّ

 ِرَد يَتْبَُع الَمْطروَد ؛ كما في األساِس.اإِلبَل : َطَرْدتُها ألنَّ الطا تَلَوتُ  : (1)وِمن المجاِز 

. بالكْسِر : التِّنَاَوةُ و : [تنو]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

ت به وقد جاءَ   .التِّنَاَوةُ  في حِديث قَتَاَدةَ : كاَن حميُد بُن هالٍل ِمن العُلماِء فأََضرَّ

راَعةُ ؛ يُريُد به  كالتِّنايَةِ  على طريِق قَْريَِة األَْهواِز ؛ (2)وكان نََزَل   الُمذاَكَرةِ وِهْجراُن الُمداَرَسِة ،تَْركُ  قاَل ابُن األثيِر : هي الِفالَحةُ والّزِ

ا أَْن تكوَن لُغَةً. ا أَْن تكوَن على الُمعاقَبَِة وإمَّ  بالياِء ؛ حَكاها األَْصمعيُّ ؛ فإمَّ

 ، بالنوِن والباِء ، أَي الشََّرِف. النِّباَوة ويُْرَوى

َر بالشَّرف.  وقاَل شْيُخنا : وُرِوي بالباِء والنوِن وفُّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : األَْقداُم. األَتْناءُ 

 : األَْقراُن. األَتْناءُ و

 َغفََل. ما نَّصه : قاَل ابُن األَعرابّيِ : أَي« ه ب و»أَْهَملَه الَجوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن ، وقاَل في تْركيِب  ، كَدَعا : تََهاو : [تهو]

 ونَقََل شْيُخنا عن أَبي حيَّان : ِزيَدِت التاُء األُولى في فَةٌ منه.طائِ  أَي بالكْسِر : وِسْهواٌء وِسْعواٌء ؛ كلُّ ذِلكَ  من اللَّْيلِ  تِْهواءٌ  َمَضى يقاُل :و

فَكالُمه صِريٌح في ِزياَدةِ التاِء وفَتْحها وأَنَّ للَكْسِر لُغَةٌ ، فالصَّواُب ِذْكُرها في هوى. : األُولى من اللْيِل وقد جاَء فيها الَكْسر ، قاَل  تِْهَواء

 ْجَهْين أَو أَْكثر ، انتََهى.وفي كالِم المصنِِّف نََظٌر من وَ 

 أَي ساَعةٌ منه كما َسيَأْتي. تَْهواءٌ و* قُْلُت : وَكَذِلَك ابُن ِسيَده في هوى ، فقاَل : َمَضى َهِويٌّ من اللْيِل وُهِويٌّ 

ها ُهنَْيَدةَ بْنت ياِسر. ، كُسَميَّةُ : بِْنُت الُجوِن َرَوتْ  تَُهيَّةُ و  عن أُّمِ

ا يُْستدرُك ع  ليه :* وممَّ

 ، بالضّمِ : قَْريةٌ بِمْصَر. تُها

 : الصَّحارى البَِعيَدةُ. االتهاءُ  وقاَل ابُن األعرابّيِ :

 : الفَْرُد. التَّوُّ و : [توو]

يُريُد أَنَّه يَْرمي  ؛ «تَوٌّ  والسَّْعيُ  تَوٌّ  واالْستِْجمارُ  تَوٌّ  الطوافُ »الحِديُث : ومنه فصاَر َزّواً ، أَْي كاَن فَْرداً فصاَر َزْوجاً ؛  تَّواً  يقاُل : كانَ 

ةٌ الجماَر في الحّجِ فَْرداً ، وهي َسْبُع حصياٍت ، ويَطوُف َسْبعاً ، ويَْسعى َسْبعاً ؛ وقيَل : أَراَد بفَْرِديَِّة الطَّواِف وال سَّْعي أَنَّ الواِجَب منهما مرَّ

رُ  ل أَْولى الْقتِرانِه بالطَّ واِحَدةٌ ال يُثَنَّى وال يَُكرَّ واِف  ، ِسواء كاَن الُمحرُم ُمْفرداً أَو قاِرناً ؛ وقيَل : أَراَد باالْستِْجمار االْستِْنجاَء ، واألَوَّ

 والسَّْعي.

 .أَتْواءٌ  ج ال تجعُل له قُوًى ُمْبَرَمة ، الَحْبُل يُْفتَُل طاقاً واِحداً  : التَّوُّ و
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ه فالٌن من َخْيِله بأَْلفٍ  ِل.أَْلٌف من الَخيْ  : التُوُّ و  ، يَْعنِي رُجٍل أَي بأَْلٍف واِحٍد. تَوِّ  يقاُل : َوجَّ

 : أَي تامٌّ فَْرٌد. تَوّ  وقيَل : أَْلف

ْنيا واآلِخَرة ؛ عن أَبي َعْمرو. الفارُغ من ُشْغِل الدَّاَرْينِ  : التَّوُّ و  الدُّ

 ِصُف تَْسنيَم القَْبر ولَْحَده :قاَل األَْخَطل يَ  البِناُء الَمْنصوُب ؛ : التَّوُّ و

__________________ 
 ( يف األساس : ومن الكفاية.1)
 ( يف اللسان : نز  قرية عل  طري  األهواز.2)
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رِي و  ىن َد حـــــــــافـــــــــِ ُت فـــــــــيـــــــــمـــــــــا قـــــــــد بـــــــــَ نـــــــــح  قـــــــــد كـــــــــُ

ال     ه َدحــــــــــــح ــــــــــــَ ل فــــــــــــَ ونا وَأســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ ُه تـ ــــــــــــَ ي ــــــــــــِ ال (1)َأعــــــــــــَ
 

  
ْعر َدحال ، وهو بمْعنَى   لَْحٍد ، فأدَّاه ابُن األَعرابّي بالمْعنَى.وجاَء في الّشِ

ةُ و ماِن. يقاُل : َمَضتْ  بهاٍء : السَّاَعةُ  ، التَّوَّ ةٌ  ِمن الزَّ  من اللْيِل والنهاِر ، أَي ساَعةٌ. تَوَّ

ةٌ  في حِديِث الشَّْعبي : فما َمَضْت إالَّ و  وقاَل ُملَْيح : ؛ حتى قاَم األَْحنَف ِمن َمْجِلَسه تَوَّ

تح  فــــــــــِ ح فــــــــــفــــــــــاضــــــــــــــــــــــــَ و ًة مث مل تــــــــــَ ــــــــــَ ي تـ وعــــــــــِ  ُدمــــــــــُ

رَُج     اح متــــــــــَح (2)عــــــــــلــــــــــي  وقــــــــــد كــــــــــادت هلــــــــــا الــــــــــعــــــــــَ
 

  
ة : ة * قُْلُت : ومنه قَْوُل العامَّ  قاَم أي السَّاَعةُ. تَوَّ

 أَي فَْرداً. : تَّواً  جاءَ و

ُجهُ شي وقاَل أَبو عبيٍد وأَبو زْيٍد :  .بتَوِّ  ببَْعِض الطَّريِق فليسَ ٌء فإْن أَقاَم إذا جاَء قاِصداً ال يُعَّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل : جاءَ  أَتْوى  َوْحده ، وأَْزَوى إذا جاَء َمعَه آَخُر. تَّواً  الرَّ

ةً قُْلَت َعقَْدته  واِحٍد ، قاَل : بتَوِّ  وإذا َعقَْدَت َعْقداً بإداَرةِ الّرباط َمرَّ

نِّ  شـــــــــــــــــــــــــــَ تح مـــــــــــــن الـــــــــــــَوخح ة لـــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ  جـــــــــــــارِي

ــــــــــــــــعــــــــــــــــقــــــــــــــــِ     َوِّ ال ت ــــــــــــــــح ن
َ

َ  ابملــــــــــــــــ طــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ن  ُد املــــــــــــــــِ

  

 (3)إال  بتَـوِّ واِحٍد َأوَتنِّ 

 .تَوِّ  زائَِدةٌ ، واألَْصل فيها تاء َخفَّفَها ِمن تَنِّ  ، والنُّون في تَوِّ  أَي نِْصف

 ، كَرِضَي : َهلََك. تَِوَي تََوى ي : [توي]

حاحِ :  : َهالُك الماِل. التََّوى وفي الّصِ

 ذهاُب ماٍل ال يُْرَجى.وقاَل غيُرهُ : 

 أَي ال َضيَاع وال َخَساَرة. «عليه تََوى ذلَك الذي ال»في حِديِث أَبي بْكٍر ، وقد ذكر من يُْدَعى ِمن أَْبواِب الجنَِّة فقاَل : و

 أَْذَهبَه هللاُ فهو َذاِهٌب. : تَوٍ  هللاُ فهو أَتْواهُ و

 قاَل الشَّاِعُر : ، كغَنِّيِ : الُمِقيُم ؛ التَِّويُّ و

ا  ـــــــــــومـــــــــــًا َأجـــــــــــاهبـــــــــــَ و َت األصـــــــــــــــــــــــــداُء ي  إذا صـــــــــــــــــــــــــَ

ريـــــــــــــُب     الِة غـــــــــــــَ ِوييف ابلـــــــــــــفـــــــــــــَ (4)صـــــــــــــــــــــــــــدً  وتـــــــــــــَ
 

  
 قاَل ابُن ِسيَده : هكذا أَْنَشَده ابُن األْعرابّيِ ، قاَل : والثاُء أَْعَرُف.

ا في العُنُِق فأَْن يُْبَدأَ به من اللِّهِزمِة ويُْحَدَر ِحَذاء العُنُِق َخّطأً ِمن هذا الجانِِب وَخّطاً ِمن هذا  ، بالكْسِر : ِسَمةٌ في الفَِخِذ والعُنُِق ، التِّواءُ و فأَمَّ

 تِواءٌ  وبَِعيٌر به َمتِْويٌّ  طٌّ في َعْرِضها ، يقاُل : منه بَِعيرٌ الجانِِب ثم يُْجَمُع بيَن َطَرفَْيهما ِمن أَْسفَل ال ِمن فوُق ، وإذا كاَن في الفَِخِذ فهو خَ 

 ؛ قالَهُ ابُن ُشَمْيل. أَتِْويَةٍ  وثالثة تِواآنِ و

ِليبِ  في ِسَماِت اإِلبِِل َوْسمٌ  التِّواءُ  وفي تَْذكرةِ أَبي علّيِ عن ابِن حبيٍب :  َطويٌل يَأُْخذُ الَخدَّ ُكلَّه. كَهْيئَِة الصَّ

 وِر.يكوُن في َمْوِضع اللَّحاِظ إالَّ أَنَّه ُمْنَخفَض يُْعَطف إلى ناِحيَِة الَخّدِ قَِليالً ، ويكوُن في باِطِن الَخّدِ كالثُّْؤثُ  التَِّواءُ   األَْعرابّيِ :وقاَل ابنُ 

ثاِن ؛ التَُّويِّيانِ  بِن أَحمَد بِن َجْعفَر ا الُحَسْينِ عبُد هللِا اْبن أَبو بْكرٍ وأَحمُد ،  أَبو حاِمدٍ  ، كُسَمّيِ : من أَْعماِل َهَمَذاِن ، منه تَُويٌّ و فأَْحمُد  الُمحّدِ

لَقّي ؛ وقاَل : ك اَن ِمن أَْعياِن شيوخِ َهَمَذاَن ، َسِمَع منه أَبو بْكٍر هبةُ هللِا ابُن أُْخت الطَّويل ، وأَُخوه عبُد هللِا َرَوى عن أَبيِه وغيِرِه وعنه الّسِ

 َجيَِّدةٌ.وكانت عْنَده أُُصوٌل 
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__________________ 
 و ا مبعىن.« دحال»بد  «  دا»والتكملة ا ويف اللسان والتهذيب برواية ابن األعرايب  176( ديوانه ص 1)
 . مترح. واللسان... برواية : فبات 1039/  3( شرح أشعار اهلذليا 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
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 الفَْضِل محمُد َرَوى عن أَبي القاِسِم القَُشْيرّي.* قُْلُت : وأَُخوهما أَبو 

َرَوى عن الحافِِظ أَبي العالِء أَحمد بِن محمِد بِن نَْصر الَهَمذانّي ، وعنه  التُّويّييُّ  أَْيضاً : أَبو المنيعِ أَسعُد بُن عبِد الكريم بِن أَحمدَ  تَُوّيِ  ومن

؛ قاَل شيرويه : َرَوى عن أَبي  التَُّويّيي ابُن أَِخي اإلمام أَبي عبِد هللاِ  التَُّويّييُّ  حِ سعُد بُن َجْعفَرأبو القاِسم عبُد السالم بُن َشعيٍب ؛ وأَبو الفتْ 

 الفَِقيهُ الشافِِعيُّ كاَن يَْحفَُظ المهذّب ، َرَوى عن أَبي الَوْقت وكاَن فاِضالً. التَُّويّييُّ  عبد هللِا بِن فنجويه ؛ وعليُّ بُن عبِد هللاِ 

 في الُحُروِف اللّيِّنَِة. تَْصغيُرهُ ؛ وَسيَأتي تَيّاو: تَأْنِيُث ذَا ،  تاو تِيو

 : الطَّايَةُ في َمعانِيها. التَّايَةُ و

َرة ، وذِلَك هو قاِعدَ  ْبط من المصنِّفين ة أَْرباِب قاَل شْيُخنا هو إِحالَةٌ على ما لم يُْذَكر ؛ ولو قاَل ذِلَك في الطَّايَِة كاَن أَْنَسُب ألنَّها ُمَؤخَّ الضَّ

ل.  فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِء.المال ، كَسعَى ، َحَكاه الفاِرِسيُّ عن طيِّي تََوى

 قاَل ابُن ِسيَده : وأََرى ذِلَك على ما َحَكاهُ ِسْيبََوْيه ِمن قْوِلهم بَقَى وَرَضى.

 ابُن فاِرَس ونَقَلَهُ الحافُِظ في الفَتْح.، كَسحاٍب : َهالُك الماِل وِضياُعه ، َحَكاهُ  التََّواءُ و

 فالٌن مالَهُ : إذا َذَهَب به. أَتْوىو

 : أَي إذا َمنَْعَت الماَل ِمن َحقِّه أَْذَهبَه هللاُ في غيِر َحقِّه. َمتْواةٌ  ويقولوَن : الشُّحُّ 

ً  ، وقد َمتِْويٌّ  وبعيرٌ   .ةٍ أَتِْويَ  ؛ وبها ثالثَةُ  َمتواةٌ  ؛ وإبلٌ  تََوْيتُه تيّا

. التَُوىو اغانيُّ  ، كُهدَى : الَجواِري ؛ نَقَلَهُ الصَّ

 املثلثة مع الواو والياء فصل الثاء
 كلُّه. ، كالسَّْعيِ ، وكالثََّري : اإِلْفسادُ  *الثَّأْيُ  : [ثأي]

 أَي أَْصلََح الفَساَد. ، «الثَّأْي وَرأَبَ »:  عنهماهللارضيحِديُث عائَِشةَ تَِصُف أَباها ، ومنه ِمن اإِلْفساِد ؛  الِجراُح والقَتُْل ونَْحُوهُ  قيَل :و

َحاحِ :  الَخْرُم والفَتْق ؛ قاَل جريٌر : الثَّأَي وفي الّصِ

َب   ــــــــــ  ــــــــــث ُ  ال ــــــــــِ ــــــــــر ات مــــــــــوُن وال ــــــــــح ي َ
ُد املــــــــــ ــــــــــِ ــــــــــواف  هــــــــــو ال

ِت     ريَِة َزلــــــــــ  ُر يــــــــــومــــــــــًا ابلــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــح ــــــــــ  (1)إذا الــــــــــنـ
 

  
حتى تَِصيَر الَهْمزة بَْعَد األَلِف  الثَّأَى بَْينهم ، قاَل : ويَجوُز للشاِعِر أَْن يَْقلَب َمدّ  الثَّأَى وقاَل اللَّْيُث : إذا َوقََع بيَن القَْوِم ِجراحاٌت قيَل َعُظم

 كقَْوله :

 (2)إذا ما  َء يف َمَعّد 
 َ  ى.وِمثْله َرآهُ وَراَءهُ كَرعاهُ وَراَعه ونَاَء ونَأ

 وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للشاِعِر : فيهم : قَتََل وَجَرَح ؛ أَثْأَىو

ِء  َن إَثح ِث ومـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح َك مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــَ  اي لـــــــــــــــــَ

ـــــــــــــاِء     ب ِر وابلســـــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــح ت ـــــــــــــقـــــــــــــَ ُب ابل قـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــُ (3)يـ
 

  
 وفََساُدها ، هذا هو األْصُل في َمْعناه. َخْرُم ُخَرِز األَديمِ  ، بلُغَتَْيه ؛ الثَّأَىو

 ثَئِيَ  نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن الِكَسائي قاَل : والِفْعُل كَرِضَي ؛ عن ابِن جنِّي ؛ وهو راِجٌع إلى مْعنَى األَّول ،  ويَِدقَّ السَّْيُر ؛أَو أَْن تَْغلَُظ إِْشفاهُ 

 .يَثْأَى ثَأىً  الَخْرزُ 

 َشديداً. ثَأىً  ، مثال ثَعَى ، يَثْأَى الَخْرزُ  ثَئِيَ  وِمثْلُه في كتاِب الَهْمز ألبي َزْيد قاَل :
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 يَْسعَى. َسعَى ِمثْلُ  يَثْأَى الَخْرزُ  ثَأَى قاَل أَبو عبيٍد :و

__________________ 
 ابالصر والقاموس : مل يوضض هلا ما يد  عل  اهنا من الواوي او اليائي فهي منهما. (*)
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان ويف التهذيب :2)

  ء يف معدِّ إذا ما كان 
 ( يف الصحاح :3)

 اي لك من عيش ومن إ ء
 واجملمر. 399/  1والشطران يف اللسان واملقايي  
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قلي على الحاِشيَِة. وِمثْلُه في التْهِذيِب لألَْزهِرّيِ.  وهكذا ُوِجَد في نسخِة الصَّ

ي : وَحَكى ُكراٌع عن الِكسائي  َك أن ينخِرَم حتى يَصيَر َخْرَزتان في َمْوِضعٍ.، وذلِ  يَثْأَى الَخْرزُ  ثَأَى قاَل ابُن بَّرِ

 * قُْلُت : وهو ُمخاِلٌف لَما نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن الِكسائي.

ي : قيَل ُهما لُغتاِن ، قاَل : وأَْنَكر ابُن َحْمزةَ فَتَْح الَهْمزة.  قاَل ابُن بَّرِ

كاَكةُ. الثَّأْوُ و ْعُف والرَّ  : الضَّ

 بهاِء : النَّْعَجةُ الَهِرَمةُ. ، الثَّأَْوةُ و

 قاَل الشاِعُر : الشَّاةُ الَمْهُزولَةُ ؛ قاَل اللَّْحيانيُّ : هيو

ِه  هــــــــــــا يف ََثحَوٍة مــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــاهــــــــــــِ ــــــــــــُ رِم ذح غــــــــــــَ ــــــــــــُ  تـ

ُر     الئــــــــِ يــــــــاُه الــــــــقــــــــَ تح تــــــــلــــــــك الشــــــــــــــــــــــِّ ورِكــــــــَ (1)فــــــــال بــــــــُ
 

  
 البَِقيَّةُ القَِليلَةُ من َكثيِر. : الثَّأَْوةُ و

 ، كالثََّرى : آثاُر الُجْرحِ. الثَّأَىو

 ِمن األَْوراِم َشّر ِمن الضواِء. الثَّأى وفي التّْكِملَِة :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِة : أَثْأَى مَّ  األَديَم : َخَرَمهُ ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ وهو في كتاِب أَبي زْيٍد ؛ ومنه قَْوُل ذي الرُّ

راَء عشـــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــة وَ  وارِ  (2)فـــــــــــــــح  َزهــــــــــــــا َأَثحَ  خـــــــــــــــَ

بُ     تـــــــَ هـــــــا الــــــكــــــُ نــــــَ يـــــــح ه بـــــــَ تـــــــح عــــــَ يـــــــ  ٌر ضــــــــــــــــــــَ لحشـــــــــــــــــــــَ  ُمشــــــــــــــــــــَ

  
 ، كالثََّرى : األَْمُر العَِظيُم يَقَُع بيَن القَْوِم. الثَّأَىو

قاُء عْنَد الَمْخِض. الثُّْؤيَةُ و ّمِ : ِخْرقةٌ تُْجَمع كالُكبَِّة على وتِِد الَمْخض لئاَلَّ يَْنخِرق الّسِ  ، بالضَّ

أَن يُْجَمَع بيَن ُرُؤوِس ثالِث َشَجراٍت أَو َشَجرتَْيِن ، ثم يُْلقى عليها ثوٌب فَيُْستَظلَّ به ؛ وَسيَأْتي في ثوى. وقاَل  الثَّأْيَة وقاَل ابُن األْعرابّي :

 ِمن الناِس ، ِمثَال أَثِْفيٍة ، أَي جماَعةً. أَثْئِيةً  اللَّْحيانِيُّ : رأَْيت

 ؛ قاَل الشَّاِعُر : ثُبَة ثُبَة : الَجْمعُ  التَّثْبِيَةُ  ي : [ثبي]

ِد  مـــــــــح ح الســـــــــــــــــــــــيـــــــــُف بـــــــــغـــــــــري غـــــــــِ لـــــــــُ  هـــــــــر َيصـــــــــــــــــــــــح

ِد     كـــــــــح ه مـــــــــن شـــــــــــــــــــــــُ تـــــــــَ فـــــــــح لـــــــــ  بِّ مـــــــــا ســـــــــــــــــــــــَ ثـــــــــَ (3)فــــــــــَ
 

  
 أي فأَضْف إليه َغْيَره واْجَمْعه.

 نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن األَصمعّي. األَْمِر ؛الدَّواُم على  : التَّثْبِيَةُ و

 الثَّناُء على الحّيِ. التَّثْبِيةُ  قاَل أَبو َعْمرو :و

 زاَد غيُرهُ : دْفعَة بْعد دْفعٍَة.

ْمَخشريُّ : هو الثَّناُء الَكثيُر كأنَّما أَْوَرد عليه  منه. ثُباتِ  وقاَل الزَّ

اغُب : هو ِذْكُر متفرق الَمحاس  ن.وقاَل الرَّ

 قاَل الَجْوهِريُّ : وأَْنَشَد جميعاً بيَت لبيٍد :

ه  لـــــــــــــــُ وح نـــــــــــــــاًء مـــــــــــــــن كـــــــــــــــرمٍي وقــــــــــــــــَ يبِّ ثـــــــــــــــَ ثـــــــــــــــَ  يــــــــــــــــُ

َرِب     ة واشــــــــــــــــــح يـــــــ  حــــِ عــــم عــــلــــ  ُحســــــــــــــــــِن الــــتــــ  (4)أال أنــــح
 

  
ياَدةُ إصالُح الشَّي : التَّثْبِيةُ و  عليه ، قاَل الجْعِديُّ : ء ، والّزِ
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ا  وهنــــــــــــــَ لــــــــــــــُ فــــــــــــــِ ون أَرححــــــــــــــامــــــــــــــًا وال حيــــــــــــــَ بــــــــــــــ  ثـــــــــــــــَ  يـــــــــــــــُ

ُب و     ــــــــــــذ واهــــــــــــِ هــــــــــــا ال تــــــــــــح ــــــــــــَ بـ الَ  ُودِّ َذهــــــــــــ  (5)َأخــــــــــــح
 

  
ُموَن ؛ قالَهُ َشِمٌر.  أَي يُعَّظِ

ه وِزْد عليه. ثَبِّ  يقاُل : االتْماُم. : التَّثْبِيةُ و  َمْعروفََك أَي أَتِمَّ

َر قَْوُل  التَّْعِظيُم ؛ : التَّثْبِيةُ و موَن يَْجعلُونَهاوبه فُّسِ  .ثُبَةً  الجْعِدّيِ أَْيضاً ، أَي يُعَّظِ

 وتَْلَزَم َطِريقَتَه ؛ أْنَشَد ابُن األْعرابّي قَْوَل لبيٍد : أن تَسيَِر بِسيَرةِ أَبِيكَ  : التَّثْبِيةُ و

__________________ 
 ا أي حلف هبا جمازفاً غري متثبت فيها. ( اللسان والتهذيب والتكملة ا واهلاء يف تغزرمها لليما الجي كان أقسم هبا1)
 ( يف اللسان : وفراَء غرفيٍة.2)
 ( اللسان.3)
 .401/  1واملقايي   156/  15واللسان والصحاح والتهذيب :  ب  28( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .156/  15التهذيب كرواية « املذاهب»ويف اللسان : « ذهبته الذواهب»ويف التكملة : « موما  فلوهنا»( اللسان وفيه 5)
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  ٍ يـــــــــــــــح ِر قــــــــــــــــَ يبِّ يف الـــــــــــــــبـــــــــــــــالِد بـــــــــــــــذِكـــــــــــــــح  أُثـــــــــــــــَ

ـــــــــــــالُد وَ     ـــــــــــــب ـــــــــــــا ال ـــــــــــــن وُخ ب وح َتســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــَ (1)َود وا ل
 

  
 هنا أُثْني. أُثَبّي قاَل ابُن ِسيَده : وال أَْدِري ما َوْجه ذِلَك ، قاَل : وعْنِدي أنَّ 

كايَةُ من حاِلَك وحاَجِتَك. : التَّثْبِيةُ و  الّشِ

 االْستِعداُء. وأَْيضاً :

 والشَّّرِ ِضدٌّ. ( 2)َجْمُع الَخْيرِ  وأَْيضاً :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َر قَْوُل الراجِز : (3): َكثَْرةُ العَْذِل  التَّثْبِيةُ   واللّْوِم من هنا وهنا ؛ وبه فُّسِ

َذّب  َر أمــــــــــــــــــِ دح مح َد مــــــــــــــــــن ذي تــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــَ

يبِّ     ثـــــــــــــــــَ
ُ

ٍء عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  املـــــــــــــــــ َوَس َأاب  (4)َأشـــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ، كغَنِّيِ : الَكثيُر الَمْدح للناِس. بِيُّ الثَّ و

 الماَل : َحفْظتَه ، عن ُكراعٍ. ثَبَّْيتُ و

 ، أَي أَْعِرفُه َمْعرفةً أُْعجمها وال أَْستَْيقنها. تَثْبيةً  ويقاُل : أَنا أَْعِرفُه

 .(5): أَي َمْجموٌع َمْحصوٌل  مثْبيٌّ  ومالٌ 

 هللاُ لََك النِّعََم : َساقَها. ثَبَّىو

َدةِ ، وإنَّما أَْطلَقَه اْعتِماداً على الشُّْهرةِ ؛ ؛ الثُّبَةُ ويو  : [ثبو]  َوَسُط الَحْوِض. بالضّمِ وتَْخفيِف الموحَّ

 ما هو ِمن الواِو ونَْحو أَخ وأَب وَسنَة وِعَضة.الواو ، واْستََدّل على ذِلَك بأنَّ أَْكثَر ما ُحِذفَْت الُمه ، إنَّ  ثُبَة قاَل ابُن جنِّي : الذَّاهُب ِمن

ي : االْختِياُر عْنَد الُمحقِّقين أنَّ  َحْمالً على أََخواتِها ألنَّ أَْكثَر هذه األَْسماء الثُّنائِيّة أَن تكوَن الُمها  ثُْبوة ِمن الواِو ، وأَْصلُها ثُبَة قاَل ابُن بَّرِ

 ْن يكوَن ِمن ثَبَّْيت الماَء أَي َجَمْعت ، وذِلَك أنَّ الماَء إنَّما تَْجمعُه ِمن الَحْوِض في وسِطِه.واواً نَْحو ِعَزة وِعَضة ، ويَجوُز أَ 

 وَجعَلَها أَبو إْسحاق ِمن ثاَب يَثُوب ، واْستََدّل بقَْوِلهم ثَُوْيبَة.

ِعَوض ِمن الواِو الذَّاِهبَِة ِمن وسِطه ألنَّ أَْصلَه ثُْوب ، كما قالوا : أَقاَم َوَسُط الَحْوِض الذي يَثُوُب إليه الماُء ، والهاُء  الثُّبَةُ  قاَل الَجْوهِريُّ :

ُضوا الهاَء من الواِو الذَّاِهبَة ِمن َعْيِن الِفْعل.  إقامةً وأَْصلُه إْقَواماً ، فعوَّ

احه. ه ُشرَّ ح به في التَّْصريح وأَقَرَّ  * قُْلُت : وهو الذي َصرَّ

 ِمن النَّاِس ؛ قاَل ُزَهْيٌر : الجماَعةُ  : الثُّبّةُ و

راٍم و  ٍة كــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ ُدو عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ثـــــــــــــــــُ  قــــــــــــــــد َأغــــــــــــــــح

اُء     مــــــــــــا َنشــــــــــــــــــــــــــَ ِديــــــــــــَن لــــــــــــِ اَو  واجــــــــــــِ (6)َنشــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اغُب : الَمْحذوُف منه الياُء بخالفِ   الَحْوِض. ثُبَة قاَل الرَّ

ل.* قُْلُت : وألَْجل هذا أَشاَر المصنُِّف بالياِء والواِو َجِميعاً   فتأَمَّ

ّمِ أَْيضاً عن ابن جنِّي ، وأَْصلُها كاألُثْبِيَِّة ،  .ثُبَيٌ  بالضَّ

هما ، ثُبُونَ و ثُباتٌ  العُْصبَةُ من الفُْرساِن ، ج : الثُّبَةُ و  ؛ بالكْسِر أَْيضاً على َحّدِ ما يطَّرُد في هذا النّْوعِ. ثِبُونَ و ، بَضّمِ

ِ  َعْمُرو بنُ و  وهو الذي أَشاَر على النُّْعمان بِن مقرن بُمناَجَزةِ أَْهِل نََهاَوْند.  ،، كُسَمّيِ : َصحابيٌّ  ثُبَّي
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْهته إليه. ثَبَْوتُ   له َخْيراً بَْعَد َخْيٍر أَو شّراً : إذا َوجَّ

 : أَي قْطعَةٌ بْعَد قْطعٍَة. ثُبَاتٍ  وجاَءِت الَخْيلُ 

 : األثابيُّ واألَثابِيَةُ ، الهاُء فيها بََدٌل ِمن الياِء األَخيَرةِ ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لُحَمْيٍد األَْرقط : األُثبِيَّةِ  وَجْمعُ  : الثُّبَيَّةُ  الثُّبَةِ  وتَْصغيرُ 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب ا ولي  يف ديوانه.1)
 .«الشرِّ واخلريِ »( يف القاموس : 2)
 .«العد »وابألصر ( عن اللسان 3)
 ( اللسان.4)
 .«جمعوٌ  ثُباتٍ »( يف األساس : 5)
 واللسان. 11( ديوانه ط بريوت ص 6)
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 (1)دون أُ يّب من اخلَيحِر ُزَمرح 
 ، بالضّمِ والقَْصر : العالي ِمن َمجاِلِس األَْشراِف. الثُّبَىو

انّي :قاَل ابُن األَْعرابّيِ : وهو َغِريٌب ناِدٌر لم  مَّ  أَْسَمْعه إالَّ في ِشْعِر الفند الّزِ

ُت اخلــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــَر مــــــــــــــــــــــــن آ   رَكــــــــــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــــــــــَ

َّب الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاد    ي يف الــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــ  ُر ــــــــــــــــــــِح  لــــــــــــــــــــِ

  

فــــــــــــــــــــــاِدي الــــــــــــــــــــــَوحح  فــــــــــــــــــــــاَد  كــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــــَ

بـــــــــــــــــــاِ      َف رِئـــــــــــــــــــح (2)ِش مـــــــــــــــــــض َأغحضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ألنَّها الٌم ، وَجعََل ابُن جنِّي هذا الباَب ُكلَّه ِمن الواِو.قاَل ابُن ِسيَده : وقََضْينا على ما لم يَْظهر فيه الياء ِمن هذا الباب بالياِء 

 ، بالضّمِ : الجماَعةُ ؛ كاألثْبَيَِة ، بالَهْمزةِ. األُثبِيَّةُ و

. ، كالثََّرى. الثَّتى ي : [ثتى]  هكذا َضبََطه ابُن األْنباِري. وقد أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

اء ؛ أَو ُحسافَتُه ، عن أَبي حنيفَةَ ؛ ْمِر ؛كَظْبيٍ : قُشوُر التَّ  ، الثَّتْيُ  أَو  وهذه عن أَبي حنيفة. ؛ ( 3)وَرِديئُهُ  عن الفرَّ

اء. ُدقاُق التِّْبنِ  قيَل :و  وُحطاُمه ؛ عن الفرَّ

ا َدقَّ و  ؛ قاَل : الثَّتَى فهو ُكلُّ ما َحَشْوَت به ِغراَرة ِممَّ

 كبن ه ِغراَرٌة َمأَل  َثىت
 ويُْرَوى :

 َمأَل  َحىَت  ........
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َسِويُق الُمْقل ، كالَحتَى ، عن اللّْحيانّي. الثَّتَى

 أْهَملَهُ الَجْوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن. ثََجا ، كَدَعا ، ثَْجواً :و : [ثجو]

 َسَكَت. وفي التّْكِملَِة عن ابِن األْعرابّي : أَي

 تَه.أْسكَ  أَثْجاهُ غيُرهُ :و

قَهُ. ( 4)ثَْلثَلَ  عن ابِن األْعرابّيِ : ثََجاو قَه كاَن أَْخَصر. َمتاَعهُ وفَرَّ  ولو قاَل : وَمتاعه فَرَّ

. الثَّْدواُء ، َمْمدوَدةً.و : [ثدو]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. ع وهو :

ُجِل أَْيضاً ، وهو األَْفَصُح األَْشَهُر عْنَد  خاصٌّ بالمْرأةِ أَو عامٌّ ، ، ويُْكَسُر وكالثََّرى ؛ األُْولى أَْشَهَرهنَّ ؛ الثَّْديُ  ي : [ثدى] أَي يكوُن للرَّ

. يَُذكَّرُ  حاحِ. ِلّيِ ،، كحُ  ثُِديٌّ و أَثْدٍ  ج والتَّْذكيُر هو األَْفَصح ، ويَُؤنَُّث ، اللّغويِّين ، وعليه اْقتََصر الَجْوهِريُّ  أَي بالضّمِ على فعُول كما في الّصِ

ا قَْوُل الشاِعِر : ثِِديٌّ وقاَل :   أَْيضاً بَكْسِر الثاِء لَما بَْعَدها ِمن الكْسِر ؛ فأمَّ

يــــــــــاٍت  لــــــــــِّ ت الــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــاُء ُمســــــــــــــــــــــــَ حــــــــــَ بــــــــــَ  فــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــح

ِديـــــــــــــنـــــــــــــا     ُددحَن الـــــــــــــثـــــــــــــ  ن  الـــــــــــــويـــــــــــــُر ميـــــــــــــَح (5)هلـــــــــــــُ
 

  
 أَنَّه أَراَد الثُِّديَّا فأَْبَدَل النُّوَن ِمن الياِء للقافِيَِة.فإنَّه كالغلِط ، وقد يَجوُز 

 وهو الَمْقتوُل بالنَّْهروان. ، كُسَميَّةَ : لَقَُب ُحْرقوِص بِن ُزَهْيٍر ، َكبيِر الَخواِرجِ  الثَُّديَّةِ  ذُوو
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اء عن بعضِهم تَْحُت ؛ من بالُمثَنَّاةِ  ذُو اليَُديَِّة ، أَو هو  قاَل : وال أََرى األْصَل كاَن إاّل هذا ولكن األحاِديَث تَتابَعَْت بالثاِء. نَقَلَه الفرَّ

 إنَّه ُمَذكَّر يقوُل إنَّما أْدخلُوا الهاء في الثَّْدي لَقَُب رُجٍل اْسُمه ثُْرملة ، فَمْن قاَل في الثَُّديَّةِ  وقاَل الجْوهِريُّ : ذو

__________________ 
 ( الصحاح ا ويف اللسان :1)

 كــــــــــــــــــــبنــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــان امــــــــــــــــــــتضــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــظــــــــــــــــرو     ــــــــــــــــت ــــــــــــــــن ــــــــــــــــدا أو  شـــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــص ي ــــــــــــــــد ب  ق

  

 دون أ يب مـــــــــــــــــــــــــــن اخلـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــر زمـــــــــــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــان املـــــــــــــدر    ـــــــــــــب ـــــــــــــفـــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــئ ـــــــــــــن  ضــــــــــــــــــــــــــار غـــــــــــــدًا ي

  

 وفيها مخسة شطور ابختالف عن رواية اللسان ا انظرها فيها.« صئبان املطر»ويف األساس : 

 ( اللسان.2)
 ( يف القاموس : وَرِدي ُه.3)
 بلبر.( يف التكملة : 4)
 .«مسليات»( اللسان. وابألصر 5)
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غري ألن  َمعحناه اليد  َدار (1)الت صـــــــــــــح ريًَة مقح ي ا وذِلَك أن  َيَده كانتح َقصـــــــــــــِ م كانوا يقولوَن فيه ُذو  الث دح ا يد   عل  ذِلَك أهن 
يعاً ا انتَـَه . الث دية الُيَدي ِة وُذو  مجَِ

ِة ما  الثَّْدي ، بَحْذِف النوِن ، ألنَّها ِمن تَْركيبِ  الثَّْنُدَوة ، وقيَل : هو تَْصغيرُ  ثَْدي وقيَل : كأنَّه أَراَد قِْطعَةً ِمن واْنِقالب الياِء فيها واواً لضمَّ

 قَْبلها ، ولم يضر اْرتكاِب الَوْزن الشَّاذ لْظُهور االْشتِقاِق.

َم هللاُ وْجَهه ؛ ، العاِمِريّ  لَقَُب َعْمِرو بِن ُودِّ  أَْيضاً : الثَُّديَّة ذُوو كاَن فاِرَس قَُرْيش يَْوَم الَخْنَدِق ، قُتَِل وهو ابُن  قَتِيِل علّيِ بِن أَبي طاِلٍب ، َكرَّ

يَِر. ة َمْشهوَرةٍ في ُكتُِب الّسِ  مائَة وأَْربَِعين َسنٍَة في قصَّ

 : َعِظيَمتُها. ثَْدياءُ  اْمرأَةٌ و

حاحِ : َعظيِمةُ  جاِل. أَثَْدى َل وال يقالُ ؛ قا الثَّْديَْين وفي الّصِ  ؛ أَي هي فَْعالُء ال أَْفعََل لها ألنَّ هذا ال يكوُن في الّرِ

. ، ثَِدَي يَثَْدى يقاُل :و  كَرِضَي : اْبتَلَّ

 بَلَّهُ. : يَثِْديهو يَثُْدوه وَرماهُ ، ، كَدعاهُ  ثَداهُ  قدو

يشَ  الثَُّديَّةُ و  قْدَر ُجْمعِ الَكّفِ ؛ عن أَبي َعْمرو. ، كُسَميَّةَ : ِوعاٌء يَحِمُل فيه الفاِرُس العَقََب والّرِ

 : التَّْغِذيَةُ. التَّثِْديَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .(2)، كُمكَّاء : نَْبٌت في الباِديَِة  الثُّدَّاءُ 

 األرُض : كَسِديَْت ، ِزنَةً ومْعنَى ؛ َحَكاها يَْعقوُب ، وَزَعَم أنَّها بدٌل. ثَِديَتِ و

 ؛ وإذا َضَمْمَت َهَمْزَت ، وقد تقدََّم ذِلَك للمصنِّف في الَهْمزةِ. الثَّْدي ، كتَْرقَُوةٍ : َمْغِرزُ  الثَّْنُدَوةُ و

.َوِسيَ  الثُّْنُدوة قاَل أَبو عبيَدةَ : وكاَن ُرْؤبَة يَْهِمزُ   ةَ القَْوِس ، قاَل : والعََرُب ال تَْهمُز واحداً منهما ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 ، كُسَمّيِ : واٍد نَْجِدّي ؛ عن نَْصر. الثَُديُّ و

أَي العََدد الَكثِير ، وإنَّما  ، «قْوِمه ِمن ثَْرَوةٍ  ما بَعََث هللاُ نبيّاً بْعد لُوط إالَّ في»الحِديُث : ومنه  : َكثَْرةُ العَدِد من النَّاِس ؛ الثَّْرَوةُ و : [ثرو]

ًة َأْو آِوي ِإىل رُْكن  َشِديد  )َخصَّ لُوطاً لقَْوله :   .(3) (َلْو َأنَّ ِل ِبُكْم قُ وَّ

 ِمن ماٍل. ثَْرَوةٌ وِمن رجاٍل  ثَْرَوةٌ  يقاُل : المال. أَْيضاً : َكثَْرةُ  الثَّْرَوةُ و

 ِمن الثاِء.والفَْرَوةُ لُغَةٌ فيه ، فاُؤه بََدٌل 

يت : يقاُل إنَّه لذُو ّكِ حاحِ عن ابِن الّسِ  ، يُراُد به لذُو َعَدٍد وَكثَْرة ماٍل ؛ قاَل ابُن ُمْقبل : ثَراءُ و ثَْرَوةٍ  وفي الّصِ

ُم و  هـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــح ن رجـــــــــــــــا  لـــــــــــــــو رأَيـ رحَوٌة مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ  ثـ

ِر     ـــــــــُ ن أُق رِّ مـــــــــِ راِج اجلـــــــــَ َد  حـــــــــِ َت إحـــــــــح ـــــــــح ل قـــــــــُ ـــــــــَ (4)ل
 

  
 * قُْلُت : ويُْرَوى : وثَْورةٌ من رجاٍل.

 من ماٍل ال َغْير. ثَْرَوةٌ وبمْعنَى َعَدد َكثِير ،  ثَْروةٌ ووقاَل ابُن األْعرابّيِ : يقاُل ثَْوَرةٌ ِمن رجاٍل 

 .الثَُّريَّاولَْيلَة يَْلتَِقي القَمُر  : الثَّْرَوةُ و

 .«للماِل َمْنَسأَةٌ في األَثَر َمثْراةٌ »حِديُث ِصلَة الّرِحم : ومنه ؛  الثَّراءِ  َمْفعَلَةٌ ِمن َمْكثََرةٌ ، أَي ، ( 5)للمالِ  َمثْرا هذا يقاُل :و

 : كثُُروا ونََمْوا. ثَراءَ  القومُ  كذا في النسخِ والصَّواُب أْن يُْكتََب باألِلِف ؛ ؛ ثََرىو
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 نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن األْصمعّي. َكذِلَك ؛ نَْفُسه المالُ  ثََراو

 ، َكثَْرة الماِل ، قَْوُل َعْلقََمة : الثَّراءِ  وشاِهدُ 

ه  نــــــــــــَ مــــــــــــِ لــــــــــــح راَء املــــــــــــاِ  حــــــــــــيــــــــــــُث عــــــــــــَ رِدحَن ثــــــــــــَ  يــــــــــــُ

ن  عـــــــجـــــــيـــــــُب و     بـــــــاِب عـــــــنـــــــَدهـــــــُ (6)شـــــــــــــــــــــرحُخ الشـــــــــــــــــــــ 
 

  
 بَنُو فالٍن بَني فالٍن كانوا أَْكثَر اثَرَ  قاَل أَبو َعْمرو :و

__________________ 
 .«إليه»( عن الصحاح وابألصر 1)
صاخ ا وعل  أصله قشور كثرية ا تتقّد هبا النار ا الواحدة ثُّداءة 2)

ُ
صاص وامل

ُ
 (.عن التهذيب)( يقا  له امل

 .80( سورة هود ا اآية 3)
 ( اللسان والصحاح واألساس.4)
 وس : َمثـحرَاٌة.( يف القام5)
 .375/  1ا واللسان والصحاح واملقايي   10البيت  119( املفضلية رقم 6)
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ُكاثـََرة يف الَعَدِد أَيحضــــاً  مااًل ؛ هكذا َنّص اجلَوحهرِّي وليَ  فيه ا منهم ا
الر ُجُر  ثَرِيَ و  وإطحالُ  اجلَوحهرِّي حَيحتمُر َأنح يكوَن امل

 وَكذِلَك أَقحر . ا كبَثـحَر   َكثـَُر مالُُه ا  : ثَراءً و  ثرايً  َكرِضَي ا  ا
، وهو الماُل ، وَكثَُرْت ماِشيَتُك ،  ثَراُؤكَ  أَي َكثُرَ  ، «وأَْمَشْيتَ  أَثَْرْيتَ  إنَّك»، أنَّه قاَل ألِخيِه إْسحاق :  السالمعليهفي حِديِث إْسماعيل و

 وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للُكَمْيت يمَدُح بني أَُميَّة :

مح  كــــــــــُ ُزوراِن واَ صــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــَ
َ

د ِ  املــــــــــ جــــــــــِ   َمســــــــــــــــــــــــح

رَتا     ـــــــــح َر  وأَق ـــــــــح ه مـــــــــن بـــــــــا أَثـ بحصـــــــــــــــــــــــُ م قـــــــــِ كـــــــــُ (1)لـــــــــَ
 

  
 وُمْقتٍر. ُمثْرٍ  وَمْن أَْقتَر ، أَي ِمن بين أَثَْرى أَراَد : ِمن بين َمنْ 

ُجُل وهو فَْوق االْستِْغناء. أَثَْرى وقيَل :  الرَّ

ً » حِديُث أُّمِ َزْرع :ومنه  ، كغَِنّيِ : َكثيٌر ؛ ثَِريٌّ  مالٌ و ً  وأََراح عليَّ نَعَما  ، أَي َكثيراً.« ثَِريّا

 أَي المال ، نَقَلَه ابُن ِسيَده. ، كأَْحَوى : َكثِيُرهُ ، أَثَْرىو ثَِريٌّ  َرُجلٌ و

 الماِل. : الغَزيُر الَكثِيرُ  الثَّْروانُ و

ْعِر ؛ نَقَلَه  رُجلٌ  ثَْروان أَبو بِال الٍم :و .ِمن رواةِ الّشِ  الَجْوهِريُّ

لَةٌ ؛  ثَْرَوى امرأَةٌ و  .ثَْرَوى أَي تَْصغيرُ  تَْصغيُرها الثَُّريَّاو: ُمتََمّوِ

 نِِّف ؛ْوُل المصوهو َعلٌَم عليها ال أنَّها نَْجٌم واِحٌد ، بل هي َمْنزلةٌ للقََمِر فيها نجوٌم ُمْجتِمعَة ُجِعلَْت َعالَمة ، كما َدلَّ عليه قَ  النَّْجُم ؛ : الثَُّريَّاو

. صغر َمْرآتِها فكأنَّها َكثيَرةُ العََدِد باإلضافَِة إلى لَكثَْرةِ َكواِكبِه مع  ِضيِق الَمَحّلِ

 فقَوُل بعٍض إنَّها َكْوكٌب واِحٌد وهٌم ظاِهٌر كما أَشاَر إليه في شرح الشفاِء.

 .«الثَُّريَّا يَْمِلُك ِمن ولِدَك بعََددِ »في الحِديِث : قاَل للعبَّاِس :  قاَل شْيُخنا : ومنه ما َوَردَ 

 قاَل ابُن األثيِر : يقاُل إنَّ بيَن أَْنجِمها الظاِهَرةِ أَْنجماً َكثِيَرةً َخِفيَّةً.

 كما َوَرد ذِلَك. ، يَراها َكذِلكَ  وسلمعليههللاصلىيقاُل إنَّها أَربعةٌ وِعْشُروَن نَْجماً ، وكاَن النبيُّ  * قُْلُت :

يَت بذلَك لغَزاَرةِ نَْوئِها.وال   يتكلَُّم به إاّل ُمَصغّراً ، وهو تَْصغيٌر على جَهِة التَّْكبيِر. وقيَل : ُسّمِ

 .الثُريَّا وقيَل : َجبٌَل يقاُل له عاقِرُ  ع ؛ : الثَُّريَّاو

ةَ. بِئٌْر بمكَّةَ  : الثَُّريَّاو  لبَني تَيِم بِن ُمرَّ

 ْدعان.ونََسبَها الَواقِديُّ إلى ابِن جُ 

ُث. : الثَُّريَّاو وا بذِلَك. ابُن أَحمَد األَْلهانيُّ الُمَحّدِ  وآَخُرون ُسمُّ

 .الثَُّريَّا ِمن القَْصر إلى (2)قُْرَب التاجِ وعمَل بَْينهما ِسْرداباً تَْمِشي فيه َحَظاياهُ  ببَْغدادَ  العبَّاسّيِ  أَْبنِيَةٌ للُمْعتَِضدِ   :الثَُّريَّاو

 في ُشعَبَى. ِمياهٌ لُمحاِربٍ  : الثَُّريَّاو

باِب.و  ِمياهٌ للّضِ

 .الثّريَّا وقاَل نَْصر : ماٌء بحمى ضريّة ، وثَّم َجبٌَل يقاُل له عاقِرُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 هللاُ القوَم : أَي َكثَّرُهم ؛ عن أَبي َعْمرو. ثَر
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 فينا. العَُدوُّ ، أَي يَْكثُر قَْولَه (3)بنا  يُثْرِ  ويقولون : ال

 .ثَِري ، كعٍَم : َكثيٌر ، لُغَةٌ في ثَرٍ  ومالٌ 

 ، كفَتِّي : أَي َغنِيٌّ عن الناِس به. ثَِريٌّ و، كعٍَم ،  ثَرٍ  بفالٍن ، كَرِضيُت ، فأَنا به ثَِريتُ و

. ثِريتُ و  بك : َكثُْرُت بك ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 ، كغَنِّيِ : الَكثيُر العََدِد ؛ قاَل الَمأْثُوُر الُمحاِربي ، جاِهِلّي. الثَِّريُّ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .«خطاايه»( عن ايقوت وابألصر 2)
 .«ال يثرينا»( يف اللسان : 3)
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ي  قـــــــــِ تـــــــــ  رِي  ويــــــــــَ غحشـــــــــــــــــــــــاَ  الـــــــــثـــــــــ  َت يــــــــــَ نـــــــــح  فـــــــــقـــــــــد كـــــــــُ

ض     عحضــــــــــــــــــــــِ َتضــــــــــــــــــــــَ
ُ
ك املـــــــــ عـــــــــَ فـــــــــح و نــــــــــَ رحجـــــــــُ (1)أَداَ  ويــــــــــَ

 

  
ي : ثَِريَّةٌ  وِرماحٌ   : َكثِيَرةٌ ؛ أَْنَشَد ابُن بَّرِ

ٌة  ـــــــــــ  رِي ين مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم رِمـــــــــــاٌح ثـــــــــــَ عـــــــــــُ ـــــــــــَ نـ مـــــــــــح تـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

ُم و     الصــــــــــــــــــــــِ زحَور  عــــــــنــــــــهــــــــا الــــــــغــــــــَ ٌة تـــــــــَ مــــــــَ لحصــــــــــــــــــــــَ (2)غــــــــَ
 

  
  ِمن أَُميَّة الصُّْغرى َشبََّب بها ُعَمُر بُن أَبي ربيعَةَ ، وفيها يقوُل :: اسُم اْمرأَةٍ  الثَُّريَّاو

الً  يــــــــــــح هــــــــــــَ َراي  ســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــ  هــــــــــــا املــــــــــــنــــــــــــكــــــــــــح الــــــــــــثـ ــــــــــــّ  أَي

انِ     ــــــــــــــَ ي قــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح ل ــــــــــــــَ ف يـ ــــــــــــــح ي  عــــــــــــــمــــــــــــــر    كــــــــــــــَ

  
 : َمْوِضٌع ؛ قاَل األَْغلُب الِعْجليُّ : أَثَْرىو

ا  رَاهبــــــــــَ َت تـــــــــــُ عــــــــــح َر  لــــــــــو مجــــــــــََ رحُب أَثـــــــــــح  فــــــــــمــــــــــا تـــــــــــُ

دِّ     زاٍر عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــعـــــــــَ يح نـــــــــِ يـــــــــ  نح حـــــــــَ ر مـــــــــِ ثـــــــــَ (3)أَبكـــــــــح
 

  
 : َمْوِضٌع في ِشْعِر األَْخَطِل َغْير الذي َذَكَره الُمصنِّف ، قاَل : الثَُّريَّاو

َراي   ة الــــــــــــــثـــــــــــــــ  مــــــــــــــَ ن آ  فــــــــــــــاطــــــــــــــِ ا مــــــــــــــِ فــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

ِر الـــــــــرباِ      ِب فـــــــــالـــــــــّرِجـــــــــَ هـــــــــح َر  الســـــــــــــــــــــــ  جـــــــــح مـــــــــَ (4)فـــــــــَ
 

  
 .الثََّرى : الثريَّاءُ و

 : َجبٌَل لبَني ُسلَْيم. ثَْروانو

 ِمن النُجوِم. بالثريّا ِمن السُُّرِج : على التْشبيهِ  الثّريَّاو

 : النََّدى. الثََّرى ي : [ثري]

حاحِ :و  ِمن العََطِش. الثََّرى الحِديُث : فإذا َكْلٌب يأُْكلُ ومنه  التَُّراب النَِّديُّ ؛ في الّصِ

ً  زاَد ابُن ِسيَده :  عن أَبي عبيٍد ، وأَْنَشَد : ، َمْمدوَدةً ؛ كالثَّْرياءِ  أَو الذي إذا بُلَّ لم يَِصْر ِطيناً الزبا

ه  رحايئـــــــــــــِ نح ثــــــــــــــَ ِ  هـــــــــــــذا الـــــــــــــدهـــــــــــــُر مـــــــــــــِ  مل يـــــــــــــبـــــــــــــح

ه     ــــــــــــــــــــــِ دائ ــــــــــــــــــــــِه وأَرحمــــــــــــــــــــــِ ي (5)غــــــــــــــــــــــرُي َأ فــــــــــــــــــــــِ
 

  
 الَجْوهِريُّ : ِمْن آيائِِه.وقد تقدََّم هذا البيُت في أبي ، وأَْنَشَده 

 الَخْيُر. : أَي الثَّرى فالٌن قَِريبُ و

 ج األخيَرةُ عن اللَّْحيانّيِ ؛ ؛ ثََروانِ و ثََريانِ  ، وُهما ( 7)األرِض  ؛ جاَء في التَّْفسير : أنَّه ما تْحتَ  (6) (َوما َِتَْت الثَّرى):  عزوجلقَْولُه ، و

 .أَثْراءٌ 

 .ثَْرياء اْقتََصَر الَجْوهِريُّ على : نَِديَْت والنَْت بَْعَد الُجدوبَِة واليُْبِس ؛ ثَْرياءُ و، كغَنِيٍَّة ،  ثَِريَّةٌ  ، فهي ثًَرى األَْرُض ، كَرِضَي ، ثَِريَتِ و

 .ثَراها اْعتََدلَ  ثَِريَّةٌّ  وقاَل أَبو حنيفَةَ : أَْرضٌ 

 لٌَل ونَدًى.في تُرابِها بَ  ثَْرياءُ  وقاَل غيُرهُ : أَْرضٌ 

 : َكثَُر ثَراها. أَثَْرتْ و

 .ثًَرى وقاَل أَبو حنيفَةَ : اْعتَقََدتْ 

ىو ي فأُتِي بالّسِويِق فأَمَر به»الحِديُث : ومنه وَكذِلَك السَِّويق ؛  : بَلَّها ؛ تَثِْريَةً  التُّْربَة ثَرَّ  أَي بُلَّ بالماِء. ، «فَثُّرِ

اه فر أَنَّه إن َعِلمَ أَنا أَْعلَم بَجعْ »في حِديِث علّيِ : و ةً واِحَدةً ثم أَْطعَمه ثرَّ  أَي بَلَّه. ، «مرَّ
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ْيناه فيطيُر منه ما َطاَر وما بَِقيَ »في حِديِث ُخْبز الشَِّعير : و  .«ثَرَّ

ىو يته. َصبَّ عليه ماًء ثم لَتَّهُ ؛ : تَثِْريَةً  األَقِطَ  ثَرَّ  وُكلُّ ما نَدَّْيته فقد ثَرَّ

ىو  عن الَجْوهِرّي. َرشَّهُ ؛ الَمكاَن : ثَرَّ

 هذا الَمكاَن ثم قِْف عليه ، أَي بُلَّهُ ورشَّ عليه. ثَرِّ  يقاُل :

ىو يوكاَن يُْقِعي في الصَّالةِ » حِديُث ابِن ُعَمر :ومنه  ؛ الثََّرى فاُلٌن : أَْلَزَم يََدْيهِ  ثَرَّ َمْعناهُ كاَن يََضُع يََدْيه باألَْرِض بيَن السَّْجَدتَْين  ، «يُثَّرِ

 فال يُفاِرقَاِن حتى يُِعيَد السُّجود الثَّاني ، وهكذا يَْفعَل َمْن أَْقعَى.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«منها الغالصم»( اللسان ا وفيه 2)
 ا واللسان. 155( شعراء أمويون ا شعر األغلب العجلي ص 3)
 والتكملة. 30( ديوانه ص 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 .6( سورة طه ا اآية 6)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر7)
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  السَّْجدتيِن.قاَل األْزهِريُّ : وكاَن ابُن ُعَمر يَْفعَل ذِلَك حيَن َكبَِرْت سنُّه في تَطّوِعه ، والسُّنَّة َرْفع اليََدْين عن األْرِض بينَ 

ونَّص  فقاَل ؛ ُدوَن قميٍص ؛ ونَّص ابن األَْعرابّيِ : فَْرواً ؛ فَْرَوةً  ونَصُّ الُمْحَكم : وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : لَبَِس رُجٌل ؛ ْعرابيٌّ ُعْرياٌن ؛لَبَِس أَ و

 ونََداها ، هو ضاً إذا َرَسَخ الَمَطُر في األْرِض حتى اْلتَقَىأَي َشعَُر العانَِة َوَوبَُر الفَْرَوةِ. ويقاُل ذِلَك أَيْ  الثََّريانِ  اْلتَقَى ابن األْعرابّيِ فقيَل ؛

 وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ وابُن أَبي الحِديِد.

هللاُ تعالى عنه ، َرَوى عنه اْبنُه َرِضَي  الُجَهنِيُّ : َصحابيٌّ ، َسْبَرةُ بُن َعْوَسَجةَ ،: ويقاُل  ، كُسَميَّةَ أَو كغَنِيٍَّة : َسْبَرةُ بُن َمْعبٍَد ، ثَُريَّةَ  أَبوو

اِء. بِيع ، تُوفي َزَمَن ُمعَاِويَةَ ؛ وقد تقدََّم ِذْكُرهُ في الرَّ  الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : بالَغُوا بلَْفِظ الَمْفعوِل كما بالَغُوا بلَْفِظ الفاِعِل. ثًَرى َمثِْريٌّ  يقاُل :

 عليه. َمثِْريٌّ  ألنَّه ال فِْعل له فيُْحَمل قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما قُْلنا هذا

 .الثََّرى الَمَطر : بَلَّ  أَثَْرىو

 يَِعُد وال َوفاَء له. (1)بَِعيد النَّبَط للذي  الثََّرى وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : إنَّ فاُلناً لقَِريب

 : لم يِجفَّ تُرابُها. ُمثِْريَّةٌ  وأَْرضٌ 

َ  ثَِريتُ و ي لكثيِّر : ثَِريٌّ  نابفالٍن ، كَرِضيُت ، فأ يت ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ ّكِ  به ، أَي ُسِرْرُت به وفَِرْحُت ؛ عن ابِن الّسِ

ر و  مــــــــــِ اَس مــــــــــا َأان ُمضــــــــــــــــــــــــح ــــــــــ  ــــــــــن ي ال مــــــــــِ  ِإين أَلكــــــــــح

ُح     َك كــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ َر  بــــــــــذلــــــــــِ ــــــــــح ثـ ــــــــــَ َة أنح يـ افــــــــــَ (2)خمــــــــــَ
 

  
 أَي يَْفَرح بذِلَك ويَْشَمت.

 ، كغَِنّيِ : نٍَد. ثَِريّ  ويَْومٌ 

 الماِء ِمن الفََرِس ، وذِلَك حيَن يَْنَدى بالعََرِق ؛ قاَل ُطفَْيل الغَنَويُّ : ثََرى : في تُرابِه بَلٌَل ونَدًى. وبَدا ثَْريانُ  وَمكانٌ 

َدا  ــــــــــــــَ ــــــــــــــد ب َذدحَن ِذايَد اخلــــــــــــــاِمســــــــــــــــــــــــــــاِت وق ــــــــــــــُ  ي

ب     لــــــــِّ حــــــــَ ــــــــَ ت ُ
هــــــــا املــــــــ طــــــــافــــــــِ َر  املــــــــاِء مــــــــن َأعــــــــح ــــــــَ (3)ثـ

 

  
حاحِ.  كذا في الّصِ

ِله. ثَِرىو ْفراء ؛ وكاَن أَبو َعْمرو يقولُه بفتْحِ أَوَّ َويثة والصَّ  ، كإِلَى : َمْوِضٌع بيَن الرُّ

 : ِمن أيَّاِمهم. ثرى ويَْوُم ِذي

 أَثَره ؛ وقاَل الشاِعُر :الغََضِب في َوْجِه فالٍن ، أَي  ثََرى ويقاُل : إنِّي ألََرى

غـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــِة قـــــــــــــــد أََر  و  رَت اُ  الضـــــــــــــــــــــــــــــ   ِإيّنِ لـــــــــــــــَ

ــــــــــا     ريُه ــــــــــِ ث ــــــــــَ ت وحىل وال أســــــــــــــــــــــــح َ
رَاهــــــــــا مــــــــــن املــــــــــ ــــــــــَ (4)ثـ

 

  
وا أَْرحاَمكم ولو بُلُّ »في الحِديِث :  بَْيني وبَْينه ، كما الثََّرى ، أَي لم يَْنقَِطع ، وأْصل ذِلَك أَْن يقوَل لم يَْيبَس ُمثْرٍ  ويقاُل : ما بَْيني وبيَن فالنٍ 

 قاَل جرير : ؛ «بالسَّالمِ 

َر   ـــــــــ  نـــــــــكـــــــــم الـــــــــثـ يـــــــــح ـــــــــَ ين وبـ يـــــــــح ـــــــــَ وا بـ وِبســـــــــــــــــــــــُ  فـــــــــال تـــــــــُ

رِي     ثــــــــــح ين وبــــــــــيــــــــــنــــــــــكــــــــــُم مــــــــــُ يــــــــــح إن  الــــــــــذي بـــــــــــَ (5)فــــــــــَ
 

  
حاح.  كما في الّصِ

الً ثم يَْطلُُع النَّباُت فتَراهُ ثم يَطوُل فتَْرعاهُ النَّعَم ؛ كذا في  ثََرى قاَل األْصمعيُّ : العََرُب تقوُل َشْهرٌ  وشْهٌر تََرى وشْهٌر َمْرَعى ، أَي تُْمِطُر أَوَّ

حاحِ.  الّصِ
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وا َشْهراً تََرى فيه رؤوس ، فحَذفُوا الُمضاَف. وقَْولُهم : َشْهٌر تََرى ، أَرادُ  ثَرىً  وزاَد في الُمْحَكم : وشْهٌر اْستََوى. قاَل : والمْعنَى َشْهر ذُو

ا قْولُهم : َمْرَعى فهو إذا طاَل بقْدِر ما يُْمكن النَّعَم أَْن تَرْ  عاهُ ثم يَْستِوي النَّبات ويَْكتَِهل في النَّباِت فحَذفُوا وهو ِمن باِب ُكلَّه لم أَْصنَع ؛ وأَمَّ

 الّرابع فذِلَك َوْجه قَْولهم اْستََوى.

__________________ 
  األساس : ملن يعطي بلسانه وال يفي مبا يقو .( يف1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 والصحاح.« يتحلب»واألساس وفيها  375/  1واملقايي  « ا امسات»واللسان وفيه  12( ديوانه ص 3)
 .«. فما استثريها.. قد بدا»( اللسان والتهذيب واألساس وفيها 4)
 والصحاح واألساس. 374/  1واملقايي  واللسان  277( ديوانه ص 5)
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حاح ما نَّصه : َغْير َمْصروٍف إذا َوقَْفت فإذا َوَصْلت َصَرْفته.  وَوَجْدُت في هاِمِش الّصِ

ٌث ، َذَكَرهُ ُسليم  ثََرى بن علّيِ بنِ  ثََرى وإبراهيُم بُن أَبي النَّْجم بنِ   في الذّْيل. (1)الَمْوِصِليُّ ُمحّدِ

ْوا  ، بالفتْح. ياثَرِ  وقد َسمَّ

. ، كَدَعا : ثََطاو : [ثطو]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

بيُّ : بمْعنَى ثََطا وفي الُمْحَكم :  َخَطا. الصَّ

 إذا َخَطا ، وَطثَا إذا لَِعَب بالقُلَِّة. ثََطا وفي التّْكِملَة عن ابِن األَْعرابّيِ :

 ، َمرَّ باْمرأَةٍ َسْوداَء تُْرقِص صبيّاً لها وهي تقوُل : وسلمعليههللاصلىأَنَّ النبيَّ »في الحِديِث : و

وحم اي ُذ لـــــــــــــــــــه   ُذ ا  اي ابـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ

ةح     عـــــــــَ قـــــــــَ نــــــــــح بــــــــــَ ُ  اهلـــــــــَ لـــــــــِ طـــــــــا و ـــــــــَح ي الـــــــــثـــــــــ  (2)مَيحشـــــــــــــــــــــــِ
 

  
باع. السالمعليهفقاَل   : ال تقُولي ذُؤال فإنَّه َشرُّ الّسِ

. الثََّطا ويقاُل : هو يَْمِشي بيُّ  ، أَي يَْخُطو الصَّ

 به. بَِسْلِحِه : َرَمى ثََطاو

ُ  يقاُل لها : ُدَوْيبَّةٌ  الثَّطاةُ و  ؛ قالَهُ اللّْيُث. الثَّطأَة

.قالَهُ ال ، الثَّطا بَيِّنُ  ثَط : إْفراُط الُحْمِق. وهو الثََّطاو  قُتَْيبيُّ

ً  ، كَرِضَي ، ثَِطيَ و  : َحُمَق. ثَطا

ّمِ : العَناِكُب ؛ ، الثَُّطاو غاُر. الطُّثاوعن ابِن األْعرابّيِ. قاَل  بالضَّ  الَخَشباُت الّصِ

 : اْستَْرَخى. اْنثََطىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

: الَحْمأَةُ ،  الثَّطاةُ وال يَْعِرف قََطاتَه ِمن لَطاتِِه ، أَي من حْمِقه ال يَْعِرُف مقّدَم الفََرِس ِمن ُمَؤّخِرِه.  ثَطاتِهِ  : الُحْمُق : يقاُل : فالٌن ِمن الثَّطاةُ 

 َمْقلوُب الثَّأْطة.

 : أَي َمْشَي الَحْمقَى. الثَّطا وهو يَْمِشي َمْشيَ 

. : الثَّاِعي ي : [ثعي]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 القاِذُف. التّكملَِة عن أَبي َعْمرو : وهووفي 

 وَذَكَره ابُن األْعرابّيِ بالتاِء الفَْوقِيَِّة ، قاَل : وقد تَعَى تَْعياً ، كَسعَى : إذا قَذَف.

ت اإلشاَرةُ إليه.  وهكذا َذَكَره صاِحُب اللِّساِن وَمرَّ

. : الثَّْعوُ و : [ثعو]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 َضْرٌب من التَّْمِر أَو ما َعُظَم منه ، أَو ما الَن من البُْسِر. ةَ :وقاَل أَبو حنيفَ 

 لُغَةٌ في الَمْعِو. قيَل : هو

 قاَل ابُن سيَده : وهو األَْعرُف.

 نَقَله ابُن ِسيَده في الُمْعتل بالياِء. : الُجوُع وإْقفاُر الحّيِ ؛ الثَّْغيةُ  ي : [ثغي]
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ّمِ : صَ  الثُّغاءُ و : [ثغو] باِء وغيِرها عنَد الِوالَدةِ.، بالضَّ  ْوُت الغَنَم ، والّظِ

 وفي الُمْحكم : عنَد الِوالَدةِ وغيرها.

حاحِ : َصْوُت الشاِء والَمعَز وما شاكلََها   .(3)وفي الّصِ

ةِ  : الثُّغاءُ و حاح. ثاِغيَةٌ  يقاُل : ما له ، للشَّاةِ. الثَّاِغيَةِ  الشَّقُّ في َمَرمَّ  وال راِغيَة ، أَي ما له شاةٌ وال بَِعيٌر ؛ كما في الّصِ

ِة الشَّاةِ ،   فاْعِرْفه.هكذا في النّسخِ الَمْوجوَدةِ والصَّواُب كما في التّْكملِة َمْضبوطاً الثِّغايَةُ كِكتابٍَة : الشَّقُّ في َمَرمَّ

تَْت ؛ ثَغَتْ و  .فثَغَتْ  ُت إلى َعْنٍز ألْذبََحهاَعَمدْ »حِديُث جابٍر : ومنه  ، كَدَعْت : َصوَّ

ً  وما أَْرَغى : أَي أَثْغَى أَتَْيتُه فماو  وال بَِعيراً يَْرُغو. تَثْغو ال شاةً  ما أَْعَطى شيئا

غاِء. ؛ الثُّغاءِ  شاتَهُ : َحَملَها على أَثْغَىو  وأَْرَغى بَِعيَرهُ : َحَملَه على الرُّ

__________________ 
 .«ابن سليم» 139/  1( يف التبصري 1)
 .«ايبن القرم»( اللسان واألساس وفيها 2)
 ( يف الصحاح : وما شاكلهما.3)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، اسٌم على فاِعلٍَة ، وَكذِلَك َسِمْعُت راِغيَةَ اإِلبِِل وصاِهلَةَ الَخْيِل. ثُغاَءها الشَّاةِ ، أَي ثاِغيَةَ  يقاُل : َسِمْعتُ 

 وال راغٍ ، أَي ما له شاةٌ وال بَِعيٌر. ثاغٍ  ويقاُل : ما له

حاحِ. ثاغٍ  وما بالّدارِ   وال راغٍ ، أَي أَحٌد ؛ َكما في الّصِ

ةُ ِمن الثَّْغَوةُ و  .الثُّغاءِ  : المرَّ

ّمِ والَكْسِر. األُثِْفيَّةُ و : [ثفو]  ، بالضَّ

. وتقَدََّم  اء.واْقتََصَر الَجْوهِريُّ والجماَعةُ على الضّمِ  للمصنِِّف َضْبطه بالَوْجَهْين في أَثََف ، وهو قَْوُل أَبي عبيٍد ؛ ثم رأَْيُت الَكْسَر للفرَّ

 وقالوا : هو أُْفعُولَةٌ.

 ، كأُْدِحيَّة لَِمبيِض النّعاِم ِمن َدَحْيت. ثَفَّْيت قاَل االْزهِريُّ : ِمن

 .( 1)أَثْفَْيت فُْعلوية ِمن أُثِْفيَّة وقاَل اللَّْيُث :

َمْخشريُّ و  وأُْفعُولَة ؛ وقد ذُِكَر في الفاِء. (3)ذاُت َوْجَهْين ، تكوُن فُْعلوية  األُثِْفيَّةُ  : (2)قاَل الزَّ

 الَحَجُر تُوَضُع عليه الِقْدُر.

قُُدوُر عليها ، وما كاَن ِمن حديٍد ذي ثالِث تُْنَصُب ال ، أَثافٍ  يَجوزُ و بتَْشديِد الياِء ، ، أَثَافِيُّ  ج قاَل األْزهِريُّ : َحَجٌر ِمثْل رأِْس اإلْنساِن ؛

ى ى الِمْنَصب ، وال يَُسمَّ  .أُثِْفيَّة قوائِم فإنَّه يَُسمَّ

 ، نَقَلَه يَْعقوب ، قاَل : والثاُء بََدٌل ِمن الفاِء ، وشاِهُد التَّْخِفيِف قَْوُل الشاِعِر : أَثاثِيُّ  وقد يقالُ 

ـــــــــــــهـــــــــــــا  ي ـــــــــــــِ ت إال  َأ ف فـــــــــــــَ ٍد عـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن  اي داَر هـــــــــــــِ

ـــــــــــهـــــــــــا     واِدي ـــــــــــَ ِويِّ فصـــــــــــــــــــــــــاراٍت ف ـــــــــــطـــــــــــ  ـــــــــــَا ال (4)ب
 

  
 وقاَل آَخُر :

وحٌ  جــــــــــــــــِديــــــــــــــــٌد  ــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَبن  وقــــــــــــــــد أَت

وُ      ثـــــــــــــــــُ امـــــــــــــــــاٌت مـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــا محـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَ (5)أ فـــــــــــــــــِ
 

  
 ألنَّه يُْجعَل َصْخرتاِن إلى جانِبِه وتُْنَصُب عليه وعليهما الِقْدر ، فمْعناهُ أنَّه َرماهُ هللاُ بما ال يقوُم له. : أَي بالجبلِ  األَثافِي َرماهُ هللاُ بثاِلثَةِ و

 أَْسنَُدوا الِقْدَر إلى الَجبَِل. األَثافِي بداَهيٍَة ، وذلك أَنَُّهْم إذا لم يَِجُدوا ثاِلثَةَ  َرماهُ هللاُ  المرادُ و

ُجل صاِحبَه بالُمْعضالِت.قاَل األَْصمعيُّ : يقا  ُل ذلَك في َرْمي الرَّ

 نُْدبَة :وقاَل أَبو عبيَدةَ : هي قْطعَةٌ ِمن الجبِل يجعل إلى جانِبِها اثْنَتاِن فتكوُن القْطعَةُ متَِّصلَةٌ بالجبِل ، قاَل ُخفاُف بُن 

ينِّ و  اَء مــــــــــــــــِ عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح نـ يــــــــــــــــَدًة شــــــــــــــــــــــــــــــَ  ِإن  َقصــــــــــــــــــــــــــــــِ

ـــــــــــــــثـــــــــــــــِة اأُل يف     َرت كـــــــــــــــثـــــــــــــــال (6)إذا َحضـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
حتى إذا ُرمي بالثاِلثَِة لم يترك منها َغايَة ، والدَّليُل على ذِلَك قَْوُل َعْلقَمة  أُثِْفيَّة وقاَل أَبو سعيٍد في مْعنَى الَمثَِل : رماهُ بالشّرِ ُكلِّه ، فجعَلَه بْعدَ 

: 

وا  ُرمــــــــــــُ  بــــــــــــر كــــــــــــّر قــــــــــــوم وإن عــــــــــــز وا وإن كــــــــــــَ

رحجــــــــــــوم     هــــــــــــم أَب يف الشــــــــــــــــــــــــــرِّ مــــــــــــَ ــــــــــــفــــــــــــُ رِي (7)عــــــــــــَ
 

  
  تَراهُ قد َجَمعَها له.أال

 وقد َمرَّ ذلَك للمصنِِّف في أَثََف ُمفَصَّالً.
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 إيثافاً ، وَمْوِضعُهما في أَثََف وقد تقدََّم ، وإنَّما َذَكَرهما هنا اْستِطراداً. وآثَفَها تَأْثِيفا ، أَثََّف الِقْدرَ و

 .األَثافي َجعَلَها على فهي ُمَؤثْفاةٌ  ثَفَّاهاو أَثْفاهاو

حاحِ : اِجِز ، وهو خطاُم  ثافِياألَ  الِقْدَر : أَي َجعَْلت لها أَثْفَْيتو. األثافِي ، أَي َوَضعها على تَثِْفيةً  الِقْدرَ  ثَفَّْيتُ  وفي الّصِ  (8)؛ وأَْنَشَد للرَّ

 الُمجاِشعيُّ :

__________________ 
 ( يف اللسان والتهذيب : أَثـ فحت.1)
 ( ورد قوله يف األساس مادة أثف.2)
 ( يف األساس : فـُعحُلو ًة.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 ختر ه فيه.وانظر  534( شعراء إسالميون ا شعر خفاف بن ندبة ا ص 6)
 واللسان والتهذيب.« وإن كثروا»برواية :  31البيت  120( املفضلية 7)
 اب اء املهملة. ومثله يف التهذيب.« حطام»( يف اللسان 8)
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ح  اح ــــــــــــــــِّ ل َ  مــــــــــــــــن آٍي هبــــــــــــــــا حيــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــح ب ــــــــــــــــَ  مل يـ

ح     اح فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح نـ طـــــــــــــــــاٍم وَرمـــــــــــــــــاٍد كـــــــــــــــــِ ريحُ حـــــــــــــــــِ  غـــــــــــــــــَ

  

ح و   (1)صالِياٍت َكَكما يـَُؤثـحَفاح

 ، فأَْخَرَجه على األْصِل. يُثْفَْين أَرادَ 

ْعر َرّد إلى األَْصل ، ألنَّك إذا قُْلت أَْفعل يُْفِعل َعِلْمَت أَنَّه كاَن في  ( 2)يثفين ِمن اثفين يُثْفَْينَ  قاَل األَْزهِريُّ : أَرادَ  ه بِناء الّشِ ا اْضَطرَّ ، فلمَّ

 قَْوُل الُكَمْيت : ثَفَّاها األَْصل يَُؤْفِعل ؛ فحذفت الَهْمزة لثِقَِلها ؛ وشاِهدُ 

ُر جــــــــــاران و  دح رِيان قــــــــــِ تح يف غــــــــــَ زِلــــــــــَ نــــــــــح تـــــــــــُ  مــــــــــا اســـــــــــــــــــــــح

تح إال  و     يـــــــــَ فـــــــــِّ ـــــــــُ ب ال ثـ نحصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ (3) بـــــــــنـــــــــا حـــــــــَا تـ
 

  
 وقاَل آَخُر :

رِي.و   ذاَ  َصنيٌض مل تـَُثف  له ِقدح
 ، بالكْسِر : الجماَعةُ ِمنَّا. اإِلثِْفيَّةُ  ِمن المجاِز :و

حاحِ يقاُل : بَِقيَْت من بَني فالنٍ   َخْشناُء ، أَي بَِقي منهم َعَدٌد كثيٌر. أُثِْفيَّة في الّصِ

 العََدُد الَكثيُر والجماَعةُ ِمن الناِس. وهناك يَْحتَمل الضّم ويَْحتَمل الَكْسر. األُثِْفيَّةُ  اِء :وَمرَّ للمصنِِّف في الف

حاح بالضّمِ ونَقَلَه شْيُخنا أَْيضاً ، فاالْقتِصاُر على أََحِدهما هنا قُُصوراً.  وهو َمْضبوٌط في نسخِ الّصِ

ي : : تَبِعَهُ. يَثْفُوهو ثَفاهُ يَثِْفيهو  وقيَل : كاَن َمعَه على أثِرِه ؛ وهي واِويَّةُ يائِيَّةٌ ؛ وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

 كالذِّئحِب يـَثـحُفو َطَمعاً قرِيباً 
. وقد ذُِكَر في الفاِء.  وَكذِلَك أَثَفَه يأثفه : إذا تَبِعَه ؛ نَقَلَه األْزهِريُّ

َر  تَثَفَّىو اغانيُّ في التّْكِملَِة. به عن الَمكاِرم ؛فالناً : ِعْرُق َسوٍء إذا قَصَّ وُضبَِط في نسخِ  ، بالكْسِر : ِسَمةٌ كاألَثافي. الِمثفاةُ و نَقَلَه الصَّ

حاحِ بالضّمِ وتَْشديِد الفاِء ، وكذا في الَمعاني التي بَْعده.  الّصِ

 ّيِ.وهذه عن ابِن األَْعراب اْمَرأَةٌ َدفَنَْت ثاَلثَةَ أَْزواجٍ ؛ : الِمثْفاةُ و

حاح : التي ماَت لها ثاَلثَة أَْزواجٍ.  وفي الّصِ

 التي تَُموُت لها األَزواُج َكثِيراً. قاَل الِكسائيُّ : هيو

ُجلُ و حاحِ  ؛ ِمثْفًى الرَّ َج بثِالِث نِْسَوةٍ. أَثْفَىو بالضّمِ والتّْشديد ؛: هكذا هو بالكْسِر ، وفي الّصِ  : تََزوَّ

حاحِ :  الِقْدَر. بأَثافِي : المرأَةُ التي لَزْوِجها اْمرأَتاِن ، ُشبِّهت الُمثَفَّاةُ  وفي الّصِ

 القَْوَم : َطَرْدتُُهْم. ثَفَْيتُ و

 وفي المحيِط : أَثَفه إذا َطَرَده ، فكأَنَّ هذا َمْقلوب منه.

 د تقدََّم في الفاِء.بالَوْشِم ، منها لبَني يَْربوع. وق أُثَْيِفيَةُ ، كبُلَْهنِيَةَ : ة باليَماَمِة ،و

 وقد تقدََّم أَْيضاً هناك. ذُو أُثَْيِفيَةَ : ع بعَقيِق الَمدينَِة.و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .مثفاةوأثفت الِقْدر فهي ُمْؤثَفَة 

 الَمْرأَة : إذا كاَن لَزْوِجها اْمرأَتاِن ِسَواها. ثُفِّيتو
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 : الذي ماَت لهُ ثالُث نِْسَوةٍ. الُمثَفَّىو

 الِقْدِر. بأَثافِي : ِجباٌل ِصغاٌر ُشبَِّهت أُثَْيِفياتُ و

 القْدِر. (4): َكواِكُب ِصغاٌر بحياِل  األَثافِيُّ و

 : َمْوِضٌع. األَثافِي وذاتُ 

 َدة : إذا تَأَلَّبُوا.واحِ  أُثِْفيّة وهم عليه

 : أَْهَملَه الجْوهِريُّ وصاِحُب اللّساِن. ، بالضمِّ  الثُّْقَوةُ و : [ثقو]

__________________ 
 والثالث يف الصحاح.« حبلا»وابألصر « غري خطام»( اللسان والتهذيب وفيهما 1)
 .«أثف  يثفي»( يف اللسان : 2)
 ( اللسان.3)
 .«قوله : حبيا  القدر ا كذا يف خطه ولعله حبيا  الثراي ا شبهت أب يف القدر ا فليحرر ا ا ه»: ( هبامش املطبوعة املصرية 4)
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َمْخَشِريُّ : هي َجةُ ؛ ج وقاَل الزَّ  ، كُخْطوةٍ وُخُطواٍت. ثُقُواتٌ  السُُّكرُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل : سافََر ، نَقَلَه األْزهِريُّ عن   ابِن األعرابّيِ ، قاَل : والثَِّليُّ ، كغَنِّيِ : الَكثيُر الماِل.ثلى ثاَل الرَّ

 * قُْلُت : وتقدََّم ذِلَك عنه أَْيضاً بالتاِء الفَْوقِيِة ، ولعلَّ هذا تَْصحيٌف عنه فتأمل.

 وثاُل ، بالضّمِ : ِحْصٌن َعِظيٌم باليََمِن بالقُْرِب ِمن ظفار.

ً  َء ، كَسعَىالشَّي ثَنَى ي : [ثني]  َردَّ بَْعَضهُ على بَْعٍض. : ثَْنيا

واُب كَرَمى ، وهو قاَل شْيُخنَا : قَْوله ، كَسعَى وهٌم ال يُْعَرُف َمْن يقوُل به ، إذ ال ُموِجب لفتْحِ الُمضارعِ ألنَّه ال َحْرف حلق فيه ، فالصَّ 

 الُموافُِق لَما في ُكتُِب اللُّغَة وأُصولها انتهى.

 ْلُت : ولعلَّه َسبُق قَلَِم ِمن النّّساخِ.* قُ 

 .اْنثَنَىو فَتَثَنَّى

، ُرِوي ذِلَك عن ابِن عباٍس ؛ أَي تَْنَحنِي  (1)ُصُدورهم  تَثْنَْوني ؛ ومنه قِراَءةُ َمْن قرأ : أال إنَّهم حين اْنعََطفَ  ، على اْفعَْوَعل : أَي اثْنَْونَىو

 وتَْنَطوي.

 ره على البَْغضاِء.َصدْ  اثْنَْونَى ويقاُل :

 ؛ عن ثَْعلَب ، وفيه لَفٌّ ونَْشٌر ُمرتٌَّب. ويُْكَسرُ  ، بالفَتْحِ  َمثْناةٌ و، بالكْسِر ،  ثِْنيٌ  : قُواهُ وطاقاتُهُ ، واِحُدها َمثانِيهِ وِء الشَّيْ  أَثْناءُ و

َج منها إذا اْنثننَاُؤها الَحيَِّة ، بالَكْسِر : ثِْنيُ و بِعي للّيِل ، فقاَل : تَثَنَّتْ  أَو ما تَعَوَّ  ؛ واْستَعاَره َغْيالن الرَّ

مــــــــــــاءح  لــــــــــــح يــــــــــــم الــــــــــــظــــــــــــ   حــــــــــــىت إذا انحشــــــــــــــــــــــــــَ   هبــــــــــــَِ

نـــــــــــاءح و     ـــــــــــح ن  األَث جـــــــــــِ رححـــــــــــَ اًل مـــــــــــُ يـــــــــــح (2)ســـــــــــــــــــــــــاَ  لـــــــــــَ
 

  
ْت. أَثْناءُ  وقيَل :  .َمثانِيو أَثْناءٌ  ج ُمْنقََطعُهُ ،: ؛ وِمن الواِدي الَجبَِل  َمن الواِدي ُمْنعََطفُهُ  الثَّْنيُ و الَحيَِّة َمطاِويها إذا تََحوَّ

 ُعنُقَها لغَْيِر ِعلٍَّة. تَثْنِي ، إذا كانت ، بالكْسرِ  الثِّْنيِ  : بَيَّنَةُ  ثانِيَةٌ  شاةٌ و

ا قَْولُه تعالى : ِضْعُف الواِحدِ  ، بالكْسِر : األَثْنانِ و َوَمناَة الثّالَِثَة )، فَذكَّر االثْنَْين هنا للتَّأِْكيِد كقَْوِله :  اثْنَْينِ  (3) (ال تَ تَِّخُذوا ِإهلنَْيِ ) ؛ وأَمَّ
كْت َسقََطْت ، ثِنتانِ  ، وإن ِشئَْت قُْلَت : اثْنَتانِ  والُمَؤنَّثُ  ؛ (4) (اْْلُْخرى ا تََحرَّ  ، تاُؤهُ ُمْبدلَةٌ من ياءٍ و وألنَّ األِلَف إنَّما اْجتُِلبَْت لسكوِن التاِء فلمَّ

بمْنِزلَة أَْبناٍء وآَخاٍء ،  أَثْناءٍ  لَجْمِعِهم إيَّاهُ على ثِْنيٌ  أَْصلُهُ  أََحُدهما إلى صاِحبِه ، ثُنِي ، ألنَّ االثْنَْين قد ثنيت ويدلُّ على أنَّه ِمن الياِء أنَّه ِمن

ء ُمْبدلَة ِمن الياِء في غيِر اْفتَعل إالَّ ما َحَكاهُ ِسْيبََوْيه ِمن قْوِلهم استواء فَنَقَلُوه ِمن فَعٍَل إلى فِْعٍل كما فَعَلوا ذِلَك في بنت ، وليَس في الَكالِم تا
 .ثِْنتانِ  ؛ وما َحَكاه أَبو علّيِ ِمن قْوِلهم (5)

ا قَْوُل الشاِعِر :  قاَل الَجْوهِريُّ : وأَمَّ

ُدِ   َدلـــــــــــــح َن الـــــــــــــتـــــــــــــ  ه مـــــــــــــِ يـــــــــــــح  كـــــــــــــَبن  ُخصـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــَ

ِر     ظـــــــــَ نـــــــــح تـــــــــا حـــــــــَ نـــــــــح رحُف عـــــــــجـــــــــوٍز فـــــــــيـــــــــه ثـــــــــِ (6) ـــــــــَ
 

  
ُروَرةِ ، وأضافَهُ إلى ِمن َحْنَظل  ثِْنتانِ  ما بَعَده ، وأَرادَ  فأَراَد أَْن يقوَل : فيه َحْنَظلتاِن ، فلم يُْمكنه فأَْخَرَج االثْنَتْين َمْخرَج ساِئِر األْعداِد للضَّ

نِْسَوةٍ إالَّ أَنَّهم اْقتََصُروا بقْوِلهم دْرَهماِن واْمَرأَتاِن عن  اثْنَتَاوَدَراِهم  اثْنَا وكاَن َحقّه في األْصِل أَْن يقالَ  كما يُقاُل ثالثةُ َدَراِهم وأَْربَعَةُ َدَراِهم ،

 إَضافَتِهما إلى ما بَْعَدهما.

، وُربَّما  اثْنَتانِ  كما أنَّ الثالثَةَ أَْسماٌء ُمْقترنَةً ال تُْفَرق ، ويقاُل في التأْنِيثِ  اثْنٌ  اْسَماِن ال يُْفَرداِن قَِريناِن ، ال يُقاُل ألَحِدهما اثْنانِ  وقاَل اللّْيُث :

ْعر فهو شاذُّ كما قالوا هي اْبنَةُ فالٍن وهي بْنتُه ، واألِلُف في االثْنَْين أَِلُف َوْصٍل أَْيضاً ، فإذا كانْت هذه األِلُف َمْقطوَعةً في ا ثِْنتان قالوا لّشِ

 قاَل قَْيُس بُن الخطيِم :كما 
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__________________ 
ُْم يَ ثْ ُنوَن ُصُدوَرُهمْ )وفيها :  5( سورة هود ا اآية 1)  .(َأال ِإَّنَّ
 .«انش »بد  « ش ّ »( اللسان وفيه : 2)
 .51( سورة النحر ا اآية 3)
 .20( سورة النجم ا اآية 4)
 ( يف اللسان : أسنتوا.5)
 ( اللسان والصحاح.6)
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ه إذا  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــإن ر  ف اح ســـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــح  جـــــــــــــــاَوَز اإِلثـ

ُا     مـــــــــــِ ثـــــــــــرِي الـــــــــــُوشـــــــــــــــــــــــــاِة قـــــــــــَ (1)بـــــــــــنـــــــــــثِّ وتـــــــــــكـــــــــــح
 

  
حاحِ ،   اثْنٌ  بحْذِف األِلِف ، ولو جاَز أَن يُْفَرَد لكاَن واِحُده ثِْنتانِ  للُمْؤنَِّث ، وفي الُمَؤنَِّث لُغَةٌ أُْخرى اثْنَتانِ ومن َعَدِد الُمَذكَّر ،  اثْنانِ ووفي الّصِ

 ِمثْل اْبِن واْبنٍَة وأَِلفُه أَِلُف َوْصل ، وقد قََطعَها الشاِعُر على التََّوّهِم فقاَل :

يـــــــــــمـــــــــــًة  ســـــــــــــــــــــــــَن شـــــــــــــــــــــــــِ ِ َأحح اح نـــــــــــَ ـــــــــــح  َأال ال أَر  إثـ

ر     (2)عـــــــــلـــــــــ  حـــــــــد ِن الـــــــــدهـــــــــِر مـــــــــينِّ ومـــــــــنح مجـــــــــُح
 

  
 .اثْنَْينِ  : َجعَلَهُ  تَثْنِيَةً ثَنَّاهُ و

 هذا ، أَي : الذي شفعَهُ. ثانِي يقاُل : هذاو

 .ثانِيَهُ  ُكنْ  أَي : فاثْنِه هذا واِحدٌ  إالَّ أَنَّ أَبا زْيٍد قاَل : تَثَنَّيته وال يقاُل :

اغُب : يقالُ  ً  كذا ثَنَْيت قاَل الرَّ ً  كنُت له ثنيا  .ثانِيا

تَْيِن وال في  ، فإذا أَراَد النُّهوضَ  َكبيرٌ  هو رُجلٌ  وال يَثِْلُث أَي يَثْنِي هو ال األَْعرابّيِ :َحَكى ابُن و ةٍ وال في َمرَّ ال يَْقِدُر أَْن يَْنَهَض ال في َمرَّ

 الثَّاِلثَِة.

ثٌ  ثَناءُ و  .605عن عْبِد الرحمِن بِن األَْشقَر ، ماَت َسنَة  بُن أَحمَد : ُمحّدِ

 َكثِيُروَن. الثَّناءِ  باومن يكنى أَ 

ثِْنتَْيِن و اثْنَْيِن اثْنَْينِ  أَي ، وثاُلَث َغْير َمْصُروفَات لَما تقدََّم في ثالث ، وَكِذلَك النِّْسَوة وسائِر األْنواعِ : ، كغُرابٍ  ثُناءَ و َمثْنَى َمثْنَى جاؤواو

 .اثْنَْينِ  َمْعدوٌل عن َمثْنَىوأَي رْكعَتاِن َرْكعَتاِن.  ، «َمثْنَى َمثْنَى صالةُ الليلِ » في الحِديِث :و .ثِْنتَْينِ 

لها َمالَمة »في حِديِث اإلماَرةِ : و  .«نَداَمة وثِالثُها َعَذاٌب يوَم الِقياَمِة إالَّ َمْن َعَدلَ  ثِناُؤهاوأَوَّ

ا، وثِالثُها أَي ثاِلثُها ؛ قالَ  ثانِيها أَي ثِناُؤها قاَل َشِمٌر : ؛  َمثْنَىووثاَلثَة ثاَلثَة ، وَكذِلَك ُرباُع  اثْنَْين اثْنَْين وثاُلُث فَمْصُروفاِن عن ثُناءُ   : وأمَّ

 وأَْنَشَد :

داً و  وححــــــــــــَ نــــــــــــاَء ومــــــــــــَ ُم ثــــــــــــُ كــــــــــــُ تــــــــــــُ لــــــــــــح تـــــــــــــَ  لــــــــــــقــــــــــــد قـــــــــــــَ

ِر و     ـــــــــــِ اب ـــــــــــد  ِ  ال ـــــــــــح ـــــــــــَر أَم ر َة مـــــــــــث ـــــــــــركـــــــــــُت مـــــــــــُ (3)ت
 

  
 وقاَل آَخُر :

َعَفتحها َصواِهُله   (4)ُأحاد وَمثحىَن َأضح
اغُب : فات هذه الَكِلَمة وذِلَك يقاُل باْعتِباِر العََدِد أَو باْعتِبار التّْكرير الَمْوُجوِد فيه أَو باْعتِباِرِهم االثْنانِ و ( 5)الثناءُ  وقاَل الرَّ ا أَْصٌل لُمتََصّرِ

 معاً.

 .أَثْناءٌ  ج ل عْنَدُهم يَْوم األََحِد ،، ألَنَّ األَوَّ  يَْوٌم في األُْسبُوعِ  ، كذا في النسخ وَحَكاهُ ِسْيبََوْيه عن بعِض العََرِب : ، كإلَى الثَّنَىو االثْنانِ و

 .أَثانِينُ  وَحَكى المطرز عن ثَْعلَب :

حاحِ : يَْوُم االثْنَْين ال ، فإن أَْحبَْبت أَن تَْجَمعَه كأَنَّه صفَةٌ للواِحِد ، وفي نسخٍة كأَنَّه لَْفٌظ َمْبنيٌّ للواَحِد ،  مثنَّى وال يُْجَمع ألَنَّه يُثَنَّى وفي الّصِ

 .أَثانِينُ  قُْلتَ 

ي : اء وقِياِسه ، قاَل : وهو بَعيٌد في الِقياِس ؛ والَمْسموُع في َجْمعِ  أَثانِينُ  قاَل ابُن بَّرِ على  االثْنَْيِن أَثْناء ليَس بَمْسموعٍ وإنَّما هو ِمن قَْوِل الفرَّ

 ما َحَكاهُ ِسْيبََوْيه.

يرافي وغيُرهُ عن العََرِب أنَّه  ا قْولُهم اليومُ  األَثْناءَ  ليصومَ وَحَكى الّسِ ، فإنَّما هو اسُم اليَْوم ، وإنَّما أَْوقَعَتْه العََرُب على  االثْنانِ  ؛ قاَل : وأَمَّ

كلَّم به ، وهو بمْنِزلَِة ، وإن لم يُتَ  االثْن جاُؤوا به على اثْنَينِ  ، والذين قالوا : يُثَنَّى قْوِلَك اليوُم يَْوماِن واليوُم َخْمسةَ عشَر ِمَن الشَّْهِر ، وال

 الثاّلثاء واألَْربعاء يعنِي أَنَّه صاَر اْسماً غالباً.
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ْعِر يَْومُ  قاَل اللَّْحيانيُّ :  ، وأَْنَشَد ألبي َصْخٍر الُهَذلّي : ، بِال المٍ  اثْنَْينِ  وجاَء في الّشِ

__________________ 
 وعجزه برواية : 162( ديوانه ط بريوت ص 1)

 وتكثري ا ديث قماُ بنشر 
 وانظر ختر ه فيه. واملثبت كرواية اللسان والصحاح والتهذيب.

 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ( يف املفردات : الثيّن واالثنان.5)
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 رائــــــــــــــٌح أَنــــــــــــــَت يــــــــــــــوَم اثــــــــــــــنــــــــــــــِا أَمح غــــــــــــــاِدي أَ 

ة الــــــــــواِدي و     انــــــــــَ مح عــــــــــلــــــــــ  َرحيــــــــــح لــــــــــِّ  ؟(1)ملح ُتســــــــــــــــــــــــَ
  

ُر ، وكذا يَْفعل في سائِِر أياِم األُْسبوعِ ُكلِّها ، وكان يُؤنُِّث الُجْمعَة ، وكان أبو  االثْنانِ  قاَل : وكاَن أَبو زياٍد يقوُل َمَضى ُد ويَُذّكِ بما فيه ، فيوّحِ

اح يقوُل : َمَضى السَّْبت بَما فيه ، وَمَضى األََحد بما فيه ، وَمَضى االثْناِن بما فيهما ، وَمَضى الثِّالثاِء بما فيهنَّ  ْربعاء بما  وَمَضى األَ الَجرَّ

 فيهنَّ ، وَمَضى الَخِميُس بما فيهنَّ ، وَمَضى الُجُمعَة بما فيها ، وكاَن يخرُجها ُمْخِرج العََدِد.

ُم في االثْنَْين غيُر زائَِدةٍ وإن لم يَُكن  صفَة. االثْنانِ  قاَل ابُن جنِّي : الالَّ

 من يَُصوُمهُ دائِماً وْحَدهُ :  اإِلثْنَِويُّ و؟ الثَّاني فيه تَْقدير الَوْصف ، أاَل تََرى أَنَّ َمْعناه اليَْومقاَل أبو العبَّاس : إنَّما أَجاُزوا ُدُخوَل الالِم عليه ألنَّ 

ً  ؛ ومنه قَْولُهم : ال تكُ   ؛ َحَكاهُ ثَْعلَب عن ابِن األْعرابّيِ. أَثْنَويّا

حاحِ. : القُرآنُ  الَمثانِيْ و ْحمة بآيَِة العََذاِب ؛ كما في الّصِ  ُكلُّه الْقتراِن آيَة الرَّ

 فيه ؛ عن أَبي عبيٍد. ثُنِّيَتْ  أَو ألَنَّ األَْنباَء والِقَصصَ 

م وال يَزيُغ فيُْستَعْ »ُرِوي في الخبِر في صفَتِه :  وتََجدََّد حاالً فحاالً فَوائِده ، كما تثنى أَو لما قالَهُ  ؛. «تَب وال تَنقَِضي عجائِبُهال يَْعَوّج فيُقَوَّ

اغُب ؛ قاَل : ويصحُّ أَْن يكوَن ذِلَك ِمن عليه وعلى َمْن يَتْلُوه ويُعَلِّمه ويَْعَمل به  الثَّناءِ  تَْنبيها على أنَّه أَبَداً يَْظَهر منه ما يَْدعو وعلى الثَّناءِ  الرَّ

 .(3) (َبْل ُهَو قُ ْرآن  َمَِيد  )؛ وبالمْجِد :  (2) (ُه َلُقْرآن  َكِرَي  ِإنَّ )، وعلى هذا الَوْجه قَْوله َوَوْصفُهُ بالَكَرم 

؛ وقَْوُل  (4) (هللاُ نَ زََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكتاابً ُمَتشاِِباً َمثاينَ تَ ْقَشِعرُّ ِمْنهُ )القُْرآن ُكلّه قَْوله تعالى :  الَمثاني * قُْلُت : والدَِّليُل على أَنَّ 

 ابٍت :َحسَّان بن ث

ِه  نـــــــــــِ اَن وابـــــــــــح نح لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــوايف بـــــــــــعـــــــــــَد َحســـــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــَ

ِت و     ــــــــِ ــــــــِن  ب ِد ب ــــــــح ــــــــعــــــــَد َزي ــــــــاين ب ث ــــــــمــــــــَ ــــــــل نح ل  ؟(5)مــــــــَ
  

ةٍ  ثُنِيَّ  ما ِمن القُرآِن : الَمثاني أَو ةً بَْعَد َمرَّ ر قَْولُه تعالى :  منه َمرَّ  .(6) (َوَلَقْد آتَ ْيناَك َسْبعاً ِمَن اْلَمثاين )؛ وبه فُّسِ

 بها في ُكّلِ رْكعٍَة ِمن ركعاِت الصَّالةِ وتُعاُد في كّلِ رْكعٍة. يُثَنى ألنَّها ( 7)َمثانِي ، وهي فاتَِحةُ الِكتاِب ، وهي َسْبُع آياٍت قيَل لها الَحْمدُ أَو 

يت آياُت الَحْمد  ، وهي َسْبُع آياٍت. َمثْناةٌ  ، واِحَدتُها َمثاني قاَل أَبو الَهْيثم : ُسّمِ

 مع كّلِ ُسوَرةٍ ؛ قاَل الشاِعُر : تُثَنى لب : ألنَّهاوقاَل ثَعْ 

اين   ا ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــُد هلِل الــــــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــَ

طــــــــــــــــــــاينو      كــــــــــــــــــــّر خــــــــــــــــــــرٍي صـــــــــــــــــــــــــــــــــاحٍل َأعــــــــــــــــــــح

  

 (8)َربِّ َمثاين اآِي والُقرحآِن 

 .الَمثاني َوَرَد في الحِديِث في ِذْكر الفاتَِحِة ، هي السَّْبعو

لها الَمثاني أَو  وفَْوَق الُمفَصَّلِ  ، كذا في النسخِ والصَّواُب ُدْوَن الِمئِين ؛ َءة ، أَو ُكلُّ ُسوَرةٍ ُدوَن الطَُّوِل وُدوَن الَمائَتَْينِ البَقَرةُ إلى بَرا ُسَوٌر أَوَّ

 ؛ هذا قَْوُل أَبي الَهْيثم.

ما  الَمثانِيو،  الَمثانِي قاَل : والُمفَصَّل يَِلي قاَل : ُرِوي ذِلَك عن َرُسوِل هللِا َصلَى هللا عليه وسلم ، ثم عن ابِن َمْسعوٍد وُعثْمان وابِن عبَّاس ؛

 ُدوَن الِمئِين.

ي عْنَد قَْول الَجْوهِرّي   .َمثانِي ِمن القُرآِن ما كاَن أَقَّلِ ِمن الِمئِين ، قاَل : كأَنَّ الِمئِين ُجِعلَت مباِدَي والتي تِليها الَمثانِيووقاَل ابُن بَّرِ

ف عن أَْصحاِب عبِد هللِا ؛ قاَل األَْزهِريُّ  الَمثانِي أَو ته بخّطِ  : قََرأْ ِمن القُرآِن : ِستٌّ وِعْشُروَن ُسوَرة ، كما َرَواهُ محمُد بُن َطْلَحةَ بِن ُمَصّرِ

 ُسوَرةُ الَحّجِ ، َشِمٍر ؛ وهي :

__________________ 
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 واللسان. 939/  2( شرح أشعار اهلذليا 1)
 .77( سورة الواقعة ا اآية 2)
 .21( سورة الربوج ا اآية 3)
 .23( سورة الزمر ا اآية 4)
 ا بيت مفرد ا واللسان. 41( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .87اآية ( سورة ا جر ا 6)
 ( يف اللسان : مثاٍن.7)
 ( اللسان.8)



18281 

 

ِر ا والر  و  ِص ا والَعنحَكُبوِت ا والن وِر ا واألَنحفاِ  ا وَمرحمَيَ ا والر وِم ا وي  ا والُفرحقاِن ا وا جح َبَب ا الن مِر ا والَقصـــَ عحِد ا وســـَ
َل    عليه وســــــــّلم ا ولُ  َدِة ا واملالِئَكِة ا وإبراهيَم ا وص ا و مٍد صــــــــَ جح ُؤحِمِن ا والســــــــ 

ُرِف ا وامل قحماَن ا والُغَرِف ا والز خح
زاِب. قاِف ا واجلاثَِيِة ا والد خاِن ا واأَلحح  واأَلحح

يت اغُب : ُسّمِ ي تَْضَمِحلُّ وتَْبطل على على ُمروِر األَْوقاِت وتَُكّرُر فال تُدرُس وال تَْنقَِطُع ُدُروَس سائِِر األَْشياِء الت تُثْنَى ألنَّها َمثانِي قاَل الرَّ

 ُمروِر األياِم.

ا نَقََل هذه الِعبا : يُْحتَمل أَْن تكوَن  (1)َرة فقاَل وقد َسقََط ِمن نسَخِة التَّْهِذيِب ِذْكُر األَْحزاِب وهو ِمن النسَّاخ ، ولذا تَردََّد صاِحُب اللّساِن لمَّ

ا أَْن تكوَن َغْير ذِلَك. (2)ا السَّاِدَسة والِعْشرين هي الفاتَِحِة وإنَّما أَْسقَطه  لَكْونِِه اْستَْغنَى عن ذْكِرها بَما قدََّمه ، وإمَّ

عَل ِعَوضها الشَّْورى. وقد مرَّ * قُْلُت : والصَّواُب أَنَّها األَْحزاُب كما َذَكَره المصنُِّف ؛ والغَُرف الَمْذُكوَرة الظاِهُر أَنَّها الّزمر ، ومنهم َمْن جَ 

 ٌم في السَّْبع الّطوِل في َحْرف الالِم فَراِجْعه.للمصنِِّف َكال

 .الَمثانِيو؛ ومنه قْولُهم : َرناُت المثاِلِث  َمثْنى من أَْوتاِر العُوِد : الذي بعَد األوِل ، واِحُدها .الَمثانِيو

 ، بالكْسُر ، وقد تقدََّم. ثنيٌ  وَمجانِيِه ، واِحُدها من الواِدي : َمعاِطفُهُ  الَمثانِيو

 ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيِس : من الدَّابَِّة : ُرْكبَتاها وِمْرفَقاها الَمثانِيو

ٍ  و  الطــــــــــِ الٍب مــــــــــَ ٍر صــــــــــــــــــــــــِ ِدي عــــــــــلــــــــــ  محــــــــــُ  ختــــــــــح

ثــــــــــاين     نــــــــــاِت مــــــــــَ يــــــــــِّ ٍد لــــــــــَ قــــــــــح ديــــــــــداِت عــــــــــَ (3)شــــــــــــــــــــــــَ
 

  
َدقةِ  ثِنَى ال»في الحِديِث : و تَْيِن في عامٍ  ، أَي بالكْسِر َمْقصوراً ، كإلَى ، «في الصَّ . قاَل ابُن األَثيِر :  أَي ال تُْؤَخذُ َمرَّ ؛ كما فَسََّره الَجْوهِريُّ

َدقَةُ بمْعنَى التَّْصِديقِ  َدقَِة ، فحذَف الُمضاَف ، قاَل : ويَجوُز أَْن تكوَن الصَّ َدقِة أَي في أَْخِذ الصَّ كاةِ ، وهو أَْخذ الصَّ  وقَْوله في الصَّ َدقَة كالزَّ

 والذََّكاةُ بمْعنَى التَّْزِكيَة والتَّْذِكيَة ، فال يحتاُج إلى حْذِف ُمضاٍف.

اغُب. وأَْنَشَدا للشاِعِر ، وهو َكْعُب بُن زهيٍر ، وكانِت اْمرأَ  الثِّنَى وأَْصلُ  تَْين ؛ كما قالَهُ الَجْوهِريُّ والرَّ  تُه الَمتْه في بكرٍ : األَْمُر يُعاُد َمرَّ

 نََحَره :

ًة  المـــــــــــَ ين مـــــــــــَ تـــــــــــح عـــــــــــَ طـــــــــــ  ٍر قـــــــــــَ كـــــــــــح ِب بـــــــــــَ نـــــــــــح  أيف جـــــــــــَ

ىَن     هــــــــا ثــــــــِ تــــــــُ المــــــــَ تح مــــــــَ دح كــــــــانــــــــَ قــــــــَ رِي لــــــــَ مــــــــح عــــــــَ (4)لــــــــَ
 

  
ِل لَْوِمها فقد فَعَلَتْه قْبَل هذا ، وهذا  بْعَده. ثِنىً  أَي ليَس بأوَّ

ي : وِمثْله قَْول ِعدّيِ بِن زْيٍد :  قاَل ابُن بَّرِ

ريِ  وحَم يف غـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ـــــــــــــل ه َأعـــــــــــــاِذُ  إن  ال هـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن   كـــــــــــــُ

رَتَدِّد    
ُ

ِك املـــــــــــــ يـــــــــــــِّ ىًن مـــــــــــــن غـــــــــــــَ (5)عـــــــــــــلـــــــــــــي  ثـــــــــــــِ
 

  
 ؛ نَقَلَهُ ابُن األثيِر. ال تُؤَخذُ ناقَتاِن َمكاَن واِحَدةٍ  مْعنَى الحِديِث : أَو

ةٍ ، ولكنَّه ليَس وجهَ الَكالِم وال َمْعنى الحِديِث ، وَمْعناهُ إعاَدةُ الشَّي الثِّنَى ؛ قاَل أَبو سعيٍد : لَْسنا نُْنِكر أنَّ  ال ُرجوَع فيها المْعنَى : أَو ِء بعد َمرَّ

ُجُل على اآلِخِر بَِصَدقٍَة ثِم يَْبدو له فيُريُد أَْن يَْستردَّهُ ، فيُقاُل ال قُ  ثِنَى أَْن يَتََصدََّق الرَّ َدقَِة أَي ال ُرجوَع فيها ، فيقوُل الُمتََصّدِ  (6)به  في الصَّ

 عليه ليَس لَك عليَّ ُعْصَرةُ الواِلِد ، أَي ليَس لك ُرجوع كُرجوعِ الواِلِد فيَما يُْعِطي ولَدهُ.

ةً و  .ثِْنيُها وَولَُدها ذلك ، بالكْسِر ، ثِنيٌ  فهي ثانِيَةً  إذا َولََدْت ناقةٌ َمرَّ

__________________ 
 صاحب اللسان وهو خطب ا فالقائر عل  ما يف التهذيب هو األزهري.( كذا ا ويفهم من عبارة الشارح أن القائر هو 1)
 من النسخ الجي نقر عنها األزهري.« أسقطها النساخ»( يف التهذيب : 2)
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 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب. «ليناٍت متانِ  .... ولد  عل  صم» برواية : 171( ديوانه ط بريوت ص 3)
 منسوابً ملعن. 391/  1زهري ا ويف الصحاح والتهذيب بدون نسبة ا واملقايي  ( اللسان منسوابً لكعب بن 4)

 فيما نسب إليه. «مالمتها ثِنا .... قطعتين خزاية برواية : 141والبيت ألوس بن حجر ا ديوانه ط بريوت ص 

 ( اللسان.5)
 .«. املتصد  هبا.. أن يسرتدها»( يف اللسان : 6)
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حاحِ :  َولَُدها ، وَكِذلَك الَمْرأَةُ ، وال يقاُل ثِلٌث وال فَْوق ذِلَك ، انتََهى. ثِْنيُهاوالنُّوِق التي َوَضعَْت بَْطنَْين ،  من الثِّْنيُ  وفي الّصِ

ً  ثِنيٌ  ٌء ُمْشتقّاً وفي التَّهِذيِب : ناقَةٌ وقاَل أَبو ِرياش : وال يقاُل بْعَد هذا شي ل أَْقيَس.َولََدْت بَْطنَْين ؛ وقيَل : إذا َولََدْت بَْطنا   واِحداً ، واألَوَّ

 .اثْنَْين وقاَل غيُرهُ : َولََدتْ 

ل َولٍد تَِلُده فهي بكٌر ، وَولَُدها أَْيض  فهي الثاني اً بِْكُرها ، فإذا َولََدت الَولَدَ قاَل األْزهِريُّ : والذي َسِمْعته ِمن العََرِب يقُولوَن للناقَِة إذا َولََدْت أَوَّ

 .الثاني ثْنيُها ، وَولَُدها ثِْنيٌ 

 قاَل : وهذا هو الصَّحيُح ؛ قاَل : واْستَعاَره لبيٌد للَمْرأَةِ فقاَل :

ة  يــــــــــــفــــــــــــَ ينح ُمصــــــــــــــــــــــــــِ ِر ثــــــــــــِ دح  لــــــــــــيــــــــــــاَد حتــــــــــــَت اخلــــــــــــِ

ال     وائــــــــــِ ُروَح الــــــــــقــــــــــَ رحداُد الشــــــــــــــــــــــــ  (1)مــــــــــن األُدحم تـــــــــــَ
 

  
تَْيِن فأَْكثََر. َمثْنَىو  األَياِدي : : إعاَدةُ الَمْعروِف َمرَّ

، وُهم الذين ال  األْنِصباُء الفاِضلَةُ من َجُزوِر الَمْيِسِر ، كاَن الَّرجُل الَجواُد يَْشتَِريها ويُْطِعُمها األَْبرامَ  األياِدي هي : َمثْنَى قاَل أَبو عبيَدةَ :و

 يَْيِسُروَن.

ةٍ ؛ قاَل النابِغَةُ : َمثْنَى وقاَل أَبو َعْمرو : ةً بعَد َمرَّ  األياِدي أَن يَأُْخَذ الِقْسَم َمرَّ

مح  هــــــــــــــــُ حــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــح ُم أَيحســــــــــــــــــــــــــــــارِي وأَم  إين أمتــــــــــــــــَِّ

ة األُُدمــــــــا     ــــــــَ ن فــــــــح و اجلــــــــَ ســــــــــــــــــــــُ ىَن األايِدي وَأكح ــــــــح ث (2)مــــــــَ
 

  
، الفتُْح عن ابِن  ويُْكَسرُ  ٍء كاَن ، وإِليه أَشاَر بقَوِله : أَو غيِرِه ؛؛ وقيَل : هو الَحْبُل ِمن أَّيِ شي و َشعٍَر أَو غيِرهِ : َحْبٌل من ُصوٍف أَ  الَمثْناةُ و

 األْعرابّي.

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للراِجِز : ، بَكْسِرهما الثِّناءِ و كالثِّنايَةِ 

رايَهح   َأان سِجيح وَمِعي ِمدح
ا َددحهتــــــــــــــــُ هح  َأعــــــــــــــــح ِك ِذي الــــــــــــــــدوايــــــــــــــــَ تــــــــــــــــح  لــــــــــــــــفــــــــــــــــَ

هح و     نــــــــــــــايــــــــــــــَ َن والــــــــــــــثــــــــــــــِّ شــــــــــــــــــــــــــــَ َر اأَلخح جــــــــــــــَ (3)ا ــــــــــــــَ
 

  
 الَحْبُل الطَّويُل ؛ ومنه قَْوُل زهيٍر يَِصُف السَّانيةَ وشدَّ قِتْبها عليها : الثِّنايَةُ  وقيَل :

هــــــــــا  تــــــــــِ نــــــــــايــــــــــَ رِي يف ثــــــــــِ و الــــــــــّرِشــــــــــــــــــــــــاَء و ــــــــــَح طــــــــــُ  متــــــــــَح

ًا     قـــــــــــَ لـــــــــــِ دًا قـــــــــــَ ِة قـــــــــــبـــــــــــا زائـــــــــــِ حـــــــــــالـــــــــــَ َ
(4)مـــــــــــن املـــــــــــ

 

  
شاِء في فالثِّنايَةُ  ا َمثْناتِه هنا : َحْبٌل يَُشدُّ َطَرفاه في قِتِْب السَّانيِة ، ويَُشدُّ َطَرُف الّرِ  بالكْسِر فَسيَأْتي قِريباً. الثِّناءُ  ؛ وأَمَّ

على ُرُؤوِس الناِس ليَس أََحٌد  بالَمثناةِ  الساَعِة أَْن توَضَع األَْخياُر وتُْرفََع األَْشراُر وأَْن يُْقَرأَ فيهمِمن أَْشراِط »في حِديِث عْبِد هللِا بِن َعْمرو : و

 ؟الَمثْناةُ  ، قيَل : وما« يُغَيُِّرها

 .ثْنىً مَ  كأنَّه جعََل ما اْستُْكتَِب ِمن كتاِب هللِا َمْبَدأً وهذا ، ما اْستُْكتَِب من غيِر كتاِب هللاِ  قاَل :

ْهبان فيَما بَْينهم ، كتابٌ  : الَمثْناةُ  أَو ُموا ما شاُؤوا َوَضعَه األَْحباُر والرُّ على ِخالِف الِكتاِب  فيه أَْخباُر بَني إِْسرائيَل بعَد ُموسى أََحلُّوا فيه وَحرَّ

َرأَها ، قاَل : وإِنَّما َكِرهَ عبُد هللِا األَْخَذ عن أَْهِل الِكتاِب ، وقد كانْت عْنَده ؛ نَقَلَهُ أَبو عبيٍد عن رُجٍل ِمن أَْهِل الِعْلم بالُكتُِب األَُوِل قد َعَرفَها وقَ 

 هللِا َصلَى هللا عليه وسلّم ، وُسنَّتِه ُكتٌُب َوقَعَْت إليه يَْوَم اليَْرُموِك منهم ، فأَظنه قاَل هذا لمْعِرفَتِه بَما فيها ، ولم يُِرِد النَّْهَي عن حِديِث َرُسولَ 

 ؟وكيَف يَْنَهى عن ذِلَك وهو ِمن أَْكثَِر الصَّحابَِة حِديثاً عنه

ى بالفاِرِسيَِّة ُدو بَْيتِي ى بالفاِرسيَّة ُدو بَْيتِي وهو الِغناُء ، انتََهى. أَو هي الِغناُء ، أَو التي تَُسمَّ حاحِ : يقاُل هي التي تَُسمَّ  ؛ ونَصُّ الّصِ

 يَّة تَْرَجمة االثْنَْين ، والياء في بيتِي للوحَدةِ أَو للنِّْسبِة ، وهو الذي يُْعَرُف في العجم بالمثنوي كأنَّه نِْسبَةٌ إلىوقْولُه : ُدو بَيتِي ُدو بالفاِرسِ 

ةُ تقوُل ذُو بيت بالذاِل المْعجمِة. الَمثْناةِ   هذه ، والعامَّ

__________________ 
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 وعجزه : 119( ديوانه ط بريوت ص 1)
 روج القوابالمن األدم ترلد الش

 كرواية اللسان والتهذيب.

 واللسان والصحاح. 102( ديوانه النابغة الذبياين ط بريوت ص 2)
 .391/  1والثالث يف الصحاح واملقايي  « أان سحيم»( اللسان وفيه : 3)
 كرواية التهذيب.واللسان. واملثبت   «من امالة ثقباً رائداً  ... فتجري» برواية : 40( ديوانه ط بريوت ص 4)
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ط ، فيُْنشُدونَها في ْعر كالمواليا وكان الموشَّح والُمَسمَّ المجاِلِس ويَتََمْشَدقون بها كأَنَّ  ويَْدُخل في هذا النَّْهي ما أَْحَدثه الُمولُّدون ِمن أَْنواعِ الّشِ

ل ذِلَك ، ونَْسأَُل هللاَ العَْفو من اآلفاِت.في ذِلَك هجراً عن ُمذاَكَرةِ القُرآِن وُمداَرَسِة الِعْلم وتَطاوالً فيَما ال   يَْنبغي وال يُفيُد ، فتأَمَّ

ّمِ : الذي بعَد السَّيلِ  الثُّْنيانُ و يِِّد ؛ قاَل أَْوُس بُن َمْغراء : ( 1)، بالضَّ  ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب : بعَد السَّ

ُم  َأهــــــــــــُ دح ــــــــــــَ م كــــــــــــان ب ــــــــــــا ِإن َألهــــــــــــُ ن ــــــــــــُ ــــــــــــان ي ــــــــــــح ن ــــــــــــُ  ثـ

يــــــــــــــاان و     نــــــــــــــح مح إن َأَلان كــــــــــــــاَن ثـــــــــــــــُ ُ هــــــــــــــُ دح (2)بــــــــــــــَ
 

  
. ّمِ والكْسِر َمْقصورتاِن. ، بالكْسِر ، وكُهدَى وإلَى كالثِّْنيِ  هكذا َرواهُ اليَِزيديُّ  ، بالضَّ

ً  ءُ قاَل أَبو عبيٍد : يقاُل للذي يَجي  ، كلُّ ذِلَك يقاُل ؛ ويُْرَوى قَْول أَْوس. ثِْنيٌ و ثُْنيانٌ و، َمْقصوٌر ،  ثُنىً  والً ُء أَ في السُّودَد وال يَِجي ثانِيا

َأُهمُ   تـََر  ثِناان إذا ما َجاَء َبدح
ياَسة يكوُن في غيِرنا سابقاً في السُّودِد ، والَكاِمل في السُّودِد ِمن غيِرنا الثاني يَقوُل :  في السُّودِد عندنا لفَْضِلنا على غيِرنا ، ثِنىً  ِمنَّا في الّرِ

 أَْهل بَْيتِه أَي أَْرَذلهم ؛ وقاَل األَْعشى : ثِْنيَة فالنٌ : ، بالكْسر. يقاُل  ثُْنيان ثِْنيَة ج

نِ  ِويـــــــــــُر الـــــــــــيـــــــــــَديـــــــــــح يـــــــــــٍة طـــــــــــَ نـــــــــــح ه غـــــــــــرُي ثـــــــــــِ طـــــــــــُ   َرهـــــــــــح

     ُ َرهـــــــــــــــ  ـــــــــــــــُ ِرمٌي جـــــــــــــــارُُه ال يـ م  كـــــــــــــــَ (3)َأشـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 َمْن ال َرأَْي له وال َعْقَل. : الثُّْنيانُ و

أْيِ  : الثُّْنيانُ و  وهو مجاٌز. الفاِسُد ِمن الرَّ

 منه. أَو َوْقتٌ  منه ؛ ُحِكي عن ثَْعلَب. ساَعةٌ  ، أَي من اللَّْيِل ، بالكْسر ثِْنيٌ  َمَضىو

 ؛ قالَهُ أَبو َعْمرو. الثِّنايا ، َجْمعُه العَقَبَةُ  ، كغَنِيَّة : لثَّنِيَّةُ او

وقيَل : أَراَد به أَْعلَى الَمِسيِل في رأِْسه ،  ، «الُمراِر ُحطَّ عنه ما ُحطَّ عن بَني إْسرائيلَ  ثَنِيَّة َمْن يَْصعَدُ »الحِديُث : ومنه العاِلي ؛  أَو َطريقُها

 َعقَبَةٌ شاقَّةٌ. ثَنِيَّتُهووالُمراُر : َمْوِضٌع بيَن الَحَرَمْين ، 

 أَو إليه. ، كالنّْقِب ، أَو الطَّريقَةُ فيه نَْفُسه ، الَجبَلُ  هي أَو

، وهي الَمدارُج  ثَنايَا ، وَجْمعُها ثَنِيَّةٌ  والطَّريُق يأُْخذُ فيها ، وكلُّ َعقَبٍة َمْسلوَكةٍ وقاَل األْزهِريُّ : الِعقاُب ِجباٌل ِطواٌل تعرض الطَّريق ، 

 أَْيضاً.

اِغُب :  السَّْير. يثني فكأَنَّه (4)ِمن الَجبَِل ما يُْحتاُج في قْطِعه وُسلوِكه إلى ُصعُوٍد وُحُدوٍر  الثَّنِيَّةُ  وقاَل الرَّ

ْعقَةِ  اْستَثْناُهمُ  ُء الذينالشَُّهدا : الثَّنِيَّةُ و ْعقَِة  اْستَثْناهُ  يْعنِي َمنِ  ، هللِا في األْرِض  ثَنِيَّةُ  ، ُرِوي عن َكْعب أَنه قاَل : الشَُّهداءُ  هللاُ عن الصَّ في الصَّ

ل قَْوَل هللِا تعالى   اْستَثْنَاُهمُ  ؛ فالذين (5) (اْْلَْرِض ِإاّل َمْن شاَء هللاُ  َونُِفَخ يف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن يف السَّماواِت َوَمْن يف ): األُولى ، تَأَوَّ

من الصعقتين وهذا معنى  ُمْستَثْنَونَ  ، فكأنَّهم (يُ ْرَزُقوَن َفرِِحنَي ِبا آاتُهُم هللاُ ِمْن َفْضِلهِ )هللاُ عْنَد َكْعب ُهُم الشُّهداُء ألنَّهم عْنَد َربِّهم أَْحياٌء 

ً كالم كعب وهذا الحديث يروي  .اْستِثْناء ، أَي ثَنِيَّة يقاُل َحلََف يميناً ليَس فيها بمعنى االستثناء : الثَّنيَّةُ و ه إبراهيم أيضا

ً  ِمَن األَْضراِس  الثَّنِيَّةُ و  ِمن أَْسفَلَ  ثِْنتانِ ومن فَْوُق  ثِْنتانِ  األَْربَُع التي في ُمقَدَِّم الفَمِ  ِمن الَجبَِل في الَهْيئِة والصَّالبَِة ، وهي بالثَّنِيَّةِ  تَْشبيها

 لإلْنساِن والُخّفِ والسَّبُعِ ؛ كذا في الُمْحَكم.

ل ما في الفَِم. الثَّنِيَّةُ  وقاَل غيُرهُ :  أَوَّ

 النَّاقَةُ الطَّاِعنَةُ في السَّاِدَسِة. : الثَّنِيَّةُ و

__________________ 
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يِّدِ »( يف القاموس : 1) والثين  ء َأواًل ا ا ه. وعبارة األِشوين يف مجض التكســـري :ء  نياً يف الســـؤدد ا وال  يقا  أبو عبيد : يقا  للذي  ي« الســـ 
 ا ه. : الثاين يف السيادة. قا  الصبان : كالوزير ابلنسبة للسلطان.

 ية :بروا 291/  1( اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  2)
 تر  ثناان إذا ما جاء بدأهم

 واللسان. 121( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( يف املفردات : وصدوٍد.4)
 .68( سورة الزمر ا اآية 5)
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 ؟الثَّنِيُّ  قيَل الْبنِة الُخّسِ : هل يُْلِقحُ  .ثَنِيٌّ  البَعيرُ و

 ٌء.أَنِيٌّ أَي بَِطي (1)قالت : لقاُحه 

ابِعَِة ، والشَّاةُ في الثَّاِلثَِة ، كالبَقََرةِ. : الثَّنِيَّةُ و  الفََرُس الدَّاخلَةُ في الرَّ

حاحِ : ْلِف والحاِفِر في السَّنَِة الثالثَِة ، وفي الُخّفِ في السَّنَِة الساِدَسِة. ثَنِيَّته الذي يُْلِقي الثَّنِيُّ  وفي الّصِ  ، ويكوُن ذِلَك في الّظِ

 تَْيساً كاَن أو كبشاً. الثانية وذِلَك في الساِدَسِة ، وِمن الغَنَِم الداِخُل في السَّنَة ثَنِيَّته ِمن اإِلبِِل الذي يُْلِقي الثَّنِيُّ  وفي الُمْحَكم :

ي األضاِحي ، وكذلك من ، وهو أَْدنى ما يجوُز ِمن سّنِ اإِلِبِل ف ثِنِيٌّ  وفي التَّْهِذيِب : البَعيُر إذا اْستَْكَمَل الخاِمَسةَ وَطعََن في الساِدَسِة فهو

ي البَعيرُ  أُْن فيجوُز منها الَجَذُع في األَضاِحي ، وإنَّما ُسّمِ ا الضَّ ً  البَقَِر والِمْعزى ، فأمَّ  .ثَنِيَّته ألنَّه أَْلقَى ثَنِيّا

ى. الثَّنِّيِ  قاَل ابُن األْعرابّيِ : ليَس قَْبل ى وال بَْعَد الباِزِل اسٌم يَُسمَّ  اسٌم يَُسمَّ

 بعَد اإِلْجذاعِ. ثَنِيٌّ  ، والظَّبيُ  ثَنِيٌّ  ِمن غيِر اإِلْنسانِ  ثَنِيَّته : كلُّ ما َسقََطتْ وقيَل 

ْحمَد ما ، وعلى َمْذهِب أَ  ثَنِيٌّ  ِمَن الغَنَِم ما َدَخَل في الثاِلثَِة ، وِمن البَقِر َكذِلَك ، وِمَن اإلبِِل في الساِدَسِة ، والذََّكر الثَّنِيَّةُ  وقاَل ابُن األثيِر :

 ، وَمن البَقَِر في الثاِلثَِة. الثانِيةِ  َدَخَل ِمَن الَمْعِز في

 .ثَنِيٌّ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ : في الفََرِس إذا اْستَتَمَّ الثالثَةَ ودَخَل في الرابِعَةِ 

 ِمن الُمساَوَمِة. الُمْستَثْناةُ  النَّْخلَةُ  : الثَّنِيَّةُ و

كاَن لرجٍل نَِجيبَةٌ فمِرَضْت »الحِديُث : ومنه ؛  والقَوائِمِ  والصُّلبِ  ( 2)الّرأِْس  الجاِزُر إلى نَْفِسه ِمن يثنيه : ما ، بالضّمِ ، من الَجُزورِ  الثُّنيَاو

 وأَْنَشَد ثَْعلَب : ؛ ؛ أَراَد قَوائَِمها ورأَْسها ثُْنياها فباَعها ِمن رُجٍل واْشتَِرطَ 

يـــــــــــا مُ  نـــــــــــح ـــــــــــ  رة الـــــــــــثـ ذَكـــــــــــ  َر  مـــــــــــُ دة الـــــــــــقـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــانـــــــــــَ

ــــــــــــــُب     ي ــــــــــــــِ ن ــــــــــــــُ ــــــــــــــب  مث ت ت ة ختــــــــــــــَح ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــِ ال (3)مجــــــــــــــُ
 

  
كاَرةِ.  أَي أنَّها َغليَظةُ القَوائِم ، أَي رأْسها وقَوائِمها تُْشبِهُ َخْلق الذِّ

لِب في اغانيُّ : ِذْكُر الصُّ  ، والصَّواُب الرأُْس والقَوائُِم. (4)َوقََع في كتاِب ابِن فارَس  الثُّْنيا وقاَل الصَّ

ٌء َمْجهوٌل فيْفسَد البَْيُع وِذِلَك إذا باَع منه شي يُْستَثْنَى وهو أن ؛ «إالَّ أَْن يُْعلَمَ  الثُّْنيا نََهى عن»الحِديُث : ومنه ؛  اْستَثْنَْيتَه ُكلُّ ما : الثُّْنياو

 رأَْسه وأَْطرافَه ، فإِنَّ البَْيَع فاِسٌد. اْستَثْنَىوَجُزوراً بثمٍن َمْعلوٍم 

ٌء قَّل منه شي يُْستَثْنى ٌء جزافاً ، فال يَجوُز أنٌء َمْجهوٌل فيْفسَده ؛ وقيَل : هو أَن يُباَع شيفي عْقِد البَْيعِ شي يُْستَثْنى بُن األثيِر : هي أنوقاَل ا

 لوٌم.بَْعَد النِّصِف أَو الثّلِث َكْيٌل َمعْ  يُْستَثْنى في المزارَعِة أَن الثُّْنيا أَو َكثُر ؛ قاَل : وتكونُ 

منه ،  اْستَثْنى ٍء فلَه ما َشَرَط أَوأَي َمْن َشَرَط في ذِلَك َشْرطاً أَو َعلِّقَه على شي ، «ثُْنياه فله اْستَثْنى َمْن أَْعتََق أَو َطلِّق ثم»في الحِديِث : و

 ً ْجعَى. يقاُل : َحلََف يَِميناً ليَس فيها كالثُّْنَوى ؛« مثْل أَْن يقوَل طلَّْقتها ثالثاً إالَّ واِحَدةً أَو أَْعتَقَهم إِالَّ فالنا ، قُِلبَْت ياُؤه واواً  ثُْنَوى وال ثُْنيا ، كالرُّ

فَِة.للتَّْصريِف ، وتَْعويِض الواِو ِمن َكثْرةِ ُدخوِل الياِء عليها ولل  فَرِق أَْيضاً بيَن االسِم والّصِ

 بضٍم فسكوٍن. الثُّْنيَةِ و

 بالطائِِف. : ع الُمثَنَّاةُ و

 : اسٌم. ُمثَنَّىو

 فقُِلبَِت الثَّاُء ثاةً  اثْتَنَى ، أَْصلُه تَثَنَّى ، كاْفتَعََل : ( 5)اثَّنَىو

__________________ 
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 ( اللسان : إلقاحه.1)
 الرأُس والقوائُم ا ابلرفض فيهما ا والكسر  اهر.( يف القاموس : 2)
 .«مجالية الثنيا»( اللسان والتهذيب والتكملة وفيهما : 3)
 والثنيا من اجلزور : الرأس أو غريه إذا استثناه صاحبه. 392/  1( الذي يف املقايي  4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : واثـحَتىَن.5)
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ُت  ِ  مث أُدحِغَمتح فيها ؛ قاَ  الش اِعُر :ألن  التاَء ُأخح  التاِء يف اهلَمح
ىَن أَبيب َأيب  دا أِبيب مث اثـــــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــــــــــَ

ِب و     حـــــــــــالـــــــــــِ
َ

ف املـــــــــــ قـــــــــــح َث ابأَلذنـــــــــــِا ثــــــــــــَ لـــــــــــ  (1)ثــــــــــــَ
 

  
 هذا هو الَمْشهوُر في االْستِعماِل والقَويُّ في الِقياِس.

َّأََد  اثَّنى  الفاِء قَْبلها فيقولُ تاَء اْفتَعََل ثاء فيَْجعلُها ِمن لَْفظِ  (2)ومنهم َمْن يقلُب  اذََّكَر وفي  (4)، كما قاَل بعُضهم في اْذَدَكر  (3)واثََّرَد وأَث

لَح.  اْصَطلََح اصَّ

ً  صارَ و ثَنِيَّته : أَْلقى أثناءً  البَعيرُ  أَثْنَىو  .ثَنِيَّا

، قاَل : وإذا َسقََطْت َرواِضعُه ونَبََت مكانَها ِسنٌّ ،  اإِلثناءَ  وأَْدَرم أَثْنَى يُقالُ : أْلقَى َرواِضعَه ، ف أَثْنَى في الفََرِس إذا (5)وقاَل ابُن األْعرابّيِ 

 ، ثمَّ يَْسقُط الذي يَِليه عْنَد إِْرباِعه. اإِلثناءُ  فنَباُت تْلَك السّنِ هو

 . (8)ثَنَّىوعليه  أَثْنَى ؛ وقد ( 7)ْدحِ : َوْصٌف بَمْدحٍ أَو بَذّمِ ، أَو خاصٌّ بالمَ  ( 6)التَّثْنِيَةُ و، بالفتْحِ ،  الثَّناءُ و

ا  .الثَّناءُ  عليه َخْيراً ، واالسمُ  أَثْنى فَمْنصوٌص عليه في ُكتُِب اللُّغَِة ُكلِّها. قاَل الَجْوهِريُّ : أَثْنَى * قُْلُت : أَمَّ

دك لتُثْنَي على إِْنساٍن بحَسن أَو قَبيحٍ. الثَّناءُ  وقاَل اللَّْيُث :  ، َمْمدوٌد ، تَعَمُّ

ا أَثْنَى فالٍن أَي َذَهَب في النَّاِس ، والفْعلُ  ثَناءُ  وقد طارَ  َدةِ بهذا  ثنى وفِْعله التثنيةِ  ؛ وأَمَّ فلم يَقُْل به أََحٌد والصَّواُب فيه التثبية ، وثبى بالموحَّ

مع ُشْهرتِه بالفتْحِ َغْيُر َمْقبوٍل بل هو ُمْستدرٌك ، وأَشاَر للفَْرِق بَْينه وبيَن النَّثا بقَْوِله : أَو  الثَّناء للمصنِِّف ، ثم إِنَّ تَْقييدَ  المْعنَى ؛ وقد تقدََّم ذِلكَ 

 خاصٌّ بالمْدحِ ، أَي والنَّثا خاصٌّ بالذِم.

 إذا اْغتاَب. (9) ، وأَْنثى إذا قاَل َخْيراً أَو شّراً  أَثْنَى قاَل ابُن األَْعرابّيِ : يقالُ 

عليه شّراً  أَثْنَْيتُم عليه َخْيراً وَجبَْت له الجنَّةُ وَمنْ  أَثْنَْيتُم َمنْ »بالحِديِث :  في الَخْيِر والشّرِ هو الذي َجَزَم به َكثِيُروَن ؛ واْستََدلّوا الثَّناءِ  وُعمومُ 

 .«َوَجبَْت له النَّارُ 

 لِفناُء.كِكتاٍب : ا الدَّاِر ، ثِناءُ و

ِء آِخرها واْستَْقصاِء ُحدوِدها ، عن اإلْنبِساِط لمجي تَْنثَني ، ألنَّ هناكَ  ثَنَى يَثْنِي ِمن الثَّنَاءَ  الدَّاِر وفِناُؤها أَْصالِن ألنَّ  ثِناءُ  قاَل ابُن جنِّيِ :

 وفِناُؤها ِمْن فَنَِي يَْفنَى ألنَّك إذا تَناَهْيَت إلى أَْقَصى ُحدوِدها فَنِيَْت.

 قاَل ابُن ِسيَده : وَجعَلَه أَبو عبيٍد في الُمْبدِل.

يِّدِ  : الثِّناءُ و  في الفرِق. ِعقاُل البَِعيِر ؛ عن ابن السَّ

ا: ْلُت : ال حاَجةَ في نَْقِله عن ابِن السَّيِّد وقد َذَكَره الَجْوهِريُّ حيُث قاَل * قُ  ،  َمثْنّيِ  ، َمْمدوداً ، فِعقاُل البَعير ونَْحو ذِلَك ِمن َحْبل الثِّناءُ  وأَمَّ

 ْلُت يََدْيه َجِميعاً بَحْبل أَو بَِطَرفي َحْبل ، وإِنَّما لم يُْهَمز ألنَّه لَْفٌظ جاءَ إذا َعقَ  بثِنايَْين لو أُْفِرد ، تقوُل َعقَْلُت البَعيرَ  ثِناءٌ  فهو ثِْنيَْيه وكّل واحٍد ِمن

،  يتثن لو أُْفِرد ياٌء ، ألنَّه ِمن ثِناءٍ  ، فتُِركِت الياُء على األْصِل كما فَعَلوا في ِمْذَرَوْين ، ألنَّ أَْصَل الَهْمزةِ في ثِناءٌ  ال يُْفِرد واِحُده فيُقالُ  ُمثَنَّى

 ولو أُْفِرد واِحُده لقيَل ثِناآن كما تقوُل كساآِن وَرَداآِن ؛ هذا نَّصه.

__________________ 
 ( اللسان ا وكتب مصححه هبامشه : قوله : ثقف امالب ا هو هكذا ابألصر.1)
 .«كما ال لف  ا ه  قوله : ومنهم من يقلب لء افتعر  ء هكذا يف خطه وعا ما قبله»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .«وأَّثر»( يف اللسان : 3)
 ( يف اللسان : اد كر اذّكر.4)
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« وقا  ابن األعرايب يف الفرس إذا أثىن اخل هكذا العبارة يف خطه وهي ركيلة غري  ررة فلرياجض ولتحرر ا ه»( هبامش املطبوعة املصــرية : قوله : 5)
الفرس إذا اســـــــــتتم الثالثة ودخر يف الرابعة ثين ا فإذا أثىن ألق  رواضـــــــــعه ا فيقا  : أثىن وأدرم  ونص قو  ابن األعرايب يف التهذيب واللســـــــــان : يف

 لإلثناء.
 هامش القاموس.)( مل يقر به أحد ا والصواب : التشبيه ابلباء املوحدة فيه ا 6)
وعموم الثناء  االسم : الثناء ال ينايف استعماله يف الشر.أثنيت عليه خرياً ا و  ( مل يقر به أحد ممن يوث  به ا واقتصار بعضهم كاجلوهري بقوله :7)

 يف اخلري والشر هو الذي جزم به الكثري ا وعزي إىل اخللير ا أفاده الشارح واملصباح وانظره ا ا ه مصححه. )هامش القاموس.
 ( تقدم له أهنا مبعىن الثناء والتعظيم هامش القاموس.8)
 .«وانثىن»( يف اللسان : 9)
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ي : إنَّما لم يُْفرد له واِحٌد ألنّه َحْبٌل واحٌد يُشدُّ بأَحِد َطَرفَْيه اليَد وبالطََّرِف اآلَخِر األُْخرى   ، فهما كالواِحِد.وقاَل ابُن بَّرِ

 .نِيَّة بِثنايَْينَمثْ  رأَْيت ابَن ُعَمر يَْنَحُر بدنته وهي باِرَكةٌ : ِث َعْمرو بِن ِديناٍر حِدي وِمثْله قَْول ابِن األثيِر في شْرحِ 

، يُْظِهُروَن الياَء بْعَد األلِف ، وهي المدَّة التي كانْت فيها ، وإن مّدمادٌّ لكأَن َصواباً كقَْوِلَك ِكَساٌء  بثِنَايَْينِ  وقاَل األْصمعيُّ : يقاُل َعقَْلُت البَعيرَ 

 كِكَساء. الثِّنَايَْيِن ثِناءٌ  وواِحدُ : وِكساَواِن وِكَساآِن. قاَل 

 وعلى أَن ال يُْفرُدوا الَواِحَد. الثّنَايَْين قُْلُت : وهذا ِخالُف ما عليه النّحويُّوَن فإنّهم اتَّفَقُوا على تَْرِك الَهْمز في *

يِّد لَكْونِه أَجاَز  فُ وَكالُم اللّْيِث مثْل ما نَقَلَه األْصمعّي ، وقد َردَّ عليه األَْزهريُّ بما هو َمْبسوٌط في تَْهِذيبِه. وُربَّما نَقَل المصنِّ  عن ابِن السَّ

ل. التَّثْنِيَةِ  ، وقد َعِلْمُت أَنَّه َمْردوٌد فإِنَّ الَكِلَمةَ بُنِيَْت على الثِّنَايَْين إْفراَد الواِحِد ، ولذا لم يَْذكرِ   ، فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ا يُْستَْعمُل في َطويٍل الَعْرض له.: هو الذَّاِهُب ُطوالً ، وأَْكثَر م الُمتَثَنّيِ  الطَّويلُ 

حاحِ. ثِْنيَ  ِء أَي تََضاِعيفه ؛ تقوُل : أَْنفَذت كذاالشي أَثْناء ، بالكْسِر : واِحدُ  الثِّْنيُ و  كتابِي أَي في َطيِّه ؛ كما في الّصِ

 كذا : أَي في غضونِِه. أَثْناءِ  وكاَن ذِلَك في

 يْعنِي الثَّْوَب. ، «ِمن َسعَتِه أَثْناءً  عليه يَثْنِيه كانَ » حِديُث أَبي ُهَرْيَرةَ :ومنه أَْيضاً : معطُف الثَّْوِب ؛  الثِّْنيُ و

ً و  : َعَطفَهُ. ثَنَاهُ ثَْنيا

 وأَْيضاً : َكفَّهُ.

 عليه الَخناِصر. تُثْنَى وأَْيضاً : َعقََده ، ومنه

 عن حاَجتِِه : َصَرفَه. ثَناهُ و

 .اثْنَْينِ  : أََخَذ نِْصَف ماِلِه أَو ضمَّ إليه ما صاَر به ثَناهُ و

 ، قاَل : األَثْناءُ  منه ، والَجْمعُ  اْنثَنَى الُوشاحِ : ما ثِْنيُ و

َفص ر 
ُ
 (1)تـََعر َض أَثـحَناء الِوَشاِح امل

ها إلى فخِذِه فنَزَل. ثَنَىو  ِرْجلُه عن دابَّتِه : ضمَّ

ُجُل أَْمراً ثم ضمَّ إليه أمراً آَخَر قيلَ   .الثاني تَثْنِية باألَْمرِ  ثَنَّى وإذا فَعََل الرَّ

 أَي عاِطٌف قَْبل أَْن يَْنَهض. ِرْجلَه ثانٍ  وهو»في الحِديِث : و

وِمثْله في المْعنَى ، ألنَّه أَراَد قَْبل أن يصرَف ِرْجلَه عن قاَل ابُن األثيِر : هذا ِضّد األّول في اللْفِظ  ، «ِرْجلَه يَثْنيَ  في حِديٍث آَخَر : قَْبَل أَنْ و

 حالَتِه التي هي عليها في التَّشّهِد.

ً  َصْدَره ثَنَىو  : أََسرَّ فيه العَداَوةَ ، أَو َطَوى ما فيه اْستِْخفاء. يَثْنِيه ثنيّا

 الِعناِن. انيَ ث جاءَ : ُعنَُق دابَّتِه عْنَد شدَّة ُحْضِره  ثَنَى ويقاُل للفاِرِس إذا

 ً ً  ويقاُل للفََرِس نَْفِسه : جاَء سابِقا  ُعنُقَه نشاطاً ألنَّه إذا أَْعيى مدَّ ُعنُقَه ؛ ومنه قوُل الشاِعِر : ثَنَى إذا جاَء وقد ثانِيا

دِّي و  ــــــــــــــِر َأيب وجــــــــــــــَ رح مبــــــــــــــث خــــــــــــــَ فــــــــــــــح ــــــــــــــَ نح يـ  مــــــــــــــَ

و  ين     ــــــــــــ  وهــــــــــــُ واب ــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــب ئح ق (2) ــــــــــــَِ
 

  
 السَّابِِق ، أَو كالفاِرِس الذي سبَق فَرُسه الَخْيَل.أَي كالفََرِس 

 لََوى شْدقَه ونَأَى بجانِبِه.: : ِكنايَةٌ عن التّكبِر واإلْعراِض. كما يقاُل  (اثينَ ِعْطِفهِ ) و
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 ، بالتَّْنِوين. ثاٍن اثْنَْين ، أَي هو أََحُدهما ، ُمضاٌف ، وال يقاُل هو ثانِي اثْنَْين ويقاُل : فالنٌ 

ي َرُجلول . اثْنِيٌّ وفي قْوِل َمْن قاَل في اْبٍن بَنَِويٌّ ،  ثَنَويٌّ  عشر لقُْلت في النِّْسبِة إليه باثْنَي أَو باثْنَْين و ُسّمِ  في قْوِل َمْن قاَل اْبنِيٌّ

__________________ 
 وصدره : 39( المرئ القي  ا يف ديوانه ط بريوت ص 1)

 إذا ما الثراي يف السماء تعرضت
 بيت يف األساس وعجزه يف اللسان والتهذيب.وال

 ( اللسان والتهذيب.2)
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، بالكْسِر : َمْوِضٌع بالَجزيَرةِ ِمن ِدياِر تَْغِلب ، كانْت فيه وقائُِع.  ( 1)ثِنيٌ و، قبََّحهم هللاُ تعالى ؛  باالثْنَْينِيَّة ، بالتْحِريِك : طائِفَةٌ تقولُ  الثَّنََويَّةُ و

 ويقاُل : هو كغَنِّيِ ؛ وأَْيضاً : َمْوِضٌع بناِحيَِة المذاِر ، عن نَْصر.

 ِمثْلَه. اثْنَْين هذا القََدح ، أَي اثْنَيْ والقََدح ،  أثنا وَشِربتُ 

 بمّدِ البَْصَرةِ. اثْنَْينوةِ ، ُمّدِ البَْصر اثْنَيْ  وَكذِلَك َشِرْبتُ 

 : الُمْشتَملَةُ على َحْرفَْين كيٍَد ودٍم ؛ وقَْوله أَْنَشَده ابُن األْعرابّيِ : الثنائِيَّةُ  والَكِلَمةُ 

ىَن  ـــــــــــ  ـــــــــــث ـــــــــــة وال الث ـــــــــــ  ـــــــــــث تح إال  ال ـــــــــــَ ب ـــــــــــَ ل ـــــــــــمـــــــــــا حـــــــــــَ  ف

ا و     قـــــــــــاهلـــــــــــُ تح إال  قـــــــــــريـــــــــــبـــــــــــًا مـــــــــــَ لـــــــــــَ يــــــــــــ  (2)ال قــــــــــــَ
 

  
ةَ : بالثُّنَى االثْنَْينوقاَل : أَراَد الثَّالثَةَ من اآلنِيَِة ،   : وقَْوُل كثيِّر عزَّ

ة  جـــــــــــــ  تح حبـــــــــــــُ ـــــــــــــيحســـــــــــــــــــــــــــَ طـــــــــــــاايُه ول  ذكـــــــــــــرَت عـــــــــــــَ

ن     نـــــــــِ اثـــــــــح ٌة لـــــــــَك فـــــــــَ جـــــــــ  (3)عـــــــــلـــــــــيـــــــــَك ولـــــــــكـــــــــن حـــــــــُ
 

  
ةً   ، وهو َغريٌب. ثانِيَةً  قيَل في تَْفسيِرِه : أَْعِطني مرَّ

 .االثْنَْين على فُعوٍل نَْحو ثُِدّيِ ، أَي يَْومَ  لثُّنِيَّ ا وَحَكى بعُضهم : أَنَّه ليَصومُ 

 : أَرٌض بيَن الُكوفَِة والشاِم ؛ عن نَْصر. المثانيو

 أَْن يَفُوُز قِْدُح رُجٍل منهم فيَْنُجو ويَْغنَم فيَْطلَُب إليهم أَن يُِعيُدوه على ِخطاٍر. التَّثْنِيَةُ  وقاَل اللَّْحيانيُّ :

 : ِزماُم الناقَِة ؛ قاَل الشاِعُر : الَمثْنَىو

ُه  يِّ كـــــــــــــبَنـــــــــــــ  َرمـــــــــــــِ ىَن َحضـــــــــــــــــــــــــــح ثـــــــــــــح ُب مـــــــــــــَ العـــــــــــــِ  تـــــــــــــُ

ِر     فــــــــح ــــــــَ رحوٍَع قـ طــــــــاٍن بــــــــِذي خــــــــِ يــــــــح ُج شــــــــــــــــــــــَ مــــــــ  عــــــــَ ــــــــَ (4)تـ
 

  
اغُب : ماِم  ثُنِي ما الَمثْناةُ  وقاَل الرَّ  ، بالضّمِ ، عن ِسْيبََوْيه ، َجعَلَه كِظئٍْر وُظَؤاٍر. ثُناءٌ  ِمن النّوقِ  الثِّْني وَجْمعُ  .(5)من َطَرِف الّزِ

 ، وأَْنَشَد : أَثْناءُ  وقاَل غيُرهُ :

 قاَم إىل مَححراَء ِمنح أَثحناِئها
تَْين ؛ لُغَةٌ في الثُّنَىو ي. الثِّنَى ، كُهَدى : األْمُر يُعاُد َمرَّ  ، كَمكاٍن ِسوًى وُسوًى ؛ عن ابِن بَّرِ

 ، بالكْسِر : إذا َعقَْلت يداً واِحَدةٌ بعُْقَدتَْين ؛ عن أَبي زْيٍد. ( 6)بثِْنيَتَْين وَعقَْلُت البَعيرَ 

من فَْوق الَمَحالِة ومن تَْحتِها األُخرى ِمثْلها ؛ قاَل : والَمَحالَةُ والبََكَرةُ  (7)ْجَمع به َطَرفا الَحْبلَْين ، بالكْسِر : ُعوٌد يُ  الثِّنايَةُ  وقاَل أَبو سعيٍد :

 ؛ قاَل طرفَهُ : ثِْنيٌ  الَحْبل ، بالكْسِر : َطَرفاهُ ، واِحُدهما ثِْنياو؛  الثِّنَايَتَْينِ  تَُدوُر بينَ 

بَ  طــــــــــَ ُرَ  ِإن  املــــــــــوَت مــــــــــا َأخــــــــــح مــــــــــح عــــــــــَ ــــــــــَ ىَت  ل ــــــــــفــــــــــَ  ال

ِد     يــــــــاه يف الــــــــيــــــــَ نــــــــح رحخــــــــ  وثــــــــِ ُ
َوِ  املــــــــ كــــــــالــــــــطــــــــِّ (8)لــــــــَ

 

  
ا الَمثْنِيَّ  الطََّرفَ  بِثْنَْييه أَرادَ   ألنَّه عقَد بعُْقَدتَْين. ثِْنيَْين َجعَلَه اْنثَنَى في ُرْسِغه ، فلمَّ

 .ثُن . وَحَكى ِسْيبََوْيهثُْنيانٌ و، كِكتاٍب وُغراٍب ،  ثُناءٌ و ثِناءٌ  ِمن اإِلبِِل ، كغَنِّيِ ، الثَّنِيُّ  وَجْمعُ 

عُ  ع أَْنُجٍد ، أَو َجْلداً يَْرتَِكُب األُُموَر الِعظاَم ، ومنه قَْوُل الحجَّ  الثَّنَا ويقاُل : فالٌن َطالَّ اجِ في إذا كاَن ساِمياً المعالي األُموِر ، كما يقاُل َطالَّ

 خْطبتِه :

 (9)ع الث نااي َأان ابُن َجاَل وَطال  
ُجل الذي يُْبَدأُ بِذْكِره في َمْسعاةٍ أَو َمْحَمدةٍ أَو ِعْلٍم : فالٌن به ِل من يُعَدّ  تُثْنَى ويقاُل للرَّ  الَخناِصُر ، أَي تُْحنَى في أَوَّ
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__________________ 
 ( قيدها ايقوت ابلفتح مث الكسر وابء مشددة بلفة الثيّن من الدواّب.1)
 اللسان.( 2)
 ( اللسان وفيه : فاثنين.3)
 ( اللسان.4)
ُثـَن اُة ما ُثين من طرف الزمان.5)

 ( الذي يف املفردات : وامل
 .«بِثنـحَياح »( يف اللسان والتهذيب : 6)
 كرواية التهذيب.« امليلا»( اللسان : 7)
 صحاح.واللسان والتهذيب وال« وثنياه ابليد»برواية :  34( من معلقته ا ديوانه ص 8)
 ( الشعر لسحيم بن دثير الرايحي ا متثر به ا جاج ا وعجزه :9)

 مىت أضض العمامة تعرفوين
 ا وانظر حاشيته. 292/  1الكامر للمربد 
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 ويُذحكر ا وقاَ  الشاِعُر :
 (1)فـََقوحمي هبم تـُثحىَن ُهنا  اأَلصابض 

 الَمْعُدوُدوَن ، ألنَّ الخياَر ال يكثروَن.قاَل ابُن األْعرابيُّ : يَْعنِي أنَّهم الخياُر 

 ِء : حاَشْيتُه.َء ِمن الشَّيالشَّي اْستَثْنَْيتُ و

اغُب : َتًة َأْو َدماً َمْسُفو )كقَْوِله تعالى :  (2)إيراُد لَْفٍظ يَْقتَِضي َرْفع بعض ما يُوِجبه ُعموُم اللّْفِظ  االْستِثْناءُ  وقاَل الرَّ  (حاً ِإاّل َأْن َيُكوَن َمي ْ

ُجِل : ألْفعَلَنَّ كذا إْن شاَء هللاُ تعالى ، وعلى هذا قَْوله تعالى :  (3) ِإْذ َأْقَسُموا َلَيْصرُِمنَّها )، وما يَْقتَِضيه َرْفع ما يُوِجبه اللّْفظ كقَْوِل الرَّ
 .(4) (ُمْصِبِحنَي َوال َيْستَ ثْ ُنونَ 

 ة.: أَي َغْير ُمَحلَّل َمثْنَِويَّة وَحْلفةٌ َغْير ذات

ّمِ : االسُم ِمن الثُّْنيانُ و ، كُمعَظَّم : اسٌم. وأَْيضاً لَقَُب الَحَسِن بِن الَحَسِن بِن علّيِ  الُمثَنَّىو، بالفتْحِ ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ ،  االْستِثْناِء كالثَّْنَوى ، بالضَّ

 ، رِضَي هللاُ تعالى عنه.

ْيُن القَْونوّي كتابَهُ  ِمن الّشعِر : وهو الَمْعروُف بالدوبيت المثْنَويو ى الشَّيُخ جالُل الّدِ  .بالَمثْنوي ، وبه َسمَّ

ّمِ : َمْوِضٌع بالشَّأِم ؛ عن ياقوت ، وقد ذُِكَر في أثن. أُثْنانو  ، بالضَّ

. ، كَدَعا : ثََهاو : [ثهو]  أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

 ؛ وَهاثَاهُ : إذا ماَزَحهَ ومايَلَه. قَاَولَه : إذا ثَاهاهُ و ، وَهثا إذا اْحَمرَّ َوْجَهه ، َحُمقَ  إذا ثََها وقاَل ابُن األْعرابّيِ :

ً و يَثِْوي ثَواءَ  المكاَن وبه ثََوى ي : [ثوي] بالبَْصَرةِ ،  ثََوْيتُ  ، كَمَضى يَْمِضي َمضاًء وُمضيّاً ، األَخيَرةُ عن ِسْيبََوْيه. يقاُل : ، بالضمِّ  ثُِويّا

حاحِ. تُ ثََويْ و  البَْصَرةَ ؛ كما في الّصِ

 : قَْوُل الشاِعِر : الثواءِ  وشاِهدُ 

 (5)ُرّب  ٍو مُيَر  منه الّثواِء 
 قاَل األَْعشى : أَطاَل اإلقاَمةَ به ؛ : ثََوى لُغَةٌ في به أَثَْوىو

َزو دا  ــــــــــــــــُ ه لــــــــــــــــيـ َر لــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــَ َو  وَقصــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــح  أَثـ

دًا و     وحعـــــــِ َة مـــــــَ لـــــــَ ـــــــح يـ ـــــــَ تـ ـــــــُ ن قـ َف مـــــــِ ـــــــَ ل (6)َمضـــــــــــــــــــــَ  وَأخـــــــح
 

  
 على االْستِفهاِم. ثََوىأَ ِمن غْيِر اْستِْفهاٍم وإنَّما يُريُد الَخبَر ، قاَل : وَرَواهُ ابُن األَْعرابّيِ :  أَثَْوى قاَل ِشَمٌر :

وايَتَاِن تَُداّلِن على أَنَّ   أَقَاَم. (7)ه َمْعنا أَثَْوىو ثََوى قاَل األَْزهِريُّ : والّرِ

ي الَمْنزلُ  نََزلَ  : ثََوى أَو  .َمثْوىً  مع االْستِْقراِر ، وبه ُسّمِ

ْيتُه تَثِْويةً  يَتَعَدَّى وال يتعدَّى ، فيه الثَّواءَ  : أَْلَزْمتُه أَثَْوْيتُهو  ؛ عن ُكراعٍ ، ونَقَلَه الَجْوهِريُّ أَْيضاً. كثَوَّ

ُجلُ يقاُل : أَْنزَ  أََضْفتُه. : أَثَْوْيتُهو  َحَسناً. فأَثْواني ثَواءً  لَنِي الرَّ

 أَي مسَكنُهم ُمدَّة ُمقاِمهم ونُُزِلهم. ، «ُرُسلي َمثَْوى وعلى نَْجران»الحِديُث : ومنه يُقاُم بِه  : الَمْنِزلُ  الَمثَْوىو

ِينَ أَ )وقَْولُه تعالى :  وأَِخيفُوا الَهوامَّ قَْبل أَْن  َمثاِويَُكم أَْصِلُحوا»حِديُث ُعَمر : ومنه ؛  الَمثاِوي ج ؛ (8) (لَْيَس يف َجَهنََّم َمْثوًى ِلْلُمَتَكْبِّ

 .«تُِخيفَُكم وال تُِلثُّوا بَداِر َمْعَجَزةٍ 
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 : َربُّ الَمْنِزِل. الَمثَْوى أَبُوو

__________________ 
 ( اللسان ا وصدره :1)

 فإن عّد من جمٍد قدمٍي ملعشر
املفردات : يقتضــــــي رفض بع  ما يوجبه عموم لفٍة متقدٍم أو يقتضــــــي رفض حكم اللفة فمما يقتضــــــي رفض بع  ما يوجبه عموم ( نص عبارة 2)

 اللفة.
 .145( سورة األنعام ا اآية 3)
 .17( سورة القلم ا اآية 4)
 وصدره : 338/  2( مطلض معلقة ا ارث بن حلزة ا خمتار الشعر اجلاهلي 5)

 اءآذنتنا ببينها أل
 .393/  1والبيت يف مقايي  اللغة 

« فمضــــيت»ويف الصــــحاح « فمضــــ »وفيها  393/  1واملثبت كرواية اللســــان واملقايي  « وقصــــر ليلةً »بروايٍة :  54( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .«فمض »والتهذيب 

 ( يف التهذيب : معنا ا.7)
 .60( سورة الزمر ا اآية 8)
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 البيِت.وفي الُمْحَكم : َربُّ 

ْيفُ  : َمثْواكَ  أَبُوو  الذي تُِضيفُه. الضَّ

ْيِف. قيَل  ، كغَنِّيِ : البَْيُت الُمَهيَّأُ له الثَِّويُّ و  هو بيٌت في جْوِف بَْيت.: ، أَي للضَّ

ْيفُ  : الثَِّويُّ و ة بالتاِء الَمْكسوَرةِ وهو َغلٌَط. الضَّ  نَْفُسه ؛ وتقولُه العامَّ

 ؛ عن ثَْعلَب. األَِسيرُ  : الثَِّويُّ و

 ؛ ونَصُّ ابِن األْعرابّيِ : بالَحَرَمْيِن. الُمجاِوُر بأحِد الَحَرَمْين : الثَِّويُّ و

 يَّة.كُسمَ بالقُْرِب من الُكوفَِة به قَْبُر أَبي ُموَسى األَْشعِرّي والُمِغيَرة بِن شْعبة وقد جاَء ذْكُره في الحِديِث ، وَضبََطه بعُضهم  بهاٍء : ع ، الثَِّويَّةُ و

ُ  : الثَِّويَّةُ و  إليها. يثوى المرأَة

. ، كغَنِيَّةٍ  الثَِّويَّةُ و الثايَةُ و اِعي إذا رَجَع ؛ عن أَبي زْيٍد نَقَلَه الَجْوهِريُّ  : حجاَرةٌ تُْرفَُع فتكوُن َعلَماً بالليِل للرَّ

 بقَْدر قِْعَدتَِك. يكونُ  أَْخفَُض َعلَمٍ  وهي أَْيضاً :

 ُمْنقَِلبَة عن واٍو ، وإن كاَن صاِحُب الِكتاِب يَْذهُب إلى أَنَّها عن ياٍء. ثايَةَ  ذا يدلُّ على أَنَّ أَلفَ قاَل ابُن ِسيَده : وه

. كالثَُّوةِ  ّمِ  ، بالضَّ

يت. َمأَْوى اإِلبِِل عاِزبَةً  : الثَّايَةُ و ّكِ  ؛ عن ابِن الّسِ

 َغْير َمْهموٍز. الثايَةُ  َمأَْوى الغَنَم ، قاَل : وَكذِلكَ  الثَِّويَّة وقاَل أَبو َزْيٍد :

يِت ؛ َحْوَل البيتِ  َمأَْواها أَو ّكِ  َغْير َمْهموٍز. كالثَّاَوةِ  ؛ عن ابِن الّسِ

 .الثَّايَةِ  َمْقلوبَةً عن الثَّاَوةَ  قاَل ابُن ِسيَده : وأََرى

ى تَثِْويَةً و  كَرَمى ؛ ومنه قَْوُل َكْعِب بِن زهيٍر : ثََوى ؛ هكذا في النُّسخِ والصَّوابُ  : ماتَ  ثَوَّ

هـــــــــا  وكـــــــــُ نح حيـــــــــَُ ا مـــــــــَ بهنـــــــــَ وايف شـــــــــــــــــــــــَ نح لـــــــــلـــــــــقـــــــــَ مـــــــــَ  فـــــــــَ

رحَوُ      و َز جـــــــــــَ ـــــــــــَ ٌب وفـ عـــــــــــح َو  كـــــــــــَ ـــــــــــَ  ؟(1)إذا مـــــــــــا ثـ
  

 وقاَل الُكَمْيت :

َو  و  بـــــــــــــــًا ثــــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ر هـــــــــــــــا َأن  كـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــــــَ

ن بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــده جـــــــــــــــــــروُ  و     و َز مـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ (2)فـ
 

  
  دكين :وقالَ 

 فإنح ثـََو  ثـََو  الن َد  يف  َحِده
 وقالِت الَخْنساُء :

َن مل ا ثـََو  هَنحباً وَأسحالابً  فـََقدح
(3) 

 وقَْوُل أَبي كبيٍر الُهَذلّي :

َو   نح ثـــــــــــَ ِف مــــــــــَ ُُ  يف املــــــــــزاحــــــــــِ رتح نــــــــــَ ُدو فـــــــــــَ غــــــــــح  نـــــــــــَ

ِر و     تـــــــــــُ قـــــــــــح نح مل نــــــــــــَ َرقـــــــــــاِت مـــــــــــَ ر  يف الـــــــــــعـــــــــــَ (4)لـــــــــــُِ
 

  
 أَراَد : أَي َمْن قُتِل فأَقاَم هنالَك.

ي :  أَقاَم في قَْبِره ؛ ومنه قَْوُل الشَّاِعِر : ثََوى وقاَل ابُن بَّرِ
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 حىت  َنِّين الَقوحُم  ِواي
 ال أَْطَول منه. ثَواءٌ  ، ألنَّ ذلكَ  كعُنَِي : قُبِرَ  ، ثُِويَ و

ّمِ : قُماُش البيِت ، ج ةُ الثُّوَّ و ةٍ وقُوًى. ثُوىً  ، بالضَّ  ؛ عن ابِن األْعرابّيِ ؛ كقُوَّ

ةُ  أَو ّمِ ، الثُّوَّ َق. الثُِّويُّ و ، بالضَّ قاُء لئاَلَّ يَتََخرَّ  ، كُجثِّيِ : ِخَرٌق كالُكبَِّة على الَوتِِد يُْمَخُض عليها الّسِ

ة ِمن ثوو لقَْوِلهم في َمْعناه يالثّوِ  قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما َجعَْلنا له ما َحَكاه ِسْيبَوْيه ِمن قَوِلهم ُسُدوس. ثُوَّ ةٍ ، ونَِظيُره في ضّمِ أَوَّ  كقُوَّ

ةُ  أَو ّمِ : اْرتِفاٌع وِغلٌَظ ، وُربَّما نُِصبَْت فَْوقَها الِحجاَرةُ ليُْهتََدى بها الثُّوَّ ة ، كذا في الُمْحكم. ، بالضَّ وَّ  ؛ وَكذِلَك الصُّ

 تَْحتَ  أَو ُصوفَةٌ تُلَفُّ على رأِْس الَوتِِد وتُْوَضعُ  أَو ِخْرقَةٌ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 وصدره :« سيباً وأهناابً »وفيه :  7( ديواهنا ط بريوت ص 3)

 ابكي أخا  خليٍر كالقطا ُعَصباً و 
 اللسان.وعجزه يف 

 واملثبت كرواية اللسان.« من مل يقتر»بروايٍة :  96/  2( ديوان اهلذليا 4)
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 كُقوً  ا وأَنحَشَد للطِّرِم اح :  الثـ َو  ومَجحُعه ؛ نـََقَلُه ابُن بـَّرِي ا قاَ  : الَوطحِب إذا خمَُِ  َتِقيِه ِمن اأَلرحضِ 
ا  زوِ  كـــــــــــــــبهنـــــــــــــــ  نـــــــــــــــاِدي ابلـــــــــــــــنـــــــــــــــ  ـــــــــــــــاقـــــــــــــــًا تـــــــــــــــُ  رِف

ـــــــــ      قـــــــــااي الـــــــــثـ ر ح بـــــــــَ طـــــــــَ ُ
رت الـــــــــدِّاير املـــــــــ (1)َو  َوســـــــــــــــــــــــح

 

  
 ببِالٍد ُهَذْيٍل. وَمرَّ له في الَهْمِز َكذِلَك. : ع ثَاَءةُ وَ 

 َمْخَرُجه ِمن َطَرِف اللِّساِن وأَْطراِف الثَّنايَا العُْليا. : َحْرُف ِهجاءٍ  الثَّاءُ و

 َعْين. قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما قََضْينا على أَِلِفه بأنَّه واٌو ألنَّها

 .الثاءِ  : على َحْرفِ  ثاِويَةٌ  قافِيَةٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .(2) (الّناُر َمْثواُكمْ )؛ وقَْولُه تعالى :  ثََوى يَثِْوي : َمْصَدرُ  الَمثَْوى

أَْن يكوَن عْنِدي في اآليَِة اسٌم للَمْصَدِر ُدوَن الَمكاِن لُحصوِل الحاِل في الَكالِم ُمْعَمالً فيها ، أاَل تََرى أَنَّه ال يَْخلو ِمن  الَمثَْوى قاَل أَبو علّيِ :

ِفْعِل فيه ، فإذا لم يَُكْن موضعاً ثَبََت فال يجوُز أَْن يكوَن موِضعاً ألنَّ اسَم الَمْوِضعِ ال يَْعَمل َعَمَل الِفْعل ألنَّه ال مْعنَى لل ؟َمْوضعاً أَو َمْصدراً 

 أنَّه َمْصدٌر ، والمْعنَى الناُر ذاُت إقاَمتكم فيها.

ي به ألنَّه يُثْبِت الَمْطعوَن به الُمثِْويو  : اإِلقاَمة. ( 3)الثَّوى ِمن ؛ ، بالضّمِ وكْسِر الواِو : اسُم ُرْمحٍ للنبّيِ َصلَى هللا عليه وسلم ، ُسّمِ

ني في طوِل مقاِمي. (4) (َأْحَسَن َمْثوايَ )الى : وقَْولُه تع  ، أَي تَوالَّ

 .(5)بها  ثاوٍ  ويقاُل للغَِريِب إذا لَِزَم بْلَدةً : هو

ُجِل : ربَّةُ َمْنِزِله ؛  َمثَْوى وأُمُّ   قاَل : بأُمِّ  ؟، فقيَل : بَمنْ  فقاَل : الباِرَحةُ  ؟حِديُث ُعَمر : ُكتَِب إليه في رُجٍل قيَل له َمتَى َعْهُدك بالنِّساءِ ومنه الرَّ

ناأَ فقيل له : : أَي ربَّة الَمْنِزِل الذي باَت فيه ، ولم يُِرد َزْوَجتَه ألَنَّ تماَم الحِديِث  َمثَْوايَ  َم الّزِ  فقاَل : ال. ؟َما َعَرْفَت أَنَّ هللاَ قد َحرَّ

ْيتُهو  : تََضيَّْفتُه. تَثَوَّ

بُوُر في الَمغاِزي الُمَجّمر وهو الَمْحبُوُس : عن ابِن األَْعرابّيِ. الثَِّويُّ و  ، كغَنِّيِ : الصَّ

 الَجُزوِر : َمْنحُرها. ثايَةُ و

 ، كغَنِيَّة : َمأَْوى البَقَِر والغَنَِم. الثَِّويَّةُ و

 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. : أن يُْجَمَع َشَجرتاِن أَو ثالث فيُْلقَى عليها ثَْوٌب ويُْستََظّل به الثَّايَةُ و

 ؛ عن اللّْحياني. ثايٌّ  : الثَّايَةِ  وَجْمعُ 

. ، كالنِّيَّةِ  الثِّيَّةُ  ي : [ثيا]  : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

ي :  ؛ لُغَةٌ في الثايَِة. َمأَْوى الغَنَمِ  وقاَل ابُن بَّرِ

 مع الواو والياء فصل اجليم
ُغْبَرةٌ في ُحْمَرةٍ أَو ُكْدَرةٌ في  : لوٌن من أَْلواِن الَخْيِل واإلبِل ، وهي ، كالُجْعَوةِ  الُجْؤَوةُ و كثُبٍة ، الُجَؤةُ و، كالَجَوى ،  الَجأَى ي : [جأي]

 ُصْدأةٍ.

حاحِ : ُحْمَرةٌ تْضرُب إلى السَّواِد.  وفي الّصِ
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حاحِ ؛ الفََرسُ  َجئِيَ  ، كذا  والنَّْعُت : أَْجَوى كاْرَعوى اْجتِواًء ، اْجأََوىوالبَعيُر  َجئِيَ  قاَل األْصمعيُّ :و كَسعَى ؛ َجأَىو ، كفَِرَح كما في الّصِ

 .َجأْواءُ و ؛ أَْجأَى في النُّسخِ والصَّوابُ 

حاحِ : فََرسٌ   .َجأْواءُ  ، واألُْنثَى أَْجأَى وفي الّصِ

ي : ومنه قَْوُل ُدَرْيٍد بِن الصّمِة :  قاَل ابُن بَّرِ

مــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــوِن الســــــــــــــــــــــــــــــ  وحٍن كــــــــــــــــل بحواَء جــــــــــــــــَ  ِبــــــــــــــــَ

يـــــــــــــاًل     لـــــــــــــِ يـــــــــــــاًل فـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ُرد  ا ـــــــــــــديـــــــــــــَد كـــــــــــــَ ـــــــــــــَ (6)تـ
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 .128( سورة األنعام ا اآية 2)
 ( اللسان والتهذيب : الثواء.3)
 .23( سورة يوسف ا اآية 4)
 .«هبا»حبذف «  وٍ »ويف التهذيب : «  ويها»( يف اللسان واألساس : 5)
 .«فلياًل كليالً »( اللسان وفيه : 6)
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 ، كالُجْعَوةِ : أَرٌض َغِليَظةٌ في َسواٍد. الُجؤَوةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : وهي التي يَْعلُوها لوُن السَّواِد لكثَْرةِ الّدروعِ. الَجأَى بَيِّنَة َجأْواءُ  َكتِيبَةٌ 

 وفي حِديِث عاتَكةَ بنِت َعْبِد المطلِب :

مُتح لــــــــَ  دح نح عــــــــُ ئــــــــِ ُت لــــــــَ فــــــــح لــــــــَ مــــــــنــــــــكــــــــم حــــــــَ لــــــــِ طــــــــَ  َتصــــــــــــــــــــــح

ُب     انـــــــــــِ قـــــــــــَ َ
ِه املـــــــــــ يـــــــــــح تــــــــــــَ رِدي حـــــــــــافــــــــــــَ بحواَء تـــــــــــُ (1)ِبـــــــــــَ

 

  
 أَي بجيش َعِظيٍم.

ىو  البَعيُر ، كاْشَهبَّ : ضربَْت ُحْمَرتُه إلى السَّواِد ؛ عن األَْصمعّي. اْجأَوَّ

 : نَتِنَْت. تَْجأَى وَجأَِت األرضُ 

ً  الثَّْوبُ  َجأَىو  : َخاَطهُ. َجأْيا

رَّ  َجأَىو ً  الّسِ  : َكتََمهُ. َجأْيا

قاءَ  َجأَىو ً  الّسِ  : َرقَعَه. َجأْيا

قاِء. الُجْؤَوةُ و ّمِ : رْقعةٌ في الّسِ  ، بالضَّ

ي : ً  الِقْدرَ  َجأَْيتُ  وقاَل ابُن بَّرِ  .( 2)جآؤة : َجعَْلُت لها َجأْيا

ً  ءِ على الشَّي َجأَىو . َجأْيا  : َعضَّ عليه ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ؛ عن ُكراعٍ. : َخاَطهُ وأَْصلََحهُ  َجأْواً  الثَْوَب ، كَسعَى ، َجأَىو : [جأو]

 ْء عليك ثَْوبَك.ويقاُل : أَِجى

اعي ال َحِفَظها. : َجأْواً  الغَنَم َجأَىو ُق عليه. يَْجأَى يقاُل : الرَّ  الغَنَم فهي تَفَرَّ

ه.يقاُل : أَِجى َغطَّى. : َجأَى َجأْواً و  ْء عليك هذا ، أَي َغّطِ

رَّ  َجأَىو  ؛ قاَل لبيٌد : َستَر : َجأَى َجأْواً و ، أَي ما َكتََمهُ ؛ عن أَبي زْيٍد. َجآهُ  يقاُل : َسِمَع سّراً فما َكتََم. : َجأْواً  الّسِ

اٍت  ـــــــــــــــــَ َرد ف ـــــــــــــــــنســـــــــــــــــــــــــــــــاُء مـــــــــــــــــُ َر ال كـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  إذا ب

داِم     َن عـــــــــــلـــــــــــ  اخلـــــــــــِ ئـــــــــــح َر ال  ـــــــــــُِ (3)حـــــــــــواســـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 أَي ال يَْستُْرن.

 ِسقاُؤك شيئاً : أَي ما يَْحبُس. يَْجأَى يقاُل : ِسقاٌء ال يَْجأَى الماَء ، أَي ال يَْحبسه. وما َحبََس. : َجأَى َجأْواً و

 الُمْحَكم.كذا في النسخ والصَّواُب َمنََع كما في  َمَسَح ؛ : َجأَى َجأْواً و

قاءَ  َجأَىو  َرقََع. : َجأْواً  الّسِ

ه ، ألنَّه يََدع لُعابَهُ يَِسيُل فيَراهُ الناُس ؛ قالَهُ الميداني. ال يَْحبُِس لُعابَهُ  أَي َمْرَغهُ ، يَْجأَى أَْحَمُق ال يقاُل :و  وال يَُردُّه ، يُْضِرُب لَمْن ال يْكتُُم سرَّ

 ٌء تُوَضُع عليه من ِجْلٍد ونحِوِه.عاُء الِقْدِر ، أَو شي، كالِكتابَِة : وِ  ( 4)الِجآَوةُ و

حاحِ : من ِجْلٍد أَو َخَصفَة ، وَجْمعُها :  كِجَراَحٍة وِجَراحٍ ؛ هذا قَْوُل األْصمعي. جآوٌ  وفي الّصِ

. الِجياَءةِ و الِجواءِ و كالِجياءِ   ، بَِكْسِرِهنَّ
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حاحِ : وكاَن أَبو َعْمرو يقوُل :  يْعنِي بذِلَك الِوعاء أَْيضاً ؛ واألَْحمر ِمثْله. الِجواءُ و الِجياءُ  وفي الّصِ

ْعفرانِ »:  عنههللارضيفي حِديِث عليُّ ، و  انتََهى. ؛ «ألَْن أَطَِّلَي بِجواِء قِْدٍر أَحبُّ إليَّ ِمن أَْن أَطَِّلَي بالزَّ

ي :   ، وَمْن قالَ  الِجياءُ  قالَ  َجأَْيتُ  العَْين إلى مكاِن الالِم والالُم إلى َمكاِن العَْيِن ، فَمْن قالَ َمْقلوباِن ، قُِلبَِت  الِجَواءُ و الِجيَاءُ وقاَل ابُن بَّرِ

 .الِجواءُ  قالَ  َجأَْوتُ 

 باطن وظاهر على الوهى ؛ قالَهُ َشِمٌر. ، كَمْرِمّيِ : قُوبَِل بيَن ُرْقعَتَْيِن من َوْجَهْيهِ  َمْجئِيٌّ  ِسقاءٌ و

ةٍ. : ة ( )5، ُكثبَةٍ  ُجَؤةُ و ةُ كقُوَّ  باليََمِن على ثالِث َمراِحَل ِمن َعَدن ، ويقاُل : هي ُجزَّ

__________________ 
 .«لتصطلمنكم»( اللسان والنهاية ا وابألصر 1)
 .«ِجئاوة»( يف اللسان : 2)
 والتكملة وعجزه يف اللسان والتهذيب. 202( ديوانه ط بريوت ص 3)
 واجلِئاوُة.( يف القاموس : 4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : يف جوأ.5)



18303 

 

 منهم : واِلُد ساِعَدةَ الُهَذلّي الشَّاَعر. كُسَميَّةَ : اسٌم ، ، ُجَؤيَّةُ و

 بُن لوذان : بَْطٌن ِمن فزاَرةَ. ُجَؤيَّةُ و

 بُن عائٍِذ الُكوفيُّ النَّحويُّ : َرَوى عن أَبيِه. ُجَؤيَّةُ و

 ُعَمر ؛ وغيُر هؤالء. الّسمعّي عن ُجَؤيَّةُ و

 كفَْرَوةٍ : القَْحُط. ، َجأَْوةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي ؛ لُغَةٌ في َجأَْيُت. ( 1)ِجآَوةً  : َجعَْلُت لها َجأْواً  الِقْدرَ  َجأْوتُ   ، عن ابِن بَّرِ

 : بَْطٌن ِمن العََرِب ، وُهم أُْخوة باِهلَةَ. ( 1)ِجآَوةُ  وقاَل ابُن َحْمزة :

 وقاَل اللَّْيُث : حيٌّ من قَْيس قد درجوا ال يُْعَرفون.

 ُء ؛ وَحَكى ِسْيبََوْيه : أَنا أَُجوُءَك على المضاَرَعِة ، قاَل : ومثْلُه ُمْنَحَدر الَجبَِل على اإلتْباعِ.وَجاَء يَُجوُء لُغَةٌ في جاَء يَِجي

ين.: أُ  جأوةُ و ةٌ ِمن األَُمِم في أَْطراِف الّصِ  مَّ

 ِء : َعضَّ عليه.على الشي َجأَىو

 َمْرَغهُ : َمَسَحهُ. َجأَىو

اء. ( 1)ِجآَوةً  الِقْدَر : َجعَْلُت لها أَْجأَْيتُ و  ؛ عن الفرَّ

 النَّْعَل : َرقَْعتُها. َجأَْوتُ و

اء أْيضاً. الِجئَْوةُ و  : الرْقعَةُ ؛ عن الفرَّ

 .يَْجباهُ و يَْجبِيه ، َسعَى ِمثْلو وفي بعِض النسِخ كَرِضَي وهو مخاِلٌف ألُصوِل اللّغَِة ؛ كَرَمى ؛ والماَل والَحْوَض ، الَخراجَ  َجبَى يو : [جبي]

 قاَل شْيخنا : هذه ال تُْعَرُف وال ُموِجب للفتْح الْنتِفاِء َحْرِف الحلِق في العَْيِن والالم.

 ها ِسْيبََوْيه وهي عْنَده ضِعيفَةٌ.* قُْلُت : هذه اللُّغَةُ َحكا

ا جاَء ناِدراً ، كأَبَى يَأْبَى ، وذلَك أَنَّهم شبَُّهوا األلَف في آخِرِه بالَهْمزةِ في قََرأَ يَْقَرأُ وَهدأَ يَْهَدأُ  َجبَى يَْجبَى وقاَل ابُن األْعرابّيِ :  .، ممَّ

 واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األُولى.

ً  الماَء في الَحْوِض  َجبَىومنهم  بَىجَ والقَْوَم ،  جباه في الُمْحَكم :و األخيَرةُ ناِدَرةٌ ؛ ، بَِكْسرِهما ، ِجباَوةً و ِجبايَةً  ً و، ُمثَلَّثَةً ،  َجبا األخيَرةُ  ، َجْبيا

 َجَمعَهُ. عن َشِمٍر ، كلُّ ذِلَك بمْعنَى

اغُب :  .جبايَةً  الَخراجَ  َجبَْيتُ  الماَء في الَحْوِض َجَمْعته ، ومنه اْستُِعير َجبَْيتُ  وقاَل الرَّ

ة. اَوةِ الِجبو الِجبايَةِ  وقاَل ِسْيبََوْيه في  : أَْدخلوا الواَو على الياِء لكثَْرةِ ُدخوِل الياِء عليها ، ألنَّ للواَو خاصَّة كما أنَّ للياِء خاصَّ

 ، وال يُهَمز أَْصلُه الَهْمز. َجبَْوتُه ِجباَوةً و ِجبايَةً  الَخراجَ  َجبَْيتُ  وقاَل الَجْوهِريُّ :

ي : ا القياُس فألنَّه ِمنال َجبَْوتُهوالَخراَج  َجبَْيت قاَل ابُن بَّرِ ا السماُع فلَكْونِه لم يُْسَمع فيه الَهْمِز ، وأمَّ   أَْصل في الَهْمِز سماعاً وقياساً ، أمَّ

ْلت ، ومنه َجبَْيت  ، انتََهى. َجبَْوتُ والماَء في الَحْوِض  َجبَْيت أي وَحصَّ

 القَْوم قَْوُل الجْعِدّي أَْنَشَده ابُن ِسيَده : جباه وشاِهدُ 
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ة  لـــــــــــــ  بـــــــــــــاُد وغـــــــــــــَ يـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــعـــــــــــــِ بـــــــــــــِ ري  ـــــــــــــَح  َداننـــــــــــــِ

ال     هــــــــ  رٍِئ قــــــــد متــــــــََ ن جــــــــاِه أمــــــــح (2)عــــــــلــــــــ  اأَلزحِد مــــــــِ
 

  
 يُكتَُب باألِلِف وبالياِء. ، كالعََصا : َمْحفَُر البِئِْر ؛ الَجبَىو

 عن أَبي لَْيلى. َشفَتُها ؛ البِئِْر : َجبَىو

 ِمن الغَِد ؛ وأَْنَشَد : لَها ماًء في الَحْوِض ثم يُورَدها فَيَْجِبيَ  أْن يَتَقَدََّم ساقِي اإِلبِِل بيَْوٍم قَْبَل ُوروِدها الَجبَى قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و

رح  جــــــــــــَ تــــــــــــهــــــــــــا ال ابلــــــــــــعــــــــــــَ ِث مــــــــــــا أَرحَويــــــــــــح  ابلــــــــــــر يــــــــــــح

رح و     بــــــــــــــَ ــــــــــــــقــــــــــــــَ تــــــــــــــهــــــــــــــا ال ابل َّب أَرحَويــــــــــــــح (3)ابجلــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 تقدمت.( اللسان : ِجئاوة ا وقد 1)
 .«جنبيها العبادَ »( اللسان وفيه : 2)
 ( اللسان.3)



18305 

 

ة نهاِرها تَْشِرب ، وإذا كانْت ما بيَن الثَّالث إلى العَْشر صّب على  يقوُل : إنَّها إبٌِل كثيَرةٌ يُْبِطئوَن بَسْقيها فيُْبِطُئ َريُّها لَكثْرتِها فتَْبقَى عامَّ

 ُرُؤوِسها.

 فيه الماُء لإِلبِِل. ْجبَىيُ  : حْوٌض َضْخمٌ  الجابِيَةُ و

اغُب : هو الَحْوُض الجاِمُع للماِء.  وقاَل الرَّ

 وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ لألَْعشى :

ٌة  نــــــــــــَ فــــــــــــح لــــــــــــ   جــــــــــــَ حــــــــــــَ
ُ

ُروُح عــــــــــــلــــــــــــ  آِ  املــــــــــــ ــــــــــــَ  تـ

     ِ هــــــــَ فــــــــح يِّ تـــــــــَ راقــــــــِ ِخ الــــــــعــــــــِ يــــــــح ِة الشــــــــــــــــــــــ  يــــــــَ (1)كــــــــجــــــــابــــــــِ
 

  
ا البَدِوّي فهو عاِلٌم بالِمياِه فال يُباِلي  جابِيَتَه َحَضِريٌّ ، فإذا َوَجَدها َمألَ َخصَّ الِعراقِّي لجْهِله بالِمياِه ألَنَّه  وأَعدَّها ولم يَْدِر َمتَى يَِجَد الِمياِه ، وأَمَّ

 .( 2)كالَجوابِي ؛ ومنه قَْولَه تعالى : وِجفانٍ  الَجوابي السَّْيَح ، وهو الماُء الجاِري ، والَجْمعُ  كجابِيَةِ  أن ال يُِعدَّها ؛ ويُْرَوى

 ِمن القَْوِم ؛ قاَل حميُد بُن ثوٍر : الجماَعةُ  : الجابِيَةُ و

ـــــــــــــا  ن ـــــــــــــُ ل و  وَأهـــــــــــــح ـــــــــــــُ ل
ُ

ة املـــــــــــــ ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ م ِبـــــــــــــاب ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح  أَنـ

رَيُ     ح َداء ومحــــــــــــــِ نــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــُ ريَتــــــــــــــُ وِّ جــــــــــــــِ (3)ابجلــــــــــــــَ
 

  
 ة بِدَمْشَق. : الجابِيَةُ و

 الَمْشهوَرةِ. أَْبوابِها إْحَدى من:  الجابِيَة وبابُ  وقاَل نَْصر والَجْوهِريُّ : َمدينَةٌ بالشام ؛

 ٍء يَأُْكلُه.ُكّلِ شي يَْجبِي الذي : الَجرادُ  الجابِيو

ئُْب ، لم يَْهمْزهما ؛ وقاَل عبُد  الجابِيووالجانِي ، فالجابِي الَجراُد ،  الجابِي قاَل ابُن األْعرابّيِ : العََرُب تقوُل إذا جاَءِت السَّنَة جاَء معها الذِّ

 َمنَاف الُهذليُّ :

يــــــــــــاٍت وأَرحبــــــــــــعــــــــــــة  ِة أَبــــــــــــح وا بســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــ   صــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــُ

َدا     بـــــــــَ يـــــــــًا لـــــــــُ (4)حـــــــــىت كـــــــــَبن  عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــم جـــــــــابـــــــــِ
 

  
 وُرِوي بالَهْمز وقد تقدََّم.

كايَا الَجبَايَاو  َحَكاها أَبو حنيفَةَ. تُْحفَُر وتُْنَصُب فيها قُْضباُن الَكْرِم ؛ التي : الرَّ

 واْصَطفاهُ. اْختَاَرهُ  لنَْفِسه : اْجتَباهُ و

جاَج َمأُْخوذٌ ِمن  َء إذا َخلَّْصته لنَْفِسك.الشي َجبَْيت قاَل الزَّ

اغُب :  هللِا الِعباَد تَْخِصيُصه إيَّاُهم بفَْيٍض يَتََحصَّل لُهم منه أَْنواٌع ِمن اْجتِباءُ والَجْمع على َطِريِق االْصِطفاِء ،  االْجتِباءُ  وقاَل الرَّ

يِقين والشُّهداء. ّدِ  النَّعَم بال َسْعيِ العَْبد ، وذلَك لألَْنبياِء وبعِض َمن يُقاِربهم ِمَن الّصِ

ُجل َجبَّىو  قال : على األرِض ، أَو اْنَكبَّ على َوْجههأَو  في الصَّالةِ ، : َوَضَع يََدْيِه على ُرْكبَتَْيهِ  تَْجبيَةً  الرَّ

ا  بــــــــــــــّ ب  عــــــــــــــَ عــــــــــــــُ ــــــــــــــَ رَُع مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا فــــــــــــــيـ كــــــــــــــح  يــــــــــــــَ

ا     كـــــــــــــبـــــــــــــّ نـــــــــــــح هـــــــــــــا مـــــــــــــُ يـــــــــــــًا يف مـــــــــــــائـــــــــــــِ بـــــــــــــِّ (5)جمـــــــــــــَُ
 

  
ُجُل اْمرأَتَه»في حِديِث جابٍر : و  أَي ُمْنَكبَّةً على َوْجِهها تَْشبيهاً بَهْيئِة السُُّجوِد. ، جاَء الولَُد أَْحَول ُمَجبِّيَةً  كانِت اليَهوُد تقوُل إذا نََكَح الرَّ

 .«فقد أَْربَى أَْجبَى ال َجلََب وال َجنََب وال ِشغاَر وال ِوَراَط وَمنْ »في حديِث وائِِل بِن ُحْجر : و

ا أْن يكوَن تَ  اِوي أَو تُِرك الَهْمز لالْزِدواجِ بأَْربَى.قاَل ابُن األثيِر : األَْصُل فيه الَهْمز ، ولكنَّهُ ُرِوي غيُر َمْهموٍز ، فإمَّ  ْحريفاً ِمن الرَّ

قِ  اإلْجباءُ  وقد اْختُِلَف فيه فقيَل : جُل إِبلَهُ عن الُمَصّدِ  ِمن أَْجبَأْتُه إذا َواَرْيته ؛ نَقَلَه أَبو عبيٍد ، وهو قَْوُل ابِن األْعرابي. أن يُغَيَِّب الرَّ

ْرعِ والحرِث  بَْيعُ  قيل : هوو  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ وهو قَْوُل أَبي عبيٍد أْيضاً.  قَْبَل بُُدّوِ َصالِحِه ؛الزَّ
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 وُرِوي عن ثَْعلب أنَّه ُسئِل عن َمْعنى هذا الحِديث ففَسََّره بمثِْل قَْوِل أَبي عبيٍد ، فقيَل له : قاَل بعُضهم أَْخَطأَ 

__________________ 
 برواية : 121( ديوانه ط بريوت ص 1)

 نف  الذم عن آ  امل  جفنةً 
 وعجزه يف الصحاح. 503/  1واملثبت كرواية اللسان واملقايي  

 «.َكاجْلَوابِ » وفيها 13( سورة سبب ا اآية 2)
 ( اللسان.3)
 واللسان والتهذيب. 40/  2( ديوان اهلذليا 4)
 ( اللسان وفيه : يكرع فيها.5)
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م النيبِّ َصَل    عليه وسلمأبو عبيٍد يف هذا ا ِمن أَيحن كاَن َزرحع   ؟َأاي 
 ه.فقاَل : َهذا األَْحَمق ، أَبو عبيٍد : تَكلَّم بهذا على ُرُؤوِس الَخْلق ِمن َسنَة ثماَن َعْشرةَ إلى يَْومنا هذا لم يَُردَّ علي

حاحِ :و اكعِ ؛ التَّْجبِيَةُ  في الّصِ  فيَُجبُّون تَْجبِيةَ  فيَقُوُمونَ »َمْسعوٍد في ِذْكِر الِقياَمِة حيَن يُْنفَخ في الصُّور قاَل : في حِديِث ابِن و أن تَقُوَم قِياَم الرَّ

 .«رُجٍل واِحٍد قِياماً لَرّبِ العالمينَ 

ينكبَّ على وْجِهه باِركاً وهو السُّجوُد ، تكوُن في حالَْين : أَحُدهما أن يََضَع يََدْيه على ُرْكبَتَْيه وهو قائٌِم ، واآلَخُر : أْن  التَّْجبِيةُ  قاَل أَبو عبيٍد :

 انَتََهى.

، والَوْجهُ اآلَخُر هو الَمْعروُف عْنَد النَّاِس ، وقد َحَملَه  ؟* قُْلُت : الَوْجهُ األَّول هو المْعنى الذي في الحِديِث ، أال تَراهُ قاَل قِياماً لَرّبِ العالِمينَ 

ون ُسجَّ   .التَّْجبِيَةُ  داً لرّبِ العالميَن ، فجعََل السُّجوَد هوبعُض النَّاِس على قَْوِله فيخرُّ

، فقاَل َصلَى هللا عليه وسلم : ال َخْيَر في ِديٍن ال ُرُكوع  يَُجبُّوا في حِديِث َوْفد ثَِقيٍف اْشتََرُطوا على َرُسوِل هللِا َصلَى هللا عليه وسلم ، أن الو

 فيه.

 م وال يَْسُجدوا كما يَْفعَل الُمْسلموَن.قاَل َشِمٌر : أَي ال يَْركعُوا في صالِته

 قاَل ابُن األثيِر : ولَْفُظ الحِديِث يدلُّ على الّرُكوعِ والسُّجوِد.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الَخراجِ ، وَجعَلَه اللّْحيانيُّ َمْصدراً. َجْبيِ  ، بالكْسِر : الحالَةُ من الِجْبيَةُ 

 بِِل ؛ واِويَّةٌ يائِيَّةٌ.: الذي يَْجَمُع الماَء لإلِ  الجابِيو

ً  تَْجتَبوا كيَف أَْنتُْم إذا لم»حِديُث أَبي ُهَرْيَرةَ : ومنه وهو اْستِْخراُج الماِل ِمن َمظانِّها ؛  الِجبايَةِ  : اْفتِعاٌل من االْجتِباءُ و  .«ِديناراً وال ِدْرَهما

 : َرَجَع ؛ قاَل يَِصُف الحماَر : َجبَاو

َرَف يف جَ   وحٍف َجَباحىت إذا َأشح
 يقوُل : إذا أَْشَرَف في هذا الواِدي َرَجَع.

 ، باإلضافَِة ، وَغلََّط َمْن رواهُ بالتَّنوين ، وهي تُْكتَُب باأللِف وبالياِء. َجبَا وَرَواهُ ثَْعلَب : في َجْوفِ 

اُء قَْولَه تعالَى : اْجتَباهُ و َتها) : اْختَلَقَه واْرتََجلَه ؛ وبه فَسََّر الفرَّ  ، أَي هال اْفتَعَْلتَها ِمن قِبَل نَْفِسك. (1) (قاُلوا َلْو ال اْجتَ بَ ي ْ

 وقاَل ثَْعلب : هال ِجئَْت بها ِمن نَْفِسك.

 َء : أَْخلََصه لنَْفِسه.الشي َجبَىو

ن الثّمِن الذي باَعها به ؛ وبه : الِعينَةُ ، وهو أْن يَبِيَع من رُجٍل ِسْلعَة بثَمٍن َمْعلوٍم إلى أََجٍل َمْعلوٍم ، ثم يَْشتَِريَها منه بالنّْقِد بأَقَّل مِ  اإلْجباءُ و

َر الحِديُث أَْيضاً وهو : َمنْ   فقد أَْربَى. أَْجبَى فُّسِ

 ِمن لُْؤلَُؤة ُمَجبَّأةٍ. بيتٌ »:  عنهاهللارضيفي حِديِث خديَجةَ ، و

فَة.  قاَل ابُن وهب : أَي ُمَجوَّ

بة.  قاَل الخطابيُّ : كأنَّه َمْقلوُب ُمَجوَّ

 : َمدينَةٌ باليََمِن. (2)، بَكْسِر الجيِم والباِء  الِجبِيو

َويثة بيَن مكَّةَ والَمدينَِة ؛ قالَهُ نَْصر. الجبىو  : شعبَةٌ عْنَد الرُّ

 ِضٌع في قْوِل كثيٍِّر :: َموْ  الجبَى وفَْرشُ 
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ُب  رحٌ  آخـــــــــــَر الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــِر واصـــــــــــــــــــــــــِ َك بــــــــــــَ  هـــــــــــاجـــــــــــَ

ســــــــــــــــــــــــاِرُب    
َ
َّب فــــــــــامل رحُش اجلــــــــــَ ــــــــــَ ُه فـ نــــــــــَ مــــــــــ  (3)َتضــــــــــــــــــــــــَ

 

  
ةٌ. َجبَا ويقاُل في الهبَِة من غيِر عوٍض   ، وهي عامَّ

 : إذا أَْعطاهُ. َجبَاه تَْجبيةً  وكذا قَْولُهم :

َدةِ ، التنوفيُّ الشافِِعيُّ عن َحْنبل الّرماني  ِجبَاة هللِا بِن أَحمَد بِن ُسْلطان بِن خليفَةَ بنِ وسعُد هللِا بُن أَبي الفَْضِل بِن سعِد  ، بالكْسِر وفتحِ الموحَّ
 ، 668، ماَت َسنَة  (4)

__________________ 
 .203( سورة األعراف ا اآية 1)
 أكثر.. قا  : وروي ابلقصر ا واألو  .. ( قيدها ايقوت جبب ابلتحريك2)
 وذكره ايقوت بعد قوله : وفرش اجلبا : موضض يف ا جاز.« أهاجك»وفيهما « الفرش»( اللسان ومعجم البلدان 3)
 الرصايف. 472/  1( يف التبصري 4)
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 هكذا يف الوفيات. (1)َضَبطَه الش ريُف 
، بكسرِهنَّ ،  ِجبايَةً و ِجباَوةً و ِجبًاو ِجْبَوةً  نَّ الباَب واِويٌّ ؛كاَن اقعد. أل كَدَعا وَرَمى هكذا في النسخِ ولو قالَ  ، كَسعَى ؛ *َجبَىو : [جبو]

 .الِجباَوةِ و الِجبَايَةِ  بالفتْحِ َمْقصوراً وقد تقدََّم الَكالُم على ، َجبًاو

 َجَمْعته.:  َجبَْوتهوقاَل الِكسائِيُّ : َجبَْيت الماَء في الَحْوِض 

 .َجبَْوته ِجباَوةً ووقاَل غيُرهُ : َجبَْيت الَخراَج ِجبايَةً 

 ما ُجِمَع في الَحْوِض من ماٍء. بالفتْحِ ، ، الَجباَوةُ و، بَكْسِرِهنَّ ،  الِجبَاو الِجبَاةُ و الِجْبَوةُ و الِجبَاَوةُ و

ابعِة ، وقاَل : هو الما  ُء الَمْجموُع لإِلبِِل.واْقتََصَر الَجْوهِريُّ على األُولى والثانِيَِة والرَّ

 ما ُجِمع في الحْوِض ِمن الماِء الذي يُْستَقي ِمن البِئِْر. الِجبَا وقاَل األَْزهِريُّ :

 .ِجْبية قاَل ابُن األْنباِري : هو َجْمع

 فيه الماُء. يُْجبَى الذي الَحْوضُ  بالفتْحِ : ، الَجبَاو

 على الطَّّيِ. ( 2)َمقاُم َمْن يَْسِقي هو أَو

ً أَ و  فَسقَْينا وأَْسقَْينا. َجبَاها حِديُث الحديبية : َصعََد َرُسوُل هللِا َصلَى هللا عليه وسلم ، علىومنه  ما َحْوَل البِئِْر ؛ ْيضا

س : ؛ أَْجباءَ  ج أَْيضاً : ما َحْوَل الَحْوِض ؛ الَجبَاو  قال ُمَضّرِ

مـــــــت  يـــ  يـــــــار عـــنـــهـــــــا وخـــَ تح َعصـــــــــــــــــــــا الـــت ســـــــــــــــــح قـــــــَ ـــح  فـــــــبَل

رُهح     ــــــــــِ اف ــــــــــٍ   ــــــــــَ ــــــــــي ِب املــــــــــاِء ب ذح ــــــــــاِء عــــــــــَ ب (3)أبجــــــــــح
 

  
ٌث ؛ الجابِيُّ  اإلْربليُّ  محمُد بُن إبراهيمَ و  قاَل الذهبيُّ : َحدَّثونا عنه. : ُمحّدِ

ينو ٌر ؛ مجودٌ  ُمْقِرئٌ  ، (4)بالشَّاغور  : الَخطيبُ  الجابِي عليُّ بنُ  عالُء الّدِ  قاَل الذهبيُّ : ماَت بَْعَد السبعمائِة. ُمتَأَّخِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : لُغَةٌ في َجبَى َجْبياً. َجْبواً  الَخراجَ  َجبَا

 ، بالكْسِر : الَحالَةُ ِمن َجْبيِ الَخراجِ واْستِيفَائِه. الِجْبَوةُ و

ّمِ : الماُء الَمْجموعُ  الُجْبَوةُ و  لفتْحِ.با كالَجبَا ، بالضَّ

 ، بالفتْحِ : نَثِيلةُ البِئِْر ، وهو تُرابُها الذي َحْولَها تَراها ِمن بَعيٍد ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ ؛ وأَْصلُه الَهْمز. الَجبَاو

ين ا الشْيُخ سعُد الّدِ  على غيِر قِياٍس. الجابِيَةِ  ، بالكْسِر : صاِحُب الطَِّريقَةَ فقيَل : إنَّه َمْنسوٌب إلى الِجباِويُّ  وأَمَّ

 َذَكَر الَجْوهِريُّ التَّثْليَث. ، ُمثَلَّثَةً : الِحجاَرةُ الَمْجموَعةُ ، الُجثَْوةُ و : [جثو]

 وقاَل غيُرهُ : هي ِحجاَرةٌ ِمن تُراٍب ُمتَِجّمعِ كالقَْبِر.

 .«من تُرابٍ  ُجثْوةً  فإذا لم نَِجْد َحَجراً َجَمْعنا»في الحدْيِث : و

 ؛ عن َشِمٍر قال : ُجثَى َجْمعُ وال الَجَسُد ، ، بالضّمِ : الُجثَْوةُ و

 (5)يـَوحَم تـََر  ُجثـحَوَته يف األَقحرُبِ 
 والُجْذَوةِ. (6) الِجْذَوةِ  : لُغَةٌ في الُجثَْوةُ و الِجثَْوةُ و
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اُء : َجْذَوةٌ ِمن الناِر   ؛ وَزَعَم يَْعقوب أنَّه بدٌل. َجثَْوةوقاَل الفرَّ

 ، يَْعنِي بََدَن عمرِو بِن تِميٍم وَوَسَطها. ُجثَْوتُها األَْعرابّيِ ؛ ومنه قَْوُل دْغفَل الذُّْهلّي : والعَْنبَرُ عن ابِن  الَوَسُط ؛ : الُجثَْوةُ و

ّمِ والَكْسِر : ما اْجتََمَع فيه ِمن *ُجثَى حاحِ. الَحَرِم ، بالضَّ  ِحجاَرةِ الِجمار ، كما في الّصِ

 وِد الَحَرم.الِحجاَرةِ التي تُوَضُع على ُحدُ  وقيَل : ِمن

 .ِجثَْوةٌ و ُجثَْوةٌ  واِحَدتُها تُْذبَُح عليها الذَّبائُِح ، التي كانت األَْنصابُ  هي أَو

اغانيُّ في التَّْكِملَِة. َوِهَم الَجْوهِريُّ و  في قَْوِله : ما اْجتََمَع فِيه من ِحجاَرةِ الِجماِر ، نَبَّه عليه الصَّ

__________________ 
 ( الشريف عز الدين ا كما يف التبصري.1)
 .«َجبا»كذا ابألصر ا وابلقاموس :   (*)
َتقي.2)  ( يف القاموس : َيسح
 ( اللسان.3)
 .485/  2لتصحيح عن التبصري وا« ابلبثاغور»( ابألصر 4)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة بدون نسبة.5)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.6)
 .«ُجثَا»كذا ا ويف القاموس :   (*)
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ً و يَْجثي ُجثُّواً و يَْجثُو ، كَدعا وَرَمى ، َجثَاو هما ، ُجثِيّا الضّمِ وليَس َكذِلَك ، بل هو على فُعُول فيهما ، ظاِهُره أَنّه بالسكوِن فيهما بْعَد  ، بضّمِ

 للُخُصوَمِة ونحِوها. َجلََس على ُرْكبتَْيه كما هو نَصُّ الجوَهِرّيِ وهو الصَّواُب ؛

ل َمنْ »في حِديِث علّيِ : و  .عزوجلللخصوَمة بيَن يََدي هللِا ،  يَْجثُو أَنَا أَوَّ

اً : إذا ، كَجَذا َجْذواً  ُجثُواً و َجثَا َجثْواً  أَو  قَاَم على أَْطراِف أَصابِِعه. وُجذُوَّ

 وعدَّهُ أَبو عبيَدةَ في البََدِل.

ا ابُن جنّي فقاَل : ليَس أََحد الَحْرفَْين بََدالً ِمَن اآلخر بِل ُهما لُغَتاِن.  وأَمَّ

ّمِ ؛ ُجثِيٌّ  ج جاثٍ  غيُرهُ ، وهو أَْجثاهُ و َوَنَذُر )َء قَْولَهُ : لَما بَْعده ِمن الكْسِر ، وبهما قُِري والَكْسر ؛ِمثْل َجلََس ُجلوساً وقَْوم ُجلُوس  ، بالضَّ
 .(1) (الظّاِلِمنَي ِفيها ِجِثيًّا

اغُب : يصحُّ أن يكوَن َجْمعاً نَْحو باٍك وبُِكّيِ ، وأن يكوَن َمْصدراً َمْوصوفاً به.  وقاَل الرَّ

نْ  «َجَهنَّم ُجثَى فالٌن من»في الحِديِث : و  على الرَكِب فيها. ْجثُويَ  أَي ممَّ

حاح ُرْكبَتِي إلى ُرْكبَتِه ، جاثَْيتُ و  .جاثَْيتُه وفي بعِض الّصِ

َكبِ  تَجاثَْواو  ، وُهما ِمن الَمصاِدِر اآلتِيَة على غيِر أَْفعاِلها. ِجثاءً و ُمجاثَاةً  في الخُصوَمةِ  على الرُّ

. ، كسَحاٍب : الشَّْخُص ؛ ويَُضمُّ ؛ الَجثاءُ و اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

هاُء. أَْيضاً :و  كذا أَي زهاُؤهم. جثاءُ  يقاُل : الَجزاُء والقَْدُر والزُّ

 رمِل طيِّئ.بيَن فدَك وَخْيبََر ؛ وَضبََطه نَْصر كُربَّى ، وقاَل : َجبٌَل ِمن ِجباِل أََجأَ ُمْشرٌف على  ( 2)كُسَمّيِ : َجبَلٌ   :ُجثَيٌّ و

. َجَمْعتُها ؛ : جثيا وَجثَْيتُها جثواً  والغَنَمَ  اإِلبِلَ  َجثَْوتُ و اغانيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اغُب ؛ وبه ، َمْوضوٌع َمْوِضع الَجْمع كقْوِلَك جماَعةٌ قائَِمةٌ وجماَعةٌ ق (3) (َوَترى ُكلَّ ُأمَّة  جاثَِيةً )في قْوِله تعالى :  الجاثِيَةُ  اِعَدةٌ : قالَهُ الرَّ

يَت ُسوَرةُ   وهي التي تلي الّدخاَن. الجاثِيَة ُسّمِ

ُجِل العظيمِ  . الُجثَْوة وقاَل ابُن ُشَمْيل : يقاُل للرَّ  بالضّمِ

ً  يصيُروَن يَْوَم الِقياَمةِ »الحِديُث : ومنه : الجماَعةُ ؛  الجثاو ٍة تَتْبَع نَبيَّهاً. ُجثا  ُكلُّ أُمَّ

 : القَْبُر ؛ ومنه قَْوُل طرفَةَ : الُجثَْوةُ و

يــــــــــهــــــــــمــــــــــا  لــــــــــَ راٍب عــــــــــَ ِ مــــــــــن تــــــــــُ اح َوتــــــــــَ ثـــــــــــح َر  جــــــــــُ  تـــــــــــَ

ِد     مـــــــ  ّم مـــن صـــــــــــــــــفـــيـــٍح ُمصـــــــــــــــــَ ُح صـــــــــــــــــُ ائـــِ فـــــــَ (4)صـــــــــــــــــَ
 

  
 ، ومنه قْوُل عِدّيِ يَمَدُح النُّْعمان : الَجثَا والَجْمعُ 

ي  ا   قــــــــــــــــِ املٌ ابلــــــــــــــــذي يــــــــــــــــكــــــــــــــــوُن نــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

ـــــــــــاه حيـــــــــــور     ث ف  عـــــــــــلـــــــــــ  جـــــــــــُ ِر عـــــــــــَ دح (5)صـــــــــــــــــــــــــّ
 

  
 آبائِِه ، أَي على قُبوِرهم. ُجثَا أَراَد : يَْنحُر النَّسَك على

 َصنٌَم كاَن يُْذبَُح له. الُجثَا وقِيَل :

غيَرةُ. الِجثَْوةُ و ْبَوةُ الصَّ  : الرَّ
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 وقيَل : هي الُكوَمةُ من التُّراِب.

ً  اءِ رأَْيُت قبوَر الّشهد»في حديِث عاِمٍر : و  يْعنِي أَتْربَة َمْجموَعة. ، «ُجثا

 : القاِعُد. الجاثِيو

 وقيَل : الُمْستَْوفُِز على ُرْكبَتَْيه ؛ عن ُمجاِهد.

 وقاَل أَبو معاٍذ : الُمْستَْوفُِز الذي َرفََع أَْليَتَْيه وَوَضَع ُرْكبَتَْيه.

__________________ 
 .72( سورة مرمي ا اآية 1)
 .«اجلُثَا ابلضم وختفيف الثاء والقصر : موضض»ايقوت : ( الذي يف 2)
 .28( سورة اجلاثية ا اآية 3)
 واللسان والتهذيب واألساس.« صفيٍح منضد»برواية :  33( من معلقته ا ديوانه ص 4)
 .«جثاه حنور»( اللسان وفيه : 5)
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 عن أَبي عبيٍد. َجَهنَّم ، أَي ِمن َجماعاِت أَهل َجَهنَّم ؛ ُجثا ويُْروى : فالٌن من

 على رَكبِها. تَْجثُو ، أَي ُحِملْت على أَنْ  ُمَجثَّاة فهي ُجثِّيَتْ  ، كأَنَّه أَرادَ  ُمَجثَّاة وفي حديِث إتْيان المْرأَةِ ُمَجبَّاة ، ُرِوي

 : الجاثوُم باللْيل. اْلجثَّاو

 في اشالَِة الحجِر : ِمثْل التَّجاِذي وَسيَأَتي. التجاثيو

 .كاْجتَحاهُ  ، كَدعاهُ ، َحْجَوا : اْستَأَصله هُ َحجاو : [جحو]

 قاَل الَجْوهِريُّ : هو قَْلُب اْجتَاَحه.

 من بَني أََسٍد. رُجلٌ  َجْحوانُ و

قَبِيلَةٌ  جحوانَ  قاَل األْزهِريُّ : بنُو
(1). 

ةَ بِن بُن فقعس بِن طريِف بِن عمرِو ابِن قعين بِن الحاِرِث بِن ثَْعلَبَة بِن أََسٍد منهم : َطلَحةُ بُن ُخَوْيلد بِن نوفلَةَ بِن نضلَ  َجْحوانُ  * قُْلُت : هو

 صحابي. َجْحوان الجحوانيُّ  األَْشتِر بنِ 

 وأَْنَشَد الجْوهِرّي لألَْسوِد بِن يَْعفر :

ا و  ال ــــــــــــــُ َداِن كــــــــــــــِ َي مــــــــــــــاَت اخلــــــــــــــالــــــــــــــِ لــــــــــــــِ بــــــــــــــح  قـــــــــــــــَ

ِر     لــــــــِّ ضــــــــــــــــــــــَ
ُ
واَن وابــــــــُن امل حــــــــح ين جــــــــَ يــــــــُد بــــــــَ مــــــــِ (2)عــــــــَ

 

  
 ، كُهدًى : لَقَُب أَبي الغُْصِن ُدَجْيِن بِن ثابٍِت. ُجًحاو

 وسبَق للمصنِِّف في َدَجَن وفي َغَصَن.

حاحِ : أَبو الغُْصِن ُكْنيَة  اسُم رُجٍل. ُجحا ، وفيه ُجحا وفي الّصِ

 ِمثُْل ُزفََر.قاَل األَْخفَش : ال يَْنَصرُف ألنَّه 

يت رُجالً   إذا َخَطا. َجَحا يَْجُحو َمْعدوٌل من ُجحاوفأْلِحْقه بباِب ُزفََر ،  بُجحا قاَل األْزهِريُّ : إذا َسمَّ

الَمْعروُف ، واألَصّح أنَّه  اُجح ونَقََل شْيُخنا عن شْرحِ تَْقريِب النَّووي للجالل : الدَُّجْيُن ابُن الحاِرِث أَبو الغُْصن. قاَل ابُن الصَّالح : قيَل : إنَّه

حه ابُن حبَّان وابُن عدِ  يراِزيُّ في األَْلقاِب وَرواهُ عن ابِن معيٍن واْختاَر ما َصحَّ ّيِ ، وقاَل : قد َرَوى ابُن غيُرهُ ؛ قاَل : وعلى األَّول َمَشى الّشِ

 .ُجحا ن أَن يَرووا عنالُمباَرِك وَوِكيٌع وُمْسلُم بُن إْبراهيَم عنه ، وهؤالء أَْعلَم باهلِل مِ 

ا : وفي كتاِب المنهج * قُْلُت : وفي ديواِن الذهبّيِ : ُدَجْين بُن ثابٍِت أَبو الغُْصن البَْصريُّ عن أْسلَم َمْولى ُعَمر َضعَّفُوه ، ثم قاَل شْيُخن

ه : عبُد هللاِ  ه خاِدَمةً ألُّمِ هو تابِعيٌّ كما  ُجحا المطهر للقْلب والفُؤاِد للقطِب الشَّْعراني ما نَصَّ رأَْيتُه بخّطِ الجالِل الّسيوطّي ، قاَل : وكانْت أُمُّ

ضاُف إليه ِمن الِحَكاياِت أَنَس ابِن ماِلٍك ، وكاَن الغاِلُب عليه السَّماَحة وَصفَاء السَِّريَرةِ ، فال يَْنبِغي ألَحٍد أَْن يَْسَخر به إذا َسِمع ما يُ 

 ْن يَْنفَعه ببََركاتِه.الُمْضِحَكة ، بل يَْسأَُل هللاَ أَ 

 قاَل الجالُل : وغاِلُب ما يُْذَكر عنه ِمن الِحَكاياِت الُمْضِحَكة ال أَْصل له.

 قاَل شْيُخنا : وَذَكَره غيُر واِحٍد ونََسبُوا له َكرامات وعلوماً جمة.

 في قْوِله إنَّه اسٌم وهو لَقٌَب. َوِهَم الَجْوهِريُّ و

ال  ُجحا ٍء ألنَّ االسَم يعمُّ اللّقََب والُكْنيَة على ما ُعِرَف في العربيَِّة على أنَّه قد يكوُن له اْسماِن إذ ِمن الغَلَِط في شيقاَل شْيُخنا : وهذا ال يُعَدُّ 

ل.  َداللَة فيه على ذّمِ أَو َمْدحٍ فتأَمَّ

 .كَحَجا به ، أَقَامَ  بالَمكاِن : َجَحاو

 َمَشى. : َجَحا َجْحواً و

 َخَطا. إذا َجَحا األَْعرابّيِ :قاَل ابُن و
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 : الَخْطَوةُ الواِحَدةُ. الَجْحَوةُ و

 ، أَي َطْلعَتَك ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. َجْحَوتَك والطَّْلعَةُ : يقاُل : َحيَّا هللاُ  الَوْجهُ  : الَجْحَوةُ و

 الُمثاقُِف. الجاِحي قاَل ابُن األْعرابّيِ :و

 الَحَسُن الصَّالةِ. أَْيضاً :و

 ا يُْستدرُك عليه :* وممَّ 

__________________ 
 ( يف التهذيب : حي من العرب.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)



18315 

 

اء ، وهو َمْقلوبه. تَجاحيَا  األْمواَل : يُريُد اْجتاَحا ، عن الفرَّ

 .َجْخواءُ  واْمرأَةٌ  أَْجَخى رُجلٌ : يقاُل  : ِسعَةُ الِجْلِد أَو اْستِْرخاُؤه. الَجْخوو : [جخو]

 وَكذِلَك أَْجَخُر وَجْخراُء. ، َجْخواءُ و أَْجَخى والنَّْعتُ  مع تَخاذُِل الِعظام وتَفَاُحجٍ. قِلَّةُ لَْحِم الفَِخَذْينِ  الَجْخوُ  قاَل أَبو تُراٍب : َسِمْعُت مدركاً يقولُ و

ىو ى في ُسجوِدهِ  تَْجِخيَةً  الُمَصلِّي َجخَّ  فَى عن األَْرِض ؛ وقد جاَء في الحِديِث.وَمدَّ َضبُعَْيِه وتَجا : َخوَّ

ى ويقاُل :  إذا َرفََع بَْطنَه عن األْرِض وفَتََح َعُضَدْيه. َجخَّ

ىو  فَذَهَب وأَْدبََر. اللَّْيُل : مالَ  َجخَّ

ىو  من الكبر ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للراجِز : الشَّيُخ : اْنَحنَى َجخَّ

خـــــــــــ    ريحَ يف الشـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــِخ إذا مـــــــــــا جـــــــــــَ  ال خـــــــــــَ

ا و     ه وخلـــــــــــــــَ  ـــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــح ي رحُب عـــــــــــــــَ ا  غـــــــــــــــَ (1)ســـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ا.  ويُْرَوى : إذا ما اْجلَخَّ

ً  كالُكوزِ  وقلٌب ُمْربَدٌّ »في وصِف القُلوِب :  منه الحِديثُ و يا أَي مائِالً ُمْنحنياً شبَّه القَْلَب الذي ال يَِعي َخْيراً بالُكوِز المائِِل الُمْنحنِي  ، «ُمَجّخِ

 ٌء ، ألنَّ الُكوَز إذا ماَل انََصبَّ ما فيه.الذي ال يَثْبت فيه شي

 حيُث َجعَلَه قَْوَل حذيفَةَ ، وهو حديٌث. َوِهَم الَجْوهِريُّ و

 * قُْلُت : وعند التأّمل ال َوهم فيه ؛ وأَْنَشَد أَبو عبيٍد :

يــــــــــــاً  خــــــــــــِّ وحأًَة َأن ال تــــــــــــزاَ  جمــــــــــــَُ فــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــَ

وُدهـــــــــا     َك عـــــــــُ راَء يف اســــــــــــــــــــــتـــــــــِ وحأٍَة َوفـــــــــح (2)إىل ســــــــــــــــــــــَ
 

  
ىو َر ؛ تََجخَّ ىو َك تََجبَّى وتََشذَّى.عن أَبي َعْمرو ؛ وَكذلِ  على الِمْجَمَرةِ : تَبَخَّ  عن ابِن األَعرابّيِ. ؛ َجَخْوتُه الُكوُز : اْنَكبَّ ؛ وقد تََجخَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

تِ   النجوُم : مالَْت. َجخَّ

 ؛ َحَكاُهما ابُن ُدَرْيٍد معاً. َكَخَجى بِرْجِله َجَخىو

يو  : المائُِل عن االْستِقاَمِة واالْعتِداِل. الُمَجّخِ

ىجَ و َر ؛ عن أَبي َعْمرو. خَّ  على الِمْجَمِر : إذا تَبَخَّ

يت : يُْكتَُب باأللِف والياِء.: َمْقصور  ، الَجَداو : [جدو] ّكِ  قاَل ابُن الّسِ

 الَجَدا َخلٌَف : َذكَُّروه ألنَّ  (3)لها :  َجداً  يقُولوَن : َسماءٌ  أَو الذي ال يُْعَرُف أَْقصاهُ  ، أَي عامٌّ واِسٌع ؛ َجداً  يقاُل : َمَطرٌ  : الَمَطُر العامُّ. الَجْدَوىو

ةِ الَمْصدِر.  في قوَّ

ً  َجداً واللُهّم اْسِقنا َغْيثاً َغَدقاً »في حِديث االْستِْسقاِء : و  .«َطبَقَا

 العَِطيَّةُ. : الَجْدَوىو الَجَداو

كاَن ُموافِقاً  كالَجَدا العَِطيّة الَجْدَوىو، وهو ال يُْعَرف إالَّ في مْعنَى العَِطيَّة ، فلو قال :  في مْعنَى الَمَطرِ  الَجَدا مع الَجْدَوى ساق ، المصنِّفُ 

 لَما في األُُصوِل.

 قَّط : أَي َعِطيَّة. َجْدَوى وما أََصْبُت ِمن فالنٍ 

 .َجْديانِ و َجْدوانِ  هذانِ  : َجْدَوى تقوُل في تَثْنيةِ و

 ناِدٌر. على الُمعاقبَِة ؛ َجْديانِ وعلى الِقياِس ،  فَجْدوانِ  ِكالُهما عن اللَّْحيانّي ،قاَل ابُن ِسيَده : 
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 ؛ قاَل أَبو العيال : الَجْدَوى أَي أَْعَطى : أَْجَدىو ، يَْجُدو َجْدواً  عليه َجَداو

يــــــــــــيِن  ــــــــــــِ ول ــــــــــــُ ــــــــــــذي ت ُة ابل مــــــــــــَ ــــــــــــح ي طــــــــــــَ تح فــــــــــــُ لــــــــــــَ  خبــــــــــــَِ

ــــــــــــــيِن     ِدي مــــــــــــــا  ــــــــــــــُح ــــــــــــــ  ــــــــــــــل الَم وق ــــــــــــــكــــــــــــــَ (4)إال  ال
 

  
 عليَّ فحَذَف وأَْوَصل. تُْجِدي أَراَد :

__________________ 
 ( اللسان واألو  يف الصحاح.1)
 ( اللسان وصدره يف الصحاح.2)
 .«ما هلا خلف»( يف اللسان : 3)
 واملثبت كاللسان.«  ديين»برواية  256/  2( ديوان اهلذليا 4)
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 .الَجْدَوى : طاِلبُ  الجاِديو

حاحِ : السائُِل العافِي ؛ وأَْنَشَد الفاِرِسيُّ عن أَحمَد بِن يَْحيَى :  وفي الّصِ

رّاً  اُء طـــــــــــــــــُ ُب اهلَضـــــــــــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  ِإلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه تـ

اِدي     رًا جلــــــــــــَ جــــــــــــح ٍر هــــــــــــُ َ  بــــــــــــقــــــــــــائــــــــــــِ يــــــــــــح (1)فــــــــــــلــــــــــــَ
 

  
ي : هو ِمن األَْضداِد : يقاُل :  أَْعَطْيته ؛ قاَل الشَّاِعُر : َجَدْوتهوَسأَْلته ،  َجَدْوته قاَل ابُن بَّرِ

َدوحا  ريـــــــــَن فـــــــــمـــــــــا جـــــــــَ وســـــــــــــــــــــــِ َدوحُت أانســـــــــــــــــــــــًا مـــــــــُ  جـــــــــَ

ــــــــــــَت جــــــــــــاِداَي     ن ُدوُه إذا كــــــــــــُ (2)َأال َ  فــــــــــــاجــــــــــــح
 

  
اجُز :  وقاَل الرَّ

َره  نح ُأســــــــــــــــــــــــــــح ين مــــــــــــــِ ــــــــــــــ  َت أَن مــــــــــــــح ــــــــــــــِ ل ــــــــــــــا عــــــــــــــَ  أَم

َره    مح متـــــــــــَح هـــــــــــِ َديـــــــــــح ُم اجلـــــــــــاِدي لـــــــــــَ عـــــــــــَ طـــــــــــح  (3) ؟ال يـــــــــــَ
  

 قاَل أَبو ذَُؤْيب : ؛ يكالُمْجتَدِ 

ا  َد ِإلـــــــــــــ  مـــــــــــــح ِدي ا ـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ت أان  جنـــــــــــــَح ئـــــــــــــح بـــــــــــــِ  ألُنـــــــــــــح

يــــــــــاُرهــــــــــا     فــــــــــوِس خــــــــــِ ن الــــــــــنــــــــــ  ُه مــــــــــِ فــــــــــُ لــــــــــ  كــــــــــَ (4)تــــــــــَ
 

  
 أَي نَْطلُب الَحْمَد ؛ وأَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ :

َد   تـــــــــــَ يـــــــــــُر إذا اجـــــــــــح لـــــــــــِ ُدين اخلـــــــــــَ مـــــــــــَ حـــــــــــح يـــــــــــَ  إيّنِ لـــــــــــَ

اِن     غــــــــــــَ ين َذُوو اأَلضــــــــــــــــــــــــــح َرهــــــــــــُ كــــــــــــح اِد ويــــــــــــَ (5)مــــــــــــَ
 

  
 وقَْول أَبي حاتٍم :

ِه  مـــــــــــِ ـــــــــــح ت ـــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــن ِدي ـــــــــــَ ت جـــــــــــح
ُ

ذا املـــــــــــ هـــــــــــَ ـــــــــــ   َأال أَيـ

ر ُف     عــــــــــــــَ ين مــــــــــــــن تـــــــــــــــَ دًا إنــــــــــــــ  رح ُرَويــــــــــــــح (6) َمــــــــــــــ 
 

  
ره ابُن األْعرابّيِ. قاَل ابُن ِسيَده : وعْنِدي أنَّه أَراَد أَّي هذا النَّْوع يَْستَْقِضينا   حاجةً أَو يَْسأَلُنا وهو في خالِل ذِلَك يَِعيبُنا ويَْشتُِمنا.لم يُفَّسِ

 آِخُره. أَي الدَّْهِر ، َجدا يقاُل : ال يَأْتِيكَ و َجْدواهُ  وَطلَبَ  : َسأَلَهُ حاَجةً  اْجتَداهُ و َجَداهُ َجْدواً و

حاحِ : أَي يََد الدَّْهِر ، أَي أَبَداً.  وفي الّصِ

 على النَّاِس. واِسعٌ  أَي : َجداً  َخْيرٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل : أََصابَ  أَْجَدى  .الَجْدَوى الرَّ

 أَي سائِلُوَن. ُمْجتَُدونَ  : ُجَداةٌ  وقَْومٌ 

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ ألبي النْجِم : َجْدواهُ  : َطلَبَ  اْستَْجداهُ و

ـــــــــــكـــــــــــا  ِدي جـــــــــــح ـــــــــــَ ت ـــــــــــَك وَنســـــــــــــــــــــــــح ي ـــــــــــِّ ي ا حنـــــــــــَُ ـــــــــــَ ن ـــــــــــح ئـ  جـــــــــــِ

ا     يــــــــــــكــــــــــــَ طــــــــــــِ عــــــــــــح ِر ِ  الــــــــــــذي يـــــــــــــُ ن انئــــــــــــِ (7)مــــــــــــِ
 

  
 أَي يَُسائِلُونَه َعلَيه. ، «َعلَيه يَُجاُدونَه وقد َعَرفُوا أنَّه ليَس عْنَد َمْروان مالٌ »حِديُث زْيِد بِن ثابٍِت : ومنه ؛  َجدا : ُمفاَعلَةٌ ِمن الُمجاَداةُ و

 ، كَسحاٍب : الغَنَاُء. الَجداءُ و

 عنك هذا : أَي ما يُْغنِي. يُْجِدي وما

 عليَّ شيئاً َكذِلَك. يُْجِدي وما

ي : شاِهُده قَْول ماِلِك بِن العَْجالِن : الَجَداءِ  وهو قَِليلُ   عْنَك : أَي قَِليُل الغَنَاِء والنَّْفعِ ؛ قاَل ابُن بَّرِ
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ٍك  الــــــــــــــــــِ َداء عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــَ ر  جــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــَ

َداِدهــــــــــــــا إذا ا ــــــــــــــَ     تح أَبجــــــــــــــح (8)رحب شــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــ 
 

  
 أَْعطاهُ ؛ فهو ِمن األَْضداِد. اْجتَداهُ و

. الَجِديُّ و  ، كغَنِّيِ : السَِّخيُّ

 : اسُم اْمرأَةٍ ؛ قاَل ابُن أَْحَمر : َجْدَوىو

َو  وانـحتَـَه  اأَلَمرُ  َزاُر َِبدح
 َشرت  امل

__________________ 
 .«جلادِ »( اللسان ا وفيه 1)
 اللسان.( 2)
 ( اللسان.3)
 واملثبت كرواية اللسان.« .. . يكلفه.. جنتدي الفضر»برواية :  27/  1( ديوان اهلذليا 4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان.6)
 ( اللسان والصحاح.7)
 .«أبجذاهلا»واألساس برواية :  435/  1( اللسان واملقايي  8)
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ْرُه ِبَعذاب  أَلِيم  )عليه ُشْؤُمه ، أَي َجرَّ عليه ، وهو ِمن باِب التَّْعِكيِس كقَْوِله تعالى :  َجَدا ويقاُل : . (1) (فَ َبشِّ َمْخشِريُّ  نَقَلَه الزَّ

حاحِ والُمْحَكم. ومنهم َمْن قَيََّده بأنَّه الذي لم يَْبلغ : من أَوالِد الَمعَِز َذَكُرها ، الَجْديُ  ي [جدي] إذا و في القلَِّة ، أَْجدٍ  ج َسنَة ؛ كذا في الّصِ

 ، بكْسِرِهما. ِجديانٌ و ِجداءٌ  َكثَُرْت فهي

 ، بكْسِر الجيِم. الِجَدى وال الَجَدايا ولم يَْذُكِر الَجْوهريُّ األَخيَرةَ ، قاَل : وال تَقُل

اَل تَْعِرفُه وِمن البروجِ ،  بُْرجٌ  وهو الذي بِلْزِق الدَّلُِو ، اآلَخُر :وْعِش ، الدَّائُِر مع بَناِت نَ  : أََحُدُهما َجْديانِ  ِمن النّجومِ  الَجْديُ  ِمن المجاِز :و

 في َمرآةِ العَْيِن ؛ كذا في الُمْحَكم. بالَجْدي وِكالُهما على التَّْشبِيهِ  العََرُب ،

حاح :  القُْطِب تُْعَرُف به الِقْبلَةُ.نَْجٌم إلى جنِب  : الَجْديُ وبُْرٌج في السَّماِء ؛  الَجْديُ  وفي الّصِ

ِمين أنَّ الذي مع بَناِت نَْعِش يُْعَرفُ   تميزاً للفَْرِق بَْينه وبيَن البرجِ.: ُمَصغّراً ؛ قاَل في المغرِب  بالُجَدّيِ  قاَل شْيُخنا : والَمْشهوُر عْنَد الُمنَّجِ

ِميَِّة : الِقْطعَةُ  الَجِديَّةُ و ةُ تحتَ الَمْحشُ  ِمن الِكساءِ  ، كالرَّ ْحِل ، َدفَّتَي وَّ ةُ تَقُولُه ؛ كما في  الَجَدايا والَجْمعُ  السَّْرجِ والرَّ ، وال تَقُل َجِديَدةٌ ، والعامَّ

حاح.  الّصِ

ه : قاَل أَبو عبيٍد وأَبو َعْمرٍو  ، بالفَتْح ، َجْدياتٌ  ج ( 2)كالَجْديَةِ  اغاني في التّْكِملَة ونَصَّ السَّْرجِ  َجديةِ  والنَّْضر : َجْمعكذا في النُّسخ تِْبعاً للصَّ

ْحلِ  حاحِ. َجَدياتٌ  والرَّ  بالتَّْخفيِف ، انتََهى وُضبَِط في بَعِض األُصوِل بالتَّْحريِك ، كما في الّصِ

ُروا الَجْديَِة َجَديات قاَل ِسْيبََوْيه : َجْمعُ  جاَز أَن يَْعنُوا الَكثِيَر ، يَْعني أنَّ فَْعلَة تُْجَمع  على األَْكثَر اْستِْغناء بَجْمع السَّالَمِة إذ الَجْديَة ، ولم يَُكّسِ

 .(3)لَنَا الَجفَناُت  فَعاَلٍت يُْعنِى بِه األْكثَر كما أَْنَشَد لَحسَّاَن :

ي صوابه َجدىً  على الجديةُ  قَاَل الجوهري وتُْجَمعُ   َكْشريٍة وَشْريٍ واغفال المصنِّف إياه قُُصوٌر. َجْدي قال ابُن بَّرِ

 والبَِصيَرةُ منه ما لم يسل. الدَُّم السَّائِلُ  الَجِديَّةُ  َل اللَّْحيانيُّ :قاو

 من الدَِّم : ما لَِصَق بالَجَسِد ، والبَِصيَرةُ ما كاَن على األْرِض. الَجِديَّةُ  وقاَل أَبو زْيٍد :

 ، أَي ناِحيَتِه. جديَّتِه يقاُل : هو على النَّاحيةُ  : الَجِديَّةُ و

 الِقْطعَةُ من الِمْسِك. أَْيضاً :و

تْ  لَْوُن الَوْجهِ  أَْيضاً :و  َوْجِهه ؛ قاَل الشَّاِعُر : َجِديَّةُ  يقاُل : اْصفَرَّ

طـــــــــــــــاِ  فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــح َة األَب ِديـــــــــــــــ  اُ  جـــــــــــــــَ  ختـــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــا     ُدوف اِدايًّ مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــر وِع جـــــــــــــــــَ داَة ال (4)غـــــــــــــــــَ
 

  
ْعفَراُن ، الجاِديُّ و .* [وَكُسَميَّةَ : َجبَلٌ ]  ِمن أَْعماِل البَْلقاء. الجاِديَةِ  نُِسَب إلى : الزَّ

ْعفَراَن. ْمخشريُّ : سمْعُت َمْن يقوُل : أَْرُض البَْلقاَء تَِلُد الزَّ  قاَل الزَّ

 هكذا َذَكَره األْزهِريُّ وابُن فاِرَس في هذا التَّْركيِب ، وهو عْنَدهما فاعول.

اغانيُّ في تْركيِب  ** كالجاِديَا على أنَّه فعلى ؛« د ج و»في وَذَكَره الَجْوهِريُّ   .«م ل ب»َذَكَره الصَّ

 على التَّْشبيِه في اللَّْوِن. الَخْمرُ  : الجاِديُّ و

 َدُمه ؛ أَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ : الُجْرُح : َسالَ  أَْجَدىو

ر تح و  هــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــَ ال  َد  َأ ــــــــــــــــــــــَ  إنح َأجــــــــــــــــــــــح

يــــــــــُر     لــــــــــِ نحشــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــاٌم خــــــــــَ هــــــــــا عــــــــــَ هــــــــــبــــــــــِ نــــــــــح مــــــــــَ (5)لــــــــــَ
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__________________ 
 .7( سورة لقمان ا اآية 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ابلفتح.2)
 ومتامه فيه : 221( جزء من بيت  سان بن  بت ا ديوانه ط بريوت ص 3)

ــــــــــغــــــــــّر يــــــــــلــــــــــمــــــــــعــــــــــن ابلضـــــــــــــــــــــــحــــــــــ   ــــــــــنــــــــــا اجلــــــــــفــــــــــنــــــــــات ال  ل

 أســـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــافـــــــــــــنـــــــــــــا يـــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــرن مـــــــــــــن جنـــــــــــــدٍة دمـــــــــــــاو    

  

 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
 ما با معكوفتا سقرت من األصر. (*)
 .«كاجلاِدايءِ »كذا ا وابلقاموس :   (**)
 .«ملنهلها»( اللسان ا ويروي 5)
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 .َجَدْوته لُغَةٌ في ، ( 1)َجداهُ  : َطلَْبتُ  َجَدْيتُهو

 ، ويُْكَسُر الغَزاُل. الَجَدايَةُ و

 قاَل األْصمعيُّ : هو بمْنِزلَِة العَناِق من الغَنَِم ؛ قاَل ِجراُن العَْود :

وِز  فـــــــــــــُ حـــــــــــــح
َ

ِ  املـــــــــــــ فـــــــــــــَ ريـــــــــــــُح بـــــــــــــعـــــــــــــد الـــــــــــــنــــــــــــــ   تـــــــــــــُ

وِز     فـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــ  ِة الـــــــــــــــــــنـ َدايـــــــــــــــــــَ ة اجلـــــــــــــــــــِ (2)ِإراحـــــــــــــــــــَ
 

  
حاح.  كذا في الّصِ

باِء إذا بَلََغ ستَّة أَْشهر أَو َسْبعَة وَعَدا وتََشدَّد ، وخصَّ بعُضهم الذََّكَر منها ، والَجمْ وفي الُمْحَكم : هو الذََّكُر  ؛  الَجَدايا عُ واألُْنثى ِمن أَْوالِد الّظِ

 .«وَضغابِيسَ  بَجَدايا أُتِيَ »الحِديُث : ومنه 

 بُن أَْخَطَب أَُخو ُحيَّيِ. ُجَديُّ  كُسمّيِ :و

 ِمن طيٍِّئ ، وِمن ولِده القَْيسان. الشاِعرُ  بِن عتوِد بِن عتيِر بِن َسالَماِن ابِن ثعلٍ  بِن بُْحتُرِ  بُن تدولِ  ُجَديُّ و

 : له ُصْحبَةٌ. الجدويُّ  وجابُر بُن ظالمٍ 

ْرِب ، الُجداءُ و ي.نَقَلَ  تِسعَةٌ ؛ ُجداُؤه ثالثةٌ في ثالثةٍ : كقَْوِلَك  ، كغُراٍب : َمْبلَُغ ِحساِب الضَّ  هُ ابُن بَّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْحلَ  َجدَّى  .َجْديَةً  : َجعََل له تَْجديةً  الرَّ

ْعفراُن ؛ ويقالُ  جاِديَةُ و  الجديانيُّ  بِن صالح المريُّ : (4)أَْيضاً ؛ منها : ُعَمُر بُن حفَص  (3)بالكْسر  جِديا : قْريَةٌ بالشاِم إليها نُِسَب الزَّ

ُث.  الُمَحّدِ

ُل دْفعٍة ِمن الدَّم. ِديَّةُ الجَ و  : أَوَّ

 وقيَل : هي الطَّريقَةُ ِمن الدَّم.

 ء ، أَي يأُْكلُه ؛ وبه ُرِوي قَْوُل الُهَذلّي :كلَّ شي يَْجِدي : الجراُد ألَنَّه الجاِديو

 (5)حىت  كَبن  َعَليها جاِدايً لَُبداً 
 والَمْعروُف جابِياً ، وقد تقدَّم.

 بُن ضمَرةَ بِن بْكٍر ، ِمن ولِدِه عماَرةُ ابُن مخشٍن له صْحبَةٌ. جديُّ  وفي كنانَةَ :

 ، كغَنِيَّة : أَرٌض نَْجديَّةٌ لبَني َشْيبان. الَجِديَّةُ و

 ٍء.وكُسَميَّة : َجبٌَل نَْجِديٌّ في ِدياِر طيِّي

على  الُمْجِذيَةِ  وَمثَُل الكافِِر كاألَْرَزة»الحِديُث : ومنه لُغتاِن ؛  ، كأَْجَذى ثَبََت قائِماً ،: ، بالفتْحِ وكُسُمّوِ  يَْجذُو َجْذواً  ءُ الشَّي َجذاو : [جذو]

 أَي الثابِتَة الُمْنتَِصبَة. ؛ «َوْجِه األْرِض 

 لُغَتاِن. ( 6)َجثَاو َجَذا قاَل أَبو َعْمرو :و

 لُّ على اللُّزوم.أَدَ  َجذا قاَل الَخِليُل : إالَّ أَنَّ 

 عن األْصمعّي ؛ قاَل أَبو ُدواد يَِصُف الخيَل : قاَم على أَْطراِف أَصابِعه ؛ : َجَذاوَجثَا  أَو



18322 

 

ِك قــــــــــــد َأنح  ابــــــــــــِ نــــــــــــ   جــــــــــــاِذايت عــــــــــــلــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــــ 

اُم     راُج واإلجلــــــــــــــــــَح ن  اإلســــــــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــَ (7)عــــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل النّعماُن بُن نَْضلةَ العدويُّ :

رحيـــــــــــٍة  ُا قــــــــــــَ ين َدهـــــــــــاقـــــــــــِ تـــــــــــح نــــــــــــ  ُت غـــــــــــَ ئـــــــــــح  إذا شـــــــــــــــــــــــــِ

م و     نحســــــــــــــــــــــِ ُذو عــــــــلــــــــ  كــــــــّر مــــــــَ اجــــــــٌة  ــــــــَح نــــــــ  (8)صــــــــــــــــــــــَ
 

  
َكِب. الُجذُوُّ  وقاَل ثَْعلَب :  على أَْطراِف األصابعِ والُجثُوُّ على الرُّ

اُء و الَجاِذي وقاَل ابُن األْعرابّيِ :  اِحداً.على قََدَمْيه ، والجاثي على ُرْكبَتَْيه. وَجعَلَهما الفرَّ

__________________ 
واه.1)  ( يف القاموس : َجدح
 ( اللسان والصحاح.2)
 . وهم يسموهنا اآن جداي بكسر أوله وتسكا  نيه... ( قيدها ايقوت : َجَداَي بفتحتا3)
 ( يف اللباب وايقوت : أبو حفص عمر بن صاحل بن عثمان.4)
 ( عجز بيت لعبد مناف اهلذد ا وصدره :5)

 صابوا بستة أبيات وواحدةٍ 
 ( يف القاموس : أو َجثا.6)
 .«جادايت»( اللسان والصحاح والتهذيب ا وابألصر 7)
 ا وقوله املنسم ا جعله لإلنسان عل  اإلتساع ا وإلا هو للجمر. 439/  1( اللسان والتهذيب والصحاح واملقايي  8)
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َد وداَر في تَْغريِدِه  جذواً  الطائِرُ  َجَذا هللِا الكاتِِب األْصبهانّي : وقَرأُْت في كتَاِب غِريِب الحماِم للَحَسن بِن عبدِ  قاَم على أَْطراِف أَصابِِعه وَغرَّ

قِص أَو لغيِرِه. َجَذاو، وإنَّما يَْفعَل ذِلَك عْنَد َطلَِب األُْنثى  ُجُل مثْلُه كان للرَّ  الفََرُس : قاَم على َسنابِِكه ، والرَّ

 وتَعَلََّق به. القُراُد في َجْنِب البَِعيِر : لَِصَق به ولَِزَمهُ  َجَذاو

 .جاذٍ  فهو سنَامٌ  السَّناُم : َحَمَل الشَّْحمَ  َجذاو

 قاَل أَبو كبيٍر الُهَذلّي : َطْرفَه : نََصبَه وَرَمى به أَماَمهُ ؛ أَْجَذىو

مـــــــــومـــــــــٍة  لـــــــــح رحَف يف مـــــــــَ َذ  الـــــــــطـــــــــ  اين َأجـــــــــح دح  صـــــــــــــــــــــــَ

حـــــــــاِب هبـــــــــِ     ر لـــــــــوحُن الســـــــــــــــــــــــ  بـــــــــَ وحِن األعـــــــــح لـــــــــَ (1)ا كـــــــــَ
 

  
 السَّْيَر ؛ عن أَبي لَْيلى. في َسْيِرها ، كأنَّها تَقَلَّعُ  تَْجذو التي من النُّوِق : الَجَواِذيو

 أَْقلَع. َجذًا أَْسَرع وال َجَذا قاَل ابُن ِسيَده : ال أَْعِرفُ 

راُع الَّالتي ال يَْنبَِسْطَن في َسْيِرِهنَّ ولكن الَجَواِذي وقاَل األْصمعيُّ : ة : يَْجذين اإلبُِل الّسِ مَّ  ويَْنتَِصْبن ؛ ومنه قَْوُل ذي الرُّ

ِه  ريح و اٍر أَفــــــــــــــانــــــــــــــُا ســــــــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــلــــــــــــــ  كــــــــــــــرِّ مــــــــــــــَ

ِك     واِذي الـــــــــــــر واتـــــــــــــِ واِع اجلـــــــــــــَ وويف ألَبـــــــــــــح (2)ســـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 ، ُمثَلَّثَةً : القَْبَسةُ من النَّاِر. الَجْذَوةُ و

اغُب : هو الذي يَْبقى من الَحَطِب بَْعَد االْلتِهاِب. وقالَ   الرَّ

 الَجْمَرةُ. قيَل : هيو

 ، أَي قِْطعَة من الَجْمر ؛ وهي بلُغَِة َجميعِ العََرِب. (3) (َأْو َجْذَوة  ِمَن الّنارِ )قاَل ُمَجاِهد 

واُب والِجْذَمةُ ، وهو  ؛ الِجْذَوةُ و مثُْل الِجْذَمِة ، وهي الِقْطعَةُ الغَِليَظةُ ِمن  الِجْذَوةُ  َمأْخوذٌ ِمن قَْوِل أَبي عبيٍد قاَل :هكذا في النُّسخ ، والصَّ

حاحِ.  الَخَشِب كان في َطَرِفها ناٌر أَو لم يكْن ؛ كما في الّصِ

 َهٌب ، وهي مثُْل الِجْذَمِة ِمن أَْصِل الشََّجَرةِ.من الناِر أَي ِقْطعَة َغِليَظة ِمن الَحَطِب ليَس فيها لَ  ِجْذَوة والذي نَّص عليه في المصنِِّف :

قَِّة ، قال : والشُّْعلَة ما كاَن في سراجٍ أَو في فَتِيلَةٍ  الَجْذَوةُ  وقاَل أَبو سعيٍد :  .ُعوٌد غليٌظ يكوُن أَحُد رأَْسْيه َجْمرةً والشَّهاُب دونَها في الّدِ

يت : ّكِ ّمِ والكْسِر ؛ ُجذاً  ج ليُظ يُْؤَخذُ فيه ناٌر ؛العُوُد الغَ  الِجْذَوةُ  وقاَل ابُن الّسِ  قاَل ابُن ُمْقبل : ، بالضَّ

َن هلــــــــا  ِمســــــــــــــــــــــح ــــــــَ ت ــــــــح ل ــــــــَ ــــــــ  يـ ل ــــــــح ي ــــــــَ ُب ل َواطــــــــِ تح حــــــــَ ــــــــَ  ابت

ِر     و اَر وال َدعـــــــــــــِ ريحَ خـــــــــــــَ َذا غـــــــــــــَ زحَ  اجلـــــــــــــِ (4)جـــــــــــــَ
 

  
 كِجباٍل. ِجَذاءٌ  َحَكى الفاِرِسيُّ :و

 فيُطابُق الَجْمَع الغاِلَب على هذا النَّوعِ ِمن اآلحاد. َجْذَوة قاَل ابُن ِسيَده : هو َعْنَده َجْمع

 كِجباٍل. ، ِجذاءٌ  ج العاِديَة التي بَِلَي أَْعالها وبَِقَي أَْسفَلها. : أصوُل الشَّجِر العظامِ  الَجَذاةُ و

ر قَْول ابن ُمْقبل السابق. َجذاةٌ  ، بالفتْحِ َمْقصوراً : أُصوُل الشجِر الِعظاِم واِحَدتُه الَجذا ومنهم َمْن قاَل :  ، وبه فُّسِ

 قاَل أَبو حنيفَةَ : وليَس هذا بَمْعروٍف وقد أَثْبَتَه ابُن ِسيَده.

 ع. : الَجذاةُ و

 : قصيُر الباعِ. جاذٍ  رُجلٌ و

اغُب : َمْجموُع الباعِ كانَّ يده  .َجْذَوة وقاَل الرَّ

 ٌ  َكذِلَك ؛ َوأَْنَشَد اللْيَث لَسْهم بِن َحْنَظلَة : جاِذيَةٌ  واْمَرأَة
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نح مـــــــــــــــقصـــــــــــــــــــــــــــــورًة  كـــــــــــــــُ َة مل تـــــــــــــــَ الفـــــــــــــــَ  إن  اخلـــــــــــــــِ

ذ ر     ِن جمـــــــــــَُ َديـــــــــــح (5)أبـــــــــــدًا عـــــــــــلـــــــــــ  جـــــــــــاذي الـــــــــــيـــــــــــَ
 

  
__________________ 

 واللسان. 98/  2( ديوان اهلذليا 1)
 .«شؤوِّ »وفيهما واللسان والتهذيب  417( ديوانه ص 2)
 .29( سورة القصص ا اآية 3)
 .«وال ذعر»( اللسان والصحاح واألساس وعجزه يف التهذيب وفيه 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
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 يُريُد : قَِصيَرُهما ؛ وهكذا أَْنَشَده األْزهِرّي َكذِلَك.

حاحِ :  وفي الّصِ

 .(1)جاِذي الَيَديحِن ُمَبخ ِر 
َرةٌ تَْلعَُب بها األَْعراُب ، الِمْجذاءُ و . ِسالحٌ  وهي ، َكِمْحراٍب : ُخَشبَةٌ ُمَدوَّ اغانيُّ  يُقاتَُل به ؛ نَقَلَهُ الصَّ

 وقاَل ابُن األْنباِري : هو ُعوٌد يُْضرب به.

 للطَّائِر ؛ قاَل أَبو النْجم يَِصُف َظِليماً : الِمْنقارُ  : الِمْجذاءُ و

 (2)ِه َمر ة ابَ دِّ ِمنح جِمحذائِ و 
 أَراَد : يَْنزُع أُصوَل الحشيِش بِمْنقاِرِه.

 عن الكسائي. ُمْجذٍ  فهو الفَِصيُل : َحَمَل في َسناِمِه َشْحماً ، أَْجَذىو

ي : شاِهُده قَْول الَخْنساء :  قال ابُن بَّرِ

 (3)ُ حِذيَن نـَّباً وال ُ حِذيَن ِقرحداانً 
َمِن ، والثاني ِمن الت ُل ِمن الّسِ  القَُراُد بالجَمِل تَعَلََّق. َجَذا علُِّق : يقاُل :األَوَّ

ْحلَ  الُمْجَذْوِذي قاَل أَبو َعْمرٍو :و  ال يُفاِرقُه ، وأَْنَشَد : من ياُلِزُم الَمْنِزَل والرَّ

ٍب أَ  ِر راتــــــــــِ ٍذ عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــر حــــــــــح َذوح جــــــــــح َت مبــــــــــُ  لســــــــــــــــــــــــح

َت َنصـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــُب     َك إال  مـــــــــــا ُرزِقـــــــــــح (4)فـــــــــــمـــــــــــالـــــــــــَ
 

  
حاحِ.  كذا في الّصِ

ْحِل دائٍِب  ْعر ألَبي الغَريِب النَّْصري. (5)وفي التَّهِذيِب : على الرَّ  ، والّشِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اُر : جاذٍ  ، كِكتاٍب : َجْمعُ  الِجذاءُ   للقائِِم بِأْطراِف األصابِعِ كنائِِم ونِياٍم ؛ قاَل المرَّ

هــــــــــــــا  رٌي أبَرحضــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــِ ــــــــــــــٌب أَمح أَم رِي اٍن غــــــــــــــَ  َأعــــــــــــــَ

هــــــــــــا و     ومــــــــــــُ َذاٌء ُخصــــــــــــــــــــــــــُ َداٌء جــــــــــــِ وحِدَ َأعــــــــــــح (6)حــــــــــــَ
 

  
 عليه ؛ قاَل َعْمُرو بُن جميٍل األَسِديُّ : َجَذا ٍء فقدوكلُّ َمْن ثَبََت على شي

ُر  بــــــــــــــَ ِ  مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــح  الــــــــــــــر ذاِذ مل يـــــــــــــــُ

َواِذي     ٍر جــــــــــــــــــــَ رحجــــــــــــــــــــَ (7)غــــــــــــــــــــرَي َأ يف مــــــــــــــــــــِ
 

  
 ، كاْرَعَوى : َجثَا ؛ قاَل يزيُد بُن الحَكم : اْجَذَوىو

ُرَ  عـــــــــــــــامِتٌ  وحىل وَنصـــــــــــــــــــــــــــــح َ
َداَ  عـــــــــــــــن املـــــــــــــــ ـــــــــــــــَ  ن

َذوي و     ِش جمـــــــــُح حـــــــــح ِم والـــــــــفـــــــــُ لـــــــــح (8)أَنـــــــــَت لـــــــــُه ابلـــــــــظـــــــــ 
 

  
. اْجَذْوَذى اْجِذيَذاءَ و  : اْنتََصَب واْستَقَاَم ؛ نَقَلَه األْزهِريُّ

 مْنَخَراهُ : اْنتََصبَا اْمتَدَّا. َجذاو

 يومي أَْجَمَع : أَي َدأَْبُت. تََجذَّْيتُ و

 يُِشيلُونَه ويَْرفَعونَه.أَي  «حجراً  يُْجذُونَ  َمرَّ بقْومٍ »حِديُث ابِن عباٍس : ومنه ؛  ُمْجذىً  الَحَجَر : أَشالَهُ ، والحجرُ  أَْجَذىو

ُجِل. يقاُل : هم اإلْجذاءُ  قاَل أَبو عبيٍد :  .يَتَجاَذْونهوحجراً  يُْجذُونَ  إشالَةُ الحجِر لْيْعَرف به شدَّةُ الرَّ
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بَعُوه ليَْرفَعُوه ؛ وقَْوُل الراعي يصُف تَرا تَجاَذْوهُ و ؛ حجراً  يَتَجاَذْونَ  ُرِوي الحِديُث : وُهمْ  في إشالَِة الحجِر : مثُْل التَّجائِي ؛ وبه التَّجاِذيو

 ناقَةً صْلبَة :

__________________ 
والقصـــيدة رائية وهي لســـهم بن حنظلة  [كما تقدم]« جمذر»ا قا  الصـــاغاين وهو غلرت والرواية  440/  1( الصـــحاح والتكملة ا واملقايي  1)

 ا كم وقبر البيت :الغنوي يعرض اببن الزبري ولاطب أاب عبد امللك بن مروان بن 
 خـــــــــــــذهـــــــــــــا أاب عـــــــــــــبـــــــــــــد املـــــــــــــلـــــــــــــك حبـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــا وارفـــــــــــــض 

 ميـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــك ابلـــــــــــــــــــعصـــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــخصـــــــــــــــــــــــــــــــــر   

  

 ( اللسان والتهذيب ا والتكملة وبعده فيها :2)
 عن ذبح التلض وعنصالئه

 «ومّر ابجلد»وابألصر 

 ( اللسان ا ومل أعثر عليه.3)
 .«دائبا»واألساس وفيها « راتب»بد  « دائب»( اللسان والتهذيب وفيهما 4)
 .«دائب»( ويف الصحاح أيضاً 5)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.6)
 ( اللسان والصحاح.7)
 ( اللسان.8)
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َرٍة و  ِ َدوحســــــــــــــــــــــــــــــــَ اح الِة الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ  ابزِ  كـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ

هــــــــــا يف الــــــــــد فِّ مــــــــــنح َزَوِر     قــــــــــُ ــــــــــَ رحفـ ِذ مــــــــــِ (1)مل  ــــــــــُح
 

  
 ِخْلقةً.أَراَد : لم يَتَباَعْد من جْنبِه ُمْنتِصباً مْن َزَوِر ولكْن 

 : ُمتََذلِّل ؛ عن الَهَجرّيِ. ُمْجَذوذٍ  ورُجلٌ 

 القُراُد في جْنِب البَِعيِر إذا لَِزَمه. َجَذا قاَل ابُن ِسيَده : كأَنَّه لَِصَق باألَْرِض لذُلِّه ؛ ِمن

 ً بَْينَنا وَوالَى وتابََع ؛ أَي قتل  فجاَذى وفي النواِدِر : أََكْلنا َطعاما
 بعٍض. بْعضنا على إثْرِ  (2)

 ُمثَلَّثة. الجْذَوةَ  ِمن الناِر بالفَتْحِ ، فهو ُمثَلٌَّث كما في أنَّ  الَجْذَوةِ  بالفتْحِ : َجْمعُ  الَجذاو

 ؛ وأْنَشَد البِن أَْحمر : جذى ، بالكْسِر : نَْبٌت َجْمعُه الِجَذاةُ  وقاَل أَبو حنيفةً :

رٍت  وَ  َريـــــــــــح ذاِة ُفضـــــــــــــــــــــــــُ َن بـــــــــــِذي اجلـــــــــــَ عـــــــــــح  َوضـــــــــــــــــــــــــَ

ِديــــــــــــنــــــــــــا     رحتــــــــــــَ ِذيــــــــــــَن ويـــــــــــــَ تــــــــــــَ مــــــــــــا حيــــــــــــَح يــــــــــــح (3)لــــــــــــكــــــــــــَ
 

  
يت : هي ّكِ له َمْكسوٌر. الجذاَءةُ  وقاَل ابُن الّسِ  للنَّْبِت ، قاَل : فإن أَْلقَْيت منها الهاَء َمْقصوٌر يُْكتَُب بالياِء ألنَّ أَوَّ

ي :  اسُم نَْبٍت ، قاَل الشاِعُر : َجَذاةٍ  عُ بالكْسر : َجمْ  الِجَذى وقاَل ابُن بَّرِ

ٍر  كــــــــح حــــــــاِس بــــــــِن بــــــــَ ت عــــــــلــــــــ  ابــــــــِن َحســــــــــــــــــــــح َديــــــــح  يــــــــَ

ِرمِي     َد الــــــــــــكــــــــــــَ َذاِة يــــــــــــَ فــــــــــــِر ِذي اجلــــــــــــَ (4)أبَِســــــــــــــــــــــــــح
 

  
 : الناقَةُ التي ال تْلبُث إذا نُتَِجْت أن تَْغِرَز ، أَي يِقّل لَبَنُها. الجاِذيَةُ و

 ، كُسُمّوِ : قصُر الباع. الُجذُوُّ و

 وأَْيضاً : االْنتِصاُب واالْستِقاَمةُ.

. أَْجَذْيتُهُ وعنه  َجَذْيتُهُ  ي : [جذي]  عنه : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 لُه في التّْكِملِة.وِمثْ  َمنَْعتُهُ ؛ وفي الُمْحكم : أَي

ج. ، بالكْسِر : أَْصُل الشََّجرِ  الِجْذيَةُ و  كالِجْذلَِة ؛ عن الُمَؤّرِ

 كِجْذِمه. ِء ؛ بالكْسِر أَْصلُهُ الشَّي ِجْذيُ  قاَل األْصمعيُّ :و

. تَجاَذىو  : اْنَسلَّ

وهو تَفَعَّل ِمن َجذا َجْذواً إذا داَر في تَْغريِدِه ، وذلَك عْنَد َطلَِب األُْنثَى.  َهَدَر ،الحماُم يَتََجذَّى بالحَماَمِة : وهو أَْن يَْمَسَح األرَض بَذنبِه إذا و

 والُمنَاِسُب أْن يُْذَكر هذا في الذي قَْبله.

يخِ ونحِوهِ  من ء حتى، ُمثَلَّثَةً : صغيُر كّلِ شي الَجْروُ و : [جرو] ّماِن والخياِر والباِذْنجاِن ؛ وقيَل : هو ما اْستَداَر  الَحْنظل والبِّطِ كالِقثَّاء والرُّ

 ِمن ثماِر األشجاِر كالَحْنظِل ونحِوه.

ا في الصغيِر ِمن كّلِ شي بَاعِ ، وأمَّ ثم إنَّ ِسياقَه بكْسِرهما ؛  الِجْرَوةو الِجْرو ٍء فالَمْسموعُ * قُْلُت : التَّثِْليُث إنَّما ذُِكَر في ولِد الَكْلِب والّسِ

. َمْخَشريُّ ِحيح أنَّه مجاٌز كما نَبَّه عليه الزَّ  يَْقتَِضي أنَّه على الَحقيقَِة والصَّ

أَراَد بها ِصغاَر الِقثَّاِء الّزْغب ،  ، ُزْغبٍ  أَْجرٍ ومن ُرَطٍب  (5)الحِديُث : أُْهِدي إلى َرُسوِل هللِا َصلى هللا عليه وسلم ، ِقباٌع ومنه  ؛ أَْجرٍ  ج

بَاعِ والِكالِب لرطوبَتِها ، والِقباع شُ   : الطبُق. (5)بَِّهت بأَْجِري الّسِ

 .ِجراءٌ  الَجْمُع الَكثيُر :و

 .ِجْروٌ  ، واِحُدها الِجراءُ  قاَل األْصمعيُّ : إذا أَْخَرَج الَحْنظُل ثََمَرهُ فِصغَاُره
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باعِ ، َولَُد الَكْلِب واألَسدِ  ، بالتَّثْليِث : الِجْروُ و  أَْجراءٌ و هذه عن اللَّْحيانّي وهي ناِدَرةُ ؛ ؛ أَْجِريَةٌ و وأَْصلُه أَْجُرٌو على أَْفعٍُل ؛ ؛ أَْجرٍ  ج والّسِ

 .ِجراءٌ و

 .الِجَراءِ  َجْمع األَْجِريَة وَجعََل الَجْوهِريُّ 

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتهذيب. 126( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«قبر»اللسان والتهذيب ا وابألصر ( عن 2)
 .«حيتذين»بد  « لتدرن»( اللسان وفيه 3)
 ( اللسان.4)
 ومثله يف التهذيب.« قناع»( يف اللسان 5)
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واُب الَكعابِير ؛ وفي الُمْحكم : ِوعاُء ِبْزِر العََكابيِر ، : الِجْروُ و  ُؤوِس الِعيداِن.في رُ  : بِْزُر الَكعابيِر التي الِجْروُ  كذا في النسخِ والصَّ

ُل ما نَبَتَ  : الِجْروُ و  َغّضاً ؛ عن أَبي حنيفَةَ. الثََّمُر أَوَّ

 والغارِب على التَّْشبيِه. في السَّنام يكونُ  الَوَرمُ  : الِجْروُ و

 الَحْلِق. كذِلَك الَوَرُم فيو

ه.نُسِ  الِجْرِوي الَمْوِصلّي النَّْحِوّيِ  َجدُّ ُعبَْيِد هللِا بِن محمدٍ  : ِجْروو  َب إلى َجّدِ

 ؛ قاَل الَهَذليُّ : ِجراُؤها وكذِلَك السَّبعَةُ ، أَي معها ؛ ِجْروٍ  : ذاتُ  ُمْجِريَةٌ و ُمْجرٍ  َكْلبَةٌ و

ا و  رِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــُة هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ر  جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــُح   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَُ

بح     واشــــــــــــــــــــــــــــــِ ٍر حــــــــــــــــَ ي إىل َأجــــــــــــــــح مــــــــــــــــِ (1) ــــــــــــــــَح
 

  
 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للُجَمْيحٍ األَسِدّيِ : الُمْجِريَة َضبُعاً ذات أَْوالٍد صغاٍر ، شبََّهها بالكْلبَةِ  بالُمْجِريَة أََرادَ 

ٌة  ـــــــــــــَ رِي جـــــــــــــح رحِدي فـــــــــــــمـــــــــــــُ َرَدتح حـــــــــــــَ ا إذا حـــــــــــــَ ـــــــــــــ   أَم

ُروِب     قــــــح ريحَ مــــــَ اًل غــــــَ يــــــح ُن غــــــِ كــــــُ طـــــــاُء َتســــــــــــــــــــح بــــــح (2)ضــــــــــــــــــــَ
 

  
 تّْشبيه.على ال ، بالكْسِر : النَّاقَةُ القصيرةُ  الِجْرَوةُ و

اٍد أَبي َعْنتََرةَ ؛ قاَل َشدَّاد : فََرسانِ  : ِجْرَوةُ و  ، أََحُدهما فََرُس َشدَّ

ُك ســــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــاًل عــــــــــــــينِّ فــــــــــــــإيّنِ  نح يــــــــــــــَ مــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

عــــــــــــــــــاُر و     ــــــــــــــــــُ ُروُد وال ت ــــــــــــــــــَ رحَوة ال تـ (3)جــــــــــــــــــِ
 

  
 والثَّاني : فََرُس قُعَْين بِن عاِمٍر النَّميرّي.

حاحِ.ِمن العََرِب ؛ ك : بَْطنٌ  ِجْرَوةَ  بَنُوو  ما في الّصِ

 قاَل الَهَجريُّ : وُهم من بَني ُسلَْيم.

بُن عيَّاش من من بَني ماِلِك بِن األْوِس ، قُتَِل يوَم اليَماَمِة ، يقاُل فيه بالضّمِ والفتْحِ ؛  ِجْروُ  ، منهم : كُسَمّيِ وُسَميَّةُ : أَْسماءٌ  ُجَريٌّ و ِجْروٌ و

الَحنَفيُّ له صْحبَةٌ  ُجَريٌّ وبُن الحاِرِث عن َمْواله ُعثمان.  ُجَريُّ والنَّْهديُّ شيٌخ ألبي إْسحاَق.  ُجَريُّ وبُن ُكلَْيب عن علّيِ.  ُجَريُّ  ومنهم :

في أَْجداِد بديِل بِن َوْرقاء  ُجَريٌّ وجابُر بُن ُسلَيم.  ُجَرّيِ  لحماِد بِن مسعََدةَ. وأَبو ُجَرّيِ  بُن ُزَريق عن ابِن الُمْنكدِر. وحبيُب بنُ  ُجَريُّ و

 ، ِمْصريٌّ يكنى أَبا الفَواِرِس. ُجَرّيِ  الخزاعّي الصَّحابّي. وحاِمُد بُن سعيٍد َمْولى بَني

 عابٌِد. ُجَرّيِ  وكالُب بنُ 

عن مسروح  جرّيِ  ُمحّركاً ؛ منهم : ُعثْماُن بُن سويِد بِن منذِر بِن دياِب بنِ  َجَرِويٌّ  بِن َعْوِف بَْطن ِمن جذام والنِّْسبَة إليهم ُجَرّيِ  * قُْلُت : بَنُو

 بن سندر ، وعنه ابُن بْنته سماُك بُن نعيم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ عن األْصمعّي. الِجراءُ  رةُ : صاَرْت فيهاالشَّجَ  أَْجَرتِ 

 أَي نَْفَسه. ِجْرَوتَه : النَّْفُس. يقاُل : َضَرب عليه الِجْرَوةُ و

ي : قاَل أَبو َعْمرو : يقاُل َضَرْبت عن ذلَك األَْمرِ   ، أَي اْطَمأَنَّْت نْفِسي ؛ وأَْنَشَد : ِجْرَوتي قاَل ابُن بَّرِ

َو   ــــــــلــــــــِّ ــــــــاِف ال ن ُت أَبكــــــــح ــــــــح َرب رحَويت ضــــــــــــــــــــــَ ِك جــــــــِ ــــــــح ن  عــــــــَ

ال و     واصـــــــــــــــــــــــِ
ُ
وُن املـــــــــ ر  ال ختـــــــــَُ ُت ُأخـــــــــح قـــــــــح ـــــــــِّ ل (4)عـــــــــُ

 

  
ُجِل إذا َوطَّن نَْفَسه على أَْمٍر  نَْفسه كذِلَك ؛  ِجْرَوةَ  ، أَي َصبََر له وَوطََّن عليه ؛ وَضَربَ  ِجْرَوتَه َضَرَب لذِلَك األَْمرِ : وقاَل غيُرهُ : يقاُل للرَّ

 قاَل الفََرْزدُق :
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ربي  ُت هلـــــــــا اصـــــــــــــــــــــــح لـــــــــح رحَوهتـــــــــا وقــــــــــُ ُت جـــــــــِ َربـــــــــح  َفضـــــــــــــــــــــــَ

قــــــــــاِم ِإزَارِي و    
ُ
ِك املــــــــــ نــــــــــح َددُت يف ضــــــــــــــــــــــــَ (5)شــــــــــــــــــــــــَ

 

  
 عليه ، أَي َصبَْرُت عنه وَصبَْرُت عليه. ِجْرَوتي عنه وَضَرْبتُ  ِجْروتي ويقاُل : َضَرْبتُ 

__________________ 
 .447/  1يف شعر األعلم اهلذد ا واللسان والتهذيب واملقايي   314/  1اهلذليا ( شرح أشعار 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 واللسان والتهذيب واألساس.« يف ضي »برواية :  257/  1( ديوانه ط بريوت 5)
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 إذا َصبََر على األَْمِر. ِجْرَوتَه ويقاُل : أَْلقَى فالنٌ 

ْيِد فقيَل : َضَربَ قاَل ا  فُصيِّر َمثاَلً. ِجْرَوتَه لزمخشريُّ : وأَْصلُه أنَّ قانِصاً َضَرَب َكْلبَته على الصَّ

. ِجْروُ و  البَْطحاِء : لقَُب ربيعَةَ بِن عبِد العُّزى بِن عبِد شمِس بِن عبِد َمنَاف ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 ، بالضّمِ : محلَّةٌ بأَْصفَهان. ُجْرواآنو

 ، بالضّمِ : ماٌء ؛ أَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ : ( 1)الُجراِويُّ و

يــــــــــــــاً  راِويِّ شــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــِ  َأال ال أََر  مــــــــــــــاَء اجلــــــــــــــَ

ِب     يـــــــــَر الـــــــــرّكـــــــــائـــــــــِ لـــــــــِ َداَي وإن َرو   غـــــــــَ (2)صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : فََرُس أَبي قتاَدةَ َشِهَد عليها يْوَم السرح. ِجْرَوةُ و

حاِح  الماُء ونحُوه َجَرى ي : [جري] ً  الماُء وغيُرهُ ؛ والذي قالَهُ المصنُِّف أَْولى ؛ َجَرى: كالدَِّم ؛ وفي الّصِ  .َجْريا

اغُب :  .يَْجِري َجْريَه الَمرُّ السَّريُع ، وأْصلُه المرَّ الماِء وما الَجْريُ  قاَل الرَّ

ً و ةً. يقاُل : ما أََشدَّ  ، بالكْسرِ  ِجْريَةً و ، بالتَّْحِريِك : َجَريانا  هذا الَماِء ؛ بالكْسِر. ِجْريَة : هو في الماِء خاصَّ

 .(3) (َوهِذِه اْْلََّْناُر ََتِْري ِمْن َِتِِْت )وفي التَّْنزيِل العَزيِز : 

ً  الفََرًس ونَْحُوهُ  َجَرىو ةً كما نَصَّ عليه اللْيُث  ، بالكْسرِ  ِجراءً و يَْجِري َجْريا ؛ ظاِهُره أنَّه مْقصوٌر والصَّواُب كِكتاٍب ؛ وهو في الفََرِس خاصَّ

 ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب :

يـــــــــــِف إذا َدعـــــــــــا  َتضـــــــــــــــــــــــــِ ه لـــــــــــلـــــــــــُمســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــُ رِّب قـــــــــــَ ـــــــــــُ  يـ

ـــــــــــُج     رِي ـــــــــــِ  ضـــــــــــــــــــــــــَ رِي ديف كـــــــــــا ـــــــــــَ راٌء وشـــــــــــــــــــــــــَ (4)جـــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد اللَّْيُث :

ُر اجِلراِء إذا َقَصرحَت ِعنانَهُ   َغمح
 .«الماَء على الماِء أَْجَزأَ عنك أَْجَرْيتَ  إذا»الحِديُث : ومنه ؛  ُمْجرىً  فهو ْجراهُ أَ و

معهم في الُمناَظَرةِ  يَْجِري أَي ، «به العُلماءَ  ليُجاِريَ  من َطلََب الِعْلمَ »الحِديُث : ومنه في الحِديِث ؛  معه َجَرى : ِجراءً و جاراهُ ُمجاَراةً و

 والِجداِل ليُْظِهَر ِعْلَمه إلى الناَس ِرياًء وُسْمعةً.

 بالكْسِر. اإلْجرىو، وفي بعِض النُّسخِ :  الَجْريُ  وتَْخفيِف الياِء : ، بالكْسر اإلْجرياو

يَت بذِلكَ  : الشَّمسُ  الجاِريَةُ و ً َجَرْت تَجْ  من القُْطر إلى القُْطر ، وقد لَجْريها ، ُسّمِ  .ِري َجْريا

 .(5) (َوالشَّْمُس ََتِْري ِلُمْستَ َقرّ  هَلا):  عزوجلعيُن الشمِس في السماِء : قاَل هللاُ ،  الجاِريَةُ  وفي التَّهِذيب :

ً  ؛ وقد (6) (َْحَْلناُكْم يف اجْلارِيَةِ ) صفَةٌ غاِلبَةٌ ؛ ومنه قَْولُه تعالى : السَّفينةُ   :الجاِريَةُ و ، ومنه قَْولُه تعالى :  الَجواِري الَجْمعُ ، و َجَرْت َجْريا

 .(7)الُمْنَشآُت في البَْحِر كاألَْعالِم  الَجواِري وله

ةٌ ُمتَّصلةٌ  جاِريَةٌ  األْرزاقُ »الحِديُث : ومنه على عباِدِه :  النِّْعَمةُ من هللِا تعالى : الجاِريَةُ و  .«واألَْعطياُت دارَّ

 ُء وَدرَّ له بمْعنَى داَم له.له ذلَك الشي َجَرى يقوُل هو دائِم. يقاُل :قاَل َشِمٌر : ُهما واِحٌد 

 .َجوارِ  فَتِيَّةُ النِّساِء ؛ ج : الجاِريَةُ و
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؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ  ، بالكْسرِ  الِجراءِ و ، بفتِْحِهنَّ ؛ األَخيَرةُ عن ابِن األعرابّيِ ؛ الَجرائِيَةِ و *والَجَرا الَجراءِ و الَجرايَةِ  بَيِّنَةُ  جاريةٌ  يقاُل :و

 لألَْعشى :

رَاُ هـــــــــا و  تح وطـــــــــاَ  جـــــــــِ َنســـــــــــــــــــــــَ  الـــــــــبـــــــــيـــــــــُ  قـــــــــد عـــــــــَ

نِّ ويف أَذحواِد و     بحَن يف قـــــــــــــــــــــِ (8)َنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 كاألصر. وهو الصواب فاأُلوىل فيه خطب.« اجلراوي»والضم أكثر ويف الشاهد  يرو  بضم اجليم وفتحها ا« اجلروي  »( قيدها ايقوت : 1)
 .«ولو رّو »وفيه : « اجلروي»( اللسان ومعجم البلدان 2)
 .51( سورة الزخرف ا اآية 3)
 ابلنون يريد ابطن العن .« جران»واللسان ا ويرو  « إذا أت »برواية :  62/  1( ديوان اهلذليا 4)
 .38ا اآية ( سورة ي  5)
 .11( سورة ا اقة ا اآية 6)
 .24( سورة الرمحن ا اآية 7)
 كذا وابلقاموس : اجلََر .  (*)
قا  ابن بري : صــــــــواب إنشــــــــاده : والبيِ  ا ابخلف  ا عطف عل   448/  1واللســــــــان والصــــــــحاح واملقايي   51( ديوانه ط بريوت ص 8)

 الشرب يف قوله قبله :
ـــــــــــــــــــــة و  ـــــــــــــــــــــعشــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــد أرجـــــــــــــــــــــر ملـــــــــــــــــــــجي ب  ل

 لــــــــــــــــلشــــــــــــــــــــــــــــــرب قــــــــــــــــبــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــابــــــــــــــــك املــــــــــــــــرلد   
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 قاَل الَجْوهِريُّ : يُْروى بفتْحِ الجيم وبكْسِرها.

 ، بالفتْحِ ، أَي ِصبَاها. َجَرائِها وقَْولُُهم : َكاَن ذلَك أيَّام

ِوّيِ  الَمْجَرىو قاَل األْخفَش : ْعِر : َحَرَكةُ َحْرِف الرَّ ِوّيِ الُمقَيَّدِ ، فَتْحتُه وضمَّ  في الّشِ ألنَّه ال َحَرَكةَ فيه ،  َمْجرىً  تُه وكْسَرتُه ، وليَس في الرَّ

ى ي بذلكَ  َمْجرىً  فيَُسمَّ  َحَركاِت اإلْعراِب والبِناِء. َجْريِ  ألنَّه َمْوِضع َمْجرىً  ، وإنَّما ُسّمِ

 ما تكوُن هنالَك.، وذلَك ألنَّ َحَركات اإلْعراِب والبناِء إنَّ  : أَواِخُر الَكِلمِ  الَمجاِريو

ْوَت يَْبتِدئُ  ي بذلَك ألنَّ الصَّ ا قَْول ِسْيبََوْيه هذا بابُ  بالَجَريانِ  قاَل ابُن جنِّي : ُسّمِ أَواِخِر الَكِلِم ِمن  َمجاِري في ُحُروِف الَوْصِل منه ؛ قاَل : وأَمَّ

في القافِيَِة على  الَمْجَرى هنا على الَحَركاِت فقط كما قََصر العَُروضيُّون الَمجاِريَ  ، فلم يَْقُصر َمجارٍ  على ثمانِيَةِ  تَْجِري العَربيَِّة ، وهي

ِوّيِ دون لكن غرض صاحب الكتاب في قوله : أواخِر الكلم ، أي : أواخر الكلم وأَحكامها ، والصُّور التي نتشكل  مجاري حركِة َحَرِف الرَّ

كاماً فسكون الساكن حال له ، كما ان حركة المتحرك حال له ايضاً ، فمن هنا سقط تعقب من تَتَبَّعه في هذا لها ، فإذا كانت احواالً واح

فيَما َظنَّه الَحركاُت ، وَسبَُب ذِلَك َخفاء َغَرِض صاِحِب الِكتاِب  المَجاِري ، وإِنَّما الَمجاِري المْوِضعِ فقاَل : كيَف َذَكَر السكوَن والوْقَف في

 عليه.

ّمِ والفتْحِ  ؛ قُرئَ  (1) (ََمْراها َوُمْرساها) بِْسِم هللاِ  قَْولُه تعالى :و  وَرَسى ؛ وَكذِلَك قَْوُل لبيٍد : أَْجَرىو َجَرى َمْصَدَرا ، وُهما بالضَّ

ٍ  و  َر  داحـــــــــِ ـــــــــَر جمـــــــــُح ـــــــــب ـــــــــًا ق ت ـــــــــح ب ـــــــــُت ســـــــــــــــــــــــَ ي ـــــــــِ ن  غـــــــــَ

وُد     لـــــــــُ وِج خـــــــــُ جـــــــــُ (2)لـــــــــو كـــــــــان لـــــــــلـــــــــنـــــــــفـــــــــِ  الـــــــــلـــــــــ 
 

  
.ُرِوي بالَوْجَهْين ، نَقَلَ  ِحيَحْينِ  ، ِكالُهما جاِريةً  بُن قُداَمةَ ؛ ويِزيُد بنُ  جاِريَةُ و ه الَجْوهِريُّ ؛ األَخيُر َمدنيٌّ عن معاِويةً وعنه  من ِرجاِل الصَّ

ى بذِلَك ِعدَّ  بُن  جاِريَةُ  ة في الصَّحابَِة منهم :الحكُم ابُن مينا ، ُوثَِّق ، كذا في الكاِشِف ، واْقتََصَر عليهما اْقتِفاء لشْيِخه الذهبّيِ. وإال فََمْن يَُسمَّ

 أَُخو يَِزيد ، وزيُد بنُ  جاِريَةُ  بُن عبِد هللِا األْشجعيُّ ، ومجّمُع بنُ  جاِريَةُ وبُن أَْصرٍم ،  جاِريَةواألَْشجعيُّ ،  (3)بُن جميٍل  جاِريَةُ وظفر ، 

األْنصاِريُّ ،  الجاِريَةَ  ، وأَبو َجاِريَةَ  بنُ  (4)الثَّقَفيُّ ، وحيُّ  جاِريةَ  بُن عبِد المْنذِر ، واألْسوُد بُن العاَلِء بنِ  جاِريَةُ واألوسي ،  جاِريَة

 .عنهمهللارضي

واةِ : بُن النُّْعماِن الباِهليُّ  جاِريَةُ و،  ( 5)الجاِريَةَ  بُن إْسحاق بِن أَبي جاِريَةُ و،  جاِريَةَ  ، وُعَمُر بُن زْيِد ابنِ  جاِريَةَ  بُن يَزيَد بنِ  جاِريَةُ  وفي الرُّ

َف ، وِزياُد بنُ  جاِريَةُ وبُن بَْلج الواسطيُّ ،  جاِريَةُ وبُن ُسلَْيمان الُكوفيُّ ،  جاِريَةُ وكان على َمْرَو الشَّاهجان ،  ، وعيَسى  جاِريَةَ  بُن هرٍم ُضعِّ

 عن شْعبَةَ. جاِريَةَ  عن أَبي ذّرِ ، وأَبو الجاِريَةَ  اللّخميُّ ، وأَبو جاِريَةَ  الُمَزنيُّ الِمْصريُّ ، وَعْمُرو بنُ  جاِريَةَ  ، وإياُس ابنُ  جاِريَةَ  بنُ 

اج أَبو ُدَواد اإلياِديُّ ،  جاِريَةُ  وفي الشُّعَراء : بن  جاِريَةُ وأَبو َحْنبٍل الطائيُّ ،  (6)بُن سبر  جاِريَةُ وبُن مشمت العَْنبريُّ ،  جاِريَةُ وبُن َحجَّ

ا تقدََّم أَنَّ اْقتِصاَره على االثْنَْين قُصوٌر.  سليط بِن يَربوعٍ في تِميٍم ، وغيُر هؤالِء. فعُِلَم ممَّ

 ، قاَل لبيٌد يصُف الثْوَر : ليهع تْجِريوالَوْجهُ الذي تَأُْخذُ فيه  ، والقَْصُر أَْكثر : وقد يَُمدُّ  َمْقصوراً  ، بالكْسِر والّشدِّ  اإِلْجِريَّاو

ه وَ  نــــــــــُ تـــــــــــح ُُ  مــــــــــَ ربح ِف يــــــــــَ يــــــــــح ِر الســــــــــــــــــــــــ   َوىل  كــــــــــَنصــــــــــــــــــــــــح

ال     مــــــــــائــــــــــِ راي  َيشــــــــــــــــــــــــُ   اخلــــــــــَ (7)عــــــــــلــــــــــ  كــــــــــرِّ إجــــــــــح
 

  
__________________ 

 .41( سورة هود ا اآية 1)
 ان والصحاح.والبيت يف اللس «بعد جمر  داح » ا ويرو  : «وغنيت حرساً » ا ويرو  : 46( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«مُحير» 231/  1( يف التبصري 3)
 ( يف التبصري : ُحَيي.4)
 ( يف التبصري : زيد بن إسحا  بن جارية.5)
 .«ُمرّ »والتبصري :  99( يف املؤتلف واملختلف ل مدي ص 6)
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 .«ا مائال»واللسان وعجزه يف التهذيب ا وابألصر  120( ديوانه ط بريوت ص 7)



18335 

 

 الُكَمْيت :وقاَل 

جي  رِيــــــــــبــــــــــَ راي  وهــــــــــي ضــــــــــــــــــــــــَ َك إجــــــــــح لــــــــــح  عــــــــــلــــــــــ  تــــــــــِ

وا و     بــــــــــُ لــــــــــَ رًّا عــــــــــلــــــــــّي وَأحــــــــــح وا طــــــــــُ بــــــــــُ لــــــــــَ (1)لــــــــــو َأجــــــــــح
 

  
 ُء ِمن طْبِعه، أَي ِمن َطبيعَتِه ؛ عن اللّْحيانّي ، وذِلَك ألنَّه إذا كاَن الشي إْجِريَّائِه وِمن إِْجِريَّاهُ  قالوا : الَكَرْم من الُخلُُق والطَّبيعَةُ. : اإلْجِريَّاو

 إليه وَجَرَن عليه. َجَرى

اٍر ،  كالِجِريَّاءِ    هاء.، األُولى بحْذِف األلِف ونَْقل َحَركتها إلى الجيِم ، والثانِيَة بقْلبه األلِف األخيَرةِ  ، بالكْسِر ُمَشدََّدة اإلْجِريَّةوكِسنِمَّ

ِله ؛ يَْجِري َمْجرى ألنَّه ، كغَنِّيِ : الوكيلُ  الَجِريُّ و  .الِجرايةِ و الَجَرايةِ  بَيِّنُ  َجِريٌّ  يقاُل : للواِحِد والَجْمعِ والُمَؤنَِّث. ُموّكِ

 ، وهي قَليلةٌ. َجِريَّةٌ  قاَل أَبو حاتم : وقد يقاُل لألنثى

 .أَْجِرياءُ  قاَل الجْوهِريٌّ : والَجْمعُ 

ُسولُ  : الجِريُّ و  في حاَجتِه. أَْجراهُ  في األْمِر ؛ وقد الجاِري الرَّ

ُسوِل والوكيِل. اغُب : وهو أََخّص ِمن الرَّ  قاَل الرَّ

اخ : ي : شاِهُده قَول الشمَّ  قاَل ابُن بَّرِ

نــــــــــــــنــــــــــــــا ا ــــــــــــــاجــــــــــــــاُت إال   يــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُض بـ طــــــــــــــ  قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  تـ

رِيِّ     َن مـــــــــــــض اجلـــــــــــــَ لـــــــــــــح مـــــــــــــَ تـــــــــــــَ وائـــــــــــــَج حيـــــــــــــُح (2)حـــــــــــــَ
 

  
ً  فأْرَسلُوا»:  السالمعليهحِديُث أُّمِ إْسماعيل ، ومنه   أَي َرُسوالً. ، «َجِريّا

 ؛ عن ُكراعٍ. األجيرُ  : الَجِريُّ و

اِمنُ  : الَجِريُّ و ا الضَّ  الِمْقَداُم فهو بالَهْمِز. الَجِريُّ  ؛ عن ابِن األْعرابّيِ ؛ وأَمَّ

 .الِجَرايَةِ و الَجَرايَةِ  بَيِّنُ  َجِريٌ  يقاُل : ، ويُْكَسْر : الَوَكالَةُ  الَجرايَةُ و

ى : أَْرَسَل َوِكيالً ، أَْجَرىو يت : كَجرَّ ّكِ ً  بالتّْشديِد. قاَل ابُن الّسِ ى َجِريّا  َوكََّل َوِكيالً. َجرَّ

 َصوابُه أْن يُْذَكَر في جرو. .ِجراءُ  البَْقلَةُ : صاَرْت لها أَْجَرتِ و

يُّ و  َمْعروٌف. ، كِذِمّيِ : َسَمٌك م الِجّرِ

يَّةُ و  بهاٍء : الَحْوَصلَةُ. ، الِجّرِ

اُء : يقاُل أَْلِقه في يَّتِك قاَل الفرَّ  ، وهي الَحْوَصلَةُ ، هكذا َرَواهُ ثَْعلَب عن ابِن نَْجَدةَ بغيِر َهْمٍز ، وَرواهُ ابُن هانئ َمْهموزاً ألبي زْيٍد. ِجّرِ

اغبُ  ا إلْنتِهاِء الطَّعاِم إليها في قاَل الرَّ يت بذِلَك إمَّ  الطَّعاِم. َمْجرى أَو ألنَّها َجْريهِ  : ُسّمِ

اكَ  من أَْجِلَك ، : أَي ، ساكنَةً َمْقصورةً وتَُمدُّ  َجراكَ  فَعَْلتُه منو  بالتَّْشِديِد ؛ قاَل أَبو النْجم : َكَجرَّ

ِ من َجر اها  فاَضتح ُدُموُع الَعاح
 .َمْجراكَ  لُت ذلكَ وال تَقُل فع

مِّ  تُْجراةٍ  َحبِيبةُ بنُت أَبيو لُه  العَْبدريَّةُ ، بالضَّ اي َمْهموزةً  َرَوْت عنها صفيَّةُ بنُت شيبَةَ ؛ َصحابيَّةٌ : ويُْفتَُح أَوَّ ؛ وقد ذُِكَرْت في  أَو هي بالزَّ

 الَهْمِز. ويقاُل فيها جيبة بالتَّْشِديِد ُمَصغَّراً.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .الَجَريانِ  ، بالكْسِر : حالَةُ  الِجْريَةُ 

 ؛ قاَل َرؤبَة : ْريالجَ  أَي ذُو فُنوٍن ِمن أَجاِريّ  . يقاُل : فََرٌس ذواألَجاِريّ  ؛ والَجْمعُ  الَجْري ، بالكْسِر : َضْرٌب من اإلْجِريّ و
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ِح  نــــــــــــــــح ِرمي الســــــــــــــــــــــــــــــِّ ُر األجــــــــــــــــارِيِّ كــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح  غــــــــــــــــَ

حِّ     ِم الشـــــــــــــــــــــــــ  جـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــن دح ب ـــــــــــَ ول ـــــــــــُ ج مل ي ـــــــــــَ ل ـــــــــــح (3)أَبـ
 

  
 النّجوُم : ساَرْت ِمن الَمْشرق إلى الَمْغرب. َجَرتِ و

 : هي النّجوُم. (4)الُكنَّس  الَجواِريو

يُح ، والَجْمعُ  الجاِريَةُ و  ؛ قاَل الشاِعُر : الَجواِري الّرِ

__________________ 
 .«وأجلبوا»( اللسان والصحاح وفيها : 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 .16( سورة التكوير ا اآية 4)
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اًل  قـــــــــــ  عـــــــــــَ رِيـــــــــــِ  مـــــــــــُ راين يف الـــــــــــفـــــــــــَ وحمـــــــــــًا تـــــــــــَ يــــــــــــَ  فــــــــــــَ

َواراَِي و     ـــــــــــــــرايِح اجلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــوحمـــــــــــــــًا أابرِي يف ال (1)ي
 

  
 : حالُهُ كحاِلِه. يَْجِري مْجَراهُ  أَي يَتََداَعْوَن فيها وهو ، بهم األَْهواءُ  تَتَجاَرى» الحِديُث :ومنه ؛  كَجاَروا في الحِديثِ  تََجاَرْواو

 النّْهر : َمِسيلُه. َمْجَرىو

 : عيُن كّلِ َحيواٍن. الجاِريَةُ و

 من الَوظاِئِف. الجاِري : الِجَرايَةُ و

 قاَل ابُن حازٍم : ُء : داَم ؛له الشي َجَرىو

رِي عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا  ذاهـــــــــــــــا قـــــــــــــــاِرٌص  ـــــــــــــــَح  غـــــــــــــــَ

ُث الـــــــــــِعشـــــــــــــــــــــــــاُر و     عـــــــــــِ بـــــــــــَ نــــــــــــح ٌ  حـــــــــــَا يــــــــــــَ (2) ـــــــــــَح
 

  
 عليه كذا : أَي أََدْمُت له. أَْجَرْيتُ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ : ومنه

. جاِريَةٌ  وصدقَةٌ  ةٌ ُمتَِّصلَة كالُوقُوِف الُمْرَصَدةِ ألَبواِب البِّرِ  : أَي دارَّ

 ، كغَنِّيِ : الخاِدُم ؛ قاَل الشاِعُر : الَجِريُّ و

و  بــــــــــــُ َن الصــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــح ــــــــــــَ نـ يــــــــــــاُت مــــــــــــَ عحشــــــــــــــــــــــــــِ ُ
 إذا املــــــــــــ

ِن     صـــــــــــــــــــــــــــــَ حح ُ
َك ابملـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رِي ث  جـــــــــــــــَ (3)َح حـــــــــــــــَ

 

  
 الُمْحَصُن : الُمدََّخُر للَجْدِب.

 .الَجْريَ  : َطلََب منه اْستَْجراهُ و

ً و . َجِريّه أَي ال يَْستَتْبعَنَُّكم فيَتَِّخذُكم ، «الشَّْيطانُ  يَْستَْجِريَنَُّكمُ  وال»الحِديُث : ومنه : اتَّخَذه َوِكيالً ؛  اْستَْجرى َجِريّا  وَوِكيلَه ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 بُن قُداَمةَ التَّيِميُّ تابِعيٌّ عن ُعَمر ثِقَةٌ. ( 4)ُجَوْيِريةُ و

 ، بالتّْشِديِد ، بمْعنَى العاَدةِ. اإلْجِريّا بالكْسِر والتّْخفيِف لُغَةٌ في اإلْجِرياو

 َحُسَن. َجَرىووال َجَر بمْعنَى ال َجَرَم ، 

 ِء.: الُمكافَأَةُ على الشَّي الَجزاءُ  ي : [جزي]

اغُب : هو ما فيه الِكفايَةُ إن َخْيراً فَخْيٍر وإن شّراً  .وقاَل الرَّ  فشّرِ

فَ َلُه َجزاًء )،  (5) (ذِلَك َجزاُء َمْن تَ زَّكى)ومنه قَْولُه تعالى :  ؛ َجزاءً  به ، وعليهوكذا  َجزاهُ  ، اسٌم للَمْصدِر كالعافِيَِة. يقاُل : كالجاِزيَةِ 
 (9) (ُأْولِئَك َُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة ِبا َصَْبُوا)،  (8) (َوَحرِيراً َوَجزاُهْم ِبا َصَْبُوا َجنًَّة )،  (7) (َوَجزاُء َسيَِّئة  َسيَِّئة  ِمثْ ُلها)،  (6) (احْلُْسىن

ُتْم تَ ْعَمُلونَ )  .(10) (َوال َُتَْزْوَن ِإاّل ما ُكن ْ

 ، بالكْسِر. ِجزاءً و جازاهُ ُمجازاةً و

ُتْم كاِذِبنيَ   َفما َجزاُؤُه ِإنْ )يكوُن ثَواباً وعقاباً ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  الَجزاءُ  قاَل أبو الَهْيثِم :  ، أَي ما عقابُه. (11) (ُكن ْ

اُء : ال يكونُ  جاَزْيتَهو َجَزْيته وُسئَِل أَبو العباِس عن يكوُن في الخْيِر والشّرِ ؛ قاَل : وغيُرهُ  جاَزْيتهوإاّل في الَخْيِر  َجَزْيته فقاَل : قاَل الفرَّ

. جاَزْيتُهوفي الَخْيِر والشّرِ  َجَزْيتُه يُِجيزُ   في الشّرِ
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اغُب : لم يَِجْئ في القُرآِن إالَّ  ُجلَْين ،  الُمجاَزاةَ  ، وذِلَك أنَّ  َجاَزى دونَ  َجَزى وقاَل الرَّ هي الُمكافَأَةُ وهي الُمقابَلَةُ ِمن كّلِ واِحٍد من الرَّ

 ذِلَك ، فلهذا ال يُْستَْعمُل لَْفُظ الُمكافَأَةِ في هللِا تعالى وهذا ظاِهٌر. (12)والُمكافَأَةُ هي ُمقابَلَةُ نْعَمٍة بنَْعمٍة هي كْفُؤها ، ونْعَمةُ هللِا تَتَعَالى عن 

ً  تَقاَضاهُ. ، وعلى األُولى اْقتََصَر الجْوهِريُّ ، ْينِهَدْينَه وبدَ  تَجاَزىو  ديني ، أَي يتَقَاَضاهُ. يتَجاَزى يقاُل : أََمْرُت فالنا

__________________ 
 ..«.. ويوماً أابري»( اللسان وفيه : 1)
 .«قارص»بد  « فارض»للسان ويف ا« وخم »( اللسان ا ويف التهذيب قا  بشر بن أيب خازم يصف امرأة ا وذكر البيت وفيه 2)
 ( اللسان.3)
 ( ويقا  جارية.4)
 .76( سورة طه 5)
 .88( سورة الكهف ا اآية 6)
 .40( سورة الشور  ا اآية 7)
 .12( سورة اإلنسان ا اآية 8)
 .75( سورة الفرقان ا اآية 9)
 .54( سورة ي  ا اآية 10)
 .74( سورة يوسف ا اآية 11)
 املفردات : ونعمة   تعاىل ليست يف ذلك.( يف 12)
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 َدْيني على فالٍن : تَقاَضْيتُه. تَجاَزْيتُ و

 : الُمتَقاِضي. الُمتَجاِزيو

 ؛ قاَل : الَجزاءَ  : َطلََب منه اْجتَزاهُ و

 َ حُزوَن ابلَقرحِض إذا ما ُ حتَـَز 
، أَي ال  (1) (ال ََتِْزي نَ ْفس  َعْن نَ ْفس  َشْيئاً )؛ ومنه قْولُه تعالى :  قََضى : أيهذا األَْمُر  عنه َجَزى منهو: َكفَى ؛  يَْجِزي ءُ الشَّي َجَزىو

 تَْقِضي.

 ، وحْذُف فيه هنا سائٌِغ ألنَّ في مع الظروِف َمْحذوفَةٌ. (نَ ْفس  َعْن نَ ْفس  َشْيئاً )فيه  (ال ََتِْزي)وقاَل أَبو إْسحاق : َمْعناه 

 أَي يَْقِضيَن. ، «يَْجِزينَ  ْمَرُهنَّ أنفأَ »في حِديِث صالةِ الحائِِض : و

 .«عن أَحٍد بْعَدكَ  تَْجِزي عْنَك وال تَْجِزي»في حِديٍث آَخٍر : و

 عنِّي ، وال َهْمز فيه ؛ والمْعنَى ال تَْقِضي عن أَْحٍد بْعَدَك ، أَي الَجَذعة. يَْجِزي عنِّي هذا األمرُ  َجَزى قاَل األْصَمعيُّ : هو مأُْخوذٌ ِمن

 عنك شاةٌ ، أَي قََضْت. َجَزتْ  ويقاُل :

 وبنُو تِميٍم يَقُولوَن : أَْجَزأَْت عنه بالَهْمزةِ.

 عْنَك. جاِزيَةٌ  عْنَك فهي َجَزتْ  وتقوُل : إن وضْعَت صدقَتََك في آِل فالنٍ 

اُج في كتاِب فعلت وأفعلت. كذا عن كذا : قاَم َمقاَمهُ ولم يَْكفِ  أَْجَزىو  ؛ نَقَلَهُ الزجَّ

 هذا من هذا ، أَي كلُّ واِحٍد منهما يقوُم َمقاَم صاِحبِه. يَْجِزيوقَِليٌل من كثيٍر  يَْجِزي وقاَل ابُن األْعرابّيِ :

 ِمن الَمْهزوِل. أَْجَزى ويقاُل اللْحُم السَِّمينُ 

هما وفَتِْحهما ُمْجَزاتَهوفالٍن  ُمْجَزى عنه أَْجَزىو  ، وقد تقدََّم. أَْغنَى عنه ، لُغَةٌ في الَهْمَزةِ  ، األخيَرةُ على توّهم َطْرحِ الزاِئِد ، أَي : ، بضّمِ

ّيِ. منهو، بالكسِر : َخراُج األرِض.  الِجْزيَةُ و ّمِ  ما يُْؤَخذُ من الذِّ

يَت بذلِ   َك لإلْجتِزاِء بها عن حقِن َدِمهم.قاَل الّراغُب : ُسّمِ

ة ، وهي فِْعلَةٌ من الِجْزيَةُ  وقاَل ابُن األثيِر : مَّ عن قَتِْله ؛ ومنه قْولُه تعالى :  َجَزتْ  كأَنَّها الَجزاءِ  عباَرةٌ عن الماِل الذي يَْعِقُد الِكتابيُّ عليه الذِّ

 .(2) (َحّّت يُ ْعُطوا اجلِْْزيََة َعْن َيد  َوُهْم صاِغُرونَ )

ميَّ إذا أَْسلََم وقد َمرَّ بعُض الَحْوِل لم يُطالَْب من ، «ِجْزيَة ليَس على ُمْسلم»في الحديِث : و ِة ما َمَضى من السَّنَِة ؛  الِجْزيَةِ  أَراَد أنَّ الذِّ بِحصَّ

مي إذا أَْسلَم وكان في يِدِه أرٌض ُصوِلَح عليها بَِخراٍج يُوضُع عن الحديث َمْن ومنه وعن أرِضِه الخراَج  الِجْزيَةَ  رقبته وقيَل : أَراَد أن الذِّ

 ً . الِجْزيةُ  أَراَد به الَخراَج الذي يَُؤدَّى عنها ، كأَنَّه الزٌم لصاِحِب األْرِض كما تَْلِزم ، «بِجْزيَتِها أََخَذ أرضا ميَّ  الذِّ

ْلَت  الِجْزيَةَ  َت في أَْرِضك َرفَْعنَاإنَّ ِدْهقاناً أَسلم على عْهِدِه فقال له : إن أَقَمْ »في حِديِث علّيِ : و عن رأِْسَك وأََخْذنَاها من أَْرِضَك ، وإن تَحوَّ

 .«عنها فنحُن أَحقُّ بها

حاحِ ؛ ِجزىَ  ج  كِكتاٍب. ِجزاءٌ و بكْسٍر فسكوٍن ، ِجْزيٌ و ، كِلْحيٍَة وِلحًى ؛ كما في الّصِ

 ؛ قاَل أَبو كبيٍر : ِجزاءٌ  الِمْعي لواِحِد األَْمعاء ، واإِللَى واإِلْلِى لواِحِد اآلالِء ، والواِحدُ واِحٌد كالِمعَى و الِجْزيُ و الِجَزى وقاَل أَبو علّيِ :

لــــــــــَ  و  َن الــــــــــكــــــــــُ عــــــــــح عــــــــــاَوُروا طــــــــــَ مــــــــــاُة تــــــــــَ  إذا الــــــــــكــــــــــُ

ِف     عــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــح
ُ
زاِء امل كــــــــــاَرَة يف اجلــــــــــِ َذُر الــــــــــبــــــــــِ (3)نــــــــــَ

 

  
ينَ  أَْجَزىو ّكِ  ، أَي َجعََل له ُجْزأَةً. أَْجزأَهُ  : لُغةٌ في الّسِ
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 قاَل ابُن ِسيَده : وال أَْدِري كيَف ذلَك ألنَّ قِياَس هذا إنَّما هو أْجَزأَ إالَّ أن يكوَن ناِدراً.

__________________ 
 .48( سورة البقرة ا اآية 1)
 .29( سورة التوبة ا اآية 2)
 .«تذر»اللسان ويف « ندر»برواية  108/  2( ديوان اهلذليا 3)
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 ، بالَكْسِر ، وكُسَمّيِ وعلّيِ : أَْسماٌء. ِجْزيٌ و

: صحابيٌّ ، قاَل الدَّاْرقْطنِيُّ : أَْهُل الحِديِث يْكِسُروَن الجيَم ، وقاَل الخطيُب هو بسكوِن الّزاي والصَّواُب أنَّه  ِجْزي فِمَن األّول : خزيمةُ بنُ 

 كعلّيِ.

 لنسيُّ الذي اْختََصَر رْحلَةَ ابِن بطوطة.الب ُجَزّيِ  وِمن الثاني : ابنُ 

 عبُد هللِا بُن مطرف بِن الشَِّخيِر ، وآَخُروَن. َجِزيٌّ  وِمن الثالِث : أَبو

 الحاِرِث بِن كعِب بِن َعْمرٍو. : فََرسٌ  الجاِزيو

ثٌ  ( 1)اآلُخِري جاِزيَةَ  محمُد بُن علّيِ بِن محمِد بنِ و  وهو فَْرٌد كْنيَته أَبو َعْمرٍو.عن أبي َمْسعُوٍد البجلّي ،  ُمحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ر قَْوُل الُحَطْيئة : َجَزاءٍ  أَو جازٍ  أو جاِزيَة : َجْمعُ  الَجواِزي  ، وبكّلِ فُّسِ

َعِر اخَلريحَ ال يـَعحَدُم َجوازِيَُه   (2)منح يـَفح
 أَْفعاِلَك الَمْحموَدة ؛ وقاَل أَبو ذَُؤْيٍب : َجَزتَْك َجواِزي : أَي الَجواِزي عنِّي َجَزتْكَ  ويقاُل :

ًة  انــــــــَ لــــــــيــــــــٍر خمــــــــَ و مــــــــن خــــــــَ كــــــــُ  فــــــــإنح كــــــــنــــــــَت َتشــــــــــــــــــــــح

ريُهــــــــا     هــــــــا وَنصــــــــــــــــــــــِ بــــــــُ قــــــــح وازِي عــــــــُ (3)فــــــــتــــــــلــــــــك اجلــــــــَ
 

  
 كما فَعَْلَت ، وذلَك ألنَّه اتََّهَمه في َخليلَتِِه ؛ وقاَل القُطاميُّ : ُجِزيتَ  أَي

يـــــــــــــــــين ولـــــــــــــــــكـــــــــــــــــنح و  نـــــــــــــــــِّ رِي ميـــــــــــــــــَُ  مـــــــــــــــــا َدهـــــــــــــــــح

وازِي     َم اجلــــــــــــَ ين ُجشــــــــــــــــــــــــــَ م اي بــــــــــــَ كــــــــــــُ زتــــــــــــح (4)جــــــــــــَ
 

  
 ُحقُوقِكم وِذماِمُكم وال ِمنَّةَ لي عليكم. َجَزتُْكم َجواِزي أَي

ي في قصيَدةِ له :: بَقَُر الَوْحِش ؛ قاَل أَبو ا الجاِزيَةُ و  لعاَلِء الَمعَّرِ

ٍة  ـــــــــــــَ َك مـــــــــــــن ِرمٍي وجـــــــــــــازِي لـــــــــــــَ وح  كـــــــــــــم ابَت حـــــــــــــَ

د انئــــــــِر حســــــــــــــــــــــن الــــــــّد ِّ وا ــــــــوِر     جــــــــح تــــــــَ (5)َيســــــــــــــــــــــح
 

  
 قاَل الحافُِظ : وأَْكثَر َمْن يَْقرُؤه بالراِء وهو َغلٌَط.

 ، أَي َغلَْبتُه. جاَزْيتُه فََجَزْيتُه ويقاُل :

 : أَي ذُو َغناٍء. َجزاءٍ  وهو ذُو

 فالناً َحقَّه : أَي قضْيتَه. َجَزْيتُ و

 : أَْغنَى. أَْجَزىوعنه  َجَزىو

 عنه فالناً : َكافَأَهُ. َجَزىو

 .َجَزتْ  عنك شاةٌ بمْعنَى أَْجَزتْ و

 هذا الثَّْوُب : أَي ما يُْكِفيني. يُْجَزيني وما

 .( 6)ُمْجزى يا هذا أَي تَْكِفي الحمُل ، الواِحدُ  ( 6)َمجاِزي ويقاُل : هذه إِبِلٌ 

 ألْمِره : أَي كاٍف أَْمَره. َمْجَزى وفالٌن بارعٌ 

ايو  ، بكْسٍر فتَْشديٍد : قَْريةٌ بِجيَزةِ ِمْصَر. ِجزَّ
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 ِمن رُجٍل : أَي َحْسبك. جاِزيكَ  وهذا رُجلٌ 

. كَدَعا َجَساو : [جسو]  : أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ُجلُ  َجَسا م :وفي الُمْحكَ   َصلَُب. ، كُسُمّوِ ، ُجُسّواً و، بالفتْحِ ،  ( 7)َجْسواً  الرَّ

__________________ 
 .«اآُجري»كاألصر ا وهبامشه عن نسخة : « اآخري» 233/  1ويف التبصري « اآُجرِي  »( يف إحد  نسخ القاموس : 1)
 وعجزه : 109( ديوانه ص 2)

 والناسال يذهب العرف با   
 والبيت يف األساس ا وصدره يف اللسان.

 برواية : 158/  1( ديوان اهلذليا 3)
 فــــــــــــإن كــــــــــــنــــــــــــت تشـــــــــــــــــــــــــكــــــــــــو مــــــــــــن قــــــــــــريــــــــــــب خمــــــــــــانــــــــــــة 

 فــــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــك اجلــــــــــــــوازي عــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــهــــــــــــــا ونصـــــــــــــــــــــــــــورهــــــــــــــا   

  

 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 ( اللسان والتهذيب.4)
 .«يستجداينك»وفيه :  234/  1( التبصري 5)
 .«. اجلمر الواحد جمزٍ .. ويف اللسان : هذه إبر جمازٍ « . جمزئ.. ءجماز »( يف التهذيب : 6)
 .«ُجُسّواً »( يف القاموس : 7)
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 رفَق به.: ، وساَجاهُ  عاَداهُ  : جاساهُ ُمجاَساة قاَل ابُن األْعرابّيِ :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً و ُجُسّواً  : يابَِسةٌ الِعَظاِم قَِليلَةُ اللْحِم ؛ وقد َجَستْ  جاِسيَةٌ  يَدٌ   .َجسا

. ُجُسّواً  الشَّيخُ  َجَساو ّنِ  : بَلََغ غايَةَ الّسِ

 الماُء : َجُمَد. َجَساو

 القوائِِم : يابستُها. جاِسيَةُ  ودابَّتُه

ةٌ ُصْلبة. جاِسيَةٌ  (1)ورمام   : َكزَّ

ْين : ِجْنٌس ِمن النَّْخِل له بُْسٌر َجيٌِّد ؛ واِحَدتُهُ ، بكْسِر الجيِم وضِم  الِجيُسوانُ   ؛ عن أَبي حنيفَةَ. َجْيُسوانَةٌ  الّسِ

ي ةُ : ُسّمِ  .(2)لُطوِل َشماِريِخه ُشبِّه بالذّوائِِب ، قاَل : والذَّوائُِب بالفاِرِسيَّة كيسو  الِجْيُسوانُ  وقاَل مرَّ

. الَجْشوُ و : [جشو]  : أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

 ، بالتَّْحِريِك. َجَشواتٌ  ِء ، جالقَْوُس الخفيفةُ ، لُغَةٌ في الَجشْ  وفي الُمْحَكِم :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي. (3)فَِضيَحتي  فاْجتََشى َكلَّمته  ، أي َردَّها ؛ نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

.:  الَجْعوُ و : [جعو]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 .َجعَا َجْعواً  أَو ُكثْوةً ، تقوُل منه : ما َجَمْعتَه بيَِدك من بَعٍَر ونحِوِه تَْجعَلُهُ ُكثْبَةً  والَجمَهَرةِ : هووفي الُمْحَكم 

 ؛ عن أَبي عبيٍد. ، كِهبٍَة : نَبيذُ الشَّعيرِ  الِجعَةُ و

ْيت لَكوْ   .الِجعَةِ  الحِديُث : نََهى عنومنه نِها تَْجَمُع الناَس على ُشْربِها ؛ وقاَل غيُرهُ : َشراٌب يُتَّخذُ ِمن الشَّعيِر والِحْنَطِة حتى يُْسِكَر ُسّمِ

 .بالَجْعوِ  لَكونِها تَْلعَبُ  الَحْمقاءُ  الجاِعيَةُ و

ا يُْستدرُك عليه   :* وممَّ

يُن ، عن أَبي َعْمرٍو. الَجْعوُ   : الّطِ

 وأَْيضاً : االْسُت.

 ، بالفتح : لغَةٌ في الَكْسِر. الَجعَةو

 : نَبَْذتُها.  ِجعَةً َجعَْوتُ و

 : اسٌم. جعوانو

 .بالجْعوِ  وَجعَّ فالٌن فاُلناً : َرماهُ 

 عن الِفراِش ، قاَل الشاِعُر : يَْجفُو عن الظَّْهِر ، وكالَجْنبِ  يَْجفُو ، كالسَّْرجِ  : لم يَْلَزْم َمَكانَهُ  تَجافىو َجفَا َجفاءَ و : [جفو]

نـــــــــــــــاِب  راِش لـــــــــــــــَ يب عـــــــــــــــن الـــــــــــــــفـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح  ِإن  جـــــــــــــــَ

راِب     ـــــــــــظـــــــــــِّ وحَ  ال ـــــــــــَ رِّ فـ جـــــــــــايف اأَلســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ (4)كـــــــــــت
 

  
ةُ في أَنَّ  اج يَِصُف ثْوراً وْحِشيّاً : تَجافَى يكوُن الِزماً ِمثْل جفا والُحجَّ  قوُل العجَّ
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اَب َعنحه َفَجَفا و   (5)َشَجَر اهلُد 
 عنه. تَجافَى يقوُل : َرفََع ُهْدب األَْرطى بقَْرنِه حتى

 : أََزْلتُه عن َمكانِِه. اْجتَفَْيتُهو

 لما كاَن في َمْعناه ، وكاَن ثَقُل يتعدَّى بعلى ، عدَّْوه بعلَى أَْيضاً ، وِمثُْل هذا َكثيٌر. ثَقَُل ، عليه كذا : أَي َجفَاو

لَِة ،وِخالُف البِّرِ  : الَجفاءُ و  اللْيث.عن  ويُْقَصُر ؛ َمْمدودٌ  نَقيُض الّصِ

،  َجفاءَ و َجفاهُ َجْفواً  ، َمْمدوٌد عْنَد النّْحويِّين ، وما َعِلْمُت أَحداً أَجاَز فيه القَْصَر ؛ ولذا اْقتََصَر عليه الَجْوهِريُّ ؛ وقد الَجفاءُ  قاَل األَْزهِريُّ :

ا قَْوُل الراجِز : َجفَْيت ، وال تَقُل َمْجفُوٌّ  فهو  ، فأَمَّ

ِفيِّ  ما َأان ابجلايف وال َجح
 (6)امل

اَء قاَل : بناهُ على ا اْنقَلَبِت الواُو ياًء فيَما لم يَُسمَّ فاِعلُهُ بني الَمْفعوُل عليه. ُجِفيَ  فَإنَّ الفرَّ  ، فلمَّ

__________________ 
 .«ورماحٌ »( يف اللسان : 1)
 ( يف اللسان : َكيحُسوان.2)
 ( يف اللسان : نصيحجي.3)
 .«الضراب»ن نسبة ا وابألصر ( اللسان والتهذيب بدو 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ..«.. فلست ابجلايف»( اللسان والتهذيب ويف الصحاح 6)
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 في الناِر. الجفَاءُ و الَجفاءِ  في الحِديِث : البَْداُء ِمنو

 أَي َغلُظ َطْبعُه لقلَِّة ُمخالََطِة الناِس. ، َجفَا بََدا (1)في الحِديِث اآلخِر : َمْن و

 .َجفاءٌ  ، ويُْكَسُر : أَي َجْفَوةٌ  فيهو

 .الَجفاءِ  أَْلَزم في تَْرِك الصلِّة ِمن الَجْفوةُ  قاَل اللْيُث :

 .الَجفَاء ، بالكْسِر : أَي الِجْفوةِ  وفالٌن ظاِهرُ 

 بالفَتْح. ، َجْفَوةٌ  قيَل به َمْجفُّواً  فإن كانَ 

 مالَهُ : لم ياُلِزْمهُ. َجفَاو

حاح : َجفَا هكذا في النسخ وهو ِخالُف ما عليه األُُصول بأنَّ  ، كأَْجفاهُ  عنه ، ِسه : َرفَعَهالسَّْرَج عن فَرَ  َجفَاو السَّْرج  َجفَا الِزٌم ؛ ففي الّصِ

 أَنا إذا َرفَْعتَه عنه. أَْجفَْيتُهوعن َظْهِر الفََرِس 

 الِزٌم ؛ فالذي َذَهَب إليه المصنُِّف َخَطأٌ ظاِهٌر. َجفا ِريٌح في أَنَّ ؛ فَكالُمهما صَ  فَجفَا القَتَب عن َظْهِر البَعيرِ  أَْجفَْيتووفي الُمْحَكم : 

 قَْوُل الراجز أَْنَشَده الجْوهِرٌي : أَْجفاهُ  وشاِهدُ 

ِويـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــاِ  َأو تــــــــــــــــــَ د  ابأَلعـــــــــــــــــح  متـــــــــــــــــَُ

يـــــــــــهـــــــــــاو     كـــــــــــِ نـــــــــــا ُنشـــــــــــــــــــــــــح وح أنـــــــــــ  كـــــــــــي لـــــــــــَ تـــــــــــَ  َتشـــــــــــــــــــــــــح

  

 (2)َم   َحوااي قلما جُنحِفيها 

 الَحِويَّة عن َظْهِرها.أَي قلما نَْرفَع 

الِعْشرةِ خرٌق في الُمعاَملَِة ُمتحاِمٌل عند  ( 3)َكزٌّ َغِليظُ  أَي الُخلُِق ، جافِيوالِخْلقَِة  جافِي رُجلٌ  يكوُن في الِخْلقَِة والُخلُق ؛ يقاُل : الَجفاءُ و

أَي ليَس بالغِليِظ الِخْلقِة والطَّْبع ، أَي ليَس  ، «الُمِهين بالجافِي سَ لي»في صفَتِِه َصلَى هللا عليه وسلّم : والغََضِب والسَّْورةِ على الَجِليِس. 

 أَْصحابَه ، والَمِهين تقدََّم في النوِن. يَْجفُو بالذي

ً  الِفراَش وغيَرهُ : عدَّهُ  اْستَْجفَىو  أَي غِليظاً أَو َخِشناً. ، جافِيا

حاحِ وفي  أَتْعَبَها ؛  :ُمْجفاةٌ  فهي الماِشيَةَ ، أَْجفَىو وال علَفَها قْبَل ذِلَك ، وذِلَك إذا َساقَها َسْوقاً َشديداً ؛  ولم يََدْعها تأُْكُل ، ؛ (4)تَبِعَها : الّصِ

 عن أَبي زْيٍد.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .فتَجافَى َجْنبَه عن الِفراِش  جافَى

 َعُضَدْيه عن َجْنبَْيِه : باَعَدُهما. جافَىو

ا قلَّ مالي َجفاهُ و  إْخواني. َجفانِي : بَعَُد عنه ؛ ومنه قَْوُل محمد بِن سوقَةَ : لمَّ

 أَي ال تَْبعُدوا عن تِالَوتِه. ، «عنه تَْجفُوا اْقَرُؤا القُْرآَن وال»الحِديُث : ومنه : أَْبعََده ؛  أَْجفاهُ و

 ما ساَءهُ.: فَعََل به  َجفاهُ و

 : َطلََب منه ذِلَك. اْستَْجفاهُ و

 أَْهلُها. َمْجفُوُّ  واألَدُب ِصناَعةٌ 

 المْرأَةُ َولََدها : لم تَتَعاَهْده. جفَتِ و
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 ، أَي فَعَل ما يَُسوءني. (5) «َجفا َمْن َحجَّ ولم يَُزْرني فقد»في الحِديِث : و

 ثَْوبه : َغلَُظ ؛ وَكذِلَك القَلَم إذا َغلَُظ قَّطه. َجفَاو

 العََرِب. ُجفَاةِ  وهو ِمن

مِن  َجْفَوةُ  وأَصابَتْه  ؛ وهو َمجاٌز. ( 6)َجفَواتُهوالزَّ

ةُ الواِحَدةُ ِمن الَجْفَوةُ و  ، كغُراٍب : ما يُْرمى به الواِدي أَو الِقْدِر ِمن الغثاِء. الَجفاءِ  : الَمرَّ

 .َجفَتْ  الِقْدُر زبَدها : َرَمتْه ؛ وَكذِلكَ  أَْجفَتِ و

__________________ 
قوله : من بدا ا ابلدا  املهملة ا أي خرج إىل البادية خبالف البذاء يف ا ديث قبله فإنه ابلذا  املعجمة ا »( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 1)

 .«ومعناه : الفحش من القو . ا ه هناية
 ن :( الصحاح ا ويف اللسا2)

 م  حواايان فلم جنفيها
 والثاين والثالث يف األساس وفيها :

 غمز حوااي قلما جنفيها
 منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  ختفيفها.« غليةٌ »( يف القاموس : 3)
 ( كذا ا ويف الصحاح : أتعبها ا كاألصر.4)
 ( اللسان : جفاين.5)
 ( يف األساس : وجفاوته.6)
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 في َذهاِب َخْيِرها. كالجفاءِ  : صاَرتْ األرُض  أَْجفَتِ و

 قاَل الّراغُب : أَْصُل كّل ذِلَك الواُو دوَن الَهْمزةِ.

 السَّْيل. بُجفَاءِ  النَّاِس : َسَرعانهم وأَوائِلُهم ، ُشبِّهوا ُجفَاءُ و

. : َجفَْيتُه أَْجِفيهِ  ي : [جفي]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

اغانيُّ : أَي  لُغَةٌ في َجفَأْته بالَهْمز وقد تقدَّم. ه ،َصَرْعتُ  وقاَل الصَّ

ّمِ : السَِّفينَةُ الفاِرَغةُ  الُجفايَةُ  قاَل أَبو َعْمرو :و . ، بالضَّ  فإذا كانْت َمْشحونةً فهي غاِمَدةٌ وآِمَدةٌ وخنٌّ

 وقد جاَء في ِشْعِر أَبي النْجم : : الَمْجفُوُّ ، الَمْجِفيُّ و

ِفيِّ ما َأان ابجلايف وال  َجح
 امل

 وتقدََّم تَْعليلُه.

 وأَْنَكر الَجْوهِريُّ َجفَْيت.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قَلَْعته ، لُغَةٌ في َجفَأْته ؛ نَقَلَه ابُن ِسيَده. اْجتَفَْيتهوالبَْقَل  َجفَْيتُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َسِمَع أَبا سعيٍد محمد بَن الَحَسِن القاِضي  الُجْكوانيُّ  محمٍد الحَسُن بُن فاخِر بِن محمدِ  ، كعُثْماَن : اسٌم ، وإليه نُِسَب أَبو ُجْكوانُ  : [جكو]

 الّسجستانّي ؛ َذَكَره ابُن الّسمعاني وَضبََطه.

حاحِ  القَْوُم عن الَمْوِضعِ ، َجاَل و : [جلو] قُوا. أَي : ْواأَْجلَ و َجالءً و َجْلواً  ومنه عن أوطانِهم ؛ زاَد ابُن ِسيَده :: وفي الّصِ  تَفَرَّ

حاحِ :  .َجلَْوا الُخروُج من البَلَِد ، وقد الَجالءُ  وفي الّصِ

 يتعدَّى وال يتعدَّى. الَجْدبُ  َجالهُ  يقاُل :و هكذا فَرَق أَبو زْيٍد بينهما. من الَجْدِب ، أَْجلَىوِمن الَخْوِف ،  َجال أَو

 يتعدَّى وال يتعدَّى ، ِكالُهما باألَِلِف. أَْجالهُ و ، أَي َطَرَده فَهَرَب. فََجال عن َوَطنِه َجالهُ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :

حاحِ. أَجلَواوأَنا  أَْجلَْيتهموعن البَلَِد  أَْجلَيت يقاُل :  عن القَتِيِل ، ال َغْير ، اْنفََرُجوا ؛ كما في الّصِ

ي وايَةُ الصَّحيحةُ بالحاِء الُمْهملَِة والَهْمز. ، عنه لَْونفيُجْ »ُث الَحْوض : حِدي ومن الثُّالثي الُمتَعّدِ  أَي يُْنفَْون ويُْطَرُدوَن ، هكذا ُرِوي ؛ والّرِ

ِزِم قْولُه تعالى :  ي : قَْولُهم : (1) (َوَلْو ال َأْن َكَتَب هللاُ َعَلْيِهُم اجلَْالءَ )ومن الالَّ  ، أَي أَْخَرَجهم.السُّْلطاُن  أَْجالُهم ، وِمن الرباعي الُمتَعّدِ

 .أَْجلَْواو فََجلْوا وقاَل الّراغُب : أَْبَرَزُهم

ا َحْربٌ  ا ِسْلٌم ُمْخِزيَةٌ ، أَي َحْرٌب تُْخرجكم من ِدياِرُكم أَو ِسْلم تُْخِزيكم وتُِذلُّكم. ُمْجِليةٌ  وِمن كالِم العََرِب : فإِمَّ  وإمَّ

 كأَْجالهُ. : اْجتاَلهُ و

َن عليها ليَْشتار العََسَل ، يَْجلُوها َجالءَ  النَّْحلَ  َجاَل  قاَل أَبو حنيفَةَ :و   :ومنه قَْوُل أَبي ذَُؤْيٍب يَِصُف النْحَل والعاِسلَ  : َدخَّ

ري َتح  اَلهــــــــــــــــــا ابأُلايِم حتــــــــــــــــــََ ا جــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــ 

ا     ذهبـــــــــــُ تـــــــــــِ ا واكـــــــــــح بـــــــــــاٍت عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا ُذهلـــــــــــ  (2)ثـــــــــــُ
 

  
 واألُياُم : الدُّخاُن.
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يقلُ  َجالو الَمْصدِر واْقتََصَر الجْوهِريُّ على السَّْيِف وعلى  َصقَلَُهما ؛ بالكْسِر ، ، ِجالءَ و بالفتْح ، ، َجْلواً  ونحَوُهما السَّيَف والِمْرآةَ  الصَّ

 األَخيِر.

 ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ ولم يَْذُكر الَمْصدَر. أَْذَهبَهُ  : َجْلواً  الَهمَّ عنه َجال ِمن المجاِز :و

هُ  هللا عنه الَمَرَض ؛ َجاَل  وأَْظَهَره ؛ ومنه َكَشفَهُ عنه أَي فاُلناً األَْمَر ، َجاَل  ِمن المجاِز :و َوالنَّهاِر ِإذا )بالتَّْشديد ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  ، كَجالَّ
 .(3) (َجاّلها

__________________ 
 .3( سورة ا شر ا اآية 1)
 برواية : 79/  1( ديوان اهلذليا 2)

 فلما اجتالها ابإلايم حتيزت
 ا.ويف اللسان : ويرو  : اجتاله« حتيزت»وفيهما  469/  1واملثبت كرواية اللسان واملقايي  

 .3( سورة الشم  3)
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اُء : إذا ِله ألَنَّ مْعناها َمْعروف ، أاََل تَرى أَنَّك تقوُل : أَْصبَحتْ  َجلَّى قاَل الفرَّ  باردةً الظُّْلمةَ فجاَزِت الِكنايَةُ عن الظُّْلَمِة ولم تذكر في أَوَّ

  ذْكر ألنَّ مْعناهنَّ َمْعروٌف.ُمَؤنَّثاٍت لم يَْجِر لهنَّ  (1)وأَْمَسْت َعِريَّةً وَهبَّْت شماالً ؛ فكّن 

اُج إذا بيََّن الشمَس ألنَّها تبين إذا اْنبََسَط.  وقاَل الزجَّ

 الظُّْلمةُ. تَْنجلي عنه الُهُموم كما اْنَجلَتْ : يقاُل  .تََجلَّىو الهّم واألَْمر اْنَجلَى عنه وقَدِ  َجلَّىو

 أَي اْنَكَشفَْت وَخَرَجْت من الكسوِف. ، الشَّْمسُ  تََجلَّتِ  في حديِث الُكسوف : حتىو

 .(3) (فَ َلّما ََتَّلى رَبُُّه ِلْلَجَبلِ )؛ وقد يكوُن باألَْمِر والِفْعِل نَْحو  (2) (َوالنَّهاِر ِإذا ََتَّلى): قد يكوُن بالَّذاِت نَْحَو  التََّجلِّي وقاَل الّراغُب :

اُج : أَي َظَهَر وب  بالنُّوِر العَْرش. تََجلَّى اَن ، قاَل : وهذا قَْوُل أَْهِل السُّنَِّة وقاَل الَحَسُن :* قلت : قال الزجَّ

اج. َرَمى به ؛ : َجْلواً  بثَْوبِه َجاَل و  عن الزجَّ

 عن ابِن األْعرابّيِ. َعاَل ؛ إذا : َجاَل و

 َكذِلكَ و نَقَلَه الجْوهِريُّ عن أَبي نَْصر ، ، ( 4)، كِكتابٍ  ِجالءَ و الَجْوهِريُّ على الكْسِر ،واْقتََصَر  ، ويُثَلَُّث ، َجْلَوةً  العَُروَس على بَْعِلها َجاَل و

ةً  َعَرَضها عليه أَي : اْجتاََلها  على َزْوِجها. ُجِليَتْ  وقد ، َمْجلُوَّ

حاحِ : ةً  : نََظْرُت إليها اْجتَلَْيتُهاو َجْلَوةً و ِجالءً  العَُروسَ  َجلَْوتُ  وفي الّصِ  .َمْجلُوَّ

هاو َجاَلهاو  التّْخفيُف عن األصمعّي. َزْوُجها َوِصيفةً أَو غيَرها : أَْعطاها ِإيَّاها في ذلك الَوْقِت ؛ َجالَّ

ةٍ أَو َدراِهَم ؛ ومن التَّْشديدْ  ، بالكْسِر : ما أَْعطاها ِجْلَوتُهاو  اْمَرأَتَه شيئاً ثم ال يَِفَي به. يَْجِليَ  َحديُث ابِن ِسْيِرين : َكِرهَ أَنْ  ِمن ُغرَّ

ْوج العَُروس. اْجتِالء ؛ ومنه : نََظَر إليه اْجتاَلهُ و ؛ فيقاُل : كذا وكذا. ِجْلَوتُها ويقاُل : ما  الزَّ

 بََطهُ الجْوهِريُّ وأَْنَشَد لزهيٍر :لي الَخبُر أَي َوَضح ؛ هكذا ضَ  َجاَل  البَيُِّن الواِضُح ؛ تقوُل منه : الَجِليُّ  ، كَسماِء : األَْمرُ  الَجالءُ و

الٌث  ـــــــــــــــــَ ه ث عـــــــــــــــــُ طـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــإن  ا ـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــَ

الُء     فـــــــــــــــــــاٌر َأو جـــــــــــــــــــَ ٌا َأو نـــــــــــــــــــِ (5)ميـــــــــــــــــــَِ
 

  
 قاَل يُريُد اإلْقراَر.

 ، وقد تقدََّم بيانُه في قطع. الُمجاالةِ  * قُْلُت : وَضبََطه األْزهريُّ بكْسِر الجيِم ، وأَراَد به البَيِّنةَ والشُّهوَد من

اجِ ؛ قاَل الشاِعُر : بياَضه ؛ أَي يَْوٍم ، َجالءَ  عْنَده أَقَْمتُ  ِمن المجاِز :و  عن الزجَّ

عـــــــــــِد  قـــــــــــح يِن مـــــــــــن مـــــــــــَ ـــــــــــَ ت ـــــــــــح يـ  مـــــــــــا َد إنح أَقحصـــــــــــــــــــــــــَ

دِ و     لــــــــــــــــــــ  ِذي األرحِض مــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــََ  ال هبــــــــــــــــــــَ

  

 (6)إال  َجالَء اليوِم َأو ُضَح  َغِد 

يت.  بالكْسِر : الُكْحلُ  ، الِجالءُ و ّكِ  هو اإلثْمُد. ، «بالِجالءِ  أَنَّها َكِرَهْت للُمِعّدِ أَْن تَْكتَِحلَ »في حِديِث أُّمِ َسلمة : و، وكتابَتُه باألِلِف عن ابِن الّسِ

 ْوهِريُّ لبعِض الُهَذِليِّين ، هو أَبو الُمثَلِّم :البََصَر ؛ وأَْنَشَد الج يَْجلُو أَو ُكْحٌل خاصٌّ 

الء و  َك ابلصــــــــــــــــــــــــــــــاِب َأو ابجلــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح حــــــــــــــــُ  َأكــــــــــــــــح

مـــــــــــــــِّ      حح لـــــــــــــــذلـــــــــــــــك َأو غـــــــــــــــَ تـــــــــــــــِّ (7)فـــــــــــــــفـــــــــــــــَ
 

  
ْيِد ؛ قاَل لبيٌد : ( 8)َرَمى إذا : تَْجِليةً  ببََصِرهِ  َجلَّىو ْقر إلى الصَّ  به كما يَْنُظُر الصَّ

__________________ 
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 ( يف التهذيب : فكىن عن مؤنثات.1)
 .2( سورة اللير ا اآية 2)
 .143( سورة األعراف ا اآية 3)
 يف القاموس ا وقد سها عنها الشارح ا فاعتربها خارجة.« ككتاب»( قوله : 4)
 والتهذيب والتكملة والصحاح. واللسان 75( ديوانه ص 5)
 .«ضح  الغد»( اللسان والتهذيب وفيه : 6)
واللســـــان منســـــوابً فيه للمتنخر اهلذد ا وقد ذكر يف شـــــرح « أو ابجلال ففقح»يف شـــــعر أيب املثلم برواية :  307/  1( شـــــرح أشـــــعار اهلذليا 7)

لبع  اهلذليا ا ويف التهذيب بدون نســــبة ا وصــــحح ابن بري نســــبته وأليب يف زايدات شــــعر املتنخر ا والصــــحاح  1347/  3أشــــعار اهلذليا 
 املثلم.

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : به.8)
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ٌد  ـــــــــاعـــــــــِ مـــــــــَ  ق ـــــــــح ل ـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــا واب ن ـــــــــح ل َتضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ـــــــــانـ  ف

ّر     ي و ـــــــــــَُ غحضــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــِ  الـــــــــــطـــــــــــرِي يــــــــــــُ تـــــــــــِ (1)كـــــــــــعـــــــــــَ
 

  
 .يَُجلِّيوأَي 

ً و تَْجِليَةً  الباِزيُّ  َجلَّىو يا ة : َرفََع رأَْسه ثم نََظرَ  الياء : (2)بتشديد  تََجلِّ مَّ ْيَد ؛ قاَل ذو الرُّ  وذلَك إذا آنَس الصَّ

َوٍة  لــــــــــ   عــــــــــلــــــــــ  رأحِس َرهــــــــــح رحُت كــــــــــمــــــــــا جــــــــــَ ظــــــــــَ  نــــــــــَ

ر  َأوحَرُ      ُ  الـــــــــطـــــــــ  ىَن يـــــــــنـــــــــفـــــــــُ (3)مـــــــــن الـــــــــطـــــــــرِي أَقـــــــــح
 

  
ْقر أَْن يُْغِمض َعْينَه ثم يَْفتَحها ليكوَن أَْبَصر له ، التَّجلِّي وقاَل ابُن َحْمزة :  هو النََّظر ؛ وأَْنَشَد لُرْؤبَة : فالتَّجلِّي في الصَّ

ِر  لـــــــــــــِّ كـــــــــــــَ ِ مل يـــــــــــــُ اح لـــــــــــــ   بصـــــــــــــــــــــــــــرُي الـــــــــــــعـــــــــــــَ  جـــــــــــــَ

ِر     تــــــــَ خــــــــح َ
عــــــــيــــــــِد املــــــــ وي مــــــــن بــــــــَ هــــــــح ــــــــَ (4)فــــــــانــــــــقــــــــَ   يـ

 

  
ي قَْوَل ابِن َحْمزة بيُت لبيٍد ا ي : ويقَّوِ م.قاَل ابُن بَّرِ  لُمتَقّدِ

أِْس ، أَو هو ُدوَن  ( 5)نِْصفَ  هو أَْن يَْبلَغ اْنِحساُر الشَّعَرِ  أَو كتابَتُه باألَلِف ِمثْل الَجلَه ؛ َمْقُصوَرةً : اْنِحساُر ُمقَدَِّم الشَّعَِر ؛ بالفتْحِ  ، الَجالو الرَّ

لَعِ ؛ وقد جاَء ذِلَك في صفَِة  ؛ الَجْبهةِ  أَْجلَى أَنَّه» : وسلمعليههللاصلىفي صفَتِه و .َجْلواءُ و أَْجلَى ، والنَّْعتُ  َجاَل  ، كَرِضَي ، َجِليَ  وقد الصَّ

اِل أْيضاً.  الدجَّ

 ، وأَْنَشَد : أَْجلَى وقاَل أَبو عبيٍد : إذا اْنَحَسَر الشَّعَُر عن نصِف الرأِْس ونحِوِه فهو

 (6)مض اجَلال والِئِح الَقِترِي 
 واِسعَةٌ. َجْلواءُ  َجْبَهةٌ و

 إذا كانْت ُمْصِحيَةٌ ُمِضيئَةٌ. َجْلواءُ  كَجْهواء ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن الِكسائي. وَكذِلَك لَْيلَةٌ  : ُمْصِحيَةٌ ، َجْلواءُ  َسماءٌ و

 الَحَسُن الوجِه األْنزُع. األَْجلَى قيل :و

 يل الّرياِحي :قاَل ُسَحْيم بُن َوثِ  الَواِضُح األَْمِر ؛ َجاَل  ابنُ  وِمن المجاِز :

نــــــــــــــــااي  ُع الــــــــــــــــثــــــــــــــــ  ال  ال وطــــــــــــــــَ  َأان ابــــــــــــــــُن جــــــــــــــــَ

وين     رِفـــــــــــُ عـــــــــــح َة تــــــــــــَ مـــــــــــامـــــــــــَ ُض الـــــــــــعـــــــــــِ ىت َأضـــــــــــــــــــــــــَ (7)مـــــــــــَ
 

  
ُجلِ  اُج بقْوِله هذا وأَراَد : أَي أَنا الظاِهُر الذي ال أَْخفى وكلُّ أَحٍد يَْعِرفُني. يقاُل ذلَك للرَّ  إذا كاَن على الشرف بمكاٍن ال وقِد اْستَْشَهَد الحجَّ

 يَْخفى ؛ وِمثْلُه قَْوُل القاُلخ :

ال  نـــــــــــــاِب بـــــــــــــِن جـــــــــــــَ الُخ بـــــــــــــُن جـــــــــــــَ  َأان الـــــــــــــقـــــــــــــُ

ال     مـــــــــــــَ وُد اجلـــــــــــــَ رَي أَقـــــــــــــُ نـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــِ (8)َأخـــــــــــــو خـــــــــــــَ
 

  
 فِْعل ماٍض ، كأنَّه بمْعنَى َجال األُموَر أَي أَْوَضَحها وَكَشفَها. َجال وقاَل ِسْيبََوْيه :

ي الر حاحِ : قاَل عيَسى بُن ُعَمر إذا ُسّمِ  جُل بقَتََل أَو َضَرَب ونحِوِهما ال يُْصَرف واْستََدّل بهذا البيِت.وفي الّصِ

نه ألنَّه أَراَد الِحكايَةَ ، كأنَّه قاَل : أَنا ابُن ال ذي يقاُل له َجال األُمور وَكَشفَها فلذِلَك وقاَل غيُرهُ : يَْحتَِمل هذا البيت َوْجهاً آَخَر ، وهو أنّه لم يُنّوِ

 لم يَْصِرْفه.

ْنه ألنَّه فِْعٌل وفاِعٌل.وقاَل  ي : قْولُه لم يُنّوِ  ابُن بَّرِ

اج : ؛ أَْجلَى كابنِ   ومنه قْوُل العجَّ

حـــــــــــــــارَا  ـــــــــــــــِه ا ـــــــــــــــجـــــــــــــــاَج واإِلصـــــــــــــــــــــــــــــح وحا ب ـــــــــــــــَ  القـ

فـــــــــــارَا     َ  اإلســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــَ  واف ل ـــــــــــن َأجـــــــــــح ـــــــــــه اب (9)ب
 

  
 كما تقوُل : لَِقْيت به األَسَد. أَْجلَى به أَي بذلك الَمكاِن ، وقْولُه اإلْصحاَر : أَي َوَجُدوه ُمْصِحراً. وَوَجُدوا به ابنَ 
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ي بذِلَك لُوُضوح أَْمرِ  رُجٌل م : َجال ابنُ و  ه.َمْعروٌف من بَني لَْيث كان صاِحَب فتٍْك يَْطلُع في الغاراِت ِمن ثَنِيَِّة الَجبَِل على أَْهِلها ، ُسّمِ

__________________ 
 والصحاح.واللسان  147( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( كذا نظر هلا الشارح واملثبت ضبرت القاموس موافقاً ملا يف اللسان.2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان.4)
 ( يف القاموس ابلكسر ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  نصبها.5)
 .468/  1واللسان والتهذيب واملقايي   26( ديوانه ص 6)
 .468/  1واملقايي  ( اللسان والصحاح والتهذيب 7)
 ( اللسان وفيه : أبو خناثري.8)
 ( اللسان.9)
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 بعَض اإِلْسراعِ. أَْسَرعَ  أَي يَْعُدو : أَْجلَىو

لِّياَن ، والصَّواُب فيه أََجلَى ، كَجَمَزى بالتح ع : أَْجلَىو وقد تقدََّم ريِك ، بيَن فلجة وَمْطلعِ الشمِس فيه ُهَضْيباٌت ُحْمر وهي تُْنبُِت النِّصيَّ والّصِ

 له في اجل ، وهناك َمْوِضعه وتقَدََّم الشاِهُد فيه.

 ، كَسْكَرى : ة. َجْلَوىو

 منها : فََرُس ُخفاف بِن نُْدبة ؛ قاَل : أَْفراٌس ، : َجْلَوىو

بــــــــجي  حــــــــح َو  وقــــــــد قــــــــاَم صــــــــــــــــــــــُ لــــــــح ُت هلــــــــا جــــــــَ فــــــــح ــــــــَ  وقـ

كـــــــــــــــا     ـــــــــــــــِ ََر هـــــــــــــــال دًا َأو أَلَثح يِنَ جمـــــــــــــــَح ـــــــــــــــح (1)ألَب
 

  
.وأَْيضاً   فََرُس ِقْرواِش بِن َعْوٍف وهي الُكْبرى ، قالَهُ األْصمعيُّ

 وأَْيضاً فََرٌس لبَني عاِمِر بِن الحاِرِث.

وله حِديٌث طويٌل في حْرِب : فََرٌس كانْت لبَني ثَْعلَبة بن يَْربُوع ، وهو ابُن ذي الِعقال ، قاَل  َجْلَوى وقاَل ابُن الَكْلبي في أَنساِب الخليِل :

 ن.َغَطفا

 وأَْيضاً فََرُس عْبِد الرحمِن بِن َصْفوان بِن قداَمةَ ، وقتيبَةَ ابِن ُمْسلم وهي الصُّْغرى ، والّصراع بِن قَْيِس بِن عِدّيِ.

 ، قالَهُ الّراغُب. جالٍ  ؛ ولم يُْسَمع فيه َجِليٌّ  ، وقياسٌ  َجِليٌّ  من األُموِر ، وهو ِضدُّ الَخِفّيِ. ويقاُل : َخبَرٌ  ، كغَنِّيِ : الواِضحُ  الَجِليُّ و

 .أَْجِلكَ  ويُْكَسُر : أَي من بالفتْحِ  ، أَْجالكَ  فَعَْلتُه من يقاُل :و

ِة ؛ ، أَي على ِجْزيَةِ  الجاِليَة ل علىعن أَْوطانِهم : يقاُل : فالٌن اْستُْعمِ  َجلَْوا الذين : الجاِليَةُ و مَّ حاحِ. أَْهِل الذِّ  كما في الّصِ

،  وسلمعليههللاصلىلَما تقدََّم ِمن أَْمِر النبّيِ  عن َجِزيَرةِ العََربِ  أَْجالُهمْ  ِرَضي هللا تعالى عنه ، بَن الَخطَّاِب ، ألنَّ ُعَمرَ  وإنَّما ُسّموا بذِلكَ 

وا  عن أَْوطانِهم. يُْجلَْوا ولَِزَمهم هذا االسُم أَْيَن َحلُّوا ، ثم لَِزَم كّل َمْن لَِزَمتْه الِجْزيَةُ من أَْهِل الِكتاِب بكّلِ بلٍَد وإن لم جاِليَةً  فيهم فُسمُّ

 فيعُظم به. األْلقاِب الَحَسنةِ واألْسماِء  ، بالكْسِر : أَي بماذا يُخاَطُب ِمن ِجالُؤهُ  ما يقاُل :و

 عن ابِن األْعرابّيِ. َخَرَج ِمن بَلٍَد إلى بَلٍَد ؛:  اْجلَْولَىو

 الخليليُّ البُخاِريُّ عن صالحِ َجَزَرةَ ؛ َضبََطه الحافُِظ بالكْسِر. َجْلوانَ  الَحَسِن بنِ  محمُد بنُ و

اُل َسِمَع أَبا بْكِر ابِن الُمْقرِ  بُن َسُمَرةَ  َجْلوانُ و ئ ، وعنه اْبنُه بِن َماهان بِن خاقاِن بِن ُعَمر بِن عْبِد العَزيِز بِن َمْروان األُمويُّ البُخاِريُّ الرحَّ

. ويُْكَسرُ  ؛ (2)جعيد  اغانيُّ ل بالكْسِر ؛ وكذا الصَّ  َضبََطه الحافُِظ بالفتْحِ ، وفي األوَّ

ثانِ  بُن َسُمَرة ، ِجْلوانوويُْكَسر  َجْلوانَ  ِف يَْقتِضي أَنَّ الكْسَر في الثاني ، فلو قاَل محمُد بنُ وظاِهُر ِسياِق المصنِّ  . ُمحّدِ  ألصاَب المحزَّ

َدةً َمْقصوَرةً : ِمن كباِر الصُّوفيةُ ، الَجالَّ  ابنُ و ْملة وَصِحَب ذا البَْغداديُّ نَ  الَجالَّ  هو أَبو عبِد هللِا أَحمُد بُن يَْحيَى بنِ  ، ُمَشدَّ َزَل الشاَم وَسَكَن الرَّ

 .306النّوِن الِمْصري وأَبا تُراٍب النَّْخشبّي ، تُوفي َسنَة 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. الجاِليَةِ  الَجالَةُ : مثْلُ   ، نَقَلَه الجْوهِريُّ

 السابق : ، وبه يُْرَوى قَْوُل أَبي ذَُؤْيبٍ  َجاَلها مثْلُ  اْجتاِلءً  النَّْحل اْجتَلىو

َتالها ابأُلايِم حَتَري َتح   فلم ا اجح
 النَّْحل : َطْرُدها بالدُّخاِن. َجْلَوةُ و

 : إذا اْكتََحل ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. َجالو

 له الَخبَُر : َوُضَح. َجالو
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 ، بالكْسِر : اإلْقراُر ؛ وبه ُرِوي قَْوُل ُزهيٍر السابق. الِجالءُ و

 األْمرِ  َجِليَّةِ  الَخبَُر اليَِقين. يقاُل : أَْخبرني عن الَجِليَّةُ و

__________________ 
 برواية : 483( شعراء إسالميون ا شعر خفاف ص 1)

 وقفت هلا علو  وقد خام صحبجي
 كرواية اللسان.وانظر ختر ه فيه ا واملثبت  

 .«ُجَنيد» 451/  1( يف التبصري 2)



18355 

 

 َأي عن حِقيَقِته ؛ قاَ  النابَغُة :
ٍة و  يــــــــــــــــ  لــــــــــــــــِ وه بــــــــــــــــغــــــــــــــــرِي جــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ   آَب ُمضــــــــــــــــــــــــــــــِ

ُر و     رحٌم وانئــــــــــــــــــِ وحالِن جــــــــــــــــــَ وِدَر ابجلــــــــــــــــــَ (1)غــــــــــــــــــُ
 

  
 أَي جاَء دافِنُوه بَخبِر ما عايَنُوه.

ي :  ؛ قاَل أَبو ُدَواد : َجِليَّةٌ  البَصيَرةُ ، يقاُل عينٌ  الجليَّةُ  وقاَل ابُن بَّرِ

ُر مـــــــــــــــــينِّ  ـــــــــــــــــَت أَبحصـــــــــــــــــــــــــــــــَ رح وأَن ـــــــــــــــــ  رح َ َم  بـــــــــــــــــَ

ةح     يــــــــــ  لــــــــــِ ٌ جــــــــــَ اح واِد عــــــــــَ ِر الســــــــــــــــــــــــ  َد َديــــــــــح (2)َقصــــــــــــــــــــــــح
 

  
 عن نْفِسه : أَي يُعَبِّر عن َضِميِره. يَُجلِّي وهو

 ، كِصلِّيان : اإلْظهاُر والَكْشُف. الِجلِّيانو

 ْيف لنَْفِسه ؛ ومنه قَْوُل لبيٍد :السَّ  اْجتَلىو

 (3)َ حَتِلي نـَُقَب النِّصاِ  
د وبهما َرَويا قَْوَل الُهَذلّي السابق ،  الِجاَل و الَجاَل  ويَجوُز في الُكْحلِ  اس وابِن َوالَّ ، بالفتْحِ والكْسر َمْقصوراً ، فالفتُْح والقَْصر عن النحَّ

 البَْيَت الَمْذُكوَر. وَضبََطه الُمهلّبيُّ كَسحاٍب وبه َرَوى

 الَماِشَطةُ العَُروَس : َزيَّنَتْها. َجلَتِ و

 ، كَرِضَي ؛ عن أَبي عبيٍد. َجِليَ  : لُغَةٌ في يَْجلَى َجالً  الَجبينَ  َجاَل و

 : ما يَُرى من الرأِْس إذا اْستَْقبَْلت الَوْجه ؛ قاَل أَبو محمٍد الفَْقعسيُّ ، واْسُمه عبُد هللِا بُن ِرْبعّي : الَمجاِليو

يـــــــــــهح  غـــــــــــِ مـــــــــــ  إنـــــــــــين ال أَبـــــــــــح يـــــــــــح لـــــــــــَ  قـــــــــــالـــــــــــتح ســـــــــــــــــــــــــُ

يــــــــــــــــهح     الــــــــــــــــِ تح جمــــــــــــــــَ خــــــــــــــــًا َذرِئــــــــــــــــَ  أَراُه شــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــح

  

ِليهح   (4)يـُقحلي الَغواين والَغواين تـَقح

اُء : الواِحدُ  لَعِ إذا ذََهَب َشعَُر رأِْسه إلى نْصِفه. َمْجليٌّ  قاَل الفرَّ  واْشتِقاقُه من الَجال ، وهو اْبتِداُء الصَّ

 باألَْمِر وجالَْحتُه إذا جاهْرته ، وأَْنَشَد : جالَْيتُه وقاَل األْصمعيُّ :

جا
ُ
 (5)الة كالد َم ح جُما َة لي  امل

 : اْنَكَشَف حاُل كّلِ واِحٍد منَّا لصاِحبِه. تََجالَْيناو

. اْجتَلَْيتُ و  الِعَماَمةَ عن رأِْسي : إذا َرْفعَتها مع َطيِّها عن َجبِينك ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

اجِ. أَْجلَى وابنُ  َر قَْوُل العجَّ ْبح ، وبه فُّسِ  : األََسُد ، وأَْيضاً الصُّ

َج عنه ؛ نَقَلَه اللْيُث. لَىأَجْ و  عنه الَهمَّ : إذا فَرَّ

 ، كُسِمّيِ : ابُن أَْحمس بِن ضبيعَةَ بِن نزاٍر ، بَْطٌن ِمن العََرِب ِمن ولِدِه جماَعةُ ُعلماء ُشعَراء ؛ قاَل الُمتَلَمس : ُجلَيُّ و

ٌة  نــــــــــــــ  ي جــــــــــــــُ ِذيــــــــــــــٌر مــــــــــــــن َورَائــــــــــــــِ  يــــــــــــــكــــــــــــــوُن نــــــــــــــَ

يِّ وَأمحــــــــــحَ و     ــــــــــَ ل مح جــــــــــُ هــــــــــُ ــــــــــح ُرين مــــــــــنـ نحصــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ (6)ُ  يـ
 

  
 عْنَد الصُّوفيِة ما يَْنَكشُف للقُلوِب ِمن أَْنواِر الغيوِب وهو ذاتيٌّ وصفاتي ، ولهم في ذلك تَفاِصيُل ليَس محلّها هنا. التََّجلِّيو

ْين أَحمُد بِن محمدٍ  الجاليةُ و ُس بالجاِمعِ الكبيِر  الجاليُّ  : قَْريَةٌ بالدقهلية بالقُْرِب ِمن الَمْنصوَرةِ ، ومنها الشيُخ َشهاُب الّدِ الشافِِعيُّ الُمدّرِ

 بالَمْنصوَرةِ ، وهو ِمن أَْقراِن َمشايِخنا.
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__________________ 
 برواية : 90( ديوانه ط بريوت ص 1)

 فـــــــــــــــــــذب مصــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوه بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة 

 غـــــــــــــــــــــــــــــودر ابجلـــــــــــــــــــــــــــــوالن حـــــــــــــــــــــــــــــزم وانئـــــــــــــــــــــــــــــرُ و    

  

 واللسان والتهذيب.

 ( اللسان.2)
 ومتامه : 105( ديوانه ط بريوت ص 3)

 جــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوح اهلــــــــــــــــــالــــــــــــــــــكــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــديــــــــــــــــــه 

ًا  ـــــــــــــــتـــــــــــــــلـــــــــــــــي نـــــــــــــــقـــــــــــــــب الـــــــــــــــنصـــــــــــــــــــــــــــــا      مـــــــــــــــكـــــــــــــــبـــــــــــــــّ

  

 ( اللسان ا والثاين والثالث يف الصحاح برواية :4)
 رأين شيخا ذرئت جماليه

 الصاغايّن : واإلنشاد مداخر ا والرواية :قا  

 قـــــــــــــالـــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــي : إنـــــــــــــين ال أبـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــه 

 أراه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــًا عـــــــــــــــــــــاراًي تـــــــــــــــــــــراقـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــه   

  

 مــــــــــــــــــــــرمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــذقــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــه 

 مـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــــــًا قـــــــــــــــــــد ذرئـــــــــــــــــــت جمـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه   

  

 ( اللسان والصحاح.5)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.6)
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 وُجَوْيليُّ ، ُمَصغّراً : اسٌم.

مِد الماِلِكيُّ ، بالكْسِر : قَبيلَ  ِجالَوةُ و ؛ َضبََطه  782أََحُد الفَُضالِء بِمْصَر ، ماَت َسنَة  الِجالِويُّ  ةٌ ، منهم : أَبو الَحَسِن عليُّ بُن عبِد الصَّ

 الحافُِظ.

. ، كِعْذيٍ : الِجْليُ  ي : [جلي]  أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

اغانيُّ : هو ةُ من السَّْطحِ ال غيُر. وقاَل الصَّ  الَكوَّ

ةَ  َجلَْيتُ و ً  الِفضَّ  «.ال َُيَلِّيها ِلَوْقِتها ِإاّل ُهوَ » قاَل سبحانه : يُْظِهُرها ، أَي السَّاَعةَ : يَُجلِّي تعالى وهللاُ  مجِليةٌ  فهي َجلَْوتَها ، : لُغَةٌ في جليا

ة :واألْصُل تَجَ  َعاَلهُ ، إذا كذا : فالٌن مكانَ  تََجلَّىو مَّ  لَّلَهُ ، قاَل ذو الرُّ

ه  عــــــــــَ هــــــــــا الــــــــــقــــــــــاَع لــــــــــَح رحعــــــــــُ ــــــــــَ لــــــــــ   قـ ا  ــــــــــََ  فــــــــــلــــــــــمــــــــــ 

ا و     الهلــــــــــُ غــــــــــِ رَت اأَلشــــــــــــــــــــــــاِء انــــــــــح (1)ابَن لــــــــــه وســــــــــــــــــــــــح
 

  
 ُمْشرفاً ؛ وهذا قد تقدََّم في جلو قَِريباً. َء : نََظَر إليهالشَّي تََجلَّىو

 والُمَصلِّي الذي يأْتي َوراَءه. : السَّابُِق في الَحْلبَةِ  الُمَجلِّيو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ء : َغطَّاهُ أَو َذَهَب بصْبِره.الشي تََجاّلهُ 

 : اسٌم. المجلىو

 ؛ قالَهُ نَْصر. (2)، كُسَميَّةَ : َمْوِضٌع قُْرَب واِدي القَرى ِمن َوراء َشْغب  ُجلَيَّةُ و

. بهاءٍ  ، الَجماَءةُ و َماءالجَ  *ي : [جمي]  ، وعليهما اْقتََصَر الجْوهِريُّ

 ولم يُِشر له المصنُِّف بواٍو أَو ياٍء.

إشاَرة الياء باألَْحمر من وقاَل ابُن ِسيَده : هو من ذواِت الياِء ، ألنَّ اْنقالَب األلِف عن الياِء َطَرفاً أَْكثَر من اْنِقالبِها عن الواِو. فإما سقطت 

  أَو هو قُُصوٌر من المصنِِّف.النَّساخِ 

اِن ، الشَّخُص من الشَّيو  وأَْنَشَد الجْوهِريُّ للراجِز : ِء وَحْجُمه ؛يَُضمَّ

رحِس  لــــــــــــــي خبــــــــــــــُ جــــــــــــــِّ مــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ لــــــــــــــح  اي أُم  ســــــــــــــــــــــــــــَ

اِء الــــــــــــــــرت حِس و     ثــــــــــــــــِر مجــــــــــــــــَُ زٍة مــــــــــــــــِ بــــــــــــــــح (3)خــــــــــــــــُ
 

  
ي : وِمثْلُه قَْوُل اآلخِر يَْرثي َرُجالً :  قاَل ابُن بَّرِ

ِه  َديــــــــــــــح َد  يــــــــــــــَ ُت ِوســــــــــــــــــــــــــــاَدُة ِإحــــــــــــــح لــــــــــــــح عــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ

اِ  و     بـــــــــــاِت ضـــــــــــــــــــــــــَ ه َخشـــــــــــــــــــــــــَ ائـــــــــــِ وحَ  مجـــــــــــَُ (4)فــــــــــــَ
 

  
 ء تَراهُ من تَْحت الثَّْوِب ؛ وقاَل :شخُص الشي الَجَماءُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

َر   ــــــــــُ ــــــــــال يـ بِّ داًء ف ــــــــــحــــــــــُ ــــــــــل ــــــــــًا ل ب جــــــــــَ ــــــــــا عــــــــــَ ــــــــــي  ف

اُء     بِّ مجـــــــــــــَُ حـــــــــــــِ
ُ

ـــــــــــــواِب املـــــــــــــ ـــــــــــــه حتـــــــــــــَت أَث (5)ل
 

  
 واْجتماُعه ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. : نُتُوءٌ بالقَْصِر ويَُضمُّ و

 هكذا في النُّسخ. َوَرٌم في الثَّْدي ، أَْيضاً :و

 الَحَجُر النَّاتُِئ على وْجِه األرِض. أَْيضاً :و

اُء :  وَحْزُره. ءِ مقداُر الشَّي الُجَماو الَجَما وقاَل الفرَّ
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 .ُجماهُ  ءٍ َظْهُر ُكّلِ شي قاَل غيُرهُ :و

 وَمدَّه ابُن بُُزْرج وأَْنَشَد : وَغيِرِه : َحَرَكتُه واْجتِماُعهُ  ِمن الَجنينِ و

رٍي و  فــــــــــــِ َ  عــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــ  فــــــــــــَ ــــــــــــَ ر قــــــــــــد تـ ظــــــــــــح  بــــــــــــَ

وِد     تـــــــــــــــــــُ رحان عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ اَءُه قـ (6)كـــــــــــــــــــبن  مجـــــــــــــــــــََ
 

  
. أَْيضاً :و  نُتُوٌء وَوَرٌم في البََدِن ، ويضم في الُكّلِ

يت :و ّكِ ى قاَل ابُن الّسِ  عليه. تََجّموا وقد القَْوُم اْجتََمَع بعُضُهْم إلى بَْعٍض ، تََجمَّ

هُ إليه ؛: بالكْسِر  ، يَْجنِيِه ِجنايَةً  الذَّْنَب عليه َجنَى ي : [جني]  قاَل أَبو حيَّةَ النُّميري : َجرَّ

__________________ 
 واللسان والتكملة والتهذيب. 536( ديوانه ص 1)
 ابلعا املهملة.« عبش»( عن ايقوت ا وابألصر 2)
 ساقطة من األصر ا واقتض  زايدهتا عل  سيا  كالم ابن سيدة. (*)
 .476/  1( اللسان والثاين يف الصحاح والتهذيب واملقايي  3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.5)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.6)
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ه و  تــــــــــــُ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ نـ َا جــــــــــــَ مــــــــــــِ لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  ِإن  َدمــــــــــــًا لــــــــــــو تـ

ريحُ ســــــــــــــــــــــامل     ه غــــــــَ لــــــــِ ثــــــــح يِّ جــــــــاين مــــــــِ (1)عــــــــلــــــــ  ا ــــــــَ
 

  
 ثم ظاِهُر ِسياِق المصنِِّف أَنَّه حقيقَةٌ.

اغُب أَنَّه ُمْستعاٌر من َح الرَّ ل. َجنَى وَصرَّ  الثَّمَرةَ كما اْستُِعيَر اْجتََرم فتأَمَّ

ا يُوِجُب عليه العقاب أَو القَصاص في الّدْنيا  الِجنايَةُ ؛  «إالَّ على نَْفِسهِ  يَْجني جانٍ  ال»في الحديِث : و الذَّْنُب والُجْرم وما يَْفعَلُه اإلنساُن ممَّ

 ال يُطالَُب بها اآلَخُر. ِجنَايَةً  أَحُدهم َجنَى ِه ِمن أَقاِربِه وأَباِعِده ، فإذاغيرِ  بِجنايَةِ  واآلِخَرةِ ، والمْعنَى أنَّه ال يُطالَبُ 

 لَك وَعلَْيك ؛ ومنه قْولُه : َجنَْيتُ  وقاَل َشِمٌر :

دح  ين عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــك وقــــــــــــَ نح  ــــــــــــَح يــــــــــــَك مــــــــــــَ  جــــــــــــانــــــــــــِ

رحُب     َرُب اجلـــــــــُ جـــــــــح حـــــــــاَح فـــــــــتـــــــــَ ِدي الصـــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــح ـــــــــُ (2)تـ
 

  
ُجِل يُعاقَبُ  يَْجني َمنْ  جانِيكَ  قاَل أَبو عبيٍد : قْولُهم راِجعَة إليك ،  ِجنايَتُه َمنْ  يَْجنِيك وال يُْؤَخذُ غيُره بَذْنبِِه ، إنَّما بِجنايَةٍ  عليك يُْضَرُب َمثاَلً للرَّ

حاَح الُجْرُب. يَْجنُون وذلَك أَنَّ اإِلْخوةَ   على الرُجِل ، يدلُّ على ذلَك قْولُه : وقد تُْعِدي الّصِ

 عليك الشرَّ ؛ وأَْنَشَد : يَْجني لَك الَخْيَر َمنْ  الجانِي يُراُد به: عليك  يَْجني َمنْ  جانِيكَ  وقاَل أَبو الَهْيثم في قْوِلهم :

حاَح َمبارُ  اجلُرحبِ و   قد تـُعحِدي الصِّ
 قاَل الشاِعُر : ؛ كتََجنَّاها أَي تَنَاَولَها من َشَجرتِها ، ، اْجتَنَاها ، يَْجنيها َجنىً  ونحَوها الثََّمَرةَ  َجنَىو

ِت قــــــــــــالــــــــــــتح  يــــــــــــح ــــــــــــَ تح مبــــــــــــا يف الــــــــــــبـ يــــــــــــَ  إذا ُدعــــــــــــِ

َذاِ  ومــــــــــــا جــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــُت     ن  مــــــــــــن اجلــــــــــــِ (3) ــــــــــــََ
 

  
، فقاَل هذا البَْيَت يَذُمُّ به أُمَّ  فاْجنِه ، ولكْن َدلُّوه على مْوِضِعه وقالوا : اْذَهبْ قاَل أَبو حنيفَةَ : هذا شاِعٌر نََزَل بقْوٍم فقََرْوهُ َصْمغاً ولم يَأْتوه به 

 َمثْواهُ ، واْستعاَرهُ أَبو ذَُؤْيٍب للشََّرف ؛ فقاَل :

يشــــــــــــــــــــــــَة مــــــــــا جــــــــــىن و  ا قــــــــــد عــــــــــاَش عــــــــــِ ال ــــــــــُ  كــــــــــِ

ُض و     فــــــــَ ــــــــح نـ ــــــــَ ىَن الــــــــعــــــــالَء لــــــــو ان  شــــــــــــــــــــــيــــــــئــــــــًا يـ (4)جــــــــَ
 

  
اٍن ، عن ِسْيبََوْيه ؛ ، ُجنَّاءٌ و كقاٍض وقُضاةٍ ، ، ُجناةٌ  ج الثَّمَرةِ ، جانِيو الجنايَةِ  لصاِحبِ  جانٍ  هوو  .أَْجناءٌ و كُرمَّ

 ناِدٌر. قاَل الَجْوهِريُّ :

 أَبو عبيٍد. على هذه الّداِر بالَهْدِم ُهم الذين كانوا بَنَْوها ؛ َحَكاهُ  َجنَْوا أَْبناُؤها ، أَي الذين أَْجناُؤها ومنه الَمثَُل :

بُناتُها ، ألنَّ فاعالً ال يُْجَمع على أَْفعاٍل ، فأما األَْشهاُد واألَْصحاُب فإنَّما هما َجْمع َشْهٍد  ُجناتُها قاَل الجْوهِريُّ : وأَنَا أَظنُّ أَنَّ أَْصَل الَمثَل

 ُء في غيِرها ، انتََهى.يَجي ُء في األَْمثاِل ما الوَصْحٍب ، إالَّ أَن يكوَن هذا من النواِدِر ألنّه يَِجي

ُروا بانياً على أَْبناٍء  ً ووقاَل ابُن ِسيَده : وأُراُهم لم يَُكّسِ  إالَّ في هذا الَمثَل. أَْجناء على جانِيا

ي : ليَس الَمثَل كما َظنَّه الجْوهِريُّ من قْوِله بُناتُها ، بِل الَمثَُل كما نَقَل ، ال ِخالَف بيَن أَحٍد من أَْهِل اللغَِة فيه ، قاَل :  ُجناتُها قاَل ابُن بَّرِ

اباً َهُب البَْصِريِّين أَنَّ أَْشهاداً وأَْصحوقَْوله أَنَّ أَْشهاداً وأَْصحاباً َجْمُع َشْهٍد وَصْحب َسْهٌو منه ، ألنَّ فَْعالً ال يُْجَمع على أَْفعاٍل إالَّ شاذّاً ، ومذْ 

 وأَْطياراً َجْمع شاِهٍد وصاِحٍب وطاِئٍر.

نَّ بعَض ُملُوِك اليمِن غزا واْستَْخلَف قاَل : وهذا الَمثَُل يُْضَرُب لَمْن َعِمَل شيئاً بغيِر َرِويٍَّة فأَْخَطأَ فيه ثم اْستَْدَرَكه فنَقََض ما َعِملَه ، وأَْصله أ

ا قَِدَم أََمَر الُمِشيِريَن ببِنائِه أَن يَْهدُموه ، والمْعنَى أنَّ الذيناْبنَتَه فبَنَْت بَمُشورةِ قْوٍم بُْنياناً كَ  على هذه الداِر بالَهْدِم ُهم  َجنَْوا ِرَهه أَبُوها ، فلمَّ

 ، والَمدينَةُ التي ُهِدَمْت اْسُمها بَراِقُش ، وقد َذَكْرناها في فَْصل برقش. َجنَى الذين كانوا بَنَْوها ، فالذي

ً  َجنَْيتُ  وقاَل أَبو عبيٍد : إِيَّاها. َجنَّاهُ و مالَهُ ؛ َجنَى كذا في النسخِ وفي بعٍض : ؛له  َجناهاو  له ؛ قاَل : َجنَْيتُ  ، أَي َجنيّ  فاُلنا

__________________ 
 .«( اللسان وفيه : جاين1)
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 ( اللسان والتهذيب من غري نسبة.2)
 ( اللسان.3)
 واللسان.« عيشة ماجدٍ »برواية :  21/  1( ديوان اهلذليا 4)
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اًل وَ  ؤًا او َعســـــــــــــــــــــــاقـــــــــِ مـــــــــُ َك َأكـــــــــح تـــــــــُ ـــــــــح يـ ـــــــــَ نـ  لـــــــــقـــــــــد جـــــــــَ

ِر و     بــــــــــَ نــــــــــاِت اأَلوح ك عــــــــــن بــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــح يـ ــــــــــقــــــــــد هنــــــــــََ (1)ل
 

  
 .َجناةٌ و َجنَى فهو حتى القُْطُن والَكْمأَةُ ، ، يُْجنَى كلُّ ماو

 فيَما كاَن َغّضاً ، انتََهى. الجنى قاَل الراغُب : وأَْكثَر ما يُْستَْعمل

 .(2) (َوَجىَن اجْلَن ََّتنْيِ دان  )قْولُه تعالى :  الَجنَى ، وشاِهدُ  الَجنَى واِحَدةُ  الَجنَاةُ  وهو على هذا من باِب ُحّقِ وُحقَّة ؛ وقيَل :

 ِمن الشََّجر. يُْجتَنَى َطيِّبٍة لكّلِ ما بَجنَاةٍ  ويقاُل : أَتانا

ي غْيِري : عنههللارضيأَنَّ عليّاً ، »في الحِديِث : و ي وُغّرِ ي واْبيَّضِ  ، دَخَل بيَت الماِل فقاَل يا َحْمراُء ويا بَْيضاُء اْحَمّرِ

يــــــــــــــــــارُه فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه  اَي وخــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــــذا جــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــهح     ي ـــــــــــــــِ ُده إىل ف ـــــــــــــــَ ر  جـــــــــــــــاٍن ي (3)إذ كـــــــــــــــُ
 

  
 وقد تقدََّم في النوِن. ، يُْرَوى وهجانه فيهو

ل َمْن قالَهُ ، وأَنَّ َجِذيَمةَ نَزَ وَذَكَر ابُن  له  يَْجتَنُوا َل َمْنزالً وأََمَر الناَس أَنالَكْلبِي أَنَّ الَمثََل لعَْمرو بِن َعِدّيِ اللّْخِمّيِ ابِن أُْخت َجِذيَمة ، وهو أَوَّ

ا أَتى بها خالَهُ َجذيَمةَ قاَل هذا القَْوَل الَكْمأَة ، فكان بعُضهم يَْستأْثُر بخيِر ما يَِجُد يَأُْكُل َطيِّبُها ، وَعْمٌرو يأْتِ  يه بخيِر ما يَِجُد وال يأُْكُل شيئاً ، فلمَّ

 ِء الُمْسلمين بل َوَضعَه َمواِضعَه.ٍء ِمن فيبقْوِله ذِلَك أَنَّه لم يَتَلَطَّْخ بشي عنههللارضي، وأَراَد عليٌّ ، 

 َذَهب : ، قاَل في صفَةِ  َجنَاهُ  وقد : الذََّهُب ، الَجنَىو

 َصبيَحِة ِدميٍَة َ حِنيه جاين 
 أَي يَْجَمعُه ِمن مْعَدنِه.

 من البَْحِر. ُجنِيَ  كأَنَّه الَوَدعُ  : الَجنَىو

َطُب ، : الَجنَىو اُء : الرُّ  وأَْنَشَد الفرَّ

 (3)ُهّزِي إليِك اجِلذحَع ُ حِنيِك اجَلىَن 
 قالِت اْمرأَةٌ من العََرِب : ، أَْجناءٌ  ج إذا اْشتِيَر ، العََسلُ  : الَجنَىو

ر  عـــــــــــــــــاراً  ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِعضـــــــــــــــــــــــــــــــاِه أَق ـــــــــــــــــاُء ال ن  أَلجـــــــــــــــــح

عــــــــــرُي     حــــــــــه الســــــــــــــــــــــــ  فــــــــــَ ــــــــــح ل ــــــــــَ ــــــــــاِن يـ وف (4)مــــــــــن اجلــــــــــُ
 

  
ْره. ماَء َمَطٍر ؛ اْجتَنَْينا ِمن المجازو  َحَكاه ابُن األْعرابّي قاَل : وهو ِمن جيِِّد َكالِم العََرِب ولم يُفَّسِ

 أو َسقَْيناه ِركابَنا ، قاَل : وَوْجهُ اْستِجاَدة ابن األْعرابّيِ له أنّه ِمن فِصيحِ كالِم العََرِب. َوَرْدناهُ فََشِرْبناهُ  وعْنِدي أَنَّه أَرادَ قاَل ابُن ِسيَده : 

 فيُْؤَكُل ، قاَل الشَّاِعُر : َجنَى يُْجنَى صاَر له الشَّجُر : أَْجنَىو

ىَن له ابللَِّو  َشرحٌي وتـَن ومُ   (5) َأجح
 أَْدَرَك. الثََّمُر : أَي أَْجنَىو

 وهو الَكألُ والَكْمأَةُ. ، َجناها األْرُض : َكثُرَ  أَْجنَتِ و

 .(6) (َجِنيًّاُتساِقْط َعَلْيِك ُرطَباً )ومنه قْولُه تعالى  من ساَعتِه ؛ ُجنِيَ  ؛ َجنِيٌّ  تَْمرٌ : كغَِنّيِ ؛ كذا في النسخِ ، وفي الُمْحَكم  ، َجنِيٌّ  ثََمرٌ و

 ما داَم َطِريّاً. الُمْجتَنى الثََّمرُ  الَجنِيُّ  وقيَل :

ُم.أَي تَقَّوله عليه وهو بَِري ادََّعى ذَْنباً لم يَْفعَْله ، َذْنباً : إذا عليه فالنٌ  تََجنَّىو  ٌء ؛ وَكذِلَك التََّجرُّ
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رٌ  ، كغَنِيٍَّة : رداءٌ  الَجنِيَّةُ و . ُمَدوَّ  من َخّزِ

ٌث ؛ َجنِيَّةَ  ابنِ  الُمْقِري يُْعَرُف : ب بُن عيَسىأَحمُد و َصوابُه بكْسِر الجيِم وتَْشديِد النوِن الَمْكسوَرةِ والياء األَِخْيَرة أَْيضاً ، َضبََطه  ، ُمحّدِ

انّي. واُب ، وقد أََشْرنا إليه في النوِن ، وقد َرَوى هذا عن أَبي َشعيٍب الحرَّ  الحافُِظ وهو الصَّ

ه بكْسِر النوِن. د ، كتَْسعَى : ، تَْجنَىو اغانيُّ بخّطِ  وَضبََطه الصَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( الشطران يف اللسان والتهذيب والنهاية ا وقد وردا رجزاً ا ويف املطبوعة املصرية ورد قوله نثراً.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( اللسان.4)
 والتهذيب.( اللسان 5)
 .25( سورة مرمي ا اآية 6)
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ّمِ :و َرةٌ  بفتْحِ التاِء والجيِم وتَْشديِد النوِن الَمْكسوَرةِ كما َضبََطه الحافُِظ ؛ تََجنِّي َصوابُه الَوهبانِيَّةُ ؛ تُْجنَى بالضَّ ثَةٌ ُمعَّمِ َرَوْت العَواِلي ،  ُمحّدِ

 وهي ِمن طبَقٍَة ُشْهَدة بنت الفَرج الَكاتِبَة.

 في الدَّاِل مع النوِن ، وتقدََّم أَنَّه بضّمِ الدَّاِل وكْسِرها وبالجيِم بالحاِء. لَْحٌن َصوابُه ُدْجنَى ، وقد ذُِكرَ  تُْجنَى قْولُُهم لعَقَبَِة الطَّاِئفِ و

 كالثَّعاِلي واألَرانِي. الجوانِي : الَجوانُِب ،و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .ِجنايَةً  َعى عليه: ادَّ  ُمجاناةً  عليه جانَى

وايَِة  «ُزْغبٌ  أَْجنٍ  أَْهِدَي له»ُرِوي الحِديُث :  كعََصى وأَْعٍص ؛ وبه أَْجنِ  الثَّمَر على َجنَى ويُْجَمعُ  يُريُد الِقثّاَء الغَضَّ ، والَمْشهوُر في الّرِ

 أَْجٍر بالراِء ، وقد تقدََّم.

 كَجبٍَل وأَْجبٍُل. أَْجٍن أَْجنَى وأَْصلُ 

 : الَكألُ ؛ وأَْيضاً : الَكْمأَةُ ؛ وأَْيضاً : الِعنَُب ؛ قاَل : الَجنَىو

 حّب اجَلىَن من ُشر ٍع نـُُزو ِ 
 يُريُد ما َشَرَع ِمن الَكْرِم في الماِء.

 َكَجنَى. اْجتَنَىو

 ؛ قاَل الراجُز يذُكُر الَكْمأَةَ : االْجتِناءِ  : َمْوِضعُ  الُمْجتَنَىو

ُته من جُمحَتىنَ   (1) َعِويص َجنَـيـح
 ، كغَنِّيِ : التَّْمُر إذا ُصِرَم. الَجنِيُّ و

قَّاُح ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. الجانِيو  : اللِّ

 قاَل األَْزهِريُّ : يَْعني الذي يُْلِقُح النِّخيَل.

 : الكاِسُب. الجانِيو

 : قْريَةٌ بِمْصَر قُْرَب رشيد. الجنى وخالى

 بُن ُعَمر الُكوفيُّ ، بالضّمِ ، شيٌخ لُحَسْين الجْعفّي. ( 2)تُْجنىو

 .547بِن النُّْعمان الهاللي ، بفتْحِ الجيِم وتَْخفيِف النوِن الَمْكسوَرةِ ، َعلِّق عنه السَّلفيُّ قاَل ماَت سنة  َجنِي وَغيُث بنُ 

. : الَجْنواءُ و : [جنو]  أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

اغانيُّ : هيوقاَل  َم له في الَمْهموِز. ، الَجْنآءُ  الصَّ  وهي شاةٌ َذَهَب قَْرناها أخرا ، كما تقدَّ

 لُغَةٌ في الَمْهموِز. ( 3): بَيُِّن الَجنَا أَْجنَى رُجلٌ و

 ، بالَهْمِز ، أَْقعَس. أَْجنَا وتقدََّم في الَهْمز عن أَبي َعْمرو : رُجلٌ 

 بغيِر َهْمز : األَْجنَى وشاِهدُ 

ىَن   َأصّك مصلم األُُذَناح َأجح
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حاح ُمفَصَّل ، وأَغْ  فَله قُُصوراً وتَْقصيراً ، وقْوُل شيِخنا : لم يتقدَّْم له ِذْكٌر في الَمْهموز : فكأَنَّه نَِسيَه على عاَدته في َمواِضع ، وهو في الّصِ

ألَْجنأ والَجنآء في الَهْمزةِ ، ولم يَْغفَْل عنهما ، فهي إحالَةٌ َصحيَحةٌ وال وأَحاَل على ما لم يذكر ، انتَهى ؛ غريٌب ِجّداً فإنَّ المصنَِّف َذَكَر ا

 قُُصور وال تَْقصير.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُث عن أَبي محمٍد عْبِد  الَجنَويُّ  ، بالتْحِريِك : َمدينَةٌ باألَْنَدلُس ، ومنها : أَبو النعيم رضواُن بُن عبِد هللاِ  َجنََوةُ  الرحمِن بِن علّيِ سقين المحّدِ

ار.  العاصمّي ، وعنه أَبو عبِد هللِا محمُد بُن قاِسٍم القصَّ

ة : : الَهواُء ؛ الَجوُّ و : [جوو] مَّ  قاَل ذو الرُّ

ِوميُ و  َ  هَلا يف اجلَوِّ َتدح  الشمُ  َحريح
حاح :  .(4) (ُمَسخَّرات  يف َجوِّ السَّماءِ )ما بيَن السَّماِء واألَْرِض وقْولُه تعالى :  الَجوُّ  وفي الّصِ

 السَّماِء. (5)قاَل قَتاَدةُ في َكبِِد السَّماِء ، ويقاُل ُكبَْيد 

 كما في الُمْحَكم. ما اْنَخفََض ِمن األَْرِض ، : الَجوُّ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 .«خُبحجي بن عمرو الكويف» 194/  1( يف التبصري 2)
 ابهلمز ا واملثبت عن القاموس.« اجلناء»( يف األصر 3)
 .79( سورة النحر ا اآية 4)
 ( يف اللسان : كبيداء.5)
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حاحِ : قاَل أَبو َعْمرو في قْوِل َطرفةَ :  وفي الّصِ

ِفرِي   (1)َخاَل َلِك اجلَو  فِبيِضي واصح
 هو ما اتََّسَع من األَِوْديَِة.

ةِ   ذَُؤْيٍب :قاَل أَبو  ؛ كالَجوَّ

راِب كـــــــــــــَبنح  وحُج الســـــــــــــــــــــــــــ  ه مـــــــــــــَ ـــــــــــــِ و ت رِي ِبـــــــــــــَ   ـــــــــــــَح

هــــــــا الــــــــرِّيــــــــُح     قــــــــَ ضــــــــــــــــــــــاِح اخلــــــــزاعــــــــيح جــــــــاَزتح رنـــــــــح
(2)

 

  
 أَْنَشَد ابُن األْعرابّيِ : كِجباٍل ؛ ، ِجواءٌ  ج

 إنح صاَب َميحثاً أُتحِئَقتح ِجَواُ ه
انِيهِ  ٍء وهيوبَْطنُه ، لُغَةٌ شاِميَّةٌ ؛ وكذا كلُّ شي داِخُل البَْيتِ  : الَجوُّ و ةُ كَجوَّ  واألِلُف والنوُن زائَِدتاِن للتَّأْكيِد. ، الَجوَّ

ً  : إنَّ لكّلِ اْمرئٍ  (3)في حِديِث َسْلمان و انِيّا انِيّاً فَمْن أَْصلحَ  َجوَّ انِيَّهُ  َوبرَّ انِيَّهُ. َجوَّ  أَْصلَح هللاُ بَرَّ

 ثيِر : أَي باِطناً وظاِهراً وِسّراً وعالنِيَةً.قاَل ابُن األ

 والقَْريةَ والعَُروَض. َجّواً  كانت في القِديِم تُْدعي اليَماَمةُ و

ِة ، وأَْيضاً في الخضارِم باليَماَمِة ، وأَْيضاً َمْوِضٌع في ِدياِر أََسد ، وَمْوِضٌع قْرَب الَمدينَ  َجوُّ  منها : ثاَلثةَ َعَشَر َمْوِضعاً غيَرها ، : الَجوُّ و

ان َزَعُموا أَنَّ ساَمةَ بن لَُؤّيِ ِدياِر بَني ِكالٍب عْنَد الماِء الذي يقاُل له مونيق ، وأَْيضاً في ِدياِر طيِّئ لبَني ثُعَل ، وأَْيضاً َمْوِضٌع ِمن أْرِض ُعمَ 

تَاَرْين وبين  َجوُّ وْغلب ؛ وأْيضاً َمْوِضٌع ببَْطِن دّر ؛ جواَدةَ ؛ وأَْيضاً في ِديار تَ  بَجوِّ  َهلََك به كما تقدَّم في الميِم ويُْعَرفُ  الِغْطِريِف ما بيَن الّسِ

ان بَْينهما  َجوُّ وجنبا في بالِد تِميٍم ؛  َجوُّ واألَْحساِء ،  َجوُّ  َمْوِضٌع أَْيضاً ؛ وكذا (4)الخزامى  َجوُّ والشَّواِجِن ؛  أثال في ِدياِر َعْبس وُهما َجوَّ

تِيَاس في قْوِل ُعَمر بن لََجأ.  َجوُّ وعقبَةٌ أَو أَْكثَر أََحُدهما على جادةِ النباجِ ؛ 
(5) 

. َجوِّ  وهذه األَْجِويةُ َغْير اغانيُّ  اليَماَمِة ؛ قالَهُ الصَّ

ْوُت باإِلبلِ  الَجْوجاةُ و  قاَل الشَّاِعُر : ؛ ( 6)أَْصلُها َجْوَجَوةٌ  بَِعيَدةٌ منه ؛ يَْدعوها إلى الماِء وهي : الصَّ

 جاَو  هبا فهاَجها َجوحجاتُه
ةُ و قاِء ؛ الُجوَّ ْقعَةُ في الّسِ ّمِ : الرُّ  والِجيأَةُ ، بالكْسِر ، لُغَةٌ فيه. ، بالضَّ

اهُ تَْجِويَةً  قدو . : َرقَعَهُ بها ؛ َجوَّ  نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

ةُ و قاَل :  من األْرِض فيها ِغلٌَظ. ( 7)قِْطعَةٌ  الُجوَّ

حاحِ : النَّْقَرةُ في األرِض. النُّْقَرةُ في الَجبَِل وغيِرِه ، أَْيضاً :و  وفي بعِض نسخِ الّصِ

. لَْوٌن كالسُّْمَرةِ  أَْيضاً :و  وَصِدأِ الحِديد ، نَقَلَه الَجْوهِريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .«وَشقَّ األْرجاءَ  األْجواءَ  ثم فَتَقَ »قَْوُل علّيِ ، َرِضَي هللاُ تعالى عنه. ومنه للَهواِء بيَن السَّماِء واألْرِض ؛  َجوّ  : يُْجمعُ  األَجواءُ 

 .أَْجِويَة للُمْنَخفَض من األرِض على الَجوُّ  ويُْجَمعُ 

 ت.: ماٌء لبَني نميٍر بناِحيَِة اليَماَمِة ؛ نَقَلَهُ ياقو أَْجِويَةو
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 الماِء حيُث يُْحفَر له ، قاَل : َجوُّ و

 تُراُح إىل َجوِّ ا ِياِض وتـَنـحَتمي
ا اْنتََهْينا إلى الماِء قاَل : هذا  من الماِء ال يُوقُف على أْقصاهُ. َجوٌّ  وقاَل األْزهِريُّ : َدَخْلُت مع أَْعرابّيِ َدْحالً بالَخْلصاِء فلمَّ

__________________ 
 وصدره : 46وت ص ( ديوانه ط بري 1)

 اي لك من قربة مبعمر
 وعجزه يف اللسان والصحاح والتهذيب.

 برواية : 111/  1( ديوان اهلذليا 2)
 كبنضاح اخلزاعي حازت رنقه الريح

 ويف شرحه : جّوته : ساحته. والبيت يف اللسان كرواية الديوان والتهذيب.

 واألصر كالتكملة والنهاية.« سليمان»( يف اللسان : 3)
 .«جوِّ اخلُزَام »( يف التكملة : 4)
 ( يعين قوله :5)

 تـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــّو تـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاس حـــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــا 

 تـــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــض طـــــــــــــــــــــــاايت ومتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 (.عن التكملة)الطاايت : القطعان ا 

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ُجوهح ُجوهح.6)
 ( يف القاموس : الِقطحَعُة.7)
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ةُ و يرازي. الُجويُّ  ، بالضّمِ : قَْريةٌ باليمِن منها : عبُد الملِك بُن محمِد السَّْكَسكيُّ  ُجوَّ  من شيوخ أَبي القَاسم الّشِ

انِيَّةُ و  ، بالضّمِ والتَّْشديِد : محلَّةٌ بِمْصَر. الُجوَّ

اح الطائّيِ. الجوُّ و  : اسُم سيِف مقِل بِن الَجرَّ

 كما في الُمْحَكم. : َهًوى باِطٌن ؛ الَجَوى ي : [جوي]

 الُحْزُن. أَْيضاً :و

 الُمتَغَيُِّر. الماُء الُمْنتِنُ  وأَْيضاً :

 من ِعْشٍق أَو ُحْزٍن. الُحْرقَةُ وِشّدةُ الَوْجدِ  الَجَوى في الصحاحِ :و

 السُّلُّ وتَطاُوُل الَمَرِض. : الَجَوىو

ْدر. يأُْخذُ  داءٌ  قيَل : هوو  في الصَّ

وْصٌف  األَخيرُ  ؛ َجًوىو بالتَّْخفيفِ  َجوٍ  ، فهو َجّوى كَرِضَي ، ، َجِويَ  يأُْخذُ في الباِطِن ال يُْستَْمرأُ معه الطَّعاُم ، وقدوقيَل : كلُّ داٍء 

 بالَمْصَدِر.

 ٌ  ، كَرِضيٍَة. َجِويَةٌ و َجِويَّةٌ  واْمرأَة

 أَي اْستَْوَخُموها. ، «المدينَةَ  فاْجتََوُوا» العَُرنِيِّيَن :حِديُث ومنه ولم يُوافِْقه ؛  : َكِرَههُ  اْجتَواهُ و

 البِالَد إذا َكِرْهتَها وإْن كانْت ُموافِقَةً لَك في بََدنِك. اجتََوْيتَ  قاَل أبو زيٍد :

 أَْيضاً. ُمْجتَوٍ  ن لم تكْن ناِزعاً إلى َوَطنِك فإِنَّكالنِّزاُع إلى الَوطِن وَكراهةُ الَمكاِن وإن كْنَت في نِْعمٍة ، قاَل : وإ االْجتِواءُ  وقاَل في نواِدِره :

َء الطَّعاَم باألرِض وال الشَّراَب ، غير أَنَّك إذا أَْحبَْبَت الُمقاَم ولم يُوافِْقك طعاُمها وال شرابُها أَْيضاً أَن ال يَْستَْمِري االْجتِواءُ  قاَل : ويكونُ 

 .( 1)بُمْجتَوٍ  فأَْنَت ُمْستَْو بٌِل ولستَ 

 َغْيُر ُموافِقٍَة. كغَنِيٍَّة : ، َجِويَّةٌ و كفَِرَحٍة ، ، َجِويَّةٌ  وأَرضٌ  على َوْجَهْين. االْجتِواءَ  قاَل األْزهِريُّ : َجعََل أَبو زْيدٍ 

 قاَل ُزهيٌر : نَْفُسه منه وعنه ؛ َجِويَتْ و

هـــــــــا  جـــــــــِويـــــــــُت عـــــــــنـــــــــح  يشـــــــــــــــــــــــمـــــــــت نـــــــــيـــــــــبـــــــــهـــــــــا فـــــــــَ

ِدي لــــــــــــــو َأشــــــــــــــــــــــــــــاُء هلــــــــــــــا َدَواُء وَ     نــــــــــــــح (2)عــــــــــــــِ
 

  
 ، كِكتاٍب : ِخياطةُ َحياِء النَّاقَِة. لِجواءُ او

 البَْطُن من األرِض. أَْيضاً :و

 وقيَل : الباِرُز الُمْطَمئِنُّ منها. الواِسُع من األَْوِديَِة ؛ أَْيضاً :و

اِن ؛ أَْيضاً :و مَّ  وأَْنَشَد الجْوهِريُّ للراجِز ، وهو ُعَمُر بُن لََجأَ التِّْيِميُّ : ع بالصَّ

عـــــــــــــــــَ  عحســـــــــــــــــــــــــــــــا ميـــــــــــــــــَح واَء مـــــــــــــــــَ  ُ  ابملـــــــــــــــــاِء اجلـــــــــــــــــِ

لحســـــــــــــــــــــــــــا و     اَن مـــــــــــــاًء قــــــــــــــَ مـــــــــــــ  ر َ  الصـــــــــــــــــــــــــــ  (3)غـــــــــــــَ
 

  
اعي وِكنِفِه. أَْيضاً :و  ِشْبهُ َجْوَرٍب لَزاِد الرَّ

 قيَل : ومنه قْوُل ُزهيٍر : ماٌء بِحَمى َضِريَّةَ ، أَْيضاً :و

 (4)َعفا من آِ  فاِطمة اجِلَواُء 
 ع باليَماَمِة. أَْيضاً :و
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 أَو أََسٍد ؛ أَسافِل عدنةَ ، ومنه قَْوُل َعْنتََرةَ : واٍد في ِدياِر َعْبٍس  وأَْيضاً :

َلَة ابجِلَواِء َتَكل ِمي   (5)اي دار َعبـح
 من ِجْلٍد أَو َخَصفٍَة. ما تُوَضُع عليه الِقْدرُ  أَْيضاً :و

__________________ 
 .«ابجملتو »( عن التهذيب واللسان وابألصر 1)
 برواية : 14يوانه ط بريوت ص ( د2)

 غصـــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــت بــــــــــنــــــــــيــــــــــئــــــــــهــــــــــا فــــــــــبشـــــــــــــــــــــــمــــــــــت مــــــــــنــــــــــهــــــــــا 

 عـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــد  لـــــــــــــــــــــــــــو أردت هلـــــــــــــــــــــــــــا دواءو    

  

 ومل ينسبه أيضا : 491/  1ويف املقايي   .«.. بسبت بنيها» ويف التهذيب ا ومل ينسبه ا «بشمت بنّيها» فال شاهد فيها ا ويف اللسان :
 «.لو أردت هلا دواء بشمت بنيها»

 واألو  يف الصحاح.« اجلواء»ومعجم البلدان ( اللسان 3)
 وعجزه : 7( ديوانه ص 4)

 فيمُن فالقوادم فا ساء
 والبيت يف معجم البلدان ا وصدره يف اللسان والتهذيب.

 وعجزه : 15( معلقته ا ديوانه ص 5)
 عمي صباحاً دار عبلة واسلميو 
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 على القَْلِب. الِجياَوةِ و الِجياَءةِ و الِجياءِ و كالِجَواَءةِ  ؛ ِويَةٌ أَجْ  وقاَل أَبو َعْمرٍو : هو ِوعاُء الِقْدِر ؛ والَجْمعُ 

 .«قِْدٍر أََحبُّ إليَّ ِمن أَْن أَطَِّلَي بَزْعفَرانِ  بِجَواءِ  ألْن أَطَِّليَ »في حِديِث علّيِ : و

 بالَهْمز أَْجئِيةٌ. الِجياء وَجْمعُ 

حاحِ :   لُغَةٌ في جآوة الِقْدِر ، عن األَْحمر. الِجيَاءُ و الِجَواءُ ووفي الّصِ

 وهي بَِعيَدةٌ منه ؛ قاَل : باإِلبِِل : َدعاها إلى الماءِ  جاَوىو

 جاَو  هبا فهاَجها َجوحجاتُه
 بها ِمن جوو. جاَوى إنَّما هي ِمن َمْعناها ، وقد يكونُ  الَجْوجاةِ  بها ِمن لَْفظِ  جاَوى قاَل ابُن ِسيَده : وليَستْ 

 من باِهلَةَ قد َدَرُجوا فال يُْعَرفُون. بالكْسر : بَْطنٌ  ، ِجياَوةُ و

ْدرِ  الَجِويُّ و يُِّق الصَّ  يُبَيُِّن عنه لسانُهُ. يكادُ  ال من داٍء به ، كغَنِّيِ : الضَّ

 الُمتَغَيُِّر ؛ قاَل الشاِعُر : بتَْخِفيِف الياِء : الماُء الُمْنتِنُ  ، الَجِويو

اب  حـــــــــــــــــَ زاُج مـــــــــــــــــاَء ســـــــــــــــــــــــــــــــَ  مث كـــــــــــــــــان املـــــــــــــــــِ

ُروُ      طــــــــــــــــــح ٌن وال مــــــــــــــــــَ ٍو آجــــــــــــــــــِ (1)ال جــــــــــــــــــَ
 

  
 الماُء الُمتَغَيُِّر. وتَْشديِد الياِء َغْير َمْهموٍز : ، بالكْسرِ  الِجيَّةُ و

 وقاَل ثَْعلَب : الماُء الُمْستَْنِقُع في الَمْوِضعِ ، َغْيَر َمْهُموٍز ، يَُشدَُّد وال يَُشدَُّد.

ا َمْخلوٌط ببَْوٍل. ِجيَّةٌ ووفي نواِدِر األعراِب : وقيَّةٌ من ماٍء  ا ِمْلٌح وإمَّ  من ماٍء ، أَي ماٌء ناقٌِع َخبِيٌث ، إمَّ

اُء : هو الذي تَِسيُل إليه ال: في َهْبَطٍة وقيَل  يَْجتَِمُع فيه الماءُ  الذي أَو الَمْوِضعُ   ِمياهُ.أَْصلُها الَهْمز ثم ُخفِّفَْت. وقاَل الفرَّ

 وَجْيأَةٌ وُكلُّ ِمن كالم العََرِب. ِجيَّة قاَل َشِمٌر : يقالُ 

ِكيَّةُ الُمْنتِنَةُ  قيَل : هيو  ؛ ومنه الحِديُث : أنَّه َمرَّ بنَْهر جاَوَر ِجيَّة ُمْنتِنَة. الرَّ

 على ِوطائِها. الِقْدَر َعلَّْقتُها أََجَوْيتُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

جُ  َجِويَ   ، َكدٍو. َجوٍ  ُل ، َكَرِضَي : اْشتَدَّ َوْجُده ، فهوالرَّ

 األرْض : أَْنتَنَْت. َجِويَتِ و

 ، بالكْسِر : الفُْرَجةُ بيَن بُيوِت القْوم. الِجَواءُ و

 فالٍن. ِجَواءِ  يقاُل : نََزْلنا في

 ، كُسَمّيِ : ُجبَْيٌل نَْجِديُّ عْنَد الماَءةِ التي يقاُل لها الفاِلُق. ُجَويُّ و

 ، كحميا : ناِحيَةٌ نَْجِديَّةٌ ِكالُهما عن نَْصر. الجوياو

يليُّ ، عن أَنٍَس ؛  َجويَّةُ  وَكغَنِيَّة :  بُن إياٍس َشِهَد فَتْح ِمْصَر. َجِويَّةُ وبُن عبيٍد الّدِ

 .في أَْجَداِد ُعيَْينَة بن ِحصٍن الفََزاِريّ  ُجَويَّةُ والسََّمعّي عن ُعَمر ؛  ُجَويَّةُ  وكُسَميَّة :

ى بذِلَك إالَّ إذا كانْت كذِلَك ؛ قاَل : : االْسُت المكشوفةُ  ( 2)الَجْهَوةُ و  :[جهو]  ، ال تَُسمَّ
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َوتُهو  َفُض الش يحَخ فتَـبحدو َجهح  َتدح
 .كالَجْهوةِ  أَي َمْكشوفةٌ ، وقيَل : هي اسٌم لها َجْهوى ، يقاُل : اْستٌ  ويُْقَصرُ  بالمدِّ  كالَجْهواءِ 

ي : قاَل ابُن ُدَرْيٍد :  .َجْهَوتَهُ  َمْوِضُع الدُّبُِر من اإِلْنساِن ، قاَل : تقوُل العرُب قَبَح هللاُ  الَجْهوةُ  قاَل ابُن بَّرِ

، َحَكاه  َجْهَوى قالْت : يا َوْيِلي ، َذنٌَب أَْلَوى واْستٌ  !البهائِِم قالوا : يا َعْنُز جاَء القُرُّ قاَل الجْوهِريُّ : وِمن َكالِمهم الذي يََضعونه على أَْلِسنَِة 

 أَبو عبيٍد في كتاِب الغنِم.

__________________ 
 ( اللسان واألساس بدون نسبة ا والتهذيب وحباشيته نسبه  ققه لعدي بن زيد.1)
 ( ضبطت ابلقلم يف اللسان ابلضم.2)
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 والذَّنَُب أَْلَوى فأْيَن الَمأَْوى. َجْهَوى وفي األساِس : جاَء القُرُّ فما ِسالُحِك ، قالْت : ما لي سالٌح إال اْستٌ 

ذنَُب َجفاٌء وال َصْبر بي فقالْت : الشَّعَر دقاٌق والِجْلُد رقاٌق وال ؟* قُْلُت : وِمثْلُه ما نَقَلَه اللّْحيانيُّ قيَل للمعزى ما تَْصنَِعين في اللَّيلِة الَمِطيَرةِ 

 عن البَْيت.

ر اللّحيانيُّ َجفاء ، وعْنِدي أَنَّه ِمن النبو والتَّباُعِد وقلَِّة اللّزوِق.  قاَل ابُن ِسيَدهُ لم يُفَّسِ

 األََكَمةُ. : الَجْهَوةُ و

 ِمن اإِلبِِل. أَي الُمِسنَّةُ  القَْحَمةُ  وأَْيضاً :

به شْيُخنا وكلُّ ذلَك َخَطأٌ والصَّواُب الَهْجَمةُ من اإِلبِِل كما هو نَصُّ التْكملِة ولكنَّه َضبََطه بضّمِ وفي بعِض النُّسخِ  ْخَمة وَصوَّ ل.الضَّ  الجيِم فتأَمَّ

 .َجْهواءٌ  واْنقََشَع عنها الغَْيُم فهي السَّماُء : اْنَكَشفَْت وأَْضَحتْ  أَْجَهتِ و

 اْنكَشفَْت.و الطُُّرُق : وَضَحتْ  أُْجَهتِ و

 فالنَةُ على َزْوِجها : إذا لم تَْحبَْل. أَْجَهتْ و

 عليَّ ، أَي لم يُْعِطنِي شيئاً. فأَْجَهى يقاُل : سأَْلتُه فالٌن علينا : بَِخَل. أَْجَهىو

. جاهٍ  البيُت ، كَرِضَي : َخرَب ، فهو َجِهيَ و  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 عليه. بال ِستْرٍ  أَي ُمْجهٍ  وِخباءٌ  قاَل :

 : األَْصلَُع. األَْجَهىو

ً  أَتَْيتُه يقاُل :و  عالنِيَةً. ، أَي جاِهيا

ةَ  َجهَّىو  : وسَّعَها. تَْجِهيَةً  الشَّجَّ

 ، عن ابِن األْعرابّيِ. : الُمفاَخَرةُ  الُمجاهاةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. أَْجَهتْ  نحن أَي أَْجَهْينا  لنا السَّماُء ، نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

 الطَّريَق والبيَت : كَشفَه. أَْجَهىو

 َمْكشوٌف بال ستٍْر وال سْقٍف. ُمْجهىً و الَجَهاءِ  بيِّنُ  أَْجَهى وبيتٌ 

 لَك األَْمُر : َوَضَح. أَْجَهىو

 كجاٍه. َجْهوٌ  وبيتٌ 

 : ال يَْستُر ذنَبَُها َحياَءها. ( 1)َجْهو وعنزٌ 

اءُ  : (2)وقالْت أُمُّ حاتٍم العنزيّة   األَرُض التي ليَس بها َشَجر. الُمْجِهيَةُ و الَجهَّ

اءُ  وأَرضٌ   ٌء.: سواٌء ليَس بها شي َجهَّ

 الرُجل : َظَهَر وبََرَز. أَْجَهىو

 كَسْكرى. َجْهَوى نَّثِ ، قاَل : وقِياُس الُمؤ َجْهَوانُ  وفي األساِس : ويقُولوَن بيتٌ 

 قريباً ، وهو الموِضُع الذي تَْجتَمع إليه الِمياهُ ، واألَخيَرةُ تَُشدَُّد وتَُخفَُّف عن ثَْعلَب. «ج وي»في  : ذُِكَرتْ  الِجيَّةُ و الِجياَوةُ و الِجياءُ  ي : [جيا]
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ي :  ؛ قاَل ساِعَدةُ بن ُجوَءيَّة : ِجيٌّ  فِْعلَة ِمن الَجّوِ ، وهو ما اْنَخفََض من األرِض ، وَجْمعُها الِجيَّةُ  وقاَل ابُن بَّرِ

ه  لــــــــــُ فــــــــــَ ريف وَأســــــــــــــــــــــــح ــــــــــُ ٌف قـ عــــــــــَ ِه شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ ق وح ــــــــــَ نح فـ  مــــــــــِ

ِم     تـــــــــــَ اِن والـــــــــــعـــــــــــَ يـــــــــــ  ُ  ابلـــــــــــظـــــــــــ  طـــــــــــ  نـــــــــــَ ـــــــــــَ ييف تـ (3)جـــــــــــِ
 

  
َويَشة بيَن الَحَرَمْين ، وهو الذي  بالكْسِر : وادٍ  ِجيُّ و  ساَل بأَْهِله وُهم نِياٌم.عْنَد الرُّ

ً  ، َجيُّ و ة َوَرَدها فقاَل : بالفتْحِ : لَقَُب أَْصبَهاَن قديما مَّ  وإليه ماَل نَْصر ؛ وكاَن ذو الرُّ

َد مـــــــــا  عـــــــــح وح  بــــــــــَ َرة الشـــــــــــــــــــــــ  ظـــــــــح ي نـــــــــَ رحُت ورَائـــــــــِ ظـــــــــَ  نـــــــــَ

ر     اكــــــــِ ــــــــَعســــــــــــــــــــــَ ــــــــا وال ــــــــن يٍّ ل ن جــــــــَ و  مــــــــِ َدا اجلــــــــَ ــــــــَ (4)ب
 

  
تعالى عنه  ، أَو محلَّةٌ برأِْسها ُمْفرَدةٌ ، وقد اْستَْولَى عليها الَخراُب إالَّ أَبيات ، ومنها كاَن َسْلماُن الفاِرِسيُّ ، رِضَي هللاُ  ة بها هي : أو

.  والحافُِظ أَبو طاِهٍر الّسلفيُّ

__________________ 
 ( يف اللسان : جهواء.1)
 عنربية.( األصر واللسان ا ويف التهذيب : أم جابر ال2)
 واللسان والتهذيب. 194/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ( اللسان وفيه : والدساكر.4)
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 أَي األْعرابي ، وهو أَبو شنبل ، في أَبي َعْمرو الشَّْيبانّي : َغلَُط الَجْوهِرّيِ فاِحٌش في قْوِلهو

ٍة  قـــــــــّ رو َأخـــــــــا تـــــــــِ مـــــــــح  قـــــــــد كـــــــــنـــــــــُت َأحـــــــــجـــــــــو َأاب عـــــــــَ

اتُ     مــــــــــــ  لــــــــــــَ تح بــــــــــــنــــــــــــا يــــــــــــوم مــــــــــــُ مــــــــــــّ  حــــــــــــىت أَلــــــــــــَ

  

ه  تــــــــــُ ــــــــــّ يـ نــــــــــِ يــــــــــه مــــــــــَ طــــــــــِ رحء قــــــــــد ختــــــــــُح َ
 فــــــــــقــــــــــلــــــــــت واملــــــــــ

اتُ     ِه إايي مـــــــــــــــــئـــــــــــــــــيـــــــــــــــــّ تـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــّ طـــــــــــــــــِ  أَدح. عـــــــــــــــــَ

  

 كاَن ما جاَد د ال جاَد من َسَعةٍ و 

 هذا هو الصَّواُب في اإِلْنشاِد. (1)َضْربَجيَّاُت  َدراِهٌم زائفاتٌ 

حاح :  وفي الّصِ

 َجي ات َضرحبُ  ثالثٌَة زائِفاتٌ 
ب َجّيِ  ، ونَصُّ الَجوهِرّي : يْعنِي من َضْرب باْعتِبار أْجزائِها َجيًّا فإنَّه قاَل : أَي َضْرُب أَْصبَهاَن فََجَمعَ   وهو اسُم مدينَِة أَْصبَهان ُمعَرَّ

 َجْمُع َضْربَِجّيِ. ( 2)أَي َرِديئاتٌ  ، والقافِيَةُ َمْرفُوَعةٌ ، َضْربَِجيَّاتٌ  كما قَدَّْمنا والصَّوابُ 

 قاَل ابُن األَْعرابّيِ : ِدْرَهٌم َضْربَِجيُّ زائٌِف ، وإْن ِشئَْت قُْلَت زيف قسى.

ِرهم الزائِف لكوِن وهي الم َجّيِ  * قُْلُت : قَْولُهم ِدْرَهٌم َضْربَِجيٌّ زاِئٌف ، األْصُل فيه أَنّه ِمن َضْرب دينَةُ القديَمةُ ، ثم صاَر َعلَماً على الّدِ

تِها َصلُبَْت من طوِل الخباِء واْسَودَّْت ، ثم َجَمعُوه على َضْربَِجيَّات ، وَراَعى الَجْوهريُّ ذلَك فقاَل : يَْعنِي ِمن وهو َصِحيٌح  َجّيِ  َضْرب فِضَّ

ْسم بيَن َضْرب  وُهما ُمتَِّصلَتاِن وَكَسر التاَء وهي َمْرفوعةٌ ، وراَم شْيُخنا أَن يُجيَب عن الَجْوهري فلم يَْفعَل شيئاً  ِجيَّاتوإالَّ أَنَّه فََصَل في الرَّ

ٍل. اء الجراِصُل كعاُلِبٍط الَجبَُل وإنَّما هو الجرأصل الَجبَُل وفيه تأَمَّ  قابَلَهُ. إذا ُمجاياةً  من قُْربٍ  َجاياهُ  قاَل ابُن األْعرابِّيِ :و وَمثَّلَه بقَْوِل الفرَّ

 لُغَةٌ في الَهْمَزةِ. أَي ُمقابَلةً ، ُمجاياةً  َمرَّ بِيوَ 

 يقاُل : جاآني ، وقد تقدََّم هناك أَنَّهُ ُمْعتل العَْيِن َمْهموُز الالِم على الصَّواِب فَراِجْعه.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. ، بالكْسِر : ِوعاُء الِقْدِر ؛ الِجياءُ   نَقَلَه الَجْوهريُّ

 وقد تقدََّم للمصنِِّف قَريباً وهذا َمْوِضُع ِذْكِره.

 مع الواو والياء فصل احلاء
ا ءُ الشَّي َحبَاو : [حبو]  ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ : ، كُسُمّوِ : َدنَا ُحبُوَّ

َرَ  بــــــــــعــــــــــَد مــــــــــا و  اِ  َأطــــــــــح َو  كــــــــــبميِح الضــــــــــــــــــــــــ   َأحــــــــــح

نـــــــــاٍن مـــــــــن     يـــــــــح َت فــــــــــَ ا حتـــــــــَح بـــــــــَ رِّ وارِف حـــــــــَ (3)الـــــــــظـــــــــِّ
 

  
 للَخْمِسين : َدنَْوُت لها. َحبَْوتُ  ومنه

 وقاَل ابُن ِسيَده : َدنَْوُت منها.

 لَها أَي َدنَا لَها. َحباو َحبَاها قاَل ابُن األَْعرابي :

 الشَّراِسيِف أَي ُمْشِرُف الَجْنبَْيِن. لَحابِي وإنَّه ؛ ( 4)طالَْت فَتَدانَتْ   :َحْبواً  الشَّراِسيفُ  َحبَتِ و

ْلِب : اتََّصلّتْ  َحبَتِ و اج : األَْضالُع إلى الصُّ  وَدنَْت ، قاَل العجَّ

 (5)َحايب اجليوِد فاِرُض ا ُنحُجوِر 
 قاَل األَْزهرّي : يْعنِي اتِّصاَل ُرؤوس األَْضالعِ بَْعضها بِبَْعٍض ، وقاَل أَْيضاً :
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 (6)وحِر َدوحَسرِّي حايب ُجُيوِد الز  
 وقاَل آَخُر :

__________________ 
والبيت  (تكملة)وقوله : ميئات أي مئون ا وأصــــــــر مئة مئية بوزن معية ا فبخرجها عل  األصــــــــر « يوماً ملمات»( األبيات يف التكملة وفيها 1)

 الثالث يف الصحاح واللسان برواية خمتلفة سيذكرها الشارح.
 ٌت.( يف القاموس : َرِداي  2)
 ( اللسان.3)
(4.  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وَتَداَنتح
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ء الشديد.( اللسان والتهذيب ا والدوسري : اجلري6)
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 حَتحُبوا إىل َأصحالِبه أَمعاُ ه
 هنا تَتَّصل. تَْحبُو وقاَل أَبو الدُّقَْيِش :

 ، وبه فُسََّر قْوُل الراجِز : الَمِسيُل : َدنا بعُضهُ من بعضً  َحبَاو

 حتُبو إىل َأصحالِبه أَمعاُ ه
 والِمعَى : ُكلُّ ِمْذنٍَب بقَراِر الَحِضيِض.

ُجلُ  َحبَاو َكِب ؛  ، أَو على يََدْيه وُرْكبَتَْيه ، وقيَل : على المْقعَدةِ ، وقيَل : َمَشى على يََدْيه وبَْطنِه : َحْبواً  الرَّ الحِديُث : ومنه على الَمرافِِق والرُّ

 .«َحْبواً  لو يَْعلَموَن ما ِفي العَتْمِة والفَْجِر ألَتَْوهما ولو»

بيُّ  َحبَاو  ، كَسْهٍو : َمَشى على اْستِِه وأَْشَرَف بَصْدرِه. َحْبواً  الصَّ

 وقاَل الَجوهري : هو إذا َزَحَف ؛ وأَْنَشَد لعَْمرو بِن َشِقيٍق :

ِه لـــــــــو ال مـــــــــَ هـــــــــح ُد خـــــــــرٍ  مـــــــــَ عـــــــــح اُر وبــــــــــُ فـــــــــَ   الســـــــــــــــــــــــِّ

رحقــــــــــوِب     و عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــعــــــــــُ بــــــــــُ هــــــــــا حتــــــــــَح تــــــــــُ رَتكــــــــــح (1)لــــــــــَ
 

  
 * قُْلُت : هكذا َرَواهُ ابُن القَطَّاع ، ويُرَوى : وبُْعُده ِمن َمْهَمِه.

 .َحْبواً  فيْزَحفُ  يَْحبُو قْبَل أَن يقوَم ، والبَعيُر الَمْعقُول يَْحبُو قاَل اللَّْيُث : الصَّبيُّ 

 .َحْبواً  ، أَي َزْحفاً ، وما نَجا فالٌن إالَّ  َحْبواً  ويقاُل : ما جاَء إالَّ 

 َجَرْت. : َحْبواً  السَِّفينَةُ  َحبَتِ و

 ؛ نقَلَهُ الَجْوهري عن األَْصمعّي ؛ وأَْنَشَد البِن أَحمر : َحَماهُ وَمنَعَهُ  : َحْبواً  ما َحْولَه َحبَاو

هـــــــــــــــــــا و  بـــــــــــــــــــُ وحُ  ومل حيـــــــــــــــــــَح ِت الشـــــــــــــــــــــــــــــــــ   رَاحـــــــــــــــــــَ

ِدّر     ـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــُ ـــــــــــي ـــــــــــَ   ف ت عـــــــــــح ـــــــــــَ ٌر ومل يـ حـــــــــــح ـــــــــــَ (2)ف
 

  
 لم يَْلتَتِفْت إليها أَي أَنَّه ُشِغل بنَْفِسه ، ولو ال شْغله بنَْفِسه لحاَزها ولم يُفاِرقُها. يَْحبُها وقاَل أَبو حنيفَةَ : لم

ْك ُهزاالً. : َحْبواً  المالُ  َحبَاو. كحبَّاهُ تَْحبِيَةً  قاَل الَجْوهريُّ :  َرِزَم فلم يَتََحرَّ

اج يَِصُف قُْرقُوراً : َحبِيُّ و حابٍ  ُء له : اْعتََرَض ، فهوالشَّي َحبَاو  ، كغَنِّيِ ؛ قاَل العجَّ

 (3)فهو إذا َحَبا له َحيب  
 أَي اْعتََرَض له َمْوٌج.

ً  َحبَاو  .«أَْحبُوكَ  أاَل أَْمنَُحَك أاَل»حِديُث صالةِ التّْسبيح : ومنه ؛  َمّنِ ، أَو عامٌّ أَْعطاهُ بِال َجزاٍء وال  : َحْبوةً و َحْبواً  فالنا

 ، ُمثَلَّثَةً. الَحْبَوةُ و، كِكتاٍب ،  الِحباءُ  االسمُ و

 قَْوُل الفََرْزدق : الِحباءِ  وَجعََل اللْحيانيُّ َجِميَع ذِلَك َمصاِدِر ، وشاِهدُ 

فـــــُ  وَ  نــــــُ لـــــُ ُ
َب املـــــ َتصـــــــــــــــــــــَ م خـــــــاِد الـــــــذي اغـــــح هـــــُ  وســـــــــــــــــــَ

ُر و     قـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــُ َة يـ ـــــــــَ ن فـــــــــح ـــــــــاُء جـــــــــَ ب ِه كـــــــــان حـــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ (4)إل
 

  
 ِضدٌّ. في البَْيعِ ، فهو الُمحابَاةُ  ؛ عن ابِن األْعرابّيِ ولم يَْحِكه غيُرهُ ، ومنه َمنَعَهُ  : َحبَاهُ يَْحبُو ِحبَاءً و

جاِل : الحابِيو  ؛ وَكذِلَك البَعيُر. الُمْرتَِفُع الَمْنِكبَْيِن إلى العُنُقِ  ِمن الّرِ

هاِم ما يَْزَحُف إلى الَهَدفِ  الحابِي ِمن المجاِز :و  إذا ُرِمَي به. ِمن الّسِ
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ْقعة فهو خاِزٌق وخاِسٌق ، فإن جاَوَز  َحبَا يَْحبُو وقاَل القتيبيُّ : هو الذي يَقَُع دوَن الَهَدِف ثم يَْزَحُف إليه على األرِض ، وقد ، وإن أَصاَب الرُّ

 الَهَدَف وَوقََع خْلفَه فهو زاِهٌق.

ً  إنَّ »حِديُث عبِد الرحمِن : ومنه   وإن كاَن َضِعيفاً وقد أَصاَب الَهَدَف خيرٌ  الحابِي أَراَد : أَنَّ  ، «خيٌر من زاِهقٍ  حابِيا

__________________ 
 فيه :( الصحاح واللسان و 1)

 لو ال السفار وبُعُده من مهمةٍ 
 والتهذيب ا وقوله مل يعت  فيها مدر أي مل يطف فيها حالب حيلبها. 133/  2( اللسان والصحاح واملقايي  2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 واللسان وعجزه يف الصحاح.« غصب امللو َ »برواية :  158/  2( ديوانه ط بريوت 4)
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ه  ِمن الزاِهِ  الذي جاَزهُ  َماح َمثـََلاح لَوالَِياح َأَحُد ا يناُ  ا    َأو بعضــَ هح َرب الســ  ِب اهلََدَف ؛ ضــَ ِة َمرِِّه وقـُو تِه ومل ُيصــِ د  بشــِ
 وهو ضعيٌف ا واآخُر  وُز ا    ويبعُد عنه وهو قِوييف.

ي به نَْبتٌ  : الحابِيو ه ُسّمِ ه. لُحبُّوِ  وُعلُّوِ

 تُْنبِتُهُ. ُمْرتفعَةٌ ُمْشِرفةٌ  بهاِء َرْملَةٌ  ، الحابِيَةُ و

 في ثَْوٍب واِحٍد. االْحتِباءِ  نََهى عن»الحِديُث : ومنه ؛  بالثَّْوِب : اْشتََمَل ، أَو َجمع بيَن َظْهِره وساقَْيه بِعماَمٍة ونَْحِوها اْحتَبَىو

باليََدْيِن  االْحتِباءُ  ْجَمعُهما به مع َظْهِره ويَُشدُّه عليهما ، قاَل : وقد يكونُ قاَل ابُن األثيِر : هو أَن يَُضمَّ اإِلْنساُن ِرْجلَْيه على بَْطنِه بثَْوٍب يَ 

ك أَو زاَل الثَّْوُب فتَْبُدو   َعْوَرته.ِعَوَض الثّْوِب ، وإنَّما نََهى عنه ألنَّه إذا لم يكْن عليه إالَّ ثَْوٌب واِحٌد ُربَّما تََحرَّ

يَْمنَعهم ِمن السُّقوِط ويَِصير لهم  االْحتِباءَ  ألنَّ  اْحتَبى ِحيَطاُن العََرِب ؛ أَي ليَس في البراِري ِحيَطاٌن ، فإذا أَراَد أَْن يَْستَنِدَ  االْحتِباءُ  ومنه :

 كالِجداِر.

مِّ  الِحباءُ و، بالكْسِر ،  الِحْبيَةُ و، ويَُضمُّ ،  الَحْبَوةُ  االسمُ و الحِديُث ومنه عن الِكسائي جاَء بهما في باِب الَمْمدوِد ؛  ؛ األَخيَرتانِ  ، بالكْسِر والضَّ

ُض َطهاَرتَه لالْنتِقاِض. ويقُولوَن : االْحتِباءَ  ألنَّ  يْوم الُجُمعة واإِلماُم يْخَطبُ  الَحْبوةِ  : نُِهَي عن  ِحيَطاُن العََرِب. الِحباءُ  يَْجلَُب النَّوْم ويُعَّرِ

ْلم ال في الَحْرِب. ، الِحباءِ  فقاَل : عْندَ  ؟الَحْرِب أَْيَن الِحْلمُ  في َحِديِث األَْحنف : وقيَل له فيو  أَراَد : أَنَّ الِحْلَم يَْحُسن في الّسِ

 ؛ قاَل الشَّاِعُر : نََصَرهُ واْختَصَّه وماَل إليه ، بالكْسِر : ِحباءَ و َحاباهُ ُمحاباةً و

ٍة  قـــــــــــَ َت ذائـــــــــــِ ربح يـــــــــــزيـــــــــــُد فـــــــــــقـــــــــــدح فـــــــــــاَرقـــــــــــح  اصـــــــــــــــــــــــــح

ا و     ااَبكـــــــَ ِك حـــــــَ لـــــــح ُ
بـــــــاَء الـــــــذي ابملـــــــ ر حـــــــِ كـــــــُ (1)اشـــــــــــــــــــــح

 

  
 يَتَراَكمُ  ِمن األُفُِق على األَرِض ؛ أَو الذي ، كذا في النُّسخ والصَّواُب يُْشِرُف ؛ ( 2)السَّحاُب يُْشِرق أَي كعُتِّيِ : ، كغَنِّيِ ، ويَُضمُّ  الَحبِيُّ و

 بعُضه فَْوَق بعٍض.

 ِء القَْيِس :يَْعترُض اْعتِراَض الَجبَِل قْبَل أَْن يَُطبَِّق السَّماَء ؛ وأَْنَشَد الْمِرىوقاَل الَجْوهِريُّ : الذي 

ه  يضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَك َومـــــــــــِ رحقـــــــــــًا أُرِي ـــــــــــَ َر  بـ ـــــــــــَ  َأصـــــــــــــــــــــــــاِح تـ

ِر     لــــــــــ  كــــــــــَ يبِّ مــــــــــُ ِن يف حــــــــــَ َديــــــــــح ِض الــــــــــيــــــــــَ مــــــــــح لــــــــــَ (3)كــــــــــَ
 

  
 جاَء بِكلَْيهما ِشْعُر العََرِب ؛ قالِت اْمرأَةٌ : ، كما يقاُل له َسحاٌب ِمن َسَحَب أَْهدابَه ؛ وقد َحبَا من َحبِيٌّ  قيَل له

ري و  ــــــــــــــِ ب ــــــــــــــكــــــــــــــَ َف ال زححــــــــــــــُف َزحــــــــــــــح ــــــــــــــَ ــــــــــــــَر يـ ب ــــــــــــــح  أَق

ارَا     اء الـــــــــِعشـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــَ يـــــــــاَ  الـــــــــّرِعـــــــــاِء الـــــــــبـــــــــِ (4)ســـــــــــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل أَْوس :

ه  َدبــــــــــــُ يــــــــــــح َ  األرِض هــــــــــــَ َويــــــــــــح فيف فـــــــــــــُ  داٍن ُمســــــــــــــــــــــــــِ

نح قــــــــــــاَم ابلــــــــــــر اِح     ه مــــــــــــَ فــــــــــــعــــــــــــُ دح (5)يــــــــــــكــــــــــــاُد يــــــــــــَ
 

  
 ألَبيها فتَجاَوَزْت ذلَك :وقالْت صبيَّةٌ منهم 

ُه  رحكـــــــــــــــــــــــَ ِر بــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــَ  َأانَخ بـــــــــــــــــــــــِذي بــــــــــــــــــــــــَ

ا     تــــــــــــافــــــــــــَ ه كــــــــــــِ َديــــــــــــح (6)كــــــــــــَبن  عــــــــــــلــــــــــــ  َعضــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ه ِمن األَرِض. ي لدنُّوِ  وقال الَجْوهريُّ : يقاُل ُسّمِ

 ثم تَقافََز حتى يصيَب الغََرَض ؛ عن ابِن األَْعرابي. : َوقََع َسْهُمهُ دوَن الغََرِض  فأَْحبَى َرَمىوَ 

ُل ما ينبُت ِمن الَحّبِ ما لم يُْغَرْس ، ، كثُبٍَة : َحبَّةُ الِعنَِب. الُحبَةُ و  َكُهَدى. ُحبَى ج وقيَل : هي الِعنَُب أَوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْملُ  َحبَا ً  يَْحبُو َحْبواً  الرَّ  ، قاَل : حابٍ   ، فهو: أَْشَرَف ُمْعتَِرضا
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__________________ 
 واللسان والتهذيب بدون نسبة. 132/  2( من أبيات لعبد   السلود يعزي يزيد مبوت معاوية ويهنئه ابخلالفة البيان والتبيا 1)
 ( يف القاموس : ُيّشِرُف.2)
 ن عجزه يف الصحاح.واللسان وعجزه يف التهذيب واألساس وجزء م 59( من معلقته ا ديوانه ص 3)
 ( اللسان.4)
 واللسان. 15( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص 5)
 ( اللسان.6)
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وِف  قــــــــــــــــــُ رحِط والشــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ املـــــــــــــــــــِ اح  كـــــــــــــــــــَبن  بـــــــــــــــــــَ

ـــــــــــِف     رِي ِد الـــــــــــعـــــــــــَ قـــــــــــَ بـــــــــــا مـــــــــــن عـــــــــــَ اًل حـــــــــــَ (1)َرمـــــــــــح
 

  
ْمل. الَحْبوُ  وقاَل ابُن األَْعرابي :: والعَِريْف : ِمن ِرماِل بَني َسْعٍد   : اتِّساُع الرَّ

 ؛ قاَل َساِعَدةُ بُن ُجوَءيَّة : اْحتَبَى : تََحبَّىو

ِرٍف  واِرِس يف ُذ ابـــــــــــــــــــِة ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــح  أَرحُي اجلـــــــــــــــــــَ

ُب     وحكـــــــــِ َ
ّب  املـــــــــ وُر كـــــــــمـــــــــا حتـــــــــََ (2)فـــــــــيـــــــــه الـــــــــن ســـــــــــــــــــــــُ

 

  
 .ُمْحتَبُونَ  يقوُل : اْستَداَرِت النُُّسوُر فيه كأَنَّهم َرْكبٌ 

ّمِ وبالكْسر ؛ َذَكَرُهما يَْعقُوُب في اإِلْصالحِ ؛ قاَل : ويُْرَوى بيُت الفََرْزدِق : الِحبا للثَّْوبِ  الُحْبَوةِ  وَجْمعُ   ، بالضَّ

نـــــــــا و  مـــــــــائـــــــــِ لـــــــــَ ا حـــــــــُ بـــــــــَ ٍر حـــــــــُ هـــــــــح نح جـــــــــَ ر  مـــــــــِ  مـــــــــا حـــــــــُ

ُف و     نــــــــــ  عــــــــــَ روِف فــــــــــيــــــــــنــــــــــا يـــــــــــُ عــــــــــح َ
ُر املــــــــــ (3)ال قــــــــــائــــــــــِ

 

  
 ْدَرةٍ وِسَدٍر ، وَمْن َضمَّ فَِمثْل ُغْرفٍَة وُغَرف.بالَوْجَهْين َجِميعاً ، فََمْن َكَسَر كاَن كسِ 

 : بََرَك وَزَحَف ِمَن اإِلْعياِء. َحْبواً  البَعيرُ  َحباو

ْمِل فأَْشَرَف بَصْدِرِه ثم َزَحَف ؛ قاَل ُرْؤبَة :  وقيَل : ُكلَِّف تََسنَُّم َصْعِب الرَّ

ُعحتَـَبك 
َو امل َديحَت إن مل حَتحُب َحبـح  (4)َأوح

هامِ  االَحبَ و ي للشاِعِر يِصُف َجْعبة الّسِ ه من األرِض ، نَقَلَه الَجوهريُّ ، وأَْنَشَد ابُن بُّرِ ي لدنُّوِ  : ، كالعََصا : السَّحاُب ُسّمِ

عــــــــــــا آَزَرتح  وحٍب أُم  ِتســــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــُة جــــــــــــَ  هــــــــــــي ابــــــــــــح

ُب     ـــــــــــِ ـــــــــــاهـــــــــــا َذوائ ب رِي حـــــــــــَ ًة ميـــــــــــَح قـــــــــــَ ـــــــــــِ (5)َأخـــــــــــا ث
 

  
 أَي الثَّقيُل الُمْشِرُف. ، «يالحابِ  كأَنَّه الجبلُ »في حِديِث وهٍب : و

. ُمحاباةً  في البَْيعِ  حابَْيتهو  ؛ نَقَلَهُ الجْوهِريُّ

 ، كِكتاٍب : َمْهُر المْرأَةِ ، قاَل الُمَهْلِهُل : الِحباءُ و

َم مــــــــــــن  هــــــــــــمــــــــــــا فــــــــــــقــــــــــــُدهــــــــــــا اأَلراقــــــــــــِ حــــــــــــَ كــــــــــــَ  أَنــــــــــــح

بــــــــــــــاُء مــــــــــــــنح أََدِم     ٍب وكــــــــــــــاَن ا ــــــــــــــِ نــــــــــــــح (6)جــــــــــــــَ
 

  
 أَْرباَب نَعٍَم فيُْمهُروها اإِلبَل وَجعَلهم َدبَّاِغين لألََدِم.أَراَد : أَنَّهم لم يكونوا 

يٌر ، عن ابِن األَعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : أَْحبَى ورُجلٌ   : َضبٌِس ِشّرِ

هح و  مـــــــــــــــــُ زاُ  أَلـــــــــــــــــَ َّب ال يـــــــــــــــــَ ُر َأحـــــــــــــــــح دهـــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــ 

هح     مـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ بـــــــــــــــاِ  ثــــــــــــــــُ ُد   أَرحكـــــــــــــــاَن اجلـــــــــــــــِ (7)تـــــــــــــــَ
 

  
 ُجعَْيراَن : نَبٌت. َحبَىو

اِعي : الُحبيَّاوكُسَمّيِ ،  ، ُحبَيٌّ و  ، كثَُريَّا : َمْوِضعاِن ؛ قاَل الرَّ

تح  بــــــــــَ كــــــــــ  ِا ونــــــــــَ مــــــــــِ ــــــــــيــــــــــَ ا ابل يــــــــــ  ــــــــــَ بـ ن حــــــــــُ لــــــــــح عــــــــــَ  جــــــــــَ

ِر     يــــــــيــــــــدِة ابكــــــــِ ــــــــِورحٍد مــــــــن ضــــــــــــــــــــــَ يحســــــــــــــــــــــًا ل ــــــــَ بـ (8)كــــــــُ
 

  
 وقاَل القُطاميُّ :

 (9)ِمنح َعنح مَيِا ا ُبَـي ا َنظحرٌة قـََبُر 
 ؛ قاَل ُعَمُر بُن أَبي َربيعَةَ : ُحبَيَّات وَكذِلكَ 
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عــــــــــــــــــا أَ  ــــــــــــــــــ  رَتَب
ُ

الَ  واملــــــــــــــــــ َب  اأَلطــــــــــــــــــح  ملَح َتســــــــــــــــــــــــــــــــح

عــــــــــا     قــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ اِت َدواِرَس بـ يــــــــــ  ــــــــــَ بـ ِن حــــــــــُ طــــــــــح (10)بــــــــــبــــــــــَ
 

  
،  الُحبَيّ  وأَراُدوا الُحبَيَّا َمْوِضٌع شاِميٌّ ، وأَُظنُّ بالِحجاِز أَْيضاً ؛ وُربَّما قالوا ُحبَيَّاوَمْوِضُع تِهاِميُّ كاَن داَر األََسِد وِكنانَةَ ؛  ُحبَيُّ  وقاَل نَْصر :

 انتََهى.

__________________ 
 .«. من ُعق د العزيف.. يف : والشعوفالعز »ويف معجم البلدان « . العزيف.. والشفوف»( اللسان والتهذيب وفيهما : 1)
 واللسان. 177/  1( ديوان اهلذليا 2)
 واملثبت كرواية اللسان.« وال قائر ابلعرف»برواية  29/  2( ديوانه ط بريوت 3)
 .«املعتنك»( اللسان برواية 4)
 .«ابنة حوب»( اللسان وفيه 5)
 ( اللسان والتكمله والتهذيب.6)
 ( واللسان.7)
 .«جعلنا»وانظر ختر ه فيه ا واللسان وفيه « من ضئيدة»برواية :  136ديوانه ط بريوت ص ( 8)
 .«ا بيا»( معجم البلدان 9)
 ( اللسان.10)
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 : الضَّعيُف ، عاميَّةٌ. الحبيانو

 ةَ :قَصاُهم ويَُحوُط قََصاُهْم بمْعنَى واِحٍد ؛ وأَْنَشَد ألبي َوْجزَ  يَْحبُو وقاَل أَبو العباِس : فالنٌ 

ــــــــــــاُد  ن ٌد ســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــِ ب ــــــــــــح ل و َقصــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــا مــــــــــــُ ــــــــــــُ ب  حيــــــــــــَح

اُد     ـــــــــــ  ي هـــــــــــا مـــــــــــَ ـــــــــــِ ئ ئحضـــــــــــــــــــــــــِ ُر مـــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــِ (1)َأمحـــــــــــحَ
 

  
 ، عن ابن ُدَرْيٍد. َحتا َحتْواً  ؛ وقد : العَْدُو الشَّديدُ  الَحتْوُ و : [حتو]

 َكفَُّك ُهْدَب الِكساِء ُمْلَزقاً به. : الَحتْوُ و

 قاَل الَجوهِريُّ : يُْهَمز وال يُْهمز.

 ، وفي لُغٍَة َحتَأْتُه َحتْأً. َحتَْوتُه َحتْواً  اللْيُث :قاَل 

حاح. ، كغَنِّيِ : َسويُق الُمْقلِ  الَحتِيُّ  ي : [حتي]  ؛ كما في الّصِ

 .َحتِيٌّ  في حِديِث علّيٍ : فأَتَْيته بِمْرَوٍد َمْختُوٍم فإذا فيهو

  فأُِكَل ؛ وأَْنَشَد الَجوهريُّ للُمتَنَخل الُهَذلّي :ما ُحتَّ عن الُمْقل إذا أَْدَركَ  الَحتِيُّ  وقاَل أَبو حنيفَةَ :

مح  كــــــــــــــُ ُت انزِلــــــــــــــَ مـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ  ال َدر  َدّرِي ِإن َأطـــــــــــــــح

وُز     ــــــــــُ ن كــــــــــح ــــــــــرُب  مــــــــــَ دي ال ــــــــــح ن جِيِّ وعــــــــــِ رحَف ا ــــــــــَ ــــــــــِ (2)ق
 

  
َر البَْيُت ؛ الُمْقلُ  الَحتِيُّ  وقيَل :  أَو َرِديئُهُ أَو يابُِسهُ. نْفُسه ؛ وبه فُّسِ

بِيِل أَو َعَرقُهُ  : الَحتِيُّ و  وِكفافُه الذي في َشفَتِه. َمتاُع الزَّ

 ثُْفُل التَّْمِر وقُُشوُرهُ. : الَحتِيُّ و

ْمنُ  : الَحتِيُّ و . الّدِ  ؛ نَقَلَه األزهريُّ

 ؛ نَقَلَه ثَْعلَب ؛ وأَْنَشَد : قِْشُر الشَّْهدِ  أَْيضاً :و

جِيِّ و  َدٍب وحــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــَزغــــــــــــــــــــــــــح ُه ب ــــــــــــــــــــــــــح ت ــــــــــــــــــــــــــَ  أَتـ

َد طــــــــــــــــــِ     عــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ اِ  بـ ِك ومثــــــــــــــــــُ (3)رحٍم ولمــــــــــــــــــِ
 

  
 : ِخْطتُهُ وأَْحَكْمتُهُ. *وأَْحتَأْتُهُ  ، َحتيا ، أَي الثَّْوَب ، َحتَْيتُهُ و ؛ نَقَلَه األْزهريُّ عن ابِن األْعرابّيِ. : الَكثيُر الشُّْربِ  الحاتِيو

 فَتَْل األْكِسيَِة. فَتَْلتُهُ  قيَل :و

 .(5)صنفَةَ هذا الِكساِء ، وهو أَْن يُْفتل الِكساُء القُوَمِسيُّ  ( 4)اْحتُ  وقاَل َشِمٌر : يقالُ 

 لَما فُتَِل ِمن أَْهداِب الِعماَمِة بلُغَِة اليََمِن. الحتيةُ  * قُْلُت : ومنه

 وأَْنَشَد ابُن األَعرابّيِ : ؛ ( 6)ُمَوثَّقَةٌ  : أَي الَخْلقِ  ُمْحتاةُ  فََرسٌ و

ه و  تـــــــــــــُ ـــــــــــــح َويـ َراي  حـــــــــــــَ ـــــــــــــ  اِع الـــــــــــــثـ مـــــــــــــ  ٍب كـــــــــــــجـــــــــــــُ  هنـــــــــــــَح

     ِ فـــِ ـــح ي ِا خـــَ فـــــــاقـــَ تـــــــاِة الصـــــــــــــــــِّ اشـــــــــــــــــــــًا مبـــُحـــح (7)ِغشـــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  قاَل ابُن ِسيَدة : إنَّما أَرادَ   فقَلَب َمْوِضع الالم إلى العَْيِن ، وإالَّ فال ماّدة له يَْشتَق منها. ُمْحتَتيا

 الِكساَء إالَّ أَنَّه لم يُنَبّه على القَْلِب ، والَكِلَمة واِويَّةٌ ويائِيَّةٌ. حتَْوتُ  وَكَذِلَك َزَعَم ابُن األَعرابي أنَّه مثُْل قْوِلك

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كغَنِّيِ : َمتاُع البَْيِت. الَحتِيُّ 
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 ُء الغَْزِل.وأَْيضاً : َرِدي

ً و يَْحثِيِه َحثْواً و يَْحثُوهُ  التُّراَب عليه َحثَى يو : [حثي]  : هالَهُ وَرماهُ ؛ والياُء أَْعلى. َحثْيا

 فِي ُوُجوِه الَمدَّاِحين التُّراَب. اْحثُوا الحِديُث :ومنه 

 قَْوُل الشاِعِر : الحثى قاَل ابُن األَثيِر : يُريُد به الَخْيبةُ ؛ ومنهم ِمْن يْجِريه على ظاِهِره ؛ وشاِهدُ 

ه  تـــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــــــح وح َ حيــــــــــــــــــــــَ ُن أَدحَ. لـــــــــــــــــــــَ  اُ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ثــــــــــح     ِب مــــــــــن حــــــــــَ ِك الــــــــــرت حَب عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــر اكــــــــــِ (8)يــــــــــِ
 

  
__________________ 

 واملثبت كرواية التكملة.« ملبد»بد  « خمدر»( اللسان والتهذيب وفيهما 1)
 .«انزهلم»واللسان والتكملة والصحاح وفيها  15/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان.3)
ُتهُ »كذا ا وابلقاموس :   (*) تَـيـح  .«َأحح
 .«ضفة»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 4)
 .«القوس »( عن اللسان والتهذيب وابألصر 5)
 ( يف القاموس : ُمَوثـ ُقُه.6)
 ( اللسان وفيه : غشاشاً مبحنات.7)
 ا صن أوىل.ويرو  : « من حثو  لو تريدينه»وفيها :  137/  2( اللسان والتهذيب واملقايي  8)



18383 

 

 ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب بَْحثا باألِلِف وهي ناِدَرةٌ ، ونَِظيرهُ َجبَا يَْجبا وقاََل يَْقال. يَْحثِيو يَْحثُو التُّراُب نَْفُسهُ  فََحثَا

 .َحثيانو َحثَوان ، وتثنيته الحاثِي ، أَو الَمْحثُوُّ  ، كالثََّرى : التُّرابُ  الَحثَىو

 .الَمْحثِيُّ  : التُّرابُ  الَحثَى ه في َمْوِضع آخر :وقاَل ابُن ِسيدَ 

 ، كَحَصاةٍ وَحصى. َحثاةٍ  َجْمعُ  وَرِديئُه ؛ يُْكتَُب بالياِء واألِلِف ؛ قُشوُر التَّْمرِ  : الَحثَىو

ةً ، التِّْبنُ  : الَحثَىو  ؛ وأَْنَشَد الَجْوَهِريُّ : أَو ُدقاقُهُ  خاصَّ

ىَت  هـــــــــــــــا َأي  فـــــــــــــــَ ين عـــــــــــــــن َزوحجـــــــــــــــِ   َتســـــــــــــــــــــــــــــبَلـــــــــــــــُ
كــــــــــــــــــَ     ُروٌز وإذا جــــــــــــــــــاَع بــــــــــــــــــَ ب  جــــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــــَ

  

َو  و ي الــــــــــــنـــــــــــــ  قــــــــــــِ لــــــــــــح ُر الــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــَر وال يـــــــــــــُ  أَيحكــــــــــــُ

ا     ثـــــــــــــــــَ راَرٌة مـــــــــــــــــأَلئ حـــــــــــــــــَ ه غـــــــــــــــــِ (1)كـــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــ 
 

  
 ؛ عن اللّْحيانّي. أَو ُحطاُمه

 التِّْبُن المْعتَِزُل عن الَحّبِ. هو أَو

ْميِ : ما َرفَْعَت به يََدكَ  الَحثْيُ و  ؛ وفي بعِض األُُصوِل يََدْيَك. ، كالرَّ

ً  أَْعَطْيتُه : إذا له َحثَْوتُ و . يَِسيراً  شيئا  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

حاحِ. ، كثيَرةُ التُّرابِ  َحثْواءُ  أَرضٌ و  ؛ كما في الّصِ

 وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : َزَعموا وليَس بثَْبٍت.

 كالنَّافِقاِء. ْجر من ِحَجَرةِ اليَْربُوعِ ،: حُ  الحاثِياءُ و

ي : والَجْمعُ   .َحَواثٍ  قاَل ابُن بَّرِ

 بِرْجِل ِمن نافِقاِئِه ؛ عن ابِن األَعرابّيِ. يَْحثُو الذي أَو تُرابُه

 : َدقَّتْها. أَحاثَتْهاوالَخْيُل الباِلَد  أَْحثَتِ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. وِمن أَمثاِلهم : يا لَْيتني َحثاهُ يَْحثُوه : َمْصدرُ  التَّحثاءُ  عليه. يقاُل عْنَد تََمنِّي َمْنزلَِة من يُْخفَى له الَكراَمةُ ويُْظهُر له  الَمْحثِيُّ  ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

َّ رأَتْه في َوْجِهِه التّراَب تَْرئِيَةً لَجِليِسها بأَْن ال يَْدنَُو منها فيَطَِّلَع  َحثَتْ  اإِلهانَةُ وأَْصلُه أَنَّ رُجالً كاَن قاِعداً إلى اْمرأَةٍ فأَْقبَل َوِصيٌل لها ، فلما

 على أَْمِرهما.

 ، بالتْحِريِك. َحثَياتٌ  : ما َرفَْعَت به يََدْيك ، والَجْمعُ  الَحثْيةُ و

 أَي ثاَلُث ُغَرٍف بيََدْيه. ، َحثَياتٍ  على رأِْسه ثاَلثَ  يُْحثِي كان»حِديُث الغسل : ومنه 

 : َرَمى ُكلُّ واِحٍد في َوْجِه صاِحبِه التُّراَب. اْستَْحثُواو

 : أَْن يُْؤَكَل الُخْبُز بِال أََدٍم ؛ عن ُكراعٍ بالواِو والياِء ألنَّ الَمهما يَْحتملهما معاً ، َذَكَره ابُن ِسيَده. الَحثَاةُ و

 ؛ وأَْنَشَد اللْيُث لألْعشى : العَْقُل والِفْطنَةُ  ِر َمْقصوراً :أَي بالكسْ  ، كإلَى الِحَجاو : [حجو]

ٌة  الـــــــــــــَ يـــــــــــــ  ِن مـــــــــــــَ ـــــــــــــُغصـــــــــــــــــــــــــــح ُر ال ثـــــــــــــح َي مـــــــــــــِ  إذح هـــــــــــــِ

ر     ــــــــــــز ائــــــــــــِ ا ال جــــــــــــَ يَنح ِذي ا ــــــــــــِ يــــــــــــح ُروُ  عــــــــــــَ ــــــــــــَ (2)تـ
 

  
ة : أَْحجاءٌ  الِمْقداُر ؛ ج : الِحَجاو مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

ُه  ولــــــــــــــَ َه طــــــــــــــُ بــــــــــــــ  م شــــــــــــــــــــــــــــَ وحم مــــــــــــــن األاي  ــــــــــــــَ ــــــــــــــيـ  ل

ِر     جــــــــح َض الــــــــفــــــــَ لــــــــِ قــــــــَ نـــــــــح جــــــــاِء مــــــــُ (3)َذُوو الــــــــر أحي واأَلحــــــــح
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 والطََّرُف ؛ قاَل الشاِعُر : بالفتْحِ : النَّاِحيَةُ  : الِحَجاو

طــــــــــــــــَة  ِوايً و  ــــــــــــــــح ي طــــــــــــــــَ اًل يف مــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــَبن  َنــــــــــــــــَح

وارِهـــــــــــا وحـــــــــــجـــــــــــاهـــــــــــا و     َ قـــــــــــَ اح ُض بـــــــــــَ مـــــــــــح (4)الـــــــــــكـــــــــــِ
 

  
 ؛ قاَل ابُن ُمْقبل : أَْحجاءٌ  ج

الِد وال  جــــــــــــــاُء الــــــــــــــبــــــــــــــِ رحَء َأحــــــــــــــح َ
رُِز املــــــــــــــ  ال حيــــــــــــــُ

يــــــــُم     ىَن لــــــــه يف الســــــــــــــــــــــمــــــــواِت الســــــــــــــــــــــاللــــــــِ بــــــــح (5)تـــــــــُ
 

  
__________________ 

 ونسبه حباشيتها للجليح بن ِشيذ. 137/  2( الشطور يف اللسان ا والثالث والرابض يف التهذيب ا والرابض يف الصحاح واملقايي  1)
 يب.واللسان والتهذ 106( ديوانه ص 2)
 ( اللسان وفيه : منقلض الصخر.3)
 ( اللسان وفيه : با قرارها.4)
 ويرو  : أعناء.« ال حترز»ا ويف اللسان والصحاح  142/  2( التهذيب واملقايي  5)
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 ويُْروى أَْعناُء.

 ، كَحَصاةٍ ؛ قاَل : َحَجاةٍ  نُفَّاخاُت الماِء من قَْطِر الَمَطر ؛ َجْمعُ   (1) :الَحجاو

واِرِس ال أََر   رحيف يف الــــــــــــــفــــــــــــــَ ُب طــــــــــــــَ لــــــــــــــِّ  أُقـــــــــــــــَ

ِر     طــــــــح جــــــــاِة مــــــــن الــــــــقــــــــَ يِن كــــــــا ــــــــَ يــــــــح (2)خــــــــراقــــــــًا وعــــــــَ
 

  
 .الَحَجوات فُقَّاعةٌ تَْرتَِفع فَْوق الماِء كأَنَّها قاُروَرةٌ ، والَجْمعُ  الَحجاةُ  وقاَل األَْزهريُّ :

 .«كالَحجاةِ  قاَل لمعاِويَةَ وإنَّ أَْمَرَك كالُجْعُدبِة أَو»في حِديِث َعْمرو : و

ْمَزَمةُ   :الَحَجاو  والصَّواُب أنَّه َمْمُدوٌد ؛ قاَل الشاِعُر : ، ظاِهُره أنَّه بالقَْصرِ  بالكْسرِ  ( 3)كالِحَجا ، وهو في ِشعار الَمُجوِس ، الزَّ

ُجوِس يف ِحجاِئها 
َ
َزَمة امل  (4)َزمح

الُء واألَيا واإِلي  اُء.وقاَل ثَْعلَب : ُهما لُغَتاِن إذا فَتَْحت الحاَء قََصْرَت وإذا َكَسْرَت َمَدْدَت ، وِمثْلُه الصَّال والّصِ

يو ىواً بالقاِدِسيَِّة قد تَكنَّى رأَْيُت عْلج»الحِديُث : ومنه ؛  التََّحجَّ  .«فقَتَْلته تََحجَّ

ى قاَل ثَْعلَب : سأَْلُت ابُن األَْعرابي عن  زْمَزَم.: فقاَل  تََحجَّ

ةُ و األُْحِجيَّةُ  ُمخاِلفَةُ الَمْعنَى للّْفِظ ، وهي ، كُمْحِسنٍَة : ُمحِجيَةٌ  َكِلَمةٌ و مهما مع تَْشديِد الياِء والواِو. األُْحُجوَّ  ، بّضِ

 قاَل األَزهريُّ : والياُء أَْحَسن.

 : فاَطْنتُه فَغَلَْبتُه. فََحَجْوتُهُ  ، كِكتاٍب ، ِحجاءو حاَجْيتُهُ ُمحاجاةً و

حاحِ : َداَعْبتُه فَغَلَْبتُه. وبخّطِ أَبي زكريّا : َداَعْبتُه ال َغْير.  وفي الّصِ

 ْهل أَْيضاً.وهكذا هو بخّطِ أَبي سَ 

 .ُمْحِجيَةً  أَْلقَْيت عليه َكِلَمة حاَجْيتُه فََحَجْوتُه وقاَل األزهريُّ :

ةٍ  الُحَجيَّاو الَحْجوى االسمُ و  مع تَْشديد الياِء. ، بضمَّ

حاحِ : واالسمُ   عاَطاها الناُس بَْينهم.ما كذا وكذا وهي لُْعبة وأُْغلُوَطة يَتَ  ُحَجيَّاك: . ويقاُل األُْحِجيَّةُ و الُحَجيَّا وفي الّصِ

 قاَل أَبو عبيٍد : هو نحو قْوِلهم : أَْخِرج ما في يِدي ولك كذا وكذا.

 ، انتََهى. يُحاِجيكَ  في هذا أَي من ُحَجيَّاك وتقوُل أَْيضاً : أَنا

 .الُمحاجاةِ  اسمُ  الَحْجَوى وفي التَّهذيِب :

 .الَحْجَوى : تَْصغيرُ  الُحَجيَّاو

 باألَحاِجي أَي باألَغاِليِط.وهو يأتِينا 

ى به فثَبََت ، : أَقامَ  َحْجواً  بالَمكانِ  َحَجاو اج : َكتََحجَّ  به ؛ قاَل العجَّ

جـــــــــــــا  َن بـــــــــــــه إذا حـــــــــــــَ فـــــــــــــح كـــــــــــــُ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ن  يـ  فـــــــــــــهـــــــــــــُ

َزجــــــــا     نـــــــــح عــــــــبــــــــوَن الــــــــفــــــــَ لــــــــح يــــــــرِت يـــــــــَ بــــــــِ َف الــــــــنــــــــ  (5)عــــــــكــــــــُ
 

  
 (6)وأَْنَشَد الفاِرسيُّ لعماَرةَ بِن أَْيمن الّربابي : 

 (7)حيُث حَتَج   ُمطحرٌِ  ابلفاِلِ  
ُجلُ  ِء : َضنَّ بالشَّي َحَجاو ي الرَّ حاحِ وتقدََّم في الَهْمزةِ أَْيضاً. َحْجوة به ، وبه ُسّمِ  ؛ كما في الّصِ
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يُح السَّفينَةَ : ساقَتْها َحَجتِ و يُح إلى َمْوِضع كذا فَحَجتْها أَْقبَلت َسفينَةٌ »  :الحِديثُ ومنه ؛  الرَّ  أَي ساقَتْها وَرَمْت بها إليه. ، «الرَّ

رَّ  َحَجاو  َحِفَظهُ. : َحْجواً  الّسِ

__________________ 
 ( كذا ابألصر موافقاً ملا يف الصحاح والتهذيب.1)
 وعجزه يف التهذيب برواية :« حزاقاً »( اللسان وفيه : 2)

 عيناي فيها كا جاة من القطرو 
 ( يف القاموس : كاِ جاِء.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 واللسان واألو  يف الصحاح والتهذيب. 8( ديوانه ص 5)
 ( يف اللسان : الرابين.6)
 بدون نسبة. 142/  2( اللسان ا واملقايي  7)
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 وقاَل أَبو زْيٍد : َكتََمهُ.

لَ  َحَجاو  َهَدَر فَعََرفَْت َهِديَرهُ فَاْنَصَرفَْت إليه. : اً َحْجو الفَْحُل الشُّوَّ

 َوقََف. َحَجا َحْجواً  قاَل ابُن األعرابّيِ :و

ي العَْقل َمنَعَ  : َحَجا َحْجواً و  ألنَّه يَْمنَُع اإِلْنساَن ِمن الفََساِد. الِحجا ؛ ومنه ُسّمِ

 ، ومنه قْوُل أَبي شنبل في أَبي َعْمرو الشَّْيبانّي : ْنهُ َظنَّ األَْمَر فادَّعاهُ ظانّاً ولم يَْستَْيقِ  : َحجا َحْجواً و

قـــــــــًة  رٍو َأخـــــــــًا ثـــــــــِ مـــــــــح و َأاب عـــــــــَ جـــــــــُ  قـــــــــد كـــــــــنـــــــــُت َأحـــــــــح

اُت     مــــــــــ  لــــــــــِ وحمــــــــــًا مــــــــــُ تح بــــــــــنــــــــــا يـــــــــــَ مــــــــــ  (1)حــــــــــىت أَلــــــــــَ
 

  
 .«ج ى ى»وتماُمه في 

ُجلُ  َحجاو  وَظنَّهم َكذِلَك. َجزاُهمْ  كذا وكذا : القَْومَ  الرَّ

 ، فهو َحِجٌئ يُْهَمز وال يُْهَمز ؛ قاَل عِديُّ بُن زْيٍد : به ، َكرِضَي : أُوِلَع به ولَِزَمهُ  َحِجيَ و

رٌي  وســـــــــــــــــــــــــــــَ  َقصـــــــــــــــــــــــــــــِ
ُ

ه املـــــــــــــــ فـــــــــــــــِ ف  ألَنـــــــــــــــح  َأطـــــــــــــــَ

يــــــــــنــــــــــا و     ئــــــــــًا ضــــــــــــــــــــــــنــــــــــِ جــــــــــِ ه حــــــــــَ فــــــــــِ (2)كــــــــــاَن أبَنــــــــــح
 

  
 وتقدََّم في الَهْمزةِ.

 ؛ وفيه نََظٌر. ِضدُّ  ، فهو َعَدا : َحِجي يَْحجىو

 وَخِليٌق وَحِريٌّ به. َجِديرٌ  ، أَي كفَتَى َحَجىو َحجِ وه ، كغَنِّيِ ، ب َحِجيُّ  هوو

 ن.قاَل الجْوهِريُّ : كلُّ ذِلَك بمْعنًى إالَّ أَنَّك إذا فَتَْحت الجيَم لم تُثّنِ ولم تُؤنَّْث ولم تَْجَمْع كما قُْلناه في قَمَ 

في كّلِ ذِلَك ، وَمْن  َحِجيٌّ  ، وَكذِلكَ  َحِجياتٌ و َحِجيتانِ و َحِجيَةو َحُجونَ و َحِجيانِ  نََّث فقالَ ثنَّى وَجَمع وأَ  َحِجيٌّ و َحجٍ  وفي الُمْحَكْم : َمْن قالَ 

 لم يثّنِ وال َجَمَع وال أَنََّث بْل ُكّل ذلك على لَْفٍظ واِحٍد. ُحجىً  قالَ 

 بذِلَك وأَْحراهُ. أَْحجاهُ  وما .لَمْحجاةٌ  وإنَّهم لَمْحجاةٌ  وَمْقَمنَةٌ ، وإنّها لَمْجَدَرةٌ  أَْن يَْفعَل ذاَك ، أَي : لَمْحجاةٌ  إنَّهُ  َكذِلَك إذا قُْلَت :و قاَل الجْوهريُّ :

ِب الذي ال فِْعل له. أَْخِلْق به أَي به : أَْحجِ و  ، وهو ِمن التَّعَجُّ

 َشِحيٌح. : أَي لَُمحجٍ  إنَّهُ و

ثٌ  الِكْنِديُّ ، ُحَجيَّةَ  لَُح بُن عبِد هللِا بنِ ، كُسَميَّةَ : أَجْ  ُحَجيَّةَ  أَبوو عن الشَّْعبّي وِعْكِرَمة ، وعنه القطَّاُن وابُن نميٍر وخْلٌق وثَّقَهُ ابُن معيٍن  ُمحّدِ

ماَت َسنَة  ؛ ُعَمر أَحٌد إالَّ اْفتَقََر أَو قُتِلَ َرَوى عنه شريك أنَّه قاَل : َسِمْعنا أنَّه ما َسبَّ أَبا بَْكٍر و وغيُرهُ ، وَضعَّفَه النّسائي ، وهو ِشيعيُّ مع أَنَّه

 ، كذا في الكاِشِف. 145

 عن علّيِ وجابٍر ، وعنه الحكُم وأَبو إْسحق. تابِِعيٌّ  الِكْنِديُّ  بُن ُعَدّيِ  ُحَجيَّةُ و

 الُمعاَرَكةُ. ، كِكتاٍب : الِحجاءُ و

اعي : : ع أَْحجاءٌ و  ؛ قاَل الرَّ

ا  وِح كـــــــــــــــبهنـــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــُ
ُ
راِف امل ص َأطـــــــــــــــح ـــــــــــــــِ وال  قـــــــــــــــَ

ُر     وافــــــــــــِ ــــــــــــَ عــــــــــــاٌم ن ــــــــــــَ جــــــــــــاٍء ن ِة َأحــــــــــــح ــــــــــــرِجــــــــــــلــــــــــــَ (3)ب
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 التَّداِعي. التَّحاِجي

 بها. يَتَحاَجْونَ  وُهمْ 

 : أَصاَب ما ُحوِجَي به ، قاَل : اْحتَجىو



18388 

 

لـــــــــــــــي  جي وَرحـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ جي وراحـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ اصـــــــــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــنـــــــــــــــَ

جــــــــــَ و     ــــــــــَ ت ِن احــــــــــح مــــــــــَ ــــــــــِ جي ل عــــــــــا انقــــــــــَ (4)اهــــــــــا ِنســــــــــــــــــــــــح
 

  
 عْنِدي في كذا وال مكافأة أي ال ِكتْمان له وال َستْر عْنِدي. ُمحاجاةَ  وفي نواِدِر األْعراِب : ال

قَْت : ما اعي إذا َضبَّع َغنَمه فتَفَرَّ  فالٌن َغنََمه وال إِبِلَه. يَْحُجو ويقاُل للرَّ

 الماَء : أَي ال يمسُكه. يَْحُجو وِسقاٌء ال

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 .«ضنيناً »( اللسان والتهذيب وفيهما : 2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 110( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.4)
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 إبلَه ، ال يَْحفَظها. يَْحُجو وراعٍ ال

ىو  له : تَفَطََّن َوَزَكَن ؛ عن أَبي الَهْيثم. تََحجَّ

ة ِحًجا َمْن باَت على َظْهر بيٍت ليَس عليهِ »الحِديُث : ومنه ، بالكْسِر والفتْحِ : الّستُْر ؛  الِحجاو مَّ  .«فقد بَِرئَْت منه الذِّ

 : ما أَْشَرَف ِمن األرِض. الَحَجاو

 الَواِدي : ُمتْعََرُجهُ. َحجاو

 : الَمْلجأُ والجانُِب. الَحجاو

 ٍد ، عن اللْحيانّي.وال َمْلجأ بمعنًى واحِ  َمْحجا وما لَهُ 

 إلى بَني فالٍن : أَي الِجٌئ إليهم ؛ عن أبي زْيٍد. لََحِجيٌّ  وإنَّه

ىو َدهُ الشَّي تَحجَّ َدهُ وتَقَصَّ ة : َحجاهُ  َء : تَعَمَّ مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

ًة  رِيـــــــــــعـــــــــــَ جـــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــاش حتـــــــــــََ  فـــــــــــجـــــــــــاَءتح أَبغـــــــــــح

ا     ـــــــــاهلـــــــــُ ب ـــــــــِ هـــــــــا واحـــــــــت ـــــــــُ ي ـــــــــهـــــــــا َرمـــــــــح ـــــــــي الدًا عـــــــــل ـــــــــِ (1)ت
 

  
 : قََصَده واْعتََمَده ؛ وأَْنَشَد األزهريُّ لألَْخطل : َحجاهُ و

مح  هـــــــُ كـــــــُ ـــــــح ل عـــــــمـــــــان إذح عـــــــَ   مـــــــُ ـــــــ  ـــــــن ـــــــين ال وحان ب جـــــــَ  حـــــــَ

ُرو و     مــــــــح نــــــــا عــــــــَ مــــــــاِن حــــــــاَربــــــــَ عــــــــح ــــــــ  ين الــــــــنـ ر بــــــــَ بــــــــح ــــــــَ (2)قـ
 

  
ىو اء ؛ وأَْنَشَد البِن أَ بالشي تََحجَّ  ْحمر :ِء : تََمسََّك ولَِزَم به ، يُْهَمز وال يُْهَمز ، عن الفرَّ

جـــــــــــــــــ    جي حتـــــــــــــــــََ م  ُدعـــــــــــــــــاُء عـــــــــــــــــاِذلـــــــــــــــــَ  أصـــــــــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــِ نحســـــــــــــــــــــــــــــــَ  َأو ل ـــــــــــــــــَ َريت وتـ (3) خـــــــــــــــــِ
 

  
ى وقيَل :  تََسبق إليهم باللَّْوِم. تَحجَّ

ْيتُ  يقاُل : ىوبهذا الَمَكاِن أَي َسبَْقتكم إليه ولَِزْمته قَبلكم.  تَحجَّ . تََحجَّ  به : َضنَّ

. أَْحُجو وأَنا  به َخْيراً : أَي أَظنُّ

ىو  فالٌن بَظنِّه : إذا ظنَّ شيئاً ولَم يَْستَْيقْنه ؛ وأْنَشَد األزهريُّ للُكَمْيت : تحجَّ

وا  م فصــــــــــــــــــــــــاَدفــــــــــُ نح أَبــــــــــوهــــــــــُ جــــــــــ   أَبــــــــــوهــــــــــا مــــــــــَ  حتــــــــــَ

رح     هـــــــــِ رح َأابُه فـــــــــقـــــــــدح جـــــــــَ هـــــــــَ نح  ـــــــــَح واُه ومـــــــــَ (4)ســـــــــــــــــــــــِ
 

  
 منه شيئاً وما َهَجْوُت أَي ما َحِفظت منه شيئاً. َحَجْوتُ  وقاَل الِكسائي : ما

 .الَحْجوةُ  أَو الَجْحوةُ  الَحَدقةُ ؛ وِمثْلُه البِن ِسيَده وقاَل األَزهريُّ : ال أَْدِري أَهي الَحْجوةُ  وقاَل اللْيُث :

وقيَل : َمْعناه أَْعقَل حّيِ ؛ وأَْنَشَد  «َحّيِ بالكوفُة أَْحَجى دانَ معاشَر َهم»الحِديُث : ومنه أَْن يكوَن كذا ، أَي أََحقُّ وأْجَدُر وأَْولى ؛  أَْحَجى وهو

ي لَمْخُروعِ بِن رفيع :  ابُن بَّرِ

ُذاب  و  جــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــنــــــــــــــــاِس َأن نــــــــــــــــَ  حنــــــــــــــــن َأحــــــــــــــــح

ا    بـــــــــــــــ  ِديـــــــــــــــُب عـــــــــــــــَ رحمـــــــــــــــٍة إذا اجلـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــن حـــــــــــــــُ

  

 (5)القاِئدوَن اخليَر ُجرحداً قـُب ا و 

ىو َر حِديُث العْلجِ بالقاِدِسيَّة.أَي ُمْنعََرج ال الَحجا : لَِزمَ  تََحجَّ  واِدي ؛ وبه فُّسِ

 : الغَديُر نْفُسه. الَحجاةُ و

 اللْحُم : تَغَيَّر ِريُحه من عاِرٍض يصيُب البَعيَر أَو الشَّاةَ. اْستَْحَجىو
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أَِلفُه فجعَْلناه ِمن األَْغلَب عليه وهو الياء ، وبذِلَك أَْوصانا أَبو علّيِ ٍء اْنقَلَبَْت قاَل ابُن ِسيَده : َحَمْلنا هذا على اليَاِء ألنَّا لم نَْعرْف من أَّيِ شي

 الفاِرِسيُّ ، رِحَمه هللا تعالى.

 اقها.َزَجَرها وس ، كِكتاٍب ، ولم يَْذُكِر الَجْوهِريُّ األَِخيَرةَ : ِحداءً و ، كغُراب ، ُحداءً و ، بالفتْحِ ، َحْدواً  بها َحداواإِلبَِل ،  َحداو : [حدو]

__________________ 
 برواية : 536( ديوانه ص 1)

 فجاء أبعياش حتر  شريعة
 .142/  2وصدره يف املقايي  « واعتداهلا»ويف الصحاح « واختباهلا»واملثبت كرواية اللسان والتهذيب ا ويف األصر 

 .«ع »بد  « عص»واللسان والتهذيب : ويرو  :  200( ديوانه ص 2)
 وصدره يف التهذيب.«  خران»والصحاح وفيهما : ( اللسان 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 .«إذا ا ديث عّبا»( اللسان وفيه 5)
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 َسْوُق اإِلبِِل والِغناُء لها. الَحْدوُ  وقاَل الَجْوهِريُّ :

 ؛ عن أَبي حنيفَةَ ؛ وأَْنَشَد : كاْحتََداهُ  الليُل النَّهاَر ؛ َحَدا ؛ ومنه ال أَْفعَله ما تَبِعَهُ  ٍء :، وكذا كّل شي اللّْيُل النَّهارَ  َحداو

بُورِ   حىت احَتَداُه َسَنَن الد 
ً  تَحاَدتِ و  ؛ قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : اإِلبُِل : ساَق بعُضها بَْعضا

ه  ُروضـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــه حـــــــــــــىت  إذا مـــــــــــــا عـــــــــــــُ ُت ل ـــــــــــــح  أرُق

رُ     ــــــــــُ هــــــــــا بـ تــــــــــح اَدتح وهــــــــــاجــــــــــَ ريُهــــــــــا حتــــــــــَ طــــــــــِ (1)وٌ  تــــــــــُ
 

  
 في دى دى كما َسيَأْتي. الُحداءِ  وأَْصلُ 

 ، كَكتَّان ؛ قاَل : َحدَّاءُ و حادٍ  رُجلٌ و

اًء قُراِقراي  و   كان َحد 
ةٌ و أُحِديَّةٌ  بَْينهمو ِهما مع التَّْشديِد : أُْحُدوَّ  به ، عن اللْحيانّيِ. الُحداِء يْحُدونَ  نَْوٌع من ، بضّمِ

 ؛ قاَل : : األْرُجُل ألنَّها تَتلُو األَْيِدي الَحواِديو

ا  واُ  اأَلايدي وا ــــــــــــــــــــواِدي كــــــــــــــــــــبهنــــــــــــــــــــ   طــــــــــــــــــــِ

ا     هــــــــا ُنســــــــــــــــــــــاهلــــــــُ نــــــــح بيف طــــــــاَر عــــــــَ يــــــــُج قــــــــُ احــــــــِ (2)لــــــــََ
 

  
اج : تَْحُدو ألَنَّها : ِريُح الشَّمالِ  الَحْدواءُ و  السَّحاَب أَي تَسوقُه ؛ وأْنَشَد الَجوهِريُّ للعجَّ

وِر  واُء جــــــــــــــاَءتح مــــــــــــــن بــــــــــــــالِد الــــــــــــــطــــــــــــــ  دح  حــــــــــــــَ

وِر     اِم اخلـــــــــــــُ هـــــــــــــَ يـــــــــــــَر اجلـــــــــــــَ ي أَراعـــــــــــــِ رحخـــــــــــــِ (3)تــــــــــــــُ
 

  
 قاَل : وال يقاُل للُمَذكَِّر احدى.

 بنَْجٍد ، عن ابن ُدَرْيٍد. ع : َحْدواءُ و

 وهو َغلٌَط. َحَدْودوى  النُّسخِ ؛ وفي بعِض  ع ، َكَشَرْوَرى : ( 4)َحَدْوَدىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

.: أَواِخُر كّلِ شي الَحواِدي  ٍء ؛ نَقَلَه األَزهريُّ

ة : َحاِديوثاَلٍث  َحاِدي ويقاُل للعَْيرِ  مَّ  ثَماٍن إذا قَدَّم أماَمه ِعدَّة من أُتُنِه ، وأَْنَشَد الَجْوهريُّ لذي الرُّ

ن  بـــــــــــه  هـــــــــــُ فـــــــــــَ لـــــــــــح ي خـــــــــــَ ه حـــــــــــَا يـــــــــــرمـــــــــــِ  كـــــــــــبَنـــــــــــ 

ـــــج     ي مـــــــاحـــــِ ِب الســـــــــــــــــــ  قـــــــح الٍث مـــــَن ا ـــــُ ـــــَ اِدي ث (5)حـــــــَ
 

  
يُش السَّْهم : تَبِعَه. َحداو  الّرِ

 والعَْير أُتُنَه : تَبِعَها.

 عليه كذا أَي بَعَثَه وساقَهُ. َحداهُ و

. وقد تقدََّم في الَهْمزةِ. (6)، كعُلُّوِ  الُحُدوُّ و  : لُغَةٌ في الِحَدأَة ألَْهِل مكَّة ، نَقَلَه األْزهريُّ

 النْجم : الدَّبََراُن. حاِديو

 : بَْطٌن ِمن العََرِب. حادٍ  وبَنُو

 .الحاِدي حداةٌ  وَجْمعُ 
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. َحًدى ، َكَرِضَي ،بالَمكاِن  َحِديَ  ي : [حدي]  : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 ، وقد ذُِكَر في الَهْمز أَْيضاً. لَِزَمهُ فلم يَْبَرحْ  وقاَل أَبو زْيٍد :

 رُجٍل من ِكنانَةَ في أَْجداِد أَبي الطُّفَْيل ؛ ويقاُل فيه بالجيم أَْيضاً. ( 7)، كُسَمّيِ : اسمُ  ُحَديٌّ و

ً  : إذا أَْحَدىو َد شيئا اغانيُّ ، تَعَمَّ  .كتََحدَّاه ؛ نَقَلَه الصَّ

ُد للشي الحاِدي وقاَل أَبو َعْمرٍو : اهُ بمْعنَى واِحٍد ، قاَل : ومنه قَْوُل ُمجاهد  تََحدَّاهُ و َحَداه ِء. يقاُل :الُمتَعَّمِ اَء فأَْقَرأُ ،  أَتََحدَّى كنتُ : وتََحرَّ القُرَّ

د.  أَي أَتَعَمَّ

ّمِ وفتحِ الدَّالِ  الُحَديَّاو  الُمناَزَعةُ والُمباَراةُ. وتَْشِديِد الياِء ، ولو قاَل كالثَُّريا كاَن أَْخَصر : ، بالضَّ

__________________ 
 واللسان. 212/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( اللسان.2)
ال غري « جبا  الطور»واألو  يف الصحاح والتكملة قا  الصاغاين : والرواية : من  «من جبا  الطور تزج » واللسان وفيه 229( ديوانه ص 3)

 «.حدواء»ومعجم البلدان « من أعاد الطور»وفيها :  35/  2ا واألساس ا واملقايي  
 ذرة ا ويرو  ابلقصر.. وألف ممدودة ا موضض يف بالد ع.. ( يف معجم البلدان : حدوداٌء بفتحتا4)
 واألساس. 35/  2والبيت يف اللسان والتكملة وعجزه يف الصحاح والتهذيب واملقايي  « حادي مثانِ »برواية  73( ديوانه ص 5)
 وكال ا ضبرت قلم.« ُحَدايًّ »ويف التهذيب « ِحدايًّ »( يف اللسان 6)
 وينها.( يف القاموس : اسٌم ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فسقرت تن7)
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 ر.: إذا باَراهُ وناَزَعهُ الغَلَبَِة ، وقد نَقَلَه الَجْوهريُّ كابِن ِسيَده فال مْعنَى لِكتابَِة المصنِِّف هذا الَحْرف باألَْحم تََحدَّى قدو

 صاحبَه الِقراَءةَ والّصراَع ليَْنُظَر أَيُّهما أَْقَرأُ وأَْصَرع. تََحدَّىو، العََرَب بالقُْرآِن  وسلمعليههللاصلىَرُسوُل هللِا  تََحدَّىومنه 

َمْخشري : وأَْصلُه في الُحَداِء يَتبَاَرى فيه ويَتَعاَرَضان فيَتَحدَّى كلُّ منهما صاِحبَه ، أَي يَْطلُب ُحَداَءه ، كما تقوُل توفَّاه  الَحاِديَانِ  قاَل الزَّ

 َ ل.بمْعنَى اْستَْوفاه ، انتَهى فتَأ  مَّ

 ، عن ُكراعٍ. من النَّاِس : واِحُدُهم الُحَديَّاو

 وجاِرني وأَْنَشَد : اْبُرْز لي وْحَدكَ  بهذا األَْمِر ، أَي ُحَديَّاكَ  أَنا في التْهذيِب : تقوُل :و

ــــــــــــــعــــــــــــــاً  ي هــــــــــــــُم مجــــــــــــــَِ لــــــــــــــِّ ــــــــــــــاِس كــــــــــــــُ ــــــــــــــن َداي  ال  حــــــــــــــُ

ـــــــــــا     ـــــــــــن ي ـــــــــــِ طـــــــــــُوِب اأَلو ل َب يف اخلـــــــــــُ لـــــــــــِ غـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــنـ (1)ل
 

  
 ُكلُثوم :وقاَل َعْمُرو بُن 

ــــــــــــــعــــــــــــــاً  ي م مجــــــــــــــَِ هــــــــــــــِ ــــــــــــــاِس كــــــــــــــلــــــــــــــِّ ــــــــــــــن َداي  ال  حــــــــــــــُ

ا     يـــــــــــنـــــــــــَ نـــــــــــِ يـــــــــــهـــــــــــمح عـــــــــــن بـــــــــــَ نـــــــــــِ ًة بـــــــــــَ قـــــــــــاَرعـــــــــــَ (2)مـــــــــــُ
 

  
 اللَّْيُل النهاَر. َحدا ، أَي ما أَبَداً  : أَي الدَّْهرِ  َحَدا ال أَْفعَلُهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُدهم. يَتَحدَّاهم أَي ُحَديَّاهم يقاُل : هو  ويتَعَمَّ

 أَةِ على َولَِدها : َعَطفَْت ، عن أَبي زْيٍد.وحديَُث المرْ 

 عليه : إذا َغِضَب ، عنه أَْيضاً. حدىو

 لُغَةُ أَْهِل الحجاِز في الِحَدأَةِ ؛ نَقَلَه أبو حاتِم في كتاِب الطيِر. الُحَديَّاو

 ً  .الُحَديَّةو الُحَديَّات وهي أَْيضا

، كغَنِيّة : َمْوِضٌع باليََمن في الجباِل يسُكنُه بَنُو الَجْعد وبَنُو واقد ، وقد َسِمْعُت به  َحِديَّةُ وهذا : أَي َشْكلُه ؛ عن األَْصمعّي.  ُحَديَّا وهذا

 الحِديَث.

 هات.وقاَل أَبو َزْيٍد : يقاُل : ال يقوُم بهذا األَْمِر إالَّ ابُن إْحَداها ، أَي إالَّ َكريُم اآلباِء واألُمّ 

 ، زاَد واألْزهريُّ : على ِمثاٍل. قَدََّرها وقََطعَها ، كِكتاٍب : ِحذاءً و َحْذواً  النَّْعلَ  َحَذاو : [حذو]

 قَدََّرُهما عليهما. : أَي النَّْعَل بالنَّْعِل والقُذَّةَ بالقُذَّةِ  َحَذاو

حاحِ : قَدََّر كلَّ واِحَدةٍ على صاِحبَتِها ، ومنه الَمثَُل   القُذَّةِ بالقُذَّةِ. َحْذوَ  :وفي الّصِ

. الِحَذاءِ  ويقاُل : هو َجيِّدُ   أَي َجيُِّد القَّدِ

ُجَل نَْعالً : أَْلبََسهُ إيَّاها ؛ َحَذاو  .كأحذاهُ  الرَّ

 نَْعالً َحَملَهُ على نَْعل. َحذاهُ وله نَْعالً  َحَذا وقاَل األزهريُّ :

 ، وأَْنَشَد للُهَذلي : أَْحذانِي نَْعالً ، وال يقالُ  َحذانِي وقاَل األْصمعيُّ :

عــــــــــــــاد  تح نــــــــــــــِ ِذمــــــــــــــَ ذاين بــــــــــــــعــــــــــــــَدمــــــــــــــا خــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــرُ     لــــــــــــــــــِ َم اخلــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــح ُه نــــــــــــــــــِ ُة إنــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــ   رُبـــــــــــــــــــَ

  

بِّ  َويح ِمشـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــَ نح صـــــــــــــــــــــــــــَ ِ مـــــــــــــِ اح تـــــــــــــَ وحرِكـــــــــــــَ  مبـــــــــــــَ

ـــــــــــــُر     ي ا مجـــــــــــــَِ ُد ـــــــــــــُ قـــــــــــــح رياِن عـــــــــــــَ ـــــــــــــِّ ـــــــــــــث ن ال (3)مـــــــــــــِ
 

  
 .اْستَْحَذْيته فأَْحذانِي: نَْعالً أَْعَطْيتُه نَْعالً ، تقوُل منه  أَْحَذْيتُه وقاَل الَجْوهِريُّ :
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 أَي تَْعملوَن مثَْل أَْعماِلهم. ، «النَّْعِل باألُْخَرى َحْذوَ  لَتَْرَكبُنَّ َسنََن بَمْن كاَن قَْبلَُكم»الحِديُث : ومنه ؛  َزْيٍد : فَعََل فِْعلَه َحَذا َحْذوَ و

بها في ُوُجوِه  فََحَذا فأََخَذ منها قَْبَضةً من تُرابٍ »حِديُث ُحنَْين : ومنه بمْعنًى واِحٍد ؛  َحثَاهُ و التُّراَب في ُوُجوِهِهم اَحذَ  قاَل ابُن الفََرج :و

 .«الُمْشرِكين

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 .35/  2والصحاح والتهذيب ومل ينسبه ا وصدره يف املقايي  واللسان  368/  2( معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 2)
 واللسان والتهذيب.« ُدبية» يف شعر أيب خراش اهلذد ا برواية : 140/  2( ديوان اهلذليا 3)
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 قاَل ابُن األثيِر : أَي َحثَا على اإِلْبداِل ، وُهما لُغَتاِن.

 والَمْعروُف بالياِء.: ، قاَل  َحَذاه يَْحِذيه ؛ عن أَبي َحنيفَةَ ، وهي لُغَةٌ في قََرَصهُ :  يَْحذُوه َحْذواً  الشَّراُب ِلسانَه َحَذا من المجاِز :و

 أَْعَطاهُ. : َحْذواً  َزْيداً  َحَذاو

ي ألبي ذَُؤْيٍب : ، بالكْسِر : العَِطيَّةُ  الِحْذَوةُ و  ؛ وأنَشَد ابُن بَّرِ

هــــــــــــا قــــــــــــائــــــــــــلــــــــــــٍة مــــــــــــا كــــــــــــاَن حــــــــــــِ و  لــــــــــــِ قــــــــــــح َوَة بـــــــــــــَ  ذح

ِر     رحٍد وكــــــــــاهــــــــــِ ــــــــــَ اِء قـ ٍذ مــــــــــن شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ ئ ــــــــــَ دات (1)غــــــــــَ
 

  
غيَرةُ ؛ وقد الِقْطعَةُ من اللَّحم أَْيضاً :و  إذا قََطعَها. ِحْذَوةً  منه َحَذا الصَّ

 وقابَلَه. آزاهُ  : َحاَذاهُ ُمحاذاةً و

حاحِ. َحاذاهُ و بِحذائِهِ  ِزنَةً ومْعنًى. يقاُل : َجلَسَ  : اإِلزاءُ  الِحَذاءُ و  صاَر بإزائِِه ؛ كما في الّصِ

 .ُمحاذاكَ و، بكسِرِهنَّ ،  ِحَذتَكَ و ِحْذَوتَكَ و ِحذاَءكَ  يقاُل : هوو

حاحِ ؛ داِرهِ  ِحْذَوةَ  داِري ويقاُل أَْيضاً : ً  َحْذُوهاو ، كِعَدةٍ ، ِحَذتُهاو ، بالكْسِر والضّمِ ، كما في الّصِ ؛  إزاُؤها : أَي ، بالفتْحِ َمْرفُوعاً وَمْنصوبا

 قاَل الشَّاِعُر :

ِه  بــــــــِ كــــــــِ نــــــــح َو مــــــــَ ذح ُك الشــــــــــــــــــــــمــــــــُ  إال  حــــــــَ لــــــــُ دح  مــــــــا تــــــــَ

ُر     ا اهلـــــــــامـــــــــاُت والـــــــــَقصـــــــــــــــــــــــَ وحمـــــــــٍة ُدوهنـــــــــَ (2)يف حـــــــــَ
 

  
 أَي َمسافَتُهما ِمن الحرِم َسواٌء. ، قََرنٍ  َحْذوَ  في حِديِث ابِن عباٍس : ذاُت ِعْرقٍ و

 في أْمِرِه ؛ وهو مجاٌز. اْقتَدى به ؛ وفي التْهِذيِب : على ِمثَاِلِه ، أَي ِمثالَهُ  اْحتََذىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َرهُ.  يَْحذُوه الِجْلدَ  َحَذا ةُ تقوُل : الِحذاءُ و: قَوَّ  .الِحْذَوةُ  ، كِكتاٍب : النَّْعُل والعامَّ

 وأَْيضاً : ما يََطأُ عليه البَِعيُر من ُخفِّه والفََرُس من حاِفِره يُشبَّه بذِلَك.

  وقَْطع األرِض وعلى ُوروِد الِمياِه.أَْخفافَها ، أَراَد أَنَّها تَْقَوى على الَمْشيِ  بالِحَذاءِ  َعنَى «وِسقاؤها ِحَذاؤها َمعَها»حديُث ضالِة اإِلبِِل : ومنه 

 تَُجْد نَْعالهُ. َحذَّاءً  ، ككَّتَّان : صانُِع النِّعاِل ؛ ومنه الَمثَُل : ِمْن يَكُ  الَحذَّاءُ و

ا يُْرَمى به ؛  الِحَذاَوةُ و الُحْذَوةُ و ّمِ والكْسِر : ما يَْسقُط ِمن الُجلُوِد حيَن تُْبَشُر وتُْقَطُع ممَّ حِديُث جهاِز فاِطَمة ، رِضَي هللاُ تعالى ومنه ، بالضَّ

ةٌ »عنها :   .بُحذَوةِ الَحذَّائِين أََحُد فرائِِشها َمْحُشوَّ

 النِّعاَل ؛ وأَْنَشَد الَجوهِريُّ : اْحتََذى : اْنتَعََل ، ومنه قْولُهم : َخْيُر َمنِ  اْحتََذى يَْحتَِذيو

ضح  بــــــــُ ِد الضــــــــــــــــــــــ  لــــــــح نح جــــــــِ ِا مــــــــِ لــــــــَ عــــــــح ــــــــَ َت د نـ يــــــــح  اي لــــــــَ

ضح و     طــــــــــِ قــــــــــَ نـــــــــــح ا ال يـــــــــــَ هــــــــــَ تــــــــــِ رُكــــــــــًا مــــــــــَن اســـــــــــــــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــُ

  

 (3)ُكر  اِ َذاِء حَيحَتِذي ا ايف الَوِقضح 

أَْفواهها ال يُجاوزها وإذا كاَن َكذِلَك فقد َشبِعَْت منه ما  َحْذوَ  بَْقلُها على أَْفَواِه َغنَِمها ، هو أَْن يكونَ  ُحِذيَ  وقاَل شِمٌر : يقاُل أَتَْيُت أَْرضاً قد

 شاَءْت.

ْدِف ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. الَحْذوُ و  : من أَْجزاِء القافِيَِة حركةُ الَحْرِف الذي قْبَل الّرِ

ُجالنِ   : أَي َجِميعاً ، كلٌّ منهما بَجْنِب صاِحبِه. ِحَذتَْينِ  وجاَء الرَّ

 .الِحْذَوةِ  : العطيَّةُ ؛ واِويَّةُ بَدليلِ  الُحْذياو

 أَي إْن لم يُْعِطك. «من ِعْطِره َعِلقََك ِمن ريِحه يُْحِذكَ  َمثَُل الَجِليِس الصاِلح َمثَُل الدَّارّيِ إن لم»الحِديُث : ومنه : أَْعَطاهُ ؛  أَْحذاهُ و
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 أَي يُْعَطْيَن. ، «من الغَنِيمةِ  يُْحَذْينَ وفيُداِويَن الَجْرَحى »يِث ابِن عباس : في حدِ و

__________________ 
 «.بقلها» بد  :« بعلها»واللسان والتهذيب وفيهما :  82/  1( ديوان اهلذليا 1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان واألخري يف الصحاح.3)
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 ، أَي النَّْعل. الِحذاءَ  : اْستَْعطاهُ  اْستَْحذاهُ و

 .ِحذاءٌ  : عليه حاذٍ  ورُجلٌ 

ْوَجةُ ألنَّها َمْوُطوَءةٌ كالنَّْعِل ؛ نَقَلَهُ أَبو َعْمرو والمطرز. الِحَذاءُ و  الزَّ

 .بِحذائِها هذه الشََّجَرةِ أَي ْصرِ  تََحذّ بِحذاءِ  ويقاُل :

فَها هللاُ تعالى ؛ قاَل أبو قالبَة : ، كغَنِيٍَّة : َهْضبَةٌ قُْرَب مكَّةَ  الَحِذيَّةُ  ي : [حذي]  ، شرَّ

رٍو  مـــــــــــــح ِة أُم  عـــــــــــــَ ـــــــــــــ  ِذي ُت مـــــــــــــن ا ـــــــــــــَ ِئســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــَ  ي

وحين اب ــــــــــــــبــــــــــــــاِب     حــــــــــــــَ تــــــــــــــَ ٍذ انـــــــــــــــح ئــــــــــــــِ داتــــــــــــــَ (1)غــــــــــــــَ
 

  
ّمِ وفتْحِ الذَّالِ  الُحَذيَّاو  وجائَِزتُها. َهِديَّةُ البِشاَرةِ  مع تْشِديِد الياِء : ، بالضَّ

 بإزائَِك. : أَي ُحَذيَّاكَ  هوو

 والُخْلَسِة. الُحَذيَّا أََخَذه بين في الَمثَِل :و

 بيَن الِهبَِة واالْستِالِب. قاَل ابُن ِسيَده : أَي

 ينبُت على ساٍق. َشَجرٌ  ، أَي بالكْسِر : ، كالِعْذيِ  الِحْذيُ و

ّمِ  كالُحْذيَا مةِ ، كثُمامٍة : الِقْسَمةُ ِمن الغَنِي الُحَذايةُ و ، والَكلَمةُ يائِيَّةٌ بَدليِل الِحْذيَِة ،  ، كغَنِيَّةٍ  الَحِذيَّةو مع التَّْشديِد ، ، بفتْحِ الذالِ  الُحَذيَّاو، بالضَّ

 .الِحْذَوةِ  وواِويَةٌ بَدِليل

 ِمن الغَنِيمِة : أَْعَطاهُ منها. أَْحَذاهُ  قدو

ً  أَو فََمهُ  ِلسانَهُ  ، كالنَّبيِذ والَخّلِ ، اللَّبَُن وغيُرهُ  َحَذىو  ، وذِلَك إذا فَعََل به ِشْبهَ القَْطعِ ِمن االْحراِق ، وهو ُمجاٌز. ( 2)قََرَصهُ   :يَْحِذيه َحْذيا

ً  اإِلهابَ  َحَذىو قَهُ فأَْكثَرَ  : َحْذيا  فيه ِمَن التَّْخريِق. َخرَّ

ين  يََدهُ  َحَذىو ّكِ ها. يَْحِذيها ؛ وفي التْهِذيِب : فهو قََطعَها :بالّسِ ِمْحذاٌء  َوقََع فيه ، فهووإذا قََطعَه  فالناً بِلسانِه َحَذى ِمن المجاِز :و إذا َجزَّ

 يَْقَطعُهم بِلسانِه على الَمثَِل. النَّاسَ  يَْحِذي

 طوالً. من اللَّْحمِ  ، بالكْسِر : ما قُِطعَ  الِحْذيَةُ و

ةً من لْحٍم ، وفِْلَذةٌ من لْحِم كلُّ هذا إذا قطَع طوالً. ِحْذيَةً  يقاُل أَْعَطْيتَه قاَل األْصمعيُّ :  ِمن لْحٍم وُحزَّ

غيَرةُ  هي أَو  .«منِّي يَْقبضني ما يَقْبضها ِحْذيةٌ  إنّما فاِطَمةُ »الحِديُث : ومنه منه ؛  الِقْطعَةُ الصَّ

َكر : و  أَي قْطعَةٌ مْنك. «مْنكَ  ِحْذيةٌ  إنَّما هو»في حِديِث َمّسِ الذِّ

 بمْعناهُ وقد تقدََّم. ِحَذتَْين ويقاُل أَْيضاً : جاآ كلٌّ منهما إلى َجْنِب اآلَخِر. : أَي : ِحْذيَة ، بالكْسِر مثَنَّى ِحْذيَتَْينِ  جاآو

 ، بالكْسِر : الِقطاُف. الِحذاءُ و

.؛ نَقَلَ  الَوَرشانُ  ، بَضّمِ الذَّاِل : الَحْيذُوانُ و اغانيُّ  هُ الصَّ

 َسِويَّةً ِمثْل تَصافَنُوا ؛ وهو َمجاٌز ؛ قاَل الُكَمْيت : اْقتََسُموا الماَء : القَْوُم فيَما بَْينهم تَحاَذىو

رِ   وَد يف الــــــــثــــــــ  ُت الــــــــعــــــــُ بــــــــِ نــــــــح ــــــــَ تـ ُب ال َتســــــــــــــــــــــح ذانــــــــِ  مــــــــَ

ا و     وَن ِفصــــــــــــــــــــــــاهلــــــــــَ مــــــــــُ حــــــــــاَذ  ا ــــــــــائــــــــــِ تــــــــــَ ــــــــــَ (3)ال يـ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َجَرَحهُ. يَْحِذيهِ  الِجْلدَ  َحَذى
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 : أُْذنَه : قََطَع منها. َحَذىو

 بها. يُْحَذى : الشَّْفَرةُ التي الِمْحَذىو

 به الِحجاَرةَ وتَثْقُب. تَْحِذي الذي (5): الماُس  (4)، بالضّمِ  الُحْذيَةُ و

 ، بكْسِرهما : العطيَّةُ. الِحْذيَةُ و الِحْذيُ و

 َطْعنَةً : َطعَْنتُه ؛ عن اللْحيانّي وهو َمجاٌز. أَْحَذْيتُهو

__________________ 
 .«ا ذية»واللسان ومعجم البلدان « ابجلناب»برواية :  718/  2( شرح أشعار اهلذليا 1)
 .«قرضه»( يف التهذيب : 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ا ضبرت قلم.( يف اللسان ابلكسر 4)
 وكتب مصححه هبامشه : هكذا أب  ا ويف القاموس : وال تقر األملاس.« األملاس»( يف اللسان 5)
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 ، َمْقصوٌر ، وهو أْن يَْنقَِطَع َسالها في بَْطنِها فتَْشتَِكي ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ تبعاً ألبي عبيٍد. َحذىً  الشَّاةُ تَْحذَى َحِذيَتِ و

اُء ، وتقدََّمِت اإِلشاَرة إليه.  قاَل األْزهريُّ : والصَّواُب بالداِل والَهْمز كما َضبََطه الفرَّ

 ، بالكْسر : أْرٌض بَحْضَرَمْوت ؛ عن نَْصر. ِحْذيَةُ و

. الِحَذاءِ  بَّةٌ َحَسنودا  ، كِكتاٍب : أَي َحَسن القّدِ

ُجلُ  : ُحْرقَةٌ  لَحْرَوةُ و : [حرو] أِْس من الغَْيِظ والَوَجعِ  يَجُدها الرَّ ْدِر والرَّ  ، كما في الُمْحَكم. في الَحْلق والصَّ

، أَي َحراَرةً ، وذِلَك ِمن َحرافَِة  َحَراَوةو َحْرَوة يقاُل : إنّيِ ألَِجُد لهذا الطَّعام .كالَحراَوةِ  وما أَْشبَهه ، في َطْعِم الَخْرَدلِ  تكونُ  َحرافَةٌ  أَْيضاً :و

حاح.شي  ء يُؤَكُل ، كما في الّصِ

 وَمضاَضةٌ في العَْيِن. َحراَوةٌ  ويقاُل : لهذا الُكْحلِ 

 لراِء.، بالواِو ، وَحَراَرة ، با َحَراوة وقاَل النَّْضر : الفُْلفُُل له

ائَحةُ الَكِريهة مع ِحدَّةٍ  : الَحْرَوةُ و  في الَخياِشيِم ؛ نَقَلَه ابُن ِسيَده. الرَّ

ها الحاِريةُ  يو : [حري]  ؛ كذا في المْحَكِم. : األَْفعَى التي َكبَِرْت ونَقَص ِجْسُمها ولم يَْبَق إالَّ رأُْسها ونَفَُسها وَسمُّ

 .حاِريَةٍ  اَل : التي نَقََص ِجْسُمها ِمن الكبِر ، وذِلَك أَْخبَُث ما يكوُن. يقاُل : َرماهُ هللاُ بأَْفعَىوما أَْخَصر ِعباَرة الجْوهِريُّ حيث ق

 ؛ قاَل : حارٍ  قال ابُن ِسيَده : والذََّكرُ 

اِت اأُلَو ح  ريح تـــــــــــــــــَ  َأو حـــــــــــــــــاراًِي مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــُ

ّر     ـــــــــــــَ واًل وأَق رِب طـــــــــــــُ يـــــــــــــَد الشـــــــــــــــــــــــــــِّ رَتَ قـــــــــــــِ ـــــــــــــح (1)أَب
 

  
 َشِمٌر :وأَْنَشَد 

حح  ح الـــــَفضـــــــــــــــــــِ بـــــح فـــــــاِء يف الصـــــــــــــــــــ  وح تح عـــــلـــــ  اجلـــــَ عـــــــَ  انــــــح

ِدحح     تــــــــــَ جــــــــــح ُ
يــــــــــِب املــــــــــ راًِي مــــــــــثــــــــــَر َقضــــــــــــــــــــــــِ (2)حــــــــــَويــــــــــح

 

  
 .َحَراتِيو،  بَحرايَ  يقاُل : اْذَهْب فال أََريَنَّكَ  : النَّاِحيَةُ. الَحراةُ و ، َمْقصوراً ، الَحَراو

 نا.، أَي ال تَْقَرب ما َحْولَ  َحَرانا ويقاُل : ال تَُطرْ 

 وَعَراهُ. بَحَراهُ  يقاُل : نََزْلتُ 

ُجِل وساَحتُه. الَحَرا قاَل ابُن األثيِر :  َجناُب الرَّ

 * قُْلُت : ونَقَلَه أَبو عبيٍد عن األْصمعّي َكذِلَك.

ه ابُن األْعرابي ، َصْوُت الطَّيرِ  : الَحَراةُ و الَحَراو ْوِت والَجلَبِة ؛ كما  أَو عامٌ  ؛ هكذا َخصَّ حاحِ.في الصَّ  في الّصِ

 للظَّْبي. الِكناسُ  : الَحَراو

 للنّعاِم ؛ قاَل : َمْوِضُع البَْيِض و

رَاهـــــــــــا  هـــــــــــا عـــــــــــن حـــــــــــَ قـــــــــــُ ـــــــــــح يـ ٌة ذاَد هـــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  بـ

راهــــــــــــا     طــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــه أن ي ــــــــــــي ر  طــــــــــــاٍر عــــــــــــل (3)كــــــــــــُ
 

  
 كلُّ َمْوِضع لَظْبيٍ يأِْوي إليه. الَحَرا وفي التْهِذيِب :

 َمبيُض النّعاِم أَو مأَْوى الظَّْبي. الَحَرا وقاَل اللْيُث :

ُجِل وما َحْوله ، يقاُل ال تَْقَربَنَّ  الَحَرا عْنَد العََرِب ما َرواهُ أَبو ُعبيٍد عن األَْصمعّي : الَحَراوقاَل األْزهريُّ : وهو باِطٌل ،   .َحَرانا َجناُب الرَّ

 وَعراهُ وإذا نََزَل بساَحتِه. بَحراهُ  ويقاُل : نََزلَ 
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 ، كنََدى وأْنداء. أَْحراءٌ  ج ِكناِس الظَّْبي : ما َحْوله ؛ َحَرا َمبيِض النَّعام : ما َحْوله ؛ وَكذِلكَ  َراحَ و

 النَّاِر : اْلتِهابُها. َحراةُ و

حاح : صْوُت التِهابِها.  وفي الّصِ

ي : قاَل عليُّ بُن َحْمزة : هذا تَْصحيٌف وإنَّما هو الَخَواةُ ، بال  خاِء والواِو ، قاَل : وكَذِلَك قاَل أَبو عبيٍد.وقاَل ابُن بَّرِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .«ا وفاء»( اللسان والتهذيب وابألصر 2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
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واألُولى ال تُثَنَّى وال  ، أَي َخِليٌق َجِديٌر ؛ َحرٍ و، كغَنِّيِ ،  َحِريٌّ وبكذا  لَحَرى أن يكوَن ذِلَك ، وإنَّه بالَحرا قَْولهم : : الَخِليُق ؛ ومنه الَحَراو

ي بيَن الِجْنَسين ، أَْعنِي الُمَذَكر والُمؤَ  تُْجَمعُ  حاحِ ، أَي ال يُغَيَّر عن لَْفِظِه فيَما زاَد على الواِحِد ويَُسّوِ  نَّث ، ألنَّه َمْصدٌر.، كما في الّصِ

 الِكسائي : قاَل الَجْوهِريُّ : وأَْنَشدَ 

َرًة و  قــــــــــــح ــــــــــــَ َك نـ نــــــــــــَ ــــــــــــح بـ ثــــــــــــِ رً  أن ال يــــــــــــُ ن  حــــــــــــَ  هــــــــــــُ

يـــــــــــُب و     ثـــــــــــِ رً  ابلـــــــــــنـــــــــــاِر حـــــــــــَا تـــــــــــُ َت حـــــــــــَ (1)أَنـــــــــــح
 

  
 .َحِريَّاتٌ و َحِريَّتانِ و َحريَّةو َحِريُّونَ و َحِريَاتٌ و َحِريَةو َحُرونَ و َحريانِ  ثَنَّى وَجَمَع وأَنََّث فقاَل : َحريٌّ ووَمْن قاَل َحٍر 

 .َحرٍ  َجْمعُ  أَْحراءُ  وأَْنتُم َحَرايا بذِلَك وُهنَّ  أَْحِرياءُ  التْهِذيِب : وُهموفي 

أَْن  لَحَريانِ  فيقوُل إنَّهما وقاَل اللْحيانيُّ : وقد يجوُز أن يُثَنى ما ال يُْجَمع ألنَّ الِكسائي َحَكى عن بعِض العََرِب أنَُّهم يُثنوَن ما ال يَْجَمعُونَ 

 يَْفعال.

ي : وشاِهدُ   قْوُل لبيٍد : َحِريّ  قاَل ابُن بَّرِ

ا  وهلـــــــــــَ نـــــــــــا طـــــــــــُ مـــــــــــح ئـــــــــــِ يـــــــــــاٍة قـــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــن حـــــــــــَ

ّر و     ٍش َأن ميـــــــــــــــَُ يـــــــــــــــح وُ  عـــــــــــــــَ رِييف طـــــــــــــــُ (2)حـــــــــــــــَ
 

  
 إْن َخَطَب أن يَْنِكَح. لَحريٌّ  إنَّ هذا»في الحِديث : و

ُجل إَذا بَلََغ الَخْمِسين :  .َحَرىً  وقْولُهم في الرَّ

 أْن يناَل الَخْيَر ُكلَّه. ( 3)َحِريٌّ  لب : َمْعناه هوقاَل ثَعْ 

 ذِلَك ؛ عن اللْحيانّي. أْن يَْفعَلَ  لََمْحًرى إنَّهو

 : ِمثْل أَحج به ؛ قاَل الشَّاِعُر : به أَْحرِ و أْن يَْفعَل ، وال يُثنَّى وال يُْجَمع وال يُؤنَُّث كقَْوِلَك َمْخلَقة وَمْقَمنَةٌ. لََمْحراةٌ  إنَّهو

ًة و  َرميـــــــحَ يب صـــــــــــــــــــــُ ِد َغضـــــــــــــــــــــح عـــــــح ـــــــَ ِدٍ  مـــــــن بـ بـــــــح ـــــــَ تـ  ُمســـــــــــــــــــــح

راَِي     ٍر وَأحــــــــــــح قــــــــــــح وِ  فـــــــــــــَ ِر بــــــــــــه لــــــــــــطــــــــــــُ (4)فــــــــــــَبحــــــــــــح
 

  
 ؛ وقاَل آَخُر : أَْحِريَنْ وأَي 

جـــــــــــــــــاِء  ُد ابهلـــــــــــــــــِ وعـــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــإن كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــَت تـــــــــــــــــُ

ا     يـــــــــــــبـــــــــــــَ نـــــــــــــا أنح لـــــــــــــَِ نح رامـــــــــــــَ ِر مبـــــــــــــَ (5)فـــــــــــــَبحـــــــــــــح
 

  
 وأَْخلَقه. ما أَْجَدَرهُ  أَي به أَْحراهُ  ماو

ي به اْشتُقَّ  أَْحرِ  منو الَجْوهِريُّ :قال   .التَّْحّرِ

اهُ  يقاُل : َده ، أَي تََحرَّ وا»الحِديُث : ومنه ،  تَعَمَّ ُدوا َطلَبَها فيها. ، «لْيلَةَ القَْدِر في العَْشِر األواِخرِ  تََحرُّ  أَي تعَمَّ

اهُ  وقيَل : اهُ وقََصَده ؛ ومنه قَْوله تعالى  تحرَّ ْوا وَعَمُدوا ؛ عن أَبي عبيٍد ؛ وأَْنَشَد الْمرِئ القَْيِس : (6) ( َِتَرَّْوا َرَشداً فَُأولِئكَ ): تَوخَّ  ، أي توخَّ

ٌف  ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــَ الُء فـــــــــــــــــي طـــــــــــــــــح  ِدميـــــــــــــــــٌة هـــــــــــــــــَ

ِدّر     ر   َوتـــــــــــــــــــُ ُ  اأَلرحِض حتـــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــَ (7)طـــــــــــــــــــَ
 

  
ىو حاح. باالْسِتْعمالِ  أَْحرى َطلََب ما هو : تحرَّ  في غاِلِب الظّنِ ، كما في الّصِ

ي وقيَل :  ِء بالفْعِل والقَْوِل.القَْصُد واالْجتِهاُد في الطَّلَِب والعَْزم على تَْخصيِص الشَّي التََّحّرِ

 وقيَل : هو قَْصُد األَْولى واألََحّق.

ىو  بالَمكاِن : تََمكََّث. تحرَّ

ً  ، َكَرَمى ُء ،الشي َحَرىو ياَدةِ. نَقَصَ  : يَْحِري َحْريا  بعَد الّزِ
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 ولم يَْمتدَّ ، انتََهى. حراهُ  قاَل الراغُب : كأنَّه لِزمَ 

ل ؛ وأَْنَشَد َشِمٌر : يَْحِري كما يَْحِري يقاُل : ل فاألوَّ حاحِ ؛ أي يَْنقُُص منه األوَّ  القمُر ، كما في الّصِ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح والتهذيب ويف األساس برواية :1)
 هـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــر  أن ال يـــــــــــــــــثـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــطـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة و 

 ... هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ً و    
  

 فال شاهد فيها ا واملثبت كرواية اللسان. .«.. وجدير طو  ... قد مللنا» برواية : 148( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف اللسان : حرّ .3)
 ( اللسان وفيه : من بعد غضيا.4)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.5)
 .14( سورة اجلن ا اآية 6)
 واملثبت ضبطه عن الصحاح واللسان.« طَب َ  األرضَ »وفيه :  105( ديوانه ط بريوت ص 7)
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ِر  هــــــــــح ــــــــــد  ِت ال واًن عــــــــــلــــــــــ  اســــــــــــــــــــــــح ــــــــــُ ن  مــــــــــا زاَ  جمــــــــــَح

رِي     ٍر حيـــــــــــــَح قـــــــــــــح ي وعـــــــــــــَ مـــــــــــــِ نـــــــــــــح َدٍن يــــــــــــــَ (1)يف بـــــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد الراغُب :

 املرحُء بعَد مَتامه حَيحرِيو 
 .«حتى لَِحَق به يَْحِري فما َزاَل ِجْسُمه»الحِديُث : ومنه 

مانُ  أَْحراهُ و  : نقَصهُ. الزَّ

، في الَمشاِرِق ، وهي لغَةٌ َضِعيفةٌ أَْنَكَرها الخطابيُّ وغيُرهُ ،  ِعياٍض  القاِضي عن بصيغَِة الماِضي ، َكعَلى ، َحَرىَ و، كِكتاٍب ،  ِحراءٌ و

 يُْمنَُع.ويُْصَرُف و ؛ واْقتََصَر ابُن ُدَرْيٍد على التَّأْنيِث ؛ ويُؤنَّثُ  يَُذكَّر

 ه يَْجعَله اسْماً للبْقعَِة ؛ وأَْنَشَد :قاَل ِسْيبََوْيه : منهم َمْن يَْصِرْفه ومنهم َمْن ال يَْصِرف

ٍه ِمن ِحرَاٍء ُمنححنو   ُرب  َوجح
 وأَْنَشَد أَْيضاً :

نــــــــــــــا خــــــــــــــريًا قــــــــــــــدميــــــــــــــا  ــــــــــــــ  لــــــــــــــم أَي عــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــيـ

رَاَء انرا و     ِن حـــــــــــــِ طـــــــــــــح نـــــــــــــا بـــــــــــــبـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ (2)َأعـــــــــــــح
 

  
ي ، هكذا أَْنَشَده ِسْيبََوْيه ، قاَل : وهو لجريٍر ، وأَْنَشَده   الَجوهِريُّ :قال ابُن بَّرِ

رّاً  ِ طـــــــــــــــُ اح لـــــــــــــــَ قـــــــــــــــَ َرَم الـــــــــــــــثــــــــــــــــ  نـــــــــــــــا َأكـــــــــــــــح  أَلســـــــــــــــــــــــــــــح

رَاَء انرا و     ِن حـــــــــــــِ هـــــــــــــم بـــــــــــــبـــــــــــــطـــــــــــــح مـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ (3)َأعـــــــــــــح
 

  
 قال الجوهريُّ : لم يَْصِرْفه ألنَّه ذهَب به إلى البْلَدةِ التي هو بها.

اُح البُخاري ، وقد َجَمَع أْحوالَهُ مع قبَاء َمْن قال : ِحَراء قال شْيُخنا وفي  لُغاٌت كثيَرةٌ َمْرِويَّة أَْوَرَدها شرَّ

ا مــــــــــــــعــــــــــــــاً  رح ــــــــــــــُ ثح وذكــــــــــــــِّ ا أَنــــــــــــــِّ يــــــــــــــَ  حــــــــــــــرّا وقـــــــــــــــَ

رحفـــــــاو     ِض الصــــــــــــــــــــ  نــــــَ َن وامــــــح ــــــح رِف  مـــــــّدّن واقحصــــــــــــــــــــرح واصــــــــــــــــــــح

  
 قال : وأَْجَمع منه قَْول عْبِد المِلِك العصامّي المّكّيِ :

ــــــــــَ  رِه قــــــــــد جــــــــــاَء تـ يــــــــــث حــــــــــرا مــــــــــض قصــــــــــــــــــــــــح لــــــــــِ  ثــــــــــح

رحفــــــــــــــــــه وضــــــــــــــــــــــــــــــــد ذيــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــادرهو      صــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ل إالَّ أن في أثْباِت بَْعِض ما فيه ِخالُف الَمْشهور.  قال : وهو أْجَمُع ِمن األَوَّ

 في أَْعالها عن يميِن الماِشي لمنى ، يُْعَرف اآلَن بجبَِل النّوِر. َجبٌَل بمكَّة

ثين يَْغلُطوَن فيه فيَْفتحون حاَءهُ ويْقُصُرونَه ويُِميلُونَه ، وال يَجوُز إمالَتَهُ ألنَّ ا لراَء قْبَل األَلِف َمْفتوَحة ، كما ال قال الخطابيُّ : كثيٌر ِمن المحّدِ

 اِشٍد.يجوُز إمالَةَ َراِفعٍ ورَ 

ْفت بِزياَرتِه. وسلمعليههللاصلىفيه غاٌر تََحنََّث فيه النَّبِيُّ   ، وقد تََشرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عليه : َغِضَب. َحِرى

 : أي ِغضاٌب عيَل َصْبُرهم حتى أَثَّر في أْجساِمهم. ِحراءٌ  وقومٌ 

اهُ  ، أَي ساَحتَه ؛ وَكذِلكَ  َحراهُ  : قََصدَ  َحراهُ يَْحريهو  .تَحرَّ

 : َحفيُف الشَّجِر. الَحراةُ و
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 أْن يكوَن ذِلَك : أي َعَسى ِزنَةً وَمْعنًى. َحَرىو

 وَحراهُ : إذا أَضافَهُ ، عن ابِن األعرابّيِ.

 : قُتَِل مع علّيِ بِصفِّين. َحرّيِ  وكغَنِّيِ : ماِلُك بنُ 

 أميُر ُخراسان. َحِرّيِ  ونَْصُر بن سيَّار بِن رافعِ بنِ 

. أْحرىو اغانيُّ  : قَُرَب ؛ نَقَلَه الصَّ

 : َمواضُع. َحَزوَزىو،  ( 4)كَحْمراءَ  َحْزواءُ و، كقُصوى ؛  ُحْزَوىو  :[حزو]

ا  : فمْوِضٌع بَنَْجٍد في ِدياِر تميٍم من طريِق حاّجِ الُكوفَِة ؛ قالَهُ نَْصر. ُحْزَوى أمَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 لسان.( ال2)
 .«حراء»( اللسان والصحاح ومعجم البلدان 3)
 .«وَكَسحابٍ »( زيد بعدها يف القاموس. وقد سقطت من الشارح. 4)
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 وقاَل األَزهريُّ : َجبٌَل ِمن ِجباِل الدَّْهناء ؛ وقد نََزْلُت به.

ة :وقاَل الَجْوهِريُّ : اسُم ُعجمٍة من ُعَجم الدَّْهناء ، وهي ُجْمهوٌر عِظيٌم تَْعلو  مَّ  تلَك الَجماهيَر ؛ وقاَل ذو الرُّ

زحَو   لــــــــــــٍر حبــــــــــــُ نــــــــــــا  عــــــــــــن طــــــــــــَ تح عــــــــــــيــــــــــــح بــــــــــــَ ــــــــــــَ  نـ

طــــــــــارَا     ــــــــــقــــــــــِ ح ال نــــــــــِ تــــــــــُ ــــــــــريــــــــــُح وامــــــــــح ه ال تــــــــــح فــــــــــَ (1)عــــــــــَ
 

  
ا  ، بالمّدِ ، فَذَكَره ابُن ُدَرْيٍد في الَجْمهرةِ. َحْزواءُ  وأَمَّ

ة : ُحْزَوى ُحَزاِويٌّ  قاَل الجوهريُّ والنِّْسبَةُ إلى مَّ  ؛ وأنَشَد لذي الرُّ

ٌة  يــــــــــــــ  لــــــــــــــِ قــــــــــــــِ عــــــــــــــح ٌج مــــــــــــــَ وحهــــــــــــــَ ة َأو عــــــــــــــَ زَاِويــــــــــــــ   حــــــــــــــُ

ر     رائـــــــــــــِ طـــــــــــــاِف الـــــــــــــّرِمـــــــــــــاِ  ا ـــــــــــــَ ُروُد أَبعـــــــــــــح (2)تــــــــــــــَ
 

  
 الُمْنَكِسُر. هو القَِلُق أَو هو : الُمْنتَِصُب ؛ أَو الُمْحَزْوِزيو

واً و َحَزا َحْزواً و ى تََحزُّ َن. تََحزَّ  : َزَجَر وتََكهَّ

 َوَزَجْرناها َزْجراً بمْعنَى. َحْزواً  الطَّْير َحَزْونا  :قاَل أَبو َزْيدٍ 

 قاَل ابُن ِسيَده : والكلَمةُ واِويَّة ويائِيَّة.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َخَرْصته ؛ عن األْصمعّي. َحْزواً  ءَ الشَّي َحَزْوتُ 

 َرفَعَه. يَْحُزوه َحْزواً  السَّراُب الشْخصَ  َحزاو

ً  ي : [حزي] ً و كَحَزى يَْحِزي َحْزيا يا ى تََحّزِ َن ؛ قاَل ُروْءبة : تََحزَّ  : أَي َزَجَر وتََكهَّ

ّزِي  حـــــــــــــــَ يـــــــــــــــُك والـــــــــــــــتـــــــــــــــ  بحفـــــــــــــــِ ُذ الـــــــــــــــتـــــــــــــــ   ال أيحخـــــــــــــــُ

َداُذ واأَلزِّ     (3)فــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا وال قــــــــــــــوحُ  الــــــــــــــعــــــــــــــِ
 

  
حاحِ : ُن ؛ انتََهى. الحاِزي وفي الّصِ  : الذي يَْنظر في األَْعضاِء وفي ِخيالِن الَوْجه يتََكهَّ

اُف : الذي يشم  الحاِزي وقاَل ابُن ُشَميل :  (4)أَقَلُّ ِعْلماً ِمن الطاِرِق ، والطاِرُق يكاُد أَْن يكوَن كاِهناً ، والعاِئُف : العاِلُم باألُُموِر ، والعَرَّ

 ياِه ويَْعرُف بأّيِ بلٍد هو.األرَض فيَْعرُف َمواقَِع المِ 

ىو يَْحِزيو َحَزا يَْحُزو الكاِهُن ؛ الحاِزي وقاَل اللْيُث :  ؛ وأَْنَشدَ  تََحزَّ

 (5)من حَتز   عاِطساً َأو َطَرقا و 
ىو ً  النّْخلَ  َحَزى ، كذا في النُّسخ والصَّوابُ  تَْحِزيةً  النَّْخلَ  َحزَّ  ، كما هو نصُّ األصمعّيِ. ( 6)َخَرَصه  :َحْزيا

 َزَجَرها وساقََها. : يَْحُزوهاو يَْحِزيها الطَّيرَ  َحَزىو

ُمْستَْدبَره فيقوُل هذا َشرٌّ  (8)الغُراُب ُمْستقبَل رُجٍل وهو يُريُد حاَجةً فيقوُل هو َخْير فيَْخُرج ، أَو يَْنعَق  (7)قاَل أَبو َزْيٍد : وهو عْنَدُهم أْن يَْنعَق 

َن به أَو عن يساِره تَشاَءَم به.ُرج ، وإن َسنَح له شيفال يَخْ   ٌء عن يَِمينِه تَيَمَّ

ً  ( 9)السَّرابُ  َحَزاهُ   ؛ قاَل : َرفَعَه  :يَْحِزيه َحْزيا

ه  ـــــــــــِ ن ـــــــــــح ي ـــــــــــعـــــــــــَ راُب ب ن  الســـــــــــــــــــــــــ  زَاهـــــــــــُ ـــــــــــمـــــــــــا حـــــــــــَ ـــــــــــل  ف

عـــــــــا     يـــــــــ  ًَة وتـــــــــتــــــــــَ ربح يـــــــــِد أَذحَر  عـــــــــَ (10)عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــبـــــــــِ
 

  
 َرفَعَه. يَْحِزيهو يَْحُزوه شَّْخصَ السَّراُب ال َحَزى وقال الجوهريُّ :
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ي : صوابُه  اآلل. َحَزى قال ابُن بّرِ

 .ُحِزيَ  ِء فقدوَرَوى األَزهريُّ عن ابِن األَعرابّيِ قاَل : إذا ُرفَّع له شْخُص الشي

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 صوابه حزاويٍة ابخلف  وكذلك ما بعده ألن قبله :قا  ابن بري : « الرما  ا زاور»( الصحاح واللسان وفيه : 2)

 كــــــــــــــبن عــــــــــــــر  املــــــــــــــرجــــــــــــــان مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا تــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــّ  

 عــــــــــــلــــــــــــ  أم خشــــــــــــــــــــــــــٍف مــــــــــــن  ــــــــــــبــــــــــــاء املشــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــر   

  

 ( اللسان.3)
 .«يسم»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 ( يف القاموس : َخَرَصها.6)
 ( األصر والتهذيب ويف اللسان : ينغ .7)
 وس : والسراَب ابلنصب ا واملثبت ابلرفض موافقاً لعبارة اللسان واألساس.( يف القام8)
 .«تتبعا»( اللسان وفيه 9)
 .«ريُح حزاٍء فالنجاءَ »( يف التهذيب : 10)
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يْشبِهُ الَكَرْفس ، وهو ِمن أَْحراِر البُقُول ولِريِحه َخْمَطةٌ تَْزَعُم األَعراُب أنَّ  نَْبتٌ  ؛ عن َشِمٍر وأَْنَكَر أَبو الَهْيثم القَْصر : ويَُمدُّ  بالقَْصرِ  الَحَزاو

بياِن إذا ُخِشَي على أَحدِ  يح ويُغلَُّق على الّصِ  ٌء.هم أن يكوَن به شيالجنَّ ال تَْدخُل بَْيتاً يكوُن فيه ذِلَك ، والناُس يَْشربوَن ماَءهُ ِمن الّرِ

ُن به لألْرواحِ يْشبِهُ الَكَرْفس وهو أَْعَظم منه ، فيُقاُل : اْهُرْب إنَّ هذا  َحَزا لعََرُب ِريحُ وقال شمٌر : تقوُل ا فالنَّجا ؛ قاَل : هو نباٌت َذفٌِر يُتََدخَّ

 .َحزاَءةٌ و َحزاةٌ  الواِحَدةُ  ريُح َشّرِ ؛

 عبيٍد.المْعجمِة ، نَقَلَه هناك عن أَبي  َغِلَط الَجْوهِريُّ فَذَكَرهُ بالخاءِ و

 ؛ نَقَلَه الجوهريُّ ، وأَْنَشَد : : هابَ  أْحَزىو

طـــــــِ ح و  لـــــــ  فـــــــلـــــــم تـــــــُ يـــــــح َر لـــــــَ جـــــــح ســـــــــــــــــــــي أَراَدتح هـــــــَ  نـــــــفح

هــــــــا     يــــــــنــــــــُ َز  حــــــــنــــــــِ تــــــــه وأحــــــــح َر هــــــــابــــــــح جــــــــح (1)هلــــــــا اهلــــــــَ
 

  
 وقاَل أبو ذُؤْيب :

َز  هلـــــــــــــــــا  ِف َأحـــــــــــــــــح طـــــــــــــــــّ عـــــــــــــــــَ
ُ

وِد املـــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ

َدرِه املــــــــــــــــــــــــــاَء رَأحٌم َرِذّي     (2)مَبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
ْلعَِة : َعسََّر. أَْحَزىو  عليه في الّسِ

 ِء : َعِلَم به.بالشي أَْحَزىو

 اْرتَفَع وأَْشَرَف. له : أَْحَزىو

اءٌ و  في ِشْعر قالَهُ نَْصر. ع ، كَكتَّان : َحزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : خارُص النْخل. الحازي

اءُ و ُم ، الَحزَّ  .َحوازٍ و حزاةٌ  ، والَجْمعُ  كالحاِزي : المنّجِ

 والصَّواُب بالذاِل. (3): َخَرْزتُه ، هكذا َذَكَره في هذا الحْرِف  َحَزْيتُهوالنَّْعَل  َحَزْوتُ  وفي األساِس :

 َشِرَب. للطَّائِرِ  وال تَقُلْ  ، وهو كالشُّرِب لإِلْنساِن ، َحْسواً  الطَّائُِر الماءَ  َحَساو : [حسو]

 .اْحتََساهُ و كتََحسَّاهُ  ٍء ،َشِربَهُ شيئاً بعَد شي : َحْسواً  َزْيٌد الَمَرقَ  َحَساو

ي قاَل ِسْيبََوْيه :  عمٌل في ُمْهلٍَة. التَّحّسِ

 ، كغَنِيٍَّة. يُْحتََسى الَحِسيَّةُ  واسُم ما ؛ َحسَّْيتُهُ تَْحِسيَةً و اْحَساهُ  أَنا أَْحَسْيتُهُ و

. الَحُسوُّ و، كَدْلٍو ،  الَحْسوُّ وويَُمدُّ ،  ، َمْقصوراً  الَحَساو  ، كعَُدّوِ

 ثِقٍَة.ولْسُت منهما على : ، َمْقصوراً ، قاَل  الَحساوعلى لَْفِظ المْصَدِر ،  الَحْسوَ  قاَل ابُن ِسيَده : وأََرى ابن األَْعرابي حَكى في االْسمِ 

 َء الُمَرقَّق إذا اْشتََكى َصْدَره.إذا َطبََخ له الشي َحِسيَّةً و َحساءً و َحُسّواً  قاَل شمٌر : َجعَْلت

 .َحُسّواً و َحساءً  ويقاُل : َشِرْبتُ 

يت : ّكِ  ، وَشِرْبُت َمُشّواً وَمَشاًء. َحساءً و َحُسّواً  َشرْبتُ  َحَسْوتُ  وقاَل ابُن الّسِ

ً  الَحساءُ  وقاَل ابُن األثيِر :  .يُْحَسى َطبِيٌخ يُتََّخذ من َدقيٍق وماٍء ، وُدْهٍن ، وقد يَُحلَّى ويكوُن رقيقا

ً و ُجلُ  الَحُسوّ  ، أَي هو أَْيضا ي الكثيرُ  َكعَُدّوِ : الرَّ ْعبل : إنَّ أَْبغََض الشُّيوخِ إليَّ  التََّحّسِ ُح الفَُسوُّ األْقلَ  الَحُسوُّ  ، ومنه قوُل أَبي َذْبيان بن الرَّ

 األْملَُح.

ّمِ : الشَّي الُحْسَوةُ و از : أَحاِسي َجْمُع الَجْمع ، جج أَْحُسَوةٌ و أَْحِسيَةٌ  ُء القَِليل منه ، ج، بالضَّ  ، وأَْنَشَد ابُن جنِّي لبعِض الرجَّ
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هــــــــــا و  ظــــــــــا ــــــــــِ ن حــــــــــِ ُت مــــــــــِ لــــــــــح د َأوح شــــــــــــــــــــــــَ  ُحســــــــــــــــــــــــ 

هـــــــا     ظـــــــا ـــــــِ تـــــــِ ِة واكـــــــح يـــــــح ي الـــــــغـــــــَ (4)عـــــــلـــــــ  َأحـــــــاســـــــــــــــــــــِ
 

  
ةُ و أُْحِسيَّةٍ  على غيِر قِياٍس ، وقد يكوُن َجْمع َحساءٍ  ِسيَده : عْنِدي أنَّه َجْمعُ قاَل ابُن   ، َغْير أنِّي لم أَْسَمْعه وما رأَْيتَه إالَّ في هذا الشعِر. أُْحُسوَّ

__________________ 
 والتكملة.« وأحز  جنينها»( اللسان والتهذيب بدون نسبة وفيهما 1)
 واملثبت كاللسان والتهذيب ا والتكملة.« مبصدرة املاءِ »وفيه  66/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ونص عبارهتا : حزوت النخر وحزيته : حزرته.« حزو»( كذا ابألصر ومل يرد هذا املعىن يف األساس 3)
 ( اللسان.4)



18409 

 

ةُ  : الَحْسَوةُ و  ، وبالفتْح أَْفَصح. الَحْسو من الواِحَدةُ  الَمرَّ

 ، وهذاِن الَمثاالِن يَْعتَقباِن على هذا الضَّْرب كالنَّْغبة والنُّْغبة والَجْرعة والُجْرعة. وقيَل : ُهما لُغَتانِ 

 وفَرَق يونُس بيَن هذيِن المثَالَْين ، فقاَل : الفَْعلَة للِفْعِل والفُْعلَة لالْسِم.

حاح ؛ واألَساِس  قَصيرٌ  ، أَي الطَّْيرِ  َكَحْسوِ  يومُ  يقاُل :و  .(1)؛ كذا في الّصِ

 الطْيِر ، أَي قَِليٌل. َكَحْسو والذي في الُمْحَكم : نَْومٌ 

 الطَّْير إذا ناَم نوماً قَليالً. كَحْسو وفي التْهِذيِب : يقُولوَن ، نمُت نَْوَمةً 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .الَحْسَوةِ  ، بالضّمِ : َجْمعُ  الُحسى

ي َسْيِر اإِلبِل. االْحتِساءُ  وقد يكونُ   في النْوِم وتَقَّصِ

 َسْير الفَرِس والَجَمِل والنَّاقَِة ، قاَل : اْحتَسى يقاُل :

ف  ــــــــــــِ رٍي هــــــــــــائ جــــــــــــِ وحَم هــــــــــــَ ــــــــــــَ َتســــــــــــــــــــــــــَ  يـ  إذا احــــــــــــح

ف     وانـــــــــــــــــِ هتـــــــــــــــــا اخلـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــِداي  ُزوَز عـــــــــــــــــِ (2)عـــــــــــــــــُ
 

  
. يَْحُسو ُجْدعان ، ألنَّه كان له إناٌء ِمن ِذَهبِ  (3)الذََّهِب : لَقٌَب البِن  حاسيو  منه ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 من الَمْفَسى. الَمْحَسى ويقاُل للقَصير : هو قَِريبُ 

 .تحاَسْواوأَْنفاَس النَّْوم  اْحتََسْواوكأَْس الَمنايَا ،  ( 4)اْحتََسْواو

ةً. حاَسْيتُهو  كأْساً ُمرَّ

يَك الُحسا كْنتُ لمثِْلها »وفي الَمثَل :   ، أَي كنُت أُْحِسن إليَك لمثِْل هذا الحاِل ، كما في األساِس.« أُحّسِ

؛ َحَكى األخيَرةَ الفاِرِسيُّ عن أَحمَد بن يَْحيَى ، قاَل : وال نَِظير لَُهما إالَّ ِمْعي وِمعًى ، وإني  كإلى الِحَسىو، ويُْكَسُر ،  الَحْسيُ  ي : [حسي]

ا الفتْح الذي َذَكَره فإنَّه غيُر َمْعروٍف ، والصَّوابُ   ِمثَاُل قَفَا ، وهو الذي َحَكاهُ ابُن األعرابّيِ. َحَسا من اللَّْيِل وإنّى ، وأَمَّ

ْت أُْخرىَسْهٌل من األ  ، كذا في الُمْحَكم. رض يَْستَْنِقُع فيه الماُء أَو ِغلٌَظ فَْوقَهُ َرْمٌل يَْجَمُع ماَء الَمَطِر وكلَّما ؛ نََزْحَت َدْلواً ، َجمَّ

ْمل فإذا صاَر إلى َصالبٍَة أَْمَسْكته فتَْحِفر عنه الرَّ  الِحْسيُ  وقاَل الَجْوهريُّ : فُه األرُض ِمن الرَّ  ْمل فتَْستَْخرُجه.ما تُنَّشِ

مل نَِشَف ماُء الَمَطِر ، فإذا اْنتََهى إلى الَجبَِل الذي تَحْ  الِحْسي وقاَل األزهريُّ : ْمُل المتُراِكُم أَْسفَله َجبٌَل َصْلٌد ، فإذا ُمِطَر الرَّ تَه أَْمَسَك الرَّ

ْمُل َحرَّ الشمِس أْن يُنَشََّف الماَء ، فإذا اْشتَ  ْمل عن الماِء فنَبَع باِرداً عْذباً يتبرض تبرضاً ،الماَء وَمنََع الرَّ  أَْحساءٌ  ج دَّ الَحرُّ نَبََت َوْجه الرَّ

. ِحساءٌ و  ، وعلى األُولى اْقتََصَر الَجوهريُّ

 : اْحتَفََرهُ. اْحتََسى ِحسىو

 نَْبُث التُّراِب لُخروجِ الماِء. االْحتِساءُ  وقيَل :

ً  ٍد من بَني تِميٍم يقولُ قاَل األزهريُّ : وَسِمْعُت َغْير واحِ   .ِحْسيٍ  أَي أَْنبَْطنا ماءَ  اْحتََسْينا ِحْسيا

 ، وهذه ِمن كتاِب يافع ويفعة. كَحساهُ 

 ؛ قاَل الشَّاِعُر : ما في نَْفِسه : اْختَبََرهُ  اْحتسىو
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َود يت  َا مـــــــــــــــُ َتســــــــــــــــــــــــــــِ وُ  ِنســــــــــــــــــــــــــــاٌء حيـــــــــــــــَح  يـــــــــــــــقـــــــــــــــُ

ِدي     َن مـــــــا أُبـــــــح مـــــح لـــــَ عـــــح ـــــَ فـــــي ويـ َن مـــــــا ُأخـــــح مـــــح لـــــَ عـــــح ـــــَ (5)لـــــيـ
 

  
 من فاُلٍن شيئاً ، على مْعنَى هل َوَجْدَت. ( 6)احتسيت قاَل األزهريُّ : ويقاُل هل

حاح :  ، َكرِضيَهُ  َكَحِسيَهُ   الَخبَر ، بالكْسِر : ِمثُْل َحِسْسُت ، قاَل أَبو ُزبَْيٍد الطائيُّ : َحِسيتُ وفي الّصِ

__________________ 
 والذي ابألصر هي عبارة الصحاح.« ونوٌم كحسّو الطائر»( كذا ابألصر ا ومل يرد هذا املعىن يف األساس ا وعبارهتا : 1)
 وفيه شطران آخران.« غرور»( اللسان وفيه 2)
 .59/  2واألصر كاملقايي  « أليب جدعان»للسان والتكملة : ( يف الصحاح وا3)
 ( يف األساس : وحتاسوا كؤوس.4)
 ( اللسان.5)
 .«احتست»( عن اللسان والتهذيب ا وابألصر 6)
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طـــــــــــــااي 
َ

اَ  مـــــــــــــن املـــــــــــــ ـــــــــــــَ ت ـــــــــــــعـــــــــــــِ َو  أن  ال  ســـــــــــــــــــــــــــِ

وُس     ن  إلـــــــــــيـــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــُ َا بـــــــــــه وهـــــــــــُ (1)َحســـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ويُْرَوى : أحسن به.

حاحِ. ، كِكتاٍب : ع الِحساءُ و  ؛ كما في الّصِ

ه إ ْبذة ونَْخل ؛ قاَل عبُد هللِا بُن َرواَحةَ األَْنصاِريُّ يخاِطُب ناقَتَه حيَن توجَّ  لى ُموتَةَ ِمن أَرِض الشام :قاَل نَْصر : ِمياهٌ لفزاَرةَ بيَن الرَّ

ي  لـــــــــــــــِ ِت َرحـــــــــــــــح ـــــــــــــــح ل ين ومحـــــــــــــــََ ـــــــــــــــِ ت غـــــــــــــــح ـــــــــــــــ  ل ـــــــــــــــَ  إذا بـ

َد ا ِ     عـــــــــــــــح ٍض بــــــــــــــــَ ريَة أَرحبـــــــــــــــَ اِء َمســـــــــــــــــــــــــــــِ (2)ســـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
نَه وَجعَلَه  القراِمَطةِ  أَْحساءُ  وهو بالبَْحَرْين بَني سعٍد : د ، بِحذاِء َهَجرَ  أَْحساءُ : كثيَرةٌ منها  أَْحساءٌ  في العََربِ و ره وَحصَّ ل َمْن َعمَّ ألنَّ أَوَّ

. ، كما يُْفَهم  َغْيُرها هي أَو قاَل األزهريُّ : وهي اليَْوم داُر القَراِمَطِة وبها َمنَاِزلهم ؛ قصبَةَ َهَجَر أَبو طاِهٍر الَحَسُن بُن أَبي سعيٍد القرمطيُّ

 ِمن سياِق ياقوت.

 ِخْرشاٍف : د ، بسيِف البَْحَرْيِن. أْحساءُ و

 على طريِق الحاّجِ. وواقَِصةَ  ( 4)بيَن القَْرعاءِ  وِصغارٍ  آباٍر ِكبارٍ  ( 3)تِْسعَةُ و: على َخْمسِة أَْمياٍل من الُمرتَمى فيه برَكةٌ  بَنِي وهبٍ  أْحساءُ و

 ؛ قاَل الحسيُن بُن مطيٍر األََسديُّ : : ماٌء لغَنِّيِ  األَْحساءُ و

ســـــــــــــــــــــــــــــاِء أَيـــــــــــــــح  نـــــــــــــــا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  اأَلحح  ن جـــــــــــــــريانـــــــــــــــُ

واءِ     تـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  اأَلطـــــــــــــــــح ريانـــــــــــــــــُ َن جـــــــــــــــــِ  أَيـــــــــــــــــح

  

وح  ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــبســــــــــــــــــــــــــــــٌة نـ وان واأَلرحض مــــــــــــــــل ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــاَرق  ف

واِء     ي  ــــــــــــــــــــاُد ابألَنــــــــــــــــــــح (5)َر األَقــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــِ
 

  
 ماٌء باليَماَمة. : األَْحساءُ و

 ٍء بأََجأَ.طيَّي ماَءةٌ لَجِديلَةَ  أَْيضاً :و

 .. : ثَْوُر النُّضوح الِمْحساةُ و

ا يُستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، عن ثَْعلَب. كالحساءِ  ، بالكْسر : الماُء القَِليُل ، الِحْسيُ 

. َحِسيتُ  الَخبََر : مثْلُ  أَْحَسْيتُ و  نَقَلَه الَجوهريُّ

 : اْستَْخبََر. اْحتََسىو

ي : ُحَسى وذُو الَحَسىو  ، َمْقصوراِن : َمْوِضعاِن ؛ وأَْنَشَد ابن بّرِ

 (6)َعفاُذ وُحسً  من فـَرحتـََنا فالَفوارع 
 ، بالكْسِر : َمْوِضٌع. ِحْسّيِ و

 .ِحْسيٌ  قاَل ثَْعلَب : إذا ذََكر كثيٌر َغْيقَة فمعها

 ، كُهَدى : واٍد بالشََّربَّة ِمن ِدياِر َغَطفَان. ُحَسى وقاَل نَْصر : ذُو

 : واٍد في طريِق َمكَّةَ بِحذاِء حاَجر. ْحَساءُ األَ و

 ، كِسَواٍر وأَْسِوَرة. ِحَساءٍ  : َجْمعُ  األَْحِسيَةُ و

 ، كِذئٍْب وِذئاٍب. ِحْسي : َجْمع ِحَساءٌ و

دَّةِ ؛ نَقَلَه ياقوٌت. األَْحِسيَةُ و  : َمْوِضٌع باليََمن له ِذْكٌر في حِديِث الّرِ
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ي وُحَرْيُث بنُ  ٍث : َرَوى عن علّيِ. ُمَحّسِ  ، كُمحّدِ

ي وعماَرةُ بنُ   : َشِهَد اليَْرُموك. ُمَحّسِ

يَت بذِلَك ألنَّ  كالحاِشيَةِ  التي ال ِكباَر فيها ، : صغاُر اإِلبِلِ  الَحْشوُ و : [حشو] الِكباِر إذا  حشى الِكباَر أَي تَتََخلَّلُها ، أَو إِلصابَتِها تَْحُشو ها، ُسّمِ

ْت إلى َجْنبِها ؛ وكذِلكَ   .الَحواِشي ِمن الناِس ، والَجْمعُ  الحاِشيَةُ  اْنَضمَّ

كاةِ : و  .«أَْمواِلهم َحواِشي ُخْذ ِمن»في حِديِث الزَّ

__________________ 
 برواية : 631زبيد ص ( شعراء إسالميون ا شعر أيب 1)

 خـــــــــــــــــــال أن الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــااي 

 حســــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــهـــــــــــــــــّن إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــوسُ    

  

 .59/  2وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية اللسان والصحاح واملقايي  

 .«ا ساء»( اللسان ومعجم البلدان 2)
ُض.3)  ( يف القاموس : ِتسح
 كياقوت.( يف القاموس : الفرعاء ا ابلفاء ا واملثبت  4)
 ا وفيه :  اد ابألنواء.« األحساء»( معجم البلدان 5)
 وعجزه : 78( للنابغة الذبياين ا ديوانه ط بريوت ص 6)

 فجنبا أريك فالتالع الدوافضُ 
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 قاَل ابُن األثيِر : هي ِصغاُر اإِلبِِل كابِن الَمخاِض وابِن اللَّبُوِن.

  عليه.الذي ال يُعَتََمدُ  فَْضُل الَكالمِ  : الَحْشوُ و

ُجلِ  : الَحْشوُ و  على الَمثَِل. نَْفُس الرَّ

ً  َحْشوٌ  وما يُْجعَُل فيها ؛ َحشاها يَْحُشوها َحْشواً  ، كالقُْطِن ونحِوِه ، وقد ءٍ ُء الِوساَدةِ وَغْيِرها بشيمل : الَحْشوُ و  على لَْفِظ المْصَدِر. أَْيضا

 .الَحَشايا والَجْمعُ ،  الَمْحُشوُّ  ، كغَنِيٍَّة : الِفراشُ  الَحِشيَّةُ و

ُم بها الَمْرأَةُ بََدنَها أَو َعِجيَزتَها أو نحُوها ِمْرفَقَةٌ أَو ِمْصَدَغةٌ  : الَحِشيَّةُ و  ، أَْنَشَد ثَْعلَب : الَحَشايا لتَُظنَّ ُمْبَدنَةً أَو َعْجزاء ، والَجْمعُ  تُعَّظِ

ااي  َن اَ شـــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــح  إذا مـــــــــــــا الـــــــــــــز    ضـــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــَ

الَث هبـــــــــــــــا اإِلزاُر     فـــــــــــــــاهـــــــــــــــا أنح يـــــــــــــــُ (1)كـــــــــــــــَ
 

  
 ؛ قاَل الشَّاِعُر : الَمحاِشي ، كِمْنبٍَر ، والَجْمعُ  كالِمْحَشى

حاِشي 
َ
 (2)مُجّاً َغني اٍت عن امل

 ؛ عن ابِن األعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : لَبَِستْها : ِكالُهما بها اْحتََشتْ و اْحتََشتْهاو

 ال حَتحَتِشي إال  الص ميَم الّصاِدقا
ي بالباِء : الَحَشايا يَْعنِي أنَّها ال تَْلبَسُ   ألنَّ ِعَظَم َعِجيَزتها يُْغنيها عن ذِلَك ؛ وأَْنَشَد في التَّعّدِ

بح  قــــــــــَ ــــــــــ  ــــــــــنـ َا ابل َتشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــز    احــــــــــح ــــــــــتح إذا ال  كــــــــــان

ي اَ شــــــــــــــــــــــااي مـــــــــا هلـــــــــَ     قـــــــــِ لـــــــــح (3)ا فـــــــــيـــــــــهـــــــــا أََربح تــــــــــُ
 

  
ُجِل من الطَّعاِم. كاْحتِشاءِ  ؛ ُء : اْمتأَلَ الشَّي اْحتََشىو  الرَّ

ُجُل ذُو اإِلْبِرَدةِ. نَْفَسها بالَمفاِرمِ  َحَشتْ  الُمْستَحاَضةُ : اْحتََشتِ و  ونحِوها ، وَكذِلَك الرَّ

ً  اْحتَِشي في الحِديِث : قال المرأَةٍ :و حاحِ : والحائِضُ  تَْحُشو وهو القُْطنُ  ، ُكْرُسفا  بالُكْرُسِف لتَْحبَس الدََّم. تَْحتَِشي به فَْرَجها. وفي الّصِ

 .حاِشيَةً  ما أَْعطاهُ َجِليلَةً وال ، أَي : حاشاهُ  أتَاهُ فما أََجلَّهُ وال يقاُل :و

ا يُثَنَّى بالياِء وبالواِو ، ، وهو ِمن َذواِت الواوِ  َحَشوان ، وتَثْنِيتُه : ما في البَْطنِ  الَحشاو  .أَْحشاءٌ  ج والياِء ألنَّه ممَّ

ً  َحشاهُ و  .َحشاهُ  أَصاب : َحْشواً  َسْهما

 .الَمحاِشي ، والَجْمعُ  : َمْوِضُع الطَّعاِم في البَْطنِ  الَمْحَشىو

ي إلى الَمْذَهبِ   ، وهو الَمْبعَُر ِمن الدَّواِب. الَمحاِشي ، والَجْمعُ  الَمْحشاةُ  وقاَل األَصمعيُّ : أَْسفَُل َمواِضع الطَّعام الذي يَُؤّدِ

 َحراٌم. َمْحشاةٍ  فإنَّ كلَّ  َمحاِشيهنَّ  وقاَل : إيَّاُكم وإتْياَن النِّساِء في

 .«النِّساء َحرامٌ  َمحاِشي»في الحِديِث : و

 فَل َمَواِضع الطَّعاِم ِمن األَْمعاِء فَكنَى به عن األَْدباِر.ألَسْ  َمْحشاةٍ  قاَل ابُن األثيِر : هكذا جاَء في ِروايٍَة ، وهي َجْمعُ 

ّمِ والَكْسر : أَي ِحْشَوةَ  ما أَْكثَر حَكى اللْحيانيُّ :و  ، وهو َمجاٌز. ( 4)َدَغِلها ما فيها ِمنو،  َحْشَوها أَْرِضه ، بالضَّ

 ، وهو مجاٌز. : َسْوداُء ال َخْيَر فيها َحشاةٌ  أَرضٌ و

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 ، بالضّمِ والكْسِر : أَْمعاوهُ. ُحْشَوتُهوالبَْطِن  ُحْشَوةُ 
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 .الِحْشَوةِ  ما َعَدا الشَّْحم فإنَّه ليَس من ِحْشَوةٌ  وقال األزهريُّ والشافِِعيُّ َجِميُع ما في البَْطنِ 

 ُب.واألَْقصا األَْحشاءُ  َمواِضُع الطَّعاِم وفيه الُحْشَوةُ  وقاَل األصمعيُّ :

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .64/  2( اللسان والصحاح واملقايي  2)
 ( اللسان.3)
 ( يف القاموس ابلنصب ا والكسر  اهر.4)
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اُر : يَْحُشو َحْشواً  الغَْيظَ  َحَشاو: القُْطُن  الَحْشوُ و  ؛ قاَل المرَّ

ه و  العــــــــــــــِ َة يف َأضــــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــح وحُت الــــــــــــــغــــــــــــــَ  َحشــــــــــــــــــــــــــــَ

رح     قــــــــــِ ي خــــــــــطــــــــــالاًن كــــــــــالــــــــــنــــــــــ  (1)فــــــــــهــــــــــو مَيحشــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ُجل َغْيظاً وِكْبراً ِكالُهما على الَمثَِل ؛ وأْنَشَد ثَْعلَب : ُحِشيَ و  الرَّ

مـــــــــــــا و  ـــــــــــــِّ ل َبال وُتســـــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــا أنح َتســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــَ  ال َ حن

ربحِ     رًّا مـــن الـــكـــِ َي اإِلنحســـــــــــــــــــــاُن شـــــــــــــــــَ (2)فـــمـــــــا ُحشـــــــــــــــــِ
 

  
ُجُل بالنَّْفس  ُحِشيَ و  ؛ قاَل يزيُد بُن الَحَكم الثَّقَِفيُّ : ُحِشيَهاوالرَّ

هـــــــــا و  يـــــــــتـــــــــُ وٌج ُحشـــــــــــــــــــــــِ ٌ  جلـــــــــَُ فـــــــــح ـــــــــَ تح نـ رِحـــــــــَ  مـــــــــا بـــــــــَ

وي     تـــــــَ كـــــــح بـــــــك حـــــــىت قـــــــيـــــــَر هـــــــر أَنـــــــَت مـــــــُ َذنـــــــح (3)بـــــــِ
 

  
ْعر : أَْجزاُؤه َغْير َعُروِضه وَضْربِِه. َحْشوُ و  البَْيِت ِمن الّشِ

 الناِس ُرذالُهم. ُحْشَوةُ و

 على غيِر قياٍس. المحاِشي ُروِف ِمن التَّوابِِل ، والَجْمعُ به بَْطُن الخَ  يُْحَشى : ما الحْشوُ و

 ؛ عن األْصمعّي. ِمْحشاةٌ  : أَْكِسيَةٌ َخِشنَةٌ تَحِلُق الِجْلَد ، واِحُدها الَمحاِشيو

 وتقدََّم ذلَك للمصنِِّف في الَهْمزةِ ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ ، قاَل : وقَْوُل الشاِعِر ، وهو النابِغَةُ.

ضح  ين امجــــــــــــــحَ زِيــــــــــــــُد فــــــــــــــإنــــــــــــــ  َك اي يــــــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــــَ    ــــــــــــــِ

ـــــــــــمـــــــــــا     ي ـــــــــــكـــــــــــم َومتـــــــــــَِ ـــــــــــوعـــــــــــًا ل رحب ـــــــــــَ َددحُت يـ (4)َأعـــــــــــح
 

  
ي : وهو َغلٌَط قَبيٌح إنّما هو ِمن الَمْحش وهو الَحْرُق الَحْشوِ  قاَل : هو ِمن ، وتقدََّم ما  َمَحش ، وقد فَسَّر هذه اللَّفَْظةَ في فَْصل (5). قال ابُن بّرِ

 يَتَعلَُّق به هناك.

انَةُ بالحّبِ : اْمتأَلَْت. اْحتََشتِ و مَّ  الرُّ

انةٌ   .ُمْحتَِشيَةٌ  وُرمَّ

 برا ، وقد ذُِكَرْت في الراِء. حشى وبَنُو حشيبر : قَبيلَةٌ باليََمِن ، واألَْصُل فيه

 : طائِفَةٌ من الُمْبتدَعِة. الحشويَّةُ و

ا في البَْطنِ : ما دُ  الَحَشى ي : [حشي]  ُكلُّه. َحشىً  من َكبٍِد وِطحاٍل وَكِرٍش وما تَبِعَهُ  كلّه وَن الِحجاِب ممَّ

 أَو ما بيَن ِضلَع الَخْلف التي في آخِر الجْنِب إلى الَوِرِك ؛ أَو ظاِهُر البَْطِن.

إذا كاَن أَْهيَف ضاِمَر  الَحَشى ومنه قَْولُهم : هو لَِطيفُ ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب والَخْصُر ، أَي هو الَخْصُر ،  الِحْضنُ  الَحَشى وقيَل :

 الَخْصِر ؛ وقاَل الشاِعُر يَِصُف امرأَةً :

ِنها   (6)َهِضيم اَ َش  ما الشمُ  يف يوِم َدجح
 .األَْحشاءِ  وُهنَّ َضواِمرُ  الَحَشى وامرأَةٌ ضاِمَرةُ 

يت : ّكِ   إلى رأِْس الَوِرِك.ما بيَن آخِر األَْضالعِ  الَحَشى وقاَل ابُن الّسِ

 .َحَشيانِ  قاَل األَزهريُّ : وتَثْنِيتُه

ْت عليه الّضلوعِ. الَحَشى وقاَل الجوهريُّ :  ما اْضَطمَّ

 .َحْشيانُ و،  َحٍش  وهو للُمْسِرعِ في ِمْشيَتِه والُمْحتَّدِ في َكالِمه ؛ يَْحُصلُ  ، وهو شْبهُ البُْهِر ، َرْبوٌ  الَحَشىو
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ْبو والنَّهيُج واْرتِفاُع النَّْفِس وتَواتُره ؛ وقاَل أَبو  الَحَشى أَي مالََك قد َوقََع عليك ، «رابيَةً  َحْشيَا ما لي أَراكَ »حِديُث عائَِشةَ : ومنه  ، وهو الرَّ

 الُهَذليُّ : (7)حبيٍب 

__________________ 
 ( اللسان وفيه : حظالان.1)
 ( اللسان.2)
 .«بذنبك»بد  « تذيبك»( اللسان. وفيه : 3)
كالديوان وضبطت  اشك   65/  2واملثبت كرواية الصحاح واللسان ا ويف التهذيب واملقايي  « مّجض»برواية :  108( ديوانه ط بريوت ص 4)

ا  األزهري غلرت الليث يف اماش من جهتا إحدا ا فتحه امليم وجعله إايه مفعاًل من ا وش ا والثانية ما يف التهذيب بفتح امليم ا عن الليث ا ق
 قا  يف تفسريه ا والصواب اماش بكسر امليم. قا  ابن األعرايب : من  شته النار إذا أحرقته.

 خطب.« اخلر »( عن اللسان وابألصر 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 أبو جندب. 92/  3ان وديوان اهلذليا ( يف اللس7)
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رحبــــــــٍة  وحِم عــــــــنــــــــهــــــــم بضــــــــــــــــــــــَ ُت أُوىل الــــــــقــــــــَ هــــــــح نـــــــــَ هــــــــح  فــــــــنـــــــــَ

ٍر     جــــــــَ يــــــــاَن  ــــــــُح َ  مــــــــنــــــــهــــــــا كــــــــر  َحشــــــــــــــــــــــح فــــــــ  نـــــــــَ (1)تـــــــــَ
 

  
اخ : َحًشى ، بالكْسِر ، َحِشيَ  وقد ، على فَْعلى ، ( 2)َحْشياو ، كفَِرَحةٍ  َحِشيَةٌ  هيو  ، وشاِهُد المْصَدر قْوُل الشمَّ

وحٌد  ُت خــــــــــــــَ ئــــــــــــــح ين إذا مــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــُ العــــــــــــــِ  تــــــــــــــُ

يــــــــــِض     طــــــــــِ اِط ذاُت َحشــــــــــــــــــــــــً  قــــــــــَ (3)عــــــــــلــــــــــ  اأَللــــــــــح
 

  
 .لَحشىً  أَراَد : ذات نَفٍَس ُمْنقَِطعٍ من ِسَمنِها ، وقَِطيعٍ نَْعتٌ 

قاءُ  َحِشيَ و  فال يَْعَدُم أَن يُْنتَِن فَيُْروح. ، أَي بالِجْلِد ، فَلَِصَق بهصاَر له مَن اللّبَِن كالِجْلِد من باِطٍن  : َحًشى الّسِ

 ، عن ابِن األعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : ، كغَنِّيِ من النَّْبِت : ما فََسَد أَْصلُهُ وَعفَنَ  الَحِشيُّ و

ا  هــــــــــــا إذا  ــــــــــــَ بــــــــــــِ خــــــــــــح وحَت شــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  صــــــــــــــــــــــــــَ

مــــــــــا     يِّ َأعحشـــــــــــــــــــــــَ وحُت أَفــــــــــاٍع يف َحشـــــــــــــــــــــــِ (4)صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ِء وبالخاِء.يُْرَوى بالحا

ي : ومثْلُه قَْوُل اآلخر :  قاُل ابُن بّرِ

لــــــــــــي و  حــــــــــــَ ُت ِمســــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــح دي إن رَكــــــــــــِ نــــــــــــح  إن  عــــــــــــِ

ي    مِّ َذراريــــــــــــــــــَح رِطــــــــــــــــــاٍب وَحشــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 فخفََّف الُمَشدَّد. َحِشّيِ وأَراَد : 

اج : اليابِسُ  : الَحِشيُّ  أَو  ؛ نَقَلَه الَجوهريُّ عن األصمعّيِ وأَْنَشَد للعجَّ

 (5)اهلََدب الناِعم واَ شي  و 
 يروى : بالحاِء والخاِء َجِميعاً.

. َكنَِفهِ  ، أي في َحشاهُ  أنا في يقاُل :و  ؛ وأنشد ابن دريد للُمعَّطل الُهَذلّي : ناِحيَتِهِ  قيَل : فيو وِذَراهُ ؛ نقَلَهُ الّزمخشريُّ

ه  لــــــــــُ زحِن َأهــــــــــح ــــــــــذي أَمحســــــــــــــــــــــــَ  إىل ا ــــــــــَ  يــــــــــقــــــــــوُ  ال

بـــــــايـــــــُن    
ُ
يـــــــرُت املـــــــ لـــــــِ (6)أَبيِّ اَ شـــــــــــــــــــــَ  أَمحســـــــــــــــــــــ  اخلـــــــَ

 

  
 قاَل الَجوهريُّ : يْعنِي الناِحيَةَ.

 الثَّْوِب وغيِرِه. ( 7)حاِشيَةُ  : الحاِشيَةُ و

 أَْحَسن.ولو قاَل : جانُِب الثَّْوِب ، كاَن 

 الثَّْوِب جانِبَاهُ اللذان ال ُهْدَب فيهما. حاِشيَتا ففي الُمْحَكم :

 الطَّويلَتاِن في َطَرفَْيهما الُهْدُب. (8)وفي التَّهِذيِب : جانِبَاهُ 

ً  الَمقاِم َطَرفه وجانِبُه حاَشيةوالسَّراِب ، وهو كلُّ ناِحيٍَة منه ؛  حاِشيَة وَدَخَل في قْوِلِه : وغيِرِه :  الَكإِل جانِبُه. حاِشيَةوالثَّْوِب ؛  بحاِشيَةِ  تَْشبيها

 .«الحاِشيَةَ  لو كنُت ِمن أْهِل الباِديَِة لنََزْلُت ِمن الَكألِ »حِديُث معاِويَةَ : ومنه 

تُه. حاِشيَةُ و  الِكتاِب : َطَرفُه وطرَّ

تُهُ  : الحاِشيَةُ و ُجِل وخاصَّ  .أَي َكنَِفهِ  َحشاهُ  الذين في أَْهُل الرَّ

 وَذَراهُ. وِظلُّه ( 9)ناِحيَتِهِ  ، بالنَّْصِب ، أَي في حاِشيَتَه هؤالءو
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 .( 10)منهم فالناً : اْستَثْناهُ  حاَشىو

 ، وعزله بناِحيٍَة ولم يُْدِخْله في ُجْملتِهم. بالَحَشى قاَل ابُن األْنباِري : َمْعناه َعَزلَه من َوْصِف القْومِ 

 .كتََحشَّاهُ  ِء وهو ناِحيَته ؛الشي َحَشى قاَل األزهريُّ : َجعَلَه ِمن

__________________ 
 واللسان والتهذيب.« عنهم»بد  « عين»و « جمحر»يف شعر أيب جندب برواية  92/  3( ديوان اهلذليا 1)
ياُء.( يف القاموس : 2)  وَحشح
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 .65/  2والتهذيب واللسان ا وعجزه يف الصحاح واملقايي  « ا رز»برواية  45/  3( ديوان اهلذليا 6)
 ( يف القاموس : جاِنُب.7)
 ( يف التهذيب : جنبتاه الطويلتان.8)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.9)
 .«منهم»( بعدها يف القاموس. سقطت من الشارح : 10)



18419 

 

 لفالٍن وما اْستَثْنَْيُت منهم أََحداً ؛ وأَْنَشَد الباِهِليُّ في المعاني : حاَشى أَي ما قُْلتُ  تََحشَّْيتُ  منهم أَحداً وال حاَشْيتُ  قاَل اللّْحيانّي : َشتَْمتُهم وما

تح بـــــــه و  َرضـــــــــــــــــــــَ ُر إنح َأعـــــــح حـــــــح َحشـــــــــــــــــــــ   الـــــــفـــــــَ تـــــــَ ـــــــَ  ال يـ

هـــــــــا و     يـــــــــلـــــــــُ رحابُع مـــــــــنـــــــــهـــــــــا َفصـــــــــــــــــــــــِ ُض املـــــــــِ نـــــــــَ (1)ال ميـــــــــُح
 

  
 .حاَشى ال يُبالي من يتََحشَّى قاَل : ال

 ؛ وشاِهُده قَْوُل َسْبرة بِن َعْمرو األَسِدي : كحتَّى ما بْعَدها ( 2): تَُجرُّ  حاَشىو

وحابَن إن  بــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأيب ثـ

ِم     تـــــــــــح حـــــــــــاِة والشـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــح َ
ًا عـــــــــــن املـــــــــــ نـــــــــــّ (3)ضـــــــــــــــــــــــــَ

 

  
احِ األَسِدّي ، قاَل ومثْلُه قَْوُل األُقَْيِشر : ِليَّاِت للُجَمْيح بِن الطمَّ ي : هو في الُمفَضَّ  قاَل ابُن بّرِ

مح  هـــــــــُ ـــــــــَب ِإهلـــــــــََ ـــــــــي ل ـــــــــوا الصـــــــــــــــــــــــ  ل عـــــــــَ ٍة جـــــــــَ ـــــــــَ ي ـــــــــح تـ ـــــــــِ  يف ف

ُذورُ     عـــــــــــــــح ٌم مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ  حـــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــاَي إين ُمســـــــــــــــــــــــــــــح

  
 .حاشاني ف َجّرِ ، ولو كانْت فعالً لقالَ في البيِت َحرْ  حاَشى قاَل :

 واِحٍد. لََك بَِمْعنَى حاَشىو َحاَشاكَ  قاَل الَجوهريُّ : يقالُ و

ْرفاً زْيداً ، وإن َجعَْلتها حَ  حاَشى : كلمةٌ يُْستَثنى بها ، وقد يكوُن َحْرفاً ، وقد يكوُن فْعالً ، فإن َجعَْلتها فْعالً نََصْبَت بها فقُْلَت َضَرْبتهم حاَشىو

 َخفَْضَت بها.

 ا اْمتَنََع أَن يقاَل جاَءني القَْوُم ماوقاَل ِسْيبََوْيه : ال يكوُن إالَّ َحْرف َجّرِ ألنَّها لو كانْت فْعالً لجاَز أَْن يكوَن ِصلَة كما يَجوُز ذلَك في َخال ، فلمَّ 

 زْيداً دلَّْت أَنَّها ليَسْت بفْعٍل. حاَشى

ُد :  تكوُن فْعالً واْستدلَّ بقَْوِل النابغَِة : قد حاَشى وقاَل المبّرِ

ه و  هـــــــــــُ بـــــــــــِ اًل يف الـــــــــــنـــــــــــاِس ُيشـــــــــــــــــــــــــح  ال أََر  فـــــــــــاعـــــــــــِ

ِد و     واِم مـــــــــن َأحـــــــــَ (4)مـــــــــا ُأحـــــــــاشـــــــــــــــــــــــي مـــــــــن األَقـــــــــح
 

  
فُه يدلُّ على أنَّه فْعٌل ، وألنَّه يقالُ  لزيٍد ، فحْرف الجّرِ ال يَجوُز أَن يَْدخَل على َحْرِف الَجّرِ ، وألنَّ الحْذَف يدُخلُها كقَْوِلهم  حاَشى فتصرُّ

 حاَش لزيٍد ، والحْذُف إنّما يَقَُع في األْسماِء واألَْفعاِل دوَن الُحروِف ، انتََهى.

 معاذ هللا.و: أَي بَراَءة هللِ  لَِّلِّ  حاشَ وهلِل  حاَشىو

 : ُحِذفَْت منه الالُم لكثَْرةِ االْستِْعماِل. قاَل الفاِرِسيُّ 

هلِل فَكثَُر في الَكالِم وُحِذفَِت الياُء وُجِعَل اْسماً وإن كاَن في األْصِل فْعالً وهو َحْرٌف  حاَشى كاَن في األْصلِ  (حاَش لِِلِّ )وقاَل األزهريُّ : 

 بهما ، ألنَّهما ُجِعال َحْرفَْين وإن كانَا في األْصِل فْعلَْين. (5)بحاَشى كما َخفَضوا  ِمن ُحروِف االْستِثْناِء مثُْل َعَدا وَخال ، ولذِلَك َخفَضوا

ً  حاَشى فالناً أَْضَمَره في حاَشى لفالٍن َخفََضه بالالِم الزائَِدةِ ، وَمْن قالَ  حاَشى وقاَل ابُن األْنباِري : َمْن قالَ  ،  بحاَشا َمْرفوعاً ونََصَب فالنا

ا  حاَشى ، ويَجوُز أَن تخفَضه بحاَشى ألنَّ  حاَشى فالٍن َخفََض بإْضماِر الالِم لُطوِل ُصْحبتها حاَشى فِْعلُهم فالناً ، وَمْن قالَ  ىحاشَ  والتَّقديرُ  لمَّ

 َخلَْت ِمن الصاِحِب أَْشبََهِت االسَم فأُِضيفَت إلى ما بَْعِدها.

مَ  تََحشَّى (6) و  ، عن ابِن األعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد لألَْخَطل : من فالٍن : تََذمَّ

__________________ 
 ( اللسان والتكملة والتهذيب ونسبه حباشيته لرجر من عكر.1)
 .« رّ »وسيا  الشارح اقتض  « َ ُر  »( يف القاموس 2)
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للجميض  109ويف املفضـــلية « حاشـــا أيب»ضـــاً : قا  : ويرو  أي« حاشـــا أاب»برواية  166( اللســـان هبذه الرواية. وهو من شـــواهد املغين ص 3)
 برواية :

ــــــــــــــــــــــــــــــوابن إن أاب   حــــــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أاب ث

 ثــــــــــــــــــــوابن لــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــدم   

  

 عـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــد   إن بـــــــــــــــــــــه 

ًا عــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــلــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاة والشـــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــم     ضـــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ

  

 والصحاح وعجزه يف اللسان واألساس والتهذيب.« وال أحاشي»برواية :  33( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .«خف »التهذيب وابألصر ( عن 5)
 َوحَتَش   : قا  : حاَش  ُفالنٍ  وقد سقطت من نسخ الشارح ونصها :« ومن فالن»( هنا زايدة يف القاموس قبر قوله : 6)
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هــــــــا و  تـــــــــُ يــــــــــح نح رِمـــــــــاٍح َرمـــــــــَ ي مـــــــــِ َحشــــــــــــــــــــــِّ  لـــــــــو ال الـــــــــتـــــــــ 

هـــــــــا     ومـــــــــُ يـــــــــاِب ابٍ  ُرســـــــــــــــــــــــُ مـــــــــِة األَنـــــــــح الـــــــــِ (1)بـــــــــكـــــــــَ
 

  
 : ع قُْرَب الَمِدينَِة. الَحَشىو

 وقاَل نَْصر : هو واٍد بالحجاِز وَرَسمه باألِلِف ، قاَل الشاِعُر :

ا  ــــــــــــــــراِء فــــــــــــــــاَ شــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــرُبَي زاِع ال  فــــــــــــــــِإن  أبجــــــــــــــــح

عـــــــــــاِن     نح َوبـــــــــــِ ِ مـــــــــــِ اح عـــــــــــَ قـــــــــــح ٍز إىل الـــــــــــنــــــــــــ  وَكـــــــــــح (2)فــــــــــــَ
 

  
 : ابُن الَمخاِض وابُن اللَّبُوِن. الحاِشيَتانِ  ِمن المجاِز :و

يت : يقاُل : أَْرَسَل بَنُو فالٍن رائداً فاْنتََهى إلى أَْرٍض قد َشبِعَتْ قاَل ابُن السِّ   .حاِشيَتاها ّكِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجلُ  . َحٍش  فهو َحشاهُ  إذا اْشتََكى الرَّ  ، نَقَلَه األزهريُّ

يت. َمْحِشيَةُ و ّكِ  الِكالِب : األَْرنَُب ، أَي تَْعدو الكالُب َخْلفها حتى تَْنبَِهَر الِكالُب ؛ نَقَلَه الَجوهريُّ عن ابِن الّسِ

ُ  تَْحشَّتِ و ً  المرأَة يا يَةٌ  فهي تََحّشِ .  اْحتََشِت الَحِشيَّة ، مثْلُ  ُمتََحّشِ  الناِس : ُرذالُهم. حاِشيَةُ و؛ نَقَلَه األزهريُّ

وا عليه وآَوْوهُ. تََحشَّىو  في بَني فالٍن : إذا اْضَطمُّ

ُجل حشىو ي ما َكتَبَ  حاِشيَةِ  : َكتََب على تَْحِشيَةً  الرَّ  َمجازاً. حاِشيَة الِكتاِب ، عاميَّة ، ثم ُسّمِ

 : ناِعٌم في َدَعٍة. الَحواِشي وَعْيٌش َرقيقُ 

ْحبِة.: لَِطي الَحواِشي ورجٌل َرقيقٌ   ُف الصُّ

 لفالٍن. ( 3)حشى منهم أََحداً ، أَي ما قُْلتَ  َحَشْيتُ  وقاَل اللْحيانيُّ : يقاُل َشتَْمتُهم فما

اء : حَشى قاَل ابُن األْنباِري : وِمن العََرِب َمْن يقولُ   لفالٍن فيُْسِقط األَِلف ؛ وأَْنَشَد الفرَّ

رِت الــــــــــــنــــــــــــيبِّ فــــــــــــإن  مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــمح   َحشــــــــــــــــــــــــــ  َرهــــــــــــح

ورًا ال    دُِّرهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدِّالُء  حبــــــــــــــــــُ كــــــــــــــــــَ (4)تــــــــــــــــــُ
 

  
ى من الناِحيَِة. الحاِشيَةِ  ِمن تََحشَّىو  ، كتَنَحَّ

. انْحَشى وتقوُل :  َصْوٌت في صوٍت وَحْرٌف في َحْرٍف ؛ نَقَلَه األزهِريُّ

 : نَْبٌت. حاشىو

 : ِصغاُر الِحجاَرةِ. الَحَصى يو : [حصي]

 ، بالتْحِريِك كبَقَرةٍ وبَقَراٍت ، َحَصياتٌ  ، ج َحصاةٌ  الواِحَدةُ  ما َحَذْفَت به َحْذفاً ، وهو ما كاَن مثَْل بَعَِر الغَنَم ؛ الَحَصى قاَل ابُن ُشَميل :

 بالضّمِ والكْسِر معاً مع َكْسِر الصاِد وتَْشديِد الياِء ، كذا في النسخِ. ُحِصيٌّ و

ه.مثُْل قَناةٍ و َحصىَ و َحصاةٌ  وقاَل أَبو زْيٍد :  قَناً ونَواةٍ ونُوًى وَدواةٍ وُدوًى ، هكذا قَيََّده َشِمٌر بَخّطِ

له ، وكذِلَك قَناةٌ وقَناً ونَواةٌ ونَوًى مثُْل تََمرة وتََمر  َحصىً و َحصاةٌ  وقاَل َغيُرهُ :  .(5)بفتْحِ أَوَّ

 ، أَو َرَمْيتُه بها. : َضَرْبتُه بها َحَصْيتُهو

 كَرِضيَْت. َحِصيَتْ  ، وقد : كثيَرتُها َمْحصاةٌ  أَرضٌ و

حاحِ : أَرضٌ وَ   .َحصىً  : ذات َمْحصاةٌ  في الّصِ
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ُل عاِمراً على َعْلقمة : َحصىً  ، ومنه قَْولُهم : نحن أَْكثَر منهم العََددُ  : الَحَصىو  ، أَي َعَدداً ؛ وأَْنَشَد الَجوهريُّ لألَْعشى يُفَّضِ

ِر مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــم َحصــــــــــــــــــــــــــً  و  ثــــــــــــَ َت ابأَلكــــــــــــح  َلســــــــــــــــــــــــــح

ِر و     ز ُة لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــاثـــــــــــــــــــِ ا الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــِ (6)إلـــــــــــــــــــ 
 

  
ً  الَكثيرُ  العََددُ  أَو  ِمن الِحجاَرةِ في الَكثْرةِ. بالَحَصى تَْشبِيها

 إِنَّ هلِل تِْسعَة وتِْسِعين اْسماً َمنْ »في الحِديِث : و

__________________ 
 برواية : 123( ديوانه ص 1)

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن رايح رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 بــــــــــــــــــكــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــة األعــــــــــــــــــراض اب  رســــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا   

  

 «بكاملة األعراض اب  وشومها من رايح»ويف التكملة :  «اب  وسومها رايح»ويف اللسان والتهذيب : 

 .«.. فوكد فإن خبلص« : »وبعان»( اللسان ويف معجم البلدان 2)
 ( يف اللسان : حاش .3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ومَثَر.( يف اللسان : مَثََرة 5)
 واللسان والتهذيب والصحاح واألساس. 94( ديوانه ط بريوت ص 6)
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َصاها تُِلَف فيه فقيَر : من ا «َدَخَر اجلن ةَ  َأحح َصاُه ِإححصاءً  اخح ُه. ِإذا َأحح  َعد 
ْعماِل ذِلَك ِمن حيُث أنَّهم كانوا يَعَتَِمُدوَن في العَّدِ كذا ، وذِلَك في لَْفِظ الَحَصا واْستِ  أَْحَصيتُ  التَّْحِصيُل بالعََدِد يقالُ  اإِلْحصاءُ  وقاَل الراغُب :

لَه وأَحاَط به ، انتََهى. (1) (ء  َعَدداً َوَأْحصى ُكلَّ َشيْ )كاْعتِماِدنا فيه على األصابع ؛ قاَل هللاُ تعالى :   أَي َحصَّ

ْبِط.  قاَل شْيُخنا : ثم صاَر حقيقَةً في ُمْطلِق العَدَّ والضَّ

 الذي هو العَدُّ. اإِلْحصاءَ  ، ولم يُِرد عزوجلِعْلماً بها وإيماناً بها ويَِقيناً بأَنَّها ِصفاُت هللِا ،  أَْحصاها ريُّ في تأْويِل الحِديِث : منوقاَل األزه

ر الحِديُث أَْيضاً ؛  َحِفَظهُ  : أَْحصاهُ  أَو  ؟«أَْحَصْيتَ  ُكلَّ القُْرآنأَ »في الحِديِث : وعن َظْهِر قَْلبِه ؛ وبه فُّسِ

 أَي اْحفَِظيها. أَْحِصيها أَي َحِفْظَت وقَْوله للمرأَةِ :

َر الحِديُث أَْيضاً ؛ أَي من َعقََل َمْعناها وتَفَكََّر في َمْدلولِ  َعقَلَهُ  : أَْحصاهُ  أَو ها ُمْعتبراً في َمعانِيها وُمتَدبِّراً َراِغباً فيها وَراِهباً ؛ وقيَل : ؛ وبه فُّسِ

م ، لم يعّدها لهم ، إالَّ ما َمْعناه َمِن اْستَْخرَجها ِمن كتاِب هللِا تعالى وأَحاِديِث َرُسولِه َصلَى هللا عليه وسلّم ، ألنَّ النبيَّ َصلَى هللا عليه وسلّ 

 تَكلَّموا فِيها.: وَرْيَرةَ في ِروايٍَة عن أَبي هُ  جاءَ 

و  ايَِة ، وهي ِعْنِدي.* قُْلت : وقد أَلََّف في ِروايَِة أَبي ُهَرْيَرةَ التَّقيُّ الّسبكّي ِرسالَةً صغيَرةٌ بَيََّن فيها ما يَتَعلَُّق بحاِل الّرِ

ا قَْوله تعالى :   ، أَي لْن تُِطيقُوا َعدَّه وَضْبَطه. (2) (َعِلَم َأْن َلْن ُِتُْصوهُ )وأَمَّ

 ثَوابَه. تُْحصوا أَي لْن تُِطيقُوا االْستِقاَمةَ ؛ وقيَل : لنْ  ، «تُْحُصوا اْستَِقيُموا ولنْ »في الحِديِث : و

ُجلُ  ُحِصيَ  ، وقد كالَحَصاةِ  : اْشتِداُد البَْوِل في الَمثانَِة حتى يَِصيرَ  الَحصاةُ و أُْي. : الَحصاةُ و ؛ عن اللْيِث. َمْحِصيٌّ  ، فهو كعُنِيَ  الرَّ  العَْقُل والرَّ

 وأصاةٍ ، أَي َعْقل وَرأْي. َحصاةٍ  يقاُل : فالٌن ذُو

 : إذا كاَن عاقِالً ؛ وأَنَشَد الَجوهِريُّ لَكْعِب بِن سْعٍد الغَنَوّيِ : الَحصاةِ  وهو ثابِتُ 

نح لــــــــــــه و  كــــــــــــُ رحِء مــــــــــــا مل تــــــــــــَ َ
 َأن  ِلســــــــــــــــــــــــــاَن املــــــــــــ

يــــــــــــُر َحصـــــــــــــــــــــــــَ     َدلــــــــــــِ ِه لــــــــــــَ وحراتــــــــــــِ (3)اٌة عــــــــــــلــــــــــــ  عــــــــــــَ
 

  
َعْيٍب بما يَْلِفظ به من ُعوِر ونََسبَه األزهريُّ إلى َطَرفَة ؛ أَي إذا لم يَُكْن مع اللِّساِن َعْقل يحُجُزه عن بَْسِطه فيَما ال يَُحبُّ َدلَّ اللِّسان على 

 الَكالِم.

 .أَْحَصْيت فَعَلَةٌ ِمن الَحصاةُ  وقاَل األصمعيُّ :

ه. َحصاةٍ  لُهم : ذُووقوْ   : أَي حاِزٌم َكتوٌم يَْحفُظ ِسرَّ

 َشديُده. ، كغَنّيِ وافُِر العَْقلِ  َحِصيٌّ  هوو

 ؛ عن ابِن األعرابّيِ. : الَمغَُص في البَْطنِ  الَحْصوُ و

 ، وأَْنَشَد الَجوهريُّ للشاِعِر ، وهو بَِشيٌر الفَريريُّ : الَمْنعُ  : الَحْصوُ و

اُف َ  إ ين َأال ختـــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــَ وح  ذ َحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

يِن     تــــــــــــَ يـــــــــــــح نـــــــــــــ  ٍب وإذح عــــــــــــَ ال َذنــــــــــــح ي بــــــــــــِ قــــــــــــِّ (4)حــــــــــــَ
 

  
ََّر فيهالشَّي َحِصيَ و اغانيُّ  َء ، كَرِضَي : أَث  عن أَبي نَْصر ؛ قاَل ساِعَدةُ بُن ُجوَءيَّة : (5)؛ هكذا نَقَلَه الصَّ

َره  ــــــــــــح ُ أَثـ اح ــــــــــــقــــــــــــَ َص ال لــــــــــــَ ــــــــــــًا َأخــــــــــــح ن ــــــــــــح ي ــــــــــــَ َور   ل ــــــــــــَ  فـ

ذيـــُرهـــــــا و     مـــــــاَ  نـــــــَ كـــــــًة حُيحصـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــِّ (6)حـــــــاشـــــــــــــــــِ
 

  
ماِل يُوَءثُِّر فيها. يُْحِصي قيَل :  في الّشِ

__________________ 
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 .28( سورة اجلن ا اآية 1)
 .20( سورة املزمر ا اآية 2)
ولي   وقبله يف الصــــحاح واللســــان بيت آخر ا والبيتان يف التكملة ا قا  الصــــاغاين : 70/  2( الصــــحاح واللســــان ا ومل ينســــبه يف املقايي  3)

من قصـــيدة  81البيتان لكعب وإلا  ا لطرفة ا والبيت الشـــاهد يف التهذيب واألســـاس منســـوابً فيهما أيضـــاً لطرفة ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص 
 مطلعها :

 هلــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــد حبــــــــــــــــــــران الشـــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــف طــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــو  

ـــــــــــــــــــــوح وأد. عـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــرُ ت  ن  ـــــــــــــــــــــي

  

 .«عّننتين»وفيها :  69/  2( اللسان والصحاح واملقايي  4)
 ضبرت قلم.« ءَ وَحَص  الشي»( يف التكملة : 5)
 وضبرت حيص  بفتح الياء والصاد ا واملثبت كضبرت اللسان بكسر ا. 216/  2( ديوان اهلذليا 6)



18425 

 

 .َحَصاها َكثُرَ  تَْحَصى األرضُ  َحِصيَتِ و

اهُ و  : َوقَّاهُ. تَْحِصيَةً َحصَّ

اء. تََوقَّى تََحصَّىو كةً : ع باليََمِن. الَحَصوانُ و ؛ عن الفرَّ  ، محرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .الَحَصى : كثيرُ  َحَصِويٌّ  نََهرٌ 

 .الَحَصى ، كفَِرَحٍة : كثيَرةُ  َحِصيَةٌ  وأَرضٌ 

 ، عاميَّةٌ. الَحصاةِ  : خبٌز ُعِمَل على الحصاِويُّ و

لَع ما تَقَُع عليه الَحصاةَ  : أَْن يقوَل أََحُدهما إذا نَبَْذتَ  الَحصاةِ  ْيعُ وبَ  إذا َرَمْيَت بها ؛  َحصاتُك إليَك فقد َوَجَب البَْيُع ؛ أَو أَْن يقوَل بِْعتَُك ِمن الّسِ

 َرِر والَجهالَِة.؛ والُكلُّ َمْنِهيٌّ عنه لَما فيه ِمن الغَ  َحصاتُك أَو بِْعتَُك من األرِض إلى حيُث تَْنتهي

 القَْسِم : الِحجاَرةُ التي يَتصافنُوَن عليها الماَء. َحصاةُ و

 ؛ وأَْنَشَد األزهريُّ ألَبي ُزبَْيد : اإِلْحصاءِ  : العَدُّ اسٌم ِمن الَحصاةُ و

وح  ـــــــــقـــــــــَ د ُذو اَ صـــــــــــــــــــــــاِة مـــــــــن ال هـــــــــح ُغ اجلـــــــــُ ـــــــــُ ل ـــــــــح بـ ـــــــــَ  يـ

وِدي     و مــــــــــُ هــــــــــح ــــــــــَ نــــــــــًا فـ َف واهــــــــــِ لــــــــــح ــــــــــُ (1)م ومــــــــــنح يـ
 

  
ي :  وأَْنَشَد ابُن بَّرِ

ٌد و  يــــــــــــــِّ َك ســــــــــــــــــــــــــــَ َم األَقــــــــــــــواُم أَنــــــــــــــ  لــــــــــــــِ  قــــــــــــــد عــــــــــــــَ

او     ديــــــــــــٍد َحصــــــــــــــــــــــــــاهتــــــــــــُ نح داٍر شــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــك مــــــــــــِ  أَن

  
اللِّساِن : َرَزانَتُه  َحصاةُ و

(2). 

. َحصاةُ و  الِمْسِك : قِْطعَةٌ ُصْلبة تُوَجُد في فأَْرةِ الِمْسك ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

 .َحصاةٌ  ٍة من الِمْسكِ وقاَل اللْيُث : يقاُل لكّلِ قِْطعَ 

 ء بِِعْلٍم فال يَفُوته َدقِيق منها وال َجِليل.كلَّ َشي أَْحَصى ، وهو الذي الُمْحِصي وفي أَْسماِء هللِا الُحْسنَى :

ر حِديُث األْسماِء ؛ أَي من أَطاَق العََمل بُمْقتَضاها. اإِلْحصاءُ و  : اإِلحاَطةُ واإِلَطاقَةُ ؛ وبه فُّسِ

ُل َمْنزٍل للحاّجِ قبل البرَكِة.: مَ  الحصوةُ و  ْوِضٌع بالقُْرِب ِمن ِمْصَر في شرقيها ، وهو أَوَّ

 : مْوِضٌع بِدياِر بَني ِكالٍب. الحصىو

ََّر فيه ؛ لُغَةٌ في يَْحِصيه ءَ الشَّي َحَصىو . َحِصيَ  : أَث اغانيُّ  كَرِضَي ؛ نَقَلَه الصَّ

ك ِجْمَرها بعَد ما َهَمدَ  َحْضواً  النَّارَ  َحَضاو : [حضو]  ، يُْهَمز. : َحرَّ

حاح :  الناَر : َسعَّْرتها. َحَضْوتُ  وفي الّصِ

 ، بالكْسر : الُكوُر. الِمْحَضىو

ا الِمْحَضأُ  َم ِذْكَرهما في الَهْمزةِ. الِمْحَضاءُ ووأمَّ  ، كِمْنبٍَر وِمْحراٍب : ِلمْحَراك الناِر ، فقد تقدَّ

 ء.وكذا أَْبيض حضي

 : أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ وابُن ِسيَده. الَحْطوُ و : [حطو]
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ً تَْحريُكَك الشَّي وقال األزهريُّ عن ابِن األَعرابّيِ : هو  أََخَذ َرُسوُل هللِا َصلَى هللا عليه وسلّم ، بقَفَاي»حِديُث ابِن عباٍس : ومنه ؛  َء ُمَزْعزعا

  ، ويُْرَوى بالَهْمِز أَْيضاً وقد تقدََّم.هكذا ُرِوي َغْيُر َمْهموزٍ  ، «فَحَطانِي َحْطَوةً 

ً  ، والَجْمعَ  الِعظاُم من القَْملِ  ، كقَفا : الَحطاو ٍد بالظاِء المْعجمِة وهو َخَطأٌ. َحطا ي ؛ قاَل : وَذَكَره ابُن َوالَّ  ؛ نَقَلَه ابُن بّرِ

 * قُْلُت : وَذَكَره ابُن عبَّاد بالَوْجَهْين في المحيِط.

 الغَنَِم : الَحْمراُء.من  الَحْطواءُ و

 ، كذا في التْكِملَِة. ( 3): اْنتَفَخَ  اْحَطْوَطىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : لَقَُب َمِلِك الَحبََشِة ، وكان قِديماً يُلَقَّبُ  الَحطى

__________________ 
 ذا ا صــاة»وانظر ختر ه فيه ا ويف التهذيب واللســان : « واهياً ذا ا صــاة ومن يلف »برواية :  598( شــعراء إســالميون ا شــعر أيب زبيد ص 1)
 .«. مودِ ..
 ( يف اللسان : ذرابته.2)
 .«انتفح»( عن القاموس موافقاً ملا يف التكملة ا وابألصر 3)
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 ابلن جاِشي ؛ ذََكَره املقحرِيزي وا اِفُة ابُن َحَجَر.
حاحِ والُمْحَكم والتْهِذيِب.كما في ا ، بالضّمِ والكْسرِ  الُحْظَوةُ و : [حظو]  لّصِ

 واِوي الالِم كُخْطَوةٍ وقُْدَوةٍ قاَل شْيُخنا : ونقَل عن ثَْعلب تَثِْليثَه ، وكذا عن غيِرِه ، بل َجعَلَه التَّقيُّ الشمني في شْرح الشفاء قاِعَدةً في كّلِ فعلةٍ 

 وأُْسَوةٍ ورْبَوةٍ ونحِوها ففيه قُُصوٌر.

. الَمكانَةُ ، كِعَدةٍ :  الِحَظةُ و  والقُْرُب الَمْعنويَّ

 وقيَل : الَوجاَهةُ والتَّقدُُّم الَمْعنويُّ من ِذي سلطاٍن ونَْحوه.

زق ، ج : أَي الِحَظةُ و الُحْظَوةُ و الِحْظَوةُ  رجٌل لهو ً  الَحظُّ من الّرِ  ، بالكْسِر َمْمدوداً. ِحظاءٌ و ، بالكْسِر َمْقصوراً ، ِحظا

ْوَجْيِن عند صاِحبِِه ، كَرِضَي ، كلُّ واِحٍد من ال َحِظيَ و َسعَدْت وَدنَْت من  ِحَظةً و ِحْظَوةً و ُحْظَوةً  المرأَةُ عْنَد زْوِجها َحِظيَتِ  يقاُل : .اْحتََظىوزَّ

 قَْلبِه وأََحبَّها.

 هو عْنَدها أَْيضاً. َحِظيَ وَ 

 .اْحتََظىوهي عْنَده ،  اْحتََظتْ و

يت الْبنَة الحمارس : الِحَظةِ  وشاِهدُ  ّكِ  ما أَْنَشَده ابُن الّسِ

يـــــــــــــ ح  لـــــــــــــِ طـــــــــــــح ة َأو تـــــــــــــَ ظـــــــــــــَ َي إال  حـــــــــــــِ رح هـــــــــــــِ  هـــــــــــــَ

يـــــــــــ ح     لـــــــــــِ عـــــــــــح نح دون ذا  تــــــــــــَ ٌف مـــــــــــِ لـــــــــــَ  َأو صـــــــــــــــــــــــــَ

  

ُر إذا غاَب ا ُو ح  َهح
 (1)َقدح َوَجَب امل

 ، كغَنِيٍَّة. َحِظيَّةٌ  هيو

 َمْخصوٌص بالمْرأَةِ كما هو الُمتعاَرُف ِخالف ُعُموم ما في القاُموِس. الحْظَوةَ  قاَل المنال علي في ناُموِسه : الظاِهُر أَنَّ 

اُح الشفاِء عن ثَ  َح به شرَّ  ْعلَب وغيِرِه.قاَل شْيُخنا : ال يظهُر ما اْستَْظَهره بل هو عامٌّ كما في الدَّواِوين اللُّغَويَّة قاِطبَةً ، وصرَّ

جاِل والنَّساِء ؛  َحْظَوةٍ  لمنال على ما قاَل أَبو َزْيٍد : يقاُل إنَّه لذو* قُْلُت : ويُؤيِّد ما اْستَْظهره ا فيهنَّ وعندهنَّ ، وال يقاُل ذِلَك إالَّ فيَما بيَن الّرِ

ل.  وظاِهُر ِسياِق الَجوهرّيِ يدلُّ له أَْيضاً ، فتأَمَّ

فيَما تَْطلُب فال تَأُْل أَْن تَتََودََّد إلى النَّاِس لعلَّك تُْدِرُك بعَض ما تُريُد ، وأَْصلُه في  الُحْظَوةُ  ؛ يقوُل : إِْن أَْحظأَتْك فال أَليَّهْ  َحِظيَّهْ  إالَّ  في الَمثَِل :و

 المْرأَةِ تَْصلَف عْنَد َزْوِجها.

عْنَده باْنتهائِي إلى َما يَْهواه ؛ هنا َذَكَره  ( 2)يَْحَظى عْنَد َزْوجي فال آلُو فيَما أَْحظَ  وفي التْهِذيِب : هذا الَمثَْل ِمن أَْمثاِل النِّساِء ، تقوُل : إن لم

 .«إ ل ى»في  الَجوهِريُّ واألَزهريُّ وتقدََّم للمصنِّفِ 

. َسْهٌم َصغيرٌ  ؛ ونَقََل شْيُخنا فيه التَّثِْليَث أَْيضاً : ويَُضمُّ  ، بالفتْحِ  الَحْظَوةُ و  قَْدُر ذراعٍ ، وعليه اْقتََصَر الَجوهِريُّ

بياُن. زاَد غيُرهُ :  يَْلعَُب به الّصِ

ْمي ، وإذا لم يَُكْن فيه نَْصل فهو  بالتَّصغيِر. ُحَظيَّةٌ  وزاَد بعُضُهم : لتَعَلّم الرَّ

كةً ، وأَْنَشَد ابُن برِّ  َحَظواتٌ و ، كِكتاٍب ، ِحظاءٌ  كّل منهما كلُّ قَِضيٍب نابٍِت في أْصِل َشَجرةٍ لم يَْشتَدَّ بعُد ، ج : الَحْظَوةُ و  ي :، محرَّ

ا  يـــــــــــــــوهنـــــــــــــــَ ٍر ُزرحٍ  كـــــــــــــــَبن  عـــــــــــــــُ مـــــــــــــــ   إىل ضـــــــــــــــــــــــــــــُ

رَاء     هـــــــــح ئـــــــــن مـــــــــُ طـــــــــِ َ  لـــــــــُح يـــــــــح الٍم لـــــــــَ اُء غـــــــــُ ظـــــــــَ (3)حـــــــــِ
 

  
 قَْوُل الُكَمْيت : الَحَظوات وشاِهدُ 
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مح  كــــــــُ واتــــــــِ ظــــــــَ ُبوا حــــــــَ بــــــــَ يــــــــح  اعــــــــح ــــــــقــــــــَ رِِئ ال رَت امــــــــح  أََرهــــــــح

ِب     لـــــــح ة الصــــــــــــــــــ  مـــــــَ َر قـــــــاصــــــــــــــــــِ بـــــــح ــــَ واان قـ يِّ ســــــــــــــــــِ (4) ــــَ
 

  
 لُْقماَن ، ُمَصغََّرةً ، وهو ُحَظيَّاتِ  إْحَدى في الَمثَِل :و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح وفيها :1)

 أو صلف أو با ذا  تعلي 
 واألو  والثاين يف التهذيب.

 ( يف اللسان والتهذيب : حُيِظيين.2)
 وهبامشه : هكذا يف األصر.« لي  خبطا مهراً »اللسان : ( يف 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
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هاُمه ُحظَي اتُهو لُقحماُن بُن عاٍد ا  َنح ُعِرفَ  وَمراِمَيه ؛ ســـــــِ
َرُب مل راَرِة مث جاَءتح منه ( 1)ُيضـــــــح ا من  صـــــــاِ َةٌ  َهَنةٌ  ابلشـــــــ  ا َأي أهن 

راِمي ا واِحَدهُتا ا ُظَي اتِ  فـََعالتِِه ا وَأصحرُ 
َ
راِمي. َحظحَوة َتصحغريُ  ُحظَي ة امل

َ
 ا وهي الجي ال َنصحر هلا ِمن امل

 ، ُمَصغََّرةً ، وهو َمْشٌي ُرَوْيٌد. الُحَظيَّا َمَشى : َحظا يَْحُظو َحْظواً و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 وَمْنِزلٍَة. حْظَوةٍ  ، كغَِنّيِ : إذا كاَن ذا َحِظيٌّ  رُجلٌ 

. اْحتََظىوعْنَد األمير ، كَرِضَي  َحِظيَ  وقد  به بمْعنًي ؛ نَقَلَه الَجوهريُّ

 .َحظايَاي ؛ تقوُل : هي إْحَدى َحظايا من النِّساءِ  الَحِظيَّةِ  وَجْمعُ 

 منه : أَي أَْقَرب إليه وأَْسعَد. أَْحَظى وهو

. الُحْظوةِ  فالناً على فالٍن ، من أَْحَظْيتُ  وقاَل أَبو َزْيٍد : ْلته عليه ؛ نَقَلَه الَجوهريُّ  والتَّْفِضيل ، أَي فضَّ

 َخَطأٌ ، وكذا َجْمعها َمحاِظي. َمْحظيَّة وقوُل العَوام للَحِظيَّةِ 

أَي َضَربَني ؛ هكذا ُرِوي  ، «َذواِت َعَددٍ  َحَظياتٍ  بها فََحَظانِي عليَّ َطْلحة وأَنا ُمتََصبٌِّح فأََخَذ النَّْعلَ َدَخَل »في حديِث موَسى بِن َطْلحة : و

 بالظاِء.

ا الظاء فال َوْجه له.  وقاَل ِشمٌر : إنَّما أَْعِرفُه بالطاِء ، فأَمَّ

 اَر القَِضيَب أو السَّْهم للنَّْعل.وقاَل غيُرهُ : إن كانِت اللَّْفَظةُ َمْحفوظةٌ فيكوُن قد اْستَع

 إذا َضَربَه بها ، كما يقاُل : عَصاهُ بالعَصاة. َحظاهُ بالَحْظوةِ  يقاُل :

. ، كُسَمّيِ  ُحَظيٌّ  ي : [حظي]  : أَْهَملَهُ الَجوهريُّ

 أَي ُمفَضَّل. ( 3)ُمْحظى حْكُمه الواُو على أَنَّه تَْرخيمٌ رُجٍل إْن كاَن ُمْرتَجالً َغْير ُمْشتق فحْكُمه الياُء ، وإن كاَن ِمن الُحُظوةِ ف ( 2)اسمُ  وهو

ٍد في كتاِب الَمْقصوِر والَمْمُدوِد. َحظاةٌ  القَْمُل ، الواِحَدةُ  َمْقصوراً : ، كعَلَى الَحَظىو  ؛ هكذا َذَكَره ابُن َوالَّ

ي وقاَل : الصَّواُب فيه بالطاِء المْهَملِة وقد   تقدََّمِت اإِلشاَرةُ إليه.وَردَّه عليه ابُن بّرِ

اء. كالَحْظوِ  كإلَى : الَحظُّ  ، الِحَظى قاَل ابُن بُُزْرج :و اغانيُّ عن الفرَّ  بالكْسِر ؛ نَقَلَه الصَّ

 .الِحَظى أَْحظٍ  وج الُحْظَوةُ ، الِحَظى وقاَل ابُن األْنباري :

 لُه :؛ ومنه قوْ  أَحاظٍ  َجْمُع الَجْمع ججو أَْحَظى وقاَل ابُن بُُزْرج :

 أحا  قسمت وجدود
 ِرقَّةُ القََدِم والُخّفِ والحاِفِر. ، كقَفَا : الَحفَاو : [حفو]

ً  ، كَرِضَي ، َحِفيَ   ، بالضّمِ والكْسِر. الُحْفَوةُ  ، واالسمُ  حافٍ و َحفٍ  فهو َحفا

. الِحفاءِ و ، بكْسرهما الِحفايَةِ و ( 4)الِحْفيَةِ  بَيِّنُ  حافٍ  نَقََل الَجوهِريُّ عن الِكسائي : رُجلٌ و  ، بالمّدِ

ي : والصَّواُب  يت وغيُرهُ ، وهو الذي ال شي: ، بفتْحِ الحاِء ، قاَل  الَحفَاءوقاَل ابُن بّرِ ّكِ ء في ِرْجِله من ُخّفِ وال نَْعٍل ، كذِلَك َذَكَره ابُن الّسِ

ا الذي رقَّْت قََدماهُ من َكثْرةِ الَمْشي فإنَّه  الَمْشُي بغيِر ُخّفِ وال نَْعٍل. ، الَحفَا ، أَي ( 5)أَو هو ؛ الَحفَا بَيِّنُ  حافٍ  فأمَّ

ا الذي  ِمن كثَْرةِ الَمْشي أَي َحِفيَ  قاَل الجوهِريُّ : أَمَّ
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__________________ 
 ( يف القاموس : يُعَرُف.1)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وسقرت التنوين ابإلضافة.2)
 اللسان :  ٍة.( يف 3)
 ( يف القاموس : ا فيُة وا فايُة برفعهما ا والكسر  اهر بعد تصرف الشارح ابلعبارة وموافقاً لعبارة الصحاح.4)
 ( أي ا فا مقصــــــوراً : املشــــــي اخل. الذي قاله غريه : إن هذا معىن ا فاء ا ابملد ا يقا  : حف  حيف  حفاء ا من ابب تعب : إذا مشــــــ  بال5)

 (.هامش القاموس)نعر ا فهو حاٍف ا واالسم : ا فاء ا ابلكسر ا كما يف املصباح والصحاح خف وال 
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 ُ ُ  حافٍ  ا َمقحصوٌر ا والذي مَيحِشي ِبال ُخفِّ وال نـَعحرٍ  ا ََفا رق تح َقَدُمه َأو حاِفرُه فإن ه َباِّ  ا ابملدِّ. ا َفاءِ  َباِّ
اُج : ،  الَحفا بَيِّنُ  حافٍ  َمْمدوٌد ، أَن يَْمِشَي الرُجُل بغيِر نَْعلٍ  الَحفاءُ وكثَُر عليه الَمْشُي حتى يُْؤِلَمهُ ؛ قاَل : ، َمْقصوٌر ، أن ي الَحفا وقا الزجَّ

 َمْقصوٌر ، إذا َرقَّ حافُِره.

ً  : َمَشى اْحتَفَىو  .حافِيا

ُث الُمضَطّر الذي سأََل النبيَّ َصلَى هللا عليه وسلّم : حِدي ه ؛ وِمن ذِلكَ بأْطراِف أَصابِِعه من قلَّتِه وقَصرِ  البَْقُل : اْقتَلَعَهُ من األرِض  اْحتَفَىو

 بها بَْقالً فَشأْنُكم بها. (1) تَْحتَفُوا َمتى تَِحلُّ لنا الَمْيتَةَ ؛ فقاَل : ما لم تَْصَطبُِحوا أَو تَْغتَبِقُوا أَو

، َمْهموٌز َمْقصوٌر ، وهو أُُصوُل البَْردي  الَحفَا تَِلعُوا هذا بعَْينِه فتأْكلُوه ، َمأُْخوذٌ منِ والمْعنَى : ما لم تَقْ  لُغَةٌ في الَهْمزةِ. قاَل أَبو عبيٍد :

طِب منه ، وهو يُْؤَكُل.  األْبيض الرَّ

 منها واواً. قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما قََضْينا على أَنَّ الالَم في هذه الَكِلماِت ياٌء ال واواً لَما قيَل إنَّ الالَم ياٌء أَْكثَر

 بتَْخفيِف الفاِء من غيِر َهُمٍز. تَْحتَفُوا قاَل األَزهِريُّ : وقاَل أَبو سعيٍد : َصوابُه في الحِديثِ 

البَْقِل أَْخذه بأَْطراِف األَصابعِ من قصِرِه وقلَّته قِال ومن قال تحتفؤا بالهمز من الحفإ البردّيِ  اْحتِفاءُ و؛ قاَل :  اْحتُِفيَ  ٍء اْستُْؤِصل فقدوكُل شي

ا ال ِعْرق له. (2)فهو باطٌل ألنَّ البرديَّ ليَس من البقِل والبقوُل ما تنبت   ِمن العشِب على َوْجِه األرِض ممَّ

وى : ما لم تَْجتَِفئُوا بالجيِم ، قاَل : واالْجتِفاُء أَْيضاً بالجيِم باِطٌل في هذا الحِديِث ألنَّ االْجتِفاَء كبَُّك قاَل : وال بَْرِديَّ في بِالِد العََرِب ، ويُرْ 

أَةُ َوْجَهها من الشَّعَر ، ويُْروى َء إذا أََخْذتَه ُكلّه كما تَُحفُّ المراآلنِيَةَ إذا َجفَأْتَها ؛ ويُْرَوى : ما لم تَْحتَفُّوا ، بتَْشِديِد الفاِء ، ِمن اْحتَفَْفَت الشي

 بالخاِء المْعجمِة.

 ، كغَنِّيِ. َحِفيٌّ و حافٍ  فهو ، بالكْسِر أَْيضاً ، تِْحفايَةً و، بالكْسِر ،  ِحفايَةً وويُْكَسُر ،  ، بالفتْحِ  َحفاَوةً  به ، كَرِضَي ، َحِفيَ و

ً  به تََحفَّىو يا الَكالُم واللِّقاُء  التََّحفِّيو، أَي بَرٌّ ُمباِلٌغ في الَكراَمِة.  َحِفيُّ  يقاُل : هو ْظَهَر السُّروَر والفََرَح.بالََغ في إْكراِمه وأَ  به : اْحتَفَىو تَحفِّ

 الَحَسُن.

اُج في قْوِله تعالى :   ه وأَْلَطفَه.، إذا بَرَّ  ِحْفوةً  فالٌن بفالنٍ  َحِفيَ  أَي لَِطيفاً. يقاُل : (3):  (ِإنَُّه كاَن ِب َحِفيًّا)وقاَل الَزجَّ

اُء : أَي عاِلماً لَِطيفاً يجيُب َدْعوتي إذا َدَعْوته.  وقاَل الفرَّ

 وقاَل غيُرهُ : أَي َمْعنِيّاً بي.

َك ويُْلِطفُك  الَحِفيُّ  وقاَل اللْيُث :  بك. يَْحتَفيوهو اللِّطيُف بَك يَبَرُّ

 حاَجتِه وأَْحَسَن َمثْواهُ.. قاَم في يَْحفَى َحفاَوةً  به َحِفيَ  وقاَل األْصمعيُّ :

َرِت اآليَةُ :  ، كغَنِّيِ  َحِفيٌّ و حافٍ  أَْكثََر السَُّؤاَل عن حاله فهو أَيضاً :و  ، أَي كأنَّك أَْكثَْرَت المسألة عنها. (4) (َكأَنََّك َحِفي  َعْنها)؛ وبه فُّسِ

 مبالغ في الرّدِ والسُّؤاِل. (5)أَي  ، َحفِّ تَ  في حِديِث علي : إنَّ األَْشعَث َسلَّم عليه فََردَّ عليه بغَْيرِ و

 هللاُ. َحفاهُ  ؛ وَكذِلكَ  : أَْكَرَمهُ  َحْفواً  هللاُ به َحفاو

 َزْيٌد فالناً : أَْعطاهُ. َحفاو

 أَي َحَرْمته ؛ وقيَل : َمنَعَه من كّلِ َخْيٍر ؛ نَقَلَه الَجوهِريُّ عن األصمعّيِ. فََحفَْوته يقاُل : أَتانِي َمنَعَه. َحفاهُ َحْفواً  قاَل ابُن األَعرابّيِ :و

تََك بعَد الثالِث ؛ ويُْروى ، «َحفَْوتَ »في الحِديِث : َعَطَس رُجٌل فَْوق ثالٍث فقاَل له النبيُّ َصلَى هللا عليه وسلّم : و  َحفَْوتَ  أَي َمنَْعتَنا أن نَُشّمِ

 ِضدُّ. فهو:  بالقاِف وَسيَأْتي
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__________________ 
 .كالتهذيب« حتتفئوا»ويف النهاية : « حتتفيوا»( يف اللسان : 1)
 ( يف التهذيب : ما نبَت.2)
 .47( سورة مرمي ا اآية 3)
 .187( سورة األعراف ا اآية 4)
 ابألصر.« يف»وقد تكررت لفظة « غري مبالغٍ »( يف اللسان : 5)
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ه ؛ بالََغ في أَْخِذهِ  : َحفواً  شاِربَهُ  َحفاو ها. ؛ «الشَّواِرُب وتُْعفَى اللََّحى تُْحفَى أََمَر أَن»الحِديُث : ومنه ؛  كأَْحفَاهُ  وأَْلَزَق َجزَّ  أَي يُبالَُغ في قَّصِ

 الشَّوارِب. إِْحفاءِ  وبه تََمسََّكِت الصُّوفيَّة في ؛ َشاِربَْيه نََظَر هللاُ إليه أَْحفَى في بعِض اآلثاِر : َمنْ و

 السَُّؤاَل : َردََّدهُ. أَْحفَىو

َح به في اإِلْلحاحِ  فالنٌ  أَْحفَى وقال اللْيُث :  عليه ، أَو َسأَلَه فأَْكثَر عليه في الطَّلَِب. زْيداً : أَلحَّ عليه وبَرَّ

 ٍد.؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ عن أَبي زيْ  نَاَزَعهُ في الَكالمِ و: ماَراهُ  َحافاهُ ُمحافاةً و

َرِت اآليَةُ أَْيضاً ، أَي كأَنَّك ُمْستَْقٍص ِلعْلِمها. باْستِْقصاءِ  الِعْلمَ  يَتَعَلَّمُ  الذي كغَنِّيِ : العاِلمُ  ، الَحِفيُّ و  ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ ؛ وبه فُّسِ

 .( 1)الُمِلحُّ في السُّؤالِ  أَْيضاً : الَحِفيُّ و

َرِت اآليَةُ أَْيضاً ؛ وأَْنَشَد الَجوهِريُّ لألَْعشى : حاحِ : الُمْستَْقِصي في السُّؤاِل ؛ وبه فُّسِ  وفي الّصِ

ــــــــــإن تَ  ٍر ف ــــــــــِ ــــــــــا ُرب  ســــــــــــــــــــــــائ ــــــــــي ينِّ ف َبد عــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــح

دا     عـــــــَ يِّ عـــن األعشـــــــــــــــــ  بـــــــه حـــيـــــــث َأصـــــــــــــــــح فـــِ (2)حـــَ
 

  
اء. ، كعُلَماءَ  ُحفَواءُ  ج  ، عن الفرَّ

 في الَمْسأَلِة. : اإِلْلحاحُ  الَحفاَوةُ و

ُجِل والِعنايَة في أَْمِره. الَحفاَوةُ  ؛ وقيَل : َحفاَوةً  َمأُْربَةً ال الَمثَُل : منهو  هنا الُمبالَغَةُ في السُّؤاِل عن الرَّ

 باْستِْقصاٍء. : َحَمْلتُه على أَْن يَْبَحَث عِن الَخبَرِ  أَْحفَْيتُهو

 به : أَْزَرْيُت. أَْحفَْيتُ و

ُجُل : اْستَْحفَىو  ، على َوْجِه الُمبالَغَِة ؛ كما في األساِس. اْستَْخبَرَ  الرَّ

 : القاِضي. الحافِيو ؛ ويقاُل : هو بالقاِف كما َسيَأتي. ، كِكساٍء : َجبَلٌ  ِحفاءٌ و

 ، أَي القاِضي. الحافِي فََرفَعَنا إلى إلى السُّْلطاِن : تَرافَْعنا تَحافَْيناو

 : اْهتَبََل. تََحفَّىو

 إذا أَْجَهَدهُ. أَْحفَاهُ  ، وهو ُمَطاوعُ  اْجتََهدَ  أَْيضاً :و

 على أَْمياٍل منها ؛ جاَء ِذْكُره في حِديِث السباِق ؛ كذا في النهايِة. ع بالمدينةِ  على الفاِء : ويُْقَصُر ، ويقاُل بتَْقِديِم الياءِ  دِّ ، بالم الَحفياءُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  ْحِفِهماليُ »الحِديُث : ومنه هللاُ ؛  أَْحفاهُ و،  َحفاَوةً و ِحْفيَةً و ِحْفوةً  من نَْعِله وُخفَّه َحِفيَ   حافِي (3)أَي ليَْمِش  ؛ «َجِميعاً ، أَو ليَْنعَْلهما َجِميعا

ْجلَْين أَو ُمْنتَِعلَهما.  الرَّ

ُجُل : أَْحفَىو . َحِفيَتْ  الرَّ  دابَّتَه ؛ نَقَلَه الَجوهِريُّ

 إليه : بالََغ في الَوِصيَّة. تََحفَّىو

. إليه بالَوِصيَّة بالَْغتُ  َحِفيتُ  وقاَل األْصمعيُّ :  ؛ نَقَلَهُ الجوهِريُّ

 : االْستِئصاُل. االْحتِفاءُ و

 : االْستِْقصاُء في الُمناَزَعِة ؛ ومنه قَْوُل الحاِرِث ابِن ِحْلزة : اإِلْحفاءُ و
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و  ـــــــــــــــــُ ل غـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ َم يـ ـــــــــــــــــِ ا اأَلراق ـــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــَ وانـ  إن ِإخـــــــــــــــــح

فـــــــــــاُء     م إحـــــــــــح هـــــــــــِ يـــــــــــلـــــــــــِ نـــــــــــا يف قـــــــــــِ يـــــــــــح لـــــــــــَ (4)َن عـــــــــــَ
 

  
 : أَْجَهَدهُ واْستَْقصاهُ في السُّؤاِل. أَْحفاهُ و

 فََمه : اْستَْقَصى على أَْسنانِه. أَْحفَىو

 .الحْفَوةُ  القَْوُم الَمْرَعى إذا َرَعْوه فلم يَتْرُكوا منه شيئاً ؛ واالسمُ  اْحتَفَى وقاَل خاِلُد بُن ُكْلثوم :

 بُن قضاَعةَ : واِلُد عمران َمْعروف. الحافِيو

 : بَْطٌن في ِريِف ِمْصر. الحافِي وبَنُو

__________________ 
 ( يف القاموس : ُسؤالِه.1)
 واألساس. 83/  2واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   45( ديوانه ط بريوت ص 2)
 والتصحيح عن اللسان والنهاية.« ليمشي»( ابألصر 3)
 والصحاح.« يعلون» ويف اللسان والتهذيب 341/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 4)
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ً  الحافِيو فقاَل له : ما أَْكثَر  : لَقَُب أَبي نَْصر بْشِر بِن الحاِرِث بِن عبِد الرحمِن الَمْروزّي العابِد ، لُقَِّب بذِلَك ألنَّه َطلََب من الحذَّاِء شْسعا

اد ؛ ُمْؤنتكم على الناِس فرمى بها ، وقاَل : ال أَْلبَس نَْعالً أَبداً  وايَة ،  (1)بِن زيٍد ، والهاني  َسِمَع حمَّ بن ِعْمران الَمْوصلّي ، وكاَن يَْكَرهُ الّرِ

 .337وعنه سرّي الّسْقطي ونعيُم بُن الَهْيصم ُمذاَكرةُ ، تُوفي َسنَة 

 : الَكْشُح. الَحْقوُ و : [حقو]

حاحِ : الَخْصُر.  وفي الّصِ

 ؛ هكذا اْقتََصُروا على الفتْحِ. َحْقوان وقاَل أَبو عبيٍد : الخاِصَرةُ ، وُهما

وايَة في البُخاِري وغيِره ، قاَل : وُربَّما يُْؤَخذُ ِمن قَْوله ويُكْ  َسُر ولكن قاِعَدته دالَّة على أَنَّ قاَل شْيُخنا : وبَِقَي عليه الَكْسر َرَواه أَئَِمةُ الّرِ

ْبط يرجُع لَما يَِليه ، وإن أَراَد العموَم قاَل فيهما أَ  ح به غيُر واِحٍد.الضَّ  و فيهنَّ أَو نْحو َذِلَك ، ثم الَكْسُر إنَّما هو لُغَةٌ ُهَذِليَّةٌ على ما َصرَّ

ما حكى ذِلَك في مْعنَى اإِلزاِر على * قُْلُت : اْقتََصَر الحافُِظ في الفتْحِ على الفَتْحِ ولم يَْذُكِر الَكْسر ، والذي نَقَلَه شْيُخنا ِمن ِذْكر الَكْسر فإنَّما 

ل ذلك.  بَْينه صاِحُب الُمْحَكم وغيُرهُ ، فتأَمَّ

 إذا َرَمى بإِزاِرِه. بَحْقوه يقاُل : َرَمى فالنٌ  اإلزاُر. : الَحْقوُ  ِمن المجاِز :و

. أَي ال تَْزهْدَن في تَْغِليِظ اإِلزاِر وثَخانَتِه ، «الَحْقوِ  ال تَْزَهْدَن في َجفَاءِ »في حِديِث ُعَمر قاَل للنِّساِء : و  ليكوَن أَْستََر لُكنَّ

تي َغسَّْلَن اْبنَتَه حيَن ماتَتْ و  أَي إزاره. ، وقاَل : اسِفْرنَها إِيَّاهُ  َحْقَوهُ  في حِديٍث آخر : أنَّه أَْعَطى النِّساَء الالَّ

 يُْكَسُر ؛ أَو َمْعِقُدهُ.و

حاحِ : َمَشدُّهُ ، أَي ِمن الَجْنِب ، وهذا هو األْصُل فيه ، ثم  ي اإِلزارُ وفي الّصِ ى الَمزاَدةُ َراِويَة ألنَّها  الَحْقوِ  ألنَّهُ يَُشّد على َحْقوٌ  ُسّمِ كما تَُسمَّ

ي. اِويَة وهو الَجَمُل ؛ قالَهُ ابُن بّرِ  على الرَّ

حِم : و ِحَم َشْجنة ِمن الرحمِن اْستَعاَر لها ؛ «العَْرِش  بَحْقوِ  فأََخَذتْ »في حِديِث صلَِة الرَّ ا َجعََل الرَّ االْستِْمساَك به كما يَْستَْمسك القريُب  لمَّ

 بقِريبِه والنَِّسيُب بنَِسيبِه ، فالِحْقو فيه َمجاٌز وتَْمثِيٌل.

 ، كِكتاٍب. الِحقاءِ و كالَحْقَوةِ 

ي بما ياُلُث عليه ؛  .«أَْحِقيكم عاَهُدوها بَْينَكم فيتَ »حِديُث النُّْعمان يوم نهاَوْنَد : ومنه في القلَِّة ؛  أَْحقٍ  ج قاَل ابُن ِسيَده : كأَنَّه ُسّمِ

ة ، فإذا أَدَّى قياٌس إلى ذلَك ُرفَِض  قاَل الَجوهريُّ : أَْصلُه أَْحقٌُو على أَْفعُِل فُحِذَف ألنَّه ليَس في األْسماِء اسٌم آخره َحْرف علَِّة وقَْبلها ضمَّ

ِة الكْسَرةِ فصاَر آِخرهُ ياًء مْكُسوراً ما قَ  ْبلها ، فإذا صاَر كذِلَك كاَن بمْنِزلَِة القاِضي والغاِزي في سقوِط الياِء الْجتِماعِ فأُْبِدلَْت من الضمَّ

 السَّاِكنَْيِن.

ي عْنَد قَْوله فإذا أَدَّى قياٌس إلى آِخِرِه  ة أَي : قاَل ابُن بّرِ ةُ َصوابُه َعْكس ما َذَكر ألنَّ الضَّميَر في قْوِله فأُْبِدلَت يعوُد على الضمَّ أُْبِدلَِت الضمَّ

ِة.  من الَكْسرةِ ، واألَْمُر بعْكِس ذِلَك ، وهو أَن يقوَل فأُْبِدلَِت الَكْسرةُ من الضمَّ

 ؛ وأَْنَشَد األزهريُّ : أَحقاءٌ و

َد مـــــــــــــا و  عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــز انِدِ  بـ قـــــــــــــاِء ال مُتح أَبحـــــــــــــح ذح  عـــــــــــــُ

ا     فــــــــــاهلــــــــــِ ــــــــــِ ــــــــــث ــــــــــر حــــــــــا ب رحَ  ال ُم عــــــــــَ كــــــــــُ ــــــــــُ ت رَكــــــــــح (2)عــــــــــَ
 

  
 في الَكثْرةِ. ِحِقيٌّ و

 بفتِْحهما. َحْقوةٍ و َحْقوٍ  ، كِكتاٍب ، وهو َجْمعُ  ِحقاءٌ و قاَل الَجوهِريُّ : هو فُعُوٌل ، قُِلبَِت الواُو األُولى ياًء لتُْدَغم في التي بَْعَدها ؛

 .َحقٍ  فهو على القياِس في ذِلَك ؛ َحْقَوهُ  : أَصابَ  َحقاهُ َحْقواً و

__________________ 
 للباب : واملعاىف.( يف ا1)
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 .ِحْقَوه يَْشتِكي َحقٍ  وقاَل اللْحيانيُّ : رُجلٌ 

ً  ، كعُنَِي ، ُحِقيَ و  .َحْقَوه : َشَكا َمْحقيٌّ و َمْحقُوٌّ  فهو ، َحْقواً  ، وفي الُمْحَكم : َحقا

اُء : بُنِي على فُِعَل كقَْوِله :  قاَل الفرَّ

ِفيِّ ما َأان ابجلايف وال  َجح
 امل

 بَناهُ على ُجِفَي.

ا ِسْيبََوْيه فقاَل : إنَّما فَعَلوا ذلَك ألنَّهم يَِميلُون إلى األََخّفِ إِذ الياء أََخفُّ عليهم ِمن الواِو ، وكلُّ وا ِحَدةٍ منهما تَْدخُل على األُْخرى في وأَمَّ

 األَْكثَر.

ُجُل : تََحقَّىو  .َحْقَوهُ  َشَكا الرَّ

 ، كِكتاٍب. ِحقاءٌ  ج ؛ وفي الُمْحَكم : على السَّْيل ؛ : َمْوِضٌع غِليٌظ ُمْرتَِفٌع عن السَّْيلِ  الَحْقوُ  وِمن المجاِز :

 قاَل أَبو النْجِم يَِصُف َمَطراً :

 (1)يـَنحِفي ِضَباَع الُقفِّ عن ِحَقائِه 
 .َحْقوٌ  وقاَل األصمعيُّ : كلُّ َمْوِضع يَْبلغُه َمِسيُل الماِء فهو

مخشريُّ :  الَجبَِل َسْفُحه. َحْقوُ  وقاَل الزَّ

يِش. الَحْقوُ  ِمن المجاِز :و  ِمن السَّْهِم : َمْوِضُع الّرِ

يِش. يَش ؛ وفي األساِس : تَْحت الّرِ ا يِلي الّرِ ره ممَّ حاحِ : ُمْستََدقُّه ِمن ُمَؤخَّ  وفي الّصِ

 من الثَّنِيَِّة : جانِبَاها. الَحْقوُ  ِمن المجاز :و

 .َحْقَوْينِ  قاَل اللَّْيُث : إذا نََظْرَت إلى رأِْس الثَّنيَِّة ِمن ثَنايا الَجبَِل رأَْيَت لَمْخِرَمْيها

 بهاٍء : َوَجُع البَْطِن. ، الَحْقَوةُ و

حاحِ : َوَجٌع في البَْطِن ؛   وَخصَّ بعُضهم فقاَل : .«الَحْقَوةِ وَسْدُت ابَن آَدَم إالَّ على الطُّْسأَةِ إنَّ الشَّْيطاَن قاَل ما حَ »الحِديُث : ومنه وفي الّصِ

ُجل ِمن أْن يأُْكَل اللَّْحَم بَْحتاً فيأُْخَذه لذِلَك ُسالٌح  الِحقاءُ و الَحْقوةُ  وفي الُمْحَكم : ِمن أَْكِل اللْحِم كالِحقاِء ، بالكْسِر. : َوَجٌع في البَْطِن يصيُب الرَّ

 .الَحْقَوْين ِذي : يوِرُث نَْفَخةً فيوفي التهْ 

 ، إذا أَصابَه ذِلَك الدَّاُء ؛ قاَل ُرْؤبة : َمْحِقيٌّ و َمْحقُوٌّ  ، كعُنَِي ، فهو ُحِقيَ  قدو

َوِة الَبطحِن وَداِء اإلعحَدادح   (2)من َحقح
 على ما قدَّْمنا. َمْحِقيٌّ وعلى الِقياِس ،  فَمْحقُوٌّ 

 لإِلْنساِن. الَحْقوة ، وأَْكثَُر ما يقالُ  بَْطنُه من النُّحازِ  له يَْنقَِطعُ  نْحو التَّْقِطيعِ  لِ َداٌء في اإلبِ  : الَحْقَوةُ و

 ، أَو َجبٌَل ، وتقدََّم أَنَّه بالفاِء. ، كِكساٍء : ع ِحقاءٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : إذا اْستَجاَر به واْعتََصَم ؛ وهو َمجاٌز ؛ قاَل الشاِعُر : بَحْقِوه عاذَ 

اَع ِ  والـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــاِء َأيّنِ   لـــــــــــــــــــــــَ

رٍو     مــــــــــح ِو خــــــــــالــــــــــك اي بــــــــــَن عــــــــــَ قــــــــــح (3)َأعــــــــــوُذ حبــــــــــَ
 

  
باُع ِمن السَّْيل ، والَجْمعُ  (4): مثُْل النَّْجَوةِ إالَّ أَنَّه ُمْرتَِفع عنه تتّحرز  الَحْقَوةُ و  .ِحقاءٌ  فيه الّسِ
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ة : األَْحقَىو، وهو الَهَدُف والسَّنَد ؛  َحْقوٌ  األرِض : ُسفُوُحها وأَْسناُدها ، واِحُدها ِحِقيُّ  وقاَل النَّْضر : مَّ  َكذِلَك ؛ قاَل ذُو الرُّ

ِوي لـــــــــح ـــــــــَ ه  تـ يـــــــــَ واشـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــهـــــــــا حـــــــــَ قـــــــــِ  الـــــــــثـــــــــنـــــــــااي أَبحـــــــــح

ـــــــــــــــِج     فـــــــــــــــارِي ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــت واِب ال ـــــــــــــــح الِء أبَث
ُ

(5)َد  املـــــــــــــــ
 

  
 يْعنِي به السَّراَب.

 ِرباُط الُجّلِ على بَْطِن الفََرِس إذا ُحنَِذ للتضمير وأنشد لطلق بن عدّيِ : الِحقاءُ  وقاَل أَبو َعْمرٍو :

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 واللسان والتهذيب وفيه : 40ص  ( ديوانه2)

 من حقوة الداء وراء األعداد
 ( اللسان.3)
 .«تنجزر»( عن التهذيب واللسان وابألصر 4)
 واللسان والتكملة. 74( ديوانه ص 5)
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قـــــــــــــــاِء  ر  ذا ا ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــا اجلـــــــــــــــُ طـــــــــــــــطـــــــــــــــن  مث حـــــــــــــــَ

اِء     نـــــــــــــ  ِص ا ـــــــــــــِ ر لـــــــــــــوِن خـــــــــــــالـــــــــــــِ ثـــــــــــــح (1)كـــــــــــــمـــــــــــــِ
 

  
 أَْخبََر أَنَّه ُكَمْيت.

اُء عن الدُّبَْيريَِّة. اْحتِقاءً  الَكْلُب في اإِلناءِ  اْحتَقَىو  : َولََغ ؛ نَقَلَهُ الفرَّ

اء. َحْقَوة الماُء : بَلَغَ  َحقاهُ و  ؛ عن الفرَّ

حاحِ. أَْحُكوهُ  الحِديثَ  َحَكْوتُ و : [حكو]  : لُغَةٌ في َحَكْيُت ؛ َحَكاها أَبو عبيَدةَ ، كما في الّصِ

 ه.ي كَحَكيتُ  : [حكي]

 .أْحكيِه ِحكايَةً 

 شابَْهتُه. ؛ حاَكْيتُه ُمحاكاةً وفالناً  َحَكْيتُ و

 بمْعنًى. يُحاِكيهاوالشَّمَس ُحْسناً  يَْحكي يقاُل : فالنٌ 

حاحِ. فِْعلَهُ  ( 2)فَعَْلتُ  أَْيضاً :و  ؛ كما في الّصِ

 لم تُجاوْزهُ. قَْوِله سواءً  قُْلَت مثْلَ  أَو

ني أَنِّيما »في الحِديِث : و  أَي فَعَْلت مثَْل فِْعِلِه. ، «فالناً وأَنَّ لي كذا وكذا َحَكْيتُ  َسرَّ

 .الُمحاكاةُ  ، وأَْكثَر ما يُْستَْعمل في القبيحِ  حاَكاهُ و َحَكاهُ  يقاُل :

 : نَقَْلتُه. ِحكايَةً  عنه الكالمَ و

ْيتُها ؛ عن ابِن القطَّاعِ  العُْقَدةَ ؛ َشَدْدتُها َحَكْيتُ و  وأْحَكأْتُها. كأَْحَكْيتُها ،وقَوَّ

 وَرَوى ثْعلَُب بيَت عدّيِ بِن زْيٍد :

م  كــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــَ ِر َأن  َ  قــــــــــــــــــد َفضــــــــــــــــــــــــــــــــ   َأجــــــــــــــــــح

ٍب وإزارح     لـــــــــــح كـــــــــــَ  بصـــــــــــــــــــــــــُ ن َأحـــــــــــح (3)فـــــــــــوَ  مـــــــــــَ
 

  
 ويُْروى : الِحَكايَةِ  ؛ أَي فْوَق ما أَقوُل ِمن أَْحِكي أَي فْوَق َمْن َشدَّ إزاَره عليه. قاَل : ويُْرَوى : فَْوَق ما

َكا ُصلحبا  زار  فوحَ  َمنح َأحح
وايَةُ تقدََّمْت في الَهْمزةِ.  وهذه الّرِ

اَمةٌ  َحِكيٌّ  اْمرأَةٌ و  تَْحِكي َكالَم الناِس وتَنمُّ به ؛ قاَل الشَّْنفََرى : ، كغَنِّيِ : نَمَّ

 لــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــر  مــــــــــــــا إن أم عــــــــــــــمــــــــــــــرٍو بــــــــــــــرادٍة 

ِت  حــــــــكــــــــيِّ     بــــــــّ ُر ســــــــــــــــــــــُ بــــــــح ابــــــــة قـــــــــَ (4)وال ســــــــــــــــــــــبــــــــَ
 

  
 أَْمِري : اْستَْحَكم. اْحتَكىو

. عليهم : أَبَرَّ  أَْحَكىو اغانيُّ  ، نَقَلَه الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اء. اْحتَكى  ذِلَك في َصْدِري : َوقََع فيه ؛ عن الفرَّ

 ، كَهدًى ، وهي لُغَةٌ في الُحَكاَءةِ بالضّمِ َمْمُدوَدة كما تقدََّم في َمْوِضِعه. ُحكىً  ، بالضّمِ َمْقصوراً : العَظايَةُ الَضْخَمةُ ، والَجْمعُ  الُحَكاةُ و

دَّةُ : يقاُل : الحاِكيَةُ و اء. َحَكتْ  : الّشِ  أَي َشدَّْت ، عن الفرَّ
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 ونواِدَر ، عاميَّةٌ. َكاياتٍ حِ  ، بالتْحِريِك : صاِحبُ  َحَكِويٌّ  ورُجلٌ 

. الُحْلوُ و : [حلو]  بالضّمِ : ِضدُّ الُمّرِ

 : ِضدُّ الَمراَرةِ. الَحالَوةُ و

ً و ، بالفتْحِ ، َحْلواً و َحالَوةً  كَرِضَي وَدعا وَسُرَو ، ُء ،الشَّي َحِليَ  ّمِ ،  ُحْلوانا  ، وهذا البِناُء للُمبالغَِة في األَْمِر. اْحلَْولَىو، بالضَّ

هُ و اْستَْحالهُ وَء ، كَرِضَي ، الشَّي َحِليَ و هُ  واِحٍد ؛ شاِهدٌ  بَِمْعنَى اْحلَوالهُ و تََحالَّ ة : تََحالَّ مَّ  قْوُل ذي الرُّ

ه  عــــــــــُ هــــــــــا الــــــــــقــــــــــاَع لــــــــــَح لــــــــــ   قــــــــــرحعــــــــــَ ا حتــــــــــَ  فــــــــــلــــــــــمــــــــــ 

او     الهلــــــــــــُ غــــــــــــِ رَت اأَلشــــــــــــــــــــــــــاِء انــــــــــــح  ابَن لــــــــــــه َوســــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( اللسان والتكملة والتهذيب.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ِمثحَر.2)
 برواية : من أحكاً.« 130/  5حكب »والتهذيب  92/  2( اللسان والصحاح واملقايي  3)
 ( التكملة.4)
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 َسْمعُه ذلَك. تحلَّىويْعنِي أَنَّ الصائَِد في القُتَْرةِ إذا َسِمَع َوْطَء الحميِر فعَِلَم أَنَّه وْطُؤها فَِرَح به 

 قَْوُل الشاِعِر : اْحلَْوالهُ  وشاِهدُ 

تح  َبُ  ســـــــــــــــــــــا ـــــــَ طــــي حــــا ُتســـــــــــــــــــــح عــــح  فــــلــــو كــــنـــــــَت تـــــُ

وحالَ  كـــــــــر  خـــــــــلـــــــــيـــــــــِر     لـــــــــَ ُ  واحـــــــــح فـــــــــح (1)لـــــــــك الـــــــــنــــــــــ 
 

  
ياً فقاَل : اْحلَْولَى : وَجعََل حميُد بُن ثَْورٍ قاَل الَجوهريُّ   ُمتعّدِ

ه  ـــــــــِ ِفصـــــــــــــــــــــــال ـــــــــح ـــــــــعـــــــــَد ان ـــــــــَ  عـــــــــامـــــــــاِن ب ا أَت ـــــــــمـــــــــ  ـــــــــل  ف

ُروُدهـــــــــا     ـــــــــَ وحىَل ِدمـــــــــاً  يـ لـــــــــَ رحِع واحـــــــــح (2)عـــــــــن الضـــــــــــــــــــــــ 
 

  
ياً إالَّ في هذا الَحْرِف وَحْرف آَخر وهو اْعَرْوَرْيت الفََرس.  قاَل : ولم يَِجُئ اْفعَْوَعَل ُمتعّدِ

ي : ومثْلُه قَْوُل قَْيِس بِن الخطيِم :قاَل ابنُ    بَّرِ

يب  انــــــــــِ ُة جــــــــــَ لــــــــــُ غــــــــــح ي ويـــــــــــَ ر  عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــبــــــــــاغــــــــــِ  أَمــــــــــَ

ُا و     وحىل لـــــــــــه وأَلـــــــــــِ لـــــــــــَ ِد واحـــــــــــح (3)ذو الـــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــح
 

  
ةً : في الفَم يَْحلَْوِلي ، كغَِنّيِ : َحِليٌّ  قولٌ و  ؛ قاَل كثيُِّر عزَّ

ي  طــــــــــــِ تــــــــــــَ ي  ولــــــــــــَح لــــــــــــِ وحَ  ا ــــــــــــَ د  لــــــــــــَك الــــــــــــقــــــــــــَ  جنــــــــــــُِ

مِ     قــــــــــَ دح رِيِّ وشــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــَ يـــــــــــح اِت الصــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــَ َك بـــــــــــَ يــــــــــح  إلــــــــــَ

  
ً و يَْحلُو َحالَوةً  ، َدعا مثْلُ  َحاَل و ، يَْحلَى ، بعَْينِي وقَْلبي ، كَرِضيَ  َحِليَ و  ، بالضّمِ : إذا أَْعَجبََك. ُحْلوانا

 َحِليَ  في الَمْعنَيَْين ؛ وقاَل قْوٌم ِمن أَْهِل اللغَِة : ليسَ  ُحْلوٌ  ، َكَرِضَي ، إالَّ أنَّهم يقُولوَن : هو بالعَْينِ  َحِليَ و يَْحلو حالوة في الفَمِ  ءُ الشَّي َحاَل  أَو

 وهذا ليَس بقِوّيِ وال َمْرضّي.،  الَحْلي الَمْلبوِس ألنَّه َحُسن في َعْينِك كُحْسن الَحْلي ٍء ، هذه لُغَةٌ على ِحَدتها كأَنَّها ُمْشتقَّةٌ منفي شي َحاَل  ِمن

ً  بَصْدِري وهو َحِليَ و،  يَْحلُو َحْلواً  في فِمي وهو َحاَل وفي َعْيني  َحاَل  قاَل اللْيُث : وقاَل بعُضهم  .يَْحلَى ُحْلوانا

 .يَْحلُو في فِمي َحالو يَْحال في ْصدِري َحاَل  وقاَل األْصمعيُّ :

 أََصاَب منه َخْيراً. ، كَرِضَي وَدَعا ، َحاَل و ( 4)منه بَخْيرٍ  َحِليَ  كذاو

هُ تَْحِليةً وَء الشَّي َحاَل و  وَهْمُزهُ غيُر قياٍس. ؛ َحالَوةٍ  ، أَي َذا ُحْلواً  : َجعَلَهُ  َحالَّ

 قاَل اللْيُث : وهو َغلٌَظ ، منهم يقُولُوَن : َحألُْت السَِّويَق.

اُء : تََوهََّمِت العََرُب فيه الَهْمز  ا َرأَْوا قَْوله َحألْتُه عن الماِء أَي َمنَْعتُه ، َمْهموزاً ، وقد تقدََّم البَْحُث فيه رثأ ، وفي حأل وفي درأ.وقاَل الفرَّ  لمَّ

جالِ  ُحْلوُ و ّمِ : الّرِ  في العَْيِن : أَْنَشَد اللْحيانيُّ : يُْستَْحلَىوَمْن يُْستََخفُّ  ، بالضَّ

رَارٌَة و  رَتِيـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــح ٌو تــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــح  ِإيّنِ  ـــــــــــــــــــَُ

و ِ و     ُب الـــــــــــــــرأحِس غـــــــــــــــرُي َذلـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح  إيّنِ لصـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 وال يُْكَسر أَْيضاً. ُحْلواتٌ  ج ، نِسي هنا قاِعَدتَه ، ُحْلَوةٌ  وهي ، وال يُْكَسُر ، ُحْلُوونَ  ج

 ؛ حَكاهُ ابُن األَْعرابّيِ. ُحْلوٌ  : أَي ، كعَُدوِّ  َحلُوٌّ  رُجلٌ و

.  ولم يَْحِكه يَْعقوُب في األشياِء التي َزَعَم أَنَّه َحَصَرها َكَحُسّوِ وفَُسّوِ

ّمِ : فَرسُ  ُحْلَوةُ و  عبيِد بِن معاويَةَ. ( 5)، بالضَّ

اء ، وقاَل : إنَّها تُْكتَُب باألِلِف كالَكِلِم ال الَحْلواءُ و ، نقَل ذِلَك عن األْصمعّي ، وقاَل : إنََّها تُْكتَُب  ويُْقَصرُ  َمْمدوَدةِ ؛، بالمّدِ كما َجَزَم به الفرَّ

 بالياِء كالَكِلِم الَمْقصوَرةِ ، ويَُؤنَُّث ال َغْير.

__________________ 
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 ( اللسان واألساس والتهذيب ا بدون نسبة.1)
 ( الصحاح واللسان وفيه : د راً يرودها.2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 166( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( ومنه قوهلم : ال حيل  منه بطائر ا كقوهلم : ال طائر حتته ا أي : ال يظفر منه بفائدة ا وفعله ثالثي ا ماضـــــــيه كعلم وضـــــــرب ا ا ه. نصـــــــر4)
 (.هامش القاموس)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا ورفض التنوين إلضافتها.5)
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 .(1)ُظ ابُن َحَجر فقاَل : إنّها بالقَْصِر وتُْكتَُب باأللِف قاَل شْيُخنا : وأَْغَرَب الحافِ 

 * قُْلُت : وشاِهُد الَمْمدوِد قَْوُل الُكَمْيت :

ه  ٍر أَر  حــــــــــــــــــواِدثــــــــــــــــــَ ِب َدهــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــن َريــــــــــــــــــح

ُدهــــــــــــا     واَءهــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــدائــــــــــــِ لــــــــــــح ز  حــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ عــــــــــــح ــــــــــــَ (2)تـ
 

  
ي : يُْحَكى أنَّ ابَن ُشْبُرَمة عاتَبَه اْبنه على   فحطَّ في أَْهوائِهم. َحْلوائِهم إتْياِن السُّْلطان فقاَل : يا بُنّي ، إنَّ أَباَك أََكَل ِمنوقاَل ابُن بّرِ

وقْصِرها بيَن يََدي السُّلطان الُمجاِهد ُمحمد ادرنك زيب خان ُسْلطان الِهْنِد ،  الَحْلواء * قُْلُت : وَحَكى لي بعُض الشيوخ أنَّه اْختُِلَف في مدِّ 

ح بعٌض ا رِحَمه هللا تعالى لقَْصر وأَْنَكر الَمدَّ ، ، وكاَن ُمِحبّاً للِعْلم والعُلماء فَداَر الَكالُم بَْينهم فأَْجَمع غاِلبُهم على المّدِ ، وأَْنَكُروا القَْصَر وَرجَّ

 وأَْكَرمه الّسْلطان.أنه على القَْصر ، « ويقصر»وَجعَلوا الُحْكم بَْينهم كتاَب القاموِس ، فاستدلَّ القائُِل بالقَْصِر بقْوِله 

ُح القَْصر على المّدِ بل الذي يَْقتَِضيه ِسياقُه أنَّ القَْصر َمْرجوٌح وهو الصَّحِ  يح ، ولعلَّه َسْقط َحْرف * قُْلُت : وليَس في نّصِ القاموِس ما يَُرّجِ

ل ذلك.  العَْطف من نسخِة السُّْلطاِن فتأَمَّ

 أَي َمْعروٌف. م

 تي تُْؤَكُل.قاَل الَجوهِريُّ : وهي ال

 .بَِحالَوةٍ  وقاَل ابُن ِسيَده : ما ُعوِلَج ِمن الطَّعامِ 

 وِمثْلُه في التَّْهذيِب.

ْنعَة. الَحْلواءُ  وقيَل : ة بما َدَخلَتْه الصَّ  خاصَّ

 .الُحْلَوةُ  الفَاِكهةُ  : الَحْلواءُ و التي َوَرَدْت في الحِديِث هي المجيع. الَحْلواءُ  قاَل شْيُخنا : وقيلَ 

 .َحْلواءُ  التْهِذيِب : وقاَل بعُضهم : يقاُل للفَاِكَهةِ  وفي

ةٌ  ناقَةٌ و ةُ  َحلُوَّ ةٍ وَغنِيٍَّة : تامَّ  .الَحالَوةِ  ، كعَُدوَّ

ة َعِليَّة في الَحالَوةِ ؛ عن اللْحيانّيِ ؛ هذا نَصُّ قَْوله ، وأَصلُها َحِليةٌ  الذي في المْحَكم : وناقَةٌ   .َحلُوَّ

فإْن نَفَْيَت عنه  ، أَْحلَى ؛ وَكذِلَك ما أََمرَّ وما ُحْلواً  ُمّراً وال فْعالً  ال يَْفعَلُ  قيَل :و؛  ُحْلوٍ  ما يَتََكلَُّم بُمّرِ وال : أَي يُحِلي ِمرُّ وماما يُ  يقاُل : فالنٌ و

ةً  ( 3)أنْ   ؛ وهذا الفَْرُق عن ابِن األْعرابّيِ. يَْحلُو ( 4)أُْخَرى ، قُْلَت : ما يَُمرُّ وما ُحْلواً ويكوَن ُمّراً َمرَّ

 ؛ قاَل أَوُس بُن ُحْجر : : أَْعطاهُ إيّاهُ  ُحْلواً  ءَ الشَّي َحالهُ و

ه  تــــــــــُ َدحــــــــــح َر يــــــــــوَم مــــــــــَ عــــــــــح وحُت الشــــــــــــــــــــــــِّ لــــــــــَ  كــــــــــبيّنِ حــــــــــَ

ا     الهلـــــــُ ٍ  بـــــِ بـــــح اَء يــــــَ مـــــــ  َرٍة صــــــــــــــــــَ خـــــح فـــــــا صــــــــــــــــــَ (5)صــــــــــــــــــَ
 

  
حاحِ :و ً و يَْحلُوه َحْلواً  فالناً ماالً  َحال في الّصِ مِّ  ُحلوانا  فعله َغْير األُْجَرة ؛ قاَل َعْلقَمة ابُن َعبََدة : (6): إذا َوَهَب له شيئاً  ، بالضَّ

جِي  ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــي وانق ل وُه َرحـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ ل  أال َرجـــــــــــــــٌر َأحـــــــــــــــح

هح     لـــــــُ َر إذا مـــــــاَت قـــــــائـــــــِ عـــــــح ُغ عـــــــينِّ الشـــــــــــــــــــــِّ لـــــــِّ ـــــــَ بـ ـــــــُ  ؟(7)يـ
  

ي : ويُْروى هذا البَْيُت لضابِِئ البُْرُجِمي.  قاَل ابُن بّرِ

ُجلَ  َحالو ً و َحْلواً  الرَّ َجهُ اْبنَتَهُ أَو أُْختَهُ  : ُحلوانا ى على أَْن يَْجعََل له من الَمْهِر شيئاً ُمسَ  أَو اْمرأَةً ما َزوَّ ىبَمْهٍر ُمَسمَّ ، وكانِت العََرُب تُعَيُِّر  مَّ

 به.

لِ  الُحْلوانُ و ّمِ : أُْجَرةُ الدَّالَّ  خاصَّة ؛ عن اللّحيانّي. ، بالضَّ

__________________ 
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ه ي( يقو  نصـــر : إن كتابتها ابأللف لنقرأ ابلقصـــر واملد ا وأما كتابتها ابلياء ا فتكون قاصـــرة عل  القصـــر ا واألحســـن عندي أن كر ما كان ف1)
 (.هامش القاموس)القصر واملد يكتب ابأللف وال يهمز. ا ه 

 ( اللسان والصحاح.2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : أنه.3)
 .«وال»( يف القاموس : 4)
 .«يوم مدحته»والتهذيب برواية  94/  2واللسان واملقايي  « حا مدحته»برواية :  100( ديوانه ط بريوت ص 5)
 كما يفهم من عبارة الصحاح واللسان.« عل  فعله»والصواب : ( كذا ا 6)
 ( اللسان والصحاح ا والتهذيب برواية :7)

 فمن راكٌب أحلوه رحاًل وانقةً 
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 .«الكاِهنِ  ُحْلوانِ  نَهى عن»الحِديُث : ومنه ؛  الكاِهنِ  أَْيضاً : أُْجَرةُ و

 ويُْجعَُل له على َكهانَتِه.قاَل األْصمعيُّ : هو ما يُْعطاهُ الكاِهُن 

 ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ الْمرأَةٍ في َزْوِجها : َمْهُر الَمْرأَةِ  أَْيضاً :و

 (1)ال يـُؤحَخُذ ا ُلحواُن من بَناتِيا 
ُجل ما أُْعِطيَ  هو أَو بمكَّةَ  تُْعَطى على ُمتْعَتِها كانتْ  ما هو أَو َر قَْول َعْلقَمة بن َعبََدة  أَي َحلَْوتُ  يقاُل : من نحِو ِرْشَوةٍ. الرَّ َرَشْوُت ؛ وبه فُّسِ

 أَْيضاً.

 ؛ عن ابِن األَْعرابّي. ألَْجِزيَنََّك َجزاَءكَ  ، أَي ألَْحلَُونََّك ُحْلَوانَكَ  يقاُل :و

 ، بالفتْحِ ، نَقَلَهُ ابُن األثيِر. القَفَا ( 2)َحالَوةِ  يقاُل : َوقََع علىو

 ، وعليه اْقتََصر الَجْوهِريُّ ؛ ونَقََل ابُن األثيِر أَْيضاً الَكْسَر ، فهي ُمثَلَّثَة ، وأَْغفَلَه المصنُِّف قُُصوراً. ويَُضمُّ  ُروفٍَة ؛وقاَل الِكسائيُّ : ليَسْت بَمعْ 

اغانيُّ ؛ َحْلواُؤهُ و ، بالفتْحِ والَمّدِ ، وهذه عن اللْحيانّيِ ؛ َحالَءتُهُ و مِّ  ُحاَلواهُ و ، نَقَلَه الَجوهِرّيِ ، َحاَلواُؤهُ و نَقَلَه الصَّ ، نَقَلَه الَجوهِريُّ  بالضَّ

 ( 3)َوَسِطه. أَْيضاً ؛ أَي على

 قاَل الَجوهِريُّ : إذا فَتَْحَت َمَدْدَت ، وإذا َضَمْمَت قََصْرَت.

 القَفا : حاقٌّ َوَسِطه. َحالَوةُ  وقاَل األزهريُّ :

 .َحالَوى ج وقيَل : فأُْسه ؛

 بالكْسِر : َحفٌّ صغيٌر يُْنَسُج به. ، الِحْلوُ و

اخ ِلساَن الحماِر به ، فقاَل :  ويقاُل : هي الَخَشبَةُ التي يُديُرها الحائُِك ؛ وَشبَّه الشمَّ

ه  واٍم كــــــــــــــــــَبن  لســـــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــَ رُِح َأعــــــــــــــــــح َويــــــــــــــــــح  قـــــــــــــــــــُ

ِج     نحســـــــــــــــــــَ ر مـــــِ هـــــح ٌو َز   عـــــن  ـــــَ ـــــح ل (4)إذا صـــــــــــــــــــــاَح حـــــِ
 

  
 : تُنبُِت ذُُكوَر البَْقِل. َحالَوةٌ  أَرضٌ و

مِّ  الُحاَلَوىو  من الَجْنبِة تَُدوُم ُخْضرتُها. شجَرةٌ صغيَرةٌ  على فُعَالَى : ، بالضَّ

 َزْهرتُه َصْفراُء وله َوَرٌق ِصغاٌر ُمْستديٌر كَورِق السذَّاِب. نَْبٌت شائِكٌ  قيَل :و

ً  الُحالَوى ج ؛وفي التْهِذيِب : َضْرٌب من النَّباِت يكوُن بالباِديَِة   الَحالِويَةُ  ؛ وقيَل : واِحَدتُه الُحالَويَاتُ  قيَل : َجْمعُهو ، أَي كالواِحِد ؛ أَْيضا

 كَرباِعيٍَة.

 على فُعَالَى. الُحالَوى ، والذي َعَرْفته الَحالِويَةو الَحالوى قاَل األزهِريُّ : ال أَْعِرفُ 

ِحيح ُحاَلَوىووَرَوى أَبو عبيٍد عن األْصمعّي في باِب فُعَالَى : ُخَزاَمى وُرخاَمى  ؛ وهو  : طايَْبتُهُ  حالَْيتُهُ و ُكلُّهنَّ نَْبٌت ؛ قاَل : وهذا هو الصَّ

ار الفَْقعسّي :  َمجاٌز ؛ وأَْنَشَد الَجوهِريُّ للَمرَّ

ذاقـــــــــــــجِي  ٌو مـــــــــــــَ لـــــــــــــح يـــــــــــــُت حـــــــــــــُ ولـــــــــــــِ  فـــــــــــــإيّنِ إذا حـــــــــــــُ

ريف إذو     مـــــــــي مـــــــــُ نـــــــــٍة َهضـــــــــــــــــــــــح (5)ا مـــــــــا راَم ذو إحـــــــــح
 

  
ي  أَْحلَى ؛ نَقَلَهما الَجوهِريُّ ، وقاَل في األخيِر : ومنه يقاُل ما أََمرَّ وما ُحْلواً  أَو َجعَْلتُهُ  ؛ ُحلواً  َوَجْدتُهُ  أَْحلَْيتُهُ و إذا لم يَقُل شيئاً ، وأَْنَشَد ابْن بّرِ

 لعَْمرو بن الُهَذيل العَْبدي :

ـــــــــــاو  ن مـــــــــــح ـــــــــــَ ٍر  حنـــــــــــن أَق ـــــــــــِ ـــــــــــِن وائ ِر ب كـــــــــــح ـــــــــــَ َر ب ـــــــــــح  أَم

لـــــــــــــي و     ر  وال حتـــــــــــــُِ َت بـــــــــــــثـــــــــــــبحٍج ال متـــــــــــــُِ (6)أَنـــــــــــــح
 

  
. بُحْلوٍ  أَي ما يتََكلَّم يُْحِلي قاَل صاِحُب اللِّساِن : وفيه نََظٌر ، ويْشبِه أن يكوَن هذا البَْيت شاِهداً على قَْوله ال يُِمرُّ وال  وال ُمّرِ
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__________________ 
 والصحاح والتهذيب برواية :( اللسان 1)

 ال أيخذ ا لوان من بناتنا
 .«من بناتيا»ويف املقايي  

 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.2)
 واللسان والتهذيب والتكملة. 96( ديوانه ص 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( اللسان.5)
 ( األصر واللسان.6)
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ّمِ : بَلَدانِ  ُحْلوانُ و  الشَّاِم.بالِعَراِق وب ، بالضَّ

 الشاِم. ُحْلوانُ  الِعراِق ، واألُْخرى ُحْلوانُ  إِْحَداُهما قَْريتانِ  قاَل األزهِريُّ : ُهماو

ا قيّات  ُحْلوانُ  * قُْلُت : أَمَّ ي لقَْيس الرُّ ان ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ مَّ  : (1)الِعراِق فهي بُلَْيدةٌ َوبِئَةٌ يُْستَْحسن من ثماِرها التِّين والرُّ

يــــــــــــ قــــــــــــح روم ومــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــَ واَن ِذي الــــــــــــكــــــــــــُ لــــــــــــح  ًا  ــــــــــــُ

هح     بــــــــــِ نــــــــــَ نح عــــــــــِ يــــــــــنــــــــــِه ومــــــــــِ َف مــــــــــن تــــــــــِ نــــــــــ  (2)صــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : (3)وقاَل ُمَطيُع بن إلياس 

واِن  لـــــــــــــــــح جَيح حـــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــَ داين اي َنـــــــــــــــــَح عـــــــــــــــــِ  َأســـــــــــــــــــــــــــــــح

ِب هــــــــــذا الــــــــــز مــــــــــاِن و     يــــــــــا د مــــــــــن َريــــــــــح كــــــــــِ (4)ابــــــــــح
 

  
يَِّته َصحابِيُّوَن وهو بانِي ُحْلوانُ و  الِعراِق. ُحْلوانَ  بُن ِعْمراَن بِن اْلحاِف بِن قَُضاَعةَ : من ذُّرِ

 تُْنَحُت منه األرحية ؛ وقد تقدََّم ذِلَك في الَهْمزةِ. ، بالكْسِر : َجبٌَل قُْرَب المدينةِ  الِحالةُ و

ّمِ : بِئْرٌ  ُحْلَوةُ و اغانيُّ : بيَن سميراء والحاجر. بالِحجاِز ؛ عن نَْصر زادَ  ، بالضَّ  الصَّ

 ما يُداُف من األَْدِويَِة. كقَفَا : ، الَحاَل و

ِد. من ُرُؤوِس اإلماِميَِّة ، القاينيُّ  عليُّ بُن ُعبَْيِد هللِا ابِن َوِصيفٍ  الَحالَّ  ُمَشدَّداً : أَبو الُحَسْينِ  ، الَحالَّ و  َرَوى عن المبّرِ

ةِ  ي َعَملها وبَْيعها :أَ  ، الَحالَوةِ  نِْسبَةً إلىو بفتْحٍ فسكوِن  ، الَحْلوانِيُّ  بِن نَْصِر بِن صاِلحٍ البُخاِريُّ  عبُد العزيِز بُن أَحمدَ  أَبو محمدٍ  شمُس األَئِمَّ

ي أَبي علّيِ النسفّي ، ؛ عاِلُم الَمْشرق وإماُم أَْصحاِب أَبي حنيفَةَ وفي َوْقتِه ، حدََّث عن أَبي عبِد هللا ُغْنجار البُخاِري ، وتَفَقَّه على القاِض 

قاَل  ويقاُل بَهْمٍز بدَل النوِن. ؛ 456َسنَة  (5)في َرَوى عنه أبو بْكٍر محمُد بُن أَحمَد السرخسيُّ ، وأَبو بْكٍر محمُد بُن الَحَسِن النسفيُّ ، تو

ِة وقاَل : هو َغلٌَط ألنَّه لو كاَن كذِلَك لقيلَ  الَحالَوة إلى الَحْلوانيّ  شْيُخنا : وناَزع الخفاجّي في نِْسبَة واُب  َحالِويٌّ  في شْرحِ الدرَّ ال َغْير ، فالصَّ

 .الَحْلواء إلى

ار ، وَكذِلَك قاَل شْيُخنا : وفيه نََظر إذ ل از وتَمَّ يقاُل علّه لم يَْقصِد النِّْسبَة التي تكوُن بياِء النََّسب بل كّل ما يدلُّ على النََّسب كفَعَّال نَْحو بَزَّ

ء لصاِحِب الَحالَوة  ل. الَحْلواءوَحالَّ  إذ ال فَْرَق بَْينهما وهللاُ أَْعلَم فتأَمَّ

اُز الفَِقيهُ الشافِِعيُّ ، حافٌِظ ثِقَةٌ ، َرَوى عن أَبي المظفَّر موَسى بِن ِعْمران ،  الَحْلَوانِيُّ  محمدٍ بِن  أَبو الَمعالي عبُد هللِا بُن أَحمدَ و المروزيُّ البزَّ

 .539وعنه أَبو َسْعٍد ، ماَت َسنَة 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الطَّعاَم. َحلَّْيتُ  ؛ وكذا ُحْلواً  َء في َعْين صاِحبِه : َجعَْلتُهالشي َحلَّْيتُ 

 .اْستَْحلَْيته هذا الَمكاَن : أَْحلَْيتُ و

 .َحالَوتَه : َطلَبَ  اْستَْحالهُ و

جُل : حُسَن ُخلُقه ؛ عن ابِن األَْعرابّي. اْحلَْولَىو  الرَّ

ُجُل الذي ال ريبَةَ فيه ؛ قاَل الشاِعُر : الُحْلوو  الَحالُل ، بالضّمِ : الرَّ

ُر  الحـــــــــــــِ الُ  ا ـــــــــــــُ ُو ا ـــــــــــــَ لـــــــــــــح َب ا ـــــــــــــُ  أال ذهـــــــــــــَ

رٌ و     ٌ  وانئــــــــــــــِ دح ٌم وعــــــــــــــَ كــــــــــــــح ه حــــــــــــــُ نح قــــــــــــــولــــــــــــــُ  مــــــــــــــَ

  
ى. يقاُل : ُخذِ  الُحْلَوىو ى. الُحْلَوى ، بالضّمِ : نَِقيُض الُمرَّ  وأَْعِطه الُمرَّ

اها.قالِت اْمرأَةٌ في   بناتِها : ُصْغراها ُمرَّ

 وُعْجباً ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : َحالَوةً  المْرأَةُ : أَْظَهَرتْ  تَحالَتِ و
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ين  ٌا وإنـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــا ِإيّنِ أَم كـــــــــــــــــُ بحنـــــــــــــــــَ  فشـــــــــــــــــــــــــــــــَ

وُرهـــــــــــا     هـــــــــــا ال َأطـــــــــــُ لـــــــــــُ ثــــــــــــح اىَل مـــــــــــِ (6)إذا مـــــــــــا حتـــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( ويف معجم البلدان : عبيد   بن قي  الرقيات.1)
 .«حلوان»( اللسان ومعجم البلدان 2)
 .«إايس»( يف اللسان ومعجم البلدان : 3)
 من أبيات قاهلا يف جارية أحبها ا انظر قصتها فيه.« وأبكياين»( اللسان ومعجم البلدان وفيه : 4)
 ( قيد ابن األثري وفاته اب روف سنة مثان أو تسض وأربعا وأربعمائة.5)
 ا واملثبت كاللسان ا وعجزه يف الصحاح. 94/  2واملقايي  « فشبنكها»برواية :  155/  1( ديوان اهلذليا 6)
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.  نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

 .تَْحلُو َحالوةً  الفاِكَهةُ ، كَكُرَمْت ، َحلَُوتِ و

َل لها ويَْحتاَل ؛ أُِخَذ من اْحتَلى ويقاُل :  .وانِ الُحلْ  فالٌن لنَفقَِة اْمرأَتِه وَمْهرها ، وهو أن يَتََمحَّ

ْج ، بكْسِر الالِم. اْحتَلِ  يقاُل :  فتزوَّ

 القَفا ، بالكْسِر ، لُغَةٌ في الضّمِ والفَتْحِ ؛ عن ابِن األثيِر ، وقد تقدَّم. ِحالَوةُ و

 ، بالضّمِ : ما يَُحكُّ بيَن َحَجَرْين فيُْكتَحل به ؛ ويُْرَوى بالَهْمَزِة وقد تقدََّم. الُحالَوةُ و

 ، بالضّمِ : بلَْيدةٌ ِمن نَْيسابُور بطريِق ُخَراسان ِمن ناِحيَِة أْصبَهان. ُحْلوانُ و

 اتََّخَذ فيها ِمقياساً للنِّيِل ، وقد َوَرْدتُها.وأَْيضاً : قَْريةٌ مليحةٌ على فَْرَسَخْين من ِمْصَر كاَن عبُد العزيِز بُن َمْرَوان 

 : ِمن كناهم. حالَوة وأَبو

 .حْلَوة وكذا أبو

، ِمن شيوخِ الحافِِظ بِن َحَجر ، َسِمَع من أَْصحاِب النَِّجيب  الَحاَلويُّ  ، بالتْحريِك ، ويقالُ  الَحلَوانيُّ  وعبُد هللِا بُن ُعَمر بِن علّيِ بِن مباَركِ 

ه مب ةُ تقوُل الحلوجي وهو َغلٌَط.وَجّدِ  ارك ، كاَن صالحاً ُمْعتقداً ، وَزاِويَته بالقُْرِب ِمن األَْزهِر ، والعامَّ

 ، بالضّمِ : ماَءةٌ بأَْسفَل الثَّلبُوِت على الطَّريِق لبَني نعامة ؛ عن نَْصر. ُحْلَوةُ و

 : قَْريةٌ بِمْصَر. حالوة ومنية بدر

 ياقوت. : ِحْصٌن باليََمِن ؛ عن أحلىو

 : لَقَُب جابِر بِن الحاِرِث من بَني ساَمةَ بن لَُؤّيِ. حالَوةٌ و

 : واِلَدةُ عبِد الرحمِن بِن الحَكِم أََحد أَُمراِء األَْنَدلُس ِمن بَني أَُميَّة. حالَوةُ و

 قاَل : ، بالفَتْحِ : ما يَُزيَُّن به ِمن َمُصوغِ الَمْعدنِيَّاِت أَو الِحجاَرةِ ؛ الَحْليُ  ي : [حلي]

 كبهّنا من ُحُسٍن وشارهُ 
جــــــــــــــارَهح و  ربح وا ــــــــــــــِ ــــــــــــــِّ ــــــــــــــت ي ال لــــــــــــــح ِي حــــــــــــــَ لــــــــــــــح  ا ــــــــــــــَ

راَرهح     ثـــــــــــــــــاَء إىل قـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ُض مـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ دح (1)مـــــــــــــــــَ
 

  
 في َجْمعِ َدْلٍو. ، كُدلّيِ  ُحِليٌّ  ج

ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجاًل ): لى ونظره الَجوهِرّي بثَْديٍ وثُِدّيِ ، قاَل : وهو فُعُوٌل ، وقد تُْكَسُر الحاُء لَمكاِن الياِء مثُْل ِعصّيِ ، وقُِرئ قَْولُه تعا
 ، بالضّمِ والكْسر. (2) (َجَسداً 

 َشْري ، هذا قَْوُل الفاِرِسّي.وَظْبيٍ ، وَشْريٍَة و ، كَظْبيَةٍ  َحْليَةٌ  أَو هو َجْمٌع ، والواِحدُ 

ّمِ َمْقصوراِن. ، ُحلّىو ِحلّى ، ج الَحْلي مثْلُ  ، بالكْسِر ، الِحْليَةُ و  بالكْسِر والضَّ

 به امرأَةً أَو َسْيفاً ونْحَوه. ِحْليٍة َحلَّْيتَ  كلُّ  الَحْليُ  وقاَل اللَّْيُث :

. ، ( 3)السَّيفِ  ُحلَىو ّمِ  بالضَّ

 كِلْحيٍَة وِلحَى ، وُربَّما ُضّم. ِحلىَ  السيِف َجْمعُها ِحْليَةُ  الَجوهِريُّ :وقاَل 

ا ِسَواها فال يقاُل إالَّ  الَحْليُ  وقاَل غيُرهُ : إنَّما يقالُ   للسْيِف ونْحِو ؛ قاَل األْغلَُب : ِحْليَةٌ  للَمْرأَةِ ، وأَمَّ
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ــــــــــــةح  ب ــــــــــــَ ل عــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــِن ثـ ٍ  ب ــــــــــــح ــــــــــــي ــــــــــــٌة مــــــــــــن ق  جــــــــــــارِي

ر      يحضــــــــــــــــــــــــــــاُء ذاُت ســــــــــــــــــــــــــــُ ةبـــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ بــــــــــــــــ  قــــــــــــــَ  ٍة مــــــــــــــُ

  

َهَبةح   (4)كبهّنا ِحلحَيُة َسيحٍف ُمذح

 .ِحْليَتُه قاَل أَبو علّيِ : وهذا في الُمَؤنِّث كِشْبِه وَشبٍَه في الُمَذكَِّر ، ، َحالتُهُ و

ً  المْرأَةُ ، كَرِضَي ، َحِليَتِ و ً  اْستَفاَدتْ  إذا ، حاِليَةٌ و حالٍ  فهي بالفتْحِ ، ، َحْليا  ؛ قاَل الشَّاِعُر : حوالٍ  والَجْمعُ  أَو لَبِستْهُ ، َحْليا

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .148( سورة األعراف ا اآية 2)
 (.هامش القاموس)( يفيد أن ا ل  مفرد ال مجض ا وعبارة اجلوهري : حلية السيف مجعها : ِحلّي ا كلحيٍة وِ ّي ا ورمبا ضم ا ا ه. فافهم 3)
 والثاين برواية : 148( شعراء أمويون ا شعر األغلب العجلي ص 4)

 قباء ذات سرة مقعبة
 وانظر ختريج الشعر فيه ا واملثبت كرواية اللسان.
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تح بــــــــه و  يــــــــَ لــــــــِ َو  مــــــــنــــــــهــــــــا إذا حــــــــَ ي الشــــــــــــــــــــــ  لــــــــح  حــــــــِ

ِر     خـــــــاٍت وال ُعصـــــــــــــــــــــح بـــــــاٍت ال شــــــــــــــــِ (1)عــلــ  َقصــــــــــــــــَ
 

  
يَةً  فهي كتََحلَّت  .ُمتَحلِّ

ً  اتََّخذَتْ  تََحلَّتْ  وقيَل :  .َحْليا

 .َحْليِ  صاَرْت ذاتَ  : َحِليَتْ  أَو

 .بالَحْلي : تََزيَّنَتْ  تََحلَّتْ و

ها تَْحِليَةً و ً  : أَْلبََسها َحالَّ  ؛ عدَّاهُ إلى َمْفعولَْين ألنَّه في مْعنَى يَْلبَُسوَن. (2) (َُيَلَّْوَن ِفيها ِمْن َأساِوَر ِمْن َذَهب  )وقْولُه تعالى :  ؛ َحْليا

 .«ِرعاثاً من َذَهٍب ولُْؤلؤٍ  يَُحلِّنا كانَ »في الحِديِث : و

ها أَو  .ُمَحلّىً  ومنه سيفٌ  اتََّخَذه لها ؛ : َحالَّ

ها أَو  َوَصفَها ونَْعتَها. : َحالَّ

 الَمْلبوِس ألنَّه َحُسَن كُحْسنِ  الَحْلي ِمن ، إنَّما هي ُمْشتقَّةٌ  الحاَلَوةِ  ليَس ِمن قيَل : وَصْدِري ، في َعْينِي َحِليَ  قاَل ابُن ِسيَده في ُمْعتل الياِء :و

 .الَحْليِ 

 .َحلَْت تَْحلُو َحالَوةً  ؛ وقاَل أَْيضاً : تَْحلَى َحالَوةً  ْرأَةُ بعَْينِي وفي َعْينِي وبقَْلبي وفي قَْلبي وهيالم َحِليَتِ  وفي التَّهذيِب : قاَل اللّْحيانيُّ :

حاحِ :  إذا أَْعَجبَك ؛ قاَل الراجُز : يَْحلَى َحالَوةً  فالٌن بعَْينِي ، بالكْسِر ، وفي َعْيني وبَصْدِري وفي َصْدِري َحِليَ  وفي الّصِ

رُُه  خــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح ِرمٌي مــــــــــــــــَ راجــــــــــــــــًا لــــــــــــــــكــــــــــــــــَ  ِإن  ســــــــــــــــــــــــــــــِ

رُهح     هـــــــــــَ اح إذا مـــــــــــا  ـــــــــــَح ـــــــــــعـــــــــــَ ـــــــــــه ال ـــــــــــَ  ب ل (3)حتـــــــــــَح
 

  
 بالعَْين. يَْحلَى قاَل : وهذا ِمن الَمْقلوِب ، والمْعنَى

فَةُ ؛ ومنه الِحْليَةُ و  ِحلى في ِحديِث الُوضوِء : التَّْحِجيل ، وهو منه ، والَجْمعُ  الِحْليَةُ و .وسلمعليههللاصلىالنبّيِ  ِحْليَةُ  ، الِخْلقَةُ والصُّوَرةُ والّصِ

 ال رابَع لها. (4)، بالَكْسِر على الِقياِس ويَُضمُّ ، كِلْحيٍَة وِلحَى ولُحًى ، وِجْزيٍَة وِجزًى وُجزًى 

ُل : مأَْسَدةٌ باليََمِن  بالفتْحِ : ثالثَةُ مواِضَع : ، َحْليَةُ و  ، وعليه اْقتََصَر الَجوهريُّ ؛ وأَْنَشَد للُمعَّطل الُهَذلّي يَِصُف أَسداً :األَوَّ

َذر ابً  ك مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــح وحَن مــــــــــــــــن مح َلحشــــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــبهنــــــــــــــــ ُ

ا     َزعـــــــــَ هـــــــــح اح مـــــــــِ وَح الـــــــــّذراعـــــــــَ بـــــــــُ يـــــــــة َمشـــــــــــــــــــــــح لـــــــــح (5)حبـــــــــَ
 

  
 وقاَل الشَّْنفَرّي :

و َرتح  ـــــــــــَ َة نـ يـــــــــــَ لـــــــــــح انـــــــــــٍة مـــــــــــن بـــــــــــطـــــــــــِن حـــــــــــَ  بـــــــــــَرحيـــــــــــح

ِت     ــــــــــِ ن ريحُ ُمســــــــــــــــــــــــح ا غــــــــــَ وحهلــــــــــَ (6)هلــــــــــا أَرٌَج مــــــــــا حــــــــــَ
 

  
 وقاَل بعُض نِساِء أَزِد َمْيَدعاَن :

َة مـــــــــــــــا  ـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــح ل ـــــــــــــــاٍت حبـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــح َ أَب اح ـــــــــــــــَ وح ب ـــــــــــــــَ  ل

ُزُر     رَِ  اجلــــــــــــــــُ نح َنصــــــــــــــــــــــــــــــح ُم عــــــــــــــــَ اهــــــــــــــــُ (7)َأهلــــــــــــــــح
 

  
 والثَّاني : َمْوِضٌع بالطائِِف.

ين ؛ قالَهُ  رَّ   نَْصر.والثَّاِلُث : واٍد بتِهاَمة أَْعالهُ لُهَذْيل ، وأَْسفَله لِكنانَةَ ؛ وقيَل : بيَن أَْعيار وُعلَيب يفرغ في الّسِ

اخ : ، بالكْسِر : ع ؛ إِْحِلياءُ و  ظاِهرهُ أَنَّه بتَْخفيِف الياِء ، والصَّواُب بتَْشديِد الياِء ؛ ومنه قَْوُل الشمَّ

قــــــــــــَ  هــــــــــــا فــــــــــــبَيـــــــــــــح تــــــــــــُ يـــــــــــــ  نــــــــــــِ تح َأن  ذاهــــــــــــاٍش مــــــــــــَ  نــــــــــــَ

وٌ  و     غـــــــــــُ يـــــــــــاَء َمشـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــِ ي  ِإحـــــــــــح رحقـــــــــــِ (8)أن  شـــــــــــــــــــــــــَ
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اخ في هاش في آخِر المجلد.  وقد أَْهَملَه ياقوُت هنا ، وأَْنَشَد َصْدَر بيِت الشمَّ

 والسَّبَِط. كغَنِّيِ : ما اْبيَضَّ من يَبيِس النَِّصّيِ  ، الَحِليُّ و

__________________ 
 ونسبه حبواشي التهذيب لذي الرمة.« ال شحات»( اللسان والتهذيب ا وابألصر 1)
 .31( سورة الكهف ا اآية 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 (.هامش القاموس)( ابلكسر يف الكر عل  القياس ا وابلضم عل  غري قياس ا قا  غري واحد : ال رابض هلا. نصر 4)
 أيضاً.« مدراب»ومعجم البلدان « مدراب»ويف الصحاح واللسان « مذراب»بد  «  راب»برواية  42/  3ا ( ديوان اهلذلي5)
 واللسان. 14البيت  20( املفضلية 6)
 ( اللسان.7)
 .«هامش»( اللسان وصدره يف معجم البلدان 8)
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ْرع إذا أَْسبَل.قاَل األَْزهِريُّ : وهو ِمن َخْير َمراتِع أَْهِل الباِديَِة   للنَّعَم والَخْيل ، وإذا َظَهَرْت ثََمَرتُه أَْشبَه الزَّ

ْرع.  وقال اللْيُث : هو كلُّ نَْبٍت يُْشبِه نَباَت الزَّ

ي للراجِز : (1)اسم نُْبٍت بعَْينِه  الَحِليُّ  قاَل األَْزهريُّ : هذا َخَطأٌ إنَّما  ، وأَْنَشَد ابُن بّرِ

يِّ  َت الــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــِ نــــــــــــح نــــــــــــا مــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ نـ  حنــــــــــــُن مــــــــــــَ

يِّ و     لــــــــــــــِ راِن وا ــــــــــــــَ مــــــــــــــح َت الضــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــِ نــــــــــــــح (2)مــــــــــــــَ
 

  
 قاَل الراجُز : ؛ َحِليَّةٌ  الواِحَدةُ 

هح  ـــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــح يـ جي عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــلـــــــــــــــَ ي لـــــــــــــــِ  ملـــــــــــــــا رَأتح حـــــــــــــــَ

هح و     يــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــِ ا حــــــــــــــــــــــَ جِي كــــــــــــــــــــــبهنــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــــِ

  

 (3)تقو  هذا قر ٌة َعَلي هح 

. أَْحِلية والَجْمعُ   ؛ نَقَلَه الِجوهِريُّ

 لهم. (4) َطعام اسمُ و، كالُحَميَّا : نَْبٌت ؛  الُحلَيَّاو

اغانيُّ : هو ِمن األَْطِعَمِة ما يُْدلَُك فيه التَّْمر.  وقال الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  المْرأَةَ  َحلَْيتُ  ً  : َجعَْلُت لها أَْحِليها َحْليا . َحلَْوتُها ؛ وَكذِلكَ  ُحِليّا  ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

ة : مَّ  ويقاُل للشََّجرةِ إذا أَْوَرقَْت وأَثَْمَرْت : حاِليَةٌ ؛ فإذا تَناثََر َوَرقُها قيَل : تعطَّلَْت ؛ قاَل ذو الرُّ

تح و  لـــــــــَ طـــــــــ  الِن وعـــــــــَ قـــــــــُ لـــــــــح ااي الـــــــــقـــــــــُ تح بـــــــــقـــــــــَ  هـــــــــاجـــــــــَ

د     واصـــــــــــــــــــــــــِ وُج الـــــــــــّرايِح ا ـــــــــــَ ٌة هـــــــــــُ يـــــــــــ  َوالـــــــــــِ (5)حـــــــــــَ
 

  
ي : وقُولُهم لم بطائٍِل ال يُْستَْعمل  (6)بطائٍِل ، أَي لم يَْظفر ولم يَْستَفْد منه كبيَر فائَِدةٍ ، ال يُتََكلَّم به إالَّ مع الَجْحد ، وما حلت  يَْحلَ  وقاَل ابُن بّرِ

 َظفَراً ، وليَس هو ِمن الواِو. الِحْليَة تعدّ  (7)، وُهما ِمن الياِء ألنَّ النفَس  الِحْليَةِ و الَحْليِ  إالَّ في النَّْفي ، وهو ِمن مْعنَى

 العَْيُن ؛ وأَْنَشَد : َحِليَتْه وحَكى ابُن األعرابّيِ :

الُء حَتحالها الُعيوُن الن ظ رُ   َكحح
 َوْجهَ الرجل إذا َوَصْفتَه. تَْحِليَتُك : الِحْليَةُ و

هو  َعَرَف ِصفَتَه. : تََحالَّ

 ، كغَنِّيِ : اليابُِس ؛ ومنه قَْوُل َصْخر بِن هرم الباِهِلّي : الَحِليُّ و

ي و  لــــــــــــِ حــــــــــــَ ُت ِمســــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــح ِدي ِإن رَكــــــــــــِ نــــــــــــح  ِإن  عــــــــــــِ

ي    م  َذراريـــــــــــــــــــَح رطـــــــــــــــــــاٍب وحـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 

 ويُْرَوى وحشّي ، كما تقدََّم وَسيَأْتي في َخشي أَْيضاً.

 ، كُسَميَّة : عيٌن أَو بِئٌْر بضريَّة من ِمياِه َغنِّيِ ؛ قالَهُ نَْصر ؛ وقاَل أَُميَّةُ الُهَذليُّ : ُحلَيَّةُ و

ٍة  يــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــَ رِّ َأو حبــــــــــــــــــُ زٌِ  ابخلــــــــــــــــــَ غــــــــــــــــــح  َأو مــــــــــــــــــُ

مـــــــــــاِص     ح اِدٍن خمـــــــــــِ ُرو الســـــــــــــــــــــــــالَم بشـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــح (8)تــــــــــــَ
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، ويَجوُز أَْن يكوَن َهْمزه ُمَخفَّفاً ِمن  َحْلية الَحْرفَْين جِميعاً يْعنِي الواَو والياَء ، قاَل : وال أُْبِعد أن يكوَن تَْحِقير ُحلَيَّة قاَل ابُن جنِّي : يحتملُ 

ت األِديم كما تقوُل في تَْخفيِف الُخَطْيئة   الُخَطيَّة. (9)لَْفِظ حالَّ

 فالٌن بما ليَس فيه : تََكلََّف. تََحلَّىو

ْبيان ؛ عن ُكراعٍ.:  الَحلَىو  بَئٌْر يخُرُج بأَْفواِه الّصِ

 قال ابُن ِسيَده : وإنَّما قََضْينا بأنَّ الَمه ياٌء لَما تقدََّم ِمن أَنَّ الالَم ياٌء أَْكثَر منها واواً.

 .َحِليتِ  ال َحلى وقال األْصمعيُّ : يقاُل في َزْجِر الناقَةِ 

 ةُ بيَن الثَّْوَرْين ؛ يمانِيَّةٌ.كغَنِّيِ : الَخَشبَةُ الطَّويلَ  الَحِليّ و

 كأَبُوها ، ، َحُموهاو كَدْلٍو ، المرأةِ ، َحْموُ و : [حمو]

__________________ 
 ء من الكإِل.( زيد يف التهذيب : وال يشبهه شي1)
 ( اللسان.2)
 ..«.. نقو  هذي»( اللسان وفيه 3)
 ابلعبارة فاقتض  كسرها وتنوينها.( يف القاموس ابلرفض منونة ا وتصرف الشارح 4)
 واللسان والتكملة. 124( ديوانه ص 5)
 ( يف اللسان : حليت.6)
 ( اللسان : تعتّد.7)
 .«ُحلية»ابخلاء املعجمة املفتوحة ا واملثبت كرواية اللسان ومعجم البلدان « خبَِلّية»وفيه  192/  2( ديوان اهلذليا 8)
 ا ُطَّية.( يف اللسان : ا ُطيئة 9)
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زِة ســـــــــــــــاِكَنَة املِيِم ا فهي أَرحَبُض ُلغاٍت ذََكرهن  اجلوهرِي   ومَححُؤها بضــــــــــــــمِّ امليِم خُمَف فة ا ا مَحُهاو  ا كَقَفا ا مَحاهاو  أَبو : ابهلَمح
 كاأَلِخ وغريِِه.  َزوحِجها ومن كان من ِقَبِله

.وهي أُمُّ َزْوِجها ، ال لُغَة فيها َغيْ  َحماةٌ  األُْنثَىو  ر هذه ؛ قالَه الجوهِريُّ

ها ، أَو َحْموو ُجِل : أَبو اْمَرأَتِه أَو أَُخوها أَو َعمُّ ةً ، األَْحماءُ  الرَّ ْهُر يَْجَمُع ذِلَك ُكلّه. من قِبَِلها خاصَّ  واألُْختاُن من قِبَل الرُجِل ، والّصِ

ْوجِ مثُْل األِب واألخِ قاَل الجوهِريُّ : وكلُّ شي ً  ففيه أَْربَع لُغاتٍ  ٍء من قِبَِل الزَّ ٌء ساِكنَةَ مثْل أٍَب ، وَحمْ  َحمٌ ومثْل أَبُو ،  َحُموومثُْل قَفاً ،  َحما

اِء ، وأَْنَشَد :  الِميِم َمْهموَزةِ ، عن الفرَّ

ِه َداُرهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــح َدي ـــــــــــــــــَ و اٍب ل ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــبـ ُت ل ـــــــــــــــــح ل ـــــــــــــــــُ  قـ

اُرهــــــــــــــا     ُؤهــــــــــــــا وجــــــــــــــَ َذنح فــــــــــــــإين محــــــــــــــَح يــــــــــــــح (1)تــــــــــــــِ
 

  
 ، بتَْرِك الَهْمزةِ. َحُمها ويُْروى :

دةَ إالَّ  ( 2)َحُمو ِمثْل آباٍء ، وقد َذَكْرنا في األَخِ أَنَّ  أَْحماءٌ  بالتْحِريِك ، ألنَّ َجْمعَه َحٍم َحَموٌ  وقاَل : وأَْصلُ  من األَْسماِء التي ال تكوُن ُمَوحَّ

ْعِر ُمْفرداً ؛ قاَل :  ُمَضافَة ، وقد جاَء في الّشِ

زح  جي وتــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــــ  َي مـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــَ   هـــــــــــــــــــــــــِ
و     ُم َأين هلــــــــــــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــــــــــــَُ (3)عــــــــــــــــــــــــــــُ

 

  
ي : هو لفَِقيِد   لإِلْطالِق ؛ وقَْبل البَْيت : َحُمو ثَِقيف ؛ قاَل : والواُو في (4)قال ابُن بّرِ

وا  مــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــَ ريُة اســــــــــــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــــــا اجلــــــــــــــــــــــِ  أَيــــــــــــــــــــــ 

واو     مــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــَ يح تــــــــــــــــــــــُ وا كــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــُ  قــــــــــــــــــــــِ

  

ُة مـــــــــــــــــــــــن ا   ـــــــــــــــــــــــَ زحن تح مـــــــــــــــــــــــُ َرجـــــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــــــــــــَ

مُ     جــــــــــــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــح  حبــــــــــــــــــــــــــــــــــرح راي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــََ

  

زح  جي وتــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــــ  َي مـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــــــــــــــــــِ

و     ا محــــــــــــــــــــــــــــَُ ُم أين هلــــــــــــــــــــــــــــَ (5)عــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 قْوُل الراِجز : الَحَماةَ  وشاِهدُ 

هح  نـــــــــــــــــ  تح ابلـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ اَة أُولـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــَ  ِإن  ا ـــــــــــــــــَ

هح و     نـــــــــــــــــــ  ُة إال  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــ  ِت الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  أَب

  
 وشاِهُد َحمأ قْوُل الشاِعِر :

يِن و  بـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــُ رحقـ ـــــــــــــــــــــَ وحهـــــــــــــــــــــاَء تـ  ِبـــــــــــــــــــــاَرة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ر   و     َب لــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح ِ محــــــــــــــــَ ِذ ا ــــــــــــــــِ بــــــــــــــــِ نــــــــــــــــح مــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــَ

  
جها أَُخوه :  وقاَل رُجٌل كانت له امرأَةٌ فَطلَّقها وتََزوَّ

ر مـــــــــا  رًا  ـــــــــَُ جـــــــــح اُء حـــــــــَ تح َألـــــــــح حـــــــــَ بـــــــــَ  لـــــــــقـــــــــد َأصـــــــــــــــــــــــح

ا و     ا محــــــــــََ ّوهتــــــــــِ ُت مــــــــــن أَدح. محــــــــــُُ حــــــــــح بــــــــــَ (6)َأصــــــــــــــــــــــــح
 

  
 أَي أَْصبَْحُت أََخا َزْوِجها بعَد ما كنُت َزْوجها.

ْوجِ ، واألَْختاُن من قِبَل المْرأَةِ ؛ وهكذا قالَهُ ابُن األعرابّي وزاَد فقاَل : األَْحماءُ  وحِكي عن األصمعّي : ْوجِ ،  الَحماةُ  من قِبَل الزَّ أُمُّ الزَّ

 أَْجَمِعين. عنهمهللارضيعائَِشةَ ،  أَْحماءُ  والَختَنةُ أُمُّ المرأَةِ ، وعلى هذا التَّْرتيِب العباُس وعليُّ وحمزةُ وَجْعفر

ي : واْختُِلف فيقال ابنُ   فالنَه قْوُم َزْوِجها. أَْحماءُ وأَْصهاُر فالٍن قَْوُم َزْوجتِه ، : واألَْصهاِر فقيَل  األْحماءِ   بّرِ

ْهر يَْجَمعها ؛ وقوُل الشَّاِعِر : األَْحماءُ  وعن األصمعّي :  من قِبَِل المرأَةِ ، والصَّ
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مــــــــــــاَة واهبــــــــــــجي  يبِّ ا ــــــــــــَ هــــــــــــا  (7)ســــــــــــــــــــــــــُ يــــــــــــح لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

هــــــــــــــــامث     يــــــــــــــــح قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ رحفـ ِريب ابلــــــــــــــــَودِّ مــــــــــــــــِ  اضــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ا يدلُّ على أَنَّ  جِل. الَحماةَ  ممَّ  من قِبَِل الرَّ

ُج فيهم أَْصهار الَختَِن   ، ويقاُل ألَْهِل بيِت الَختَِن األَْختاُن ، (8)وعْنَد الخِليِل : أَنَّ َختََن القْوِم ِصْهُرُهم والمتزّوِ

__________________ 
 .«تئذن»( اللسان والصحاح برواية 1)
 .«محوا»( عن الصحاح واللسان وابألصر 2)
 ( اللسان والصحاح ونسبه لرجر من ثقيف ا والتهذيب.3)
 ( كذا ابألصر واللسان.4)
 ( اللسان.5)
 لعبد   بن جدعان.( اللسان والتهذيب ونسبه حباشيته 6)
 .«واهبجي»( يف اللسان : 7)
 ( قوله : أصهار اخلو ا كذا ابألصر واللسان.8)
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ِر بيِت املرحأَِة َأصحهاٌر ا وِمن الَعَرِب من َ حَعُلهم ُكل هم َأصحهاراً.  وألهح
 .«الموتُ  َحُموها أال َحُموها رجٌل بُمِغيبة وإن قيلَ  (1)ال يَْحلَُونَّ »في الحِديِث : و

ْوج ِمن  (2)معها أََشّد من َغْيرِه من الغَُرباِء ألنَّه ُربَّما حسََّن لها أَْشياء وَحَملَها على أُموٍر تنقل  الَحمو قاَل ابُن األعرابّيِ : أَي خْلَوةُ  عن الزَّ

ْوَج ال يؤثر أَن يطلعَ   على باِطِن حاِلِه بدخوِل بَْيتِه. الَحمُ  التماِس ما ليَس في وسِعه أَو سوِء ِعْشرةٍ أَو َغْير ذِلَك ، ألنَّ الزَّ

 يكوُن بَْينها وبيَن الغَِريِب ، ولذِلَك َجعَلَه كالموِت. أََشّد من فَسادٍ  أَحماِئهاوقاَل األزهريُّ : كأنَّه َذَهَب إلى أَنَّ الفََساَد الذي يجِري بيَن المْرأَةِ 

ها. َحْموُ و . َحْمُوهاوالشمِس  َحْميُ  يقاُل : اْشتَدَّ  الشمِس : َحرُّ  بمْعنًى ؛ نَقَلَه الجْوهِريُّ

. : َعَضلَةُ السَّاِق ؛ الَحَماةُ و  نَقَلَه الجوهِريُّ

 ُمْنتَبَِرةٌ في باِطِن الساِق.وقاَل اللْيُث : لَْحَمةٌ 

 ، َحَمَواتٌ  ج ، وُهما اللَّْحمتاِن اللَّتاِن في ُعْرض السَّاِق تَُرياِن كالعََصبَتَْيِن ِمن ظاِهٍر وباِطٍن ؛ الَحماتانِ  وقال األَصمعيُّ : وفي ساِق الفََرِس 

 بالتَّْحِريِك.

 في نْصِف السَّاقَْين من ظاِهٍر. وقاَل ابُن ُشَمْيل : ُهما الُمْضغَتاِن الُمْنتِبِرتانِ 

 وقاَل ابُن ِسيَده : ُهما اللَّْحَمتاِن الُمْجتَمعَتاِن في ظاِهِر السَّاقَْين في أَعاِليهما.

ً  ءَ الشَّي َحَمى ي : [حمي]  وَدفََع عنه. : َمنَعَهُ  َمْحِميةً و، بالكْسِر ،  ِحَمايَةً و ِحَمىوبالفتْحِ ،  ، يَْحِميه َحْميا

.بََوْيه : ال يَِجيقاَل ِسيْ   ُء هذا الضَّْرب على َمْفِعٍل إالَّ وفيه الهاِء ، ألنَّه إن جاَء على َمْفِعٍل بغيِر هاٍء اْعتَلَّ فعدلُوا إلى األَخّفِ

ً  ، وقد ُمْحِميٌّ  ، َكِرَضى ، ِحًمى َكألٌ و  بالفتْحِ : َمنَعَهُ. ، َحْمَوةً و، بالكْسِر ،  ِحمايَةً و َكغنِيٍَّة ، ، (3) َحِميَّةً و بالفتْحِ ، ، َحماهُ َحْميا

هُ : َمنَعَهُ إيَّاهُ ، َحَمىو  هو. فاْحتََمى ، ِحْمَوةً و يَْحِميه ِحْميَةً  المريَض ما يَُضرُّ

ىو  ِمن ذِلَك. : اْمتَنَعَ  تََحمَّ

هُ  الَحِميُّ و ا يُضرُّ  ؛ عن ابِن األعرابّيِ ، وأَْنَشَد :ِمن الطَّعاِم والشَّراِب  ، كغَنِّيِ : المريُض الَمْمنوُع ممَّ

َرة و  خــــــــح ــــــــفــــــــَ ِدي ب ــــــــه  (4)جــــــــح ب  ب حــــــــِ
ُ
زِي املــــــــ وح  ــــــــَح ــــــــَ  ل

اِدي    زحنــــــــــــِة الصــــــــــــــــــــــــــ  ُ
يِّ مبــــــــــــاِء املــــــــــــ مــــــــــــِ ُد ا ــــــــــــَ  َوجــــــــــــح

  
 ِمن الشّرِ وغيِرِه. َمْحِمّيِ  كلُّ  أَْيضاً : الَحِميُّ و

ْيمَ  : الَحِميُّ و  هو. حمى وقد َمْن ال يَْحتَِمُل الضَّ

. ِحَموانوعلى القياِس ،  ِحَميانِ  وتَثْنِيَتُه ٍء ،من شي ُحِميَ  ، بالكْسِر : ما الِحْميَةُ و، كإلَى ويَُمدُّ ،  الِحَمىو  على غيِر قياٍس ، ونَقَلَه الِكسائيُّ

 من الناِس أْن يُْرعى. يُْحَمى َمْوِضٌع فيه َكألٌ  الِحَمى قاَل الليُّث :

 في تْفسيرِ ،  عنههللارضيوقاَل الشافِِعيُّ ، 

تِه  ، «إالَّ هلِل ولَرُسوِلهِ  ِحَمى ال» الحِديِث : قاَل : كاَن الشَّريُف ِمن العََرِب في الجاِهِليَِّة إذا نزَل بلداً في عِشيَرتِه اْستَْعَوى َكْلباً فَحَمى لخاصَّ

 يُْحَمى ، أن وسلمعليههللاصلىلقْوِم في سائِِر الَمراتِعِ َحْوله ، فنََهى َمَدى ُعواِء الَكْلِب ال يَْشَرُكه فيه غيُرهُ فلم يَْرَعه معه أَحٌد ، وكاَن شريك ا

لخْيِل الُمْسلمين وِركابِِهم التي تُْرَصد للِجهاِد ويُْحَمل عليها في َسبيِل هللِا ، وإِبِل  يُْحَمى كما كانوا في الجاِهِليَِّة يَْفعلوَن إالَّ ما ِحمىَ  على الناِس 

كاةِ ، كما دقَِة والَخْيل الُمعَدَّة في َسبيِل هللِا ، كذا نَقَلَه أْهُل الغِريِب. َمىحَ  الزَّ  ُعَمُر النَِّقيع لنَعَِم الصَّ

 ولو لم يُكْن َكْلب وال صائِح. يَْحِميه على ما الِحَمى قاَل شْيُخنا : ثم أطلقَ 

جلُ  الحاِميَةُ و  في الحْرِب. أَْصحابَه يَْحِمي : الرَّ
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__________________ 
 .«ال يدخلن»ويف التهذيب : « ال للون»( يف اللسان والنهاية 1)
 ( يف اللسان والنهاية : تثقر عل  الزوج.2)
 واملثبت يواف  عبارة اللسان والتهذيب.« ومَححيةً »( يف القاموس : 3)
 ( يف اللسان : بصخرة.4)
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 أَْنفَُسهم ؛ قال لبيٌد : حاِميَةً يَْحُمون الجماَعةُ أَْيضاً :و

فــــــــــــــٍر و  عــــــــــــــح ٌة مــــــــــــــن جــــــــــــــَ يــــــــــــــَ ي حــــــــــــــامــــــــــــــِ عــــــــــــــِ  مــــــــــــــَ

ِر     لــــــــــَ وحم يــــــــــنــــــــــتــــــــــلــــــــــي مــــــــــا يف اخلــــــــــِ (1)كــــــــــر  يـــــــــــَ
 

  
 واْنِهَزاِمهم. القْوِم : أَي آِخُر َمْن يَْحِميِهم في ُمِضيِّهم حاميةِ  هو علىو

 ال يُْقَرُب. ِحًمى الَمكاَن : َجعَلَهُ  أَْحَمىو

ي : يقالُ   ؛ وأَْنَشَد : أَْحماهُ و َحماهُ  قاَل ابُن بّرِ

راً  فــــــــــــــــــح َن قـــــــــــــــــــَ ه فــــــــــــــــــرُتِكــــــــــــــــــح اتــــــــــــــــــِ  محــــــــــــــــــََ  َأمجــــــــــــــــــَ

َن اإِلجــــــــــــــــامِ و     َواه مــــــــــــــــِ  َأمحــــــــــــــــحَ  مــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ً  وقاَل أَبو زْيٍد :  .أَْحَمْيتُه قُْلت ِحمى : َمنَْعته ، فإذا اْمتَنَع منه الناُس وَعَرفوا أنَّه َحَمْيُت الِحَمى َحْميا

وْ   لُغَةٌ َضعيفَةٌ. أَْحماهَ  ض : أَنَّ وَذَكَر السُّهيلّي في الرَّ

ِحيُح أنَّهما فَِصيَحتاِن.  قلت والصَّ

، جعلته موضعاً للغَماَمِة ألنَّها تْسِقيه  َحماهُ  الذي الِحَمى تُريدُ  ؛ «الُمْحماةِ  َعتَْبنا عليه َمْوِضع الغَماَمةِ »في حِديِث عائَِشةَ وَذَكَرْت ُعثْمان : و

 بالَمَطِر والناُس ُشركاُء فيَما َسقَتْه السَّماُء ِمن الَكإِل إذا لم يَُكْن َمْملوكاً فلذِلَك َعتَبُوا عليه.

 ال يُْقَرُب. ِحًمى وجَدهُ  : أحماه أَو

حِديُث َمْعِقٍل : ومنه منه وداَخلَهُ عاٌر وأَْنفَةٌ أَن يَْفعَلَه ؛  ، كَمْنِزلٍَة : أَنِفَ  َمْحِميَةً و بالتَّْشديِد ، ، َحِميَّةً  كَرِضَي ، وعنه ، ءِ من الشَّي َحِميَ و

ً  فََحِميَ »  ، وهي األَنَفَة والغَْيَرةُ. الَحِميَّة أَي أََخَذتْه ، «ِمن ذِلَك أَنَفا

 ُمْنَكَرة : إذا كاَن ذا َغَضٍب وأَْنفٍَة. َحِميَّةِ  وفالٌن ذُو

 الَمْعِصيَةُ ِمن َعَصى. الَمْحِميَّة رُ ونَِظي

ً  الشَّمُس والنَّارُ  َحِميَتِ و ً و بالفتْحِ ، ، تَْحَمى َحْميا هما ،  األَخيَرةُ عن اللَّْحيانّي : ، ُحُمّواً و ، كعُتَّيِ ، ُحِميّا كذا في النُّسخِ  ، أَْحماهُ واْشتَدَّ َحرُّ

ً  ( 2)يَْحَمى َسُخَن وَعِرقَ  كِرضاً : ، ِحمىً  الفََرسُ  َحِميَ و تعالى ؛ كذا نصُّ اللَّْحيانّي. هللاُ  ، أَْحماها والصَّوابُ  ّدِ مثْلُه ؛ قاَل  َحْميُ و َحْميا الشَّ

 األَْعشى :

د ة  ِي شــــــــــــــــــــــــَ داَم الــــــــــنــــــــــاِر مــــــــــن محــــــــــَح تــــــــــِ  كــــــــــبن  احــــــــــح

ِم و     قــــــــُ مــــــــح ُي قــــــــُ لــــــــح دِّه غــــــــَ نح شــــــــــــــــــــــَ َده مــــــــِ عــــــــح ــــــــَ (3)مــــــــا بـ
 

  
 ، قال َطَرفَة : أْحماءٌ  والَجْمعُ 

تح  زِعــــــــــــــــَ رحِدي وإذا مـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــهـــــــــــــــــي تــــــــــــــــــَ

ّد اأُلُزرح     هــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــَ ائــــــــــــِ (4)طــــــــــــاَر مــــــــــــن َأمحــــــــــــح
 

  
ً  الِمْسمارُ  حِميَ و  .أَْحَمْيتُهُ وَسُخَن ؛ : كُسُمّوِ  ، ُحُمّواً و بالفتحِ ، ، َحْميا

ّكيت :قاَل ابُن   .َحَمْيتها الحِديَدةَ وغيَرها في الناِر : أَْسَخْنتُها ، وال يقالُ  أَْحَمْيتُ و،  إْحماءً  الِمْسمارَ  أَْحَمْيتُ  الّسِ

 ء في الناِر أَْدَخلَه فيها.الشي حمى قاَل شْيُخنا : أَي ثالثِيّاً وهذا كأنَّه في الفَِصيحِ وإالَّ فإنَّه يقالُ 

 عن اللّْحيانّي. السَّمُّ ؛ ، َكثُبَِة : الُحَمةُ و

ْنبوُر والَحيَّةُ  التي اإِلْبَرةُ  هي أَو  ( 5)ُحماتٌ  ج ، والهاُء عوٌض ، ُحَميٌ  أَو ُحَموٌ  وأَْصلُه ونحُو ذِلَك ، أَو يَْلَدُغ بها ، والعَْقربُ  يَْضرُب بها الزُّ

 .ُحَمىو

ِة : إِْبَرةُ العَ  الُحَمةُ  وقاَل اللْيُث : ْنبوِر ونحِوه ، وإنَّمافي أَْفواِه العامَّ  ِء يَْلَدُغ ويَْلَسُع.َسمُّ كّلِ شي الُحَمةُ  ْقرِب والزُّ
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 ألنَّ السَّمَّ منها يخُرُج. (6)وقاَل ابُن األثيِر : أُْطِلَق على إِْبَرةِ العَْقرِب للمجاورة 

ها. ُحَمةُ  وقال الَجوهِريُّ : ها وضرُّ  العَْقرِب َسمُّ

__________________ 
 والتهذيب.« تبتلي»ويف اللسان « تبتلي»برواية :  145ديوانه ط بريوت ص ( 1)
 وهي عبارة اللسان والتهذيب.« وحيم  محياً ا كذا خبطه ا ا ه»( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : 2)
 واللسان والتهذيب.« احتدام اجلوف يف مح »برواية :  182( ديوانه ط بريوت ص 3)
 برواية : 58( ديوانه ط بريوت ص 4)

 فهي تردي فإذا ما أهلبت
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 .«مُحاةٌ »( يف القاموس : 5)
 .«اجملاورة»( عن اللسان وابألصر 6)
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 * قُْلَت : ونُِقل عن ابِن األعرابّي تَْشديُد الِميِم.

 د َحِفَظه.قال األْزهريُّ : لم يُْسَمع ذِلَك إالَّ له وأَْحَسبُه لم يَْذكره إالَّ وق

 األَْولى أْن يقوَل : وِمن البَْرِد ِشدَّتُه. ِشدَّةُ البَْرِد ، : الُحمةُ و

بيِديُّ ، ُحَمةَ  أَبوو ثٌ  : محمُد بُن يوُسَف الزَّ  َمْشهوٌر ، وتَْلميذُه محمُد بُن شعيٍب شيٌخ للّطبراني. م بفتْح الزاي ، محّدِ

ي به على التَّْشبيه.يَْنِكَف الحِ  ( 1)العَْقَرِب : َسْيفُ  ُحَمةُ و  ْميَِرّي ُسّمِ

لُهُ. كالثَُّريَّا : ، الُحَميّاو  ، أَي َشِديُد النَّْفِس والغََضِب. الُحَميَّا ويقاُل : إنَّه لَشِديدُ  ِشدَّةُ الغََضِب وأوَّ

ُل َسْوَرتها وِشدَّتها ، من الَكأِْس : َسوَرتُها وِشدَّتُها ، الُحَميَّاو أِْس. وِحدَّتُها ، إْسكاُرهاأَو  أَو أَوَّ الَكأِْس  ُحَميَّا ساَرْت فيه: يقاُل  أَو أَْخذُها بالرَّ

 أَي َسْوَرتُها ، والمْعنَى اْرتَفَعَْت إلى رأِْسه.

 بُلُوُغ الَخْمِر من شاِربِها. الُحَميَّا وقاَل اللْيُث :

 َدبِيُب الشَّراِب. الُحَميَّا وقاَل أَبو عبيٍد :

لُهُ ونَشاُطهُ. االُحَميَّ  (2) و  من الشَّباِب أَوَّ

 َشبابِه أَي في َسْورتِه ونَشاِطه. ُحَميَّا يقاُل : فَعََل ذلَك في

 عن أَبي َعْمرٍو ، والجْمُع الَحَواِمي. األُثِْفيَّةُ ؛ الحاِميَةُ و

 والَجْمُع الَحَواِمي. الِحجاَرةُ تُْطَوى بها البِئُْر ، أَْيضاً :و

 الَحَواِمي ِعظاُم الِحجاَرةِ وثِقالُها. قاَل ابُن ُشَمْيل :

فيه فال يََدُع تُراباً وال يَْدنُو من الطَّّيِ فيَْدفَعُه.  (3)وأَْيضاً : َصْخٌر ِعظاٌم يُْجعَل في مآِخيِر الطَّّيِ أن يَْنقَِلع قُُدماً يَْحِفُرون له نِقَاراً ، فيَْغمزونه 

ْخرة. هيَْحِمي وقاَل أَبو َعْمرٍو : الَحَواِمي ما  من الصَّ

ِكيَّة ُكلُّها َحَواِم   على ِحَذاٍء واِحٍد ، ليَس بعُضها بأْعَظم من بعٍض ، وأَْنَشَد َشِمٌر : (4)وِحجاَرةُ الرَّ

وي  يــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــاِن   كــــــــــــــــــــــــَبن  َدلــــــــــــــــــــــــح

بــــــــــــــاِن     يِّ أَرحنــــــــــــــَ ي الــــــــــــــطــــــــــــــ  َوامــــــــــــــِ (5)بــــــــــــــَا حــــــــــــــَ
 

  
 : َمياِمُن الحافِِر وَمياِسُرهُ. الَحَواِميو

 ، وهي ُحُروفُها من عن يَِميٍن وشماٍل ؛ وقاَل أَبو ُدواٍد : الَحَواِمي وقال األَْصمعيُّ : في الَحوافِرِ 

يــــــــــــــــــــــــــــــِه  َوامــــــــــــــــــــــــــــــِ َ حــــــــــــــــــــــــــــــَ اح ُه بــــــــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِب     َو  الـــــــــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــَ وٌر كـــــــــــــــــَ (6)ُنســـــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 ِشماِله.ما عن يميِن السُّْنبُك و الَحاِميَتانِ  وقال أَبو ُعبَيَدةَ :

راَب الَمْعدوَد أَو َعَشَرةَ أَْبُطن ثم هو الحاِميو ٍء وال يُْمنَُع من َظْهَرهُ فَيُتَْرُك فال يُْنتَفَُع منه بشي َحَمى أَي ، حامٍ  : الفَْحُل من اإِلبِِل يَْضِرُب الّضِ

 ماٍء وال َمْرًعى.

ْم شيئاً من  (7) (َوال َوِصيَلة  َوال حام  ):  عزوجلَدُهم ؛ قاَل هللاُ ِمن اإِلبِِل الذي طاَل َمْكثَه عنْ  الحاِمي وقال الَجْوهِريُّ : ؛ فأَْعلَم أنَّه لم يَُحّرِ

 ذِلَك ؛ قاَل الشاِعُر :

ًة  ـــــــــافـــــــــَ ي ـــــــــِر قـــــــــِ ي حـــــــــِ ـــــــــفـــــــــَ َ ال اح ـــــــــه عـــــــــَ بحُت ل قـــــــــَ ـــــــــَ   (8)فـ
يو     ِض وا ــــــــــــامــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــــامــــــــــــِ

َ
الء امل  فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــن  َرعــــــــــــح
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اُء : إذا لَِقَح ولَد َولَِده فقد  َظْهَره ال يَُجزُّ له َوبَر وال يُْمنَع من َمْرعَى. َحَمى وقال الفرَّ

 قاَل : ُء : اْسَودَّ كاللَّْيِل والسَّحاِب ؛الشَّي اْحَمْوَمىو

م ابلــــــــــــــــــر اَب  يــــــــــــــــــ  وحمــــــــــــــــــَ  وخــــــــــــــــــَ َ  وامحــــــــــــــــــحَ ــــــــــــــــــ   َ َل

بِ     رَتاكــــــــــــــِ َدب مــــــــــــــُ يــــــــــــــح م  الــــــــــــــذ َر  ذو هــــــــــــــَ  َأحــــــــــــــَ

  
__________________ 

 منونة ا ورفض التنوين إلضافتها.( يف القاموس ابلرفض 1)
تُُه.زايدة يف القاموس. سقطت من نسخ الشارح ونصها : ومن ُكرِّ شي.« .. ومن الشباب»( قبر قوله : 2)  ٍء : ِشد 
 .«فيعمرونه»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 3)
 والتصحيح عن اللسان والتهذيب.« حوامي»( وابألصر 4)
 .«يقلبان»بد  « تقّلبان»بة وفيهما ( اللسان والتهذيب بدون نس5)
 ( اللسان والتهذيب منسوابً أليب داود ا وحباشية التهذيب نسب لعقبة بن ساب .6)
 .103( سورة املائدة ا اآية 7)
 ( يف اللسان : عيافة.8)
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 يُْوَصُف به األَْسَوُد من نحِو اللَّْيِل والسَّحاِب. ( 1)ُمْحَمْومى ُء فهوالشي اْحَمْوَمى وقاَل اللْيُث :

 ِمن السَّحاِب : الُمتَراكُم األَْسَوُد. الُمْحموِميو

 وأَْنَشَد : َحْوَزتَهُ وما َوِليَهُ ؛ يَْحِمي أَي ، حاِمي الُحَميَّا هو قال األْصمعيُّ :و

 (2)حاِمي ا َُمي ا َمِرُس الض رِير 
.  نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

 َمنَْعُت عنه. كِكتاٍب : ، ِحماءً و ُمحاماةً  عنه حاَمْيتُ و

. تُحاِمي يقاُل : الضَُّروسُ   عن َولَِدها ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ : على َضْيِفي : اْحتَفَْلُت له حاَمْيتُ و

وحا عــــــــلــــــــ مح حــــــــامــــــــَ َووحا هلــــــــَُ هــــــــم فشــــــــــــــــــــــَ ــــــــافــــــــِ ي    َأضــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــاِد     ب ٍة ومـــــــــــن َأكـــــــــــح ـــــــــــَ ي قـــــــــــِ ـــــــــــح ن ِم مـــــــــــُ نح  ـــــــــــَح (3)مـــــــــــِ
 

  
. َوْجهي ؛ أَي : حاِميَتِي َمَضْيُت علىوَ  اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

كةً : َجبٌَل ، َحَميانُ و . ُحَميَّان هكذا في النسخِ والصَّوابُ  ، محرَّ اغانيُّ  كعُلَيَّاِن ، هكذا َضبََطه نَْصر والصَّ

 وقاَل : هو َجبٌَل من ِجبِاِل سلمى على حافِة واِدي رّك.

ى العاِصي ؛ قال اْمرُؤ القَْيس : : د بالشأمِ  َحَماةُ و  على َمْرَحلٍَة من َحْمص َمْعروٌف على نَْهٍر يَُسمَّ

َزرا   (4)َعِشي َة َجاَوزحان مَحَاَة وَشيـح
 .حمائيٌّ و، محّركةً ،  َحَمِويٌّ  بربِّها َمْحروس ، والنِّسبَةُ  َحَماة ا ال يَْستحيل اْنِعكاسه قَْولَهم سوروممَّ 

 حْمَص يَْرِوي عن الُمَسيِّب بِن واِضح. الحمائيُّ بَحَماة وفي ُمْعجم أَبي بَْكِر بِن الُمْقرى : حدَّثْنا أَبو المغيِث محمُد بُن عبِد هللِا بِن العباِس 

ل لِحَمايتِه ، والثَّاني لَكْونِه َمْمنوعاً. األََسُد ، ِكالُهما : ، الَمْحِميُّ و الحاِميو  األَوَّ

. أََما وهللِا ، َمثُْل قَْولِهم : وهللِا : َحَمىو اغانيُّ  نَقَلَه الصَّ

. النَّاُس : تََوقَّْوهُ واْجتَنَبُوهُ ، تَحاماهُ و  نَقَلَه الَجوهِريُّ

ثٌ  الحافِظُ  (5)الحكميُّ  ، كغَنِيٍَّة : محمُد بُن أَحمدَ  َحِميَّةَ  أَبوو  عن زاهِر بِن أحمَد. محّدِ

 * وفاتَهُ :

ةَ بِن شرحبيِل بنِ  ُن الرعينيُّ ِمن ِصغاِر التاِبعيَن َوِلَي القََضاَء بِِمصر مكرهاً وكان زاِهداً َرَوى عنه مفّضُل ب َحِميَّةَ  إبراهيُم بُن يَِزيد بِن مرَّ

 فََضالَة وغيُرهُ.

 .(6)بِن زهَرةَ بِن كعٍب في نََسِب الروقيين  َحِميَّةَ  وزاهُر بنُ 

 الصالِحيُّ عن البرزالي ، وعنه الحافُِظ بُن َحَجر : َحِميَّةَ  وعبُد هللِا بُن ُعثْمان بنُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  األرضَ  َحَمْيتُ  قاَل أَبو حنيفَةَ : على  الِحَمى ِحَميانِ  ، األخيَرةُ ناِدَرةٌ ، وإنَّما هي من باِب أََشاِوي ، وتَثْنِية ِحْمَوةً و ِحمايَةً و ِحْميَةً و َحْميا

 الِقياِس.

 .ِحَموان وحَكى الِكسائيُّ 



18464 

 

 إيَّاهُ ؛ أَْنَشَد ِسْيبََوْيه : َحماهُ وء ِمن الشي َحماهُ و

يـــــــــَب الـــــــــَغضـــــــــــــــــــــــَ   راقـــــــــِ َ الـــــــــعـــــــــَ اح ه  (7)محـــــــــََ نـــــــــَ رَكـــــــــح  َوتــــــــــَ

فــــــــــــــَ ٌ     ــــــــــــــَ ــــــــــــــه نـ رٌ ب ه هبــــــــــــــُح طــــــــــــــُ ــــــــــــــِ ال اٍ  خمــــــــــــــُ   عــــــــــــــَ

  
ْيم. َحِميُّ  ورُجلٌ   األَْنِف : يأْبَى الضَّ

 أَنَفاً ِمن فالٍن : أَي أَْمنَع منه. أَْحمى وهو

بََذةِ دونَه ؛ وقوُل الشاِعِر : ِحَمىوَضِريَّة : َمْرعى إِلبِِل الُملُوِك ؛  ِحَمىو  الرَّ

__________________ 
 والتهذيب :  موٌم.( يف اللسان 1)
 ( للعجاج ا اللسان والصحاح والتهذيب.2)
 ( اللسان والصحاح ا بدون نسبة.3)
 وصدره : 93( ديوانه ط بريوت ص 4)

 تقّطض أسباب اللبانة واهلو 
 .«محاه»والبيت يف معجم البلدان 

 اخلُلحمي. 462/  1( يف التبصري 5)
 ( يف اللباب والتبصري : الز َرقيا.6)
 اللسان : العصا. ( يف7)
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هــــــــا الــــــــعــــــــُ   بــــــــَ لــــــــ  جــــــــاِن صــــــــــــــــــــــَ راِة اهلــــــــِ  مــــــــن ســــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــا و     مــــــــــــــــــَ  وطــــــــــــــــــوُ  ا ــــــــــــــــــِ ُي ا ــــــــــــــــــِ  َرعــــــــــــــــــح

  
 َضِريَّة. ِحَمى يُريُد :

 لخْيِله. يَْحِميهما ، واِديَان بيَن البَْصرةِ واليَماَمِة ، كاَن َجعفُر بُن ُسلَيمان ِحَمى : تَْصغيرُ  الُحَميّينو

 : قَْريَةٌ باليََمِن. الِحَمىو

 : قْريَةٌ بِمْصَر. الحمى وكفر

ي للُمَخبِّل : أَْحَمى ويقاُل :  فالٌن ِعْرَضه ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

ه  رحضــــــــــــــــــــــَ َرًأ َأمحــــــــحَ  عــــــــلــــــــ  الــــــــنــــــــاِس عــــــــِ َت امــــــــح يــــــــح ــــــــَ  أَتـ

ه    لــــــــُ ٍض تــــــــنــــــــاضــــــــــــــــــــــِ َت مــــــــقــــــــح ــــــــح َت حــــــــىت أَن ــــــــح  فــــــــمــــــــا زِل

  
. ِحمىً  ءٌ ويقاُل : هذا شي  ، كِرضًى ، أَي َمْحُظوٌر ال يُْقَرُب ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

ْبِر : لَقَُب عاِصِم بِن ثابٍت األْنصاِرّي ، فَِعيٌل بمْعنَى َمْفعوٍل. َحِميُّ و  الدَّ

 .حاِميَةٌ و ُحماةٌ  الذّماِر ، والَجْمعُ  حاِمي الحِقيقَِة : مثْلُ  حاِمي وفالنٌ 

 عليه : َغِضْبُت. َحِمْيتُ و

 فِداٌء لَك.لَك ، بالمّدِ ، أَي  ِحماءٌ  ويقاُل : قال الَجوهِريُّ : واألَُموّي يَْهمُزه.

 حسنَاً. الَحماءِ  ، َمْمدوٌد ، أَي َخَرَج ِمن الَحماءِ  وَذَهٌب َحَسنُ 

يت : ويقاُل هذا َذَهٌب جيٌِّد يخُرُج ِمن ّكِ  .أَْحَمْيتُ  ألنَّه ِمن الَحَمى ، وال يقاُل ِمن اإِلْحماءِ  قال ابُن الّسِ

ً  في الغََضبِ  َحِميتُ  وقال اللّْحيانيُّ :  .، كعُتِّيِ  ُحِميّا

ً  النَّهاُر والتّنوُر ، كَرِضَي ، َحِميَ و ه. ُحِميّا  : اْشتَدَّ َحرُّ

ين. ، «الَوِطيسُ  َحِميَ  اآلنَ »في حِديِث ُحنَْين : و  وقد ذُِكَر في الّسِ

ةَ جانِبِهم وِشدَّةَ َشْوَكتِهم. حاِميَةٌ  وقِْدُر القَْومِ  ةٌ تَْغِلي ، يريُد ِعزَّ  تَفُوُر : أَي حارَّ

 : أَي في َحْملَتِه. َحِميّتِه وَمَضى في

ةُ و ةٍ : َسْوَرتُه ؛ وأْنَشَد الَجْوهِريُّ : ُحُموَّ  األَلِم ، كفُتُوَّ

ـــــــــاً  ن مـــــــــِ مح ضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ دَك عـــــــــح ـــــــــَ ُت بـ ـــــــــح ين زِل ـــــــــُ ت ـــــــــح ل  مـــــــــا خـــــــــِ

و ةَ     مح محـــــــــــــــُُ كـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح و إلـــــــــــــــَ كـــــــــــــــُ (1)اأَلملَِ  َأشـــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 وقوُل اْمرِئ القَْيِس :

َوحِت تـَغحَشاهُ 
َتِعنح وَحواِمي امل  مل َيسح

يت : أَراَد َحوائِم ، فقَلَِب. (2) ّكِ  قال ابُن الّسِ

 جعونَةُ بُن َعْمرو ، َذَكَره ابُن يونس في تاِريخِ ِمْصر.: بُن عاِمٍر : بَْطٌن في تجيب منهم  ِحِميُّ  وكغَنِّيِ :

ُوا  بضّمِ الميِم الثانيِة. محُمويةوكَمْحَمَدةٍ  َمْحِمية وَسمَّ

 : األَسُد ؛ كذا في التْكِملَِة. الَمْحِميُّ و الحاِميو

 وِجْرَدْحلٍَة. ؛ كِجْرَدحلٍ  الِحْنَزْقَوةُ و الِحْنَزْقوُ و : [حنزقو]
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 أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ وصاِحُب اللِّساِن.

 القَصيُر من النَّاِس. وهو

 ويقاُل : إنَّ النوَن والواَو زائَِدتاِن ، وأَْصلُه ِمن َحزق بَدِليِل الحزقة واألحزقة على ما تقدَّم في القاِف.

 .تََحنَّىوالعُوُد  اْنَحنَى :يقاُل  : اْنعََطَف. تََحنَّىو فاْنَحنَى َعَطفَهُ ؛ بالتَّْشديِد : ، َحنَّاهُ و بالفتْحِ ، ، َحناهُ يَْحنُوه َحْنواً و : [حنو]

 أَي لم يَثْنِه للّرُكوعِ. ، «أَحٌد منَّا َظْهَره يَْحنِ  لم»في الحِديِث : و

 يََدهُ ، لَواها. َحنَاو

 .َحنايَاو كغَنِيَّ ، ، َحنِيٌّ  ، كغَنِيٍَّة : القَْوُس ، ج الَحنِيَّةُ و

، وهو فَِعيٌل  َحنِّيِ  أَو َحنِيَّةٍ  َجْمعُ  ؛ «كالَحنايَا لو َصلَّْيتُم حتى تَُكونُوا»حِديُث ُعَمر : ومنه ؛  َحنايَا القَْوُس ، وَجْمعُها الَحنِيَّةُ  وفي التَّْهذيِب :

 أَي َمْعطوفَةٌ. َمْحنِيَّة بمْعنَى َمْفعول ، ألنَّها

__________________ 
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.1)
 ( اللسان وصدره :2)

 بوصدته مرهٍ  سا  امتاعاً و 
 ومل أعثر عليه يف ديوانه.
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 أَي وتََّرْت ألنَّها إذا وتََّرتْها َعَطفَتْها. ، «لها قَْوَسها فََحنَت»في حِديِث عائَِشةَ : و : َصنَْعتُها ؛ َحنَْوتُها َحْنواً و

ُ  َحنَتِ و ج بعَد أَبيِهم.عليهم بعَد َزْوِجها فلم تَتَ  ، كعُلُّوِ : َعَطفَتْ  ُحنُّواً  على أَْوالِدها المْرأَة  َزوَّ

ج قد  عن الَهَروّي. كأَْحنَتْ  ؛ حانِيَةٌ  ، وهي تَْحنُو عليهم َحنَتْ  وقاَل أَبو زْيٍد : يقاُل للَمْرأَةِ التي تقيُم على ولِدها وال تَتََزوَّ

 وهو ِشدَّةُ ِصرافِها. التي اْشتَدَّ عليها االْستِْحراُم ، ِمن الّشاِء : الحانِيَةُ و

 .َحنَِت تَْحنُو ، بغيِر هاٍء ، وقد حانٍ  األَْصمعيُّ : إذا أَراَدِت الّشاةُ الَكْبَش فهيوقاَل 

 ْعجةٌ.، وَكذِلَك البَقَرةُ الَوْحِشيَّة ألنَّها عنَد العََرِب نَ  ِحناءٌ  ، أَراَدِت الفَْحَل واْشتََهتْه وأَْمَكنَتْه ، وبها حانٍ  ، وهي ُحنُّواً  الشَّاةُ  َحنَتِ  وفي الُمْحكم :

 وَكذِلَك هي ِمن اإِلبِِل ، وقد يكوُن ذِلَك عن علٍَّة. شاةٌ تَْلِوي ُعنُقَها بِال ِعلٍَّة ، : الحانِيَةُ و

 نَِد ؛ قاَل الشَّاِعُر :حيُث يَْنعَِطف ُمْنَخِفضاً عن السِّ  ُمْنعََرُجهُ  كَمْسعَاِتِه : ، َمْحناتُهُ و بضّمِ النوِن ، ، َمْحنَُوتُهُ و ، كَمْحِمَدةٍ ، الواِدي َمْحنِيَةُ وَ 

ال 
َ
رحِب واملـــــــــ ـــــــــغـــــــــَ َن ال ـــــــــاٍة مـــــــــِ ن قـــــــــَ  كـــــــــر   ـــــــــَح  ســـــــــــــــــــــــَ

رُ و     لـــــــــــ  حـــــــــــَ
ُ

َرب  املـــــــــــ ه مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا املـــــــــــِ يـــــــــــَد بـــــــــــِ  جـــــــــــِ

  
 عليه الِحْقُف. اْنَحنَى الرْمِل : ما َمْحنِيةُ و

ِة واقٍِم فإذا قُبُورٌ »في الحِديِث : و  وقاَل كْعٌب : ؛ «بَمْحنِيَة فأَْشَرفُوا على َحرَّ

تح  جــــــــ  ٍة  شــــــــــــــــــــــُ يــــــــَ نــــــــِ اِء  ــــــــَح ٍم مــــــــن مــــــــَ بــــــــَ  بــــــــِذي شــــــــــــــــــــــَ

وُ      مـــُ حـــ  وهـــو َمشـــــــــــــــــح ح َأضـــــــــــــــــح طـــَ ـــح (1)صـــــــــــــــــــــاٍف أبَب
 

  
 ، وهي الَمعاِطُف ؛ وقاَل اْمرُؤ القَْيس : الَمحانِي ألنَّه يكوُن أَْصفَى وأَْبَرد ، والَجْمعُ  الَمْحنِيَة وإنما َخصَّ ماءَ 

هــــــــــا  تــــــــــَ بـــــــــــح بُ  نـــــــــــَ دح آَزَر الضــــــــــــــــــــــــ  ة قــــــــــَ يــــــــــَ نــــــــــِ حــــــــــح  مبــــــــــَ

ِب     يــــــــــــ  ا وخــــــــــــُ يــــــــــــوٍش غــــــــــــالــــــــــــِِ مِّ جــــــــــــُ (2)َمضــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
، قاَل : وهذا يدلُّ  َحنَْوت ِمن األَْرِض َرْمالً كاَن أو غيَرهُ ، ياُؤه ُمْنقِلبَة عن واٍو ألنَّها من اْنَحنَى ما الَمْحنِيَةُ  قاَل ابُن ِسيَده : قال ِسْيبََوْيه :

 ؛ وقد َحَكاها أَبو عبيٍد وغيُرهُ. َحنَْيت على أنّه لم يَْعرف

لَعِ  أَو شْبُهه كلُّ ما فيه اْعِوجاٌج : اْقتََصَر الَجوهِريُّ على الَكْسر : ، بالكْسِر والفتْحِ ، الَحْنوُ و  الَحنَىومن البََدِن كعَْظِم الَحَجاجِ واللَّْحيِ والّضِ

 وُمْنعََرجِ الواِدي. ، وِمن غيِرِه كالقُّفِ والِحْقفِ 

 الَجبَِل. ِحْنوُ  من ِعيَدانِه ؛ ومنه كلُّ ُعوٍد ُمْعَوّجِ  الرْحِل والقَتَِب والسَّْرج : ِحْنوُ و

 ائيُّ :قاَل الَجْوهِريُّ : أَْنَشَد الِكس

ا  يـــــــــــــ  نـــــــــــــِ حـــــــــــــح
َ

ب املـــــــــــــ تـــــــــــــَ َو الـــــــــــــقـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ُد   حـــــــــــــِ  يـــــــــــــَ

ِداي      ــــــــــــــــح ن وحَزة اهلــــــــــــــــِ ــــــــــــــــِد جــــــــــــــــَ ي ــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَول (3)َد   ال
 

  
 قاَل : فَجَمَع بيَن اللّغَتَْين ، يقوُل : يُدقُّه برأِْسه من النّعاِس.

نِّّيِ :  * قُْلُت : ومثْلُه قَْوُل يِزيد بن األْعَور الّشِ

ا  ــــــــــــــ  ن حــــــــــــــَ
ُ

ِب املــــــــــــــ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــقــــــــــــــَ َو ال ــــــــــــــح نـ ُد   حــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  ي

ُه أََران      و انــــــــــــــــــــــــَ ال صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ (4)إذا عــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 كِصِلّيِ وُعتِّيِ. ُحنِيٌّ و ِحنِيٌّ و أَْحناءٌ  ج

 ، بالكْسِر : الَخَشبَتاِن الَمْعُطوفَتاِن وعليهما َشبََكةٌ يُْنقَُل بها البُرُّ إلى الُكْدِس. الِحْنوانِ و

واُب ُمتَشابِهاتُها ؛ قال النَّابغَةُ : بُِهها ؛األُُموِر : متَشا أَْحناءُ و  والصَّ

وِر فــــــــــــــهــــــــــــــارٌب  نــــــــــــــاَء األُمــــــــــــــُ ُم َأحــــــــــــــح َقســــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــُ  يـ

ُن و     واِن ودائــــــــــِ رحِب الــــــــــعــــــــــَ (5)شــــــــــــــــــــــــاٍص عــــــــــن ا ــــــــــَ
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 وقيَل : أَْطرافُها ونَواِحيها ؛ قال الُكَمْيت :

__________________ 
 واللسان والنهاية. 23( من قصيدته ابنت سعاد ا شرح ابن هشام ص 1)
 واللسان.« جمّر جيوشٍ »برواية :  66( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان والتهذيب ا للنابغة.5)
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نــــــــــــــــــــــاَءهــــــــــــــــــــــا  وَر وَأحــــــــــــــــــــــح وا األُمــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــــُ

وا     ـــــــــــُ ل مـــــــــــِ هـــــــــــح ـــــــــــُ وهـــــــــــا ومل يـ ـــــــــــُ ل هـــــــــــِ ـــــــــــح ن ـــــــــــُ ـــــــــــمح يـ ـــــــــــل (1)ف
 

  
 آَخُر :أَي ساُسوها ولم يَُضيِّعُوها ؛ وقاَل 

راً  ــــــــــــــِ ــــــــــــــَت  ئ ــــــــــــــاَء إنح كــــــــــــــن ا َورحق ُد َأخــــــــــــــَ ــــــــــــــح  أََزي

مِ     نــــــــاُء حــــــــَ ِّ فــــــــخــــــــاصــــــــــــــــــــــِ تح َأحــــــــح َرضــــــــــــــــــــــَ  فــــــــقــــــــدح عــــــــَ

  
 .(2)َرْمالً كاَن أَو غيَرهُ ؛ عن ِسْيبََوْيه  من األَرِض  اْنَحنَى : ما الَمْحنِيَةُ و

ْمُل في بعِض  أَْيضاً :و ََّخذُ من ُجلُوِد اإِلبِِل يُْجعَُل الرَّ اِعي من غيِرِه. ِجْلِدها ثم يُعَلَُّق فَيَْيبَُس فَيَْبقَى كالقَْصعَةِ  العُْلبَةُ تُت  وهو أَْرفَق للرَّ

 ، فهنَّ أَْربَُع أَْضلَعٍ ِمن الَجوانحِ تَِليَن الَواِهنَتَيِن بعَدهما. الَحَوانِي ، في كّلِ جانٍِب من اإلنساِن ِضلعَان من : أَْطَوُل األَْضالعِ ُكلِِّهنَّ  الَحوانِيو

 يَُهوِديَّة. لِحنايَة : إنَّ فيه اْنِحناءٌ  ومنه قَْولُهم في رُجٍل في َظْهِره ؛ االْنِحناءُ  ، بالكْسِر : الِحنايَةُ و

 : َحْدباُء. َحْنواءُ  ناقَةٌ و

، وَمْن قاَل في  حانِيَة . ولم يعرْف ِسْيبََوْيهالحانِيَِة حانِيُّ  ، والنِّْسبَةُ إلى الحانُوِت الَحَوانِي وَجْمعُ  : الدُّكَّاُن ، الحاناةُ و الحانِيَةُ و الحانُوتُ و

 ؛ قاَل الشاِعُر : الحانِيَِة حانَِويٌّ  النََّسِب إلى يَثِْرَب يَثَْربّي قاَل في اإلضافَِة إلى

رحِب إنح مل يــــــــكــــــــُن لــــــــنــــــــا   فــــــــكــــــــيــــــــَف لــــــــنــــــــا ابلشــــــــــــــــــــــ 

دُ     قــــــــــــح ِويِّ وال نـــــــــــــَ نــــــــــــد ا ــــــــــــانــــــــــــَ ُ  عــــــــــــِ  (3) ؟َدوانــــــــــــِ
  

 .الحانَاةِ  نسَب إلى الحانَِويُّ  وقيَل :

ً  َحنَْوت فاُعوُل ِمن الحانُوتُ  وفي الُمْحَكم : ِمن البِناء ، تاُؤهُ بدٌل من واٍو ؛ َحَكاه الفاِرِسيُّ في البَْصِريات ، قاَل : ويُْحتَمل أَْن  بالَحنِيَّة تَْشبِيها

 .حانُوتٌ و حانَةٌ  زائَِدةٌ ، يقاُل : حانُوتٍ  اُء فييكوَن فَعَلُوتاً منه. وقال األِزهريُّ : الت

ً  أنَّه أَْحرَق بيَت ُرَوْيِشٍد الثَّقَِفّيِ وكانَ »في حِديٍث : و ارين «فيه الَخْمُر وتُباعُ  (4)تُعاقَُر  حانُوتا ي بيوَت الخمَّ ،  الَحوانِيتَ  وكانِت العََرُب تَُسّمِ

ونها الَمواِخيَر ، و أَْيضاً ِمثْله ، وقيَل : إنَّهما ِمن أَْصٍل واِحٍد وإن اْختُِلف بناؤهما ،  الحانَةُ ووماُخوٌر ،  حانُوتٌ  اِحُدهماوأَْهل الِعَراِق يسمُّ

 يَُذكَُّر ويَُؤنَّث. الحانُوتُ و

اُروَن ، ، الحانَةِ  نُِسبَْت إلى ، ُمَشدََّدةً : الَخْمُر ، الحانِيَّةُ و  ؛ ومنه قَْوُل َعْلقمة : الحانِيَةِ  نُِسبُوا إلى أَو الخمَّ

هــــــــــا  قــــــــــَ ــــــــــ  تـ نــــــــــاِب عــــــــــَ ــــــــــٌر مــــــــــن اأَلعــــــــــح  كــــــــــبحٌس غــــــــــزِي

وُم     ٌة حـــــــــــــُ يـــــــــــــ  ا حـــــــــــــانـــــــــــــِ ِ  أَرحابهبـــــــــــــِ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ (5)لـــــــــــــبـ
 

  
يحِ ؛ وأَْنَشَد الَجوهِريُّ للنَِّمِر بِن تَْولٍَب يَِصُف َرْوضة : : نباٌت ُسْهليٌّ  الَحْنَوةُ و  َطيُِّب الّرِ

وح و  ــــــــــــــــــِن حــــــــــــــــــَ اَط املــــــــــــــــــدائ ــــــــــــــــــح ا كــــــــــــــــــبن  أَل  هلــــــــــــــــــَ

رحجــــــــــارِهــــــــــا     ن جــــــــــَ َوهتــــــــــا ومــــــــــِ نـــــــــــح وحِر حــــــــــَ ن نـــــــــــَ (6)مــــــــــِ
 

  
ي :  وأَْنَشَد ابُن بّرِ

ا  َوهتــــــــــــــِ ــــــــــــــح نـ زامــــــــــــــاهــــــــــــــا وحــــــــــــــَ ــــــــــــــَح خــــــــــــــُ  كــــــــــــــَبن  رِي

ضــــــــــــــــــــــــاِم     وٍج وأهح جــــــــــُ نــــــــــح لــــــــــَ (7)ابلــــــــــلــــــــــيــــــــــر رِيــــــــــُح يـــــــــــَ
 

  
يْح إلى   الِقَصر والُجعُود ما هي.وقيَل : هي ُعْشبَة َدنِيئةٌ ذات نَْور أَْحمر ، ولها قُُضب وَوَرق َطيَّبَة الّرِ

__________________ 
 .«فلم يبهلوها»( اللسان والتهذيب واألساس برواية : 1)
 ( تقدم بعينه عن ابن سيده نقاًل عن سيبويه.2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا وحباشية التهذيب نسبه  ققة البن مقبر.3)
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 من حِديِث عمٍر.والتصحيح عن اللسان ا وهو « يعاقر»( ابألصر 4)
 واللسان. «... لبع  أحياهنا كبُس عزيزٍ » برواية : 40البيت  120( املفضلية 5)
 برواية : 349( شعراء إسالميون ا شعر النمر بن تولب ص 6)

 كبن ألاط املداين وسطهاو 
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والصحاح.

 للنمر بن تولب وقبله فيه :ونسبه  760( اللسان ا والنبات أليب حنيفة برقم 7)
ــــــــــــــــهــــــــــــــــاً   كــــــــــــــــبن مجــــــــــــــــرة أو عــــــــــــــــزت هلــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــب

 يف الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــوم تــــــــــــــــــالقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا  رمــــــــــــــــــام   

  

 مــــــــــــــيــــــــــــــثــــــــــــــاء جــــــــــــــاز عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا وابــــــــــــــٌر هــــــــــــــطــــــــــــــٌر 

 فــــــــــــــــــبمــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــت الخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاٍ  فــــــــــــــــــرط أعــــــــــــــــــوام   

  

 .387ص « شعراء إسالميون»واألهضام مجض هضمة وهي ضرب من البخور. واألبيات يف شعر النمر ا يف 
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.أَو هو آَذْريُوُن ال  بَّرِ

ْيحانَةُ ؛ الَحْنَوةُ  قاَل أَبو حنيفَةَ :و يحِ وَزْهرتُها َصْفراُء  الَحْنَوة قاَل : وقاَل أَبو زياٍد : ِمن العُْشبِ  الرَّ ، وهي قَِليلَةٌ َشديَدةُ الُخْضرةِ طيِّبَةُ الّرِ

 وليسْت بَضْخمٍة ؛ قاَل جميٌل :

وٌة  نـــــــــــح َد  وحـــــــــــَ نـــــــــــح اِن تــــــــــــَ ُب الـــــــــــر حيـــــــــــح  هبـــــــــــا ُقضـــــــــــــــــــــــــُ

ُر و     قــــــــــح وِ  هبــــــــــا بـــــــــــَ قــــــــــُ واِه الــــــــــبـــــــــــُ (1)مــــــــــن كــــــــــرِّ أَفــــــــــح
 

  
 عاِمر بِن الطُّفَْيل. ( 2)فََرسُ   :َحْنَوةُ و

 قاَل الفََرْزدُق : ، كغَنِّيِ : واِدياِن ؛ الَحنِيَّانِ و

نـــــــــــــــا ورثـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــا الـــــــــــــــدِّايَر وال أَر   مـــــــــــــــح  أَقـــــــــــــــَ

عــــــــــا     رحبــــــــــَ ِا مــــــــــَ يــــــــــ  نــــــــــِ َ ا ــــــــــَ اح ا بــــــــــَ نــــــــــَ عــــــــــِ رحبــــــــــَ مــــــــــَ (3)كــــــــــَ
 

  
 ، كغَنِّيِ : من األماِكِن النَّْجِديَّة. الَحنِيُّ  وقاَل نَْصر :

 َمرَّ ِذْكُره في الّراِء. قَُراِقٍر ، بالكْسِر : ع ؛ ِحْنوُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 لصَّالةِ : ُمَطاَطأَةُ الرأِْس وتَْقِويُس الَظْهِر.في ا الَحْنَوةُ 

 َظْهَر الشْيخِ وتَُكبُّه. تَْحني وهي التي حانِيَة الَهَرِم : َجْمعُ  َحَوانِيو

ةُ بأَْوالِدها ؛  الحانِيَةُ و واْستَْعَملَه  ؛ على َولِدها كَهاتَْيِن ، وأَشاَر بالُوْسطى والُمَسبِّحة الحانِيَةُ  أنا وَسْفعاُء الَخدَّْينِ »الحِديُث : ومنه : األُمُّ البَرَّ

 قَْيُس بُن َذريحٍ في اإِلبِِل :

واِرٌف  ُش الــــــــعــــــــيــــــــوِن شــــــــــــــــــــــَ مــــــــح ُم مــــــــا عــــــــُ  فــــــــبُقحســــــــــــــــــــــِ

بِ     قــــــــــح ــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــاٌت عــــــــــل ــــــــــي وِّ حــــــــــان ــــــــــَ ُم بـ ــــــــــِ  َروائ

  
 ؛ قاَل الشاِعُر : َحوانٍ  والَجْمعُ 

ا  يــــــــــــف كــــــــــــَبهنــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــِ
ُ
 ُتســــــــــــــــــــــــــاُ  وَأطــــــــــــفــــــــــــاُ  امل

رُ     طـــــــــــــافـــــــــــــِ الئـــــــــــــهـــــــــــــن  مـــــــــــــَ واٍن عـــــــــــــلـــــــــــــ  أطـــــــــــــح  حـــــــــــــَ

  
 عليه : أَي َرقَْقت له. تََحنَّْنتُ وأَي َكأَنَّها إبٌل َعَطفَْت على َولِدها. 

 : َعَطَف ِمثُْل تََحنََّن ؛ قاَل : تََحنَّىو

و   ج اهلـــــــــَ نح العـــــــــِ ُ  مـــــــــِ ىن  عـــــــــلـــــــــيـــــــــَك الـــــــــنـــــــــفـــــــــح  حتـــــــــََ

ـــــــــهـــــــــا     ي ـــــــــِّ ن ـــــــــَف حتـــــــــَُ ـــــــــكـــــــــي هـــــــــا ف ـــــــــُ ـــــــــن ي َت هتـــــــــُِ ـــــــــح (4)وأَن
 

  
 .حانٍ  وِحناُء الشاِء ، كِكتاٍب : إراَدتُها للفَْحِل ، فهي

 وَرئَِم بمْعنَى واِحٍد. َحنَّىو َحناوعلى قَرابَتِه  أَْحنَى وقاَل ابُن األعرابّيِ :

 الِكسائّي : ِمن الغَنَِم : التي تَْلوي ُعنُقَها لغيِر علٍَّة ؛ وأَْنَشَد اللَّْحيانيُّ عن الَحْنواءُ و

يِن  تــــــــــــَ يـــــــــــــح طــــــــــــَ َت إذح َأعــــــــــــح لــــــــــــح ال  قـــــــــــــُ  اي خــــــــــــاِ  هــــــــــــَ

نــــــــــــــُ ح     واَء الــــــــــــــعــــــــــــــُ نــــــــــــــح اَ  وحــــــــــــــَ يــــــــــــــ  اَ  هــــــــــــــِ يــــــــــــــ   هــــــــــــــَ

  
 وقوُل الشاِعِر :

ه  ــــــــــــــِ ران ــــــــــــــهــــــــــــــُم حبــــــــــــــِ ــــــــــــــي ــــــــــــــزمــــــــــــــان عــــــــــــــل َرَ  ال ــــــــــــــَ  بـ

ضو     ــــــــــــَ ب ىن اإِلصــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــُث حتــــــــــــُح ــــــــــــِك حبــــــــــــي  َأحل  مــــــــــــن

  
 األَْعرابّيِ.يْعنِي أنَّه أََخَذ الخياَر الَمْعُدوِدين ؛ َحَكاهُ ابن 

ْن ال  عليه األصابُع أَي ال يُعَدُّ في اإلْخواِن. تُْحنى وقال ثَْعلَب : يقاُل فالٌن ممَّ



18472 

 

 ، بالكْسِر : العَْظُم الذي تْحَت الحاِجِب ، وأَْنَشَد األزهريُّ لجريٍر : الِحْنوُ و

ــــــــــــطــــــــــــاً و  ي قــــــــــــِ ــــــــــــَ تح ل رَكــــــــــــَ ــــــــــــَ اشــــــــــــــــــــــــــض تـ وُر جمــــــــــــُ  خــــــــــــُ

رااب و     َك والــــــــــــغــــــــــــُ نــــــــــــِ يــــــــــــح َو عــــــــــــَ ــــــــــــح نـ (5)قــــــــــــالــــــــــــوا حــــــــــــِ
 

  
ي  ؛ وقوُل ِهْميان : ِحْنواً الْنِحنائِه يريد : قالوا اْحَذْر َعْينِك ال يَْنقُُره الغُراُب وهذا تََهُكّم ؛ وُسّمِ

َلنقفتو  ناُء حىت احح  انحعاَجِت اأَلحح
 .كاألَْحناءِ  أراد الِعظاَم التي هي منه

 الواِدي : حيُث يَْنخفُض عن السَّنَِد. ُمْنَحنَىو

 َمْوِضٌع قُْرب مكَّة.:  الُمْنَحنَىو

__________________ 
 .«به زهر ا وذان»برواية :  757( ديوانه ا واللسان ا والنبات أليب حنيفة رقم 1)
 ( يف القاموس : ابلرفض منونة ا وسقرت التنوين لإلضافة.2)
 ومل أعثر عليه يف ديوانه.« ورببنا»( اللسان وفيه 3)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.4)
 واللسان والتهذيب. 70( ديوانه ص 5)
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 : اْعَوجَّ ؛ أَْنَشَد ابُن األعرابّيِ : تَحنَّى الِحْنوُ و

بــــــــــــــــاُ ُه  تــــــــــــــــَ يِّ كــــــــــــــــان ُمســــــــــــــــــــــــــــــح ِر حــــــــــــــــَ  يف إثــــــــــــــــح

ثـــــــــــــاُ هُ     يـــــــــــــح ُو َأو مـــــــــــــَ نــــــــــــــح ىن  ا ـــــــــــــِ  حـــــــــــــيـــــــــــــُث حتـــــــــــــََ

  
. الِحْنوُ و  : َمْوِضٌع ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ

 الُكوفَِة والبَْصرةِ ؛ قاَل األْعشى :قاَل نَْصر : عْنَد ذي قاٍر بيَن 

يــــــــــًة  ِو ضــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ نــــــــــح واِرُس يــــــــــوَم ا ــــــــــِ  حنــــــــــُن الــــــــــفــــــــــَ

زحُ      يــــــــــٌر وال عــــــــــُ مــــــــــَة ال مــــــــــِ يــــــــــح طــــــــــَ يَبح فــــــــــُ نــــــــــح (1)جــــــــــَ
 

  
 وقاَل جريٌر :

يــــــــــــِ   واعــــــــــــِ
َ

ن ذاِت املــــــــــــ لــــــــــــَة مــــــــــــِ َدمــــــــــــح يِّ اهلــــــــــــِ  حــــــــــــَ

رًا غــــــــــرَي مــــــــــبحنــــــــــوسِ     فــــــــــح َح قـــــــــــَ بــــــــــَ ُو َأصـــــــــــــــــــــــح نـــــــــــح  فــــــــــا ــــــــــِ

  
. األَْحناءِ  : واِحدُ  الِحْنوُ و  ، وهي الجوانُِب كاألَْعناِء ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 للبيٍد :َطْيِرَك ، أَي نَواِحيَه يَميناً وِشماالً وأَماماً وَخْلفاً ، ويُراُد بالطَّْيِر الِخفَّة والطَّْيش ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ  أْحناءَ  وقولَهم : أْزُجرْ 

ريحِ  نـــــــــاَء طـــــــــَ رح َأحـــــــــح ُت ازحَدجـــــــــِ لـــــــــح قـــــــــُ ـــــــــَ نح فـ مـــــــــَ لـــــــــَ  َ  واعـــــــــح

ُر     َك عــــــــــــاثــــــــــــِ لــــــــــــَ َت رِجــــــــــــح مــــــــــــح د  َك إن قــــــــــــَ (2)أبَنــــــــــــ 
 

  
 الظَّْهر : أَْحَدبُه. أَْحنَى ورَجلٌ 

 الناِس ُضلوعاً عليك : أَي أَْشفَقُهم. أَْحنَى وهو

 .َمحانِيَه الواِدي : مثْلُ  أَْحناءُ و

 واِويَّةٌ يائِيَّةٌ. ، بالكْسِر : لََواها ؛ يَْحنِيها ِحنايَةً  يََدهُ  َحنَى ي : [حني]

 .كَحنَّى تَْحنِيَةً  العُوَد والظَّْهَر : َعَطفَُهما ، َحنَىو

 العُوَد : قََشَرهُ. َحنَىو

. ، بالكْسِر : ع بالسَّماَوةِ ؛ الِحْنيُ و قاَل ابُن ِسيَده في ُمْعتل الياِء : واألَْعَرُف في كّلِ ذلَك الواو. اغانيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

 في ظواِهرها يُْذَكر مع الولج ؛ قالَهُ نَْصر. كُسَمّيِ : ع قُْرَب مكَّةَ  ، ُحنَيُّ و

 التَّْغلبّي. واِلُد جابٍِر الشَّاِعرِ  : ُحنَيُّ و

مِد بُن عبِد الرحمنِ  عبدُ  أَبو صالحٍ  د بِدياِر بَْكٍر ؛ منه ُممالَةً : حانا ويقالُ  ، حانِيو  على غيِر قِياٍس ، الَحنَِويُّ  ، ويقالُ  الحانِيُّ  الشَّْيبانيُّ  الصَّ

 عن رزق هللِا التَِّميِمّي وعاِصم بِن الَحَسِن ، وعنه ابُن سكينَةَ ؛ وقد َذَكْرناه في النوِن أْيضاً.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٌ  ُء.الظَّْهِر : أَي َحْدبا َحْنياءُ  اْمرأَة

ةُ و : [حوو] ّمِ : َسواٌد إلى الُخْضَرةِ. الُحوَّ  ، بالضَّ

حاحِ : لَْوٌن يُخاِلُطه الُكْمتَة ، مثُْل َصَدأِ الحِديِد.  وفي الّصِ

 نَقَلهُ الَجْوهِريُّ عن األْصمعّي. إلى السَّواِد ؛ تَْضربُ  أَو ُحْمَرةٌ 

ة الفََرسُ  َحِويَ  الُمْحَكم. ونَّص األْصمعّي في كتاِب الفرِس : وبعُضهم يقولُ َكذا في  ؛ َحًوى ، كَرِضيَ  َحِويَ  قدو بعُض و ؛ قاَل : يَحِوي ُحوَّ

َذَكرهنَّ األَصمعيُّ في كتاِب الفرِس  *، فهذه لُغاٌت ثاَلثَ  اْحَوَوى يَْحَوِوي اْحِوَواءً  يقالُ و ؛ قاَل : يَْحواوي اْحويواءً  اْحواَوى العََرِب يقوُل :

.ونَ   قَلَُهنَّ الَجْوهِريُّ
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ىو زاَد ابُن ِسيَده :  ُمَشدََّدةً. اْحَووَّ

ي : وقد ُوِجَد هكذا في بعِض نسخِ كتاِب األصمعّي بالتّْشديِد وهو َغلٌَط ، ألنَّهم قد أَْجَمعوا على أنَّه ال يَجِ  ُء في كالِمهم فِْعل في يقاَل ابُن بّرِ

 إالَّ َحْرٌف واِحٌد وهو اْبيََضضَّ ؛ وأَْنَشُدوا : آخِرِه ثالثَةُ أَْحرٍف من جْنٍس واِحدٍ 

ي َيِضضِّ ِفضي تـَبـح  فالحَزمي اخُلص  واخح
 انتََهى.

 حيُث كانَتا وَسطاً ، كما أنَّ التِّضعيفَ  اْحَواَوْيتو اْحَوَوْيت وفي الُمْحَكم : قاَل ِسْيبََوْيه : إنَّما ثَبَتَِت الواُو في

__________________ 
 واللسان. 149ط بريوت ص ( ديوانه 1)
 واللسان والصحاح. 65( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ابألصر ثالثة خطب ا واملثبت من قواعد اللغة. (*)
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 وسطاً أَقـحَو  حنحو اقـحتَـَتر فيكوُن عل  األصحِر ا وإذا كاَن مثحر هذا َطَرفاً اعحَتر .
، ألنَّه  اْحِويواءٌ  فالَمْصدرُ  اْحَواَوْيت ألنَّ الواَو تَْقلبها ياًء كما قَلَْبت واَو أَيَّام ، وَمْن قالَ  اْحِويَّاءٌ  فالَمْصَدرُ  اْحَوَوْيت قاَل ابُن ِسيَده : وَمْن قالَ 

 .(1)ليَس هناك ما يَْقلبها كما كاَن ذِلَك في اْحِويَّاء 

 قاَل أَُسْيِود ، واْختَلَفُوا في لُغَِة َمْن أَْدَغم.في لُغَِة َمْن  أَُحْيوى قاَل الَجوهِريُّ : تَْصغيُره ؛ أَْحَوى فهو

 فََصَرف. أَُحيِّيٌ  قاَل عيَسى بُن ُعَمر :

 ، ولقالوا أَُصْيٌم فَصَرفُوه. أَْحَوى قاَل ِسْيبََوْيه : أَْخَطأَ هو ولو جاَز هذا لصرَف أََصمُّ ألنَّه أََخّف من

 كما قالوا أََحْيٍو. أَُحيٌّ  وقاَل أَبو َعْمرو بن العاَلِء :

.  قاَل ِسْيبََوْيه : ولو جاَز هذا لقُْلت في َعَطاٍء ُعَطيٌّ

.  وقاَل يونُُس : أَُحيٌّ

 قاَل ِسْيبََوْيه : هذا هو الِقياُس ، والصَّواُب.

تْ و اْحِويواءً  األرضُ  اْحواَوتِ و ْت.: بالتَّْشديِد  ، اْحَووَّ  اْخَضرَّ

تْ اْحوا قاَل ابُن جنّيِ : وتَْقديرُ  ْت. وَّ  اْفعَالَّْت كاْحَمارَّ

حوَن ويُْدِغُمون وال يُِعلُّون فيقولونَ  تِ  والُكوفيّوَن يَُصّحِ تْ واألرُض  اْحَواوَّ  .اْحَووَّ

. اْحَوَوى قال ابُن ِسيَده : والدَّليُل على فَساِد َمْذهبِهم قَْوُل العََربِ   على اْرَعَوى ولم يقولُوا اْحَووَّ

اءٌ  َشفَةٌ و  إلى السَّواِد. تَْضربُ  : َحْمراءُ  َحوَّ

حاحِ : ةُ  وفي الّصِ ٌ  أَْحَوى : ُسْمرةٌ في الشَّفَِة. يقاُل : رُجلٌ  الُحوَّ اءٌ  واْمَرأَة  .َحوَّ

ةُ  وفي التَّْهذيِب : ة : الُحوَّ مَّ فاِه َشبِيهٌ باللعَِس واللََّمى ؛ قال ذُو الرُّ  في الّشِ

و ةٌ  هــــــــــا حــــــــــُ يــــــــــح تـــــــــــَ فــــــــــَ يــــــــــاُء يف شــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــح ٌ  لــــــــــَ عــــــــــَ   لــــــــــَ

ُب و     نــــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــاهبــــــــــِ ــــــــــح ثــــــــــاِث ويف أَن (2)يف الــــــــــلــــــــــِّ
 

  
 من الُخْضرةِ. : األَْسَودُ  األَْحَوىو

اِرُب إلى السَّواِد لِشدَّةِ ُخْضَرتِه ، أَْيضاً :و  وهو أَْنعَم ما يكوُن ِمن النَّباِت. النَّباُت الضَّ

ا يُباِلغُوَن به. أَْحوى قاَل ابُن األَعرابّيِ : قْولُهم َجِميمٌ   ، ممَّ

اُء في قْوِله تعالى :  الذي قد اْسَودَّ ِمَن الِقَدِم والِعتِْق  األَْحَوىو، قاَل : إذا صاَر النَّْبُت يَبيسا فهو ُغثاٌء ،  (3) (َفَجَعَلُه ُغثاًء َأْحوى)وقاَل الفرَّ

راً مْعناه التَّْقِديم. أَْحوى ، وقد يكوُن المْعنَى أَْخَرَج الَمْرَعى  أَي أْخَضَر فجعَلَه ُغثاًء بعَد ُخْضرتِه فيكوُن مَؤخَّ

ي للَْونِه. فََرُس قُتَْيبَةَ بِن ِضراٍر ، : األَْحَوىو بِّّي ؛ ُسّمِ  كذا في النسخِ ، والصَّواُب قبيَصة بن ِضراٍر الضَّ

اَءةُ و انٍَة : بَْقلَةٌ الِزقَةٌ باألرِض ، الُحوَّ هي ُسْهِليَّة يَْسمو من وَسِطها قَِضيٌب عليه َوَرق أََدّق ِمن َوَرِق األْصِل ، وفي رأِْسه بُْرُعوَمة و ، كُرمَّ

 َطِويلَةٌ فيها بزرها ؛ نَقَلَه أَبو حنيفَةَ.

اآنِ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : ُهما اءُ  ، أََحُدهما ُحوَّ اءُ  وهو (4)الذَّعاليِق  ُحوَّ اءُ  البُقُوِل ، واآلَخُر : البَقَِر وهو ِمن أْحرارِ  ُحوَّ هو ِمن والِكالِب  ُحوَّ

ْمِث َخِشناً ؛ وقاَل :  الذكور يَْنبُت في الرَّ

 كما تـََبس م للُحو اَءِة اجَلَمر
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 وذلَك ألَنَّه ال يْقدُر على قَْلعها حتى يَْكِشَر عن أْنيابِه للزوقِها باألرِض.

اَءةُ  ِمن المجاِز :و ُجلُ  الُحوَّ ِزمُ  الرَّ  ُشبِّه بهذه النَّْبتَِة.  في بَْيتِه ،الالَّ

__________________ 
( كذا ورد ابألصر قو  ابن سيده خبالف ما نـََقله عن صاحب اللسان ا ونص عبارة اللسان : قا  ابن سيده : ومن قا  احواويت فاملصدر. 1)

ٌء ألن الياء تقلبها كما قلبت واو أاّيم ا ومن قا  :  احوواء ألنه لي  هنالك ما يقلبها كما كان ذلك يف احوايء.احوويت فاملصدر  احواي 
 واللسان والتهذيب. 5( ديوانه ص 2)
 .5( سورة األعل  ا اآية 3)
 .«الدعالي »( عن اللسان والتهذيب وابألصر 4)
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اءُ و بَني َكْعِب بِن َعْمرو ؛ وفََرُس عبُد هللِا بِن عجالن منها : فََرُس َعْلقَمةَ بِن شهاٍب السَّدوِسّي ؛ وفََرُس مرداٍس أَخي  : أَْفراٌس ، الَحوَّ

ة ، حيُث يقوُل : مَّ  النَّْهدّي ، وفََرٌس لبَني ُسلَْيم ؛ وفََرس أَبي ِذي الرُّ

ــــــــــــــــٍة  ال ــــــــــــــــَ ب وحَم هــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــارُس ا ــــــــــــــــو اِء يـ  أيب ف

(1)إذ اخلـــــــيـــــــُر يف الـــــــقـــــــتـــــــلـــــــ  مـــــــن الـــــــقـــــــوِم تـــــــعـــــــثـــــــُر    
 

  
 التَّْيمّي ؛ وفََرُس ضراِر بِن فْهٍر أَِخي ُمحاِرٍب ؛ وفََرُس ابِن عكَوةَ الجدلي.وفرُس سلمة بِن ذُْهٍل 

 ُخِلقَْت ِمن ضْلِعه كما َوَرَد. السالمعليهما،  ( 2)َزْوُج آَدمَ  بِال الٍم أُمُّ البََشِر ،و

ةُ و ّمِ : جانِبُهُ. ُحوَّ  الواِدي ، بالضَّ

ّمِ ، َزْجٌر للِمْعَزى ، وقد ُحوْ و  إذا َزَجَر. بها َحْوَحى بالضَّ

 وقيَل : ال يَْعِرُف الَحقَّ من الباِطِل. البَيَِّن ِمن الَخِفّيِ ؛ ال يَْعِرُف الَكالمَ  ِمن اللَّّوِ ، أَي الَحوَّ  ال يَْعِرفُ  يقاُل : فالنٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .أَْحِويٌّ  : خالََط ُخْضَرته َسواٌد وصْفَرةٌ ؛ نَقَلَه الَجوهِريُّ ؛ والنِّْسبَةُ إليه أَْحَوى بَِعيرٌ 

اءُ و  ، أَي أَْسَوَد ؛ وأَْنَشَد ابُن األعرابّيِ : أَْحَوى من ُعودٍ  (3): بََكَرةٌ صيغت  الَحوَّ

ه  مــــــــــَ كــــــــــح ي حــــــــــُ طــــــــــِ ّواُء أُعــــــــــح َدتح حــــــــــَ  كــــــــــمــــــــــا رَكــــــــــَ

َر جــــــــــ    لــــــــــ  عــــــــــَ ــــــــــَ وٍد تـ ُ مــــــــــن عــــــــــُ اح هح هبــــــــــا الــــــــــقــــــــــَ  اِذبــــــــــُ

  
 . وقاَل النَّْصُر : هو األَْحَمر السََّراة.الُحوُّ  ِمن الَخْيِل : الُكَمْيت الذي يْعلُوه َسواٌد ، والَجْمعُ  األَْحوىو

 .«الُحوُّ  َخْيُر الَخْيلِ »في الحِديِث : و

 ْحِلفاً يُْحلَُف عليه أَنَّه أََحمُّ.مُ  األْحوى من األَحّمِ ، وهما يَتَدانَياِن حتى يكونَ  (4)وقاَل أَبو عبيَدةَ : هو أصفر 

 من النَّْمِل نَْمٌل ُحْمٌر يقاُل لها نَْمُل ُسلَْيمان. الُحوُّ  وقاَل أَبو َخْيَرةَ :

. الَحوُّ و  : الَحقُّ

ةُ  وقاَل أَبو َعْمرٍو : . الَحوَّ  الَكِلَمةُ ِمن الَحّقِ

حاحِ : ةُ  وفي الّصِ  َمْوِضٌع ببِالِد كلٍب ، وأَْنَشَد البِن الرقاع : الُحوَّ

تح  لـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَ تـ ـــــــــح و ِة ابـ ـــــــــاِء ا ـــــــــُ ب ـــــــــة مـــــــــن  ـــــــــِ ي ـــــــــح ب  َأوح  ـــــــــَ

رَاان     جــــــــــح ــــــــــًا وحــــــــــُ ت ــــــــــح ب ــــــــــَ َرتح نـ جــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــًا ف ب ــــــــــِ ذان (5)مــــــــــَ
 

  
 ، بالضّمِ : ُجبَْيٌل ، عن نَْصر. ُحوِّ  : تَثْنِيةُ  حوانو

اءُ و نَواِحي اليَماَمِة ؛ وقيَل : ببَْطِن الّسرقُرِب  (7)وتَْشديِد الواِو مع المّدِ : ماٌء لضبَّةَ وُعكٍل في جهِة الَمْغرِب ِمن الوسِم  (6)، بالكْسر  الِحوَّ

 الشَُّريِف ، وهو بيَن اليَماَمِة ، وضريّة. ويقاُل : ألُضاخ حواء الذهاب ؛ قالَهُ نَْصر.

اغانيُّ : هو  .حوايا وقاَل الصَّ

 ، كغَنِّيِ : ِمن ِمياِه بلقين ؛ عن نَْصر. َحِويٌّ و

. َحِويَّةَ  وكغَنِيَّة : زْهَرةُ بنُ   تابِِعيٌّ

 عن َحْنبَل بن خارَجةَ. َحويَّةَ  وقيَل له ُصْحبَة ، وقيَل : هو بجيم ، ومعُن بنُ 

 : إذا َملََك بْعَد ُمناَزَعٍة. أَْحَوىو
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 أَي الَحّق. بالحوِّ  وأَْيضاً : إذا جاءَ 

 : فَرُس توسعَةَ بِن نميٍر. ىاألْحوَ و

__________________ 
 والتكملة. 231( ديوانه ص 1)
( هي حواء بغري أ  ا وقد اعرتض مبثله عل  اجلوهري ا ووقض له مثله يف مواضــــض كثرية عل  أهنا للمح األصــــر ا وهي جائزة ا وإن كانت عل  2)

 (.هامش القاموس)غري قياس ا كما يف النكت وغريه ا ا ه. نصر 
 .«صنعت»( يف اللسان : 3)
 ( يف اللسان والتهذيب : أصف .4)
 .«انتقلت منابتاً »وفيه : « ا وة»ومعجم البلدان  ( اللسان والصحاح5)
 ( قيدها ايقوت بلفة حواء أم البشر ا وضبطها ابلقلم بفتح ا اء وتشديد الواو.6)
 ( يف ايقوت : الوشم.7)
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ةً  والعَْنُز تَُسمَّى  ، بالضّمِ ، َغْير مجراة. ُحوَّ

ً و : [حوي]  َجَمعَهُ وأَْحَرَزهُ. أَي عليه : اْحتََوىو اْحتَواهُ و َحوايَةً و َحواهُ يَْحويِه َحيّا

حاحِ :  ِء : أَْلَمأَ عليه.على الشي اْحتََوى وفي الّصِ

 وسيَْذَكُر في تَْرَجمة َحيَى وهو رأُْي الفاِرِسّي. قيَل : ومنه الَحيَّةُ ،

يها ؛ قاَل : َحَوى قاَل ابُن ِسيَده : وذََكْرتُها هنا ألنَّ أَبا حاتٍِم َذَهَب إلى أنَّها ِمن  أَو لُطوِل َحياتِها ، وستُْذَكرُ  أَي تََجّمعها واْستَِداَرتِها ، ، لتََحّوِ

اءُ  قِريباً ؛ قاَل : ويَْعضُد قَْوَل أَبي حاتٍِم قْولُهم : رُجلٌ   .الَحيَّات ، ويَْجَمعُ  حاوٍ و َحوَّ

 ْعرابي.عن ابِن األَ  ، كغَنِّيِ : الماِلُك بعَد اْستِْحقاٍق ؛ الَحِويُّ و

. الَحْوُض الصَّغيرُ  أَْيضاً :و ُجُل لبَعيِره يَْسِقيه فيه ، وهو الَمْزُكوُّ يه الرَّ  يَُسّوِ

ً  يقاُل : قد  .اْحتََوْيُت َحِويّا

 ء.، كغَنِيٍَّة : اْستِداَرةُ كّلِ شي الَحِويَّةُ و

ي ، (1)بعِض النُّجوِم إذا رأَْيتها على نََسٍق واِحٍد ُمْستديٍر  كَحِوّيِ و الَحيَِّة ، كَحِوّيِ  ءٍ اْستِداَرةُ كّلِ شي الَحِويُّ  وقاَل األزهريُّ :  .كالتََّحّوِ

ى يقاُل : َع واْستََداَر. تََحوَّ  أَي تََجمَّ

ى ما : الَحِويَّةُ و اَرةُ منها ، من األَْمعاِء ، تََحوَّ  قاَل جريٌر : ؛ الَحاِويَاء منهم َمْن يقولُ و،  كالحاِويَةِ  وهي بَناُت اللّبَِن أَو الدُّوَّ

تح  لـــــــَ وُ  الـــــــجي َأكـــــــَ يـــــــُص واملـــــــغـــــــُ نـــــــانـــــــِ و اخلـــــــَ غـــــــُ  َتصـــــــــــــــــــــح

عـــــــــــــار     ح ـــــــــــــِر جمـــــــــــــِ ـــــــــــــلـــــــــــــي (2)يف حـــــــــــــاِوايَء َدُروِم ال
 

  
 البَْطِن ُكلُّه بمْعنًى ؛ قاَل الشاِعُر ، وهو جريٌر : حاِوياءُ والبَْطن  حاِويَةُ والبَْطن  َحِويَّةُ  وقال الَجوهِريُّ :

ه  بِّ يف حــــــــــــــاِوايئــــــــــــــِ يــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــَ قــــــــــــــِ  كــــــــــــــبن  نــــــــــــــَ

قــــــــاِرِب     ــــــــعــــــــَ ــــــــُ  ال ي ــــــــقــــــــِ ي أو ن ــــــــاعــــــــِ ــــــــُ  األَف ي ــــــــقــــــــِ (3)ن
 

  
 وقاَل آَخُر :

 (4)ِملحُح الَوِسيَقِة يف ا اِويَةح و 
 .الحاِويَةِ  على فََواِعَل ، وَكذِلَك َجْمعُ  ( 5)الحاِوياِء َحَواِوي وهي األَمعاُء ، وَجْمعُ  ، الَحِويَِّة َحَوايا جويْعنِي اللَّبَِن ، قاَل : 

ي : نَفَها واَواِن ، وعلى ال يَجوُز عْنَد ِسْيبََوْيه ألنَّه يجُب قَْلب الواِو التي بَْعد أَِلِف الَجْمع َهْمَزةً ، لكْوِن األِلف قد اْكتَ  ( 6)َحَواِوي قال ابُن بّرِ

ِحيُح أن يقاَل في َجْمعِ  (7)هذا قالوا في َجْمِع شاِويَة َشَوايا ولم يقولوا َشَواِوي  ، ويكوُن َوْزنها فََواِعَل ، وَمْن  حاِوياَء َحَواياو حاِويَة ، والصَّ

 فَعائِل كَصِفيَّة وَصفَايا ، انتََهى. َحَوايا فَوزن َحِويَّة قاَل في الواِحدِ 

اُء في قْوِله تعالى : و  ، هي الَمباِعُر وبَناُت اللّبَِن. (8) (َأِو احْلَوااي َأْو َما اْختَ َلَط ِبَعْظم  )قال الفرَّ

اَرةُ التي في بَْطِن الشَّاةِ. الحاِويَةُ و الَحِويَّةُ  وقال ابُن األَعرابّيِ :  واِحٌد ، وهي الدُّوَّ

يت : ّكِ  ، َمْمدوٌد. حاِوياءُ و حاِوياتٌ و حاِويَةٌ  بَناُت اللَّبَن ، يقالُ  الحاِوياتُ  وقال ابُن الّسِ

َم هللاُ وْجَهه :وكَزاِويَة وَزَوايا ؛  َحَواياو حاِويَةٌ  وقال أَبو الَهْيثم : ي لعلّيِ ، كرَّ  أَْنَشَد ابُن بّرِ

ةح  عــــــــــــــــــــاِويــــــــــــــــــــَ م وال أَر  مــــــــــــــــــــُ رهبــــــــــــــــــــُ  َأضــــــــــــــــــــــــــــــــــح

َزر     ةح  (9)اأَلخـــــــــــح يـــــــــــَم ا ـــــــــــاِويـــــــــــَ ظـــــــــــِ ِ الـــــــــــعـــــــــــَ اح  الـــــــــــعـــــــــــَ
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__________________ 
 ( يف التهذيب : مستديرًة.1)
 «.تضفو»واللسان والتهذيب وفيهما  يف حاوايت تضفو برواية : 313( ديوانه ص 2)
 .«.. فحيح األفاعي كبن نقي » وفيها : 112/  2واللسان والصحاح ا واملقايي   83( ديوان جرير ص 3)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.4)
 الصحاح : حواٍو.( يف 5)
 .«حواوٍ »( يف اللسان : 6)
 ( يف اللسان : شواٍو.7)
 .146( سورة األنعام ا اآية 8)
 ( يف اللسان :9)

 ... اجلاحة العا
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 ْيت الَحَوايا عليها الَمنَايا.رأَ : وهو السَِّويَّة ؛ ومنه قَْوُل عميِر بِن وهِب الُجَمِحي يْوَم بَْدٍر  ِكساٌء َمْحُشوٌّ َحْوَل َسناِم البعيِر ، : الَحِويَّةُ و

. الَحِويَّةُ و  ال تكوُن إالَّ للِجماِل ، والسَِّويَّةُ قد تكوُن لغيِرها ؛ قالَهُ الَجوهِريُّ

 وقاَل ابُن األعرابّيِ : العََرُب تقوُل الَمنايا على الَحَوايا أَي قد تأْتِي الَمنِيةُ الّشجاَع وهو على َسْرِجه.

ي كانت» في حديِث َصِفيَّة :و  .«وَراَءهُ بعَباَءةٍ أَو ِكساءٍ  تَُحّوِ

 .الَحِويَّةُ  : أن تُِديَر ِكساًء َحْوَل َسناِم البَعيِر ثم تَْرَكبَه ، واالسمُ  التَّْحِويةُ  قاَل ابُن األثيِر :

 عن ُكراعٍ. طائٌِر صغير ؛ : الَحِويَّةُ و

ي : القَْبُض واالْنِقباضُ  التَّْحِويَةُ و  .كالتََّحوَّ

ي: فقالْت  ؟وقيَل للَكْلبِة ما تَْصنَِعيَن في الليلِة الَمِطيَرةِ : االْنِقباُض ، قاَل  التَّْحِويَّةُ  * قُْلُت : نَّص اللّْحيانيّ   نْفِسي وأَْجعَُل نْفِسي عْنَد اْستِي. أَُحوَّ

يَ  قاَل ابُن ِسيَده : وِعْندي أنَّ   : القَْبُض. التَّْحويَةُ واالْنِقباُض ،  التََحوَّ

ْوُت ، الَحواةُ و  .كالَحواءِ  : الصَّ

 ونَّص الُمْحَكم : كالَخواةِ ، قاَل : والخاُء أَْعلى.

 في الُحُروِف اللَّيِّنَِة. َحْرُف ِهجاٍء وَستُْذَكرُ  : الحاءُ و

 . (1)رُجلٍ  اسمُ  : َحْيَوةُ و

ا َمْصدر ،« ح وى»َمْقلوٌب من  َذَكْرتُه هنا ألنَّه ليَس في الَكاَلم حيو ، وإنَّما هو قال ابُن ِسيَده : وإنّما ا َمْقلوٌب ِمن  َحَوْيُت َحيَّةً  إمَّ ، وإمَّ

ةُ فيَمْن َجعَلَ  ت الواُو لنَْقلها إلى الِعْلِميَّة وَسهَّل لهم ذلَك القَ  الَحيَّة الَحيَِّة التي هي الهامَّ ْلُب ، إذ لو أََعلُّوا بْعَد القَْلِب في حوي ، وإنَّما صحَّ

 ثم قُِلبَِت الواُو ياًء للكْسَرةِ ، فاْجتََمعَْت ثالُث ياآٍت ، فُحِذفَِت األخيَرةُ فبَِقيَت َحَوى يَْحِوي والقلُب علَّةٌ لَتَوالَى اإلْعالالِن ، وقد يكوُن فَْيعَلة من

 .َحْيَوة ، ثم أُْخرَجْت على األَْصِل فقيلَ  َحيَّة

ى به هو ثُها ، َرَوى عنه اللْيُث وابُن وهٍب ، وله أَْحواٌل  َحْيَوةُ  * قُْلت : والُمَسمَّ بُن شريحٍ أبو َزْرَعةَ التَّجيِبيُّ فَِقيه ِمْصَر وزاِهُدها ومحّدِ

 .224الدَّاِرميَّان ، ماَت َسنَة بُن شريح الَحْضرميُّ الِحْمصيُّ الحافُِظ ، َرَوى عنه البُخاِري و َحْيَوةُ و؛  158وكراماٌت ، ماَت َسنَة 

ىو، كِكتاٍب ،  الِحَواءُ و  األَْحِويَة ، وهي ِمن الَوبَِر ؛ واْقتََصَر الَجوهِريُّ على الِحَواءِ  وَجْمعُ  ، كالُمعَلَّى جماعة البيوت الُمتَدانِيَِة ، الُمَحوَّ

 بُيوٌت ِمن النَّاِس ُمْجتَِمعَة على ماٍء. ، وقاَل : هي جماَعةٌ ِمن بيوِت النَّاِس مجتمعة ، وقاَل : الِحَواءِ 

في الصَّالةِ على ُمعاِويَةَ بِن ُمعاِويَة المزنّي ؛ يقاُل : إنَّه َسَرَق هذا  حدََّث عن بَِقيَّةَ  السَّْكَسكيُّ  ، كُسَمّيِ ، ُحَوّيِ  بنِ  بِن نُوحٍ  نُوُح بُن َعْمروِ و

يواِن ؛ وبَِقيَّةُ تقدََّم ِذْكُره وأنَّه َضِعيٌف ال يحتجُّ    به في بقي.الحِديَث ، قالَهُ ابُن َحبَّاٍن ، ونَقَلَهُ الحافُِظ في ذْيِل الّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ه ؛ الشي يَْحِوي تاٍب : الَمكاُن الذي، ككِ  الِحَواءُ   .ِحَواءً  إنَّ اْبنِي هذا كاَن بَْطني له»الحِديُث : أنَّ اْمرأَةٌ قالت : ومنه َء أي يَْجَمعُه ويضمُّ

 .َحَوى : َجْمع تَفَاَعل ِمن تََحاَوىو

ي البِن  حَوىو  ّي :َعْنقاء الفََزارِ  (2)الَحيَِّة : اْنِطواُؤها ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

ه  ــــــــــــ  ي  ا ــــــــــــرِيــــــــــــر كــــــــــــبَن ه طــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــَ فح ــــــــــــَ َو  نـ  طــــــــــــَ

ضُ     و هــــــــــــاجــــــــــــِ َوٍة فــــــــــــهــــــــــــح ٍة يف َربـــــــــــــح يــــــــــــ  َو  حــــــــــــَ  حــــــــــــَ

  
 .الَحيَّاتِ  : كثيَرةُ  َمْحواةٌ  وأَْرضٌ 

 : يَْجَمُع الَحيَّاِت ؛ هنا َمحلُّ ِذْكره ، والمصنُِّف َذَكَره في حيي. حاوٍ و حواءٌ  ورُجلٌ 

 .الحاِوي حواةٌ  وَجْمعُ 



18482 

 

__________________ 
 ( يف القاموس : رجٌر ابلرفض منونة ا والكسر  اهر ألهنا مضاف إليه.1)
 ( يف اللسان : أليب عنقاء.2)
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 : َمْرَكٌب يَُهيَّأُ للمْرأَةِ لتَْركبُته. الَحِويَّةُ و

ى َحِويَّةً  وقد  : َعِملَها. َحوَّ

. الَحِويُّ و  ، كغَنِّيِ : العَليُل : نَقَلَهُ األزهريُّ

 وماٌء لبَْلقَين.

 وكُسَمّيِ : َجبٌَل في ِديار َخثْعَم.

ً و  : َعِمَل َحْوضاً إلبِلِه. اْحتََوى َحِويّا

،  َحِويَّةٌ  فيَْبقى فيها َدْهراً َطويالً ، ألنَّ طيَن أَْسفلها َعِلٌك ُصْلٌب يُْمِسُك الماَء ، واِحَدتُه (1)تَِوية يَْملَُؤها ماُء السَّماِء : َحفائُِر ُملْ  الَحَواياو

 ً يها العََرُب األَْمعاء تَْشبيها  البَْطِن يَْستَْنِقُع فيها الماُء. بَحَوايا ويَُسّمِ

فا االَحواي وقاَل أَبو َعْمرٍو :  له تُراباً وِحجاَرةً تَْحبُِس عليهم الماَء. فيَُحوون الَمساِطُح ؛ وهو أَن يَْعِمُدوا إلى الصَّ

ي :  آباٌر تُْحفَر ببِالِد كْلٍب في أَْرٍض ُصْلبَة يُْحبَس فيها ماُء السَّيوِل يَْشربونَه ُطوَل َسنَِتهم ؛ عن ابِن َخالََوْيه. الَحوايا وقاَل ابُن بَّرِ

 َصفاةٌ يُحاُط عليها بالِحجاَرةِ أَو التُّراِب فيَْجتِمع فيها الماُء. الَحِويَّةُ  ابُن ِسيَدهوقاَل 

بِناٌء بالصحِر كَهْيئِة البْركِة دوَن التَّْغلبيَّة  حوايا وقاَل نَْصر :
 يِقُرِب أود. (2)

 ؛ نَقَلَهُ اللْيُث ، وأَْنَشَد : ( 3)َمحاِوي ، والَجْمعُ  َمْحًوىو ُمْحتًَوى ويقاُل لُمْجتََمعِ بُيُوِت الَحّيِ :

ا و  وحيف ا ـــــــــــــــروَر كـــــــــــــــبهنـــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ اء َتســـــــــــــــــــــــــــــح  َد ـــــــــــــــح

د    يــــــــــــ  قــــــــــــَ َو  ِحصــــــــــــــــــــــــــاٌن مــــــــــــُ حــــــــــــح
َ

ِة املــــــــــــ يــــــــــــَ نــــــــــــِ  أبَفــــــــــــح

  
يف. الَمْحَوىو* قُْلُت :   لُغَةُ اليََمِن وهم يْطِلقُونَه على بَُوْيتاٍت قَِليلٍَة ُمْجتَِمعَة في الّرِ

 ، كُسَميَّ : اسٌم ؛ أَْنَشَد ثَْعلب لبعِض اللّصوص : ُحَويٌّ و

هــــــــــا عــــــــــن بــــــــــالِدهــــــــــا  تــــــــــُ ــــــــــح بـ كــــــــــ   تــــــــــقــــــــــوُ  وقــــــــــد نــــــــــَ

دِ     مــــــــــح َوي  عــــــــــلــــــــــي عــــــــــَ ُر هــــــــــذا اي حــــــــــُ عــــــــــَ فــــــــــح ــــــــــَ  ؟أَتـ
  

 ٌء في حقِف َرْملَة لعبِد هللِا بِن ِكالٍب ؛ عن نَْصر.، كالثَُّريَّا : ما ( 4)الُحَويَّاو

تِي حتى َحَكٍم »في حِديِث أَنَس : و  وُهما َحيَّان ِمن اليََمِن ِمن َوَراء َرْمل يَْبريَن. ؛ «حاءٍ وَشفاَعتِي ألَْهِل الَكبائِِر من أُمَّ

، ويجوُز أَْن يكوَن َمْقصوراً ال  َحَوى يَْحِوي ُمه ، ويَجوُز أْن يكوَن منقاَل أَبو موَسى : يَجوُز أْن يكوَن حاء من الُحّوِ ، وقد ُحِذفَْت ال

 َمْمدوداً.

اء أَنَّه َسِمَع العََرَب تقوُل : هذه قَِصيَدةٌ  (5)وحَكى ثَْعلَب عن أَبي   ، أَي على الحاِء ؛ ومنهم َمْن يقوُل حائِيَّةٌ. حاِويَّةٌ  معاٍذ الَهرَّ

اجِ : الَحياةُ  : لحاءِ ، بكْسر ا الِحيُّ  ي : [حيي]  َزَعُموا ؛ قالَهُ ابُن ِسيَده ، وأَْنَشَد للعجَّ

ي   يــــــــــــــــــــــــاُة حــــــــــــــــــــــــِ ا إِذ ا ــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــــبهنــــــــــــــــــــــــ 

ي  و     لــــــــــــــــِ فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــنــــــــــــــــاِس َدغــــــــــــــــح (6)ِإذح َزمــــــــــــــــاُن ال
 

  
 الدَّائَِمِة. الَحياةِ  ، أَي دارُ  (8) (احْلََيوانُ َوِإنَّ الّداَر اآْلِخَرَة هلََِي ): ؛ ومنه قْولُه تعالى  ( 7)بالتَّْحِريكِ  الَحيَوانُ  وكذِلكو

ل اُء : كسر أَوَّ  لئاَلَّ تُْبَدل الياُء واواً كما قالوا بِيٌض وِعيٌن. ِحّيِ  قاَل الفرَّ
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ي : َمياِن للسَِّريعِ  الَحيَوانُ  (9)َمصاِدُر ، ويكوُن  الَحياةُ و الَحيَوانُ و الِحيُّ  قال ابُن بّرِ  .ِصفَةً كالِحّيِ كالصَّ

 ُكتِبَْت في المْصحِف بالواِو ليعلَم أنَّ الواَو بْعَد الياِء في َحّدِ الَجْمعِ ، وقيَل : على تَْفِخيم األلِف. الَحياةُ وقاَل ابُن ِسيَده : 

 َحَكى ابُن جنِّي عن قُْطُرب أنَّ أَْهَل اليََمِن يقُولُوَن :و

__________________ 
 ( يف التهذيب : ماء السير.1)
 يف ايقوت : الثعلبية.( 2)
 .« اوٍ »( اللسان : 3)
 ( قيدها ايقوت ابملّد.4)
 .«أيب»ابسقاط « عن معاذ»( يف اللسان : 5)
 واللسان والتكملة. ويرو  : فإن تسبلوين ابلبيان. 313( ديوانه ص 6)
 ( يف القاموس :  ركة.7)
 .64( سورة العنكبوت ا اآية 8)
 ا ياة.( يف اللسان : وتكون 9)
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َلها فـَتححة ا فهذه الواُو بدٌ  ِمن أَلفِ  ا َيَـوحُة ا بســــكوِن الواوِ  تح بالِم الِفعحر من َحيَـوحُت ا  َحَياةٍ  قبـح ال َتر  َأن  الَم أَ وليســــَ
ر الَيَمِن بكرِّ أَلٍف ُمنحقِلَبة عن واٍو كالص الة والز َكاة : ؟الِفعحر ايءٌ  َعر َأهح   وَكذِلَك يـَفح

َ
 وحِت.نَِقيُ  امل

ةِ الناِميَِة الَمْوجوَدةِ في النَّباِت : تُْستَْعمل على أَْوُجٍه  الَحياةُ  وقاَل الراغُب :  .(1)، ومنه قيَل نَباٌت  الَحيَوانِ واألولى : للقوَّ

ي ةِ الحسَّاسِة ، وبه ُسّمِ ً  والثَّانِيَة : للقوَّ  .الَحيَواُن َحيَوانا

ة   ؛ وقاَل الشاِعُر : (3) (َوَمْن كاَن َمْيتاً فََأْحيَ ْيناهُ أَ ) ، ومنه قْولُه تعالى : العاقِلَةِ  (2)والثَّاِلثَةُ : للقوَّ

ًا  يــــــــــــّ ت حــــــــــــَ ت لــــــــــــو انَديــــــــــــح عــــــــــــح   (4)لــــــــــــقــــــــــــد َألــــــــــــحَ
ـــــــــــــــاِديو     ن ـــــــــــــــُ نح ت َ

ـــــــــــــــاَة ملـــــــــــــــ ي ـــــــــــــــكـــــــــــــــن ال حـــــــــــــــَ  ل

  
 والَّرابعَةُ : عباَرةً عن اْرتِفاعِ الغَّمِ ؛ وبهذا النََّظر قاَل الشاِعُر :

ٍت  يـــــــــــِّ رَتاَح مبـــــــــــَ  لـــــــــــيـــــــــــَ  مـــــــــــن مـــــــــــاَت فـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــــــاء     ُت اأَلحـــــــــــــــح يـــــــــــــــِّ ُت مـــــــــــــــَ يـــــــــــــــِّ
َ

ا املـــــــــــــــ (5)إلـــــــــــــــ 
 

  
ْمُت حِلَياِت ): التي هي العَْقُل والِعْلم ، ومنه قْولُه تعالى  بالَحيَاةِ  األُْخرِويَّة األبَِديَّة ، وذلَك يتوصُل إليها الَحياةُ  والخاِمَسةُ : َتِ  َقدَّ  (6) (اي لَي ْ

 األُْخرِويَّة الَّدائَِمة. الَحياةَ  به، يْعنِي 

فمْعناه ال يصحُّ عليه الَمْوُت وليَس ذِلَك إالَّ هلِل تعالى ،  حيٌّ  التي يُوَصُف بها الباِري تعالى ، فإنَّه إذا قيَل فيه تعالى إنَّه الَحياةُ  والسَّاِدَسةُ :

 انتََهى.

. قاَل الَجوهِريُّ : واالْدغاُم أَْكثَر ألنَّ الحَرَكةَ الِزَمةٌ ، فإذا لم تكِن َحيٌّ  ، فهو *يَْحيَىو َحيَّ يََحيُّ  لُغَةٌ أُْخرى :و،  َحياةٌ  ، كَرِضَي ، َحيِيَ 

 ، انتََهى. (8)عن بَيِّنة  َحيَّ  من يحيّ و؛ ويُْقرأُ  (7) (ِبقاِدر  َعلى َأْن َُيِْيَي اْلَمْوتى)لَْيس هللا أَ الَحَرَكةُ الِزَمةً لم تْدغم كقْوِله تعالى : 

اء ، وقََرأَ بعُضهم َمنْ  اُء : ِكتابَتُها على اإلْدغاِم بياٍء واِحَدةٍ وهي أَْكثَر قِراَءة القرَّ عن بيِّنٍة ، بإظهاِرها ؛ قاَل وإنَّما أَْدَغموا الياَء  َحيِيَ  قاَل الفرَّ

كاِن من جْنٍس واِحٍد ؛ قاَل : ويَجوُز مع الياِء وكاَن يَْنبِغي أْن يَْفعلوا ألنَّ الياَء األخيَرةَ لَِزَمها النَّ  ا اْلتقَى َحْرفاِن ُمتَحّرِ ْصُب في فِْعٍل ، فأُْدِغم لمَّ

زَمِة للياِء األَخيَرةِ فتقولُ  َحيِيَاو َحيَّا اإلْدغام لالثْنَْين في الحرَكِة الالَّ
ْفع وما ، ويَْنبِغي للَجْمع أن ال يُْدَغم إالَّ بياٍء ، ألنَّ ياَءها نَصيبُها  ( 9) الرَّ

، وُربَّما أَْظَهَرِت العََرُب اإلْدغاَم في الَجْمعِ إراَدةَ تأْليِف االْفعاِل ، وأن تكوَن  (10)قَْبلها َمْكُسور ، فَيَْنبِغي لها أن تسكَن فيسقُط بواِو الِجماع 

 وفي َعييُت َعيُّوا. َحييُت َحيُّوا ُكلّها ُمَشدََّدة ، فقالوا في (11)

زَمة فيها فأما إذا سكنِت  َحيَّ  بحَركِة الياِء األَخيَرةِ ، كما اْستَحبُّوا إْدغامَ  (12)عَِت العََرُب على إْدغاِم التَّْحتِيَِّة قاَل : وأَْجمَ  وَعيَّ للحَركِة الالَّ

ْعِر اإلْدغام وليَس بالَوجْ  يُْحيِي الياُء األِخيَرة فال يَجوُز اإلْدغاُم من  ه.ويُْعيِي ، وقد جاَء في الّشِ

 وأَْنَكر البَْصِريُّوَن اإلدغام في هذا المْوِضعِ.

ْزُق الَحاللُ  (14) الطيِّبَةَ  الَحياةَ  ُرِوي عن ابِن عبّاٍس : أنَّ ؛  (13) (فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحياًة طَيَِّبةً )قَْولُه تعالى : و ْنيا : الّرِ  الَجنّةُ. هي أَو؛  في الدُّ

 .(15) (َوما َيْسَتِوي اْْلَْحياُء َواَل اْْلَْمواتُ )، ومنه قْولُه تعالى :  أَْحياءٌ  ِضدُّ الَميِِّت ، ج ٍء :ِمن كّلِ شي الَحيُّ و

__________________ 
 .30( سورة األنبياء ا اآية 1)
 ( يف املفردات : للقوة العاملة العاقلة.2)



18486 

 

 .122( سورة األنعام ا اآية 3)
 ت :( يف املفردا4)

 قد انديت لو ألعت حّياً و 
 ( املفردات بدون نسبة.5)
 .24( سورة الفجر ا اآية 6)
 كذا ا وابلقاموس : حَيحيا.  (*)
 .(َلْيَس ذِلَك ِبقاِدر  أَ )وفيها :  40( سورة القيامة ا اآية 7)
 .42( سورة األنفا  ا اآية 8)
 .«حيتا»( عن اللسان وابألصر 9)
 واللسان ويف التهذيب : اجلمض.( األصر 10)
 والتصحيح عن اللسان والتهذيب.« يكون»( ابألصر 11)
 ( يف اللسان والتهذيب : التحّية.12)
 .97( سورة النحر ا اآية 13)
 والنصب  اهر.« ا ياُة الطيبةُ »( يف القاموس ابلرفض يف 14)
 .22( سورة فاطر ا اآية 15)



18487 

 

. المْرأَةِ فَْرُج  : الَحيُّ و  ؛ نَقَلَه األْزهِريُّ

 ، أَي ِجهاُز فَْرجِ المْرأَةِ. الَحّيِ  قاَل : ورأَى أَْعرابيُّ جهاَز َعُروٍس فقاَل : هذا َسعَفُ 

* منها ، قاَل : وال يقاُل ليَس يَْحيَى أَي ليسَ  ، كذا في النسخِ والصَّواُب ليَس بحائِي منها ، ُضِرَب َضْربَةً ليس بحاٍء منها َحَكى اللَّْحيانيُّ :و

ً  كقَْوِلكَ  ، وكذِلَك أََخَواُت هذا بحائِي قُْلَت ليسَ  يَْحيَى ، أَي هو َميٌِّت ، فإن أََرْدَت أنَّه ال بَحّيٍ  بَحّيِ منها إالَّ أن يُْخبَِر أنَّه ليسَ  فإنَّه  ُعْد فاُلنا

 تَمَرُض إن أََكْلتَْه. أنَّكَ  فإنََّك ماِرٌض ، أَي ِمن الطَّعامِ  ال تَأُْكْل كذا مِريٌض تُريُد الحاَل ، وتقوُل :

ً  َجعَلَهُ  : أَْحياهُ إْحياءً و  .(لَْيَس ذِلَك ِبقاِدر  َعلى َأْن َُيِْيَي اْلَمْوتىأَ )؛ ومنه قَْولُه تعالى :  َحيّا

ً  ، أَي تََرَكهُ  الَحياةِ  هو اْستَْفعَل ِمن ْبقاهُ : اْستَ  اْستَْحياهُ و ، أَي  (1) (َوَيْسَتْحِيي ِنساَءُهمْ ): ، وليَس فيه إالَّ لُغَة واِحَدةٌ ؛ ومنه قَْولُه تعالى  َحيّا

 .أَْحياءً  يَتْركهنَّ 

 َشبابَهم وال تَْقتُلُوهم.أَي اْستَْبقُوا  ، َشْرَخهم اْستَْحيُواواْقتُلُوا ُشيُوَخ الُمْشِرِكين »في الحديِث : و

. ( 2)أَْن يَْضِرَب َمثاَلً  يَْستَْحيِي إِنَّ هللاَ ال قَْولُه تعالى : قيَل : ومنه  ، أَي ال يَْستَْبقي ، كذا ُوِجَد بخّطِ الَجوهريُّ

 ؛ قاَل الُحَطْيئة : أَْحياءٌ  ، والَجْمعُ  بَيِّنٌ  : أَي َحيٌّ  َطريقٌ و

َن َله  ياٍء َعَرضح  (3)إذا خَمَارُِم َأحح
 لَك الطَّريُق فُخْذ يَْمنَةً. َحيِيَ  يقاُل : إذا اْستَبَاَن. ، كَرِضَي : َحيِيَ و

 ، كما قالوا في الَجْدِب َميِّتَةٌ. : ُمْخِصبةٌ  َحيَّةٌ  أَرضٌ و

ةَ النَّباِت. خْصبَةً  َحيَّةً  األرَض : َوَجْدناها أَْحيَْيناو  َغضَّ

كةً : ِجْنسُ  وانُ الَحيَ و ، فقُِلبَِت الياُء التي هي الٌم واواً اْستِْكراهاً لتَواِلي الياَءْين لتَْختلَف الَحَركاُت ؛ هذا َمْذَهُب  ، أَْصلُه َحيَيانٌ  الَحّيِ  ، ُمحرَّ

 فيه أَْصٌل وإن لم يكْن منه فعل ، وشبه هذا بقَْوِلهم فَاَظ غْيُر ُمْبدِل الواِو وأنَّ الواوَ  الَحيوانَ  الَخِليِل وِسْيبََوْيه ؛ وَذَهَب أَبو ُعثمان إلى أنَّ 

 عْنَدهُ َمْصَدر لم يُْشتَّق منه فِْعل. الَحيَوانُ  الَمْيَت يَِفيُظ فَْيظاً وفَْوظاً ، وإن لم يَْستَْعِملُوا من فَْوٍظ فِْعالً ، َكذِلكَ 

أنَّه ال يَْمتَنع أن يكوَن في الَكالِم َمْصَدر َعْينه واٌو فاُؤه والُمه َصِحيحاِن ِمثْل فَْوٍظ  قاَل أَبو علّيِ : هذا َغْيُر مرضّيِ من أَبي ُعثْمان من قِبَل

ا أن يُوجَد في الَكالِم َكِلَمة َعْينها ياء والُمها واو فال ، فَحْملُه ه ما على فَْوٍظ َخَطأٌ ، ألنَّه َشبَّ  الَحيَوانَ  وَصْوغٍ وقَْوٍل وَمْوٍت وأَْشبَاه ذلَك ، فأَمَّ

 ال يُوَجد في الَكالِم بما هو َمْوُجود ُمطَّرد.

وضاً للواِو من َكثْرةِ ُدُخوِل الياِء قاَل أَبو علّيِ : وكأنَّهم اْستَجاُزوا قَْلَب الياِء واواً لغَْيِر علٍَّة ، وإن كانِت الواُو أَثْقَل من الياِء ، ليكون ذلَك ع

 .وَغلَبتها عليها

بِّّيِ  الُمحاياةُ و  .َحيَاته بما به : الِغذاُء للصَّ

 به. َحياتَه وفي الُمْحَكم : ألنَّ 

 .أَْحياءٌ  ج ، أَي العََرب ، : البَْطُن من بُُطونِهم الَحيُّ و

 ِر :يَقَُع على بَني أٍَب َكثُُروا أَو قَلُّوا ، وعلى َشْعٍب يجَمُع القَبائَِل ؛ ومنه قْوُل الشاعِ  الَحيُّ  قاَل األَْزهِريُّ :

اً  يــــــــــــــّ الَن حــــــــــــــَ يــــــــــــــح َر ُ  قــــــــــــــيــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ  قــــــــــــــاتــــــــــــــَ

جــــــــــــاِب     نح حــــــــــــِ مح ُدوَن عــــــــــــذَرِة مــــــــــــِ (4)مــــــــــــا هلــــــــــــَُ
 

  
 به األَْرُض والنَّاُس. يَْحيَى وما الِخْصبُ  ، َمْقصوراً : الَحيَاو

ي الِخْصب َحيَيان األَْرَض ، وإذا ثَنَّْيت قُْلت إلْحيائِهِ  الَمَطرُ  قال اللَّْحيانيُّ : هوو ألنَّه  َحياء ، فتُبَيِّن الياَء ألَنَّ الحَرَكةَ َغْيُر الِزَمٍة ، وإنَّما ُسّمِ

 .أَْحياءٌ  فيهما ، والَجْمعُ  ويَُمدُّ  يَتََسبَّب عنه.
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اعي : اسُم اْمرأَةِ  : الَحيَاو  ؛ قال الرَّ

__________________ 
 كذا ا وابلقاموس : حَيحَيا.  (*)
 .4( سورة القصص ا اآية 1)
 .26( سورة البقرة ا اآية 2)
 وضبرت أحياء ابلرفض ا وعجزه : 13( ديوانه ط بريوت ص 3)

 مل ينب عنها وخاف اجلور فاعتتبا
 .«عذرة»بد  « عذرة»( اللسان والتهذيب وفيهما 4)
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جِي  ومـــــــــــــــَ مـــــــــــــــُ َدتح َأيب وعـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ ا َول ـــــــــــــــَ ي  إن  ا ـــــــــــــــَ

ُروِع ُنضــــــــــــــــــــــــاِر و     ــــــــــفــــــــــُ تيف يف َوســــــــــــــــــــــــرِت ال ــــــــــَ ب ــــــــــَ (1)نـ
 

  
 الذي قاَل فيه الجْعِديُّ : الَحيَا * قُْلُت : وابنُ 

 جـــــــــهـــــــــلـــــــــت عـــــــــلـــــــــّي ابـــــــــن ا ـــــــــيـــــــــا و ـــــــــلـــــــــمـــــــــتـــــــــين 

ًا مضــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــالو      مجــــــــــــعــــــــــــت قــــــــــــواًل جــــــــــــانــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــّ

  
 والِحْشَمةُ. ( 2)بالمّدِ : التَّوبة ، الَحيَاءُ و

اغُب : هو اْنِقباُض النَّْفِس عن   القَبائِحِ.وقال الرَّ

 ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أَبي زْيٍد وأَْنَشَد : اْستَْحيى : َحياءً  ، كَرِضَي ، منه َحييَ  وقد

وحٍم  ثــــــــــــــــري قـــــــــــــــــَ كــــــــــــــــح وحَن مــــــــــــــــن تــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــَ  َأال حتــــــــــــــــَح

وُب     م َرقــــــــــــــــــــُ كــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــ  ٍت وأُم ال   ؟(3)لــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَ
  

 .تَْستَْحيُونَ  أَي أاَل

 كما يقاُل َخُشوا. َحيُوا قاَل : وتقوُل في الَجْمعِ 

ك الياء بالضّمِ قاَل ِسْيبََوْيه : َذَهبِت الياُء إلْلتقاِء السَّاِكنَْيِن ألنَّ الواَو ساِكنَةٌ وَحَرَكة الياِء قد َزالَْت كما َزالَْت في ضَ  َربُوا إلى الضّمِ ، ولم تحرَّ

ت الياُء الباقِيَة ألْجِل الواِو.  لثِْقِله عليها فُحِذفَْت وُضمَّ

 ، بالتَّْشديِد ، تََرَكه على ما كاَن عليه لإلْدغاِم. َحيُّوا اَل بعُضهم :وق

 ، بياٍء واِحَدةٍ ، َحَذفُوا الياَء األَخيَرةَ َكراِهية اْلتِقاِء الياَءْين. منه اْستََحىو ، بياَءْينِ  منه *اْستَْحيىو

وائد. اْستََحْيتُ  ا على الحاِء فقالواوقاَل الَجوهِريُّ : أََعلُّوا الياَء األُولى وأَْلقُوا َحَرَكتَه ا َدَخلَْت عليها الزَّ  اْستِثْقاالً لمَّ

 حيُث َكثَُر في َكالِمهم. وقاَل أَبو ُعثْمان قاَل ِسْيبََوْيه : ُحِذفَْت الْلتِقاِء الساِكنَْين ألنَّ الياَء األُولى تُْقلَُب أَلفاً لتحركها ، قاَل : وإنَّما فَعَلُوا ذلكَ 

 .يَْستَِحيي ، ولقالوا يَْستَِحي  : لم تُْحَذف إلْلتِقاِء السَّاكنَْين ألنَّها لو ُحِذفَْت لذلَك لَرّدوها إذ قالوا هوالماِزنيُّ 

ي : قَْول أَبي ُعثْمان ُموافٌِق لقَْوِل ِسْيبََوْيه ، والذي َحَكاه عن ِسْيبََوْيه ليَس هو قَْوله ، وإنَّما هو   يِل ، ألَنَّ الَخليَل يَرى أنَّ قَْوُل الخلِ قاَل ابُن بَّرِ

، وذلَك بأْن تُْنقَل َحرَكة الياِء على ما قَْبلَها وتُْقلَب أَِلفاً الْلتِقاِء  (4)، فأُِعلَّ إْعالل اْستَعَْيت ، وأَْصلُه أستَْعيَْيُت  اْستََحْييتُ  أَْصلُه اْستََحْيتُ 

ا ِسْيبََوْيه فيَرى أنَّها ُحِذفَْت تَْخفيفاً الْجتِماعِ الياَءْين ال إلْعالٍل ُموِجب لحْذفِها ، كما حذفَ  ْين في أَْحَسْست حتى قلَت السَّاكنَْين ، وأَمَّ ت الّسِ

 َحرَكتَها على ما قَْبلها تَْخفيفاً ، انتََهى. أََحْسُت ، ونقلتَ 

، بياٍء واِحَدةٍ ، لُغَةُ تَِميٍم ، وبياَءْين لُغَةُ أَْهِل الِحجاِز ، وهو األَْصُل ، ألنَّ ما كاَن موضُع المه  اْستََحى ثم قاَل الَجوهِريُّ : وقاَل األَْخفَش :

ا لم تَْعتَلَّ الالُم ، وإنَّما َحَذفُوا الياَء لكثَْرةِ  ؟وَحَوْيتُ  أَْحيَْيتُ  قالواُمْعتالً لم يُِعلُّوا َعْينَه ، أاَل تَرى أنَّهم  ويقُولُوَن : قُْلُت وبِْعُت فيُِعلُّون العَْيَن لمَّ

 اْستِْعماِلهم لهذه الَكِلَمِة كما قالوا ال أَْدِر في ال أَْدري.

 ٍف.يَتَعدَّياِن بَحْرٍف وبغَْير َحرْ  اْستَحاهُ و اْستَحياهُ و

ِإنَّ هللَا ال )يَِة في قْوِله تعالى : وقاَل األْزهِريُّ : للعََرب في هذا الَحْرف لُغَتاِن يَْستَِحي بياٍء واِحَدةٍ وبياَءْين ، والقُْرآُن نََزَل بهذه اللغَِة الثانِ 
 .(َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثالً 

ي : شاِهدُ   قْوُل جريٍر : ْحياءاالْستِ  بمْعنَى الَحياءِ  وقاَل ابُن بّرِ

ـــــــــــاُر  ب عـــــــــــح ـــــــــــِ ت اج د اســـــــــــــــــــــــــح اُء هلـــــــــــََ ـــــــــــَ ـــــــــــو ال ا ـــــــــــي  ل

زَاُر و     ـــــــــــــــُ َِ  وا ـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــُب يـ ربح ُزرحُت قـــــــــــــــَ (5)لـــــــــــــــَ
 

  
 .«ُشْعبَةٌ ِمن اإِليمانِ  الَحياءُ »في الحِديِث : و
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ا نََهى الَحياء قاَل ابُن األثيِر : وإنَّما جعلَ   بَْعض اإِليماِن ألنَّ اإِليماَن يَْنقَِسم إلى ائْتِماٍر بما أمر هللا به واْنتِهاٍء عمَّ

__________________ 
 واللسان.« يف سبرت»برواية :  120( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف القاموس : التـ َؤبَُة.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
يا.  (*) َتحح  كذا ا وابلقاموس : اسح
 ( يف اللسان : استنعت وأصله استنيعت.4)
 .«هلاج د»بد  « هلا جين» 1389/  3ويف الكامر للمربد « لعادين»واللسان وفيه  862/  2( من أبيات ر  امرأته ديوانه 5)
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َنضح ما ِشئحتَ »ِديُث : ا ومنه  ُ عنه ا فإذا حصَر االنحِتهاُء اب َياِء كاَن بـَعح  اإلمياِن ؛  َتِح فاصح ٌر  ؛ «إذا مل َتسح َلفحظُه أَمح
 ومعحناُه تـَوحبيٌخ وهَتحديٌد.

 ؛ واألُْنثى بالهاِء. َحياءٍ  ، كغَنِّيِ : ذُو َحيِيٌّ  هوو

باعِ. : الَحياءُ و ْلِف َوالّسِ  الفَْرُج من َذواِت الُخّفِ والّظِ

 عن اللْيِث. وقد يُْقَصرُ  الشَّاةَ والبَقَرةَ والظَّْبيَةَ.قاَل ابُن ِسيَده : وَخصَّ ابُن األعرابّيِ به 

ي  من الَحياءِ  باْسمِ  َحياءً  وقاَل األْزهِريُّ : هو َخَطأٌ ال يجوُز قَْصُره إال لشاِعٍر َضُروَرة ، وما جاَء عن العََرِب إالَّ َمْمدوداً ، وإنَّما ُسّمِ

 من ذلَك ويُْكنى َعنه. يُْستَحىو، ويُْستَْفحش التَّْصِريُح بِذْكِره واسمه الَمْوُضوع له  َحيَوانِ ال ألنَّه يُْستَر عن اآلَدِمي ِمن االْستِْحياءِ 

ي : وقد جاءَ   لَرِحِم الناقَِة َمْقصوراً في ِشْعِر أَبي النَّْجم ، وهو قْولُه : الَحياءُ  وقاَل ابُن بّرِ

 َجعحٌد َحياها َسِبرٌت  َحَياها
 ؛ عن أَبي زْيٍد. أَْحياءٌ  ج

 .(1)َكسَُّروا فَعاالً على أَْفعاٍل حتى كأنَّهم إنَّما َكسَُّروا فَعاَلء : بالمّدِ ، قاَل  َحياءً  وَحَملَه ابُن جنِّي على أنَّه َجْمعُ 

 ؛ نَقَلَه الَجوهِريُّ عن األْصمعّي. أَْحيِيَةٌ و

ي : في كتاِب ِسْيبََوْيه  .أَِحيَّة لفَْرجِ الناقَِة ، وذكَر أَنَّ مَن العََرِب َمْن يَْدغمه فيَقول َحياءٍ  َجْمع أَْحيِيَة وقاَل ابُن بّرِ

 أْن ، واإلْدغاُم أَْحَسن ألنَّ الحرَكةَ الِزَمةٌ ، فإْن أَْظَهرت فأَْحَسُن ذلكَ  َحيِيَ  لُظهوِرها في أَْحييَة ونَقََل غيُرهُ عن ِسْيبََوْيه قاَل : َظَهرِت الياُء في

كةً.  تُخفي َكراِهية تاَلِقي الَمثَلَْين ، وهي مع ذلَك بِزنَتِها متحّرِ

 ، ِكالُهما عن ِسْيبََوْيه أَْيضاً. ويُْكَسرُ  ، بالفتْحِ  َحيٌّ و

 ؛ عن أَبي عبيٍد. : السَّالمُ  التَِّحيَّةُ و

ْنيا لُمْؤِمنِي ِعباِده إذا  تَِحيَّةُ وم بَْعضاً إذا تاَلقَْوا ، قاَل : به بعُضه يَُحيِّي في َكالِم العََرِب ما التَِّحيَّةُ  وقاَل أَبو الَهْيثم : هللِا التي َجعَلَها في الدُّ

 تاَلقَْوا وَدعا بعُضهم لبعٍض فأَْجمع الّدعاء أن يقولوا : السَّالُم َعلَْيكم ورْحمةُ هللِا وبرَكاتُه.

 .َحيَّاهُ تَِحيَّةً  قدو ؛ (2) (َسالم   ِتَِي َّتُ ُهْم يَ ْوَم يَ ْلَقْونَهُ ):  عزوجلقاَل هللاُ ، 

 الُمْؤِمن ، أَي َسلَّم َعلَْيك. َحيَّاَك تَِحيَّةَ  وحَكى اللَّْحيانيُّ :

 ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ وبه فسر قَْول ُزَهْير ابِن َجناِب الَكْلبّي ، وكاَن ملكاً في قْوِمه : البَقاءُ  : التَِّحيَّةُ و

ىَت و  ر  مــــــــــــــــــــــــا انَ  الــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــُ

هح     يــــــــــــــــ  حــــــــــــــــِ ه إال  الــــــــــــــــتــــــــــــــــ  تــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح دح نــــــــــــــــِ (3)قــــــــــــــــَ
 

  
َر ُعمراً َطو ي : زهيٌر هذا سيُِّد َكْلٍب في زمانِه ، وكاَن كثيَر الغَاَرات وُعّمِ ا َحَضَرتْه الَوفاةُ :قاَل ابُن بّرِ  يالً ، وهو القائُِل لمَّ

دح  كح فــــــــــــــــــــإيّنِ قــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــِ يِن  إنح َأهــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــَ  أَب

هح     يـــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــِ مح بـــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــُت لـــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــــَ

  

كـــــــــــــــــــــــــم َأوحالَد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و  تـــــــــــــــــــــــــُ رَكـــــــــــــــــــــــــح  تــــــــــــــــــــــــــَ

هح     م َورِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   داٍت زاندُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ىَت و  ر  مــــــــــــــــــــــــا انَ  الــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــــــــــَ

هح     يــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــِ ه إال  الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــح دح نــــــــــــــــــِ  قــــــــــــــــــَ

  
اء وأَبي َعْمرٍو ؛ وبه فَسَّر الَجوهِريُّ قَْوَل ُزَهير الَمْذُكور ، قاَل : وإنَّما أُْدِغَمْت ألنَّها تَفْ  الُمْلكُ  : التَِّحيَّةُ و ِعلَة ، والهاُء الِزَمةٌ ، وهو قَْوُل الفرَّ

 ائَِدةٌ.، وإنَّما أُْدِغَمْت الْجتِماعِ األْمثاِل ، والتاُء ز الَحياةِ  ، أَي تَْفِعلَة من
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 َوْحدها الماً ، فإذا كاَن قَْبلها ياٌء كاَن أَثْقَل لها. (4)تَْفِعلة ، والهاُء الِزَمةٌ والُمضاَعُف من الياِء قَليٌل ، ألنَّ الياَء قد تثقل  تَِحيَّة وقاَل ِسْيبََوْيه :

ي : والَمْعروُف في  ى الُمْلِك ؛ وأَْنَشَد أَبو َعْمرو قَْوَل َعْمِرو بِن َمْعِديَْكرب :هنا إنَّما هي البَقاُء ال بمْعنَ  التَِّحيَّة قاَل ابُن بّرِ

__________________ 
 ( يف اللسان : فعاًل.1)
 .44( سورة األحزاب ا اآية 2)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.3)
 .«تنقر»( عن اللسان وابألصر 4)
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مــــــــــــــاِن حــــــــــــــىت   عــــــــــــــح ــــــــــــــ  ــــــــــــــنـ ه إىل ال رُي بــــــــــــــِ  َأســــــــــــــــــــــــــــِ

دي     نـــــــــــــح ِه ِبـــــــــــــُ تـــــــــــــِ يـــــــــــــ  يـــــــــــــَخ عـــــــــــــلـــــــــــــ  حتـــــــــــــَِ (1)أُنـــــــــــــِ
 

  
.  يْعنِي على ُمْلِكه ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

  البَقاِء.؛ إالَّ السَّالَمة ِمَن الَمنِيَّة واآلفاِت ، فإنَّ أََحداً ال يَْسلَم ِمن الَمْوِت على ُطولِ  التَِّحيَّة وقيَل في قَْوِل ُزَهْير : إالَّ 

اء ؛ واْقتََصَر الَجوهِريُّ على الثانِيَِة. أَْبقاَك أَو َملََّككَ  ، أَي هللاُ  َحيَّاكَ  قَْولُهم :و  ، أَو َسلَّمَك ، الثَّالثَةُ عن الفرَّ

 َك.هللاُ وبَيَّاَك ، اْعتََمَدَك بالُمْلِك ، وقيَل أَْضَحكَ  َحيَّاكَ  قَْولُهم« : ب ي ي»وتقدََّم للمصنِِّف في 

م وأَْكَرم. أَْحيَاك هللاُ فقاَل : هو بمْنِزلَةِ  َحيَّاكَ  وُسئَِل َسلَمة بُن عاِصٍم عن  هللاُ أَي أَْبقَاك ِمثْل َكرَّ

رَك هللاُ.  وُسئَِل أَبو ُعثمان المازنيُّ عنه فقال : أَي َعمَّ

 ُك هلِل.هلِل : أَي البَقاُء هلِل ، أَو الُملْ  التَِّحيَّات وقاَل اللْيُث في قْوِلهم

اُء : يُْنَوى بها البَقاُء هلِل والسالُم ِمن اآلفاِت والُمْلُك هلِل ونحُو ذلك.  وقاَل الفرَّ

هلِل ، والمْعنَى السَّالماُت ِمن اآلفاِت ُكلِّها ، وَجَمعَها ألنَّه أَراَد السَّالَمةَ ِمن كّلِ  التَِّحيَّات الُمْلَك لَما قيلَ  التَِّحيَّة وقاَل خاِلُد بُن يزيٍد : لو كانت

 آفٍة.

 .عزوجلوقاَل القُتَيبيُّ : أَي األَْلفاُظ التي تدلُّ على الُمْلِك والبَقاِء ويُْكنى بها عن الُمْلِك فهي هلِل ، 

 وسائِِر أَْسباب الفناِء. (2)وقاَل أبو الَهْيثم : أَي السَّالُم له ِمن َجِميع اآلفاِت التي تَْلحُق الِعباَد ِمن الفناِء 

 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. : َدنَا منها ( 3)الَخْمسينَ  َحيَّاو

هُ. الُمَحيَّاو  ، كالُحَميَّا : جماَعةُ الَوْجِه ، أَو ُحرُّ

َجة ، على أنَّه قد ُرِوي ْعروفَةٌ. قاَل الَجوهِريُّ : يكوُن للذََّكِر واألُْنثى ، وإنَّما َدَخلَتْه التاُء ألنَّه واِحٌد ِمن ِجْنس ِمثْل بَطَّة وَدَجامَ  : م الَحيَّةُ و

ً  عن العََرِب : رأَْيت  أَي َذَكراً على أُْنثَى ، انتََهى. َحيَّة على َحيّا

، فلو كاَن ِمن  َحيَِويٌّ  بِن بَْهَدلَة َحيَّةَ  والدَّليُل على ذلَك قَْوُل العََرِب في اإلَضافِة إلى:  بعِضهم ؛ قاَل ِسْيبََوْيِه في قَْولِ  الَحياةِ  واْشتِقاقُه من

.  الواِو لكاَن َحَوِوّي كقَْوِلَك في اإلضافَِة إلى لَيَّة لََوِويُّ

ا َعيْ  الَحيَّةُ  قاَل بعُضهم : فإْن قُْلُت فهالَّ كانتِ  اءممَّ اء لظهوِر الواو َعْيناً في َحوَّ  ؟نُه واٌو اْستِدالالً بقَْولهم رُجٌل َحوَّ

اءو َحيَّة فالَجواُب أنَّ أَبا علّيِ َذَهَب إلى أنَّ  كَسبٍِط وِسبَْطٍر ولُْؤلٍؤ وآلٍل وَدِمٍث وِدَمثٍْر وِدالٍص وُدالِمٍص ، في قْوِل أَبي ُعثْمان ، وإنَّ هذه  َحوَّ

ا َعْينه والُمه يا آِن ،  َحيَّةٌ  َربَْت أُُصولُها واتَّفَقَْت َمعانِيها ، وكلُّ واِحٍد لَْفُظه َغْير لَْفِظ صاِحبِه فكَذِلكَ األْلفاَظ اْقتَ  اءوممَّ ا َعْينه واو والُمه  َحوَّ ممَّ

اء ياء ، كما أنَّ لُْؤلُؤاً ُرباِعيٌّ وآلٍل ثالثيٌّ ، لَْفظاُهما ُمْقتِرناِن وَمْعناهما ُمتَِّفقا ِن ، ونَِظيُر ذلَك قَْولهم ُجْبُت َجْيَب القَِميِص ، وإنَّما َجعَلُوا َحوَّ

ا َعْينه والُمه واوان من قِبَل أَن هذا هو األَْكثَر في َكالمِ  ا َعْينه واو والُمه ياء وإن كاَن يُْمِكن لَْفظه أن يكوَن ممَّ هم ، ولم يأِْت الفاُء والعَْيُن ممَّ

ي الْنِطوائِهوالالُم يا آت إالَّ  وايَِة ، ويجوُز أن يكوَن من التََّحّوِ ا ، وقد ذُِكَر في في قْوِلهم يَيَّْيُت ياًء َحَسنَةً ، على أنَّ فيه َضْعفاً ِمن طِريِق الّرِ

 حوي ، ويقاُل : هي في األْصل َحْيَوة فأُْدِغَمِت الياُء في الواِو وُجعلتا شديدة.

ُجِل إذا َطاَل ُعمُره وَكذا للمْرأَِة : : ما هو إالَّ  يقاُل : ال تَُموُت إالَّ بعََرٍض. ي الَحيَّة ، وذلَك لَُطوِل ُعمر َحيَّةٌ  وقالوا للرَّ  لطولِ  حية ، كأنَّه ُسّمِ

 .«الَحيَواتِ  ال بأَْس بقَتْلِ »الَحِديُث : ومنه ؛  ( 4)َحْيواتٌ و َحيَّاتٌ  ج ؛ حياتِه

 ، كتَنُّور : َذَكُر الَحيَّاِت. الَحيُّوتُ و

 قاَل األزهري التاُء زائَِدةٌ ألنَّ أَْصلَه الَحيُّو.

رُ   الذََّكَر ؛ وأَْنَشَد األْصمعيُّ : الَحيَّة وتَُؤنِّثُها ، فإذا قالوا الَحيُّوت َعنَوا الَحيَّةَ  وقاَل أَْيضاً : العََرُب تَُذّكِ
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__________________ 
 ويرو  : أ م هبا.« أسري هبا» ويروي :« أسرّيها»والتهذيب وفيه : « ِبند»اح : ( اللسان ويف الصح1)
 ( يف اللسان والتهذيب : العناء.2)
 .«اخلسا»( عن القاموس وابألصر 3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وَحَيواٌت.4)
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وَل و يــــــــــــــــــــــــــ  َة وا ــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــــ  ُر ا ــــــــــــــــــــــــــَ  أيحكــــــــــــــــــــــــــُ

وَل و     وَز َأو متـــــــــــــــــَُ جـــــــــــــــــُ ُ  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــُ (1)لـــــــــــــــــَح
 

  
اءٌ  َرُجلٌ و  .الَحيَّاتِ  : يَْجَمعُ  حاوٍ و،  َحوَّ

اء فهو فاِعٌل ِمن هذا البِناِء ، صاَرِت الواُو كْسَرةٌ كواِو الغاِزي والغاِلي ومن قالَ  ( 2)الَحيَّاِت حائّيِ  وقاَل األزهِريُّ : من قال لصاِحبِ   َحوَّ

ى في اْلتِوائِها ، وُكّل ذلَك تقولُه العََرُب.فهو على بِناِء فَعَّا  ل فإنَّه يقوُل اْشتِقاقهُ ِمن َحَوْيُت ألنَّها تُتََحوَّ

اي  (3)على فاِعٍل فهو جائٌِز ، والفَْرُق بَْينه وبيَن غاِزي أنَّ َعْيَن الِفْعل من حاِوي  (3)قاَل : وإن قيَل حاِوي  واٌو وعيَن الِفْعل من غاِزي الزَّ

 في أَْصِل البِناِء َحْويَةٌ. الَحيَّة نهما فْرق ، وهذا يجوُز على قَْوِل َمْن َجعَلفبَيْ 

 ، على التَّْشبيِه. : َكواِكُب ما بَْيَن الفَْرقََدْيِن وبَناِت نَْعٍش  الَحيَّةُ و

.، َحَكاه ِسْيبََوْيه عن الَخليِل عن  َحيَِويٌّ  والنِّْسبَةُ  ِمن العََرِب ، : قَبيلَةٌ  َحيٌّ و  العََرِب ، وبذلَك اْستُِدلَّ على أنَّ اإلضافَةَ إلى لَيَّة لََوِويٌّ

ا أَبو َعْمرٍو فكاَن يقوُل :و . َحيَيٌّ  أَمَّ  ولَيَيٌّ

ففي الِعباَرةِ َسْقٌط أَو كما َذَكَره المصنِّف ،  َحيّ  بن بَْهَدلَة بَْطن ِمن العََرَب ، كما هو نَّص ِسْيبََوْيه ، ال إلى َحيَّة * قُْلُت : وهذه النِّْسبَة إلى

ل.  قُُصوٌر فتأَمَّ

 ، بالكْسِر : بَْطناِن. ِحّيِ  بَنُوو

 .( 4)ِحّيِ  بَْطٌن ِمن العََرِب ، وكذلَك بَنُو َحّيِ  والذي في الُمْحَكم : وبَنُو

ي به لَكثْيرةِ الَحيَّاِت بِه. : ع. َمْحياةٌ و  هكذا هو َمْضبوٌط في النسخِ ، وكأنَّه ُسّمِ

ل ذلَك.وَوَجْدُت في كتاِب نَْصر بضّمِ الميِم وتَْشديِد الياِء وقاَل : ماَءةٌ ألْهِل النبهانية ؛ وقَْريةٌ َضْخَمةٌ لبَنِي واِلبَة ، ف  تأَمَّ

. ُمْحيِيَةو ُمْحيٌ  ي، فه َولَُدها َحيِيَ  النَّاقَةُ : أَْحيَتِ و  ال يَكاُد يَُموُت لها َولٌَد ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 ؛ نَقَلَه الَجْوهِريُّ عن أبي َعْمرٍو. َحيُوا ، فإن أََرْدَت أَْنفَُسهم قْلتُ  ماِشيَتُُهم أَو َحُسنَْت حالُها َحيِيَتْ  القَْوُم : أَْحيَىو

 أَو صاُروا في بعَد الُهزاِل ؛ َحيُوا وا فأَصابَْت َدوابُُّهم العُْشَب حتى َسِمنَْت ، وإن أَراُدوا أَْنفَُسهم قالواالقوُم إذا ُمِطرُ  أَْحيَى وقاَل أَبو زْيٍد :

 ؛ نَقَلَه الَجوهِريُّ أَْيضاً. ( 5)الِخْصبُ  ، وهو الَحياءِ 

واو  ، كتَنُّوٍر. َحيُّونَ و ، كَشبُّويَة ، َحيُّويَةَ و ، كغَنِيٍَّة ، َحيِيَّةَ و، كَكْيواٍن ،  َحْيوانَ و َحيَّةَ  َسمَّ

ل : بُن ربيعَةَ بِن سْعِد  َحيَّةُ وبُن بْكِر بِن ذُْهل ِمن بَني ساَمةَ ، قِديٌم جاِهِليٌّ ؛  َحيَّةُ وبُن بَهَدلَة ، الذي َذَكَره ِسْيبََويْه ، أَبو بَْطٍن ؛  َحيَّةُ  فمن األوَّ

َدةِ وَخطَّؤوه ؛ وُجبَْيُر بنُ  َحيَّةُ والصَّحابّيِ ؛  (6)بِن َحبَّان بِن َعجٍل ِمن أَْجداِد الفُراِت   بُن حابٍس َصحابيٌّ ، وَضبََطه ابُن أَبي عاِصم بالموحَّ

 َحيَّةَ  محمُد بُن حاِمِد بِن محمِد بنِ  البُخاِريُّ له ِروايَةٌ ؛ وأَبو أَحمدَ  َحيَّةَ  الثَّقَفيُّ عن المغيَرةَ بن شْعبَةَ واْبناه ِزياُد وعبُد هللِا ؛ والَحَسُن بنُ  َحيَّة

اِزي ؛ وأَْحمُد بُن الَحَسِن بِن إْسحاق بِن  َحيَّةَ  البُخاِريُّ أََخَذ عنه خلُف الخيَّام ؛ وصاِلُح بنُ  ِمن أَْجداِد أَبي بْكٍر محمِد بِن سْهٍل شيُخ تمام الرَّ

ٌث َمْشهوٌر بِمْصَر ؛ وآمِ  َحيَّة عتبَةَ بنِ  اِزي محّدِ . قيََّده 439األَْنصاِريُّ الّطلَيطليُّ َسنَة  َحيَّةَ  بِن إياس قِديمةٌ ؛ وأَْحمُد بنُ  َحيَّةَ  نَةُ بْنتُ الرَّ

بيُع. َحيَّةُ وَمْنصور ؛   بُن َحبيِب بِن شعيٍب عن أَبيِه وعنه اْبنه الرَّ

 َحيَّةَ  ؛ وأَبو َحيَّة ابُن أَبي يَْحيَى خاِلُد بُن َعْلقََمة تابِِعيُّوَن ، وعن الثالِث اْبنُه َحيَّةَ  الَواِدعّي ، وابُن قَْيس ، والَكْلبي ، وأَبو َحيَّةَ  وفي الُكنَى : أبو

 النميريُّ شاِعٌر واْسُمه الَهْيثُم ابنُ 

__________________ 
 ( اللسان واألو  يف الصحاح ا وبينهما :1)

 ألغفا  والتابوليدم  او 
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 ( يف التهذيب واللسان : حاٍي.2)
 .«حاوٍ »( يف التهذيب : 3)
 ( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : وكذا بنو حي ا أي ابلكسر وما قبله ابلفتح ا كذا ضبطه الشارح خبطه.4)
 ( يف القاموس جمرورة.5)
 : حي ان. 403/  1( التبصري 6)
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طََب يف ذِلَك ؛ وأَبوالر بيِض بِن  َبٌة ا وَأخح ِر : له صــحح  ودعاُن بُن  رٍز الَفزارِي  شــاِعُر فاِرَس ؛ وأَبو َحي ةَ  ُزرَاَرَة ا قاَ  ابُن انصــِ
يان ؛ وأَبو .( 1)َحي ة بُن َأيب حَيحَ   الِكنحِدي  شيٌخ لزايِد بِن عبِد ِ  ؛ وأَبو ِهال ٍ  َحي ةَ  ابُن اأَلسححم  َحي ةَ  الُكويف  ثَقٌة عن ُسفح

رٍم ؛ وزايُد بُن َأيب بََة بِن َخشح  شيٌخ للُبخارِي. َحي ةَ  َجد  ُهدح
ُل بالياِء األَخيَرةِ ، والثاني  َحيَّة َعْبد الوَهاِب بِن أَبي: : وِمن ظريِف ما يَْلتَبُس بهذا الفَْصل  (2)قاَل الحافُِظ  وَعْبد الوهاِب بِن أَبي َحبَّة ، األَوَّ

ل هو عبُد الوهاِب بُن عيَسى بن أَبيبا َدةِ ، فاألَوَّ ه َرَوى عن إْسحاِق بِن أَبي إْسرائيل ويَْعقوب بِن شيبَةَ  َحيَّة لموحَّ اُق قد يُْنَسُب إلى َجّدِ الَورَّ

اقاً للجاِحِظ وعاَش إلى رأِْس الثلثمائة ، والثاني هو عبُد الوهاِب بُن هبَةَ بِن أَبي َحبَّة  ه ، َرَوى عن أَبي وكاَن َورَّ العَطَّار وقد يُْنَسُب إلى َجّدِ

ا الثَّاني فَسيَأْتي للمصنِِّف في آ ان على َرأِْس الستمائِة ، وأَمَّ  خِر الَحْرف.القاِسِم بِن الحصيِن الُمْسنَد ، والزهَد وكان يَْسكُن حرَّ

 والثَّاِلُث : ِمن أَْسماِء النِّساِء.

ابُع : يأْتي ِذْكُره.  والرَّ

 : اسُم جماَعٍة. يُّونَ حَ و

اِل بعَْينِه وسلمعليههللاصلى النبيُّ  َشبَّه ِمن األْنصاِر ، ، بكْسِر التَّاِء الُمثَنَّاةِ من فَْوُق : َصحابيُّ  تِْحيَى أَبوو  أَبوو ، َذَكَره الحافُِظ ، ، َعْيَن الدَّجَّ

 ، أََحُدُهما يَْرِوي عن عثمان بن َعفَّان ، والثاني عن علّيِ واْسمه ُحَكْيُم بُن َسْعٍد. تابِِعيَّانِ  ؛ تِْحيَى

 عن أَبي ُهَرْيَرةَ ، وعنه َجْعفٌر بُن برقان. : تابِِعيُّ  تِْحيَى ُمعاِويَةُ بُن أَبيو

اُد بنُ و ثٌ  تُْحيَى َحمَّ ّمِ ، ُمحّدِ  عنه محمُد بُن إبراهيَم بِن أَبي العَْنبِِس.َرَوى عن عوِن ابِن أَبي ُجحيفَةَ ، و ، بالضَّ

ّمِ وفتْحِ الحاِء وَشّدِ الياِء : فَِقيهٌ  المرسيُّ ، تَُحيَّا محمُد بُن محمِد بنِ و اِسبِيَّةُ ؛  تَحيَّةُ و أََخَذ عنه ابن مسدى. بالضَّ بْنُت ُسلَْيماَن  تحيَّةُ والرَّ

ثتانِ   يم.، األُولى : شيخةٌ لُمْسلم بِن إبراهِ  ُمحّدِ

 بُن أَحمَد. (3)، وعنه بكيُر  عن يَِزيَد بن هارونَ  الَواِسطيُّ ، تَِحيَّةَ  يعقوُب بُن إِْسحاق بنو

 ماِلِك بِن ظالِم المرّي ؛ وأَْيضاً سْيُف َمْعقِل بِن ُخَوْيلد الُهَذلي وفيه يقوُل : ( 4): َسْيفُ  الَحيَّات ذُوو

اِت إاّل و  ُت ذا ا ـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــّ ر يـــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــَ

اِب     ــــــــــــَ ب ــــــــــــِش ا ــــــــــــُ ــــــــــــعــــــــــــي َر ال ــــــــــــِ َض َداب طــــــــــــَ ــــــــــــح (5)ألق
 

  
ي به على التَّْشبيِه.  ُسّمِ

إِذا كاَن نهايَةً في : ؛ ونَصَّ ابِن األَعرابّيِ  الواِدي ، أَو األَرِض ، أَو البَلَِد ، أَو الَحماِط ، أَي : داٍه َخبيثٌ  َحيَّةُ  فاُلنٌ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و

اَء :الدَّهاِء   والُخْبِث والعَْقل ؛ وأَْنَشَد الفرَّ

 كِمثحر َشيحطاِن اَ َماِط َأعحَرفُ 
 وأَْنَشَد ابُن الَكْلبي لرُجٍل من َحْضَرَمْوت :

ِر عـــــــــن خـــــــــلـــــــــد و  فـــــــــح  لـــــــــيـــــــــَ  يـــــــــفـــــــــرج ريـــــــــب الـــــــــكـــــــــُ

ــــــــــــــواِدي    ة ال ــــــــــــــ  ي ر إال  حــــــــــــــَ هــــــــــــــح ــــــــــــــظــــــــــــــه اجلــــــــــــــَ  أف

  
ة :؛ ق أَْحيَْيتُها ، كقَْوِلكَ  النَّاَر بالنَّْفخِ  حايَْيتُ و مَّ  اَل األْصمعيُّ أَْنَشَد بعُض العََرِب بيَت ذي الرُّ

هــــــــا  هـــــــــا إلـــــــــيـــــــــَك وحـــــــــايـــــــــِ عـــــــــح ُت لـــــــــه : ارحفــــــــــَ لـــــــــح  فـــــــــقـــــــــُ

را     دح ًة قــــــــــَ يــــــــــتــــــــــَ ه هلــــــــــا قــــــــــِ تــــــــــح ــــــــــَ تـ ــــــــــح َك واقـ (6)بــــــــــُروحــــــــــِ
 

  
 على الصَّالةِ ، بفتْحِ الياِء : أَي َهلُمَّ وأَْقبِل. َحيَّ و

.قاَل الَجوهِريُّ : فُِتَحِت الياُء لسكونِها   وسكوِن ما قَْبلها كما قيَل في لَيَت ولعلَّ
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 اسُم الِفْعل ولذلَك ُعلِّق َحْرُف الجّرِ الذي هو على به. فحيَّ  على الغَداِء والصَّالةِ : ائْتُوُهما ، َحيَّ  وفي الُمْحَكم :

__________________ 
 (.التبصري)( وقير ابن حبة ا وقير : ابن حبان 1)
 .405/  1( التبصري 2)
 .«بكر» 196/  1( يف التبصري 3)
 ( يف القاموس ابلرفض منونًة ا وأضافها الشارح فرفض التنوين.4)
 والتكملة. 388/  1( شرح أشعار اهلذليا 5)
 وصدره فيه : 176( ديوانه ص 6)

 فقلت له ارفعها إليك بروحها
 واملثبت كرواية اللسان والتكملة والتهذيب.
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على الخْيِر ، ولم يُْشتَق منه فِْعل ، قاَل ذِلَك اللْيُث ،  َحيَّ  على الغَداءِ  َحيَّ  ، ُمثَقَّلة ، يُْنَدُب بها ويُْدَعى بها ، فيُقاُل : َحيَّ  وقاَل األزهِريُّ :

وا إل ، «على الفاَلحِ  َحيَّ  على الصَّالة َحيَّ »حِديُث األَذان : ومنه َحثٌّ وُدعاٌء ؛  َحيَّ  وقاَل غيُرهُ : : يها وأَْقبِلُوا ُمْسِرِعْين ، وقيَل أَي َهلُمُّ

لُوا ؛ قاَل ابُن أَْحمر :  َمْعناُهما َعّجِ

ه  تــــــــــــِ قــــــــــــَ ــــــــــــح ه مــــــــــــا ابُ  رُفـ ــــــــــــُ بَل بحُت َأســــــــــــــــــــــــــح  أَنحشــــــــــــــــــــــــــَ

بـــــــــا     َب قـــــــــد َذهـــــــــَ مـــــــــوَ  فـــــــــِإن  الـــــــــركـــــــــح ي  ا ـــــــــُ (1)حـــــــــَ
 

  
 أَي َعلَيك بالُحموِل.

 وقاَل َشِمٌر : أَْنَشَد ُمحاِرٌب ألَْعرابّيِ :

ه و  َؤذِّنــــــــــــُ و مــــــــــــُ عــــــــــــُ دح ٍد يــــــــــــَ جــــــــــــِ  حنــــــــــــن يف َمســــــــــــــــــــــــــح

لـــــــــوا     فـــــــــَ وا ومـــــــــا غـــــــــَ وحا ومـــــــــا اَنمـــــــــُ عـــــــــالـــــــــَ ي  تـــــــــَ (2)حـــــــــَ
 

  
 قاَل : َذَهَب به إلى الصَّْوت نَْحو طاٍق طاٍق وغاٍق غاٍق.

 بسكوِن الهاِء. َحيَّْهلَ وَهْل كَصْه وَمْه ،  َحيْ وَهَل كَخْمَسِة َعَشَر ،  َحيَّ وَهالً على كذا وإلى كذا ،  َحيَّ وَهالً ،  َحيَّ و

: أَي َهلُمَّ ، وَهالً : أَي َحثِيثاً أَو أَْسرْع ، أَو َهالً : أَي اْسُكْن ، وَمْعناهُ أَْسِرْع عْنَد ِذْكِره  َحيَّ  أَي اْعَجْل ، وَهاَل : أَي ِصْلهُ ؛ أَو هال : َحيَّ و

 ؛ قاَل ُمزاِحُم : واْسُكْن حتى تَْنقِضيَ 

ٍة  يــــــــــــــ  طــــــــــــــِ ر  مــــــــــــــَ زحجــــــــــــــوَن كــــــــــــــُ ــــــــــــــُ اًل يـ هــــــــــــــَ ــــــــــــــ  يـ  حبــــــــــــــَ

قـــــــــــاِذُف     تـــــــــــَ ُ
ُهـــــــــــا املـــــــــــ ريح طـــــــــــااي ســـــــــــــــــــــــــَ

َ
(3)أَمـــــــــــاَم املـــــــــــ

 

  
 َهَل الصَّالةَ ، أَي ائِْت الصَّالةَ ، َجعَلَُهما اْسَمْين فَنََصبَهما. َحيَّ  وَزَعَم أَبو الخطَّاب أَنَّ العََرَب تقوُل :

 اْعَجْل. أَي َهَل بفاُلٍن : َحيَّ و َهالً بفاُلنٍ  َحيَّ وَهْل بفاُلٍن  َحيَّ  قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و

اِلُحونَ »في حِديِث ابِن َمْسعوٍد : و ْل بِذْكِره ، وُهما َكِلَمتَاِن ُجِعلَتا َكِلمةٌ  واْدُعهُ  واْبَدأْ به عليَك به أَي ، «َهالً بعَُمرَ  فحيَّ  إذا ذُِكَر الصَّ وَعّجِ

 واِحَدةٌ ؛ وَهال : َحثٌّ واْستِْعجاٌل.

ي : َصْوتاِن ُرّكباً ، ومْعنَى  أَْعِجْل. َحيَّ  وقاَل ابُن بّرِ

ْن فكأَنَّك قلَت : الَحثَّ ، جعلُوا التَّْنويَن َعلَماً على النَّ  َحيَّ  إِذا قلتَ  قاَل بعُض النحويين :و نَةً ، فكأَنََّك قلَت َحثّاً ، وإذا لم تُنَّوِ ِكَرةِ َهالً ، ُمنَوَّ

ن ، وإذا اْعتُِقد فيه التَّْعريُف ُحِذف ، إذا اْعتُِقد فيه التَّْنكير نُوِّ  حالُهُ من الَمْبنِيَّاتِ  َصوابه هذه وتَْرَكهُ َعلَماً للَمْعِرفَِة ، وكذا في جميع ما هذا

 التَّْنويُن.

تَْين بالفاِرِسيَّة ، فَسأَلَه ْل  قاَل أَبو عبيٍد : َسِمَع أَبو َمْهِديَّة رجالً ِمن العََجِم يقوُل لصاِحبِه : ُزوْد ُزوْد ، مرَّ أَبو َمْهِديَّة عنها فقيل له : يقوُل َعّجِ

ْل ؛ قاَل أَبو َمْهِديَّة  : فَهالَّ ، بال له : َحيََّهلََك ، فقيل له : ما كاَن هللاُ ليَْجَمَع لُهم إلى العََربيَِّة العََجِميَّة. َعّجِ

 منه ؛ نَقَلَه الِكسائيُّ وأَْنَشَد : ال َمْنعَ  ، أَي عنه َحيَّ  ال يقاُل :و

ُه و  يــــــــــــاِن فــــــــــــإنــــــــــــ  يــــــــــــا ابلــــــــــــبــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ُك يـ نح يــــــــــــَ  مــــــــــــَ

ُه وال حـــــــــَ     ـــــــــح ن ي  عـــــــــَ ر ال حـــــــــَ قـــــــــِ عـــــــــح و مـــــــــَ ـــــــــُ (4)َددح أَب
 

  
اُء : َمْعناهُ ال يَُحدُّ عنه شي  ٌء : وَرواهُ :وقاَل الفرَّ

بَُلوين ابلَبياِن فإن ه  فإنح َتسح
 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. ( 5)الَحقَّ من الباِطلِ  ، أَي من اللَّّيِ  الَحيَّ  ال يَْعِرفُ  فالنٌ و

 َمْوِضِعه.وَكذِلَك الَحّو ِمن اللّّوِ ؛ وقد ذُِكَر في 

 ؛ قاَل : يُْضَرُب هذا لألَْحمِق الذي ال يَْعِرُف شيئاً. ال يَْعِرُف الَحِويَّةَ من فَتِْل الَحْبلِ  الَحِويَّةُ ، واللَّيُّ فَتُْل الَحْبِل ، أَي الَحيُّ  أَو

 ؛ قالَهُ ابنُ  تِْحيَاة ، الواِحَدةُ  بالتَّحايِي نزلَ ، وُربَّما َعَدل القََمر عن الَهنعَِة ف : كواِكُب ثالثةٌ ِحَذاَء الَهْنعَةِ  التَّحايِيّ و
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__________________ 
 و ا مبعىن.« نضبا»( اللسان والتكملة واألساس والتهذيب. ويرو  : 1)
 ( اللسان والتكملة وعجزه يف التهذيب.2)
 .«سريهن تقاذف»( اللسان والتهذيب وفيه : 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
ه.  ( وفسر ابن دريد يف اجلمهرة عل  ما نقله السيوطي عل  ايئية ابن الفارض : ا ي من الكالم : ابلذي يفهم ا واللي : ابلذي ال يفهم ا ا5)

 (.هامش القاموس)نقله نصر 
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ََجر ِة وَتوابِض الَعي و  ا وكــان أَبو زايٍد الِكاليّب يقو ُ 
ة ا وهُتحَمز  الت حــاِيي : قتيبــََة يف أدِب الكــاتــِِب ؛ وهي بَا امل عــَ هي اهلَنـح

 .الت َحائي فُيقاُ  :
 .تِْحياة وقاَل أَبو حنيفَةَ : بهنَّ ينزُل القََمُر ال بالَهْنعَِة نَْفِسها ، وواِحُده

ي : فهو على هذا تِْفعَلَةٌ كتِْحلَيَة ِمن األَْبنِيَة ، وَمنَْعناهُ من فِْعالةٍ كِفْرهاةٍ  تََكلٌُّف إِلْبداِل الياِء  حيو (2)نَّ تحي مهمٌل وأَنَّ َجْعلَه أَ  (1)قاَل ابُن بّرِ

ِمن أَْنواِء الَجْوزاِء ، وكيَف كاَن فالَهْمز في َجْمِعها شاذٌّ من  ( 4)الَحياءِ  ، فإنَّ نََوَءها كثيرُ  الَحياءِ  دوَن أَْن تكوَن أَْصالً ، فلهذا َجعَْلناها ِمن (3)

بفَِعيلَة ، فكما قيَل تََحِويٌّ في النََّسِب قيَل تَحائِيٌّ  تَِحيَّة جَهِة الِقياِس ، وإن صحَّ به الّسماع فهو كَمصائَِب وَمعائَِش في قَراَءة خارَجةَ ، ُشبَِّهت

 ُل.حتى كأَنَّه فَِعيلةٌ وفَعائِ 

 لدهائِِه. الواِدي : األََسدُ  َحيَّةُ و

 َطويلَةُ العمِر كما تقدََّم. الَحيَّة فلُطوِل عمِره لَقَّبُوه بذلَك ، ألنَّ  َمِلٌك َملََك أَْلَف عامٍ  َزَعُموا أنَّه الَحيَّةِ  ذُوو

 ؛ َذَكَره ابُن إْسحاق. ( 5)وسلمعليههللاصلىَسيََّرهُ النبيُّ  ِد المطَِّلِب ،بِن عبْ  َغزاهُ ُعبَْيدةُ بُن الحاِرثِ  أَْسفَل ِمن ثنيِة الَمَرة : ماءٌ  األَْحياءُ و

عيِد ، قُْرَب ِمْصرَ  ؛ َصوابُه عدَّةُ قُرًى ؛ ع أَْيضاً : األْحياءُ و  الحيُّ والَكبيُر  الحيُّ  ، وهي يُضاُف إلى بَني الَخْزَرجِ  على النَّيِل من جَهِة الصَّ

  الفْسطاِط نَْحو َعشَرةِ فَراِسَخ ، قالَهُ ياقوت.الصَّغيُر وبَْينها وبينَ 

از البَْغداِديُّ ، َحيََّوْيه بن محمُد بُن العباس بِن َزكريَّا أَبو ُعَمرَ و ثٌ  الخرَّ عبُد المِلِك بُن  أَبو الَمعالي وإماُم الَحَرَمْينِ  شهيٌر ؛ كعَْمَرَوْيه ، ُمحّدِ

، وتُوفي  476َسنَة  (6)الجوينيُّ ، وشْهَرتُه تُْغنِي عن ِذْكِره ، تَفَقَّه على أَبيِه وغيِرِه ، تُوفي بنَْيسابُوَر  َوْيهَحيَّ  عبِد هللِا بِن يوسَف بِن محمِد بنِ 

خ الِحجاِز تُوفي ، وقد تَفَقَّه على أَبي الطيِِّب الصَّعلوكّي وأَبي بْكٍر القفَّال ، وأَُخوه أَبو الَحَسِن عليُّ بُن عبِد هللِا الُملَقَّب بشي 434بها أَبُوه َسنَة 

 َرَوى عن شيوخ أَِخيِه. 465َسنَة  (7)

 .366النَّْيسابُوِريُّ ثم الِمْصِريُّ أَحُد الثِّقَاِت َرَوى عن النّسائي تُوفي َسنَة  َحيََّوْيه عبِد هللِا بِن زكريَّا بنِ أَبو الَحَسِن محمُد بُن  وفاتَهُ : *

 َرَوى عنه يَزيُد بُن أَبي حبيٍب. ثٌ : ُمحدِّ  ُحيَيَّةَ  وَمْعَمُر بُن أَبي بِن عبِد هللِا ابِن َعْمرِو بِن العاص ؛ ، كُسَميَّةَ : واِلَدةُ َعْمِرو بِن ُشعَْيبِ  ُحيَيَّةُ و

أَو ِكالُهما بالخاِء ،  أَبو شيخ الُهتائي ، حدََّث عن األخيِر بْكُر بُن سواَدةَ الِمْصرّي ، بُن خاِلدٍ  َحْيوانُ و، كَكْيواَن ؛  َحْيوانَ  صاِلُح بنُ و

ثاِن.  ُمحّدِ

َكةَ ، إلى بَْيعِ  الَحيَوانيُّ  سْعِد الّدجاجيُّ  (8)بِن  َسْعُد هللِا بُن نَْصر أَبو الَحَسنِ و ةً ، شيٌخ فاِضٌل واِعٌظ َسِمَع  ، الَحيَوانِ  ، محرَّ وهو الّطيوُر خاصَّ

احِ وأَبا َمْنصوٍر الخيَّاط ، وعنه الّسمعانيُّ ، ُوِلَد في َرَجَب َسنَة  وابُن  َسِمَع من قاِضي الَماِرْستان ؛ واْبنُهُ محمدٌ  .480أَبا الَخطَّاب بن الجرَّ

ثوَن. بُن الَحَسِن ؛ خيِه عبُد الحقِّ أَ   ُمحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .الَحياةِ  : َمْفعٌَل ِمن الَمْحيَا

ماِن والَمكان.  الَمحايِي وَمَماتِي ، والَجْمعُ  َمْحيايَ  وتقوُل : َطِريّاً  ِمن النَّباِت : ما كانَ  الَحيُّ و؛ َذَكَره الَجوهِريُّ ، ويَقَُع على الَمْصَدِر والزَّ

.  يَْهتَزُّ

 : الُمْسلُم كما قيَل للَكافِِر َميٌِّت. الَحيُّ و

__________________ 
 ( يف اللسان : كعزهاٍة.1)
 .«جعر»( عن اللسان وابألصر 2)
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 ( يف اللسان : التاء.3)
 ( يف اللسان : كبري ا يا.4)
 ليست يف القاموس.« تعاىل»( لفظة 5)
 قيد وفاته اب روف : سنة مثان وسبعا وأربعمئة.« اجلويين»( يف اللباب 6)
 قيد وفاته اب روف : سنة ثالث وستا وأربعمئة.« اجلويين»( يف اللباب 7)
 ( يف اللباب : سعيد.8)
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َرِت اآليَةُ :  الَحياةُ و  ، أَي ليَس عْنَده نَْفٌع وال َخْير. َحياةٌ  لفالنٍ  ؛ ومنه قْولُهم : ليسَ  (1) (َوَلُكْم يف اْلِقصاِص َحياة  ): الَمْنفَعَةُ ؛ وبه فُّسِ

 .َحياتُها الناِر : َحيَاو، فهي َحيَّة ، كما تقوُل : ماتَْت فهي َمْيتَة.  َحيَاة وقاَل أَبو حنيفَةَ : َحيَّت النار تََحيُّ 

ي :  َؤلّي :فالٍن نَْفُسه ؛ وأَْنَشَد أَبو الَحَسِن ألبي األَْسود الدُّ  َحيُّ  وقاَل ابُن بّرِ

اً  نـــــــــــــــّ ـــــــــــــــنـــــــــــــــاِس مـــــــــــــــَ د  ال ٍر َأشـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــو حبـــــــــــــــَح  أَب

ريَةح     غـــــــــــــِ
ُ

يِّ أيب املـــــــــــــ َد حـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ا بـ نـــــــــــــَ ـــــــــــــح يـ لـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ

  
اء في مثِْله :  أَي بَْعَد أَبي الُمِغيَرةِ ، وأَْنَشَد الفرَّ

ين زايٍد  ُه بـــــــــــــــــــــــَ َح اإِللـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ  َأال قـ

مـــــــــــــاِر و     َح ا ـــــــــــــِ بـــــــــــــح ُم قــــــــــــــَ يـــــــــــــهـــــــــــــِ ي  أَبـــــــــــــِ (2)حـــــــــــــَ
 

  
 .(3)أَي قَبََح هللاُ بَني ِزياٍد وآباَءُهم 

 فاُلٍن ، أَي في َحياتِِه. َحيُّ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : أَتانا

 فالٍن يقوُل كذا ، أَي َسِمْعته يقوُل في حياتِِه. َحيَّ  وَسِمْعتُ 

 األرُض أَي اْستُْخِرَجت. أُْحيِيَتِ  وقاَل أبو َحنيفَةَ :

ً ا بتأْثِيِر شيالَمواِت : ُمباَشَرته إْحياءُ و  الَميِِّت. بإِْحياءِ  ٍء فيها ِمن إحاَطٍة أَو زرع أَو عماَرةٍ ونَْحو ذلَك تَْشبيها

 اللْيِل : السََّهُر فيه بالِعباَدةِ وتَْرك النَّْوِم. إحياءُ و

ويقولون كيف أنت  الحياةِ  بال كسر جمع الحيُّ واً أَي صافيةُ اللّوِن لم يَْدخلها التفسير بُدنُّوِ المِغيِب كأنه َجعََل مغيبها لها موت حيةٌ  والشمسُ 

ً  أَْهلَك ، أَي كيَف من بَِقَي منهم َحيَّةُ  وكيف  .َحيّا

 ؛ ومنه قوُل ماِلِك بِن الحاِرِث الكاِهِلّيِ : َحيَواتٌ  فَجْمعُه َحيٌّ  وكلُّ ما هو

ييف  ايت مَث  حــــــــــــــــــَ و جنــــــــــــــــــََ جــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــح  فــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــَ

اُح     نــــــــــــَ َ  لــــــــــــه جــــــــــــَ يــــــــــــح واِت لــــــــــــَ يــــــــــــَ (4)مــــــــــــَن ا ــــــــــــَ
 

  
ى هللاُ داَر اآلِخَرة ً  وَسمَّ ً  ألنَّ كلَّ َمْن صاَر إلى اآلِخَرةِ لم يَُمْت ودامَ  َحيَوانا ا في الناِر. َحيّا ا في الجنَِّة وإمَّ  فيها إمَّ

 بإِْذِن هللِا تعالى. َحيِيَ  : َعْيٌن في الجنَِّة ، ال تصيُب شيئاً إالَّ  الَحيَوانُ و

 : اسُم رُجٍل ، وقد َذَكَره المصنُِّف في حوي. َحْيَوةُ و

.  وإنَّما لم يُْدَغم ألنَّه اسٌم َمْوضوٌع ال على َوْجِه الفْعِل ؛ قالَهُ الَجوهِريُّ

بيعِ : ما َحيَاو  به األْرُض ِمن الغَْيِث. تَْحيَى الرَّ

 ِث.بالغَيْ  أَْحيَاها هللاُ األرَض : أَْخَرَج فيها النَّباَت ، أَو أَْحيَىو

ٌ  ُمَحيِّيٌ  ورُجلٌ   .التِّحيَّةِ  ِمن ُمَحيِّيَةٌ  ، واْمرأَة

 في الفََرِس حيُث يَْنفِرُق تْحَت الناِصيَِة في أَْعلَى الَجْبَهِة. الُمَحيَّا ودائَِرةُ 

بَه يَْستَحي إِنَّ هللاَ »في الحِديِث : وِمن كذا : أَنَف منه ؛  اْستَحىو ليَس الُمراُد به اْنِقباض النَّْفس إذ هو تعالى  ، «ِمن ِذي الشَّيبِة الُمْسلم أَْن يعذِّ

اغُب. ه عن ذلَك وإنَّما هو تَْرك تَْعِذيبِه ؛ قالَهُ الرَّ  ُمنَزَّ

 .الَحياةِ  نمن َضّبِ مِ  أَْحيَىو،  الَحياءِ  من ُمَخدََّرة وُهما ِمن أَْحيَىومن الَهِدّيِ  أَْحيَى ويقاُل : فالنٌ 
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ى قُِلبَْت واُوه ياًء ،  الَحيِّيِ  على طريِق التَّْمثيِل ، ألنَّ ِمن شأْنِ  الَحياءِ  منه : اْنقَبََض واْنَزَوى ، َمأُْخوذٌ ِمن تََحيَّىو أَن يَْنقَبَض ، أَو أَْصله تََحوَّ

 وهو الَجْمُع ، كتََحيَّز من الَحْوِز. الَحّيِ  ، ِمن (5)أَو تَفعَل 

اج ، أَي ذات َمْحياةٌ  أَْرضٌ وَ  . َحيَّات وَمْحواةٌ أَْيضاً ، َحَكاه ابُن السّرِ  ، نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

ّبِ فتأُْكُل ِحْسلَها وتسُكنُ  َحيَّةٍ  : يقولوَن : هو أَْبَصُر ِمن َحيٍَّة ، لحدَّةِ بََصِرها ، وأَْظلَم ِمن الَحيَّةِ  وِمن األْمثاِل في  ؛ ألنَّها تأْتِي ُجْحر الضَّ

 ُجْحَرها.

ً  َحيَّةُ  وفالنٌ   الواِدي : إذا كاَن َشِديَد الشَِّكيمة حاِميا

__________________ 
 .179( سورة البقرة ا اآية 1)
 (.حاشية التهذيب)( اللسان والتهذيب ا وهو ليزيد بن مفري ا 2)
 ( يف اللسان والتهذيب : وأابهم.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 تفيعر.( اللسان : 5)
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وايّن : َحي ةُ   َوحَزتِه ؛ وُهم َبِض الَعدح  األرِض ؛ ومنه قوحُ  ذي اإِلصح
وا  دح يِّ مـــــــــــــــــــــــنح عـــــــــــــــــــــــَ ِذيـــــــــــــــــــــــَر ا ـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــــــَ

َة األرِض     يــــــــــــــــــــــ  وا حــــــــــــــــــــــَ (1)َن كــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــُ
 

  
 أَراَد : أنَّهم كانُوا ذِوي إِْرٍب وِشدَّةٍ ال يَُضيِّعوَن ثَأْراً.

 ، إذا كاَن ُمتََوقِّداً َشْهماً عاِقالً ؛ وَمرَّ شاِهُده في خشش. َحيَّةٍ  ويقاُل : رأُْسه رأْسُ 

 : أَي شجاٌع شِديٌد. (2)َذَكٌر  َحيَّةٌ  وفالنٌ 

 : أَي أَْهلََكه. الَحيَّاتِ  وَسقاهُ هللاُ َدمَ 

 وَعقاِرَب إذا َوَشى به كاتِبُه إلى ُسْلطاٍن ليُوقِعَه في َوْرَطٍة. َحيَّاتٍ  ورأَْيُت في كتابِه

ْزِريَِة على الذي يَْستَحق ما ِوي عن زْيِد بِن َكثَْوة : ِمن أَْمثاِلهم : َحْيٍه ِحماِري وِحَماَر صاِحبي ، َحْيٍه ِحماِري َوْحِدي ؛ يقاُل َذلَك عْنَد المَ ورُ 

 ال يَْملُك ُمكابََرةً وُظْلماً.

 ؛ عن ابِن حبيٍب ِمن تَْذكَرةِ أَبي علّيِ. الَحيَّة تَِوياً مثْلَ ِمن ِسماِت اإِلبِل : َوْسٌم يكوُن في العُنُِق والفَخِذ ُملْ  الَحيَّةُ و

ي. الَحيَا وبَنُو  ، َمْقصوراً : بَْطٌن ِمن العََرِب ؛ عن ابِن بّرِ

أَميُر األَْنَدلُِس قُتَِل  الَحيَاِويُّ  الَخْوالنيُّ ، َشِهَد فتَْح ِمْصَر ؛ والسمُح بُن ماِلكٍ  الَحيَاِويُّ  * قُْلُت : ِمن َخْوالَن ، ومنهم : عبُد هللِا بُن أَبي َطْلَحةَ 

ٌث. حّيِ  ؛ والَحَسُن بُن صاِلحِ بنِ  103بها َسنَة   ُمحّدِ

وا ً  وَسمَّ  بُن أَْخَطَب وغيُرهُ. ُحيَيُّ  ، كُسَمّيِ ، منهم : ُحيَيّا

ِ  وبَنُو  : قَبيلَةٌ. ُحيَّي

ُرَك ِبُغالم  اْْسُُه ََيْىي): أَْسماٌء ؛ وقْولُه تعالى :  َحيَّانو، بالكْسِر ،  ِحيو يَْحيَىو  .(3) (ِإاّن نُ َبشِّ

اه بذلَك ِمن حيُث أَنَّه لم تُِمتْه الذّنوُب كما أَماتَْت كثيراً ِمن ولِد آَدَم ، ال  اغُب : نَبَّه على أَنَّه َسمَّ فقط ، فإنَّ هذا  أَنَّه كاَن يُْعَرف بذلكَ قاَل الرَّ

 قَِليل الفائَِدةِ ، انتََهى.

اني وليٌّ َمْشهوٌر. وأَبو حياةُ و  : شيُخ العَربيَِّة بِمْصَر َمْشهوٌر. حيَّان بُن قَْيٍس الحرَّ

 ي َمْوِضِعه.، وإن كاَن ِمن الحين فقد تقدََّم ف الَحياةِ  شيٌخ ألبي يَْعلى الَمْوِصليُّ إِْن كاَن ِمن َحيَّان وموَسى بُن محمِد بنِ 

 : نَْخلة منجبة. الحيانو

الذي يُْضَرُب الَمثَُل به في الَوفَاِء ، َضبََطه ابُن ُدَرْيِد  ِحيَا السََّمْوَءُل بُن عاِدياء بن: القَُشْيريُّ ، بالمّدِ ، وبالكْسِر َمْقصوراً  الحياءِ  وسواُر بنُ 

 في االْشتِقاِق.

 : ُكْنيَةُ الَمْوِت. يَْحيَى وأَبو

 : قَريَةٌ بِمْصَر في البحيَرةِ. يحيى أبي وكفر

ْكر ، عاميَّة. المحياو  : َمْشهُد الذِّ

 : ظربان بأَبانين عن نصر. المحياتانو

ّمِ : ُكْنيَةُ رُجٍل ، والتاء ليَست بأَْصِليَّة. تُْحياة وأَبو  ، بالضَّ

 ، في الداهي الَخبِيِث. ُحيَيَّة إالَّ  الَحيَّة وِمن أَْمثاِلهم : ال تَِلدُ 

اغُب. ، «َحيِيُّ  إنَّ هللاَ »يُْرَوى : و  أَي تاِرٌك القَبَائِح ، فاِعٌل للَمحاِسِن ، نَقَلَه الرَّ
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 أَْرٍض : ِمن َجبَلَْي طيِّيٍ. َحيَّةُ و

اُء عن بعِض العََرِب وأَنْ  َحيَا ويقال :  َكَره اللْيُث.الناقَِة ، بالقَْصِر : لُغَةٌ في المّدِ ؛ نَقَلَه الفرَّ

 املعجمة مع الواو والياء فصل اخلاء
. النَّارُ  َخبَتِ و : [خبو]  ؛ وعليه اْقتََصَر الَجوهِريُّ

كعُلُّوِ ؛ وعليه ،  ُخبُّواً و ؛ بفتْحٍ فسكوٍن ، تَْخبُو َخْبواً  ِحدَّةُ النَّاقَةِ  َخبَتْ  ؛ وفي األخيَرتَْين َمجاٌز ؛ يقاُل : الَحْرُب والِحدَّة كذاو زاَد ابُن ِسيَده :

 َسَكنَْت. اْقتََصَر الَجوهِريُّ ؛

حاحِ :و  َطِفئَْت. في الّصِ

 .خابِيَةٌ  زاَد ابُن ِسيَده : وَخَمَد لَِهيبُها ، وهي

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 واألصر كاللسان.« وهو حية ذكر : للشهم»( يف األساس : 2)
 .7( سورة مرمي ا اآية 3)
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 .تَْخبُوا ، وأَراُدوا : تَْخبُو ؛ قيَل : َمْعناه َسَكَن لَِهيبُها ؛ وقيَل : َمْعناهُ كلَّما تََمنَّوا أن (1) (ُكلَّما َخَبْت ِزْدانُهْم َسِعْياً )ومنه قْولُه تعالى : 

 وأَْخَمْدتُها ؛ ومنه قْوُل الُكَمْيت : أَْطفَأْتُها أَنا : أَْخبَْيتُهاو

راٌر واو  ا ضــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــ  ٌب مـــــــــــــِ مـــــــــــــاُه وحـــــــــــــاجــــــــــــِ نـــــــــــــَ  بــــــــــــــح

يب     خـــــــــــح
ُ

كـــــــــــارِِم ال املـــــــــــ
َ

رياِن املـــــــــــ ُج نـــــــــــِ َؤجـــــــــــِّ (2)مـــــــــــُ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 لََهبُه : أَي َسَكَن فَْوَر َغَضبِه ؛ وهو َمَجاٌز. َخبَا

 يكوُن من َوبٍَر أَو ُصوٍف. ، األَْخبيةِ  ، واِحدُ  ، كِكساٍء ِمن األَْبِنيَةِ  الِخباءُ  ي : [خبي]

ةً.  وقاَل ثَْعلَب عن يَْعقُوب : ِمن الصُّوِف خاصَّ

 َشعٍَر. ِمن أَو

حاحِ : وال يكوُن ِمن َشعٍَر ، وهو على َعُموَدْين أَو ثاَلثٍَة وما فَْوق ذلَك فهو بَْيت ، انتََهى.  وفي الّصِ

 ِمن َشعٍَر أَو ُصوٍف وهو دوَن الَمَظلَِّة. الِخباءُ  وقاَل ابُن األعرابّيِ :

ل.فالمصنِّ   ُف نََظر إلى قْوِل ابِن األعْرابّيِ. والَجوهِريُّ لم يصّح عْنَده ذلَك فقاَل : وال يكوُن من َشعٍَر ، فتأمَّ

 .«فقُّوِضَ  بِخبائِه فأََمرَ »في حِديِث االْعتِكاِف : و

 قاَل ابُن األثير هو أَحُد بيوِت العََرِب ِمن َوبٍَر أَو ُصوٍف.

 ه يُخبأ فيه ، إالَّ أَنَّ العََرَب تََرَكت الَهْمَزة فيه.الَهْمُز ألنّ  الِخباءِ  وأَْصلُ 

 ِخباًء. أَي َجعَْلته إِخباء ِكسائي أَْخبَْيتُ و

حاحِ :  ونََصْبتُهُ. ؛ زاَد غيُرهُ : َعِمْلتُهُ  : إذا تَْخبِيةً  َخبَّْيتُهُ  َكذِلكَ و،  تََخبَّْيتُهو أَْخبَْيُت الَخباءَ  وفي الّصِ

، أَي َدَخْلُت فيه ؛  : نََصْبتُهُ وَدَخْلتُهُ  اْستَْخبْيتُهُ و أَْيضاً. تََخبَّْيتوإذا أََرْدت الَمْصَدَر إذا َعِمْلته  الِخباِء أَْخبَْيت إْخباءً  اُل ِمنوقاَل الِكسائيُّ : يق

حاحِ  ةِ والشَّعيَرةِ في السُّْنبُلَةِ  الِخباءُ و كما في الّصِ  ؛ وهو َمجاٌز. أَْيضاً : ِغشاُء البُرَّ

 ، وهي إْحِدى مناِزِل القََمر وتُْعَرُف باألَْخبيِة. َكواكُب ُمْستَِديَرةٌ  الِخباءُ  ِمن المجاِز :و

 ، على التَّْشبيِه. َظْرٌف للدُّْهنِ  الِخباءُ  ِمن المجاِز :و

 على الجاَدةِ ، وهو إلى الشَّاِم أَْقَرُب ؛ قالَهُ نَصر. َن الُكوفَِة والشَّامِ ، كغَنِّيِ : ع بي َخبِيٌّ و

وت لبَنِي َحْنَظلَةَ وتِميٍم  َخْبراواِن في الُمْلتَقَى (3)َمْعتوم  َخبِيٌّ والوالجِ  َخبِيُّ و ، نَقَلَهُ نَْصر ، قاَل : ع قُْرَب ذي قارِ  أَْيضاً :و ِمن جراد والمرُّ

(4). 

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 .أَْخبِيتِهم نََشأُْت في: . يقاُل أْخباءٌ و، بغيِر َهْمٍز ،  األَْخبِيةُ  : الِخباءِ  َجْمعُ 

 يريُد َمْنَزلَها. ، «أنَّه أَتَى ِخباَء فاِطَمةَ وهي بالمدينَةِ »الحِديُث : ومنه في المناِزِل والمساِكِن ؛  الِخباءُ  وقد يُْستَْعملُ 

 النَّْوِر : ِكماُمهُ ؛ وهو على الَمثَِل. ِخباءُ و

. الخابِيَةُ و  : الحبُّ ، وأَْصلُه الَهْمز ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

. َختَاو : [ختو]  : أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ
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تَغَيَّر لَْونَه  اْنَكَسَر من ُحْزٍن أَو : إذا رأَْيته يْختُو َختْواً  الرُجلُ  َختَا وفي اللِّساِن :
 ؛ قالَهُ اللْيُث. فََزعٍ أَو َمَرٍض فتََخشَّعَ  ِمن (5)

 ُرباِعيّاً. كاْختَتَى

 َمْفتُوٌل ُهْدبَه. َمْختُوٌّ  ثَْوبٌ  فَتََل ُهْدبَهُ ، فهو َختْواً  الثَّْوبُ  َختَا قاَل ابُن ُدَرْيٍد :و

ً  َختَاو  وَرَدَعهُ. َكفَّهُ عن األَْمرِ  : َختْواً  فالنا

__________________ 
 .97( سورة اإلسراء ا اآية 1)
 ( اللسان.2)
 ( يف معجم البلدان : معتور.3)
 ( يف ايقوت : لبين حنظلة من متيم.4)
 .«فري»( عن القاموس وابألصر 5)
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ُجُل : أَْختَىو  باَع َمتاَعهُ َكْسراً ثَْوباً ثَْوباً. الرَّ

 لَْونُه إذا تَغَيَّر من فََزعٍ أَو َمَرٍض. َختَا ، وهو ِمن : النَّاقِصُ  الُمْختَتيو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : هو الخاتُِل ، قاَل أَْوُس : الخاتي

د رِي لــــــــــــــه  يــــــــــــــًا يــــــــــــــَ ــــــــــــــيــــــــــــــه خــــــــــــــاتــــــــــــــِ ِدب  إل  يــــــــــــــَ

ُر     رحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــُ ِه وهــــــــــو يـ ــــــــــِ ي َرُه يف َرمــــــــــح قــــــــــِ ــــــــــفــــــــــح ــــــــــي (1)ل
 

  
َر قَْوُل جريٍر : خاتٍ  وليلٌ   : شديُد الظُّْلَمِة ؛ وبه فُّسِ

ر تح و  خـــــــــــــــــَ رِي  هبـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح رت  املـــــــــــــــــِ  خـــــــــــــــــَ

فـــــــــــــا والـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــُر خـــــــــــــايت      عـــــــــــــلـــــــــــــ  أُمِّ الـــــــــــــقـــــــــــــَ

  
ي.  نَقَلَهُ ابُن بَّرِ

 الذَِّليُل. الُمْختَتِي وقاَل اللْيُث :

 ِن الطُّفَْيل :وقاَل األَْصمعيُّ في الَمهموِز : اْختَتَأَ َذلَّ ، وأَْنَشَد لعاِمِر اب

جي و  لــــــَ وح ُت صــــــــــــــــــــَ مِّ مـــــــا ِعشـــــــــــــــــــــح ــــــعــــــَ جِي ابــــــُن ال ــــــَ ت  ال لــــــَح

دِّدِ و     هــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ
ُ

لــــــــــــِة املــــــــــــ وح نح صــــــــــــــــــــــــــَ جِي مــــــــــــِ تــــــــــــَ  ال َأخــــــــــــح

  

ه و  تــــــــــــــــــــُ دح ه َأوح َوعــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــُ دح عــــــــــــــــــــَ  إيّنِ وإن َأوح

ِدي     وحعـــــــــِ ُز مـــــــــَ جـــــــــِ نـــــــــح ُف ِإيـــــــــعـــــــــاِدي ومـــــــــُ لـــــــــِ خـــــــــح ُ
(2)ملـــــــــ

 

  
 ذِلَك في الَهْمزةِ ؛ وقاَل الشَّاِعُر :وقاَل : إنَّما ترَك َهْمَزه َضُروَرةً ، وقد َسبََق 

تح  تـــــــَ تــــَ ُف واخـــح يـــح ُه الســـــــــــــــــ  َزعـــــــًا َأنح َعضـــــــــــــــــــــ  تح جـــَ  بـــَكـــــــَ

ِر ابـــــــِن حـــــــازِمِ     تـــــــح نحصـــــــــــــــــــــوٍر لـــــــقـــــــَ ُم بـــــــُن مـــــــَ يـــــــح لـــــــَ  ســـــــــــــــــــــُ

  
 للعُقاِب إذا اْنقََضْت. الخاتَيَةُ  : اْنقَضَّ ، وهو َمْقلوُب خات ؛ ومنه َختَا يَْختُو َختْواً و

. الخاتِيَةُ  ي : [ختي]  : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

 العُقاُب. وقاَل ابُن ِسيَده : هي

 وقاَل غيُرهُ : هي ِمن الِعْقباِن التي تَْختَاُت ، وهو َصْوُت َجناَحْيها وانِقضاِضها.

ْت. خاتَتْ و َختَتْ  وقد  إذا اْنقَضَّ

ُجُل : ( 3)أختىو  ؛ يائِيَّةٌ واِويَّةٌ. حِوهاتَغَيََّر لَْونُهُ من َمخافَِة ُسْلطاٍن ون الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الطَّْعُن الِوالُء ، عن ابِن األْعرابّيِ. الَختْيُ 

. الَخثَْوةُ و : [خثو]  : أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ

 أَْسفَُل البطِن إذا كاَن ُمْستَْرِخياً. وقاَل ابُن ُدِرْيٍد : هو

ٌ  يقاُل :و ُجِل. يكادُ  ، وال َخثَْواءُ  اْمَرأَة  يقاُل ذلَك للرَّ

 ٌ  ، وليَس بثَْبٍت. أَْخثَى ، ورُجلٌ  َخثْواءُ  وفي الَجْمهرةِ : اْمرأَة

حاحِ  البَقَرُ  َخثَى ى : [خثي] ً  الِفيلُ أَو  الثَّْوُر بََدل البَقَر ؛: ؛ وفي بعِض نسخِ الّصِ  : َرمى بِذي بَْطنِِه. يَْخثِي َخثْيا
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 وَخصَّ أَبو عبيٍد به الثَّْوَر َوْحده دوَن البَقَرةِ.

 ، ِمثْل ِحْلٍس وأَْحالٍس. أَْخثاءٌ  ، بالَكْسِر ، ج الِخثْيُ  االْسُم :و

 للثّْوِر ؛ وأَْنَشَد : الِخثْيُ  وقاَل ابُن األْعرابّيِ :

بـــــــــًة  ِت َرطـــــــــح يـــــــــح َد  الـــــــــبــــــــــَ ثـــــــــاًء لـــــــــَ لـــــــــَ  أن  َأحـــــــــح  عـــــــــَ

ِب     نــــــــّ طــــــــَ ُ
َد املــــــــ نــــــــح ِر عــــــــِ وحِر اأَلهــــــــح ثــــــــاِء ثـــــــــَ (4)كــــــــَبخــــــــح

 

  
َّهُ  ِخثْي فأََخَذ ِمنْ »في حديِث أَبي ُسْفيان : و  للبَقَِر فاْستَعاَرهُ لإِلبِِل. الِخثْي أَي َرْوثِها ، وأَْصلُ  ، «اإِلْبِل فَفَت

ْوث للحافِِر ،   لكّلِ باِعر األْخثاءُ  والَجْمعُ  الِخثْيووقاَل أَبو زْيٍد في كتاِب خبأة البَعر للُخّفِ والّظلِف ، والّرِ

__________________ 
 ا واللسان والتهذيب وفيهما : 98( ديوان أوس بن حجر ا ط بريوت ص 1)

 سرُ ليعقره يف رميه حا ير 
 وعجز الثاين :« ال يرهب ابن العم»وفيه :  58( ديوانه ط بريوت ص 2)

 ألخلف إبعادي وأجنز موعدي
 واملثبت كرواية اللسان.

َتىَت.3)  ( يف القاموس : واخح
 ( اللسان.4)
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.للُخفِّ والظّلحِف إذا أَلحقاُه جُمحَتمعاً ليَ  بَسلحح وال بَعٍر فالبَـَقَرُة خَتحثي   والش اة خَتحثي وكّر ذي  لِف َأو خفِّ
اء. ُخثِّيِ و ، بكْسَرتَْين وتَْشِديِد الياِء ، ِخثِّيِ  أَْيضاً على الخثْيُ  يُْجَمعُ و  ، بضّمِ فكْسٍر فتَْشديٍد ، ِكالُهما عن الفرَّ

ُجُل : أَْخثَىو  أَْوقََدها. الرَّ

 يَْجعَلُها تَْحَت ضبنه. ُمْشتَاِر العسلِ َخِريَطةُ  والمّدِ : ، بالكْسرِ  الِمْخثاءُ و

 وهو في التّْكِملَِة َمْقصوٌر.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. الِخثْيُ  اغانيُّ قَةُ ؛ نَقَلَهُ الصَّ  ، بالكْسِر : الجماَعةُ الُمتَفَّرِ

 ؛ بالقَْصِر. الَخَجْوَجىو : [خجو]

.  وعليه اْقتََصَر الَجوهِريُّ

ْجلَْينِ  أَْيضاً ، هو ويَُمدُّ  وهو فَعَْوَعل ، ُجُل الطَّويُل الّرِ حاحِ. الرَّ  ؛ كما في الّصِ

ْخُم الِعظاِم. الُمْفَرُط في الطُّولِ  الطَّويُل القاَمةِ  هو أَو  الضَّ

ْخُم الَجِسيُم ، ً  مع ذلكَ  وقد يكونُ  وقيَل : هو الضَّ  جاَعِة.، أَي أَنَّ طوَل القاَمِة وِضَخَم الجْسِم ليَس بالِزٍم للشَّ  َجبانا

 .َخَجْوَجاةٌ  قاَل الَجوهِريُّ : واألُْنثى

 َشديَدةُ الَمَمّرِ ؛ قاَل ابُن أَْحَمر : : دائَِمةُ الُهبوبِ  َخَجْوجاةٌ  ِريحٌ  في اللّساِن :و

وح  جــــــــــــــَ ُة الــــــــــــــر واِح خــــــــــــــَ لــــــــــــــَ بـــــــــــــــَ اُء َرعــــــــــــــح وحجــــــــــــــَ  هــــــــــــــَ

ُر     هـــــــــــــح هـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــَ ُدوِّ َرواحـــــــــــــُ اُة الـــــــــــــغـــــــــــــُ (1)جـــــــــــــَ
 

  
. ، كَرِضيَ  َخِجيَ  ي : : [خجي]  : أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ

 * ، وِمثْلُه َخِزَي ِزنَةً ومْعنًى.اْستَْحيَى وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَي

ُجُل : أَْخَجىو البَعيَدةُ  عَةُ ، أَي الواسِ  القَعُورُ  المزاجِ ، الفاِسَدةُ  ، يْعنِي ُرُطوبَة الفَْرجِ ، : المْرأَةُ الكثيَرةُ الماءِ  األََخجىوجاَمَع كثيراً.  الرَّ

 الِمْسباِر.

 : َهُن الَمْرأَةِ الَكثيُر الماِء الفاِسُد القَعُوُر البَِعيُد الِمْسباِر ، وهو أَْخبَث له ؛ وأَْنَشَد : األَْخَجى ونَّص ابن حبيٍب في التّْكِملَِة :

هـــــــــا و  طـــــــــاقـــــــــَ يِن نـــــــــِ ثـــــــــح اَن تــــــــــَ هـــــــــَ بــــــــــح ن نــــــــــَ َداَء مـــــــــِ وح  ســـــــــــــــــــــــَ

ِر ذِ     َواعـــــــــــِ وٍر َأو جـــــــــــَ عـــــــــــُ ـــــــــــَ جـــــــــــَ  قـ ـــــــــــِب أَبخـــــــــــح (2)ي
 

  
ل ذلك.  ففي ِسياِق المصنِِّف نََظٌر ال يَْخفَى تأمَّ

ْجلَْين. األَْفَججُ  : األَْخَجىو  ، وهو البَعيُد ما بيَن الّرِ

 .َخًجى : القََذُر واللُّْؤُم ، ج الَخَجاةُ و

 ، أَي قَِذٌر لَئِيٌم. الَخَجى من َخَجاةٌ  ما هو إالَّ  يقاُل :و

 مشق الِجهاِز. : المْرأَةُ الواِسعَةُ  الَخْجواءُ و

ً  بِرْجِلهِ  َخَجىو  ، ِكالُهما عن ابِن ُدَرْيٍد. كجخى نََسَف بها التُّراَب في مشيه : خجيا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ة قاَل والَمْشهوُر تَْقِديم الجيِم ع َخَجى  لى الخاِء ، وقد تقدََّم.الُكوَز : أَمالَهُ ؛ نَقَلَهُ ابُن األثيِر عن صاِحِب التَّتمَّ
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 : َمْوِضٌع ، عن عبِد الرحمِن ابن أَِخي األَْصمعّي. الخجاو

 ويقاُل : هو بالنّوِن ، وَسيأْتي في نجو.

ً  البَعيُر والفََرسُ  َخَدى ي : [خدي] ً و ؛ بفتح فسكوٍن ، يَْخِدي َخْديا َد كلّه  خادٍ  ، فهو أَْسَرَع وَزجَّ بقَوائِِمهِ  ، محّركةً : َخَديانا ، مثْل َوَخَد وَخوَّ

اعي :  بمْعنًى واِحٍد ؛ وأَْنَشَد الَجوهِريُّ للرَّ

ًة  بـــــــــَ يـــــــــِّ ِح طـــــــــَ بـــــــــح يـــــــــاِض الصــــــــــــــــــــــ  َدتح يف بـــــــــَ  حـــــــــىت  غـــــــــَ

ُد     مــــــــــِ َر  عــــــــــَ ِدي والــــــــــثـــــــــــ  اَءِة ختــــــــــَح بــــــــــَ َ
(3)رِيــــــــــَح املــــــــــ

 

  
 لم يَُحدَّ. أَو هو َضْرٌب من سْيِرِهما

__________________ 
 ( اللسان.1)
َيا.  (*) َتحح  كذا ا وابلقاموس : اسح
 .«458/  7خج  »والتكملة والتهذيب « خجب»( اللسان 2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والصحاح. 62( ديوانه ط بريوت ص 3)
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 لُغتاِن. الَخْديُ  الَخْطوةِ في الَمْشيِ ، وِمثْله (1)وقاَل اللَّْيُث : الَوْخُد َسعَةُ 

ِغهِ أَو هو َعْدُو الِحماِر ما   ؛ نَقَلَهُ األَْصمعيُّ عن أَْعرابّيِ. بيَن آِريِِّه وُمتََمرَّ

 ؛ عن ُكراعٍ. َخَداةٌ  ، واِحَدتهُ  ُدوٌد يَْخُرج َمَع َرْوِث الدَّابَّةِ  ، َمْقصوراً : الَخَداو

 بالمّدِ : ع. ، الَخَداءُ و

 ، وَعَدم خدو. خدي الالَم ياٌء أَْكثَر منها واواً َمَع ُوُجودِ قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما قََضْينا بأنَّ َهْمَزته ياٌء ألنَّ 

ُجُل : أَْخَدىو . َمَشى قليالً قليالً  الرَّ اغانيُّ  ؛ نَقَلَهُ الصَّ

. : اْستَْرَخى يَْخذُو َخْذواً  ءُ الشَّي َخَذاو : [خذو]  ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 لَْحُمهُ : اْكتَنََز. َخَذاو

مِّ  ، األخيَرةُ  ُخذُاِويَةٌ و َخذواءُ  أُذُنٌ و  ؛ وأَْنَشَد : َخِفيفَةُ السَّْمع زاَد األْزهِريُّ : من الَخْيل ؛ الَخَذا بَيِّنَةُ  عن أَبي ُعبَْيَدةَ ، بالضَّ

ا  تــــــــــــــــــــــَ ذاِويـــــــــــــــــــــــ  َذا خــــــــــــــــــــــُ  هلــــــــــــــــــــــا أُُذانِن خــــــــــــــــــــــُ

مح     لــــــــــَ ُر مــــــــــا يف الــــــــــظــــــــــ  بحصــــــــــــــــــــــــِ ُ تـــــــــــُ اح (2)ِن والــــــــــعــــــــــَ
 

  
 ؛ أَْنَشَد الَجْوهِريُّ ألبي الغُول الطَُّهوّي يَْهجو قَْوماً : : ُمْستَْرِخيَةُ األُذُنِ  َخْذواءُ  أَتانٌ و

ا  واِء ملــــــــــــــــــــ  ذح ين اخلــــــــــــــــــــَ ُم بــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــح  رأَيـ

حـــــــــــامُ     ِت الـــــــــــلـــــــــــِّ لـــــــــــَ لـــــــــــ  حـــــــــــَ  وصــــــــــــــــــــــــَ  َدان اأَلضــــــــــــــــــــــــح

  

ُم :  ـــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــح ل ـــــــــــــــُ ُم وقـ ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــِودِّك م ب ـــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــ  َول ـــــــــــــــَ  تـ

َرُب َأو جــــــــــــــُ     َك أَقـــــــــــــــح ك  مــــــــــــــنــــــــــــــح عــــــــــــــَ (3)ذاُم لــــــــــــــَ
 

  
 ، أََحُدهما : فََرُس َشْيطاِن بِن الَحَكِم بِن جاهَمةَ ؛ َحَكاه أَبو علّيِ ؛ وأَْنَشَد : : فََرسانِ  الَخذُواءُ و

مح و  هـــــــــــِ يـــــــــــح لـــــــــــَ ا عـــــــــــَ نـــــــــــ  واُء مـــــــــــَ ذح ت اخلـــــــــــَ نـــــــــــ  دح مـــــــــــَ  قـــــــــــَ

ُم ويـــــــــــثـــــــــــّوُب و     وهـــــــــــُ عـــــــــــُ دح طـــــــــــاُن إذح يـــــــــــَ يـــــــــــح (4)شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ٍء ، وفيه أَْيضاً قاَل جابِر بِن جاهَمةَ ابِن حراِق بِن يَْربوعٍ ، وقْولُه هذا قالَهُ في يَْوم ُمَحّجر في غاَرةِ طيِّى* قُْلُت : وهو َشْيطاُن بُن الحَكِم بِن 

 فهو آِمٌن ؛ قالَهُ ابُن الَكْلبي. الَخْذواءِ  : من أََخَذ شعَرةً من َشعَرِ 

. اغانيُّ  والثَّاني : فََرُس ُطفَْيل الغَنَِوّي ؛ نَقَلَهُ الصَّ

 .«قد حلَّ ُسْفَرةً ُمعَلَّقَة بالَخَذواتِ  رأَْيُت أَبا بْكرٍ » ومنه حِديُث سْعٍد األَْسلَمي :؛  ، محّركةً : ع الَخَذواتُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ُعْشٌو.، بالواِو ، ألنَّه ِمن بَناِت الواِو كما قيَل في َجْمعِ األَْعشى  األَْخَذى ُخْذوٌ  قاَل األَْزهِريُّ : َجْمعُ 

 : اْستَْرَخْت ِمن أَْصِلها واْنَكَسَرْت ُمْقبِلَةً على الَوْجِه. َخذًى أُذُنُه ، كَرِضَي ، َخِذيَتْ  ي : [خذي]

ً  وقيَل : اْستَرَخْت ِمن أَْصلها على الَخدَّْين فما فَْوق ذلك ،  اٍر :؛ قاَل ابُن ذي ِكبَ  يكوُن في النَّاِس والَخْيِل والُحُمر ِخْلقةً أَو َحَدثا

َوًة  هــــــــــــــــــــــــــح ي  قـــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــــِ  اي خــــــــــــــــــــــــــَ

تــــــــــــــــــــــــــــــــــَذا    َت احــــــــــــــــــــــــــــــــــح ز ًة مثــــــــــــــــــــــــــــــــــُ   مــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ًة  نــــــــــــــــــــــــــــــَ خــــــــــــــــــــــــــــــح دَُع األُذحَن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــــــــــــــــَ

َذ      راٍر هبـــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــَ (5)ذا امحـــــــــــــــــــــــــح
 

  
. لَخَذى ، ، كُسَمّيِ  ُخَذيٌّ  من أَْلقاِب الِحماِر :و َمْخشريُّ  أُذُنَْيه ؛ نَقَلَه الزَّ

خٌ  ، الفرغانيُّ  ، كعُثمانَ  ُخْذيانَ  بنِ  بُن أَحمَد بِن َجْعفَرِ  عبُد هللاو  له تاِريٌخ َمْشهوٌر. ُمَؤّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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مْخشريُّ ، وهو مجاٌز. َخْذواءُ  يَنََمةٌ   : ُمتَثَنِّيَةٌ لَيِّنَةٌ ِمن النِّْعمة ، وهي بَْقلَة ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ والزَّ

__________________ 
 .«سرعة»( األصر واللسان والتهذيب ا وهبامشه عن نسخة : 1)
 واألصر كاللسان.« وابلعا يبصر» ويف التهذيب والتكملة :« له»( اللسان والتكملة والتهذيب برواية 2)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح.3)
 ( اللسان.4)
 .«احتذا»بد  « احتذا»( البيتان يف اللسان وفيه : 5)
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ْوِث ، لُغَةٌ في الُمْهملَِة ، ِكالُهما عن ُكراعٍ.  والَخَدى : ُدوٌد يخُرج مع الرَّ

 : َخَضَع وَذلَّ ، وقد يُْهَمُز وتقدََّم. اْستَْخَذىو

مِّ  ُخْرَوةُ و : [خرو] . الفأِْس ، بالضَّ  ، أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ

اغانيُّ : هو  .ُخَراتٌ  ج ؛ لُغَةٌ فيه ، ُخرتُها وقاَل الصَّ

اُء : الفأِْس َغلٌَط ،  ُخْرَوةُ  ِمثُْل ثُبٍَة وثُباٍت ، ، فالذي عْنَدنا في نسخِ الكتاِب : ُخَراتٌ  ، والَجْمعُ  ُخْرتُها الفأِْس  ُخَرةُ  والذي في التّْكملَِة : قاَل الفرَّ

ل.  تأَمَّ

 .َخراةٌ  نَْجماِن كلُّ واحٍد منهما: ؛ قاَل شْيُخنا : ِذْكُر الفتْحِ ُمْستَدرٌك  ، بالفتْحِ  الَخراتانِ و

إالَّ ُمثَنًّى ، وتاُء األَْصل والتاُء الزائَِدةُ في التَّثْنِيَة ُمتَساِويتا اللَّْفظ ، وقد َسبََق ذلَك للمصنِِّف في َحْرِف  الَخراتانِ  قاَل ابُن ِسيَده : وال يُْعَرفُ 

 لفَْوقيَّة وأَعاَده هنا إَِشاَرة للَخالِف.التاِء ا

 ؛ وأَْنَشَد الَجوهِريُّ لذي اإِلْصبَع : : ساَسهُ وقََهَرهُ  َخزاهُ يَْخُزوهُ َخْزواً و : [خزو]

ٍب  َت يف َحســــــــــــــــــــــَ لــــــــح َك ال أَفحضــــــــــــــــــــــَ مــــــــِّ  الِه ابــــــــُن عــــــــَ

ُزوين     خــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــت ين ف َت َداي  ــــــــــــح وحمــــــــــــًا وال أَن ــــــــــــَ  !(1)يـ
  

ك أَي وال أَنَت ماِلك أَْمري فتَُسوَسني.  مْعناهُ : هلِل ابُن َعّمِ

 َملََكهُ. : َخزاهُ َخْزواً و

 َكفَّهُ عن َهواهُ. أَْيضاً :و

تِها ، انتََهى. الَخْزوُ  وفي التّكملَةِ   َكفُّ النَّْفس عن ِهمَّ

تِها وَصْبرها على ُمّرِ الحّقِ ؛ قاَل لبيٌد :في طاَعةِ  اْخزُ  يقاُل :   هللِا نَْفَسَك ، أَي كفَّها عن ِهمَّ

هــــــــــــــا  ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح ثـ د  ِ  إذا حــــــــــــــَ فــــــــــــــح ــــــــــــــ  ــــــــــــــنـ ِذِب ال  أكــــــــــــــح

رح     رزحي ابأَلمـــــــــــــَ ِ  يـــــــــــــُ َ  الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــح دح  إن  صـــــــــــــــــــــــــــِ

  

قـــــــــــَ   ـــــــــــ  ـــــــــــتـ هـــــــــــا يف ال ـــــــــــح ن ـــــــــــَ ِذبـ كـــــــــــح ـــــــــــَ  غـــــــــــرَي َأنح ال ت

رح و     ُزهــــــــــــــــــــا ابلــــــــــــــــــــربِّ هلِل األجــــــــــــــــــــَ (2)اخــــــــــــــــــــح
 

  
 َراَضها.و: ساَسها  َخْزواً  الدَّابَّةَ  ، َخزاو

ً  َخزاو  عاَداهُ. : َخْزواً  فالنا

ه. َشقَّ لسانَهُ  : َخْزواً  الفَِصيلَ  َخزاو  بعد أْن َجرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اغانيُّ في التّْكملَِة. الَخْزوُ   : الطَّْعُن ، نَقَلَهُ الصَّ

 : َمْوِضٌع. َخَزْوَزىو

ُجُل ، َخِزيَ  ي : [خزي] ً  ، كَرِضيَ  الرَّ وُشْهَرةٍ فََذلَّ  وَشرِّ  َوقََع في بَِليَّةٍ  ، بالقَْصِر ؛ األَخيَرةُ عن ِسْيبََوْيه : َخَزىو، بالكْسِر ،  يَْخَزى ِخْزيا

 وهاَن. بذِلكَ 

حاحِ :وفي  ً  الّصِ  : َذلَّ وَهاَن. َخِزَي يَْخَزى ِخْزيا

يِت : َوقََع في بَِليٍَّة ، انتََهى. ّكِ  وقاَل ابُن الّسِ

اُج :  الَهواُن. الِخْزيُ  وقاَل الزجَّ

ً  الرُجلُ  َخِزيَ  وقاَل ثَْعلَب في فِصيِحه :  ِمن الَهواِن. ِخْزيا
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نْيا): تعالى  الفَِضيَحةُ ؛ ومنه قْولُه الِخْزي وقاَل َشِمٌر :  .(3) (ذِلَك هَلُْم ِخْزي  يف الدُّ

 ذلٌّ يُْستَحى منه ، ولذلَك يُْستَْعمل في كّلِ منهما أَي الذُّّل واالْستِْحياء ، كما قالَهُ البَْيضاوي ، وأَْصله في ُمْفرَداتِ  الِخْزي وقاَل شْيُخنا : أَْصلُ 

اغِب والكشاِف ، انتََهى.  الرَّ

 إْظهاُر القَبائِح التي يستحى من إْظهارها ُعقُوبَةً. الِخْزي ونَقََل الَمناِوي عن الحرالي : أنَّ 

 ، كارَعَوى ؛ ومنه قَْوُل الشَّاِعِر : َزَوىكاخْ 

__________________ 
 . كاملفضلية.179/  2واللسان كاألهر والصحاح واألساس واملقايي  « يوماً »بد  « عين»برواية :  4البيت  31( املفضلية 1)
 .179/  2التهذيب واملقايي  واللسان والثاين يف الصحاح واألساس وعجزه يف  141( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .33( سورة املائدة ا اآية 3)
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ُدوا األنــــــــــــــــــــــــــِداي  هــــــــــــــــــــــــــِ  رِزاٌن إذا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َزُووا    وا ومل لـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ  ِت مل ُيســـــــــــــــــــــــــــــــح

  
،  (يف َضْيِفي) (1) (ُزونِ فَات َُّقوا هللَا َوال ختُْ )، ومنه قْولُه تعالى ِحَكايَة عن لوٍط لقَْوِمه :  فََضَحهُ  أَي هللاُ  أَْخزاهُ  قال َشِمٌر : قاَل بعُضهم :و

 أَي ال تَْفَضُحوِن.

ً  وقد  : إذا اْفتََضَح وتَحيَّر فضيحةً. َخِزَي يَْخَزى ِخْزيا

 َحَذفُوا مالَهُ.وهللاُ ،  أَْخزاهُ  قالوا : هللاُ ؛ وُربَّما أَْخزاهُ  من َكالِمِهم لَمْن أَتَى بُمْستَْحَسٍن : ما لَهُ و

 هللاُ. أَْخزاهُ  : يُْستَْحَسُن فيُقاُل لصاِحبِه ُمْخزٍ  وَكالمٌ 

ْعر َجيِّداً فقاَل : هذا بيتٌ  هللاُ قائِلَهُ ما أَْشعََرهُ. وإنَّما يقولوَن هذا  أَْخَزى ، أَي إذا أُْنِشَد قاَل الناُس : ُمْخزٍ  وَذَكُروا أَنَّ الفََرْزدَق قاَل بيتاً ِمن الّشِ

  واقياً له ِمن العَْيِن ، والُمراُد في كّلِ ذلك إنَّما هو الدُّعاُء له ال عليه.وِشْبُههُ بََدَل الَمْدحِ ليكونَ 

 يُْوقَُع فيها ؛ قاَل جريٌر يخاِطُب الفََرْزَدَق : ويُْكَسُر : البَِليَّةُ  ، بالفتْحِ  الَخْزيَةُ و

وحٍم و  َت بـــــــــــــــداِر قــــــــــــــــَ لـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ َت إذا حـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــنـــــــــــــــح

َت عــــــــــــــــارا    رَكــــــــــــــــح ٍة وتـــــــــــــــــَ زحيــــــــــــــــَ َت خبــــــــــــــــَ لــــــــــــــــح  َرحــــــــــــــــَ

  
 ُرِويَْت بالَوْجَهْين.

ً  َخِزيَ و ة : : *اْستَْحيَى : أَي ، بالقَْصرِ  َخًزىو َخَزايَةً  يَْخَزى أَْيضا مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

ه  ــــــــــــــِ ت ــــــــــــــَ ل وح ــــــــــــــعــــــــــــــد حــــــــــــــَ ه ب ــــــــــــــح ت ــــــــــــــَ ٌة أَدحرَك ــــــــــــــَ زَاي  خــــــــــــــَ

ُب     لــوطـــــــًا هبـــــــا الــَغضـــــــــــــــــــــَ ِر خمــَح (2)مــن جـــــــانـــــــِب ا ــبـــــــح
 

  
 ؛ قاَل أَُميَّةُ : َخْزيانُ  النَّْعتُ و

ــــــــُت هلــــــــا :  ــــــــقــــــــل وءًا ف ــــــــا ســــــــــــــــــــــُ ــــــــن ــــــــتح : أَراَد ب ــــــــال  ق

تــــــــــــاان    زحايُن حــــــــــــيــــــــــــُث يــــــــــــقــــــــــــوُ  الــــــــــــز وَر هبــــــــــــُح  خــــــــــــَ

  
ٌ  َخْزيانُ  وقاَل اللَّْيُث : رُجلٌ  .**َخْزيَى هيو حِديُث ومنه ؛  َخزايَا ج ، وهو الذي َعِمَل أَْمراً قَبِيحاً ، فاْشتَدَّ لذلَك َحياُؤه ؛ َخْزيَى واْمرأَة

 أَي َغْيَر ُمْستَْحيِيَن ِمن أَْعماِلنا. ، «وال ناِدِمين َخزايَا اللُهمَّ اْحُشْرنا َغْيرَ »الدُّعاِء : 

 .«وال نََداَمى َخزايَا َغْير»في حِديِث َوْفِد عْبِد القَْيِس : و

ً  ُكْنُت أََشدَّ  ؛ بالكْسِر ؛ خازانِي فَخَزْيتُه أَْخِزيهِ  قاَل الِكسائيُّ :و  .منه ِخْزيا

 في إِْعجاِمِه. ( 3)للنَّْبِت ، بالمهملَِة ، وَغِلَط الَجوهِريُّ  ، بالمّدِ ، الَخزاءُ و

، بالُمّدِ ، نَْبٌت ؛ والناقُِل ال يُْنَسُب إليه الغَلَُط ألنَّ هذا قَْول أَبي ُعبيٍد ؛ وقد ُروي  الَخَزاءُ  * قُْلُت : الَجوهِرّي : نَقَلَهُ عن أَبي ُعبيٍد فقاَل :

ْل.  بالَوْجَهْين فال َغلَط ، تأَمَّ

 وقد تقدََّم. ؛ «تَْشتَِريها أََكايُس النِّساِء للخافِيَة الَخزاَءةَ  إنَّ »في الحِديِث : و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ة. ىالُمْخزَ   : هو الُمَذلُّ الَمْحقُوُر بأَْمٍر قد لِزَمه بُحجَّ

 : َجعَلَه يُْستَحى منه في تَْقِصيِره. أَْخزاهُ و

 ٌ  ، على ِخالِف الِقياِس. َخزيانَةٌ  ويقاُل : اْمرأَة

ً أَ ،  وسلمعليههللاصلىما أَْدِري َكْم حدَّثنِي أَبي عن َرُسوِل هللِا »الحِديُث : ومنه ؛  : الفَْردُ  الَخَساو : [خسو] ً  َخسا أَي فَْرداً أَو  ، «أَْم َزكا

 َزْوجاً.
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يت. األَخاِسي ج ّكِ  ؛ قالَهُ اللْيُث وابُن الّسِ

 وأََخواتِها ؛ قاَل ُرْؤبَة : (4)كَمساِوي  على غيِر قياٍس  ، الَمخاِسي وفي الُمْحَكم :

خاِسي
ُ
ِر ما الز اكي ِمَن امل  (5) مل َيدح

__________________ 
 .78( سورة هود ا اآية 1)
 واللسان والتهذيب. 25( ديوانه ص 2)
يا.  (*) َتحح  كذا ا وابلقاموس : اسح
 كذا وابلقاموس : َخزحاي.  (**)
 (.هامش القاموس)( ال غلرت ا فقد صرح  عجامه املتكلمون عل  أنواع النبات ا وحك  فيه مجاعة اإل ا  واالعجام ا ا ه. نصر 3)
 ( يف اللسان : كمساٍو.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
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 .تَْخِسيَةً  ( 1)تََخسَّىو كأَْخَسى الَعبَهُ بالَجْوِز فَْرداً أَو َزْوجاً ،  :خاَساهُ ُمخاساةً و

 َزْوٌج أَْم فَْرٌد هو.أَ ويَُزكَّي ، أَي يَْلعَُب فيقوُل  يَُخسَّي يقاُل : هو

ْكر وأَتى بما يُْستَْغرب  َخسَّى تَْخِسيَةً و، والصَّواُب :  تََخسَّى تَْخِسيَةً  هكذا في النُّسخِ  ، وقد أَْهَمَل المصنُِّف في هذا الَحْرف ما هو األََهم بالذِّ

ً  ، كما َستَِقُف عليه فيما يُْستدرُك عليه ، وهو ما نَقَلَهُ الَجوهِريُّ فقاَل : التَّْخِسيَةو األْخساء ِمن ِذْكرِ  أَو َزكاً ، أَي فَْرٌد أَْو َزْوٌج ؛ وأَْنَشَد  َخسا

 للُكَمْيت :

رح  قـــــــــــُ ـــــــــــَ ُن مل نـ كـــــــــــارُِم ال حُتحصـــــــــــــــــــــــــَ  إذا حنـــــــــــَح  مـــــــــــَ

ا     الهلــــــــــَ د  خــــــــــِ عــــــــــُ يــــــــــمــــــــــا نـــــــــــَ (2)َخســــــــــــــــــــــــًا وزَكــــــــــًا فــــــــــِ
 

  
 انتََهى.

ً  وقاَل اللْيُث :  فَْرٌد ، وَزكاً َزْوٌج ، كما يقاُل : َشْفٌع وِوتٌْر ؛ قاَل ُرْؤبَة : َخسا

ـــــــــــَ   ُث أَت ـــــــــــح ي ُر مـــــــــــن حـــــــــــَ عـــــــــــُ اُن ال َيشـــــــــــــــــــــــــح ريح  حـــــــــــَ

نح القـــــــــَ  َأخـــــــــاٍس أَمح زَكـــــــــَ       ؟(3)عـــــــــنح قـــــــــبـــــــــ  مـــــــــَ
  

 فَْرٌد أَو َزْوٌج.أَ يقوُل : ال يَْشعُُر 

ْوج َزَكا ، وللفَْرد اُء : العََرُب تقوُل للزَّ بباِب ُزفََر ، ومنهم َمْن  (4)بباِب فَتًى ، ومنهم َمْن يُْلِحقها  (4)، ومنهم َمْن يُْلِحقها  َخَسا وقاَل الفرَّ

 بباِب سْكَرى ؛ قاَل : (4)يُلِحقها 

 وأَْنَشَدتني الدُّبَْيِريَّة :

 كــــــــــانــــــــــوا َخســــــــــــــــــــــــًا َأو زَكــــــــــًا مــــــــــن دوِن أَرحبــــــــــعــــــــــٍة 

ُج     ـــــــــِ ل ـــــــــَ ت عـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــاِس تـ ـــــــــن ُدوُد ال وا وخـــــــــُ قـــــــــُ ـــــــــَ ل (5)مل حيـــــــــَح
 

  
ي : المُ و ً  َهْمَزةٌ ، يقاُل : هو يُخاِسُئ يُقاِمُر ، وإنَّما تَْرك َهْمزة الِخَسا قاَل ابُن بّرِ َزَكا ِمثْل َخْمَسةَ َعَشَر ؛  َخَسا إتْباعاً لَزكاً ؛ قاَل : ويقالُ  َخسا

 وأَْنَشَد :

يـــــــــــوِخ ُذو الـــــــــــّراب و  يـــــــــــاِف الشــــــــــــــــــــــــ  ر  َأضــــــــــــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــَ

َره إذا     هـــــــــــــح و  ـــــــــــــَ نـــــــــــــُ ُ  حيـــــــــــــَح نـــــــــــــَ  َمشـــــــــــــــــــــــــــَ َأخـــــــــــــح

  

َده  ــــــــــــــح ن ــــــــــــــِم عــــــــــــــِ ي ــــــــــــــِ ت ــــــــــــــَ ــــــــــــــي ــــــــــــــز وُر َأو مــــــــــــــاُ  ال  ال

ا     ا زَكــــــــَ يبِّ ابَ صــــــــــــــــــــــَ  َخســــــــــــــــــــــَ ُب الصــــــــــــــــــــــ  عــــــــح ــــــــَ (6)ل
 

  
ْوجِ والفَْرد. تَخاَسىو ُجالن : تاَلَعبَا بالزَّ  الرَّ

. ، كغَنِّيِ  الَخِسيُّ  ي : [خسي]  : أَهَملَهُ الَجوهِريُّ

 باُء يُْنَسُج من ُصوٍف.الخِ  هو : نحُو الِكساِء ، أَو وفي التَّْكِملَِة : هو

 .*: التَّراِمي بالَحَصى التَّخاِسيو

ُق العَْبديُّ : تََخاَستْ  يقاُل :  قَوائُِم الدابَِّة بالَحَصى ، إذا تَراَمْت به ؛ قاَل الُمَمزَّ

ه  ُرضــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ داهــــــــــا ابَ صــــــــــــــــــــــــَ  وتـ اســــــــــــــــــــــــَ  يــــــــــَ  ختــــــــــَ

رُِ      طـــــــــــــح م  مـــــــــــــُ ر اٍف إذا حـــــــــــــُ ر صـــــــــــــــــــــــــــَ (7)أَبلـــــــــــــحَ
 

  
اف َمْنِسَمها. أَراَد باألَْسَمرِ  رَّ  الصَّ

. تَْخُشو َخْشواً  النَّْخلَةُ  َخَشتِ و : [خشو]  : أَْهَملَه الَجْوهِريُّ

من التَّْمِر ، وهو ما فسَد أْصلُه وَعِفَن وهو في مْوِضِعه ؛ قاَل : وهي لُغَةُ بلحاِرِث بِن  ، أَي الَحَشفَ  الَخْشوَ  أَثَْمَرتْ  وقاَل ابُن األَعرابّيِ : أَي

 كْعٍب.
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ْرُع األْسَودُ  الَخَشاو  من البَْرد ؛ نَقَلَهُ ابُن األعرابّيِ أَيضاً. : الزَّ

حاحِ ، نَقَلَهُ عن األُموّي فحينئٍِذ ك  تابتُه باألْحَمر في َغْير َمَحلّه.ثم إنَّ هذا الَحْرف َمْوجوٌد في نسخِ الّصِ

ً  ، ، كَرِضيَهُ  َخِشيَهُ  ي : [خشي]  ، بالفتْحِ  يَخشاه َخشيا

__________________ 
 ( يف القاموس : وَخس  .1)
 ( اللسان والصحاح.2)
ورد الشــــطر الثاين منســــوابً « زكا»ابلصــــاد املهملة. ويف اللســــان « عن قبص»( اللســــان منســــوابً لر بة ا ويف التهذيب منســــوابً للعجاج ومنهما 3)

 كرواية األصر.« عن قب »للعجاج برواية 
 ابعتبار اللفظتا فثىّن.« يلحقهما»ويف التهذيب « خسا. زكا»( األصر واللسان ابعتبار العبارة 4)
 ( اللسان والتهذيب برواية :5)

 مل للقوا وجدود الناس تعتلج
 ( البيتان يف اللسان ا وصدر األو  فيه :6)

 شر أصناف الشيوخ ذو الّرايو 
 كذا ا وابلقاموس : اب صا.  (*)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب ا واألساس وفيها : إذا جم مطر .7)
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ُر ا و  ســَ َيةً و ُيكح َيةً و  خَمحشــاةً و  َخشــاةً و  َخشــح ِعَلٍة ا خَمحشــِ ياانً و  ا عل  َمفح َر اجلَوهرِي   َخشــَ َعة َمصــاِدر ا اقـحَتصــَ بـح ا  ر كًة ا فهذه ســَ
َية منها عل   .َخشح

ً  وَذَكَرهنَّ ابُن ِسيَده ما َعدا  بالكْسِر. ِخْشيا

ي  ؛ وأَْنَشَد له قَْول الشاِعِر : الَخشاة وَذَكَر ابُن بّرِ

رَاَء َورحٍد  وِد كــــــــــــــِ َب مــــــــــــــن ُأســــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبغــــــــــــــح

ُرد  َخشــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــه     وم (1)يـــــــــــــَ لــــــــــــُ ر الــــــــــــظــــــــــــ   الــــــــــــر جــــــــــــُ

  
 أَن يكوَن كذا ؛ وأَْنَشَد : َخشاة قال : كراُء ثَنيَّة بْيَشةَ ، وحَكى ابُن األَْعرابّيِ : فَعَْلت ذلكَ 

َر   ـــــــــــــــــَ ُت َخشـــــــــــــــــــــــــــــــاَة أنح يـ ـــــــــــــــــح ي د  عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــتـ

  ــــــــــــــــــــامٌل أين كــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان زعــــــــــــــــــــمح    

  
 قاَل شْيُخنا : وقد نََظَم ابُن ماِلٍك هذه الَمصاِدَر في قْوله :

ــــــــُت  ًة خشــــــــــــــــــــــي ــــــــَ ي ــــــــًا وخَمحشــــــــــــــــــــــاًة وخَمحشــــــــــــــــــــــِ ي  َخشــــــــــــــــــــــح

اانو     يــــــــــــــَ اًة مث َخشــــــــــــــــــــــــــــح ًة وَخشــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــَ  َخشــــــــــــــــــــــــــــح

  
ا للمصنِّف إذ يَْبقى عليه إالَّ أَْن يقاَل إنَّه لم يَْذكْرها لغَرابَتِها إذا قيَل إنَّها ال تُْعَرُف عن َغْير المصنِِّف ،  تَْخشاةً  ثم قاَل : وقد قصر عمَّ

 والظاِهُر أنها في الُمْحكم.

ا بل هو َمْعطوٌف على  الذي َظنَّه َمْصَدراً فليَس هو كما ظنَّه تَْخشاة * قُْلُت : هذا َغْيُر صحيحٍ إذ لم يَْذكِر المصنِّف َغْير َسْبعَة َمصادر ، وأَمَّ

 وهو فْعُل ماٍض من باِب التَّفَعل. خشيه قْوِله

شاهُ و َخِشيَه  خافَهُ. ، ِكالُهما بمْعنَى تَخَّ

حة ، وُربَّما يكوُن ِمن عدِم  ِطالِحه الَمْعِرفَِة في اصْ هذا هو الحقُّ في ِسياِق المصنِِّف وَسبَب هذا الغَلَط َعَدُم ُوجوِد النسخِ الَمْضبوَطِة الُمَصحَّ

َوقََع فيه كثيٌر ِمن الُمصنِّفين ، فُربَّما يَْعتَمد اإلْنساُن على كلمٍة َغْير َمْضبوَطٍة أَو ُضبَِطْت على َخَطٍأ فيَْنسبُها للمصنِِّف ، وهذا أَْمر َخِطٌر قد 

ِخنا العاِرف باهلِل تعالى موالنا السيِّد ُمْصَطفى بن كمال الذين يَْنقلون ِعباَرةَ القاموس في ُكتُبهم ويُْستَْشهدوَن بها ، كما َوقََع ذلَك لشيخِ مشاي

تَْين ، وأنَّه َجَمَع درجة  ْين البَْكري ، فَإنَّه َذَكَر في شْرِحه على ورد السحر عْند قوله : عالى الدرج ، فَضبََطه بضمَّ كة ، وساَق ِعباَرةَ الّدِ محرَّ

ه ، وفي آخِرها جمعه درج ، فَسبَقَ   على ظنِّه أَنَّه َجْمٌع للدََّرجة ، وإنَّما هو َجْمٌع للدرجة ، بالضّمِ ، للخرقة ، وقد نَبَّْهُت على المصنِِّف بنَّصِ

ْيتها تَْعِليق الّسرج على الّدرج.  ذلَك في ِرسالٍَة صغيرةٍ َسمَّ

العٍ في حالَِة الكتابَِة ثم قَْول شْيِخنا : لغَرابَتِها وأنَّها ال تُْعَرُف ، هو َكالٌم َصِحيٌح ؛ وقْولُه والظاِهُر  أَنَّها في الُمْحَكم ، َرْجٌم بالغَْيِب وَعَدُم اّطِ

 على نُْسحة الُمْحكم.

ً  ونحن َذَكْرنا لَك الذي في الُمْحَكم وأنَّه ساَق فيه على هذا النَّمط ما عدا اغانيُّ في التّْكملِة ثم قاَل : وبقَي عليه  ِخْشيا بالكْسِر ، فإنَّه َذَكَره الصَّ

ً أ ً  ْيضا  ، بالكْسِر ، فإنَّها في َكالِم المصنِِّف دوَن ابِن ماِلٍك ، هو َصَحيٌح ولم يَْذكره في الُمْحَكم أَْيضاً. ِخْشيا

ة أَنَّ فَعاَلن ، بالفَتْح ال يُْعَرُف في الَمصاِدِر إالَّ في كلمتين لَيَان وَشنَان في  َخَشيان ثم قاَل : ويَْبقى النََّظر في ِذْكرهم ْرناه فغَْير َمرَّ ، مع ما قَرَّ

ل. الَخَشيان لُغٍَة ، ولم يَْذكروا  في الُمْستَثْنى بل قالوا ال ثاِلَث لَُهما ، وهللاُ أَْعلم فتأَمَّ

ْعِر على أَنِّى َوَجْدُت بخّطِ األرموي في نسخِة الُمْحَكم * قُْلُت : هو كما ذُِكَر وكأَنَّ ابنَ  ً  ماِلٍك سكَّنَه لَضُروَرةِ الّشِ ، بالكْسِر ، فعلى هذا  َخْشيانا

ل. ثم تَْفِسيره اغُب وغيُرهُ أَنَّ  الخْشيَة ال َضُروَرة ، فتأَمَّ ح به الرَّ ٌف َمُشوب بعَظَمٍة َخوْ  الخْشيَةَ  بالَخْوِف َصِريٌح في تَراُدفِهما ، والذي َصرَّ

 وَمهابٍَة ، وقاَل قَْوٌم : َخْوٌف ُمْقتَرن بتَْعظيِم ، وِكالُهما َصِحيٌح ظاِهٌر.

، على خالفِه ، كما  َخْشيانَةٌ  ، على القياِس ؛ ويقاُل أَْيضاً : ( 2)َخْشيَى وهي ؛ األَخيُر اْقتََصَر عليه الَجْوهِريُّ ؛ َخْشيانُ و َخٍش و خاٍش  هوو

 َجَزَم به الَمْرزوقي.

 قاَل شْيُخنا : ولعلَّه في لُغَِة أََسٍد.

__________________ 
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 ( يف اللسان : خشاية.1)
ياُء.2)  ( يف القاموس : َخشح
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 ٌ ً  ج ء :كلَّ شي تَْخَشى : َخشيَانَةٌ  * قُْلُت : وفي التّْكملَِة : اْمرأَة ْجروه ُمْجَرى األَْدواء كَحباَطى وَحباَجى ونَْحِوهما ، أَ  َخشايَا أَي َجْمعُهما معا

 كالدَّاِء. الَخْشيَةَ  ألنَّ 

فَهُ. : أَي تَْخِشيَةً  باألَْمرِ  َخشَّاهُ و  َخوَّ

. َخشّ  يقاُل : ئَْب ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ  ذُؤالَةَ بالِحبالَِة ، يْعنِي الذِّ

ئِْب ، أَُخشَّى وفي الَمثَِل : لقد كنُت وما ف. بالذِّ  أَي ما أَُخوَّ

. َخْشيَةً  كنُت أََشدَّ منه ، بالكْسِر عن أَبي ُعبيٍد ، أَي أَْخِشيهِ  ، بالفتْحِ ، فََخَشْيتُه فالنٌ  خاشانِي يقاُل :و  ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

 أَي أَْخَوُف. من ذاَك ، أَْخَشى هذا المكانُ  يقاُل :و

حاحِ : أَي أََشّد َخْوفاً ؛ قاَل  اُج :وفي الّصِ  العجَّ

َبَجا  شاُه إذا ما َأحح  (1)فَقطعحت َأخح
 ، وقد َحَكى ِسْيبََوْيه منه أَْشياء. ناِدرٌ  وفي الُمْحَكِم : جاَء فيه التعجُب َمن الَمْفعوِل ، وهذا

 ه قاَل : اليابُِس ولم يَْذُكر النَّْبت.بالحاِء ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ عن األَْصمعّي ولكنَّ  الَحِشّيِ  ؛ ِمثلُ  كغَنِّيِ يابُس النَّْبتِ  ، الَخِشيُّ و

 وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : هو اليابُِس العَِفُن ؛ وأَْنَشَد :

هـــــــــــا إذا مخـــــــــــَ   بـــــــــــِ خـــــــــــح وحَت شـــــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــَبن  صـــــــــــــــــــــــــَ

مــــــــــــا    يِّ َأغحشــــــــــــــــــــــــــَ وحُت أَفــــــــــــاٍع يف َخشــــــــــــــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــــَ

  

مــــــــــــ   ُر مــــــــــــا كــــــــــــاَن عــــــــــــَ ه اجلــــــــــــاهــــــــــــِ بــــــــــــُ  حَيحســــــــــــــــــــــــــَ

مـــــــــا    مـــــــــ  عـــــــــَ ه مـــــــــُ رحســـــــــــــــــــــــيـــــــــِّ خـــــــــًا عـــــــــلـــــــــ  كـــــــــُ يـــــــــح  شـــــــــــــــــــــــَ

  

مـــــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــَ ه َأابَن َأو تـــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــو أَنـــــــــــــــــــ 

مــــــــــــــا     جــــــــــــــَ ــــــــــــــكــــــــــــــن َأحــــــــــــــح ه ول ــــــــــــــكــــــــــــــاَن إاي  (2)ل
 

  
 وقاَل الُمْنِذري : اْستَْفتَْيُت فيه شْيَخنَا أَبا العبَّاس فقاَل :

ي : َخِشيّ  يقاُل فيه  وَحِشّي ؛ نَقَلَهُ األْزهِريُّ ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

ِف  لــــــــــــح هـــــــــــــا واخلـــــــــــــِ فـــــــــــــِ لـــــــــــــح وحَت خـــــــــــــِ  كـــــــــــــبن  صــــــــــــــــــــــــــَ

َ و     اح ِص الـــــــــــقـــــــــــاِدمـــــــــــَ نـــــــــــح ـــــــــــَ فِّ  (3) عـــــــــــنـــــــــــد قـ  الـــــــــــكـــــــــــَ

  

 صوُت أَفاٍع يف َخِشيِّ الُقفِّ 

 وأَْنَشَد الَجوهِريُّ للراجِز ، وهو َصْخر :

واُ  َأيب  وِد َأخــــــــــــــــــــــح ين اأَلســــــــــــــــــــــــــــــــــــح  إن  بــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــي    ل حــــــــــَ ــــــــــُت ِمســــــــــــــــــــــــح ب ــــــــــو رَكــــــــــِ ــــــــــِدي ل ــــــــــإن  عــــــــــن  ف

  

 (4)َسّم َذرارِيَح رِطاٍب وَخِشي 

ي : أَراَد  ياَدةِ ، وقاَل : حذُف الزائِِد أََخّف مْن حْذِف األَْصل  َخِشيّ وقاَل ابُن بّرِ فحَذَف إْحَدى الياَءْين َضُروَرةً ، فمن حذف األول اعتلَّ بالّزِ

 ، ومن َحذِف األَخيَرةِ فألنَّ الَوْزَن إنَّما اْرتََدع هنالك.

. ؛ ، كَسماٍء : الَجهاُد من األرِض  الَخشاءُ و اغانيُّ  نَقَلَهُ الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اغُب ، وبه فَسَّر الخْشيَةُ  جاُء ؛ نَقَلَهُ الرَّ أْن يكوَن ذلَك  َخِشيتُ  قاَل له ابُن عباٍس : لقد أَْكثَْرَت ِمن الدعاِء بالَمْوِت حتى» حِديث ُعَمر : : الرَّ

 لَجوهِريُّ : وقَْوُل الشاِعِر :أَي َرَجْوت ؛ قاَل ا ، أَْسَهَل لَك عْنَد نُُزوِله
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د  و  َض اهلــــــــــُ بــــــــــِ نح تــــــــــَ ُت أَبن  مــــــــــَ يــــــــــح  لــــــــــقــــــــــد َخشـــــــــــــــــــــــِ

د     مـــــــــ  َن اجلـــــــــنـــــــــاَن مـــــــــض الـــــــــنـــــــــيبِّ  ـــــــــَُ كـــــــــَ (5)ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، قالوا : َمْعناهُ َعِلْمت. وسلمعليههللاصلى

 * قُْلُت : ويُْحتَمل أْن يكوَن َمْعناه َرَجْوت.

اُء : أَي فعَِلْمنا. (6) (يُ ْرِهَقُهما طُْغياانً وَُكْفراً َفَخِشينا َأْن ):  عزوجلوقَْولُه ،   ؛ قاَل الفرَّ

اُج : هو ِمن َكالِم الَخِضر ، وَمْعناه َكِرْهنا.  وقاَل الزجَّ

 فالناً ُمخاشاةً : تاَرَكهُ. خاَشىو

__________________ 
 .«أحجبا»( اللسان والتهذيب وفيه : 1)
 ( اللسان.2)
 قب  الكّف.( يف اللسان : 3)
 ( اللسان واألخري يف الصحاح.4)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.5)
 .80( سورة الكهف ا اآية 6)
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 عليهم وَحِذر فاْنحاَز. (1)بهم : أَي اتَّقَى  خاَشىو

 ، كرمى : اسٌم. مخشىو

ِهما وكْسِرهما : الُخْصيَةُ و الُخِصيُ  ي : [خصو]  ، بضّمِ

 .خَصى ، ج ُخْصيانِ و ُخْصيَتان التَّناُسل ، وهاتانِ من أْعضاِء 

 بالكْسِر. الِخْصيَةُ  ، وكذلكَ  الُخَصى واِحَدةُ  الُخْصيَةُ  قاَل الَجوهِريُّ :

 ِحِد.، ولم يَقولُوا ُخْصيٌي للوا ُخْصياهُ  ، بالكْسِر ؛ وَسِمْعتُ  ِخْصيَة ، بالضّمِ ، ولم أَْسَمع ُخْصيَة قاَل أَبو عبيَدةَ : َسِمْعتُ 

 : الُخْصيانوالبَْيَضتاِن ،  الُخْصيَتانِ وقاَل أبو َعْمرٍو : 

 الِجْلَدتان اللَّتاِن فيهما البَْيَضتاِن ، وينشد :

ُدِ   َدلـــــــــــــح ه مـــــــــــــن الـــــــــــــتـــــــــــــ  يـــــــــــــح يــــــــــــــَ  كـــــــــــــبن  ُخصـــــــــــــــــــــــــــح

ِر     ظـــــــــَ نـــــــــح تـــــــــا حـــــــــَ نـــــــــح رحُف عـــــــــجـــــــــوٍز فـــــــــيـــــــــه ثـــــــــِ (2) ـــــــــَ
 

  
 البَْيضةُ ؛ قالِت امرأَةٌ مَن العََرِب : الُخْصيَةُ  وقاَل األُمويُّ :

هح  قــــــــــــــــَ مــــــــــــــــَ ُت أابد أن َأكــــــــــــــــوَن  ــــــــــــــــَح  َلســــــــــــــــــــــــــــــح

هح     قــــــــــــــَ لــــــــــــــ  عــــــــــــــَ ًة مــــــــــــــُ يــــــــــــــَ ُت ُخصــــــــــــــــــــــــــــح (3)إذ رأيــــــــــــــح
 

  
 لم تُْلِحقُه التاء ، وكذلَك األَْليَةُ إذا ثَنَّيت قْلَت أَْلياِن ، وُهما ناِدَراِن ، انتََهى. ُخْصيان فإذا ثَنَّْيت قُْلت

اجِز : ُخْصيٌ  ي : قد جاءَ قاَل ابُن برِّ   للواِحِد في قْوِل الرَّ

عـــــــــــــة  ر  الـــــــــــــدِّالِء الـــــــــــــَولـــــــــــــح الزِمـــــــــــــهح  (4)شـــــــــــــــــــــــــــَ ُ
 املـــــــــــــ

ٍ  وارِمـــــــــــــهح     يـــــــــــــح ـــــــــــــَ ِي تـ  صـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــريٌة كـــــــــــــُخصـــــــــــــــــــــــــــح

  
 وقال : آَخُر :

بح  يـــــــــــــَ بـــــــــــــا أَنـــــــــــــَت واي فـــــــــــــوَ  الـــــــــــــبـــــــــــــِ يـــــــــــــَ  اي بـــــــــــــِ

يـــــــــاَ  مـــــــــن ُخصـــــــــــــــــــــــّ  وُزب    بـــــــــا ُخصـــــــــــــــــــــــح يـــــــــَ  اي بــــــــــَ

  
 قَْول البَِعيث : الُخْصيَْين وشاِهدُ فثَنَّاه وأَْفَرَده ؛ قاَل : 

تــــــــــه  لــــــــــح لــــــــــٍب قــــــــــد َأكــــــــــَ عــــــــــح ــــــــــَ ين يف ثـ تــــــــــَ ارَكــــــــــح  َأشــــــــــــــــــــــــَ

هح     ُده وَأكـــــــــــــارِعـــــــــــــُ لـــــــــــــح َ  إال  جـــــــــــــِ بـــــــــــــح  فـــــــــــــلـــــــــــــم يــــــــــــــَ

  

ه  تـــــــُ ِت اســــــــــــــــــح مـــــــ  ِه ومـــــــا ضــــــــــــــــــَ يـــــــح ــــَ يـ َك ُخصــــــــــــــــــح ُدونـــــــَ  فـــــــَ

هح     عـــــــــــُ راتـــــــــــِ بـــــــــــيـــــــــــٌث مـــــــــــَ قـــــــــــاٌم خـــــــــــَ مـــــــــــح َك قـــــــــــَ إنـــــــــــ   فـــــــــــَ

  
 وقاَل آَخُر :

َدال  ـــــــــــــــــح َدل ِه إذا تـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ يـ  كـــــــــــــــــبن  ُخصـــــــــــــــــــــــــــــــح

ال    رحجـــــــــــــــــَ الِن مـــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــاِن حيـــــــــــــــــَح ت ـــــــــــــــــ  ي فـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح  أُث

  
 وقاَل أَُخُر :

ا  بــــــــــــــ  ه إذا مــــــــــــــا جــــــــــــــُ يــــــــــــــح يـــــــــــــــَ  كــــــــــــــبن  ُخصــــــــــــــــــــــــــــح

ا    بـــــــــــــــ  طـــــــــــــــاِن حـــــــــــــــَ قـــــــــــــــُ لـــــــــــــــح تـــــــــــــــاِن يــــــــــــــــَ  َدجـــــــــــــــاجـــــــــــــــَ

  
 

 وقاَل آَخُر :

ه  بـــــــــــــــــ  تح ابهلِل ال ُأحـــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ دح حـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــَ

ه    ر زُبـــــــــــــــ  يـــــــــــــــاه وَقصـــــــــــــــــــــــــــــح  أن طـــــــــــــــاَ  ُخصـــــــــــــــــــــــــــــح
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 وقاَل آَخُر :

رَحِ  (5)منود   َشح
ُو امل ِ رِخح  اخُلصحَياح

 هو الِقياُس ، ولكنَّه قِليٌل في الّسماعِ ، والثاني بِخالفِِه ، انتََهى. ُخْصيَتان وقاَل شْيُخنا نَْقالً عن ُشُروحِ الفصيحِ : قْولُهم هاتَانِ 

اُء : كلُّ َمْقُرونْيَن ال يَْفتِرقَان فلَك أَن   تَْحذَف منهما هاَء التّأْنِيِث ؛ ومنه قَْولُه :* قُْلُت : قاَل الفرَّ

 يـَرحَتّج ألياُه ارحِ اَج الَوطحب :
ي : قد جاءَ  ِعق : ُخْصيَتان * قاَل ابُن بّرِ  وأَْليتاِن بالتاِء فيهما ؛ قاَل يزيُد بُن الصَّ

تـــــــــــــاُه و  يـــــــــــــَ زَُع ُخصـــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــح ر تــــــــــــــُ حـــــــــــــح  ِإن  الـــــــــــــفـــــــــــــَ

جــــــــــــانِ     رَِح الــــــــــــعــــــــــــِ رًا قــــــــــــَ  فــــــــــــُيضــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــي جــــــــــــافــــــــــــِ

  
 نابغَةُ الجْعِديُّ :وقاَل ال

__________________ 
 ( يف اللسان : أبق  عليهم.1)
 ( الصحاح والتهذيب واللسان وقبلهما فيه ثالثة شطور.2)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.3)
 ( يف اللسان : الولغة.4)
 ( يف اللسان : متور .5)
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ه  ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــَ يـ د  ُخصـــــــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــِذي داٍء  حـــــــــــــــح

قـــــــــــــامِ و     نح ســـــــــــــــــــــــــــَ ُض مـــــــــــــِ َوجـــــــــــــ  ر  مـــــــــــــا تــــــــــــــَ  ُأخـــــــــــــح

  
 وأَْنَشَد ابُن األعرابّيِ :

َطســــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــٌر وَدفــــــــــــح ــــــــــــهــــــــــــا جــــــــــــاب  قــــــــــــدح اَنَم عــــــــــــن

ه والـــــــــنِّســــــــــــــــــــــا    يـــــــــح تــــــــــَ يــــــــــَ روَ  ُخصــــــــــــــــــــــح و عـــــــــُ كـــــــــُ  َيشــــــــــــــــــــــح

  
 وقاَل عنتَرةُ في تَثْنِيَة األَْليِة :

فح  رجــــــــــــُ ــــــــــــَ ِن ت ــــــــــــح رحَدي ــــــــــــَ ين فـ قــــــــــــَ ــــــــــــح ل ــــــــــــَ ىت مــــــــــــا تـ  مــــــــــــَ

تـــــــــــــطـــــــــــــارا     َك وُتســــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــح تــــــــــــــَ يــــــــــــــَ ُف أَلـــــــــــــح (1)روانـــــــــــــِ
 

  
 .الُخْصيَتان ، وِمَن العََرِب َمْن يقولُ  (2)تَُؤنَّث إذا أَْفِرَدْت فإذا ثَنَّوا َذكَّروا  الُخْصيةووفي التَّْهذيِب : 

 .ُخْصية ، فإذا أَْفرُدوا قالوا الُخْصيَْينو الُخْصيَتَْين قاَل ابُن ُشَمْيل : يقاُل إنّه لعَِظيمُ 

 هذا حاِصُل ما َذَكُروه.

 والمصنُِّف َجَمَع بَْين َكالِمهم كما تََرى.

 ، كِكتاٍب. َخصاهُ ِخصاءً و

الِعضاِض وما أَْشبََهها ، وفي بعِض األْخبار : ُء على فِعاٍل ِمثْل الِعثاِر والنِّفاِر وهكذا في سائِر النسخِ وهو َصِحيٌح ألنَّه َعْيٌب والعيوُب تَِجي

ْومُ   ِوجاٌء ، وُهما ُمتقاِرباِن. ، وبعُضهم يْرِويه : ِخصاءٌ  الصَّ

 ، يكوُن في الناِس والدَّواِب والغَنَِم. ُخْصيَْيه َسلَّ 

 يَْهجو َرُجالً : (3)؛ قاَل بَشيٌر  الِخصاءِ  يقاُل : بِرئْت إليك ِمن

عــــــــا بــــــــح فــــــــا شــــــــــــــــــــــَ زِيــــــــُز الــــــــقــــــــَ َرًة جــــــــَ جــــــــح ُ  حــــــــَ رحبــــــــِ ــــــــَ  ُن يـ

رَبُ     عــــــــــح ِر مــــــــــُ فــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ ــــــــــُث اخِلصــــــــــــــــــــــــاِء وارُم ال ِدي  حــــــــــَ

  
 نَِصيٌّ إتباٌع ؛ عن اللَّْحيانّيِ. َخِصيٌّ  ، على فَِعيٍل : ويقولوَن : َخِصيٌّ  فهو ، َمْمدوٌد ؛ ِخصاءً  الشاةُ والدابَّةُ  تُْخَصى أَن الِخصاءُ  وقاَل اللْيُث :

 ، بكْسِرهما. ِخْصيانٌ و ِخْصيَةٌ  ج ، كَمْرِمّيِ ، َمْخِصيٌّ و

 ماً.قاَل ِسْيبََوْيه : َشبَُّهوه باالْسم ، نْحو َظِليم وِظْلمان ، يْعنِي أنَّ فِْعالناً إنَّما يكوُن بالغاِلِب َجْمَع فَِعيٍل اسْ 

 .ُخصاهُ  ، ُمَخفَّفةً : الُمْشتَِكي الَخِصيو

ْل فيه ، الَخِصيُّ و  ؛ وهو َمجاٌز. كغَنِّيِ : ِشْعٌر لم يُتَغَزَّ

 ع. أَْيضاً :و

؛ قالَهُ نَْصر ، وهو َمْوِضٌع في ِدياِر بَني يَْربوعِ بِن َحْنَظلَةَ بنَْجٍد بَْين أُفاق وأُفَْيق  (4)، بضّمِ ففتحٍ َمْقصوراً  ُخَصى * قُْلُت : الصَّواُب فيه

 وَضبََطه هكذا.

بابّي. فََرسانِ  : الَخِصيُّ و  لُهْم ، أَحُدهما لبَني قَْيِس بِن عتاٍب ، والثاني لألْجلَح بِن قاِسٍط الضَّ

ّمِ : القُْرُط في األُذُنِ  الُخْصيَةُ و . ، بالضَّ اغانيُّ  على التَّْشبيِه ؛ نَقَلَه الصَّ

ثٌ  ِخْصيَةَ  ابنُ و  .518، وهو الُحَسْيُن بُن محمٍد الَواِسطيُّ َحدََّث عن أَبي الفَْضِل بِن َخْيُرون ، ماَت َسنَة  ، بالكْسِر : ُمحّدِ

ل.  وفي التّْكملَِة : اْسُمه محمُد بُن عبِد الواِحِد ، فلعلَّه َعنَى به واِلَد الَمْذُكور هنا ، فَتَأمَّ

ُجل : أْخَصىو اغانيُّ وهو َمجاٌز.؛ نَقَلَهُ  تَعَلََّم ِعْلماً واِحداً  الرَّ  الصَّ



18528 

 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. الَمْخَصى  : َمْوِضُع القَْطع ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

 ، بالكْسِر َمْمدوداً ؛ نَقَلَه شْيُخنا عن ُشروحِ الفصيحِ والعهدة عليه. الِخصاءِ  ، بالفتِْح َمْقصوراً : لُغَةٌ في الَخصاياو

 .«التَّْيِس الَمْلبود ُخْصوةِ  إنَّ هللاَ يَْجعَل َمكاَن كّل َشْوَكة ِمثْل»الحِديِث في صفَِة الجنَِّة :  ؛ جاَء في الخْصيَةِ  ، بالضّمِ : لُغَةٌ في الُخْصوةُ و

__________________ 
 واللسان. 43( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف التهذيب : ذّكروا وأنّثوا.2)
 وهو بشر بن أيب خازم.« شرب»( يف اللسان والصحاح 3)
 ( قيده ايقوت بلفة اخلصي اخلادم ا وابلقلم بفتح فكسر.4)
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 بالياِء ألنَّ أَْصلَه ِمن الياِء. ُخْصيَة إالَّ  الُخَصى قاَل َشِمٌر : وهو ناِدٌر لم نَْسَمع في واِحدِ 

 أَي َغنِيّاً فاْفتَقََر ؛ وهو َمجاٌز. فُخِصيَ  ويقولوَن : كاَن َجواداً 

ي : الشُّعراُء يَْجعلوَن الِهجاَء والغَلَبةوقالَ   كأنَّه َخَرَج ِمن الفُحوِل ؛ وأَْنَشَد : ِخصاءً   ابُن بّرِ

وايف  َزة ابلــــــــــــــقــــــــــــــَ َن محــــــــــــــَح َك ايبــــــــــــــح تــــــــــــــُ يـــــــــــــــح  َخصــــــــــــــــــــــــــــَ

مـــــــــــارُ     ِ  ا ـــــــــــِ ـــــــــــَ ل  كـــــــــــمـــــــــــا ُلحصـــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــن ا ـــــــــــَ

  
 وقاَل جريٌر :

ٌة  َذلــــــــــــ  َرزحد  واخِلصــــــــــــــــــــــــــاُء مــــــــــــَ َي الــــــــــــفــــــــــــَ  ُخصــــــــــــــــــــــــــِ

ز  ِ     ـــــــــــــــُ ُروِم الـــــــــــــــبـ َرة الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ اطـــــــــــــــَ و خمـــــــــــــــُ رحجـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ  يـ

  
از بالكْسِر ، عن محمِد بِن علّيِ الّسقطي ، وعنه عليُّ ابُن محمِد الطالبي  ِخْصيَةَ  وأَبو طاِلٍب أَْحمُد بُن علّيِ بِن عبِد العَزيِز بنِ  في  (1)البزَّ

 تاِريخِ َواسط.

 بِن نَغُوبا. (3)؛ وعنه أَبو الُحَسْين  (2)عن أَبي محمٍد الفندجاني  خْصيَةَ  ر محمُد بُن علّيِ بنِ وأَبو نَصْ 

 نَْصر.: أَْكَمتاِن َصِغيِرتاِن في مدفعِ شعبة من شعاِب نِْهي بَني َكْعٍب عن يَساِر الحاّجِ إلى مكَّةَ من َطريِق البَْصَرةِ ؛ قالَهُ  ( 4)الخْصيَانو

. الَخَضاو : [خضو]  : أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ

ْطِب واْنِفضاُخهتَفَتُُّت الشَّي وقاَل ابُن ُدَرْيد : هو  .، وليَس بثَْبتٍ  ِء الرَّ

 .وَذَكَره ابُن ِسيَده أْيضاً في المعتل بالياِء ، وقاَل : قََضْينا على َهْمزتِها أنَها ياٌء ألنَّ الالَم ياٌء أَْكثَر منها واواً 

 * قُْلُت : فالاّلئُِق بهذا الَحْرِف أَْن يُشاَر إليه بالواِو والياِء ، كما يَْفعَلُه المصنُِّف في ذاِت َوْجَهْين.

 لَِة : اْنِشداُخه بََدل اْنِفضاُخه.وفي التّْكم

ُجلُ  َخَطاو : [خطو]  ؛ كذا في الُمْحَكم. َمَشى ؛ إذا َمْقلوبَةً  ؛ وهذه اْختَاطَ و اْختََطىو يَْخُطو َخْطواً  الرَّ

ّمِ وعليه اْقتََصَر الَجوهِريُّ وغيُرهُ ، الُخْطَوةُ و ً  ما بيَن القََدَمْيِن ؛ ج أَْيضاً ؛ وهو ويُْفتَحُ  ، بالضَّ ّمِ َمْقصوراً وهو في الكثيِر ، ُخطا في و ، بالضَّ

ّمِ ، كما هو في النسخِ. ُخْطواتٌ  القليلِ   ، بالضَّ

تَْين وبضّمِ ففتحٍ.  وَضبََطه الَجوهِريُّ به وبضمَّ

 .«إلى الَمساِجدِ  الُخَطا وَكثْرةُ »الحِديُث :  الُخَطا وشاِهدُ 

 ؛ قيَل : هي ُطُرقُه أَي ال تْسلُكوا الطَّريَق التي يَْدُعوكم إليها. (5) (َوال تَ تَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطانِ )قْولُه تعالى :  الُخُطواتِ  وشاِهدُ 

يت : قاَل أَبو العبَّاس ّكِ في الشّرِ ، يُثَقَّل ، قاَل : واْختاُروا التَّثِْقيل لَما فيه ِمَن اإلْشباعِ ، وَخفََّف بعُضهم ، قاَل : وإنَّما  اتُخُطو وقاَل ابُن الّسِ

ِة. ة مع الواِو يَْذَهبُون إلى أَنَّ الواَو أَْجزتْهم ِمن الضمَّ مَّ  تََرَك التَّثِْقيَل َمْن تََرَكه اْستِثْقاالً للضَّ

اُء : العَرَ  وة وُحْلوات ، ُب تَْجَمع فُْعلة ِمَن األْسماِء على فُعاُلت ِمثْل ُحْجرةٍ وُحُجرات ، فَْرقاً بيَن االْسِم والنَّْعِت ، ويَُخفَُّف ِمثْل ُحلْ وقاَل الفرَّ

 فلذلَك صاَر التَّثِْقيل االْختِياِر ، وُربَّما ُخفَِّف االْسُم ، وُربَّما فُتَِح ثانِيه فيُقاُل ُحُجرات.

 ُث : وقََرأَ بعُضهم ُخُطَؤات الشَّْيطان ِمَن الَخِطيئِة الَمأْثم.وقاَل الليْ 

اِء األَْمصاِر قََرأَهُ بالَهْمز وال مْعنَى له.  قاَل األَزهريُّ : ما َعِلْمُت أَحداً ِمَن قُرَّ

ةُ  ، الَخْطَوةُ و  ، بالتَّْحِريِك. َخَطواتٌ  ج الواِحَدةُ ، بالفتْحِ : المرَّ

 : َرِكبَُهم وجاَوَزُهْم. اْختَطاُهمْ والنَّاَس  تََخطَّىو
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 إلى كذا ، أَي تََخطَّْيتورقاَب الناِس  تََخطَّْيتُ  يقاُل :

__________________ 
 اجُلاّليب. 444/  1( يف التبصري 1)
 ( التبصري : الغُنحدجاين ا ابلغا املعجمة.2)
 ( يف التبصري : أبو ا سن.3)
 تثنية خصية.( يف ايقوت : اخُلصيتان ا 4)
 .142( سورة األنعام ا اآية 5)
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 تَجاَوْزته ، وال يقاُل تََخطَّأْت بالَهْمز.

ِط ُجْبناً ولُْؤماً وقََذراً. يَتََخطَّى وفالٌن ال  عن الطُّنُِب ، أَي ال يَْبعُُد عن البَْيِت للتَّغَوُّ

 .يَْخُطو َخْطوة َخْطوة أَي ، «ِرقاَب الناِس  يَتََخطَّى رأَى َرُجالً »في حديِث الجمعة : و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالفتْحِ ، كَرْكوةٍ وِركاٍء ؛ وأَْنَشَد الَجوهِريُّ الْمرِئ القَيس : َخْطوةٍ  ، بالكْسِر والمّدِ : َجْمعُ  الِخطاءُ 

بــــــــــــــــاِء  ِب الــــــــــــــــظــــــــــــــــِّ َوثــــــــــــــــح بــــــــــــــــاٌت كــــــــــــــــَ ا وثــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــَ

رح     طـــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــاٌء وواٍد مـــــــــــــــــــَ واٍد خـــــــــــــــــــِ (1)فـــــــــــــــــــَ
 

  
ي :  ةً َعْدواً يُْشبه الَمَطر. تَْخُطو أَيقاَل ابُن بّرِ ةً فتكفُّ عن العَْدِو وتَْعُدو مرَّ  مرَّ

 وَرَوى أَبو عبيَدةَ : فواٍد َخِطيٌط.

 ويُْروى : كَصْوِب الَخِريِف.

يات وقاَل أَبو زْيٍد : يقاُل ناقَتَُك هذه من  ف التي قد َسقََطْت.الِجيَِف ، أَي هي ناقَةٌ َجْلَدة قَِويَّة تَْمِضي وتَُخلِّ  الُمتََخّطِ

 .يَْخُطوَ  َغْيِري إذا َحَمْلته على أَنْ  أَْخَطْيت ويقاُل :

يَ  ويقاُل في الدعاِء : لإِلْنساِن :  َعْنك الّسوُء ، أَي ُدفَِع. ُخّطِ

يَ  يقاُل : . ُخّطِ  َعْنك ، أَي أُِميَط ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

 : النَِّزُق. الَخَطْوَطىو

ةُ :وتقوُل   .اْخط أَي اْمِش ؛ والصَّحيحُ  ُخطّ  العامَّ

ً  إليه بالَمْكروه ، وبيَن القَْولَْين تََخطَّْيتوالَمْكُروه ،  تََخطَّاهُ  وِمن المجاِز : َب هللاُ عليك ُخطا فاْنَصرف راشداً ،  الَخْطَوةَ  يَِسيرةً إذا تَقاَربا ، وقرَّ

 أَي الَمسافَةَ.

.، كُهدًى : َمْوِضٌع بي ُخطىً و اغانيُّ  َن الُكوفَِة والشاِم ؛ نَقَلَهُ الصَّ

 .خاظٍ  ، فهو ، كُسُمّوِ : اْكتَنَزَ  يَْخُظو ُخُظّواً  لَْحُمهُ  َخَظاو : [خظو]

 بََظا إتْباٌع ، وأَْصلُه فَعٌَل ؛ قاَل األَْغلَُب العجليُّ : َخَظا يقاُل : لَْحُمهُ 

 (2)خاِ ي الَبِضيض  ُمه َخظا َبظا 
 أَْصلَها الواُو.ألنَّ 

اُء :  ويَْبُظو ويَْكُظو. يَْخُظو بَظا وَكظا ، بغيِر َهْمٍز ، أَي اْكتَنََز ، وِمثْلُه َخظا وقاَل الفرَّ

ً  الَخَظوانُ و كةً : َمْن َرِكَب بَْعُض لَْحِمِه بَْعضا  ، وِمثْلُها : أَبَيان وقََطوان ويَْوٌم َصَخَداٌن. ، محرَّ

 : أَْضَخَمه وأَْعَظَمه. أَْخظاهُ وهللاُ  َخظاهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٍء.: الُمْكتَنَِزةُ ِمن كّلِ شي الَخظاةُ 

 : حاِدٌر غِليٌظ ؛ َحَكاهُ أَبو حنيفَةَ. خاظٍ  وقََدحٌ 

ْلُب ؛ ومن الخاِظيو  ه قَْوُل الشاِعِر :: الغَِليُظ الصُّ
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فـــــــــــــــــاٌت  رحهـــــــــــــــــَ وارُِم مـــــــــــــــــُ مح صـــــــــــــــــــــــــــــــَ  أبيـــــــــــــــــِديـــــــــــــــــهـــــــــــــــــِ

عـــــــــــــوِب و     ي الـــــــــــــكـــــــــــــُ ر ٍب خـــــــــــــا ـــــــــــــِ (3)كـــــــــــــر  جمـــــــــــــَُ
 

  
ا قوُل اْمرِئ القَْيس :  وأَمَّ

ظــــــــــــــــالكــــــــــــــــمــــــــــــــــا  تــــــــــــــــاِن خــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح تـ ا مــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــَ

رح     مـــــــــــِ ِه الـــــــــــنـــــــــــ  َديـــــــــــح ب  عـــــــــــلـــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــِ (4)َأكـــــــــــَ
 

  
 فأَْشبَع. َخَظتا قاَل الِكسائيُّ : أَرادَ 

اُء : أَرادَ وقاَل   فحذَف النُّون اْستِْخفافاً. َخظاتَان الفرَّ

 أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ وأَْنَكَره فقاَل : وال تَقُْل خظى. : لَْحُمهُ ، كَرِضيَ  َخِظيَ  ي : [خظي]

از في جاِمِعه :  ، بالفتْحِ  َخَظي َخظىً  وقاَل القزَّ

__________________ 
 وضبطت فيه خطاء بفتح اخلاء. كالصحاح ا واملثبت ضبرت اللسان ابلكسر.« كصوب السحاب»برواية :  113( ديوانه ط بريوت ص 1)
 واللسان. 170( شعراء أمويون ا شعر األغلب العجلي ص 2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
 .519/  7واللسان والصحاح والتهذيب  112( ديوانه ط بريوت ص 4)
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تَـنَـزَ  َمقحصوراً :  ابلفتحِح. ( 1)َخَظ   َيذحُكرا ومل اكح
ا قَْولهم : المْرأَةُ وبَِظيَْت ، فهو بالحاِء ، ولم أَْسَمع فيه الخاَء ؛ وأَْنَشَد  َخظيَتِ  وَذَكَر ابُن فاِرَس الَكْسَر والفتَْح ، قاَل : والفَتْح أَْكثَر ، قاَل : وأَمَّ

 الَجوهِريُّ لعاِمِر بِن الطُّفَيل :

ِن خــــــــــــــــــ واجــــــــــــــــــِ
َ

يــــــــــــــــــاٌت رِقــــــــــــــــــاٌب كــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــ  ا ــــــــــــــــــِ

وُم و     وار كــــــــــــــُ تــــــــــــــاٌه عــــــــــــــلــــــــــــــ  اأَلكــــــــــــــح (2)َأســــــــــــــــــــــــــــح
 

  
اغانيُّ َكذِلَك ، وإيَّاهُ تَبَع  وهذا الذي أَْنَكره الَجوهِريُّ ، أَثْبَته ابُن ُدَرْيٍد ، وسلمه األَْزهِريُّ واْستََدالَّ بما قالَهُ أَبو الَهْيثم كما تَراهُ  ، وأَيََّدُهما الصَّ

 المصنُِّف.

ً  ، ثم يقاُل : بَظٍ  َخظٍ  فََرسٌ  الَهْيثم : يقاُل :قاَل أَبو و  بَظاً. َخظا

ٌ  يقاُل :و  بَظاةٌ تُْقلََب الياء أَلفاً ساكنَةً على لُغَِة طيِّئ. َخظاةٌ  ثم يقاُل : بَِظيَةٌ  َخِظيَةٌ  امرأَة

ُجل : أْخَظىو  ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. َسِمنَ  الرَّ

نَ  أَْيضاً :و  َجَسَدهُ. َسمَّ

لَمعاً َضِعيفاً ُمْعترضاً في نَواِحي  لََمعَ  ، كُسُمّوِ ؛ نَقَلَه ابُن ِسيَده ؛ ُخفُّواً و ، بالفتْحِ وعليه اْقتََصَر الَجوهِريُّ  يَْخفُو َخْفواً  البَْرقُ  َخفاو : [خفو]

تَطاَل في الَجّوِ إلى َوَسِط السَّماِء ِمن غير أَْن يأُْخَذ يَِميناً الغَْيِم ، فإن لََمَع قِليالً ثم سَكَن وليَس له اْعتِراٌض فهو الَوِميُض ، فإن َشقَّ الغَْيم واسْ 

.  وِشماالً فهو العَِقيقَةُ ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

 اْعتِراُض البَْرِق في نواِحي السَّماِء. الَخْفوُ  وقاَل أَبو عبيٍد :

ً  َخْفواً أَ »في الحِديِث : أنَّه سأََل عن البَْرِق فقاَل : و  .«أَو َوِميضا

 َظَهَر. : َخْفواً  ءُ الشَّي َخفَاو

 .ِخْفَوةً و ِخْفيَةً  على الُمعاقَبَِة. يقاُل : فَعََل ذلكَ  الِخْفيَةُ  ، بالكْسِر : الِخْفَوةُ و

ً  ي : [خفي] ً و ، بفتْحٍ فسكوٍن ، َخفاهُ يَْخِفيه َخفيا  ؛ وهو ِمن األَْضَداِد. أَْظَهَرهُ  ، كعُتِّيِ : ُخِفيّا

 المطُر الِفئْراَن إذا أََخَرَجُهنَّ من أَْنفاِقِهنَّ ، أَي من َجِحَرتِِهنَّ ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيِس يَِصُف فََرساً : َخفَى يقاُل :

ا  هـــــــــــــن  كـــــــــــــَبلـــــــــــــ  فـــــــــــــاقـــــــــــــِ ن  مـــــــــــــن أَنـــــــــــــح فـــــــــــــاهـــــــــــــُ  خـــــــــــــَ

ِب     ــــــــ  رَك اٍب مــــــــُ حــــــــَ ن  َودحٌ  مــــــــن ســــــــــــــــــــــَ فــــــــاهــــــــُ (3)خــــــــَ
 

  
 ّيِ ُمَجلَِّب.ويُْرَوى : من َعشِ 

 وأَْنَشَد اللْحيانيُّ الْمرِئ القَْيِس بِن عابٍس :

ه  فـــــــــــــِ ر  ال َنـــــــــــــَح وا الشـــــــــــــــــــــــــــّ مـــــــــــــُ تـــــــــــــُ كـــــــــــــح  فـــــــــــــإنح تـــــــــــــَ

ِد و     عــــــــــــُ قــــــــــــح رحَب ال نـــــــــــــَ وا ا ــــــــــــَ ثــــــــــــُ عــــــــــــَ بـــــــــــــح (4)إن تـــــــــــــَ
 

  
 أَي ال تُْظِهْره. نَْخِفه قْولُه : ال

 ؛ أَي أُْظِهُرها ؛ َحَكاهُ اللْحيانيُّ عن الِكسائي عن محمِد بن سهل عن سعيِد بن جبيٍر. ( 5)أَْخِفيها وقُِرئ قْوله تعالى : إِنَّ الساَعةَ آتِية أَكادُ 

 ً ر أَْيضا  فيَمْن َضبََطه بفتْحِ الياِء أَي يظهر. ؛ «َصْوتَه بآِمْين يَْخفي كانَ » حِديُث : ونقَل ذلَك عن األَْخفَش أَْيضاً ، وبه فُّسِ

 ، وهو اْفتَعَل منه ؛ قاَل الشاِعُر : كاْختَفاهُ  اْستَْخَرَجهُ ؛ : َخفَاهُ يَْخِفيهو

مح  هــــــــِ ــــــــِ ن ــــــــُ ي وُه أَبعــــــــح وا مث َجســــــــــــــــــــــ  ــــــــُ ب وحصــــــــــــــــــــــَ ــــــــاعحصــــــــــــــــــــــَ  ف

مــــــــــِ  قــــــــــد زاال    رحُن الشــــــــــــــــــــــــ  وحُه وقـــــــــــَ فــــــــــَ تـــــــــــَ  مث اخــــــــــح

  
 تَْختَفُوا ما لم تَْصَطبُِحوا أَو تَْغتَبِقُوا أَو»الحِديُث : ومنه 
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__________________ 
 .«ه : ومل يذكر خظ  ابلفتح هكذا يف خطه ا ولعر الصواب ابلكسر بد  الفتح فتبمرقول»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 واللسان والصحاح. 132( ديوانه ط بريوت ص 2)
 برواية : 69( ديوانه ط بريوت ص 3)

 خفاهن ود  من عشّي جمّلبِ 
 .«ذو سحاب»والصحاح وفيها  202/  2واملثبت كرواية اللسان والتهذيب واملقايي  

بد  « الداء»ويف التهذيب بدون نســـــبة وفيه « الشـــــر»بد  « الســـــر»البيت هبذه الرواية يف اللســـــان منســـــوابً المرئ القي  بن عاب  ا وفيه ( 4)
 برواية : 85والبيت المرئ القي  بن حجر الكندي ديوانه ط بريوت ص « الشر»

 فإن تدفنوا الداء ال َنفه
 .15( سورة طه ا اآية 5)
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 ظحِهُرونَه ؛ ويـُرحَو  ابجليِم واب اِء ا وقد تقد م يف موحِضِعه.َأي تُ  ا «بـَقحالً 
 لم يَْظَهْر. ، كغَنِّيِ : َخِفيٌّ و خافٍ  فهو بالمّدِ ، يَْخفَى َخفاءً  ، كَرِضيَ  عليه األَْمُر ، َخِفيَ و

 .(1) (ُكْم َأْو خُتُْفوهُ ِإْن تُ ْبُدوا ما يف أَنْ ُفسِ )وفي القُْرآن :  : َستََرهُ وَكتََمهُ  أَْخفاهُ وَخفاهُ هو و

 ، أَي أَْستُُرها وأُواِريها. (َأكاُد ُأْخِفيها)وقوله تعالى : 

ِة.  قاَل اللْحيانيُّ : وهي قراَءةُ العامَّ

 من نْفِسي. أُخِفيها وفي َحْرف أُبّيِ : أَكادُ 

اُء :   في التَّْفسيِر من نْفِسي فكيَف أُْطِلعُُكم عليها. (َأكاُد ُأْخِفيها)وقاَل الفرَّ

ي : قاَل أَبو علّيِ القالي : ا َخفَْيتُ  وقاَل ابُن بّرِ  فيكوُن لألَْمَرْين ، وَغلََّط األَْصمعّي وأَبا ُعبيِد القاسَم بَن سالم. أَْخفَْيت أَْظَهْرت ال َغْير ، وأَمَّ

 : ِضدُّ العالنِيَِة. الخافِيَةُ و

 ً  ، بالقَْصِر ، قاَل الشاِعُر : الَخفَاو كالخافِي ؛ الَخِفيُّ  ءُ الشَّي : وأَْيضا

ا و  فــــــــــــــــــــَ ر وعــــــــــــــــــــاملِِ اخلــــــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــــــاملِِ الســــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

َد الــــــــــــر جــــــــــــا     عــــــــــــح ِداًي بـــــــــــــَ َددحان أَيــــــــــــح (2)لــــــــــــقــــــــــــد مــــــــــــَ
 

  
 وقاَل أُميَّةُ :

فـــــــــا و  ُن يف اخلـــــــــَ ريحُ الـــــــــكـــــــــوامـــــــــِ  تـــــــــنســـــــــــــــــــــــجـــــــــه الـــــــــطـــــــــ 

ُد و     عـــــــــ  مـــــــــاِء َتصـــــــــــــــــــــــَ (3)إذح هـــــــــي يف جـــــــــوِّ الســـــــــــــــــــــــ 
 

  
 عليك. َخِفيَ  ، بالمّدِ : فهو ما الَخفاءُ  وأَما

ّمِ والكْسرِ  ُخْفيَةً  له ، كَرِضيُت ، َخِفيتُ  يقاُل :و  .اْختَفَْيتُ  أَي : ، بالضَّ

 قاَل اللَّْحيانيُّ : ُحِكي ذلَك.

 كما تقدََّم ، وأَْنَشَد ثَْعلَب : َخْفيَةٍ  ، وهو على الُمعاقَبَِة ِمن يَْسِرقُه ، أَي ، بالكْسرِ  ِخْفَوةً  يأُْكلُهُ  يقاُل :و

َوًة و  فــــــــــــــــح َن زاَدَ  خــــــــــــــــِ لــــــــــــــــح ن  اأُلىل أيحكــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــُ

رتِ و     ر  خـــــــــابـــــــــِ ر  كـــــــــُ َن الســـــــــــــــــــــــ  ئـــــــــح وطـــــــــِ  َ حســـــــــــــــــــــــًا ويـــــــــُ

  
 يقوُل : يَْسِرْقَن زاَدَك فإذا رأَْينََك تَموُت تَرْكنَك.

 .اْستَْخفَىو ؛ وهذه عن ابِن األعرابّي ، كأَْخفَى واَرى ،اْستَتََر وتَ  منه : اْختَفَىو

 .اْختَفَْيت منك أَي تَواَرْيُت ، وال تَقُلْ  اْستَْخفَْيتُ وقاَل الَجوهِريُّ : 

اُء أَنَّه قد جاءَ  ي : حَكى الفرَّ  ؛ وأَْنَشَد : اْختَفَْيت قاَل ابُن بّرِ

ال  ـــــــــعـــــــــُ ـــــــــل و ل مـــــــــُ ُب َيســـــــــــــــــــــــح ـــــــــَ ل عـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــثـ َح ال ـــــــــَ ب  َأصـــــــــــــــــــــــح

دح و     وحِف اأَلســــــــــــــــــــــــَ ِة اخلــــــــــَ د  فــــــــــَ  مــــــــــن شــــــــــــــــــــــــِ تـــــــــــَ  اخــــــــــح

  
 (َيْسَتْخُفوَن ِمَن الّناِس َوال َيْسَتْخُفوَن ِمَن هللاِ )، كما تقوُل أَْحَرْقته فاْحتََرَق ؛ ومنه قْولُه تعالى :  أَْخفَْيته فاْختَفَى فهو على هذا ُمطاَوعُ 

(4). 

 ، أَي ُمْستَتِر. (5) (َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخف  اِبللَّْيِل َوساِرب  اِبلنَّهارِ )اُء في قْوِله تعالى : وقاَل الفرَّ 
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 .اْختَفَى ، وفِْعلُه الالِزمُ  أُْخِفيه إْخفاءً  الصوَت فأَنا أَْخفَْيتُ  وقاَل اللَّْيُث :

الغَةٌ  اْختَفَىو،  اْختَفَى ال اْستَْخفى قاَل األزهِريُّ : األَْكثَر فهي لُغَةٌ وليَسْت  َخِفيَ  بمْعنَى اْختَفَى  ليَسْت بالعاِليَِة. وقاَل في موِضعٍ آَخر : أَمَّ

 بالعاِليَِة وال بالُمْنَكرة.

 َدِمي. يَْختَفُوا ؛ ومنه قْوُل الغَنَِوّي ألبي العاِليَه : إنَّ بنِي عاِمٍر أَراُدوا أَن َدَمهُ ؛ قَتَلَه من غيِر أَْن يُْعلََم به اْختَفَىو

 أَْيضاً. الَخِفيفَةُ  : هي السَّاكنَةُ ؛ ويقاُل لها : الَخِفيَّةُ  النُّونُ و

تُه أَْخِفيَةُ و  .ِخفاءٌ  ، َجْمُع ِكماٍم ، واِحُدها النَّْوِر : أَِكمَّ

__________________ 
 .284( سورة البقرة ا اآية 1)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب ا ومل ينسبوه.2)
 ولي  يف ديوانه.« تسّبحه»ويف املصادر :  ( اللسان والتهذيب منسوابً ألمية ا ويف التكملة : أمية بن أيب الصلت.3)
 .108( سورة النساء ا اآية 4)
 .10( سورة الرعد ا اآية 5)
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 ؛ قاَل : : األَْعيُنُ  *الَكَرا أَْخِفيَةُ و

رَا  َة الــــــــــكــــــــــَ يــــــــــَ فــــــــــِ قــــــــــاُ  َأخــــــــــح ــــــــــح م األَي لــــــــــِ دح عــــــــــَ قــــــــــَ  لــــــــــَ

ا    حــــــــــاهلــــــــــَ ــــــــــِ ت ٍك واكــــــــــح ــــــــــِ هــــــــــا مــــــــــن حــــــــــال جــــــــــَ َزجــــــــــ  ــــــــــَ  تـ

  
 .َخوافٍ  : الِجنُّ ، ج الخافِياءُ و الخافِيَةُ و الخافِيو

. وحَكى عن العََرِب أَْيضاً : أَصابَه ِريٌح ِمن الخافِي حَكى اللِّْحيانيُّ : أََصابَها ِريٌح ِمن الذي  الخافِي ؛ قاَل : هو َجْمعُ  الخواِفي ، أَي من الِجّنِ

.  هو الِجنُّ

حاحِ : قاَل األصمعيُّ :  الِجنُّ ؛ قاَل أَْعشى باِهلَةَ : الخافِي وفي الّصِ

ٌد  ي هبــــــــــا َأحــــــــــَ داَء ال مَيحشــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح ــــــــــَ ي بــــــــــبـ  مَيحشــــــــــــــــــــــــِ

ُر ال حيــــــــــــــَُ   مــــــــــــــن اخلــــــــــــــايف و     ــــــــــــــَ (1) هبــــــــــــــا أَثـ
 

  
وا الِجّن بذلَك الْستِتاِرهم ِمن األَْبصاِر. ، «الخافِيَةِ  إنَّ الخزاَءةَ يَْشَربُها أَكايس النِّساء من»في الحِديِث : و  وإنَّما ُسمُّ

 : قِطٌع من األرِض بَْيَن الَكأِل ال نَباَت بها. أَي الِجّن ؛ والقََرُع ، محّركةً  ، الَخافِين ال تُْحِدثُوا في القََرعِ فإنَّه ُمَصلَّى»في الحِديِث : و

اُر الفَْقعسيُّ : : بها ِجنٌّ  خافِيَةٌ  أَرضٌ و  ؛ قاَل المرَّ

ًة وِإنحســـــــــــــــــــــــــاً  يــــــــــــَ ُت خــــــــــــافــــــــــــِ فــــــــــــح  إلــــــــــــيــــــــــــك َعســــــــــــــــــــــــــَ

و ُ و     ِب غـــــــــــــــُ يـــــــــــــــطـــــــــــــــااًن هبـــــــــــــــا لـــــــــــــــلـــــــــــــــر كـــــــــــــــح  غـــــــــــــــِ

  
يشاتُ  ؛ أَو هي َخِفيَتْ  : ِريشاٌت إذا َضمَّ الطَّائُِر َجناَحْيه الَخوافِيو  والقَْوالن ُمْقتِرباِن. ؛ نَقَلَهُ اللَّْحيانيُّ : األَْربَُع اللَّواتِي بعد الَمناِكبِ  الّرِ

 ؛ هكذا َوقََع في الحكايَِة عن ابِن َجبَلة. بعَد السَّْبعِ الُمقَدَّماتِ  يَُكنَّ في الَجناحِ  أَو هي َسْبُع ِريشاتٍ 

 .خافِيَةٌ  ، واِحَدتُها َخوافٍ  وإنَّما حَكى الناُس : أَْربٌع قَواِدُم وأَْربعٌ 

ِم الَجناحِ.  يشاِت العَْشر من ُمقَدَّ  إنَّ ِجْبريل َحَملَها على»ينَِة قَْوم لُوٍط : حِديُث مدومنه ونَقََل الَجوهِريُّ عن األَْصمعّي : هنَّ ما دوَن الّرِ

غاُر التي في َجناحِ الطائِِر. ؛ «َجناح َخوافِي يُش الّصِ  وهي الّرِ

 يريُد أنَّه َصغيٌر. ؛ «النَّْسرِ  خافِيَة ومعي َخْنَجٌر مثلُ »في حِديِث أَبي ُسْفيان : و

ي به ألنَّ  ، كالِكساِء ، لَْفظاً وَمْعنًى الِخفَاءُ و قاءِ ، ُسّمِ  .فيْخِفيه ه يُلْقى على الّسِ

ة : أَْخِفيَةٌ  ج ، ِخفاؤه ٍء من ِكساٍء أَو نَْحوه فهوٍء َغطَّْيته بشيوقاَل اللَّْيُث : هو ِرداٌء تَْلبَُسه المْرأَةُ فْوَق ثيابِها ، وكّل شي مَّ  ؛ ومنه قْوُل ذي الرُّ

ة  يـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــِ داٌم وَأخـــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه زاٌد وَأهـــــــــــــــــح

رَت هـــــــــا    ُب  قـــــــــد كـــــــــاَد  ـــــــــَح قـــــــــَ رِه ا ـــــــــَ هـــــــــح (2)عـــــــــن  ـــــــــَ
 

  
 وقاَل الُكَمْيت ، يذمُّ قْوماً وأَنَّهم ال يَْبَرحوَن بيوتَهم وال يحضروَن الَحْرب :

ٌف  يــــــــوِت لــــــــَواصــــــــــــــــــــــِ الُس الــــــــبــــــــُ لــــــــَك َأحــــــــح  فــــــــفــــــــي تــــــــِ

ُب و     حــــــــــَ ر  وُتســــــــــــــــــــــــح مح  ــــــــــَُ ٌة مــــــــــا هــــــــــُ يــــــــــَ فــــــــــِ (3)َأخــــــــــح
 

  
ِكيَّةُ  الَخِفيَّةُ و  مائِها. لَخفاءِ  القَِعيَرةُ  ، كغَنِيٍَّة : الرَّ

 .الَخِفيَّاتو الَخفَايا وقيَل : بئٌْر كانْت عاِديَّةً فاْنَدفَنَْت ثم ُحِفَرْت ، والَجْمعُ 

يت : وكلُّ َرِكيَّة كانْت ُحِفَرْت ثم تُِرَكْت حتى اْنَدفَنَْت ثم اْحتَفَرُ  ّكِ حاحِ : قال ابُن الّسِ  .َخِفيَّةٌ  وها ونَثَلُوها فهيوفي الّصِ

 وقاَل أَبو عبيٍد : ألنَّها اْستُْخرجت وأظهرت.

يَستَه وهي الغَْيَضةُ الُمْلتَفَّةُ  أَْيضاً : الَخِفيَّةُ و  ؛ قاَل الشَّاِعُر : َخِفيّته يَتَِّخذُها األََسُد ِعّرِ

ٍة  يـــــــــ  فـــــــــِ وَد خـــــــــَ تح ُأســـــــــــــــــــــــُ رً  القـــــــــَ  ُأســـــــــــــــــــــــوُد شـــــــــــــــــــــــَ

لـــــــــــــ      ًا كـــــــــــــُ َ لـــــــــــــُّ اح اقـــــــــــــَ واِدُر َتســـــــــــــــــــــــــــَ ن  خـــــــــــــَ (4)هـــــــــــــُ
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__________________ 
 ( اللسان ألعش  ابهلة ا وعجزه يف الصحاح والتهذيب بدون نسبة.1)
 كذا ا وابلقاموس : الكر .  (*)
 .« تزها»واملثبت كرواية اللسان ا ويف التهذيب «  رتها»بد  « يستلها»وفيه :  31( ديوانه ص 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 تهذيب هبذه الرواية بدون نسبة ا ويف اللسان بيت آخر ابختالف الرواية منسوابً لألشهب بن رميلة وروايته :( اللسان وال4)

ــــــــــــــة   أســـــــــــــــــــــــــــود شـــــــــــــــــــــــــــرً  القــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــــــــود خــــــــــــــفــــــــــــــي

ـــــــــــــــوح دمـــــــــــــــاء األســــــــــــــــــــــــــــاود    ـــــــــــــــ  ل  تســــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــوا عـــــــــــــــل
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 وَشرًى اْسماِن لمْوِضع َعلَماِن ؛ قاَل : َخِفيَّةُ  وقيَل :

ٍة و  يـــــــــ  فـــــــــِ َد خـــــــــَ َد ُأســـــــــــــــــــــــح نـــــــــا اأُلســـــــــــــــــــــــح لـــــــــح ـــــــــَ تـ ـــــــــَ  حنـــــــــُن قـ

رَا    ٍة مخـــــــــَح ذ  لـــــــــَ  لـــــــــَ دًا عـــــــــَ عـــــــــح وا بــــــــــَ رِبـــــــــُ  فـــــــــمـــــــــا شـــــــــــــــــــــــَ

  
حاحِ : وقَْولُهم أُُسودُ   كقَْولهم أُُسود حْليٍَة ، وُهما َمأَْسَدتاِن. َخِفيَّةٍ  وفي الّصِ

ي : السماع أُُسود ْعِر. َخِفيَّةَ  ، والصَّوابُ  ِفيَّةٍ خَ  قاَل ابُن بّرِ  ، َغْير َمْصُروف ، وإِنَّما يُْصَرُف في الّشِ

 وَمسٌّ ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ عن ابِن مناذر. لََممٌ  ، أَي : َخِفيَّةٌ  به يقاُل :و

حاحِ ؛ وذلَك إذا َظَهَر وصارَ  َوَضَح األَْمرُ  ، أَي الخفاءُ  بَِرحَ  قَْولُهم :و   في بَراحٍ ، أَي في أَْمٍر ُمْنَكشٍف.؛ كما في الّصِ

 ، واألّول أَْجوُد. الخفاءُ  أَي زالَ  الَخفاءُ  وقيَل : بَِرحَ 

. الَخفاءُ  وقاَل بعُضهم : رُّ رُّ فيقوُل َظَهَر الّسِ  هنا الّسِ

؛ وفي بعِض نسخِ  َحُسَن سائُِرها ، يعني َصْوتَها وأَثََر َوْطئِها األْرضَ  َخِفيَّاها إذا َحُسَن من المْرأَةِ  قاَل بعُض العََرِب :و قاَل يَْعقوُب :

حاحِ : في األَْرِض ؛ ألنَّها إذا كانْت َرِخيَمة الصْوِت دلَّ ذلَك على َخفَِرها ، وإذا كانْت ُمتقاِربَة الُخطا وتََمكَّنَ  أَثََر َوْطئِها في األْرِض دلَّ  الّصِ

 وأَْوراكاً.على أنَّ لَها أَْردافاً 

 الْستِْخراِجه أَْكفاَن الَمْوتَى ، لُغَةُ أَْهِل المدينَِة. : النَّبَّاشُ  الُمْختَِفيو

 .ُخْفيةٍ  ألنَّه يَْسُرق في االْختِفاءِ ووقيَل : هو ِمن االْستِتاِر 

 .«قَْطعٌ  المْختَِفي ليَس على»في الحِديِث : و

 .«الُمْختَِفيَةَ و الُمْختَِفيَ  لَعَنَ »في آخَر : و

 .«َميِّتاً فكأنَّما قَتَله اْختَفَى َمن»في آخَر : و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

، يريُد باليِد  وال تُْقَطَع اليُد الُمْستَْعليَةُ  الُمْستَْخِفيَة : يُد الساِرِق والنَّبَّاِش ؛ ومنه قْوُل علّيِ ابِن َرباحِ : السُّنَّة أْن تُْقَطَع اليدُ  الُمْستَْخفيةُ  اليدُ 

 الُمْستَْعِليَة يََد الغاِصِب والناِهِب وَمْن في مْعناهما.

، أَي َغطاَءها ، كما تقوُل : أَْشَكْيته إذا أََزْلته  َخفاَءها ، أَي أُزيلُ  (َأكاُد ُأْخِفيها) سََّر ابُن جنِّي قْولَه تعالى :: أَزاَل َخفاَءهُ ؛ وبه فَ  أَْخفاهُ و

ا يَْشكوه.  عمَّ

 لَهُ الَجوهِريُّ أَْيضاً.ونَقَ 

ً  ولَِقيته  ، كغَنِّيِ : أَي سّراً. َخِفيّا

، أَي خاِضِعْيَن ُمتَعَبِّدين ؛ وقيَل : أَي اْعتَِقُدوا ِعباَدتَه في أَْنفُِسكم ألنَّ الّدعاَء َمْعناه الِعباَدة  (1) (اْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرُّعاً َوُخْفَيةً )وقْولُه تعالى : 

اج. ؛ هذا قَْولُ   الزجَّ

 وقاَل ثَْعلَب : هو أن تَْذكَرهُ في نْفِسك.

عاً تََمْسُكناً. ُخْفية وقاَل اللّْحيانيُّ :  في َخْفٍض وُسكوٍن ، وتََضرُّ

 .(َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخف  اِبللَّْيلِ )الظاِهُر ؛ وبه فَّسر قَْوله تعالى :  الُمْستَْخفي وقاَل األَْخفَش :

.وَخطَّأَهُ   األَْزهِريُّ

ر يَْخفَى ، كغَنِّيِ : هو الُمْعتَزُل عن الناِس الذي الَخِفيُّ و  .«الَخِفيَّ  إنَّ هللاَ يحبُّ العَبَد التَِّقيَّ الغَنِيَّ »الحِديُث :  عليهم َمكانُه ؛ وبه فُّسِ
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 ا.أَي اْستُر الَخبََر لَمْن سأَلََك عنَّ  ، «عنَّا َخبََرك أَْخفِ »في حِديِث الُهْجرة : و

 : اإلْنَس ؛ فهو ِضدٌّ. الخافِيو

 في البََدِن من الِجّنِ ؛ نَقَلَهُ الجوهري عن ابِن مناذر. يَْخفى : ما الخافِيَةُ و

 : العََواِهُن. (2): من َسعَِف النَّْخِل ما دوَن الِقلَبة ؛ نَقَلَهُ الجوهِريُّ ، وهي نَْجديَّةٌ ؛ وبلُغَِة الحجاز  الخوافِيو

ً  كَرِضَي يَرضى ، َخِفَي يَْخفىوكَرَمى يَْرمي ،  يَْخفى قُ البَرْ  َخفَىو فيهما ؛ األخيَرةُ عن ُكراعٍ ؛ إذا بََرَق بَْرقاً َضِعيفاً ُمْعتَِرضاً في  َخْفيا

 نواِحي الغَْيم.

__________________ 
 .55( سورة األعراف ا اآية 1)
 يسموهنا.( األصر والصحاح ا ويف التهذيب : وأهر املدينة 2)
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 البَْطِن : ضاِمُره ؛ عن ابِن األعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : َخِفيُّ  ورُجلٌ 

ن ِوســـــــــــــــــــــــــاِدي ِوســـــــــــــــــــــــــاَدُه   فــــــــــــقــــــــــــاَم فــــــــــــَبدحَ. مــــــــــــِ

وحَذبُ     ِم شــــــــــــــــــــَ وائـــــــِ وُ  الـــــــقـــــــَ ِن مَمحشــــــــــــــــــــُ طـــــــح ي الـــــــبـــــــَ فـــــــِ  خـــــــَ

  
 ُء ِمن األرِض.كَسماٍء : الُمتََطأِطى الَخفاءُ و

. اْختَفَى : مثْلُ  تََخفَّىو مخشريُّ  ؛ نَقَلَه الزَّ

 : لَقَُب أَحمَد بِن عيَسى بِن زْيٍد الشَّهيد. المختفىو

. أَْخقَى إْخقاءً  ي : [خقي]  : أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ

 ؛ ونص ابن األعرابّيِ : من الَجواِري. جاَمَع واِسعَةً من النِّساءِ  وقاَل ابُن األَعرابّيِ : أي

َت عْنَد الِجماعِ.وتقدََّم له في خقق الخقوق : ال  مرأَةُ الواِسعَةُ الفَْرجِ ؛ وأََخقَّ الفَْرُج : َصوَّ

 .خالٍ  ء فيه ، وهوولم يَُكن فيه أََحد وال شي فََرغَ  : إذا اْستَْخلَىو أَْخلَىو ، بالمّدِ ، َخالءً و ، كُسُمّوِ ، ُخلُّواً  ءُ والشَّي َخال الَمكانُ و : [خلو]

 ؛ كذا في تْذكَرةِ أَبي علّيِ. (1) (َوِإذا رََأْوا آيًَة َيْسَتْسِخُرونَ ): ِمن باِب َعال قِْرنَه واْستَْعاله ؛ ومنه قْولُه تعالى :  اْستَْخلَىو َخالو

 ُمَزنيُّ :: فََرَغ ؛ قاَل مْعُن بُن أَْوس ال أَْخلَىوُء لَك الشي َخالو

هـــــــــــا  ظـــــــــــ  َر حـــــــــــَ ـــــــــــِ ـــــــــــائ ب ـــــــــــقـــــــــــَ  َأعـــــــــــاِذَ  هـــــــــــر أيحيت ال

َدان     ـــــــنـــــــا املـــــــوُت وحـــــــح ـــــــ  ل ل وحِت أَمح َأخـــــــح َ
َن املـــــــ  ؟(2)مـــــــِ

  
 .أَْخلَتو َخلَتْ  ؛ وقد خاِليَة : أَي ُمْخِليَةً  وَوَجْدُت الدارَ 

 .خاِليَة : أَي ُمْخِليَة وَوَجْدُت فالنَةَ 

 ء فيه.وال شي : ما فيه أََحدٌ  َخالءٌ  َمكانٌ و

ً  : َجعَلَهُ  أَْخالهُ و ً  أَو َوَجَدهُ  ، خاِليا  َغْيِري يَتَعدَّى وال يتعدَّى ؛ قاَل ُعتَيُّ بُن ماِلٍك العُقَْيليُّ : أَْخلَْيتو؛  َخلَْوت ، أَي أَْخلَْيتُ  يقاُل : .خاِليا

مح أُبــــــــــنح  لــــــــــَ لــــــــــَ  فـــــــــــَ يـــــــــــح اِث لــــــــــَ د   أَتــــــــــيــــــــــُت مــــــــــض ا ــــــــــُ

يـــــــح     لـــَ ي فـــــــَبخـــح الئـــِ ُت عـــنـــــــَد خـــَ مـــــــح جـــَ عـــح تــــَ (3)ُت فـــــــاســـــــــــــــــح
 

  
اجيُّ في أَماِليه : ي : قاَل الزجَّ  َمحذُوفاً أَي أَْخلَْيتُ  ِمثْل أَْجبَْنته َوَجْدتُه َجبَاناً ، فعلى هذا القَْول يكوُن َمْفعول خاِليَةً  وجْدتُها أَْخلَْيتُ  قاَل ابُن بّرِ

 .أَْخلَْيتُها

ً  أَي لم أَِجْدكَ  ، «بُمْخِليَةٍ  له لسُت لكَ  قالت»في حِديِث أُّمِ حبيبَةَ : و ٌ  خاِليا ْوجاِت َغْيِري ؛ وليَس ِمن قْوِلهم اْمرأَة ِمن  َخلَتْ  إذا ُمْخِليَة ِمَن الزَّ

ْوج.  الزَّ

ُجُل : َخالو  .كأَْخلَى ال يُزاَحُم فيه ، خالٍ  َوقََع في َمْوِضعٍ  الرَّ

ئْبُ  ً  ومنه الَمثَُل : الذِّ  أََشدُّ. ُمْخِليا

 عليه. اْقتََصرَ  : إذا على بَْعِض الطَّعامِ  َخالو

 َخالءً و ، بالفتْحِ ، َخْلواً  ؛ عن أَبي إْسحاَق ؛ به ، وإليه ، ومعه َخالوبه ،  اْستَْخلَىو ؛ وهذه عن اللّْحيانّي ؛ به أَْخلَىو فأْخالهُ  الَمِلكَ  اْستَْخلَىو

 معه. أَْخالهُ وفَفَعََل ،  َخْلَوةٍ  َسأَلَهُ أن يَْجتَِمَع به في اللَّْحيانّي ؛، بالفتْحِ وهذه عن  َخْلَوةً و ، بالمّدِ ،

 : االْسُم. الَخْلَوةُ والَمْصَدُر ؛  الَخالءُ و الُخلُوُّ  وقيَل :

 .(5) (ِإىَل هللاِ  َمْن أَْنصاِري)؛ يقاُل إلى بمْعنَى َمْع كما قاَل تعالى :  (4) (َوِإذا َخَلْوا ِإىل َشياِطيِنِهمْ )وقْولُه تعالى : 

 به. َخلَْوتُ  بفالٍن أَي أَْخلَْيتُ  وقاَل بعُضهم :
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 به. َخلَْوتُ  بفالٍن أَي أَْخلَْيتُ 

ُجُل للرجِل : ً  معي حتى أَُكلَِّمَك ، أَي ُكْن معي أْخلُ  ويقوُل الرَّ  .خاِليا

ْؤيا : و ً  لَْيَس ُكلُُّكم يََرى القََمرأَ »في حِديِث الرُّ  ؟.«به ُمْخِليا

__________________ 
 .14( سورة الصافات ا اآية 1)
 .204/  2( اللسان والتهذيب والصحاح منسوابً ملعن بن أوس ا وبدون نسبة يف املقايي  2)
 (.هامش اللسان)( اللسان والصحاح ا ويف امكم : عند خالئياً 3)
 .14( سورة البقرة ا اآية 4)
 .14صف ا اآية وسورة ال 52( سورة آ  عمران ا اآية 5)



18543 

 

 .خاِليَْينِ  : أَي ، بالكْسرِ  ِخْلَوْينِ  وَجَدُهماو

 فارٌغ ، وهو ِخالُف الشَّجّيِ ؛ ومنه الَمثَُل : خالٍ  من هذا األَْمِر ، أَي َخِليٌّ  يقاُل : أَْنتَ  كغَنِّيِ : الفارُغ. ، الَخِليُّ و

 في التّْكسيِر. أَْخلياءُ و في السَّالَمِة ، َخِليُّونَ  ج ؛ أَي من الفارغِ الذي ال َهمَّ له ؛ الَخِلّيِ  َوْيٌل للشجّيِ ِمن

 فهو فاِرُغ الباِل ال َهمَّ له. من ال َزْوَجةَ له : الَخليُّ و

ه : وجد و مسنِد األّول : أَنَا ربُّ مكَّةَ ال إلَه إالَّ أَنا حجر في ِجَداِر الكْعبَِة فإذا فيه ثالثَةُ أَسطر بقلم ال 118َوَجْدُت في بعِض المجاميعِ ما نصَّ

 َمْن ال َزْوَجة له ال َمِعيَشة له.

 الثَّاني : أَنا ربُّ مكَّةَ ال إلَه إالَّ أَنا َمن ال َولََد له ال ِذْكَر له.

 الثَّالث : أنا رّب مكَّةَ ال إلَه إالَّ أَنا َمْن ال َزْوَجة له وال َولََد له ال َهمَّ له.

 .أَْخالءٌ  ، ج ِخْلوٌ و ِخْلَوةٌ  أْيضاً ؛ وهي الَخِليُّ  ، بالكْسِر : الِخْلوُ و

 أَْن ال يُثَنَّى وال يُْجَمع وال يَُؤنَُّث ، وقد ثَنَّى بعُضهم وَجَمَع وأَنََّث ، قاَل : وليَس بالَوْجه. ِخْلوٍ  قاَل اللّْحيانيُّ : الَوْجهُ في

، وقيل : أَي  خالٍ  ِمن هذا األْمر ، أَي ِخْلوٌ  أَي فارُغ الباِل منها. وفي التهذيب يقاُل : هو ، «ن ُمِصيبَتيمِ  ِخْلوٍ  أَْنتَ »في حِديِث أَنَس : و

 .ِخْلوٌ  وُهمْ  ِخْلوٌ  خاِرٌج ، وُهما

 ، وليَس بالَوْجه. ِخالءٌ  من هذا األْمِر وُهم ِخْلوان وقاَل بعُضهم : ُهما

 الذي ال َزْوَجةَ له ؛ نَقَلَه الَجوهِريُّ عن األْصمعّي ؛ وأَْنَشَد الْمرِئ القَْيس : العََزبُ  الَخاليو

ُه أَ  رحســــــــــــــــــــــــَ رحِء عــــــــــِ َ
يب عــــــــــلــــــــــ  املــــــــــ رين ُأصــــــــــــــــــــــــح  ملَح تــــــــــَ

َزن  هبـــــــــا اخلـــــــــاِد و     ـــــــــُ ي أن يـ رحســـــــــــــــــــــــِ ُض عـــــــــِ نـــــــــَ ـــــــــح  ؟(1)أَم
  

 تََرَكهُ. : َخاالهُ خالءً ومنه ، وعنه ،  تََخلَّىواألَْمَر  َخلَّىو. أَْخالءٌ  ج ، أَي أُْنثاهُ بغيِر هاٍء ؛ العََزبَةُ  أَْيضاً :و

 ، أَي (3) (اْخَسُؤا ِفيها) عنهم أَْربَِعين عاماً ، ثم قال : فَخلَّى ، قاَل : (2) (لِيَ ْقِض َعَلْينا رَبُّكَ )في حِديِث ابِن ُعَمر في قَْوله تعالى : و

 وقاَل الذبياني : ؛ تََرَكُهم وأَْعَرَض عنهم

وا بــــــــين َأســــــــــــــــــــــٍد  ــــــــُ ٍر : خــــــــال و عــــــــامــــــــِ نــــــــُ ــــــــَ تح بـ ــــــــَ  قــــــــال

واِم     ـــــــــــح ر ارًا ألَق رحِب ضـــــــــــــــــــــــــَ َس لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــَ ؤح ـــــــــــُ  !(4)اي بـ
  

 أَي تاِرُكوُهم.

ُل فيه النَّْحلُ  ، كِغنِيٍَّة وَغنِّيِ : الَخِليُّ و الَخِليَّةُ و  من غيره ما يُعالَُج لها من العَسَّاالِت. ما يُعَّسِ

اقُوِد من طينٍ   يُْعَمل لها ذلك. أَو ِمثُل الرَّ

يَت اَرةٌ. الَخِليَّة وقاَل اللَّْيُث : إذا ُسّوِ  من طيٍن فهي ُكوَّ

َل فيها  ِر :قَْول الشَّاعِ  الَخِليّ  ، وشاِهدُ  الَخِليَّة الَخاليَا ، وَجْمعُ  أَو َخَشبٍَة تُْنقَر ليُعَّسِ

تح بـــــــــــــه  نـــــــــــــَ ـــــــــــــَ يِّ ابـــــــــــــتـ لـــــــــــــِ  إذا مـــــــــــــا َ َر تح ابخلـــــــــــــَ

يــــــــــــــــضُ     تــــــــــــــــِ رِي وتــــــــــــــــُ ا َ حتــــــــــــــــَ اح ممــــــــــــــــ  رِ ــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 َشِريَجْين أَي َضْربَْين من العََسل.

ى الَخَزَمةَ كأَنَّهُ راقُودٌ  : الَخِليَّةُ  أَو اقوِد يُْعَمل لها من طيٍن. أَْسفَُل شجرةٍ تَُسمَّ  ؛ وقيَل : هو ِمثُْل الرَّ

ةُ  ِمن اإِلبِِل : الَخِليَّةُ و ؛ ونَّص الُمْحَكم : عن  ِمن ولَِدها َخلَتْ  التي أَو ؛ وفي الُمْحَكم : على واِحٍد ؛ للَحْلِب ، أَو التي َعَطفَْت على َولَدٍ  الُمَخالَّ

 أَْيضاً. َخِليَّة ولَِدها ؛ وَرئَمْت َولََد َغْيِرها ، وإن لم تَْرأَْمهُ فهي
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َدرُّ به وال تُْرِضعُهُ بَْل تَْعِطُف على ُحواٍر تُْستَ  ؛ ونَّص الُمْحَكم : بولَِد غيِرها ؛ فتُْستََدرُّ بغيِرهِ  عن ولَِدها بَمْوٍت أَو نَْحرٍ  َخلَتْ  وقيَل : هي التي

يَت من غيِر إْرضاعٍ   ألنَّها ال تُْرِضُع ولََدها وال غيَرهُ. َخِليَة ، فُسّمِ

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان وعجزه يف الصحاح.« كذبت لقد أصيب»برواية :  140( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .77( سورة الزخرف ا اآية 2)
 .108( سورة املؤمنون ا اآية 3)
 واملثبت كرواية اللسان ا ويف التهذيب كالديوان.« اي بؤس للجهر»برواية :  105ديوانه ط بريوت ص  (4)
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 ، وذلَك لَكَرِمها ؛ هذا قْوُل اللَّْحيانّي. هي للَحْلبِ  تَُخلَّىوالتي تُْنتَُج وهي َغزيَرةٌ فيَُجرُّ ولَُدها من تَْحتِها فيُْجعَُل تَْحَت أُْخَرى ،  هي أَو

ه ويُْدنى منها  ( 1)يَْخلُون وهم َخلَْوا زهِريُّ : وَسِمْعتُهم يقولوَن : بَنُو فالٍن قدقاَل األ ؛ وهي الناقَةُ تُْنتَُج فيُْنَحُر ولَُدها ساَعةَ يُولَد قَبَل أن تََشمَّ

ها وتُتَْرُك  َخِليَّةً  فتُْجعَلُ  (2)ولُد ناقٍَة كانْت ولََدْت قَْبلَها فتَْعِطُف عليه ، ثم يُْنَظر إلى أَْغَزر الناقتين  ، وال يكوُن للُحواِر منها إال قَْدُر ما يُِدرُّ

ى بَُشوطاً   .الَخِليَّة بلَبَنِها أَْهلُها هي يَتََخلَّى ، والَجْمُع بُْشٌط ، الغَزيَرةُ التي (3)األُْخَرى للُحواِر يَْرضعُها متَى ما شاَء وتَُسمَّ

حاحِ : ان عليه ، الناقَةُ تَ  الخِليَّةُ  وفي الّصِ أَْهُل البيِت بواِحَدةٍ يَْحلبُونَها ؛ ومنه قَْوُل الشاِعِر ،  يَتََخلَّىوْعِطُف مع أُْخرى على ولٍد واِحٍد فيَُدرَّ

 وهو خاِلُد بُن َجْعفر يَِصُف فََرساً :

ـــــــــــــــاهـــــــــــــــا  رِم كـــــــــــــــح ـــــــــــــــيـــــــــــــــُ اح ل يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــراعـــــــــــــــِ ـــــــــــــــرحُت ال  أَم

وِد     عــــــــــــــُ ِة والصــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــ  لــــــــــــــِ َ ُ اخلــــــــــــــَ (4)هلــــــــــــــا لــــــــــــــَ
 

  
 انتََهى.

واِحَدةً  بما بَِقيَ  ألَْنفُِسهم أَْهُل البيتِ  يَتََخلَّىوواِحٍد فَيَْدُرْوَن عليه فَيَْرَضُع الَولَُد من واِحَدةٍ  ولَدٍ  ناقَةٌ أَو ناقَتاِن أَو ثالٌث يَْعِطْفَن على : الَخِليَّةُ  أَو

غُ  أَو ثِْنتَْين يَْحلبُونَها ؛  للعباَدةِ. تََخلَّى ، يقالُ  الخلو وهو تَفَعّل ِمن ليَتََخلَّى هو تَْفسير أَي يَتَفَرَّ

َي الُحواُر وقاَل ابُن األعرابّيِ : هي الناقَةُ تُْنتَُج فيْنَخُر َولُدها َعْمداً ليَُدوَم لُهم لَبَنُها فتُْستََدرُّ بُحواِر غيِرها ، فإ ْت نُّحِ ، وُربَّما  ( 5)اختليتوذا َدرَّ

 ابُن ُشَمْيل : وُربَّما َعَطفُوا ثالثاً وأَْربعاً على فَِصيٍل ويأَيَتِِهنَّ شاُؤوا ثالثاً وأَْربعاً ، على ُحواٍر واِحٍد وهو التَّلَسُّن. وقالَ  الَخاليا َجَمعُوا من

 .تََخلَُّوا

 الُمْطلَقَةُ من ِعقاٍل. أَْيضاً : النَّاقَةُ  الَخِليَّةُ و

حاحِ : الناقَةُ تُْطلَُق من ِعقاِلها  ، رُجٌل وقد قالْت له امرأَتُه أَنَّه َشبِّْهني ، فقاَل : كأَنَِّك  عنههللارضيُرفَِع إلى ُعَمر ، ؛ وعنها  يَُخلَّىووفي الّصِ

ا لم تُكْن نيَّتُه الطَّالَق ،  َخِليَّة َظْبيةٌ كأنَِّك َحماَمةٌ ؛ فقالْت : ال أَْرضى حتى تقوَل : طاِلٌق ، فقاَل ذلك ، فقاَل ُعَمُر : ُخْذ بيِدها فإنَّها اْمرأَتُك لمَّ

 ْفٍظ يُْشبِه لَْفُظ الطَّالِق.وإنَّما غالََطتْه بلَ 

الغَزيَرةَ تَْعِطُف  بالَخِليَّةِ  من ِعقاِلها ، وَطلَقَت من الِعقاِل تَْطلُُق َطْلقاً فهي طاِلٌق ، وقيَل : أَرادَ  تَُخلَّى هنا الناقَة بالَخِليَّة قاَل ابُن األثيِر : أَرادَ 

وأَراَدْت هي ُمخاَدَعته بهذا القَْول ليَْلِفظ به فيقََع عليها الطَّالُق ؛ فقاَل له ُعَمر : ُخْذ بيِدها  على ولِد غيِرها ، والطَّاِلُق : التي ال ِخطاَم لها ،

 فإنَّها اْمرأَتُك ، ولم يُوقِع عليها الطَّالَق ألنَّه لم يَْنِوه ، وكاَن ذلَك ِخداعاً منها.

حٌ التي تَسيُر  هي السَِّفينَةُ العَظيَمةُ ، أَو  :الَخِليَّةُ و  التي يَتْبَعُها َزْوَرٌق صغيٌر. هي ، أَو ( 6)من غيِر أن يَُسيَِّرها َمالَّ

ل ؛ وعليه اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ؛ وقاَل األْعشى : َح األزهِريُّ األوَّ  وَصحَّ

الع  ــــــــــــــــقــــــــــــــــِ َة ذاَت ال ــــــــــــــــ  ي لــــــــــــــــِ ب  اخلــــــــــــــــَ كــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ  ي

مح و     طــــــــــــِ حــــــــــــَ نــــــــــــح ُؤهــــــــــــا يـــــــــــــَ ؤحجــــــــــــُ دح كــــــــــــاَد جــــــــــــُ (7)قــــــــــــَ
 

  
 َشَد الَجوهِريُّ لطرفَةَ :؛ وأَنْ  الَخاليا والَجْمعُ 

َوًة  دح ة غــــــــــــــــُ يــــــــــــــــ  كــــــــــــــــِ الــــــــــــــــِ
َ

ُدوَج املــــــــــــــــ  كــــــــــــــــبن  حــــــــــــــــُ

نح َدِد     ِف مــــــــِ واصــــــــــــــــــــــِ ا ابلــــــــنــــــــ  فــــــــِ الاي ســــــــــــــــــــــَ (8)خــــــــَ
 

  
حاحِ : ويقاُل للمْرأَةِ أَْنتِ و  كنايَةٌ عن الطَّالِق. ، َخِليَّةٌ  في الّصِ

__________________ 
 ( أي اخللّية.1)
 .«الباقيا»( عن التهذيب وابألصر 2)
 ( يف التهذيب : الَبُسوط ومجعها بسرت.3)
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 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.4)
 ( يف التهذيب واللسان : واحتلبت.5)
 ( يعين الجي تسري من غري جذب.6)
 بدون الواو ا واملثبت كرواية اللسان.« قد»برواية :  198( ديوانه ط بريوت ص 7)
 للسان وعجزه يف التهذيب والصحاح.وا 20( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 8)
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 ، تَْطلَُق بها الَمْرأَةَ إذا نَوى بها. َخِليَّة كلمةٌ تَُطلَُّق بها المْرأَةُ ، يقاُل لها أَْنِت بَِريَّة أَْنتَ  الَخِليَّةُ  قاَل اللَّْحيانيُّ :

ُجُل في الجاِهِليَّة يقوُل لَزْوَجتِه : أَنْ  فكانْت تَْطلُق منه ، وهي في اإلْسالِم ِمن الِكناياِت ، فإذا نَوى بها  َخِليَّة تِ وفي حِديِث ابِن ُعَمر : كان الرَّ

 الطَّالق َوقََع.

 فالٌن إذا ماَت. َخال ؛ هكذا في النسخِ ، ونَّص ابِن األعرابّي : ماتَ  : أَي َمكانُهُ  َخال ِمن المجاِز :و

ا إذا ذُِكَر الَمكاُن فهو َمْخشريُّ وَغيُرُهما. تَْخِليَةً  ، ، بالتَّْشِديدِ  َخلَّى وأَمَّ  ، وهو أَْيضاً َصِحيٌح نَقَلَه ابُن ِسيَده والزَّ

ل له واألَولى حذف َمكانه.  ففي ِسياِق المصنِِّف نََظٌر يتأَمَّ

 ؛ أَي َمَضى وأُْرِسل. (1) (َوِإْن ِمْن ُأمَّة  ِإاّل َخال ِفيها َنِذير  )؛ ومنه قْولُه تعالى :  َمَضى  :ُخلُّواً  ءُ الشَّي َخالو

ْجت اْمرأَةً قَدْ » وفي حِديِث جابٍر :: ُهم المواِضي  الخاِليَةُ  والقُرونُ  الحِديُث : ومنه أَي َكبَِرْت وَمَضى ُمْعَظم ُعْمِرها ؛  ، «منها َخال تََزوَّ

ا»  ه.تُِريُد أنَّها َكبَِرْت وأَْولََدْت ل ، ونَثَْرُت له ذا بَْطنِي (2)مني  َخال فلمَّ

 تَبَّرأَ. : إذا عن األَْمِر ومنه َخاَل و

أَ من ذْنٍب قُِرَف به. َخال ونَصُّ ابِن األْعرابّيِ :  إذا تَبَرَّ

 ؛ وهذه أَْيضاً ُرِويَْت بالتَّْشديِد ، ففي ِسياقِه نََظٌر. ِء : أَْرَسلَهُ عن الشَّي َخالو

َمْخشِريُّ أَْيضاً. ؛ عن اللَّْحيانّي ، َسِخَر منه إذا به َخال ِمن المجاِز :و  ونَقَلَهُ الزَّ

 قاَل األَْزهِريُّ : وهو َحْرٌف َغريٌب ال أَْعِرفه لغير اللّْحيانّي وأَُظنّه َحِفَظه.

 : من ُحروِف االْستِثْناِء. َخاَل و

تَْنصُب بها إذا َجعَْلتها فْعالً وتَْضمر فيها الفاِعَل  زْيداً ، َخال قاَل الَجوهِري : َكلَمةٌ يُْستَثْنى بها ويُْنَصُب ما بَْعدها ويَُجرُّ ؛ تقوُل : جاُؤوني

زْيد ، فَجَرْرَت بها فهي عْنَد بعِض النَّحويِّين َحْرف َجّرِ بمْنِزلَِة حاَشا ، وعْنَد بعِضهم  َخال َمْن جاءني ِمْن زْيٍد ، وإذا قْلتَ  َخال كأنَّك قْلتَ 

 َمْصَدر ُمضاٌف.

ي ، عْنَد قْوِله ك  بعُضهم زيداً ، انتََهى. َخال َمْن جاَءني ِمن زْيٍد : َصوابُه َخال أنَّك قْلتَ قاَل ابُن بّرِ

 أَني َوَعْظتك ، َمْعناه إالَّ أَني َوَعْظتك ؛ قاَل الشاِعُر : َخال وتقوُل : ما أََرْدت َمساَءتَك

ا  َواَ  وِإلــــــــــــــــ  و ســــــــــــــــــــــــــــــِ ال َ  ال أَرحجــــــــــــــــُ  خــــــــــــــــَ

نح     بــــــــــة مــــــــــِ عــــــــــح يــــــــــاد شــــــــــــــــــــــــُ د  عــــــــــِ كــــــــــاَأعــــــــــُ يــــــــــالــــــــــِ  عــــــــــِ

  
حاحِ : كفاِلجِ  أَنا منه فاِلجُ  في الَمثَِل :و  ؛ وقد ذُِكَر في الجيِم. ( 3)ءٌ بَِري أَي ، بالفتْحِ  َخالَوةَ  بن وفي الّصِ

حاحِ وغيِره ِمن األُصوِل  الَخالَوةُ و  َجْعِفِر بِن أساَمةَ بِن سْعِد بُن ُمعاِويَةَ ابنِ  َخالَوةُ  ، وهو بَْطٌن من تُِجيبَ  باَل الٍم ؛ َخالَوةُ و؛ الذي في الّصِ

 بِن تجيب.

َمِة الفاِضِليَّة :  وقاَل ابُن الجواني النسَّابَةُ في المقّدِ

 هم خطَّةٌ بِمْصَر َمْعروفَةٌ وأْعقََب َشبِيُب بُن الّسكون بِن أَْشرس بِن كْنَدةِ ِمن أَْشَرس وشكامة ، فأَْعقََب أَْشَرُس ِمن عِدّي وَسْعد وُهم تُِجيب ، ول

 ذحج.، ُعِرفوا بتُِجيب هي أُمُّ عِدّيِ وَسْعد ، وهي تُجيُب بْنُت ثَْوبان بِن سلم بِن رها بِن منبه ابِن حريِب بِن عله بِن جله بِن م

حاحِ : أنَّ بَني  بُن ُسبَْيع بِن بْكِر بِن أَْشَجع. َخالَوةُ  بْطٌن ِمن أَْشَجع ، وهو َخالَوةَ  والذي في الّصِ

ا بَخالَوةَ  لذي َذَكَره الَجوهِريُّ هو بَْطٌن آَخُر َغْير الذي َذَكَره المصنِّف ، وكّل منهما يُْعَرفُ * قُْلُت : هذا ا منهم : ماِلُك  كْنَدةَ فإنَّ  َخالَوةُ  ، فأمَّ

اس ؛ قاَل ابُن يونَُس : َكتَْبتُ  الَخالِويّ  بُن عبِد هللِا بِن َسْيفِ   عنه ِحكايَةً ِمن حْفِظه ، وتُوفي في َشْهر ؛ وابنه أَبو َعْمرو َسْعد بن ماِلِك النخَّ
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ه. وِمن  َخالَوة ؛ وأَُخوه 307َرَمَضان َسنَة  بن عبِد هللِا بِن َسْيٍف ، َكتََب مع يونُس بن عْبِد األْعلى ، وجد سماعه من ابن وهٍب في كتاِب جّدِ

 هذا البَْطن أَْيضاً الشمسُ 

__________________ 
 .24اآية ( سورة فاطر ا 1)
 .«سين»( يف اللسان والنهاية : 2)
 خارج القاموس ا سهواً.« أي»ووضض الشارح لفظة : « خالء»وقد سقرت من نسخ الشارح لفظة « ابلفتح ا َأي خالٌء برئٌ »( يف القاموس : 3)
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اِئغ  قّي الشـاِعُر ا َرَو  عن الشـمِ  الصـ  َف بِن عبِد ِ  الدَِّمشـح هاب َ حمود ا وكانتح والَدتُه بِدَمشـح   مُد بُن يوسـُ والشـ 
 .693َسَنة 

ا الذي هو ِمن أَْشَجع فمنهم نعيُم بُن َمْسعود بِن عاِمِر بِن أنيف بِن ثَْعلَبَةَ بِن قنفِل بنِ   األَشَجعيُّ له صْحبَةٌ وغيره. َخالَوةَ  وأَمَّ

ُ  الَخاَلءُ و أ ي بذلكَ  : الُمتََوضَّ ه ، ُسّمِ حاحِ.، وهو بالم لخلّوِ  ّدِ ؛ ومثْله في الّصِ

الُمتََّخذ لقَضاِء الحاَجِة ال للوضوِء فقط كما يوهمه قَْوله  الخاِلي في األصِل َمْصدٌر ثم اْستُْعِمل في الَمكانِ  الَخالءَ  قاَل شْيُخنا : وفيه نََظٌر فإنَّ 

 الُمتََوّضأ ، أَي َمحّل الوُضوِء.

 ، ثم نُِقل إلى َمْوِضع قَضاِء الحاَجِة. الخاِلي ، بالمّدِ ، وأَْصلُه الَمكانُ  الَخالءُ  لمْوِضعِ قَضاِء الحاَجةِ  وقاَل الحطاب في شْرحِ الُمْختََصر : يقالُ 

 م يَُكن فيه أَحٌد.إذا فََرَغ ول خالءً  ، كأنَّه أَراَد األَصل الثاني وإالَّ فأَْصله األّول هو َمْصَدر َخال الَمكانُ  الخاِلي قاَل شْيُخنا : قَْوله أَْصلُه الَمكانُ 

ي بذِلَك باْسم َشْيطاٍن يقاُل له ُز ،  يَتَخلَّى وأَْوَرَد فيه حديثاً ، وقيَل : ألنَّه َخالءٌ  ثم نَقَل الحطاُب عن الحكيِم التّرمذّي أَنَّه ُسّمِ فيه أَي يتبرَّ

 .أَْخِليَة والَجْمعُ 

ل. قاَل شْيُخنا : وهذا الذي َذَكَره الحكيُم يحتاُج إلى ثَْبت ،  ولعل العََرَب الذي َوَضعُوه ال يَْعرفوَن ذلَك ألنَّه قِديُم الَوْضعِ ، فتأَمَّ

. َء بهال شي الذي الَمكانُ  : الَخالءُ و  ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

 أَْقنَى لَحيائَِك. َخالُؤكَ  في الَمثَِل :و

 فيه أَْلَزُم لحيائَِك. َخلَْوتَ  أَي َمْنِزلَُك إذا قاَل الَجوهِريُّ :

ا ما حاحِ : وأَمَّ ال يكوُن بَْعَد ما إالَّ ِصلَّة لها ، وهي  َخال زْيداً ، ألنَّ  َخال فال يكوُن بَْعدها إالَّ النَّْصب ، تقوُل : جاُؤوني ما َخال وفي الّصِ

ُهمْ  َزْيٍد ، أَي ُخلُوَّ  جاُؤوني معها َمْصَدٌر ، كأنَّك قْلَت :  منه. خاِلينَ  يمنه ، أَ  ُخلُوَّ

ي : ما الَمْصدِريَّة ال تُوَصُل بَحْرِف الَجّرِ ، فدلَّ على أنَّ   فِْعٌل. َخال قاَل ابُن بّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

غ له. أَْخلِ  يقاُل : ْد به وتَفَرَّ  أَْمَرَك وبأَْمِرَك : أَي تَفَرَّ

 عنه. َخلَْوتُ  عن الطَّعاِم : أَْخلَْيتُ و

فالٌن على اللّبَِن  أَْخلَى فاُلٌن على اللَّبَِن واللْحِم ، إذا لم يأُْكْل معه شيئاً وال َخلََط به ؛ وِكنانَةُ وقَْيُس تقوُل : َخال يانيُّ : تِميٌم تقولُ وقاَل اللَّحْ 

اعي :  واللْحِم ؛ قاَل الرَّ

هـــــــــــــا  ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ ل ال عـــــــــــــَ هـــــــــــــرًا وخـــــــــــــَ ه َأشـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــح ت  َرعـــــــــــــَ

غـــــــــــارا     تـــــــــــَ (1)فـــــــــــطـــــــــــاَر الـــــــــــين   فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا واســـــــــــــــــــــــــح
 

  
 عليه : اْعتََمَد. َخالو

 : إذا اْنفََرَد. أَْخلَىو

 البُكاء : اْنفََرد به. اْستَْخلَىو

 به : خاَدَعهُ ؛ وهو َمجاٌز. َخالو

 معه. أَْخالهو تَْخِليةً  بَْينها َخلَّىو

 ِمن هذا األَْمِر ، أَي بَراٌء ؛ ال يُثَنَّى وال يُْجَمع وال يَُؤنَُّث. َخالءٌ  وَحَكى اللَّْحيانيُّ : أَنتَ 

 : بََرَز لقَضاِء حاَجتِه. تََخلَّىو

 : اتََّخَذ لنَْفِسه. تََخلَّى َخِليَّةو
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 ٌ  ال أَْزواج لُهنَّ وال أَْوالَد. َخِليَّاتٌ  ونِساءٌ  َخِليَّةٌ  وقاَل ابُن بُُزْرج : اْمرأَة

 ، أَي َعَزبات. ِخْلواتٌ  وُهنَّ  ِخْلَوتانِ  وُهما ِخْلوةٌ  وقالوا : امرأَةٌ 

 إذا كاَن َحَسَن الَكالِم ؛ وأَْنَشَد لكثيٍِّر : الَخال وقاَل ثَْعلَب : إنَّه لُحْلوُ 

__________________ 
 وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية اللسان والتكملة والتهذيب. 142( ديوانه ط بريوت ص 1)
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ُم و  هــــــــــــــُ ــــــــــــــح نـ داوِة مــــــــــــــِ ب  الــــــــــــــعــــــــــــــَ رَتٍِش ضــــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــُح

وادِع     بـــــــــاِب اخلـــــــــَ رحَش الضـــــــــــــــــــــــّ ال حـــــــــَ ِو اخلـــــــــَ لـــــــــح (1)حبـــــــــُ
 

  
ً  عنه ، ورأَْيته ُمَخلَّى َسبِيلَه فهو َخلَّىو يا  ؛ قاَل الشاِعُر : ُمَخلِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــاً  ي لـــــــــــــــــــــــــــــِّ  مـــــــــــــــــــــــــــــا د أَراَ  خمـــــــــــــــــــــــــــــَُ

ود    يــــــــــــــــــُ ُر والــــــــــــــــــقــــــــــــــــــُ الســــــــــــــــــــــــــــــــِ َن الســــــــــــــــــــــــــــــــ   ؟أَيــــــــــــــــــح
  

ُم  كـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــُد أبَرحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ال ا ـــــــــــــــــــــــِدي  َأغـــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــد     َك ا ــــــــــــِدي طــــــــــــُ ــــــــــــَ ب ــــــــــــَ  َيضــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــي  ؟(2)أَمح ل
  

 فالٌن َمكانَه : إذا ماَت ؛ قاَل الشاِعُر : َخلَّىو

 (3)فإنح َيُك عبُد ِ  َخل   َمكانَه 
 والمَصنُِّف َذَكَرهُ بالتَّْخفيِف كما تقدََّم التَّْنبيه عليه.

 فالٌن إذا ماَت. َخال وقاَل ابُن األعرابّيِ :

 إذا أََكَل الطَّيَِّب. َخالو

 إذا تَعَبَّد. َخالو

 هللاُ َمكانَك ، تَْدعو له بالبَقاِء. أَْخلى ويقاُل : ال

 .َخْلَوةٌ  َشْفَرتا النَّْصل ، واِحَدتُهما الَخْلوتَانِ  وقاَل أَبو حنيفَةَ :

.َذمٌّ ، أَي أَْعَذْرَت وسَ  َخالكَ ووقْولُهم : اْفعَْل ذلَك   قََط عْنَك الذَّمُّ

 عن ولَِدها ؛ قاَل أَْعرابيُّ : أُْخِليَتْ  : مخالءٌ  وقاَل ابُن ُدَرْيد : ناقَةٌ 

 ِمنح كرِّ خِمحالٍء وخُمحالٍء َصفيّ 
 ، كِكتاٍب : الفرقَةُ. الِخالءُ و

 .َخلَتْ  الدَّار : اْستخلتو

 : موِضٌع عاِمٌر على الفَُرات. أَْخالءو

ْطُب من النَّباتِ  الَخلَى ى : [خلي] حاحِ : من الَحِشيِش. ، َمْقصوَرةً : الرَّ  ؛ وفي الّصِ

ي : يقالُ  ْطُب ِمن الَحِشيش فَتَْحت ألنَّك تُِريُد ِضدَّ اليابِس. الَخلَى قاَل ابُن بّرِ ْطُب ، بالضّمِ ، ال َغْير ، فإذا قْلَت الرَّ  الرُّ

بيعِ.  وقاَل اللَّْيُث : هو الَحِشيُش الذي يُْحتَشُّ من بُقُوِل الرَّ

قيُق ما داَم َرْطباً ؛  .َخالةٌ  واِحَدتُه وقاَل ابُن األَثيِر : هو النَّباُت الرَّ

 ِمراً فقاَل : أَو كاَن كما قال :في حِديِث ُمْعتَِمٍر : ُسئَِل مالك عن َعِجين يُْعَجُن بُدْرِدّيِ فقاَل : إن كاَن يُْسِكُر فال ، فحدََّث األَْصمعيُّ به ُمْعتَ و

الًة  ه خــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ب  رَأ  يف كــــــــــــــــفِّ صــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــِ

روُر     ه اجلــــــــــــــَ زِعــــــــــــــُ فــــــــــــــح ه ويـــــــــــــــُ بــــــــــــــُ جــــــــــــــِ عــــــــــــــح (4)فــــــــــــــتـــــــــــــــُ
 

  
إليهما فال يَْدِري  ، وذلَك أنَّ َمْعناه أنَّ الرجَل يَنِدُّ بَِعيَرهُ ، فَيَأُْخذُ بإْحدى يََدْيه ُعْشباً وباألُْخرى َحْبالً ، فينُظُر البَِعيرُ  َخلَىال : الطائِفَةُ ِمن الَخالةُ 

 َف وتََمثَّل بالبَْيِت ، وقاَل األَْعشى :ما يَْصنَع ، وذلَك أَنَّه أَْعَجبَه فَتَْوى ماِلٍك وخاَف التَّْحريَم الْختِالِف الناِس في الّسْكر فَتََوقَّ 

هــــــــــــــــــا و  يــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــُ ٌر وَأشــــــــــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــح وحَد بــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــَ

َدنح و     عـــــــــــــــــَ نح َأوح َ
الًة ملـــــــــــــــــ ُت خـــــــــــــــــَ (5)َلســـــــــــــــــــــــــــــــح

 

  
 يأُْخذُها اآلِخذُ كيَف شاَء بل أَنا في ِعّزِ وَمنَعٍة. الَخالةِ  أي لَْسُت بمْنزلَةِ 
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 ؛ َحَكاهُ أَبو حنيفَةَ. الَخلَى أَْخالءٌ  ج ، وقد يقاُل في كلُّ بَْقلٍَة قَلَْعتَها : الَخالةُ  أَو

 .الَخلَى ، بالكْسِر : ما ُوِضَع فيه الِمْخالةو

حاحِ : ما يُْجعَُل فيه  .الَمخاِلي ، والَجْمعُ  الَخلَى وفي الّصِ

__________________ 
 .239( اللسان واألساس والتكملة ا وهو يف ديوانه ص 1)
 والصحاح.( اللسان 2)
 ( اللسان وعجزه :3)

 فما كان وقافاً وال متنطقاً 
 ( يف اللسان : ويفزعه اجلرير.4)
 .«فلست»واللسان واألساس وفيها :  211( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 أَْنبَتَهُ لها. : يُْخِليها إْخالءً  هللاُ الماِشيَةَ  أَْخلَىو

 .الَخلَى أُْكُل ِمنوفي نّصِ نَواِدِر اللَّْحياني : أَْنبََت لها ما تَ 

. َخالها األَرُض : َكثُرَ  أَْخلَتِ و  ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

ً و هُ  اْختاَلهُ و َخالهُ َخْليا حاحِ. فاْنَخلَى وقََطعَه : َجزَّ  ؛ كما في الّصِ

 ؛ عن اللّْحيانّي. أَو نََزَعهُ 

 .«يُْختَلَى َخالها ال»في حِديِث تَْحريِم مكَّة : و

ً  الماِشيَةَ  َخلَىو  .َخلًى َجزَّ لها : يَْخِليها َخْليا

 ؛ قاَل ابُن ُمْقبل : أَْلقَى فيِه اللَِّجامَ  : إذا الفََرسَ  ( 1)َخلَى ِمن المجاِز :و

ذ ين  اَم وبــــــــــــَ جــــــــــــَ يــــــــــــِه الــــــــــــلــــــــــــِّ لــــــــــــِ ت َأخــــــــــــح يــــــــــــح طــــــــــــ   متــــــــــــََ

ه وهو طائُِلهح و     صــــــــــــــَ خح صــــــــــــــي ُيســــــــــــــاِمي شــــــــــــــَ خح (2)شــــــــــــــَ
 

  
ً  عن الفََرِس  اللِّجامِ  َخلَىو  : نََزَعهُ. يَْخِليه َخْليا

ً  َخلَى من المجاز ،و  ، ِكالُهما عن ابِن األَعرابّيِ. اِلْقدُر : أَْلقَى تَْحتَها َحَطباً ، أَو َطَرَح فيها لَْحما

 فيها. َجَمعَهُ  : إذا الِمْخالةِ  الشَِّعيَر في َخلَىو

 لَشجاَعتِه ، وهو َمجاٌز. : األََسدُ  الُمْختَِليو

 ؛ نَقَلَهُ اللَّْيُث. صاَرَعهُ  : َخاالهُ ُمخاالةً و

 في كّلِ أَْمٍر ؛ وأَْنَشَد : الُمخاالةُ  قاَل : وكذِلكَ 

رِي الش قي  مبَنح ُلَاد و   (3)ال َيدح
 وكّل واِحٍد منهما يَْخلُو بصاِحبِه.قاَل األزهِريُّ : كأنَّه إذا صاَرَعهُ َخال به فلم يَْستَِعْن واِحٌد منهما بأََحٍد ، 

 الُمباَرَزةُ. الُمخاالةُ  وقاَل شِمٌر :

 ؛ وهو َمجاٌز. َخاَدَعهُ  : َخاالهُ  أَو

 ؛ واْطلَْولَى َحُسَن َكالُمه ؛ واْكلَْولَى : إذا اْنَهَزَم. : داَم على ُشْرِب اللَّبَنِ  اْخلَْولَى قاَل ابُن األَْعرابّيِ :و

ا يُْستدركُ   عليه : * وممَّ

. َخلىً ويقاُل في الَمثَِل : َعْبٌد   في يََدْيه أَي أنَّه مع ُعبُوِديَّتِه َغنِيُّ

حاحِ. َخْليٌ وقاَل يَْعقوُب : وال تَقُْل :   في يََدْيه ؛ كما في الّصِ

ِد : َخْليٌ  * قُْلُت : يَجوُز في الَمثَلِ  ْطُب ؛ قاَل : يُْضَرُب َمثاَلً  َخْلي تَْصغير َخِليٌّ  وَخِلييٌّ ؛ قاَل أبو ِهالٍل العَْسكرّي عن المبّرِ وهو النَّباُت الرَّ

ُجِل اللَّئِيِم يقوُم إليه األَْمر فيَْعبِث فيه.  للرَّ

ل ذلَك.  وُوِجَد أْيضاً : وَحْلٌي في يََدْيِه ، من الحْليِة في أَْمثاِل أَبي ُعبيٍد ، فتأَمَّ

.وجَ  َخالهُ  ، بالكْسِر والقَْصر : ما الِمْخلىو  زَّ به ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ

 األَْيِدي واألَْرُجل : أَي يَْقَطُع ، وهو َمجاٌز. يَْختَِلي والسَّْيفُ 

 ويَْقطعُونَه. يَْختَلُوَن الَخلَى : الذينَ  الَخالُونَ و الُمْختَلُونَ و
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 لها. َخلىً  بالبَعَِر كأنَّه َجعَلَه (4)الِقْدَر : أَْوقََدها  أَْخلَىو

 لُموعِده ، أَي مخلفاً ، وهو َمجاٌز. خالةً  ويقاُل : ما كْنتُ 

 .الَخلَى : َعلَفَها أَْخالهاو

 إذا كاَن َحَسن الَكالِم ، وأَْنَشَد لكثيٍِّر : الَخلَى وقاَل ثَْعلَب : يقاُل : فالٌن ُحْلو

ُم و  هــــــــــــــُ ــــــــــــــح نـ داَوِة مــــــــــــــِ ب  الــــــــــــــعــــــــــــــَ رَتٍش ضــــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــُح

وادِِع     بــــــــاِب اخلــــــــَ رحَش الضــــــــــــــــــــــّ لــــــــَ  حــــــــَ لــــــــِو اخلــــــــَ (5)حبــــــــُ
 

  
. َخُمّواً  اللَّبَنُ  َخَماو : [خمو]  : أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ

 اْشتَدَّ. وقاَل ثَْعلَب وابُن األعرابّيِ : أَي

__________________ 
 ( يف األساس : وأخل .1)
 واللسان واألساس والتكملة. 247( ديوانه ص 2)
 اللسان والتهذيب بدون نسبة.( 3)
 ( يف األساس : أو قد حتتها ابلبعر.4)
 ( تقدمت العبارة والشاهد قريباً.5)
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ْوُت اْشتَدَّ ، وقيَل : اْرتَفََع ، عن ثَْعلَب ؛  هذا الَحْرُف فيه ُمَؤاَخَذتاِن على المصنِِّف : األُولى : الذي في نّصِ ابِن األْعرابّي : َخَمى الصَّ

 وأَْنَشَدا :

هـــــــــــا إذا مخـــــــــــََ   بـــــــــــِ خـــــــــــح وحَت شـــــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــبن  صـــــــــــــــــــــــــَ

مــــــــــا     (1)صـــــــــــــــــــــــوُت أَفــــــــــاٍع يف ِخشـــــــــــــــــــــــيِّ َأغحشـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 فإْسناُد الِفعل للصَّْوت ال للَّبَن.

 بمْعنَى َخم. َخَمى وقاَل األْزهِريُّ في تْركيِب خشى

 ياٌء ألنَّ الالَم ياٌء أَْكثََر منها واواً. الثَّانية : أشاَر له بالواِو على أنَّه واِويٌّ ؛ وقد قاَل ابُن ِسيَده : أَِلفُها

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي للحاِدَرةِ : الخاِمي  : الخاِمُس ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

ر  هبـــــــــا  ُذ حـــــــــَ نـــــــــح ٍا مـــــــــُ نـــــــــِ  َمضـــــــــــــــــــــــَ  ثـــــــــالُث ســـــــــــــــــــــــِ

ي و     ـــــــــُض اخلـــــــــامـــــــــِ ـــــــــاب ـــــــــت تح وهـــــــــذا ال ـــــــــ  ل (2)عـــــــــاُم حـــــــــَ
 

  
. الَخْنَوةُ و : [خنو]  : أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ

 ؛ هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب الغَْدَرةُ. ( 3)العَْذَرةُ  وفي الُمْحَكم :

. أْيضاً :و  الفُْرَجةُ في الُخّصِ

ً و يْخنُو َخْنواً  في َمْنِطِقه َخناو  أَْفَحَش. : خنا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر : قَْريةٌ بِمْصَر. اخنواي

 عليه في َمْنِطِقه َكذِلَك ؛ وأَْنَشَد الَجوهِري ألَبي ذَُؤْيٍب : أَْخنىو،  يَْخنَى خنىً  ، كَرِضيَ  في َمْنِطِقه وعليه ، كَخنِيَ  ي : [خني]

وا و  طــــــــــــــــ  وا عــــــــــــــــلــــــــــــــــي  وال ُتشــــــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــُ  ال ختــــــــــــــــُح

وُب     َر حــــــــــُ خــــــــــح ر إن  الــــــــــفــــــــــَ خــــــــــح (4)بــــــــــقــــــــــوِ  الــــــــــفــــــــــَ
 

  
 وقالْت بنُت أَبي ُمسافِعٍ القَُرِشي :

ِب و  ُر ابلـــــــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــــــح رححـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــــــــــــد تـ

بــــــــــــــــــــــانِ     حــــــــــــــــــــــح يِن لصــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا ختــــــــــــــــــــــُح

  
 ؛ وأَْنَشَد الَجوهِريُّ للنَّابِغَِة : أَْهلََكُهموالدَّْهُر : أَتَى عليهم  عليهم ( 5)أَْخنَىو

الًء وأَمحســــــــــــــــــــَ  َأهــــــح  تح خــــــَ وا أَمحســـــــــــــــــــــَ لــــــُ مــــــَ تــــــَ هـــــــا احــــــح  لــــــُ

ِد     بــــــــَ ىَن عــــــــلــــــــ  لــــــــُ ىَن عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــذي َأخــــــــح (6)َأخــــــــح
 

  
 ؛ عن أَبي حنيفَةَ. الَجراُد : َكثَُر بَْيُضهُ  أَْخنَىو

 واْلتَفَّ ؛ عن أَبي حنيفَةَ ، وُرِوي قَْول ُزَهْير : الَمْرَعى : َكثَُر نَباتُهُ  أَْخنَىو

ىَن  ِ َأخــــــــــــــــح اح ُم األُُذنــــــــــــــــَ لــــــــــــــــ  ك  ُمصــــــــــــــــــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــَ

وٌم وآُء     نـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــَ يِّ تـ (7)لـــــــــــــــــــــه ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
 واألَْعَرف األْكثَر أَْجنَى بالجيِم.

 الدَّْهُر عليه : طاَل. أَْخنَىو

 ؛ قاَل لبيٌد : الدَّْهر : آفاتُهُ  َخنَىو
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َر   ان فـــــــــــقـــــــــــد طـــــــــــاَ  الســـــــــــــــــــــــــ  دح جـــــــــــِّ  قـــــــــــلـــــــــــُت هـــــــــــَ

رح و     فـــــــــــــَ ِر غـــــــــــــَ هـــــــــــــح ىَن الـــــــــــــد  َدرحان إن خـــــــــــــَ (8)قـــــــــــــَ
 

  
ً  الِجْذعَ  َخنَْيتُ و 2ع   ، ِمثْل َخنَأْته. قََطْعتُه : خنيا

. ، بالكْسِر : ع بقُْسَطْنِطنيَّةَ  ِخْنيَةُ و اغانيُّ  ِمن نَواِحيها ؛ نَقَلَهُ الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِمن قَبيحِ الَكالِم والفَْحش. : الَخنَى

__________________ 
 .«أعشما»( يف اللسان 1)
 ( اللسان.2)
رةُ »( يف القاموس : 3)  وسينبه إليها الشارح.« الَغدح
 واللسان والصحاح. 98/  1( ديوان اهلذليا 4)
ىَن.5)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وَأخح
 واللسان ا ويف الصحاح برواية : 31بريوت ص ( ديوان النابغة الذبياين ط 6)

 َأضحت خالء وأضح  أهلها احتملوا
 .222/  2وعجزه يف التهذيب واملقايي  

 واملثبت كرواية اللسان.« أجىن»برواية :  9( ديوانه ط بريوت ص 7)
 والتهذيب. 222/  2واألساس ا وعجزه يف املقايي  واملثبت كرواية اللسان  . دهر غفر.. قا  هجدان برواية : 142( ديوانه ط بريوت ص 8)
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 وفي التَّْهذيِب : هو ِمن الَكالِم أَْفَحُشه.

قْوِلهم  على الِفعل ألنَّا نَْعلم صَخنِيَت الَكِلَمة ، ولكنَّه على النََّسِب ، كما َحَكاه ِسْيبََوْيه ِمن َخنٍ  ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ ، وليسَ  َخنِيَةٌ  وَكِلَمةٌ  َخنٍ  وَكالمٌ 

 : رُجٌل َطِعٌم ونَهٌر ، ونَِظيُره كاٍس إالَّ أنَّه على ِزنَِة فاِعٍل.

 قاَل ِسيبََوْيه : أَي ذو َطعاٍم وكْسَوةٍ وَسْيٍر بالنهاِر ؛ وأَْنَشَد :

ُت بَليحليِّ ولكينِّ هنَِرح   َلسح
 ، وقد َذَكره القُطاِميُّ فقاَل : الَخنَى : فَعَالَةٌ من الَخنايَةُ و

و  ًة َدعــــــــُ نــــــــايــــــــَ وا عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا خــــــــَ نــــــــُ ثـــــــــح ر ال تـــــــــُ مــــــــح  ا الــــــــنــــــــ 

رُ     مـــــح نـــــنـــــــا الـــــنـــــ  يـــــَ ّر مـــــــا بــــــَ تح يف جـــــــُ نـــــــَ ســـــــــــــــــــَ  فـــــقـــــــد أحح

  
 األَْسماء : أَْفَحشها. أَْخنَىو

تَه. أَْخنَىو  به : إذا أَْسلَمه وَخفَر ذمَّ

 عليه : أَْفَسَد. أَْخنَىو

. : الَخوُّ و : [خوو]  أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ

 : األَلَُم والقَْصُد. الَوخُّ و؛  الُجوعُ  الَخوُّ  األَعرابّيِ :وقاَل ابُن 

 ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. َكثِيٌب بنَْجدٍ  : َخوُّ و

 الواِدي الواِسُع. : الَخوُّ و

 .َخوٌّ  قاَل األْزهِريُّ : كلُّ واٍد واِسع في َجّوِ َسْهٍل فهو

ُق فيه فال يُْخِلُف.، أَي بأَرْ  بَخوِّ  (1)وقاَل غيُرهُ : يقاُل َوقََع غرُسَك  ار يُتَعَرَّ  ٍض َخوَّ

 َمْعروٌف ؛ قاَل زهيٌر : لبَني أَسٍد ، م َخوِّ  يَْومُ و

ٍد  ين َأســـــــــــــــــــــــــَ وِّ يف بـــــــــــَ ت خبـــــــــــَ لـــــــــــح لـــــــــــَ نح حـــــــــــَ ئـــــــــــِ  لـــــــــــَ

َدُ      نـــــــــا فـــــــــَ تح ُدونـــــــــَ رٍو وحـــــــــالـــــــــَ مـــــــــح (2)يف ديـــــــــِن عـــــــــَ
 

  
 ْوم لُهم على بَني يَْربوعٍ قَتَل فيه ذُؤاُب بُن ربيعَةَ عتيبةَ بَن الحاِرِث.قاَل أَبو محمٍد األَْسود : ومن َرَواهُ بالجيِم فقد أَْخَطأَ. وكاَن هذا اليَ 

 واٍد يفرُغ ماُؤه في ذي العَُشيرةِ لبَني أَسٍد وأيضاً لبني أَبي بْكِر بِن ِكالٍب. َخوٌّ  وقاَل نَْصر :

ةُ و ّمِ : األَْرُض الخاِليَةُ. الُخوَّ  ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةُ  ةٌ  وأََخَذ أَبا َجْهلٍ »الحِديُث : ومنه : الفَتَْرةُ :  الُخوَّ  َذَكَره ابُن األثيِر.« ، فال يَْنِطقُ  َخوَّ

انو غام ؛ قالَهُ نَْصر ؛ وفيه يقوُل القائُِل : َخوَّ  : تَثْنِيَّة َخّوِ : غائِطاِن بيَن الدَّْهناء والرَّ

َ َخو يحِن زُقاٌ  واِسضٌ و   َباح
 ويقاُل : ُهما في ِدياِر بَني تميٍم ؛ وأَْنَشَد األصمعيُّ :

نح  ّويـــــــــــــــح تح خبـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ  يف إثـــــــــــــــر أ ـــــــــــــــعـــــــــــــــاٍن عـــــــــــــــُ

ح     اح فـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــّ ـــــــــــــنـ وِر ال  روافـــــــــــــعـــــــــــــًا حنـــــــــــــو ُخصـــــــــــــــــــــــــــُ

  
ةُ و  ، بالفتحِ : ماَءةٌ لبَني أََسٍد َشْرقي سميراء. الَخوَّ



18558 

 

ةُ و الخوُّ و  : األرُض الُمتَطاِمنَةُ. الخوَّ

 تََهدََّمْت. ، بالمّدِ : َخواءً  الدَّارُ  َخَوتِ  ي : [خوي]

حاحِ : أْقَوت ، وكذِلَك إذا َسقََطْت.  وفي الّصِ

تْ و ً  كَرِضيَْت ، َخِويَتْ و ، َخَوتْ  ، بالتَّْشديِد ، وهذا لم أَره في األُُصوِل ولعلّه ِمن ِزياَدةِ النسَّاخ فاْنُظْره ، والصَّحيحُ  َخوَّ ً و ، بالفَتْحِ ، َخيّا  ُخِويّا

 ٍر.وهي قائَِمةٌ بال عامِ  َخلَْت ِمن أَْهِلها ، كَسحابٍَة : َخوايَةً و ، َمْمدود ، َخواءً و ، كعُتِّيِ ،

 إذا ما َخال ِمن أْهِلِه ، انتََهى ؛ وقْوُل الَخْنساء : يَْخوي َخواءً  البيتُ  َخَوى وقاَل األَصمعيُّ :

َو   رحشــــــــــــــــــــــــــًا خــــــــــــَ اَن عــــــــــــَ ــــــــــــو َحســــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــان أَب

يــــــــــــرح     لــــــــــــِ ُر داٍن  ــــــــــــَ هــــــــــــح نــــــــــــاه الــــــــــــد  ا بــــــــــــَ (3)ممــــــــــــ 
 

  
__________________ 

 .«عرشك»( يف اللسان : 1)
 واملثبت كرواية اللسان. «بيننا فد  حللت ِبوّ . ..» برواية : 51( ديوانه ط بريوت ص 2)
 برواية : 115( ديواهنا ط بريوت ص 3)

 إن أاب حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــــــــرش هـــــــــــــــــــــــــــــو  

ـــــــــــــــــــــرح     ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــنِّ  ـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــىن   ب  ممـــــــــــــــــــــا ب

  

 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.
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 أَي تََهدََّم وَسقََط وَوقََع.

 من الَمَطِر. خاِويَةً  ، وقد تكونُ  : خاِليَةٌ ِمن أَْهِلها خاِويَةٌ  أَرضٌ و

، أَي خاِليَةٌ ؛ وقيَل : ساقَِطةٌ  (2) (َفِهَي خاِويَة  َعلى ُعُروِشها)، أَي خاِليَةُ ؛ كما قاَل تعالى :  (1) (فَِتْلَك بُ ُيوهُتُْم خاِويَةً )وقْولُه تعالى : 

 على ُسقوفِها.

 ِصفَة للنَّْخِل ألنَّه يَُذكَُّر ويَُؤنَُّث ، أَي ُمْنقَِلعة. خاِويَة ، قيَل : (3) (َأْعجاُز َُنْل  خاِويَة  )وقْولُه تعالى : 

 ، والقَْصُر أَْعلى. ُخلُوُّ الَجْوِف من الطَّعاِم ؛ ويَُمدُّ  ، بالقَْصر : الَخَوىو

عاُف. : الَخَوىو  الرُّ

 ؛ وَكذِلَك الَهواُء الذي بيَن األَرِض والسَّماِء ؛ قاَل بِْشر يَِصُف فََرساً : واُء بيَن الشَّيئينِ بالمّدِ : الهَ  ، الَخواءُ و

يَـيحها الغُبارُ   َيُسد  َخَواًء طُبـح
 ، وهو الُجوُع. الَخوُّ  ؛ الَخواءُ و

مِّ  ، الُخواءُ و اجي. العََسلُ  كغُراٍب : بالضَّ  عن الزجَّ

ْندُ  َخَوىوتَتابََع عليه الُجوُع  ، بالمّدِ ، َخواءً و ْصِر ،، بالقَ  َخوى ، كَرَمى ، َخَوىو  .كأَْخَوى لم يُوِر ؛ : َخوىً  الزَّ

ً  النُّجومُ  َخَوتِ و  في نَْوئِها ؛ قاَل كعُب بُن زهيٍر : فلم تُْمِطرْ  أَو َسقََطتْ  : أَْمَحلَتْ  تَْخوي َخيّا

مح  جــــــــــــــوُم فــــــــــــــإهنــــــــــــــ  َوِت الــــــــــــــنــــــــــــــ   قــــــــــــــوٌم إذا خــــــــــــــَ

قـــــــــــــــارِي    ـــــــــــــــَا مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَا الـــــــــــــــنـــــــــــــــازِل ارِق  لـــــــــــــــلـــــــــــــــطـــــــــــــــ 

  
اُء : كأَْخَوتْ   ؛ وهذه عن أَبي عبيٍد ؛ أَْنَشَد الفرَّ

ًة و  ِذ إال  أَِنضــــــــــــــــــــــــــــــ  وُم اأَلخــــــــــــــــح َوتح جنــــــــــــــــُ  َأخــــــــــــــــح

رِي     ـــــــــح ث ـــــــــُ ُرهـــــــــا يـ ـــــــــ  قـــــــــاطـــــــــِ ـــــــــي ٍر ل َة  ـــــــــَح (4)أَِنضـــــــــــــــــــــــ 
 

  
تْ و األَرَض.قْولُه : يُثِْري أَي يَبُلُّ   ، بالتَّشديِد ؛ قاَل األَْخطل : َخوَّ

ُه  بـــــــَ ــــح يـ عـــــــالــــيـــــــُك ســــــــــــــــــَ و الصــــــــــــــــــ  رحجــــُ ــــَ َت الـــــــذي تـ  فـــــــبنـــــــح

هــــــــا    ومــــــــُ و تح جنــــــــُ بــــــــاُء خــــــــَ هــــــــح نــــــــُة الشــــــــــــــــــــــ   إذا الســــــــــــــــــــــ 

  
 ، كذا في النسخِ ، وَصوابُه اْختََطفَهُ. ( 5): اْختََطفته َخوايَةً و َخًوى ءَ الشَّي َخَوىو

ُ  َخَوتِ و  بَْطنُها. فََخال ولََدتْ  : َخوىً  المْرأَة

حاح : ت َجْوفُها عْنَد الوالَدةِ ؛ فََخال وفي الّصِ  * ، وهي أَْجوُد اللّغَتَْين.َكَخِويَتْ  ؛ كذا في النُّسخِ ، والصَّوابُ  كَخوَّ

 .َخويَتْ و َخَوتْ  يقاُل لها كذا إذا لم تَأُْكْل عْنَد الوالَدةِ و

 ، كغَنِيٍَّة : ما أَْطعَْمتَها على ذلَك. الَخِويَّةُ و

اها تَْخِويَةً  قدو ىو َخوَّ  تأُْكلُها وهي َطعاٌم. َخِويَّةً  َعِمَل لها ؛ وهذه عن ُكراعِ ، ونَقَلَها الَجوهِريُّ أَْيضاً ، لها َخوَّ

ىو ُجلُ  َخوَّ َج ما بيَن َعُضَدْيه وَجْنبَْيه: تَ  تَْخِويَةً  في ُسُجوِدهِ  الرَّ  ؛ وَكذِلَك البَعيُر إذا تَجافَى في بُروِكِه وَمكََّن لثَِفناتِه. جافَى وفَرَّ

جلُ »:  عنههللارضيفي حِديِث علّيِ ، و  .«، وإذا َسَجَدِت المْرأَةُ فلَتَْحتَِفز فليَُخوِّ  إذا َسَجَد الرَّ

 ؛ طائِيَّة. : الثَّابِتُ  الَخَوىو
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 الَوطاُء بيَن الجبليِن. أَْيضاً :و

 .( 6)اللَّيُِّن من األَْرِض  أَْيضاً :و

 بَْطٌن يَكوُن في السَّْهل والَحْزن داِخالً في األْرِض أَْعَظُم ِمن السَّْهِب ِمْنباٌت. الَخِويُّ  وقاَل أَبو حنيفَةَ :

 .َخِويُّ  َسْهٍل فهووقاَل األَْزهِريُّ : كلُّ واٍد واِسع في َجّوِ 

__________________ 
 .52( سورة النمر ا اآية 1)
 .45( سورة ا ج ا اآية 2)
 .7( سورة ا اقة ا اآية 3)
 والتكملة. 225/  2( اللسان والتهذيب واألساس واملقايي  4)
 وسيشري الشارح إليها.« اختطفه»( يف القاموس : 5)
 ا.كما يف هامش النسخة الجي أبيدين  (*)
 ويف الصحاح : اخلوّي عل  فعير.« اخلَِويّ »( يف هذا املعىن واملعنيا السابقا ذكر اللسان الثالثة مبعىن 6)
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اُح :  وقاَل األْصمعيُّ : هو الواِدي السَّْهل البَِعيد ؛ وقاَل الطرمَّ

وح و  رُي بـــــــــــــه الـــــــــــــقـــــــــــــَ ثـــــــــــــِ ر يـــــــــــــُ هـــــــــــــح ِوّي ســـــــــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــــَ

َد رابِض     عـــــــــــــح ِا بــــــــــــــَ (1)ُم رابضـــــــــــــــــــــــــــًا لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــِ
 

  
ْرعِ والقُبُلِ  ، الخواةُ و دُّ. ِمن الناقَِة وغيِرها بهاٍء : َمْفَرُج ما بيَن الضَّ  ِمن األَْنعاِم ؛ ويُمَّ

ناِن : ُجبَّتُه الَخوايَةُ و ْمحِ. ِمن الّسِ  ، وهي ما التَقَم ثْعلََب الرُّ

ْحِل : ُمتَسَُّع داِخِله. الَخوايَةُ و  ِمن الرَّ

 ، َحَكاهُ ابُن األعرابّيِ ، هكذا بالهاِء. َعْدِوها ( 2)من الَخْيِل : خفيفُ  الَخوايَةُ و

ّيِ  ، ُخوايَةُ و ِم : ع بالرَّ  َمْعروُف. ويَُضمُّ : م ، بالفتْحِ َمْقصور ( 3)َخًوى ويَْومُ  ِمن أَْعماِلها بالضَّ

 ي أنَّهما واحٌد.سياُق المصنِِّف يَْقتِض 

، بالضّمِ : واٍد يفرُغ  ُخِويوالمعا وهي ِجباٌل ِحلّيت من ضريّة ؛  (4)، بالفتْحِ : واٍد َماُؤه المعين ردأة في جباِل هضب  َخِوي وقاَل نَْصر :

 في فلج من وراء حفر أبي موسى.

تَهُ و؛ وَكذِلَك اْختََدفَه واْختَاتَهُ  البَلََد : اْقتََطعَهُ  اْختََوىو  ، كلُّ ذِلَك عن ابِن األعرابّيِ ؛ قاَل أَبو َوْجَزةَ : تََخوَّ

وي  تــــــــــــَ َ  ختــــــــــــَح دحت إىل ابــــــــــــن حيــــــــــــَح مــــــــــــَ تــــــــــــَ  مث اعــــــــــــح

داِن     لــــــــــــح ــــــــــــُ ــــــــــــبـ َد ال ــــــــــــاعــــــــــــِ ب ــــــــــــَ ت ه مــــــــــــُ ــــــــــــِ نح ُدون (5)مــــــــــــِ
 

  
 فََرِسه ، يْعنِي ما بيَن يََدْيه وِرْجلَْيه. َخواءِ  ويقاُل : َدَخَل فالٌن في ْيِه ويََدْيه.أَي بيَن ِرْجلَ  ؛ كَسحاٍب ، َخوائِهِ  الفََرَس : َطعَنَهُ في اْختََوىو

 فاُلٌن : َذَهَب َعْقلُه. اْختََوىو

 ٍء منه.ما عند فاُلٍن : أََخَذ كلَّ شي اْختََوىو

 .كأْخَوى اْختََطفَهُ ، اْختَواهُ  وقاَل ابُن األَعرابّيِ :

 ؛ وأَْنَشَد ابُن األعرابي : َد البَقََرةِ : اْستََرقَهُ وأََكلَهُ السَّبُُع َولَ  اْختَوىو

ٌت  لـــــــِ نحصــــــــــــــــــــَ وِّ مــــــُ هـــــــا يف اجلــــــَ لــــــَ فــــــح َو  طــــــِ ــــــَ تـ  حــــــىت اخــــــح

و ُ     لـــــــــُ يـــــــــِف ُزهـــــــــح ِر الســـــــــــــــــــــــ   أََز   مـــــــــنـــــــــهـــــــــا كـــــــــَنصـــــــــــــــــــــــح

  
ُجُل : أَْخَوىو  جاَع. الرَّ

َمِن ، أَْخَوىو ى تَْخِويَةً  الماُل : بَلََغ غايَةَ الّسِ اء. كَخوَّ  ، ِكالُهما عن الفرَّ

تِ  والذي في الُمْحَكم :  : َخُمَصْت بُطونُها واْرتَفَعَْت. تَْخِويةً  اإِلبِلُ  َخوَّ

ً  ؛ وقد : القَْصدُ  الَخيُّ و  قََصَد. َخوى َخيّا

ْيتُها تَْخِويَةً و  : إذا َحفَْرَت َحِفيَرةً فأَْوقَْدَت فيها ثم أَْقعَْدتَها فيها لدائِها. َخوَّ

 وِسياُق األَْصمعّي أَتَمُّ من هذا فإنه قاَل : يقاُل للمرأَةِ :

يَتْ  ى تَْخِويةً  فهي ُخّوِ  ، وذلَك إذا ُحِفَرْت لها َحِفيرةٌ. تَُخوَّ

 ثم أَْوقََدتْها ثم تَْقعُُد فيها ِمن داٍء تَِجُده.

ثونَ  ؛ وقاَل نَْصر : بأَْرِمينِيَة ؛ ، كُسَمّيِ : د بأَْذَربِيجان ُخَويٌّ و ؛ كذا في النسخِ والصَّواُب ابُن ُعبَْيِد  محمُد بُن عبِد هللاِ  : أَبو نعيمٍ  منه الُمحّدِ

ِريِفيني ؛ ُخَوّيِ  هللِا ، تَولَّى قَضاءَ  بِن سعاَدة بِن َجْعفِر بِن عيَسى  أَْحمُد بُن الَخِليلِ  ْينأَبو العباِس شمُس الدِّ و ، وَرَوى عن ابِن هزار مرد الصَّ

 وأَبو قاِضيها ، كذا في التّْكملَِة للمنذري ؛ 627، َحدََّث عن أَبي الَحَسِن الطوسّي ، تُوفي َسنَة  583، ُوِلَد َسنَة  ِدَمْشقَ  قَُضاة قاِضي الشافِِعيّ 
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ْين محمُد ؛ واُب أَبو ُمعاذ َعْبدان كذا في التَّْبصير للحافِِظ ، أََخَذ عن الجاِحِظ ،  ْبدانَ والطَّبيُب معاذُ بُن عَ  شهاُب الّدِ ؛ هكذا في النسخِ والصَّ

 المتََطبُِّب قاَل : َدَخْلنا على َعْمرو بِن بَْحٍر الَجاِحظ نَعُوُده الُخَويِّيّ  وعنه أبو علّيِ القالَي قاَل القالي : َحدَّثنا أَبو ُمعاذ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب منسوابً للطرماح.1)
 .«حفيف»( عن القاموس وابألصر 2)
خوي ا ابلتصــغري فقرت ا وخوي كغين : موضــض آخر ا وانظر ايقوت ا ا  ( كذا ابألصــر مضــبوطاً مض القصــر ا مض أن الذي يضــاف له اليوم :3)

 ه. مصححه.
 ( يف ايقوت : رداٌه يف جبا  وهضب املعا.4)
 اللسان والتكملة.( 5)
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ُؤحِمنا 
َنض أَِمري امل َتوكِّر إليه فقاَ  : وما َيصــــح

ُ
وُ  امل نا أََت  َرســــُ ان جَماِلســــَ ر  َمنح رَأ  وقد فُِلَج فلم ا َأَخذح بشــــ ِّ ماِئٍر ولعاٍب بســــُ

 ] ( 1)اخلَُويُِّيونَ  إىل آخِر القص ة ا زاَد ابُن األثري : واسُم أيب ُمعاذ َعبحدان ؛ ساِئرٍ 
ُ
 *. [َحِدثِّونامل

ْين محمُد  الُخَويِّيُّ  الشهاُب محمُد بُن َمْحمود * وفاتَهُ : الشافِِعيُّ عن ابِن ياِسٍر الجياني َحدََّث َسنَة بِْضع وثَمانِين وَخْمسمائٍة ، واْبناه عماُد الّدِ

ْين علّي ، نَقَلَه الذهبيُّ ؛ وأَبو بْكٍر محمُد بُن يَْحيَى بِن ُمْسلم ؛ ومحمُد بُن َعْبد الحّيِ بِن سويٍد ؛ ومحم حيِم وَزْين الّدِ ؛ وإبراهيُم ُد بُن عبِد الرَّ

 بُن ؛ وعبُد الرحمِن بُن علّيِ بِن محمٍد الَخِطيُب ؛ وبديُل بُن أَبي القاِسِم ؛ وأَبو الفتْحِ ناصُر بُن أَحمَد ؛ وأبو المعالي محمدُ  (2)بُن صافي 

ثوَن ، فهؤالء ُكلُّهم قد فاتَهم المصنُِّف. الُخَويِّيُونَ  الُحَسْيِن بِن موَسى  الُمَحّدِ

ثوَن.:  َخْيوانُ و  جماَعةٌ ُمَحّدِ

 * قُْلُت : هو لَقَُب ماِلِك بِن زْيِد بِن ماِلِك بِن جشِم ِمن َهمدان.

 َشْيٌخ للثّْوِرّي. الَخْيوانِيُّ  خاِلُد بُن َعْلقََمةَ و

. الَخْيوانِيُّ  (3)وماِلُك بُن زْيِد   عن أبي َذّرِ

. الَخْيوانِيُّ  وعبُد َخْير بُن يَِزيد  عن علّيِ وعنه الشَّْعبِيُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 األْرِض ، كَسحاٍب : بَراُحها ؛ قاَل أَبو النَّْجم يَِصُف فََرساً َطويَل القوائِِم : َخواءُ 

 (4)يـَبحُدو َخَواُء اأَلرِض من َخَوائِه 
 ويقاُل لما يَُسدُّه الفََرُس بَذنَبِه من فُْرَجِة ما بيَن ِرْجلَْيه :

اُح : َخَوايَةٌ   ؛ قاَل الطرمَّ

ٍر  ـــــــــــــح ث وحِن جـــــــــــــَ ـــــــــــــّ ـــــــــــــل يِّ ال َرحـــــــــــــِ د  مَبضـــــــــــــــــــــــــــح  فســـــــــــــــــــــــــــَ

قـــــــــــــــالٍت َدهـــــــــــــــِا     رحِج مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ َة فـ ـــــــــــــــَ َواي (5)خـــــــــــــــَ
 

  
تِ و  : َخُمَصْت بُطُونها واْرتَفَعَْت ؛ وأَْنَشَد أَبو عبيٍد في صفَِة ناقٍَة ضاِمَرةٍ : تَْخويَةً  اإِلبِلُ  َخوَّ

تح  رَكـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــاٍذ عـــــــــــن ا ـــــــــــاِدي إذا بـ ب ـــــــــــِ ت ـــــــــــح   ذات ان
ِت     ال  َزئــــــــــــِ نــــــــــــاٍت  ــــــــــــُح فــــــــــــِ و تح عــــــــــــلــــــــــــ  ثــــــــــــَ (6)خــــــــــــَ

 

  
ىو  : بََسَط َجناَحْيه وَمدَّ َرْجلَْيه ، وذلَك إذا أَراَد أَْن يَقََع. تَْخِويةً  الطائِرُ  َخوَّ

 ، كَسحاٍب. َخَواءٌ  وُكلُّ فُْرَجٍة :

. الَخِويُّ و  ، كغَنِّيِ : البَْطُن السَّْهُل من األَْرِض ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

تِ و . تَْخِويةً  النُُّجومُ  َخوَّ  : مالَْت للغُروِب ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

 الَمَطِر : َحِفيُف اْنِهالِله ؛ عن ابِن األَعرابّيِ. ( 7)َخَواةُ و

ْوُت. الَخَواةُ  وحَكى أَبو عبيٍد :  الصَّ

 ، أَي َصْوتَه ِشْبهَ التََّوهُِّم. َخوايَتَهُ  وقاَل أبو ماِلٍك : َسِمْعتُ 

 : الدَّاِهيَةُ ؛ عن ُكراعٍ. الخاِويَةُ و

 : َكتَْبتُها ؛ وَسيَأْتي. َخيَّْيُت خاءً و

 ، بكْسٍر فضّمِ : َجدُّ أَبي القاِسِم يونَُس بن طاِهرِ  ِخيُوو
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__________________ 
هامش )ه : اخلويون ا اســــتثقاالً لتواد األمثا  ا مض أن الضــــمة عل  الياء أما يف التثنية ا فيقا  : اخلوييان ا بثالث ايآت ا ا ه نصــــر ( صــــواب1)

 (.القاموس
 ما با معكوفتا : سقرت من األصر. (*)
اخلويي ا رو  عن أيب حامت  مد بن إبراهيم بن الفضــر ا وإبراهيم بن صــايف  : 377/  1( يف عبارة الشــارح ســقرت ا ومتام العبارة يف التبصــري 2)

 وعنه عبد الرمحن بن علي بن  مد اخلطيب اخلويي.
 يزيد. 555/  2( يف التبصري 3)
 ( اللسان والتهذيب منسوابً أليب النجم ا وورد يف األساس أليب النجم يصف الظليم :4)

 هاٍو تظّر الريح يف خوائه
 للمثقب العبدي برواية : 76ابً للطرماح ا والبيت يف املفضليات ا مفضلية ( اللسان والتهذيب منسو 5)

 تسد بدائم اخلطران جثرٍ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.6)
 ( يف اللسان : وخوايُة.7)
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َلق ُب بشيِخ اإلسحالِم ا ُتويف َسَنة  اخليويّ  ابِن  مِد بِن يُوُن َ 
ُ
 .411النضرّي البلخّي امل

 لكْسِر : مدينَةٌ بفاِرَس.، با ِخياوانو

ة : الَخِويُّ و مَّ  ، كغَنِّيِ : واٍد ؛ قاَل ذو الرُّ

زحَو   ض بــــــــــــــــــَا حــــــــــــــــــُ رحفــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــَبن  اآ  يـــــــــــــــــــُ

اال و     يـــــــــــــــَ مح ســـــــــــــــــــــــــــــَ ِويِّ هبـــــــــــــــِ ة اخلـــــــــــــــَ (1)رَابـــــــــــــــيـــــــــــــــَ
 

  

 مع الواو والياء فصل الدال
ئْبُ  َدأَىو : [دأو] : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ كما هو ُمْقتَضى كتابته بالُحْمرة والصَّواُب كتبه باألَّسود ، فإنَّ الَجْوهِريَّ َذَكَره في  يَْدأَى َدأْواً  للغَزالِ  الذِّ

 له لُغَةٌ في َدأْيُت. َدأَْوتُ والتْرِكيب الذي يَِليه فقاَل : 

 ؛ قاَل : هو ِشْبهُ الَختِْل والُمراَوَغةِ و

َأ  للَغزاِ  َلحتِ  ئحِب َيدح  ُلهح كالذ 
ئْبُ  َدأَى وَوقََع في نسخِة شْيِخنا : ، فاْعتَرَض عليه باْصِطالِحه وقضيته أَْن يكوَن كضرَب إلى آِخره ما قاَل ، وأَْنَت َخبِيٌر بأَنَّ  يَْدأَى َدأْواً  الذِّ

ِحيحةَ : ئْبُ  َدأَى النسَخ الصَّ ل. َدأْواً  الذِّ  كما عْنَدنا ، فتأَمَّ

ئيُّ و ، بضّمِ فكْسٍر ، الدُّئيُّ و الدَّأْيُ  ي : [دأي] ْدِر ، أَو ُضلوُعهُ في  ، بكْسِر الداِل والَهْمزةِ : الّدِ فِقَُر الكاِهِل والظَّْهِر ، أَو َغراِضيُف الصَّ

 ؛ وأَْنَشَد األْصمعيُّ ألبي ذَُؤْيٍب : ُمْلتقاهُ وُمْلتَقى الَجْنبِ 

أحيـََتاح أَرِيُج   (2)هلا من ِخالِ  الد 
 ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. َدأْيةٌ  ، واِحَدتُها أَْضالُع الَكتِِف ثالثَةٌ من كّلِ جانِبٍ  ، بالتَّحِريِك : الدَّأَياتُ  أَو

ةً ؛ وا الدَّأْيةِ  َجْمعُ  الدَّأْيُ  وقاَل اللَّْيُث : ، وهي ِعظاُم ما  الدَّأَياتُ  لَجْمعُ ، وهي فَقاُر الكاِهِل في ُمْجتَمعِ ما بيَن الَكتِفَْيِن ِمن كاِهِل البَعيِر خاصَّ

 .َدأْيةٌ  ُهناِلَك كلُّ عظٍم منها

 .(3)َخَرُز العُنُِق ، ويقاُل : َخَرُز الفَقاِر  الدَّأَياتُ  وقاَل أَبو ُعبيَدةَ :

ْلعَْين اللَّتَْيِن تَِلياِن الواِهنَتَْين  .الدَّأْيَتانِ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : يقاُل للّضِ

في العُنُِق وَعَرفُوُهنَّ في األْضاَلعِ ، وهنَّ ست يَِليَن الَمْنحر من كّلِ جاِنٍب ثالث ،  الدَّأَياتِ  : لم يَْعِرفُوا ، يَْعني العََرب ،وقال أبو زْيٍد 

 لَمقَاِديِمِهنَّ َجوانُِح ، ويقاُل للَّتَْيِن تَِلياِن الَمْنَحر النَّاِحَرتاِن.

  طرفَةَ :قاَل األزهريُّ وهذا َصواٌب ، ومنه قُولُ 

ا  ض يف َدَأايهتـــــــــــــــــِ ر  الـــــــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــبن  جمـــــــــــــــــََ

رحَدِد     ــــــــــَ ِر قـ هــــــــــح قــــــــــاَء يف  ــــــــــَ لــــــــــح وارُِد مــــــــــن خــــــــــَ (4)مــــــــــَ
 

  
حاحِ : ويُْجَمُع على  مثْل َضأٍْن وَضئِيٍن وَمْعٍز وَمعيٍز ؛ قاَل ُحَمْيد األَْرقط : الدَّأَُي َدئِيّ  ، بالتَّْحِريِك ، ويُْجَمعُ  الدَّأَياتِ  وفي الّصِ

ا  يــــــــــــّ ئــــــــــــِ ُف الــــــــــــد  لــــــــــــِ عــــــــــــَ   مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــظــــــــــــ  ــــــــــــَ  يـ

ا     يــــــــــــ  طــــــــــــِّ ُرِص اخلــــــــــــَ قــــــــــــاِف اخلــــــــــــُ (5)عــــــــــــَ   الــــــــــــثــــــــــــِّ
 

  
ي عن األَْصمعّي :  لفَقاِر العُنُِق. َدأْيَةٍ  على فُعُوٍل َجْمع الدُّئيُّ  وحَكى ابُن بَّرِ

ً  له أَْدأَى ، كَسعَْيتُ  ِء ،للشَّي َدأَْيتُ و  له ، نَقَلَهُ الَجوهِريُّ عن أَبي زْيٍد. َدأَْوتُ  ، مثْلُ  َختَْلتُه : َدأْيا

ي به ألنَّه يَقَُع على : الغُرابُ  َدأْيَةَ  ابنُ و  البَعيِر الدَّبِِر فيَْنقُُرها ؛ قاَل الشاِعُر يَِصُف الشَّْيب : َدأْيَةِ  ، ُسّمِ

َر و  ــــــــــــُت الــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــح ا رأَي ز  ابــــــــــــَن َدأحيــــــــــــٍة ملــــــــــــ   عــــــــــــَ

ي و     ســــــــــــــِ تح لـــــــه نـَفح ِه جـــــــاشـــــــــــــــــــــَ َريـــــــح َش يف وِكح (6)َعشــــــــــــــ 
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__________________ 
 .«.. ورايته اخلوي» والتكملة ا ويف معجم البلدان : 431( ديوانه ص 1)
 وصدره : 59/  1( ديوان اهلذليا 2)

 كبن عليها ابلًة لطميةً 
 وعجزه يف اللسان.

 واللسان ويف التهذيب : خرز الَقَفا.( كذا ابألصر 3)
 «.حلقاء»واملثبت كرواية اللسان والتهذيب ا وابألصر  .«.. كبن علوب الن سض» برواية : 26( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 4)
 وع  منها. ( اللسان والصحاح والتكملة ؛ قا  الصاغاين : والرواية :5)
 س وفيها : وأنشد ابن األعرايب.( اللسان والصحاح بدون نسبة ا واألسا6)
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أْيَةُ   مْكتَنِفَتا العَْجِس من فَْوق وأَْسفََل. َدأْيَتانِ  : ُمَركَُّب الِقْدحِ ِمن القَْوس ، وُهما الدَّ

َوْيدُ  الدَّبَى ي : [دبي] ً  ، وقد : الَمْشُي الرُّ  .َدبَى يَْدبَى َدْبيا

 : الَجراُد قَْبل أَن يَِطيَر. الدَّبَىو

 الَجراِد والنَّْمِل. ما يكوُن ِمن أَْصغَرُ  وقيَل :

ُل ما يكوُن ِسراً  َك واسَودَّ فهو (1)وقاَل أَبو عبيَدةَ : الَجراُد أَوَّ  قَْبل أَن تَْنبَت أَْجنَِحته ، انتََهى. ( 2)َدبىً  ، وهو أَْبيض ، فإذا تَحرَّ

 األَباني : (3)؛ وأَْنَشَد لِسناِن  َدباةٌ  َدةُ وقاَل الَجوهِريُّ : الواحِ 

قــــــــــــــوِب  هــــــــــــــا املــــــــــــــعــــــــــــــَ رحطــــــــــــــِ ــــــــــــــُ وحَ  قـ  كــــــــــــــَبن  خــــــــــــــَ

وِب     عحســــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ (4)عــــــــــــلــــــــــــ  َدابٍة َأو عــــــــــــلــــــــــــ  يـ
 

  
 كثيِرتُهما. ؛ عن أَبي َزْيٍد ؛ أَي ، كُمْحِسنَةٍ  ُمْدبِيَةٌ  أَرضٌ و

ةٌ و كَمْرِميٍَّة ، عن الِكسائي بَمْعناه ، ، َمْدبِيَّةٌ  أرضٌ و  نَْبتَها. الدَّبَى أََكلَ  بالواِو على الُمعاقَبَِة قالَهُ ابُن ِسيَده ؛ ( 5)َمْدبُوَّ

ْمُث : إذا العَْرفَجُ  أَْدبَىو  ، وهو حينَئٍِذ يَْصلُح أَْن يُْؤَكَل. الدَّبَى َخَرَج منه مثلُ  والّرِ

 ، كعَلَى : ُسوٌق للعََرِب. َدبَىو

 فيبيُض فيه. لَيٌِّن بالدَّْهناِء يَأْلَفُهُ الَجرادكُسَمّيِ : ع  ، ُدبَيُّ و

ِ  فاُلنٌ  جاءَ  يقاُل :و  : بَدبَى ُدبَيَّْينِ و ، كُسَمّيِ ، بَدبَى ُدبَّي

بَى ، يقاُل ذلَك في الَخْيِر والَكثْرةِ ، بماٍل كثيرٍ  كُسَمّيِ ، أَي ُدبَيُّ  َمَشى َ  ُدبَيُّ وَمْعروٌف ؛  فالدَّ نَّه قاَل : جاَء بماٍل كَدبَى : َمْوِضٌع واِسٌع ، فكأ

 ذلَك الَمْوِضع الواِسع.

حاحِ عن ابِن األَعرابّي : جاًء فالنٌ  َغِلَط الجوهِريُّ و  في الَكثْرةِ. كالدَّبَى ، أَي جاَء بمالٍ  بَدبَى َدبَى ؛ الذي في الّصِ

ه في النسخِ الَمْوثوِق بها ، فنَْقلُه عن ابِن األَعرابّي َصحِ  ْبِط ، فالذي في الُمْجَمل البِن فاِرسهكذا ُوِجَد بخّطِ بدبَى  يٌح َغْير أَنَّه خالَفَه في الضَّ

 ِ  ، كما هو للمصنِِّف ، ومثْلُه عن ثَْعلَب. َدبَى ُدبَيَّْينِ و بَدبَى ُدبّيِ  ونَقََل األزهِريُّ عن ابِن األعرابّيِ : (6)، كما للمصنِِّف  ُدبَّي

 مثُْل ُرَحى إذا جاَء بمال كالّدبَى. ُدبَىوكيَْسعَى ،  بى يدبىيدبى د وَوقََع في التَْكِملَِة عنه :

 فَظَهَر بذلَك أَنَّ الَجوهِريُّ َغِلَط في َضْبِطِه ، فقْوُل شْيخنا ال وهم فقد َذَكروه بالَوْجَهْين محل تأَمل.

ّمِ : شاِعرٌ  ُدبَيَّةَ  أَبوو  .(7)بُن عاِمٍر ِمن بَني سْعِد بِن قَْيِس بن ثَْعلَبَة ؛ قالَهُ الحافُِظ في التَّْبصيِر  ُدبَيَّةَ  ، وهو أَبو ، بالضَّ

بَّاءُ و َدةِ. في الباءِ  للقَْرعِ تقدََّم ذْكُره الدُّ  الموحَّ

 في ذْكِره في الُمْعتل. َوِهَم الَجوهِريُّ و

 لم يُْعرف اْنِقالُب الِمه عن واَو أَو عن ياٍء.فُعَّال والُمه َهْمزة ألنَّه  ُدبَّاء قاَل األَْزهِريُّ : َوْزنُ 

َمخشريُّ في  الُمْعتل على أَنَّ َهْمزتَه ُمْنقَِلبةٌ ، قاَل ابُن األثيِر : وأَْخَرَجه الَهَرويُّ في َدبََب على أَنَّ الَهْمَزةَ زائَِدةٌ ، وأَْخَرَجه الَجوهِريُّ والزَّ

 قاَل : وكأَنَّه أَْشبَه.

ْنعَةُ.:  التَّْدبِيَةُ و  الصَّ
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. الدَّبَى : كثيَرةُ  َمدباةٌ  أَْرضٌ   ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

 ، كعُثْمان وَعْليَان ، ِكالُهما عن ثَْعلَب ، أَي بالَخْيِر الَكثيِر. َدبَى َدْبيَانو بَدبَى ُدْبيان وجاءَ 

__________________ 
 ( الصواب : َسرحواً.1)
 .«فقد دب»التهذيب وابألصر ( عن 2)
 ( كذا ابألصر واللسان وفيه يف مادة سلفض : سيار بد  سنان.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 واملثبت كاللسان.« ومدُعو ةٌ »( يف القاموس : 5)
 جاء فالن َبَداب َداَب. 327/  2( والذي يف املقايي  6)
 بن عامر بن سعد.« أبو ُدبحية»ون املوحدة وفتح الياء ا بضم املهملة وسك 581/  2( ضبطه ابن حجر يف التبصري 7)
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 : من الُمدِن القَِديَمِة بعَُمان كانِت القََصبةُ ؛ عن نَْصر. َدبَىو

يَّتِه : ( 1)ُدبَيَّةُ  وكُسَميَّةَ  اِك بنِ  (2)القاروُن  بُن عِدّيِ بِن زيِد بِن عاِمِر بِن لوذان األَْنصاِريُّ الخطميُّ قُتَِل مع علّيِ بِصفِّين ، ومن ذّرِ  بُن الضحَّ

 ، كان له قْدٌر بالمدينَِة ، قالَهُ مصعَُب. ُدبَيَّةَ 

ى. (3)بُن حرمس  ُدبَيَّةُ و  السُّلَميُّ سادُن العُزَّ

ةِ. ُدبَيَّةَ  بن (4)ْيمان اْبنا عتبَةَ ومحمُد وُسلَ   بن جابٍِر السُّلَمّي ِمن ُخلَفاء أَبي طاِلٍب قُتِال بالحرَّ

ىو كأَْدَجى ؛ َدِجيٌّ و داجٍ  ، فهو أَْظلَمَ  ، كُسُمّوِ : ُدُجّواً و ، بالفتْحِ ، يَْدُجو َدْجواً  اللّْيلُ  َدَجاو : [دجو]  : ؛ قاَل األَْجَدُع الَهْمدانيُّ  تََدجَّ

ُه  ومـــــــــُ تح جنـــــــــُُ لـــــــــ  قـــــــــَ ـــــــــَ تـ  إذا الـــــــــلـــــــــيـــــــــُر أَدحجـــــــــَ  واســـــــــــــــــــــــح

راِط هــــــــــــاٌم جــــــــــــوامِثُ و     ــــــــــــح (5)صــــــــــــــــــــــــــاَح مــــــــــــن األف
 

  
 وقاَل لبيٌد :

َر  و  َت الســـــــــــــــــــــــــ  رِت الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــَر إذا ُرمـــــــــــح بـــــــــــِ  اضـــــــــــــــــــــــــح

َد ح و     تــــــــــــــَ وحٍر واعــــــــــــــح ــــــــــــــَ َدجــــــــــــــ   بــــــــــــــعــــــــــــــد فـ (6)تــــــــــــــَ
 

  
ى قيَل : أراد  هنا َسَكَن. بتََدجَّ

 اللَّْيُل : أَْظلََم. اْدَجْوَجىو

 : ُمْظِلَمةٌ. داِجيَةٌ  لَْيلَةٌ و

. َدْيجاةٍ  اللَّْيِل : َحناِدُسه كأَنَّهُ َجْمع َدياِجيو  ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

  األعرابّيِ :؛ وأَْنَشَد ابنُ  جاَمعَ   :َدْجواً  فالنٌ  َدجاو . (7)بعُضه بعضاً ولم يَتَنَفَّشْ  وَرِكبَ  َشعَُر الماِعَزةِ : أَْلبَسَ  َدَجاو

مل ا َدجاها مبَِترِّ كالص قحِب 
(8) 

 َسبََغ. : ُدُجّواً  الثَّْوبَ  َدجاو

 ؛ وكذِلَك الناقَةُ. : سابِغَةُ الشَّعَرِ  َدْجواءُ  َعْنزٌ و

 ؛ عن ابِن األعرابّيِ ؛ وأَْنَشَد : : سابِغَةٌ  داِجيَةٌ  نِْعَمةو

ٌة و  يــــــــــــَ مــــــــــــاُء داجــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــَ ُم نـ هــــــــــــُ ــــــــــــح تـ ــــــــــــَ  إن َأصــــــــــــــــــــــــــابـ

رَبُوا    ُم صـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــُ تــــــــــــح ُروهـــــــــــا وِإن فـــــــــــاتــــــــــــَ طـــــــــــَ بـــــــــــح  مل يــــــــــــَ

  
 ، كثُبٍَة : األَصابُع الثَّالُث وعليها اللُّْقَمةُ. الدَُّجةُ و

اللُّْقَمةُ  الدَُّجةُ واألصابُِع الثَّالُث ؛  الدَُّجةُ  إلى الغَْيهباِن فالِمْنثََجْه ؛ قاَل : ُدَجهْ  يَْحِمْلنَ  ُدَجهْ  قاَل ابُن األعرابّيِ : محاجاةٌ لألَْعراب : يقولوَن ثالثُ 

 ، والغَْيَهاُن البَْطُن ، والِمْنثََخةُ االْسُت.

رُّ ؛ كما في الُمْحَكِم. الدَُّجةُ و  : الّزِ

 .ُدَجىو ُدجاةٌ  ج قَِميصك ؛ ُدَجة يقاُل : أَْصلح ِزرُّ القَِميِص. وفي التَّْهِذيِب :

 ، أَي َداَرْيته كأَنَّك ساتَْرتَه العَداَوةَ ؛ قاَل قَْعنَُب ابُن أُّمِ صاِحٍب : َداَجْيته يقاُل : : الُمداَراةُ. الُمداَجاةُ و

ُه  بـــــــَ غحضـــــــــــــــــــــاِء صـــــــــــــــــــــاحــــــِ ي عــــــلــــــ  الــــــبـــــــَ داجــــــِ  كـــــــريف يـــــــُ

وا و     نـــــــــــُ لـــــــــــَ مح إال  مبـــــــــــا عـــــــــــَ هـــــــــــُ نــــــــــــَ (9)لـــــــــــنح أُعـــــــــــالـــــــــــِ
 

  
ً  الُمداجاةَ  َذَكَر أَبو َعْمرو : أَنَّ و الَجوهِريُّ ، قاَل :نَقَلَه  خاءِ  أَْيضا دَّةِ والرَّ حاحِ : واإِلْرخاِء. الَمْنُع بيَن الّشِ  ؛ وفي بعِض نسخِ الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 ٍء وليَس هو ِمن الظَّْلَمِة.إذ أَْلبََس كلَّ شي : َسواُد اللْيِل َمَع َغْيٍم ، وأَْن ال تَرى نَْجماً وال قََمراً ؛ وقيَل : هو الدُّجا

 ، ال يُْجَمع ألنَّه َمْصَدٌر ُوِصَف به. ُدًجا وليالٍ  ُدًجا ويقاُل : لَْيلَةٌ 

 ٍء.اإِلْسالُم : قَِوَي واْنتََشر وأَْلبََس كلَّ شي َدجاو

__________________ 
 ابلذا  املعجمة. 581/  2( ذكرت هذه اللفظة والجي بعدها ا يف التبصري 1)
 ( يف التبصري : الفارو .2)
 ( يف التبصري : َحَرم .3)
 كاألصر.« عتبة»وهبامشه عن إحد  نسخه : « عقبة»( يف التبصري : 4)
 ( يف اللسان : حوائم.5)
 برواية : 141( ديوانه ط بريوت ص 6)

 .«.. إذا طا  السر »
 واملثبت كرواية اللسان.

.( عل  هامش 7) َتِفشح  القاموس عن نسخة : يـَنـح
 والصقب العمود.« كالقصب»( التهذيب والتكملة ا ويف اللسان برواية 8)
 ( اللسان والصحاح.9)
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 اللْيُل بمعنى َهدأَ وَسَكَن. َدجا وُحِكي عن األْصمعّي أنَّ 

 أَْمُرُهم على ذِلَك : أَي َصلَح. َدجاو

 .داِجيَةٌ  : الّظلم ، واِحُدها الدَّواِجيو

 : الُمجاَملَةُ والُمطاَولَةُ. الُمداجاةُ و

ى وقاَل أَبو حنيفَةَ : إذا التَأََم السَّحاُب وتَبَسََّط حتى يَعُمَّ السَّماء فقد  .تََدجَّ

 : َمْولى الطَّائِع خاِدٌم أَْسود قد حدََّث. دجىو

 : ُكْنيَةُ َعْنتََرة ؛ ومنه قْولُه : الدَُّجى وأَبو

 يادأَبو الد َج  حادثة الل
جوو  ، بالكْسِر : النَِّظيُر والخْدُن. الّدِ

 هللاُ. َدجاُكنَّ  ال دج ويقاُل في َزْجِر الدَّجاَجِة :

جوةُ و ثوَن ، منهم : التَّقيُّ محمُد بنُ  الّدِ ات ، وقد نُِسَب إليها الُمحّدِ  المعين محمد بِن ، بالكْسِر : قَْريةٌ بِمْصَر من القليوبية ، وقد َدَخْلتها َمرَّ

حمِن بِن َحْيدَرةَ ابِن محمِد بِن محمِد بِن عْبِد الجليلِ  ْين َعْبِد الرَّ ، َسِمَع البُخاِري من  809، وتُوفي َسنَة  737الشَّافِعيُّ ُوِلَد َسنَة  الّدجويُّ  الزَّ

ْين الِعراقي.أَبي القاِسِم عْبِد الرحمِن بِن علّيِ بِن هارون والصَّالحِ خليِل ابِن طرنطاي ، وعنه البَْدر العي  ني والزَّ

ائِدِ  الدُّْجيَةُ  ي : [دجي] ّمِ : قُتَْرةُ الصَّ اُح : ، بالضَّ  ؛ قاَل الطرمَّ

يــــــــــــتــــــــــــه  و  ُدجــــــــــــح تــــــــــــَ ٍو يف ُمســــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــَ نــــــــــــح   (1)مــــــــــــُ
المُ     َ الســــــــــــــــــــــــــــــّ اح رِّ بـــــــــــــــــَ طـــــــــــــــــواِء ا ـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــح

  
 ؛ قاَل أُميَّةُ الُهَذلّي : الدَُّجى والَجْمعُ 

 (2)به ابُن الد ج  الِطئاً كالطِّحا  
، وفيه َحْلقة فيها َطَرُف السَّْير. والذي َذَكَره ابُن  قَْدُر إِْصبَعَْيِن يُوَضُع في َطَرِف السَّْيِر الذي يُعَلَُّق به القَْوسُ  : جْلَدةٌ  ِمن القَْوِس  الدُّْجيَةُ و

 ، كما َسيَأْتي. الدَُّجة األْعرابّيِ في هذا المْعنى

َر قَْوُل أَُميَّة الُهَذلّي أَْيضاً ألنَّه يُناُم فيها ليالً. ُدَجى ج ؛ يائيَّةٌ واِويَّةٌ ؛ الظُّْلَمةُ  : الدُّْجيَةُ و  ؛ وبه فُّسِ

 ؛ أَْنَشَد ابْن األعرابّيِ : داجٍ  ، كغَنِّيِ : َدِجيٌّ  لَْيلٌ و

 الص بحُح َخلحَف الَفَل  الد ِجيِّ و 
 أي : ُظْلَمٍة. وذكر شاِهُدهُ. ُدْجيَةٍ  فكأَنَّه أَتاه في ساتَر بالعَداَوةِ. : داَجى ُمداجاةً و

 * ومما يستدرك عليه :

ّمِ : الصُّوُف األَْحَمُر ، والَجْمُع : الدُّْجيَةُ   .الدَُّجى ، بالضَّ

 قال الشّماخ :

ا  ذُت كــــــــَبهنــــــــ  نحشــــــــــــــــــــــَ تـــــــــَ ســــــــــــــــــــــح
ُ
 عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــد جــــــــَ  امل

ُدوٌد عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا اجلــــــــــزاجــــــــــِ     (3)ُز هــــــــــواِدُج َمشــــــــــــــــــــــــح
 

  
 على أَْربَِع أَصابَع من ُعْنتُوِت القَْوِس ، وهو الَحزُّ الذي تدخُل فيه الغانَةُ ، والغانَةُ َحْلقَة رأِْس الَوتَِر. الدَُّجةُ و

 ؛ كأَنَّه يُراُد به الخْفُض ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ قاَل : داجٍ َدِجّيِ  ويقاُل : إنَّه لِفي َعْيٍش 
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 (4)الَعيحُش داٍج َكنفاً ِجلحبابُه و 
 ؛ قاَل الشاِعُر ، وهو الجميُح : الدَُّجى ، والَجْمعُ  (5)، بالضّمِ : ولُد النَّْخلَِة  الدُّْجيَةُ  وقاَل ابُن األَعرابّيِ :

تَ  ــــــــح ا الــــــــكــــــــبحِس فــــــــيــــــــهــــــــمح إذا انـ يــــــــ  وحا يــــــــِدب  محــــــــَُ  شــــــــــــــــــــــَ

ِر     َعســــــــــــــــــــ 
ُ
ــــــِب امل رِي رَت الضــــــــــــــ  ــــــَب الــــــد َج  َوســــــــــــــح (6)َدبِي

 

  
وا  .داِجيَة وقد َسمَّ

ى : عقبةٌ  الدُّْجيةُ و . يَُدجَّ اغانيُّ  بها القَْوس في عْجِسها لئاَلَّ يَْنقَطَع ؛ نَقَلَهُ الصَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : دجية.1)
 وصدره :« الصقاً »وفيه :  183/  2( ديوان اهلذليا 2)

 فبسلكها مرصداً حافظاً 
 وفيه عليها اجلالجز ا واملثبت كرواية اللسان والتهذيب. 45( ديوانه ص 3)
 ( اللسان والتهذيب واألساس بدون نسبة.4)
 ( يف اللسان : النحلة ا ويف التهذيب والتكملة : والد ج  صغار النحر.5)
 التهذيب.( اللسان والتكملة وعجزه يف 6)
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 بََسَطها. : يَْدحاها َدْحواً و يَْدُحوها هللاُ األرضَ  َدَحاو : [دحو]

 كَدَعا وَسعَى لكاَن أَنَّص على الُمراِد وأَْبعَد عن تَْخليِط االْصِطالح. َدحا قاَل شْيُخنا : فيه تَْخِليط باالْصِطالِح ، ولو قالَ 

 ، أَي بََسَطها. (1) (َض بَ ْعَد ذِلَك َدحاهاَواْْلَرْ )قاَل الَجوهِريُّ : قاَل هللاُ تعالى : 

اء.  * قُْلُت : وهو تَْفسيُر الفرَّ

 قاَل ِشمٌر : وأَْنَشَدتْني أَْعرابِيَّة :

ا   ا ـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــُد هلِل الـــــــــــــــــــــــذي َأطـــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــَ

ا    بـــــــــــــاقـــــــــــــَ نـــــــــــــا طـــــــــــــِ قـــــــــــــَ وح مـــــــــــــاَء فــــــــــــــَ ىَن الســـــــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــَ

  

 (2)مث َدحا اأَلرَض فما َأطاقَا 

 األَرَض أَْوَسعَها. َدحا قاَل َشِمٌر : وفَسََّرتْه فقالْت :

ي لزيِد بِن َعْمرو بن نُفَيل :  وأَْنَشَد ابُن بّرِ

َوتح  تـــــــــــــــَ ا رآهــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــح اهــــــــــــــا فــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــ   َدحــــــــــــــَ

بــــــــــاال     عــــــــــلــــــــــ  املــــــــــاِء أَرحســــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا اجلــــــــــِ

  
ً يَدْ  ، وليَس كَذِلَك بل َمْصَدر يَْدَحىو ليَْدحو * قُْلُت : وِسياُق المصنِّف في ذْكِر الَمْصدر يَْقتَضي أَنَّه ،  يَْدحو َدْحواً  وهي لُغَةٌ في حى َدْحيا

 َحَكاها اللَّْحيانيُّ وَسيَأْتي ذلَك للمصنِِّف في الذي يَِليه ، فلو اْقتََصَر على اللّغَِة األُولى كاَن َحَسناً.

اتِ  اللُهمَّ »في صالةِ علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : و عَها.يَْعني باِسَط األََرِضي ، «َداِحَي الَمْدُحوَّ  َن وُمَوّسِ

ُجلُ  َدَحاو  ؛ عن ُكراعٍ. البَْطُن : َعُظَم واْستَْرَسَل إلى أَْسفَلَ  َدَحاو ؛ لُغَةٌ فيه عن ابِن األْعرابّيِ : جاَمعَ  : يَْدُحو َدْحواً  الرَّ

 ؛ قاَل يزيُد بُن الَحَكم الثَّقفيُّ يُعاتُِب أَخاهُ : اْنبََسطَ  ُء :الشَّي اْدَحَوىو

وحَءٍة و  ي إىل كــــــــــرِّ ســــــــــــــــــــــــَ احــــــــــِ و بــــــــــَك الــــــــــد  حــــــــــُ دح  يــــــــــَ

ِو     حــــــَ دح ش مـــــــُ يــــــَ و أَبطــــــح حــــــُ دح نح يـــــــَ ر  مــــــَ ا شــــــــــــــــــــَ يـــــــَ (3)فـــــــَ
 

  
ّيِ  األُْدِحيُّ و ةُ و يَّةُ األُْدحِ و ؛ واْقتََصَر الَجوهِريُّ على الضّمِ ؛ ويُْكَسرُ  ، َدَحْوت ، أَْفعُول ِمن ، كلُّجِ ِهما : األُْدُحوَّ ْملِ  ، بضّمِ  َمبيُض النَّعاِم في الرَّ

. يَْدُحوه ألنَّه  بِرْجِله ، أَي يَْبُسطه ويُوسعُه ثم يَبِيُض فيه ، وليَس للنَّعاِم ُعشٌّ ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

 .( 4)«أَداح ال تكونُوا كقَْيِض بَْيِض في»يِث : في الحدِ و. األداِحي وهي واِويَّةٌ يائِيَّةٌ وسيَأْتي في الذي يَِليه ، والَجْمعُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. َمْدَحى  النَّعام : كَمْسعَى : َمبيُضه ؛ نقلَهُ الَجوهِريُّ

 السَّْيُل بالبَْطحاِء : َرَمى وأَْلقى. َدحاو

 الَحَجَر بيَِده : أَي َرَمى به وَدفَعَه. َدحاو

 .كالُمَداَحاةِ  بالحجاَرةِ : الُمراَماةُ بها والُمسابَقَةُ ، الدَّْحوُ و

 الَحَصى عن َوْجه األرِض يَْنِزُعه. يَْدُحو : الذي الدَّاِحي والَمَطرُ 

ِعِب بالَجْوِز : أَْبِعِد الَمْرَمى   .(5)، أَي اْرِمِه  اْدُحهوويقاُل ِلالَّ

 إذا َرَمى بيََدْيه َرْمياً ال يَْرفَع ُسْنبَُكه عن األْرِض َكثِيراً. يَْدُحو َدْحواً  ويقاُل للفَْرِس : َمرَّ 

. دْحيَة بُن ُمعاِويَةَ بِن بْكٍر أَخو ( 6)دحوةُ و  اآلتي َذَكَره الَجوهِريُّ
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ً  ءَ الشَّي َدَحْيتُ  ي : [دحي]  .: أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ  أَْدحاهُ َدْحيا

__________________ 
 .30( سورة النازعات ا اآية 1)
 «فما أضاقا»( اللسان والتهذيب ا وفيهما : 2)
 «.مدحو »والتكملة والتهذيب وفيهما  «مدحو  فيدحو» ( اللسان وفيه :3)
 ( يف اللسان والنهاية : يف أداحي .4)
 ( يف األساس : أي ارمه وأزله عن مكانه.5)
 ..«.. َدحية وِدحية ابنا معاوية»اللسان : ( يف 6)
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 بََسْطتُه. وقاَل اللْحيانيُّ : أَي

ليه وال يُْكتَُب باألَْحَمر ، وقد َذَكَر الَجوهِريُّ بعَض اللّغاِت التي َذَكَرها المصنِّف في هذا التْركيِب كما َسيَأْتي ، فِمثْل هذا ال يُكوُن ُمْستدركاً ع

ل.  فتأَمَّ

ً َدح ولو قاَل :  ، كَسعَى ؛ كاَن أَنَّص على الُمراِد وأَْبعَد عن تَْخليِط االْصِطالحِ. اهُ َدْحيا

 َسْوقاً ؛ والذَّاُل لُغَةٌ فيه. ُسْقتُها َدْحياً : اإِلبلَ  َدَحْيتو

مِّ  األُْدِحيُّ و  .أَداِحي ْزنَه أُْفعُول ، والَجْمعُ وهذا قد َذَكَره الَجوهِريُّ ، وهي ذاُت َوْجَهْين ووَ  ويُْكَسُر : َمبِيُض النَّعام. ، بالضَّ

 النَّعاِم. بأُْدِحّيِ  بيَن النَّعائِِم وَسْعٍد الذَّابِحِ ، يقاُل له البَْلَدة َشبِيهٌ  َمْنِزٌل للقََمرِ  : األُْدِحيُّ و

 من العََرِب ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. كُسَمّيِ : بَْطنٌ  ، ُدَحيٌّ و

 ؛ نَقَلَهما ابُن ِسيَده. كغَنِّيِ : ع ، َدِحيٌّ و

ْوض للسَّهيلي. ، بالكْسِر : رئيُس الُجْندِ  الدَّْحيَةُ و ئيُس ُمْطلقاً في لُغَِة اليََمِن كما في الرَّ  وُمقَدَُّمهم ، أَو الرَّ

يُِّد بالفاِرِسيَِّة ، وكأَنَّه ِمن ئيُس له البَْسط والتَّْمهيد ، وقلُب الواِو إذا بَسَ  َدحاهُ يَْدُحوه وقاَل أَبو َعْمرو : أَْصُل هذه الَكِلَمة السَّ َده ، ألنَّ الرَّ َطه وَمهَّ

 فيه ياًء نظيُر قَْلبها في فِتْيَة وِصْبيَة.

 * قُْلُت : فإذاً َصواُب ِذْكره في َدحا َدْحواً.

يو،  «مع كّلِ ِدْحيٍَة َسْبعون أَلَف َملَك ِدْحيَةٍ  يدخُل البيَت الَمْعموَر كلَّ يَْوم َسْبعوَن أَْلفَ »في الحِديِث : و بِن فْرَوةَ بِن  بُن َخليفَةَ  ِدْحيَةُ  به ُسّمِ

 ويُْفتَُح. ، يأْتي بصورته وكان من أَْجَمل الناِس وأَْحَسنهم ُصوَرةً ؛ السالمعليهالصَّحابيُّ الَمْشهوُر ، وهو الذي كاَن ِجْبريل ،  الَكْلبيُّ  نضالَةَ 

ي  يت فيقاَل ابُن بّرِ ّكِ ا األْصَمِعّي ففتح الدَّال وأَْنَكَر الَكْسر. ِدْحيَة : أَجاَز ابُن الّسِ  الَكْلبي فتَْح الدَّاِل وَكْسَرها ، وأَمَّ

 بالفتْحِ : الِقْرَدةُ األُْنثى. ، الدَّْحيَةُ و

ل.قاَل شْيُخنا : ولعلَّ ذكر األُْنثى َدْفعاً لتََوّهم أَنَّ تاَء الِقْرَدة للوْحَدةِ ،   فتأَمَّ

 الماضي ، ذكرهما الجوهرّي فيه الفَتْح ال َغْير. َدْحوة بِن َهواِزَن أَُخو بُن ُمعاِويَةَ بِن بْكرِ  َدْحيَةو

بيُّ فَتَُمرُّ على َوْجِه األْرِض ال تأْتِي على شي يُْدَحى ، كِمْسحاةِ : َخَشبَةٌ  الِمْدحاةُ و  ٍء إالَّ اْجتََحفَتْهُ.بها الصَّ

، وهي أَْحجاٌر أَْمثال  (1)والَمَساِوي  الَمداِحي وَسِمْعُت األَسِدّي يَِصفُها ويقوُل : هي لْعبةٌ يَْلعَُب بها أَْهُل مكَّةَ ؛ قاَل : الِمْدحاةُ  :وقال َشِمٌر 

بتْلَك األْحجاِر إلى تلَك الَحِفيَرةِ ؛ فإن َوقََع فيها الَحَجُر فقد قََمر ،  يَْدُحون قليالً ، ثم (2)الِقَرَصة وقد َحفَُروا حفيرةً بقْدِر ذلَك الَحَجِر فيفتحون 

 وإالَّ فقد قُِمَر.

 .أُْدِحيَّة لى الُحْفرةِ ، والُحْفرةُ هيعلى األْرِض إ َدحاها ويَْسُدو إذا يَْدُحو قاَل : وهو

ل. َدحا َدْحواً  وِسياُق هذه الِعباَرةِ يَْقتَضي أَْن يُْذَكَر في  ، فتأَمَّ

ىو ى يقاُل : ناَم فالنٌ  : تَبَسََّط. تََدحَّ  أَي اْضَطَجَع في َسعٍَة من األْرِض. فتََدحَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ات ت. لُغَةٌ في: الَمْبُسوطا الَمْدِحيَّات  .الَمْدُحوَّ

ي : ويقاُل للنَّعاَمِة بِْنتُ   ؛ قاَل : وأَْنَشَد أَحمُد بُن عبيٍد عن األْصمعّي : أُْدِحيَّة قاَل ابُن بّرِ

ٍة  يـــــــــــــــــ  ِت أُدححـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــــِ يح ب لـــــــــــــــــَ  اَبَل كـــــــــــــــــرِجـــــــــــــــــح

رِ     عـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــنـ َر ابل ـــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــح الِن ال رح ـــــــــــــــــــِِ ـــــــــــــــــــَ  يـ
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ا  و ـــــــــــــُ لـــــــــــــُ عـــــــــــــح ُر تــــــــــــــَ ا والـــــــــــــر جـــــــــــــح حـــــــــــــَ بـــــــــــــَ  فـــــــــــــَبصـــــــــــــــــــــــــــح

ِر     حـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــَ مـــــــــــا ال هـــــــــــِ ـــــــــــِ ل ُض عـــــــــــن رِجـــــــــــح ـــــــــــَ زحل ـــــــــــَ (3)يـ
 

  
تِ  وقال الِعتِْريفي : َصْت في َمباِرِكها السَّْهلِة حتى تََدع فيها قَراِميَص أَْمثاَل الِجفاِر  تََدحَّ ، وإِنَّما تَْفعل ذلَك إذا  (4)اإِلبُِل في األَْرِض : إذا تَفَحَّ

 َسِمنَْت.

__________________ 
 .«املساو »ن وابألصر ( عن التهذيب واللسا1)
 ( يف اللسان والتهذيب : فيتخّون.2)
 ( اللسان.3)
 ( يف التهذيب : أمثا  ا فار.4)
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ةُ ؛ وبالكْسر : الدَّْحيَة وفي الِمْصباح :  الَهْيئة ، وبه سمى. ، بالفتْحِ : المرَّ

 البَْطُن : اتََّسَع. اْنَدَحى وقال شْيُخنا :

. الدََّخى ي : [دخي]  : أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ

 ُمْظِلمةٌ. َدْخياءُ  الظُّْلَمةُ ، وهي لْيلَةُ  وقال ابُن ِسيَده : هي

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ُمْظِلم. داخٍ  لَْيلٌ 

ا أَن يكوَن على فِْعٍل لم نَْسَمْعه. ا أَْن يكوَن على النََّسِب ، وإمَّ  قال ابُن ِسيَده : فإمَّ

 ، كيٍد وَحَزٍن ، وقد ذُِكَر األَخيُر في باِب النوِن ، وهي ثالُث لُغاٍت. والدََّدنِ  كالدَّدِ  اللْهُو واللَِّعُب ، ، كقَفَا : الدََّداو : [ددو]

 .«منِّي الدَّدُ  وال َددٍ  ما أنا ِمنْ »في الحِديِث : و

ياعُ واالْستِْغراق وأَْن ال يَْبقَى شي الدَّد وَمْعنى تَْنِكير ِل الّشِ ه عنه ، أَي ما أَنا في شيفي األوَّ ٍء من اللْهِو واللَِّعِب ، وتَْعريفُه ٌء منه إالَّ وهو ُمنَزَّ

ْكر كأَنَّه قاَل : وال ذلَك النَّْوع ، وإنَّما لم يَقُل وال هو  منِّي ألنَّ الصَّريَح آَكُد وأَْبلَغ. في الجملِة الثانيِة ألَنَّه صاَر َمْعهوداً بالذِّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ٌث ، وهو أَبو العبَّاس أَحمُد بُن علّيِ بنِ  دادا ابنُ   (1)الخبَّاُز النَّْصري ِمن أَْهِل النَّْصرية ، َسِمَع من أَبي المعالي الغزالي ، وتُوفي  َدادا : ُمحّدِ

 لَْين ُمْهَملَتَْين.، هكذا َضبََطه ياقوت بَدا 116َسنَة 

. الدَّْروانُ  : [درو]  : أْهَملَهُ الجوهِريُّ

ئْبَةِ  وقال ُكراٌع : هو ْبعاِن من الذِّ  ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. َولَُد الّضِ

  والنّوُن زائَِدتاِن.ولم يُِشْر له المصنُِّف بَحْرٍف على عاَدتِه ، وُمْقتَضى ِسياقه أنَّه واِويٌّ ، فيُْكتَب له الواُو باألَْسوِد واألَلفِ 

ً  به َدَرْيتُ و َدَرْيتُه ي : [دري] حاحِ : ِدْريٍ  ، الَكْسُر في ويُْكَسرانِ  ، بفتِْحهما َدْريَةً و أَْدِري َدْريا  ُدْريَة عن اللّْحيانّي ، وَوقََع في نسخِ الّصِ

 بالضّمِ بَضْبِط القَلَم.

 ي ما تَْعلَُم ما عْلُمها.أَ  ِدْريَتُها ما تَْدِري وحَكى ابُن األعرابّيِ : ما

ً و ُك ،  ِدْريانا ً و، بالكْسِر ،  ِدرايَةً و، بالكْسِر ويَُحرَّ اغانّي في التْكِملَِة. ، كُحِلّيِ : َعِلْمتُه ُدِريّا  ؛ األَخيَرةُ عن الصَّ

َرايَةِ وقاَل شْيُخنا : َصِريُحه اتِّحاُد الِعْلم   .الّدِ

َح غيُرهُ : بأَنَّ  رايَةَ  وَصرَّ  أََخصُّ ِمن الِعْلم ، كما في التَّْوِشيح وغيِرِه. الّدِ

 يكوُن فيما َسبَقه َشكٌّ ؛ قالَهُ أَبو علّيِ. درى وقيَل : إنَّ 

ا قْوُل الراجِز : بَضْرِب من الِحيلَةِ  َعِلْمتُه أَو  ، ولذا ال يُْطلَُق على هللِا تعالى ؛ وأَمَّ

ارِ   (2)ي ال ُهم  ال أَدحرِي وأَنحَت الد 
 فمن عجرفة األْعراب.

ا من قََرأَ بالَهْمِز فإنَّه لحن. (3) (َوال َأْدراُكْم ِبهِ )؛ ومنه قْولُه تعالى :  به أَْعلََمهُ  أْدراهُ  يُعَدَّى بالَهْمَزةِ فيقاُل :و  ؛ فأَمَّ

 وقال الَجوهِريُّ : والَوْجهُ فيه تَْرك الَهْمز.

ْيدَ  َدَرىو ً  الصَّ  ؛ قاَل الشَّاِعُر : تَلَهُ : خَ  يَْدِريه َدْريا
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ين  ـــــــــــّ ـــــــــــإن ـــــــــــاَء ف ب ـــــــــــظـــــــــــِّ ـــــــــــُت ال أَدحرِي ال ـــــــــــإن كـــــــــــن  ف

يــــــــــــا     اِب الــــــــــــد واهــــــــــــِ (4)أَُدس  هلــــــــــــا حتــــــــــــَت الــــــــــــرت 
 

  
يت : ّكِ ً  َدَرْيت وقاَل ابُن الّسِ ً  فاُلنا  : َختَْلتَه ؛ وأَْنَشَد : أَْدِريه َدْريا

__________________ 
 يف مجاد  اآخرة. 616سنة « : النصرية»( يف معجم البلدان 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 .16( سورة يون  ا اآية 3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
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ـــــــــين  ت يـــــــــح تـــــــــين إذ َرمـــــــــَ دح دح أَقحصـــــــــــــــــــــــَ نـــــــــت قـــــــــَ  فـــــــــإن كـــــــــُ

رِي     دح يـــــــُد ومـــــــا يـــــــَ ـــر امـــي َيصـــــــــــــــــِ ك فـــــــال مـــــــِ هـــح (1)بســـــــــــــــــَ
 

  
اهُ  أَي وال يَْختُِل ،  ؛ ومنه قْوُل الراجِز : كاْفتَعَلَهُ  ادَّراهُ و كتََدرَّ

راين أَذ رِي وأَد رِي   كـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــَف تـــــــــــــــــــــــــــَ

َررِي     د رِي غــــــــــــــــــِ ٍر وتــــــــــــــــــَ ر اِت مجــــــــــــــــــُح  ؟(2)غــــــــــــــــــِ
  

ل بالذاِل الُمْعجمِة ، أَْفتَِعل من َذَرْيت تُراَب الَمْعدِن ، والثاني بالدَّاِل الُمْهملِة أَْفتَِعل من اهُ  َختَلَه ، والثالُث تَتَفَعَّل من ادَّراهُ  فاألَوَّ َختَلَه  تََدرَّ

حاحِ. فأَْسقََط إِْحَدى التاَءْين ، يقوُل : ْت أَي َغفَلَت ؛ كذا في الّصِ  كيَف تَراني أَذَِّري التُّراَب وأَْختِل مع ذلَك هذه الَمْرأَة بالنََّظر إليها إذا اْغتَرَّ

ً  رأَْسه َدَرىو  ؛ قاَل النَّابِغَةُ يَِصُف الثْوَر والِكالَب : القَْرنُ  ( 3)وهو ، بكْسِر الميِم ، بالِمْدَرى َحكَّهَ   :يَْدِريِه َدْريا

َذهـــــــــا  فـــــــــَ ـــــــــح َر  فـــــــــبَنـ دح َة ابملـــــــــِ ـــــــــفـــــــــريصـــــــــــــــــــــــَ ك  ال  شـــــــــــــــــــــــَ

ِد     َن الـــَعضـــــــــــــــــــــَ ي مـــِ فـــِ ِر إذ َيشـــــــــــــــــح طـــِ يـــح ُبــــَ
ك  املـــ (4)شـــــــــــــــــــــَ

 

  
 .كالِمْدَراةِ  وفي بعِض النسخِ : وهو الُمْشُط والقَْرُن :

 ٌء كالِمَسلَّة يكوُن َمعَها ؛ قال اْمرُؤ القَْيِس :الَجوهِريُّ : وُربَّما تُْصِلُح به الماِشَطةُ قُُروَن النِّساِء ، وهو شيقال 

ه  نـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــِ راُة يف َأكـــــــــــــــــــح دح ُك املـــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــِ  هتـــــــــــــــــــَح

رح و     فـــــــــــــِ عـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــَ ُه يـ ـــــــــــــح ت ـــــــــــــَ ل (5)إذا مـــــــــــــا أَرحســـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اِء ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. الَمْدِريَةِ و أُْس يقاُل لها َسْرَخاَرْه.َحِديَدةٌ يَُحكُّ بها الر الِمْدراةُ  وقاَل األزهِريُّ :  ، بفتْحِ الميِم وكْسِر الرَّ

َدْت حتى صاَرتْ  للِمْدَراةِ َمْدِريَة وقاَل األْزهِريُّ : وُربَّما قالوا ، األلُف بَدَل ِمن الياِء ؛ كذا في  َمداَرىو َمدارِ  ج ، ِمْدراة ، وهي التي ُحّدِ

 الُمْحَكم.

تِ و َحْت َشْعَرها الَمْرأَةُ : ( 6)تََدرَّ  .بالِمْدَرى َسرَّ

 لما يُتَعَلَُّم عليه الطَّْعُن. ، كغَنِيٍَّة : الدَِّريَّةُ و

 ي غْيُر َمْهُموزة.قال الَجوهِريُّ : قاَل األْصمعيُّ : وهي دابَّةٌ يَْستَتِر بها الصائد إذا أَمكنه رَمى ، وه

ْيد أَي تُْدفَُع.  وقاَل أَبو زْيٍد : هو َمْهموٌز ألنّها تُْدرأُ نَْحو الصَّ

 ة لبَِجيلَةَ. ، كَمْسعَى : َمْدَرىو

 : واِد. الِمْدَراةُ ووفي التّْكِملَِة 

، بالمّدِ : ماَءةٌ بركية  الَمْدَراءُ  والذي في كتاِب نَْصر :
 ِر بِن ُمعاِويَةَ.لعَوف ودْهمان اْبني نَصْ  (7)

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْريَةِ  قال ِسْيبََوْيه : ةِ الواِحَدةِ ولكنَّه على َمْعنى الحاِل. الدَّْريَةُ كالّدِ  ال يُْذَهُب به إلى الَمرَّ

 ، فحَذفُوا الياَء لَكثْرةِ االْستِْعماِل ونَِظيُره : أَْقبََل يَْضِربُه وال يَأُْل. أَْدرِ  وقالوا : ال

ىو ادََّرى دْريَةً و  : اتََّخَذها. تََدرَّ

ةً. الدَّريَّةو ْيِد خاصَّ  : الَوْحُش ِمن الصَّ

 ِريُّ لُسَحْيم :َمكاناً ، كاْفتَعَلُوا : اْعتََمدوه بالغاَرةِ والغَْزِو ؛ وأَْنَشَد الجوه ادََّرْواو

ٌر مـــــــــــــــــن أَرحِض راٍم  نـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــح  أَتــــــــــــــــــَ

ــــــــــــنــــــــــــا     رِي د  ِن تــــــــــــَ نــــــــــــائــــــــــــِ ــــــــــــكــــــــــــَ َة ال قــــــــــــَ لــــــــــــِّ عــــــــــــَ (8)مــــــــــــُ
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__________________ 
 ا والتهذيب ومل ينسبه ا ويف املصادر : وال يدري. 272/  2ا واللسان والصحاح واملقايي   128( البيت لألخطر ا ديوانه ص 1)
 .«أذر  أو أدري»واألساس والصحاح ا ويف التهذيب برواية : ( الرجز يف اللسان 2)
رُت ا والَقرحنُ »( نقص وقض يف عبارة الشارح ا ومتام عبارة القاموس : 3) ُشح

 .«وهو امل
 واملثبت كاللسان والصحاح ا ويف التهذيب كالديوان.« طعن املبيطر»برواية :  32( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 4)
 ومل أعثر عليه يف ديوانيهما.« يعتفر»يف اللسان بدون نسبة ا ويف الصحاح نسبه لطرفة ا وفيهما ( البيت 5)
 ( قبلها زايدة يف القاموس. سقطت يف الشارح. ونصها : واد َرِت املرأَُة.6)
َبة.7)  ( يف ايقوت : برُكح
 بدون نسبة. 271/  2( اللسان والصحاح لسحيم بن وثير الرايحي ا ويف املقايي  8)
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 : اليَنَهُ وَرقَّقَه. َداَراهُ ُمداَرةً و

 فيه الَوْجهان الَهْمُز وَغْيُره. الُمَداَرةُ و

. ُدْريةٍ  وأَتَى هذا األَْمر ِمن َغْير  ، بالضّمِ : أَي ِمن َغْيِر َعَمٍل ؛ نَقَلَهُ األزهِريُّ

 ُحْسن الُخلُِق والُمعاَشَرةِ مع الناِس. الُمَداَراةُ وقاَل 

ل ما يْطلُع يغلُُظ ثم يدقُّ بَعد ذلكَ  الِمْدَرى لُهم : َجأْبُ وقوْ   .، أَي َغِليظ القَْرِن ، يَُدلُّ بذِلَك على ِصغَِر ِسنَّ الغََزاِل ألنَّ قَْرنَه في أَوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل الضْخُم القَِصيُر : هكذا َذَكَره الجوهِريُّ  ْرحايَةُ ، بالكْسِر : الرَّ   هنا.الّدِ

ي ذكره هنا َسْهو وَمَحلّه َدَرَح ، وإيَّاهُ تَبَع المصنُِّف فَذَكَره هناك.  وقال ابُن بّرِ

. َدَسا يَْدُسو َدْسَوةً و : [دسو]  : أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ

 نَِقيُض َزَكا يَْزُكو. وقاَل اللْيُث : هو

 ال زاٍك. داٍس  هو يقاُل :و

 ؛ عن ابِن األعرابّيِ. اْستَْخفَى أَْيضاً : َدَساو

 ، كَسعَى ، ِضدُّ َزَكا. َدَسى ي : [دسي]

، وهو َمْضبوٌط بخّطِ األرموي بكْسر ِسْين يَْدسى والصَّواُب فَتْحها ، كما للمصنِِّف ، وهو عن اللْيِث ، قاَل :  َدَسى يَْدَسى ونَّص الُمْحَكم :

 أَْصوب. يَْدُسوو

 ْغواهُ وأَْفَسَدهُ.: أَ  َدسَّاهُ تَْدِسيَةً و

 عنه َحِديثاً : اْحتََملَهُ. َدسَّىو

حاح : ْينَْين ياء. َدسَّاها والذي في الّصِ  أَْخفاَها ، وهو في األْصِل َدسََّسها ، فأبدَل من إْحَدى الّسِ

ْين ال هنا.  * قُْلُت : فإذاً َمَحّل ِذْكره الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 يَةٌ بالفيّوم.، بالكْسِر : قَرْ  ِدْسيا

 : أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ والجماَعةُ. َدْستََوىو : [دستوى]

ْبط ، وقد اْختُِلَف في التاِء فقيَل بالضّمِ ، وهو في كتاِب الّرشاطي بالفتْحِ َمْضبوط بالقَلَم.  وأَْهَملَهُ عن الضَّ

 بالعََجم. قَْريةٌ َمْعروفَةٌ  ة م وهي :

، لكْونِه كاَن يَبِيُع  الّدْستوائي أَْيضاً صاِحب (1)، ويقاُل له  الّدْستََوائيّ  ُكوَرةٌ ِمن ُكوِر األَْهواِز منها : أَبو بْكٍر هشاُم بُن ُسبرقاَل الّرشاطيُّ : 

ي تُوفي  (2)، َرَوى عن  الّدْستََوى ثيابَ  بَْير الَمّكِ  الّدْستََوائي  بُن سعيِد بِن الَحَسنِ ؛ ومنها أَْيضاً أَبو إِْسحاق إبراهيمُ  154َسنَة  (3)ابِن الزُّ

 الحافُِظ َسَكَن تُْستَر ، َرَوى عنه أَبو بْكِر بُن الُمْقرئ األْصبهانّي وغيُرهُ.

. َدَشاو : [دشو]  : أَْهَملَهُ الجوهِريُّ

 ؛ كذا في الُمْحَكم والتّْكِملَِة. غاَص في الَحْربِ  وقال ثَْعلَب عن ابِن األعرابّيِ : إذا
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ّمِ َمْمدوداً ؛ الدُّعاءُ و : [دعو] ْغبَةُ إلى هللِا تعالى ، بالضَّ اْدُعوا رَبَُّكْم )فيَما عْنَده ِمن الخْيِر واالْبتِهال إليه بالسَُّؤاِل ؛ ومنه قْولُه تعالى :  الرَّ
 .(4) (َتَضرُّعاً َوُخْفَيةً 

 ؛ وأَِلفُها للتَّأْنِيِث. َدْعَوىو َدعا يَْدُعو ُدعاءً 

 .الدَّْعَوى باألَِلِف فيقولُ  الدَّْعَوة اِرَس : وبعُض العََرِب يَُؤنِّثُ وقاَل ابُن ف

 .(5) (َدْعواُهْم ِفيها ُسْبحاَنَك اللُهمَّ )، ومنه قْولُه تعالى :  ُدعائِهم الُمْسلمين ، أَي َدْعَوى : اللُهمَّ أَْشِرْكنا في دعائِهم وِمن

حاحِ : ا جاَءْت بَْعد األِلف ُهِمَزْت. َدَعْوت ألنَّه ِمن ُدعاءٌ  ، وأَْصلُه األْدِعيَةِ  واِحدُ  الدُّعاءُ  وفي الّصِ  إالَّ أَنَّ الواَو لمَّ

__________________ 
 يف ايقوت]قوله : ويقا  له أيضـــــاً اخل هكذا العبارة يف خطه ا وعبارة ايقوت : وأما أبو بكر هشـــــام بن عبد   »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 1)

ومثلها عبارة ابن األثري يف « يبيض الثياب الدســــتوائية فنســــب إليها [كان]الدســــتوائي البصــــري البكري ا فهو بصــــري ا  [واللباب : بن أيب عبد  
 اللباب.

 ( يف اللباب : أيب الزبري.2)
 ا ويف اللباب ا واب روف ا سنة ثالث أو أربض ومخسا ومائة. 152( يف ايقوت : سنة 3)
 .55ة األعراف ا اآية ( سور 4)
 .10( سورة يون  ا اآية 5)
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ة ؛ وللَجَماَعة أَْنتُنَّ  تَْدُعينَ  ؛ ولُغَةٌ ثاِلثَة : أَْنتِ  تَْدُعِوينَ  ؛ ولُغَةٌ ثانِيَة : أَْنتِ  تَدِعينَ  وتقوُل للَمْرأَةِ : أَنت مثِْل  تَْدُعونَ  باضمام العَْيِن الضمَّ

جاِل َسواٌء.  الّرِ

. السَّبَّابَةُ  بها كقَْولهم : يُْدَعى ، بالتَّْشديِد : األَْنُملَةُ  الدَّعَّاَءةُ و  هي التي كأَنَّها تَُسبُّ

ُجلِ  َدْعَوةُ  هو ِمنِّي يقاُل :و ْفع على االْسِم ، َدْعَوةَ و،  الرَّ ْفعِ ، فالنَّْصب على الظَّْرف ، والرَّ ُجِل بالنَّْصِب والرَّ  أَي قَْدَر ما بَْينِي وبَْينَه ذاَك. الرَّ

  َعلَْيهِم.في العَطاءِ  ؛ ونَّص التْهِذيِب : الدُّعاءِ  أَي يُْبَدأُ بهم في على قَوِمهم ؛ ؛ ونَصَّ الُمْحَكم : على غيِرهم الدَّْعَوةُ  لَُهمُ  يقاُل :و

 وفي النِّهايَِة : إذا قدموا في العَطاِء عليِهِم.

أَي النِّداُء والتَّْسِميةُ وأن يقاَل دونَك أَِميَر  «إليه َكبَّر الدَّْعوة كاَن يُقَدَُّم الناَس على سابِقتِهم في أَْعِطياتِهم ، فإذا اْنتََهتْ »في حِديِث ُعَمر : و

 الُمْؤِمنِين.

عُوا. ( 1)عليه داَعْواتَ  ِمن المجاِز :و  : تََجمَّ

 بعُضهم بعضاً حتى يَْجتَِمعوا. َدعا القَْوُم على بَنِي فالٍن إذا تََداَعى وفي الُمْحَكم :

 بعُضهم بعضاً إلى التَّناصِر عليهم. َدعاوالقَبائُِل على بَني فالٍن إذا تَأَلَّبُوا  تََداَعتِ  وفي التَّْهِذيِب :

 ساقَهُ. إلى األميِر : َدعاهُ و

ُب  (2) (َوداِعياً ِإىَل هللِا ِبِِْذنِِه َوِسراجاً ُمِنْياً )؛ وهي ِمن قْوِله تعالى :  هللاِ  داِعي النبيُّ َصلَى هللا عليه وسلّم ،و ، أَي إلى تَْوحيِدِه وما يُقَّرِ

 منه.

نِ  الدَّاِعي يُْطلَقُ و ُب ِمن هللِا. وقد إلى يَْدُعو أَْيضاً ، ألَنَّه على الُمَؤذِّ ومنه كقُضاةٍ وقَاُضوَن ؛  َداُعونَ و ُدعاةٌ  ، والَجْمعُ  داعٍ  فهو َدعا ما يُقَّرِ

 : َصِريُخ الَخْيِل في الُحروبِ  الدَّاِعيَةُ و األذاَن. بالدَّْعَوةِ  أَرادَ  ؛ «في الَحبََشةِ  الدَّْعَوةوالخالفَةُ في قَُرْيش والُحْكم في األْنصاِر »الحِديُث : 

 َمْن يَْستَصِرُخه. دعائِهِ ل

 سائَِرهُ. تَْدُعو بَِقيَّتُه التي : َداِعيهو اللَّبَنِ  داِعيَةُ و

ْرع حاحِ : ما يُتَْرُك في الضَّ اللَّبَن  َدْع داِعيَ »الحِديُث : أَنَّه أََمَر ِضراَر بَن األَْزَور أَْن يَْحلَُب ناقَةً وقال له : ومنه ما بَْعده ؛  ليَْدُعو وفي الّصِ

ْرعِ قَِليالً ِمن اللَّبَِن وال تَْستَْوِعبه ُكلَّه ؛ فإنَّ الذي تْبِقيه منه ، «ال تُْجِهْده ما َوراَءهُ ِمن اللَّبَِن فيُْنزله وإذا اْستُْقِصَي كلُّ ما  يَْدُعو أَي أْبِق في الضَّ

ه على حاِلبِه ؛ كذا في النَّهايَة ، وهو  ْرعِ أَْبَطأَ َدرُّ  َمجاٌز.في الضَّ

ْرعِ : أَْبقاها فيه. َدعاو  في الضَّ

 .َداِعيَة ونَّص الُمْحَكم : أَْبقَى فيه

 َمْصَدٌر كالعاقِبَِة والعافِيَِة. الدَّاِعيَةُ وقاَل ابُن األثيِر 

َمْخشريُّ وابُن ِسيَده ، وأَْنَشَد األَخير : أَْنَزلَهُ به ، أَي هللاُ بَمْكُروهِ  َدعاهُ  ِمن المجاِز :و  ؛ نَقَلَهُ الزَّ

عــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــح ٍ  أبَفـ ــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــَ ن قـ  َدعــــــــــــــــاَ  ُ  مــــــــــــــــِ

كــــــــــا     يــــــــــح لــــــــــَ َرتح عــــــــــَ يــــــــــوُن ســــــــــــــــــــــــَ (3)إذا انَم الــــــــــعــــــــــُ
 

  
 القَْيُس هنا ِمن أَْسماِء الذََّكِر.

ْيتُه به إذا بَزْيدٍ  َدَعْوتُهوَزْيداً  َدَعْوتُه ِمن المجاِز :و  ُل ُمتعّدياً بإْسقاِط الَحْرف.، األَوَّ  َسمَّ

عاءً  كذا َزْيدٌ  ادََّعىو ً   :يَدَّعي اّدِ ُتْم ِبِه َتدَُّعونَ )؛ وقْولُه تعالى :  أَو باِطالً  كانَ  َزَعَم أنَّه له َحقا  تَدَُّعون ، تأِْويلُه الذي ُكْنتُم ِمن أَْجِلهِ  (4) (ُكن ْ

 األَباِطيَل واألَكاذيَب.

 تَْفسيِره تَْكذبُون.وقيَل في 
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اُء : يَجوُز أَْن يكونَ   اللُهمَّ )هللاَ في قوله :  تَْدُعونَ و، والمْعنى ُكْنتُم به تَْستَْعِجلُون  تَْدُعون بمْعنَى تَدَُّعونَ  وقاَل الفرَّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : عليهم.1)
 .46( سورة األحزاب ا اآية 2)
 ويف التهذيب : قا  أبو النجم :« من ضبض» 280/  2وصدره يف املقايي   «من رجر أبفع . ..» ا واألساس وفيها( اللسان 3)

 رمـــــــــــــــــــــا    مـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــش انفـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــي 

 إذا انم الــــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــــــــــــرت عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــكــــــــــــــــا   

  

 إذا أقـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــــو  مجـــــــــــــــــــــيشــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــا    ـــــــــــــت ـــــــــــــي ـــــــــــــن ـــــــــــــث ـــــــــــــان ـــــــــــــك ف ـــــــــــــال ـــــــــــــ  حـــــــــــــي ـــــــــــــت عـــــــــــــل ـــــــــــــي  أت

  

 .27( سورة امللك ا اآية 4)
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َتِعلوَن ِمن (ُهَو احْلَقَّ ِإْن كاَن هذا  مُ  ؛ الد عحَو  وِمن الد عاءِ  اخل ؛ وَ وُز َأنح يكوَن تـَفح َسراِن. الد عاَوةُ و  الد عحَوةُ  واالسح  ا وُيكح
 .الدَّْعَوةو الدَّْعَوى الذي في المْحَكم : واالْسمُ 

 .ْعوىالدَّ  َء : َطلَْبته لنَْفِسي ، واالْسمُ الشي ادََّعْيت وفي الِمْصباح :

ياِب وسائُِر العََرِب يَْكسُرها بِخالِف ما في الطَّعاِم. الدَّْعَوةو الدَّْعَوةِ  ثم قاَل في الُمْحَكم : وإِنه لبَيِّنُ   بالفَتْحِ لعَِدّيِ الّرِ

عاَوةو الدَّعاَوة ثم قاَل : وحكى إنَّه لبَيِّنُ   .الدَّْعَوىو الّدِ

 ؛ وأَْنَشَد : ِدعاَوةٌ و َدْعَوىو َدعاَوى هذا األَْمرِ وفي التَّْهذيِب : قاَل اليَِزيديُّ لي في 

كــــــــــم  رحضــــــــــــــــــــــــ  ِدعــــــــــاَوتــــــــــَ ــــــــــَ ُة َأن تـ  َ ََب ُقضــــــــــــــــــــــــاعــــــــــَ

ِد و     لـــــــــَ ُة الـــــــــبــــــــــَ يحضـــــــــــــــــــــــَ مح بــــــــــَ تـــــــــُ زاٍر فـــــــــبَنــــــــــح نـــــــــا نـــــــــِ (1)ابـــــــــح
 

  
 أَْجَوُد ، انتََهى. َدعاَوة ونَْصب

يَاقات مع سياِق المصنِّف وتَْقِصيره عن ِذْكرِ  الذي هو أَْشَهر ِمن الشَّْمس ، وعن ِذْكر َجْمعه على ما يَأْتي االْختِالف  الدَّْعَوى فاْنُظْر هذه الّسِ

 فيه في الُمْستَْدَركات تَْفصيالً.

 فالٍن في بَني فالٍن. َدْعَوةُ  يقاُل : : الَحِلُف. الدَّْعَوةُ و

 والشَّراِب. إلى الطَّعامِ  الدُّعاءُ  : الدَّْعَوةُ و

 الَوِليَمة.وَخصَّ اللّْحيانيُّ به 

فالٍن ؛ وِمثْلُه في  َدْعَوة الناَس إذا َطلَْبتهم ليَأُْكلُوا عْنَدَك. يقاُل : نحُن في َدْعَوت ؛ بالفتْحِ ، في الطَّعاِم اْسٌم ِمن الدَّْعَوةُ ووفي الِمْصباحِ : 

حاحِ.  الّصِ

 قَْوله في ُمثَلّثِه :، نََسبَه في التَّْوِشيح إلى قطرب وَغلَُّطوه ، وكأَنَّهُ يُريُد  يَُضمُّ و

 قـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــدي دعـــــــــــــــــــــــــــوة و 

 إن زرمت يف رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

  
 ، كَمْرماةٍ. كالَمْدعاةِ 

 إلى الطَّعاِم. الدُّعاءَ  فالٍن ، وهو َمْصَدُر يُريُدونَ  َمْدعاةِ وفالٍن ،  َدْعَوةِ  كنَّا في إلى الطَّعاِم ، بالفتْحِ. يقاُل : الدَّْعَوةُ  قاَل الَجوهِريُّ :

 في النََّسِب. الدعوىو الدَّْعَوة بَيِّنُ  َدِعيٌّ  يقاُل : فالنٌ  في النََّسِب. االدَّعاءُ  بالكْسِر : ، الدَّْعَوةُ و

باب فإنَّهم يَْفتَحوَن الدَّاَل في النََّسِب ويَْكسُرونها في الطَّعاِم.  قاَل : هذا أَْكثَر َكالم العََرِب إالَّ َعِدّي الّرِ

باب ، والفَتْح لسائِر العََرَب.وفي   الُمْحَكم : الَكْسر لعَِدّي الّرِ

. دْعَوةِ  فاْنُظر إلى قُُصوِر المصنِِّف كيَف تََرَك ِذْكَر الَكْسِر في باب ، وأَتَى بالغَِريِب الذي هو الضمُّ  الطَّعاِم لعَِدّي الّرِ

 .(2) (َوما َجَعَل َأْدِعياءَُكْم أَبْناءَُكمْ )اْبناً لَك ؛ قاَل هللاُ تعالى : ، أَي اتََّخْذته  ، كغَنِّيِ : من تَبَنَّْيتَهُ  الدَِّعيُّ و

 .األَْدعياءُ  ، والَجْمعُ  الُمتََّهُم في نََسبِه أَْيضاً :و

 كاْستَْلَحقَه واْستاَلَطه. إلى غيِر أَبيهِ  يُْدَعى َصيََّرهُ  : أَي ادَّعاهُ و

ةُ و األُْدِعيَّةُ  ِمن المجاِز :و ْعر. به يَتَداَعْونَ  ، َمْضُموَمتَْيِن : ما األُْدُعوَّ  ، وهي كاألُْغلُوطات واألَْلغاِز ِمن الّشِ

 ؛ وِمن ذلَك قَْول بعِضهم يَِصُف القَلَم : َداَعْيتُه أَُداِعيه ، وقد : الُمحاجاةُ  الُمدعاةُ و
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نــــــــــــــــــــــا  ك اي َحســــــــــــــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــــح  حــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــَ

رِ     عـــــــــــــــــــح ٍت مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــي  ُء يف ب

  

ولــــــــــــــــــــــــــــُ بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ربحٌ ٍء طــــــــــــــــــــــــــــُ  ه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ربحِ و     ـــــــــــــــــــــ  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ويف عـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــد ي  ق

  
__________________ 

وانظر ختر ه فيه  «أن تعرف لكم نسـباً » برواية : 79( البيت للراعي ا من قصـيدة قاهلا يهجو عدي بن الرقاع العاملي ا ديوانه ط بريوت ص 1)
 ا واملثبت كرواية اللسان والتهذيب والتكملة.

 .4اآية ( سورة األحزاب ا 2)
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ِه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ يف   لــــــــــــــــــــــــــــــه يف رَأحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

رِي    وٌف مــــــــــــــــــــــــــــــــاُ ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــَح ظــــــــــــــــــــــــــــــــُ  نــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  

راً  جـــــــــــــــــــــــــح رح هـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــــــيِن ملَح أَق ـــــــــــــــــــــــــِ  أَب

ِر و     جــــــــــــــــــــــح ِت وا ــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــــــح (1)َرب  الــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَْقبََل. ِمن كّلِ جانَِب : أَي العَُدوُّ  عليه تَداَعىو

 اْنقَاَضْت. : أَي الِحيطانُ  تَداَعتِ و

حاحِ :  للَخراِب تَهاَدَمْت. تََداَعتْ  وفي الّصِ

 البِناُء والحائُِط : تََكسََّر وآَذَن باْنِهَداٍم. تََداَعى وقيَل :

 ِمن جوانِبِه ، وهو َمجاٌز. َهَدْمناهُ  ، أَي الَحائِط َعلَْيهم : أَي َداْعيناهُ و

 .َداِعيَةٌ  ، واِحُدها الدَّْهِر : ُصُروفُه َدواِعي ِمن المجاِز :و

ّمِ ، ُدْعِويُّ  ما به يقاُل :و  أََحٌد. : أَي كتُْرِكّيِ  ، بالضَّ

 أَجاَب. : اْنَدَعىو وال يُتََكلَُّم به إالَّ مع الَجْحد ؛ نَقَلَهُ الجوهريُّ  يَْدُعوه ، أَي ليَس فيه َمنْ  َدَعْوت قاَل الِكسائي : هو ِمن

اج ؛  َدَعْونا الْنَدَعْينا قاَل األَْخفَش : َسِمْعُت ِمن العََرِب َمْن يقوُل : لو أَي ألََجْبنا كما تقوُل لو بَعَثُونا الْنبَعَثْنا ، َحَكاها عنه أَبو بْكٍر بُن السَّرَّ

حاحِ.  كذا في الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةُ الواِحَدةُ. الدَّْعَوةُ   : المرَّ

. َدَعْوتُ و  له بَخْيٍر وعليه بَشّرِ

 َدةُ أَن ال إِلَه إالَّ هللا.: شها (َدْعَوُة احْلَقِّ ) و

ُجلُ  َدعاو  : ناَداهُ وصاَح به. َدْعواً  الرَّ

عاءُ و التَّداِعيو  بأْسمائِهم. يَتَداَعْون : االْعتِزاُء في الَحْرِب ألنَّهم االّدِ

 الَكثِيُب : إذا ِهيَل فاْنهاَل. تَداَعىو

يوالميَِّت : نََدبَه كأنَّه ناَداهُ.  َدعاو  ِريُب النائَِحِة على الميِِّت.: تَطْ  التََّدّعِ

ر قَْولُه تعالى :  االّدعاءُ و  أَْهُل الجنَِّة. يَدَِّعيه أَي ما الدُّعاءِ  ، أَي ما يَتََمنَّْوَن ، وهو راِجٌع إلى َمْعنى (2) (َوهَلُْم ما َيدَُّعونَ ): التَّمنَّي ؛ وبه فُّسِ

 ، أَي تَْفعل بهم األَفاِعيل الُمْنَكَرة والَمْكُروَهة. (َوتَ َوىّل َتْدُعوا َمْن َأْدبَ َر )وقَْولُه : 

 ، أَي اْستَِغيثُوا بهم. (3): الِعباَدةُ واالْستِغاثَةُ ، وِمن الثاني :  الدُّعاءُ و

 َغْيٌث َوقََع ببَلٍَد قد أَمَرَع ، أَي كان َسبَباً الْنتِجاِعنا إِيَّاهُ. َدعانا ويقولون :

 .داعٍ  إلى بَْيعِة ُهدًى أَو ضاللٍَة ، واِحُدهم يَْدُعونَ  مٌ : قَوْ  الدُّعاةُ و

نُ   بَكَرم فِعالة ، أَي يُْخبُر بذلَك عن نَْفِسه. يَدَّعي َمْعنى اإِلْخبَار فتَْدخُل الباء جوازاً ، يقال : فالنٌ  االّدعاءُ  وقد يتَضمَّ

ةً ، وهو مَ  َمداعٍ ووله َمساعٍ   جاٌز.، أَي َمناقُِب في الَحْرِب خاصَّ
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إِبُل بنِي فالٍن ، إذا تََحطََّمْت ُهزاالً  تََداَعتْ  وِمن َمجاِز الَمجاِز :
(4). 

ك. َدعاكَ  وما ك إليه واْضَطرَّ  إلى هذا األَْمِر : أَي ما الذي َجرَّ

ْعِد من كّلِ جانٍِب : إذا َرَعَدْت وبََرقَْت ِمن كّلِ جَهٍة. تََداَعتِ و  السَّحابَةُ بالبَْرِق والرَّ

ثِيابَُك ، أَي اَحتَْجَت إلى أَن تَْلبََس  َدَعتْ  به ؛ لَمْن أَْخلَقَْت ثيابُه : قد َدَعا ٍء فقدٍء في األْرِض إذا اْحتَاَج إلى شيَل أَبو َعْدنان : كلُّ شيوقا

 َغْيرها.

 : الُمتََّهُم في نََسبِه. الُمدََّعىو

__________________ 
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.1)
 .57( سورة ي  ا اآية 2)
 .(َواْدُعوا)وفيها :  23( سورة البقرة ا اآية 3)
 ( يف األساس : هزلت أو هلكت ا قا  ذو الرمة :4)

ـــــــــــــــــــت محـــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــجي  ـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــين أن رأي  تـــــــــــــــــــب

ــــــــــــــك قــــــــــــــطــــــــــــــيــــــــــــــض    ــــــــــــــا عــــــــــــــلــــــــــــــي ــــــــــــــداعــــــــــــــت وأن أحــــــــــــــي  ت

  

 واألصر كاللسان.
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ُب. الدَّاِعيو  : الُمعَذِّ

 هللاُ : َعذَّبَهُ. َدعاهُ 

 َحْرِب : اْعتَّدوا.لل تَداَعْواو

 أَْنفَه الطَّيُب : وَجَد ِريَحه فَطلَبَه. َدعاوبالِكتاِب : اْستَْحَضَره  َدعاو

 ، بكْسِر الواِو وفتْحها. الّدْعَوى َدعاِويَ  وفي الِمْصباح : َجْمعُ 

ِلِف التَّأنِيث التي بُنِي عليها الُمْفرُد ، وهو الَمْفهوُم ِمن َكالِم أَبي قاَل بعُضهم : الفَتْح أَْولى ألنَّ العََرَب آثََرِت التَّْخفيَف ففَتََحْت وحافََظْت على أَ 

د ؛ وقاَل بعُضهم : الَكْسِر أَْولى وهو الَمْفهوُم ِمن َكالِم ِسْيبََوْيه.  العبَّاس أَْحَمد بن َوالَّ

 .َدعاِويو َدْعَوى ِر ، مثْلوقاَل ابُن جنِّي : قالوا حْبلَى وَحبالَى بفتْحِ الالِم ، واألَْصُل ِحبالى بالكسْ 

 ، أَي َمطاِلب ، وهي َمْضبوَطة في بعِض النسخِ بفتْحِ الواِو وكْسِرها َمعاً. َدعاَوىو َدْعوى وفي التَّْهِذيِب : قاَل اليَِزيدّي : في هذا األَْمر

 ؛ واْشتََهَر به أَبو َجْعفٍر محمُد بُن مصعب البَْغداِديُّ عن ابِن الُمباَرك ، وأَثْنَى عليه ابُن َحْنبَل. الدُّعاءِ  ، ككَّتاٍن : الَكثيرُ  الدَّعَّاءُ و

 وَسّموا َدْعوان.

 .َدْعَوته : َداِعيَتهواإِلْسالِم ، بالكْسِر ،  ِدعايَةُ و

 .الّدْعَوى أَْيضاً : الدَّاِعيَةُ و

اُح البُخاِري. الّدعاءُ و  : اإِليماُن ، َذَكَره شرَّ

اُء : يقاُل عْنَده ُدَعَواء َكُكَرَماءَ   ، كغَنِّيِ. َدِعيٌّ  إلى طعاٍم ، الواِحدُ  دعاهم وقاَل الفرَّ

. َدَعْيُت أَْدعي ُدعاءً  ي : [دعي]  : أَْهَملَه الَجوهِريُّ

اُء. لُغَةٌ في َدَعْوتُ  وهي  أَْدُعو نَقَلَه الفرَّ

ِدي الدَّْغَوةُ و : [دغو]  ، بالتَّْحِريِك ؛ هكذا أَْوَرَده الَجوهِريُّ ، وأَْنَشَد لُرْؤبَة : َدَغواتٌ  ُء ، ج: الُخلُُق الرَّ

 (1)َذا َدَغوات قـُل َب اأَلخحال  
نَة.  أَي ذا أَْخالٍق َرِديئٍَة ُمتَلَّوِ

لُها :وقاَل أَبو محمٍد األَْسود : لُرْؤبَة قَِصيَدةٌ على هذا   الَوْزن أَوَّ

 قد ساَقيِن من انزٍِح املسا ِ 
 ولم أجد هذا البيَت فيها.

 : السَّْقَطةُ القَبيَحةُ تَْسَمعها. الدَّْغَوةُ  وفي الُمْحَكم :

 : ال يَثْبُت على ُخلُق. َدَغواتٍ  ورُجٌل ذُو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْنجِ في َجِزيَرةِ البَْحر ؛ كذا في الُمْحَكم.، كثَُماَمة : ِجيٌل ِمن السُّوداِن َخلْ  ُدغاَوةٌ   ف الّزِ

 ، بالتَّْحِريِك أَْيضاً ، هكذا أَْوَرَدهُ الَجوهِريُّ ، وبه َرَوى قَْوَل ُرْؤبَة أَْيضاً. َدَغياتٌ  ، ج كالدَّْغيَةِ  ي : [دغي]

 بِن لجيٍم. ِعْجلِ  بَني ِمن ( 2)اْمرأَةِ  ، كثُبٍَة : لَقَبُ  ُدَغةٌ و



18590 

 

بِْنُت معيج  ُدَغةَ   أَبي عبيٍد في ذْكِر بَني العَْنبر : بنُووفي أْنسابِ 
ُق. بِن إياد بِن نزاٍر ولدْت لعَْمرو بِن جْنَدِب بِن العَْنبر ؛ وهي التي (3)  تَُحمَّ

 .ُدَغة يقاُل : أَْحَمُق ِمن

 ، والهاُء ِعَوض. أَْصلُها ُدَغٌي أَو ُدَغوٌ  قاَل الَجوهِريُّ :

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

ْوُت ، َسِمْعُت َطْغيهم  الّدغى  ، أَي َصْوتَهم ؛ كذا في النَّواِدِر. َدْغيهمو: الصَّ

 افَأْتُه.؛ وَكذِلَك َدأَْفُت عليه وأَْدفَأتُه ودَ  أَْجَهْزُت عليه ؛ َحَكاُهما أَبو ُعبيٍد ؛ َدافَْيتُهُ و أَْدفَْيتُهُ و ، اْدفُوهُ َدْفواً  الَجِريحَ  َدفَْوتُ و : [دفو]

__________________ 
 ( اللسان والصحاح منسوابً لر بة ا قا  الصاغاين يف التكملة : ولر بة رجز أوله :1)

 قــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــن انزح املســــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 قــــــــــــــــــــــــــدر وحــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــات امــــــــــــــــــــــــــرئ تــــــــــــــــــــــــــوا    

  

 ولي  ما ذكر فيه ا وإلا أخذه من كتاب ابن فارس ا وأخذه ابن فارس من كتاب ابن السكيت.

 القاموس ابلرفض منونة. وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  كسرها.( يف 2)
 ( يف اللسان : مغنج.3)
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َء ِمن البَْرِد ، ، يُريُد الّدِفْ « فأَْدفُوه اْذَهبُوا به»في الحِديِث : أنَّه َصلَى هللا عليه وسلّم ، أُتَِي بأَِسيٍر وهو يَْرُعُد ِمن البَْرِد فقاَل لقَْوٍم منهم : و

حاحِ.  فَذَهبُوا به فَقَتَلُوه ، فَوَداهُ َرسوُل هللِا َصلَى هللا عليه وسلّم ؛ كما في الّصِ

فْ  ِء فَحَسبُوه اإِلْدفاء بمْعنَى القَتْل في لُغَِة اليََمِن ؛ وأَراَد َصلَى هللا عليه قاَل ابن األَثيِر : أَراَد النبيُّ َصلَى هللا عليه وسلّم ، االْدفاَء من الّدِ

َب الشُّذُوذ ألَنَّ الَهْمَز ليَس ِمن لُغَِة لّم ، أْدفِئوه بالَهْمز فخففه وهو تَْخفيٌف شاذٌّ والِقياُس أَن تُْجعَل الَهْمَزة بَْيَن بَْين ال أَْن تُْحذََف ، وإنما اْرتَكوس

 قَُرْيش.

 و هو الَماِشي في ِشٌق.، أَ  ُمْنَحنٍ  ، أَي أَْدفَى رُجلٌ  ، َمْقصوراً : االْنِحناُء. يقاُل : الدَّفَاو

حاحِ : في ُصْلبِِه اْحِديداٌب ؛ هكذا َذَكَره الَجوهِريُّ هنا.  وفي الّصِ

 وأَْوَرَده الَهَرِويُّ في الَمْهموِز.

ةُ الِمْنقارِ  : أَي َدْفواءُ  ُعقابٌ  يقاُل :و حاحِ : لعََوجِ ِمْنقاِرها. ُمعََوجَّ  ؛ وفي الّصِ

 التي كاَدْت هاَمتُها تََمسُّ َسناَمها ، وتكوُن مع ذلَك َطويلَةَ الظَّْهر. ويلَةُ العُنُقِ : النَّاقَةُ الطَّ  الدَّْفواءُ و

حاحِ : وُربَّما قيَل للنَّجيبِة الطَّويلَِة العُنُقِ   .َدْفواءُ  وفي الّصِ

 : التَّداُرُك. التَّدافِيو

حاحِ : ً  هووالتَّداُوُل ؛  وفي الّصِ ً  ؛ وقد أَْن يَسيَر البَعيُر َسْيراً ُمتَجافِيا  .تََدافَى تَدافِيا

 قد تقدََّم ِذْكُرهما. ، لُغَتاِن في الَهْمزِ  اْستَْدفَْيتُ و ( 1)أَْدفَْيتُ و

 الظَّْبُي : طاَل قَْرناهُ حتى كاَد أَن يَْبلُغا اْستَهُ. أَْدفَىو

 َخْلِفه. وفي الُمْحَكم : حتى اْنَصبَّا على أُذُنَْيه من

حاحِ : يقاُل َوِعلٌ   : وهو الذي طاَل قَْرنه جّداً وَذَهَب قِبََل أُذُنَْيه. الدَّفا بَيِّنُ  أَْدفَى وفي الّصِ

ّمِ : ة قُْرَب االْسَكْندِريَِّة. أُْدفُوو  ، بالضَّ

، اْنفََرَد باإِلماَمِة في َدْهِره في قِراَءةِ  ( 3)النَّْحِويُّ  بِن أَْحمَد بِن محمدٍ  محمُد بُن علّيِ  اإِلماُم أَبو بْكرٍ  ، منه ( 2)د بيَن أُْسواَن وإِْسنَى وأَْيضاً :

ني ْعفٍر النَّحاِس بكتاِب َمعانافِع ، رَوايَة ُعثْمان بن سعيٍد ورش مع َسعَة ِعْلِمِه وبََراَعة فَْهِمه وتََمكُّنه في ِعْلم العََربيَِّة ، وحدََّث عن أَبي جَ 

هذا أََصحُّ ، وتُوفي بِمْصَر القُْرآن وإْعراب القُْرآن ، واْختُِلَف في َمْوِلِدِه ، قيَل َسنَة ثاَلث ، وقيَل َخْمس ، وقيَل أَْربَع وثلثمائٍَة في َصفَر ، و

ل  في الكاِمِل ، منها نْسخةٌ في الَمْدرسِة الفاِضِليَّة بِمْصر في  داً له تَْفسيُر أَْربَعُوَن ُمَجلَّ  ؛ 588َسنَة  (4)يَْوم الَخِميس لَسْبٍع بَقَْيَن ِمن َربِيعِ األَوَّ

 تَْجزئة ِمائَة وِعْشرين ُمَجلَّداً.

في َضْبِطها هل هي بالذاِل وقد تقدََّم للمصنِِّف اإلشاَرة إلى ذلَك في أََدَف ، وتقدََّم لنا هناك الَكالُم في تَْرجمتِه وِذْكر القَْريَتَْين واالْختِالف 

ل تصب.لُمعَجمِة أَو الُمْهملِة ، أَو بالتَّاء ، وهل هي قُْرَب االْسَكْندريَّة أَو بالجانِِب الغَْربي ِمن نِيِل ِمْصر ، أَو َغْير ذلا  َك فراِجْعه ، وتأَمَّ

 قاَل شْيُخنا : والصَّواُب ِذْكُرها هنا ، وهللاُ أَْعلم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ا َسِمَن وَكثَُر لَْحمه ، نَقَلَهُ ابُن َدَرْستََوْيه في َشْرحِ الفصيحِ ؛ قالَهُ شْيُخنا.، كَرِضَي : إذ َدفِيَ 

ُمْعتالًّ وقد يُْهَمز بمْعنَى قَتَل في لُغَِة ِكنانَةَ ، حَكاهُ ابُن أَبي الحديِد في  َدفاو* قُْلُت : إْن لم يكن ُمَصّحفاً ِمن َدقى بالقاِف كما َسيَأْتي. قاَل : 

 نهجِ البالَغِة. شْرحِ 

. أَْدفَى وطائِرٌ   : َطويُل الجنَاحِ ؛ نَقَلَه الَجوهِريُّ

__________________ 
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 واألصر كاللسان ا وهو قو  الليث.« اد فـَيحتُ »( يف التكملة والتهذيب : 1)
 ( يف معجم البلدان : با أسوان وقوص.2)
ابلذا  املعجمة ا نسبة إىل أذفو « األذفوي»وقد ذكره ابن األثري يف طبقات القراء « ي  األُدحُفوِ »( قبلها يف القاموس. وقد سقطت من الشارح : 3)

 بضم اهلمزة وسكون الذا  املعجمة.
 ( قيد ابن األثري وفاته يف طبقات القراءة اب روف : سنة مثان ومثانا وثلثمائة.4)
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 زاَد اللْيُث : مع اْستواِء أَْطراِف قَواِدِمه وَطَرف َذنَبِه.

. َدْفواءُ  وشجَرةٌ   : ِظليلَةٌ كثيَرةُ الفُُروعِ واألَْغصاِن ؛ نَقَلَهُ ابُن األثيِر والَجوهِريُّ

 وقيَل : هي المائِلَةُ.

 اللَّبَِن فَفََسَد بَْطنُه فََسلََح. ُشْربِ  أَْكثََر ِمن : إذا ( 1)يَْدقَى ِدقَى ، الفَِصيُل ، كَرِضيَ  َدقِيَ  ي  :[دقي]

 .، على فَِعٍل ، َدقٍ  فهو ة الَجوهِرّي فقاَل : أَْكثَر ِمن شُرِب اللبَِن حتى بَِشَم ؛وما أَْخَصر ِعبارَ 

 ؛ وأَْنَشَد األَْصمعيُّ : َدْقَوىو َدْقوانُ  قد قيَل :و َدقِيَةٌ  هيو

بــــــــــــاَءيت و  يــــــــــــوَح عــــــــــــَ  إيّنِ فــــــــــــال تــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــُ

يـــــــــِم     كـــــــــِ َر أُمِّ حـــــــــَ كـــــــــح قـــــــــ  اي بـــــــــَ (2)شـــــــــــــــــــــــفـــــــــاُء الـــــــــد 
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ كذا في التَّْكِملَِة. َمْدقِيٌّ  ِمن حْمٍق فهو َدقيَةٌ  يقاُل بفالنٍ 

 ؛ قاَل ُرْؤبَة : وقد تَُذكَّرُ  َمْعروٌف ، وهي التي يُْستَقى بها ، : م الدَّْلوُ و : [دلو]

َرِب الَعراقيمَتحشي بَدلحٍو   ُمكح
ُرونَه على ٍة ؛ أَْدلٍ  في أَقَل العََددِ  ج ؛ ُدلَيَّة والتَّأْنيُث أَْعلَى وأَْكثََر ، ألنَّهم يَُصغِّ  الَكثيرُ و ، وهو أَْفعٌُل ، قُِلبَِت الواُو ياًء لُوقوِعها َطَرفاً بْعَد ضمَّ

 ؛ قاَل : ، كعَلَى َدلَىو على فعُوٍل أَْيضاً ، الدالِ  ، بكْسرِ  ِدِليٌّ و ، على فُعوٍل ، ُدِليَّ و ، كِكتاٍب ، ِدالءٌ 

ه الد ىَل  جح  طاِمي اجِلماِم ملَح مُتَخِّ
 ، كفاَلةٍ وفَلًى. َدالةٍ  َجْمع الدَّلَى وقيَل :

ً  بُْرٌج في السَّماءِ  : الدَّْلوُ و ي تَْشبيها  .بالدَّْلوِ  ، ُسّمِ

 ، كأَنَّه على َهْيئَتِها. ِسَمةٌ لإِلِبلِ  : الدَّْلوُ و

 ، أَي بالدَّاِهيَِة ؛ قاَل الراجُز : بالدَّْلو يقاُل : جاَء فالنٌ  الدَّاِهيَةُ. : الدَّْلوُ و

ريَا  فــــــــــــــِ قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح اَء وعــــــــــــــَ قــــــــــــــَ نـــــــــــــــح َن عــــــــــــــَ لــــــــــــــح مــــــــــــــِ  حيــــــــــــــَح

ريَا و     م والــــــــــــــــز فــــــــــــــــِ لــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح َو والــــــــــــــــد  لــــــــــــــــح (3)الــــــــــــــــد 
 

  
 .الدَّلَى ، والَجْمعُ  َصغيرٌ  َدْلوٌ  ، كَحَصاةٍ : الدَّالةُ و

 لتَْمتِلَئ. : أَْرَسْلتُها في البِئْرِ  أَْدلَْيتُ و َدلَْوتُ و

، أَي أَْرَسلَها إلى البِئِْر  ( 4)فَأَْدلى َدْلَوهُ  بها ؛ ومنه قْولُه تعالى : أَْدلُوو،  أَْدلُوها وأَنا َدلَْوتها ؛ ومنهم َمْن يقوُل : أَْدلَْيتهاووفي التَّْهِذيِب : 

 ليَْمألَها.

 َمألَى. َجبََذها ليُْخِرَجها : َدالها يَْدلُوها َدْلواً و

ْعر  ، وهو قَْول الراجِز : الُمْدلي بمْعنَى الدَّاِلي قال الَجوهِريُّ : وقد جاَء في الّشِ

ِشُف عن مَج اتِه َدلحُو الد ا ح   (5)َيكح
 تُِديُرها البَقََرةُ. : الَمْنَجنُونُ  يَةُ الدَّالِ و الُمْدِلي يَْعنِي

. النَّاُعوَرةُ  أَْيضاً :و  يُِديُرها الماُء ؛ نَقَلَهما الجوهِريُّ
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اِليَةُ  في الُمْحَكم :و ارمي ، ؛ وقد جاَء في قَْوِل ِمْسِكين الدَّ  يَُشدُّ في رأِْس ِجْذعٍ َطويلٍ  وَخَشٍب يُْستَقى به بِحبالٍ  ٌء يُتََّخذُ من ُخوٍص شي الدَّ

 .َدَواِلي وَجْمُع الُكلِّ 

اِليَةُ َدْلوٌ  وفي الِمْصباحِ : ِليِب ويَُشدُّ برأِْس  الدَّ ثم يُْؤَخذُ َحْبل يُْربَط َطَرفُه بذلَك وَطَرفُه بِجْذعٍ قائٍِم على  الدَّْلو ونحوها وَخَشب يُْصنَع كَهْيئِة الصَّ

 ؛ وَشذَّ الفاَرابي وتَبِعَه الجوهِريُّ ففَسََّرها بالَمْجنُون ، انتََهى. الدََّوالي ى َمْفعولٍة ، والَجْمعُ رأِْس البِئِْر ويُْسقَى بها ، فهي فاِعلَةٌ بمْعنَ 

__________________ 
 ( ضبطت يف اللسان والصحاح واملقايي  ا ابلقلم ا بفتح الدا .1)
 .«... تنظروإين وال  ويف الصحاح : أم متيم إين وإن تنكر» ( اللسان برواية :2)
 ( اللسان والصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين : واإلنشاد فاسد ا والرواية :3)

 أنـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــت أعـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــارًا رعـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــريا 

 حيـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاء وعـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــريا   

  

 أم خشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف وخــــــــــــــــــــــــــــــــنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــريا و 

 الـــــــــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــــــــو والـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــم والـــــــــــــــــــــــــزفـــــــــــــــــــــــــرياو    

  

 يسبلن عن دارة أن تدورا

 ويرو  للميدان الفقعسي يهجو سامل بن دارة ا قاله أبو  مد األعرايب.والرجز يرو  للكميت بن معروف ا ويرو  ألمه ا 

 .19( سورة يوسف ا اآية 4)
 ( الرجز للعجاج ا اللسان والصحاح ا وبعده :5)

 عباءة غرباء من أجٍن طا 
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اِليَةُ و  مْعنَى َمْفعولة.؛ نَقَلَه ابُن ِسيَده ، وهي فاِعلَةٌ ب أَو َمْنَجنُونٍ  بَدْلوٍ  األَْرُض تُْسقَى : الدَّ

ُب وَعناقِيدهُ أَْعَظُم العَناقيِد ُكلَّها ، تَراها كأنَّها تُيُوس معلَّقة ، وِعنَبَة جافٌّ يتَكسَُّر في الفَِم ُمَدْحَرج ويَُزبَّ  ِعنٌَب أَْسوُد غيُر حاِلكٍ  الدََّواليو قاَل :

 ؛ َحَكاهُ أَبو حنيفَةَ.

اِليَةُ و رَ  بُْسٌر يُعَلَُّق فإذا أَْرَطَب أُِكلَ  : الدَّ قالْت : َدَخَل عليَّ َرُسوُل هللِا َصلَى هللا عليه وسلّم ، ومعه عليُّ  ُث أّمِ المنذر العََدِويَّة ،حِدي ، وبه فُّسِ

، فجلََس عليٌّ وأََكَل منها « َمْهالً فإنَّك ناقِةٌ »ُمعلَّقة فقاَم َرسوُل هللِا ، فأََكَل وقاَم عليٌّ يأْكُل فقاَل له :  َدَوالٍ  بُن أَبي طاِلٍب ناقِةٌ ، قالت ولنا

 .«ِمن هذا أَصب فإنَّه أَْوفَُق لكَ » عليه وسلّم ، ثم جعلت لهم سْلقاً وَشِعيراً ، فقاَل له النبيُّ َصلَى هللا عليه وسلّم : َرُسوُل هللِا َصلَى هللا

 العيُر ؛ نَقَلَه ابُن ِسيَده. أَْدلَى ، وكذا الفََرُس وغْيُرهُ : أَْخَرَج ُجْردانَه ليَبُوَل أَو يَْضِربَ  أَْدلَىو

ً  فيه قَْوالً  قالَ  ، إذا فالٌن في فالنٍ  أَْدلَى ِمن المجاِز :و  ؛ ومنه قْوُل الشاِعِر : قَبِيحا

 (1)لو ِشئحُت أَدحىل ِفيُكما َغريحُ واِحٍد و 
 وتََشفَّع. تََوسَّلَ  ، إذا بَرِحِمه أَْدلَى ِمن المجاِز :و

حاحِ : وهو  بَرِحِمه ، أَي يَُمتُّ بها. يَْدِلي وفي الّصِ

تِهوبحقِّه  أَْدلَى ِمن المجاِز :و  ؛ كما في الُمْحَكم واألساِس. أَْحَضَرها ، إذا بُحجَّ

حاحِ : أَي اْحتَجَّ بها ؛ زاَد غيُرهُ : وأَْظَهَرها.  وفي الّصِ

 وفي الِمْصباح : أَثْبَتَها فَوَصَل بها إلى َدْعواهُ.

ٍة.وفي التهِذيِب :   أَْرَسلَها وأَتى بها على صحَّ

 ، هكذا بالداِل في النسخِ وِمثْله في الُمْحكم. َدفَعَه ، إذا إليه بماِلهِ  أَْدلَى ِمن المجاِز :و

حاِح  اء ، والَمْعنى َصِحيح. (2)وَوقََع في الّصِ  والِمْصباحِ : َرفَعَه إليه ، بالرَّ

 ، أَي تَْدفَعُونها إليهم ِرْشَوةً. ( 3)لَى اْلُحّكامِ بِها إِ  تُْدلُواوَ  قَْوله تعالى : ومنه قيَل :

ٍة ،  أَْدلَى أَْرَسلَها في الِبئِْر ليَْمألَها ، وَمْعنى أَْدلَى الدْلو في األْصِل ِمن تُْدلُوا وقاَل أَبو إْسحاق : َمْعنى تِه أَْرَسلَها وأَتَى بها على صحَّ بُحجَّ

ِة وتَُخونُوَن في األَمانَِة  اإِلْدالءُ   على ما يُوِجبُهأَي تَْعملُونَ  (َوُتْدُلوا ِِبا)فمْعنى  ُثِْ )بالُحجَّ ، كأنَّه قاَل  (لَِتْأُكُلوا َفرِيقاً ِمْن َأْمواِل الّناِس اِبإْلِ

.  تَْعَملوَن على ما يُوِجبُه ظاِهُر الُحْكِم وتَتُْرُكوَن ما قَْد َعِلْمتُم أنَّه الَحقُّ

اُء : َمْعناهُ ال  أَنَّه ال يحلُّ لُكم. (َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ )تُصانِعُوا بأَْمواِلُكم الُحكَّام ليَْقتَِطعُوا لُكم حقّاً لغْيِرُكم  وقاَل الفرَّ

ِة وال ِذْكر ل اج ، للُحجَّ ل اقاَل األزهِريُّ : وهذا عْندي أَصّح القَْولَْين ألنَّ الهاَء في بها لألَْمواِل وهي ، على قوِل الزجَّ لَكالم وال في ها في أَوَّ

 آِخِرِه.

، أَي  (5) (ُثَّ َذَهَب ِإىل َأْهِلِه يَ َتَمّطى)؛ قاَل : وهو ِمثْل قَْوله :  (4) (ُثَّ َدان فَ َتَدىّل )؛ وبه فَسََّر الجوهِريُّ قْولَه تعالى :  : تََدلَّلَ  تََدلَّىو

ً ]يَتََمطَّط قاَل لبيٌد   : [يصف فرسا

اًل  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــاف هـــــــــــــــا ق ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ ل ُت عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــ  َدل ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــَ  فـ

رح و     فــــــــــــَ ــــــــــــطــــــــــــ  ــــــــــــاايُت ال ي (6)عــــــــــــلــــــــــــ  اأَلرحِض غــــــــــــَ
 

  
 من الشَّجِر : تَعَلََّق. تََدلَّىو

 أَي رفَق بَسْوقِها ؛ قاَل الراجُز : َسيَّْرتُها ُرَوْيداً ، : أَْدلُوها َدْلواً  النَّاقَةَ  َدلَْوتُ  ِمن المجاِز :و
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واهــــــــــــــــا  لــــــــــــــــُ ريحِ وادح ال ابلســــــــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  ال تـــــــــــــــــَ

رحعــــــــــــاهــــــــــــا     ــــــــــــَ رتٌء وال تـ ــــــــــــُ مــــــــــــا ب ئحســــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــِ ب ــــــــــــَ (7)ل
 

  
__________________ 

 ( اللسان وعجزه :1)
 عالنيٌة ا أو قا  عندي يف السرّ 

 ( الذي يف الصحاح : دفعه ا ابلدا .2)
 .188( سورة البقرة ا اآية 3)
 .8( سورة النجم ا اآية 4)
 .33القيامة ا اآية ( سورة 5)
قا  الصــاغاين «. غياابت»واللســان والصــحاح واألســاس ا ويف األصــر والتكملة :  .«.. فتدليت عليه» برواية : 144( ديوانه ط بريوت ص 6)

 ا أي عل  الفرس املذكور يف أبيات قبله. وقبله كما يف الديوان : .«.. فتدليت عليه» : والرواية :
 فــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاح مــــــــــــــــــــدّ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــ  

 الحـــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــن إذا يـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدو زمـــــــــــــــــــر   

  

 واألساس وبعده فيها : 293/  2( اللسان والتهذيب واألو  يف الصحاح واملقايي  7)
 فــــــــــــــــــــإهنــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــا 

 بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدة املصــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــن ممســــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــا   
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 لَجوهِريُّ وهو َمجاٌز.؛ نَقَلَهُ ا َكَدالَْيتُه وَداَرْيته وصانَْعته ؛ فالناً : َرفَْقُت به َدلَْوتُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِء ؛ قاَل الراجُز :: النَّصيُب ِمن الشي الدَّاَلةُ 

َدا  المـــــــــــــــًا أَبـــــــــــــــَ ي غـــــــــــــــُ طـــــــــــــــِ ُت ال أُعـــــــــــــــح يـــــــــــــــح  آلـــــــــــــــَ

َودا     ب  اأَلســــــــــــــــــــــــــــــــــح ُه إين ُأحــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ (1)َدالت
 

  
 َسْجلَه ونَِصيبَه ِمن الُوّدِ ، واألَْسوُد اْسُم ابنِه. بَدالتِه يُريدُ 

 في الّدالِء ، يُْضَرُب في الَحّثِ على االْكتِساِب. أَدِل َدْلَوكو

 ، أَْغفَلَهُ هنا وأَْوَرَده اْستِْطراداً في نحو. دلية أَْيضاً على الدَّْلوُ  ويُْجَمعُ 

 يك ، وهو َمجاٌز.بفالٍن إليك : أَي اْستَْشفَْعُت به إل َدلَْوتُ و

ا ُسئِلَْت عن مائٍَة ِمن الُحُمِر فقالْت : عاِزبَةُ اللْيِل وخِ  تَْدليةً  العَْيرُ  َدلَّىو ْزُي الَمْجِلِس ، ال لَبََن : أَْخَرَج ُجْرَدانَه ليَبُوَل ؛ ومنه قْوُل اْبنَة الُخّسِ لمَّ

 إن أَْرَسلَته َولَّى.و َدلَّى فتُْحلََب وال ُصوَف فتَُجزَّ ، إْن ُربَِط َعْيُرها

 َء في الَمْهواةِ : أَْرَسلَه فيها ؛ وقوُل الشاِعِر :الشَّي َدلَّىو

ة  رحَوحـــــــــــــــَ ٌن مبـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا ُغصـــــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَبن  راكـــــــــــــــِ

ُر     ِه َأو شـــــــــــــــــــــــــــاِرٌب مثـــــــــــــَِ ت بـــــــــــــِ َدلـــــــــــــ  (2)إذا تـــــــــــــَ
 

  
ِفيُق ، كأنَّه الدَّْلوِ  يَُجوُز أْن يكوَن تَفَعَّلَْت من َمْين ياًء ؛  تََدلَّلَتْ  ، وَكْونه أَرادَ  ها فتََدلَّتْ َدالَّ  الذي هو السَّْوق الرَّ ل إْحَدى الالَّ فَكِره التَّْضِعيف فحوَّ

 كذا في الُمْحَكم.

مُها ِبُغُرور  ) و ُجُل العَطشانُ  (َدالَّ ُهما ، وقيَل : أَْطعََمُهما ؛ وأَْصلُه الرَّ ً  في البِئِْر ليَْرَوى من مائِها فال يجُد فيها ماًء فيكونُ  يَُدلّى : َغرَّ يا  ُمَدلِّ

أَُهما بغُرو التَّْدِليَة فيها بغُُروٍر ، فُوِضعَتِ  والدَّالَّةُ :  (3)ِره واألْصل فيه دلَّلهما ، والدَّلُّ َمْوِضع اإلْطَماع فيما ال يَْجِدي نَْفعاً ؛ أَو الَمْعنى َجرَّ

 الُجْرأَةُ.

 : َطلَبَها. َدْلواً  حاَجتَه َدلَّىو

 علينا ِمن أَْرِض كذا : أَتَى إلينا. تََدلَّىو

 بالشّرِ : اْنَحطَّ عليه. تََدلَّىو

 .بالدَّْلوِ  وهو النازعُ  دالٍ  ، كقُضاةٍ : َجْمع الدُّالةُ و

 االْستوائّي ، عن الدَّاْرقْطنِي ، وعنه الخطيُب. ِدلَُّويه وضّمِ الاّلِم الُمَشدََّدة : َجدُّ حاِمِد ابن أَحمَد بِن محمِد بنِ  الدال ، بِكْسرِ  ِدلَُّوْيهو

لُّويي وأَْيضاً َجدُّ أَبي بْكٍر محمِد بِن أَحمَد بنِ  . النَّْيسابُوِري عن أَْحمَد بن َحْفص ِدلَُّويه الّدِ  السُّلَمّي وعنه أَبو بْكٍر الضبعيُّ

 َرَوى عنه الخطيُب. بالدَّلووالبَْغَداِدّي ،  الَّدلو وأَبو القاِسِم عبيُد هللِا بُن محمِد البُخاِريُّ الَمْعروُف بابنِ 

 تََحيََّر. : أَْهَملَهُ الجوهِريُّ : وقاَل ابُن األعرابّيِ ؛ أَي ، كَرِضيَ  َدِليَ  ي : [دلي]

ا قْولُه تعالى :  تََواَضعَ  إذاو بَْعَد ُعْلٍو ؛ قَُربَ  إذا تََدلَّىو قاَل :  .(ُثَّ َدان فَ َتَدىّل )؛ وأَمَّ

اُء :  ْعلَْين فَدنا ، وهذا جائٌِز إذا كاَن الَمْعنى في الفِ  تََدلَّى كأنَّ الَمْعنى ثم فَتََدلّى ِجْبريُل ِمن محمٍد َصلَى هللا عليه وسلّم ، (ُثَّ َدان)قاَل الفرَّ

 واِحداً.

اُج : َمْعناه قَُرَب   ، أَي زاَد في القُْرِب كما تقوُل : َدنا منِّي فالٌن وقَُرَب. تََدلَّىووقاَل الزجَّ



18598 

 

 اِجْعه ، فإنَّه نَِفيٌس.وحّده وَحِقيقَته ليَس هذا َمَحّل ِذْكره ، وقد أَْوَدْعناه في شْرحِ صيغَِة القطب البْكِري فر التَّدلِّي وللسَّادةِ الصُّوفيَّة َكالٌم في

 .* [: داَرْيتُهُ  دالَْيتُهُ ]و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 (4)، كَسحابٍَة : قَْريَةٌ باألَْنَدلُس ، منها : أَبو العبَّاس أَحْمُد بُن ُعَمر بِن أَنَس بُن ِدلهاِث بِن أَنَس بِن قلدان  َداليَةُ 

__________________ 
 .293/  2ايي  ( اللسان والصحاح واملق1)
 ( اللسان.2)
 ( يف اللسان : والداّ .3)
 ما با معكوفتا ساقطة من اأَلصر. (*)
 ( يف ايقوت : فـَلحَهدان.4)
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ران بِن منيِب بِن رغيبة  ري   (1)ابِن ِعمح ا ولََِض اب جاِز ِمن َأيب العب اس الر ازي ا  393ا ُوِلَد ســَنَة  الدالئي   بِن قطَبَة العذح
َض منه الص ِحيح مر اٍت ا وعنه أَبو عبِد ِ  ا ُميدي وابـحُنه أََنَ  ا ُتويف ابلربي ِة   .478سَنَة وَصِحَب َأاب ذرِّ اهلََروي  ولَِ

،  َدَميٌ  أَْصلَه ْختُِلَف في أَْصِله على أَْقواٍل ، اْقتََصر المصنُِّف منها على واِحٍد ، وهو أنَّ َمْعروٌف ، وقد ا م : ِمن األْخالطِ  الدَّمُ  ي : [دمي]

 ً ِد ، وأَْوَرَده أَْيضا ِحيحِة ، والذَّاِهُب منه الياُء ؛ نَقَلَه الجوهِريُّ عن المبرَّ َحه بالتَّْحِريِك ، كما هو في النَّسخِ الصَّ  صاِحُب الِمْصباح ، وَصحَّ

 جوهِريُّ على ما سيأتي.ال

 .َدمانِ  على لَْفِظ الواِحِد فيقالُ  تَثْنِيَتُه وقد جاءت

ه : والدَّليل عليها قْولُهم في التَّثْنِيَةو د ، والذَّاِهُب منه الياُء ، ما نَصُّ  ، وأَْنَشَد : َدَميانِ  قاَل الجوهِريُّ بَْعد ِذْكِره قَْول المبرَّ

ح  ٍر ُذحبــــــــــــــِ جــــــــــــــَ وح أان  عــــــــــــــلــــــــــــــ  حــــــــــــــَ  نــــــــــــــا فــــــــــــــلــــــــــــــَ

ِا     قــــــــــــِ رَبِ الــــــــــــيــــــــــــَ يــــــــــــاِن ابخلــــــــــــَ مــــــــــــَ ر  الــــــــــــد  (2)جــــــــــــَ
 

  
ُجلَين الُمتَعاِديَْين إذا ذُبِحا لم تَْختَِلطْ   .( 3)ِدَماُهما قال ابُن ِسيَده : تَْزَعُم العََرُب أنَّ الرَّ

ا اْضُطرَّ أَْخَرَجه على أَْصله فقاَل :أَ قاَل الجوهِريُّ :   ال تَرى أنَّ الشَّاِعَر لمَّ

نـــــــا  ومــــــُ لــــــُ مــــــَ  كــــــُ دح قـــــــاِب تـــــــُ نـــــــا عــــــلــــــ  اأَلعــــــح َلســــــــــــــــــــح ــــــَ  فـ

مــــــــا و     ُر الــــــــد  طــــــــُ قــــــــح ــــــــَ نــــــــا يـ دامــــــــِ نح عــــــــلــــــــ  أَقــــــــح (4)لــــــــكــــــــِ
 

  
يقوُل ِلْليَِد ألنَّه إنَّما ثُنَِّي على لُغَِة َمْن  فَأَْخَرَجه على األَصِل. وال يَْلزُم على هذا قَْولهم يَْدياِن ، وإن اتَّفَقُوا على أنَّ تَْقديَر يٍَد فَْعٌل ساكنَة العَْين ،

الياِء كما قالوا َرِضَي  (5)لحاِل الَكْسرة التي قَْبل  َدِمَي يَْدَمي يََدا ، وهذا القَْول أََصّح. والقَْوُل الثَّاني : إنَّ أَْصلَه َدَمٌو بالتَّْحريِك ، وإنَّما قالوا

ْضوان ؛ وبعُض العََرِب يقوُل في تَثْنِيَتِه  .َدَموانِ  يَْرَضى وهو ِمَن الّرِ

.قاَل بُن ِسيَده : هو على الُمعاقَبَِة ؛ وهي قَِليلَةٌ ألنَّ ُحْكَم أَْكثَر الُمعاقَبَة إنَّما هو قَْلب الواِو إلى الياِء ألنَّ   هم إنّما يَْطِلبُون األَخفُّ

ُشذوذاً ِمثْل َظْبيٍ وِظباٍء وُظْبّيِ ،  ُدِمّيِ و ، على الِقياِس ، ِدماءٍ  يُْجَمُع على ج على فَْعٍل ، بالتَْسِكين ، ألنَّه َدْميٌ  والقَْوُل الثَّالُث : إنَّ أَْصلَه

 ، ونقل َكْسر الداِل في األَخيِر أَْيضاً. ُدِلّيِ و ِدالءٍ و َدْلوٍ و

 قاَل الَجْوهِريُّ : وهذا َمْذَهُب ِسْيبََوْيه ، قاَل : ولو كاَن ِمثْل قَفاً وَعصاً لَما ُجِمَع على ذلَك.

اجِ أْيضاً.* قُْلُت : وهو قَوْ   ُل الزجَّ

َكِت الِميُم لتدلَّ الَحَرَكة على أنَّه اْستُْعِمل َمْحذوفاً. ا ُحِذَف َوردَّ إليه ما ُحِذَف منه ُحّرِ  قاَل : إالَّ أنَّه لمَّ

بالتَّْسِكين ، ولكنَّ الصَّحيَح الذي قدَّْمناه فاحتمل أَْن يكوَن  دمى وُربَّما يُْفَهم من ِسياِق المصنِِّف أنَّه الذي اْختاَره بناء على أنَّه لم يضبط قَْوله

ِحيحِة. وَوْجه اْختِيار المصنِّف إيَّاه ُدوَن القَْولَين َكْون الَجوهِرّيِ رَ  َحه ، وإن كاَن شْيُخنا أَشاَر إلى أنَّه بالتَّْحِريِك ، كما ُوِجَد في النسخِ الصَّ جَّ

اجُح ، أَي  َدَموٌ  و أنَّ أَْصلَهأنَّ الَجوهِرّي َجَزَم لما َذَكْرناه ثانِياً وه ْكر ، وكأنَّه لم يَطَّلع في آِخِر ِسياِقه على قَْوِله ، وهو الرَّ لَكْونِه قدََّمه في الذِّ

ل ذلَك. د ، فتأَمَّ  قَْول المبرَّ

ل.  وقد قَصَّر المصنِّف في ِسياقِه هذا َكثِيراً يَْظَهر بالتَّأَمَّ

 ، بالهاِء. َدَمةٌ  قِْطعَتُهو

مع  َدَمةٌ و َدمٌ  ، وهو قَْوُل ابِن ، ِجنِّي ألنَّه حَكى الدَّمِ  أَو هي لُغَةٌ في ، كما قالوا بَياض وبياضة ، الدَّمِ  أََخّص ِمن الّدَمةُ وقاَل الَجوهِريُّ : 

 َكْوَكٍب وَكْوَكبَة ، فأَْشعَر أَنَّهما لُغَتاِن.

__________________ 
 ( يف ايقوت : ُزغبة.1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
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 ( كذا ا ويف اللسان : دما  ا.3)
 ( الصحاح ويف اللسان :4)

 لكن عل  أعقابنا يقطر الدماو 
 ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان : قبر الواو.5)
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ً  ، كَرِضيَ  ُء ،الشَّي َدِميَ  قدو ً و* يَْدَمى َدما ، ِمثْل فَِرَق يَْفَرُق فََرقاً فهو فَِرٌق ، والَمْصَدُر ُمتَّفٌَق عليه أنَّه بالتْحِريِك ، وإنَّما اختَلَفُوا  َدم فهو ُدِميّا

.  في االْسِم ؛ قالَهُ الجوهِريُّ

ْيتُه تَْدِميَةً و أَنا أَْدَمْيتُهو  ؛ قاَل ُرْؤبَة : َدمٌ  ا َضَرْبتَه حتى َخَرَج منه: إذ َدمَّ

مِّ  َة اأَلشــــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح وين اي ابـ كــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــال تــــــــــــــــَ

ي     َدمــــــــــــــِّ
ُ

هــــــــــــــا املــــــــــــــ ــــــــــــــُ ب ــــــــــــــح ــــــــــــــاَء َدمــــــــــــــ   ِذئـ (1)َورحق
 

  
.  نَقَلَه الجوهِريُّ

ئُْب إذا رأَى بصاِحبِه ً  وفَسََّره ثَْعلَب فقاَل : الذِّ ئِْب ؛ وِمثْله : َدما  َوثََب عليه فيقوُل : ال تَُكوني كهذا الذِّ

ا رَأ  َدمــــــــــاً و  وِء ملـــــــــــ  ِب الســــــــــــــــــــــــ  ُت كـــــــــــِذئـــــــــــح نـــــــــــح  كـــــــــــُ

ِم     ه يـــــــــومـــــــــًا َأحـــــــــاَ  عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــد  بـــــــــِ (2)بصـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ
 

  
ى ومنه الَمثَُل : ولُدَك َمنْ   َعِقبَْيك. َدمَّ

 ، وهو َمجاٌز. ؛ عن أَبي العميثِل األْعرابّيِ  فَقيرٌ  : أَي الشَّفَةِ  داِمي هوو

 َمْعروٌف. : نَْبٌت م َدمٍ  بَناتُ و

نَّورُ  الدَّمُ و  ؛ َحَكاهُ النَّْضُر في كتاِب الوحوِش ؛ وأَْنَشَد ُكراٌع : : الّسِ

ُم أيحُدو للَعكاِبرح   َكذاَ  الد 
 والعََكابُِر : ذكوُر اليَرابيعِ.

 لُمْحكم.لها َزْهَرةٌ َحَسنَةٌ ؛ كذا في ا الِغْزالِن : بَْقلَةٌ  َدمُ و

 الِغْزالِن. ُدْميَةُ  وفي التَّْهِذيِب عن اللْيِث : بَْقلَةٌ لها َزْهرةٌ يقاُل لها

يُّ ، أَْو نَْوٌع منه ؛ األََخَوْيِن : م َدمُ و  ُخوِن ِسياُوشاْن. ( 3)فاِرِسيَّتُه َمْعروٌف وهو العَْنَدُم وهو القاِطُر المّكِ

خامِ  الدُّْميَةُ و ّمِ : الصُّورةُ الُمْنقشةُ من الرُّ حاحِ : الصُّورةُ ِمن العَاجِ ونْحِوه. ، بالضَّ  ؛ عن اللْيِث. وفي الّصِ

ة ؛ وهو قَْوُل ُكراعٍ.ِمن كّلِ شي أَو عامٌّ   ٍء ُمْستَْحَسن في البَياِض ؛ أَو الصُّورةُ عامَّ

يَت الً تَُصّوُر بالُحْمرةِ فكأنَّها أُِخَذْت ِمنألنَّها كانْت  ُدْميَةٌ  وقال أَبو العاَلِء : ُسّمِ  تَُشبَّه بها الَمِليحةُ ألنَّها ُمَزيَّنَةٌ. الدَّمِ  أَوَّ

 .«ُدْميَةٍ  كاَن ُعنُقُه ِجيدَ »في حِديِث الحليِة : و

ُق في َصْنعتِها ويُبالَُغ في  رةُ ألنَّها يُتَنَوَّ  تَْحِسينها.قاَل ابُن األثيِر : هي الصُّورةُ الُمَصوَّ

نَمُ  أَْيضاً : الدُّْميَةُ و  .ُدًمى ج ؛ نَقَلَهُ اللْيُث ؛ الصَّ

ى األْصنامُ  ْوض : تَُسمَّ ماءَ  ألنَّ  ُدمىً  وفي الرَّ باً. الّدِ  تُراُق عْنَدها تقرُّ

رةِ لكا كالدَُّمى قال شْيُخنا : في هذا االْشتِقاِق نََظٌر ، ولو قيَل لتَْزيينِها وتَْنِقيشها االُمصوَّ ماءُ  َن أَْظَهر ، وأَمَّ ،  َدمٍ  فهي بالَكْسِر والَمّدِ َجْمع الّدِ

 كما َمرَّ ، إالَّ أن يُريَد ُعموَم االْشتِقاِق واالْجتِماعِ في المادَّة في الجْملة على ما فيه ِمن البُْعِد.

 ما يُْذبَح على النُُّصِب ؛ كذا في النهايِة. َدمَ  ، بالكْسِر ، يَْعني ماءُ الدِّ و، يُِريُدون األْصنام ، ويُْروى : ال  الدَُّمىوومن أَْيمان الجاِهِليَّة : ال 

ىو ُجُل إذا َرَمى العَُدوَّ بَسْهٍم فأَصاَب ثم  الدَّم عليه ُحْمَرةُ  الذي السَّْهمُ  ، كُمعَظَّم : الُمَدمَّ ، وقد َجِسَد به حتى يضِرَب إلى السَّواِد. وكاَن الرَّ

. َدمٌ  َرماهُ به العَُدوُّ وَعلَْيه كاً به ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِريُّ  َجعَلَه في ِكنانَتِه تَبَرُّ

 وهي البَرَكةُ. (4)ُخوذٌ ِمن الدَّمياِء ؛ وقاَل بعُضهم : هو مأْ  عنههللارضيوقد جاَء في حِديِث َسْعٍد ، 
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ىو  الشَّديُد الُحْمرةِ من الَخْيِل وغيِرِه. : الُمَدمَّ

 .ُمَدّمى ، وُكَمْيتٌ  ُمَدّمى . يقاُل : ثوبٌ ُمَدّمى وكلُّ أَْحَمَر َشِديد الُحْمرةِ فهو

__________________ 
 كذا ابألصر وابلقاموس : َدَم .  (*)
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان بدون نسبة.2)
 ( يف القاموس : وفارسيـ ُتُه.3)
 ( يف اللسان : الدامياء.4)
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ى وقيَل : الُكَمْيتُ   .الدَّمِ  شبه لَْونِ  (1)هو الشَّديُد الشُّْقَرةِ  الُمَدمَّ

 َشِديَدة الُحْمرةِ إلى َمراقَّه. (2)سراته  ُمَدّمى وقاَل أبو عبيٍد : كمْيتٌ 

ى واألْشقَرُ   : الذي لَْوُن أَْعلَى َشْعَرتِه يَْعلُوها ُصْفَرةٌ كلَْوِن الُكَمْيت األْصفَر ؛ قاَل طفيل : الُمَدمَّ

ا و  وهنــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ت اًة كــــــــــــــَبن  مــــــــــــــُ َدمــــــــــــــ  ــــــــــــــًا مــــــــــــــُ ت مــــــــــــــح  كــــــــــــــُ

ب     هـــــــَ ذح َرتح لـــون مـــــــُ عـــَ َتشــــــــــــــــح هـــــــا واســــــــــــــــح قـــَ وح ر  فــــَ (3)جـــَ
 

  
ْفقِ  الُمْستَْدِميو  ؛ نقلَهُ الجوهِريُّ عن األصمعّي. : َمْن يَْستَْخِرُج من َغِريِمِه َدْينِه بالّرِ

اء :  َرفََق به. َغِريَمه واْستََداَمه : اْستَْدَمى وفي التَّْهذيِب عن الفرَّ

ً  وهو ُمتََطأِْطئٌ  الدَّمُ  َمْن يَْقُطُر ِمن أَْنِفه هو أَْيضاً :و  .برأِْسه ؛ عن األْصمعّي أَْيضا

ُجُل َطأَْطأَ رأَْسه يَْقُطُر منه اْستَْدَمى وفي الُمْحَكم :  .الّدمُ  الرَّ

ةٌ  الدَّاِميَةُ و  .الدَّمُ  ؛ والداِمعَةُ : التي يَِسيُل منها وال تَِسيلُ  تَْدَمى : َشجَّ

ي السَّْهم الَخْيُر والبََرَكةُ  في التْكِملَِة ؛ ؛ كقاِصعَاء ، كذا في النُّسخ والصَّواُب الدمياُء بغيِر أَْلٍف بْعَد الداِل كما الدَّاِمياءُ و  ؛ قيَل : ومنه ُسّمِ

ى َم. الُمَدمَّ  ، كما تقدَّ

ْيتُ و ْقتُه تَْدِميَةً  له َدمَّ ْلُت له َسبِيالً وَطرَّ  وهو مجاز. : َسهَّ

ْيتُ و ْبُت له. له في كذا وكذا : أَي َدمَّ  قَرَّ

ْيتُ و ى يقاُل : ُخْذ ما َظَهْرُت. له. َدمَّ لَك أَي َظَهَر ؛ ِكالُهما عن ثَْعلَب ، قاَل ابن ِسيَده : وإِنما قضْينا على هاتَْين الَكِلَمتَْين بالياِء لَكْونِهما ال  َدمَّ

 وقلَِّة دمو. دمي ما مع َكثَْرةِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 باحِ.َكرِضَي ، نَقَلَهُ صاِحُب الِمصْ  َدِميَ  لغة في دمى يدمى

. الدَّمُ و  بتَْشِديِد الميِم ، لُغَةٌ ، وأَْنَكَره الِكسائيُّ

ىو  ، قاَل الشاِعُر : كالدَُّمى الرعي الماِشيَةَ : َجعَلَها َدمَّ

اهـــــــــــا  ـــــــــــِه َدمـــــــــــ  ي َرعـــــــــــح ـــــــــــِ ـــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــا ب ُب ال لـــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــح َود  أن  َ  قـــــــــــــــــــــد أَف ـــــــــــــــــــــَ  يـ

  
 .كالدَُّمى أَي أَْرعاها فَسِمنَْت حتى صاَرتْ 

 ، يُْكنى بها عنها. الدُّْميَةُ  ابُن األعرابّيِ : يقاُل للَمْرأَةِ :وقال 

 لُغَة. الدَّْميَة ونقَل شْيُخنا َكْسَر الداِل في

 .َدَمويٌّ و َدِميٌّ  ؛ والنِّْسبَةُ إليه الدَِّم ُدَميٌّ  وتَْصغيرُ 

يَّة ِمْصريَّة. الدمويةُ و  : الحمى الدق ، عاّمِ

 َمرَّ تَْفسيُره في هدم. ؛ «والَهْدُم الَهْدمُ  الدَُّم الدَّمُ  بَلِ »في الحِديِث : و

 : ُمطاِلٌب به. َدمٍ  ورُجٌل ذُو

 َمَودَّتَه : تََرقَّبَها ؛ قاَل كثِّيٌر : اْستَْدَمىو
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ّر شــــــــــــــــــــــاِريب و  مــــــــي ومــــــــا طــــــــَ دح تــــــــَ ُت أســــــــــــــــــــــح  مــــــــا زِلــــــــح

ريُهـــــــاو     مــــِ ي ضـــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــِ فح ر  نـــــَ َك حــــىت ضـــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــالـــــــَ

  
 ، ِكنايَة عن الَحْيِض. تَْدَمى ْرنَب : َوَجْدتُهاوفي حِديِث األَْعرابّي واألَ 

. الدَّم وابُن أَبي ٌث شافِِعيٌّ  : ُمحّدِ

 : َجبٌَل بيَن ميّافارقين وسعرت. (4)وساتِيَدَما 

،  السالمعليهأنَّ الَجبََل الذي أُْهبَِط عليه آَدم ، وكأنَّهما اْسماِن ُجِعال واِحداً ، انتََهى كما  َدمٌ  قاَل الَجْوهِريُّ : ألنَّه ليَس ِمن يَْوِم إالَّ ويُْسفَُك عليه

 في كّلِ يَْوم ينزُل عليه الغَْيث.

 * قُْلُت : فهذا َمْوِضُع ِذْكره كما فَعَلَه الجوهِريُّ وغيُرهُ 

__________________ 
 ( يف التهذيب : األشقر الشديد ا مرة.1)
 ( األصر والتهذيب ويف اللسان : سواده.2)
 اللسان والتهذيب واألساس.( 3)
 كما يف الصحاح.« سايت َدَما»( وتكتب : 4)
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رَكاً به عل  اجلَوهرِي  ا مض أن  اجلوهرِي  ذَ  َتدح ِظه ُمسح اِ  ا واملصنُِّف َأوحَرَده يف ستد َنَظراً إىل  اِهِر َلفح َكَر ساتِيَد ما من ا ذ 
 رَيي  منه املِيَم يف قوحله :هنا ا فقاَ  : وقد َحَذَف يزيُد بُن مفرٍّي اِ مح 

 (1)َفَديـحُر ُسوً  فساتِيَدا فُبصحَر  
 : أَي َحَسنَةٌ. داِميَةٌ  وشجَرةٌ 

. يَْدنُو ُدنُواً  إليه ومنه وله َدناو : [دنو]  ، كعُلُّوِ ، وعليه اْقتََصر الجوهِريُّ

 : قَُرَب. َدناَوةً و زاَد ابُن ِسيَده :

ماِن. الدُّنُوُّ  وقاَل الحرالي :  القُْرُب بالذاِت أَو الُحْكم ، ويُْستَْعمُل في الَمكاِن والزَّ

 وأَْنَشَد ابُن ِسيَده لساِعَدةَ يَِصُف َجبَالً :

ـــــــــــــه  مـــــــــــــاِء َدان عـــــــــــــلـــــــــــــي ـــــــــــــعـــــــــــــَ ُر ال ـــــــــــــَ ب  إذا ســـــــــــــــــــــــــــَ

وُ      ِدِه مــــــــــــــــــــاٌء َزلــــــــــــــــــــُ زِ   بــــــــــــــــــــَريــــــــــــــــــــح (2)يــــــــــــــــــــَ
 

  
 ؛ وهذه عن ابِن األعرابي. كأَْدنَى منه ؛ َدنا أََراَد :

بَهُ  أَْدنَاهُ و َدنَّاهُ تَْدنِيةً و وا هللاَ »الحِديُث : ومنه ؛  : قَرَّ ا يَِليُكم. ، «َدنُّواوإذا أََكْلتُم فَسمُّ  أَي ُكلُوا ممَّ

تُوا »في حِديٍث آخر : و وا وَسّمِ  أَي قاِربُوا بيَن الَكِلَمِة والَكِلَمِة في التَّْسبيحِ. ، «َدنُّواوَسمُّ

 ، أَي القُْرب. الدُّنوَّ  : َطلََب منه اْستَْدناهُ و

 .َدناَوةً و، أَي قَرابَةٌ. ويقاُل : ما تَْزداُد منَّا إالَّ قُْرباً  َدناَوةٌ  يقاُل : بَْينَهما : القَرابَةُ والقُْربَى. الدَّناَوةُ و

ْنياو ّمِ :، ب الدُّ يَت نَِقيُض اآلِخَرةِ  الضَّ ها ، ُسّمِ حاحِ. لُدنُّوِ  ؛ كما في الّصِ

ِدلَِت الواُو َمكان الياِء في فَْعلى ، وفي الُمْحَكم : اْنقَلَبَِت الواُو فيها ياًء ، ألنَّ فُْعلَى إذا كانِت اْسماً ِمن ذواِت الواِو أُْبدلَْت واُوه ياًء ، كما أُبْ 

 فُْعلى ليَتَكافآ في التَّْغييِر ؛ قالَهُ ِسْيبََوْيه وِزْدتُه أَنا بَياناً. فأَْدخلُوها عليها في

يَت ْنيا وقاَل اللْيُث : إنَّما ُسّمِ َرِت اآلِخَرةِ. َدنَت ألنَّها الدُّ  وتأَخَّ

نُ و م ؛ وَحَكى ابُن األعرابّيِ : ما لَهُ  قد تُنَوَّ َرْت وَزاَل عنها األِلف والالَّ ً  إذا نُّكِ نَ و ُدْنيا ً  ال آِخَرةٌ ، فنَوَّ ؛ قاَل : واألْصُل  (3)تَْشبِيهاً لها بفعل  ُدْنيا

 أن ال تُْصَرَف ألنَّها فُْعلى.

 قال شْيُخنا : وقد َوَرَد تَْنوينها في ِروايَة الكشميهني كما َحَكاه ابُن دحية وَضعَّفَه.

 وقاَل ابُن ماِلٍك : إنَّه مشكٌل وأَطاَل في تَْوِجيهه.

حاحِ.، ك ُدنًى ج  ُكْبَرى وُكبَر وُصْغَرى وُصغَر ، وأَْصلُه ُدنٌَو ، ُحِذفَِت الواُو الْجتِماعِ السَّاِكنَْين ؛ كما في الّصِ

 قاَل شْيُخنا : وقيَل هو َجْمٌع ناِدٌر غريٌب عابَهُ صاِحُب اليَتِيَمِة على الُمتَنبّيِ في قْوِله :

ز  مــــــــــكــــــــــاٍن يف الــــــــــد َ. ســــــــــــــــــــــــرُج ســــــــــــــــــــــــابــــــــــٍح   َأعــــــــــَ

تـــــــــــاُب و     يـــــــــــٍ  يف الـــــــــــز مـــــــــــاِن كـــــــــــِ لـــــــــــِ ريحُ جـــــــــــَ (4)خـــــــــــَ
 

  
ل. ه فتأَمَّ  ونَقَلَهُ الشَّهاُب في العنايِة وأَقَرَّ

ل. الدُّْنيا * قُْلُت : إنَّما أَراَد الُمتَنبّيِ في ْعر ، فتأَمَّ  فحَذَف الياِء لَضُروَرةِ الّشِ

ي أَو ابُن خاِلي ، أَو قالوا :و تِي ، أَو ابنُ  هو ابن َعّمِ ، هاتَاِن عن أَبي  أُْختِي ابنُ  أَو ابُن أَِخي ، أَو ؛ هذه الثالثَةُ عن اللْحيانّي ؛ خاِلتي ابنُ  َعمَّ

 َصْفوان.
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 قال ابُن ِسيَده : ولم يْعرْفها الِكسائّي وال األْصمعّي إال في العَّمِ والخاِل.

ً و ِدْنيَةً  نَتَْين ، ِدْنيا نَة ، ، ُدْنياو ، بكْسِرهما ُمنَوَّ ّمِ َغْير ُمنَوَّ نَة أَْيضاً ؛ ِدْنياو بالضَّ  ، بالكْسِر َغْير منوَّ

__________________ 
 .«ساتيدما»( اللسان والصحاح ومعجم البلدان 1)
 ويرو  زلير مكان زلو .« العماء»بد  « الغمام»يف شعر ساعدة بن جؤية ا واللسان : ويف الديوان  219/  1( ديوان اهلذليا 2)
 .«بفعلر»يف اللسان :  (3)
 وبعده : 215/  1( يتيمة الدهر ا ترمجة َأيب الطيب املتنيب 4)
 حبـــــــــــــــر أبـــــــــــــــو املســــــــــــــــــــــــــــك اخلضــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــذي لـــــــــــــــه و 

ـــــــــــــــــــابُ     ـــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــر حبـــــــــــــــــــر زخـــــــــــــــــــرة وعـــــــــــــــــــب  عـــــــــــــــــــل

  

 قا  : فهي وإن مل تكن مستحسنة خمتارة فليست ابملستهجن الساقرت.
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 ا منو ٌن وَغريحُ ُمنو ٍن. ِدنحياً و  ِدنـحَيةً و ا َمقحصوٌر ا  ُدنـحَيا عمه (1)وقاَ  الِكسائي  : هو 
حاحِ : هو ابُن عمِّ  ا إذا  ُدْنياو،  ِدْنياو ُدْنيَاو ِدْنيٍ  وفي الّصِ إذا َضَمْمَت الدَّال لم تجِر ، وإذا َكَسْرَت إْن ِشئَْت أَْجَرْيت وإْن ِشئَْت لم تجِر ، فأَمَّ

ه ِدْني يَُجِز الَخْفض في أََضْفَت العمَّ إلى َمْعِرفٍة لم ً  ، أَي ِدْنيةٌ و* ِدْنيا ، كقَْوله : هو ابُن َعّمِ ً  ، ألنَّ  لَّحا نَِكرةٌ فال يكوُن نَْعتاً لمْعرفٍَة ،  ِدْنيا

 انتََهى.

ً  قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما اْنقَلَبِت الواُو في ،  ُدْنيا ِظيُرهُ قِْنيَةٌ وِعْليَةٌ ، وكأنَّ أَْصَل الُكلِّ يٍاًء لمجاَوَرةِ الَكْسرةِ وضعِف الحاِجِز ، ونَ  ِدْنيةٍ و ِدْنيا

 ً  داِخلَة عليها. ِدْنيَاو،  األَْدنَى إِليَّ ِمن غيِرها ، وإنَّما قَلَبُوا ليَُدلَّ ذلَك على أنَّه ياُء تأْنيثِ  أَْدنى والَمْعنى َرِحما

 عليه. َضيَّْقتُه للبَعيِر : القَْيدَ  دانَْيتُ و

 .أَْدنَتْ  ؛ وكذا الَمْرأَةُ وقد نِتاُجها َدنا ، كُمْحِسنٍَة وُمْحِسٍن : ُمْدنٍ و ُمْدنِيَةٌ  ناقَةٌ و

جاِل ، الدَّنِيُّ و ِعيفُ  ِمن الّرِ  .أَْدنِياهُ  الذي إذا آواه اللَّْيل لم يَْبَرْح َضْعفاً ، والَجْمعُ  كغَنِيَّ : السَّاقُِط الضَّ

ً  ما كانَ و ً  ، كَرِضَي يَْرَضى ، نَىَدنَِي يَدْ  ، ولقد َدنِيّا ، كَسحابٍَة ، الياُء فيه ُمْنقَلبَةٌ عن الواِو لقُْرِب الَكْسرةِ ، ُكلُّه  َدنايَةً و بالفتْحِ َمْقصوراً ، َدنا

 عن اللْحيانّي.

 وَدنَُؤ ، َمْهموٌز وَغْير َمْهموٍز. َدنا وفي التَْهذيِب :

يت : ّكِ  .و ُدنُّواً أَْدنُ  ِمن فالنٍ  َدنَْوتُ  وقاَل ابُن الّسِ

ً  وما كنتُ   َمْصَدره َمْهموز. َدناَءةً  ، غْير َمْهموَزةٍ ، َدنَْوت تَْدنُو ولقد َدنِيّا

 .َدناَوةً ووما تَْزداُد منَّا إالَّ قُْرباً 

، قاَل : ويقاُل لقَْد َدنَأْت تَْدنَاً ، َمْهموزاً ،  َدنَُؤ َدناَءةً  وَمْصدر َدنا َدناَوةً  وَدنَُؤ ، كما تَرى فَجعََل َمْصَدر َدنا قاَل األزهِريُّ : فرَق بيَن َمْصدرِ 

 أَي سفلت في فِْعِلَك وَمجْنت.

. وقاَل نَْصر : ِمن ِدياِر تِميٍم بيَن البَْصرةِ واليَماَمة ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ : ع ، بالفتْحِ َمْقصوراً : الدَّناو  بالباِديَِة ؛ قالَهُ الجوهِريُّ

ِرضـــــــــــــــــــــــــــــــاٌت  َويـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــد ان فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــُ واُه ال  فـــــــــــــــــَبمـــــــــــــــــح

الٍ      يـــــــــــــــــاٍء حـــــــــــــــــِ (2)َدواِرُس بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَد َأحـــــــــــــــــح
 

  
 َجْندل :وفي الُمْحَكم : أَنَّه أَْرٌض لَكْلب ؛ وأَْنَشَد لَسالَمة بِن 

تح لــــــــــــه  عــــــــــــَ فــــــــــــَ ــــــــــــَ ِت الــــــــــــد ان الــــــــــــتـ َدراي   مــــــــــــن َأخــــــــــــح

نــــــــــــــاِ      مــــــــــــــَ  الــــــــــــــّرِقــــــــــــــاِع وجلَ  يف ِإحــــــــــــــح (3)هبــــــــــــــُح
 

  
حاحِ. : واِدياِن ؛ األَْدنَيانِ و  كما في الّصِ

ِ  لَِقيتُهو ً و، كغَنِّيِ ،  أَْدنَى َدنِّي َل شي بالفتْحِ َمْقُصور ، أَي ، أَْدنَى َدنا  ٍء.أَوَّ

ا الذي بمْعنَى الدُّوِن فَمْهموٌز. لدَّنيُّ اوقال الَجْوهِري :   القَِريُب وأَمَّ

ُجلُ  أَْدنَىو ً  اْدناءً  الرَّ  بْعَد َسعٍَة ؛ عن ابِن األعرابّيِ. : عاَش َعْيشاً َضيِّقا

َّبَع َصغيَرها وَكبيَرها تَْدنِيَةً  في األُمورِ  َدنَّىو .، هكذا في النسخِ والصَّواُب وَخِسيَسها ، كما هو نَ  : تَت  صَّ الَجوهِريُّ

 َطلََب أَْمراً َخِسيساً. َدنَّى وفي الُمْحَكم عن اللّْحيانّي :

ُجِل إذا َطلََب أَْمراً َخِسيساً : قد  .َدنَّى يَُدنَّى تَْدنِيَةً  وفي التَّْهذيِب : يقاُل للرَّ

. قَِليالً  َدنا فالٌن : أَي تََدنَّىو  ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ

 ؛ نقلَهُ الجوهِريُّ أَْيضاً. بعُضهم من بعٍض  َدنا : أَي تََدانَْواو
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ُعثْماُن بُن سعيِد بِن ُعثْمان األَُمويُّ  منه جماَعةٌ ُعلماُء ، منهم : أَبو َعْمٍرو بساِحِل البَْحر ، (4)في َشْرقي األَْنَدلُس ليَس  : بالَمْغِرب دانِيَةُ و

 القُْرطبيُّ ، َسَكنَ  الُمْقِرئُ  َمْوالهم

__________________ 
 ( يف اللسان : ابن عمه.1)
 ابألصر مل يشر اليها اهنا من القاموس فهي منه. (*)
 .96للنابغة ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص « دان»( اللسان والصحاح بدون نسبة ا ونسبه يف معجم البلدان 2)
 .«الرفايهبم  »( اللسان وفيه : 3)
 ( يف ايقوت : مدينة ابألندل  من أعما  ابلنسبة عل  ضفة البحر شرقاً مرساها عجيب يسم  الس ّمان.4)
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َنة  دانَِيةَ  َر  372ا ُوِلَد ســــــــــــــَ د  رِ  قبحَر اأَلرحبعماَئة وعاَد إىل األَنحَدُل  فَتصــــــــــــــَ شــــــــــــــح
َ
َض ا ِديَث ابألَنحَدُل  وَرَحَر إىل امل ا ولَِ

 .444تَـَفَض الن اُس بُكتُِبه انحِتفاعاً جيِّداً ا وُتويف بدانَِيَة َسَنة ابلِقرَاآِت وانـح 
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : إذا قرَب ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. دنى تَْدنِيَةً 

 .أَْدنَتْ والشمُس للغُروِب  َدنَتِ و

ْنيا : كلُّ ما يُعَذَُّب به في األْدنَى والعَذابُ  اج. الدُّ  ؛ عن الزجَّ

 األَْمَر : قاَرْبتَه. دانَْيتُ و

 بَْيَن األْمَرْين : قاَرْبت وَجَمْعت. دانَْيتُ و

ة : َدانَىو مَّ  القَْيُد قَْينَيِ البَعيِر : َضيََّق عليه ؛ قاَل ذو الرُّ

ُذٍف  ٍة قـــــــــــــُ ومـــــــــــــَ ُد يف َدميـــــــــــــحُ يـــــــــــــح  َداَ. لـــــــــــــه الـــــــــــــقـــــــــــــَ

يــــــــــُم     ُه اأَلانعــــــــــِ نــــــــــح َرتح عــــــــــَ ِه واحنحَســـــــــــــــــــــــَ يــــــــــح نـــــــــــَ يـــــــــــح (1)قـــــــــــَ
 

  
 وقوُل الراجز :

 ما د أَراُه والفاً َقدح ُدينحَ لهح 
 ، ولكنَّها قُِلبَْت ياء الْنِكساِر ما قَْبلها ثم أُْسِكنَْت النُّون. َدنَْوتُ  له ، وهو ِمن الواِو ِمن ُدنِيَ  إنما أَراَد قد

ْجز ، ويقوُل هو ِمن َرَجز المولِّدين. ُدْنيَ  قاَل ابُن ِسيَده : وال أَْعلَم  بالتَّْخِفيِف إالَّ في هذا البيِت ، وكاَن األْصمعيُّ ال يَْعتَِمُد هذا الرَّ

ة : تَدانَتِ و مَّ ُجِل : قَلَّْت وَضعُفَْت ؛ قاَل ذو الرُّ  إبُِل الرَّ

جي  ولــــــــــــــِ َت محـــــــــــــــَُ َد مـــــــــــــــينِّ َأنح رأَيـــــــــــــــح  تـــــــــــــــبـــــــــــــــاعـــــــــــــــَ

طــــــــــِ     ىَن عــــــــــلــــــــــيــــــــــَك قــــــــــَ تح وَأنح َأخــــــــــح دانــــــــــَ (2)يــــــــــُض تــــــــــَ
 

  
ُر في كّلِ ما أََخَذ فيه ؛ نقلَهُ األْزهِريُّ وأَْنَشَد : الُمَدنِّيو ٍث : الضَّعيُف الَخِسيُس الذي ال َغناَء عْنَده ، الُمقَّصِ  ، كُمَحّدِ

ٍر  قـــــــــــــي بـــــــــــــَوعـــــــــــــح لـــــــــــــُ يـــــــــــــِك مـــــــــــــا خـــــــــــــُ  فـــــــــــــال وأَبـــــــــــــِ

َديّنِ و    
ُ

ـــــــــــــــــــــــد يّنِ وال املـــــــــــــــــــــــ (3)ال َأان ابل
 

  
نِيَّةُ و  الَخْصلَةُ الَمْذمومةُ ، واألْصُل فيه الَهْمز ، ولكنَّه يَُخفَّف.، كغَنِيٍَّة :  الدَّ

ْنيا والَجْمَرةُ   : هي القَِريبَةُ من ِمنّي. الدُّ

ْنيا والسَّماءُ  ْنيا : هي القْربَى إلينا. ويقاُل : َسماءُ  الدُّ  باإِلَضافَِة. الدُّ

 ، أَقرَب. الدُّنُوِّ  ، اْفتَعَل ِمن ادَّنَى اّدناءً و

ل فيُقابَُل باآلخِر ، وت باألْدنى ويُعَبَّرُ  اَرةً عن األَْقَرِب تاَرةً عن األْصغَر فيقابَُل باألْكبَر ، وتاَرةً عن األَْرَذل فيُقابَُل بالَخيِّر ، وتاَرةً عن األَوَّ

 فيُقابَُل باألَْقَصى.

تَْر : أَْرَخْيته. أَْدنَْيتُ و  الّسِ

ْنياا وأَبو بْكِر بُن أَبي ٌث َمْشهوٌر. لدُّ  : محّدِ

ْنيا والنِّْسبَةُ إلى  ؛ وكذا إلى كّلِ ما ُمَؤنَّثُه نَْحو ُحْبلَى وَدْهناء. ُدْنياِويٌّ  : الدُّ
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ْنياتَْينو. ُدنَيِيٌّ و ُدْنيَِوي قال الَجوهِريُّ : ويقالُ  ْنيا ، بالضّمِ : ُمثَنَّى الدُّ بَة ؛ نَقَلَهُ الشيُخ عْبُد القاِدِر البَْغداِديُّ في َماَلِوي العود لُغَةٌ ُمولََّدة ُمعَرَّ  الدُّ

َمْشقّي في بعِض منشآته : َخبِير بَشدِّ  األَْلحان ، بَِصير  ُدْنياتَْين بعِض َرسائِِله اللّغَويَّة ، واْستََدلَّ بقوِل أَبي طالٍب محمِد بِن حسَّان الُمهّذب الّدِ

 بحّلِ ُعَرى النَّغَمات الِحَسان.

ل.* قُْلُت   : الصَّحيُح أَنَّه تَْصِحيُف الّدساتين ، وهذه قد َذَكَرها الشهاُب الخفاجّي في ديواِن األَدِب ، فتأَمَّ

 ، الفَتُْح هو الَمْشهوُر فيه. ، ُمثَلَّثَةً  الدَّواءُ  ي : [دوي]

 وقال الجوهريُّ : الَكْسر لُغَةٌ فيه ، وهذا البيُت يُْنَشُد على هذه اللغِة :

 مــــــــــــــــــوٌر وهــــــــــــــــــذا ِدواُ ه يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــولــــــــــــــــــون خمــــــــــــــــــَح 

ُب     ٌي إىل الــــــــبــــــــيــــــــِت واجــــــــِ (4)عــــــــلــــــــي  إذن َمشــــــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 ( اللسان واألساس والتهذيب.1)
 .«. وأن أحىن.. ( يف اللسان : تباعدت مين2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
 .«وذا  دوا ه»( اللسان والصحاح وفيها : 4)
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ةٌ ماِشياً إن كنُت َشِرْبتُها. دواُؤه الَجْلد والتَّْعِزيرَ أَي قالوا : إنَّ   ، قاَل : وعلَيَّ حجَّ

 ، انتََهى. ِدواءً و داَوْيته ُمداَواةً  ، بالكْسِر ، إنَّما هو َمْصدر الدَّواءُ  ويقاُل :

 به. َداوْيتَ  ما ، بالضّمِ ، عن الَهَجِرّي ، وهو اسمُ  الدُّواءُ و

. الَمَرضُ بالقَْصِر :  ، الدََّوىو لُّ  والّسِ

 .، بالقَْصرِ  َدًوى ، بالكْسِر ، َدِويَ  يقاُل منه :

 .َداءٍ  ، على فعل ، أَي فاِسُد الَجْوِف ِمن َدوٍ  فهو

 ٌ  ، كفَِرَحٍة. َدِويَّةٌ  واْمرأَة

 ، بالفتْحِ ، اْستََوى فيه الُمَذكَّر والُمَؤنَُّث والَجْمُع ألنَّه في األْصِل َمْصدٌر. َدًوى إذا قُْلَت : رُجلٌ و

ُجلُ  الدَّوىو اُء : األْحَمقُ  : الرَّ  ؛ وأَْنَشَد الفرَّ

ر و  َزمـــــــــــــــــــــ 
ُ

ـــــــــــــــــــــد و  املـــــــــــــــــــــ وُد ابل ـــــــــــــــــــــُ دح أَق ـــــــــــــــــــــَ  ق

زِِ      نـــــــــــح َ
اَ  املـــــــــــ قـــــــــــَ ر بــــــــــــَ فـــــــــــح رَس يف الســـــــــــــــــــــــــ  (1)َأخـــــــــــح

 

  
 ً حاحِ. ىً َدوَ  ويقاُل : تََرْكُت فالنا  ما أَرى به حياةً ، كذا في الّصِ

اِء ؛ قاَل : إنَّما َعنَى به المريَض من شدَّةِ النّعاِس. ل بالرَّ  وهو في الُمْحكم : الُمَرمَّ

اء.  وأَْنَشَد ِشمٌر مثَْل ِإْنشاِد الفرَّ

 .(2)وهكذا هو في التَّهِذيِب 

ُجلُ  الدَّوىو ِزُم َمكانَه : الرَّ  ال يَْبَرُح. الالَّ

 وفي نسخِة الُمْحَكم : الَّالِدُم َمكانَه ، بالدَّاِل ، وصّحح عليه بخّطِ األَْرموي.

 .*[، ويَُضمُّ : َغْيُر ُموافقةِ  َدِويَّةٌ  وأَرضٌ ]

 .الدَّواةُ  ، أَنَّ النُّونَ  (3) (َواْلَقَلمِ ن )َمْعروفَةٌ للكتاِب. وُرِوي عن ُمجاِهد في تَْفسيِر قَْوِله تعالى :  : م الدَّواةُ و

 ؛ قاَل : الدَّاءُ  إذا أَصابَهُ  دوى ألنَّها تصلُح أَْمَر الكاتِِب ؛ وقيَل : ِمن الدَّواءِ  ِمن الدَّواةُ  قال الشَّيُخ عبُد القاِدِر البَْغداديُّ في ِرسالٍَة له :

ِدي  ا الـــــــــــد واُة فـــــــــــَبدحَو  محـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا َجســـــــــــــــــــــــــَ  أَمـــــــــــ 

ر فَ و     مِ حــــــــــــَ لــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــَ ن ال ــــــــــــٌف مــــــــــــِ رِي رت  حتــــــــــــَح   اخلــــــــــــَ

  
ُم ألنَّ الطََّرَف محلُّ التَّْغيير ، ولم تُعَل الواُو لُوقوعٍ أَلٍف بَْعَدها ، ولو أََعلّوها ُحِذَف أََحُد  دوية أَْصلُها الدَّواةُ وثم قاَل :  السَّاِكنَْين فأُِعلَِّت الالَّ

 ا إذا َوقََع بَْعدها أَِلف لم يعلّوها َكنَزوان وَكَروان لما َمّر.وهو مجحٌف بالكلَمِة ، وكّل واٍو لَِزَم إْعالله

ّمِ والكْسرِ  ُدِويٌّ و ، ِمثُْل نواةٍ ونَوًى ، َدّوى ج  ، على فُعُوٍل َجْمع الَجْمع مثُْل َصفاٍة وَصفاً وُصِفّيِ ، قاَل أَبو ذَُؤْيب : ، بالضَّ

ِم الــــــــــــــــــد ِويِّ  ُت الــــــــــــــــــدايَر كــــــــــــــــــَرقــــــــــــــــــح َرفــــــــــــــــــح  عــــــــــــــــــَ

ه ا    رب  رَيِي حــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــح ُب ا ــــــــــــــــــِ (4)لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــِ
 

  
حاحِ. َدَويات وثالثُ   إلى العَْشر ، كما في الّصِ

يَخةِ  : الدَّواةُ و  الُمْعجمِة ، وَسيَأْتي. لُغَةٌ في الذَّالِ  ، وهي قِْشُر الَحْنَظلِة والِعنَبَِة والبَّطِ

حاحِ والُمْحَكم. ، كثُماَمٍة ، ويُْكَسرُ  الدُّوايَةُ و  : الُجلَْيَدةُ التي تَْعلو اللَّبََن والَمَرَق ؛ كما في الّصِ

يُح كِغْرقِِئ البَْيِض ، وهو لَبٌَن داوٍ  كالَمَرِق ويَْغلُظُ  ما يَْعلُو الَهِريَسةَ واللَّبََن ونحَوهُ  وقاَل اللَّْحيانيُّ : هو  .ُدوايَةٍ  ، ذُو إذا َضَربَتْها الّرِ
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ى تَ  قدو  .الّدوايَةُ  ؛ إذا َرِكبَتْه ْدِويةً َدوَّ

ْيتُه تَْدِويةً و  ؛ ومنه قَْوُل يَِزيد بِن الَحَكِم الثَّقَفّي : ، كاْفتَعَلَها ، أََخَذها فأََكلَها فادََّواها أَْعَطْيتُه إِيَّاها : َدوَّ

__________________ 
 أليب النجم العجلي. والبقا  : الكثري الكالم. 36/  1رة ونسبهما ابن دريد يف اجلمه 309/  2( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 .226/  11( التهذيب : دو 2)
 ما با معكوفا ساقطة من األصر. (*)
 ( اآية األوىل من سورة القلم.3)
كخرت »والتهذيب برواية والصـــــحاح ا ويف اللســـــان  309/  2واملثبت كرواية املقايي  « برواية : كرقم الدواة يزبرها 64/  1( ديوان اهلذليا 4)

 ويف التهذيب : يذبره.« الدوي
  



18613 

 

تــــــــــه  مــــــــــح تــــــــــَ دح كــــــــــَ ا قــــــــــَ َ
شيف طــــــــــاملــــــــــ ك غــــــــــِ نــــــــــح دا مــــــــــِ  بــــــــــَ

د ِوي     هـــــــــا أُم  مـــــــــُ نـــــــــِ تح داَء ابـــــــــح مـــــــــَ تـــــــــَ (1)كـــــــــمـــــــــا كـــــــــَ
 

  
ها إلى أُّمِ الغالِم لتَْنظَر إليه  ي أَدَِّويأَ  فَدَخَل الغاُلُم فقاَل :وذلَك أَن خاطبَةً ِمن األَْعراِب َخَطبَْت على اْبنِها جاِريَةً فجاَءْت أُمُّ فقالت :  ؟يا أُّمِ

 اللِّجاُم ُمعَلٌَّق بعَموِد البَْيِت ، أَراَدْت بذلَك ِكتْمان َزلَِّة االبِن وُسوِء عاَدتِِه.

ىو يحُ  : تَْدِويةً  الماءُ  َدوَّ  .الدُّوايَةِ  فيه ِمثْل َعالهُ ما تَْسِفيه الّرِ

 ، وأَْنَشَد ابُن ِسيَده : الطُّراَمةِ في األْسناِن ، ك الدُّوايَةُ و

 َأعحَددحته لِفيَك ذي الد وايَة
 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. َكثيرٌ  : أَي ُمَدوِّ و داوٍ  طعامٌ و

يٌّ  ما بهاو يٌّ و ، بفتْحِ فتَْشديٍد ؛ وعليه اْقتََصَر الجوهِريُّ ؛ َدّوِ اغانّي ؛، بضّمِ الدَّاِل وتْشديِد الواِو المْكُسوَرةِ ، وهذه  ُدوَّ  َدَوِويٌّ و عن الصَّ

كةً كما في النسخِ ، والذي رأَْيته في نسخِة الُمْحَكم  بضّمِ فسكوٍن فَكْسر. ُدَوِوي محرَّ

ْن يَْسُكنُ  أََحدٌ  قاَل الجوهِريُّ : أَي  ما بها ُطوِري وُدوِري. ؛ كما يقاُل : الدَّوَّ  ممَّ

 عالَْجتُه. جاَز ؛ دواءً  ؛ ولو قُْلت َداَوْيتُه ُمداَواةً و

اج :الشَّي ُدوِويَ و ل ؛ قاَل العجَّ  ُء : أَي ُعوِلَج ، وال يُْدَغْم فَْرقاً بيَن فُوِعَل وفُعِّ

 (2)بفاِحٍم ُدوِوَي حىت اعحَلنحَكسا 
حاحِ.  كما في الّصِ

 َر.حتى أَثَّ وَكثُ  األَْدِويَةِ  وفي الُمْحَكم : إنَّما أَراَد ُعونَِي باألْدهاِن ونحِوها ِمن

 عانَْيتُه. الَمريَض : َداَوْيتُ و

ٍث ؛ ُمَدوِّ  وأَْمرٌ  .يَُداِويو يُْدِوي يقاُل : هو : أَْمَرْضتُه. أَْدَوْيتُهو  ؛ ومنه قوُل الشَّاِعر : ُمغَطَّى ، كُمحّدِ

َدوَِّي ســـــــــــــــــــــــــــــــاِدراً و 
ُ

َر املـــــــــــــــــ ُب اأَلمـــــــــــــــــح  ال أَرحكـــــــــــــــــَ

را     َا وأُبحصـــــــــــــــــــــــِ بـــــــــِ تـــــــــَ يـــــــــاَء حـــــــــىت  َأســـــــــــــــــــــــح مـــــــــح (3)بـــــــــعـــــــــَ
 

  
 قد َغطَّته وَستََرتْه. ُدوايةٌ  يْعنِي األْمَر الذي ال يُْدَرى ما َوراَءهُ كأَنَّه ُدونَه

يو  أَْيضاً : السَّحاُب الُمْرِعُد. الُمَدّوِ

ْعِد الُمْرتَِجس. حاحِ : ذُو الرَّ  وفي الّصِ

 : َصِحَب َمِريضاً. أَْدَوىو

حاحِ :و يحِ : َحِفيفُها ؛ وكذا ِمن النَّْحِل والطائِِر. َدِويُّ  في الّصِ  الّرِ

ىو  .َدِوي : ُسِمَع لَهِديِره تَْدِويةً  الفْحلُ  َدوَّ

ْعِد إذا َسِمْعت َصْوتَهما من بَِعيٍد. َدِويَّ  وفي التَّْهِذيب : َسِمْعتُ   الَمَطِر والرَّ

ا يُْستدركُ   عليه : * وممَّ

 ، كفَِرَحٍة ويَُشدُّ : أَي َغْير ُموافِقٍَة. َدِويَّةٌ  أرضٌ 

حاحِ : وقاَل األْصمعيُّ : أَْرضٌ   .أَْدواءٍ  ، ُمخفَّف ، ذاتُ  َدِويَةٌ  وفي الّصِ

يَةٌ و َدوايةٌ  وَمَرقَةٌ   : َكثيَرةُ اإلهالَِة. ُمَدّوِ

 : كثيٌر. ُمَدوِّ و داوٍ  وَطعامٌ 
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 : الطَّعاُم. الدَّواءُ و

 الفََرَس : َصنَّْعتُه. اَوْيتُ دَ و

نَه وَعلَفَهُ َعْلفاً ناِجعاً. ِدواءً  فََرَسه َداَوى وفي التْهِذيِب :  ، بالكْسِر : َسمَّ

يت : ّكِ حاحِ عن ابِن الّسِ  ما ُعوِلَج به الفََرُس ِمن تَْضِميٍر وَحْنٍذ. الدَّواءُ  وفي الّصِ

 تَْسَمَن ؛ وأَْنَشَد لَسالَمة ابِن َجْندل :وما ُعوِلَجْت به الجاِريَةُ حتى 

__________________ 
 واللسان ا وعجزه يف الصحاح. 310/  2واملقايي   68/  1( أماد القاد 1)
 ( الصحاح واللسان وبعده فيه :2)

 بشٍر مض البياض أملساو 
 اللسان والتهذيب.( البيت لزايدة بن زيد بن مالك كما يف التكملة ا ومل ينسبه يف 3)
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ِن َمرحبُوِب  َق  َدواَء َقِفيِّ الس كح  (1)ُيسح
روَن الَخْيَل بُشْرِب اللبَِن والَحْنِذ ويُْقفُون به الجاِريَةَ ، وهي القَِفيَّة ألنَّها تُْؤثَر به كما  َدواءً  يْعنِي اللّبََن ، وإنَّما َجعَلَهُ  يُْؤثَر ألنَّهم كانوا يَُضمَّ

ْيُف والصَّ   بِيُّ ، انتََهى.الضَّ

ْعِد. الدَِّويُّ و ْوُت ؛ وَخصَّ به بعُضهم َصْوَت الرَّ  : الصَّ

ئُْر ؛ َحَكاهُ ابُن جنِّي ؛ قاَل : وِكالُهما َعربيٌّ فِصيٌح ؛ وأَْنَشَد للفََرْزدق : الدَّايَةُ و  : الّظِ

هـــــــــــــــا  نـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح بـ ـــــــــــــــَ ة َداايٍت ثـــــــــــــــالٍث َربـ يـــــــــــــــبـــــــــــــــَ  َربـــــــــــــــِ

َدِ     ربح ن ومــــــــُ خــــــــح هــــــــا مــــــــن كــــــــرِّ ســــــــــــــــــــــُ نــــــــَ مــــــــح قــــــــِّ لــــــــَ ــــــــُ  (2) يـ
  
ة وَعيَْيت   .(3)قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما أَثْبتها هنا ألنَّ باَب لََوْيت أَْكثُر من باِب قُوَّ

يَةُ و ثة : األَرُض التي قد اْختَلََف نَْبتُها الُمَدّوِ تْ  ، كُمَحّدِ  اللَّبَِن. ُدوايَةُ  كأَنَّها فَدوَّ

 ٌء.يُْؤَكْل منها شيوقيَل : الوافَِرةُ الَكأِل التي لم 

 : وَعلَتْه قَُشْيرة. ُمَدوِّ  وماءٌ 

 : اتََّهَمهُ ؛ عن أَبي َزْيٍد ، لُغَةٌ في الَهْمِز. أَْدواهُ و

ً  وقاَل األْصمعيُّ : يقاُل َخال بَْطنِي ِمن الطَّعاِم حتى َسِمْعتُ   لَمساِمِعي. َدِويَّا

 َصْدُره ، بالكْسِر : أَي َضِغَن. َدِويَ و

ىو َم الطائُِر في السَّماِء. َدوَّ  الَكْلُب في األرِض. كما يقاُل َدوَّ

 قاَل األَْصمعيُّ : ُهما لُغَتاِن ، وأَْنَكَرها بعٌض.

ى وفي الِمْصباحِ : ك جناَحْيه. َدوَّ  الطائُِر في السَّماِء َداَر في الَهواِء ولم يَُحّرِ

اءٌ  ها :؛ وللذي يَبِيعُ  داويٌّ  : الّدواةِ  ويقاُل لحاِملِ   .ُمدوي ؛ وللذي يَْعملُها : َدوَّ

يُّ و الدَّوُّ و : [دوو] يَّةُ و الدَّّوِ ّوِ اِريّ  الدَّ ار وَدوَّ  .؛ بياِء النِّْسبَِة ؛ ألنَّها َمفاَزةٌ ِمثْلُها فنُِسبَْت إليها كقَْوِلهم : قَْعَسٌر وقَْعَسِرّي ، وَدْهر َدوَّ

اِويَّةُ  ُربّما قالوا :و  لواَو األُولى السَّاِكنَة أَلفاً الْنِفتاحِ ما قَْبلها.، قَلَبُوا ا الدَّ

 قاَل الجوهِريُّ وال يقاُس عليه.

ة : يَُخفَُّف : الفاَلةُ و مَّ  الُمستَِويَةُ الواِسعَةُ البَعيَدةُ األَْطراِف ؛ قاَل ذو الرُّ

ه و  رتي غــــــــــــــــرَي أنــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
فِّ امل  دويف كــــــــــــــــكــــــــــــــــَ

ُض     يـــــــــِر واســـــــــــــــــــــــِ راســـــــــــــــــــــــِ
َ
اِس املـــــــــ (4)بســـــــــــــــــــــــاٌط أَلمخـــــــــح

 

  
اج :  وقال العجَّ

ا َدِوي   وحهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ٌة هلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َدوِّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ِوي      ا هـــــــــــــــــُ راهبـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــِح يف أَق ـــــــــــــــــرِّي ـــــــــــــــــل (5)ل
 

  
اخ :  وأَْنَشَد الجوهِريُّ للشمَّ

هــــــــــــــا و  عــــــــــــــامــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ٍر مَتَشــــــــــــــــــــــــــــ   ن فــــــــــــــح ــــــــــــــَ ٍة قـ ــــــــــــــ   َدوِّي

َدِج     فـــــــاِف اأَلَرنـــــــح ي الــــن صـــــــــــــــــــــاَر  يف خــــِ َمشــــــــــــــــــح (6)كــــَ
 

  
يَت يَّة لَدِوّيِ  قال األزهريُّ : وإنَّما ُسّمِ  الصَّْوت الذي يُْسَمع فيها. َدّوِ

ي وقيَل : ألنَّها  بمن صاَر فيها أَي تَْذَهُب بهم. تَُدّوِ
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ى تَْدِويَةً و  .الدَّوِّ  : أََخَذ في َدوَّ

ى وقاَل األزهريُّ :  في األْرِض ، وهو َذهابُهُ ؛ وأَْنَشَد لُرْؤبة : َدوَّ

ال  الئــــــــــــــــِ ِذُر الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح  َدو   هبـــــــــــــــــا ال يــــــــــــــــــَ

ال و     ُزاًن ُمشــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــِ (7)هــــــــــــو ُيصــــــــــــــــــــــــــاِدي شــــــــــــــــــــــــــُ
 

  
__________________ 

 واملثبت كالصحاح واللسان وصدره :« يُعط  دواء»لسالمة بن جند  برواية  22( من املفضلية 1)
 لي  أبسفي وال أقىن وال سغرٍ 

 .«ربينها»ويف اللسان « ربيبة دأايت»وفيه :  155/  1( ديوانه ط بريوت 2)
 .«عنيت»اللسان وابألصر ( عن 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 ( اللسان والتهذيب ا ويف األساس ا بدون نسبة ا وبرواية :5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هبــــــــــــــــــــــــــــــــــا دوي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ل  دوي

 لـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــن يف حـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــاهتـــــــــــــــــــــــــا دوي   

  

 ( اللسان والصحاح.6)
 ( اللسان والتهذيب وفيهما : شران مثائاًل.7)
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 أَي َمرَّ بها يَْعني العَْيَر وأُتُنَه.

ل ذلك. َدّوِ َدوِّ  لُغَةٌ فاِرِسيَّة ، كان الساِلُك فيها يقوُل لصاِحبِه الدَّوَّ  قُْلُت : وَوَجْدُت في بعِض الدَّواِوين أَنَّ *   ، أَي أَْسرع أَْسرع ، فتأَمَّ

 بَلَد. : د الدَّوُّ و

حاحِ : أَْرٌض ِمن أَْرِض العََرِب.  وفي الّصِ

 َء َحدُّها أَْربَع لَياٍل. على الجادةِ أَْرٌض َمْلساُء ال َجبََل فيها وال َرْمَل وال شيوقاَل نَْصر : بيَن البَْصَرةِ ومكَّةَ 

البَْصرةِ ُمتَياِسَرةً إذا وقال األَْزهِريُّ َمِسيَرةُ أَْربَع لياٍل ِشْبهُ تُْرٍس خاِويةٌ يُساُر فيها بالنُُّجوِم ويخاُف فيها الضالُل ، وهي على طِريِق 

 مكَّةَ. أَْصعَْدَت إلى

ةُ و  ِمن َوراء الجحفَِة بستَِّة أَْمياٍل ؛ قالَهُ نَْصر. بهاٍء : ع ، الدَّوَّ

 ، وقد تُْهَمز. : أَثَُر األُْرُجوَحةِ  ( 1)الدَّْوَداةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةُ   ِمن األَْعالِم. دوَّ

 : اسُم َمْوِضع. األْدواءُ و

 ، كَسحاٍب. الدَّهاءُ و ، بالفتْحِ ، الدَّْهيُ  ي : [دهي]

أْي. قاَل الجوهِريُّ : الَهْمزةُ فيه ُمْنقلبَةٌ ِمن الياِء ال ِمن الواِو ؛  النُّْكُر وَجْوَدةُ الرَّ

حاحِ. الدَّهاءو الدَّْهي يقاُل : رُجٌل داِهيَةٌ بَيِّنُ   ؛ كما في الّصِ

 . (2)األََدبُ   :الدَّْهيُ و

،  َدِهيَ  وقد كعَِميَن. َدِهينَ  من َدهٍ و، كقاٍض وقُضاةٍ ؛  ُدهاةٍ  ِمن قْومٍ  فداهٍ  ، َدُهونَ و ُدهاةٌ  ج أَي ُمْنَكٌر بَِصيٌر باألُُموِر ؛ : داِهيَةٌ و داهٍ  رُجلٌ و

ً  ، كَرِضيَ   .َدهاَءةً و َدهاءً و يَْدَهى َدْهيا

 ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. الدُّهاةِ  : فَعََل فِْعلَ  تََدهَّىو

ً و هاءِ  نََسبَه إلى بالتَّْشديِد كما هو َمْضبُوٌط هكذا : َدهَّاهُ و َدهاهُ َدْهيا  .الّدِ

ل ذلك. التَّْدِهيَة وليس فيه الدَّهاء وَدَهْوتُه نََسْبتُه إلى َدَهْيتُه والذي في الُمْحَكم والتكملَِة :  ، فتأَمَّ

 .الدَّواِهي ، والَجْمعُ  ، وهي األْمُر العَظيمُ  بداِهيَةٍ  صابَهأَو عابَهُ وتَنَقََّصه ، أَو أَ 

حاحِ :  الدَّْهر : ما يُِصيُب النَّاَس ِمن َعِظيِم نَُوبِه. َدواِهي وفي الّصِ

، هكذا هو في  َدْهواءُ و َكم ؛ قَْولهكما في الُمحْ  أَْدهياءُ  ؛ هكذا في النسخِ والصَّوابُ  أَْدِهيَةٌ  ج ؛ عن أَبي َعْمرو ؛ ، كغَنِّيِ : العاقِلُ  الدَِّهيُّ و

 .(3)، كبَُصراء  ُدَهواءُ  النسخِ على َوْزن َحْمراء وهو َغلٌَط والصَّواُب :

 ألنَّه يَْفَجأُ باألَْخِذ والفَتْك. : األَسدُ  الدَّاِهيو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ً  .َمْدِهيٌّ  فهو َدهاهُ َدْهيا

 .َدَهْيت وإذا َختَْلت عن أَْمٍر يقاُل :

 : هي الشَّديَدةُ ِمن َشدائِِد الدَّْهر. الدَّْهياءُ و
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يت : ّكِ  ، هو تَْوكيٌد لها. َدَهتْه داِهيَةٌ َدْهياءُ  وقاَل ابُن الّسِ

 كَرِضَي ؛ كذا في خالَصِة الُمْحَكم. َدِهيَ  : لُغَةٌ في َدَهى يَْدهى َدهاءً و

 .َدْهيَاوان وُهما

 : ما أَصابََك. َدهاكَ  وما

 ؛ وأْنَشَد ابُن ِسيَده في تْركيِب قرن : بالداِهيَةِ  : اإلصابَةُ  الُمَداهاةُ و

ٌ  و  لــــــــــــِ فــــــــــــح وحَم مــــــــــــُ ٍة داهــــــــــــ  هبــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــَ يــــــــــــَ  داهــــــــــــِ

هــــــــــا     ُزومــــــــــُ رٌي بــــــــــعــــــــــوراِت اخلصــــــــــــــــــــــــوِم لــــــــــَ (4)َبصــــــــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ويف التكملة : وَدو ُة : من األعالم. وسينبه عليها الشارح يف املستدركات.« ورُجرٌ »( قبلها يف القاموس. وقد سقطت من الشارح : 1)
 ومثلها يف اللسان.« واإلرحبُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 2)
 ( عل  هامش القاموس عن الشارح : كفقراء.3)
 بدون نسبة.« مادة قرن»( اللسان 4)
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ً  َوَجَدهُ  أَْدهاهُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :  .َداِهيا

 ، بالفتْحِ ، أَي َضْخٌم ؛ قاَل : َدْهيٌ  وقاَل أَبو َعْمرو : يقاُل َغْربٌ 

رُي و  ـــــــــــــــِ ب ٌ  كـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ل ٌي غـــــــــــــــَ رحُب َدهـــــــــــــــح ـــــــــــــــغـــــــــــــــَ  ال

وُر و     فـــــــــــــــُ ه يــــــــــــــــَ َذلـــــــــــــــِ وح ُض مـــــــــــــــن هـــــــــــــــَ وح (1)ا ـــــــــــــــَ
 

  
 بُن كْعِب ِمثَال عم. َدْهيُ  وقال ابُن حبيٍب : في مذحج :

ْوا  ، كُسَميّة. ُدَهيَّة وقد َسمَّ

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

ً  : َدْحَرَجهُ ، يَُدْهديه َدْهداةً  الَحَجر َدْهَدى  .فتََدْهَدى تََدْهَديا

 : الخراء الُمْستَديُر الذي تدهديه الجعُل. الّدْهديةُ و

مِّ  ُدْهِويَّةُ و َداِهيَةٌ َدْهواءُ و : [دهو]  َشديَدةٌ جّداً. : أَي ، بالضَّ

ّكيت :ُمْقتضى ِكتَابَته باألَْحمر  ، وهو توكيٌد  َدْهواءُ و ِداِهيَةٌ َدْهياءُ  أَنَّ الجوهريَّ أَْهَملَةُ ، وليَس بل َذَكره في الذي َسبََق ، فنقََل عن ابِن الّسِ

 لها.

 ، بالفتِْح : من أَيَّاِمهم. َدْهوٍ  يَْومُ و

 قاَل نَْصر : هو َمْوِضٌع بالحجاِز.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ُر.: النّكْ  الّدْهوُ 

 : أََصْبته به. َمْدهوٌّ  فهو َدَهْوتُه َدْهواً 

 ؛ عن اللْيِث. الّدهاءِ  نََسْبتُه إلى َدَهْوتُهو

. َدْي َديْ  : [ديا]  : أَْهَملَهُ الَجوهِريُّ

أَْعرابيٌّ ُغالَمهُ وَعضَّ أَصابِعَهُ  َربَ ؛ نَّص ابن األَعرابّيِ : فضَ  ( 2)ما كاَن للنَّاِس ُحداٌء ، وَضَربَ ووقاَل ابُن األَعرابّيِ : دي أَْصُل الحَداِء ، 

؛ كذا في النُّسخِ وهو َغلٌَط والصَّواُب  ، أَراَد يا يََدْي ، فَساَرت اإِلبُِل على َصْوتِه ، فقاَل له : اْلَزْمهُ وَخلََع عليه ( 3)َدْي َديْ  فََمَشى وهو يقولُ 

 فهذا أَْصُل الُحداِء. األعرابّي ؛ (4)عليه ، كما هو نَصُّ ابِن  134: 

ل َمْن َسنَّ الُحَداء مضُر بُن نزاٍر ، َسقََط عن بَعيٍر فوثيت يَُده ، وكان أَْحَسن ا ْوض وغيِره : أَوَّ  لناِس َصْوتاً ، فكانَ ونقََل شْيُخنا عن الرَّ

 َرِب.يَْمشي َخْلَف اإِلبِل ويقوُل وا يََداه يَتَرنَُّم بذلَك ، فأَْعنَقَت اإِلبُِل وَذَهب كاللُها ، فكاَن أَْصل الُحداِء عْنَد العَ 

فكاَن أَْصل الُحداِء ؛ ومثله في وفي فتْحِ الباِري للحافِِظ ابِن َحَجر : أَنَّ عْبداً كاَن لمضر َضَربَه مضر على يَِده فأَْوَجعَه ، فقاَل : يا يََداي ، 

يِريَّة.  أَْكثَر الدَّواِوْين اللّغَِويَّة والّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ٌ  دياى رُجلٌ   ، على فَْيعَل وفَْيعَلة : بهما َداٌء ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. َدياية ، واْمرأَة

 املعجمة مع الواو والياء فصل الذال
 : َطَرَدها وساقَها. َذأْواً  ، كَسعَى وَدعا ، يَْذُؤوهاو يَْذآها اإِلبِلَ  َذأَى يو : [ذأي]

 وهنا قد خالََف في اْصِطالِحه إْذ لم يتقدَّم له في الفتْحِ اْصِطالحِ.
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 نََكَحها. : َذأْواً  المرأَةَ  َذأَىو

يت ، وهي حجازيَّةٌ. َذَوى ، لُغَةٌ في يَْذأَى َذأَواً  البَْقلُ  َذأَىو ّكِ  : أَي َذبُل ؛ نَقَلَهُ الجوهِريُّ عن ابِن الّسِ

 ؛ هكذا في النُّسخِ. : الَمْهُزولَةُ من الغَنَم (5) الذَّأَْواةُ و

__________________ 
 والتصحيح من املصادر.« . هو ذلة.. غلف »( اللسان والتهذيب والتكملة ا ويف األصر 1)
 َرَب.( يف القاموس : َفضَ 2)
 .«َديح »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 3)
 قوله : كما هو نص ابن األعرايب ا عبارته كما يف التكملة : وصحح أبداً ا وخلض عليه. ا ه فتبمر.»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
أحَوةُ »( يف القاموس : 5)  ومثلها يف التكملة واللسان.« والذ 
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ل ذلك. (1): الشَّاةُ الَمْطروَدةُ  ةُ الذَّأْوَ  والذي في الُمْحَكم :  ؛ عن ثَْعلَب ، فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَدَعا : َمرَّ َمّراً َخِفيفاً َسِريعاً ؛ وقيَل : ساَر سيراً َشديداً. َذأَى يَْذُؤو َذأْواً 

ً و  : َطَرْدتُه. َذأَْيتُه َذأَيا

 : السَّْيُر الشَّديُد. الذَّأْيُ و

 المصنُِّف بالياِء والواِو ، ولم يَْذكر إالَّ ما فيه الواو ، وهو َغريٌب منه. وقد أَشارَ 

ً  البَْقل َذأَى وَذَكَر ابُن األعرابّيِ ِمن َمصاِدرَ  ً و َذأًىو َذأْيا  ، كعُتِّيِ ، وكلُّ ذلَك أَْهَملَه المصنُِّف. ذُئِيّا

ْيِر. ِمْذأًى وفََرسٌ   ، كِمْنبٍَر : َسريُع السَّ

ّمِ والَكْسر. :لم يشر لها بواٍو وال بياٍء ، والصَّحيُح أَنَّها يائيَّةٌ ؛ وهو ذُْبيانُ  : [ذبي]  بالضَّ

 قاَل ابُن األَعرابّيِ : رأَْيُت الفصحاَء يَْختاُروَن الَكْسر ؛ كذا قالَهُ ابُن الّسمعاني.

م أَْكثر عن ابِن األْعرابّي.ورأَْيُت في الُمْحَكم ما   نَّصه الضَّ

ّمِ ؛ بُن بَغَيض بِن َرْيِث بن  ذُْبيانُ  من قَْيس ، وهو قَبيلَةٌ  وفي التَّهذيِب : قاَل أَبو عبيَدةَ : قاَل ابُن الَكْلبي : كاَن أَبي يقوُل بالَكْسر وَغْيُره بالضَّ

 حاحِ ؛ وهو أَُخو َعْبس.َغَطفاَن بِن َسْعِد بِن قَْيِس َعْيالَن ، كما في الّصِ 

ة بِن َعْوِف بِن َسْعِد بنِ  منهُم النَّابغَةُ ِزياُد بُن ُمعاِويَةَ  وهما قَبيلَتاِن أَْيضاً ؛ ، وقد تقدََّمْت  ذُْبيان بِن ضباِب ابِن جابِِر بِن يَْربوعِ بِن غيِظ بِن مرَّ

 تَْرَجَمتُه في نبغ.

ل : أنَّه لم يشر لها بَحْرٍف ، وهي يائيَّةٌ كما تقدََّم. والثَّاني : لم يَْذكر أَْصل َمْعنى موٍر :وقد أَغفَل المصنِّف في هذه التَّْرجمة عن أُ   ذُبيان األَوَّ

ا الَجوهِرّي ، رِحَمه هللاُ تعالى ، فقد َشَرَط في كتابِه أَْن ال يَْذكر إالَّ ما َصحَّ   العََرِب. عْنَده ِمن لُغَةِ في اللّغةَ تِْبعاً للَجْوهِرّي ، أَمَّ

، انتََهى. فله عْذٌر  ِذْبيان ، ويقالُ  ذُْبيان ونقَل األزهريُّ في كتابه ما نَّصه : ما َعِلْمتُني َسِمْعت فيه شيئاً من ثِقٍَة َغْير هذه القَبيلَة الَمقُول لها

ى كتابَهُ البَْحر الُمِحيط يأتي فيه بما َدّب ودَ   بَِقيَّةُ الَوبَِر ؛ عن ُكراعٍ. الذُّْبيانُ  َرج ؛ ففي الُمْحَكم :فيه واِضٌح بِخالِف المصنِّف فإنَّه َسمَّ

بيانُ وقاَل ابُن ِسيَده : ولْسُت منه على ثِقٍَة ، والذي َحَكاه أَبو عبيٍد : الذُّوباُن   .الذِّ

 َشفَته إذا ذبلَْت. َذبَتْ  ِمن قَْوِلهم ذُْبيان وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسُب اْشتِقاق

ي أَنَّ قاَل بُن سِ  ْضه. َذبَتْ  يَده : وهذا يُقَّوِ  ِمن الياِء لو أَنَّ ابَن ُدَرْيٍد لم يَُمّرِ

اء ، زاَد وهو واِحٌد ؛ ونَقَلَه أَبو هالٍل ال عَْسكري في ُمْعجمه عن أَبي * قُْلُت : وهذا الذي َعزاهُ ابُن ِسيَده إلى ُكراع قد نَقَلَه األزهريُّ عن الفرَّ

 عبيٍد : هكذا.

 الشَّعَُر على ُعنُِق البَعيِر ومشْفِره. ( 2)الذُّْبيانُ  أَبو َعْمرو :وقاَل 

 ، إالَّ في بيِت كثيٍِّر : ( 2)الذُّْبيانُ  وقال َشِمٌر : ال أَْعِرفُ 

 (3)َمريش بذبياِن الس بيب تليُلها 
 وقاَل أَبو َوْجرة :

ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاِء حــــــــــــــــــىت  َي الــــــــــــــــــرّن ض َأهنــــــــــــــــــِ َربــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــَ  تـ

ــــــــــــاِء     ــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــي ــــــــــــفــــــــــــا ذب ــــــــــــفــــــــــــا وق (4)ق
 

  
 يَْعني عيراً وأُتُنه سمن وسمّن حتى أنسلن عقة الشتاء.
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 * قُْلُت : الذي أَْوَرَده َشِمٌر في بيِت كثيٍِّر قد َرواهُ ابنُ 

__________________ 
 .«الشاة املهزولةقوله : الشاة املطرودة ا الذي يف اللسان عن امكم : »( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 عن أيب عمرو وِشر.« الذئبان« : »22/  15ذاب »( يف التهذيب 2)
 برواية : 23/  2( ديوانه 3)

 عســــــــــــــــــــــــــــــــــوف أبجـــــــــــــــــــــواز الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــال محـــــــــــــــــــــرييـــــــــــــــــــــة 

هــــــــــــا     مــــــــــــريــــــــــــش بــــــــــــذيــــــــــــبــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــر تــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــُ

  

 .«نف  ونفا ذئبان الشتاء»وفيه  22/  15( التهذيب 4)
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ِدمِي الياء عل  الباء وذكَره يف َعحىن بَعيحِنه. ِسيَده بتقح
 َتركيِب ذ   ب وذََكَر هذا امل

اة بهذا االْسِم ، فمنهم في ربيعَةَ بِن نزاٍر : بُن  ذُْبيانُ  بُن ِكنانَةَ بِن يشكٍر ؛ وفي ُجَهْينَةَ : ذُْبيانُ  الثَّالُث : أَنَّه بِقَي عليه ِذْكر بَْعِض القَبائِِل الُمَسمَّ

ا التي في األَ  َدةِ ؛ َضبََطه الَهْمدانيُّ هكذا.رشدان بِن قَْيس ؛ وأَمَّ  ْزد فهي بتْقِديم الياِء على الموحَّ

 َشفَتُه : إذا َذبلَْت ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. َذبَتْ  الَّرابع : بَِقيَْت عليه كلماٌت ِمن هذا التَّْركيِب منها :

. َذبَىو  الغَديُر : اْمتأَلَ ؛ َذَكَره ابُن الَكْلبي عن بعِض مشايِخه ؛ ونَقَلَهُ األزهِريُّ

. يَْذُحوهاو يَْذحاها اإِلبِلَ  َذحاو : [ذحو]  : أَْهَملَهُ الجوهِريُّ

 ولو قاَل : كَسعَى وَدعا كاَن أَْوفَق الْصِطالِحه كما َمرَّ ِمراراً.

 اَحها َذْوحاً ، وهو َمْقلوٌب منه.، كذ ساقَها َعنِيفاً ، أَو َطَرَدها

 المْرأَةَ : جاَمعَها. َذحاو

 ، كَذاَح. ( 1)أَْسَرعَ   :َذحاو

. الذَّْحيُ  ي : [ذحي]  : أَْهَملَهُ الجوهِريُّ

ً  ، وقد ( 2)أَن يُْطَرَق الصُّوُف بالِمْطَرقَةِ  وهو  .َذحاهُ ذحيا

يحُ  َذَحتُْهمُ و ً  الّرِ  يتذروَن به ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. : أَصابَتُْهُم وليَس لهم منها ِستْرٌ  تَْذَحى َذْحيا

ياُح ، أَي تَْنسفُها ؛ كما في التْكِملَِة. تَْذحاها : األَْرُض التي ال شجَر بها الَمْذحاةُ و  الّرِ

يُح الشَّي َذرتِ و : [ذرو] تْهُ و  ؛؛ وهذه عن ابِن األعرابّيِ  أَْذَرتْهُ و تَْذُروه َذْرواً  ءَ الّرِ  وفي التَّْهذيِب : َحَملَتْه فأَثاَرتْهُ. : أَطاَرتْهُ وأَْذَهبَتْهُ. َذرَّ

حاحِ :  َطيَّْرتُه وأَْذَهْبته ؛ قاَل أَْوُس : َذَرْوتُه وفي الّصِ

ِه  ـــــــــــــــِ د ان ب ا َذَر  حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ن َرٌم مـــــــــــــــِ قـــــــــــــــح  ِإذا مـــــــــــــــُ

َرِم     قـــــــــــــح َر مـــــــــــــُ ا انُب آخـــــــــــــَ نـــــــــــــ  رَت مـــــــــــــِ مـــــــــــــ  (3)ختـــــــــــــََ
 

  
يُح َطيََّرتْهُ ؛ وأَْنَكرَ  َذَرتْهُ  اَل أَبو الَهْيثم :وفي التَّهذيِب : ق ِء أَْلقَْيتَه ؛ قاَل َء عن الشيالشي أَْذَرْيت بمْعنَى َطيََّرتْه ؛ وقاَل : إنَّما يقالُ  أَْذَرتْه الّرِ

 ابُن أَْحمر :

تح بــــــــــه  فــــــــــَ رِي إذا َعصــــــــــــــــــــــــَ ذح ٌر تــــــــــُ خــــــــــُ نــــــــــح  هلــــــــــا مــــــــــُ

وحأِم     ـــــــــَ ـــــــــرت حِب تـ ســـــــــــــــــــــــاٍف مـــــــــن ال فح (4)َأهـــــــــايَب ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
.  قاَل : وَمْعناهُ تُْسِقُط وتَْطَرح ، والُمْنُخُل ال يْرفَُع شيئاً إنَّما يُْسِقط ما َدقَّ ويُْمِسُك ما َجلَّ

ياح. (5) (َوالّذاِرايِت َذْرواً ) قاَل : والقُْرآُن وَكالُم العََرِب على هذا ؛ قاَل تعالى :  ، أَي الّرِ

. هو بنَْفِسه َذراو  : أَي َسقََط ؛ نَقَلَهُ الجوهِريُّ

يح : يَْذُروها َذْرواً  الِحْنَطةَ  َذراو  ، َرواهُ ِشمٌر عن ابِن األعرابّي. نَقَّاها في الّرِ

تْ   هي : أَي تََخلََّصْت ِمن تبنِها. فتََذرَّ

 ِمن غيِر إبانٍَة. َء : َكَسَرهُ الشَّي َذراو

 في َعْدِوِه ؛ وَعمَّ به بعُضهم. أَْسَرعَ  : َذْرواً  الظَّْبيُ  َذراو

 : اْنَكَسَر. َذْرواً  نابُه َذرا ، وقيَل : َسقَطَ  : َذْرواً  فُوهُ  َذراو
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مِّ  ذُراَوةُ و ة تَْفتَُحه ؛ النَّْبِت ، بالضَّ يُح. والعامَّ  ما اْرفَتَّ من يابِِسه فطاَرْت به الّرِ

ي لطَّعاِم عْندَ ما َسقََط من ا أَْيضاً :و  وَخّص اللَّْحياني به الِحْنَطةَ ؛ قاَل ُحَمْيد بُن ثوٍر : التََّذّرِ

__________________ 
عل  أهنا من القاموس ا والعبارة مضروب عليها بنسخة املؤلف ا أفاده عل  « ذحا»والشارح سها عن لفظة « وذحا : أسرع»( يف القاموس : 1)

 هامش القاموس.
رََع.( عل  2)  هامش القاموس عن نسخة : وَذَح  : َأسح
/  2ومثله يف املقايي  « فينا»واملثبت كالصــــــــــــحاح ا ويف اللســــــــــــان  ختمرت فينا وإن مقرم برواية : 122( ديوان أوىل بن حجر ط بريوت ص 3)

 والتهذيب. 352
 ( اللسان.4)
 ( سورة الذارايت ا اآية األوىل.5)
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اٌر و  بــــــــــــ  َد   (1)عــــــــــــاَد خــــــــــــُ يــــــــــــِه الــــــــــــنــــــــــــ  قــــــــــــِّ  ُيســــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــد رُجح     وج ال ُه اهلــــــــــــــــــُ جــــــــــــــــــُ نحســــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ  ُذراَوًة تـ

  
. *كالذُّرا : أَي َسقََط ، ءِ ِمن الشي َذرا ماو  بالضّمِ

ّمِ والكْسِر : أَْعالهُ.الشَّي ذُْرَوةُ و  ُء ، بالضَّ

. الذُّرا وَرَوى التَّقيُّ الشمني في شْرحِ الشَّفاِء : أنَّه يُثَلَُّث ، والَجْمعُ   ، بالضّمِ

 أَي بيض األَْسِمنََمِة. ، «الذَُّرا أُتي بإبٍِل ُغرِّ »الحِديُث : ومنه 

 .«كّلِ بَعيٍر َشْيطانٌ  ِذْرَوةِ  على»في حِديٍث آخر : و

ْيتُهاو حاحِ. َعلَْوتُها وهي أَْعلَى السَّنَام ، الذَّْرَوة ، أَي تََذرَّ  وفََرْعتها ؛ كما في الّصِ

ْيتُه تَ و  وَرفَْعُت ِمن أْمِره وشأنِه ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ لُرْؤبَة : : َمَدْحتُه ْذِريةً َذرَّ

ا  مــــــــــــَ تــــــــــــَ يب َأن ُيشــــــــــــــــــــــــــح دًا أُذّرِي َحســــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــــح  عــــــــــــَ

مــــــــــــــا     غــــــــــــــَ لــــــــــــــح ج  الــــــــــــــبـــــــــــــــَ اٍر ميــــــــــــــَُ د  ِر هــــــــــــــَ دح (2)هبــــــــــــــَ
 

  
ْيتُ و  تُراَب الَمْعِدِن : َطلَْبُت َذَهبَه. َذرَّ

 الذََّهَب ؛ وفي نسخٍة : فيه الذََّهَب.وفي الصَّحاحِ : َطلَْبُت منه 

حاحِ : األَْليَتَْين ، ، بالكْسِر : أَطراُف األَْليَةِ  الِمْذَروانِ و  لَُهما. بِال واِحدٍ  ، وهو نَّص أَبي عبيَدةَ ؛ وفي الّصِ

، ألنَّ الَمْقصوَر إذا كاَن على أَْربَعَِة أَْحرٍف  ِمْذريَانِ  التَّثْنيةِ لقيَل في  ِمْذَرى قاَل أَبو عبيٍد : وهو أَْجَوُد القَْولَْين ألنَّه لو كاَن لهما واِحٌد وقيلَ 

 (3)، وهو قَْوُل أَبي عبيَدةَ نَقَلَهُ الجوهريُّ في ِسياِق َكالِم أَبي عبيًد  الِمْذَرى ، أَي الواِحُد ، أَو هو يُثَنَّى بالياِء على كّلِ حاٍل ِمْقلًى وِمْقلَيان.

انِقَةُ  قاَل :  ناحيَتُها. والرَّ

أِْس : ناِحيَتاهُ  الِمْذَروانِ و  كالفَْوَدْين. من الرَّ

حاحِ عليهما  من القَْوِس : ما يَقَُع عليها الِمْذَروانِ و  وال واِحَد لهما. َطَرُف الَوتَِر ِمن أَْعلَى وأَْسفَلَ  : (4)، وفي الّصِ

 ؛ وقاَل الُهَذليُّ : ِمْذَرى وقاَل أَبو َعْمرو : الواِحدُ 

ــــــــــــــ   َرَوي عــــــــــــــل ذح ِة املــــــــــــــِ افــــــــــــــَ ــــــــــــــ  ت ِ  هــــــــــــــَ جــــــــــــــح  عــــــــــــــَ

مـــــــا ح     ٍة يف الشــــــــــــــــــــِّ عـــــــَ جــــــَ راَء ُمضــــــــــــــــــــح فــــــح ــــــِن صــــــــــــــــــــَ (5)ب
 

  
داً  : إذا جاءَ  ِمْذَرَوْيهِ  يَْنفُضُ  فالنٌ  جاءَ  في المثَِل :و  ؛ قاَل عنتَرةُ يَْهُجو ُعماَرةَ بَن زياٍد : باِغياً ُمتََهّدِ

هـــــــــــا  َرَويـــــــــــح ذح َك مـــــــــــِ تـــــــــــُ ُ  اســـــــــــــــــــــــــح فـــــــــــُ نــــــــــــح َوِدَ تــــــــــــَ  َأحـــــــــــح

يِن     لــــــــــــَ ــــــــــــُ تـ قــــــــــــح ــــــــــــَ مــــــــــــارَا لــــــــــــتـ (6) فــــــــــــهــــــــــــا َأان ذا عــــــــــــُ
 

  
 يُريُد يا ُعماَرةُ.

. الِمْعَزى : اْشتََهِت الفَْحلَ  اْستَْذَرتِ و ْت ؛ نقَلَهُ الجوهِريُّ  ، مثْل اْستََدرَّ

حاحِ. ذَُريٌ  ، بضّمِ ففتْحٍ ، أَو ذَُروٌ  أَْصلُها َمْعروٌف ، ، َكثُبٍَة : َحبٌّ م الذَُّرةُ و  بالياِء والهاُء ِعَوض ؛ كما في الّصِ

 ، ويقاُل له أَْرَزن. ذَُرةٌ  وللجماَعةِ  ذَُرةٌ  وفي التْهذيِب : يقاُل للواِحَدةِ 

 وقاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما قََضْينا على ما لم تَْظهر ياُؤه ِمن هذا الباِب بالياِء لَكْونِها الماً.

، َكتََب عنه َعْبُد هللِا  األَْفِريقيُّ  بِن ِزياِد بِن أَْنعمَ  خاِلُد بُن عبِد الرحمنِ  بََطه الحافُِظ بكْسِر الراِء وتَْخِفيِف الياِء ؛؛ وضَ  ، كالسَّْعيِ  الذَّْريِ  أَبوو

ل َمْولوٍد ُوِلَد في اإلْسالِم بها ، َسِمَع  أَباهُ وأَبا َعْبد الرحمِن الحبلّي وبْكر بُن يوُسَف التنيسّي ، وأَبوه أبو خالٍد عبُد الرحمِن قاِضي أَْفِريِقيَة أَوَّ

 بن
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__________________ 
 .«وعاد خباز»( يف اللسان : 1)
 كذا وابلقاموس : كالذ ر .  (*)
 والتهذيب والتكملة ا قا  الصاغاين : وبا املشطورين مشطوران و ا :« هبذر هذار»واللسان والصحاح وفيها  184( ديوانه ص 2)

ــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاس وال   مــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا ال  ــــــــــــــــــــامل ال

 مل أز  عــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــرض قــــــــــــــــــومــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــرمحــــــــــــــــــاو    

  

 واألصر كالتهذيب.« أيب عبيدة»( يف الصحاح : 3)
 ا أي ما يقض عل  املوضعا.« املوضعا»ابلتثنية كما يف الصحاح التهذيب تعود إىل « عليهما»( قوله 4)
والبيت يف اللســـان والتهذيب وفيهما « صـــفراء»بد  « زوراء»برواية يف شـــعره ا  185/  2( البيت ألمية بن أيب عائذ اهلذد ا ديوان اهلذليا 5)
 .«قا  اهلذد»
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح والتهذيب..« .. حود»برواية :  43( ديوانه ط بريوت ص 6)
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 وهٍب ؛ َتَكل موا فيه ا ُتويف ســـــــــنة ســـــــــواَدَة وَعبحد الرمحِن بن راِفٍض الت نوخي قاضـــــــــي أَفحريقَيَة ؛ وعنه الثـ وحري  وابُن هليَعَة وابنُ 
َره ا ويقوُ  هو ُمقارب ا ِديِث ا وله قص ة مض  156 مذي  : رأَيحُت الُبخارِي يـَُقوِّي أَمح ا وقد نيف عل  املاَئِة ؛ وقاَ  الرت 

َنحصور ذََكرها ايقوت يف تـَرحمجة أَفحرِيَقَيَة يف ُمعحَجمِه.
 َأيب َجعحفٍر امل

ْبط السابِق ، َرَوى عن زيِد بِن أَْرقم. الَحْضرميُّ  َذْري عليُّ بنُ و  ، هو أَْيضاً بالضَّ

، هذا هو َجدُّ خاِلِد ابِن عبِد الرحمِن الذي قَدم ِذْكُره ؛ وَشْعبان لَقَُب حسَّان بِن َعْمرو بِن قَْيِس بَْطن ِمن  الشَّْعبانيُّ  بِن محمدٍ  َذْري أَْنعَُم بنُ و

ل.ِحْميَر ، وقد َرَوى عنه ا  ْبنُه زياٌد الَمْذكور ؛ وسياق المصنِِّف سياُق َمْن ليَس له دربة في ِعْلم النََّسِب ، فتأَمَّ

ثوَن.  ُمحّدِ

فَِة. بالمدينَةِ  (1): جاَء ِذْكُرها في حِديِث ِسحر النبّيِ َصلَى هللا عليه وسلّم ، وهي بئٌْر لبَني ُزَرْيق  َذْروانَ  بِئْرُ و  المشرَّ

اءِ أَو هو ذُو أَْروا ثِْين. وقيَل بتَْحِريِكِه أََصحُّ  ، وقد تقدَّمِت اإلشاَرةُ إليه في النوِن ؛ َن ، بسكوِن الرَّ  عْنَد المحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ى : الَخَشبَةُ التي الِمْذَرىو الِمْذراةُ   بها ، وهي َخَشبَةٌ ذاُت أَْطراٍف تُنَقَّى بها األَْكداُس. يُذَرَّ

ْيته لفتْحِ : ما، با الذَّراو  كالنَّفَِض اسٌم لَما تَْنفُُضه. َذرَّ

 : الِكنُّ وقال األْصمعيُّ : هو كلُّ ما اْستَتَْرَت به. الذَّراو

 ، أَي في َكنَِفِه وِستِْره وِدْفئِه. َذراهُ  يقاُل : أَنا في ظّلِ فالٍن وفي

 .، أَي الطَّبيعَة الذَّرا وقاَل أَبو زْيٍد : إنَّ فالناً الكريمُ 

ىو  ، ِكالُهما : اْستََكن. اْستَْذرىوبالحائِِط وغيِرِه ِمن الريح والبَْرِد  تََذرَّ

تِ و حاحِ : تََذرَّ بالشََّجَرةِ : اْستََظلَْلُت بها وصْرُت في  اْستَْذَرْيت اإِلبُِل : أََحسَِّت البَْرَد فاْستَتر بعُضها ببعٍض ، أَو اْستَتََرْت بالِعضاِه. وفي الّصِ

 دْفئِها.

 بفالٍن : اْلتَجأُْت إليه وِصْرُت في َكنَِفه ، انتََهى. اْستَْذَرْيتُ و

. الذَِّريَّةُ و ْيِد ؛ عن ثَْعلَب ، والدَّال أَْعلَى ، وقد َمرَّ  ، كغَنِيٍَّة : الناقَةُ الُمْستَتَر بها عن الصَّ

 ، كِغنّيِ : ما اْنَصبَّ من الدَّْمعِ. الذَِّريُّ و

 .تُْذِريه إْذراءً  العَْيُن الدَّْمعَ  أَْذَرتِ  وقد

 َء بالسَّْيِف َضَربَه حتى َصَرَعهُ.الشي أَْذَرىو

ْمي من غيِر  يُْذِري والسيفُ   قَْطع.ضِريبَتَه : أَي يَْرمي بها ؛ كذا في الُمْحَكم ؛ وفي التْهذيِب : به ؛ وقد يُوَصُف به الرَّ

اهُ و ْمح : قَلَعَهُ ؛ هذه عن ُكراعٍ. َذرَّ  بالرُّ

 الدابَّةُ راِكبَها : َصَرَعتْه. أَْذَرتِ و

 عن فََرِسِه : َصَرَعهُ. فأَْذراهُ  وَطعَنَه

ْرعِ.الشي أَْذَرْيت وقاَل أَبو الَهْيثم :  َء إذا أَْلقَْيته كإْلقائَِك الَحّب للزَّ

 نابَه : َكَسْرته. َذَرْوتو

يَّةُ و الذَّْروُ و  : َخلَقَُهم ؛ لُغَةٌ في الَهْمَزةِ. َذراُهم َذْرواً و،  الذََّرى الذُّّرِ
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 األَْكداِس َمْعروفَةٌ. تَْذريةُ و

ْيت وقاَل أَبو َزْيٍد : ةً وفي اإِلبِل ؛ : وهو أَ  تَْذِريةً  الشاةَ  َذرَّ ن تَُجزَّ ُصوفَها وتََدَع فَْوَق َظْهِرها شيئاً منه لتُْعَرَف به ؛ وذلك في الضأِن خاصَّ

.  نقلَهُ الَجوهِريُّ

وا للشَّْولِ  ا يِلي َمَهّب الش َذَرى ويقاُل : َسوُّ ماِل يُْحظُر به على اإِلبِِل ، وهو أَْن يُْقلَع الشََّجُر ِمن العَْرفَجِ وغيِرِه فيُوَضُع بعُضه فوَق بعٍض ممَّ

 في َمأْواها.

ىو ج منهم في تََذرَّ اهم : أَي تََزوَّ ْروةِ  بَني فالٍن وتَنَصَّ  والناِصيَِة ؛ نقلَهُ الجوهِريُّ عن األْصمعّي ، أَي في أَْهِل الشََّرف والعاَلِء. الذِّ

يَّة وفي  َق ،هللاُ الَخلْ  َذَرأَ  أَْقواٌل ثالثَةٌ : قيَل : ِمن الذُّّرِ

__________________ 
 ابلذا  املعجمة.« ذري »( عن ايقوت ا وابألصر 1)
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ُله ُذرحِوي ة وقيَر فـُعحِلي ة من الذ رِّ.  فرتَ  َ حزه حَنحو روية وبرية ؛ وقيَر : َأصح
وايَة َذراو يح الَهِشيم : أَي َسَرَدها. َذْرو الّرِ  الّرِ

 : أَي ثَْرَوةٍ ، وهي الِجَدةُ والماُل ، وهو ِمن باِب االْعتِقاِب الْشتِراِكِه في الَمْخرج. َذْروةٍ  وهو ذُو

ٌث. ذرة ومحمُد بُن عبِد هللِا بِن أَبي  ، ُمحّدِ

 ، ُكسَمّيِ ، تابِعي. ذَُرّيِ  والحلحاُل بنُ 

 إزالَةَ النُّفُوَر.والغارِب ، يُراُد به التَّأَنِيس و الذروةِ  وفي الَمثَِل : ما زاَل يفتُل في

 أَي َطَرفُه وَحواِشيَهُ. «ِمن القَْولِ  َذْروٌ  بَلَغَنِي عن علّيِ »قوُل ُسلَْيمان بن ُصَرد : ومنه إلى فالٍن : اْرتَفََع وقََصَد ؛  ذراو

 : َجبٌَل باليمِن في ِمخالِف ريمة ، وقد َصعَْدته. َذْروانو

ةَ بِن َعْوٍف ؛ قالَهُ نَْصر.: موضٌع في ِدياِر َغَطفاَن بأْكنافِ  َذْرَوةُ و   الحجاِز لبَني مرَّ

 وأْيضاً : قَْريَةٌ بِمْصَر.

 : بَْطٌن ِمن العلويين باليََمن َمساِكنُهم أَْطراف واِدي حبيا. َذْروةٍ  وبنُو

ىو  َحبّاً : لَقَُب رُجٍل ذُِكَر في ح ب ب. َذرَّ

َحه ، والدَّال أَْعلَى. تَْذِريةً  رأَْسه َذرىو  : سرَّ

 بُن ُجحفَةَ : شاِعٌر. ْرَوةُ ذَ و

 ، بالكْسِر ، شاِعٌر أَْيضاً. ِذْرَوةَ  وَعْوُف بنُ 

 وعروةٌ وعصمةٌ إذا كانْت خصيبَةً خصباً يَْبقى. َذرَوةٌ  وأَْرضٌ 

 : ِجباٌل كثيَرةٌ ُمتّصلَةٌ لبَني الحاِرِث بِن بهثَةَ بِن ُسلَْيم. ذرهو

 ٌء.ٌء َدفِيأي ِدف َذْرٌي َذِريٌ  ويقاُل :

 .ذْرَوتُه الَجَمُل : طالَتْ  أَْذَرىو

 : االْسُت. الَمْذَرويةُ و

 : اْستَعاَذ بملٍك. أَْذرىو

 : سيُف األْخنَِس بِن شهاٍب. ذروانو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  الحبَّ ونحَوه َذَرْيتُ  يحُ  َذَرتْهو،  ِذْريا ً  الّرِ  ، وهي لغةٌ ، والواُو أَْعلَى. َذْريا

 َء : أَْلقَْيته.الشي َذرْيتُ و،  (1)الريُح  تَْذِريهِ  وفي حرِف ابِن َمْسعود وابِن عبَّاس

 ها قُُصوٌر ، كيَف وقد أَشاَر إليها الَجوهِريُّ وغيُرهُ.وإهماُل المصنِِّف إيَّا

. الذَّاِغيَةُ  ي : [ذغي]  : أَْهملهُ الجوهِريُّ

ْعناءُ  وهي : اَغةُ الرَّ  من النِّساِء. الَمضَّ

بّيِ ؛ قالَهُ ابُن األعرابّيِ.  والغاِذيَةُ : يافوُخ الصَّ
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 : أَْهَملَهُ الجوهِريُّ والجماَعةُ. أَْذقَى فََرسٌ و : [ذقو]

ْخُو األَْنِف ، وهيو ْخُو األُذُِن الّرِ  .َذْقواءُ  هو الّرِ

ل هذه مع ِسياق المصنِِّف. َذقواءُ  وَرَمَكةٌ  أَْذقَى ونَصُّ التّْكملِة : فََرسٌ  ْخُو الرانُِف األُذُن ، فتأَمَّ  ، وهو الّرِ

ً و كعُلُّوِ ؛ كما في الُمْحَكم ؛ تَْذكو ذُُكّواً  النَّارُ  َذَكتِ و : [ذكو] َمْخشريّ  ، وهذه بالمدِّ  َذكاءً و بالقَْصِر ؛ وعليه اْقتََصَر الَجوهِريُّ ؛ َذكا  عن الزَّ

 َوْحده ، وَدِليلُه

حاحِ : اْشتَعَلَْت ؛ ؛ اْشتَدَّ لََهبُها ، عن ابِن ِسيَده : اْستَْذَكتْ و؛  َذكاؤها الحِديُث في ِذْكِر الناِر : قََشبَني ِريُحها وأَْحرقَني ،  َذِكيَّةٌ  وهي وفي الّصِ

 بالتَّخفيِف على النََّسِب ؛ وأَْنَشَد ابُن سيَده :

ا  فــــــــــــوحــــــــــــَ نــــــــــــح بــــــــــــًا مــــــــــــَ َن مــــــــــــنــــــــــــه هلــــــــــــََ حــــــــــــح فــــــــــــَ نـــــــــــــح  يـــــــــــــَ

ُدوحـــــــــــا     قـــــــــــح يـــــــــــًا مـــــــــــَ ر  ال ذَكـــــــــــِ عـــــــــــًا يـــــــــــُ مـــــــــــح (2)لـــــــــــُ
 

  
 : أَْوقََدها. أَْذَكاهاو َذكَّاها تَْذِكيةً و

 به. تَْذُكو وفي الُمْحَكم : أَْلقَى عليها ما

حاحِ :  َرفَْعتُها. َذكَّْيتُها وفي التَّْهِذيِب والّصِ

__________________ 
 «.َتْذُروهُ » والقراءة : 46( سورة الكهف ا اآية 1)
 ( اللسان.2)
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 وفي الِمْصباحِ : أَتَْمْمُت َوقُوَدها.

ّمِ  الذُّْكَوةُ و  به. َذكَّاها ما : (1)، بالضَّ

 ْلقى عليها ِمن َحَطٍب أَو بَعَر.وفي التَّهذيِب : ما يُ 

 وإْطالُق المصنِِّف يَْقتَِضي أَنَّه بالفتْحِ وليَس كذلَك.

 .(2)، وهذه أَْيضاً بالضّمِ  كالذَّْكيَةِ 

 قاَل ابُن ِسيَده : األخيَرةُ من باِب َجبَوُت الَخراَج ِجبايةً.

 ْقصوراً ، عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ قاَل أَبو ِخراٍش :، مَ  كالذَّكا الَجْمرةُ الُمْلتَِهبَةُ  أَْيضاً : الذُّْكَوةُ و

وحٌم كــــــــــــــــــــبن  أُوارَُه و  ــــــــــــــــــــَ ر  لــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا يـ   ــــــــــــــــــــَ

ويـــــــــُر     ُروِي طـــــــــَ ـــــــــفـــــــــُ ِم ال اِر مـــــــــن جنـــــــــَح ـــــــــنـــــــــ  (3)ذَكـــــــــا ال
 

  
 .كالذَّكاةِ  وفي الُمْحَكم :

 ُسْرَعةُ الِفْطنَِة. ، كَسحاٍب : الذَّكاءُ و

حاحِ : ِحدَّةُ الفُؤاِد ؛ زاَد   غيُرهُ : بُسْرَعِة إْدراِكِه وفِْطنَتِه.وفي الّصِ

 وفي الِمْصباحِ : ُسْرَعةُ الفَْهم.

اغُب : عبَر عن ُسْرَعِة اإلْدراِك وِحدَّةِ الفَْهم  ، وذلَك كقَْوِلهم : فالٌن شْعلَةُ ناٍر. بالذَّكاءِ  وقاَل الرَّ

 ُر :ُسْرَعةُ اْقتِراِح النَّتائجِ ؛ وقاَل الشاعِ  الذَّكاءُ  وقال العضد :

َد    لـــــــــــــــــــــو مل حيـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــ 

ه ذَكــــــــــــــــــــــــــــاُ ه    َرقــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــــــــح

  
ل ؛ ، كَرِضَي وَسعَى وَكُرمَ  َذِكيَ  وقد على فَِعيٍل ،  َذِكيٌّ  فهو يَْذُكو َذكاءً و يَْذَكى ؛ الثالثَةُ عن ابِن ِسيَده ، واْقتََصر الَجوهِريُّ كغيِرِه على األوَّ

نُّ من العُُمرِ   :الذَّكاءُ و .األْذكياءُ  وقد يُْستَْعمُل في البَِعيِر ، والَجْمعُ  اج  الّسِ  .َذكاءٍ  فُِرْرُت عن : (4)؛ ومنه قْوُل العجَّ

حاحِ. الذَّكاءَ  وبَلَغَِت الدابَّةُ  نَّ ؛ كما في الّصِ  : أَي الّسِ

ُد في الكاِمِل : . الذَّكاءُ  وقاَل المبّرِ ّنِ  تماُم الّسِ

. الذَّكاءُ  ِء ، فمنهفي اللّغَِة ُكلِّها تَماُم الشي ( 5)الذَّكاءِ  وقال األزهِرييُّ : أَْصلُ  ّنِ ّنِ والفَْهِم ، وهو تَماُم الّسِ  في الّسِ

ة ؛ قاَل زهيٌر : الذَّكاءُ  وقاَل الَخليُل : ّنِ أْن يأْتي على قُُروِحه َسنَةٌ وذِلَك تماُم اْستِتْماِم القُوَّ  في الّسِ

ُدوا  هـــــــــــــَ تــــــــــــــَ ه إذا اجـــــــــــــح لـــــــــــــُ َفضـــــــــــــــــــــــــــّ ِه نــــــــــــــُ  عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــح

ـــــــــــــــذ كـــــــــــــــاُء     ـــــــــــــــه وال نِّ مـــــــــــــــن (6)متـــــــــــــــاُم الســـــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
ّمِ َغْيَر َمْصروفٍة : الشَّمسُ  ، ذُكاءُ و ؛ قاَل ثعلبَة بُن  تَْذُكو النارُ  َذَكتِ  طاِلعةً ُمْشتَقَّة من ذُكاءُ  َمْعرفَة ال تَدُخلُها األَِلُف والالُم ؛ تقوُل : هذه بالضَّ

 ُصعَير يَِصُف ظِليماً :

َد مــــــــــــا  عــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــدًا بـ ي ــــــــــــِ اًل َرث قــــــــــــَ ــــــــــــَ را ثـ ذَكــــــــــــ  ــــــــــــَ ــــــــــــت  ف

ِر     هـــــــــــا يف كـــــــــــافـــــــــــِ تح ذُكـــــــــــاُء ميـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــح (7)أَل
 

  
ْبُح. أَي مع الضّمِ : ، بالمدِّ  ذُكاءَ  ابنُ و  الصُّ

 وتاَرةً حاِجباً لها فقيَل حاجُب الشمِس.قاَل الراغُب : وذلَك أنَّه تاَرةً يُتَصوُر الّصْبح اْبناً للشمِس ، 
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ْبحِ ابنُ  حاحِ والتَّْهذيِب : يقاُل للصُّ  ألنَّه ِمن َضْوئِها ؛ قاَل ُحَمْيد : ذُكاءَ  وفي الّصِ

ِر  جــــــــــــــح الِج الــــــــــــــفــــــــــــــَ بــــــــــــــِ َوَرَدتح قــــــــــــــبــــــــــــــر انــــــــــــــح  فـــــــــــــــَ

ِر و     فـــــــــــــــح ٌن يف كـــــــــــــــَ (8)ابـــــــــــــــُن ذُكـــــــــــــــاَء كـــــــــــــــامـــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 القاموس ابلفتح.( ضبطت ابلقلم يف 1)
 ( يف القاموس ابلفتح ا واملثبت ابلضم كالتهذيب.2)
 .«الفروع»ويف الصحاح واللسان « من فيح الفروي»برواية :  119/  2( ديوان اهلذليا 3)
 ومثله يف الصحاح.« ا جاج»( يف اللسان : 4)
 ويف اللسان الذكاء كاألصر. يف التهذيب ا« الذكاة»وفيما سيبيت كله « الذكاة»( يف اللسان والتهذيب 5)
 واألساس ا ويف اللسان والتهذيب : إذا اجتهدوا. 258/  2كاملقايي    يفضله إذا اجتهدا عليه برواية : 11( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
ء ا : ولي   ميد عل  هذا الروي شـــي ( الرجز  ميد األرقرت كما يف الصـــحاح ا واللســـان والتهذيب بدون نســـبة. والتكملة ا قا  الصـــاغاين8)

 وإلا هو لبشري بن النكث ا والرواية :
 وردته قبر أفو  النسر
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 : الذَّْبُح. التَّْذِكيَةُ و

 إْخراُج الحراَرةِ الغَِريِزيَِّة لكْن ُخّص في الشَّْرعِ بإِْبطاِل الحياةِ على َوْجٍه ُدوَن َوْجه ، ويدلُّ على هذا االْشتِقاقِ  التَّْذِكيَةِ  قاَل الراغُب : حقيقَةُ 

 قَْولهم في الَميِِّت خاِمٌد وهاِمٌد ، وفي الناِر الهاِمَدةِ َميِّتَةٌ.

ه أَي إذا ذُبَِحْت ذُبَِح. َذكاةُ  الَجنِينِ  َذكاةُ  وُل :؛ ويقاُل : ُهما اْسماِن ، والعََرُب تق الذَّكاةِ و كالذَّكا  أُّمِ

ه ، فحِذَف الُمْبتدأُ الثاني إيجازاً لفَْهم المْعنى. َذكاةُ  الَجنِيِن هي َذكاةُ  وفي الِمْصباح : أَي  أُّمِ

ه َخَطأ. َذكاةَ  وقاَل المطرزي : النَّْصُب في قْوِله :  أُّمِ

؛ قاَل : وأَْهُل  َذكاتُه أن يُْدِرَكها وفيها بَِقيَّةٌ نَْشُخُب معها األْوداُج ، وتَْضَطرُب اْضَطراَب الَمْذبوِح الذي أُْدِركَ  ْذِكيَةالتَّ  وفي التَّهِذيِب : ومْعنَى

 حالِة ما ال يَُؤثُِّر في حياتِِه الذَّْبُح.لذلَك ، وتأْويلُه أَن يصيَر في  َذكاةَ  الِعْلم يقولون : إْن أَْخَرَج السبُُع الِحْشَوةَ أَو قََطع الَجْوَف فَخَرَجْت فال

 .َذِكيٌّ  يقاُل : َجْديٌ  كغَنِّيِ : الذَّبيُح.و

ا ذكو قاَل ابُن ِسيَده : وإنِّما أثبت هذه الَكِلماِت في الواِو وإْن كاَن لَْفُظها الياء ألنَّا َوَجْدنا فعدم ، وقد  ذكي على ما اْنتََظمه هذا الباب ، وأمَّ

 ناِدٌر. الذَِّكيَّةَ  َذَكْرُت أنَّ 

ُجلُ  َذكَّى يقاُل :و  .ُمَذكّ  ، فهو أََسنَّ وبَُدنَ  ، أَي تَْذِكيَةً  الرَّ

يوقاَل ابُن ِسيَده :   ٍء ، وَخصَّ بعُضهم ذات الحافِِر ، وقيَل : هو أن يُجاِوَز القُُروَح بَسنٍَة.أَْيضاً : الُمِسنُّ ِمن كّلِ شي الُمَذّكِ

ُجل (1) وقاَل الراغُب : ُخصَّ  ى الشيخُ  بالذَّكاءِ  الرَّ ً  لَكثَْرةِ ِرياَضتِه وتَجاِربِه ، وبحَسِب هذا االْشتِقاِق ال يَُسمَّ إالَّ إذا كاَن ذا تَجاِرب  ُمذّكيا

ياضاُت قلَّما تُوَجُد إالَّ في الّشيوخِ لُطوِل عمِرهم اْستُْعمل ا كانِت التّجارُب والّرِ  فيهم. الذَّكاءُ  وِرياضياٍت ، ولمَّ

ي ، الواِحدُ  التي أَتى عليها بعَد قُروِحها َسنَةٌ أَو َسنَتانِ  : العتاُق الَمسانُّ  من الَخْيلِ  الَمذاِكيو  ، مثُْل الُمْخِلِف من اإِلبِِل. ُمَذّكِ

ياتِ  ومنه الَمثَُل : َجْريُ  يالُمذَ  ؛ وقيَل : الَمذاِكي َجْريُ  ؛ ويُْرَوى : (2)ِغالٌب  الُمَذّكِ  ِمن الَخْيِل الذي يَْذَهب ُحْضُره ويَْنقَِطُع. ّكِ

يحِ ِشدَّتُها ِمن طيٍب أَو نَتٍَن. الذَّكاءِ  ؛ وأَْصلُ  : ساِطٌع ِريُحه َذِكيَّةٌ و ذاكٍ و َذِكيٌّ  ِمْسكٌ و  في الّرِ

 قاَل ابُن األْنباِري : والِمْسُك والعَْنبر يَُذكَّران ويَُؤنَّثان ؛ قالَهُ أَبو هفان.

ثٍَة ؛ (3)؛ وفي التكِملَِة بالتَّْشِديِد  ، كُمْحِسنَةٍ  ُمْذِكيَةٌ  ةٌ سحابَ و ةٍ  لُمَحّدِ ةً بعد مرَّ  أُْخَرى. َمَطَرْت َمرَّ

 ؛ كما في الُمْحَكم. َذْكوانةٍ  : ِصغاُر السَّْرجِ ، َجْمعُ  الذَّكاِوينُ و

 ، َمْشهوٌر. َراِوي ابِن عاِمرٍ  : الُمْقِرئُ  َذْكوانَ  ابنُ و

 في بالِد قَْيس. : َمأَْسَدةٌ  َذْكَوةُ و

 وفي الُمْحَكم : قَْريةٌ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الَحْرَب : أَْوقَْدتُها. أَْذَكْيتُ 

ُتمْ )وقولُه تعالى :   .َذكاتَه ، َمْعناه ما أَْدَرْكتُم (4) (ِإاّل ما ذَكَّي ْ

 : اسُم قَبِيلٍَة من ُسلَْيم. َذْكوانُ و

األَْصبهانّي عن أَبي بْكٍر أَْحَمَد بِن موَسى التَِّميمّي ؛ وأَْيضاً َجدُّ أَبي َجْعفٍر  الذَّْكوانيّ  وأْيضاً : َجدُّ أَبي بكٍر محمِد بِن أَْحمَد بِن عبِد الرحمنِ 

ثُوَن.الَهْمدانّي ثِقَ  الذَّْكوانيّ  الُحَسْين بِن حفص (5)أَْحَمَد بِن  ه أَبو محمٍد عبُد هللِا بُن الَحَسِن بِن حفص ، محّدِ ه ؛ وابُن َعّمِ  ة َرَوى عن َجّدِ
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__________________ 
 ( يف املفردات : ُحظي.1)
 والغالء ابلكسر أمد جري الفرس وشوطه.« غالء»( ويرو  : 2)
 ضبرت قلم.« كمحسنة»( كذا والذي يف التكملة املطبوع 3)
 .3ا اآية ( سورة املائدة 4)
 ( يف اللباب : أمحد بن  مد بن ا سا.5)
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 .َذْكوانَةٌ  َشَجٌر ، الواِحَدةُ  الذَّْكوانُ  وقاَل ابُن األعرابّيِ :

 الفَْحُل على األُتُن : اْشتَدَّ عليها. اْستَْذَكىو

. اْنَطلََق في اْستِْخفاءٍ  : اْذلَْولَى اْذِليالءً  ي : [ذلي]  ، نقلَهُ الجوهِريُّ

 وَكذلَك تََذْعلََب تََذْعلُباً ؛ كما في التَّهذيِب.

 ؛ قاَل الشاِعُر : َذلَّ واْنقادَ  في الُمْحَكمو

يــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــِ ل وح ــــــــــــــــَ ل ذح دََع مــــــــــــــــُ ر  اأَلجــــــــــــــــح  حــــــــــــــــىت تــــــــــــــــَ

َر إىل اجلــــــــــــادِع     ــــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــــح ُ  ال مــــــــــــِ ــــــــــــَ ت ــــــــــــح ل ــــــــــــَ (1)يـ
 

  
 فالٌن : اْنَكَسَر قَْلبُه. اْذلَْولَىو

 قال ِسْيبََوْيه : ال يُْستَْعمل إالَّ َمزيداً.

 وقال ابُن ِسيَده : قََضْينَا عليه بالياِء لَكْونِها الماً.

ً  اْذلَْولَىو  ، نقلَهُ األْزهريُّ عن أَبي ماِلٍك. الذََّكُر : قاَم ُمْستَْرِخيا

 نُه فَعَْوَعل ، وقيَل فَعَْلعَل ، وَسيَأْتي الَكالُم عليه في ق ط و.، قيَل : وزْ  َمْذلُولٍ  : أي َذلَْولَى رُجلٌ و

ماُت فقُِلبَْت إْحَداُهنَّ ياًء كما قالوا تََظنَّى وأَْصلُه تََظنَّن. : تَواَضعَ  تََذلَّىو  ، وأَْصلُه تََذلََّل ، فَكثَُرِت الالَّ

َطَب ، كَسعَى َذلَىو ً  الرُّ َطَب أَي يَْجنِيه يُْذلي ؛ هكذا في النُّسخ ، والذي في التكملِة : َظلَّ  معه ( 2)ىفانَذلَ  َجناهُ   :يَْذاله َذْليا معه ؛  فيَْنَذلي الرُّ

ه ، فِعباَرةُ المصنِِّف فيها قُُصوٌر ظاِهٌر. يَْذلى وَضبَطَ   رباعيّاً بخّطِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٌء.: أَْسَرَع َمخافَةَ أْن يَفُوتَه شي اْذلَْولَى

 أي أْسَرْعُت. ، «حتى رأَْيُت وْجَهه فاْذلَْولَْيتُ » َمة ، رِضَي هللاُ تعالى عنها :حِديُث فاطِ ومنه 

 فَذَهَب : إذا َولَّى ُمتَقاِذفاً. اْذلَْولَىو

. وَظلَّ يُ  ُمْذلَْولٌ  وِرشاءٌ   ْذلي الطَّعاَم : أي يَْزَدِرُده ، ويُْهَمز أَْيضاً.: إذا كاَن ُمْضطِرباً ؛ نقلَهُ األزهريُّ

 مثْلُها ، كما في التْكِملَِة. متذليةٌ و: قد أَْدَرَك رْعيُها أَْقَصى َمداهُ ؛  منذليةٌ  وأَْرضٌ 

 الَحَرَكةُ. ، كَسحاٍب : الذَّماءُ  ي : [ذمي]

وحِ في الَمْذبوحِ. حاحِ : بِقيَّةُ الرُّ  وفي الّصِ

َك. يَْذَمى َذماءً  ، كَرِضيَ  بُوُح ،الَمذْ  َذِميَ  قدو  إذا تحرَّ

حاحِ َمْضبوط كَرَمى يَْرِمي بهذا المْعنى ، ومثْلُه في التَّهذيِب ونصه : أَبو عبيٍد : يقاُل ِمن ؛ وقْولُه  َذِمَي يَْذَمى : قد الذَّماءِ  وفي نسخِ الّصِ

اغاني وقاَل :كَرِضَي ،  َك.كرَ  ذََمى لُغَةٌ في هكذا َضبََطه الصَّ  َمى إذا تحرَّ

ٌب.و  قاَل ابُن الجواليقي : هو فاِرِسيُّ ُمعَرَّ

 بَِقيَّةُ النَّْفِس. وهو

 وَذَكَره ابُن ِسيَده أَْيضاً في الُمْحَكم والُمَخصَّص ؛ واألزهريُّ في التَّْهذيِب ؛ وأَْنَشُدوا ألبي ذُوَءْيٍب :

ن  فـــــــــــــــهـــــــــــــــاِرٌب  هـــــــــــــــُ وفــــــــــــــــَ تـــــــــــــــُ ن  حـــــــــــــــُ هـــــــــــــــُ د   فـــــــــــــــبَبـــــــــــــــَ

ُض     جـــــــــــــِ عـــــــــــــح جـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ه َأو ابرٌِ  مـــــــــــــُ (3)بـــــــــــــَذمـــــــــــــائـــــــــــــِ
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 .َذِمَي يَْذَمى ُمْنقَِلبَة عن ياٍء وليَسْت بَهْمَزةٍ كما َزَعَم قَْوٌم بَداللَِة ما َحَكاهُ أَبو عبيٍد من قَْوِلهم الذَّماء قاَل أَبو علّيِ : َهْمزةُ 

ةُ ال : الذَّماءُ  أَو ار بن ُمنْ  قَْلبِ قُوَّ ص وثَْعلَب في مجاِلسِه ، وأَبو علّيِ القاِلي في أَماِليه ، وهو للمرَّ  قذ :؛ وأَْنَشَد ابُن ِسيَده في الُمْحَكم والُمَخّصِ

ٌد  مــــــــــــــاِء وعــــــــــــــائــــــــــــــِ َد الــــــــــــــذ  عــــــــــــــح جِي بـــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــاتــــــــــــــِ

ذح َأان ايفــــــــــُض     نــــــــــِك مــــــــــُ يــــــــــاٌ  مــــــــــِ ي  خــــــــــَ لــــــــــَ (4)عــــــــــَ
 

  
 برة ؛ وبَْعَد أْن لم تَْبق من النَّْفِس إالَّ بَِقيَّةٌ.قاَل البْكِري : يُريُد بَْعَد الك

 لإِلْنساِن. َذماءَ  ما بيَن القَتْل إلى ُخُروج النَّْفِس ، وال الذَّماءُ  وقاَل الميدانّي :

__________________ 
 .«. إىل اخلادع.. األخدع»( اللسان وفيه : 1)
 .«فانذىل معه»( يف القاموس : 2)
 واللسان والتهذيب واألساس. 9/  1ا ( ديوان اهلذلي3)
 ( اللسان.4)
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 ويقاُل : هو ِشدَّةُ اْنِعقاِد الَحياةِ بَْعد الذَّْبح.

 كَرَمى. ، َذَمي يَْذِمي قدو

ِميَّةُ تُصابُ  ، ِكالُهما : الَمْذماةُ و الذَّاِميو  فيَُسوقُها صاِحبُها فتَْنساُق معه ، وقد أْذماها. الرَّ

كةَ  الذََّميانُ و . َكَرَمى وقََدى َذَمى اإِلْسراُع ؛ وقد ، وكَذِلَك القََدياُن ، ، محرَّ اُء ونقلَهُ األزهريُّ  ؛ قالَهُ الفرَّ

 ، كَرِضَي ، ولْسُت منها على ثِقٍَة. َذِمَي يَْذَمى قاَل ابُن ِسيَده : وحَكى بعُضهم

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده عن أَبي حنيفَةَ وأنشد : ِريُحه : آَذتْهُ  َذَمتْهُ و

تح  لـــــــــــــَ بــــــــــــــَ هـــــــــــــا حـــــــــــــَا أَقــــــــــــــح يِن رحيـــــــــــــُ تـــــــــــــح  إيّنِ َذمـــــــــــــَ

عــــــــَ ُ     ُت مــــــــن ذا  أصــــــــــــــــــــــح يــــــــح مــــــــا ال قـــــــــَ ُت لــــــــِ دح  فــــــــكــــــــِ

  
ُجِل بضأنِه  َذَمى وفي التَّهذيِب عن األَْصمعّي : ً  (1)الَحبَِشيُّ في أَْنِف الرَّ  آَذاهُ بذلَك ؛ وأَْنَشَد أَبو َزْيٍد : إذا يَْذِمي َذْميا

َا  مــــــــــــــــِ ذح ــــــــــــــــَ َة ال ت ــــــــــــــــَ ون ــــــــــــــــُ ن ــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَح بـ  اي رِي

ــــــــــــــــن     ري فــــــــــــــــِّ صــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
واِن امل ــــــــــــــــح ــــــــــــــــِت أبَل ئ (2)جــــــــــــــــِ

 

  
ً  ِريُح الِجيفَةِ  َذَمتْهُ  وفي الُمْحَكم :  أََخَذْت بنَْفِسه. َذْميا

 ياٌء وليَسْت بَهْمَزة ما نَّصه فأَّما ما أَْنَشَده أَبو بَْكِر بُن ُدَرْيٍد ِمن قْوِل الراجِز : الذَّماء وقاَل أبو علّيِ الفاِرِسّي بَْعَد ِسياِق َكالِمه في أنَّ َهْمَزة

يــــــــــــــنــــــــــــــا  مــــــــــــــِ ذح َة ال تــــــــــــــَ ونــــــــــــــَ نــــــــــــــُ ــــــــــــــح يـ ــــــــــــــَ  اي رِيــــــــــــــح بـ

رِيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا    فــــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
واِن امل ِت أبَلــــــــــــــــــح ئــــــــــــــــــح  جــــــــــــــــــِ

  
ٍة على أنَّ الَهْمزةَ في البََدلي قد يَقَُع في مثِْل هذا ، وبَْينُونَةُ َمْوِضٌع على َمسافَِة ستِّين فَْرسخاً ليَسْت بأَْصل ، ألنَّ التَْخفيَف  الذَّماء فليَس بحجَّ

يح ال تَْنزعي ْين محمُد بُن ُطولون الصالحي في كتابه الُمعَّرب. َذماَءنا ِمن البَْحَرْين ، وهو َوبِئ فيقوُل أَيَّتها الّرِ  ، ا ه. نَقَلَهُ الشيُخ َشْمس الّدِ

 هِريُّ هكذا عن أبي َعْمرو ، وأَْنَشَد :وأَْوَرَده الَجوْ 

هـــــــا  تـــُ هـــَ كـــح َب نـــَ لـــــــح ي الـــكـــَ مـــِ ذح أَل تـــــــَ َعصـــــــــــــــــح ـــَ تح بـ يحســـــــــــــــــــــَ  لـــَ

ايهـــــــــــا و     دح ـــــــــــَ ك  ث طـــــــــــَ ٍة َيصـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ َدل ـــــــــــح ن ـــــــــــعـــــــــــَ (3)ال ب
 

  
حاح. ما عنده : تَتَبَّْعتُه اْستَْذَمْيتُ و  وأََخْذتُه ؛ كما في الّصِ

 وفي الُمْحَكم : َطلَْبتُه.

 ؛ نَقَلَهُ األزهريُّ ، وهو قَْوُل أبي زْيٍد. تََرَكهُ بََرَمِقهوقََذه و : أَْذماهُ اذماءً و

ائحةُ الُمْنَكَرةُ  ، بالقَْصِر : الذََّمىو  الُمْنتِنَةُ. ، وفي الُمْحَكم : الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالمّدِ : طاَل َمَرُضهُ. َذماءً  الرُجلُ  َذَمى

ٌء تََهيَّأ ؛ ِكالُهما كرِضَي له منه شي َذَمىو
 ، كذا في الُمْحَكم. (4)

ً  العَِليلُ  َذَمى وفي التَّْهذيِب عن األَْصمعي :  .َذماَءهُ  : أََخَذه النَّْزُع فَطاَل عليه َعلَُز الَمْوِت ، فيُقاُل ما أَْطَولَ  َذْميا

حاحِ : يقاُل ُخْذ ِمن فالٍن ما  اْرتَفََع لك. (5)لَك ، أَي  َذَمى وفي الّصِ

لَه أَبو هالٍل العَْسكري في ُمْعجمه. َذماء إذا طاَل َمَرُضه ، هو على التَّْشبيِه إذ ليَس لإِلْنسانِ  الذَّماء وقال شْيُخنا : قْولُهم : فالٌن باقي  كما فَصَّ

يحُ  َذَمتْهُ و ً  الّرِ  قَتَلَتْه ، عن أَبي زْيٍد. َذْميا



18638 

 

يُح إذا طاَرْت إلى رأِْسه. َذَمتْ  وأَْنَكَره أَبو ماِلٍك ، وقاَل :  في أْنِفه الّرِ

لَ  أَْذَمىو اِمي َرِميَّتَه : إذا لم يُِصِب الَمْقتََل فيُْعّجِ  قَتْلَه ؛ قاَل أُساَمةُ الُهَذليُّ : الرَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب واللسان : بُصَنانه.1)
 «.بينونة»ومعجم البلدان  «املصفرينا . ال تذمينا.. اي بئر ويف اللسان : «جئت أبرواح املصفرينا ال تذمينا. ..» ( التهذيب وفيه :2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 فيهما ا والضبرت عنه ا وعن التهذيب.« َذَم »ابألصر ا ويف اللسان ( كذا 4)
 ( يف الصحاح : أي ما ارتفض لك.5)
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ه  لــــــــــَ ــــــــــح بـ ــــــــــَ  َأانَب وقــــــــــد أَمحســــــــــــــــــــــــَ  عــــــــــلــــــــــ  املــــــــــاِء قـ

ُد     َة راصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــ  ي ــــــــــر مــــــــــِ ي ال مــــــــــِ ذح ــــــــــُ ِدُر ال ي ــــــــــح ي ــــــــــَ (1)أُقـ
 

  
ةِ نَفَِسه يُْذبَح فيَْبقى لَْيلَة َمْذبُوحاً مفرى األَْوداجِ ساِكَن الَحَرَكِة ث َذماءً  (2)وِمن أَْمثاِلهم : أَْطول  ّبِ. قاَل المْيدانّي : وذلَك لقُوَّ م يُْطَرُح ِمن الضَّ

َك حتى يتوهَُّموا أَنَّه قد صاَر َحيّاً ، وإن كاَن في العَْين   َميِّتاً.ِمن الغَِد في الناِر ، فإذا قَدَُّروا أَنَّه نََضَج تحرَّ

 من األَْفعى وِمن الُخْنفُساِء. َذماءً  وحكى أَْيضاً : أَْطَولَ 

ِب البِن طولون. الذَّماءُ و  أَْيضاً : َهْشُم الّرأِْس والطَّْعن الجائِِف ؛ نَقَلَهُ الميداني كما في الُمعَرَّ

. َذها َذْهواً و : [ذهو]  : أَْهَملَهُ الجوهريُّ

اي. بَّرَ تَكَ  وقاَل ابُن األعرابّيِ : أي  كأَنَّه لُغَةٌ في َزها بالزَّ

 البَْقُل ، كَرَمى وَرِضَي. َذَوى ي : [ذوي]

يت على األُولى وأَْنَكَر الثَّانية. ّكِ  اْقتََصَر ابُن الّسِ

حاحِ ، زاَد غيُرهُ : وهي لُغَةٌ َرِديئَةٌ.  وقاَل أَبو عبيَدةَ : قاَل يونُُس : هي لُغَةٌ كما في الّصِ

ً و يَْذِوي  ، هكذا في النُّسخِ ولو قاَل كعُتِّيِ كاَن أَْصَرح. ، كُصِلّيِ  يَْذَوى ذُِويّا

ً  وقاَل ابُن ِسيَده في َمْصَدره  .َذاوٍ  فهو َذيّا

 ويَبَِس ، وفي الُمْحَكم : هو أَن ال يُِصيَب ِريُّه أَو يَْضِربَه الَحرُّ فيَْذبَُل ويَْضعَُف. َذبَلَ  أَي

 َذأَى العُوُد. (3)ْهِل بيشه وقاَل اللْيُث : لُغَةُ أ

 : أَْذبَلَهُ. الَحرُّ  أَْذواهُ و

يَخةِ  الذَّواةُ و  ، عن ُكراعٍ َكذا في الُمْحَكم. : قِْشَرةُ الَحْنَظلَِة ، أَو الِعنَبَِة ، أَو البِّطِ

يَخِة ، والَجْمع  .َذوىً  وقاَل أَبو َعْمرٍو : قْشَرةُ الِحْنَطِة والِعنَبَِة والبّطِ

  أنَّ إْهماَل الداِل لُغَةٌ فيه ، والَمْرِوي عن أَبي َعْمرٍو وهو بالذاِل المْعجمِة ال َغْير.وقد تقدَّمَ 

َوىو غارُ  الذِّ الّضعاُف ، ولكنَّه َمْضبوٌط بفتِْح الذاِل َضْبط القَلَم كما في نسخِة الُمْحَكم بخّطِ  ؛ ونَّص ابِن األْعرابّيِ : ، كإلَى : النِّعاُج الّصِ

 األْرموي.

ُجُل : أَي ذلكَ  قْولُهم :و  ، لُغَةٌ أَو لثْغَةٌ. ذائَِك الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قُُشوُر الِعنَِب ، عن ابِن األعرابّيِ. الذََّوى

 مع الواو والياء فصل الراء
ؤيَةُ  : ي [رأي] ّمِ : إْدراكُ  الرُّ ل : بَحَسِب قَُوى النَّْفس : (4)، وذلَك أَْضُرب  الَمْرئي ، بالضَّ التي هي الحاسَّة وما يَْجِري  النََّظُر بالعَْينِ  األوَّ

ا أُْجِري مْجَرى (5) (َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَْيَى هللاُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُهُ )مْجراها ، وِمن األخيِر قْولُه تعالى :  ْؤيَة ، فإنَّه ممَّ بالحاسَِّة ، فإنَّ  الرُّ

 .(6) (َيراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث ال تَ َرْوََّنُمْ ) تَصحُّ على هللِا تعالى ، وعلى ذلَك قَْوله : الحاسَّةَ ال

 أَنَّ زْيداً ُمْنَطلٌق. أََرى والثَّاني : بالَوْهِم والتََّخيّل نَْحو :
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 .(7) (ِإيّنِ َأرى ما ال تَ َرْونَ )والثَّالث : بالتّفَّكر نحو : 

ابع :و  (َوَلَقْد رَآُه نَ ْزَلًة ُأْخرى) ، وعلى ذلَك قْولُه : (8) (ما َكَذَب اْلُفؤاُد ما رَأى)، أَي بالعَْقل ، وعلى ذلك قْولُه تعالى :  بالقَْلبِ  الرَّ

(9). 

__________________ 
واملثبت كرواية اللســـــــــــان « ية صـــــــــــائدعل  الباب قبله أقيدر ال ينمي الرم»يف شـــــــــــعر أســـــــــــامة بن ا ارث برواية :  207/  2( ديوان اهلذليا 1)

 والتهذيب والتكملة.
 .«أبق »( يف األساس : 2)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : بُثينة.3)
 ( انظر املفردات للراغب مادة رأ .4)
 .94( سورة التوبة ا اآية 5)
 .27( سورة األعراف ا اآية 6)
 .48( سورة األنفا  ا اآية 7)
 .11ية ( سورة النجم ا اآ8)
 .13( سورة النجم ا اآية 9)
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ؤيَةُ  قاَل الجوهريُّ :  زْيداً عاِلماً. رأَى بالعَْيِن يتعدَّى إلى َمْفعوٍل واحٍد ، وبمْعنَى الِعْلم يتعدَّى إلى َمْفعولَْين ، يقاُل : الرُّ

اغُب :  دَّي بإلى اْقتََضى مْعنَى النََّظِر الُمؤدَّي إلى االْعتِبار.إذا عدَّي إلى َمْفعولَْين اْقتََضى مْعنَى الِعْلم ، وإذا ع رأَى وقاَل الرَّ

ّمِ ، رأَْيتُه أَراهُ ُرؤيَةً  قَدْ و ً و ، بالضَّ . راَءةً و َرأْيا  ِمثَاُل َراَعٍة ؛ وعلى هذه الثَّالثِة اْقتََصَر الَجوهريُّ

ة الواِحَدةِ إنّما هو َمْصَدرٌ  َرأْيَةً و ةَ الواِحَدةَ فيكونُ  كُرؤيَةٍ  ؛ قاَل ابُن ِسيَده : وليَسِت الهاُء فيها للمرَّ كَضَرْبتُه  رأَْيتُه َرأْيةً  إالَّ أَْن تُريَد المرَّ

ا إن لم تُِردْ   وليَسِت الهاُء للواِحِد. فَرأْيَة كُرؤية َضْربةً ، وأمَّ

ً و مِّ  ، ( 1)ُرؤيانا   ، هكذا هو في النسخ.بالضَّ

ً ووالذي في الُمْحَكم :   ، هذه عن اللْحيانّي وَضبََطه بالكْسرةِ فاْنُظْره. كُرؤيَةِ  : َرأَْيتُه ِرئْيانا

 العَْيِن. ُرؤيَةِ  أَْعنِي ِمن كَرأَْيته : اْستَْرأَْيتُهو اْرتَأَْيتُهو

العَْيِن ، وبعُضهم يَتْرك الَهْمز وهو قِليٌل ،  ُرْؤيَةِ  في اْرتَأَْيتو اْستَْرأَْيتو َرأَْيت نوقاَل الِكسائيُّ : اْجتََمعَِت العََرُب على َهْمز ما كاَن مِ 

تعالى : : وبه نََزَل القُْرآن نحو قَْوِلِه والكاَلُم العالي الَهْمُز ، فإذا جئَْت إلى األَْفعال الُمْستَْقبَلِة أَْجَمَع َمْن يَْهُمز وَمْن ال على تَْرك الَهْمز ، قاَل 

 (5) (َويَ َرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ )؛  (4) (ِإيّنِ َأرى يف اْلَمنامِ )؛  (3) (َفرَتَى اْلَقْوَم ِفيها َصْرعى)،  (2) (َفرَتَى الَِّذيَن يف قُ ُلوِِبِْم َمَرض  )

 ؛ إالَّ تَيَم الّرباِب فإنَّهم يَْهمُزون مع ُحُروِف الُمضارَعِة وهو األْصل.

فأَْبَدَل الَهْمزةَ واواً  ُرؤيَتَك قال ابُن ِسيَده : وفيه َصْنعَةٌ وَحِقيقَتُها أنَّه أَرادَ  .ُرؤيَتِكَ  الحمُد هلِل على ِريَّتَك ، َكنِيَّتَِك ، أَي حَكى ابُن األعرابّيِ :و

اَء لمجاَوَرةِ  َصِحيحاً فقاَل : ُرَويتِك ، ثم أَْدَغَم ألنَّ هذه الواَو قد صاَرْت حرَف علٍَّة بما ُسلِّط عليها ِمن البََدل فقاَل : ُريَّتِ إبداالً  ك ثم َكَسَر الرَّ

 الياِء فقال ِريَّتَك.

آءُ و اٍد : الكثيرُ  ( 6)الرَّ ؤيَةِ  ، كَشدَّ  ؛ قاَل َغْيالُن الربَِعّي : الرُّ

ا وقد َرآها الر اءُ   كَبهن 
ؤيُّ و ؤاءُ و، كُصِلّيِ ،  الرُّ ّمِ ،  الرُّ  الَمْنظر. ، بالفَتْحِ : الَمْرآةُ و، بالضَّ

ل الثَّالثَة ئيُ  وَوقَع في الُمْحَكم أَوَّ  بالَكْسر مضبوطاً بخّط يُوثَُق به. الرَّ

حاحِ : كما تقوُل َحَسنَة الَمْنَظرِة والَمْنَظِر ؛  الَمْرآىو الَمْرآةِ  على َمْفعَلة بفتْحِ العَْين : الَمْنظُر الَحَسُن ، يقاُل : اْمرآةٌ َحَسنةُ  الَمْرآةُ  وفي الّصِ

 العَْين أَي في الَمْنظِر. َمْرآةِ  وفالٌن َحسٌن في

َؤاءُ وعلى باِطنِه. ، أَي ظاِهُره يدلُّ  َمْرآتُه وفي الَمثَِل : تُْخبُِر عن َمْجهولةٍ   ، بالضّمِ : ُحْسُن الَمْنظِر ؛ ا ه. الرُّ

ً  وقاَل ابُن ِسيَده : الِن : ُحْسُن الَمْنَظِر ، والثَّاِلُث ُمْطلقا  َحَسَن الَمْنظِر كاَن أَو قبيحاً. أَو األَوَّ

حاحِ : وقْولُه تعالى :  العَْين ِمن حاِل َحَسنٍَة  رأَتْهُ  ، وهو ما َرأَْيت َجعَلَه من الَمْنظِر من ؛ من َهَمَزه (7) (ُهْم َأْحَسُن َأاثاثً َورِْءايً )وفي الّصِ

 وُكْسَوةٍ ظاِهَرةٍ ؛ وأَْنَشَد أَبو عبيَدةَ لمحمِد بِن نَُميٍر الثَّقفي :

وا  ــــــــــــُ ــــــــــــوَم ابن ُن ي ــــــــــــِ عــــــــــــائ ــــــــــــظــــــــــــ  َك ال ــــــــــــح ت ــــــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــــــاقـ

(8)بــــــــــــذي الــــــــــــرأي اجلــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــِر مــــــــــــن اأَل ِث    
 

  
ا أْن   يكوَن على تَْخفيِف الَهْمز أَو يكوَن ِمن َرِويَْت أَْلوانهم وُجلُودهم ِريَّا : اْمتأَلَْت وَحُسنَْت ، ا ه.ومن لم يَْهمْزه إمَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : ورِئحياانً.1)
 .52( سورة املائدة ا اآية 2)
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 .7( سورة ا اقة ا اآية 3)
 .102( سورة الصافات ا اآية 4)
 .6اآية  ( سورة سبب ا5)
 ( يف القاموس : والر ء اُء.6)
 .74( سورة مرمي ا اآية 7)
 .«بذي الرِّئي»( اللسان والصحاح وفيهما 8)
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 وال شاِهٌد ؛ عن اللْحيانّي لم يَِزْد شيئاً. ُرَؤاءٌ  وما له

 ، اسٌم ال َمْصدر ؛ قاَل ابُن ُمْقبل : : البَهاُء وُحْسُن الَمْنظرِ  التَّْرئِيَةُ و

ا ٍة  أَمــــــــــــ  يــــــــــــَ رحئــــــــــــِ د  تـــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــا حــــــــــــَ  الــــــــــــر َ اُء فــــــــــــفــــــــــــِ

ِم     زحع مــــــــنح إضــــــــــــــــــــــَ بــــــــاِ  الــــــــجي ابجلــــــــِ ثــــــــر اجلــــــــِ (1)مــــــــِ
 

  
 كذا في الُمْحَكم. ؛ ُرْؤيَتَهُ  : اْستَْدَعى اْستَرآهُ و

ُضوَن بَْعد الحْذِف وال الهاُء للتَّْعويض ، وتَْرُكها على أَن ال  دَراِن عن ِسْيبََوْيه ، قاَل :، الَمصْ  إراءً و إراَءةً  إيَّاهُ  أََرْيتُهو ا يُعّوِ ض َوْهٌم ممَّ يعوَّ

 يُعَّوِضون.

 على ِخالِف ما أَنا عليه. أَنِّي أََرْيتُه ، بالكْسِر : ِرئَاءً و َراَءْيتُهُ ُمَراَءةً وَ 

حاح : يقاُل : َبَطرًا َوِرائَء )نَى ، انتََهى ؛ ومْنه قْولُه تعالى : ، على القَْلب ، بمعْ  َرايَاُهم ُمراياةً و،  يُرائِيهم ُمَراَءاةً  فالٌن الناسَ  َراَءى وفي الّصِ
 أنَّهم على ما هم عليه. يرونهم يَْعني الُمنافِِقيَّن إذا صلَّى الُمؤِمنون َصلَّوا َمعَهم (3) (الَِّذيَن ُهْم يُراُؤنَ ) ؛ وقْولُه تعالى : (2) (الّناسِ 

 ويَظنُّوا به َخْيراً ، فالعََمل لغيِر هللِا ، نَعُوذُ باهلِل. ليََروه هو إْظهاُر العََمِل للناِس  الّرياءُ  وفي الِمْصباح :

 الَخْلق َغْفلَة عن الخاِلِق وِعَمايَة عنه ؛ نَقَلَه الَمناوي. ُرؤية الِفْعُل الَمْقصوُد به الّرياءُ  وقال الحرالي :

حاحِ : وفالنٌ  ياءُ  ، واالسمُ  نَ ُمراؤو وقْومٌ  ُمراءٍ  وفي الّصِ  وُسْمعَةً. رياءً  . يقاُل : فَعََل ذاكَ الّرِ

اء عن العََرِب ، قاَل : وقََرأ ابُن عبَّاس : َكَرأَّْيتُه تَْرئِيَةً   .(4)الناس  يرأون ؛ نَقَلَهُ الفرَّ

 ؛ كذا في الُمْحَكم. فََرأَْيتُه قابَْلتُه ؛ ِرئاءً و َراَءْيتُهُ ُمَراَءاةً وَ و

 فِيِه. تََراَءْيتَ  ، كِمْسحاٍة : ما الِمْرآةُ و

حاحِ : التي يَْنُظُر فيها ؛ وثالثُ  اغُب :َمرايا والَكثيرُ  مراء وفي الّصِ  رأَْيتُ  فيه ُصَور األَشياِء ، وهي ِمْفعَلة من تَرى ما الِمْرآةُ  . وقاَل الرَّ

 .(5)اء نَْحِو الِمْصَحف من صحفت ، وَجْمعُها مر

َل الَهْمزةَ قالَ  ( 4)َمراءٍ  وقاَل األْزهريُّ : َجْمعُها  .َمرايا ، ومن َحوَّ

ُجل ، َرأَّْيتُهو  نَْفَسه. عليه ، أَو َحبَْستُها له يَْنُظُر فيها ، الِمْرآةَ  ، أَي : َعَرْضتُها تَْرئِيَةً  ، أَي الرَّ

حاحِ : قاَل أَبو زْيٍد : ُجل َرأَّْيتُ  وفي الّصِ  ليَْنُظر فيها. الِمْرآةَ  إذا أَْمَسْكَت له تَْرئِيَةً  الرَّ

أَْيتُ و بالمّدِ ، الِمْرآة ، أَي فيها تَراَءْيتُ و  ، بالتَّْشديِد. تَرَّ

حاحِ : فالنٌ   أَو في السَّْيِف. الِمْرآةِ  أَي يَْنُظُر إلى َوْجِهه في يَتََراَءى وفي الّصِ

ؤياو  ، وفيها لُغاٌت يأْتي بيانُها في الُمْستدركاِت. في َمناِمكَ  َرأَْيتَه ما ، بالضّمِ َمْهموزاً ، وقد يُخفَُّف ، الرُّ

 َحَسنةً ، وال تُْجَمع. رأَْيُت ُرؤيا وقاَل اللَّْيُث :

 وُرًعى. َكُهًدى ،بالتَّْنوين  ُرًؤى جو، على فُْعلى بِال تَْنِوين ،  ُرؤيا في َمناِمه رأَى وقاَل الَجوهريُّ :

ئِيُّ و ُجلِ  ، كغَنِّيِ ويُْكَسُر : جنّيُّ  الرَّ ُض للرَّ  وضبطه بالكْسِر. ِرئِيٌّ  كهانَةً أَو ِطبّاً يقاُل : مع فالنٍ  يُِريه يَتَعرَّ

 اإِلْنساُن. يَراهُ  وفي الُمْحَكم : هو الِجنُّ 

قاَل  ؟بُظهوِر َرُسوِل هللاِ  َرئِيُّكَ  قاَل لَسواِد بِن قاِرٍب أَنَت الذي أَتاكَ »في حِديٍث : ويُؤلَُف ؛ و فَيَُحبُّ  يَُرى ، أَي جنِّيٌّ  َرئِيُّ  وقاَل اللْحيانيُّ : له

 .«: نعم
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ي به ألنّه َرئِيٌّ  قاَل ابُن األثيِر : يقاُل للتَّابعِ ِمن الجنِّ  ، ِمن قْوِلهم :  أْيالرَّ  لمتْبوِعه ، أَو هو ِمن يَتَراَءى كَكِمّيِ ، وهو فَِعيٌل أَو فَعُوٌل ، ُسّمِ

 ، وقد تُْكَسُر راؤه التِّباِعها ما بَْعدها. رأِْيِهم قْوِمِه إذا كاَن صاِحبَ  َرئِيُّ  فالنٌ 

 ، وبالفتْحِ لغيِرِه. أَو الَمْكُسوُر : للَمْحبُوِب منهم

__________________ 
 ( اللسان.1)
 .47( سورة األنفا  ا اآية 2)
 .6اآية ( سورة املاعون ا 3)
 .142سورة النساء ا من اآية :  (*)
 ( يف اللسان والتهذيب : َمرَائي.4)
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ئِيُّ و يَْعني َحيَّةً  ، «مثل نِْحيٍ  َرئِيٌّ  فإذا»حِديُث أبي سعيٍد الَخْدرّي : ومنه ،  تَْشبِيهاً بالِجنِّّيِ  لإِلْنَسانِ  تَتَراَءى الحيَّةُ العَظيَمةُ  أَْيضاً : الرَّ

. ّقِ  َعِظيمةً كالّزِ

اها ئِّيِ  قاَل ابُن األثيِر : سمَّ  الجنِّّي ألنَّهم يَْزعموَن أنَّ الحيَّاِت ِمن َمْسخ الِجّنِ ، ولهذا َسّموه َشْيطاناً وجانّاً. بالرَّ

ئِيُّ و  ؛ عن أبي علّيِ. الثَّْوُب يُْنَشُر ليُباعَ  بالَوْجَهْين : الّرِ

ً  أَىرَ  : تََراَءْواو  .تََراَءيا ، ولالثْنَْين بعُضهم بعضا

اآلِخر  (2) بُِرْؤيَةِ  ، أَي تَقاَربا وتَقاباَل بحيُث صاَر كلُّ واِحٍد بحيُث يتََمكَّن (1) (فَ َلّما َتراَءا اجْلَْمعانِ )وقاَل الراغُب في قْوِله تعالى : 

 .ُرْؤيَتِه ويتَمكَُّن اآلَخُر من

 العَْين. ُرْؤيَةِ  ؛ عن أَبي حنيفَةَ ؛ وُكلُّه ِمن النَّْخُل : َظَهَرْت أَْلواُن بُْسِرهِ  تَراَءىو

 تََصدَّى ألَراهُ. ، على تَفاَعَل وتَفَعَّل : تََرأَّىولي  تَراَءىو

ُر الُمْسِلُم والُمْشِرُك بل يَتَباَعُد عنه َمْنزلَةً بحيُث أَي ال يَتَجاوَ  كذا في النُّسخ ونَّص الحِديِث : ناَراُهما ؛ ؛ «ناُرُهما تََراَءى ال»في الحِديِث : و

 .َرآها لَْو أَْوقََد ناراً ما

 ؛ قالَهُ أَبو عبيٍد.وفي التَّهذيِب : أَي ال يحلُّ لُمْسِلٍم أْن يَْسُكَن بِالَد الُمْشِركين فيكوُن معهم بقَْدِر ما يََرى كلٌّ منهما ناَر اآلَخِر 

َِّسُم الُمْسِلم بِسَمِة الُمْشِرك وال يَتََشبَّه به في َهْديه وَشْكِله ، وال يَتََخلَُّق بأَْخالقِه ، من قْوِلك وقاَل أَبو الَهْيثم  : ما نَاُر بَِعيِرَك أَي ما : أَي ال يَت

 ِسَمتُه.

ا فَسَّره أَبو عبيٍد ، وزاَد فيه : لمين في داِرهم وإنَّما َكِره ُمجاَوَرة الُمْشِركين ألنَّه ال َعْهَد لهم ولكنَّه يَْنزُل مع الُمسْ  وفَسََّره ابُن األثيِر بنَْحو ممَّ

 وال أَماَن.

 إلى الناَرْين َمجاٌز ِمن قَْولهم داِري تَْنُظر إلى داِر فالٍن ، أَي تُقابِلُها. التَّرائِي قاَل : وإْسنادُ 

ْفع وَمْسَمعٌ  َمْرأَى هو منِّي يقاُل :و ن الظُّروِف الَمْخصوَصِة التي أُْجِريَت ُمْجَرى َغْير الَمْخصوَصة عْنَد ِسْيبََوْيه ، ، وهو مِ  ويُْنَصبُ  ، بالرَّ

 بحيُث أَراهُ وأَْسَمعُهُ. هو منِّي أي السُّيُول ، (3)قاَل : هو مثل َمناَط الثَُّريَّا ودرج 

حاحِ : فالٌن منِّي  لَه.وأَْسَمُع قَوْ  أَراهُ  وَمْسَمع ، أَي حيثُ  بَمْرأَى وفي الّصِ

 ، أَي فيَما تَرى العَْين. العَْينِ  َرأْي زهاؤهُ في : أَي أَْلٍف ، بالكْسرِ  ِرئاءُ  ُهمو

ً و ُرؤيٌ  جاَء ِحيَن َجنَّ  يقاُل :و ً و َرأْيَ و، َمْضُموَمتَْيِن ،  ُرؤيا  ؛ كذا في الُمْحَكم. يَتََراَءْوا َمْفتُوَحتَْيِن : أَي ِحيَن اْختَلََط الظَّالُم فَلَمْ  ، َرأْيا

 نََظْرناهُ. هُ : أي : تَراَءْيناوفي األْمِر  اْرتَأَْيناو

أْيِ  ، اْفتَعَل من اْرتآهُ اْرتِئاءً  وقال الجوهريُّ :  والتَّْدبيِر. الرَّ

أْيِ  القَْلِب أَو ِمن ُرْؤيَةِ  وقاَل ابُن األثيِر : هو اْفتَعَل ِمن َ  اْرتَأَى ، وَمْعنى الرَّ  نَّى ، ا ه.فَكََّر وتأ

 وأَْنَشَد األْزهريُّ :

وِر  ي يف األمـــــــــــــــــُ ئـــــــــــــــــِ رحتـــــــــــــــــَ ُ
هـــــــــــــــــا املـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   َأال أَي

يــــــــاهنــــــــا     بــــــــح مــــــــَ  عــــــــنــــــــَك تــــــــِ و الــــــــعــــــــَ لــــــــُ جــــــــح (4)ســــــــــــــــــــــيــــــــَ
 

  
أْيُ و  ، اسٌم ال َمْصَدٌر كما في الُمْحَكم. : االْعتِقادُ  الرَّ

، أَي  (5) (يَ َرْوََّنُْم ِمثْ َلْيِهْم رَْأَي اْلَعنْيِ ):  عزوجلوقاَل الَّراغُب : هو اْعتِقاُد النَّْفِس أََحد النَِّقيَضْين عن غلبِة الظّنِ ، وعلى هذا قْولُه 

 يظنُّونَهم بَحَسِب ُمْقتَضى مشاَهَدةِ العَْيِن َمثِلَيهم.

 لم يَكسَّر على َغْيِر ذلك. آراءٌ  ج
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 َمْقلُوٌب. أَرآءٌ  الجوهريُّ في َجْمعه : حَكىو

مِّ  وُريٌّ  كأَْرعٍ ، ( 6)أَْريٌ  حَكى اللّْحيانيُّ في َجْمعه :و  بالكْسِر. وِريٌّ  بالضَّ

 بالضم والكسر وصحيح عليه. ُرئي والذي في نَّص الُمْحكم عن اللّْحياني

__________________ 
 .61( سورة الشعراء ا اآية 1)
 ت : من ر ية.( يف املفردا2)
 ( يف اللسان : ومدرج السيو .3)
 ( اللسان والتهذيب واألساس بدون نسبة.4)
 .13( سورة آ  عمران ا اآية 5)
 ( يف اللسان : أرٍء.6)
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 ، قاَل الجوهريُّ : هو على فَِعيٍل مثْل َضأٍن وَضئِيٍن. ، كغَنِّيِ  َرئِيٌّ و

رو قاَل ابُن األثيِر : بَمْعنَى أَْخبِْرني وأَْخبِراني  عْنَد االْستِْخبارِ  ، وهي كلمةٌ تَقُولُها العََربُ  َرأَْيتَُكم وأَ  َرأَْيتَُكما وأَ  َرأَْيتَكَ أَ في الحديِث :  قد تَكرَّ

 أَبَداٌ ، هذا نَّص النهايِة. ْفتُوَحةٌ وأَْخبِروني ، والتَّاُء مَ 

اغُب : يَْجِري يير على بمْجَرى أَْخبِْرني فتَْدُخُل عليه الَكاُف وتُتَْرُك التاُء على حالتِه في التَّثْنِية والَجْمع والتَّأْنِيِث ويَُسلَّط التَّغْ  أََرأَْيتَ  وقاَل الرَّ

رَأَيْ ُتْم ما أَ ُقْل )؛  (2) (رَأَيْ َتُكْم ِإْن َأاتُكْم َعذاُب هللاِ أَ ُقْل )؛  (1) ( هَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ رَأَيْ َتكَ أَ )الكاِف ُدوَن التاِء ، قاَل تعالى : 
 ه.؛ كلُّ ذلَك فيه َمْعنى التَّْنبي (4) (رَأَيْ ُتْم ِإْن َجَعَل هللاُ َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمداً أَ ُقْل )؛  (3) (َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ 

اج وأبي إْسحق هنا َكالٌم فيه تَْحقيٌق اْنُظْره في التَّْهذيِب  اء والزجَّ  تََرْكتُه لُطوِله. (5)* قُْلُت : وللفرَّ

بِ  إلَى فالٍن ، وهي تَر ، أَلَمْ  إلَى كذا تَر لَمْ أَ  تكرر وَكذِلكَ  ثم قاَل ابُن األثيِر : ِء ، وعْنَد تَْنبِيه الُمخاطِب كقْوِله ِمن الشَّي َكلمةٌ تُقاُل عند التَّعَجُّ

 ََلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيباً ِمنَ أَ )،  (7) (ََلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدايرِِهمْ أَ )،  (6) (ََلْ تَ َر ِإىل رَبَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ أَ )تعالى : 
 لَْم تَْعَجب بِفْعِلهم وال يَْنتَه َشأْنُُهم إليك.أَ ، أَي  (8) (اْلِكتابِ 

ي ي لالْعِتباِر ، وقد تقدََّم قِريباً. َرأَْيت وقاَل الراغُب : إذا ُعّدِ  بإلى اْقتََضى َمْعنى النََّظر الُمَؤّدِ

 أَْخلَقُ  أَْن أَْفعَل ذلَك : أَي أَْرأَى وأَنا ، وكذا االثْناِن والَجْمع والُمَؤنَُّث. َمْخلَقَةٌ أَي  وأْن يَْفعَل كذا َكمْسعاٍة : بكذا َمْرآةٌ  هو حَكى اللّْحيانيُّ :و

 وأَْجَدُر بِه.

ئَةُ و يحِ من الَحيواِن. ، كِعَدةٍ : الّرِ  َمْوِضُع النَّفَِس والّرِ

 قاَل اللَّْيُث : تُْهَمُز وال تُْهَمُز.

اغُب : هو العُْضو   الُمْنتَِشر عن القَْلب.وقاَل الرَّ

حاحِ : ئَةُ  وفي الّصِ ، بَكْسِرهما على ما يَطَِّرد في هذا النَّْحو ؛ قاَل الشَّاِعُر  ِرئُونَ وَ  ِرئاتٌ  ج السَّْحُر ، َمْهموٌز ، والهاُء ِعَوٌض ِمن الياِء ، الّرِ

: 

م  هـــــــــُ نــــــــــح ُة مـــــــــِ يـــــــــح ُم حـــــــــىت  أَتـــــــــَ  الـــــــــغـــــــــَ اهـــــــــُ نـــــــــَ ظـــــــــح  فـــــــــغـــــــــِ

م و     بــــــــــــــادًا هلــــــــــــــُ لــــــــــــــواًب وَأكــــــــــــــح ا قــــــــــــــُ يــــــــــــــنــــــــــــــَ (9)رِئــــــــــــــِ
 

  
ِليّته وال في َحّدِ النِّْسبة قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما جاَز َجْمع هذا ونْحوه بالواِو والنوِن ألنَّها أَْسماٌء َمْجهوَدةٌ ُمْنتَقََصة وال يَُكسَّر هذا الضَّ  ْرب في أَوَّ

(10). 

 ؛ نَقَلَهُ الَجوهِريُّ وابُن ِسيَده. ِرئَتَه : أَصابَ  َرآهُ و

اغُب : َضَربَ وقالَ   .ِرئَتَه  الرَّ

ايَةَ و ا حكمه أرييتها كأَْرآها في األْرِض ؛ : َرَكَزها َرأَى الرَّ  ، وهذه عن اللّْحياني ، قال ابن ِسيَده : وهمزه عندي على غير قياس ، وإنمَّ

ْنَد أَْوقَُدهُ فََرأَى هو َرأَىو  بنفسه أي وقد ، وهذا المطاوُع عن ُكراعٍ. الزَّ

 ، وال يقاُل ذلَك إالَّ في الشَّّرِ ؛ قالَهُ َشِمٌر. النَّاَس به العَذاَب والَهالكَ  أََرى أَي كذا وكذا : هللاُ بفاُلنٍ  أََرى يقاُل :و

 ؛ كذا في الُمْحَكم وفي التَّْهِذيِب : َرأٌْس ُمْرأَى ، َكُمْضنًى : َطويُل الَخْطِم فيه تَْصويبٌ  قاَل األَْصمعيُّ : يقاُل :و

ة : مَّ  كَهْيئِة اإِلْبِريِق وأَْنَشدا لذي الرُّ

تح و  بـــــــــــــَ راَن رُكـــــــــــــِّ راَس جنـــــــــــــَح ـــــــــــــح ـــــــــــــرُبَ  أَم ب ال ذح  جـــــــــــــَ

ِف     رحَأايِت الـــــــــــــــر واجـــــــــــــــِ ُ
هـــــــــــــــا ابملـــــــــــــــ يـــــــــــــــ  (11)َأَواخـــــــــــــــِ

 

  
 قال األْزهريُّ : يَْعني أََواِخيَّ األَْمراِس ، وهذا َمثَل.
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__________________ 
 .62( سورة اإلسراء ا اآية 1)
 .47واآية  40( سورة األنعام ا اآية 2)
 .4( سورة األحقاف ا اآية 3)
 .71( سورة القصص ا اآية 4)
 .321. 320/  15( التهذيب مادة رأ  5)
 .45( سورة الفرقان ا اآية 6)
 .243( سورة البقرة ا اآية 7)
 .51و  44وسورة النساء  33اآية ( سورة آ  عمران ا 8)
 ( اللسان واملفردات بدون نسبة.9)
 ( يف اللسان : التسمية.10)
 ويرو  : ابملرئيات.« الزواحف»واللسان والتكملة والتهذيب وفيه :  386( ديوانه ص 11)
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 قاَل ابُن ِسيَده : وهذا ال أَْعِرف له فْعالً وال مادَّةً. (1)كأَنَّها قَواِريُر  ُمْرأَياتٌ  وقاَل نَِصيُر : رؤوس

أْي في اْستَْرأَْيتُه في التَّهذيِب :و  ؛ قاَل ِعْمراُن ابُن حطَّان : شاَوْرتُه ، أَي يُرائِيهِ  ، على فاَعْلته ، وهو َراَءْيتُهواْستََشْرتُه ؛  : أَي الرَّ

ـــــــــنـــــــــا  َت ل لـــــــــح ـــــــــُ نح حنـــــــــن شـــــــــــــــــــــــاَورحانَ  قـ كـــــــــُ  فـــــــــإن نـــــــــَ

يـــــــك     رائـــــــِ ا نـــــــُ يـــــــمـــــــَ ا فـــــــِ نـــــــَ َك لـــــــَ نـــــــح ِح مـــــــِ (2)ابلـــــــن صـــــــــــــــــــــح
 

  
ُجل أَْرأَىو  وتَْدبيٍر. َرأْىٍ و : صاَر ذا عقلٍ  ِإْرآءً  الرَّ

 ٌر.وفيه نَظَ  ِضدٌّ  ، وهو الَحماقَةُ في وْجِههِ  ، وهي (3) آَراُؤه تَبَيَّنَتْ  أَْرأَى إْرآءً  وقاَل األَْزهريُّ :

 .الِمْرآةِ  نََظَر في أَْرأَىو

 وهي لُغَةٌ في َرأَْرأ. الُمَراَءةِ  ِمن تَراَءى وفي التَّْهذيبِ 

 ، وهو التَّابُع. ِمن الِجنِّ  َرئيٌّ  صاَر له أَْرأَىو قال :

ً  َعِملَ  أَْرأَىو  وُسْمعَةً. رئاءً  صالحا

 .ِرئَتَهُ  اْشتََكى : أَْرأَىو قاَل :

َك َجْفنَْيهِ  : أَْرأَىو  بعَْينِه ، وهي لُغَةٌ في َرأْرأ. يُْرئِي تَْحِريكاً َكثيراً ، وهو عند النََّظرِ  ، وفي التَّْهذيِب : بعَْينَْيه ، َحرَّ

 في الفْقِه. بعِض الفُقَهاءِ  َرأْيَ  تَبِعَ  أَْرأَىو

ْؤيا (5)ِزنَة ُرعاهُ ، وهي أَْحاَلُمه ، جمُع  ( 4)ُرَؤاهُ  َكثَُرتْ   :أَْرأَىو  .الرُّ

 ، وقد تقدََّم شاِهُده قريباً. ُمْرأَياتٌ  كُمْضنى ، وهنَّ  ُمْرأَى قالَهُ النَّْصُر ، فهو البَعيُر : اْنتََكَب َخْطُمه على َحْلِقه أَْرأَىو

 ُمْرءٍ  فهي ؛ وكذا الَمْرأَةُ وَجِميُع الَحواِمِل ، في َضْرِعها الَحْمُل واْستُبِينَ  ُرئيَ  َغْيِر الحاِفِر والسَّبُع : ، النَّاقَِة والشَّاةِ ، الحاِمُل ِمن أَْرأَتِ و

 ؛ نقلهُ ابُن ِسيَده. ُمْرئِيَةٌ و

فاُلٌن قالوه بالَجْزم ،  َما تَرَ  لَمْ وإذا قالوا : إنه لخبيٌث و فالٌن وال تَرى ما فالٌن ، رْفعاً وَجْزماً ، ما تَرَ  الوقاَل اللّحيانيُّ : يقاُل إنَّه لخبيٌث و

ْفع ؛ وكذا ُكلّه عن الِكسائي  (6)؛ َحَكاه  بمْعنَى ال ِسيَّما ما ؛ ُكلُّ ذلكَ  تََرى ما ولَوْ  تَرَ  عن ابن األعرابّيِ ؛ وكذا ولَوْ  ما تَرَ وَ وأ  وفالٌن ُكلّه بالرَّ

 ، كذا في التْهِذيِب.

أْيِ  ذُوو  .عنههللارضيالهاِشِمّي ،  العبَّاِس بِن عْبِد الُمطَّلبِ  : لَقَبُ  الرَّ

ب. الُحباِب بِن الُمْنذرِ  أَْيضاً لَقَبُ و  األْنصاِرّي لُقَِّب به يَْوم السَِّقيفَة إذ قاَل : أنَا ُجْذيلُها الُمحكَّك وُعذيقُها الُمَرجَّ

أْيِ  خ التَّيِمّي َمْولى آِل الُمْنَكدر صاِحبُ بُن أَبي عْبِد الرحمِن فرو َربيعَةُ  أَبو ُعثْمانَ و َشْيُخ  يَِزيد ، وهو والقائُِل به ، َسِمَع أَنَساً والسائَِب بن الرَّ

 .136والثَّْوِري وشْعبَةَ ، ماَت َسنَة  ماِلكٍ 

أْي ِهاللُ و  ْحتج به.َكثيُر الَخَطأ ال يُ  ِمن أْعياِن الَحنَِفيَّة بُن يَْحيَى بِن ُمْسلم البَْصريُّ  الرَّ

ا ، عن ثَْعلَب وابِن األْنباِري ؛ وهي لُغاٌت في الَمدينَِة التي بَناها  َرأَى ، وَساَء َمنْ  َرأَى ، بالضّمِ ، وَسرَّ َمنْ  َرأَى ُسرَّ َمنْ و ، وَساَمرَّ

 .«س ر ر»في  الُمْعتصُم العبَّاسي ، وقد ذُِكَرتْ 

أْي أَْصحابُ و ، أَو فيَما أَْشكَل عليهم ِمن  و أَثَراً فيما لم يَِجُدوا فيه َحديثاً أَ  بَرأْيِِهم أَْصحاُب الِقياِس ألَنَُّهْم يقولُون عْنَد أَْهِل الحِديث ُهم : الرَّ

 الحِديِث ، قالَهُ ابُن األثير.

ا عْنَد غيِرهم فإنَّه يقاُل : فالٌن من أَْهلِ  أْي وأَمَّ وفِينا رُجٌل »الخواِرجِ ويقوُل بَمْذَهبِهم ؛ ومنه حِديُث األَْزَرق بِن قَْيس :  يََرى َرأْىَ  إذا كانَ  الرَّ

 .«َرأْيٌ  له
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ا يُ   ْستدرُك عليه :* وممَّ

__________________ 
 ( يف اللسان : قراقري.1)
 كاللسان والتهذيب..« .. فإن تكن حا» برواية : 223( ديوان شعر اخلوارج ا يف شعر عمران بن حطان ص 2)
 ا وهي ا ماقة.« الر أحَوةُ »( يف التهذيب : 3)
 ( يف القاموس : ُرَ اُه.4)
 .«مجاعة»( عن اللسان وابألصر 5)
والتصــــحيح حبذف ال ســــيما املكررة مرتا ا مواف  ملا يف اللســــان « مبعىن ال ســــيما ا وال ســــيما حكاه كله عن الكســــائي»( العبارة ابألصــــر : 6)

 والتهذيب.



18651 

 

 على الَحْذِف ، أَْنَشَد ثَْعلَب : َرْيتَه يقاُل :

هــــــــــــا  بــــــــــــُ راِب حَيحســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــح َور ة األَق قــــــــــــَ نــــــــــــاء مــــــــــــُ  َوجــــــــــــح

نح     كـــــــــــُ نح مل يـــــــــــَ المـــــــــــَ ًة مجـــــــــــََ ا رَأحيـــــــــــَ ُر رَاهـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــَ  قـ

  
 وأنا أََرأُهُ واألَْصُل أَرآهُ ، َحَذفُوا الَهْمزةَ وأَْلقَْوا َحَرَكتَها على ما قَْبلَها.

لَه زائَِدةٌ ِسَوى أَِلف الَوْصل ِمنقاَل ِسْيبََوْيه : كلُّ شي فقد اْجتََمعَِت العََرُب على تَْخفيِف َهْمزه لَكثْرِه اْستِْعماِلهم إيَّاه ، َجعَلُوا  َرأَْيت ٍء كانت أَوَّ

 الَهْمزة تُعاقِب.

 َء به على األْصل قاَل :، فِجي أَْرآهم قاَل : وَحَكى أَبو الخطَّاب قَدْ 

ٍد  بـــــــــــــــــــاَ  جنـــــــــــــــــــَح ُت جـــــــــــــــــــِ ن  إذا رَأَيـــــــــــــــــــح  َأحـــــــــــــــــــِ

يــــــــــــــــــــالو     بــــــــــــــــــــِ ٍد ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ال أَرحَأ  إىل جنــــــــــــــــــــَح

  
حاِف ؛ وقاَل ُسراقَةُ الباِرقّي : أََرى عُضهم : والقاَل ب  على اْحتِماِل الّزِ

رحَأايُه  يَن  مـــــــــــــــــــــــا مل تــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــح  أََر  عـــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــــــرت  هــــــــــــــــــــــــاِت     الان عــــــــــــــــــــــــاملٌ ابل (1)كــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ، على التَّْخفيِف الشائِع عن العََرب في هذا الَحْرف. تََرياهُ  وَرواهُ األَْخفَش : ما لم

. َرْينَ  َك ، ولجماَعِة النِّْسوةِ :ذل َرْوا ، وللَجْمع : َريا : َوذلك ، ولالثْنَْين : َرأَى األَْمِر ِمنويقوُل أَْهُل الحجاِز في   ذا ُكنَّ

 وبَنُو تِميٍم يَْهمُزوَن في جميعِ ذلَك على األْصِل.

 أَْم ال. نَراهُ  الِهالَل : تََكلَّْفنا النََّظَر هل تَراَءْيناو

 ا ؛ وقاَل أَبو ذَُؤْيب :نََظْرن تَراَءْينا وقيَل :

َدمـــــــــــــــا  عـــــــــــــــح يـــــــــــــــَدَ  بــــــــــــــــَ قـــــــــــــــِ  َأَب ُ  إال  أن يـــــــــــــــُ

وحِدِ      رِيــــــــــــٍب ومــــــــــــَ مــــــــــــوين مــــــــــــن قــــــــــــَ تــــــــــــُ راَءيـــــــــــــح (2)تــــــــــــَ
 

  
 ُريَّا أَي ال يَْنُظُر َوْجَهه فيه ، َوْزنُه يَتَمْفعَل ، َحَكاه ِسْيبََوْيه. وَحَكى الفاِرسيُّ عن أَبي الَحَسن : ، أََحُدكم في الماء يَتََمْرأَى في الحِديِث : الو

ْؤيا لُغَةٌ في ً  الرُّ  أَتْبَع الياَء الَكْسَر. ِريَّا ، قاَل : وهذا على اإلْدغام بَْعَد التَّْخفيِف البََدليُّ ؛ وَحَكى أَْيضا

يَّا  : َزَعَم الِكسائيُّ أنَّه َسِمَع أَْعرابيّاً يْقَرأُ إْن ُكْنتُموقاَل األْزهريُّ   .(3)تَْعبُُروَن  للرُّ

 .(4)َحَسنَةً : أَي حملتها  ُرًؤى َعْنك َرأَْيتُ و

يات.فَعََل ذاَك ، وهو ِمن ناِدِر المصاِدِر عْنَد ِسْيبََويَه ، ونَِظيُرهُ َسْمَع أُذُ  (5)َعْيني زيٌد  َرأْيَ  وقالوا :  نِي ، وال نَِظير لُهما في الُمتَعَّدِ

ْفرةِ والُكْدرةِ : الشَّي التَِّريَّةُ و  الَمْرأَةُ بَْعد االْغتِساِل من الحْيِض ، فأَما ما كاَن في أَيَّاِم الحْيِض فهو َحْيٌض وليسَ  تَراها ُء الخِفيُّ اليَِسيُر ِمن الصُّ

. بتَِريَّة  ؛ َذَكَرهُ الجوهريُّ

الِخْرقَةُ التي تَْعِرُف بها َحْيَضتَها  التَِّريَّةُ  ناِدٌر ، ثم قاَل : وقيَل : التَِّريَّة ، بالكْسِر ؛ قاَل : والفَتْح ِمن التريةُ و التَّْرئِيَةُ وُمْحَكم فقاَل : وزاَد في ال

ؤيَةِ  ِمن ُطْهرها ، وهو ِمن  .الرُّ

 ؛ قاَل ساِعَدةُ : يَراهُ  نَّهالَمكاُن الَمكاَن : إذا قابله حتى كأ َرأَى وِمن المجاِز :

رحىِف  ر  بـــــــــــــــكـــــــــــــــِ مـــــــــــــــاَن حـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ا رََأ  نــــــــــــــــَ  ٍء ملـــــــــــــــ 

ُب     ُزوَ  اأَلرحكــــــــــُ ــــــــــ  َج الــــــــــنـ بــــــــــَ ٍر كــــــــــمــــــــــا لــــــــــَ كــــــــــِ (6)عــــــــــَ
 

  
 ، وهو ناِدٌر لَما يَْلَحُق الِفْعَل ِمَن اإِلْجحاِف. (8)َمنَاِسَكنا  أَْرنَا : (7)وقرأ أبو عمرو 

 : أَي ُمْنتََهى البََصِر حيُث نَراُهم. ِرئاءٌ  وُدوُر القَْوِم ِمنّا
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. َرأَْوةُ  وقْولُهم : على َوْجِهه  الُحْمِق إذا َعَرْفَت الُحْمَق فيه قبل أَْن تَْخبَُرهُ ؛ نقلَهُ الَجْوهريُّ واألْزهِريُّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.1)
 واللسان. 91/  1( ديوان اهلذليا 2)
 .(ِللرُّْءاي)والقراءة :  43( سورة يوسف ا اآية 3)
 ( يف اللسان : حلمتها.4)
 .«زيدا»( عن اللسان ا وابألصر 5)
 يف شعر ساعدة بن جؤية ا واللسان. 173/  1( ديوان اهلذليا 6)
 والتصحيح عن اللسان.« وقرأ أبو عمر»صر ( ابأل7)
 «.َأِران» والقراءة :« أران»وابألصر  128( سورة البقرة ا اآية 8)
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. (1)، كثُماَمٍة  لَُرَؤاَوةً  وإنَّ في َوْجِهه  : أَي نَْظَرةً وَدماَمةً ؛ نقلَهُ األْزهريُّ

. ُمْرءٍ  الشاةُ : إذا َعُظَم َضْرُعها ، فهي أَْرأَتِ و  ؛ نقلَهُ الَجوهريُّ

 : يقابُِل بعُضهم بعضاً. ِرئاءٌ  وقْومٌ 

 َء : عاطنِيه.الشَّي أََرنيو

 .ِرئَة ، كُسَميَّة َمْهموزة : تَْصِغير ُرَؤيَّةُ و

 وأَْيضاً : اسُم أَْرٍض ، ويُْرَوى بَْيت الفََرْزدق.

َداَة يــــــــُ  مــــــــون غــــــــَ لــــــــَ عــــــــح ــــــــَ م هــــــــر تـ كــــــــُ يــــــــُ ــــــــح بـ َرُد ســــــــــــــــــــــَ  طــــــــح

ا ِ     حـــــــــــــَ ٍة وطـــــــــــــِ ِح بـــــــــــــَا ُرَ يـــــــــــــ  فـــــــــــــح  (2) ؟ابلســـــــــــــــــــــــــــ 
  

 العَْين : أَي حيُث يَقَُع عليه البََصُر. َرأَْيتُه َرأْيو

يَّةُ و ْؤيَة ، بالكْسِر : الّرِ اح : الرُّ  ؛ أَْنَشَد أَبو الجرَّ

 (3)َأَحب  إىل قـَلحيب من الدِّيك رُي َة 
 .ُرْؤيَةً  أَرادَ 

 .إِرايَةً  ءَ الشَّي أََرْيتُه وقاَل ابُن األعرابّيِ :

 ، كالُهما عن ِسْيبََوْيه. إراءً و أََرْيتُه إِراَءةً  وقد تقدََّم للُمَصنِّفِ 

ر قَْول الفََرْزدق. يَرآها وباتَ   : يَظنُّ أنَّها كذا ، وبه فُّسِ

 ، عن أَبي عبيٍد. َرآنيو فَرأَْيتُه : تالقَْينا تَراَءْيناو

 به. (4)ويَِميُل إليه ويَْقتَِدي  يََرى َرأْيَه فالٍن : إذا كانَ  يَتَراَءى بَرأْي وهو

ُك ساجٍ ور ُجُل : اْسَودَّ َضْرُع شاتِِه. أَْرأَىو. َراءٍ واٍه وقاَل األْصمعيُّ : يقاُل لكّلِ ساِكٍن ال يَتََحرَّ  الرَّ

. أََريَنَّكَ  وقاَل أَبو َزْيٍد : بعَْيٍن ما  أَي اْعَجْل وُكْن كأنِّي أَْنُظُر إلَْيَك ، نَقَلَهُ الجوهريُّ

ئاءِ  وتقوُل ِمن  رٍو.: يَْستَْرئي فالٌن ، كما تقوُل يَْستَْحِمُق ويَْستَْعِقُل ، عن أَبي َعمْ  الّرِ

 بتَْشديِد النّون. تََريَنِّي وإن ِشئَْت أَْدَغْمت وقُْلتَ  تََرْينَنِي ، وتقوُل : أنت ترين ، وللجماَعِة أَْنتُنَّ  تَِرينَ  وتقوُل للَمْرأَةَ : أَْنتِ 

 أنَّه كذا. أَراهُ  ، على فاَعلَهُ  َراءاهُ ُمراءاةً و

. ُرئِيَ  إذا بُني للَمْفعوِل تعدَّى إلى واِحٍد تقولُ  َرأَىو  زْيٌد عاقالً ، أَي ُظنَّ

 الذي يَْرجعُوَن إليه. َرأْيهم الْقوِم ، كغَِنّيِ : صاِحبُ  َرئِيُّ و

ثاِن. الرائيان وَسوَدةُ بُن الَحَكم وأَبو مطيعٍ الَحَكُم بُن عبِد هللِا البَلخيُّ   ُمحّدِ

حاحِ : كعُلُوِّ  يَْربُو ُربُّواً  ءُ الشَّي َربَاو : [ربو] ؛ هو َمْضبُوٌط في سائِِر النُّسخِ بالكْسِر ، وفي نسخِ الُمْحَكم  ِرباءً و بالفتْحِ ؛ َرْبواً  ؛ وفي الّصِ

 وَعال. زاَد ونََما وصحح عليه ؛ (5)بالفتحِ 

 ، هكذا في النُّسخِ. اْرتَبَْيتُهو

ْيُت ، وهو الصَّواُب ، ومنه قْولُه تعالى :  أَْربَْيتُهووفي المْحَكم :   .(6) (َويُ ْرِب الصََّدقاتِ ): نَمَّ
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ياَدةَ الَمْعقولَةَ الُمعَبَّر عنها بالبركِة تَْرتَِفُع عن با قاَل الراغُب : وفيه تَْنبيهٌ على أنَّ الّزِ  .الّرِ

ابيَةَ و . : َعاَلها َربا الرَّ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

ْبوُ  اْنتَفََخ من َعْدِو أَو فََزعٍ وأََخَذهُ  ، بالفتْحِ : ْربُو َرْبواً يَ  الفََرسُ  َرباو  : وهو االْنبِهاُر ؛ قاَل بُْشُر بُن أبي خاِزٍم : الرَّ

__________________ 
 كالتهذيب.« لَرأحَوةً »( يف اللسان : 1)
ابلصــــمد با « روية»واملثبت كرواية اللســــان : ويف معجم البلدان ا  با مليحة وطحا  ... لو تعلمون برواية : 165/  2( ديوانه ط بريوت 2)

 روية وطحا .
 ( اللسان ا وضبطت ابلضم عنه ا وعجزه :3)

 ابب إذا ما ما  للغل  يصرفُ و 
 ( يف األساس : وأيخذ به.4)
 ( يف اللسان عن امكم ا ضبرت قلم ا ابلكسر.5)
 .276( سورة البقرة ا اآية 6)
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يــــــــــــــَف مــــــــــــــُ  فــــــــــــــِ ِر إَذا مــــــــــــــا كــــــــــــــَبن  حــــــــــــــَ خــــــــــــــُ  نــــــــــــــح

عـــــــــــاُر     تـــــــــــَ رٌي ُمســـــــــــــــــــــــــح َو كـــــــــــِ ـــــــــــح ـــــــــــر بـ َن ال مـــــــــــح (1)كـــــــــــتـــــــــــَ
 

  
كعُلُّوِ  َربا ُربُّواً  السَّويُق ونَْحُوه بضّمِ القاِف على أنَّه فاِعلُ  َربا ، وفي الُمْحَكم َربا ، الذي في النُّسخِ بفتْحِ القاِف على أنَّه َمْفعولُ  السَِّويقَ  َرباو

 فاْنتَفََخ.َصبَّ عليه الماَء  ؛

بَاو  ، بالكْسِر : الِعينَةُ. الّرِ

يادةُ على رأِْس الماِل.  وقاَل الراغُب : هو الزَّ

 زاَد صاِحُب الِمْصباح : وهو َمْقصوٌر على األْشَهر.

ماُء بالميم لُغَةٌ فيه على البََدِل كما َسيَأْتِي.  وقاَل اللَّْحيانيُّ : الّرِ

اغُب : لكن ُخصَّ في  ياَدةِ على َوْجٍه ُدوَن َوْجه.قاَل الرَّ  الشَّريعَِة بالّزِ

وأَْصلُه ِمن الواِو ، وإنَّما ثُنِّي بالياِء  ر الراِء فيهما. وفي الُمْحَكم :، بالياِء على التَّْخفيِف مع َكسْ  ِربَيَانِ  يقالُ و ، بالواِو األْصِل ، ِربََوانِ  ُهماو

 .لإِلمالَِة السَّائغِة فيه ِمن أَْجل الَكْسرةِ 

با : زادَ  يَْربُو المالُ  َربَا وقد  .بالّرِ

 : َمْن يَأْتِيِه. الُمْربِيو

اُج في قْوِله تعالى :  ُتْم ِمْن ِرابً ِلَْيْبُ َوا يف َأْمواِل الّناِس َفال يَ ْربُوا ِعْنَد هللاِ )وقاَل الزجَّ َء ؛ يَْعني به َدْفَع اإِلْنسان الشي (2) (َوما آتَ ي ْ

ض أَْكثَر م  نه ، فذلَك في أَْكثَر التَّْفِسير ليَس بَحراٍم ، ولكْن ال ثواَب لَمْن زاَد على ما أََخذ.ليُعَوَّ

با ِربَوانوقاَل :  دَي ثَر منه ، أَو يُهْ : فالَحراُم كلُّ قَْرٍض يَُؤَخذُ به أَْكثَُر منه أَو تَُجرُّ به َمْنفَعة ، وما ليَس بَحراٍم أَْن يََهَب ما يَْستَْدعي به أَكْ  الّرِ

 ليُْهَدى له أَْكثَر منها.

اء : قََرأَ عاِصٌم واألَْعمش بوُ و بياٍء وفتْحِ الواِو ؛ وأَْهل الحجاِز بتاٍء وسُكونها ، وكلٌّ َصواٌب. ِليَْربَُوا قاَل الفرَّ ْبَوةُ و الرَّ بَاَوةُ و الرَّ  ، ُمثَلَّثَتَْيِن. الرَّ

اغِب ؛ والضمُّ  َرباَوة ح والَكْسر فيفقط والفَتْ  َرْبَوةِ  وأَشاَر في الُمْحَكم بتَثِْليث ح عليه األَْرَموي ، وِمثْلُه في ُمْفرداِت الرَّ بَضْبط القَلَم ، وَصحَّ

ْبَوةِ  عن ابن ِجنّيِ ، كذا َرأَْيته في هاِمش كتاِب الَمْقُصوِر والمْمُدوِد ألبي علّيِ القالي ؛ وفي التْهذيِب في الّرباَوةِ  في ثالُث لُغاٍت  الرَّ

ابيَةُ  َكذِلكَ و ؛ (3)واالْختِياُر الضّم ولُغَةُ الفَتْحِ  باةُ و الرَّ  .(4) (رَبْ َوة  ذاِت َقرار  َوَمِعني  )الى : ، ومنه قَْولُه تع ما اْرتَفََع من األَْرِض  : ُكلُّه الرَّ

يَت ْبَوةُ َرابِيَة وُسّمِ  بنَْفِسها في َمكاٍن ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابّي : َربَتْ  كأنَّها الرَّ

هــــــــــــــــا  امــــــــــــــــُ َ  إجلــــــــــــــــح نــــــــــــــــ  وُت الــــــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــَدا و     ِدي
َ

ـــــــــــــــــر اَبَة املـــــــــــــــــ َو َواىَف ال (5)إنح هـــــــــــــــــُ
 

  
وابِي وقيَل : ماِل وأَ  الرَّ ْمِل كالدَّْكداَكِة غيَر أَنَّها أََشدُّ منها إْشرافاً تُْنبُِت أَْجوَد البَْقلَِة الذي في الّرِ  ْكبَره ، يَْنِزلُها الناُس.ما أَْشَرَف ِمن الرَّ

رابِيَةً  أَْخَذةً  (فََأَخَذُهمْ )قَْولُه تعالى : و
 َشديَدةً. ، أي أَْخَذةً  ( 6)

اُء : أَي . زائَِدةً  وقال الفرَّ  ؛ نَقَلَهُ الجوهِريُّ

حاحِ في بَنِي فالٍن ، في َحْجِرهِ  َربَْوتُ و ، بالفتْحِ كما هو ُمْقتَضى إْطالقِه ، والصَّواُب بالضّمِ وهو عن اللْحيانّي ، وهكذا  َرْبواً  وفي الّصِ

حاحِ والُمْحَكم ،، هو في النسخ بالفتْحِ والصَّو َربَْيتُ و كعُلُوِّ  ُربُّواً و ُضبِط في الُمْحكم ، ،  َرباءً  اُب بَكْسِر الباِء كما هو َمْضبوٌط في الّصِ

ً و كَسحاٍب ،  ؛ وأَْنَشَد اللّْحيانيُّ لمسكيٍن الدَّارمّي : نََشأْتُ  ، كعُتِّيِ ، أَي ُربيّا

وراَِن  جـــــــــــــــُ وحا يف حـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ الٍ  َربـ ـــــــــــــــح ة أَم ـــــــــــــــَ الث ـــــــــــــــَ  ث

َو كــــــــاِذُب     نح هــــــــُ ًا كــــــــمــــــــَ قــــــــّ ٌر حــــــــَ رح قــــــــائــــــــِ  ؟(7)فــــــــهــــــــَ
  

__________________ 



18656 
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 ِزنَةَ َغَزْوا. ربَْوا كذا رَواهُ 

 وأَْنَشَد في الَكْسر للسََّموأِل :

رِيــــــــــــُت  ُت يــــــــــــوَم بــــــــــــُ قــــــــــــح لــــــــــــِ ا خــــــــــــُ ًة مــــــــــــّ فــــــــــــَ طــــــــــــح  نــــــــــــُ

ـــــــــــــُت     ي ـــــــــــــِ ـــــــــــــهـــــــــــــا َرب َرهـــــــــــــا وفـــــــــــــي ـــــــــــــح َرتح أَم ـــــــــــــِ (1)أَم
 

  

يِّ  فــــــــــــــِ رتحٍ خــــــــــــــَ هــــــــــــــا ُ  حتــــــــــــــَت ســــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــ   كــــــــــــــَ

ــــــــــُت     ي فــــــــــِ خــــــــــَ هــــــــــا فــــــــــَ ــــــــــَ ت ُت حتــــــــــَح ــــــــــح ي ــــــــــَ افـ خــــــــــَ ــــــــــَ (2)فــــــــــت
 

  

ه مـــــــــــــا َقضـــــــــــــــــــــــــــَ   ُ و  رِّ مـــــــــــــن رِزحقـــــــــــــِ  لـــــــــــــكـــــــــــــُ

يـــــــــــــُت إن حـــــــــــــك  أَ و     مـــــــــــــِ تـــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
ه امل فـــــــــــــَ (3)نــــــــــــــح

 

  
 َغَذْوتُه. : أَي تَْربيةً  أَنا َربَّْيتُهو

ْبيتُه ِمن الُمضاَعِف فقُِلَب تَْخِفيفاً ِمثْل تََظنَّْيُت ؛ َربَّْيت وقاَل الَّراغُب : وقيَل أَْصلُ  ْرعِ  َكتَرَّ ؛ قاَل الجوهريُّ : هذا ِلُكّلِ ما يَْنِمي كالَولَِد الزَّ

 ونحِوِه.

. عن ُخناقِه : نَفَّْستُ  َربَّْيتُ و َمْخشريُّ  عنه ، وهو َمجاٌز نقلَهُ الزَّ

ّبِ. أَْيضاً : أَي وُمَربَّبٌ  ُمَربَّى َزْنَجبِيلٌ  من المجاِز : تقولُ و  َمْعموٌل بالرُّ

 وُمَربٌَّب قد َذَكَره في الباِء أَعاَدهُ كأنَّه تْبعاً للَجوهِرّيِ في ِسياقِه.

 األُتُْرجَّ بعََسٍل والَوْرَد بُسكٍَّر. َربَّْيتُ  أَْيضاً :ويقاُل 

بَاءُ و ؛  ، كأُثِْفيٍَّة : أَْصُل الفَِخذِ  األُْربِيَّةُ و أَي َطْوٌل ؛ نقلَهُ الجوهِريُّ عن ابِن ُدَرْيٍد. َربَاءٌ  يقاُل : لفالٍن على فالنٍ  ، كَسماٍء : الطَّْوُل والِمنَّةُ. الرَّ

حاحِ.  كما في الّصِ

ا يِلي البَْظر.  زاَد اللَّْحيانيُّ : ممَّ

 في أَْصِل الفَِخِذ تَْنعَِقد ِمن أَلٍَم. (4)وفي األساِس : لَْحَمةٌ 

ةٌ  ، وأَْصلُه أَْربِيَّتاتِ  وُهما حاحِ. أُْربُوَّ  فاْستَثْقلُوا التَّْشديَد على الواِو ؛ كما في الّصِ

 ذا في النسخِ وِمثْلُه في نسخِة التَّْهذيِب.؛ ك ( 5)أَو ما بيَن أَْعالهُ وأَْسفَِل البَْطنِ 

 وفي نَّص اللّْحيانّي في النواِدِر أَْسفَل البَْظر ، كما هو نّص الُمْحَكِم.

ه األُربِيَّةُ  ِمن المجاِز :و ُجِل وبَنُو َعمَّ  من قْوِمه. أُْربيَّةٍ و بيَّتِهأُرْ  ِمن غيِرهم. يقاُل : جاَء فاُلٌن في األَْربِيَّة ونَْحوهم ، وال تكونُ  أَْهُل بْيِت الرَّ

 وفي األساِس : وُهم أَْهُل بْيتِه األْدنوَن ؛ وقاَل سويُد بُن كراعٍ :

َة بــــــــــــِن عــــــــــــمــــــــــــرٍو و  بــــــــــــَ لــــــــــــَ عــــــــــــح رَت ثـــــــــــــَ  إيّنِ َوســــــــــــــــــــــــــح

روعــــــــــــــا     ــــــــــــــُ تح ف ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــَ َة نـ ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــِ ال أُرحب ــــــــــــــِ (6)ب
 

  
وايَةُ : إلى اغانيُّ : والّرِ  ، ال َغْير. أُْربيَّة قاَل الصَّ

ْبَوةُ و بَةِ  ، بالكْسِر : َعَشَرةُ آالِف ِدْرَهٍم ، الّرِ مِّ  كالرُّ ل : إنَّ قَْوله َعَشَرةُ آالِف ِدْرَهٍم َغلٌَط ، والصَّواُب إنَّ  ، فيه أَْمران : بالضَّ ْبَوةَ  األوَّ اسٌم  الّرِ

تْ للجماَعِة ، وقاَل بعُضهم : هم َعَشَرةُ آالٍف ، كما هو نَصُّ الُمْحَكم فليَس فيه  ْرَهم ، وِمثْله في األساِس. وَمرَّ ِمن  ِرْبَوةٌ  نَّص على ِذْكِر الّدِ

 الناِس ، أَي جماَعةُ َعِظيمةٌ َكعََشَرةِ آالٍف.

بَةِ  والثَّاني : قَْوله َدةِ ، وأنَّه ِمن هذا الباِب وليَس َكذلَك ، وإِنَّما هو كالرُّ  بِالضّمِ ، يدلُّ على أنَّه بتَْخِفيِف الموحَّ

__________________ 
 برواية : 81( ديوانه ط بريوت ص 1)
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 نطفة ما منيُت يوم منيتُ 
 واملثبت كاللسان.

 ( يف الديوان :2)
 كــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا   يف مــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــان خــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــي 

 يــــــــــــــــــتخــــــــــــــــــفــــــــــــــــــّي مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــاهنــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــفــــــــــــــــــو    

  

 .«فتخافيت»بد  « فتجافيت»واملثبت كاللسان وفيه : 

 واملثبت كالديوان.« ولكرّ »بد  « بر لكرّ »ا ويف الديوان : « وإن حزّ »( الديوان وفيه 3)
 من أمل ابلرجر.« . تتعّقدان..  متان»( يف األساس : 4)
 .«الَبظحرِ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 5)
ال غري ا وال « إىل أربية»وفيها : ثعلبة بن غنم إىل أربية والتكملة ا قا  الصــــــــــاغاين : والرواية :  484/  2والصــــــــــحاح واملقايي  ( اللســــــــــان 6)

 يستقيم املعىن.
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ديِد وَ َل ه  َم له أن  « ر ب ب»ابلت شح  اجلماَعُة ِمن الناِس ا فتَبم ر ذلَك. الر بَة ا وقد تقد 
مخشريَّ َجعَلَهُ ِمن باِب المجاِز ، وهذا ال يُؤاَخذُ به الُمصنِّف ، فإنَّ ِمن عاَدتِه تَْخِليط الَحقائِِق بالَمج  اَزات.ثم إنَّ الزَّ

ْبوُ و  .أْرباءٌ  الِجماَعةُ ، ج ، بالفتْح : الرَّ

 بِال َهْمز. َرْبوٌ  ماَعاُت ِمن الناِس ، واِحُدهمالجَ  األْرباءَ  ونَصُّ ابِن األعرابّي :

ْبيَةُ و ّمِ ، الرُّ حاحِ َضْرٌب ، ءٌ كُزْبيٍَة : شي ، بالضَّ  ، عن أَبي حاتٍِم. ُربىً  ، َجْمعُها ِمن الَحَشراتِ  ؛ وفي الّصِ

ْبيَةُ و نَّْوُر. : الرُّ  الّسِ

 وفي الُمْحَكم : ُدَوْيبَّةٌ بيَن الفَأِْر وأُّمِ ُحبَْيٍن.

 ، بالكْسِر : َسَمٌك كالدُّوِد. اإِلْربِيانُ و

حاحِ : بيٌض   ِمن السََّمِك كالدُّوِد يكوِن بالبَْصرةِ. (1)وفي الّصِ

 واليَْنتُه. َداَرْيتُه : رابَْيتُهُ ُمراباةً و

بَىو اب ؛ قالَهُ نَْصر. (2)جاَء في ِشْعٍر  ، َكُهَدى : ع ، الرُّ  ؛ ويقاُل أَْيضاً الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  زاَد. على الَخْمِسين ونَْحوها : أَْربَى * وممَّ

 : َعُظَمْت واْنتَفََخْت. ربواً  األْرضُ  َربَتِ و

ْبوُ و ْبَوةُ و الرَّ  : اْنتِفاُخ الَجْوِف ؛ أَْنَشَد ابُن األْعرابّي : الرَّ

هـــــــــــــــــــاٍض و و  تـــــــــــــــــــِ ُذوِّ وانـــــــــــــــــــح َوٍة ُدوَن جـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــح  َربـ

قــــــــــــاِن     ــــــــــــِ ن ــــــــــــَ ت ــــــــــــِ  ختــــــــــــَح ــــــــــــرِّي مــــــــــــا ابل كــــــــــــُ ــــــــــــ  (3)كــــــــــــبن
 

  
ْبوُ  : أََخَذه َرباو با ، ويُْنَسُب إلى الرَّ  ؛ قالَهُ أَبو عبيَدةَ. َربَِويٌّ  على لَْفِظِه فيقالُ  الّرِ

 وزاَد المطرزي فقاَل : الفتُْح في النِّْسبَة َخَطأٌ.

ُجُل : َدَخَل في أَْربَىو  .الّربَا الرَّ

ْبَوةِ  وَجْمعُ  ً  ، بالضمِّ  الرُّ  كعُتِّيِ ؛ ومنه قوُل الشاِعِر : ُربِيّ  ، كُمْديٍَة وُمدًى ، وتُْجَمُع أَْيضاً على ُربا

 الَح إذح َزوحَزتح به الر يب  و 
ْبوُ وَزْوَزْت : أَي اْنتََصبَْت.   : َمْوِضٌع. الرَّ

ْبوُ  : وهي التي أََخَذها َراِبيَة َحْشياءُ واْمرأَةٌ  ً  الرَّ ْبواءُ  ، ويقاُل لها أَْيضا  .الرَّ

َدةٍ : قَْريةٌ بنَواِحي نَْيسابُوَر ، منها : أبو عبِد هللِا الَحَسُن بُن إْسمعيل ( 4)أَْربِيانُ و ، تُوفي بَْعد العَْشر  (5) األَْربِيانيُّ  ، بفتٍْح فكْسِر موحَّ

 والثَّلثمائِة.

ْبيَةُ و با ُمَخفَّفَة لُغَةٌ في الرُّ  .الّرِ

 بضّمِ فتَْشديِد ياٍء مْكُسورةٍ ثم تَْشديد ياٍء َمْفتُوَحة. ُربِّيَّة وجاَء في الحِديث :

اُء : إنَّما هو بالواو ؛ وَكذِلَك الُحْبيَة ِمن االْحتِباِء ؛  ُرْبَوة ُمخفَّفة سماعاً ِمن العََرِب ، يَْعني أنَّهم تكلَّموا بها بالياِء ، وكان الِقياسُ  ُرْبيَة قاَل الفرَّ

حاحِ والنهايَِة.  كذا في الّصِ
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َمْخشريُّ : سبيلُها أن تكوَن فُعُّولَة ِمن با قاَل الزَّ يَّة فُعُّولة ِمن الّسرى  الّرِ ُجِل. (6)، كما َجعََل بعُضهم السُّّرِ  ألنَّها أَْسَرى َجواِري الرَّ

يرافي. اإِلْربيانُ و ربوة فالٌن : َحصل في َرباو  ، بالكْسِر : نَْبٌت ، عن الّسِ

ْبيةو بَى ، بالضّمِ : الفَأُر َجْمعُه الرُّ  ، عن ابِن األْعرابيُّ ، وأْنَشَد : الرُّ

__________________ 
 ابلبصرة.( كذا ابألصر ا ويف نَقله عن الصحاح سقرت شّوس املعىن ا ونص عبارة الصحاح : ضرب من السمك بِيٌ  كالدود يكون 1)
 . ويف شعر كثري :.. ( يف ايقوت : موضض با األبواء والسقيا2)
 كــــــــــــــيــــــــــــــف تــــــــــــــرجــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا ومــــــــــــــن دون أرضـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــا و 

 جـــــــــــــبـــــــــــــا  الـــــــــــــر اب تـــــــــــــلـــــــــــــك الـــــــــــــطـــــــــــــواُ  الـــــــــــــبـــــــــــــواســــــــــــــــــــــــــ ُ    

  

 «ختتنقان وابتهار وربوة. ..» ( اللسان وفيه :3)
 وألف ونون. ومثله يف اللباب البن األثري.( قيدها ايقوت : أرتيان ابلفتح مث السكون ولء فوقها نقطتان مكسورة وايء 4)
 ( يف اللباب وايقوت : األرتياين.5)
 ( يف اللسان : الس رحو.6)
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نح  كــــــــــُ نح يــــــــــَ رٍو ومــــــــــَ مــــــــــح نــــــــــا الــــــــــر َب اي أُم  عــــــــــَ لــــــــــح  َأكــــــــــَ

راِت     ُر اَ شــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــبــــــــــــــًا أبَرحٍض أَيحكــــــــــــــُ (1)غــــــــــــــرِي
 

  
: إنَّها ايلياء ألنَّها َكبُِد األَْرض وأَْقرب إلى السَّماِء بثمانِيَِة َعَشَر ِميالً ، أَو  (ِإىل رَبْ َوة  ذاِت َقرار  َوَمِعني  )وقد قيَل في تَْفسيِر قَْوِله تعالى : 

َمْخشرّيِ. ْملَة ، وقيَل ِمْصَر ، عن الزَّ  ِدَمْشق ، أَو الرَّ

ْبَوةُ و  ْشق به َمْسِجٌد َمْشُهوٌر يزاُر.: َمْوِضٌع بِدمَ  الرَّ

قِة. َروابِيو  بَنِي تِميٍم قُْرَب الرَّ

 ؛ أَْنَشَد الجوهريُّ للبيٍد يَِصُف دْرعاً : َشدَّهُ  : َرتاهُ يَْرتُوهُ َرتْواً و : [رتو]

َر   رحتـــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــعـــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ راُء تـ مـــــــــــــــٌة َذفـــــــــــــــح خـــــــــــــــح  فـــــــــــــــَ

رح     ــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــَ رحكــــــــــــًا كــــــــــــال ــــــــــــَ ًا وتـ ــــــــــــّ ي ــــــــــــِ رحُدمــــــــــــان ــــــــــــُ (2)قـ
 

  
 فَْوُق لتشمَر عن البِِسها.أَي تَُشدُّ إلى 

 وأَْدهاهُ ؛ أَْنَشَد الجوهريُّ للحاِرِث يَْذُكُر َجباَلً واْرتِفاَعه : أَْرخاهُ  أَْيضاً :و

رح  ـــــــــــــَ واِدِث ال يـ رًّا عـــــــــــــلـــــــــــــ  ا ـــــــــــــَ هـــــــــــــِ فـــــــــــــَ كـــــــــــــح  مـــــــــــــُ

اُء     مـــــــــــــ  ٌد صـــــــــــــــــــــــــــَ ؤيـــــــــــــِ ِر مـــــــــــــُ هـــــــــــــح وُه لـــــــــــــلـــــــــــــد  (3)تـــــــــــــُ
 

  
. ِضدٌّ  أَي ال تُْدِهيِه َداِهيَة وال تُغَيُِّره ؛  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

اهُ  : يَْرتُوهُ َرتْواً  القَْلبَ  َرتاو حاحِ. «فَُؤاَد الَمِريِض  تَْرتُو إنَّ الَخِزيَرةَ »الحديُث : ومنه ؛  قوَّ يه ، كما في الّصِ  أَي تَُشدُّه وتُقَّوِ

 ، بَمْعناه.« فَُؤاَد الَحِزينِ  يَْرتُوا الَحَسا»وفي النَّهايَِة : 

ْلِو كما هو نَصُّ األَُموّي ،، و الدَّْلوَ  َرتاو ً  ؛ ونَّص األُموّي : َمدَّها َمّداً ؛ َجَذبَها : يَْرتُوهُ َرتْواً  بالدَّ حاحِ. َرفِيقا ،  َرتْواً  برأِْسه َرتاو ؛ كما في الّصِ

 .(4) أَشارَ  كعُلُّوٍ : ُرتُّواً و بالفتْحِ ،

حاح : هو مثُْل اإِليماِء ؛ حَكاهُ أَبو عبيٍد.  وفي الّصِ

تَْوةُ الو  أَي بَخْطَوةٍ. ، «َرتَْوة فََدنَتْ »:  عنهاهللارضيحِديُث فاِطَمةَ ، ومنه ؛  : الَخْطَوةُ  رَّ

 : إذا َخَطا. َرتَا يَْرتُو وقد

تَْوةُ و ْبَوةِ. َشَرٌف ِمن األَْرِض  : الرَّ  ، كالرَّ

مانِ  أَْيضاً :و ر حِديُث ُمعاٍذ اآلتي. ُسَوْيعَةٌ من الزَّ  ، وهي الدََّرَجة ، وبه فُّسِ

 ، عن ابِن األعرابّيِ. الدَّْعَوةُ  أَْيضاً :و

 . (5)القَْطَرةُ  أَْيضاً :و

رَ  َرْميَةٌ بَسْهمٍ  وأَْيضاً :  .«بَِرتَْوةٍ  أنَّه يتقدَُّم العُلماُء يْوَم الِقياَمةِ »:  عنههللارضيُث ُمعاٍذ ، حِدي ، وبه فُّسِ

 ؛ عن أَبي عبيٍد ، وبه فسَر حِدْيث ُمعاٍذ أَْيضاً. نحُو ِميلٍ  أَو

ر حِديُث ُمعاٍذ أَْيضاً ، وقيَل : أَو َمَدى البََصرِ  تَْوةُ  ، وبه فُّسِ  هنا الَخْطَوةُ. الرَّ

اتِيو رُ  الرَّ بَّانِيُّ الُمتَبَّحِ  في العلوِم. : العاِلُم الرَّ

 العاِمُل الُمعَلِّم.وفي التَّهذيِب : هو العاِلُم 

 ، عن ابِن ِسيَده. فُتَّ في َعُضِدهِ  ، كعُنِي : في َذْرِعهِ  ُرتِيَ  يقاُل :و
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َخَطْوُت. َرتَْوُت أَْرتُو

اتِيو ائُِد على غيِرِه في العََمِل ؛ نقلَهُ األَزهريُّ ، وفي التَْكملَِة : في الِعْلِم. الرَّ  : الزَّ

تْيَةُ و تْيَةُ و الرَّ  ، بالفتْحِ والضّمِ : الَخْطَوةُ ؛ عن اللَّْحيانّي. الرُّ

 قاَل ابُن ِسيَده : ولْسُت منها على ثِقٍَة.

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 146وانه ط بريوت ص ( دي2)
 واملثبت كرواية الصحاح واللسان والتهذيب.« . محاء.. ما ترتوه»برواية  344/  2( للحارث بن حلزة ا من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 3)
 .«وضم ا وَخطَا»( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت من الشارح. ونصها : 4)
 .«والِفطحَرةُ »قاموس عن نسخة : ( عل  هامش ال5)
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تَْوةُ و  : الشََّرُف والَمْنِزلَةُ عْنَد السُّْلطاِن. الرَّ

 وأَْيضاً : البَْسَطة.

ياَدةُ في الشََّرِف وغيِرِه.  وأَْيضاً : الّزِ

 وأَْيضاً : العُْقدةُ الشَّديَدةُ ، والعُْقَدةُ الُمْستَْرِخيَة.

 َمْيتُه.: َضَمْمتُه ؛ وأَْيضاً رَ  َرتَْوتُهو

ثْوُ و : [رثو] . الرَّ  : أَْهملهُ الجوهريُّ

ثِيئَةُ  وقال ابُن ِسيَده : هي  ، وهو أَْن يَُصبَّ َحِليٌب على حاِمٍض ؛ وقد ذُِكَر في الَهْمز. ِمن اللَّبَنِ  ( 1)الرَّ

ثِيئَةَ  ا قَْولهم رُجلٌ قاَل ابُن ِسيَده : وليَس على لَْفِظه في ُحْكم التَّْصريِف ألنَّ الرَّ َضِعيُف  َمْرثُوٌّ  َمْهُموٌز بَدِليل قَْوِلهم َرثَأُْت اللَّبََن َخلَْطتُه ، فأمَّ

ثِيَّة العَْقِل فمن  إالَّ أنَّهم أَْدَخلوا الواَو على الياِء كما أَْدَخلُوا الياَء على الواِو. َمْرثِيٌّ  ؛ وكأَنَّ قِياَسه على هذا الرَّ

أَْيضاً إذا بََكْيته  َرثَْوتُهو َمْرثِيةً  الَميِّتَ  َرثَْيتُ و، وهذه قد َذَكَرها الجوهريُّ اْسِتْطراداً في الذي يَِليه فقاَل :  َرثَأْتُه لُغَةٌ في:  الَميِّتَ  َرثَْوتُ وَ 

 وَعدَّْدُت َمحاِسنَه ، وَكذِلَك إِذا نََظْمت فيه شْعراً.

يت : قالِت اْمرأَةٌ ِمن العَ  ّكِ  َرثَأُْت َزْوجي بأَْبياٍت ، وَهَمَزْت. َرِب :ثم نقَل عن ابِن الّسِ

اُء : ُربَّما َخَرَجْت فَصاَحتُهم إلى أْن يَْهمُزوا ما ليَس بَمْهُموٍز ، قالوا : َرثَأُْت الَميَِّت ولَبَّأْت بالح  ّجِ وَحألْت السَّويَق.قاَل الفرَّ

. ِفْظتُهُ حَ  ، أَي َرثَْيتُهو الحِديثَ  عنه َرثَْوتُ  قاَل اللّْحيانيُّ :و  ؛ نقلَهُ األزهريُّ

 قاَل : والَمْعروُف نَثَْوت عنه.

 ، نقلَهُ األَزهريُّ عن العُقَْيلّي. َذَكْرتُه وتَنَاثَْيته : أَي َرثَْيتهوبَْيني وبَْينه حِديثاً  َرثَْوتُ  أَو

ثْيَةُ  ي : [رثي] ْجلَْينَوَجُع الَمفاِصِل واليََدْيِن  ، بالفتْحِ : الرَّ  ؛ كذا في الُمْحَكم. والّرِ

ْكبَتَْين والَمفاِصِل. حاحِ : َوَجُع الرُّ  وفي الّصِ

 في القَوائِِم. وُظالعٌ  أَو َوَرمٌ 

َمنَعَكَ  هو كلُّ ما أَو
 يَِصُف ِكبَره. (3)ُحَمْيد ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ ل ِمن ِكبٍَر أَو َوَجعٍ  ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب ِمَن االْنبِعاِث ؛ االْلتِفاتِ  ِمن ( 2)

ِد و   (4)َرثـحَيٌة تـَنـحَهُ  ابلت َشد 
اِس بِن نُعَْيٍم : َرثَياتٌ  قاَل : والَجْمعُ  كةً ؛ وأَْنَشَد لجوَّ  ، محرَّ

ُض و  يـــــــــــــــــــــاٌت أرحبـــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــــــرِي َرثـــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــَ

دَعُ     ا واأَلخـــــــــــــــــح تـــــــــــــــــاِن والـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــح

  

 (5)ال يَزاُ  رأحُسه َيص د ُع و 

ثْيَةُ و  ؛ عن ثَْعلَب. الضَّْعفُ  : الرَّ

ة :و ثِيَّةِ  الُحْمُق ، قاَل مرَّ ْعِف فَقَط ، قاَل رؤبَةُ : فيهما ، بالتَّْشديدِ  كالرَّ ْعِف والُحْمِق. ُرِوي عن ثَْعلَب التَّْشديد في الّضِ  ، أَي في الضَّ

 فإن تـََريحين اليَـوحَم َذا رِثي ة
 أَي َضْعف.

 .َرثىً  ، كَسِمعَ  َرثِيَ  فِْعُل الُكلِّ 
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ً  الَميِّتَ  َرثَْيتُ و  ، وعلى األخيِر اْقتََصَر الَجْوهِريُّ ، ، ُمَخفَّفَةً  َمْرِثيَةً و َمْرثاةً و، بكْسِرهما ،  ِرثايَةً و ِرثاءً و ، بالفتْحِ ، َرثْيا

__________________ 
 كاألصر ا واللسان.« لرثيئةا»ويف نسخة مؤسسة الرسالة بريوت « الرثيثة»( يف نسخ القاموس املتداولة 1)
 وتصرف الشارح ابلعبارة.« َمنـحُعكَ »( يف القاموس : 2)
 .«أبو َنيلة»( األصر والصحاح ويف اللسان 3)
 ( الصحاح ا واللسان وقبله فيه :4)

 قد علتين ذرأة ابدي بديو 
 وبعده :

 صار للفحر لساين ويديو 
 .«يف تشددي»ويرو  : 

 نسبة ا واللسان والتهذيب وزيد فيهما شطر رابض :( الرجز يف الصحاح بدون 5)
 ء بعد ذا  ييجضكر شيو 

 واألو  يف األساس وفيها : ويف الكبري.



18665 

 

ُته وَعد دحُت َ اِسَنه ا أَيحضاً : إذا َرثـَوحتُهو  ُته تـَرحثَِيةً   َبَكيـح  .كَرثـ يـح
ثى وقيَل :  : البكاُء على الَميِِّت بَْعَد الَمْوِت. الَمْرثيةُ و الرَّ

 : َمْدحه بَْعَد الَمْوِت. التَّْرثِيَةُ و

 ؛ قاَل ُرؤبَة : َكَرثَّْيتُه : تََرثَّْيتُهو

يــــــــــــمــــــــــــا  َدتح محــــــــــــَِ قــــــــــــَ لــــــــــــَ  فـــــــــــــَ كــــــــــــح  بــــــــــــكــــــــــــاَء ثــــــــــــَ

يــــــــــــــــمــــــــــــــــا    نــــــــــــــــِ ي ابب وابــــــــــــــــح َرثــــــــــــــــ  ــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــهــــــــــــــــي تـ

  
 ؛ نقلَهُ الجوهريُّ ؛ والُمراُد به الَمْدح. نََظْمُت فيه ِشْعراً  َكذلَك إذاو

 عنه ؛ نقلَهُ األزهريُّ والجوهريُّ عن أَبي َعْمرٍو. : َذَكْرتُه أَْرثِي ِرثايَةً  َحِديثاً عنه َرثَْيتُ و

 عنه ، وَكذِلَك َرثَْوُت عنه. َحِفْظتُهُ  عنه َحِديثاً ، أَي َرثَْيتُ  حَكى اللَّْحيانيُّ :و

 قاَل ابُن ِسيَده : والَمْعروُف نَثَّْيت عنه َخبَراً ، أَي َحَمْلتُه.

 لَضْعِفه. : ال يُْبِرُم أَْمراً  أَْرثَى رُجلٌ و

 ، نقلَهُ ابُن ِسيَده. له : َرِحَمهُ  َرثَىو

 ، والَمْعنياِن ُمتَقاِرباِن. َرقَّ له قاَل الجوهِريُّ :و

اَحةٌ  : أَي َرثَّايَةٌ وَرثَّاَءةٌ اْمرأَةٌ و ثاءِ  على بَْعِلها ، أَو َكثيَرةُ  نَوَّ ْن يُْكرُم عْنَدها ؛ وقد ذُِكَر في الَهْمِز أَْيضاً. الرَّ  لغَيِرِه ممَّ

السَّاكنَِة ُهِمَزْت ؛ وكذلَك القَوُل في َسقَّاَءةٍ قاَل الجوهريُّ فَمْن لم يَْهمْزهُ أَْخَرَجه على األَْصِل ، ومن َهَمَزهُ فألنَّ الياَء إذا َوقَعَْت بَْعد األلِف 

 وَسقَّايٍَة ، وما أَْشبَهها.

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

ُجلُ  ُرثِيَ  ً  الرَّ ثْيَةُ  ، كعُنَِي ؛ أَصابَتْه َرثْيا  .َرثًا ، عن ابِن األَعرابي ، والِقياسُ  الرَّ

 : أَي فُتُور ؛ قاَل أعرابيُّ : َرثْيه وفي أَْمِره

مح  ـــــــــِ رِه ـــــــــو صـــــــــــــــــــــــرميـــــــــَة أمـــــــــح ل عـــــــــح ـــــــــَ ٌة تـ ـــــــــَ ي ـــــــــح   (1)هلـــــــــم َرثـ
ر يـــــــــــــــومـــــــــــــــًا راحـــــــــــــــٌة فـــــــــــــــَقضـــــــــــــــــــــــــــــاءُ و     ـــــــــــــــأَلمـــــــــــــــح  ل

  
ثْية ِمن َمْرثُوءٌ  ورُجلٌ  ا ُهِمز وال أَْصَل له في الَهْمزةِ. الرَّ  ناِدٌر أَْعنِي أنَّه ممَّ

أْرٌض َمْسنِيَّة وقْوٌس  الياَء على الواِو في قْوِلهم : ، فأَْدَخلُوا الواَو على الياء كما أْدَخلوا َمْرثِيٌّ  في َعْقِله َضْعٌف ، وقياُسه َمْرثُوٌّ  ورُجلٌ 

 َمْغِريَّة.

 ؛ عن اللَّْحيانّي. َرثَْت تَْرثِيه : لغَةٌ في يَْرثاهُ رثايَةً  المْرأة َزْوَجها ، كَسِمَع ، َرثِيَتِ و

َع وال بالَى به. َرثَى وما  له : ما تََوجَّ

ً و َمْرثاةً  له ألَْرثِي وإنَّي ُع له. َرثْيا  : أَي أَتَوجَّ

جاءُ و : [رجو]  ِضدُّ اليَأِْس. ؛ بالمّدِ : الرَّ

ة. اغُب : هو ظنٌّ يَْقتِضي ُحُصول ما فيه َمَسرَّ  قال الرَّ

ا.  وقاَل الحراِلّي : هو تََرقُّب االْنتِفاعِ بما تقدََّم له َسبَب مَّ

 األَمِل ، وُعْرفاً تَعَلّق القَْلب بُحُصوِل َمْحبُوٍب ُمْستَْقبالً ، كذا َعبَّر ابُن الَكماِل.وقاَل غيُرهُ : هو لُغَةُ 

 ي.ضان وال يَتَعَلَّقان إالَّ بالَمعانِ وقاَل شْيُخنا : هو الطََّمُع في ُمْمِكِن الُحُصوِل ، أَي بخالِف التَّمنِّي فإنَّه يكوُن في الُمْمِكن والُمْستَِحيل ، ويَتَعارَ 
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ْجوِ  بمْعنًى ؛ َرَجْوتُهووتََمنَّْيُت زْيداً  حاحِ. كالرَّ  ، بالفتْحِ ، ومثْلُه في الُمْحَكم والّصِ

.  وَضبََطه صاِحُب الِمْصباح كعُلُّوِ

جاةو جاَوةو الَمْرجاةو الرَّ  .الرَّ

جاءِ  وقاَل ابُن األثيِر : َهْمزةُ  جاةِ  ؛ وشاِهدُ  َرجاَوة ُمْنقَِلبَة عن واٍو بَدِليِل ُظُهورها في الرَّ  الرَّ

 وقوُل الشاِعِر : ، «أَْن أَُكوَن ِمن أَْهِلها ( 2)َرَجاةَ  إالَّ »الحِديُث : 

  ٌ قــــــــــــــاعــــــــــــــِ وَد مــــــــــــــُ َدوحُت َرجــــــــــــــاًة أن  ــــــــــــــَ  غــــــــــــــَ

ــــــــعــــــــذِر و     الينَ ابل ــــــــَ ب قــــــــح ــــــــَ تـ ــــــــاســــــــــــــــــــــح ه ف ــــــــُ ب (3)صــــــــــــــــــــــاحــــــــِ
 

  
 اللْيِث حيُث قاَل : وَمْن قاَل فَعَْلتوال يُْنَظُر إلى قَْوِل 

__________________ 
 ( يف اللسان : أهلهم.1)
 .«رجاءة»( األصر واللسان ويف النهاية : 2)
 .«فاستقبالين ابلغدر»( يف اللسان : 3)
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ا هو  َرجاةَ  طََب ا إل   كذا ا انتَـَه  ا لَكوحنِه يف ا ِديِث ويف َكالِم الَعَرِب.  َرجاءَ  كذا فقد َأخح
يو جاءِ  ، ُكلُّ ذلَك بمْعنَى التَّْرِجيَةو االْرتجاءو التََّرّجِ  .الرَّ

حاحِ قاَل بْشٌر يُخاِطُب اْبنَتَه :  وفي الّصِ

رِي إاَييب  ظــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــَ ريحَ وانـــــــــــــــــــح ي اخلــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــَرجــــــــــــــــــِّ

زِي  آاَب     نـــــــــــــــَ (1)إذا مـــــــــــــــا الـــــــــــــــقـــــــــــــــاِرُ  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ
 

  
جاو ةً. النَّاِحيَةُ  ، َمْقُصوراً : الرَّ  عامَّ

 ِمن أَْعالها إلى أَْسفَلها. أَو ناِحيَةُ البِئْرِ 

حاحِ : ناِحيَةُ البِئِْر وَحافَتاها ، وكلُّ ناِحيَةٍ   .َرجا وفي الّصِ

اغُب :  البِئِْر والسَّماِء وغيِرهما : جانِبُها. َرجا وقاَل الرَّ

 .(2) (َواْلَمَلُك َعلى َأْرجاِئها)، َكَسبٍَب وأَْسباٍب ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  أَْرجاءٌ  ج ؛ بالتَّحِريِك ، َرَجوانِ  يَُمدُّ ، وُهماو

ِشيد ،  الّرجائيُّ  ، منها : عبُد الرشيِد بُن ناِصرٍ  ة بَسَرْخسَ  : َرجاو شيِد بُن محمِد بِن عْبِد الرَّ السََّرْخسيُّ الواِعُظ ، وَحِفيُده أَبو محمٍد عبُد الرَّ

 في ذي القْعَدةِ. 621أَجاَز لَمْن أَْدَرَكه ، وكاَن َمِليَح الَوْعِظ َحجَّ وَسِمَع من ابِن البطي ، ماَت َسنَة 

، وتَعَقَّبَه ابُن الّسمعاني بأنَّه َسأََل  الّرجائيّ  قَْريَة بَسَرْخَس هكذا قاَل أَبو الفَْضل بُن طاِهٍر في تَْرجمِة أَبي الفَْضل َرجا افُِظ : وَكْونُ قاَل الح

 َرْخسّي.السَّ  َرَجاء عنها جماَعةً ِمن أَْهل َسَرْخس فلم يَْعِرْفها أََحٌد ؛ قاَل فلعلَّ النِّْسبَة إلى َمْسِجد أبي

 ؛ قاَل نَْصر : في شعٍب قَِريٍب ِمن َوْجَرةَ والصَّرائِم. ع بَوْجَرةَ  : َرجاو

 .َرًجا َجعََل لها : إْرجاءً  البِئْرَ  أَْرَجىو

ً  أَْرَجىو ْيَد : لم يُِصْب منه شيئا  ، كأْرَجأَهُ. الصَّ

َجوانِ  ُرِمَي به قالوا :و .رجي َمْلفوظاً به ُمبَْرهناً عليه ، وَعَدم« ج ور »قاَل ابُن ِسيَدة : وإنَّما قََضْينا بأنَّ هذا ُكلّه واو لُوُجوِد   : أَي الرَّ

 بِئٍْر. َرَجَوا كأَنَّه ُرِمَي به ، كذا في النسخِ والصَّواُب اْستُِهيَن به ، كما هو نَّص الُمْحَكم ، اْستِْهَزاءٌ 

حاحِ : أَراُدوا أنَّه ُطِرَح في المهاِلِك ، وأَنْ   َشَد للمرادي :وفي الّصِ

الً  ــــــــــ  ب كــــــــــَ ريًا مــــــــــُ ــــــــــي َأســــــــــــــــــــــــِ ل ــــــــــح ب ــــــــــَ َر قـ ــــــــــَ  كــــــــــَبنح ملَح تـ

واِن و     رحمــــــــــــــَ  بــــــــــــــه الــــــــــــــر جــــــــــــــَ ــــــــــــــُ اًل يـ (3)ال َرجــــــــــــــُ
 

  
 وقاَل آَخُر :

رحمـــــــــــــــــــَ  يَب الـــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــواِن أيّنِ  ـــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــــال يـ

كــــــــــــــاين     يِن مــــــــــــــَ غــــــــــــــح نح يـــــــــــــــُ وحِم مــــــــــــــَ ر  الــــــــــــــقــــــــــــــَ  أَقــــــــــــــَ

  
ْمَخشريُّ : قْولُهم : ال يُْرَمى به َجوانِ  وقاَل الزَّ  البِئِْر. َرَجوَ  ، يُْضَرُب لَمْن ال يُْخَدُع فيُزاُل عن َوْجٍه إلى آخر ، وأَْصلُه الدَّْلو يُْرَمى به الرَّ

ّمِ : األْحَمُر. األْرُجوانُ و  ، بالضَّ

 ثِياٌب ُحمٌر. قاَل ابُن األعرابّيِ :و

اج :و  َشديُد الُحْمرةِ. ِصيٌغ أَْحَمرُ  قال الزجَّ

 لُحْمَرةُ.ا قال غيُرهُ :و

ةُ النَّشا ، قاَل : وُدونَه البَْهَرمان. النََّشاْستَجُ  وقاَل أَبو عبيٍد : هو الذي يقاُل له يه العامَّ  الذي تَُسّمِ
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 ً ٌب وهو بالفاِرِسيَِّة أُْرُغوان ، وهو شجٌر له نَْوٌر أَْحَمُر أَْحَسن ما يكوُن  األُْرُجوانُ  قاَل الجوهريُّ : ويقاُل أَْيضا  ، وكلُّ نَْوٍر يُْشبُِهه فهوُمعَرَّ

 ، قاَل َعمُرو بُن ُكلثوم : أُْرُجوانٌ 

م  هــــــــــــــُ ــــــــــــــح نـ ا ومــــــــــــــِ نــــــــــــــ  نــــــــــــــا مــــــــــــــِ يــــــــــــــابــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبن  ثــــــــــــــِ

يــــــــــــــنــــــــــــــا     لــــــــــــــِ واٍن َأو طــــــــــــــُ َ أبُرحجــــــــــــــُ (4)ُخضــــــــــــــــــــــــــــِ ح
 

  
 بغيِر ياِء النَّْسبَِة ، كما هو نَصّ  أُْرُجوانٌ  ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب أَْحَمرٌ  قانِئٌ  أَي أُْرُجوانيُّ  أَْحَمرُ  يقاُل :و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .17( سورة ا اقة ا اآية 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 واللسان والصحاح. 367/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 4)
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َكم. أُرحُجوان واألساِس ا قاال َقِطيَفٌة مَححراءُ اجلَوهرّي  ُحح
 ا وهو أَيحضاً َنّص امل

يرافي أَْحَمرٌ  ا أن يُِريَد  أُْرُجوانٌ  قاَل فيه : وحَكى الّسِ فَِة ، فإمَّ على الُمبالَغَِة به ، كما قالوا أَْحَمٌر قانٌِئ ، وذلَك أنَّ ِسْيبََوْيه إنَّما َمثَّل به في الّصِ

يرافي ، أَو يُِريدالُمبالَغَ   الذي هو األْحَمر ُمْطلقاً. األُْرُجوان ة كما قاَل الّسِ

 ، قاَل : وقيَل : الَكِلَمةُ َعربيَّة واألِلُف والنُّوُن زاِئَدتَاِن. األُْرُجوان قاَل ابُن األثيِر : واألْكثَُر في َكالِمهم إضافَة الثَّْوِب أَو القَِطيفَِة إلى

 األَْمَر وأَْرَجأْتُه ، يُْهَمُز وال يُْهَمُز. أَْرَجْيت يقاُل : ِخيُر.: التَّأْ  اإِلْرجاءُ و

حاحِ. (2) (َأْرِجْه َوَأخاهُ ) و (1) (َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ِْلَْمِر هللاِ )وقُِرَئ :   كما في الّصِ

وا« ر ج أ»في  : طائِفَةٌ ِمن أَْهِل االْعتِقاِد َمرَّ ِذْكُرهم الُمْرِجئَةُ و ُجَل به قُْلَت :والعََمَل ،  إْرجائِهمولتَْقديِمهم القوَل  بذلكَ  ، ُسمُّ  إذا َوَصْفَت الرَّ

 َر في الَهْمِز.على ما ذُكِ  وُمْرجائِيٌّ  ، بالتَّْشديِد ، ُمْرِجيٌ  إذا نََسْبَت إليه قُْلَت : هوووُمْرِجٌئ ،  ُمْرجٍ  هو

 والُدها. فُرجيَ  َدنَْت أن يَْخُرَج ولُدها الحاِمُل : أَْرَجأَتِ و

اغُب : وَحِقيقَتُه جعلت لصاِحبها ة : رجاء قاَل الرَّ مَّ  في نَْفِسه بقُْرِب نِتاِجها ، قاَل ذو الرُّ

 (3)إذا أَرحَجَبتح ماَتتح وحّي َسِليلها 
 فهي ُمْرِجئَةٌ وُمْرِجٌئ. ، بِال َهْمز أَْرَجتْ  ويقاُل أَْيضاً :

ُجُل ، َرِجيَ و  كَرِضَي : اْنقََطَع عن الَكالِم. الرَّ

اُء : يقاُل بَِعَل وبَِقَر وَرتَِج   وَعِقَر إذا أَراَد الَكالَم فأُْرتَِج عليه. ( 4)َرِجيووقاَل األزهريُّ : إذا ُدِهَش. وقاَل الفرَّ

 عليه ، كعُِنَي : أُْرتَِج عليه. ُرِجيَ و

َمْخشريُّ ، وأَْنَشَد اللْيُث : اْرتََجْوتُه يقاُل : لَِقيُت هوالً وما خافَهُ  إذا اْرتَجاهُ  وِمن المجاِز :  ، أَي ما خْفتُه ؛ نقلَهُ الزَّ

ائــــــــــــــِ  ي الــــــــــــــذ  القــــــــــــــِ َا تــــــــــــــُ ي حــــــــــــــِ رح ــــــــــــــَِ ــــــــــــــَ  داً ال تـ

َدا     تح مـــــــــــعـــــــــــًا َأو واحـــــــــــِ ـــــــــــَ ٌة الق عـــــــــــَ ـــــــــــح بـ (5)َأســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَي ال تَخاُف.

 ، نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. ءٍ ، كأُثِْفيٍَّة : ما أُْرِجَئ ِمن شي األُْرِجيَةُ و

اءُ و  الحِديثَ  بُن ِسيرينَ  إماُم الُمعبِّرين محمدُ  َرَوى عنها ، أَي نََزلَْت البَْصَرة ، بَْصريَّةٌ  ، أَي من بَني َغنِّيِ ، ، مشدَّدةً ، َصحابيَّةٌ َغنَِويَّةٌ  َرجَّ

ْمياِطي في التسلى  في تَْقِديِم ثاَلثٍَة من الَولَدِ  ، َرواهُ ِهشاُم عن ابِن ِسيريَن عنها ، والحِديُث في المْسنَِد َصِحيح ، وأَْوَرَده أَْيضاً الشََّرف الّدِ

 نَِده الُمتَِّصل.واالْغتِباِط بسَ 

ا يُْستدرُك عليه :  ، عن اللْيِث. َرجاهُ يَْرُجوه ، كَرِضيَه ، لُغَةٌ في َرِجيَهُ يَْرجاهُ  * وممَّ

 وأَْنَكَره األْزهريُّ عليه وقاَل : لم أَْسَمْعه لغيِره مع أَنَّ ابَن ِسيَده َذَكَره أْيضاً.

ْجووقاَل اللْيُث   أُباِلي. ما أَْرُجو الُمباالةُ ، ما الرَّ

جاء قاَل األْزهِريُّ : وهذا ُمْنَكٌر وإنَّما يُْستَْعمل ؛  (ال تَ ْرُجوَن لِِلِّ َوقاراً ) (6) (ما َلُكمْ )بمْعنى الَخْوف إذا كاَن َمعَه َحْرف نْفي ، ومنه  الرَّ

 المْعنَى : ما لَُكم ال تَخافُون هلِل َعَظَمة.

اُء : ولم نَِجْد َمْعنى الَخْوِف يكون جاء إالَّ ومعه َجْحٌد ، فإذا كاَن كذلَك كاَن الَخْوُف على ِجَهةِ  َرجاءً  قاَل الفرَّ جاءُ  والخوِف وكانَ  الرَّ كذلَك  الرَّ

 َرَجْوتُك ، تقوُل : ما

__________________ 
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 .106التوبة ا اآية ( سورة 1)
 .111( سورة األعراف ا اآية 2)
 وروايته : 545( ديوانه ص 3)

 لـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــوج ومل تـــــــــــــــقـــــــــــــــذف ملـــــــــــــــا ميـــــــــــــــتـــــــــــــــىن لـــــــــــــــه 

ــــــــــــهــــــــــــا    ــــــــــــل ــــــــــــي ــــــــــــت وحــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــب ــــــــــــجــــــــــــت مــــــــــــات ــــــــــــت  إذا ن

  

 فال شاهد يف هذه الرواية.

 .«ورح »( عن التهذيب وابألصر 4)
 .«أم واحدا»( اللسان والتهذيب واألساس وفيها 5)
 .13اآية ( سورة نوح ا 6)
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ُتَك ا وال تقو ُ   يف َمعحىن ِخفحُتك ؛ قاَ  أَبو ُذَ يحب : َرَجوحُتك َأي ما ِخفح
هــــــــا  عــــــــَ رحُج َلســــــــــــــــــــــح ــــــــَ ُر مل يـ حــــــــح ه الــــــــنــــــــ  تــــــــح عــــــــَ  إذا َلســــــــــــــــــــــَ

ِر و     واســــــــــــــــــــــِ وٍب عـــــــــَ ِت نـــــــــُ يـــــــــح هـــــــــا يف بــــــــــَ فـــــــــَ (1)حـــــــــالـــــــــَ
 

  
 قاَل الَجْوهريُّ : أَي لم يََخْف ولم يُباِل.

مخشريُّ في األساِس :وأَْنَشَد   الزَّ

ا  وحهلـــــــــــَ ِدي ومل أَرحُج هـــــــــــَ هـــــــــــا َوحـــــــــــح تـــــــــــُ فـــــــــــح َعســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ  تـ

بــــــــــــاهبــــــــــــا    ــــــــــــبــــــــــــاِن ابٍ  هــــــــــــِ ِس ال وح رحٍف كــــــــــــقــــــــــــَ  حبــــــــــــَ

  
جاءَ  وقاَل الراغُب بَْعَدما ذكَر قَْول أَبي ذَُؤْيب : وَوْجهُ ذلك أَنَّ   والَخْوَف يَتالزماِن. الرَّ

اجي وفي الِمْصباح : ألنَّ  اه يَخاُف أنَّه ال يُْدِرُك ما الرَّ  .يَتََرجَّ

 .الُمْرتَجى : اْسماِن ؛ وَكذِلكَ  ُمَرّجىو َرجاءٌ و

ٌث. َرجاءٍ  وأَبو  : العُطاِرديُّ محّدِ

 .الّرجائيّ  السَّْرَخسيُّ صاِحُب الجاِمعِ بَسْرَخس الذي نُِسَب إليه أَبو الفَْضل َرجاءٍ  وأَبو

ُث. األَْرجائيُّ  ه : عليُّ بُن ُعَمر بِن محمِد ابِن الَحَسنِ : َمْوِضٌع بأَْصبَهان من أَْرجاءُ و  المحّدِ

 : قَْريةٌ بِمْصَر في الصَّعيد األَْدنى. َرجوان وأَبو

حاو : [رحو]  ، بالتَّْحريِك ، والياُء أَْعلَى. َرَحوانِ  وُهما ، وهي الحجُر العَظيُم الُمْستديُر الذي يُْطَحُن به ، ُمَؤنَّثَةٌ  َمْعروفَةٌ ، : م الرَّ

ته  ِمثْل َعطاٍء وَعطاآِن وأَْعِطيَة ، َجعََل األَِلَف ُمْنقَِلبَة عن الواِو ، وال أَْدِري أْرِحيَةٌ و َرحاآنِ و َرحاءٌ  قاَل الجوهريُّ : وكلُّ َمْن َمدَّ فقالَ  ما ُحجَّ

تُه.  وما ِصحَّ

حاحِ. أَو أََدْرتُها ؛ والياُء أَْكثَر ، كما في الُمْحَكم. َعِمْلتُها : َرَحْوتُها َرْحواً و  ، كما في الّصِ

ْت ، اْستََداَرتْ  : تَْرُحو الَحيَّةُ  َرَحتِ و تْ  وتَلَوَّ حاحِ. كتََرحَّ  ؛ كما في الّصِ

َحى زاَد ابُن ِسيَده :  ُل لها إْحَدى بَناِت َطبٍَق.، ولذا يقا كالرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اءُ  قَْصعَةٌ   ، ككتَّاٍن : قَريبَةُ القَْعِر. َرحَّ

 وقيَل : واِسعَةٌ.

يو اَحِة ؛ عن أَبي َحنيفَِة. الُمَرحَّ ٍث : الثرى في األْرِض مْقَدار الرَّ  ، كُمَحّدِ

ً  ي : [رحي] حاح والتَّْهِذيب والُمْحَكم ، إنَّهما لُغتاِن  ناِدَرةٌ  أََدْرتُها ؛ وقَْولَه : : أَي َعِمْلتُها أَو كَرَحْيتُها َرْحيا ، ُمخاِلٌف لَما في األُُصوِل : الّصِ

 ، بالتَّْحريِك ، وأَْنَشَد الجوهريُّ لُمَهْلِهل : َرَحيانِ  ُهما األَِلُف ُمْنقِلبَة عن الياِء ، تقولُ و ، أَي في العََمِل واإِلداَرةِ ، فيهما َصِحيحتاِن ، وقَْوله :

ـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا  ين أَب َوًة بـــــــــــــــــــــَ دح  كـــــــــــــــــــــَبان  غـــــــــــــــــــــُ

ِديـــــــــــــِر     يـــــــــــــا مـــــــــــــُ َزٍة َرحـــــــــــــَ يــــــــــــــح نــــــــــــــَ ِب عـــــــــــــُ نـــــــــــــح (2)ِبـــــــــــــَ
 

  
 ، بالضّمِ والكْسِر ، ِرِحيٌّ و ُرِحيٌّ  ُربَّما قالوا :و بالضّمِ وكْسر الحاِء وتَْشديِد الياِء ، أُْرِحيٌّ  يقاُل :و،  أَْرحاءٌ  الَكثيِر :و،  أَْرحٍ  في القلَِّة : ج

 وَكِرَهها بعُضهم كما في الُمْحكم. ، ناِدَرةٌ  أَْرِحيَةٌ و

 وفي التَّْهذيِب : كأنَّها جماَعةُ الجماَعِة.

 ْخَطأَ ، وكذا في قَفا.فقد أَ  أَْرِحيَةٌ  ، وَمْن قالَ  أَْرحاءٌ  وقاَل أَبو حاتٍِم :

َحا وفي الِمْصباح : قاَل ابُن األنباِري : واالْختِياُر أَْن يُْجَمع  ألنَّ َجْمع فعل عن أَْفِعلة شاذٌّ. األَْرحاء على الرَّ
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اُج : وال يَجوزُ   ٌء يُْجَمع على أَْفعلة.ألنَّ أَْفعلة َجْمُع الَمْمدوِد وال الَمْقُصور ، وليَس في الَمْقصوِر شي أَْرِحيَة وقاَل الزجَّ

__________________ 
 وفيها : 495/  2واملقايي  « عوامر»واللسان والصحاح واملفردات للراغب ا والتهذيب وفيهما  143/  1( ديوان اهلذليا 1)

 خالفها يف بيت نوب عوامرو 
 األساس بدون نسبة. (2)
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يو ٌث : الُمَرّحِ يها. صانِعُها ، كُمَحّدِ  الذي يَُسّوِ

َحىو ْدُر. الرَّ  : الصَّ

 الْستَِداَرتِها. ِكْرِكَرةُ البَعيرِ  أَْيضاً :و

 .األَْرحاءُ  ، والَجْمعُ  تَْعُظُم نَْحو ِميلٍ  على ما َحْوِلها قِْطعَةٌ من النََّجفَِة ُمْشِرفَةٌ  أَْيضاً :و

ا َحْولَها ؛ كذا في الُمْحَكم. األْرحاءُ  : وقيلَ   قَِطٌع من األْرِض ِغالٌظ ُدوَن الِجبال تَْستديُر وتَْرتفُع عمَّ

َحى وقاَل َشِمٌر : مال. الرَّ  ِمن األْرِض َمكاٌن ُمْستديٌر َغِليٌظ يكوُن بيَن الّرِ

ْخَمةُ الغَِليَظةُ ، وإنَّما اْستِداَرتُها وِغلَُظها وإْشرافُها على ما َحْولها ، وأنَّها أََكَمةٌ ُمْستِديَرةٌ ُمْشرفَةٌ وال تَْنقاُد  اهاَرحَّ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : القارةُ الضَّ

 على َوْجِه األَْرِض وال تُْنبُِت بَْقالً وال َشَجراً.

َحى ِمن المجاِز :و  َحْوَمةُ الَحْرِب وُمْعَظُمهُ. الرَّ

 الَمْوت ُمْعَظُمهُ. َرَحى والذي في الُمْحَكم :

ل.  فالظاِهُر أَنَّ في عباَرةِ المصنِِّف َسْقطاً ، فإنَّ الَحْرَب ُمَؤنَّثَة فكيَف يَعوُد إليه َضِميُر ُمْعَظمه ، فتأَمَّ

 .«الَجَملِ  َمْرَحى أَتَْيُت َعِليَّاً حيَن فََرَغ من» ومنه قَْوُل ُسلَْيمن بن ُصَرٍد :، كَمْقعٍَد ؛  كالَمْرَحى

 الَحْرِب ؛ وقاَل الشاِعُر : َرَحى قاَل أَبو عبيٍد : يَْعنِي ِمن الَمْوِضع الذي داَرْت عليه

ُم  هــــــــِ يــــــــح لــــــــَ يــــــــبــــــــًا عــــــــَ ااًن وشــــــــــــــــــــــِ بــــــــ  رحِد شــــــــــــــــــــــُ  عــــــــلــــــــ  اجلــــــــُ

ر ُب     حـــــــــَ ُ
ِديـــــــــُد املـــــــــ رححـــــــــَ  ا ـــــــــَ َ

(1)إذا كـــــــــانـــــــــِت املـــــــــ
 

  
َحى ِمن المجاِز :و ، زاَد األْزهريُّ : الذي يَْصتُدُروَن عن رأْيِه ويَْنتَهوَن إلى أَْمِره ، وكاَن يقاُل لعَُمر بِن ؛ عن ابِن ِسيَده  َسيُِّد القَْومِ  الرَّ

 العََرِب. َرَحى الخطَّاب

َحى ِمن المجاِز :و  ؛ نَقلَهُ ابُن ِسيَده. َجماَعةُ الِعيالِ  الرَّ

َحىو ْرسُ  : الرَّ ةً  األَْرحاءُ  ، والَجْمعُ  الّضِ حاحِ. وخصَّ بعُضهم به بعَضها فقاَل : لإِلْنساِن اثْنتا َعْشَرةَ  ، وهي األَْضراُس عامَّ  ؛ كما في الّصِ

 األَْرحاءُ  راِس ، وقيَل :، في كّلِ ِشّقٍ ِستٌّ ، فِستٌّ ِمن أَْعلى ، وِستٌّ ِمن أَْسفََل ، وهي الطَّواِحُن ، ثم النَّواِجذُ بَْعَدها وهي أَْقَصى األضْ  َرًحى

 بَْعَد الضَّواِحِك.

َحى ِمن المجاِز :و حاحِ. األْرحاءُ  بنَْفِسها الُمْستَْغنِيَةُ عن َغْيِرها ، والَجْمعُ  القَبيلةُ الُمْستَِقلَّةُ  الرَّ  ؛ كما في الّصِ

َحىو يه الفُْرسُ  الرَّ  اإِلْسفاناُخ. : نَْبٌت تَُسّمِ

 وفي الُمْحَكم : إْسبانَْخ ، وهو على التَّْشبيِه الْستَِداَرةِ َوَرقِه.

َحىو  ؛ كذا في الُمْحَكم. األْرحاءُ  ، َجْمعُه ِفْرِسُن البَعيِر والِفيلِ  : الرَّ

 .أَْرحاُؤه وفي التَّْهذيِب : قاَل اللْيُث : يقاُل لفَراِسِن الِفيلِ 

 ، وأَْنَشَد : أَْرحاُؤه قُْلُت : وكذا فَراِسُن الَجَمِل وثَِفناُت ُرَكبِِه وِكْرِكَرته

ُد  َد ِ  اي  ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــح ب َك عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــي  إل

و دُ     ـــــــــــــــــــــــُ ُد وقـ ـــــــــــــــــــــــِ وائ تح هلـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــَ  ابن

  

 (2)للِياٌت وَرحً  مَتَي ُد و 

يت : ّكِ  واْستَْقَدَمْت قَوائُِدها وَوَسَطْت َرخاها بينَ  (3)القَْوِم ، وهي الجماَعةُ ، يقوُل : اْستَأَْخَرْت َحواِجُرها  َرَحى اإِلبِل مثلُ  َرَحى قال ابُن الّسِ

 .(4)القَوائِِد والَحواِجِر 
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حاحِ :و َحى في الّصِ انَةُ ، وهي الرَّ  .أْرحاءٌ  َجْمُع الُكلِّ و،  الَكثيَرةُ ِمن اإِلبِِل الُمْزَدِحَمةُ  ِمن اإِلبِِل الطَّحَّ

َحىو  للنَِّمِر بِن قَاِسٍط. فََرسٌ  : الرَّ

َحىو  َجبٌَل بيَن اليَماَمِة والبَْصَرةِ. : الرَّ

 عن يَِميِن الطَّريِق ِمن اليَماَمِة إلى البَْصَرةِ بيَن السيدان وكاِظَمةَ.قاَل نَْصر : 

__________________ 
 ( الصحاح ا واللسان ملهلهر بن ربيعة التغليب.1)
 .«اجملرب»( اللسان وفيه 2)
 .«ابنت»بد  « ابتت»( اللسان والتهذيب وفيهما : 3)
 .«. القوائد واجلواحر.. . رحاها.. جواحرها( يف التهذيب واللسان : استبخرت 4)
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حائيُّ  ع بِسِجْستاَن ، منه : محَمُد بُن أَحمَد بِن إِبراهيمَ  أَْيضاً :و ِجْستانيُّ عن أَبي بِْشٍر أَْحمَد بِن محمٍد المروزي ، وعنه القاِضي أبو  الرَّ الّسِ

ِشيِدي.  الفََضل أَحمُد بُن محمٍد الرَّ

 بِطاٍن : أْرٌض بالباِديَِة. َرَحىو

 البِْطريِق : ع ببَْغداَد. َرَحىو

 ؛ وفي نسخٍة ببِالِد الغَْرِب. جابٍِر : ع ببِالِد العربِ  َرَحىو

 بالُكوفَِة. : َمْوِضعٌ  اَرةَ ُعم َرَحىو

 آَخُر. الِمثِْل : ع َرَحىو

ضاو َحى ابن بِن محمِد بِن علّيِ بِن إْسمعيل الهاِشِميُّ ُعِرَف ب أَْحمُد بُن العبَّاِس  أَبو الّرِ ً  بالّرحائّيِ  ، ويُْعَرفُ  الرَّ ثٌ  أَْيضا َشِريٌف صاِلٌح  ُمحّدِ

ْينبي ، وعنه اب  ُن السَّمعاني.، َرَوى عن أَبي نَْصر الزَّ

ٌث. الحمصيُّ  ، كُسَمّيِ : أَحمُد بُن ُخْنبٍُش  ُرَحّيِ  أَبوو  ُمحّدِ

 كُسَميَّة : بِئٌْر قُْرَب الُجْحفَِة. ، ُرَحيَّةُ و

ثُ  بِن علّيِ  عليُّ ابُن أَبي الَكْرم : أَبو السَّعاداتِ  منها الِعراِق ، : ة بواِسطَ  األَْرحاءُ و ِريُر َسِمَع َصِحيَح البُخاِري ببَْغداَد  األَْرحائيُّ  الُمحّدِ الضَّ

 ، وسماُعه َصِحيٌح ، قالَهُ ياقوت. 609ِمن أَبي الَوْقت ، وَرَوى وماَت في سلخ ُجماَدى اآلِخَرةِ َسنَة 

ا يُْستدرُك عليه :  الَجَمِل : َمْوِضٌع بالبَْصرةِ. َمْرحى * وممَّ

َحىو  رةُ العَِظيَمةُ.: الحجاَرةُ والصَّخْ  الرَّ

 .(1)إذا َعظََّمهُ وَحراهُ إذا أَضافَهُ  َرحاهُ  وقال ابُن األعرابّيِ :

 الَمْوِت : إذا نََزَل به. َرَحى وداَرْت عليه

َحىو  ، كُسَميَّة : ناِحيَةٌ يمانِيَّةٌ ، عن نَْصر. ُرَحيَّةُ و: ماٌء باليَماَمِة.  الرَّ

اي والخاِء : َمْوِضٌع ، ويقاُل هو بال ُرَحيَّاتو  ؛ قاَل اْمرؤ القَْيِس : (2)زَّ

ة  َش بــــــــــَا ثــــــــــعــــــــــالــــــــــَ نــــــــــا نــــــــــريــــــــــُغ الــــــــــَوحــــــــــح َرجــــــــــح  خــــــــــَ

ُرِب و     ات إىل فــــــــــــــج َأخــــــــــــــح يــــــــــــــ  (3)بــــــــــــــَا ُرحــــــــــــــَ
 

  
َحىو  : اإِلْسفاناُخ ، ودائَِرةٌ تكوُن َحْوَل الّظْفِر. الرَّ

ْخوُ و : [رخو]  ٍء ، وهي بهاٍء.، ُمثَلَّثَةً : الَهشُّ من ُكّلِ شي الرَّ

 التَّثِْليث َذَكَره ابُن ِسيَده.

 واْقتََصر الجوهريُّ على الَكْسر والفَتْح.

ْخوُ  وفي التَّْهذيِب : قَاَل اللْيُث : ْخوُ و الرَّ  .َرخاَوةٌ  ِء الذي فيهلُغَتاِن في الشي الّرِ

اء ، قاال : والفتُْح ُمَولّد ، انتهى.* قُْلُت : َكالُمهم الَجيِّد بالكَ   ْسر ، قالَهُ األْصمعيُّ والفرَّ

 وفي الِمْصباحِ : الضمُّ لُغَةُ الِكالبيِّين.

 بالَكْسِر. ، هذه ِرْخَوةً و َرخاَوةً و ، بالقَْصِر ، وفي الُمْحَكم بالمّدِ ، ( 4)َرخا كَكُرَم وَرِضيَ  ُء ،الشَّي َرُخوَ 

 ةٌ.قاَل ابُن ِسيَده نَاِدرَ 
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 أَْيضاً. الّرْخوة قاَل شْيُخنا : وَحَكى بعٌض التَّثِْليَث في

 ؛ ومنه قَْوُل ُطفَْيل الغَنَوّي : كاْستَْرَخى ، أَي َهّشاً ، ِرْخواً  صارَ 

َد مــــــــا  عــــــــح ــــــــَ ُب بـ طــــــــح رَتحخــــــــَ  بــــــــه اخلــــــــَ َر واســــــــــــــــــــــح ــــــــ   فــــــــبَب

ر     َؤبـــــــــِّ نـــــــــا مل يــــــــــُ يـــــــــُ عـــــــــح (5)َأســـــــــــــــــــــــاَف ولـــــــــو ال ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
حاحِ.  يريُد به َحُسنَْت حالُهُ ، كذا في الّصِ

 به حالَهُ : اْستَْرَختْ وبه األَْمُر  اْستَْرَخى وفي التَّْهذيِب :

__________________ 
 .«أضاقه»( األصر والتهذيب ا وابللسان : 1)
 وا اء.( اقتصر ايقوت عل  ذكره ابلراء 2)
 ومل أعثر عليه يف ديوانه.« رحيات ا وثعالة ا وأخرب»( معجم البلدان 3)
 ابملد كامكم.« َرخاء»( يف القاموس : 4)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.5)
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 إذا َوقََع في حاٍل َحَسنٍة بَْعد ِضيٍق وِشدَّةٍ ؛ وأَْنَشَد قَْول ُطفَْيل.

 وَسعٍَة ، وهو َمجاٌز. َرخاءٍ  َخْطبُه ونَعَّمه وَجعَلَه في ْرَخاهُ أَ  به الَخْطُب أَي اْستَْرَخى وقاَل :

 .ِرْخواً  : َجعَلَهُ  َراخاهُ و ، أَي الّرباط كما في الُمْحَكم ، أَْرخاهُ و

 .اْستِْرخاءٌ  : أَي ( 1)، بالكْسِر والضمِّ  ُرْخَوةٌ  فيهو

دَّةِ. تُْرَخى ، ألنَّه ال أَِمَن واْطَمأَنَّ  ، أَي ِعماَمتَهُ  أَْرَخى قَْولُهم في اآلِمِن الُمْطَمئن :و  العَمائُِم في الّشِ

َل له من َحْبِلِه. أَْرَخىوالفََرَس ،  أَْرَخىو  له : َطوَّ

هُ وَشأْنَه ، وهو َمجاٌز. أَْرَخى وفي األساِس :  له الّطَوَل : َخالَّ

تَْر : أَْسَدلَهُ. أَْرَخىو  الّسِ

 ، أَو لم يروعنا. لم يَْرَعْونَا قَْولك ِسَوى ْخَوةُ الرِّ  الُحروفُ و

ين وال اُد والضاُد والعيُن والفاُء والّسِ ين والهاُء ؛ والَحْرفُ وفي الُمْحَكم : هي ثالثَةُ َعَشر التاُء والحاُء والخاُء والداُل والزاي والطاُء والصَّ  ّشِ

ْوُت ، أاَل تَرى أَ  الّرْخوُ  ين والحاءهو الذي يَْجِري فيه الصَّ ين والّشِ شُّ والسَّحُّ ونَْحو ذلَك فتَِجد الصَّْوت جاِرياً مع الّسِ  ؟نَّك تقوُل الَمسُّ والرَّ

ْخَوة ، وما بينَ  ِرْخَوةووفي َشْرح شْيخنا هذا َسْبق قَلَم ِمن المصنِِّف فإنَّ الُحروَف منها َشِديَدة  َواها والشَِّديَدة فما َذَكَره هي اللَّيِّنَة وما سِ  الّرِ

ٌء ِمن ِعْلم لُّ على أَنَّه بَِريشاِمٌل للشَّديَدة كما ال يَْخفى على َمْن له نََظٌر َسديٌد. ولقد رأَْيُت للمصنِِّف ، رِحَمه هللا تعالى ، َمواِضَع ِمثْل هذا تد

اغاني في ِسياقِه  اغاني : الِقَراآت ، قالَهُ المقدسيُّ ، وهو َكالٌم ظاِهٌر ، والمصنُِّف قلَّد الصَّ إالَّ أَنَّه خالَفَهُ فأَْوقََع نَْفَسه في الَوْرطِة ، فسياُق الصَّ

ْخَوةُ  والُحروفُ  ل. الّرِ خاءُ و ما عدا الشَِّديَدة وعدا ما في قَْولك لم يَْرَعْونا ، فتأَمَّ يُح اللَّْينَةُ. الرُّ ّمِ : الّرِ  ، بالضَّ

 الُهبوِب. (2)وفي األساِس : َطيِّبَةُ 

 .ُرخاءً  : أَي َجعَْلناها (3) (ََتِْري ِبَِْمرِِه رُخاءً )ش في قْوِله تعالى : قاَل األْخفَ 

خاءُ و  .َرِخيٌّ و َراخٍ  فهو ، يَْرَخىو يَْرُخو ، ، كَكُرَم وَدعا وَرعا وَرِضيَ  َرْخوَ  ؛ وقد بالفتْحِ : َسعَةُ العَْيِش  ، الرَّ

 .َرِخّيِ  يقاُل : إنَّه لفي َعْيٍش 

 الباِل : إذا كاَن ناِعَم الحاِل. َرِخيُّ  وهو

 حاَن ِوالُدها. المْرأَةُ : راَختِ و

 وتَباَطأَ ، وعن حاَجتِه فَتََر. تَقاَعسَ  عنِّي : تَراَخىوَ 

 باَعَدهُ. : َراخاهُ ُمراخاةً و

 فَْوَق التَّْقريِب. هو : ِشدَّةُ العَْدِو ، أَو اإِلْرخاءُ و

 األَْدنَى ُدوَن األَْعلى. اإِلْرخاءُ واألَْعلَى أََشدُّ الُحْضر ،  اإِلْرخاءُ  وقال األْزهريُّ :

حاحِ : قاَل أَبو عبيٍد :  أَن تَُخلَِّي الفََرس وشْهَوتَه في العَْدِو َغْيَر ُمتِْعٍب له. اإِلْرخاءُ  وفي الّصِ

 ، قالَهُ اللْيُث. َكذلكَ  ( 4)َدابَّتَهُ : ساَر بها أَْرَخىو

يحِ  أَْرَخى األَزهِريُّ :وقاَل  خاءِ  الفََرُس في َعْدِوه إذا أَْحَضَر ، وهو َمأُْخوذٌ من الّرِ  ، بالكْسِر. ِمْرخاءٌ  فهي ؛ الرُّ

 وهو الُحْضر الذي ليَس بالُمْلَهب ، كما في األساِس. اإِلْرخاءِ  ِمن َمراخٍ  ِمن َخْيلٍ  ِمْرخاةٌ  وناقَةٌ  ِمْرخاءٌ  يقاُل فََرسٌ 

حاح   : كثيَرةُ العَْدِو. ِمْرَخاءٌ  : وأَتانٌ وفي الّصِ
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 ، وأَْصلَْت انهَك َصالها ، وهو اْنِفراُج الّصلََوْين عْنَد الِوالَدةِ ، كما في التّهِذيِب. (5) سالها اْستَْرَخى النَّاقَةُ : أَْرَختِ و

__________________ 
 (.هامش القاموس)( هو مثلث ا نص عليه امشي 1)
 ينة اهلبوب.( يف األساس : ل2)
 .36( سورة ص ا اآية 3)
 .«سارها»( يف القاموس : 4)
 .«صالها»( يف القاموس : 5)
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. السَّماُء : أَْبَطأَ الَمَطرُ  تَراَخىو  ؛ نقَلَهُ الَجْوهريُّ

 ، كذا في النُّسخِ. ، كُمْحسنٍَة : لَقَُب جاِمعِ بِن ماِلِك بِن َشدَّادٍ  ُمْرخيَةٌ و

 وفي التكِملَِة : لَقَُب جاِمعِ بِن َشدَّاِد بِن ربيعَةَ بِن عبِد هللِا بن أَبي بْكِر بِن قالب ، وإنَّما لُقَِّب به لقْوِله :

يـــــــــــــــــــــٍة و  ن  ـــــــــــــــــــــَُ ّدوا ابلـــــــــــــــــــــّرِوااي مـــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــــَ

وا امـــــــــــــــَ  ابملـــــــــــــــاءِ     (1)الـــــــــــــــعـــــــــــــــذاب  فـــــــــــــــَرخـــــــــــــــ 
 

  
 قالَهُ ابُن الَكْلبي في كتاِب أَْلقاب الشُّعَراِء.

. ءٍ من شي أُْرِخيَ  ، كأُثِْفيٍَّة : ما األُْرِخيَّةُ و  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بْعَد ِشدَّةٍ. َرخاءٍ  به األَْمُر : َوقََع في اْستَْرَخى

 إذا لم تْهتَمَّ به. َرِخيَّ  ليَْذَهُب منِّي في بالٍ وإنَّ ذلَك األَْمَر 

 َرباطاً أَو ِرباقاً. تُراِخي : أَنْ  الُمراَخاةُ و

 له من ِخناقِِه ، أَي َرفِّْه عنه. راخِ  يقاُل :

ْعه وال تَضيِّْقه. أَْرخِ و  له قَْيده : أَي وّسِ

فه حتى يْذَهب حيُث شاَء ، وهو َمجاٌز. أَْرخِ و ْع عليه في تََصرُّ  له الَحْبَل : أَي وّسِ

 ِء : َخْلَطه.ِء بالشَّيالشَّي تَْرِخيَةو

. تَراَخىو  الفََرُس : إذا فَتََر في َعْدِوه ؛ نقلَهُ األَْزهريُّ

. ِرْخَوةٌ  وفََرسٌ   : َسْهلَةٌ ُمْستَْرِسلَةٌ ؛ نقَلهُ الجوهريُّ

 الِعناِن : َسِلُس القياِد. ِرْخوُ  ساس : فََرسٌ وفي األَ 

ا قَْول أَبي ذُؤيْب :  قاَل الَجوهريُّ : وأَمَّ

هــــــــا  ــــــــَ رحي وحصــــــــــــــــــــــاُء يــــــــفحصــــــــــــــــــــــُم جــــــــَ ُدو بــــــــِه خــــــــَ عــــــــح  تـــــــــَ

زَُع     ٌو متــــــــــَح َي رِخــــــــــح هــــــــــح ِة فـــــــــــَ َ  الــــــــــّرِحــــــــــالــــــــــَ لــــــــــَ (2)حــــــــــَ
 

  
 .ِرْخَوة ، فلهذا لم يَقُل ُرْخوٌ  ءٌ أَراَد : فهي شي

اغُب : فهيوقاَل   .الّرخاءِ  السَّْير كِريحِ  ِرْخو تَْمَزُع أَي ِرْخوٌ  الرَّ

 : أَي فُْسحةٌ واْمتِداٌد. تراخٍ  وفي األْمرِ 

اءُ و خَّ  .َرخاَوانِ  تسوُخ فيه أَيِدي البَهائِم ، وُهما (3)، كَشدَّاٍد : َمْوِضٌع بيَن أُضاخ والزين  الرَّ

 هم.، كَمْرِميَة : ِمن ُكنَا َمْرِخيَة وأَبو

خا ومْنيَة خا ، أَو أَبو الّرِ  : قَْريةٌ بِمْصَر. الرَّ

ه  533َسنَة  (4)أََخَذ النَّْحو عن أَبي َمْروان بِن سراح ، مات  الُمْرِخي وأَبو َجْعفٍر أَحمُد بُن عْبِد العَزيِز اإِلْشبيليُّ يُْعَرُف بابنِ  ؛ وابُن َعّمِ

 َذَكَره ابُن الدبَّاغ. (5)أََخَذ عن أَبي علّيِ الجبائّي  الُمْرخي الَوزيُر أَبو بْكِر بنُ 

 ، ُمَصغَّراً : َمْوِضٌع. ُرَخيَّاتو
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 : أَْهملَهُ الجوهريُّ وابُن ِسيَده. يَْرُدوه َرْدواً  بََحَجرٍ  َرداهُ و : [ردو]

اغانيُّ : أَي  ماهُ به.رَ  وقاَل الصَّ

 وقاَل ابُن ِسيَده في التَّْركيِب الذي يَِليه لم يُوَجد في َكالِم العََرِب َرَدَو ، انتََهى.

اغانيُّ : وكذِلَك َردا الفََرُس يَْردو ،  لُغَةٌ في. هيو قاَل الصَّ

ً  الفََرُس ، كَرَمى َرَدى ي ؛ : [ردي] ً و ، بالفتْحِ ، يَْرِدي َرْديا ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب َرَجَم كما هو نَّص  َرَجَمت : إذا ، بالتْحريكِ  َرَديانا

حاحِ أَْيضاً.  الّصِ

ً  الخْيلُ  َرَدتِ وونَّص الُمْحَكم :  ً و َرْديا حاح ثم ساَق بِسياِق الُمْحَكم ؛ َرَديانا ل الِعباَرةِ ِمن الّصِ في  األرَض بَحوافِِرها : َرَجَمْت فكأنَّه أََخَذ أَوَّ

 ِوها ، هذا نَصُّ الُمْحَكم.َسْيِرها وَعدْ 

__________________ 
 .«ومدوا»بد  « وحّدوا»( التكملة وفيها : 1)
 واللسان وفيه : 16/  1( ديوان اهلذليا 2)

 تغدو به خوصاء تقطض جريها
 .501/  2والصحاح وجزء من عجزه يف املقايي  

ر ين.3)  ( يف ايقوت : والسِّ
 .523سنة :  1356/  4( يف التبصري 4)
 ( يف التبصري : اجلياين.5)
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 أَو هو بيَن العَْدِو والَمْشيِ.

يت : َرَجَم األرَض َرْجماً بَْيَن العَْدِو والَمْشيِ الشَّديِد. ّكِ  ونَّص الَجْوهرّي عن ابِن الّسِ

َديانُ  قاَل األْصمعيُّ : قُْلُت لُمْنتَِجع بِن نَْبهان : ما  ؟الرَّ

 ْيَن آِريَِّه وُمتََمعَِّكه ، انتَهى.قاَل : َعْدُو الِحماِر بَ 

َديانُ  زاَد ابُن ِسيَده : وقيَل :  : التَّْقِريُب. الرَّ

 .أَْرَدْيتُهو، كذا في النُّسخِ والصَّواُب :  أَْرَدْيتُهاو

ا ابُن ِسيَده فإنَّه قاَل  ل السَّياق أَْرَداهاووأَمَّ ِمير الُمَؤنَّث ، إليها بِخالِف المصنِّف.الَخْيل ، فساَغ له إِ  َرَدتِ  لَما َسبََق له في أَوَّ  ْرجاع الضَّ

 ؛ كما في الُمْحَكم. الغراُب : َحَجلَ  َرَدىو

ً  الجاِريَةُ  َرَدتِ و ح عليه األَْرموي. َرفَعَْت ِرْجالً وَمَشْت على أُْخرى : َرَديانا  ؛ ونَّص الُمْحَكْم : على آَخر ، وَصحَّ

 تَْلعَُب. ٍل ؛ونَّص التّْهذيِب : وَمَشْت على ِرجْ 

 ؛ كما في الُمْحَكم. َكَسَرهُ  بالحجِر : ءُ الشي َرَدىو

حاحِ :  الحجَر بَصْخرةٍ أَو بمْعوٍل : َضَربَهُ ليَْكِسَره. َرَدى وفي الّصِ

اِء. كأَْرَدتْ  َغنَُمهُ : راَدْت ؛ َرَدتْ و  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده عن الفرَّ

 كما يَْصدُم الِمْعوُل الحجَر. فالناً : َصَدَمهُ  َرَدىو

 ؛ قاَل ابُن ِحلَِّزةَ : بَحَجٍر : َرماهُ به َرداهُ و

ا َأعح و  نـــــــــــــــــَ رحِدي بـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــوَن تـ
َ

  ـكـــــــــــــــــَبن  املـــــــــــــــــ
اُء ـــــــــــــــــــــــــــــ    مـــــــَ ه الــــعــــَ نـــــــح اُب عــــَ جـــــــَ نــــح م صــــــــــــــــــمِّ يـــــَ (1)صــــــــــــــــــَ

 

  
حاح. الِمْرَدى أَي ذلَك الَحَجر الذي يُْرَمى به هوو  ، كذا في النُّسخِ وهو نَصُّ الّصِ

 ، أَي أَْيَن َذَهَب. َرَدى يقاُل : ما أَْدِري أَْينَ  فاُلُن : َذَهَب. َرَدىو وَسيأْتي قِريباً. الَمراِدي وَجْمعُها الِمْرَداةُ  والذي في الُمْحَكم والتَّْهِذيِب :

حاحِ. كتََردَّى فيها ، َسقَطَ  إذا في البِئْرِ  َرَدى يقاُل :و  ؛ كما في الّصِ

يَةُ  ومنه  : وهي التي تَِطيُح في بِئٍْر فتَُموُت. اْلُمتََرّدِ

ةِ النَّاِر. (2) (َوما يُ ْغِ  َعْنُه ماُلُه ِإذا تَ َرّدى)وقَْولُه تعالى :   ، أَي َسقََط في هوَّ

ُر في َمْهواةٍ. التََّردَّي وقاَل اللَّْيُث :  التََّهوُّ

 ِمثْل ذلَك. َردَّاهُ تَْرِديَةً و : أَْسقََطه ؛ هُ غيرُ  أَْرداهُ و

 أَي هاِلٌك. َردٍ  فهو َهلَكَ  ، بالقَْصِر : َرًدى َكَرِضَي ، فالٌن ، َرِديَ و

 ، أَي لتُْهِلُكني. (3) (ِإْن ِكْدَت َلرُتِْدينِ )غيُرهُ ؛ ومنه قَْولُهُ تعالى :  أَْرَداهُ و

داءُ و  َمْعُروفَةٌ. ِمْلَحفَةٌ م ، كِكتاٍب : الّرِ

حاحِ : الذي يُْلبَُس والَجْمعُ   .األَْرِديَةُ  وفي الّصِ

داءُ  وفي الِمْصباحِ :  ُمَذكٌَّر وال يَجوُز تَأْنِيثَه ؛ قالَهُ ابُن األَْنباِري. الّرِ



18682 

 

داَءةِ   ْوله :، ؛ ومنه قَ  الَمراِدي َجْمعُها الِمْرداةِ و ، كقَْولهم : اإِلزاُر واإِلزاَرةُ ؛ كالّرِ

راِدَي ا ـــــــــــــــــــــرِيـــــــــــــــــــــِر  دي مـــــــــــــــــــــَ رحتـــــــــــــــــــــَ  ال يــــــــــــــــــــــَ

ِة اأَلمــــــــــــــــــــــــــــريِ و     َر  بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ال يـــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 (4)إال   َلحِب الش اِء والَبِعرِي 

 وقال ثَْعلَب : ال واِحَد لها.

داءِ  قاَل الجوهريُّ : وتَثْنِيَةُ  داآِن ، وإْن ِشئْتَ  الّرِ ا أَْن تكوَن أَْصِليَة فتَتُْرُكها في  ِرَداَوانِ  الّرِ ، ألنَّ كلَّ اسم َمْهموٍز َمْمدوٍد فال تَْخلُو َهْمَزتُه إمَّ

 التَّثْنِية على ما هي عليه وال

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب. .«.. جوانً  تردي بنا أرعن. ..» برواية : 343/  2( من معلقة ا ارث بن حلزة ا خمتار الشعر اجلاهلي 1)
 .11( سورة اللير ا اآية 2)
 .56( سورة الصافات ا اآية 3)
 .«الشاء»بد  « الشاة»و « بسدة»بد  « بشدة»( اللسان وفيه : 4)
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ِلبها يف التـ ثحِنيِة واواً ال َغريح  ِلبها فتَـُقو  َجزَاآِن وَخطَاآِن ا وإم ا َأنح تكوَن للت بحنيِث فتَـقح وحداَواِن ا وإم ا تـَقح راَواِن وســــــَ فح  تقو  صــــــَ
اٍء  رحداٍح وِِشحالٍ  ا فبَنحَت فيها  رِداءٍ و َأنح تكوَن ُمنقِلَبة عن واٍو َأو ايٍء مثر ِكســــــــــَ َأو ُملحَحَقًة مثُر ِعلحباٍء وِجرحابٍء ُملحَحقٌة بســــــــــِ

ئحَت قـََلبحتها واواً مثحر َ حَزِة الّتبحنيِث فُقلحت ِكســا ِلي ة ا  رَِداَوانِ و َواِن وِعلحباواِن ابخلياِر إنح شــِ َتها َ حزًة مثحر األصــح ئحَت َتركح ا وإنح شــِ
ِسَيٌة  ُض َأكح َود ا فُقلحت ِكساآِن ورَِداآِن ا واجَلمح  .أَرحِديَةٌ و وهو َأجح

داءُ و  السَّْيُف. : الّرِ

داءِ  قاَل ابُن ِسيَده : أُراهُ على التَّْشبيهِ  م :ِمن الَمالبِِس ؛ قاَل مُ  بالّرِ  تَّمِ

ه  نــــــــــــهــــــــــــاُ  حتــــــــــــَت رَِدائــــــــــــِ َن املــــــــــــِ فــــــــــــ  ــــــــــــقــــــــــــد كــــــــــــَ  ل

اِت أَرحوعــــــــا     ــــــــ  ي ــــــــَعشــــــــــــــــــــــِ طــــــــاِن ال ــــــــح ــــــــىًت غــــــــرَي مــــــــب (1)ف
 

  
جُل إذا قتََل رُجالً َمْشهوراً وَضَع سيفَه عليه ليُْعرَف قاتِلُه.  وكاَن الِمْنهاُل قتَل أَخاهُ ماِلكاً ، وكاَن الرَّ

 به ؛ قالِت الَخْنساُء : ُمتََردِّ  ألنَّ ُمتَقلَِّده بحمائِِله ِرداءٌ  وفي التَّْهذيِب : قيَل للسَّْيفِ 

ر هـــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــارٌِم و  ٍة جـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــــــَ  داهـــــــــــــــــــــــــــِ

ارَا     َت رِداَءَ  فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا مخــــــــــــــِ لــــــــــــــح (2)جــــــــــــــعــــــــــــــَ
 

  
 أَي َعلَْوَت بَسْيِفك فيها ِرقاَب أَْعدائَِك كالِخماِر الذي يَتََجلَُّل الرأَْس.

داءُ و داءِ  عن الفاِرِسّي ؛ ألنَّ الُمتَقَلََّد بها يَتَردَّاها القَْوسُ  : الّرِ  .كالّرِ

داءُ  نِْعمَ »في الحِديِث : و  .«القَْوسُ  الّرِ

داءِ  قاَل ابُن األَثيِر : ألنَّها تُْحَمُل َمْوِضعَ   من العاِتِق. الّرِ

داءُ و  ، ِكالُهما عن ابِن األَْعرابّي ؛ وأَْنَشَد : العَْقُل والَجْهلُ  : الّرِ

ِر عــــــــــــينِّ ومل يــــــــــــكــــــــــــن  هــــــــــــح ُت رِداَء اجلــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  رفـ

َر ذاَ  رِداُء     ــــــــــــــح ب ــــــــــــــَ ُر عــــــــــــــينِّ قـ َقصــــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــُ (3)يـ
 

  
داءُ  قاَل مّرةُ :و  كلُّ ما يَُزيِّنُك حتَّى داِرَك وأَبِيَك. الّرِ

داءُ  قاَل ابُن ِسيَده : فعلى هذا يكونُ   مازاَن وماشاَن. الّرِ

ْين والشَّْين ، وفيه نََظٌر. ِضدٌّ  قاَل المصنُِّف : وهو  ، أَي بيَن العَْقِل والَجْهِل وبيَن الزَّ

ر العَشاَء وليَُخفِّفِ »في حديِث علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : و داءَ  َمْن أَراَد البَقاَء وال بَقاَء ، فليُباِكِر الغَداء وليُبَّكِ وليجد الِحَذاَء ، وليُِقلَّ  الّرِ

 َغشياَن النِّساِء.

داءُ  قاَل ابُن ِسيَده :  الدَّْيُن. هنا الّرِ

.قاَل ثَْعلَب : أَراَد لو زاَد شي  ء في العافِيَِة لزاَد هذا وال يكوّنِ

داء وفي التَّْهِذيِب بَْعَد ِذْكِر الحِديِث قالوا : وما تَْخِفيفُ   لَّةُ الدَّيِن.قاَل : قِ  ؟في البَقاءِ  الّرِ

اه داءَ  ألنَّ  ِرداءً  قاَل األَْزهِريُّ : َسمَّ ْيُن أَمانَةٌ ، والعََرُب تقوُل في ضماِن الدَّْين هذا لَك في ُعنُِقي  الّرِ يقع على الَمْنِكبَْين وُمْجتََمعِ العُنُِق ، والدَّ

 والِزٌم َرقَبَتي ، انتََهى.

قَبة َموْ  داءِ  ِضعُ وزاَد ابُن األثير : وهي أي الرَّ  .الّرِ

داءُ  في التَّْهِذيِب :و  الِوشاُح. الّرِ

 ؛ قاَل األْعشى : الجاِريَةُ : توشََّحتْ  تََردَّتِ و



18684 

 

ُرو و  رحَد رِداِء الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــَ ُد بــــــــــــــــــــــــــــَ ربح  تـــــــــــــــــــــــــــَ

ريا     بـــــــــِ َت فـــــــــيـــــــــه الـــــــــعـــــــــَ َرقـــــــــح ِف َرقــــــــــح يـــــــــح (4)ِس ابلصـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 يَْعنِي به ِوشاَحها الُمَخلََّق بَخلُوق.

دا لَبَِستِ  : تَردَّتْ و  .كاْرتََدتْ  ، ءَ الّرِ

داءِ  هو َغْمرُ  ِمن المجاِز :و  ؛ نَّص الُمْحَكم : واِسعُهُ ؛ ونَّص التَّْهِذيِب : كثيُر الَمْعُروِف واِسعُهُ  ، أَي الّرِ

__________________ 
 ا واللسان. 2ملتمم بن نويرة الريبوعي ا البيت  67( املفضلية 1)
 برواية : 54( ديواهنا ط بريوت ص 2)

 هاجرة حرها صاخدٌ و 
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب ا والتكملة واألساس ومل ينسباه.

 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
 برواية : 86( ديوانه ط بريوت ص 4)

 «رقرقت ابلصيف فيه العبريا»
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب والتكملة.
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َكم : وإنح كانَ  (1)كثريُُه  ُحح
 ِصِغرياً ؛ وأَنحَشَد لكثريٍِّ : رِداُ ه ؛ زاَد يف امل

كــــــــــاً  َم ضــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ َبســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ ــــــــــّرداِء إذا تـ ُر ال مــــــــــح  غــــــــــَ

ه رِقــــــــــاُب املــــــــــاِ      تــــــــــِ كــــــــــَ حــــــــــح تح لضـــــــــــــــــــــــِ قــــــــــَ لــــــــــِ (2)غــــــــــَ
 

  
داءِ  ويقاُل : َعْيٌش َغْمرُ   : أَي واِسٌع َخِصيٌب. الّرِ

داءِ  َخِفيفُ  ِمن المجاِز : هوو قَبَِة. قِليُل الِعيالِ  ، أَي الّرِ  ألنَّهم كالغّلِ في الرَّ

ْينِ  أَْيضاً : َخِفيفُ و  ، وقد تقدََّم َوْجُهه. الّدِ

 ؛ َمْقلوٌب عنه ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده والجوهِريُّ ، وأَْنَشَد الُطفَْيل الغَنَوّي : َراَوَدهُ  : َراَداهُ ُمراَداةً و

ا  جــــــــــــاِم كــــــــــــَبلــــــــــــ  راَد  عــــــــــــلــــــــــــ  فــــــــــــبحِس الــــــــــــلــــــــــــِّ  يــــــــــــُ

ذ ِب     ذحٍع ُمشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــاُة جـــــــــــِ رحق ـــــــــــه مـــــــــــِ راَد  ب ـــــــــــُ (3)ي
 

  
ً و حاحِ. َداَراهُ  بمْعنَى َراَداهُ  يقاُل أَْيضا  ، َحَكاهُ أَبو عبيٍد كما في الّصِ

ُجَل وَداَجْيتُه وَدالَْيتُه وفانَْيتُه بمْعنًى واِحٍد. َراَدْيتُ  ِذيِب : قاَل أَبو َعْمرٍو :وفي التهْ   الرَّ

 َرَمى عنهم بالِحجاَرةِ. : ُمراَداةً  عن القَْومِ  َراَدىو

حاحِ : َراَمى بالِحجاَرةِ.  وفي الّصِ

حاحِ  َرِديَةٌ  : هاِلٌك ؛ وهي َردٍ  رُجلٌ و  ، كَرِضَي وقد تقدََّم. َرِدَي يَْرَدى وفْعلُه كفَِرَحٍة ، كما في الّصِ

ة الُمْرِديُّ و ّمِ والشّدِ حاحِ َشّد الياِء  ، بالضَّ حِ ، َخَشبَةٌ تُْدفَُع بها السَِّفينَةُ  ؛ (4)؛ وليَس في نسخِ الّصِ حاحِ  َمراِدي ج تكوُن بيِد الَمالَّ ؛ كما في الّصِ

ِة واِحُدها مَ   ْدَرى.، وهي الَمداِري بلغَِة العامَّ

اِديو  : األُُزُر. الَمراِديو أَي يَْصدُم. يْرِدي لَكْونِه : األََسدُ  الرَّ

 قاَل ثَْعلَب : ال واِحَد لها.

 ، وقد تقدََّم قِريباً. مْرَداةٌ  وقيَل : واِحُدها

 ؛ كذا في النُّسخِ وهو نَصُّ اللْيِث. قوائُِم اإِلبِِل والِفيلِ  : الَمراِديو

 التي هي الِحجاَرةُ. بالَمراِدي وفي الُمْحَكم الِفيَلَة وهو على التَّْشبيِه أَي

ة. يَْت بذلَك لثِْقِلها وِشدَّةِ َوْطئِها نعٌت لها خاصَّ  قاَل األْزهِريُّ : ُسّمِ

داةُ و ْخَرةُ ، ج الرَّ  ؛ وأَْنَشَد الَجوهِريُّ : َرًدى : الصَّ

ي و  َمضــــــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــت اح وال ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــب ــــــــــــــــل وا ل ــــــــــــــــُ ر ب ــــــــــــــــَ  قـ

قـــــــــــَ ِّ     نــــــــــــح
ُ

اٍض كـــــــــــالـــــــــــر َد  املـــــــــــ ُر خمـــــــــــََ حـــــــــــح (5)فـــــــــــَ
 

  
ْخرةِ  اء : يقاُل للصَّ داةُ  وفي التَّْهذيب عن الفرَّ  ؛ قاَل ابُن ُمْقبل : َرَدياتٌ  وَجْمعُها الرَّ

دِّ الـــــــــــــــــــّرِدا و  يـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــَ افـــــــــــــــــــِ  قـــــــــــــــــــَ

جـــــــــــــــِ    
ُ

رت ِ ح ملـــــــــــــــ ـــــــــــــــَ قـــــــــــــــاال ِة ملَح ت ـــــــــــــــٍب مـــــــــــــــَ (6)ي
 

  
 وقاَل ُطفَْيل :

َلم  َرَداٌة َتَدل تح من ُصُخوِر يـََلمح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْديَةِ  إنَّه لَحَسنُ  . االْرتَِداءِ  ؛ بالكْسِر ، أَي الّرِ  ، كالِجْلَسِة من الُجلُوِس ؛ نقلَهُ الَجْوهريُّ
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 فالٌن : تَقَلََّد بالسَّْيِف. اْرتََدىو

. اْرتََدتِ و  الجاِريَةُ : َرفَعَْت ِرْجالً وَمَشْت على ِرْجٍل تَْلعَُب ؛ نقلَهُ األَْزهِريُّ

حاحِ :  الغاُلُم َرفََع إْحَدى ِرْجلَْيه وقَفََز باألُْخرى. َرَدى وفي الّصِ

ْخَرةُ  ِمْرداتهٌ  وفي الَمثَِل : كلُّ َضّبِ عْنَده  ؛ وهي الصَّ

__________________ 
 ( كذا ا ومل ترد يف التهذيب ا ونص عبارته : إذا كان كثري املعروف واسعه.1)
 واللسان والتهذيب والتكملة. 288( ديوانه ص 2)
 والتهذيب. 507/  2واللسان والصحاح واملقايي   11( ديوانه ص 3)
 ء.( كذا ا ويف الصحاح املطبوع : بتشديد اليا4)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح.5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
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َرُب للشي رِِه ا ُيضح  ٌء.ِء الَعِتيِد ليَ  ُدونَه شيالجي َيهتِدي هبا إىل ُحجح
ابُِط يَْرفَعُه بيََدْيه الِمْرداةُ  وقاَل النَّْضر : ُجل الضَّ غَِليُظ يَْحفُرونَهُ فيَْضِربُونَه به فيُلَيِّنُونَهُ ، به الَحَجُر ، والَمكاُن ال يُْرَدى الَحَجُر الذي ال يكاُد الرَّ

ْديُ وبه ُحْجُر الَضّبِ إذا كاَن في قَْلعٍة فتَِليُن القَْلعة ويَْهِدُمها ،  يُْرَدىو  إنَّما هو َرْفٌع بها وَرْمٌى بها. الرَّ

 : الَمراِمي. الَمراِديو

ُجِل الشُّجاعِ : إنَّه  .َمراِدي وُهم ُحروٍب ، لِمْرَدى ويقاُل للرَّ

حاحِ. ِمْرداةٌ  الناقَةُ في الصَّالبَِة فيُقاُل : بالِمْرداةِ  ويَُشبَّهُ   ؛ كما في الّصِ

 ُخُصوَمٍة وَحْرٍب : أَي َصبُوٌر عليها ، وهو َمجاٌز. لِمْرَدى وفي الُمْحَكم : إنَّه

 : زاَد. أَْرَدىوِء على الشي َرَدىو

 على الَخْمِسيَن والثَّمانيَن. أَْرَدى يقاُل :

َدىو ياَدةُ. الرَّ  : الّزِ

 َعِطيّتك أَي ِزياَدتك في َعِطيّتك. َرَدى يقاُل ما بَلَغَتْ 

 قَْوِلَك : أَي ِزيادتُه ؛ قاَل الشاِعُر : َرَدى ويَْعجبُني

ـــــــــهـــــــــم  ِر عـــــــــن حـــــــــح نـــــــــاُت الـــــــــفـــــــــَ هـــــــــا بـــــــــَ نـــــــــَ  تضـــــــــــــــــــــــمـــــــــ 

غــــــــــــوا َرَداهــــــــــــا     لــــــــــــَ ــــــــــــَ وحهــــــــــــا وقــــــــــــد بـ طــــــــــــَ (1)فــــــــــــَبعــــــــــــح
 

  
 : َوقََع ِمن َجبٍَل فماَت. تََردَّىو

 كَرَمى ، عن أَبي َزْيٍد. َرَدى ، كَرِضَي ، لُغَةٌ في يَْرَدى فالٌن في القَِليبِ  َرِديَ و

 : أَي ضاِمَرةُ موِضعِ الِوشاحِ. الُمَردَّى واْمَرأَةٌ َهْيفاءُ 

 الشَّباِب : حسنُه وَغضاَرتُه ونْعَمتُه. ِرداءُ و

ْيتُه تَْرِديَةً و .(2)ها ونوُرها الشْمِس : حسنُ  ِرداءُ و داءَ  : أْلبَْستُه َردَّ  .الرَّ

ِذىُّ و : [رذو]  ، كغَنِّيِ : َمْن أَثْقَلَهُ الَمَرُض. الرَّ

ّمِ ، وهذه شاذَّةٌ ، وعَسى أَْن تكوَن على تَوّهمِ  ُرذاةٌ و َرَذايا ٍء ، وهي بهاٍء ، جالضَّعيُف ِمن كّلِ شي قاَل ابُن األعرابّيِ : هوو ؛  َراذٍ  ، بالضَّ

 كما في الُمْحَكم.

 .أَْرَذيتُهو َرَذاَوةً  ، كَرِضَي ، َرِذيَ  قدو

 .َرذاَوةٍ  قاَل ابُن ِسيَده : وإِنَّما قََضْينا على هذه بالواِو لُوجودِ 

.؛ نقلَهُ ا َرَذايا : صاَرْت َخْيلُهُ وإِبِلُه أَْرَذىو اغانيُّ  لصَّ

 ، وهي الَّناقَةُ الَمْهزولَةُ ِمن السَّْير. َرِذيَّةً  فاُلناً : أَْعطاهُ  أَْرَذىو

 وقاَل أَبو َزْيٍد : هي الَمتْروَكةُ التي َحَسَرها السَّفَُر ال تَْقدُر أْن تَْلحَق بالركاِب.

. ناقَتَهُ : َخلَّفَها وَهَزلَها أَْرَذىو قاَل :  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 أَي تَركوُهما لَضْعِفِهما وُهزاِلِهما ؛ كذا في النهايِة. ، «فََرَسْيِن فأَخذتُُهما أَْرَذْواو»حِديُث ابِن األَْكوع : منه و

 ؛ هكذا في النسخِ ، والصَّواُب ببَْغداَد على ما في اللباِب والتَّْبصير. ( 3): ع بأَْصبهان راذانُ و
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 األْعلَى واألْسفَل. راذانُ  السَّواِد ، وُهما صْعقانِ وقاَل نَْصر : طسوٌج بيَن 

 عن الياِء.قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما قََضْيُت على أَِلفها بواٍو ألنَّها عيٌن واْنِقالب األلِف عن الواِو َعْيناً أَْكثَر من اْنِقالبِها 

ِحيح على قَْول َمنن اْعتَقََد نُونَها أَْصالً كَطاء َساباط ، وإنَّه إنَّما ترَك ، ثم اْعتَلَّْت اْعتِالَل َماَهان وَداَران ، وَمرّ  أَْصلُه َرَوذانُ و  ذلَك في الصَّ

 َصْرفه ألنَّه اسٌم للبْقعَِة.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل ، بالبِناِء للَمْجهوِل : أَثْقَلَهُ الَمَرُض ؛ كذا في الُمْحَكم. أُْرِذي  الرَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( يف األساس : وهبا ها.2)
 ( يف القاموس : أَبصحَفهاَن.3)
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. أَْرَذْيتُه : الَمْنبُوذُ ؛ وقد الُمْرَذىو  ؛ نقلَهُ الَجْوهِريُّ

َر في َعَدِم ذْكِر الَمْنسوِب إليه على عاَدتِه  َراَذان وقد أَْخَطأَ المصنُِّف في تْحديدِ  الَمدينَِة وَمْن يُْنَسب إليه ؛  َراَذان ، كما أغفَل عن ِذْكروقصَّ

اذانيُّ  الِعَراق هو أَبو عبِد هللِا محمُد ابُن الحَسِن بِن محمِد بِن الَحَسنِ  َراَذان فالَمْنسوُب إلى َسِمَع ِمن الحافِِظ أَبي القاِسم السََّمْرقَْندّي ،  الّرِ

َمْشقي ، وماَت قَْبله باثنتي َعَشَرةَ َسنَة ؛ قاَل المْنَذِري في التكِملَِة : هو َمْنسوٌب إلى وعنه الحافُِظ أَبو الَمحاِسِن ُعَمرُ   َراَذان ابُن علّيِ الّدِ

 .480. وَجدُّه محمُد بُن الَحَسن الزاِهُد تُوفي َسنَة 587الَمدينَِة ، تُوفي َسنَة  َراَذان الِعَراق ال

اذانيُّ   الوليُد بُن كثيِر بِن سناٍن المدنيُّ الَمدينَِة : أَبو سعيدٍ  َراَذان وِمن أي وعنه زكريا بُن َعِدّيِ. الرَّ  َسَكَن الُكوفَةَ عن ربيعَةَ الرَّ

 : أَْهَملَهُ الجماَعةُ. كعَلَى ( 1)رراو  :[ررو]

 ، َرَوى عن ُعثْمان البرجي وَطبَقَتِه. إماِم جاِمعِ أَْصبَهانَ  ررا بنِ  َجدُّ أَبي الَخْيِر محمِد بِن أَْحَمدَ  وقاَل الحافُِظ : هو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .م ؛ وهو َمْوِضٌع بأَْصبَهان: إْن كاَن يُْجعَل كَراَذان في َكْوِن أَْصله َرَوران ، فهذا َمحلُّ ذْكرِه ، وإِالَّ فمْوِضعُه النّون ، وقد تقدَّ  ( 2)راران

ً  ، فالناً ، كَرَمى َرَزى ي : [رزي] هُ. : يَْرِزيه َرْزيا  قَبَِل بِرَّ

حاحِ :و َ  إليه اْستَنَدَ  ، أَي إليه َظْهَره أَْرَزى في الّصِ  ؛ قاَل ُرْؤبَة : واْلتََجأ

 (3)َأان ابُن انحضاٍد إليها أُرحزِي 
 أَْرَزأ هكذا.وَذَكَره اللْيُث بالَهْمز 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

م ، فهذا َمحلُّ ِذْكِره ، هو َمْوِضٌع ، منه : أَبو َعْمرو خاِلُد بُن محمدٍ  َراَزانُ  ازانيُّ  : إْن كاَن َسبِيلُه َسبِيَل َراَذان الُمتَقَّدِ ؛ وإالَّ فإنَّه قد تقدََّم  الرَّ

 في النون.

 .كأَْرَسى إِْرساءً  ثَبََت ، كعُلُّوِ : ُرُسّواً و ، بالفتْحِ ، ْسواً يَْرُسو رَ  ءُ الشَّي َرَساو : [رسو]

حاحِ. ( 4)َوقَفَْت على البَْحرِ  : أَي ُرُسّواً و تَْرُسو َرْسواً  السَّفينَةُ  َرَستِ و  ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب اللَّْنَجر ، كما هو نَّص الّصِ

ِحيح.  وفي التَّْهِذيِب األْنَجر* وهو الصَّ

ب لَْنَكر ، وهو* قُ   ، وقد َمرَّ ما فيه في نجر. الِمْرساةُ  ْلُت : واللَّْنَجر ُمعَرَّ

 السَّفينَةُ بَلََغ أَْسفَلُها القَْعَر فَثَبَتَْت. َرَستِ  وفي الُمْحَكم :

 وفي التْهِذيِب : اْنتََهى أَْسفَلُها إلى قَراِر الماِء فبَِقيَْت ال تَِسير.

ميُر إلى السَّفينَِة فالصَّواُب ، هكذا في ا أَْرَسْيتُهُ و  ُء فهو بَِعيٌد.، وإْن كاَن إلى أَْبعَد َمْذكور وهو الشي أَْرَسْيتُهاولنُّسخِ ، فإْن كاَن الضَّ

ْومُ  َرساو . نَواهُ  : َرْسواً  الصَّ  ؛ نَقَلَهُ األْزهِريُّ

 إذا َذَكَره ، كذا في الُمْحَكم. من الحِديثِ  َرْسواً  له َرَساو

 ؛ قالَهُ اللَّْيُث. ذََكَر َطَرفاً منه وفي التَّْهِذيِب :

ُسوُّ  وقاَل ابُن األْعرابّي : هو . الرُّ سُّ  والرَّ

ً  َرساو . َرفَعَهُ وَحدََّث به عنه : إذا عنه حِديثا  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده والَجْوهِريُّ
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ِلهالفَْحُل بشُ  َرسا ِمن المجاِز :و قَْت عنه فََهَدَر بها : إذا َرْسواً  وَّ ْت ؛ كما في األساِس والُمْحَكم ؛ قاَل  فََراَغْت إليه وَسَكنَتْ  وَصاحَ  تَفَرَّ واْستَقَرَّ

 ُرْؤبَة :

__________________ 
 يت.ابلراء هنا وفيما سيب 598/  2ابلزاي ا واملثبت كرواية التبصري « رزا»( كذا ابألصر ا ويف القاموس 1)
 ( قيدها ايقوت رازان ا بعد األلف زاي وآخره نون.2)
 ( الصحاح واللسان وقبله فيه :3)

 ال توعدين حية ابلنكز
 وبعده :

 نغرف من ذي غيث ونؤزي
 كالتهذيب ا وهو الصواب.« اأَلجنحَزِ »( يف القاموس : 4)
 كما يف النسخة الجي أبيدينا.  (*)
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ا  نــــــــــــًا َرســــــــــــــــــــــــــا هبــــــــــــَِ نــــــــــــَ تح ســــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــ  عــــــــــــَ  إذا اِشــــــــــــحَ

ا     ا هبــــــــــــــِ جــــــــــــــَ ِ إذا حــــــــــــــَ اح رحقــــــــــــــَ (1)بــــــــــــــذاِت خــــــــــــــَ
 

  
حاحِ : وُربَّما قالوا : قد ل وذلَك إذا قَعَا. َرسا وفي الّصِ  الفَْحُل بالشُّوَّ

حاحِ. تُْرَسى التي أَْنَجُر السَّفينةِ  ، بالكْسِر : الِمْرساةُ و  به ، وتسميها الفُْرُس لَْنَكْر ؛ كما في الّصِ

 وفي التَّْهِذيِب : أَْنَجُر َضْخٌم يَُشدُّ بالِحباِل ويُْرَسُل في الماِء فيُْمِسُك السَّفينَةَ ويُْرِسيها حتى ال تَِسير.

ْسَوةُ و  ؛ عن ابِن األَعرابّيِ ؛ كما في التَّْهذيِب. : الدَّْستِينَجْ  الرَّ

 َمْضبوٌط في النُّسخِ بكْسِر التَّاِء وسكوِن التَّْحتيَّة وفتْحِ النوِن.وهكذا هو 

ْسَوةُ  وفي الُمْحَكم : واُر من الذَّْبِل. الرَّ  الّسِ

 وال يَُكسَُّر. َرَسواتٌ  وعن ُكراعٍ : الدَّْستِْينَُج ؛ وَجْمعُه

ِد لكراعٍ فليَُحقَّق.  قاَل األَرموّي : كذا َوَجْدته في كتاِب الُمجرَّ

بان. َدةِ وسكوِن النون وِكالُهما ُمعَرَّ  * قُْلُت : يُِشيُر إلى أنَّه بفتْحِ التاِء والموحَّ

واُر إذا كاَن من َخَرٍز فهو يت : الّسِ ّكِ ْسوةُ  وقاَل ابُن الّسِ  .الرَّ

حاحِ : ْسَوةُ  وفي الّصِ  ٌء من َخَرٍز يُْنَظُم كالدَّْستِينَجِ.شي الرَّ

 .َرَستْ ووقد تُْفتَُح ِميُمهما ِمن َجَرْت  ، أَْرَسْيتو، بضّمِ ِميِميهما ِمن أَْجَرْيت  ( 2)ُمْرساهاوَ َمْجراها  (هللاِ  ِبْسمِ )قَْولُه تعالى : و

اُء على ضّمِ ِميمِ  هما وقاَل أَبو إ .(3)، ففَتَحها الُكوفيُّون  (ََمْراها)، واْختَلَفُوا في ِميِم  ُمْرساها قاَل األْزهِريُّ : أَْجَمَع القرَّ ْسحاق : َمْن ضمَّ

 .ُمْرساهاو، وَمْن قََرأَ بالفتْحِ فمْعناه َجْريُها وثَباتُها َغْير جاِريٍَة ، وجاَز أَْن يكونا بمْعنَى ُمْجراها  إِْرساُؤهاوفْمعناهُ بْسم هللِا إْجراُؤها 

 .يُْرِسيهاو يُْجِريها ، َمْعناه هللا نَْعتاً هلِل تعالى ، على أَْن يكونَ  ُمْرِسيهاوقُِرَئ : ُمْجِريها و

حاحِ والُمْحَكم واألساِس : السَّحابَةُ ؛ أَْلقَِت السَّحابُ  ِمن المجاِز :و  : أَي َداَمْت. َمراِسيَها ؛ وفي الّصِ

ْت وجاَدتْ  وقيَل :  ؛ كما في الُمْحَكم. اْستَقَرَّ

 وفي التَّْهذيِب : ثَبَتَْت تُْمِطُر.

 .(4) (ُمْرساها) أَيّانَ  (َيْسئَ ُلوَنَك َعِن الّساَعةِ )قولُه تعالى : و

اُج : َمْعناه  ، والسَّاَعةُ هنا الَوْقُت الذي يموُت فيه الَخْلق. َمتَى ُوقُوُعها قاَل الزجَّ

. سابََحهُ  : َراساهُ ُمراساةً و  ؛ نقلَهُ األْزهِريُّ

ِسيُّ و  الِخباِء. ( 5)َوَسطِ  في كغَنِّيِ : العَُموُد الثَّابِتُ  ، الرَّ

اغانّيِ. الثَّابُِت في الَخْيِر والشَّرِّ  وهو أَْيضاً :  ؛ كلُّ ذلَك عن األَْزهِرّيِ والصَّ

ّمِ : د بالَمْغِربِ  ُمْرِسيَةُ و  اخِل.، وهو ِمن أَْعماِل تَْدِمير ، ُمْحَدث بَناه األَميُر عْبُد الرحمِن بُن الَحَكم األُمويُّ الَمْعروُف بالدَّ  ، بالضَّ

غاِربةً َمدينَةٌ باألَْنَدلُِس ، وقاَل : إنَّ األميَر َضبََطها هكذا بالميِم الَمْضُمومِة ؛ وقاَل : قاَل السَّمعاني : كنُت أَْسَمع المَ  ُمْرِسيَةُ  وقاَل ابُن األثيِر :

 لمصنُِّف.يَْفتَُحونَها ؛ منها اإلماُم أَبو غاِلِب تّماُم بُن غاِلٍب التيانيُّ اللُّغَويُّ ا

َر قَْولُه تعالى :  : أَي ال تَْبَرُح َمكانَها لِعَظِمها راِسيَةٌ  قِْدرٌ  ِمن المجاِز :و  .(6) (َوُقُدور  راِسيات  )؛ وبه فّسِ
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اُء : أَي ال تُْنَزُل عن َمكانِها لِعَظِمها.  قاَل الفرَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب منسوابً لر بة.1)
 .41هود ا اآية ( سورة 2)
 بضم امليم.« جُمراها»( وقرأ انفض وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر 3)
 .42ا وسورة النازعات ا اآية  187( سورة األعراف ا اآية 4)
 ( يف القاموس : وسرَت ابلنصب ا والكسر  اهر.5)
 .13( سورة سبب ا اآية 6)



18693 

 

 وزاَد ابُن ِسيَده : وال يُطاُق تَْحِويلُها.

ا يُْستدرُك عليه :* و  ممَّ

 قََدُمهُ : ثَبَتَْت في الَحْرِب. َرَستْ 

 بَْينهم : أَْصلَح. َرساو

 الحِديَث في نَْفِسه : أَي َحدََّث به نَْفَسه. َرساو

 : إذا ثَبََت أَْصلُه في األرِض. يَْرُسو الَجبَلُ  َرساو

 .َراِسياتٌ و َرواٍس  وِجبالٌ 

 ْرِسيانَة ، بالكْسر.وَذَكَر الجوهريُّ هنا : تْمَرةٌ نِ 

 .نرس وقد َذَكَره المصنُِّف في

 : ثَبََت. ترسىو

 : أَقاُموا. َمراِسيَهم وأَْلقَْوا

 ثَبِير : أَي ما أَقاَم في محلِّه ، وهو َمجاٌز. أَْرَسى وما

 : قَْريَةٌ بِمْصَر. المراسيو

ْشَوةُ و  :[رشو]  .( 1): ُمثَلّثَةً  الرَّ

وهو  الُجْعلُ   ؛الَمْشهوُر ، والضمُّ لُغَةٌ ، وعليهما اْقتََصَر ابُن ِسيَده واألْزهِريُّ والجوهِريُّ وصاِحُب الِمْصباحِ ، والفَتُْح عن اللْيثِ الكْسُر هو 

، كسْدَرةٍ وِسْدٍر وهي  ِرًشاو  وُمدًى ؛، بالضّمِ ، كمْديَةٍ  ُرًشا ج ما يُْعِطيه الشَّْخُص الحاِكَم أَو غيَرهُ ليَْحُكَم له ، أَو يَْحِملَه على ما يُريُد ؛

 األْكثَُر.

 أَْعطاهُ إيَّاها. : َرشاهُ َرْشواً و

اِشي لَعََن هللاُ »الحِديُث : ومنه ؛  : أََخَذها اْرتََشىو ائِشُ و الُمْرتَِشيو الرَّ  .«الرَّ

شاءِ  ه ِمنالُوْصلَةُ إلى الحاَجِة بالُمصانَعَِة ، وأَْصلُ  الّرْشَوةُ  قاَل ابُن األثيِر : ُل به إلى الماُء ، الّرِ اِشي الذي يُتََوصَّ الذي يُِعينُه على الباِطِل  فالرَّ

ائِشُ واآلِخذُ ،  الُمْرتِشيو،  ا ما يُْعَطى تَوصُّالً إلى أَْخِذ َحّقِ أَو َدْفعِ ظلٍم فغي الرَّ ُر داِخٍل َمْن يَْسعَى بَْينهما يَْستَِزيُد لهذا أَو يَْستَْنقص لهذا ، فأمَّ

ُجُل عن نَْفِسه وماِلِه إذا خاَف الظُّلْ  ة التابِِعين قالوا : ال بأَْس أَن يُصانَِع الرَّ  م.فيه. وُرِوي عن جماَعٍة من أَئِمَّ

. َطلَبَها في حْكِمِه : اْستَْرَشىو  عليه ؛ نقلَهُ الَجْوهِريُّ

ضاعَ  : إذا الفَِصيلُ  اْستَْرَشىو  ، نقلَهُ الَجْوهِري. فأَْرَشْيتَه ارشاءً  َطلََب الّرِ

 ، نقلَهُ ابُن ِسيَده. َحاباهُ  : َراشاهُ ُمراشاةً و

 صانَعَهُ. أَْيضاً :و

حاحِ : ظاَهَرهُ.  وفي الّصِ

شاءُ و ، نقله ابن ِسيَده والَجْوهِري : : اليَنَهُ  اهُ تََرشَّ و ْشَوةَ  ، ومنه أُِخَذتِ  ، كِكساٍء : الَحْبلُ  الّرِ  ، كما تقدََّم. الرُّ

 ، بالكْسِر. كالتِّْرشاءِ 

 قاَل شْيخنا : ظاِهُرهُ أنه عام وصرحوا بأَنَّه لم يُْسَمع إالَّ في ِمثْل األُْخَذة ، فاْعِرْفه.
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ً ِمن الماِء ُمعَلَّقٍ * قُْلُت : يش ْذتُه بُدبَّاء ُمَمألَّ جاِل أَخَّ ذات للّرِ الَحْبُل ، ال  التَّْرشاءُ  ؛ قاَل : بتِْرشاءِ  يُر إلى ما قاَل اللّْحياني : وِمن كالِم الُمؤّخِ

شاِء أَْرِشيةٌ  ج يُْستَْعمُل هكذا إالَّ في هذه األُْخَذةِ ؛  ، كِكساٍء وأَْكِسيٍَة. الّرِ

ْشَوةِ  ِسيَده : وإنَّما َحَمْلناه على الواِو ألنَّه يُوَصُل به إلى الماِء كما يُوَصلُ قاَل ابُن   إلى الَمْطلوِب. بالرُّ

الً ِمن أَنَّ  ْشَوةَ  * قُْلُت : وهذا َعْكس ما َذَكْرناه أَوَّ شاءِ  َمأْخوَذةٌ ِمن الرُّ  .الّرِ

شاءُ و  ، على التَّْشبيِه بالَحْبِل. َمْنِزٌل للقََمرِ  : الّرِ

تِها َكْوَكٌب نَيٌِّر يَ   نِزلُه القََمر.قاَل الَجْوهِريُّ : َكواِكٌب كثيَرةٌ ِصغاٌر على ُصوَرةِ السَّمكِة يقاُل لها بَْطُن الُحوِت ، وفي ُسرَّ

 ؛ نَقَلَهُ ابُن َسيَده. اليَْقِطيِن والَحْنَظِل : ُخيوُطُهما أَْرِشيَةُ و

شاةُ و  يُْشَرُب للَمِشّيِ ؛ وفي التَّْهذيِب : لَدواِء الَمِشّيِ. نَْبتٌ  ، كالَحَصاةِ : الّرِ

 .َرًشا ج وقاَل ُكراٌع : ُعْشبةٌ نحُو القَْرنَُوةِ ؛

 .رشي قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما َحَمْلناها على الواِو لُوُجوِد رشو وَعَدم

__________________ 
 لقاموس.والتصحيح عن ا« مثلة»( ابألصر 1)
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ِشيُّ و  كغَنِّيِ : الفَِصيُل. ، الرَّ

اِعي أَْيضاً :و ين مع َهْمزةِ الَوْصل أَْيضاً ، كما  أَْرِشْه أَْرِشهْ  أَو بَهْمزةِ الَوْصل ، اْرُشْه اْرُشهْ  البَعيُر يَِقُف فَيصيُح الرَّ بَهْمَزِة القَْطع وبضّمِ الّشِ

 بيَِدِه فَيَْعُدو.فيَُحكُّ َخْورانَه  هو نصُّ ابِن األعرابّيِ 

ُجل : أَْرَشىو  ؛ كلُّ ذلَك عن ابِن األْعرابّيِ. فَعََل ذِلكَ  الرَّ

 القَْوُم في َدِمِه : َشِرُكوا. أْرَشىو

 بسالِحِهم فيه : أَْشَرُعوه فيه. أَْرشواو

. الَحْنَظُل : اْمتَدَّْت أَْغصانُه أَْرَشىو  كالجباِل نقَلَهُ األْزهريُّ

ْلَو َجعََل لها أَْرشىو تِِه. أَي : لفاُلن لُمْستَْرٍش  إنَّك يقاُل :و نقلَهُ الجوهِريُّ وابُن ِسيَده ِرشاءً  الدَّ  ُمِطيٌع له تابٌع لَمَسرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْشَوةُ  قال اللْيُث : ْشَوةِ  ، بالفتْحِ : فِْعلُ  الرَّ  لكْسِر.، با الّرِ

ْشَوةُ  وقاَل أَبو العبَّاس : ه لتَُزفَّهُ ؛ نقلَهُ األَْزهِريُّ وصاِحُب الِمْصباحِ. َرشا َمأُْخوَذةٌ من الرُّ  الفَْرُخ إذا َمّد رأَْسه إلى أُّمِ

. اْستَْرَشىو ْرعِ : إذا أَْخَرَجه ، نقلَهُ األَْزهِريُّ  ما في الضَّ

.: أَ  َرصاهُ يَْرُصوهُ َرْصواً و : [رصو]  ْهَملَهُ الَجْوهِريُّ

َصه. أَْحَكَمهُ وأَتْقَنَهُ  وقاَل ابُن األَْعرابّيِ : أَي  ، أَو ضمَّ بعَضه بعضاً كَرصَّ

ين ؛ وَكذِلَك َرْصَرَص. بالَمكاِن : لَِزَمهُ ال يَْبَرحُ  أَْرَصىو  ، كأَْرَسى بالّسِ

 ونَّص التكِملَِة : قَعََد به ال يَْبَرُح.

ي بعلَى فهو بمْعنَى عنه وبه وهو قَِليٌل ؛ وأَْنَشَد األْخفََش للقَُحْيف العُقَْيلي : عليهعنه و َرِضيَ و : [رضو]  : إذا ُعّدِ

ريحٍ  و ُقشــــــــــــــــــــــــــَ تح عـــــــــــــلـــــــــــــي  بـــــــــــــنـــــــــــــُ يـــــــــــــَ  إذا َرضــــــــــــــــــــــــــِ

ين ِرضـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــا     بـــــــــــَ جـــــــــــَ ُر ِ  َأعـــــــــــح مـــــــــــح  !(1)لـــــــــــعـــــــــــَ
  

حاحِ.  كما في الّصِ

 عنه أََحبَّتْه وأَْقبَلَْت عليه ، فلذا اْستَْعمل على بمْعنَى عن. َرِضيَتْ  وقاَل ابُن ِسيَده : َعدَّاه بعلَى ألنَّها إذا

ا كانَ  ِء على نَِقيِضه ِضدَّ َسِخْطت َعدَّاه بعلَى َحْمالً للشَّي َرِضيتُ  قاَل ابُن جنِّي : وكان أبو علّيِ يَْستَْحِسن قَْوَل الِكسائي في هذا ألنَّه قاَل : لمَّ

 وقالوا كذا كما قالوا كذا ، وأَحُدهما ِضدُّ اآلَخِر. يِره ، وقد َسلََك ِسْيبََوْيه هذه الطَّريَق في المصاِدِر كثيراً فقاَل :كما يُْحَمُل على نَظِ 

ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ )وقَْولُه تعالى :   به. عنه ما َجاَزاُهم َرضواوعنهم أَْفعَالَُهم  َرِضيَ  ؛ تأِويلُه أنَّه تعالى (2) (َرِضَي هللاُ َعن ْ

اغُب :  هللا عن العَْبد هو أَْن يَراهُ ُمْؤتَِمراً ألْمِره وُمنتهياً عن نَْهيِه. ِرضاوالعَْبد عن هللِا أَْن ال يَْكَره ما يْجِري به قَضاُؤه ،  ِرضا وقاَل الرَّ

 عليه لُغَةُ أَْهِل الِحجاِز. َرِضيت وفي الِمْصباح :

ا أَخلَّ  يَْرَضى ْبط التامَّ كأَْن يقوَل  َرِضيَ  به في االْصَطالحِ ، فإنَّ  ؛ قاَل شْيُخنا : هذا ممَّ ِمن أَْوزانِه الَمشُهوِرة وكان عليه أَْن يَْضبَطه الضَّ

ا َكالُمه فإنَّه يَْقتِضي ِمن اْصِطالِحه  وٌح أنَّ الماِضي َمْفتَمثالً هو بَكْسِر الماضي وفَتْح الُمضارعِ ، أَو يقوَل كفَِرَح أَو نَْحو ذلَك ، وأمَّ

 والُمضارُع َمْكسوٌر على قاِعَدةِ ما في الخْطبَِة ، ا ه.

ل.  وما َذَكَره شْيخنا فهو َسِديٌد إالَّ أنَّه لُشْهرتِه لم يُراعِ اْصِطالَحه السَّابق ألَْمن اللْبِس ، فتأَمَّ

ا بالمّدِ فهو اسٌم ، عن األْخفَش ،  ِرًضا ً و ؛ ِرضاءً  أَو َمْصَدر َراضاهُ ، بالكْسِر َمْقصوراً َمْصَدٌر َمْحٌض ، وأَمَّ  ، بالكْسِر أَْيضاً ، ِرْضوانا

انِ  مُّ في األخيِر عن ِسْيبََوْيه ونَظََّره بُشْكران وُرْجحان. ويَُضمَّ  ، الضَّ
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__________________ 
 ( الصحاح واللسان.1)
 .119( سورة املائدة ا اآية 2)
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 قَْيٍس وتِميٍم.وفي الِمْصباحِ : إنَّ الضمَّ لُغَةُ 

اُء ُكلُّهم قََرأُوا ْضوان وفي التَّْهِذيِب : القرَّ . ( 1)الّرِ  ، بالَكْسر إالَّ ما ُرِوي عن عاِصٍم أنَّه قََرأَ بالضّمِ

ا كاَن أَْعَظم ضا ِرضا وقاَل الراغُب : ولمَّ ْضوان هللِا تعالى ُخصَّ بلَْفظِ  الّرِ  ى.في القُْرآن بما كاَن ِمن هللِا تعال الّرِ

 ِضدُّ َسِخَط. ، أَْصلُه مرضوة ؛ كلُّ ذلكَ  َمْرضاةً و

 لَمكاِن الَكْسر وَحقُّه َرُضَو ، ا ه. َرِضيَ  ، وإن كاَن ِمن الواِو ، كما قالوا َشبَع ِشبَعَاً ، وقالوا ِرًضا عنه َرِضيتُ  قاَل الجوهريُّ : وإنَّما قالوا

ة وقَْبلها َكْسر  اَرْضيُو وفي الُمْحَكم : قاَل ِسْيبََوْيه : وقالوا أَْسكن العيَن ، ولو َكَسَرها لحذَف ألنَّه ال يَْلتَقي ساِكنان حيُث كانْت ال تْدخلُها الضمَّ

 ، وراَعْوا كْسَرةَ الضاِد في األْصِل فلذلَك أَقَّروها ياًء ، وهي مع ذلَك ُكلّه ناِدَرةٌ.

 َرِضّيِ  ، هذه عن اللَّحيانّيِ وهي ناِدَرةٌ ، أَْعنِي تَْكِسير ُرضاةٍ و أَْرِضياءَ  قْوم من ،، كغَِنّيِ  َرِضيّ و ، كقُضاٍة ، ُرضاةٍ  قْومَ  ِمن راٍض  فهو

 .ُرضاةٍ  على

 ال غْير. راٍض  قاَل ابُن ِسيَده : وعْنِدي أنَّه َجْمعُ 

 ؛ عن اللّْحيانّي. َرِضينَ  قَْومٍ  ِمن َرٍض و

 .(2) (يُ ْرُضوَنُكْم ِبَِْفواِهِهْم َوََتْىب قُ ُلوُِبُمْ ) ؛ ومنه قْولُه تعالى : يُْرِضيهِ  : أَعطاهُ ما أَْرضاهُ و

اهُ و اْستَرضاهُ و اهُ أَْرضاهُ  بحمٍد ؛ وقيَل : ِرضاهُ  : َطلَبَ  تَرضَّ  قاَل الشَّاِعُر : ؟بَْعَد جهدٍ  تَرضَّ

  ِ لـــــــــــــِّ تح فـــــــــــــطـــــــــــــَ بـــــــــــــَ جـــــــــــــوُز َغضـــــــــــــــــــــــــــِ  إذا الـــــــــــــعـــــــــــــَ

اهــــــــــــــــــــــا وال و     َرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــ  ِ ال تـــــــــــــــــــــــَ  متــــــــــــــــــــــََ

  
اها أَثْبََت األِلَف في  لئاَلَّ يَْلَحَق الُجْزَء َخْبٌن. ترضَّ

 : اْختَْرته. ِرًضا به َرِضيتُ و َء ،، أَي الشَّي َرِضيتُهُ و

اِد وتَْشديد الياِء ؛ هكذا في النُّسخ والصَّوابُ  َمْرُضيٌّ  فهو لهذا األَْمِر : رآهُ أَْهالً له ، َرِضيهُ و حاحِ  َمْرُضوٌّ  ، بضّمِ الضَّ ، كما في الّصِ

 .َمْرُضوِّ  ، كَمْرِمّيِ وهو أَْكثَر ِمن َمْرِضيٌّ و والُمْحَكم والتَّْهِذيِب والِمْصباحِ ؛

. وقد قالوا  فَجاُؤوا به على األْصل. َمْرُضوٌّ  قاَل الَجوهِريُّ

 : اْختاَرهُ ورآهُ أَْهالً. ُصْحبَتِِه وِخْدَمتِهِ ل اْرتَضاهُ و

 .التَّراِضي : َوقََع به تراَضياهُ و

ضا ، بِزياَدةِ الواِو وهو تَفاعٌل ِمن التَّراِضي وَوقَُع به تَراَضياهُ ووفي األساِس :   .«تَراٍض  إنَّما البَْيُع عن»الحِديُث : ومنه ؛  الّرِ

نَ ُهْم اِبْلَمْعُروفِ ِإذا َتراَضْوا ب َ )وقْولُه تعالى :  ضا ، أَي أَْظَهَر كلُّ واِحٍد منهم (3) (ي ْ  .َرِضيةُ وبصاِحبِه  الّرِ

. يُْرِضيَهُ  : َطلََب إليه أَنْ  اْستَْرضاهُ و  ؛ نقلَهُ الزَمْخشريُّ

. ِرضاهُ  : أَي ، بالكْسرِ  ِرْضَوته ما فَعَْلتُه إاّل عنو مخشريُّ  ، نقلَهُ الزَّ

ضاءُ و  ، وقد تقدََّم. الَمْرَضاةُ  َمْصَدٌر َمْحٌض بمْعنَى وبالقَْصرِ  ؛ يُراِضيَهُ  ، َمْصَدُر َراضاهُ  الُمراَضاةُ  ، كِكتاٍب : الّرِ

ضا وِحَمواِن في تَثْنِيَةِ  ِرَضوانِ  َسِمَع الِكسائِي (4) و قاَل الَجوهِريُّ  لعََرِب َمْن يقولُهما وِحَمياِن ، وِمَن ا ِرَضيانِ  الَوْجهُ و والِحَمى ، قاَل : الّرِ

 بالياِء على األْصِل ، والواو أَْكثر.

 وقاَل ابُن ِسيَده : األْولى على األْصِل واألُْخرى على الُمعاقَبَِة ، وكأنَّ هذا إنَّما ثُنِّي على إراَدةِ الجْنِس.
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حاحِ.، كقْوِلهم : َهمٌّ نا َمْرِضيَّةٌ  : أَي (5) (راِضَية  ) . ِعيَشةٍ .. قْولُه تعالى :و  ِصٌب ؛ كما في الّصِ

 بالفتْحِ  َرِضيَتْ  يقالُ  الو، أَي بالبِناِء للَمْفعوِل ،  َمِعيَشتُه ، كعُنِيَتْ  ُرِضيَتْ  قالوا :و ِرًضا وفي الُمْحَكم عن ِسْيبََوْيه : هو على النََّسِب أَي ذات

حاحِ.  كما في الّصِ

 فيه ، ألنَّه ِمن الواِو. َغلَْبتُه ، بالضّمِ ، فََرَضْوتُه أَْرُضوهِرضاةً و ُمراضاةً  فالنٌ  َراضانِيو

__________________ 
 رضواٌن ورضواِن ورضواَن ورضواانً. يف القرآن ابأللف والالم ا وقد ذكر فيه :« الرضوان»( مل ترد لفظة 1)
 .8( سورة التوبة ا اآية 2)
 .232( سورة البقرة ا اآية 3)
َواِن. ( يف القاموس4)  : ويـَُثىّن : ِرضح
 .(فَ ُهَو يف ِعيَشة  راِضَية  )من سورة ا اقة ا ونصها :  21( من اآية 5)
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ضا منه ، وال يَُمدُّ  ِرضاءً  وفي الُمْحَكم : كْنُت أََشدَّ   ، إالَّ على ذلَك. الّرِ

 ، ُوِصفُوا بالمْصَدِر ؛ قاَل زهيٌر : َمْرِضيٌّ  : قُْنعانٌ  ِرًضا ، بالَكْسر والقَْصِر ، من قْومِ  ِرًضا رُجلٌ و

  ُ َننا فـَُهمح ِرًضا فُهُم َعدح  (1)ُهُم بـَيـح
 وَصَف بالَمْصَدِر الذي بمْعنَى الَمْفعوِل كما ُوِصَف بالَمْصَدِر الذي في َمْعنى فاِعٍل في َعْدٍل وَخْصٍم.

ِضيُّ و اِمنُ  ، كغَنِّيِ : الرَّ  ثْلُه في التكِملَِة.، كذا في النُّسخِ ، ومِ  الضَّ

اِمُر   .(2)وُوِجَد في نسخِ التهذيِب ، الضَّ

 ؛ كلُّ ذلَك عن ابِن األْعرابّيِ. الُمِحبُّ  أَيضاً :و

 ، وعنها َحْوشُب بُن عقيٍل. عنهاهللارضي عن عائَِشةَ ، التَّابِِعيَّةِ  الجَذميَّةِ  واِلُد َغنِيَّةَ  ، بِال الٍم : َرِضيّ و

ِضيُّ و  بِن َحَسِن بِن علّيِ بِن أَبي طاِلٍب. علّيِ بن ُموَسى ابِن َجْعفرِ  اإلماِم ابِن الَحَسنِ  لَقَبُ   (3) :الرَّ

بَعّيِ  لَقَُب َجْعفرِ  أَْيضاً :و  .691تاَل بالسَّبع على الّسخاوي ، وماَت َسنَة  الُمْقِرئُ  الكاتِبُ  بِن َدبُوقَا بِن علّيِ الرَّ

. ، كُسدًى : ابُن زاِهرٍ  ُرًضاو  الُمَراِديُّ

 ُكْنيَته أَبو مكنٍف ، له ِوفاَدةٌ وَشِهَد فَتَْح ِمْصَر. الَخْوالنيُّ له ُصْحبَةٌ  ُرًضا عْبدُ و

وا َعْبد : بَْيُت َصنٍَم لَربيعَةَ  ُرًضاو  .ُرًضا ، وبه َسمَّ

 سْعِد بِن ُشَجاع الّسدوسّي ، كذا في الُمْحَكم. كَسْكَرى : فََرسُ  ، َرْضَوىو

 .َرَضِويٌّ  على َسْبع َمراِحَل منها ، وِمن يَْنبُع على يَْوم ؛ قالَهُ نَْصر ؛ والنِّْسبَةُ إليه بالَمدينَةِ  بعَْينه ( 4)َجبَلٍ  أْيضاً : اسمُ و

 بَلٌَد. َرْضَوىو؛ أَي  وخاِزُن الجنَّةِ  َجبَلٌ  ْضوانرِ  وفي بعِض النُّسخِ : و، د. : َجبَلٌ  ِرْضوانَ  ذوو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ضا ، أَو َجْمعُ  َمْرضاةٍ  : َجْمعُ  الَمراِضي  على غيِر قِياٍس. الّرِ

اهُ تَْرِضيَةً و  .أَْرضاهُ  : َرضَّ

ِضيُّ و  ، كغَنِّيِ : الُمِطيُع ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. الرَّ

 : اسُم اْمرأَةٍ ؛ قاَل األَْخَطل : َرْضَوىو

ُر  تــــــــَ ــــــــح بـ ــــــــَ تـ ــــــــَ َو  فـ ن آِ  َرضــــــــــــــــــــــح رٌت مــــــــِ فــــــــا واســــــــــــــــــــــِ  عــــــــَ

ُر     ربحُ َأمجـــــــــحَ ُض ا ـــــــــريـــــــــن فـــــــــالصـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــَ تـــــــــَ جـــــــــح (5)فـــــــــمـــــــــُ
 

  
 وثَْرَوى. َرْضَوى ِزنَةَ ثَُريَّا ، تَْصِغيرُ  ُرَضيَّا وِمن أَْسمائِهنَّ :

 ، بالضّمِ : بَْطٌن ِمن ُمراد. ُرضاو

 .193شْيٌخ ألبي الطاِهِر بِن السَّْرحِ ماَت َسنَة  ُرضا وعبُد هللِا بُن ُكلَْيب بِن َكْيسان َمْولى

 ٍء من ولِده زْيُد الَخْيل الطَّائي وغيُرهُ.بُن جذيَمة في طيِّى ُرضا وعبدُ 

 في بَني ِكنانَةَ. (6)بُن جبيل  ُرضا وعبدُ 

 في بَني تِميٍم. (7)ُن شْعَرةَ ب رضاو
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ضا وأَبو  ، بالكْسِر : ُكْنيةُ جماَعٍة منهم : نفيُس الخصي الطَّْرسوسيُّ َحدََّث عن محمِد بِن مصعٍب القرقسائي. الّرِ

ِضيّ  والشَِّريفُ   .، َمْشُهورانِ  الُمْرتَضى هو محمُد بُن الَحَسِن الُموَسِويُّ الشاِعُر ، وأَُخوه الشَِّريفُ  الرَّ

 أَْيضاً لَقَُب أَميِر الُمْؤِمنين علّيِ بِن أَبي الُمْرتََضىو

__________________ 
 وصدره : 61( ديوانه ط بريوت ص 1)

 مىت يشتجر قوم تقر سرواهتم
 وعجزه يف اللسان.

 كاألصر.« الضامن»( كذا ابألصر ا والذي يف التهذيب 2)
 .«الرَِّضا»ويف التبصري « الرَِّض »والتكملة  606/  2التبصري ( كذا ابألصر كما يقتضيه سيا  القاموس ا ويف 3)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.4)
 .«ا رين»بد  « اجملرين»( اللسان والتكملة ا ويف اللسان 5)
 ُجبري. 606/  2( يف التبصري 6)
 ( يف التبصري : َشِقرة.7)
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 .عنههللارضيطاِلٍب ا 
 عقيٍل حدََّث عن أَبي َجْعفٍر البَاقِر.بُن أَبي  َرِضيّ و

 : َمْوالةُ َرُسوِل هللِا َصلَى هللا عليه وسلّم ، َذَكَرها الُمْستَْغفري. َرْضَوىو

 بِْنُت َكْعٍب تابِِعيَّة َرَوى عنها قَتادةُ. َرْضَوىو

َضويُّونو ضا أَْوالُد علّيِ  الرَّ ضاا ِمن العَلَويِّين ؛ وأَْيضاً أَْهُل َمْشهد الّرِ  .لّرِ

. يَْرُطوها َرْطواً  الَمْرأَةَ  َرطاو : [رطو]  : أَْهَملَهُ الجوهِريُّ

 َرْطأً وتقدََّم في موِضِعه. َرَطأَها ، لُغَةٌ في جاَمعَها وفي الُمْحَكم عن ابِن ُدَرْيٍد :

ً  ي : [رطي]  .كَرِطيَها يَْرَطى َرْطيا

 وَكالُمه َصِريٌح في ِخالفِه.قاَل شْيُخنا : هو أَْيضاً كفَِرَح وَرِضَي 

 .«أ ر ط»: في  األَْرَطىو

. َرِطيَ  ولم يَْذُكر األْرَطى َذَكَر الجوهِريُّ  ْمل ، أَْفعَُل ِمن وْجٍه وفَْعلى ِمن وْجٍه ألنَّهم يقولوَن أَِديٌم َمأْروٌط وَمْرِطيٌّ  ، وقاَل : هو ِمن َشَجِر الرَّ

، ولُحوُق تاِء التَّأْنيِث له يدلُّ على أنَّ األلَف ليَسْت للتَّأْنيِث ، وإنَّما هي لإلْلحاِق ،  أْرَطاةٌ  ، والواِحَدة َطىاألرْ  األْرُض : إذا أَْخَرَجتْ  أَْرَطتِ و

 أَو بُنَِي االسُم عليها.

اِطيَةُ و واِطيو الرَّ  ؛ األخيُر من شّقِ بَني َسْعٍد قَْبل البَْحَرْين. : َمْوضعانِ  الرَّ

واِطي وقيَل :  ُكثْباٌن ُحْمر. الرَّ

حاحِ :  .أُراطٌ  اسُم َمْوِضعٍ ؛ وكذلكَ  راِطيَةُ  وفي الّصِ

واِطي وفي الُمْحَكم :  ؛ قاَل ُرْؤبَة : األَْرَطى ِرماٌل تُنبِتُ  الرَّ

 ابـحَي  ُمنحهااًل مَن الر واِطي
ْعوُ و : [رعو] ْعَوةُ و الرَّ ْعَوةِ  ؛ َذَكَر الجوهِريُّ الَكْسَر والفتَْح في ، ويُثَلَّثانِ  الرَّ ْعَوىو ؛ الرَّ ْعيَاو االْرِعواءُ وويَُضمُّ ،  بالفتْحِ  الرَّ مِّ  الرُّ  ، بالضَّ

ُجوعِ عنه كالبُْقيا والبَْقوى : ْعوى وقيَل : َرعا يَْرُعو ؛ وقد النُّزوُع عن الَجْهِل وُحْسُن الرُّ ، بالضّمِ ، االسُم  ْعيَاالرُّ و، بالفتْحِ والضّمِ ،  الرَّ

 منه.

. اْرَعوى قدو  عن القَبيحِ : َكفَّ عنه ، وتَْقديُره إْفعََوَل وَوْزنُهُ اْفعَلََل ، وإنَّما لم تُْدَغْم لسكوِن الياِء ؛ نقلَهُ الَجوهِريُّ

 ُمطاوُع دعوته وهو شاذٌّ ، وَكذلَك اْفتََوى. اْرَعوى وقاَل أَبو َحيَّان :

عْ  ي : [رعي]  ، كِحْمٍل وأَْحماٍل. أْرعاءٌ  ، بالكْسِر : الَكألُ ، ج يُ الّرِ

ْعيُ و ً  يقاُل : بالفتْحِ : الَمْصَدُر. ، الرَّ  .َرَعى َرْعيا

ْعيُ و الَمْرَعىو اِعيَةُ  بمْعنًى واِحٍد وهو ما الّرِ َأْخَرَج ِمْنها ماَءها ) ، وأَْيضاً : اْلَمْرعى (1) (َوالَِّذي َأْخَرجَ )؛ قاَل هللا تعالى :  تَْرعاهُ الرَّ
 .(2) (َوَمْرعاها

 .َرَعى الِميِمي من الَمْصَدرُ  أَْيضاً : الَمْرَعىو

اغانّي. كالَمْرعاةٍ  ؛ الَمراِعي وال كالسَّْعداِن ، والَجْمعُ  َمْرعىً  ؛ ومنه الَمثَُل : الَمْوِضعُ  أَْيضاً :و  ، وهذه عن الصَّ

 حيثُما كاَن يُْطلَُب والفَتاةُ تُْخَطُب حيثُما كانْت. الَمْرَعى فإنَّ لُكّلِ بُغاةً ، يقوُل : َمْرعاةً  : ال تَْفتَِن فَتاةً وال قاَل أَبو الَهْيثم : يقالُ 
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اعيو ياَسِة. : ُكلُّ َمْن َوِلَي أَْمَر قَْومٍ  الرَّ  بالِحْفِظ والّسِ

ياَسةِ  ى أَْيضاً َمْن َوِلَي أَْمَر نَْفِسه بالّسِ ً رَ  ويَُسمَّ  كقَاٍض وقُضاةٍ ، ُرعاةٌ  ج؛  «َرِعيَّتِه وُكلَُّكم َمْسُؤوٌل عن َراعٍ  ُكلُُّكم»الحِديُث : ومنه ،  اِعيا

 بالضّمِ كَشاّبٍ وُشبَّاٍن. ُرْعيانٌ و

 الغَنَم. َراِعي لجْمعِ  ُرْعيانٌ وللُوالةِ ،  ُرعاةٌ  وقيَل : أَْكثَر ما يقالُ 

مِّ  ُرعاءٌ و . ويُْكَسرُ  ، بالضَّ  ، كجائِعٍ وِجياعٍ ، ولم يَْذُكِر الجوهريُّ الضمَّ

اِعيو  ِمن بَني نَُمْير ، وهو عبيُد بنُ  شاِعرٌ  : الرَّ

__________________ 
 .4( سورة األعل  ا اآية 1)
 .31( سورة النازعات ا اآية 2)
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 َلَقٌب له ا وهو ِمن رِجاِ  ا ماَسِة. الرّاِعيو اُ َصاح ا 
ةُ ، والَجْمعُ  ، كغَنِيَّةٍ  َرِعيَّةٌ  ْومُ القو عايا ، وهم العامَّ  .الرَّ

ها مع التّْشديِد ؛ ، ُمثَلَّثَةً  تَْرِعيَّةٌ  رُجلٌ  يقاُل :و اء بَكْسر التاِء وضّمِ وقد  مع تَْشِديِد الياِء ، َذَكَر التَّثِْليَث ابُن ِسيَده وذََكَره الجوهِريُّ عن الفرَّ

اء. يَُخفَّفُ  اغانيُّ عن الفرَّ  َكْسر التاِء مع التَّْخفيِف نقلَهُ الصَّ

ّمِ والكْسرِ  تُِراعيَةُ و ، بالكْسِر ، تِْرعايَةٌ  يقاُل أَْيضاً : رُجلٌ و اغانيُّ بالضّمِ فَقَط عن الفّراء ؛ بالضَّ  : إذا كانَ  بالكْسر تِْرِعيٌّ و ؛ الذي نَقَلَهُ الصَّ

 أَو هو الحَسُن االْرتِياد للَكأِل للماِشيَِة. اإِلبِلِ  ِرْعيَةَ  يُجيدُ 

 لَهُ ابُن ِسيَده.، نق اإِلبِلِ  ِرعايَةُ  أَو ِصناَعتُه وِصناَعةُ آبائِهِ 

ل.  واْقتََصَر الجوهِريُّ على القْوِل األوَّ

عاَوىو ألنَّها اإِلبُل التي يُْعتَمُل عليها ، قالت اْمرأَةٌ ِمن العََرِب تُعاتُِب  َحواِلَي القَْوِم وِدياِرِهمْ  تَْرَعى التي ، كَسكاَرى ويَُضمُّ : اإِلبِلُ  الرَّ

 زْوَجها :

ين حــــــــــــىت إذا مــــــــــــا تــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــح ين  مَتَشـــــــــــــــــــ  تــــــــــــَ رَكــــــــــــح  تـــــــــــــَ

ُب     ـــــــــَت إيّنِ َذاهـــــــــِ ـــــــــل ـــــــــر عـــــــــاَو  ق و ال (1)كـــــــــِنضـــــــــــــــــــــــح
 

  
عاِويَّةُ  والذي في التكِملَِة :  َحْول ِدياِرِهْم. يَْرَعى الياِء ، ِمن الماِل : ما (2)، هكذا هو بالضّمِ وكْسِر الواِو مع تَْشديِد  الرُّ

 الُحقوِق. ةُ ُمراعا ، ومنه الَحْظتُه ُمْحِسناً إليه : راَعْيتُه ُمراعاةً و

 النُّجوِم. ُمراعاةُ  وماذا منه يكون ؛ نقلَهُ الراغُب ؛ قاَل : ومنه نََظْرُت إالَم يَِصيرُ و: راقَْبتُه  ُمراعاةً  األَْمرَ  راَعْيتُ و

 ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : معها َرَعى : إذا الِحماُر الُحُمرَ  َراَعىو

ذاً  بـــــــِ تـــَ ـــح نـ َد مـــُ يـــــــح ي الصـــــــــــــــــ  وحضـــــــــــــــــَ  يـــُراعـــِ  مـــن َوحـــِش حـــَ

رُِد     جـــــــــــَ ـــــــــــح ن وِّ مـــــــــــُ ٌب يف اجلـــــــــــَ ُه كـــــــــــوحكـــــــــــَ ـــــــــــ  (3)كـــــــــــبَن
 

  
 معها. تَْرَعى الَوْحَش : أَي تُراِعي ويقاُل : هذه اإِلبِلُ 

ل فيها راقَبَها : ُمراعاةً  النُُّجومَ  َراَعىو  ، وأَْنَشَد الجوهريُّ للخنساِء : كَرَعاها واْنتََظَر َمِغيبَها ؛ وتَأَمَّ

هـــــــــا  تـــــــــَ ـــــــــَ يـ ت رِعـــــــــح فـــــــــح لـــــــــِّ جـــــــــوَم ومـــــــــا كـــــــــُ  أَرحعـــــــــ  الـــــــــنـــــــــ 

مــــــــــــارِي و     َر َأطــــــــــــح َغشــــــــــــــــــــــــــ   َفضــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ (4)لَرًة أَتـ
 

  
ً  وتََرقَّبَهُ ، وَحِفَظهُ  : ُمراعاةً  أَْمَرهُ  َراَعىو  .كَرعاهُ رْعيا

ا بِغذائِِه ا الّرْعي وقاَل الراغُب : أَْصلُ  ياَسِة ؛ ومنه قْولُه تعالى : حْفُظ الَحيَواِن إمَّ لحافِِظ لَحياتِه ، أَو بذّبِ العَُدّوِ عنه ، ثم ُجِعَل للحْفِظ والّسِ

ْعيَا واالسمُ  ، أَي ما حافَُظوا عليها َحّق الُمحافََظِة ؛ (5) (َفما َرَعْوها َحقَّ رِعايَِتها) ْعَوىو الرُّ هما الرُّ ، أَي في األخيِر كما  ويُْفتَحُ  ، بضّمِ

 هو َمْضبوٌط في الُمْحَكم.

 ، وَسيَأْتِي قِريباً. الَمْرَعى َكثَُر فيها األرُض ؛ أَْرَعتِ  ؛ هكذا هو ُمْقتَضى ِسياقِه والصَّوابُ  األرضُ  َراَعتِ و

الذئَب فقد َظلََم ، أَي َمِن ائتََمَن خائِناً فقد  اْستَْرَعى نه الَمثَُل : َمنِ ؛ وم اْستَْحفََظهُ  ، كذا في النسخِ والصَّواُب إيَّاهُ بَدِليِل قْوِله : إيَّاُهم اْستَرعاهُ و

 َوَضَع األَمانَةَ َغْير موِضِعها.

ِعيَّةُ و اِعيَةُ  الماِشيَةُ  ، كغَنِيٍَّة : الرَّ  ، فَِعيلَة بمْعنَى فاِعلٍَة. الرَّ

عايا ْمعُ فَِعيلَةٌ بمْعنَى َمْفعولٍَة ، والجَ  الَمْرِعيَّةُ  أَْيضاً :و  .«رعيَّتِه َمْسُؤوٌل عن راعٍ  كلُّ »الحِديُث : ومنه ،  الرَّ

ً  الَكألَ  الماِشيَةُ  َرَعتِ وَ   ، ُكلُّه بمْعنًى واِحٍد. وتََرعَّتْ  اْرتَعَتْ و ، بالكْسِر ، ِرعايَةً و ، بالفتْحِ ، تَْرَعى َرْعيا
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ً و  .(6) (ُكُلوا َواْرَعْوا أَْنعاَمُكمْ )، ومنه قْولُه تعالى :  َرعاها يَْرَعاها رْعيا

 مثْلُه. أَْرعاهاو

ْعيَةُ و  منه. ، بالكْسِر : االسمُ  الرَّ

__________________ 
 .409/  2( اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  1)
 ضبرت حركات.« الر عاِويَة»( يف التكملة : 2)
 .«منحرد»واملثبت كرواية اللسان والصحاح وفيه : « الصيد مبتقالً »برواية :  126/  1( ديوان اهلذليا 3)
 واألساس. 408/  2واللسان والصحاح واملقايي   58( ديواهنا ط بريوت ص 4)
 .27( سورة ا ديد ا اآية 5)
 .54( سورة طه ا اآية 6)
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ْعيَةُ و  أَْن تَْجِري. أَْرٌض فيها ِحجاَرةٌ ناتِئَةٌ تَْمنَُع اللُّْؤَمةَ  : الرَّ

ثُوَن. بِال الٍم : َصحابِيٌّ ُسَحْيِميٌّ  ، َرْعيَةٌ و  ؛ هكذا َضبََطه المحّدِ

 ، وهكذا َضبََطه جريٌر الطبري. أَو هو كُسَميَّة

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. َمْرعىً  الَمكاَن : َجعَلَهُ له أَْرعاهُ و

اُج. الَمْرَعى ، أَي الَكألُ أَو ِرْعيُها األَْرُض : َكثُرَ  أَْرَعتِ و  ، قالَهُ الزجَّ

عاياو عاِويَّةُ و الرَّ  للسوقِة والسُّْلطاِن. لُكّلِ َمْن كان الَمْرِعيَّةُ  الماِشيَةُ  : (1)، بتَْشديِد الياِء ، وفي نسختنا بتَْخِفيفها  الرَّ

ةً وهي التي عليها ُوسوُمه وُرسوُمه للسُّْلطانِ  األَْرعاِويَةُ و  .خاصَّ

 اْستَِمْع لمقاِلي. ، ِمن باِب الُمفاَعلَِة ، أَي َسْمعَكَ  راِعنِيو ، بقَْطعِ الَهْمزةِ ، َسْمعَكَ  أَْرِعنِيو

 .( 2)َراُعونا وفي ُمْصَحف ابِن َمْسعود : ال تقولوا

 .راِعنا َسْمِعي ، أَي أَْصغَْيُت إليه ؛ ومنه قْولُه تعالى : أَْرَعْيتُه وفي الصَّحاحِ :

 على َمْعنى أَْرِعنا َسْمعَك ، ولكنَّ الياَء َذَهبَْت لألَْمِر. الُمراعاةِ  ألْخفَش : هو فاِعلُنا ِمنقاَل ا

اغُب : ً  َسْمِعي َجعَْلتَه أَْرَعْيتُه وقاَل الرَّ  لَكالِمه. راِعيا

 ، األخير نقلَهُ ابُن ِسيَده. األُتُِن : َضْرباِن ِمَن الَجناِدبِ  راِعيَةُ والبُْستاِن ،  راِعيو

اغانيُّ : ى ،  راِعي وقاَل الصَّ ةُ َجَمل الُحمَّ يه العامَّ  األُتِْن َضْرٌب آَخُر ال يطيُر. راِعيَةُ والبُْستاِن جندٌب َعِظيٌم تَُسّمِ

أَْصفَر يكوُن تْحَت بطوِن الدَّواِب ،  طائِرٌ  الخاِء المْعجمِة والتَّْحتيَّة كما هو نَّص التْكِملَِة ؛؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب الَخْيل ، ب الَجبَلِ  راِعيَةُ و

ُعنُقُها ّبِ َصْفراُء ، كأَنَّما خضَب هكذا هو في التْكملَِة. وقاَل النَّْضُر بُن ُشَمْيل : طائَِرةٌ َصغيَرةٌ مثُْل العُْصفوِر تَقَُع تْحَت بُطوِن الَخْيِل والدَّوا

ْعفراِن وَظْهُرها فيه كْدَرةٌ وَسواٌد ورأُْسها أَْصفَر وزمكاها ليَسْت بَطِويلٍَة وال قَصيَرةٍ ، انتََهى.  وَجنَاُحها بالزَّ

ةُ و مِّ  األُْرُعوَّ اغا نِيُر الفَدَّانِ  : (3)والواُو ُمشدََّدة  ، بالضَّ  نيُّ عن أَبي َعْمرٍو.يُْحتََرُث بها ، بلُغَِة أَْزدَشنُوَءةَ ، نقلَهُ الصَّ

ْمتُه. عليه عليه : أَْبقَْيتُ  أَْرَعْيتُ و  وتََرحَّ

 وُمقّدماتُه وهو مجاٌز. : أَوائِلُهُ  َرواِعيهِ والشَّْيِب  راِعيَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

عا أَي يحوُطها ، والَجْمعُ  يَْرعاها الماِشيَِة : حافُِظها ، صفَةٌ غالبَةٌ عليه ، راِعي عاةُ و، بالكْسِر ،  ءُ الّرِ ْعيانُ و الرُّ ،  ُرعاةٍ ُرعىً  ، وَجْمعُ  الرُّ

 كُمهاةٍ وُمهًى.

عاءُ و  .(5)النَّْخل ، وقد جاَء في قَْول أَُحْيَحة  (4)، كِكتاٍب : حفظ  الّرِ

اِعي ، كَمْرِمّيِ : الَمُسوُس ؛ ومنه الَمثَُل : ليسَ  الَمْرِعيُّ و  .الَمْرِعّي كالرَّ

 عليه كذا : أَْبقَى ، يعدَّى بعلَى ، وَحِقيقَتُه أَْرعاه ُمتَطلِّعاً عليه ؛ قاَل أَبو َدْهبَل : أَْرَعىو

ُر مــــــــــــنــــــــــــِك فــــــــــــال  حــــــــــــح  إنح كــــــــــــاَن هــــــــــــذا الســـــــــــــــــــــــــِّ

را     حــــــــــــح دِِّدي ســــــــــــــــــــــــــِ رحعــــــــــــي عــــــــــــلــــــــــــي  وجــــــــــــَ ــــــــــــُ (6)تـ
 

  
ع اللَّصَّن وال»يِث ُعَمر : في حدِ و  أَي ُكفَّه أَْن يأُْخَذ َمتاَعَك وال تُْشِهْد عليه ؛ قالَهُ ثَْعلَب. ، «تُراِعهْ  وّرِ

 وعن ابِن ِسيِرين : أنَّهم ما كانوا يُْمِسكون عن اللِّّصِ إذا َدَخَل ُدوَرُهم تأَثُّماً ؛ وقيَل : َمْعناه وال تَْنتَِظره.
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 .َرواِعي لَجْمعُ ، وا راِعيَةٌ  وإِبِلٌ 

__________________ 
 ( ويف نسخ القاموس املتداو  ا ابلتخفيف.1)
 «.راِعنا» ا ويف اآية : 104( سورة البقرة ا اآية 2)
 ( ضبطت يف القاموس بتخفيف الواو ا ضبرت حركات. ومثله يف التكملة ا وعل  هامش القاموس عن الشارح : أي والواو خمففة.3)
 حفظة النخر. ( يف اللسان :4)
 ( يعين قوله :5)
ــــــــــــــــرعــــــــــــــــاء و  ــــــــــــــــت ال ــــــــــــــــث يــــــــــــــــبــــــــــــــــي ــــــــــــــــح حــــــــــــــــي  تصـــــــــــــــــــــــــــــب

 إنح ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــا وإنح أ ـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــواو    

  

 ( اللسان.6)
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 ِء والُمناَظَرةُ.: اإلْبقاُء على الشي الُمراعاةُ و

 إلى قَْول أََحٍد : أَي ال يَْلتَِفُت إلى أَحٍد. ( 1)يُراِعي وهو ال

. أَْرعىووأَْمُر كذا أَْرفَُق بي   عليَّ

. يَْرَعى على أَبيِه : أَي يرعى وفالنٌ   َغنََمه ؛ نقلَهُ الجوهِريُّ

يت : يقالُ  ّكِ  .ِرعايَةً  عليه ُحْرَمتَه َرَعْيتُ  وقال ابُن الّسِ

 ؛ قاَل الشاِعُر : تَْرعاهُ   لها ماهللاُ الماِشيَةَ : أَي أَْنبَتَ  أَْرَعىو

ٍن  نــــــــــــَ ــــــــــــَ و إىل فـ طــــــــــــُ عــــــــــــح ــــــــــــَ يــــــــــــٌة تـ بــــــــــــح ا  ــــــــــــَ  كــــــــــــبهنــــــــــــ 

يـــــــــــهـــــــــــا     رحعـــــــــــِ ـــــــــــُ ٍب وُ  يـ يـــــــــــِّ نح طـــــــــــَ ُر مـــــــــــِ (2) حكـــــــــــُ
 

  
 هللاُ. َرعاهُ  : قالَ  َرعاهُ تَْرِعيَةً و

اِعيَةُ و  : طائٌِر. الرَّ

اغاني. رعاَءةُ و  الَخْيِل : لُغَةٌ في َراِعيَِة الَخْيل ، عن الصَّ

. تَْرِعيَّةِ  ، بالضّمِ : لُغَةٌ في تُْرعايَةٌ  ورُجلٌ  اغانيُّ اء نقلَهُ الصَّ  ، عن الفرَّ

عوةو  : هنيةٌ تْدُخُل في الشَّجِر ال تَراها الدَّْهَر إالَّ مزعوَرةً تهزُّ َذنَبَها ؛ نقلَهُ السيوطي. الرَّ

بُُع والنَّعامُ  َرَغاو : [رغو] ْت. تَْرُغو ُرغاءً  البَعيُر والضَّ تَْت فَضجَّ ّمِ ؛ َصوَّ  ، بالضَّ

حاحِ : غاءُ  وفي الّصِ . يَْرُغو ُرغاءً  البَعيرُ  َرغا َصْوُت ذواِت الخّفِ ، وقد الرُّ  إذا َضجَّ

يافَِة والِقرى. ُرغاءَ  ُمناِدياً ، أَي أنَّ  بُرغائِها وفي الَمثَِل : َكفى ِض للّضِ  بَعيِره يقوُم َمقاَم نِدائِه في التَّعَرُّ

بِيُّ  َرغا ِمن المجاِز :و  بََكى أََشدَّ البُكاِء. : ُرغاءً  الصَّ

غاء أَي،  ، كعَُدّوِ : كثيَرتُه َرُغوٌّ  ناقَةٌ و  .الرُّ

 ؛ قاَل بعُض بَني فَْقعٍس : : َحَملَتُها عليه أَْرَغْيتُهاو

اٍد عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــا أَ  د  ي آُ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــــِ بـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  يـ

يـــــــــــــُر و     اٍد َفصـــــــــــــــــــــــــــِ د  رحغـــــــــــــ  لشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــُ (3)مـــــــــــــا يـ
 

  
ه بنْحٍر وال بهبٍة. قون بيَن الفَِصيِل وأُّمِ اُء ال يُفَّرِ  أي ُهم أَِشحَّ

 ليالً فيُضاَف. يَْرُغوَ  بَِعيَره : َحَملَه على أنْ  أَْرَغى وفي الُمْحَكم :

 قاَل ابُن فَْسوة يِصُف إبِالً :

هـــــــا  ـــــــَ ل ُف َأهـــــــح يـــــــح ُن الضـــــــــــــــــــــ  عـــــــَ لـــــــح واُ  الـــــــذ را مـــــــا يــــــــَ  طـــــــِ

ري     د مـــــــا َيســـــــــــــــــح عـــــــح ـــَ هـــــــا بـ طـــَ (4)إذا هـــو أَرحغـــَ  وســـــــــــــــــح
 

  
 واِحٌد َهُهنا وواَحٌد َهُهنا. َرَغا : إذا تَراَغْواو

 .«عليه فقتَلُوه تَراَغْوا إنَّهم وهللاِ »في الحِديث : و

 قاَل ابُن األثيِر : أَي تَصايَُحوا عليه وتَداَعْوا على قتِْلِه.

، وَسِمَع أَبو المهدي الواو في الضّمِ والياِء في  ، َمْضموَمتَيِن ويُْكَسرانِ  ُرغايَتُهو ُرغاَوتُهو ، الَكْسُر عن الِكسائي ، اللَّبِن ، ُمثَلَّثَةً  ُرْغَوةُ و

ْغَوةِ  ، وهو ما يَْعلُوه عْنَد َغلَيانِه ؛ وَجْمعُ  َزبَُدهُ  وقاَل لم تُْسَمْع ؛ ُرغاَوةُ  الَكْسر ؛ وأَْنَكَر ابُن ِسيَده ِمثْل َشْهَوةٍ وَشَهواٍت ؛  َرَغواتٌ  بالفتْحِ  الرَّ

 وُمدًى. كُمْديَةٍ  ُرًغا وَجْمُع الَمْضمومِ 
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 : أََخَذها واْحتَساها. اْرتَغَاهاو

حاحِ : َشِربَها.  وفي الّصِ

 ؛ يُْضَرُب لَمْن يُْظِهر أَْمراً ويُِريُد غيَره. اْرتِغاء وفي الَمثَِل : يُِسرُّ َحْسواً في

 .«وقد حُرَمْت عليه اْمَرأَتُه اْرتِغاء يُِسرُّ َحْسواً في» ٍل قبَّل أُمَّ اْمرأَتِه قاَل :قاَل الشَّْعبي ، لَمْن سأَلَهُ عن َرجُ 

 .ُرْغَوتُه َكثَُرتْ  أَْرَغىو َرغَّى ؛ وقيَل : ُرْغَوةٌ  صاَرْت له : َرغَّى تَْرِغيَةً و إْرغاًء ، أَْرَغىو َرْغواً ، يَْرُغو اللَّبَنُ  َرَغاو

حاحِ   .ْغَوتُهرَ  أَْزبََد وفي المْصباحِ َكثَُرتْ  تَْرِغيَةً  اللَّبَنُ  َرغَّى وفي الّصِ

__________________ 
 ( يف اللسان : ال يرعي.1)
 ( اللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب ا بدون نسبة.2)
 ونسبه يف اللسان إىل سربة بن عمرو الفقعسي.« أتبغ »( اللسان والصحاح ا ويروي : 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
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 ، كُمْحِسنٍَة. ُمْرِغيَة ، كأَنَّها َجْمعُ  كثيَرةٌ  ُرْغَوةٌ  ألَْلبانِها ؛ أَي َمراِغي إِبِلٌ و

 ، وهو مجاٌز. ُرْغَوةٌ  البائُِل : صاَرْت لبَْوِله أَْرَغىو

ْغَوةُ  ، وفي نسخٍة فيه ، ٌء يُْؤَخذُ به، كِمْسحاةٍ : شي الِمْرغاةُ و حاحِ. الرَّ  ؛ كما في الّصِ

حاحِ. يُْعِط شاةً وال ناقَةً  لم ، أَي أَْرَغى ما أَثْغَى واليقاُل : أَتَْيتَهُ فو  ، كما يقاُل : ما أَْخَشى وما أَجلَّ ؛ كما في الّصِ

 ؛ عن ابِن األعرابّيِ وهو مجاٌز. : اإِلْغضابُ  التَّْرِغيَةُ و

غَّاءُ و ْوِت ُمتَتابِعُه. ، ُمَشدََّدةٌ : طائِرٌ  الرَّ  َكثيُر الصَّ

يوان. رغاآت ، والَجْمعُ  ُرغاءٌ  ِن َصْوتُهوقاَل النَّْضُر : هو ِمن الدَّْخِل أَْغبَُر اللّوْ   ، نقلَهُ السيوطي في ذيِل الّدِ

ْغَوةُ و ْخَرةُ  الرَّ  ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. : الصَّ

ْغَوةُ و ّمِ : فََرسٌ  ، الرُّ  لماِلِك بِن عْبَدةَ بِن ربيعَةَ. بالضَّ

حاحِ. َمْعناه لم يُْفَصح عن ، بتَشديِد الغيِن ، إذا ُمَرّغِ  َكالمٌ  ِمن المجاِز :و  ؛ كما في الّصِ

ولجهاَرةِ َصْوتِِه ، فقالت اْمرأَةٌ َسِمعَتْه : ما هذا  لَفَصاَحتِهِ  بِن داِرِم بِن ماِلِك بِن َحْنظلَة بِن ماِلِك بِن زْيِد َمنَاة بِن تِميمٍ  : لَقَُب ُمجاِشع َرْغَوانُ و

 .َرْغَوانُ  فلُقِّبَ  يَْرُغو إالَّ 

غا بَْحَرةُ و ّمِ : ع بِِليَِّة الطَّائِِف بَنَى بها الرُّ واُب به ؛ ، بالضَّ إلى اليوِم عاِمٌر  هووالنبيُّ َصلَى هللا عليه وسلّم ، َمْسِجداً  ، كذا في النُّسخِ والصَّ

 يُزاُر.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اإِلبِِل : أَي أَْصواتَها ؛ وقوُل الشاِعِر : َرواِغي َسِمْعتُ 

ــــــِ  ــــــب هـــــــا مــــــن ال ــــــِ ــــــث ِدي قـــــــاَط حـــــــَ ــــــنـــــــا ســــــــــــــــــــِ ي رحغــــــِ ــــــُ ــــــِ  تـ  ي

ِض و     نـــــــــــ  مـــــــــــَ
ُ

َو ا ـــــــــــديـــــــــــِث املـــــــــــ ُدان هلـــــــــــح كـــــــــــُ نـــــــــــح ـــــــــــَ (1)تـ
 

  
ْغَوةِ  أَي تُْطِعُمنا حِديثاً قِليالً بمْنزلَةِ   ، كَسكاَرى ؛ عن أَبي زْيٍد. َرغاَوى ، بضّمِ الراِء وفتْحِ الواِو ، والَجْمع للّرْغَوِة ُرغاَوى . ويقالُ الرَّ

ي ويقاُل : أَْمَسْت إِبلُهم ُف ، أَي لها نُشافَةٌ  تَُرّغِ حاحِ. َرْغَوةٌ ووتُنَّشِ  ؛ حَكاهُ يَْعقوب ، كما في الّصِ

حيِل : َحَملُوا َرواِحلَُهم على أَْرَغْواو غاءِ  للرَّ  ، وهذا دأُْب اإِلبِِل عْنَد َوْضعِ األْحماِل عليها. الرُّ

وذلَك ألنَّ  ، «أَْرغاهُ  ال يكوُن الرجُل ُمتَِّقياً حتى يكوَن أَذلَّ ِمن قَعُوٍد كلُّ َمْن أَتى عليه»حِديُث أَبي َرجاٍء : ومنه : قََهَرهُ وأََذلَّهُ ،  غاهُ أَرْ و

غاءِ  ِل يكوُن َكثِيرَ إالَّ عن ذُّلِ واْستِكانٍَة ، وإنَّما خصَّ القَعُوَد ألنَّ الفَتِيَّ ِمَن اإِلبِ  يَْرُغو البَعيَر ال  .الرُّ

ْغَوةُ و ةُ ِمن الرَّ غاءِ  ، بالفتْحِ : المرَّ  .الرُّ

ّمِ : االسُم.  وبالضَّ

ْوِت َكثيَرةُ الَكالِم حتى تُْضِجَر السَّاِمِعين ، أَو يُراُد به إِْزباُد َشفَتَْيها لَكثْرةِ َكالِمها ِمن (3)أَي َمْملوكةُ  اإِلْرغاءِ  (2)وهي َمِليكةُ  ْغوةِ  الصَّ  الرَّ

ْبِد.  والزُّ

ْوِت َشديُدهُ. َرغَّاءٌ  ورُجلٌ   ، كَشدَّاٍد : كثيُر الَكالِم ، أَو َجِهيُر الصَّ

اِغيو  إالَّ أَنَّه َضبََطه بالعَْيِن الُمْهملِة. (4)ْرشاِن والحماِم ، وهو َشْكٌل عجيٌب ؛ قالَهُ القَْزويني : طاِئٌر ُمْستَْولٌد بيَن الوَ  الرَّ

ْرقرةِ والقَ  (5)ِر ، وله في الهديِل قاَل السيوِطي في الذَّْيِل : والذي في التَّبياِن بغَْيٍن ُمْعجمٍة ؛ قاَل : وَذَكَر الجاِحُظ أَنَّه كثيُر النَّْسِل طويُل العم

 ما ليَس ألَبََوْيِه.
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 وضمَّ بعَضه إلى بَْعٍض ، يُْهَمُز وال يُْهَمُز. أَْصلََحهُ   :يَْرفُوه َرْفواً  ( 6)الثَّْوبَ  َرفَاو  :[رفو]

__________________ 
منا ا ديث الذي لنعه إال  ابلتاء ا كالتهذيب ا ويف األســـاس ا املمنض ابلنون كاألصـــر. وفســـره فقا  : أي تســـتخرج« املمتض»( اللســـان وفيه 1)

 منها.
 جاء يف حديث املغرية.« مليلة اإِلرغاء»( يف اللسان والنهاية 2)
 ( يف اللسان والنهاية : مملولة.3)
 .332/  1( انظر حياة ا يوان للدمريي 4)
 ( يف حياة ا يوان : اهلدير.5)
إذا  ورفيته رفياً من ابب رم  ا لغة بين كعب ؛ ويف لغة : رفبته أرفؤه مهموز بفتحتا :( عبارة املصــــــــــــــباح : رفوت الثوب رفواً من ابب قتر ا 6)

 أصلحته ا ا ه. كتبه مصححه. )هامش القاموس(.
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 وقاَل ابُن األعرابّيِ وأَبو زْيٍد : هو َمْهموٌز.

ْعبِ  َرفَا ِمِن المجاِز :و ْفِو. فََرفَْوته زَع فالنٌ وهو َغْير َمْهموٍز. يقاُل فَ  فالناً : َسكَّنَهُ من الرُّ  ، أَي أََزْلت فََزَعه وَسكَّْنته كما يزاُل الَخْرُق بالرَّ

ُل الَهْمَزةُ واواً كما تَرى. َرْفواً  الثْوبَ  َرفَْوتُ  وقاَل أَبو زْيٍد في كتاِب الَهْمز في باِب تحويِلها :  تَُحوَّ

يت في باِب ما لم يُْهَمز فيكون له َمعْ  ّكِ ُجَل سكَّْنته. َرفَْوتُ ونى فإِذا ُهِمز كاَن له َمْعنًى آَخر ، َرفَأَ الثَّْوَب وقاَل ابُن الّسِ  الرَّ

 وأَْنَشَد الجوهريُّ ألبي ِخراٍش الُهَذلّي ، واسُمه ُخَوْيلد :

رَعح  ـــــــــــــُ ُد مل تـ ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــح َوي ـــــــــــــوا اي خـــــــــــــُ ـــــــــــــال وحين وق ـــــــــــــَ  َرفـ

ُم     ُم هــــــــــُ رحت الــــــــــُوجــــــــــوَه هــــــــــُ كــــــــــَ (1)فــــــــــقــــــــــلــــــــــُت وأَنــــــــــح
 

  
نُوني.  يقوُل : َسّكِ

 اَل ابُن هانئ : يُريُد َرفَُؤوني فأَْلقى الَهْمزةَ ، قاَل :ق

وا بعِضي إلى بعٍض  ْعر وقد أَْلقاها في هذا البيِت ؛ وقاَل : َمْعناه أَي فَِزْعت فطاَر قَْلبي فضمُّ  .والَهْمزةُ ال تُْلقَى في الّشِ

فاءُ و ج : ، كِكساِء : االْلتحاُم واالتِّفاقُ  الّرِ فاءِ  وحسُن االْجتماعِ ؛ ومنه قَْولهم في الدُّعاِء للُمتَزّوِ والبَنِيَن ، وقد نََهى عنه لَكْونِه من سنِن  بالّرِ

 الجاِهليَِّة.

يِت : أَْصلُه الَهْمُز وإن ِشئَْت كاَن َمْعناه بالسكوِن والّطَمأِْنينِة ف ّكِ  يكوُن أَْصلُه َغْيَر َمْهموٍز.وقاَل ابُن الّسِ

فاءِ  : قُْلُت له َرفَّْيتُه تَْرفِيَةً و  .«رُجالً قاَل : باَرَك هللاُ عليَك وفِيَك وَجَمَع بَْينكما في َخْيرٍ  َرفَّى إِذا» ومنه الحِديُث :؛  والبَنِينِ  بالّرِ

ِ  ُحيَيُّ بنُ و ي بياَءْين والصَّواُب بالنّوِن ، كذا هو نَّص التْكملَِة ؛ وقَْولُه : َمْعروٌف ، فيه نََظٌر َمْعروٌف ؛ كذا في النُّسخِ ُحيَ  ، ُمَصغََّرْين م ُرفَّي

 بِن جعشٍم في نََسِب َحْضَرَمْوِت. ُرفَّيِ  ألنَّه ال يَْعِرفُه إال َمْن ماَرَس ِعْلم النََّسِب وغاَص فيه ، وهو ُحنَيُّ بنُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : االتِّفاُق ، نقَلَهُ الجوهِريُّ وأَْنَشَد : الُمرافَاةُ 

رُيا و  ُت َأاب ُرَوميــــــــــــــــــــــــــح ا َأنح رأَيــــــــــــــــــــــــــح  ملــــــــــــــــــــــــــ 

المــــــــــــــــــا     َرُه َأنح يــــــــــــــــــُ كــــــــــــــــــح يــــــــــــــــــين ويــــــــــــــــــَ (2)فــــــــــــــــــِ
 

  
فاءُ  قُْلُت : وهو قوُل أَبي زْيٍد قاَل : فاءَ  بغْيِر َهْمٍز ، فجعلَ  الُمرافَاةُ  الُموافَقَةُ وهي الّرِ  ِب الُمفاَعلَِة.َمْصدراً ِمن با الّرِ

 : داَراهُ ، عن ابِن األعرابّيِ. أَْرفاهُ و

 ، كذا في الِمْصباح. َرفا يَْرفُو ، كَرَمى لُغَةُ بَني َكْلب في يَْرفي الثَّْوبَ  َرفَىو

 ، على األَْمر : تَواَطُؤا ، لُغَةٌ في الَهْمز. تَرافَواو

اُء : َجنَْحَت إليه ، لُغَةٌ في الَهْمز. أَْرفَْيتُ و  إليه : لََجأُْت وقاَل الفرَّ

 السَّفينة : أْدنْيتها إلى األْرِض ، عن ابن شَمْيل ، لغَة في الَهْمز. أَرفْيتُ و

 : الُمداَراةُ والُمحاباةُ ، لغةٌ في الَهْمز. الُمرافاةُ و

َج ، وهو مجازٌ  َرفَا يَْرفُوو ، وهي التي تقبُل إْحداهما على األُْخرى حتى  َرفُواءُ  العَِظيُم األَذُنَْيِن في اْستِْرَخاٍء ، وهي : هو األَْرفَىو : : تزوَّ

حاحِ.  تََكاد تماس أَْطرافُهما ، هكذا هو في النسخِ َمْكتوٌب باألْسوِد ، والواُو كذلَك باألْسوِد ، وليَس هو في الّصِ

 ْبيَِة ، أَو اللَّبَُن الَمْحُض الطَّيُِّب.، كتُْرِكّيِ : لَبَُن الظَّ  األُْرفِيُّ و

 وقاَل ابُن األَعرابّيِ : هو اللبَُن الخاِلُص.

 .َرفَْيت وَعَدم َرفَْوت قاَل ابُن ِسيَده : قد يكوُن أُْفعُوالً ، وقد يكوُن فُْعِليّاً ، وقد يكوُن ِمن الواِو ولُوجودِ 
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ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

__________________ 
 .«ال ترع»والتهذيب واألساس برواية :  420/  2والصحاح ا ويف اللسان واملقايي   62/  2( ديوان اهلذليا 1)
 والتهذيب. 420/  2( اللسان والصحاح واملقايي  2)
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فَةُ   ، بالضّمِ : التِّْبُن ، قد مرَّ للمصنِِّف. الرُّ

ة.قال ابُن ِسيَده : قد يجوُز أَن تكونَ    الُمها واواً بَدليِل الضمَّ

ْقوُ و : [رقو] ْقَوةُ و الرَّ ْملِ  الرَّ ِعص من الرَّ  ، وأَْكثَر ما يكوُن إلى جوانِب األَْوِديَِة ؛ كما في الُمْحَكم. : فَُوْيَق الّدِ

ْقو وأَْنَكر األَزهِريُّ  بِال هاٍء  َرْقو فقاَل : ال يقالُ  الرَّ
ْقَوةِ  ، ولذا اْقتََصَر الجوهِريُّ على (1) وقاَل : هو ِدْعٌص من َرْمٍل ، ولكْن يَْشهُد البِن  الرَّ

 سيَده قَْول الشاِعِر :

هـــــــا  ـــــــعـــــــَ ي جـــــــِ هـــــــاٌج كـــــــَبن  ضـــــــــــــــــــــَ ـــــــح ـــــــِ  مـــــــب ـــــــي ـــــــب ن ال  مـــــــِ

عــــــــب     ِر ُمصــــــــــــــــــــــح ٍو مــــــــن الــــــــر مــــــــح يــــــــُت إىل َرقــــــــح بــــــــِ (2)يــــــــَ
 

  
 وكذا قَْول الشاِعِر يَْصُف َظْبيةً وِخْشفَها :

وٌب هلــــــــــــــــــــــــا أُ  فــــــــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــــــُ َوقــــــــــــــــــــــــ   م  مــــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــــُر     ـــــــــــرَبِي هـــــــــــا ال عـــــــــــُ ـــــــــــَ رحتـ و مـــــــــــَ ـــــــــــح ـــــــــــر ق ـــــــــــب ال (3)ِبـــــــــــن
 

  
ْدِر َحْيثُما ، بالفتْح وضم القاف : ( 4)التَّْرقَُوةُ و ؛ والتاُء  التَّراقِي ، قيَل خاّص باإِلْنسان ، والَجْمعُ  فيه النَّفَسُ  يَتََرقَّى ُمقَدَُّم الَحْلِق في أَْعلَى الصَّ

 .رقى زائَِدةٌ عْنَد المصنِِّف وجماَعٍة ألَنَّها في أَْعلَى البََدِن من

 وقاَل سْيبََوْيه وجماَعةٌ : هي أَْصِلية وأَطالُوا في االْستِدالل.

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ْقَوةُ  قا القُْمَزةُ ِمن التُّراِب يَْجتَِمع على َشِفيِر الواِدي ، َجْمعُها الرَّ  : اْرتَفََع في َطيَرانِه ؛ كذا في الِمْصباحِ. يَْرقُو الطائِرُ  َرقاو. الرُّ

ً  ، (5) إليه ، َكرِضيَ  َرقِيَ  ي  :[رقي] ً و بالفتْح ، يَْرقَى َرْقيا ؛ ومنه قْولُه تعالى :  تََرقَّىو كاْرتَقَى ه ؛في َرقِيَ  ؛ وكذلك َصِعدَ  ، كعُتِّيِ : ُرقِيّا

 ويُْكَسُر : الدََّرَجةُ. ، بالفتْح الَمْرقاةُ و (6) (فَ ْلَْيْتَ ُقوا يف اْْلَْسبابِ )

 وفي الِمْصباحِ وليَس في َكالِم العََرِب الَكْسر ، وأَْنَكَره أَبو ُعبيٍد ، انتََهى.

 آللِة التي يُْعَمل بها ، وَمْن فتَحَها قاَل : هذا َمْوِضع يفعُل فيه ، فجعَلَه بفتْحِ الميِم ُمخاِلفاً ، عن يَْعقوب.وقاَل الجوهريُّ : َمْن َكَسَرها شبَّهها با

 .الَمَراقي والَجْمعُ  وفي الُمْحَكم : نَِظيُره ِمْسقاة وِمثْناة للَحْبل ، وِمْيناة للعَْيبة أَو النََّطع ، يقاُل في كّلِ ِمن ذلَك بالفتْح والكْسر ؛

ً  َرقَّىو . : َرفَعَ  تَْرقِيَةً  عليه كالما  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

ْقيَةُ و ّمِ : العُوَذةُ  الرُّ َرعِ وغيُرهما ، قاَل عْرَوةُ  يُْرقَى التي ، بالضَّ ى والصَّ  : (7)بها صاِحُب اآلفَِة كالُحمَّ

ا  رِفــــــــــــاهنــــــــــــَ عــــــــــــح وَذٍة يـــــــــــــَ ن عــــــــــــُ رَكــــــــــــا مــــــــــــِ  فــــــــــــمــــــــــــا تـــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــــٍة إال  و     يـــــــــــــــــــــاينال رُقـــــــــــــــــــــح   هبـــــــــــــــــــــا َرقـــــــــــــــــــــَ

  
ّمِ فالفتْح. ُرقىً  ج  ، بالضَّ

ً و ً و ، بالفتْح ، ( 8)َرقاهُ َرْقيا  وذاك َراقٍ  فهو نَفََث في ُعوَذتِهِ  ، كَكتَّان : َرقَّاءُ  فهو ، بالضّمِ ، ُرْقيَةً و ، بالضّمِ والكْسِر مع تَْشديِد الياِء ، ُرقِيّا

 فيَْحِميه. َراقِي يْرقِيه أَي ال (9) (َمْن راق  )، وقْولُه تعالى :  َمْرقىً 

ْحمة أَْم َمالئَِكةُ العَذاِب.أَ بُروِحه  يَْرقَى وقاَل ابُن عبَّاس : َمْعناه َمنْ   مالئَِكةُ الرَّ

__________________ 
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بال هاء. وأكثر ما يكون إىل جنب ( كذا وردت العبارة ابألصـــــــــــر نقاًل عن األزهري وهي خمالفة ملا يف التهذيب ا ونص عبارته : ويقا  : رقو 1)
 األودية. وقا  الشاعر :

 هلــــــــــــــــــــــــــــــا أم مــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــــــــــــوٌب 

 حبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــث الـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــرتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــربيـــــــــــــــــر   

  

 ( اللسان.2)
 .«حبيث»( اللسان والتهذيب وفيهما 3)
ا ه  ض يف ابب القلــب ا وهو  ( قــالوا يف مجعهــا : ترائ  ا وهو مقلوب من الرتاقي ا فــالواو زائــدة يف ترقوة ا والقــاف الم الكلمــة ال عينهــا ا4)

هامش )مواف  ملا قدمه املصــنف من ذكرها يف ابب القاف ا ا ه نصــر. زاد يف املصــباح : رقا الطائر يرقو : ارتفض يف طريانه ا ا ه. كتبه مصــححه 
 (.القاموس

 (.هامش القاموس)ا ا ه  ش  ( حك  بعضهم : رق  ا كرم  ا ولعله قصد لغة طيئ. وحك  ابن القطاع وابن مالك : رقاً ابهلمز 5)
 .10( سورة ص ا اآية 6)
 ( يف اللسان : قا  ر بة.7)
 (.هامش القاموس)( من ابب رم  ا ا ه مصباح 8)
 .27( سورة القيامة ا اآية 9)
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 كما تقدََّم. َمْرقَاه ؛ عن ثَْعلَب ، والَمْعروفُ  األَْنِف : َحْرقاهُ  َمْرقَياو

قَيَّاتِ  قَْيِس ُعبَْيُد هللِا بُن و  لِعدَّةِ َزْوجاٍت. : شاِعٌر َمْشهوٌر وإنَّما أُضيَف قَْيس إليهنّ  الرُّ

َج عدَّةَ نِْسوةٍ وافََق أَْسماُؤهنَّ ُكلّهنَّ  حاحِ : ألَنَّه تزوَّ  فنُِسَب إليهنَّ ، هذا قَْوُل األْصمعي. ُرقَيَّة وفي الّصِ

قَيَّات أَْيضاً ، فلهذا قيَل له : قَْيُس بنُ  ُرقَيَّة أَْسماُؤهنَّ ُكلّهنَّ  جدَّاتٍ  كانْت له ِعدَّة أَو  ، وهذا قَْوُل َغْير األَْصمعّي نقلَهُ الجوهريُّ أَْيضاً. الرُّ

حاحِ : ويقاُل إنَّما أُِضيَف إليهنَّ ألنَّه كاَن يَُشبَُّب بعدَّةِ نِساٍء ؛أَو ِحبَّاتٍ   .، كُسَميَّة ؛ ُرقَيَّةُ  أَْسماُؤهنُّ  * ، بالكْسِر ، وِعباَرةُ الّصِ

. َوِهَم الجوهِريُّ و اغانيُّ  أَي : في قْوِله عبُد هللِا مكبراً ، وهو ُعبَْيُد هللِا بالتَّْصِغيِر ، نبَّه عليه الصَّ

. كُسَمّيِ : ع ، ُرقَيٌّ و  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

ِ  عبُد هللِا بُن ُشفَّيِ بنِ و  بِن محمدٍ  محمُد بُن إبراهيمَ  أَبو عْبِد هللاِ و له ِوفاَدةٌ وَشِهَد فَتْح ِمْصَر ، َصحابيٌّ  ِل الرعينيُّ بِن زْيِد بِن ذي العابِ  ُرقَّي

قاءِ  الَمْعروفُ  الّسبتيُّ  الُمراِديُّ  ثُ  بالرَّ  .637َسِمَع أَبا اليََمن الِكْندّي وَطبَقَتَه نََزَل ِدَمْشق وأَمَّ بَمْسِجِد الجوَزةِ وماَت َسنَة  محّدِ

َجها َسيُِّدنا ُعثْمان بمكَّةَ وَولََدْت له بالَحبََشِة وتُوفِّيَْت ليالي بَْدر  كُسَميَّة : بْنُت النَّبّيِ ، َصلَى هللا عليه وسلّم ، ُرقَيَّةُ و ورِضَي عنها ، تزوَّ

 بالحْصبَِة.

 ْنصاِريَّةُ بايَعَْت َذَكَرها ابُن حبيٍب.بْنُت ثابِت بِن خاِلٍد األ ُرقَيَّةُ  ، الصَّواُب وَصحابِيَّةٌ ، وهي َصحابيَّتانِ و

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : َصعََّدهُ ، قال األْعشى : َرقَّاه تَْرقِيَةً 

ًة  بِّ مثـــــــــــانـــــــــــا قـــــــــــامـــــــــــَ َت يف جـــــــــــُ نـــــــــــح  لـــــــــــئـــــــــــنح كـــــــــــُ

ِم و     لــــــــ  مــــــــاِء بســــــــــــــــــــــُ بــــــــاَب الســــــــــــــــــــــ  يــــــــت َأســــــــــــــــــــــح (1)رُقــــــــِّ
 

  
حاحِ. َرقِيَ  في الِعْلم : تََرقَّىو  فيه َدَرجةً َدَرجة ؛ كما في الّصِ

 به الحاُل حتى بَلََغ غايَتَه. يَتََرقَّى بمْعنَى التَّنَقُِّل ِمن حاٍل إلى حاٍل يقاُل : ما زالَ  التََّرقِّي ومنه

حاحِ. على َظْلِعَك أَي اْصعَد واْمِش بقَدِر ما تُِطيُق وال تَْحِمْل على نَْفِسك ما ال تُِطيق ، اْرقَ  ويقاُل :  كما في الّصِ

 .َرقاهُ يَْرقيه : فعلى من الرقيو

 السَّْطَح ، َكِرِضَي ، يتعدَّى بنَْفِسه أَْيضاً ، وَكذِلَك بِقي. َرقِيَ و

 .ُمْرتَقًى فيه وال َمْرقًى : َمِوضُع الرقى. يقاُل : هذا َجبَل ال الُمْرتَقَىو الَمْرقَىو

قِيَّةُ و  .َرقَِي يَْرقي ، بالضّمِ وكْسِر القاِف وتَْشديِد الياِء : االْسُم ِمن الرُّ

 .«لَها فإِنَّ بها النَّْظَرةَ  اْستَْرقُوا» ومنه الحِديُث :؛  يرقيه : َطلََب منه أَنْ  اْستَْرقاهُ و

 وقوُل الراِجِز : ؛ «وال يَْكتَُوون يَْستَْرقُون ال»في حِديٍث آخر : و

ـــــــــــــاقـــــــــــــي  ـــــــــــــب رِّ ال ت واأَلجـــــــــــــَ مـــــــــــــَ لـــــــــــــِ ـــــــــــــقـــــــــــــد عـــــــــــــَ  ل

َدَر الــــــــــــــــر واقــــــــــــــــي     ُرد  الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ (2)َأنح ال تـــــــــــــــــَ
 

  
 بالهاِء للُمبالَغَة. راقِيةً  أَو رُجالً  راقِيَةً  قال الجوهريُّ : كأنَّه جَمَع اْمرأَةً 

قاله ابن  186ه عثمان بن صالح المصري مات سنة ، كُسَمّيٍ : َجدُّ ُشَرْحبِيل بِن يزيد ِمن َمواِليه ُعَمُر ابُن حبيٍب. المؤذن روى عن ُرقَيٌّ و

 على الباطل ترقية تزيّد فيه ، وتقّول ما لم يكن. رقّىويونس. 

قَّاءُ و  ، ككتَّاٍن : الصعَّاُد على الِجباِل ، من أَْبنِيِة الُمبالَغَِة. الرَّ

ْكَوةُ و : [ركو]  : ، ُمثَلَّثَةً  الرَّ
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__________________ 
 .«أو ِحب اٍت له» عبارة القاموس : (*)
 واللسان. 182( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
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 قاَل شْيُخنا : التَّثْليُث فيها َمْشهوٌر واألَْفَصح الفَتْح.

 قُْلُت : وقد اْقتََصَر عليه الجوهريُّ وغيُره.

 قاَل الجوهريُّ : التي للماِء.

 أَدٍم.وقاَل ابُن سيَده : ِشْبهُ تَْوٍر ِمن 

 وفي الِمْصباح : َدْلٌو َصِغيَرةٌ.

 وفي النهايَِة : إِنَاٌء َصغيٌر ِمن جْلٍد يُْشَرُب فيه الماُء.

 وكلُّ ذلَك أَْعَرض عنه المصنُِّف وهو َعجيٌب منه.

ْكَوةُ وثم قاَل ابُن ِسيَده :   ؛ وهذا غير الذي َذَكروه. ( 1)َزْوَرٌق َصغيرٌ  الرَّ

ْكَوةُ و  ، والعَواِصُر ِحجاَرةٌ ثالٌث بعُضها فَْوق بعٍض ؛ كما في الُمْحَكم. ْحَت العَواِصرِ رقعَةٌ تَ  : الرَّ

ْكَوةُ و  ، أَي فَْرُجها ؛ كذا في النسخ. ِمن الَمْرأَة : فَْلَهُمها الرَّ

َكا وفي التّهِذيِب قْلفَتُها ، كما هو نَصُّ ابِن األْعرابّيِ والَجْمعُ   َرَكواتٌ  يَُجوزُ و ككْلبٍَة وِكالٍب ، ِركاءٌ  ج الماِء ، َوةِ بََركْ  وهو على التَّْشبيهِ  الرَّ

 بالتْحِريِك كَشْهوةٍ وَشَهواٍت.

ِكيَّةُ و حاحِ بالفتحِ ، رِكيٌّ  البِئُْر ، ج ، َكغَنِيٍَّة : الرَّ  .َركايَاو ، كعُتِّيٍ ، وُضبَِط في الّصِ

ِكيُّ  وفي النِّهايَِة : كيَّةِ  جْنسٌ  الرُّ ةٍ  َرِكّيٍ  حِديُث : فأَتَْينا علىومنه ؛  كايَارَ  الَجْمعُ وْ  للرَّ ةُ القَِليلَةُ الماِء. ؛ َذمَّ  والذَّمَّ

دُ  َرِكّيٍ  فإذا هو في»في حِديِث علّيٍ : و َر ِذْكرها ُمْفرداً وَمْجموعاً. ، يَتَبَرَّ  وقد تََكرَّ

 ها َحْفراً ُمْستِطيالً. َحفَرَ  إذا َرْكواً  األْرضَ  َرَكا قال ابُن سيَده : إنَّما قََضْيت عليها بالواو ألنَّها منو

 ؛ قاَل الشَّاِعُر : أَْصلَحَ  : َرْكواً  األَْمرَ  َرَكاو

ُرَ  إال تـَرحُكُه ُمَتفاِقمُ و   أَمح
 قاَل األَْزهريُّ : أَي ال تُْصِلْحه. (2)

حاحِ : هو قَْول ُسَوْيد وَصْدُره :  وفي الّصِ

وح  فــــــــَ وحمــــــــًا قــــــــد كــــــــَ ــــــــَ َك قـ نــــــــح دَعح عــــــــَ م فــــــــَ ُؤوهنــــــــَُ  َ  شــــــــــــــــــــــُ

كَ و     بحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ... شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

 الخ.

 أَْصله تَركوه حذَف الواو للَجاِزِم. تَْرُكه قاَل في الحاِشيَِة :

 قَبِيحاً. عليه ثَنَاءً  أَثْنَى ؛ وفي الُمْحكم : عنه ؛ عليه َرَكاو

 وفي التْكِملَِة : أَْسَمعَه َمْكُروهاً أَو َزَجره بقَبِيحٍ.

رَ  : َرَكا َرْكواً و  .«حتى يَْصَطِلحا اْرُكوُهما يَْغِفُر في لَْيلَِة القَْدِر لُكّلِ ُمْسِلٍم إالَّ للُمتَشاِحنَْيِن فيُقالُ »الحِديُث : ومنه ؛  أَخَّ

 قاَل األْزهرّي : كذا ُرِوَي بضّمِ األلِف أَي أَّخُروهما.

 أَْيضاً : اْرَهُكوا.قاَل ابُن األثيِر : ويُْرِوى اتُْرُكوا ، ِمَن التَّْرِك ؛ ويُْرَوى 

 عنه وعليه : إذا أَثْنَى قَبِيحاً. أَْرَكى يقاُل : فيهما كأَْرَكى
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َره ؛ وبه ُرِوَي أَْيضاً الحِديُث الَمْذُكور. أَْرَكىو  األَْمَر : أَخَّ

حاحِ : قاَل أَبو َعْمرٍو : ويقاُل للغَِريمِ  ْرني. أَْرِكني وفي الّصِ  إلى كذا ، أَي أَخَّ

 َسْهٍل الَهَروّي : يقاُل للفَزعِ بََدَل الغَِريِم.وبخّطِ أَبي 

 وأَْصلََح ؛ عن ابن األَْعرابّيِ. َشدَّ  : َرَكا َرْكواً و

 عليه وأَثْقَلَه به ؛ نقلَهُ الجوهريُّ وابُن ِسيََده. الِحْمَل على البَعيِر : ضاَعفَهُ  َرَكاو

__________________ 
جلد خاصة ا كما صرح به غري واحد ا ا ه  شي ا ولعله  رف عن ز  ا ألن الزور  من السفن ا وأما  ( املشهور أن الركوة ا إانء للماء من1)

 (.هامش القاموس)الز  فالسقاء ؛ كتبه نصر 
 منسوابً لسويد بن كراع ا واللسان والصحاح لسويد برواية : 431/  2والبيت يف املقايي  « فبمر »( التهذيب وفيه 2)

 فــــــــــــدع عــــــــــــنــــــــــــك قــــــــــــومــــــــــــًا قــــــــــــد كــــــــــــفــــــــــــو  شـــــــــــــــــــــــــؤوهنــــــــــــم 

 .... شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو    

  

 ويف الصحاح :

 شبنك إن مل تركه يتفاقمو 
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َ  أَْرَكىو . إليه : لََجأ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

َكهُ. أَْرَكىو  عليه الذَّْنَب : ورَّ

اء. أَْرَكى وفي التَّْهذيِب :  عليَّ َذْنباً لم أَْجنِيِه وَكذِلَك األَْمَر ؛ ونقلَهُ الجوهريُّ عن الفرَّ

 .َرْكَوةً  صاَرِت القَْوسُ  قَْولُهم في الَمثَل :و

 يُْضَرُب في اإِلْدباِر واْنِقالِب األُُموِر. قاَل الجوهريُّ :

حاحِ ؛ وفي ب : الَحْوُض الكبيرُ  الَمْرُكوُّ و هو الَحْوُض الكبيُر قد  الَمْرُكوِّ  ، وهو َغلٌَط ، وَكْون الّرْكَوةُ وعِض النسخِ : ؛ كذا هو في نسخِ الّصِ

 نقلَهُ األزهريُّ عن أَبي َعْمرٍو.

ِغيرُ  أَْيضاً :و  ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ : الُجْرُموُز الصَّ

وُب  نــــــــــــــُ ُة والــــــــــــــذ  فــــــــــــــَ طــــــــــــــح ُر والــــــــــــــنــــــــــــــ  جــــــــــــــح  الســــــــــــــــــــــــــــ 

وُب     ثـــــــــــــــُ و هـــــــــــــــا يــــــــــــــــَ رحكـــــــــــــــُ َر  مـــــــــــــــَ (1)حـــــــــــــــىت تــــــــــــــــَ
 

  
 يقُوُل : أستقي تاَرةً َذنُوباً وتاَرةً نُْطفَةً حتى يرجَع الَحْوُض َمآلَن كما كاَن قَْبَل أَْن يَْشَرَب.

 قاَل األَْزهريُّ بَْعَد ما نَقََل قَْوَل أَبي َعْمرٍو السابَِق :

ُجُل بيَدْيه على رأِْس البِئِر إِذا أَْعَوَزه إناٌء يَْسقي فيه بَِعيراً أَو بَِعيَرْين  الَمْرُكوُّ  والذي َسِمْعته ِمَن العََرِب : يه الرَّ غيُر يَُسّوِ  .(2)الُحَوْيُض الصَّ

ى اْرُك َمْرُكّواً  ويقاُل : ا الَكبيُر فال يَُسمَّ  .َمْرُكّواً  تَْسِقي فيه بَِعيَرَك ، وأَمَّ

 يَّأَُهْم.لهم ُجْنداً : هَ  أَْرَكىو

حاحِ والتَّْهذيِب : َهيَّأَهُ لَُهم.  ونَّص الّصِ

 .اْرتِكاءً و اْرتََكى ُمراَكاةً وعلى األْمِر  راكى الُمِقيُم الذي ال يَْنقَِطُع ، ِمن : الدَّائُِم الثَّابِتُ  الُمْرتَِكيو الُمراِكيو

ّمِ : الُمراِكيَةُ و لٌ  ، أَي عليه ُمْرتَكٍ  أَنا يقاُل :و ، بالفتْحِ. الَمراِكي ج ، تَْرعاهُ اإِلبلُ  َشَجرةٌ من الَحْمِض  ، بالضَّ . ُمعَوَّ  عليه ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 ، نقلَهُ الجوهريُّ أَْيضاً. ُمْعتََمدٌ  ، أَي إالَّ عليكَ  ُمْرتَكىً  ما لهو

كَّاءُ و َكاءُ  ، هكذا في النُّسخِ والصَّوابُ  ، َكَشدَّاٍد : وادٍ  الرَّ  كَسحاٍب ، كما في الُمْحكم ، وأَْنَشَد للبيٍد : الرَّ

ــــــــــــــر كــــــــــــــاِء كــــــــــــــمــــــــــــــا  ر َة ال َدعــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــَدعــــــــــــــح  ف

َراب     ِم الــــــــــــغــــــــــــَ ي اأَلعــــــــــــاجــــــــــــِ دََع ســـــــــــــــــــــــــاقــــــــــــِ (3)َدعــــــــــــح
 

  
كاء قاَل : وفي بعِض نسخِ الَجْمهرةِ الَمْوثوِق بها : حاحِ بالَكْسر ، وبالَوْجَهْين ُضبِط  الّرِ أَْيضاً ؛ ثم قاَل : وإنَّما قََضْيُت على  (4)في نسخِ الّصِ

 .َرَكْوت ، وقد ترى َسعَة باب ركي هذه الَكِلماِت بالواِو ألنَّه ليَس في الكالمِ 

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 عليه الِحْمَل : أَثْقَْلتُه به. أَْرَكْيتُ 

 .َركَّيتهوعليه األَْمَر  َرَكْوتُ و

ْرُت. أَْرَكْيتُ و  في األَْمِر : تأَخَّ

 إليه : ِمْلُت واْعتََزْيُت. أَْرَكْيتُ و

 قاَل الشَّاِعُر :
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مح  كــــــــــــــُ وا فــــــــــــــِإنــــــــــــــ  رحكــــــــــــــَ ِ تـــــــــــــــُ اح يــــــــــــــ  ا ا ــــــــــــــَ  إىل أميــــــــــــــ 

هــــــــا     رميــــــــُ ــــــــَ هــــــــا ال ي ــــــــَ ت نح حتــــــــَح ــــــــر حــــــــَ  مــــــــَ فــــــــاُ  ال ــــــــِ (5)ث
 

  
 : أَي تَْنتَِسبوا وتَْعتَُزوا. تُْرُكوا

ام.: إذا جاَوَب رَ  َركاهُ و َدى ِمَن الَجبَِل والَحمَّ  ْوَكه ، وهو الصَّ

اهُ. أَْركاهُ والَحْوَض  َرَكاو  َسوَّ

. َرَكْوتُ و  يَْومي : أَي أَقَْمُت ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

ِكيُّ  ي : [ركي]  : أَْهَملَهُ الجوهريُّ والجماَعةُ. ، َكِغنّيِ  الرَّ

__________________ 
 ( الصحاح واللسان.1)
 التهذيب : يسقي فيه بعريه فيصب فيه دلواً أو دلوين من ماء أو قدر ما يُروي  هره.( عبارة 2)
 واللسان. 23( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( كذا ا ونص اجلوهري يف الصحاح عل  الفتح فقرت.4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
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 الضَّعيُف. وهو

 ُف.أَْهَوُن وأَْضعَ  ، أَي ِمن ذلكَ  أَْرَكى هذا األَْمرُ  يقاُل :و

ل ذلَك.« َر ك ي»وتقّدَم عن ابِن ِسيَده أنَّه قاَل ليَس في الَكالِم   ، أَي فإذاً نَْحِمل َجِميَع ما جاَء فيه بالياِء على الواِو فتأَمَّ

ً  به َرَمىوَء ِمن يِدِه ، الشَّي َرَمى ي : [رمي]  : َرْميا

 ؛ ومنه قْوُل الشَّاِعِر : َرماهُ  ، هو ُمّطاوعُ  فاْرتََمى ، نقلَهُ ابُن ِسيَده كأْرَمى ، َمْرمىً  وَذاكَ  رام ، فهو أَْلقاهُ 

 (1)سو  ابالابعر يرمتينا و 
 أَراَد يَِطْحَن ويَْخِرْزَن.

 ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ لحاتِِم طيٍِّئ : كأَْرَمى ؛ عن أَبي زْيٍد وابِن األَْعرابّيِ ؛ على الَخْمِسيَن : زادَ  َرَمىو

ُه َألــــــــــــــــحَ و  عــــــــــــــــوبــــــــــــــــَ ًا كــــــــــــــــَبن  كــــــــــــــــُ يــــــــــــــــّ طــــــــــــــــِّ  َر خــــــــــــــــَ

ِر     دح أَرحَم  ِذراعــــــًا عل  الَعشــــــــــــــح ِب قــــــَ (2)نـََو  الَقســــــــــــــــــــح
 

  
 عليه. أَْرَمى ٍء فقدوكلُّ ما زاَد على شي

َوما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َولِكنَّ هللَا )وَصنََع له ، عن أَبي علّيٍ ، قاَل : وهو َمْعنى قَْوله تعالى :  نََصَره : إذا هللاُ له َرَمى ِمن المجاِز :و
ه ؛ ونقلَهُ الجوهريُّ عن أَبي عبيَدةَ. َرَمى ؛ ألنَّه إذا نََصَره (3) (َرمى  َعُدوَّ

ً  ِمن أَْعضائِهِ  في يِدِه وأَْنِفه وغيِر ذلكَ  هللاُ  َرَمىو  بذلَك ؛ قاَل النَّابغَةُ : عليه ( 4)َدَعا إذا : َرْميا

ا  ُدوهنــــــــــــَ مــــــــــــِ ثــــــــــــح ــــــــــــَ م يـ يــــــــــــاهتــــــــــــِ ــــــــــــح عــــــــــــودًا لــــــــــــَد  أَب  قــــــــــــُ

ِض     وانــــــــــِ (5)َرمــــــــــَ  ُ  يف تــــــــــلــــــــــَك األُنــــــــــوِف الــــــــــكــــــــــَ
 

  
 عليها. َرَمىوالسَّْهَم عن القوِس ،  َرَمىو

يت :  ّكِ ً  إالَّ إذا أَْلقَاها ِمن يِدِه ؛ بها َرَمى تَقُل الوقاَل ابُن الّسِ  ؛ قاَل الراجُز : ، بالكْسرِ  ِرمايَةً و ، بالفتْحِ ، َرْميا

ُض  رحٌع َأمجـــــــــــــحَ  أَرحمـــــــــــــي عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا وهـــــــــــــي فــــــــــــــَ

ُض و     بــــــــــــــــــَ (6)هــــــــــــــــــي ثــــــــــــــــــالُث أَذحرٍُع وإصــــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 عليها ، ويَْجعَل الباَء َمْوِضع عن أَو على. َرَمْيت بها بمْعنَى َرَمى وفي الِمْصباح : ومنهم َمْن يَْجعَل

هام راَمْيتُهو  بالكسِر. ِرماءً و ُمراماةً  بالّسِ

ماِء تُْمألُ الَكائُن يُْضَرُب في األَْمِر يُتقدَُّم فيه قَْبل فِْعِله.  ومنه الَمثَُل : قَْبل الّرِ

. تَْرماءً و  بالفتْحِ وهذه عن األَزهِريُّ

 بعُضهم بعضاً. َرَمى كل ذلك إذا تَراَمْيتاو اْرتََمْيتاو

 تَراَخى. : إذا األْمرُ  تراَمى ِمن المجاِز :و

 الجْرُح إلى فَساٍد أي تراَخى وصاَر َعِفناً فاسداً. تراَمى ونّص األْزهرّي :

األَْمُر أَْن صاَر لخديجة  فتَراَمى أَنَّه ُسبَِي في الجاِهِليَّةحديُث زْيِد بِن حاِرثَةَ : ومنه إليه ؛  َصارَ  : أَي أَْمُرهُ إلى الظَّفَِر أَو الِخْذالنِ  تَراَمىو

 فَوَهبَتْه للنبّيِ ، َصلَى هللا عليه وسلّم ، فأَْعتَقَهُ.

ْمي قاَل ابُن األثيِر : أَي صاَر وأَْفَضى إليه ، وكأَنَّه تَفاَعل ِمنَ   األَْقداُر إليه. َرَمتْه أَي الرَّ

 فَتَراَكَم.  بعُضه إلى بعٍض السَّحاُب : اْنَضمَّ  تَراَمىو
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 .الَمراِمي ؛ عن أَبي حنيفَةَ ؛ والَجْمعُ  ، كمْسحاةٍ : َسْهٌم صغيٌر َضعيفٌ  الِمْرماةُ و

ُجِل : الَمراِمي ومنه قْولُهم إذا َرأَوا َكثَْرةَ   في َحِفيِر الرَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب برواية :1)

 يرمتيناسوقاً ابألماعز و 
 هبذه الرواية ا وصدره : 367/  2والبيت من معلقة عمرو بن كلثوم ا خمتار الشعر اجلاهلي 

 ختا  مجاجم األبطا  فيها
 .46( اللسان والصحاح والتهذيب ا وديوانه ط بريوت ص 2)
 .17( سورة األنفا  ا اآية 3)
 وتصرف الشارح ابلعبارة.« دعاٌء عليه»( يف القاموس : 4)
 والكوانض األنوف امللتصقة ابلوجوه ا واللسان.« الكرانض»وابألصر  84انه ط بريوت ص ( ديو 5)
 ( اللسان والصحاح.6)
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راِميو 
َ
ثُرها امل  نـَبحُر العبد َأكح

ألنَّها أَْرخُص  المَراِمي  راِعياً فتُْقنِعُهوقيَل : َمْعنَاهُ أَن يُغاِلي بالسَّهاِم فيَْشتري الِمْعبَلَة والنَّْصل ألنَّه صاِحُب َحْرٍب وصيٍد ، والعَْبُد إنَّما يكونُ 

 .بَمْرماةٍ  أَثْماناً إن اْشتَراها ، وإن اْستَْوَهبَها لم يَُجْد له أَحد إالَّ 

ْميُ  أَو َسْهٌم يُتَعَلَُّم به هاِم وأَْرذلُها  الرَّ  .(1)وهو أَْحقَُر الّسِ

 وقال األْصمِعيُّ : هو َسْهُم األَْهداِف.

ٌر للسَّْهِم. الِمْرماةُ  راِبّيِ :وقاَل ابُن األع  مثُْل السَّْروةِ وهو نَْصٌل مَدوَّ

ر يُْرَمى وقاَل ابُن األعرابّيِ : هو السَّْهُم الذي ألَجاَب  ِمْرَماتَْينِ  لو أَنَّ أََحَدهم ُدِعي إلى»الحِديُث :  به ؛ الَمْعنياِن يرجعاِن إلى واِحٍد ؛ وبه فُّسِ

هاِم ألَْسَرَع اإِلجابَةَ. ، وهو ال يُجيب إلى الصَّالةِ   أَي لو ُدِعَي إلى أَن يُْعَطى َسْهَمْين ِمن هذه الّسِ

. فقاَل الجوهريُّ :و َمْخشريُّ ْلُف. في الحِديثِ  الِمْرماةُ  أَْنَكَره الجوهريُّ والزَّ  الّظِ

َمْخشريُّ : هذا ليَس بَوجيٍه ، و وايَِة األُْخرى لو ُدِعَي إلىقال الزَّ  أَو َعْرٍق. ِمْرماتَْينِ  ويَْدفَعُه قَْوله في الّرِ

 وال أَْدِري ما َوْجهه إالَّ أنَّه هكذا يُفَسَّر. ويُْفتَحُ  يُريُد به َحقاَرته ؛ قال أَبو عبيَدةَ : َهنَةٌ بين ِظْلفَيِ الشَّاةِ  في الحِديِث : الِمْرماةُ  وقاَل أبو عبيَدةَ :

ل المادَّةِ. : أَْلقاهُ من يَِدهِ  ْرماهُ أَ و  ، وهذا قد تقدََّم في قْوِله كأْرَمى في أَوَّ

ُجل إذا َرَمْيت وفي الِمْصباح :  عن القَْوِس وغيِره. أَْرَميته بيِدَك فإذا قَلَْعته ِمن مْوِضِعه قْلَت : َرَمْيته الرَّ

حاحِ. فَأْرماهُ  وقاَل الفاَرابي في باِب الّرباِعي : َطعَنَه  عن فََرِسه ، أَي أَلقاهُ عن َظْهِر دابَّتِه ؛ ومثْلُه في الّصِ

 عنه إذا طاَح. فاْرتََمى الِحْمل عن َظْهِر البَعيرِ  أَْرَمْيت وفي التَّْهذيِب :

ِميُّ و  هُ اللْيُث ، قاَل ُملْيُح الُهَذليُّ :قْدُر الَكّفِ وأَْعظُم شيئاً ؛ قالَ  كغَنِّيٍ : قَِطٌع ِصغاٌر ِمن السَّحابِ  والسَِّقيُّ ِكالُهما الرَّ

وٍة  لـــــــــح َد ســـــــــــــــــــــــَ ُه بـــــــــعـــــــــح مـــــــــاين هـــــــــاجـــــــــَ ا الـــــــــيـــــــــَ نـــــــــِ  حـــــــــَ

رِِ      عــــــــــح ِر مــــــــــُ يــــــــــح يــــــــــُ  َرمــــــــــِ ٍّ آخــــــــــَر الــــــــــلــــــــــ  (2)ومــــــــــِ
 

  
؛  َرَماياو أَْرِميَةٌ و أَْرماءٌ  ج ِمن َسحائِب الحِميِم والخِريِف ؛ عن األْصمعّيِ نقلَهُ الجوهريُّ وابُن ِسيَده ؛ الِوْقعِ  َشِديَدةُ  أَو سحابَةٌ عظيَمةُ القَْطِرو

 الثاني عن األَْصمعّي ؛ وأَْنَشَد ألبي ذَُؤيٍب :

ٍد  ة  مـــــــــــــــائــــــــــــــِ ٍة َأحـــــــــــــــ  هلـــــــــــــــا مـــــــــــــــَ يـــــــــــــــَ انـــــــــــــــِ  ميـــــــــــــــَ

ِر و     حـــــــــــح ٍة كـــــــــــُ ـــــــــــَ ي راٍس صـــــــــــــــــــــــــوُب أَرحمـــــــــــِ ـــــــــــُ (3)آِ  ق
 

  
 ِقيه ؛ والمْعنَى واِحد ؛ وقاَل أَبو ُجْندِب الُهَذليُّ :ويُْرَوى : أَسْ 

م  هـــــــــــــُ وحت َألَ  مـــــــــــــنــــــــــــــح  هـــــــــــــنـــــــــــــالـــــــــــــَك لـــــــــــــو َدعـــــــــــــَ

يـــــــــــــم     مـــــــــــــِ ِة ا ـــــــــــــَ يـــــــــــــَ ُر أَرحمـــــــــــــِ ثـــــــــــــح (4)رِجـــــــــــــاٌ  مـــــــــــــِ
 

  
 ؛ قاَل األَْخَطل : أَْخَرَجتْه تََراَمتْ وبه البِالُد  أَْرَمتْ  ِمن المجاِز :و

ُه و  بــــــــــــــــ   لــــــــــــــــكــــــــــــــــن فــــــــــــــــداهــــــــــــــــا زائــــــــــــــــٌر ال حتــــــــــــــــُِ

رِي     دح يـــطـــــــاُن مـــن حـــيـــــــُث ال نـــــــَ ـــغـــِ تح بـــــــه ال رَامـــــــَ ـــَ (5)تـ
 

  
 .السالمعليهمِمن األَْنبياِء ،  ، بالكْسِر : نَبيٌّ  إِرِمياءُ و

باً.  قاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسبُه ُمعَرَّ

 قُْلُت : وِمثْلُه قَْول ابِن الَجواليِِقي.

ِحيُح أَنَّه ِمن أَْنبياِء بَني إْسرائِيل. وفي بعِض النُّسخِ الُمْعتََمَدةِ بفتحِ  السالمعليهقاَل الفاِسيُّ في شْرحِ الدَّالئِِل : قيَل : هو الخْضُر ،  ، والصَّ

 الَهْمزةِ ؛ والذي في القاموِس بَكْسِرها.
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__________________ 
 ( يف النهاية : وأدانها.1)
 واللسان والتهذيب. 1002/  3عار اهلذليا ( شرح أش2)
 .«أجّب هلا»واملثبت كالصحاح ا ويف اللسان :  «أسقيه كحر مة مببدٍ » بروايًة : 42/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ا قا  األصمعي : وترو  أليب ذ يب ا والبيت يف اللسان والتهذيب أليب جندب اهلذد. 363/  1( شرح أشعار اهلذليا 4)
 .ال يدري ولكن قذاها اللسان وفيه :( 5)
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ها وأَْشبَعها بعُضهم واواً ، انتََهى.  وفي شْرحِ البُخاِري البِن َحَجر ، ويُْرَوى بضّمِ

 قُْلُت : فهو إذاً ُمثَلَّث وأَْغفله المصنُِّف ؛ وَكذِلَك شْيخنا قُُصوراً.

ماءُ و بَا الرَّ  حاحِ.، هكذا هو َمْضبوٌط في نسخ الّصِ  ، كَسماِء : الّرِ

ة إالَّ يداً بيٍَد هاَء وهاء إنِّي أَخاُف عليكم»حِديُث ُعَمر : ومنه  َماء ال تَْشتروا الذَّهَب بالِفضَّ  .«الرَّ

 قاَل الِكسائيُّ هو َمْمدوٌد ، انتَهى.

ياَدة على ما يَِحلُّ ؛ ويُْرَوى ِء إذا زاَد عليه ، كما يقاُل على الشي أَْرَمى . يقاُل :األْرماء وزاَده ابُن األثيِر إيضاحاً ، فقاَل هو بالفتْحِ والمّدِ الّزِ

ماءُ  أَْربَى ؛ وُوِجَد في نسخِ الُمْحَكم عن اللّْحيانيّ  بَا. الّرِ  بالَكْسِر ، هكذا هو َمْضبوٌط ، وهي لُغَةٌ في الّرِ

ياو ّمِ يا : الّرِ يا ، والصَّوابُ ، هكذا هو في النُّسخِ ، وهو بتَْشديِد ا الُمراماةُ  ، كِعّمِ يَّا لميِم كما يدلُّ له قَْوله كِعّمِ مَّ يرَي  الّرِ بَوْزِن الِهّجِ

حاحِ. يصى كما في النِّهايَِة ؛ وهكذا هو َمْضبوٌط في نسخِ الّصِ  والِخّصِ

يَّا قاَل الجوهريُّ : كانْت بَْينهم يَزى. َرّمِ  ثم صاُروا إلى ِحّجِ

يلى من  بالِحجاَرةِ ثم َكفَّ بعُضهم عن بعٍض. ترامٍ  ، َمْصدٌر يُراُد به الُمبالَغَةُ ، أَي ْميالرَّ  قاَل ابُن األثيِر : هو فعِّ

َمىو بِيُّ  يَْرِمي ، كإلَى َصوُت الَحَجرِ  الّرِ  ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. به الصَّ

 ُز.كُمْرتٍَب وُمْنتٍَم ؛ نقلَهُ األزهريُّ ؛ واألْصُل فيه الَهمْ  َطِليعَةٌ  : أَي لنا ُمْرتَمٍ  هوو

َمةُ و  يمرُّ بيَن أَبانين أَْعالهُ ألْهِل المدينَِة وبَني ُسلَْيم وَوَسُطه لبَني ِكالٍب وَغَطفان. ، كثُبٍَة : وادٍ  الرُّ

يُّ و يانُ و*  [ع] كُسَمّيِ : ، ُرّمِ  ، أَي َمْوِضعاِن ؛ كذا في الُمْحَكم. بالكْسر وَشّدِ الميِم : ع (1)،  ِرّمِ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 القَْنَص. يَْرِمي َخَرجَ 

ىو حاحِ. يَْرِمي : إذا َجعَلَ  يَتََرمَّ  في األَْغراِض وأُُصوِل الشََّجِر ؛ كما في الّصِ

 ، وإذا لم يَْعرفُوا ذكراً ِمن أُْنثَى فهي بالهاِء فيهما. َرمايَا ، وكذا األُْنثَى بغيِر هاٍء ، والَجْمعُ  َمْرِميٌّ  ، كغَنِّيٍ : َرِميٌّ  وتَْيسٌ 

 ؛ واألُْولى أَْعلى. َرِميَّةو َرِميٌّ  وقاَل اللْحيانيُّ : َعْنزٌ 

ِميَّةُ  قال ِسْيبََوْيه : وقالوا بئْسَ  ااألَْرنُب ؛ يقولون : بئَْس الشي الرَّ في ِعَداِد األْسماِء وليَس  هو ؛ وإنَّما جاَءت بالهاِء ألنَّها صاَرتْ  يُْرمى ُء ممَّ

 ، ثم ُعِدَل به إلى فعيل. َمْرِميَّة فهي ُرِميَتْ  هو على

ل الُهَذليُّ : َرَمىو  السَّحاُب : انضمَّ بعُضه إلى بعٍض ؛ قاَل الُمتَنَخَّ

ٍه  ي بــــــــــــــِ رحمــــــــــــــِ قــــــــــــــِة يـــــــــــــــَ يــــــــــــــح َب يف الــــــــــــــعــــــــــــــَ  أَنحشــــــــــــــــــــــــــــَ

ِر     قــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح ثـ وُف َرابٍب َوارٍِه مــــــــــــــــــــُ (2)جــــــــــــــــــــُ
 

  
 بالقْوِم ِمن بلٍَد إلى بلٍد : أَْخَرَجُهم منها. َرَمىو

ْميو ياَدةُ في العُُمِر ؛ عن ابِن األْعرابّي ؛ وأَْنَشَد : الرَّ  : الّزِ

ربحَ آابُ ان و  مــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــــــــَ

َرهح و     ـــــــــــــِ ـــــــــــــواف ُي يف ال ـــــــــــــر مـــــــــــــح ـــــــــــــا ال ـــــــــــــن رت  ل (3)خـــــــــــــُ
 

  
 .الوافرةُ : الدُّنيا

ْميُ  وقال ثَْعلَب :  هنا الُخُروُج ِمن بلٍَد إلى بلٍَد. الرَّ

 الشَّباُب : تَمَّ ؛ وبه فسََّر السُّكَّريُّ قْوَل أَبي ذَُؤْيٍب : تَراَماهُ و
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ه  يـــــــــــــ  بـــــــــــــاُب وغـــــــــــــَ اُه الشـــــــــــــــــــــــــــ  رامـــــــــــــَ ا تـــــــــــــَ  فـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــ 

جـــــــــوُرهـــــــــا و     ٌة وفـــــــــُ نـــــــــَ تــــــــــح نـــــــــُه فـــــــــِ ِ  مـــــــــِ فـــــــــح (4)يف الـــــــــنــــــــــ 
 

  
__________________ 

 ما با معكوفتا سقرت من األصر (*)
 ( قيدها ايقوت بفتح أوله وسكون  نيه.1)
 واللسان.« ورٍه مثقر»برواية :  6/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .210/  1( شرح أشعار اهلذليا 4)
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ُجُل إذا سافََر. َرَمى وقال ابُن األعرابّيِ :  الرَّ

 فقاَل : أُِريُد بلََد كذا ؛ أَراَد إلى أَّيِ َجَهٍة تَْنِوي. ؟تَْرِمي قاَل األزهريُّ : وَسِمْعُت أْعرابيّاً يقوُل آلَخر : أَْينَ 

 .(2) (يَ ْرُموَن َأْزواَجُهمْ  الَِّذينَ ) ، و (1) (الَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصناتِ )بقَبِيح : قََذفَهُ ؛ ومنه قْولُه تعالى :  َرماهُ و

 : إذا ظنَّ ظنّاً غيَر مِصيٍب. َرَمى يَْرِميو

جاُء. تُْرمى أَي َمْقِصدٌ  ، «َمْرمىً  ليَس وراَء هللاِ »في الحديِث : و  إليه اآلماُل ويوّجه نحَوه الرَّ

هاُم. تُْرمى : مْوِضُع الَهَدِف الذي الَمْرمىو  إليه الّسِ

ً  عُنَِي : ماَت ألنَّ َجناَزتَه يَِصيرُ في َجناَزتِه ، ك ُرُميَ و ْمي فيها ؛ والُمرادُ  َمْرميّا الَحْمُل والَوْضُع ، والِفْعُل فاِعلُه الذي أُْسنَِد إليه هو  بالرَّ

 الظَّْرُف بعَْينِه.

ْميَةُ و ةُ ِمنَ  الرَّ ْمي : المرَّ  ، كَسْجَدةٍ وَسجداٍت. َرمياتٌ  ، والَجْمعُ  الرَّ

ِميَّةُ و  كعَِطيَّة وَعِطيَّاٍت وَعَطايا ، ومنه قْوُل المتنبِّي : َرماياو َرِميَّاتٌ  ِمَن الَحيَواِن َذَكراً كاَن أَو أُْنثى والَجْمعُ  يرمى يٍَّة : ما، كغَنِ  الرَّ

ِس تـَرحِمي الر مااي وهي َمرحانن  كالَقوح
ِميَّةُ و  العاِمُل على َرِعيَّتِه. يَْرِميهِ  أَْيضاً ما الرَّ

اِمي إلىوأَبو سعيٍد مح ْمي مُد بُن العبَّاس السََّمْرقَْندي الَمْعروُف بالرَّ مي بالقَْوِس تخُرُج به جماَعة في الرَّ  (3)، َرَوى عنه أَبو سعيٍد  الرَّ

 .374اإِلْدِريسي توفي َسنَة 

ماةُ و  ، كُسعاةٍ : بَْطٌن ِمن العََرِب في اليمِن. الرُّ

 : قَْريةٌ بِمْصَر. الرماياتو

ْميو ِمّيِ  بالفتْحِ فالسكوِن ، لُغَةٌ في الرَّ . الرَّ اغانيُّ  ، كغَنِّيٍ للسَّحاِب. نقلَهُ الصَّ

. (  :4)[رنو]  كذا في النسخِ والصَّواُب أَنَّ الَحْرَف واِويٌّ

نُوُّ  نَا ةُ النََّظِر بُسكوِن الطَّْرِف ،، كُدنُّوٍ : إدامَ  الرُّ ً  إليه. يقاُل : ظلَّ  َرناو َرناهُ  ، بالفتْحِ َمْقصوراً ، وقد كالرَّ  ؛ قاَل الشَّاِعُر : َرانِيا

ه  ــــــــــــِ ل ــــــــــــَث أَلهــــــــــــح ِدي َن ا ــــــــــــَ ــــــــــــح ل ن  َفصــــــــــــــــــــــــــ   إذا هــــــــــــُ

ف     ــــــــــُ هــــــــــات ــــــــــ  ــــــــــت ه ابل ــــــــــَ ن ــــــــــح ل ــــــــــر ان فصــــــــــــــــــــــــ  د  ال (5)وجــــــــــَ
 

  
نُوُّ و  له. َشْغِل قَْلٍب وبََصٍر وَغلَبَِة َهًوىلَْهٌو مع  أَْيضاً : الرُّ

ناو اهُ بالَمْصدِر. إليه لُحْسنِه يُْرنَى ما ، بالفتْحِ َمْقصوراً : الرَّ  ، َسمَّ

 ُء الَمْنظوُر إليه ؛ قاَل جريٌر :وقاَل الجوهريُّ : هو الشَّي

ٌن و  عـــــــــائـــــــــِ ِويِّ  ـــــــــَ بحِن الـــــــــغـــــــــَ ن شـــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــد كـــــــــاَن مـــــــــِ

ا     َرقــــــــــــ 
ُ

رِي  املــــــــــــ قــــــــــــَ ــــــــــــح بـ َن الــــــــــــر ان والــــــــــــعــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ (6)َرفـ
 

  
ناءُ و ّمِ والَمّدِ الصَّْوتُ  ، الرُّ حه األْزهِريُّ ، والَجْمعُ  بالضَّ  .أَْرنِيَةٌ  ؛ نقلَهُ الجوهِريُّ وَصحَّ

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. الطََّربُ  أَْيضاً : الّرناءُ و

نُوِّ  أَْعَجبَه وَحَملَه على َرنَّاهُ تَْرنِيَةً و ؛ وفي الُمْحَكم : ُحْسُن الَمْنظِر ؛ الُحْسنُ  ناهُ أَرْ و  .الرُّ

ها هوو  إلى َحديثِها ويَْعَجُب بِه. يَْرنُو ، كعَُدّوِ : أَي َرنُوُّ
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 وفي التَّْهذيِب : إذا كاَن يُِديُم النََّظَر إليها.

 َطِرَب. : َرنَا يَْرنُوو

انِيَةُ. نَىتُرْ و  كُكْبَرى : الزَّ

نُوِّ  قاَل ابُن ِسيَده : هي تُْفعَُل ِمن يبَِة. الرُّ  أَي يُداُم النََّظُر إليها ألنَّها تَُزنُّ بالّرِ

 ، ويُْفتَُح. ( 7)َرْملةٍ  : اسمُ  تُْرناو

 وَعَدم َرنَْيت. َرنَْوتُ  قاَل ابُن ِسيَده : وإِنَّما قََضْينا عليها بالواِو إن كانْت الماً لُوُجودِ 

__________________ 
 .23( سورة النور ا اآية 1)
 .6( سورة النور ا اآية 2)
 ( يف اللباب : أبو سعد.3)
 .«و»( يف القاموس : 4)
 .«ابلتهانف»( اللسان والتهذيب وفيهما 5)
 ( اللسان.6)
 ( يف القاموس : رملٌة ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.7)
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نَ و ْين  : الكأُْس الدَّائَِمةُ على الشُّْربِ  ْوناةُ الرَّ  ، َجْمُع شاِرٍب َكراِكٍب وَرْكٍب. (1)، بفَتْحِ الّشِ

حاحِ والُمْحَكم : كأْسٌ   دائَِمةٌ ساِكنَةٌ ؛ وَوْزنُها فَعَْلعَلَة ؛ قاَل ابُن أَْحَمر : َرنَْوناةٌ  وفي الّصِ

ه  نــــــــــــــابــــــــــــــَ لــــــــــــــَك َأطــــــــــــــح
ُ

د ت عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه املــــــــــــــ  مــــــــــــــَ

وحان    ّر كـــــــــــــــــبحٌس َرنــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــِ رٌف طـــــــــــــــــِ (2)ٌة وطـــــــــــــــــِ
 

  
نَْوناةِ  يقاُل : إنَّه لم يُْسَمع  إالَّ في ِشْعِر ابِن أَْحمر. بالرَّ

 .َرنَْونَياتٌ  ج معجبَةٌ ؛ َرنَْوناةٌ  وفي الِمْصباح : كأْسٌ 

بَه. : التَّْطِريُب. التَّْرنِيَةُ و  يقاُل : َرنَّاهُ إذا َطرَّ

 الِغناُء. أَْيضاً :و

 : الُمغَنِّي ، َعن أَبي َعْمرٍو. الُمَرنِّيو

 الَحنيُن. أَْيضاً :و

 وَحاباهُ. َداَراهُ  : ُمراناةً  : َراناهُ و

ْنَوةُ  قاَل ابُن األعرابّيِ :و  ، كَشْهَوةٍ وَشَهواٍت. َرنَواتٌ  اللَّْحَمةُ ؛ ج الرَّ

.؛ عن ابِن األعرابّيِ ن : أَداَم النََّظَر إلى َمْحبُوبِه تََرنَّىو  قلَهُ األَْزهريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 األَماني ، كعَُدّوٍ : أَي صاِحُب أَمانِي يَتََوقَّعُها. َرنُوُّ  إنَّه

ناءُ و  ، كَسحاٍب : الجماُل ، عن أَبي زْيٍد. الرَّ

 إلى الطاَعِة : صيََّرهُ إليها حتى َسَكَن وداَم عليها. أَْرناهُ و

. (3)يُِديُم النََّظَر إلى النِّساِء ، ككَّتاٍن :  َرنَّاءٌ  ورُجلٌ   ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 : ِكنايَةٌ عن اللَّئِيم ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ لصخٍر : تُْرنَى وابنُ 

مح  كــــــــــــــــــــُ رحَ. إذا ُزرحتــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــإن  ابــــــــــــــــــــَن تـــــــــــــــــــــُ

ــــــــــــــفــــــــــــــًا     ي ــــــــــــــِ ن وحاًل عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ُض عــــــــــــــينِّ قـ ــــــــــــــِ داف ــــــــــــــُ (4)ي
 

  
 عنه : أَي تَغافَْلُت ، كما في األَساِس. ( 5)تَرانَْوتُ و

 ، بالضّمِ : واٍد ِحجازّيٍ يَِسيُل في نَْجٍد. يُرناو

 وآَخُر شاِمّي ؛ عن نَْصر.

ً  من الماِء واللَّبَِن ، كَرِضَي ، َرِويَ  ي : [روي] ً و َريّا اِء والواوِ  َرَوىو ، بالكْسِر والفتْحِ. ِريّا  على أنَّه فِْعٌل ؛ هو في النُّسخِ هكذا بفتْحِ الرَّ

حاِح والُمْحَكم ؛ ِروىً  ماٍض ، والصَّوابُ  ىو ِمثْل َرِضي رضاً ، كما هو نصُّ الّصِ  واِحٍد. بَِمْعنًى : كلُّ ذلكَ  اْرتََوىو تََروَّ

ً  ِمن الماءِ  الشََّجرُ  َرِويَ و ى تَنَعََّم ، : ريّا يُّ  ، واالسمُ  كتََروَّ  بالكْسِر. الّرِ

 هو الَمْشهوُر في الدَّواِوين اللّغَويَّة ، وحَكى الشاِميُّ في سيرتِه بالفتَْح أَْيضاً.قال شْيُخنا : هذا 

تَها تَْعَجُل قَْبَل نَْوِمه. تُْرِوي ، ومنه قْولُهم للناقَِة الغَزيَرةِ : هي أَْرواني قدو ل الليِل ؛ فيُِريُدون أَنَّ درَّ بِيَّ ألنَّه يناُم أَوَّ  الصَّ

 ؛ قاَل األْعشى : ِرواءٌ  ، وَشَجرٌ  َريَّانٌ  ، ونَباتٌ  َريَّانٌ  يقاُل : َرُجلٌ  .ِرواءٌ  ، ج َريّا ي، وه َريَّانٌ  هوو
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ه  ولـــــــــــــــــُ اٌر رِواٌء ُأصـــــــــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــٌ  وجـــــــــــــــــَ رِي  طـــــــــــــــــَ

ُب     عـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ ريحِ تـ ـــــــــطـــــــــ  َن ال ِه َأاَببـــــــــيـــــــــٌر مـــــــــِ يـــــــــح لـــــــــَ (6)عـــــــــَ
 

  
دلون الياَء في فَْعلَى إذا كانَت اْسماً والياء َمْوِضع الالم ، كقَْولَك َشْرَوى هذا قاَل الجوهريُّ : ولم تُْبدل ِمَن الياِء واو ألنَّها صفَةٌ ، وإنَّما يُبْ 

 ، ولو كانت َريَّاواْمرأَةٌ َخْزيا  الثَّْوِب ، وإنَّما هي من َشَرْيُت ، وتَْقَوى ، وإنَّما هي ِمن التَِّقيَِّة ، وإن كانت صفَةً تََرُكوها على أَْصِلها ، قالوا :

ا ماً لكانتْ اسْ  َريَّا  ألنَّك تبدل األَلَف واواً َمْوِضع الالم وتَتْرك الواَو التي هي َعْين فَْعلَى على األْصِل ؛ وقَْول أَبي النَّْجم : َروَّ

__________________ 
 ( يف القاموس ا بضم الشا ا ضبرت حركات ا ومثلها يف التهذيب واللسان.1)
 واألساس ا ويرو  : 443/  2واملقايي  ( اللسان والتهذيب والصحاح 2)

 أطناهبا.

 ( الصحاح : النساء ا سان.3)
 واملثبت كرواية الصحاح واللسان. «أراه يدافض قواًل عنيفاً  إذا جئتكم. ..»برواية :  73/  2( ديوان اهلذليا 4)
 ( يف األساس : ورنوت عنه.5)
 واللسان. 11( ديوانه ط بريوت ص 6)
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 (1)واهاً لَراّيً مث واهاً واها 
 إنَّما أَْخَرَجه على الصفَِّة ، انتََهى.

 * قُْلُت : وأَْصلُه َكالُم ِسْيبََوْيه في الِكتاِب ، وقد نقلَهُ ابُن ِسيَده أَْيضاً في الُمْحَكم مع زياَدةٍ وإيضاحٍ.

 ؛ كما في الُمْحَكم. ُمْروٍ  كثيرٌ  ؛ أَي ، كغَنِّيِ وإِلَى وَسماءٍ  َرواءٌ و ِرًوىو َرِويٌّ  ماءٌ و

حاحِ : ماءٌ  فيان : َرواءٌ  وفي الّصِ  َعْذٌب ؛ قاَل الزَّ

هح  يـــــــــــــــــح بحبــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــَ ه فــــــــــــــــــَ  اي ِإبـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــاذامـــــــــــــــــُ

هح     يـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــَ وح ييف حـــــــــــــــــَ (2)مـــــــــــــــــاٌء رواٌء وَنصـــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 .ِريٌّ  ، ويقاُل : هو الذي فيه للواِرَدةِ  ِروىً  وإذا َكَسْرت الراَء قََصْرته وَكتَْبته بالياِء فقْلَت ماءٌ 

، وال يكوُن هذا إالَّ صفَة ألْعداِد الِمياِه التي ال تَْنَزُح وال يَْنقَِطع ماُؤها  ِرّيِ  ، إذا كان يَْصُدُر من يَِرُده عن ِروىً و َرواءٌ  وفي التَّْهذيِب : ماءٌ 

 ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسيَده :

ِه واملــــــــــــــــاِء الــــــــــــــــّرَِو   رِي ابلــــــــــــــــّرِفــــــــــــــــح َبشــــــــــــــــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــَ

ـــــــــــــَ  و     ـــــــــــــب قـــــــــــــد أَت رِي ِك قـــــــــــــَ ـــــــــــــح ن رٍَح مـــــــــــــِ ـــــــــــــَ (3)فـ
 

  
 وقاَل الُحَطْيئة :

تح  لــــــــــــــــ  وحِف املــــــــــــــــاِء حــــــــــــــــَ لــــــــــــــــي ِبــــــــــــــــَ  أََر  ِإبــــــــــــــــِ

وَ و     (4)َزهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــه املـــــــــــــــــــاُء الـــــــــــــــــــّرِواُء َأعـــــــــــــــــــح
 

  
اِويَةُ و  : الَمزاَدةُ فيها الماُء. الرَّ

ىو ِء باْسِم غيِرِه لقْربه منه ، هذا نَّص ابُن ِسيَده إالَّ أَنَّه اْقتََصر على على تَْسِمية الشي َراِويَة يُْستَقَى عليه الذي البَِعيُر والبَْغُل والِحمارُ  يَُسمَّ

 البَعيِر.

اِويَةُ  ْهذيِب :وفي التَّ  ي الرَّ  لَمكاِن البَعيِر الذي يَْحِملها. َراِويَة البَعيُر الذي يُْستَقَى عليه ، وِوعاُء الماِء الذي هو الَمزاَدةُ إنَّما ُسّمِ

اِويَةُ  وقال الجوهريُّ : ي الَمزا الرَّ ةُ تَُسّمِ ، وذلَك جائٌِر على االْستِعاَرةِ ،  َراِوية َدةالبَعيُر أَو البَْغُل أَو الِحماُر الذي يُْستَقَى عليه ، والعامَّ

 واألْصُل ما َذَكْرنا.

اِويَةُ  ، الهاُء فيه للُمبالَغَِة ثم أُْطِلقَتْ  َراِويَةٌ  ، ِمن باِب َرَمى ، َحَملَه فهو يْرِويه البَعيُر الماءَ  روى وفي الِمْصباح : على كّلِ دابٍَّة يُْستَقَى  الرَّ

 الماُء عليها.

اِويَةِ  قال شْيُخنَا وظاِهُر المصنِِّف إْطالقُ   على الُكّلِ َحِقيقَة ، وقيَل : هي َحقيقةٌ في الَجَمِل َمجاٌز في الَمزاَدةِ ، وقيَل بالعْكِس ، وَجْمعُ  الرَّ

وايا اِويَِة الرَّ  ، قاَل أَبو النَّْجم : الرَّ

ي مـــــــــــــن الـــــــــــــرِّ  ِر مَتحشـــــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــ  َي ا ـــــــــــــُ  د ِة َمشـــــــــــــــــــــــــــح

ِر     قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح زاِد األَثـ
َ

َي الـــــــــــــــر وااي ابملـــــــــــــــ (5)َمشـــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 وقاَل لبيٌد :

ُم  هــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــُ رًا َمشــــــــــــــــــــــــــــــــح وحا فــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــِ َولــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــَ

رح     ـــــــــــــَوحـــــــــــــَ تح ابل ِض  ـــــــــــــَ  ـــــــــــــح ب ـــــــــــــطـــــــــــــّ (6)كـــــــــــــَروااي ال
 

  
ْعر. يَْرِوي ِروايَةً  الحِديثَ  َرَوى قَْولهم : يَْرِوي البَعيُر الماءَ  َرَوى في الِمْصباح : وِمنو  بالَكْسِر ؛ وكذا الّشِ

اهُ و  َحَملَه ونَقَلَهُ رُجٌل َراٍو ؛ قاَل الفََرْزدق : بِمْعنًى تََروَّ

ٌر  داَن والـــــــــفـــــــــيـــــــــُر شـــــــــــــــــــــــاغـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــا كـــــــــان يف مـــــــــَ  أَم

دا    ـــــــَقصـــــــــــــــــــــائـــــــِ ـــــــر اِوي عـــــــلـــــــي  ال َبســـــــــــــــــــــَة ال ـــــــح نـ ـــــــعـــــــَ  (7) ؟ل
  

ْوا»في حديِث عائَِشةَ : و . (8)ِشْعَر حميد  تََروَّ ِب ، فإنَّه يُِعيُن على البِّرِ  بن الُمَضّرِ
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حاحِ : وتقوُل أَْنِشد القَِصيَدةَ يا هذا ، وال تَقُلْ   ، أَي اْستظهاِرها. بِروايَتِها إالَّ أَْن تأْمَرهُ  اْرِوها وفي الّصِ

ْعِر ؛ الهاءُ  َراِويَةٌ  هوو  .وايَةِ الرِّ  ، أَي َكثيرُ  للُمبالَغَةِ  للحِديِث والّشِ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان والصحاح وبعد ا :2)

 هذا مقام لك حىت تيبيه
 والثاين يف التهذيب.

 .«وفرجٍ »( اللسان وفيه 3)
 .«حلت»بد  « حنت»( اللسان منسوابً للحطيئة ا ومل أعثر عليه يف ديوانه ا ويف اللسان 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 واللسان. 148ديوانه ط بريوت ص ( 6)
 ( اللسان ا ومل أعثر عليه يف ديوانه.7)
 .«حجية»( يف اللسان : 8)
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ً  الَحْبلَ  َرَوىو  .فَاْرتََوى أَو أَْنعَم فَتْلَه ، فَتَلَهُ  : َريّا

. أَتَاُهم بالماءِ  : ريَّةً  على أَْهِلِه ولَهم َرَوىو  ؛ نَقَلَهُ الجوهريُّ

ْحلِ  َرَوىو حاحِ والُمْحَكم ؛ على الرَّ جِل كما هو نَصُّ الّصِ  َشدَّهُ على البَعيِر ِلئاَلَّ يَْسقُط. ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب على الرَّ

واِء لئاَلَّ يَْسقَُط عن البَعيِر من النَّْوم. َرَوى ونَّص الُمْحكم : ُجل شدَّهُ بالرَّ  على الرَّ

حاحِ : ُجِل : َشَدْدتُه على َظْهِر البَعيِر لئاَلَّ يَْسقَُط ِمن َغلَبَِة النَّْوم ؛ قاَل الراجُز :على  َرَوْيت وفي الّصِ  الرَّ

د دي  نح ختــــــــــــــََ  إيّنِ عــــــــــــــلــــــــــــــ  مــــــــــــــا كــــــــــــــاَن مــــــــــــــِ

ِديو     م ســــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــي ويـــــــــــــــَ ظـــــــــــــــح ٍة يف عـــــــــــــــَ  ِدقـــــــــــــــ 

  

 (1)أَرحوي عل  ذي الُعَكِن الص َفنحَدِد 

 ، نقَلَهُ الجوهريُّ عن يَْعقوب. اْستَقَى لهم : يَْرِوي ريَّةً  القَْومَ  َرَوىو

ْيتُهو ْعرَ  َروَّ وايةِ  له حتى َحِفَظه َرَوْيتُه ، أَو ِروايَتِه َحَمْلتُه على : تَْرِويةً  الّشِ ْعر  كأَْرَوْيتُه عنه ؛ للّرِ ، أَي يُعَّدى ؛ ِروايَة الحِديِث والّشِ

 بالتَّْضعيِف وبالَهْمزةِ.

ْيتُ و أُْت وَريَّأُْت ، عن األَْزهِرّيِ. تََظْرُت وفَكَّْرتُ  : تَْرِويَةً  في األْمرِ  َروَّ  بتَأَّنِ ، لُغَةٌ في َروَّ

ِويَّةُ  االْسمُ و  ، كغَنِيٍَّة. الرَّ

حاحِ : ويَّةُ  وفي الّصِ  كُُّر في األَْمِر ؛ َجَرْت في كالِمهم َغْير َمْهموَزةٍ.التَّفَ  الّرِ

ةِ  التَّْرِويَةِ  يَْومُ و  فيه ِمن الماِء لَما بَْعُد. يَْرتَُوونَ  ألَنَّهم كانوا : ثاِمن ذي الحجَّ

ُدوَن  ُدونَ فيه ِمَن الماِء ويَْنهُضوَن إلى ِمنًى وال ماَء بها فَ  (2)وفي التَّهذيِب : ألنَّ الحاجَّ يَتَزوَّ  من الماِء. ِريَّهم يَتََزوَّ

ى كانَ  ، وعلى نَبيِّنا َصلَى هللا عليه وسلّم ، ُُ السالمعليهأَو ألنَّ إبراهيَم ،  َف ، وفي العاِشر  يَتََروَّ ويَتَفَكَُّر في ُرؤياهُ فيه ، وفي التَّاِسع َعرَّ

 اْستَْعَمل.

ِويُّ و حاحِ. َرِوّيِ  يَدتاِن علىيقاُل : قَِص  َحرُف القافِيَِة. ، كغَنِّيِ : الرَّ  واِحٍد ، كما في الّصِ

ِويُّ  وقاَل األْخفَش :  ، حَكاهُ ابُن جنِّي. َرِويَّات الَحْرُف الذي تُْبنَى عليه القَِصيَدةُ ويلزُم في كّلِ بيٍت منها في مَوِضعٍ واِحٍد ، والَجْمعُ  الرَّ

 العََرِب.قاَل ابُن ِسيَده : وأراهُ تَسمعاً منه ولم يَْسَمْعه من 

ِويُّ و ِمّيِ ، والَجْمعُ  َسحابَةٌ َعِظيَمةُ القَْطرِ  : الرَّ  .أَْرِويَةٌ  َشديَدةُ الَوْقعِ كالسَِّقّيِ والّرِ

ِويُّ و ً  الشُّْرُب التَّامُّ  : الرَّ ً  يقاُل : َشرْبُت ُشْربا . َرِويّا  أَي تاّماً ، نقلَهُ الجوهريُّ

اِويو  ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. : َمْن يقوُم على الَخْيلِ  الرَّ

يَّانِ  َجبَلُ و ي به ألنَّه ءٍ : ببِالِد َطّيِ  الرَّ  ، وهو ِمن أَْطوِل ِجباِل أََجأَ. ال يَزاُل يَِسيُل منه الماءُ  ُسّمِ

 .يُوقُدوَن فيه النَّار فتُرى ِمن َمِسيَرةِ ثالثِ  َجبٌَل آَخُر أَْسوُد َعِظيُم ببالِدِهمو

النََّسويُّ عن علّيِ بن حَجر وأَحمَد الدَّورقّي ، وعنه محمُد بُن  أَبي َعْونٍ  عبِد هللِا بنِ  محُمد بُن أَحمَد بنِ  : أَبو َجْعفَرٍ  ة بنَسا ، منها : َريَّانُ و

 .313مْخلٍد الّدورّي وابُن قانِع والطَّْبراني ، ماَت َسنَة 

فيه تعريٌض على شيِخه الذهبّي ، فإنَّه  وغلط َمن َخفَّفَهُ  بْكٍر الخطيُب في الُمْؤتَلَف ، واألَميُر ابُن ماكوالهكذا َضبََطه بالتَّْشديِد الحافُِظ أبو 

 هكذا َضبََطه تِْبعاً البِن نُْقَطةَ.

َذاني أَي  ا ابُن السَّمعاني فقاَل : ال يَْعِرفها أَْهلُها إالَّ ُمَخفَّفَة ، وُربَّما قالوا الرَّ  بقَْلِب الياِء ذاالً ُمْعجمةً.وأَمَّ
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يَّانيُّ  هذه أَْيضاً : أَبو َجْعفٍر محمُد بُن أَحمد بِن َعْبد الجبَّارِ  َريّان وِمن صاِحُب ُحَمْيد بِن َزْنَجَوْيه ُمَؤلُِّف كتاِب التَّرِغيب َرواهُ عنه ، وعنه  الرَّ

 ابُن أبي ُشَرْيح األْنصاري.

 أُُطمُّ بالمدينة. : َريَّانُ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( يف التهذيب : يرتو ون.2)
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 ِمن أَْرِض كالٍب أَْعالهُ للّضباِب وأَْسفَله لبَني َجْعفٍر. واٍد بِحَمى َضِريَّةَ  وأَْيضاً :

 ، وأَْنَشَد الجوهريُّ للبيٍد : َجبٌَل بِدياِر بَني عاِمرٍ  أَْيضاً :و

هــــــــــــــــا  ّرَِي َرلــــــــــــــــحُ ن عــــــــــــــــُ ــــــــــــــــر اي  ُض ال َدافــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــمــــــــــــــــَ

هـــــــا     المــــُ ي  ســــــــــــــــــِ َن الــــُوحــــِ مــــِ قـــــــًا كــــمـــــــا ضــــــــــــــــــَ لــــَ (1)خــــَ
 

  
يَّان ورأَْيُت في الحاِشيَِة ما نَّصه : الَمْعروُف في شْرحِ بيِت لبيٍد أَنَّ   .(2)لغيِر الجوهرّيِ اسُم واٍد لبَني عاِمٍر ، ولم أَِجد أَنَّه اسُم َجبٍَل  الرَّ

 ة باليَماَمِة. أَْيضاً :و

َدةِ كما  هبَةُ هللِا بُن الُحَسْيِن الَمْعروُف بابِن التَّلِّ  أَبو المعاِلي محلَّةٌ ببَْغداَد ، منها وأَْيضاً : ؛ كذا في النُّسخ بالفَْوقيَِّة والصَّواُب بالباِء الموحَّ

 .(3)ِضي الَمارْستان ماَت َسنَة َسْبعمائَة عن قا َرَوى َضبََطه الذهبيُّ والحافُِظ ،

 .627عن َشْهَدةَ وغيِرها ، ماَت َسنَة  الريَّانيُّ  عبُد هللِا بُن َمعاِلي أَبو بْكرٍ و

شيُد ينزلُه إذا َحجَّ وله به قُُصوٌر. ع قُْرَب َمْعِدٍن بَني ُسلَْيم أَْيضاً :و  على ِميلَْين منه ، كاَن الرَّ

اِسيُّ  َريَّانُ و اُج بنُ  بُن ُمْسِلم شيٌخ لَضْمَرةَ ؛ ريَّانُ و شيٌخ للُجَرْيِري ؛ الرَّ َحدََّث  َريَّانٍ  وُعَمُر بُن يُوُسَف بنِ  شيٌخ للَحَصائِرّي ، َريَّانٍ  وحجَّ

ثوَن. بالرملة ،  ُمَحّدِ

 * وفاتَهُ :

استْدَرَكهم الحافُِظ على  (4)شيٌخ ليَزيد بِن أُبَّيٍ  ُريَّانٍ  بُن أَْكَرم ذَكَره ابُن حبيٍب ، وَعَطاُء بنُ  ريَّانُ وبُن عبِد هللِا َسِمَع منه الصوريُّ ،  ريَّانُ 

 الذهبّي.

َ و ي به إنَّما يُْذَكُر بأ َن ذكر. ْل ِسواُهمْ غاِلُب َمْن ُسّمِ يَّاو ممَّ يِّبَةُ  الرَّ يُح الطَّ  ؛ ومنه قْوُل اْمرِئ القَْيِس : : الّرِ

 (5)َنِسيَم الص با جاءتح بَراي  الَقَرنـحُفِر 
 وقاَل الُمتَلمُس يَِصُف جاِريَةَ :

فــــــــــــاً  نــــــــــــَ دح رَب مــــــــــــُ يــــــــــــح ومــــــــــــًا خبــــــــــــَ مــــــــــــُ  فــــــــــــلــــــــــــو َأن  ــــــــــــَح

هح     بـــــــــــُ َض صــــــــــــــــــــــــالـــــــــــِ لـــــــــــَ هـــــــــــا ألَقــــــــــــح َ  َراي  َنشــــــــــــــــــــــــ  (6)تــــــــــــَ
 

  
يَّا ويقاُل للَمْرأَةِ : إنَّها الَطيِّبَة  إذا كانْت َعِطَرة الِجْرم. الرَّ

ّمِ والكْسرِ  األُْرِويَّةُ و ، وهي تيوُس الَجبَِل ، وهي  أُْنثَى الُوعولِ  ؛ اْقتََصَر الجوهريُّ على الضّمِ ؛ ونَقََل ابُن ِسيَده الَكْسَر عن اللَّْحيانّي ، ، بالضَّ

حاح.أُْفعُولَة في األ  ْصل إالَّ أنَّهم قلبُوا الواَو الثانيَة ياًء وأَْدَغُموها في التي بَْعدها وكَسُروا األُولى لتَْسلم الياء ، كما في الّصِ

. ( 7)أَْرَوى إلى العَْشِر ، والكثيرُ  ، على أَفاِعيَل ، أَراويَّ  ثاَلثُ و  ، على أَْفعَل بغيِر قِياٍس ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

ِحيُح أنَّها أَْفعَل لَكْون  أَو هو اسٌم للَجْمع. أُْفعُولَةً ، أُْرِويَّةٍ  وَذَهَب أَبو العبَّاس إلى أنَّها فَْعلَى والصَّ

ِحيُح عْنِدي أَنَّ الَكثيِر هو قْوُل أَْهِل  أَْرَوىوألَْدنَى العََدِد  أَراِويَّ  قاَل ابُن ِسيَده : وكون كأُْرُجوحٍة وأَراِجيَح  أَْرِويَّةٍ  تَْكِسير أَراِويَّ  اللُّغَِة ، والصَّ

 اسٌم للَجْمع. األْرَوىو، 

 اِء ال ِمن البَقَر.، ويقاُل لألُْنثَى َعْنٌز وللذََّكر َوِعٌل ، وهي ِمن الش أُْرِويَّة ، وللذََّكر أُْرِويَّة وفي التَّْهِذيِب عن أَبي زْيٍد : يقاُل لألُْنثَى

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. ع بالباِديَةِ  ، كَمْقعٍد : الَمْرَوىو

تْ و  ؛ وهذه عن األَْزهرّي. كاْرتََوتْ  ؛ عن ابِن ِسيَده ، َمفاِصلُه : اْعتََدلَْت وَغلَُظت تََروَّ

حاحِ : ُجِل. اْرتََوتْ  وفي الّصِ  َمفاِصُل الرَّ
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واءُ و  ، أَي ِمن أَْسمائِه. ، كَسماٍء : بِئُْر َزْمَزمَ  الرَّ

__________________ 
 .«راّين»واللسان والصحاح ومعجم البلدان  163( من معلقته ا ديوانه ص 1)
 ( كذا ا ونص ايقوت عل  أنه جبر ا قا  : وإايه عىن لبيد بقوله ا وذكر البيت.2)
 .«ستمائة» 623/  2( يف التبصري 3)
 بن أيب حبيب. 614/  2التبصري ( يف 4)
 ( من معلقته ا وصدره :5)

 إذا قامتا تضوع املسك منهما
 ( اللسان والتهذيب واألساس.6)
 )هامش القاموس(. ( أي كسكر  عل  غري قياس ا كما يف املصباح ا ا ه مصححه.7)
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 إذا كاَن ال يَْنَزُح وال يَْنقَِطُع. رواءٌ  يقاُل : ماءٌ 

واءُ و . األَْرِويَةُ  ٍء : َحْبٌل يَُشدُّ به الَمتاُع على البَعيِر ، جكِكسا ؛ الّرِ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 وقيَل : هو َحْبٌل ِمن ِحباِل الِخبَاء.

 وقاَل أَبو حنيفَةَ : هو أَْغلَُظ ِمن األَْرِشيَِة.

اِويَة وفي التَّْهذيِب : الَحْبُل الذي يُْروى به على اِويتَانِ  إذا ُعِكَمتْ  الرَّ  .( 1)الرَّ

. َمراَوى ، بالكْسِر ، ج كالِمْرَوى  بفتْح الواِو وكْسِرها ، نقلَهُ األزهريُّ

وُّ و  ؛ نقلَهُ األْزهريُّ عن ابِن األعرابّيِ. : الِخْصبُ  الرَّ

 ، على غيِر قِياٍس. أَْرواِويُّ  : ة بَمْرَو ، وهو أَْرَوىو

فَها هللاُ  : أَْرَوىو  تعالى ، قُْرَب الحاِجِر.ماٌء بَِطِريِق مكَّةَ ، شرَّ

. أَْرَوى يقاُل له مثلثة اغانيُّ  لفزاَرةَ ، نقلَهُ الصَّ

ّمِ : ع قُْرَب الَمدينَةِ  ُرواَوةُ و ةَ : ، بالضَّ  قبلّي بِالِد ُمَزْينَةَ ؛ قاَل كثِّيُر عزَّ

ري َ آايٍت بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ُرواَوٍة و   غـــــــــــــــــــــــــــــــَ

طــــــــــاِوُ      تــــــــــَ ُ
َد  املــــــــــ

َ
يــــــــــاد واملــــــــــ ي الــــــــــلــــــــــ  نــــــــــائــــــــــِ (2)تــــــــــَ

 

  
َويَّةُ و  ، كُسَميَّة : ماٌء. الرُّ

ىو  ، كُمعَظٍَّم : ع. الُمَروَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ى َد للماِء ؛ تََروَّ ى تَْرِويَةً  تََزوَّ  .كَروَّ

اِويَةُ و ُجُل الُمْستَِقي ألَْهِله. الرَّ  : الرَّ

يَّات عن الحّيِ بالبَعيرِ  َراِويَةٍ  ، وهي َجْمعُ  َرَوايا يقاُل لساَدةِ القَْومِ  قاَل ابُن األْعرابّيِ : ل الّدِ اِويَة ، ُشبِّه السَّيِّد الذي يَُحمَّ ؛ ومنه قْوُل  الرَّ

اِعي :  الرَّ

وحمـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــَ ر يـ قـــــــــــــــح تح َروااي الـــــــــــــــثـــــــــــــــِّ ِدبـــــــــــــــَ  إذا نـــــــــــــــُ

يـــــــــنـــــــــا     لـــــــــِ نح يـــــــــَ َ
عـــــــــاِت ملـــــــــ لـــــــــِ ضـــــــــــــــــــــــح

ُ
نـــــــــا امل يـــــــــح فـــــــــَ (3)كـــــــــَ

 

  
وايا تَِميِميُّ وَذَكَر قَْوماً أَغاروا عليهم : لَقْينَاُهم فقَتَْلناوقاَل  وايا ، أَي قَتَْلنا السَّاَدات وأَبَْحنَا البُيوَت  الرَّ ً  عليه َرَوىووأَبَْحنَا الزَّ : َشدَّ  أَْرَوىو َريّا

 عليه بالحْبِل.

 : اسُم اْمرأَةً ، ومنه قْوُل الشاِعِر : أَْرَوىو

 (4)  والد يوُن تقض  دايـَنحُت أَرحوَ 
 تَُسّمى به الَمْرأَة. األُْرِويّةُ  وَكذلكَ 

ِويُّ و ِحيُح البََدِن والعَْقِل. الرَّ ِعيُف والسَِّويُّ الصَّ  ، كغَنِّيِ : الُمتَأَنِّي والضَّ

ِويَّةُ و . َرِويَّةٌ  ، كغَنِيٍَّة : الحاَجةُ. يقاُل : لنا قبلَكَ  الرَّ  ؛ نقلَهُ الجوهِريُّ واألَْزهِريُّ

ِويَّةُ و . الرَّ  أَْيضاً : البَِقيَّةُ ِمن الدَّْين ونحِوه : نقلَهُ الجوهريُّ

 وأَْيضاً : قَْريةٌ باليََمِن ِمن أَْعماِل زبيٍد ، وقد َدَخْلتها.
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 ا أَْرَطَب في غيِر نَْخلٍَة.وُمْرٍو : إذ َرِويّ  ورطبٌ 

 على البَعيِر ِمثْل َرواهُ. أَْرَوى الّرواءو

واِء. أَْرَوىو  : إذا َشّد عكمه بالّرِ

. تَْرتَُوونَ  ، بفتحِ الراِء : أَي ِمن أَْينَ  َريَّتُكم ويقاُل : ِمن أَْينَ   الماَء ؛ نقلَهُ الجوهريُّ واألَْزهريُّ

اِويو عْ  الرَّ  .ُرواةٌ  ِر ، والَجْمعُ يكوُن للماِء وللّشِ

ينا ويقاُل :  الحديَث ، ُمَشدَّداً َمْبنياً للَمْفعوِل. ُرّوِ

. ُرواءٌ  ورُجٌل له  ، بالضّمِ : أَي َمْنظٌر ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

اءُ  ورُجلٌ  اِويَةِ  ، ككتَّاٍن : إذا كاَن االْستِقاءُ  َروَّ  له ِصناَعةً. بالرَّ

اءُ  يقاُل : جاء . َروَّ  القْوِم ؛ نقلَهُ األْزهريُّ

 ثم ُسِقيَت ِمن أَْصِلها. (5)النَّْخلَة : إذا ُغِرَست في قفيٍر  اْرتََوتِ و

 الَحْبل : َغلَُظْت قُواهُ ، أَو َكثَُرْت. اْرتََوىو

__________________ 
 ( التهذيب : املزادلن.1)
 .«برب  رواوة»برواية : « رواوة»( اللسان ومعجم البلدان 2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 273( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( يف اللسان : تُقصا.4)
 كالتهذيب.« قفر»( يف اللسان : 5)
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 الظَّْهِر : إذا َسِمَن َمتْناهُ. َريَّانُ  وفََرسٌ 

ىو . َروَّ اهُ ؛ نقلَهُ األْزهريُّ  رأَْسه بالدُّْهِن والثَِّريد بالدََّسم : َطرَّ

ى النبيُّ صَ و  على التَّْشبيِه. ، البِالدِ  َرَوايَا لَى هللا عليه وسلّم ، السَّحابَ َسمَّ

وايَا َرَوايا َشرُّ »في الحِديِث : و  .َراِويَة ، أَو َرِويَّة هو َجْمعُ  ؛ «الَكِذبِ  الرَّ

 : َصْخَرةٌ عظيمةٌ بيَن حادة وَمْعدِن بَني ُسلَْيم على َسْبعِة أَْمياٍل منه. َريَّانُ و

 وأَْيضاً : َجبٌَل في َطريِق البَْصرةِ إلى مكَّة.

 وآَخُر لغَنِّيٍ.

عيِد األَْعلَى ، وهو َجدُّ الرياينة. َريَّان وبَنُو  : بَْطٌن من الهوارةِ في الصَّ

 ، كُسَميَّة : بَْطٌن باليََمِن ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. ُرَويَّةَ  وبَنُو

 بُن كاثٍر : بَْطٌن ِمن بَني ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ. َريَّانُ و

واءُ و اِء بِن َمْعروٍر ،  (1)، كِكتاٍب  الّرِ  .عنههللارضي: سيُف البرَّ

يُّ  ي : [ريا] . الرَّ  : أَْهَملَهُ الجْوهِريُّ

ْيلم بيَن قَْوَمس والِجباِل ، وله َرساتِيُق وأَقاِليم كثيَرةٌ ؛بَلٌَد  د ، م وهو بالفتْحِ : ، أَْلَحقُوا في النََّسب زاياً على  راِزيٌّ  والنِّْسبَةُ  َمْعروٌف ِمن الدَّ

 ِخالِف الِقياِس.

يُّ و  فيَمْن لم يَْعتَِقِد الَهْمَز. بالَكْسِر : الَمْنَظُر الَحَسنُ  ، الّرِ

 الجهِد والعََطِش والذبوِل. (2)لمَكاِن النّعمِة ، وأَنَّه ِخالُف أَمر  قاَل الفارِسيُّ : وهو حسنٌ 

ايَةُ و  .رايٌ و َراياتٌ  ج ؛ نقلَهُ الجوهريُّ في روى ، : العَلَمُ  الرَّ

َم كما يَْهمُزها بَْعد الزائَِدةِ وإن كانْت بََدالً ِمن العَْين باألَلِف ا َرايَة وَحَكى ِسْيبََوْيه عن أَبي الخطَّاِب راَءةً بالَهْمِز ، وشبَّه أَِلفَ  لزائَِدةِ فَهَمَز الالَّ

 في نحو ِسقاٍء وِشفاٍء.

ايَةَ و  ؛ عن اللّْحياني. : َرَكْزتُها أَْرأَْيُت الرَّ

 .أَْريَيتُها قاَل ابُن ِسيَده : وَهْمُزه عْنِدي على غيِر قِياٍس وإنَّما حْكُمه

ايَةُ و أَي لإِلْعالِم بأنَّه آبٌِق ، وهي َحِديَدةٌ ُمْستديَرةٌ قَْدَر العُنُِق تُْجعَل فيه ، وقد َكِرَهه  التي تُوَضُع في ُعنُِق الغاُلِم اآلبِقِ  هي القاَلَدةُ ، أَو : الرَّ

َص في القَْيِد.  قتاَدةُ وَرخَّ

 د لَُهَذْيٍل. : رايَةُ و

 .َرائِيٌّ  ، والنِّْسبَةُ إليهما ة بِدَمْشقَ  أَْيضاً :و

 : َمْوضعاِن. َريَّةُ و َريَّاو

اِء. : ذُِكرَ  داِريَّاو  في الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َعِمْلتُها ؛ عن ثَْعلَب. َريَّْيُت الرايَةَ 

 : مدينَةٌ باألَْنَدلُِس. ريَّةُ و
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 قاَل أَبو حيَّان : هي مالَقَةُ.

 : كثيَرةُ الماِء ؛ أَْنَشَد الجوهريُّ : َريَّةٌ  وعينٌ 

ًة  فـــــــــــَبوحَرَدهـــــــــــا ِف َريـــــــــــ  يـــــــــــح نـــــــــــًا مـــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــح  عـــــــــــَ

ِم     مـــــــــ  كـــــــــَ ُ
يـــــــــِر املـــــــــ ُر الـــــــــَفســـــــــــــــــــــــِ ثـــــــــح َرٌأ مـــــــــِ (3)بـــــــــه بــــــــــُ

 

  
ْهوُ و : [رهو] ْجلَْيِن. الرَّ  : الفتُْح بَْيَن الّرِ

حاح. (4) (َواتْ ُرِك اْلَبْحَر َرْهواً ): أَي فتََح ؛ ومنه قْولُه تعالى :  يَْرُهو َرْهواً  بَْيَن ِرْجلَْيه رها قاَل أَبو ُعبيَدةَ :  كما في الّصِ

ْهوُ و  .َرْهواً  يقاُل : جاَءِت الَخْيلُ  السَّْيُر السَّْهل. : الرَّ

 في السَّْير : أَي َرفََق ؛ قاَل القطاميُّ في نْعِت الركاِب : َرها يَْرُهو قاَل ابُن األعرابّيِ :

__________________ 
 ( ضبطت ابلقلم يف التكملة ابلفتح.1)
 ( اللسان : أثر.2)
 واللسان والصحاح والتكملة. 181( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .24( سورة الدخان ا اآية 4)
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ٌة  جـــــــــــاُز خـــــــــــاِذلـــــــــــَ وًا فـــــــــــال اأَلعـــــــــــح َا َرهـــــــــــح  مَيحشـــــــــــــــــــــــــِ

ُر و     كــــــــِ تــــــــ  جــــــــاِز نـــــــــَ ُدوُر عــــــــلــــــــ  اأَلعــــــــح (1)ال الصــــــــــــــــــــــ 
 

  
ْهوُ  وقيَل :  في السَّْيِر اللَّيُن مع َدواٍم. الرَّ

ْهوُ و ْهَوةِ  أَْيضاً يَْجتَِمع فيه الماُء ؛ الَمكاُن الُمْرتَِفُع والُمْنَخِفضُ  : الرَّ  ؛ شاِهُد االْرتِفاعِ قَْوُل َعْمرو بِن ُكْلثوم : فيهما ِضدٌّ  كالرَّ

بــــــــــــــح  دِّ َنصــــــــــــــــــــــــــــَ َوَة َذاَت حــــــــــــــَ َر َرهــــــــــــــح ثــــــــــــــح  نــــــــــــــا مــــــــــــــِ

يــــــــــــنــــــــــــا     ابــــــــــــقــــــــــــِ ا الســــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــ  ًة وكــــــــــــُ ظــــــــــــَ افــــــــــــَ (2) ــــــــــــُ
 

  
 وشاِهُد االْنِخفاِض قْوُل أَبي العبَّاس النَُّمْيِري :

َوٍة  لي  يف َرهح  (3)َدل يحُت رِجح
ْهوُ  وقاَل أَبو عبيٍد :  الَجْوبَةُ تكوُن في َمَحلِّة القَْوم يسيُل فيها ماُء الَمَطِر أَو غيره. الرَّ

 .«َرْهوٍ  قََضى أَنَّه ال ُشْفعَة في فِناٍء وال َطِريٍق وال َمْنقَبٍَة وال ُرْكحٍ وال»في الحِديِث : و

 ً  أََراَد أنَّهم َجبٌَل يَْنبَُع منه الماُء ، وأَنَّ فيهم ُخشونةً وتََوعُّراً. ، «تَْنبَع ماءً  َرْهَوةٌ » يُث : ُسئِل عن َغَطفان فقاَل :الحدِ  وِمْن االْرتِفاعِ أَْيضا

ْهَوةُ  وقيَل : ابيَةُ تْضُرب إلى اللِّْين وطولُها في السَّماِء ِذراعاِن أَو ثالٌث ، وال يكوُن إالَّ في ُسهوِل األْرِض وَجلَِدها ما كان  الرَّ ِطيناً وال الرَّ

 .ِرهاءٌ  في الِجباِل ، والَجْمعُ تكوُن 

ْهوُ  وقيَل :  ُمْستَْنقُع الماِء. الرَّ

ْهَوةُ و قُوِر والعْقباِن. الرَّ  شْبهُ تّلٍ َصغيٍر يكوُن في ُمتُوِن األْرِض على رؤوس الِجباِل ، وهي َمواِقُع الصُّ

هاءُ و ْهوُ و أَْرٌض ُمْستويةٌ قلَّما تَْخلو ِمن التُّراِب. الرَّ ُ : المرْ  الرَّ حاحِ. الواِسعَةُ الَهنِ  أَة  ؛ َحَكاها النَّْضُر بُن ُشَمْيٍل كما في الّصِ

ْهَوى  ، كَسْكَرى ، لُغتاِن عن اللَّْيِث ؛ قاَل المخبَُّل السَّعِديُّ : كالرَّ

ا و  جــــــــــــاهنــــــــــــَ وًا كــــــــــــَبن  عــــــــــــِ هــــــــــــا َرهــــــــــــح تــــــــــــُ حــــــــــــح كــــــــــــَ  أَنــــــــــــح

هح     لـــــــُ َخ انجــــــِ لــــــح َض الســــــــــــــــــــ  (4)َمشــــــــــــــــــــَ   إهـــــــاٍب َأوحســــــــــــــــــــَ
 

  
ْبِرقاِن هذه فعََرفَتْه و (5)نَى بها جليَدةَ * قُْلُت : عَ  ْبرقان بِن بَْدٍر الفَزاِرّيِ ، يُْحَكى أنَّه نََزَل المخبَُّل في َسفٍَر على اْبنَِة الّزِ لم يَْعِرفُها ، بْنت الّزِ

ْحلِة ، فقاَل لها : من أَْنتِ  َدتْه عْنَد الّرِ قاَل : أُِريُد أَْن أَْمَدَحِك فما رأَْيُت أَْكَرَم مْنِك ، قالت :  ؟اْسمي فقالت : وما تُريُد إلى ؟فأَْحَسنَْت قِراهُ وَزوَّ

ْيتنِي به ، قاَل : َرْهو اْسِمي يَت بهذا االْسم َغْيَرك ، قالت : أَْنَت َسمَّ بْنُت  (5)قالت : أَنا جليَدةُ  ؟وكيف ، قاَل : تاهلِل ما رأَْيُت اْمرأَةً شِريفَةً ُسّمِ

ْبِرقان ، فجع  َل على نَْفِسه أَْن ال يَْهُجوَها وال أَباها أَبَداً واْعتََذَر لها.الّزِ

َهاو  ؛ وهذه عن ابِن األعرابّيِ. ( 6)الرَّ

ْهوُ و . : الرَّ  الُكْرِكيُّ

 وقيَل : هو ِمن َطْيِر الماِء َشبيهٌ به.

ْهوُ و  واِحٌد ما بيَن كذا وكذا ، أَي ُمتَقاِطُروَن. َرْهوٌ  يقاُل : الناسُ  من النَّاِس. الُمتَتابعَةُ  الجماَعةُ  : الرَّ

ْهوُ و  .َرها يَْرهو وقد نَْشُر الطَّائِِر َجناَحْيه : الرَّ

ْهوُ و َر قَْولُه تعالى :  َرها يقاُل : السَّكوُن. : الرَّ  ، أَي ساِكناً على ِهينَتِك. (َواتْ ُرِك اْلَبْحَر َرْهواً )البَْحُر إذا َسَكَن ، وبه فُّسِ

اُج : هكذا فسََّره أْهُل اللّغَِة ؛ وجاء في التَّْفِسير يَبَساً.  قاَل الزجَّ

 بيَن ِفْلقَْيه. َرْهواً  وقاَل أَبو سعيٍد : أي َدْعه كما فلَْقته لَك ألنَّ الطَّريَق كان فيه
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__________________ 
 ( اللسان والصحاح والتهذيب واألساس.1)
 والتكملة.« املستقينا»ا والتهذيب وفيه « األمينينا»واللسان والصحاح وفيها  368/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 2)
 ( اللسان وعجزه :3)

 فما انلتا عند ذا  القرارا
 وورد يف التهذيب نثراً.

 .«فبنكحتهم»( التهذيب واللسان وفيه : 4)
 ( يف اللسان : خليدة.5)
 موس : والر ه  ا وهبامشه عن نسخة : والر هاِء.( يف القا6)
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جَ  أَْرهىو  الَهِن. ( 1)واِسعَةَ  اْمرأَةً  : تََزوَّ

 داَم على أَْكِل الُكْرِكّيِ. أَْيضاً :و

ً  أَْيضاً :و ً  َرهاءً  صاَدَف َمْوِضعا  ؛ كذا في الُمْحَكم. ، كَسماٍء ، أَي واِسعا

حاحِ :  عَةُ.األَْرُض الواسِ  الّرهاءُ  وفي الّصِ

 وفي الُمْحَكم : ما اتََّسَع من األْرِض ؛ وأَْنَشَد :

واِر شــــــــــــــــــــــدت َرمــــــــ  هبــــــــم  ٍث عــــــــلــــــــ  َأكــــــــح عــــــــح  بشــــــــــــــــــــــُ

واِذِف     مـــــــــــوِم الـــــــــــقـــــــــــَ ال انيب اهلـــــــــــُ (2)َرهـــــــــــاء الـــــــــــفـــــــــــَ
 

  
 لهم. لهم الطَّعاَم والشَّراَب : أَداَمهُ  أَْرَهىو

 قاَل الجوهِريُّ : حَكاهُ يَْعقوب ِمثْل أَْرَهَن.

اِهيَةُ و  : النَّْحلَةُ لُسكونِها في َطيَرانِها. الرَّ

ً و  تَواَدعا. : تَراَهيَا تراهيا

 قاَربَهُ. : َراهاهُ ُمراهاةً و

 حاَمقَهُ. أَْيضاً :و

 وهاَراهُ : طانََزهُ.

 الشاِعر : ، كِمْسحاةٍ وَمساِحي ؛ ومنه قْولُ  ج َمراِهي السَّْيِر ، ( 3)َسريعةُ  : أَي ، بالكْسرِ  ِمْرهاةٌ  فََرسٌ و

ُه  بـــــــــــاِح أجـــــــــــابـــــــــــَ ي الصـــــــــــــــــــــــــ   إذا مـــــــــــا َدعـــــــــــا َداعـــــــــــِ

ُض     ــــــــِ وائ ي الضــــــــــــــــــــــ  راهــــــــِ
َ
ا واملــــــــ ــــــــ  ن رحِب مــــــــِ و ا ــــــــَ ــــــــُ ن ــــــــَ (4)بـ

 

  
 .ُمْرهٍ  وهي الَخْيُل السراُع ، واِحُدها

 أَو على النََّسِب. َرها عْنَده على ِمْرهىً  الفََرُس ، وإنَّما أَْرَهى كاَن أَْجَود ، فدلَّ على أنَّه لم يَْعرف ِمْرهىً  قاَل ثَْعلَب : لو كانَ 

 ، كَسْكَرى ، وِمثْلُه في التْكملَِة والَجْمَهرةِ. َرْهَوى وفي الُمْحَكم : ع. ، كَصْهباء : ( 5)َرْهواءُ و

 ْين الشَّاِطبّي على حاِشيَِة كتاِب ابِن السَّمعاني في ترجمةِ قاَل الحافُِظ : قََرأُْت بخّطِ اإِلمام َرِضّيِ الدِّ  كَسماٍء : حيٌّ من َمْذِحجٍ. ، َرهاءُ و

هاوي  ، بالفتْحِ ، قَيَّده جماَعةٌ بالضّمِ ، ولم أََر أََحداً َذَكَره بالفتْحِ إالَّ َعْبد الغَنِّي بن سعيٍد : الرَّ

ِة اللغَِة تابَعَه ؛ فإنَّ الجوهريَّ َضبََطه بالضّمِ ؛ وَكذِلَك ابُن ُدَرْيٍد وابُن الَكْلبي * قُْلُت : وقد اْنفََرَد به ، وإيَّاه تَبَع المصنُِّف ولم أََر أََحداً ِمن أَئِ  مَّ

هاءُ  وغيُرُهم ، ثم اْختُِلَف في نََسبِه فقيَل : هو  بُن منبه بِن َحْرِب بِن عبد هللِا ؛ بِن خاِلٍد بِن ماِلِك ؛ ومالك جماع َمْذحج. الرَّ

 بُن يِزيد بِن َحْرِب بِن عبِد هللِا ؛ وهذا قَْوُل ابِن األثِيِر ، يَْجتِمُع مع النَّْخع في خاِلٍد ، وهذا ِسياُق ابِن األثيِر. َرهاءُ  وقيَل : هو

بَْطٌن ، وَولََد يَزيُد بُن  ءَ َرها وفي أنساِب أَبي عبيٍد : َولَد َحْرُب بُن علةَ بِن جلِد بِن ماِلِك بِن أَُدِد بِن زْيد بِن يَْشجب منبهاً ويَِزيد فَولَد منبهٌ 

ل ؛ كذا في أََسِد الغابَِة ؛ بَعَثَهُ  منهم ماِلُك بُن ُمراَرةَ  َحْرب منبهاً إليه البيت ِمن جنب ؛ ةَ ، والصَّحيُح األوَّ ، ويقاُل ابُن فزاَرةَ ، ويقاُل ابُن مرَّ

قاَل ابُن فْهٍد ذُو يََزن ماِلُك وَل أَبو عمر : ليَس هو بالَمْشُهوِر في الصَّحابَِة ؛ رسوُل هللِا َصلَى هللا عليه وسلّم ، إلى اليََمِن ؛ وله حِديٌث. وقا

 مع ذي يََزن. بَعَثَهُ َزْرَعةُ بِكتاِب ُملُوِك ِحْميَر إلى النبّيِ َصلَى هللا عليه وسلّم ، وبإْسالِمهم بَْعَد تَبُوك فكتََب إليهم َجوابَهم الّرهاِويُّ  بُن ُمراَرةَ 

 أَبو سماَعةَ و ما ؛عنههللارضي،  الصَّحابِيَّانِ  ، كذا في النسخِ ، والصَّواُب َشَجَرةَ* ، له ِروايَةٌ ، َرَوى عنه مجاَهُد بُن جبٍر ؛  بُن سحَرةَ يَزيدُ و

هاء مولى َعِميَرةُ بُن عبِد الُمْؤِمنِ  هاويُّونَ  ، الرَّ  ، َرَوى َعِميَرةُ عن عصاِم بِن بشيٍر. الرَّ

 بالجِزيَرةِ يُْنَسُب إليه َوَرُق الَمصاِحِف. َكُهًدى : د ، الُرهَّاو
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لها واو وآِخُرها واو إالَّ  ِله ، وليَس في العربيَِّة َكلمةٌ أَوَّ ِة أَوَّ اغانيُّ : وحقُّه أْن يُْكتََب بالياِء لضمَّ  الواو ؛ قاَل الصَّ

__________________ 
 ( يف القاموس منونة ا وأضافها الشارح فخففها.1)
 .«ُشدحفٍ »( اللسان والتهذيب وفيهما 2)
 ( يف القاموس مرفوعة منونة ا وتصرف الشارح هبا ابضافتها ا فسقرت التنوين.3)
 ( يف اللسان : الضوابض.4)
َو »( يف القاموس : 5)  ومثله يف ايقوت.« وَرهح
 ينا.كما يف النسخة الجي أبيد  (*)
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ةَ  َنة  َرهاِوييف  الَغَنوي  َموحالهم ا جزرييف  منه َزيحُد بُن َأيب أُنـَيحســـــــَ . وَأُخوُه حَيحَ  بُن َأيب 125ثقة ا َرَو  عنه ماِلُك ا ماَت ســـــــَ
ُرو بُن ُشَعيحٍب ُتُكلِّم فيه ا ماَت سنة  (1)أُنـَيحَسَة  أَبو عبِد ِ   مُد َرَو  عنه ابـحُنه  ويزيُد بُن ِسنانٍ  .146عن الزهريِّ وَعمح

َنة  َُتوىف  ســـــــــَ
ناٍن ؛ قاَ  ابُن القراب مات 220امل َنة  ابلر ها ا وَحِفيُده أَبو فـَرحَوَة يزيُد بُن  مِد بِن يَزِيد بِن ســـــــــِ  .269ســـــــــَ

 ُ دِّثُوَن. الر هاوي ونَ  بُن  مدٍ  وا اِفُة َعبحُد القاِدرِ 
 لَهُ الجوهرّي.بها ؛ نق اْرفُقْ  : أَي على نَْفِسك أْرهِ و

 إالَّ على نَْفِسك ، أَي ما َرفَْقُت إالَّ بها. أَْرَهْيتُ  ويقاُل : ما

 ؛ نَقَلَهُ الجوهِريُّ ، وهو في الَجْمَهَرةِ. رافِهٌ  : أَي ساِكنٌ  راهٍ  َعْيشٌ و

 : اْختَلَُطوا. اْرتََهْواو

ِهيَّةُ  بأَْيديهم ثم َدقُّوهُ فأَْلقُْوا عليه لَبَناً فُطبَِخ ؛ فتلك :أََخذُوا السُّْنبَُل فادَّلَُكوهُ  : اْرتََهْوا رهيةً و  عْنَدُهم ، كغَنِيٍَّة. الرَّ

 .اْرتََهى وفي الُمْحَكم : بُرٌّ يُْطَحُن بيَن َحَجَرْين ويَُصبُّ عليه لَبٌَن ، وقد

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بي َعْمرٍو.: أَي دائٌِم ؛ نقلَهُ الجوهِريُّ عن أَ  راهٍ  طعامُ 

 : أَي ساِكناً بغْيِر تََشدٍُّد. َرْهواً  وفَعََل ذلَك َسْهواً 

 : أَي يَتْبَُع بعُضها بعضاً. َرْهواً  وجاَءِت اإِلبِلُ 

ُك : ساجٍ   .(2)وَراٍء  َراهٍ وويقاُل : لُكّلِ ساِكٍن ال يَتَحرَّ

ْهوانُ و ي البِْرَذْون إذا كاَن لَيَِّن الَظْهِر في السَّْيرِ  الرَّ  ، وهي عربيَّةٌ َصِحيحةٌ. َرْهوان ، كَسْحبان : الُمْطَمئِنُّ ِمن األَْرِض ، وبه ُسّمِ

 ٌ  : ال تَْمتَنُِع من الفُجوِر ؛ أَو التي ليَسْت بَمْحموَدةٍ عْنَد الِجماعِ ؛ وقْوُل الشاِعِر : َرْهَوىو َرْهوٌ  واْمرأَة

ٍف  ريحُ فــــــــــــــُرب  َزحــــــــــــــح مــــــــــــــَ كح عــــــــــــــُ لــــــــــــــِ  فــــــــــــــإنح َأهــــــــــــــح

ااب     بــــــــــــَ وًا ضــــــــــــــــــــــــــَ ه َرهــــــــــــح عــــــــــــُ قــــــــــــح ه نـــــــــــــَ بــــــــــــ  (3)ُيشــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْهوُ  قد يكونُ   السَِّريُع والساِكُن. الرَّ

 : ُمتَتابِعَةٌ. َرْهوٌ  وغاَرةٌ 

 : واِسعَةُ الفَِم. َرْهوٌ  وبئْرٌ 

 ٍء : ُمْستواهُ.ُكّلِ شي ( 4)َرهاو

هاءُ و  : َشبِيهٌ بالغَبَرةِ والدَُّخاِن. الرَّ

 : َمَشْت َمْشياً َخِفيفاً. َرَهْت تَْرُهو َرْهواً و

ْهوُ و أِْس الذي يَِليه وهو أَْسَرُعهُ وَسخاً. ( 5)الرَّ  : ِخماُر الرَّ

ْهَوةُ و  : االْرتِفاُع واالْنِحداُر ِضدٌّ. الرَّ

 أََجأَ : جوانِبُها. أَْرهاءُ و

 ٌق.: ُمتَفرِّ  َرْهوٌ  ءٌ وشي
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 ُء : أَْمَكنََك.لَك الشَّي أَْرَهىو

 لَك : أَْمَكْنتُه لَك. أَْرَهْيتُهو

 : أَي ما تََرْكته ساِكناً. أَْرَهْيتُه وما

بَْيَن َسناَمْيِن ، أَي فَْجَوةٌ بَْيَن  َرْهوٌ  ذاَك : أَي َدْعهُ حتى يَْسُكَن. وَمرَّ بأَْعرابّيِ فاِلٌج ، أَي َجَمٌل َضْخٌم ذُو َسناَمْين فقاَل : سْبحاَن هللاِ  أَْرهِ و

 َسناَمْين.

ْهوُ و  : الواِسُع. الرَّ

 وأَْيضاً : شدَّةُ السَّْيِر ؛ وُمْستَْنقُع الماِء.

 : إذا كاَن َسْهالً. اهٍ ر وِخْمسٌ 

 : أََداَم ألَْضيافِه الطَّعاَم َسخاًء. أَْرَهىو

 : أَْحَسْنت. أَْرَهْيتُ و

اِمي إذا أََساءَ   أَي أَْحسن. أرهه ويقولون للرَّ

__________________ 
 بن أيب أسد.« : الرهاء»وحّرف يف معجم البلدان  633/  2( كذا ابألصر واللباب والتبصري 1)
 ويف التهذيب : راٍه وراٍي.« : وزاءٍ »اللسان ( يف 2)
 ( اللسان بدون نسبة.3)
 ( يف اللسان : وَرهاُء.4)
 ..«.. ومخاٌر رهٌو : رقي  ا وقير : هو الذي يلي الرأس»( كذا ابألصر ا وعبارة اللسان : 5)
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ْهوُ و  : الَمَطُر الساِكُن. الرَّ

.: عقبَةٌ بمك (1)في ِشْعِر أَبي ذُؤيب  َرْهَوةُ و  اٍن َمْعروٍف ، نقلَهُ الجوهريُّ

 وقاَل نَْصر : َجبٌَل بالِحجاِز.

 : تقدََّم في الهاِء. راهويةو

 : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل الجيزةِ ؛ وقد َدَخْلتها. الرهاوىو

 مع الواو والياء فصل الزاي
. ، كَسعَى َزأَى ي : [زأي]  : أَْهَملَهُ الجوهِريُّ

 تََكبََّر. األَْعرابّيِ : أَيوقاَل ابُن 

ك. شِديداً  ( 2)إذا اْمتأَل ، كأَْلقاهُ إلقاًء : ازآءً  بَْطنُه أَْزآهُ و  فَلَْم يَتََحرَّ

ً  ي َزباهُ  : [زبي]  ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ : َحَملَهُ  : يَْزبِيِه َزْبيا

هـــــــا  يـــــــَ ـــــــِ َم وال كـــــــح رِت ا ـــــــُ هـــــــا وَأعـــــــح دح فـــــــِ تـــــــَ َك اســـــــــــــــــــــح  تـــــــلـــــــح

ُم     َك الــــــــــر قــــــــــِ زحيب لــــــــــَ ُ  مــــــــــا تـــــــــــَ عــــــــــح ا بـــــــــــَ (3)فــــــــــإهنــــــــــ 
 

  
 وأَْنَشَد ابُن ِسيَده للُكَمْيت :

مح  كــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــوت ي ــــــــــُ حح ب ــــــــــِّ ب اًل ال ُتصــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــح داُن مــــــــــَ  َأ ــــــــــَح

زحيب     ِم ومـــــــــــا تــــــــــــَ يـــــــــــح هـــــــــــَ مح أُم  الـــــــــــد  كـــــــــــُ لـــــــــــِ هـــــــــــح (4)ِبـــــــــــَ
 

  
 أَي أحملُه على اإِلْزعاجِ ؛ قالَهُ ابُن األَثيِر. ، «بذلكَ  أُْزبِيهِ  فقلت له َكِلَمةً »حِديُث كعٍب : نه وم، كذا في النُّسخِ ؛  كأَْزباهُ 

ً و .كاْزَدباهُ  ونَّص الجوهرّي والتَّْهِذيب والُمْحَكم : . ساقَهُ  : َزباهُ يَْزبِيِه َزْبيا  ؛ وبه فَسَّر ابُن ِسيَدهُ قَْوَل الشاِعِر الذي أَْنَشَده الجوهريُّ

 .اْزَدباهُ و ، َكَزبَّاهُ تَْزبِيةً 

 به. َدهاهُ  أَْو َمْكُروٍه : بَِشرِّ  َزباهُ و

ْبيَةُ و ابيَةُ ال يَْعلُوها ماءٌ  الزُّ ّمِ : الرَّ بَى ، والَجْمعُ  ، بالضَّ  .الزُّ

بَى لُ ومنه قَْولُهم : بَلََغ السَّيْ   ؛ يُْضَرُب لألَْمِر يتَفاقَُم ويُجاِوُز الَحدَّ حتى ال يُتاَلفَى. الزُّ

ا ُحوِصَر : و ا بَْعُد فقد بَلََغ السَّْيلُ »كتََب ُعثْماُن إلى علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما ، لمَّ بَى أَمَّ وجاَوَز الِحزاُم الطُّْبيَْيِن ، فإذا أَتاَك ِكتابِي  الزُّ

 .«إليَّ ، عليَّ كْنَت أَْم لي فأَْقبِلْ 

ْبيةِ  ، أَي في : نََشَرهُ فيها تَْزبِيَةً  اللَّْحمَ  َزبَّىوَ   .الزُّ

ْبيةِ  َكالُم المصنِِّف هنا يَحتاُج إلى تَأَّمٍل ، فإنَّ ابَن ِسيَده َذَكَر ِمن َمعانِي  َطَرَحه فيها ؛ اللَّْحمَ  َزبَّىو: َحِفيَرةٌ يُْشتَوى فيها ويُْختَبَُز ، ثم قاَل :  الزُّ

 وأَْنَشَد :

ه  تـــــــــــــــُ ـــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــ  َدمـــــــــــــــا َزبـ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  طـــــــــــــــاَر حـــــــــــــــرادي بـ

ه     تـــــــــــُ يــــــــــــح رًا َرمـــــــــــَ جـــــــــــَ ي حـــــــــــَ (5)لـــــــــــو كـــــــــــاَن رأحســـــــــــــــــــــــــِ
 

  
ل ذلَك.  فأَْيَن الطرح ِمَن النَّْشر ، فتأَمَّ

ْبيَةُ و يت بذلَك ألنَّهم كانوا يَْحِفُرونَها في مْوِضعٍ عاٍل ؛ لألََسدِ  تُْحفَرُ  ُحْفَرةٌ  : الزُّ  ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ : تََزبَّاهاو َزبَّاها تَْزبِيَةً  وقد ، ُسّمِ

ــــــــــــــدا  ي دح كــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ــــــــــــــذي ق َر ال ــــــــــــــكــــــــــــــاَن واأَلمــــــــــــــح  ف

يــــــــــدا     طــــــــــِ يــــــــــًة فــــــــــاصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــح َزب  زُب ــــــــــَ ذح تـ (6)كــــــــــالــــــــــلــــــــــ 
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 وأَْنَشَد ابُن ِسيَده لعَْلقَمة :

َزب  بــــــــــــــــِذي اأَلرح   طــــــــــــــــ  هلــــــــــــــــا ووراَءهــــــــــــــــا تـــــــــــــــــَ

يــــــــــُب     لــــــــــِ هــــــــــم وكــــــــــَ لــــــــــَ بـــــــــــح د تح نـــــــــــَ (7)رِجــــــــــاٌ  فــــــــــبــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( يعين قوله :1)
ـــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــوَة  وايً   فـــــــــــــــــــــإن متـــــــــــــــــــــِ  يف قـــــــــــــــــــــرٍب ب

 أنــــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــــك أصــــــــــــــــــــــــــــداء الــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــور تصــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــحُ    

  

 .«امتالء»( عن القاموس وابألصر 2)
 ابلقاف. وعجزه يف الصحاح ا والبيت يف التكملة ا قا  الصاغاين : والرواية : قا  :« تلك استقدها»برواية :  42/  3( اللسان واملقايي  3)

 استفدها.

 ..«.. ِبرمكم محر الدهيم» ( اللسان والتهذيب وفيه :4)
 ( اللسان وفيه : طار جرادي.5)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح.6)
 برواية ال شاهد فيها : 18البيت  119( املفضلية 7)

 تـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــ  ابألرطـــــــــــــــــــــــ  هلـــــــــــــــــــــــا وأرادهـــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّذت    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ... رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ف
  

 واملثبت كرواية اللسان.
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 ؛ على أُْفعُوٍل ، واْستُثِْقل التَّْشديُد على الواِو ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ : ، كتُْرِكّيِ : السُّْرَعةُ والنَّشاطُ  األُْزبِيُّ و

ِب  ــــــــــح ــــــــــَوث وِ  ال جــــــــــُ ِي عــــــــــَ شــــــــــــــــــــــــح
َ
جــــــــــَ  امل مــــــــــَ  ِبشــــــــــــــــــــــــَ

هــــــــــــــــــا ابأَلدحِب     يــــــــــــــــــ  (1)حــــــــــــــــــىت أَتــــــــــــــــــَ  أُزحبــــــــــــــــــِ
 

  
 ؛ وفي الُمْحَكم : ِمن َسْيِر اإِلبِِل. َضْرٌب من السَّْيرِ  أَْيضاً : األُْزبِيُّ و

حاحِ : قاَل األَْصمعيُّ :   .أَْزبِيٌّ  : ُضروٌب ُمْختلفَةٌ ِمن السَّْيِر ، واِحُدها األََزابيُّ ووفي الّصِ

حاحِ. األَْمرُ  : األُْزبِيُّ و  العَِظيُم ؛ كما في الّصِ

حاحِ َوْصفُ  الشَّرُّ العَِظيمُ  أَْيضاً :و  .أََزابِيُّ  ج الشَِّر بالعَِظيِم ؛ ؛ ولَيَس في الّصِ

 ، أَي األَْمر العَِظيم ، والشَّر ؛ عن أَبي َزْيٍد. األَزابِيَّ  يقاُل : لَِقيُت منه

ابيانِ و  بَْيَن الَمْوِصل وتِْكِريَت ، فالكبيُر يفرغ في شرقي ِدْجلَةَ. : نَْهراِن أَْسفََل الفُراتِ  الزَّ

ابانِ  يقاُل :و ِة ؛ وقد يقالُ  بحْذِف الياءِ  الزَّ وابي ، كما يقاُل الباُز في الباِزّي ، ونََسبَه األْزهريُّ للعامَّ  أَْيضاً ، قالَهُ نَْصر. الزَّ

 قال األْزهريُّ : لَما َحْولَها ِمَن األْنهاِر.

 ؛ وأَْنَشَد األزهريُّ ِلُرْؤبَةَ : : ِمْشيَةٌ في تََمدٍُّد وبُْطءٍ  التَّزابِيو

َيةً   (2)أَزائَِبا  إذا تـَزَاب ِمشح
 ؛ أَْنَشَد ابُن األَْعرابّيِ عن الُمفَّضل : التََّكبُّرُ  : التَّزابيو

ه فــــــــــــــــتــــــــــــــــببــــــــــــــــيــــــــــــــــه  لــــــــــــــــي مــــــــــــــــا ذامــــــــــــــــُ  اي ِإبــــــــــــــــِ

هح     ــــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــــَ ل وح ييف حــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــاٌء رواٌء وَنصــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

هح  يـــــــــــــــــــح َك حـــــــــــــــــــىت  َ حبــــــــــــــــــــَ واهـــــــــــــــــــِ  هـــــــــــــــــــذا أبَفـــــــــــــــــــح

هُ     ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ زَابـ ـــــــــــــــَ اًل تـ ُروحـــــــــــــــي ُأصـــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــُ  حـــــــــــــــىت تـ

  

 (3)َتزايَب العانَِة فـَوحَ  الز اَزيحهح 

 أَي تكبَِّريَن عنه فال تُِريدينَه وال تَْعِرِضيَن له ألنََّك قد َسِمْنِت.

 واٍد. ، بالفتْحِ : َزْبيَةُ و

اي والباِء األُولَى : َجدُّ واِلدِ و في النُّسخِ والصَّواُب : محمِد بِن علّيِ بِن ؛ كذا  محّمِد بِن علّيِ بِن أَبي طاِلبٍ  أَبي الفَْضل ِزبِْيبَا ، بكْسِر الزَّ

لَفّيِ  أَبي طاِهرٍ  َشْيخُ  ؛ (4)طاِلٍب بِن محمٍد الَحْربّيِ  ، وقد تقدََّم ِذْكُره للمصنِِّف  511، وتُوفي َسنَة  436، ويُْعَرُف بابِن ِزبِْيبَا ، ُوِلَد َسنَة  الّسِ

َدةِ فإعاَدتُه ثانِياً تِ   ْكراٌر.في َحْرِف الباِء الموحَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْبيَةُ   ، بالضّمِ : ُحْفَرةٌ يَْستَتُِر فيها الصائُِد. الزُّ

 وأَْيضاً : َحِفيَرةٌ يُْشتَوى فيها ويُْختَبَُز.

 وأَْيضاً : ُحفَر النَّْمِل ، والنَّْمُل ال يَْفعلُه إالَّ في َمْوِضعٍ عاٍل.

ْبيَةِ  في تََزبَّىو  ، عن ابِن ِسيَده. كتََزبَّاها : الزُّ

ْوُت ؛ قاَل صخُر الغّيِ : األُْزبيُّ و  ، كتُْرِكّيِ : الصَّ

تح  هــــــــــــــــــــــا إذا ُرِدمــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــ  ي ــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــــــــَبن  أُزحب

ُدوا     قـــــــــــــَ ِر مـــــــــــــا فــــــــــــــَ غـــــــــــــاٍة يف إثـــــــــــــح زحُم بـــــــــــــُ (5)هـــــــــــــَ
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 وأَْيضاً العجُب.

__________________ 
 التهذيب :( الصحاح والثاين يف التهذيب ا واللسان وبينهما فيه ويف 1)

 أرأمتها األنساع قبر السغب
 والرجز منسوب يف اللسان ملنظور بن حّبة.

 والتكملة وبعده فيها :« أزابيا»( اللسان والتهذيب وفيه : 2)
 لعن من أصواته دابداب

 : «فتببيه»والتكملة. قا  أبو  مد األسود : الرواية بعد « فتببيه»بد  « فتيبيه»( اللسان والتهذيب وفيهما 3)
 حــــــــــــــــىت  ــــــــــــــــن الــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــر أو تــــــــــــــــنــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــه 

 تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــزابـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــهو    

  

 منسوابً للزفيان السعدي.« رو »وتقدم بعضه يف اللسان يف مادة 

 ابلقلم ابلفتح مث الكسر.« زبيبا»ضبرت  603/  2وفيه « اخِلرقي» 670/  2( يف التبصري 4)
أراد هاهنا ضرابً من صوهتا. واملثبت كرواية « كبن أذبيها»ويرو  :  السكري :قا  « كبن إرانهنا»برواية :  258/  1( شرح أشعار اهلذليا 5)

 اللسان.
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 َكذلَك. اْزدْبتُهو، بالكْسِر : َحَمْلتُه ؛ نقلَهُ األَْزهريُّ ،  ِزْبتُهو

ْبيةِ  من ِمْزباةٍ  هي َجْمعُ  ، «القُبُور َمزابِي نََهى عن»في الحِديِث : و ً ، وهي الُحْفَرةُ ، كأَنَّ  الزُّ ْبيَةِ  ه َكِرهَ أَن يَُشقَّ القَْبُر َضِريحا  وال يُْلَحُد. كالزُّ

فَه بعُضهم  قاَل ابُن األثيِر : وقد َصحَّ

 فقاَل : نََهى عن َمراثِي القُبُور.

ْبيَةُ  وقاَل بعُضهم :  ِمَن األَْضداِد. الزُّ

 : َدهاهُ. تَْزبيةً  له شّراً  َزبَىو

 : أَْعَدْدُت له. تَْزبيةً  له َزبْيتُ و

 إلى هذا : ما َدعاُهم إليه. َزباُهم وما

 َسْوقاً َضِعيفاً رِفيقاً. ساقَهُ  : َزْجواً  يَْزُجوهُ  َزجاهُ و : [زجو]

اهُ تَْزِجيةً  بِرْفٍق ليَْنساَق ؛ ( 1)َدفَعَهُ  أَْيضاً :و  .كَزجَّ

ي يقاُل : كيفَ  حاحِ ؛ قاَل الشَّاِعُر : تَُزّجِ  األَيّاَم ، أَي كيَف تُدافِعُها ؛ كما في الّصِ

ُه و  تــــــــــــــُ يـــــــــــــــح رٍة داجــــــــــــــَ مــــــــــــــح ٍب ِذي غــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــِ

ه     تــــــــــــــُ يـــــــــــــــح وحِ  وازحَدجــــــــــــــَ ه ابلــــــــــــــقــــــــــــــَ تــــــــــــــُ يـــــــــــــــح (2)َزجــــــــــــــ 
 

  
.  أَْنَشَده األزهِريُّ

ً  يُْزِجي لَْم تََر أَنَّ هللاَ أَ  ومنه قْولُه تعالى : ؛ أَْزجاهُ و قاعِ : ( 4)لَُكُم اْلفُْلَك فِي اْلبَْحرِ  يُْزِجي َربُُّكُم الَِّذي وقوله تعالى : ( 3)َسحابا  وقاَل ابُن الّرِ

ه  قـــــــــــــــــِ رَة َروح ن  كـــــــــــــــــَبن  ِإبـــــــــــــــــح ي َأغـــــــــــــــــَ زحجـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــُ  تـ

داُدهــــــــــا     ــــــــــد واِة مــــــــــِ ن ال ٌم َأصــــــــــــــــــــــــاَب مــــــــــِ لــــــــــَ ــــــــــَ (5)قـ
 

  
 وقاَل األَْعشى :

جي  يـــــــــــــ  طـــــــــــــِ ي مـــــــــــــَ اِب أُزحجـــــــــــــِ  إىل هـــــــــــــوَذَة الـــــــــــــَوهـــــــــــــ 

ي     كـــــــــا أَُرجـــــــــ  والـــــــــِ اًل مـــــــــن نـــــــــَ طـــــــــاًء فـــــــــاضـــــــــــــــــــــــِ (6)عـــــــــَ
 

  
 تَيَسََّر واْستَقاَم. ، كَسحاٍب : َزجاءَ و ، كعُلُّوٍ ، ُزُجّواً و َزْجواً  األَْمرُ  َزجاو

. ، «صالةٌ ال يُْقرأُ فيها بفاتَِحِة الِكتابِ  تَْزُجو ال»الحِديُث : ومنه   أي ال تَْستَِقيُم وال تَِصحُّ

 تَيَسََّر جبايَتُه. : إذا َزجاءً  الَخراجُ  َزجا منه أَْيضاً :و

حاحِ : تَيَسَّرَ   .زاجٍ  وَسْوقه إلى أَْهِله ؛ وَخراجٌ  ْت ِجبايَتُه ؛ زاد في األساِس :وفي الّصِ

ْرَهم َرِدي أَْزَجْيتُ  وفي المْفرداِت : هو ُمْستعاٌر ِمن َء الّدِ
 .فَزجا (7)

. هاْنقََطَع َضِحكُ  : أَي َزجا َضِحَك حتى فالنٌ و  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

َرِت اآليَةُ. : قَليلَةٌ  َمْزجاةٌ  بضاَعةٌ و  ؛ وبه فُّسِ

حاحِ : أَي يَِسيَرةٌ.  وفي بعِض نسخِ الّصِ

 وفي األساِس : أَي َخِسيَسةٌ يدفَعُها كلُّ َمْن ُعِرَضْت عليه.

 وفي الِمْصباح : تدفَُع بها األَيَّام لقلَّتِها.
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 ٍء على قلٍَّة وَضْعٍف.ريِف المرتضى : أَي مسوقة شيئاً بَْعَد شيوفي كتاِب الغرر والدرر للشَّ 

، أَي بفَْضِل ما  (َعَلْينا) (8) (َوَتَصدَّقْ )؛ عن ثَْعلَب ؛ وبه فَسَّر اآليَةَ ؛ قاَل : وقَْوله تعالى :  لم يَتِمَّ َصالُحها فيها إْغماضٌ  ُمْزجاةٌ  بضاَعةٌ  أو

ِدي  ء.بَْيَن الجيِّد والرَّ

 وقاَل بعُض الُمفَسرين : قيَل : كانْت َحبَّةَ الَخْضراءِ 

__________________ 
ء عل  قلة وضـــــعف. نقله الشـــــهاب عن ( قا  مجاعة : الزجو : الســـــو  الضـــــعيف الرفي  ا ومنه بضـــــاعة مزجاة ا أي مســـــوقة شـــــيئاً بعد شـــــي1)

 ه نصر هامش القاموس. الشريف املرتض . ا
 ( اللسان والتهذيب والتكملة بدون نسبة.2)
 .43( سورة النور ا اآية 3)
 .66( سورة اإلسراء ا اآية 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 برواية : 131( ديوانه ط بريوت ص 6)

ــــــــــــــــت مــــــــــــــــدحــــــــــــــــجي  ــــــــــــــــوهــــــــــــــــاب أهــــــــــــــــدي  إىل هــــــــــــــــوذة ال

 أرجــــــــــــــي نــــــــــــــوااًل فــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــاًل مــــــــــــــن عــــــــــــــطــــــــــــــائــــــــــــــكــــــــــــــا   

  

 .«إىل ذودة»اللسان وفيه : واملثبت كرواية 

 .«ء التمرردي»( يف األساس : 7)
 .88( سورة يوسف ا اآية 8)
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ُن ا وقيَر َدراِهُم انِقَصة.  والص نَـوحبَِر. وقيَر : َمتاُع اأَلعحراِب الّصوُف والّسمح
جاءُ و  النَّفاذُ في األَْمِر. ، كَسحاٍب : الزَّ

. أََشدُّ نَفاذاً  بهذا األَْمِر ، أَي منه أَْزَجى هو يقاُل :و  فيه منه ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

واِجيو  ِمن أَْرِض اليََمِن. : ة بالَمْهَجمِ  ( 1)الزَّ

 * قُْلُت : الصَّواُب أَنَّ هذا بالحاِء الُمْهملَِة.

اغانيُّ في التْكِملَِة بَْعَد ِذْكِره واِحي ، وقاَل : قَْريَةٌ ِمن ِمخالِف حران بالجيم : َرحا بالحاِء الُمْهِملَةِ  َزجا قاَل الصَّ ، ثم ِمن  (2) وَذَكَر فيها الزَّ

ل ذلَك.  أَْعماِل الَمْهَجم ، فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْرَهم أَْزَجْيتُ  ْجته فَراَج. فَزجا الّدِ  : َروَّ

 للَمِطّيِ. اإِلزجاءِ  : كثيرُ  ِمْزجاءٌ  ورُجلٌ 

ىو  ، كُمعَظَّم : الذي ليَس بتاّمِ الشَّرف وال َغْيره ِمن الِخالِل الَمْحموَدةِ ؛ قال الشاِعُر :ٍء ِمن ُكل شي الُمَزجَّ

نــــــــــه  يــــــــــح ــــــــــَ ىَت كــــــــــاَن بـ ــــــــــفــــــــــَ ىت كــــــــــر  ال ــــــــــفــــــــــَ  فــــــــــَذاَ  ال

ٌد و     بـــــــــــاعـــــــــــِ تـــــــــــَ ٌف مـــــــــــُ نـــــــــــَ فـــــــــــح َزجـــــــــــ   نــــــــــــَ ُ
(3)بـــــــــــَا املـــــــــــ

 

  
ى وقيَل :  هنا كاَن ابَن عّمِ ألُْهباَن هذا الَمْرثِي ، وقد قيَل : إنَّه المسبوق إلى الَكَرِم على ُكْرٍه منه. الُمَزجَّ

 واْزَدجاهُ : ساقَهُ ؛ ومنه قَْوُل الشاِعِر الذي َسبََق :

ُته ُته ابلَقوحِ  وازحَدَجيـح يـح  َزج 
 : أَي ُمَزلِّج. ُمَزّجِ  ورُجلٌ 

ىو َل تَْحِصيلَها. َزجَّ  حاَجتِي : َسهَّ

ى وهو  ببالغٍ : يْكتَفي به ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ : يَتََزجَّ

 (4)تـَزَج  من ُدنحياَ  ابلَبالِي 
 .نَْزُجو عليه َزَجْونا ويقاُل : هذا األَْمُر قد : دافََع بقِليِلِه. إْزجاءً  ءَ الشي أَْزَجى وفي التَّْهِذيِب :

يها َزجاةً  يّاً يقوُل : أَْنتُم َمْعَشر الحاِضَرةِ قَبِْلتُم ُدْنياُكم بقُْبالٍن ، ونحنقاَل وَسِمْعُت فزارِ   ُء به.، أَي نَتَبَلَّغ فيها بقَِليِل القُوِت ونَْجتَِزى نَُزّجِ

حاحِ والتَّْهذيِب ؛ وقوُل الشاِعِر :، كُمْكَرٍم : الشي الُمْزَجىو  ُء القليُل ؛ كما في الّصِ

 (5) ُمزحجاٍة ِمَن ا اِج حاجة َغريحَ و 
 قاَل الراغُب : أَي َغْير يَِسيرةٍ يُْمِكُن َدْفعها وَسْوقها لقلَِّة االْعتِداِد بها.

 : أَْهَملَهُ الجماَعةُ. ، كُسَمّيٍ  ُزَخيٌّ  ي : [زخي]

َك عليه النَّبيُّ ، صلى هللا ، يقاُل : َعْنبَريٌّ من َولَِد قُْرِط بِن عبِد َمناٍف ، َصحابيٌّ  ؛ وَغِلَط َمْن قاَل ُرَخيٌّ بالَّراِء ، الخاُء ُمْعَجَمةٌ و  تعالى بَرَّ

 ؛ هكذا َذَكَره أَْصحاُب المعاِجِم. عليه وسلم ، وَمَسَح رأَْسه

وزبيٌب الذين اْختاَرتْهم عاِئَشةُ ِمن بَني العَْنبر بأَْمِر رُسوِل  ُزَخيٌّ وِمن بَني العَْنبَر ، وُهْم دريٌج وسمَرةُ قاَل األَميُر : هو أََحُد الغَلَمِة األَْربعَِة 

 هللِا َصلَى هللا عليه وسلّم ، وحِديثُهم في كتاِب َمْعرفِة الصَّحابَة.
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

واِخي : َمواِضُع ، عن ابِن   ِسيَده.الزَّ

بيُّ  َزَدى ي  :[زدي] التي يُْرَمى فيها الَجْوُز ؛ يقاُل  للَحِفيَرةِ  ، اسمٌ  (6)، بالكْسِر  الِمزَداةِ  لَِعَب ، وَرَمى به في : يَْزُدو َزْدواً  الَجْوَز ، وبه الصَّ

 .اْزُدهْ و: أَْبِعِد الَمَدى 

ُدوُّ و ْدوُ ال ، كعُلُّوِ ، هكذا هو في النُّسخِ والصَّوابُ  الزَّ  * بالْفتْحِ.زَّ

ْدوُ  ففي الصَّحاحِ : قاَل أَبو عبيٍد :  لُغَةٌ في السَّْدِو. الزَّ

 كما تَْسُدو اإِلبُِل في َسْيِرها بأَْيِديها. ءِ َمدُّ اليَِد نحَو الشَّي وهو

__________________ 
بلد ووالية من أعما  « املهجم»النجم يف أوائر اليمن. ويف ترمجة ( قيدها ايقوت ابخلاء املعجمة ا قرية من أعما  خمالف حراز مث من أعما  1)

 .«زبيد ابليمن ا ويقا  لناحيتها خزاز
 وانظر ا اشية السابقة.« حراز»( يف التكملة : 2)
 ( اللسان.3)
 ( اللسان والصحاح واألساس.4)
 ( اللسان والتهذيب واملفردات.5)
 ضبرت حركات.« فتحابل»( كذا ابألصر واللسان ا ويف القاموس 6)
 كما يف النسخة الجي أبيدينا.  (*)
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ً  أَْزَدىو  ؛ عن أَبي َعْمرٍو. : َصنََع َمْعروفا

ُث الَحَرَم ؛ ويقاُل ُمْسَدى ، بضّمِ الميم وفتْح الداِل : ُمْزَدى أَحمُد بُن محمٍد بنو ْين وهو الَمْعروُف. ُمحّدِ  ، بالّسِ

  أبو عبِد هللِا محمُد بُن يُوُسَف بِن َمْسِدي األْنَدلُِسيُّ المجاِوُر بمكَّةَ ، له تآِليٌف.والذي في التَّْبصيِر للحافِِظ : الحاِفظُ 

 فلعَّل الذي َذَكَره المصنُِّف هو ابٌن لهذا.

هللِا بِن الُمغيَرةِ بِن وقََرأُْت في تاريخِ حلَب ما نَّصه : محمُد بُن يُوُسَف بن موَسى بِن يُوُسَف بِن موَسى بِن يُوُسَف بن إبراهيَم بِن عبِد 

روحِ بِن حاتِم بِن قبيَصةَ بِن  شرحبيَل بِن الُمغيَرةَ بِن الَحَسِن ابِن يَِزيد ، ويَُسّمى زْيداً وُمْسَدى أَْيضاً ، ابن َرْوحِ بِن عبِد هللِا ابِن حاتِم بنِ 

ُث أَبو بْكٍر األَْزِديُّ ال  عَتِْكيُّ الشَّهيُر بابِن ُمْسد الُمَهلَّبيُّ الغْرناِطيُّ نَِزيُل مكَّةَ ، ومسد في نََسبِه.الُمَهلَِّب بِن أَبي صْفَرة ، الحاِفُظ المحّدِ

ْين الُمْهملَِة سكوناً وتْحَت الدَّاِل  ةً وعلى الّسِ ه على الميِم ضمَّ ْين عبُد الَكريم : رأَْيُت بخّطِ  الُمْهملَِة َكْسَرتَْين ، َسِمَع بحلَبَ قاَل الحافُِظ قطُب الّدِ

 .663وبالقاِهَرة ، وِمن شيوخه ابُن المقيِر وابُن سكينَةَ والِكْنِدّي والسبط ، تُوفي بمكَّةَ سنة 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ادي  : الَحَسُن السَّْيِر ِمن اإِلبِل. الزَّ

 ، بالمّدِ : لغةٌ في الِمْزداةِ ، عن القاِلي. المْزَداءُ و

ً  فِْعلَه ، بالفتْحِ ، عليه َزَرى ي  :[زري] ً و ، كَمْحِمَدةٍ ، ( 1)َمْزِريَةً و ، بالكْسِر وَضبََطه بعٌض بالفتْحِ ، ِزرايَةً و ، بالفتْحِ ، يَْزرى َزْريا ،  ُزْريانا

مِّ   وَعنَّفَه ؛ عن اللْيِث. عابَهُ  ، ِزرايَةٍ  ؛ كذا هو َمْضبوٌط في نسخِ التَّْهِذيِب ، وفي نسخِ الُمْحَكم بالتَّْحريِك ، واْقتََصَر الجوهريُّ منها على بالضَّ

 بالجْبِن :وقاَل أَبو زْيٍد : عاَب عليه. قاَل كعٌب األَْشقريُّ يخاِطُب بعَض الَخواِرجِ ، وكاَن قد عاَب ُعَمر بن ُعبَْيِد هللِا بِن معمر 

ٍر  مــــــــــــــــَ هــــــــــــــــا الــــــــــــــــز ارِي عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  عــــــــــــــــُ  اي أَيــــــــــــــــ 

مح     ــــــــــَ ل عــــــــــح ــــــــــَ ريحَ مــــــــــا تـ ــــــــــه غــــــــــَ ــــــــــي َت ف ــــــــــح ل ــــــــــُ ــــــــــد قـ (2)ق
 

  
 عاتَبَهُ. قيَل :و

حاح : َعتََب عليه.  وفي الّصِ

اِريووقاَل أَبو َعْمرٍو :   على اإِلْنساِن الذي ال يَعُدُّه شيئاً ويُْنِكُر عليه فِْعلَه ؛ قاَل الشاِعُر : الزَّ

ين و  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــزَاٍر وإن ـــــــــــــــَ  ل ل ـــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــ  ل  إيّنِ عـــــــــــــــل

هـــــــا عـــــــلـــــــ  ذاَ  فـــــــيـــــــمـــــــا بـــــــيـــــــنـــــــنـــــــا نَ     ِدميـــــــُ تـــــــَ (3)ســـــــــــــــــــــح
 

  
 أَي عاتٌب ساِخٌط َغْيُر راٍض.

 ؛ قالَهُ ابُن ِسيَده. لكنَّهُ قَِليلٌ  عليه ؛ كأَْزَرى

ى َكذلكَ و . تََزرَّ  عليه ؛ نقلَهُ الَجْوهِريُّ

ً  : إْزراءً  بأَِخيهِ  أَْزَرى يقالُ و  ؛ كما في العَْيِن. أَْدَخَل عليه َعْيبا

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. يُريُد أْن يُلَبَِّس عليه به ؛ كما في الُمْحَكم ؛ أَو أَْمراً 

َر به. باألْمِر : تَهاَونَ  أَْزَرىو  به وقَصَّ

 ، أَي يُِعيبُهم. على النَّاِس  يُْزِري : ِمْزراءٌ  رُجلٌ و

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. ، كغَنّيٍ : بين الصَّغيِر والَكبيرِ  َزِريٌّ  ِسقاءٌ و

. : الُمْحتَِقرُ  الُمْزَدِريو  ؛ نقلَهُ الجوهِريُّ

ْين للطَّلَب. كالُمْستَْزِري  ، وليَسِت الّسِ
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 األََسُد. : الُمْزَدِريو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْره.، َحَكاه اللّْحيانيُّ ولم يُفَ  أَْزَرىوبِعْلِم  َزَرى  ّسِ

َر به.  قاَل ابُن ِسيَده : وعْنِدي أنَّه قَصَّ

__________________ 
 ( بعدها يف القاموس زايدة. سقطت من الشارح. ونصها : وَمزحراًة.1)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.2)
 .«مستدميها»( اللسان والصحاح وفيهما : 3)
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 : أَْهَملَهُ الجماَعةُ. َزَزاو : [ززو]

ويه َزَزا بنِ  ( 1)محمِد بِن محموِد بِن إبراهيَم بِن نَبَا أَبي بْكرٍ  اسُم َجّدِ َجدِّ  وهو ، كذا في النسخِ والصَّواُب الفارفانِّي بفاَءْين ؛  الفاِركانِّيِ  بِن َممُّ

.كما في التَّْبِصير ؛ عن عبِد الَوهاِب بِن َمْنَدةَ وأَبي الَخْيِر بنِ  ،  َزَزا وواِلُد أَبي الَخْيِر بنِ   َرَرا ، وعنه عبُد العَِظيم الشَّرابّي ؛ قالَهُ الذهبيُّ

ثَْينِ  هُ ِسياُق ِعباَرةِ الذَّهبيّ  الُمحّدِ ه ساَق  الذي قدَّمناه ، ألنَّ ؛ هذا َغلٌَط والصَّواُب أنَّ والَد أَبي الَخْير بُمْهَملَتَْين ، وقد َسبََق له ذلَك ، وإنَّما غرَّ

ل ذلَك واْنِصْف.  ِذْكر أَبي الَخْير في ُجْملِة شيوِخِه ، فظنَّ المصنُِّف أَنه بزاَءْين ؛ فتأَمَّ

 : أَْهَملَهُ الجماَعةُ. يَْزعو َزْعواً  الَمِلُك في َرِعيَّتِه َزعاو : [زعو]

 ، كأَنَّه َمْقلوُب َوَزَع. َعَدَل وأَْقَسطَ  وقاَل ابُن األَعرابّيِ : أَي

بيُّ  َزغاو : [زغو] . يَْزُغو َزْغواً  الصَّ  : أَْهَملَهُ الجوهريُّ

 ، أَو اْشتَدَّ بُكاؤهُ ، وَكذِلَك َزقَا. بََكى وقال غيُرهُ : أَي

اِغيَةُ و  ، وهي الفاِجَرةُ. : الَهلُوكُ  الزَّ

َغاو  ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. ، كُهدًى : رائَِحةُ الُحبُوِش  الزُّ

مِّ  ُزغاَوةُ و  .َزغاِويٌّ  ، والنِّْسبَةُ  ِجْنٌس من السُّودانِ  ؛ وفي الُمْحَكم َمْضبوٌط بالفَتْحِ ؛ ، بالضَّ

 بالَمْغرِب بأْفِريِقيَةَ قُْرَب تونس. ، بالفتْحِ : َجبَلٌ  َزْغوانُ و

يُح السَّحابَ  َزفَتِ  ي : [زفي] ً  والتُّراَب ونحَوهما الّرِ ً و ، بالفتْحِ ، َزْفيا كةً :، م َزفَيانا  َطَرَدتْهُ واْستََخفَّتْهُ. حرَّ

حاحِ : فَيانُ  وفي الّصِ يحِ. يقاُل : الزَّ يحُ  : ِشدَّةُ ُهبوِب الّرِ ً  َزفَتْهُ الّرِ اجِ. َزفَيَانا  ، أَي َطَرَدتْهُ ؛ قالَهُ ابُن السرَّ

ً  القَْوسُ  َزفَتِ و تَتْ  : َزفَيانا  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. َصوَّ

نَقََل شيئاً  أْزفَى ؛ قاَل ابُن األْعرابّيِ : : نَقَلَهُ  أَْزفاهُ و ؛ كَزهاهُ وَحزاهُ ؛ نَقلَهُ األَْزهريُّ والجوهِريُّ عن أَبي َعْمرٍو. السَّراُب اآلَل : َرفَعَهُ  َزفَىو

 آَخَر. َمكانٍ  ِمن َمكاٍن إلى ؛

 بََوْيها إلى بيِت َزْوِجها.العَُروَس إذا نَقَْلتَها من بيِت أَ  (2)قاَل : ومنه أَْزفَْفُت 

فَيانُ و كةً : الزَّ  المرأَةُ القصيَرةُ. ، محرَّ

مَّ ؛ ؛ أََحُدهما : اْسُمه َعطاُء بُن أسيٍد السَّْعدّي ، هو أَحُد بَني عوافَةَ ، وُكْنيتُه أَبو المْرقاِل ؛ واآلَخُر راِجٌز لم يُسَ  لَقَُب شاِعَرْينِ  : َزفَيانُ و

.  َذَكَرهما اآلمِديُّ

. اغانيُّ  * قُْلُت : األَخيُر راجٌز ُمْحِسٌن َذَكَره الصَّ

فَيانُ و . للسَّْهمِ القَْوُس السَّريعَةُ اإِلرساِل  : الزَّ  ؛ نقلَهُ الَجْوهِريُّ

ُع. الَمْزفِيُّ و  ، كَمْرِمّيِ : الُمفَزَّ

اي ليُوافَِق المفسر المفسر ألنَّ  ٍث ، واألَْولى فَتْح الزَّ ع كُمَحّدِ  بمْعنى الَمْفعول. الُمْزفِي قاَل القرافيُّ : ُوِجَد في األُُصوِل الُمفَّزِ

اغانيُّ   أَْيضاً. (3)* قُْلُت : وهكذا َضبََطه الصَّ

 بضّمِ الميِم وسكوِن النُّون. الُمْنزفِي ، كذا في النُّسخِ ، وفي التْكِملَِة : وَكذِلكَ  ( 4)كالمتزفي

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

فَيانُ  ُجُل ، وَجعَلَه ِسْيبََوْيه صفَةً. الزَّ ي الرَّ كةً الِخفَّةُ وبه ُسّمِ  ، محرَّ
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افِيو  قاَل الشاِعُر : : السَّريُع الَخِفيُف ؛ الزَّ

 كاِ دأِ الز ايف أَماَم الر عحدِ 
 ، َسريعَةٌ ؛ نَقَلَهُ الجوهِريُّ ؛ وأَْنَشَد األْزهِريُّ : َزفَيانٌ  وناقَةٌ 

__________________ 
 نـََنا. 598/  2( يف التبصري 1)
 ( يف اللسان والتكملة : أزفيُت.2)
 حركات ا بضم امليم ا واملفز ع ا بفتح الزاي.( ضبرت الصاغاين يف التكملة املزيف. ضبرت 3)
ُنـحَزيف »( يف القاموس : 4)

 .«كامل
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َلُض و  ِلي َزفَياٌن َميـح  (1)حَتحَت َرحح
ً  الظَِّليمُ  َزفَىوَ  . َزْفيا  : نََشَر َجناَحْيه وَعدا ؛ نقلَهُ الجوهِريُّ

 .( 2)يزفون وبه قُِرَئ قَْولُه تعالى : فأَْقبَلُوا إليه

ا هو فَعَياٌل ِمن َزفََن إذا نََزا فيُْصَرُف في حالَْيِه ، أَو هو ِمن َزفَيان ْيزانُ وقْولُهم : مَ  ْفيِ  إمَّ يحِ القََصب والتُّراَب ،  الزَّ ، وهو تَْحريُك الّرِ

 فيُْصَرُف في النَِّكَرةِ ُدوَن الَمْعرفِة وهو فَعَالٌن حينَئٍِذ.

َدى َزقَاو : [زقو] يكُ  الصَّ  ؛ قاَل الشَّاِعُر : صاحَ  ، كغُراٍب : ُزقاءً و ، بالفتْحِ ، واً يَْزقُو َزقْ  والّدِ

و  زحقــــــــــــــــُ راَة تـــــــــــــــــَ ُك هــــــــــــــــامــــــــــــــــٌة هبــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــإنح تــــــــــــــــَ

ا     ِن هـــــــــــــامـــــــــــــَ رحَويـــــــــــــح َ
ت ابملـــــــــــــ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ (3)فـــــــــــــقـــــــــــــد أَزحقـ

 

  
قُوُّ  وفاتَهُ ِمن َمصاِدِره : قِيُّ و، كعُلُّوِ ؛  الزُّ  ، كعُتِّيِ بالضّمِ والَكْسِر كما في التَّْهِذيِب. الزُّ

قَّاءُ و ْقوِ  ، ككتّاٍن الَكثيرُ  الزَّ  .الزَّ

ً  ي : [زقي] ً و كَزقَى يَْزقِي َزْقيا  ، واِويَّةٌ يائيَّةٌ. ُزقِيّا

 .زاقٍ  وكلُّ صائحٍ 

ْقيَةُ و ْيَحةُ  الزَّ  ، َمكاَن صيحةً. َزْقيةً  إالَّ إن كانْت  جوهريُّ وقََرأَ ابُن َمْسعوٍد :؛ نقلَهُ ال : الصَّ

ْقيَةُ و ّمِ : الُكوَمةُ ِمن الدَّراِهم وغيِرها. ، الزُّ  بالضَّ

واقِي هو أَثْقَُل من يقاُل :و قُوا الزَّ يََكِة ألنَّهم كانوا يَْسُمروَن فإذا صاَحْت تَفَرَّ . ، أَي الّدِ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

واقِي أَْنَت أَثْقَُل ِمن»في حِديِث هشاِم بِن عْرَوةَ :  ووفي النهايَِة : ه اُر واألَْحباُب ،  َزقَت ، ألنَّها إذا زاقٍ  واِحُدها ، «الزَّ َق السُّمَّ َسَحراً تَفَرَّ

اُووق ، وقد تقدََّم.ويُْروَ   ى : أَثْقَُل ِمن الزَّ

 ، َسيَأْتِي تَْحقيُق َوْزنه في قطا. ، كَخَجْوَجى : ع بين فاِرَس وِكْرمانَ  َزقَْوقَىو

 ماٌء. : (4)، كَسحاٍب  َزقاءٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

بيُّ : إذا اْشتَدَّ بُكاُؤه. َزقَى  الصَّ

 ُل الشاِعِر الذي تقدََّم :: أَْبكاهُ ؛ ومنه قوْ  أَْزقاهُ و

َرحَويحن هاَما
 فقد أَزحقـَيحت ابمل

 ، بالفتْحِ : َمْوِضٌع. َزْقيَةُ و

ْرُع وغيُرهما َزكاو : [زكو] * ؛ ، بالفتْحِ ، كذا في النُّسخِ وفي الُمْحَكم : َزْكواً و ، بالمّدِ ، يَْزُكو َزكاءً  الماُل والزَّ  وراَع. نََما كعُلُّوٍ

كاءَ  فاْستَعاَر له ، «على اإِلْنفاقِ  يَْزُكو الماُل تنقُُصه النَّفَقَة والِعْلم»في حديِث علّيٍ : و  وإن لم يَُك ذا ِجْرٍم. الزَّ

 .يَْزُكو َزكاءً  ٍء يَْزداُد ويَْسَمُن. فهووكلُّ شي

 ُمْستَدرٌك ، ألنَّ اْصِطالَحه أن َعَدم ِذْكر الُمضارع َدليٌل على أنَّه كَكتََب. يَْزكو شْيُخنا : قْولُهوقاَل 

 ؛ نقلَهُ صاِحُب الِمْصباح. كأَْزَكى

 .أَْزكاهُ  : أَْنماهُ وَجعََل فيه بركةً ؛ واْقتََصر الجوهِريُّ على أَْزكاهُ و تَْزِكيةً  هللاُ تعالى َزكَّاهُ و
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ُجلُ ال َزكاو ر قْولُه تعالى :  َصلُحَ   :يَْزُكو زكواً  رَّ  ، أَي ما َصلَُح. (َأَحد  ) (5) (ما زَكى ِمْنُكْم ِمنْ )؛ وبه فُّسِ

 فيهما. أَْزكياءَ  قْومٍ  ِمن زِكيٌّ  فهو وكاَن في ِخْصٍب : نقلَهُ الجوهريُّ عن األُموّي ؛ تَنَعَّمَ  : َزكا يَْزُكوو

كاةُ و  ؛ عن أَبي علّيِ. ءِ : َصْفَوةُ الشَّي الزَّ

كاةُ و َرهُ به : الزَّ  ؛ كذا في الُمْحَكم. ما أَْخَرْجتَه من ماِلَك لتَُطّهِ

__________________ 
 ( التهذيب واللسان وقبله فيه :1)

 اي لـــــــــــــــيـــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــري واملـــــــــــــــىن ال تـــــــــــــــنـــــــــــــــفـــــــــــــــض 

ــــــــــــــــــومــــــــــــــــــًا وأمــــــــــــــــــري جمــــــــــــــــــمــــــــــــــــــض     هــــــــــــــــــر أغــــــــــــــــــدون ي

  

 ويرو  :

 حتت رجلي زفيان مينضو 
 .94( سورة الصافات ا اآية 2)
 ( اللسان.3)
 . ماٌء لبين غيّن... ( قيدها ايقوت : زقا : بفتح أوله ا والقصر4)
 كما يف النسخة الجي أبَيدينا.  (*)
 .21( سورة النور ا اآية 5)
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ي القََدر الُمْخَرُج ِمن المالِ  كاةُ  ألنَّه سبٌب يُْرجى به َزكاةٌ  وفي الِمْصباحِ : ُسّمِ  .الزَّ

كاةُ  وقاَل ابُن األثيِر : َدقَِة ، في اللُّغَِة الطَّهارةُ والنَّماُء والبركةُ والَمْدُح ، وكلُّ ذلك قد اْستُْعِمل في القُْرآِن والحِديِث ، وَوْزنُها فَعلةٌ كال الزَّ صَّ

َكِت الواُو واْنفتََح ما قَْبلَها اْنقَلَبَْت ألفاً ، وهي ِمَن األَسماِء  ا تَحرَّ  الُمْشتركِة بيَن الُمْخَرج والِفْعل ، فتُْطلَق على العَْيِن وهي الطَّائفةُ ِمن المالِ فلمَّ

ر قْولُه تعالى :  التَّْزِكية بها ، وعلى المْعنَى ، وهو الُمَزكَّى  ال العَْين ؛ التَّْزِكيَة ، فإنَّما الُمراُد به (1) (َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكاِة فاِعُلونَ )؛ وبه فُّسِ

كاةُ ف  الِفْطِر ُطْهرةٌ لألَْبداِن ، انتََهى. َزكاةُ وُطْهرةٌ لألَْمواِل  الزَّ

ه : أَْصلُ  كاةِ  وأَْجَمع ما رأَْيت في هذا الَحْرف َكالُم الراغِب ، رِحَمه هللا تعالى في كتابِه الَمْفرَدات ، وهذا نَصُّ النُّموُّ الحاِصُل عن بََركِة  الزَّ

ْرعُ  َزكا ذلَك باألُموِر الّدنيويَِّة واألُْخرِويَِّة ، يقاُل :، ويُْعتَبر  عزوجلهللِا ،   إذا َحَصَل منه نُموٌّ وبرَكةٌ. يَْزُكو الزَّ

كاةُ  ، إشاَرة إلى ما يكوُن َحالالً ال يُْستَْوَخم ُعْقباهُ ؛ ومنه (2) (فَ ْليَ ْنظُْر أَيُّها َأزْكى َطعاماً ):  عزوجلوقْولُه ،  لَما يُْخرُجه اإِلْنساُن ِمن  الزَّ

كاِت أَو النَّْفس ، أَي تَْنِميتها بالَخْيراِت والبَرَ  لتَْزِكيةِ  ، إلى الفُقراِء ، وتَْسِميَته بذِلَك لَما يكوُن فيها ِمن َرجاِء البَرَكِة ، أَو عزوجلَحّقِ هللِا ، 

كاةَ  ، عزوجلَمْوُجوَدان فيهما ، وقََرَن هللاُ ،  (3)لَُهما َجِميعاً ، فَإنَّ الَخْيريِن  َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا )بالصَّالةِ في القُْرآِن بقْوِلِه :  الزَّ
الدُّنيا األَْوصاَف الَمْحموَدةَ وفي اآلِخَرةِ األَْجَر والَمثُوبَةَ ، وهو أن النَّْفِس وَطهاَرتِها يَِصيُر اإِلْنساُن بحيُث يْستَحقُّ في  بزَكاءِ و؛  (4) (الزَّكاةَ 

ى اإِلْنساُن ما فيه تَْطِهيره ، وذلك يُْنَسُب تاَرةً إلى العَْبد الْكتِسابه ذلَك نَْحو قْوِله ،  ؛ وتاَرةً  (5) (َقْد َأفْ َلَح َمْن زَّكاها) : عزوجليَتحرَّ

؛ وتاَرةً إلى النبّيِ َصلَى هللا عليه وسلّم  (6) (َولِكنَّ هللَا يُ زَكِّي َمْن َيشاءُ )، لكْونِه فاِعالً لذِلَك في الحِقيقَِة نَْحو :  جلعزويُْنَسُب إلى هللِا ، 

ُرُهْم َوتُ زَكِّيِهْم ِِبا)لكْونه واِسَطة في ُوصوِل ذلَك إليهم نَْحو قْوِله :  ُلوا َعَلْيُكمْ )وقْولُه :  (7) (ُخْذ ِمْن َأْمواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ آياتِهُ  (يَ ت ْ

 (10) (ِْلََهَب َلِك ُغالماً ) ، وقْوله تعالى : (9) (َوَحناانً ِمْن َلُداّن َوزَكاةً )؛ وتاَرةً إلى الِعباَدةِ التي هي آلَةٌ في ذِلك نَْحو :  (8) (َويُ زَكِّيُكمْ )

ةٍ  (11)بالِخْلقَِة وذلَك على َطريِق ما َذَكْرناه من االْجتِباِء ، وهو أْن يجعَل بعَض ِعباِدِه عاِلماً  ُمَزكىً  أَي َزِكيًّا ال بالتَّعَلُِّم والُمماَرَسِة ، بل بقوَّ

ُسل. (12)  إلهيٍَّة كما يكوُن لكّلِ األَْنبياِء والرُّ

َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكاِة ) ؛ وقْولُه تعالى : سيَُزّكى الْستِقباِل ال في الحاِل ، والَمْعنىويجوُز أن يكوَن تَْسِميَته بالُمَزّكى لَما يكوُن عليه في ا
يهم أي يَْفعلُوَن ما يَْفعلُوَن ِمَن الِعباَدةِ  (فاِعُلونَ  كاةِ  ، عزوجلأَْنفَُسُهم ، والَمْعنياِن واِحٌد ، وليَس قَْولُه  ليَُزّكوا ، أَو عزوجلهللاُ ،  ليَُزّكِ  للزَّ

اإِلْنساِن نَْفسه َضْربان : أََحُدهما بالِفْعِل وهو َمْحموٌد وإليه قََصد بقْوِله تعالى  تَْزِكيَةو، بل الالم فيه للقَْصِد والعلَِّة ،  (فاِعُلونَ )َمْفعوالً لقْوِلِه 

 .(13) (َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَّكى)، وقْولُه :  (َقْد َأفْ َلَح َمْن زَّكاها): 

؛  (14) (َفال تُ زَكُّوا أَنْ ُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبَِن اتَّقى)عنه بقْوِلِه :  عزوجلالعدِل وَغيره وهو َمْذُموٌم ، وقد نََهى هللاُ ،  كتَْزِكيَةِ  قَْولِ والثاني بال

ً ونَْهيه عن ذِلَك تأِْديباً لقْبحِ َمْدحِ اإِلْنساِن نَْفسه َعْقالً وَشْرعاً ، ولهذا قيَل لحكيم : ما الذ ُجل نَْفسه ،  ؟ي ال يحسُن وإن كان حقّا فقاَل : َمْدُح الرَّ

 انتََهى.

َكاةو ً  ، والَخَسا للفَْرِد منه ، وقد تقدََّم ، قيَل للشَّْفع ، َمْقصوراً : الشَّْفُع من العددِ  الزَّ ْوَجْين َزكا  ِمن أَْزَكى ألنَّ الزَّ

__________________ 
 .4( سورة املؤمنون ا اآية 1)
 .19( سورة الكهف ا اآية 2)
 خطب.« اخلريان»( عن املفردات وابألصر 3)
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 .77وسورة النساء ا اآية  110و  43( سورة البقرة ا اآية 4)
 .9( سورة الشم  ا اآية 5)
 .21( سورة النور ا اآية 6)
 .103( سورة التوبة ا اآية 7)
 «.آايتِنا» وفيها 151( سورة البقرة ا اآية 8)
 .13رة مرمي ا اآية ( سو 9)
 .19( سورة مرمي ا اآية 10)
 ( يف املفردات : عاملاً وطاهر اخلُُل .11)
 ( يف املفردات : بر بتوفي  إهلي.12)
 .14( سورة األعل  ا اآية 13)
 .32( سورة النجم ا اآية 14)
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ُم.ِحَكايَة ال يـُنَـو انِن وقد يـُنَـو انِن عن بعٍ  ا وال يَ  زَكاو واِحد ا وَخسا  خلهما األلُف والال   دح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .َزكاتَهُ  : أَدى عنه تَْزِكيةً  مالَهُ  َزكَّى

 : َمَدَحها. تَْزكيةً  نَْفَسه زكَّىو

 .َزكاتَهُ  : أََخذَ  َزكَّاهُ و

 : تصدََّق. تََزكَّىو

َر.  وأَْيضاً : تََطهَّ

 بفالٍن : أَي ال يليُق به. يَْزُكو وهذا األَْمُر ال

حاحِ. َزكاءً و، كعُلُّوِ ،  َزَكا ُزُكّواً  بمْعنَى ؛ وقد َزِكيٌّ و زاكٍ  وُغالمٌ   ، كَسحاٍب ، عن األَْخفَش ، كلُّ ذِلَك في الّصِ

كاءُ و  : ما أَْخَرَجهُ هللاُ من الثَّمِر. الزَّ

كاةُ و ر قْولُه تعالى :  الزَّ  ، وقيَل : َمْعناه أَي َعَمالً صالحاً. (1) (ِمْنُه زَكاةً  َخْْياً ): الصَّالُح ، وبه فُّسِ

 أَْصلََحهُ. َزكَّاه تَْزكيةً و

 أَي يُْصلُح. (َولِكنَّ هللَا يُ زَكِّي)مْنُكم ِمن أََحٍد ، بالتَّْشديِد ، أَي ما أَْصلََح ،  َزكَّى وقُِرَئ قَْولُه تعالى : ما

ي  يوويقاُل : هو يَُخّسِ  أَْم َخَسا. َزكاأَ ٍء في َكفِّه ، فقاَل : إذا قَبََض على شي يَُزّكِ

يو ٍث : َمنْ  الُمَزّكِ ي ، كُمَحّدِ ُف القاِضي أَْحوالَهم ؛ منهم أَبو إسحق إبراهيُم بُن محمِد بِن يَْحيَى يَُزّكِ ي الشُّهوَد ويُعَّرِ شيُخ نَْيسابُوَر في  الُمَزّكِ

 عْصِرِه ، َرَوى عنه الحاِكُم.

 األرِض : يُْبُسها ، أَي َطهاَرتُها ِمن النجاَسِة. َزَكاةُ و

 موَسى ؛ كذا في النِّهايَِة.الماَل : أَْوعاهُ ، هكذا فَسَّره أَبو  أَْزَكىو

كاةِ  وإذا نُِسَب إلى . وقْولُهم : َزَكِويُّ  َوَجَب حْذُف الهاِء وقَْلب األلِف واواً فيُقالُ  الزَّ عاميَّةٌ ،  َزَكاتِيَّة ، كما يُقاُل في الَحَصاةِ َحَصويٌّ

 ؛ كذا في الِمْصباح. َزَكِويَّة والصَّوابُ 

. : يَْزَكى َزكاءً  ، يَ َكَرِض  الماُل ، َزِكيَ  ي : [زكي]  أَْهملَهُ الجوهِريُّ

 .َكتَزكَّى وأَثَْمَر ؛ نََما وزادَ  وقاَل ابُن ِسيَده عن اللَّْحيانّي : هي لُغَةٌ في َزَكا يَْزُكو إذا

 ؛ عن ثَْعلَب ؛ وأنشد : َعِطشَ  : إذا َزِكَي يَْزَكىو

مـــــــا بـــــــعـــــــَدتح  لـــــــ  زحكـــــــَ  كـــــــُ ـــــــَ ِر يـ مـــــــح ِب اخلـــــــَ  كصـــــــــــــــــــــاحـــــــِ

ِر عـــــــــنـــــــــه وإنح ذاَ      لـــــــــَ ش  لـــــــــلـــــــــعـــــــــَ رحاًب هـــــــــَ (2)شـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 .زكي ولكنَّ ابَن ِسيَده أَْوَرَده في الواِو وقاَل : إنَّما أَثْبَتّه في الواِو وِلُوُجوِد زكو وَعَدم

 ة بيَن البَْصَرةِ وواِسَط. ، كغَنِيٍَّة : َزِكيَّةٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َطيِّبَةٌ َسِمينَةٌ. َزِكيَّةٌ  أَرضٌ 

 ، بالكْسِر : قَْريةٌ بعَُمان. ازكىو
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 َذَكره أبو ُعبيٍد ؛ وقد ذُِكَر في الكاِف. (3)، بفتٍْح فتَْشديٍد َمْقصوراً : أََحُد الّديوِر  َزكَّى وَدْيرُ 

يَةُ  ي : [زلي] لِّ  والجماَعةُ.أَْهَملَهُ الجوهِريُّ  : ، بالكْسِر ، كِجنِّيَةٍ  الّزِ

الِلي واِحَدةُ  وهي يَّة ؛ يقاُل : إنَّه الزَّ يَّة ، وَسراِري وِسّرِ ُب ِزيلُو ، كعاَلِلي وِعلِّ  ، بالكْسِر. ُمعَرَّ

 * قُْلُت : وقد َذَكَرها الجوهِريُّ في َزلََل فليَس بُمْستَدرٍك.

.: أَْهَملَهُ الجوهرِ  (4)، كعَُدّوٍ  َزنُّواً  الَمْوضعُ  َزناو  :[زنو]  يُّ

__________________ 
 .81( سورة الكهف ا اآية 1)
 ( اللسان وفيه : كلما نفدت.2)
 . قريب من الفرات. ودير زك  : قرية بغوطة دمش ... ( دير ابلر ها3)
 ( يف القاموس : زُنـُّواً بضمتا ضبرت حركات.4)
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 ، وقد تقدََّم. ضاَق ، لُغَةٌ في الَهْمزِ  وقاَل ابُن ِسيَده : أَي

 عليه ؛ قاَل الشَّاِعُر : : َضيَّقَ  تَْزنِيَةً  عليه َزنَّىو قاَل :

ُه  ـــــــــــــــَ ل بــــــــــــــــَ ِرَث بـــــــــــــــَن جـــــــــــــــَ م  إن  ا ـــــــــــــــَ  ال هـــــــــــــــُ

هح     لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــَ يـــــــــــــــِه مث قـ (1)ز.  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  أبـــــــــــــــِ
 

  
 وتقدََّم أَْيضاً.

 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ بِال َهْمز. َضيِّقٌ  ، كغَنِّيٍ : َزنِيٌّ  ِوَعاءٌ و

ُجلُ  َزنَى ي : [زني] ً  الرَّ  ؛ وَكذِلَك المْرأَةُ. فََجرَ  ، قاَل اللَّحيانيُّ القَْصُر لُغَةُ أَْهِل الِحجاَز* ، والَمدُّ لُغَةُ بَني تِميٍم ؛ ، بكْسِرهما ِزناءً و يَْزنِي ِزنا

نا قاَل الَمناِويُّ : قِّيِ على الشي الّزِ  إيالُج الَحَشفَِة بفَْرجٍ محرٍم بعَْينِه خاٍل عن شْبَهٍة ُمْشتَهًى. ِء ، وَشْرعاً :لُغَةُ الرُّ

 َل الراغُب : هو َوْطُء المْرأَةِ من غيِر َعْقٍد َشْرِعّيٍ ، وقد يُْقَصُر.وقا

حاحِ : القَْصرُ   ؛ والَمدُّ ألَْهِل نَْجٍد ؛ قاَل الفََرْزدُق : (2) (َوال تَ ْقَربُوا الزِّىن) ألْهِل الِحجاِز ؛ قاَل تعالى : وفي الّصِ

َرفح زانُ ه  عــــــــــــح ــــــــــــُ زحِن يـ ــــــــــــَ نح يـ ٍر مــــــــــــَ  َأاب حــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــِ

نح و     را مــــَ كــــّ حح ُمســــــــــــــــــَ بــــِ وم ُيصــــــــــــــــــح رحطــــُ َرِب اخلــــُ (3) َيشــــــــــــــــــح
 

  
 وأَْنَشَد ابُن ِسيَده :

ه  ـــــــــــــــَ ارِب ُت قـــــــــــــــَ ا الـــــــــــــــّزانء فـــــــــــــــِإيّنِ لســـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــ   أَم

فـــــــــــانِ و     ِر ِنصـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــح َ اخلـــــــــــَ اح ين وبـــــــــــَ يـــــــــــح ـــــــــــَ  املـــــــــــاُ  بـ

  
 ، كقاٍض وقُضاةٍ. ُزناةٌ  والَجْمعُ  زانٍ  وهو

 .َزانَى ، وِمن هنا قاَل جماَعةٌ : إنَّ الَمْمدوَد إنَّما هو َمْصَدر بمْعناهُ  ِزناءً و زانَى ُمزاناةً و

 ُ حاحِ : المْرأَة نا فالناً : نََسبَه إلى َزانَىو ، أَي تُباِغي. ِزناءً و تُزانِي ُمزاناةً  وفي الّصِ  ، هكذا في النسخِ. الّزِ

نا نََسبَهُ إلى أَْزناهُ  والذي في الُمْحَكم : قالْت : قُْرُب الِوساِد وُطوُل  ؟أَْزناكِ  ْسَمع هذا إالَّ في حِديِث اْبنِة الُخّسِ : قيَل لها : ما؛ قاَل : ولم يُ  الّزِ

واِد.  الّسِ

ً  ابنْ  ، ولكنَّ الفتَْح أَْفَصُح كما قالَهُ األْزهِريُّ ؛ أَي وقد يُْكَسرُ  ، بالفتْحِ  َزْنيَةٍ  هو ابنُ و  .*ِزنا

اُء في كتاِب الَمصاِدِر : هو ِلغَيٍَّة   ولغَْير َرْشدةٍ ، ُكلّه بالفتحِ. لَزْنيةٍ ووقاَل الفرَّ

ا َغيَّة فبالفتْحِ ال َغْير. ِزْنية وقاَل الِكسائيُّ يجوُز َكْسرَ   َوِرْشدة ، وأَمَّ

 .َزنَِويٌّ  ِمَن العََرِب ، وُهم بنُو الحاِرِث بِن ماِلٍك في أََسِد خزيَمةَ ؛ والنَّْسبَةُ  ، بالكْسِر : َحيٌّ  يَةٍ ِزنْ  بُنوو

يَت القَبيلَةُ الَمْذكوَرةُ لكْونِِهم آِخر ولَِد أبيِهم آِخُر ولَِدكَ  أَْيضاً : الِزْنيَةُ و  .كالعْجَزةِ آِخُر ولَِد المْرأَةِ ، قيَل : وبه ُسّمِ

ْنيةِ  قالوا : نحُن بنُو ؟«َمْن أَْنتُم»إنَّهم َوفَدوا على النبّيِ َصلَى هللا عليه وسلّم فقاَل »في الحِديِث : و شَدةِ »، فقاَل :  الزَّ فنَفَى  ، «بل أَْنتُم بنُو الّرِ

نا عنهم ما يوَهُم ِمن لَْفظِ   .الّزِ

وانِيو  ؛ قالَهُ نَْصر. : ثالُث قاراٍت باليَماَمةِ  الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ ومنه قْوُل األَْعشى : َزنَى : َزنَّى تَْزنِيةً 

 (4)إم ا ِنكاحاً وإم ا أَُزن  
 .بأَُزنِّي فسََّره بعُضهم
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نا : نََسبَه إلى َزنَّاهُ تَْزنِيةً و  .الّزِ

حاحِ : قاَل له يا  .َزانِي وفي الّصِ

 : َضيََّق عليه ؛ وقد َذَكَره المصنُِّف في زنو ، وهنا محلُّ ِذْكِره. تَْزنِيةً  عليه َزنَّىو

نا وفي الَمثَِل : ال ِحْصنُها ِحْصٌن وال  ، يُْضَربُ  ِزنا ( 5)الّزِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب وبعد ا فيه :1)

 ركب الشادخة امجلةو 
 ي.ونسبه حباشيته للعيف العبد

 كذا ا ويف القاموس : ِزً..  (*)
 .32( سورة اإلسراء ا اآية 2)
 برواية : 16/  3( ديوانه واللسان واألساس والصحاح واملقايي  3)

 من يشرب اخلمر ال بد يسكرُ و 
 كذا ا ويف القاموس : ِزّ..  (*)
 وصدره : 206( ديوانه ط بريوت ص 4)

 أقررت عيين من الغانياتو 
 اللسان رجزاً.( ورد يف 5)
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َنح يُكف  عن اخَلريحِ مث يـَُفرُِّط ا َأو عن الش رِّ مث يـَُفرُِّط فيه وال َيُدوُم عل  َطريقٍة.
 مل

االً لتَواِلي ثالث ياآٍت. اْستِثْق َزنَويٌّ  ، والنِّْسبَةُ إليه على لَْفِظه لكن بقَْلِب الياِء واواً فيُقالُ  زنيان الَمْقصور بقَْلِب األلِف ياًء فيُقالُ  الّزنا ويُثَنَّى

 الَمْقصور. الّزنا هو ُمثَنَّى بزنيين فقوُل الفُقهاِء : قََذفَه

ْنيَةُ و ةُ الواِحَدةُ ؛ كذا في الِمْصباحِ. الزَّ  ، بالفتْحِ : المرَّ

ى الِقَرَدةُ  . زنَّاَءةً  وتَُسمَّ  ، بالتَّْشديِد ، نقلَهُ الجوهِريُّ

 .ائِيٌّ َزنَ  والنِّْسبَةُ إلى الَمْمدوِد :

ً و : [زوو] ً و َزواهُ يَْزِويه َزيّا اهُ ، ، كعُتِّيِ : ُزِويّا ى. فاْنَزَوى نَحَّ  : تَنَحَّ

هُ عنه َزَوىو  َطواهُ. : إذا ِسرَّ

ً  ءَ الشَّي َزَوىو  َجَمعَهُ وقبََضهُ. : يَْزِويه َزيّا

 .«لي األَْرُض فأُِريُت َمشاِرقَها وَمغاِربَها ُزِويَتْ »في الحِديِث : و

 ما بيَن َعْينَْيه : أَي َجَمعَهُ ؛ قاَل األْعشى : َزَوى ومنه

ا  رحَف عــــــــــــينِّ كــــــــــــبلــــــــــــ  زيــــــــــــُد يــــــــــــغــــــــــــُ   الــــــــــــطــــــــــــ   يــــــــــــَ

ُم     حـــــــــاجـــــــــِ
َ
ـــــــــي  املـــــــــ ه عـــــــــل ـــــــــح ي ـــــــــَ نـ ـــــــــح يـ ـــــــــَا عـــــــــَ (1)َزَو  ب

 

  
اِويَةُ و وايا يقولون : كم في .َزوايا ج إذا جمع ألنَّها َجَمعَْت قطراً منه ، َزَوى يَْزِوي ، فاِعلَةٌ من من البَْيِت : ُرْكنُه الزَّ  ِمن َخبَايا. الزَّ

ىو ُجُل ، تََزوَّ ى تَْزِويةً و الرَّ  صاَر فيها. : إذا اْنَزَوىو ، َزوَّ

اِويَةُ و اجِ  : الزَّ بِن قَْيٍس الِكْنِدّي ، اْستَْوفاها البَالذُِرّي في  عبِد الرحمِن بِن األْشعَثِ  بينَ و بِن يُوُسفَ  ع بالبَْصَرةِ كانْت به الَوْقعَةُ بيَن الحجَّ

 كتابِِه.

 ة بواِسَط. أَْيضاً :و

 .عنههللارضيبِن ماِلٍك ،  به قَْصُر أَنَِس  ، على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالم ؛ ع قُْرَب المدينةِ  وأَْيضاً :

ً و  . (2)ع باألَْنَدلُِس  : أَْيضا

 .َزَواِويٌّ  ؛ والنِّْسبَةُ إلى الُكلِّ  ة بالَمْوِصلِ  وأَْيضاً :

اي ؛  نََصَب َظْهَرهُ وقاَرَب الَخْطوَ  َزْوزاةً : َزْوَزى يَُزْوِزيو حاحِ ، وهذا قد سبَق له في َحْرِف الزَّ في ُسْرعٍة ، عن أَبي عبيٍد كما في الّصِ

 قاَل :

 (3)رآها َزوحَزِت ُمَزوحزايً إذا 
 أَي إذا َرآها أَْسَرَعْت أَْسَرَع معها.

 ؛ عن أَبي عبيدةٍ. بفالٍن : َطَرَدهُ  َزْوَزىو

في  ، وَوِهَم الجوهِريُّ  *بالَهْمزِ  الَجُزوَر ؛ هو (4)وُزَؤاِزيَةٌ كعُلَبَِطٍة وُعاَل بَِطٍة : َعِظيَمةٌ تضمُّ  وِقْدٌر ُزَؤِزيَةٌ  َطَرْدته. َزْوَزْيته وفي التَّْهذيِب :

اي الثانِيَة زائَِدةً ؛ ونقلَهُ عن األْصمعّيِ وكأنَّه أَ   ن فألوهم حينَئٍِذ.شاَر إلى القَْولَيْ ِذْكِره هنا مع أنَّ الجوهِريَّ َذَكَره في زوز أَْيضاً وهنا جعَل الزَّ

ايُ و  .زاٌي فَزيِّها : َحْرٌف يَُمدُّ ويُْقَصُر وال يُْكتَُب إالَّ بالياِء بَْعَد األلِف ، تقوُل : هي الزَّ

 ؛ هذا نَصُّ الَجْوهِرّي. بالزاي ، أَي اْقَرأْه زاٌي فَزيِّها : هي (5) (َكْيَف نُ ْنِشُزها)قاَل زيُد بُن ثابٍت في قْوِله تعالى : 
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اغانيُّ في التْكِملَِة بعَد أْن َذَكَر َكالَم الجوهرّي ، وقاَل : وليَس َكذِلَك  إذا ُمدَّ ُكتَِب بهمزةٍ بعَد األِلفِ  َل المصنُِّف :وقا ؛ هذا الَكالُم أَْوَرَده الصَّ

 ِمه ، انتََهى.، فإنَّه إذا ُمدَّ ال بدَّ وأن يُْكتََب بهْمزةٍ بعَد األِلِف ألنَّها ِمن نتائِجِ الَمّدِ ولَوازِ 

 ، أَي في قْوِله يَُمدُّ ويُْقَصُر وال يُْكتَب إالَّ بياٍء بعَد األِلِف. َوِهَم الجوهريُّ و

__________________ 
«  دوين» 34/  3ويف الصـــــــــــــحاح والتهذيب واملقايي  « عندي»ويف اللســـــــــــــان « عين»بد  « دوين»برواية :  178( ديوانه ط بريوت ص 1)

 كالديوان.
 أقاليم أكشونية ا قاله ايقوت.( من 2)
 ونسبه حباشيته وأليب الزحف ابن عم جرير.« 279/  13زوز  »( اللسان بدون نسبة ا والتهذيب 3)
 ووردت فيها اللفظتان غري مهموزتا.« تضم أعضاء اجلزور»( يف الصحاح : 4)
 كذا ا وابلقاموس : يف اهلمز.  (*)
 .259( سورة البقرة ا اآية 5)
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ه المقدسيُّ في َحواِشيه ، وقد يقاُل :قاَل  فال وهَم إذاً لقَْصِر ِخالِف الَمّدِ  زاي إنَّ قَْولَهُ : وال يُْكتَُب راِجٌع للقَْصِر ، والُمراُد به شْيُخنا : وأَقَرَّ

ل.  كما للمصنِِّف ، وإن كاَن الَمْقصوُر عْنَد النُّحاةِ االسَم الذي آِخَره أَِلف الِزَمه فتأَمَّ

اغانيُّ : قاَل ابُن األْنباِري : قالَ   بتَْصِريحِ الياِء وهي الَمْشهوَرةُ. الزايُ  األُْولى : َخْمسة : ( 1)وفيه لُغاتٌ  الصَّ

اءُ  الثَّانِيَة :و اي بالَمّدِ ، قاَل اللَّْيُث : أَِلفُهما في التَّْصِريِف ترِجُع إلى الياِء ؛ وقاَل ابُن جنِّي : ( 2)الزَّ جاٍء َمْن لَفََظ بها ثاُلثِيَّة فأَلفُها َحْرُف هِ  الزَّ

إالَّ أنَّ َعْينَه اعتلَّت وَسِلَمْت الُمه ، فلحَق بباِب غايٍ وطايٍ ورايٍ وثايٍ في  َزَوْيت يَْنبِغي َكْونها ُمْنقَِلبَة عن واٍو والُمه ياٌء ، فهو من لَْفظِ 

ِة المه ، واْعتِاللُها أَنَّ  ً  َحَسنَةٌ ، وكتَْبت زايٌ  ها متَى أُْعِربَت فقيَل هذهالّشذوِذ الْعتِالِل َعْينه وصحَّ صغيَرةً أَو نَْحو ذلَك فإنَّها بْعَد ذلَك  زايا

يُمْلَحقَةٌ في اإلْعالِل بباِب رايٍ وغايٍ ، ألنَّه ما داَم حرَف ِهجاٍء فأَِلفه َغْير ُمْنقَِلبَة ، فلهذا كاَن عْنِدي قْولُهم ف غايٍ أَْحَسن من  زايٌ  ي التََّهّجِ

ِقالِب ، وإِعالُل العَْين وطايٍ ، ألنَّه ما داَم حرفاً فهو غيُر ُمْنَصرٍف ، وأَِلفُه َغْيُر َمْقِضّيٍ عليها باالْنِقالِب ، وغاٌي وبابُه يَْنصرُف باالنْ 

 وتْصِحيُح الالِم جاٍر عليه وَمْعروٌف فيه ، انتََهى.

يُّ  الثَّالثة :و  ، كالطَّّيِ. الزَّ

ابعَةُ و  ، كَكْي. َزيْ  :الرَّ

نَةً  زاً  الخاِمَسةُ :و  .(3)، مجراة  ، ُمنَوَّ

 ، كَكْي ، وزاً مجراة ، وَزا َغْير مجراة. َزيْ و زاءٌ و زايٌ  وقد َذَكَر ُكراٌع هذه اللّغات الَخْمسة إالَّ أنَّه قاَل :

وأَْجراها  َزي . وقاَل ابُن جنِّي : َمْن قالَ َزَوى كَكْي ، ومنهم زاي فيَْجعلُها بِزنَِة واو ، فهي على هذا ِمن َزيْ  وقاَل ِسْيبََوْبه : منهم َمْن يقولُ 

ى رُجالً بَكْي ثَقَّ  لَها اْسماً فزاَد على الياِء ياًء أُْخرى ، كما أنَّه إذا سمَّ يٌّ ، فكذا يقوُل ل الياَء فقاَل هذا كَ ُمْجرى َكْي فإنَّه لو اشتقَّ منها فَعَْل كمَّ

 كما يقوُل من َحْيت َحيَّْيت ؛ فإْن قُْلت : فإذا كانِت الياُء ِمن َزْي في َمْوِضع العَْين فَهالَّ َزَعْمت أنَّ األِلَف ِمن زاي َزيَّْيت ، ثم يقولُ  َزي هذا

نَّك لو َذَهْبت إلى هذا لحَكْمَت بأنَّ َزْي مْحذوفَةٌ من زايٍ ، ياٌء لُوُجودك العَْين ِمن َزْي ياًء ؛ فالجواُب أنَّ اْرتِكاَب هذا َخَطأٌ ِمن قِبَل أ

َف في شي ِف ، وهذه الُحروُف َجواِمد ال تصرُّ ٍء منها ، وأَْيضاً فلو كانِت األَلُف من زاي هي الياُء في َزْي والحْذُف َضْرٌب ِمن التََّصرُّ

 ْير َمْوجوٍد.لكانْت ُمْنقَِلبَة ، واالْنِقالُب في الُحروِف َمْفقوٌد غَ 

ْيت ، هذا َمْذَهُب أَبي علّيِ ، وَمْن أَمالَها قالَ   على قَْوِل غيِره :و،  أَْزواءٌ  على أَْفعاٍل : جو؛  َزيَّْيت ثم قاَل : ولو اْشتَقَْقت منها فعَّْلت لقُْلت َزوَّ

ْت إمالَتُها ؛ أَْزياءٌ   على الَمْذَهبَْين. ْزيٍ أَ و أَْزوٍ  إن َكَسْرتها على أَْفعٍُل قُْلَت :و ، إن صحَّ

وُّ و  من السُّفُِن وغيِرها. : القَرينانِ  ( 4)، كالبَوِّ  الزَّ

ا وجاءا  : جاَء هو وصاِحبُه. َزوًّ

. والواِحُد تَوٌّ  ، َزوٌّ  ُكلُّ َزْوجٍ  قيَل :و  ، كاَن األَْولى أَْن يقوَل والفَْرُد تَوٌّ

وُّ و لُ سِفينَةٌ َعِملَها   :الزَّ هُ قوُل البُْحتُِري بالِعراِق. ( 5)َجبَلٍ  اسمُ  ال العباسيُّ ناَدَم فيها البُْحتري. الُمتََوّكِ  الشَّاِعر : وَوِهَم الجوهريُّ وإنَّما َغرَّ

مــــــــــــــر مــــــــــــــاُ ه و  وِ  حيــــــــــــــَح اطــــــــــــــُ ــــــــــــــقــــــــــــــَ  مل أََر كــــــــــــــال

ِة طـــــــــــــــامِ     مـــــــــــــــاحـــــــــــــــَ ٍر ابلســـــــــــــــــــــــــــــ  َدفـــــــــــــــّ  حبـــــــــــــــَح  تـــــــــــــــَ

  

الً و  ــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــز وِّ   ال جــــــــــــــــَ ُف لرًَة  كــــــــــــــــال ــــــــــــــــَ وق ــــــــــــــــُ  ي

ــــــــــــــامِ و     زِم ــــــــــــــِ ُه ب ــــــــــــــَ ت دح ــــــــــــــُ ا ق قــــــــــــــاُد امــــــــــــــ  ــــــــــــــح ن ــــــــــــــَ (6) يـ
 

  
__________________ 

 ( يف التكملة : أوجه.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : والز ي.2)
والزّي مثر الطّي ا واخلامســـــــــــــة زاً ( نص عبارة ابن األنباري كما يف التكملة : وهي الزاء مثر الراء ا والزّا ابلقصـــــــــــــر ا والزاي بتصـــــــــــــريح الياء ا 3)

 ابلتنوين.
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 ( يف القاموس : كالتَـوِّ.4)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.5)
 .«زوّ »( ديوانه والتكملة والثاين من شواهد القاموس. وجزء من صدر الثاين يف معجم البلدان 6)
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 ونقَل شْيُخنا عن المقدسّي : وال َجبٌَل بالِعراِق.

ه على ُت : وفي ِعباَرتِه إْجحاٌف ُمضرُّ كما َستَْعرفُه. وقد َسبََق المصنَِّف بهذه التَّْخِطئة اإلماُم أبو زكريَّا التَّْبِريِزي ، * قُلْ  فإنَّه وجَد بخّطِ

حاحِ ما نَّصه : ليَس بالِعراِق َجبٌَل اْسُمه  ، ولعلَّه َسِمَع في ِشْعِر البُْحتُري : َزوٌّ  هاِمِش الّصِ

وِّ  باَلً وال جَ  وَّ  ، فظنَّ أنَّ  كالزَّ َجبٌَل ؛ هذا نَّصه وهو َغْيُر واِرٍد على الجوهِرّي إذ لم يَثْبَت عن الجوهِرّي أنَّ هذا الحْرَف أََخَذه ِمن ِشْعر  الزَّ

ل ذلَك البُْحتُري ، ولو سلَّمنا أنَّه وجد في َكالِمه فهو َمْسبوٌق بذِلَك ، وهذا مع تقدُِّم البُْحتُري وحْفِظه و ِصيانَتِه فيَما يَْنقلُه ِمَن األْلفاِظ ، فتأَمَّ

 وأَْنِصف.

 : د بالَمْغرِب. َزواَوةُ و

، بل  َزواَوةُ  ال يُْعَرُف أنَّها بَْقلٌَد ، وليَس في بِالِد الَمْغرِب بَلٌَد يقاُل له َزواَوةَ  َجبٌَل ، فإنَّ  َزّواً  قال شْيُخنا : هذا أََشدُّ َغلَطاً ِمن الجوهِرّيِ في أنَّ 

اي كما َدلَّ عليه إْطالقُه ، وبَكْسِرها أَْيضاً كما َضبَطَ  ه غيُر واِحٍد ، ونقلَهُ في كفايَِة هي قَبيلَةٌ ِمن قَبائِِل البَْربَِر َمْشهوَرةٌ ، تقاُل بفتْحِ الزَّ

 للَحْضرمي ، وَوسَّع عليه الَكالَم ابُن َخْلدون في تاِريِخه الَكبيِر ، ففي َكالِمه َغلٌَط ِمن َوْجَهْين ، انتََهى. الُمْحتاج

ا كون ه قَبائِل بَْربَر  َزواَوةَ  * قُْلُت : أمَّ َذَكَر السَّخاِوي في ، و (1)قَبيلَة ِمَن البَْربَِر فَمْعروٌف ال َكالَم فيه ، َذَكَره ياقوُت في كتابِِه عْنَد عّدِ

َواوي تاِريِخه في تَْرَجَمِة المشدالي واِويوقَبيلَةٌ ِمن البَْربَِر ، فلذا يقاُل له : المشدالي  َزواَوةُ و،  َزواَوة ما نَّصه : ومشدالَةُ قَبِيلَةٌ ِمن الزَّ ،  الزَّ

واِوي دي البَْغداِدي في تَْرجمِة ابن معطىوهو ِمن أَْهل بجايَةَ. وِمثْلُه في حاِشيَِة الكعبية لعْبِد القاِدِر أفَنْ  الَحنَفي صاِحِب األْلِفيَّة في النَّْحو  الزَّ

ذلَك ه ، وقد َمرَّ قَبِيلَة ِمن البَْربِر في أَْطراِف بجايَةَ ، إالَّ أنَّ ياقوتاً َذَكَر أنَّه يَْنسُب كّل َمْوِضع إلى القَبِيلَِة التي نََزلَتْ  َزواَوةَ  أنَّه َمْنسوٌب إلى

يِت األماكِ  ُن بهم ، فقال في نفوسة كثيراً ِمثْل نفوسة وضريسة وِمْكناَسة وكزولة ومزانة ومطماتة ، فكلُّ هؤالء قَبائُِل ِمن البَْربَِر إالَّ أنّها ُسّمِ

ا َكْسر الزاي ِمنِجباٌل بالَمْغرِب ، وفيَما َعَداها بَلٌَد بالَمْغرِب ، فإذا عرْفَت ذلك َظَهَر لَك تَْوِجيه َكالم المصنِّ   زواَوةَ  ِف وأنَّه ال َغلََط فيه ، وأَمَّ

اغاني َذَكَر في التْكِملَِة ما نَّصه :  خين ، والَمْعروُف الفَتْح. ثم َرأَْيُت الصَّ  بُلَْيَدةٌ بيَن أْفريِقيَةَ والَمْغرِب. َزواَوةُ وفِمْن َغرائِِب الُمَؤّرِ

َويَّةٌ و . ْبٍس ، كُسَميَّة : ع ببِالِد عَ  الزُّ اغانيُّ  ؛ نقلَهُ الصَّ

اِء وقد تقدََّم.  ويقاُل : هو بالرَّ

ُجل : إذا أَْزَوىو اغانيُّ عن ابِن األعرابّيِ. جاَء وَمعَهُ آَخرُ  الرَّ  ؛ نقلَهُ األزهِريُّ والصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الجْلَدةُ في النَّاِر : أَي اْجتََمعَْت وتَقَبََّضْت. اْنَزوتِ 

 ما بيَن َعْينَْيه : اْجتََمَع وتَقَبََّض ؛ قاَل األْعشى : اْنَزَوىو

َزَو   ـــــح ك مـــــــا انـ يـــــــح ـــــَ نـ ـــــح يـ ـــــَا عـــــَ رُت مـــــــا ب َبســـــــــــــــــــِ ـــــح نـ ـــــَ  فـــــال يـ

ُم و     ك راغــــــــــــــِ فــــــــــــــُ ــــــــــــــح ين إال  وأَنـ قــــــــــــــَ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ (2)ال تـ
 

  
 ْوا وتََضاّموا.القَْوُم بعُضهم إلى بعٍض : تَدانَ  اْنَزَوىو

ِويُّ ، كعُتِّيٍ. َزَوىو  عنه كذا : أَي َصَرفَهُ عنه وَعَدلَه ؛ وَمْصَدُرهُ الزُّ

َوىو  ، كُهَدى : الّطيوُر ؛ عن اللْيِث. الزُّ

َر الَكالَم  (3)، وهو َطْيُر الماِء  َزوٍّ  قاَل األْزهِريُّ : كأنَّها َجْمعُ   : َهيَّأَهُ في نَْفِسه. َزَواهُ ووَزوَّ

 ، كعاُلنِيٍَة : قصيٌر غِليٌظ. ُزواِزيَة ورُجلٌ 

 .ُمَزّوىً  فهو مربٌَّع كالبَْيِت والدَّاِر واألرِض والبِساِط له ُحدوٌد أَْربَعَة ، فإذا نَقََصْت منها ناِحيَةٌ فهو أْزَورُ  (4)ٍء تمام وقاَل أبو الَهْيثم : كلُّ شي

 الَمنِيَّة ما يحدُث ِمن َهالِك الَمنِيَّة. َزوُّ  ونقَل الجوهِريُّ عن األَْصمعّي :

__________________ 
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وعل  هامش القاموس : ويف الشرح : زواوة قبيلة لي املكان الذي حلت  ( وترجم ايقوت أيضاً لزواوة وقيدها ابلفتح بليد با إفريقيا واملغرب.1)
 فيه ابسم القبيلة ا ه ملخصاً.

 والصحاح. 34/  3كرواية اللسان والتهذيب واملقايي  « من با عينيك»برواية :  178( ديوانه ط بريوت ص 2)
ومل أجد  «.والوز  : الطيور. قلت : كبنه مجض وزِّ وهو طري املاء»( كذا وردت العبارة ابألصــــــــــــــر نقاًل عن األزهري ا ونص عبارة التهذيب : 3)

 أحداً من األئمة ذكر الزو  هبذا املعىن.
 والتهذيب : لم. ( يف اللِّسان4)
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وُّ  وفي الُمْحَكم :  : الَهالُك. الزَّ

 المنيَِّة أَْحداثُها ؛ عن ثَْعلَب. َزوُّ و

 قال ابُن ِسيَده : هكذا َعبَّر بالواِحِد عن الَجْمع.

وُّ  قاَل الجوهِريُّ : ويقالُ  َر وُحمَّ  الزَّ  ياِديُّ :؛ قاَل الشاِعُر اإل ُزيَّ والقََدُر ، يقاُل : قُِضي علينا وقُّدِ

َة كـــــــــــعـــــــــــٍب مث عـــــــــــي  بـــــــــــه   مـــــــــــن ابـــــــــــِن مـــــــــــامـــــــــــَ

دا     ـــــــــــــــــَ ر ٌة وق ِة إال  حـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــي ن
َ

(1)َزو  املـــــــــــــــــ
 

  
 الحواِدِث ، قاَل : وَرواهُ األَْصمعّي : َزْوء بالَهْمزةِ. َزوُّ  وفي التْهِذيِب : ويُْرَوى

 * قُْلُت : وقد تقدََّم ذلك للمصنِِّف في الَهْمزةِ.

 الدَّْهُر بفالٍن اْنقَلََب به. زاءَ  وقاَل أَبو َعْمرٍو :

 قاَل أَبو َعْمرو : فرحت بهذه الَكِلَمِة.

وِّ  فِْعٌل ِمن َزاءَ  قاَل األْزهِريُّ : ْوع  الزَّ  راَع. (2)، كما يقاُل ِمن الرَّ

ى اِويَةِ  والُمَسمَّ  الَمْصلوب وغيُرُهنَّ ، والنِّْسبَةُ إلى الُكلِّ  َزاِويَةُ وغازى ،  َزاِويَةُ والبقلى ،  َزاِويَةُ ورزين ،  كَزاويَةِ  عدَّةُ قُرًى بِمْصَر : بالزَّ

اِويُّ  ، وقد يقاُل : َزواِويٌّ   وهو قليٌل. الزَّ

يُّ  ي : [زيا] . ِزْويٌ  واللِّباُس ، وأَْصلُه ، بالكْسِر : الَهْيئَةُ  الّزِ  ؛ قالَهُ الجوهِريُّ

اُء : يُّ  وقال الفرَّ ً وْنظُر ؛ وقُِرَئ : ُهم أَْحَسُن أَثاثاً الَهْيئةُ والمَ  الّزِ اي ؛ ( 3)ِزيّا اِء والزَّ  .أَْزياءٌ  ج ، بالرَّ

ُجلُ  *تََزيَّى وقاَل اللْيُث :  َحَسٍن ؛ ومنه قْوُل المتنبّيِ : بِِزّيِ  الرَّ

ه و  لـــــــــــــــِ َو  غـــــــــــــــرُي َأهـــــــــــــــح َزىي  ابهلـــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــد يــــــــــــــــَ

هو     مـــــــُ ـــــِ ـــــالئ نح ال ي ُب اإلنحســـــــــــــــــــــان مـــــَ حـــــــِ َتصـــــــــــــــــــح  َيســـــــــــــــــــح

  
قاَل : ألنَّه َجَرى  ؟َت عليهاْعتََرَض تلميذُه ابُن جنِّي عليه وقاَل له : هل تَْعِرفه في ِشْعٍر أَو كتاٍب في اللُّغَِة ؛ فقاَل : ال ، فقاَل : كيَف أَْقَدمْ وقد 

 عليه االْستِعماُل ، فقاَل :

ى أََرى الصَّوابَ   لي األْرُض ؛ وقْوُل األْعشى : زويَتْ  ِمن يَتََزوَّ

حاِجمُ  َزَو 
َ
نَـيحه علي  امل  بَا َعيـح

 .تََزيَّى إلى هذا َذَهبت. فقاَل المتنبّيِ : لم يَِرد في االْستِْعماِل إالَّ 

 هكذا نقلَهُ شْيُخنا.

ِمها بالسكوِن وأُْدِغَمْت. يَتََزْويا وفي الُمْحَكم : َجعَلَهُ ابُن جنِّي ِمن َزَوى وأَْصلُه  ، فقُِلبَِت الواُو ياًء لتقّدِ

 ِزنَة تَِحيَّة كما هو نَصُّ اللْيِث. تَِزيَّةً  ، هكذا في النسخِ والصَّوابُ  َزيَّْيتُه تَْزيِيَةً و

اُء : يقولوَن :  الجاِريَةَ أَي َهيَّأْتها وَزيَّْنتها. َزيَّْيتُ  وقاَل الفرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كُسَميَّة : تَْصِغيُر الزاي. ُزيَيَّةُ 

.، بالك ِزي ِزيو  ْسِر : ِحَكايَةُ َصْوِت الجّنِ

ب واالْنَكاِر زاي ، هكذا يَْستَْعملُونَه وال أْدِري ما أَْصله. ِة عْنَد التَّعجُّ  وِمن قْوِل العامَّ
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ْهوُ و : [زهو] حاحِ ، وفي بعِض النسخِ لعَْينَْيك.الشي ُزِهيَ  يقاُل : : الَمْنَظُر الَحَسُن. الزَّ  ُء بعَْينَْيك ، كما في الّصِ

ْهوُ و . النَّباُت النَّاِضرُ  : الزَّ  ؛ نَقَلَهُ ابُن ِسيَده ، أَي الطَِّريُّ

ْهوُ و  ؛ عن اللْيِث. نَْوُر النَّْبتِ  : الزَّ

ُهوِّ  بأْن يَْحَمرَّ أَو يَْصفَرَّ ؛ َزهُره وإْشَراقُهو هاءِ و ّوِ ،، كعُلُ  كالزُّ . الزَّ  ، كَسحاٍب كما يَْقتَِضيه إْطالقه ، وُوِجَد في بعِض النسخِ بالضّمِ

ْهوُ و  الباِطُل. : الزَّ

 الَكِذُب. أَْيضاً :و

 قال الجوهِريُّ : حَكاهُ بعُضهم ؛ وأَْنَشَد البِن أَْحمر :

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب والصحاح.1)
 ي زاي.( يف التهذيب : الزو 2)
 «.َورِْءايً » والقراءة املشهورة : 74( سورة مرمي ا اآية 3)
(*)  .  كذا ا وابلقاموس : ثـََزاي 
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ان و  ربِّ و مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــَُ ن  َزهــــــــــــــــــح ولــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــُ  ال تـــــــــــــــــــَ

ربحُ     ـــــــــكـــــــــِ وًا وال ال ب د َزهـــــــــح يـــــــــح ُِ  الشـــــــــــــــــــــــ  رتح (1)مل يـــــــــَ
 

  
 .وال العََورُ  وفي ديواِن ابِن أَْحمر :

 : اْستََخفَّه وتَهاَوَن به ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ لعَُمر بِن أَبي ربيعَةَ : اْزَدهاهُ و َزهاهُ َزْهواً  ؛ وقد كاالْزِدهاءِ  ، أَي التَّهاُوُن ؛ االْستِْخفافُ  أَْيضاً :و

تح  لـــــــــَ بــــــــــَ ُت أَقــــــــــح مـــــــــح لـــــــــ  نـــــــــا وســـــــــــــــــــــــَ فـــــــــح واقــــــــــَ ا تـــــــــَ  فـــــــــلـــــــــمـــــــــ 

عـــــــــا     نـــــــــ  قـــــــــَ ـــــــــَ تـ ـــــــــَ ُن َأنح تـ وٌه َزهـــــــــاهـــــــــا اُ ســـــــــــــــــــــــح (2)وجـــــــــُ
 

  
 بَخِديعٍَة. يُْزَدَهى هم : فالٌن الومنه قْولُ 

يُح النَّباَت ِغبَّ النََّدى. يحُ َزَهْت تَْزهي يقال : َهزَّ الّرِ تْهُ. تَْزَهى . وفي الّصحاح : وُربَّما قالوا : َزَهِب الّرِ  : إذا َهزَّ

نُ  : الّزْهوُ و ٍث ، هكذا هو َمْضبوٌط في النسخِ. البُْسُر الُملَّوِ ن كُمَحّدِ  ، والُملَّوِ

حاِح َكذِلَك ثم أُْصِلح بفتْحِ الواِو ، يقاُل : ْفرة في النَّْخِل فقد َظَهَر فيه وكاَن في الّصِ ْهوُ  إذا َظَهَرْت الُحْمرة والصُّ  .الزَّ

ُهوِّ   ، كعُلُّوِ ، هكذا ُوِجَد بخّطِ األَْزهِرّي في التَّْهِذيب. كالزُّ

حاحِ : وأَْهُل الِحجاِز يقولوَن : َظَهَر فيه ُهوُّ  وفي الّصِ  ؛ وفي بعِض نسِخ الصحاحِ البُْسُر بََدَل النَّْخل. زهواً  النَّْخلُ  َزها بالضّمِ ، وقد الزُّ

ْهوُ  ، واالسمُ  يَْزُهو زهواً  النَّْخلُ  َزَها وفي الِمْصباح : ْفَرةُ في ثََمِرِه. الزَّ  ، بالضّمِ ، َظَهَرِت الُحْمَرةُ والصُّ

ى ْفَرةِ. زهواً  وقاَل أَبو حاتٍِم : وإنَّما يسمَّ ْهوُ و إذا خلَص لَْوُن البُْسَرةِ في الُحْمَرةِ أَو الصُّ ْلُم ؛ وأَْنَشَد  والفَْخرُ  والعََظَمةُ  الِكْبُر والتِّيهُ  : الزَّ والظُّ

 جوهِريُّ ألبي الُمثَلّم الُهَذلّي :ال

و  ـــــــــــــُ ل
ُ

ِو املـــــــــــــ ريح َزهـــــــــــــح ىَت مـــــــــــــا َأشـــــــــــــــــــــــــــبح غـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

     ِ يــــــــــ  طــــــــــًا عــــــــــلــــــــــ  حــــــــــُ َك َرهــــــــــح لــــــــــح عــــــــــَ (3)ِ  َأجــــــــــح
 

  
ُجُل ، ُزِهيَ  قدو  : أَي تََكبََّر. َمْزُهوٌّ  ، فهو كعُنِيِ  الرَّ

ُجُل وُعنَِي باألَْمِر  ُزِهيَ  الَمْفعول به وإن كاَن بمْعنَى الفاِعِل ِمثْل قَْولهم : قاَل الجوهِريُّ : وللعََرِب أَْحَرٌف ال يَتَكلَُّموَن بها إالَّ على َسبِيلِ  الرَّ

تَأُْمُر في لُه ، ألنََّك إذا أََمْرَت منه فإنَّما ونُتَِجِت الناقَةُ وأَْشباهها ، فإذا أََمْرَت منه قُْلَت : لتُْزهَ يا َرُجُل ، وَكذِلَك األَْمر ِمن كّلِ فِْعل لم يَُسمَّ فاعِ 

َزها »فيه لُغَةٌ أُْخَرى َحَكاها ابُن ُدَرْيٍد : و التَّْحِصيل َغْير الذي تُخاِطبُه أَْن يُوقَِع به ، وأَْمُر الغاِئِب ال يكوُن إالَّ بالالِم كقَْوِلَك ليَقُْم َزْيد ؛ قاَل :

ُب منه. ُزِهيَ  ، ولَيَس هذا ِمن أَْزهاهُ  ؛ ومنه قَْولُهم : ما قَِليلَةٌ  ، أَي تََكبََّر ، وهي كَدعا ، يَْزُهو َزْهواً   ألنَّ ما لم يَُسمَّ فاِعلُه ال يُتَعَجَّ

ُجلُ  ُزِهيَ  قاَل : وقُْلُت ألْعرابّيِ ِمن بَني ُسلَْيم ما َمْعنى  ؟إذا اْفتََخرَ  َزها ، قُْلُت : أَتَقولُ  (4)قاَل : أُْعِجَب به  ؟الرَّ

ا نحُن   فال نتكلَُّم به.قاَل : أَمَّ

 : إذا تََكبََّر. أَْزَهىو

 : َحَملَهُ واْستََخفَّ به. الِكْبرُ  َزهاءُ و

مِّ  ُزهاءُ  قْولُهم :و واُب قَْدُرها وَحْزُرها ، كما هو نَصُّ الُمْحَكم. قَْدُره وَحْزُره : أَي ِمائٍة ، بالضَّ  ، كذا في النُّسخِ والصَّ

 م.، أَي كم حزُرهُ  ُزهاُؤهم ويقاُل : كم

 وفي الِمْصباح : أَي كم قَْدُرهم.

 على ِمائٍة ليَس بعَربّيٍ. ُزهاءٌ  وقْوُل النَّاِس : ُهم

 ، كأْزَهى واْكتََهَل ؛ َطالَ  ، وكذا النَّباُت : النَّْخلُ  َزهاو

__________________ 
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والتكملة كرواية اللســــــــــان وفيها : ما « زهو»ويف التهذيب :  «وال العور زهواً ما ختربين»( الصــــــــــحاح هبذه الرواية ا ويف اللســــــــــان والتهذيب : 1)
 «.وال الكرب زهواً ما ختربين وفيها : 30/  3لربين. واملقايي  

 ( اللسان والصحاح. قا  ابن بري ويرو  :2)
 ملا تنازعنا ا ديث وأشرقتو 

 .29/  3ن والتهذيب والصحاح واملقايي  واملثبت كرواية اللسا« زهو الرجا »برواية :  306/  1( شرح أشعار اهلذليا 3)
 ( يف الصحاح : أُعجب بنفسه.4)
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حاِح.  لَُغٌة َحَكاها أَبو زيحٍد ومل يـَعحرِفحها اأَلصحمعّي ا كما يف الصِّ
 إذا احَمرَّ واْصفَرَّ ، كما في الِمْصباحِ. أَْزَهىوالنَّْخُل إذا نَبََت ثََمُرهُ ،  َزها ومنهم َمْن يقوُل :

. وفي ِروايَِة ابِن ُعَمر : حتى ؟َزْهُوه ، قيَل ألنٍَس : ما« يَْزُهو نََهى عن بَْيعِ الثََّمِر حتى»يِث : في الحدِ و  .( 1)تُْزِهيَ  قاَل : أن يَْحَمرَّ أَو يَْصفَرَّ

 .يَْزُهو للنَّْخِل ، وال يقالُ  ( 1)تزهى وقاَل أَبو الخطَّاب : ال يقاُل إالَّ 

 .أَْزَهى َظَهَرْت فيه الُحْمَرةُ قيلَ وقاَل األْصمعيُّ : إذا 

 .يُْزِهي في النَّْخِل َخَطأ إنَّما هو يَْزُهو وقاَل اللْيُث :

َن ، َزهاو َهى البُْسُر : تَلَوَّ  وَشقََّح وأَْشقََح وَشقََّح وأَْفَضَح ال َغْير ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. َزهَّى تَْزِهيةً و ( 2)كازَّ

. : واً يَْزُهو َزهْ  الغاُلمُ  َزهاو  َشبَّ

 وَدنا ِوالُدها ، نقلَهُ الجوهِريُّ وابُن ِسيَده. أَْضَرَعتْ  إذا تَْزُهو َزْهواً  الشَّاةُ  َزَهتِ  وقاَل أَبو زْيٍد :

 ساَرْت بَْعَد الِوْرِد لَْيلَة أَو ليلتيِن. : َزْهواً  اإِلبِلُ  َزَهتِ و

حاحِ : لَْيلَة أَو أَْكثَر ؛ َحَكاه أَبو ُعبيدٍ   .وفي الّصِ

 .َزَهْت تَْزُهو َزْهواً  وفي الُمْحَكم : إذا َوَرَدِت اإِلبُِل ثم ساَرْت بَْعد الِوْرِد لَْيلة أَو أَْكثََر ولم تَْرَع َحْول الماِء قيلَ 

 يتعدَّى وال يتعدَّى. أَنا َزَهْوتُهاو

تْ  اإِلبِلُ  َزَهتِ  قيَل :و  وال تَْرَعى َحْول الماِء. في َطلَِب الَمْرعى بَْعَد أن َشِربَتْ  لُمْحَكم ؛؛ كذا في النسخِ والصَّواُب َمدَّْت ، كما نَصُّ ا َمرَّ

راجَ  َزهاو  أَضاَءهُ. : يَْزُهوهُ َزْهواً  الّسِ

 ، أَي أَشاَر. بالسَّيِف : لََمَع به َزهاو

 به. بالعَصا : َضَربَ  َزهاو

ً  َزهاو  وإِيناقُها. وُزْخُرفِها الدُّنيا ، َكُهًدى : ِزينَتُها ُزهاو ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. َحَزَرهُ  : يَْزهاهُ  مثالً  بمائِِة َرْطلٍ  فالنا

 َذُوو كبٍر ؛ عن اللّْحيانّي. : اْنَزْهُوونَ  ؛ وِرجالٌ  ُمتََكبِّرٌ  : أَي ، كِقْنَدأوٍ  اْنَزْهوٌ  رُجلٌ و

 قال شْيُخنا : نونُه زائَِدةٌ كالَهْمزةِ.

 قَْحل ِمن قَحل.قيَل : وال نَِظيَر له إال انْ 

 َكُهًدى : ع بالِحجاِز. ، ُزهاو

 وقاَل نَْصر : بَلٌَد بالِحجاِز.

. : موالةُ أَْحمَد بِن بدٍر َحدَّثَتْ  َزْهَوةُ و  عن أَبي الغنائِِم النرسي ، نقلَهُ الذهبيُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ُمْعَجٌب بنَْفِسه. َمْزُهوٌّ  رُجلٌ 

 وَر والُحُموَل : كأَنَّه يَْرفَعُها.القُبُ  يَْزهى والسَّرابُ 

 الريُح : َهبَّْت ؛ قاَل عبيد : َزَهتِ و
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تح وَ  زوِر إذا َزهــــــــــــــَ م أَيحســــــــــــــــــــــــــــاُر اجلــــــــــــــَ عــــــــــــــح نــــــــــــــِ  لــــــــــــــَ

اَن     ريح ف اجلـــــــــــــِ ـــــــــــــَ بحل ـــــــــــــاِء ومـــــــــــــَ ت ـــــــــــــُح الشـــــــــــــــــــــــــــِّ (3)رِي
 

  
 األْمواُج السَّفَينَةَ : َرفَعَتْها. َزَهتِ و

 بفالٍن كاْزَدهاهُ. اْزَدَهىو

 النَّْبُت : نَبَتْت ثََمَرتُه ؛ وقيَل : َطاَل. َزهاو

 الطَّلُّ النَّْوَر : زاَدهُ الحسن في الَمْنَظِر. َزهاو

يت ؛ وهي زاِهيَةٌ  وإبل ّكِ واِهي : إذا كانْت ال تَْرَعى الَحْمَض ؛ حَكاهُ ابُن الّسِ  .الزَّ

 وزاِهي اللَّْون : ُمْشرقُه.

ْهَوةُ و  َن.: بريُق أَّيِ لَْوٍن كا الزَّ

 ِمائٍة ، بالكْسِر ، لُغَةٌ في الضّمِ ، عن الفاَراِبي كما في الِمْصباحِ. ِزهاءُ  وُهم

 ِء ، كغُراٍب : شْخُصهُ.الشي ُزهاءُ و

__________________ 
 ( يف التهذيب : حىت يُزه .1)
 ومثله يف التكملة.« كَبزحَه »( يف التهذيب 2)
 والصحاح.« و لف اجلريان»اللسان وفيه : و  149( ديوان عبيد بن األبرص ط بريوت ص 3)
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هاءُ و يَْعَجُب الناُس من زيِِّهْم فقد أََظلَِّت  ُزهاءٍ  إذا َسِمْعتُم بناٍس يَأْتُون ِمن قِبَِل الَمْشِرِق أُولي»الحِديُث : ومنه أَْيضاً : العََدُد الكثيُر ؛  الزُّ

 أَي أُولي عدٍد كثيٍر ؛ وقاَل الشاِعُر : ، «الساَعةُ 

بــــــــــة  عــــــــــح َت جــــــــــَ قــــــــــح لــــــــــ  ريــــــــــقــــــــــًا وعــــــــــَ َت إبــــــــــح دح لــــــــــ  قــــــــــَ ــــــــــَ  تـ

ِر     امـــــــــــِ ًا َذا ُزهـــــــــــاِء وحـــــــــــَ يـــــــــــّ َك حـــــــــــَ لـــــــــــِ هـــــــــــح (1)لـــــــــــتــــــــــــُ
 

  
ُح الِمْرَوَحة  َزهاو َكها. َزهَّاهاوالُمَرّوِ  : َحرَّ

ْرُع : َزَكا ونََما. َزهاو  الزَّ

 املهملة مع الواو والياء فصل السني
 : وهكذا هو في سائِِر النُّسِخ والَكِلَمةُ واِويَّةٌ يائِيَّةٌ كما ستَِقُف عليه. [سأو]

 ؛ عن أَبي عبيٍد. : الَوَطنُ  السَّأْوُ 

 والنِّزاعِ ؛ عن الَخِليِل. بُْعُد الَهمِّ  أَْيضاً :و

ة : َسأْوٍ  تقوُل : إنََّك لذُو مَّ  ، أَي بَِعيُد الَهّمِ ؛ قاَل ذو الرُّ

ين مــــــــــــن هــــــــــــَ  ــــــــــــ  َرٌف كــــــــــــبَن طــــــــــــ  رحقــــــــــــاَء مــــــــــــُ  َو  خــــــــــــَ

وم     يــــــــُ هــــــــح بحو مــــــــَ يــــــــُد الســــــــــــــــــــــ  عــــــــِ رِّ بــــــــَ ي اأَل ــــــــَ (2)َدامــــــــِ
 

  
ه الذي تُناِزُعه نَْفُسه إليه.  يَْعني ُهمَّ

حاح. ْين ِمن الشَّأِْو وهو الغايَةُ ؛ ُكلُّ ذِلَك في الّصِ  ويُْروى هذا البَْيُت بالّشِ

حاحِ. ( 3)النِّيَّةُ والظنَّةُ   :السَّأْوُ و  ، هكذا في النُّسخِ والصَّواُب والِطيَّةُ ، بالطاِء الُمْهَملِة والياِء كما هو نَصُّ الّصِ

،  َسأَْوتُه ُسْؤته أَي هو َمْقلوٌب منه ، َحَكاه ِسْيبََوْيه. يقاُل : َسآةً  كَرماهُ  َسآهُ و، هكذا في سائِِر النسخ وهو َغلٌَط ، والصَّواُب :  ساَءةً  ( 4)ساَءهُ و

حاحِ ؛ وأَْنَشَد ِسْيبََوْيه لكعِب بِن ماِلٍك :كم  ا في الّصِ

ذهــــــــــا  ة مــــــــــا ســــــــــــــــــــــــَ ظــــــــــَ َريــــــــــح ــــــــــُ تح قـ يــــــــــَ قــــــــــِ ــــــــــَ ــــــــــقــــــــــد ل  ل

ــــــــــــــــــــــرو     ي ــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــا ُذ يف َذل ــــــــــــــــــــــدارِه ر  ب  حــــــــــــــــــــــَ

  
 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. َعدا ، كَرَمى : إذا َسأَىو

ً و َسأْواً  والِجْلدَ  الثَّوبَ  َسأَىو . إليه َمدَّهُ  : إذا ِسأْيا  فاْنَشقَّ

ل.  وفي الُمْحَكم : حتى اْنَشقَّ ، واْقتََصَر في الَمصاِدِر على األوَّ

ً ووَذَكَر الَمْصَدر الثَّاني في التَّْهذيِب فقاَل :   .َسأَْيته َسأْيا

 ؛ نقلَهُ األزهريُّ : وكأَنَّه لُغَةٌ في َسعَى بالعَْيِن. أَْفَسدَ  : َسأْواً  بَْينهم َسأَىو

ه : أسا بَْينُهْم أَسواً إذا أَْصلََح ؛ وقد تقدََّم.  ويقاُل في ِضّدِ

يَِة بالياءِ  َسأَةُ و عن ابِن  ه واألْزهرّيِ ، والفَتْحُ ، وهو َطَرفُها الَمْعطوُف الُمعَْقَرُب ؛ فالضمُّ والَكْسر عن ابِن ِسيدَ  القَْوِس ، َمثَلَّثَة : لُغاٌت في الّسِ

 في ُمثَلثَّاتِِه. ماِلكٍ 

اج يَْهمُز ِسئَة القَْوس وقد تقدََّم ذلَك.  وكاَن العجَّ

اغانيُّ عن بعِض البَْصريِّين. َسأَةً  القَْوَس : َعِمْلُت لها أَْسأَْيتُ و  ، وتَْرُك َهْمزها أْعلَى ، كذا في الُمْحَكم. ونَقَلَها الصَّ

ا يُ   ْستدرُك عليه.وممَّ

 : داٌء في َطَرِف ِخْلِف الناقَِة. السَّأْيُ 
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 .، َكمْسعاٍة ، لُغَةٌ في الَمساَءةِ َمْقلوٌب منه ، والَجْمُع المَسائِي ؛ ومنه قَْولُهم أْكَرهُ مَسائِيَك ؛ َحَكاهُ ِسْيبََوْيه الَمْسآةُ و

ْين لُغَةٌ فيه كما َسيَ  السَّأْوُ و  أْتي.: بَعَُر الناقَِة ، والّشِ

ً  العَُدوَّ  َسبَى ي : [سبي]  ، وهو ِمن باِب َرَمى. أََسَرهُ  ، بالكْسِر : ِسباءً و ، بالفتْحِ ، َسْبيا

 ِر وغيِرهما أَْيضاً.قاَل شْيُخنا : وهو َصِريٌح في أنَّه خاصٌّ بأَْسر العَُدّوِ فال يُْستَْعمل في غيِرِه ، وهو الُمْستفاُد ِمن الِمْصبَاحِ والمختا

 العَُدوَّ وغيَرهُ يَْقتِضي أنَّه عامٌّ. َسبَى ُت : ولكنَّ ِسياَق ابِن ِسيَده :قُلْ 

__________________ 
 .«زهاء وجامر»( اللسان وفيه : 1)
 وعجزه يف التهذيب. 124/  3واللسان والصحاح واملقايي   569( ديوانه ص 2)
 ( يف القاموس : والِطي ُة.3)
 سذًة.( يف القاموس : وسذُه 4)
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ً  َسبِيٌّ  وهي ، على فَِعيٍل ، َسِبيٌّ  فهو ، نقلَهُ الجوهِريُّ وصاِحُب الِمْصباحِ ؛ كاْستَبَاهُ   ، أَي أُْنثاهُ بِالهاٍء ، هكذا هو في الُمْحَكم. أَْيضا

 ا.، كعَِطيٍّة وَعطاي َسبايا ج .َمْسبِيَّةٌ و َسبِيةٌ  ، وجاِريَةٌ  َمْسبيٌّ و َسبِيٌّ  وفي الِمْصباحِ غالمٌ 

ً  الَخْمرَ  َسبَىو  ال َغْير. ِسباءً  حيُث قالَ  وَوِهَم الجوهِريُّ  ، كما في الُمْحَكم والتَّْهِذيِب ؛ ِسباءً و َسْبيا

ِحيحِ   كالمصنف. قاَل شْيُخنا وِمثْلَه ال يقاُل له َوهم إذ ال َغلََط فيه ، وإنَّما يكوُن قُصوراً بالنِّْسبَِة لَمْن يَْلتزُم َغْيَر الصَّ

 ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيٍب : ها ِمن بَلٍَد إلى بَلَدٍ َحَملَ 

جــــــــــا  ــــــــــتــــــــــِّ هــــــــــا ال تــــــــــح ــــــــــَ بـ  فــــــــــمــــــــــا إنح َرحــــــــــيــــــــــٌ  ســــــــــــــــــــــــَ

َدرح     ــــــــــــــــــواِدي جــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــاٍت ف نح أذحرِع (1)ُرمــــــــــــــــــِ
 

  
 ، كغَنِيٍَّة. َسبِيَّةٌ  ( 2)هيو

ا إذا اْشتَراها ليَْشر بَها فبالَهْمِز يقاُل : َسبَأَها فهي َسبِيئَةٌ ، وقد تقدََّم ذلَك في   الَهْمز ؛ ويفسر قَْوَل أَبي ذَُؤْيب :وأَمَّ

 (3)فما الر اُح راُح الش اِم جاَءتح َسِبي ة 
اَء ، اللُهّم إالَّ أن يَُخفََّف.  بالَوْجَهْين ، فإنََّك إْن ال تَْهمز كاَن المْعنى فيه الَجْلَب َوإْن َهَمْزَت كاَن الشّرِ

ً  َسبَىو ً  هللاُ فالنا بَه : إذا يَْسبِيه َسْبيا يت. َغرَّ ّكِ  ؛ عن ابِن الّسِ

 هللاُ. َسبَاهُ  يقاُل : ما لَهُ 

بَه حاحِ : أَي َغرَّ ً  الماءَ  َسبَىو ؛ كما يقاُل لَعَنَهُ هللاُ. وأَْبعََده وفي الّصِ  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. َحفََر حتى أَْدَرَكهُ  : َسْبيا

 ، ُوِصَف بالَمْصَدِر. َسْبيٌ  يقاُل قْومٌ  .يُْسبَى ما ، بالفتْح : السَّْبيُ و

 ، كعُتِّيٍ ؛ قاَل الشَّاِعُر : ُسبِيٌّ  ج قاَل األْصمعيُّ ال يقاُل للقَْوِم إالَّ َكذلَك ؛

يِّ و  يب  مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــرِّ حـــــــــــــــــَ بحان الســـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ  أَف

ا و     روشـــــــــــــــــــــــــــــَ رًا وكـــــــــــــــُ راكـــــــــــــــِ نـــــــــــــــا كـــــــــــــــَ مـــــــــــــــح (4)أَقـــــــــــــــَ
 

  
ا النِّساءُ  : السَّْبيُ و  فيُْملَْكَن. يُْسبَْينَ  ألنَُّهنَّ  القُلُوَب ، أَو يَْسبِينَ  ألنَُّهنَّ  ُكلُُّهنَّ ، عن ابن األْعرابّيِ إمَّ

جالِ  قاَل :  ؛ كذا في الُمْحَكِم. وال يقاُل ذلَك للّرِ

حاحِ. الَمِشيمةُ التي تَْخُرُج مع الَولَدِ  ، بالمّدِ : السَّابِياءُ و  ؛ كما في الّصِ

 ؛ كما في التَّْهِذيِب والُمْحَكم. لَْيَدةٌ َرقِيقةٌ على أَْنِفِه إن لم تُْكَشْف عند الِوالَدةِ ماتَ جُ  هي أَو

 الماُل الَكثيُر. السَّابياءُ  ِمن المجاِز :و

ى بما يكوُن منه.نَْفُسه ، ألنَّ الشي النِّتاجُ  قيَل :و  َء قد يَُسمَّ

ْزِق »الحِديُث : ومنه ؛  اإِلبُِل للنِّتاجِ  قيَل :و  .«السَّابِياء في التِّجاَرةِ والجزُء الباقي في (5)تْسعَةُ أَْعشاِر الّرِ

 قاَل ابُن األثيِر : يُريُد به النِّتاَج في المواِشي وكثَْرتَها.

 ، وهي في األَْصُل الِجْلَدةُ التي يَْخُرُج فيها الَولَُد. السَّوابِي ، أَي َمواِشَي كثيَرةً ، والَجْمعُ  َسابِياءُ  يقاُل : إنَّ آلِل فالنٍ 

ل  السَّابِياءُ  وقاَل األْزهريُّ في تَْفسيِر الحديِث : ، هو الماُء الخاِرُج على رأِْس الَولَِد إذا ُوِلَد ؛ وقيَل : َمْعناه النِّتاج ، واألْصُل فيه األوَّ

 والَمْعنى.

 لَما يَْخُرُج ِمن الماِء على رأِْس الَمْولوِد ، انتََهى. َسابِياءُ  يَْرِجُع إلى الثاني قاَل : وقيَل للنِّتاج
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__________________ 
 واللسان ا ونسبه يف التهذيب لألعش .« وما»برواية :  148/  1( ديوان اهلذليا 1)
 .«فهي»( يف القاموس : 2)
 ومتامه : 44/  1اهلذليا ( شرح أشعار 3)
ـــــــــــــة و  ـــــــــــــئ ـــــــــــــي ـــــــــــــراح راح الشــــــــــــــــــــــــــام جـــــــــــــاءت ســــــــــــــــــــــــــب  ال ال

ا     هلــــــــــــــــا غــــــــــــــــايــــــــــــــــة هتــــــــــــــــدي الــــــــــــــــكــــــــــــــــراَم عــــــــــــــــقــــــــــــــــاهبــــــــــــــــُ

  

 ( اللسان.4)
 .«أعشراء الربكة»( يف الصحاح : 5)
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راَعةَ والنِّتاَج.يُ  ، قْبَل أَن يَِليَك ِغْلمةٌ ِمن قَُرْيش السَّابِياءِ وفي حِديِث ُعَمر : قاَل لَظْبياَن : اتَِّخْذ ِمن هذا الَحْرِث و  ريُد الّزِ

 الناقَِة لِرقَّتِه. بَسابِياء ، وهو تُراٌب َرقِيٌق يَُشبَّه تُراُب ِجَحَرةِ اليَْربُوعِ  : السَّابِياءُ و

. الغَنَِم التي َكثَُر نَْسلُها على السَّابِياءُ  تُْطلَقُ و  ؛ نقلَهُ الجْوهِريُّ واألْزهريُّ

ماِء : َطرائِقُها ، الواِحَدةُ  أسابِيُّ و  ؛ عن أبي عبيٍد ؛ قاَل سالَمةُ بُن َجْندل يْذكُر الخْيَل : بِالكْسرِ  إْسباَءةٌ  الّدِ

مـــــــــــــــاِء هبـــــــــــــــا و   الـــــــــــــــعـــــــــــــــاِدايِت َأســـــــــــــــــــــــــــــايب  الـــــــــــــــد 

ـــــــــِب     رحجـــــــــي ـــــــــَ هـــــــــا أَنحصـــــــــــــــــــــــاُب تـ ـــــــــاقـــــــــَ ن (1)كـــــــــَبن  َأعـــــــــح
 

  
. كغَنِيٍَّة : َرْملَةٌ بالدَّْهناءِ  السَّبِيَّةُ و  ، نقلَهُ األْزهريُّ

 وقاَل نَْصر : َرْوضةٌ في ِديار تِميٍم بنَْجٍد.

اصُ  : السَّبِيَّةُ و  ِمن البَْحر ؛ قال مزاِحٌم : الدُّرةُ يُْخرُجها الغَوَّ

ًة  يـــــــــ  بـــــــــِ بح َأو ســـــــــــــــــــــــَ جـــــــــِ تـــــــــَ رًا مل حتـــــــــَح َدتح ُحســـــــــــــــــــــــ   بـــــــــَ

َر عـــــنـــــهـــــــا     فـــــــح ز  الـــــقـــــُ ـــــَ ر بـ حـــــح يـــــــُدهـــــــا مـــــن الـــــبـــــَ فـــــِ (2)مـــــُ
 

  
اغاني ، ( 3)كِدْمنٍَة ويُْفتَحُ  ، ِسْبيَةٌ و ْملَةِ  ، وعلى الَكْسر اْقتََصَر الذهبيُّ وغيُرهُ ، والفَتْح َضْبط الصَّ منها أَبو القاِسِم عبُد  من ِضياِعها ؛ ة بالرَّ

ْبيِيَّانِ  وأَبو طاِلبٍ  الخبَّاز نَِزيُل ِمْصَر ، ماَت بَْعد الثَّمانِين وَخْمسمائٍة ؛ الرحمِن بُن محمدٍ  ثانِ  الّسِ ، َرَوى األخيُر عن أَحمَد بِن عبِد  الُمحّدِ

 العَزيِز الَواِسطّي.

 ٍء ؛ قاَل أبو ذَُؤْيب يَِصُف يَراعاً :يقاُل : جاَء السَّْيُل بعُوٍد َسبِي، فكأَنَّه غريٌب.  كغَنِّيٍ : العُوُد يَْحِملُهُ السَّْيُل ِمن بَلٍَد إلى بَلَدٍ  ، السَّبِيُّ و

اه  فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ه نـ ـــــــــــــــــِ ت رَاعـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ يبيف مـــــــــــــــــن يـ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ

وُب     ـــــــــــــــــــُ ٌر ول حـــــــــــــــــــَ ُه صـــــــــــــــــــــــــــــــــُ د  (4)أيتيف مـــــــــــــــــــَ
 

  
 ؛ عن ابِن األعرابّيِ. ويُْقَصرُ  ، كَسحاٍب ، ( 5)كالسَّباءِ 

 ؛ وأَْنَشَد األْزهريُّ للراِعي : من الحيَِّة : جْلُدها الذي تَْسلَُخهُ  السَّبِيُّ و

ه  يــــــــــــــــه كــــــــــــــــبنــــــــــــــــ  لــــــــــــــــَ رحاباًل عــــــــــــــــَ ّرُِر ســــــــــــــــــــــــــــــِ   ــــــــــــــــَُ

هح     قـــــــــُ ـــــــــِ ران ضح شـــــــــــــــــــــــَ طـــــــــ  قـــــــــَ ـــــــــُ الٍ  مل تـ يب  هـــــــــِ (6)ســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَراَد بالشَّرانِِق ما اْنَسلَخ من جْلِدِه.

 وأْنَشَد ابُن ِسيَده لكثيٍِّر :

   بنائُِقهح َسيب  ِهالٍ  مل تـَُفت  
 ، بالفَتْح. َكَسْبيِها

ل.  والذي في التْكِملَِة : َكَسْبئِها ، أَي بالَهْمز ، فتأمَّ

ً  َسبَى : تَسابَْواو . بعُضهم بعضا  ؛ نقلَهُ األْزهِريُّ

ُل َمْن فَعََل  َسبَى ؛ وقد تقدََّم في الَهْمز أنَّه لَقَُب عبِد شْمِس بِن يَْشُجَب بِن يَْعرب بِن قَْحطان ، ألنَّه : َحيٌّ باليََمنِ  َسباو َخْلقاً كثيراً ، وهو أَوَّ

 ذلَك ِمن ولِد قَْحطان. قاَل شْيُخنا : وقضيته أَْن يُْذَكَر في الُمْعتل فقط ُدوَن الَمْهموِز.

 َحيٌّ ِمن اليََمِن يُْجعَُل اْسماً للَحّيِ فيُْصرُف ، واْسماً للقَبِيلِة فال يُْصرف. َسبَا وفي الُمْحَكم :

ي باسم بانِيِه. َسبَا وفي الِمْصباح :  اسُم بلٍد باليََمِن يَُذكَُّر فيُْصرُف ويَُؤنَُّث فيُْمنَُع ، ُسّمِ

قِين. ، أَي : َسبَا وأَياِديَ  َسبَا َذَهبُوا أَْيِدي يقاُل :و  ُمتَفَّرِ
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 أَو لم تُِضْف.قاَل الجوهِريُّ : وُهما اْسماِن ُجِعال واِحداً ِمثْل َمْعِدي َكرَب ، وهو َمْصروٌف ألنَّه ال يَقَُع إالَّ حاالً أََضْفَت إليه 

اغُب  َق أَْهلُه ، ولهذا يقالُ  َسبَا : (7)وقاَل الرَّ  اسُم بَلٍَد تَفَرَّ

__________________ 
 واألساس. 131/  3واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   6ص  ( ديوانه1)
 واللسان والتهذيب والتكملة واألساس. 307( ديوانه ص 2)
َية3)  . ونقر عن ا ازمي سبية بكسر أوله... ( قيدها ايقوت بوزن  َبـح
 واللسان. 92/  1( ديوان اهلذليا 4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وَكسماِء.5)
 رد » واملثبت كرواية التهذيب ا ويف اللســــــــــان منســــــــــوابً لكثري برواية :« مل ختر  شــــــــــرانقه»وفيه :  308ح  ديوان الراعي ط بريوت ص ( مل6)

مل » وفيها :واألساس منسوابً لكثري أيضاً  «مل ختري  شرانقه» والتكملة منسوابً لكثري وفيه : . مل تقطض شرانقه.. ويف رواية : «مل تفت  بنائقه سرابالً 
 «ختر  شرانقه

 ( املفردات مادة سبب : سبب اسم بلد.7)
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كاِن ِمن كرِّ جاِنٍب. َسَبا َذَهُبوا َأايِديَ 
َ
ر هذا امل  ا َأي تـََفر ُقوا تـََفر   َأهح

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الَخْمَر : َكبَاها. اْستَبَى

، وُجِزَم على َمْذَهِب  كالسَّْبي له ، هذه عن اللَّْحيانّي ، قاَل وَمْعناهُ الدُّعاُء أَي ال أُْجعَل ْسبِيَ أُ  له وال أُْسبَ  ويقولوَن : إنَّ اللْيَل َطويٌل وال

 الدُّعاِء.

 : الطَّريقَةُ من الدَِّم. اإلْسبيةُ و

 ، بالكْسر َخْيٌط ِمن الشَّعَر ُمْمتَدٌّ. اإلْسباَءةُ و

 .(1)الطَّريِق : شرُكه  أَسابِيُّ و

 تعالى : لَعَنَه ؛ ومنه قَْوُل امرئ القَْيِس : هللاُ  َسباهُ و

 (2)فقالتح َسَباَ   ُ إن ك فاِضِحي 
 فالٌن لفالٍن تَفَعََّل به كذا ، يَْعني التََّجبَُّب واالْستِمالَةَ. تََسبَّىو

 .َسبَتْهُ  الجاِريةُ قَْلَب الفَتَى : اْستَبَتِ و

 على العََدِد الكثيِر ؛ ومنه قْوُل الشاِعِر : السَّابِياءُ  ويقعُ 

يـــــــــــــــــــاء أَ  ابـــــــــــــــــــِ يِن الســـــــــــــــــــــــــــــــــ  َر َأن  بـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  ملَح تـ

ال    هــــــــــــــ  وا اجلــــــــــــــُ هــــــــــــــُ ــــــــــــــَ نـ وا هنــــــــــــــَح  (3) ؟إذا قــــــــــــــاَرعــــــــــــــُ
  

ر بكثَْرةِ العََدِد.  فُّسِ

 ، بالداِل ؛ قاَل : السََّدى : لُغَةٌ في السَّتاو : [ستو]

هح  تــــــــــــــُ ــــــــــــــَ يـ يــــــــــــــٍح رِدح لــــــــــــــِ  ُرب  خــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــٍر د مــــــــــــــَ

هح     َرتــــــــــُ فــــــــــح رحابٌ  شــــــــــــــــــــــــديــــــــــٌد صــــــــــــــــــــــــُ  عــــــــــلــــــــــيــــــــــه ســــــــــــــــــــــــِ

  

 (4)َستاُه قزيف وَحريٌر  ُحَمُتهح 

. وَذَكَر ابُن ِسيَده : ( 5)، كتُْرِكّيٍ  كاألُْستِّيِ   ، ثم قاَل : َستىو األُْستِيُّ و السَّتَا ؛ وكذِلَك األُْسِديُّ

 كانْت الماً.وأَِلُف الُكّلِ ياٌء ِمن حيُث 

 فاْقتِصاُر المصنِِّف على الواِو قُُصوٌر.

 ، لُغَةٌ في السََّدى. الَمْعروفُ  : السَّتاو

اُخ : الثَّوَب : أَْسداهُ  أَْستَىو  ، وهو ِضدُّ أَْلَحَمهُ ؛ ومنه قْوُل الشَّاِعِر ، وهو الشمَّ

نــــــــــــٍة  الَ  ِدمــــــــــــح الِء َأطــــــــــــح يــــــــــــح  عــــــــــــلــــــــــــ  َأن  لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــَ

ريُهـــــــا     نـــــِ بـــــــا وتـــــُ يـــــهـــــــا الصـــــــــــــــــــ  تـــــِ َف ُتســـــــــــــــــــح قـــــُ (6)أبســـــــــــــــــــح
 

  
. أَْسَرعَ  البَعيُر : َستاو  ، وَكذلَك َسَدى ، وهو ِمن َحّدِ َرَمى ، نقلَهُ األزهريُّ

 ؛ وقد ذُِكَر في َحْرِف القاِف. لَِعَب معه الشَّفَلَّقَةَ  : َساتاهُ ُمساتاةً و

 لثَّوُب الُمَسدَّى.، كتُْرِكّيِ : ا األُْستِيُّ  قاَل أَبو الَهْيثم :و

يه النَّسَّاُجونَ   ؛ وقد تقدََّم ، وهو الذي يُْرفَُع ثم تُْدخل الخيوُط بيَن الخيوِط. السَّتا وقاَل غيُرهُ : هو الذي يَُسّمِ
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بَعَةِ  ، إذا اْستاتَِت النَّاقَةُ اْستِيتاءً  قاَل أَبو عبيٍد :و  ؛ هكذا نقلَهُ الجوهريُّ هنا. اْستَْرَخْت من الضَّ

 ال يَْخفَى أنَّ محلَّه أَتَى يَأْتِي ، وقد َسبََق له هناَك وفسَّْرناهُ.و

َمْخشرىُّ بقْوِله اْغتَلََمْت وَطلَبَْت أن تُوْءتي.  وفسََّره الزَّ

ل.  فهذه َغْفلةٌ َعِظيمةٌ من المصنِِّف تَبَع فيها الجوهريُّ فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه : . َستاةُ  * وممَّ  الثوِب : َسداتُه ، عن أَبي زْيٍد ، نقلَهُ الجوهريُّ

 ؛ مثُْل َسدَّى إالَّ أنَّ َسدَّى لنَْفِسه وتَُسدَّى لغيِرِه كما سيَأْتِي. تَْستيةً  الحائُِك الثوَب لنَْفِسه ولغيِرهِ  َستَىو

 .َستاةٌ  ويقاُل لَمْن ال يُضرُّ وال يَْنفَُع : ما أَْنَت لُْحمة وال

 البَلَُح لُغَةٌ في الداِل ؛ كما َسيَأْتِي.:  السَّتىو

__________________ 
 ( األصر والتهذيب ويف اللسان : شوكة.1)
 وعجزه : 141( ديوانه ط بريوت ص 2)

 ألست تر  السمار والناس أحواد
 والبيت يف األساس وجزء من صدره يف التهذيب.

 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
.( عل  5)  هامش القاموس عن نسخة : كُكرحِكيٍّ
 ( اللسان.6)
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 .َسجى (1) (َواللَّْيِل ِإذا)؛ ومنه قْولُه تعالى :  َسَكَن وَدامَ  ، كعُلُّوِ : ُسُجّواً و يَْسُجو َسْجواً  اللَّْيُل وغيُرهُ  َسجاو  :[سجو]

اُج وابُن األعرابّي : أَي َسَكَن ؛ وأَْنَشَد  جاُج :قاَل الزجَّ  الزَّ

راُء والـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــُر الســــــــــــــــــــــــاجح  مـــــــــــح ذا الـــــــــــقـــــــــــَ  اي حـــــــــــبـــــــــــ 

اجح و     ــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــ  الِء ال ــــــــــــــُر مــــــــــــــُ ُرٌ  مــــــــــــــث (2)طــــــــــــــُ
 

  
 وَرَوى غيُر األْزهرّي :

 اي حب ذا الَقَمُر ولَيحٍر ساج
اُء :  اللَّْيُل َرَكَد وأَْظلََم ، وَمْعنى َرَكَد َسَكَن. َسَجا وقاَل الفرَّ

 : أَي السَّاِكُن ، وأَْنَشَد الجوهِريُّ لألَْعشى : السَّاِجي منه البَْحرُ و

مح  كــــــــُ مــــــــِّ نــــــــا َأنح جــــــــاَش حبــــــــُر ابــــــــن عــــــــَ بــــــــُ ــــــــح  فــــــــمــــــــا َذنـ

عــــــــاِمصــــــــــــــــــــــاو      (3) ؟حبــــــــُرَ  ســــــــــــــــــــــاٍج ال يــــــــوارِي الــــــــد 
  

ِجه. َسْجواً  البَْحرُ  َسَجا وفي الُمْحَكم :  : َسَكَن من تَموُّ

 وفي التَّْهِذيِب : َسَكنَْت أَْمواُجه.

 : أَي الساِكُن. السَّاِجي الطَّْرفُ و

 فاتَِرةُ النََّظِر يَْعتِري الُحْسَن في النِّساِء. ساِجيَةٌ  وقاَل ابُن األعرابّيِ : عينٌ 

 َمدَّْت َحنِينَها. : إذا َسْجواً  النَّاقَةُ  َسَجتِ و

. َغُزَر لَبَنُها : إذا أَْسَجتْ و اغانيُّ  ؛ نقلَُهما الصَّ

 َمسَّهُ. : َساجاهُ ُمساجاةً و

 ماِلٍك. أَي تُعاِلُجها ، عن أَبي ؟َضْيعةً  تُساِجي يقاُل : هل عالَجهُ. : َساجاهُ و ، أَي ما َمِسْسناهُ. َساَجْيناهُ  قاَل أَبو َزْيٍد : يقاُل أَتانَا بَطعاٍم فما

 ، أَي فاتَِرتُه. ساِجيَتُه الطَّْرِف : َسْجواءُ  اْمرأَةٌ و

 بثوٍب. الَميِِّت : تَْغِطيَتُه تَْسِجيَةُ و

حاحِ : أَْن تمدَّ عليه ثوباً.  وفي الّصِ

 إذا ُحِلبَْت َسَكنَْت. وهي التي : ( 4)َسْجواءُ  ناقَةٌ و

 وأَْنَشَد :ونَّص الُمْحَكم : تَْسُكُن عْنَد الَحْلِب ؛ 

ا  واَء حــــــــــىت كــــــــــَبلــــــــــ  جــــــــــح تح ســــــــــــــــــــــــَ رِحــــــــــَ  فــــــــــمــــــــــا بــــــــــَ

عــــــــــا     طــــــــــ  قــــــــــَ رحســــــــــــــــــــــــًا مــــــــــُ غــــــــــاِدُر ابلــــــــــزِّيــــــــــزاِء بـــــــــــُ (5)تــــــــــُ
 

  
 شبَّه ما تساقََط من اللَّبَِن عن اإِلناِء به.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يحِ َغْيُر ُمْظلمٍة ؛ كذا في التَّْهذيِب. ساِجيَةٌ  ليلَةٌ   : ساِكنَةُ الرَّ

يحِ والسَّحاِب َغْيُر ُمْظِلَمٍة.وفي المحكم :   ساِكنَةُ البَْرِد والّرِ

 اللْيُل اْمتَدَّ َظالُمه. َسجا وقاَل ابُن األعرابّيِ :

 : أَظلََم. َسَجاو
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 اللْيُل َستََر بُظْلَمتِه. َسَجا وفي الِمْصباحِ :

ا ، كَسَجا  أَْسَجى يُْسِجي وقاَل ابُن األعرابّي :  .ىَسجَّ وإذا َغطَّى شيئاً مَّ

يُح : َسَكنَْت ، قاَل : َسَجتِ و  الّرِ

 (6)إن َسَجتح َأعحَقَبها َصباها و 
 : ُمْطَمئِنَّةُ الَوبَِر. َسْجواءُ  وناقَةٌ 

 : ُمْطَمئِنَّةُ الصُّوِف. َسْجواءُ  وشاةٌ 

. السَِّجيَّةُ و  : الُخلُُق والطَّبيعَةُ ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

__________________ 
 .2( سورة الضح  ا اآية 1)
 وهو للحارثي كما يف اللسان. 137/  3( اللسان والتهذيب واألساس واملقايي  2)
 واملثبت كرواية الصحاح واللسان. .«.. أتوعدين أن جاش» برواية : 100( ديوانه ط بريوت ص 3)
 يف القاموس ا وقد سها الشارح بوضعها خارجة.« سجواءُ »قوله : ( 4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.6)
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واَل بُسهولٍة. اسَخةُ في النَّْفِس التي ال تقبُل الزَّ  وقاَل شْيُخنا : هي الملكةُ الرَّ

 .السَّجايا الغَريَزةُ ، والَجْمعُ  السَِّجيَّةُ  وفي الِمْصباحِ :

 .السَّجايا  : هو َكريمُ يقالُ 

 : َمْوِضٌع ؛ عن ابِن ِسيَده ؛ وأَْنَشَد : َسجاو

ا  جــــــــــــــَ يــــــــــــــٍر بســــــــــــــــــــــــــــَ تح أُم  مجــــــــــــــِ قــــــــــــــَ  قــــــــــــــد  ــــــــــــــَِ

جـــــــــــــا    لـــــــــــــُ مـــــــــــــح لـــــــــــــوِ  الـــــــــــــد  َروِّي ابخلـــــــــــــَ وحٌد تــــــــــــــُ  خـــــــــــــَ

  
 وقاَل نَْصر : هو ماٌء بنَْجٍد في ِدياِر بَني ِكالٍب.

ْيِن.وقاَل ابُن األعرابّيِ : اسُم بِئٍْر.   وَسيَأْتِي في الّشِ

 : لَيِّنَةٌ. َسْجواءُ  وِريحٌ 

ينَ  َسحا يو : [سحا] حاحِ والتَّْهِذيِب ، واْقتََصَر ابُن ِسيَده على  يَْسحاهُ و يَْسُحوهُ و يَْسِحيه عن َوْجِه األرِض  الّطِ ، ثالُث لُغاٍت كما في الّصِ

ً  األُولى والثالثِة ، وصاِحُب الِمْصباح على الثَّانيِة ،  قََشَرهُ وَجَرفَهُ. بالواِو : َسْحواً و، كَرَمى ،  َسْحيا

 به. ُسِحيَ  ، بالكْسِر : ما الِمْسحاةُ و

 ؛ قاَل أَبو زبيٍد : الَمساِحي ِة إالَّ أنَّها من حِديٍد ، والَجْمعُ قاَل الجوهريُّ : كالِمْجَرفَ 

ُم  هــــــــــُ ــــــــــَ قـ وح ــــــــــَ ــــــــــقــــــــــوم فـ ي ال  كــــــــــَبن  َأوحَب َمســــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ

يـــــــــِف     زاحـــــــــِ وٍن مـــــــــَ يـــــــــُف عـــــــــلـــــــــ  جـــــــــُ عـــــــــِ ريحٌ تـــــــــَ (1)طـــــــــَ
 

  
اءٌ  صانِعُهو  ، ككتَّاٍن. َسحَّ

 على فَعَّاٍل. الَمساِحي َسّحاءٌ  وفي التَّْهِذيِب : وُمتَِّخذُ 

حايَةُ  ِحْرفَتُهُ و  ، بالكْسِر على الِقياِس. الّسِ

 ، بالكْسِر أَْيضاً. ِسحايَةٌ  ٍء :كلُّ ما قُِشَر عن شيو

من الِقْرطاِس : إذا أََخَذ  َسَحا وقد منه ، أَي أُِخَذ. ُسِحيَ  ما ، بالَهْمَزةِ : ( 2)ِسحاَءتُهُ و ، بالواِو ، ِسحاُؤهُ و ، كِكتابٍَة بالياِء ، الِقرطاِس  ِسحايَةُ و

 ٍء ويَْجُرفُه ، والهاُء للُمبالَغَِة.يَْقِشُر كلَّ شي : السَّْيُل الُجرافُ  السَّاِحيَةُ و. أَْسِحيَةٌ  ج منه شيئاً قليالً ؛

 التي تَْقِشُر َوْجهَ األرِض. الَمْطَرةُ الشَّديَدةُ الَوْقعِ  أَْيضاً :و

 ، َمْمُدوَدة. بَسحاَءةٍ  َشدَّهُ  : هيَْسُحوو يَْسِحيه الِكتابَ  َسَحاو

حاحِ : حاءِ  وفي الّصِ اهُ تَْسِحيةً  ، كِكتاِب ، وُهما لُغَتاِن ، بالّسِ  ، كما في الُمْحَكم. أَْسحاهُ و ، كَسحَّ

 ، والَمْعروُف بالخاِء. الَجْمَر َجَرفَهُ  َسَحا أَُرى اللَّْحياني َحَكىو قاَل ابُن ِسيَده :

ً و يَْسِحيه الشَّْعرَ  َسَحاو  .كاْستَحاهُ  َحلَقَهُ ؛ : يَْسُحوه َسْحيا

 النَّاِحيَةُ. ، كالَحصاةِ : السَّحاةُ و

بيعِ ما داَمْت َخْضراَء ، فإذا يَبَِسْت في القيِظ فهي َشَجَرةٌ. َشَجَرةٌ شاَكةٌ  وأَْيضاً :  ، وثََمَرتُها بَْيضاُء ، وهي ُعْشبَةٌ من ُعْشِب الرَّ

حاحِ. َسًحا الُخفَّاَشةُ ، ج أَْيضاً :و  ؛ عن النَّْضِر بِن ُشَمْيل ؛ كما في الّصِ

حاحِ. َسَحاتيو بَِسْحَسحي ، َمْقلوٌب منه. يقاُل ال أََريَنَّكَ  السَّاَحةُ  أَْيضاً :و  ؛ كما في الّصِ

ُجُل : أَْسَحىو حاحِ. األَْسِحيَةُ  ِعْنَده تْ  َكثُرَ  الرَّ  ؛ كما في الّصِ
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ّمِ : الَجميلُ  األُْسُحوانُ و  ؛ قالَهُ أَبو ُعبيَدةَ. ، بالضَّ

اُء : هو جاِل. الطَّويلُ  وقاَل الفرَّ  ِمن الّرِ

 وهذه عن الجوهرّيِ. منهم ؛ الَكثيُر األَْكلِ  أَْيضاً :و

حايَةُ و أِْس  الّسِ ماُغ ؛ ، بالكْسِر : أُمُّ الرَّ حاَءةِ  التي يكوُن فيها الّدِ  بالَهْمزةِ. كالّسِ

 الِقْطعَةُ من السَّحاِب. : السَّحايَةُ و

حاحِ : ما في السَّماِء َسَحاةٌ ِمن َسحاٍب ،  وفي الّصِ

__________________ 
 برواية : 650أيب زبيد ص ( شعراء إسالميون ا شعر 1)

 كـــــــــــــــــــبهنـــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــدي الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوم يف كـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــد 

 طــــــــــــــري تــــــــــــــكشــــــــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــن جــــــــــــــون مــــــــــــــزاحــــــــــــــيــــــــــــــف   

  

 وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية الصحاح واللسان.

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وَسحاتُُه.2)
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ِر  َكم : ِسحاَءٌة ا كِكتابٍَة. (1)هكذا َضَبطَه ابلَكسح ُحح
ِر ؛ ويف امل  والَقصح

ى البَْهَرَمة ، كِكساٍء : نَْبٌت شائِكٌ  ، السَّحاءُ و اُج إلى عاِمٍل له أَن  يَْرعاهُ النَّْحُل ، َعَسلُه غايَةٌ. له زْهَرةٌ َحْمراُء في بَياض تُسمَّ وكتََب الحجَّ

 ناِء.أَْرِسل لي بِعََسِل السَّحاِء أَْخَضر في اإلِ 

ّمِ : األُْسِحيَّةُ و . على َمضائِغِ اللَّْحِم من الِجْلدِ  تكونُ  كلُّ قِْشرةٍ  ، بالضَّ  ، نقلَهُ األْزهريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 اللَّْحَم : قََشَرهُ. اْستََحى

 لحوافِِر الَحِميِر ، كما في الُمْحَكم. الَمساِحي واْستعاَر ُروْءبَةُ 

ى ُروْءبَةُ َسنابَِك الَخْيلِ وفي التَّْهِذيِب : سَ   .(2)بها األَْرُض  تُْسَحى ألنَّها َمساِحيَ  مَّ

 الِقْرطاِس ، كَحصاةٍ : لُغَةٌ في الّسحاَءةِ. َسحاةُ و

 : قََشَرهُ. َسْحواً  الشَّْحَم عن اإِلهابِ  َسَحاو

حاءَ  : تَْرَعى ساحٍ  وَضبٌّ   .الّسِ

حاءُ و  ، كِكساٍء : الُخفَّاُش ، لُغَةٌ في الَمْفتوحِ الَمْقصوِر ؛ عن األْزهرّي. الّسِ

 : اْنقََشَر. اْنَسَحىو

 : هكذا قيََّده َمْنصور في الذَّْيل. (3)الُمْوِصليُّ ، َحدََّث عن خطيِب الَمْوِصِل ؛ قاَل الحافُِظ  السَّاِحيُّ  وأَبو الفَْضل محمُد بُن أَبي الفَتْح

 ، كنَِصيٍب وأَْنصباٍء وَكِريم وُكَرماُء. ُسَخواءُ و أَْسِخياءُ  ج الَكِريُم ، الَجوادُ  ، كغَنِّيٍ : لسَِّخيُّ ا ي : [سخي]

ُجُل ، َسَخى وقد .َسخاياو َسِخيَّاتٌ  ، ج َسِخيَّةٌ  هيو ، بالمّدِ ، هو  يَْسُخو َسخاءً و يَْسَخى ؛ لُغاٌت أَْربعَةٌ ؛ كَسعَى وَدَعا وَسُرَو وَرِضيَ  الرَّ

ةً و ، َمْقصوٌر ، َسًخىو ِمن َحّدِ َسعَى وَدَعا ، يَْسُخوو يَْسَخى َمْصَدرُ  ، كعُلُّوِ  ُسُخّواً و كَرِضَي ، َسِخيَ  ، بالضّمِ والتَّْشديِد ، وُهما َمْصَدرا ُسُخوَّ

َم ، وقيَل : َسُخوَ  َمْصَدر ةً و، بالمّدِ ،  َسَخى َسخاءً و، كعُلُّوِ ؛  ُسُخّواً و ، ، بالمدِّ  َسخا يَْسُخو سخاءً  كَكُرَم أَي َجاَد وتََكرَّ ، هكذا في  ُسُخوَّ

 الُمْحَكم.

فات على أَْفعاِلها فقاَل : كَداعٍ ،  ساخٍ  نَْفسه ، ِمن باِب َدعا ، فهو َسَختْ  واْقتََصر صاِحُب الِمْصباحِ على الثالثَِة األَواِخِر ، وأَْجَرى الّصِ

، كغَِنّيٍ ، ألنَّ فَِعيالً ِمن صفَاِت فَعَُل ، كَكِريٍم من َكُرَم ،  َسِخيٌّ  ، كَكُرَم ، فهو َسُخوَ و، كَشجٍ َمْنقُوٌص ،  َسخٍ  ، من باِب َرِضَي ، فهو َسِخيَ و

 ، وهو على الِقياِس. َسخاَوةً  وَذَكَر ِمن َمصاِدِر هذه األَخيَرةِ 

ُجلُ  َسُخوَ  وَذَكَره الجوهريُّ أَْيضاً فقاَل : ً  ، أَي صارَ  يَْسُخو َسخاَوةً  الرَّ  َسخا يَْسُخو ، واْقتََصَر الجوهريُّ على هذه الثَّالثَِة أَْيضاً ، فقاَل : َسِخيّا

 ، وأَْنَشَد لعْمرو بِن ُكْلثوم : َسُخَو يَْسُخووِمثْله  َسِخَي يَْسَخىو

 (4)إذا ما املاُء خاَلَطها َسِخينا 
 ٍء.بأَْمواِلنا ، وقَْوُل َمْن قاَل : َسِخينا ، ِمَن السُُّخونَِة ، نَْصٌب على الحاِل ، فليَس بشيأَي ُجْدنا 

ل قَْوُل أَبي َعْمرٍو ؛ والثاني قَْوُل األَْصمعّي.  * قُْلُت : األَوَّ

. ي عن ابِن القطَّاع : الصَّواُب ما أَْنَكَره الَجوهِريُّ  وقاَل ابُن بَّرِ

حاحِ ِمَن الشَّواِهِد.وقاَل الصَّفدي ف حاحِ : قد أَْشبَْعت القَْول فيه في كتابي على النواهد على ما في الّصِ  ي حاِشيَِة الّصِ

 وبما َذَكْرنا لَك أَنَّ ِسياَق المصنِِّف ُمَشّوٌش َغْير محيٍط والُمْستَمدُّ منه ال يَْخلو عن تَْخبيٍط.

__________________ 
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 ضبرت حركات. ( كذا ا ويف الصحاح ابلفتح1)
 ( يشريان إىل قوله :2)

 سّو  مساحيهن تقطيرت ا َُق 
 كما يف اللسان والتهذيب.

 .711/  2( التبصري 3)
 وصدره : 361/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 4)

 مشعشعة كبن ا ص فيها
 والبيت يف الصحاح واللسان.
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ىو ُجُل على أَْصحابِِه : تََسخَّ . السَّخاء أَي ، تََكلَّفَهُ  الرَّ  ، نقلَهُ الجْوهِريُّ

اغانيُّ ،  َسخا ؛ هكذا في النسخِ ، واْقتََصَر الجوهِريُّ على النَّاَر ، كَدعا وَسعَى َسخاو ا كَسعَى فهي لُغَةٌ ثاِلثَةٌ نقلََها الصَّ كَدعا وَرِضَي ، وأَمَّ

ً و َسْخواً  وبهذا َظَهَر قُُصوُر المصنِِّف ؛  ٌر ُمرتٌَّب.، فيه لَفٌّ ونَشْ  َسْخيا

ً  النارَ  َسِخيت ، وفيه لُغَةٌ أُْخَرى َحَكاُهما َجِميعاً أَبو َعْمرو : أَْسُخو َسْخواً  النارَ  َسَخْوتُ  قاَل الجوهريُّ :  ، مثْل لَبِثُْت أَْلبَُث لَْبثاً : أَْسخاها َسْخيا

 ؛ كذا في الُمْحَكم. َجعََل لها َمْذهباً تَْحَت الِقْدرِ 

َجه ، ثم قاَل : ويقالُ  ماُد ففَرَّ حاحِ والتَّْهِذيِب : إذا أَْوقد فاْجتَمَع الَجْمُر والرَّ ناَرَك ، أَي اجعَْل لها مكاناً تُوقَُد عليه ؛ وأَْنَشَد  اْسخَ  وفي الّصِ

بَْير يَْذُكر أَنَّ به  اِر بِن ُمْنقٍذ يَْهُجو عبَد هللِا ابن الزُّ نََهماً وِحْرصاً على الطَّعاِم إذا َرأَى العَجيَن يُْلقَى في الناِر ليَْنُضَج صاَح كِصياحِ للمرَّ

 الفَِصيِل إذا َرأَى العَلَف ، فقاَل :

قـــــــــــــَ  و  لـــــــــــــح وَن يــــــــــــــُ جـــــــــــــُ عـــــــــــــح
َ

َر  املـــــــــــــ رحزِم َأنح يــــــــــــــَ  يــــــــــــــُ

يـــــــــــِر     ِي الـــــــــــنـــــــــــاِر إرحزاَم الـــــــــــِفصـــــــــــــــــــــــــِ خـــــــــــح (1)بســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 الناِر. بَسْخو النَّاِر فوَضَع الَمْصدَر موِضَع االْسم ؛ ويُْرَوى : بَمْسخى أَي

ً  : يَْسُخوها َسْخواً  الِقْدرَ  َسخاو ى الَجْمَر من تَْحتِها. َجعََل للنَّاِر تَْحتَها َمْذَهبا  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده ، قاَل : وأَْيضاً نَحَّ

 ، عن ابِن سيَده. َسَكَن من َحَركتِهِ  : يَْسُخو َسْخواً  فالنٌ  َسخاو

 بحْذِف الهاِء. َسخاءٌ  ج لها ساٌق كَهْيئِة السُّْنبُلَِة ؛ يأْتي بَيانُها في صخي ؛ بَْقلَةٌ  ، بالمّدِ : السَّخاَءةُ و

حاحِ ؛ َسخٍ  فهو ، َمْقصور ، يُْسَخى َسًخى ، البَِعيُر ، كَرِضيَ  َسِخيَ و اغانيُّ  َسِخيٌّ و ، مثُْل َعٍم ، َحَكاه يَعقوب كما في الّصِ ، وهذا نقلَهُ الصَّ

 أََصابَهُ َظلٌَع. ؛ َسخِ  وهو على ِخالِف الِقياِس ، ألنَّ فَِعيالً ِمن ِصفاِت فَعَُل بضّمِ العَْين ، ولذا اْقتََصَر الجوهريُّ على

يُح بيَن الِجْلد والَكتِِف. (2)لٌَع ، بالقَْصر : ظَ  السََّخى قاَل الجوهِريُّ :  يصيُب البَعيَر أَو الفَِصيَل بأَْن يَثَِب بالِحْمِل الثَِّقيِل فتَْعتِرَض الّرِ

 ِمن األرِض. ( 3)والواِسعَةُ  التُّرابِ  : اللَّيِّنَةُ  السَّخاِويَةُ و

 .َسخاِويّ  ج ، وبخّطِ أَبي َزكِريِّا : وهي ُمْستويَةٌ ؛ َسخاِويُّ  ، وَمكانٌ لَيِّنَةُ التُّراِب ، وهي َمْنسوبَةٌ  َسخاِويَّةٌ  وفي الصَّحاحِ : أَْرضٌ 

 ؛ وأَْنَشَد للَجْعِدي : َسخاِويَّةٌ  َء فيها ، وهيِمن األرِض التي ال شي السَّخاِويُّ  وقاَل أَبو َعْمرو :

 (4)َسخاِوي  َيطحُفو آهُلا مث يـَرحُسُب 
 ْرُض ؛ وهكذا هو نَصُّ أَبي عبيٍد أَْيضاً ، والصَّواُب األََرضون ؛ وأَْنَشَد األْصمعيُّ :األَ  السَّخاِويُّ  وقاَل األْصمعيُّ :

نـــــــــــــا  ُف بـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــَ نـــــــــــــائـــــــــــــِ يـــــــــــــٌد والـــــــــــــتـــــــــــــ   َألين وعـــــــــــــِ

َتصـــــــــــــــــــــــوُِّب    
ُ
رُت املـــــــــ ـــــــــغـــــــــائـــــــــِ هـــــــــا وال خـــــــــاِويـــــــــ  (5)ســـــــــــــــــــــــَ

 

  
 سعَتُها. َسخاِويُّها قيَل :

حاحِ. َسخاِويو َسخاَوى ج ، وهي الواِسعَةُ السَّْهلَةُ ، كالسَّْخواءِ   ، كَصحاَرى وَصحاِري ؛ كما في الّصِ

 ِمن أَْعماِل الغربيَِّة تَتْبَعَها قُرًى وكفور. ُكوَرةٌ بِمْصرَ  * ، َمْقصور :َسَخىو

 وقاَل نَْصر : مدينَةٌ ِمن صِعيِد ِمْصَر قَِريبةٌ ِمن االْسَكْندِريَّة.

 وهذ َغلٌَط ، والصَّواُب أَْسفَل ِمْصر. * قُْلُت :

ه َعْمُرو بُن العاِص أَيَّام ُعَمَر ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما ؛  : اإِلمامُ  منها ثم قاَل : ِمن فتوحِ خارَجةَ بِن حذافَةَ ، والَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح والتهذيب بدون نسبة.1)
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 فسكون ا ومثلها يف التهذيب.( ضبطت يف الصحاح ابلقلم بفتح 2)
 ( يف القاموس : َأو الواِسَعُة.3)
 ( اللسان والتهذيب منسوابً للجعدي.4)
 ا ومل أعثر عليه يف ديوانه. ط صادر. بريوت ا والتهذيب واللسان. 76( البيت للنابغة الذبياين ا ديوانه صنعة ابن السكيت ص 5)
 كذا وابلقاموس : سخا ا كما يف ايقوت  (*)
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ري   َمد املِصـــــح ِن علي  بُن  مِد بِن عبِد الصـــــ  خاِوي   َعَلم الدِّيحن أَبو اَ ســـــَ هورُ  الن حوي   الســـــ  َشـــــح
ُقحرِئ امل

ا َأَخَذ الِقراَءة عن  امل
َنة  َ  ا وكان للناس فيه اعحِتقاٌد َعِظيٌم ا ُتويف هبا ســـــــــَ َنٍة ؛ قاَلُه ابُن  643الشـــــــــاِطيّب مث انتَـَقَر إىل ِدَمشـــــــــح ِعا ســـــــــَ عن ِتســـــــــح

 َخلِّكان.
 هُ التقيُّ الشمني.باألَِلِف ؛ قالَ  َسخاِويّ  والقياُس في النِّْسبَِة إلى َسَخى َسَخويٌّ ، ولكنَّ الناَس أَْطبقُوا على

َمْخشرّي ، وسفر السَّعاَدةِ وغيرها. السَّخاويّ  قاَل شْيُخنا : وهو ، أَي العَلَم ل َمْن َشَرَح الشاطبية ، وله َشْرح الُمفَّصل للزَّ  ، أَوَّ

ِمين : زياُد بُن المعلَّى السَّخوّي ، تُوفي بها َسنَة  آَخُرونَ و رين : الحاِفُظ ؛ َذَكَره ابُن ي 255، فمن الُمتَقّدِ ونَُس في تاِريخِ ِمْصر ؛ وِمن الُمتَأَّخِ

ْين أَبو الَخْير محمُد ابُن عبِد الرحمِن ابِن محمِد بِن أَبي بْكرٍ  ،  831الشافِِعيُّ الَمْعروُف بابِن البارد ، ولَد َسنَة  الّسخاويُّ  شمُس الّدِ

ِمع ، وأَلََّف وأََجاَد ، وهو أََحُد َمْن اْنتَفَْعت بُموَءلَّفاتٍِه ، وَمْسموعاته وَمْرِويَّاته وشيوخه في َكثْرةٍ ، وقد تَْرَجمَ  ْوء الالَّ  نَْفَسه في كتابه الضَّ

 عن إْحدى وثَمانِيَن َسنَة. 902رِحَمه هللاُ تعالى وَجزاُء عن الُمْسلمين َخْيراً ، تُوفي بالمدينَِة سنة 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ى ىونَْفَسه عنه ،  َسخَّ  بنَْفِسه : تََرَكه. َسخَّ

 النَّْفِس عنه. لسِخيُّ  وإنَّه

ى الَجْمَر من تَْحتِها. َسْخواً  الِقْدرَ  َسخاو  : نَحَّ

 : فَتََح َعْينَها ، وقيَل : َجَرَف َجْمَرها ، والحاُء لُغَةٌ فيه ، وقد تقدََّم. (1)النَّاَر وضخاها  َسَخىو

بمْعنَى الُجوِد َمأْخوذٌ منه ، ألنَّ  السَّخاءُ  الَمْوِضُع الذي يُوسَُّع تَْحَت الِقْدِر ليتمكََّن ِمن الوقوِد ؛ وقيَل :، وهو  َسْخيها الناِر : محلُّ  َمْسَخىو

َِّسُع للعطية. ْدَر يَت  الصَّ

قَه ابُن سِ  : [سدي] من  السََّدى يَده في َمْوِضعَْين فمن الياء :ي هكذا في النُّسخِ والصَّواُب يو ، فإنَّ الَحْرَف واِويُّ يائِيُّ كما َستراهُ ، ولذا فرَّ

 ُطوالً في النَّْسجِ. ما ُمدَّ منه : لُْحَمتُه ؛ وقيَل : أَْسفَلُه ، وقيَل : هو الثَّوبِ 

حاحِ : هو ِخالُف اللُّْحَمِة ؛  ؛ قاَل الُحَطْيئة يَْذُكر طريقاً : ، كتُْرِكّيِ  كاألُْسِدّيِ  وفي الّصِ

تح  لـــــــَ عـــِ ِديِّ قـــــــد جـــُ ـــورد كـــــــاأُلســـــــــــــــــــــح ـــهـــلـــــــك ال  مســـــــــــــــــت

ًة ركــــــــــــبــــــــــــا     يِّ بــــــــــــه عــــــــــــاِديــــــــــــَ طــــــــــــِ
َ

ِدي املــــــــــــ ــــــــــــح (2)أَي
 

  
 يُْفتَُح.و

حاحِ. أَْسِديةٌ  ، والَجْمعُ  َسَديانِ  وهو أََخصُّ منه ، وُهما السََّدى : وهو واِحدُ  السَّداةِ و  ، كما في الّصِ

 .أَْسداءٌ  وفي الِمْصباح :

 ، قاَل ُرْؤبَة : سَداهُ  : أَقامَ  تَسدَّاهُ و ، َسدَّاهُ تَْسديةً و وأَْستاهُ  الثَّوبَ  أَْسَدى قدو

ـــــــــــا  َرق هـــــــــــح اِوي أَدّر الشـــــــــــــــــــــــــ  ِة الـــــــــــطـــــــــــ  كـــــــــــَ لـــــــــــح  كـــــــــــفـــــــــــَ

قــــــــــا     تــــــــــَ د   َخشــــــــــــــــــــــــح زحاًل وَتســــــــــــــــــــــــَ (3)أَرحســــــــــــــــــــــــر غــــــــــَ
 

  
 لنَْفِسه. َسدَّاهُ تَ ولغيِرِه ،  َسدَّاهُ  وقيَل :

ْرعِ ؛ قاَل الُكَمْيت وَجعَلَه مثالً للجود  نََدى اللَّْيلِ   :السََّدىو  : (4)، وهي حياةُ الزَّ

د   ك والســـــــــــــــــــــ  وبــــــــُ نــــــــُ ا يـــــــــَ َد  فــــــــيــــــــمــــــــَ  فــــــــبَنــــــــت الــــــــنــــــــ 

ا     ِر مــــــــاهلــــــــََ دح َة الــــــــقــــــــِ بــــــــَ قــــــــح د تح عــــــــُ وحُد عــــــــَ (5)إذا اخلــــــــَ
 

  
بَعيُّ : أَْسداءٌ  والَجْمعُ   ، قاَل َغْيالُن الرَّ
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ا َرآهــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــّرآء  ا ملــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــــــ 

داء    َد  وَأســـــــــــــــــــــــــــح ٍن يف نـــــــــــــَ قـــــــــــــبـــــــــــــاُن ُدجـــــــــــــح  عـــــــــــــُ

  
 .َسداَءةٌ و َسداةٌ  ، يمانيةٌ ، واِحَدتُه ويَُمدُّ  بشماِريِخه ، يُْقَصرُ  البَلَُح األْخَضرُ  : السََّدىو

 القَْصُر عن أَبي َعْمرٍو.

__________________ 
 ( عن اللسان وابألصر : وضحاها.1)
 واملثبت كالتهذيب.« عادية رغبا»برواية :  12( ديوانه ط بريوت ص 2)
 واللسان والتهذيب. 110( ديوانه ص 3)
 ( عن الصحاح وابألصر للجور.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
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  المدينَِة.رواهُ َشِمٌر بالَمّدِ والقَْصر ، وقاَل : بلُغَِة أَْهلِ وَ 

يه الشَّْهدُ  : السََّدىو  النَّْحُل ، وهو مجاٌز. يَُسّدِ

 ، وهو مجاٌز أَْيضاً. الَمْعروفُ  : السََّدىو

مُّ أَْكثَُر ، ِكالُهما للواِحِد والَجْمعِ   :السَّدىو  .كالسَّاِدي ، أَي ُمْهملَةٌ ؛ ُسدىً  ، وإبِلٌ  ُسدىً  يقاُل : ناقَةٌ  .( 1)الُمْهملَةُ ِمن اإِلبِِل ، والضَّ

 : أَْهَملَهُ. أَْسَداهو

حاحِ :  بالفتْحِ. َسدىً  ، أَي ُمْهَملَةٌ ، وبعُضهم يقوُل : ُسدىً  ، بالضّمِ : الُمْهَمُل. يقاُل : إبِلٌ  السُّدى في الّصِ

 : أَْهَمْلتُها. أَْسَدْيتُهاو

 .السُّدى إذا أَْهَمْلتُها ، واالسمُ  إْسداءً  إِبِلي أَْسَدْيتُ  وفي التْهِذيِب : قاَل أَبو َزْيٍد :

 : الُمْهَمُل ، الواِحُد والَجْمُع فيه سواٌء. السَّدىو السُّدى وفي الُمْحَكم :

ْنساُن َأْن ُيرْتََك ُسدىً أَ )وْقولُه تعالى :   ؛ وقوُل ساِعَدةَ الُهَذلي : أَْسداهُ  ، أَي ُمْهمالً َغْير َمأْموٍر وال َمْنهّي ، وقد (2) (ََيَْسُب اإْلِ

يــــــــــــاً  يــــــــــــِض مثــــــــــــانــــــــــــِ ر َم يف الــــــــــــَبضــــــــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــاٍد  ــــــــــــََ

ُب     نـــــــــَ ـــــــــبـــــــــحـــــــــاِر و ـــــــــُح قـــــــــاِت ال يـــــــــح و  بـــــــــعـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــُ (3)يـ
 

  
 أَي ُمْهمٌل ال يَُردُّ عن ُشْرٍب. الّسَدى من الساِدي

. بَْينهما : أَْصلَحَ  أَْسَدىو  ؛ عن أَبي َعْمرٍو نقلَهُ األزهريُّ

ي تَْسِديَةً  إليه : أَْحَسنَ  أَْسدىو . كَسدَّى يَُسّدِ  ؛ نقلَهُ األْزهريُّ

 عليه. َسدَّاهُ و َسدىً  إليه أَْسَدى وفي الُمْحَكم :

 إليه َمْعروفاً : اتََّخَذه عْنَده. أَْسَدى وفي الِمْصباحِ :

َم ياٌء أَْكثَر منها واواً ، يَده بَْعَد أَْن ساَق ما َذَكَره المصنِّْف ما نَّصه : وإنَّما قََضْيت على هذا ُكلِّه بالياِء ألنَّها الٌم ، وَمرَّ أَنَّ الالوَذَكَر ابُن سِ 

 انتََهى.

 اإِلبُِل في سيِرها. تَْسُدو ، كما َمدَّها : َسْدواً  ءِ نَْحو الشي بيِدهِ  َسَدا من الواو :و

 : َمدَُّهما ، وأَْنَشَد : َسْدواً  بيَدْيه َسدا وفي الُمْحَكم :

ِه  ريح ه مث َأج  بســــــــــــــــــــــــــــــَ َدا بــــــــــــــــيــــــــــــــــَديــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــــَ

ِب     يــــــــٍص وكــــــــالــــــــِ نــــــــِ ن قــــــــَ يــــــــِم مــــــــِ لــــــــِ (4)كــــــــبجِّ الــــــــظــــــــ 
 

  
بيُّ بالَجْوزِ  َسداو ا وَرَمى به في الُحْفرةِ ، لَِعبَ  : يَْسُدو َسْدواً  الصَّ  يِ.لُغَةٌ في الزَّ

ْدُو لغة  اٌد ، (5)وفي التَّْهِذيِب : الزَّ اِد َزرَّ فيهما  كاْستََدى ، كذا في ساِئر النسخِ والصَّوابُ  فيهما كأَْسَدى صبيانية ، كما قالوا لألَْسِد أَْزٌد وللسَّرَّ

 ، كما هو نَصُّ الُمْحَكم.

 يََدْين :بَمْعنَى َمّدِ ال االْستِداءِ  قاَل : وأَْنَشَد ابُن األعرابّيِ في

يــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــن  ابإِليــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاِط  نــــــــــــــــــــِّ عــــــــــــــــــــَ  انٍج يـــــــــــــــــــــُ

يــــــــــــاِط     َن ابلســــــــــــــــــــــــــِّ و هــــــــــــح َد  نـــــــــــــَ تــــــــــــَ (6)إذا اســــــــــــــــــــــــــح
 

  
ا َحَمْلنَهم على ذلَك. َسْدَوه هذا البَِعير َحَملَ  َسدا يقوُل : إذا ياِط لمَّ ْهَن بالّسِ  هؤالء القْوَم على أَن يَْضربُوا إِبِلَهم فكأَنهنَّ نوَّ

بيان :  ْبيان بالَجْوِز  َسْدوُ ووقاَل في لِعِب الّصِ  لَِعبُُهم به. اْستِداؤهموالّصِ
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َعْت في الَمْشيِ  تَْسُدو َسْدواً  النَّاقَةُ  َسَدتِ و حاحِ ؛ وقْوُل الشاِعر  َسْدوَ  يقاُل : ما أَْحَسنَ  اتََّسَع َخْطُؤها.و: تََذرَّ ِرْجلَيها وأَتَْو يََدْيَها ؛ كما في الّصِ

: 

هح  ـــــــــــَ ل ـــــــــــح يـ ـــــــــــ  ـــــــــــل ن  ال َوهـــــــــــُ دح مح ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــِّ ل  اي َرب  ســـــــــــــــــــــــــَ

هح و     ــــــــــــــَ ل ــــــــــــــح ــــــــــــــيـ ر  وكــــــــــــــر  ل ــــــــــــــًة ُأخــــــــــــــح ــــــــــــــل ــــــــــــــي (7)ل
 

  
__________________ 

 واجلميض.( يف القاموس : 1)
 .36( سورة القيامة ا اآية 2)
 واللسان. 172/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ( اللسان.4)
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : لعبة.5)
 وبدون نسبة يف اللسان واألو  برواية : 78( الرجز لر بة ا ديوانه ص 6)

 انج يغنيهن ابإلبعاط
 والتهذيب وبينهما فيه :

 اآابطاملاء نضاح من و 
 ( اللسان.7)
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ِهنَّ ، لكن أَْوقََع الِفْعَل على  ؛ وأَْنَشَد األزهِريُّ : الساِدي ألنَّ السَّْدَو إذا َسِلَم فقد َسِلمَ  الّسْدوِ  قاَل ابُن ِسيَده : إنَّما أَراَد َسلِّْمُهنَّ وقَّوِ

َلٍة تـََبد ُح  َو َرسح بَـعحَن َسدح  (1)يتـح
 أَي تَُمدُّ َضْبعَْيها.

ي أَْيدَي اإِلبِلِ  نوٌق َسوادٍ و حاحِ ؛ وفي التَّْهِذيب : العََرُب تسّمِ ة : السَّواِدَي لَسْدِوها ؛ كذا في الّصِ مَّ  بها ثم صار اْسماً لها ، قاَل ذو الرُّ

َدتح  فـــــــــاٍف إذا خـــــــــَ ٍب خـــــــــِ قـــــــــح  كـــــــــَبان  عـــــــــلـــــــــ  حـــــــــُ

ِر     داِت الــــــــــز واجــــــــــِ واِديــــــــــهــــــــــمــــــــــا ابلــــــــــواخــــــــــِ (2)ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَراَد : َخَدْت أَْيديها وأَْرُجلَها.

 ؛ أَْنَشَد الجوهريُّ المرِئ القَْيِس : : َرِكبَهُ وَعاَلهُ  تََسدَّاهُ و

هــــــــــــــــا  تــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــح د  وحُت َتســــــــــــــــــــــــــــــَ ا َدنـــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــ 

ّر     وحاًب َأجـــــــــــــــُ وحاًب نســـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــت وثــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــَ (3)فــــــــــــــــَ
 

  
 واألَْزهريُّ البِن ُمْقبل :وأَْنَشَد ابُن ِسيَده 

غــــــــــــــا  بــــــــــــــه  واُ  الــــــــــــــبــــــــــــــِ رَيَ أَبــــــــــــــح ح رحِو محــــــــــــــِ  بســــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــا     ـــــــــن ي ـــــــــِ ـــــــــب ـــــــــك ال ـــــــــًا ذل ن ِت وهـــــــــح ـــــــــح ي د  (4)َأ.  َتســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 .قاَل األْزهِريُّ يَِصُف جاِريَةً َطَرقَه َخيالُها ِمن بُْعد فقاَل لها : كيَف َعلَْوِت بَْعَد َوْهٍن ِمن اللّْيِل ذلَك البَلَدَ 

 ولَِحقَهُ. تَبِعَهُ  : تََسدَّاهُ و

 اْستَْرَخْت تَفاِريقُه. : َسدىً  ، البُْسُر ، كَرِضيَ  َسِديَ  من الياِء : قْولُهم :و

 ، كعَم ؛ ومنه قوُل الشَّاِعِر : َسدٍ  بُْسُره ، وهذا بَلَحٌ  َسِديَ  النَّْخُل : أَْسَدىو

 (5)يـَنحَحت  منهن  الس د  واَ صحُر 
حاحِ والُمْحَكم.  كلُّ ذلَك في الّصِ

النَّْخُل ، والتُّْفروق  أَْسَدى ، وقد َسِديَّةٌ  وفي التهذيِب : قاَل األْصمعيُّ : إذا َوقََع البَلَُح وقد اْستَْرَخْت تَفاِريقُه ونَِدَي يقاُل : هذا بَلٌَح َسٍد ، الواِحَدةُ 

 لبُْسَرةِ.، قَمُع ا

 الفََرُس : َعِرَق. اْستََدىو

انُ  على َمْرَحلَتَْين ، ، كُحَميَّا : د قُْربَهُ  السَُّديَّاو باليََمِن ، َحَرَسها هللاُ تعالى قُْرَب َزبِيد بوصاب كُحتَّى : ع ، َسدَّىو مَّ بالتَّحريِك  السََّدِويُّ  منه الرُّ

 ، كالسُّهلي والّدْهري. على غيِر قِياٍس 

 ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ المرِئ القَْيس : : السَّاِدسُ  السَّاِديو

ٌة ِفســـــــــــــــــــــــــــــــــاٌ   د  أَرحبـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ  إذا مـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــُ

وِ  ســـــــــــــــــــــــــاِدي     ٌ  ومحـــــــــــَح ِك خـــــــــــامـــــــــــِ َزوحجـــــــــــُ ـــــــــــَ (6)فـ
 

  
ين ياًء على ما فَسَّْرناه في ستت.  أَراَد الساِدَس فأَْبَدَل من الّسِ

 ؛ عن أَبي الَهْيثم. الُمَسدَّى ، كتُْرِكّيِ : الثَّوبُ  األُْسِديُّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بَْينهم حِديثاً : نََسَجهُ ، وهو على الَمثَِل. أَْسَدى

 ، وقلَّما يُوَصُف به النّهاُر ؛ قاَل الشاِعُر : َسِديَةٌ  اللْيلَةُ : كثُر نَداها ، فهي َسِديَتِ و
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ُر ول  (7)يٌر َسدي مَيحُسُدها الَقفح
 على فَِعلٍَة. َسِديَةٌ  األرُض : َكثُر نَداها ِمن السَّماِء كاَن أَو ِمن األْرِض ، فهي َسِديَتِ و

 .َسِديَ  البَلَُح : مثْلُ  أَْسَدىو

 وكلُّ َرْطٍب نٍَد : فهو َسٍد ؛ حَكاهُ أَبو حنيفَةَ.

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 ومثله يف التهذيب.« الرواحر»وفيه مخاص بد  خفاف والواخطات بد  الواخذات ا واللسان وفيه  498ديوانه ص ( 2)
 .151/  3واملقايي  « نسيت»بد  « لبست»والصحاح واللسان وفيه  110( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان وعجزه يف التهذيب.4)
 ( الصحاح واللسان وقبله فيه :5)

 عرمكمم جبارها واجل
 ومل أعثر عل  البيت يف ديوان امرئ القي .« وأبو  سادي»( اللسان بدون نسبة ا والصحاح منسوابً للجعدي وفيها : 6)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.7)
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 ؛ يُْضَرُب لَمْن ال يُضرُّ وال يْنفع ، قاَل الشاعُر : َسَداةٍ  ويقاُل : ما أَْنَت بلُْحَمٍة وال

ـــــــــــاًل  ـــــــــــًا مجـــــــــــي ـــــــــــكـــــــــــنح حســـــــــــــــــــــــــن وا ي ـــــــــــُ ـــــــــــمـــــــــــا  حت  ف

ريُوا و     ـــــــــــــِ ن ـــــــــــــُ ٍة ت ُرمـــــــــــــَ كـــــــــــــح
َ

ُدوا ملـــــــــــــ (1)مـــــــــــــا َتســـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 يقوُل : إذا فَعَْلتُم أَْمراً أَْبَرْمتُموه.

 ، أَي ُمْهمالً ؛ نقلَهُ الفيومي. سدىً  : تََرَكه أَْسداهُ و

 َره ، وفالناً أََخَذه ِمن فَْوقِه.األَْمَر قَهَ  تََسّدىو

 جاِريَته : َعاَلها. َسدىو

. فهؤالء ُكلّهنَّ من الياِء. فأَْسَدْيتُه ويقاُل : َطلَْبُت األَْمرَ   : أَي أََصْبتُه ؛ وإن لم تُصْب قُْلَت أَْعَمْستُه ، نقلَهُ الجوهريُّ

ا من الواِو :  ، كعَُدّوٍ ؛ تَمدُّ يََدْيها في سيِرها وتَْطَرُحهما ، وأَْنَشَد ابُن األعرابّيِ. َسُدوٌّ  ناقَةٌ  وأَمَّ

ِر َسُدويف ابلَيِد   (2)مائَِرُة الّرِجح
 : ُرُكوُب الرأِْس في السَّْيِر يكوُن في اإِلبِِل وفي الخْيِل. سَّْدوُ الو

. َسدا َسْدَوهُ و  : نَحا نَْحَوه ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 واِحٍد : أَي نْحٍو واِحٍد ِمن السََّجعِ. َسْدوٍ  وَخَطَب األميُر فما زاَل على

 : قوائُِم النَاقَِة. الّسواِديو

اِدي.: الَحَسُن السَّيرِ  الساِديو   ِمن اإِلْبِل ، كالزَّ

ِة اللّْيلِ  السَُّرى ي : [سري]  ال بَْعضه ، كما تَوهَّمه الفناري ، قالَهُ شْيُخنا. ، كالُهَدى : َسْيُر عامَّ

َل اللْيِل وأَْوَسطه وآِخَره.  وفي الِمْصباح : قاَل أَبو زْيٍد : ويكوُن أَوَّ

ل يَْظَهُر أَنَّ ما َذَهَب إليه الفناري ليَس بَوْهم.والذي في الُمْحكم : َسْيُر اللّْيل  ةً. وبالتَّأَمُّ  عامَّ

 ، ولم يَْعرِف اللّْحيانّي إالَّ التَّأْنيث ، شاِهُد التَّْذكير قَْوُل لبيٍد : ويَُذكَّرُ  يَُؤنَّثُ 

َر   ان فـــــــــــقـــــــــــد طـــــــــــاَ  الســـــــــــــــــــــــــ  دح جـــــــــــِّ  قـــــــــــلـــــــــــُت هـــــــــــَ

رح و     فـــــــــــــَ ر غـــــــــــــَ هـــــــــــــح ىَن الـــــــــــــد  َدرحان إن خـــــــــــــَ (3)قـــــــــــــَ
 

  
 فحَذَف عالَمةَ التَّأْنِيِث ألنَّه ليَس بُمَؤنٍَّث َحِقيقّيِ. السَُّرى قال ابُن ِسيَده ويجوُز أَن يُزيَد طالَتِ 

. َسْريَةً و َمْسًرىو يَْسِري ُسًرى فالنٌ  َسَرى  ، ويَُضمُّ

 قاَل الفيومي : والفتُْح أََخّص.

حاح : يقاُل :  .السَُّرىو، بالضّمِ ،  السُّْريَةُ  سمُ واِحَدةً ، واال َسَرْينا َسْريةً  وفي الّصِ

 ؛ كما في الِمْصباحِ. سرى ، وقيَل : هو اسٌم أَْيضاً ، والَمْصدرُ  ِسرايَةً و

حاحِ : رايَةُ  وفي الّصِ ِة اللْيِل ، وهو َمْصدٌر ، ويَقلُّ في الَمصاِدِر أَن تجي ُسَرى : الّسِ َء على هذا البِناِء ألنَّه ِمن أَْبنِيِة الَجْمعِ ، يدلُّ على صحَّ

 .والُهَدى ، وهم بَنُو أََسٍد ، توهُّماً أنَّهما َجْمعُ  السَُّرى ذلَك أَنَّ بعَض العََرِب يُؤنَّثَ 

 وُهْديٍَة. ُسْريَةٍ 

َواللَّْيِل ) ، (... فََأْسِر ِبَِْهِلَك ِبِقْطع  ِمَن اللَّْيلِ )، ِكالُهما بمْعنًى ، وباألَِلِف لُغَةُ الِحجاز ، وجاَء القُْرآن بهما َجِميعاً :  ءً أَْسَرى إْسراو
 ؛ قاَل حسَّاُن بُن ثابٍت : (ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى)،  (... ِإذا َيْسرِ 
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ِر  دح َة اخلــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــ  ريََة َرب ــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــــــــِ يِّ ال  حــــــــــــــــــــَ

رِي     نح ُتســــــــــــــــــــــــح َرتح إلــــــــــيــــــــــَك ومل تــــــــــكــــــــــُ (4)َأســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ؛ قاَل الُهَذليُّ : كأْسَرى : اْستََرىو

رَت  و  ـــــــــاســـــــــــــــــــــــح وحُن ف ُر اجلـــــــــَ ـــــــــِ ا ا ـــــــــاب ـــــــــَبمـــــــــ  وا ف فـــــــــ   خـــــــــَ

وا     حــــــــُ بــــــــَ ي  بــــــــعــــــــُد فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح ا ا ــــــــَ ٍر وأَمــــــــ  يــــــــح (5)بــــــــلــــــــَ
 

  
__________________ 

 والتصحيح عن املصادر.« تسدو تنري. .. ( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا وابألصر :  تو1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ا واللسان وفيه : اللير بد  الدهر. 142( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .154/  3واملثبت كرواية اللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب واملقايي  « إن النضرية»برواية :  96( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان.5)
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 وقاَل كثيٌِّر :

رَتِي أَرُ  واِ  وَأســــــــــــــــــــــــــــــح ُدو مــــــــــــــــن هــــــــــــــــَ  وُح وَأغــــــــــــــــح

مُ و     القـــــــــِ ِت عـــــــــَ لـــــــــح مـــــــــِ دح عـــــــــَ ِ  ممـــــــــا قـــــــــَ فـــــــــح  يف الـــــــــنــــــــــ 

  
يَْين بالباِء إلى َمْفعول. به أَْسرىو أَْسراهُ وبه  َسَرىو  : أَي يُْستَْعمالن ُمتعّدِ

ا قْولُه تعالى : و كقَْوِلهم : ِسْرُت أَْمِس نهاراً والباِرَحة  تَأِْكيدٌ  ال يكوُن إالَّ لَْيالً أنَّه السَُّرى ، وإن كانَ  ( 1)بِعَْبِدِه لَْيالً  (ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى)أَمَّ

حاحِ.  ليالً ؛ كما في الّصِ

 ؛ كما في التَّْهِذيِب. أَو َمْعنَاهُ : َسيََّره

ْين السَّخاِوي في تَْفسيِره : إنَّما قاَل ليالً  به فيها ال تُْقَطُع في أَقَل ِمن  أَْسرى  يكوُن إالَّ باللَّْيل ، ألنَّ المدَّةَ التيال اإِلْسراءُ ووقاَل َعلَم الّدِ

ِب ، وإنَّما  أَْسَرى أَْربَِعين يَْوماً فقُِطعَْت به في لَْيٍل واِحٍد ؛ فكاَن الَمْعنى ُسبحان الذي بعَْبِده في لَْيٍل واِحٍد من كذا وكذا ، وهو َمْوِضُع التَّعجُّ

، فقيَل لَْيالً أَي في لَْيٍل ، انتَهى نقلَهُ عبُد القاِدِر  بالسَُّرى لَْيلَةً كاَن ذلَك في الغاِلِب الْستِيعاِب اللّْيلة َسَرى لَْيلٍة إلى لَْيٍل ألنَّهم إذا قالوا َعَدَل عن

 البَْغداِدي في حاَشيَِة الكعبية.

اغُب ِمن ِمن األْرِض وهو  َسراةٍ  ِمثُْل أَْجبَل وأَتَْهم ، أَي َذَهَب به في أَْسَرى ، وأَْصلُه من الواِو ،وهي األَْرُض الواِسعَةُ  الّسراةِ  وَجعَلَهُ الرَّ

 َغِريٌب.

اءُ و . السَُّرى ، كَشدَّاٍد : الكثيرُ  السَّرَّ  باللّْيل ؛ نقلَهُ األْزهريُّ

 ؛ قاَل النابَغَةُ : لَْيالً  يَْسِري : السَّحابُ  السَّاِريَةُ و

ٌة  ــــــــــَ وحزاِء ســــــــــــــــــــــــارِي ــــــــــه مــــــــــن اجلــــــــــَ ــــــــــي َرتح عــــــــــل  ســــــــــــــــــــــــَ

َد الــــــــرَبَد     مــــــــاُ  عــــــــلــــــــيــــــــه جــــــــامــــــــِ ي الشــــــــــــــــــــــّ زحجــــــــِ (2)تـــــــــُ
 

  
ائَِحة.  وقيَل : هي السَّحابَةُ التي بيَن الغاِديَِة والرَّ

 وقاَل اللَّْحيانيُّ : هي الَمْطَرة التي تكوُن باللَّْيل ؛ وقاَل كعٌب :

ه  َرطــــــــــَ ــــــــــح َذ  عــــــــــنــــــــــه وأَفـ ــــــــــقــــــــــَ ــــــــــّرايُح ال فــــــــــي ال نــــــــــح ــــــــــَ  تـ

يـــــــُر     عـــــــالـــــــِ وحِب ســـــــــــــــــــــاريـــــــٍة بـــــــيـــــــٌ  يـــــــَ (3)مـــــــن صـــــــــــــــــــــَ
 

  
 .َسوارٍ  ج

 .السَّواِري ؛ زاَد صاِحُب البارع : من َحَجٍر أَو آُجّرِ ، والَجْمعُ  األُسُطوانَةُ  : السَّاِريَةُ و

اِهدُ  منه : بُْنَداُر بُن الَخليلِ  ان ،َماَزْنَدرَ  بساِريَةِ  ، ويُْعَرفُ  د بَطبَِرْستانَ  : السَّاِريَةُ و ، بالتَّْحِريِك ، َرَوى عن ُمْسلم بِن إبراهيَم ،  السََّرِويُّ  الزَّ

 وعنه أحمُد بُن سعيِد بِن ُعثْمان الثَّقَفّيِ.

على  عنههللارضيالذي ناَداهُ ُعَمُر ،  لخلجيُّ الِكنانيُّ بِن َعْمرِو بِن عبِد هللِا بِن جابِِر بِن محميةَ بِن عبِد بِن عِدّيِ بِن الديِل ا بُن ُزنَيمِ  ساِريَةُ و

وهذه  ، : الَجبَِل الَجبَل ، فَسِمَع َصْوتَهُ وكاَن يُقاتُِل العَُدوَّ فاْنحاَز بهم إلى الَجبَل فَسِلم ِمن َمِكيدتِهم ساِريَة فقاَل : يا بنَهاَوْندَ  ساِريَةُ والِمْنبَِر ، 

يَِر ، وقد َذَكَره ابُن َسْعٍد وأَبو ُموَسى ولم يُْذُكر ما يدلُّ له على ُصْحبتِه ، لكنَّه أَْدَرك ، وذكَ الَكراَمةُ َذَكَرها غيُر وا َره ابُن ِحٍد من أَْصحاِب الّسِ

، هكذا في النسِخ ، أَي  اً وكاَن أََشدَّ النَّاِس َحْصر حبَّاِن في ثِقاِت التابِعين قاَل : َرَوى عن أَنٍَس وعنَه أَبو حَزَرةَ يَْعقوُب بُن مجاِهٍد ،

اِد الُمْعجمة أَي َعْدواً وهو الظاِهُر.  َمْحصوراً ، أَو هو بالضَّ

يَةٍ  بُن أَْوفَى : له ِوفاَدةٌ ، ويقاُل َعقََد له النَّبيُّ َصلَى هللا عليه وسلّم ، على ساِريَةُ  * وفاتَهُ :  .سّرِ

، قال له : إن كانَْت لَك في أَْهِل اليَماَمِة حاَجةٌ فاْستَْبق هذا ، يَْعنِي َمجاَعة  عنههللارضي،  بُن َعْمٍرو الَحنَِفيُّ صاِحُب خاِلِد بِن الَوليدِ  ساِريَةُ و

 ن مراَرةٍ.ب

ً  بن ثَْعلَبَةَ بِن يَْربُوعِ بن ثَْعلبَةَ بن الدولِ  بُن َمْسلََمةَ بِن ُعبَْيدٍ  ساِريَةُ و ، ِكالُهما ِمن حنيفَةَ ، وِمن ولِد األخيِر ُخلَْيُد بُن عبِد هللِا بِن  الَحنَفيُّ أَْيضا

 َوِلَي ُخَراسان ، قالَهُ ابُن الَكْلبي. ساِريَةَ  زهيِر بنِ 
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__________________ 
 .1( سورة اإلسراء ا اآية 1)
 واللسان والتهذيب. 31( ديوانه ط بريوت ص 2)
 . شرح ابن هشام ا واللسان.( لكعب بن زهري من قصيدته ابنت سعاد3)
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 بُن عبِد هللِا َرَوى عن ابِن َمْسعوٍد ، وعنه ساِلُم بُن أَبي الَجْعد. ساِريَةُ  وفي التَّابِِعين :

ِمْن َخْمسِة أَْنفٍُس  ر بهم العَُدوُّ فيَْحذروا ، وهيفي ُخْفيٍَة لَْيالً لئاَلً يَْنذَ  تَْسِري ، كغَنِيٍَّة : قِْطعَةٌ ِمن الَجْيِش ، فَِعيلَةٌ بمْعنَى فاِعلٍَة ، ألنَّها السَِّريَّةُ و

 أَْربعمائٍَة. هي ِمن الَخْيل نحو إلى ثَلَثِمائٍَة ، أَو

 .السَِّرياتو السَّرايا وفي النِّهايَِة يَْبلُغ أَْقصاها أَْربعمائَة ، والَجْمعُ 

 أَْربُعمائِة رُجٍل. السَّرايا في الصَّحاحِ : يقاُل : َخْيرُ 

ِمن مائٍَة إلى َخْمسمائٍة فما زاَد فَمْنِسر ، كَمْجِلٍس ، فإن زاَد على ثَمانِمائٍة فَجْيش ، فإن زاَد على أَْربعِة آالٍف  السَِّريَّةُ  تْح الباِري :وفي فَ 

ار.  فجْيش َجرَّ

وهو النَِّفيس ، وقَْول َمْن قاَل ألنَّهم يُنَفِّذُوَن سّراً  السَِّريّ  ءِ ألنَّهم يكونوَن ُخالَصة العَْسكِر وِخياَرهم ِمن الشي َسِريَّة وفي النَّهايِة : قيَل :

ل. ( 1)الّسرى وُخْفيَة ، ليَس بالَوْجه ألنَّ المَ   واو ، وهذه ياٌء فتأَمَّ

ىو َدها َسريَّةً تَْسِريَةً  قائُِد الجْيِش  َسرَّ رٌ  رٌ قَِصي نَْصٌل َصغيرٌ  : السَِّريَّةُ و إلى العَُدّوِ لَْيالً  : َجرَّ ُمَدْملَك ال َعْرَض له ، وقد يكوُن تَْحَت  ُمَدوَّ

 األرِض.

ْرية ، كغَنِيَّة ، ِلَكْونِه َمْعطوفاً على ما قَْبلَه ، وهو َغلٌَط ، والصَّواُب فيه السَِّريَّةِ  ثم إنَّ ِسياَق المصنِّف ظاِهٌر أنَّه من معاني ، بالَكْسر ،  الّسِ

ْروة فقَلَبُوها ياًء لقُْربها ِمن الوتَْخفيِف الياِء ، كما هو نَصُّ   َكْسرةِ.الُمْحَكم ، ألنَّه بَْعد ما َذَكَره قاَل : وقد تكوُن هذه الياُء واواً ألنَّهم قالوا الّسِ

ْريةُ  وفي التكملة : وقاَل األْصمعيُّ : ل فإنَّ في ِعباَرةِ  الّسِ ْروةِ ، فتأَمَّ   المصنِِّف َسْقطاً.، بالَكْسِر ، ِمن النِّصاِل ، لُغَةٌ في الّسِ

ً  ِعْرق الشََّجر َسَرىو . َدبَّ تَْحَت األْرِض  : إذا يَْسِري َسْريا ً  متاَعهُ  َسَرىو ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده واألْزهريُّ ؛  أَْلقاهُ على َظْهِر دابَّتِه : يَْسِريه َسْريا

 نقلَهُ ابُن ِسيَده.

 ، قالَهُ ثَْعلَب. كغَنِّيٍ : نَْهرٌ  ، السَِّريُّ و

 ؛ قاَل لبيٌد يَِصف نَْخالً على نَْهر : نَْهٌر َصغيٌر يَْجِري إلى النَّْخلِ  قيَل : هو الَجْدوُل ؛ قالَهُ ابُن عبَّاس ، وهو قَْوُل أَْهِل اللُّغَِة وفَسَُّروه بأنَّه :و

ُه  ـــــــــ  رِي فـــــــــا وســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــا الصـــــــــــــــــــــــّ عـــــــــُ تـــــــــِّ ٌ  ميـــــــــَُ حـــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــُ

روُم     ن  كــــــــــــــُ ــــــــــــــهــــــــــــــُ ن ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ ُم بـ واعــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ميف ن (2)عــــــــــــــُ
 

  
ر قْولُه تعالى :   .(3) (َقْد َجَعَل رَبُِّك َِتَْتِك َسِرايًّ )وبه فُّسِ

 ، كَرِغيٍف وأَْرِغفٍَة وُرْغفان. ُسْريانٌ و أَْسِريَةٌ  ج

 .بأَْسِرياءَ  قاَل الجوهِريُّ : ولم يُْسَمع فيه

اِهُد السَّقَِطيُّ و كةً : هو الزَّ َمْعروٌف َصِحَب أَبا َمْحفوظ َمْعروف بن فَْيُروز الَكْرخّي ، وعنه ابُن أُْختِه الُجنَْيد  م بُن المغلس السَِّريُّ  ، محرَّ

 ُن عبد الحميد وغيُرهم.ب السَّريُّ وبُن عبِد هللِا الّسلَميُّ ؛  السَّريُّ وبُن َسْهل عن ابن عليَّة ؛  السَّريُّ  آَخُرون منهم : وجماَعةٌ  البَْغداِدّي ؛

يَّتِه : َطْلَحةُ بُن البَراِء الصَّحابيُّ  نََسبِ  ، كُسَمّيِ ، في ُسَرّيٍ  َغْنُم بنُ و اع ،  (4)، وسهيُل  الَخْزَرجِ ، ومن ذُّرِ بُن رافِعٍ صاِحُب الصَّ

 بن َسلََمة ابِن أنيٍف. ُسَرّيِ  ، من ولدِ  عنهماهللارضي

ً  ُسَريٌّ  في بَني حنيفَةَ و يَِّته : البَِعيُث الشاِعُر في َزَمِن الفََرْزدق. ُسَريُّ  ، وهو أَْيضا  بُن َسلمةَ بِن عبيٍد ، وِمن ذُّرِ

 بُن َكْعٍب األْزديُّ َرَوى عنه الثَّْوري. ُسَريُّ  * وفاتَهُ :

 َد الجوهريُّ لزهيٍر يَِصُف وْحشاً :؛ وأَْنشَ  واِحَدتُه بهاءٍ  تُتََّخذُ منه الِقِسيُّ ، كَسماٍء : َشَجرٌ  ، السَّراءُ و

__________________ 
رِّ راٌء.1)  ( يف النهاية : السِّ
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 واللسان والتهذيب. 152( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .24( سورة مرمي ا اآية 3)
 .«سهر» 679/  2( يف التبصري 4)
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رٌت  راِء وانشــــــــــــــــــــــــــــِ واِس الســـــــــــــــــــــــــــــ   ثـــــــــــــــالٌث كـــــــــــــــبَقـــــــــــــــح

هح     لـــــــُ ري جـــــــحـــــــافـــــــِ مـــــــِ ـــــــغـــــــَ ـــــــَ ِّ ال ص  مـــــــن ل (1)قـــــــد احنـــــــَ
 

  
 الَجبَِل. َسراةُ  النهاِر أَْعالهُ ؛ وكذا َسراةُ  ، ومنه ءٍ : أَْعلى كّلِ شي السَّراةُ و

حاحِ :  النهاِر َوَسُطه ، ونَبَّهوا أَنَّ الصَّواَب فيه أَْعالهُ. َسراةُ  وَوقََع في نسخِ الّصِ

، بالفتْحِ  بَني القَْرنِ  َسراةُ و ، بالكْسِر ؛ والِحْجرِ  ، بفَتْحٍ فسكوٍن ، بَجيلَةَ وَزْهراَن وَعْنزٍ  َسراةُ  عدَّةِ قَبائِل وَمواِضع فمنها : ُمضافَةً إلى َسراةُ و

؛  َختاْلنَ  َسراةُ وبَني َسْيٍف ،  َسراةُ والُكراعِ وفيها قًُرى أَْيضاً ،  َسراةُ و وِمياهٌ ؛ الَمعافِِر وفيها قًُرى وِجبالٌ  ةُ َسراوَشبانَةَ ،  ( 2)بَني َسراةُ و ،

تَْين ؛ قُُدمٍ  َسراةُ والَمصانِع ،  َسراةُ وأَْلهاَن ؛  َسراةُ و بفتْحِ الخاِء المْعجمِة وسكوِن الُمثَنَّاةِ الفَْوقِيَّة ؛  َسراةُ و ، كَصبُوٍر ؛ َهتُومٍ  اةُ َسرو ، بضمَّ

 َمْعروفة. الطَّائِِف وهذه َغْوُرها مكَّةُ ونَْجُدها ِدياُر َهواِزَن ، َمواِضُع م

لَهُ قَِريٌب ِمن َعَرفات ويَْمتدُّ إلى َحّدِ نَْجران اليََمِن ، والنِّْسبَةُ إلى السَّراةُ  قاَل الفيومي :  بالفتْحِ ، وهو َجبَُل األْزِد. السَّراةِ َسرِويٌّ  َجبٌَل أَوَّ

 وَضبََطه الرشاطيُّ بالتَّحريِك في النِّْسبَِة.

 وقاَل ابُن الّسمعانيُّ : ال أَْدِري هل كاَن فيهم عالم أم ال.

 ونَْجدّي وشاِمّي وِحجازّي ، فَذَكر الِحَكايَة ؛ قالَهُ الحافُِظ. َسْروي َر الرشاطيُّ حِديَث ابِن ُعَمر الَمْوقُوف : اْجتََمَع أَْربَع رهطوَذكَ 

 .السَّراةِ  ، أَي ِمن أَْهلِ  السَّرويِّين * قُْلُت : وكثيراً ما يَْذُكر الّدينوِري في كتاِب النَّباِت عن

 ، كأَْنَجَد وأَتَْهَم. السَّراةِ  َر إلى: صا أَْسَرىو

 ، بالكْسِر : ة بالبَْصَرةِ. ِسْريَاو

 .(3)وقاَل نَْصر : صْقٌع بَسواِد الِعراِق قُْرَب بَْغداَد وقُرًى وأَنهاٌر ِمن طسوج دوريا 

اغانيُّ : يُْضَرُب ببقِّها الَمثَُل.  قاَل الصَّ

 بالشرقيَِّة على َمْقُربٍَة ، وبها خانقاه َمْشهوٌر. ْصرَ ة بمِ  ، بالْكسِر وضّمِ القاِف : ِسْرياقُوسُ و

وقُوس ، والذي في كتِب التَّواِريخ والُخَطِط أنَّها ُمركَّبة ِمن ِسْر أَْمر ِمن ساَر يَِسيُر  سْريا ثم إنَّ َصنِيَع المصنِِّف يَْقتضي أنَّها ُمركَّبَةٌ ِمن

ْين وفَْصلها.وقَوس ، بالفتْحِ ، وعلى كّلِ حاٍل الُمناِسُب   ِذْكرها في باِب الّسِ

 ، َكُسَميَّة : ة بالشَّاِم. السَُّريَّةُ و

 قاَل نَْصر : هي ِمن أَْغواِر الشَّاِم.

 : ع. السَّاِريو

 لَسْيِره لَْيالً. الُمْستَِريو كالُمساِري األََسُد ، وأَْيضاً :

ا يُْستدرُك عليه :  باللْيِل ؛ ومنه قَْول الشاِعِر : يَْسرونَ  (4)، وُهم الذين  السَّاِري ، بالضّمِ : َجْمعُ  السُّراةُ  * وممَّ

ونَ  نـــــــــــــُ ُت مـــــــــــــَ لـــــــــــــح وحا انرِي فـــــــــــــقـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  قـــــــــــــالـــــــــــــوا  ؟أَتـ

ا     المــــــــــَ وا  ــــــــــَ مــــــــــُ نِّ قــــــــــلــــــــــُت عــــــــــِ رَاُة اجلــــــــــِ  !(5)ســــــــــــــــــــــــَ
  

ْين أَْيضاً.  ويُْرَوى بفتْحِ الّسِ

 ليلَهُ ُكلَّه ال يَناُم. يَْسِري قُْنفٍُذ ، وذلَك ألنَّ القُْنفُذَ  إْسراءَ  من قُْنفٍُذ ، وَذَهبُوا أَْسرى وفي أَْمثاِلهم :

فيه كما قالوا  سرى ، حذَف الياء ألنَّها رأُْس آيٍَة ؛ وقيَل : َمْعناه إذا (6) (َواللَّْيِل ِإذا َيْسرِ ): إذا َمَضى ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  َسَرى يَْسِريو

 ٌل نائٌِم أَي يُناُم فيه ، فإذا َعَزَم األَْمُر أَي ُعِزَم عليه.لَيْ 
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 ، ومنه قَْوُل الفََرْزَدق يَْهُجو جريراً : (7): ُحُمُر الَوْحِش ألنَّها تَْرعى ليالً وتَنَفَّش  الساِرياتُ و

__________________ 
 «.قد اخضر»واملثبت كرواية اللسان ا والصحاح وفيها :  .«.. ومسحر قد اخّضر» برواية : 66( ديوانه ط بريوت ص 1)
 بين شبابة.« : السراة»( يف معجم البلدان 2)
 .«ابدوراي»( يف معجم البلدان 3)
 .«الذي»( ابألصر 4)
 ( اللسان.5)
 .4( سورة الفجر ا اآية 6)
 ( اللسان : وتنف .7)
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غحشــــــــــــــــــــــــَ  الســــــــــــــــــــــــارايِت ومل تــــــــــكــــــــــنح  َك تـــــــــــَ  رأَيــــــــــتــــــــــُ

عـــــــــــا     َوقـــــــــــ 
ُ

ـــــــــــوشـــــــــــــــــــــــــوم املـــــــــــ َب إال  ذا ال ـــــــــــرَتحكـــــــــــَ (1)ل
 

  
 وَعنَى بِِغْشيانِها نِكاَحها ، وكان يعيبُه بذلَك.

ً  عنِّي الثوبَ  َسَرىو  : َكَشفَهُ ؛ والواُو أَْعلى ، كما في الُمْحَكم. َسْريا

يتُهوالثوَب  َسَرْيتُ  وفي التَّْهذيِب :  : نََضْوتَه. َسرَّ

 أَْيضاً ، وإيَّاهم َعنَى لبيٌد بقَْوله : السَّواِري : بَنُو عبِد هللِا بِن أَبي بَْكِر بِن كالٍب ، ويقاُل لهم السويرياتو

هــــــــــم و  عــــــــــِ مــــــــــح وَ  ِبــــــــــَ نح أَقــــــــــُ وارِي لــــــــــَ ي  الســــــــــــــــــــــــ   حــــــــــَ

مـــــــــا     لـــــــــَ بحي إال  َأن حيـــــــــَُ   وُيســـــــــــــــــــــــح (2)عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــنـــــــــ 
 

  
 قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما قََضْيُت بأنَّ هذا ِمن الياِء ألنَّها الٌم.

ىو  : نََضَحهُ ، قال : تَْسريَةً  العََرق عن بََدنِه َسرَّ

َُسر   
َن ماَء الَبَدِن امل  (3)يـَنحَضحح

، وقد  (َواللَّْيِل ِإذا َيْسرِ ) تِّساعاً ، فمنه قَْولُه تعالى :في المعانِي تَْشبيهاً لها باألَْجساِم مجازاً وا سرى وفي الِمْصباحِ : قد اْستَْعملِت العََربُ 

 تقدََّم ِذْكُره.

 فيه الّسمُّ والَخْمُر ونَْحوهما. َسَرى وقاَل الفارابي :

ه َذَهَب ؛ وإْسناُد الِفْعل إلى  َسَرىوعليه الَهمُّ أَتاهُ لَْيالً.  سرى : عرق الّسوء في اإِلْنساِن. وزاَد ابُن القطَّاع َسرى وقاَل السرقسطي : َهمُّ

 المعانِي كثيٌر في َكالِمِهم.

 سرىو أَي تعدَّى أَثَر الُجْرح. الُجْرُح إلى النَّْفِس : أَي داَم أَلَُمه حتى َحَدَث منه الَمْوُت. وقطَع َكفّه فسرى إلى ساِعِده : َسرى وقَْول الفُقهاِء :

ها ُمواِفقَة لَما تقدََّم ، العتْق بمْعنَى التَّْعديَِّة. وهذه األَْلفاُظ جاِريَةٌ على أَْلسنِة الفُقهاِء ، وليَس لها ِذْكر في الُكتُِب الَمْشهوَرةِ لكنَّ  سرىوالتَّْحريم 

 انتَهى.

 للدَّواِهي والُحُروِب والُهُموِم ؛ قاَل الحاِرُث بُن وعلَةَ في صفِة الَحاْرِب : السَُّرى وفي الُمْحَكم : واْستَعاَر بعُضهم

هــــــــــــا و  لــــــــــــُ ري إذا انَم َأهــــــــــــح هــــــــــــا َتســــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــ 

مِ     ــــــــَوهــــــــح ر يف ال طــــــــُ ــــــــَ  لــــــــَح ــــــــي ــــــــبحيت عــــــــلــــــــ  مــــــــا ل  فــــــــت

  
 صاِري :قُْلُت : وفي هذا الَمْعنى أَْنَشَدنا صاِحبُنا الفَِقيهُ أَبو محمٍد عبُد الغنِّي بُن محمٍد األنْ 

بــــــــــــــــــــه  تــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــح ر انـ د الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــح  اي رَاقــــــــــــــــــــِ

ر     وَب هلــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــــــــُ  إن  اخلــــــــــــــــــــــــُ

  

ه  ىت بـــــــــــــــــــــــَزمـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــِ ة الـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــــــــــِ

َر     لـــــــــــــــــــــــُة الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــُ لـــــــــــــــــــــــ  ة  ـــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــــــَ  ثـــــــــــــــــــــــِ

  
 .السََّريانو الّسرايَة والغاِلُب على َمصاِدِر ما ذُِكر

 : َجبٌَل بفاِرَس. الساِريَةُ و

اغُب. يسرون وأَْيضاً : القَْومُ   باللْيِل ؛ نقَلَهُ الرَّ

يو  ، نقلَهُ ابُن األثير. الّسِريَّةِ  : الذي يَْخُرُج في الُمتََسّرِ

 : أَي لَْيلٍة فيها َمَطر. ساِريَةٍ  وجاَء َصبيَحةَ 

يو  عنه : ُكِشَف وأِزيل ، والتّْشديُد للُمبالَغَة. ُسّرِ

ْريةُ و .، بالكْسِر : ُدوَدةُ الَجراِد ؛ نقلَهُ ال الّسِ  جوهِريُّ
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يَرةِ النَِّفيَسة ؛ عن ابِن األَثيِر وهو مجاٌز. بالسَِّريَّة ويقاُل : سارَ   ، إذا ساَر بالّسِ

 ، بالْكسر : قَْريةٌ من شرقية ِمْصر من حقوق المورية. ِسْرياو

بِن علّيِ بِن  (4)ل بِن الخضِر بِن إْسرائِيل بِن محمِد وابُن إْسرائِيل : شاِعٌر َمْعروٌف ، هو نْجُم الَدْين أبو المعَاِلي محمُد بُن سواِر بِن إْسرائي

َمْشقيُّ ولَد َسنَة   ، َسِمَع ِمَن الِكْندي 603الَحَسِن بِن الُحَسْيِن الشَّْيبانيُّ الّدِ

__________________ 
 ومل أعثر عليه يف ديوانه.« الوشوم»بد  « الرسوم»( اللسان وفيه 1)
 برواية : 196( ديوانه ط بريوت ص 2)

 وحي السواري إن أقو  جلمعهم
 وبعده :« ماء العر »( اللسان والتهذيب والتكملة بدون نسبة ا ويف األساس : 3)

 نضح اأَلدمي : الصف  املصفرا
 .383/  3( أنظر عامود نسبه يف فوات الوفيات 4)



18811 

 

رورِدي ا وعنه ابُن مسد  ا ُتويف َسَنة   .677والش هاب الس هح
 مدينَةٌ بأََذْربيجان ، بها قْوٌم ِمن ِكْنَدةَ ، عن نَْصر. والسَّراةُ :

 والّسرا ، َمْقصوراً : أََحُد أَبواِب َهراةَ ، ومنه َدَخَل يَْعقوُب ابُن ماِلِك.

 : لم يَِشر هنا بَحْرٍف ، وهو واِويٌّ : السَّْروُ  : [سرو]

 واِحَدتُه بهاٍء. َمْعروٌف ، َشَجٌر م

 ؛ ومنه قَْول ابِن ُمْقبل : َع عن الواِدي واْنَحَدَر عن ِغلَِظ الَجبَلِ ما اْرتَفَ  : السَّْروُ و

غــــــــــــــاِ  بــــــــــــــه  واُ  الــــــــــــــبــــــــــــــِ رَيَ أَبــــــــــــــح ح رحِو محــــــــــــــِ  بســــــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــا     ـــــــــن ي ـــــــــِ ـــــــــب ـــــــــك ال ـــــــــًا ذل ن ـــــــــِت وهـــــــــح ي د  (1)أ.  َتســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 .«ِمن الَجبَلِ  َسْرواً  فَصعَُدوا»الحِديُث : ومنه 

 .َسْرَوةٌ  ؛ كذا في النَّسخِ ، وَصوابُه في النَّباِت فتَأُْكلُه ؛ كما هو نَصُّ الُمْحَكم ؛ واِحَدتُهُ  ( 2)ُدوٌد يَقَُع في الثِّيابِ   :السَّْروُ و

ر قَْوُل ابِن ُمْقبل أَْيضاً. َمَحلَّةُ ِحْميَرَ  : السَّْروُ و  ؛ وبه فُّسِ

 ذلَك. َمواِضُع ذُِكَرْت قُبَْيلُ  : السَّْروُ و

 الذي قَْبله إالَّ َسَراة بَني فالٍن وفالٍن ، وهي يائيَّةٌ ، وهي َمْعروفةٌ بالسَّراةِ كما َذَكَر. * قُْلُت : لم يَْذُكِر المصنُِّف في

لُبن ،  َسْروُ والمال ،  َسْروُ و،  (4)َمْند  َسْروُ و،  (3)سخيٍم  َسروُ والعالء ،  َسْروُ وِحْميََر الذي َذَكَره ،  َسْروُ  ، فهو بالّسْروِ  والذي يُْعَرفُ 

يت ،  (5)ْنعاء صَ  َسْروُ و ّكِ ْمِل  َسْروُ والسَّواِد بالشاِم ،  َسْروُ و، َذَكَره ابُن الّسِ ٍل بيَن أَْرِض طّيِ  (6)الرَّ ٍء وكْلٍب. فقَْولُه : ذُِكَرْت قُبَْيُل ، محلُّ تَأَمَّ

 فاْعِرْفه.

ْيتُه : إذا أَْلقَْيته عنه. َسَرْوتُ  يقاُل : والتَّْسِريَِة.كاإلْسراِء  ونَْزُعه ، ِء َعْنكَ إْلقاُء الشَّي : السَّْروُ و  الجلَّ عن الفََرِس وأَْسَرْيتُه وَسرَّ

يَ  ومنه  عنه الَخْوُف : أَي أُِزيَل ، والتَّْشديُد للمبالَغَِة. ُسّرِ

يت : ّكِ حاحِ عن ابِن الّسِ  ؛ قاَل ابُن هرمة :إذا أَْلقَْيتَه َعْنَك  َسْرواً  الثوَب َعنِّي َسَرْوتُ  وفي الّصِ

خــــــــايــــــــُر  تــــــــَ ُ
بــــــــا املــــــــ ه عــــــــنــــــــك الصــــــــــــــــــــــِّ بــــــــَ  ســــــــــــــــــــــر  ثــــــــوح

ُر و     زايــــــــــــــِ
ُ

يــــــــــــــرُت املــــــــــــــ لــــــــــــــِ ِ اخلــــــــــــــَ اح (7)آذَن ابلــــــــــــــبــــــــــــــَ
 

  
اغُب : جاِل َمأُْخوذٌ ِمن الّسرى وقاَل الرَّ ل والّزميل. َسَرْوتُ  ِمن الّرِ  الثوَب عنِّي نََزْعتَه ، وهو بِخالِف الُمتََدثِّر والُمتََزّمِ

 هٌ َحَسٌن.* قُْلُت : وهو َوجْ 

 قَْوُل بعِض األْغفال : التَّْسِريَةِ  وشاِهدُ 

ال   ريحِ جــــــــــــــــَ جــــــــــــــــَ ــــــــــــــــعــــــــــــــــُ ُف ال ــــــــــــــــح ىت  إذا أَن  حــــــــــــــــَ

ال      رِّ اجلــــــــــــــــــُ ه ومل ُيســــــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ رحقـ ــــــــــــــــــُ (8)بـ
 

  
 الُمُروَءةُ في َشَرٍف. : السَّْروُ و

حاحِ : َسخاٌء في ُمُروَءةٍ ؛ ومنه حِديُث ُعَمَر : ناً. السَّْروَ  بالنَّْخعِ فقاَل : أَرىأنَّه َمرَّ  وفي الّصِ  فيكم ُمتَربّعاً ، أَي أََرى الشََّرَف فيكم ُمتََمّكِ

ُجُل ، َسُروَ  وقد ، بالمّدِ على اللَّّفِ والنَّشر الُمرتَِّب ؛  َسَراءً و ، َمْقصور ، َسراً و َسْرواً و َسراَوةً  ، ثالُث لُغاٍت ، كَكُرَم وَدعا وَرِضيَ  الرَّ

 ْيبََوْيه.عن سِ  َسْروو

 إالَّ َمْمدوداً. َسراً  ولم يَْحِك اللَّْحيانّي َمْصَدر
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 ، كغَنِّيٍ ؛ ومنه قَْوُل الشَّاِعِر : َسِريٌّ  فهو

__________________ 
 واللسان. 154/  3( املقايي  1)
 ( يف القاموس : الن بات.2)
 ( يف ايقوت السرو : ُسحيم.3)
 ( يف ايقوت : مندد.4)
 َرضحعا.( يف ايقوت : 5)
 ( يف ايقوت : سرو الر عر ابلرمر.6)
 .«عنك»بد  « عنه»واألو  يف التهذيب واألساس وفيها  154/  3ا والصحاح واملقايي  « وودع»( اللسان وفيه 7)
 ( اللسان.8)
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ه و  ســـــــــــــــــــــــِ فح ن الـــــــــّرِجـــــــــاِ  بـــــــــنــــــــــَ رِي  مـــــــــِ ر  الســـــــــــــــــــــــ   تـــــــــَ

ا و     را ــــــــــُ رَا أســــــــــــــــــــــــح رِيِّ إذا ســــــــــــــــــــــــَ (1)ابــــــــــُن الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
 ، كُهدًى ؛ نقَلَهُ األزهريُّ وهو على ِخالِف الِقياِس. ُسًرىو ، ِكالُهما عن اللَّْحيانّي ، ُسَرواءُ و أَْسِرياءُ  ج أَي إذا أَْشَرَف فهو أَْشَرفُهما ؛

 لواِحِده ضابٌِط.، هذا َمْذَهُب ِسْيبََوْيه ألنَّه ليَس  : اسُم َجْمعٍ  السََّراةُ و

 ؛ قاَل : وهو َجْمٌع َعِزيٌز أن يُْجَمع فَِعيٌل على فَعَلٍَة ، وال يُْعَرف غيُره. السَِّريّيِ  وقاَل الجوهِريُّ : هو َجْمعُ 

ئيُس ، والجْمعُ  السَِّريُّ  وفي الِمْصباح :  فَِعيل على فَعَلَة.، وهو جْمٌع عزيٌز ال يكاُد يُوَجد له نِظيٌر ألنَّه ال يُْجَمع  َسراةٌ  الرَّ

 قُتِلَت»حِديُث األْنصار : ومنه ، بالتْحريِك ؛  َسَرواتٌ  ج ، جاَء على غيِر قياٍس ؛ ومثْلُه في النهايَِة ؛ َسِرّيٍ  جْمع َسراةٌ  وفي التْهذيِب : قْومٌ 

 ع ال َجْمع.اْسُم َجمْ  السَّراةِ  أي أَْشرافُُهم ؛ وهذا يَُؤيِّد َمْذهب سيبويه ِمن َكْونِ  ، «َسَرواتُهم

 ؛ كذا في الُمْحَكم. َسَراياو َسريَّاتٍ  من َسِريَّةٌ  هيو

ىو  وهو الشََّرُف والُمُروَءةُ. السَّْروَ  ، أَي : تََكلَّفَه تََسرَّ

ى أَو يَّةً  أََخذَ  : تََسرَّ . ُسّرِ  ، أَي جاِريَةً ؛ نَقلَهُ الجوهريُّ

ْرت ِمن  اآت ياء كما قالوا تقضَّى من تَقَضََّض ؛ وقد َمرَّ ذلَك في حْرف قاَل : وقاَل يَْعقوب : أَْصلُه تََسرَّ السَّرور ، فأَْبدلوا ِمن إْحدى الرَّ

 الراِء.

الُمَدْملك ال  ( 2)السَّْهُم الصَّغيرُ  ؛ اْقتََصر الجوهريُّ على الكْسِر ؛ وزاَد ابُن األثيِر الضمَّ ونقَل ابُن ِسيَده الفَتْح عن ُكراعٍ ؛ ، ُمثَلَّثَةً  السَّْرَوةُ و

 وهو َمَع ذلَك َدقيٌق قَصيٌر يُْرمى به الَهَدف. أَو َعريُض النَّْصِل َطويلُه َعْرض له ؛

ى الِمْعبَلَة ؛  ْرَوةِ  كان إذا اْلتاثَْت راِحلَةُ أَحِدنا َطعَنَ »حِديُث أَبي ذّرٍ : ومنه وقيَل : العَريُض الطَّويُل يُسمَّ راءُ  والَجْمعُ  ، «في َضْبِعها بالّسِ  الّسِ

حاحِ.  ؛ كما في الّصِ

ْرَوةُ  وفي التَّْهذيب : ْرِعيَّة ، ألنَّها تْدُخل في الدُّْروعِ ونِصالُها ُمتسلََكةٌ كالِمْخيَِط ، والَجْمعُ  الّسِ ؛ قال ابُن أَبي الُحقَيِق يَِصُف  السُّرى تُْدعى الّدِ

 الدروَع :

رتحُ  ر تـــــــــَ بـــــــــح يـــــــــاَد الـــــــــنــــــــــ  ر  وجـــــــــِ فـــــــــ  الســـــــــــــــــــــــ  نـــــــــح ُه نــــــــــَ  كـــــــــُ

وِ      لـــــــُ فـــــــح رًا ومـــــــَ ٍف َكســـــــــــــــــــــح َقصـــــــــــــــــــــِ ـــــــح نـ اح مـــــــُ نح بـــــــَ (3)مـــــــِ
 

  
 ؛ قال الشَّاِعُر : : الظَّْهرُ  السََّراةُ و

نــــــــــــــاًة  ٌب كــــــــــــــَبن  قــــــــــــــَ رححــــــــــــــَ ٌب شــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــَ وح  شــــــــــــــــــــــــــــَ

وجُ     راِة ُدمــــــــــــــــــــُ ه ويف الســــــــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــَ  محــــــــــــــــــــََ

  
 ، بالتَّْحريك وال يَُكسَُّر. َسَرواتٌ  ج؛  «البَعيِر وِذْفَراهُ  َسراةَ  فَمَسحَ »الحِديُث : ومنه 

 وأَْعالهُ. ( 4)ِمن النَّهاِر : اْرتِفاُعه السَّراةُ و

حاح : َوَسُطه ؛ وهو َخَطأٌ نَبَّهوا عليه ؛ قال البَُريق الهذلي :  وَوقََع في الّصِ

بــــــــــــــاٍع  ربحِ َأيب ســــــــــــــــــــــــــــِ َد قــــــــــــــَ نــــــــــــــح يــــــــــــــم عــــــــــــــِ قــــــــــــــِ  مــــــــــــــُ

هـــــــــــاِر     راَة الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــِر عـــــــــــنـــــــــــَدَ  والـــــــــــنـــــــــــ  (5)ســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وال يَُكسَُّر. َسَروات ، والَجْمعُ  راةً سَ  فجعََل للَّْيل

أَي ال يَتَوسَّْطنَها ولكْن يَْمِشيَن  ، (6)الطرق  َسَرواتُ  ليَس للنِّساء»الحديُث : ومنه ؛  َسَرواتٌ  وُمْعَظُمه ؛ والجْمع من الطَّريِق : َمتنُهُ  السَّراةُ و

 في الجوانِِب.

اٌع للَحديِث. البلخيُّ  َسْروٍ  محمُد بنُ و  َوضَّ
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َي تَْسريَةً والَهمُّ عنِّي  اْنَسَرى ِمن المجاِز :و ي وأُِزيَل ؛ وقد جاَء ِذْكرُ  اْنَكَشفَ  : ُسّرِ  في حديِث نُزوِل الَوْحي ، والتَّْشديُد للُمبالَغَِة. ُسّرِ

ْروُ و  تُّجاه رأِْس الخِليجِ بَْينهما بَْحُر النِّيل ، وقد َدَخْلته ؛ منه الشيُخ العاِرُف أَبو عبدِ  ، بالكسر : د قُْرَب ِدْمياطَ  الّسِ

__________________ 
 تلقي السرّي.« واللسان والتهذيب وفيهما»( الصحاح 1)
 وقد سقطت من نسخ الشارح.« القصريُ »( بعدها يف القاموس : 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ارتفاع الشم  يف السماء ا كما يف التهذيب.( يعين 4)
 من قصيدة يرثي أخاه بقافية منصوبة ا واملثبت كرواية اللسان.« . والنهارا.. برواية : مقيماً  741/  2( شرح أشعار اهلذليا 5)
 واملثبت كاللسان.« الطري »( يف اللسان 6)
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َه الش ريف هنا .الص ويف  َأح الّسرِوي   ِ   مُد بُن َأيب ا اِئرِ  رين ا وقد ُزرحتح َقربح َُتَبخِّ
 ُد املشايِخ امل

ْروُ و  ة ببَْلَخ. : الّسِ

 ة بِسِجْستَاَن. ، بالفَتْح : َسْروانُ و

 : اْختَرتُهم. اْستَرْيتُُهمو

حاحِ :  اإِلبَِل والغَنََم والناَس : أَي اْختَْرتهم ؛ قال األعشى : اْستَرْيت وعباَرةُ الّصِ

رِجُ و  رَتا قــــــــــــــــد ُأخــــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
َب امل   الــــــــــــــــكــــــــــــــــاعــــــــــــــــِ

مــــــــــارَا     ــــــــــقــــــــــِ ــــــــــُض ال ي ــــــــــا وُأشــــــــــــــــــــــــِ رِه دح نح خــــــــــِ (1)َة مــــــــــِ
 

  
 اْختَْرتُه. اْستََريتُه وفي التَّْهذيب :

 : أَي ِخياَره ، واْستَاَر بمْعنَاهُ َمْقلوٌب منه. َسراتَه وأََخْذتُ 

حاحِ : بَني فالٍن ؛ أَي الَمْوُت الَحيَّ  اْستََرىو  ، أَي خياَرُهم. َسراتَُهم اْختَارَ  ، وفي الّصِ

 ، لُغَةٌ في الهْمز. باَضتْ  : َسْرواً  الَجراَدةُ  َسَرتِ و

بقَْلِب الَهْمز ياء ، وإْسرال ، كلُّ ذلَك لُغاٌت واِرَدةٌ في  إْسرايِيلُ و،  ويُْهَمز ، بياَءْين إِْسرايِينُ وويُْهَمز ،  ، بالكْسر والياِء التَّحتيَّة ( 2)إْسرايِلُ و

، إِلْشعاره بالمْدحِ بالَمْعنى الَمْنقول منه ، إذ َمْعناهُ َصْفَوة هللِا أَو عبُد هللِا  السالمعليهنَبّيِ ، قالوا : هو لَقَُب يَْعقوب ،  ( 3)اْسمُ  القُْرآن ؛

  القاِلي في أَماِليه :بالِعْبرانيَّة ؛ وأَْنَشَد أَبو علّيِ 

يــــــــــــنــــــــــــًا  طــــــــــــِ ــــــــــــت وكــــــــــــنــــــــــــت رجــــــــــــاًل فــــــــــــَ   (4)قــــــــــــال
يــــــــــــــنــــــــــــــا    رائــــــــــــــِ  هــــــــــــــذا وَرّب الــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــِت ِإســــــــــــــــــــــــــــح

  
؛ وأَْنَشَد ابُن الجواِليقي  إْسرائِيل إلى ُسوِق الحْيرةِ ليَبِيعَه فنََظَرْت إليه اْمرأَةٌ فقالت : مسخ ، أَي ِمن بَني (5)هو قَْوُل أَْعرابّيِ أَْدَخل قِْرواً 

 ألُميّة :

 ال أَر  مــــــــــــــن يــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــين يف حــــــــــــــيــــــــــــــايت 

را     يِن إســـــــــــــــــــــــــــــح ي إاّل بـــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــــِ فح ريح نــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــَ

  
 هم تكلَّموا فيه بأَْلفاٍظ ُمْختَِلفٍة.قاَل : تَِجُد العََرب إذا َوقََع إليهم ما لم يُكْن ِمن َكالمِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْروةُ  ل ما تكوُن ، وهي ُدوَدةٌ ، وأَْصلُه الَهْمز. الّسِ  ، بالكْسِر : الَجراَدةُ أَوَّ

ةٌ  وأَْرضٌ  حاح. ِسْروةٍ  : أَي ذاتُ  َمْسُروَّ  ؛ كما في الّصِ

األَذْربِيجانيُّ َسِمَع منه  ( 7)الّسْرِويُّ  : قَْريةٌ بأَْرَدبيل ، منها : نافُِع بُن علّيِ الفَِقيهُ  الّسْروُ و (6)لة على َمْفع َمْسروة وَوقََع في التَّْهذيب : أَْرضٌ 

.  العتيقيُّ

 وُموَسى بُن َسْروان ، ويقاُل قَْروان بالُمثَلَّثة ، شيٌخ لشْعبَةَ.

 .(9)بي الَحَسن بِن حرما عن أَ  (8)وأَْنجُب بُن أَحمَد بِن مكارِم بِن َسْرَوان الجامّي 

ْونَ  اليومَ »في َغْزَوةِ أُُحد قاَل : و  أَي يُْقتل َسريُُّكم فقُتَِل َحْمزةُ. ، «تَُسرَّ

 بالفَتْحِ ؛ عن ابِن األثيِر. السَّراةِ  ، لُغَةٌ في َسِرّيٍ  ، بالضّمِ : َجْمعُ  السُّراةُ و

 الَمساقِي : تَْنِقيتُها وإزالَةُ ما فيها. سروو
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اغِب. َسراةٍ  : صاَر في أَْسَرىو  ِمن األرِض وأََوى ؛ عن الرَّ

 : ِخياُره. َسراتُهوالماِل : خيُره ؛  َسِريُّ و

__________________ 
يف رواية ا وقد وردت فيه أيضاً رواية  «اِعبفقد أطيب الك» ويف اللسان : واملثبت كرواية الصحاح.« فقد»برواية :  80( ديوانه ط بريوت ص 1)

 األصر ا والتهذيب كرواية الديوان.
 ( يف القاموس : واسراييُر.2)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فقرت التنوين.3)
 وقبله. 44/  2( أماد القاد 4)

 قد جرت الطري أايمنينا
 .«فرواً »( عن األماد وابألصر 5)
ُرو ة ا ضبرت حركات ا ومثله يف اللسان.( يف الت6)  هذيب : َمسح
سراوّي عل  األصر وَسَروّي ابلفتح عل   (يعين سرحو)( ضبطت عن اللباب ابسكان الراء. قا  ايقوت : والذي أراه أن النسبة إىل هذه املدنية 7)

 ا ذف ا فبما التسكا فمنكر جداً.
 اخلامي. 680/  2( يف التبصري 8)
 ِصرحما. 680/  2( التبصري 9)
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ٌ  َمْسَروانٌ  وَرُجلٌ   .َسِريَّان : أَي َمْسَروانَةٌ  ؛ واْمرأَة

اهُ و  ؛ قاَل ُحَمْيد بُن ثْوٍر : أَْسراه : أََخذَ  تَسرَّ

م  َوجلَح  ت إذا اهلــــــــــــــــــَ ر يــــــــــــــــــح  لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد َتســــــــــــــــــــــــــــــــَ

جح و     ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــَ تـ ومـــــــــــــًا واعـــــــــــــح م   ـــــــــــــُ َض اهلـــــــــــــَ مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ت  اجـــــــــــــح

  
 : فاَخَرهُ. ساَراهُ ُمساَراةً و

كة : َمحلَّتاِن ِمن محاضر ُسْلمى أََحُد َجبَلَْي طيِّى السََّروانُ و  ء.، محرَّ

. َساساهُ ُمساَساةً و : [سسو]  : أَْهملهُ الجوهريُّ

 ؛ وأَْصلُه في َزْجِر الِحمار ليحتبَس أَو يَْشرَب ؛ وقد تقدََّم ذلَك في باِب الَهْمِز َمْبسوطاً. َعيَّره وَوبََّخه وفي الُمْحكم :

اغاني على قَْوله َعيَّره.و  اْقتََصر الصَّ

 ؛ كما في الُمْحكم. صالَ  ؛ واْقتََصَر الجوهِريُّ على األُولى ، َسْطَوةً و َسْطواً  ؛ واْقتََصر الَجوهِريُّ على الثانيِة ؛ عليه وبه َسَطاو : [سطو]

 الجوهريُّ وهو قَْول اللَّْيث.؛ نقلَهُ  أَو قََهَر بالبَْطِش  على فالٍن تََطاوَل. َسَطا وفي التَّهذيِب :

ُلوَن َعَلْيِهْم آايتِنا)البَْطُش بَرْفع اليَِد. يقال َسَطاية ؛ ومنه قوله تعالى :  السَّْطوُ  وفي الُمْفردات :  .(1) (َيكاُدوَن َيْسُطوَن اِبلَِّذيَن يَ ت ْ

 به. يَْسطونَ  ُمْسلماً يْقرأُ القُْرآن كاُدواقال ابُن ِسيَده : يَْعني ُمْشركي أَْهِل مكَّة ، كانوا إذا َسمعُوا 

 وقال ثَْعلَب : َمْعناه يْبُسطوَن إليهم أَْيديَُهم.

 وزخَر ، َكذلَك َطغَى. َكثُرَ  إذا الماءُ  َسطا ِمن المجاِز :و

 وتَناَولَه. َذاقَهُ  أَي الطَّعامَ  َسطا ِمن المجاِز :و

حاحِ ، وفي بعِضها : أَْبعََد الَخْطَوةَ.، هكذا هو ب الفََرُس : أَْبعََد الَخْطوَ  َسطاو اِعي على النَّاقَةِ  َسطاو خّطِ أَي َسْهٍل الَهَروّي في نسخِة الّصِ  الرَّ

حاحِ ، والفََرِس أَْيضاً كما في الُمْحَكم ؛ إذا وإذا لم يخُرْج ،  الفَْحلِ  ( 2)ماءُ  الَوثِْر وهو أَْدَخَل يََدهُ في َرِحِمها ليْخِرَج ما فيها ِمن ؛ كما في الّصِ

حاحِ.  لم تَْلقَح النَّاقَةُ ، كما في الّصِ

. السُُّطوّ و السَّْطو وفي الُمْحكم : وذلَك إذا نََزا عليها فحٌل لئِيٌم أَو كاَن الماُء فاِسداً ال يُْلقَُح عنه. وَذَكَر ِمن َمصاِدِره :  ، كعُلُّوٍ

 ؛ كذا في الُمْحكم. * في السَّْيرِ  الفََرُس : َرِكَب رأَْسه َسطا قيَل :و

 ؛ نقَلَه األزهريُّ عن ابِن األَعرابّي. شدََّد عليه : َساَطاهُ ُمساطاةً و

 الفََرُس البَعيُد الَخْطِو. من الَخْيِل : السَّاِطيو

. حاحِ : البَعيُد الشَّْحَوةِ ، وهي الَخْطوةُ ؛ قالَهُ األصمعيُّ  وفي الّصِ

ي الفََرسُ وفي التَّهذيب : قيَل إنَّ  ً  ما ُسّمِ  بيََدْيه. يَْسُطووعلى ساِئِر الَخْيِل ويقوُم على ِرْجلَْيه  يَْسطو ألنَّه ساِطيا

حاحِ : ويقاُل هوو  ، أَي َعْدِوِه ؛ زاَد ابُن ِسيَده : وهو َمْحموٌد ؛ وأَْنَشَد : الذي يَْرفَُع َذنَبَهُ في ُحْضِرهِ  في الّصِ

اٍط و  واِت ســــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــَ ِرف الصــــــــــــــــــــــــــ  َدر ُمشــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــح  أَق

ـــــــــــــتُ     ي ـــــــــــــِ ئ ّ  وال شـــــــــــــــــــــــــــَ ت ال َأحـــــــــــــَ ـــــــــــــح ي مـــــــــــــَ  كـــــــــــــُ

  
 وأَْنشد األَْزهِريُّ لُرْؤبة :

 (3)غمر الَيِديحِن ابجِلرَاِء َساِطي 
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 ، نقَلَه الجوهريُّ عن أَبي َعْمرٍو ؛ وأَْنَشَد : يَْخُرُج ِمن إِبٍِل إلى إِبِلٍ  الذي الفَْحُل الُمْغتَِلمُ  : السَّاِطيو

 (4)هاَمُته مثُر الَفِنيِ  الّساِطي 
__________________ 

 .72( سورة ا ج اآية 1)
 وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  رفعها.« من ماءِ »( يف القاموس 2)
 يف السري : مشار ابألصر اهنا من القاموس وهي ليست منه (*)
 برواية : 37منسوابً فيهما لر بة ا ولي  يف ديوانه ا والرجز للعجاج ديوانه ص « عمّ »ب واللسان وفيه ( التهذي3)

 غمر اجلراء لو سطون ساطِ 
 ونسبه يف اللسان لزايد الطماحي ا وفيه زايدة ثالثة شطور. 72/  3( الصحاح واملقايي  4)
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 ِمن اإِلبِِل وغيِرها. الطَّويلُ  : السَّاِطيو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : عاقََب. َسطا َسْطواً 

 ، أَي أَْخَذتَه. َسْطَوتَه : أَي َشتٍْم وَضْرٍب. ويقاُل : اتَّقِ  َسْطوةٍ  وأَميٌر ذُو

حاحِ : ةُ الواِحَدةُ ، والَجْمعُ  السَّْطَوةُ  وفي الّصِ  .السََّطواتُ  : المرَّ

 ُروقَتِه.على طَ  يَْسُطو والفَْحلُ 

َق بَْينهما األَزْ  َسطاو اِعي على ناقَتِه : أَْخَرَج منها الَولََد َميِّتاً ؛ وَمَسَط إذا اْستَْخَرَج ماَء الفَْحل ؛ هكذا فَرَّ .الرَّ  هِريُّ

 ، َمْقلوٌب ، إذا أَْخَرَج َولََدها. َساطَ وعلى الحاِمِل  َسَطا وقال ابُن األَْعرابّيِ :

ُجُل على المرأَةِ  يَْسُطوَ  ال بأَْس أنْ »حديُث الَحَسِن : ومنه في المْرأَةِ ؛  السَّْطو وحَكى أَبو ُعبيدٍ   .«الرَّ

 وَجِد اْمرأَةٌ تَْفعَل ذلَك ؛ قاَل ُرْؤبة :وفسََّره اللْيُث فقاَل : إذا نَِشَب َولَُدها في بَْطنِها ميِّتاً فيُْستَْخَرج ، أَي إذا ِخيَف عليها ، ولم تُ 

رِ  يف ِشــــــــــــــــــاِس  ــــــــــــــــــح  إن كــــــــــــــــــنــــــــــــــــــَت يف أَم

ي     َو املـــــــاســـــــــــــــــــِ طـــــح َك ســـــــــــــــــــَ ـــــ  آلـــــــِ رُت عـــــل (1)فـــــــاســـــــــــــــــــح
 

  
 َء ؛ قال الشاِعُر :: التي تَتَناَوُل الشي السَّواِطي واأليِدي

ِذها األَيِدي الس واِطي   (2)تـََلذ  أَبخح
 : َرفََق به ؛ عن ابِن األْعرابّيِ أَْيضاً كما في التَّهذيب ؛ فهو ِمن األْضداِد. َساَطاهُ و

 : َوِطئَها ؛ عن أَبي سعيٍد ؛ ويُْرَوى عنه بالمْعَجمِة أَْيضاً كما َسيَأْتي. ( 3)َسطاهاو

 رفَْين كما َسيَأْتي.أَشاَر له بالياِء وأَْوَرَد فيه ما هو بالواِو ؛ فالصَّواُب أَن يُشاَر له بالح ي : [سعي]

ُجلُ  َسعَى ً  الرَّ ر قوله تعالى :  قََصدَ  يَْرَعى َرْعياً : إذا ، كَرَعى يَْسعَى َسْعيا  ، أَي فاْقِصُدوا. (4) (فَاْسَعْوا ِإىل ِذْكِر هللاِ )؛ وبه فُّسِ

 وقََرأَ ابُن َمْسعود : فاْمُضوا.

 لهم فَكَسَب. َعِملَ  لهم وعليهم : َسعَىو

اغُب بُسْرَعة. َمَشى : إذا َسعَىو  ، زاَد الرَّ

فا والمرَوةِ. السَّعي ومنه : أََخذَ   بيَن الصَّ

 ، وهو ُدوَن الشَّّدِ وفَْوق الَمْشي. َعَدا : إذا َسعَىو

 الَجْرُي واالْضِطراُب ، كلُّ ذلَك ذكره ابُن األَعرابّيِ. السَّْعيُ  وقيَل :

عايَة اِلي ، ويكوُن َمْصدُره وحينَئِذٍ به وَوَشى إلى الوَ  نَمَّ  به : إذا َسعَىو  ؛ وهو مجاٌز. الّسِ

 ، أَي تْكَسُب. (5) (لُِتْجزى ُكلُّ نَ ْفس  ِبا َتْسعى)؛ ومنه قوله تعالى :  َسْعيٌ  ؛ وكلُّ َعَمٍل ِمن َخْيٍر أَو َشرٍّ  َكَسبَ  : إذا َسعَىو

 ْحموَدةِ.في األْفعاِل المَ  السَّْعي ومنه الَمثَُل : الَمْرُء يَْستَعمل

ق َسعَىو َدقاتِ  ، بالكْسِر : ِسعايَةً  الُمَصّدِ ق ، فهو باَشَر َعَمَل الصَّ  .ُسعاةٌ  ، والَجْمعُ  ساعٍ  وَمَشى ألَْخِذها فقَبََضها ِمن الُمَصّدِ
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حاحِ : وكلُّ َمْن َولَي شيئاً على قَْوٍم فهو ساعٍ عليهم ؛ وأَْكثَر ما يقاُل ذلَك في ُوالةِ  َدقِة ، يقاُل : وفي الّصِ عليها أَي َعِمَل عليها ،  َسعَى الصَّ

 ؛ قال َعْمُرو بُن َعدَّاء : السُّعاةُ  وهم

__________________ 
 .«آلك»بد  « أمك»و « يف ِشاس»بد  « يف مسماس»واللسان والتهذيب برواية :  175( أراجيزه ص 1)
 ( البيت يف األساس منسوابً للمتنخر يصف مخراً وصدره :2)

 ركود يف اإلانء هلا محّيا
 .21/  2وعجزه يف اللسان والتهذيب بدون نسبة ا والبيت يف شعر املتنخر ديوان اهلذليا 

 ( يف اللسان والتهذيب : وسطبها ا ابهلمز.3)
 .9( سورة اجلمعة ا اآية 4)
 .15( سورة طه ا اآية 5)
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داً  بــــــــَ ُ ح لــــــــنــــــــا ســــــــــــــــــــــَ رتح مح يــــــــَ قــــــــااًل فــــــــلــــــــَ عــــــــَ  عــــــــِ  ســــــــــــــــــــــَ

    ِ اح قـــــــالـــــَ ٌرو عـــــِ مـــــح عـــــَ  عـــــَ د ســـــــــــــــــــَ وح قـــــــَ َف لـــــَ يـــــح  ؟(1)فـــــكـــــَ
  

ً  األََمةُ  َسعَتِ و  بَغَْت. : تَْسعَى َسْعيا

ةِ واألََمة. َطلَبَها للبِغاءِ  : َساَعاها ُمساعاةً و  ؛ َعمَّ به ثَْعلٌَب في الحرَّ

ة وفي األََمِة. نا والعََهِر ، فإنَّهما يكونان في الُحرَّ ةً بِخالِف الّزِ  وقال الجوهريُّ : هو في اإلماِء خاصَّ

 ا ه. ؛ أََمةً  ساعى أُتَِي ُعَمُر برُجلٍ و ؛ «في الجاِهِليَّة ساَعْينَ  إَماءٌ »في الحديِث : و

نا. اةُ ُمساع وقيَل : يها بالّزِ  المْرأَةِ أَْن يَْضرَب عليها ماِلُكها َضريبَةً تَُؤّدِ

 .«في الجاِهِليَِّة فقد لَِحَق بعََصبَتِه ساَعى في اإِلْسالِم ، وَمنْ  ُمساعاةَ  ال»في الحديِث : و

 ه في ُحُصوِل َغَرِضه.لصاِحبِ  يَْسعَى ، كأَنَّ كلَّ واِحٍد منهما السَّْعي قاَل ابُن األثير : هو ُمفاَعلَةٌ ِمن

 ، أَي يكسُب. يَْسعَى : َجعَلَهُ  أَْسعاهُ و

في  الَمساِعي واِحَدةُ  الَمْسعاةُ و ، ونّصه : : الَمْكَرَمةُ والَمْعالةُ في أَْنواعِ الَمْجِد ؛ وَغِلَط الجوهريُّ فقاَل بََدَل في الَكَرِم في الَكاَلمِ  الَمْسعاةُ و

 سائِِر نسخِ الكتاِب.الَكالِم والجوِد ، هكذا هو في 

حاحِ الَكَرم فال اْعتِراَض ، وِمثْله في َكال ِم السَّمين على الُمْغني ، قاَل شْيُخنا : َذَكَر البَْدر الدماميني والتقيُّ الشمنّي أنَّ في نسختهما ِمن الّصِ

ِحيح ، ؛ والمصنُِّف كثيراً ما يَْبنِي اْعتِراَضاتِِه على  الجوهريُّ على تَْصحيِف نْسختِه. وَكذِلَك في أَْصِلنا الصَّ

حاح َكلَّها فيها الَكالم بََدل الَكَرم ، فمن ذلَك نْسَختنا التي عليها المعوَّ  ل بِمْصَر ، وهي نْسَخة * قُْلُت : الحقُّ الذي ال يصار عنه أنَّ نسَخ الّصِ

حة على نْسَخة ياقوت ، وهكذا ُوِجَد بخّطِ المصنِّف ، وق اغانيُّ في التَّكملِة َوْقَف األَمير يَْزبك ، رِحَمهُ هللا تعالى الُمَصحَّ د َسبَقَه إلى ذلَك الصَّ

حاحِ ِعْنده واْعتََرض عليه بما قالَهُ المصنِّف ، وما وجَد فيها لَْفُظ الَكَرِم  ، فإنَّما هو ُمْصلح فيَما بَْعد ،  (2)فإنَّه هكذا وجَد في نْسخِة الّصِ

 فيه السَّْهو للقَلَم ، فجّل َمْن ال يَْسهو.فالحقُّ مع المصنِِّف إالَّ أَن يقاُل إنَّ مثَْل هذا يُْنَسُب 

ي به عن نَْفِسه إذا عتق : إذا العَْبدَ  اْستَْسعَىو  بعُضه ليَْعتَِق به ما بَِقي. ( 3)َكلَّفَهُ ِمن العََمِل ما يَُؤّدِ

عايَةُ و  ، بالكْسر : ما ُكلَِّف من ذلك. الّسِ

حاح :  له العَْبَد في قِيَمتِه ؛ ا ه. اْستَْسعَْيتو ِسعايَةً  الُمكاتَُب في ِعتِْق َرقَبَتِه َسعَى وفي الّصِ

 .«غيَر َمْشقُوٍق عليه اْستُْسِعي بعُض العَْبِد فإن لم يَُكْن له مالٌ  (4)إذا عتق »في الحديِث : و

فه في في فَكاِك ما بَقِ  يَْسعَى قاَل ابُن األثير : إذا َعتََق بعُضه وَرقَّ بعُضه ي تصرُّ ي ِمن ِرقِّه فيَْعمَل ويكِسَب ويَْصرَف ثََمنه إلى َمْواله ، فُسّمِ

 .ِسعايةً  َكْسبه

 وعلى نبيِّنا َصلَى هللا عليه وسلّم. السَّالمُ  وعليهما بَشََّر بِعيَسى ، عليه ِمن أَْنبياِء بَنِي إْسرائِيل بُِعَث بَْعَد ُموَسى ، بُن أَِمصيَا : نَبِيٌّ  َسْعيَاو

ْين لُغَةٌ  وقال ابُن عبَّاد : هو آِخُر نَبّيٍ ِمن بَني إْسرائِيل ؛  فيه كما َسيَأْتي. والّشِ

 ؛ كما في الُمْحكم. ع : َسْعيَاو

 وقاَل نَْصر : هو واٍد بتهاَمةَ قُْرَب مكَّةَ أَْسفَله لِكنانَةَ ، وأَْعالهُ لُهَذْيل.

ي بَوْصٍف ، أَو يكوَن هذا  َسْعيَا ْسِم َمْوِضعوقاَل أَبو علّيِ في باِب فَْعلَى : وقالوا في ا ، قاَل : وفيه ِعْندي تَأَِويالن ، أََحُدهما : أَن يكوَن ُسّمِ

ه ِمن فهذا الذي َذَكَره ُكلّ  من باِب فُعلى كالقُْصوى في بابِه في الشذوِذ ، وهذا كأَنَّه أَْشبَه ، ألنَّ األَْعالَم تُغيّر َكثيراً عن أَْحواِل نَظاِئِرها ،

 الياِء.

ا ِمن الواِو فقَْولُهم :و ْعَوةُ  أمَّ  ِمن ، بالكْسر السَّاَعةُ  الّسِ
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__________________ 
 ( اللسان والتهذيب ا والصحاح ومل ينسبه.1)
 .«الكرم»( يف الصحاح املطبوع : 2)
 ( يف القاموس : أُعحِتَ .3)
 ( يف اللسان والنهاية : أعت .4)
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ذيبالل يحِر كما يف  حاِح والتـ هح َبطَه ابلَفتحِح ويف الصــِّ كم إال  أَن ه ضــَ ُحح
عحو امل عحواءِ   بغرِي هاٍء ابلكســرِ  الســِّ  ابلكســِر والضــمِّ  كالســِّ

 ا الضم  عن ابِن األعحرايّب نقَلُه الص اغاين .
 واْقتََصَر الجوهريُّ واألَْزهريُّ وابُن ِسيَده على الكْسِر.

عواءُ  ؛ وقيَل : ِسْعواءُ و َسْعوٌ  لِ يقاُل : َمَضى ِمن اللَّيْ  ْعواءُ  ُمَذكَُّر ؛ وقيَل : الّسِ  فَْوَق الساَعِة ِمن اللّْيِل ، وكذا في النَّهاِر. وكنَّا عْنَده في الّسِ

 ِمن اللّْيل والنَّهاِر ؛ كما في التَّْهذيب. ( 1)سعواوات

ْعَوةُ و ْلقَةُ. (2) المرأَةُ البَِذيَّةُ الخالعَةُ  ، بالكسر : الّسِ  ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب الجالعَةُ ، بالجيِم ، وهي أَْيضاً الِعْلقَةُ والّسِ

 ، بِال الٍم. ِسْعَوةٌ  وفي نَّص ابِن األْعرابّيِ : هي

ْيِن المعجِمة ؛ َكذلَك نَّص ابن األَْعرابي ؛ َجمعُها ( 3)بالفتْحِ : السمعة ، السَّْعَوةُ و ؛ هكذا هو في لُغٍَة ؛  السَّْعوُ  ؛ كذا في النُّسخ والصَّواُب بالّشِ

 وَكذلَك السَّْوَعةُ.

 رُجٍل. ( 4)اسمُ   :َسْعَوةٌ و

 إلى هنا ُكلُّه ِمن الواِو.

 : الواِلي على أَّيِ أَْمٍر وقوٍم كاَن. السَّاِعيو ثم َذَكَر ِمن الياِء فقاَل :

حاح : كلُّ َمْن َولَي شيئاً على قْوٍم فهو  .الّسعاةُ  عليهم ، والَجْمعُ  ساعٍ  وِعباَرةُ الّصِ

رَ الذي يَْصدُرون عن رأْيِه وال يَْقضوَن أَْمراً دونَه ؛ وبالَمْعنَيَ  لليَُهود والنَّصاَرى : َرئِيُسهم الساِعيو وإن »حذيفَةَ في األَمانَِة : حديُث  ْين فُّسِ

 .«ساِعيهِ  كاَن يَُهوِديّاً أَو نَْصرانِيّاً ليَُردَّنَهُ عليَّ 

فُ  ، بالفَتْحِ : السَّعاةُ و َده َجْدواَي ؛ أَْورَ  َسعاتِي في الَمعاِش والَكْسِب ؛ ونَِظيُرها النَّجاةُ والفاَلةُ من فاَلةُ أَي فََطمه. ومنه الَمثَُل : َشغَلَتْ  التََّصرُّ

 الحِريري في َمقاَماتِه ، يُْضَرُب لَمْن ِشيَمتُه الَكَرم وهو ُمْعَدٌم ، أَي َشغَلَتْني أُُموِري عن الناِس واإِلْفضاِل.

ْين المْعجمِة تَْصِحيف َوقََع في كثيٍر ِمن النسخِ.  وقال المنذري : َشعابي بالّشِ

 .َسعََى َسْعيَهْ  ُل :؛ وتُْدَعى للَحْلِب فيُقا : َعلٌَم للعَْنزِ  َسْعيَةُ و

بُوُر على السََّهِر والسَّفَرِ  السُّعاِويُّ و  والحَرَكِة واالْضِطراِب. السَّْعي ، أَي هو كثيرُ  ، بالضِم : الصَّ

اغاني. (5) أطلبوه ، بقَْطعِ َهْمَزتِهما : إذا به أَْسعَْواو  ، نَقَلَهُ الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الحَرَكةُ واالْضِطراُب في الَمعاِش واالْجتِهاِد. السَّْعيُ 

 ، أَي أَْدَرَك معه العََمَل. وقيَل : أَطاَق أَْن يُِعينَه على َعَمِله ، وكاَن له يومئٍذ ثالث عْشَرةَ سنةً. (6) (فَ َلّما بَ َلَغ َمَعُه السَّْعيَ )وقوله تعالى : 

ْنيا : حدومنه إذا غلبته ،  فسعيته أسعيه فالنٌ  َساعانيو  أَي َمْن سابَقَها. ، «فاتَتْهُ  َساَعاها َمنْ »يُث علّيِ في ذّمِ الدُّ

 أَي ليَس بَولَد َحالٍل. ، «لغَْيِر ِرْشَدةٍ  السَّاِعي» ومنه الحديُث :به إلى الَواِلي : وَشى به ؛  َسعَىو

 به ، والسُّْلطاُن. الَمْسعيُّ و،  : نَْفُسه بِسعايَتِه أَي يُْهِلك ، «ُمثَلِّثٌ  السَّاِعي»في حديِث َكْعٍب : و

وا بذلَك لَسْعيِهم في إْصالحِ ذاِت البَْيِن. السُّعاةُ و ماِء وإْطفاِء الثَّائِرة ، ُسمُّ  : أَْصحاُب الَحماالِت لَحْقِن الّدِ

 : البَريُد. السَّاِعيو
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 ِمن اللّْيل ، بالفتْح ويُْكَسر. َسْعوٌ  وَمَضى

 ، بالفتْحِ : أَي قِْطعَةٌ منه. َسْعَوةٌ و

 يُْستَْسعَى إنَّ وائِالً »في حديِث وائِِل بِن حجِر : و

__________________ 
 ( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : سعوات.1)
 .«اجلاِلَعةُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 2)
 وكال ا خطب والصواب الشمعة ا كما يف اللسان والتهذيب والتكملة ا وسينبه عليها الشارح.« َعةُ الس  »( يف القاموس : 3)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا رفض التنوين لإلضافة.4)
 واملثبت كرواية التكملة.« طلبوه بقطض  زهتا»( يف القاموس : 5)
 .102( سورة الصافات ا اآية 6)
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راَجها ِمن أَرحابهِبا. ا (1)« َيرَتَف ُر عل  األَقحيا ِ و  ِتخح تَـعحمر عل  الص َدقاِت ويَتوىل  اسح  َأي ُيسح
اللذاِن  سعيَةَ  عن أَبيِه ، وعنه ُموَسى بُن أَيُّوب ، وثَْعلبَةُ وأَِسيُد اْبنا َسْعيَةَ  الشعباني ، َشِهَد فتَْح ِمْصر ، واْبنُه سليُط بنُ  َسْعيَةُ  وأَبو سليطٍ 

 أَْسلَما.

، وأَُخو أَحمَد أَبو بْكٍر صاِحُب التاِريخِ ، وأَُخوهما عبُد الرحيِم َراِوي  َسْعيَةَ  والحافُِظ أَبو بْكٍر البَْرقّي هو محمُد بُن عبِد هللِا عبِد الرحيِم بنِ 

يرةِ عن ابِن ِهشاٍم.  الّسِ

 األْصبهانيُّ عن ابِن فاِرَس والعسَّال. َسْعيَةَ  َسى ابنِ وأَبو َمْنصور محمُد بُن عبِد العَزيِز بِن محمِد بِن ُمو

 .َسْعيَةَ  وأُمُّ الُمْؤِمنين صفيَّةُ بنُت ُحيَي بِن أْخَطب بنِ 

 القَُضاعيُّ شاِعٌر. َسْعيَةَ  وإْسماعيُل بُن َصْفوان بِن قَْيِس بِن عبِد هللِا بنِ 

 بُن َعِريض أَُخو السََّمْوأل ، شاِعٌر. َسْعيَةُ و

 بْنُت بِْشِر بِن ُسلَْيمان َرَوْت عن أَبِيها. يَةُ َسعْ و

 : َمْوِضٌع. َسْعَوىوَ 

ً  على َصَدقاتِهم : اْستَْعمل عليهم أَْسعَىو اغاني. ساِعيا  ، نقلَهُ الصَّ

. السَّاِغيَّةُ  ي : [سغي]  : أَْهملهُ الجوهريُّ

اغاني عن ابِن األعرابّي : هي ل ، ثم بُنِي منه َسغَى ؛ وكأَنَّه ِمن الشَّْربَةُ اللَِّذيَذةُ  وقال الصَّ  السَّاِغيَةُ  الشَّراَب في الَحْلِق ، َمْقلوب َساَغ إذا ُسّهِ

ل.  وهي كِعيَشٍة راِضيٍَة فتأَمَّ

يُح التُّرابَ  َسفَتِ  ي : [سفي] ً  واليبيَس والَوَرقَ  الّرِ حاحِ  َذَرتْهُ  : تَْسِفيه َسْفيا  .؛ كما في الّصِ

اغاني. كأْسفَتْه ؛ كما في الُمْحَكم ؛ أَو َحَملَتْه اء نقلَهُ الصَّ  ، وهي لُغَةٌ َضعيفَةٌ ، عن الفرَّ

 ، على النََّسِب ، أَو يكوُن فاِعالً بمْعنَى َمْفعوٍل. َمْسِفيٌّ  ، أَي سافٍ  فهو ولم يُعَدَّ واِحداً منهما ؛ أَْسفَتْ و َسفَتْ  وَحَكى ابُن األْعرابي :

حاحِ : فهوفي او  ، كغَنِّيٍ. َسِفيٌّ  لّصِ

 فَقَط. : الغُبارُ  السَّافِياءُ و

 ً  َكثِيراً على َوْجِه األرِض تَْهُجُمه على الناِس. أَو ِريٌح تَْحِمُل تُرابا

يحِ.  أَو هو التُّراُب يَْذَهُب مع الّرِ

حاحِ. ِخفَّةُ النَّاِصيَةِ  ، َمْقصوراً : السَّفَىو  في الَخْيل ، وليَس بَمْحموٍد ، كما في الّصِ

 ؛ قاَل سالمةُ بُن َجْندل : أَْسفَى وهو وقيَل : قَِصُرها وِقلَّتُها ؛

ر  غــــــــــِ ىن وال ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح فــــــــــ  وال أَق  لــــــــــيــــــــــَ  أَبســــــــــــــــــــــــح

رحبـــــــوِب     ِن مـــــــَ كـــــــح يِّ الســـــــــــــــــــــ  فـــــــِ قـــــــ  َدواَء قـــــــَ (2)ُيســـــــــــــــــــــح
 

  
 ِمن الَخْيل القَِليُل الناِصيَِة. األَْسفى وقال األَْصمعي :

َمْخشري :   َمْحموٌد في البِغاِل والَحِميِر ، َمْذموٌم في الَخْيل. السَّفَىووقال الزَّ

يُح. تَْسِفه ، وإْن لم التُّرابُ  السَّفَىو  الّرِ

يُح ؛ كما في التَّهذيب. َسفَتْه أَو اْسٌم لكّلِ ما  الّرِ

ه ابُن األع  رابي بالُمْخَرجِ ِمن البِئِْر أَو القَْبِر ؛ وأَْنَشَد :وفي الُمْحَكم : َخصَّ
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دا و  نـــــــــَك والـــــــــعـــــــــِ يـــــــــح ين وبــــــــــَ يـــــــــح فـــــــــَ  بــــــــــَ  حـــــــــاَ  الســـــــــــــــــــــــ 

ُد و     ِة مـــــــاجـــــــِ ــــــبـــــــَ قــــــي ــــــ  ــــــن ُر ال مــــــح فــــــَ  غــــــَ ُن الســــــــــــــــــــ  (3)َرهــــــح
 

  
 هنا تُراُب القَْبر. السَّفَى

 وقاَل أَبو ذَُؤْيب :

لـــــــــــوا و  بَثـــــــــــ  م فـــــــــــتـــــــــــَ هـــــــــــُ ر اطـــــــــــَ لـــــــــــوا فــــــــــــُ  قـــــــــــد أَرحســـــــــــــــــــــــــَ

فــــــــاهــــــــَ     يــــــــبــــــــًا ســــــــــــــــــــــَ لــــــــِ ِد قــــــــَ واعــــــــِ (4)ا كــــــــاإِلمــــــــاِء الــــــــقــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( يف اللسان والنهاية : األقوا .1)
 وصدره يف األساس ونسبه لسالمة.« وال تغر»واللسان والصحاح ا والتهذيب وفيه  22( من املفضلية 2)
 وعجزه يف الصحاح. 81/  3( لكثري ا كما يف اللسان ا واملقايي  3)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 122/  1اهلذليا ( ديوان 4)
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 أَراَد تُراَب القَْبِر أَْيضاً.

 ِمن َمَرض. الُهزالُ  : السَّفَىو

 ؛ وقيَل : هو َشْوُك البُْهَمى والسُّْنبُِل. كلُّ َشَجٍر له َشْوكٌ  : السَّفَىو

 واَحدتُه بهاٍء. وقال ثعلُب : أَْطراُف البُْهَمى ؛

 .َسفاها : َسقَطَ البُْهَمى  أَْسفَتِ و

ْرُع : َخُشَن أَْطراُف ُسْنبُِله أَْسفَىو . الزَّ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

. التُّرابَ  ، أَي السَّفَى فالٌن : نَقَلَ  أَْسفَىو  ؛ نقلَهُ األَزهريُّ

َزة الظَّْهِر ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ لُدَكْين : للسَّريعَةِ  ، اسمٌ  ( 1)َسْفواءَ  اتََّخَذ بَْغلَةً   :أَْسفَىو  الَخفيفَِة الُمْقتِدَرة الَخْلِق الُملَزَّ

ـــــــــــــــــرُبحِدِه  رًا ب جـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ت عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــُ  جـــــــــــــــــاَءتح ب

ِدِه     يـــــــــــِج َوحـــــــــــح رحدي بـــــــــــَنســـــــــــــــــــــــــِ واُء تــــــــــــَ فـــــــــــح (2)ســـــــــــــــــــــــــَ
 

  
يحِ ، وهو مجاٌز. َسْفواءُ  وفي األساس : بَْغلَةٌ   َسِريعَةُ الَمّرِ كالّرِ

 ، وهو مجاٌز. كالسَّفى فصاَرتْ  النَّاقَةُ : ُهِزلَتْ  أَْسفَتِ و

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده ؛ وأَْنَشَد لعَْمرو بِن قَميئة : فالناً : َحَملَه على الطَّْيِش والِخفَّةِ  أَْسفَىو

ُه  المـــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــاُه َأحـــــــــــــــــح  اي ُرب  مـــــــــــــــــن َأســـــــــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــَ     ـــــــــــَر ي ـــــــــــي كـــــــــــورُ إنح ق رًا ســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــح  ومـــــــــــًا إن  عـــــــــــَ

  
أَهُ. ه وَجرَّ  أَي أَطاَشهُ حْلُمهُ فغَرَّ

ة : أَساَء إليه : إذا به أَْسفىو مَّ  ، ولعلَّه من هذا الذي هو الطَّْيُش والِخفَّة ؛ قاَل ذو الرُّ

قــــــــــــــاِدمــــــــــــــاٌت  تــــــــــــــَ هــــــــــــــوُدهــــــــــــــا مــــــــــــــُ تح وعــــــــــــــُ فــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

ُد الـــــــــــقـــــــــــِدميُ و     هـــــــــــح ك الـــــــــــعـــــــــــَ ي بـــــــــــِ فـــــــــــِ  قـــــــــــد ُيســـــــــــــــــــــــــح

  
ُجُل ، َسِفيَ و ً  كَرِضيَ  الرَّ  َسفَهاً وَسفاهاً ِزنَةً ومْعنًى ؛ وعلى الَمّدِ اْقتََصَر األزهِريُّ ؛ قاَل الشاِعُر : َسِفهَ  : مثْلُ  ويَُمدُّ  ، بالقَْصر َسفا

ــــــــــــه  مــــــــــــا ب رايٌن طــــــــــــَ ذح ٌ  ال هــــــــــــِ طــــــــــــِ ــــــــــــح ن  هلــــــــــــا مــــــــــــَ

ـــــــــــبُ     ي فـــــــــــاِء َجشـــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــاٌء وال ابِدي اجلـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

  
 كما في الُمْحكم.

 ، كغَنِّيِ ، أَي َسِفيه. َسِفيٌّ  فهو ؛ نقلَهُ األَْزهِريُّ ؛ كأَْسفَى

 ِمن العََمِل. يَُدهُ : تََشقَّقَتْ  َسِفيَتْ و

 ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسيَده : ، كَسماٍء : اْنِقطاُع لَبَِن النَّاقَةِ  السَّفاءُ و

هــــــــــــا و  لــــــــــــَ ر َب َوصــــــــــــــــــــــــــح قــــــــــــَ  مــــــــــــا هــــــــــــي إال  َأن يـــــــــــــُ

فـــــــــــــاءُ     ن  ســـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــــاهنـــــــــــــِِ ـــــــــــــح ُص يف أَل الئـــــــــــــِ  (3) قـــــــــــــَ
  

 ٍء وهو الَجْهُل ؛ وأَْنَشَد :الِخفَّةُ في كّلِ شي السَّفاءُ  وَرواهُ األزهريُّ : في أَْلبابِِهنَّ ، بالباِء ؛ وقاَل :

 َسفاءُ  (4)َقالِئُص يف أَلحباهِبِن  
ل ذلَك.  أَي في ُعقُوِلهنَّ ِخفَّةٌ فتأَمَّ

فاءُ و  كِكساٍء : الدَّواُء. ؛ الّسِ
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ل. السَّفَى ِمن السَّفاءُ  الُمْحَكم :وفي  قا ، فتأَمَّ  كالشَّقاِء ِمن الّشِ

ي به ( 5)، ُمثَلَّثَةً : اْسمُ  ُسْفيانُ و ، ابُن ُعيَْينَة الِهاللي ، وابُن سعيٍد الثَّْوِري ؛ والَمْشهوُر الضّم ؛ والتَّثِْليث َذَكَره  الّسْفيانانِ  رُجٍل ، أََجّل َمْن ُسّمِ

ة.الجوهريُّ وغي  ُرهُ ِمن األَئِمَّ

يُح التُّراَب. َسفَتِ  قاَل ابُن ُدَرْيد : هو فُْعالن ِمن  الّرِ

 ، وبه َصدَّر ابُن الّسمعاني في األْنساب. بالكْسر : ة بَهراةَ  : ِسْفيانُ و

__________________ 
 (.هامش القاموس)كعادته. ا ه. مصححه « يو»( يقتضي أن بع  هذه املادة واوي أيضاً ا فكان عليه أن يشري ب 1)
 ( الصحاح ا واللسان وبعده مثانية شطور ا واألساس وفيها ختدي بد  تردي ا ومثلها يف التهذيب.2)
 ا وعجزه يف التهذيب.« يقرب»بد  « تقرب»( اللسان وفيه 3)
حيث يقض الشرح أكثر موافقة « ألباهبن»وفسرها أي يف عقوهلن خفة ا ولعر ما يف املطبوع  رف عن « ألباهنن»التهذيب املطبوع : ( كذا ويف 4)

 للفظة من ألباهنن ابلنون.
 ( يف القاموس ابلتنوين ا وبعد إضافتها سقرت.5)
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حه بعٌض ، أَو هي بالفتْحِ  وَرَوى عن  381ُوِلَد َسنَة  السَِّفيانيُّ  الَهِرويُّ  ِن إْسماعيَل بِن الّصبَّاحمنها أَبو طاِهٍر أَحمُد ابن محمد ب كما َرجَّ

 .380الُحَسْين بن إدريس األَْنصاِري ؛ وعنه أَبو بْكٍر البرقانيُّ ، تُوفي في حدوِد َسنَة 

كةً : ع بالبَْصَرةِ  َسفَوانُ و  ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ للراجِز : ، محرَّ

واَن دا فــــــــــــــــــــــــَ ة بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ُرهــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــارِيــــــــــــــــــــــــَ

اُرهــــــــــا     طــــــــــًا مخــــــــــِ ىن ســــــــــــــــــــــــاقــــــــــِ َويــــــــــح ي اهلــــــــــُ (1)مَتحشــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ، وهو التُّراُب. السَّفَى وقال األزهريُّ : هو ماٌء ِمن باِب البَْصرةِ يَِلي الِمْربَد على َمْرَحلٍة ، كثيرُ 

 ؛ وأنشد الجوهريُّ : سافََههُ  : ِسفاءً و َسافاهُ ُمسافاةً و

ــــــــــــــــِم  ي ــــــــــــــــَت ســــــــــــــــــــــــــــــايف  َأخــــــــــــــــا متــــــــــــــــَِ  إنح كــــــــــــــــن

ِ َذَويح َوزميِ فــــــــــــــــــجــــــــــــــــــِ     اح جــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح  ءح بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ

  

 (2)بفارِِسيِّ وَأٍخ للر وِم 

 * قُْلُت : ومنهم َمْن َرواهُ بالقاِف.

 والذي في التَّْهذيب :

 إن َسر َ  الّري  َأخا مَتِيمِ 
ل ذلك.  .الّسفاءِ  ، وهو ِمن َداواه أَْيضاً : إذا َسافاهُ و فتأَمَّ

اُم. الُمْسِفيو  : النَّمَّ

 ، كَجَمَزى : ع. ( 3)َسفََوىو

اغاني. وْجَهه : اضَطَرفَهُ  اْستَفَىو  ؛ كلُّ ذلَك نقلَهُ الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يُح  َسفَتِ   : إذا هبَّْت ؛ عن ابن األعرابّيِ. أَْسفَتْ والّرِ

. َسفَتْ و مخشريُّ ياُح ؛ نقلَهُ الزَّ  عليه الّرِ

 من الَخْيِل : القَِليُل الناِصيَِة. السَّْفواءُ و

ياُح : اللَّواتي السَّوافِيو  .السَّوافِي لَِعبَْت به التُّراب. يقاُل : يَْسِفينَ  ِمن الّرِ

 : سريعَةٌ ؛ كما قيَل َهْوجاء ، وهو مجاٌز. َسْفواءٌ  وِريحٌ 

ُجل :  أَْسفَىو  أََخَذ َشْوَك البُْهَمى.الرَّ

 ، كعُلُّوِ : أَْسَرَع في الَمْشيِ والطَّيران ؛ نقلَهُ الجوهريُّ ؛ وهو ِمن الواِو كما تَرى. َسفا يَْسفُو ُسفُّواً و

 .ُسْفياني بُن َحْرٍب : ُحِكي فيه التَّثِْليث ، اْسُمه َصْخُر والنِّْسبَةُ إليه ُسْفيان وأَبو

اِء. ُسفيان الخارُج بِدَمْشق في َزَمِن األَِمين ِمن ولِد أَبي (4): هو أَبو العَُمْيِطر  السُّْفيانيُّ و  ، تقدََّم ِذْكُره في الرَّ

ْن نُِسَب إل الّسْفيانيُّونو  الثَّْوري ، منهم ناٌس بالّدينور. ُسْفيان ى الَجّدِ وإلى َمْذَهبِ : َخْلٌق كثيٌر ممَّ

، شاِعٌر َذَكره  ُسفيان الّسْفيانيّ  بُن أَْرَحب بَْطٌن منهم : شنيُف بُن معاِويَةَ بِن ماِلِك بِن بِْشِر بِِن َسْلماِن بِن معاِويَةَ بنِ  ُسْفيانُ  وفي َهْمدان :

 األميُر.

 ه َشْعرةٌ بَْيضاُء ُكَمْيتاً كاَن أَو غيَر ذلَك ؛ عن ابِن األعرابّي.: الذي تَْنِزعُ  األْسفَىو
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ةً : فَِة في الذََّكر واألُْنثى. الّسفَى وقاَل مرَّ فَة كالّصِ  هو بَياُض الشَّْعر األْدهم واألْشقَر ، والّصِ

__________________ 
 ( الصحاح والتهذيب واللسان وبعده :1)

 قد أعصرت ا أو قد دان اعصارها
 ونسبه لنافض بن لقيرت وقير هو املنظور بن مرثد.

 ( الصحاح واللسان وبعده :2)
 خزومكال ا كاجلمر امل

 قا  ابن بري ويروي :

 إن سر  الري أخا متيم
 والرجز يف التكملة ا قا  الصاغاين : وقوله :

املسافاة : املسافهة صحيح ا واستشهاده ابلرجز عليه غري صحيح ا وذلك أن الرجز  فو  ا ومقصود الراجز أن حيرض صاحبه عل  االستقاء 
 ا فيواف  املعىن ا ولالف الرواية ا والرواية ما أنشده أبو  مد االعرايب : حىت أن بع  الناس يصحفون وينشدون ساقي ابلقاف

 إن كــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــاٍب اي أاب متــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ... أي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
  

 وتر  بعد املشطور األو  مشطورين و ا :

 ء بســـــــــــــــــــــــــــــــــاٍن هلــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــي

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــاود خمـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــف األروم   

  

 (.هامش القاموس)( يرد عل  قو  ابن سيده : لي  يف الكالم واو متحركة بعد فتحة غري عفوة مجض عفو ا مبعىن اجلحش ا ا ه نصر 3)
 ( اله علي بن عبد  .4)
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 ، بالمّدِ : ِخفَّةُ الناِصيَِة ، لُغَةٌ عن ثَْعلَب. السَّفاءُ و

ً  ي : [سقي]  بمْعنًى واِحٍد. أَْسقاهُ و ، بالتَّْشديِد ، َسقَّاهُ و ، َسقاهُ يَْسِقيه َسْقيا

 ؛ كذا في الُمْحكم. : َدلَّهُ على الماءِ  أَْسقاهُ وبالشَّفَِة ،  َسقَّاهُ و َسقاهُ  أَو

حاحِ ؛ ماِشيَتَه أَو أَْرَضه َسقَى : أَْسقَىولَشفَتِه ؛  َسقاهُ  أَو ، كَكساةٍ ،  ِسْقياً فَسقاهُ  أَو َجعََل له ماءَ  أَْسقَىو َسقَى ، أَي ماأَو ِكالهُ  ؛ كذا في الّصِ

ن فَعَْلت لَضْرٍب ِمن الَمعانِي كنَْقل كأَْلبَس ؛ قالَهُ ِسْيبََوْيه ؛ كأَنَّه يذَهُب إلى التَّْسويَِة بيَن فَعَْلت وأَْفعْلت ، وأَنَّ أَْفعَْلت غيُر َمْنقُولٍَة مِ  أَْسقَىو

 أَْدَخْلت.

 .الّسْقي أَْبلَغ ِمن فاإلْسقاءُ  أَْن تَْجعَل له ذلَك حتى يَتناَولَه كيَف شاَء ؛ اإلْسقاءُ وأَْن تْعِطيه ما يَْشَرُب ،  الّسْقياو السَّْقي قاَل الراغُب :و

اٍن وهذه ِمن كتاِب أَْيمان عيمان. ُسقَّاءٍ و بضٍم فتَْشديٍد ، ُسقًّى قْومٍ  ِمن ساقٍ  هوو  كُرمَّ

ً و  بالياِء مع التَّْشديد. َسقَّايَةٌ و بالتَّْشديِد والَهْمز ، َسقَّاَءةٌ  وهي ، التَّْشِديُد للُمبالَغَِة ، َسقَّاِئينَ  قَْومٍ  ِمن ، ككتّاٍن ، َسقَّاءٌ  أَْيضا

  الجوهريُّ عن أَبي ُعبيٍد.؛ يُْضَرُب للُمْحِسن ، أَي أَْحِسنوا إليه إِلْحسانِِه ؛ نقلَهُ  َسقَّايَة َرقاِش إنَّها اْسقِ  ومنه الَمثَُل :

 بظاِهِرها. ، كالسَّْعيِ : ع بِدِمْشقَ  السَّْقيُ و

ْقيُ و  ؛ وبه فَسَّر األْصمعيُّ قْول أَبي ذَُؤيب : أَْسِقيَةٌ  ، والَجْمعُ  أَْسقَاهُ و َسقاهُ  ، اسٌم ِمن يُْسقَى بالكْسِر : ما ، الّسِ

ِر و  ِقَيٍة ُكحح  (1)آِ  فُراٍس َصوحُب َأسح
حاحِ.  كما في الّصِ

ْقيُ  وفي الُمْحكم :  إِبِلَه. أَْسقاهُ  ما الّسِ

ْقيُ و ْرعُ  : الّسِ اغُب : يقاُل لألرِض التي الَمْسِقيُّ  الزَّ  لكْونِها َمْفعوالً كالنَفِض. تُْسقَى ِسقيٌ  بالماِء. قال الرَّ

 ؛ كذا في الُمْحكم. َمْسقيٌّ  ، كَمْرِمّيِ ، ألنَّه لو كاَن لقالَ  َمْسقّيِ  ، كَمْرمًى ، وال يكوُن َمْنسوباً إلى َمْسقىً  ، كأَنَّه نُِسَب إلى كالَمْسقَِوّيِ 

حاح : ْرعِ ما الَمْسقَِويُّ  وفي الّصِ ْيحِ ؛ والَمْظَميُّ  يُْسقَى من الزَّ  السَّماُء. تَْسِقيه ما (2)بالّسِ

ة تقولُ  * قُْلُت :  .َمْسقاِويٌّ  والعامَّ

ْقيُ و  ويُْفتَُح. وال يكاُد يَْبرأُ ؛ أَو يكوُن في نَفافيَخ بيض في شْحِم البَْطِن ؛ يَقَُع في البََطنِ  أَْصفَرُ  ماءٌ  : الّسِ

 قال ابُن ِسيَده : وأَْنَكَر بعُضهم الَكْسر.

 ِعْند ُخُروِجه ؛ عن ابِن ِسيَده. الَولَدِ  ِجْلَدةٌ فيها ماٌء أَْصفَُر تَْنَشقُّ عن رأِْس  : السَّْقيُ و

 وفي التّْهذيب : هو الماُء الذي يكوُن في الَمِشيمِة يخُرُج على رأِْس الَولَِد.

ْقي الماُء ، واالْسمُ  اْجتََمَع فيه ذلكَ  بمْعنّى ، أَي اْستَْسقَىوبَْطنُه  َسقَىو حاحِ. الّسِ  ، كما في الّصِ

قايَةُ و ْقي ؛ أَي ّمِ : َمْوِضعُهُ ، بالكْسِر والضَّ  الّسِ  .الّسِ

 بالفتْحِ والكْسر. كالَمْسقاةِ  وفي التَّْهذيب : هو الَمْوِضُع الُمتََّخذُ فيه الشَّراُب في المواِسِم وغيِرها ؛

ْيك ، والَجْمعُ  ِمْسقاةُ  قاَل الَجوهريُّ : وَمْن َكَسر الِميَم َجعَلَها كاآللَِة التي هي  .الَمساقِي الّدِ

قايَةُ و ر قوله تعالى : به يُْسقَى اإلناءُ   :الّسِ قايََة يف رَْحِل َأِخيهِ ) ؛ وبه فُّسِ ٍة  (3) (َجَعَل السِّ ى بالصُّواعِ ، وهو إناٌء ِمن فضَّ ، وهو الُمَسمَّ

 كانوا يِكيلُون به الطَّعاَم ويَْشرُب فيه الَمِلُك أَْيضاً.

قاءُ و  ؛ كما في الُمْحَكم. ذا أَْجَذعَ ، كِكساٍء : ِجْلُد السَّْخلَِة إ الّسِ
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__________________ 
 : 42/  1( ديوان اهلذليا ا واللسان والصحاح وصدره يف الديوان 1)

 ميانية أحياهلا مة مببدٍ 
 مهموزة.« املظمئيّ »( يف الصحاح : 2)
 .7( سورة يوسف ا اآية 3)
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يت : ّكِ ةً ، والنِّْحُي للسَّْمِن ، والِقْربَةُ للماِء ، ا ه. واللَّبَنِ يكوُن للماِء  قال الجوهريُّ عن ابِن الّسِ  ، والَوْطُب للَّبَِن خاصَّ

 وقال ابُن ِسيَده : ال يكوُن إالَّ للماِء ؛ وأَْنَشَد :

الِة ومــــــــــــا لــــــــــــنــــــــــــا  رحَض الــــــــــــفــــــــــــَ   ــــــــــــَُ ح هبــــــــــــا عــــــــــــَ

قــــــــــــاُء     ن  ســــــــــــــــــــــــــِ َدهــــــــــــُ (1)عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــن  إال  وخــــــــــــح
 

  
 .أَساقٍ  في الكثيرِ و؛  أَْسِقياتٌ و أَْسِقيَةٌ  في القَِليلِ  ج للماِء ألَنَّهنَّ يَِرْدَن بنا الماَء وْقت حاَجتِنا إليه ؛ ِسقاءٍ  ال نَْحتاُج إلى

 َجْمُع الَجْمع. األساقِي وفي التَّهذيب :

ً  منه : َطلَبَ  اْستَْسقَىو  ، أَي ما يَْشرُب. ِسْقيا

 هُ ابُن ِسيَده.؛ نقلَ  تَقَيَّأَ ، كاْستَقَى فيهما أَْيضاً :و

 هللاُ الغَْيَث : أَْنَزلَهُ له. َسقاهُ و

 َغْيبَةً َخبِيثةً وعابَهُ ؛ عن ابن األعرابّيِ. اْغتَابَهُ  : إذا َزْيٌد َعْمراً  َسقَى وِمن المجاِز :

ا فيهما كأَْسقَى  لبيٌد في قوله : ، فقد نقلَهُ الجوهريُّ قاَل : وقد َجَمعَهما أَْسقاهُ وهللاُ الغَْيَث  َسقاهُ  ، أَمَّ

قـــــــــــَ   ٍد وَأســـــــــــــــــــــــــح ين جمـــــــــــَح قـــــــــــَ  قـــــــــــومـــــــــــي بـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

الِ      َر مـــــــــــــــن هـــــــــــــــِ بـــــــــــــــائـــــــــــــــِ ًا والـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ريح (2)لـــــــــــــــَُ
 

  
ا  بمْعنَى اْغتاَب ، عن ابِن األعرابّيِ أَْيضاً ، فأَْنَشَد الجوهريُّ البن أَْحمر : أَْسقَى وأَمَّ

ٌة و  ــــــــــ  ن كــــــــــِ ــــــــــَ ت وحطــــــــــٌة ُمســــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ م د مــــــــــا نـ ــــــــــح ل  ال عــــــــــِ

يـــــــا و     قـــــَ  ســــــــــــــــــقـــــــائـــــِ ُت َأســــــــــــــــــح (3)ال َأي مـــــن عـــــــاَديـــــــح
 

  
 .(4)وفي التَّْهذيب : هو قَْول أَبي ُعبيَدةَ 

 دَّاَء.الوأَْنَكَره َشِمٌر وقاَل : ال أَْعِرفه بهذا الَمْعنى ؛ قاَل : وَسمْعت ابَن األعرابي يقوُل َمْعناه ال أَْدِري َمْن أَْوعى فيَّ 

مِّ  السُّْقيا : أَْسقاهُ وهللاُ  َسقاهُ  ِمن االْسمُ و حاحِ. ، بالضَّ  ؛ كما في الّصِ

ْرِميٍَّة ؛ ويُْرَوى : أَ  أَْسِقيَةٍ  َصْوبُ  ؛ وبه فَسَّر أَبو عبيد ، بيَت أَبي ذَُؤْيب : أَسِقيَةٌ  ج الشَّديَدةُ الَوْقع ، كغَنِّيِ : السَّحابَةُ العَظيمةُ القَْطرِ  ، السَِّقيُّ و

 بمْعناهُ وقد تقدََّم.

ي بذلَك لنَباتِِه في الماِء أَو بقُْربه. البَْرِديُّ  : السَِّقيُّ و  النَّاِعُم ، ُسّمِ

 قال األَْزهريُّ : وهي ال يفوتُها الماُء ؛ ومنه قوُل اْمرِئ القَْيس :

ر و  ديــــــــــِر خُمَصــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــف كــــــــــاجلــــــــــَ ِح لــــــــــطــــــــــِ  َكشــــــــــــــــــــــــح

ذَ و    
ُ
يِّ املـــــــــ قـــــــــِ وب الســـــــــــــــــــــــ  بـــــــــُ ِر ســـــــــــــــــــــــاٍ  كـــــــــبُنــــــــــح (5)لـــــــــ 

 

  
 ؛ قاَل عبُد هللِا بُن َعْجالن النَّْهدّي : َسِقيَّةٌ  والواِحَدةُ :

ا  بــــــــــــاِب كــــــــــــَبهنــــــــــــ  رحابِ  الشــــــــــــــــــــــــــ   جــــــــــــديــــــــــــدة ســــــــــــــــــــــــــِ

ا     يــــــــــوهنــــــــــُ هــــــــــا عــــــــــُ تــــــــــح رحِديِّ لــــــــــََ ُة بـــــــــــَ يــــــــــ  قــــــــــِ (6)ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
ر قوُل اْمرِئ القَْيِس أَْيضاً ، أَي كأُْنبوِب النَّْخلِ  النَّْخلُ  أَْيضاً : السَِّقيُّ و ، أَي كقََصِب النَّْخِل ، أَضافَهُ إليه ألنّه نَبت بيَن  الُمْسقّيِ  ؛ وبه فُّسِ

 َظْهرانِيه.

ً  قاَل : هللاُ ، أَو َسقاكَ  : قال له : أَْسقاهُ و،  َسقَّاهُ تَْسِقيَةً و ة :له ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ لذي ا َسْقيا مَّ  لرُّ

ِقي َربـحَعها وُأخاِطُبهح   فما زِلحُت ُأسح
 وَوجْدُت في هاِمِش النسخِة ما نَّصه : هذا اإلْنشاُد ُمْختَّل ، والصَّواُب :



18834 

 

جِي  َة انقــــــــــــــَ يــــــــــــــ 
َ

ٍض ملــــــــــــــ ُت عــــــــــــــلــــــــــــــ  َربــــــــــــــح فــــــــــــــح ــــــــــــــَ  َوقـ

هح     بــــــــــُ َده وُأخــــــــــاطــــــــــِ نــــــــــح ي عــــــــــِ كــــــــــِ ُت أَبــــــــــح  فــــــــــمــــــــــا زِلــــــــــح

  
 والشَّاِهُد في البيِت الذي بَْعده :

__________________ 
 ( اللسان.1)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 128( ديوانه ص 2)
 .85/  3ا وعجزه يف املقايي  « عاديت»مكان « فارقت»( الصحاح والتهذيب ويف اللسان 3)
 ( يف التهذيب : أيب عبيد.4)
 .85/  3( من معلقته ا واللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب واملقايي  5)
 .«عيوهنا»بد  « غيوهلا»والصحاح برواية ( اللسان 6)
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ه و  ثـــــــــــــ  ا أُبـــــــــــــِ يـــــــــــــه حـــــــــــــىت كـــــــــــــاَد ممـــــــــــــ  قـــــــــــــِ  ُأســـــــــــــــــــــــــــح

هح     بـــــــــــــُ العـــــــــــــِ جـــــــــــــارُُه ومـــــــــــــَ ين َأحـــــــــــــح مـــــــــــــُ لـــــــــــــِّ كـــــــــــــَ (1)تـــــــــــــُ
 

  
. َسواقِي ِمن : النَّْهُر الصَّغيرُ  السَّاقِيَةُ و ْرعِ ؛ نقَلُه األزهريُّ  الزَّ

ى أَبو حيَّان تَْفِسيَره الصَّغيرعليها بالّسوانِي ؛ وقد سَ  يُْستَقى واآلن يطِلقُونَها على ما  .بالساقِيَةِ  مَّ

ّمِ : د باليََمِن. السُّْقياو  ، بالضَّ

ْفراءِ  أَْيضاً :و  ِمن المدينَِة. (2)، قيَل : على يَْوَمْين  ع بيَن المدينَِة وواِدي الصَّ

 وقيَل : ماٌء في رأِْس َرْملٍَة في اْبِط الدَّْهناِء.

 .«السُّْقيا تَِذُب له الماَء ِمن بيوتِ كاَن يَسْ »في الحِديِث : و

 الجْزِل قَِريب ِمن واِدي القرى. ُسْقيا وفي كتاِب القاِلي : مْوِضٌع في بِالِد عْذَرةَ يقاُل له

 ؛ كما هو نَصُّ األزهرّي. َمْعموالً  ِسقاءَ  ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب وَهَب له ؛ : َوَهَب منه أَْسقاهُ و

ً  أَْسقاهُ  أَو َِّخَذهُ  : أَْعطاهُ إيَّاهُ  إهابا  أَْسقِ وُخْذ شاةً فتَصدَّْق بلَْحِمها »حديُث ُعَمَر قاَل لَرُجٍل اْستَْفتاهُ في َظْبي قَتَلَهُ ُمْحرماً : ومنه ؛  ِسقاءً  ليَت

 .ِسقاءً  أَي أَْعِطه َمْن يَتَّخذهُ  ، «إهابَها

َر عليه ما يَْكره : قدِمن و ُجل إذا ُكّرِ  أُْشِرَب. ؛ أَي تَْسِقيَةً  ؛ وبالعَداَوةِ  قَْلبُهُ َعداَوةً  ُسقِّيَ  المجاِز : يقاُل للرَّ

فَها هللا تعالى *ُسقَيَّةُ و يَِر. ، كُسَميَّةَ : بئٌْر كانْت بمكَّةَ ، َشرَّ  ، ِمن أَْبياِر الجاِهِليَِّة ، جاَء ِذْكُرها في الّسِ

ى. َسِمنَ  إذا اْستَقَى ن المجاِز :مِ و  وتروَّ

ب ، كما في الصَّحاحِ. ءُ الشَّي تََسقَّىو ؛ والَحْوذاُن نَْبٌت. أََكلَتْهُ َرْطباً فَسِمنَْت عليه : إذا اإِلبُِل الَحْوذانَ  تََسقَّتِ و  : تََشرَّ

ى السَّْقيَ  قَبِلَ  وفي الُمْحَكم : أَي  ، هكذا في النسخِ. وتََروَّ

 لُمْحَكم : وقيَل : ثَِرَي.وفي ا

 وأَْنَشَد الجوهريُّ للُمتَنَّخل الُهَذلي :

ه  ُدُه َدمـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ل قـــــــــــــــ   جـــــــــــــــِ َتســـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ٌ  يـ د   جمـــــــــــــــَُ

ُر     طــــــــُ ــــــــقــــــــُ ِة ال ــــــــد ومــــــــَ ذحُع ال ر جــــــــِ طــــــــ  قــــــــَ ــــــــَ (3)كــــــــمــــــــا تـ
 

  
 أَي يَتََشرَّ به ؛ ويُْروى : يَتََكسَّى ِمَن الِكْسوة.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

قيُ   ، بالكْسِر : الَحظُّ ِمن الشُّْرِب. الّسِ

 أَْرِضَك. ِسْقيُ  يقاُل : َكمْ 

 ِمن النَّْهِر والبِئْر : أََخَذ ِمن مائِهما. اْستَقَىو

 الِعْرُق : أََمدَّ فلم يَْنقِطع. َسقىو

 : أَْشَربَه ِصْبغاً. َسقَّاهُ والثَّْوَب  َسقىو

: أْن يَْستَْعَمل رُجٌل  الُمساقَاةُ و (4) (ُنْسِقيُكْم ممّا يف بُُطوَِّنا)؛ وبهما قُرَئ قولُه تعالى :  أَْسقىو َسقى وُربَّما قالوا ِلَما في بُطوِن األْنعام

حاحِ. ا تُِغلُّه ؛ كما في الّصِ  رُجالً في نَِخيٍل أَو ُكروٍم ليَقوَم بإْصالِحها على أَْن يكوَن له َسْهٌم َمْعلوٌم ممَّ

ونَها ُمعاَملَة.قاَل األزهريُّ : وأَهْ   ُل الِعراِق يَُسمُّ
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 .السَّْقيِ  : وْقتُ  الَمْسقىو

ََّخذُ للِجراِر والِكيزاِن تُعَلَُّق عليه. الِمْسقاةُ و  : ما يُت

 وأَْشعَْبُت له منه. َمْسقىً  َرِكيَّتي : َجعَْلتها له ، وَجْدوالً من نَْهِري َجعَْلت له منه أَْسقَْيتهو

 فيه ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ لطرفة : يَْسِقيان كل واِحٍد صاِحبَه بِجماِم اإلناِء الذي َسقَى : تَساقَْواو

__________________ 
 واللسان والتكملة. 38( البيتان يف ديوانه ص 1)
 ( يف ايقوت ا عن اخلوارزمي ا عل  مسرية يوم وليلة.2)
 .«ي ةُ ُشفَ »و ا « ُسَقّية»كذا ا وهلا ترمجة يف ايقوت ا أي :   (*)
 واللسان والتكملة وصدره يف الصحاح ا والرواية : جمداًل منصوابً. 34/  2( ديوان اهلذليا 3)
 .21( سورة املؤمنون ا اآية 4)
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ر ًة و  وحُم كــــــــــــــبحســــــــــــــــــــــــــــًا مــــــــــــــُ ــــــــــــــقــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ال  َتســــــــــــــــــــــــــــاق

رح و     قـــــــــــِ ِر ِدمـــــــــــاٌء كـــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــح (1)عـــــــــــلـــــــــــ  اخلـــــــــــَ
 

  
 فيها ، لُغتاِن ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ : َسقَْيتُ وفي الِقْربَة  أَْسقَْيتو

ا و  رحقــــــــــــاَء واٍه كــــــــــــال ــــــــــــُ تــــــــــــا خــــــــــــَ نــــــــــــ   مــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــَ

ال    بـــــــلـــــــ  ٌر مل تـــــــَ قـــــــَ  فـــــــيـــــــهـــــــمـــــــا مســـــــــــــــــــــتـــــــعـــــــجـــــــِ  ســـــــــــــــــــــَ

  

مــــــــا  نــــــــيــــــــك لــــــــلــــــــّدمــــــــض كــــــــلــــــــّ يــــــــح َض مــــــــن عــــــــَ يــــــــَ  أَبضــــــــــــــــــــــح

زال     ــــــــــــح ن َت مــــــــــــَ ــــــــــــو ــــــــــــ ح َت دارًا َأو ت ــــــــــــح ــــــــــــعــــــــــــر ف (2)ت
 

  
بيِب الَمْنبوِذ في الماِء ، وكاَن يَِليها العبَّاُس ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، في الجاِهِليَِّة  تَْسِقيه الحاّجِ : ما كانْت قَُرْيش ِسقايَةُ و اجِ ِمن الزَّ للُحجَّ

 واإلْسالم.

 ، أَي إِْنزال الغَْيِث على الِعباِد والبِالِد. السُّْقيا : اْستِْفعاٌل ِمن االْستِْسقَاءُ و

اتع ياسِة. َمْسقاتَه ويقاُل : أبلغ السُّلطان الرَّ  إذا َرفََق بَرِعيَّتِه وألَن لُهم في الّسِ

 بالدَّوالي. تُْسقَى ، كغَنِيٍَّة : النَّْخلُ  السَِّقيَّةُ و

 نقلَهُ ابُن األثيِر.؛  اْستَْسقَىو َسقَى بَْطنُه ، كعُِني : لُغَةٌ في ُسِقيَ و

 ، ِمن الُحفَّاظ ، أََخَذ عنه الدَّاْرقْطني. بالسَّقّاءِ  وأَبو محمٍد عبُد هللِا بُن محمِد بِن عبِد هللِا الواِسِطيُّ ُعِرفَ 

ة الَمْشُهورين ، ماَت َسنَ  الّسقَّاء (3)وأَبو حفص َعْمُرو بُن علّيِ بِن بَْحر بِن كنيٍز   .249ة الفاَّلس أََحُد األَئِمَّ

 َمْحفوٍظ : قُرًى بِمْصَر. ساقِيَةُ وأَبي شعَرةَ ،  ساقِيَةُ وموسى ،  ساقِيَةُ ومكى ،  ساقِيَةُ و

اغاني عن ابن األْعرابي. َضيََّق عليه في الُمطالَبَةِ  : أَْهَملهُ الجوهريُّ وابن ِسيَده. وقال األزهِريُّ : أَي َساكاهُ و : [سكو]  ؛ ونقلَهُ الصَّ

ا يُسْ   تدرُك عليه :* وممَّ

 إذا َصغُر جْسُمه ؛ نقلَهُ األزهريُّ أَْيضاً. َسَكا

ً و ، كعُلُّوِ ، ُسلُّواً و ، بالفتْح ، َسْلواً  ، ( 4)وعنه ، كَدعاهُ وَرِضيَهُ  َسالهُ و  :[سلو] ّمِ ، ُسْلَوانا ً و ، بالضَّ وَذِهَل عن  نَِسيَهُ  ، كعُتِّيِ ويُْكَسُر : ُسِليّا

 ِذْكِره. وفي الَمصاِدِر لَفٌّ ونَْشٌر مرتٌَّب وأَْجرى نُصيُر بُن أَبي نُصيٍر بيَت ُرْؤبَة :

ـــــــــُت  ي ـــــــــِ ل وان مـــــــــا ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــح ل َرُب الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــو َأشـــــــــــــــــــــــح  ل

يــــــــــــُت     نــــــــــــِ (5)مــــــــــــا يب غــــــــــــىًن عــــــــــــنــــــــــــك وإن غــــــــــــَ
 

  
، فقاَل :  َسْلوةً  نَّه َخَرَزةٌ تُْسَحق ويُْشَرب ماُؤها فيُوِرث شاِربَهفقاَل : يقاُل إ ؟السُّْلوانُ  فيَما َعَرَض على األْصمعّي فقاَل له األْصمعيُّ : ما

 .َسلَْوتُ  ُشْرباً ما السُّلُوَّ  ، أَي لو أَْشَرب َسلَْوت اسُكْت ال يَْسَخر بَك هؤالء ، إنَّما هو َمْصَدرُ 

ّمِ : العََسُل ، السُّْلوانَةُ و، ويَُضمُّ ،  السَّْلَوةُ  ؛ واالْسمُ  فَتََسلَّى عنه أَْسالهُ و  ؛ وأَْنَشَد أَبو عبيٍد لخاِلِد بِن ُزَهْير الُهَذلي : كالسَّْلَوى ، بالضَّ

ُم و  تــــــــــــــــُ دًا ألَنـــــــــــــــــح هــــــــــــــــح هــــــــــــــــا ابهلل جــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــالــــــــــــــــََ

وُرهــــــــا     و  إذا مــــــــا َنشــــــــــــــــــــــُ لــــــــح ذ  مــــــــن الســــــــــــــــــــــ  (6)أَلــــــــَ
 

  
اُج : اْخَطأَ خاِلد إنَّما  طائٌِر. السَّْلوى وقال الزجَّ

ي العََسلوقال  ناَعِة ،  يُْسِليك ألنَّه َسْلوى الفاِرسيُّ : إنَّما ُسّمِ ا يَْلَحقُك فيه َمُؤونَة الطَّْبخ وغيِرِه ِمن أَْنواعِ الّصِ ِّيه عن غيِره ممَّ بَحالَوتِه وتأَت

اج.  يَُردُّ بذلَك على الزجَّ

ذُ بها النِّساُء الرِّ  َخَرَزةٌ للتَّأِْخيذِ  : السُّْلوانَةُ و  جاَل ؛ عن اللَّْحياني.يُؤّخِ

__________________ 
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 واملثبت كاللسان ا والصحاح.« وعال اخلير»برواية :  55( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( الصحاح ا واللسان ونسبهما لذي الرمة واألو  فيه برواية :2)
 . واهــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــ  .. 

ــــــــــــال    ــــــــــــل ــــــــــــب ــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــاٍ  وملــــــــــــا ت ــــــــــــي  ســـــــــــــــــــــــــقــــــــــــ  ف

  

 ضاً يف اللسان.ورواية األصر كالصحاح ومذكورة أي

 .«كثري»( يف اللباب : 3)
 (.هامش القاموس)( وكرماه لغة فيه ا ذكرها الشريشي يف شرح املقامات ا وهو غريب ا ا ه.  شي 4)
 .92/  3واللسان والتهذيب والصحاح ا واألو  يف املقايي   25( ديوانه ص 5)
 وعجزه يف الصحاح.واللسان والتهذيب  158/  1( شرح أشعار اهلذليا 6)
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اغانّي. يُْفتَحُ و  ، عن الصَّ

 ، عن اللّْحيانّي أَْيضاً. كالسُّْلوانِ 

 َخَرَزةٌ للبُْغِض بعَد الَمحبَّة. السُّْلوانَةُ  وقاَل ابُن األعرابّيِ :

ْمل فَتَْسَودُّ فيُْبَحُث عنها ويُْسقاها اإِلْنساُن فتُ  َشفَّافَة َخَرَزةٌ  قيَل :و يِه.تُْدفَُن في الرَّ  َسلِّ

 عن المْرأَةِ. فيُْسِليه ٌء يُْسقاهُ العاِشقُ شي السُّْلوانُ  وقال اللّْحيانيُّ :

حاحِ :  َخَرَزةٌ كانوا يقولوَن إذا ُصبَّ عليها ماُء الَمَطِر فَشِربَه العاِشُق َسال ؛ قال الشاِعُر : السُّْلوانَةُ  وفي الّصِ

ٍة  زحنـــــــــَ وانـــــــــٍة مـــــــــاَء مـــــــــُ لـــــــــح ُت عـــــــــلـــــــــ  ســـــــــــــــــــــــُ ـــــــــح  شـــــــــــــــــــــــرِب

لـــــــو  فـــــــال    ي  مـــــــا َأســـــــــــــــــــــح ِش ايمـــــــَ يـــــــح ِديـــــــِد الـــــــعـــــــَ (1)وجـــــــَ
 

  
ر قول ُرْؤبَة السابُِق الذي أَْنَكَره األْصمعي. ( 2)فيَُسلِّيَ  : ما يُْشَربُ  السُّْلوانُ  أَو  ، هو ذلَك الماُء الذي تقدََّم ِذْكُره ، وبه فُّسِ

 ؛ نقلَهُ اللَّْحيانّي عن بعٍض ؛ وأَْنَشَد : أَو هو أَْن يُؤَخَذ تُراُب قَْبِر َميٍِّت فيُْجعََل في ماٍء فيُْسقَى العاِشُق ، فيَموُت ُحبُّهُ 

ـــــــــــقـــــــــــَ  َت َأن  ل ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ه اي ل ـــــــــــُ ل ـــــــــــِّ ل عـــــــــــَ ـــــــــــُ يب مـــــــــــن يـ ـــــــــــح  ل

واان     لــــــح ِك ســـــــــــــــــــُ قـــــــاين عـــــنـــــــح يـــــــًا فســـــــــــــــــــَ (3)َأو ســـــــــــــــــــــاقـــــِ
 

  
ُحهُ.  أَو هو َدواٌء يُْسقاهُ الَحزيُن فيُفَّرِ

حاحِ : َح ؛ هكذا نقلَهُ عن بعٍض. فيَْسلُو وفي الّصِ ونه الُمفَّرِ  ، واألَِطبَّاُء يَُسمُّ

 واٍد لُسلَيٍم. : ُسْلوانُ و

ْكت بها أَيَّام ِزياَرتي ؛ وهلل َدرُّ القائِ  بالقُْدِس َعجيبَةٌ لها َجْريَةٌ أَو َجْريَتاِن في اليَْوِم فَقَْط يُتَبََّرُك بها َمْعروفةٌ  َعْينٌ  أَْيضاً :و  ِل :؛ وقد تَبَرَّ

ـــــــــــه  ت ب لـــــــــــح لـــــــــــَ ا َأن حـــــــــــَ يب املـــــــــــقـــــــــــدس ملـــــــــــ  لـــــــــــح ـــــــــــَ  قـ

وان    لـــــــــــح ُ ســـــــــــــــــــــــــُ اح ه لـــــــــــيـــــــــــَ  فـــــــــــيـــــــــــه عـــــــــــَ  لـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــ 

  
 ؛ وأَْنَشَد اللَّْيث : َسْلواةٌ  واِحَدتُه أَْبيٌض كالسَّْمانَى ، طاِئرٌ  : (4)في القُْرآن  (السَّْلوى) وَ 

 (5)كما انـحتَـَفَ  الس لحواُة بـَل َلُه الَقطحُر 
حاحِ : قال األَْخفَش : لم أَْسَمع له بواِحٍد :  مثُْل َجماَعتِه ، كما قالوا ِدْفلَى للواِحِد والجماَعِة. َسْلوى قاَل : وهو يُْشبه أَْن يكوَن واِحُده وفي الّصِ

كَ  : السَّْلَوىو ي العََسل؛ عن الفاِرِسّي ؛  ُكلُّ ما َسالَّ  ، كما تقدََّم. َسْلوى وبه ُسّمِ

ابُن عاِمِر بِن َعْمرِو بِن علةَ بِن جلِد بِن ماِلٍك ، ومالك جماع مذحج ، منهم : شبيُب  ُمْسِليَةُ  ِمن َمْذَحج ، وهو ، كُمْحِسنٍَة : أَبو بَْطنٍ  ُمْسِليَةٌ و

تابِِعيٌّ عن  الُمْسِليُّ  حدََّث عنه َمْرواُن بُن معاِويَةَ وأَبو خزيَمةَ ؛ وبرةُ بُن عبِد الرحمنِ  َذَكَره ابُن أَبي حاتٍِم وجده الُمْسِليُّ  بُن ُعَمر بن شبيبٍ 

 عن األَْشعَِث بِن قَْيِس ، َرَوى أَبو َداُود ؛ وَعْمرُو بُن حسَّان الُمْسلي عن ابِن َمْسعوٍد ؛ وعبُد الرحمنِ  الُمْسليُّ  ابِن ُعَمَر ؛ وتميُم بُن طرفَةَ 

 عن مغيرة. ليالُمسْ 

اَن : َصحابيٌّ  ُمْسِليَةُ و  ؛ هكذا في النُّسخِ. بُن َهزَّ

 بن حدان الحدانيُّ قَِدَم بَْعد الفَتْح فأَْنَشد. ُمْسِليَةُ  والذي في ُمْعجم ابِن فَْهد

 جنَابَة. (6)بُن عاِمِر بِن َعْمرو ، ِمن ولِده : الحارُث بُن ثَْعلَبَةَ الشَّاِعُر الَمْعروُف بابِن  ُمْسِليَةُ  وفي التَّْبصير للحافِِظ :

 ِمن حجِر اليَماَمِة ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسيَده لألَْعشى : ، كُسَمّيِ ، وتُْكَسُر الُمه : وادٍ  السُّلَيُّ و

__________________ 
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 والتهذيب. 92/  3واملقايي  ( اللسان والصحاح 1)
 ( يف القاموس : لُيَسلَِّي.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 «.َوَأنْ َزْلنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلوى» ( يشري إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة :4)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة برواية : من بلر القطر.5)
ابة بنت األعم  بن منبه بن كنانة بن مســــلية ا وهي أم ثعلبة وصــــبح ابين انشــــرة بن األبي  بن وهي حب« حبابة» 1286/  4( يف التبصــــري 6)

 كنانة بن مسلية.
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هــــــــــا و  صــــــــــــــــــــــــِ خح واَر بشــــــــــــــــــــــــَ َض الصــــــــــــــــــــــــِّ بــــــــــِ ا تــــــــــَ  كــــــــــَبلــــــــــ 

ا     يـــــــــــاهلـــــــــــَ يِّ عـــــــــــِ لـــــــــــِ رحُزُ  ابلســـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــَ زاُء تـ جـــــــــــح (1)عـــــــــــَ
 

  
ل ، وقاَل : ِرياٌض في َطِريِق اليَماَمِة إلى البَْصَرةِ بيَن بَْنيان والطُّنُب. (2)ُرِوَي بالَوْجَهْين ؛ واْقتََصَر نصير  ْبِط األوَّ  على الضَّ

 َسِمنَْت. : أَي الشَّاةُ  اْستَلَتِ و

 أَمنُوا السَّبَُع. : إذا القَْومُ  أَْسلَىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

هُ   ؛ ومنه قوُل أَبي ذُؤْيب : أَْسالهُ  : ِمثْلُ  تَْسِليةً َسالَّ

ـــــــــــ    ل ي  ســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــِ ـــــــــــح ث ىَت اخلـــــــــــُ ـــــــــــفـــــــــــَ ـــــــــــ  َأن  ال  عـــــــــــل

يـــــــب     غــــــِ ــــــَ بـــــــة مــــــن ي ــــــح ي ــــــِف غــــــَ ر الســــــــــــــــــــي ــــــَنصـــــــــــــــــــــح (3)ل
 

  
 قاَل ابُن ِسيَده : أَراَد عن َغْيبة َمن يَِغيب فحَذَف وأَْوَصل.

. َسْلَوة ويقال : هو في  من العَْيش أَي في َرَغٍد ؛ عن أَبي زْيٍد نقلَهُ الجوهريُّ

ُجل ِلصاِحبِه َسقَْيتني ً و َسْلوةً  وقاَل األَْصمعّي : يقوُل الرَّ  ، أَي َطيَّْبت نْفِسي عْنَك. ُسْلوانا

 ، كُسَمّيِ ، عقبَةٌ قُْرَب َحْضَرَمْوَت بَطِريِق نَْجد واليَماَمِة. ُسلَيٌّ و

ه ، تُوفي  (4)محلَّةٌ بالُكوفَِة منها : أَبو العبَّاس أَْحمُد بُن يَْحيَى بن َزْيِد بِن ناقٍد  : ُمْسِلية وبَنُو ، تلميذُ أَبي الغنائِم لندَّسي ، وكتَب قريباً ِمن خّطِ

 .530، أََخَذ عنه ابُن السَّْمعاني واْبنُه أَبو َمْنصوٍر محمُد ، ولَد َسنَة  559َسنَة 

 .متسلى عن الَكرِب ، كَمْعالةٍ. وما عنه َمْسالةٌ  ويقاُل : فيه

 عنه الَهمُّ : اْنَكَشَف. اْنَسلَىو

 أَْن أَقُولَه. َسِليت أَْن أَقولَه إالَّ في َمْعنى ما َسِليتُ  أَْن أَقوَل ذاَك ، أَي لم أَْنَس أَْن أَقولَه بل تََرْكتُه َعْمداً ، وال يقاُل : َسِليتُ  وقاَل أبو زْيٍد : ما

إن نُِزَعْت عن َوْجِه الفَِصيِل ساَعةَ يُولَد ، وإالَّ قَتَلَتْه ،  فيها الَولَُد من النَّاِس والَمواِشي َرقِيقَةٌ يكونُ  ِجْلَدةٌ  ، َمْقصوراً : السَّلَى ي : [سلي]

َسِلَمت الناقَةُ وَسِلَم الَولَُد ، وإن اْنقََطَع في بَْطنِها َهلَكْت وَهلَك الَولَُد ؛ هكذا َذَكَره  السَّلَى في البَْطِن ، فإذا َخَرجَ  السَّال وكذلَك إذا اْنقََطعَ 

ه بالَمواِشي كاألْزهرّيِ والَمِشيَمة للناِس. الجوهريُّ إالَّ أَنَّهُ   َخصَّ

 وَعمَّ به ابُن ِسيَده وتَبِعَه المصنُِّف.

 .أَْسالءٌ  ج

ةُ تْكِسُره. د بالَمْغربِ  : َسلَىو  ، والعامَّ

 جاَز. َسلِوّيِ  ؛ وإْن قيلَ  َسالِويُّ  هوو

 .َسْلياءُ  ، فهي َساَلها : اْنقََطعَ  َسلَى الشَّاةُ ، كَرِضَي ، َسِليَتو

ها تَْسِليَةً و . َسْلياءُ  ، فهي َساَلها نََزعَ  : إذا َسالَّ  أَْيضاً ، نقلَهُ الجوهريُّ

ِحِم. َساَلها النَّاقَةَ إذا َمَدْدت َسلَْيتُ  وقال اللّْحيانيُّ :  بَْعد الرَّ

 َطَرَحتْهُ. الناقَةُ : أََسْلتِ و

، وإنَّما يكوُن للناقَِة ، وهذا كقْوِلِهم : أََعزُّ من األَْبلَِق  له َسلَى أَمٍر َصْعٍب ، ألنَّ الَجَمَل ال إذا وقَعُوا في،  َجَملٍ  َسلَى وقَعُوا في ِمن أَْمثاِلهم :و

 العَقوِق ومن بَْيِض األَنُوق.
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يُن العَْظمَ  الِحيلَة ، وهو (5)، إذا َذَهبَت  في البَْطنِ  السَّلَى اْنقََطعَ  يقاُل أَْيضاً :و ّكِ . َمثَُل ، كبَلََغ الّسِ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 واللسان. 152( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( يف ايقوتح : نصر.2)
 برواية. 96/  1( ديوان اهلذليا 3)

 بنصر السيف حاجة من يغيب
 واللسان.

 أمحد بن حي  بن أمحد. 1365/  4ويف التبصري « اقةبن الن« : »مسلية»( يف ايقوت 4)
 .«ذهب»( ابألصر 5)
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 ِمن َحّدِ َرَمى بمْعنَى َسلَْوته لُغَةٌ فيه ، َذَكَره الشريشي في شْرحِ الَمقاَمات ، وأَْنَشَد لألَْسود بن يَْعفر : َسلَّْيته أَُسلِّيه

ين   فـــــــــــــذلـــــــــــــيـــــــــــــت ال َأشــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــه حـــــــــــــىت ميـــــــــــــلــــــــــــّ

يـــــــــــه حـــــــــــىت يـــــــــــفـــــــــــارقـــــــــــاء وال بشـــــــــــــــــــــــــي    لـــــــــــّ  ُأســـــــــــــــــــــــــَ

  
 ؛ وأَْنَشَد سيبويه : األَْسالء ويقاُل : للَخِسيِس اللَّئيم : هو آِكلُ 

زحين بــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــَ ح مــــــــــــــــــــــن يـ بــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــــــــُ  قـ

رح     مـــــــــــــــــــــــــــــــُ  ٍف مـــــــــــــــــــــــــــــــن ذواِت اخلـــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

أَل ال  ُر اأَلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  اآكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

رح     مـــــــــــــــــــَ وحَء الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَ ُر ضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــِ (1)حيـــــــــــــــــــَح
 

  
 الشاةُ : َسِمنَْت. استلتو

 سمناً : َجَمعَتْه. استلتو

 عن األْحباِب. الُمَسلّية ، كُربَّى : الخْصلَةُ  السُّلَّىو

 وَعال. اْرتَفَعَ  ، كعُلُّوِ : َسَما يَْسُمو ُسُمّواً و : [سمو]

 .كأَْسماهُ  به : أَْعالهُ ، َسَماو

 ُء : ُرفَِع من بُْعٍد فاْستَبَْنتُهُ.ِلَي الشَّي َسَماو

حاح :  الشَّْخُص : اْرتَفََع حتى اْستَثْبَتّه. ِليَ  َسَما وفي الّصِ

ْيدِ  َسَماو ةً ، قال الشاعر : ُسماةٌ  وُهمْ  في صَحاِريها وفِقاِرها ؛ القوُم : َخَرُجوا للصَّ  ، كُرماةٍ ، صفةٌ غاِلبَةٌ ؛ وقيَل : ُهم َصيَّاُدو النّهاِر خاصَّ

ــــــــــــــٍة و  ــــــــــــــراب رحجــــــــــــــ  هبــــــــــــــا ُذو ق ــــــــــــــُ د اء ال يـ  جــــــــــــــَ

هـــــــا     يــــــبــــــُ مـــــــاَة َربــــــِ ٍف وال َلحشــــــــــــــــــــ  الســــــــــــــــــــ  طــــــح (2)لــــــعــــــَ
 

  
ياُدوَن الُمتََجوِريُون ، واِحُدُهم  : قاَل الشاِعُر : َسامٍ  وقيَل : ُهم الصَّ

ٌة و  نح وِديـــــــــــــقـــــــــــــَ  لـــــــــــــيـــــــــــــَ  هبـــــــــــــا ريـــــــــــــٌح ولـــــــــــــكـــــــــــــِ

قــــــــض     ــــــــح ن ــــــــَ ر  ويـ هــــــــِ ــــــــُ ي ي امــــــــِ ــــــــُر هبــــــــا الســــــــــــــــــــــ  ي ــــــــِ ــــــــل (3)ق
 

  
حاحِ : َسَطا ، : تَطاَولَ  َسماَوةً  الفَْحلُ  َسماو ِلِه. ؛ وفي الّصِ  على ُشوَّ

َفِطر  ِبهِ ): ، وعلى هذا َحَمَل بعُضهم  تَُذكَّرُ  قدو َمْعروفَةٌ ، وهي التي تظلُّ األَْرَض ، أُْنثى ، : م السَّماءُ و ، ال على النََّسِب  (4) (السَّماُء ُمن ْ

 كما َذَهَب إليه ِسيْبَوْيه.

 ، ُمَذكٌَّر. َسماءٌ  ٍء ، وُكلُّ بَْيتٍ َسْقُف كّلِ شي : ُكلُّ ما َعاَلَك فأََظلََّك ، ومنه السَّماءُ و

 يَُذكَُّر ويَُؤنَُّث. السَّماءُ  في الِمْصباح : قاَل ابُن األْنباِري :

اُء : التَّْذِكيُر قَِليٌل ، وهو على َمْعنى السَّْقِف ، وكأَنَّه َجْمعُ وقا  كَسحاٍب وَسحابٍَة. َسماَوةٍ  َل الفرَّ

 .َسماَءةٍ  عْنَدُهم ُموَءنَّثَةٌ ، ألنَّها َجْمعُ  السَّماءُ  وقاَل األزهريُّ :

اغُب : ُثَّ اْسَتوى ِإىَل السَّماِء ):  عزوجلالُمقابِلَةُ لألَْرِض ُموَءنٌَّث وقد يَُذكَُّر ويُْستَْعمُل للواِحِد والَجْمعِ كقْوِله ،  السَّماءُ  وقاَل الرَّ
َفِطر  ِبهِ ) : عزوجل؛ وقاَل ،  (5) (َفَسّواُهنَّ  ذلَك أَنَّه كالنَّْخل والشََّجر  ، فأَنََّث ، وَوْجهُ  (6) (ِإَذا السَّماُء اْنَشقَّتْ )؛ وقاَل :  (السَّماُء ُمن ْ

 األْجناِس التي تُذَكَّر وتُؤنَّث ، ويَُخيَُّر عنه بلفِظ الواِحِد والَجْمع ، انتََهى. أَْسماءِ  وما يَْجِري ُمْجراُهما ِمن (7)

 وأَْنَشَد شْيُخنا شاِهَد التَّْذِكير قَْول الشاِعِر :
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وحمـــــــــــــاً و  ـــــــــــــَ مـــــــــــــاُء إلـــــــــــــيـــــــــــــه قـ َض الســـــــــــــــــــــــــــ  وح َرفـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

مـــــــــــــاِء     جـــــــــــــوِم وابلســـــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــا ابلـــــــــــــنـــــــــــــ  قـــــــــــــح (8) ـــــــــــــَِ
 

  
__________________ 

وفســرها : مجض شــلو ا وهو العضــو مبا عليه من اللحم. والبيت الثاين يف « األســالء»بد  « األشــالء»والضــبرت عنه ا وفيه  72/  2( الكتاب 1)
 اللسان كاألصر ا وقافيته جمرورة.

 .«وما لش »ونسبه للشاعر العنربي ا وفيه :  163/  2( اللسان بدون نسبة ا وكتاب سيبويه 2)
 ( اللسان.3)
 .18( سورة املزمر ا اآية 4)
 .29( سورة البقرة ا اآية 5)
 .1( سورة االنشقا  ا اآية 6)
 ( يف املفردات : كالنخر يف الشجر وما  ري جمراه من ألاء اجلن .7)
 اللسان بروايٍة أخر  عن ابن بري :( يف 8)

  قنا ابلسماء مض السحابِ  ... فلو رفض
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واألَرِض والشَّْمس والناِر والقَْوِس والقََدِر ؛ قاَل :  كالسَّماءِ  وفي َشْمِس العُلوم للقاِضي نشوان : ُكلُّ مؤنٍَّث بِال َعالَمة تَأْنِيٍث يَجوُز تَْذِكيُره

 وهي فائَِدةٌ َجِليلَةٌ.

ل عليه عْنَد أَْرباِب التَّْحقيق ، وما ثَبََت تأْنِيثُه كاألَْلفاِظ ا لتي ذُِكَرْت ال يَجوُز تَْذكيُره إالَّ وَردَّ عليه شْيُخنا ذلَك وقاَل : هذا َكالٌم غيُر ُمعَوَّ

اة في ذلَك َعِلَم أنَّه ال ر شيبَضْرٍب ِمَن التَّأِْويِل ، وقد نَصوا على أنَّ الشَّمَس والقَْوَس واألَرَض ال يَجوُز تَْذِكي ٍء منها ، ومن أَحاَط بَكالِم النُّحَّ

ف في شي  ٍء ِمن ذلَك ، بل يَْلتَزُموَن تَأْنِيِث المؤنَِّث بأَْحكاِمه وتَْذِكيَر الُمذكَّر ، َكذِلَك فال يُغترُّ بمثِْل هذا الَكالم.يَجوُز التَّصرُّ

ه ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ لعَْلقمة : كَسماَوتِهِ  قة التي ُدوَن العَْلياء ، أُْنثى وقد تُذَكَّر ،، وهي الشُّ  ُرَواُق البَْيتِ  : السَّماءُ و  لعُلُّّوِ

 قـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا إىل بـــــــــــيـــــــــــت بـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاء مـــــــــــردح 

ب     َعصــــــــــــــــــــــــــ  يِّ مــــــــــــُ مــــــــــــِ ه مــــــــــــن َأحتــــــــــــحَ ــــــــــــُ اَوت (1)لــــــــــــَ
 

  
 َصْخٍر أَِخي الَخْنساء. ( 2)فََرسُ   :السَّماءُ و

ه ؛ قاَل ُطفَْيل الغَنَوي : الفََرِس َظْهُر  : السَّماءُ و  لُعُلّوِ

اُ ه و  ا لــــــــــــــــَ ر كــــــــــــــــالــــــــــــــــدِّيــــــــــــــــبــــــــــــــــاِج أَمــــــــــــــــ   َأمحــــــــــــــــحَ

و      حـــــــــــــــُ ه فـــــــــــــــمـــــــــــــــُ ا أَرحضـــــــــــــــــــــــــــــُ (3)فـــــــــــــــَراي  وأَمـــــــــــــــ 
 

  
حاح.  كما في الّصِ

اغُب : ُكلُّ  بِال أَْرض وُحمَل  َسماءٌ  العُْليا فأنَّها اءالسَّم ، وباإِلَضافَِة إلى ما فَْوقها فأَْرض إالَّ  فَسَماء باإِلضافَِة إلى ما ُدونها َسماءٍ  وقاَل الرَّ

يو .(ِمثْ َلُهنَّ ) (4) (هللاُ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َْساوات  َوِمَن اْْلَْرضِ )على هذا قْوله تعالى :  جاج. َسَماء السَّحابُ  ُسّمِ ها ؛ عن الزَّ  لعُلُّوِ

يو  ، ُمَذكَّر. السَّماءِ  لُخروِجِه ِمن َسَماء الَمَطرُ  ُسّمِ

ى اغُب. َسماءً  قاَل بعُضهم : إنَّما يُسمَّ  ما لم يَقَْع على األْرِض اْعتِباراً بما تقدَّم ، قالَهُ الرَّ

 وفي الِمْصباح : ُمؤنَّثة ألنَّها في َمْعنى السَّحابَِة.

 ُ حاحِ : يقاُل : ما زْلنا نََطأ  :حتى أَتَْيناُكم ؛ قاَل الفََرْزدق  السَّماءَ  وفي الّصِ

مــــــــــــــاُء أبَرحِض قــــــــــــــوحٍم  رَت الســــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــَ  إذا ســــــــــــــــــــــــــــَ

نــــــــــــــاه وإن كــــــــــــــانــــــــــــــوا ِغضــــــــــــــــــــــــــــااب وَ     يــــــــــــــح (5)عــــــــــــــَ
 

  
 ؛ وفي التَّْهِذيب : الَجِديَدة. الَمَطَرةِ الَجيِّدة اْسمُ  هو أَو

، على فُعُوٍل ، هو  ُسِميٌّ و الُمقابِلَِة لألْرض ، السَّماءِ  هو َجْمعُ  َسَمواتٌ و بمْعنَى الَمَطِر ، َسماءٍ  ، هو َجْمعُ  أَْسِميَةٌ  ج ؛ ؛ َسماءٌ  يقاُل : أَصابَتْهم

ً و بَمْعنَى الَمَطر ، الَسماءِ  َجْمعُ  ُثَّ اْسَتوى ِإىَل )، بالقَْصر كذا في النُّسخِ ؛ والذي في نسخِ الُمْحكم بالمّدِ واستدلَّ له بِقْوِله تعالى :  َسما
 ، فيجُب أْن تكونَ  (6) (َفَسّواُهنَّ َسْبَع َْساوات  )؛ قال أَبو إْسحق : لَْفُظه لَْفظ الواِحِد وَمْعناهُ َمْعنى الَجْمع بَدليله :  (6) (السَّماِء َفَسّواُهنَّ 

ً  السَّماءُ   .َسماَوةٌ  أَو َسماَءةٌ  ، كأَنَّ الواحدَ  كالسَّموات َجْمعا

ْرهم بأَْيدي الناِس. وَزَعَم األَْخفَش أَنَّه جائٌِز أَن يكوَن واِحداً يُرادُ  يناُر والّدِ  به الجْمع كما تقوُل َكثُر الّدِ

اج : َسماءٍ  َجْمع السُِّمّيِ  وأَْنَشَد الجوهريُّ شاِهداً على  بمْعنَى الَمَطَر قَْول العجَّ

 (7)تـَُلف ه الّرايُح والس ِمي  
ائُِد : لَبِسَ  اْستَمىو  ليَِقيه َحرَّ الّرْمضاِء. بِ للَجْورَ  اْسمٌ  ، بالكْسِر ، الِمْسماةَ  الصَّ

__________________ 
 ( عجزه هبذه الرواية يف الصحاح واللسان ا قا  ابن بري صواب انشاده بكماله :1)
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 لـــــــــــــــــــــــــــــاوتـــــــــــــــــــــــــــــه ألـــــــــــــــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــــــــــــــرد  ـــــــــــــــــــــــــــــرب 

 صـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــوتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أحتــــــــــــــــمــــــــــــــــي مــــــــــــــــعصـــــــــــــــــــــــــــــبو    

  

 قا  : والبيت لطفير ا وابلرواية الثانية ذكر فيه التهذيب بدون نسبة.

 القاموس ابلتنوين ا وقد رفض إلضافته.( يف 2)
 ( اللسان والصحاح واألساس ومفردات الراغب.3)
 .12( سورة الطال  ا اآية 4)
ومل أعثر عليه يف ديوان الفرزد  « إذا نز  الســــــــماء»( الصــــــــحاح بدون نســــــــبة ا واللســــــــان ونســــــــبة ملعود ا كماء معاوية بن مالك ا ويرو  : 5)

 ة.بدون نسب 98/  3واملقايي  
 .29( البقرة 6)
 ( الصحاح ا ويف اللسان قا  ر بة :7)

ــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــه األرواح والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــّي  ــــــــــــــــــــــــــــــل  ت

 ء أرطــــــــــــــــــــــــــــــــاة هلــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــينّ يف دف   

  
 



18847 

 

باِء في الَحرِّ  هو إذا أَو  في نِْصف النّهار. اْستَعاَرها لَصْيِد الّظِ

ائِدُ  اْستََمىو باءَ  الصَّ  ؛ عن ابن األعرابّيِ. يَْعنِي بالِغيراِن الُكنَُس. ِعنَد َمْطلَعِ ُسَهْيلٍ  ( 1)َطلَبَها في َغْيِر آنِها : إذا الّظِ

 ؛ قالَهُ ابن األعرابّيِ. ( 2)لها غيُر ذلكَ  اْسمَ  ال السَّماءِ  : أُمُّ بَني ماءِ  السَّماءِ  ماءُ و

ى وقاَل غيُرهُ : وكانت أُمُّ النعمانِ  تها الشُّعراُء ماءَ  السَّماَوةِ  ماءُ  تُسمَّ  ؛ كذا في التَّْهذيب. السَّماءِ  فَسمَّ

يت ماء اْسَمها قال شْيُخنا : وقيل : إنَّ  ا أُمُّ المْنذِر بِن اْمرِئ القَْيِس فُسّمِ  السَّماءِ  لُحْسنِها ، ويقاُل لولِدها بَنُو ماءِ  السَّماءِ  ماِويَةُ بنُت ُعْوف ، وأمَّ

 راِق.، وُهم ُملُوك العِ 

مّ  هي اللُّغَةُ الَمْشهوَرةُ ، ِء ، بالكسرالشَّي أُْسمُ و ا ِسَماهُ و ِسُمهُ و لُغَةُ بَني َعْمرو بِن تميٍم وقُضاَعةَ ، حَكاه ابُن األعرابّيِ ، والضَّ  ُمثَلَّثَتَْين ، أَمَّ

ا الضم فيه فلُغَةُ قُضاَعةَ ، وأَْنَشَد ، بالكْسر ، فَطَرَح األِلَف وأَْلقَ  اْسم ، بالكسر ، فعلى لُغَِة َمْن قالَ  ِسُمهُ  ين أَْيضاً ، وأَمَّ ى َحَرَكتها على الّسِ

 الِكسائي لبعِض بَني قُضاَعةَ :

ِم الذي يف كر ُسورٍة ُلُهح   (3)ابسح
 بالكْسر. ِسُمه بالضم. وعن غيِر قُضاَعةَ 

حاح : فيه أَْربَع لُغاٍت :  ، وأَْنَشَد : ُسمٌ و ِسمٌ و، بالضّمِ ،  أُْسمٌ و إْسمٌ  وفي الّصِ

هح و  مـــــــــــــــُ د  قـــــــــــــــَ نـــــــــــــــا مـــــــــــــــُ بـــــــــــــــَ جـــــــــــــــَ نـــــــــــــــا َأعـــــــــــــــح  عـــــــــــــــامـــــــــــــــُ

ه     ُ رحضــــــــــــــــــــــاٌب لــــــــِ ِح وقــــــــِ مــــــــح عــــــــَ  َأاب الســــــــــــــــــــــ  دح (4)يــــــــُ
 

  
 بالضم والكسر.

 : سما وأَْنَشَد شاِهداً على

بــــــــــــــــــــــارَكــــــــــــــــــــــاً و ًا مــــــــــــــــــــــُ اَ  لــــــــــــــــــــــُ  ُ  َألــــــــــــــــــــــح

ا     َرَ  ُ  بــــــــــــــــــــه إيــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــارَكــــــــــــــــــــَ (5)آثـــــــــــــــــــــَ
 

  
 هللا الرحمن الرحيم. بسما وقُِرَئ في الشَّواذ :

، واختُلف في  ُسَميٌّ  وتصغيُرهُ  أَْسماءٌ  ألنَّه تَْنويهٌ وِرْفعَةٌ ، وتقديُره إْفٌع ، والذَّاهب منه الواو ، ألنَّ َجْمعَه َسَمْوتُ  ، وهو ُمْشتَقٌّ من َعالَمتُه

حاح. تْقديِر أَْصله فقال بعُضهم :  فِْعٌل ، وقال بعضهم : فُْعٌل ، كما في الّصِ

، وعلى هذا فالنَّاقِص منه الالم ،  أَْسماءٍ و ُسَمّيِ  بَدليلِ  السُُّموِّ  كحْمٍل أَو قُْفٍل ، وهو ِمن سمو َهْمزتُه َوْصل وأَْصلُه االسمُ  وفي الِمْصباح :

ُضوا َموِضع الَمْحذُوِف لكاَن  الَمْحذوف أَْولى باإِلثْباِت ، وَذَهَب بعُض وَوْزنه إْفٌع ، والَهْمزةُ عوض عنها وهو الِقياُس أَْيضاً ، ألَنَّهم لو عوَّ

َض عنها ا لَهْمزة ، وعلى هذا فَوْزنُه اعل الُكوفيِّين إلى أنَّ أَْصلَه َوَسٌم ألنَّه ِمن الَوْسم وهو العَالَمةُ ، فحِذفَِت الواُو ، وهي فاُء الَكلَمة ، وُعّوِ

ولو كان من الّسَمة لقُْلت وَسْمته ،  سميته تَّصغير ُوَسْيم وفي الَجْمع أَْوساٌم ، وألنَّك تقولُ ، قالوا : وهذا َضِعيٌف ألنَّه لو كاَن كذلَك لقيَل في ال

 انتََهى.

 ِء يُْعَرف به.وِسَمةٌ تُوَضُع على الشي (6)َوْسٌم  االْسمُ  وأَْوَرَد األَْزهريُّ هذا الَكالَم بعَْينِه وقاَل : ُرِوي عن أَبي العبَّاس قاَل :

 ، وهو الذي به ُرفَِع ِذْكر السُُّموِّ  ، وأَْصلُه ِمن ُسَميّ و أَْسماء بَداللِة قْولهم ِسْموٌ  ِء وأَْصلُهما يُْعَرُف به ذاُت الشي االْسمُ  اغُب :وقاَل الرَّ 

 فيُْعَرُف به. الُمَسّمى

َعْين  فاْسمُ  ما َدلَّ على َمْعنى في نْفسِه َغْير ُمْقتَرٍن بأََحِد األَْزِمنَِة الثَّالثة ، ثم إْن دلَّ على َمْعنًى يقوُم بذاتِه االْسمُ  وقاَل المناوي في التَّْوقيف :

 َمْعنى ِسواٌء كاَن َمْعناه ُوجوديّاً كالعَلَم أَو َعَدميّاً كالَجْهل. فاْسمُ  ، وإالَّ 

 ، أَي ليْفصَل به بعَضه عن بعٍض. ( 8)للتَّميزِ  ( 7)الَمْوضوُع على الَجْوَهِر أَو العََرِض اللَّْفُظ  هو االْسمُ  قال ابُن ِسيَده :و

__________________ 
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 وهو ما يفهم من عبارة الشارح فيما أييت.« غري اهنا»( كذا ابلقاموس ا ويف اللسان : 1)
 .«غري ذلك»بد  « غريُهُ »( يف القاموس : 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 الصحاح واللسان وزيد فيه :( 4)

 مبرتكاً لكر عظم يلحمه
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.5)
 ( يف التهذيب واللسان : رسم.6)
 ( يف القاموس : والَعَرض.7)
 ( يف القاموس : للتمييز.8)



18849 

 

 كِجْذعٍ وأَْجذاعٍ وقُْفٍل وأَْقفاٍل. أَْسماءٌ  ج ؛ االسم تَْنويهاً بالدَّاللِة على الَمْعنى ألنَّ الَمْعنى تَْحت االْسمُ  وقال أَبو إْسحق : إنَّما ُجِعلَ 

،  وسلمعليههللاصلىَجميعِ الَمْخلوقات بَجِميع اللَّغاِت ، فكاَن  أَْسماءَ  ؛ قيَل : َمْعناه َعلَّمه (1) (َوَعلََّم آَدَم اْْلَْْساَء ُكلَّها)ومنه قوله تعالى : 

ق ولُده في الدُّنيا فعَِلَق كلٌّ منهم بلُغٍَة منها فغَلَبَْت عليه واْضَمَحل عنه ما ِسواها لبُعْ   ِد َعْهِدهم بها ؛ كذا في الُمْحَكم.وولُده يتَكلَّمون بها ثم تفرَّ

اغُب في تْفسيِر هذه اآلية : أَي األْلفاظ والَمعاني وُمْفرَداتها ومُ  يُْستَْعمل على َضْربَْين : أََحُدهما :  االْسمَ  َركَّباتها ، وبَياُن ذلَك أَنَّ وقاَل الرَّ

لي ، ويقاُل ذلَك لألَ  نواعِ الثَّالثَة بحَسِب الَوْضع االْصِطالحي ، وذلَك هو الُمْخبَر عنه نَْحو َرُجل وفََرس ؛ والثاني : بحَسِب الْوضع األَوَّ

ابَطة بَ  ى ْينهماالُمْخبر عنه والَخبَر والرَّ َعِلَم الِفْعَل والَحْرَف ، وال يَْعِرف  األَْسماء بالَحْرف ، وهذا هو الُمراُد باآليَِة ألنَّ آَدَم كما َعِلمَ  الُمَسمَّ

ً  االْسمَ  اإِلْنسانُ  ى إذا ُعِرَض عليه ُمَسّماه فيكون عاِرفا وِميَّة ولم  اِميأَسَ  إالَّ إذا َعَرَف ذاتَه ، أاَل تَرى أَنَّا لو َعِلْمنا الُمَسمَّ أَْشياء بالِهْنديَّة والرُّ

يات لم نَْعرف األَْسماء نَْعرف ُصوَرة ما له تلك َدةٍ ، فثَبََت أنَّ  األَْسماء إذا شاَهْدناها بمْعِرفَتِنا الُمَسمَّ َدة ، بل كنَّا عاِرفِين بأَْصَوات ُمجرَّ الُمجرَّ

ىا ال تَْحَصل إالَّ بمْعِرفةِ  األَْسماءِ  َمْعرفَةَ  ِمير ، فإَذْن الُمراُد بقْوِله تعالى :  لُمَسمَّ ،  (َوَعلََّم آَدَم اْْلَْْساَء ُكلَّها)وُحُصول ُصْوَرتِِه في الضَّ

يات (2)األَْنواع الثَّالثَة ِمن الَكالِم وُصوُر   في َذواتِها ، انتََهى وهو َكالٌم نَِفيٌس. الُمَسمَّ

 .اسمٍ  ، حَكاهُ اللَّْحيانيُّ في َجْمع أَْسماواتٌ و

اُء واللَّْحياني : أُِعيذُك  هللِا ؛ ونقلَهُ األزهريُّ في باِب الَواَوات فقاَل : هي ِمن َواَوات األَْبنِيَة ، وكذا ابناَواُت َسْعٍد. بأَْسماواتِ  وَحَكى الفرَّ

 ، قاَل الشاِعُر : األَْسماء ، ُهما َجْمعُ  أَسامٍ و أََساِمي أَي َجْمُع الَجْمع جج فال َوْجه له.وإالَّ  أَْسماءٍ  وقال ابُن ِسيَده أَْشبه ذلَك أن يكوَن َجْمع

ريحِان و  يـــــــــــــُ  بـــــــــــــغـــــــــــــَ لـــــــــــــِ  لـــــــــــــنـــــــــــــا َأســــــــــــــــــــــــــاٍم مـــــــــــــا تـــــــــــــُ

راانو     َا تـــــــــــــــــَ ر  حـــــــــــــــــِ تـــــــــــــــــَ ٌد هتـــــــــــــــــَح  َمشـــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــِ

  
اهُ  قدو اهُ وفاُلناً ،  َسمَّ ً  بمْعنًى ، أَي َجعَلَهُ  به َسمَّ  به وَعلَماً عليه. اْسما

ْفته بهذه العالَمِة وأَْوَضْحته بها.قال   سيبويه : واألَْصُل الياء ألنَّه كقْوِلَك عرَّ

ْيته قال اللَّْحياني :و  ؛ وأَْنَشَد عن بعِضهم : إِيَّاهُ  أَْسماهُ  فاُلناً ، وهو الَكالُم ويقاُل : َسمَّ

اَ  ُلاً ُمبارَكاً و   ُ َألح
 ؛ كذلَك نَقَلَهُ ابُن ِسيَده. به أسمىو

لُ  ؛ يَْسُمو به َسَماو .يَْسُموه إِيَّاهُ  َسَماهُ و  لم يَْحِكه غيُرهُ. عن ثَْعلَبٍ  إيَّاهُ بالتَّْخفيِف ، َسَماهُ  ، يَْعني ( 3)األَوَّ

َرتِ  اْسُمهُ اْسُمكَ  َمنْ  ، كغَنِّيِ : َسِميُّكَ و يًّا) اآليَةُ : ؛ وبه فُّسِ  .(4) (ََلْ ََنَْعْل َلُه ِمْن قَ ْبُل ْسَِ

 أََحٌد قَْبلَه بيَْحيى. يَُسمَّ  قال ابُن عبَّاس : لم

رت اآليَةُ أَْيضاً. نَِظيُركَ  َسِميُّكَ  قيَل :و  وِمثْلَُك ؛ وبه فُّسِ

ا قْوله تعالى :  يًّا)وأَمَّ  َمْوصوفاً يستَِحقُّ صفَتَه على التَّْحقيِق ، وليَس الَمْعنى هل تَِجُد َمنْ  اْسَمه ، أَي نَِظيراً له يستَِحقُّ  (5) (َهْل تَ ْعَلُم َلُه ْسَِ

ى باْسِمه اغُب  أَْسماِئه إذ كاَن كثيٌر ِمن يَتََسمَّ قد يُْطلَق على غيِرِه ، لكن ليَس َمْعناه إذا اْستُْعَمل فيه كاَن َمْعناه إذا اْستُْعمل في غيِرِه ؛ قالَهُ الرَّ

 : ؛ وقال الشَّاِعرُ 

ِه و  يـــــــــــِّ َر لـــــــــــَِ ثـــــــــــح يِّ لـــــــــــيـــــــــــَ  مـــــــــــِ نح لـــــــــــَِ مح مـــــــــــِ  كـــــــــــَ

جــــــــــيــــــــــُب و     ه فــــــــــيــــــــــُ عــــــــــَ  ابلــــــــــِح دح (6)إن كــــــــــاَن يــــــــــُ
 

  
__________________ 

 .31( سورة البقرة ا اآية 1)
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 والتصحيح عن املفردات.« وصورة»( ابألصر 2)
 .«واو»بزايدة « واألو »( يف القاموس : 3)
 .7( سورة مرمي ا اآية 4)
 .65اآية  ( سورة مرمي ا5)
 ( عجزه يف اللسان :6)

 من الدهر إاّل اعتاد عيين واشرُ 
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 ؛ قاَل الشَّاِعُر : َسِميَّة واألُْنثى

ٍة  يـــــــــــ   فـــــــــــمـــــــــــا ذكـــــــــــرت يـــــــــــومـــــــــــًا هلـــــــــــا مـــــــــــن لـــــــــــَِ

رُ     ين  واشــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــح تــــــــــاَد عــــــــــَ ِر إال  اعــــــــــح هــــــــــح ــــــــــد  َن ال  مــــــــــِ

  
ىو ً  : صارَ  بكذا تََسمَّ  .أَْسماهُ و َسماه له ذلَك وهو ُمطاوعُ  اْسما

ىو  بهم وإليهم. اْنتََسبَ  : إذا بالقَْوم وإليهم تََسمَّ

أَي تُفاِخُرها وتُعاِليها ، وهي  ، «غيُر َزْينََب فَعََصمها هللاُ تعالى تُساِميها لم تَُكن اْمرأَةٌ »حِديُث اإِلْفك : ومنه ؛  فاَخَرهُ  : َساماهُ ُمساماةً و

 لَِة في الُخْطوةِ.بمْعنَى الُمطاوَ  السُّموِّ  ُمفاَعلَة ِمن

 .َساماهُ  وقد عال َمنْ  يُساَمى فالٌن ال ِريٌب ِمن الُمفاَخَرةِ. يقاُل :، والُمباَراةُ ق باَراهُ  أَْيضاً :و

. : تَباَرْوا تَساَمْوا (1) و  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ واألزهريُّ

اج :العاِلي وَطْلعتُه : وأَْنَشَد الجوهريُّ  ء : َشْخُصهُ كّلِ شي َسماَوةُ و  للعجَّ

َقوحَقفا   (2)َلاَوَة اهِلالِ  حىت احح
يَّة َمْعروفَةٌ ؛ وقد َذَكَرها الحِريِري في الَمقاَمات ؛ ع بيَن الُكوفَِة والشَّام : َسماَوةُ و ال إلى  َسماَوة ؛ كأَنَّه نََظَر إلى لَْفظِ  ولَْيَست ، وهي بَّرِ

 ِمن العَواِصِم. الَمْوِضع فلذا أَنََّث ؛

ه إيَّاها منها. الجوهريُّ  ( 3)َغِلطَ و  ، أَي في عّدِ

 وِعباَرةُ الُمْحكم : ماٌء بالباِديَة.

حاح : مْوِضٌع بالباِديَِة ناِحيَةَ العَواِصِم.  وِعباَرةُ الّصِ

 يَْقتَِضي َكْونَها ِمِن العَواِصم بل إنَّها ُمساِمتَةٌ لها أَو بقُْربِها أَو َغْير ذلك.وقد يقاُل : إنَّ قَْولَهُ ناِحيَةَ العَواِصم ال 

ل فيه. ، كُهداهُ ، أَي  ُسماهُ ويقاُل : َذَهَب ِصْيتُه في الناِس و وقَْوُل شيخنا : التي عدَّها الجوهرّي َغْير التي َذَكَرها المصنِّف بناِحيَِة الُكوفَِة يُتَأَمَّ

. في الَخْيرِ  َصْوتُهُ   ال في الشَّّرِ ، نقلَهُ األزهريُّ

ياَرةِ ، أَو تََوسَّْمُت فيه الَخْيرَ  اْستََمْيتُهو ْدتُهُ بالّزِ ُل ِمن : تَعَمَّ  ، والثَّاني ِمن َوَسم. َسما ؛ األَوَّ

ْبط مع أنَّه ِمن أَْوزانِه الَمْشهوَرةِ ، وَصريحه أنَّه بالف ُسَميَّةُ و تْحِ كغَنِيَّة ، وهكذا َضبََطه نَْصر في ُمْعجمه ؛ والَمْفهوُم من أُّم ؛ أَْطلَقه عن الضَّ

ار أَنَّه بضم ففَتْح فتَْشديٍد ؛  بالباِديَِة. َجبَلٌ  َعمَّ

ً و اِر بِن ياِسِر ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما َسيِّدنا أُمُّ  هي أَْيضا نت سابعة في اإِلْسالم ، ، وهي َمْوالةُ أَبي حذيفَةَ بن الُمغيَرةَ الَمْخزومي كا َعمَّ

ل الشُّهداء َطعَنَها أَبو َجْهل.  وأَوَّ

 .«تَْقتلُه الِفئَةُ الباِغيَةُ  ُسَميَّة َرْيح ابنَ »في الحديِث : و

يت : هي تَْصغيرُ  ّكِ ً  بَسْوداء ، وإذا كانْت َسْوداءُ  أَْسماء بها بفَْعالء وُشبَِّهت التَّْسِمية أَْفعال فَشبَّهوها لَكثْرةِ  أَْسماءو،  أَْسماءٍ  قاَل ابن الّسِ  اْسما

 َوْيداء ال َغْير.الْمرأَةِ ال نَْعتاً لها قُْلت في تَْصغيِرها ُسَوْيداُء وُسَوْيَدةُ فحذْفَت المدَّةَ ، فإذا كانت َسْوداُء نَْعتاً قْلت هذه سُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

.، عن ثَْعلَب نقلَ  َسَمْوتُ  كرضيت : لُغَةٌ في سميت  هُ الجوهريُّ

 بََصرهُ : َعاَل. َسَماو

افِعَة ُرؤوَسها. السَّواِمي والقُُرومُ   : الفُُحوُل الرَّ

ْرَت إليه نَْفَسه وأََزْلت نَْخوتَه. ساِمي وتقوُل : َرَدْدت ِمن  َطْرفه ، أَي قَصَّ
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ىو ا لكْونِه ِمن الَمَطِر الذي هو َسماءً  النَّباتُ  يَُسمَّ ا ال َسماءٌ  إمَّ  ْرتِفاِعه عن األرِض.، وإمَّ

َرت اآليَةُ أَْيضاً ، أَي هل تَْعلَم له الُمساِمي ، كغَنِّيِ : السَِّميُّ و . ُمساِمياً يُساِميه والُمطاِوُل ، وبه فُّسِ  ؛ نَقلَهُ الجوهريُّ

ْعر. َسَمائِي أَْيضاً على السَّماءُ  ويُْجَمعُ   ، على فَعائِل ، وقد جاَء في الّشِ

__________________ 
 ( ابألصر وضغت خارج االقواس سهواً من الشارح.1)
 والصحاح واللسان والتهذيب واملفردات ا وقبله : 84( ديوانه ص 2)

ا وجــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــا   انج طــــــــــــــــــــــــواه األيــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــّ

 طـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاد زلـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــًا فـــــــــــــــــــزلـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــا   

  

 ( يف القاموس : َوَوِهَم.3)
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 : اْرتَفََع وَصِعد ؛ عن ثَْعلَب. ساَمىو

 التي تُِظلُّ األَرَض. بالسَّماءِ  َجْود ، فأنَّثوه لتعَلُِّقه َسماءُ  وقالوا : هاَجْت بهم

 النَّعل : أَْعالها الذي تَقَُع عليه القََدُم. َسماءُ و

ة : َسماوٌ و َسماءٌ  ، بمْعنَى الشَّْخص ، السَّماَوةِ  وَجْمعُ  مَّ  ، َحَكى هذه الِكسائيُّ غيَر ُمْعتَلَّة ، وأَْنَشَد بيَت ذي الرُّ

َم و  دَعح  (1)أَقحســـــــــــــــــــــــَ ِب مل يـــــــــَ ارًا مـــــــــض الـــــــــر كـــــــــح يـــــــــ   ســـــــــــــــــــــــَ

را    دح ــــــــــه صــــــــــــــــــــــــَ مــــــــــاِو ل ــــــــــاِت الســــــــــــــــــــــــ  راُوُح حــــــــــاف ــــــــــَ  ت

  
 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. َسماَوِته : نََظَر إلى اْستماهُ وكذا أَْنَشَده بتَْصحيحِ الواِو ، 

. السَّماَوةِ  : أََخَذ ناِحيَةَ  ىأَْسمَ و  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 : تََصيَّد ؛ وأَْنَشَد : اْستََمىوأََصاَدنا ؛  اْستَمانَا وقاَل ثَْعلُب :

َر   مـــــــــااَن فـــــــــال تــــــــــَ تـــــــــَ واان فـــــــــاســـــــــــــــــــــــح  أانســـــــــــــــــــــــًا ســـــــــــــــــــــــِ

عــــــــــــــا    ٍر وَألــــــــــــــحَ يــــــــــــــح َد  بــــــــــــــلــــــــــــــَ  َأخــــــــــــــا َدجلٍَ َأهــــــــــــــح

  
 الَوْحَش : تعيََّن ُشخوَصها وَطلَبَها. ( 2)اْستَْسَمىو

 .َسَما ويقاُل للَحِسيِب والشَّريِف : قد

تُه إلى َمعاِلي األُُموِر : إذا َطلََب العزَّ والشََّرَف. َسَمتْ و  همَّ

 .سماَوتَه ، بالكسر : أَي ِسمايَتَه وأَْصلَحَ 

 الِهالُل : َطلََع ُمْرتفعاً. َسَماو

 أَْنَهض لِقتاِلُكم. (3)لُكْم : أَي لَْن  َسَمْوتُ  وما

 َشْوٌق بَْعد أَْن كاَن أَْقَصر. (4)بي  َسَماو

 على الَخْيِل : َرِكبُوا. تَساَمْواو

 على المائَِة : أَي يَِزيُدوَن. يَْسمونَ  من بَلٍَد إلى بلٍد : أَْشَخصته. وهم أَْسَمْيتهو

ى و ُمنوه اتِهموقْوِمه  ُمَسمَّ  : أَي ِمن ِخياِرِهم. ُمسمَّ

 في النَّاِس : أَي ِذْكُره. اْسُمه وَذَهبَ 

أَو كانْت  ، بالواِو اْعِتباراً باألْصل ، وهذا ُحْكم الَهْمزةِ إذا كانْت بََدالً أَْو أَْصالً ، َسماِويٌّ وبالَهْمز على لَْفِظها ،  َسمائِيٌّ  : السَّماءِ  والنِّْسبَةُ إلى

 لإلْلحاِق.

 ، تََرْكته على حاِلِه. اْسِميٌّ  بالكْسر والضم معاً ، وإن ِشئْت ُسَمِويٌّ  قْلت االْسم وإذا نََسْبت إلى

تي أَْنبعها هللاُ للعََرِب ، فُهم َزْمَزم ال السَّماءِ  : العََرُب لكثَْرةِ ُمالِزَمتِهم للفَلَواِت التي هي َمواقُِع القَْطر ، أَو الُمراُد بماءِ  السَّماءِ  وبَنُو ماءِ 

 كأَْوالِدها.

 .اْسَمه : َطلَبَ  اْستَْسمىو

 .بأَْسمائِهم : تَداَعْوا تَساَمْواو

كاَن إذا أَْجَدَب الناُس  : أَْيضاً لَقَُب عاِمر بِن حاِرثَةَ الغطريف بِن ثَْعلَبَة البهلوِل بِن ماِزِن أَبو َعْمرٍو ُمَزْيقياء ، لُقَِّب به لَكَرِمه ، السَّماءِ  وماءُ 

 أَْطعََمهم وَسقَاُهم اللَّبَن ، فكأنَه قاَم مقاَم الغَْيث.
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وم ، وكان ُمتَضلِّعاً من العلوم ، وله تآِليٌف في الفْقِه.َخَرَج بِسيَواَس في أَوائِ  سماويه وابُن قاِضي  ِل القَْرِن التاِسعِ على َمِلِك الرُّ

 ، بالمّدِ َمْوِضٌع في الِحجاِز في دياِر بَني ِكنانَةَ. أَْسماءُ و

. بالضمِّ  ُسْميٌ  ي : [سمي]  : أَْهملهُ الجوهريُّ

اغاني :  عبُد بُن حبيٍب : اْسُمهوْنَشَد للُهَذلّي ، ؛ وأَ  واٍد ، أو : د وقال ابُن ِسيَده والصَّ

بــــــــــاَءٌت  تــــــــــَ َي إذا اســـــــــــــــــــــــح َض لــــــــــُح بــــــــــح نــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــُ رَكــــــــــح  تـــــــــــَ

ـــــــــِب     ي ـــــــــِ ـــــــــُج ن ي جـــــــــِ ن  عـــــــــَ هـــــــــُ ـــــــــجـــــــــَ ي جـــــــــِ (5)كـــــــــَبن  عـــــــــَ
 

  
 ثم لَِحقه التَّغيُر للعَلَِميَّة كحيوة. َسَمْوتَ  ، على أنَّه قد يجوُز أَن يكوَن ِمن غيُرهُ « س م ي» في الَكالمِ  ابُن ِجنِّي : ال يُْعَرفُ  قال

__________________ 
 .«وأقسم سيارٌ »( يف اللسان : 1)
 .«واستم »( يف اللسان : 2)
 ( يف األساس : مل أهن .3)
 ( األساس : د.4)
 والتكملة.« لي»واللسان ومعجم البلدان  771/  2( شرح أشعار اهلذليا 5)
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 والنَّاِر ؛ كذا في الُمْحكم. َضْوُء البَْرقِ  ، َمْقصوراً : السَّنَى ي : [سني]

 البَْرِق. (1)َحدُّ ُمْنتَهى َضْوِء  السَّنَى وفي التَّْهِذيب :

 ، والصَّواُب أَنَّه عامٌّ. (2)بَضْوِء البَْرِق ، وكأَنَّه أََخَذه ِمن اآليَِة  السَّنَى قال شْيُخنا : ظاِهُر الُمَصنِّف اْختِصاصُ 

ْوُء ، ولو كاَن ُمْختصاً لكانِت اإِلضافَةُ في اآليِة ُمْستَْدركةً ، وهللاُ أَْعلَم انتََهى. السَّنَى الِمْصباح : وفي  الضَّ

 * قْلت : وهو َصِنيُع الجوهرّي أَْيضاً ، وكأَنَّ المصنِّف تَبِعَه.

اغب : ْوُء السَّاطُع ؛ وأَْنَشَد ِسْيبَوْيه في السَّنَى وقال الرَّ  الناِر : َسنَى الضَّ

َوَد لـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــًة  َر َأيّنِ وابـــــــــــــــَن َأســـــــــــــــــــــــــــــح  أمل تــــــــــــــــَ

ا     نــــــــا ــــــــُ و ســــــــــــــــــــــَ لــــــــُ عــــــــح ــــــــَ ِن يـ ري إىل انَريــــــــح َنســــــــــــــــــــــح (3)لــــــــَ
 

  
ْفراِء والسَّْوداِء والبَْلغَم ، وهو ِسناةٌ  واِحَدتُه ؛ «السَّنُّوتِ و بالسَّنَى علْيُكم» في الحديِث : يُتََداَوى به ؛ قد جاَء ذْكُره نَْبتٌ  : السَّنَىو  ُمْسِهٌل للصَّ

 كيَف اْستُْعِمل.

يحُ  السَّنَى وقال أَبو حنيفَةَ : َكتْه الّرِ ُده ، وله حْمٌل إذا يَبَِس فحرَّ ي لَْونَه ويَُسّوِ  َسِمْعَت له َزَجالً ؛ ُشَجْيَرةٌ ِمن األْغالث تُْخلَط بالِحنَّاِء فيَُشبَّه ويُقَّوِ

  :وأَْنَشَد لجميلٍ 

ٌة  ِويــــــــــ  لــــــــــح تح بــــــــــه عــــــــــُ بــــــــــ  ىن هــــــــــَ وحُت الســــــــــــــــــــــــ   صــــــــــــــــــــــــَ

ر     فـــــــــــِ قـــــــــــح ٍم مـــــــــــُ هـــــــــــح ُه بســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــَ ز تح َأعـــــــــــالـــــــــــِ (4)هـــــــــــَ
 

  
 ؛ قالَهُ ابُن ِسيَده. يَُمدُّ و

 وهكذا َرواهُ بعُضهم في الحديِث ، قالَهُ ابُن األَثيِر.

 َضْرٌب من الَحريِر. : السَّنَىو

ْلتِ بِْنتُ  َسنَىو ؛ قالَهُ نَْصر. واٍد بنَْجدٍ  : *َسنىو  ؛ قالَهُ أَبو ُعبيَدةَ. وسلمعليههللاصلىماتَْت قَْبَل أَْن يَْدُخَل بها النَّبيُّ  السُّلَِميّة ،  أَْسَماَء بِن الصَّ

ً و  ولكْن في اْسِمها أَْقواٌل نَقَلَها ابُن َسْعد. ، بْنُت ُسْفيان الِكالبِيَّة َسنَى في أَْزواِجه َصلَى هللا عليه وسلّم ، أَْيضا

ْفعَةُ  ، السَّناءُ و تي»الحديُث : ومنه ؛  بالمّدِ : الرَّ ْر أُمَّ بَْرقِه  َسناءُ  أَي باْرتِفاعِ الَمْنزلَِة والقْدِر عْنَد هللِا ، وبه قِراَءةُ َمْن قََرأَ : يَكادُ  ، «بالسَّناءِ  بَّشِ

.  بالمّدِ

 : وليَس هو َمْمدوداً لُغةً في الَمْقصوِر إنَّما َعنَى به اْرتِفاَع البَْرِق ولُُموَعه ُصعُداً ، كما قالوا بَْرٌق رافٌِع.قاَل ابُن ِسيَده 

رٌ  السَّنائِيُّ  أَْيَدُمرُ و لَقَّب بالَحِكيم الشَّاِعر الَمْعروف في بِالِد المُ  العََجِمّيِ  السَّنائِّيِ  َغْيرُ  بَْعد السَّْبعمائِة ، َذَكَره الذهبيُّ ؛ وهو : شاِعٌر ُمْحِسٌن ُمتَأَخَّ

 فاِرَس ، وله ِديواُن ِشْعٍر حافٍِل باللّغِة الفارِسيَّة قد اطَّلَْعت عليه.

ثٌ  السَّنَِويُّ  بِن أَحمدَ  أَحمُد بُن أَبي بْكرِ و كةً ، ُمحّدِ جاِء  (5)َرَوى عن محمِد بن أَحمَد بِن سيويه  ، محرَّ محمُد بُن أَبي بْكٍر ، وأَُخوه أَبو الرَّ

 َحدََّث أَْيضاً.

 * وفاتَهُ :

 َسِمَع رْزَق هللِا التَِّميمّي. السَّنَِويُّ  ُعثْماُن بُن محمِد بِن ُعثْمان

حاح. : َرفَعَهُ  أَْسناهُ و  ، كما في الّصِ

 .َسنَاها الناَر : َرفَعَ  أَْسنَى وفي الُمْحكم :

لَهُ وفَتََحهُ  َسنَّاهُ تَْسنِيَةً و  ، وهو مجاٌز ؛ وأْنَشَد الجوهريُّ : : َسهَّ



18856 

 

ه و  مـــــــــــًا لـــــــــــيـــــــــــَ  ابلـــــــــــظـــــــــــن أَنـــــــــــ  لـــــــــــح م عـــــــــــِ لـــــــــــَ  َأعـــــــــــح

َد شــــــــــــــــــــــي    قـــــــــح ىن  عـــــــــَ را إذا ُ  ســــــــــــــــــــــَ (6)ٍء تـــــــــَيســــــــــــــــــــــ 
 

  
 َء واألَْمَر إذا فَتَْحت وْجَهه ، وأَْنَشَد البيَت الَمْذُكوَر.الشي َسنَّْيت وفي الُمْحكم :

 ، وهو مجاٌز ، وأَْنَشَد الجوهريُّ للبيٍد : وأَْحَسَن ُمعاَشَرتَهُ  ( 7)َراضاهُ وَداناهُ  : إذا َساناهُ ُمساناةً و

__________________ 
 ( يف التهذيب : ضوء البدر والرب .1)
 .(َيكاُد َسنا بَ ْرِقِه َيْذَهُب اِبْْلَْبصارِ ) ( يعين قوله تعاىل :2)
 واللسان. 149/  3( الكتاب لسيبويه 3)
 .«بسهم»بد  « بسهب»ا والتهذيب ا ويف املصادر  96( البيت يف اللسان منسوابً  ميد بن ثور ا وهو يف ديوانه ص 4)
 رلها عند ايقوت : سنا. (*)
 ُسس ِويه.:  804/  2( يف التبصري 5)
 ( اللسان والصحاح.6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وداراُه.7)
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ه و  ــــــــــُ ت ــــــــــح يـ ــــــــــَ جــــــــــٍة وَرقـ نح ذي هبــــــــــَح ُت مــــــــــِ ــــــــــح ــــــــــي  ســــــــــــــــــــــــان

ب     َغضـــــــــــــــــــــِّ ـــــــُ تـ مـــــــوُط عـــــــابـــــــٍ  مـــــــُ (1)عـــــــلـــــــيـــــــه الســـــــــــــــــــــ 
 

  
 وِمثْلُه في الُمْحكم.

 الُمالينَةُ في الُمطالَبَِة. الُمساناةُ  وقال األْزهريُّ :

 وقيَل : هو الُمصانَعَةُ ، وهي الُمداَراةُ والُمداَجاةُ.

اء. تَغَيَّر ُء :الشَّي تََسنَّىو  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ عن الفرَّ

غَيِّر ، فأَْبَدل ِمن إِْحَدى النُّونات ياًء مثُْل تَقَضَّى ، أَي ُمتَ  (2) (ِمْن َْحَإ  َمْسُنون  )أَي لم يتَغَيَّر ، ِمن قْوِل تعالى :  يتََسنَّ  وقاَل أَبو َعْمرٍو : لم

 من تقَضََّض.

اغُب : قْولُه تعالى :  نِين عليه ، ولم تَْذَهب َطراَءتُه ، وقد تقدََّم في الهاِء. (3) (ََلْ يَ َتَسنَّهْ )وقاَل الرَّ  ، أَْصلُه سنه ، أَي لم يتَغيَّر بمّرِ الّسِ

 ، عن ابِن ِسيَده. َل في أُُموِرهِ َزْيٌد : تََسهَّ  تََسنَّىو

 َرقَى ُرْقيَةً. َزْيٌد : تََسنَّىو

اهُ. تََسنَّىو  فاُلناً : تََرضَّ

ْيتُه ؛ فاْنُظْره. َسنْيتُ  وفي الُمْحَكم :  فاُلناً : تََرضَّ

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. ليَْضِربَها وقاَع عليها تََسدَّاها : إذا البَِعيُر النَّاقَةَ  تََسنَّىو

ُجل ، َسنِيَ و  ، أَي رْفعَِة قْدر. َسناءٍ  كَرِضَي : صاَر َذا الرَّ

حاح ، وهو َضفيٌن  العَِرمُ  ، بالتَّْشديِد : الُمَسنَّاةُ و ا (4)؛ كما في الّصِ يت ألنَّ منها َمفاتَح للماِء بقَدِر الحاَجِة إليه ممَّ  يُْبنى للسَّْيل ليُردَّ الماَء ، ُسّمِ

 .َسنَّْيت ال يَْغِلب ، مأْخوذٌ ِمن

 َء واألَْمر إذا فَتَْحت َوْجهه ، كما في التَّهذيب.الشي

 .سانِيَتَك يقاُل : أَِعْرني : الغَْرُب وأََداتُهُ. السَّانِيَةُ و

َسفٌَر ال  السَّوانِي ، وسيرُ  السَّانِيَةِ  ومنه الَمثَُل : أََذّل ِمن،  السَّوانِي ، وهي النَّاِضَحةُ أَْيضاً ، والَجْمعُ  عليها ( 5)يُْستَقَى التي النَّاقَةُ  أَْيضاً :و

 يَْنقِطع.

. َسقَِت األرضَ  : إذا ِسنايةً و تَْسنُو َسناَوةً  النَّاقَةُ  َسنَتِ و  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 َعال َضوُءها. : تَْسنُو َسنًا النَّارُ  َسنَتِ و

 ولََمَع. أَضاءَ  : يَْسنُو َسنًا البَْرقُ  َسناو

 اْستُِقَي عليها. : أَي ، كتَْرَضى تَْسنَى ، كَرِضَي ، الدَّابَّةُ  َسنِيَتِ و

 .(6)إذا أَْسقُوا  ، ونَّص الجوهرّي : ألَْنفُِسِهم : إذا اْستَقَْوا يَْسنونَ  القَْومُ و

ةٌ  األرضُ و حاح.، قَلَبُوا الواَو ياًء كما قَلَبُوا في قِْنيٍَة ؛ ك َمْسنِيَّةٌ و َمْسنُوَّ  ذا في الّصِ

ةٌ  وفي الُمْحكم : أَْرضٌ   : َمْسِقيَّة. َمْسنِيَّةٌ و َمْسنُوَّ
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ا سنَْيتُها ولم يَْعِرف سْيبََوْيه ، وإنَّما قَلَبُوا الواَو ياًء لِخفَّتِها وقُْربها من الطََّرف ، وُشبَِّهْت بَمسّيِ ، كما َجعَلوا  يَْسنوها عْنَده فعلى َمْسنِيَّةٌ  ، وأَمَّ

 .(7)ةً بمْنزلَِة َغطاٍء َغطاء

اُء : يقالُ و حاح. ُكلَّهُ  وِصنَايَتِه ، أَي أََخَذه بِسنايَتِه أََخَذهُ  قاَل الفرَّ  ، كما في الّصِ

 ، وتقدََّم له في الميِم تَْفِسير العام بالسَّنِة ، فهذا يدلُّ على أنَّهما واِحٌد. : العامُ  السَّنَةُ و

 وقد َغلََّطه ابُن الجواليقي على ما تقدََّم هناك.

 .َسنَا يَْسنُو إذا قُْلته بالهاِء وجعَْلت نْقَصانَه الواو ، فهو ِمن هذا الباِب ، انتََهى ، أَي ِمن السَّنَةُ  قال الجوهريُّ :

ْوض : أَي داَر َحْوَل البِئِْر والدابَّة هي ى السَّنَة ، فَكذِلكَ  السانِيَة قال الّسهيلّي في الرَّ داراً بهذا  السَّنَة َدْوَرةٌ ِمن َدْوراِت الشْمس ، وقد تَسمَّ

 الّشهوِر العربيَِّة بِخالِف السَّنَة ، انتََهى. أَْطَول من العاِم والعاُم يُْطلَق على السَّنَةُ واالْعتِباِر ، هذا أَْصُل هذا االْسم ، ثم قاَل : 

__________________ 
 .«عاب  متعصب»والصحاح : « عائص متعصب»والتهذيب ويف اللسان  26( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .33و  28و  26( ا جر اآية 2)
 .259( البقرة اآية 3)
 ( يف اللسان : ضفرية.4)
َق .( يف القاموس : 5)  ُيسح
 .«استقوا»( كذا ابألصر ا ويف الصحاح : 6)
 ( يف اللسان : عظاءة مبنزلة عظاء.7)
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الشَّْمسيَّة ثلثمائة يَْوم وَخْمَسة وِستُّون يَْوماً وثْلثا يَْوم ،  السَّنَةُ وتماُم َدْورةِ الشْمس ، وتماُم ثِْنتي عشَرةَ َدْورةٍ للقََمر ،  السَّنَةُ  وقاَل الَمناِوي :

الشَّْمسيَّة زائَِدةً على القََمريَّة بأََحد َعَشَر يَْوماً وُجْزء ِمن  السَّنَة القََمريَّة أَْربَعة وَخْمسوَن يَْوماً وثلثمائة يَْوم وثلث عشر يَْوم ، فتكونُ  السَّنَةُ و

 ْزًءا ِمن يَْوم ، انتََهى.أََحد وِعْشِرين جُ 

اغب : أَنَّ اْستِْعمالَ  في الَحْول الذي فيه الشدَّةِ والَجْدب ، والعام  السَّنَةِ  ونقَل الشَّهاب الّسْنباطي في َشْرح النقاية في بَْحث الُمتَراِدف عن الرَّ

خاء والِخْصب ، قاَل : وبهذا تَْظهُر النّْكتَة في قْوله تعالى : ، حيث َعبَّر عن الُمْستَثْنى  (عاماً ) (1) (أَْلَف َسَنة  ِإاّل ََخِْسنيَ ) الذي فيه الرَّ

ا من بْعثَتِه فهي شدَّةٌ عليه ، بالعام ، وعن الُمْستَثْنى منه بالسَّنَة ، ألنَّ الَخْمسين َسنَة َمَضْت قَْبل بْعثَتِه وقَْبلها لم يَْحَصل له أَذًى ِمن قْوِم  ، وأَمَّ

بيع ، انتََهى. السَّنَةِ  على عاِم القَْحط ، فإذا أَْطلَْقت تَباَدَر منها ذلَك ، واْبتِداءُ  وَغلَبَت السَّنَة  من الشَّتاِء ، وأَْهُل النُّجوم يَْعتبُرونَها ِمن الرَّ

ا إذا كاَن أَصْ  َسنا يَْسنو ِمن السَّنَة قْلت : فإذا كانتِ  لُها سنهة لقَْولهم سانَْهُت فاُلناً إذا عاَمْلتُه َسنَةً ، فالهاُء للَوْقف نَْحو كتابَْيه وحسابَْيه ، وأَمَّ

اغُب  (ََلْ يَ َتَسنَّهْ )فَسنَة ، وقَْولهم ُسنَيهةٌ فتكوُن الهاُء أَْصِليَّة ، قيَل : ومنه قْولُه تعالى :   .(2)، َذَكَره الرَّ

باللَّْيل ُدوَن النَّهاِر ، وُربَّما كاَن  السَّنَى ، وإنَّما يكونُ   أَو طاَر في السَّحابِ البَْيَت ، أَو َوقََع على األرِض  َسناهُ  عليك َدَخلَ  : إذا البَْرقُ  أَْسنَىو

.  في َغْير َسحاٍب ؛ نقلَهُ األزهريُّ

حاح. َسنَةً  القَْوُم : لَبِثُوا أَْسنَىو  في مْوِضعٍ ؛ كما في الّصِ

 وفي الُمْحكم : أَتَى عليهم العاُم.

حاح. لُجدوبَةُ : أََصابَتُْهم ا أَْسنَتُواو  ، تُْقلَب الواُو تاًء للفَْرق بَْينهما. قال الماِزنيُّ : هذا شاذٌّ ال يُقاُس عليه ، كما في الّصِ

وض : وعلى هذا َوْزنه افعتوا ال افعلوا.  قال الّسهيلي في الرَّ

 وَجعََل ِسْيبََوْيه التاَء بََدالً من الواِو فهي ِعْنَده افعلوا.

ً سني البابَ  َسنَْيتُ و  ، يائيَّةٌ واِويَّةٌ. كَسنَْوتُهُ  فَتَْحتُه ، : ا

 القْدِر َرفِيعُه. ( 4)َشِريفُ  : أَي ( 3)َسنايا َرُجلٌ و

ِعيِد األْعلى ، وقد ذُِكرَ  إْسنَىو  في النُّوِن. ، بالكْسر : بَلٌَد بالصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ قال الشاعُر : َسنَاها الناَر : نََظَر إلى اْستَنَى

ه و  وائــــــــِ د  لــــــــعــــــــُ وي الصــــــــــــــــــــــ  عــــــــح ٍح يـــــــــَ بــــــــَ نـــــــــح تـــــــــَ  ُمســــــــــــــــــــــح

َمضــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــاهــــــــــــا وَأوح ن ــــــــــــَ ت و َر انرِي واســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ نـ ــــــــــــَ  تـ

  
 : اْرتَفََع. َسناءً  إلى َمعاِلي األُمورِ  َسناو

 : اْرتَفََع. َسنِيٌّ  ، فهو َسناءً  في َحَسبِه ، كَكُرَم ، َسْنوَ و

 : َعاَله وَرِكبَه. تَْسنِيةً  ءَ الشَّي َسنَّىو

نايَةُ و، كعُلُّوِ ،  السُّنُوُّ و ناَوةُ و الّسِ  ؛ قاَل لبيٌد : ُسناةٌ  والَجْمعُ  سانٍ  ، بكْسِرهما : السَّْقي ، وهو الّسِ

نــــــــــــــــــاٍة  رحاب ســــــــــــــــــــــــــــــــُ ه غــــــــــــــــــَ وعــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــَبن  ُدمــــــــــــــــــُ

جــــــــا      جــــــــاَ  عــــــــلــــــــ  الســــــــــــــــــــــِّ يــــــــلــــــــوَن الســــــــــــــــــــــِّ (5)حيــــــــُِ
 

  
جاَل الذين يَْسقُون السُّناةَ  جعلَ   ويُْقبِلون بالغروِب فيُِحيلونَها أَي يَْدفُقُون ماَءها. بالسَّواني الّرِ

ُجل والَجَمِل والبَقَِر ، كما أنَّ  السَّانِيو  على الَجَمِل والناقَِة. السانِيَةَ  : يَقَُع على الرَّ

 كما في الُمْحكم. لنْفِسه ، اْستَنىومنها ،  يُْسنى : البِئُْر التي الَمْسنِويَّةُ و
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__________________ 
 .14( العنكبوت اآية 1)
 .«سنه»( املفردات مادة 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َسَناايُء.3)
 ( يف القاموس منونة ا وعند إضافتها سقرت تنوينها.4)
 واللسان والتهذيب. 104( ديوانه ط بريوت ص 5)
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شاِء ال يُْستَقى منها إالَّ  َمْسنَِويَّة َرِكيَّةوقاَل األْزهريُّ : يقاُل   ِمن اإِلبِِل. بالسَّانِيَة إذا كانْت بِعيَدةَ الّرِ

ً و سنواً  الغْيثُ  َسناكَ و تَْسنيو تَْسنُو السَّحابةُ بالَمَطرِ  َسنَتِ و  .سنيا

 الَمَطَر. يَْسنُو والسَّحابُ 

 : أَي َمَطَرْت ، وهو مجاٌز. تَْسنُو ُسنُّواً  السَّماءُ  َسنَتِ و

 ألَْنفُِسهم : إذا اْستَقَْوا ؛ قاَل ُرْؤبَة : اْستَنَْواو

َتيِن   (1)أَبيِّ َغرحٍب إذح َغَرفنا نسح
 وقوُل الجْعِدي :

نـــــــــــــــــاً  وحهـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ َبســـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَبن  تـ

عـــــــــامـــــــــا    ـــــــــ  ـــــــــن ِك حـــــــــَا حتـــــــــُِ   ال ـــــــــا املِســـــــــــــــــــــــح ن  ســـــــــــــــــــــــَ

  
ْوِء ألنَّ الفَْوَح اْنتِشاٌر أَْيضاً ، وهذا كما قالوا َسَطعَت رائِحتُه أَي فاَحْت ، يجوُز َكْونه النَّبات كأَنَّه خالََط المِ  ْسك ، ويجوُز َكْونه ِمن الضَّ

 ويُْروى كأَنَّ تَنَسَُّمها ، وهو الصَّحيُح.

 ، بالمّدِ : مْوِضٌع في ِشْعٍر. السَّناءُ و

 وبالقَْصر : واٍد بنَْجٍد.

. َسنَيانِ و َسنَوانِ  للنَّباتِ  السَّنا وتَثْنِيَةُ   ، ألنَّه واويٌّ يائِيٌّ

 َمْصدراً على فاِعلٍَة بمْعنَى االْستِقاِء ، قاَل الشاِعُر : السانِيَةَ  : إذا َجَرْرتَها ِمن البِئِْر ؛ وُربَّما َجعَلوا سنايَةً  الدَّْلوُ  َسنَْوتُ و

هح  يــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــاٍر انهــــــــــــــــــِ رححــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاُه حبــــــــــــــــــِ  اي مــــــــــــــــــَ

هح     يـــــــــــــــَ ه لـــــــــــــــلســـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــِ تـــــــــــــــُ ر بــــــــــــــــح (2)إذا َدان قــــــــــــــــَ
 

  
ْبته  .للّسنايَةِ  أَراَد : قَرَّ

ْوءِ  السَّنا وتَثْنِيةُ   العْقَدةَ والقُْفل : فَتَْحتهما. َسنَّْيتُ و، ولم يْعِرف له األْصمعّي فِْعالً.  َسنَوانِ  بمْعنَى الضَّ

 القْفُل : اْنفَتََح. تسنَّىو

 .له الجائَِزةَ : َرفَعَها أَْسنَىو

 جواَرهُ : أَْحَسنَه. أَْسنَىو

 عْنَده : أَقَْمُت ِسنِْين. تََسنَّْيتُ و

 .ُسنَيَّات وأَقَْمُت عْنَده

 اْشتََدْدَن على أَْهِل المدينَِة. َسنَواتٌ  البيِض وهي السُّنَيَّاتِ  وَوقَعُوا في

 فر.الَمِلك : شاِعٌر ِمْصريٌّ َمْشهوٌر ، واْسُمه هبَةُ هللِا بُن َجعْ  َسنى وابنُ 

وَذَكر ما في  ؛ وقد تقدََّم ما فيه قِريباً ، وإنَّما أَعاَده ثانِياً لكْونِِه واِويّاً يائِيّاً ، ولو جعَل في األّول إشاَرةَ الواِو والياءِ  ( 3): العامُ  السَّنَةُ و  :[سنو]

 هذه التَّْرجمِة في التي قَْبلها لكاَن أَْحَسن.

 ، بالكْسِر. ِسنوانَ  ج

 وَضبََطه ابُن أُّمِ قاسم بالضّمِ أَْيضاً.
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، وتُْحَذُف النُّون لإلضافِة ، وفي لُغَة تثبُت الياُء في األَْحواِل ُكلِّها ،  ِسنِينو ِسنونَ  كَجْمع الُمَذكَّر الساِلم فيُقالُ  السَّنَة وفي الِمْصباحِ : وتُْجَمعُ 

ن في التَّْنِكير وال تُْحذَف مع اإلضافَِة ، كأنَّها من أُ  اللُهمَّ اْجعَْلها »الحديث :  ُصول الكلمِة ، وعلى هذه اللّغةِ وتُْجعَل النّون َحْرف إْعراب تُنَوَّ

 .«يُوُسفَ  ِسنِين كِسنِين عليهم

ن على أنَّ أَْصلَ  َسنَواتٌ و ا يَُدالَّ كةً ، وهما ممَّ  .َسنَواتوالواو ، ويقاُل : أَقَْمت عْنَده ِسنِيَن  السَّنَة ، محرَّ

  أَْصلَها هاٌء ، وقد تقدََّم في مْوِضعه ؛ ومنه تَّصغيُرها ُسنَْيَهة.بالهاِء عْنَد َمْن يقوُل إنَّ  َسنَهاتٌ  قالوا :و

__________________ 
 160( اللسان والتهذيب ا ويف ديوانه ص 1)

 ؟أبي دلو إذ غرفنا نستين
 ومثله يف التكملة وقبله فيها :

 هّر  عل  مخر  أو تبا
 ( اللسان والتهذيب.2)
فالســـــنة : من أي يوم عودته إىل مثله ا وقد يكون فيه نصـــــف الصـــــيف  لناس ال تفر  بينهما ا والصـــــواب الفر .( قا  ابن اجلواليقي : عوام ا3)

 ونصف الشتاء ا والعام ال يكون إال صيفاً وشتاء متواليا ا فهو أخص من السنة. ا ه. أفاده املصباح )هامش القاموس(.
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نِْين ، أَي بالسَّنَةِ  ِمن المجاِز : أفأََخَذُهُم هللاُ و  ؛ ويقاُل : ِشدَّة القَْحط. الَجْدب والقَْحط والّسِ

 بِخالِف العام كما تقدََّم. السَّنَة ، وهذا أَْكثَر اْستِْعمال لَْفظ السَّنَة يقولون : أََكلَتْهم

 وَوْزنه اْفعَتُوا أَو اْفعَلوا كما تقدَّم ، قاَل الشاِعُر :: إذا أَْجَدبُوا ، أَْبَدلُوا التاَء ِمن الياِء التي أَْصلها الواو ،  أَْسنِتُوا منهو

 من َحوحهلا َغريح ُمسحنت (1)هلا درج 
مان. يقاُل : أَْرضٌ  بالسَّنَة ، على التَّْشبيهِ  األرُض الُمْجِدبَةُ  السَّنَةُ  ِمن المجاِز :و  ، بالكْسر. ِسنُونَ  ج ؛ َسنَةٌ  ِمن الزَّ

ً  نُونسِ  وحَكى اللّْحياني : أَْرضٌ   ثم جمعُوهُ على هذا. َسنَةً  ، كأنَّهم َجعَلوا كلَّ ُجْزٍء منها أَْرضا

نِين َجْمع ِننيَ ) بمْعنَى الَجْدب قْولُه تعالى : السَّنَة وِمن الّسِ  ، أَي بالجدوِب والقحوِط. (2) (َوَلَقْد َأَخْذان آَل ِفْرَعْوَن اِبلسِّ

 َكذِلَك ، كقَْولَك ُمسانََهة. ُمساناةً  واْستأَْجَرهُ  ُمساناةً  ، وعاَملَهُ  لَسنَةٍ  اْستَأَْجَرهُ  ، كِكتاٍب : ِسناءً و َساناهُ ُمساناةً و

 َشِديَدةٌ. ، أَي َسنَةٌ َسْنواءُ  أصابَتْهمو

 ، واوي ، فلذا أَعاَدهُ. تَقَدَّمَ  : نَْبٌت ، السَّناو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 كعُتِّيِ ، ومنه قْوُل الشاِعِر : ُسنِّيِ  ضاً علىأَيْ  السَّنَةُ  تُْجَمعُ 

ىَن   (3)ما كاَن أزماُن اهلُزا  والسِّ
اغُب : ليَس بمرخم وإنَّما جمع فِْعالً   .(5)على فُعوٍل كمائٍَة وِمئُون  (4)قاَل الرَّ

 .السَّنَةُ  : أَصابَتْها َسْنواءُ  وأَْرضٌ 

 َسنّاهُ َسنَّاهُ  ؛ وفي أُْخرى : َسنَْه َسنَهْ  : كلمةٌ َحبَشيَّةٌ جاَء ِذْكُرها في حديِث أُّمِ خاِلٍد وَمْعناها َحَسٌن ، تَُخفَُّف نُونُها وتشدَُّد ؛ ويُْروى : َسنا َسناو

 بالتَّْشديِد والتَّْخفيِف فيهما ، كذا في النهايَِة.

؛ نقلَهُ  (7) (فَانِْبْذ ِإَلْيِهْم َعلى َسواء  )؛ ومنه قَْوله تعالى :  العَْدلُ  ؛ هكذا هو في النُّسخِ بالقَْصِر والصَّواُب بالمّدِ ، ( 6)السَّواو  :[سوو]

.  الجوهريُّ

اغُب : أَي َعْدٍل ِمن الُحْكم   اْستِعمال العَْدل ، قال الشاعر : (8) [استعمل]، قاَل : ولمْعنَى المعادلة التي فيه قال الرَّ

 أَبـَيحنا فال نـُعحِطي الّسواء َعُدو ان
َننا)قاَل األزهريُّ : ومنه قوله تعالى :   أَي َعْدٍل ؛ وقال زهيٌر : (9) (ِإىل َكِلَمة  َسواء  بَ ي ْ

َب فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا  يـــــــــــــــح ًة ال عـــــــــــــــَ طـــــــــــــــ   أَُروين خـــــــــــــــُ

واُء     يــــــــــهــــــــــا الســــــــــــــــــــــــ  نــــــــــنــــــــــا فــــــــــِ يــــــــــح وِّي بـــــــــــَ (10)ُيســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .* (َسواَء السَِّبيلِ )؛ وَكذِلَك :  (11) (فَاطََّلَع فَ َرآُه يف َسواِء اجلَِْحيمِ )؛ ومنه قْوله تعالى :  الَوَسطُ   :السَّواءُ و

اُء :  السَّبِيِل قَْصُده. َسواءُ  وقاَل الفرَّ

 ، أَي َوَسِطي. َسوائِي ويقاُل : اْنقََطعَ 

 : أَي َعْدٌل وَوَسٌط بيَن الفَِريقَْين. َسواءٌ  يقاُل : َمكانٌ و
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 ؛ قاَل األْعشى : الغَْيرُ  : السَّواءُ و

مــــــــــــامــــــــــــِة انقــــــــــــجِي  وِّ الــــــــــــيــــــــــــَ ُف عــــــــــــن جــــــــــــَ انــــــــــــَ   ــــــــــــَ

كـــــــا و     وائـــــــِ هـــــــا الســـــــــــــــــــــ  لـــــــِ تح عـــــــن َأهـــــــح َدلـــــــَ (12)مـــــــا عـــــــَ
 

  
__________________ 

 .. هلا أَرَج ما حوهلا« : سنه»( يف مفردات الراغب 1)
 .130( سورة اأَلعراف ا اآية 2)
 .«سنه»( مفردات الراغب 3)
 ( يف املفردات : فعلة.4)
 ( املفردات : كمائة وِمِئَا ومُؤٍن ا وكسر الفاء كما كسر يف عصيِّ وخففه للقافية.5)
 ابملد.« الس واءُ »( يف القاموس : 6)
 .58( سورة األنفا  ا اآية 7)
 ( زايدة عن املفردات.8)
 .64( آ  عمران اآية 9)
 برواية : 15( ديوانه ط بريوت ص 10)

 أروان سنة ال عيب فيها
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 .55( سورة الصافات ا اآية 11)
 .1/ املمتحنة :  77و  60و  12/ املائدة :  108/ البقرة :  22بسورة القصص :  (*)
ا ويف  «عن خّر اليمامة. ..» واملثبت كرواية اللســان ا وفيه رواية أخر  «من أهلها  انف عن جرّ » برواية : 131( ديوانه ط بريوت ص 12)

 «.السواء»ومعجم البلدان  113/  3التهذيب كرواية الديوان ا وعجزه يف الصحاح واملقايي  
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َوى . كالّسِ ّمِ ، في الُكّلِ  قاَل األَْخفَش : ، بالكْسر والضَّ

ين أَو َكَسْرت قَصْرَت فيهما جميعاً ، وإن  ُسًوى فتْحَت مدْدَت ال إذا كاَن بمْعنَى َغْير أَو بَمْعنى العْدِل يكوُن فيه ثالُث لغاُت : إن َضَمْمت الّسِ

 َغْير ؛ قاَل موَسى بُن جابٍر :

َدٍة  لــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ر  بــــــــــــــــبـ ان َأابان كــــــــــــــــان حــــــــــــــــَ دح  وجــــــــــــــــَ

رحزِ     الَن والــــــفــــــِ يــــــح ِ  عــــــَ يــــــح ــــــَ ٍ  قـ يــــــح ــــــَ ًو  بــــــَا قـ  (1) ســــــــــــــــــــِ
  

حاح. وهو شاِهدٌ  ، أَي َغْيَرك  َسوائِكَ و ُسَواكَ و ِسَواكَ  َمْقصوراً ، بالكْسر ، بمْعنَى العَْدِل والَوَسِط وتقوُل : مرْرُت برُجلٍ  لِسًوى كما في الّصِ

.  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 .ُمْستَويةٌ  ؛ أَي َسواءٌ  يقاُل : أَْرضٌ  .الُمْستَِوي : السَّواءُ و

 الَمرافِق. ُمْستويَةٌ  أَي:  َسواء ودارٌ 

 .(2)َعْرُضه وطولُه وصنفاته  ُمْستَوٍ   :َسواءٌ  وثوبٌ 

ً  البَْطِن إذا كاَن بَْطنُه َسواءٌ  ؛ ويقاُل : رُجلٌ  َسواءٌ  ؛ وال َرُجلٌ  َسواءٌ  وال ِحمارٌ  َسواءٌ  وال يقاُل : َجَملٌ  ْدِر ،  ُمْستِويا القََدِم إذا لم  َسواءُ ومع الصَّ

 .الُمْستَِوي في هذا الَمْعنى فَسواءُ  يكْن له أَْخَمص ،

 من الَجبَِل : ِذْرَوتُهُ. السَّواءُ و

 .( 3)من النَّهاِر : ُمتََّسعُهُ  السَّواءُ و

 وفي الُمْحَكم : ُمْنتَِصفُهُ.

ر قْوُل أَبي ذَُؤْيب يَِصُف الِحماَر واألُتُن : ع : الّسواءُ و  لُهَذْيل ؛ وبه فُّسِ

واِء ومـــــــــــــاُ ُه  ن  مـــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــُ نــــــــــــــ  تــــــــــــــَ  فـــــــــــــافــــــــــــــح

ُض     يــــــــــــَ هــــــــــــح َدُه طــــــــــــريــــــــــــٌ  مــــــــــــَ ٌر وعــــــــــــانــــــــــــَ ثـــــــــــــح (4)بـــــــــــــَ
 

  
 هذا أََحُد األَْقواِل في تَْفِسيِره.

ِمن بَني عاِمِر  بُن خاِلدِ  َسواءُ و نَّجاِريُّ ، كذا قاَل أَبو نعيم ، وكأنَّه المحاربي ؛ال بُن الحاِرثِ  َسواءُ و باليََمِن. ِحْصٌن في َجبَِل َصْبرٍ  : السَّواءُ و

اهُ وكيٌع سواراً بِزياَدةِ راٍء فَوِهَم ،  ، رِضَي هللا تعالى عنهما. الصَّحابيَّانِ  بِن َصْعَصعَة ؛ وقيَل : من خزاَعةَ وَسمَّ

 ؛ قال الشَّاعُر : أَْسواءٌ  الَمثَُل ، ج : السَّواءةُ و

ــــــــوا مــــــــعــــــــًا  ب ــــــــَ ل واًء إذا حــــــــَ ــــــــقــــــــوَم َأســــــــــــــــــــــح ر  ال ــــــــَ   (5)ت
مِ يف الــــــــــقــــــــــوِم َزيــــــــــح و     ِف الــــــــــدراهــــــــــِ  ٌف مــــــــــثــــــــــُر َزيــــــــــح

  
 ناِدَرةٌ ، ُكلّها أَْسماُء َجْمع. َسواِسَوةٌ و َسَواٍس و سَواِسيَةٌ و

ا قَْولهم ؛ قال الشاعُر  َسواِسيَةٌ  من غيِر لْفِظه ، وقد قالوا َسواءٍ  فالقَْول فيه ِعْندي أَنَّه ِمن باِب َذالِذَل ، وهو جمعُ  َسواِسَوة وقاَل أَبو علّيِ : أَمَّ

: 

ٌة  بــــــــــاِ  أَِذلــــــــــ  ُب الســــــــــــــــــــــــِّ هــــــــــح ٌ  صــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــِ مح جمــــــــــَح  هلــــــــــَُ

يــــــــــُدهــــــــــا     بــــــــــِ راُرهــــــــــا وعــــــــــَ ٌة َأحــــــــــح يــــــــــَ واســــــــــــــــــــــــِ (6)ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
ت الواُو فيَمْن قالَ  (7)فياُؤها ُمْنقَِلبَة عن واٍو ، ونَِظيُره من الياِء َصياٍص َجْمع ِصيِصيَةً  ليْعلََم أَنَّها الُم أَْصل وأنَّ الياَء  َسواِسَوة ، وإنَّما َصحَّ

 ُمْنقَِلبَة عنها ، كذا في الُمْحكم. َسواِسيَةٌ  فيَمْن قالَ 

على غيِر  (8)مثُل يمانِيٍة  َسواِسيَةٌ  ، وهم أَْسواءٌ  للَجْمع ، وهم َسواءٌ  ، وإن ِشئَْت َسواآِن ، وهم ِسواءٌ  وقال الجوهريُّ : ُهما في هذا األَْمرِ 

 قِياٍس.
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ا يجوُز أَْن يكوَن  ِسيَةٌ وفَعاٌل  َسواءً  أَي أَْشباهٌ ، فإنَّ  َسواِسيَة قاَل األْخفَش : َوْزنُه فَعَافِلَةٌ ، َذَهَب عنها الَحْرُف الثالُث وأَْصلُه الياُء ، قاَل فأَمَّ

 ياًء لَكْسرةِ ما قَْبلها ألنَّ أَْصلَه ِسْويَة ، انتََهى. ِسيَة موِضَع الالِم ، واْنقَلَبَِت الواُو في (9)َن فِعَةً أَو فِلَةً ، إالَّ أَنَّ فِعةً أَْقيَس ألَنَّ أَْكثَر ما يُْلقو

اُء ُهم  في الشَّّرِ ، وال أَقوُل في الَخْيِر ، وال واِحَد له. َسواِسيَةٌ يَْستَوون وفي التَّْهذيب : قاَل الفرَّ

__________________ 
 اح.( اللسان والصح1)
 .«وصفاته»ويف التهذيب : « وطبقاته»( يف اللسان : 2)
َتَصُفُه.3)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ُمنـح
 وعارضه بد  وعانده. وفيه :« السواء»واللسان ومعجم البلدان  5/  1( ديوان اهلذليا 4)
 ( يف اللسان : جلسوا معاً.5)
 ( اللسان منسوابً لذي الرمة.6)
 .( اللسان : صيصة7)
 ( يف الصحاح : مثانية.8)
 واألصر كاللسان.« يلغون»( يف الصحاح : 9)



18867 

 

 .ِسيَة ثم قال َسواءَ  ، أَرادَ  َسواِسيَة وُحِكَى عن أَبي القَْمقاِم :

 وُرِوَي عن أَبي َعْمرٍو أَنَّه قاَل : ما أََشدَّ ما َهَجا القائُل :

ناِن اِ ماِر   (1)َسواِسَيٌة كَبسح
 ، انتََهى. ُمْستَِويَةٌ  وذلَك أَنَّ أَْسنانَه

َزْيٌد وَعْمرٌو ، ألنَّه َمْصدٌر فال يجوُز له أَْن يُْرفََع ما بْعدها  َسواءِ  َزْيٌد وَعْمٌرو ، أَي : َذَوا َسواءٌ  تقوُل : تَْطلُُب اثْنَْينِ  َسواءٌ و قاَل ابُن ِسيَده :

ا ى الَحْذِف ، تقوُل : َعْدٌل زْيٌد وَعْمٌرو ، والَمْعنى َذَوا َعْدٍل ، ألنَّ الَمصاِدَر ليَسْت بأَْسماِء الفاِعِليَن وإنَّما يَ إالَّ عل ْرفَُع األَْسماَء أَْوصافُها ، فأمَّ

 إذا َرفَعَتْها الَمصاِدُر فهي على الحْذِف.

؛ ومنه قْوله  تَساَوْوا زْيٌد وَعْمرٌو وخاِلٌد في كذا ، أَي اْستَوى أُْسنَِد إليه فاِعالِن فصاِعداً ، تقوُل : ، فهذا فِْعلٌ  تَماثاَل : أَي تَساَوياو اْستََوياو

 .(2) (ال َيْستَ ُووَن ِعْنَد هللاِ )تعالى : 

ْيتُهُ و ْيتُ و تَْسِويَةً  به َسوَّ هذا بذاَك إذا َرفَْعته حتى بَلََغ قَْدَره وَمْبلَغَه ؛ وقْولُه  ساَوْيتُ  ؛ ِمثْله يقاُل : ُمساواةً  بَْينهما ساَوْيتُ و : َعدَّْلت بَْينهما َسوَّ

ى ؛ أَي (3) (َحّّت ِإذا ساوى َبنْيَ الصََّدَفنْيِ )تعالى :   بَْينهما. َسوَّ

 ؛ ومنه قْوُل القناني في أَبي الَحْجناء : ساَوْيتُ و به أَْسَوْيتُهُ و

ٍد  وحمـــــــــــًا بـــــــــــواحـــــــــــِ ـــــــــــَ ويـــــــــــَك يـ  فـــــــــــإن  الـــــــــــذي ُيســـــــــــــــــــــــــح

رهح     مـــــ  َبصـــــــــــــــــــــائـــــِ ِب َأعـــــح لـــــــح مـــــ  الـــــقـــــَ َن الـــــنـــــــاِس َأعـــــح  مـــــِ

  
كنَْقٍض وأَْنقاٍض ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ للُحَطْيئة ، وقيَل لذي  أَْسواءٌ  ، والَجْمعُ  ِسيٌّ و َسواءٌ  ، الواِحدُ  ِمثاْلنِ  ، بالكْسر : أَي ِسيَّانِ و َسواَءانِ  هماو

ّمة   :الرُّ

ِن واٍد  طــــــــــــــــــــح َة بــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــ  مح وحــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــِإاي 

يِّ     مح بســــــــــــــــــــــــِ كــــــــــُ ــــــــــَ َ  ل ــــــــــح ــــــــــي اِب ل ــــــــــ  ــــــــــن وَز ال (4) ــــــــــَُ
 

  
 يريُد تَْعِظيمه.

 ُضمَّ إليه ما. ِسيٌّ  : كلمةٌ يُْستَثْنى بها ، وهو ِسيَّما الو

ِمثَْل  َزْيدٍ  ِسيَّما فيُقاُل : ال ويَْرفَُع زْيدٌ  ، قاَل : ِمثُْل : ال ِمثَْل زْيٍد ، وما لَْغوٌ  فَزَعم أَنَّه َزْيدٍ  ِسيَّما في الُمْحَكم : قاَل ِسْيبََوْيه : سأَْلته عن قَْولهم ال

 .(5) (َمَثاًل ما بَ ُعوَضةً )وَكذِلَك قْولُه تعالى :  َدْع ما َزْيدٌ 

حاحِ : االْسُم الذي بَْعَد  لََك فيه َوْجهان ؛ إْن ِشئَْت جعْلَت ما بمْنِزلِة الذي وأَْضمْرت ُمْبتَدأ وَرفَْعت االْسَم الذي تَْذُكُره لخبَِر « ما»وفي الّصِ

جرْرَت ما بَْعَده على أْن تَْجعَل ما زائَِدةً وتُجرَّ الذي هو أَُخوَك ؛ وإْن ِشئَْت  ِسيَّ  أَُخوَك أَي وال ِسيَّما القَْوُم ال (6)الُمْبتَدأ ، تقوُل : جاني 

 َمْعنى ِمثٍْل ، ويُْنشُد الْمرِئ القَْيِس : ِسّيِ  ألنَّ َمْعنى بِسّيِ  االْسمَ 

ٍح  ن  صــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــِ هــــــــــــُ نـــــــــــــح  َأال ُرب  يــــــــــــوٍم لــــــــــــَك مــــــــــــِ

ِر و     جــــــــــُ لــــــــــح مــــــــــا يــــــــــوٌم بــــــــــَداَرِة جــــــــــُ يــــــــــ  (7)ال ســــــــــــــــــــــــِ
 

  
أَُخوَك ، أَي وال مثَْل الذي هو  ِسيَّما أَخيَك ، أَي وال مثَْل َضْربِة أَِخيَك ، وإْن قْلَت وال ِسيَّما وَم والَمْجروراً وَمْرفوعاً. وتقوُل : اْضِرب الق

 أَُخوَك ، تَْجعَل ما بمْعنَى الذي وتْضِمُر هو وتَْجعلُه ُمْبتَدأ وأَُخوَك َخبَره.

ْيته قاِعداً ، فإنَّ ما ههنا زائَِدةٌ وال تكوُن ِمن األَْصل ، وحذَف هنا اإلْضمار وصاَر ما إن أَتَ  ِسيَّما قاَل األْخفَش : قَْولهم إنَّ فاُلناً كِريٌم وال

 ِعَوضاً منه كأَنَّه قاَل وال ِمثْله إْن أَتَْيتَه قاِعداً ، انتََهى.

 تَْعمل إالَّ معوفي الِمْصباح عن ابِن ِجنِّي : ويجوُز النَّْصب على االْستِثْناء وليَس بالجيِّد ، قالوا : وال يُسْ 

__________________ 
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 ( اللسان بدون نسبة وصدره :1)
 شباهبم وشيبهم سواء

 وعجزه يف التهذيب منسوابً للفرزد .

 .19( سورة التوبة ا اآية 2)
 .96( سورة الكهف ا اآية 3)
 .112/  3واملقايي  واللسان منسوابً للحطيئة أيضاً « سيا»والصحاح  139( ديوان ا طيئة ط بريوت ص 4)
 .26( سورة البقرة ا اآية 5)
 جاءين.« : سيا»( الصحاح 6)
 .«سيا»( من معلقته ا واللسان والتهذيب والصحاح 7)
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َعل قات ا وابن يَِعيش وصاِحب الَبارع.
ُ
د ا َنص  عليه أَبو َجعحفٍر الّنحوي يف شرحِح امل  اجَلحح

تركبا وصاَرا كالَكلَمِة  ِسيَّماوبغَْيِر اللَّْفظ الذي جاَء به اْمُرُؤ القَْيس فقد أَْخَطأَ ، يَْعني بغَْير ال ، ألنَّ ال وقاَل السَّخاوي عن ثَْعلب : َمْن قالَهُ 

َدقَة  ُمساَواتِه الواِحَدةِ وتُساُق لتَْرِجيح ما بَْعدها على ما قَْبلها فيكوُن كالمخرج عن  في َشْهر َرَمضان الإلى التَّْفِضيل ، فقَْولهم تُْستََحبُّ الصَّ

 في العْشِر األََواِخر ، َمعناه واْستِحبابها في العْشره األََواِخر آكُد وأَْفَضل فهو ُمفَضَّل على ما قَْبله. ِسيَّما

 ، أَي وال ِمثْل ما كأَنَّهم يُريُدون تَْعِظيمه. ِسيَّما قاَل ابُن فاِرَس : وال

 َ َر ذلَك ، فلو قيلَ وقاَل السَّخاوي أَْيضاً : وفيه إِيذاٌن بأ وبَِقي الَمْعنى على  التَّْسويَة بغَْيِر نَْفيٍ اْقتََضى ِسيَّما نَّ له فَِضيلَةً ليَسْت لغيِره إذ تقرَّ

َدقَةُ في َشْهِر َرَمضان ِمثْل اْستِْحبابِها في العْشِر األََواِخر وال يَْخفَ   . وتَْقِديُر قَْول اْمرِئ القَْيِس :ى ما فيهالتَّْشبيه ، فيَْبقى التَّقديُر يُْستَحبُّ الصَّ

َضت لنا أَيَّام َطيِّبَة ِمثْل يَْوم َداَرةِ َمَضى لنا أَيَّام َطيِّبَة ليَس فيها يَْوم ِمثْل داَرةِ ُجْلُجل ، فإنَّه أَْطيَب من غْيِره ، ولو ُحِذفَت ال بَِقي الَمْعنَى مَ 

َزْيد ، والَمْعنى فإنَّه  ِسيَّما وقد قالوا : ال يجوُز َحْذف العَاِمل وإْبقاء َعَمله ، ويقاُل : أَجاَب القوُم الُجْلُجل ، فال يَْبقى فيه َمْدٌح ، وال تَْعِظيم. 

للنَّْفي ، وُربَّما بمْنِزلَتِها في قْوِلَك ال رُجَل في الدَّاِر ، فهي الُمِفيَدةُ  ِسيَّما أَْحَسن إجابَة فالتَّْفِضيل إنَّما َحَصَل ِمَن التَّْرِكيب فصاَرْت ال مع

 ، انتََهى. بِسيَّما ُحِذفَْت للِعْلم بها ، وهي ُمراَدةٌ ، لكنَّه قَليٌل ويقرُب منه قَْوُل ابِن السَّراج وابِن باْبَشاذ ، وبعُضهم يَْستَثْنِي

ً  يَُخفُِّف الياءُ و ين مع التَّثِقيل لُغَةٌ أَْيضا  .؛ نقلَهُ صاِحُب الِمْصباح ، قاَل : وفَتْح الّسِ

، وهذه لم  فاُلنٍ  ِسيَّةَ  ما فاُلٌن ، وال ِسيَّكَ  ِلَما فاُلٍن ، وال ِسّيِ  الو،  بأَْسواءٍ  ، أَي بنَِظيٍر ، وما ُهْم لكَ  بِسّيِ  َحَكى اللْحياني : ما هو لكَ و

 ، وما ُهنَّ لكَ  بِسّيِ  لَْيَسِت الَمْرأَةُ لكَ  في الُمؤنَّث :ولَمْن فَعََل ذلَك.  ِسيَّ  وال ذاَك ، إذا فَعَْلتَ  ِسيَّكَ  ال يقولون :و يَْذُكْرها اللَّْحياني ؛ ثم قاَل :

 ُكلُّ ذلَك بَمْعنى الِمثْل والنَِّظير ؛ وقوُل أَبي ذُؤْيب : : بأَْسواءِ 

مــــــــــاً و  عــــــــــَ وا نـــــــــــَ َرحــــــــــُ ان َأال  َيســــــــــــــــــــــــح يــــــــــ   كــــــــــاَن ســــــــــــــــــــــــِ

وُج     رَب ِت الســــــــــــــــــــــــ  وه هبــــــــــا واغــــــــــح َرحــــــــــُ (1)َأو َيســــــــــــــــــــــــح
 

  
 ال يُْستَْعمالن إالَّ بالواِو ؛ ومثْلُه قَْوُل اآلِخِر : ِسيَّانو َسواءٌ وهنا َمْوِضَع الواِو َكَراِهية الَخْبِن ،  َوَضَع أَو

لــــــــــــه  وَء مبــــــــــــثــــــــــــح بــــــــــــُ رحٌب َأو تـــــــــــــَ ان حــــــــــــَ يــــــــــــ   فســــــــــــــــــــــــــِ

ري ُ و     لــــــــيــــــــُر املســــــــــــــــــــــَ َم الــــــــذ  يــــــــح ُر الضــــــــــــــــــــــ  بــــــــَ قــــــــح  قــــــــد يـــــــــَ

  
ِم ، والعََدُم : أَي ُسًوى َمَرْرُت برُجلٍ وويُْكَسُر ؛  والعَدُم ، َسواءٍ  َمَرْرُت برُجلِ و  وُجوُدهُ وَعَدُمهُ. َسواءٌ  ، بالكسر والضَّ

 هو والعََدُم. َسواءٌ  وحَكى ِسْيبََوْيه :

فَة كأَنَّك قْلتَ  اْستواءً  ، بالنَّْصِب على الَمْصدِر كأَنََّك قْلت َسواءٌ  وقالوا : هذا ِدْرَهمٌ  ْفع على الّصِ  .ُمْستَوٍ  ، والرَّ

فَة. َسواءَ  ؛ وقُِرَئ : (2) (َسواًء ِللّسائِِلنيَ )وقولُه تعالى :   على الّصِ

. ، هو (3) (َمكاانً ُسوىً )قولُه تعالى : و ّمِ  بالكْسر والضَّ

اُء : وأَْكثَُر َكالِمهم بالفَتْحِ إذا كاَن بمْعنَى نََصٍف وعَ   ْدٍل فَتَُحوه وَمدُّوه ، والكْسُر مع الضّمِ َعَربِيَّان وقُرَئ بهما.قاَل الفرَّ

اغُب : َمكانٌ   َطَرفاهُ ، يُْستَْعمل َوْصفاً وَظْرفاً ، وأَْصُل ذلك َمْصدٌر. ُسوًى ُمْستَوٍ و ِسوىً  وقاَل الرَّ

 ، وتَْقديُره ذُو َمْعلٍَم يُْهتََدى به إليه ؛ قالَهُ ْشُخنا. ، وهو األثَُر الذي يُْستدلُّ به على الطَّريقِ  َمْعلَمٌ  وقال ابُن ِسيَده : أَي

ً  يُساِوي هو الو  : أَي ال يُعاِدلُه. شيئا

 : الُمَماثلةُ والُمعاَدلةُ قْدراً  الُمساَواةُ  وفي الِمْصباح :

__________________ 
 برواية : 107/  1( ديوان اهلذليا 1)
 قــــــــــــا  مــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــم : ســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــريكــــــــــــم و 

 أن تـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــه واغـــــــــــــــــربت الســــــــــــــــــــــــــــــوحو    
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 فالبيت من قصيدة حائبة.« السوح»واملثبت كرواية اللسان وفيه 

 .10( سورة فصلت ا اآية 2)
 .58( سورة طه ا اآية 3)
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 ِدرح اً ا َأي يُعاِدُ  ِقيَمته ِدرح اً ا انتَـَه . ُيساِوي وقيمًة ؛ ومنه قـَوحهُلم : هذا
لُّ التِّاللَ  ساَوى»في حديِث البُخاري : و  .«الّظِ

 قاَل الحافُِظ : أَي ماثََل اْمتِداُده اْرتِفاَعها ، وهو قْدر القاَمِة ، انتََهى.

اغُب : ْرهم  ُمساوٍ  (1)، وهذا الثْوُب لذلَك الثَّوِب  ُمساوٍ  الُمعادلةُ الُمْعتَبَرةُ بالذْرعِ والَوْزِن والَكْيل. يقاُل : هذا الثْوبُ  الُمساَواةُ  وقاَل الرَّ لذلَك الّدِ

 لذلَك السَّواِد. ُمساوٍ  ؛ وقد يُْعتَبر بالَكْيفيَِّة نَْحو : هذا السَّوادُ 

 أَْنَكَرها أَبو عبيَدةَ ، وَحَكاها غيُرهُ. قَليلَةٌ  ، لُغَةٌ  ، كيَْرَضى يَْسَوى الو

 واهُ.ِدْرهماً يَسْ  َسَوى وفي الِمْصباح : وفي لُغٍَة قَِليلَةٍ 

اُء : ال  .يَْسَوى الثوُب وغيُره كذا ولم يُْعرف يُساِوي وفي التَّْهذيب : قاَل الفرَّ

، كما أنَّ نَْكراَء جاَءْت ناِدَرةً وال يقاُل لَذَكِرها أَْنكُر ، ويقولوَن نَِكَر وال يقولون  َسوى وال َسِويَ  ناِدَرةٌ ، وال يقاُل منه يَْسَوى وقاَل اللَّْيث :

 يَْنَكُر.

اء صحيٌح ، وال ليَس بعَربّيِ صحيحٍ ،  يُْسوى ليَس من َكالِم العََرِب بل ِمن َكالِم الُمولّدين ، وكذا ال يَْسوى قاَل األزهريُّ : قْلت : قوُل الفرَّ

ة. انتََهى  ؛ األخيَرةُ بضّمِ الياِء وهي كثيَرةٌ الَجْري على أَْلِسنَِة العامَّ

اُحه ، وقيَل : هي َصِحيحةٌ فَِصيحةٌ ، وهي لُغَةُ  يَْسوى وقال شْيُخنا : ال َح في الفَِصيح بإْنكاِرها ، ولكْن َحَكاها ُشرَّ أَْنَكرها الجماِهيُر وَصرَّ

ُف ، أَي لم يُْسَمع منها إالَّ فِْعٌل واحِ  كعََسى وتَباَرَك ، أَو  ٌد ماٍض الَحجاِزيِّين ، وإن ضعَّفَها اْبتِذالها ، قالوا : وهي ِمن األْفعال التي ال تَتَصرَّ

 ُمضارع كيَْسوى ويَْبقى في قَْوٍل.

ْيحانِة ، وهي في االْرتِشاِف وغيِره.  وأَْوَرَده الخفاجي في شفاِء الغَِليِل وفي الرَّ

بُ  َسيََّوْيه بنِ  بِن عبِد هللاِ  محمُد بُن علّيِ بِن محمدِ  أَبو أَحمدَ و ِمَع أَبا الشَّْيخِ األَْصبَهاني ، وعنه الحداُد وعبُد الَمْكفُوُف ، سَ  ، كعَْمَرَوْيه ، الُمَؤّدِ

اُم عن القبَّاب ، وعن سعيُد بُن محمٍد المعدانّي ، َسيََّوْيهِ  بنِ  بِن عبِد هللاِ  وعليُّ بُن أَحمَد بِن محمدِ  العزيِز النَّْخشيُّ ، ثانِ  الشحَّ ، واألَخيُر  ُمحّدِ

 بِن عبِد هللِا. ِمن قَرابَِة األَّول يَْجتَِمعاِن في محمدِ 

َم ِذْكُره ؛ ويكوُن بمْعنَى اْستََوىو  (2) (ُذو ِمرَّة  فَاْسَتوى) في ذاتِه ، ومنه قولُه تعالى : اْعتََدلَ  : قد يُْسنَُد إليه فاِعالِن فصاِعداً ؛ وهذا قد تقدَّ

 .(5) (فَاْسَتوى َعلى ُسوِقهِ ) ، و (4) (لَِتْستَ ُووا َعلى ظُُهورِهِ ) ، و (اْلُفْلكِ ) (3) (فَِإَذا اْستَ َوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى) و

 يأَْمِر. اْستََوىوفالٌن على َعَمالَتِه ،  اْستَوى وقولُهم :

ُجلُ  اْستََوى من ذلَك :و ُه َواْسَتوى)؛ فعلى هذا قولُه تعالى :  بَلََغ أَُشدَّهُ  إذا الرَّ  َعْطف تَْفِسير. َوىاْستَ  ، يكونُ  (6) (َوَلّما بَ َلَغ َأُشدَّ

َرْت اآليَةُ. أَْربَِعيَن َسنَةً  بَلَغَ  أَو  ؛ وبه فُّسِ

حاح : ُجل إذا اْنتََهى َشبابُهُ. اْستََوى وفي الّصِ  الرَّ

جال الذي بَلََغ الغايَةَ ِمن َشبَابِه وتََماِم َخْلِقه وعْقِله وذلَك بتماِم ثََماِن وعِ  الُمْستَِوي وفي التَّْهذيب : ثم يَْدُخل  (7)ْشِرين إلى تَماِم ثاَلثِيَن ِمن الّرِ

 في َحّدِ الُكهولَِة ، ويحتمُل َكْون بلوُغ األْربَِعين غايَةَ االْستِواِء وَكماِل العَْقِل.

ُجِل النَّهايَةَ  فالٌن وفالٌن ، إالَّ في َمْعنى اْستََوى بنَْفِسه حتى يُضمَّ إلى غيِرِه فيُقالُ  اْستََوى ٍء ِمن األَْشياءِ وال يقاُل في شي  فيُقاُل : (8)بلوغِ الرَّ

 ، ومثْلُه اْجتََمع. اْستََوى
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ا بالذَّاِت أَو بالتَّْدبيِر ؛ وعلى الثاني قْولُه ،  االْستِواءُ  إذا ُعّدِيو َوِهَي ) إِلَى السَّماءِ  (ُثَّ اْسَتوى):  عزوجلبإلى اْقتَِضى َمْعنى االْنتِهاِء إليه إمَّ
 .(9) (ُدخان  

__________________ 
 ( يف املفردات : الدرهم.1)
 .6( سورة النجم ا اآية 2)
 .28( سورة املؤمنون ا اآية 3)
 .13( سورة الزخرف ا اآية 4)
 .29( سورة الفتح ا اآية 5)
 .14( سورة القصص ا اآية 6)
 ( يف التهذيب : إىل أن تتم له ثالث وثالثون.7)
 ( يف التهذيب : الغاية.8)
 .11( سورة فصلت ا اآية 9)
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  أَي َصِعَد أَْمَره إليه ، قالَهُ أَبو إْسحاِق.؛ وهو تَْفسيُر ابِن عبَّاس ، ويَْعني بقَْوله ذلكَ  َصِعدَ  قاَل الجوهريُّ : أَي

 إليه ؛ قالَهُ أَبو إْسحق. االْستِواء إلى بَلَِد كذا ، َمْعناه قََصدَ  اْستََوى إليها ، كما تقوُل : فََرَغ األَميُر ِمن بَلَِد كذا ثم أَو قََصدَ  إليها ، أَو َعَمدَ 

 ؛ عن ثَْعلَب. او أَْقبََل عليها

اُء : ِمن َمعانِيوقاَل  ُثَّ )عليَّ وإليَّ يُشاتُِمنِي على ، َمْعنى أَْقبَل ، فهذا َمْعنى  اْستََوى أَْن يقوَل كاَن فالٌن ُمْقبالً على فالٍن ثم االْستِواءِ  الفرَّ
 .(اْسَتوى ِإىَل السَّماءِ 

ر به اآليَةَ ا أَو اْستَْولَى  لَمْذكوَرة.وَظَهَر ؛ نقلَهُ الجوهريُّ ولكنَّه لم يُفَّسِ

ي بعلى اْقتََضى َمْعنى االْستِيالِء كقْوِله ،  اغُب : وَمتَى ما ُعّدِ ؛ ومنه قَْول األَْخَطل  (1) (الرَّْْحُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتوى):  عزوجلقاَل الرَّ

 أَْنَشَده الجوهِريُّ :

رَا   ٌر عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــعـــــــــــِ َو  ِبشـــــــــــــــــــــــــح تــــــــــــَ ِد اســـــــــــــــــــــــــح  قـــــــــــَ

را      هـــــــــــــح َف وَدٍم مـــــــــــــُ يـــــــــــــح رِي ســـــــــــــــــــــــــــَ (2)مـــــــــــــن غـــــــــــــَ
 

  
اغُب : وقيَل َمْعناه ٍء إذ كاَن ، عزَّ وَجلَّ ، ليَس كاألَْجساِم الحالَِّة في َء أَْقَرب إليه ِمن شيٍء في النِّْسبَِة إليه ، فال شيكّل شي اْستََوى ثم قاَل الرَّ

 َمكاٍن ُدوَن مكاٍن.

 َطَرفاهُ في المسافَِة. ُمْستَوٍ  : أَي كِزّيِ  ، ِسيٌّ و، كغَنِّيِ ،  َسِويٌّ  َمكانٌ و

ً  : َجعَلَهُ  أَْسواهُ و َسّواهُ تَْسِويَةً و  .(َفَسّواُهنَّ َسْبَع َْساوات  ) ؛ ومنه قْولُه تعالى : َسِويّا

اغُب : عَِة. َسواء ِء َجْعلَهالشي تَْسِويَةُ  قاَل الرَّ ا في الّرْفعَِة أَو في الّضِ  إمَّ

إشاَرة  (4) (َونَ ْفس  َوما َسّواها)، أَي َجعََل َخْلقََك على ما اْقتََضِت الحْكَمةُ. وقْولُه تعالى :  (3) (الَِّذي َخَلَقَك َفَسّواكَ )وقوله تعالى : 

يَة للنَّْفس فنََسَب الِفْعل إليها ، و يُْنَسَب إلى الفاِعِل يصحُّ  (5)قد ذكَر في غيِر هذا المْوِضعِ أَنَّ الِفْعل كما يصح أن إلى القوى التي َجعَلَها ُمقَّوِ

يَْعني  (َونَ ْفس  َوما َسّواها): أَراَد  أَن يُْنَسَب إلى اآللَِة وَسائِر ما يَْفتَِقر الِفْعل إليه نَْحو َسْيٌف قاِطٌع قاَل : وهذا الَوْجه أَْولى ِمن قَْول َمْن قالَ 

  تعالى ، فإنَّ ما ال يُعَبَّر به عن هللِا تعالى إذ هو َمْوُضوع للِجْنس ولم يرد به َسْمع يَِصّح.هللا

ا قْولُه ،   .(7) (فَِإذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي)، فالِفْعل َمْنسوٌب إليه ؛ وكذا قَْولُه :  (6) (الَِّذي َخَلَق َفَسّوى):  عزوجلوأَمَّ

ن بناَءها وتَْزيِينَها الَمْذُكور في قْوِله  (8) (َرَفَع َْسَْكها َفَسّواها)الى : وقوله تع نْيا ِبزِيَنة  ):  عزوجل، يتََضمَّ ِإاّن زَي َّنَّا السَّماَء الدُّ
 .(9) (اْلَكواِكبِ 

، قيَل : نْجعَُل كفَّه كخّفِ الَجمِل ال أَصابَع لها ؛ وقيَل : بل نَْجعَل أَصابِعَه ُكلَّها  (10) (بَلى قاِدرِيَن َعلى َأْن ُنَسوَِّي بَنانَهُ )وقوله تعالى : 

والَهْيئِة ، ظاِهَرة إذ كاَن تَعاونَها على  (12)واِحٍد حتى ال يَْنتَِفع بها وذلك أَنَّ الحْكَمةَ في كْوِن األصابعِ ُمتَفاِوتَة في القدر  (11)على قدر 

 َن َكذِلَك.القَْبض أَن يكو

ى ، أَي (13) (ِبَذنِْبِهْم َفَسّواها)وقوله تعالى :   .(14) (خاِويَة  َعلى ُعُروِشها)بِالَدهم باألَْرِض ، نَْحو  َسوَّ

تْ وبه األرُض ،  اْستََوتْ و يَتْ و تََسوَّ  أَي ، ُكلُّه ، عليه ُسّوِ
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__________________ 
 .5( سورة طه ا اآية 1)
 والصحاح بدون نسبة.( اللسان 2)
 .29( سورة البقرة ا اآية 3)
 .7( سورة االنفطار ا اآية 4)
 .7( سورة الشم  ا اآية 5)
 ( زايدة عن املفردات.6)
 .2( سورة األعل  ا اآية 7)
 .29( سورة ا جر ا اآية 8)
 .28( سورة النازعات ا اآية 9)
 .6( سورة الصافات ا اآية 10)
 .4القيامة ا اآية ( سورة 11)
 والتصويب عن املفردات.« . القد.. قد»( ابألصر 12)
 .14( سورة الشم  ا اآية 13)
 .45( سورة ا ج ا اآية 14)
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 .(1) (َلْو ُتَسّوى ِِبُِم اْْلَْرضُ )ا ومنه قوله تعاىل :  َهَلَك فيها
 وفَسَّره ثَْعلَب فقاَل : َمْعناه يَصيُروَن كالتّراِب.

 بهم ؛ وقوُل الشاِعِر : تَْستَِوي ِريُّ : أَيوقال الجوه

ُدهح  َدٍد أَبـــــــــــــَ هـــــــــــــح م مـــــــــــــَ  طـــــــــــــاَ  عـــــــــــــلـــــــــــــ  َرســـــــــــــــــــــــــــح

ُدهح و     لــــــــــــــــَ و  بــــــــــــــــه بـــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ فــــــــــــــــا واســــــــــــــــــــــــــــــح  عــــــــــــــــَ

  
 جدياً. (2)فسََّره ثَْعلَب فقاَل : صاَر ُكلّه 

ُجل : أَُسَوىو ً  ، َصوابه : كاَن ُخلُقُهُ وُخلُُق ولِدهِ  َسواءً  كاَن ُخلُقُهُ وُخلُُق واِلِدهِ  الرَّ  .َسِويّا

اُء : إذا كاَن ُخلُق ولِدهِ  ً  وقال الفرَّ  وُخلُقُهُ أَْيضاً. َسويّا

 ونقلَهُ أَبو ُعبيٍد أَْيضاً ولكن في لَْفِظه اْضِطراٌب.

ْبُر ؛ قالَهُ أَبو َعْمرو. أَْحَدثَ  : إذا أَْسوىو  ِمن أُّمِ سويد ، وهي الدُّ

 ، وهو ِمن السَّْوأَةِ. َخِزىَ  : إذا أَْسوىو

 ؛ أَي أَْدَخَل َذَكَره ُكلَّه في الفَْرجِ. أَْوَعبَ  : إذا في الَمْرأَةِ  أَْسوىو

ما رأَْيُت »لمي : حديُث أَبي عبِد الرحمِن السُّ ومنه َء إذا تََرْكته وأَْغفَْلته ؛ الشي أَْسَوْيتُ  ، ِمن َحْرفاً من القرآِن : أَْسقََط وتََرَك وأَْغفَل أَْسَوىو

 ؛ «بَْرزخاً ثم رجَع إليه فقََرأَه ، ثم عاَد إلى الَمْوِضع الذي كاَن اْنتَهى إليه فأَْسَوى أََحداً أَْقَرأَ ِمن علّيِ ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، صلَّْينا َخْلفَه

 والبَْرَزُخ : الحاِجُز بيَن الشَّْيئَين.

 عبيٍد ، وأَنا أَُرى أنَّ أَْصَل هذا الَحْرف َمْهموٌز. وقاَل الجوهريُّ : هكذا َحَكاهُ أَبو

إذا أَْحَدَث ، وأَْصلُه ِمن السَّْوأَةِ ، وهي الدُّبُر ، فَتََرَك الَهْمز في الفَْعل  (3)* قُْلُت : وَذَكَر األزهريُّ ذلَك أَْيضاً فقاَل : أُراهُ ِمن قْوِلهم : أَْسوأ 

ْمي ، وذلَك إذا أَْسقََط وأَْغفََل. اإلْسواءُ  كَ انتََهى. وقاَل ابُن األثير : وَكذل  في الِحساِب وفي الرَّ

ين. وايةَ بالّسِ ين المْعجمِة بمْعنَى أَْسقََط ، ولكنَّ الّرِ  وقال الَهَرويُّ : يجوُز أَْشَوى ، بالّشِ

 ؛ كما في الُمْحَكم. : لَْيلَةُ أَْربََع َعَشَرةَ  السَّواءِ  لَْيلَةُ و

. يَْستِوي ؛ وفيها ثاَلَث َعَشَرةَ  لَْيلَةُ  أَو  القََمُر ، وهذا قَْوُل األْصمعّي ، نقلَهُ األزهريُّ والجوهريُّ

 واْعتِداٍل. اْستِواءٍ  ، كغَِنيٍَّة ، أَي على َسِويَّةٍ  على في هذا األَْمرِ  ُهمْ و

، أَي َذوي الحاَجِة والفَْقِر ، وَكذِلَك الذي يُجعُل على َظْهِر اإِلبِِل إالَّ أَنَّه  من َمراِكِب اإِلماِء والُمْحتاِجينَ  ةِ : شْبهُ البَْرَذع ، كغَنِيَّةٍ  السَِّويَّةُ و

ى الَحِويَّة.  كالَحْلقَِة ألْجِل السَّنام ، وتسمَّ

بّي :أَو ليٍف أَو نَْحِوِه ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ لعبِد هللاِ  أَو ِكساٌء َمْحُشوٌّ بثُمامٍ    بِن َعنَمة الضَّ

ُه  ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــ  ِويـ زَعح ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ـــــــــــــُ اَرَ  ال تـ رح محـــــــــــــِ  ازحجـــــــــــــُ

ُروُب     كــــــــــــح ريحِ مــــــــــــَ ُد الــــــــــــعــــــــــــَ يــــــــــــح ــــــــــــَ َرد  وقـ ــــــــــــُ (4)إذن يـ
 

  
 .َسوايَا والَجْمعُ 

 بن أَبي َسِويَّةَ  ُعبَْيُد بنُ  َسِويَّةَ  أَبوو ، حِديثُه في السُّحوِر ، َرَوى عنه عباَدةُ بِن نسي ؛ َصَحابيٌّ  األَْنصاِريُّ ، ويقاُل الجهنيُّ ، َسِويَّةَ  أَبوو

 ، قالَهُ ابنُ  135، كاَن فاِضالً َرَوى عنه حيَوةُ بُن ُشَرْيح وَعْمُرو بُن الحاِرِث وغيُرُهما ، قيَل : إنَّه تُوفي َسنَة  األَْنصاِريُّ َمْوالُهمْ  َسِويَّةَ 

 ماكوال :

وايات أَبو َسْوَدةَ وهو َوهٌم  ؛ وقاَل أَبو حاتِم بُن * قْلت : وهو ِمن ِرجال أَبي َداُود ، وَوقََع اْختِالٌف في ُكْنيَتِه وفي اْسِمه ، ففي بعِض الّرِ

 ، واْسُمه ُحَمْيد ، ويقاُل : هو الِمْصِريُّ الذي َرَوى عن عبِد الرحمِن بِن حجَرةَ ، وقيَل غيُر ذلَك. َسِويَّةَ  حبَّان : أَبو ُسَوْيد وَغِلَط َمْن قاَل أَبو
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 بن عبَدةَ الفُقَمّي ، عن أَبيِه ، عن قَْيِس بِن عاِصٍم ، وَحِفيده العاَلءُ  َسْهِل بِن َخليفَةَ  َسويَّةَ  عبُد الَمِلِك بُن أَبيو

__________________ 
 .42ة النساء ا اآية ( سور 1)
 .«حدابً »( يف اللسان : 2)
 ( يف التهذيب : أسو .3)
 .«فازجر»( اللسان والصحاح وبرواية : 4)
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ِلِك َحد َث أَيحضــاً ؛
َ
ر بِن عبِد امل ِوي ةَ  ومَح اُد بُن شــاِكِر بنِ  بُن الَفضــح وي  ا ََنفي   ســَ حيَح  ؛ أَبو  مٍد الور اُ  الَفســَ الر اوي صــَ

ِسه ا وكذا َرَو  عن َأيب عيَس  الزندي وعيَس  الَعسحقالين وغريِِهم ا ومم ن َرَو  عنه  خاري عنهالبُ  ا َأي عن الُبخارِي نـَفح
 ُ دِّثوَن. الص ِحيح أمحُد بُن  مٍد الَفَسقّي شيُخ ا اِكِم ابِن عبِد ِ  ومن َطرِيِقه نـَرحويه ؛

اُد بُن شاكِ   .311ٍر َسنَة قاَل الحافُِظ : ماَت َحمَّ

يُّ و  الْستِواِء أَْطرافِها وتَماثُِلها. ( 1)الَمفاَزةُ  ، بالكْسر : الّسِ

 ع. أَْيضاً :و

حاح : أَرٌض ِمن أَراِضي العََرِب.  وفي الّصِ

 وفي الُمْحكم : مْوِضٌع أَْملَس بالباِديَِة.

هي بيَن ِدياِر بَني عبِد هللِا بِن  مكَّةَ بيَن الشُّبَْيَكِة وَوْجَرةَ تأِْوي إليها اللُّصوُص ؛ وقيَل :وقاَل نَْصر في ُمْعجمِه : فاَلةٌ على جادةِ البَْصَرةِ إلى 

 أَبي بْكِر بِن ِكالٍب وُجَشم.

 وأَْنَشَد الجوهريُّ :

ه  عـــــــــــُ ـــــــــــَ رحتـ يِّ مـــــــــــَ ٌب ابلســـــــــــــــــــــــــِّ ه خـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــ   كـــــــــــبن

ُب     لـــــــــِ قـــــــــَ نــــــــــح الثـــــــــَا أَمحســـــــــــــــــــــــَ  وهـــــــــو مـــــــــُ (2)أَبـــــــــو ثـــــــــَ
 

  
 عن الِكسائي. ويُْكَسرُ  ، بالفتْح َسوائِهو ؛ بالكْسر ، رأِْسه ِسّيِ  َوقََع في يقاُل :و

 وقال ثَْعلَُب : هو الِقياُس.

 أَي ُحْكُمهُ ِمن الَخْيِر أَو في قَْدِر ما يَْغُمُر به َرأَْسه.

 َرأْسه ِمن النِّْعمِة. ( 3)يساوي ه ، أَي فيَماَرأْسِ  َسواءِ  وفي التَّْهذيب : في

 .ِسواءً و ُمساواةً  النِّْعَمةُ رأَْسه ساَوتِ  َرأَْسه أَي كثَُرْت عليه وَماَلَءتْهُ. وقالع ثَْعلب : ساَوتْ  وفي الُمْحَكم : قيَل : إنَّ النّْعَمةَ 

اُء هو في حاح : قاَل الفرَّ  ه إذا كان في النِّْعَمِة.رأْسِ  َسواءِ  رأِْسه وفي ِسّيِ  وفي الّصِ

. أَو في َعَدِد َشعَِرهِ   من الَخْيِر ؛ هكذا فَسَّره أَبو ُعبيٍد نقلَهُ الجوهريُّ

 ، كُسَميَّةَ : اْمرأَةٌ. السَُّويَّةُ و

 ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ لقيِس بِن الخطيِم : قََصْدُت قَْصَدهُ  : إذا َسواهُ  قََصْدتُ  ويقولوَن :

جي و  حــــــــــَ دح َة مــــــــــِ فــــــــــَ ــــــــــح َذيـ َو  حــــــــــُ ن  ســــــــــــــــــــــــِ رِفــــــــــَ  أَلصــــــــــــــــــــــــح

راِف     يِّ وفــــــــــــاِرِس اأَلجــــــــــــح ىت الــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــَ (4)لــــــــــــِ
 

  
اء. التَّْسِويَةِ  : فَْعلَةٌ من السَّايَةُ و  ؛ نقلَهُ األزهريُّ عن الفرَّ

 .السَِّويَّة (5)وَوقََع في نسخِ التَّهذيب : فَْعلَةٌ ِمن 

 ة بمكَّةَ. : سايَةُ و

 أَو : واٍد بيَن الَحَرَمْيِن.

 قاَل ابُن ِسيَده : هو واٍد َعِظيٌم به أَْكثَر من َسْبِعين نْهراً تَْجري ، تَْنزلُه بَنُو ُسلَْيم وُمَزْينَةُ.

 َج ُخزاَعةُ.وأَْيضاً : واِدي أََمَج ؛ وأَْصل أَمَ 
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اها سوءٍ  ( 6)َهيَّأَ لي َكِلَمةَ  : أَي سايَةً  َضَرَب لي قْولُهم :و اء. َسوَّ  عليَّ ليَْنحَدعني ؛ نقلَهُ الجوهريُّ عن الفرَّ

ّيِ غاَضْت بَُحْيرتُه لَْيلَة َمْولِد النبّيِ  : د ، م ساَوةُ و ، وقد نُِسَب إليه َخْلق كثيٌر ِمن  وسلمعليههللاصلىبَلٌَد َمْعروٌف بالعََجم بيَن ُهَمدان والرَّ

ثين.  المحّدِ

راطُ و ل هو الَمْعروُف ، وقد تقدََّم الَكالُم عليه عْنَد قْوِله : ، واألَوَّ  أَو على تَْلييِن السُّوَءى واإِلْبدالِ  السَّواءِ  ، كُهَدى ، فُْعلَى من السَُّوى الّصِ

 .ُسوىً  َمكانٌ 

ا يُْستدرُك عليه.  * وممَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : الَفالُة.1)
منســـــوابً له أيضـــــاً ا قا  والصـــــحاح بدون نســـــبة هبذه الرواية ا ونســـــبه يف اللســـــان لذي الرمة ا والتكملة  28( البيت لذي الرمة ا ديوانه ص 2)

 يعين أذا  الثور الذي وصفته بشبه انقجي يف سرعتها ا أم  ليم هذه صفته.« أذا  أم خاضب»الصاغاين : والرواية : 
 ويف موضض آخر ا قا  : أي هو مغمور يف النعمة.« ساو »( يف التهذيب 3)
برواية األصـــر ا ومل ينســـبه ا وحباشـــية نســـب  113/  3يف املقايي   والبيت« وفارس األحزاب»( الصـــحاح ا واللســـان بدون نســـبة ا وفيهما 4)

 لرجر من بين ا ارث بن اخلزرج ا أو إىل حسان بن  بت.
 ( كذا ا والذي يف التهذيب املطبوع : من التسوية.5)
 ( يف القاموس منونة ا وأضافها الشارح فسقرت التنوين.6)
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 ، أَي لَْيسوا ُمْستَويَن. (1) (لَْيُسوا َسواءً )الى : َجْمعاً ؛ ومنه قْولُه تع الّسواءُ  قد يكونُ 

 ، أَي بالعَْدِل. بالسَِّويَّةِ  ، كغَنِيٍَّة : العَْدُل ، يقاُل قسْمُت بينهما السَّويَّةُ و

 .َسواءٍ  ِمن هذا األْمِر : أَي على َسِويَّةٍ  وُهما على

 ِمن اْعِوجاجٍ. اْستََوىو

. اْستََوىو  على ظْهِر دابَّتِه اْستَقَرَّ

 .ُمْستوٍ  الَخْلِق : أَي َسويُّ  ورُجلٌ 

اغُب : راِط السَِّويِّ )يقاُل فيَما يُصاُن عن اإِلْفراِط والتَّْفريِط من حيُث القدِر والَكْيفيَّة ، ومنه  السَّويُّ  قاَل الرَّ َثالَث لَيال  ) ، و (2) (الصِّ
 .السالمعليه: هو ِجْبريل ،  (َبَشرًا َسِوايًّ ) أَْخالقُه وخلقُهُ عن اإِلْفراِط والتَّْفريِط ، و ْستََوتْ َسِويٌّ ا ، ورُجلٌ  (3) (َسِوايًّ 

 ، وهو الذي بَلََغ الغايَةَ ِمن خلقه وَعْقِله. ُمْستَوٍ  قاَل أَبو الَهْيثم : هو فَِعيٌل بمْعنَى ُمْفتَعل ، أَي

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. اْستِواءً  ي أََشدُّهاهذه األْمِكنَِة : أَ  أَْسوى وهذا الَمكانُ 

 .(4)أَْرُضهم : صاَرْت جدباً  اْستََوتْ و

 صاِلَحةٌ. َسِويَّةٌ  صاِلِحيَن ، أَي أَنَّ أَْوالَدنا وماِشيَتَنا ُمْسِوينَ  فيَقولوَن : ؟ويقاُل : كيَف أَْمَسْيتم

 : أََكَمةٌ أَيَّةً كانت. السََّواءُ و

ةُ.  وقيَل : الَحرَّ

ةِ  ر قْوُل أَبي ذَُؤْيٍب السابُِق أَْيضاً. ؟وقيَل : رأُْس الَحرَّ  وبه فُّسِ

 الماُء والَخَشبَةَ : أَي َمعَها. اْستََوى وقْولُهم :

ُجُل ِقْرنَ   .تَساَوى قيَل : َمْعناه ، «يَْوماه فهو َمْغبونٌ  َساَوى َمنْ »ِة الحديِث : في بعِض ِروايَ و. َساَواهُ  ه في ِعْلٍم أَو َشجاَعٍة قيَل :وإذا لَِحَق الرَّ

 أَْرِضَك. ِسَوى ليَأْتِيَنََّك ِمنِّي ما تَْكَرهُ ؛ يُريُد وأَنا بأَْرٍض  ِسواكَ  وقاَل ابُن بُُزْرج : يقاُل لَئِْن فَعَْلَت ذاَك وأَنا

ى تَْسِويَةً و  ابّي.، عن ابن األْعر اْستَوى : إذا سوَّ

ى تَْسويَةً و  : َغيَّر. سوَّ

 .ُسَويٌّ  الَمْمدودِ  الّسواءِ  وقاَل اللْيُث : تَْصغيرُ 

 : إذا بَِرَص. أَْسَوىو

 : إذا ُعوفَي بَْعَد ِعلٍَّة. أَْسَوىو

 ، كأَْوَسى ، َمْقلوٌب منه. اْستَوى : إذا أَْسَوىو

 عليَّ قْمَت أَو قعْدَت. َسَواءٌ  ُء اْعتََدَل. يقاُل :الشَّي اْستََوى : اْسٌم ِمن السَّواءُ و

 ، كُهدًى : ماٌء بالباِديَِة ؛ قاَل الراِجُز : ُسَوىو

 (5)فـَو َز من قُراِقر إىل ُسَو  
.  نقلَهُ الجوهِريُّ
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ين ؛ وقيَل : بكْسِرها : ماٌء لقُضاَعةَ بالسَّماَوةِ  َز ِمن الِعَراِق إلى الشاِم وقاَل نَْصر : بْفتحِ الّسِ قُْرَب الشاِم ، وعليه َمرَّ خاِلُد بُن الوليِد لما فَوَّ

 بَداللَِة رافِع الطَّائّي.

 وقَْصر : مْوِضٌع بنَْجٍد. (6): بفتْحٍ  َسَوىوقال : 

 اُء زائَِدةٌ.منها ، والتَّ  الُمْستَِوي أَي الَمْوِضع ، «تَْسوائِها فإذا أَنا بَهْضبٍَة في»في حديِث قُّسِ : و

ْمِل ، نقلَهُ ابُن األثيِر. ِسواءٌ  وأَْرضٌ   ، كِكتاٍب : تُرابُها كالرَّ

 أَي إذا تََرُكوا التَّنافَس في الفَضائِلِ  ، «َهلَُكوا تَساَوْوا ال يزاُل النَّاُس بَْخير ما تَفاَضلُوا فإذا: » (7)في الحديِث و

__________________ 
 .113ة ( سورة آ  عمران ا اآي1)
 .135( سورة طه ا اآية 2)
 .10( سورة مرمي ا اآية 3)
 ( يف اللسان : حدابً.4)
 ( الصحاح واللسان منسوابً خلالد بن الوليد ا وقبله يف اللسان.5)

 هلل دّر رافض أّ. اهتد 
 .«قا  الراجز»ويف معجم البلدان 

 ( يف ايقوت : بفتح أوله ويرو  ابلكسر ا والقصر.6)
 .«قوهلم»هذيب : ( يف الت7)
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ا م إل  ِر ألهن  وا ابلنـ قحِص ؛ وقيَر : هو خاصيف ابجلَهح رادُ  يَتســــاَووحنَ  وَرضــــُ
ُ
هنا الت حز َب  ابلت ســــاِوي إذا كانوا ُجه االً ؛ وقيَر : امل

َفرَِد كريف برأحِيه وَأن ال َ حتمُعوا عل  إماٍم واِحٍد.  والتفر َ  وَأنح يـَنـح
 في الشّرِ ولم يكْن فيهم ذُو َخْيٍر َهلَُكوا. اْستََوْوا وقاَل األزهريُّ : أَي إذا

 ؛ أَي َمَكانََك وبَدلَك. ِسَواكَ  وعْنِدي رُجلٌ 

 .مساوى وسموا

واءِ  وبعثُوا  واللِّواِء ، مْكُسوَرتَْين ، يأْتي في لوى. بالّسِ

. ُسُهّواً و ، بالفَتْح ، يَْسُهو َسْهواً  ، في األَْمِر ، كَدعا َسَهاو : [سهو]  ، كعُلُّوِ

 هكذا في الُمْحَكم إالَّ أَنه لم يُعَّده بِفي.

حاح :  كَرِضَي ، فاْنُظْره. َسِهيَ  الهاِء ؛ وبخّطِ أَبي زكريَّا في الحاِشيَِة : ، هكذا هو َمْضبوٌط بفَتْحِ  يَْسُهو ءعن الشَّي َسَها وفي الّصِ

 ؛ كذا في الُمْحَكم والتَّْهذيب ؛ واْقتََصَر الجوهريُّ على الغَْفلِة. نَِسيَه وَغفَل عنه وَذَهَب قَْلبُه إلى َغْيِره

 .(1)والغَْفلِة والنِّْسيان  السَّْهو وَصْريُح ِسياقِهم االتِّحاُد بينَ 

ةِ الحاِفَظِة يَتَنَبّه بأَْدنى تَْنبيه ، والنِّْسيان َزَوالُه عنها ُكلِّيّة ،  السَّْهوَ  ونَقََل شْيُخنا عن الشَّهاب في شْرح الّشفاء : أنَّ  ا هو في القوَّ َغْفلَةٌ يَسيَرةٌ عمَّ

 ى ، تَسامحا منهم ، انتََهى.ولذا َعدَّه األطبَّاُء ِمن األَْمراِض ُدونَه ، إالَّ أنَّهم يستعملونها بمعن

قُوا بينَ  َر تََذكَّر ،  السَّاِهي وفي الِمْصباح : وفرَّ  بِخالفِه. السَّاِهيووالنَّاِسي ، بأنَّ النَاِسي إذا ذُّكِ

 عنه : تََرَكهُ مع الِعْلم. َسَهاوِء تََرَكهُ عن َغْيِر ِعْلٍم ، في الشي َسَها وقال ابُن األَثِيِر :

أََحُدهما : ال يكوُن ِمن  ذهوُل الَمْعلوِم عن أن يَْخطَر بالبَاِل ؛ وقيَل : َخَطأٌ عن َغْفلٍة ، وهو َضْرباِن : السَّْهوُ  وقال الَمناِوي في التَّْوقيف :

كَمْن َشِرَب َخْمراً ثم َظَهَر منه ُمْنَكِر ِبال قَْصٍد ،  (3)منه موالدته  وموالدته كَمْجنوٍن َسبَّ إْنساناً ، الثاني : أَْن يكونَ  (2)اإِلْنساِن جراليه 

ل َعْفو والثاني ُمؤاَخذ به.  واألوَّ

 وقاَل في الغَْفلة إنَّها فَْقُد الّشعوِر بما َحقّه أن يَْشعَر به ؛ عن الحرالي.

 ِء.وقاَل أَبو البَقاء : هو الذّهوُل عن الشي

اغُب : سوٌء   يَْعتري من قلَِّة التََّحفِّظ والتّيَقُِظ ؛ وقيَل : ُمتابَعَةُ النَّْفِس على ما تَْشتَِهيه. (4)وقال الرَّ

ا عن َغْفلٍة أَو عن قَْصٍد حتى ينحذَف عن القَْلِب ، َذَكَره بعُض عُ  (5)وقاَل في النِّسيان  ا لضْعِف قَْلبِه وإمَّ لماِء : هو تَْرُك َضْبط ما اْستُوِدَع إمَّ

 وِل.األُصُ 

ة الذَّكاِء أَو بُْطالنُها.  وعْنَد األطبَّاء : نُقصاُن قُوَّ

ْيَن بَنُو ؛ ومنه الَمثَُل : َسْهوانُ و َساهٍ  فهو  .( 6)َسْهوانِ  إنَّ الُمَوصَّ

َي إالَّ َمْن كاَن غافِالً  ً  َمْعناهُ أَنَّك ال تَْحتاُج أن تَُوّصِ حاح. ساِهيا  ؛ كما في الّصِ

. : السُّكونُ  السَّْهوُ و  واللِّيُن ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 السَّْهُل. والَحوائجِ : من النَّاِس واألُمورِ  السَّْهوُ و

اللُ  السَّْهوُ و  السَّْهُل في الَحْلِق. ِمن الِمياِه : الزُّ
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 .السَّهاَوةِ  ُء بَيِّنُ الَجَمُل الَوِطي : السَّْهوُ و

 اللَّيِّنَةُ الَوِطيئَةُ ، ومنه قوُل الشاِعر : : النَّاقَةُ  السَّْهَوةُ و

ريـــــــــــــــدٌة  ينِّ فـــــــــــــــَ َد األرِض عـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح وُِّن بــــــــــــــــُ  هتـــــــــــــــَُ

شــــــــــــــــــــِي ابزُِ     
َ
وُة امل هــــــح يــــــِض ســــــــــــــــــــَ ــــــَبضــــــــــــــــــــِ نـــــــاُز ال (7)كــــــِ

 

  
__________________ 

 ( وهو رأي أكثر أئمة اللغة.1)
 ( يف املفردات : جوالبه وموّلداته.2)
 ( يف املفردات : مولداته.3)
 ... الغفلة : سهو يعرتي اإلنسان« : غفر»يف املفردات ( 4)
 ( املفردات مادة نسي.5)
 ( اللسان ونسبه لزر بن أوىف الفقيمي ا يصف إباًل ا وقبله :6)

هـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدان   مل يـــــــــــــــــثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــّ

 ال املـــــــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــانو    

  

بريوت. صادر. واللسان منسوابً لزهري ا وعجزه يف التهذيب لزهري ا ومل يرد يف ديوانه ط  296( البيت لزهري بن أيب سلم  ا شرح ديوانه ص 7)
 أيضاً.
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 السَّْهلة. القَْوُس الُمواتِيَةُ  : السَّْهَوةُ و

ْخَرة : السَّْهَوةُ و  ، طائيَّةٌ ، ال يسّموَن بَذلَك َغْير الصَّْخر ؛ كذا في الُمْحكم. الصَّ

ْخَرةُ يقوُم عليها السَّاقي.في َكالِم طيِّى السَّْهَوةُ  وفي التَّهِذيب :  ٍء : الصَّ

فَّةُ  : السَّْهَوةُ و  بيَن البَْيتَْين. الصَّ

فَِّة تكوُن بيَن أَْيِدي حاح : قاَل األَْصمعي : كالصُّ  البيوِت. وفي الّصِ

 تَْستَتُر بها ُسقاةُ اإِلبِِل. الُمْخَدُع بيَن بَْيتَْينِ  قيَل : هيو

 ، وما كاَن داِخلَه فُمْخَدٌع. َسْهَوةٌ  وقيَل : حائٌِط صغيٌر يُْبنى بيَن حائَِطْي البْيِت ، ويُْجعَل السْقُف على الجميعِ ، فما كان وَسط البيِت فهو

ّفِ والطَّاِق يُ   ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. ءُ وَضُع فيه الشَّيأَو ِشْبهُ الرَّ

غيَرةِ  ُمْنَحِدٌر في األرِض وَسْمُكه ُمْرتَِفٌع ِمن األرِض  أَو بَْيٌت صغيرٌ  يكوُن فيها الَمتاُع ؛ قاَل أَبو عبيٍد : َسِمْعته من غيِر  ِشْبهُ الِخزانَِة الصَّ

حاح واألساِس وال  ُمْحَكم.واِحٍد ِمن أَْهِل اليََمِن ، كما في الّصِ

؛ كذا في  ٌء ِمن األَْمتِعَةِ شي ؛ كذا في النُسخِ والصَّواُب عليها ؛ أَْربَعَةُ أَْعواٍد أَو ثاَلثَةٌ يُعاَرُض بعُضها على بعٍض ثم يُوَضُع عليه هي أَو

 الُمْحكم.

ةُ  ( 1)الُكْندوجُ   :السَّْهَوةُ  في التَّْهذيب :و ْوَشُن ، والُكوَّ ُربَّما أََحاَطْت  قُدَّاَم فِناِء البَْيتِ  تكونُ  والحَجلَةُ أَو ِشْبُهها وُستْرةٌ  ن ،بيَن الدَّاَريْ  ، والرَّ

 ، بالكْسِر ، ِمثْل َدْلو وِدالٍء. ِسهاءٌ  َجْمُع الُكّلِ : بالبَْيِت شْبهَ سوٍر.

 قُْرَب زويلَةَ السُّوداِن. د بالبَْربَرِ  : َسْهَوةُ و

 ببِالِد العََرِب. ع أَْيضاً :و

؛ نقلَهُ  ال تُْبلَُغ غايَتُه : أَي وال يُْنَهى يُْسَهى وماٌل ال بِدياِر العَرِب. ، كُسَمّيِ : مواِضعُ  ُسَهيٌّ وكنِْهيِ ويَُضمُّ ،  بالكْسِر ، ِسْهيٌ و َسْهوانُ و

ه : عليه ِمن الماِل ما ال  ى ؛ وِمثْلُه في المحكم.وال يُْنهَ  يُْسَهى الجوهريُّ عن أَبي َعْمرٍو ، ونَصَّ

 وال يُْنَهى ، أَي ال يُعَدُّ َكثْرةً. يُْسَهى وفي التَّْهذيب : يراُح على بَني فالٍن ِمن الماِل ما ال

 ال يُْحَزُر. يُْسَهى وقال ابُن األعرابّيِ : َمْعنى ال

يُّ ، ُسَهيَّة أَْرطاةُ بنو ه ُسَهيَّةو،  كُسَميّة : فاِرٌس شاِعرٌ  المّرِ  ، واْسُم أَبيِه زفُر ؛ نقلَهُ الحافُِظ. أُمُّ

ه هي  .(2)اْبنَةُ زابل بن مروان بِن زهيٍر ، وأَبُوه ُزفَُر بُن عبِد هللِا بِن صْخَرة  ُسَهيَّةُ  * قْلت : أمُّ

 .سهي قاَل ابُن ِسيَده : وال نْحملُه على الياِء لعََدمِ 

ّمة. ِبال واِحدٍ  األْلوان ؛ األساِهيُّ و؛ هكذا في النُّسخِ والصَّواُب  : األْلوانُ  األَْسهاءُ و  لها ، كما هو نَصُّ الُمْحَكم ، وأَْنَشَد لذي الرُّ

َة عــــــــــنــــــــــدهــــــــــا  رامــــــــــَ  إذا الــــــــــقــــــــــوُم قــــــــــالــــــــــوا : ال عــــــــــَ

ر مـــــــــا    ي  عـــــــــُ وا مـــــــــنـــــــــهـــــــــا َأســـــــــــــــــــــــاهـــــــــِ  فســـــــــــــــــــــــاُروا لـــــــــقـــــــــُ

  
ُ  َحَملَتِ و . َحبِلَْت على حْيٍض  : إذا َسْهواً  المْرأَة  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ والزمخشريُّ واألزهريُّ

ُجل : أَْسَهىو  في البَْيِت. السَّْهَوةَ  بَنَى الرَّ

يت لِليِن َسْيِرها. : فََرسٌ  السَّْهَواءُ و  ألبي األَْفوه األْوِدّي ُسّمِ

حاحِ ، ولكنَّ  ساَعةٌ من اللَّْيلِ  أَْيضاً :و ْين وَصْدٌر منه ؛ كذا في الّصِ ل. (3)ه َمْضبوٌط بكْسِر الّسِ  ، فهو حينَئٍِذ كالتِّْهواِء ، فتأَمَّ
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ْهواءَ ووقد َسبََق في تَها أنَّ النّهواَء  ين عن ابِن األْعرابي. وقد َمرَّ للمصنِِّف الضمَّ في السُّعواِء أَْيضاً وهو  الّسِ ْعواَء ُكلُّ ذلَك بكْسِر الّسِ والّسِ

ل.  َغْيُر َمْشهوٍر ، فتأَمَّ

__________________ 
 ( كذا ابألصر والقاموس واللسان ا ويف التهذيب : الَكنحُدوخ.1)
 ( يف التكملة : ضمرة.2)
 ( يف الصحاح املطبوع ا بفتح السا ا ضبرت حركات.3)
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حاح. في الِعْشَرةِ : تَْرُك االْستِْقصاءِ  الُمساهاةُ و  ؛ كما في الّصِ

اج :وفي الُمْحكم : ُحْسُن   الُمخالَقَِة ؛ وِمثْلُه في العَْين ؛ وأَْنَشَد للعجَّ

ساهاِة وإن عاَد  أََمّر 
ُ
 (1)حلحو امل

 .(2)وفي التَّْهذيب : ُحْسُن الِعْشَرةِ 

 أَْصحابَه : أَي يُخاِلقُهم ويُْحِسُن ِعْشرتَهم. يُساِهي وفي األساِس : الُمساَهلَةُ ؛ وهو

. َعْفواً بِال تَقاٍض  َرْهواً : أَي َسْهواً  اْفعَْلهُ و  وال ِلَزاٍز ؛ نقلَهُ األزهريُّ والزمخشريُّ

ّمِ َمْقصور : السُّهاو ْوِء يكوُن مع الَكْوَكِب األْوسطِ  ( 3)َخِفيُّ  ُكَوْيِكٌب صغيٌر ؛ ؛ وفي الُمْحكم : َكْوَكبٌ  ، بالضَّ  بَناِت نَْعٍش الصُّْغرى ( 4)من الضَّ

حاح : في بَناِت نَْعٍش   الُكْبرى ؛ والنَّاُس يَْمتَِحنوَن به أَْبصاَرهم. ؛ وفي الّصِ

 وفي الَمثَل :

 أُرِيها الس ها وتُرِيين الَقَمر
ى أَْيضاً أَْسلَم والسَُّهيَّا بالتَّْصغير.  قْلُت : ويسمَّ

الً فراِجْعه. «ق ود»ذُِكَر في و  ُمفَّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َرواٍه : أَي لَيِّنَةُ السَّْيِر. َسواهٍ  َراٍه ، وِجمالٌ  ساهٍ  بعيرٌ 

 : غافَلَهُ. َساهاهُ ُمساهاةً و

 وأَْيضاً : َسِخَر منه.

 في الصَّالةِ وَعْنها : أَي َغفََل. َسَهاو: ُضُروٌب ُمْختَِلفَةٌ ِمن َسْير اإِلبِل ، كاالساِهيج.  األَساِهيو

 : َسْهلَةٌ. َسْهَوةٌ  وفََرسٌ 

 ؛ كما في التَّْهذيب. َسْهوٌ  ؛ وقد جاَء في حديِث َسْلماَن وال يقاُل للبَْغلِ  تُساِهيهِ  : َسْهلَةُ السَّْيِر ال تُتِْعُب َراِكبَها كأَنَّها َسْهَوةٌ  وبَْغلَةٌ 

 فيها. (5): َسْهلَةٌ ال ُجُدوبَةَ  َسْهوةٌ  وأَْرضٌ 

 .إليه : نََظَر ساِكَن الطَّْرفِ  َسهاو

 ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ للشاِعِر ؛ قاَل الفندجاني : هو الحاِرُث بُن َعْوٍف أَُخو بَني حرام : ِسهاءٌ  : لَيِّنَةٌ ؛ والَجْمعُ  َسْهوٌ  وِريحٌ 

رٍو  مـــــــــــــح د عـــــــــــــَ قـــــــــــــح ِت الـــــــــــــّرايُح لـــــــــــــفـــــــــــــَ نـــــــــــــاَوحـــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

هــــــــــاَء و     ِه ســــــــــــــــــــــــِ كــــــــــِ لــــــــــَ هــــــــــح َر مــــــــــَ بــــــــــح ــــــــــَ (6)كــــــــــانــــــــــتح قـ
 

  
 أَي ساِكنَة لَيِّنة.

 : بيٌت على الماِء يَْستَِظلُّون به تَْنِصبُه األَْعراُب. السُّْهَوةُ و

 وال تُْنَهى ، أَي ال تُْذَكُر. تُْسَهى وقاَل األَْحمر : َذَهبَْت تِميُم فال

 .ِسيَِويُّ  ؛ والهاُء في الواِحِد ِعَوض ِمن الواِو ؛ والنِّْسبَةُ إليها ِسياتٌ  القَْوِس ، بالكْسِر ُمَخفَّفَةً : ما ُعِطَب من َطَرفَْيها ، ج ِسيَةُ  ي : [سيا]

حاح. ِسيَةَ  قاَل أَبو ُعبيَدةَ : كان ُرْؤبَةُ يَْهِمزُ   القَْوِس ، وسائُِر العََرِب ، ال يَْهُمزونَها ؛ كما في الّصِ
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 ، فيه تَْعِريٌض على الجوهرّيِ حيُث َذَكَر ال ِسيَّما هنا. ألنَّه واِويٌّ « س وي»ال ِسيَّما في و

ا يُْستدرُك عليه : َكاَلءٌ  . ِسيٌّ  وممَّ اغانيُّ  : أَي كثيُر ، نقلَهُ الصَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 «.حسن العشرة» ويف موضض آخر :عن الليث ا « حسن املخالقة»( كذا ا والذي فيه : 2)
 ( يف القاموس منونة ا وأضافها الشارح.3)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : يف.4)
 ( يف اللسان : ال حزونة.5)
 ( الصحاح واللسان بدون نسبة.6)
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 املعجمة مع الواو والياء فصل الشني
 : السَّْبُق. الشَّأَوُ و : [شأو]

 إذا َسبَْقتُهم ؛ قاَل اْمرؤ القَْيِس : َشأْواً  القْومَ  َشأَْوتُ  قال أَبو َزْيٍد :

ُتَك فاطحُلِب و   (1)قاَ  ِصحايب : َقدح َشَبوح
بِيلُ  الشَّأْوِ  قال األصمعيُّ : أَْصلُ و  من التُّراِب يُْخَرُج من البِئْر. الزَّ

حاح : ما أُْخِرَج ِمن تُراِب البِئِْر ؛  ؛ عن األْصمعي أَْيضاً. ةٍ ، كِمْسحا كالِمْشآةِ  وفي الّصِ

 الغايَةُ واألَمُد. : الشَّأْوُ و

 : أَي َطلَقاً أَو َطلَقَْين. َشأَْوْين أَو َشأْواً  يقاُل : َعَدا الفََرسُ 

 ؛ وأَْنَشَد اللَّْيث : َزماُم النَّاقَةِ  : الشَّأْوُ و

هــــــــــــا  وِّمــــــــــــُ قــــــــــــَ بحٌو يـــــــــــــُ  مــــــــــــا ِإنح يــــــــــــزاُ  هلــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــَ

دوُ      رحِ  جمـــــــــــَح ـــــــــــعـــــــــــِ وِط ال ّرٌب مـــــــــــثـــــــــــُر طـــــــــــُ (2)جمـــــــــــَُ
 

  
اخ : بَْعُرها أَْيضاً :و  ؛ ومنه قْوُل الشمَّ

ُه  و  لــــــــــــــَ بحوًا أبَرحٍض هــــــــــــــَ َرحــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــَ  إذا طــــــــــــــَ

ُج     لــــــــــــَ ــــــــــــح ِ أَفـ اح راِف الــــــــــــذِّراعــــــــــــَ ر ُض َأطــــــــــــح قــــــــــــَ (3)مــــــــــــُ
 

  
 يَِصُف َعْيراً وأَتانَه.

 َزبِيٌل من تُراِب البِئِْر فَشبَّه ما يُْلِقيه الِحماُر واألَتاُن ِمن َرْوثِِهما به ؛ كما في التَّْهذيب. الشَّأْوِ  قاَل األَصمعيُّ : أَْصلُ 

ْين أَْعلى. َشأْوُ  وفي الُمْحكم :  الناقَِة بَْعُرها ، والّسِ

 .َشأَْوْين أَو َشأْواً  البئَْر أَْخَرْجت منها َشأَْوتُ  ْحيانيُّ :. وَحَكى اللَّ َشأَْوتُها َشأْواً  وتَْنِقيتها ، وقد نَْزُع التُّراِب من البِئْرِ  : الشَّأْوُ و

 أَْيضاً ، كما تقدََّم قِريباً. َشأْوٌ  منها ذلَك التُّراُب الَمْنزوعُ و

 تَباَعَد. ، كتَشاَعى : إذا ما بَْينهما تَشاَءىو

قُوا تَشاَءىو ّمة. القْوُم : تَفَرَّ  ؛ قال ذو الرُّ

الىَف الــــــــــدِّيــــــــــ ــــــــــو  تــــــــــَ َد مــــــــــا أَب عــــــــــح ــــــــــَ  ن والــــــــــنــــــــــاَس بـ

ِر     ُض الـــِكســـــــــــــــــح طـــِ قـــَ ـــح نـ ُت الـــــــدِّيـــِن مـــُ يـــــــح ـــَ (4)َتشـــــــــــــــــــــاَءوحا وبـ
 

  
ر. : سابَقَهُ أَو َسبَقَه ( 5)شاءهو  ، هكذا في سائِِر نسخِ الِكتاِب ِزنَةَ َشاَعه وهو َغْيُر ُمحرَّ

حاح :  على القَْلِب أَي َسبَقَه ، قاَل : وقد َجَمعَها الشَّاِعُر ، وهو  َشاَءه أَْيضاً مثْل َشاءاهُ وعلى فاَعلَهُ أَي سابَقَهُ ،  َشاءاهُ ووالذي في الّصِ

 الحاِرُث بُن خاِلٍد الَمْخزومي في قْوله :

َرًة  قـــــــــــــح َك نــــــــــــــَ نـــــــــــــَ َبوح ر  ا ـــــــــــــدوُج ومـــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

عـــــــــــــاِن و     دح أَراَ  ُتشـــــــــــــــــــــــــــاُء ابأَلضـــــــــــــــــــــــــــح قـــــــــــــَ (6)لـــــــــــــَ
 

  
ِمثْل  َشآنِيواألَْمر مثُْل َشاَعنِي  َشاَءني ه وهو َمأْخوذٌ ِمن َكالِم أَبي ُعبيٍد وفيه خلف ، فإنَّ نَصَّ أَبي ُعبيٍد في الغَِريِب المصنِِّف :هذا نَصُّ 

 َشعَانِي إذا َحَزنََك ؛ وعليه بيُت الحاِرِث بِن خاِلٍد :

 َمر  ا دوُج وما َشَبوحَنكَ 
 الخ.
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، كَشاَعنِي : َحَزنَني ، وأَْنَشَد قْوَل الحاِرِث بِن خاِلٍد ، ثم قاَل : فجاَء  شاَءنِيواألَْمُر ، كَشعانِي ،  َشآنِي التَّْهذيب عن ابِن األَْعرابي :وفي 

 باللُّغَتَْين جِميعاً.

، والدَّليُل على أنَّه َمْقلوٌب منه أَنَّه ال َمْصدَر له ، أَْيضاً لم يقولوا  َشاَءنِي ُء : َسبَقَنِي ، وأَْيضاً َحَزنَني ، َمْقلوٌب ِمنالشَّي َشآنِي وفي الُمْحَكم :

 كما قالوا َشاَءنِي َشْوأً. َشأَى شأواً  :

__________________ 
 وصدره : 69( ديوانه ط بريوت ص 1)

 فطا  تنادينا وعقد عذاره
 ويف الصحاح :« فطا »بد  « فكان»ويف اللسان 

 يه اللجام فبذينفبلقيت يف ف
 ( اللسان والتكملة.2)
 والقافية جمرورة ا ويف اللسان والتكملة والتهذيب بضمها. 73( ديوانه ص 3)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 273( ديوانه ص 4)
 .«وشاءاه»( يف القاموس : 5)
 ( الصحاح هبذه الرواية ا ويف اللسان والتهذيب برواية :6)

 مر اخلمو  فما شبونك نقرة
 يف اللسان : ا مو .
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ِة مع ِسياِق الم ل نُُصوَص هؤالء األئِمَّ  صنِِّف والجوهري.وقاَل ابُن األْعرابي : ُهما لُغَتان ألنَّه لم يَُك نحِويّاً فيَْضبِط مثل هذا ؛ فتأمَّ

اخ : : اْستََمعَ  اْشتَأَىو  ؛ نقلَهُ الجوهري عن أَبي عبيٍد ومنه قول الشمَّ

جـــــــــــانٍ و  ِ هـــــــــــِ اح ر تـــــــــــَ مـــــــــــا  حـــــــــــُ هـــــــــــُ ـــــــــــَ نـ ـــــــــــح يـ ـــــــــــَ  لـــــــــــيـــــــــــ  بـ

هــــــــيــــــــرُ     ض َتســــــــــــــــــــــح مــــــــح َباي لــــــــلســــــــــــــــــــــ  تــــــــَ ا اشــــــــــــــــــــــح  إذا  ــــــــُ

  
 ؛ نقَلَهُ الجوهريُّ عن الُمفَضَّل. َسبَقَ  أَْيضاً :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 كَشعانِي. شآنِي ، َمقلوبٌ  يَشئُنيو يَُشوُءني ُء : َحَزنَنِي وشاقَنِي ،الشي شاَءنِي

 : الُمْختِلُف. الُمتَشائِيو

ين لُغَةٌ فيه. الشَّأْوِ  وإنَّه لَبَِعيدُ  ة ؛ عن اللَّْحياني ، والّسِ  : أَي الهمَّ

 َعاَل. : َشبا َشْبواً و : [شبو]

 َوْجُهه : أََضاَء بَْعَد تَغَيٍُّر. َشبَاو

ةُ تقوُل : قاَمْت على ِرْجلَْيها : َشبواً  الفََرسُ  َشبَتِ و  ديِد.بالتَّشْ  َشبَّتْ  ؛ والعامَّ

 ، كشبها. أَْوقََدها : َشبواً  النَّارَ  َشباو

اء ، وقاَل غيُرهُ : : العَْقربُ  الشَّباةُ و  ساَعةَ تُولَُد. ، عن الفرَّ

 ؛ كما في الُمْحكم. َعْقَرٌب َصْفراءُ  أَو هي

 الفََرُس العاِطيَةُ في الِعناِن. ؛ الشَّباةُ و

 ِرْجلَْيها.التي تقوُم على  أَْيضاً :و

 إِبَرةُ العَْقرِب. : الشَّباةُ و

 اْعتِدائَِك. َشباةَ  َهالَّ قَلَّْلتَ  ؛ ومنه قْوُل الحِريِري : ءٍ كّلِ شي َطَرفِ  َحدُّ  أَْيضاً :و

 دَّ عليه ذلَك.وهي ُمْعتلَّةٌ باالتِّفاِق ، واْستَْعملها شْيُخنا الَمْرحوم يوسُف بُن ساِلِم الحفني في َمْقصوَرتِه َمْهموزةً وقد رُ 

ً  ِمن النَّْعِل : جانِبَا أَْسلَتِها ، ج الشَّباةُ و  ، محّركةً. َشبَواتٌ و بالقَْصر ، َشبا

ُجل : أَْشبَىو  وأَْكَرَم. أَْعَطى الرَّ

 بمْعنَى أَْشفََق. أَْشبَلَ  : ِمثْلُ  أَْشبَىو

 ذِكيٌّ ؛ ومنه قوُل ابن هرمة : َكيِّسٌ  ( 1)ُوِلَد له ابنٌ   :أَْشبَىو

راَرٍة  رِّ ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــكــــــــــُ رحعــــــــــًا ب ــــــــــَ وا فـ ــــــــــُ ت ــــــــــَ بـ ــــــــــَ ُم نـ   (2)هــــــــــُ
هـــــــــــــا    هـــــــــــــا وأُُرومـــــــــــــُ رحعـــــــــــــُ ـــــــــــــَ َّب فـ رام فـــــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــــح  حـــــــــــــَ

  
 ، أَي ُوِلَد له َولٌَد ذِكيٌّ ؛ هكذا َرواهُ ابُن األعرابّيِ بِصيغَِة الَمْفعول. ُمْشبًى فهو

 ، وهو الِقياُس والَمْعلوُم. ُمْشبٍ  َرّده ثَْعلب وقاَل : إنّما هوو

 : يَِلُد الِكَراَم. ُمْشبٍ  وقال ابُن األعرابي : رُجلٌ 

 َدفَع. : أَْشبَى إْشباءً و
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ً  زْيدٌ  أَْشبَىو  ؛ عن ابن األَْعرابي ، ومنه قوُل الشاِعِر : أَْلقاهُ في بئٍْر أَو َمْكُروهٍ  : إذا فاُلنا

ـــــــــــــــاُه  ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــُيشـــــــــــــــــــــــــــــح رًا ل و طـــــــــــــــا عـــــــــــــــمـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ل  ِإعـــــــــــــــح

يــــــــــــــــاُه يف كــــــــــــــــرِّ ســــــــــــــــــــــــــــــُ     َدرح بــــــــــــــــِ (3)وٍء ويــــــــــــــــُ
 

  
هُ و: َرفَعَهُ  أَْشباهُ و  ِضدٌّ. ؛ نقلَهُ الجوهريُّ ؛ أَْكَرَمهُ وأََعزَّ

 وُغُضوَضةً. طاَل واْلتَفَّ نَْعَمةً  : إْشباءً  الشََّجرُ  أَْشبَىو

حاح :  الشََّجَرةُ : اْرتَفَعَْت. أَْشبَتِ  وفي الّصِ

. أَْشبَُهوهُ  أَي َزْيداً أَْوالُدهُ  أَْشبَىو  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 يمانِيَّة. : الطُّْحلُبُ  الشَّباو

فَِة ، فيه عيٌن لبَني َجْعفر ابن إبراهيم ِمن بَني َجْعفٍر الطيَّار. واٍد بالمدينَةِ  : َشبَاو  ، المشّرِ

 وقاَل نَْصر : هو َعْيٌن باألَثْيَل ِمن أْعراِض المدينَِة لبَني الطيَّار.

 العَْقرُب. ، َمْعرفَةٌ ال تجرى : َشْبوةُ و

__________________ 
 ( يف القاموس : َوَلٌد.1)
 ( يف اللسان : شرارة.2)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة بدون نسبة.3)
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 قاَل أَبو عبيٍد : غيُر ُمْجراةٍ.

 ومنه قوُل الشاِعِر :َوْهٌم ، والصَّواُب ال تَْدخلُها أْل ؛  وتَْدُخلُها أَلْ  فقوُل المصنِِّف :

ر   ئــــــــــــــِ زحبــــــــــــــَ َوٌة تـــــــــــــــَ بـــــــــــــــح تح شــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــَ عــــــــــــــَ  قــــــــــــــدح جــــــــــــــَ

ر      عـــــــِ قحشـــــــــــــــــــــَ ـــــــَ مـــــــًا وتـ هـــــــا  ـــــــح ـــــــَ ت و اســـــــــــــــــــــح ســـــــــــــــــــــُ ـــــــكح (1)ت
 

  
 .َشبَواتٌ  والَجْمعُ 

ذوال وهل ، ِمن ولِد بشيِر  بُن ثَْوبان بِن َعْبس بِن شحاَرةَ بِن غاِلِب بِن عبِد هللِا بِن عّكِ ، وهو واِلدُ  َشْبَوةُ  ِمن اليََمِن ، وهو أَبو قَبيلَةٍ  : َشْبَوةُ و

 بِن جابِِر بِن عراِب الصَّحابي وإْخَوتِِه.

 ، ومنه قْوُل بِْشٍر : ع بالباِديَةِ  : َشْبَوةُ و

وا  ـــــــــــــعـــــــــــــُ داَة رِي ـــــــــــــرُت غـــــــــــــَ ي ـــــــــــــِ ل َن اخلـــــــــــــَ عـــــــــــــَ  َأال  ـــــــــــــَ

وعُ     ي  هبـــــــــــــــا ُخضـــــــــــــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــِ
َ

 ِبشـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــَوَة واملـــــــــــــــ

  
ي ببَنِي ِحْصٌن باليََمنِ  أَْيضاً :و  .َشْبَوةَ  سّمِ

 من لَْحجٍ. ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب قِريٌب ؛ بيَن مأِْرَب وَحْضَرَمْوت قريبَةٌ أَو : د 

 وقاَل نَْصر : على الجاَدةِ ِمن َحْضَرَمْوَت إلى مكَّةَ.

 .«كاَن لَُهم فيها من ِمْلكٍ بما  َشْبَوةَ  أَنَّه َكتََب ألَْقوالِ »حديُث وائِِل بِن ُحْجر : ومنه وقاَل ابُن األثير : نَاِحيَةٌ ِمن َحْضَرَمْوَت ، 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : جِريئةُ كثيَرةُ الَحَرَكِة فاِحَشةٌ. َشْبَوةٌ  جاِريَةٌ 

 : المْرأَةُ الُمْشفقَةُ على أَْوالِدها. الَمْشبِيَةُ و

 إذا أَتَى بغاُلٍم كَشبَا الحديِد. أَْشبَى وقاَل اليزيدي :

 ْعنًى.، كُمْكَرٍم ِزنَةً ومَ  الُمْشبَىو

 : األََذى. الشَّْبوُ و

 : مدينَةُ خربةٌ بأََوال ، قالَهُ نَْصر. الشَّباو

اغاني ، الشَّاتاةُ و، كِكساٍء ،  الشَّتاءُ و : [شتو]  أََحُد أَْرباعِ األَْزِمنَِة. ، وهذه عن الصَّ

يت : السَّنَةُ عْنَدُهم اْسٌم الثْنَي َعَشَر َشْهراً ، ثم  ّكِ ِل السَّنَِة أَّولقاَل ابُن الّسِ وها ِنْصفَْين : فبََدوا بأَوَّ تاء قَسمُّ ْيُف أُْنثَى ؛ ثم  الّشِ ألنَّه َذَكٌر والصَّ

تاءَ  َجعَلُوا بيُع آِخره ، فَصارَ  فالشَّتَويُّ  نِْصفَْين : الّشِ له والرَّ يْ  الشَّتَويُّ  أَوَّ بيُع ثاَلثَة أَْشُهٍر ، وَجعَلوا الصَّ َف ثاَلثَة والقَْيظ ثاَلثَة أَْشُهر ، والرَّ

 ثاَلثَة.

اء ، وهو كَكْلبٍة وِكالٍب ؛ َشتَْوةٍ  األُْولى َجْمعُ  ِد ، وابُن فاِرَس عن الَخِليِل. ونقلَهُ بعُضهم عن الفرَّ ؛  أَو ُهما بَِمْعنًى ؛ نقلَهُ الجوهريُّ عن المبّرِ

اء ،، كعُِتّيِ ، وأَْصلُه أَْشتوى وهو في  ُشتِيٌّ  ج كما هو في الُمْحكم ، ْين وتَْشديِد الياِء عن الفرَّ ، وعليه اْقتََصَر  أَْشتِيَةٌ و التّْكملِة بكْسِر الّشِ

.  الجوهريُّ

تاءِ  إلى والنِّْسبَةُ  ، َشتا يَْشتُو ، والِفْعلُ  الَمشاتِي ، والَجْمعُ  الَمْشتاةُ و الَمْشتا الَمْوِضعُ و ، بالفتْحِ على غيِر قياٍس ، ويجوُز َكْونهم  َشتِْويٌّ  : الّشِ

تاءِ  وَرفَُضوا النََّسَب إلى الشَّتَْوةِ  نََسبوا إلى  ؛ كما في الُمْحكم. الّشِ

كُ و حاح. يُحّرِ  ِمثُْل َخْرفّيِ وَخَرفّيِ ؛ كما في الّصِ

كةً : َمَطُره الشَّتَِويُّ و، كغَنِّيِ ،  الشَّتِيُّ و  ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ للنَّمِر بِن تَْولب يَِصُف َرْوَضة : ، محرَّ
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ٍة  جِي  بــــــــــــــِدميــــــــــــــَ َرهــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــــ  تح وابكــــــــــــــَ َزبــــــــــــــَ  عــــــــــــــَ

بـــــــــــارِهـــــــــــا وَ     ؤهـــــــــــا إىل َأصـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــَ فـــــــــــاَء متـــــــــــَح (2)طـــــــــــح
 

  
ُجل َشتَاو اِن  َشتَْونَا ، ومنه ِشتاءً  أَقاَم به  :يَْشتُو بالبَلَدِ  الرَّ مَّ  .كَشتَّى تَْشتِيَةً  ؛ (3)الصَّ

ْيِف. الشَّتاءِ  من تََشتَّى ى أَبو زْيٍد :َحكَ و  ، كتََصيََّف من الصَّ

اَن فقد أَصاَب الَمْرعى. تََشتَّىويقاُل : َمن قاَظ الشََّرَف وتََربََّع الَحْزَن  مَّ  الصَّ

__________________ 
 .243/  3والثاين يف املقايي  « تكسو الها»( اللسان والتهذيب والصحاح وفيها : 1)
وانظر ختر ه فيه. واملثبت كرواية « .. . وطفاء ميلؤها.. وابكرها الســـــــــمي»برواية :  348شـــــــــعراء إســـــــــالميون ا شـــــــــعر النمر بن تولب ص ( 2)

 الصحاح واللسان والتهذيب.
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : ابلصمان.3)
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ان إذا أَقاَم بها في َشتَا وقيَل : مَّ تاءِ  الصَّ  .الشَّتاءِ  ، وتََشتَّاها إذا َرَعاها في الّشِ

تاءِ  أَْجَدبُوا في : يَْشتُون القَْومُ  َشتاو ةً ، ومنه قوُل الشاعِر : الّشِ  خاصَّ

هــــــــــا  ُة كــــــــــالــــــــــِح فــــــــــاهــــــــــَ وٍز والســــــــــــــــــــــــ  ــــــــــُن كــــــــــُ ىن  اب  متــــــــــََ

طــــــــَح     نــــــــح ــــــــَ يــــــــا (1)لــــــــيـ يــــــــالــــــــِ وحاَن لــــــــَ ــــــــَ تـ  فــــــــيــــــــنــــــــا إنح شــــــــــــــــــــــَ

  
 أَي كانوا في أَْزمٍة وَمجاَعٍة وقِلَِّة لَبٍَن. ، «ُمْشتُون والناُس ُمْرِملُونَ »حديُث أُّمِ َمْعبد : ومنه ؛  كأَْشتَْوا

وايَةُ الَمْشهوَرةُ : ُمْسنِتُون.  قاَل ابُن األثيِر : والّرِ

تاءُ و  يَقَُع ِمن السَّماِء. : بََردٌ  الّشِ

 َكذِلَك. شاتِيَةٌ  وَغداةٌ  ، كصائٍِف ، شاتٍ  ومُ يو

. : َدَخلُوا فيه أَْشتَْواو  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 هنا َمْنصوب على المْصدِر ال على الظَّْرف. ِشتاءً و، وكذا اْستَأَْجَره ،  ِشتاءً و ُمشاتاةً  عاَملَهُ و

 الَمْوِضُع الَخِشُن. بالفتْح َمْقصوراً : الشَّتاو

. َصْدُر الواِدي وأَْيضاً :  ؛ نقلَهُ األزهريُّ

تاءُ و ، وإنَّما خّص به دوَن الصَّْيف ألنَّ الناَس يَْلَزُمون فيه البيوَت وال يَْخرُجوَن لالْنتِجاعِ ؛ ومنه قوُل الُحَطْيئة  بالكْسر والمّدِ : القَْحطُ  ، الّشِ

: 

تــــــــــــــــــاُء ِبــــــــــــــــــاِر قــــــــــــــــــوحٍم  َزَ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  إذا نـــــــــــــــــــَ

َب جـــــــــــارَ     نـــــــــــ  تـــــــــــاُء   ـــــــــــََ ُم الشـــــــــــــــــــــــــِّ هـــــــــــِ تـــــــــــِ يـــــــــــح ـــــــــــَ (2)بـ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

تاُء َشتْواً   .َشتا الّشِ

 على فَِعيٍل. َشتِيٌّ و، بالفتْحِ وبالتَّْحريِك ،  َشتِْويٌّ  ِمن اإِلبِِل ، بالتَّخِفيِف : الُمْربُع ؛ والفَِصيلُ  الُمْشتِيو

 : أَي يَْكِفيني لِشتائِي ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ : يَُشتِّيني ءُ وهذا الشي

جيِّ  تِّ فــــــــــــــــهــــــــــــــــذا بــــــــــــــــَ ُك ذا بــــــــــــــــَ نح يــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ

جي      ٌف ُمشــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِّ ٌة ُمصــــــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــِّ قــــــــــــــــَ (3)مــــــــــــــــُ
 

  
 : قَْريَةٌ بِمْصر. الّشتا وسوقُ 

تاءُ  ، كَرِضَي : أَصابَهُ  َشتِيَ و  ؛ عن ابِن القطَّاع. الّشِ

تاءُ  : الَمْشتاةُ و  .الّشِ

تاءَ  وَمْن َجعَلَ   .شتاِويٌّ و ِشتائِيٌّ  ُمْفرداً قاَل في النَّسب إليه الّشِ

 ، ُمَصغّراً : بَلٌَد بالَمْغرِب. شتيوةو

 أَْهملهُ الجوهريُّ والجماَعةُ. : الشَّثاو : [شثو]

اغاني ؛ هكذا َوَرَد في  لُغَتانِ  ُهما بل الشَّتا ، بالتَّاِء الفَْوقيِة ، َصْدُر الواِدي ، وليَس بتَْصحيفِ  وهو َر بَصْدِر الواِدي ؛ ونقلَهُ الصَّ ِشْعٍر وفُّسِ

 أَْيضاً هكذا.

 َحَزنَهُ. : َشجاهُ يَْشجوهُ َشْجواً و : [شجو]

. الشَّْجوُ و  : الَهمُّ والُحْزُن ؛ نقلَهُ الجوهريُّ
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بَهُ  َشجاهُ َشْجواً  قال الِكسائي :و  ِضدٌّ. َرِب ؛، أَي في الُحْزِن والطَّ  فيهما كأَْشجاهُ  وَهيََّجهُ ، َطرَّ

ةً فيناقض قَْوله أَّوالً أنَّ الطََّرَب خفَّةٌ ِمن فََرحٍ أَو ُحْزٍن.  قال شْيُخنا فيه أَْن الطََّرَب هو الفََرُح خاصَّ

 بينهم : َشَجَر. َشجاو

ً  حتى قََهَرهُ وَغلَبَهُ  قِْرنُه : أَْشجاهُ و  .َشِجَي َشجا

 أَْوقَعَهُ في ُحْزٍن. : أَْشجاهُ و

ه ؛ ومنه قوُل الشاِعِر :وفي  حاح : أََغصَّ  الّصِ

جـــــــــــــــــــــــانح  رَبٌ فـــــــــــــــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  إيّنِ َألين خـــــــــــــــــــــــَ

انح     فــــــــــــ  ــــــــــــَن عــــــــــــَ وا اب ــــــــــــُ ل ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ واَة قـ ــــــــــــغــــــــــــُ (4)َأن  ال
 

  
. : الحاَجةُ  الشَّْجوُ و  ؛ نقَلَهُ األَزهريُّ

__________________ 
 ( يف اللسان : لينكح.1)
جار  بدار قوم. ..» واملثبت كرواية التكملة ا ويف اللســــــــان والتهذيب .«.. . دار بيتهم.. بدار قوم. ..» برواية : 57( ديوانه ط بريوت ص 2)

 «بينهم
 ( الصحاح ا واللسان وبعده :3)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة واألساس وزيد فيها :4)

 خليفة   بغري برهان
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 يكوُن في اإِلْنساِن وفي الدَّابَِّة ، قاَل الشَّاعُر : ونحوهما اْعتََرَض في الَحْلِق من َعْظٍم  ، َمْقصوراً : الشَّجاو

ِه و  قـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح جـــــــــــــــا يف حـــــــــــــــَ رَاين كـــــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــــَ

زَعح     ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــح نـ ــــــــــــــُ ه مــــــــــــــا يـ َرجــــــــــــــُ رًا خمــــــــــــــَح (1)َعســــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ً  ، ( 2)به ، َكِرضيَ  َشِجيَ  وقد  بالعَْظِم ؛ قاَل الشاِعُر : َشِجيتَ  ويقاُل : عليك بالَكْظِم ولو .َشجا

رَ  ــــــــــح ت ــــــــــقــــــــــَ ُروا ال كــــــــــِ ــــــــــح ن ــــــــــُ ــــــــــنــــــــــا ال تـ ــــــــــي ب   وقــــــــــد ســــــــــــــــــــــــُ

يــــــــنــــــــا     جــــــــِ ٌم وقــــــــد شــــــــــــــــــــــَ ظــــــــح كــــــــم عــــــــَ قــــــــِ لــــــــح (3)يف حــــــــَ
 

  
 قاَل الجوهريُّ : أَراَد في ُحلُوقُِكم ، فلهذا قاَل َشِجين.

ٌ  َشجٍ  َرُجلٌ و  ، على فَِعلٍَة. َشِجيَةٌ  : أَي َحزيٌن ؛ واْمرأَة

 ، والِخِلي : الفارُغ ، كما قالَهُ أَبو َزْيٍد. الَمْشغولُ  ، بتَْخفيِف الياِء : الشَِّجي من الَخِلي. للشَِّجي ويقاُل : ويلٌ 

بعظم يغصُّ به َحْلقُه أَو بهم فلم يَِجد َمْخرجاً منه ، أَو بقَْرِن فلم يُقاِوْمه ؛ هكذا َرواهُ غيُر واِحٍد ِمن  َشِجيَ  وهذا الَمْشغُوُل يحتمُل أَْن يكونَ 

ِة بالتَّْخفيفِ   .األَئمَّ

ُل أَْعَرُف.  وحَكى صاِحُب العَْين تَْشديَد الياِء ؛ واألَوَّ

مخشريُّ : وُرِوي ُمَشدَّداً بمْعنَى الَمْشُجْو ، وُعِزي لألْصمعي َرِحَمه هللا تعالى.  وقال الزَّ

ُد : ياُء الَخِلّي ُمَشدََّدة ، وياءُ  حاح : قاَل المبّرِ ْعرِ شَ  قدو ُمَخفَّفَة ؛ قاَل : الشَِّجي وفي الّصِ  ؛ وأَْنَشَد : دََّد ياؤهُ في الّشِ

يـــــــــنـــــــــا  ـــــــــِّ ي جـــــــــِ ـــــــــِر الشـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــي وَن عـــــــــن ل ـــــــــ  ي لـــــــــِ  انَم اخلـــــــــَ

يــنـــــــا     بــِّ حــِ
ُ
و  شـــــــــــــــــــــبِن املــ الِة ســــــــــــــــِ بحُن الســــــــــــــــ  (4)شـــــــــــــــــــــَ

 

  
 ، بالتَّْشديِد ال َغْير ، انتََهى. َشِجيٌّ و َمْشُجوٌّ  الُحْزُن فهو َشجاهُ  ِمن الشَِّجيَّ  فإن جعَْلت

ل :  وِمثْلُه قوُل الُمتَنَّحِ

 (5)ما إن صوُت انئَحٍة َشِجي  و 
ُغه وهو أن يجعَل  (6)بالقَْصر ، فإن تَجاَمَل  الشََّجى وقاَل األزهريُّ : الَكالُم الُمْستوي الفَِصيحُ  إنساٌن وَمدَّهُ فلَهُ َمخارُج من جَهِة العربيَّة تَُسّوِ

 .َشِجيٌّ و َمْشُجوٌّ  ، فهو َشجاهُ يَْشُجوه َشْجواً  ، الَمْشُجوِّ  بمْعنَى

. مخشريُّ َح به الجوهريُّ وأَشاَر له الزَّ  * قْلت : وهذا هو الذي صرَّ

اً ما يمدُّون فَِعالً بياٍء فيقولوَن : فالٌن قَِمٌن لكذا وقَِميٌن وَسِمٌج وَسِميٌج ، وكٍر وكِريٌّ للنائِم ؛ والثالث : : والَوْجهُ الثانِي أنَّهم كثير (7)ثم قاَل 

 أنَّهم يُواُزون اللَّْفظ باللَّْفِظ إذا اْزَدوجا ، كياِء الغََدايا والعََشايا ، وإنَّما َجْمع َغَداةٍ َغَدواٌت ، انتََهى.

. ( 8)َصْعبَهُ  : أَي شْجواءُ  َمفاَزةٌ و  الَمْسِلِك ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

الطَّويُل  هو َمَع ِضَخم الِعظاِم ؛ أَو هو الُمْفِرُط الطُّولِ  الطَّويُل ِجّداً ؛ أَو ؛ واْقتََصَر الجوهريُّ على القَْصر ؛ ويَُمدُّ  ، َمْقصوراً  الشََّجْوَجىو

ْجلَْينِ  .ِمثْل الَخَجْوَجى ؛ نقلَهُ الجوهر الّرِ  يُّ

 قاَل شْيُخنا : وِذْكُره هنا في الُمْعتل بِناء على أنَّ َوْزنه فعَْوَعل ال فَعَْولى كما َسيَأْتي في قطو.

ْجلِ   ؛ كما في الُمْحكم. أَو الطَّويُل الظَّْهِر القَصيُر الّرِ

__________________ 
 لسويد بن أيب كاهر اليشكري. 40ا والبيت يف املفضلية « ويراين»( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا ويف األساس منسوابً لسويد ا برواية 1)
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إن شجا واوي  ( قوله : شجي كرضي ا ما املانض من جعله ايئياً ا كما فعر يف شح  اآيت قريباً؟ ولعر هذا هو وجه القو  السعد يف املطو  :2)
 والثاين : شحيا. فليحرر ا ا ه )هامش القاموس(.وايئي ا وإن كان قد يفر  با شج  وشح  ابملصدر ا فاألو  : شج  ا 

 ( اللسان منسوابً للمسبب بن زيد مناة ا والثاين يف الصحاح واألساس بدون نسبة.3)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.4)
 يف شعر صخر الغي من قصيدة يرثي تليداً برواية : 293/  1( البيت لي  للمتنخر ا وهو يف شرح أشعار اهلذليا 5)
ــــــــــــــــــر و  ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــحــــــــــــــــــة ب  مــــــــــــــــــا إن صـــــــــــــــــــــــــــــــوت انئ

 بســــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــلـــــــــــــــــر ال تـــــــــــــــــنـــــــــــــــــام مـــــــــــــــــض اهلـــــــــــــــــجـــــــــــــــــود   

  

 .«الشجية»وصدره يف اللسان ومعجم البلدان « انئحة شجي  »قا  السكري : ويرو  

 .«حتامر»( عن التهذيب وابألصر 6)
 ( يعين األزهري ا والعبارة يف التهذيب.7)
 ( يف القاموس مرفوعة منونة ا وأضافها الشارح فقرت التنوين.8)
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ْجلَْيِن القَصيُر الظَّْهر.  وَعَكسه األزهري فقاَل : الطَّويُل الّرِ

ْخُم. : الشََّجْوَجىو  الفََرُس الضَّ

 العَْقعَُق ؛ وهي بهاٍء. أَْيضاً :و

يُح الدَّائمةُ الُهبوِب ، : الشََّجْوَجىو  ؛ كلُّ ذلَك في الُمْحكم. كالشََّجْوجاةِ  الّرِ

ً  ، الغِريُم عنه ، كَرِضيَ  َشِجيَ و  ؛ نقلَهُ األزهري. أَْشَجْيتُه ؛ وقد َذَهبَ  : أَي يَْشجى َشَجا

ا : واِديانِ  َشْجوةُ و َشَجاو  فإنَّه بنَْجٍد بِئٌْر َعْذبَةٌ بعيَدةُ القَْعِر ؛ قاَل طهماُن بُن َعْمرٍو الِكالبي : َشَجا ؛ أَمَّ

ــــــــــن  ــــــــــد األحــــــــــزاب أميــــــــــن مــــــــــن شــــــــــــــــــــــــجــــــــــا و   ل

 إىل الــــــــــــثــــــــــــعــــــــــــر إال  أألم الــــــــــــنــــــــــــاس عــــــــــــامــــــــــــره   

  
اج ، وَضبََطه ابُن األَثيِر بتَْخفيِف الياِء في ح الشَِّجيّ  ؛ األَخيُر قَِريٌب ِمن واِدي الشقوِق. وقد جاَء ِذْكرُ  كغَنِّيِ وَغنِيٍَّة : َمْوِضعانِ و ديِث الحجَّ

 وقاَل : إنَّه َمْنِزٌل على طريِق مكَّةَ.

 على ثالِث َمَراِحل من البَْصَرِة. الشَِّجيُّ  وقاَل نَْصر :

اغاني بالتْخفيِف.  وَضبََطه الصَّ

عليه ، فقال لها : وهللِا ما لَِك ُمألَةُ الُحْسِن وال َعموُده وال بُْرنُُسه  فتَشاَجتْ  في التْهذيِب : قاَل األْصمعي : َجْمَش فَتًى ِمن العََرِب َحَضِريَّةو

ُض ِجْلٌف جاٍف لِمثِْلي. ، قالت : تََمنَّعَْت وتحاَزنَتْ  ، بالتْخِفيِف ، بمْعنَى تَشاَجتْ  قاَل : ؟فما هذا االْمتِناعُ   واَحَزناه حيَن يَتَعرَّ

 فالنَةُ على َزْوِجها : تَحاَزنَْت عليه. تَشاَجتْ  وفي األساس :

 في نََسِب الجْعِفيِّين. : ابُن َسْعِد العشيَرةِ  الشَّاِجيو

 جاِهليُّ من ولِده توبةُ بُن زْرَعةَ ابِن نمِر بِن شاِجي َشِهَد فَتَْح ِمْصر. ابُن النَِّمِر الَحْضَرميُّ و

 .120بيعَةَ بِن نمِر بِن شاِجي قاِضي ِمْصر َرَوى عنه اللْيُث ماَت َسنَة وتوبةُ بُن نمِر بِن حرمِل بِن تَْغلب بِن ر

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أَْغَضبَهُ ، عن الِكسائي. أَْشجاهُ 

 العَْظَم : اْعتََرَض في َحْلِقه. أَْشجاهُ و

ا غِريٌم ، أَو َرُجٌل سالٌك فأَْعَطْيتَه ما أَرْ  أَْشَجْيتُ و  ضاهُ فذَهَب.فالناً عنِّي : إمَّ

 : هيََّج أْحزانَه وَشْوقَه. شْجواً  الِغناءُ  َشَجاهُ و

 .َشْجَوه وبََكى فالنٌ 

 .َشْجَوها الَحماَمةُ  (1)وَدَعِت 

 : ُمْحزٌن. َشاجٍ  وأْمرٌ 

 بفتْح الجيِم كما فُتَِحْت ِميُم نَِمٍر ، فاْنقَلَبَت الياُء أَِلفاً ثم قلَْبتَها واواً. َشَجِويٌّ  : شجٍ  والنِّْسبةُ إلى

 فَتََح فاهُ. : يَْشُحو َشْحواً  فالنٌ  َشحاو : [شحو]

حاحِ :  كأْشَحى. : فَتََحهُ ، شْحواً  فاهُ  َشحا وفي الّصِ

حاحِ. اْنفَتَحَ  : يَْشُحو فُوهُ  َشحاو  ، يتعدَّى وال يتعدَّى ؛ كما في الّصِ

 فُوهُ ، عن ابِن األعرابي. أَْشَحى وال يقاُل :



18898 

 

. الشَّْحَوةِ  يقاُل : فََرٌس بَِعيدُ  : الَخْطَوةُ. الشَّْحَوةُ و  : أَي بعيُد الَخْطوةِ ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

ىو  ٍء.ه التَّوسُّع في كّلِ شي؛ قالَهُ أبو سعيٍد ؛ وأَْصلُ  عليه : بََسَط ِلسانَه فيه تََشحَّ

حاح. فاتِحاٌت أَْفواَهها : أَي َشواِحي َخْيلٌ  جاَءتْ و  ؛ كما في الّصِ

 ، أَي فَواِغُر. َشواِحي وفي األساِس : جاَءِت الَخْيلُ 

 ٍء.الواِسُع من كّلِ شي ، َمْقصور : الشَّحاو

 بالباِديَِة. ماءٌ  : َشحاو

اُء : ،  َشحا وال تُْجِريها ، تقوُل : هذه َشَحْوتُ و َشَحْيتُ  ِض العََرِب ، يُْكتَُب بالياِء ، وإن ِشئَْت باأللِف ألنَّه يقالُ : ماَءةٌ لبع َشحا قاَل الفرَّ

 فاْعلَم.

ْين والجيِم : اْسُم بِئٍْر ، وقد تقدََّم.  وقال ابُن األعرابّيِ : َسجا ، بالّسِ

__________________ 
 ( يف األساس : وبكت.1)
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أِْس. : البئُْر الواِسعَةُ  الشَّْحواءُ و  الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ عن الِكسائي ؛ قاَل : والَمْصَدُر واِحٌد. يَْشُحوه : لُغَةٌ في يَْشحاهُ َشْحواً  فَاهُ  َشحا

ىو ىو،  تَْشِحيةً  فَاهُ  َشحَّ  فُوهُ. أَْشَحى فُوهُ أَْيضاً يتعدَّى وال يتعدَّى ، وال يقالُ  َشحَّ

ً  وجاَءنا  : أَي في غيِر حاَجٍة. شاِحيا

 : أَي َخَطا َخْطواً. َشحا َشْحواً و

ً  وجاَءنا ار : ومنه : أَي خاِطياً ؛  شاِحيا ُجل السريعُ  َشْحواً  فيها لتَْشُحَونَّ »حديُث علّيِ ، وَذَكَر فِتْنةً ، قاَل لعمَّ يُريُد أَنَّك  ، «ال يُْدِرُكَك الرَّ

 .تَْسعَى فيها وتَتَقدَّمُ 

 فيه إذا أَْمعََن وتوسَّع. َشحا ويقاُل أَْيضاً :

 : واِسعَةُ الَخْطِو. َشْحواءُ  وناقَةٌ 

ر بأنَّه الواِسُع الَخْطِو ؛ قالَهُ ابُن األثيِر. ، «الشَّحاءُ  كان للنبّيِ َصلَى هللا عليه وسلّم ، فََرٌس يقاُل له»في الحديِث : و  هكذا ُرِوَي بالمّدِ وفُّسِ

 اللََّجاُم فََم الدابَِّة. َشَحاو

 الِحماُر فَاهُ للنَِّهيِق. َشحاو

 ، كالشَّواِحي ؛ كذا في الُمْحكم. شاِحياتٍ  وأَْقبَلَِت الخْيلُ 

ةُ ، ولم أََر له ِذْكراً في اللّغِة فليُْنَظر. الشَّواِحيو  : هذه الَخَشباُت الِعظاُم كاألَساِطين ، هكذا اْستَْعمله العامَّ

 : أَي الَجْوِف. الشَّْحوةِ  ومن المجاِز : إناٌء واِسعُ 

 في مقَاِصِده. الشَّْحوةِ  ورُجٌل بِعيدُ 

ً  َكَرِضَي ، فََمهُ ، َشِحيَ  ي : [شحي] .أَْهم : َشْحيا  لهُ الجوهريُّ

 ، أَي فَتََحهُ ، والواُو أَْعرُف. َشحا َشْحواً  لُغَةٌ في وقاَل ابُن ِسيَده :

ً  فالنٌ  َشَحى والذي في التكملِة :  ، عن اللْيِث. يَْشحو َشْحواً  ، أَي َكَسعَى ، لُغَةٌ في يَْشَحى َشْحيا

 فقوُل المصنِِّف : كَرِضَي ، فيه نََظٌر.

 : أَْهملهُ الجوهرّي. لعَصا، كا الشَّخاو : [شخو]

 في األرِض ال تنبُت شيئاً ؛ كذا في التْكملَِة. السَّْبَخةُ  وقال ابُن األعرابي : هي

حاح. َساقَها : يَْشُدوها َشْدواً  اإِلبِلَ  َشَداو : [شدو]  ؛ كما في الّصِ

ْعَر : َغنَّى به أَو تََرنَّم َشَداو  ِغناًء. َشَدا ؛ وكذا الّشِ

 : الُمغَنِّي ِمن ذلَك. الشَّاِديو

حاح : كالِغناِء. بالِغناءِ  يَُمدُّ صْوتَه به أَْنَشَد بَْيتاً أَو بَْيتَْينِ  : َشدا يَْشُدوو  ؛ وفي الّصِ

 والِغناِء كأنَّه َساقَهُ وَجَمعَهُ. أََخَذ َطَرفاً ِمن األَدبِ  : َشَدا َشْدواً و

. شادٍ  ونَحا نَْحَوه ، فه : أَي َشَدا َشْدَوهُ و  في الُكّلِ

ُجلُ  َشداو ً  الرُّ  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. َشبََّههُ إيَّاهُ  : إذا فالناً فالنا
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ةِ وَطَرفُها الشََّداو  ؛ لُغَةٌ في الذَّاِل المْعجمِة. : بَِقيَّةُ القُوَّ

تِه إالَّ   ، أَي َطَرف وبَِقيَّة. َشًدا يقاُل : لم يَْبَق من قوَّ

 ، لُغَةٌ في الذَّاِل المْعجمِة أَْيضاً ؛ قال الشاعُر : ءٍ يَحدُّ كّلِ ش أَْيضاً :و

 (1)فلو كاَن يف لَيحل  َشًدا منح ُخُصومٍة 
اُء بالداِل المْهملَِة ، وأَْنَشَده غيُرهُ بالمْعجمِة.  أَْنَشَده الفرَّ

 يُْكتَُب باأللِف. الشَّدا وقال ابُن األعرابّيِ :

. أَْيضاً :و  الَحرُّ

 ؛ لُغَةٌ في الذاِل المْعجمِة. الَجَربُ  أَْيضاً :و

 : صاَر ناِخماً ُمجيداً. أَْشِدىو

 : القِليُل من كّلِ كثيٍر. الشَّْدوُ و

 ونَّص الُمْحكم : كلُّ قليٍل ِمن كثيٍر.

__________________ 
 ( اللسان والتكملة بدون نسبة ا وعجزه يف اللسان.1)

 للويت أعنا  املطي املالواي
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ً  َشَدا اُل :يق  : إذا أَْحَسَن منه َضْرباً. َشْدواً  ِمن الِعْلم والِغناِء وغيِرِهما شيئا

 ، بل َجبٌَل باليََمِن ؛ ومنه قوُل الشاِعِر : ع ؛ َمْضبوٌط في النُّسخِ بالفتْحِ ، والصَّواُب بالتَّْحريِك ؛ َشْدوانُ و

رحبــــــــــًة  َزم شــــــــــــــــــــــــَ َت لــــــــــنــــــــــا مــــــــــن مــــــــــاِء َزمــــــــــح يــــــــــح لــــــــــَ ــــــــــَ  فـ

رَب َدَة     َدواِن مــــــــــــــــُ تح عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــــَ (1)ابتــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل نَْصر : ويقاُل ُهما َجباَلِن بتهاَمةَ أَْحمراِن.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ُء القَِليُل.: الشي الشََّدا

 ٍء ؛ والَمْعنياِن ُمتَقاِرباِن.وأَْيضاً : البَِقيَّةُ ِمن كّلِ شي

 : أَن يُْحسن اإِلْنساُن من أَْمٍر شيئاً. الشَّْدوُ و

 منه بَْعَض الَمْعرفِة : إذا لم تَْعِرْفه َمْعِرفةً جيِّدةً ؛ قاَل األْخطل : َشَدْوتُ و

ــــــــــٍة  رِف عــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ  مــــــــــَ ينِّ ب ُدوَن مــــــــــِ ن  َيشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــهــــــــــُ  ف

ودُ و     ٌر وال جــــــــــــــُ ِر ال خبــــــــــــــُح ن  ابلــــــــــــــَوصــــــــــــــــــــــــــــح  هــــــــــــــُ

  
 ْينَه بعد ِكبَرِه فأَْنَكْرَن َمْعِرفَتَه.يْذُكر نِساًء َعِهْدنَه شابّاً َحَسناً ثم رأَ 

 ، كقُضاةٍ. الشُّداةُ  : الشاِدي وَجْمعُ 

 : قَبيلَةٌ من العَرِب. شاِدي وبَنُو

 نَْفُسه ؛ عن ابِن األعرابي. : الِمْسكُ  الشَّْذوُ و : [شذو]

 ؛ وأَْنَشَد : وظاِهُر المصنِِّف أَنَّه بالفتْحِ ، ورأَْيته َمْضبوطاً في نسخِ الُمْحكم بالْكسرِ 

جي  بــــــــــَ حــــــــــح َر عــــــــــلــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــُ  إن  لــــــــــَك الــــــــــَفضــــــــــــــــــــــــح

كـــــــــاو     ُب الـــــــــر امـــــــــِ حـــــــــِ َتصـــــــــــــــــــــــح ُك قـــــــــد َيســـــــــــــــــــــــح ســـــــــــــــــــــــح
َ
 امل

  

ه  نــــــــــــــِ ُو مــــــــــــــن لــــــــــــــوح ذح  حــــــــــــــىت يــــــــــــــظــــــــــــــر  الشــــــــــــــــــــــــــــ 

كــــــــــــا     نــــــــــــواًن بــــــــــــه حــــــــــــالــــــــــــِ وَد َمضــــــــــــــــــــــــــح (2)َأســــــــــــــــــــــــــح
 

  
 ؛ كما في التَّهذيِب. أَو ِريُحه

اغاني عن األَْصمعي وأَْنَشَد البَْيتيِن وُهما   لخلِف بِن خليفَةَ األَْقَطعِ.ونقلَهُ الصَّ

 أَو لَْونُه.

 ينبُُت بالسَّراةِ وله صمٌغ. َشَجٌر للَمساويكِ  ، َمْقصوراً : الشََّذاو

 ؛ عن ابِن ِسيَده. الَجَربُ  أَْيضاً :و

. الِمْلحُ  أَْيضاً :و  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

َذاةُ  وفي الُمْحكم :  .َشذاً  : الِقْطعَةُ من الِمْلح ، َجْمعُها الشَّ

ائحِة. أَْيضاً :و ةُ َذكاِء الرَّ  قُوَّ

يِّبة. يح ؛ كما في التَّْهذيِب ، زاَد في الُمْحَكم الطَّ اء : شدَّةُ َذكاِء الّرِ  ونَصُّ الفرَّ

حاح : حدَّةُ َذكاِء الرائحِة.  وفي الّصِ

ا َشذاةٌ  ؛ الواِحَدةُ  َضْرٌب من السُّفُنِ  : الشََّذاو  جي في أَماِليه.؛ عن اللَّْيث ؛ ونقلَهُ الزجَّ
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 قال األزهري : ولكنَّه ليَس بعربّيِ َصِحيحٍ.

بازِب ، الواِحَدةُ  الشَّذاَواتُ  وفي الِمْصباح :  .َشذاَوةٌ  ُسفٌُن ِصغاٌر كالزَّ

حاحِ. َشذاةٌ  ، ويَقَُع على البَعيِر ، الواِحَدةُ  ذُباُب الَكْلبِ  ؛ الشَّذاو  ؛ َكذا في الّصِ

 ، وهو ذُباٌب أَْزرُق َعِظيُم يَقَُع على الدَّواب فيُُؤِذيها. أَو عامٌّ 

. يقاُل : آَذْيُت  األَذى : الشَّذاو حاح. أََشَذْيتُ ووالشَّرُّ  ، كما في الّصِ

 الكاتُِب ، َكتََب عنه عبُد الغنّيِ ابُن سعيٍد. الُمْقِرئُ  الشَّذاِئيُّ  بِن َمْنصورٍ  أحمُد بُن نَْصرِ  : أَبو بْكرٍ  ة بالبَْصَرةِ ، منها : الشَّذاو

 ، كتََب عنه أَبو سْعٍد الماليني. الكاتِبُ  الشَّذائِيُّ  أَبو الطيِِّب محمُد بُن أَحمدَ و

__________________ 
 بدون نسبة.« شدوان»( اللسان ا وعجزه يف معجم البلدان 1)
 لتهذيب :( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا وصدر الثاين يف ا2)

 حىت يصري الشذو من لونه
 والبيتان يف التكملة منسوبا خللف بن خليفة األقطض.« مضنوابً »وابألصر 
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 الذي يَتََطيَُّب بِه وأَْنَشَد الجوهريُّ البِن اإِلْطنابة : ِكَسُر العُودِ  : الشَّذاو

ا  ـــــــــــاهبـــــــــــِ ي ـــــــــــِ تح اند  مبـــــــــــا يف ث  إذا مـــــــــــا َمشـــــــــــــــــــــــــَ

    
ُ

َدد  املـــــــــــــ نـــــــــــــح
َ

ذا واملـــــــــــــ رّيُ ذكـــــــــــــي  الشـــــــــــــــــــــــــــ  (1)طـــــــــــــَ
 

  
ةِ  ، الشَّذاةُ و  ؛ وأَْنشد الجوهريُّ للراجِز : َشذاً و َشَذواتٌ  والشدَّةِ ، َجْمعُه بهاٍء : بَِقيَّةُ القوَّ

ي  ســـــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــَ ذًا مـــــــــــن نـ َم ُردِّي د شـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــاطـــــــــــِ

ِ  و     بــــــــــح ِر مــــــــــثــــــــــُر الــــــــــلــــــــــ  رمُي اأَلمــــــــــح (2)مــــــــــا صــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ُجلُ  الشََّذاةُ و ه ، وفي بعِض النُّسخِ الشي ( 3)ُء الخلقِ السَّّيِ  : الرَّ  ُء الَخلَُق ، وهو َغلٌَط.الَحديُد الَمزاجِ الذي يَُؤِذي بشّرِ

 آَذى. : إذا َشَذاً  يَْشذُو َشذاو

 .الشَّْذوُ  ، وهو تََطيََّب بالِمْسكِ  أَْيضاً :و

اهُ وأَْقصاهُ  : إْشذاءً  عنه أَْشَذاهُ و  ه.، أَي أَْبعََده عن نَحَّ

 َعِلَم به فأَْفَهَمهُ. : إذا َشْذواً  بالَخبَرِ  َشذا من المجاِز :و

 بالَخبَِر ، وَضبََطه بالتَّْشديِد. َشذَّى ونَصُّ التْكملَِة :

ينِ والدُّنيا  صالحُ  الَمِلُك الناِصرُ  السُّْلطانُ  بِن يَْعقوب بِن َمْروان شاِذي يوُسُف بُن أَيُّوَب بنَ و ه ، وأَوالُده وأَْحفاُده الّدِ وأَقاِربُهُ  ، قدََّس هللا سرَّ

ين بنَْفسه فإنَّه ُوِلَد بتِْكِريت َسنَة  َحدَّثُوا ا السُّْلطان صالُح الّدِ ، وَسِمَع بِمْصر ِمن اإِلمام أَبي الَحَسِن علّيِ بِن إِبراهيم بِن المسلم  532؛ وأَمَّ

ابوني ، وباإِلْسَكْندريَّة ِمن أَبي طاِهَر الّسلَفي وأَبي األَْنصاِري الَمْعروف بابِن بْنِت أَبي سَ  ي النّحوي ، وأَبي الفَتْح الصَّ َمة ابن بّرِ ْعد ، والعالَّ

بُوِري وأبي معيل النَّْيساالطاِهِر بِن َعْوف ، وبِدَمْشق ِمن أَبي عبِد هللِا محمِد بِن علّيِ بِن صَدقَةَ وشيخِ الشيوخِ أَبي القاِسِم عبِد الرحيم بِن إسْ 

َع منه الحافُِظ أَبو الَمواِهِب المعاِلي القطب َمْسعود بِن محموِد النَّْيسابُوري واألمير أَبي الُمظفَّر أُساَمة بِن ُمْنقٍَذ الِكناني ، وَحدََّث بالقدِس َسمِ 

َمْشقيَّان ، والفَقِ  يهان أَبو محمٍد عبُد اللَِّطيف بُن أَبي النَّجيب السَّهروردي وأبو الُحَسْيُن بُن صعرى وأَبو محمٍد القاسُم بُن علّيِ بن َعَساِكر الّدِ

 بِدَمْشق. 589الَمحاِسِن يوسُف بُن رافِع بِن شدَّاٍد وغيُرُهم ، تُوفي َسنَة 

ْين نُوَراْنشاه ابُن أَيُّوب َسِمَع ابَن يَْحيَى وإْخَوتُه : سيُف اإِلْسالم َطْغتَِكين بُن أَيُّوب َسِمَع من أَبي طاِهٍر السَّلَفي باإِلْسَكْندريَّة ، وَشْمُس الدِّ 

 الثَّقَفي وخرجت له َمْشيخةٌ ، َحدَّث عنه الدمياطي.

ا أَْوالُده : فاألَْفضل عليٌّ ، والعَزيُر ُعثْمان َسِمعا ِمن السَّلفي مع والِدِهما ، والُمفَّضُل ُموَسى َسِمَع ِمن ابن  ي ، والمشّمُر خضر َسِمَع وأَمَّ بَّرِ

واألَْشرُف محمٌد َسِمَع بِمْصَر وحدََّث ، واألعزُّ يْعقوب َحدََّث بالَحَرَمْين ، والجواُد أَيُّوُب َرَوْت بْنتُه نََسب خاتون عن إبراهيم بِن خِليٍل ، 

اهُر َداُود َرَوى البَرزاليُّ عن اْبنِه أَ  ْرسالن ، والمْحسُن أَحمُد عن ابِن طبرزد الغيالنيات على ابِن طبرزد ومعه اْبناه أَبو بْكٍر ومحموٌد ؛ والزَّ

ا بوِري ونصَرةُ الدِّ  ْين إبراهيُم فقد َذَكَرهما ، وَحْنبُل المكبِّر َحدََّث عنه المْنذري وأَْوالُده محمُد وعليٌّ وفاِطَمةُ َرَوْوا عن ابِن طبرزد ، وأَمَّ

ْين يوُسفَ   .المصنُِّف في َمْوِضِعهما ؛ فهؤالء أَوالُد َصالح الّدِ

ه ِشيرُكوه : فالُمؤيُِّد يوسُف بنُ  ا أَوالُد عّمِ بِن َداُوَد َسِمَع على الحجار والفَْخر بن النجاري ومعه أُْخته َشَرف خاتون وبْنتها ملكة ،  شاِذي وأَمَّ

ه عيَسى بُن محمِد بِن إبراهيم وموَسى بُن ُعَمَر بِن موَسى.  وابُن َعّمِ

ا أَوالُد أَخيه شهنشاه بن أَ  يُّوب فمنهم : الملُك الحافُِظ محمُد بُن َشَهْنشاه بن بَْهرام َشاه َرَوى عن الزبيدي وعنه الحافُِظ الذهبيُّ ، ومن وأَمَّ

 ولِده : محمُد بُن محمِد بن أَبي بْكٍر َسِمَع ابَن الِعَماد بِن كثيٍر وعنه ابُن موَسى الحافُِظ وَرفِيقه اآلبي.

ا أَوالُد أَِخيه العَاِدل أَ   بي بْكٍر : فالمعزُّ يَْعقوب َروىوأَمَّ

__________________ 
والتهذيب بدون  258/  3( اللســــان والصــــحاح منســــوابً فيهما البن االطنابة ا قا  ابن بري : ويقا  البيت للعجري الســــلود ا ويف املقايي  1)

البيت البن االطنابة ا وأَنشــــده ثعلب يف أماليه للعجيز الســــلود أو نســــبة. ويف التكملة نقاًل عن اجلوهري البن االطنابة ا قا  الصــــاغاين : ولي  
 للعدير بن الفرخ ا ولي  للعجري.
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 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.2)
 واملثبت ابألصر كرواية التكملة.« ُء اخلََل ُ والشي»( يف القاموس : 3)



18905 

 

َرُف موَس  عن ابِن طربزد وست  الش ام مؤ  َرُة خرجت هلا مثانيات.عنه الدمياطي ا واأَلشح  نسة خاتون امدِّثَُة املَعمِّ
يتها : وفي أَْوالِده وأَخفاِده كثَْرةٌ َسِمَع غاِلبُهم وَحدََّث ، وقد أَلَّْفُت في بياِن أَْنسابِهم وَمْسموعاتِهم وَمْرِويَّاتهم ِرس الَةً في َحْجم كراََّسْين َسمَّ

ياَدةَ فليُراِجْعها. «تَْرِويح القُلُوب بِذْكِر بَني أَيُّوب»  ، فمن أََراَد الّزِ

ثٌ  شاِذي محمُد بنُ و  نزَل الشَّاش وَرَوى عن محمِد بِن سالٍم ، وعنه سعيُد بُن عصَمةَ الشَّاِشي. : بُخاِريٌّ ُمحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ٍء : َحدُّه.كّلِ شي َشذا

 : الِحدَّةُ. الشََّذاةُ و

 ُجِل ِشدَّتُه وَجْرأَتُه.الرَّ  َشذاةُ  وقال اللَّْيث :

 ، نقلَهُ الجوهريُّ عن الَخليِل. َشذاهُ  ويقاُل للجائِعِ إذا اْشتَدَّ ُجوُعه : َضِرمَ 

ُجل : آَذى. أَْشذىو  الرَّ

 : الِمْسُك ؛ عن ابن جنِّي. الشَّذاو

ه. َشذاةَ  ويقاُل : إنِّي ألَْخَشى  فالٍن ، أَي شرَّ

حاح ، المدُّ لُغَةُ الِحجاِز ، والقَْصُر لُغَةُ نْجٍد وهو األَْشَهُر. ِشراءً و َشراهُ يَْشِريِه ِشراً  ي : [شري]  ، بالقَْصر والمّدِ ، كما في الّصِ

شيَد سأَل اليَِزيدي والِكسائي عن قَْصرِ  راءِ  في الِمْصباح : يُْحَكى أَنَّ الرَّ ه ، فقاَل الكسائي : َمْقصوٌر ال الّشِ َغْير ؛ وقاَل اليَزيِدي : يَُمدُّ  وَمّدِ

ةِ عاَم ِهدائِها وال باألََمِة عاَم ِشرائِها»ِمن أَْين لَك ؛ فقاَل اليَِزيدي : من الَمثَِل السَّائِِر :  ويُْقَصُر ، فقاَل له الِكسائي : ؛  (1)« ال يُْغتَرُّ بالحرَّ

ا ؛ فقاَل اليَِزيدي : ما ظنْنُت أَنَّ أََحداً يَْفتِري بيَن يََدْي أَميِر الُمؤمنين مثَْل هذا ، انتَهى. قال فقاَل الِكسائي : ما َظنَْنت أَنَّ أَحداً يَْجَهل مثَْل هذ

 الْزِدواِجه َمَع ما قَْبله فيُْحتاُج لشاِهٍد غيره. الِشراء الَمناِوي : ولقائٍِل أَْن يقوَل : إنَّما ُمدَّ 

ل. ِشراءً و َشاَراهُ ُمشاَراةً  وَن َمْصدر* قْلت : للَمّدِ َوْجهٌ َوجيهٌ وهو أَْن يك  ، فتأَمَّ

ً وَملََكهُ بالبَْيعِ ؛   باَعهُ. أَْيضا

َوَشَرْوُه )، أَي يَبيعُها ؛ وقْوله تعالى :  (2) (َوِمَن الّناِس َمْن َيْشِري نَ ْفَسُه ابِْتغاَء َمْرضاِت هللاِ )بمْعنَى البَْيع قْوله تعالى :  الشَّراء فمن
 ، أَي باُعوا. (4) (َولَِبْئَس ما َشَرْوا ِبِه أَنْ ُفَسُهمْ )، أَي باُعوه ؛ وقوله تعالى :  (3) (س  بَِثَمن  َبَْ 

 بمْعنَى بِْعُث أَْكثَر. َشَرْيتُ وقاَل الّراغُب : 

 ، أَي في الَمْعنَيَْين وهو في االْبتِياعِ أَْكثر. فيهما كاْشتَرى

 اْبتَاُعوا ، وُربَّما َجعَلُوُهما بمْعنَى باُعوا. اْشتََرْواوبمْعنَى باُعوا ،  َشَرْوا َمْذهبان ، فاألَْكثَر اْشتََرواو َشَرْوا قاَل األزهري : للعََرِب في

راءُ  : الشاِريو  ِضدٌّ. والبائُِع ، الّشِ

راهُ  اغُب :قاَل الرَّ  دافُِع الثََّمن وآِخذُ الُمثَْمن ، والبائُِع داِفُع الُمثَْمن وآِخذُ الثََّمن ، هذا إذا كانِت الُمبايَعَةُ  فالُمْشتري والبَْيُع ُمتالِزماِن ، الّشِ

َر كلُّ و الُمشاَراتو ا إذا كاَن يَبْيُع سْلعٍَة بسْلعٍَة صحَّ أَن يتصوَّ ً  اِحٍد منهمابناّضِ وِسْلعَةً ، فأَمَّ وبائِعاً ، ومن هذا الَوْجه صاَر لَْفُظ البَْيع  ُمْشتِريا

راءِ و  يُْستَْعمل كلُّ واِحٍد منهما في َمْوِضعِ اآلخِر ؛ ا ه. الّشِ

راءُ  وفي الِمْصباح : وإنَّما ساَغ أَن يكونَ   َمْشِريٌّ وِمن الِعَوَضْين مبيٌع من جانٍِب  ِمن األَْضداِد ألنَّ الُمتبايعَْين تَبايَعَا الثََمَن والُمثَْمَن فكلٌّ  الّشِ

 من جانٍِب.

َرها : يشري شرى اللَّْحَم والثَّْوَب واألَقِطَ  شرىو  ، أَي بََسَطها. َشرَّ
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ً  شرىو  َسِخَر به. ، بالكْسر : إذا ِشرىً  فالنا

__________________ 
 .«اشرتائها وال حرة عام بنائهاال حتمد أمة عام »برواية :  3498( جممض امليداين رقم 1)
 .207( سورة البقرة ا اآية 2)
 .20( سورة يوسف ا اآية 3)
 .102( سورة البقرة ا اآية 4)
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 بمْعنًى واِحٍد. (2) أَْرَغَمهُ و (1)هللاُ وأَْوَرَمه وعظاهُ  َشراهُ  قاَل اللّْحياني :و

هم تقَدََّم بَْيَن أَْيديِهمْ  إذا ؛ وفي التّكملِة : للقْوِم ؛ بنَْفِسه عن القَْومِ  َشَرىو  ؛ وهو مجاٌز ، ونَّص التكملِة : فقاتَلَُهم. فقاتََل عنهم إلى َعُدّوِ

 ؛ وهو مجاٌز أَْيضاً. إلى السُّْلطاِن فتََكلََّم عنهم تقَدَّمَ  أَو

ً  َشرىو  ، كَرِضَي ، فهو َشٍر. فَشِريَ  ، الشََّرى أََصابَهُ بِعلَّةِ  : َشرىً  هللاُ فالنا

ً  واِحَدةً  لبُثُوٍر ِصغاٍر ُحْمٍر َحكَّاَكٍة ُمْكِربٍَة تَْحُدُث َدْفعَةً  ٍء يخُرُج على الَجَسِد كالدَّراِهم : أَو: اْسٌم لشي الشََّرىو  ، وقد تكوُن بالتَّْدِريجِ  غاِلبا

 َدةً ؛ كما في القانوِن ألَبي علّيِ بِن سينا.واح وتَْشتَدُّ لَْيالً لبخاٍر حاّرِ يَثُوُر في البََدِن َدْفعَةً 

 الضَّاللَةَ بِاْلُهدى (ُأولِئَك الَِّذيَن اْشرَتَُوا)قْولُه تعالى :  ومنه هذا قوُل العََرب ؛ اْشتَراهُ  كلُّ َمْن تََرَك شيئاً وتمسَّك بغيِرِه فقد ِمن المجاِز :و

(3). 

 بماِلِه ما يَْرَغُب فيه. الُمْشتري لكن رغبَتُهم فيه بتََمسُِّكهم به كَرْغبةِ وبَْيٌع ، و ِشراءٌ  قاَل أَبو إْسحق : ليَس هنا

اغُب : ويجوزُ  راءُ  وقال الرَّ ِإنَّ الَِّذيَن َيْشرَتُوَن ِبَعْهِد هللِا َوَأمْياَِّنِْم َْثَناً )ٌء ، نحو قوله تعالى : في كّلِ ما يَْحَصِل به شي االْشتراءُ و الّشِ
ةُ  اْشتََرْوا وقاَل الجوهريُّ : أَْصلُ  (5) (ُأولِئَك الَِّذيَن اْشرَتَُوا الضَّالَلَة اِبهْلُدى)وله تعالى : ؛ وق (4) (َقِليالً  : اْشتََريُوا فاْستُثِْقلَت الضمَّ

ا اْستَْقبلَها ساِكٌن. َكِت الواُو بَحَركتِها لمَّ  على الياِء فُحِذفَْت فاْجتَمع ساِكناِن الياء والواو ، فحِذفَت الياُء وُحّرِ

ه بعُضهم َمدَّ والبَْيعِ َجمِ  الشَّراءِ  ِمن َشاراهُ  ؛ وقيَل : بايَعَهُ  ، كِكتاٍب : ِشراءً و َشاراهُ ُمشاراةً و راءِ  يعاً ، وعلى هذا َوجَّ ،  الشَّْرَوىو .الّشِ

بمثِْله ، ولكنها قُِلبَت ياًء كما قُِلبَت في تَْقَوى ونحِوها ؛ نقَلَهُ ابُن ِسيَده  يُْشتَرى َء قد، واُوه ُمْبَدلةٌ من الياِء ، ألنَّ الشي كَجْدَوى : الِمثْلُ 

.  والجوهريُّ

نَّ ِمن»َدقِة : حِديُث ُعَمر في الصَّ ومنه   .«إِْبِله أَو قِيمةَ َعْدلٍ  َشْرَوى فال يأْخذ إالَّ تْلَك الّسِ

ارَ و ُن القَصَّ  وقاَل الراجُز : ، الثَّْوِب الذي أَْهلََكه َشْرَوى كاَن ُشَرْيٌح يَُضّمِ

 ما يف اليذيئ يؤيؤ شرواه
 أَي ِمثْله.

 اْستََطاَر. ، َمْقصور : يَْشَرى َشًرى ، الشَّرُّ بَْينهم ، كَرِضيَ  َشِريَ و

 .«األَْمُر بَْينه وبيَن الكفَّاِر حيَن َسبَّ آلَهتَُهم فَشِريَ » ومنه حِديُث المْبعَث :وفي النِّهايَِة : َعُظَم وتَفاقََم ؛ 

 واْستطاَر في َوْجِه الغيِم. لََمعَ  : يَْشَرى َشرىً  البَْرقُ  َشِريَ و

َق في َوْجِه   الغيِم.وفي التهذيِب : تفرَّ

ار الطائي : حاحِ : َكثَُر لََمعَانُه ؛ وأَْنَشَد لعبِد َعْمرو بِن عمَّ  وفي الّصِ

مـــــــــــــِ ح  تـــــــــــــَ غـــــــــــــح ـــــــــــــَ ر  الـــــــــــــرَبحَ  ملَح يـ  َأصـــــــــــــــــــــــــــاَح تـــــــــــــَ

ا     ــــــــــــــَ واق ــــــــــــــُ َر  ف ــــــــــــــًا وَيشــــــــــــــــــــــــــــح واق ــــــــــــــُ وُت ف (6)ميــــــــــــــَُ
 

  
اغاني ، تتابََع لََمعانُه. كأَْشَرى  ؛ نقلَهُ الصَّ

 َغِضَب. : يَْشَرى َشرىٌ  زْيدٌ  َشِريَ و

حاح :  فالٌن َغَضباً إذا اْستَطاَر َغَضباً. َشِريَ  وفي الّصِ

 ؛ نقلَهُ الجوهريُّ وابُن ِسيَده. كاْستَْشَرى وتَماَدى في غيِّه وفََساِده ؛ لَجَّ  أَْيضاً : إذا َشِريَ و



18908 

 

وا. للَخوارجِ  ، كقُضاةٍ ، الشُّراةُ  منهو وا بذلَك ألنَّهم َغِضبُوا ولَجُّ  ، سمُّ

يت : قيَل لهم ّكِ  لشدَّةِ َغَضبِهم على الشُّراةُ  وقاَل ابُن الّسِ

__________________ 
 .«وغطاه»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 1)
 ( يف القاموس : أو أَرحَغَمُه.2)
 .16( سورة البقرة ا اآية 3)
 .77سورة آ  عمران ا اآية ( 4)
 .16( سورة البقرة ا اآية 5)
 ( اللسان والصحاح واألساس بدون نسبة ا وصدره يف األساس :6)

 تر  الرب  مل يغتم  ليلة
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لما ا ُسح
 ا َأي ِبعحناها ابجلن ة حَا فاَرقحنا األُم َة اجلائَِزَة. أَنـحُفَسنا يف الط اَعةِ  َشَريحنا قـَوحهلم : إان   ال ِمن امل
ا ال َمْعنَى له ، فقد َسبََق الجوهِريُّ غيُر واِحٍد من األَِئمِة في تَْعليل هذه اللَّْفَظِة ، والجوهريُّ  َوِهَم الجوهِريُّ و  ناقٌِل عنهم ، ، وهذا التَّْوِهيم ممَّ

اُهم فقالوا نَْحن الشُّراةُ لقْوله تعالى : والمصنُِّف تَبَع ابَن ِسيَده في قَ  َوِمَن الّناِس َمْن َيْشِري نَ ْفَسُه ابِْتغاَء )ْوِله إالَّ أَنَّه قاَل فيَما بَْعد : وأَمَّ
 ؛ وِمثْلُه في النهايِة. (1) (ِإنَّ هللَا اْشرَتى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهمْ )وقوله تعالى :  (َمْرضاِت هللاِ 

، كَرَمى يَْرِمي ، ثم قاَل : ويجوُز  َشَرى يَْشِري ، أَي أَنَّه ِمنْ  شارٍ  َجْمعُ  فالشُّراةُ  إنَّما لَِزَمهم هذا اللَّقَب ألنَّهم َزَعموا أَنَّهم الخ ، قاَل :قاَل : و

ً كَرِضَي كما ذَهَب إليه ابُن ِسيَده  َشِريَ  ، أَي ال ِمن (2)أَْن يكوَن ِمن الُمشاَراةِ أَي المالجةَ   َشرٍ  ، كَرِضَي ، فاِعلُه َشِريَ  والمصنُِّف ؛ وأَْيضا

ا يُْستدلُّ على أَنَّه ِمن الشُّراةِ  َمْنقوص ، وهو ال يُْجَمع على ، كَرَمى يَْرِمي قَْوُل قََطِرّي بِن الفُجاَءةِ ، وهو أََحُد الَخواِرجِ  َشَرى يَْشري ؛ وممَّ

: 

م و  هـــــــــــُ ه نـــــــــــفـــــــــــوســـــــــــــــــــــــــَ وا اإِللـــــــــــَ يـــــــــــًة ابعـــــــــــُ تـــــــــــح  إن  فـــــــــــِ

يـــــــــــــِم     عـــــــــــــِ َدُه ونـــــــــــــَ نـــــــــــــح ٍن عـــــــــــــِ دح اِت عـــــــــــــَ (3)ِبـــــــــــــنـــــــــــــ 
 

  
 ، وهو أََحُد الخواِرج : (4)وَكذلَك قَْوُل َعْمرِو بِن ُهبَْيرة 

ُفســــــــــــــــــــــــــَ  نــــــــــــا لــــــــــــديــــــــــــِن ِ  أَنـــــــــــــح َريــــــــــــح  نــــــــــــا إان  شــــــــــــــــــــــــــَ

م اجلـــــــــاِه     ظـــــــــَ ـــــــــهـــــــــم َأعـــــــــح ـــــــــدي ـــــــــذاَ  ل ي ب غـــــــــِ ـــــــــح ب ـــــــــَ (5)نـ
 

  
ي َغْفلَةٌ من المصنِِّف وَعَدُم وأَشاَر شْيُخنا إلى ما َذَكْرناه ، لكنَّه باالْختِصاِر قاَل : وَكْونهم ُسّموا للغََضِب يَْستَْلزُم ما ذُِكَر فال َوْهم ، بل ه

 َمْعرفٍة بتَْعليِل األْسماِء ، وهللاُ أَْعلم.

م ِذْكره ، الشََّرى َخَرَج عليهو: َوِرَم  يَْشَرى َشرىً  ِجْلُدهُ  َشِريَ و  ، َمْنقوص. َشرٍ  فهو ، الُمتَقَّدِ

ً  َرِكبَ » ّيِ : ومنه حِديُث أُّمِ َزْرع :، كغَنِ  َشِريٌّ  فهو فيه وَمَضى من غيِر فُتوٍر ؛ بَالَغَ  : َشرىً  الفََرُس في َسْيِره َشِريَ و ً ، أَي فَرَ « َشِريّا  سا

 ويَِجدُّ. (6)في سيِرِه ، يَْعني يَلجُّ  يَْستَْشِري

 .َشْريٌ ويقاُل : هو أَْحلَى ِمن األْري وأََمرُّ من الشَّْري ؛ وفالٌن له َطْعماِن : أَْرٌي  الَحْنَظُل. ، بالتَّْسكين : الشَّْريُّ و

 ؛ وأَْنَشَد الجوهِري لألَْعلَم الُهَذلي : أَو َشَجُرهُ 

رِيِّ ا   ــــــــــــــــِة َز ــــــــــــــــحَ ــــــــــــــــربي تِّ ال ــــــــــــــــ  حــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــل

واِ      رحٍي طــــــــــــِ ر  يف شــــــــــــــــــــــــــَ ِد  ــــــــــــَ واعــــــــــــِ (7)ســــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 .َشْريَةٌ  الواِحَدةُ 

 .َشْريَةٌ  ؛ الواِحَدةُ  النَّْخُل يَْنبُُت من النَّواةِ  : الشَّْريُ و

 ُرَذاُل الماِل. ، أَي في تَْسِكينِه ؛ ، كعَلَى ، وَوِهَم الجوهِريُّ  الشََّرىو

 أَْيضاً ُرَذاُل الماِل ِمثْل َشواهُ. الشَّْريوونَصَّ الجوهري : 

ة وقاَل البَْدر القَراِفي : إْسناُد هذا الَوْهم إلى الجْوهرِ  ي ال يتمُّ إالَّ أَْن يكوَن َمْنصوص أَْهل اللّغَِة َمْنع ُوُرود ذلَك فيها ، وإالَّ فمن حفظ حجَّ

 على َمْن لم يَْحفظ.

يت. ( 8)ِضدٌّ  ، كَسراةٍ : خياٌر ؛ َشراةٌ  ؛ ونّص الُمْحَكم : وإِبِلٌ  كالشَّراةِ  ِخياُرهُ  أَْيضاً :و ّكِ  ، نَّص عليه ابُن الّسِ

ة. الطَِّريقُ  : الشََّرىو  عامَّ

__________________ 
 .111( سورة التوبة ا اآية 1)
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 .«املالحة»ومثلها عل  هامش القاموس ا وابألصر « املالجة»( عن النهاية واللسان : 2)
 .«رأت فئة»ويف اللسان : وانظر ختر ه فيه ا « رأيت فتية»برواية  121( ديوان شعر اخلوارج ا يف شعر قطري بن الفجاءة ا ص 3)
 عمرو بن ذكينة الربعي. 211( يف ديوان شعر اخلوارج ص 4)
من أبيات كتب هبا إىل عمر بن عبد العزيز ملا اســـــــــــــتخلف ا برواية :  211( البيت لعمرو بن ذكينة الربعي كما يف ديوان شـــــــــــــعر اخلوارج ص 5)
 وانظر ختر ه فيه.« . إليه أعظم اجلاه.. بدين  »
 .«يلح»ن التهذيب واللسان ا وابألصر ( ع6)
 كرواية الصحاح واللسان.« حت الرباية زخمري»يف شعر حبيب األعلم ا برواية :  84/  2( ديوان اهلذليا 7)
 .«واجلََبرُ »( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت من الشارح. ونصها : 8)
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.؛ ن َسْلَمى كثيَرةُ األُْسدِ  َجبَلِ  َطِريٌق في أَْيضاً :و  قلَهُ الجوهريُّ

 ؛ ومنه قوُل الشاِعِر : الشََّرى ومنه قْولُهم للشُّْجعان : ما ُهم إالَّ أُُسودُ 

 (1)ُأسوُد الش َر  القتح ُأسوَد َخِفي ٍة 
 َجبٌَل بنَْجٍد لطيٍِّئ. أَْيضاً :و

باعِ  (2) َجبَلٌ  وأَْيضاً :  ؛ نَقَلَُهما نَْصر في ُمْعجمه. بتِهاَمةَ كثيُر الّسِ

 واٍد بيَن َكْبَكب ونَْعماَن على لَْيلٍة من َعَرفَةَ. أَْيضاً :و

 الفُراِت ناِحيَتُه ؛ قال الشاِعُر : َشَرى ؛ وَخصَّ بعُضهم به ناِحيَةَ اليَِمين ، ومنه النَّاِحيَةُ  : الشََّرىو

ين  تـــــــــَ لـــــــــح َد يـــــــــوَم وصــــــــــــــــــــــَ عـــــــــح ُب بــــــــــَ واعـــــــــِ َن الـــــــــكـــــــــَ عـــــــــِ  لـــــــــُ

رَ     ِ  بشـــــــــــــــــــــَ وحســـــــــــــــــــــَ وحِم اجلـــــــَ ـــــــَ َد يـ عـــــــح ـــــــَ راِت وبـ ـــــــفـــــــح (3)  ال
 

  
 الَحَرِم. أَْشراءُ  ؛ ومنه أَْشراءٌ  ج ، والقَْصُر أَْعلى ، تَُمدُّ و

 قاَل الجوهريُّ : الواِحُد َشرًى ، َمقصور.

 بالسَّراةِ ، قالَهُ نْصر. : َصنٌَم لَدْوٍس  الشََّرى ذُوو

 َحْوَضه : إذا َمألَهُ. أَْشَرى ؛ يقاُل : : َمألَهُ  أْشراهُ و

يفاِن ؛ نقلَهُ الجوهريُّ عن أَبي َعْمرَو : قاَل الشَّاعُر : أَْشَرىو  ِجفانَه : َمألَها للّضِ

رِي اجلفان وُمقحرِي الن زِيال و   (4)ُمشح
 ؛ ومنه قوُل الشَّاِعِر : أَمالَهُ  في ناِحيَِة كذا : أَْشراهُ و

نــــــــــــــــا  تــــــــــــــــِ فــــــــــــــــ  لــــــــــــــــَ ُم َأان  يف تـــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  ُ  يـــــــــــــــــَ

نــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــورُ     بــــــــــــابــــــــــــِ راِ  إىل َأحــــــــــــح  يــــــــــــوَم الــــــــــــفــــــــــــِ

  

رِي و  و  َبصـــــــــــــــــــــــَ رِي اهلـــــــــَ ين حـــــــــيـــــــــثـــــــــمـــــــــا َيشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــ   أَن

ظــــــــوُر     ــــــــح ــــــــبَن وا ف ــــــــُ كــــــــوا أَرحن ــــــــَ ل ا ســــــــــــــــــــــَ وحمثــــــــُ نح حــــــــَ (5)مــــــــِ
 

  
 ويُْرَوى : أَثْني فأَْنُظوُر.

اغاني. الَجَمُل : تَفَلَّقَْت َعقيقَتُهُ  أَْشَرىو  ؛ نقلَهُ الصَّ

 ؛ نقلَهُ األزهري. أَْغَرى : ِمثْلُ  بَْينهم أَْشَرىو

، يَْنبُت نَبات  ةٌ ِشْريَانَ  ، واِحَدتُه ( 6)الِقِسيُّ  ِمن ِعضاِه الِجباِل تُْعَمُل منه َشَجرٌ  ، نقلَُهما الجوهريُّ والَكْسُر أَْشَهر : ويُْكَسرُ  ، بالفتْح الشَّْريانُ و

ْدر ، ويَْسُمو  ه ويَتَِّسُع وله نَبِقَةٌ َصْفراُء حْلَوةٌ ؛ قالَهُ أَبو َحنيفَةَ. (7)الّسِ  كُسُمّوِ

ُحْمرةً ، وهو من ُعتِْق العيداِن ، وَزَعُموا أَنَّ  (8)، وقْوُسه جيَِّدةٌ إالَّ أَنَّها َسْوداُء ُمْستشربَة  الّشْريانِ  قاَل : وقاَل أَبو ِزياٍد : تُْصنَُع القياُس ِمن

.  عوَده ال يَكاُد يعَوجُّ

ُد : النَّْبُع والشَّْوَحُط  ْريانُ ووقال المبّرِ كاَن منها في قُلَِّة الَجبَِل فهو النَّْبُع ، وما َشَجٌر واِحٌد ، لكن تَْختَلُف أَْسماُؤها وتَْكُرُم بمنَابِتِها ، فما  الّشِ

ْريانُ  كاَن منها في َسْفِحهِ   .( 9)فالّشِ

ْريانو . للعُروِق النَّابَِضةِ  الشَّرايِينِ  واِحدُ  : الّشِ  ، وَمْنبتُها من القَْلِب ، نقلَهُ الجوهريُّ

َح به أَْهُل التَّْشريحِ : أَنَّ مْنبتَ   الَكبِِد وتمرُّ على القَْلِب ، كما أَنَّ الَوِريَد َمْنبتُه القَْلب ويمرُّ على الَكِبِد. من الشَّرايِينِ  والذي صرَّ
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 ، كغَنِيٍَّة : الطَّريقَةُ. الشَِّريَّةُ و

 الطَّبيعَةُ. أَْيضاً :و

__________________ 
 عجزه :بدون نسبة ا وحباشيته نسبة  ققة لألشهب بن رميلة ا و  266/  3( البيت يف املقايي  1)

 تساقوا عل  حرد دماء األساود
 .«الشر »وصدره يف اللسان والتهذيب ومعجم البلدان 

 واألصر كياقوت.« وُجبَـيحرٌ »( يف القاموس : 2)
 .«وصلتين»والتهذيب ا وابألصر واللسان « الشر »( الصحاح ومعجم البلدان 3)
 ( اللسان ومتامه :4)

 نــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ألذقــــــــــــــــــــــــــاهنــــــــــــــــــــــــــا 

 نشــــــــــــــــــــــــــــــري اجلـــــــــــــــــفـــــــــــــــــان ونـــــــــــــــــقـــــــــــــــــري الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــالو    

  

 وعجزه يف التهذيب كرواية اللسان.

 «أثين فبنظور. ..» لغة يف حيثما. وفيه : .«.. وأنين حومثا» ( اللسان برواية :5)
(6.  ( يف القاموس : للِقِسيِّ
 ( يف اللسان : ويسنو كسنوه.7)
 ( يف اللسان : مشربة.8)
 التهذيب : وما كان يف ا ضي  فهو الشوحرت.( زيد يف 9)
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تي يَِلْدَن اإِلناَث. الشَِّريَّةُ و ج في من النِّساِء : الالَّ  نِساٍء : أَي في نِساٍء يَِلْدَن اإلناَث. َشِريَّةِ  يقاُل : تََزوَّ

 : طائٌِر. الُمْشتَِريو

 َمْعروٌف من السَّْبعِة ؛ وأَْنَشَدنا شيُخنا السيِّد العيدروس لبعِضهم : نَْجٌم م وأَْيضاً :

َرٌة  د  زهـــــــــــــــح ـــــــــــــــُخ واخلـــــــــــــــَ رِّي
َ

ه املـــــــــــــــ ـــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــَ نـ  فـــــــــــــــَوجـــــــــــــــح

رِتيو     َت ُمشــــــــــــــــــــــــح ــــــــــح ٌس فــــــــــهــــــــــر أَن ه قــــــــــوح بــــــــــُ  حــــــــــاجــــــــــِ

  
 يُجاِدلُهُ. : أَي يُشاِريِه ُمشاَراةً  هوو

 .«وال يُماِري يُشاِري عليه وسلّم ، الكاَن َصلَى هللا »الحديُث : ومنه ؛  (1)وفي الُمْحَكم : ياُلجه 

. يَْستَْشري وقاَل ثَْعلٌب : أَي ال  بالشّرِ

اءَ  إْحَدى أَْصلُه يُشاِرُرهُ فقُِلبَتْ  وقاَل األزهري :  ْين ياًء ، وقاَل الشَّاعُر : الرَّ

قــــــــــي و  ــــــــــ  ي وأَت مــــــــــِّ ي ابــــــــــَن عــــــــــَ قــــــــــِ بــــــــــح ــــــــــَ تـ  إيّنِ أَلســــــــــــــــــــــــح

رِيـــــــــــَض     مـــــــــــا يـــــــــــَ يـــــــــــح ه كـــــــــــَ الُمشـــــــــــــــــــــــــاراتـــــــــــِ قـــــــــــِ عـــــــــــح  ويــــــــــــَ

  
 : اْضَطَرَب. اْشَرْوَرىو

 في بِالِد كْعٍب. ، كَسماٍء : َجبَلٌ  الشَّراءُ و

، البَْيضاُء ألَبي بْكِر بِن ِكالٍب ، والسَّْوداُء لبَني عقيٍل في أَْعراِف غمَرةَ في أَْقصاهُ َجباَلن ؛ وقيَل : قَْريتاِن  َشراآنِ  وقاَل نَْصر : وقيَل ُهما

ى َمُسوالً.َوراَء ذاِت ِعرْ   ٍق فَْوقهما َجبٌَل َطويٌل يُسمَّ

 ؛ قال النمُر بُن تَْولب : كقَطاِم : ع ، َشراءِ و

ُر  بحســــــــــــــــــــــــــــَ َرَة مــــــــــــــَ الِ  مجــــــــــــــَح َد مــــــــــــــن أطــــــــــــــح ــــــــــــــ    َب

ُر     بــــــــَ ذح راٌء فــــــــيــــــــَ َرت مــــــــنــــــــهــــــــا شــــــــــــــــــــــَ فــــــــَ ــــــــح (2)فــــــــقــــــــد أَقـ
 

  
َكةً : َجباَلنِ  ( 3)الشََّروانِ و  بَسْلمى ، كان اْسُمهما فَّخ وِمْخَزٌم ، قالَهُ نَْصر. ، محرَّ

 : ع بين ِدَمْشَق والمدينَِة. الشَّراةُ و

منه عليُّ بُن  اَم بَني َمْروان ؛وقاَل نَْصر : ُصْقٌع قِريٌب من ِدَمْشَق وبقَْريَة منها يقاُل الُحَميمةُ كاَن َسَكَن ولد علّيِ بِن عبِد هللِا بِن عبَّاٍس أَيَّ 

الحوضي ، وعنه  (6)عن أَبي َعْمرٍو  وأَْحَمُد بُن محمودٍ  العَنََزيُّ ؛ (5)بِن الَهْيثم عن إْسماعيَل ابِن َمْهران ، وعنه الَحَسُن بُن علّيِ  ( 4)ْسِلممُ 

ثاِن. ، بالتَّْحِريِك ، الشََّرِويَّانِ و سعيُد بُن أحمَد العّراِد ،  الُمحّدِ

 * وفاتَهُ :

 صاِحُب أَبي نُواس ، َرَوى عنه محمُد بُن العبَّاس بِن زرقان. الشََّرِويُّ  نِ محمُد بُن عبِد الرحم

 ؛ ومنه قوُل أُْخت َعْمرِو ذي الكلب : وادٍ  : (7)، بالفَتْح  َشْريانُ و

بـــــــــاً  م َحســـــــــــــــــــــــَ ِب عـــــــــمـــــــــرًا خـــــــــريَهـــــــــُ لـــــــــح  أَبن  َذا الـــــــــكـــــــــَ

ده الـــــــذِّيـــــــب     نـــــــح وي عـــــــِ عـــــــح رحايَن يــــــــَ ِن شـــــــــــــــــــــَ طـــــــح (8)بـــــــبـــــــَ
 

  
ىو َق. تََشرَّ  : تَفَرَّ

ى ونَصَّ الُمْحكم : قُوا. تَشرَّ  القْوُم : تفرَّ

 ؛ ونقلَهُ األَزهريُّ أَْيضاً. تَفاقََمت وَعُظَمتْ  : إذا األُُمورُ  بينهم اْستَْشَرتْ و قاَل :

اغان : العََسلُ  الشَّْروُ و  ويُْكَسُر. ي ، َمْقلوُب الشَّْوِر ؛االبيُض ، نقلَهُ الصَّ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

حاحِ :زماُم الناقَِة ، كرِض  َشِريَ   كثَُر اْضِطَرابُه. َي : اْضَطَرَب. وفي الّصِ

__________________ 
 .«يالحه»( عن اللسان وابألصر 1)
 وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية اللسان. «وقد أقفرت»برواية :  363( شعراء إسالميون ا شعر النمر بن تولب ص 2)
 ( قيدها ايقوت : الشروين ابلتحريك بثالث فتحات ا وايء ساكنة ونون.3)
 .432/  2والتبصري « الشراة»واملثبت كياقوت « سلم« : »الشروي»( يف اللباب 4)
 .«الشروي»مثله يف اللباب « ُعلير»( يف ايقوت : 5)
 أيب عمر. 733/  2( يف التبصري 6)
 ( قيدها ايقوت بكسر أوله وسكون  نيه.7)
 وضبرت فيه شراين ابلفتح.« حسباً »بد  « نسباً »يف شعر جنوب أخت عمرو ذي الكلب برواية  125/  3( ديوان اهلذليا 8)

 واملثبت كرواية اللسان ومعجم البلدان ا وضبطت فيهما شراين بكسر الشا.
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 هُ ؛ كما في األساِس.الفرُس في ِلجاِمه : مدَّ  َشِريَ و

َر قَْوُل الشاِعِر : اْستَْشَرىو ِل ؛ وبه فُّسِ  : لَجَّ في التَّأمُّ

ه  فــــــــــــــِ َد أَنــــــــــــــح و  جــــــــــــــلــــــــــــــح َدتح انٌر لــــــــــــــَ  إذا أُوقــــــــــــــِ

رِي درا     َتشــــــــــــــــــــح بِ   (1)إىل الــــــنـــــــاِر َيســــــــــــــــــــح  كـــــــرِّ حـــــــاطـــــــِ

  
 : أَي َساَءهُ. َشراهُ  وفعَل به ما

يخ.، بالتَّْسِكين : ما كاَن ِمثْل َشجَ  الشَّْريُ و َّاِء والبّطِ  ِر القَث

 ؛ قاَل الشاعُر : كالشَّْروى (2)والمثل  اْستَْشَرتْ ووقد أََشْرِت الشََّجَرةُ 

و  َأال تـــــــــــــــب و  قـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ كـــــــــــــــًا يـ َر  مـــــــــــــــالـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ  تـ

راي      ٍك هلـــــــــــــذا شـــــــــــــــــــــــــــَ  ؟(3)صـــــــــــــــــــــــــــر يف مـــــــــــــالـــــــــــــِ
  

ْت وتتابََع الَهَمالن. شِريَتْ و  عْينُه بالدَّْمع : أي لَجَّ

ْريانُ و . الّشِ  ، بالكْسر : الشَّقُّ ، وهو الثَّتُّ َجْمعُه ثُتُوٌت ؛ نقلَهُ األزهريُّ

ُجُل ، كغَِرَي ِزنَةً ومْعنًى. ويقاُل : لَحاهُ هللاُ   .َشراهُ ووَشِدَي الرَّ

فة كأَْحَور وأْحَوري وصلٍب  الشُّراةِ  : أَحدُ  الشَّاِريو للَخواِرج ، وليَسِت الياُء للنََّسِب ، وإنَّما هو صفَةٌ أُْلِحَق به ياُء النََّسِب تأِْكيداً للّصِ

 وصلبي.

 : اْسُم َجبَِل بالباِديَِة. َشَرْوَرىو

 قاَل الجوهريُّ : هو فَعَْوَعل.

 وقاَل نَْصر : ِجباٌل لبَني ُسلَْيم.

ةَ : (4) ، بالضمِّ  ُشراَوةُ و  : موِضٌع قُْرَب تِْريَم دوَن َمْديَن ؛ قال كثيُِّر عزَّ

راَوٍة  زحِن شــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــا مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا حبــــــــــــَ رامــــــــــــ  بــــــــــــِ  تــــــــــــَ

رُ     ك وأَرحجـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــــَ ٍد إل ـــــــــــــــــــح وَِّزِة أَي  مـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَ

  
 ، كغَنِّيِ : الفائُِق الِخياِر ِمن الَخْيل. الشَِّريُّ و

 وفي األساِس : الُمْختاُر.

 تَّم.في دينِه : َجّد واهْ  اْستَْشَرىو

 في فِْعِلهم عن ابِن األثير. كالّشراةِ  القْوُم : صاُروا أَْشَرىو

ى . كتََشرَّ  ؛ نقَلَهُ الجوهِريُّ

 ؛ كما في األساِس. (5): يَتَقاَضيَان  يَتَشاَريَانِ  وُهما

را ويُْجَمعُ  ، وهو شاذٌّ ألنَّ فِعاَلً ال يُْجَمُع على أَْفِعلَة ، نقلَهُ  أَْشِريَةٍ  ، كَرَمى ، على َشَرى يَْشِري ، بالكْسِر َمْقصوراً ، أَي َمْصَدر الّشِ

 الجْوهِري.

ين باقِيَة على كْسِرها ، وقْلت ، كما يقاُل َربَِوّي وَحَمِوّي ، وإذا نسْبَت  َشَرِويّ  وفي الِمْصباح : إذا نََسْبت إلى الَمْقصوِر قَلَْبت الياَء واواً والّشِ

  تغيِّير.إلى المْمُدوِد فال

 كَرْهٍو وَرَهوان للُمْطَمئِّنِ من األْرض ؛ نقلَهُ الزَمْخشريُّ في الفائِِق. الشَّْريِ  ، بالفتْح : الَحْنَظُل ، أَو َوَرقُه ، وهي لُغَةٌ في الشَّْريانُ و

 ، بالفَتْحِ : جبٌَل شاِمٌخ من دون ُعْسفاَن ، كذا في النهايَِة. الشَّراةُ و
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 وقاَل نَْصر : على يَساِر الطاِئِف.

 ، بالتَّْسِكين : مْوِضٌع قْرَب مكَّةَ. الشَّْري وذُو

 ليََمِن ؛ وناِحيَةٌ ِمن بِالِد كلٍب بالشاِم.، كغَنِيٍَّة : ماٌء قريٌب ِمن ا الشَِّريَّةُ و، كُسَمّيِ : طِريٌق بيَن تِهاَمةَ واليََمن عن نصر  ُشَريٌّ و

 البَعيُر : أْسَرَع ؛ نقلَهُ ابن القطَّاع. أَْشَرىو

. َشَزاو : [شزو]  : أَْهَملهُ الجوهريُّ

اغاني في التْكِملَِة لُغَةٌ في َشصا. اْرتَفَعَ  وقاَل غيُرهُ : أَي  ؛ نقلَهُ الصَّ

__________________ 
 .«ذرا»( يف اللسان : 1)
ت ا فليتنبه ( هبامش املطبوعة املصـــرية : قوله : واملثَر ا خمالف ملا يف اللســـان والتكملة فإهنا ضـــبطا الشـــر  مبعىن املثر كغينِّ ا واســـتشـــهدا ابلبي2)
 .«اه
 واألصر كرواية التهذيب.« وتر  هالكاً »( اللسان والتكملة وفيهما 3)
 ( قيدها ايقوت ابلفتح وفتح الواو.4)
 : يتغاضبان. ( يف األساس5)
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 كأَنَّه يَْنظُر إليك وإلى آخٍر. َشَخصَ  ، كعُلُّوِ : يَْشُصو ُشُصّواً  بََصَرهُ  َشَصاو : [شصو]

 : شاِخَصاٌت ؛ ومنه قوُل الراجِز : َشواٍص  وأَْعينٌ 

اِص و  َرٍب مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   (1)َربـ
ن َخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصِ     رحَن مــــــــــــــــــــــــِ ظــــــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ  يـ

  

واِص  ُاٍ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  أَبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ِ  الـــــــــــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصِ     لـــــــــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 صاِحبُه : َرفَعَه. أَْشصاهُ و

 ؛ نقلَهُ الجوهريُّ ؛ زاَد األزهري : في نشئِه. السَّحاُب : اْرتَفَعَ  َشصاو

لفند الزماني ؛ وكذا الزقُّ إذا ُمِلَئ َخْمراً فاْرتَفَعَْت قَوائِمهُ وشالَْت ؛ قاَل الشاعُر ، وهو ا ُمِلئَْت ماًء فاْرتَفَعَْت قَوائُِمها : ُشُصّواً  الِقْربَةُ  َشَصتِ و

 من الَحماَسِة :

ِم الـــــــــــــــــــــــــــــز  ِّ و  ٍن كـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــــــــــح  طـــــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــــــــــــــــــّزِ   مــــــــــــــــــــــــــــَ نُ     صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وال  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
. َشصا وكذلَك إذا نُِفَخ في الِقَرب فاْرتَفَعَْت قوائُِمها ، وكلُّ ما اْرتَفََع فقد  ؛ نقلَهُ األزهريُّ

اِصلَّىو ِم. : ذُِكرَ  الّشِ  في الالَّ

 (2)ِمثاُل الباقِلَّى : نَبٌَت إذا َشدَّْدت قََصْرت ، وإذا خفَّْفت َمَدْدَت ، يقاُل له بالفاِرسيَّة  الشاِصلَّىوّصه : في ِذْكِره هنا ؛ ونَ َوِهَم الجوهريُّ و

ي وغيُره فقالوا : َصوابُه أَْن يكوَن في باِب الالِم ، وما أَْعل م كيَف َوقََع هنا في هذا َدْكَراَوْند ، وقد َسبََق المصنِّف في هذا التَّْوهيم ابُن بّرِ

 الباِب.

اغاني في َشَصَل بأنَّ ِذْكَره في تْركيبِ   َسْهٌو. َشصا ونبَّه عليه الصَّ

 الجوهرّيِ بقْوِله : عاَدةُ المحقِِّقين ِذْكُره هنا فلم يْفعَل شيئاً.وأَتَى شْيُخنا بَجواٍب عن 

دَّةُ  الشَّْصوُ و . : الّشِ  ؛ نقلَهُ األزهريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

واُك ؛ نقلَهُ األزهريُّ عن ابِن األعرابي ؛ وكأَنَّه َمْقلوُب الشَّْوِص. الشََّصوُ   : الّسِ

ً  ويَْشُصو يَْشَصى الَميُِّت ، كَرِضَي وَدعا َشِصيَ  ي : [شصي] ؛ حَكاهُ اللَّْحياني عن الِكسائي.  اْرتَفَعَْت يَداهُ وِرْجالهُ و: اْنتَفََخ  ، كُصِلّيِ  ُشِصيّا

 كما في الُمْحكم.والَمْعروُف يَْشُصو 

حاحِ عن الِكسائي : يقاُل للَميِِّت إذا اْنفَتََخ فاْرتَفَعَْت يَداهُ وِرْجالهُ قد ً  وفي الّصِ  .شاٍص  ، فهو َشِصَي يَْشِصي ُشِصيّا

قاِق الَمْملوَءةِ الشائِلَِة القَوائِِم والِقَرِب إذا كانْت َمْملوَءةً أَو نُِفَخ فيها فاْرتَفََع  ، قاَل األْخَطل  َشواٍص  ، والَجْمعُ  شاِصيَةٌ  قَوائُِمها : (3)ويقاُل للزَّ

 يصُف الّزقاَق :

ا  يـــــــــــاٍت كـــــــــــَبهنـــــــــــ  ر وا شـــــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــِ خـــــــــــَ وا فـــــــــــَ  َأانخـــــــــــُ

لـــــــــوا     رحبـــــــــَ وداِن مل يـــــــــَتســـــــــــــــــــــــَ (4)رِجـــــــــاٌ  مـــــــــن الســـــــــــــــــــــــ 
 

  
َح عليه. فقوُل المصنِِّف ك ل ؛ وكذا ِذْكره اللُّغَة الثانِيَة ا ه. وقد ضبََط الِفْعل ِمثْل َرَمى يَْرِمي على ما هو في النسخِ ، وصحَّ َرِضَي محلُّ تأَمَّ

 كأَنَّه اْستِْطراٌد وإالَّ فال َوْجه لها هنا.

ً  وَذَكَر الجوهريُّ المثََل : إذا اْرَجَحنَّ   فاْرفَْع يَداً ؛ أَي إذا َسقََط وَرفََع ِرْجلَْيه فاْكفُْف عنه. شاِصيا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  بِرْجِله َشَصى  : َرفَعَها. ُشِصيّا
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 : ة بِمْصَر. َشطاةُ  ي : [شطي]

 .الشََّطِويَّة يها الثِّيابُ في ِذْكِره إيَّاها بغيِر هاٍء ؛ فقاَل : َشطا قَْريةٌ بناِحيَِة ِمْصَر تُْنَسُب إل َوِهَم الجوهريُّ و

__________________ 
 ( الشطور يف اللسان وقبله :1)

 اي رب مهر شاص
رَاَونحد.2)  ( يف اللسان : وكح
 ( كذا ا والصواب : فارتفعت ا كما يف الصحاح.3)
 ( ديوانه واللسان والتهذيب.4)
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 ؛ هكذا هو نَّص اللَّْيِث في العَْين. الشَّطاةُ  َضْرٌب من الكتّاِن تُْعَمل بأَْرٍض يقاُل لها الشََّطِويَّةُ  وفي التَّْهذيب عن اللَّْيث : الثِّيابُ 

 وأَْوَرَده األزهريُّ هكذا ِمثْل ما َذَكَره المصنُِّف.

، وهو الَمْوجوُد في كتاِب اللّْيِث وغيِرِه فال َوهم َغْير  فقوُل شْيخنا : ولعلَّه الصَّواُب ، يَْعني بغيِر هاٍء ، ألنَّه الذي نقلَهُ األزهريُّ عن اللّْيث

 بالهاِء كما للُمصنِِّف ؛ وِمثْلُه في كتاِب األساِس. الشَّطاة َمْسموع ، ألنَّه لم يُراِجع نْسَخةَ العَْين وال نْسخةَ التَّْهذيب ، فإنَّ فيهما

بأَنَّها ياٌء لكْونِها الماً  َشطا َضْرٌب من ثِياِب الكتَّاِن تُْصنَُع هناك ، وإنَّما قََضْينا على أَِلفِ  الشَّطِويَّةُ وأْرٌض ؛  َشطا نعم ُوِجَد في نسخِ الُمْحكم :

 ، وَعَدم شطو. شطي ، والالُم ياٌء أَْكثَر منها واواً مع ُوُجودِ 

حاحِ ، ويَُؤيِّدهما الشُّْهَرةُ على األَْلِسنَِة ، فإنَّ الَمْسموَع على أَْلِسنَِة أَ  ،  (1)ْهلها خْلفاً عن َسلَف بغيِرهاٍء فالذي في الُمْحكم ُموافٌِق لَما في الّصِ

ت أَْسلَم على يََدي َعْمرو بِن العاِص واْستَْشهد  بِن الَهاُموك من قرابَِة الُمقَْوقَس الذي بَشطا وهي إْحدى قَُرى دْمياط على بحيرِة تنيس ُسّمِ

ا اآلَن فهي يباٌب خراٌب ليَس بها إالَّ َمْدفَن َشطا فُدفَِن هناك ، ونُِسبَِت القَْريةُ إليه ، وكانْت كْسَوةُ الكْعبَِة تُْحَمل من وعليه قبَّةٌ  َشطا ، وأَمَّ

ل ما نقَ  ات ، فتأَمَّ  ْلناه فإنَّ مثَْل هذا ال يكوُن وْهماً.لَِطيفةٌ ، وقد زْرتُه ثالَث َمرَّ

 ؛ كذا في المحيِط البِن عبَّاد. ، بالكْسرِ  ِشْطيانٌ  ج ؛ لُغَةٌ في الظاِء المْعجمِة ؛ ، كغَنِّيِ : َدْبَرةٌ من ِدباِر األرِض  الشَِّطيُّ و

 اْنَشعََب. ُء :الشَّي اْنَشَطىو

 ؛ نقلَهُ األْزهري. ْقنا لَْحَمها: َسلَْخناها وفرَّ  تَْشِطيَةً  الَجزورَ  َشطَّْيناو

 الطَّعاَم : َرَزأْناهُ. َشطَّْيناو

 الذي في الُمْحكم. َشِصيَ  ِمثْلُ  الَميُِّت ، كَرِضيَ  َشِطيَ و هذا الطَّعاَم ، أَي ما َرَزأَنا منه. َشطَّْينا وفي النَّواِدِر : ما

َشَطى يَْشِطي  وائُِمه ، كَشصا ؛ وَضبََطه من َحّدِ َرَمى ؛ وهكذا هو نَصُّ الِكسائي عن األْحمر: اْنتَفََخ فاْرتَفَعَْت قَ  َشطىً  الَميُِّت يَْشَطى َشِطيَ و

 ً  فهو شاٍط ، وكأَنَّه تصحف على المصنِِّف. ُشِطيّا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ : َشَطِويّ  ، كغَِنّيِ : بمْعنَى َشِطيٌّ  ثوبٌ 

 (2)واِ رَباِت َ َل ر ابلش ِطيِّ 
. الشَّْطوُ و : [شطو]  : أَْهَملهُ الجوهريُّ

 ، لُغَةٌ في الشَِّط بالَهْمز. الجانُِب والناِحيَةُ  وقال ابُن األعرابّيِ : هو

ْكبَةِ  ُمْستدقٌّ  : ُعَظْيمٌ  الشَّظى ي : [شظي]  ؛ كما في الُمْحَكم. الِزٌق بالرُّ

راعِ  ُمْلَزقٌ  أَو حاحِ عن األْصمعي. بالذِّ  ؛ كما في الّصِ

 ؛ كما في األساِس. أَو بالَوِظيفِ 

 ، أَي في الَوظيِف ؛ كما في التهذيِب. أَو َعَصٌب ِصغاٌر فيه

 ؛ نقلَهُ الجوهريُّ وأَْنَشَد : ( 3)أَتْباُع القوِم والدَُّخالُء عليهم في الَحْلفِ  القْوِم : ِخالُف صِميِمِهم ، وهم َشَظىو

تح  يـــــــــــَ ـــــــــــ  عـــــــــــمـــــــــــاَن يـــــــــــوَم  َل نـــــــــــا الـــــــــــنـــــــــــ  َرعـــــــــــِ  مَبصـــــــــــــــــــــــــح

مـــــــيـــــــِم     ظـــــــَ  وصـــــــــــــــــــــَ (4)عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا متـــــــيـــــــٌم مـــــــن شـــــــــــــــــــــَ
 

  
 وفي الُمْحكم : هم الَمْوالي والتِّباُع.

ْبَرةُ على أَثِْر  : الشََّظىو ْبَرةِ في المْزَرَعِة حتى تَْبلَُغ أَْقصاهاالدَّ ، وُربَّما كانْت عْشَر َدبَراٍت ؛ حَكاهُ ابُن ُشَمْيل عن  أَْشِظيَةٌ  ، والَجْمعُ  الدَّ

 ؛ كما في التَّهذيِب. (5)الطائِفي 
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__________________ 
 ( قيدها ايقوت شطا ابلفتح والقصر ا قا  : وقير شطاة.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( يف القاموس : اب ِلحِف.3)
 ( اللسان ونسبه هلوبر ا ارثي ا والصحاح.4)
 ( يف التهذيب واللسان : الشافعي.5)
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حاحِ عن األْصمعي : وبعُض النَّاِس يَْجعلُ و  ؛ وأَْنَشَد الْمرِئ القَْيِس : العََصبِ  ( 1)اْنِشقاقَ  الشََّظى في الّصِ

ِنجُ  و  شــــــــــــــَ ِر الشــــــــــــــ  َظ  َعبـــــح ِليُم الشــــــــــــــ   الن ســـــــــــــــــــا  ســــــــــــــَ

ـــــــفـــــــاِ      رِفـــــــاٌت عـــــــلـــــــ  ال جـــــــبـــــــاٌت ُمشـــــــــــــــــــــح (2)لـــــــه حـــــــَ
 

  
كُ  كِ  الشََّظى وفي التَّْهذيِب : قاَل أَبو ُعبيَدةَ : تحرُّ ي .الشََّظى كاْنتِشاِر العََصِب َغْير أَنَّ الفَرَس الْنتِشاِر العََصِب أََشدُّ اْحتِماالً منه لتحرُّ  كالتََّشّظِ

 ؛ عن ابِن ِسيَده.

 ؛ قال الشَّاِعُر : َجبَلٌ  : الشََّظىو

ظــــــــــــــــ   َم ُرُ وس الشــــــــــــــــــــــــــــــ  َر ُعصــــــــــــــــــــــــــــــح  أملح تـــــــــــــــــَ

لـــــــــــــــــبُ     هـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــح  ؟إذا جـــــــــــــــــاَء قـــــــــــــــــاِنصـــــــــــــــــــــــــــــــُ
  

كَ في و حاحِ عن األْصمعي : فإذا تحرَّ  ( 3)فُِلقَ  ، فهو شاٍظ ، إذا يَْشَظى َشًظى ، الفََرُس ، كَرِضيَ  َشِظيَ  عن مْوِضِعه قيَل : الشََّظى الّصِ

 ، عن ابِن ِسيَده. تََشظَّى وَكذلكَ  .شظاهُ 

 .َشظاهُ  (4)الفََرُس : َزِوي  َشِظيَ  وفي األساِس :

 ، أَي فُِلقَْت ، عن أَبي حنيفَةَ. َشِظيَتْ  ألنَّ َخَشبَتَها القَْوسُ  ه بفتْحِ فسكوٍن والصَّواُب كغَنِيٍَّة :، َصِريُحه أنَّ  الشَِّظيَّةُ و

 َعْظُم السَّاِق. : الشَِّظيَّةُ و

 ، كما في الُمْحكم. َشِظيَّةٌ  : ءٍ كلُّ فِْلقٍَة من شيو

ا أَراَد أَن »الحِديُث : ومنه   ، «من ناٍر فخلَق منها اْمرأَتَه َشِظيَّةٌ  يَْخلَق إلْبِليَس نَْسالً وَزْوَجةً أَْلقى عليه الغََضَب فطاَرْت منهإنَّ هللاَ تعالى لمَّ

 أَي فِْلقَةٌ.

حاحِ :  .َشظايا ج الِفْلقَةُ من العَصا ونَْحِوها ، الشَّظيَّةُ  وفي الّصِ

ٍة أَو َعْظٍم. شقَّةٌ من َخَشٍب أَو قََصٍب أَو الشَِّظيَّةُ  وفي التَّهذيب :  فضَّ

 التي هي َعْظُم الساِق ، مثُْل َرِكّيِ وَرِكيٍَّة ، وهو اْختِياُر ابِن ِسيَده ، وبه فّسَر قَْول الشاِعر : َشِظيَّةٍ  ، كغَِنّيِ ، َجْمعُ  ( 5)َشِظيٌّ و

اهـــــــا  تح  (6) ـــــــَ َرفـــــــَ لـــــي  فـــــــَبشـــــــــــــــــــح مـــــَ عـــــح نـــــــاُن الـــــيــــــَ  الســـــــــــــــــــِّ

ُزو ُ     ـــــــــُ ي  ل ـــــــــهـــــــــا والشـــــــــــــــــــــــظـــــــــِ ُن مـــــــــن ـــــــــاســـــــــــــــــــــــِ ن  ســـــــــــــــــــــــَ

  
ا يَُكسَّر على فَِعيٍل إالَّ أَْن يكوَن اْسماً للَجْمع فيكون من باِب ِعبيٍد  َشظىَ  قاَل : َوَزَعَم ابُن األَعرابي أنَّها َجْمعُ  ، وليَس َكذلَك ألنَّ فَعاَلً ليَس ممَّ

َجْمُع الَجْمعِ وليَس بَجْمعٍ ، وقد بيَّنَّا أنَّه ليَس كلُّ  الشَِّظيُّ  ا، فإنَّم َشظاةٍ  ال َمحالَة َجْمع الشََّظىو،  َشظىَ  وَكليٍب ، وأَْيضاً فإنَّه إذا كاَن َجْمع

 َجْمعٍ يُْجَمُع.

رولم تَْنفَِصْم ، أَي اْنَكَسَرْت ولم تَْنفَرج ، وأَْيضاً قْطعَةٌ قُِطعَْت منه كالدَّاِر والبيِت. وب َشِظيَّةٌ اْنَشَظتْ  ، كأنَّها فِْنِديرةُ الَجبَلِ  : الشَِّظيَّةُ و  ه فّسِ

ضُ  ؛ «يؤذُِّن ويقيُم الص الةَ  َشِظي ة تـََعج َب َرب َك من راٍع يف»ا ديُث :   .الش ظااي واجلمح
ْظيَةِ  ْنِظيَة ، هكذا في سائِِر النُّسخِ والصَّوابُ  ، بالكْسرِ  كالّشِ  بِزياَدةِ النوِن ، كما هو نَّص التَّْهذيب ، وَذَكَره الَهروي في الغَِريبَْين أَْيضاً. كالّشِ

 : تََشقَّق ؛ كما في األَساِس. العُودُ  تََشظَّىو

حاح :  ؛ وأَْنَشَد لفْرَوةَ بْنت أبان : َشظايا تََطايَرَ  ُء إذاالشي تََشظَّى وفي الّصِ

َذيـــــــــــح  ـــــــــــلـــــــــــ  ي  ال يـــــــــــ  ـــــــــــَ نـ ـــــــــــُ نح َأحـــــــــــ   بـ  ن  ـــــــــــا اي مـــــــــــَ

َدُف     ظـــــ   عـــــنـــــهـــــمـــــــا الصـــــــــــــــــــــ  ِ َتشـــــــــــــــــــَ اح (7)كـــــــالـــــــد ر تـــــَ
 

  
َدِف  تََشظَّى وفي األساِس :  ، مجاٌز. (8)اللُّؤلُؤ عن الصَّ
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 .َشظاهُ  : أَصاب أَْشظاهُ و

اغاني : والِقياسُ   .َشَظاه قاَل الصَّ

 َمْعروٌف. : م الشََّظا واِديو

 ؛ قاَل الشَّاعُر : : التَّْفِريقُ  التَّْشِظيَةُ و

__________________ 
 ( يف القاموس ابلرفض ا والنصب  اهر.1)
 واألصر كالصحاح واللسان والتهذيب.« عل  الفاد»برواية :  143( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : فَِلَ .3)
 ( يف األساس : َدِوي.4)
 .( عل  هامش القاموس عن نسخة : وِشِظييف 5)
 ( اللسان : مهاها.6)
 وعجزه يف الصحاح.« اي من رأ  د بينّ »واللسان فيه :  189/  3( األساس واملقايي  7)
 ( عبارة األساس : وتشّظ  الصدف عن اللؤلؤ.8)
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ٍض وابرِِ   ــــــــــــــــــــَ ل ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــح د ه عــــــــــــــــــــن ل  فصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــاِدِ      ن ــــــــ  اخلــــــــَ ــــــــهــــــــمح عــــــــل ي ظــــــــّ (1)ضــــــــــــــــــــــرحٌب ُيشــــــــــــــــــــــَ
 

  
قُهم ويَُشقُّ َجْمعهم ؛   وهو مجاٌز.أَي يفّرِ

 ؛ نقلَهُ الّصاغانّي. كغَنِّيِ : ع ، الشَِّظيُّ و

ً  ، َضبََطه كَرِضَي ، والصَّوابُ  َشِصيَ  : مثْلُ  الَميِّتُ  َشِظيَ و  ِمن َحّدِ َرَمى كَشَصا ، كما هو نَصُّ األْزهري. َشَظى يَْشِظي ُشِظيّا

 وهو إذا ُمِلَئ فاْرتَفَعَْت قَوائُِمه. يَْشَظى السَّقاءُ  َشِظيَ  وكذلكَ 

 ؛ نقلَهُ األْزهري. الشَّناِظي ، كأنَّه شرفَةُ َمْسجٍد ؛ والَجْمعُ  : رأُْس الَجبَلِ  الشَّْنظاةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  .َشظاهُ  (2): َجعَلَه يقلق  تَْشِظيةً  الفَرسُ  َشِظيَ  * وممَّ

يو ُق والتََّشقُُّق. التَِّشّظِ  : التفرُّ

 العُوُد : فُِلَق. ِظيَ شَ و

 الّرباعيَّةُ : اْنَكَسَرْت. اْنَشَظتِ و

 ، كَسماٍء : َجبٌَل ؛ قاَل عنتَرةُ : الشَّظاءُ و

ُم اَنِهضـــــــــــــــــــــــــاً  حـــــــــــَ لـــــــــــح زاَء تــــــــــــَ جـــــــــــح ٍة عـــــــــــَ ِدلـــــــــــّ  كـــــــــــمـــــــــــُ

ُض     ظــــــــاُء اأَلرحفــــــــَ هــــــــا الشــــــــــــــــــــــ  عــــــــُ قــــــــِ وح ِر مــــــــَ (3)يف الــــــــوَكــــــــح
 

  
 الِجباِل ُرؤوُسها. َشواِظيو

راعِ ليْسَت منها. َشِظيَّةٌ  ُرُؤوِس المْرفَقَْين إْبَرةٌ ، وهيوقاَل أَبو عبيَدةَ في   الزقَةٌ بالذِّ

ِظيُّ و  ، كغَنِيٍَّة ، للفْلقَِة ، عن الِكسائي نقلَهُ الصَّغاني. َشِظيَّةٍ  ، بكْسَرتَْين مع تَْشديِد الياِء : َجْمعُ  الّشِ

 به ؛ نقلَهُ الصَّغاني عن ابِن حبيٍب. اْهتَم ؛ إْشعاءً  به أَْشعَىو : [شعو]

قَةٌ  : أَي فاِشيَةٌ  شْعواءُ  وغاَرةٌ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ وابُن ِسيَده. أَْشعَلوها القوُم الغاَرةَ : أَْشعَىو حاح ؛ وأَْنَشَد البِن قيٍس  ُمتَفَّرِ ؛ كما في الّصِ

قَيَّات :  الرُّ

ي عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــفــــــــــــراِش وملــــــــــــا   كــــــــــــيــــــــــــَف نــــــــــــومــــــــــــِ

ِر الشـــــــــــــــــــــــــامَ     مـــــــــــَ واُء َتشـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــح (4) غـــــــــــاَرٌة شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ؛ عن ابِن ِسيَده. : ُمْنتَِشَرةُ األَْغصانِ  َشْعواءُ  شجرةٌ و

 ؛ عن ابِن األَعرابّيِ. : البَِعيدُ  الشَّاِعيو

 ، َمْقلوٌب منه. من األَْنِصباءِ  الشَّائِعُ  أَْيضاً :و

قَةً أَي  ، َشوائِعَ و َشواِعيَ  جاَءِت الَخْيلُ  قاَل األْصمعي :و  ؛ وأَْنَشَد ألبي َمْسروٍق األَْجَدع بِن ماِلِك الَواِدعي من َهَمدان : ُمتَفَّرِ

ٍر و  قـــــــــــامـــــــــــِ عـــــــــــاُب مـــــــــــُ هـــــــــــا كـــــــــــِ يـــــــــــح رحعـــــــــــَ  كـــــــــــَبن  صـــــــــــــــــــــــــَ

ي     واعــــــِ ُزٍن فــــــهــــــن  شــــــــــــــــــــَ تح عــــــلــــــ  شــــــــــــــــــــُ رِبـــــــَ (5)ضــــــــــــــــــــُ
 

  
حاح.  أَراَد : َشوائَِع ، فقَلَبَه ؛ كما في الّصِ

 ؛ عن ابِن األعرابي. : اْنتفاُش الشَّعَرِ  الشَّْعوُ و

. الشُّعَىو قاَل :  ، َكُهَدى : ُخَصُل الشَّعَر الُمْشعاّنِ

ةُ منه الشَّْعوانَةُ و . : الُجمَّ  ، أَي من الشَّعَِر الُمْشعاّنِ
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ٌ  : َشْعوانَةُ و  ، وهي العباَدةُ الَمْشهوَرةُ ؛ َذَكَرها ابُن نُْقَطةَ. اْمَرأَة

اج بِن ُرؤبَة. ( 6)ناقَةٍ  اسمُ  : الشَّْعواءُ و  للعجَّ

ين لُغَةٌ فيه ، وهو اسُم نبّيِ ِمن أَْنبياِء بَني  َشْعياو، كذا في النُّسخِ والصَّواُب  «ش ع ي»في  الشَّْعياو في سعي ، وقد َمرَّ هناك أنَّ الّشِ

 إْسرائيل.

بََدٌل َحبيٍب ، هكذا هو  ( 7)بْنُت َحبيٍب ، أَو هو الَحِميسُ  ، كما َضبََطه غيُر واِحٍد ؛ ُسَميَّةَ  ِمثْلُ  أَو ، َهكذا َضبََطه الّسليماني ، ، كَحْمَزةَ  َشْعيَةُ و

 في كتاِب الذهبيّ 

__________________ 
 .«وردهم عن لعلض»( اللسان واألساس وفيها : 1)
 ( يف اللسان : يفل .2)
 ( اللسان ا ومل أعثر عليه يف ديوانه.3)
 واألساس. 190/  3واللسان والصحاح واملقايي   183ص  ( ديوانه4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 ( يف القاموس : ابلرفض منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  اجلّر.6)
 اب اء ا عن نسخة.« ا مي »وهبامشه « اخلَُميح » 782/  2( كذا ابألصر والقاموس ا ويف التكملة بضم ا اء ا ويف التبصري 7)
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ها ويف والِدها ومل َيذحكر َمنح َرَوتح عنه وال َمنح َرَو  عنها. َهاح يف َضبحرِت الِح  ابلَوجح
ها عن أُّمِ َسلََمة. َرَوْت عن أَبيها عن أَنٍَس  ؛ وفي التكملَِة : بْنُت الجليد ؛ كُسَميَّةَ ، بِْنُت الَجلَْنَدى ، ُشعَيَّةُ و  وعن أُّمِ

 بالطُّوِل والِقَصِر والدُُّخوِل والُخُروجِ. ؛ كما في الُمْحَكم ، نِْبتَِة األَْسنانِ  األَْسناِن ، أَو اْختِالفُ  : اْختِالفُ  الشَّغاو : [شغو]

 وفي األساِس : هو اْختِالُف النَّْبتَِة والتَّراكِب ، أَو أَْن ال تَقََع األَْسناُن العُْليا على السُّْفلى.

 ، َمْقصوٌر. َشغا ، وعلى األخيِر اْقتََصَر الجْوهِريُّ ، وَمْصَدُره ، كَدعا وَرِضيَ  َشغاو ، كعُلُّوِ ، اً ُشغُوّ  ِسنُّهُ  َشغَتْ  وقد

 .َشْغواءُ و َشْغياءُ  وهي ، الشَّغا بَيِّنُ  أَْشغَى ورُجلٌ 

نُّ  حاح : الّسِ ائَِدةُ على األْسناِن وهي التي تُخاِلُف نِْبتتها نِ  الشاِغيَةُ  وفي الّصِ  ْبتَةَ غيِرها ِمن األَْسناِن.هي الزَّ

ٌ  أَْشغَى يقاُل : رُجلٌ   ، انتََهى. ُشْغوٌ  ، والَجْمعُ  َشْغواءُ  واْمرأَة

هي التي تُخاِلُف نِْبتتُها نِْبتَةَ غيِرها ، َسواء كانْت زائَِدةً أَو غيَر زائَِدةٍ وال يَْختّص  الشاِغيَةُ  وَوَجْدُت في حاِشيَِة الِكتاِب بخّطِ أَبي زكريَّا :

ّق بالزائَِدة دون غيِرها.  الّشِ

ائَِدة ، وهذا َخَطأً من المصنِّف  الشَّاِغيَةُ  وَوَجْدت على حاِشيَِة نْسَخِة أبي سْهٍل الُهَروّي ما نَّصه : هُ قْوُل ابِن قتيبَةَ الُمْعَوَجةُ ال الزَّ ، وإنَّما غرَّ

 في أََدِب الكاتِِب :

أت إليهم ِمن ياَدةِ ولم يْعرف الَمْعنى ، انتََهى. الشَّغا تبَرَّ  فَرّدوها عليَّ بالّزِ

 لفَْضِل ِمْنقاِرها األَْعلَى على األَْسفَل ؛ عن الجوهرّي ؛ وأَْنَشَد : : العُقابُ  الشَّْغواءُ و

يِ  والنِّيِ  َشغحواُء ُتوِطُن با  (1) الشِّ
 قليالً قليالً ، عن اللَّْيِث. ( 2): تَْقطيُر البَْولِ  التَّْشِغيَةُ و زاَد ابُن ِسيَده : وقيَل لتَعَقُِّف ِمْنقارها.

 األْسنان. َشغا ، وكأَنَّه َمأْخوذٌ من به : خالَفُوا النَّاَس في أَْمِره أَْشغَْواو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : قطَر قليالً قليالً ، عن ابِن األثيِر. إْشغاهً  ببَْوِله أَْشغى

ر قَْول ُرْؤبَة : المشتغيو  : الُمفاِرُق لكّلِ الف والذي نغضت سنُّه ؛ وبهما فُّسِ

 (3)فاعسف بناج كالرابع املشتغي 
. ي : [شفي]  هكذا في النّسخِ والحْرُف يائيٌّ واِويٌّ

فَاءُ   .(4) (ِفيِه ِشفاء  ِللّناسِ )؛ وأَْصلُه البرُء ِمن المَرِض ، ثم ُوِضَع َمْوِضع الِعالجِ والدَّواِء ؛ ومنه قْولُه تعالى  ءُ الدَّوا ، كِكساٍء : الّشِ

اغُب : فاءُ  وقال الرَّ  السَّالَمِة ، وصاَر اْسماً للبرِء. ِشفاءِ  من الَمَرِض ُموافَاةُ  الّشِ

وفي أْكباِد  (5)، كأساقِي ، ومنه َسْجعةُ األساِس : َمواِعظه لقلوِب األْولياِء أَشاقِي  أَشافِي َجْمُع الَجْمع : ججو، كِسقاٍء وأَْسِقيٍَة ؛  أَْشِفيَةٌ  ج

 .(5)األْعداِء أَشافِي 

 هُ.، كذا في النسخ وفي الُمْحَكم : أَْبَرأَ  بََرأهُ  : يَْشِفيِه ِشفاءً  هللاُ من َمَرِضه َشفاهُ  قدو

فاءَ  َطلَب له َشفاهُ و  كذا في الُمْحكم. ؛ كأْشفاهُ  ؛ الّشِ

 َغَربَُت. : َشفىً  الشَّمسُ  َشفَتِ و
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 وقاَل ابُن القطَّاع : غابَْت وَذَهبَْت إالَّ قليالً ؛ وِمثْلُه في التَّْهذيِب.

 عُر :ِمن َضْوِء الشمِس ؛ قاَل الشَّا بَشفىً  ، كَرِضَي. ويقاُل : أتيته كَشِفيَْت َشفًى

__________________ 
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.1)
 الش غا والش غحَيُة. ( بعدها يف القاموس زايدة. سقطت من الشارح. ونصها : واالسُم :2)
 والتكملة وبعده : 98( ديوانه ص 3)

 بصلب رهّب أو مجاد الريبض
 .69( سورة النحر ا اآية 4)
 ( يف األساس : أشاٍف.5)
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فــــــــــَ  و  َر الشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــح ي ــــــــــَ بـ ــــــــــُ ر قـ ــــــــــُر ِمصــــــــــــــــــــــــح ي ــــــــــِ  مــــــــــا ن

ُه     حـــــــــــــَ ـــــــــــــِ ـــــــــــــاف ـــــــــــــن ه ال تح رحيـــــــــــــُ حـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــَ (1)إذا نـ
 

  
 أي قُبَْيل ُغروِب الشمِس.

 إالَّ قَليٌل. ، أَي : َشفًى إالَّ  منه ما بَِقيَ  ِمن المجاِز :و

 وفي األساِس : أَي َطَرٌف ونَْبذ.

نا إالَّ ما كانت الُمتْعةُ إالَّ رْحمةً رِحمَ »في حديث ابِن عبَّاس : و ة محمِد ، فلو ال نَْهيُه عنها ما اْحتاَج أَحٌد إلى الّزِ قال َعَطاُء  ؛ َشفىً   هللاُ بها أُمَّ

نا وال يُواقِعُه ، فأَقاَم االْسَم وهو يُْشفَى ؛ أَي إالَّ أنْ  َشفىً  : وهللا لَكأَنِّي أَْسَمُع قْولَه إالَّ  ُمقاَم الَمْصدِر الحِقيقي ،  الشَّفَى ، أَي يُْشِرَف على الّزِ

 ء ؛ نقلَهُ ابُن األثيِر عن األْزهري.على الشي اإلْشفاءُ  وهو

 أَي إالَّ َخطيئَةً من الناِس قَليلةً ال يَجُدوَن شيئاً يَْستَِحلُّوَن به الفَْرج. َشفىً  والذي في التْهذيِب : قْولُه إالَّ 

 لألساِكفَِة. يكونُ  المثْقَبُ  ، بالكْسر والقَْصر اإِلْشفَىو

ّكيت : حاحِ. اإلْشفَى وقاَل ابُن الّسِ  ما كاَن لألَساقِي والمزاوِد وأَْشباِهها ، والِمْخَصُف للنِعاِل ؛ كما في الّصِ

 أَي إذا الَطَمه كاَن عليه ال له ؛ وقوُل الشَّاِعِر : اإلْشفَى وحَكى ثَْعلب عن العََرِب : إْن ال َطْمتَه ال َطْمتَ 

َف  املِرحَف   ِميرَبَُة الُعرحُقوِب إشح
 .األشافِي ، والجْمعُ  كاإلْشفَى أي ِمْرفَقُها حديدٌ 

راُد يُْخَرُز به أْيضاً : اإلْشفَىو  ويَُؤنَُّث. ؛ كما في التْهِذيِب ، يَُذكَّرُ  الّسِ

 والبََصِر والنّهاِر وشبهها ؛ كما في التَّْهذيِب. ةُ الِهاللِ بِقيَّ  ، َمْقصوٌر : الشَّفَىو

حاقِه وللشمِس عْنَد ُغروبِها : ما بَِقَي منه إالَّ  ُجل عْنَد َمْوتِه وللقََمِر عْنَد اّمِ حاح : يقاُل للرَّ اُج : َشفىً  وفي الّصِ  ، أَي قليٌل ؛ قال العجَّ

ر فـــــــــــــــــــــا و  نح َتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َ
رح ٍَ عـــــــــــــــــــــاٍ  ملـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــَ

ــــــــح     َرفـ فــــــــَ  َأشــــــــــــــــــــــح فــــــــ  َأو ِبشــــــــــــــــــــــَ ــــــــال شــــــــــــــــــــــَ ه ب ــــــــُ (2)ت
 

  
 أَي وقَْد بَِقيَْت منها بِقيَّةٌ. بَشفَا : أَي قد غابَِت الشمُس ، أَو َشفا قْولُه : بِال

 .أَْشفاءٌ  ، والَجْمعُ  ءٍ َحْرُف كّلِ شي : الشَّفاو

ُتْم َعلى َشفا ُحْفَرة  ِمَن )؛ وقْوله تعالى :  (3) (َعلى َشفا ُجُرف  هار  )ويُْضَرُب به الَمثَُل في القُْرِب من الَهلَكِة ، قاَل هللا تعالى :  وَُكن ْ
 .(4) (الّناِر فَأَنْ َقذَُكْم ِمْنها

 .َشْفوانِ  الَهالِك ، وهو مجاٌز ، وتَثْنيتُه َشفا ويقاُل : هو على

حاح.قاَل األ ا تَُجْز فيه اإِلماُل ُعِرف أنَّه من الواِو ألنَّ اإِلمالةَ من الياِء ؛ كذا في الّصِ  ْخفَش : لمَّ

 ، وهو يُْستَْعمل في الشّرِ غاِلباً ؛ ويقاُل في الَخْير لُغَة ؛ قالَهُ ابن القطَّاع. شفاه وَحَصل على عليه : أَْشَرفَ  أَْشفَىو

 به. يَْستَْشِفي أَْعطاهُ  ذا: إ َء إيَّاهُ الشَّي أَْشفىو

 ؛ ونقلَهُ الجوهريُّ عن أَبي عبيَدةَ. ِشفاءً  العََسَل : َجعَلَه له أَْشفَاهُ  وقاِل ابُن القطَّاع :

 ِمن الدَّواِء. ِشفاءٌ  َوَهَب له أَْشفاهُ  وقاَل األْزهري :

فاءَ  : نالَ  بكذا اْشتَفَىو  .الّشِ

حاح. من َغْيِظه تََشفَّىو  ؛ كما في الّصِ
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ه. تَشفَّى وفي التهذيِب : ه ، إذا نكى فيه نِكايَةً تَُسرُّ  من َعُدّوِ

ْواو فاءُ  أَْسماِء النِّساِء ، فمنهنَّ : ، وغالُب ذلَك في ِشفاءً  َسمَّ فاءُ وبْنُت عبِد هللِا بِن َعْبد شمس القَُرَشيَّةُ ؛  الّشِ بْنُت عبِد الرحمِن األْنصاريَّةُ ؛  الّشِ

فاءُ و  بنُت َعْوٍف أُْخت َعْبد الرحمِن ، َصحابيَّات. الّشِ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 برواية : 199/  3واللسان والصحاح والتهذيب والثاين يف املقايي   83( ديوانه ص 2)

 أوفيته قبر شف  أو بشف 
 .109( سورة التوبة ا اآية 3)
 .103( سورة آ  عمران ا اآية 4)
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 ؛ كذا في التْكملَِة. : أََكَمةً  األََشفياءِ و

 لبَني ُسلَْيم ؛ قالَهُ نَْصر. (2)، وُهما َظْربان ُمْكتَنِفا ماء يقاُل له الطنى  األَْشفَى كأَنَّه ُمثَنَّى (1) األَْشفيانِ  وقاَل أَبو َعْمرٍو :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

فاءَ  : َطلَبَ  اْستَْشفى  .الّشِ

 المريُض من علَّتِه : بََرأَ. اْستَْشفىو

 السُّؤاُل ؛ وهو مجاٌز. (3)العََمى  َشفاء ويقاُل :

 القََمِر ، وهو آِخُر اللَّْيل. َشفا : ساَر في أَْشفَىو

 : أْشَرَف على َوِصيٍَّة أَو َوديعَِة. أَْشفَىو

 وفيه. ِشفاءُ  زْيٌد َعْمراً : إذا َوَصَف له َدواًء يكونُ  أَْشفَىو

 : إذا أَْعَطى شيئاً ما ؛ قاَل الشاِعُر : أََشفَىو

ي َأابهـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــو َألهـــــــــــــــــا و  فـــــــــــــــــِ  ال ُتشـــــــــــــــــــــــــــــــح

مــــــــــــامــــــــــــا     ا صــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــاَءهتــــــــــــِ (4)فــــــــــــقــــــــــــريًا يف مــــــــــــَ
 

  
تِه. فاْشتَفَى وأَْخبَر فالنٌ   به ، أَي نفَع بِصْدقِه وصحَّ

 به. يُْشتَفَى : عالََجهُ بكّلِ ما تَْشفيَةً  ءٍ بكّلِ شي َشفاهُ و

ا َشفَّى وما  ، أَي ما اْزَداَد وَربَح ، قيِل : هو ِمن باِب اإلْبداِل كتقَضَّى. َشفَّْيت فالٌن أَْفَضُل ممَّ

 ، كُسَميَّة : بِئٌْر قديمةٌ بمكَّةَ َحفََرتْها بَنُو أََسٍد. ُشفَيَّةُ و

 به : واٍد في بِالِد بَني َشْيبان ؛ قال األْعشى : (5)الذي يُْحرُز  إْشفى كأَنَّه َجْمعِ  األشافِيو

مح أَ  كـــــــــُ ـــــــــامـــــــــُ ي ّرتح خـــــــــِ ِر األمـــــــــراِر صـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ب ن جـــــــــَ  مـــــــــِ

ــــــــــُر     ٍب إن األشــــــــــــــــــــــــايّف ســــــــــــــــــــــــائ ــــــــــَ ب ــــــــــَ ــــــــــ  نـ (6)عــــــــــل
 

  
 أن يَْجدبُوا كلَّ الَجْدِب ويبلغهم أنَّه يَْنتِجعُونَه لبُْعِده إالَّ  األشافِي قاَل ياقوت : هذا َمثٌَل َضَربَه األَْعشى ، ألنَّ أَْهَل َجبَِل األَْمراِر ال يَْرحلُون إلى

 مطَر وساَل.

. تَْشفُو الشَّمسُ  َشفَتِ و : [شفو]  : أَْهملهُ الجوهريُّ

 ؛ قاَل : وَمرَّ في الياِء ألنَّ الكلمةَ يائيَّةٌ واويَّةُ. قاَربَت الغُُروبَ  وقال ابُن ِسيَده : أَي

 َطلََع. : إذا الِهاللُ  َشفاو

 َظَهَر. : إذا الشَّْخصُ  َشفاو

ثٌ  ، الرعينيُّ  ، كعَمٍ  َشفٍ  الَهْيثُم بنُ  أَبُو الُحَصْينو عن أَبي ريحانَةَ َمْولى َرُسوِل هللِا ، َصلَى هللا عليه وسلّم ، وفضالة ابِن ُعبيٍد وعبِد  ُمحّدِ

 هللِا بِن َعْمٍرو ، وعنه يزيُد بُن أَبي حبيٍب وعباُس القتباني.

ثيَن :و ل ، كما قالهُ النّسائي وغي ، َكرِضّيِ أَو ُسَمّىِ لْحنٌ  َشِفّيِ  قوُل المَحّدِ  ُرهُ.، والصَّواُب األوَّ

ثٌ  األَْصبحيّ  ( 7)، كُسَمّيِ ، ابُن مانِعٍ  ُشفَيٌّ و عن أَبي ُهَرْيَرةَ وعبِد هللِا بِن َعْمٍرو ، وعنه اْبنُه ُحَسْين وعقبةُ ابُن ُمْسلم وربيعَةُ بُن سْيٍف ،  محّدِ

ِ  ؛ واْبنُه ثُماَمهُ ابنُ  105ماَت َسنَة  ٌث أْيضاً. ُشفَّي  محّدِ
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ا نُْقصانُهاووفَةٌ ، لإلنساِن َمْعر الشَّفَةُ و  في الهاِء. وتقَدَّمَ  ، وتَُجْمُع ِشفاهاً ، ومنه الُمشافََهةُ ؛ أَو هاءٌ  ، َشفَواتٍ  ثالثُ  ، تقوُل : واوٌ  إمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اُج في تَثْنِيتِه: َحْرُف الشي الشَّفا  .َشفَوانِ  ِء ؛ حَكى الزجَّ

 ؛ عن الَخليِل. الشَّفَة  إلىَمْنسوبَةٌ  الشَّفَِويَّةُ  والُحروفُ 

، كغَنِيٍَّة  َشِفيَّةٌ و
 : َرِكيَّةٌ على بُحيَرةِ األْحساِء. (8)

 ، كذا َذَكَره ابُن عبَّاد. َشْفياءُ  ؛ واْمرأةٌ  َشفَتاهُ  : هو الذي ال تَْنضمُّ  أَْشفى ورُجلٌ 

ِ  ذُو . ُشفَّي  ، كُسَمّيِ ، ابُن مشرِق بِن زْيِد بِن جشٍم الَهَمدانيُّ

__________________ 
 ( ضبطت بفتح اهلمزة ا ضبرت حركات ا عن التكملة ا ويف معجم البلدان : اإلشفيان تثنية اإلشف .1)
 ( يف ايقوت والتكملة : الظ يُب.2)
 ( يف األساس واللسان : العّي.3)
 نسبة. ( اللسان والتهذيب بدون4)
 .«لزز»( عن معجم البلدان وابألصر 5)
 ومعجم البلدان. 137( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ابلنون.« مانض»( يف الكاشف : 7)
 ( كذا ضبطت ابألصر والتهذيب ا ويف اللسان : شفية ابلتصغري.8)
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دَّةُ والعُْسرُ  ، بالقَْصر : الشَّقاو : [شقو]  ويَُمدُّ. ؛ نقلَهُ األزهريُّ ؛ الّشِ

فيكوناِن كالماِضي ،  يَْشقَيانِ  اْنقَلَبَْت في المضارعِ أَلفاً لفَتْحِة ما قَْبلها ، وتقولُ  يَْشقَى ، اْنقلبَِت الواُو ياًء لَكْسرةِ ما قَْبلها ، ، كَرِضيَ  َشِقيَ  وقد

حاحِ ؛ ، وهي لُغَةٌ ، وإنّما جاَء بالواِو ألنَّه بُني على التّأْنيِث في  ( 1)تُناِشقاوَ  ؛ وبه قََرأَ قتاَدةُ َربَّنا َغلَبَْت علينا ، ويُْكَسرُ  َشقاَوةً  كما في الّصِ

ِل أَْحواِله ، وَكذلَك النَهايةُ فلم تكِن الياُء والواُو َحْرفي إْعراٍب ، ولو بُنَي على التَّذْ  َعظاَءةٌ وَعباَءةٌ وَصالءةٌ ،  كيِر لكاَن َمْهموزاً كقَْولهم :أَوَّ

 اِء.وهذا أُِعّل قَْبل ُدخوِل اله

ً و  ، وبهما قُِرَئ أَْيضاً. ، ويُْكَسرُ  َشْقَوةً و ، بالمّدِ ، َشقاءً و ، بالقَْصر ، َشقَا

اغُب : دَّةِ ،  الّشْقَوةُ وِخالُف السَّعاَدةِ  الشَّقاَوةُ  قاَل الرَّ كالسَّعاَدةِ من حيُث اإلضافَِة ، وكما أَنَّ السَّعاَدةَ في األْصِل َضْربان :  الّشقاَوةُ وكالّرِ

على هذه األَْضرِب ،  الشَّقاَوةُ  ِرجيَّةٌ ، َكذلكَ عاَدةٌ أُْخرويَّةٌ ، وَسعاَدةُ ُدْنيويَّة ، ثم السَّعاَدةُ الّدْنيويَّةُ ثالثَةُ أَْضرٍب : َسعاَدةٌ نَْفسيَّةٌ وبدنيَّةٌ وخاسَ 

 األُخرويَّةُ والّدْنيويَّةُ. الشَّقاَوةُ  وهي

 ، فالتَّعَُب أََعمُّ من َشقاَوةً  تَعٌَب وليَس كلُّ تَعَبٍ  َشقاَوةٍ  في كذا ، وكلُّ  َشقيتُ  موِضَع التَّعَِب نْحو قاءُ الشَّ  قاَل : وقاَل بعُضهم : قد يُوَضعُ 

 .الشَّقاَوةِ 

ْقَوةِ  بَيِّنُ  أَْشقياءٍ  من قْومٍ  َشِقيٌّ  : ضدُّ أَْسعََده هللاُ ، وهو أَْشقاهُ وهللاُ  َشقاهُ و َوََلْ َأُكْن ِبُدعاِئَك َربِّ ) لُه تعالى :كْسِر والفَتْح ؛ وقو، بال الّشِ
 ؛ أَراَد كْنُت ُمْستجاَب الّدْعوةِ. (2) (َشِقيًّا

 الُمْشُط لُغَةٌ في الَهْمز. * ، بالكْسر :الِمْشقىو

َح به : إذا أَْشقَىو  ِكالُهما عن أَبي زْيٍد. َسرَّ

حاح : َعاناهُ وَمارَسهُ. ونحِوِه ، َصوابُه ونَْحِوها ، كما في التَّْهذيب.عالََجهُ في الَحْرِب  وشقياء : َشاقاهُ ُمشاقاةً و  وفي الّصِ

. َغلَبَهُ  ، أَي فََشقاهُ يَْشقوهُ  ؛ الشَّقاءِ  غالَبَهُ في : َشاقاهُ و  ؛ نقَلهُ الجوهريُّ

 منه. َشقاء وفي الُمْحكم : كاَن أََشدَّ 

 .َشواقٍ  ج ال يُْستطاُع اْرتِقاُؤه ، لطَّويلُ من الِجباِل : الَحْيُد الطَّاِلُع ا الشَّاقِيو

اغاني : والِقياُس الَهْمُز.  قاَل الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .(3): الُمعاَسَرةُ  الُمشاقاةُ 

 وأَْيضاً : الُمصابََرةُ ؛ وهو مجاٌز ؛ قال الراجُز :

ِرثح  ابــــــــــــــراِت مل يــــــــــــــَ  إذا ُيشــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــــــ 

و  ال     ف الـــــقـــــُ عـــــح نح ضـــــــــــــــــــَ ثح يـــــكـــــــاُد مـــــِ عـــــــِ بـــــَ نــــــح (4)يــــــَ
 

  
 يَْعني َجَمالً يُصابُِر الِجماَل َمْشياً.

 ثَُمود. أَْشقَى ِمن أَْشقَى وهو

 من َرائِِض مْهٍر : أَي أَتْعُب ، وهو مجاٌز. أَْشقَىو

 بالَضّمِ أَْيضاً. ُشْقيانٍ  من الِجباِل على الشاقِي ويَْجَمعُ 

ً  ناُب البَعيرِ  َشقاو  : َطلََع ؛ لُغَةٌ في الَهْمِز ؛ عن ابِن ِسيَده. َشْقيا
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ُن ،  يَْشكو َشكَوى ، تعالى ، أَْمَره إلى هللاِ  فالنٌ  َشَكا يو : [شكي] على َحّدِ القَْلب  ، بالكْسر ِشكايَةً و ، كغَنِيٍَّة ، َشِكيَّةً و َشكاَوةً و َشكاةً و، ويُنَوَّ

ُمْعتَّلِ إنَّما هو من قِْسِم الياِء كالِجرايِة كعاَليٍة ، إالَّ أنَّ ذلَك َعلٌَم فهو أَْقبَُل للتَّْغيير ؛ وإنَّما قُِلبَت واُوه ياًء ألنَّ أَْكثَر مَصاِدِر ِفعالٍَة ِمن ال

كايَةُ  والواليَِة والِوصايَِة ، فُحِملَت  ي الواِو ، والَمْعنى أَْخبَره بضْعِف حاِلِه.عليه لِقلَّة ذلك ف الّشِ

 فالناً : إذا أَْخبَره بُسوِء فِْعِله به. َشَكىو

 .كَشَكا ، اْشتََكىو تََشكَّىو

__________________ 
 .106( سورة املؤمنون ا اآية 1)
 .4( سورة مرمي ا اآية 2)
قا»كذا ا وابلقاموس :   (*)  .«املِشح
 واألصر كاألساس.« املعاشرة»( اللسان والتهذيَب 3)
 ( اللسان والتهذيب واألو  يف األساس ا بدون نسبة.4)
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اغبُ  كايَةُ  وقاَل الرَّ ا َأْشُكوا بَ ثِّي َوُحْزين )ومنه قَْولُه تعالى :  اْشتََكْيتو َشَكْوت إظهاُر البَّثِ ، يقالُ  الّشِ وقْولُه تعالى :  (1) (ِإىَل هللاِ  ِإَّنَّ

بَثَثُْت له ما  . وإْظهاُر ما فيها ، وهي ِسقاٌء صغيٌر ، وكأنَّه في األْصِل اْستِعاَرةٌ كقَْوِلهم :الشَّْكَوةِ  وأَْصُل الشَّْكو فَتْح (2) (َوَتْشَتِكي ِإىَل هللاِ )

 ْلبَِك.في ِوعائي ، ونَفَْضُت له ما في جرابي ، إذا أْظهْرَت ما في قَ 

 بعُضهم إلى بعٍض. َشَكا : تَشاَكْواو

 نَْفُسه. : الَمَرضُ  الشَّكاءُ و الشَّكاةُ و ، بالمّدِ عن األْزهري ، الشَّْكواءُ و الشَّْكَوىو الشَّْكوُ و

تِه : ما (3)قاَل أبو المجيِب البِن   قاَل : اْنتِهاُء الُمدَّةِ واْنِقضاُء الِعدَّةِ ؛ وأَْنَشَد األْزهريُّ : ؟يا ابَن َحكيمِ  َشكاُؤك َعمَّ

ُه  يـــــــــ  كـــــــــ   مـــــــــن أًَذ  كـــــــــنـــــــــُت طـــــــــِ  َأخ إنح َتشـــــــــــــــــــــــَ

يبِّ و     ي طــــــــِ ُو يب فــــــــَبخــــــــِ كــــــــح (4)إن كــــــــاَن ذاَ  الشــــــــــــــــــــــ 
 

  
 .اْشتََكىو تََشكَّىو َشْكوىو َشكاةً و َشكاهُ َشْكواً  قدو

اح : يَْشتكي ، أَي الذي والُموَجعُ  الَمْشُكوُّ  ، كغَنِّيِ : الشَِّكيُّ و رمَّ  فَِعيل أَو َمْفعول ؛ قاَل الّطِ

ي َشِكييف ولساين عارُِم و   (5)لِح
 ؛ كما في الُمْحكم. كالشَّاِكي َمْن يَْمَرُض أَقَلَّ َمَرٍض وأَْهَونَهُ ؛ أَْيضاً : الشَِّكيُّ و

ً  فالناً : وَجده أَْشَكىو  .شاِكيا

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. فالناً من فالٍن : أََخذ له منه ما يُْرِضيه أَْشكىو .يْشُكو صاَدَف َحبِيبَه أَْشكى وفي التَّْهذيب :

.، نقلهُ األز شْكوىً و، إذا ِزْدتَه أَذًى  َشكانِي فأَْشَكْيتُه يقاُل : .ِشكايَةً وفالناً : زاَدهُ أَذًى  أَْشكىو  هريُّ

 به فيه. يَْشكو وفي الُمحكم : أَتى إليه ما

حاح :  .يَْشكوكَ  فالناً إذا فَعَْلت به فْعالً أَْخوَجه إلى أَن أَْشَكْيت وفي الّصِ

 .ِشكايَتَه أَزالَ  أَْيضاً : إذا أَْشكىو

حاح : إذا أَْعتَبَه عن ا (6) ِشَكايَتهِ  ونََزَع من َشْكواهُ  وفي الّصِ  .يَْشكوه فأزالَه عمَّ

ْمضاِء في جباِهنا فلم َشَكْونا الحديُث :ومنه ؛  ِضدٌّ  وفي الِمْصباح : فالَهْمَزة للسَّْلب :  ، يُْشِكنا إلى َرُسوِل هللِا ، َصلَى هللا عليه وسلّم ، َحرَّ الرَّ

 .ِشَكايَتَنا أَي لم يُزلْ 

ََّهُم به : أَي بكذا يُْشَكى هوو  اظ وأَْنَشَد :، َحكاهُ يَْعقوب في األْلفَ  يُت

رح  لــــــــــَ ِر مــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــاُء مــــــــــن َأهــــــــــح ــــــــــَ تح لــــــــــه بـ  قــــــــــالــــــــــَ

َز ح     ـــــــــغـــــــــَ كـــــــــ  ابل نـــــــــا ُتشـــــــــــــــــــــــح يـــــــــح ـــــــــعـــــــــَ راقـــــــــُة ال (7)َرقـــــــــح
 

  
 : ِوعاٌء من أََدٍم للماِء واللَّبَِن. الشَّْكَوةُ و

 وقاَل الراغُب ِوعاٌء صغيٌر يُْجعُل فيه الماُء.

ِضيعِ وهو للَّبِن ، فإذا  حاح هو ِجْلُد الرَّ ي َوْطباً.وفي الّصِ  كاَن جلَد الَجَذعِ فما فْوقَه ُسّمِ

د فيه الماُء يُْحبَس فيه اللَّبُن. وفي الُمْحكم : َمْسُك السَّْخلة ما داَم يَْرَضع ، وقيَل :  ِوعاٌء ِمن أََدٍم يُبرَّ

كةً ، َشَكواتٌ  ج قاُء ؛وفي التْهذيِب : ما دامْت تَْرضع فإذا فُِطَم فَمْسُكه البَْدَرةُ ، فإذا أَْجَذع فَمْسُكه السِّ  . ِشكاءً و ، محرَّ  ، بالكْسِر والمّدِ

 .اْشتََكت اْشتِكاءً و ؛ في قْوِل الرائِِد ؛ تَْشِكيَّةً  النِّساءُ  َشكَّتِ و
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__________________ 
 .86( سورة يوسف ا اآية 1)
 ( سورة اجملادلة ا اآية األوىل.2)
 ... ( يف اللسان : البن عمه : ما شكاتك3)
 ... ( التهذيب واللسان وفيه : أخي4)
 ( الصحاح ا واللسان والتهذيب للطرماح بن عدي ا وقبله فيهما :5)

 أان الطرماح وعمي حامت
 وبعده :

 كالبحر حا تنكد اهلزائم
 والتكملة ا قا  الصاغاين : ومل أجده يف شعره.

 كما يف اللسان.« شكاته»( كذا والصواب 6)
 والتهذيب بدون نسبة.( اللسان 7)
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 صغيَرةٌ فال يمخُض فيها إالَّ القَليُل. الشَّْكوةَ  ، ألنَّه قليٌل ، أَي أَنَّ  اتََّخَذتْها ِلَمِخِض اللَّبَنِ  النِّساُء : أَي تََشكَّت قال ثْعلٌب : إنَّما هوو

 ، قاَل الشاعُر : الشَّْكوةَ  : اتََّخذَ  تََشكَّىو:  َشكَّى وفي التَّْهذيِب :

ِت و  كـــــــــ  ر  وشـــــــــــــــــــــــَ َز َتشـــــــــــــــــــــــح نــــــــــح  حـــــــــىت رأَيـــــــــُت الـــــــــعـــــــــَ

ـــــــــد وِّ طـــــــــاِواي     ـــــــــرِّميحُ ابل حـــــــــ  ال (1)اأَلايمـــــــــَ  وَأضـــــــــــــــــــــــح
 

  
ْيُم طاِوياً ، أَي َطوى ُعنُقَه من الشَّبَع فَربََض ، وشكَِّت األَ  ْسُل قال : لعَْنُز تَْشرى للِخْصب ِسَمناً ونَشاطاً ، وأَْضحى الّرِ ياَمى : أَي كثَُر الرَّ

 .َشْكوتِها صاَرِت األَيٌِّم يفضُل لها لبٌن فتَْحِقنُه فيحتى 

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. : الَحَمُل الصَّغيرُ  الشَّْكوُ و

 من العََرِب ؛ عن ابِن ُدَرْيد. أَبو بَْطنٍ  : َشْكوٌ و

ةٍ  المْشكاةُ و اء. ؛ كما في الُمْحَكم ؛ ونقلَهُ الجوهريُّ  غيِر نافَِذةٍ  ( 2): بالكْسر : كلُّ ُكوَّ  عن الفرَّ

 وفي األساِس : ُطَوْيٌق في الحائِِط َغْير نافٍِذ.

لوة ؛ ومنه قْولُه  َكِمْشكاة  ِفيها )تعالى : وقال ابن جني : أَِلفُها ُمْنقِلبَة عن واٍو بَدِليِل أَنَّهم قد تنحو بها َمْنحاة الواِو كما يَْفعلوَن بالصَّ
 .(3) (ِمْصباح  

اج قيَل : هي بلُ   غَِة الَحبََشِة ، وهي في كالٍم العََرِب.وقال الزجَّ

رين كابِن ُجبَْير وسعيِد بِن عياض  ب ؛ والخفاجي في شفاِء الغَلَيِل ، وُجْمهوُر الُمفَّسِ ةُ في وَذَكَره ابُن الجواِليِقي في الُمعَرَّ يقولوَن هي الُكوَّ

ْوِء ، والِمْصباُح ف  يها أَْكثَر إناَرةً في غيِرها.الحائِِط َغْيُر النافَِذةِ ، وهي أَْجَمع للضَّ

صاَصةُ التي يكوُن فيها الفَتِيُل. الِمْشكاةُ  العَُموُد الذي يكوُن الِمْصباُح على رأِْسه. وقاَل أَبو موَسى : الِمْشكاةُ  وقاَل ُمجاهُد :  الحديدةُ أو الرَّ

اج : أَراَد ، وهللاُ  جاَجِة  بالِمْشكاةِ  أَْعلم ،وقال األَْزهريُّ بْعَدما نقَل َكالَم الزجَّ  التي يُْستَْصبح فيها ، وهي موِضٌع الفَتِيلَة ، ُشبِّهتْ  (4)قََصبَةَ الزُّ

ةُ ؛ انتََهى. بالِمْشكاةِ   ، وهي الكوَّ

 الحديَدةُ التي يُعلَّق بها القْنِديُل. الِمْشكاةُ  وقاَل مجاهٌد أَْيضاً :

 أََصحُّ األَْقواِل.قال ابُن عطية : وقْوُل ابِن ُجبَْير 

رين في تَْفسيِر اآليَِة : أَي مثْل نوِرِه في قْلِب الُمؤِمن ، فهو إذاً نوُر اإِليماِن والَمْعرفَِة الُمْجلي لكّلِ ُظْلمٍة  كِمْشكاةٍ  ونقَل الّسهيلي عن الُمفّسِ

.  وَشّكِ

جاَجةُ فَُمه.صْدُر محمٍد َصلَى هللا عليه وسلّم ، والِمْصباحُ  الِمْشكاةُ  وقاَل كعٌب :   لسانُه ، والزُّ

الح شاِكي رُجلٌ و  ذو َشْوكٍة وَحّدِ في سالِحِه. : أَي الّسِ

 قاَل األَْخفَش : هو َمْقلوٌب ِمن شائٍِك ؛ قالَهُ الجوهريُّ ، وقد تقدَّم تَْحقيقُه في الكاِف.

 : األََسُد. الشَّاِكيو

يُّ و ين : م ، بتَْشديِد الكافِ  الشُّّكِ ٌب ،مع ضّمِ الّشِ الح ، ُمعَرَّ في ِذْكِره هنا ، نبَّه عليه  وَوِهَم الجوهريُّ  .«ش ك ك»ذُِكَر في  ن الّسِ

. اغانيُّ  الصَّ

 .الشَّكيةُ  ، كحتَّى : ة بإْرمينِيَة منها اللُُّجُم والُجلودُ  َشكَّىو

 شاِكيَهُ  سِخ ، وهو تَْصحيٌف قبيٌح َوقََع فيه المصنُِّف ، والصَّواُب وَسلَّى؛ هكذا في النُّ  َطيََّب نَْفَسه أَْيضاً :و: َكفَّ عنه ؛  َشكَّى شاِكيَهُ تَْشِكيَةً و

ا عَراهُ ؛ وكلُّ شي اهُ عمَّ ل. شاِكيَه ٍء كفَّ عنه فقد سلّىأَي َطيََّب نَْفَسه وعزَّ  ؛ كذا في التْكملِة ، فتأَمَّ
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__________________ 
 ابهلمز يف البيت ويف التفسري بعد.« الرئم»( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا وفيهما 1)
 ( ضبطت يف اللسان والتهذيب بفتح الكاف ا ضبرت حركات.2)
 .35( سورة النور ا اآية 3)
 ( يف التهذيب : قصبة القندير من الزجاج الذي يستصبح فيه.4)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِميَّة اسٌم للمرمى ، والَجْمعُ  للمْشكو ، كغَنِيٍَّة : اسمٌ  الشَِّكيَّةُ   .َشَكايا ، كالرَّ

 .َشكاَوى على الشَّْكوى ويُْجَمعُ 

 في الَوْجِد أَْيضاً. الشَّْكوُ  : َمِرَض ؛ ويُْستَْعمل اْشتََكىو تََشكَّىو

 وما كابََدهُ من الشَّْوِق. َشْكواهُ  : أَبَثَّه أَْشكاهُ و

كاةُ و ه ذات النِّطاقَْين :: العَْيُب ؛ ومنه قوُل ابِن الزُّ  الّشِ  بَْيِر حيَن عيَّره رجٌل بأُّمِ

 (1)تلَك َشكاٌة  اهٌر عنحك عاُرها و 
 ؛ ومنه قوُل الشاِعِر : َشَكا ويقاُل للبَعير إذا أَتْعَبَه السَّْيُر فمدَّ ُعنُقَه وكثَُر أَنِينُه : قد

ر   كــــــــــــَ  إد  مجــــــــــــلــــــــــــي طــــــــــــوَ  الســــــــــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــَ

الان     ــــــــــكــــــــــِ ــــــــــاًل ف ًا مجــــــــــي ــــــــــ صــــــــــــــــــــــــربح ل ــــــــــَ ت ــــــــــح بـ  (2) !مــــــــــُ
  

 للّسقاِء. الشَّْكوةِ  ، كُسَميَّة : تَْصغيرُ  الشَُّكيَّةُ و

 أَْرَض كذا : إذا تََرَكها فلم يَْقرْبها. شاكيَ  وسلَّى

 فالٌن : تََشقَّقَْت أَْظفاُره ؛ نقلَهُ األَزهرٌي. َشكاو

 أَو أَْخبر عن َمْكُروٍه أَصابَهُ. َشَكاه : َشاكاهُ ُمشاكاةً و

 ، كعُتِّيِ. الشَّْكوةِ ُشِكيٌّ  وَجْمعُ 

 ؛ نقلَهُ ابن القطَّاع. الشَّْكوةَ  : اتََّخذَ  أَْشكىو

اح ، وكانَ  الشَّْكوةِ  وذو  ْت تكوُن له َشْكوة إذا قاتََل.: أَبو عبِد الرحمِن بِن َكْعِب بِن ثَْعلبَةَ القينّي ، كاَن يوَم أَْجناِدْين مع أَبي ُعبيَدةَ بِن الجرَّ

. وقال غيُرهُ : هي َشَكْيتُ  ي : [شكي]  لُغَةٌ في َشَكْوُت. : أَْهملهُ الجوهريُّ

اغاني.من الشَّي البَِقيَّةُ  ، كَرِميٍَّة : الشَِّكيَّةُ و  ِء ؛ نقلَهُ الصَّ

ْلوُ و : [شلو]  حاحِ.من أَْعضاِء اللْحِم ؛ كما في الّصِ  ، بالكْسر : العُْضوُ  الّشِ

 كِحْمٍل وأَْحماٍل. أَْشالءٌ  َجْمعُه ؛ «األَْيَمن بِشْلوها ائتِني»الحديُث : ومنه 

ي  ألنَّه طائِفةٌ من الَجَسِد. ِشلواً  قاَل األَزهرّي : إنّما ُسّمِ

 ٍء.الَجَسُد من كّلِ شي أَْيضاً :و

 اإِلْنساِن َجَسُده بْعَد باله. ِشْلو قاَل ابن ُدَرْيٍد :

حاح : اعي : أَْشالءُ  وفي الّصِ ِق ؛ وأَْنَشَد اللَّْيث للرَّ  اإِلْنساِن : أَْعضاؤه بْعَد البِلَى والتفَرُّ

نــــــــــــــاَءان  لــــــــــــــت أَبــــــــــــــح فــــــــــــــضح مــــــــــــــظــــــــــــــاملَ عــــــــــــــيــــــــــــــ   فــــــــــــــادح

وال     َوان املــــــــــــبحكــــــــــــُ لــــــــــــح ذح شــــــــــــــــــــــــــِ قــــــــــــِ ــــــــــــح ا وأَن نــــــــــــّ (3)عــــــــــــَ
 

  
 ٍء.، عن ابِن ِسيَده ، قاَل : هو الِجْلُد والَجَسُد من كّلِ شي كالشَّال

 يُريُد ال لَْحَم على باِطنِه. «َشالً  قال في الَوِرِك ظاِهُره نَساً وباِطنُه»في الحديِث : و

 .«جاِمعةً ألَْعضائِها أَْشالءً و»:  حديُث علّيِ ومنه ؛  أَْشالءٌ  ج وشال ، ِشْلوٌ  : ٌء وبَِقيَْت منه بَِقيَّةٌ كلُّ َمْسلوخٍ أُِكَل منه شيو

 دابَّتَه : أَراها الِمْخالةَ لتأتِيَهُ. أَْشلَىو
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 ؛ قال حاتٌم يْذكُر ناقَةً َدعاها فأَْقبلُت إليه : للَحْلبِ  باْسمها النَّاقَةَ : َدعاها أَْشلَىو

تح  لـــــــــَ ـــــــــَ زاِج فـــــــــبقـــــــــبـ ُ
ِم املـــــــــ هـــــــــا ابســـــــــــــــــــــــح تـــــــــُ ـــــــــح يـ لـــــــــَ  َأشـــــــــــــــــــــــح

فُ     رحســـــــــــــــــــــــُ كـــــــــًا وكـــــــــانـــــــــتح قـــــــــبـــــــــَر ذلـــــــــك تــــــــــَ  (4) َرتـــــــــَ
  

اعي : أَْشلى وكذلكَ  يت. وأَْنَشَد الجوهريُّ للرَّ ّكِ  الشَّاةَ : قالَهُ ابُن الّسِ

__________________ 
وصــــــدره  21/  1( البيت أليب ذ يب اهلذد متثر به عبد   بن الزبري يرد به عل  رجر عريّه أبمه قائاًل : ايبن ذات النطاقا ا ديوان اهلذليا 1)
: 

 عريها الواشون أين أحبهاو 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب. أراد أن نطاقها ال يغ  منها وال منه فيعريا به ولكن يرفعه فيزداد نباًل.

 ويف التهذيب : صرباً مُجيٌر.« صرباً مُجَيحلي»( اللسان وفيه 2)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتهذيب. 230( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«املزاح»بد  « املراح»لتهذيب وفيهما ( اللسان وا4)
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ٌة و  لـــــــــ  اســـــــــــــــــــــــاُء جـــــــــِ جـــــــــَ تح مـــــــــنـــــــــهـــــــــا عـــــــــَ رَكـــــــــَ  إن بــــــــــَ

رحَوعــــــــا     فــــــــاَس وبـــــــــَ لــــــــ  الــــــــعــــــــِ ٍة َأشــــــــــــــــــــــح يــــــــَ نــــــــِ حــــــــح (1)مبــــــــَ
 

  
 وقاَل آَخُر :

يب  عــــــــــح تح قـــــــــــَ حــــــــــَ زِي وَمســــــــــــــــــــــــَ نــــــــــح ُت عــــــــــَ يــــــــــح لــــــــــَ  أشــــــــــــــــــــــــح

بحٍب     رحِب قـــــــــــــــــــَ بحُت لشـــــــــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــ  (2)مُث  هتـــــــــــــــــــََ
 

  
ُجُل : اْستَْشلَىو  َغِضَب. الرَّ

حاح : من موِضٍع  من ِضيٍق أَو هالكٍ  ويُْخِرَجه َغْيَرهُ : َدعاهُ ليُْنِجيَهُ  اْستَْشلَىو ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ  كاْشتالهُ  أَو مكاٍن ، (3)؛ وفي الّصِ

 للقُطامي يمدُح رُجالً :

ت بـــــــنـــــــا  يـــــــح لـــــــَ تــــــــَ رًا واشـــــــــــــــــــــح كـــــــح بـــــــًا وبـــــــَ لـــــــح َت كـــــــَ لـــــــح  قـــــــتــــــــَ

ـــــــــواِدي     َض ال مـــــــــِ جـــــــــح ـــــــــَ ت (4)فـــــــــقـــــــــدح أََردحَت أبنح َيســـــــــــــــــــــــح
 

  
ف بِن عبِد هللِا : ومنه ؛ وهو مجاٌز ؛  اْستَْنقََذه : اْشتاَلهُ و اْستَْشالهو َربُّه  اْستَْشالهُ  وَجْدُت هذا العَْبَد بيَن هللِا وبيَن الشَّيطاِن ، فإنِ »حديُث مطّرِ

هُ والشَّْيطاَن ، َهلَكَ   ، وأَْصلُه في الدُّعاِء. االْستْشالء أَي إن أَغاَث َعْبَده وَدعاهُ فأَْنقََذه من الَهلَكِة فقد نََجا ، فذلكَ  ؛ «نََجا ، وإْن خالَّ

 أَي اْستَْنقََذ بِْنيَتَه حتى يََدهُ. ، «اْشتاَلها اللِّصُّ إذا قُِطعَْت يُده َسبَقَْت إلى الناِر ، فإْن تابَ »، الحديُث :  االْشتِالءِ  وشاِهدُ 

َدةً  َشلَّىالمُ و ِم ُمَشدَّ جاِل. القَضيفُ  أَي مع ضّمِ الميِم ، ولو قاَل كُمعَلَّى كاَن أَْخضُر ؛ ؛ بفتْحِ الالَّ  وهو الَخفيُف اللْحِم من الّرِ

 ، كَدعا : ساَر. َشالو

ً  أَْيضاً : إذاو . َرفََع شيئا ِليَّةُ و عن ابِن األعرابّيِ نقلَهُ األزهريُّ  ، أَي القْطعَةُ. ْدَرةُ الفِ  ، كغَنِيٍَّة : الشَّ

 ؛ عن ابِن األعرابّيِ. َشاليَا ، والَجْمعُ  بَِقيَّةُ المالِ  أَْيضاً :و

 من الماِل ، أَي بَِقيَّةٌ ، وال يقاُل إالَّ في الماِل ؛ ونقلَهُ الجوهريُّ عن أَبي زْيٍد. َشِليَّةٌ  يقاُل : بَِقيَْت له

 أَو التي تَقاَدَمْت فَدقَّ حديُدها. ؛ كما في األساِس ؛ اللِّجاِم : ُسيوُره أَْشالءُ و

 ؛ قاَل كثيٌِّر :وفي الُمحكم : حدائُِده بِال ُسيوٍر ؛ وأُراهُ على التَّْشبيه بالعُْضِو من اللْحِم 

هـــــــــــا  لـــــــــــُ عـــــــــــح جـــــــــــام وبــــــــــــَ الِء الـــــــــــلـــــــــــِّ ين كـــــــــــَبشـــــــــــــــــــــــــح  رَأَتـــــــــــح

نُ     طــــــــــامــــــــــِ تــــــــــَ ٍن مــــــــــُ حــــــــــَ نــــــــــح َز  مــــــــــُ وحِم أبـــــــــــح  مــــــــــَن الــــــــــقــــــــــَ

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : البَِقيَّةُ ؛ قاَل أَوُس بُن َحَجٍر يُشيُر إلى يَْوم َجبَلة : الّشْلوُ 

ه  لــــــــــُ وحَف أنحكــــــــــُ ٌو ســــــــــــــــــــــــَ لــــــــــح ُم ذاَ  شــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــُ لــــــــــح  فــــــــــقــــــــــُ

َو الـــــــذي تــــــركـــــــاه    لــــــح ُم الشــــــــــــــــــــِّ كــــــُ لــــــُ َف َأكــــــح يــــــح  (5) ؟فــــــكــــــَ
  

 : العُْضُو. الّشْلَوةُ و

ِليُّ و  ٍء.، كغَنِّيِ : بَقَايا كّلِ شي الّشِ

 قايَاهم.القْوِم : أَي بَ  أَْشالءِ  وهو من

 الَكْلَب وقَْرقََس به : إذا َدعاهُ. أَْشلىو

ْيِد : مثُْل أَْغراهُ ِزنَةً ومْعنًى ؛ عن ابِن األعرابّيِ وجماَعٍة ؛ ومنه قوُل زياد األَْعجم : أَْشالهُ و  على الصَّ

ُه  ــــــــــَ الب ــــــــــَ  كــــــــــِ ل ــــــــــَبشــــــــــــــــــــــــح رٍو ف مــــــــــح ــــــــــا َأاب عــــــــــَ ن ــــــــــح ي ــــــــــَ  أَتـ

ُر     ؤحكــــــــَ ــــــــُ ه نـ ــــــــح ي ــــــــَ تـ ــــــــح يـ ــــــــَ َ بـ اح ــــــــَ ان ب دح ــــــــا فــــــــكــــــــِ ن ــــــــح ي لــــــــَ (6)عــــــــَ
 

  
 ويُْرَوى : فأَْغَرى ِكالبَهُ.
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يت ، قاَل : يقاُل أَْوَسْدُت الَكْلبَ  ّكِ  وَمنَعَه ثَْعلٌب وابُن الّسِ

__________________ 
وعفاس  الراء ا والبيت يف اللسان والصحاح.بتشديد « بركت»والضبرت عنه ا وانظر ختر ه ا وابألصر ضبطت  170( ديوانه ط بريوت ص 1)

 وبروع اسم انقتا للراعي.
 واألساس بدون نسبة. 209/  3منسوابً أليب النجم العجلي ا واألو  يف املقايي  « قبب»( اللسان والصحاح بدون نسبة ا ويف اللسان 2)
 ( يف الصحاح : من موضض هلكة.3)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.4)
 .«فقلتم»كرواية اللسان والتهذيب وفيهما « . تركوا.. وقلتم»وفيه :  80ط بريوت ص  ( ديوانه5)
 ومل أجده يف شعره. والتكملة ا قا  الصاغاين : 210/  3( اللسان والصحاح واملقايي  6)
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تُه إذا َأغحَريحته به ا وال يقا ُ  َليحته وآَسدح ا َأشح ح اإَلشحالءُ  ا إل   اِح واملِصحباح.الد عاُء ؛ كما يف الصِّ
ْلوُ  ويُْجَمعُ  ة والواو اْستِثْقاالً وأُْلِحق بالَمْنقوِص ؛  أَْشلٍ  بمْعنَى العُْضو على الّشِ أَْيضاً ، كدْلٍو وأَْدٍل ، ووْزنُه أَْفعٌُل كأَْضُرٍس ، ُحِذفَت الضمَّ

 .«من لَْحمٍ  أَْشلو»الحديُث : ومنه 

 .مشالةٍ  ، بلُغَِة الحجاِز : اْسٌم لما يشرط به على الُخدوِد كأَنَّها َجْمعُ  المشالىو

 َمِن.: باليَ  المشلى وبَنُو

 ، كَسَما يَْسُمو ُسُمّواً : َشَما يَْشُمو ُشُمّواً و : [شمو]

.  أَْهملهُ الجوهريُّ

اغاني عن ابِن األْعرابي : أَي  عال أَْمُره. وقاَل األَْزهري والصَّ

 ، َمْقصوَرةً : الشََّمُع. الشََّماو قاَل :

 * قْلت : وكأَنَّه على التَّْخِفيِف البََدلّي.

. اَشانِي ي : [شني]  ، بالقَْصر : أَْهملهُ الجوهريُّ

اغاني : هي  ناِحيَةٌ بالكُوفَِة. وقاَل الصَّ

 في الَهْمِز. ذُِكَرتْ  ُء.الشَّوانِىو

ةٌ و : [شنو]  ، بضّمِ النُّوِن وتَْشديِد الواِو : َشنُوَّ

ح به في الَهْمزةِ أَنَّها  لُغَةٌ في َشنُوءة. أَْهَملَهُ الجوهريُّ هنا ، ولكْن صرَّ

 يَْخفى أَنَّ مثَْل هذا ال يُْكتَُب بالُحْمرة ، وكأنَّ المصنَِّف تَبَع ابَن ِسيَده في تَْفريِقهما في مْوِضعَْين. وال

ة ؛ قاَل ابُن ِسيَده : ولذا قََضْينا نحن أَنَّ قَْلب الَهْمزةِ واواً في َشنَِويٌّ  هوو ة من قْوِلهم : أَْزد َشنُوَّ بَدٌل ال قياٌس ، ألَنَّه لو كاَن قياساً لم  َشنُوَّ

 َشنُوَءةَ ، فتَفَطَّْن.تثبُْت في النََّسِب واواً ، فإن جعْلَت تَْخفيفَها قياِسيّاً قْلَت َشنَئِيٌّ كَشنَِعّيِ ، ألنََّك كأَنَّك إنَّما نََسْبَت إلى 

 ، لُغَةٌ فيه ، أَي ُمْبغٌض ؛ وأَْنَشَد : َمْشنوءٌ  ، أَي َمْشنِيٌّ و َمْشنُوٌّ  رُجلٌ  َحَكى اللّْحيانيُّ :و قاَل :

ِ مـــــــــــــم  َتصـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــحُ  اح راَب الـــــــــــــبـــــــــــــَ   ؟أال اي غـــــــــــــُ
بـــــــــــــيـــــــــــــحُ     ويف إد  قـــــــــــــَ نــــــــــــــُ َك َمشـــــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــُ وح  !فصـــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ّيِ.الَهْمز بل قد أَْلَحقه بَمْرُضّوِ وَمْرِضّيِ وَمْدُعّوِ وَمْدعِ  َمْشنُوِّ  يدلُّ على أَنَّه لم يُِرْد في فَمْشنِيُّ 

 .«النافِعَةِ  بالمْشنِيةِ  َعلَْيكم»في الحديِث : و* قْلُت : 

 وهي الحساُء ، وهي كمْرِضيٍة بمْعنَى البَِغيَضِة وهو شاذٌّ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 باألَْمر ، كَرِضَي : اْعتََرْفت به ، كما في الِمْصباح. َشنِيت

 ؛ كما في الُمحكم. اْنَشَوىو ْشتََوىيَْشِويه َشيّاً فا اللَّْحمَ  َشَوى ي : [شوي]

 ؛ وأَْنَشَد : اْشتََوى اللْحُم ، وال تَقُلِ  اْنَشَوى وقال الجوهريُّ : يقالُ 

ُر  بـــــــــــــــَ َرعـــــــــــــــح
ُ

َواُ ان املـــــــــــــــ َو  شـــــــــــــــــــــــــــــِ  قـــــــــــــــد انحشـــــــــــــــــــــــــــــَ

وا     ـــــــــــــُ ل ـــــــــــــكـــــــــــــُ َداء ف ـــــــــــــغـــــــــــــَ وا إىل ال ـــــــــــــُ رَتِب ـــــــــــــح ـــــــــــــاق (1)ف
 

  
 على اْفتَعَل ألنَّ االْفتِعاَل فعُل الفاِعِل. فاْشتََوى ومثْلُه في الِمْصباح ، فقاَل : وال يقاُل في الُمطاوعِ 

واءُ  هوو مُّ  ، وهو فِعَاٌل بمْعنَى َمْفعوٍل كِكتاٍب بمْعنَى َمْكتوٍب ؛ ، بالكْسر الّشِ  لُغَةٌ فيه كغُراٍب ؛ وأَْنَشَد القاِلي : والضَّ
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ر ه و  واَء  ـــــــــــــــــَُ وحِم الشـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــل  لـــــــــــــــــرُج ل

ا    َوجــــــــَ هــــــــح لــــــــَ جــــــــًا ومــــــــُ نحضــــــــــــــــــــــَ اُه مــــــــُ  أبَقحصــــــــــــــــــــــَ  َعصــــــــــــــــــــــَ

  
 قاَل : والَكْسر أَْكثر وأَْفَصح.

اغاني الضّمِ عن الِكسائي.  ونقَل الصَّ

 ؛ أَْنَشَد ابُن ِسيَده : كغَنِّيِ  ، الشَِّويُّ و

ِهـــــــــــا و  ريح َب ا ـــــــــــَ   غـــــــــــَ طـــــــــــَ دح َأخـــــــــــح ٍة قـــــــــــَ بـــــــــــَ  ُ حســـــــــــــــــــــــــِ

     َ فــــــ  ــــــَ نـ ــــــَ ِويتـ َي كـــــــالشــــــــــــــــــــ  هــــــح ــــــَ هـــــــا فـ نــــــُ ــــــح يـ هـــــــا حــــــَ نــــــح  عــــــَ

  
 ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ ومنه قوُل الشاِعِر : أَْسَخنَه إذا يَشويه الماءَ  َشَوى في تَْسِخيِن الماِء فيُقاُل : َشَوى قد يُْستَْعملو

__________________ 
 .225/  3( اللسان والصحاح واملقايي  1)
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نــــــــــا  بــــــــــُ لحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ُذواًب وابَت الــــــــــبــــــــــَ   يـ نــــــــــا عــــــــــَ تــــــــــح  بــــــــــِ

ي  ابلـــــــــَواِدي     راَح كـــــــــبنح ال حـــــــــَ وي الـــــــــقـــــــــَ (1)َنشـــــــــــــــــــــــح
 

  
ْن قَتَل من البَْرِد أَو آَذى ، وذلك إذا ُشِرب على غيِر ِغذاٍء.  أَي نَُسّخُن الماَء فنَْشَربُهُ ألنَّه إذا لم يَُسخَّ

اُهم تَْشِويَةً و ً : أَْعطاُهم لَ  أَْشواُهمو َشوَّ ً  ْحما  ؛ عن أَبي زْيٍد. منه ْشُوونَ  يَ  َطريّا

 .ِشواءً  وقاَل غيُرهُ : أَْطعََمهم

ّمِ ؛ ُشوايَةٌ  ما يُْقَطُع من اللَّْحِم :و  وقيَل : هو ما يَْقَطعُه الجاِزُر ِمن أَْطراِف الشاةِ. ، بالضَّ

 ؛ عن ابِن ِسيَده. يُْشَوى القَْمُح : أَْفَرَك وَصلََح أَنْ  أَْشَوىو

 ما َسِلَم ِدينِي. َشوىً  الحقيُر ؛ ومنه : كلُّ ذلكَ  األَْمُر الَهيِّنُ  ، كالنََّوى : الشََّوى المجاِز : منو

ٍء أَصابَهُ ال يُْبِطل صْوَمه أَي كلُّ شي ؛ «كلُّ ما أَصاَب الصائَِم إالَّ الِغيبةَ »حديُث ُمجاِهٍد : ومنه األَْطراف ؛  الّشوى قاَل ابُن األثير : هو ِمن

 ما ليَس بَمْقتل. الشََّوىوإالَّ الِغيبةَ فإنَّها تُْبِطله فهي له كالَمْقتَل 

 اإِلبِل والغَنَم وِصغارها ؛ قال الشاعُر : ُرذاُل المالِ  ، وهو الشََّوى ِمن المجاِز : أَعطاهُ ِمنو

دَعح شــــــــــــــــــــــَ  و  حــــــــىت  إذا مل نــــــــَ نــــــــا الشــــــــــــــــــــــ  لــــــــح  وً  َأكــــــــَ

ِض     ا ابأَلصـــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــِ رياهتـــــــــــــِ رحان إىل خـــــــــــــَ (2)َأشـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْجالِن. : الشََّوىو  اليََداِن والّرِ

 . (3)األْطرافِ  قيَل : جماَعةُ و

أِْس  : الشََّوىو حاح ؛ واِحَدتُها قِْحُف الرَّ  .َشواةٌ  ِمن اآلدِميِّيَن ؛ كما في الّصِ

 .َشوىً  : فهو ما كاَن غيَر َمْقتلٍ  كلُّ و

حاحِ :وفي  ، وال يكوُن هذا للرأِْس ألنَّهم وَصفُوا الَخْيَل بأَسالَِة الَخّدْيِن وِعتِْق الَوْجِه ،  الشََّوى الفََرِس : قَواِئَمهُ ، ألنَّه يقاُل : َعْبلُ  َشَوى الّصِ

 وهو ِرقَّتُه.

اِمي : أَْشواهُ و  ، وأَْنشد الجوهريُّ لخاِلِد بِن زْهيٍر : الشََّوى ، واالسمُ  ال َمْقتَلَهُ  ، أَي األَْطراف ، َشواهُ  أَصابَ  الرَّ

َو  هلــــــــــا  وحُ  الـــــــــــجي ال شـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــإن  مـــــــــــن الـــــــــــقـــــــــــَ

ا     فــــــــالهتــــــــُ ــــــــح ــــــــلســــــــــــــــــــــاِن ان ِر ال هــــــــح (4)إذا َز   عــــــــن  ــــــــَ
 

  
اهُ تَْشويَةً  ولكْن تَْقتُُل ؛ تُْشِوي يقوُل : إنَّ من القَْوِل كلمةً ال  تَّْخفيِف ؛ كما في التَّكملة.؛ كذا في النسخِ والصَّواُب بال كَشوَّ

 .َشواتَهُ  : أََصْبت شوْيته وفي النِّهايَة :

 ِمن الحيَِّة ؛ فهو َحيٌّ ؛ ومنه قوُل الشَّاعِر : ، كالُمْهَدى : الذي أَْخطأَهُ الَحَجرُ  الُمْشَوىو

ٍة  ـــــــــــ  ي َ حـــــــــــَ ورهـــــــــــا مـــــــــــوح يحســـــــــــــــــــــــــُ َد  مـــــــــــَ ـــــــــــَ  كـــــــــــَبن  ل

هـــــــــــا    ـــــــــــبـــــــــــُ رِي اَت ضـــــــــــــــــــــــــَ ا ومـــــــــــَ واهـــــــــــَ ر َ  ُمشـــــــــــــــــــــــــح  حتـــــــــــَ

  
ٍك بما أََصابَهُ الَحَجُر منها فهو ميٌِّت.  َشبَّه ما كاَن باألَْرِض غيَر متحّرِ

 ، ُمثَلَّثَةً : بَِقيَّةُ قَْوٍم أَو ماٍل َهلََك. الشُّوايَةُ و

البَِقيَّةُ ِمن الماِل ، أَو القَْوم الَهْلَكى  الشُّوايَةُ  وفي التَّْهذيب :
؛ وهم بَقايا قَْوٍم َهلَكوا ؛  َشَوايَا ج ه عن الجوهرّيِ ؛، كغَنِيٍَّة ؛ وهذ كالشَِّويَّةِ  ؛ (5)

 وأَْنَشَد :

وٍد  وااي مــــــــــــــن مثــــــــــــــُ ر  الشــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــهــــــــــــــمح شــــــــــــــــــــــــــــَ  ف

ٍر وحـــــــــــــايف و     عـــــــــــــِ تـــــــــــــَ نــــــــــــــح ر  مـــــــــــــُ وحٌف شـــــــــــــــــــــــــــَ (6)عـــــــــــــَ
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 ورذالُها. ( 7)من اإِلبِِل والغَنَم : َرِديئُها الشُّوايَةُ و

 َضبََطه ابُن ِسيَده بالكْسِر والفَتْح.

 من الُخْبِز : القُْرُص. الشُّوايَةُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : يف الوادي.1)
 بدون نسبة. 224/  3( اللسان واألساس واملقايي  2)
 ( يف القاموس ابلرفض ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جّرها.3)
 225/  3ويف املقايي  « قا  اهلذد»للســـــان والصـــــحاح واألســـــاس يف شـــــعر أيب ذ يب اهلذد ا ويف ا 163/  1( البيت يف ديوان اهلذليا 4)

 والتهذيب بدون نسبة.
 ( كذا ا ومل يرد هذا املعىن يف التهذيب ا والعبارة يف اللسان.5)
 ( الصحاح ا ويف اللسان : وحاِف.6)
 بغري  ز.« َرِدي ها»( يف القاموس : 7)
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حاح والُمحكم :  الُخْبز : القُْرُص. ُشوايَةُ  وفي الّصِ

يَةُ و ، كغَنِّيِ ، الشَِّويُّ و  للذََّكر واألُْنثى. شاةٌ  ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ والواِحدُ  الشَّاءُ  ، كِعَدةٍ : الّشِ

 .«للشَِّوّيِ وما لي »، أَو َجْمع لها ، نحو َكِليٍب وَمِعيٍر ؛ ومنه حديُث ابِن ُعَمر :  للشَّاةِ  اسُم َجْمعٍ  الشَِّويُّ  قاَل ابُن األثير :

اغُب :  أَْصلُها شاَهةٌ ، بَداللِة قْوِلهم ِشياهٌ وُشَوْيهة ؛ وقد ذُِكَر في مْوِضعِ. الشاةُ  وقاَل الرَّ

 بشِر بِن ُهَذيٍل الشمخي :؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ لم الشاءِ  ، أَي صاِحبُ  : صاِحبُه الشَّاِويُّ و

ه  ــــــــــُ ات ــــــــــهــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــي ُض الشــــــــــــــــــــــــاِوي  ف فــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ  ال يـ

التـــــــــــــــــــــــــه و     ارَاُه وال عـــــــــــــــــــــــــَ (1)ال محـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
. أَْبقَى من َعشائِه بَِقيَّةً  : أَي أَْشَوىو ويقاُل : تَعَشَّى فالنٌ   ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 منه ؛ وهو مجاٌز. َشوىً  وفي األساِس : فأَْبقى

 الماِل.اْقتَنَى ُرذاَل  : أَْشَوىو

اُهم تَْشِويَةً  ؛ ِشواءً  القَْوَم : أَْطعََمُهمْ  أَْشَوىو  .كَشوَّ

 ٌء.كأَنَّه أَصابَهُ شي اْصفَرَّ لليُبوِس  : إذا السَّعَفُ  أَْشَوىو

 ؛ فاِعلَةٌ بمْعنَى َمْفعولٍة. يابَسةٌ  ؛ بتَْشديِد الياِء : أَي شاِويَّةٌ  َسعَفَهُ و

 إتْباٌع. ، على الُمعاقبِة ، َشِويٌّ  َعِويٌّ و ؛ عن الِكسائي ؛ َعييٌّ َشييٌّ  هوو

 : كلُّ ذلَك إتْباٌع. ؛ وجاَء بالعَّيِ والشَّّيِ  أَْشواهُ و ما أَْعياهُ و،  أَْشياهُ  ماوما أَْعياهُ و

 قاَل ابُن ِسيَده : واو َشّيِ ُمْدَغَمةٌ في يائِها.

ُ  الشَّاةُ و  نَى عنها بالنَّْعجِة ؛ قال عنتَرةُ :، يكنَى بها عنها كما يك : المرأَة

ــــــــــه  ت ل لــــــــــّ ٍص ملــــــــــن حــــــــــَ نــــــــــَ  اي شــــــــــــــــــــــــاًة مــــــــــا قـــــــــــَ

ُرم     هـــــــــــا مل حتـــــــــــَح يـــــــــــتـــــــــــَ ُرمـــــــــــتح عـــــــــــلـــــــــــي ولـــــــــــَ (2)حـــــــــــَ
 

  
 فأَنَّثَها.

 بيَن القُْرَحِة والَجْدي. كواِكَب ِصغارٌ  : الشَّاةُ و

 ، وال يقاُل لألُْنثَى. الثَّْوُر الَوْحِشيُّ ، خاُص بالذََّكرِ  : الشَّاةُ و

 ذُِكَر في الَجْمهرةِ والتَّْكملِة إالَّ أنَّه بِال الٍم. : ع الشَّيُّ و

 : َدُم األََخَوْيِن. الشَّيَّانُ و

 قاَل الجْوهريُّ : وهو فَْعالُن.

. أَْيضاً. البَعيُد النََّظرِ  أَْيضاً :و  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

حاحِ  الشَّوَشاءُ و  النَّاقَةُ السَّريعةُ. ، كَمْوماةٍ : اةُ الشَّوشَ  ؛ وفي الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 لُغَةَ فيه ؛ كما في الِمْصباح. أَْشواهُ وواتََّخَذه ،  َشواهُ  اللّْحم : مثْلُ  اْشتََوى

اهُ و  لَْحماً : أَْعطاهُ إيَّاهُ. َشوَّ

ةُ بحْذِف األلِف.، بالضّمِ : الشي الشُّوايَةُ و  ُء الصَّغيُر ِمن الكبيِر ؛ نقلَهُ الجوهريُّ : وتقولُه العامَّ
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 .(3) (نَ ّزاَعًة ِللشَّوى)؛ ومنه قْولُه تعالى :  َشويٌ  : جْلَدةُ الرأِْس ، الَجْمعُ  الشَّواةُ و

 ظاِهُر الجْلِد ُكلّه. الشَّواةُ  ويقاُل :

 ؛ ومنه قوُل َعْمرِو ذي الَكْلب : َشوىً  في كّلِ ما أَْخَطأ َغرضاً وإن لم يكْن له َمْقتٌَل وال الشََّوى ويُْستَْعمل

َها ال َشوً  وال َشَرمح   (4)فـَُقلحُت : ُخذح
 : الَخَطأُ والبَِقيَّةُ واإِلْبقاُء. الشََّوىو

__________________ 
 ( الصحاح واللسان وقبله فيه :1)

 زح فالتهبر رب خرٍ  ان
 .28( من معلقته ا ديوانه ص 2)
 .16( سورة املعارج ا اآية 3)
يف شــــعر عمرو ذي الكلب برواية األصــــمعي ا ورو  البيت أبو عمرو أليب خراش ا وقير لرجر من هذير  576/  2( شــــرح أشــــعار اهلذليا 4)

 غري مسم .
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واةُ و  و :؛ وأَْنَشَد أَبو َعْمر الشَّواءِ  : اللقْطعَةُ من الّشِ

نح و  لــــــــَ جــــــــِّ ي وعــــــــَ اهــــــــِ اَء طــــــــَ بح لــــــــنــــــــا الــــــــد  ــــــــح  انحصــــــــــــــــــــــِ

ا     رِّ ُذُ وهبـــــــــــــُ عـــــــــــــِ رحمـــــــــــــَ واٍة مـــــــــــــُ (1)لـــــــــــــنـــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
اهُ و اْشتَهاهُ و ، األَخيَرةُ لغَةٌ عن أَبي زْيٍد ، يَْشهاهُ يَْشُهوهُ َشْهوةً  ، ، كَرِضيَهُ وَدعاهُ  َشهيَهُ و : [شهو]  : أََحبَّهُ وَرِغَب فيه. تََشهَّ

 وأَْشِهيةٌ. ( 2)َشَهواتٌ  ِء ، والَجْمعُ اْشتِياُق النَّْفِس إلى الشي الشَّْهوةُ  في الِمْصباح :

اغُب : أَْصلُ   البََدن من ُدْونه (3)نُزوُع النَّْفس إلى ما تُريُده وذلَك في الدُّنيا َضْرباِن : صاِدقَةٌ وكاِذبَةٌ ، فالصاِدقَةُ ما يختل  الشَّْهوةِ  قال الرَّ

ى كَشْهوةِ  ة التي  الُمْشتَهى َشْهوةٌ  الطَّعاِم عْنَد الُجوعِ ؛ والكاِذبَةُ ما ال يختل ِمن ُدْونه وقد يَُسمَّ ؛ وقْولُه  َشْهوةٌ  ءَ الشَّي تشتهي (4)، وقد يقاُل للقُوَّ

الكاِذبَِة  الشََّهواتِ  ، فهذا ِمن (6) (َوات َّبَ ُعوا الشََّهواتِ ):  عزوجل؛ وقْولُه  ْينالشَّْهَوتَ  يَْحتَِمل (5) (زُيَِّن ِللّناِس ُحبُّ الشََّهواتِ )تعالى : 

 الُمْستَْغنى عنها ، انتََهى. الُمْشتهيات وِمن

العِ الناِس على العََمل.الخِفيَّةُ : كلُّ شي الشَّْهوةُ و  ٍء من الَمعاِصي يْضِمُره صاِحبُه ويصرُّ عليه وإن لم يَْعَمْل ، وقيَل : ُحبُّ اّطِ

نَ ُهْم َوَبنْيَ ما َيْشتَ ُهونَ )وقَْوله تعالى :   ، أَي يَْرَغبُون فيه من الرجوع إلى الدنيا. (7) (َوِحيَل بَ ي ْ

، كَسكاَرى.  َشهاَوى ، ج َشْهَوى وهي .َشْهوانِيُّ  ؛ ومنه قَْول رابعة : يا الشَّْهوةِ  : إذا كاَن َشديدَ  َشْهوانِيُّ و َشْهوانُ و نِّيِ ،، كغَ  َشِهيٌّ  رُجلٌ و

 َشديَدةٍ لألَْكِل ؛ وقاَل العَّجاج : َشْهوةٍ  ، أَي َذُوو َشهاَوى يقاُل : قومٌ 

واين    (8)فِهَي َشهاَو  وهو َشهح
 .ُمْشتَهاهُ  أَْعطاهُ :  أَْشهاهُ و

 ، َمْقلوُب أشآه. أَصابَهُ بعَْينٍ  : أَْشهاهُ و

 .َشْهوةٍ  بَْعدَ  َشْهَوةً  اْقتََرحَ  على فالٍن كذا : تََشهَّىو

. حديُدهُ  : أَي البََصرِ  شاِهي رُجلٌ و  ، َمْقلوُب شائِه البََصِر ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 َمْعروٌف ، هو ُموَسى بُن يَساٍر َمْولَى بَني تيٍم ، لُقَِّب به بقْوِله ليَِزيد بِن معاِويَةَ : : شاِعٌر م َشَهواتٍ  ُموَسىو

ا  ـــــــــــ  ـــــــــــك مـــــــــــن ـــــــــــَ  خـــــــــــال ـــــــــــي ا ول ـــــــــــ  َت مـــــــــــن  لســـــــــــــــــــــــــح

واِت     هــــــــــَ ــــــــــلشــــــــــــــــــــــــ  الة ل ض الصــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــّ (9)اي ُمضــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَْشبََههُ. : َشاهاهُ ُمشاهاةٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  ؛ وعلى (10)؛ كما في الِمْصباح  أَْشِهيَةٍ  تُْجَمُع على َشَهواتٍ  كما تُْجَمُع على الشَّْهوةُ  كغُرٍف ؛ نقلَهُ أَبو حيَّان في شْرحِ التَّْسهيل ؛ وأَْنَشَد  ُشها

 الْمرأَةٍ من بَني نَْصر بِن معاِويَةَ :

هــــــــــَ  و  كــــــــــنــــــــــِت جــــــــــديــــــــــرًة   فــــــــــلــــــــــو ال الشــــــــــــــــــــــــ 

ذات يف كــــــــــــر مشــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــدِ      أبن أتــــــــــــر  الــــــــــــلــــــــــــّ

  
 ثم قاَل : والنّحاةُ لم يْذكُروا َجْمع فَْعلَة ُمْعتَل الالم على فُعَِل.

 * قْلُت : وهو َجْمٌع ناِدٌر ونَِظيُره َصْهَوة وُصهاً كما َسيأتي.

 : لذيذٌ ِزنَةً ومْعنى. َشِهيّ  وماءٌ 

اةٌ  فإنَّما تُْخبُِر أَنَّهاإليَّ  أَْشَهاها لها ؛ قاَل ِسْيبََوْيه ؛ إذا قْلَت ما أَْشهاني وما أَْشَهاها وما  ، ُشِهيَ  ، وكأنَّه على ُمتََشهَّ
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__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 وقد نبه إىل عبارهتا هبامش املطبوعة املصرية.« واجلمض شهوات ا واشتهيته فهو مشته ً »( الذي يف املصباح : 2)
 .«حيتر»( عن املفردات وابألصر 3)
 والتصحيح عن املفردات.« هلا تشتهيالجي »( ابألصر 4)
 .14( سورة آ  عمران ا اآية 5)
 .59( سورة مرمي ا اآية 6)
 .54( سورة سبب ا اآية 7)
 .«فهي شهو »والتهذيب والتكملة ا ويف اللسان  325( ديوانه ص 8)
 ( التكملة.9)
 .4( انظر ا اشية رقم 10)
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َهاها وإن مل يـَُتَكل مح به ا فما ظَاها ا وإذا قلحَت :  َأشح َهاين  ما كما َأحح ا خُتحرُب أن ك شاٍه. َأشح  فإل 
ي ءٌ وهذا شي . اشتهائه الطَّعاَم : أَي يحِمُل على يَُشّهِ  ، نقلَهُ الجوهريُّ

 .الشَّْهَوةُ  : المشتهىو

ه :: في َرْوضِة ِمْصر خرَب اآلن ، وفيه يقوُل سيدي ُعَمر بُن ال المشتهى وقَْصرُ  َس ِسرُّ  فاِرِض ، قّدِ

رِي  ر وفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا َوطـــــــــــــــــَ  وطـــــــــــــــــيِن ِمصـــــــــــــــــــــــــــــــح

ــــــــهــــــــاهــــــــاو     ــــــــهــــــــاهــــــــا مشــــــــــــــــــــــت ت ي ُمشــــــــــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــِ فح ــــــــَ ــــــــنـ  ل

  
 ، مْصَدٌر كالعاقِبَِة. الشَّْهوةُ  : الشاِهيَةُ و

 .الشَّْهوةِ  ورُجٌل شهاٌء : كثيرُ 

 إذا ماَزَحهُ. َشاهاهُ وفي إصابِة العَْين ،  َشاهاهُ  وقال ابُن األعرابي :

 ، بالضِم َمْقصوراً بالَكْسر : قَْريةٌ أَْسفل الَمْنصورةِ في البَْحِر الصَّغيِر ، وقد َوَرْدتُها. ُشهاو

 : أَهملَهُ الجماَعةُ. (1)، كِكساٍء  ِشياءُ  ي  :[شيا]

َمِد بُن علّيِ  وهي : أْي ، َرَوى عن غنجار والَحْضرمي ، البُخاِريُّ ِمن أَصْ  الّشيَائِيُّ  بِن محمدٍ  ة ببخارى ، منها : أَبو نُعَْيٍم عبُد الصَّ حاِب الرَّ

 َذَكَره األميُر.

 وأَبي القاِسِم علّيِ بِن أَْحمَد الخزاعي ، كذا في اللّباب. (2)وقاَل ابُن األَثير : فَِقيهٌ صالٌح عن أَبي شعيٍب صالحِ بِن محمٍد البُخاري 

ا إذا كاَن َمْمدوداً فالِقياِس بالقَْصر كالنِّسْ  ِشيا ، وهذا إذا كانَ  ِشيَِويٌّ  الِقياسُ و يا والِحما َربَِوّيِ وَحمِويٌّ ، وأمَّ ، كِكسائي ، وما  ِشيَائِيٌّ  بِة إلى الّرِ

ل.  أَْشبََهه ، فتأمَّ

 مع الواو والياء فصل الصاد
ئِيُّ  ي : [صأي] ّمِ ، والَكْسر عن الِكسائي ؛ ُمثَلَّثَةً  ، على فعيٍل ، الصَّ  َصْوُت الفَْرخِ ونحِوهِ  ؛ اْقتََصَر الجوهريُّ وغيُرهُ على الفَتْح والضَّ

نَّوِر والَكْلِب ، وقد ً  ، كَسعَى ، َصأَى كالِخْنزيِر والفأِْر واليَْربوعِ والّسِ حاح : َصئِيّا  ، وأَْنَشَد الجوهريُّ : صاحَ  ؛ كذا في الّصِ

زِعــــــــــــــــُ  ــــــــــــــــح ُت مــــــــــــــــا د إذا أَن ــــــــــــــــح بَي  هــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــَ

تُ     يــــــــــــــــــــــح ري َين أَم بـــــــــــــــــــــــَ رَبٌ غــــــــــــــــــــــَ  (3) ؟َأكــــــــــــــــــــــِ
  

 وأَْنَشَد غيُرهُ لجريٍر :

ب   َرزحدَ  حـــــــــــــــَا َيصـــــــــــــــــــــــــــــح ا ُ  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ   ـــــــــــــــََ

ظـــــــاِ      ص لـــــــلـــــــعـــــــِ بـــــــَ ِب َبصـــــــــــــــــــــح لـــــــح ي  الـــــــكـــــــَ ئـــــــِ (4)صـــــــــــــــــــــَ
 

  
اج :  قال العجَّ

 (5)هلُن  يف َشباتِِه ِصِئي  
اد.  هكذا ُضبَِط بَكْسر الصَّ

قيِق والدَّواِب ، بالماِل النَّاِطق ، أَي وَصَمتَ  صأَى جاَء بما يقاُل :و أَنا. أْصأَْيتُهو اِمتِ  كالرَّ  كالثِّياِب والَوَرِق ؛ قالَهُ األْصمعي. والصَّ

ِة.  وقاَل ابُن األعرابي : بالشاِء واإِلبِِل والذَّهب والفضَّ

آةُ و عاةِ ؛ عن أَبي عبيٍد ؛ الصَّ او ، كالصَّ اَعِة : َءةُ الصَّ ؛ قال  صاءٌ  ؛ عن ابِن األعرابّيِ ، والَجْمعُ  يكوُن في الَمِشيمةِ  الذي الماءُ  ، كالصَّ

 الشَّاعُر :
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 عل  الرجلا صاء كاخلدام
 وفي التَّْهذيِب : هو ماٌء ثَِخيٌن يَْخُرُج مع الولَِد.

َف في قْوِلهِ وفي الُمْحكم : الذي يكوُن على السلى ، أَو على رأِْس الَولَِد ؛ ثم قا  َل : وقيَل إنَّ أَبا عبيٍد صحَّ

__________________ 
 ( قيدها ايقوت : شيا ابلكسر والقصر.1)
 .«السنجاري»( يف اللباب : 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب. «.. ومن يؤوي الفرزد » وفيه 428( ديوانه ص 4)
 والتهذيب.واللسان  71( ديوانه ص 5)
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ا هو  صذة  كَصاَعٍة فَقَلبحته.  صاَءةٌ  كَصعاٍة ا وقيَر له إل 
 * قْلُت : قد تقدََّم الّضْبطان عن ابِن األعرابّيِ فال يكون أَبو ُعبيٍد ُمْخِطئاً في َضْبِطه.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ت. (1)على فِِعيٍل ، بالَكْسر ، ألنَّها تصئ  ِصئِيٌّ  يقاُل للَكْلبَِة :  أَي تَُصّوِ

اء. َصأَى ، كَرَمى يَْرِمي ، لُغَةٌ في َصأَى يَْصئِيو  كَسعَى ، ومنه ما نقلَهُ الجوهريُّ عن الفرَّ

 ً  ، والواُو للحاِل ؛ حَكاهُ األْصمعي في كتاِب الفَْرِق. ( 2)تَْصئو، ومنه الَمثَُل : تَْلَدُغ العَْقرُب  ( 2)تَْصئ قاَل ؛ والعَْقرُب أَْيضا

 ُء ، كَصاَع يَِصيُع.بي الَهْيثم : َصاَء يَِصيوعن أَ 

آة وِمن لُغات ْيأَةُ كَضْيعٍة ، عن ابِن األعرابّيِ. الصَّ  الصَّ

 ويقاُل : بِْعُت الناقَةَ بصْيئِتها ، بالكْسر ، أَي بحدثاِن نِتاِجها.

 ويُْرَوى جاَء بما َصاَء وَصَمَت ، كَصاَع ؛ عن ابِن األْعرابّيِ.وصيا رأَْسه تَْصييئاً : بَلَّه قَِليالً ؛ لُغَةٌ في الَهْمز ، 

ْبَوةُ و : [صبو] ةِ  الصَّ  ؛ كما في الُمْحكم. ؛ َجْهلَةُ الفُتُوَّ

 زاَد اللّْيث : واللْهُو ِمن الغََزل.

 .َصبائِهو ِصباهُ  ، كَسحاٍب. يقاُل : كاَن ذلَك في َصباءً و * ، بالكْسِر َمْنقوص ،ِصبَّىو ، كعُلُّوِ ، ُصبُّواً و ، بالفتْحِ ، َصبَا يَْصبُو َصْبواً 

اد مدْدَت ، وإذا كسْرَت قََصْرَت.  قاَل الجوهريُّ : إذا فَتَْحت الصَّ

بِيُّ و  : َمْن لم يُْفَطْم بَْعُد. الصَّ

 وفي الُمحكم : من لَُدْن يُولَد إلى الِفطام.

با عول ، وهو الكثيُر اإِلتْيانِ بمْعنَى فَ  َصبِيٌّ  وفي التَّْهذيِب : قاَل بعُضهم : ، كما  َصبُوٌّ  . قاَل أَبو الَهْيثم : وهذا َخَطأٌ ، لو كاَن َكذلَك لقالواللصَّ

ا البِكيُّ ، فهو بمْعنَى فَعُوٍل ، أَي كثيُر البُكاِء ألنَّ أَْصلَه  .قالوا َدُعوٌّ وَسُموٌّ ولَُهوٌّ في َذواِت الواِو ، وأَمَّ  بَْكويٌّ

بِيُّ و ة. ناِظُر العَْينِ  : الصَّ  ؛ وعَزاهُ ُكراٌع إلى العامَّ

بِيُّ و  بنْحٍو من ثالِث أَصابَع َمْضُمومة. أَْسفََل من َشْحمِة األُذُنَْينِ  ( 3)َعْظمٍ  : رأْسُ  الصَّ

بيُّ و  السَّْيِف ؛ وهو مجاٌز. بَصبِّيِ  يقاُل : َضَرْبتُ  َحدُّ السْيِف. : الصَّ

اء  أَو َغْيُره ناُن. النَّاتُِئ في َوَسِطه وهو َغلٌَط ، والصَّواُب أَو َعْيُره (4)، هكذا هو في النُّسخ بالغَْين المْعجمِة وَكْسر الرَّ  ؛ وكذا الّسِ

 السَّْيِف ما ُدوَن ُظبَّتِه. َصبِيُّ  وفي األساِس :

بِيُّ و  َدم ؛ كما هو نَصُّ الُمْحكم واألَساِس.رأُْس القَ  ، هكذا في النُّسخِ والصَّواُب : رأُْس القومِ  : الصَّ

 قََدِمه وهو ما بيَن ِحمارتِها إلى األَصابع. َصبّيِ  قاَل : وبه وجٌع في

بِيُّ و وأَْنَشَد من البَعيِر وغيِرِه ؛ وقيَل : ُهما الَحْرفان الُمْنحنِيان ِمن وَسط اللَّْحيَْين ِمن ظاِهرِهما ؛  َصبيّان ، وُهما َطَرُف اللَّْحيَْينِ  : الصَّ

 الجوهريُّ ألَبي صَدقَةَ العجلي يِصُف فََرساً :

ح  اح يـــــــــَ حـــــــــح ا الـــــــــلـــــــــ  يـــــــــّ بـــــــــِ م صـــــــــــــــــــــــَ حـــــــــح  عـــــــــاٍر مـــــــــَن الـــــــــلـــــــــ 

نح     يــــــــــــــح د  يــــــــــــــُر اخلــــــــــــــَ ُر األُذحن َأســــــــــــــــــــــــــــِ َؤلــــــــــــــ  (5)مــــــــــــــُ
 

  



18952 

 

 ما اْستََدقَّ من َطَرفَْيهما ، وهو مجاٌز. ؛ وقيَل : (6)وفي األساس : اْضَطَرَب ِصبِيَّاه : رأدا حنكه 

__________________ 
 ( يف اللسان : ألهنا تصَب .1)
 ( يف اللسان والصحاح : تصئي.2)
 كذا ا وابلقاموس : ِصباً.  (*)
 ( يف القاموس : عظٌم ابلرفض منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها لإلضافة.3)
 ( يف القاموس : غريه بضمة فو  الراء.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
وقد نبه إليها مصــــحح املطبوعة « واضــــطرب صــــبّياه و ا ما اســــتد  يف طريف اللحيا مما يلي الذقن»ابألصــــر ا ونص عبارة األســــاس : ( كذا 6)

 املصرية.



18953 

 

 ، كَرِمّيِ وأَْرِميٍَة ؛ وهو في الُمْحكم. أَْصبِيَةٌ  ج

 ا لم يقولوا أَْعِلَمة اْستِْغناًء بِغْلمٍة.، كم بِصْبيَةٍ  اْستْغناءٌ  أَْصبِيَة وأَْنَكَره الجوهريُّ فقاَل : ولم يقولوا

كَّة ِصْبوةٍ  يَْلعَُب مع (1)رأَى ُحَسْيناً » ومنه الحديُث :، بالكْسر ؛  ِصْبَوةٌ و ، كأَْدٍل ، أَْصبٍ و  .«في الّسِ

 قاَل ابُن األثيِر : الواُو الِقياُس.

ياًء للَكْسرةِ التي قَْبلَها ولم يعتدُّوا  ِصْبيان ، قَلَبُوا الواَو في وتَُضمُّ هذه الثالثَةُ   بالكْسرِ ، الثالثَةُ  ِصْبيانٌ و ِصْبوانٌ و ِصْبيَةٌ و ، بالفتْحِ ، َصْبيَةٌ و

ل أَْحَسن ؛بالّساِكِن حاِجزاً َحِصيناً لَضْعِفه بالسكوِن ، وقد يجوُز أَْن يكونوا آثَُروا الياَء لخفَّتِها وأَنَّهم لم يُراُعوا قْرَب الك ا  ْسرةِ ، واألوَّ وأَمَّ

ا قُِلبَِت الواُو ياءً  ُصْبيانٌ  قول بعضهم ها بَْعد قَْلِب الواِو ياًء في لغَِة َمْن َكَسر ، فلمَّ ِت  ، بالضّمِ ، والياء ، ففيه من النَّظر أَنَّه ضمَّ للَكْسرة وُضمَّ

ت الياُء بحاِلها التي عليها في لُغِة َمْن َكَسر ؛ كذا في ا اد بَْعد ذلَك أُقِرَّ  لُمْحكم.الصَّ

با ، أَي فَعَلَ  ، كَرِضَي : فَعََل فِْعلَهُ  َصبِيَ و  .الصَّ

ْبيانِ  وفي الُمْحكم : فِْعلَ   .الّصِ

حاح : ْبيانِ  مثاُل َسِمَع َسماعاً ، أَي لَِعَب مع َصبَِي َصباءٌ  وفي الّصِ  .الّصِ

، كعُلُّوِ ؛ واْقتََصَر  ُصبُّواً و ، بالضم ُصْبَوةً و ، بالفتْح ، َصْبَوةً  ، َكَدَعا َحنَّ كَصبَا ، أَي إلى المْرأَةِ ولم يسبق لها ذكر : إليها َصبِيَ و

 الجوهريُّ على اللغَِة األخيرةِ.

بَا شاقَتْهُ وَدَعتْهُ إلى : أَي تََصبَّتْهُ والمْرأَةُ  أَْصبَتْهُ و  فحنَّ إليَها. الصَّ

 إليه. أَْصبَْيت كذاو

 ؛ ومنه قوُل الشاعِر : َخَدَعها وفَتَنَها : إذا تَصابَاهاو تََصبَّاهاو

ٍة  يــــــــــــــــ  ر َدنــــــــــــــــِ و أَلمــــــــــــــــح نــــــــــــــــُ ُر  ال أَدح مــــــــــــــــح  لــــــــــــــــعــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــلـــــــــــــــيو     لـــــــــــــــِ ّب  آصـــــــــــــــــــــــــــــراِت خـــــــــــــــَ  ال أََتصـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
اِل البَعيِد منها. ، هكذا هو في الُمْحكم ؛ إذا تَْصبُو النَّْخلَةُ  َصبَتِ و  مالَْت إلى الفُحَّ

اِعيةُ  ( 2)صبيتو  ؛ كذا في الُمحكم. أَمالَْت رأَْسها فَوَضعَتْه في الَمْرَعى ، كعُلُّوِ : ُصبُّواً  الرَّ

 به ؛ نقَلَهُ الجوهريُّ وابُن ِسيَده. أَمالَهُ للطَّْعن : ُمَصاباةً  ُرْمُحه صابَىو

 نانَه إلى األرِض للطَّْعِن.سِ  (3)وفي التهِذيِب : إذا َحدََّر 

باو يت بذلَك ألنَّها تَْستَقبُل البيَت ، وكأنَّها تِحنُّ إليه. ِريحٌ  ، بالفَتْح والقَْصر : الصَّ  َمْعروفةٌ تُقابُل الدَّبُوَر ، ُسّمِ

 تكوُن اْسماً وصفَةً. َمَهبُّها من َمْطلَعِ الثِّريَّا إلى بناِت نَْعٍش  قاَل ابُن األعرابي :

دَّبُور تُْزِعج السَّحاَب الّصحاح : َمَهبُّها الُمْستَوي أَْن تُهبَّ من موِضع َمْطلَع الشمِس إذا اْستََوى اللّْيل والنهاُر ؛ وتَْزعُم العََرُب أَنَّ ال وفي

با وتُْشِخُصه في الَهواِء ثم تسوقُه ، فإذا عال كشفَْت عنه واْستَْقبلتْه َعت بعَضه على بعٍض حتى الصَّ يصيَر ِكْسفاً واِحداً ، والَجنُوُب تُْلِحُق  فوزَّ

ُق السَّحاب.  .أَْصباءٌ و ، بالتّْحريك ، َصبَواتٌ  ج ، بالتْحِريِك فيهما ، َصبَيانِ و َصبَوانِ  وتُثَنَّى رواِدفَه به وتُِمدُّه من الَمَدِد ، والشَّماُل تمّزِ

 َهبَّْت. ، كعُلُّوِ ، واْقتََصر الجوهريُّ على األخيِر : ُصبُّواً و ّدِ ، وفي الُمْحكم بالقَْصر ؛، هكذا في النُّسخِ بالم َصبَْت تَْصبُو َصباءً  تقوُل منه :و

بَا القوُم ، كعُنَِي : أَصابَتُْهم ُصبِيَ و  .الصَّ

 : َدَخلُوا فيها. أَْصبَواو

ْعِر : البَْيتَ  صابَىو  في إْنشاِدِه. أَْنَشَده فلم يُِقْمهُ  من الّشِ
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 الَكالَم. تُصابِي يقاُل : ما لَكَ  الَكالَم : لم يُْجِره على وْجِهه. صابَىو

 بِناَءهُ : أَمالَهُ. صابَىو

__________________ 
 واألصر كالنهاية.« حسناً »( يف اللسان : 1)
 .«صبت»معطوفة عل  ما قبلها ا ويف اللسان « صبت»( كذا ابألصرح ا وسيا  القاموس يقتضي 2)
ر.( يف التهذيب 3)  : حدد بدون تشديد ا ويف اللسان : صدح
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 ؛ ومنه قوُل ابِن ُمْقبل يذكُر إِبِالً : قَلَبَها عنَد الشُّْربِ  : إذا البَعيُر َمشافَِرهُ  صابَىو

ٌة  ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــِ ن ــــــــــــــح ث هــــــــــــــا وهــــــــــــــي مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــن ي ــــــــــــــِ  ُيصــــــــــــــــــــــــــــاب

ثـــــــــــاال     ذيـــــــــــَن املـــــــــــِ وت حـــــــــــُ بـــــــــــُ ينح الســـــــــــــــــــــــــ  ثـــــــــــَ (1)كـــــــــــَ
 

  
 َمْقلوباً. في القرابِ  السَّْيَف : أَْغَمَدهُ  صابَىو

ينَه : قّربه على َغْير وْجِهه الُمْستَِقيم. صابَى وفي األساِس :  َسْيفَه وسّكِ

ين : ّكِ . صابِ  وتقوُل لَمْن يناِولَُك الّسِ ينََك ، أَي اْقِلْبه واْجعَْل َمْقبَِضه إليَّ  سّكِ

ين ّكِ  ، ومْل إلى أَِخيَك بنَصابِه. فصابِه وتقوُل : إذا ناوْلَت الّسِ

 قْلت : وُمناَولَته َطوالً من النَّصاِب لم يَْرتَضه الّظَرفاء ، وقالوا إنَّما يناول عرضاً جَهةَ النَّصاب.* 

 التي تغيُِّر حاَل اإِلْنساِن. : الدَّاِهيَةُ  الُمصابِيَةُ و

 .أَْصبَتْ  ، وقد َصبِّيِ  ذاتُ  ، بال هاٍء ، األخيَرةُ عن الِكسائي ؛ ُمْصبٍ و ُمصبِيَةٌ  امرأَةٌ و

حاح : ٌ  َصبِيٌّ  المرأَةُ إذا كاَن لها أَْصبَتِ  وفي الّصِ  .ِصْبيةٍ  : ذاتُ  ُمصبِيَة وولٌد َذَكٌر أَو أُْنثَى ؛ وامَرأَة

 .( 2)ِصْبيانٍ  وفي األساِس : ذاتُ 

 .ُمْصبٍ  واْقتََصر األزهريُّ على

ابِيَةُ و با تَْجِري بين التي ( 3)النَّْكباءُ  الصَّ . ؛ نقلَهُ  والشَّمالِ  الصَّ  الجوهريُّ

 ثقَةٌ ، َرَوى عن ُعَمر في العْمَرةِ ، وعنه النّخعيُّ والشَّعبيُّ وزرُّ بُن حبيٍش. تابِعيٌّ  الثَّْعلبيُّ  ، كُسَمّيِ : ابُن َمْعبَدٍ  ُصبَيُّ و

 ، َرَوى عن أَبي إْسحق ، وعنه الحدثاني. تابُع التَّابِعّيِ  بِن سالٍم الّسلوليُّ  بُن أَْشعَثَ  ُصبَيُّ و

 ، واْسُمها خْولَةُ بْنُت قَْيٍس ، وَمْوالها َعطاُء َرَوى عن أَبي ُهريَرةَ وعنه المقبري. ، كُسَميَّةَ : َصحابيَّةٌ ُجَهنِيَّةٌ  ُصبَيَّةَ  أُمُّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

باي ِصبيٌّ وَ  َصبِيَّةٌ  يقاُل للجاِريَةِ   ا للجماَعِة ، كما في التَّهذيِب.، والصَّ

 في الِقياِس. ِصْبيٍَة ُصبَيَّةٌ  وتَْصغيرُ 

ْعر أَُصْيبَة كأنَّه تَْصغيرُ   ، قاَل الُحَطْيئة : أَْصبِيةٍ  وقد جاَء في الّشِ

م  ــــــــــــن كــــــــــــبهنــــــــــــ  ــــــــــــذي جي ال ــــــــــــَ ــــــــــــي ب ــــــــــــح ي مح ُأصــــــــــــــــــــــــــَ  ارححــــــــــــَ

ُض     ِة ُوقـــــــــــ  َربـــــــــــ  َدر ُج يف الشـــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــ  تـــــــــــَ جـــــــــــح (4)حـــــــــــِ
 

  
حاح.كما في   الّصِ

 ، ِكالُهما على غيِر قِياٍس ، هذا قوُل ِسْيبََوْيه. أَْصبِيٍَة ُصبَيَّةٌ  ، وتَْصغيرُ  ِصْبيٍَة أَُصْيبِيَةٌ  وفي الُمْحكم : تَْصغيرُ 

 بَّره.ٍء منهما على بناِء ُمكَ ، ليكوَن كلُّ شي أَْصبِيَةٍ  تَْصغير أَُصْيبِيَةو،  ِصْبيٍَة ُصبَيَّةٌ  وعْنِدي أَنَّ تَْصغيرَ 

 السَّْيَف : قَلَبَه وأمالَهُ. صابَىو

 وصابوا عن الَحْمِض : َعَدلُوا عنه.

 .الّصْبوةِ  الْمرأَةَ : َدعاها إلى تََصبَّىو

 .الّصبا : َعِمَل َعَملَ  تَصابَىوالشيُخ  تََصبَّىو
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 ، كقاِدٍر وقَِديٍر. َصبِيٌّ  أَي صابٍ  وهو

 ِعْرَس فالٍن : اْستَمالَها. أَْصبَىو

ْبوةِ  : صاِحبُ  الصابيو  .الصَّ

__________________ 
 والتصحيح عن املصادر. «كتين  تصابينها» واللسان والتهذيب والتكملة ا وابألصر : 230( ديوانه ص 1)
 صب ومصيبة ا ونساء مصبيات.كثر صبياهنا ا وامرأة م  وعبارهتا : وأصبت املرأة :« ذات صبيان»( كذا ا ولي  يف األساس : 2)
 ( يف اللسان والصحاح : النكيباء.3)
شعراء أمويون. شعر »( مل أعثر عليه يف ديوانه ا والبيت يف الصحاح بدون نسبة ا ويف اللسان منسوابً لعبد   بن ا جاج التغليب ا والبيت يف 4)

 امللك بن مروان وروايته : من قصيدة قاهلا وهو يقف يف حضرة عبد« 309عبد   بن ا جاج ص 
 فــــــــــــــــانــــــــــــــــعــــــــــــــــش أصـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــجي األالء كــــــــــــــــبهنــــــــــــــــم 

 حــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــــدرج ابلشـــــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــوعُ    

  

 وانظر ختر ه فيه.
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ابِي وابنُ   : شاِعٌر َمْشهوٌر هو وأَْوالُده. الصَّ

باة يسموَن أَْصحاَب النبّيِ َصلَى هللا عليه وسلّم ، (1)وكانِت اليَهوُد   على تَْخفيِف الَهْمَزةِ ، وهي قراَءةُ نافِعٍ. * الصابينو؛ وقُرئ  الصَّ

 ، وإليه نُِسبَِت الُحُمُر الفاِرَهةُ. صبيائيٌّ و صبياويٌّ  ، والنِّْسبةُ إليه (2): ِمن أَْكبَر أَْوِديَِة اليََمِن  صبياو

 ؛ نقلَهُ الراغُب. صْبيَةٍ  : ذو ُمْصبٍ  ورُجلٌ 

 الَجِليِد ، وهي ما تحبََّب منه كاللُّؤلؤ. ِصْبيانُ  وِمن المجاِز : وقعَتْ 

 الَمَطِر ، وهي ِصغاُر قَْطِرِه. ِصْبيان وغدْوُت أَْنفضُ 

مخشريُّ : وَرواهُ صاِحُب الَخصائِِل ِصئْبان بتَْقديِم الَهْمزةِ.  قاَل الزَّ

 : حدََّث عن الصريفني ، وعنه ابُن بوش. َصْبوةٍ   بُن ُعَمر بنِ وأَبو الكرم المباَركُ 

 : أَمالَهُ إلى األْرِض. تَْصبِيةً  رأَْسه َصبَّىو

 ، وهم الذين يِميلُوَن إلى الِفتِْن ويحبُّون التقدََّم فيها والبِراَز. ( 3)صابٍ  ، كُربَّى : َجْمعُ  الُصبَّىو

 بِن رافِع في َهَمدان. أَْصبى وياُم بنُ 

تْر  يُصابين والجواِري  : أَي يَطَِّلْعَن. (4)في الّسِ

 عن الَحْمِض : أَي َعَدْلنا. صابَْينا وقاَل أَبو زْيٍد :

.: أَهملهُ الجوه َصتا َصتْواً و : [صتو]  ريُّ

اغانّي عن ابِن ُدَرْيٍد. َمَشى َمْشياً فيه َوثْبٌ  وقال ابُن سيَده : إذا  ؛ ونقلَهُ الصَّ

ْحوُ و : [صحو] ةُ تظنُّ أَنَّ صاحٍ  فهو َصْحواً  يَْوُمنا َصحا ، وقد : َذهاُب الغَْيمِ  الصَّ ْحوَ  . وفي الِمْصباح : قاَل السَِّجْستاني : العامَّ َذهاُب  الصَّ

ْحو إالَّ كذلَك ، وإنَّما (5)يكوُن الغَْيِم ال  ُق الغَْيِم مع َذهاِب البَْرِد. الصَّ  تفرُّ

 .صاحٍ  ، كعُلُّوِ ، فهو ُصُحّواً  من ُسْكِرهِ  َصحا ؛ وقد السُّْكرِ  أَْيضاً : َذهابُ و

با والباِطلِ  أَْيضاً :و  ؛ وهو مجاٌز ؛ ومنه قوُل الشَّاعر : تَْرُك الصَّ

 َصحا الَقلحُب عن َسلحم  وأَقحصَر ابِطله
 .ُمْصِحيَةٌ  َكذلَك ؛ فهي أَْصَحيَاو من الغَْيِم ، َصِحيَا : أَي ( 6)َصْحيٌّ  وَسماءٌ  ، َصْحيٌ  يومٌ 

 .ُمْصِحيَةٌ  وال تقُلْ  َصْحوٌ  وقاَل الِكسائي : فهي

 وكذا الُمْشتاُق. ؛ لُغَةٌ عن ابِن القطَّاع ؛ أَفاَق من غْشيَتِه ؛ أَْصَحىو صحا ، السَّْكراُن ، كَرِضيَ  َصِحيَ و

 َمْعروٌف. ، كمْسحاةُ : إناٌء م الِمْصحاةِ و

ٍة.قال األْصمعيُّ : ال أَْدري ِمن أَّيِ شي  ٍء هو ؛ وقاَل غيُرهُ : من فضَّ

 اللَُّجْيِن ؛ وقال األَْعشى : كِمْصحاةِ  يقاُل : َوْجهٌ يُْشرُب به.  طاٌس أَْو جامٌ  وقيَل :

ُه  ـــــــــــــــَ راب ـــــــــــــــٍ  كـــــــــــــــَبن  شـــــــــــــــــــــــــــــَ ري ـــــــــــــــح ـــــــــــــــكـــــــــــــــبحٍس وِإب  ب

ا     مـــــــَ قـــــ  ـــــَ رَت بـ ـــــَ حـــــــاِة خـــــــال ب  يف املِصـــــــــــــــــــح (7)إذا صـــــــــــــــــــــُ
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ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

. الَمْصحاةَ  ، كالَمْسالةِ ِزنَةً وَمْعنى ، إالَّ أَنَّ  الَمْصحاةُ   من ُسْكِر الغَّمِ والَمْسالةَ من الَكَرِب والَهّمِ

ْحوةِ  وفي الَمثَل : يُريُد أَْن يأْخَذها بينَ   والسَّْكرةِ ؛ يُْضَرُب الطاِلِب األَْمِر يَتجاَهُل وهو عاِلٌم. الصَّ

 َمْوِضع التَّْنبِيه والتَّذكيِر عن الغَْفلَِة. اإِلْصحاءُ  ؛ وقد يُْستَْعملمن ُسْكِرِه ومن نْوِمه  أَْصَحْيتهو

__________________ 
 ( يف اللسان : قريش.1)
 .«الّصابِِئنيَ » 17وا ج ا من اآية :  62سورة البقرة ا من اآية :  (*)
َيا من قر  ُعَشر من انحية اليمن.2)  ( يف ايقوت : َصبـح
 وُغّزً .( كغاٍز 3)
 ا كذا.« من السري»( يف التكملة : 4)
 .335/  3ومثلها يف املقايي  .« .. تظن أن الصحو ال يكون إال ذهاب الغيم ولي  كذلك ا وإلا»( يف املصباح : 5)
ٌو.6)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َصحح
 والصحاح واللسان. 186( ديوانه ط بريوت ص 7)
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 .َصْحوٍ  : صْرنَا في أَْصَحْيناو

 العاِذلَةُ : تََرَكِت العَْذَل. صحتو

. النارَ  َصخاو : [صخو]  : أَْهملهُ الجوهريُّ

ين أَْعلى ، فَتََح َعْينَها وقال ابُن ِسيََده : أَي ً  ، الثَّوُب ، كَرِضيَ  َصِخيَ و ، والّسِ ،  َصخٍ  وَدِرَن ؛ وهو ؛ زاَد األزهريُّ : : اتََّسخَ  يَْصَخى َصخا

 الدََّرُن. ، وهو الصَّخاةُ  االْسُم :و عَم ،ك

 قاَل األزهريُّ : وُربَّما ُجِعلت الواُو ياًء ألنَّه بُنَِي على فَِعَل يَْفعل.

كَهْيئِة السُّْنبُلِة ، فيها تَْرتِفُع على ساٍق لها  بَْقلَةٌ  ؛ وفي نسخِة التَْهِذيِب بالمّدِ ، وَمرَّ للمصنِِّف في سخي بالمّدِ أَْيضاً فما هنا َغلٌَط ؛ الصَّخاةُ و

ْين فيها أَْعلى.  َحبٌّ كحّبِ اليَْنبُوت ، ولُباُب َحبِّها دواٌء للُجُروحِ ؛ والّسِ

َدى ي : [صدي]  : له اثْنا َعَشَر َوْجهاً : الصَّ

ل : ُجُل اللَّطيُف الَجَسدِ  األَوَّ َدأُ ب الرَّ كةً عن األْزهري ، وتَْرُك الَهْمز عن أَبي ؛ وفي التّْكملِة : الِجْسم ؛ ويقاُل فيه أَْيضا الصَّ الَهْمِز محرَّ

 َعْمرٍو.

 الَجَسُد من اآلَدِمّيِ بعَد َمْوتِِه. الثَّاني :و

 وفي الَجْمهرةِ : ما يَْبقى من الميِِّت في قْبِره ، وهو ُجثَّتُه ؛ قاَل النَِّمُر بُن تولٍب :

َرٍة  فــــــــــح َداَي بـــــــــــقـــــــــــَ حح صــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــِ  َأعـــــــــــاِذُ  إنح ُيصــــــــــــــــــــــــح

ــــــــــــــيب     رِي وقــــــــــــــرِي يــــــــــــــدًا آَنين انصــــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــــِ (1)بــــــــــــــَ
 

  
 : بََدنُهُ وُجثَّتُه ، ونَآنِي : نأَى عنِّي. فَصَداهُ 

أِْس. الثَّالُث :و ْحل ، وهو َغلٌَط. َحْشُو الرَّ  وفي الَجْمهرةِ : َحْشوةُ الرأِْس. ويقاُل لها : الهاَمةُ أَْيضاً. وفي بعِض نسخِ هذا الكتاِب : َحْشُو الرَّ

ابُع :و ماغُ  الرَّ  نَْفُسه ؛ قاَل ُرْؤبةُ : الّدِ

ُخ  تــــــــــــــــــــــَ ه وأنـــــــــــــــــــــــح م أَُرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــِ امــــــــــــــــــــــِ  هلــــــــــــــــــــــِ

ُخ     مــــــــَ د  وَأصــــــــــــــــــــــح د  عــــــــن الصــــــــــــــــــــــ  (2)أُم  الصــــــــــــــــــــــ 
 

  
ً و طائٌِر يَِصرُّ باللَّيلِ  الخامس :و َدى ويَِطيُر والنَّاُس يَُرونه الُجْنُدُب ، وإنَّما هو يَْقِفُز قَفَزانا ا الُجْنُدُب فهو أَْصغَُر من الصَّ َدى ، فأَمَّ ؛ نقلَهُ  الصَّ

 الجوهريُّ عن العََدبَِّس.

، وفي نسخٍة يَْزُعُم الجاِهِليَّةُ ؛ وكان بعُضهم يقوُل :  الجاِهِليَّةِ  ( 3)بَزْعمِ  بو عبيٍد ؛؛ نقلَهُ أَ  طاِئٌر يَْخُرُج من رأِْس الَمْقتُوِل إذا بَِليَ  السَّادس :و

 ؛ ومنه قوُل أَبي ُدَواد : أَْصداءٌ  إنَّ ِعظاَم الَمْوتى تَِصيُر هاَمةً فتَِطيُر ، والجْمعُ 

م  هــــــــــــِ ــــــــــــح ي لــــــــــــَ وُن عــــــــــــَ ــــــــــــُ ن َ
وحُت واملــــــــــــ َ

رَت املــــــــــــ لــــــــــــِّ  ســــــــــــــــــــــــــُ

اُم     ِر هـــــــــــَ قـــــــــــابـــــــــــِ
َ

َد  املـــــــــــ مح يف صـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــُ (4)فـــــــــــلـــــــــــَ
 

  
ي فِْعلُ  السَّابع :و َض. تَصدَّى ء يَْنظُر إليه ، وقدللشَّي يَتَصدَّى ، وهو الذي َرفََع رأَْسه وصْدَره الُمتََصّدِ  له إذا تعرَّ

؛ ومثْلُه إزاُء ماٍل ، كذا في الَجْمهرةِ ؛ وَخصَّ بعُضهم  (5)َستِها ماٍل ، إذا كاَن َرفِيقاً بِسيا َصَدى يقاُل : هو العاِلُم بَمْصلََحِة الماِل. الثَّامن :و

 به العَاِلم بَمْصلحِة اإِلبِِل فقط.

 ما كاَن ، وقيَل شدَّتُه ؛ قال الشَّاعُر : العََطشُ  التَّاسع :و

 (6)ستَـعحلُم إنح ُمتحنا َصدً  أَي نا الص د  
ماُغ ، ولذلَك تنَشقُّ جْلَدةُ َجْبهِة َمْن يموُت َعَطشاً.يقاُل : إنَّه ال يشتدُّ العََطُش حتى   ييبََس الّدِ

 .ِصَداءٌ  ؛ والَجْمعُ  صاِديَةٌ و ؛ زاَد األْزهريُّ : َصْديا ، وهي َصْديانُ و َصادٍ و ، كعٍَم ، َصدٍ  فهو يَْصَدى َصًدى ، كَرِضيَ  َصِديَ  وقد
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__________________ 
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان والتهذيب. 333النمر بن تولب ص ( شعراء إسالميون ا شعر 1)
 والتكملة منسوابً للعجاج ا ويف اللسان والتهذيب منسوابً لر بة. 460( الرجز للعجاج ا ولي  لر بة ا ديوانه ص 2)
 ( يف القاموس : يـَزحُعُم اجلاِهلي ُة.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 لك أنث الضمري العائد إليها.( الراد ابملا  هنا اإلبر ا ولذ5)
 ( البيت لطرفة ا من معلقته ا وصدره :6)

 كرمي يروّي نفسه يف حياته
 لطرفة. 482/  1وعجزه يف اللسان والتهذيب بدون نسبة ا ونسبه يف الكامر للمربد 
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ِت فيه. العاشر :و حاح : الذي يجيئُك بمثِْل صْوتِك في وفي الَجْمهرةِ : ما يرِجُع إليك ِمن صَ  ما يَُردُّهُ الجبُل على الُمَصّوِ ْوِت الَجبَِل وفي الّصِ

 الِجباِل وغيِرها ؛ وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد ال ْمرِئ القَْيِس يِصُف داراً َدَرَسْت :

هــــــــــــــا  فــــــــــــــا َرلــــــــــــــحُ َداهــــــــــــــا وعــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــــــم  صــــــــــــــــــــــــــــَ

ر و     ائـــــــِ ِ  الســـــــــــــــــــــ  تح عــــــن مــــــنــــــطــــــِ مـــــــَ جــــــَ عــــــح تـــــــَ (1)اســــــــــــــــــــح
 

  
َدى ؛ وكانوا يقولوَن إذا قُتَِل قَتِيٌل فلم يُْدَرْك به الثَّأُر َخَرَج ِمن رأِسه طائٌِر كالبُوَمِة ، وهي الهاَمةُ والذََّكرُ  َذَكُر البُومِ  الحادي عشر :و ،  الصَّ

 فيصيُح على قْبِرِه : اْسقُونِي اْسقُونِي ، فإن قُتِل قاتِلُه َكفَّ عن ِصياِحه.

 .َصداةٌ  مةٌ ؛ الواِحَدةُ ضخْ  َسَمَكةٌ َسْوداُء طويلةٌ  الثَّاني عشر :و

والُ  الصَّواِديو حاحِ ، واِحَدتُها : النَّخيُل الّطِ ة : صاِديَةٌ  ، وقد تكوُن التي ال تَْشرُب الماَء ؛ كما في الّصِ مَّ  ؛ قال ذو الرُّ

ِر والّسياِ    (2)ِمثحَر َصواِدي الن خح
 وقاَل غيُرهُ :

َر   ا وبـــــــــــــــنـــــــــــــــاُت ُأخـــــــــــــــح  بـــــــــــــــنـــــــــــــــاُت بـــــــــــــــنـــــــــــــــاهتـــــــــــــــِ

دح َرِويــــــــــنــــــــــا     ِديــــــــــَن وقــــــــــَ َواِدي مــــــــــا صـــــــــــــــــــــــَ (3)صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
واُل من النَِّخيِل وغيِرها ؛ كما في الُمْحكم.  وقيَل : هي الّطِ

ُجَل إذا ماَت لم يُْسَمع أَْهلََكهُ  أَي : َصَداهُ  أََصمَّ هللاُ و. َصَداه ِمن المجاِز : يقاُل : َصمَّ و حاحِ. دىالصَّ  ، ألنَّ الرَّ  منه شيئاً فيُجيبُه ؛ كما في الّصِ

اغُب : هو ُدعاٌء بالخرِس ، والَمْعنى : ال َجعََل هللاُ له َصْوتاً حتى ال يكوَن له  يرجُع إليه بَصْوتِه. َصدىً  وقال الرَّ

اغُب : هو ما كا َصدَّى ، وقد : التَّْصِفيقُ  التَّْصِديَةُ و في أَن ال غناَء فيه ؛ وبه فّسَر  الصَّدى َن يْجِري َمْجَرىبيََدْيه إذا َصفََّق بهما. وقال الرَّ

 .(4) (َوما كاَن َصالهُتُْم ِعْنَد اْلبَ ْيِت ِإاّل ُمكاًء َوَتْصِديَةً )قْوله تعالى : 

ْدوِ  اغاني ؛ كالصَّ ّدِ ألنَّهم كانوا يَُصدُّوَن عن اإِلْسالم هو أَو ؛ وهذه عن الصَّ ِل التَّْضعيِف وَمَحلّه في  تَْفِعلَةٌ من الصَّ ، فهو من محوَّ

 الُمضاِعِف.

 ، كلُّ ذلَك بمْعنًى ؛ نقلَهُ الجوهريُّ ؛ وأَْنَشَد البِن أَْحمر يِصُف قدوراً : َداجاهُ ، وَداَراهُ وساتََرهُ  : َصاَداهُ ُمصاَداةً و

ٍم تُ و  ٍة ُدهـــــــــــــح لـــــــــــــ  ُد جـــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــاِديـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــَوالئـــــــــــــِ

ِم     لــــــــــــ  هــــــــــــا مل حتــــــــــــََ وافــــــــــــُ ِت َأجــــــــــــح لــــــــــــَ هــــــــــــِ (5)إذا جــــــــــــَ
 

  
 وقال كثِّيٌر :

َود ين  ــــــــــَ َب حــــــــــىت يـ ــــــــــح ل ــــــــــقــــــــــَ ز  صــــــــــــــــــــــــاِدي ال  َأاي عــــــــــَ

ؤاِداَي     (6)فـــــــــــــــــؤاُدِ  َأو ُردِّي عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي  فـــــــــــــــــُ
 

  
 ومن سجعاِت األَساس : َمْن َصاَداك فقد َصادَك.

. عاَرَضهُ  أَْيضاً : صاَداهُ و  ، نقلَهُ الجوهريُّ

ضَ  تََصدَّىو  رافِعاً رأَْسه إليه. له : تَعَرَّ

 وقال الجوهريُّ : وهو الذي تَْستَْشِرفُه ناِظراً إليه.

ي وقال الراغُب : اِجع من الَجبَِل. الصَّدى ء ُمقابَلَةَ أَن يقابَل الشَّي التََّصّدِ  ، أَي الصَّْوت الرَّ

ُجُل : أَْصَدىو  .َصَداهُ  ؛ الَهْمزةُ هنا للسَّْلِب واإِلزالَِة فكأَنَّه أَزالَ  تَ ما الرَّ

َدى الَجبَُل : أَجابَ  أَْصَدىو . بالصَّ  ؛ نقَلَهُ الجوهريُّ

 ع. ، كَسْحيان : َصْديانُ و
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 كُسَمّيِ : ماٌء. ، ُصَديٌّ و

 النُّْعمان بِن قَْيِس بِن فُطَرةَ ، وكان يُلَقَُّب ابُن الزلوق. ( 7)فََرسُ  أَْيضاً :و

__________________ 
 .341/  3واللسان والتهذيب واملقايي   148( ديوانه ط بريوت ص 1)
 وصدره : 840( ديوانه ص 2)

 ما اهتجت حىت زلن ابإلمجا 
 وصدره يف اللسان :

 ما هجن إذ بكرن ابألمحا 
 ومثلها يف اللسان.« صوادٍ »للمرار بن منقذ ا برواية  14املفضلية ( من 3)
 .35( سورة األنفا  ا اآية. 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فسقرت تنوينها.7)
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 وهو آِخُر الصَّحابِة َمْوتاً بالشاِم. َصحابِيٌّ  ؛ أَبو أَماَمةَ الباِهِليُّ ، بُن َعْجالنَ  ُصَديُّ و

 ، ُمَخفَّفَة : َسْيُف أَبي ُموَسى األَْشعِري ، رضي هللا تعالى عنه. ( 1)الصَُّدىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َدى ماغ. ولذا يقاُل : أََصمَّ هللاُ  الصَّ  .اهُ َصدَ  : موِضُع السََّمع من الّدِ

 : كثيُر العََطِش ؛ عن اللّْحياني. ِمْصداءٌ  ورُجلٌ 

 : أَي كثيَرةُ الماِء. ُمْصداةٌ  وَكأسٌ 

ْوُت ُمْطلقاً. الصَّدىو  : الصَّ

داةُ و ي : فْعلُ  الصَّ اح : الُمتَصّدِ رمَّ  ؛ قال الّطِ

َدٌة   (2)هلا كّلما صاحتح َصداٌة ورَكح
 ألََرْنَدج أَي الُخُطوُط السُّود على األَدم.الِوَساَدة با تَُصّدي : التي الُمَصِديَّةُ و

ر قْوله تعالى : َصاَداهُ ُمصاَداةٌ و  .الُمصاَداةِ  ، عْنَد َمْن يقوُل إنَّه أَْمٌر من صادِ  : قابَلَهُ وعاَدلَهُ ؛ وبه فُّسِ

 ِء.الِعنايَةُ بالشي الُمصاَداةُ  وقاَل األْصمعي :

ا َمَخَضْت : بِتُّ وقاَل رُجٌل وقد نَتََج ناقَتَه  ئُْب  أُصاِديها لمَّ طوَل لَْيلي ، وذلَك أَنَّه َكِرهَ أَْن يَْعِقلَها فيُعَنِّتَها أَو يَتْرَكها فتَنِدَّ في األرِض فيأُْكَل الذِّ

اِعي ُمصاَداتُه ولََدها ، فذلكَ   على القََرب. (3)ها إبِلَه إذا َعِطَشْت قَْبل تَماِم ِظْمئِها يْحبُس يُصاِدي إيَّاها ؛ وكذا الرَّ

ْدوُ و  : ُسمٌّ تُْسقاهُ النِّصاُل كَدِم األَْسوِد ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. الصَّ

يو ي ؛ وبه فسََّر البُخاِري اآليَةَ في َصِحيِحه. وقاَل غيُرهُ : التَّصّدِ ي : التَّغافُُل والتَّلّهِ  ؛ وأَْنَشَد أَبو الَهْيثم لحسَّان : التَّْصِديَة هو التَّصّدِ

 صالهتم التصّدي واملكاء
ً  ي : [صري]  قََطعَهُ. : َصراهُ يَْصِريه َصْريا

حاح :  بَْولَه : قََطعَهُ. َصَرى وفي الّصِ

 أَي ما يَْقَطع مْسأَلَتَك منِّي. ؟أَي َعْبِدي ، «منِّي يَْصِريك ما»في الحديِث : و

 هللاُ عنه الشرَّ ، أَي َدفََع. َصَرى يقاُل : َدفَعَهُ. : َصراهُ و

ّمة : َمنَعَهُ  : َصراهُ و  ؛ ومنه قوُل ذي الرُّ

َؤاَدُه و  ــــــــــــــُ َ فـ تــــــــــــــاقــــــــــــــًا َأصــــــــــــــــــــــــــــَ ح َن ُمشــــــــــــــــــــــــــــح  َود عــــــــــــــح

هح     لـــــــــــُ رِِه ُ  قـــــــــــاتـــــــــــِ ن  إن مل َيصـــــــــــــــــــــــــح واهـــــــــــُ (4)هـــــــــــَ
 

  
 وقاَل ابُن ُمْقبل :

ــــــــــــداً  هــــــــــــا أَب ؤاُد بــــــــــــراٍء أَرحضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــفــــــــــــُ ــــــــــــيــــــــــــَ  ال  ل

رِهــــــــا و     نح ِذكــــــــح ُة مــــــــِ ــــــــَ (5)صــــــــــــــــــــــارِي لــــــــيــــــــ  صــــــــــــــــــــــارِي
 

  
اِري ، ومنه َحِفَظهُ  : َصراهُ و  للحافِِظ. الصَّ

 َكفاهُ. قيَل :و

اهُ ِمن َهلَكٍة ؛ وقيَل : أَعانَهُ ، وُكلُّه قِريٌب بعُضه من بعٍض  َوقاهُ  قيَل :و ً  ماَءهُ : َحبََسهُ في َظْهِره َصَرىو ؛ وقيَل : نجَّ ؛ وفي  باْمتِناِعه َزمانا

 ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ للراجِز : عن النِّكاحِ  الُمْحكم : باْمتِساِكه ؛
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هح  َرتـــــــــــــِ قـــــــــــــح َر  يف فـــــــــــــِ الٍم قـــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــَ  ُرب  غـــــــــــــُ

هح     تــــــــــِ بــــــــــَ ــــــــــح نـ واَن ســــــــــــــــــــــــَ فــــــــــُ ــــــــــح نـ بــــــــــاِب عــــــــــُ  مــــــــــاَء الشــــــــــــــــــــــــ 

  

 (6)أَنـحَعَة حىت اسَتد  َسم  ُل ِتهح 

ً  الماَء واللَّبََن والدَّْمع َصَرى وقاَل ابُن القطَّاع :  َحبََسهُ في ُمْستَقّرِ أَو إناٍء. : ِصْريا

َر ؛  أَْيضاً :وتقدََّم ؛  : َصَرىو  َعاَل ؛ و أَْيضاً :وتأَخَّ

__________________ 
 ( يف التكملة : الص ِدي  ا ضبرت حركات.1)
 وعجزه : 483( ديوانه ص 2)

 مبصدان أعل  ابين ِشام البوائن
 والبيت يف التكملة ا وصدره برواية األصر يف اللسان والتهذيب.« صاحت»بد  « ريعت»وفيه 

 ( اللسان : مينعها عن الَقَرب.3)
 واللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب. 467( ديوانه ص 4)
 .«صاري»بد  « صارِ »وفيهما  346/  3( اللسان وعجزه يف املقايي  5)
 الصحاح والتهذيب. ( اللسان واألو  والثاين يف6)
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 ؛ كر  ذلَك عن ابِن األعرايبِّ ؛ وشاِهُد اأَلخرِي قوُ  الشاِعر : َسَفَر ؛ ِضديف  أَيحضاً 
َزَر  و  يـــــــــــح يــــــــــاِت اخلــــــــــَ ئــــــــــاِت املــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــنــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ

َر      ِ  اآراِم َأوحىف َأو صـــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــُ (1)كـــــــــــــــعـــــــــــــــُ
 

  
 َسفَل. َصَرىوأَْوفى : َعاَل ، 

 ؛ قاَل الشَّاِعُر : َعَطفَ  : َصَرىو

َدولـــــــــــــــٍة و  نـــــــــــــــاِ  يف جمـــــــــــــــَح َن ابأَلعـــــــــــــــح َريـــــــــــــــح  صـــــــــــــــــــــــــــــَ

ِديـــــــَدا     ن  جـــــــَ هـــــــُ فـــــــَ ُض ِنصـــــــــــــــــــــح وانـــــــِ َر الصـــــــــــــــــــــ  (2)َوصـــــــــــــــــــــَ
 

  
 ؛ ومنه قوُل الشَّاِعِر : أَْنَجى إْنساناً من َهلََكةٍ  : َصَرىو

 (3)بَا الَفراِعِر إن مل َيصحرِه الص ارِي 
ً  فالٌن في يِد فالٍن : بَِقيَ  َصِريَ و ً  َرْهنا  ؛ قاَل ُروْءبَةُ : َمْحبوسا

َن ا َُرورِيَِّا قد َصريُت   (4)َرهح
ً  بَْينهم َصَرىو  يقاُل : اْختََصْمنا إلى الحاِكِم فَصَرى ما بَْيننا أَي فََصل ما بَْيننا وقَطَع. فََصَل. : َصْريا

 لُطوِل مْكثِه. ُمتَغَيُِّر الطَّْعمِ  ، ُوِصَف بالَمْصدِر ، أَي َصًرى لَبَنٌ و

 اً ذا ِرياحٍ.: اللَّبَُن يُتَْرُك في ضْرعِ الناقَِة فال يُْحلَب فيَصيُر ِمْلح الصََّرى وقال ابُن األَْعرابّيِ :

زة   لُخْبِث َطْعِمِه فَهَرْقتُه. َصَراَها فلم يَتََهيَّأْ لي شربُ  (5)قال األَْزهري : وَحلَْبُت لَْيلةً ناقَةً ُمغَرَّ

 اللّبَِن والماِء. من البَِقيَّةُ  الصََّرى قيَل :و عاٍم بعَد عاِم. َصَرىوقالت : بَْيُض النَّعاِم  ؟وقيَل الْبنِة الُخّسِ : ما أَثْقَُل الطَّعامِ 

 ، على غيِر قِياٍس. َصرايَا : ُمَحفَّلَةٌ ، ج َصْريَا ناقَةٌ و

 إذا اْصفَرَّ ؛ ومنه قوُل اْمرِئ القَْيس : : الَحْنَظلُ  الصَّرايَةُ و

مــــــــــاً  ِت قــــــــــائــــــــــِ يــــــــــح َد  الــــــــــبـــــــــــَ ه لــــــــــَ راتــــــــــَ َبن  ســــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــَ

ِر     ظــــــــــَ نــــــــــح ُة حــــــــــَ رَايــــــــــَ ُروٍس َأو صــــــــــــــــــــــــَ دا  عــــــــــَ (6)مــــــــــَ
 

  
 .َصرايَاووالمّدِ ،  (7)، بالْفتحِ  َصراءٌ  نَِقيُع مائِِه ، ج أَْيضاً :و

حُ  الصَّاريو اءُ  ج لحْفِظه السَّفينَةَ ، : الَمالَّ اٍن ، ُصرَّ  ، ِكالُهما َجْمُع الَجْمِع. َصراِريُّونَ و ( 8)َصراِريُّ و ، كُرمَّ

اء.  قال شْيُخنا : إيراُدهما ليَس في محلِّه بل َمَحلّها الرَّ

ا  فقد َذَكْرنَاهُ في باِب الراِء. الصَّراِريُّ  قْلُت : ولذا قاَل الجوهريُّ وأَمَّ

اِريو  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. َخَشبَةٌ ُمْعتِرَضةٌ في َوَسِط السَِّفينَةِ  : الصَّ

راُع ؛ والجَ   ، وقد جاَء ِذْكُر هذه اللْفَظِة في بناِء البَْيِت. َصوارٍ  ْمعُ قال ابُن األثير : هو َدقَُل السَّفينَِة الذي يُْنَصُب في َوَسِطها ويُكوُن عليه الّشِ

حاح. : نَْهٌر بالِعراقِ  الصَّراةُ و ْغَرى ؛ كما في الّصِ  ، وهي العُْظَمى والصُّ

__________________ 
 لعروة بن الورد ا ويف التهذيب بدون نسبة.« خزر»( اللسان بدون نسبة ا ونسبه يف مادة 1)
 تهذيب بدون نسبة.( اللسان وال2)
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 وصدره :« إن مل يصرين»( البيت للكميت كما يف األساس وفيها 3)
 أصبحُت  َم ضباع األرض مقتسما

 وعجزه يف التهذيب.

 واللسان والتهذيب ا وبعده : 26( ديوانه ص 4)
 صماء ضم طربها سكوت

 .«مغزرة»( عن التهذيب واللسان ا وابألصر 5)
 برواية : 56( من معلقته ا ديوانه ص 6)

ــــــــــــحــــــــــــ   ــــــــــــت ــــــــــــه إذا ان ــــــــــــا مــــــــــــن ــــــــــــن ــــــــــــ  املــــــــــــت  كــــــــــــبن عــــــــــــل

 مــــــــــــــــدا  عــــــــــــــــروٍس َأو صــــــــــــــــــــــــــــــاليــــــــــــــــة حــــــــــــــــنــــــــــــــــظــــــــــــــــر   

  

 .347/  3واملثبت كرواية اللسان. وعجزه يف الصحاح وجزء من عجزه يف املقايي  

 ( كذا نَظر هلا الشارح ابلفتح كاللسان والصحاح ا وضبطت يف القاموس ا ابلقلم ا ابلكسر.7)
وذكره املؤلف يف ابب الراء ا وجعله  «وتر  الصراري يسجدون هلا» وهو صراء كما اختاره ابن بري ا بدلير قو  املسيب :( هو مجض اجلمض ا 8)

 واحداً تبعاً للجوهري ا واي ه للنسبة بدلير قو  الفرزد  :
 نر  الصراري واألمواج تضربه

 (.هامش القاموس)أفاده الشارح يف مادة صرر. 
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ى وفي الِمْصباح : َمْخر ى نَْهر (1)ُجه من الفُراِت ويمرُّ بمدينٍَة ِمن َسواِد الِعراِق يَُسمَّ حتى يُجاِوَز  الصَّراة النَّيل من أَْرِض بابل ، وال يَُسمَّ

 النِّيل ثم يصبُّ في ِدْجلَة تْحَت َمَصّبِ نَْهر الملِك بقُْرب َصْرَصر.

 من اإِلبِِل والشاِء. الُمَحفَّلَةُ  : الصَّراةُ و

 .َصِريًّا ؛ وكان ابُن ُمْقبل على اْمرأَةِ أَبيهِ  ، كُمْكرم ، كغَنِّيِ : الُمْقِدمُ  ، الصَِّريُّ و

ىو اةُ و، كُربَّى ،  الصُّرَّ  اللَّبَُن في ضروِعهنَّ ، أَي يُْحبَُس ويُْجَمُع. يَُصّرى ؛ وكذلَك الناقَةُ والبَقََرةُ  : الشَّاةُ الُمَحفَّلَةُ  الُمَصرَّ

اة َمِن اْشتََرى»:  في الحديثِ و  .«فهو بخيِر النََّظَرْين ، إن شاَء َردَّها وَردَّ معها صاعاً من تَْمرٍ  ُمَصرَّ

ْيتها تَْصِريَةً  وقد  : إذا لم تَْخلُْبها أَياماً حتى يْجتمَع اللَّبَُن في َضْرِعها. َصرَّ

 ْصروَرةَ التي على خلِفها صراٌر يَْمنَُع الفَِصيَل من ِرَضاِعها.وقال شْيُخنا : وفَسَّرها بعٌض بالَمْصُروَرةِ ؛ والصَّواُب أَنَّ المَ 

ْوض : وليَستِ  اةُ  قاَل الّسهيلي في الرَّ  من هذا ، إنَّما هي التي ُجِمَع لبنُها في َضْرِعها ، من الماِء المصري. الُمَصرَّ

ْيت أَْظفاِري ، إالَّ وَغلََط أبو علّيِ في البارعِ فجعَلَها بمْعنَى الَمْصروَرِة ، وله َوْجهٌ بَ  اَءْين ياء كقَصَّ ِعيٌد ، وذلَك أن يَْحتجَّ له بقَْلِب إْحَدى الرَّ

 أَنَّه بعيٌد عن الَمْعنى ، انتََهى.

 ، واْستَْشهد له الخطابي بقْول الشاعر : عنههللارضي* قْلُت : وهذا الذي أَْنَكره السَّهيلي هو قوُل َسيِّدنا اإِلمام الشَّافِعي ، 

كـــــــــم  َدقــــــــــاتـــــــــُ وحمــــــــــي هــــــــــذه صـــــــــــــــــــــــَ ُت لــــــــــقــــــــــَ  فــــــــــقــــــــــلــــــــــح

ّردِ     الفــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا مل  ــــــــــــــــــــَُ ر رة َأخــــــــــــــــــــح  ُمصــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
َمِة الفَتْحِ للحافِِظ. ُجُل : أَْصرىو كذا في مقّدِ  باَعها. الرَّ

ِكيَّةُ البَعيَدةُ العَْهِد بالماِء اآلِجنَةُ  الصاِريَةُ و . : الرَّ  الُمعَْرمَضةُ ، نقلَهُ األَزهريُّ

اء. ، كعَلَى وإلى : الماُء يَُطوُل ُمْكثُهُ  الصََّرىو حاح : اْستِْنقاُعه ، نقلَهُ عن الفرَّ  ؛ وفي الّصِ

 وقاَل أبو َعْمرٍو : طاَل مْكثُهُ وتَغَيَّر.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َحبََسها صاِحبُها في َظْهِره َزماناً. َصراةٌ  نُْطفَةٌ 

 : ُمتَغيَِّرةٌ. َصراةٌ  أَو نُْطفَةٌ 

 : إذا لم يُْحلَْب ففََسَد َطْعُمهُ. َصرٍ  ، فهو يَْصَرى َصرىً  اللَّبَُن ، كعَِلَم ، َصِريَ  قدو

 الماُء : طاَل اْستِْنقاُعه. َصِريَ و

 الدَّْمُع : اْجتََمَع فلم يَْجِر ؛ قالِت الخْنساُء : َصِريَ و

ٍر  خـــــــــــح يِّ صـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــِ ـــــــــــَ داَة ن كح غـــــــــــَ لـــــــــــِ ـــــــــــح  فـــــــــــلـــــــــــم أَم

تح صــــــــــــــــــــــــَ     بــــــــــَ لــــــــــِ ٍة حــــــــــُ ربح َ  عــــــــــَ وابــــــــــِ (2)رَاهــــــــــا ســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 فالٌن في يِد فالٍن : بَِقَي َرْهناً َمْحبوساً ؛ نقلَهُ الجوهريُّ وابُن القطَّاعِ ؛ وكلُّ ذلَك بالَكْسِر. َصِريَ و

 : تََحفَّل لَبَنُها في ضْرِعها. أَْصَرتْ و َصرىً  الناقَةُ  َصِريَتِ و

ْيتُهاو اء. صريت : َحفَّْلتها ؛ الَكْسر في صريتهاو أَْصَرْيتُهاو َصرَّ  عن الفرَّ

 ، كَرَمى يَْرِمي. َصَرْت تَْصِري وقاَل ابُن بُْزرج :

ِريَّةُ و  : اللّبَُن الُمْجتَِمع ؛ قاَل الشاعُر : الصَّ
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 كر  ذي َصرِي ة ال بد  َ حلوبو 
 وقاَل آَخُر :

تح  رِيــــــــَ ِر اي قــــــــوحمــــــــي وقــــــــد صــــــــــــــــــــــَ عــــــــافــــــــِ نح لــــــــلــــــــجــــــــَ  مــــــــَ

ُب و     لــــــــَ ــــــــِة ا ــــــــَ رحي ــــــــذاِت الصــــــــــــــــــــــ  (3)قــــــــد ُيســــــــــــــــــــــاُ  ل
 

  
__________________ 

 .«تسم »( يف املصباح : 1)
 واللسان والتهذيب. 141( ديواهنا ط بريوت ص 2)
 ا بدون نسبة.« فقد صريت»( اللسان والتهذيب وفيهما : 3)
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 ، كغَنِيٍَّة ؛ نقلَهُ صاِحُب الِمْصباح. َصِريَّةٌ  وناقَةٌ 

. الصََّرىو  في الناقَِة ، كإلَى : أْن تْحِمل اثْنَى َعَشَر َشْهراً وتنتَج فتُْلبَئ ؛ نقلَهُ األْزهريُّ

 : إذا اْنقََطَع ؛ عن ابِن األْعرابي. َصَرى يَْصِريو

 ن ِثقَِل الِوْقِر ؛ وأَْنَشَد :الناقَةُ ُعنُقَها إذا َرفَعَتْه م َصَرتِ  وقاَل ابُن بُْزْرج :

َ خاِضٍض وصارِي و   (1)الِعيُ  باح
ْريانُ و جاِل والّدواّب الذي اْجتََمَع الماُء في َظْهِره ؛ قاَل الراِجُز : الصَّ  من الّرِ

 (2)فهو ِمَصكيف َصَميان َصرحاين 
. بَصَراَوتِِهنَّ و بَصراُهنَّ  وهذه األْبياتُ   : أَي بِجدَّتِِهنَّ وَغضاَضتِِهنَّ

 .نَْصر : َجبٌَل قَبلي المدينَِة ؛ عن الصاِريو

 : اليماَمةُ والّسماَمةُ. الّصْريانو

 واْصَدَراهُ واْزَدَراه بمْعنًى.

أنَّه من َحّدِ َرَمى ، كما هو اْصِطالُحه ، أَْهملهُ الجوهريُّ وقد تقدََّم ِمراراً أَنَّ ِذْكَر الُمضارعِ يدلُّ على  : َصَرا يَْصُرو َصْرواً و : [صرو]

 نََظَر. : إذا َصَرا َصْرواً  فكاَن يَْنبغي أَْن يقولَ 

ْرَوةُ و  ، بالَكْسِر : من ِصغاِر النَّْبِت ؛ وفي نسخٍة النَّباِت. الصَّ

. بَصَراَوتِِهنَّ  وَمرَّ قِريباً عن األَْزهري : هذه األْبيات  أَي بغََضاَضتِهنَّ

ْعوُ الو : [صعو]  ج ؛ وقيَل : هو َمْقلوُب الَوْصع ، وهو طائٌِر كالعُْصفُوِر ، وقد تقدَّم ، وهي بهاءٍ  أَْحَمُر الرأِْس ؛ : ُعْصفُوٌر َصغيرٌ  صَّ

 .ِصعاءٌ و َصعَواتٌ 

حاح : ْعَوةُ  وفي الّصِ  .صعاءٌ و َصْعوٌ  طائٌِر ، والَجْمعُ  الصَّ

ْعوُ  وفي الِمْصباح :  ، كتَْمٍر وتَْمَرةٍ. َصْعوةٌ  ِصغاُر العَصافِيِر ، الواِحَدةُ  الصَّ

ْعَوةُ  في الُمْحكم : قيَل :و  طائٌِر لَِطيٌف. الصَّ

 ؛ ِكالُهما عن ابِن األْعرابي. َصغُرَ  إذاوَدقَّ ،  : إذا كَسعَى ، َصعَا ومنه

أِْس  : أَي َصْعَوةٌ  ناقَةٌ  يقاُل :و  قدََّم.؛ نََظراً إلى ما ت َصغيَرهُ الرَّ

ْعَوةِ  ابُن أَبيو ثٌ  الصَّ ْعوِ  ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب : ابُن أَبي : محّدِ ْيدالنيُّ  الصَّ ، وهو أَبو بْكٍر َجْعفُر بُن محمِد ابِن إِبراهيَم بِن حبيٍب الصَّ

 .317 ، تُوفي سنة (3)الّصْعويُّ ، عن أَبي ُموَسى الّزمن والدَّْورقي ، وعنه أَبو حْفص بُن شاهين 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْعوِ  : األُُصوُل. وأَْيضاً : َجْمعُ  األَْصعاءُ   لِصغار الّطيوِر. الصَّ

حاح : يَْصِغىوَ  ، كَدَعا يَْدُعو ، يَْصغُو ءِ إلى الشَّي َصغاو : [صغو]  ، كَسعَى يَْسعَى ؛ هكذا هو في النسخِ ومثْلُه في نسخِ الُمْحكم ؛ وفي الّصِ

ِحيُح ؛بال يَْصِغي ً  ، كَرِضَي يَْرَضى ، صِغَي يَْصِغىوَ  ؛ َمْصدٌر للبَابَْين ؛ َصْغواً  كْسِر وهو الصَّ ً و ، بالقَْصر ، َصغا ؛  مالَ  ، كعُتِّيِ : ُصِغيّا

 إليه أُذُنُه : إذا مالَْت. َصغَتْ  ومنه

ُجُل : َصغَا أَو ،  يَْصغُو َصْغواً  ؛ كذا في النسخِ والصَّواُب إْحَدى َشفَتَْيه ، كما هو نَصُّ الُمْحكم واألَساِس ؛ ماَل َحنَُكه أَو أََحُد ِشقَّْيهِ  الرَّ

ً و  .َصْغواءُ  وهي أَْصغَى وهو ، الصَّغا ، واالْسمُ  يَْصغى َصغا
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 لواِو والياِء في أَْكثَر هذا الباِب.، وقد يتقَاَرُب ما بيَن ا َصْغواءُ  هي يقاُل لها حينَئٍذ :والشَّْمُس : مالَْت للغُروِب ؛  َصغَتِ و

ْفع فيهما ، فيظنُّ الغَيُّ أنَّهما َمْعطوفاِن على ( 4)ِصْغُوةُ و َصْغُوةُ و  ، وهو َصْغواء ؛ كذا في النُّسخِ ُمْعرباً بالرَّ

__________________ 
 .«وصارِ »( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا ويف التكملة : 1)
 والتهذيب والتكملة ا بدون نسبة.( اللسان 2)
 .«شاهي»وابألصر  836/  3( عن الباب والتبصري 3)
 ( يف القاموس : وَصغحُوُه وِصغحُوُه.4)
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ِمرِي ؛ ِصغحُوهُ و  َصغحُوهُ و َغَلرٌت ا والص واُب  ُلهُ  َصغاهُ و  هباِء الضِّ سرٌي لألَلحفاِ  الثالثَِة ؛ وهكذا  معك : َأي َميـح معك ا فهو تـَفح
 اجلوهري  عن َأيب زيحٍد. نقَلهُ 

 ِمن بَني فالٍن. صاِغيَةٌ  إلينا َصغَتْ و. صاِغيَتِه يقاُل : أَْكرُموا فالناً في في حوائِِجِهم. ويَأْتُونَكَ  : الذين يَِميلوَن إليكَ  صاِغيَتُكَ و

 قاَل ابُن ِسيَدة : وأُراُهم إنَّما أَنَّثوا على َمْعنى الجماَعِة.

ُجِل ِمن أَْهِله.كلُّ  الصاِغيَةُ  وقيَل :   َمْن أَلَمَّ بالرَّ

حاح. إليه : ماَل بَسْمِعه أَْصغَىواْستََمَع.  فالٌن : أَْصغَىو  نحَوه ؛ كما في الّصِ

 إليه َسْمعَه : أَمالَهُ. أَْصغَى وفي الُمْحكم :

ةِ : اإِلناءَ  أَْصغَىو  وفي الُمْحكم : َحَرفَه على َجْنبِه ليَْجتَِمَع ما فيه. أَمالَهُ  للهرَّ

 َحقَّه نَقََصهُ ؛ كما في األساس. أَْصغَى ؛ كاَن األَْولى أَْن يقوَل : نَقََصهُ  : إذا ءَ الشَّي أَْصغَى ِمن المجاِز :و

حاح ونَّصه : يقاُل ؛ فالنٌ   إناُؤه إذا نُِقَص َحقُّه ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسيَده للنَّمِر بِن تولٍب : ْصغىً مُ  أَو أَْن يقوَل بَْعد أََمالَهُ ونَقََصه ؛ كما في الّصِ

غـــــــــــً  إانوه و  وحِم ُمصـــــــــــــــــــــــــح ِت الـــــــــــقـــــــــــَ  إن  ابـــــــــــَن ُأخـــــــــــح

ِد     لــــــــــــح ه أَبٍب جــــــــــــَ مح خــــــــــــالــــــــــــَ (1)إذا مل يــــــــــــزاحــــــــــــِ
 

  
. أَْصغَى وقيَل :  إناُؤهُ : إذا وقََع فيه ؛ نقلَهُ الزَمْخشريُّ

ُجلِ  : إذا إْصغاءً  النَّاقَةُ  أَْصغَتِ و ْحِل ؛ أَمالَْت رأَْسها إلى الرَّ حاح : إلى الرَّ ً  ؛ وفي بعِض نسخِ الّصِ ، وذلَك حيَن يشدُّ عليها  كالُمْستَِمع شيئا

ة  مَّ ْحَل ؛ نقلَهُ الجوهريُّ ؛ وأَْنَشَد لذي الرُّ  :الرَّ

ًة  وِر جـــــــــاحنـــــــــِ ـــــــــكـــــــــُ هـــــــــا ابل د  ي إذا شـــــــــــــــــــــــَ غـــــــــِ  ُتصـــــــــــــــــــــــح

ُب     ثــــــــِ رحزِهــــــــا تــــــــَ و  يف غــــــــَ تــــــــَ (2)حــــــــىت إذا مــــــــا اســــــــــــــــــــــح
 

  
ْغوُ و  ، بالكْسر ، مَن الِمْغَرفِة : َجْوفُها ؛ ومَن البِئِْر : الصَّ

ْلِو : ما تَثَنَّى من جوانِبِه  ، كِقْدحٍ وأَْقداحٍ. غاءٌ أَصْ  ؛ كلُّ ذلَك في الُمْحكم ؛ وَجْمُع الُكلِّ  ناِحيَتُها ؛ ومَن الدَّ

 ؛ قاَل ساِعَدةُ بُن ُجَؤيَّة : : د األصاِغيو

ٍح  نحصـــــــــــــــــــــــــَ ي ومـــــــــــَ َ األصـــــــــــــــــــــــــاغـــــــــــِ اح ن  مبـــــــــــا بـــــــــــَ  هلـــــــــــَُ

ُد     بـــــــــِّ لـــــــــَ ُ
يـــــــــُج املـــــــــ جـــــــــِ ج  ا ـــــــــَ اٍو كـــــــــمـــــــــا عـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــَ (3)تـ

 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل : ماَل على أََحِد ِشقَّْيه ، أَو اْنَحنَى في قْوِسه. َصغَا  الرَّ

 : هنَّ النّجوُم التي مالَْت للغُروِب. الصَّواِغيو

 : َميلَهُ. َصغاهُ  وأَقَامَ 

اغُب. أَْصغَىو  إناء فالٍن : أَي َهلََك ؛ نقلَهُ الرَّ

بِيُّ أَْعلَم ه ، أَي هو أَْعلَم إلى َمْن يْلَجأُ إليه أَو حيُث  بُمْصغى وفي الَمثَِل : الصَّ خّدِ
 يَْنفعُه. (4)

ْغواءُ و  : القطاةُ التي ماَل َحنَُكها وأََحُد ِمْنقاَرْيها ؛ قال الشاعُر : الصَّ

َوٍة  غـــــــــــح واَء صـــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــح َ  إال  كـــــــــــر  صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح ب ـــــــــــَ  مل يـ

رِ     هــــــــــَ ِ جمــــــــــَح اح يــــــــــٍه بــــــــــَا أَرحضــــــــــــــــــــــــَ راء تــــــــــِ حــــــــــح  لصــــــــــــــــــــــــَ

  
 ُمبالَغَِة ، كلَْيٍل الئٍِل ، وإن اْختَلََف البِنَاآِن.على ال َصْغَوة وقْولُه
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 .يَْصغَى بالَكْسر ، َصِغيَ  َكتَبَه باألَْحمر مع أنَّ الجوهريَّ َذَكَره فقاَل : وَكذلكَ  : ، كَرِضيَ  َصِغيَ  ي : [صغي]

 وقاَل ابُن ِسيَده : قد ُسِمَع.

 .(5) (فَ َقْد َصَغْت قُ ُلوُبُكما)وفي الِمْصباح : َصغا يَْصغُو لُغَةُ القُْرآن ، يُِشيُر إلى قْوِله تعالى : 

 ً  ؛ هكذا في النَّسخِ والصَّواُب َصغاً ، كما هو نَصُّ  َصْغيا

__________________ 
 .«مل ميارس»ه فيه ا واللسان ا والتهذيب واألساس وفيهما وانظر ختر  398( شعراء إسالميون ا شعر النمر بن تولب ا فيما نسب له ا ص 1)
 واللسان والصحاح. 9( ديوانه ص 2)
 واللسان والتكملة. 237/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ( يف األساس : ومبن ينفعه.4)
 .4( سورة التحرمي ا اآية 5)
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كم ؛ ُحح
حاِح وامل َدرُ  ُصِغّياً و  الصِّ . ويقاُ  : هو َمصح َغ  ا كُعجِيِّ ُله صغو  ؛ ولذا اقـحَتَصَر  َصَغ  َيصح َع  ا وأصح ا كَسَع  َيسح

َتَمَض. اجلوهري  وغريُُه عل  َصَغا :  ماَ  ا واسح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َصغَى على القْوِم َصغاً : إذا كاَن َهواهُ مع غيِرِهم.

ْفوُ و : [صفو] فا الصَّ . يقاُل : : نَِقيُض الَكَدِر ، كالصَّ حاح بالمّدِ  .يَْصفُو َصفاءً  الشَّرابُ  َصفا ، هكذا في النسخ بالقَْصر ، وفي الّصِ

اغُب : فاءُ  وقاَل الرَّ  ِء من الشوِه.ُخلوُص الشي الصَّ

فُوِّ و  ِمثْلُه. الّصْفَوةِ و، كعُلُّوِ ،  الصُّ

 هللِا من َخْلِقه ، أَي خاِلُصهُ. َصْفَوةُ  محمٌد َصلَى هللا عليه وسلّم ، وخلَص ؛ ومنه : منه َصفَا ِء ، ُمثَلَّثَة : ماالشَّي َصْفَوةُ و

في ماِلي ، بالفَتْح ال َغْير كذا  َصْفوٌ  ماِلي ، فإذا نََزُعوا الهاَء قالوا له ُصْفَوةُ وماِلي  ِصْفَوةُ وماِلي  َصْفَوةُ  ؛ قاَل أَبو ُعبيَدةَ : يقاُل له كَصْفِوهِ 

حاحِ.  الّصِ

 الماِل واإِلخاِء. َصْفَوةِ  ٍء : خاِلُصهُ منكّلِ شي َصْفَوةُ  وفي التَّْهذيِب :

 الماِء ، بالفَتْح والَكْسر ؛ وكذا الماُل. َصْفَوةُ  وهو

 اإِلهالَِة ال َغْير. ( 1)َصْفوُ  وهو

 لم يَُكْن فيه لَْطَخةُ َغْيٍم. : َصفاءً و َصْفواً  الَجوُّ  َصفاو

 َكَدٍر. *وال فيه بِال َغْيمٍ  ، أَو َشِديُد البَْرِد ، باِردٌ  : أَي َصْفوانُ و صافٍ  يَْومٌ و

حاح : يَْومٌ   الشَّْمِس َشِديَد البَْرِد. صافِي إذا كانَ  َصْفوانُ  وفي الّصِ

 ، أَي ِخياَرهُ**. َصْفَوهُ  : أََخَذ منه اْستَْصفاهُ و

 .كاْصَطفاهُ  وفي التَّهذيب : اْستَْخلََصه ؛

اغُب :  ، أَي ُمْختاُرهُ. ُمْصَطفاهُ  ء ؛ كما أنَّ االْختِياَر تَناُوُل َخْيَره ؛ ومنه محمٌد َصلَى هللا عليه وسلّم ،الشي َصْفوَ  تَناُولُ  االْصِطفاءُ  قال الرَّ

ً  هللِا عْبَده قد يكوُن بإيجاِدِه إيَّاه اْصِطفاءُ و ل : عن الشَّْوِب الَمْوجوِد في غيِرِه ، وق صافِيا ِإنَّ هللَا )د يكوُن باْختِياِره وحْكِمه ؛ وِمن األوَّ
 .(2) (َلِمَن اْلُمْصَطَفنْيَ اْْلَْخيارِ )وإنَّه  ؛ وقْوله تعالى : (اْصَطفى آَدَم َونُوحاً 

 .(3) (َأْصَطَفى اْلَبناِت َعَلى اْلَبِننيَ ) اْختَْرتُه ؛ ومنه قوله تعالى : كذا على كذا : اْصَطفَْيتُ و

ً  َعدَّه : اْستَْصفاهُ و ً  ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب أََعدَّه َصِفيّا دوَن االْسِتْصفاِء ؛ وأَْنَشَد  االْصِطفاءِ  ؛ كما هو نَصُّ الُمْحكم ؛ ولكنَّه قالَهُ في َصِفيّا

 ألبي ذَُؤْيٍب :

ا  نــــــــــــاِء كــــــــــــبهنــــــــــــ  تح ابلــــــــــــفــــــــــــِ َة قــــــــــــامــــــــــــَ يــــــــــــ   َعشــــــــــــــــــــــــــِ

عـــــــــوُج     ـــــــــَ فـــــــــ  وت طـــــــــَ ٍب ُتصـــــــــــــــــــــــح ُة هنـــــــــَح ـــــــــَ ـــــــــل قـــــــــي (4)عـــــــــَ
 

  
 ، وهو مجاٌز. مالَهُ : أََخَذه ُكلَّه اْستَْصفَىو

 َصَدقَهُ اإِلخاَء. : صافاهُ ُمصافَاةً و

فاءُ  والَمودَّةَ ؛ واالْسُم منه  ؛ وهو مجاٌز. الصَّ
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 الَمودَّةَ ، أَي أَْخلََصها إيَّاهُ ، وهو مجاٌز أَْيضاً. أَْصفاهُ  ، يقاُل : كأْصفاهُ 

ِفيُّ و  ؛ وهو مجاٌز. أْصفيائِي من بَْين إْخوانِي وهم َصِفيٌّ  الذي يُصافِيَك اإِلخاَء ؛ وهو الُمصافي ، كغَنِّيِ : الحبيبُ  الصَّ

ِفيُّ و  من فََرٍس أَو َسْيٍف أو جاِريٍَة ؛ وهو مجاٌز. ْسَمةِ من الغَنِيَمِة : ما اْختَاَره الّرئِيُس ِلنَْفِسِه قَْبل القِ  الصَّ

فايا والَجْمعُ  بِّيُّ : الصَّ  ؛ ومنه قوُل الشاِعِر ، وهو عبُد هللِا بُن َعنَمة الضَّ

ااي  فـــــــــــــــَ رحابُع مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا والصـــــــــــــــــــــــــــــ  َك املـــــــــــــــِ  لـــــــــــــــَ

ُة والــــــــُفضــــــــــــــــــــــوُ  و     يــــــــطــــــــَ َك والــــــــن شــــــــــــــــــــــِ مــــــــُ كــــــــح (5)حــــــــُ
 

  
__________________ 

 لعله يريد أهنا فقرت بفتح الصاد.« وهو َصفحوة اإلهالة ال غري»ا ويف التهذيب : ( كذا ابألصر واللسان 1)
 كذا ابألصر ا ومل ترد يف القاموس.  (*)
تاَرُه. (**) َوُه واخح  عبارة القاموس : اخذ منه َصفح
ُْم ِعْنَدان َلِمَن اْلُمْصَطَفنْيَ )ويف اآية :  47( سورة ص ا اآية 2)  .(اْْلَْخيارِ َوِإَّنَّ
 .153( سورة الصافات ا اآية 3)
 ومثله يف اللسان.« وتغوج»برواية  58/  1( ديوان اهلذليا 4)
ا وصــــــــدره يف التهذيب  .«.. لك املرابع فيها» واملصــــــــباح والتكملة ا قا  الصــــــــاغاين : والرواية 292/  3( اللســــــــان والصــــــــحاح واملقايي  5)

 واألساس.
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فَاياووفي الِمْصباح : قاَل األَْصمعي :  ئيُس لنَْفِسه ُدوَن أَْصحابِه ِمثْل الفََرِس وما ال يَْستِقيُم أن يُْقَسم  يَْصَطِفيه وهو ما َصِفّيِ  َجْمعُ  الصَّ الرَّ

 ِلقلَّتِه وكثَْرةِ الَجْيش. (1)على الَجْيش 

ة إذا َغَزا بهم فغَنِم أََخَذ الِمْرباَع من الغَنِيمِة ومن األَْسَرى ومن السَّْبي قَْبل القْسَمِة على وقاَل أَبو عبيَدةَ : كاَن َرئيُس القْوِم في الجاِهِليَّ 

ِفيُّ وأَْصحابِه فصاَر هذا الّرْبعِ خْمساً في اإلْسالم ؛ قاَل :   لنَْفِسه بْعَد الّرْبع شيئاً كالناقَِة والفََرِس والسَّْيِف والجاِريَِة ، يَْصطِفي أن الصَّ

ِفيُّ و  في اإلْسالِم على تْلَك الحالَِة. الصَّ

ِفيُّ و  هللِا ، أي خاِلُصه وُمْختاُره. َصِفيُّ  وُمْختاُره ، ومنه آَدمُ  ءٍ خاِلُص كّلِ شي : الصَّ

ِفيُّ و  .ُصفايَا ج اللَّبَِن ، النَّاقَةُ الغَِزيرةُ  : الصَّ

 ألنَّ الهاَء لم تَْدُخل في َحّدِ اإلْفراِد.قاَل ِسْيبََوْيه : ال تُْجَمع باألِلِف والتاِء ، 

ً  يقاُل : ما كانِت الناقَةُ والشاةُ و أَْيضاً كَكُرَمْت ، عن ابِن  َصفَُوتْ و ، عن أَبي َعْمرٍو ، وعليه اْقتََصَر الجوهريُّ ، َصفَْت تَْصفُو قدو؛  َصِفيّا

 ِسيَده.

ِفيُّ و  .َصفايَا ْمعُ ، والجَ  النَّْخلَةُ الَكثيَرةُ الَحْملِ  : الصَّ

َمْخشرّيِ حيُث قاَل : وناقَةٌ ونَْخلَةٌ   .َصفايَا : كثيَرةُ اللَّبَِن والَحْمِل ، وُهنَّ  َصِفيٌّ  وما أَْخَصر ِسياَق الزَّ

بُن ماَجْه وأَبو َعُروبَة وابُن الحمِصيُّ ، على ِصيغَِة اسِم الَمْفعوِل ، عن بَِقيَّة وابِن ُعيَْينَة ، وعنه أَبو داُود والنّسائي وا الُمَصفَّى محمُد بنُ و

 .246، تُوفي َسنَة  ثِقَةٌ  فيٍل ، حافِظٌ 

فاةُ و ْخمُ  الصَّ ْلُد الضَّ  شيئاً ؛ كذا في الُمْحكم. ال يُْنبِتُ  الذي : الَحَجُر الصَّ

حاح : فاةُ  وفي الّصِ كةً ،، مح َصفَواتٌ  ج ؛ َصفاتُه َصْخرةٌ َمْلساُء. يُقاُل في الَمثَِل : ما تَْنَدى الصَّ ً و رَّ  َجْمُع الَجْمعِ  جج ، َمْقصور ، َصفا

ً  هو َجْمعُ  أَْصفاءٌ   ، بالكْسِر مع تَْشديِد الياِء ؛ وبهما ُرِوي قْوُل ُرْؤبةُ : ِصِفيٌّ و ، على فُعوٍل ، ُصِفيٌّ و ، َصفا

يَن   تــــــــــــــــح يِّ  (2)كــــــــــــــــَبن  مــــــــــــــــُ فــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــن الــــــــــــــــنــــــــــــــــ 

يِّ     فــــــــــــــِ ريح عــــــــــــــلــــــــــــــ  الصــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــواقــــــــــــــُض الــــــــــــــطــــــــــــــ 

  
ْفواءِ  ْفوانَةِ و كالصَّ ُك. ، بالفتْحِ  َصْفوانٌ  ج الصَّ  ويَُحرَّ

 وقاَل الحافُِظ في الفَتْح : َوِهَم َمْن فَتَح الفاَء.

ً و أَْصفاءً  قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما َحَكْمنا بأنَّ  ً  إنَّما هو َجْمعُ  ُصِفيّا إنَّما ذلَك لفَْعلٍة كبَْدَرةٍ  ألنَّ فَعَلَةً ال تَُكسَّر على فُعُوٍل ، َصفاةٍ  ال َجْمع َصفا

ً  جمعُ  أَْصفاءٌ  وبُُدوٍر ، وكذا ً  جمعُ  أَْصفاءٌ  ألنَّ فَعَلَةً ال تَُكسَّر على فُعُوٍل ، إنَّما ذلَك لفَْعلٍة كبَْدرةٍ وبُُدوٍر ، وكذا َصفاةٍ  ال َصفا  َصفاةٍ  ال َصفا

ْفواءُ وألنَّ فَعَلةً ال تُْجمُع على أَْفعاٍل  ْفوانُ  ، وكذا َصفاةٌ  راِء ، واِحَدتُها: كالشَّجْ  الصَّ َكَمَثِل ) ؛ ومنه قْولُه تعالى : َصْفوانَةٌ  واِحَدتُه الصَّ
 .(3) (َصْفوان  َعَلْيِه ُتراب  

ْفواءُ ووفي التَّْهذيِب :  ْفوانُ و الصَّ فاو الصَّ  ، َمْقصوٌر ، ُكلُّه واِحٌد : قالَهُ األَْصمعي. الصَّ

يت : ّكِ فا وقال ابُن الّسِ ْفواءُ  ، وهي َصفَوانِ  ، يُْكتَُب باألِلِف ، وإذا ثُنِّي قيلَ  َصفاةٍ  العَريُض ِمن الِحجاَرةِ األَْملَُس ، َجْمعُ  الصَّ  أَْيضاً. الصَّ

حاح : فاةُ  وفي الّصِ ً  َجْمعُها الصَّ ْفواءُ و، على فُعوٍل ،  ُصِفيٌّ و أَْصفاءٌ و َصفا  : الِحجاَرةُ اللَّيِّنَةُ الملُس ؛ قال الشاِعُر : الصَّ

ُتَـنَـز  ِ 
واُء ابمل  كما َزل ِت الص فح

ْفوانُ  وكذلكَ  (4)  ؛ عن أَبي عبيَدةَ. َصْفوانَةٌ  الواِحَدةُ  الصَّ

 عنهما ؛ نقلَهُ الجوهريُّ ، كأنَّه خلَص منهما. َخال إذا : األَدبِ  منومن الماِل  فالنٌ  أَْصفَى ِمن المجاِز :و
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__________________ 
. والفضـــو  : بقااي تبق  من الغنيمة فال تســـتقيم قســـمته عل  .. عل  اجليش ( مثة ســـقرت يف نقر الشـــارح عن املصـــباح ا ومتام عبارة املصـــباح :1)

 اجليش لقلته وكثرية اجليش.
 ( اللسان : كبن متنيه.2)
 .264قرة ا اآية ( سورة الب3)
 ( المرئ القي  ا من معلقته ا واللسان ا وصدره :4)

 كميت يز  اللبد عن حا  متنه
 .292/  3وعجزه يف الصحاح والتهذيب واملقايي  
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ُجُل إذا أَْصفَىو . أَْنفََدِت النِّساُء ماَء ُصْلبةٍ  الرَّ  ؛ نقلَهُ األَْزهريُّ

 اْنقََطَع عن الجماعِ ، وهو مجاٌز.وقاَل ابُن القطَّاع : إذا 

ه ؛ وهو مجازٌ  آثََرهُ  : إذا فالناً بكذا فالنٌ  أَْصفَىو  ؛ كذا في التهِذيِب. الشَّاِعُر : لم يَقُل ِشْعراً  أْصفَىو به واْختَصَّ

حاح والُمْحكم واألساِس : اْنقََطَع ِشْعُره وهو مجاٌز.  وفي الّصِ

 .يُْصِفي وشاِعُرَك الذي ال ييُْصفِ  وتقوُل : أَنا َشاِكُرَك الذي

اغُب. أَْصفَىو؛  صفت ، كأنَّها الدَّجاَجةُ : اْنقََطَع بَْيُضها أَْصفَتِ و  الشاِعُر َمأْخوذٌ منه ؛ قالَهُ الرَّ

فاو فها هللاُ تعالى ، وهو َجبٌَل َصغيرٌ  : من َمشاِعِر َمكَّةَ  الصَّ ِإنَّ الصَّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن ) ؛ ومنه قوله تعالى : أَبي قُبَْيٍس  َجبَلِ  بِلْحفِ  ، شرَّ
 ، أَي واِسعَةً ، وبها َختََم المصنُِّف كتابَه هذا كما َسيَأْتي في خاتمِة الِكتاِب. واْبتَنَْيُت على َمتْنِه َداراً فَْيحاءَ  ؛ (1) (َشعاِئِر هللاِ 

فاو  م ؛ قاَل لبيٌد يِصُف نَْخالً :يَْختلُج من عيِن ُمَحلِّ  نَْهٌر بالبَْحَرْينِ  : الصَّ

ُه  ـــــــــ  رِي فـــــــــا وســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــا الصـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــُ تـــــــــِّ ٌ  ميـــــــــَُ حـــــــــُ  ســـــــــــــــــــــــُ

ــــــــــــــهــــــــــــــن  كــــــــــــــروُم     ــــــــــــــن ــــــــــــــي ُم ب واعــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ميف ن (2)عــــــــــــــُ
 

  
اُووقُ  منه ، وهو يَُصفَّى ، بالكْسر : ما الِمْصفاةُ و ةُ تقوُل المصفية. الَمصافي ، والَجْمعُ  الرَّ  ، والعامَّ

ُل أَيَّاِم البَْردِ و  السَّماِء فيهما عن الغَْيم وهو َمْعرفَةٌ ال يَْنصِرُف. َصفُواُن لَصفاءِ  ، كُسَميَّةَ ، وثانيها ( 3)ُصفَيَّةُ  يقاُل له : أَوَّ

 لبَني َجْعفِر بِن ِكالٍب. كُسَميَّةَ : ماءٌ  ، ُصفَيَّةُ و

 : ع. ( 4)كثُماَمةَ  ، ُصفايَةُ و .وأَْيضاً : ماَءةٌ لبَني أََسٍد ، بها َهضب أَْحمر يُْنَسُب إليها ، قالَهُ نَْصر

 كَجَمَزى : ع. ، َصفَوىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .الُمَصفَّى : أََزاَل القََذى عنه ؛ ومنه العََسلُ  َصفَّاهُ تَْصِفيةً 

اُووِق. َصفَّىو  الشَّراَب بالرَّ

 من ماٍء أَو َخْمٍر ، بالَكْسر ، أَي قَلَيٌل. ِصْفَوةٌ  وفي اإلناءِ 

 : نَِقيٌّ من األَْغثاِء. صافٍ  وَكألٌ 

 ؛ قاَل األَْسوُد بُن يَْعفَُر : َصْفَوتَها الِقْدَر : إذا أَخْذتَ  َصفَْوتُ  ؛ ومنه َصْفَوهُ  َء : أََخذَ الشَّي َصفاو

مح  ُدوَرهـــــــــــُ اُء قـــــــــــُ و اإلمـــــــــــَ فـــــــــــُ يـــــــــــُر ال َتصـــــــــــــــــــــــــح الـــــــــــِ  هبـــــــــــََ

َب ِ إذا     مـــــــــح م ِعشـــــــــــــــــــــــاَء بشـــــــــــــــــــــــَ اهـــــــــُ ـــــــــَ ُم واف جـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــن  ال

  
 على النََّسِب. صافِيَتُه اللَّْوِن : أَي َصفاةُ  وَجناةٌ 

ِفيَّةُ و ِفّيِ  من ماِل الَمْغنم الصَّ فايا ، والَجْمعُ  كالمصَّ . الصَّ  ، كعَِطيٍَّة وَعطايا ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 تَْعَصى عليه ، وهو مجاٌز كما في األساس.من قَُرى َمن اسْ  يَْصَطِفيه اإلمام : لَما َصوافِي وهذه

تِه ؛ وقيُل : الصَّوافِي وفي التَْهذيِب : األَْمالُك واألراضي التي َجاَل عنها أَْهلُها ، أَو ماتُوا وال َوارَث  الصَّوافِي ما يَْستَْخلُصه السُّْلطاُن لخاصَّ

 .صاِفيَةٌ  لها ؛ واِحُدها

افِيو  .الصَّوافِي َجْمع: َسَمكةٌ تَْجترُّ ، وال الصَّ
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افِي وآلُ   : باليََمِن. الصَّ

 ، بالياِء ، يَْعنِي أنَّها خاِلَصةٌ هللِ تعالى. ( 5)َصواِفي وقُِرَئ فاْذُكُروا اْسَم هللِا عليها

 ٍء قَِليٍل : أَْرضاُهم.ِعيالَهُ بشي أَْصفَىو

 ً  أْوالَده بالغُبَْيراِء. فأَْصفَى وصاَدَف الصيَّاُد َخْفقا

 .ُمتَصافِيانِ  وُهما َخِليالنِ 

__________________ 
 .158( سورة البقرة ا اآية 1)
 واللسان والصحاح. 152( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف التكملة : ُصَفّي.3)
 ( قيدها ايقوت : صفاوة : فعالة ا ابلضم.4)
 .36( سورة ا ج ا اآية 5)
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اها. تَْصِفيَةً  (1)عرَمتَه  َصفَّىو  : ذرَّ

 األميُر داَر فالٍن : أََخَذ ما فيها. أَْصفَىو

فا الحافُِر : بَلَغَ  أَْصفَىو  فاْرتََدَع ، أَي بَلََغ َحَجراً َمنَعَه من الَحْفِر ؛ وَكذلَك أَْكَدى وأَْحَجَر. الصَّ

 َء : َجعَلَهُ خاِلصاً له.الشي أَْصفاهُ و

 ، أَي ِغَزاُر اللّبَِن. َصفايَا صاَرْت إِبِلُهم وشاُؤهم القْوُم : أَْصفَىو

ِفيُّ و  ، كغَنِّيِ : اْسُم أَبي قَْيٍس بِن األَْسلَِت الّسلمّي. الصَّ

 : اْسٌم. َصْفوانُ و

 : أَْربَُع عشَرةَ من الصَّحابِيَّات. صفيَّةُ و

 ْت عن أَبِيها ؛ كذا في تاِريخِ الفاِكِهي مجوداً مضبوطاً.بْنُت ُزَهْيِر بِن قنفٍذ األََسِديَّةُ َروَ  ُصفَيَّةُ  وبالتَّْصغيرِ 

ٌث. الُمْصِفّيِ  وأبو العبَّاِس أَحمُد بنُ   اإلْسَكْندِريُّ ، بضّمِ وَكْسر الفاِء ، ُمحّدِ

 ، شيٌخ البِن ُجَميعٍ. َصْفَوةَ  وأَبو الَحَسِن محمُد بُن أَْحمَد بنِ 

 .األْصفياءُ  : الصافِيَةُ و

 قَْريةٌ بِمْصَر على النِّْيل وقد َوَرْدتُها.وأَْيضاً : 

 : قَريةٌ أُْخرى. الصافِيَةِ  وتلُّ 

َمْخشريُّ في هذا التَّْركيِب ، والَمْعروُف بالغَْين كما تقدََّم. أَْصفَْيتُ  وما  له إناًء : أَي ما أََمْلته ؛ هكذا نقلَهُ الزَّ

 ، بالضّمِ : َمْوِضٌع. ُصفاَوةُ و

.: أَ  َصكاهُ و : [صكو]  هملَهُ الجوهريُّ

اغاني ، عن ابِن األَْعرابي. لَِزَمهُ  وقاَل غيُرهُ : أَي  ، وهو َمْقلوُب َصاَكه ، نقلَهُ الصَّ

 ويُحاِكيني منذ اليَْوِم وهو َمقلوُب يكايصني ، وهو ُمْستدرٌك عليه. يَُصاِكيني ويقاُل : لم يََزلْ 

ً  وغيَرهُ بالنارِ  اللَّْحمَ  َصلَى ي : [صلي]  .«أَي َمْشِويَّةٍ  ، َمْصِليَّةٍ  أُتَِي بشاةٍ »الحديُث : ومنه َكمرمّيِ ؛  َمْصِليٌّ  ، فهو َشواهُ  إذا : يَْصِليه َصْليا

َسةٌ. َمْصِليَّةٌ   َصْيحانِيَّةٌ وفي األساِس : أَْطيَُب ُمْضغةٍ   ، أَي ُمَشمَّ

هُ تَْصِليةً و كأْصالهُ  أَْلقاهُ في النَّاِر لإلْحراِق ،  :َصالهُ  أَو  : بالتَّْشديِد ؛ وقال الشاعُر : (2)َسِعيراً  يَُصلَّى ؛ وقُِرَئ : َصالَّ

ر  دح ين بــــــــَ َد بــــــــَ نــــــــح ُد هــــــــِ نــــــــح ي اي هــــــــِ مــــــــِ لــــــــَ  َأاَل اَي اســــــــــــــــــــــح

رِ     مــــــــــــح َؤاَدِ  ابجلــــــــــــَ لــــــــــــ   فـــــــــــــُ نح صــــــــــــــــــــــــــَ َة مــــــــــــَ يــــــــــــ   حتــــــــــــَِ

  
 فأَْحَرَق فَُؤاَدها بالُحْزِن عليهم. (3)أَراَد : أنَّه قَتَل 

 ء بل هو ِمن إْلقائَِك اللّْحم في الناِر.الشَّي ؛ وكان الِكسائي يَْقرأُ بها ، وليَس ِمن عنههللارضيوقراَءةُ التَّْشديِد هذه نُِسبَْت إلى علّيِ ، 

 .(4) (َوَتْصِلَيُة َجِحيم  )، ُمَشدَّداً ، قْولُه تعالى :  َصلَّى وشاِهدُ 

ً  يََدهُ بالنَّارِ  َصلَىو نَها : َصْليا  أَْنَشَد من قْوِل الشاِعِر : بالتَّْشديِد ، كما هو نَصُّ الُمْحكم وَدِليلُه ما َصلَّى ؛ هكذا ُمْقتَضى ِسياقِه والصَّوابُ  سخَّ
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ِه  هـــــــــــِ ِة وجـــــــــــح عـــــــــــَ لـــــــــــح َدُح بـــــــــــطـــــــــــَ قـــــــــــح ـــــــــــَ مح يـ لـــــــــــَ ـــــــــــَ  َألان فـ

بِ     اغـــــــِ َث ســـــــــــــــــــــَ عـــــــَ ف  َأشـــــــــــــــــــح لـــــ   كـــــَ روقـــــــًا وصـــــــــــــــــــَ  طـــــُ

  
ً  صلى ِمن المجاِز :و ً  فالنا  َخَدَعهُ. قيَل :وداَراهُ أَو خاتَلَهُ ؛  : َصْليا

حاح :  لفالٍن ِمثَاُل َرَمْيت. َصلَْيت وفي الّصِ

فالناً ، ثم اتَّفَقَا فقاال : إذا َعِمْلَت له في أَْمٍر تُِريُد أن تَْمَحَل به فيه وتُوقِعَه في َهلَكٍة ؛ ومنه الَمَصاِلي  َصليت وفي التَّْهذيب ِمثْل ما للمصنِّف :

 لألَْشَراِك.

 وفي التَّْهذيب : واألْصُل فيه الَمَصاِلي ، وَجَمَع بَْينهما

__________________ 
 ( يف األساس : عزمته.1)
 .12ا اآية ( سورة اإلنشقا  2)
 ( قتر قومها ا كما يف اللسان.3)
 .94( سورة الواقعة ا اآية 4)
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يَده فقاَ  :  ُتهو ابُن ســــِ َليـح وِ  الث الثَِة ما ذََكَره املصــــنُِّف ِمن  صــــَ وله : َ َلحُت به وَأوقـَعحُته يف َهَلَكٍة ا وليَ  يف كرِّ ِمن األصــــُ
ُخاتـََلِة ا وكبن ه َأَخَذ ذ

دارَاِة وامل
ُ
ر.امل َحح

ِة امل  لَك من َلفح
يَت عليه َمْنصوبةً لتُوقِعَهُ. َصلَْيتُ  وفي األساِس : وِمن المجاِز :  بفالٍن إذا َسوَّ

ً  ، وعليه اْقتََصَر الجوهريُّ ؛ بها َصِليَ والنَّاَر ، َكرِضَي ،  فالنٌ  َصِليَ و ً و ُصِليّا ،  َصالءً و ، بالضّمِ والكْسر مع تَْشديِد الياِء فيهما ، ِصليّا

ها عن ابِن ِسيَده أَْيضاً : ويُْكَسرُ  بالقَْصِر كما هو نَصُّ الُمْحكم والِمْصباح ، َصلى هكذا بالمّدِ في النسخِ والصَّوابُ   وِشدَّتَها ؛ قاَسى َحرَّ

ها  ؛ وأْنَشدَّ ابُن ِسيَده : كتََصالَّ

م  رحهبــــــــــــــِِ ر  حــــــــــــــَ ت حــــــــــــــَ ــــــــــــــح ي لــــــــــــــ  دح َتصــــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  فـ

َرِس     ــــــــــَ نح قـ روُر مــــــــــِ قــــــــــح َ
لــــــــــ   املــــــــــ (1)كــــــــــمــــــــــا َتصــــــــــــــــــــــــَ

 

  
َق الجوهريُّ بينَ  ً  النَّارَ  صلى بها ، فقاَل : َصِليَ  النَّاَر وبَْينَ  صلى وفَرَّ ؛  (2) (ُهْم َأْوىل ِِبا ِصِليًّا) اْحتََرَق ؛ ومنه قولُه تعالى : يَْصلَى ُصِليّا

اج :  وقوُل العجَّ

 (3)َلهلِل َلو ال الناُر أنح َنصحالها 
 ً هُ وِشدَّتَه ؛ ومنه قوُل أَبي الغوِل الطَُّهِوّي : َصِليَ  قاَل : ويقاُل أَْيضا  باألَْمِر إذا قاَسى َحرَّ

مح و  مح وإنح هــــــــــــُ هــــــــــــُ تـــــــــــــُ لــــــــــــَ  َبســــــــــــــــــــــــــالــــــــــــَ بـــــــــــــح  ال تـــــــــــــَ

ِا     َد حـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَ يـــــــــنـــــــــًا بـ رحِب حـــــــــِ وا اب ـــــــــَ لـــــــــُ (4)صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
اغُب : َصِليَ  ، َصِليهاوبالنَّاِر  َصِليَ  وفي الِمْصباح : ها. وقال الرَّ  بالنَّاِر وبكذا : أَي بُِلَي به ، ومنه : َصِليَ  من باِب تَِعَب : َوَجَد َحرَّ

 .(8) (َقى. ال َيْصالها ِإالَّ اْْلَشْ ..)؛  (7) (. اْصَلْوَها اْليَ ْومَ ..)؛  (6) (. َوَسَيْصَلْوَن َسِعْياً ..)؛  (انرًا حاِمَيةً ) ( 5)يْصلى

ً  عليها َصالهُ وفيها  َصالهُ وإيَّاها  َصالهُ والنَّاَر  أَْصالهُ و ً و َصْليا  (َفَسْوَف ُنْصِليِه انراً ) ؛ ومنه قولُه تعالى : أَْدَخلَهُ إيَّاها وأَثْواهُ فيها : ُصِليّا

ي بفي أَو على فإنَّما هو بمْعنَى َشواهُ وأَْحَرقَه. (. َوَسَيْصَلْوَن َسِعْياً ..)؛  (9)  ؛ وقُِرَئ هذه بالتََّشديِد أَْيضاً ؛ وإذا ُعّدِ

واءُ  الصَّالءُ و حاح. يُْصلَى ألنَّه ، كِكساٍء : الّشِ  بالنَّاِر ؛ كما في الّصِ

 على فعوٍل ، وهو ما تُوقَُد به النَّاُر. الَوقُودُ  : الصَّالءُ و

تاء ؛ الصَّالءِ  ُل : هو أَْحَسُن ِمن، يقا أَو النارُ  لَى في الّشِ  أَي في الَوقُوِد والناِر. فيهما بالقَْصرِ  كالصَّ

حاحِ.  وقاَل األزهري : إذا َكَسْرت َمَدْدَت ، وإذا فَتَْحَت قََصْرَت ؛ ومثْلُه في الّصِ

َ  بالنَّاِر : اْصَطلَىو  .االْصِطالءِ  ، أَي أنَّهم كانوا في ِشتاٍء فلذا اْحتاُجوا إلى (10) (ْصطَُلونَ َلَعلَُّكْم تَ ) بها ؛ ومنه قولُه تعالى : اْستَْدفَأ

هاو تَْصِليَةً  َعصاهُ على النَّارِ  َصلَّىو َح. تََصالَّ  : لَوَّ

َمها ؛ قاَل قْيُس بُن زَهْيٍر : حاح : لَيَّنَها وقَوَّ  وفي الّصِ

ُه  ِدمـــــــــــــح ـــــــــــــَ ت رَ  واســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــح رح أبَم جـــــــــــــَ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  فـــــــــــــال تـ

ِدمِي     تــــــــَ ُمســــــــــــــــــــــح لــــــــ   َعصــــــــــــــــــــــاَ  كــــــــَ (11)فــــــــمــــــــا صــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْمتها بالناِر. َصلَّْيتُ  وفي األساس :  القَناةَ : قَوَّ

لِّيانِ  : كثيَرةٌ  َمْصالةٌ  أْرضٌ و مِ  َحْرفِ  لنَْبٍت ذُِكَر في الّصِ ى ُخْبَزة اإِلبِِل ، وقد  الالَّ الن أَو فِْعِليان ، وهذا النَّْبُت يَُسمَّ الْختِالفِهم في َوْزنِه فِعِّ

 تقدََّم.
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__________________ 
  .«.. وقد تصـــــليت» برواية 640( البيت أليب زبيد الطائي كما يف اللســـــان والصـــــحاح والتهذيب ا وهو يف شـــــعره يف شـــــعراء إســـــالميون ص 1)

 فيه. وانظر ختر ه
 .70( سورة مرمي ا اآية 2)
 ( الصحاح واللسان والتكملة ا قا  الصاغاين : ولي  الرجز. للعجاج وإلا هو للزفيان ا وبعده يف اللسان :3)

 أو يــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا   

 ملــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــا ألمــــــــــــــــــــــــري قــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــا   

  

 ( اللسان والصحاح وفيهما : قا  الطهوي.4)
 «.َتْصلى» وفيها 4( سورة الغاشية ا اآية 5)
 .10( سورة النساء ا اآية 6)
 .64( سورة ي  ا اآية 7)
 .15( سورة اللير ا اآية 8)
 .30( سورة النساء ا اآية 9)
 .29وسورة القصص ا اآية  7( سورة النمر ا اآية 10)
 وعجزه يف التهذيب.« عصاه»( الصحاح واللسان وفيه 11)
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ا  َصالءٌ  ْيبََوْيه : وإنَّما ُهِمَزْت ولم يُكْن َحْرف الِعلَِّة فيها َطَرفاً ألنَّهم جاُؤوا بالواِحِد على قْوِلهم في الَجميعِ ؛ قال سِ  ، ويُْهَمزُ  الصَّاليَةُ و ، وأَمَّ

 ، على التَّْشبيِه. الَجْبَهةُ  ؛ الصَّالءِ  فإنَّه لم يَِجْئ بالواِحِد على َصاليَة َمْن قالَ 

. (1)اَعةٌ ، وبالَهْمِز : َصألَةُ بُن عْمرٍو النَُّمْيِريُّ أََحُد القَْلعَْيِن ، فبالياِء جم اْسمٌ  أَْيضاً :و  ؛ َذَكَره الجوهريُّ

يبِ  الصَّألَةُ ، بالَوْجَهْيِن :و حاحِ : الفَْهُر ؛ وأَْنَشَد ألُميَّة يِصُف السَّماَء : ُمُدقُّ الّطِ  ؛ وفي الّصِ

تح  يـــــــــغـــــــــَ قـــــــــاء صـــــــــــــــــــــــِ لـــــــــح اليـــــــــٍة خـــــــــَ راُة صـــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

زِ   الشــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــَ  لــــــــــــيــــــــــــَ  هلــــــــــــا رائُب     (2)تــــــــــــُ
 

  
 قاَل : وإنَّما قاَل اْمرُؤ القَْيس :

 َمداُ  عروٍس أَو َصاليُة َحنحظرِ 
 ، بالضّمِ والَكْسر مع تَْشديِد الياِء فيهما. ِصِليٌّ و ُصِليٌّ  ج فأََضافَها إليه ألنَّه يُفَلِّق بها إذا يَبَِس ؛

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْيد ؛ وفي التَّْهذيب : للطَّْير ؛ والَجْمعُ  الِمْصالةُ   .الَمَصالي ، بالَكْسر : َشَرٌك يُْنَصُب للصَّ

 ُشَمْيل.َخِشنَةٌ َغِليَظةٌ من القُّفِ ؛ نقلَهُ األْزهريُّ عن ابِن  (3): شريجةٌ  الصَّاليَةُ و

ُجُل ، كَرِضَي : لَِزَم ، َصِليَ و  .كاْصَطلَى الرَّ

اُج : وهذا هو األَْصُل في الصَّالةِ ؛ ومنه : َمنْ  يَت بها ألنَّها لُزوُم ما فَرَض هللاُ تعالى بها. يُْصلَى قال الزجَّ  في النَّاِر ، أَي يُْلَزُم ، ُسّمِ

 َظْهَره بالناِر : أَْدفَأَهُ. صلىو

. ونََظْرُت إلى ْصَطلَىيُ  وفالٌن ال . ُمْصطالهُ  : إذا كاَن ُشجاعاً ال يُطاُق ؛ نقلَهُ الجوهريُّ َمْخشِريُّ  : أَي َوْجِهه وأَْطرافِه ؛ نقلَهُ الزَّ

اَل و : [صلو]  : َوَسُط الظَّْهِر ِمنَّا وِمن كْل ذي أَْربَعٍ. الصَّ

، بالتَّْحِريِك ، األَخيُر  َصلَوانِ  الفُْرَجةُ بيَن الجاِعَرةِ والذَّنَب ، أَو ما َعْن يَميِن الذَّنَب وِشماِلِه ، وُهماما اْنَحَدَر من الَوِرَكْيِن ، أَو  * قيَل :و

.  نقلَهُ الجوهريُّ

اُج : لَوان وقال الزجَّ ُل َمْوِصِل الفَِخَذْين ِمن اإلْنساِن فك الصَّ  ج أنَّهما في الحقيقَِة ُمْكتَنِفا العُْصعُِص ؛ُمْكتَنِفا الذَّنَِب من الناقَِة وغيِرها ، وأَوَّ

 .أْصالءٌ و ، بالتَّْحريِك ، َصلَواتٌ 

 بالياِء وهو ناِدٌر ؛ قالَهُ ابُن ِسيَده. َصلَْيته أَو َضَرْبتُه ، هذه لُغَةُ ُهَذْيل ، وغيُرهم يقولُ  َصالهُ  : أََصْبتُ  َصلَْوتُهُ و

حاحِ :؛ و َصالها الفََرُس : اْستَْرَخى أَْصلَتِ و  لقُْرِب نِتاِجها. ؛ َصلَواها في الّصِ

اء. كَصِليَتْ  وقَُرَب نَتاُجها ؛ َصالها : إذا َوقََع َولَُدها في ُمْصِليةٌ  الناقَةُ فهي أَْصلَتِ  وفي التَّهذيِب :  ِمن َحّدِ َعِلَم ، وهذه عن الفرَّ

ا َوْزنُها فقيلَ  الصَّالةُ و  : فَعَلَةٌ ، بالتَّْحريِك وهو الظاِهُر الَمْشهوُر ؛ وقيَل بالسكوِن فتكوُن َحَركةُ العَْين : اْختُِلف في وْزنِها وَمْعناها ؛ أَمَّ

ا َمْعناها : فقيَل : ، وهو أَْصُل َمعانِيها ، وبه َصدََّر الجوهريُّ التَّْرجمة ؛ ومنه قولُه تعالى :  الدُّعاءُ  َمْنقولَةً من الالِم ، قالَهُ شْيُخنا ؛ وأَمَّ

 ، أَي اْدع لَُهم. (4) (َعَلْيِهمْ  َوَصلِّ )

 على فالٍن إذا َدَعا لَهُ وَزكَّاهُ ؛ ومنه قوُل األَْعشى : َصلَّى يقاُل :

ا وارحَتَسمح و   (5)َصل   عل  َدهنِّ
__________________ 

 خويلفة بن عبد   بن ا ارث بن لري.( قا  ابن بري : القلعان لقبان لرجلا من بين لري ا و ا صالءة وشريح ابنا عمرو بن 1)
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 واللسان والصحاح ا قا  الصاغاين : والرواية : 19( ديوان أمية بن أيب الصلت ص 2)
 تز  الشم  لي  هلا إايب

 ( يف التهذيب واللسان : سرحية.3)
 بد  : و.« او»كذا ا وابلقاموس :   (*)
 .103( سورة التوبة ا اآية 4)
 وصدره : 196بريوت ص ( ديوانه ط 5)

 قابلها الريح يف دهّناو 
 وعجزه يف التهذيب. 300/  3والبيت يف اللسان والصحاح واملقايي  
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 أَي َدعا لها أَن ال تَْحَمَض وال تفْسَد.

ً »في الحديِث : و  أَي فليَْدُع بالبََرَكِة والَخْيِر. ، «فليَُصلِّ  وإن كاَن صائِما

 .ُمَصلِّ  وكلُّ َداعٍ 

ْحمةُ  ِمن هللاِ  الصَّالةُ   األعرابّي :قال ابنُ و  ، أَي يَْرَحُم. (1) (ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكمْ ) ؛ ومنه : الرَّ

ومنه عليه المالئَِكةُ َعْشراً ، أَي اْستَْغفََرْت ؛ وقد يكوُن ِمن غيِر المالئَِكِة ؛  َصلَّتْ  والدُّعاُء ؛ ومنه : االْستِْغفارُ  ِمن المالئَِكِة : الصَّالةُ  قيَل :و

 أَي اْستَْغفََر وكاَن قَْد ماَت يومئٍذ. ، «لنا ُعثْماُن بُن َمْظعون َصلَّى إذا ُمتْنا»حديُث َسْوَدةَ : 

ُأولِئَك َعَلْيِهْم َصَلوات  ِمْن )؛ ومنه قْولُه تعالى :  هللا عليه وسلّم َصلَّى ُسوِلهُحْسُن الثَّناِء ِمن هللِا ، عزَّ وَجلَّ ، على رَ  الصَّالةُ  قيَل :و
 .(2) (َرِبِِّْم َوَرْْحَة  

 عزوجلقاَل ،  ، وهذه الِعباَدةُ لم تَْنفَّك َشِريعَةً عنها وإِن اْختَلَفَْت ُصوُرها بَحَسٍب َشْرع فَشْرع ، ولذلكَ  ِعباَدةٌ فيها ُركوٌع وُسجودٌ  : الصَّالةُ و

 ؛ قالَهُ الراغُب. (3) (ِإنَّ الصَّالَة كاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكتاابً َمْوُقواتً ): 

 ُل َمْعناها.قاَل شْيُخنا : وهذه حقيقَةٌ َشْرعيَّةٌ ال َداللَةَ لَكالِم العََرِب عليها إالَّ من حيُث اْشتِماِلها على الدُّعاِء الذي هو أَصْ 

 الشَّْرعيَّة َحقيقةٌ َمْعروفَةٌ للعََرِب. الصَّالةَ  هاب ما يَْقتَِضي أنَّ وفي َكالِم الشَّ 

 وفي المزهر : أنَّها ِمن الَكلماِت اإلْسالِميَِّة ، وفي الُكّلِ نََظٌر ، انتََهى.

يَت ببعِض أجزائِها الذي هو الدُّعاُء.  وقاَل ابُن األثيِر : ُسّمِ

يَت هذه الِعباَدةُ بها كتَْسِميِة الشيوفي الِمْصباح :  اغُب : ُسّمِ نه.الْشتِماِلها على الدُّعاِء. وقاَل الرَّ  ِء باْسِم بعِض ما يَتَضمَّ

 النَّْقَل في اللُّغاِت َحقيقَةً َشْرعيَّةً في هذه األَْفعاِل مجازاً لُغويّاً في الدُّعاِء ، ألنَّ  الصَّالةُ  قاَل صاِحُب الِمْصباح : وهل سبيله النَّْقل حتى تكونَ 

َحقيقَةٌ َمْرجوَحةٌ فيه ِخالٌف بيَن أَْهِل  (4)كالنَّسخ في األْحكام ، أَو يقاُل اْستِْعماُل اللَّْفِظ في الَمْنقوِل إليه َمجاٌز راِجٌح ، وفي الَمْنقوِل عنه 

ْحمة والبََركِة ؛ ومنه : في اللغِة ُمْشتركة بيَن الدُّعاِء والتَّْعظيمِ  الصَّالةُ  األُُصوِل. وقيَل : أَي باِرْك  ، «على آُل أَبي أَْوفَى صلِّ  اللُهمَّ » والرَّ

، ُمْشتركاً بيَن َمْعنَيَْين بل ُمْفرد في َمْعنًى واِحٍد وهو التَّْعِظيم ،  (ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِّ )َعلَيهم أَِو اْرَحْمهم ؛ وعلى هذا فال يكوُن قَْوله : 

 انتََهى.

اِزي ما نَّصه :ونقَل ا عْنَد الُمْعتزلِة من األسماِء الشَّْرِعيَِّة ، وعْنَد أَْصحابِنا ِمن الَمجازاِت الَمْشهوَرةِ لغة ِمن إْطالِق  الصَّالةُ  لَمناِوي عن الرَّ

َل : فإن كاَن مراد الُمْعتزلِة من َكْونها اسماً اْسم الُجزِء على الُكّلِ ، فلما كانت ُمْشتملةً على الدُّعاِء أُْطِلَق اْسُم الدُّعاِء عليها َمجازاً ؛ قا

 .(5) (ِإاّن أَنْ َزْلناُه قُ ْرآانً َعَربِيًّا)َشْرعيّاً هذا فهو َحقٌّ ، وإن أَراُدوا أنَّ الشَّْرَع اْرتََجَل هذه اللَّْفَظةَ فذلك يُنافِيِه قْولُه تعالى : 

حاحِ : لَواتِ  واِحَدةُ  الصَّالةُ  وفي الّصِ  اْسٌم يُوَضُع َموِضَع الَمْصَدِر. ُروَضة ؛ وهوالَمفْ  الصَّ

 َدعا. ، أَي َصلَّى تَْصِليةً  يقاُل : الو،  َصلَّى َصالةً و

ل َشْرح الُمْختَ قاَل شْيُخنا : ولَهَج به السَّْعُد في التَّْلويحِ وغيِرِه ، وقالَهُ السيُِّد وجماَعةٌ تقليداً ، وتَبِعَهم أَبو عبِد هللِا الح صر ، وبالََغ عن طاب أَوَّ

ا الِقياُس فقاِعَدةُ التَّْفعل ة من كّلِ فْعٍل على فعل ُمْعتَل الالِم الكناني أنَّ اْستِْعمالَهُ يكوُن ُكْفراً ، وذلَك ُكلّه باِطٌل يردُّه الِقياُس والّسماُع ؛ أَمَّ

ى تَْرِويةً ، وما ال يُْحَصُر ؛ ونقلَهُ ال  زوزني في َمصاِدِرِه.ُمَضعّفاً كَزكَّى تَْزِكيةً وَروَّ

__________________ 
 .43( سورة األحزاب ا اآية 1)
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 .157( سورة البقرة ا اآية 2)
 .103( سورة النساء ا اآية 3)
 ( زايدة عن املصباح املنري.4)
 .2( سورة يوسف ا اآية 5)
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ْعر القديم : ا الّسماُع فأَْنَشُدوا من الّشِ  وأَمَّ

زحف الــــــــــــــــقــــــــــــــــيــــــــــــــــان  ُت املــــــــــــــــداَم وعــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  تـ

هـــــــــــــــاالو     تـــــــــــــــِ يـــــــــــــــة وابـــــــــــــــح لـــــــــــــــِ ُت َتصـــــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــح  أَدحمـــــــــــــــَ

  
 وقد َوسَّع الَكالم في ذلَك الشَّهاب في َمواِضَع ِمن َشْرح الشفاِء والعنِايَِة ، وهذا ُخالَصةُ ما هناَك ، انتََهى.

 تاَل السَّابَِق. : تَْصِليةً  الفََرسُ  َصلَّىو

حاحِ : إذا جاءَ  ً مُ  وفي الّصِ يا  ، وهو الذي يَتْلو السابَِق ألنَّ رأَْسه عْنَد َصال الفََرِس السابِِق ، انتََهى. َصلِّ

وأَْصلُه في الَخْيل فالسابُِق  ، «أَبو بْكٍر وثَلََّث ُعَمر وَخبََطتْنا فِتْنةٌ فما شاَء هللاُ  َصلَّىوهللا عليه وسلّم ،  َصلَّى َسبََق َرُسوُل هللا»في الحديِث : و

 الثاني. الُمَصلِّيول األوَّ 

ْن يوثَُق بِعْلِمه أَْسماء لشي ٍء منها إالَّ الثانَي والسَُّكْيَت ، وما ِسوى َذينَِك إنَّما يقاُل الثَّالُث قاَل أَبو عبيٍد : ولم أَْسَمْع في َسواِبِق الَخْيِل ممَّ

ابُع إلى التَّاسع.  والرَّ

َمها الطَّريقَ َطَردَ  : تَْصِليةً  الِحماُر أُتُنَه َصلَّىو اغاني. ها وقَحَّ  ؛ نقلَهُ الصَّ

لَواتُ و يت بذلَك لَكْونِها َمواِضع ِعباَدتِهم ، لعنوا ؛ ومنه قْولُه تعالى :  : َكنائُِس اليَُهودِ  الصَّ ؛ هذا تَْفسيُر ابِن عبَّاس ؛ قالَهُ ابُن جنِّي ، ُسّمِ

َمْت َصواِمُع َوبَِيع  َوَصَلوات  َوَمساِجدُ )  .(1) (هَلُدِّ

اِد والتَّاِء الفَ  َصلُوتَا أَْصلُه بالِعْبرانِيَّةِ  قيَل :و  ْوقيِة.، بفتْحِ الصَّ

ّمِ ، وُرِوي عنه :  ُصلُوتٌ وقاَل ابُن جنِّي في الُمْحتَسب : وقََرأَهُ الَجْحدِري بخالٍف  بَكْسٍر فسكوٍن بالتاِء فيهما ؛ وقََرأَ  ِصْلواتٌ و، بالضَّ

اُج بُن يوُسَف بخالٍف والَكْلبيِ وقرأ وصلوب الحجاج ، وُرِويَْت عن  بضّمِ  ُصْلواتٌ وقََرأَ و الَجحدِريوَصلَوث أَبو العاِليَة بخالٍف والحجَّ

وقََرأَ وصلوثا مجاهد ، وقََرأَ وُصلَواث بضّمِ ففَتْح الَجْحدِري والَكْلبي بِخالٍف ، وقََرأَ وصلويتا. وأَْقوى الِقَراآِت في  فسكون َجْعفَر بُن محمدٍ 

ةُ وهو  ا بَِقيَّةُ الِقَراآت فيه ، فتَْحريٌف وتََشبٌُّث باللغِة  ُصلَواتو اتُصْلوو ِصْلواتو، ويِلي ذلَك  (َوَصَلوات  )هذا الَحْرف ما عليه العامَّ ، وأَمَّ

ْريانيَِّة واليَُهوديَِّة ، وذلَك أَنَّ  لوين عْنَدنا من الواِو لَكْونِها من الصَّالةَ  الّسِ ا َصلَواتٌ  وَكْون َجْمعها الّصِ  صلواتو صلوات كِقناةٍ وقَنَواٍت ، وأَمَّ

اوإْن ك صلوة فجْمعُ  كرْشَوةٍ وَرَشواٍت ، وهي أَْيضاً مقدََّرةٌ  َصْلوة فكأنَّه َجْمعُ  َصلَوات انْت َغْيَر ُمْستَْعملٍَة ونَِظيُرها ُحْجرٍة وُحُجراٍت ؛ وأَمَّ

لَوات هنا الَمساِجد ، وهي على حْذِف الُمضاِف ، أَي َمَواِضع َصلَواتٌ  َغْير ُمْستَْعملٍة ؛ قاَل : وَمْعنَى ؛ قاَل أَبو حاتٍِم : ضاقَْت ُصُدوُرهم  الصَّ

َمتْ  ا َسِمعُوا لَُهّدِ مساجد اليهود ؛ وقاَل الجحدِري : صلوث مساجد النَّصاَرى  : َصلَواتٌ  فعََدلوا إلى بَِقيَِّة الِقَراءاِت ؛ وقاَل الَكْلبي : َصلَواتٌ  لمَّ

غاُر لم يُْسَمع لها بواِحٍد. انتََهى.؛ وقاَل قُْطرب : صلوث ، بالثاِء ، بَْعض بُيوِت النَّصاَرى ؛ قا واِمُع الّصِ  َل : والصلوت الصَّ

ا قدَّْمناه ما في ِسياِق المصنِِّف من القُُصوِر :  وقد َذَكْرنا شيئاً من ذلَك في َحْرِف الثاِء الُمثَلَّثَِة ، ويظهُر ممَّ

 تذنيب**
إذا َدعا ، وهو اْسٌم ُوِضَع َمْوِضَع الَمْصَدِر ؛ وهناَك ُوُجوهٌ  َصلَّى الصَّالةَ واِويَّةٌ مأْخوَذةٌ منالذي ُعِرَف ِمن ِسياِق الَجْوهِري المصنِّف أنَّ 

لََوْين أَُخُر تََرَكها المصنُِّف فاْحتَاَج أنَّنا نُنبِّه عليها ، فقيَل : إنَّها ِمن ا يَْجِري مْجرَ  الصَّ ى ذلَك ، وهو رأُْي وُهما ُمْكتَنِفا َذنَِب الفََرِس وغيِرِه ممَّ

لََوْين أَبي علّيِ ؛ قاَل : واْشتِقاقُه منه أَنَّ تَْحريكَ  ا االْستِْفتاح ونَْحوه ِمن الِقراَءةِ والِقيام فأَْمٌر ال يَْظهُر  الصَّ ُل ما يظهُر ِمن أَْفعاِل الصَّالة فأمَّ أَوَّ

ل ما يظهُر مِ  الصَّالة وال يخّص ما َظَهَر منه ُكوع أَوَّ ؛ هكذا نقلَهُ عنه ابُن جنِّي في الُمْحتَسب. وقيَل : إنَّ األْصَل  الُمَصلِّي ن أَْفعالِ لكن الرُّ

اج. وقيَل : إنَّ أَْصلَها في اللَّغَِة  اْصَطلَىو َصِليَ  اللُُّزوم ، الصَّالةِ  في إذا لَِزَم ، وهي ِمن أَْعَظم الفَْرض الذي أُِمَر بلُزوِمه ؛ وهذا قْوُل الزجَّ

يَت هذه الِعباَدةُ  التَّْعظيم  َصلَّْيتُ  لَما فيها ِمن تَْعظيِم الّرّبِ ، جلَّ وعزَّ ؛ وهذا القَْوُل نقلَهُ ابُن األثيِر في النِّهايِة. وقيَل : إنَّها ِمن َصالةً  ، وُسّمِ

 بيَِليُن بالُخُشوعِ ؛ وهذا قوُل ابِن فاِرَس صاحِ  الُمَصلِّي العُوَد بالناِر إذا لَيَّْنتُه ، ألنَّ 

__________________ 
 .40( سورة ا ج ا اآية 1)
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مر نقَلُه صاِحب املِصحباح ؛ عل  هذا الَقوحِ  وكذا قـَوح  الزج اج الس اب  هي ايئي ٌة ال واِوي ٌة. وقيَر : هي ِمن ُجح
ا  الص لحي امل

ِسه ا هبذه الِعباَدِة ا َصل   وَمعحىن َوَقَدُة ا وبناءُ ا (1) الص ل  الر ُجر أَزَاَ  عن نـَفح
ُ
كِبناِء َمر ض وقـَر د   َصّل  لذي هو انُر ِ  امل

هم ا وعل  هذا الَقوح  أَيحضـــاً فهي ايئي ٌة.  رداِت لبعضـــِ ُفح
َرِض والقراِد ؛ وهذا الَقوحُ  ذََكَره الر اغُب يف امل

َ
ُر إلزاَلِة امل وقاَ  الَفخح

ِميِتها عل  أَ  ه َتسح تُِلَف يف َوجح ا مَبخوَذٌة ِمن الد عاِء ا إذ الالر ازي : اخح إال  وفيها الد عاء وما َ حرِي  َصالةَ  قحواٍ  واألَقحرُب أهن 
 جمراُه.

 فائدة**
ْمه في الدُّنيا بإْعالِء ِذْكره وإْظهار َدْعوتِه وإْبقاِء َشِريعَتِه ، وفي اآلِخَرةِ بتَْشفِ  َصلِّ  قَْولُنا : اللُهمَّ  تِه على محمٍد ، َمْعناه َعّظِ يِعه في أُمَّ

َرنا هللاُ  ا أَمَّ  َصلِّ  ، بالصَّالةِ عليه ولم نَْبلْغ قَْدَر الواِجِب من ذلَك أََحْلناه على هللِا : اللُهمَّ  عزوجلوتَْضعيِف أَْجِره وَمثُوبتِه ؛ وقيَل : الَمْعنى لمَّ

ِب منه ، كما ُجِعلَْت  َصلَّى عليه الصَّالةُ  أَْنت على محمٍد ألنََّك أَْعلَم بما يليُق به. وقاَل بعُض العاِرفِين : هللا عليه وسلّم ، ُجِعلَْت َوِسيلَة للتَّقرُّ

بوا بها إليهم وليَعُوَد نَْفعُها إليهم ، إذ هو هللِا عليه ال يَْحتاُج إلى أََحٍد  َصالةِ  هللا عليه وسلّم ، بَْعد لَّىصَ  َهدايا الفُقراِء إلى األُمراء َوسائِل ليَتَقرَّ

فِيعِ ، وَحِقيقَتها  ِب إلى الجناِب الَمنِيعِ وَمقاِمه الرَّ َعْت تعبُّداً هلِل وقْربةً إليه وَوِسيلةً للتَّقرُّ  على محمٍد إالَّ محمدٌ  َصلَّى منه إليه إذ ما، وإنَّما ُشّرِ

 وسلّم ، ألنَّها َصَدَرْت منهم بأَْمِرِه ِمن ُصوَرةِ اْسِمه ، انتََهى.هللا عليه  َصلَّى

ِحيُح أنَّه خاص به ، فال يقاُل لغيِرِه. ؟وقد اْختُِلَف في هذا الدُّعاِء هل يَجوُز إْطالقُه على َغْير النبّيِ أَْم ال  والصَّ

وقيَل فيه : إنَّه خاصٌّ به ،  ؛ على آِل أَبي أَوفى َصلِّ  اللُهمَّ  ال تقاُل لغيِرِه ؛ ومنه : ريمِ التي بَمْعنى التَّْعِظيم والتَّكْ  الصَّالةُ  وقاَل الخطابي :

ا ِسواهُ فال يَجوُز له أْن يخصَّ به أََحداً.  ولكنَّه هو آثََر به َغْيَره ، فأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصلًّى)، وقْولُه تعالى :  الصَّالةِ  ى الدُّعاِء وعلىوعل الصَّالةِ  ، كمعَلَّى : يُْطلَُق على موِضعِ  الُمَصلَّى ،  (2) (َواختَِّ

 يَْحتَِمُل أََحَد هذه الَمعانِي.

 وأَْيضاً : موِضٌع بالمدينَِة.

 ، على صيغَِة اْسم الفاِعل : بَُطْيٌن بِمْصر. الُمَصلى وبَنُو

 َصلَى على النبّيِ  الصَّالةَ  ، أَو الصَّالةَ  ، ألنَّ أََحَد أَْجداِدِه كاَن يُْكثرُ  الصلواتي بِد الحميِد البَلخيُّ كاَن يقاُل لهوأَبو بْكٍر محمُد بُن محمِد بِن ع

 هللا عليه وسلّم ، َرَوى عنه ابُن الّسمعاني.

 : أَي أَْدباِرهم. أَصالئِهم وِجئُْت في

اج. َصليَتْ و أَْصلَتْ  ، مثْلُ  َصلَواها الفََرُس : اْستَْرَخى َصلَتِ و  ؛ عن الزجَّ

َميان ى : [صمي] كةً : التَّقَلُُّب والَوثْبُ  الصَّ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ وابُن ِسيَده. ، محرَّ

َميان قاَل أَبو إْسحاق : أَْصلُ و  إذا أَْسَرَع. أَْصَمىو َصَمى والِخفَّةُ ؛ وقد السُّْرَعةُ  ، لُغَةٌ ؛ الصَّ

مِ و اِدُق الَحْملَةِ  : يانالصَّ  ، عن ُكراعٍ. ِصْميان ، َجْمعُه الشُّجاُع الصَّ

ُجُل التمضاء  َمْخشريُّ : هو الرَّ  على األُُموِر. (3)وقاَل الزَّ

 وفي التَّْهذيِب : ذو التَّوثِب على الناِس.

ْيَد : َرماهُ فقَتَلَهُ َمكانَهُ  أَْصَمىو  .«وَدْع ما أَْنَمْيت أَْصَمْيت ُكْل ما»ْيد : حديُث الصَّ ومنه ، أَي وهو يَراهُ ؛  الصَّ

َمْعناه ُكْل ما أَصابَهُ السَّْهُم  أْن تَْرِميه فيَموَت بيَن يََدْيك لم يَغْب عْنك ، واإلْنماُء أن يَِغيَب فيُوجَد َميِّتاً. وقيَل : اإلْصماءُ  قاَل أَبو إْسحاق :

 وأَْنَت تَراهُ فأَْسَرع في المْوِت فَرأَْيتَه ، وال َمحالَة أنَّه ماَت بَرْميَك.
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الَمْعنى ُكْل ما قَتَله َكلبُك وأَنَت تَراهُ ، وإنَّما هو على َسبِيِل التَّْمثيِل ، والسَّْهم ُمْلَحٌق به.  ْلب فقاَل :التَّْفسيِر على الكَ واْقتََصَر األزهري في 

 وظاِهُر الحديِث عامٌّ فيما ، نبَّه عليه صاِحُب الِمْصباحِ.

__________________ 
الء»( يف املفردات : 1)  .«الصِّ
 .125( سورة البقرة ا اآية 2)
 ( يف األساس : مّضاء.3)
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. وَمَضى عليه َعضَّ  : إذا الفََرُس على ِلجاِمهِ  أَْصَمىو مخشريُّ  ؛ نقلَهُ الَجوهريُّ والزَّ

ْيدُ  َصَمىو حاح : وأَنَت تَراهُ. ماَت َمكانَهُ  ، ِمن َحّدِ َرَمى ؛ إذا يَْصِمي الصَّ  ؛ وفي الّصِ

ً  َصَمىو  ؛ نقلَهُ اللَّْيث ؛ وأَْنَشَد لِعْمراِن بِن حطَّان : َحلَّ به : يَْصِميه األْمُر فالنا

لــــــــــُم مــــــــــا عــــــــــلــــــــــيــــــــــه و  وحت يــــــــــعــــــــــح َ
ي املــــــــــ  قــــــــــاضــــــــــــــــــــــــِ

اين     مـــــــــــَ ـــــــــــه مـــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــَ (1)إذا مـــــــــــا مـــــــــــت  مـــــــــــن
 

  
 أَي ما َحلَّ بي.

 عليه. ما َحَملَكَ  : أَي عليه َصماكَ  ما يقاُل :و

 ؛ أَْنَشَد الجوهريُّ لجرير : عليه : اْنَصبَّ  اْنَصَمىو

ُم  مــــــــاِء عــــــــلــــــــيــــــــكــــــــُ ُت مــــــــن الســــــــــــــــــــــ  يــــــــح مــــــــَ  إيّنِ انحصــــــــــــــــــــــَ

ر     ــــــــرزحَدُ  مــــــــن عــــــــَ َك اي ف ــــــــُ ت فــــــــح طــــــــَ ــــــــَ ت (2)حــــــــىت اخــــــــح
 

  
. عليه : اْنقَضَّ وأَْقبَل نَْحوه : اْنَصَمى وفي الُمْحكم :  زاَد األْزهري كما يَنَصِمي الباِزيُّ إذا اْنقَضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َميانُ  ّنِ ، أَو الذي الصَّ جاِل : الشَّديُد الُمْختَنَك الّسِ  على الناِس باألَْذى. يَْنصِمي من الّرِ

 ُء على العاِصي.وقاَل ابُن األعرابي : هو الَجِري

 القَْوُس الّرميةَ : أَْنقََذتْها ؛ ومنه : أَْصَمتِ و

ِس تصمي الّرمااي وهي ِمرحانن  كالَقوح
 : ذاقها. ْصَماهاأَ وَمنِيَّتَه  صاَمىو

 منه. (3)له وال َعْمياء من ذاَك إذا أََكبَّ على األَْمِر فلم يقطع  َصْمياءَ  وقاَل ابُن بُُزْرجِ : يقاُل ال

ْنوُ و  :[صنو] َمتْين  ُصنُوٌّ  الُكلِّ  بَْينهما ، جالَخِسيُس بيَن الَجبَلَْيِن ؛ أَو الماُء القَِليُل بَْينهما ، أَو الَحَجُر يكوُن  ( 4)العُودُ  ، بالفَتْح : الصَّ ، بضَّ

 ؛ كلُّ ذلَك عن ابِن األْعرابي. كنَْحٍو ونُُحوٍّ  وتَْشديد ،

ْنوُ و  ؛ عن ابِن بُُزْرج. ِصْنوانٌ  ، َجْمعُه بالكْسر : الَحْفُر الُمعَطَّلُ  ، الصَّ

ْنوُ و  قَِليٌب لبَنِي ثَْعلَبَةَ. : الّصِ

ْنوُ  ِمن المجاِز :و جلِ » ومنه الحديُث :؛  الشَِّقيقُ األُخ  : الصَّ  .«أَبِيه ِصْنوُ  عمُّ الرَّ

 فالٍن إذا كاَن أَخاهُ وَشِقيقَهُ ألبيِه. ِصْنوُ  قاَل األْزهري : يقاُل : هذا

ْنو وقاَل أَبو عبيٍد في َمْعنى الحديِث : يَْعني : أَْصلُهما واِحٌد ، وأَْصلُ   إنَّما هو في النَّْخل. الّصِ

ى ِصْنوُ  وقاَل شِمٌر : فالنٌ   حتى يكوَن َمعَه آَخر. ِصْنواً  فالٍن ، أَي أَُخوه ، وال يسمَّ

ْنوُ  في الُمْحكم :و  العَمُّ. أَْيضاً :واالبُن ؛  : الّصِ

ا االبُن  ا العمُّ فمأْخوذٌ ِمن الحديِث السابِق ، وأَمَّ  فلَكْونِه تَشعَب من أَْصٍل واِحٍد.* قُْلُت : أَمَّ

 .ِصْنَوةٌ  وهي بهاءِ  ، بالكْسِر وَرْفع النوِن ، ِصْنوانٌ و أَْصناءٌ  ج
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واِحَدةٍ  ، أَي من النَّْخلَتَْين ، واألْولى كلُّ  ُكلُّ واِحٍد منهما وفروُعهنَّ شتَّى ، في األَْصِل الواِحدِ  ثالٌث أَو َخْمس أَو ستٌّ يكنَّ  النَّْخلَتاِن فما زادَ و

اج ؛ ويَُضمُّ  ، بالكْسر َصْنوٌ  منها بكْسِر  ، ُمثَلَّثَينِ  َصْنيانِ و ُصنوانِ  وُهما إذا تََشابَه ، والَجْمُع كالَجْمع ؛ أَو عامٌّ في جميعِ الشََّجرِ  ؛ َحَكاه الزجَّ

 فيهما. (5)النُّوِن 

ُق بَْينهما بإْعراِب النوِن ؛ ومنه قولُه  ِصْنوانٌ  وللجماَعةِ  ِصْنوانِ  يقاُل لالثْنَْين؛  ِصْنوانٌ  ونَِخيلٌ  ِصْنوانِ  قاَل أبو زْيٍد : هاتاِن نَْخلَتانِ  يفرَّ

ٌق. وجاَء في التَّْفِسيرِ  (6) (ِصْنوان  َوَغْْيُ ِصْنوان  )تعالى :  اِء بِن عازٍب : أَي ُمْجتَِمع وُمتَفّرِ  عن البرَّ

__________________ 
 من أربعة أبيات يف شعر عمران بن حطان ا وانظر ختر ه فيه. واللسان والتكملة. 177( ديوان شعر اخلوارج ص 1)
 ( اللسان والصحاح منسوابً جلرير.2)
 ( يف التكملة واللسان : فلم يقلض عنه.3)
 .«الغور»( يف اللسان والتهذيب : 4)
 ( كذا ا ويعين الثانية فيهما ا ونص يف الصحاح عل  ضم النون.5)
 .4ا اآية ( سورة الرعد 6)
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انِيو ِزُم للِخْدَمةِ  الصَّ ً  أَْصنَىو تََصنَّىو ؛ والنَّاِصي : الُمعَْربُِد ؛ عن ابن األَْعرابّيِ نقلَهُ ابُن ِسيَده في الياءِ  : الالَّ ، أَي  : قَعََد عند الِقْدِر َشَرها

 ً ناءُ  هُ ويَْشِوي حتى يُِصيبَ  ، (1)وَوقََع في نسخِ التَّهِذيِب يكسُب  يَُكبِّبُ  حرصا ماِد ، ويُْقَصرُ  ، كِكساٍء ، الّصِ ؛ عن ابِن األعرابي ، ويُْكتَُب  للرَّ

 بياٍء وأَِلٍف ، وكتابَتُه بأَلٍف أَْجَوُد ؛ كذا في الُمْحكم.

نَيُّ و  وأَْنَشَد للَْيلى األَْخيَِليَّة :؛ قالَهُ الجوهريُّ :  َصْنوٍ  وال يُْؤبَهُ له ، وهو تَْصغيرُ  ، كُسَمّيِ : ِحْسٌي َصغيٌر ال يَِرُده أََحدٌ  الصُّ

ُك َأو ال  غح ومل تـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح  َأانبـــــــــــــــــَغ مل تــــــــــــــــــَ

ال و     هـــــــَ يـــــــِن جمـــــــَح د  ًا بـــــــا صـــــــــــــــــــــُ يـــــــّ ـــــــَ نـ َت صـــــــــــــــــــــُ نـــــــح (2)كـــــــُ
 

  
 وهو مجاٌز.

ْين لُغَةٌ فيه ، وقد تقدََّم. بَجِميِعه ، أَي ، بالكْسرِ  بِصنايَتِه أََخَذه يقاُل :و اِء ، والّسِ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ عن الفرَّ

 أَو تَْنبُعاِن ِمن َعْيٍن واِحَدةٍ. ؛ وقاَل أبو زْيٍد : إذا تَقاَربَتَا ؛ ُمتَجاِوَرتانِ  : أَي ِصْنوانِ  َرِكيَّتانِ  ِمن المجاِز :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نا  يَُمدُّ : الَوَسُخ ؛ وخصَّ بعُضهم به َوَسُخ الناِر.، بالكْسر َمْقصوٌر و الصَّ

 : الفَِسيلَةُ ، عن ابِن األْعرابي. (3)، بالفتْحِ  الصْنَوةُ و

نَيُّ و  ، كُسَمّيِ : َشقٌّ في الَجبَِل ، أَو شعٌب يَِسيُل فيه الماُء بيَن َجبَلَْين. الصُّ

ِد هللِا بِن َعْمرِو بِن حْفص بِن الُمِغيَرة الَمْخزومّي ، له قصَّة في َزَمِن الَمْهِدي ؛ قالَهُ : لَقَُب محمِد بِن عيَسى بن عبد الحميد بِن عب ُصنَيٌّ و

 الحافُِظ.

 : األْمثاُل ؛ عن ابِن األَْعرابّيِ. األْصناءُ و

 ؛ عن ابِن القطَّاع. الّصنَوانِ  النَّْخُل : أَْنبَتَ  أَْصنَىو

 : قَْريةٌ بِمْصَر في الغربيِة ، وقد َوَرْدتُها. اْصَطناهاو : إذا اْحتَفََر عن ابِن بُُزْرج. اْصَطنىو

ْنيُ و  ، بكْسٍر فسكوٍن : الثمُد ؛ وقد َصنَْوته وَصنَْيته. الّصِ

ةُ و : [صوو] وَّ مِّ  الصُّ . ، بالضَّ  : أَْهَملهُ الجوهريُّ

باعِ  وقاَل ُكراٌع :  ؛ كذا في الُمْحكم. جماَعةُ الّسِ

 ، وهذا قد نقلَهُ الجوهريُّ عن أَبي َعْمرٍو. يكوُن َعالَمةً في الطَّريقِ َحَجٌر  أَْيضاً :و

ةٌ  األْعالُم ِمن الِحجاَرِة ، الواِحَدةُ  الصَُّوى قاَل :  ، فال يصحُّ كتابَه هذا الَحْرف بالُحْمرةِ. ُصوَّ

ةُ و وَّ يحِ  : الصُّ   القَْيس :؛ نقلَهُ الجوهريُّ أَْيضاً : وأَْنَشَد الْمرئِ  ُمْختَلَُف الّرِ

َو  و  ِف الصــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــَ ــــــــــَ تـ خــــــــــح ُه ريــــــــــٌح مبــــــــــُ تح لــــــــــَ بــــــــــ   هــــــــــَ

اِ      فـــــــــــ  نـــــــــــازِِ  قــــــــــــُ بـــــــــــًا وِشـــــــــــااًل يف مـــــــــــَ (4)صـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
يحِ.  ولكن َشكََّك أَبو زكريّا في هاِمِش كتابِِه على الّرِ

ةُ و وَّ َدى  :الصُّ  .(5)؛ نقلَهُ األزهريُّ ولكن َضبََطه بالفتْحِ  َصْوُت الصَّ

 إنَّ لإلْسالمِ »الحديُث : ومنه ،  ُصًوى ج ولم يَْبلْغ أَْن يكوَن َجباَلً ، نقلَهُ الجوهريُّ عن األْصمعي ؛ ما َغلَُظ واْرتَفََع من األْرِض  أَْيضاً :و

حاحِ. ، «وَمناراً كَمناِر الطَّريقِ  ُصوىً   كما في الّصِ

 لإلْسالِم َطراِئَق وأْعالماً يُْهتََدى قاَل ابُن األثيِر : هي األْعالُم الَمْنصوبَةُ من الِحجاَرةِ في الَمفاَزةِ الَمْجهولِة يُْستدلُّ بها على الطُُّرِق ، أَراَد أنَّ 

 بها.
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 ال َجْمع َجْمع. هو َجْمعٌ  ، كُرَطٍب وأَْرطاٍب ؛ وقيَل : أَْصواءٌ  َجْمع الَجْمع جج

 األعالُم الَمْنصوبةُ الُمْرتَفعَةُ في غلٍَظ. األُْصواءُ و الصَُّوى وقيَل :

اِعي : ، َكُهًدى : ع الصَُّوى ذاتُ و  ؛ قاَل الرَّ

__________________ 
 .«يكبِّب»( كذا ا والذي يف التهذيب 1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب واألساس.2)
 ابلكسر ا ضبرت حركات. ( يف اللسان والتهذيب ا3)
 .317/  3واللسان والصحاح ا وصدره يف املقايي  « صباً وِشا ٌ »برواية :  140( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( كذا والذي يف التهذيب املطبوع ا ابلضم ا ضبرت حركات.5)
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ُم  هــــــــــُ ــــــــــح نـ ُ عــــــــــَ اح ــــــــــعــــــــــَ د ِت ال ــــــــــَ هــــــــــم وارحت ــــــــــُ ن مــــــــــ   َتضــــــــــــــــــــــــَ

ُر     ري مـــــــاهــــــِ انــــــِ نـــــــَ َو  مــــــن ِذي الــــــتـــــــ  (1)بـــــــذاِت الصــــــــــــــــــــ 
 

  
ةُ و وَّ  ، بالفتْح : الفارُغ. *الصَّ

وُّ الفارُغ.  والذي في التْكملِة : الصَّ

مِّ  بُصواهُ  أََخَذهُ  يقاُل :و  بَطراَءتِِه. أَي ، بالضَّ

اِء ، وهكذا  َضبََطه األْزهري ، وقد نَبَّْهنا عليه في َمْوِضِعه. * قُْلُت : هذا تَْصحيٌف ، والصَّواُب بَصَراهُ ، بفتْحِ الصاِد والرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : القُبوُر ؛ وقد جاَء ِذْكُره في الحديِث ؛ ونقلَهُ الجوهريُّ أَْيضاً. األَْصواءُ 

ى ُصوىً و  في الطَّريِق : إذا َعِملَها. َصوَّ

 ع ؛ وهي األراِضي الُمْرتفعَةُ.؛ عن ابن القطَّا الصَُّوى القَْوُم : نََزلوا أَْصَوىو

ةُ و  : قَْريةٌ بَشْرقية ِمْصر. صوَّ

اِوي ي : [صوي]  من العََطِش ، أَو ِمن الُهزاِل. : اليابِسُ  الصَّ

ً  ، من َحّدِ َرَمى ، تَْصِوي النّْخلَةُ  َصَوتِ  يقاُل :  ، كعُتِّيِ ؛ نقلَهُ األْزهري وهو قوُل اللَّْيث. ُصويّا

 ، َمْقصوراً ، إذا َعِطَشْت وَضَمَرْت. صوىً  النَّْخلَةُ ، كَرِضَي ، َصِويَت قاَل األْزهريُّ : اللُّغَةُ الجيَِّدةُ :و

 وَجَمَع ابُن ِسيَده بيَن القَْولَْين وتَبِعَه المصنُِّف.

 ؛ كذا هو َمْضبوٌط في نسخِ الُمْحكم ؛ قاَل : وقد يكوُن ذلَك في غيِرها من الشََّجِر ، وقد يكوُن في الحيواِن ؛ ، كفَِرَحةٍ  َصِويَةٌ و صاِويَةٌ  فهي

 قاَل ساِعَدةُ يَِصُف بَقََر َوْحش :

ٌة  ي صـــــــــــــــــــــــاِويــــــــــَ هــــــــــح ر  مــــــــــاٍء فـــــــــــَ تح كــــــــــُ يــــــــــَ  قــــــــــد أُوتــــــــــِ

ِم     نح ابرٍِ  َتشـــــــــــــــــــــِ قـــــــًا مـــــــِ بح أُفـــــــُ ا ُتصـــــــــــــــــــــِ مـــــــَ هـــــــح (2)مـــــــَ
 

  
تْ و أَْصَوتْ و  ، ِكالُهما بمْعنَى يَبَِسْت. َصوَّ

ى وقد «ِخالبَةٌ  التَّْصِويَةُ » ومنه الحديُث :وال تَْضعََف ؛ ويقاُل : هو ِمثْل التَّْصِريَة ؛  في اإلناِث : أْن ال تُْحلََب لتَْسَمنَ  التَّْصِويَةُ و النَّاقَةَ  َصوَّ

 اعُر :إذا َحفَّلَها لتَْسَمَن ؛ وقيَل : أَْيبََس لَبَنَها ؛ قاَل الش

ه  قـــــــــاحـــــــــَ ـــــــــِ و   ل ـــــــــاُس صـــــــــــــــــــــــَ ن ـــــــــح ـــــــــدِّق رُِم ال عـــــــــح ـــــــــد   إذا ال

ِب     حــــــــــالــــــــــِ
َ

يــــــــــَم املــــــــــ ظــــــــــِ دًا عــــــــــَ (3)فــــــــــإن  لــــــــــنــــــــــا َذوح
 

  
واألَْولى وال  أَْن ال يُْحَمَل عليه وال يُْعقََد فيه َحْبلٌ  ِمن اإِلبِِل وهو في الفَْحلِ  قد يُْستَْعملُ و في اإلناِث. التَّْصِويَة وهذا هو األَْصُل ، أَي اْستِْعمال

رابِ ويَُشّد بَحْبٍل   ؛ نقلَهُ الجوهريُّ عن العََدبَّس الَكناني ، أَي تُِرَك من العََمِل وُعِلَف حتى َرِجعَْت نَْفُسه إليه وَسِمَن. ليكوَن أَْنَشَط وأَْقَوى للّضِ

 ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ ألبي ذَُؤْيب : َصاوٍ  هو، ف قَِويَ  : أَي ، كَرِضيَ  َصِويَ و

ٍئ  لـــــــــــــِّ  أَنحســـــــــــــــــــــــــــاُ هـــــــــــــا عـــــــــــــن قـــــــــــــانـــــــــــــِ فـــــــــــــَ تــــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

ُض     رحضــــــــــــــــــــــــَ ُه ال يـــــــــــُ ربح اٍو غــــــــــُ رحِط صــــــــــــــــــــــــَ (4)كــــــــــالــــــــــقــــــــــُ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. (5): السُّْنبُُل الفارُغ ، والقُْنبُُع ِخالفُه  الصََّوى  ؛ نقلَهُ األْزهريُّ

ىو اعي واإِلبَِل : َصوَّ  إلبِِله قَْحالً : إذا اْختاَرهُ وَربَّاهُ للِفْحلِة ؛ قال الفَْقعسيُّ يِصُف الرَّ
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ِذاي   لــــــــــــــــح نــــــــــــــــٍة جــــــــــــــــُ دح  صــــــــــــــــــــــــــــــو   هلــــــــــــــــا َذا كــــــــــــــــِ

ا     ــــــــــــ  ي فــــــــــــِ ه صــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــ  تح أُم ــــــــــــَ َف كــــــــــــان ــــــــــــَ ي (6)َأخــــــــــــح
 

  
ً  الشاةُ  َصَوتِ و  : َسِمنَْت. صويّا

 ؛ ومنه قوُل الراجِز : التَّْصِويَةِ  ْحلُبها ، وهو اْسٌم ِمن: أن يَتْرَك الناقَةَ أَو الشاةَ ال يَ  الصََّوىو

__________________ 
 دوهنم. وانظر ختر ه فيه ا ويف اللسان : 115( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«الص و  »كذا ا وابلقاموس :   (*)
 برواية : 198/  1( ديوان اهلذليا 2)

 قد أوبيت كر ماٍء فهي طاويةٌ 
 .«.. قد أوبيت» اللسان بروايةوالبيت يف 

 «.عظام امالب»( اللسان والتهذيب بدون نسبة. برواية 3)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 16/  1( ديوان اهلذليا 4)
 .«غالفه« : »267/  12يصص »( يف التهذيب 5)
 واألساس ا وروايته يف التهذيب : 317/  3( اللسان والصحاح واألو  يف املقايي  6)

 هلا ذا كدنة جالعدا صو 
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الٍث  مــــــــــــــــــــض لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــّرِعــــــــــــــــــــاِء يف ثــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــــــَح

َة اإلرحغــــــــــــــاِث     لــــــــــــــ  َو  وقــــــــــــــِ وَ  الصــــــــــــــــــــــــــــ  (1)طــــــــــــــُ
 

  
 القْوُم : َهزلَْت ماِشيَتُهم ، مثُْل أَْضَووا ؛ عن ابِن القطَّاع. أَْصَوىو

اِويُّ  : مدينَةٌ أََزليَّة من أَْعماِل ِمْصَر بالغَْربيِة ، والنِّّسبَةُ إليها صاو  .الصَّ

 : قَْريةٌ أُْخرى. صا ومحلُّهُ 

ْهَوةُ و : [صهو] ْبِد منه. : ما أَْسَهَل من ناِحيَتَْي َسراةِ الفََرِس ، أَو َمْقعَُد الفاِرِس منه الصَّ  ، أَو َمْوِضُع اللِّ

ُر السَّناِم. قيَل :و  ُمَؤخَّ

اِدفَةُ تَراها فَْوَق العَُجِز ؛  .وقيَل : الرَّ

. ِصهاءٌ و ، بالتَّْحريِك ، كتَْمَرةٍ وتََمراٍت ، َصَهوات ج  ، بالكْسِر والمّدِ

ْهَوةُ و ََّخذُ  البُْرجُ  : الصَّ ابِيَِة ، ج يُت ً  في أَْعلَى الرَّ  ، بالضّمِ َمْقصوٌر ناِدٌر. ُصها

 * قُْلُت : ونَِظيُره َشْهَوةٌ وشهاً ؛ نقلَهُ أبو حيَّان.

ْهَوةُ و  من األَْرِض تأِْوي إليه َضوالُّ اإِلبِِل. الغاِمضُ  الُمْطَمئِنُّ  : الصَّ

 ، بكسٍر َمْمدود. ِصهاءٌ  ج ِمن الَمَطِر ، فيه ماءٌ  يكونُ  لَجبَلِ كالغَاِر في ا أَْيضاً :و

حاحِ عن أَبي َعْمرٍو : هاءُ  وفي الّصِ  .َصْهَوةٌ  الماِء ، الواِحَدةُ  (2)منابُع  الصَّ

هاءُ  وفي الُمْجمل :  أَْيضاً. َصْهَوةٍ و صهاةٍ  َجْمعُ  الّصِ

 .َصْهَوةٍ  َجْمعُ ووجَد بخّطِ األْزهري الّصها منابُع الماِء 

بِيَّ : َدَهنَهُ بالسَّْمِن وَوَضعَهُ في الشَّْمِس من َمَرٍض يُِصيبُه أَْصَهىو  ؛ كذا في الُمْحَكم ، وليَس فيه يُِصيبُه. الصَّ

ْهَوة ، أَي َكاهااْشتَ  الفََرَس : أَْصَهىو ؛ عن ابِن األْعرابي ، يكوُن في الَجبَِل والَحيَواِن. َصْهَوتَه َرِكبَ  : َصاهاهُ ُمصاهاةً و  .الصَّ

. ، كَسعَى : َكثَُر مالُهُ  َصَهىو  ؛ نقلَهُ األْزهريُّ

 أَصابَهُ َجْرٌح فنَِدَي. أَْيضاً :و

حاحِ عن أَبي ُعبيَدةَ : ً  الُجْرحُ  َصَهى والذي في الّصِ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ عن الَخليِل. ، كَرِضيَ  كَصِهيَ  : إذا نَِدَي ، يَْصَهى َصْهيا

 ؛ عن أَبي َعْمٍرو. ، كبِْرَذْوَن : بَْيُت الَمْقِدِس  نُ ِصْهيَوْ و

ى بواِدي الناِر ؛ أَو : ع به ومُ  وإليه أُِضيَف أََحُد أَبوابها وهو ُمْشرٌف على الَخْندِق الُمَسمَّ  ، عن أَبي َعْمرٍو وأَْيضاً ؛ وأَْنَشَد لألَْعشى : أَو الرُّ

مـــــــا و  وحُن يــــــومـــــــًا عــــــلــــــيــــــكــــــُ يـــــــَ هــــــح تح صــــــــــــــــــــِ بـــــــَ لــــــَ  إنح َأحــــــح

مـــــــــا     ـــــــــدّكـــــــــو  َرحـــــــــاكـــــــــُ رحب ال (3)فـــــــــإن  َرحـــــــــَ  ا ـــــــــَ
 

  
 الشَّاِعِر الصَّحابي. ، كُسَمّيِ : فََرٌس للنَِّمِر بِن تَْولَبٍ  ُصَهيٌّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ نقلَهُ الجوهريُّ : وأَْنَشَد لعاِرٍق : َصْهَوتُه أَْعلَى كّلِ َجبٍَل :

َوٍة  هـــــــــــح ر  إال  بصـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــَ ُت ال َأحـــــــــــح مـــــــــــح  فـــــــــــبقحســـــــــــــــــــــــــَ

هح     قـــــــــــُ قـــــــــــائـــــــــــِ ه وشـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــُ راٍم عـــــــــــلـــــــــــي  َرمـــــــــــح (4)حـــــــــــَ
 

  
 : أَي َسِميٌن ، وهو مجاٌز. َصَهواتٍ  وتْيٌس ذو
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هاِويَةُ و ّمِ : موِضٌع ُمتَطاِمٌن أْحَدقَْت به الِجباُل ؛ نقلَهُ األَزْ  الصُّ .، بالضَّ  هريُّ

َهواتُ و  : أَْوساط المتنين إلى القَطاةِ. الصَّ

. َصَهىو  ، كَسعَى : إذا أََسنَّ

 ، كَسْكَرى : فََرُس حاِجِز بِن َعْوٍف األْزدي. َصْهَوىو

__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة.1)
 واألصر كاللسان نقاًل عن اجلوهري.« مناقض املاء»( يف الصحاح املطبوع : 2)
 واملثبت كرواية التهذيب والتكملة. «الدلو  رحاكما وإن أجلبت» ويف اللسان .«.. وإن أجلبت» برواية : 133( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب واألساس.4)
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 املعجمة مع الواو والياء فصل الضاد
. ، كَسعَى َضأَى ي : [ضأي]  : أَْهَملَهُ الجوهريُّ

اغاني أَْيضاً. َدقَّ ِجْسُمهُ   : أَيوقاَل األْزهريُّ   أَو َعْظُمهُ خْلقَةً أَو ُهزاالً في َضَوى بالواِو كما َسيَأْتي ، ونقلَهُ الصَّ

 .تَْضبُوه والَشمسُ  النَّارُ  َضبَتْهو : [ضبو]

 قاَل شْيُخنا : ِذْكُر الُمضارع ُمْستدرٌك إذ ال فائَِدةَ فيه.

  هنا ونَِسَي اْصِطالَحه.* قُْلُت : وكأنَّهُ تَبَع الجوهريَّ 

 َغيََّرتْهُ وَشَوتْهُ. ، بالفتْحِ : َضْبواً 

َحتْهُ إالَّ أنَّه َذَكَر َمْصَدَره ً  وفي الُمحكم : لَفََحتْهُ ولَوَّ  ، بالياِء. َضْبيا

 وَجَمَع بَْينهما ابُن القطَّاعِ فإذن الكلمةُ واِويَّةٌ يائيَّةٌ.

َ  َضبَاو  ، لُغَةٌ في الَهْمِز. إليه : لََجأ

مِّ  الُمْضباةُ و حاحِ بالقَلَِم  ، بالضَّ  ُخْبَزةُ الَملَِّة. ؛ (1)؛ هكذا هو َمْضبوٌط في نسخِ الّصِ

ي بعُض أَْهِل اليََمِن ُخْبَزةَ الَملَّةِ  ى باْسِم المْوِضعِ.الناُر ، وال أَْدِري كيَف ذلَك إالَّ  َضبَتْه ، من هذا أَي من َمْضباةً  وفي الُمْحكِم : ويَُسّمِ  أن تَُسمَّ

ابِيو مادُ  الضَّ . : الرَّ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

ُجُل على ما في يََدْيه : أَْضبَىو  لُغَةٌ ، في أَْضبَأَ ، عن اللَّْحياني. أَْمَسكَ  الرَّ

 َرفََع. : أَْضبَىو

 وفي التكِملَِة : َدفََع.

 ِزنَةً وَمْعنًى. أَْضَوى أَْيضاً : ِمثْلُ و

. أَْشَرَف ليَْظفََر به إذا عليه أَْضبَى سائي :قاَل الكِ و  ، نقلَهُ الجوهريُّ واألْزهريُّ

 وَمْنفَعٍَة ؛ وأَْنَشَد : من ِربحٍ  فيه أَْخلَفَُهْم فيما َرَجْوا إذا بِِهم السَّفَرُ  أَْضبَى عن الَهَجرّي :و

َرٍة  يحســــــــــــــــــــــــــــَ ا مبــــــــــــــَ روَن إذا كــــــــــــــنــــــــــــــ  كــــــــــــــُ  ال َيشــــــــــــــــــــــــــــح

وَن إنح و     فـــــــــ  كـــــــــُ ـــــــــَ رال ي فـــــــــَ ـــــــــا الســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــن َّب ب  َأضـــــــــــــــــــــــح

  
 كذا في الُمْحكم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِء : َكتَم عليه وَسَكَت ؛ عن ابِن القطَّاع.على الشي أَْضبَى

ْحوُ و : [ضحو] ْحَوةُ و الضَّ ِحيَّةُ و الضَّ ْحوةِ  ؛ األَخيَرةُ لُغَةٌ في ، كعَِشيَّةٍ  الضَّ  اْرتِفاُع النَّهاِر. َداةِ ؛كما أَنَّ الغَِديَّةَ لُغَةٌ في الغَ  الضَّ

حاحِ :  النّهاِر بَْعد ُطلوعِ الشمِس. َضْحَوةُ  وفي الّصِ

حاحِ. فَُوْيقَهُ  ، َكُهًدى : الضَُّحىو  ، وهو حيَن تَْشرُق الشْمُس ؛ كما في الّصِ

 .وقيَل : هو ِمن ُطلوعِ الشَّمِس إلى أَْن يَْرتِفَع النهاُر وتَْبيضَّ جّداً ؛ كما في الُمْحكم

 واألْكثَر على أَنَّها ُمرادفَةٌ لَما قَْبلها ؛ نقلَهُ شْيُخنا.
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اغُب : ي الَوْقُت به ؛ ومنه قولُه تعالى :  الضَُّحى وقال الرَّ ،  (2) (َوالضُّحى َواللَّْيِل ِإذا َسجى): اْنبِساُط الشمِس واْمتِداُد النَّهاِر ، وُسّمِ

 .(3) (. َوَأْن َُيَْشَر الّناُس ُضًحى..)

ُد.  قاَل شْيُخنا : واْختُِلف في وْزنِها فقيَل : فُعَل بضّمِ ففَتْحٍ ، كما قالَهُ المبّرِ

ِد عنَد محمِد بِن عبِد هللِا بِن طاِهٍر.  وقيَل : فُْعلَى ، كبُْشرى ، كما قالَهُ ثَْعلٌب في ُمناَظرتِه مع المبّرِ

 .َضْحوةٍ  نََّث َذَهَب إلى أَنَّهُ َجْمعُ ، فمن أَ  ويَُذكَّرُ  قاَل الجْوهريُّ : َمْقصوٌر يَُؤنَّثُ 

 قال شْيُخنا : فيلحُق بَشْهوةٍ وُشهًى الذي َمرَّ عن أَبي حيَّان.

 * قُْلُت : وكذا َصْهَوة وُصهًى.

__________________ 
 ( يف الصحاح ابلفتح ا ضبرت قلم.1)
 ( سورة الضح  ا اآية األوىل.2)
 .59( سورة طه ا اآية 3)
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ً  ويَُصغَّرُ  الجْوهِريُّ : وَمْن َذكََّر َذَهَب إلى أَنَّه اْسٌم على فُعٍَل مثُْل ُصَرٍد ونُغٍَر ؛ثم قاَل   بِال هاٍء. ، كُسَمّيِ ، ُضَحيّا

اء : َكِرُهوا إْدخاَل الهاِء لئاَلَّ يلتبُس بتَْصغيرِ   .َضْحَوةٍ  قاَل الفرَّ

 اْنتِصاُف النَّهار. ( 1)إذا قَُربَ   قََصْوَت وإن فَتَْحَت َمَدْدَت ؛؛ قاَل الَهَرويُّ : إن َضَمْمتَ  ، بالمدِّ  الضَّحاءُ و

 ، َمْمدوٌد ُمَذكَّر ، وهو عْنَد اْرتِفاعِ النَّهاِر األَْعلى. الضَّحاءُ  ، الضَُّحى قاَل الَجْوهِريُّ : ثم بَْعده ، أَي بْعد

 كأَنَّه اْسٌم للَوْقِت.وفي الِمْصباحِ : هو اْمتِداُد النَّهاِر ، وهو مَذكٌَّر 

 وفي النهايَِة : إذا َعلَِت الشمُس إلى ربعِ السَّماِء.

ّمِ والقَْصِر : الشَّْمُس. ، الضَُّحىَ و  ، أَي الشمُس. الضَُّحى يقاُل : اْرتَفَعَتِ  بالضَّ

َرْت  الضَُّحى وفي الِمْصباح : ثم اْستُْعِملَتِ  ي بها حتى ُصغِّ  .ُضَحّيِ  علىاْستِعماَل الُمْفرِد وُسّمِ

ى الشمسُ   لُظهوِرها في ذلَك الَوْقِت. ُضحىً  وفي الُمْحكم : وقد تَُسمَّ

فإْن لم تَْعن ، ال تُْستَْعمل إالَّ َظْرفاً إذا َعنَْيتَها ِمن يَْوِمك ، وكذا َجِميُع األَْوقات إذا َعنَْيتَها ِمن يَْوِمك أَو لَْيلَتِك ،  ُضَحى ؛ أَي َضْحَوةً  أَتَْيتُكَ و

حاحِ.به ْفتَها بُوُجوِه اإِلْعراِب وأَْجَرْيتها ُمْجَرى سائِِر األْسماِء ؛ كذا في الُمْحَكم ، وِمثْلُه في الّصِ  ا ذلَك َصرَّ

ن ِمثُْل َسَحر ، تقوُل : لِقيتُه ْنه. ُضَحى ، إذا أََرْدَت به ُضَحىو ُضحىً  قاَل : هو ظْرٌف َغْيُر ُمتََمّكِ  يَْوِمَك لم تُنَّوِ

ُجُل : أَْضَحىو  ، وبَلَغَها. الضَُّحى ، أَي في صاَر فيها الرَّ

حاحِ : تقوُل ِمن حاح : أَْصبَْحت ، ؛  أَْضَحْيت : أَقَْمُت بالَمكاِن حتى الضَّحاءِ  وفي الّصِ ِعبَاَد  أَْضُحوا»قْوُل ُعَمر : ومنه ، كما تقوُل ِمن الّصِ

ُروها إلى اْرتِفاعِ  ، «الضَُّحى هللِا بَصالةِ   أَتاهُ فيها : َضاحاهُ ُمضاحاةً و وأَْبَداهُ. َء : أَْظَهَرهُ الشَّي أَْضَحىو .الضَُّحى أَي َصلُّوها لَوْقتِها وال تَُؤّخِ

 ، كغَاَداهُ وَراَوَحه.

 صاَر فاِعلَهُ فيها. ؛ أَي يَْفعَُل كذا فالنٌ  أَْضَحىو

 .الضَُّحى تِ وفي الُمْحكم : صاَر فاِعالً له في َوقْ 

حاحِ : هو كما تقوُل َظلَّ يَْفعَل كذا.  وفي الّصِ

ل النَّهاِر.  وقال ابُن القطَّاع : فَعَلَهُ ِمن أَوَّ

ىو  : أََكَل فيها. تََضحَّ

حاحِ : وهم ْونَ  وفي الّصِ  أَي يَتَغَدَّْوَن. يَتََضحَّ

ى بَْينا نحنُ »في حديِث ابِن األْكوع : و  أَي نَتَغَدَّى. ، «َصلَى هللا عليه وسلّم مع َرُسوِل هللاِ  نَتََضحَّ

وا ببُْقعٍَة من األرِض فيها َكألٌ وُعشْ  وا ٌب قاَل قائِلُهم : أالقاَل ابُن األثيِر : واألَْصُل فيه أنَّ العََرَب كانوا يَِسيروَن في َظْعنِِهم فإذا َمرُّ  َضحُّ

ى ُرَوْيداً ، أَي اْرفُقُوا باإِلبُِل حتى ْفِق لتَِصَل األَبُِل إلى الَمْنزِل وقد َشبِعَْت ،  التَّْضِحيَة ناَل من هذا الَمْرَعى ، ثم ُوِضعَتِ أَي تَ  تَتََضحَّ َمكاَن الّرِ

ى هو الضَُّحى ثم اتُِّسَع فيه حتى قيَل لكّلِ َمْن أََكَل َوْقتَ   والعَشاِء ، انتََهى. أي يأُْكُل في هذا الَوْقِت كما يقاُل يَتَغَدَّى ويَتَعَشَّى من الغَداءِ  يَتََضحَّ

ْيتُهو ْيتُه في أَّيِ َوْقٍت كاَن ، واألَْعَرُف أَنَّه في : أَْطعَْمتُهُ فيها تَْضِحيَةً  أَنا َضحَّ  واألْصُل فيه لإِلبِِل ثم اتُِّسَع فيه كما تقدََّم. الضَُّحى ، وقيَل : َغدَّ

ْيتُ و في جميعِ أَْوقات أيام النَّْحر ،  التَّْضِحيَة النَّْحِر ؛ هذا هو األَْصُل فيه ، وقد تُْستَْعملُ  َحىضُ  ، أَي في َذبَْحتُها فيها : تَْضِحيةً  بالشَّاةِ  َضحَّ

ى تَْضحيةً  وَعدَّاه بَحْرٍف ، وقد ال يتعدَّى فيُقاُل :  .الضَُّحى َوْقتَ  األُْضِحيَة إذا َذبَحَ  َضحَّ

ْيتُ و  َرَعْيتُها بها. ، وكذا اإِلبَِل : الغَنَمَ  َضحَّ

ْيتُ  وفي األساِس :  والِعَشاء حتى تَِرَد وقد َشبِعَْت. الّضحاء أَي َرَعْيتها َل عن الِوْرِد وعشَّْيتها عنه :اإِلبِ  َضحَّ
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َح  ، ويُْكَسرُ  األُْضِحيَةُ و به ؛ الُمتَباَدُر من ِسياقِه أنَّ اللُّغَة األُْولى بالفَتْح كما هو ُمْقتََضى اْصطالِحه وال قائِل به ، بل هي بالضّمِ كما صرَّ

 أَْرباُب المتوِن َوْزنُها أُْفعُولةٌ.

ى شاةٌ  وفي الِمْصباح كسُرها اتباعاً لَكْسرِة الحاِء ؛  يَُضحَّ

__________________ 
 امش القاموس عن نسخة : َكَرَب.( عل  ه1)
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ِحي ةِ   ا َأضــاِحيّ  هبا ا ج حااي ج ا كَغِني ٍة ا كالضــ  حاةِ   ا كَعِطي ة وَعطااي ا ضــَ َح  ج كاألضــح ا كَبرحطاٍة وأَرحَط  ا فهذه  َأضــح
رِ  أَرحَبُض لُغاٍت ذََكَرها اجلوهري  عن اأَلصحمعي. َي يـَوحُم الن حح  .اأَلضحَح  يـَوحم وهبا لُِّ

ي اليَْومق  التي هي الشَّاةُ. األَْضحاةِ  بَجْمع أَْضَحى اَل يَْعقوب : ُسّمِ

اُء : حاحِ : قاَل الفرَّ  يَُذكَّر ويَُؤنَّث ، فَمْن ذكَّر َذَهَب به إلى اليوم ؛ وأَْنَشَد ألبي الغوِل الطَُّهوي : األَْضَحى وفي الّصِ

واِء ملــــــــــــــــــــا  ذح ين اخلــــــــــــــــــــَ م بــــــــــــــــــــَ كــــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــح  رَأَيـ

حـــــــــاُم     ِت الـــــــــلـــــــــِّ لـــــــــَ لـــــــــ  حـــــــــَ  وصـــــــــــــــــــــــَ (1)َدان اأَلضـــــــــــــــــــــــح
 

  
 .ُضَحى التي تَْشَربُ  ِمن اإِلبِِل والغَنَم : المالِ  ضاِحيَةُ و

 .«ب ط ن»في  ِكَرتْ ؛ ذُ  البَْصَرةِ  ضاِحيَةُ و

ُجلُ  َضحاو ً و ، كعُلُوِّ  ُضُحّواً و ، بالفتْح َضْحواً  الرَّ  ، كذا في الُمْحَكم ، وظاِهُره أنه من َحّدِ َدعا. بََرَز للشَّْمِس  ، كعُتِّيِ : ُضِحيّا

ً و ، بالفتح وضبََطه في الُمْحكم كعُلُّوِ ، َضْحواً  كَسعَى وَرِضَي ، ، َضَحىو َوأَنََّك ال )؛ ومنه قولُه تعالى :  أَصابَتْه الشَّْمسُ  ، كعُتِّيِ : ُضِحيّا
 ، أَي لَك أَن تتصون من َحّرِ الشْمِس. (2) (َتْظَمُؤا ِفيها َوال َتْضحى

 ، وهي األرُض الباِرَزةُ. الشَّْمسُ ال تَكاُد تَِغيُب عنها  ، كَمْسعاةٍ : َمْضحاةٌ  أَْرضٌ و

 .ضاِحيَةٍ  ، َجْمعُ  كالَكتِفَْيِن والَمْنِكبَْينِ  ، أَي للشَّْمِس ، : ما بََرَز مْنَك لها َضواِحيكَ و

 من الَحْوِض : نَواِحيِه. الضَّواِحيو

وِم : ما َظَهَر من بِالِدهم. الضَّواِحيو  مَن الرُّ

اغُب ، ونقلَهُ الجوهريُّ أَْيضاً. قاَل ابُن ِسيَده : وهذه الكلمةُ واِويَّةٌ يائِيَّةٌ.لبُروِز  السََّمواتُ  : الضَّواِحيو  نَواِحيها ؛ قالَهُ الرَّ

حاِح. َضْحياءُ  لَيلَةٌ و  ، هكذا هو بالمّدِ في سائِِر النُّسخِ وِمثْلُه في نسخِ الّصِ

 بالقَْصر. َضْحيا هما ِمن مصنّفاِت الِغِريِب لَْيلَةٌ وأَْنَكَره شْيُخنا وقاَل : الذي في الَمطاِلعِ والَمشاِرِق وغيرِ 

ً  * قُْلُت : وهذا اإلْنكاُر ال َوْجه له ، فقد َجَمَع بَْينَهما ابُن ِسيَده فقاَل : لَْيلَةُ  ة على من لم يَْحفَظ إالَّ أَنَّ  َضْحيا وَضحرياُء ، ومن حفظ حجَّ

 المصنَِّف قَصَّر عن ِذْكر الَمْقصوِر.

، ولم أَِجد لألخيَرةِ ِذْكراً فيَما رأَْيت في الُكتُِب ، ولعلَّ الصَّواَب  اإلْضِحيانَ  ، َذَكَر الجوهريُّ وغيُرهُ  ، بكْسرهما إِْضِحيَةٌ و ةٌ إِْضِحيانَ و

حاحِ. ُمِضيئَةٌ  بَكْسِرِهما كما هو نَّص ُكتُِب الغَِريِب وَسيَأَتي بَيانُه في الُمْستدركاِت ؛ إْضِحيانَةو إْضِحيانو  ال َغْيَم فيها ؛ كما في الّصِ

ِلها إلى آِخِرها.  وخصَّ بعُضهم به التي يكوُن القََمُر فيها ِمن أَوَّ

 بالكْسر وآِخُره النّون ؛ أَي ُمِضيٌّ ال َغْيَم فيه ؛ كما هو نَصُّ الُمْحكم. إْضحيانُ  ، هكذا في النُّسخِ والصَّوابُ  َضْحياةٌ  يَْومٌ و

 .الضَُّحى اغُب : ُمِضيئَةٌ إضاَءةَ وقاَل الرَّ 

ْحياءُ و  َعْمرِو بِن عاِمٍر ، كما َسيَأْتي. ( 3): فََرسُ  الضَّ

ْحياءُ  أَو  .أَْضَحى وهو ، أَي ِمن الفََرِس ؛ الشَّْهباُء منه : الضَّ

حاحِ :   .َضْحياءُ  من الَخْيِل : األَْشَهُب ؛ واألُْنثَى األَْضَحىوونَصُّ الّصِ

 وَجَمٌل ِهجاٌن ، وال يقاُل : أَْبيَُض. أَْضحى فََرسٌ وفي األساِس : 

 باِرَزةٌ للشَّْمِس. : أَي َضْحيانَةٌ  قُلَّةٌ و



19003 

 

__________________ 
 ا قا  الصاغاين : والشعر أليب الغو  النهشلي ال الطهوي. 392/  3( اللسان والصحاح والتهذيب والتكملة وعجزه يف املقايي  1)
 .119( سورة طه ا اآية 2)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فسقرت التنوين.3)
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ر (1)قاَل الجوهريُّ : جاَء ذلَك في قوِل تأَبََّط شّراً  حاحِ ؛ وأَْنَشَد : عالنِيَةً  : أَي ضاِحيَةً  وفَعَلَهُ  وبه فُّسِ  ؛ كما في األساِس والّصِ

ًة  يــــــــَ َض الــــــــديــــــــنــــــــاَر ضــــــــــــــــــــــاحــــــــِ نــــــــَ ي الــــــــذي مــــــــَ مــــــــِّ  عــــــــَ

هــــــــــوُد     ٍب وهــــــــــو َمشــــــــــــــــــــــــح لــــــــــح ِة كــــــــــَ (2)ِديــــــــــنــــــــــاَر َنــــــــــَ 
 

  
 وفي الُمْحكم : أَي ظاِهراً بيِّناً.

ً و ، كعُلُوِّ  ( 3)ُضُحّواً  الطَّريقُ  َضحاو ل الَمصادِ  بََدا وَظَهرَ  ؛ كعُتِّيِ : ُضِحيّا ِر. ونقلَهُ الجوهريُّ عن ؛ واْقتََصَر ابُن َسيَده وابُن القطَّاع على أَوَّ

 أَبي زْيٍد وَضبََط َمْصدَرهُ بالفَتْح.

ً  ، (4) كَرِضيَ  ، َضِحيَ و . َعِرقَ  ، َمْقصوٌر : َضحا  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

اِحيو موِضٌع. وفي التَّكملِة : َغْربّيِ  : ضاحٍ  وفي الُمْحكم : َرْملَةٌ. قيَل :و في ِدياِر ِكالٍب ؛ عن نَْصر ؛ وفي التكملِة : لُهَذْيٍل. : وادٍ  الضَّ

بَة.  ُسْلمى فيه ماَءةٌ يقاُل لها ُمَخرَّ

ْحيانُ و  بيَن نَْجران وتَثِْليث ؛ قالَهُ نَْصر. إلى مكَّةَ  وهي طريٌق ُمْختََصٌر منها في طريِق َحْضَرَمْوتَ  على جادةٍ  : ع الّضِ

ً و حِ بَنا ألَُحْيَحةَ  بالمدينَةِ  أُُطمٌ  أَْيضا  ؛ قالَهُ نَْصر. (5)هُ بالعصبِة في أَْرِضه التي يقاُل لها القنانة بِن الجالَّ

ِحيُّ و تَْين وَسَكنَتْه ، كغَنِّيِ : ع باليََمنِ  الضَّ ا ؛ بل قَْريةٌ كبيَرةٌ عاِمَرةٌ في تِهاَمة اليََمِن ، وهي إْحَدى َمناِزِل حاّجِ َزبِيد ، وقد نََزْلُت بها َمرَّ

ة الَمْشهوِرين بالِعْلم  العَلَويِّين ، منهم : الفُقهاُء من بَني ِكنانَةَ  ْين إْسماعيُل بُن علّيِ الَحْضرميُّ الشافِِعيُّ أََحُد األئِمَّ الفَِقيهُ الَمْشهوُر قطُب الّدِ

لُمَؤلّفات َوِلَي القَضاَء األَْكبر والصَّالحِ والَواليَِة والَكَراماِت ، َسَكَن بها وأَْعقََب َولَدْين محمداً وعليّاً فلمحمٍد قطب الدين إسماعيل صاحب ا

ِحّيِ  وعقبُه 605باليََمِن تُوفي َسنَةَ  ؛ وأَما علّي فإنَّه َسَكَن َزبِيد وبها عقبُه منهم : محمُد بُن علّيٍ الُملَقَُّب بالشافِِعّيِ الصَّغير ، من ولِده  بالضَّ

أَْربَِعين َسنَة ، ومنهم صاِلُح بُن علّيٍ ِمن ولِده محمٌد وعليُّ اْبنا إبراهيَم بِن صاِلحٍ ؛  محمُد بُن عبِد هللِا بِن محمٍد أَقاَم ُمْفتِياً بَزبِيد نَْحو

 ْن ُدونَهم.وبالجملِة فُهم ِمن َمشاِهير بُيوِت اليََمِن. والعََجُب للمصنِِّف كيَف لم يُِشْر إليهم مع ُشْهرتِهم وَجاللَتِهم ومع ِذْكِره لمَ 

 .«ِظلُّهُ  َضحاوفإذا نََضَب ُعْمُره » حديُث :ومنه ؛  ماتَ  ، أَي هُ ِظلُّ  َضحا من المجاِز :و

لُّ إذا صاَر شْمساً ، فإذا صاَر ِظلُّ اإلْنساِن شْمساً فقد بََطَل صاِحبُه. َضحا قاَل ابُن األثير : يقالُ   الّظِ

ْحياءُ و  ، أَي باِرَزةٌ عاِريَةٌ ِمن الشَّعَِر ال ِظلَّ عليها. ضاِحيَةٌ  ، فكأَنَّ عانَتَها : اْمرأَةٌ ال يَْنبُُت َشعَُر عانَتِها الضَّ

ْحياءِ  بِن ربيعَةَ بِن عاِمِر بِن َصْعَصعَة ، وهو فاِرسُ  فََرُس َعْمِرو بِن عاِمرِ  أَْيضاً :و  ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ : الضَّ

ٍة  ـــــــــــَ ـــــــــــال ب ـــــــــــوَم هـــــــــــُ ـــــــــــاِء ي ي حـــــــــــح ـــــــــــاِرُس الضـــــــــــــــــــــــــ   َأب ف

ُر     ــــــُ ثـ عــــــح ــــــَ ــــــقــــــوِم تـ لــــــ  مــــــن ال تــــــح ــــــقــــــَ ُر يف ال يـــــــح (6)إذا اخلــــــَ
 

  
ة. مَّ ة ، والبَْيُت لذي الرُّ مَّ اِء ، وهي فََرُس أَبي ذي الرُّ وايَةُ : فاِرُس الَحوَّ اغاني : والّرِ  قاَل الصَّ

ْحياءُ  وقْولُه  فََرُس َعْمرِو بِن عاِمٍر َصِحيٌح ، والشاِهُد عليه بَْيُت ِخداش بِن ُزَهْير : الضَّ

ٍر  ــــــــُن عــــــــامــــــــِ ُرو ب مــــــــح ــــــــاِء عــــــــَ ي حــــــــح  َأيب فــــــــاِرُس الضــــــــــــــــــــــ 

ِر     دح ــــــــغــــــــَ ــــــــَوفــــــــاَء عــــــــلــــــــ  ال ــــــــاَر ال ت ــــــــذ م  واخــــــــح (7)َأَب ال
 

  
 وهو خداُش بُن ُزَهيِر بِن ربيعَةَ بِن عْمرِو بِن عاِمٍر.

__________________ 
 ( قا  ابن بري : وبيت  برت شرّاً هو قوله :1)
 قـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــٍة كســــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــح ابرزة و 

ـــــــــــة يف شــــــــــــــــــــــــهـــــــــــور الصــــــــــــــــــــــــيـــــــــــف  ـــــــــــرا      ضــــــــــــــــــــــــحـــــــــــيـــــــــــان

  

 ( اللسان والصحاح.2)
واً »( يف القاموس : 3)  ونبه مصححه هبامشه إىل عبارة الشارح.« َضحح
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 يف القاموس ط مؤسسة الرسالة بريوت خطب.« وَكَرِضيِّ »( يف القاموس : 4)
 ( يف ايقوت : الُقبابة.5)
 .«أت  فارس الضحياء»ويف التكملة : « إذ اخلير»( اللسان والصحاح والتكملة ا ويف اللسان : 6)
 .«أيب»بد  « أت »( التكملة وفيها : 7)



19006 

 

ْحَوةِ  ، والِقياُس فيه َضْحوان ألنَّه ِمن الضَُّحى : يأُْكُل في َضْحيانٌ  َرُجلٌ و  ، ِمثْل َغْديان وَغْديانَة ؛ قالَهُ شِمٌر. وهي بهاءٍ  ، الضَّ

ْحَوةِ  ، أَي َدَخَل في َوْقتِ  أَْضَحى : إذا ُمْضَطحٍ و ُمْستَْضحٍ و ُمتََضّحِ  رُجلٌ و  .الضَّ

 في الَهْيئِة. ، بالكْسر : نَْبٌت كاألُْقُحوانِ  اإلْضِحيانُ و

 وُظهوٌر ؛ كذا في الُمْحكم ، وهكذا َضبََطه بالكْسِر. بَيانٌ  ، أَي ، َكُهًدى ُضًحى لَكالِمهِ ما و

ل ذلك. َضحاءٌ  والذي في األساِس : وأَْنَشَدني شْعراً ليَس فيه َحالَوةٌ وال  ، أَي ليَس بواِضحِ المْعنَى ، وَضبََطه بالمّدِ فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ى  ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسيَده : بالضُّحى جُل : تغدَّىالرَّ  ضحَّ

حــــــــــوبح  لــــــــــح َرتح مبــــــــــَ هــــــــــَ ُت حــــــــــىت َأ ــــــــــح ــــــــــح ي حــــــــــ   ضــــــــــــــــــــــــَ

رحقــــــــــوبح و     ِن الــــــــــعــــــــــُ طــــــــــح اَ  بــــــــــبــــــــــَ ِت الســــــــــــــــــــــــ  كــــــــــ   حــــــــــَ

  
ْيت يقوُل :  ، كَسماٍء. الضَّحاءُ  لَكثَْرةِ أَْكِلها حتى تعَدَّْيت تلَك السَّاعةَ اْنتِظاراً لها ، واالْسمُ  َضحَّ

حاح : ي بذلَك ألنَّه يُْؤَكُل في الضَّحاءُ  وفي الّصِ ِة : الّضحاءِ  الغَداُء ، ُسّمِ مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

ِه  حـــــــائـــــــِ نح ضــــــــــــــــــــَ عـــــــًا مــــــِ ي راجــــــِ وحَر مَيحشــــــــــــــــــــِ ــــــ  َر  الــــــثـ ــــــَ  تـ

رحَوِ      ســــــــــــــــــــــــَ
ُ
ربحِزِيِّ امل ِي اهلــــــــــِ َر مشــــــــــــــــــــــــح ثــــــــــح (1)هبــــــــــا مــــــــــِ

 

  
ىو  .ضحائِهِ  قَْوَمه : َغدَّاُهم ، أَو َدعاُهم إلى َضحَّ

 رأَِسِه : أَي ناِحيَتِه. بضاِحي وبَدا

ْحيانُ و  ٍء : الباِرُز للشَّْمِس.ِمن كّلِ شي الضَّ

 إالَّ أنَّه اْستُِخفَّ بالياِء. الّضْحوةِ  ي : الِقياُس َضْحواٌن ألنَّه ِمنقال ابُن جنِّ 

ْحيانُ و ي بذلَك ألنه كاَن يَْقعُد لقْوِمه في الضَّ  فيَْقِضي بَْينهم. الضَّحاءِ  : لَقَُب عاِمِر بِن سْعِد بِن الخزرج من بَنِي النَِّمر بِن قاِسٍط ، سّمِ

ْحيانَةُ و   في الشْمِس حتى َطبََختْها وأَْنَضَجتَْها ، وهي أََشدُّ ما تكوُن ، ومنه قوُل الشاعِر :: َعصاً نَبَتَتْ  الضَّ

ِر  هــــــــَ جــــــــح ــــــــَ ت ســــــــــــــــــــــح
ُ
ِ  امل َر اأَلمحــــــــحَ ــــــــك جــــــــهــــــــح ي فــــــــِ كــــــــح ــــــــَ  ي

ِر     لحســـــــــــــــــــــَ داِت الســــــــــــــــــــ  قـــــــَ ٌة مــــــن عــــــَ يـــــــانـــــــَ حــــــح (2)ضــــــــــــــــــــَ
 

  
في اللُّغَتَْين جِميعاً ؛ نَقَلَهُ الجوهريُّ ؛  يَْضَحى ى. وُمْستَْقبلُُهما، كَسعَ  َضَحى ، َمْمدوٌد : بََرَز ، وَكذِلكَ  َضحاءً  للشَّْمِس ، كَرِضَي ، َضِحيَ و

ً  وزاَد ابُن القطَّاع في مصاِدِره  .ضحيّا

ثوَن بفتْحِ قاَل الجوهريُّ هكذا يَْرِويه ال ، «ِلَمْن أَْحَرْمَت له ( 3)أَْضح»في الحديِث : أَنَّ ابَن ُعَمر رأَى رُجالً ُمْحِرماً قِد اْستََظلَّ فقال : و محّدِ

 ، ألنَّه إنَّما أََمَره بالبُروِز للشَّْمِس. َضِحيُت أَْضَحى . وقاَل األْصمعّي : إنَّما هو بَكْسر األَِلِف وفتحِ الَحاِء ِمنأَْضَحْيتُ  األَِلِف وَكْسر الحاِء ِمن

 : َرفَْقُت به. (4)ِء عن الشي ضحيتهو

 ُرَوْيداً : أَي ال تَْعَجل ، قاَل َزْيُد الَخْيل الطَّائَي : َضّحِ و

نـــــــهـــــــا  يـــــــح ـــــــَ تح ذاَت بـ حـــــــَ لـــــــَ رًا َأصـــــــــــــــــــــح  فـــــــلـــــــو َأن  َنصـــــــــــــــــــــح

ُرو     مــــــح هـــــــا عــــــَ بــــــِ دًا عــــــن مــــــطـــــــالــــــِ تح ُرَويـــــــح حـــــــ  (5)لضـــــــــــــــــــَ
 

  
حاح.  ونَْصٌر وَعْمٌرو : اْبنا قُعَْيٍن ، بَْطناِن من أََسٍد ؛ كما في الّصِ

ى :وفي األساِس : وِمن المجاِز   عن األَْمِر وَعشَّى عنه إذا تَأَنَّى عنه واتَّأََد ولم يَْعَجْل. َضحَّ

 اإِلبِِل عن الِوْرِد ، انتَهى. تَْضِحيةِ  ُرَوْيداً وَعّشِ ُرَوْيداً. وأَْصلُه من َضّحِ  وفي َمثٍَل :
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__________________ 
ا واهلربزي : املاضـــي يف أمره من ضـــحائه ا أي يف غدائه ا  392 / 3واللســـان والتهذيب والصـــحاح وصـــدره يف املقايي   503( ديوانه ص 1)

 من املرع  وقت الغداء إذا ارتفض النهار.
 ( اللسان والتهذيب.2)
 .«إضحَ »( ضبطت ابلقلم يف غريب اهلروي والتهذيب 3)
 ء : رف  به.( يف اللسان : وضح  عن الشي4)
 .392/  3واللسان والصحاح واألساس واملقايي   ختر ه فيه.ا وانظر  173( شعراء إسالميون ا شعر زيد اخلير ص 5)
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 أَي اْصبِْر قَليالً. ، «ُرَوْيداً فقد بَلَْغَت الَمَدى َضّحِ  أاَل»في كتاِب علّيِ إلى ابِن عبَّاس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهم : و

 وال تَْغتَر ، وال يقاُل ذلَك إالَّ لإلْنساِن ؛ قالَهُ األْصمعي ؛ وَجعَلَه غيُرهُ للناِس واإلبِِل. َضّحِ  وفي الُمْحكم : في َمثَلٍ 

ةً. اْستَْضحىو تاِء خاصَّ  للشَّْمِس : بََرَز لها وقَعََد عْنَدها في الّشِ

ر قْولُه تعالى :الشَّْمِس : َضْوؤُ  ُضَحىو  كذا في مقّدَمِة الفَتْح.،  (1) (َوالشَّْمِس َوُضحاها) ها ؛ وبه فُّسِ

 للشَّْمِس. تَْضَحى من النَّْخِل : ما كاَن خارَج السُّوِر ، صفَةٌ غاِليَةٌ ألنَّها الضَّواِحيو

فاِت ، بكْسِرهما ، ولم يأْ  إِْضِحيانَةُ و إْضِحيانُ و َضْحيانَةٌ و َضْحيانٌ و، بالقَْصر والَمّدِ ؛ وَذَكَر المصنُِّف الَمْمدوَد ،  َضْحيا ولَْيلَةُ  ِت في الّصِ

 إْفِعالن إالَّ هذا.

 بالفَتْح. أَْضحيانُ  وفي اْرتِشاِف الضْرب ألبي حيَّان : أَنَّه يقالُ 

 قاَل شْيُخنا : وهو غريٌب.

 ٌء.؛ كلُّ ذلَك أَي ُمِضي إْضحيانٌ و َضْحيانٌ  ، َوقََمرٌ  َضْحيانٌ  ، وِسراجٌ  َضْحيانٌ و إْضحيانٌ  ويومٌ 

 : بَْطٌن. َضْحيانٍ  وبَنُو

 : ُموِضٌع. َضْحياءُ و

 اللْيلَةُ ، كَرِضَي : لم يكْن فيها َغْيٌم. َضِحيَتِ  وقد

. ضحىو  الفََرُس : ابيضَّ

 : َصلَّى النافِلَةَ في ذلَك الَوْقِت. أَْضَحىو

اِحيَةِ  وهو ِمن أَْهلِ   : أَي الباِديَِة. الضَّ

 قَُرْيش : النَّاِزلُوَن بَظواِهِر َمكَّةَ. َضواِحيو

 يَْضحى ، واألَْصُل ضاحيت. وقاَل األْصمعي : يُْستَحبُّ من الفََرِس أَنْ  َضحا البِالُد : بََرَزْت للشَّْمِس فيَبَِس نَباتُها ، فاعلت من ضاَحتِ و

.  ِعَجانُه ، أَي يظهَر ، نقلَهُ الجوهريُّ

 نه.عن األَْمِر بَعَُد ع أَْضَحىو

 عن الماِء : أَي يَْبعُد ، وهو مجاٌز. يُْضِحي والقَطا

ّلِ : أَي ال ِظلَّ لها. ضاِحيَةُ  وشجَرةٌ   الّظِ

 الظالِل. ضاِحيَةُ  وَمفاَزةٌ 

 هللاُ لنا ِظلَِّك. أَْضَحى في الدُّعاء : الو

 ْعمُش.عن َمْسُروق ، وعنه األَ  (2)ُمْسلُم بُن ُصبَْيح الَهَمداني الُكوفي  الضَُّحى وأَبو

سالَمةُ بُن أَحمَد الّشْربِينِي الفرضيُّ تَفَقَّه على المزاحي ، وعنه شيُخ مشايِخنا أَبو  لَقَُب جماَعٍة بشْربِْين ِمن أَْرِض ِمْصَر منهم : ضحىو

ر عْبُد الخاِلِق بُن عبِد الخاِلِق بنِ  1087حاِمٍد البَُدْيِري ، تُوفِي َسنَة   محمٍد ، بَاَرَك هللاُ فيه. ؛ ومنهم : صاِحبُنا الُمعَّمِ

ْحياءِ  وما أَْدِري أَيَّ   هو ، أَي أَّيِ الناِس ؛ نقلَهُ األزهريُّ في تْرِكيِب طهي. الضَّ

اِخيَةُ  ي : [ضخي] . : الضَّ  أَْهملهُ الجوهريُّ واألْزهِريُّ

اغانيُّ أَْيضاً هكذا. الدَّاِهيَةُ ؛ وقاَل ابُن ِسيَده : هي  ونقلَهُ الصَّ
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. َمْقصوٌر : ، َضدى ، بالكْسر ، َضِديَ  ي : [ضدي]  أْهملَهُ الجْوهِريُّ

 أَو اْمتأَلَ َغَضباً ، وهي لُغَةٌ في َضِدَئ َضَدأً بالَهْمِز. َغِضَب ، وقاَل غيُرهُ : أَي

 : الَكالُم القَبيُح. الضَّواِديو

 من الَكالِم. أَو ما يُتَعَلَُّل به وقاَل ابُن األعرابّيِ : الفُحُش ،

 ؛ قاَل أَُميَّة : وال يَُحقَُّق له فِْعلٌ  قاَل ابُن ِسيَده :

__________________ 
 ( سورة الشم  ا اآية األوىل.1)
 ( مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز.2)
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ِدي و  يـــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــنـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــّ  مـــــــــــــــــا د ال ُأحـــــــــــــــــَ

جــــــــــــادِ     ص يــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــن مــــــــــــن الــــــــــــنــــــــــــِّ الئــــــــــــِ  قــــــــــــَ

  

ــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــاس هنــــــــــــــــــــــــ    إّد وانــــــــــــــــــــــــه ل

واِديو     ِم الضـــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــِ  ال يـــــــــــــــعـــــــــــــــتـــــــــــــــر ابلـــــــــــــــكـــــــــــــــَ

  
 لم يَْحِك هذه الَكِلَمة إالَّ ابُن َدَرْستََوْيه ، وال أَْصَل لها في اللغِة.

ُجُل : أَْضَدىو  ، كأََضدَّهُ. َمالَء إناَءهُ فأَتَْرَعهُ  الرَّ

 ضادَّهُ. : َضاَداهُ ُمضاداةً و

 .الُمضاَداة كقَفًى ، وهو اْسٌم منوإنَّه لصاِحُب َضًدى 

كةً  َضَدوانِ و : [ضدو] . ، محرَّ  : أَْهملَهُ الجوهريُّ

 بشّقِ اليَماَمِة. َجباَلنِ  وُهما

ً و َضراَوةً و ، َمْقصور ، *َضرا به ، كَرِضَي ، َضِريَ  ي  :[ضري] به ؛ كذا في الُمْحكم ، إالَّ أَنَّه اْقتََصَر على  لَِهجَ  : أَي وَضراَءةً  َضْريا

 واْعتَاَد به فال يكاُد يَْصبُر عنه فهو َضاٍر. الَمْصدَرْين األَّولَْين ، وَزاَد َشِمٌر :

 أَي عاَدةً ولَهجاً به ال يُْصبَُر عنه. ، «َضراَوةً  إنَّ لإِلْسالمِ »في الحديِث : و

أَي عاَدةً يَْنِزُع إليها كعاَدةِ الَخْمِر مع شاِربِها ، فَمِن اْعتَاَد  ، «الخْمرِ  َضراَوةً كَضراَوةِ  لَمجاِزَر فإنَّ لهاإيَّاُكم وهذه ا»في حديِث ُعَمر : و

 اللْحَم لم يََكْد يَْصبر عنه فَدَخَل في َحّدِ الُمْسرِف في نفَقَتِه.

اهُ و َدهُ به وأَْلَهَجه وأَغْ  أَْضراهُ و تَْضِريَةً  به َضرَّ  راهُ ؛ قاَل زهيٌر :: َعوَّ

َرم و   (1)َتضحر  إذا َضر يـحُتموها فـََتضح
 قوُل الحريِري : االْضراءِ  وشاِهدُ 

َر  و  رب إذا هــــــــــــــــــــــــــو َأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ب     بـــــــــــــــــــــــــــــــك اخلـــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــوب وأَلـــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
اج : ال يَكاُد يَْنقَِطُع َدُمه ، كغَنِّيِ : َسيَّالٌ  َضِريٌّ  ِعْرقٌ  ِمن المجاِز :و  كأَنَّه ضرى بالسَّياَلِن ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ للعجَّ

 (2)مم ا َضَر  الِعرحُ  به الض ري  
حاح بالفَتْح ، ، كُسُموِّ  َضَرا يَْضُرو ُضُرّواً  قدو  بَدا منه الدَُّم. أَْيضاً : إذا ضارٍ  فهو ، وَضبََطه في الّصِ

 بالدَّم. (3)وفي التَّهذيِب : إذا اْهتَزَّ ونَعَر 

َمْخشريُّ : غيَّروا البِناَء لتَغَيّر الَمْعنى ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ لألَْخطل :  قاَل الزَّ

م  َزهلــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح بـ بــــــــــــــــاٍح ومــــــــــــــــِ وحه مِبصــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ ا أَتـ  ملــــــــــــــــ 

ارِي     ِر الضـــــــــــــــــــــ  ُؤوُر اأَلِبـــــــحَ (4)ســـــــــــــــــــــارتح إلـــيـــهـــم ســـــــــــــــــُ
 

  
ْروُ و ِرّيِ  ، َضْروةٌ  ؛ واألُْنثى اِري من أَْوالِد الِكالبِ ، بالكْسر : الضَّ  الضَّ  ، كغَنِّيِ. كالضَّ

ْروُ و يح يُْستاُك به ويُْجعَل وَرقُه في الِعْطِر وهو الَمْحلَُب ؛ قالَهُ اللَّْيث ؛ قاَل النابِغَةُ الَجعْ  َشَجرةُ الَكْمكامِ  : الّضِ  ديُّ :، وهو َشَجٌر طيُِّب الّرِ

رحوِ  َو  ابلضــــــــــــــــــــــــــــِّ َش أَوح  َتســــــــــــــــــــــــــــح راقــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  مــــــــــــــن ب

ِم     تــــــــــــُ ٍر مــــــــــــَن الــــــــــــعــــــــــــُ الَن َأو انضــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــح (5)هــــــــــــَ
 

  
ْرو قال أَبو حنيفَةَ : أَْكثَُر َمنابِتِ  ُخ ، باليََمِن ، وهو ِمن َشَجِر الِجباِل كالبَلُّوِط العَِظيم له َعناقِيُد كعَناقِيِد البُْطِم غيَر أنَّه أَْكبُر َحبّاً ويُْطبَ  الّضِ

ْدِر وَوَجعِ الحْلِق ،وَرقُه فإذا نََضَج صُ   ال َصْمغُه. فَِّي وُردَّ ماُؤهُ إلى الناِر فيعقُد يُتَداَوى به ِمن ُخشونِة الصَّ
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 ونَصُّه في الصحاحِ : صْمُغ َشَجَرةٍ تُْدعى الّكْمَكاُم تُْجلَُب من اليََمِن ، انتََهى. َغِلَط الَجْوَهريُّ و

__________________ 
 كذا وابلقاموس : ضًر .  (*)
 ( ديوانه واللسان واألساس وصدره :1)

 مىت تبعثوها تبعثوها ذميمةً 
 واللسان والصحاح ا وقبله : 71( ديوانه ص 2)

 أيت  هلا إذا ما هدرت 
 وبعده :

 حىت إذا ميث منها الريّ 
 واألصر كاللسان.« ونفر»( يف التهذيب : 3)
 كاللسان والصحاح ا واألصر كالتهذيب. .«.. ملا أتوها» برواية 118( ديوانه ص 4)
 واللسان ا وبراقش وهيالن واداين كاان لألمم السالفة. 857وكتاب النبات أليب حنيفة رقم  109( ديوانه ص 5)
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 .الّضْروِ  . وقيَل : هو علكُ الّضْروِ  التّهذيِب عن أَبي حنِيفَةَ : الَكْمكاُم قرُف َشَجرِ  وفي

 ، وقيَل : لحاؤها وهو ِمن أَْفواِه الّطيِب ، وقد تقدََّم ذلَك في الميِم. الّضْروِ  وفي المحيط البِن عبَّاد : الَكْمكاُم قرُف َشَجرةِ 

ْروُ  قال ابُن األْعرابي :و  ، وقد يُْستاُك به أَْيضاً ؛ وأَْنَشَد : الَحبَّةُ الَخْضراءُ  ْطمُ والبُ  الّضِ

ه  ٌد يــــــــنــــــــالــــــــُ هــــــــح رحِو شــــــــــــــــــــــَ وِد الضــــــــــــــــــــــ  يــــــــئــــــــًا لــــــــعــــــــُ نــــــــِ  هــــــــَ

ـــــــــــُف     ي ـــــــــــِ ن  َرف راٍت مـــــــــــاُ هـــــــــــُ ـــــــــــ  َخضـــــــــــــــــــــــــِ (1)عـــــــــــل
 

  
ْروِ  أَراَد : ُعوَد ِسواٍك من َشَجرِ  واك ِمن فيها كالشَّْهِد. الّضِ يَق الذي يبتلُّ به الّسِ  إذا اْستاَكْت به الجاِريَةُ ، كأنَّ الّرِ

ْروُ  عن اللَّْيِث ، هكذا ُوِجَد َمْضبوطاً بالَوْجَهْين في نسخِ الُمْحكم عْنَد قْوِله : تُْفتَحُ و يح ويُْستاُك به. الضَّ  َشَجٌر َطيُِّب الّرِ

ْروُ و كأَنَّ الدَّاَء َضِرَي  الضَّراَوةِ  وهو ِمن ؛ «من ُجذامَ  ِضْروٌ  أَنَّ أَبا بْكَر أََكَل مع رُجٍل به»الحديُث : ومنه ؛  للَّْطُخ منهمن الُجذاِم : ا الّضِ

 به.

 .َضْروٍ  ذاتُ إذا لم يَْنقَِطْع َسياَلنه ، أَي به قُْرَحه  يَْضُرو الُجْرحُ  َضرا قاَل ابُن األثير : ويُْرَوى بالفتْحِ أَْيضاً فيكوُن ِمن

 يُعَتَُّق فيه ويَُجوُد َطْعُمه. ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب باللَّبَِن كما هو نَصُّ الُمْحكم ؛ بالسَّْمنِ  ضارٍ  ِسقاءٌ و

ْيدِ  ضارٍ  َكْلبٌ و ٌد به. بالصَّ  : أَي ُمتَعّوِ

حاح وهو قْوُل األَْصمعي ؛  ِضراَوةً  ، ، كَرِضيَ  َضِريَ  قدو ؛ األَخيَرةُ عن أَبي  ، بالكْسر والفَتْح َضراءً و ، بالقَْصر ، َضراً و؛ كما في الّصِ

 .ضاِريَةٌ  زْيٍد ؛ وَكْلبَةٌ 

اج الذي تقدََّم ِذْكُره : سالَ  : إذا كَرَمى الِعْرُق ، َضَرىو  وَجَرى ؛ عن ابِن األْعرابي نقلَهُ األْزهريُّ ، ومنه قوُل العجَّ

 مم ا َضَر  الِعرحُ  به الض رِي  
 ؛ عن أَبي َعْمرٍو. االْستِْخفاءُ  ، كَسماٍء : الضَّراءُ و

حاح :و  الشََّجُر الُمْلتَفُّ في الواِدي. : الضَّراءُ  في الّصِ

ْيُد منِّي فييقاُل : تَوارَ  ُجِل إذا َختََل بصاِحبَه :  الضَّراءَ  ؛ وفالُن يَْمشي َضراءٍ  ى الصَّ : إذا َمَشى ُمْستَْخفياً فيَما يُواِريه من الشََّجِر ويقاُل للرَّ

َراءَ  له (2)هو يَِدبُّ   ويَْمشي له الَخْمَر ؛ قاَل بِْشٌر : الضَّ

ال 
َ
ُروِس مـــــــَن املـــــــ َف الضـــــــــــــــــــــ  طـــــــح نـــــــا هلـــــــم عـــــــَ فـــــــح طـــــــَ  عـــــــَ

هـــــــا     يــــــبــــــُ رَاَء َرقــــــِ ي الضــــــــــــــــــــ  بـــــــاَء ال مَيحشــــــــــــــــــــِ هــــــح (3)بشــــــــــــــــــــَ
 

  
 انتََهى.

َراءُ  *و باُع وبها نُبَذٌ من الشََّجرِ  : الضَّ  فإذا كانْت في َهْبطٍة فهي الغَْيَضةُ. أَْرٌض ُمْستويةٌ تأِْويها الّسِ

 .الضَّراءُ  وقاَل أَبو َعْمرٍو : وما َواَراك ِمن أَْرٍض فهو

حاحِ : على َطريِق البَْصَرةِ وهي إلى مكَّةَ أَْقَرب ؛ انتَهى. ويُضاُف إليها  بيَن البَْصَرةِ ومكَّةَ  لبَني ِكالبٍ  ة ، كغَنِيٍَّة : َضِريَّةُ و ؛ وفي الّصِ

 الِحَمى الَمْشهوُر ، هو أَْكبَر األْحماِء.

يَت َضِريَّةُ و ُل َمْن َحم بَضِريَّة ُسّمِ َدقَِة وظهر الغزاة وكان بنت ربيعَةَ بِن نزاٍر ، وأَوَّ اهُ في اإِلْسالم ُعَمُر رِضَي هللا تعالى عنه ، إِلبِِل الصَّ

 في َوَسِطها ؛ نقلَهُ شْيُخنا ؛ وقاَل نَُصْيب : َضريَّةو،  َضِريَّة ستَّة أَْميال ِمن كّلِ ناِحيَة ِمن نَواحي

ٍة  رِيــــــــــــ  ِر ضــــــــــــــــــــــــــَ ِر وَكــــــــــــح قــــــــــــاَب الــــــــــــوَكــــــــــــح  َأال اي عــــــــــــُ

واِدي مـــــ    يـــــــت الـــــغـــــَ قـــــِ ِر ســـــــــــــــــــُ نح وَكـــــح قـــــــاِب ومـــــِ (4)ن عـــــُ
 

  
 صْقٌع واِسٌع بنَْجٍد ، يُْنَسُب إليه الِحَمى ، يِليه أُمراُء المدينَِة وينزُل به حاجُّ البَّْصرةِ بيَن الجديلة وِطْخفة. َضِريَّةُ  وقاَل نَْصر :

__________________ 
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 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
ه : هو يدّب اخل كذا خبطه كاللســـان والنهاية ا والذي يف الصـــحاح : هو ميشـــي له الضـــراء ويدب له اخلمر ا قول»( هبامش املطبوعة املصـــرية : 2)

 وهو املناسب ملا يف البيت ا ويف التهذيب : وهو يدب له الضراء ا إذا كان لتله.
 ا واللسان والصحاح والتهذيب. 10لبشر بن أيب خازم ا البيت  96( من املفضلية 3)
 بد  : و.« او»ابلقاموس : كذا و   (*)
 .«سقتك الغوادي»وبرواية : « ضرية»( اللسان ومعجم البلدان 4)



19014 

 

ُجلُ  ( 1)اْضَرْوَرىو وبالطاِء ، َجِميعاً عن أَبي زْيٍد وأَبي َعْمرو وابِن األَْعرابي  بالظاءِ  : اْنتَفََخ بَْطنُه من الطَّعاِم واتََّخم. صوابُه اضريراء الرَّ

ِء ، ونبَّه عليه أَبو زكريَّا وقَْبله أَبو َسْهٍل الَهَروّي بأَْبَسط من هذا ، والمصنُِّف تَبِعَهم إالَّ أنَّه قصر في ِذْكِر الظا وَغِلَط الجوهريُّ  وغيِرِهم.

 يعاً كما َسيَأتي له.فقط ، والكِلمةُ بالظاِء والطاِء جمِ 

اها ، وقد الغََراَرةِ : فَتُْل قُْطِرها تَْضِريَةُ و  .َضرَّ

 الماُء من البُْسِر األَْحَمِر واألَْصفَِر يَُصبُّونَه على النَّْبِق فيَتَِّخذوَن منه نَبيذاً. ، كغَنِّيِ : الضَِّريُّ و

ُجُل : أَْضَرىو  َشِربَة. الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بهما. َضِريَتْ  بالَخّلِ والنَّبيِذ ، وقد ضاِريَةٌ  ةٌ جرَّ 

ْروِ  وَجْمعُ  اِري للَكْلبِ  الّضِ  كِذئٍْب وأَْذُؤٍب وِذئاٍب ؛ قاَل ابُن أَْحمر : ِضراءٌ و أَْضرٍ  : الضَّ

ه  حـــــــــَ ـــــــــ  ب رحُن الشـــــــــــــــــــــــمـــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ  حـــــــــىت إذا َذر  قـ

َزاب    َش والـــــــــعـــــــــَ ر اَن ابَت الـــــــــوحـــــــــح ـــــــــُ رِي ابـــــــــِن قـ  َأضـــــــــــــــــــــــح

  
 َت وْحشاً وَعزباً.أَراَد : با

اِري والِعْرقُ   : السَّائُِل أَو الُمْعتاد بالقَْصد ، فإذا حاَن ِحينُه وفُِصَد كاَن أَْسَرَع لُخروجِ َدِمه. الضَّ

اِري واإلناءُ   الشُّْرَب ؛ هذا تَْفِسيُر ابِن األْعرابي. (2): السَّائُِل ، وقد نهى عن الشُّرِب فيه في حِديِث علّيِ ، ألنَّه ينغص  الضَّ

َي بالَخْمِر ، فإذا ُجِعَل فيه النَّبيذُ صاَر ُمْسِكراً.  وقاَل غيُرهُ : هو الدَّنُّ الذي ُضّرِ

 : اْشتَدَّ. يَْضرى النَّبيذُ  (3)وَضرا 

ْيد : إذا تََطعَّم بلَْحِمه. ضارٍ  وكْلبٌ   بالصَّ

ر قْوُل ُحَمْيد : الضاِريوتِياده حتى يَْبقى فيه ِريُحه. باللَّْحِم : َكثُر اعْ  ضارٍ  وبيتٌ   : الَمْجروُح ؛ وبه فُّسِ

ـــــــــــهـــــــــــا  ب ـــــــــــح ي رِي ِبـــــــــــَ ـــــــــــِ ب ـــــــــــعـــــــــــَ َر  َردحَع ال ـــــــــــَ ـــــــــــٌف تـ زِي ـــــــــــَ  ن

ا    مـــــــَ لــــــ  كــــــَ ُ
زِيــــــف املــــــ ارِي الــــــنــــــ  ر َج الضـــــــــــــــــــــ   كــــــمـــــــا ضــــــــــــــــــــَ

  
ْيِد. أَْضَرىو َده بالصَّ  َكْلبَه : َعوَّ

ْيِد : إذا َختَْلتَه من حيُث ال يَْعلَم. اْستَْضَرْيتُ و  للصَّ

ً »الحديُث : ومنه ، كِكساٍء : الشُّْجعاُن ؛  الضَّراءُ و  .«هللاِ  ِضراءُ  إنَّ قَْيسا

 : األُُسود. الضَّواِريو

 : الُمْعتاَدةُ لَرْعي ُزروعِ الناِس ؛ كذا في النِّهايَِة. الضاِريَةُ  والَمواِشي

 : اْستَْخفَى ؛ عن ابن القطَّاع. ُضُرّواً  الَّرُجلُ  َضراو

 : قَْريةٌ ِمن ِمْخالِف سنحان. ضروةُ و

 ، كُربَّى : بِئٌْر قُْرَب َضِريَّة. ُضّرىو

. َضعاو : [ضعو]  : أَْهَملهُ الجوهريُّ

حاحِ.  هكذا هو في النُّسخِ باألْحمِر ، وهو َمْوجوٌد في نسخِ الّصِ

 اْختَبَأَ واْستَتََر. وقاَل ابُن ِسيَده : أَي
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عَةُ و قاَل : كةً ، َضعَواتٌ  بالباِديَِة أَو كالثُّماِم ، أَو نَْبٌت آَخُر ، وال تُْكَسر الضاُد ، والجْمعُ  َشَجرٌ  ، بالفتْح : الضَّ ،  َضعَِويٌّ  إليه والنِّْسبَةُ  ، محرَّ

 بالتَّْحريِك.

ا التي بَكْسر الضاِد فهي في الَحَسِب ، وليَس مِ  فَِل. األْضعاءُ  ن هذا الباِب ، وقد قيَل فيه بالفَتْح أَْيضاً ، وقد تقدََّم في وضع ، ومنهوأَمَّ  للّسِ

 ؛ قاَل جريٌر : َضعَواتٍ  ، والهاُء ِعَوٌض ألنَّه يُْجَمُع على َضعٍَة َضعَوٌ  وقاَل الجوهريُّ : أَْصلُ 

 (4)ُمت ِخذاً يف َضعواٍت تـَوحجَلَا 
__________________ 

 ( يف القاموس : وا حَروحَر .1)
 واألصر كاللسان.« ينقص»( يف التهذيب : 2)
 كالتهذيب.« وَضرِيَ »( يف اللسان : 3)
 ( من رجز هجا البعيث وقبله :4)

 كبنه ذيٌخ إذا تنفجا
 قا  ابن بري :  ب أن يكون متخٌذ ابلرفض ألنه من صفة الذيخ. .362/  3  واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي 92ديوانه ص 
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 .َضعَِويٌّ  والنِّْسبَةُ إليها

له وقد َذَكْرناه في باِب َوَضَع.  وقاَل بعُضهم : الهاُء ِعَوٌض من الواِو الذَّاِهبَة من أَوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالضّمِ والقْصر : واٍد في بالِد عْذَرةَ عن ياقوت. أُضاَعى

اغاني. اْستَْخَذى : َضغا يَْضغُو َضْغواً و : [ضغو]  ؛ نقلَهُ الصَّ

 ولم يَْعِدْل. خانَ  : َضْغواً  الُمقاِمرُ  َضغاو

اِد.  وقاَل األْزهريُّ : أظنُّه بالصَّ

نَّْوُر ونحُوه َضغاو ئِْب والَكلْ  الّسِ ثم َكثُر حتى قيَل لإلْنساِن إذا ُضِرَب  صاحَ  ، كغُراٍب : ُضغاءً و ، بالفَتْح ، َضْغواً  ِب والحيَّةِ كالثَّْعلِب والذِّ

 .ضغا فاْستَغاثَ 

حاحِ : وَكذِلَك َصْوُت كّل َذِليٍل َمْقهوٍر.  وفي الّصِ

ة لُوٍط ، و  .«ِكالبِِهم ُضغاءَ  حتى َسِمَع أَْهُل السَّماءِ »:  السالمعليهفي حديِث قصَّ

 .الضُّغاءِ  : َحَملَهُ على أَْضغاهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

واِغي. الضاِغيَةُ  ائَِحةُ ، والَجْمُع الضَّ  : الصَّ

 من الدََّسِم. (2): أَي تراجع  تَضاغى وجاَءنا بثَِريَدةٍ  .(1): أَي يَتَصايَُحون  يَتَضاَغْونَ  وهم

 .الضغاءِ  : َحَملَهُ على َضغَّاهُ تَْضِغيةً و

ْفوُ و : [ضفو]  .يَْضفُو ءُ الشي َضفا يقاُل : : السُّبوُغ. الضَّ

 ، وَكذلَك الَشعَُر والصُّوُف ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيب : يَْضفُو المالُ  َضفا يقاُل : الَكثَْرةُ. أَْيضاً :و

ه  و َب رأحســـــــــــــــــــــــــــَ زاُ  صـــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــح َدُف املـــــــــــــِ  إذا اهلـــــــــــــَ

ِر و     طــــــــح ِة اخلــــــــُ لــــــــ  ٌو مــــــــن الــــــــثـــــــــ  فــــــــح ه ضــــــــــــــــــــــَ بــــــــَ جــــــــَ (3)َأعــــــــح
 

  
حاح. ضافِي ومنه رُجلٌ   الرأِْس : أَي كثيٌر َشعَره ؛ كذا في الّصِ

 الَحْوُض إذا فاَض ِمن اْمتِالئِه ، قال الراجُز : َضفا يقاُل : فَيَضاُن الَحْوِض. أَْيضاً :و

رِه و  َبُده مـــــــــــــــــــــــن حبـــــــــــــــــــــــَح ٍد متـــــــــــــــــــــــَح  مـــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــــِ

رِه     عـــــــــــح ـــــــــــَ دي لرًة عـــــــــــن قـ بـــــــــــح ـــــــــــُ و ويـ فـــــــــــُ (4)َيضـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 إِلبُِل ماَءهُ حتى يَْظَهَر قَْعُره.يقوُل : يَْمتِلُئ فتَْشرُب ا

 : سابٌغ ؛ قاَل بِْشٌر ، أَو األَْخطل : ضافٍ  ثَْوبٌ و

اين  نح هنـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــاِدَ ال أُطـــــــــــــــــــاوُع مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  ل

يَب  اإلزاُر و     عـــــــــــــــح و حتـــــــــــــــَت كـــــــــــــــَ فـــــــــــــــُ (5)َيضـــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
بِيِب : سابِغُه. ضافِي وفََرسٌ   السَّ

فاو  ، بالتَّْحريِك ، أَي جاِنبَاهُ. َضفَواهُ  : الجانُِب ، وُهما الضَّ

 أَي َسعَتُه. العَْيِش : بُلَْهنِيَتُه َضْفَوةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 : تُْخِصُب منها األَْرُض. ضافِيَةٌ  ِديمةٌ 

ْفوُ و  : الَخْيُر والسَّعَةُ. الضَّ

 الفَْضِل على الَمثَِل. ضافِي وهو

فُوُّ و  ، كعُلُّوِ : الَكثَْرةُ. الضُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * : وممَّ

اغاني عن ابِن األْعرابي. َضقَى [ضقي]  الرُجُل ، كَرَمى : اْفتَقََر ؛ نقلَهُ األَْزهريُّ في ضيق ؛ والصَّ

__________________ 
 ن.( يف اللسان والتهذيب والتكملة : يتباكون ا قا  الصاغاين : وال يقا  إال يف الصبيا1)
 ( يف اللسان : ترتاجض.2)
 واللســـان ا ونســـبه يف الصـــحاح لألخطر ا وتبعه الصـــاغاين يف التكملة مث قا  :« املعزا »بد  « املعزاب»برواية :  43/  1( ديوان اهلذليا 3)

 ة يف التهذيب.لألخطر ا وبدون نسب 366/  3ونسبه يف املقايي  « املعزاب»ولي  البيت لألخطر وإلا هو أليب ذ يب والرواية 
 ( اللسان ا والثاين يف التكملة والتهذيب.4)
 واملثبت كرواية الصحاح واللسان ا منسوابً فيهما لبشر. .«.. ويضفو فو  كعيب» برواية 20لبشر بن أيب خازم البيت  98( من املفضلية 5)
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. َضالو : [ضلو]  : أَْهَملَهُ الجوهريُّ

 َهلََك. وقاَل ابُن األعرابّيِ :

جُل : تََضلَّىو َل واْختاَرُهم الرَّ َمْين أَِلفاً ، فهو مثُْل تََظنَّى وتَقَضَّى الباِزيُّ ؛ َذَكَره ابُن األعرابّي. لَِزَم الضُّالَّ  ؛ أَْصلُه تَضلََّل قُِلبَت إْحَدى الالَّ

جُل ، َضِميَ  ي  :[ضمي] . : ( 1)كَرِضيَ  الرَّ  أَْهَملهُ الجوهريُّ

 ، كأَنَّه َمْقلوُب ضاَم. َظلَمَ  ألْعرابّيِ : أَيوقاَل ابُن ا

ُ  َضنَتِ  ي : [ضني]  َكثَُر ولَُدها. بالمّدِ ، َضناءً و ، َمْقصور ، َضنًى المْرأَة

 كَرِضَي. كَضنِيَتْ  قاَل الجوهريُّ : يُْهَمُز وال يُْهَمُز ، واْقتََصَر على الَمْصدِر األَخيِر ؛

. نَِصيبُه : تََريََّع وزادَ  َضناو اغانيُّ  ؛ نقلَهُ الصَّ

ْنوُ و : [ضنو] حاحِ. الَولَدُ  بال َهْمز : ، ويُْكَسرُ  الضَّ  ؛ كما في الّصِ

 وَمرَّ في باِب الَهْمَزةِ أنَّه يقاُل بالَهْمزةِ أَْيضاً.

، كعٍَم  َضنٍ و َمْقصور كالَمْصدِر ؛ َضنىً  ، أَي كغَنِّيٍ ؛ كما هو في النسخِ والصَّوابُ  َضِنيٌّ  فهو ، َمْقصوٌر ، يَْضنَى َضنًى ، كَرِضيَ  َضنِيَ و

 كلَّما ُظنَّ بُْرُؤه نُِكَس. َشِديداً  َمِرَض َمَرضاً ُمخاِمراً  : أَي وَحرٍ  ، (2)، َصوابُه كَحرًى  كَحِرّيٍ  َمْنقوٌص ،

حاحِ : يقاُل : تََرْكته ً و َضنىً  في الّصِ اْستََوى فيه الُمذكَُّر والُمَؤنَّث والَجْمُع ألنَّه َمْصَدٌر في األْصِل ، وإذا َكَسْرَت  َضنىً  ذا قْلتَ ، فإ َضنِيا

 النوَن ثَنَّْيَت وَجَمْعَت كما قُْلناه في َحٍر.

نَى وفي الُمْحكم : ْذَهُب به َمْذَهَب الَمْصدِر ، وبعُضهم يُثَنِّيه السَِّقيُم الذي طاَل َمَرُضه وثَبََت فيه ، بعُضهم ال يُثَنِّيه وال يَْجَمعُه ، يَ  الضَّ

 : (3)ويَْجَمعُه ؛ قاَل عوُف بُن األَْحوص الَجْعفري 

ُم  هــــــــــــُ ــــــــــــح نـ ــــــــــــي مــــــــــــِ ل ــــــــــــَرحــــــــــــح ــــــــــــمــــــــــــا ب يِن  ف ــــــــــــَ  َأوحَد  ب

ـــــــــــــــانِ     ي ـــــــــــــــَ ن ٍة ضـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــئ ي ـــــــــــــــِ المـــــــــــــــًا ب  إال  غـــــــــــــــُ

  
 كذا أَْنَشَده أَبو علّيٍ الفاِرِسي بفَتْح النوِن.

اء : العََرُب تقوُل رُجلٌ وفي التَّهذيِب : قاَل   ودنٌَف ألنَّه َمْصدٌر ، كقْوِلهم : قَْوٌم َزْوٌر وَعْدٌل وَصْوٌم. َضنىً  وَدنٌَف وقْومٌ  َضنىً  الفرَّ

 .َضنىً  وقْومٌ  َضنىً  واْمرأَةٌ  َضنىً  وقاَل ابُن األْعرابي : رُجلٌ 

 .ُمْضنىً  : أَثْقَلَهُ فهو الَمَرضُ  أَْضناهُ و

. نَاةُ : الُمعا الُمضانَاةُ و  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

ِ  أَبوو ِ  : سعيُد بنُ  ُضنَّي ثٌ  ، في االْسِم والُكْنيِة ، ، كُسَمّيٍ  ُضنَّي  َسْكَسكيُّ حدََّث عنه َصْفواُن بُن َعْمٍرو. ُمحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل : إذا تَماَرَض. تََضنَّى  الرَّ

 ٌ  .اءٌ أَْضن ، كفَِرَحٍة ، وقْومٌ  َضنِيَةٌ  واْمرأَة

نَى وقاَل ابُن األعرابّيِ :  ، بالضّمِ : األْوالُد ، وبالكْسِر : األْوجاُع الُمِخيفَةُ. الضُّ

نَى : إذا لَِزَم الِفَراَش من أَْضنَىو  .الضَّ

نىو . الّضِ اِد الُمْهملِة وقد َمرَّ ماُد ؛ نقلَهُ شْيُخنا ؛ وهو بالصَّ  ، بالكْسر : الرَّ
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نَى : بَخَل اْفتَعَل من اْضَطنَىو  .الضَّ

 ؛ قال الشاعُر : َضوىً  ، ، كَرِضيَ  َضِويَ  ؛ وقد : ِدقَّةُ العَْظِم وقِلَّةُ الِجْسِم ِخْلقَةً ، أَو الُهزالُ  الضََّوى ي : [ضوي]

ريُهــــــــــا  َو  ال َيضــــــــــــــــــــــــِ وهــــــــــا والضــــــــــــــــــــــــ  وهــــــــــا أَبــــــــــُ  َأخــــــــــُ

رَا و     قــــــــح َرتح عــــــــَ قــــــــِ هــــــــا عــــــــُ يــــــــهــــــــا أُمــــــــّ (4)ســــــــــــــــــــــاُ  أَبــــــــِ
 

  
 يِصُف َزْنداً وزْنَدةً ألنَّهما من َشَجَرةٍ واِحَدةٍ.

__________________ 
ضــمته ا ابلضــم : لغة يف ضــمته ابلكســر ا أي  لمته ا وهذا يد  عل   ( كبنه مقلوب ضــامه حقه : إذا نقصــه. والذي يف امكم والتهذيب :1)

 (.هامش القاموس)الضوم والضيم ا ال ضم . فتبمر ا ه 
 والصحاح. (هامش القاموس)( وهي عبارة إحد  نسخ القاموس 2)
 واللسان وكتب مصححه هبامشه : هكذا يف األصر ا ويف امكم : ابن األخوص اجلعدي.( األصر 3)
 والتهذيب وفيه : 376/  3ا والبيت يف اللسان والصحاح واملقايي   175( البيت لذي الرمة ا ديوانه ص 4)

 سا  أبيها أمها اعتصرت عصراو 
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 وقاَل آَخُر :

ٌة  رِيــــــــــــبــــــــــــَ مِّ قــــــــــــَ ُت عــــــــــــَ نــــــــــــح ُه بــــــــــــِ دح لــــــــــــِ ىًت ملَح تــــــــــــَ  فــــــــــــَ

ِب     رَائـــــــِ َو  َرِديـــــــُد الـــــغـــــَ َو  كـــــمـــــــا َيضـــــــــــــــــــح َيضـــــــــــــــــــح ـــــَ (1)فـ
 

  
 ، وْزنُه فَاُعوٌل ، أَي نَحيُف الِجْسِم قَِليلُه ِخْلقَةً ؛ وكذا َغْير اإِلْنساِن ِمن أَْنواعِ الَحيَواِن. ، بالتّْشديدِ  َضاِويٌّ و ضاوٍ  فهو ُغالمٌ 

اِوي  :وفي التَّهذيبِ   هو الذي يُولَُد بيَن األخِ واألُْخِت وبيَن َذِوي َمْحَرٍم. الضَّ

اِوي وُسئِل َشِمٌر عن  فقاَل : جاَء ُمَشدَّداً ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ : الضَّ

 (2)َفَحَمَلتح فـََوَلَدتح ضاواي  
 هي بهاٍء.و

جُل : أَْضَوىو  ِجْسُمه. َدقَّ  الرَّ

 أَْضعََف. : ِمثْلُ  أَْضَوىو

ً  المْرأَةُ : َولََدتْ  أَْضَوتِ و ً  ُغالما ُجُل. أَْضَوى ؛ وَكذلكَ  ضاِويّا  الرَّ

ُجِل من  ، «تُْضُووا اْغتَِربُوا ال»في الحديِث : و ُجوا في العُُموَمِة ، وذلَك أنَّ العرَب تزُعم أَنَّ ولَد الرَّ جوا في األَْجنَبيّات وال تَتََزوَّ أَي تََزوَّ

ً  ءُ قَرابَتِه يَِجي .نَِحيفاً َغْير أنَّه يَِجي ضاِويّا  ُء َكِريماً على َطْبعِ قْوِمه ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 ، هكذا في النسخِ واألَْولى َحْذُف إيَّاه األُْولى. إيَّاهُ  َحقَّهُ إيَّاهُ : نَقََصهُ  أَْضَوىو

 َحقَّه : نَقََصهُ إيَّاهُ. أَْضواهُ وونَصُّ الُمْحكم : 

. لم يُْحِكْمهُ و: إذا أَْضعَفَه  األَْمرَ  أَْضَوى ِمن المجاِز :و َمْخشريُّ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ والزَّ

ً  ، كَرَمى يَْضِوي إليه َضَوىو ً و تْحِ ،، بالف َضيّا  اْنَضمَّ ولَجأَ. ، كعُتِّيِ : ُضِويّا

 إلينا الباِرَحةَ رُجٌل فأَْعلَمنا كذا وكذا ، أَي أََوى. َضَوى وفي التَّْهذيِب : وَسِمْعُت بعَضهم يقوُل :

 ؛ كذا في الُمْحَكم. أَتَى لَْيالً  إلَينا َخبَُره : َضَوىو

 ، هكذا في النسخِ ، والصَّواُب إليَّ َخْيُره : ساَل. ( 3)إلَى َخبَرِه : سالَ  َضَوىو

ً  إليَّ منه َخْيرٌ  َضَوى ففي الُمْحكم : ً و َضيّا  ساَل. : ُضِويّا

اِويو  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. : الطَّاِرقُ  الضَّ

اِويو ديِد الياِء كما كاَن لغَنِّيِ ، وظاِهُر ِسياِق المصنِِّف يَْقتِضي أنَّه بتَْخِفيِف الياِء كالذي َمرَّ بمْعنَى الطاِرِق ، والصَّواُب أنَّه بتشْ  فََرسٌ  : الضَّ

 في التْهِذيِب ؛ وأَنشَد :

ي  َوجـــــــــــِ رحٍف أعـــــــــــح ـــــــــــطـــــــــــِ ـــــــــــا ب ن حـــــــــــح ـــــــــــّ داَة صـــــــــــــــــــــــــب  غـــــــــــَ

يِن     ِب ضـــــــــــــــــــــــــــــــاِويِّ غـــــــــــــــــَ نح َنســـــــــــــــــــــــــــــــَ (4)مـــــــــــــــــِ
 

  
واةُ و  ؛ كذا في الُمْحكم. ةٌ تَْحَت َشْحمِة األُذُِن فَْوَق النََّكفَةِ : ُعدَّ  الضَّ

 وقاَل األَْزهريُّ : تُْشبِهُ الغُدَّةَ.

 َهنَةٌ تَْخُرُج من َحياِء النَّاقِة قبل ُخروجِ الَولَِد. أَْيضاً :و

 البَْوِل. (5)وفي التَّْهذيِب : قَْبَل أَن يُزايِلَها ولُدها كأَنَّها َمثَان 

 ا يُْستدرُك عليه :* وممَّ 
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 ، بالتَّْخفيِف لُغَةٌ في التَّْشديِد. الضاِوي

اِويَّةُ و . الضوى ، بالتَّْشديِد : الضَّ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 ، ُمشدَّداً : الحاِرُض والضَّعيُف الفاِسُد. الضاِويُّ و

 اللّْيُل إليه : أَْلجأَهُ. أَْضواهُ و

 : وَرٌم يُِصيُب البَعيَر في رأِْسه يَْغِلُب على الضََّوىو

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب واألساس برواية :1)

 فيضو  وقد يضو  رديد القرائب
 ( اللسان والصحاح وقبله :2)

ا   ذا  عـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــّ

ا    ـــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــحـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــه أل ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــي  اي ل

  

ُه :3)  ساَ . ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وإّد َخريح
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.4)
 ( يف التهذيب واللسان : مثانة.5)
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ُعُب لذلَك َخطحُمه ا وقد نَـيحه وَيصح َ  ؛ قاَلُه الل يحُث. َمضحِوييف  فهو َضو  َعيـح دح ا يـَعحرِتي الشِّ  ا وُرمب 
واةُ و د : الّضِ ْلعةُ في البََدِن في أَي َمكاٍن كانْت ؛ قاَل ُمَزّرِ  : الّسِ

طــــــــــاٍن َرجــــــــــيــــــــــٍم َرمــــــــــَ  هبــــــــــا  يــــــــــح ِذيــــــــــفــــــــــُة شــــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــَ

رحزِِم     ازِم ضـــــــــــــــــــــــــِ واًة يف هلـــــــــــَ (1)فصـــــــــــــــــــــــــاَرتح ضـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ةُ و : [ضوو] وَّ ْوُت  الضَّ ةَ  يقاُل : َسِمْعت الَجلَبَةُ.و: الصَّ  القْوِم ؛ نقلَهُ الجوهريُّ عن األَْصمعي وأَبي َزْيٍد. َضوَّ

 أَْبَدلُوا ِمن الواِو ياًء. َضْوَضْيتُ و، بِال َهْمٍز ،  َضْوَضْوا ؛ نقلَهُ الجوهريُّ أَْيضاً. يقاُل : كالضَّْوضاةِ 

ْخمُ  الضُّواِضيو ّمِ : الّضِ  العَِظيُم. ، بالضَّ

َوْيِضيَةُ و  ، بالضّمِ أَْيضاً. كالضُّواِضيَةِ  لعَظِمها ؛ اِهيَةُ الدَّ  ، بالتَّْصغيِر : الضُّ

َوْيِضيَةُ و اغاني. الفَْحُل الهائِجُ  : الضُّ  ؛ نقلَهُ الصَّ

ْهَوةُ و : [ضهو] . الضَّ  : أَْهملهُ الجوهريُّ

 .، وكأَنَّه َمْقلوُب الَوْهَضة لَما اْطَمأَنَّ ِمن األْرِض  أَْضهاءُ  بِْركةُ الماِء ، ج وفي الُمْحكم : هي

ْهواءُ  قاَل اللَّْيث :و  ، أَي لم يتبرْز ثَْدياها ؛ ُضبَِط في نسَختِنا بكْسِر الهاِء ِمن تُْنهِد وفي نسخِ العَْيِن بفَتِْحها ، والَمْعنى واِحٌد. التي لم تُْنِهدْ  الضَّ

ْهياءُ  ي : [ضهي] َ  المرأَةُ التي ال تَحيُض وال تَْحِملُ  : هي وتُْقَصرُ  ، بالمدِّ  الضَّ نَّها رجٌل َشبَهاً ، وهي فَْعالُء ، الَهْمَزةُ زائَِدةٌ كِزياَدتِها في فكأ

ٍل إالَّ في هذه األَْسماِء ؛ ويجوُز َكْونَشْعأٍَل وِغْرقِى ْهيَعِ فَْعياَلً ، وإن كانْت ال  ( 2)الِضهيا ء البَْيِض ، وال نَْعلَُمها ِزْيَدت َغْير أَوَّ بوْزِن الضَّ

اُج.  نَِظيَر لها ، فقد قالوا كنَْهبَل وال نَِظيَر له ؛ قالَهُ الزجَّ

 ٌ حاح : وَحَكى أَبو َعْمرٍو : امرأَة  وهذا يَْقتِضي أَْن يكونَ  ، بالتاِء والهاِء ، قاَل : وهي التي ال تَْطِمث ، قاَل : َضْهياةٌ و َضْهياتٌ  وفي الّصِ

ْهيا الً لقْوِلهم بمْعناه َضْهيا َمْقصوراً. وقاَل شْيُخنا : الضَّ ُن َهْمزتُه زائَِدةٌ عْنَد ِسْيبََوْيه وإْن لم تكْن أَوَّ َمْمدوداً َمْمنوع  َضْهياء الَمْقصوُر الُمنوَّ

 الصَّْرف فأُُصولُهما واِحَدةٌ ال ْمتِناعِ ِزياَدةِ الياِء.

 دوِد الَمْمنوع الصَّْرف.وأَصالَةُ الَهْمزةِ في الَممْ 

اج في ابنِها وهو َمْحبوٌس : إنِّي أَنا تَحيُض وال تَْحِملُ  التي أَو ْهياءُ  ، أَو التي ال تَِلُد وإن حاَضْت ؛ ومنه قْوُل امرأَةٍ للحجَّ الذَّنَّاُء ، والذَّنَّاُء  الضَّ

 الُمْستحاَضةُ.

 ال تَحيُض ، وقيَل بالمّدِ التي ال تَحيُض وهي ُحْبلَى.فإذا كانْت كذا فهي  ال يَْنبُُت ثَْدياها التي أَو

اُج في همْزةِ َضْهيَأَة َكْونها أَْصالً ، وتكوُن الياُء هي  َضْهياءُ  قاَل ابُن جنِّي : امرأَةٌ َضْهيَأَةٌ ، َوْزنُها فَْعألَةٌ لقْوِلهم في َمْعناها ، وأَجاَز الزجَّ

َزْيداً وضاَهأْتُه بياٍء  ضاَهْيتُ  ٌء اْعتََرضه ، ألنَّه قاَل :، وَذَهَب فيه َمْذهباً َحَسناً في االْشتِقاِق لو ال َشي (3)الزائَِدةُ ، فعَلَى هذا تكوُن فيعلة 

جاَل فيهموَهْمزةٍ ، قاَل : وال ْهيَأَةُ التي ال تَحيُض ، وقيَل : التي ال ثَْدي لها ، قاَل : وفي هذين َمْعنى الُمضاهأَة ألنَّها قد َضاَهأَت الّرِ ا بأَن ضَّ

 ال تَحيَض وال ثَْدي لها ، قاَل : فتكوُن فَْعيَلَةُ من َضاَهأَت بَهْمز.

ٌل بالفتْحِ إنَّما هو بكْسِرها كِحْذيٍَم وِطْريَم وِغْريٍَن ولم يأِْت الفَتْح في هذا الفَّنِ ثَْبتاً ، إنَّما َحَكاهُ قْوٌم قاَل ابُن جنِّي : إالَّ أَنَّه ليَس في الَكالِم فَْعيَ 

 شاذّاً.

 * قُْلُت : وقد جاَء على فَْعيَل َضْهيَد ، اْسُم َمْوِضع ، وَعتْيَد ، وَحَمَل عليه بعٌض َمْريَم إْن كاَن عربيّاً.

 ، َمْقصوٌر. * [َضًهى]، كَرِضَي ،  تْ َضِهيَ  قدو

ْهياو  شيئاً. ال تُْنبِتُ  التي األرضُ  ، َمْقصوٌر : الضَّ

 له بََرَمةٌ وُعلَّفَةٌ ، وهو كثيُر الشَّْوِك. َشَجٌر ِعضاِهيٌّ  قيَل : هوو
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ُجُل : أَْضَهىو  َرَعى إبِلَه فيها. الرَّ

جَ  وأَْيضاً :  ؛ نقَلَُهما أبو َعْمرٍو. بَضْهياءَ  تََزوَّ

__________________ 
 .376/  3( اللسان وعجزه يف املقايي  1)
َيبُ.2) هح  ( يف التهذيب واللسان : الضِّ
 ( يف اللسان : فـَعحَيلة.3)
 كذا ابلقاموس ا واألصر : ضهاً.  (*)
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 ، يُْهَمُز وال يُْهَمُز. شاَكلَهُ  : َضاهاهُ ُمضاهاةً و

ى. (1) ( قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُرواُيضاِهُؤنَ )وقُِرَئ :  ت والعُزَّ اُء ، أَي يُضاِرُعون لقْوِلِهم الالَّ  ، أَي يُشاِكلُوَن. وقاَل الفرَّ

 َشبِيُهَك. ، على فَِعيٍل : أَي َضِهيُّكَ  هوو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 للَمْرأَةِ ؛ نقلَهُ الّراغُب. لَضْهياءٍ  ، بالضّمِ : َجْمعٌ  الضَُّهى

ُجَل وغيَرهُ : َرفََق به. َضاَهىو  الرَّ

 : الُمعاَرَضةُ. الُمضاَهاةُ و

 فالناً ، أَي يُتابِعُه. يُضاِهي وقاَل خاِلُد بُن َجنَبة : فالنٌ 

 ، كغُراٍب : َمْوِضٌع ؛ َذَكَره ابُن ِسيَده هنا ، وقد تقدَّم في الَهْمزةِ. ُضهاءُ و

 مع الواو والياء فصل الطاء
 هكذا قَرأتُه على أَبي سعيٍد في المصنَِّف. قاَل الجوهريُّ : ، كَطعاةِ : الَحْمأَةُ. الطَّآةُ و : [طأو]

 * قْلُت : وَحَكاهُ كراٌع أَْيضاً هكذا ، وكأنَّه َمْقلوُب الّطاَءةِ كالطَّاَعِة.

حاح. وُوِجَد في بعِض النسخِ كُطْعوّيٍ وِمثْلُه في التَّْهذيِب ؛ وَجَمَع بَْينهما ابُن  ُطوئِيٌّ ، َكُطوِعّيِ  ، أَي بالدَّاِر ، ما بها يقاُل :و ؛ هكذا في الّصِ

يت ؛ ّكِ كةً ، كذا في النسخِ ولعلَّ الصَّوابَ  وَطَوِوّيِ  الّسِ يت واألْزهرّي ؛ ُطْؤِويٌّ  ، محرَّ ّكِ  بِال َهْمٍز ، َطاِويٌّ و كُطْعوّيٍ الذي َذَكَره ابُن الّسِ

اُج : أََحدٌ  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده ؛ أَي ، كُجَهنِّيٍ  ُطَؤِويٌّ و  ؛ قاَل العجَّ

 (2)بـَلحدٍة ليَ  هبا طُوِئييف و 
ةً ، ففي كالِم ابِن  َطاِويٌّ و ُطوِويٌّ  قاَل شْيُخنا : يَْنبَغي أَْن يُْعلم أَنَّ مادَّةَ هذه الَكلَمِة طاٌء وأَِلٌف وواٌو في بعِض لغاتِها. وهو ، بِال َهْمٍز ، خاصَّ

من  ُطْؤيو َطاِويٌّ ومن طاَء كَطاَح إذا َذَهَب في األْرِض ، َغْير أنَّه َمْقلوٌب وقِياُسه ُطوئِيٌّ كُطوِعّيٍ ؛ قيَل : وعليه فُطوِويٌّ  ُطْؤِويًّا السيِّد أنَّ 

ولعلَّ إيراَدهُ  ؟َزَعَم المصنُِّف كالجوهرّيِ ، كيَف يورُد منها ُطوئِّي بتَأْخيِر الَهْمزةِ مادَّةِ طاء وواو وهمزة ، ولو كانِت الالُم ُمْعتلةً ، كما 

مثِْل هذا ؛ وبََسَط ذلك عْبُد ُطوئِيّاً هنا لتَْكِميِل اللّغاِت ، فقد قاَل في باِب الَهْمزةِ : وما بها ُطوئِيٌّ ، أَي أََحٌد ، وقد اْعتََرَض عليه جماَعةٌ ب

 لبَْغدادّي في َشْرحِ َشواِهِد الرضي ، ا ه.القاِدِر ا

ً  عنه َطبَْيتُهُ  ي : [طبي] حاح. َصَرْفتُه : أْطبِيه َطْبيا  عنه ؛ كذا في الّصِ

 عنه. َطبَاهُ  ٍء فقد. وكلّما َصَرَف شيئاً عن شيأْطبِيه عن رأْيِه وأَْمره َطبَْيتُهُ  وقاَل اللَّْيث :

ْذُكر اآلتي يدلُّ غاِلباً أنَّه من َحّدِ فَعَل يَْفعُل ، بضّمِ العيِن في المضارعِ ، وهنا ليَس كذلَك ألنَّه من َحّدِ َرَمى ثم إنَّ اْصِطالَح المصنِِّف إذا لم يَ 

 فَتَنَبَّه لذلَك.

ة : إليه : َدَعْوتُه َطبَْيتُهُ و مَّ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ ؛ ومنه قوُل ذي الرُّ

ه  عــــــــــُ بـــــــــــَ يــــــــــين فــــــــــبَتـــــــــــح بــــــــــِ طــــــــــح ُو يــــــــــَ يــــــــــاَد الــــــــــلــــــــــهــــــــــح  لــــــــــَ

ٌب     عـــــــــــِ رٍة لـــــــــــَ مـــــــــــح ين ضـــــــــــــــــــــــــارٌب يف غـــــــــــَ (3)كـــــــــــبنـــــــــــ 
 

  
 يقوُل : يَْدُعوني اللْهُو فأَتْبَعه.

 ، نقلَهُ ابُن ِسيَده وَضبََطه بتَْشديِد الطاِء وَسيَأْتي. ( 4)كأَْطبَْيتُهُ 

ة السابَِق ، وقال : أَي يَقُوُدني. قُْدتُه أَْيضاً : َطبَْيتُهُ و مَّ  ؛ عن اللَّْحياني ، وبه فسَّر قوَل ذي الرُّ

ّمِ : َحلَماتٌ  الطُّْبيُ و ْرعِ التي ؛ كذا في النُّسخِ ، وفي الُمْحكم : َحلََمتا ؛ ، بالكْسِر والضَّ  من ُخّفٍ وِظْلٍف وحاِفٍر وَسبُعٍ. فيها اللَّبَن الضَّ
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__________________ 
 .20( سورة التوبة ا اآية 1)
 ( التهذيب واللسان ا وبعده :2)

 ال خال اجلّن هبا إنسيّ و 
 .«يطبوين»ويرو  : « لياد الدهر»( اللسان والصحاح ا ويرو  : 3)
ُته»( يف القاموس : 4)  واملثبت كاللسان.« كاط بَـيـح
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حاح : باعِ  الطُّْبيُ  وفي الّصِ ْرعِ لغيِرها ، وقد يكوُن أَْيضاً لذواِت الُخّفِ ،  للحافِِر وللّسِ  بالكْسِر مثْلُه. الطَّْبيُ وكالّضِ

باع ُكلّها ْلِف ِخْلٌف. الطُّْبيُ  وفي التَّْهذيِب : قاَل األَْصمعيُّ : للّسِ  ، وذوات الحافِِر ِمثْلُها ، وللُخّفِ والّظِ

 واْستَعاَرهُ الُحَسْين بُن ُمَطْيٍر األََسِديُّ للَمَطِر ، على التَّْشبِيه ، فقاَل :، كِزْنٍد وأَْزناٍد وقُْفٍل وأَْقفَاٍل ؛  أَْطباءٌ  ج

بــــــــــــــا ه  ِه َأطــــــــــــــح لــــــــــــــِ َرة َوبــــــــــــــح ثـــــــــــــــح كــــــــــــــَ َرتح كــــــــــــــَ ثـــــــــــــــُ  كــــــــــــــَ

ــــــــــــــاءُ     ب ِت اأَلطــــــــــــــح ــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــَ تح ف ــــــــــــــ  ل ــــــــــــــإذا  ــــــــــــــََ  ف

  
اء. ُطبَّيُها اْستَْرَخى ، َمْقصوٌر ، ( 1)َطبا ، َكَرِضيَ  النَّاقَةُ  َطبِيَتِ و  ؛ عن الفرَّ

با »في حديِث ُعثْمان : َكتََب إلى علّيٍ ، َرِضَي هللاُ تعالى عنهما : و ْبيَْينِ  جاَوَز الِحزامُ وقد بَلََغ السَّْيُل الزُّ ،  اْشتَدَّ األَْمُر ، وتَفاقَمَ  أَي ، «الطُّ

 ؟فكيَف إذا جاَوزَ  فقد انتََهى إلى بعد غاياتِِه ، الطُّْبيَْينِ  ألنَّ الِحزاَم إذا انتََهى إلى

اء ؛ َطبِيَّةٌ  ، أَي الناقَةُ ، فهي اُء. َطْبواءُ و ، كغَنِيٍَّة ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب كفَرَحٍة ، كما هو نَصُّ الفرَّ  ، كذا قالَهُ الفرَّ

 الّرياِحيُّ الشَّاِعُر ، وهو أَبو سحيِم بِن َوثِيٍل. : وثَيُِل بُن َعْمٍرو الطُّْبيَْينِ  ذُوو

حاح كُمْعظٍَّم  ، كغَِنّيٍ : ُمَجيَّبٌ  َطبِيٌّ  ِخْلفٌ و  .(2)؛ هكذا ُضبَِط في نسخِ الّصِ

ا يُْستدرُك عليه : ِمن أَْين أُتِيُت ؛ نقلَهُ األَْزهريُّ في  (3)، أَي  أُطُّبِيتُ و: األَْحَمُق. ويقاُل : ال أَْدري ِمن أَْيَن ُطبِيُت ، بالضّمِ ،  الطَّباةُ  * وممَّ

 عقى.

َدةِ.  طباطباو ي ؛ وقد َذَكَره المصنُِّف في الموحَّ ّسِ : قَْريةٌ باليََمِن ، منها :  (4)، بالَكْسر  ِطباو: لَقَُب الشَِّريف إْسمعيل بِن إْبراهيَم الحسني الرَّ

بائِيُّ  (5) بِن عدّيِ الخطيُب أبو القاِسم عبُد الرحمِن بُن أَحمدَ  يرازي. الّطِ  ، َرَوى هبَةُ هللِا بُن عبِد الواِرِث الّشِ

ة السابَِق :  يَْطبِيه ؛ عن اللَّْحياني ؛ وهي لُغَةٌ في : َدعاهُ  َطباهُ يَْطبُوه َطْبواً و : [طبو] مَّ ؛ زاَد َشِمٌر : ُدعاًء لَِطيفاً ؛ وأَْنَشَد اللّْحياني بَْيَت ذي الرُّ

 ؛ بالواو. يَْطبُوني اللْهوُ  لَياليَ 

 ، على اْفتَعَلَه ، نقلَهُ الجوهريُّ وهو قَْوُل َشِمٍر. كاطَّباهُ 

ً  اطَّبَى يقاُل أَْيضاً :و ؛ هكذا في نسخِ الّصحاحِ بالتاِء الفْوقيَِّة وفي بعِضها  وقَتَلُوه ، (6)، من الخالء  خالُّوهُ  ، على اْفتَعَل : إذا القَْوُم فاُلنا

ل.وقَبِلُ  َدةِ ، والصَّواُب األوَّ  وه بالموحَّ

 : صاَدْقته ثم قَتَْلتَه. اطَّبَْيته وقاَل ابُن القطَّاعِ :

بَْير : و ً »في حديِث ابِن الزُّ بَها منه ؛ كذا في النهايَِة. ، «القُلوَب حتى ما تَْعِدُل به اطَّبَى أنَّ ُمْصعَبا  أَي تََحبَّب إلى قلُوِب الناِس وقَرَّ

ا يُ   ْستدرُك عليه :* وممَّ

 : إذا اْستَمالَهُ ؛ ومنه قوُل الراجِز : اطَّباهُ 

َقذ   
ُ
 (7)ال َيط ِبيين الَعَمُر امل

 أي ال يَْستَِميلني.

 : أَْهملهُ الجوهريُّ واللَّْيُث. َطتْواً  فالنٌ  َطتاو : [طتو]

 .َطتا في األْرِض. يقاُل : ال أَْدِري أَْينَ  َذَهبَ  وقاَل غيُرُهما : أَي

 إذا َهَرَب. َطتَا وفي التَّهذيِب عن ابِن األعرابّيِ :

. طثاو : [طثو]  : أَْهملهُ الجوهريُّ
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 الالم. (8)، بضِم القاِف وتَْخفيِف  لَِعَب بالقُلَةِ  وقاَل األْزهريُّ :

__________________ 
 من نسخ الشارح.« شديداً »وقد سقطت لفظة « طباً َشديداً »( يف القاموس : 1)
 ( يف الصحاح : جُمَي ٌب ا ابلباء املوحدة.2)
 .«. مبعىن واحد.. وال من أين أُتيت 30/  3عق  »( يف التهذيب 3)
 ( قيدها ايقوت ابلضم والقصر ا ونقر عن أيب سعد : بكسر الطاء.4)
 ( يف اللباب وايقوت : علي.5)
 ا وهي امبة.« اخلُل ة»( يف اللسان : 6)
 .«املقّذي»بد  « املفّد »( األصر والتهذيب ا ويف اللسان : 7)
 ( يف التكملة بتشديد الالم ا ضبرت حركات.8)
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غارُ  ، كُهدى : الطُّثَىو . الَخَشبَاُت الّصِ  يلعُب بهنَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةٌ من أَْصِلها إلى أَْعالها ، شْوُكها غالٌب على َوَرقِها ، وَوَرقُها ِصغاٌر ، ولها نَُوْيَرةٌ بَْيضاُء تَْجُرُسها : َشَجَرةٌ تَْسُمو نحَو القاَمِة َشوكَ  الطَّثْيَةُ 

 ؛ كذا في الُمْحكم. َطثْيٌ  النَّْحُل ، وَجْمعُها

ً  ، ، كَسعَى َطَحاو : [طحو]  ؛ هكذا َذَكَره ابُن ِسيَده. بََسطَ  : يَْطَحى َطْحيا

 ، كَدحاهُ َدْحواً بَسَطهُ ؛ فهي يائِيَّةٌ واِويَّةٌ ؛ فإشاَرةُ المصنِِّف بالواِو فقط قُُصوٌر ال يَْخفى. َطحاهُ َطْحواً  ْخَرى :وفيه لُغَةٌ أُ 

. اْنبََسطَ  أَْيضاً : َطحاو  ، فهو الِزٌم متعّدِ

 ؛ نقلَهُ الجوهريُّ عن أَبي َعْمرٍو. اْضَطَجعَ  أَْيضاً :و

 َذَهَب في األرِض. الرُجُل : َطحا قاَل أَبو َعْمرٍو :و

. َطحا يقاُل : ما أَْدِري أَْينَ   ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 ؛ ومنه قوُل َعْلقََمة بِن عبَدةَ : ءٍ َذَهَب به في كّلِ شي ، إذا به قَْلبُه َطحا يقاُل :و

ُروُب  حــــــــــا بــــــــــَك قــــــــــلــــــــــٌب يف اِ ســــــــــــــــــــــــاِن طــــــــــَ  طــــــــــَ

يـــــــُب     َر حـــــــاَن َمشــــــــــــــــِ بـــــــاِب َعصــــــــــــــــح َد الشــــــــــــــــ  يـــــــح عــَ (1)بـــُ
 

  
 : بَعَُد. َطحا يَْطحوو

 ُمْستدرٌك موهم. يَْطُحو قاَل شْيُخنا : ِذْكرُ 

ل.  * قُْلُت : ولعلَّه َذَكَره هنا إشاَرة إلى أنَّه ِمن َحّدِ َدعا ال كَسعَى ، فهو إلزالَِة الَوْهِم فتأَمَّ

 َهلََك. أَْيضاً :و

 ؛ وقيَل : بََطَحهُ ؛ وقيَل : َصَرَعهُ. أَْلقَى إْنساناً على وْجِهه إذاأَْيضاً : و

. الُمْنبَِسُط من األْرِض  ، َمْقصوٌر : الطَّحاو  َطحا ، اثْنَتاِن في الشَّْرقيِة إِْحداُهما بِال الٍم ويَُمدُّ : أَْربَُع قُرًى بِمْصرَ  ، َطحاو ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

المدينَِة وتُْعرُف أَْيضاً بأُم عاْموَدْين ، وهي  َطحا الَخراِب ، والرابعةُ باألشمونين ، وهي بَطحا أْعماِل الفيُّوم وتُْعرفُ  الَمْرجِ ؛ والثالثةُ ِمن

 ابُن أُْخِت اإلماِم المزني ، الَحنَفيُّ  الطَّحاِويُّ  سالَمةَ بِن إْسماعيل القُضاِعيُّ  (2)مدينَةٌ عاِمَرةٌ ، وإليها نُِسَب اإلماُم الكبيُر أَبو َجْعفٍر أَحمُد بُن 

 ، وله مقاٌم َمْعروٌف بالقَرافِة ، يُزاُر ويُْستجاُب عْنَده الدُّعاُء. 329َسنَة  (3)له ُمَؤلَّفاٌت َجِليلةٌ منها َشْرُح معانِي اآلثاِر ، تُوفِي بِمْصَر 

 ، وقاَل : َشِهَد فَتْح ِمْصر. الطَّحاِويّ  عريِب بِن عبِد كالٍل الرعينيّ  (4)وَذَكَر ابُن األثيِر من هذه المدينَِة : يَْعقوُب بُن 

حا َرَحويٌّ  كما يقالُ  َطَحِويٌّ  قاَل : وهذه تدلُّ على أَنَّها َمْمدوَدةٌ ، ولو لم يكن كذلَك لقيلَ  الطَّحاِوي وفي التّْكملِة بَْعَد ما َذَكر في النِّْسبِة إلى الرَّ

 ، أَو يكوُن ِمن تَْغييراِت النََّسِب.

 ؛ عن ابِن األْعرابّيِ. : الَجْمُع العَظيمُ  الطَّاِحيو

 الُمْرتَِفُع. ، أَي : الطاِحي في يميِن بعِض العََرِب : ال والقََمرِ و

 على وْجِه األرِض. الُمْنبَِسطُ  أَْيضاً : الطَّاِحيو

 ؛ ومنه قوُل أَبي َصْخٍر الُهَذلّي : ِء َكثَْرةً َمألَ كلَّ شي ( 5)الذي  :ِحيالطَّاو

َرم  َفاِف َعَرمح َكٌر طاِحي الضِّ  (6)له َعسح
ةٌ و َمْطِحيَةٌ و طاِحيَةٌ  ِمَظلَّةٌ  يقاُل :و  ُمْنبَِسَطةٌ. َعِظيمةٌ  : أَي َمْطُحوَّ
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__________________ 
 وصدره يف األساس. 445/  3ا واللسان والصحاح واملقايي   119املفضلية ( املفضليات ا البيت األو  من 1)
وإلا هو من قرية قريبـة من طحـا يقـا  هلا طحطوط فكره أن يقـا  هلا  قا  ايقوت :« أمحد بن  مـد بن ســــــــــــــالمة»( يف اللبـاب وايقوت : 2)

 طحطوطي.
 اب روف.ا قيدها ابن األثري  321( يف اللباب وايقوت : سنة 3)
 .«يعفور»( يف اللباب : 4)
 من نسخ الشارح.« قد»وقد سقطت « والذي قد مأل»( يف القاموس : 5)
 ( كذا ابألصر منسوابً أليب صخر اهلذد ا ولي  يف شعره ا وهبذه الرواية يف الصحاح واللسان بدون نسبة. وورد فيهما بعد قوله :6)

 ضربه ضربة طحا منهاو 
 املمتد.أي امتّد. والطاحي : 
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ةٌ  ونَّص التَّْهذيب : يقاُل للبَْيِت العَِظيِم ِمَظلَّةٌ   ، وهو الضْخُم. طاِحيَةٌ و َمْطِحيَّةٌ و َمْطُحوَّ

يَةُ  البَْقلَةُ و ثٍَة : النَّابتَةُ على وْجِه األرِض  الُمَطّحِ  قد اْفتََرَشتْها. كُمَحّدِ

 ، وإْعجاُم الخاِء لُغَةٌ فيه. قِْطعَةٌ منه : أَي من َسحابٍ  َطْحيَةٌ  ما في السَّماءِ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كَدحاهُ يَْدُحوهُ ، ِزنَةً وَمْعنًى. َطحاهُ يَْطُحوهُ 

ذاُل. الطَّْحيُ و  ِمَن النَّاِس : الرُّ

 بعُضهم بعضاً : أَي يَْدفَُع. يَْطَحى والقَْومُ 

َمةُ   : هي النُّسوُر تَستِديُر حوَل القَتْلى. الطَّواِحي والُمَدّوِ

َك : َذَهَب بَك في َمْذهٍب بعيٍد. َطحاو  بَك َهمُّ

 بالُكَرةِ : َرَمى بها. َطحاو

 الجاِرُح باألَْرنِب : َذَهَب بها. َطحاو

 بفالٍن َشْحُمه : أَي َسِمَن. َطحاو

ى وناَم فالنٌ   : اْضَطَجَع في َسعٍَة من األْرِض. فتََطحَّ

يالُمطَ و ٍث : الَّالزُق باألرِض. ّحِ  ، كمحّدِ

ً  ورأَْيتُه يا ٍث : أَي ُمْنبَِطحاً. ُمَطّحِ  ، كمحّدِ

ْربِة على األْرِض قيَل :  منها. َطَحا وقاَل األَْصمعيُّ : إذا َضَربَه حتى يَْمتدَّ من الضَّ

اُء : يقاُل َشِرَب حتى ى وقاَل الفرَّ  ، أَي َمدَّ ِرْجلَْيه. َطحَّ

ىو ا ُهزاالً : أَي لَِزَق بها.البَ  َطحَّ ا َخالًء ، وإمَّ  عيُر إلى األرِض إمَّ

ُجُل إذا َدَعْوه لنَْصٍر أَو َمْعروٍف فلم يَأْتِِهم ؛ ُكلُّه بالتَّْشديِد ، وكأَنَّه َردَّ على األْصمعي التَّْخِفيَف.  والرَّ

 : أَي ُمْشِرٌف. طاحٍ  وفرسٌ 

 .الطحاِويُّ و الطاِحيُّ  بُن سود بِن الحجِر بِن ِعْمران : أَبو بَْطٍن ِمن األْزِد ، والنِّْسبةُ إليه طاِحيَةُ و

 : محلَّةٌ بالبَْصرةِ نَزلَها هذا البَْطن. طاِحيَةُ و

 .(1)، يريُد هبيبه  َطْحيائِهِ  وقاَل أَبو َزْيٍد في كتاِب َخْبئٍَة : أَْقبََل التَّْيُس في

 : ِمن ِسحاٍب : أَي قِْطعَةٌ منه. كَطْخيَةٍ  ي : [طخي]

قيقَةُ. الطَّْخيَةُ  وفي الُمْحكم :  : السَّحابَةُ الرَّ

 وَصنِيُع المصنِِّف يَْقتِضي أنَّه بالفتْحِ وِمثْلُه في الُمْحكم.

حاحِ : قاَل اللَّْحياني : ما في السَّماءِ   ، قاَل : وهو مثُْل الطُّْخُروِر.ٌء ِمن َسحاٍب ، بالضّمِ ، أَي شي ُطْخيَةٌ  وفي الّصِ

 ِمن الغَْيم : ما َرقَّ منه واْنفََرَد. الطَّْخيَةُ  وقاَل اللَّْيُث :

 ؛ وَكذلَك الطَّهاُء ، نقلَهُ األَْزهريُّ والَجْوهِريُّ عن أَبي عبيٍد. ، كَسماٍء : السَّحاُب الُمْرتَِفعُ  الطَّخاءُ و
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قيُق.  وفي الُمْحكم : هو السَّحاُب الرَّ

 من الغَيم ؛ كلُّ قِْطعٍَة ُمْستَديَرةٍ تَُسدُّ َضْوَء القََمِر. الطَّخاةُ  وقاَل اللَّْيُث :

 الَكْرُب على القَْلِب. : الطَّخاءُ و

 ، وهو ِشْبهُ الَكْرِب. َطخاءً  في الصَّحاحِ : يقاُل : َوَجْدُت على قَْلبي

 .(2)ثقٌل أَو ِغْشٌي  الطَّخاءُ  وفي التَّْهذيِب :

ً لُمْحكم : كلُّ شيوفي ا  .َطخاءٌ  ٍء أُْلبَِس شيئا

 : أَي َغْشيَةٌ. َطخاَءةٌ و َطخاءٌ  وعلى قَْلبِه

 أَي شيئاً يَْغشاهُ كما يُْغَشى القََمُر. ، «القمرِ  ( 3)َطخاٌء كَطخاءِ  إنَّ للقَْلبِ »في الحديِث : و

 .«فليأُْكل السَّفَْرَجلَ  َطخاءً  إذا َوَجَد أََحُدكم في قْلبهِ »فيه أَْيضاً : و

. : اللَّْيلَةُ الُمْظِلَمةُ  الطَّْخياءُ و  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 َشديَدةُ الظُّْلمِة قد َواَرى السَّحاُب قََمَرها. َطْخياءُ  وقاَل ابن ِسيَده : ليلَةٌ 

__________________ 
 زيد يف التكملة : ويقا  أيضاً : هبيَبة.« ِهبابه»( يف اللسان : 1)
 ( يف التهذيب : وغشٌي.2)
 واألصر كالنهاية.« طخبًة كطخبةٍ »( يف التهذيب : 3)
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 من الَكالِم : ما ال يُْفَهم. الطَّْخياءُ و

حاحِ : تكلََّم بكلمةٍ   : ال تُْفَهم. َطْخياءَ  وفي الّصِ

حاِح : َشديدٌ  : أَي طاخٍ  َظاَلمٌ و  أَي حندِس. ؛ وفي بعِض نسخِ الّصِ

 ؛ نقلَهُ األْزهريُّ وابُن ِسيَده. َطْخيُونَ  : األَْحَمُق ، ج الطَّْخيَةُ و

ْلَمةُ ، ويُثَلَّثُ  : الطَّْخيَةُ و  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. الظُّ

. السالمعليه: نَْملَةٌ َكلََّمْت ُسلَْيماَن ،  طاِخيَةُ و اِك ؛ ونقلَهُ البَغَويُّ  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده عن الضَّحَّ

 وقال مقاتُل : اْسُمها حرمى.

 وفي النِّهايَِة : اْسُمها عيجلوف.

 وفي أْعالِم الّسهيلي : اْسُمها حرميا.

يكُ  الطَُّخيُّ و اغاني. ، كُسَمّيِ : الّدِ  ؛ نقلَهُ الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ُمْظِلمةٌ على الِفْعِل أَو النََّسب ، إذ فاعالٌت ال تكوُن َجْمَع فَْعالِء. طاِخيَاتٌ  لَيالٍ 

 : ُظْلَمةُ الغَْيِم ؛ عن اللْيِث. الطَّْخياءُ و

 ، وهو السَّحاُب والظُّْلمةُ. الطَّخاءُ  السَّماُء : َعالها أَْطَختِ و

ً و  : َحُمق. َطَخى َطْخيا

 .طخىً و طاخٍ  اللَّْيُل : أَْظلََم ؛ فهو َطخاو

. الطَّْخَوةُ و : [طخو]  : أَْهَملَهُ الجوهريُّ

قيقَةُ. وفي الُمْحكم : هي  السَّحابَةُ الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أَْظلََم. ُطُخواً و َطْخواً  اللّْيلُ  َطخا

 : ُمْظلمةٌ. َطْخواءُ  ولْيلَةٌ 

 ، أَي ثابِتَةٌ قَديَمةٌ. طاِديَةٌ  : الثَّابِتَةُ القَديَمةُ. يقاُل : عاَدةٌ  الطَّاِديَةُ و : [طدو]

 قاَل الجوهريُّ : ويقاُل هو َمْقلوٌب ِمن َواِطَدة ؛ قاَل القُطامي :

تـــــــاِد  عـــــــح مـــــــَ  حـــــــَا مـــــــُ يـــــــح لـــــــَ ب  ســـــــــــــــــــــُ تـــــــاَد حـــــــُ  مـــــــا اعـــــــح

هــــــــا الــــــــطــــــــاِدي و     ي ِديــــــــنــــــــِ واقــــــــِ َقضــــــــــــــــــــــ   بــــــــَ (1)مــــــــا تـــــــــَ
 

  
 الدَّأُْب والعاَدةُ.والديُن : 

 الثابُِت ، ِمن َوَطَد يَِطُد ، فقلَب من فاِعٍل إلى عاِلٍف. الطاِدي وفي الُمْحكم :

 من َغْيِر أَْن يَْعلموا ؛ قالَهُ أَبو زْيٍد. أَتى ، كعُلُّوِ ؛ وَضبََطه في الُمْحكم بالفَتْحِ ؛ ُطُرّواً و َطراً  عليهم َطراو : [طرو]

 ؛ لُغَةٌ في الَهْمِز. من َمكاٍن بَِعيدٍ  َج عليهموقاَل اللَّْيُث : َخرَ 

 ما ال يُْحَصى َعَدُدهُ من ُصنُوِف الَخْلِق. الطَّرا قيَل :وما كاَن من َغْيِر ِجبِلٍَّة األرِض ؛  : كلُّ  فالطَّرا والثَّرا ، الطَّرا قالوا :و
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ٍء من الَخْلق ال في هذه الكلمِة : كلُّ شي الطَّرا والثََّرى ؛ وقاَل بَْعُضهْم : الطَّرا ِء. يقاُل : ُهْم أَْكثَُر منيَُكثَُّر به َعَدُد الشَّي الطَّرا وقاَل اللَّْيُث :

ا ليَس من ِجبِلَِّة األرِض يُْحَصى َعَدُده وأَْصنافُه ؛ وفي أََحِد القَْولَْين كلُّ شي  ِمن الَحْصباِء والتُّراِب ونحِوِه فهو ٍء على َوْجِه األرِض ممَّ

 .الطََّرا

ر قْولُه تعالى :  الغَضُّ  ، كغَنِّيِ : الطَِّريُّ و  َطراَوةً  ، كعَِلَم ، َطِريَ و اللَّْحُم ، كَكُرَم ، َطُروَ  وقد .(2) (ََتُْكُلوَن حَلْماً َطِرايًّ )الَجديُد ؛ وبه فُّسِ

، كَحصاةٍ ، َذَكَر الجوهريُّ البابَْيِن عن قُْطِرب مع المصاِدِر ما عدا  َطراةً و ، (3)، َمْقصور  راً طَ و ، وهذا عن ابِن األْعرابي ، َطراَءةً و

 الثَّاِلِث.

اهُ تَْطِريَةً و ً  : َجعَلَهُ  َطرَّ اجُز : َطِريّا  ؛ قاَل الرَّ

رح  مــــــــــَ ّرِي لــــــــــلــــــــــعــــــــــَ طــــــــــَ ُ
يــــــــــنــــــــــا املــــــــــ ت لــــــــــطــــــــــاهــــــــــِ لــــــــــح  قـــــــــــُ

َذ     نــــــــــــا بــــــــــــِ قــــــــــــح نــــــــــــا هــــــــــــذا فــــــــــــَب ــــــــــــِح رح لــــــــــــَ جــــــــــــِّ  عــــــــــــَ

  

م إان  َقدح َأمَجحناُه َِبَرح   (4)ابلش حح

__________________ 
 ( اللسان وعجزه يف التهذيب.1)
 .12( سورة فاطر ا اآية 2)
 .«وَطرَاءً »( يف القاموس : 3)
 .«بذ »بد  « بذاا »( اللسان وفيه : 4)
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ىو يبَ  َطرَّ  إذا َخلََطهُ باألفاِويَِة. الطَّعامُ فَتَقَهُ بأْخالٍط وَخلََطهُ ؛ وكذا  : تَْطِريَةً  الّطِ

اةُ  وقاَل اللَّْيُث : يِب. الُمَطرَّ  َضْرٌب من الّطِ

ةِ  اةٌ  قاَل األْزهري : يقاُل لألَلُوَّ يَتْ  إذا الُمَطرَّ  بِطيٍب أَو َعْنبٍر أَو غيِرِه. ُطّرِ

 ؛ كذا في الُمحكم. : أَْحَسَن الثَّناَء عليه أَْطراهُ و

اغُب : . راءُ اإلطْ  وقال الرَّ ُد ِذْكَر َهّمِ  : َمْدٌح يَُجّدِ

 زاَد في الثَّناِء عليه. أَْطراهُ  وقاَل أَبو َعْمرٍو :

حاح :  َمَدَحهُ ؛ وِمثْلُه للّزبيدي وابِن القطَّاعِ. أَْطراهُ  وفي الّصِ

َمْخشري.  وقال ابُن فاِرَس : َمَدَحهُ بأَْحَسن ما فيه ؛ وِمثْلُه الزَّ

 َمَدَحهُ بما ليَس فيه.وقاَل األزهري : 

النَّصاَرى المِسيَح  أَْطَرتِ  كما تُْطُروني ال»الحديث :  ُمَجاَوَزةُ الَحّدِ في الَمْدحِ والَكِذُب فيه ؛ وبه فّسرَ  اإلْطراءُ  وقاَل الَهَرويُّ وابُن األثيِر :

 .«وِشْبهُ ذلَك ِمن ِشْرِكهم وُكْفِرِهم (اْبُن هللاِ )ه وإنَّ  (اثِلُث َثالثَة  )بن َمْريَم ، ألَنَّهم َمَدُحوه بما ليَس فيه ، فقالوا : 

، فمنها ما يدلُّ على الثَّناِء فقط ، ومنها ما يدلُّ على الُمبالَغَِة ، ومنها ما يدلُّ على ُمجاَوَزةِ الَحّدِ  اإلْطراءِ  * قُْلُت : فقد اْختَلَفَِت الِعباَرات في

 فيه.

 يِر نَحا األْكثَُروَن.قاَل الَهَروي : وإلى الَوْجِه األخ

َمْخشريُّ  ، بالكْسر اإلْطِريَةُ و  ؛ قاَل األزهريُّ : الفَتُْح لَْحٌن ؛ (1)؛ وقاَل الجوهريُّ : مثَاُل الِهْبِريَِة ؛ وُرِوي عن اللَّْيِث الفَتُْح أَْيضاً ، وتَبِعَه الزَّ

ََّخذُ  َطعاٌم كالُخيوطِ   من الدَّقِيِق. يُت

 ْعَمُل من النَّشاْستَْج الُمتَلَبِّقة.ٌء يُ وقاَل َشِمٌر : شي

 بالفاِرِسيَّة.وقاَل اللَّْيث : َطعاٌم يَتَّخذُه أَْهُل الشاِم ، ال واِحَد له. وقاَل الَجْوهِري : ضْرٌب من الطَّعاِم ، ويقاُل : هو الْخَشْه 

ى بغَْزِل البَناِت في مِ  ى بالكنافَِة فإنَّه الذي يتَّخذُه * قُْلُت : تْفِسيُر المصنِِّف يَْقتِضي أنَّه المَسمَّ ْصر ، وتَْفسيُر َشِمٍر واللّْيث يدلُّ على أنَّه المَسمَّ

 أْهُل الشاِم ويُتِْقنُونَه من النَّشاْستَج ، فاْعِرْف ذلَك.

ُجلُ  اْطَرْوَرىو  من َكثْرةِ األْكِل. اتََّخمَ  : اْطِريَراءً  الرَّ

 ه كما َسيَأْتي.، والظَّاُء لُغَةٌ في اْنتَفََخ بَْطنُهو

واُب ما ذكْرنا.  وَذَكَره الجوهريُّ بالضاِد ، وتَبِعَه ابُن القطَّاع ، والصَّ

لُه وُغلَواُؤهُ  أُْطُروانُ و ّمِ : أَوَّ  ، فهو كالعُْنفواِن ِزنَةً وَمْعنًى. (2) الشَّباِب ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ى هو  .(3)في نْفِسه : أَي ُمتََجبٌِّر  ُمطرًّ

ىو َمْخشري. تَْطِريَةً  البِناءَ  َطرَّ يَّةٌ ؛ نقلَهُ الزَّ  : َطيَّنَهُ ؛ لُغَةٌ مّكِ

 : إذا َمَضى. َطَراو، كغَنِّيِ : الغَريُب  الطَِّريُّ و

َد. َطَرىو  : إذا تَجدَّ
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 ، بالتَّْشديِد : أَي غريٌب. طاِريٌّ  وَحَكى أَبو َعْمرٍو : رُجلٌ 

 ، بالضّمِ يَْعني الشَّباَب. أُْطُروانِيَّةٌ  ءٍ ويقاُل لكّلِ شي

 العََسَل : أَْعقَْدتُه وأَْخثَْرتُه ؛ عن أَبي زْيٍد. أَْطَرْيتُ و

اةٌ  وِغْسلَةٌ   : أَي ُمَربَّاةٌ باألفاِويه يُْغَسُل بها الرأْس أَو اليَُد. ُمَطرَّ

ُر به. ىالُمَطرَّ  والعُودُ   : مثُْل الُمَطيِّر يُبَخَّ

ريَّانُ و َد فيه الياءُ  الّطِ يت ؛ جاَء به في باب ما ُشّدِ ّكِ  كالباِزّيِ ، بكْسَرتَْين وتَْشديِد الياِء ، الذي يُْؤَكُل عليه ، وهو الِخواُن ؛ عن ابِن الّسِ

 والبَخاتِّيِ والسَّراِرّيِ.

__________________ 
 ة ا بفتح اهلمزة وكسرها.( يف األساس : َأِطري1)
 .«وُغُلو هُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 2)
 كالتهذيب.« متحري»( اللسان : 3)
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 وقاَل ابُن األعرابي : هو الطَّبَُق ؛ وقد جاَء ِذْكُره في الحديِث.

ريَّانُ  وفي األساِس : َطُب  الّطِ  والطَّبَُق الذي يُْؤَكُل عليه ، ُرِوَي بشّدِ الراِء كِصلِّياِن ، وُرِوي بشّدِ الياِء كِعِفتَّان. (1): السََّمُك والرُّ

ة. اُء شدَّ الراِء إلى لُغَِة العامَّ  * قُْلُت : ونََسَب الفرَّ

اةِ األَْنَدلُِس. الطَّراَوةِ  وابنُ   : ِمن نحَّ

، تُْقَطُع من ِجباِلها الحجاَرةُ البِيُض ، وبالقُْرِب منها قَْريةٌ  السالمعليهْربه َمْسِجُد موَسى ، ، بالضّمِ : قُْرَب ِمْصر على النِّْيل ، وبقُ  ُطراو

 أُْخَرى تُْعَرُف بالمْعَصرةِ وقد رأَْيتُهما.

 .633، تُوفي َسنَة  الطُّرائيُّ  مع واِلِدي. ومنها أبو محمٍد عبُد القوي بُن عبيِد بِن محمِد بِن علّيِ  ُطرا قاَل المنذري : وقد َدَخْلت

 : أَْهَملهُ الَجْوهِري وابُن ِسيَده. ، كَرِضيَ  َطِريَ  ي : [طري]

 وَمَضى. َمرَّ  إذا أَْقبََل ؛ أَو إذا ( 2)َطِرَي يَْطَرى ونقَل األْزهري عن ابِن األعرابي قاَل :

 ة باليََمِن. ، كغَنِيٍَّة : الطَِّريَّةُ و

ا قََضْينا على ما لم يَْظَهر فيه الواُو ِمن هذا الباِب بالواِو ولُوجوِد طرو ، وَعَدم طري ، وال نَْلتَِفُت إلى ما وقاَل ابُن ِسيَده في طرو : وإنَّم

ة.  تَْقِلبه الَكْسرة فإنَّه َغْيُر ُحجَّ

ل. الطَِّريَّةُ و َطِريَ  * قُْلُت : فإذا  محلُّ ِذْكِرِهما في طرو ال طري فتأَمَّ

َغلََب  ، َمْقصوٌر ، َطًسى َكتَبَهُ باألْسوِد ، وليَس هو َمْوجوداً في نسخِ الصحاحِ ، فاألْولى َكتْبه باألْحمر. : ، كَرِضيَ  َطِسيَ  ي : [طسي]

 ؛ نقلَهُ األَْزهِري. فاتََّخم ، أي اآلِكل ، الدََّسُم على قَْلبِه

 وأَْوَرَده ابُن سيَده في الَهْمز.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الّشبَُع. أَْطساهُ 

هاً لذلَك ، يُْهَمُز وال يُْهَمز. طاِسيَةٌ  نَْفسهُ فهي َطِسيَتْ و  : تغيََّرْت ِمن أَْكِل الدََّسِم ، فرأَْيته ُمتََكّرِ

 : ُمتَْخٌم. طسيٌّ  ورُجلٌ 

حاحِ ، فاألَْولى َكتْبه باألْحمر. : ِمن َحّدِ َدعا : إذا اتَّخَم عن َدَسٍم ؛ وهذا أَْيضاً ليَس بَمْوُجوٍد في نسخِ  كَطساو : [طسو]  الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 نَْفُسه : لُغَةٌ في َطِسيَْت. َطَستْ 

ِعيِد ؛ عن ياقوت  أَْطساو  .(3)، بالفَتْحِ : قَْريةٌ ِمن أَْعماِل االشمونين بالصَّ

. الطاِعيَةُ و : [طعو]  : أَْهَملَهُ الجوهريُّ

 من النِّساِء. العَِليلَةُ الَكبِدِ  وهي

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : إذا تَباَعَد. َطعا

 بمْعنَى الطَّائِعِ َمْقلوٌب. الطاِعيو

. َطعاو  : إذا َذلَّ
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 : الطَّاَعةُ. اإلْطعاءُ و

ً  ، ، كَرِضيَ  َطِغيَ  ي : [طغي] بالقَْصِر كما هو نَصُّ الِمْصباح ؛ أَو َسقََط منه بَْعَد قَْوله  َطغىً  ، بالفَتْحِ ، كذا في النُّسخِ والصَّوابُ  يَْطغَى َطْغيا

ً  كرِضَي : وَسعَى ، فإنَّ  ل. َطْغيا  إنَّما هو ِمن مصاِدِره فتأَمَّ

__________________ 
 ( يف األساس : وجا وا ابلطِّّراين عليه الطِّراين ؛ و ا السمك والر َطب.1)
واألصــــــر كالتهذيب يف روايٍة ا ويف رواية أخر  عن ابن األعرايب : وَطَر  إذا أت  ا « أقبر ا وطرا يطري إذا مرّ طرا يطري إذا »( يف التكملة : 2)

 وَطَر  إذا مض .
طشا : تطش  املري  : برئ ا ويف نوادر األعراب : رجر طشة ا وتصغريه  ذكر يف اللسان مادة أسقطها املصنف ونصها :« طعا»( قبر مادة 3)

 كان ضعيفاً. ويقا  : الط ّشة أم الصبيان. ورجر مطشّي ومطشّو ا ه.ُطَشّية إذا  
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ً و ّمِ والَكْسرِ  ُطْغيانا  أَو الَحدَّ في الِعْصياِن. جاَوَز القَْدرَ  ؛ األخيُر عن الِكسائي نقلَهُ عن بعِض بَني َكلب : ، بالضَّ

 : االْعتداُء في ُحُدوِد األَْشياِء وَمقاِديِرها. الّطْغيانُ  وقاَل الحرالي :

َفَخِشينا َأْن )؛ وقْولُه تعالى :  بُطْغيانِهم ، أَي (1) (َوَنَذرُُهْم يف طُْغياَِّنِْم يَ ْعَمُهونَ ) ؛ ومنه قْولُه تعالى : اْرتَفََع وَغال في الُكْفرِ   :َطغَىو
 .(3) (ِللطّاِغنَي َمآابً )تعالى :  ؛ وقْولُه (2) (يُ ْرِهَقُهما طُْغياانً وَُكْفراً 

ْلِم. : َطغىو  أْسَرَف في المعاِصي والظُّ

 وَعاَل حتى جاَوَز الَحدَّ في الكثَْرةِ. الماُء : اْرتَفَعَ  َطغَىو

ْحكم ، وكأَنَّه َسقََط منه ذلَك ، أَو كَسعَى ال كَرِضَي كما هو نَصُّ المُ  َطغَى ثم إنَّ هذه المعاني التي َذَكَرها المصنُِّف إنَّما هي تَفاِسيُر لقْوِلهم :

ْكِر ؛ وَدليُل ذلَك قْولُه تعالى :  ، أَي َعاَل واْرتَفََع وهاَج ، وهو في الماِء  (4) (ِإاّن َلّما َطَغى اْلماءُ )هو ِمن النسَّاخِ ، وإالَّ فهو واجُب الذِّ

 َمجاٌز.

 ؛ وهو مجاٌز. الدَُّم تَبَيَّغَ  به َطغَىو

 صاَحْت. : تَْطغَى البَقََرةُ  َطغَتِ و

 ِمن ذلَك جاَء شاذّاً ؛ ومنه قوُل أَُميَّةُ بِن أَبي عائٍذ الُهَذلي : َعلٌَم لبَقََرةِ الَوْحِش  ، بالفتْحِ : َطْغيَاو

ُه و  انــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــــاَم وحــــــــــــــــــــــــَ  إال  الــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــ 

رِت و     ــــــــــاشــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــن ِ  ال ــــــــــهــــــــــَ ــــــــــل ا مــــــــــض ال ــــــــــَ ي غــــــــــح (5)طــــــــــَ
 

  
حاحِ. بالضّمِ ، كما في ُطْغيَا قاَل األْصمعي :  الّصِ

 .الطَّْغيَا وقاَل ابُن األْعرابي : يقاُل للبَقََرةِ الخائَِرةِ 

ه الُمفَضَّل. وقال ثَْعلٌب : . َطْغيَا وضمَّ  ، بالفتْح : الصَّغيُر من بَقَِر الَوْحِش ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 ؛ هكذا في النُّسخِ ، والصَّواُب : : الصَّْوتُ  الطَّغَاو

ْوتُ الطَّْغيُ و  فالٍن ، أَي َصْوتَه. َطْغيَ   وهي ُهَذليَّةٌ ؛ يقاُل : َسِمْعتُ * : الصَّ

 ، أَي َصْوتَهم. (6)القْوِم وَطْهيَهم وَوْغيَهم  َطْغيَ  وفي النواِدِر : َسِمْعتُ 

 زْيٍد.ٍء نُْبَذةٌ منه ؛ كما هو نَصُّ الجوهرّيِ عن أَبي ؛ األَْولى : ِمن كّلِ شي ءٍ : نُْبَذةٌ من كّلِ شي الطَّْغيَةُ و

 ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب : من الَخْيِل ، كما هو نَصُّ الُمْحكم. الُمْستَْصعَُب من الَجبَلِ  أَْيضاً :و

 قالْت : عْنَد َمْن كانْت وال تُوجُد. ؟قيَل الْبنَِة الُخّسِ : ما مائةٌ ِمن الَخْيل

ا أنَّها أَراَدتْ  ا َعنَِت الَكثيَرةَ. تُْطغي ، أَي الطُّْغيانَ  قال ابُن َسيَده : فَإمَّ  صاحبَها ، وإمَّ

فاةُ الَمْلساءُ  أَْيضاً :و  ؛ ومنه قوُل الُهَذلي يَِصُف مشتاَر العََسِل : الصَّ

يـــــــٍة  غــــــح ــــــطــــــَ وَب ب ــــــُ ب ــــــُف هلـــــــا الســــــــــــــــــــ  ــــــلــــــهــــــي ب  ال  صـــــــــــــــــــــَ

ُب     نــــــــَ جــــــــح رت  املــــــــِ لــــــــَ ــــــــُ قــــــــاَب كــــــــمــــــــا يـ يب الــــــــعــــــــُ نــــــــح ــــــــُ (7)تـ
 

  
 .(8)قولُه : تُْنبي أَي تَْدفَع ألنَّها ال تثبُُت عليها َمخاِلبُها لَمالَستِها 

 العنيُد. : الجبَّارُ  الطَّاِغيَةُ و

 الظاِلُم. األَْحَمُق الُمتََكبِّرُ  أَْيضاً :و
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اِعقَةُ  أَْيضاً :و . الصَّ  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 .(9) (فَُأْهِلُكوا اِبلطّاِغَيةِ )تعالى :  وقولُه

__________________ 
 .110( سورة األنعام ا اآية 1)
 .80( سورة الكهف ا اآية 2)
 .22( سورة النبب ا اآية 3)
 .11( سورة ا اقة ا اآية 4)
من »برواية  196/  2ا ارث كما يف ديوان اهلذليا ( كذا ابألصــــــــر واللســــــــان منســــــــوابً ألمية بن أيب عائذ وهو خطب ا والبيت ألســــــــامة بن 5)

 والصحاح والتكملة منسوابً ألسامه اهلذد.« الله 
 كما يف النسخة الجي أبيدينا.  (*)
 .«ودغيهم»( عن التهذيب واللسان وابألصر 6)
 واللسان والصحاح والتهذيب. .«.. صب اللهيف» يف شعر ساعدة بن جؤية برواية : 181/  1( البيت يف ديوان اهلذليا 7)
 ( قا  ابن بري : اللهيف : املكروب ا والسبوب مجض سب : ا بر ويلرت : يكب.8)
 .5( سورة ا اقة ا اآية 9)
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 قاَل قتاَدةُ : بَعََث هللاُ عليهم َصْيحةً.

 وقال الَجْوهِري : هي َصْيحةُ العَذاِب.

اُج :  العافِيَِة والعاِقبَِة.اْسٌم ك الطاِغيَةُ ُطْغيانُُهم وقاَل الزجَّ

ومِ  أَْيضاً :و  وفَساِدِه. ُطْغيانِه ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ، وهو صاَر لَقَباً عليه لكثَْرةِ  َمِلُك الرُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ْرِكها إْن لم يكْن َسْقطاً من النسَّاخِ فتَنَبَّه.، كَسعَى يَْسعَى ، لُغَةٌ صحيحةٌ ذَكَرها الجوهِريُّ واألْزهريُّ وابُن ِسيَده ، وال َمْعنى لتَ  َطغى يَْطغَى

ا ُمضارُع هذا الباِب فيحتمُل أْن يكوَن ِمن باِب َرِضَي  (ِإاّن َلّما َطَغى اْلماءُ )، وقولُه تعالى :  (1) (ِإنَُّه َطغى)ومنه قولُه تعالى :  ؛ وأَمَّ

ْنساَن لََيْطغى) باِب َسعَى ؛ منه قولُه تعالى : ومن ؛ وقولُه تعالى  (3) (َأْن يَ ْفُرَط َعَلْينا َأْو َأْن َيْطغى)؛ وقولُه تعالى :  (2) (َكاّل ِإنَّ اإْلِ

 .(4) (َوال َتْطَغْوا ِفيهِ ): 

 ْحُر : هاَجْت أَْمواُجه.البَ  َطغَىو

 السَّْيُل : إذا جاَء بماٍء كثيٍر. َطغَىو

. َطْغيَةٌ  : أَْعلَى الَجبَِل : وكلُّ َمكاَن ُمْرتَِفعٍ  الطَّْغيَةُ و  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

ٌج وال فََرٌق ؛ الطاِغيَةُ و  عن َشِمٍر. : الذي ال يُباِلي ما أَتى يأُْكُل الناَس ويَْقَهُرهم ، ال يَثْنِيِه تََحرُّ

اغُب. (ِإاّن َلّما َطَغى اْلماءُ )وأَْيضاً : الطَّوفاُن الُمعبَُّر عنه بقوِلِه :  رِت اآليَةُ ؛ قالَهُ الرَّ  ؛ وبه فُّسِ

َمْخشري.  وتََطاَغى الَمْوُج ؛ نقلَهُ الزَّ

ا يُوهُم أَنَّه من  : َطغا يَْطغُوو : [طغو]  ، َكعُْلٍو ، ُطْغواً  حّدِ َرَمى وليَس كذلَك ، فهو مخالٌف الْصِطالِحِه السَّابِِق.تقدََّم ِمراراً أنَّ ذكَر اآلتي ممَّ

ً و هما. ُطْغوانا  ، بضّمِ

 بمْعنًى. الّطْغيانُ و الطُّْغوانُ  قاَل الجوهريُّ :

َي كما هو في النسخِ ؛ ولو كاَن كَسعَى جاَز فإنَّها ، أَي كَرِض  كَطِغَي يَْطغَى .َطغَْيتُ وَ  َطغَْوتُ  ؛ الّطْغيانِ  لغَةٌ في الطُّْغوانُ  وقاَل األَْزهريُّ :

فُوا بعُقوبَةِ  ( 5)بَِطْغواها َكذَّبَْت ثَُمودُ  : عزوجلمنه ؛ ومنه قْوله ،  االسمُ  الطَّْغوىو لُغاٌت ثالٌث صحيحةٌ ؛  تَنبيهاً أنَّهم لم يَْصدقُوا إذا ُخّوِ

 .ُطْغيانِهم

 يها.أَي َمعاِص  بَِطْغواها وفي شْرحِ البخاري

 (6) (َوآِخُر َدْعواُهمْ ) تِيَر لذلَك ، أال تَراهُ قاَل :أَْشَكَل برُؤوس اآلي فاخْ  الطَّْغَوى ، وُهما َمْصدَراِن إالَّ أنَّ  بَطْغياها وفي التْهِذيِب : أَي

 والَمْعنى آِخُر ُدعائِِهم.

اُج : أَْصلُها فِة ، تقوُل : هي التَّْقَوى ،  َطْغياَها وقاَل الزجَّ ، وفَْعلى إذا كانْت ِمن ذواِت الياِء أُْبِدلَْت في االْسِم واواً ليُْفَصل بيَن االْسِم والّصِ

 وإنَّما هي ِمن تَقَْيُت ، وبَْقَوى ِمن بَقيت.

ى ،  : اْختُِلَف في تَْفسيِرهما فقيَل : هما الطَّاُغوتُ و الِجْبتُ و ُت والعُزَّ ر قْولُه  الكاِهنُ  : الطاُغوتُ  َل :قيوالالَّ والساِحُر ؛ عن ِعْكِرَمة وبه فُّسِ

اج. (7) (يُرِيُدوَن َأْن يَ َتحاَكُموا ِإىَل الطّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبهِ )تعالى :   ، وكذلَك الِجْبُت أَْيضاً : نقلَهُ الزجَّ

ْحُر ، قاَل أبو العاِليَة والشَّْعبي وَعطاُء ومجاهدٌ و ً  الشَّْيطانُ  الطَّاُغوتُ و : الِجْبُت الّسِ رِت  ، ؛ وقد جاَء ذلَك عن ُعَمر بِن الخطَّاب أَْيضا وبه فُّسِ

ةُ أَْيضاً. مَّ  اآليَةُ المتقّدِ
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. اغُب : هو الماِرُد ِمن الِجّنِ  وقاَل الرَّ

. طاُغوتُ  كلُّ رأٍْس َضاللٍ  قيَل :و  ، نقلَهُ الجوهريُّ

 ، ويكوُن ِمن الِجّنِ واإلْنِس. ( 8)األْصنامِ  يكوُن ِمن لطاُغوتُ ا قاَل األْخفش :و

__________________ 
 .43وطه اآية  24( سورة طه ا اآية 1)
 .6( سورة العل  ا اآية 2)
 .45( سورة ا طه ا اآية 3)
 .81( سورة طه ا اآية 4)
 .11( سورة الشم  ا اآية 5)
 .10( سورة يون  ا اآية 6)
 .60سورة النساء ا اآية ( 7)
 ( يف القاموس ابلرفض ا معطوفاً عل  ما قبله ا والكسر  اهر.8)
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اُج :و  .طاُغوتٌ وِجْبٌت  كلَّ ما ُعبَِد من ُدوِن هللاِ  قال الزجَّ

َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْولِياُؤُهُم الطّاُغوُت )ى : ويَُذكَُّر ويؤنَُّث ؛ وشاِهُد الَجْمع قولُه تعال للواِحِد والَجْمعِ  ، يكونُ  َمَرَدةُ أَْهِل الِكتابِ  قيَل :و
 .(2) (الَِّذيَن اْجتَ نَ ُبوا الطّاُغوَت َأْن يَ ْعُبُدوها)؛ وشاِهُد التَّأْنيِث قْولُه تعالى :  (1) (ُُيْرُِجوََّنُمْ 

ِم ، ألنَّه فَلَعُوتٌ  قاَل ابُن ِسيَده َوْزنُه آثَْرُت َطوغوتا في التَّْقديِر على َطيَغُوت ألنَّ قَْلَب الواِو عن  ، قاَل : وإنَّما َطغَوتُ  من ، بفتْحِ الالَّ

َمِت الالُم مَ  ْوِضع العَْين والالِم واو مْوِضِعها أْكثَر من قَْلِب الياِء في َكالِمهم نَْحو َشَجر َشاٍك والٍث وهاٍر ؛ وقيَل : َوْزنُه فَعَلُوت لكن قُّدِ

كة َمْفتوح ما قَْبلها فقُِلبَتْ  ، قالَهُ الزمخشري. والقَْلُب لالْختِصاِص إذ ال يُْطلَق على غْيِر  الّطْغيانِ  ألفاً فبَِقى في تَْقديِر فَعَلعُوت وهو ِمن محرَّ

 الشَّْيطان.

 ، انتََهى. َطغَا تاُؤها زاِئَدةٌ وهي ُمْشتَقَّة من الطَّاُغوتُ  وفي التَّْهذيب ما يُوافِقُه فإنَّه قاَل :

ياَدةِ أنَّه فاعلوت وأَْصله طاغيوت.وقاَل بعٌض :   إنَّ تاَءها ِعَوٌض عن واٍو َوْزنه فاُعول وقبل على الّزِ

حاح :  َغبُوِت  َطغا وإن جاَء على َوْزِن الُهوت فهو َمْقلوٌب ألنَّه من طاُغوتووفي الّصِ ، والُهوت َغْير َمْقلوٍب ألنَّه ِمن اَلٍه بمْنزلِة الرَّ

َهبُوِت.  والرَّ

 ، نقلَهُ ابُن ِسيَده. َطواغٍ و ؛ وعليه اْقتََصَر الجوهريُّ ؛ يتُ َطواغِ  ج

 اليَُهوِديَّان. : َكْعُب بُن األَْشَرفِ  الطَّاُغوتُ وأَو الِجْبُت : ُحيَيٌّ بُن أَْخَطَب ؛ 

اج : وهو َغْيُر خاِرجٍ عن قْوِل أْهِل اللغِة ألنَّهم إذا اتَّبَعُوا أَْمَرهما فقد أََطاُعو  ُهما من دوِن هللِا.قاَل الزجَّ

ً  َجعَلَه الماُل : أَْطغاهُ و . طاِغيا . : المكاُن الُمْرتَِفعُ  الطَّْغَوةُ و ؛ نقلَهُ الجوهريُّ  ؛ نقلَه الجوهريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الصاِرُف عن طريِق الخْيِر ؛ نقلَهُ الراغُب. الطَّاُغوتُ 

 ، نقلَهُ الحافُِظ في مقّدَمِة الفَتْح. طَّواِغيال : بُيوُت األَْصناِم ؛ كذا الطَّواِغيتُ و

وهو الذي يموُت في الماِء ثم  : الطَّافِي ولم يَْرُسْب ؛ ومنه السَّمكُ  َعال ، كعُلُّوِ : ُطفُّواً و ، بالفتحِ ، َطْفواً  فَْوَق الماءِ  ءُ الشَّي طفاو : [طفو]

 يَْعلو فْوَق وْجِهه.

 َظَهَرْت. : إذا الُخوصةُ فَْوَق الشََّجرِ  َطفَتِ  ِمن المجاِز :و

اج : َعاَل األَكمَ  الَوْحِشيُّ : إذا ( 3)الثَّْورُ  َطفا ِمن المجاِز :و ماَل ، قال العجَّ  والّرِ

َرفــــــــــــــا  طــــــــــــــح ُه الــــــــــــــدِّهــــــــــــــاُس خــــــــــــــَ تــــــــــــــح قــــــــــــــ  لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  إذا تـ

ا و     فـــــــــــَ يـــــــــــُر طـــــــــــَ اقـــــــــــِ قـــــــــــَ ه الـــــــــــعـــــــــــَ تـــــــــــح قـــــــــــ  لـــــــــــَ ـــــــــــَ (4)إنح تـ
 

  
. اْشتَدَّ َعْدُوهُ و، إذا َخفَّ على األرِض  يَْطفُو الظَّْبيُ  ِمن المجاِز : َمرَّ و  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 ، وهو على الَمثَِل. فالٌن : ماتَ  َطفَاو

 َدَخَل في األْمِر. فالٌن : إذا َطفَاو

ا راِسخاً. َطفَاووفي التَّْكملَِة : يقاُل خفى في األرِض  ا واِغالً وإمَّ  فيها ، أَي َدَخَل فيها إمَّ

مِّ  الطُّفاَوةُ  (5) و كيِب هكذا في سائِر النُّسخِ وهو َغلٌَط يَْنبَغي التَّْنبِيه عليه ، ألنَّ الَحْرَف حيُث أنَّه واِويٌّ فما ُموجُب إْفراده ِمن التّرْ  : ، بالضَّ

ل ، وإنَّما هذا من تْحريِف النسَّا  بالضّمِ ، فاْشتَبَه على النساخِ  الطُّْفيَةوخِ فالصَّواُب أنَّ هذه الواَو عاِطفَةٌ والَحْرف واِوّي إلى قْوِله : األوَّ

 ، والياء بالواِو تفطَّْن لذلَك. الطُّْفيَة بالطَّفاَوةِ 
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__________________ 
 .257( سورة البقرة ا اآية 1)
 «.ِذينَ َوالَّ » وفيها : 17( سورة الزمر ا اآية 2)
 .«النـ وحرُ »( يف القاموس : 3)
 «اجلراثيم طفا إذا تلقاه» ( اللسان والتهذيب واألساس وفيها :4)
)هامش القاموس( وســــــينبه الشــــــارح .« .. الطفية»العالمة واو عاطفة ولي  بعدها عالمة املادة وفيها زايدة عند قوله « هذه الواو بنســــــخةٍ ( »5)

 إليها.
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اء. داَرةُ القََمَرْينِ  : هي الطُّفاَوةُ و  ، الشْمُس والقََمُر ، واْقتََصَر الجوهريُّ على الشَّْمس ، فقاَل : هي داَرةُ الشَّْمس ، وهو قوُل الفرَّ

 وقاَل أَبو حاتٍِم : هي الدَّاَرةُ َحْول القََمِر.

 والمصنُِّف َجَمَع بيَن القَْولَْين.

ً و  وَدَسِمها. من َزبَِد الِقْدرِ  َطفَا ما هي أَْيضا

 َحيٌّ من قَْيِس َعْيالَن. أَْيضاً :و

أُمُّ ثَْعلَبَة ومعاِويَةَ وعاِمٍر أَْوالُد أَْعُصر بِن سْعِد بِن قَْيِس َعْيالن ، وال ِخالَف أنَّهم نُِسبُوا إلى  (1)بْنُت جرم بِن َربَّاَن  ُطفاَوةُ  * قُْلُت : وهي

هم وأنَّهم ِمن أَوْ   الِد أَْعُصر ، وإن اْختَلَفوا في أَْسماِء أَْوالِدها.أُّمِ

َمِة الفاِضِليَّة البِن الجواني الحافِظ في النََّسِب : أَنَّ   .طفاِوّيِ  اْسُمه الحاِرُث بُن أَْعصر ، إليه يُْنَسُب كلُّ  ُطفاَوةَ  وفي المقّدِ

تََصُموا إلى هينقة الذي يُْضَرُب به الَمثَُل في الُحْمِق كلٌّ منهما يدَِّعي رُجالً أنَّه منهم اخْ  ُطفاَوةَ ووحَكى أَبو َجْعفٍر محمُد بُن حبيٍب : أنَّ راِسباً 

 ، وإن َرَسَب فراِسبي ؛ فقاَل الرُجُل : ال حاَجةَ لي في الَحيَّْين واْنَصَرَف يَْعُدو. َطفَا فَطفاويٌّ  ، فقاَل : اْلقُوه في نَْهِر البَْصرةِ فإن

قيُق. ِهُره أنَّه بالفَتْح ، وُوِجَد في نسخِ الُمْحكم بالضّمِ ؛؛ ظا الطَّْفَوةُ و  النَّْبُت الرَّ

 َعْمرو بِن َشْيبان بِن ذُْهل بِن ثَْعلَبة. ( 2): فََرسُ  الطافِيو

 م فنَقوُل :إلى هنا فالحْرُف واِويٌّ ، وما يأْتي بَْعده يائيٌّ ، ولذا َوقَْفنا عليه ولم نُباِل بتَْغييِر النّساخِ وتْحِريِفه

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 فْوَق الماِء ويْظَهُر. يَْطفُو من السَّمِك : الذي الطافِي

 : داَوَم على أَْكِله. أَْطفىو

ال : و  .«طافِيَةٌ  كأََن َعْينه ِعنَبَةٌ »في حديِث الدجَّ

 ِمن الِعنَِب الحبَّةُ التي قد َخَرَجْت عن َحّدِ نِْبتَِة أَخواتِها ِمن الحّبِ ونَتَأَْت وَظَهَرْت. الطافِيَةُ  قاَل ثْعلٌب :

ً  ، بالضّمِ ، ُخوَصةُ الُمْقِل ، والَجْمعُ  الطُّْفَوةُ  وقاَل األْصمعي :  .( 3)ُطفا

. ُطفاَوةً  وأََصْبنا بيعِ : أَي شيئاً منه ؛ نقلَهُ الجوهريُّ  ِمن الرَّ

 : شاِمٌخ برأَِسه. طافٍ  وفََرسٌ 

 فَْوقه : وثَْبُت. َطفَْوتُ و

 وتَْرُسُب في السَّراِب ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابي : تَْطفُو والظعنُ 

 طََفا (4)َعبحٌد إذا ما َرَسَب الَقوحُم 
َن الَحِليُم. َطفا قاَل :  أَي نََزا بَجْهِله إذا تََرزَّ

ي بالقَبيلَِة التي نََزلَتْه ؛ قالَهُ الّرشاطي.، بالضّمِ : مْوِضٌع بالبَصْ  الطُّفاَوةُ و  رةِ ُسّمِ

ْفيَةُ  (5) و  :[طفي] مِّ  الطُّ . : ، بالضَّ  هذه الواُو َغلٌَط ويَْنبَغي أْن يُْكتََب هنا ياٌء َحْمراُء ، فإنَّ الحْرَف يائِيٌّ

 ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ ألبي ذَُؤْيب : ُطْفيٌ  َجْمغها ُخوَصةُ الُمْقلِ 
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ه  يــــــــــنــــــــــُ بــــــــــِ اِر مــــــــــا إنح تــــــــــُ ؤحِي الــــــــــد  ريحَ نـــــــــــُ ا غــــــــــَ فــــــــــَ  عــــــــــَ

نــــــــازِ  و    
َ
تح يف املــــــــ فــــــــَ دح عــــــــَ ٍي قــــــــَ فــــــــح طــــــــاِع طــــــــُ (6)أَقــــــــح

 

  
 الطَّْفيَتَْين اْقتُلُوا من الحيَّات ذا»الحديُث : ومنه ؛  : أَي الُخوَصتَْينِ  كالطُّْفيَتَْين أَْسَوداِن ، َحيَّةٌ َخبِيثةٌ على َظْهِرها َخطَّانِ  : الطُّْفيَتَْينِ  ذُوو

 .«واألْبتَر

__________________ 
 .244واألصر كجمهرة ابن حزم ص « راين»( يف اللباب : 1)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فسقرت التنوين.2)
ٌي.3)  ( يف اللسان : طُفح
 اللسان والتهذيب.( 4)
 من نسخ الشارح.« الياء»وقد سقطت «   والطفية»( كذا ابألصر ا والذي يف القاموس : 5)
واملثبت كرواية الصحاح ا « . يف املعاقر.. إن أبينه»خطب ا برواية : « ابن ذ يب»يف شعر أيب ذ يب ا وابألصر  140/  1( ديوان اهلذليا 6)

 .«. املعاقر.. عفت» 414/  3يب واملقايي  ويف التهذ« املعاقر»ويف اللسان 
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 ، وقاَل : الطَّفَى ، والَجْمعُ  ُطْفيَة على َمْعنى ذات الطُّْفيَةُ  قال الجوهريُّ وُربَّما قيَل لهذه الحيَّة

ا و  ِد عـــــــــــــز هتـــــــــــــِ عـــــــــــــح ا مـــــــــــــن بــــــــــــــَ وهنـــــــــــــَ ِذلـــــــــــــ  مح يـــــــــــــُ  هـــــــــــــُ

ي     ِة الــــــــراقــــــــِ يــــــــَ نح رُقـــــــــح فــــــــَ  مــــــــِ ِذ   الــــــــطــــــــ  (1)كــــــــمــــــــا تــــــــَ
 

  
ى الشي الطُّْفي أَي َذواتُ   ُء باْسِم ما يُجاوُرهُ ، انتََهى.، وقد يَُسمَّ

. الطَّْقوُ و : [طقو]  : أَْهَملَهُ الجوهريُّ

اغاني : هو  ، ، َمْقلوٌب عن الفَْطِو. ُسْرَعةُ الَمْشي وقاَل الصَّ

 وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : الطَّْفُو َزَعُموا لُغَةٌ يمانِيَّةٌ ، وهو ُسْرَعةُ الَمْشي.

 ، ُمثَلَّثَةً. الطُّالَوةُ و : [طلو]

 الفَتُْح والضمُّ عن الجوهرّيِ وابِن ِسيَده واألْزهرّيِ.

 وقاَل األخيُر : الضمُّ اللُّغةُ الجيَِّدة.

حاحِ. والقَبُولُ  ؛ كما في التْهِذيِب والُمْحكم ؛ الُحْسُن والبَْهَجةُ   ؛ كما في الّصِ

 .َطالَوةٌ  ما على َوْجِهه َحالَوةٌ وال وَغْير النَّاِمي. يقاُل :اِمي زاَد ابُن ِسيَده : يكوُن في النَّ 

ّمِ : الطُّالَوةُ و ْحرُ  ، بالضَّ  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. الّسِ

 عنه أَْيضاً. فَْوَق اللَّبَِن أَو الدَّمِ  تكونُ  ِجلَدةٌ َرقيقَةٌ  أَْيضاً :و

 وفي التَّهذيِب : هي ُدوايَةُ اللَّبَِن.

 ةُ الطَّعاِم في الفَِم.بَِقيَّ  أَْيضاً :و

 ، أَي بَِقيَّةٌ ِمن َطعاٍم. َطالَوةٌ  قاَل اللَّْحياني : يقاُل في فَِمهِ 

ْيُق يَْعَصُب بالفَمِ  أَْيضاً :و  ؛ وفي الُمْحكم : من َعَطٍش أَو َمَرٍض ؛ ويُْفتَُح. لعاِرٍض أَو َمَرٍض  ويخثر الّرِ

مِّ  الطُّْلوانو،  كالطَّال كُ  ، في األخيرِ  ، بالضَّ يُق يجفُّ على األْسناِن من الجوعِ ، ال  الطَّْلوانُ  ، عن شِمٍر. وقاَل غيُرهُ : ويَُحرَّ ، بالفتْحِ : الّرِ

ا . يَْطلى فُوه ، بالكْسر ، َطِلي فهو َمْصَدرُ  الطَّلَى َجْمَع له ، وأَمَّ  ، نقلَهُ الجوهريُّ ، فالْحرُف واِويٌّ يائيٌّ

 بالفَتْح. كالطَّالَوةِ  اإلْبَطاُء ؛ أَْيضاً :و، كغُلَواء : االْنتِظاُر ؛  الطُّلَواءُ و

ْلوُ  قاَل أبو سعيٍد :و اح : ، بالكْسِر : القانُِص اللَّطيُف الِجْسم الّطِ رمَّ  ؛ وأْنَشَد للّطِ

َو   ِويـــــــــــــَر الـــــــــــــطـــــــــــــ  وًا طـــــــــــــَ لـــــــــــــح تح طـــــــــــــِ  صـــــــــــــــــــــــــــاَدفـــــــــــــَ

ذمح     يــــــــــــَر الســــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــِ ِا قــــــــــــَ َة الــــــــــــعــــــــــــَ (2)حــــــــــــافــــــــــــِ
 

  
 نقلَهُ األَْزهري.

ئْبُ  أَْيضاً :و  ؛ وقيَل : إنَّ القانَِص ُشبِّه به ؛ قالَهُ أَبو سعيٍد أَْيضاً. الذِّ

 ولَُد الظَّْبي ساعةَ يُولَُد. راً ؛؛ ِذْكُر الفَتْحِ ُمْستدرٌك كما َمرَّ اإِليماُء إليه ِمرا ، بالفَتْح الطَّالو

 وفي الُمْحكم : ولَُد الظَّْبيِة ساَعةَ تََضعُه.

 ثم ِخْشٌف. َطالً  ونقَل األْزهري عن األَْعراِب : هو

 .أْطالءٌ  ج ؛ وهذه عن ابِن ُدَرْيٍد وفَسََّرها بولَِد الَوْحِشيَِّة ؛ كالطَّْلوِ  ٍء :الصَّغيُر ِمن كّلِ شي أَْيضاً :و

ْلِف والخّفِ ؛ وأَْنَشَد األْصمعي لزهيٍر : حاحِ : الَولَُد من َذواِت الّظِ  وفي الّصِ
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ٌة  فــــــــــــَ لــــــــــــح َا خــــــــــــِ ُا واآراُم مَيحشــــــــــــــــــــــــــِ  هبــــــــــــا الــــــــــــعــــــــــــِ

ِم و     ثــــــــَ َن مــــــــن كــــــــرِّ جمــــــــَح َهضــــــــــــــــــــــح نـــــــــح الُ هــــــــا يـــــــــَ (3)َأطــــــــح
 

  
 ؛ األَخيَرتَاِن عن اللَّْيِث. ويُْكَسرُ  ، بالضمِّ  ُطْليانٌ و ، كعُتِّيِ ، ُطِليٌّ و ، بالكْسِر والَمّدِ ، ِطالءٌ و

ْبح الطُّْلَوةُ و ّمِ : بياُض الصُّ ار. ، بالضَّ غيَرةُ من الَوْحِش  وبالَكْسِر : والنُّوَّ  ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 بدون نسبة. 414/  3املقايي  وعجزه يف « قا  اهلذد»( اللسان بدون نسبة ا ويف الصحاح : 1)
 واملثبت كالتكملة.« طوير القرا»( اللسان والتهذيب وفيها 2)
 واللسان والصحاح. 75( من معلقته ا ديوانه ص 3)
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ّمِ : القَِليُل منه. ُطالَوةُ   الَكإِل ، بالضَّ

ْلوُ و: َحبَْستُه  الطَّليَّ  ( 1)َطلَْوتُ و ْلَوةُ و الّطِ  إلى الَوتِِد. ( 1)الطَّليّ  : الَخْيُط الذي تشدُّ به ِرْجلُ  الّطِ

ّمِ : َعْرُض العُنُق ، لُغَةٌ في الطُّْلية. الطُّْلَوةُ و  ، بالضَّ

عن العََرِب ِمن قَْوِلهم : إنَّ ُء ؛ وقِياُسه ُطاليَة ، ألنَّه من َطلَْيت ، فَدَخَل الواُو هنا على الياِء ؛ كما َحَكاهُ األَْحمر به الشي يُْطلَى : ما الطُّالَوةُ و

 .  الَوْحِشيَّة : كاَن معها َطالً ، وهو َولَُدها ، عن ابِن القطَّاع. أَْطلَتِ وعْنَدك ألَشاِويَّ

اغاني. ، وبالضّمِ : كالطَّاَلَوةِ  ، كغُلَواء : الطُّْحلُِب ، الطُّلَواءُ و  نقلَهُ الصَّ

ً  به يْطلَىو ، يَْطليه البَعيُر الِهناءَ  َطلَى ي : [طلي]  إيَّاه ِمن َغْير َحْرف قْوُل ِمْسكين الدَّاِرمي : َطالهُ  ؛ وشاِهدُ  لََطَخهُ به : َطْليا

اٌ   ـــــــــــــــــــَن هبـــــــــــــــــــا مجـــــــــــــــــــِ ِدي ـــــــــــــــــــِ وق
ُ

 كـــــــــــــــــــَبن  املـــــــــــــــــــ

راَن طــــــــــــاد     طــــــــــــِ َت والــــــــــــقــــــــــــَ ا الــــــــــــز يــــــــــــح الهــــــــــــَ (2)طــــــــــــَ
 

  
هُ تَْطِليةً   ؛ قاَل أبو ذَُؤْيب : كَطالَّ

ه و  رِي كــــــــــــبَنــــــــــــ  بــــــــــــِ لــــــــــــ   ابلــــــــــــعــــــــــــَ طــــــــــــَ رحٍب يــــــــــــُ  ســــــــــــــــــــــــــِ

حـــــــــــــوِر َذبـــــــــــــيـــــــــــــُح     بـــــــــــــاٍء ابلـــــــــــــنـــــــــــــ  (3)ِدمـــــــــــــاُء  ـــــــــــــِ
 

  
 .تََطلَّى ، ويُْرَوى بَْيُت أَبي ذَُؤْيٍب : وِسْربٍ  تََطلَّىوبه  اطَّلَى قدو

 .َمْطِليَّةٌ  : أَي َطْلياءُ  ناقَةٌ و

الءُ و  به. يُْطلَى ، كِكساٍء : القَِطراُن ، وكلُّ ما الّطِ

يو الءَ  ( 4)الَخْمرَ  بعُض العََرِب يَُسّمِ ألَ بعَْينِه ؛ قال عبيُد بُن األَْبرِص للُمْنِذِر حيَن أَراَد قَتْلَه : الّطِ  ، يُريُد بذلَك تَْحسيَن اْسمها ال أنَّها للّطِ

ألَ  ىَن الــــــــــــــــــطــــــــــــــــــِّ كــــــــــــــــــح ُر تــــــــــــــــــُ مــــــــــــــــــح  هــــــــــــــــــي اخلــــــــــــــــــَ

ـــــــــــذِّئـــــــــــح     َدةح كـــــــــــمـــــــــــا ال عـــــــــــح ىَن َأاب جـــــــــــَ كـــــــــــح (5)ُب يـــــــــــُ
 

  
حاِح : وقا لوا هي الَخْمر ، وليَس هكذا هو َمْعروٌف في اإلْنشاِد ، وهكذا أَْنَشَده ابُن قُتَْيبة ، وهو ال يَْستَِقيم في الَوْزن. وَوقََع في نسخِ الّصِ

الءِ  بَمْشهوٍر : وَوقََع في الُمْحكم : هي الَخْمُر يكنُونَها  .بالّطِ

ةً فإنَّ َعَملَه ليَس بَحَسٍن ، وَكذلَك قاَل الجوهريُّ : َضَربَه َمثاَلً ، أَي تُْظِهُر لي اإلْكراَم وأْنَت تُريُد قَتْلي ، كما أنَّ الذئَب وإن كانْت ُكْنيَتُه َحَسنَ 

يت  وحُسَن اْسُمها فإنَّ َعَملَها قبيٌح. ِطالءً  الَخْمُر وإن ُسّمِ

الءُ و يه العََجُم الَمْيَجْنتَج  خاثُِر الُمنَصَّفِ  ْيضاً :أَ  الّطِ حاحِ. (6)، وهو ما ُطبَِخ ِمن عصيِر الِعنَِب حتى َذَهَب ثُلُثاه ، ويَُسّمِ  ؛ كما في الّصِ

ألَ الُمثَلَث   : ُشبِّه في ُخثُوَرتِه بالقَِطراِن. (7)وفي األساِس : َشِرَب الّطِ

الءُ و  القَبيُح. الشَّتْمُ  : الّطِ

. *الطَّلَى الَحْبُل الذي يَُشدُّ به ِرْجلُ   :الطَّالءُ و  ، وهو الصَّغيُر من َذواِت الظَّْلِف والخّفِ

ْبُق في العُنُِق.  وقاَل اللَّْحياني : هو الَخْيُط الذي يَُشدُّ في ِرْجِل الَجْدي ما داَم َصغيراً ، فإذا َكبَر ُربَق ، والرَّ

ّمِ :  ، الطُّالءُ و  قِْشَرةُ الدَّم.بالضَّ

ُط في : الدَّمُ  ( 8)كُمكاءٍ  ، الطُّالءُ و  ، أَي يَْضطِرُب في َدِمه َمْقتوالً. ُطالئِهِ  نَْفُسه. يقاُل : تََرْكتُه يَتََشحَّ

 به. يُْطلَى النَّْفِس من الذَّبيحِ ، وهو الدَُّم الذيٌء يَْخُرُج بَْعَد ُشْؤبُوِب الدَِّم يُخاِلُف لَْوَن الدَّم ، وذلَك عْنَد خروجِ وقاَل أبو سعيٍد : هو شي
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 ؛ وأَْنَشَد أَبو عمرٍو : الطَّلَى يقاُل : إنَّه لجميلُ  بالفَتْح والقَْصِر : الشَّْخُص. ، الطَّلَىو

__________________ 
 ( يف اللسان : الط َل .1)
 .«طا ِ »( اللسان وفيه : 2)
 ان.واللس 117/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والنصب  اهر.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
َتج.6) َبخح َيـح

 ( يف الصحاح : امل
 كما يف األساس.« أي»حذفنا « أي املثلث»( ابألصر : 7)
 كذا وابلقاموس : الط ال.  (*)
 (.سهامش القامو )( لعله بتشديد الكاف ا وحيتمر أنه ابلتخفيف ا والقصد املد فقرت ا ا ه نصر 8)
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ه و  تـــــــــــــُ وح لـــــــــــــَ يبِّ جـــــــــــــَ لـــــــــــــ  ِ الصـــــــــــــــــــــــــــ  وح ذِّ كـــــــــــــمـــــــــــــَ  خـــــــــــــَ

ِر     حـــــــَ وحِن َأكـــح ـــلـــ  ِرِب ال َتشـــــــــــــــــح لـــ  ُمســـــــــــــــــح يـــــــِر الـــطـــ  (1)مجـــَِ
 

  
 كذا في الصحاح.

 ؛ نقلَهُ الجوهريُّ أَْيضاً. بالقَِطرانِ  الَمْطِليُّ  أَْيضاً : الطَّلَىو

ُجُل الشَّديُد الَمَرِض  أَْيضاً :و  ، ال يُثَنَّى وال يُْجَمُع ؛ قاَل : الرَّ

لـــــــــً  وحتـــــــــر جـــــــــي  حـــــــــيـــــــــي طـــــــــَ تـــــــــَ َم فـــــــــاســـــــــــــــــــــــح ـــــــــاطـــــــــِ  أَف

جِ     جـــــــَ لـــــــح ـــــــَ جح بـــــــه الشـــــــــــــــــــــر  يـ جـــــــَ لـــــــح ـــــــَ  ُمصـــــــــــــــــــــااًب مـــــــىت يـ

  
 ، بالتَّْحِريِك. َطلَيانِ  وُهما أَْطالء ج : وُربَّما قيَل : إن

 َهواهُ. *أَي ِمن حاَجتِه ، َطالهُ  قََضى ، يقاُل : الَهَوى : الطَّلَىو

 ؛ ومنه قوُل الُهَذلي : بالكْسِر : اللذَّةُ  لَىالطِّ و

ا  ا الـــــــــــكـــــــــــبِس شـــــــــــــــــــــــــارهبـــــــــــَ يـــــــــــ  ين محـــــــــــَُ  كـــــــــــمـــــــــــا متـــــــــــَُ

فـــــــــاِد     الُه بـــــــــعـــــــــد إنـــــــــح ِ  مـــــــــنـــــــــهـــــــــا طـــــــــِ قـــــــــح ـــــــــَ (2)مل يـ
 

  
 يُْروى بالكْسِر بمْعنَى اللذَّةِ ، وبالفَتْح بمْعنَى الَهَوى.

ّمِ : األْعناقُ  ، الطُّلَىو حاح ؛ بالضَّ  ؛ كما في الُمْحَكم ؛ أَو ما َعُرَض ِمن أَْسفَل الُخَششاِء. أَو أُُصولُها ؛ كما في الّصِ

كيت : َصفَحاُت األْعناِق ؛ وقاَل األْعشى :  وقاَل ابُن الّسِ

ٍة  عــــــــَ جــــــــح ــــــــعــــــــد هــــــــَ ا ب ــــــــاهبــــــــِ ي ــــــــح َ  مــــــــن أَن  مــــــــىت ُتســــــــــــــــــــــح

ا     الهتـــــــُ رحاًب حــــــا مـــــــالـــــــت طــــــُ (3)مــــــن الــــــلــــــيـــــــِر شــــــــــــــــــــِ
 

  
ّمِ ، كما قالَهُ األْصمعي.،  ُطْليَةٍ  َجْمعُ   بالضَّ

حاح بالفَتْح وهو َغلٌَط ، وهو قوُل أَبي َعْمر ُطاَلةٍ  َجْمعُ  أَو ّمِ أَْيضاً ، كما هو َمْضبوٌط في نسخِ التَّْهذيِب. وَوقََع في نسخِ الّصِ اء ، بالضَّ ٍو والفرَّ

ٍة وُرَطٍب ال من باِب تَْمَرةٍ وتْمٍر ، وال نَِظيَر لها إالَّ َحْرفاِن ُحكاةُ وُحكًى وُمهاةٌ ، ونَقَلَهُ سْيبََويه عن أَبي الخطَّاب ، وقاَل : هو من باِب ُرَطبَ 

 وُمهًى.

يَت كذلَك ألنَّها ال المْطِليَّةُ  هي الطَّْلياءَ  ؛ وتقدَّم أَنَّ  النَّاقَةُ الَجْرباءُ  الطَّْلياءُ و  .إالَّ وفيها الَجَربُ  تُْطلَى بالقَِطراِن فكأَنَّها ُسّمِ

ْلياءِ  ؛ ومنه الَمثَُل : أَْهَوُن ِمن ِخْرقَةُ العاِركِ  : الطَّْلياءُ و  .الطَّ

 .الطُّْليَةُ  والذي عن ابِن األَْعرابي : أَنَّ ِخْرقَةَ العاِرِك هي

َضه وقاَم عليه في َمَرِضه ؛ نقلَهُ األَْزهري. َطلَّى يقاُل : : التَّْمِريُض. التَّْطليَةُ و  فالناً إذا َمرَّ

 .ُطِلي القَبِيُح ؛ عن ابِن األعرابّيِ وقد الشَّتْمُ  : تَّْطليَةُ الو

 : أَي الُمغَنِّي ؛ عن أَبي َعْمرٍو. الُمَطلِّي ؛ وهو الِغناءُ  أَْيضاً :و

ْكُب المازنّي : ع َمْقصوٌر : ، بكْسر الميمِ  الِمْطلَىو  في دياِر بَني أَبي بْكِر بِن كالٍب ، قاَل الّسِ

َبَزين  لــــــــــــَ  وأشــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــح ُت عــــــــــــلــــــــــــ  املــــــــــــِ  إيّنِ أرقــــــــــــح

ي    رحٌ  يضـــــــــــــــــــــِ ـــــــَ وُب بـ كـــــــُ ِت َأســـــــــــــــــــــح يـــــــح ـــــــَ (4)ُء أمـــــــاَم الـــــــبـ
 

  
 الذي أَمالَهُ الَمَرُض. كالُمَهنَّى : الَمِريُض الدَّنِفُ  : الُمَطلَّىو

 ، فُْعلَى ِمن الّطالِء. ، كُربَّى : الشَّْربَةُ من اللَّبَنِ  الطُّلَّىويُْرَجى َخالُصه ال  الذي الَمْحبُوسُ  أَْيضاً :و

 ، هكذا فَسََّره أَبو زْيٍد في نواِدِره. ما ماَل إلى َهواهُ  أي : «نَبيٌّ قَطُّ  أَْطلَى ما» في الحديث :و

 ، وهي األْعناُق. الطُّلَى قاَل ابُن األثيِر : وأَْصلُه ِمن َمْيلِ 
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 بالنَّْورةِ وهو َغلٌَط. االطالء * قُْلت : وَرواهُ بعٌض بتَْشديِد الطَّاء ، وَحَملَه على

 ، َمْقصوٌر ، هكذا في النُّسِخ وهو ُمْقتَضى ِسيَاقه الطَّْلياو

__________________ 
 .417/  3( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 مل يشر اليها ابألصر من القاموس. (*)
 .941/  2( البيت يف اللسان أليب صخر اهلذد ا وهو يف شعره يف شرح أشعار ا اهلذليا 2)
 ( ديوانه واللسان والتهذيب.3)
 ( التكملة.4)
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وابُ  ملِة ؛ الط ِلي ا والصــ  اغاين يف الّتكح َبطَه الصــ  ديِد ايًء كما ضــَ ٍر فَتشــح  قـَرحَحٌة شــبيهٌة ابلُقوابءِ  : (1)وأَيحضــاً  اجلََربح  بَفتحٍح فكســح
ا هي قـَُوابُء وليَستح   يـَُهوُِّن بذلَك عليه. بطَِلي ا ختحرُُج يف جنحِب اإلنحساِن فُيقاُ  للر ُجِر إل 

 قد ركَب عليه الّطْحلُب كالّطالِء. ُمَطْحلَبٌ  : أَي طالٍ  لَِزَم اللْهَو والطََّرَب وَمْنَهلٌ  فالٌن إذا تََطلَّى قال ابُن األْعرابي :و

 اللَّْيُل اآلفاَق ؛ وهو مجاٌز. َطلَى الشُُّخوَص فغَطَّاها ، وقد َطلَى كأنَّه ُمْظِلمٌ  ، أَي طالٍ  لَْيلٌ  قال أبو عمرٍو :و

؛ كذا في نسخِ التهذيِب ؛ وفي الُمْحكم  تُْنبُِت الغََضى اللَّيِّنَةُ  األَرُض السَّْهلةُ  هي ويَُمدُّ : َمِسيٌل َضيٌِّق من األرِض ؛ أَو ، بالكْسرِ  الِمْطلَىو

حاحِ : تُْنبُِت الِعَضاهَ ؛ وقد َوِهَم أَبو حنيفَةَ حيَن أَْنَشَد بيَت ِهْميَان.  والّصِ

 (2)زغر املِطحالة به َلواِهجا و 
لِكالبي مْمُدوٌد ال َغْير ، وإنَّما قََصَره الراجُز َضُروَرةً ، وليَس ِهْمياُن وْحَده قََصَرها ، بل َحَكى الفاِرِسيُّ عن أَبي زياٍد ا الِمْطالءُ   :فقالَ 

 .الَمطاِلي قَْصَرها أَْيضاً ، والَجْمعُ 

 .(3)، عن أَبي عْمرٍو  ِمْطالءُ  واِحَدتُها أَْطالَءها يها الوحشُ تَْغذُو ف السَّْهلةُ اللينة ؛ وقيَل : هي التي : المواِضعُ  الَمطاِليو

ً  ؛ الطَِّليّ  ، أَي َطلَْيتُهو  بِرْجِله إلى الَوتِِد. َربَْطتُه لُغَةٌ فيه وقد تقدََّم ؛ َطلَْوتُهو َطْليا

اح. قالَ  اْطُل َطِليَّك يقاُل : اُء عن أَبي الجرَّ . اطل  : وغيُره يقولُ : أَي اْربْطه بِرْجِله ؛ َحَكاه الفرَّ  بالضّمِ

 .َمْطِليٌّ و َطِليٌّ  ، فهو َحبَْستُه َء :الشي َطلَْيتُ و

ي ، كغَنِّيِ : الصَّغيُر ِمن أْوالِد الغَنَمِ  الطَِّليٌّ و يت ؛ قاَل : وإنَّما ُسّمِ ّكِ ً  ؛ عن ابِن الّسِ  ج أَي تَُشدُّ رْجله بَخْيٍط إلى َوتٍِد أياماً ؛ يُْطلَى ألنَّه َطِليّا

حاح. ، كُرْغفانٍ  ُطْليانٌ   ؛ كذا في الّصِ

 ، كقْوِلهم للَجْدَوِل َسِريٌّ وُسْرياٌن. ُطْليانٌ  : صفَةٌ غالبَةٌ كسَُّروه تْكِسيَر األْسماِء فقالوا الطَِّليُّ  وقاَل الفاِرِسيُّ :

ُجُل والبَعيُر فهو أَْطلَىو  أَو غيِرِه ؛ قاَل الشاعُر : مالَْت ُعنُقُه للَمْوتِ  : ْطلٍ مُ  الرَّ

تح  لــــــــــــــ  ومــــــــــــــالــــــــــــــَ ُت َأابِ  قــــــــــــــد َأطــــــــــــــح رَكــــــــــــــح ــــــــــــــَ  تـ

وِر     ن الــــــــن ســــــــــــــــــــــُ مــــــــان مــــــــِ عــــــــَ (4)عــــــــلــــــــيــــــــه الــــــــَقشــــــــــــــــــــــح
 

  
.  نقلَهُ الجوهريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّمِ : ُصوفَةٌ  الطُّْليةُ  ْبذةُ أَْيضاً ؛ عن ابِن األْعرابي. تُْطلَى ، بالضَّ  بها اإلبُِل الَجْربَى ، وهي الّرِ

 كالطَّْليِ  ، وهي أَْيضاً ِخْرقَةُ العاِرِك ؛ وأَْيضاً الَخْيُط الذي تَُشدُّ به ِرْجل الَجْدي ما داَم َصِغيراً ، ويُْفتَُح في هذه ُطْليَةً  ومنه قْولُهم : ما يُساِوي

 بالفَتْح.

 ِمن َمَرٍض أَو َعَطٍش ؛ قاَل الشاعُر : (5)، بالتّْحريِك. بَياٌض يَْعلو األْسناَن  لَيانُ الطَّ و الطَّالو

وفــــــــــــــٍة  نــــــــــــــُ جي بــــــــــــــتـــــــــــــــَ ين انقــــــــــــــَ تــــــــــــــح رَكــــــــــــــَ دح تـــــــــــــــَ  لــــــــــــــقــــــــــــــَ

ــــــــــــانِ     ي ــــــــــــَ ل ــــــــــــطــــــــــــ  وٌ  مــــــــــــن ال قــــــــــــُ عــــــــــــح  ِلســــــــــــــــــــــــــايَن مــــــــــــَ

  
؛ نقلَهُ الَجْوهِري ، وهو قوُل  يَْطلَى َطلىً  فُوه ، كَرِضَي ، َطِليَ  ، ِمثاُل َصبّيِ وِصْبياٍن ، أَي قلٌَح ؛ تقوُل منه : ِطْليانٌ و َطِليٌّ  ويقاُل : بأْسنانِه

 األَْحَمر.

 والمصنُِّف ذَكَر الطَّال في الواِوّيِ وأَْغفَلَه هنا ، والحْرُف ُمْشتَرك بَْينهما.

__________________ 
 بفتح فكسر فتشديد الياء. ( ويف التكملة أيضاً 1)
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 .«ورغر»( اللسان وفيه : 2)
( وحك  علي بن محزة : املطاد روضـــات واحدها ِمطلَ  ابلقصـــر ال غري ا وأما املطالء ملا اَنف  من األرض واتســـض فيمد ويقصـــر ا والقصـــر 3)

د مطلً  ابلقصـــــر وبفتح امليم وهو املوضـــــض الذي تطل  فيه واقتصـــــر ايقوت يف واحد املطا فيه أكثر. وقا  ابن الســـــريايف : الواحدة : ِمطالء ابملد.
 اإلبر ابلقطران والنفرت.

 ( اللسان والصحاح والتهذيب بدون نسبة ا وقبله يف اللسان :4)
ــــــــــــــــر عــــــــــــــــن أبــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا و   ســـــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــلــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــــــــــــائ

 فـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــت هلـــــــــــــا : وقـــــــــــــعـــــــــــــت عـــــــــــــلـــــــــــــ  اخلـــــــــــــبـــــــــــــري   

  

 ( يف اللسان : اللسان.5)
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 ، بالضّمِ : ُدوايَةُ اللّبَن ؛ عن ُكراعٍ. الطُّاليةُ و

 به. يُْطلَى وأْيضاً : ما

ماُد بيَن األَثافي ، على التَّْشبيِه. الطَّلَىو  : الرَّ

 : إذا َشتَم ؛ عن ابِن األْعرابي. َطلَّى يطلىو

 اللَّْيُل اآلفاَق : أَي َغشَّاها ؛ قاَل ابُن ُمْقبل : َطلَىو

ِديــــــــــــنــــــــــــَ 
َ

نــــــــــــا ابملــــــــــــ تــــــــــــح ــــــــــــَ َرقـ َد مــــــــــــا َأال طــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ  ة بـ

مـــــــا     لـــــــَ ـــــــجـــــــاِد فـــــــَب ـــــــح ـــــــب ُر أَذحانَب ال يـــــــح ـــــــلـــــــ  لـــــــَ  ال (1)طـــــــَ
 

  
 البَِعيُر بالقَِطراِن. يُْطلى أَي َغشَّاها كما

 بما لبََّسه. ُطليَ  أَي ُمْشِكل ُمْظِلٌم كأنَّه قد َمْطليٌّ  وقاَل أَبو سعيٍد : أَْمرٌ 

 : قْريةٌ بِمْصَر ِمن المنوفية. طلياو

ةُ الخاِلَصةُ. الطالءو  : الفضَّ

 : أَي َغْير َمقشوٍر. َمْطِليٌّ  وعودٌ 

 البَْقُل : َظَهَر على وْجهه األرِض. طلىو

قَّْيِن. أَْطلىو ُجُل : ماَل ُعنُقه إلى أََحِد الّشِ  الرَّ

ً  الماءُ  َطَمى ي  :[طمي] حاح والُمْحكم، بالفَتْحِ ، ه (2) يَْطِمي َطْميا يت ، وفي الّصِ ّكِ ً  كذا هو َمْضبوٌط في كتاِب ابِن الّسِ  َعاَل. ، كعُتِّيِ ؛ ُطِميّا

حاح : اْرتَفََع وَمألَ النَّْهَر.  وفي الّصِ

 وَعال. النَّْبُت : طالَ  َطَمىو

تُه به َطَمتْ و  به. َعلَتْ  : أَي ِهمَّ

 ؛ نقلَهُ اللّْيُث. اْمتأَلَ  أَو النَّْهُر أَو البئُْر : البَْحرُ  َطَمىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ِمثُْل َطمَّ يَِطمُّ : إذا َمرَّ ُمْسرعاً ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. َطَمى يَْطِمي

َمْخشري لنَْفِسه :به الَهمُّ والغَمُّ والخوُف : اْشتَدَّ ؛ وأَْنَشَد  َطَمىوالفََرُس : إذا أَْسَرَع.  َطَمى ومنه  الزَّ

ـــــــــــكـــــــــــن  ة ل ـــــــــــ  ي ـــــــــــِ ن
َ

مـــــــــــا يَب خـــــــــــوُف املـــــــــــ ـــــــــــد طـــــــــــَ  ق

مــــــــــَ      َة َأطــــــــــح يــــــــــ  نــــــــــِ
َ
ب املــــــــــ عــــــــــقــــــــــُ (3)خــــــــــوُف مــــــــــا يــــــــــَ

 

  
ا ذُِكَر. في الُكلِّ  ، كعُلُوِّ  كيَْطُمو ُطُمّواً و : [طمو]  ممَّ

ويَةُ و ويَة : َطمُّ  ، إْحَداُهما بالمرتاحية. قَْريَتاِن بِمْصرَ  ، كعَمُّ

 في ِدياِر أََسٍد قِريٌب ِمن َشِطٍب ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيس : َجبٌَل بالباِديَةِ  كغَنِيَّة : َطِميَّةُ و

َوًة  دح ر غـــــــــــــُ مـــــــــــــِ جـــــــــــــح مـــــــــــــَ َة الـــــــــــــح يـــــــــــــ  مـــــــــــــِ  كـــــــــــــَبن  طـــــــــــــَ

َز      غــــــــح ة مــــــــِ كــــــــَ لــــــــح ثــــــــاِء فــــــــِ ِر واألغــــــــح يــــــــح (4)مــــــــَن الســــــــــــــــــــــ 
 

  
 ، وهي قَْريةٌ ِمن أَْعماِل الفيُّوم اآلَن. ع على ِنيِل ِمْصرَ  : َطِميَّةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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 : هو الغَزيُر. الطاِمي البَْحرُ 

. َطَمتِ و  المرأَةُ بَزْوِجها : اْرتفَعَْت به ؛ نقلَهُ الجوهِريُّ

َمْخشريُّ : نََشَزْت عليه ، وهو مجاٌز.  وقاَل الزَّ

 ْسيُوط ، وقد َوَرْدتُها.، بالكْسِر : قَْريةٌ من أَْعماِل أَ  ِطماو

 كُسَمّيِ َجبٌَل أَو واٍد بقُْرِب أََجأَ. ُطَميٌّ و

 وطموه : قَْريةٌ بجيَزة ِمْصر.

يبَةُ ؛ وَمرَّ في الَهْمزةِ أَْيضاً. التَُّهَمةُ  ، بالفَتْحِ َمْقصوراً : الطَّنَى ي : [طني]  والّرِ

ماُد الهاِمُد  أَْيضاً :و  َغْلفَُق الماِء. ْيضاً :أَ والَمَرُض  أَْيضاً :والرَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب واألساس.1)
 .«ُطِمي ا»( يف القاموس : 2)
 ( األساس ا وعنها ضبرت.3)
 وصدره : 62( ديوانه ط بريوت ص 4)

 كبن ذر  رأس اجمليمر ُغدوةً 
 واملثبت كرواية اللسان.
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 ثِقٍَة.قاَل ابُن ُدَرْيٍد : ولَْسُت منه على 

ضا : العافِيَةُ من لَْدغِ العَْقربِ  هو ِشراُء الشََّجِر ؛ أَو أَْيضاً :و ةً وكالّرِ  وغيِرها ؛ عن ابِن األْعرابي. بَْيُع ثََمِر النَّْخِل خاصَّ

ْنيُ و . الّطِ ّمِ ْنِو ، بالضَّ  ، كِحْسيٍ : الفُُجوُر ، كالطُّ

 ُجوُر ، قَلَبُوا فيه الياَء واواً كالُمُضّوِ في الُمِضّيِ.: الفُ  الطُّنُوُّ و الطُّنِيُّ  والذي في الُمْحكم :

ْنيُ و  َمْعروٌف لبَني ُسلَْيم. ماٌء م ، بكْسٍر فسكوٍن : الّطِ

 كأَْطنَى. فيه ، َمَضى : إذا في فُجوِرهِ  َطنِيَ و فََجَر بها : َطنيّ  ، إليها ، كَرِضيَ  َطنِيَ و

 حتى ُربَّما َعِفنَْت واْسَودَّْت ، وأَْكثَر ما تصيُب اإِلبَِل. َزْيٌد : لَِزَق ِطحالُهُ وِرئَتُهُ باألَْضالعِ من الجانِِب األَْيَسرِ  َطنِيَ و

حاح : حاِل بالَجْنِب من شدَّةِ العََطِش ، تقوُل : الطَّنَى وفي الّصِ  َمْقصوٌر. َطنىً و ، َمْنقوٌص ، فهو َطنٍ  كأَْطنَى ؛ َطنًى البَعيرُ  َطنِيَ  لُُزوُق الّطِ

 الباِهلي : (1)؛ قاَل الحاِرُث بُن مضرب  َطناهُ  : عالََجهُ ِمن تَْطنِيَةً  ، َطنَّاهُ و

رَتِضــــــــــــــــــــــــــاً  عــــــــــــح ي  مــــــــــــُ ا أَراَد الــــــــــــكــــــــــــَ ِويــــــــــــه إمــــــــــــ   َأكــــــــــــح

ال     حــــــِ ىنِّ الــــــطــــــ  ِز الــــــطــــــ  حــــــح ينِّ مــــــن الــــــنــــــ  طــــــَ ُ
ّي املــــــ (2)كــــــَ

 

  
 بَِعيَرهُ : َكواهُ في َجْنبِه. َطنَّىو

أن يُْؤَخَذ وتٌِد فيُْضَجَع على َجْنبِه فيَُحزَّ بين أَْضالِعِه  الطَّنَى ؛ وَدواءُ  الطَّنَى بَِعيَرهُ في َجْنبَيه َكواهُ ِمن َطنَّى ونّص اللّْحياني في النَّواِدِر :

 أْحزاٌز ال تُْخَرُق.

ناةُ  الطُّناةُ و  .ِزنَةً وَمْعنىً  : الزُّ

 : بِْعتُها واْشتََرْيتُها ، ِضدٌّ. أَْطنَْيتُهاو

. اطَّنَْيتُهاوبِْعتُها  أَْطنَْيتُها * قُْلت : الصَّوابُ   ، على اْفتَعَْلتها ، اْشتََرْيتُها ، كما هو نَصُّ الُمْحكم فليَس بضّدِ

يبَةِ  أَْطنَىوفالناً : أََصْبتُهُ في غيِر الَمْقتَِل  أَْطنَْيتُ و  ؛ وقد يُْهَمُز. َزْيٌد : ماَل إلى التَُّهَمِة والّرِ

ْنوِ  أَْيضاً :و  للبِساِط ، فناَم كَساَل. اْسمٌ  للطَّنَى ، بالكْسِر وفي الُمْحكم : ماَل إلى الّطِ

 .( 3)ديغُهاال يَْبقَى لَ  ، أَي تُْطنِي َحيَّةٌ ال قْولُهم : هذهو

يت : أَي ال يَِعيُش صاِحبُها ، تَْقتُُل من ساَعتِها ، وأَْصلُه الَهْمز ، وقد ذَكْرنا في مْوِضِعه. ّكِ  وقاَل ابُن الّسِ

 وقاَل أَبو الَهْيثم : أَي ال تُْخِطُئ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نى يبَةُ ، ويُْهَمُز. الّطِ  : بالكْسِر : الّرِ

 نُّ ما كاَن.: الظَّ  الطَّنَىو

ى. حاُل عن الُحمَّ  وأَْيضاً : أَن يَْعُظم الّطِ

 ؛ عن اللَّْحياني. َطنٍ  يقاُل : َرُجلٌ 

 يَُحمُّ ِغبّاً فيَعُظُم ِطحالُه. َطنٍ  وقاَل غيُرهُ : رُجلٌ 

 وفي البَعيِر : أن يَْعُظَم ِطحالُه عن النُّحاِز ؛ عنه أَْيضاً.

 يَض وفيه بَِقيَّةٌ ؛ عن ابِن األْعرابّيِ.: أَن يََدع المرُض الَمرِ  اإِلْطناءُ و
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 الَمَرُض إذا أَْبقى فيه بَِقيَّةٌ. أَْطناهُ  يقاُل :

 .الطَّنَى : أَي ال تُْلبثُه حتى تَْقتُلَه ؛ واالْسُم من الُكلِّ  تُْطنِي وَضَربَه َضْربةً ال

 : بِْعُت عليه نَْخلَه. أَْطنَْيتُهو

ُجُل ِمثُْل َضنَِي ِزنَةً وَمْعنًى ؛ قاَل ُرْؤبة : َطنِيَ و  الرَّ

 (4)من داِء نـَفحِسي بـَعحَد ما طَِنيُت 
 : إذا لم تَْقتُْله. فأَْطنَتْه ولََدَغتْه حيَّة

__________________ 
 وهو أبو مزاحم العقيلي.« ا ارث بن مصّرف»( يف اللسان والتهذيب : 1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
ُم : الط ناُء. ( بعدها يف القاموس زايدة. وقد سقطت من الشارح. ونصها :3)  واالسح
 .مثر طىن اإلبر وما ضنيتُ  ( اللسان والتهذيب ا وبعده :4)
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 : كاإِلْشواِء. اإلْطناهُ و

 : األْهواُء. األْطناءُ و

 ، وَمْعناه إذا ماَت. وفي نيطه إَذا ُرِمي في جناَزتِه طنيه وقاَل أَبو زْيٍد : ُرِمَي فالٌن في

 الِكتاَب : أَي اْختْمهُ ، واعنه : َعْنِوْنه. اْطنِ  ويقاُل :

ةً ال يطوُف به أََحٌد إالَّ ُخمَّ ؛ ومنه الطَّنَىو  الُهيَام ، وهي ُحّمى اإِلبِِل. إْطنَاءُ  ، َمْقصوٌر : الَمكاُن الذي يكوُن ُمْعلماً وَمَحمَّ

ً  الصَّحيفَةَ  َطَوى ي : [طوي] ، نقلَهُ  اْنَطَوىو  األْزهري ،، على اْفتَعََل ، نقلَهُ  فاطََّوى الَمْصَدُر ، وهو نَِقيُض نََشَرها ، فالطَّيُّ  ، يَْطويها َطيّا

 الجوهريُّ وابُن ِسيَده.

يَّةِ  إنَّهُ لَحَسنُ و ة : الطَّّيِ  ، يُِريُدوَن َضْرباً من ، بالَكْسرِ  الّطِ مَّ  كالِجْلَسِة والِمْشيَِة ؛ قاَل ذو الرُّ

 (1)كما تـَُنش ُر بعَد الطِّي ِة الُكُتُب 
 ة الواِحَدة.ألنَّه لم يُِرْد بِه الَمرَّ  الطاءَ  فكسرَ 

رَّ : الحديثَ  عنِّي َطَوى ِمن المجاِز :و  َكتََمهُ. والّسِ

 هذا الحديَث أَي اْكتُْمه. اْطوِ  ويقاُل :

ِه ؛ وفي الُمْحكم  أَْعَرَض ُمهاِجراً  : إذا َكْشَحهُ عنِّي َطَوى ِمن المجاِز :و حاح : أَْعَرَض بوّدِ ؛ وهو كقْوِلهم : َضَرَب َصْفَحهُ َعنِّي ؛ وفي الّصِ

 : َمَضى لَوْجِهه ؛ وأَْنَشَد :

ُت لـــــــه و  لـــــــح حـــــــًا فــــقــــُ َو  َكشــــــــــــــــــح ٍب قـــــــد طــــَ  صـــــــــــــــــــــاحـــــــِ

ِويــــــــــين     طــــــــــح َك يــــــــــَ نــــــــــح واَءَ  هــــــــــذا عــــــــــَ طــــــــــِ (2)إن  انــــــــــح
 

  
، ِكالُهما عن ابِن األعرابّيِ ؛ وكلُّ  حاَزُهمْ  إذا أَتاُهم ؛ أَو إذا َطَواُهم أَو ، أَي َجلََس ِعْنَدنا. فَطَوانا يقاُل : َمرَّ بنا القَْوَم : َجلََس ِعْنَدُهم. َطَوىو

 ذلَك مجاٌز.

 أْخفاهُ. : إذا َكْشَحهُ على أَْمر َطَوى ِمن المجاِز :و

 َعَزَم عليه ، قال زهيٌر :وفي الُمْحكم : أَْضَمَرهُ و

ٍة و  نــــــــ  كــــــــِ تــــــــَ حــــــــًا عــــــــلــــــــ  ُمســــــــــــــــــــــح َو  َكشــــــــــــــــــــــح  كــــــــاَن طــــــــَ

ِم     د  قـــــــــــــَ تــــــــــــــَ داهـــــــــــــا ومل يــــــــــــــَ َو أَبـــــــــــــح ال هـــــــــــــُ (3)فـــــــــــــَ
 

  
ً  البالدَ  َطَوى ِمن المجاِز :و  بَلَداً عن بَلٍَد. قََطعَها إذا َطيّا

بَهُ  َطَوى ِمن المجاِز :و  ؛ وفي التَّهذيِب : البَِعيَد. هللاُ البُْعَد لنا : قَرَّ

 في النَّاقَِة : َطرائُِق َشْحِم َسناِمها. األَْطواءُ و

 .َطّيٍ  فْوقَ  َطيٌّ  وقاَل اللَّْيُث : َطرائُِق َجْنبَْيها وَسناِمها

 وهو البِئُْر الَمْبنِيَّة. َطِوّيٍ  قُْرَب قرقرى ذات نَْخٍل وَزْرعٍ َكثيٍر ؛ قاَل ياقوُت : كأَنَّه َجْمعُ  ة باليِماَمةِ  : األْطواءُ و

 ؛ كذا في التّهذيِب. َمْطَوى أْطواُؤها ، الواِحدُ  الَحيَّة واألَْمعاِء والشَّْحِم والبَْطِن والثَّْوِب : َمطاِويو

، بالَكْسر وبالفَتْح  ِطيٌّ  ، واِحُدها َطيِّه كاِسرُ الثَّْوِب والصَّحيفَِة والبَْطِن والشَّْحِم واألَْمعاِء والحيَِّة وَغْير ذلَك : َطرائِقُه ومَ  أْطواءُ  وفي الُمْحكم :

 .ِطوىً و، 

 أْمعائِها ثميلةٌ. َمطاِوي وَمطاٍو ؛ وما بَِقيَْت في أْطواءٌ  كذا ، وللحيَّة َمطاِويهاوالُكتُِب  أْطواءِ  الِكتاِب وفي َطّيِ  وفي األساِس : َوَجْدُت في
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ُن : واٍد بالشَّامِ  ُطِويَ و ّمِ والكسر ويُنَوَّ ر قْولُه تعالى :  ، بالضَّ ، التَّْنِوين قِراَءةُ َحْمزة والِكسائي  (4) (ِإنََّك اِبْلواِد اْلُمَقدَِّس ُطوىً )؛ وبه فُّسِ

 وعاِصم وابِن عاِمٍر.

حاح : لم اْسُم َمْوِضعٍ بالشام ، يُْكَسُر ويَُضمُّ ويُْصَرُف وال يُْصَرُف ، فمن َصَرفَه َجعَلَه اْسَم واٍد ومكاٍن وجعلهُ نكَرةً ، ومن  ُطوىً  وفي الّصِ

 يَْصِرْفه َجعَلَه اْسَم بَْلدةٍ وبُْقعٍَة وَجعَلَه َمْعرفَةً ، انتََهى.

__________________ 
 ( اللسان وصدره :1)

 الصبا سفعاً  من دمنة نسفت عنها
 وعجزه يف التهذيب والصحاح.

 .429/  3ويف املقايي   .«.. وصاحب د طو » ( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا واألساس وفيها :2)
 صــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــب د طـــــــــــو  كشــــــــــــــــــــــــحـــــــــــًا فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــت لـــــــــــه و 

ــــــــــــــــين    ــــــــــــــــطــــــــــــــــوي ــــــــــــــــطــــــــــــــــواء  عــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــــــــــوف ي  إن ان

  

 واللسان والتهذيب. 83( ديوانه ص 3)
 .12( سورة طه ا اآية 4)
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اُج : فيوقاَل الز ي بمذكَّرٍ  ُطوىً  جَّ ن فهو اْسُم الواِدي وهو ُمذكَّر ُسّمِ ن ، فمن نَوَّ لِه وكْسره ُمنّوناً وَغْير ُمنَوَّ على فُعٍَل  أَْربَعَة أَْوُجٍه : َضّم أَوَّ

 كُحَطٍم وُصَرٍد.

ُد عن واٍد يقاُل له  تين قد اْنَخَرَمْت عنه.نعم ألنَّ احدى الِعلَّ  ؟ قاَل :: أَنَْصِرفُه ُطوىً  وُسئَِل المبّرِ

 طاوٍ  أََحُدهما أَن يكوَن َمْعدوالً عن ، بالضّمِ والَكْسر : َجبٌَل بالشام أَو واٍد في أَْصِل الطُّور ، فمن لم يَْصْرفه فلَوْجَهْين : ُطوىً  وفي الُمْحكم :

َن َجعَلَهُ اْسماً للواِدي أَو  ي بمذكٍَّر ، فيَصير كعَُمَر الَمْعدوِل عن عاِمٍر ؛ والثاني : أَْن يكوَن اْسماً للبُْقعِة ، ومن َضمَّ ونَوَّ للَجبَِل ُمذكَّراً ُسّمِ

َن فهو كِمعًى وِضلَعٍ.  وَمْن َكَسر ونَوَّ

حاح : قاَل بعُضهم : تَْين أَي  ُطويَ  ، أَي (اْلُمَقدَِّس ُطوىً )ُء الَمثْنِيُّ ؛ وقالوا في قْوِله تعالى : الشي ، وهو ِطوىً  ِمثْل ُطوىً  وفي الّصِ َمرَّ

َس.  قُّدِ

تَْين.  وقاَل الَحَسُن : ثُنِيَْت فيه البََرَكةُ والتَّْقِديُس َمرَّ

تَْين. اغُب : َمْعناه ناَدْيته َمرَّ  وقال الرَّ

ُن : ع قُْرَب مكَّةَ ويُنَ  الطَّاءِ  ، ُمثَلَّثَةَ  ُطَوى ذُوو م. وَّ اهِر ؛ واْقتََصَر الجوهريُّ كغيِرِه على الضَّ  ، يُْعرُف اآلَن بالزَّ

ُن ، يُْرَوى أَنَّ آَدَم ،  ن وقد ال يُنَوَّ ْوض قاَل : والفَتْح أَْشَهر َمْقصور ُمنَوَّ َخلََع ، كان إذا أَتَى البَْيَت  السالمعليهوَذَكَر التَّثِْليث السَّهيلي في الرَّ

 .ُطَوى نَْعلَْيه بذي

 بأَْعالها َحفََرها عبُد َشْمس ابُن َعْبد َمناف. ، كغَنِّيٍ : بئٌْر بها الطَِّويُّ و

. ( 1)الُحْزَمةُ من البُرِّ  أَْيضاً :و  ، كذا في النسخِ ، وفي التْكملَِة : من البُّزِ

 من اللّْيِل ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. ( 2)َطِوي يقاُل : أَتَْيتُه بَْعد السَّاَعةُ من اللّْيِل. أَْيضاً :و

. يُْطَوى على السّرِ ، أَو يُْطَوى ألنَّه بهاٍء : الضَّميرُ  ، الطَِّويَّةُ و رُّ يَّةِ  النِّيَّةُ ، : الطَِّويَّةُ و فيه الّسِ ، أَي لنِيَّتِه  لِطيَّتِه يقاُل : َمَضى ، بالكْسِر. كالّطِ

 ْنتَواها.التي ا

 .أَْطواءٌ  بالِحجاَرةِ ، َجْمعُه الَمْطِويَّةُ  البِئْرُ  : الطَِّويَّةُ و

حاح والُمْحكم :  .الطَِّويَّة ؛ ولم أََر أََحداً َذَكَر فيه الَمْطِويَّةُ  : البِئْرُ  الطَِّويُّ  والذي في الّصِ

 .الطَِّويَّة ناِسُب أن يقدَّم ِذْكُره علىقاَل ابُن ِسيَده : ُمذَكَّر فإْن أُنَِّث فَعَلى الَمْعنى فكاَن المُ 

 ؛ نقلَهُ الجوهريُّ ؛ زاَد األْزهريُّ : الذي يناُم عليه. : السَّْطحُ  الطَّايَةُ و

. ِمْربَُد التَّْمرِ  أَْيضاً :و  ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 ، أَو التي ال ِحجاَرةَ بها ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. َصْخَرةٌ َعظيَمةٌ في أَْرٍض ذاِت َرْملٍ  أَْيضاً :و

َد ذلك َخْمَص ، َطوٍ و طاوٍ  فهو أَْطَوىو ، بالكْسِر والفَتْح معاً عن ِسْيبََوْيه ِطًوى ، َكرِضَي ، َطِويَ  وقد : لم يأُْكْل شيئاً. َطيَّانٌ  َرُجلٌ و  فإْن تَعَمَّ

 ً  .ِطَواءٌ  ، َجْمُع الُكلِّ  طاِويَةٌ و َطيَّ  وهي  وابُن ِسيَده واألَْزهريُّ ؛؛ نقلَهُ الجوهريُّ  كَرَمى ، فََطَوى يَْطِوي َطيّا

قاءُ  الطََّوىو ي بالَمْصدِر. َطِوي َطًوى وفيه بَلٌَل فتَقَطَّع ؛ وقد ُطِويَ  ، كعَلَى : الّسِ  ، فكأَنَّه ُسّمِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يَةِ  ، كِعَدةٍ ، وهذه عن اللّْحياني وهي ناِدَرةٌ ، وَحكى : َصِحيفةٌ جافِيَةُ  ِطيَّةً و، بالكْسِر ،  ِطيّةً  الثَّْوبَ  َطَوى  .الطَّيّ  ، بالتَّْخفيِف أَْيضاً ، أَي الّطِ

ىو ى اْنِطواءً  ، وحكى ِسْيبََوْيه : َطَوْيته فتََطوَّ  ، وأَْنَشَد : تََطوَّ
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 (3)قد َتَطو يحُت انحِطواَء اخِلصحِب و 
 الحيَّاِت ، أَو الَوتَر.لَضْرٍب من 

باِء : الذي الطاِويو بوِض ثم يَّربُِض ؛ قاَل الراِعي : يَْطِوي ِمن الّظِ  ُعنُقَه عند الرُّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : الَبزِّ.1)
 ( يف اللسان : طًُو .2)
 .«ا ضب»( اللسان وفيه : 3)
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ه  لـــــــــ  عـــــــــُ تح تــــــــــَ رحِف ابتـــــــــَ يـــــــــ  الـــــــــطـــــــــ  ّن َغضـــــــــــــــــــــــِ  أغـــــــــَ

اِواي     َح طـــــــَ بــَ ر  فـــــــَبصــــــــــــــــح كــح ر ٍة شــــــــــــــــَ َر  ضــــــــــــــــَ (1)صــــــــــــــــَ
 

  
 ُعنُقَه وناَم آِمناً. طاٍو َطَوى ومنه قْولُهم : َمَرْرُت بَظْبي :

يَّةُ و  عليها. يُْطَوى ، بالكْسِر : الَهْيئةُ التي الّطِ

 َدةً.واحِ  َطيَّةً وَجيِّدةً ،  َطواهُ طيّةً  ويقاُل :

يَّةُ و  ، وهو الَمْنِزُل الذي اْنتَواهُ. ِطيَّتُه ، بالكْسِر : يكوُن َمْنزالً. يقال : بَعَُدْت َعنَّا الّطِ

 َشتَّى ولَِقيتُه بِطيَّاِت الِعراِق : أَي نَواِحيه وِجهاتِه. ِطيَّاتٌ  إليها البِالَد وله ( 2)يطوي وفي األساس : وهي الجَهةُ التي

يَة بَعيَدةٌ : أَي شاِسعَةٌ ، وقد تَُخفَّفُ  ِطيَّةٌ و  ؛ ومنه قوُل الشاِعِر : الّطِ

 (3)َأَصّم القلِب ُحوِشّي الطَِّياِت 
 البَْطن ، بالكْسِر : كسُره. ِطَوىو

 الحيَِّة : اْنِطواُؤها. ِطَوىو

تِ و ْت. تََطوَّ  الحيَّةُ تحوَّ

ْت ، واِحُدها َمطاِويو ْرعِ : ُغُضونُها إذا ُضمَّ  .ِمْطوىً  الّدِ

 عليه الغَْزُل. يُْطَوى ءٌ : شي الِمْطَوىو

غيَرةُ ، عاميَّةٌ. ينَةُ الصَّ  وأَْيضاً : السّكِ

يت ؛ وأَْنَشَد للعُجيِر السَّلولّي :، عل كالطَِّويّ  : الضاِمُر البَْطِن ؛ الُمْنَطِويو ّكِ  ى فَِعٍل عن ابِن الّسِ

 فــــــــــــقــــــــــــاَم فــــــــــــَبدحَ. مــــــــــــن ِوســـــــــــــــــــــــــاِدي وســـــــــــــــــــــــــاَده 

ُب     رحجـــــــَ ِ شـــــــــــــــــَ اح وُ  الـــــــذِّراعـــَ ِن ممشـــــــــــــــــُ طـــح ِوي الـــبـــَ (4)طـــَ
 

  
في العَُروِض : َحْذُف الرابِعِ من  الطَّيُّ و. َطِويَ  ناً ؛ وقدوتَقَطََّع َعفَ  (5)وفيه بَلٌَل أَو ُرطوبَةٌ أَو بَِقيَّةُ لَبٍَن فَتَغَيَّر ولَجن  ُطِويَ   :َطوٍ  وِسقاءٌ 

َجز ُمْستَْفِعلُْن وَمْفعُوالُت ، فيَْبقى ُمْستَِعلُْن وَمْفعاُلت ، فتُْنقَُل ُمْستَِعلُْن إلى ُمْفتَِعلُْن وَمْفعاُلت إلى فاِعال ُت ، يكوُن ذلَك في البَِسيِط والرَّ

 والُمْنسِرحِ.

ِكيَّ  َطَوىو ً  ةَ الرَّ ى ذلَك البِئْر تَْطويه : عرَشها بالِحجاَرةِ واآلُجّرِ ، وَكذا اللَّبِنُ  َطيّا ً  في البِناِء ؛ ويَُسمَّ ً و َطِويّا  .َطيّا

 الَمكاَن إلى الَمكاِن : جاَوَزهُ. َطَوىو

 : بَعَُدْت ، عن اللّحياني. َطَوْيت ِطيَّتهو

يَّةُ و  : الَوَطُر والحاَجةُ. الّطِ

 ، كإِلَى. ِطوىً  ، واِحدُ  (6)األَثْناُء في َذنَِب الَجراِد ، وهي كالعقِد  األْطواءُ  وقال أَبو حنيفَةَ :

 ، كغُراٍب : مْوِضٌع بَطريِق الطائِِف ، أَو واٍد. ُطواءٍ  وذُو

 بالضّمِ : أَي أََحٌد. ُطوِويٌّ  وما بالدَّارِ 

 هللاُ ُعمَره ؛ قال الشاِعُر : َطَوى عن ُمِضي العُُمر فيُقاُل : بالطّيِ  ويُعَبَّرُ 

ر ر  بـَعحد َنشح  َطَوتحَك ُخطُوُب َدهح
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 أَي ُمْهلَكات ؛ قالَهُ الراغُب. (7) (َوالسَّماواُت َمْطِواّيت  بَِيِميِنهِ )وعليه ُحِمَل قْولُه تعالَى : 

 ْسُن ِذْكٍر أَْو َجِميٌل ، وهو مجاٌز.فالٌن وهو َمْنشوٌر : إذا بَقَي له حُ  ُطِوىَ و

 .(8)قَْلبُه على غّلِ  اْنَطَوىوقَْلبِه :  َطّيِ  السَّْيُر : هَزلَهُ الِغلُّ في َطواهُ و

 الشَّْحِم : أَي َطرائِقُه. أَْطواءُ  وعلى َجبِينِها

 النِّْسياِن ؛ وكلُّ ذلَك ِمن المجاِز. َطّيِ  وأَْدَرَجنِي في

 : َحْرُف ِهجاٍء ، وهو َمْجهوٌر ُمْستَْعٍل يكوُن أَْصالً ويكوُن بََدالً ، وال يكوُن زائِداً. الطَّاءُ و

 .الطَّاء : قافِيَتُه طاِويٌّ  وشْعرٌ 

__________________ 
 وانظر ختر ه. واللسان واألساس. 282( ديوانه ط بريوت ص 1)
 يف األساس : الجي إليها يطوي البالد.( 2)
 ( اللسان منسوابً للطرماح ا وبدون نسبة يف التهذيب.3)
 .«شرحب»( اللسان والصحاح ا وابألصر : 4)
 ( يف اللسان : وخلن.5)
 ( يف اللسان : كالعقدة.6)
 .67( سورة الزمر ا اآية 7)
 ( يف األساس : حقٍد.8)
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 لى الياِء.قاَل الخِليُل : أَِلفُها ترجُع إ

 : َكتَْبتُها ، ويجوُز َمّدها وقَْصرها وتَْذِكيرها وتَأْنِيثها. َطيَّْيُت طاءو

ُجُل الَكثيُر الوقاعِ ؛ وأَْنَشَد الخليُل : الطَّاءُ و  الرَّ

ي  لـــــــــــــِ ىَن أَمـــــــــــــَ
ُ

ّر عـــــــــــــن كـــــــــــــرِّ املـــــــــــــ  إيّنِ وإن قـــــــــــــَ

 طـــــــــــــــاء الـــــــــــــــوقـــــــــــــــاع قـــــــــــــــوي غـــــــــــــــري عـــــــــــــــنـــــــــــــــا   

  
ُث محمُد بُن محمِد ابِن محمِد  الطاءُ و  الطائِيُّ  بِن الَحَسنِ : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَعمال قويسنا ؛ وأُْخَرى بالغَْربيَِّة ؛ وِمن األُْولى : اإِلماُم المحّدِ

 الَجْعفريُّ حدََّث عن الولّيِ العراقي والحافِِظ بِن َحَجٍر وغيِرهما.

ه في نَْفِسه فَجاَزه إلى آخر ، كما َطَوىو ْوم. َطيّ  الُمسافُِر َمْنزالً إلى َمْنِزٍل فال يَْنِزُل ؛ وَكذلكَ  يَْطِوي حِديثاً إلى َحديٍث : أََسرَّ  الصَّ

 ، نقلَهُ ياقوُت. (1)في َجبٍَل يقاُل له شراً  األَْطواءُ  وقاَل أَبو زياٍد : ِمن ِمياِه َعْمرو بِن ِكالبٍ 

إِلبُِل َطاياٍت : أَي قُْطعاناً واِحُدها طايَةٌ ؛ وأَْنَشَد األَْزهريُّ لعمر وجاَءِت ا
 بِن لََجٍأ يِصُف إبالً : (2)

 (3)َترِبُض طاايٍت ومَتحِشَي َ حسا 
 : َجبٌَل لمحارٍب ؛ عن نَْصر. الّطَوى وقْرنُ 

 ، كُسَميَّةَ : َمْوِضٌع في ِشْعٍر ؛ عن نَْصر. الطُّيَيَّةُ و

 كَسحاٍب : موِضٌع بيَن مكَّةَ والطائِِف.،  َطواءُ و

ةُ و يف. ُطوَّ ّمِ : من كوِر بَْطِن الّرِ  ، بالضَّ

قاُء. الطيُّ و  : الّسِ

 : الجوُع. الطوُّ و

ً و ، كعُلُّوِ ، ُطُهّواً و ، بالفتْحِ ، َطْهواً  ، ِمن َحّدِ َدعا وَسعَى ، يَْطهاهُ و يَْطُهوهُ  اللَّْحمَ  َطَهاو : [طهو] ؛ ظاِهُره أَنَّه بالفَتْح  َطهايَةً و ، كعُِتّيٍ ، ُطِهيّا

 أَْيضاً : الَخْبُز. الطَّْهوُ و عالََجهُ بالطَّْبخِ أَو الشَّّيِ. وَضبََطه في الُمْحكم بالَكْسر ؛

اُء والخبَّاُز. الطَّاِهيو  : الطَّبَّاُخ والشَّوَّ

 ، كعُتِّيٍ. ُطِهيٌّ و ُطَهاةٌ  ج ؛ طاِهيٌّ  أَو غيِرِه ُمْصِلحٍ له كلُّ ُمعاِلجٍ لَطعامٍ  وقيَل :

أَي  ، «َطْهِوي أَأَْنَت َسِمْعَت هذا ِمن رُسوِل هللا َصلَى هللا عليه وسلّم ؛ فقاَل : وما كان قيَل ألبي ُهَرْيَرةَ :»الحديُث : ومنه  : العََملُ  الطَّْهوُ و

وايَةُ أَنا ماقاَل أَبو عبيٍد : ا ؟وما َكاَن َعَملي الُمِجيِد والُمْنِضجِ  كالطَّاِهي ؛ قاَل : وهذا َمثٌَل َضَربَه في إْحكاِمه للحِديِث وإتْقانِه إيَّاهُ  َطْهِوي لّرِ

وايِة التي َرَوْيتها كإْحكام لطعاِمه ، يقوُل :  للطَّعام. الطَّاِهي فما كاَن َعَمِلي إن كنُت لم أُْحِكْم هذه الّرِ

قيقَةُ ،  الطُّهاَوةُ و ّمِ : الِجْلَدةُ الرَّ  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. فَْوَق اللَّبَِن أَو الدَّمِ  التي بالضَّ

بِن سعِد بِن زْيِد َمنَاةَ بِن تَِميٍم ، وهي أُمُّ َعْوٍف وأَبي َسْوٍد َربِيعَةَ وَحنٍَش  (4)بْنت عبشمس  ُطَهيَّة ِمن تِميٍم نُِسبُوا إلى ، كُسَميَّة : قَبيلَةٌ  ُطَهيَّةُ و

 ويقاُل ُخنَْيس ، بَني ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ بِن ماِلِك بِن تِميم ؛ قاَل جريٌر : (5)

واِرِس َأو رايحـــــــــــــــــاً  ة الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  أَثـ

َة واخِلشــــــــــــــــــــــــــااب    يــــــــــــ  هــــــــــــَ َت هبــــــــــــم طــــــــــــُ َدلــــــــــــح  (6) ؟عــــــــــــَ
  

مِّ  ُطْهِويٌّ  لنِّْسبَةُ او ،  وتُْفتَُح هاؤهما ؛ َطْهَوةَ  ، نقلَهُ الِكسائي كأَنَّه َجعََل األَْصلَ  والفَتْح ساِكنَة الهاِء ، نقَلَهُ الجوهريُّ وهو قَْوُل ِسْيبََوْيه ؛ ، بالضَّ

 ضّم الطَّاِء وفَتْح الهاِء. أَي مع ضّمِ الطَّاِء وفَتِْحها ، فهي أَْربَعَةُ أَْوُجٍه ؛ الموافُِق للِقياِس منها
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 هكذا في النُّسخِ بالقَْصِر فيهما ، والصَّواُب أنَّهما َمْمُدوَداِن. ، ( 7)الطَّخا : ِمثْلُ  الطَّهاو

__________________ 
 ( يف ايقوت : َشرَاء.1)
 .«عمرو»ويف اللسان : « 54/  14الطاية »( األصر والتهذيب : 2)
 .«تريض»ية : ( اللسان والتهذيب : بروا3)
 .«عبشمش»وابألصر :  228( عن مجهرة ابن حزم ص 4)
 وذكر أن أمه الها ُحظ  .« ُجَشيش: » 288ويف مجهرة ابن حزم ص « حبيش»( كذا ابألصر ا ويف اللسان والصحاح : 5)
 ( اللسان والصحاح.6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : والط هاُء الط خاُء.7)
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 ، َمْمدوٌد ، لُغَةٌ في الطَّخاِء ، وهو السَّحاُب الُمْرتِفَُع. الطَّهاءُ  الجوهريُّ :قاَل 

ُجلُ  َطهاو  ُمْنتَِشراً ِمثْل َطحا ؛ وأَْنَشَد الجْوهري : َذَهَب في األرِض  : َطْهواً  الرَّ

ه  نــــــــــِ يــــــــــح يــــــــــُ  عــــــــــَ مــــــــــِ غــــــــــح ر  تـــــــــــَ رايٌن قــــــــــَ ذح هــــــــــا هــــــــــِ  طــــــــــَ

ِر     بـــــــــَ َرعـــــــــح ُ
يـــــــــف املـــــــــ نـــــــــِ ة مـــــــــثـــــــــر اخلـــــــــَ (1)عـــــــــلـــــــــ  ُدبـــــــــ 

 

  
؛ هكذا هو بتَْحريِك نوِن الذَّنَب في النسخِ وهو َغلٌَط ، والصَّواُب تَْسِكينُها ، كما هو نَصُّ التَّْهذيِب ، وعليه َحَمَل  ، َكُهًدى : الذَّنَبُ  الطَُّهىو

 ه وسلّم.، أَي ما َذْنبي ، وإنَّما قالَهُ النبيُّ َصلَى هللا علي َطْهِوي بعٌض حديَث أَبي ُهَرْيَرةَ : وما

. الطَّبِيخُ  : الطَُّهىو  ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ ونقلَهُ األْزهريُّ

 وِحطاُمه. كعَلَى : ُدقاُق التِّْبنِ  ، الطََّهىو

كةً : قُلَّةُ الَجبَِل. الطََّهيانُ و  ، محرَّ

 بعَْينِه باليََمِن ؛ عن نَْصر. َجبَلٌ  أَْيضاً :و

ر قْوُل األَْحوِل الِكْنِدّي. (2)، بالتَّْشديِد  البُراَدةُ   :الطََّهيانُ و  ؛ وبكّلِ هذه المعاني فُّسِ

رحبــــــــــًة  َزَم شــــــــــــــــــــــــَ َت لــــــــــنــــــــــا مــــــــــن مــــــــــاِء َزمــــــــــح  فــــــــــلــــــــــيــــــــــح

هـــــــــــــيـــــــــــــاِن     تح عـــــــــــــلـــــــــــــ  الـــــــــــــطـــــــــــــ  رَب َدٌة ابتـــــــــــــَ (3)مـــــــــــــُ
 

  
ُجُل : أَْطَهىو  ؛ نقلَهُ األْزهري. َحَذَق في ِصناَعتِهِ  الرَّ

ْحياِء هو : أَي هو الطَّْهياءِ  ما أَْدِري أَيُّ و  .(4)هو ؛ نقلَهُ األَْزهريُّ  أَيُّ النَّاِس  وأَيُّ الضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : اْنتََشَرْت فَذَهبَْت في األرِض ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ لألَْعشى : ُطُهّواً و تَْطهى َطْهواً  اإِلبِلُ  َطَهتِ 

دح  قـــــــــِ الِت بـــــــــِ مـــــــــَ هـــــــــح ُ
ي املـــــــــ اغـــــــــِ ا لـــــــــبـــــــــَ نـــــــــَ َلســـــــــــــــــــــــح ٍة فــــــــــَ  فـــــــــَ

ا     راهتــــــــــُ َتشــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــح ِر مــــــــــُ يــــــــــح ا ابلــــــــــلــــــــــ  هــــــــــَ (5)إذا مــــــــــاطــــــــــَ
 

  
 قاَل : ويبعد أن يقاَل إنَّه ِمن ماَط يَِميُط.

 : أَي قََزعةٌ. ( 6)َطهاةٌ  وما في السَّماءِ 

ّمِ : االْسُم ِمن الطُّْهيُ و  اللَّْحم. َطَها ، بالضَّ

ً  في األَرِض  َطَهىو  .َطَها َطْهواً  : ِمثْل َطْهيا

قيُق ، والذَّْنُب  الطَّْهيُ و ً  ، وقد (7): الغَْيُم الرَّ  أَْذنََب. : َطَهى َطْهيا

 : ُمْظِلٌم. طاهٍ  ولَْيلٌ 

 ٌ  .الطَّواِهي ِمن طاِهيَةٌ  واْمرأَة

 : ُمْحَكٌم ُمْنَضٌج ؛ وهو مجاٌز. َمْطهوٌّ  وأَْمرٌ 

كةً : قْريةٌ بِمْصَر ِمن المنوفي َطَهويةُ و  ة.، محرَّ

 وَدْغيَُهم وَطْغيَُهم ، أَي َصْوتَهم. َطْهيَُهم وفي النَّواِدِر : َسِمْعتُ 

 ونَْهيٍ. َطْهيٍ  ويقاُل : فالٌن في
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 : َوثََب ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ وقوُل أَبي النَّْجِم : َطها َطْهواً و

رِه َرب  َطَها   (8)َمد  لنا يف عمح
 أَراَد : َربُّ السُّوَرة.

 املشالة مع الواو والياء فصل الظاء
 كالنَّْصِل والَخْنجِر وشبِهه. ( 9)، كثُبٍَة : َحدُّ َسْيٍف أَو ِسناٍن أَو نَْحِوه الظُّبَةُ و  :[ظبو]

 قال الجوهريُّ : أْصلُها ُظبٌَو ، والهاُء ِعَوٌض من الواِو.

 ، ُظباتٌ و في أقّلِ العََدِد ، مثُْل أَْدٍل ؛ أَْظبٍ  ج العَْيِن.قاَل ابُن ِسيَده : وليَسْت بَمْحذوفَِة الفاِء وال بَمْحذوفَِة 

__________________ 
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.1)
 ( كذا َنظ ر هلا الشارح ومثله يف التكملة : واملثبت عن القاموس   ا  ضبرت الراء.2)
 واملثبت كالتكملة.« وليت»( اللسان والتهذيب وفيهما : 3)
 مل ترد يف التهذيب ا وهذا التفسري ورد يف التكملة.« أي الناس»ا وقوله :  ( كذا4)
 .427/  3واللسان والتهذيب والصحاح واملقايي   32( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( يف اللسان : طهاءة.6)
 ( الذي يف اللسان : والط َه  : الذنب.7)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.8)
 ( يف القاموس : وحنوه.9)
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 : (1)ابلضمِّ والتاُء ُمطو لة كما يف النسِخ وأَيحضاً َمقحصوَرٌة وهو الص ِحيُح ؛ ومنه قوُ  َبشاَمُة بُن حزن 
م  نــــــــــاهلــــــــــَ وحا َأن يــــــــــَ وح حــــــــــ  حــــــــــ  نــــــــــَ ــــــــــَ اُة تـ مــــــــــح  إذا الــــــــــكــــــــــُ

ِديـــــــــنـــــــــا     نـــــــــاهـــــــــا أبَيـــــــــح لـــــــــح بـــــــــاة وصـــــــــــــــــــــــَ د  الـــــــــظـــــــــ  (2)حـــــــــَ
 

  
ّمِ والَكْسر ِظبُونَ و  ؛ قاَل َكْعٌب : ، بالضَّ

ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاور أميـــــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم   ت

(3)كــــــــــــؤوس املــــــــــــنــــــــــــااي حبــــــــــــد الــــــــــــظــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا    
 

  
ً و  .«بالظُّبَا نافحوا» ومنه حديُث علّيٍ :؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده ؛  ، َكُهًدى ُظبا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ر قْوُل أَبي ذَُؤْيب : كُرَخاٍل ، وهو أََحدُ  ُظبَاءٌ  ، كُشبٍَة : ُمْنعرُج الواِدي ، َجْمعُه الظُّبَةُ   الُجموع الشاذَّةِ ؛ وبه فُّسِ

ـــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــدايَر ألُمِّ ال ُت ال َرفـــــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــــَ

رح     َواِدي ُعشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــاء فـ ب ـــــــــــظـــــــــــ  ـــــــــــَا ال ـــــــــــِن ب (4)ي
 

  
 عن ابن جنِّي.

كأْدٍل وهو أَْفعٌُل ،  أَْظبٍ  في أقّلِ العََددِ  ج ؛ َظْبيَةٌ  ، واألُْنثَى َظْبيان َمْعروٌف ، وهو اْسٌم للمذكَِّر ، والتَّثْنِيةُ  م : َحيَوانٌ  الظَّْبيُ  ي : [ظبي]

ةَ العَْين َكْسرةً لتَْسلم الياء ،  ، بالتَّْحريِك ؛ ومنه قوُل الشَّاِعِر : ( 5)َظبَياتٌ و فأْبَدلُوا ضمَّ

 ابهلل اي  ـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــات الـــــــــــقـــــــــــاع قـــــــــــلـــــــــــن لـــــــــــنـــــــــــا 

ــــــــبشــــــــــــــــــــــر    ــــــــي مــــــــن ال ــــــــل ــــــــي ــــــــكــــــــن أم ل ــــــــالي مــــــــن ــــــــي  ل

  
، على فُعُوٍل  ُظِبيٌّ و َجْمٌع يعمُّ الذُكوَر واإِلناَث مثُْل َسْهٍم وِسهام وَكْلبٍة وِكالٍب ، قالَهُ الفاَرابي ؛ ِظباءٌ و وهو َجْمُع األُْنثى كَسْجدةٍ وَسَجداٍت ؛

 مثُْل ثُِدّيِ.

 ني تَْغلب على الفُراِت ؛ قالَهُ نَْصر.لبَ  وادٍ  َظْبيٌ و

 ، وإيَّاها أَراَد َعْنترةُ في قوِله : ِسَمةٌ لبَْعِض العََربِ  : الظَّْبيُ و

ـــــــــــــٍة  ـــــــــــــارِب َء ق اَزاب  ـــــــــــــَ َوَد ف َن َأســـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــح َرو ب مـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

نـــــــاِ      عـــــــح ُ مـــــــِ يبح الِب عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــظـــــــ  (6)مـــــــاَء الـــــــكـــــــُ
 

  
 . (7)رُجلٍ  : اْسمُ  الظَّْبيُ و

 ؛ كما في الُمْحكم ، قاَل : أَو َكثيُب َرْمٍل ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ الْمرِئ القَْيِس : ع : َظْبيٌ و

ه و  ثــــــــــٍن كــــــــــبَنــــــــــ  ٍص غــــــــــرِي شــــــــــــــــــــــــَ و بــــــــــَرخــــــــــح طــــــــــُ عــــــــــح  تـــــــــــَ

َر     حـــــــِ يبحٍ َأو َمســـــــــــــــــــــاويـــــــُك إســـــــــــــــــــح ـــــُض  ـــــَ (8)َأســـــــــــــــــــــارِي
 

  
اُح ِديوانِِه ؛ أَو اْسُم كثيبٍ   .قيَل : اْسُم َرْملٍة ، أَو اْسُم واٍد ، وبه َجزَم شرَّ

 ، ويقاُل له : تيٌس ، وذلَك اْسُمه إذا أثنى وال يزاُل ثنياً حتى يموَت ، قالَهُ أبو حاتم. َظْبيٌ  ، وهي َعْنٌز وماِعَزةٌ ، والذََّكرُ  : األُْنثَى الظَّْبيَةُ و

يَت المْرأَةُ وُكنِّيَت فقيَل أُمُّ  الّظباءِ  أُْنثى الظَّْبيَةُ  وقاَل الفاَرابي : وفيه  الّظْبي . والمصنُِّف أَْوَرَده في جموعِ َظبَياتٌ  والَجْمعُ  َظْبيَة ، وبها ُسّمِ

 تَْخليٌط ال يَْخفى.

 الشَّاةُ. : الظَّْبيَةُ و

 البَقََرةُ. أَْيضاً :و

ْبيَة بعد ِذْكِره فَْرج المرأَةِ : وأنَّ بعَضُهم يَْجعَل * قُْلت : هذا َغلٌَط َعِظيٌم وقََع فيه المصنُِّف ، فإنَّ في الُمْحكم للَكْلبِة أَي لحيائِها ؛ قاَل :  الظَّ

 وَخصَّ ابن األَْعرابي به األَتاَن والشَّاةَ والبَقَرةَ.
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ياق أنَّ ابَن األْعرابي عْنَده ل ذلك.تُْطلَق على َحياِء هؤالء ، وكأنَّ فيه ردّ  الظَّْبيَة فالمراُد ِمن هذا الّسِ ها بالَكْلبة فتأَمَّ اء حيُث خصَّ  اً على الفرَّ

 ؛ قاَل األْصمعي : هي لكّلِ ذاِت حافٍِر. فَْرُج المرأَةِ و

حاح. اُء : هي للَكْلبة ؛ كما في الّصِ  وقاَل الفرَّ

 أََشْرنا إليه.ولو قاَل المصنُِّف : وفَْرُج المرأَةِ والشاةِ والبَقَرةِ لَسِلَم ِمن الغَلَِط الذي 

__________________ 
 ( يف الصحاح واللسان : بشامة بن حرّي النهشلي.1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 واللسان. 146/  1( ديوان اهلذليا 4)
 (.( هو مجض لظبية ابهلاء ا ال لظيب. ا ه. نصر هامش القاموس5)
 .واللسان والتهذيب 54( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.7)
 واللسان ا وعجزه يف الصحاح والتهذيب. 46( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 8)
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ةً ، وقيَل : من ِجْلدِ  الِجراُب ، أَو الصَّغيرُ  : الظَّْبيَةُ و ِدي إلى النبّيِ أُهْ »الحديُث : ومنه ، وقيَل : هي ِشْبه الَخريَطِة والِكيِس ؛  الظَّْبي خاصَّ

 .«فيها َخَرزٌ  َظْبيَةٌ  َصلَى هللا عليه وسلم ،

 ؛ وقد ُرِوَي بيُت أَبي ذَُؤْيب : ِظبَاءٌ  ، َجْمعُه ُمْنعََرُج الواِدي : الظَّْبيَةُ و

ـــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــدايَر ألُمِّ ال ُت ال َرفـــــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــــَ

رح     بـــــــــــــــاِء فـــــــــــــــَواِدي ُعشـــــــــــــــــــــــــــــَ  ن بـــــــــــــــَا الـــــــــــــــظـــــــــــــــ 

  
 َعْمٍرو والشَّْيباني بالكْسِر وفسَّراه بما َذَكْرنا.هكذا َرواهُ أَبو عبيَدةَ وأَبو 

ى بذلَك. رُجٌل بَليدٌ  : الظَّْبيَةُ و  كان يُسمَّ

 يها يقوُل :إحداهما : لقماَمةَ المزني ، والثَّانيَةُ : فََرُس خاِلِد بِن َعْمِرو بِن حذلِم األَسدّيِ ؛ والثَّالثةُ : لهواس األََسِدّيِ وف ثالثَةُ أَْفراٍس  : َظْبيَةُ و

 أالئـــــــــــــــــمـــــــــــــــــجي خـــــــــــــــــزميـــــــــــــــــة يف أخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم 

 قــــــــــــــــدامــــــــــــــــة قــــــــــــــــد عــــــــــــــــجــــــــــــــــلــــــــــــــــتــــــــــــــــم ابملــــــــــــــــالمِ    

  

نـــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــم أن  ـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــة لـــــــــــــن تـــــــــــــرّد     ـــــــــــــَ

 رأي الســـــــــــــــــــــــــــــــــوء يـــــــــــــــــــزرِي ابلـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــامِ و    

  
 ةُ من كتاِب ابِن الَكْلبي.األَخيرَ 

ْجبُل يقاُل لهنَّ : أََحُدهما : ماء لبَني أَبي بْكِر بِن ِكالٍب قَِديم ؛ قاَل أَبو زياٍد ؛ وِمن الِجباِل التي في بِالِد أَبي بْكِر بِن ِكالٍب أَ  ماءانِ  : الظَّْبيَةُ و

ْبيَة أَْبرادَوُهنَّ بينَ   ْصر.والَحْوأَِب ؛ نقلَهُ ياقوُت ونَ  الظَّ

 والثَّاني : ماٌء لبَني ُسَحْيٍم وبَني عجل.

 أَحُدهما : بيَن يَْنبُع وغيقَةَ ؛ قاَل قَْيُس بُن ذَُرْيح : َمْوِضعانِ و

ـــــــــٍة  ي بـــــــــح يـــــــــاُف  ـــــــــَ يـــــــــاُف َأخـــــــــح ُة فـــــــــاأَلخـــــــــح قـــــــــَ يــــــــــح  فـــــــــغـــــــــَ

ضُ     رابــــــــــــــِ َزٌف ومــــــــــــــَ ىن خمــــــــــــــَح يــــــــــــــح ــــــــــــــَ بـ  هلــــــــــــــا مــــــــــــــن لــــــــــــــُ

  
 َعْوَسَجة الجهنّي ، أَو هو َمْوِضٌع آَخُر في ِدياِرهم.وهو الذي أَْقَطعه النبيُّ َصلَى هللا عليه وسلم ، 

مِّ  ( 1)الظُّباو .َمْقصوٌر ، هكذا هو في النسخِ وإنَّما مدَّه أَبو ذَُؤْيب وتقدَّم ِشْعره ، وَردَّه ابُن جنِّي وقاَل : إنَّما هو بالمّدِ واٍد تِ  ، بالضَّ  هاميٌّ

 * قُْلَت : وهكذا َذَكَره نَْصٌر أَْيضاً.

باءِ  ( 2)َمْوجُ و باء أَي مع المّدِ ، هكذا في النسخِ والصَّواُب َمْرجُ  ، بالكْسر الّظِ  ، كما هو نَصُّ نَْصر في ُمْعجمِه. الّظِ

مِّ  الظُّْبيَةِ  ِعْرقُ و ا يِلي الَمِدينَةَ ، وثُّم َمْسِجد للنبّيِ َصلَى هللا علي ، بالضَّ ه وسلم ؛ وقيَل : بيَن مكَّةَ والمِدينَِة قُْرَب الّروحاِء على ثالثَِة أَْمياٍل ممَّ

 : هي الّروحاُء نَْفُسها ؛ قالَهُ نَْصر.

 ، وقاَل : موِضٌع قُْرَب المدائِِن. (3)، هكذا في النسخ وِمثْلُه في التكِملَِة  ، كُربَّى ُظبَّىو

 قاَل شْيُخنا : هذا َوْزنه فُْعلى فموِضعُه الباء.

كُسَمّيِ ، وهذا  ُظبَيٌّ و هذا َمَحلّه ، والصَّواُب * قُْلت : ولم يَْذُكر نَْصر هذا إالَّ بالطَّاِء الُمْهملَِة ، وقاَل : ناِحيَةٌ بالِعراِق قُْرَب المدائِِن ، وليسَ 

 قد َذَكَره نَْصر أَنَّه ماٌء على يَْوم ِمن النّْقَرةِ ُمْنَحِرف على جادةِ حاّجِ الِعراِق فحينَئٍذ ال إْشكاَل.

 ُمواِضُع. ؛ لم يَْذكْره نَْصر وال َغْيُره ، ولعلَّه كُسَمّيٍ ؛ ، كُدِلّيِ  ُظبِيٌّ و

ا يُ   ْستدرُك عليه :* وممَّ

باءِ  : كثيَرةٌ  َمْظباةٌ  أَْرضٌ   .الّظِ
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 ال يزيُد على األَثْناِء ؛ قاَل الشاِعُر : الظَّْبيَ  أَي هنَّ ثُْنيان ألَنَّ  الظَّبيِ  ويقاُل : لَك عْنِدي مائةٌ ِسنَّ 

هـــــــــا  لـــــــــَ ـــــــــح ثـ يبح مل أََر مـــــــــِ ـــــــــظـــــــــ  نِّ ال  فـــــــــجـــــــــاَءتح كســـــــــــــــــــــــِ

ض    ة جـــــــــــــائـــــــــــــِ وبـــــــــــــَ لـــــــــــــُ يـــــــــــــر َأو حـــــــــــــَ تـــــــــــــِ َواَء قـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  بـ

  
 من الفََرِس : َمَشقُّها ، وهو َمْسلَُك الجْرداِن فيها. الظَّْبيةُ و

ر بالشَّّرِ : أَْنتَ  اِل ، وهو اْمرأَةُ  َظْبيَةُ  ويقاُل للُمبَّشِ  الّدجَّ

__________________ 
 .«والظ باءُ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 1)
 ( يف القاموس وايقوت والتكملة : وَمرحُج الظِّباِء.2)
 ( ومثله يف ايقوت.3)
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ُخُر الُكَوَر فتـُنحِذُر به ؛ قاَلُه الل يحُث والز خَمحشري.  خترُُج قـَبحر الّدج اِ  تدح
 أَي َجعََل هللاُ ما أَصابَه الِزماً له ، ومنه قوُل الفََرْزدق : بَظْبيٍ  ومن ُدعائِهم عْنَد الشَّماتَِة به : ال

ه  يـــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــِ ا ألين نـــــــــــــــــــَ وُ  لـــــــــــــــــــه ملـــــــــــــــــــ   أقـــــــــــــــــــُ

رَا بــــــــــــه     فــــــــــــَ رميــــــــــــِة َأعــــــــــــح يبحٍ ابلصــــــــــــــــــــــــــ  ظــــــــــــَ (1)ال بــــــــــــَ
 

  
حاحِ.  كما في الّصِ

 ٍء كاَن.، ألنَّه إذا نَفََر من محّلِ لم يَعُْد إليه ؛ يقاُل عْنَد تأِْكيِد َرْفض أَّيِ شي« ِظلَّة َظْبي ألَتُْرَكنَّك تَْركَ »وفي الَمثَِل : 

 ِظلَّه أَي َطلَبَه. الظَّْبيُ  لشدَّةِ الَحّرِ ؛ ويُْرَوى حيَن نََشدَ  أَي َحبََسهُ « : ِظلَّه الظَّْبيُ  وأَتَْيتُه حيَن َشدَّ »

ً  إذا أَتَْيتَهم فاْربِْض في داِرِهم»في الحديِث : و الذي ال يَْربِض إالَّ وهو ُمتباِعٌد ، فإذا اْرتاَب نَفََر هذا كان أَْرَسلَه  كالظَّْبيِ  أَي ، «َظْبيا

ً وجاُسوساً ،   َمْنصوٌب على التَّْفِسير. َظْبيا

 .: الِخباءُ  الظَّْبيَةُ و

 ، قال الشَّاعُر : ِظباءٌ  للَكيِّس ، والَجْمعُ  الظَّْبيَة : تَْصغيرُ  الظُّبَيَّةُ و

ُه  لـــــــــــــــ  ٍب  ـــــــــــــــِ يـــــــــــــــِّ وٍف طـــــــــــــــَ لـــــــــــــــُ ِت خـــــــــــــــُ يـــــــــــــــح  بــــــــــــــــَ

وصح     يــــــــــــــُر خــــــــــــــُ بــــــــــــــاٌء وَدواخــــــــــــــِ (2)فــــــــــــــيــــــــــــــه  ــــــــــــــِ
 

  
 ال داَء به ؛ أَْنَشَد األُمويُّ : الظَّْبيَ  ؛ قاَل أَبو َعْمرٍو : أَي ال داَء به ، كما أنَّ  َظْبيٍ  وبفالٍن داءُ 

ا  ـــــــــــــإلـــــــــــــ  رٍو ف مـــــــــــــح ـــــــــــــا أُم  عـــــــــــــَ ـــــــــــــن ي مـــــــــــــِ هـــــــــــــَ  ال  ـــــــــــــَح

وامـــــــــــِ     ه عـــــــــــَ نـــــــــــح يبحٍ مل ختـــــــــــَُ ه بـــــــــــنـــــــــــا داُء  ـــــــــــَ (3)لـــــــــــُ
 

  
يرةِ. الظُّبَيَّةُ وأنَّه إذا أََراَد أَْن يَثَِب َسَكَت ساَعةً ثم َوثََب.  الظَّْبي قاَل : وداءُ   ، كُسَميَّة : موِضٌع ذَكَره ابُن ِهشام في الّسِ

 وقاَل نَْصر : جاَء في ِشْعر حاجٍز األَْزدي وخليٌق أَن يكوَن في بالِد قَْوِمه.

 نَْجٍد في ِدياِر أََسٍد بيَن السَّْعديِة ومعاَذةَ.: َجبٌَل ب َظْبي وقْرنُ 

 : موِضٌع بيَن الُكوفِة والشَّام. َظْبي وعينُ 

 : ماٌء لغََطفان لبَني جحاِش بِن ثَْعلَبَة بِن سْعِد بِن ذبيان بالقُْرِب من َمْعدِن ُسلَْيم. ظبيو

 ، على التَّْصغيِر : ماٌء على يَْوم من النّْقرةِ. ُظبَيٌّ و

 : ِمن أَْسماِء بئِْر َزْمَزم ، جاَء ِذْكُره في حديِث حْفرة. َظْبيَةُ و

وا وَضبََطه  ، وهو ابُن غاِمِد بِن عبِد هللِا بِن َكْعٍب أَبو بَْطن من االزِد ، منهم جْندُب الَخْير بُن عبِد هللِا الظَّْبياني الصَّحابي ، َظْبيان وقد َسمَّ

 ابُن ماُكوال بكْسِر الظاِء.

 ُحَصيُن بُن جنِدٍب الجنبي عن ابن عبَّاس ، وعن األْعَمش. َظْبيان ووأَب

 السَّلَفيُّ ثم الِكالعيُّ الحْمصيُّ َرَوى عن ُمعَاذ ، وعنه َشْهُر بُن َحْوَشب ، ويقاُل فيه أَبو طيبة. َظبيةٍ  وأَبو

ٌث صاِلٌح ماَت َسنَة  بَائيُّ محّدِ  .749ومحُمد بُن أَبي العبَّاس الّظِ

 بْنُت الُمعَلِل َرَوْت عن عائَِشةَ. ةُ َظْبيو

اِء بِن َمْعرور اْمرأَةُ أَبي قتاَدةَ األَْنصاِري  (4)بْنُت نافِع ؛ وبْنُت أَبي كثيَرة  َظْبيَةُ و ثاٍت. وبْنُت البرَّ بَْير ؛ وَمْوالةُ ابِن َرَواج ، ُمحّدِ ، وَمْوالةُ الزُّ

 .لها ُصْحبَةٌ ؛ وَمْوالةُ أَبي ُدلَف إِلْسحق الموِصِلّي فيها َشْعٌر ، وبْنُت عجِل بِن لَُجْيم والِد القَبيلَِة في الجاِهِليَّةِ 

 .606، شاِعٌر ماَت َسنَة  َظْبيَة حمُد بُن محمِد بن صدقَةَ الموِصِليُّ يُْعرُف بابنِ وأَ 
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 : َمْوِضٌع باليََمِن. ظبيانُ و

__________________ 
 واللسان والصحاح. 201/  1( ديوانه ط بريوت 1)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة ا منسوابً لعدي.2)
 ونسبه حباشيته لعمرو بن الفضفاض اجلهين.« عوامله»بد  : « قوائمه»برواية :  474/  3ملقايي  ( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا وا3)
 وحباشيته عن نسخة : كثرية.« كبرية: » 867/  3( يف التبصري 4)
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 : َشَجَرةٌ َشبيهةٌ بالقتاِد. الظبيانو

. الظاِري ي : [ظري]  : أَْهملهُ الجوهريُّ

 .العاضُّ  وقاَل األَْزهريُّ : هو

 َجَرى. ، من َحّدِ َرَمى : إذا َظَرى يَْظِريو قاَل :

 وقاَل أَبو َعْمٍرو : والَن.

 لم يَتَمالَْك ليناً. : يَْظِري بَْطنُه َظَرىو

 أَي صاَر كيِّساً. كاسَ  : يَْظَرى ، كَرِضيَ  ، َظِريَ و

 ؛ كلُّ ذلَك عن ابِن األْعرابي وأَبي َعْمرٍو. : الَكيِّسُ  الظََّرْوَرىو

 ؛ هكذا َرواهُ أَبو زْيٍد وَشِمٌر. : اْنتَفََخ بَْطنُه اْظَرْوَرىو

 وَرواهُ أَبو َعْمٍرو وأَبو عبيٍد الطَّائي وقد تقدَّم.

 أَو صاَر َذا بِْطنٍَة.

 البِْطنَةُ. االْظِريَراءُ ووفي نواِدِر األْعراِب : االْطِريَراُء 

 فاْنتَفََخ لذلَك َجْوفُه ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. أَو َغلََب على قَْلبِه الدََّسمُ 

 : أَْهَملَهُ الجوهريُّ والجماَعةُ. الظاِعيَةُ  ي : [ظعي]

ل اْقتََصَر ابُن األْعرابي. الدايةُ الحاِضنةُ  هيو  ؛ وعلى األوَّ

. : تََظلَّى ي : [ظلي]  أَْهملهُ الجوهريُّ

الَل والدََّعةَ. رابّيِ : أَيوقاَل ابُن األعْ   لَِزَم الّظِ

.  قاَل األَْزهري : وكاَن في األْصِل تََظلََّل فقُِلبَْت إْحَدى الاّلماِت ياًء كما قالوا تََظنَّْيت من الظّنِ

 ؛ نقلَهُ األْزهري. ُظْميٌ  ، والَجْمعُ  أَْظمى ، وهو ِمن النُّوِق : السَّوداءُ  الظَّْمياءُ  ي : [ظمي]

فاِه : الذَّابِلَةُ في ُسْمَرةٍ و  ، وقد يكوُن ذُبوُل الّشفَِة من العََطِش ؛ قالَهُ اللَّْيث. من الّشِ

 قاَل األْزهري : هو قِلَّةُ لَْحِمه وَدِمه ، وليَس من ذُبُوِل العََطِش ، ولكنَّه ِخْلقَةٌ َمْحموَدةٌ.

حاح : شفَةٌ   ؛ إذا كاَن فيها ُسْمَرة وذُبُوٌل. الظََّمى نَةُ بَيِّ  َظْمياءُ  وفي الّصِ

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري وابُن ِسيَده. من العُيوِن : الرقيقةُ الَجْفنِ و

 من السُّوِق : القليلةُ اللَّْحِم.و

 .(1)وفي الُمْحكم : ُمْعتِرقَةُ اللّْحِم 

حاح ؛ زاَد في المُ  من اللّثاِت : القَليلةُ الدَّمِ و  ْحكم : واللَّْحم ، وهو يَْعتِري الُحْبش.؛ كذا في الّصِ

 قلَّةُ لَْحِم اللّثِة ويَْعتِريِه الحسن. الظََّمى وقاَل اللّْيث :

ْرعِ : ما َسقَتْهُ السَّماءُ  الَمْظِميُّ وَ  حاح. ، كَمْرِمّيِ ، من الزَّ  ؛ والَمْسقَِويُّ : ما يُْسقَى بالسَّْيحِ ؛ كذا في الّصِ

ا يُْستدرُك عليه  : * وممَّ
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 : أَْسوُد الشَّفِة. أَْظَمى رُجلٌ 

 وقاَل اللّْحياني : أَي أَْسَمٌر.

 : أَي أَْسوُد. أَْظَمى وِظلٌّ 

 : أَي أَْسمُر ، نقلَهُ األْصمعي. أَْظَمى وُرْمحٌ 

 ، َمْنقوٌص. الظََّمى بَيِّنة َظْمياءُ  وقناةٌ 

 .أَْظَمىووكلُّ ذابٍل ِمن الَحّرِ : 

 : ليَسْت بواِرَمة كثيَرةُ الدَِّم. َظْمياءُ  وشفَةٌ 

ً  : السَّوداُء الشَّفَتَْين ؛ وفِْعُل الُكلِّ  الظَّْمياءُ و  ، كَرِضَي. َظِمَي َظما

 .َظِمَي تَْظِميةٌ و أَْظَمى إْظماءً  وإذا ضمَر الفََرُس قيلَ 

 األَْعراِب. ، كالثَُّريَّا : نَْبٌت ، وهي الالِعيَةُ ، يمانيَّةٌ َسِمْعتُها ِمن الظَُّميَّاو

 الشََّوى : أَي ُمعَّرقُها. أَْظَمى وفََرسٌ 

ْموُ و مْ  الّظِ  ِء بالَهْمِز ؛ قالَهُ األْزهريُّ وابُن ِسيَده.، بالكْسِر : لُغَةٌ في الّظِ

__________________ 
 ( وهي عبارة التهذيب أيضاً.1)
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ُجُل : أَي تََظنَّىو : [ظنو] . َظنَّ  الرَّ  ، وهو تَفَعٌَّل منه ، فأُْبِدَل من إْحَدى النوناِت ياٌء ِمثْل تَقَضَّى من تَقَضََّض ؛ قالَهُ الجوهريُّ

ُجل : أَْهملهُ الَجْوهريُّ والجماَعةُ. أَْظَوى ي : [ظوي]  الرَّ

اغاني. َحُمَق ، وقاَل ابُن األَْعرابي : أَي  نقلَهُ الصَّ

ظاًء  َظيَّْيتُ  لَثَويٌّ َمْخرُجه من أُصوِل األَْسناِن ِجواِر َمْخَرج الذَّال ، يَُمدُّ ويُْقَصُر ويَُذكَّر ويَُؤنَُّث ، وفْعلُه من اللَِّفيفِ  َحْرفٌ  الظَّاءُ  ي : [ظيا]

 ، وعلى التَّأْنيِث ظاآٌت. أَْظواءٌ  َحَسنَةً وَحَسناً ، َجْمعُهُ على التَّذكيرِ 

 ال يَْشرُكهم فيه غيُرُهم ِمن سائِِر األَُمم. اصٌّ بلساِن العََربِ خ وقاَل الخليُل : هو َحْرٌف عربيٌّ 

َح بمثِْله أَبو حيَّان وشيُخه ابُن أَبي األَْحَوص وغيُر واِحٍد ، فال يعتّد بَمْن قاَل إنَّما الخاصُّ الضَّ   اد.قاَل شْيُخنا : وَصرَّ

اد. :* قُْلت : وكأَنَّه تَْعِريٌض على البَْدر القرافي حيُث قاَل   إِنَّما الُمْختَصُّ بهم الضَّ

 ال تُوَجُد في كالِم النَّْبط ، وإذا َوقَعَْت فيه قَلَبُوها طاًء. الظاءَ  وقاَل ابُن جنِّي : أْعلَم أَنَّ 

يَةُ و َل ما تَتَفَقَّأُ. بالكْسِر : ، الّظِ  الِجيفةُ أَوَّ

 وهو فَْعالٌن. : العََسُل ، الظَّيَّانُ و

 ٌء من العََسِل ، وبه فسَّر قْوَل أَبي ذَُؤْيب :وقاَل الَّلْيُث : شي

ٍد  يــــــــــــَ م ُذو حــــــــــــِ  لهلل يــــــــــــبــــــــــــقــــــــــــ  عــــــــــــلــــــــــــ  األاي 

اُن واآُس     ــــــــــــ  ي ــــــــــــظــــــــــــ  ــــــــــــه ال رِّ ب خــــــــــــِ مــــــــــــَ (1)مبُشــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 قاَل : واآلُس بَِقيَّةُ العََسِل في الَخِليَِّة.

 ٍء إنَّما هو ما فَسََّره األَْصمعي كما َسيَأْتي.ِمن العََسِل في شي الظَّيَّانُ  وأَْنَكَره األَْزهِري وَردَّ عليه ، وقاَل : ليسَ 

ْعرقاَل اللَّْيُث : يَِجي ؛ كالظَّّيِ   بِال نوٍن وال يُْشتَق منه فِْعٌل فيُْعرف ياُؤه. الظَّيّ  ُء في بعِض الّشِ

 .َظيَّانَةٌ  ؛ وبه فسَّر األْصمعي قوَل الُهَذلّي ، واِحَدتُه ( 2)ياَسميُن البَرِّ   :الظَّيَّانُ و

 نقلَهُ ابُن ِسيَده يقاُل : إنَّه يُْشبِه النّْسرين وهو َضْرٌب من اللّبالِب ويُْلتَفُّ بعُضه على بعٍض. يُْدبَُغ بَوَرقِه ؛ باليََمنِ  نَْبٌت آَخرُ  قيَل : هوو

ىو بالياِء ، ، *ىُمَظيَّ و بالنُّوِن ، أَديٌم ُمَظيٌَّن ،و  ُدبَغ به. بالواِو ، كلٌّ ِمن الثَّالثَة على ِزنَِة ُمعَظٍَّم : ، ُمَظوًّ

 َكثِيَرتُهُ. تَنبتُهُ أَو : َمْظواتٌ و على الُمعاقبَِة ، ، َمْظياةٌ  أَْرضٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َعِمْلتُها. َظيَّْيُت ظاءً 

 : من أَْشجاِر الَجبَِل ؛ ذكره األْصمعي مع النَّْبع والنََّشم والعَْرَعر. الظَّيَّانُ و

 ومظيان : اْسٌم.

 .ُظَويَّان ؛ وبعُضهم يقوُل : َظيَّان ُظيَيَّان وتَْصِغيرُ 

 : موِضٌع. الظاءُ و

 وأَْيضاً : العجوُز المثْنِيَة ثَْديها ؛ وأَْنَشَد الخِليُل :

 أنـــــــــــكـــــــــــحـــــــــــت مـــــــــــن حـــــــــــ  عـــــــــــجـــــــــــوزًا هـــــــــــرمـــــــــــه 

ــــــــــــــــدّي كــــــــــــــــا ــــــــــــــــيّن هــــــــــــــــذرمــــــــــــــــه    ــــــــــــــــث   ــــــــــــــــاء ال
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__________________ 
 يف شعر مالك بن خالد اخلناعي برواية : 2/  3( البيت لي  أليب ذ يب ا وهو يف ديوان اهلذليا 1)

 اخلن  لن يعجز األايم ذو حيدو 
ونسبه لبع  بين  795والنبات أليب حنيفة رقم واملثبت كرواية الصحاح ونسبه للهذد. « واجليش»ونسبه يف اللسان ملالك بن خالد وفيه : 

 هذير.

 اليالون الربي. 797( يف النبات للدينور  رقم 2)
 كذا ا وابلقاموس : ُمظ اً.  (*)
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 املهملة مع الواو والياء فصل العني
. : َعباو : [عبو]  أْهملَهُ الجوهريُّ

ُجلُ  َعبَا وقاَل األْزهري :  وأَْشَرَق. : أَضاَء َوْجُههُ  يَْعبُو الرَّ

 ، وهو َضْوُء الشْمِس ، ألنَّ أَْصلَه َعْبٌو فنُِقَص. العَبِّ  ولو قاَل كَدَعا لَسِلَم ِمن ُمخالَفَِة اْصِطالِحه وكأنه ِمن

ُ  : العابِيَةُ و  ِمن ذلَك. الَحْسناءُ  المْرأَة

 ِسيَده.كما َسيَأْتي ؛ نقلَهُ ابُن  ، تَْعبِيَتُه الَمتاعِ : َعْبوُ و

 وقاَل ابُن القطَّاع : وهي لغةٌ يمانِيَّةٌ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 نقلَهُ ابُن ِسيَده. ، َمْقصوٌر : الرُجُل العَباُم ، وهو الجافِي العَيِيُّ : العَبا

 : تْرِخيٌم لعَْبِد الرحيِم وَعْبِد الرحمِن كعَْمَرَوْيه في َعْمٍرو. َعْبَوْيهو

 .عبى : َضْوُء الشْمِس ، َجْمعُه العبوةو

 ِمن ُغْرٍم أَو حمالٍَة. (1): الثْقُل ؛ وقيَل : كلُّ حمٍل  العَْبوُ و

 وهي لغةٌ فيه. وقيل : كالعَباَءةِ ، واِسٌع فيه ُخطوٌط ُسوٌد ِكباٌر ؛ : َضْرٌب من األَْكِسيَةِ  العَبايَةُ  ي : [عبي]

 على هذا واِحٌد. فالعَباءُ  ، أَْعبِيَةٌ  َضْرٌب ِمن األكِسيَِة ، والجْمعُ  العَباءُ 

حاح : العَباَءةُ    في النسخ.؛ هكذا هو بالواوِ  ( 3)العَباآتُ  : َضْرٌب ِمن األْكِسيَِة والجْمعُ  ( 2)العَباَوةُ ووفي الّصِ

 حّري بِن ضمَرةَ النُّْهشلي. فرسُ  : العَبايَةُ و

ُجُل الجافِي الثَّقيلُ  أَْيضاً :و َمْقصوراً ، وقاَل : هو  العَبا * قُْلت : هذا يَْحتاُج إلى تْحريٍر ، فإنَّ اللْيَث َذَكرَ وقَْصُرهُ أَْفَصحُ  األحمُق العَيِيُّ ؛ الرَّ

 ييُّ ، قاَل : ومّدهُ الشاِعُر فقاَل :الرُجُل العَباُم وهو الجافِي العَ 

َهِة الشيحِخ الَعباِء الث رتِّ   (4)كَجبـح
وايَةُ عْنِدي فيه : العَباءَ  قاَل األْزهري : ولم أَْسَمعِ  ا الرجُز فالّرِ  َكَجْبَهِة الشْيخِ العَياِء. بمْعنَى العَباِم لغيِر اللّْيث ، وأَمَّ

 بالياِء.

ل مع كالِم المصنَّفِ ويقاُل : شْيٌخ َعياٌء وَعيا َف ، انتَهى ، فتأَمَّ  .يَاُء ، وهو العُباُم الذي ال حاَجةَ له إلى النِّساِء ، وَمْن قالَهُ بالباِء فقد َصحَّ

ه وابِن ُعَمر ، وعنه لَْيُث بُن أَبي سليم ، ثقةٌ. تابِِعيٌّ  بِن رافِع بِن خديٍج : بُن ِرفاَعةَ  َعبايَةُ و  عن َجّدِ

 لبَني قَْيِس بِن ثْعلَبَة في ناِحيَِة اليَماَمِة ، عن نَْصر. كُسَميَّةَ : ماءٌ  ، ُعبَيَّةُ و

بِْنُت هالٍل العبديَّةُ ، لها ِذْكٌر ، قالَهُ  ُعبَيَّةُ  وهي اْمرأَةٌ ،  :ُعبَيَّةُ و
 الحافُِظ. (5)

اغاني :وقاَل ا  بْنُت إْبراهيَم بِن علّيِ بِن َسْلَمة بِن عاِمِر بِن هرَمةَ. ُعبَيَّةُ  لصَّ

حاح في َمواقِِعه ، نقلَهُ عن يونس وعن أبي زْيٍد بالَهْمز. الَجْيِش : تَْهيِئَتُه في َمواِضِعه تَْعبِيَةُ و  ؛ وفي بعِض نسخِ الّصِ

 منه. ِصيبُكَ نَ  أَي من الَجُزوِر : على فَِعيل ، ، َعبِيُّكَ و

 .: أَن يَميَل رُجٌل مع قوم ، واآلَخُر مع آَخِريَن ، وذلَك إذا َصنَعُوا طعاماً فَخبََز أَحُد الفَِريقَْين لهذا ، واآلَخُر آلَخرَ  التُّعَابِيو
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الَمتاعِ : جعَل بعَضه فَْوَق بعٍض. تَْعبِيَةُ 

__________________ 
 ... هذيب : الِعب  ا قا  : أصله العبو فُنِقص. كر محر( يف الت1)
 ( يف الصحاح : العباءة والعباية.2)
 ( يف الصحاح : واجلمض : العباُء والعباءاُت.3)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.4)
 ُعتَـي ة ا ابلتاء. 926/  3( الذي يف التبصري 5)
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 من السُّطَّاحِ : الذي يَْنفِرُش على األرِض. العَباةُ و

 ، كعُتِّيِ. ُعبِّيِ  على العَبايَةُ  وتُْجَمعُ 

 : االْحتِشاُء. االْعتِباءُ و

 : من ُشعَرائِهم. َعبايَة وابنُ 

ٍث : الَحَسُن بُن نَْصر بنِ   شيٌخ البِن الّسمعاني. الُمعَبِّي وكُمَحّدِ

 .(1)ةَ البَْصريُّ ابُن الُمعَبِّي عن أَبي علّيِ البشيري وأَحمُد بُن علّيِ بِن أحمَد بِن سالمَ 

 عن أَبي سعٍد الَماِليني. الُمعَبِّي وأَبو بْكٍر محمُد بُن خطاٍب الُكوفي

 التي َذَكَرها المصنُِّف. العَبايَةِ  ، كُسَميَّة : فََرٌس لهم نَِجيٌب ، وكأنَّها ِمن ولدِ  ُعبَيَّةُ و

 عن نَْصر. : َجبٌَل باليََمِن ، عبيانو

 الَمتاَع لُغَةٌ في َعبَْيتُه ، يمانيَّةً. َعبَْوتُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :

 ، واألَْصُل العَْبُو فنُِقَص. َعبَها : َضْوُء الشْمِس وُحْسنُها. يقاُل : ما أَْحَسنَ  العَبُ  وقاَل َغْيُرهُ :

 : الَحْسناُء. العابِيَةُ و

 َوْجُههُ وأَْشَرَق.: إذا أََضاَء  يَْعبُو الرُجلُ  َعبَاو

 وقيَل ابُن أِخي ابن هْرَمةَ. عبيَّةَ  بُن إبراهيَم أَُخو ُعبَيُّ  وكُسَمّيِ :

 بضٍم فكْسٍر فتَْشديٍد. َعتَا يَْعتُو ُعتِيَّاو : [عتو]

تَْين َكْسرةً فاْنقَلَبِت الواُو ياًء فقالوا ُعتُوٌّ  قاَل الَجْوهري : األَْصلُ  مَّ  ِعتِيَّا قالواو ثم أَتْبَعُوا الَكْسرةَ الَكْسَرة ُعتِيًّا ، ثم أَْبدلُوا ِمن إْحدى الضَّ

ُدوا البََدَل ؛ او ليَُؤّكِ  اْستَْكبََر وجاَوَز الَحدَّ. ، كُسُمّوِ ، وهذا هو األْصُل في الباِب : ُعتُوَّ

َبْل جلُّوا يف ُعتُ وّ  )،  (4) (فَ َعتَ ْوا َعْن َأْمِر َرِبِِّمْ )،  (3) (َوَعتَ ْوا ُعتُ وًّا َكِبْياً ) ن الطاَعِة ، ومنه قولُه تعالى :ع (2)النُّبُوُّ  العُتُوُّ  قاَل الراغُب :
 الحالَةُ الُمشاُر إليها بقْوِله : ، وقيَل : إلى ِرياَضتِه وهي (6)أَي حالٍَة ال َسبِيَل إلى إْصالِحها وُمداَواتِها  (5) (َونُ ُفور  

 من العناِء رايَضة اهلََرمِ و 
مِّ  ُعتِّيِ  ج َكغَنِّيِ ، ، َعتِيٌّ و ، ُعتاةٌ  َجْمعُه عاتٍ  فهو  فالَكْسر فالتَّْشديِد. بالضَّ

 .عاتٍ  هنا َمْصدٌر ، وقيَل : هو َجْمعُ  العَتِيُّ  ، قيَل : (7) (أَي ُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّْْحِن ِعِتيًّا)وقْولُه تعالى : 

 ، قَلَبوا الواَو ياًء. ُعِتيٌّ  وقْومٌ  عاتٍ  قاَل الَجْوهري : رُجلٌ 

 قَُل عْنَدُهم من الواِحِد.قاَل محمُد بُن السَِّري : وفُعُوٌل إذا كاَن َجْمعاً فحقُّه القَْلب ، وإذا كاَن َمْصدراً فحقُّه التَّْصحيُح ألنَّ الجْمَع أَثْ 

 .َعتَا يَْعتُو عتِيًّا فقد في كبٍر أَو فَساٍد أَو َكْفٍر :وقاَل أَبو عبيَدةَ : وكلُّ مباِلغٍ 

ّمِ ويُْفتَُح : ُعتِيَّا الشَّيخُ  َعتاو ا. ، ( 8)َولَّى وَكبِرَ  إذا ، بالضَّ  وكذلك َعَسا ُعِسيًّا وُعُسوًّ

 ، بَكْسِر العَْيِن ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده ، فهو إذن ُمثَلَّث. ونقلَهُ سعدى في حاِشيَِة الكشَّاف. (9) (ِعِتيًّاَوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكَْبِ )ء : وقُِرى
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َحّّت )يُد حيٍن ، ير َعتَّى في حديِث ُعَمر : بَلَغَه أَنَّ ابَن َمْسعوٍد يُْقِرُئ الناسَ وحيٍن.  َعتَّى وقُِرَئ : في َحتَّى ؛ ُهَذْيل وثَِقيفٍ  : لُغَةُ  َعتَّىو
 ، فقال : إنَّ القُْرآَن لم يَْنِزْل بلُغَِة ُهَذْيٍل ، فأَْقِرئ الناَس بلُغَِة قَُرْيٍش. (ِحني  

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : اْسُم فََرٍس. َعتَْوةُ 

__________________ 
 التسرتي. 1378/  4( يف التبصري 1)
 .«النبوة»( عن املفردات ا وابألصر : 2)
 .21الفرقان ا اآية  ( سورة3)
 .44( سورة الذارايت ا اآية 4)
 .21( سورة امللك ا اآية 5)
 ( ابألصر : إصالحه ومداواته ا والتصحيح عن املفردات.6)
 والتصحيح سنداً للقرآن الكرمي.« إهنم»وابألصر :  69( سورة مرمي اآية 7)
 ( يف القاموس : َكربَ وَوىّل.8)
 .8اآية ( سورة مرمي 9)
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 : الجبَّاُر. العاتِيو

يُح : جاَوَزْت مقداَر ُهبوِبها ؛ عن ابن القطَّاع. َعتَتِ و  الّرِ

 : َشديُد الظُّْلمِة. عاتٍ  ولَْيلٌ 

 يقاُل : َكتَعَيَّْيُت. وه كَسعَْيُت ؛وَضبَطُ  َعتَْيتُ  ؛ وقد أْنَكَره الجْوَهِريُّ وغيُرهُ ، فإنَّهم قالوا : وال تَقُلْ  َعتَْوتُ  َكَرِضيُت بمْعنَى َعتَْيتُ  ي : [عتو]

 إذا لم يُِطْع. تعَتَّى

 عن أُبَّيِ بِن َكْعٍب وابِن َمْسعوٍد ، وعنه اْبنُه والَحَسُن. كُسَمّيِ تابِعيٌّ  السَّعديُّ ، بُن َضْمَرةَ  ُعتَيُّ و

جالِ  األَْعتاءُ و  ؛ عن ابِن ِسيَده. : الدُّعَّاُر من الّرِ

ا يُْستدرُك عليه  : * وممَّ

ِ  عبيُد هللا بنُ  ةَ بِن خالٍد. ُعتَّي  العُقَْيليُّ شيٌخ لقُرَّ

 بُن يِزيد بِن ماِلٍك العُقَْيليُّ شاِعٌر. ُعتَيُّ و

 بُن نَمٍر قَبيلَةٌ َدَخلَْت في ُسلَْيم. عاتِيَةُ و

َدةِ وقد تقدََّم قِريباً.هي ُعبَيَّةُ  ُسَميَّةَ ، لها ِذْكر ، وقيَل :بْنُت هالٍل العبديَّةُ ، ك ُعتَيَّةُ و  بالموحَّ

ةُ : الطَّويلَةُ ، العَثَْوةُ و  :[عثو] َجْمُع َرْبوةٍ ، هكذا في النسخ ، وَضبََطه بعٌض  ، كِربَى ِعثَى ج ، (1)وهي الَوْفرةُ والَوْفضةُ والغُسنةُ  : اللِّمَّ

واُل. ( 2)الِعثَىوكإلَى ، كما هو نَصُّ الُمحكم فإنَّه قاَل :  ِعثَى بالتَّْشديِد في ِكلَْيهما ، وكلُّ ذلَك َغلٌَط والصَّوابُ   : اللََّمُم الّطِ

ً عَ  وهذه لُغَةُ الِحجاِز وَمْصَدُره ، كَرَمى وَسعَى وَرِضَي ، َعثَىو ً و بالكْسِر مع التَّشديِد ، ، ِعثِيًّاو كعُتِّيِ ، ، ُعثِيًّاو ثا َعثَا و بالتَّْحريِك ؛ ، َعثَيانا

ا  أََشّد اإلْفساِد. أَْفَسدَ  كلُّ ذلَك َمْعناه كُسُمّوِ : ، يَْعثُو ُعثُوَّ

 َمْقلوٌب من عاَث يَِعيُث. َعثَا يَْعثَى وقيَل : .(3) (ُمْفِسِدينَ َوال تَ ْعثَ ْوا يف اْْلَْرِض )ومن إْحدى اللّغاِت قْولُه تعالى : 

 وقاَل ابُن ِسيَده : قيَل هو ناِدٌر.

فيَما يُْدَرُك  ( 4)الِعِثيُّ وُمتَقاِرباِن نْحَو َجَذَب وَجبََذ إالَّ أَنَّ العَْيث أَْكثَر ما يقاُل في الفََساِد الذي يُْدَرُك حسًّا ،  ( 4)الِعثِيُّ ووقاَل الراغُب : العَْيُث 

 ُحْكماً.

 لَْوٌن إلى السَّواِد. األَْعثَىو

 لَْوٌن إلى السَّواد ، مع َكثَْرةِ َشعٍَر. العَثَا ونَصُّ الُمْحكم :

 َمْن يَْضِرُب لَْونُه إلى السَّواِد. : األَْعثَىو

. األْحَمقُ  هو أَْيضاً :و  الثَِّقيُل : نقلَهُ الجْوهِريُّ

جاِل. الَكثِيُر الشَّعَرِ  أَْيضاً :و  ِمن الّرِ

ْبعاُن ، أَْيضاً :و  وهو َذَكٌر الّضبَاعِ. الّضِ

بُعُ  العَثْواءُ و  األُْنثَى لَكثَْرةِ َشعَِرها. : الضَّ

يت.قالَهُ ابُن ال هاَج نَْبتُها ؛ التَّْكملِة : (5)كعَلَى َمْقصوٌر ، وقيَل : هو بضّمِ العَْيِن كما في  األرِض ، َعثَا شابَ و ّكِ  ّسِ

لِّيان. العُثَا وأْصلُ   الشَّعَر ويُْستَعاُر فيَما تََشعََّث من النَّباِت مثْل النَِّصّيِ والبُْهمّيِ والّصِ
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الجافِي السَِّمُج. األَْعثَىو، بالكْسر : الّضْبعاُن.  الِعثْيانُ 

 والتباُده وبُْعد َعْهِده بالمْشِط.، بالضّمِ : ُجفوُف َشعَِر الرأِْس  العُثَْوةُ و

ً و  ، كَرِضَي. َعثَِي َعثا

باعِ. العُثْيُ و، بالضّمِ ،  العُثَْوةُ و  ، على المعاقَبَِة : جماَعةُ الّضِ

 : الَكثِيُف اللِّْحيَِة. األَْعثَىو

 .َعثْواءُ  وقيَل للعَُجوز :

َر األُمُّ َرضاَع الَولَِد عن مواقِيتِه الُمعاجاةُ و العَْجَوةُ و : [عجو]  ويورُث ذلَك َوْهناً. : أْن تَُؤّخِ

__________________ 
 .«والعسنة»( عن التهذيب واللسان وابألصر : 1)
 ( األصر والتهذيب ا وضبطت يف اللسان ابلضم.2)
؛ وســـورة العنكبوت ا اآية  183ا وســـورة الشـــعراء ا اآية  85؛ وســـورة هود ا اآية  74؛ وســـورة األعراف ا اآية  60( ســـورة البقرة اآية 3)

36. 
 ( ضبطت عن املفردات.4)
 ( ويف القاموس ابلضم أيضاً ومثله يف اللسان ا ويف التهذيب ابلفتح ا وكله ضبرت حركات.5)
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ها  العَْجوةَ  وظاِهُر ِسياقِه أنَّ  أْن ال يكوَن  الُمعَاجاة ، وفيه أنَّ  الُمعاجاةِ  ، وهو اْسٌم من (1)هنا بهذا الَمْعنى َمْفتوُح العَْيِن ؛ ونصُّ الُمْحكم بضّمِ

 ٍء تعلِّلُه به ساعٍة ، وكذا إْن َوِلَي منه ذلَك غيُرها.لألُّمِ لَبٌَن يُْرِوي َصبِيَّها فتُعاِجيه بشي

ه أَو َمنَْعتَه اللَّبََن وَغذَّْيتَه بالطَّعاِم ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ للَجْعدي :إذا أَرْ  عاَجْيتُه وقيَل :  َضْعته بلبِن َغْير أُّمِ

مح  هــــــــــِ ــــــــــِ ب قــــــــــح رحَت مــــــــــن عــــــــــَ ــــــــــَت أَبحصــــــــــــــــــــــــَ ئ  إَذا شــــــــــــــــــــــــِ

وحَن كـــــــــــــــاأَلذحُ ِب     عـــــــــــــــاجـــــــــــــــَ تـــــــــــــــامـــــــــــــــَ  يـــــــــــــــُ (2)يـــــــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد اللْيُث في صفَِة أَْوالِد الجراِد :

زِ  نــــــــــح تح مــــــــــن مــــــــــَ لــــــــــَ تح بــــــــــِه إذا ارححتــــــــــََ فــــــــــَ لــــــــــ   ٍ  خــــــــــَ

اِب صــــــــــــــــــــــــغــــــــــريُهــــــــــا     اثــــــــــي ابلــــــــــرت  جــــــــــااي حيــــــــــُ (3)عــــــــــَ
 

  
حاح ، َعَجتْه قدو ه : َسقَتْه اللَّبَن ؛ كما في الّصِ  .تَْعُجوه َعْجواً  أُمُّ

َرْت َرضاَعهُ عن َمواقِيتِه.  وفي الُمْحكم : أَخَّ

ولم يَقُْل : وهي بهاٍء وكأنَّه نَِسَي اْصِطالَحه ؛  ؛ ُعِجيَّةٌ  وهي أَْصلُه عجوى ، ، كُصِلّيِ ، ُعِجيٌّ  فهو َداَوتْه بالِغذاِء حتى نََهَض ، َعَجتْه وقيَل :

ّمِ والفَتْح ، ُعجايا ج وقيَل : الذَكُر واألُْنثَى بِال هاٍء ؛  والفَتْح أَْقيَس. ، بالضَّ

ِه من اإِلبِِل وِمنَّا ،، كغَنِّيِ : فاقِ  العَِجيُّ و  .ُعجايا والَجْمعُ  ُد أُّمِ

 .«َعِجيًّا كنُت يَتِيماً ولم أَُكنْ »في الحديِث : و

ه فيَُربِّيه صاِحبُه بلَبَِن غيِرها. العَِجيُّ  قاَل الجوهِريُّ :  هو الذي تموُت أُمُّ

ه  ه ، أَو ماتَْت أُمُّ  ٍء آَخر فأَْوَرثَه ذلَك َوْهناً.فعُلَِّل بلبَِن غيِرها ، أَو بشيوفي النهايَِة : هو الذي ال لَبََن ألُّمِ

ه  ِمنَّا ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ : العَِجّيِ  ؛ فهؤالء أَْقوالُهم ُكلُّها ُمتَِّفقَة على َمْعنى َعِجيُّ  وفي الُمْحكم : وذلَك الَولَُد الذي يُغَذَّى بغيِر لَبَِن أُّمِ

داين أنح أَُزوَرَ  َأن   ي  عــــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــــِ  هبــــــــــــــــــــــــَح

يــــــــــــــاًل     لــــــــــــــِ هــــــــــــــا إال  قــــــــــــــَ جــــــــــــــااي كــــــــــــــلــــــــــــــ  (4)عــــــــــــــَ
 

  
َق بينَ  ل. العُِجيّ و العَِجّيِ  فقد اْستَْعَملَه الشاِعُر في البهِم ، ولم أََر َمْن فَرَّ  إالَّ المصنِّف وهو َغريٌب فتأمَّ

 َرَغا. : َعْجواً  يَْعُجو البَعيرُ  َعجاو

 فَتََحهُ. إذا فَاهُ : َعجاو

 َوْجَهه : َزواهُ وأَمالَهُ. َعجاو

اهُ  ِشْدقَه : لَواهُ ، وقيَل : فَتََحهُ وأَمالَهُ ؛ َعجا وفي التْهِذيِب :  بالتَّْشديِد. َكعَجَّ

 البَعيُر : َشِرَس ُخلُقُهُ. َعجاو

 بعَْصبة تَْنحِدُر من ُرْكبِة البَعيِر إلى الفْرِسِن. لُغَتاِن وُهما قْدَر ُمْضغٍة من لَْحٍم تكوُن َمْوصولةً  ( 5)العُجايَةُ و العُجاَوةُ  قاَل األْصمعي :و

ْهِريِز بالبَْصَرةِ ، والتَّيِّّي بالبَْحَرْين ، والُجذاِمّيِ باليَماَمِة. بالِحجاِز : التَّْمُر الَمْخِشيُّ ، العَْجَوةُ و  وهي أُمُّ التَّْمِر الذي إليه الَمْرِجُع كالّشِ

ا َغَرَسهُ النبيُّ َصلَى هللا عليه وسلم ، بيِدِه. بالَمِدينَِة.تْمٌر  أَْيضاً :و  يقاُل : هو ممَّ

ْيحانّي يَْضرُب إلى السَّواِد.  قاَل ابُن األثيِر : هي أْكبَُر ِمن الصُّ

ْيحانِيَّةُ ، وبها ضروٌب من العَْجَوةُ  وقاَل األْزهري : ْيحانِيَّة وال ِريُّها واْمتِالُؤها ؛ وقيَل :  العَْجوةِ  التي بالمدينَِة هي الصَّ ليَس لها ُعذُوبة الصَّ

ى ِلينَةً.  نَْخلَتُها تسمَّ

تاءِ   تُْعِطي الصبيَّ منها َخْمساً فيردُّ عليك ثالثاً. ةٍ َعْجو ثلثَمائٍة وِستِّيَن صاعاً من فقاَل : ؟وقيَل ألَُحْيحة بِن الُجالحِ : ما أَْعَدْدَت للّشِ
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ّمِ ؛ ُعْجيَةٌ  ، كُهَدى : الُجلُوُد اليابَسةُ تُْطبَُخ وتُْؤَكُل الواِحَدةُ  العَُجىو اِء بِن ربعي األسِدي : ، بالضَّ  وأَْنَشَد الَجْوهِريُّ للبرَّ

__________________ 
 ( ومثله يف التهذيب واللسان.1)
 نسبه لذي اإلصبض. 243/  4والصحاح منسوابً للجعدي ا وبدون نسبة يف التهذيب ويف املقايي   ( اللسان2)
 بدون نسبة. 243/  4( اللسان والتهذيب واملقايي  3)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.4)
 بدون واو ا كاألصر.« العجاية»ويف نسخة مؤسسة الرسالة : « والُعجايةُ »( يف القاموس : 5)
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عَ و  ه مـــــــــــُ وتـــــــــــُ تـــــــــــاَء وقـــــــــــُ َض الشـــــــــــــــــــــــــِّ طـــــــــــَ ٍب قـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــ 

كــــــــاِد     ُب اأَلشــــــــــــــــــــــح َكســــــــــــــــــــــ  جــــــــَ  وتــــــــَ (1)َأكــــــــُر الــــــــعــــــــُ
 

  
ّمِ : لَبَنٌ  العُْجَوةُ و بِيُّ اليتيُم أَي يُغَذَّى يُعاَجى ، بالضَّ اء. بالضّمِ والَكْسر ، كالعُجاَوةِ  به الصَّ  الَكْسر عن الفرَّ

ل. العُجاَوةُ و، وهو الذي اْقتَضاهُ َصْدر التَّْرجمِة ،  الُمعاَجاةِ  اْسٌم من العُْجوةُ  وقيَل :  اْسُم ذلَك اللّبن فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْرع. : إنِّي طالَ ومنه : الُمعانَاةُ والُمعالََجةُ في األْمِر ؛  الُمعاَجاةُ  اج : إنِّي أَراَك بَِصيراً بالزَّ ا قال له الحجَّ  .عاَجْيتُه ماقوُل بعِض األْعراِب. لمَّ

 : أَي ِشدَّةً وباَلًء. َعجاهُ  ولَِقَي فالٌن ما

. َعَجاهُ  ولقَّاهُ هللاُ ما  وما َعظاهُ : أَي ما َساَءهُ ؛ نقلَهُ الجوهِريُّ

اَغاني. أَْعَجى ورُجلٌ   : غِليٌظ ما بيَن العَْينَْيِن ؛ نقلَهُ الصَّ

ابَِّة ، ، بالضّمِ : َعَصٌب ُمَركٌَّب فيه العُجايَةُ  ي : [عجي] وإذا جاَع أَحُدُهم َدقَّها بيَن  فُُصوٌص من ِعظاِم كفُُصوِص الخاتِم يكوُن ِعْنَد ُرْسغِ الدَّ

 لُغَةٌ فيه. العُجاَوةُ وفِْهَرْيِن فأََكلَها ؛ 

 : هي ِمن الفََرِس العََصبَةُ الُمْستَطيلَةُ من وقيلَ  َعَصبَةٌ في باِطِن الَوِظيِف ِمن الفََرِس والثَّْوِر ؛ هي كلُّ َعَصبٍَة في يٍَد أَو ِرجٍل ؛ أَو هي أَو

ْسغَْيِن ، وفيها يكوُن الَخْطُم  ْسُغ ُمْنتََهى العُجايَِة. (2)الَوِظيِف وُمْنتَهاها إلى الرُّ  ، والرُّ

 َمِضيغَةٌ. ِس :وِمن الناقَِة : َعَصبَةٌ في باِطِن يَِدها ؛ وِمن الفَرَ 

ى السَّْعداناِت ، ويقاُل لكّلِ َعَصٍب  العُجايَتانِ  وقاَل الجوهِريُّ : َعَصبَتاِن في باِطِن يََدي الفََرِس ، وأْسفََل منهما َهنَاٌت كأنَّها األْظفاُر وتسمَّ

 ؛ قاَل الراجُز : ُعجايَةٌ  يتَّصُل بالحافِِر :

ُ  و  لــــــــــَ َدمــــــــــح جــــــــــَ  مــــــــــُ ُب الــــــــــعــــــــــُ لــــــــــح ٌر صــــــــــــــــــــــــُ  حــــــــــافــــــــــِ

ر ُ  و     عــــــــــــَ هــــــــــــا مــــــــــــُ فــــــــــــُ ــــــــــــح ٍ  أَنـ يــــــــــــح (3)ســــــــــــــــــــــــــاُ  هــــــــــــَ
 

  
 لُغَتاِن ، وُهما قَْدر ُمْضغٍة ِمن لَْحٍم تكوُن َمْوصولةً بعََصبٍة تَْنحِدُر ِمن ُرْكبِة البَعيِر إلى الِفْرِسِن. العجايةو ( 4)العُجايَةُ  وقاَل األْصمعي :

 أَْعصاُب قَوائِِم اإِلبِِل والَخْيِل ، قاَل كْعب : العُجاياتُ  وقاَل ابُن األثير :

َن اَ َص  زمَِياً ُلحُر الُعجاايتِ   (5) َيرتحُكح
 كُهًدى ؛ ومنه قوُل الراِجِز الّسابِق. ، ُعَجى ج

م ،  ، َعجاياو كعُتِّيِ ، ، ُعِجيٌّ و  .ُعجاياتوبالفَتْح والضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يِّئةُ الِغذاِء. َعجايا السَّنَةُ البهَم : َجعَلَتْها أَْعَجتِ   ، وهي السَّ

ً  الَمْرأَةُ َصبِيَّها َعجتِ و  ، لُغَةٌ ، نقلَهُ ابُن القطَّاع. عجيا

او بالفَتْح ، ، َعْدواً  ِذْكُر الُمضارعِ ُمْستدرٌك كما َمرَّ اإليماُء إليه ِمراراً ، ؛ ( 6)َعدا يَْعُدوو  :[عدو] ً و كعُلُّوِ ؛ ، َعُدوَّ كةً ،  َعَدوانا  ْعداءً تَ و، محرَّ

 يكوُن ِمنَّا وِمن الَخْيِل. أَْحَضَر ، َمْقصوٌر : ، َعداً و بالفتحِ 

 ، وهو ُمقاِرُب الَهْرولَِة وُدوَن الَجْري. َعْدواً  وُحِكي : أَتاهُ 

 الفََرَس : أَي َحَمْلته على الُحْضر. أَْعَدْيتُ  يقاُل : َغْيُرهُ. أَْعداهُ و

__________________ 
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 نسبة ا ويف اللسان نسبه أليب اُلَمهوِّش ا وبعده فيه :( الصحاح بدون 1)
 فـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــدأتـــــــــــــــــــــه ابمـــــــــــــــــــــ  مث ثـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــه 

 ابلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــد وزايد   

  

 ( يف اللسان والتهذيب : ا طم ا اب اء املهملة.2)
 ( الصحاح واللسان ا وفيه رواية أخر  :3)

 سا  هيقواهتا معّر و 
 كما ورد ابألصر. وصوب ابن بري رواية األصر أيضاً.« هيٍ  أنفها»والصواب : ومثله يف التكملة ا قا  الصاغاين : 

 كما يف الصحاح واللسان والتهذيب.« والعجاوة»( كذا ا والصواب : 4)
 ا وعجزه : 14( ديوان كعب بن زهري ا ص 5)

 مل يقهن ر وس األكم تنعيرُ 
 ..«.. شم العجاايت» ة :وصدره يف التهذيب برواي 242/  4والبيت يف اللسان واملقايي  

 ليست يف القاموس.« يعدو»( لفظة : 6)
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كةً ،  العََدوانُ و ِمير ، أَي الشَّديدُ  (1)هكذا في النُّسخِ والصَّواُب الشَّد يُدهُ  الشَّديَدةُ ، كَشدَّاٍد : ِكالُهما ، العَدَّاءُ و، محرَّ  .العَْدوِ  بهاِء الضَّ

حاح ، يقاُل : إنَّه  .العَْدوِ  ، أَي َشديدُ  لعََدوانٌ  في الّصِ

 .العَْدوِ  أَي في : تَباَرْوا فيه ، تَعاَدْواو

 إلى آِخر ما قال. العََداَوةُ  ، وتاَرةً بالقَْلِب فيُقاُل له العَْدوُ  التَّجاُوُز وُمنافاةُ االْلتِئَاِم ، فتاَرةً يُْعتَبر بالَمْشيِ فيُقاُل له العَْدوِ  وقاَل الراغُب : أَْصلُ 

ْيَد ِمنَ  َعاَدى للفََرِس ؛ فَمْن فَتََح قاَل جاَوَز هذا إلى ذاَك ، وَمْن َكَسر فِمنْ  ، كِكساٍء ويُْفتَُح : الطَّلَُق الواِحدُ  الِعداءُ و وهو الُحْضر  العَْدوِ  الصَّ

 حتى يَْلَحقَه.

حاح ، قاَل : وهو َجْمعُ  يَْعُدونَ  ونْحِوه ؛ أو الذين لِقتالٍ  يَْعُدونَ  بلُغَِة ُهَذْيل ، َكغَنِّيِ جماَعةُ القْوِم ، ، العَِديُّ و  عادٍ  على أَْقداِمهم ؛ كما في الّصِ

 كغَاٍز وَغِزّيِ.

الةِ  جَّ ُل من يَْحِمُل من الرَّ  ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ لماِلِك بِن خاِلٍد الُخنَاِعّي : العَْدوَ  ألنَّهم يُْسِرُعونَ  أَو أَوَّ

ِدي   ُت عـــــــــــَ ا رأَيـــــــــــح هـــــــــــم ملـــــــــــ  بـــــــــــُ لـــــــــــُ   الـــــــــــقـــــــــــوحِم َيســـــــــــــــــــــــــح

ُم     لــــــــَ رحفــــــــاُء والســـــــــــــــــــــ  ِن والــــــــطــــــــ  واجــــــــِ ُح الشـــــــــــــــــــــ  لــــــــح (2)طــــــــَ
 

  
 .العَواِدي والجْمعُ  فيِهما ، كالعاِديَةِ 

ةً. أَو هي للفُْرساِن ، ل َمْن يَْحِمُل منهم في الغاَرةِ خاصَّ  أَي ألوَّ

او َعْدواً  عليه َعداو ، كعُلُّوِ ، قراَءةُ الَحَسِن ؛  ُعُدوّ و؛  (3) (فَ َيُسبُّوا هللَا َعْدوًا ِبَغْْيِ ِعْلم  )كفَْلٍس وفُلُوٍس ، وبهما قُرئ قْولُه تعالى :  ، ُعُدوًّ

ا وقُِرئ : ً و كَسحاٍب ، ، َعداءً و ، يَْعنِي بجماَعٍة ، وقيَل : هو واِحٌد في َمْعنى جماعٍة ؛ َعُدوًّ ّمِ والَكْسِر ، ُعْدوانا  عن ابِن ِسيَده ، ، بالضَّ

أَي  عاِديَكَ  ؛ ومنه قْولُهم : ال أَْشَمَت هللاُ بكَ  عادٍ  ُظْلماً جاَوَز فيه القدَر ، وهذا تَجاُوٌز في اإلْخالِل بالعََدالِة فهو َظلََمهُ  فَقَط : ، بالضمِّ  ُعْدَوىو

 ، أَي ال َسبِيَل. (4) (َعَلى الظّاِلِمنيَ  ُعْدواَن ِإاّل )الظاِلُم لَك ؛ وقْولُه تعالى : وال 

ةٍ أَو فِْعٍل أَو حاٍل ؛ ومنه قولُه تعالى :  االْعتِداءِ  أَْسوأُ  العُْدوانُ  وقِيَل :  (5) (َوَمْن يَ ْفَعْل ذِلَك ُعْدواانً َوظُْلماً َفَسْوَف ُنْصِليِه انراً )فِي قوَّ

 .ُمْعتَُدونَ  ، أَي (6) (َبْل أَنْ ُتْم قَ ْوم  عاُدونَ )، وقولُه تعالى : 

حاح. أَْعَدْيت وِمن األخيِر : ، أَْعَدىو اْعتََدىو كتَعَدَّى  في َمْنِطِقَك ، أَي جْرَت ؛ كما في الّصِ

تَ ْعَتُدوا ِإنَّ هللَا ال َيُِبُّ َوال )مجاَوَزةُ الَحّقِ قد يكوُن على َسبِيِل االْبتِداِء ، وهو الُمْنَهى عنه ؛ ومنه قولُه تعالى :  االْعتِداءُ  قاَل الراغُب :
َفَمِن اْعَتدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه )وقد يكوُن على َسبيِل الُمجاَزاةِ ويصّح أن يُتَعاَطى َمَع َمِن اْبتََدأَ كقَْوِله تعالى :  .(7) (اْلُمْعَتِدينَ 

ي بمثِْل اْسِمه ألنَّ صوَرةَ الِفْعلَْين واِحٌد ، وإْن كاَن أَحُدهما طاَعةً واآلَخُر  تِدائِهاعْ  بحقِّ  (9)، أَي قابِلُوه  (8) (ِبِْثِل َما اْعَتدى َعَلْيُكمْ  ُسّمِ

 َمْعِصيَةً.

 على قَْلِب الواِو ياًء للخفَِّة ؛ وأَْنَشَد الجوهِريُّ : عليه َمْعِديُّ و عليه ، َمْعُدوٌّ  هوو

يِن و  ُة أَنـــــــــ  كـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ ي مـــــــــُ رحســـــــــــــــــــــــِ تح عـــــــــِ مـــــــــَ لـــــــــِ  قـــــــــد عـــــــــَ

ِداين عــــــــــلــــــــــيــــــــــه وعــــــــــاِداي َأان ا    عــــــــــح (10)لــــــــــلــــــــــيــــــــــُث مــــــــــَ
 

  
 والِفْعُل كالِفْعل. : الفَساُد ، العَْدَوىو

ً و كَسحاٍب ، ، َعداءَ  اللِّصُّ على القُماِش  َعداو ّمِ والتَّْحريِك ؛ ُعْدوانا ّمِ والفَتْح معاً وهكذا َضبََطه ؛ أَي ، بالضَّ وهذا  َسَرقَهُ ؛ وفي الُمْحكم بالضَّ

 تَجاُوٌز فيما يخلُّ بالعََدالِة.أَْيضاً 

كةً : َعَدوانٌ  ِذئْبٌ و  .عادٍ  أَي ، محرَّ
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__________________ 
 ( وهي عبارة القاموس.1)
 واللسان والتهذيب ا ومل ينسبه يف الصحاح. 12/  3( ديوان اهلذليا 2)
 .108( سورة األنعام ا اآية 3)
 .«وال»بد  :  «َفال» وفيها : 193( سورة البقرة ا اآية 4)
 .3( سورة النساء ا اآية 5)
 .166( سورة الشعراء ا اآية 6)
 .87؛ وسورة املائدة ا اآية  190( سورة البقرة ا اآية 7)
 .194( سورة البقرة ا اآية 8)
 ( يف املفردات : حبسب.9)
 ( الصحاح بدون نسبة ا ونسبه يف اللسان لعبد يغوث بن وقاص ا ارثي.10)
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 على الناِس. يَْعُدو حاح :وفي الّصِ 

 .العُْدوانُ وِدينُه الظُّلم  َعَدوانٌ  وِمن َسَجعاِت األساِس : وما هو إالَّ ِذئْبٌ 

ً و بالفَتْحِ ، ، َعْدواً  عن األَْمرِ  َعداهُ و ّمِ : ، ُعْدوانا  عن كذا ، أَي اْصِرْف بََصَرك عنه. َعدّ  بالتَّشديِد. يقاُل : ، كعَدَّاهُ  َصَرفَهُ وَشغَلَهُ ؛ بالضَّ

 َوثََب. : َعْدواً  عليه َعَداو

 عنه : جاَوَزهُ وتََرَكهُ. َعداواألَْمَر ،  َعَداو

 تَجاَوَزهُ. كتَعدَّاهُ : األَْمرَ  َعداهُ و

 .فتَعَدَّى : أَجاَزهُ وأَْنفََذه َعدَّاهُ تَْعِديَةً و

يو اةِ ، وهو َجْعُل الِفْعل لفاِعٍل يَِصيُر َمْن كاَن فاِعالً له قَْبل تَْعِديةُ   ، ومنهِء إلى غيِرهِ : ُمجاَوَزةُ الشَّي التَّعَّدِ َمْنسوباً  التَّْعديَةِ  الِفْعِل عْنَد النُّحَّ

 إلى الِفْعل نَْحو َخَرَج زْيٌد فأَْخَرْجتَه.

 ، كَسماٍء وُغلَواٍء : البُْعُد. ( 1)العَداءُ و

حاحِ : بُْعد   الَّداِر.وفي الّصِ

 * قُْلت : ومنه قْوُل الَّراجِز :

ِقيُم   (2)منه عل  ُعَدواِء الد ار َتسح
 قال زهيٌر : ِء ،الشَّْغُل يَْصِرفَُك عِن الشَّي أَْيضاً :و

 (3)عاَدَ  َأن ُتالقيها الَعَداء و 
 : عاَدةُ الشُّْغل. العَُدواءُ  وقيَل :

اج :الشُّْغِل َموانِعُه ؛ وأَ  ُعَدواءُ  وقيَل :  ْنَشَد الجوهريُّ للعجَّ

َروحَرفــــــــــــــــــــا و  َدَواَء احــــــــــــــــــــح  إنح َأصــــــــــــــــــــــــــــــــــاَب عــــــــــــــــــــُ

فـــــــــــا     لـــــــــــ  وفـــــــــــًا  ـــــــــــُ لـــــــــــُ هـــــــــــا  ـــــــــــُ هـــــــــــا ووال  نـــــــــــح (4)عـــــــــــَ
 

  
أَي أَْمكنَةٌ  ؛ تَعادٍ ووفي الَمْسِجِد َجراثِيُم »الحديُث : ومنه إذا تَفاَوَت ولم يَْستَِو ؛  الَمكاُن : تَعاَدى : األْمِكنَةُ الغَْيُر الُمتَساِويَِة ؛ وقد التَّعاِديو

 ُمْختَِلفَة َغْير ُمْستَِويٍة.

حاح : قاَل األْصمعّي : نِْمُت على َمكانٍ   ، إذا كاَن ُمتَفاِوتاً ليَس بُمْستٍَو. ُمتَعادٍ  وفي الّصِ

 : ذاُت ِحَجَرةٍ ولَخاقِيق. ُمتعاِديَةٌ  وهذه أَْرضٌ 

 َغْير الُمْستَِوي. الُمتَعاِدي الِوساِد : ِمن الَمكانِ  تَعاِدي األساِس : وبعُنُِقي َوَجٌع ِمنوفي 

 عن ابِن ِسيَده. كإلَى : الُمتَباِعُدوَن ؛ ، *الِعَدىو

ا َعَزلَه ُعَمُر عن ِحْمَص قاَل : ومنه واألَجانُِب ؛  الغُرباءُ  أَْيضاً :و  َم هللاُ ُعَمَر يَْنزُع قَْومه ويَْبعُث القَْومَ َرحِ »حديُث حبيب بِن ُمْسِلَمةَ لمَّ

 .«الِعَدى

 يَْقتَِضي أْن يكوَن كالعدى في َمعانِيه وليَس َكذلَك. : كاألْعداءِ  وقْولُه :

 .األْعداءو  :ِعيٌد ؛ فالصَّواُب أْن يقولَ أَْيضاً ألنَّ الغَِريَب بَ  األْعَداءُ  والذي في الُمْحكم بَْعد قَْوله : وقيَل الغُْرباء ، وُهم

يِت : ولم يأِْت فِْعٌل في النّعوِت إالَّ َحْرف واِحٌد ، يقاُل : هؤالء قَ  ّكِ حاح ، قاَل ابُن الّسِ  ، أَي ُغرباُء ؛ وقَْومٌ  ِعًدى ْومٌ ويدلُّ لَه أَْيضاً ما في الّصِ

 ، وأَْنَشَد : أَْعداءُ  : أَي ِعًدى
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َت مـــــــــنـــــــــهـــــــــُم  ًد  لســـــــــــــــــــــــح  إذا كـــــــــنـــــــــَت يف قـــــــــوحٍم عـــــــــِ

رُ     ب  فــــــكـــــــُ يـــــــِّ يـــــــٍث وطــــــَ بــــــِ َت مــــــن خــــــَ فـــــــح لــــــِ (5)مـــــــا عــــــُ
 

  
__________________ 

 «.والعاِديَةُ » ( قبلها ا زايدة يف القاموس ا سقطت من نسخة الشارح ا ونصها :1)
 وقوله : قو  الراجز ا خطب ا وصدره : 570( البيت لذي الرمة ا ديوانه ص 2)

 هان الفؤاد بذكراها وخامره
 وعجزه يف اللسان والتهذيب بدون نسبة. 251/  4واملقايي  والبيت يف األساس 

 وصدره : 62( ديوانه ص 3)
 فصرم حبلها إذ صرمته

 وعجزه يف اللسان والتهذيب. 250/  4والبيت يف املقايي  

 وفيهما برواية : 252/  4والصحاح ا واللسان واملقايي   83( ملحقات ديوانه ص 4)
 عنها ووالها الظلوف الظّلفا

 و  يف التهذيب.واأل

 .«الِعدا»كذا ا وابلقاموس :   (*)
( اللســـــان والتهذيب بدون نســـــبة ا ويف الصـــــحاح نســـــبه لســـــعد بن عبد الرمحن بن حســـــان ا قا  ابن بري : هذا البيت يرو  لزرارة بن ســـــبيض 5)

 هو لدودان بن سعد األسدي. األسدي ا وقير : هو لنضلة بن خالد األسدي. وقا  ابن السريايف :
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ّمِ : الَمكاُن الُمتباِعُد ؛ العُْدَوةُ و  نقلَهُ ابُن ِسيَده. ، بالضَّ

ْلبَةُ ، العَُدواءُ و  وُربَّما جاَءْت في البِئِْر إذا ُحِفَرْت ، وُربّما كانْت َحَجراً فيحيُد عنها الحافُِر. ، كالغُلَواِء : األَرُض اليابَِسةُ الصُّ

 .ُمتَعاِديَةً  إذا لم تُكْن ُمْستَِقيمةً َوِطيئةً وكانت ُعَدواءَ  ويقاُل : أَْرٌض ذاتُ 

 وقيَل : هو الَمكاُن الَخِشُن الغَِليُظ.

لَمكاِن ُن ، وتَوهُّنُه َمدُّ ِجْسِمه إلى اوقيَل : هو الَمكاُن الُمْشِرُف يَْبُرُك عليه البَعيُر فيَْضطِجُع عليه ، وإلى َجْنبِه َمكاٌن ُمْطَمِئنٌّ فيميُل فيه فيَتََوهَّ 

 ، وهو الُمْشِرُف ، فال يَْستَِطيُع الِقياَم حتى يموَت ، فتََوهُّنه اْضِطجاُعه. العَُدواءِ  ِء فتَْبقى قَوائُِمه علىالَوِطي

.  قال الراغُب : وهذا ِمن التَّجاُوِز في أَْجزاِء المقّرِ

. أَْيضاً :و  الَمْرَكُب الغَْيُر الُمْطَمِئّنِ

حاح : قاَل األ  الَمكاُن الذي ال يَْطَمئِنُّ َمْن قَعََد عليه. العَُدواءُ  ْصمعّي :وفي الّصِ

 أَي ليَس بُمْطَمئِّنِ ؛ وأَبو زْيٍد ِمثْله. ُعَدواء يقاُل : ِجئُْت على َمْركٍب ذي

 أَي على َغْيِر اْستِقاَمٍة. ُعَدواء وفي الُمْحكم : َجلََس على

َمْصُروٌف وهو َخَطأ منه إن كاَن قائِلَه ألنَّ فُعَالء بِناٌء ال يَْنصِرُف َمْعِرفَةً وال  ُعَدواء بيٍد : ذيقاَل ابُن ِسيَده : وفي نسخِة المصنَِّف ألبي عُ 

 نَِكَرةً.

 األَْمَر : جاَوَز َغْيَره إليه. أَْعَدىو

َزه إليه ؛ واالْسُم ِمن كلِّه أَْعداهُ وِمن ِعلَّتِه وُخلُِقه  أَْعداهُ والدَّاُء جاَوَز َغْيَره إليه ؛  أَْعداهُ  وفي الُمْحكم :  .العَْدوى به : َجوَّ

 ، وهي النُّْصرةُ والَمعُونَةُ. العَْدوى واالْسمُ  نََصَرهُ وأَعانَهُ ، إذا زْيداً عليه : أَْعدىو

اهُ ؛ : أَْعَداهُ و  ومنه قوُل الشَّاِعِر : قَوَّ

ريـــــــــُ  وَأهنـــــــــحَ و  ت لـــــــــقـــــــــد َأضـــــــــــــــــــــــاَء لـــــــــَك الـــــــــطـــــــــ   جـــــــــَ

دي     عــــــــــــح َد  بـــــــــــــُ ُر املــــــــــــكــــــــــــارِِم واهلــــــــــــُ بــــــــــــُ (1)ســــــــــــــــــــــــــُ
 

  
يَك على الطَّريِق.  أَي : إْبصاُرَك الطَّريَق يقّوِ

 العَْدَوى : أَي اْستَعَْنُت به عليه فأَعانَنِي عليه ؛ واالْسُم منه فأْعداني على فالٍن األَميرَ  اْستَْعَدْيتُ  يقاُل : واْستَْنَصَرهُ. ( 2): اْستَعانَهُ  اْستَعداهُ و

حاحِ ؛ فيكونُ   وهي الَمعُونَةُ. العَْدَوى َطلَب االْستِْعداءُ  وهي الَمعُونَةُ ؛ كما في الّصِ

ْيَدْينِ  عاَدىو بيَن َرُجلَْين إذا  الُمعاَداةُ  وَكذلكَ  في َطلٍَق واِحٍد ؛ َخرِ بأَْن َصَرَع أََحَدهما على إثِْر اآل : َوالَى وتابَعَ  ِعداءً و ُمعاَداةً  بيَن الصَّ

 َطعَنَهما َطْعنَتَْين ُمتَواِليَتَْين ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ الْمرِئ القَْيس :

ٍة  جـــــــــــــَ داًء بـــــــــــــا ثـــــــــــــوحٍر ونـــــــــــــعـــــــــــــح اَد  عـــــــــــــِ  فـــــــــــــعـــــــــــــَ

ِر     غحســــــــــــــــــــــــَ حح مبــــــــــاٍء فــــــــــيـــــــــــُ نحضــــــــــــــــــــــــَ (3)ِدرَاكــــــــــًا ومل يـــــــــــُ
 

  
إذا فَتَْحته َمَدْدته وإذا َكَسْرته  ، بكْسِرهنَّ وتَُضمُّ األَخيَرةُ ، ِعْدَوتُهُ و ِعْدُوهُ و ِعداهُ و وعليه اْقتََصَر الجوهريُّ  ٍء ، كَسماٍء ،ُكّلِ شي َعداءُ و

 الطَّريِق أَو النَّْهِر أَو الَجبَِل أَي َطَواره. َعداءَ  وهو ما اْنقاَد معه ِمن َعْرِضه وُطوِله. يقاُل : لَِزْمتُ  َطواُرهُ  قََصْرته ؛

 .أَْعداءٌ  ج كما في الُمْحكم ، ، كإلَى : النَّاِحيَةُ ؛ ويُْفتَُح ؛ *الِعَدىو

 الواِدي : َجوانِبُه. أَْعداءُ  وقيَل :

 وَشِفيُره وجانِبُه. الواِديَشاِطُئ  أَْيضاً :و

 ، بالكْسِر والفَتْح. ِعًدى التَّثِْليُث عن ابِن ِسيَده ، َجْمعُه ُمثَلَّثَةَ ، كالعُْدَوةِ 
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حاح :  .(4) (َوُهْم اِبْلُعْدَوِة اْلُقْصوى): جانُِب الواِدي وحافَتُه ؛ قاَل هللاُ تعالى :  العُْدَوةُ و الِعْدَوةُ  وفي الّصِ

__________________ 
 ( اللسان.1)
تَـَغاثَهُ »( يف القاموس : 2)  كاألصر.« استعانه»وعل  هامشه عن نسخة : « اسح
 واللسان والصحاح. 58( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«الِعدا»كذا ا وابلقاموس :   (*)
 .42( سورة األنفا  ا اآية 4)
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 والكْسُر لُغَةُ قَْيٍس ، وقُِرئ بهما في السَّْبعِة.وفي الِمْصباح : ضمُّ العَْين لُغَةُ قََريْش ، 

 القُْصوى الجانُِب الُمتجاِوز للقُْرب. العُْدَوة وقال الراغُب :

 بيَن َخَشبَتَْيِن. تُْجعَلُ  ُكلُّ َخَشبَةٍ  : الِعَداو

 وهو حينَئٍذ َجْمٌع. كِجْرٍو ، ، ِعْدوٌ  واِحَدتُه كِكتاٍب ، ، كالِعداءِ  ُء ،َحَجٌر َرقيٌق يُْستَُر به الشَّي وأَْيضاً :

ّمِ : الَمكاُن الُمْرتَِفُع ؛ العُْدَوةُ و كإلَى وَسحاٍب ، هكذا َضبََطه بالقَلَِم. العَداءُ و الِعَدى والذي في نسخ الُمْحكم : نقلَهُ الجوهريُّ  ، بالكْسر والضَّ

حاح : بكْسِر العَْيِن وفَتْح الداِل. ، َعَدياتٌ و ،كبُْرَمٍة وبِراٍم وِرْهَمٍة وِرهاٍم  ، ِعداءٌ  ج. عن أَبي َعْمٍرو ،  بالتَّْحريِك ، كما في النسخِ ، وفي الّصِ

ِديِق. العَُدوُّ و  : ِضدُّ الصَّ

حاح : ِضدُّ الَوِلّيِ يكونُ   ويَُؤنَُّث.وقد يُثَنَّى ويُْجَمُع  بلَْفِظ واحٍد ، للواِحِد والَجْمعِ والذََّكِر واألُْنثَى وفي الّصِ

يت : فَعُوٌل إذا كاَن في تأِْويِل فاِعٍل كان ُمَؤنَّثُه بغَْيِر هاٍء نَْحو رجٌل َصبُور واْمرأَ  ّكِ حاح : قاَل ابُن الّسِ ةٌ َصبُور ، إالَّ َحْرفاً واحداً في الّصِ

ة جاَء ناِدراً ؛ قالوا : هذه  هللا. َعُدوَّ

اُء : إنَّما أَْدَخلوا فيها الها ِه.َء تَْشبيهاً بَصديقٍة ألنَّ الشيقاَل الفرَّ  .أَعادٍ  َجْمُع الَجْمعِ  ( 1)، ج أَْعداءٌ  ج َء قد يُْبنى على ِضّدِ

ّمِ والَكْسر : اْسٌم الَجْمعِ ، العُِداو ِله. ، بالضَّ  هكذا هو في النسخ باألِلِف ، والصَّواُب أنَّه يُْكتَُب بالياِء وإن كاَن واِويًّا لَكْسرةِ أَوَّ

حاحِ :وفي ال  ، وهو َجْمٌع ال نَِظيَر له. األْعَداءُ  ، بالَكْسِر : الِعَدى ّصِ

يت : ولم يأِْت فِعٌَل في النُّعوت إالَّ َحْرف واِحٌد يقاُل : هؤالء قَْومٌ  ّكِ ِمثْل ِسًوى وُسًوى ؛  ُعًدى قَْومٌ  ؛ ويقاُل : أَْعداءٌ  ، أَي ِعًدى وقاَل ابُن الّسِ

 قاَل األْخَطل :

ِر َأال اي اســــــــــــــــــــــح  دح َد بــــــــين بــــــــَ نــــــــح ُد هــــــــِ نــــــــح ي اي هــــــــِ مــــــــِ  لــــــــَ

ِر و     َر الــــــــــدهــــــــــح ًد  آخــــــــــِ اان عــــــــــِ يــــــــــ  (2)إنح كــــــــــاَن حــــــــــَ
 

  
ّمِ وبالَكْسر.  يُْرَوى بالضَّ

 بضّمِ العَْين. ُعداةٌ  ، بكْسِر العَْين ، فإْن أُْدِخلَِت الهاُء قُْلت ِعًدىو أَْعداءٌ  وقاَل ثَْعلٌب : قَْومٌ 

كَ  ، أَي عاِديَكَ  قالِت اْمرأَةٌ ِمن العََرِب أَْشَمَت َربُّ العالَِمين العَُدوُّ  : العاِديو  كقَاٍض وقُضاةٍ. ، ُعداةٌ  ج ، َعُدوَّ

نَ ُهُم )هُ تعالى : ، ومنه قْولُ  العَُدوِّ  : اْسٌم عامٌّ ِمن فالعَداَوةُ  ، العَداَوةِ و الُمعَاَداةِ  بَيِّنُ  َعُدوٌّ  يقاُل : العَداَوةُ  واالْسمُ  ، َعاَداهُ ُمعاَداةً  قدو َوَأْلَقْينا بَ ي ْ
 .(3) (اْلَعداَوَة َواْلبَ ْغضاءَ 

 ، كَسحاٍب ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري لألَْعَشى يَِصُف َظْبيَةً وطالها : العَداءُ  واالْسمُ  : تَباَعَد ، تَعاَدىو

ضح و  اد  عــــــــــــنــــــــــــه الــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــار فــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــَ عــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

واُ      فـــــــــــــــــافـــــــــــــــــٌة َأو فـــــــــــــــــُ وه إال  عـــــــــــــــــُ (4)جـــــــــــــــــُ
 

  
ئُْب بها عليه.  يقوُل : تباَعُد عن ولَِدها في الَمْرعى لئاَلَّ يَْستَِدلَّ الذِّ

 ما بَْينهم : اْختلَف. تَعاَدىو

حاح : فََسَد.  وفي الّصِ

 .العَداَوةِ  ِمن بعُضهم بعضاً ، عاَدى القوُم : تَعاَدىو

 نقلَهُ ابُن ِسيَده. ْضتُه ؛أَْبغَ  ، كَرِضيُت : له َعِديتُ و

 ولم يَْدِهْنه ، أَو عاَوَدهُ بالوُضوِء والغُْسِل. (5)عْنَد الغَْسل أَو جفاهُ  َشعََرهُ : أََخَذ منه أَو َرفَعَه عاَدىو
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 كما في الُمْحكم ، وهو ما فيه ُملُوَحةٌ. : تَْرَعى الَحْمَض ؛ َعوادٍ و عاِديَةٌ  إِبلٌ و

__________________ 
 .«جج»( يف القاموس : 1)
 واللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب. 128( ديوانه ص 2)
 .64( سورة املائدة ا اآية 3)
واملثبت كرواية الصــــــحاح واللســــــان والتكملة. قا  الصــــــاغاين : وقد غلرت يف « . وال تعجوه.. ما تعاد  برواية : 126( ديوانه ط بريوت ص 4)

 اإلنشاد والتفسري )يعين اجلوهري(. وقد ذكرت الرواية والصواب يف ع ف ف.
 ( عن اللسان والتهذيب وابألصر : حفاه ا اب اء املهملة.5)
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حاح :  من اإِلبِِل الُمِقيمةُ في الِعضاِه ال تُفاِرقُها وليَسْت تَْرَعى الَحْمَض ؛ قاَل كثيٌِّر : العاِديَةُ  وفي الّصِ

بــــــــــح و  هــــــــــا إن  الــــــــــذي يـــــــــــَ ــــــــــُ ل  غــــــــــي مــــــــــَن املــــــــــاِ  أهــــــــــح

واِدي     فح وعـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــِ ا َ تـــــــــــــــــــَ (1)َأوارُِ  ملـــــــــــــــــــ 
 

  
؛ قاَل النُّْعماُن بُن  العَاِديات ؛ وكذلكَ  العَواِديويقوُل : أَْهُل هذه الَمْرأَة يَْطلُبوَن من َمْهِرها ما ال يكوُن وال يُْمِكن كما ال تَأْتَِلُف األََواِرُك 

 األْعرج :

يب يف الـــــــــــعـــــــــــ يـــــــــــبــــــــــــًة رَأ  صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــِ  اِدايِت جنـــــــــــَِ

ِ  و     وامـــــــــِ عـــــــــاِت الـــــــــقـــــــــَ ثـــــــــاهلـــــــــا يف الـــــــــواضـــــــــــــــــــــــِ (2)أَمـــــــــح
 

  
ً  تَعَدَُّواو  كذا في النسخ والصَّواُب : عن اللَّْحِم أَي عن اْشتِرائِه ، كما هو نَصُّ الُمْحكم. فأَْغناُهْم عن الَخْمِر ، يَْشربُونه : َوَجُدوا لَبَنا

 فأَْغناُهْم عن ِشراِء العَلَِف. لَمواِشيهم َوَجُدوا َمْرَعى أَْيضاً :و

ابُن َكْعِب بِن لَُؤّيِ بِن غاِلِب  َعِديٌّ  ، وهو عنههللارضيبل قَبائِل أَْشَهرهنَّ التي في قَُرْيش َرْهط ُعَمر بِن الخطَّاب ،  كغَنِّيٍ : قَبيلَةٌ ، ، َعِديٌّ و

 بِن فهِر بِن ماِلِك بِن النَّْضر.

باب : ة. ِديٌّ عَ  وفي الّرِ مَّ  بُن عْبِد َمناةَ بِن أُّدِ بِن َطْلَحةَ َرْهُط ذي الرُّ

. َعِديٌّ وبُن حنيفَةَ ؛  َعِديُّ  وفي َحنيفَةَ :  في فزاَرة ؛ هؤالء َذَكَرُهم الَجْوهريُّ

ةَ بِن أَُدد : ة. َعِديُّ  وفي مرَّ  بُن الحارِث بِن مرَّ

 الّسُكوِن. بُن أَْشَرس بِن شبيِب بنِ  َعِديُّ  وفي الّسُكون :

 بُن سلوِل بِن كْعٍب. َعِديُّ  وفي خزاَعةَ :

 بُن ُعَمْيَرةَ بِن أََسٍد. َعِديُّ  وفي ربيعَةَ الفرس :

َعَديِيُّ و وعليه اْقتََصَر الجوهِريُّ ، ، َعَدِويٌّ  إلى كّلٍ من هذه القَبائِِل : وهو بُن جناِب بِن ُهبَل. َعِديُّ  وفي َكْلٍب :
هكذا في  كَحنَِفّيِ ،،  ( 3)

 النُّسخِ.

 والصَّواُب كَحنِيفّيِ كما هو نصُّ الُمْحَكم.

بُن ُعثْمان بِن َعْمِرو ابِن أُّدِ بِن طاِبَخٍة وأُمُّ َعْمٍرو  َعِديُّ  ناِدٌر هكذا في الُمْحكم ؛ وهو ، ِعَداِويٌّ  وهو من ُمَزْينَة ، ، كإلَى : َحيٌّ  *ِعَدى بَنُوو

ى ُمَزْينَ   كَشدَّاد. َعدَّاء ة وبها ُعِرفُوا ، وَضبََطه الشَّريُف النسَّابَةُ وتَُسمَّ

 على أَِخيِه فَهمَّ بقَتِْله. َعدا من قَْيِس ، واْسمه الحاِرُث ابُن َعْمِرو بِن قَْيٍس ، وإنَّما قيَل له ذلَك ألنَّه قَبيلَةٌ  بالتَّْسِكين : ، َعْدوانُ و

ة ، ومنهم ذُو اإلْصبَعبُن َسْهِم بنِ  َعْدوانُ  وفي َغَطفان :  حِكيُم العََرِب. العَْدوانِيُّ   مرَّ

 قيَل : ُهم الذين تقدََّم ِذْكُرهم ِمن ُمَزْينَة ، وهكذا َضبََطه الشَّريُف النسَّابَةُ في المقدَّمِة الفاِضِليَِّة. قَبيلَةٌ ؛ كَشدَّاٍد : ، َعدَّاءٍ  بَنُوو

 في الُمْحَكم : من َجعَلَه َمْفِعالً كاَن له َمْخَرج ِمن الياِء والواِو. ٌم ؛َكِرَب ، وتُْفتَُح دالُهُ : اسْ َمْعِديو

ل َمْفتُوح ، وفَ  َب تْرِكيب َمْزجٍ ُمْعتَل وآِخُر الُجْزِء األَوَّ تْحِ الدَّاِل مع َحْذِف الياِء وَعَدم قاَل شْيُخنا : وفَتْح داِلِه َغريٌب وال يُْعَرُف فيَما ُرّكِ

 ً  مع َدْعَوى أصالَِة الميِم أََشدُّ َغرابةً. إْبداِلها أِلفا

اغاني في التكِملَِة عن ابِن الَكْلبي وقاَل : هو بلُغِة اليََمِن.  * قُْلت : وهذا الذي اْستَْغَربَه شْيُخنا فقد َذَكَره الصَّ

َزْيداً ، تنصُب ما بَْعَدها بها والفَاِعل ُمْضَمر فيها ،  َعدا ، وجاُؤونيَزْيداً  َعدا تقول : جاَءني القَْوُم ما : فِْعٌل يُْستَثْنَى به َمَع ما وبُدونِِه ، َعداو

حاح.  كذا في الّصِ

 َهى.قاَل شْيُخنا : وإنَّما يكوُن فِْعالً إذا كاَن ما بَْعده َمْنصوباً ، فإن كاَن ما بَْعَده َمْجروراً فهو َحْرٌف باتِّفاٍق ، انتَ 

__________________ 
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 بد  ا يبغي.« ينوي»ويف اللسان والتهذيب : ( الصحاح ا 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
(3.  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وَعِديي  ا كحنيفيِّ
 كذا وابلقاموس : ِعدا.  (*)
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 ، أَي ما َخال ، وقد يُْخفَُض بها ُدوَن ما. َعداهُ  أََخاَك وما َعدا وفي الُمْحكم : رأَْيتهم

 َحَذْفَت نََصْبت بمْعنَى إالَّ ، وَخفَْضت بمْعنَى ِسَوى.وقال األْزهري : إذا 

فالٌن فالناً ِمن ُخلُِقه أَو ِمن ِعلٍَّة به ، أَو  أَْعَدى يقاُل : من َجَرٍب أَو غيِره ، وهو ُمجاوَزتُه ِمن صاِحبِه إلى غيِره. يُْعِدي : ما العَْدَوىو

 َجَرٍب.

حاحِ.شي يُْعِدي ي الأَ  ، «وال ِطيَرة َعْدَوى ال»في الحديِث : و  ٌء شيئاً ؛ كذا في الّصِ

، فأَْعلََمهم النبيُّ َصلَى هللا عليه وسلّم ، أَنَّه ليَس األمر َكذلَك ،  يتَعَدَّى وفي النهايَِة : وقد أَْبَطلَه اإِلْسالُم ألَنَّهم كانوا يُظنُّوَن أَنَّ الَمَرَض بنَْفِسه

ل ، أَي من أَْيَن صاَر فيه الَجَرب أَْعَدى : فَمنْ  (1)زُل الدَّاَء ، ولهذا قال في بعِض األحاديِث وإنَّما هللاُ هو الّذي يُْمِرُض ويُنْ   ؟.األَوَّ

كةً : ، العََدِويَّةُ و بيعِ  محرَّ ْيِف بعَد َذهاِب الرَّ ، كذا في  ةٌ َعَدِويَّ  يَْخَضرُّ ِصغاُر الشََّجِر فتَْرعاهُ اإِلبُِل يقاُل : أَصابَِت اإِلبِلُ  من نَباِت الصَّ

حاح.  الّصِ

ْبل. العََدِويَّةُ  وقيَل :  الرَّ

ْت عنها َعِقيقتُها َذَهَب عنها هذا االْسُم ؛ قالَهُ اللَّْيُث ، وقد َغلََّطه  بَناُت أَْربَعيَن يَْوماً ، وقيَل : هي ِصغاُر الغَنَِم ؛ أَْيضاً : العََدِويَّةُ و فإَِذا ُجزَّ

 األَْزهري.

ِل فَقَط ، واِحُدها َغِذيٌّ ؛ كذا في الُمْحكم. بالغَْينِ أَو هي   والذَّاِل المْعَجَمتَْين ، أَو بإِْعجاِم األَوَّ

 وَسيَأْتِي للمصنِِّف في َغَدى وفي َغَذى.

وقْد نَبَّه األْزهري على تَْغليِط اللّْيث 
 وتَْصويب القَْول األَخيِر. (2)

 : قَْريةٌ أُْخرى بالغَْربيِة قُْرب أبيار. العََدِويَّةُ و. العََدِويَّةِ  ي تُْعَرُف اآلَن بَدْيروه ة قُْرَب ِمْصَر ، : العََدِويَّةُ و

 .العاِدي لُظْلِمه واْفتِراِسه الناَس ؛ وقد جاَء في الحديِث ذْكُر السَّبع : األََسدُ  العاِديو

ٌ  ، ُعَديَّةُ و  .(3)وَعْوٍف وُمَساوٍر وسيَّاٍر وَمْنجوٍف ِمن العََرِب ، وهي أُمُّ قَْيٍس  كُسَميَّةَ : اْمرأَة

هم الَمْذكوَرةِ ، وهم ِمن أَْفخاِذ َصْعَصعَة بِن ُمعاِويَةَ بِن بْكِر بِن وائٍل  قَبيلَةٌ   :ُعَديَّة بَنُوو  .(4)وُهم بَنُو هؤالِء ، نُِسبُوا إلى أُّمِ

اغاني هكذا. َهْضبَةٌ ؛ : ُعَديَّةُ و  نَقَلَهُ الصَّ

 َر فالنَةَ : أََخَذه.َمهْ  تَعَدَّىو

 : ع. َعْدَوةُ و

 ، كالعدى. عاِدي كلٌّ منهما اللَّْوح : َطَرفاهُ ، َعاِدياو

 .عاِديَةٌ  الواِحَدةُ  من الَكْرِم : ما يُْغَرُس في أُُصوِل الشََّجِر الِعظاِم ، العَواِديو

ئِْب ، بِن أَْوٍس األَْسلَمي ابن عقبَةَ  : أُمُّ أَْهبانَ  عاِديَةُ و ِم الذِّ  .عاِديَة رِضَي هللا تعالى عنه ، ويُْعَرُف بابنِ  ُمَكلِّ

 له ِوفاَدةٌ بَْعَد ُحنَْين ، وروايَةٌ ، رِضَي هللا تعالى عنه. َصحابِيُّ  بن هوَذةَ ِمن بْكِر بِن هوازن ، بُن خاِلدِ  العَدَّاءُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .(5) (َواْلعاِدايِت َضْبحاً ) لُمِغيَرةُ ؛ ومنه قولُه تعالى :: الَخْيُل ا العاِديَةُ 

 القَْوِس. َعْدَوة وهو منِّي



19099 

 

 والُمتَجاِوُز الّطوِر. الُمعَاِديو الُمْعتَِدي : العَاِديو

في الَمْعِصيِة َطِريق  عادٍ  ، أَي : َغْير ُمتجاِوٍز َسّد الُجوَعة ، أَو َغْير (6) (َغْْيَ ابغ  َوال عاد  )َطْوَره : جاَوَزهُ ، وقولُه تعالى :  َعَداو

 الُمْحِسنِين.

 وقاَل الَحَسُن : أَي وال َعائِد فقُِلَب.

__________________ 
َل    عليه وســـّلم : إن النقبة تبدو مبشـــفر البعري فتعدي. 1) اإِلبر كلها ا فقا  عليه الصـــالة والســـالم ( ونصـــه كما يف التهذيب : وقير للنيب صـــَ

 فما أعد  األو . للذي خاطبه :
 ( قا  األزهري : وهذا غلرت بر تصحيف منكر ا والصواب يف ذلك الغدوية ابلغا املعجمة أو الَغَذوية ابلذا .2)
بن عكرمة بن خصفة بن قي  عيالن  وهم ولد صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور« ومثجور: » 271( يف مجهرة ابن حزم ص 3)

 بن مضر.
 ( انظر ا اشية السابقة.4)
 ( اآية األوىل من سورة العادايت.5)
 .115؛ وسورة النحر ا اآية  145؛ وسورة األنعام ا اآية  173( سورة البقرة ا 6)
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 عليه ، كعُِنَي : ُسِرَق مالُه وُظِلم. ُعِديو

 وُج عِن السُّنَِّة الَمأْثُوَرةِ.في الدُّعاِء : الُخرُ  االْعتِداءُ و

 الُمْختَِلُس. العاِديو

 ، وهي الصَّواِرُف. العَواِدي ِء ؛ والَجْمعُ عن الشي يَْعُدوكَ  : الشُّْغلُ  العاِديَةُ و

 عن كذا : أَي َصَرفَْت َصواِرُف ؛ وقوُل الشاِعِر : َعَدْت َعوادٍ  يقاُل :

ٍب  داَ  عـــــــــــــــــــــــــن َراي  وأُمِّ َوهـــــــــــــــــــــــــح  عـــــــــــــــــــــــــَ

ِب     عـــــــــح الُف الشـــــــــــــــــــــــ  تـــــــــِ واِدي واخـــــــــح (1)عـــــــــاِدي الـــــــــعـــــــــَ
 

  
جاِل. َعاِدي العَواِدي فسََّر ابُن األَْعرابي : جاِل أَي أََشدُّ الّرِ  بأََشّدها أَي أََشّد األَْشغَاِل ، وهو كَزْيد رُجُل الّرِ

 الدَّْهر : َصْرفُه واْختِالفُه. َعْدواءُ و

يو يوفي القافِيَِة : َحَركةُ الهاِء التي للُمْضَمِر الُمَذكَّر السَّاِكنَة في الَوْقف ؛  التَّعّدِ  ه من بَْعِدها كقَْوله :الواُو التي تَْلحقُ  الُمتَعَّدِ

ُفُش منه اخلَير ما يـَغحزهُِلُو  تـَنـح
ي فحرَكةُ الهاِء هي ي ، والواُو بَْعدها هي التَّعَّدِ يَت بذلك ألَنَّه تَجاوٌز للَحّدِ وُخروٌج عن الواِجِب ، وال يُْعتَدُّ به في الَوْزِن ، ألنَّ  الُمتَعَّدِ ، ُسّمِ

له. (2)ه آِخَر البَْيت بمْنِزلَِة الَخْرِم الَوْزَن قد تَناَهى قَْبله َجعَلُو  أَوَّ

 عليك. باْعتِدائِه على َمْن َظلََمَك ، أَي يَْنتَِقم منه ليُْعِديَكَ  َطلَبَُك إلى والٍ  العَْدَوى وقاَل ابُن فاِرَس :

ةِ  بعَْدوٍ  ها يَِصُل فيها الذَّهاَب والعَْودَ ألنَّ صاِحبَ  العَْدَوى وكأَنَّهم اْستَعَاُروها من هذه العَْدَوى والفقهاُء يقولوَن : َمسافَة واِحٍد لَما فيه من القوَّ

 والجالَدةِ ؛ كما في الِمْصباح.

ئِْب ، من أَْعَدى وقْولُهم : َل أَْكثَر. العَداَوةِ و العَْدوِ  من الذِّ  ، واألوَّ

 : الُمواالةُ والُمتابَعَةُ. الُمعَاَداةُ و

ْعر. َعْدَوةٍ َعدايا وقالوا في َجْمعِ   في الّشِ

 القْوُم : ماَت بعُضهم إثَْر بعٍض في َشْهٍر واِحٍد وفي عاٍم واِحٍد ، أَو إذا أَصاَب هذا َداء هذا ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ : تَعاَدىو

مـــــــــ   ت ابلـــــــــعـــــــــَ عـــــــــاَديـــــــــح نح أَرحَو  تـــــــــَ ِك مـــــــــِ  فـــــــــمـــــــــا لـــــــــَ

يـــــــــــــا و     ال  ورَامـــــــــــــِ طـــــــــــــِ اًب مـــــــــــــُ ال  ِت كـــــــــــــَ يـــــــــــــح (3)القــــــــــــــَ
 

  
على النََّسِب  َعوادٍ وعلى غيِرِه ،  َعَدِويَّةٌ وعلى الِقياِس ،  ُعدوية ، وهي ما فيه َحالَوةٌ ؛ والنََّسُب إليها، بالضّمِ : الخلَّةُ من النَّباِت  العُْدَوةُ و

 بغيِر ياِء النََّسِب.

 ، بضّمِ ففَتْح : تَْرَعى الَحْمَض. ُعَدِويَّةٌ و، بالضّمِ ،  ُعْدويَّةٌ  وإِبِلٌ 

فائِحِ ؛ عن أَبي َعْمٍرو ، وبِه  الِعَدىوالحقَّ واْعتَداهُ : جاَوَزهُ ، وكذا عن الحّقِ ، وفَْوَق الحّقِ ،  تَعَدَّىو : كإلَى : ما يُْطبَُق على اللَّْحِد من الصَّ

 فّسر قَْول كثيٍِّر:

َد  و  َك والــــــــعــــــــِ نــــــــَ يـــــــــح ين وبـــــــــَ يــــــــح فــــــــا بـــــــــَ  حــــــــاَ  الســــــــــــــــــــــ 

ُد و     يـــــــبـــــــة مـــــــاجـــــــِ قـــــــِ ُر الـــــــنـــــــ  مـــــــح ا غـــــــَ فـــــــَ ُن الســـــــــــــــــــــ  (4)رهـــــــح
 

  
 والسَّفا : تُراُب القَْبر.

قهم. ُعَدَواُؤهم وطالَتْ   أَي تَباُعُدهم وتَفَرُّ

 : إناَخةٌ قَِليلَةٌ. العَُدواءُ و

 : َغْير ُمْجًرى إذا لم يُكْن ذا ُطَمأْنِينَة وُسُهولَة. ُعَدواءَ  وِجئْتَُك على فََرٍس ذي
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َح بصاِحبِه. ُعَدَواءُ و  الشَّْوق : ما بَرَّ

ْيتَه. َعدَّْيتو  َعنِّي الَهمَّ : نَحَّ

__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة.1)
يف ( يف اللســــــــــان : اخلزم ابلزاي ا واخلرم يف العروض أن تنقص من أو  البيت حرفاً ا والبيت خمروم. قا  اخللير : األخرم من الشــــــــــعر ما كان 2)

 أكثم بن صيفي :صدره وتر جمموع ا ركتا ا فخرم أحد ا وطرح كقو  
 إن امــــــــــــــــرأ قــــــــــــــــد عــــــــــــــــاش تســـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــا حــــــــــــــــجــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــود جلـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــو اخلـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــة ي  إىل مـــــــــــــــــائ

  

 )عن التكملة(. .«.. وإن امرأً » كان متامه :

 ( اللسان والصحاح بدون نسبة ا ونسبه يف التهذيب لعمرو بن أمحر.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
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 َعنِّي إلى َغْيري ، أَي اْصِرْف َمْركبَك إلى َغْيِري. َعدْ  وتقوُل لَمْن قََصَدك :

 : الحدَّةُ والغََضُب. العاِديَةُ و

 وأَْيضاً : الظُّْلُم والشرُّ ، وهو َمْصدٌر كالعاقِبَِة.

ُجِل : عاِديَةُ و  عليك بالَمْكُروه. َعْدُوه الرَّ

 : إذا َجَرى. يَْعُدو الماءُ  َعَداو

 ِرهم : أَي تَوالَْوا وتَتابَعُوا.القْوُم عليَّ بنَصْ  تَعَاَدىو

 األََمِد : َمدُّ البََصِر. َعْدَوةُ و

 ِرْجلََك عن األْرِض : أَي جافِها. عادِ  ويقاُل :

 َء : باَعَدهُ.الِوساَدةَ : ثَناها ؛ والشي َعاَدىو

 عنه : تَجافَى. تعَاَدىو

 وال يُواِدينِي : أَي ال يُجافِينِي وال يُواتِينِي. يُعَاِدينِي وفالٌن ال

تَْت ؛ وقَد تَعاَدتِ و  بالقَْرحة. تَعَاَدتْ  اإِلبُِل َجْمعاً : َموَّ

 الِقْدَر : إذا طاَمَن إْحَدى األَثافِي لتَِميَل على الناِر. َعاَدىو

 منه َشرٌّ : أَي بَلَغنِي. َعَدانيو

ا وفَعََل كذاالناَس بَشّرِ :  أَْعَدى وفالٌن قد  بَْدواً : أَي ظاِهراً ِجهاراً. َعْدواً  أَي أَْلَزَق بهم َشرًّ

ِة : ما  الَحقَّ َمْن بََدأَ بالظُّْلم. يَتَعَدَّ  لَمْ أَ بألِف االْستِْفهاِم : أَي  َعَدا َمْن بََدا ، َخَطأ ، والصَّواب : أََما ما َعَدا وقوُل العامَّ

 َز إلى غيِرِه وال قُُصوَر ُدونَه.: أَي ال تجاوُ  َمْعًدى وما لي عنه

 وذُو بَدراٍن. َعَدوانٍ  ويقاُل : السُّلطاُن ذُو

هم  العََدِويَّةَ  وبَنُو ، واْسُمها الحزاُم بْنُت خزيَمةَ بِن تِميِم بِن الدول ، ويقاُل فيهم : بلعََدِويَّة أَْيضاً :  (1): قْوٌم ِمن َحْنَظلَة وتِميٍم نُِسبُوا إلى أُّمِ

 ، واِلُد السََّمْوأَل ، َمْمدوٌد ، قاَل النَِّمُر بُن تَْولٍب : ياءُ عادِ و

ه  تــــــــــــــِ يــــــــــــــح ت بــــــــــــــعــــــــــــــاِدايَء وبـــــــــــــــَ  هــــــــــــــال  ســــــــــــــــــــــــــــبَلــــــــــــــح

ِض و     نـــــــــــــــَ ِر الـــــــــــــــجي مل متـــــــــــــــُح مـــــــــــــــح رِّ واخلـــــــــــــــَ (2)اخلـــــــــــــــَ
 

  
 وجاَء َمْقصوراً في قْوِل السََّمْوأَل :

يــــــــــــنــــــــــــاً  نــــــــــــًا َحصــــــــــــــــــــــــــِ يَن د عــــــــــــاِداًي ِحصــــــــــــــــــــــــــح  بــــــــــــَ

ُت     يـــــــــــح ـــــــــــَ ٌم أَبـ يـــــــــــح يِن ضـــــــــــــــــــــــــَ (3)إذا مـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــَ
 

  
 بُن َصْعَصعَة ِمن ُهَذْيٍل. عاِديَةُ و

 .عاِديَة وفي هوازن : بَنُو

 بن عاِمٍر. عاِديَةَ  وفي بَِجيلَةَ : بَنُو

هم. عاِديَةَ  وفي أَْفخاِذ َصْعَصعة : بَنُو  ، وهم : بَنُو عبِد هللِا والحاِرِث نُِسبُوا إلى أُّمِ

 بن َسْند َكتََب عنه السَّلَِفي. ( 4)عادي وأَبو الّسيَّارِ 

شاِطي. العُْدِويُّ  ، بالضّمِ : باألْنَدلُِس ، وإليه نُِسَب شهاُب بُن إْدِريس العُْدَوةِ  وبرّ   عن قاِسِم بِن أَْصبَغ ، قيََّده الرَّ
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 وَحَكى فيه البُخاري ُعتَي بالتاِء الفَْوقِيّة. ابِن َمْسعوٍد ، قاَل الحاِفُظ :، كُسَمّيِ عن  ُعَدّيِ  وِزياُد بنُ 

 بِن َحيَّان بِن جرٍم. (7)بُن ثَْعلَبَة  ُعَديُّ  ٍء وهوبفَتْح العَْين إالَّ الذي في طيِّي َعِدي (6)ٍء في العََرِب : كلُّ شي (5)وقاَل ابُن َحبيٍب 

 ، بكْسٍر فسكوٍن ، هو ابُن الحاِرِث بِن َعْوفٍ  ِعْديو

__________________ 
 ( وهم زيد والصدّي ويربوع ا قا  ابن حزم يف اجلمهرة : وأمهم العدوية من بين عدي بن عبد مناة بن أد.1)
 وانظر ختر ه فيه ا واللسان. 358( شعراء إسالميون ا شعر النمر بن تولب ص 2)
 وروايتهما : 79يتا ا ديوانه ص ( البيت ملف  من ب3)

 بــــــــــــــــين د عــــــــــــــــاداي حصــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــًا حصــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــا 

ــــــــــــتُ و     ــــــــــــقــــــــــــي ــــــــــــت اســـــــــــــــــــــــــت ــــــــــــمــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــئ ــــــــــــًا كــــــــــــل ــــــــــــن  عــــــــــــي

  

 طـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرًا تـــــــــــــــــزلـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه 

 إذا مـــــــــــــــــــــا انبـــــــــــــــــــــين ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــُم أبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــتُ    

  

 واملثبت كرواية اللسان والصحاح ونسباه للمرادي.

 غادي بن ُأسيد. 1038/  3( يف التبصري 4)
 البن حبيب. 48( انظر خمتلف القبائر ص 5)
 واملثبت التبصري عن ابن حبيب.« القبائر»( يف ابن حبيب : يف 6)
 ( يف ابن حبيب : ثعلبة بن عمرو بن ثعلبة بن حيان.7)
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ناِن بنِ  عدي الن َخِعي  َجد  ُزرَاَرَة بِن قـَيحِ  بِن ا اِرِث بنِ  يُ  ا ومثـحُله عدي ا وَجد  َعزِيِز بِن معاَويََة بِن ســــــــــــــِ بيَعَة بُن رَ  ِعدح
 ابن عجٍر.

 بُن أُسامةَ في آل عجٍل ، هكذا َضبََطه الدَّاْرقْطني. ُعَديَّةُ  وكُسَميَّة :

يَت باْسِم الناِزِليَن بها ، وُهم َعِدّيٍ  وبَنُو َمن القَِريب أَ  َعِديُّ  ، كغَِنّيٍ : بليَدةٌ في األَْشمونين ُسّمِ ْهل قَُرْيٍش فيَما َزَعُموا ، وقد َخَرَج منها في الزَّ

 الِعْلِم والصَّالحِ.

اِحَب : أَْكَسبَه مثَْل ما به.ُء الشَّيالشَّي أَْعَدىو اِحُب الصَّ  َء والصَّ

 قَِرينَه. يعدي ءوفي الَمثَِل : قَِريُن الشَّي

 : قَبِيلةٌ. عاداة وبَنُو

 ، بالَكْسر : أَي بِعيَدةٌ. ِعْدَوة وأُُمورٌ 

 عن ابِن األَْعرابي. : طاَب َهواُؤهُ ؛ يَْعذُو البَلَدُ  َعذاو : [عذو]

 التُّْربَِة الَكِريَمةُ الَمْنبِت. : األرُض الطيِّبَةُ  العَذاةُ و

ال قِريبَة والَوباِء : أَو هي البَِعيَدةُ عن األَْحساِء والنُُّزوِر ، أَو التي لم يُكْن فيها َحْمٌض و من الماِء والَوَخمِ  ِمن النَّاِس ، أَو البَِعيَدةُ  وقيَل : هي

كةً ،  ، َعَذواتٌ  ج ، (1)هو َمْضبوٌط كغَنِيٍَّة ، والصَّواُب كفَِرَحٍة كما َضبََطه الجْوهِري  ، كالعَِذيَّةِ  ِمن بِالِده.  .َعذّىومحرَّ

تها َعَذواتِها إن كنَت ال بدَّ ناِزالً بالبَْصرة ، فاْنِزلْ »في الحديِث : و  : وقاَل الُكَمْيت ؛ «وال تَْنِزْل ُسرَّ

 ابلـــــــــــــــعـــــــــــــــذوات مـــــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــا نضـــــــــــــــــــــــــــــار و 

 نـــــــــــــبـــــــــــــض ال فصـــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــص يف كـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــاو    

  
ةَ : مَّ  وأَْنَشَد الجوهريُّ لذي الرُّ

ر   ــــــــــــ  ــــــــــــث ِة ال ــــــــــــ  ي ــــــــــــرت حب ولــــــــــــِح جــــــــــــاِن ال  أبَرحِض هــــــــــــِ

ُر     حــــــــح ة والــــــــبــــــــَ وحــــــــَ لــــــــُ ُ
َذاوٍة أَنَتح عــــــــنــــــــهــــــــا املــــــــ (2)عــــــــَ

 

  
 .العَذاةِ  أَْحَسنَ  كفَِرَح ، ، َعِذيَتْ و األَرُض ، كَكُرَم ، وهذه عن أَبي زْيٍد ، َعذَُوتِ  قدو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

كةً : النَّشيُط الَخِفيُف الذي ليَس عْنَده كبيُر ِحْلم وال أصالٍة ، واألُْنثَى بالهاِء ، ويُْرَوى بالغَْين كما َسيَأْتِ  العََذوانُ   ي.: محرَّ

ْرعُ  الِعْذيُ  ي : [عذي]  وكذا النَّْخُل ؛ الفتُْح عن ابِن األَْعرابي. ال يَْسِقيه إالَّ الَمَطُر ؛ الذي ، بالكْسر ويُْفتَُح : الزَّ

 بالباِديَِة ؛ نَقَلَهُ الجوهِريُّ تَْبعاً للَّْيِث. ع : الِعْذيُ و

 لغيِرِه.وقد توقََّف فيه األْزهري فقاَل : ال أَْعِرفه ولم أَْسَمْعه 

 وال سْبَخ. كلُّ َمَكاٍن ال َحْمَض فيه : الِعْذيُ و

 .(3)وكذا اْستَْقَمْيتُه  واْستََطْبتُه ؛ َهواُؤهُ  الَمكاَن : وافقني اْستَْعَذْيتُ و

 إذا كانْت في َمْرًعى ال َحْمَض فيه. ، بالتَّْحِريِك : َعَذِويَّةٌ و عاِذيَةٌ و ، على النََّسِب ، َعواذٍ  إِبِلٌ و

ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

ْرعِ. العَذاةُ و العَذاءُ  ، واالْسمُ  أَْعَذاءٌ  ، والَجْمُع : كالعََذاةِ  : الِعْذيُ   الخاَمةُ ِمن الزَّ

يِف ونَبََت من ماِء السَّماِء. ِعْذيُ و  الَكأل : ما بَعَُد عن الّرِ
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ْيِف مِ  (4): المْوِضُع  الِعْذيُ و تاِء والصَّ  ن غيِر نَْبعِ ماٍء ؛ عن اللْيِث.الذي يُْنبُِت في الّشِ

 َغِشيَهُ طالباً َمْعروفَهُ. : َعراهُ يَْعُروهُ َعْرواً و : [عرو]

 .كاْعتَراهُ  وِذْكُر الُمضارعِ ُمْستدرٌك لما َمرَّ ِمن ُمخالَفَتِه الْصِطالِحه ؛

حاح : ُجلَ  َعَرْوتُ  وفي الّصِ  .َمْعُروٌّ  : إذا أَْلَمْمَت به وأَتَْيته طالباً ، فهو أَْعُروهُ َعْرواً  الرَّ

__________________ 
 .«كفرحة»( ومثله يف القاموس : 1)
 .«عذ »ومثلها يف التهذيب « بد  امللوحة« املؤوجة: » 258/  4واللسان والصحاح واألساس ا ويف املقايي   211( ديوانه ص 2)
 ( اللسان : استقمبته.3)
ري ا منكراً قو  الليث ا فإن كالم العرب عل  غريه ا ولي  العذي الاً ملوضــــض ولكن العذي من الزروع والنخير ما ال يســــق  إال ( قا  األزه4)

 (.«العذي»عن التهذيب. ومعجم البلدان : )مباء السماء. 
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 : أَي تَْغشاهُ ؛ ومنه قوُل النابغَِة : تَْعتَِريهِ واألَْضياَف  تَْعُروهُ  وفالنٌ 

يــــــــــــــتــــــــــــــُ  يــــــــــــــايب أَتــــــــــــــَ قــــــــــــــًا ثــــــــــــــِ لــــــــــــــَ  َك عــــــــــــــاراًِي خــــــــــــــَ

ـــــــــــوُن     ن ـــــــــــظـــــــــــ  ن  يب ال ظـــــــــــَ ـــــــــــُ وحٍف ت (1)عـــــــــــلـــــــــــ  خـــــــــــَ
 

  
 في مكانِِه وَذَهبُوا عنه. صاِحبَُهم : تََرُكوهُ  أَْعَرْواو

ِل ِرْعَدتِها ؛ العَُرواءُ و ى وَمسُّها في أَوَّ ةُ الُحمَّ ْعَدةِ. ، كالغُلَواِء : قِرَّ ِل ما تأُْخذُ بالرَّ حاح : في أَوَّ  وفي الّصِ

اغُب :  .العري ِرْعَدةٌ تَْعتَرُض ِمن العَُرواءُ  وقاَل الرَّ

ُجُل ، ُعِريَ  قدو  أَي على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه. كعُنَِي ، الرَّ

يغَة فهوقال ابُن   : جاَءْت بنافِض. تَْعُروه ، وهي َعَرتْه وقيَل : أَصابَتْه ؛ ؛ َمْعُروٌّ  ِسيده : وأَْكثَُر ما يُْستَْعَمُل فيه هذه الّصِ

 أَيضاً ما بين.ومن األَسده : ِحسَّهُ  العَُرواءُ و

اْصِفراُر الشَّمس ، وليس فيه  العَُرواءُ  : ريُح الّشمال. ونص المحكم :باردة وهي  أَي : ، َعريَّةٌ  اْصِفراِر الَشْمِس إلى الَّليِل : إذا َهاَجْت ِريحٌ 

 لفظة : ما بين.

ْلِو والُكوزِ  بالضّمِ ، ، العُْرَوةُ و  الَمْقبُِض. ونْحِوه : َمْعروفَةٌ ، وهي ِمن الدَّ

ِه ، القَِميِص ، ُعْرَوةُ ووفي الُمْحكم :  من الثَّْوِب ، العُْرَوةُ و ه.وفي ا أُْخُت ِزّرِ  لُمْحكم : َمْدَخُل ِزّرِ

وكأَنَّهما  ويُْكَسُر ، كما هو نَصُّ التَّْكِملَِة ، (2)أَي كغَنِّيِ ، والصَّواُب بضّمِ فسكوٍن  كالعَِرّيِ  كُهًدى ، هكذا في النُّسخِ وفي بعِضها : كالعَُرى

 .ُعْرَوةٍ  َجْمعُ 

 .ُعْروتانِ  وُهما من الفَْرجِ : لَْحُم ظاِهِرِه يَِدقُّ فيأُْخذُ يَْمنَةً ويَْسَرةً مع أَْسفَِل البَْظِر ، العُْرَوةُ و

ى فَْرجٌ و  كمعَظٍَّم ، إذا كاَن َكذلَك. ؛ ُمعَرًّ

ةً يَْرَعاَها الناُس إذا أَْجَدبُوا. الجماَعةُ ِمن الِعضاهِ  العُْرَوةُ  قيَل :و  خاصَّ

إال لها ، َغْيَر أنَّه يُْشتَقُّ لكّلِ ما بَِقَي ِمن الشََّجِر في  ُعْرَوةٌ  ٍء من الشََّجرِ وال يقاُل لشي والَحْمِض يُْرَعى في الَجْدِب ، الِعضاهِ  وقيَل : بَِقيَّةُ 

ْيِف.  الصَّ

ُجل األََسُد ؛ : العُْرَوةُ و ي الرَّ . ُعْرَوةً  وبه ُسّمِ  ، نقلَهُ الجوهريُّ

تاءِ  * قيَل : هوتَْشتُو فيه اإِلبُِل فتأُْكُل منه ؛ و الذي شََّجُر الُمْلتَفُّ ال أَْيضاً : العُْرَوةُ و ْدِر ؛ وقيَل : هو ما  ما ال يَْسقُُط َوَرقُه في الّشِ كاألَراِك والّسِ

 .العَُرى يَْكفي الماَل َسنَتَه ، وقيَل : الذي ال يزاُل باقِياً في األرِض ال يَْذَهُب والَجْمعُ 

ُل عليه. النَِّفيُس ِمن الماِل ، كالفََرِس الَكِريمِ  : العُْرَوةُ  ِمن المجاِز :و  ونحِوِه ، وهو في األْصِل لَما يُوثَُق بِه ويُعَوَّ

 مكَّةَ ، أَي ما َحْولَها. ُعْرَوةَ  يُقاُل : َرَعْينا َحَواِلي البَلَدِ  العُْرَوةُ و

 : باِرَدةٌ. َعِريٌّ و َعِريَّةٌ  ِريحٌ و

. لعَِريَّة يقاُل إنَّ َعِشيَّتَنا هذهقال الكالبي :   ؛ نَقلَهُ الجوهِريُّ

 كِقْدحٍ وأَْقداحٍ. أَْعراءٌ  َجْمعُه ، بالكْسِر : النَّاِحيَةُ ؛ الِعْروُ و

 َمْن ال يَْهتَمُّ باألْمِر. أَيضاً :و

حاحِ : وأَنا  منه ، بالكْسِر : أَي ِخْلٌو منه. ِعْروٌ  وفي الّصِ

 .أْعراءٌ  ج ، فبابُه الياُء ، العُْري قاَل ابُن ِسيَده : وأُراهُ من
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ُهم ما يُِهمُّ أْصحابَهم. األْعراءُ  وفي التكملِة :  القَْوُم الذين ال يُِهمُّ

 إليه.باَعهُ ثم اْستَْوَحَش  : َعْرواً  ِء ، كعُنَِي ،إلى الشَّي ُعِريَ  من المجاِز :و

 : إذا بِْعته ثم تَبِعَتْه نَْفُسك. العَُرواءِ  إلى ماٍل لي أََشدَّ  ُعِريتُ  ويقاُل :

 : ة بمكَّة. ُعْرَوةَ  أَبوو

 وفي كاَن يَِصيُح باألَسِد ، َزَعُموا رُجلٌ  أَْيضاً :و

__________________ 
 والتهذيب.واللسان والصحاح  126( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 1)
 ( وهي املذكورة يف القاموس املتداو .2)
 بد  : و.« أو»كذا ا وابلقاموس :   (*)
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ُبِض ؛ ويف األســـــاِس : ابلذئحِب ؛ كم : ابلســـــ  ُحح
ِعه ؛ امل يَده  فَيموُت فُيشـــــَ   َبطحُنه فُيوَجُد قـَلحُبه قد زَاَ  عن موضـــــِ نقَلُه ابُن ســـــِ

 ا َيُشق وَن عن ُفؤاِدِه فَيِجُدونَه َخرََج من ِغشائِِه.والز خمشرِي  ؛ ونص  اأَلخرِي : وكانو 
 قاَل النَّابغةُ الَجْعِديُّ : وقاَل :

َر َأيب رحَوةَ  َزجـــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــاع إذا  عـــــــــــــــــــُ  الســـــــــــــــــــــــــــــــــّ

مِ     ـــــــــــَ ن ـــــــــــغـــــــــــَ َن ابل طـــــــــــح ـــــــــــِ ل ـــــــــــَ ت َ  أن لـــــــــــَح  ( 1)َأشـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــَ
  

 وفي الُمْحكم : يَْلتَبِْسَن.

 ما نَّصه : ُعْرَوةَ  قاَل شْيُخنا : َكتََب بعٌض على حديِث أَبي

ٌة  قـــــــــــــــــــَ رحوِه ثـــــــــــــــــــِ رَبٌ مل يــــــــــــــــــــَ ه خـــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــــ 

دِ و     ن َأحــــــــــَ ه يف الــــــــــنــــــــــاِس مــــــــــِ لــــــــــُ ــــــــــَ بـ  لــــــــــيــــــــــَ  يــــــــــقــــــــــح

  
َخ الُملُوَك : أَنَّ أَسداً اْقتََحَم بَْيتاً فيِه األَِميِن ، وهو إذ ذاَك َخِليفَة ، وكان ال ِسالحَ  ا تَجاَوَز األََسد قَ لكن َذَكَر بعُض َمْن أَرَّ بََض األَِميُن  معه ، فلمَّ

فأَعاَدها وَعالََجها ، في خبٍَر َطويٍل ،  َذنَبَه ونَثََرهُ نَثَْرةً أَْفعَى لها األََسد فماَت َمكانَه ، وَزاَغْت أَناِمُل األَِميِن ِمن َمْفِصِلها فأْحَضَر الطَّبِيبِ 

 انتََهى.

 ِت على ما ذكَر.وَكتََب البَْدُر القرافي عنَد هذا البَْيت : وال َداللَةَ في البَيْ 

 * قُْلت : وهو َمْدفُوٌع بأَْدنى تَأَّمل ، وهذا َكالُم َمْن لم يَِصْل إلى العُْنقُوِد.

قاَل نَْصر : هو ماٌء ألبي بَْكِر بِن ِكالٍب ؛ وقيَل ؛ َجبٌَل في ِدياِر ربيعَةَ بِن عبِد هللِا بِن ِكالٍب ؛ وقيَل : َجبٌَل في  ، كَسْكَرى : ع ؛ َعْرَوىو

 ِدياِر َخثْعَم.

 اْسٌم. : َعْرَوىو

 بَشّماٍم ؛ عن نَْصر. َهْضبَةٌ  أَْيضاً :و

 وقيَل : َجبٌَل. ع ؛ أَْيضاً :و: اْسٌم.  َعْروانُ و

 آَخُر. : َجبَلٌ  َعْروانَ  ابنُ و

ىو ى هكذا هو َمْضبوٌط في النسخِ  ؛ ُعْرَوةً  الَمزاَدةَ : اتََّخَذ لها َعرَّ  بالتَّْخِفيِف كما هو نَصُّ الُمْحكم. َراعَ  بالتَّْشِديِد ، أَو َعرَّ

 .ُعْرَوةً  الَمزاَدةَ : أَي اتَِّخْذ لها عرِّ  وفي التّْكملِة :

ّمِ : نَْبٌت. األُْعُروانُ و  ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َغِشيَهُ وأَصابَهُ. يَْعُروه األَْمرُ  َعراهُ 

 : َخبلَهُ. اْعتَراهُ و

 أَي ناِحيَتَه. َعراهُ  قََصدَ وأَْيضاً : 

ُجل : إذا ُحمَّ. أَْعَرىو  الرَّ

 : باِرَدةٌ. َعِريَّةٌ  ولَْيلةٌ 

 : أَصابَنَا ذلَك ؛ وقيَل : بَلَغنا بَْرَد العَِشّي. أَْعَرْيناو

 ، أَي غابَِت الشَّْمس وبََرَدْت. أَْعَرْيتَ  وِمن َكالِمهم : أَْهلََك فقَدْ 

 البَْرُد : أَصابَهُ. َعراهُ و
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 .ُعًرى : َجعََل له أَْعراهُ ووَعرَّ القَِميَص 

 الُوثْقَى : قوُل ال إله إالَّ هللا ؛ وهو على الَمثَِل. العُْرَوةُ و

 العُْرَوةُ  لعَْرفَج وأَْجناِس الُخلَّة والَحْمِض ، فإذا أَْمَحَل الناُس َعَصمتِمن الشََّجِر : ما لَهُ أَْصٌل باٍق في األْرِض كالنَِّصّيِ وا العُْرَوةِ  وأَْصلُ 

ين فِي قْوِلِه ؛   .(2) (فَ َقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوْثقى)الماِشيَةُ ؛ َضَربَها هللاُ َمثاَلً لَما يُْعتََصم بِه ِمن الّدِ

 ليه.َهواهُ إلى كذا ، كعُنَِي : أَي َحنَّ إ ُعِريَ و

عاِليك : ِعماُدُهم ؛ واْسُم رُجٍل َمْعروٍف ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ للَحَكم بِن َعْبدٍل : ُعْرَوةُ و  الصَّ

__________________ 
ن والبيت يف اللســا ويف امكم : يلتب  )ابلغنم(. فّر  عجز بيت النابغة ا فقدمنا لفة ابلغنم ا ليســتقيم. .(.. )أشــف  أن لتلطن ( ابألصــر :1)

 والتهذيب برواية أن يلتبسن.
 .22وسورة لقمان ا اآية  256( سورة البقرة ا اآية 2)
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ِ  إال  و  الئـــــــــــــــــــــِ رحَوَة اخلـــــــــــــــــــــَ دح عـــــــــــــــــــــُ  ملح َأجـــــــــــــــــــــِ

بـــــــــــــا     رَبحُت واَ ســـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــَ ا اعـــــــــــــح (1)الـــــــــــــدِّيـــــــــــــن ملـــــــــــــ 
 

  
 ، كُهًدى : قْوٌم يُْنتَفَع بهم تَْشبيهاً بذلَك الشََّجر الذي يَْبقى ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري لُمَهْلهل : العَُرىو

ه  وائــــــــــــِ لــــــــــــوَ  وســــــــــــــــــــــــــاَر حتــــــــــــَت لــــــــــــِ
ُ

ض املــــــــــــ لــــــــــــَ  خــــــــــــَ

واِم     ُر األَقــــــــــــح راعــــــــــــِ َر  وعــــــــــــُ (2)شــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــُر الــــــــــــعــــــــــــُ
 

  
 َشبَّهوا بها النّْبل ِمن الناِس.

 ِمن الناِس. أْعراءٌ  اِس ؛ يقاُل : بها، بالكْسر : الجماَعةُ ِمن النَّ  الِعْروُ و

 بُن األَْشيَم : رُجٌل كاَن َمْشهوراً بُطوِل الذََّكر. ُعْرَوةُ و

يَّةَ. العُْرَوةِ  وقْولُهم في َجْمعِ   َعَراِوي عاّمِ

واِحِل ؛  ُعَرى : العَُرىو  .«إالَّ إلى ثالِث َمساِجد العَُرى ال تَُشدُّ » ومنه الحديُث :األْحماِل والرَّ

ُجُل ، كعُنَِي : أَصابَتْه ِرْعَدةُ الَخْوِف. ُعِريَ و  الرَّ

 َصِديقُه : تَباَعَد منه ولم يَْنِصْره ؛ عن ابِن القطَّاعِ والجوهرّي. أْعراهُ و

 إذا قََصَده ، وَسيَأْتِي في الذي يَِليه. َعراهُ يَْعُروهُ  النَّْخِل فَِعيلَة بمْعنَى َمْفعولٍة ِمن َعِريَّةُ  ويقاُل :

 : َطلََب ؛ ومنه قوُل لَبيٍد أَْنَشَده الجوهري. َعرا يَْعُروو

قــــــــــاً و  لــــــــــَ ًة خــــــــــَ َر مــــــــــينِّ رِمــــــــــ  عــــــــــح يــــــــــُب إنح تـــــــــــُ  الــــــــــنــــــــــّ

ُز     ئـــــــــــِ ُت أَتـــــــــــ  نـــــــــــح مـــــــــــاِت فـــــــــــإين كـــــــــــُ
َ

َد املـــــــــــ عـــــــــــح (3)بــــــــــــَ
 

  
 ه.: أَي ساَحتِ  بعْرَوتِه ونزلَ  ُعْرَوةٌ  ويقاُل لَطْوِق الِقالدةِ 

 : َخِصيَبَةٌ. عْرَوةٌ  وأَْرضٌ 

ّمِ : ِخالُف اللُّْبِس. العُْريُ  ي : [عري] ُجُل من ثِيابِِه ، َعِريَ  ، بالضَّ ً  كَرِضَي ، الرَّ ِهما ؛ ُعْريَةً و ُعْريا حاحِ : ، بضّمِ ً  وفي الّصِ يا ، بضّمِ  ُعّرِ

ىو فكْسٍر مع تَْشديٍد ، وبكْسِر العَْين أيضاً هكذا ُضبَِط في النسخِ ؛ اهُ و أْعَراه هو ُمطاوعُ  ، تعرَّ  .َعرَّ

اهُ تَْعِريةً ومنه ،  أْعراهُ والثَّْوَب  أَْعراهُ و  .ُعْريانُونَ  ، ج ُعْريانٌ  فهو َعرَّ

ٌ  ؛ وهي بهاٍء ؛ ُعَراةٌ  ، ج عارٍ  رُجلٌ و  .عاِريَةٌ و ُعْريانَةٌ  يقاُل : امرأَة

 فمَؤنَّثُه بالهاِء.قاَل الَجْوَهِريُّ : وما كاَن على فُْعالٍن 

ّمِ : بِال َسْرجٍ  ُعْريٌ  فََرسٌ و  .ُعْريٌ  ، كما ال يقاُل : رُجلٌ  ُعْريانٌ  ، وال يقالُ  األْعراءُ  وال أَداةٍ ، والَجْمعُ  ، بالضَّ

ً  ومن َسَجعات األساِس : رأَْيتُ   .ُعريانٍ  تْحت ُعريا

 ، كقُْفٍل وأَْقفال. أَْعراءٌ   اْسماً وُجِمَع فقيَل : َخْيلٌ ، ُوِصَف بالَمْصَدِر ثم ُجِعلَ  ُعْريٌ  وفي الِمْصباح : فََرسٌ 

ّمِ والكْسِر ،  العُْريَةِ  جاِريَةٌ َحَسنَةُ و ى َحَسنَةُ و، بالضَّ اةِ و الُمعَرَّ ِد ، َحَسنَةُ  : أي الُمعَرَّ َدْت ، وفي هذا الَمْعنى قاَل بعٌض  الُمَجرَّ أَي َحَسنَةُ إذا ُجّرِ

: 

هـــــــا  ـــــــُ تح َأوحرَاق َتســـــــــــــــــــــَ  حســـــــــــــــــــــن الـــــــغصـــــــــــــــــــــوَن إذا اكـــــــح

ر داو     ــــــــــــــكــــــــــــــوُن جمــــــــــــــََ ن مــــــــــــــا ي ســــــــــــــــــــــــــــَ رَاُه َأحح ــــــــــــــَ  تـ

  
ى ، وُضبَِط في الُمْحكم : الَمعاِري والَجْمعُ  اةو الُمعَرَّ  ، على ِصيغَِة اْسِم الَمْفعوِل ، وِمثْلُه في األساِس. الُمعَرَّ

ى وجعلَ  ِد والُجْرَدةِ ِزنَةً وَمْعنًى. العُْريَةو الُمعَرَّ  كالُمجرَّ
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ْجلَْيِن ، الَمعاِري هذه الَمْرأَة ؛ قيَل : َمعاِريَ  يقاُل : ما أَْحَسنَ و وقيَل : هي َمباِدي الِعظام حيُث تَُرى ِمن  حيُث يَُرى ، كالوجِه واليََدْيِن والّرِ

 اللَّْحِم ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري ألبي كبيٍر الُهَذلي :

تــــــــــَ  م مــــــــــُ هــــــــــُ ــــــــــَ نـ ــــــــــح يـ ــــــــــَ عــــــــــارِي بـ َ
ــــــــــَن عــــــــــلــــــــــ  املــــــــــ وِّرِي  كــــــــــَ

ِر     جــــــــــَ ــــــــــح زاد األَث َ
طــــــــــاِط املــــــــــ عــــــــــح ــــــــــَ رحٌب كــــــــــتـ (4)ضــــــــــــــــــــــــَ

 

  
__________________ 

 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.1)
 والتهذيب منسوابً ملهلهر ا ونسبه يف األساس للبيد. ولي  يف ديوانه. 295/  4( اللسان والصحاح واملقايي  2)
 .«أتّئر»ويف اللسان والصحاح : « كنت أثئر»برواية :  57( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ا ويرو  األجنر ابلنون ا وهي رواية الديوان. 297/  4يف شعر أيب كبري ا واللسان والصحاح واملقايي   96/  2( ديوان اهلذليا 4)
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 .َمْعًرى الَمْرأَةِ ما ال بُدَّ ِمن إْظهاِرِه ، واِحُدها َمعاِري وقيَل :

 ال تُْنبُِت. التي الَمواِضعُ  : الَمعاِريو

ر قوُل الُهَذلي : الفُُرُش ، : الَمعاِريو تَْين ، َجْمُع فِراٍش ، وبه فُّسِ  بضمَّ

اٍت  حــــــــــــَ عــــــــــــارِي واضــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــُت عــــــــــــلــــــــــــ  مــــــــــــَ ــــــــــــِ  أَب

بـــــــــــــــاِط     َدِم الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ و ٌب كـــــــــــــــَ لـــــــــــــــَ ن  مـــــــــــــــُ (1)هبـــــــــــــــِِ
 

  
 للَوْزِن. َمعارٍ  اْختَاَرها علىو

حاح : ولو قالَ   لم يَْنَكِسِر البَْيت ، ولكن فَرَّ ِمن الزحاِف. َمعارٍ  وفي الّصِ

ّمِ : ، العُْريانُ و  القَوائِِم. الفََرُس الُمقَلَُّص الطَّويلُ  بالضَّ

 رُجٍل. ( 2)اْسمُ   :ُعْريانٌ و

ً و ار من ال أُُطٌم بالمدينَةِ  أَْيضا  َخْزرجِ.لبَني النجَّ

ً  العُْريانُ و ْمِل ؛ نَقا  نقلَهُ ابُن ِسيَده. أَْو َعْقٌد ال َشَجَر عليه ، * من الرَّ

 : ساَر في األرِض وْحَدهُ. اْعَرْوَرىو

 اْستَْحلَْيتَه.ولم يَِجْئ اْفعَْوَعَل ُمجاِوزاً َغْيره ، واْحلَْولَْيُت المكاَن :  أَتَاهُ ،وَرِكبَه  قَبيحاً : أَْمراً  اْعَرْوَرىو

ً  فََرساً : َرِكبَهُ  اْعَرْوَرىو ً  هكذا في النسخِ والصَّواُب َرِكبَه ، ُعْريانا وابن ِسيَده ؛ وتقدَّم أَنَّه ال يقاُل :  (3)؛ كما هو نَّص الَجْوهري  ُعْريا

ً  ، ويمكن أَْن يجعلَ  ُعْريٌ  رُجلٌ  ، كما ال يقاُل : ُعْريَانٌ  فََرسٌ   ِميِر الفاِعِل وهو بَِعيٌد.َحاالً من ضَ  ُعْريانا

ين في شْرِحه على التَّْصِريِف واِويًّا ، ووجهه محشيه الناصر اللقاني بكْونِه من العُْرِو وهو الخِ  لّو واْستَْبعََده.* قُْلت : وَجعَلَه الَمْولى سْعُد الّدِ

ُحوا أَنَّه من  ال ِمن العُْرِو. العُْريِ  وهو كذلَك َصرَّ

ىو  كذا نَّص الُمْحكم. ْسماِء : ما لم يَْدُخْل عليه عاِمٌل كالُمْبتََدا ؛ِمن األَ  الُمعَرَّ

ْفع في الُمْبتََدأ.  وقاَل البَْدُر القرافَي : األْولى االْبتِداُء ألنَّه العاِمُل الرَّ

 * قُْلُت : وهو ساِقٌط ِمن أَْصِلِه وَمْنشؤه َعَدم الفَْهم في ِعباَراِت الُمحقِِّقين.

ىو ٍء وإنَّما ُهما من قواِعِد نقلَهُ ابُن ِسيَده ، ثم َذَكَر هذا وما قَْبله ليَس ِمَن اللُّغَِة في شي ِشْعٌر َسِلَم من التَّْرفِيِل واإِلذالَِة واإلْسباغِ ؛ : الُمعَرَّ

 ُمحيَط ويُْستَْوفِيه.النْحِو والعَُروِض ، وكأَنَّه تَبَع صاِحَب الُمْحكم فيه ، وأََحبَّ أَن ال يخلى بَْحَره ال

 ٌء.وفي الُمْحكم : ال يُْستَتَُر فيه شي ٍء ؛فيه بشي ( 4)الفَضاُء ال يُْستَر كَسماٍء : الَمكانُ  ، العَراءُ و

حاح   .(5)وقاَل الراغُب : ال ستَْرةَ به ؛ ِمثْلُه في الّصِ

، بالمّدِ : هو َوْجهُ األرِض الخالي ، أَو هي األَرُض  العَراءُ  وقيَل : .أَْعراءٌ  ج ؛ (6) (َوُهَو َسِقيم   لَُنِبَذ اِبْلَعراءِ )ومنه قولُه تعالى : 

 الواِسعَةُ.

ُجُل : أَْعَرىو  ساَر فيه. الرَّ

 فيه. أَقامَ  وأَْيضاً :

 ، أَي ناِحيَتِِه. َعراهُ  يقاُل نزَل في بالقَْصِر : النَّاِحيَةُ. ، العَراو
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 الَجناُب. أَْيضاً :و

حاح : الفناُء والسَّاحةُ ؛وفي   .كالعَراةِ  الّصِ

نَقلَهُ الجوهريُّ  ِشدَّةُ البَْرِد ؛ ، العَراةُ  أَي وهي ، : أَي بساَحتِه ؛ َعْرَوتِهِ و بعَراهُ  يُْكتَُب باأللِف ، ألنَّ أُْنثاهُ َعْرَوةٌ ؛ نزلَ  العَرا قاَل األْزهري :

 ؛ وأَْصلُه َعْروةٌ.

__________________ 
واملثبت كرواية اللســــان والصــــحاح منســــوابً « واضــــحات« : »فاخرات» برواية : 1268/  3بيت للمتنخر اهلذد. شــــرح أشــــعار اهلذليا ( ال1)

 فيهما للهذد.
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح ا فاسقرت التنوين.2)
 كذا وابلقاموس : نـََق .  (*)
 ركبته ُعرايانً ا وهو افعوعر.( الذي يف الصحاح : واعروريت الفرس : 3)
َترَتُ.4)  ( يف القاموس : ال ُيسح
 ( يف الصحاح : ال سرت به.5)
 .(فَ نَ َبْذانُه اِبْلَعراءِ )ا ويف اآية :  145( سورة الصافات ا اآية 6)



19114 

 

 النَّْخلَةَ : َوَهبَهُ ثََمرةَ عاِمها. أَْعراهُ و

اةُ. كغَنِيٍَّة : ، العَِريَّةُ و  النَّْخلَةُ الُمعَرَّ

 أَو التي ال تُْمِسُك َحْملَها يَتَنَاثَُر عنها. التي أُِكَل ما عليها ، قيل : هيو

 .العَرايا والَجْمعُ  ما ُعِزَل ِمن الُمساَوَمِة ِعنََد بَْيعِ النَّْخِل ، قيَل :و

حتاجاً ، فيَْجعَل له ثََمَرها عاماً فيَْعُروها أَي يَأْتِيها ، وهي فَِعيلَةٌ بمْعنَى َمفعولٍة ، صاِحبُها رجالً مُ  يُْعِريها النَّْخلَةُ  العَِريَّةُ  وقال الجوهريُّ :

 .َعِريٌّ  النَّْخلِة قُْلت نَْخلةٌ  وإنَّما أُْدِخلَت فيها الهاُء ألنَّها أُْفرَدت فصاَرْت في ِعداِد األسماِء ِمثْل النَِّطيحِة واألَِكيلِة ، ولو ِجئَْت بها َمعَ 

َص فيو بَْعَد نَْهيِه عن الُمَزابَنَِة  العَرايَا في الحديِث : أَنَّه َرخَّ
بُدُخوِلِه عليه فيَْحتاُج إلى أن يَْشتَِريَها منه بثمٍن  الُمعَّري ألنَّه ُربَّما تَأَذَّى ، (1)

 فُرّخص له في ذلَك ؛ قاَل شاعٌر ِمن األَْنصاِر ، هو ُسَوْيُد بُن الصاِمِت :

ة و  يــــــــــــ  بــــــــــــِ هــــــــــــاَء وال ُرجــــــــــــ  نــــــــــــح تح بســــــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــَ

ِح و     وائــــــــــِ نــــــــــَا اجلــــــــــَ رااي يف الســــــــــــــــــــــــِّ (2)لــــــــــكــــــــــن عــــــــــَ
 

  
 الناَس الَمحاِويج ، انتََهى. نُْعِريها يقوُل : إِنَّا

َر ِذْكرُ  ا نََهى عن الُمَزابَنَِة ، وهو بَْيُع الثََّمرةِ في  العَراياو العَِريَّةِ  وفي النِّهايِة : قد تكرَّ في الحديِث ، واْختُِلف في تَْفِسيِرها فقيل : إنَّه لمَّ

َص في جملِة الُمزابَنِة في َطَب وال نَْقَد بيدِ  العَرايا ُرُؤوِس النَّْخِل بالتَّْمِر ، رخَّ ه يَْشتِري ، وهو أن َمْن ال نَْخَل له من ذوي الحاَجِة يُْدِرُك الرُّ

َطب لِعياِلِه ، وال نَْخَل له يُْطِعُمهم منه ، وقد فضَل له من قُوتِه تَْمٌر فيَِجي ُء إلى صاِحِب النَّْخِل فيقوُل له : بِْعني ثََمَر نَْخلٍة أَو نَْخلَتَْين به الرُّ

خالت ليُِصيَب ِمن ُرَطبها مع الناِس ، فَرخَّص فيه إذا كاَن ُدوَن َخْمَسة أَْوُسق بِخْرِصها من التَّْمِر فيُْعِطيه ذلَك الفَاِضل ِمن التَّْمِر بثََمر تِْلَك النَّ 

ْت إذا َخلََع ثَْوبَهُ ، كأَنَّها َعِريَ  َعِرَي يَْعَرى ِمن (3)فَِعيلَةٌ بمْعنَى َمْفعولٍة ِمن َعراهُ يَْعروه إذا قََصَده ، أَو فَِعيلَةٌ بمْعنَى َمْفعولٍة  العَِريَّةُ وثم قاَل : 

 من جملِة التَّْحريِم أَي َخَرَجْت ، انتََهى.

 الِمْكتَُل. : العَِريَّةُ و

يُح الباِرَدةُ ، وأَْيضاً : . ، كالعَِرّيِ  الّرِ  بغيِر هاٍء ، وهذا قد تقدََّم ، فالَحْرُف واِويٌّ ويائِيٌّ

 نقلَهُ الجوهريُّ وابُن ِسيَده. َطَب ؛أََكلُوا الرُّ  ؛ أَي العَِريَّة في كّلِ وْجٍه ؛ وهو ِمن النَّاسُ  اْستَْعَرىو

 .عرى َجْمعُ  ، أَْعراءٌ  نَْرَكُب الَخْيلَ  أَي ، نُعاِري نَْحنُ  قْولُهم :و

َحَمَل عليه يَْوِم ذي الَخلََصِة َعْوُف بُن عاِمِر بِن أَبي َعْوٍف بِن ُعَويِف بِن ماِلِك ابِن ذُْبيان بِن ثَْعلَبَة بِن  : رُجٌل من َخثْعَمَ  العُريانُ  النَِّذيرُ و

يت. ّكِ  يَْشُكر فقََطَع يََده ويََد اْمرأَتِه ، وكانْت من بَني ُعتْواَرةَ ؛ قالَهُ ابُن الّسِ

ألنَّه أَْبيَُن للعَْين وأَْغَرب وأَْشنَع عْنَد  ، «العُْريان م كَمثَِل رُجٍل أَْنَذَر قَْوَمه َجْيشاً فقاَل : أَنا النَِّذيرُ إنَّما َمثَلي وَمثَلُك»في الحديِث :  وجاءَ 

ليُْنِذَر قَْوَمه ويَْبقى ُعْرياناً ؛ قالَهُ  َح بهالُمْبِصر ، وذلَك أَنَّ َربيئَةَ القْوِم وَعْينَهم يكوُن على مكاٍن عاٍل ، فإذا رأَى العَُدوَّ قد أَْقبََل نََزع ثَْوبَه وأاَل

 ابُن األثير.

. : َغِشيتُهُ ، َكعََرْوتُه ؛ َعَرْيتُهو  واِويٌّ يائيٌّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجلُ  َعِريَ   َشديَدةً وُعْرَوةً َشديَدةً. ُعْريَةً  الرَّ

 البََدُن ِمن اللَّْحم. َعِريَ و

 يكْن عليهما لَْحٌم.الثَّْنُدَوتَْيِن : لم  عاِريو

 على ِصيغَِة الَمْفعوِل أَْيضاً. ُمْعَرْوًرى ليه ؛ الزٌم ُمتَعّدِ ؛ ويقاُل :: ال َسْرَج ع ُمْعَرْورٍ  وفََرسٌ 

ر قَْول كثيٍِّر : َمعاِري وقيَل :  الَمْرأَةِ : العَْورةُ والفَْرُج ؛ وبه فُّسِ
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__________________ 
 ( املزابنة هي بيض الثمر يف رو س النخر ابلتمر.1)
 ( اللسان.2)
 ( يف النهاية : فاعلة.3)
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 (1)ال  ُِن  العاراي 
ا  للَمْهلَكِة. ( 2)اإلْعِريَراءَ  واْستَعاَر تأَبَّط شرًّ

اهُ و َدهُ ، َعرَّ  ، كَرِضَي. فعَِريَ  ِمن األْمِر : َخلََّصهُ وَجرَّ

ى وهو ما ى ِمن هذا األْمِر : أَي ما يَُخلَُّص ؛ ومنه ال يُعَرَّ  ِمن المْوِت أََحٌد. يُعَرَّ

 .َعًرى األرِض : ما َظَهَر من ُمتُوِنها ، الواِحَدةُ  أْعراءُ و

 : الحائُِط. العََرىو

ْيتَه ، قدُل لكّلِ شيويقا ْيته ٍء أَْهَمْلتَه وَخلِّ  .َعرَّ

ىو  : الذي يُْرَسل ُسًدى وال يُْحَمل عليه. الُمعَرَّ

 ؛ ومنه قوُل الشاعِر : (3)النَِّجّيِ  ُعْريانُ  ويقاُل للَمْرأَةِ 

ه و  ــــــــــــــــــــــ  ربحُت وأَن ا رآين قــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــَ  ملــــــــــــــــــــــ 

هح     ح شـــــــــــــــــــــارِبـــــــُ ســــــــــــــــــح
َ
ىن عــــِن امل غــــح ــــَ تـ و اجلــــنِّ واســــــــــــــــــح  َأخــــُ

  

ه  ـــــــــــــــ  يِّ وأَن جـــــــــــــــِ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــن رحايِن ال ـــــــــــــــعـــــــــــــــُ  َأصـــــــــــــــــــــــــــــاَخ ل

هح     بــــــــــُ ِة جــــــــــانــــــــــِ قــــــــــالــــــــــَ َ
ِ  املــــــــــ عــــــــــح ــــــــــَ (4)أَلزحَوُر عــــــــــن بـ

 

  
 .(5)أَي اْستََمَع إلى اْمرأَتِه وأَهانَنِي 

.  وفي َكالِم األساِس ما يَْقتَِضي أَنَّه يُْطلَق على كّلِ َمْن ال يَْكتُم الّسرَّ

 السَّراُب اإلكاَم : َرِكبَها. اْعَرْوَرىو

 من النَّْبِت : الذي قد اْستَباَن لََك. العُْريانُ و: َغِليٌظ.  اعرورى وَطِريقٌ 

 : أَقاَم بالناِحيَِة. أَْعَرىو

اغاني. (6): أَي اْجتَنَْيت  اْعتََرْيتو اْستَْعَرْيتو أَْعَرْيتو  ؛ نَقَلَهُ الصَّ

 فَْوَق الَحْلقِة. بَةُ من النَّاِس ، كِعَدةٍ : العُصْ  الِعَزةُ و : [عزو]

حاح : الِفْرقَةُ ِمن الناِس.  وفي الّصِ

ا في المظاَهَرةِ. وقيَل : من ا في الِوالَدةِ ، وإمَّ إذا َصبََر ، كأنَّهم الجماَعةُ  عزى عزاءً  وقاَل الراغُب : الجماَعةُ الُمْنتَسبَةُ بعُضهم إلى بعٍض إمَّ

أَْيضاً بالضّمِ  ُعُزونَ و،  (7)بكْسٍر ففتح  عَزْونَ  ج ، قال الجوهري : والهاُء ِعَوٌض عن الواِو ، واألْصُل ِعْزو ،التي يَتَأَسَّى بعُضهم ببعٍض 

ماِل ِعزِينَ )كما قالوا ثُبات ؛ ومنه قولُه تعالى :  ِعَزات بكْسٍر ففتحٍ ، ولم يقولُوا ِعًزىو،  في ، أَي َجَماَعات  (8) (َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّ

 تَْفرقة ؛ قاَل الشاِعُر :

ــــــــــــــ  َأضــــــــــــــــــــــــــــاٍخ  َ عــــــــــــــل اح ــــــــــــــَ ــــــــــــــمــــــــــــــا َأنح أَت ــــــــــــــل  ف

زِيـــــــــنـــــــــا     تـــــــــاًل عـــــــــِ َن َحصـــــــــــــــــــــــاُه َأشـــــــــــــــــــــــح َرحـــــــــح (9)ضـــــــــــــــــــــــَ
 

  
حاح. ِعُزونَ  قاَل األَْصمعي : في الدارِ   أَي أَْصناٌف ِمن الناِس ؛ كما في الّصِ

ىو اْعتََزىولَهُ  َعزاوُهَو إلَْيِه  َعزاو أَي االْنتِسابِ  ، َمْكُسوَرتَْين ، الِعْزيَةِ و الِعْزَوةِ  لَحَسنُ نََسبَه إليه ؛ وإنَّه  : َعْزواً  يَْعُزوهُ  إلى أَبيهِ  َعزاهُ و  تَعَزَّ

ً  له وإليه اْنتََسبَ  ُكلُّه :  .العَزاءُ و الِعْزَوةُ  واالْسمُ  أَْو َكِذباً ، كانَ  ِصْدقا



19117 

 

ى بعَزاءِ  َمنْ »في الحديِث : و َ  الجاِهِليَّةِ  تَعَزَّ  يَْعنِي اْنتََسَب إلى الجاِهليَّة واْنتََمى كيا لَفاُلٍن ويا لبَنِي فالٍن. ، «بَهِن أَبيِه وال تَْكنُوا ِعضُّوهفأ

 وهي لُغَةٌ لَمْهَرة بن َحْيداَن َمْرغوٌب عنها. : َكِلَمتا اْستِْعطاٍف ، تَْعَزىو َعْزَوىو

__________________ 
 يف اللسان ومتامه :( كذا ا جزء من بيت للراعي كما 1)

لصـــــــــــــــــــــــــت   فــــــــــــإن تــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــن مــــــــــــزيــــــــــــنــــــــــــة مــــــــــــَ

 لـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــ  حبـــــــــــــــــــرب ال  ـــــــــــــــــــىن املـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاراي   

  

 ( يعين قوله :2)
ــــــــــــــــــغــــــــــــــــــريهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــظــــــــــــــــــر مبــــــــــــــــــومــــــــــــــــــاة وميســـــــــــــــــــــــــــــــي ب  ي

 جـــــــــــــحـــــــــــــيشــــــــــــــــــــــــــًا ويـــــــــــــعـــــــــــــروري  ـــــــــــــهـــــــــــــور املـــــــــــــهـــــــــــــالـــــــــــــكِ    

  

ومثله يف التهذيب ا والذي يف  ( كذا ابألصـــر ا ويف اللســـان : ويقا  : فالن عراين النجّي إذا كان يناجي امرأته ويشـــاورها ويصـــدر عن رأيها.3)
 النجي العراين ا أي أنه يناجيها يف الفراش عراينة. األساس : ويقا  للذي ال يكتم السر : عراين النجي. ويف املقايي  : ويقولون المرأة الرجر :

 ( البيتان يف األساس بدون نسبة ا والثاين يف اللسان والتهذيب.4)
 .«وأعانين»وابألصر : ( عن اللسان والتهذيب ا 5)
 ( يف التكملة : اجتنبت.6)
 ( يف القاموس ِعزون بكسر فضم.7)
 .37( سورة املعارج ا اآية 8)
 ( اللسان والصحاح.9)
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، وهي كلمةٌ يُتَلَطَُّف بها ،  َعْزَوى لُغَةٌ َمْرغوٌب عنها يَتكلَّم بها بَنُو َمْهَرة بِن َحْيداَن ، يقولُوَن : العَْزوُ وونَصُّ ابِن ُدَرْيٍد في الَجْمهرةِ : 

ل. يَْعزى وكذلَك يقُولونَ   فتأَمَّ

 وهو كِعْفِريٍت ونِْفريٍت ، أَي فِْعليت ، وال يكوُن فِْعويالً ألنَّه ال نَِظيَر له. ، بالكْسِر : ع ، ِعْزِويتُ و

ْير ُمَضعَّف وال فِْعويالً لكْونِه وَضبََطه أَبو حيَّان بالعَْين والغَْين ، قاَل : وتاُؤهُ زائَِدةٌ إذ ليَس فِْعِليالً ألنَّ الواَو ال تكوُن أَْصالً في رباعي غَ 

 َمْفقوداً فتَعَيَّن َكْونه فِْعِليتا ؛ نقلَهُ شْيُخنا.

 ابِن ِسيَده. عن : حيٌّ ِمَن الِجّنِ ؛ َعْزوانَ  بَنُوو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بُن َزْيٍد الّرقاِشيُّ : َرَوى عن الَحَسِن البَْصِرّي. عزوانُ 

 وعزراُن : رُجٌل آخُر ِمن التَّابِِعيِن.

ْبرُ  كَسماٍء : ، العَزاءُ  ي : [عزي]  كذا في النسخِ والصَّوابُ  ؛ كالتَّْعُزَوةِ  ؛ َعزاَءكَ  ومنه قْولُهم : أَْحَسَن هللاُ  أَو ُحْسنُهُ ، عن كّلِ ما فَقَْدت ؛ الصَّ

 ؛ وأَْنَشَد الحماسي ألْعرابي قَتََل أَُخوه اْبناً له : كالتَّْعِزيَةِ 

ــــــــــــًة   أقــــــــــــو  لــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــاًء وتــــــــــــعــــــــــــزي

 إحــــــــــــــد  يــــــــــــــدّي َأصــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــتــــــــــــــين ومل تــــــــــــــردِ    

  
 َمْنقوٍص. ، َعزٍ  فَْهوَ  يَْعَزى َعزاءٌ  ، كَرِضَي ، َعِزيَ  وقد

اهُ و  .بالعَزاءِ  أََمَره : تَْعِزيَةً َعزَّ

ى : تَعاَزْواو  بَْعُضُهم بَْعضاً. َعزَّ

 هذا الحديَث ؛ أَي تَْسنُده وتَْنِميه. تَْعِزي ومنه : إلى َمنْ  ، كيَْعُزوهُ ؛ يَْعِزيهِ  إليه َعزاهُ و

عاُر في الَحْربِ  االْعتِزاءُ و عاُء والّشِ  فالٍن ، وقد نََهى عن ذلَك.كأَْن يقوَل : يا لَفاُلٍن ويا لبَني  : االّدِ

 وكذا. كقَْوِلَك : لَعَْمِري لقَْد كان كذا وكذا ، يَْعَزى ما كاَن كذا ِمن لُغَِة أَْهِل الّشحر َكِلَمةٌ َشْنعاُء يقُولُوَن :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي ر التَّعَّزِ  أَي ال يتَأَسَّى وال يَتََصبّر. ، « فليَس ِمنَّاهللاِ  يَتَعَزَّ بعََزاءِ  َمْن لم»الحديُث :  : التََّصبُّر ؛ وبه فُّسِ

 : اْسٌم قاَم َمقاَم الَمْصدِر ، كأَْعطاهُ َعطاًء أَي إْعطاًء. العَزاءُ و

 . وُوِجَد في بعِض نسخِ الحماَسِة :التَّْعِزيَةُ  : التّْعزاءُ و

ِلَية  أَُقوُ  للنـ فحِ  تـَعحزاء وَتسح
 تقدَّم إْنشاده.في قْوِل األْعرابي الذي 

او بالفَتْحِ ، ، يَْعُسو َعْسواً  الشَّْيخُ  َعساو : [عسو] . َعَساءً و ، كعُتِّيِ ، َعِسيَّاو ، كعُلُّوِ ، ُعُسوًّ  بالمّدِ

ً  فيه لُغَةٌ أُخرى :و قاَل الخليُل :  وَولَّى ، ِمثُْل َعتَِي. َكبِرَ  كَرِضي : ، *َعِسَي َعسا

ً وكعُلُّوِ ،  ، اُعُسوٌّ و َعساءً  النَّباتُ  َعَساو  واْشتَدَّ. َغلَُظ ويَبِسَ  : َعِسَي َعسا

 والغَْين أْعَرُف. اللّْيُل : اْشتَدَّْت ُظْلَمتُهُ ؛ َعساو

 في لُغٍَة. : الشَّْمعُ  العَْسوُ و

 لصاِحِب ُشَرَطِة البَْصَرةِ. (1)كاَن جاّلداً  : َرُجلٌ  العَسا أَبوو
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر : الِكبَُر. الِعْسَوةُ 

ا يَُده َعَستْ و  : َغلَُظْت من َعَمٍل ؛ نقلَهُ الجوهريُّ عن األْحَمر. ُعُسوًّ

 : الجافِي. العاِسيو

ْلبَةُ. األَْعساءُ و  : األَْرزاُن الصُّ

 فِْعٌل ُمْطلَقاً ، أَو َحْرٌف ُمْطلقاً. قيل : : َعَسى ي : [عسي]

ٍر ، بلقاَل شيُخنا : ِكال القَوْ  ، وهو َمْذهُب ِسْيبََوْيه وجماَعٍة ،  كعَساهُ  فيها تَْفِصيل الَحْرفِيَّة إذا َدَخلَْت على ضِميٍر ُمتَّصلٍ  َعَسى لَْين َغْيُر محرَّ

ِد واألْخفَش وغيِرِهما ، ولكّلِ ِمن االسْ   تِْعمالَْين ُشُروٌط في التَّْسهيلِ وفِْعٌل ِمن أَْفعاِل المقاَربَِة إذا َدَخلَْت على ظاِهٍر كما هو رأُْي المبّرِ

__________________ 
 كذا وابلقاموس : َعَس .  (*)
 وكنيته أبو العسا ؛ وخاّلد أبو جاّلد ا اله. .«خاّلد»( كذا ابألصر ا ويف التهذيب : جاّلُد ا صاحب شرطة البصرة ا ويف اللسان : 1)
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 الُقُصوِر والتـ قحصرِي وَعَدُم الت حريِر فال يـُعحَتد  بِه ا انتَـَه .وُشُروِحه ؛ وَكالُم املصنِِّف غايٌَة يف 
ي في المْحبُوِب واإلْشفاِق في الَمْكُروِه ، واْجتََمعا في قَْوِلِه تعالى :  اآليَةَ. (1) (َعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاً ) للتََّرّجِ

ُف ألنَّه َوقََع بلْفِظ الماِضي لَما جاَء في الحاِل ، تقوُل : من أَْفعاِل الُمقاَربِة ، وفيه َعَسىوقاَل الَجْوهريُّ :   َعَسى َطَمٌع وإْشفاٌق ، وال يَتَصرَّ

َطِلقاً ، زْيٌد ُمنْ  َعَسى وأَْن يَْخُرَج َمْفعولُها ، وهو بمْعنَى الُخُروجِ إالَّ أَنَّ خبَرهُ ال يكوُن اْسماً ، ال يقاُل : َعَسى زيٌد أَْن يَْخُرَج ، فََزْيٌد فاِعلُ 

 انتََهى.

رين فسَُّروا َعَسى وقال الراغُب : جاَء ال يصحُّ من هللِا  َعَسى َطَمٌع وتََرّجِ ، وكثيٌر ِمن الُمفَّسِ ولعلَّ في القُْرآن بالالِزِم وقالوا : إنَّ الطََّمَع والرَّ

ياً ، قاَل هللا تعالى إلْنساُن منه على َرجاٍء ، ال أَن يكوَن هو تعالى راجِ تعالى ، وهو قُُصوٌر ، وذلك أنَّ هللَا تعالى إذا َذَكَر ذلَك فَذَكَره ليكوَن ا

 اآليَة. (2) (َعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاً َوُهَو َخْْي  َلُكمْ ) :

 شاِهُد اليَِقين قوُل ابِن ُمْقبل : للشَّّكِ واليَقيِن ؛ تَأْتِيو

ٍة  ـــــــــــَ وف ـــــــــــُ ن ـــــــــــَ تـ ـــــــــــِ ينِّ هبـــــــــــم كـــــــــــَعســـــــــــــــــــــــــ  وهـــــــــــم ب   ـــــــــــَ

ثــــــــــــــاِ      َز األمــــــــــــــح وَن جــــــــــــــوائــــــــــــــِ نــــــــــــــاَزعــــــــــــــُ تــــــــــــــَ ــــــــــــــَ (3)يـ
 

  
 َزْيٌد يَْنَطلُق ؛ قال الشاعُر : َعَسى عل بَْعده بغَْير أَْن ، قالوا :ويُْستَْعمُل الف قد تَُشبَّهُ بكاَد ،و

ـــــــــاِرٍب  ـــــــــِن ق ـــــــــالِد اب ين عـــــــــن ب غـــــــــح ـــــــــُ  َعســـــــــــــــــــــــَ  ُ  يـ

وب     كــــــــــُ ــــــــــر ابِب ســــــــــــــــــــــــَ وحِن ال ٍر جــــــــــَ مــــــــــِ هــــــــــَ ــــــــــح نـ (4)مبــــــــــُ
 

  
؛ وقاَل أَبو عبيَدةَ جاَء على  (5) (َعسى رَبُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يُ ْبِدَلُه َأْزواجاً )في جِميعِ القُْرآن إالَّ قَْوله تعالى :  ِمَن هللِا إيجابٌ  َعَسىو

حاح.في كالِمهم َرجاٌء وي َعَسى إْحدى لُغَتَي العََرِب ألنَّ   ِقيٌن ، كما في الّصِ

 لم تُْستَْعمل إالَّ فيه. الغَُوْيُر أَْبُؤساً ، َعَسى بَمْنِزلَِة كاَن في الَمثَِل السَّائِِر : تكونُ و

 قاَل الجوهريُّ : وهو شاذٌّ ناِدٌر ، َوَضَع أَْبُؤساً َمْوِضَع الَخبِر ، وقد يأتي في األَْمثاِل ما ال يأتي في َغيِرها.

 يَبَِس واْشتَدَّ ، لُغَةٌ في َعَسا يَْعُسو ، نقلَهُ الجوهريُّ عن الخليِل. : َعَسى َكَرِضيَ  نَّباُت ،ال َعِسيَ و

 : النَّْخُل. العاِسيو

 وقاَل أَبو عبيٍد : َشْمراُخ النَّْخِل ؛ نقلَهُ الجوهريُّ ، وهي لُغَةُ بالحاِرِث بِن كْعٍب.

في ِذْكِره هنا ، نبَّه على ذلك أَبو َسْهٍل الَهَروّي ، كما ُوِجَد بخّطِ أَبي زكريا وقد ذَكَره ِسْيبََوْيه في  وَغِلَط الجوهريُّ الغَسا : للبَلَحِ ، بالغَْيِن. و

 كتاِب النَّْخِل ، وأبو حنيفَةَ في كتاِب النّباِت بالعَْين والغَْين.

 عن ابن األْعرابي ؛ وأَْنَشَد : بٌَن أَم ال ؛يَُشكُّ أبِها لَ  التي ، كُمْحِسنٍَة : النَّاقَةُ  الُمْعِسيَةُ و

و  ــــــــــــُ ب َن الصــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــح ــــــــــــَ نـ ــــــــــــاُت مــــــــــــَ ي عحســــــــــــــــــــــــــِ ُ
 إذ املــــــــــــ

ِن     صـــــــــــــــــــــــــــــَ حح ُ
َك ابملـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  رِي ب  جـــــــــــــــَ (6)َح خـــــــــــــــَ

 

  
 قَاَل : َجِريُّهُ وِكيلُه ، والُمْحَصُن ما ادُِّخَر ِمن الطَّعاِم.

 من اإِلبِِل ما اْنقََطَع لَبَنُه فيُْرَجى أَن يعوَد. الُمْعِسياتُ  وقال الراغُب :

 يكوُن للُمذكَِّر والُمَؤنَِّث واالثْنَْين والَجْمعِ بلْفٍظ واِحٍد. بكذا : أَي َمْخلَقَةٌ ، لَمْعَساةُ  إنَّهُ و

 به ، كأَْحِربه ؛ عن اللّْحياني. أْخِلقْ  أَي به : أَْعِس و

 َخِليٌق. َمْنقُوٌص ؛ وال يقاُل َعساً ، أَي : وَعٍس ، كغَنِّيِ ، به ، َعِسيٌّ  هوو

 بالَحَرى. أَي : أَْن تَْفعَلَ  بالعََسىو
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 التي يَُظنُّ أَنَّها قد بَلَغَْت عن اللْحياني ؛ وأَْنَشَد : ، كِمْكساٍل : الجاِريَةُ الُمراِهقَةُ  الِمْعساءُ و

__________________ 
 .216( سورة البقرة ا اآية 1)
 .216البقرة ا اآية ( سورة 2)
واللســــــــان والصــــــــحاح والتهذيب والتكملة ا قا  الصــــــــاغاين : والرواية جوائب ابلباء. والبيت بعينه موجود يف شــــــــعر النابغة  261( ديوانه ص 3)

 اجلعدي ا والرواية فيه : جوائز. ورو  التيمي : غرائب.
 وصوب ابن بري رواية األصر.« بن قادرا»( اللسان منسوابً لسماعة بن أسو  النعامي ا ويف الصحاح : 4)
 .5( سورة التحرمي ا اآية 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
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زِيــــــــــــــــــــٍد  ُت َأاب يــــــــــــــــــــَ رَكــــــــــــــــــــح َرين تـــــــــــــــــــــَ  أمََل تـــــــــــــــــــــَ

وارِي و     عحســــــــــــــــــــــــــاِء اجلــــــــــــَ ُه كــــــــــــمــــــــــــِ بــــــــــــَ (1)صــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ
 

  
ُتمْ ) قوله تعالى :و ْين وبكْسِرها ، ، اآليَةَ ، (2) (فَ َهْل َعَسي ْ  أَْنتُم قَِريٌب مَن الِفراِر.أَْي هل  قُِرَئ بفَتْح الّسِ

 ؛ وال يقاُل منه يَْفعَل وال فاعل. َعَسْيتُمو َعَسْيتنَّ وأَْن تَْفعََل ذاك  َعَستْ  ويقاُل للَمْرأَةِ :

 الُمْحكم.يكوُن في الناِس والّدواّبِ واإِلبِل والطَّْيِر ، كما في  ، َمْقصوَرةً : ُسوُء البََصِر باللَّْيِل والنَّهارِ  العَشاو : [عشو]

 وقال الراغُب : ُظْلمةٌ تَْعتَِرُض العَْيَن.

حاح : هو َمْصدرُ   كالعَشاَوةِ. لَمْن ال يُْبِصُر باللّْيِل ويُْبِصُر بالنّهاِر ؛ األَْعشى وفي الّصِ

َمْنقُوٌص  ، َعٍش  وهو ، عشى صوٌر َمْصَدرُ َمقْ  ، يَْعُشو َعًشىو يَْعَشى ، كَرِضَي ودعا ، َعِشيَ  أَي ذهاُب البََصِر ُمْطلقاً ؛ وقد العََمى ، هو أَو

 .َعْشواوانِ  واْمرأَتانِ  أَْعَشيانِ  ورُجالنِ  ، َعْشواءُ  وهي أَْعَشىو ،

ا صاَرْت في الواِحِد ياًء لَكْسَرةِ ما قَْبلها تُِرَكْت في التَّثْنِيَِة على  يَْعَشَوانِ  ، ولم يقولوا يَْعَشيانِ  ، وهما فعَِشيَ  هللاُ ، أَْعشاهُ  وقد ، ألنَّ الواَو لمَّ

حاح.  حاِلها ؛ كما في الّصِ

 ، أَي يَْعَم. (3) (َوَمْن يَ ْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْْحنِ )وقولُه تعالى : 

 كذا في الُمْحكم. فتُصاَد ، امنه لتَْعَشى : أَْوقََد لها ناراً  تَْعِشيةً  الطَّْيرَ  َعشَّىو

 كأنَّه لم يََره كتَعاَمى على الَمثَِل. تَجاَهَل ، عن كذا : تَعاَشىو

ْدهُ ، كما في الُمْحكم. : َعْشواءَ  َخبََطهُ َخْبطَ  من المجاِز :و  لم يَتَعَمَّ

حاح : رِكَب فالنٌ  وبَياٍن ؛ وقيَل : َحَملَه على أَْمٍر َغْير ُمْستَبيِن الرشِد فُربَّما كان  ةٍ َرِكبَه على غيِر بَِصيرَ وإذا َخبََط أَْمَره  العَْشواءَ  وفي الّصِ

ُد َمواِضَع أَْخفَافِها ؛ وقيَل : فهي تْخبُِط بيََدْيها كلَّ شي ال تُْبِصُر أَماَمها ، التي النَّاقَةُ  وهي ، ( 4)العَْشواءِ  أَْصلُه ِمنو فيه ضاللُه ، ٍء وال تَتَعَهَّ

 الذي يَْرَكُب رأَْسه وال يَْهتَمُّ لعاقِبَتِه. (5)اللْيل أَي ظْلمائِِه ؛ ويُْضَرُب هذا َمثاَلً للشاِرِد  َعْشواءِ  أَْصلُه ِمن

ً  كعُلُّوِ : ، ُعُشّواً و بالفَتْح ، ، َعْشواً  إليها َعشاوالنَّاَر  َعشاو  بها ُهًدى وَخْيراً.، بها يَْرُجو  رآها لَْيالً من بعيٍد فقََصَدها ُمْستَِضيئا

ً  قال الجوهريُّ : وهذا هو األْصُل ثم صاَر كلُّ قاِصدٍ   .عاِشيا

 إِذا اْستَْدلَْلُت عليها ببََصٍر َضِعيٍف ؛ قاَل الُحَطْيئة : َعْشواً  إلى النارِ  َعَشْوتُ  وقيَل :

وحِء انرِِه  و إىل ضـــــــــــــــــــــــــــَ عحشـــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــَ ِه تـ ىَت  حتـــــــــــــِ  مـــــــــــــَ

ِد     وقــــــــــِ ريحُ مــــــــــُ رَي انٍر عــــــــــنــــــــــَدهــــــــــا خــــــــــَ دح خــــــــــَ (6) ــــــــــَِ
 

  
ً  والَمْعنى : َمتَى تَأْتِهِ   .عاِشيا

 بها. اْعتََشىو كاْعتََشاها

م والكسر : تلَك النَّارُ  العُْشَوةُ و  التي يُْستَضاُء بها ؛ أَو ما أُِخَذ من ناٍر لتْقتبَس. ، بالضَّ

 وقاَل الجوهريُّ : ُشْعلَةُ الناِر ؛ وأَْنَشَد :

وِة القاِبِ  تـَرحِمي ابلش رر   (7)كُعشح
، أَي أَْمراً ُمْلتَبِساً ، وذلَك إذا أَْخبَْرتَه بما  ُعْشَوةً و ِعْشوةً و َعْشَوةً  يقاُل : أَوطأْنَنِي ويُثَلَُّث. وبَِصيَرةٍ ، ُركوُب األْمِر على غيِر بَيانٍ  : العُْشَوةُ و

حاحِ.  أَْوقَْعتَه به في ِحْيَرةٍ أَو بَِليٍَّة ؛ كما في الّصِ

__________________ 
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 ( اللسان والتهذيب.1)
 .22( سورة  مد ا اآية 2)
 .36( سورة الزخرف ا اآية 3)
 ( يف القاموس : العشواُء ابلرفض والكسر  اهر.4)
 ( يف اللسان والتهذيب : للسادر.5)
 .312/  4واللسان والتهذيب والصحاح واملقايي   51( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ( الصحاح ا واللسان والتهذيب وقبله فيهما :7)

 حىت إذا اشتا  سهير بسحرح 
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 .كالعَْشواءِ  تكوُن باللّْيِل وبالسَّحِر ؛ بالفَتْح : الظُّْلَمةُ  ، العَْشوةُ و

ِل اللَّْيِل إلى ُرْبِعه ؛ : العَْشَوةُ  أَو  .َعْشَوةُ  َمَضى ِمن اللّْيلِ  ومنه قْولُهم : ما بيَن أَوَّ

ُل الظَّالِم ؛ أَو ِمن ، كِكساٍء : الِعشاءُ و  الَمْغرِب إلى العَتََمِة ؛ أَو ِمن َزواِل الشَّْمِس إلى ُطلُوعِ الفَْجِر. َصالةِ  أَوَّ

 قاَل الجوهريُّ : َزَعَمهُ قْوٌم ، وأَْنَشُدوا :

ٍر  رًا بــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــح حــــــــــــــــَ َوًة ســـــــــــــــــــــــــــــَ دح َدوحان غــــــــــــــــَ  غــــــــــــــــَ

هــــــــاُر     ــــــــنــــــــ  ف ال َتصــــــــــــــــــــــَ ــــــــح (1)ِعشــــــــــــــــــــــاًء بــــــــعــــــــَد مــــــــا انـ
 

  
 ُر النَّهاِر.آخِ  كغَنِيٍَّة : ، العَِشيَّةُ و كغَنِّيِ ، ، العَِشيُّ و

حاح : ِمن َصالةِ الَمْغرِب إلى العَتََمِة ؛ تقوُل أَتَْيته  بال هاٍء آِخُر النّهاِر ، فإذا قُْلتَ  العَِشيُّ  أَْمٍس انتََهى ، وقيلَ  َعِشيَّةَ وأَْمٍس  َعِشيّ  وفي الّصِ

َغْير ُمضاٍف ،  َعِشيًّا غٍد ، بِال هاٍء ، إِذا كاَن للُمْستَْقبٍل ، وأَتَْيتك َعِشيَّ  يَْوِمك وأَتَْيتهل العَِشيَّةَ  وأَتَْيتُه َعِشيَّةً  فهو ليَْوٍم واِحٍد ويُقاُل ِجئْتُه َعِشيَّة

 وَغَداةٍ. َعِشيَّةٍ  والغَِد : أَي كلِّ  بالعَِشّيِ  وأَتَْيته

 .العَِشّيِ و، إنَّما هو في ِمْقداِر ما بيَن الغََداةِ  (َوهَلُْم ِرْزقُ ُهْم ِفيها ُبْكَرًة َوَعِشيًّا)

باح ؛ قاَل ،  العَِشيُّ  وقاَل الراِغُب :  .(2) (َعِشيًَّة َأْو ُضحاها):  عزوجلِمن َزواِل الشَّْمِس إلى الصَّ

على ما بيَن  العَِشيُّ  ، ويَقَعُ  العَِشيّ  لَك الَوْقتُ هي التي بعَد َصالةِ الَمْغرِب ، وإذا َزالَِت الشْمُس ُدِعَي ذ الِعشاءِ  وقاَل األْزهري : َصالةُ 

واِل والغُروِب ؛ كلُّ ذلكَ   .الِعشاءُ  ، فإذا غابَْت فهو َعِشيٌّ  الزَّ

أَو  العَِشيَّةَ  قاُل آتِيكَ قيَل : هذا َجيِّد من َكالِمهم ، يُ  ؟ُضًحى للعَِشيَّةِ  ؛ إْن قُْلَت هل (2) (ََلْ يَ ْلبَ ُثوا ِإاّل َعِشيًَّة َأْو ُضحاها)وقولُه تعالى : 

َحى إلى العَِشيَّة أَو ُضحى َعِشيَّة فالمْعنَى : لم يَْلبَثُوا إالَّ  َعِشيَّتَها غداتها والغََداةَ أَو  .العَِشيَّة ، أَضاَف الضُّ

ر قوُل الشاِعِر : الِعشاءِ  اللّْيُل لَمكانِ  بالعَِشّيِ  * قُْلت : وقد يُرادُ   ، وهي الظُّْلمةُ ؛ وبه فُّسِ

يِّ  رِيــــــــــــٌد ابلــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــِ زاُء خــــــــــــَ جــــــــــــح فــــــــــــاُء عــــــــــــَ يــــــــــــح  هــــــــــــَ

ي    قـــــــــِ ٍب نـــــــــَ ذح ٍر عـــــــــَ ُك عـــــــــن ِذي ُأشـــــــــــــــــــــــُ حـــــــــَ  ُتضـــــــــــــــــــــــح

  
قباُء ، أَي إذا كاَن ذلَك مع َعَدم َهُؤالء فما ظنُّ  نَهاراً ؛ ويجوُز أَن يُِريَد  (3)ك بتََجّرِدها أَراَد الُمبالَغَة في اْستِْحيائِها ، ألنَّ اللَّْيل قد يُْعَدُم فيه الرُّ

 اْستِحياَءها عنَد الُمباَعلَِة ألَنَّها أَْكثَُر ما تكوُن لَْيالً.

 قوُل الشَّاِعِر : َعِشيَّات شاِهدُ  ؛ اتٌ َعِشيَّ و َعشايا ج

هح  يـــــــــــــَ ي مـــــــــــــن زايَرِة أُمـــــــــــــِّ ظـــــــــــــِّ َت حـــــــــــــَ يـــــــــــــح  َأال لـــــــــــــَ

هح     يــــــــَ تــــــــِ ات َأشــــــــــــــــــــــح يــــــــ  ٍة َأو َعشــــــــــــــــــــــِ يــــــــح ــــــــَ ت قـ ِداي  (4)غــــــــَ
 

  
رةُ فَتْحةً ، ثم الياُء أَِلفاً ، ثم الَهْمَزةُ ياًء ، عشايو قُِلبَت الواُو ياًء لتَطّرفِها بعَد الَكْسرةِ ثم قُِلبَِت الياُء األُولى َهْمزةً ثم أُْبِدلَِت الَكسْ  َعشايا وأْصلُ 

 بعَد َخْمَسة أَْعماٍل ، كذا في ُشُروحِ الشاِفيَِة واألْلِفيّة. َعشايا فصارَ 

 .َعِشيًّا يَأْتِي السَّحابُ  : العَِشيُّ و

ً و ُعَشْيَشةً  لَِقيتُهُ  ُحِكَي :و ً و ُعَشْيشانا ً  خِ والصَّوابُ بالتَّشديِد ؛ كذا في النُّس ، ُعشَّانا  ُعَشْيِشياناتٍ و ُعَشْيِشياتٍ و كُجَوْيِريٍَة ، ، ُعَشْيِشيَةً و ؛ ُعَشيّانا

 ، ُكلُّه ناِدٌر. ُعَشيَّاناتو

حاح : تَْصغيرُ  ً  ، على غيِر قِياِس ُمَكبَّره ، كأَنَّهم َصغَّروا العَِشّيِ ُعَشيَّانٌ  وفي الّصِ  ، وقيَل أَْيضاً في تْصِغيِره ُعَشيَّاناتٍ  ، والجْمعُ  َعْشيانا

 ، انتََهى. ُعَشْيِشيات والجْمعُ  العَِشيَِّة ُعَشْيِشيَةٌ  وتَْصغيرُ  ُعَشيِشياناتٍ  والجْمعُ  ُعَشْيِشيانٌ 

قوا بَْينَهما  َعْشَوةٍ  ألنَّه تَْصِغيرُ  َعِشيَّة ي تَْصغيرِ ف ُعَشيَّة وقال األْزهريُّ : ولم أَْسَمعْ  ل ُظْلمِة اللّْيِل ، فأَراُدوا أَْن يَْفّرِ  .(5)، أَوَّ
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 .العَِشّيِ  ، كَسماٍء : َطعامُ  العَشاءُ و، بالكْسِر ،  الِعْشيُ و

 هكذا في النسخِ  ؛ ( 6)ُعِشيّ و أَْعِشيَةٌ  ج الغَداِء ، ، بالفَتْح والمّدِ ، الطَّعاُم بعَْينِه ، وهو ِخالفُ  العَشاءُ  قاَل الجوهريُّ :

__________________ 
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.1)
 .46( سورة النازعات ا اآية 2)
 ( يف اللسان : بتخردها.3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
 ( يعين با تصغري الَعشية وتصغري العشوة.5)
 وسينبه إليه الشارح.« وَعِشيَ »( يف القاموس : : 6)
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لِه ديِد الياِء وهو َغَلرٌت والص واُب أن  الَكالَم مت  عنحَد قوح ا وَتشح ر الشِّ ا مث ابـحَتَدأَ يف َمعحىًن آَخر فقاَ   َأعحِشَية بضمِّ الَعاح وَكسح
ََلُه ؛  َعَش و ا َأي كَرِضَي ا  َعِشيَ و :   .الَعشاءَ  َأي َكَلُه اأَ  ُكّله  تـََعش  و  كَدَعا وهذا قد َأ ح
. ؛ يَتَعَشَّى أَي بعَد ما يَْعُشو إالَّ بعَد ما يَْعَشى وأَْصلُه َعْشواٌن ، وكذا َغْدياٌن وأَْصلُه َغْدوان ؛ وِمن َكالِمهم : ال ؛ َعْشيانُ و عاٍش  هوو  وُمتَعَّشِ

 ، قُْلت : تَعَشَّ  يقاُل إذا قيَل ،

 .َعشاءٍ  من ، وال تَقُْل : ما بي تَعَّشِ  ما بي من

ً و َعشاهُ يَْعُشوه َعْشواً و ً  كذا في النسخِ والصَّوابُ  ؛ (1) يَْعشيه َعْشيانا  بالتَّْشديِد ، ، كعَشَّاهُ  ؛ العَشاءَ  أَي أَْطعََمه إِيَّاهُ ، ، كما في الُمْحكم ؛ َعْشيا

 .أَْعشاهُ و

 صفَةٌ غالبَةٌ. : اإلبُِل والغَنَُم التي تَْرَعى لَْيالً ، العَواِشيو

حاح :  : هي التي تَْرَعى لَْيال ؛ قاَل : العَواِشي وفي الّصِ

ا  يــــــــــــَ واشــــــــــــــــــــــــــِ ُرُد الــــــــــــعــــــــــــَ طــــــــــــح ك  يــــــــــــَ َر  املِصــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ  تـ

ا     ـــــــــــــَ ي واشـــــــــــــــــــــــــــِ َر ا ـــــــــــــَ هـــــــــــــا واأُلخـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ت لـــــــــــــ  (2)جـــــــــــــِ
 

  
 ، وهي بهاٍء. العَشاءَ  يُطيلُ  كغَنِّيٍ : ، َعِشيٌّ  بعيرٌ و

 َرعاها لَْيالً. بالتَّشديِد ، ، َعشَّاهاو كَدعا ، اإِلبَِل ، َعشاو

ً  عليه َعِشيَ و  نقلَهُ ابُن ِسيَده. ، كَرِضَي : َظلََمهُ ؛ َعشا

يت :و ّكِ ً  اإِلبِلُ  َعِشيَتِ  ابُن الّسِ . ؛ عاِشيَةٌ  فهي تَعَشَّتْ  : إذا تَْعَشى َعشا  نقلَهُ الجوهريُّ

ى عنه. َرفََق به ، إذا : تَْعِشيةً  عنه َعشَّى المجاِز :ِمن و  وَكذلَك َضحَّ

ْفِق في  َعِشيًّا ُرويداً وضّحِ ُرويداً : أَمر بَرْعي اإِلبِل عّشِ  وفي األساس : ْفِق ، ثم صاَر َمثاَلً في األَْمِر بالّرِ وُضًحى على َسبِيِل األَناةِ والّرِ

ّمِ : تَْمٌر أَْو نَْخٌل ، العُْشوانُ و وال تَْغتَرَّ  ّشِ عَ  ٍء ، انتََهى ؛ وَكذلكَ كّلِ شي  أَي َضْرٌب منهما ؛ األُْولى عن ابِن ُدَرْيٍد. ، بالضَّ

ر النَّْخِل َحْمالً. ، كالعَْشواءِ  واِل.نقلَهُ األْزهري لَكْونِهما في آِخِر النَّهاِر بع : الظُّْهُر والعَْصُر ؛ العَِشّيِ  وصالتا وهو َضْرٌب من متأَّخِ  َد الزَّ

ِمن َصالةِ الَمْغرِب إلى العَتََمِة ؛  الِعشاءَ و العَِشيَّ  نقلَهُ الجوهريُّ وابُن فاِرَس ، وهو على قوِل َمْن قاَل : إنَّ  : الَمْغِرُب والعَتََمة ؛ الِعشاءانِ و

 كما في الِمْصباحِ.

 : أَعَطى. أَْعَشىو

ً  : َوَجَدهُ  اْستَْعشاهُ و  في حّقِ أَْصحابِه. ( 3)جائِراً  ، أَي عاِشيا

 ناراً : اْهتََدى بها. اْستَْعَشىو

 ، بالكْسِر : قََدُح لَبٍَن يُْشَرُب ساَعةَ تَُروُح الغَنَُم أَو بعَدها. الِعْشوُ و

ُجُل : َعَشاو  .األَْعَشى فَعََل فِْعلَ  الرَّ

 كاْهتََجَر ساَر في الهاِجَرةِ. ، الِعشاءِ  : ساَر وْقتَ  اْعتََشىو

ىالُمسَ و بِن  بَني نَْهَشلِ  أَْعَشىو يكنَى أبا قْحفان عاِمرٌ  جاِهِليٌّ واْسُمه باِهلَةَ ، أَْعَشى عدَّةُ ُشعَراٍء في الجاِهِليَِّة واإِلْسالم ، منهْم : باألَْعشى مَّ

بِن  عبُد الرحمنِ  هو َهْمداَن ، أَْعَشىو .«ع ف ر»ِم واِلِد في النَّْهَشليُّ جاِهِليٌّ ، وتقدََّم االْختِالُف في َضْبِط اسْ  بُن يَْعفُرَ  ( 4)األَْسودُ  داِرٍم ، هو

ربيعَةَ بِن ذُْهِل بِن  (6)بَني  أَْعَشى كذا في النسخِ ، وفي التْكِملَِة : بَني أَبي ربِيعَةَ ، أَْعَشىو من بَني ماِلِك بِن جشِم ابِن حاشٍد. (5)الحاِرِث 
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كِدْرَهٍم ، وبَنُو ِطْرَوٍد ِمن بَني  ِطْرَوٍد ، أَْعَشىو هللِا بُن خاِرَجةَ ِمن بَني قَْيِس بِن َعْمِرو بِن أَبي ربيعَةَ الَمْذُكور.َشْيبان بِن ثَْعلَبَةُ ، واْسُمه عبُد 

 بِن فهٍم. (7)فهِم بِن َعْمِرو بِن قْيِس 

 بِن ماِلِك بِن َعْمِرو بِن تَِميٍم ، بَني الِحْرمازِ  أَْعَشىو

__________________ 
ياً ا هكذا رأيته بنسخة املؤلف املذكور بعُد وقبُر ا ه شنقيطي.1)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وَعشح
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( يف القاموس : حائراً.3)
 بدون ألف والم.« أسودُ »( يف القاموس : : 4)
 اب األغاين.ا وانظر ترمجته يف كت 14( انظر عامود نسبه يف املؤتلف واملختلف ل مدي ص 5)
 .12( ومثله يف املؤتلف ل مدي ص 6)
 .17( يف مجهرة ابن حزم : بن قي  عيالن بن مضر ا وانظر املؤتلف ل مدي ص 7)
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 َبين مازٍِن ا ومازُِن وِحرحماُز َأَخوان. أَبعحَش  ويـُعحرُف أَيحضاً 
اغاني. أَْعَشى لثَّْبُت أَنَّهبَني ماِزٍن ، وا أَْعَشى : أَْهُل الحديِث يقولوَن : (1)وقاَل اآلمديُّ   بَني الِحْرماِز ؛ وَصّوبَه الصَّ

َخْيثَمةُ.  اْسُمه َمْعُروفٌ  كذا في النُّسخِ وِمثْلُه في التْكملَِة ، ابن ، أَْعَشىوكَهْمٌس  ِمن تيم الّرباِب ، اْسُمه ُعكلٍ  بَني أَْعَشىوبَني أَسٍد.  أَْعَشىو

 بَنِي َضْوَرة أَْعشىو من بني َعْوِف بِن همام. ضابِئٌ  اْسُمه بَني َعْوفٍ  أَْعَشىو بِن سْعٍد. بَنِي ماِلكِ  أَْعَشىو واْسُمه ُمعاذُ. بَنِي ُعقَْيٍل ، أَْعَشىو
. يرٍ بَني قَْيٍس أَبو بَِص  أَْعَشىوَسلََمةُ.  ِمن بَني عْنَزةَ اْسُمه بَني ِجاّلنَ  أَْعَشىوعبُد هللِا.  اْسُمه (2)  جاِهِليٌّ

 ويقاُل له : ابُن جاَواَن ، وهو ِمن األَراِقِم ِمن بَني معاِويَةَ بِن بْكِر بِن حبيِب بِن َعْمِرو بِن غنِم بِن تَْغلب ؛ النُّْعماُن ، هو التَّْغلَبِيُّ  األْعَشىو

اغاني في تْكِملَتِه. وابُن ذكَ  جماَعةٌ ؛ َكأَْحَمر وُحْمٍر ؛ األَْعَشى َجْمعُ  ، العُْشي ُشعراُء وغيُرهم من َر المصنُِّف منهم ِستَّةَ َعَشَر رُجالً تْبعاً للصَّ

 ِسيَده اْقتََصَر على السَّْبعِة الَمشاِهير ؛ وأَْوَصلَها أَْرباُب النَّظائِِر إلى ِعْشِرين.

 الشَّاِعر واْسُمه َمْيموُن بُن قَْيٍس. األَْعشى وقد َوَجْدت أَنا واِحداً ِمن بَني سْعِد بِن ضبيعَةَ بِن قَْيِس بِن ثَْعلَبَة

ه : وَدَخلَ  ربيعَةَ ، وهو ِمن َشْيبان ِمن بَْطٍن منهم ، يقاُل لهم بَنُو أَماَمةَ ، على عبِد المِلِك بِن َمْروان  أَْعَشى وقَرأُْت في كتاِب الحماَسِة ما نَصُّ

اَل أَْم َغْيره ، فليُْنظر. أَْعَشى ِر ما قاَل فال أَْدِري هوفقاَل له : يا أَبا الُمِغيَرةَ ما بَِقَي ِمن ِشْعِرك إلى آخِ   بَنِي أَبي ربيعَةَ الذي َذَكَره المصنُِّف أَوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َضعَُف بََصَره عنه. يَْعُشو ءِ عن الشي َعَشا

 وليَس به. العَشا : أَْظَهرَ  تَعَاَشىو

حاح : أَرى من   .أَْعَشى نَْفِسه أَنَّهوفي الّصِ

 باللَّْيِل إلى َضْوِء ناٍر ِمن أَْصناِف الَخْلِق. يَْعُشو ءٍ : كلُّ شي العاِشيَةُ و

 : القاِصُد. العاِشيو

 .أَْعَشى هللاُ : َجعَلَه أَْعشاهُ و

 .َعْشَوةٌ  ، ال يتمكَّن ؛ ال تقوُل : مَضتْ  ِعشاءً  : أَي َعْشوةً  وجاءَ 

 .تَعَشَّى : َعشا يَْعُشوو

 ، كالغَْدَوةِ فِي الغَداِء عاميَّةٌ. العَْشَوةُ العَشاءُ و

 ؛ وأَْصلُه الواُو. تَتَعَشَّاهُ  اإِلبِِل ، بالكْسر : ما ِعْشيُ و

 تَبِعَتْها فتَعَشَّْت معها. تَتَعَشَّى التي العَشاءَ  تَِهيُج اآلبِيَةَ ، أَي إذا َرأَِت التي تأْبَى العاِشيَةُ  وفي الَمثَِل :

 ، ِكالُهما على النََّسِب ُدوَن الِفْعل. ( 3)العَشا ، كفَرَحٍة : يَِزيَدان على اإِلبِِل في َعِشيَةٌ  وناقَةٌ  َعٍش  وبعيرٌ 

 : التي ال تُباِلي كيَف َخبََطْت وأَْيَن َضَربَْت بمخاِلبِها. العَْشواءُ  والعُقابُ 

 .(َوَمْن يَ ْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْْحنِ ) ؛ قيَل : ومنه قولُه تعالى : (4)عن كذا : َصَدَر عنه  َعشاو

 عن الناِر : أَْعَرَض وَمَضى عن َضْوئِها. َعشاو

 عن َحقِّه ، كعَِمي ِزنَةً وَمْعنًى. َعِشيَ و

 أَْمرهم : أَي في َحْيرةٍ وقِلَّة ِهَدايٍة. ( 5)عشوى وإنَّهم لفي
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 سلَمةَ بِن خرِز بِن لوذان.: فََرُس حسَّان بن م العَْشواءُ و

 .عْشَوةً  : أَْعطاهُ  تَعشاهُ و

يَت بها َعَصوان أَْصلُها من الواو ألنَّ أَْصلَها عصو ، وعلى هذا تَثْنِيَته : العُوُد ، العَصاو : [عصو]  ، قيَل : ُسّمِ

__________________ 
 .16( املؤتلف واملختلف ص 1)
بين ضور ا ابلراء املهملة ا هكذا رأيته بعيين هنا. ويف ابب الراء املهملة  هامشه عن نسخة : قلت والصواب :وعل  « َضوحَزةَ »( يف القاموس : 2)

ي هنا لي  يف أصـــر مو النســـخة املذكورة ا وإ لا هي من نســـخة املؤلف املقروءة عليه من أوهلا إىل آخرها وعليها خطه ا وما ذكر من ألاء الُعشـــح
بين ضــورة  15ويف املؤتلف واملختلف ل مدي ص  واملداد األمحر با األســطر فقرت ا ا ه. شــنقيطي. )هامش القاموس(.مكتوبة ابلقلم الدقي  ا 

 ابهلاء.
 ( يف اللسان : العشاء.3)
 .«كذا خبطه ولعر الصواب : صدّ »( عل  هامش املطبوعة املصرية : 4)
 ( يف األساس : عشواء من أمرهم.5)
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رِيِّا  َأعحُصوُهم القوحمَ  َعَصوحتُ  َتِمض عليها ؛ ِمن قوحهِلم :ألن  األصابَض والَيَد َ ح  معي عن بعِ  الَبصح إذا مَجَعحتهم ؛ َرواُه األصح
 وال إدحخا  التاِء معها. الَعصا ؛ قاَ  : وال  وُز َمد  

ُل لَْحٍن ُسِمَع بالِعراِق هذه اُء : أَوَّ  .َعصاتِي وقاَل الفرَّ

 بالكْسِر. ، ِعِصيٌّ و كعُتِّيِ ، ، ُعِصيٌّ و كَسبٍَب وأَْسباٍب ، ، (1) أَْعصاءٌ و  َزَمٍن وأَْزَمٍن ،ِمثْلُ  ، أَْعٍص  أُْنثَى ، ج

 قاَل الجوهريُّ : وهو فُعوٌل ، وإِنَّما ُكِسَرِت العَْين إتْباعاً لَما بعَدها من الَكْسرةِ.

ً  وقال ِسْيبََوْيه : َجعَلوا  .أَْعَصاءً  وأَْنَكرَ  أَعصاءٍ  بََدل أَْعِصيا

. َضَربَه بها ؛ : َعصاهُ يَْعُصوهو  نقلَهُ الجوهريُّ

 كَرِضَي أََخَذها. بها ، (2) َعِصيَ و

ً  ، كَدعا ، كعَصا ، (3) بَسْيِفه : أََخَذه أَْخَذها ، أَو َضَرَب به ضربها َعِصيَ و و ، أَو َعْكُسهُ أَ  َعِصْيُت بالعَصاوبالسَّْيِف  َعَصْوتُ  ، أَو َعصا

ِة اللُّغَِة نقَلَها ابُن ِسيَده في الُمْحكم ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ : ِكالُهما في ِكلَيِهما ،  كلُّ ذلَك أَْقواٌل ألئِمَّ

عحصـــــــــــــــــــــَ  هبـــــــا  م يــــــــَ وَف وغـــــــريُكـــــــُ يـــــــُ ُف الســـــــــــــــــــــ   َتصـــــــــــــــــــــِ

ِر     قــــــــَ ــــــــح يـ ُر الصــــــــــــــــــــــ  عــــــــح ــــــــِ ــــــــوِن وذاَ  ف ي ــــــــقــــــــُ َن ال ــــــــح (4)ابب
 

  
ً  الشَّجَرةَ : قََطَع منها اْعتََصىو  .َعصا

وهذا قليٌل في الجواِهِر إنَّما بابُه  بها فغَلَْبتُهُ ، وفي الُمْحكم : خاَشنَنِي أَو عاَرَضِني ؛ ضاَربَنِي ؛ : أَي عاصانِي فعََصْوتُه أَْعُصوهُ  قْولُهم :و

اهُ العَ و اإلْعراُض كَكَرْمتُه وفََخْرتُه من الَكَرِم والفَْخِر.  : أَْعطاهُ إيَّاها. صا تَْعِصيَةً َعصَّ

 ٌء فأَقاَم عليه.يُْضَرُب َمثاَلً لكّلِ َمْن وافَقَه شي بَلََغ موِضعَهُ وأَقاَم ، إذا : َعصاهُ  الُمسافِرُ  أَْلقى ِمن المجاِز :و

 َشَد الجوهريُّ والراغُب :تصوراً بحاِل َمْن عاَد ِمن َسفَِرِه ؛ وأَنْ  أَثْبََت أَْوتاَدهُ ثم َخيَّمَ  : َعصاهُ  أَْلقَى أَو

َو   ر تح هبـــــــا الـــــنــــــ  قـــــَ تــــــَ تح َعصـــــــــــــــــــــاهـــــــا واســـــــــــــــــــح قـــــــَ  فـــــــبَلـــــح

ُر     ســــــــــــــــــــــــافــــــــــِ
ُ
نــــــــــًا ابإِلايِب امل يــــــــــح ر  عــــــــــَ (5)كــــــــــمــــــــــا قـــــــــــَ

 

  
 هو لُمعَقِِّر بِن ِحماٍر الباِرقي ، وقيَل : َعْبد َربِّه الّسلَمي.

ياسةِ  أَي ، العَصا هو لَيِّنُ  يقاُل :و  لَما َوِلَي ؛ وأَْنَشَد الجوهريُّ لمْعِن بِن أَْوٍس الُمَزنِي يْذُكُر رُجالً على ماٍء يَْسِقي إبالً : َرفِيٌق لَيٌِّن َحَسُن الّسِ

ُ الـــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــا  اِّ رِيـــــــــــٌب وادٌِع لـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــَ

هح     لــــــــــُ ه وُتســــــــــــــــــــــــاجــــــــــِ اتــــــــــِ هــــــــــا مجــــــــــُ  لــــــــــُ (6)ُيســــــــــــــــــــــــاجــــــــــِ
 

  
 .بالعَصا قِلَِّة الضَّْربِ وقاَل ابُن ِسيَده : يْكنُوَن به عن 

،  بالعَصا وهو َمْحُموٌد ؛ وَصِليبُها وُصْلبُها : إذا كاَن يَْعنُُف باإِلبِِل فيَْضِربُها بالعَصا قليُل َضْرِب اإِلبِلِ  ، أَي العَصا أَي َضِعيفُ  َضِعيفُها ،و

 وهذا َمْذُموٌم ؛ قاَل :

ِهرا هلا الَعصا   (7)ال َتضحرابها وأشح
 .العَصا فاها بَِشْهِرُكماأَي أَْخيَ 

 : اللِّساُن. العَصاو

 .بالعَصا على التَّْشبِيهِ  َعْظُم السَّاِق ، أَْيضاً :و

 منها : فََرُس َعْوِف بِن األْحَوص بِن َجْعفٍر ، وأَْيضاً القَِصير بِن سْعٍد اللَّخمّي ، ومنه الَمثَُل : َرِكبَ  أَْفراٌس ،و
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__________________ 
عصـاء مجاعة ا وقالوا : يقتضـيها القياس ا كسـبب وأسـباب ا إال أنه مل ينقر عن العرب كما قاله ابن السـكيت وغريه ا وعليه فيبق  ( أنكر األ1)

 (.هامش القاموس)النظر يف جواز القياس مض لاع غريه ا وحبثه طوير يف شروح التسهير وغريها. ا ه نصر. 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : هبا.2)
 يف القاموس : َضرحبَه هبا.( 3)
 والصحاح. 335/  4واللسان والتهذيب واملقايي   447( البيت جلرير ا من قصيدة يهجو هبا الفرزد  ا ديوانه ص 4)
قا  ابن بري : هذا البيت لعبد ربه الســـلمي ويقا  لســـليم بن مثامة ا نفي.  والتهذيب. 335/  4( اللســـان والصـــحاح بدن نســـبة واملقايي  5)
 كر اآمدي أن البيت ملعّقر بن محار البارقي.وذ 
 ( اللسان والتهذيب واألساس ا ونسبه يف الصحاح ألوس بن معن املزين.6)
 وبعده فيه :« العصي»( اللسان وفيه : 7)

ــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــجــــــــــــــــــريف  ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــر ذ  هــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــرب ب  ف

 فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا ا وصـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــبــــــــــــاء نســـــــــــــــــــــــــوٍ  ابلــــــــــــعشـــــــــــــــــــــــــي   
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َن  بِن شهاٍب التـ غحَليب ؛ ولَرُجٍر من َبين ضبيعَ  الَعصا رِو بِن كريٍب الط ائي ؛ وأَيحضاً لأَلخح َة َقِصرٌي ؛ وأَيحضاً الشبيِب بِن َعمح
 بِن ربيَعَة بِن نزاٍر.

 .العَصا وقاَل أَبو علّيِ القاِلي في الَمْقصوِر والَمْمدوِد : ولبَني تَْغلب أَْيضاً فََرٌس يقاُل لها

 وأَْيضاً تَْفِريُق جماَعِة الحّيِ. ُمخالَفَةُ جماَعِة اإِلسالِم ؛ وهو العَصا َشقُّ  منهوجماَعةُ اإلسالم ،  : صاالعَ و

حاح : يقاُل في الَخواِرجِ : قد َشقُّوا  الُمْسِلِمين ، أَي اْجتِماَعُهم وائتِالفَُهم. َعصا وفي الّصِ

 الِخماُر للمرأَةِ. : العَصاو

 نقلَهُ الجوهرُي. َشَدْدتُهُ ، : َعْصواً  الُجْرحَ  َعَصْوتُ و

 اإلْجتِماُع واألئتِالُف. العَصا ؛ وأَْصلُ  القَْوَم َجَمْعتُُهم على َخْير أَو َشرِّ  َعِصْوتُ و

 زْيٍد.األَْبرش ، وعليها نَجا قَِصيٌر وفيها ُضِربَِت األْمثاُل ، ولها يقوُل عديُّ بُن  : فََرٌس لَجذيمةَ  العَصاو

ـــــــــــــه  ـــــــــــــاَء عـــــــــــــن ب ـــــــــــــح ـــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــا األَن ِت ال رب  ـــــــــــــخـــــــــــــَ  ف

بـــــــــيـــــــــنـــــــــا و     جـــــــــِ هـــــــــا هـــــــــَ َر فـــــــــارِســـــــــــــــــــــــِ (1)مل أََر مـــــــــثـــــــــح
 

  
ها العَُصيَّةُ و أَي بَْعُض  ، يقاُل ِذلَك إذا ُشبِّه بأَبيِه ؛ وقيَل : (2) العَُصيَّة ِمن العَصا إنَّ  ومنه الَمثَُل : ، كانْت إلياٍد ال تُجاَري ؛ ، كُسَميَّةَ : أُمُّ

 َء الَجِليَل إنَّما يكوُن في بَْدئِه َصِغيراً ، كما قالوا إنَّ القَْرَم ِمن األَفِيِل.؛ وقيَل : يراُد به أنَّ الشي ِمن بعٍض  األَْمرِ 

 ؛ وفي بعِض األُُصوِل : أَْخَرَج ِعيدانَهُ. ولم يُثِْمرْ  ِعِصيُّه أَو ِعيدانُهُ  َخَرَجْت ؛ ؛ كذا في النَّسخِ وفي الُمْحكم : الكْرُم َخَرجَ  أََعَصىو

ً  الذي الِعْرقُ  العاِصي وِمن المجاِز :  ، وأْنَشَد الجوهريٌّ : العَواِصي ؛ واِويٌّ ، والجْمعُ  ال يَْرقا

وحَز دارٍع  تح جــــــــَ رًة لــــــــوح صــــــــــــــــــــــاَدفــــــــَ ظــــــــح َرتح تــــــــَ  صــــــــــــــــــــــَ

ُر     عــــــَ نـــــــح وحف تـــــــَ نح َدِم اجلــــــَ ي مــــــِ واصــــــــــــــــــــِ دا والــــــعــــــَ (3)غـــــــَ
 

  
 واْسُمه الِميَماُس والْمقلُوُب. وحْمَص ، : نَْهُر َحَماةَ  العاِصيو

 * قُْلت : الِميَماُس قَْريٌة بالشَّام.

 في التْرِكيِب الذي يَِليه.، فهو إذاً يأئيٌّ ، وَصواُب ِذْكِره  ال يَْسِقي إالَّ بالنَّواِعيرِ  ( 4)، وأَنه لِعْصيانه لُقَِّب به

مِّ  العُْنُصوةُ و ، وإنَّما أَعادها هنا كالجوهرّيِ بناًء  «ع ن ص»الُخْصلَةُ من الشَّعَِر ؛ وذُِكَر في  ، بالكْسر : الِعْنِصيَهُ ووتُْفتَُح َعينُها ،  ، بالضَّ

 راِن أَْوَردُهما أبو حيان وغيُرهُ.على ِزياَدةِ نُونِها ، وفي َعنََص بناًء على أصالَتِها ، والقَْوالِن َمْشهو

غ : : أَي يُْضَربُوَن بها العَصا هُم عبيدُ و  ؛ قاَل ابُن ُمفَّرِ

َرُب ابلـــــــــــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ُد ُيضـــــــــــــــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــح  الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ

هح و     مـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــِه ال ي فـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــح رت (5)ا ـــــــــــــــــُ 
 

  
 ، أَي إنَّما يَهابُوَن َمن آذاُهم. العَصا وفي األساِس : النَّاُس عبيدُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أَي َوقََع األْختِالُف ؛ قال الشاعُر : العَصا اْنَشقَّتِ 

ِت الــــــــَعصــــــــــــــــــــــا  قــــــــ  جــــــــاُء وانحشــــــــــــــــــــــَ يــــــــح  إذًا كــــــــانــــــــِت اهلــــــــَ

ُد     نـــــــ  هــــَ ٌف مــــُ يــــح ا  ســــــــــــــــــَ حـــــــ  ك والضــــــــــــــــــ  بـــــــُ (6)فــــَحســــــــــــــــــح
 

  
 عن أَْهِلَك يُراُد به األََدُب. َعَصاكَ  وقولُهم : ال تَْرفَعُ 

اِعي : العَصا ويقاُل : إنَّه لَضِعيفُ   ، أَي ِتْرِعيَة ؛ وأَْنَشَد األْصمعي للرَّ
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روِ  لـــــــــه  عــــــــــيــــــــــُف الــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــا ابِدي الــــــــــعــــــــــُ  ضـــــــــــــــــــــــَ

ا     عـــــــَ َدَب الـــــنـــــــاُس ِإصـــــــــــــــــــبــــــَ (7)عـــــلـــــيـــــهـــــــا إذًا مـــــــا َأجـــــــح
 

  
 : الِعظاُم التي في الجناح : قال الشاعُر : الِعِصيُّ و

__________________ 
 ( اللسان.1)
ي ةِ »ابألصــر با قوســا ولي  من القاموس وعل  هامش القاموس : « إن العصــا من العصــية»( قوله : 2) هكذا رأيته  «.ال يَِلُد العصــا غري الُعصــَ

 بعيين هبامش نسخة املؤلف املذكورة خارجاً بقلم كاتب املو ا ه. شنقيطي.
 نسبة.( اللسان والصحاح بدون 3)
 ( يف القاموس : فإن ه.4)
 ( اللسان.5)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.6)
 وانطر ختر ه فيه ا واللسان والصحاح واألساس. 162( ديوان الراعي ط بريوت ص 7)
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 يف ُحّقها اأَلدح. ِعِصي  القواِدمِ و 
ً  على اْعتََصىو  : تََوكَّأَ. َعصا

ً  بالسَّْيِف َجعَلهُ  اْعتََصىو ِد كما َسيَأْتي. العاِصي ؛ ومنه َعصا  بُن وائٍِل على قْوِل المبّرِ

 : أَي أَبَدْيُت له ما في ضِميِري. العَصا وقَشْرُت له

 الُمْسِلِمين. َعصا أَي إيَّاَك أَن تكوَن قاتِالً أَو َمْقتواَل في َشقِّ  العَصا وقْولُهم : إيَّاك وقَتِيلَ 

 المالَمِه : إذا بالََغ في عذِلِه. عَصاب وقََرَعهُ 

 فالٍن أَي : يَُدبُِّر أَْمَره. َعصا وفالٌن يَُصلِّى

 .«قُرَعْت لذي الحْلمِ  العَصا إن»وفي المثل : 

 .«ح ت م»ذُِكَر في 

 .العََصا ويقاُل للقَْوِم إذاً اْستُذلُّوا : ما هم إالَّ عبيدُ 

 َصلَُب ، كأَنَّه عاقََب به َعسا فقُِلبَِت السَّيُن صاداً. َعصا عصواً و

 .العَصا َكواكُب كَهْيئةِ  العصيُّ و

 طاَر. يَْعُصوَ  الطاِئرُ  َعصاو

ُك به الَملَّةُ. َعصاو  العَْبِد الذي تَُحرَّ

 ولَحائِها أَي فيَما ال يَْعنِيك. العَصا وال تَْدُخُل بينَ 

 ، فََرُس جِذيمةَ األْبَرش ، قالَهُ نَْصر. العَصا اِت بيَن هيت والرْجيَة َمْنسوٌب إلىَعلى شاِطِئ الفُر العَصا وبُرجُ 

 ِخالُف الطَّاَعِة. ، بالكْسر : الِعْصيانُ  ي : [عصي]

ً  يقالُ  ً و، بالفَتْح ،  َعصاهُ يَْعِصيه َعْصيا  ؛ َخَرَج عن طاَعتِه. عاٍص  ، فهو َمْعِصيَةً و ِعْصيانا

 ه : خالَف أَْمَره.العَْبُد َربَّ  َعَصيِ و

 ، كعَنِّيِ : لم يُِطْعهُ. َعِصيُّ و عاٍص  فهو َعاصاهُ ُمعاصاةً و

. النُّواةٌ : اْشتَدَّتْ  اْعتََصتِ و  ؛ نقلَهُ الجوهِريُّ

 ابُن أَبي عاِصيَةَ شاِعر.و

 ، ويقاُل أَْصلُه تعَصَّص كتََظنَّى وتَقَضَّى. األْمُر : اْعتاصَ  تَعَصَّىو

بُن خفاِف ابِن اْمرِئ القَْيِس بِن  ُعَصيَّةَ  وهم يَنُو ؛ «هللا وَرُسولَ  ُعَصيَّةُ َعَصتِ » الحديُث :ومنه من بَني ُسلَْيم ؛  كُسَميَّةَ : بَْطنٌ  ، ُعَصيَّةٌ و

 بهثَةَ بِن ُسلَْيم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 على أَميِره : اْمتَنََع عليه ولم يُِطْعهُ. اْستَْعَصى

ْض لها. يَْعِصي وفالنٌ  يَح : إذاً اْستَْقبَل َمَهبَّا ولم يَتَعَرَّ  الّرِ

 أّمه فلَم يَتْبَْعها. عاصي ؛ إْسُم الفَِصيِل إذاً  العاِصيو

 بُن وائٍِل الّسهميُّ واِلُد َعْمٍرو. العصيو
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اُس : َسمْعُت األ اُس :  العاِصيُ  ْخفَش يقوُل : َسِمْعُت المبِّرَد يقوُل هوقاَل النحَّ ةُ بْحِذفها ؛ قاَل النحَّ بالياِء ، ال يجوُز َحْذفَها وقد لَهَجِت العامَّ

خاِلِف الَنّحويِّين في هذا ، وإنَّما هذا ُمخاِلٌف لِجميِع النُّحاة ، يُْعني أَنَّه ِمَن األْسماِء الَمْنقوَصِة فيجوُز فيه إثْبات الياِء وَحْذفها ، والمبِّرُد لم يَ 

يَ   ، كذا َحَكاه اآلمِدي عنه. الِعْصيان وليَس هو ِمن العَصا بالسَّْيِف أَيأَقاَم السَّْيَف مقامَ  اَعتََصى ألنَّه العاصى َزَعَم أَنّه ُسّمِ

ألنَّ النَّبيَّ َصلَى هللا عليه وسلّم ،  بِن وائٍِل لكنَّه ال تُطَّرد العاصى قُْلت : وهذا إن َمَشى في بعَد نْقِله هذا الَكالم : (1)قاَل الحافُِظ في التَّْبصير 

ً  العاصي َغيَّر اْسمَ  اهُ ُمِطيعا قَُرْيش َغْيُره فهذا  ُعصاةِ  وقاَل جماَعةٌ لم يَْسلَم ِمن الِعْصيانِ  فهذا يدلُّ على أنَّه ِمنَ  ، بن األَْسود واِلد َعْبد هللا فَسمَّ

 ضاً ، انتََهى.يدلُّ لذلَك أَيْ 

 في األَْنساِب. ُعَصيَّةَ  وَعْوُف بنُ 

 َسنَة ستّمائٍة ، وكانوا أَْربَِعين رُجالً. (3)مقدُم الباِطنِيَّة الذين قُتِلوا بواسطتِه  (2)الفاُروقي  ُعِصيَّةَ  ومحمُد بُن طالِب بنِ 

بِن هبَِة هللا الِكْنِديُّ البَْغداِديُّ ،  َعِصيَّةَ  الفَتْح الُمباَرك بِن َعْبِد الرحمِن بِن علّيِ بنِ وبفَتْح العَْيِن وكْسر الصاِد : أَبو محمٍد عبُِد الواحِد بُن أَبي 

 حدََّث عن أَبي القاِسم الحربي ، وأَُخوه أَبو الّرضا محمٌد َسِمَع أَبا الوْقت وأَجازَ 

__________________ 
 .890/  3( التبصري 1)
 ي.الفاروث 956/  3( التبصري 2)
 .«بواسطته»( عن التبصري ا وابألصر : 3)
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َنة  َض من عبد الِغيِث اجلرحيب ُتويف ســــــــــَ ٍر مواهُب بُن  مٍد لَِ . قاَ  ا اِفُة : وكاَن أَبو 638الُن ذري كتابَة ا وولده أَبو بكح
ي ة الّرضـا اَلمذحُكور يقوُ  : حَنحُن بـَُنو غريُ  ُعصـَ َبَطهم  ؛ قاَ  الُنحذري : الَعصـا ا َأي َتصـح ح  ؛ وا اِفُة الّدمياِطي ضـَ والَفتحُح َأصـَ

ذكور.  ابلضمِّ ا وكبن ه َنَظَر إىل َدعحو  قريبهم اَلمح
 كقُْفٍل وأْقفاٍل وقِْدحٍ وأَْقداحٍ. األْعضاءِ  : واحدُ  ، بالضّمِ والكْسر العُْضوو : [عضو]

 وفي المْصباحٍ ضّم العَْين أَْشَهر ِمن َكْسرها.

 واِفٍر بعَْظِمه. كلُّ لَْحمٍ  وهو

 وفي الُمْحكم : كلُّ َعْظٍم واِفِر اللَّْحم.

ْيتُ  : يقالُ  التَّْجِزئَةُ  التّْعِضيَةُ و ْيتها أْجزاًء. َعضَّ  الشاةَ إذاً َجزَّ

يَْعني أَن ما ال يَْحتَِمل القَْسَم كالحبَِّة من الَجْوهِر  ، «في ِميراٍث إال فيَما َحَمَل القَْسم تَْعِضيَةَ  ال»الحديُث : ومنه والتَّْوزيُع ؛  التَّْفِريقُ  أَْيضاً :و

َمنُه بَينهم بالفَريَضِة ؛ كما ونَْحوها ال يُفَّرق ، وإن َطلََب بعُض الَوَرثِة القَْسَم ألنَّ فيه َضَرراً عليهم ، أَو على بعضهم ، ولكنَّه يباُع ثم يُْقَسم ثَ 

حاح والنِّهاية.  في الّصِ

قَه. َعضاهُ يَْعُضو َعْضواً  يقاُل : ، كالعَْضوِ   : إذا فَرَّ

 من النَّاِس. ، كِعَدةٍ : الِفْرقَةُ  الِعَضهُ و

 ِء.ِمن الشَّي الِقْطعَةُ  أَْيضاً :و

 .(1) (ُقْرآَن ِعِضنيَ الَِّذيَن َجَعُلوا الْ )بكْسٍر فضمٌّ ؛ ومنه قولُه تعالى :  ، ِعُضونَ  الَكِذُب ؛ ج أَْيضاً :و

، وَمْن قاَل :  عضوات ، ونُْقصانُها الواو والهاء أي ُهما لُغَتاِن ؛ فََمْن قاَل : أَْصلُها الواُو اْستََدلَّ بأنَّ َجْمعَه ِعَضةٌ  قاَل الجوهريُّ واِحُدها

 .(2)الهاُء اْستََدلَّ بقْوِلِهم ِعضيهة 

 وأَْصناٌف بمْعنًى واِحٍد. ِعُضونَ ووقاَل الِكسائي : في الدَّاِر فَِرٌق من الناِس وِعُزوَن 

ِلين (َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضنيَ )وقاَل الراغُب :  قاً ، فقالوا َكهانَةً ، وقالوا أَساِطير األَوَّ ا َوَصفُوه به ، وقيَل :  ، أَي ُمفَرَّ ، إلى غيِر ذلَك ممَّ

 .(4) (َوتُ ْؤِمُنوَن اِبْلِكتاِب ُكلِّهِ )ِخالف َمْن قال فيه :  (3) (فَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعض  أَ ) ما قاَل تعالى : ِعِضينَ  َمْعنى

ْحُر َجْمُع ِعَضٍه بالهاِء ، و  في الهاِء. ذُِكرَ  قدوالِعُضوَن : الّسِ

 والعاضهُ : السَّاِحُر ، من ذلَك.

 نقلَهُ ابُن ِسيَده. َطِعٌم َمْكِفيٌّ ؛ ( 5)كأَسٌ  أَي ، كُسُمّوِ ، العُُضوِّ  بَيِّنُ  عاٍض  رُجلٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْحُر في َكالِم العَ  العْضوُ   َرِب.: الّسِ

ي العاِضي بن ثَْعلَبَة بِن ُسلَْيم الّدوِسيُّ َجدُّ الطُّفَْيل بِن َعْمٍرو الّدوِسّيِ الصَّ  العاِضيو حابي ؛ قالَهُ الَوِزيُر : هو البَِصيُر بالجراح ، وبه ُسّمِ

 الَمْغربي ، وَضبَطه هكذا كالقاِضي.

تَه. العاِضيو، قاَل :  (6)الِجراَح  ُضويَعْ  وفي األغاني ألبي الفََرج في تَْرجمِة الطُّفَْيل كانَ   هو البَِصيُر بها ، فَذَكَر قصَّ

 قاَل الحافُِظ : وَضبََط ابُن ماُكوال َجّد الطُّفَْيل العاّض بتَْشديِد الضاد.
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 : تَناَولَه. َعْطواً  َء وإليهالشي َعطا يقاُل : : التَّنَاُوُل. العَْطوُ و : [عطو]

 بيَِدِه إلى اإلناِء : تَنَاَولَه قَْبل أَن يُوَضَع على األرِض. َعطاو

أِْس واليََدينِ  : العَْطوُ و  ٍء.لتَناُوِل شي َرْفُع الرَّ

 ، عن ُكراعٍ ولم يَْذُكر فيهما إالَّ الفَتْح. ُعُطوٌّ  وكذا َجْديٌ  ، ُمثَلَّثَةً ، ُعُطوٌّ  َظْبيٌ و

 بالمْصَدِر.قاَل ابُن ِسيَده : كأَنَّه َوَصفَُهما 

__________________ 
 .91( سورة ا جر ا اآية 1)
 ( اللسان : عضهة.2)
 .85( سورة البقرة ا اآية 3)
 .119( سورة آ  عمران ا اآية 4)
 ( يف القاموس : كاٍس.5)
 يف ترمجة الطفير : أنه كان يعصو اجلراح ا ابلصاد املهملة. 218/  13( يف األغاين 6)
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 َكعَُدّوِ يَتَطاَوُل إلى الشََّجِر ليَتَناَوَل منه. ، َعُطوٌّ  َظْبيٌ و

 وقد يَُمدُّ : نَْولَُك السَّْمَح. بالقَْصرِ  ، العَطاو

، إالَّ أنَّ العرَب تَْهِمُز الواَو والياَء إذا جاَءتا بعَد أَِلٍف ،  َعَطْوت ، وأَْصلُه َعطاٌو ، بالواِو ، ألنَّه من اإلْعطاءِ  قاَل الجوهريُّ : هو اْسٌم ِمن

داِء وأَْصله ِرَدايٌّ ، فإذا أَْلَحقُوا فيها الهاَء  (1)ألنَّ الَهْمزةَ أَْحَمل للحرَكِة منهما  ، وألنَّهم يَْستَثْقلوَن الَوْقَف على الواِو ، وكذلَك الياُء ِمثْل الّرِ

وِردايَةٌ ، وكذلَك في التَّثْنِيَِة َعطاآِن  َعطاَوةٌ  وَرداَءةٌ ، ومنهم َمْن يَُردُّها إلى األْصِل فيقولُ  َعطاَءةٌ  ا بناًء على الواِحِد فيقولُ فمنهم َمْن يَْهمُزه

 وَردايَاِن. َعطاَوانِ ووِرَداآِن 

 .أَْعِطياتٌ  َجْمُع الَجْمع ، جج أَْعِطيَةٌ  ج كغَنِيٍَّة ، ؛ يُْعَطى كالعَِطيَّةِ  ما : العَطاءُ و

حاح :  .العَطايا ، والَجْمعُ  العَِطيَّةُ الُمْعَطى وفي الّصِ

ْكِر ، وقيَل : العَِطيَّة وَغِفَل عن ذْكِر َجْمع لعَطاءٍ  فالذي ذَكَره المصنُِّف ِمن الُجموعِ   .العَِطيَّةُ  اْسٌم جاِمٌع فإذا أُْفِرَد قيلَ  العَطاءُ  وهو واِجُب الذِّ

ٌ  ِمْعطاءٌ  رُجلٌ و  .العَطاءِ  كثيرُ  أَي : ِمْعطاءٌ  واْمرأَة

حاح : كثيرُ   بتَْشديِد الياِء. َمعاِطيُّ و َمعاطٍ  ج ، قال : وِمْفعاٌل يَْستِوي فيه الُمذكَُّر والُمَؤنَُّث ؛ اإلْعطاءِ  وفي الّصِ

 وأَماٍن.قاَل األَْخفَش : هذا ِمثُْل قْوِلهم : َمفاتِيُح وَمفاتُِح وأَمانِيُّ 

حاح. العَطاءَ  أَي : َسأَلَه ، تَعَطَّىو استَْعَطىو  ، كما في الّصِ

 الناَس بَكفِّه ، وفي َكفِّه ، َطلََب إليهم وَسأَلَُهم. اْستَْعَطى وفي الُمْحكم :

 : الُمناَولَةُ. اإلْعطاءُ و

ق جماَعةٌ بَْينَهما بأنَّ اإليتاَء قد يكوُن واِجباً وقد يكوُن تَفَّضالً باإِليتاِء كم اإلْعطاءَ  قاَل شْيُخنا : هو على جَهِة التَّْقِريِب ، وفسَّرَ  ا َمرَّ ، وفَرَّ

ِة اللُّغَِة هذه التَّ  اإلْعطاءِ  بِخالفِ  اِزي ؛ وال يَْعرُف أَْكثَر أَئِمَّ  ْفِرقَة.، فإنَّه ال يكوُن إالَّ بمْحِض التَّفَّضِل ؛ كما قالَهُ الفَْخر الرَّ

 .ِعطاءً و ُمعاطاةً  إيَّاه َعاطاهُ وَء الشي أَْعطاهُ  بالكْسر ، وقد ، طاءِ العِ و كالُمعاطاةِ 

 بيِدِه إذا اْنقاَد. أَْعَطى يقاُل : اإلْنِقياُد. : اإلْعطاءُ  ِمن المجاِز :و

حاح :  البَعيُر اْنقَاَد ولم يَْستَْصِعْب. أَْعَطى وفي الّصِ

 يتَأَبَى.رأَْسه فال  يُْعِطيَ  وقاَل الراغُب : أَْصلُه أَن

 كذا ، أَي يَتَناَولُه. يَتَعاَطى يقاُل : هو : التَّناُوُل. التَّعاِطيو

. قيَل : هوو  تَناُوُل ما ال يَِحقُّ

 َء إذا تَناَوله بعٌض من بعٍض وتناَزُعوه.الشي تَعاَطُوا يقاُل : التَّناُزُع في األَْخِذ. قيَل : هوو

ْجلَْين َمَع َرْفعِ اليََدْين إلى الشَّي قيَل : هوو أَي قاَم على أْطراِف  ( 2)فَعَقَرَ  فَتَعاطى قولُه تعالى : ومنه قيَل : ِء ؛الِقياُم على أَْطراِف أََصابعِ الّرِ

حاح. أَصابعِ ِرْجلَْيه ثم َرفََع يََدْيه فَضَربَها ،  كما في الّصِ

 القَبِيِح. ُرُكوُب األَْمرِ  التَّعاِطي قيَل :و

ي  ، ِكاَلُهما َرِكبَهُ. تَعَطَّىوأَْمراً قَبيحاً  تَعاَطى يقاُل : .كالتَّعَّطِ

ْفعَِة ،  التَّعاِطي أَو يوفي الّرِ  ُهما لُغتاِن. وقيَل : في القَبِيح ؛ التَّعَّطِ

بِيُّ أَْهلَه : عاَطىو . (3) ه َعِمَل لَُهْم وناَولَُهْم ما أَراُدو إذا الصَّ َمْخشِريُّ  نقلَهُ ابُن ِسيَده والزَّ
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حاح ؛ أَي ؛ يُْعِطينِيو يُعاِطينِي هو يقاُل :و يُْنِصفُني  هو في النسخِ ، كيُْكِرمنِي والصَّواُب بالتَّْشديِد كما هو َمْضبوٌط في الُمْحكم والّصِ

 ويقوُم بأَْمِري كيُناِعمني ويَْخِدُمنِي

__________________ 
:  ( قا  ابن بري يف قو  اجلوهري : هذا لي  ســــــــــــــبب قلبها وإلا ذلك لكوهنا متطرفة بعد ألف زائدة. وقا  يف قوله يف تثنية رداء ردااين قا 1)

 إىل أصلها كما ذكر ا وإلا تبد  منها واو يف التثنية والنسب واجلمض ابأللف والتاء. هذا وهم منه ا وإلا هو رداوان ابلواو ا فليست اهلمزة ترد
 .29( سورة القمر ا اآية 2)
 وقد تصرف الشارح ابلعبارة.« ما أرادوا»( يف القاموس : 3)
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َمَتك. يـُعحِطيكَ  ويـُنَـّعميِن ا وتقوُ  : َمنح   ا َأي َمنح يَتوىل  ِخدح
 ُمواتِيَةٌ. َسْهلَةٌ  أَي ، كَسْكَرى ، َعْطَوى قَْوسٌ  ِمن المجاِز :و

ْوا :و  .َعِطيَّة َعطِويٌّ  ، وإلى َعطاٍء َعطائِيٌّ  والنِّْسبَةُ إلى ، َعِطيَّةً و َعطاءً  َسمَّ

ْلتُهُ فتَعَجَّ  أَي : فَتَعَطَّى بالتَّشديِد ، ، َعطَّْيتُهُ و اغاني  َل ؛َعجَّ  .(1)نقلَهُ الصَّ

. َغلَْبتُهُ ، : أَي تَعاَطْينا فَعََطْوتُهُ أَْعُطوهُ و  نقلَهُ الجوهريُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : يَْرفَُع رأَْسهُ لتَناُوِل األْوراِق. عاطٍ  َظْبيٌ 

 بغَْيِر أَْنواٍط ، يُْضَرُب لُمْنتَِحل ِعْلماً ال يقوُم به ؛ وقيل : يَتَناَوُل ما ال َمْطَمَع فيه. عاطِ  ومنه الَمثَُل :

 على الَمعاِطي ُشذُوذاً. العَطاءُ  ويُْجَمعُ 

 كذا : يَُخوُض فيه. يَتَعاَطى : الُجْرأَةُ ؛ وهو التَّعاِطيو

 األياِدي : أَي ال تَتَناَولُه. تَْعُطوه وَطويٌل ال

ةٍ على َمْن يَُمدُّ وتََرها وال ُمْمتَنِعَةٌ ؛ وقيَل : هي التي ُعِطفَْت فلم تَْنَكِسرْ  ُمْعِطيَّة ْوسٌ وق  .، كُمْحِسنٍَة : لَيِّنَةٌ ليَسْت بَكزَّ

 َمه.فيَعُوُج رأْسه إلى َراِكبِه فيُِعيُد َخطْ  أَْعطِ  ويقاُل للبَعيِر : الذَّلُول إذا اْنفََسَخ َخْطُمه عن ِمْخَطِمه :

ه هذا ساَعةً وهذا ساَعةً وُهما في ُسوٍق أَو َمْسجٍد ، وقد نُِهي  فيُْعِطيَه أَِرني َسْيفَك ُجٌل رُجالً معه َسْيٌف فيقوَل :: أَْن يَْستَْقبَِل ر الُمعاطاةُ و فيَُهزُّ

 عنه.

َب ال يَْدُخُل على أَْفعَل ، وإنَّما للماِل ، كما قالوا : ما أَْوالهُ للَمْعروِف ، وما أَْكَرَمه  أَْعطاهُ  وقْولُهم : ما لي ، وهذا شاذٌّ ال يَطَّرد ، ألنَّ التَّعَجُّ

.  يجوُز ِمن ذلَك ما ُسِمَع ِمَن العََرِب وال يقاُس عليه ؛ قالَهُ الجوهريُّ

ألنَّ النّوَن  ؟معِطيَّهُ  َدةٍ ، وكذلَك تقوُل للجماَعِة : هل أَْنتمبياٍء َمْفتوحٍة مشدَّ  ؟ُمْعِطيَّه شيئاً تقوُل : هل أَْنتَ  يُْعِطيك قاَل : وإذا أََرْدَت ِمن زْيٍد أَن

، بفَتْح الياِء ، فِقس على ذلَك.  معِطيايَهُ  َسقََطْت لإلضافَِة ، وقَلَْبَت الواَو ياًء وأْدَغْمَت وفَتَْحَت ياَءك ألنَّ قْبلَها ساِكناً ، ولالثْنَْين : هل أَْنتُما

، وَكذلَك كّل اْسٍم اْجتََمعَْت فيه ثالُث ياآِت ، ِمثُْل ُعَدّي وُعلَّي ُحِذفَْت منه الالُم إذا لم يكْن َمْبنيّاً  ُعَطيٌّ  ْفَت الالَم فقْلتَ حذ َعطاءً  وإذا َصغَّْرتَ 

 .؛ نقلَهُ الجوهريُّ  (2)على فِْعل ، فإذا كاَن َمْبنِيّاً على فِْعٍل ثبتَْت نَْحو ُمَحيّي ِمن حيَّا يَُحيِّي تَِحيَّة 

ً  وأَْلقَى فالنٌ  . َعِطيَّةَ  : َسلََح كثيراً ، وأَْصلُه أَنَّ رُجالً من بَني َعَطِويّا ْمَخشريُّ  ُجِلَد فَسلََح. نقلَهُ الزَّ

ٌث َضِعيٌف. العَطائيُّ  بُن عجالن َعطاءُ  وأَبو محمدٍ   : محّدِ

 بِن األْسوِد اليَمامّي الَحنَفي. َعِطيَّةَ  : طائِفَةٌ من الَخواِرجِ نُِسبُوا إلى العطويَّةُ و

ٌم. َعِطيَّة العََطويُّ  وأَبو عبِد الّرحمِن محمُد بنُ  ٌث ُمتَكلِّ  : شاِعٌر محّدِ

. َعَطوانُ و  بُن مسكان محّركةً َرَوى حِديثَه يَْحيَى الحمانيُّ

 ساَءهُ. ُء :الشَّي َعظاهُ  يه ِمراراً والذي في الُمْحَكم :لُمْستَقبِل ُمْستدرٌك كما َمرَّ اإليماُء إلِذْكُر ا ، َعظاهُ يَْعظوهو : [عظو]

حاح : لَِقَي فالٌن ما عجاهُ وما  ، إذا لَِقَي ِشدَّةً. َعظاهُ  وفي الّصِ

 : أَي ما ساَءهُ. َعظاهُ  ولَقَّاهُ هللاُ ما

ُجِل يريُد أَْن يَْنَصح صاِحبَه فيُْخِطُئ فيَْلقى ما يَْكرُهه ؛ وفي الُمْحكم َمثَل : َطلَْبُت ما يُْلِهين ي فلَِقيُت ما يُْعِظيني ، أَي ما يَُسوُءني ؛ يُْضَرُب للرَّ

 ؛ فهذا يدلُّ على أنَّ الحْرَف يائِيٌّ فاْنُظر ذلَك. يَْعِظيها ومثْلُه : أَراَد ما يُْحِظيها فقاَل ما
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__________________ 
 «.عطو»وقد أ ر الصاغاين يف التكملة مادة : « عضو» عّضيته فتعض  : أي عجلته فتعجر. يف مادة :»( الذي يف التكملة : 1)
للتنوين كما حتذفها ( قا  ابن بري : إن امّ  يف آخره ثالث ايءات ومل حتذف واحدة منها محاًل عل  فعله حيّيي ا إال أنك إذا نكرهتا حذفتها 2)

 من قاٍض.
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ا ؛  :َعظاهُ َعْظواً  قيَل : (1) و  وفي الُمْحكم : ما يَْقتُلُه. اْغتالَهُ فَسقاهُ َسمًّ

 َصَرفَهُ عن الَخْير. : َعظاهُ و

 أَو تَناَولَهُ بِلسانِه. ؛ أَو قَطَّعَه بالِغيبَِة ؛ يَْعُظوه َعْظواً  اْغتابَهُ ، أَْيضاً :و

 ٌ  : أَي ُمْغتابَةٌ. عظيَّةٌ  واْمرأَة

فال  لَشَجٍر ، اْسمٌ  ، العُْنُظوانِ  : اْنتَفََخ بَْطنُهُ من أَْكلِ  َعْظيانٌ و َمْنقوٌص ، ، َعظٍ  فهو َمْقصوٌر ، ، َعًظى الَجَمُل ، كَرِضَي ، َعِظيَ  ي : [عظي]

هُ وال أْن تَْبعََره ، وقيَل : أَْكثَر ِمن   أَْكِلِه فتَولَّد وْجٌع في بَْطنِه.تَْستَِطيُع أَْن تَْجتَرَّ

 أَْيضاً. َعظاياوبالمّدِ ،  َعظاءٌ  ج لُغَةٌ فيه ألَْهِل العاليَِة ، واألَْولى لُغَةُ تِميٍم ؛ العَظاَءةُ وأَُعْيِظُم منه شيئاً ؛  : ُدَوْيبَّةٌ كساّمِ أَْبَرصَ  العَظايَةُ و

 ، وذلَك ما ال يُوَجُد. العَظاءِ   بَداٍء ال َدواَء له إالَّ أَْبوالَ وقالَْت أَْعرابيَّةٌ وَضَربَها َمْوالها ؛ رماَك هللاُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ً  : ساَءهُ بأَْمٍر يأْتِيِه إليه. َعظاهُ َعْظيا

ة وبِيَشة. العَظاَءةُ و  : بِئٌْر بَِعيَدةُ القَْعِر َعْذبةٌ بالَمْضَجع بيَن َرْمل السُّرَّ

 بِن َكْعب بِن َعْوِف بِن عبٍد. (3)بعُضه لبَني قَْيس بِن َجْزء وبعُضه لبَني ماِلِك بِن األْخرِم  (2)ماٌء ُمْستٍَو  العَظاَءةُ  وقاَل نَْصر :

 ، عن َخْلِقِه. (4) عزوجلهللِا ،  َعْفوُ  : العَْفوُ و  :[عفو]

ْفحُ  أَْيضاً :و . عن الجانِي الصَّ  وتَْرُك ُعقُوبَِة الُمْستَِحّقِ

ال يكوُن إالَّ عن َذْنٍب وإن اْشتََهَر في التَّعاُرِف غْير  العَْفو تَرَكهُ ولم يُعاقِْبه. قال شْيُخنا : َكْون لهُ َذْنبَهُ ، وعن ذْنبِهِ  َعفاو (5) عنه َعفا وقد

ناه التَّْرُك ، وعليه تَُدوُر َمعانِيه ، فيُفَسَُّر في كّلِ مقاٍم بما يُناِسبُه ِمن تَْرِك عقاٍب ، وَعَدم َصِحيحٍ ، فإنَّه يكوُن بمْعنَى َعَدِم اللُُّزوم ، وأَْصُل َمعْ 

َق عبُد الباِسِط البلقيني بَْينه وبَْيَن الصَّ  رين وأَْرباِب الَحواِشي إيماٌء لذلَك ، وفرَّ َكبيُر َجْدوى ْفحِ بَكالٍم ال يظهُر له إْلزام َمثالً ؛ وفي َكالِم الُمفّسِ

 ، انتََهى.

ْفُح تَْرُك التَّأْنِيِب ، وهو أَْبلَُغ من ا العَْفوِ  * قُْلت : الصَّ ِء ، هذا هو الَمْعنى األَْصِلي ، وعليه تُدوُر َمعانِيه فهو القَْصُد لتَناُوِل الشي العَْفوُ  ، وأمَّ

اِغُب وغيرُ  ل.على ما َسيَأْتِي اإليماُء إلى ذلَك ، كما حقَّقه الرَّ َره شْيُخنا ِمن أنَّ أَْصَل َمْعناه التَّْرك فتأَمَّ  ه ، ال ما قَرَّ

اغُب : فَمْعنى هو التجافي عن  فالعَْفوُ  الَمتُْروُك ، وعْنَك ُمتَعَلِّق بُمْضَمر ، ( 6)فالَمْعفُوّ  عْنَك كأَنَّهُ قََصد إزالَةَ َذْنبِه صاِرفاً عنه ، َعفَْوتُ  قاَل الرَّ

 الذَّْنِب.

ياُح األَثََر ، أَي َدَرَستْه وَمَحتْه ؛  َعفَتِ  ، أَي َمحا ِمن (َعَفا هللاُ َعْنكَ )قيَل : ومنه  الَمْحُو ، : وُ العَفْ و  العَْفوَ  َسلُوا هللاَ »الحديُث : ومنه الّرِ

 َمْحُوه الذْنَب. فالعَفوُ ،  «الُمعافاةَ و العافِيَةَ و

حاءُ  أَْيضاً : العَْفوُ و َحى ، يتعدَّى وال يتَعَدَّى. َعفَا يقاُل : . (7)االّمِ  األَثَُر أَي امَّ

 كذا في النُّسخ. أََحلُّ الماِل وأَْطيَبُهُ ، : العَْفوُ و

 وفي الُمْحكم : أَْجَمُل الماِل وأَْطيَبُهُ.

حاح :  ْعني بغيِر َمْسألٍة وأَْنَشَد :الماِل ، يَ  َعْفوَ  أَْعَطْيته الماِل ما يَْفُضُل عن النَّفَقَِة. يقاُل : َعْفوُ  وفي الّصِ

َود يت  ِدميـــــــــي مـــــــــَ ـــــــــَ ت َو مـــــــــين َتســـــــــــــــــــــــح فـــــــــح ـــــــــعـــــــــَ ِذي ال  خـــــــــُ

ُب و     وحَريت حــــــا َأغحضـــــــــــــــــــــَ ي يف ســــــــــــــــــــَ قــــــِ طــــــِ نــــــح ــــــَ (8)ال تـ
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 وما ال تَعََب فيه. ِء وأَْجَوُدهُ ِخياُر الشَّي : العَْفوُ و

__________________ 
 .«أو»( يف القاموس : 1)
 .«مستو »وابألصر : ( عن معجم البلدان 2)
 ( يف ايقوت : األحزم.3)
(4.  ( يف القاموس : َجر  وَعز 
 .«َذنـحَبهُ »( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت من الشارح. ونصها : 5)
 ( يف املفردات : فاملفعو  يف ا قيقة مرتوُ .6)
اءُ »( يف القاموس : : 7) اُء.« واإل ح  وعل  هامشه عن نسخة : واإل ِّ
 سان والصحاح بدون نسبة.( الل8)
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َر قْولُه تعالى :  الفَْضُل ؛  :العَْفوُ و ؛ وقيَل : ما أَتَى بال َمْسأَلٍَة وال ُكْلفَة والَمْعنى أَْقبَِل الَمْيُسوَر من أَْخالِق الناِس وال  (1) (ُخِذ اْلَعْفوَ )وبه فّسِ

 تَْستَْقِص عليهم فيَْستَْقُصوا عليك فيَتَولَُّد منه البَْغضاُء والعَداَوةُ.

كاةُ.، أَي الَكثَْرة والفَْضَل ، أُِمُروا أن يُنْ  (2) (ُقِل اْلَعْفوَ )وقولُه تعالى :   ِفقُوا الفَْضَل إلى أَْن فُِرَضِت الزَّ

 الَمْعروُف. : العَْفوُ و

 وأُِخَذ بِال ُكْلفٍة وال ُمزاَحَمٍة. من الماِء : ما فََضَل عن الشَّاِربَةِ  العَْفوُ و

 ِمن البِالِد : ما ال أَثََر ألََحٍد فيها بِمْلٍك. العَْفوُ و

حاح : هي األرُض الغُْفل لم تُوَطأْ وليَسْت بها آثاٌر ؛ وقاَل األْخَطُل :  وفي الّصِ

ِر دارِجــــــــــــٌة  عــــــــــــح راِ  الــــــــــــنـــــــــــــ  بــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــٌة كشــــــــــــــــــــــــــِ  قــــــــــــَ

ُر     دح هلـــــــم أَثــــــــَ وجـــــــَ َو مل يـــــــُ فـــــــح وا الـــــــعـــــــَ طـــــــُ بـــــــِ هـــــــح (3)إنح يــــــــَ
 

  
 ؛ «َعفاها ويَْرَعْونَ »الحديُث : ومنه أَي في الَجْحِش وفي البِالِد ،  فيهما بالقَْصِر ، ، كالعَفا نقلَهُ الجوهريُّ ؛ ثَلَُّث ،َولَُد الِحماِر ، ويُ  : العَْفوُ و

 بِمْعنَى الَجْحِش يُْرَوى فيه الَكْسُر أَْيضاً ؛ وبهما ُرِوي ما أَْنَشده الُمفَضَّل لَحْنَظلَةَ بِن َشْرقّيِ : العَفاو

ِه  ـــــــــِ ـــــــــات كـــــــــن ـــــــــُر اهلـــــــــاَم عـــــــــن ســـــــــــــــــــــــَ زِي ـــــــــُ رحٍب ي  ِبضـــــــــــــــــــــــَ

ِ  و     هــــــح ــــــ  م  ابلــــــنـ ا هــــــَ فـــــــَ هـــــــاِ  الــــــعــــــَ ٍن كــــــَتشــــــــــــــــــــح عــــــح (4)طــــــَ
 

  
 بكْسٍر ففتحٍ. ِعفَوةٌ   والصَّوابُ هكذا في النُّسخ بفَتْحٍ فسكوٍن وهو َغلَطٌ  ، َعْفَوةٌ  ج

كةٌ بعَد فَتْحة في آِخِر البِناِء َغْيِر هذه. ،  أْعفاءٌ وبكْسٍر َمْمدود ، نَقَلَهُ ابُن ِسيَده أَْيضاً ؛  ِعفاءٌ و قاَل ابُن ِسيَده : وليَس في الَكالِم واٌو ُمتَحّرِ

 كذلَك نقلَهُ ابُن ِسيَده أَْيضاً وأَْغفَلَهُ المصنُِّف.

يَّةُ  لعَْفَوةُ او  من أَْولياِء الَمْقتوِل. العَْفو ألنَّهُ بها يَْحَصل : الّدِ

 .عافٍ  كعَُدّوِ ، أَي عن الذَّْنِب ، َعفُوٌّ  رُجلٌ و

حاح : . العَْفوِ  على فَعُوٍل : الَكثيرُ  العَفُوُّ  وفي الّصِ  وهو ِمن أَْسمائِِه جلَّ وعزَّ

أَهُ. أَي ِمن األْمِر : أَْعفاهُ و  بَرَّ

 تَنَاَولَتْهُ قِريباً. : تَْعفُوه َعْفواً  اإِلبُِل الَمْرَعى َعفَتِ و

 وقوُل الشاعِر : َكثَُر وطاَل فغَطَّى ُدبَُرهُ ؛ إذا البَعيِر : َظْهرِ  َشعَرُ  َعفاو

تح  فـــــــــَ لـــــــــَ ُب َأخـــــــــح واكـــــــــِ ت إذا الـــــــــكـــــــــَ ـــــــــح بَل  هـــــــــال  ســـــــــــــــــــــــَ

ة طــــــــــــالــــــــــــِب األَنحســــــــــــــــــــــــــابِ و     يــــــــــــ  طــــــــــــِ تح مــــــــــــَ فــــــــــــَ  عــــــــــــَ

  
 أَي لم يَِجْد أحٌد َكِريماً يرَحُل إليِه فعَطَّل َمِطيَّتَه فَسِمنَْت وَكثَُر َوبَُرها. َعفَتْ  مْعنَى

 حتى يَْسَمَن. (5)يقاُل : َعضُّوا َظْهَر هذا الَجَمل ، أَي وّرعوه  .أَْعفَْيتُهُ و بالتَّْشديِد ، ، َعفَّْيتُهُ  قدو

 كأَنَّه قََصد هو البلى. ، َهلَكَ  كَسحاٍب ، ، َعفاءً  أَثَُرهُ  َعفاو

ُرهُ ؛ َعفاو . الماُء : لم يََطأْهُ ما يَُكّدِ  نقلَهُ الجوهريُّ

 عليه فيه ؛ وكذا في الَجْريِ. زادَ  إذا عليه في الِعْلِم : َعفاو

 األرُض : َغطَّاها النَّباُت. َعفَتِ و

هُ. إذا وفَرهُ ثم الصُّوَف : َعفاو  َجزَّ
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ائِدُ  العافِيو  للَمْعروِف أَو الَكأل. : الرَّ

 إذا أَتاهُ وَوَرَد عليه. َعفاهُ  على الماِء ، وقد الواِردُ  أَْيضاً :و

. الطَّويُل الشَّعَِر ؛ أَْيضاً :و  نقلَهُ الجوهريُّ

__________________ 
 .199( سورة األعراف ا اآية 1)
 .219( سورة البقرة اآية ا 2)
 قا  ابن بري : والذي يف شعره :« ال يوجد: » 58/  4والصحاح ويف التهذيب واللسان واملقايي   298( ديوانه ص 3)

 إن يهبطوا عفو أرٍض ال تر  أثراً 
 وعجزه يف التهذيب بدون نسبة فيهما. 59/  4( اللسان والصحاح ا واملقايي  4)
 .«ودِّعوه»ويف التهذيب : « دعوه»( يف اللسان : 5)
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 َردُّ في الِقْدِر ِمن َمَرقٍَة إذا اْستُِعيَرْت.ما يُ  أَْيضاً :و

 الِقْدِر ما يُْبِقي الُمْستَِعير فيها لُمِعيِرها. عافي وفي الُمْحكم :

حاح : قاَل األْصمعي : س بِن ِربعي األََسِدي : العافي وفي الّصِ  ما ترَك في الِقْدِر ؛ وأَْنَشَد لُمَضّرِ

جي ــــــــقــــــــَ ي لــــــــِ َبد مــــــــا خــــــــَ ــــــــين واســــــــــــــــــــــح ي رمــــــــِ   فــــــــال َتصــــــــــــــــــــــح
ريُهـــــــــا     عـــــــــِ تـــــــــَ ن َيســــــــــــــــــــــح ِر مـــــــــَ دح (1)إذا َرد  عـــــــــايف الـــــــــقـــــــــِ

 

  
يُف. : العافِيو  الضَّ

 : أَتاهُ يَْطلُب َمْعروفَةُ. اْعتَفاهُ و َعفاهُ  وقد ؛ كالُمْعتَِفي ، عافٍ  كلُّ طاِلِب فَْضٍل أَْو ِرْزٍق :و

 ، كَسماٍء : التُّراُب. العَفاءُ و

 .العَفاءُ  َدَخْلُت بَْيتي فأََكْلُت َرِغيفاً وَشِرْبُت عليه ماًء فعَلَى الدُّنياقاَل َصْفواُن بُن محرٍز : إذا 

 البَياُض على الَحَدقَِة. : العَفاءُ و

 والَهالُك ، وأَْنَشَد لُزهيٍر يَْذُكر داراً : الدُُّروسُ  العَفاءُ  قاَل أبو عبيٍد :و

وا  هــــــــــــا عــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا فــــــــــــبــــــــــــانــــــــــــُ لــــــــــــُ َر َأهــــــــــــح مــــــــــــ   حتــــــــــــَ

بَ     ن َذهــــــــــــَ فــــــــــــاُء عــــــــــــلــــــــــــ  آ ِر مــــــــــــَ (2) الــــــــــــعــــــــــــَ
 

  
 قاَل : وهذا كقَْوِلهم ؛ عليه الدَّباُر إذا َدعا عليه بأْن يُْدبَِر فال يَْرِجع.

او تَْعفُو َعفاءً  الداُر ونحُوها َعفَتِ  يقاُل : والتَّعَفِّي ؛ كعُلُّوِ ، ، كالعُفُوِّ   .العَفاءُ  وعليه العَفاءُ  : َدَرَسْت. ويقاُل في السَّّبِ بِفيهِ  تَعَفَّتْ و ُعفُوًّ

 ألنَّه يّمُحو آثاَر المناِزِل. الَمَطرُ  : العَفاءُ و

حاحِ ، والواِحَدةُ  ِعفاءٍ  وَوبَِر البَعيِر : يقاُل : ناقَةٌ ذاتُ  بالكْسِر : ما َكثَُر من ِريِش النَّعامِ  ، الِعفاءُ و ؛ وقيَل : ال يقاُل  ِعفاَءةٌ  ؛ كذا في الّصِ

يَشِة الواِحَدةِ   حتى تكوَن َكثِيفةً َكثِيرةً. ِعفاَءةٌ  للّرِ

 إذا طاَل وَكثَُر. َعفا وقد الشَّعَُر الطَّويُل الوافِي ، : الِعفاءُ و

 ، وهو الَجْحُش. َعْفوٍ  َجْمعُ  الِعفاءُ و : الِحماُر ، الِعفاءِ  أَبوو

 منه. يُْعِفيَكَ  فَُك أنممن يَُكلِّ  ( 3): َطلَبُكَ  االْستِْعفاءُ و

 .اإلْعفاءَ  من الُخروجِ معه ، أَي َسأَلَهُ  اْستَْعفاهُ  يقاُل :

افِي ، وقيَل : الفاِضُل عن نَفَقَتِه. ِمن ماِلِه ، العَْفوَ  أَْنفَقَ  : أَْعفَى يَْعفي إِْعفاءً و  وهو الصَّ

 .«اللَِّحى تُْعفَىوأََمَر أْن تُْحفَى الشَّواِرُب »الحديُث : ومنه حتى َكثَُرْت وطالَْت ؛  اللِّْحيَةَ : َوفََّرها أَْعفَىو

 يجوُز اْستِْعمالُه ثالثِيًّا ورباِعيّاً. ، «اللَِّحى اْعفُواواْحفُوا الشَّواِرَب »في الحديِث :  وفي الِمْصباح :

 : بِال ُكْلفٍَة.وقيَل  بِغيِر َمْسأَلٍة ، أَي : َعْفواً  أَْعَطْيتُهُ و

 وَصفُوها. ، ُمثَلَّثَْيِن : َزبَُدها َعفاَوتُهاوالِقْدِر  َعْفَوةُ و

حاح : الً يَُخصُّ به َمْن يُْكَرُم ؛ قاَل الُكَمْيت : الِعفاَوةُ  وفي الّصِ  ، بالكْسِر : ما يُْرفَُع ِمن الَمَرِق أَوَّ

ـــــــــــاً و  ي اَن ســـــــــــــــــــــــــاغـــــــــــِ ـــــــــــ  ي يِّ طـــــــــــَ ـــــــــــُد ا ـــــــــــَ ي ـــــــــــِ  ابَت َول

م و     هـــــــــُ ـــــــــُ بـ ُب كـــــــــاعـــــــــِ غـــــــــَ فـــــــــاَوِة َأســـــــــــــــــــــــح ـــــــــعـــــــــَ (4)ذاُت ال
 

  
ُل الَمَرِق وأَْجَوُده ؛  الِعفاَوةُ  وقاَل بعُضهم : ّمِ : آِخُره يردُّها ُمْستَِعيُر الِقْدِر مع الِقْدِر. العُفاَوةٌ و، بالكْسِر : أَوَّ  ، بالضَّ
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 .عافِياتٌ  يقاُل : نوقٌ  ؛ عافِياتٌ  اللَّْحِم : كثِيَرتُهُ ، ج عافِيَةُ  ناقَةٌ و

ثٍ  الُمعَفِّيو ُض لَمْعُروفَِك ، هكذا في النُّسخِ والصَّواُب كُمْكَرٍم كما هو نصُّ الُمْحكم ؛ ، كُمَحّدِ  تقوُل : اْصَطَحْبنا وِكالنا من يَْصَحبَُك وال يَتَعَرَّ

 ، ومنه قوُل ابِن ُمْقبِل : ( 5)ُمْعفى

__________________ 
 لعوف بن األحوص الباهلي ا ويف األساس نسبه للكميت. وصدره يف املصادر :( اللسان : ويف الصحاح نسبة 1)

 فال تسبليين واسبد ما خليقجي
 بدون نسبة. 57/  4وعجزه يف التهذيب واملقايي  

 والتهذيب. 59/  4واللسان واملقايي   78( ديوانه ص 2)
(3.  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َمنح
 .57/  4والتهذيب واملقايي  ( اللسان والصحاح 4)
 كالتهذيب.« معفٍ »( يف اللسان : 5)
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بـــــــــٍة  حـــــــــح َرءًا دوَن صـــــــــــــــــــــــُ و امـــــــــح لـــــــــُ بــــــــــح ك ال تــــــــــَ  فـــــــــإنـــــــــّ

دا و     هـــــــــَ ِ و ـــــــــَح اح ـــــــــَ ي فـــــــــِ عـــــــــح يشـــــــــــــــــــــــا مـــــــــُ عـــــــــح ـــــــــَ (1)حـــــــــىت تـ
 

  
،  الُمعافَاةو. اإلعفاءِ  وهو اْسٌم ِمن : ِدفاُع هللِا عن العبِد ، العافِيَةُ وَسبََق َمْعناه ؛  فالعَْفوُ ،  «الُمعافاةو العافِيَةو العَْفوَ  َسلُوا هللاَ »في الحديِث : و

 ِمن الِعلَِل والباَلِء ، العافِيَةَ  َوَهَب له إذا عافِيَةً و ُمعافاةً و بالكْسِر ، ، ِعفاءً  هللاُ تعالى ِمن الَمْكُروه َعفاهُ  وقد يُوَضُع َمْوِضع الَمْصَدِر يقاُل :

 منَك. يُعافِيَُهموهللاُ من النَّاِس  يُعافِيَكَ  : أَن الُمعافاةُ و ؛ عافِيَةً  كأَْعفاهُ  ْصدٌر على فاِعلَِة ، كَسِمْعت راِغيَةَ اإِلبِِل وثاِغيَةَ الشاِء ،هنا مَ  فالعافِيَةُ 

عِن الناِس  يَْعفُوَ  ، وهو أَن العْفوِ  وقيَل : هي ُمفاَعلَةٌ ِمنقاَل ابُن األثير : أَي يُْغنِيَك عنهم ويُْغنِيهم َعْنك ويَْصِرُف أََذاُهم عْنك وأَذاَك عنهم ؛ 

 ُهْم عنه. يَْعفُواو

. ماتُوا ، إذا : تَْعِفيَةً  عليهم الَخيالُ  َعفَّىو ْمَخشريُّ  على الَمثَِل ؛ نقلَهُ الزَّ

 ُمْستَْصِفيَةً. رابِ ِمن فَْوق التُّ  : أََخَذتْهُ بمَشافِِرها اْعتَفَتْهُ واإِلبُِل اليَبِيَس  اْستَْعفَتِ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر. كالِعفاَوةِ  : الَجْحَشةُ ؛ العُْفَوةُ 

 ِمن هذا األْمر : َدْعنِي منه. أَْعِفنِيو

ُب الرْزِق من الدَّواّبِ والطَّْيِر ، والَجْمعُ  العافِيَةُ و  .العَوافِي : ُطالَّ

 .العُفّىو كالعُفاةِ  وأَْيضاً : األَْضياُف ،

 .تَْعتَِفيهواألَْضياُف  تَْعفُوهُ  وفالنٌ 

 .العُفي وكثيرُ  العافِيَةِ  وكثيرُ  العُفاةِ  وهو كثيرُ 

 صْفواً : أَي في ُسُهولٍَة وسراحٍ. عفواً  وأَْدَرَك األَْمرَ 

 القْوُم : َكثُُروا. َعفاو

 .َعفَْيته أَنا : لُغَةٌ في َعفَْوتُهو

 النَّْبُت وغيُرهُ : َكثَُر وطاَل. َعفاو: إذا فَعَْلت ذلَك به.  أَْعفَْيتُهو

 : لم يُْرَع نَْبتُها فَوفَر وَكثَُر. عافِيَةٌ  وأَرضٌ 

 يُْرَع فكاَن َكثِيراً.الَمْرَعى : ما لم  َعْفَوةُ و

تُه قَْبَل أَْن يُْستَقَى منه. َعْفَوةُ و  الماِء : ُجمَّ

 ِخياُرهُ وما َصفا منه وَكثَُر. والشَّراِب ، بالفَتْح والكْسر :الماِل والطَّعاِم  ِعْفَوةُ و

حاح. ِعْفَوةُ  ويقاُل : َذَهبَتْ   هذا النَّْبِت ، أَي ِلينُه وَخْيُره ؛ كما في الّصِ

اِعيَِة. العُْفَوةُ  لُمْحكم :وفي ا  ، بالضّمِ : من كّلِ النَّباِت لَيِّنُه وما ال َمُؤونَة فيه على الرَّ

الً وآثَْرتَهُ به. َعفَْوتُ و  له ِمن الَمَرِق : إذا غَرْفَت له أَوَّ

 في أَْسفَلَها. الِعفاَوةَ  الِقْدَر إذا تََرْكتَ  َعفَْوةُ و

ُجل ، بالضّمِ والك ُعْفَوةُ و  ْسِر : َشعَُر رأِْسه.الرَّ

يُح الدَّار : قصدتها ُمتَناِولَةً آثاَرها ؛ وبهذا النََّظِر قاَل الشَّاِعُر : َعفَتِ و  الّرِ

 َأَخَذ الِبَل  آايهِتا
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 الدَّاُر : كأَنَّها قََصَدْت هي البِلَى. عفتِ و

يحُ  َعفَّتْهاو َد للمُ  تَْعِفيةً  الّرِ  بالَغَِة ؛ وأَْنَشَد :: َدَرَستْها ؛ قاَل الجوهريُّ : ُشّدِ

َو   ِم ابلـــــــــــلـــــــــــِّ ٌض داِرُس الـــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــح َك َربـــــــــــح  َأهـــــــــــاجـــــــــــَ

رُ     طــــــــــح وُر والــــــــــقــــــــــَ ُ
ُه املــــــــــ فــــــــــ   آيــــــــــَ اَء عــــــــــَ  (2) ؟أَللــــــــــح

  
 هي َكذلَك : َدَرَسْت. َعفَتِ و

 السَّحاِب : بالكْسر : كالَخْمل في وْجِهه ، ال يَكاُد يُْخِلُف. ِعفاءُ و

 على ُمْنيِة الُمتََمنِّي وُسؤاِل السائِِل : أَي يزيُد َعطاُؤه وعليهما ويَْفُضُل. يَْعفُو وهو

 : إذا أَْعَطى وإذا تََرَك َحقَّا أَْيضاً. َعفا يَْعفُوو

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 اللسان والصحاح بدون نسبة. (2)



19150 

 

إذا َظَهر وإذا َخِفَي ؛ نقلَهُ القُْرطبي في شْرحِ  َعفاوإذا َكثُر ، وإذا قَلَّ ،  َعفا ِمَن األَْضداِد ، يقاُل : َعفا وقال شْيُخنا : من األِكيِد َمْعرفَة أَنَّ 

 ُمْسلم.

اُدهُ  عافِيَةُ و  .(1)الماِء : ورَّ

. عافٍ  عُ ، كعُتِّيِ : َجمْ  العُِفيُّ و  وهو الدَّارُس ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 له بماِلي : إذا أَْفَضْلت له فأَْعَطْيته. َعفَْوتُ و

الي عليه : إذا تَرْكته له. َعفَْوتُ و  له عمَّ

وا  .معافًى وَسمَّ

 : ِمن أَُمراِء فاس َمْعُروف. العافِيَةِ  وابُن أَبي

 : التَّجاوُز. التَّعافِيو

 : َكثَُر مالُه واْستَْغنَى. أَْعفَىو

 : الغاُلُم الَكثيُر اللَّْحِم الوافِيَه. العافيو

 .ُعوفِي الَمِريُض : أُْعِفيَ و

 : قْريةٌ بِمْصر وقد َوَرْدتها. العافِيَةِ  ومنيةُ 

 : َشَجٌر. العَْقَوةُ و : [عقو]

 .بعَْقَوتي يقاُل : اْذَهْب فال أرينكَ  ما َحْوَل الدَّاِر. أَْيضاً :و

حاح. بعَْقَوتهِ  ويقاُل : ما يَُطورُ   أََحٌد ، كما في الّصِ

ً  ، وَجْمعُ  العَْقَوةِ  بالكْسر والَمّدِ ، هو َجْمعُ  ، ِعقاءٌ  ، ج كالعَقاةِ  أَْيضاً ، الَمَحلَّةِ  ما َحْولَ و زاَد ابُن ِسيَده : َعقا و ، كَحصاةٍ وَحصاً. العَقاةِ َعقا

 .كاْعتَقَى  فأَْنبََط من جانِبِها ،: اْحتَفََر البِئْرَ  يَْعقُو َعْقواً 

حاح :  أَْن يأُْخَذ الحافُِر في البِئِْر يمنةً ويْسَرةً إذا لم يُْمِكْنه أن يُْنبَِط الماَء ِمن قَْعِرها. االْعتِقَاءُ  وفي الّصِ

 عن ابِن األْعرابي. واْرتَفََع ؛ في الَهواءِ  َعال : َعْقواً  وهو البَْنُد ، العَلَُم ، َعقاو

ٍث : الحائُم على الشَّي يالُمعَقِّ و .عاقٍ  فهو ، يَْعِقيو يَْعقُو األَْمَر : َكِرَههُ ، َعقاو  أَي كما يَْرتَفُع العُقاُب ، وقد ِء الُمْرتَفُع كالعُقاِب ،، كُمَحّدِ

 الطائُِر ، إذا اْرتَفََع في َطيَرانِه. َعقَّى

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َحبََسهُ. اْعتَقاهُ و َعقاه

حاح :  ، وأَْنَشَد أَبو عبيٍد لذي الِخَرِق الطَُّهوّي :: أَي عاقَهُ على القَْلِب  َعقاهُ يَْعقُوه وفي الّصِ

يــــــــــــــٍد و  عــــــــــــــِ َك مــــــــــــــن بــــــــــــــَ تــــــــــــــُ يـــــــــــــــح  لــــــــــــــو َأيّنِ َرمــــــــــــــَ

ي     ب عــــــــــاقــــــــــِ َك مــــــــــن ُدعــــــــــاِء الــــــــــذِّئــــــــــح (2)لــــــــــعــــــــــاقــــــــــَ
 

  
 : االْحتِباُس ، وهو قَْلُب االْعتِياِق ، انتََهى. االْعتِقاءُ و

 : أَْمضاهُ. اْعتَقاهُ و

 الدَّْلو في البِئْر : إذا اْرتَفَعَْت وهي تَْستِديُر. َعقَّتِ و

 الدَّاِر : ساَحتُها. َعْقوةُ و
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 : األَْخذُ في ُشعَِب الَكالِم ؛ ومنه قوُل ُرْؤبة : االْعتِقاءُ و

 (3)يـُعحتَـَقي ابلُعَقم التـ عحِقيما و 
 وهي قَِليلةٌ. العْقوُ  وَكذلكَ 

 في كالِمه : اْستَْوفاهُ. اْعتَقَىو

بِّيِ حيَن يُولَُد. الِعْقيُ  ي : [عقي]  بالكْسِر : ما يَْخُرُج من بَْطِن الصَّ

حاح : قَْبَل أَْن يأُْكَل.  وفي الّصِ

َدج ؛ ى الرَّ  .أَْعقاءٌ  ج قاَل ابُن ِسيَده : وكذا الُمْهُر والَجْحُش والفَِصيُل والَجْدُي ؛ وقيَل : ما كاَن ِمن السَّْخلِة والُمْهر يَُسمَّ

نَة لما يَْخُرُج ِمن َجْوِف الولِد وهو فيها ، وهيقاَل األزْ  ٌء يَْخُرُج من ُدبُِره ، وهو ، وهو شي ِعْقي ، َجْمع أَْعقاُؤهُ  هرّي : وقيَل الُحَوالُء ُمَضمَّ

ه أَْسوُد بَْعِضه  في بْطِن أُّمِ

__________________ 
 ( يف األساس : واردته.1)
 والصحاح ونسبه  ميد.« من قريب»( اللسان وفيه : 2)
 ( الصحاح ا واللسان وقبله :3)

 بشيظمي يفهم التفهيما
 .185وانظر ديوانه 
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وُد َلزٌِج كالِغراِء ؛ وقد ِضه ا وقيَر : َأسح َفُر بـَعح ياً  ا كَرَم  ا َعَق  وَأصح َدَث َأّوَ  ما حُيحِدُث وبعَد ذلَك  ا َعقح ابلَفتحح : إذا َأحح
 ما داَم َصِغرياً.

. ِعْقيِ  الَمثَِل : أَْحَرُص ِمن َكْلٍب علىوفي   َصبِّيِ ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

ْضعَة فقاَل : و في حديِث ابِن عبَّاس ، رضَي هللاُ تعالى عنهما :و بِيَّ الرَّ َحُرَمْت عليه الَمرأةُ وما  َعقَى إذا»ُسئَِل عن المرأَةِ تُْرِضع الصَّ

 من ذلك اللَّبِن حتى يَِصير في جْوفِه. يَْعقي م أنَّ اللَّبََن قد صاَر في َجْوفِه ألنَّه الليُْعلَ  العَْقيَ  وإنَّما َذَكر ، «َولََدتْ 

 صبيَُّكم : أَي هل َسقَْيتُموه َعسالً ليَْسقُط ِعْقيُه. َعقَّْيتُم يقاُل : هل .ِعْقيَهُ  : َسقاهُ ما يُْسِقطُ  َعقَّاهُ تَْعِقيَةً و

حاح. َذَهٌب يَْنبُتُ  ِب الخاِلص ، أَومن الذَّهَ  ، بالكْسِر ، الِعْقيانُ و ا يَُحصَّل من الحجاَرةِ ؛ كما في الّصِ  نَباتاً ، وليَس ممَّ

ا يُْستَذاُب من الِحجاَرةِ ، واألِلُف والنوُن زائَِدتاِن.  وفي الُمْحكم واألساِس : وليَس ممَّ

ا ، أَو اْشتَدَّْت َمَرارتُهُ ؛ أَْعقَىو اومنه  : صاَر ُمرًّ ، يُْرَوى بكْسِر القاِف وبفَتْحها ، فبالَكْسر َمْعناه  فتُْعِقيَ  الَمثَُل : ال تَُكْن ُحلواً فتُْشتَرط وال ُمرًّ

 فتَْشتَّد َمراَرتُك ، وبالفَتْح فتُْلفَظ لمراَرتَِك.

 * قُْلت : وفي هذا الَمْعنى قاَل بعُضهم :

لـــــــــــك الـــــــــــنـــــــــــا  بحكـــــــــــُ رًا فـــــــــــيـــــــــــَ كـــــــــــّ نح ســـــــــــــــــــــــــُ كـــــــــــُ  ال تـــــــــــَ

ظــــــــــــــــَ     نــــــــــــــــح ذاُ  فــــــــــــــــرُتحمــــــــــــــــَ ُس وال حــــــــــــــــَ  اًل تــــــــــــــــُ

  
ا يَْشُكوه ، كما في الصحاح. َء : أَزالَهُ من فيه لمَراَرتِه ،الشَّي أَْعقَىو ُجل ، إذا أََزْلته عمَّ  والَهْمزةُ للسَّْلِب واإلَزالِة كما تقوُل : أَْشَكْيت الرَّ

ل :لُغَةٌ في َعقَّه ؛ و : َرَمى به في الهواِء ، تَْعِقيَةً  بَسْهِمه َعقَّىو  أَْنَشَد الجوهريُّ للُمتَنَّخِ

رح بــــــــه َأحــــــــٌد  عــــــــُ ٍم فــــــــلــــــــم َيشــــــــــــــــــــــح هــــــــح وحا بســــــــــــــــــــــَ قــــــــ   عــــــــَ

ُح     ـــــــَوضـــــــــــــــــــــَ َذا ال بـــــــ  ـــــــوا حـــــــَ فـــــــاُ وا وقـــــــال ـــــــَ ت (1)مث اســـــــــــــــــــــح
 

  
ها فمْوِضعُه في القاِف وقد َمرَّ هناك. َدِة ، فمْوِضعُه هنا ، ويُْرَوى بضمَّ  * قُْلت : ويُْروى بفَتْح القاِف المشدَّ

 ومنه الُمعَّقِ للعُقاِب الحائِِم ، وقد َذَكَره في الذي يَِليه. الطَّاِئُر : اْرتَفََع في َطيَرانِه ، َعقَّىو

ّمِ ، ُعقِّيتَ  من أَْينَ  يقاُل : ما أَْدرىو  أُتِْيَت. ِمن أَْينَ  أَيْ  وِمن أَْيَن اطُّبِيَت : ، اْعتُِقيتَ  أَْينَ و ومن أَْيَن طُّبِيت ، ، بالضَّ

ا يُ   ْستدرُك عليه :* وممَّ

مخشري : ( 2)المعقى  .(3)، أَي له ِطْفالن وليَس عْنَده َذَهب  ِعْقيان وليَس عْنَده ِعْقيانٌ  فالٌن له ، بالكْسر : الطْفُل ؛ ومنه قوُل الزَّ

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. العُقاةُ  ، بالكْسر : قَبيلَةٌ ، وهمُ  الِعْقيِ  وبَنُو

ّمِ وتُْفتَحُ  العُْكَوةُ و  :[عكو] غيِر. النُّونَةُ  كذا َضبََطه ابُن ِسيَده معاً ، ونقَل شْيُخنا فيه التَّثِليَث ؛ : (4) ، بالضَّ بّيِ الصَّ  وهي الثقبةُ في ذقِن الصَّ

 لغلَِظه. الَوَسطُ  ، بالضّمِ فقط : العُْكَوةُ و

حيُث َعِرَي ِمن الشَّعَِر من الَمْغِرِز ؛ واْقتََصر الجوهريُّ على  أَْصُل الذَّنَبِ  ا معاً :بهمو واألَْكثَر العََكَدةُ ؛ أَْصُل اللّساِن ، بالضّمِ والفَتْح :و

 الضّمِ فقط ، والفَتْح نقلَهُ األَْزهري.

 َضبَطه ابُن ِسيَده بالضّمِ فقط. الُحْجَزةُ الغَليَظةُ ؛ أَْيضاً :و ، أَي كما يُْفتَُل الِمْخراقُ  فَتْلَتَْيِن كالِمْخراقِ  (5) َعقٌَب يَُشقُّ فيُْجعَلُ  بهما معاً :و

ّمِ فقط :و ً  ٍء وُمْعَظُمه ، جِغلَُظ كّلِ شي بالضَّ  َمْقصوٌر ؛ وعليه اْقتََصَر الجوهريُّ وأَْنَشَد : ، ُعكا

__________________ 
 واللسان والصحاح. 31/  2( ديوان اهلذليا 1)
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 ويؤيده عبارة الزخمشري التالية.« العقي»( كذا ابألصر ا والصواب : 2)
 بداًل من قوله : ولي  عنده ذهب.« وهو فقري»( يف األساس : 3)
َتُح.4)  ( يف القاموس : ويـُفح
 ( يف القاموس : فُيفَتُر.5)
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ا  بــــــــــــاهبـــــــــــِ َت يف أكــــــــــــح رِبــــــــــــح َت إنح شـــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــــح لــــــــــــَ  هــــــــــــَ

كــــــــــــــَ     يــــــــــــــك عــــــــــــــُ َولــــــــــــــِّ ا حــــــــــــــىت  تـــــــــــــــُ (1)ا أَذحانهبــــــــــــــِ
 

  
 بالكْسِر والمّدِ عن ابِن ِسيَده. ، ِعكاءً و

. فقط : بالفَتْح ، َعْكَوةُ و  شاِعٌر تَِميميٌّ

 .العُْكوةِ  َعَطفَهُ إلى : يَْعُكوهُ َعْكواً  الذَّنَبَ  َعكاو

حاح :و  بَذْنبِه أَْي يَْلِويه ويَْعِقُده هنالَك. يَْعكو يقاُل : الضَّبُّ  َعقََدهُ. في الّصِ

 شدَّهُ قاِلصاً عن بْطنِه لئاَلَّ يَْستَْرِخي لضخم بْطنِه. وقيَل : أَْعَظَم ُحْجَزتَهُ وَغلََّظها ؛ : َعْكواً  بإزاِره َعكاو

مَ  َغلَُظْت وَسِمنَتْ  : َعْكواً  اإِلبِلُ  َعَكتِ و بيعِ ؛ وقيَل : اْشتَدَّْت من الّسِ  ِن.من الرَّ

 ولكنَّ ابَن ِسيَده َضبََطه بتَْشِديِد الكاِف وهو الصَّواُب. َخَرَج بعٌض وبَِقَي بعٌض ؛ إذا بُخْرئِِه : َعكاو

 في الّسماِء ؛ وهذا أَْيضاً قيََّده بتَْشديِد الكاِف. الدُّخاُن : تَصعَّدَ  َعكاو

 الفَْحُل النَّاقَة : أَْلقََحها. َعكاو

. َعَطَف ، إذا على قْوِمه فالنٌ  َعكا ُربَّما قالوا :و  ِمثْل قَْولهم َعكَّ عليهم ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

اغاني ألَُميَّة بن أَبي الصَّْلت : العاِكي وهو قَيََّدهُ وَشدَّهُ  إذا فاُلناً في الحديِد : َعكاو  ؛ وأَْنَشَد الصَّ

كــــــــــــــــاُه  ٍن َعصــــــــــــــــــــــــــــــاُه عــــــــــــــــَ ا شــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــِ  أميــــــــــــــــ 

بــــــــــاِ      ِن واأَلكــــــــــح جــــــــــح قــــــــــ  يف الســــــــــــــــــــــــِّ لــــــــــح (2)مث يـــــــــــُ
 

  
 َغِليَظةٌ ُمْمتلئةٌ. ، بالكْسِر : َسِمينَةٌ  ِمْعكاءٌ  إبلٌ و

حاح : يقاُل مائة  ، أَي ِسماٌن ِغالٌظ. ِمْعكاء وفي الّصِ

داُد ؛ وقيَل : هي الُمْجتمعَةُ ، ال يُثَنَّى وال يُجمع. وفي التّْهذيبِ   : وقيَل هي الِغالُظ الّشِ

 التي هي أَْصُل الذَّنَِب. ، العُْكَوةِ  : الشَّديدُ  األَْعَكىوذا.  ُعْكوةِ  رأُْس ذا عندَ  يكونُ  أَو كثيَرةٌ 

َر قْوُل اْبنَِة الُخّسِ حيَن َشاَوَرها أَبُوها في شراِء فْحٍل : اْشتَِرِه َسْلَجَم اللَّْحيَْيِن أَْسَحَج والعَِظيُم الَوَسِط ؛ وبكّلِ ذلَك ف الغَِليُظ الَجْنبَْينِ  قد يكونُ و ّسِ

 أَْكَوَم ، إْن ُعِصَي َغِشَم وإن أُِطيَع اْجَرْنثَم. أَْعَكى الَخدَّْيِن غائَِر العَْينَْيِن أَْرقََب أَْحَزمَ 

ر ؛ ؛ : بَْيضاُء الذَّنَبِ  َعْكواءُ  شاةٌ و حاح : بَْيضاُء الُمَؤخَّ وال يكوُن صفَةً للذََّكر وال فِْعل له ، ولو  وسائُِرها أَْسوُد خاصٌّ باألُْنثَى ، وفي الّصِ

 .أَْعَكى فهو َعِكَي يَْعَكى اْستُْعِمل لقيَل :

 نقلَهُ ابُن ِسيَده. : َشدَّ عليهما ِعْلباُء َرْطباً ؛ تْعِكيَةً  على َسْيِفه وُرْمِحهِ  َعكَّىو

 بعَد ما يَْخثُر. العَِكيُّ وُء منه ساَعةَ ما يُْحلَب وقيَل : الخاثُِر منه ؛ وقيَل : النَّي َوْطبُه ؛ أَيضاً :و؛  ( 3)، كغَنِّيِ : اللَّبَُن الَمْخضُ  العَِكيُّ و

حاح :  أِن ما ُحِلَب بعُضه على بعٍض فاْشتَدَّ وَغلُظ ، قاَل الراجِز :من أَْلباِن الضَّ  العِكيُّ  وفي الّصِ

بحن و  يِّ الضـــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــِ ـــــــــــــاِن مـــــــــــــن عـــــــــــــَ ت ـــــــــــــَ رحب  شـــــــــــــــــــــــــــَ

ِن     طـــــــــــــح وااي الـــــــــــــبـــــــــــــَ ا يف حـــــــــــــَ َاُ َمســـــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــح (4)أَل
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الذَّنَِب. (5): َمْعقُوُر  َمْعكوٌّ  بِْرَذونٌ 

 ذلَك اللَّبَن. العكّيِ  : الُمولَُع بُشْربِ  العاِكيو
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 : ُمْمتَِلُئ اللّْحِم والشَّْحِم. عكوانيّ  وبعيرٌ 

اُء : هو  من الشَّْحِم ، كعُثْمان. ( 6)ُعْكوانُ  وقاَل الفرَّ

. َعْكواً  المرأَةُ َشعََرها َعَكتِ و  : إذا لم تُْرِسْله ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

__________________ 
 واألساس. 103/  4( اللسان والثاين يف الصحاح واملقايي  1)
 .«واألكبا »بد  : « واألغال »والتكملة ا ويف اللسان والتهذيب برواية :  51( ديوانه ص 2)
 )هامش القاموس( ويف التهذيب : ام . طي.( ام  اب اء ا هكذا رأيته يف نسخة املؤلف ا ا ه. شنقي3)
 والتهذيب ا واألصر كالصحاح. وقبله يف اللسان شطران وبعده شطران.« أحسن مسنا»( اللسان وفيه : 4)
 .«معقود»( يف التهذيب : 5)
 ( يف اللسان والتهذيب ا بفتح العا ا ضبرت حركات.6)
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 ، بالضّمِ : الِمْغزُل ؛ هنا محلُّ ِذْكره. العُْكوةُ و

 الذَّنَب : أَي َغِليَظة العَقَِد. َعْكواءُ  وناقَةٌ 

ً  بإِزاِرهِ  َعَكى ي : [عكي] . : يَْعِكي َعْكيا  أَْهَملَهُ الجوهريُّ

. أَْغلََظ َمْعِقَدهُ ؛ وقاَل ابُن ِسيَده :  واِويٌّ يائيٌّ

 الثالثَةُ عن أَبي َعْمٍرو. ، أَْعَكىو بالتّْشديِد ، ، كعَكَّى َزيٌد : ماَت ، َعَكىو

 عنه أَْيضاً. : الَميُِّت ؛ العاِكيو

الُ و ّمِ ، ، العَُكا الذي يَبيعُ  أَْيضاً : الغَزَّ وهو الغَْزُل الذي يَْخُرُج من الِمْغَزِل قْبَل أَن يُكبََّب على الدُّجاَجِة ، وهي الُكبَّة ؛  ، ُعْكَوةٍ  َجْمعُ  بالضَّ

اغاني.ق  الَهُ الصَّ

 وهذا المْعنَى لم يَْسبِْق له حتى يُِحيَل عليه ، فهو إحالَةٌ على َمْجهوٍل ، وأَْيضاً : فإنَّ األْحرى ِذْكُره في الَواِوّيِ.

 عن أَبي َعْمٍرو. ُمْقِل ؛لَسِويِق ال كغَنِّيِ ، وفي الُمْحكم بضّمِ العَْين والكاِف الَمْفتوحة ، ، العَِكّيِ  ( 1)الُمولَُع بُشْربِ   :العاِكيو

 في الَحديِد. : أَْوثَقَه أَْعكاهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بالمكاِن : أَقاَم. َعَكى

 : الُمِقيُم. العاِكيو

 الضَّبُّ بَذنَبِه يَْعِكيه : لَواهُ. َعَكىو

ً  وجاءَ  يا ٍث : أَي عْنَد عْكَوةِ الذَّنَِب. ُمْعّكِ  ، كُمحّدِ

ّمِ ،  ُعالَوتُهوَء ، ُمثَلَّثَةٌ ، الشَّي ُعْلوُ و : [علو] ، يتعَدَّى إليه الِفْعُل بَحْرٍف وبغيِر  ُعْلِوه وفي ُعْلوه تقوُل : قَعَْدت : أَْرفَعُه. عاِليَتُهو، بالضَّ

 َحْرٍف.

حاح : ا ءُ الشَّي َعالو: نَِقيُض ُسْفلها.  هاِعْلوُ والدَّاِر  ُعْلوُ  وفي الّصِ  وقيَل : ؛ تَعَلَّىو، كرِضَي ،  َعِليَ و كغَنِّيِ ، ، َعِليٌّ  فهو كُسُمّوِ ، ، ُعلُوًّ

 في ُمْهلٍة. َعال إذا تَعلَّى

ا به َعالو َعالهُ و هُ و أَْعالهُ و اْعلَْوالهُ و اْستَْعالهُ و ُعلُوَّ  َجباَلً كاَن أَو َدابَّةً. َصِعَدهُ  كلُّ ذلَك إذا به : عالىو عاالهُ و بالتَّشديِد ، ، َعالَّ

وما َعداها ُمْنَخِفٍض ،  َصغََق َضْخَطٍظ ، َسْبعةٌ : الصاُد والغَْين والقاُف والضاُد والخاُء والطاُء والظاُء يَْجَمعُها قْولك : الُمْستَْعِليَةُ  الُحروفُ و

 فأْربَعةٌ بأَْطبَاق والغَْين والَخاء والقاُف ال إِْطبَاق فيها. األَْعلى نَكأن تَتََصعََّد في الحَ  االْستِْعالء وَمْعنى

ْفعَة. ، العاَلءُ و  كَسماٍء : الرَّ

ي بذلَك ، وهو َمْعرفَةٌ بالَوْضعِ دوَن الالِم ، فمن ذلكَ  ( 2)اْسمُ  أَْيضاً :و  بُن الَحْضرمّي ِمن الصَّحابَِة. العاَلءُ  رُجٍل ، ُسّمِ

 .اْستَْعلىو كاْعتَلَى ُر : اْرتَفَع ،النَّها َعالو

 ٍء.وكذلَك كّل شي َرِكبَها ، : يَْعلُوها الدَّابَّةَ  َعالو

 عنه ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب عنها. نََزلَ  إذا عنه : أَْعلَىو

حاحِ بالمّدِ ، ، ( 3)َعاَل  في الَمكاِرِم ، كرِضَي ، َعِليَ و اَعاَل و َمْقصوٌر ، وفي الّصِ  كُسُمّوِ : لُغَتاِن ، قال الشَّاِعُر : ، ُعلُوَّ
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مل ا َعاَل َكعحُبك د َعِليُت 
(4) 

.  فَجَمَع بَْيَن اللُّغَتَْيِن ، قالَهُ الجوهريُّ

ً  ال يزاُل َكْعبُكِ » وفي حديِث قيلَةَ : شريٌف ؛ أَي الَكْعِب : عالي رجلٌ و  أَي ال تََزاِليَن َشريفَةً ُمْرتِفعة على َمْن يعاِديِك. ، «عاِليا

__________________ 
ُقحِر ا هكذا رأيته بنسخة املؤلف مشكواًل خمفف العا وعليه خطه ا قلت : والصواب : ضبطه هل1)

ُوَلُض بَشرحِب الُعَك  لسويِ  امل
ا يف حرف ( وامل

 (.مش القاموسها)الكاف ولفظه : والُعك   كُرب  : شنقيطي 
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فخففت.2)
 ( يف القاموس : عالًء ا ابملد كالصحاح.3)
 وبعده : 113/  4بد  : د ا واملقايي  « يب»ا والصحاح وفيه :  25( الرجز لر بة كما يف اللسان ا وهو يف ديوانه ص 4)

 دفعك دأدأين وقد جريت
 ية : الصحاح وقا  : أي أعالين ا ألن اهلمزة والباء يتعاقبان.وقد صوب ابن سيده روا
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 .الَمعاِلي والَجْمعُ  َكْسُب الشََّرِف ، كَمْسعاةٍ : ، الَمْعالةُ و

 َمْشهوَرةٌ. ( 1)َمْقبََرةُ مكَّةَ في الَحجون الَمْعالةُ و

 ِمن قَُرى الَخْرجِ. ة باليَماَمةِ  : الَمْعالةُ و

يَِر. (2)بَْينَهما بَِريُد  ع قُْرَب بَْدرٍ  أَْيضاً :و  األُثَْيل جاَء ِذْكُره في ُكتُِب الّسِ

حاح. َعِلّيٍ  َجْمعُ  ِعْليَةٌ ووأَْشرافُهم ؛  ِجلَّتُُهم أَي ، َمْكُسوَرْيِن : ِعْليُهموالنَّاِس  ِعْليةُ و  ، كِصْبيٍَة وَصبِّيِ ، أَي َشِريف َرفِيع ؛ كما في الّصِ

هُ و أَْعالهُ وبه  َعاَل و ً  َجعَلَهُ  بالتَّْشديِد : أَي ، َعالَّ  هللاُ َكْعبَه. أَْعلَى ومنه ؛ عاِليا

  رأُْسها.كذا في النُّسخِ والصَّوابُ  أَو رأُْسهُ ، وأَْسفَلُها السافِلَةُ ؛ القَناةِ ، أَْعلَى : العاِليَةُ و

ْمحِ : رأُْسه ؛ عاِليَةُ  وفي الُمْحكم : ناَن. الرُّ  أَو النِّْصُف الذي يَِلَي الّسِ

اغُب : ناِن. عاِليَةُ  وقاَل الرَّ ْمحِ ما ُدوَن الّسِ  الرُّ

ناِن إلى ثُلُثِه ، والَجْمعُ  عاِليَةُ  وقاَل غيُرهُ : ْمحِ : ما َدَخَل في الّسِ ماح أَِسنَّتُها. اليَعو ، وقيَل : العَواِلي الرُّ  الّرِ

حاحِ. إلى ما َوراَء مكَّةَ ،و نَْجٍد إلى أَرِض تِهاَمةَ  أَْرِض  ما فَْوقَ  : العاِليَةُ و  وهي الِحجاُز وما َواالها ؛ كذا في الّصِ

وقِيَل 
 الِحجاِز أَْعاَلها بَلَداً وأََشَرفُها موِضعاً ، وهي بِالٌد واِسعَةً. عاِليَةُ  : (3)

ىو فَِة ، قًُرى بظاِهِر المدينةِ  بالعاِليَةِ  الُمَسمَّ  وأَْدنَاها من المدينَِة على أَْربَعَِة أَْمياٍل وأَْبعَدها من َجهِة نَْجٍد ثَمانِيَة ، ، العَواِلي وهي الُمشرَّ

مِّ  ُعْلِويٌّ  يقاُل أَْيضاً :و على الِقياِس ؛ اِليٌّ ع إليها والنِّْسبَةُ  حاح  ناِدَرةٌ  وهي ، بالضَّ  العُْلِويَّ  وإذا قُْلنا : إنَّ  .(4)على غيِر قِياٍس ؛ كما في الّصِ

 نَْجٍد فال نْدَرةَ. عليا َمْنسوٌب إلى

ُجلُ  عالَى يقاُل :و  وأَتَْهَم وأَْنَجَد.كأَْعَرَق  أَتَاها ، إذا : أَْعلَىو الرَّ

أِْس ، أَو أَْعلَى ، بالكْسِر : الِعالَوةُ و  العُنُِق. أَْعلَى الرَّ

حاح :  : أَي رأَْسه. ِعالَوتَه رأُْس اإلْنساِن ما داَم في ُعنُِقه ؛ يقاُل : َضَربَ  الِعالَوةُ  وفي الّصِ

هما على البَعيِر وغيِرِه. ما ُوِضَع بين الِعْدلَْينِ  : الِعالَوةُ و  بعد شّدِ

حاح : قاِء والسَّفُّوِد ، والَجْمعُ  َعلَّْيتَ  : كلُّ ما الِعالَوةُ  وفي الّصِ ، وِمثْلُه إداَوة ،  العاَلَوى به على البَعيِر بعَد تماِم الِوْقِر أَو َعلَّْقته عليه نْحو الّسِ

 وأََداَوى.

 .ِعالَوة وأَْلفَْين وَخْمسمائة ِعالَوةً  يقاُل : أَْعطاهُ أَْلَف ِديناٍر وِديناراً  ليه.ٍء : ما زاَد عمن كّلِ شي ، الِعالَوةُ و

 التوأَِم بِن َعْمرو اليَْشكرّي. ( 5)فََرسُ   :الِعالَوةُ و

 وهو اْسٌم لها ال ِصفَة. : السَّماُء ، العَْلياءُ و

 .؛ وقيَل : رأُْس كّلِ َجبٍَل ُمْشِرفٍ  رأُْس الَجبَلِ  أَْيضاً :و

 عنه : تعالى وفي ِشْعِر العَبَّاس ، رِضَي هللاُ  ؛ العاِلي ( 6)الَمكانِ  أَْيضاً : اْسمُ و

نح  ُن مــــــــــِ مــــــــــِ يــــــــــح هــــــــــَ ُ
ك املــــــــــ َو  بــــــــــيــــــــــتــــــــــُ تـــــــــــَ  حــــــــــىت احــــــــــح

     ُ طــــــــــُ هــــــــــا الــــــــــنــــــــــ  تــــــــــَ اَء حتــــــــــَح يــــــــــَ لــــــــــح ِدَف عــــــــــَ نــــــــــح (7)خــــــــــِ
 

  
 ألنَّها جاَءْت منكََّرةً ، وفَْعالُء أَْفعَل يَْلَزمها التَّْعريف. األَْعلَى بتَأْنِيثِ قاَل ابُن األَثِيِر : هو اْسٌم للَمكاِن الُمْرتِفعِ كاليفاعِ ، وليَسْت 
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 .َعْلياء فهو ءٍ من شي َعاَل  كلُّ ما قيَل :و

 الَمثَِل. العاِليَِة على ( 8)الفَْعلَةِ  : اْسمُ  العَْلياءُ و

__________________ 
 ( يف القاموس : ابَ جوِن.1)
 بدر األُثير.( يف ايقوت : 2)
 ( القو  التاد هو قو  األزهري كما يف التهذيب ا وكما نقله عنه ايقوت.3)
 ومجيعهما ضبرت حركات. واملثبت كالتهذيب.« ُعَلِويّ »ويف ايقوت : « َعَلِوي»( يف الصحاح : 4)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فسقرت التنوين.5)
 سر  اهر.( يف القاموس ابلرفض. والك6)
 ( اللسان.7)
 ( يف القاموس ابلرفض يف اللفظتا ا والكسر  اهر بعد تصرف الشارح ابلعبارة.8)
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ّمِ والقَْصر : ُعْليَاو ، كُكْبَرى  ُعال ، والَجْمعُ  األَْعلَى تَأْنِيثُ  العُْلياووقيَل : قَُرْيش وقَْيس ، وما َعداُهم ُسْفلَى ُمَضر ؛  ؛ أَْعالها ُمَضر ، بالضَّ

 وُكبَر.

 قاَل ابُن األَْنباِري : والضمُّ مع القَْصر أَْكثَر اْستِْعماالً.

لَهُ ؛ تَْعِليَةً  الَمتاَع عِن الدَّابَّةِ  َعلَّىو  في هذا الَمْعنى إالَّ ُمْستَْكَرهاً. أَْعالهُ  ال يقالُ  : نَزَّ

 ، أَْقيَس اللّغَتَْيِن. َعلَّْيتُهوبالضّمِ ، وَكذلَك عنونه وقد َمرَّ ِذْكُره في النوِن ،  ُعْلواناً ،َعْنَونَهُ كعَْلَونَهُ َعْلَونَةً و إذا الِكتاَب : َعلَّىو

ِم : أَي نَِعيَّهُ ، عالَْواو  .َعلَّْوهُ  وال أَْعلَوهُ  وال يقاُل : أَْظَهُروهُ ، بفتْحِ الالَّ

ْخمُ  الِعْليانُ و  بِِل ، واألُْنثى بالهاِء.الطَّويُل ِمنَّا وِمن اإلِ  ، بالكْسر : الضَّ

باعِ. الطَّويلُ  أَْيضاً :و  ِمن الّضِ

 َطويٌل َجِسيٌم ، هكذا َضبََطه ابُن ِسيَده واألَْزهري بِكْسِر العَْين في الُكّل. ِعْليانُ  : قِديٌم َضْخٌم. ورُجلٌ  ِعْليانُ  وقيَل : بَعيرٌ 

 كعَْطشاَن ، وَكذلَك المْرأَةُ ليَْستوي فيه الُمذكَُّر والُمَؤنَُّث ؛ وأَْنَشَد أَبو علّيِ : نُ َعْليا وَضبََطه الَجْوهري بفَتْحِ العَْين فقاَل : وَرُجلٌ 

لــــــــــــكــــــــــــٍة و  هــــــــــــح وحمــــــــــــاٍة مبــــــــــــَ ٍف بــــــــــــا مــــــــــــَ لــــــــــــَ تـــــــــــــح  مــــــــــــَ

يــــــــــــان     ِ  عــــــــــــلــــــــــــح لــــــــــــح الِة اخلــــــــــــَ ه بــــــــــــعــــــــــــَ (1)جــــــــــــاَوزحتــــــــــــُ
 

  
 الَمتاُع. أَْيضاً :و

كاب.وقيَل :  النَّاقَةُ الُمْشِرفَةُ ؛ : الِعْليانُ  قيَل :و  الطَّويلَةُ الَجِسيمةُ ، وقيَل : ُمْرتَِفعةُ السَّْير ال تَراها أَبَداً إالَّ أَماَم الّرِ

م فيهما الِعْليانُ و ْوِت والناقَِة ؛ ولو قاَل كِصلِّيان لَسِلَم ِمن هذا التَّْطوي ِمن األْصواِت : الَجهيُر ، كالِعلِّياِن ، بَكْسَرتَْين وَشدَّ الالَّ  ِل.أَي في الصَّ

باعِ   :الِعْليانُ و  أَو الطَّويُل منها. ، ( 2)َذَكُر الّضِ

ّمِ : ُعْنواُن الِكتاِب ، ، (3) العُْلوانُ و  وهو ِسَمتُه. بالضَّ

 قاَل الَجْوهِري : يقاُل بالالِم وبالنوِن.

 وكأَنَّه في األْصِل َعالَوةٌ. : ع ، العاَليَةُ و

ْلبُ  ، العَِليُّ وكَظْبيِ  كالعَْلي ؛ العلو ُرئي فيه َمْعنَى ُمْرتَِفعكلُّ موِضعٍ  : العاَليَةُ و ي كغَنِّيِ : الصُّ ُجلُ  الشَّديُد القَِويُّ ، وبه ُسّمِ ، فهو  َعِليًّا الرَّ

ي به أَِميُر الُمْؤِمنِين ةِ ، ويكوُن أَْيضاً ِمن الّرْفعَِة والشَّرِف ، وأَْفَضُل َمْن ُسّمِ  عنه. تعالى بُن أَبي طاِلٍب ، رِضَي هللاُ  عليُّ  ِمن الشدَّةِ والقوَّ

ْندانُ  العاَلةُ و  .«بالعاَلةِ  َهبَطَ » : السالمعليهحديُث َعطاٍء في َمْهبَِط آَدم ، ومنه ؛  العَال َحَجراً كاَن أَو َحِديداً ، والَجْمعُ  : الّسِ

ْبرة التي يَْضِرب عليها الحدَّاُد الحِديَد.  وقيَل : هي الزُّ

ر بِن ُهَذْيل الشمخي : َحَجٌر يُْجعَُل عليه األَقُِط ؛ : ةُ العاَلو  وأَْنَشَد الجوهريُّ لمبَّشِ

ه  ــــــــــُ ــــــــــهــــــــــا شــــــــــــــــــــــــات ــــــــــي ُض الشــــــــــــــــــــــــاِوي  ف فــــــــــَ ــــــــــح نـ ــــــــــَ  ال تـ

ه و     التـــــــــــــــــــــــــُ ارَاُه وال عـــــــــــــــــــــــــَ (4)ال محـــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 .العاَل األَقُِط ، والَجْمعُ وقيَل : هي َصْخرةٌ يُْجعَُل لها إطاٌر من األَْخثاِء وِمن اللّبِن والّرماِد ، ثم يُْطبَُخ فيها 

 بها. (5) كالعُْلبَِة يُْجعَُل َحْولَها الِخثُْي ، يُْحلَبُ  أَْيضاً :و

 .العاِليَةُ  الناقَةُ الُمْشرفَةُ  أَْيضاً :و

ْنداِن في َصالبَتِها ؛ قال الشَّاعُر : حاح : ويقاُل للنَّاقَِة َعالةٌ تَُشبَّه بالّسِ  وفي الّصِ

__________________ 
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والتكملة ا قا  الصـــاغاين :  «.ومتلف»بد  : « ومبلدٍ : » 120/  4ويف املقايي  « ومهلكة»ويف الصـــحاح : « جاوزهتا»( اللســـان وفيه : 1)
 والرواية ومبلد ا وجاوزته عل  التذكري يصف حوضاً ا والبيت لرجر جاهلي من بين متيم.

 يقا  لذكر الضباع عثيان ابلثاء. ( قا  األزهري : هذا تصحيف ا إلا2)
واملثبت كاللسان والتهذيب. قا  ابن فارس : زعم قوم أنه غلرت إلا هو عنوان ا ولي  « والُعليان»( كذا ابألصر ا وسيا  القاموس يقتضي : 3)

ا علوان فمن العلو ا ألنه أو  الكتاب ذلك غلطاً واللغتان صحيحتان ا وإن كانتا مولدتا ليستا من أصر كالم العرب. وأما عنوان فمن عّن. وأم
 وأعاله.

 .«الشمخي»بد  : « الشمجي»( اللسان والصحاح ا ويف اللسان : 4)
 .«واو»بزايدة : « وحُيلب»( يف القاموس : 5)
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كـــــــــــٍة و  لـــــــــــَ هـــــــــــح وحمـــــــــــاٍة مبـــــــــــَ رت مـــــــــــَ ٍف َوســـــــــــــــــــــــــح لـــــــــــَ تــــــــــــح  مـــــــــــَ

ـــــــــــــانِ     ي ـــــــــــــح ِ  عـــــــــــــل ـــــــــــــح ل الِة اخلـــــــــــــَ ـــــــــــــعـــــــــــــَ ا ب  جـــــــــــــاَوزحهتـــــــــــــُ

  
 أَي َطِويلَة َجِسيمة.

 َعْمِرو بِن َجبَلَةَ اليَْشُكري. فََرسُ  : العاَلةُ و

 في أَْرِض النَِّمِر بِن قاِسٍط لبَنِي ُجَشِم بِن َزْيِد َمنَاة منهم قالَهُ نَْصر. َجبَلٌ  أَْيضاً :و

يُّونَ و ّيٍ  : َجْمعُ  ِعلِّ ين في جهنَّم أَعاَذنا  في السَّماِء السَّابعِة تَْصعَُد إليه أَْرواُح الُمْؤِمنينَ  موِضعٌ  َرتَْين وشّدِ الالِم والياِء :بكسْ  ، ِعلِّ ويقابِلُه ِسّجِ

 األْمِكنَة. أَْعلى ، أَي في (1) (َلِفي ِعلِّيِّنيَ ):  تعالى هللاُ منها تْصعَُد إليه أَْرواُح الَكافِِريَن ، وقولُه

يُّونَ  وقيَل :  ر َمْعُروف واِحده وال أُْنثاه ، وهو اْرتِفاٌع بعَد اْرتِفاع.ٍء َغيْ ٌء فَْوَق شيشي ِعلِّ

يُّونَ  وقيَل :  السماُء السابعةُ ؛ وقيَل : هو اْسٌم لِديواِن المالئَِكِة الَحفََظِة تُْرفَُع إِليه أعماُل الّصاِلِحيَن. ِعلِّ

ا بُن أَبي أََسٍد َصحابيَّاِن. ُمعَلَّىو الَحْنظليُّ ؛ ويقاُل أَبو خاِلٍد ، َحِليٌف لبَني عْبِد المطَّلِب ،أَبو َصْفوان التَِّميِميُّ  بُن أَُميَّة : يَْعلىو بُن  يَْعلَى أَمَّ

َجّد أَبي األََسِد الّسلَمّي  الُمعَلَّى وابن أَبي أََسٍد ِذْكراً في الصَّحابَِة ، ثم رأْيُت الذَّهبّي َذَكَره في الُكنى فقاَل : أَب لُمعَلّى أَُميَّة فَمْشُهوٌر ، ولم أَِجد

 في األْضِحية ولم يَصّح.

 بُن لوذان بِن حاِرثَة األْنصاِريُّ الَخْزرجيُّ ذَكَره ابُن الَكْلبي في الصَّحابَة. ُمعَلَّىو

واُب فيه ، ( 2)اْمرأَةٍ  اْسمُ  ، بكْسر الُمثنَّاةِ التَّْحتيِة : يِْعلَىو  اِء ، كما في التّكملَِة.بكْسِر الت تِْعلَى والصَّ

، بكْسِر التَّاِء الفَْوقِيِة كما َضبََطه الحافُِظ في التَّْبِصيِر ،  تِْعلَى الطَّائيُّ ، هكذا في سائِر النُّسخِ ، والصَّواُب أَنَّ واِلَد ُعبَْيٍد هذا يْعلَى ُعبَْيُد بنُ و

اء ُعبَْيِد بِن ثُماَمة ، وقاَل : إنَّه َرَوى عن أَبي أَيّوب ، وعنه بَُكْيُر بُن فْرٌد. وَذَكَره الذَّهبيُّ في ا تابِعيٌّ  وقاَل فيه : إنَّه لكاشِف بيَن ُعبَْيِد بِن البرَّ

 األََشّج وغيُرهُ ، وثَّقَهُ النّسائي.

 وقَْهراً. َعْنَوةً  بالفَتْح : أَي ، َعْلواً  أََخَذهُ  يقاُل :و

ِم ، تَعالَ  قُْلَت :: االْرتِفاُع ، إذا أَمْرَت منه  التَّعاِليو  ، ولهنَّ  تَعالَْوا ولهم ، تَعالَيْ  ولها : ، وال يُْستَْعمُل في غيِر األْمِر ، اعل أَي ، بفتح الالَّ

 أَْو أَْسفَل. أَْعلَى وال يُبالُون أن يكوَن الَمْدعوّ  تَعالَيا ؛ ويقُولوَن أَْيضاً : تَعالَه يا َرُجل ، ولالثنين تَعالَْينَ 

 ٍء أَتَعالَى.، وإلى أَّيِ شي تعالَْيت قاَل الجوهري : وال يجوُز أَن يقاُل منه

ُجلَ  ، ثم َكثَُر في َكالِمهم حتى اْستُْعِمل بِمْعنَى َهلُمَّ ُمْطلقاً ، وسواء  تعالَ  كاَن يُناِدي السَّافَِل فيقوُل : العاِلي وفي الِمْصباح : وأَْصلُه أَنَّ الرَّ

ً  أَْعلَى َن َمْوِضُع الَمْدعوّ كا  على أَْو أَْسفَل أَو ُمساِوياً ، فهو في األْصِل لمْعنَى خاّصِ ، ثم اْستُْعِمل في َمْعنى عاّمِ ، وتَتَِّصُل به الضَّمائُر باقيا

ِت الالُم مع َجْمِع المذكَِّر الساِلِم ، وُكِسَرْت مع الُمَؤنَّثَِة ؛ وبه ،  ( 3)تعالُوا قَرأَ الَحَسُن البَْصري : قُْل يا أَْهَل الِكتابِ  فَتِْحِه ، وُربَّما ُضمَّ

 لُمجانََسِة الواو.

 في ُمْهلٍَة ؛ نَقَلَهُ الَجْوهِري. َعال : تَعَلَّىو

 ِريُض من ِعلّتِه : أَفاَق منها.المرأَةُ من نِفاِسها : َطهرْت. والمَ  تَعَلَّتِ  وقيَل : َسِلَمْت ؛ إذا َمَرِضها : ِمن المْرأَةُ من نِفاِسها أَو تَعَلَّتِ و

ها ،  ( 4)الدَّارِ  َعلِ  أَتَْيتُه منو ِم وَضّمِ بكْسِر الالم قوُل اْمرِئ  َعل َشاِهدُ  أَي ِمن فَْوُق ؛ ُكلُّ ذلَك : ، عالٍ  وِمنْ  َعلَى ِمنْ  أَتَْيتُهو، بكسِر الالَّ

 القَْيس :

ٍر مـــــــــــعـــــــــــاً  ـــــــــــِ ب دح ٍر مـــــــــــُ ـــــــــــِ ب قـــــــــــح رِّ مـــــــــــُ فـــــــــــَ رِّ مـــــــــــِ كـــــــــــَ  مـــــــــــِ

ِر     ُر مــن عـــــــَ يـــــــح ه الســــــــــــــــ  طـــــــ  ٍر حــَ خــح وِد صــــــــــــــــَ مــُ (5)كــجــلــح
 

  
 ، بضّمِ الالِم ، قوُل َعِدّيِ بِن َزْيٍد أَْنَشَده يَْعقوب : َعلُ  وشاِهدُ 

__________________ 
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 .18( سورة املطففون ا اآية 1)
 والكسر  اهر.( يف القاموس ابلرفض منونة ا 2)
 .64( سورة آ  عمران ا اآية 3)
 ليست يف القاموس. واعتربها الشارح فيه سهواً منه أو من النساخ.« الدار»( قوله : 4)
 واللسان وعجزه يف الصحاح. 52( من معلقته ا ديوانه ص 5)
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رُتُه  نـــــــــــــــــــــاٍس  ـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــٍر َيســـــــــــــــــــــــــــــــــــح  يف كـــــــــــــــــــــِ

نح     نــــــــــَ اُب الــــــــــفــــــــــَ د  ان هــــــــــُ فــــــــــ  ُر الشــــــــــــــــــــــــ  (1)مــــــــــن عــــــــــَ
 

  
 والشَّفَّاُن : القَْطُر القَِليُل.

 قَْوُل أَبي النَّْجِم ، أَو َغْيالن بِن ُحَرْيث الّربعي : َعال وشاِهدُ 

َض نـَوحشاً ِمن َعال   (2)ابَتتح تـَُنوُش ا َوح
 قوُل ُدَكْين بِن َرجاٍء ، أَْنَشَده يَْعقُوب : عالٍ  وشاِهُد ِمن

 (3)َ مَب  الن َسا ِمنح حَتحُت َراي  ِمنح َعا ح 
ا قوُل أَْوٍس :  قاَل الجوهِريُّ : وأَمَّ

رِه  يــــــــــرِت الــــــــــِذي حتــــــــــَت ِقشــــــــــــــــــــــــح َك ابلــــــــــلــــــــــ  لــــــــــ  مــــــــــَ  فــــــــــَ

و     لـــــــُ نح عـــــــَ ُة مـــــــِ يـــــــح ه الـــــــقـــــــَ نـــــــ  ٍ  كـــــــَ يـــــــح ِئ بــــــــَ رحقـــــــِ (4)كـــــــغـــــــِ
 

  
 زائَِدةٌ ، وهي إلْطالِق القاِفيَِة وال يجوُز مثلُه في الَكالِم.فإنَّ الواَو 

ِخالفاً  علوه السَّْطح كما يقاُل ِمن َعلِ  ُمَخفَّفة الالم َجّره بِمن وقَطعَه عن اإلضافَِة ، فال يقاُل أََخْذته ِمن َعلِ  وقاَل ابُن ِهَشام والتزم في

ا قولُه :  للَجْوهِري وابِن ماِلٍك. وأَمَّ

   من حتت وَأضح  من علهأَرم
الضّمِ كما في البَْيِت تَْشبيهاً له بالغَاياِت أَو النَِّكَرةِ  على فالهاُء للسَّْكت ألنَّه َمْبنيٌّ وال َوْجه للبِناِء ولو كاَن ُمضافاً ، وإذا أُِريَد به الَمْعِرفَة فبِناء

 فهو ُمْعَرٌب كما في قْوِلِه :

 َحط ه الس يحُر من َعرِ 
  البَْدر القرافي في حاِشيَتِه.نقلَهُ 

 َعلَيَّ : أَي اْحِمْل. عالِ و

ْلِت :  قاَل الَجْوهِري : وقوُل الشاِعِر ، وهو أَُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

ا  ٌر مـــــــــــــ  ه ُعشـــــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــُ ثــــــــــــــح ا ومـــــــــــــِ ٌض مـــــــــــــ  لـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ورا     قــــــــــــُ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ــــــــــــبـ ِت ال ــــــــــــَ ا وعــــــــــــال ٌر مــــــــــــ  ــــــــــــِ (5)عــــــــــــائ
 

  
 بما َحَملَتْه من السَّلَع والعَُشر.أَي أَنَّ السَّنَة الُمْجدبَةَ أَثْقَلَت البَقَر 

يَّةُ و م والكسر ، الِعلِّ  . (6)الغُْرفَةُ ، ج العاَلِليُّ  مع تَْشِديِد الالِم الَمْكسوَرةِ والياِء : ، بالضَّ

 قاَل الراغُب : هي فَعَاِليل.

يقٍة ، وأَْصلُه يلة مثُل ُمّرِ حاح : وهي فُعِّ ْيَوة وفي الّصِ ت ، كما يُْنَسب  ُعلِّ ، فأُْبِدلَِت الواُو ياًء وأُْدِغَمت ألنَّ هذه الواَو إذا َسَكَن ما قَْبلها َصحَّ

 .َعلَْوت إلى الدَّْلو َدْلِويٌّ ، وهي من

يَّة وقاَل بعُضهم : هي يلة. (7)، بالكْسِر ، على فعلية  الِعلِّ  ، َجعَلَها من الُمضاَعِف ؛ قال : وليَس في الَكالم فُعِّ

َحكاهُ أَبو عبيٍد عن األْصمعي ؛ هذا نَّص الَجْوهري فقوُل شْيخنا هذا َغلٌَط َمْحٌض ُمْوِهم َغْير  ، كُمعَظٍَّم : سابُع ِسهاِم الَمْيِسر ؛ الُمعَلَّىو

ْبعَة أَْنصباء كما هو َضروِري لَمْن له أَْدنى إلمام ، انتََهى. غفلة عن النصوص وال ُمخالَفَة بيَن قْوِله هو السَّْهم الذي له سَ  الُمعَلّى الُمَراد ، بلِ 

ْفَضلُها إذا : الِقْدُح السابُع في الَمْيِسِر وهو أَ  الُمعَلَّى وقَْول المصنّف ؛ فإنَّ سابَع ِسهاِم الَمْيِسر له َسْبعَة أَْنِصباء ، ودليُل ذلَك قَْوُل ابِن ِسيَده :

ل ذلَك.  فاَز حاَز َسْبعَةَ أَْنِصباء وله َسْبعَة فُروٍض ، وعليه ُغْرُم َسْبعة إن لم يَفُْز ، فتأَمَّ

__________________ 
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 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان والصحاح أليب النجم. وبعده :2)

 نوشاً به تقطض أجواز الفال
 .«.. هي تنوشف» برواية : 117/  4والشاهد يف املقايي  

 ( الصحاح واللسان وقبله :3)
 يــــــــــــــــنــــــــــــــــجــــــــــــــــيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن مــــــــــــــــثــــــــــــــــر محــــــــــــــــام األغــــــــــــــــال  

 وقــــــــــــــــــض يــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــجــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ  ورجــــــــــــــــــر ِشــــــــــــــــــال    

  

 : 117/  4وبعده يف املقايي  

 فهي تفدي ابألبا واخلا 
 واللسان والصحاح. «القي  من عرُ  حتت قشرها» برواية : 97( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص 4)
 الرواية :« : عو »وقا  الصاغاين يف : « عال»واللسان والصحاح والتكملة :  36( ديوانه ص 5)

 ســـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــعـــــــــــــــًا مـــــــــــــــا ومـــــــــــــــثـــــــــــــــلـــــــــــــــه عشـــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــا 

ـــــــــــــــقـــــــــــــــورا    ـــــــــــــــي ـــــــــــــــب ـــــــــــــــت ال ـــــــــــــــد عـــــــــــــــال ـــــــــــــــاًل مـــــــــــــــا ق  عـــــــــــــــائ

  

 ( يف القاموس بتخفيف الياء.6)
 ( يف اللسان : فع يلة.7)
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 وَغِلَط الجوهريُّ فكَسَر الَمه. بِن ِحْمران الجْعفّي الشاِعر ، واْسُمه َمْرثٌد وُكْنيَته أَبو ِحْمران ؛ ( 1)فََرُس األْشعَرِ   :الُمعَلَّىو

اغاني وهو َمْبحوث فيه ْن صنََّف في خيِل العََرِب ، والمصنَُّف اْغتَّر بَكالِم الصَّ َغْير ُمْستَند لثَْبت ،  قاَل شْيُخنا : وبالَكْسر َرواهُ غيُرهُ ممَّ

 نتََهى.ا

ة ثلثمائة وعشرة ، قاَل فيه * قُْلت : والذي قَرأْته في كتاِب أْنساِب الَخْيل البِن الَكْلبي بفَتْح الالِم ، وهي نَْسخةٌ قِديمةٌ َمْضبوَطةٌ ، تاريُخها َسنَ 

ْدَرُك ، وكانْت خالَتَهُ فيهم ناكحاً ، فقالت : إنِّي سأَُدلُّكم : وكاَن األَْسعَر يَْطلُُب بني ماِزٍن من األْزِد ، فكاَن يصبُحهم فيَْقتُل منهم ثم يَْهرُب فال يُ 

ده َسْقيه إيَّاه فلن يَْضبَِطه حتى يَْكَرَع فيه ، ففَ  عَلُوا فلم يَْضبْطه حتى ُكَرَع فيه ، على َمْقتِله ، إذا رأَْيتُموه فصبُّوا لفََرِسه اللَّبََن فإنَّه قد َعوَّ

ا َغِشي ي وخالَتي ، فصاَحْت اضرب قنبه ففَعَل فَوثَب به ، فلم يُْدَرْك فنَجا ، فقالوا لها : ما َدعاِك  ته الُرماُح قال :فتَناَدى القْوُم فلمَّ واثكل أُّمِ

 فقالْت : َرابَتْني عليه الثَّواكُل فأَْنشأَ األْسعَُر يقوُل : ؟إلى ما فَعَْلِت وأَنِت َدلَْلتِينا عليه

ين مـــــــــــــــــــــــــــازٍِن  ـــــــــــــــــــــــــــُد ِدمـــــــــــــــــــــــــــاَء بـــــــــــــــــــــــــــَ  أُرِي

َ ح و     يـــــــــــــــــاض الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــّ لـــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ
ُ

 رَاَ  املـــــــــــــــــ

  

بحنـــــــــــــــنـــــــــــــــا  لـــــــــــــــف شـــــــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ يـــــــــــــــالِن خمـــــــــــــــُح لـــــــــــــــِ  خـــــــــــــــَ

نح     مـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ـــــــــــــي و  ال هـــــــــــــح ـــــــــــــَ أَل ويـ ـــــــــــــعـــــــــــــَ ـــــــــــــُد ال (2)أُرِي
 

  

 إذا مــــــــــــــــــا رَأ  وضــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــًا يف اإلانِء 

ُت لــــــــــــــــــه زجمــــــــــــــــــرًا كــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــغــــــــــــــــــنح     عــــــــــــــــــح  لــــــــــــــــــَِ

  
ِم : الذي يأْتي الَحلُوبَةَ من قِبَِل يَِمينِها ؛ ، الُمعَلِّيو نقلَهُ الَجْوهِري. وفي الُمْحكم : للنَّاقَِة َحاِلباِن : أََحُدهما يُْمِسك العُْلبَة من الجانِِب  بَكْسِر الالَّ

ى ى البائَِن ، وَسيَأتِي لذلَك َمِزيٌد  الُمْستَْعليو،  الُمعَلّيَ  األْيمن ، واآلَخُر يَْحلُب من الجانِِب األْيَسر ، فالذي يَْحلُُب يَُسمَّ في ، والُمْمِسُك يَُسمَّ

 الُمْستدركات.

 آَخُر َغْير الذي ذُِكَر. فََرسٌ  : الُمعَلّىو

 وقوُل الراجِز : ؛ ( 3)رُجلٍ  : اْسمُ  يَْعلَى ُمَصغَّر ، يُعَْيلَىو

يـــــــــــا  لـــــــــــِ يـــــــــــح عـــــــــــَ ـــــــــــُ ن يـ تح مـــــــــــينِّ ومـــــــــــِ بـــــــــــَ جـــــــــــِ  قـــــــــــد عـــــــــــَ

ــــــــــــا     ي ــــــــــــِ ل وح ــــــــــــَ ل قــــــــــــح قــــــــــــًا مــــــــــــَ ــــــــــــَ ل ين خــــــــــــَ ــــــــــــح ا رأَت ملــــــــــــ 
(4)

 

  
ن ألنّه ال يَْنَصِرف ؛ كذا ف يُعَْيلى أَرادَ  َك الياَء َضُروَرةً ألنَّه ردَّه إلى أَْصِله ، وأَْصُل الياآِت الَحَرَكة ، وإنّما لم يُنَوَّ حاح.فحرَّ  ي الّصِ

تِه. : األََسدُ  الُمْعتَِليو تِِه وقوَّ  لشدَّ

؛ َرَوى  ُعلَيّ  مكبّراً ، وكان يقوُل : ال أَْجعَل في حّلِ َمْن قاَل لي عليٌّ  اْسُمههو لَقَبُه و وقيَل : كُسَمّيِ ؛ بِن قصيٍر اللَّخميُّ ، بُن َرباحِ  ُعلَيُّ و

بيٍب ، وكاَن َذا َمْنزلٍة عن أَبي ُهَرْيرةَ وَزْيِد بِن ثابٍِت ، وكاَن في المكتِب إذ قُتِل ُعثْمان ، وعنه اْبنُه موَسى وبه كاَن يكنَى ويزيُد بُن أَبي ح

 ، وله َولَدان آَخران َعْبُد الرحمِن وعْبُد العَزيِز. 114عَزيِز بِن َمْروان ، ماَت بأَْفِريِقيَة َسنَة وِحْرَمٍة ِمن عْبِد ال

ثِين ، وإنَّما َذَكَر ابُن حبيبٍ  ، بالفَتْح : َعْليانُ و  علّيِ  نبن أَْرَحب في بَني ُدْهمان ، وَذَكر الّسلَمّي في الصُّوفيَّة محمد ب َعْليان لم أَِجْده في الُمحّدِ

 .َعْليان النَّسوي ويُْعَرُف بابنِ 

م وَشّدِ الياِء ، ُعلَيَّانُ و  هو الُمَوْسوُس الُكوفّي له أَْخباٌر. ، بالضَّ

هكذا في النُّسخِ ، والَمْشهوُر بالحديِث إنَّما هو اْبنُه إْسماعيل ال إْبراهيم ، وهو إْسماعيُل بُن إْبراهيَم بِن  ، كُسَميَّة ، ُعلَيَّةَ  ( 5)إبراهيُم بنُ و

ةٌ ُكْنيَتُه أَبو بِْشٍر ، َرَوى عن أَيُّوب وابنِ  ُعلَيَّةُ ومقسِم البَْصريُّ   واِلَدتُه ؛ إماٌم حجَّ

__________________ 
 األسعر ا ابلسا املهملة. قا  اآمدي يف املؤتلف : ول  األسعر لقوله :( يف الصحاح والتكملة : 1)

 فــــــــــــال يــــــــــــدعــــــــــــين قــــــــــــومــــــــــــي لســـــــــــــــــــــــــعــــــــــــد بــــــــــــن مــــــــــــالــــــــــــك 

 إذا أان مل أســــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــر عـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــم وأثـــــــــــــــقـــــــــــــــب   

  

 .«ويهو  اليمن»بد  : « ويبغي السمن»( البيتان يف التكملة ا وقدم الثاين عل  األو  ا وفيه : 2)
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 لكسر  اهر.( يف القاموس ابلرفض منوانً ا وا3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ألن علية هي أمه ا كما سيبيت.« ابن»( الصواب إثبات ألف : 5)
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َنة  حاُ  وابُن ُمِعا ا ماَت ســـــَ ائِب ا وعنه َأمحُد وإســـــح عان وَعطاِء ابِن الســـــّ حا  وربعي  193جدح َوتُه إســـــح َبيِن  (1)ا وإخح
 ؛ 197روٍ  وَداود بِن َأيب هنحٍد ا وعنه َأمحُد والز عحفراين ا ثَِقٌة ُتويف ســـــــنة ا األخرُي عن ســـــــعيِد بِن َمســـــــح  ُعَلي ة إبحراهيَم بنِ 
 ُ دِّثوَن.

وا  ُمَصغََّرْين. ُعلَيَّةو ُعلَيَّانو، بالفَتْح ،  َعْليان والذي في التّْكملَِة : وقد َسمَّ

بَْينه وبيَن الشاِم نَِزلَه النبيُّ َصلّى هللا عليه وسلّم ، في َطِريِقه إلى تَبُوَك ، وبُنَِي هناك َمْسِجٌد بمكاِن  ، كُهًدى : د بناِحيَِة واِدي القَُرى العُلَىو

 ُمَصاّله ، وهو اليَْوم أَحُد مناِزِل حاّجِ الشاِم ، وعليه قْلعةٌ َحِصينةٌ ، وبه عيُن ماٍء َعْذب.

 ع بِدياِر َغَطفاَن. أَْيضاً :و

 قاَل نَْصر : وموِضٌع أَْحسُب في ِدياِر تميٍم.

 ِكالٍب. بَني بِديارِ  عنَد الحصاءِ  َرِكيَّاتٌ  أَْيضاً :و

. كَسماٍء : ع بالمدينَِة ؛ ، العاَلءُ و  قاَل نَْصر : أَظنُّه أُُطماً ، أَو عْنَده أُُطّمِ

 البَْصِرّي وغيُرهُ. (2)َرَوى عنه أَبو كاهٍل  العاَلئِيُّ  أَبو سعيٍد الكاتِبُ * ومنها : ببُخاَرا العاَلءِ  ِسكَّةُ و

 بِحْمَص. ، العاَلة ُمثَنَّى ، العاَلتَْينِ  ُكوَرةُ و

ةُ  ( 3)العَْلواءُ و  .العلوي عن ابِن األْعرابي ، ونَّصه ؛ العاِليَةُ  : الِقصَّ

 . (4)اْمرأَةٍ  اْسمُ  َعْلَوى بال المٍ و

ومنه قِراَءةُ ابِن َمْسعود  ، العُلُوُّ  مع َشّدِ الياِء : ، بَكْسَرتَْينِ  الِعِليُّ و أََحُدهما لخفَّاِف بِن نُْدبَة ، والثاني للّسلَْيِك بِن الّسلَكِة. فََرساِن :  (5) :َعْلَوىو

 .( 6)ِعِليَّاوظلماً 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

الذي جلَّ عن إْفِك الُمْفتَِرْين ،  الُمتعاِليوالَخْلَق فقََهَرُهم بقُْدرتِه ،  َعالوٌء ، الذي ليَس فَْوقه شي فالعَِليُّ  ، الُمتَعاِليو العَِليُّ  : تَعالى ِمن أَْسمائِهِ 

 .العاِلي ويكوُن بمْعنَى

 .عالٍ  من كلِّ  أَْعلى : الذي هو األَْعلَىو

 في األرِض : َطغَى وتكبََّر. َعالو

. (7) (َوَلتَ ْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبْياً )وقولُه تعالى :   ، أَي لَتَْبغُنَّ ولَتَعُظَمنَّ

ُجَل : َغلَْبته. َعلَْوتُ و  الرَّ

 بالسَّْيِف : َضَرْبته. َعلَْوتُهو

ة : ُمعالٍ  وأَتَْيتَه ِمن مَّ  ، بضّمِ الميم ؛ قاَل ذو الرُّ

 (8)نـََغضاُن الرحر من ُمعاِ  و 
ا قوُل أَْعَشى باِهلَةَ :  وأَمَّ

ر  هبــــــــــــــا  ين ِلســــــــــــــــــــــــــــاٌن ال ُأســــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــح ــــــــــــــَ  إيّنِ أَتـ

ُر     خــــــَ ٌب مــــــنــــــهـــــــا وال ســــــــــــــــــــَ جـــــــَ ُو ال عــــــَ لــــــح نح عــــــَ (9)مــــــِ
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 نَْجٍد. أَْعلَى فيُْروى بضّمِ الواِو وفَتِْحها وَكْسِرها ، أَي أَتاني َخبٌر ِمن

.  أَْعلِ وَعنِّي  عالِ و  أَي تنَحَّ َعنِّي. ، «َعنِّجْ  أَْعلِ »في حديِث َمْقتَل أَبي َجْهل : وَعنِّي : أَي تَنَحَّ

اء. أَْعلِ  عنِّي َمْوُصولَة لُغَةٌ في اْعلِ و  َمْقُطوَعة ؛ عن الفرَّ

 عنها : اْنِزْل عنها ؛ قالِت اْمرأَةٌ من العََرِب : أْعلِ والِوساَدةَ : اْقعُد عليها ،  اْعلُ و

__________________ 
 .968/  3ابيّن إبراهيم. موافقاً ملا يف التبصري  .. ( كذا والصواب : وأخويه1)
 كذا ا وابلقاموس : بُِبخاراِء.  (*)
 ( يف ايقوت : أبو كامر البصريي.2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : والَعلحو  : الِقص ُة العالَيُة وبال الم امرأٌة وفـََرسان.3)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.4)
 .«علواء»ألصر موافقاً لسيا  ابن األعرايب ا ومقتض  سيا  القاموس يقتضي. يف هذه اللفظة والجي قبلها : ( كذا اب5)
 .(َوُعُلوًّا). والقراءة : 14( سورة النمر ا اآية 6)
 .4( سورة اإلسراء ا اآية 7)
 وقبله : 482( الرجز لذي الرمة. ديوانه ص 8)

 فـــــــــــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــ  األغـــــــــــــــــــــــــالِ  

 الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــرب وجـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــة اجلـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــذب    

  

 وعجزه يف التهذيب. 117/  4والشاهد يف اللسان والصحاح واملقايي  

 وعجزه يف التهذيب. 117/  4( اللسان والصحاح واملقايي  9)
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يِن  دُكــــــــــــ  الَم تــــــــــــَ ٍر عــــــــــــَ عــــــــــــح نح بـــــــــــــَ َك مــــــــــــِ تــــــــــــُ دح قــــــــــــَ  فـــــــــــــَ

لــــــــي     عــــــــح ــــــــُ يــــــــاًل وال تـ تــــــــِ يِن فــــــــَ غــــــــح ــــــــُ رَِ  ال تـ دح (1)بصــــــــــــــــــــــَ
 

  
 تَْنِزل.أَي ال 

ْيِد ، وُسفالَتُها تَْحته. ُعالَوةُ و يحِ ، بالضّمِ : ما كاَن فَْوَق الصَّ  الّرِ

يَح : ُكْنت في ُعالَوتِها. َعلَْوتُ و  على فالٍن الّرِ

ْيِد فيُراُح ِريَحَك ويَْنِفُر. تَْعلُ  ويقاُل : ال يَح على الصَّ  الّرِ

ْفعَةُ. العاَُل و  ، كُهًدى : الشَّرُف والرَّ

 : ِمن كناُهم. العاَلءِ  وأَبو

 : قَْريةٌ باليََمِن. العاِليَةُ و

اج : َعاالهُ و  هللاُ : َرفَعه ؛ قال العجَّ

ور  َب الـــــــــــكـــــــــــُ ي وجـــــــــــلـــــــــــِ ُت أَنحســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــِ يـــــــــــح  عـــــــــــالـــــــــــَ

وِر     طـــــــــــــــُ راِة رائـــــــــــــــٍح ممـــــــــــــــَح لـــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــــَ (2)عـــــــــــــــَ
 

  
َشاء ، فهو تَْعِليَةً  الَحْبلَ  َعلَّْيتو شاءُ  ُمعَلِّ  : َرفَْعته إلى َمْجراهُ من البََكرةِ والّرِ  .ُمعَلّى والّرِ

 الغنوي : (3)باألْمِر : اْستَقَلَّ به واْضَطلََع ، قاَل عليُّ بُن الغديِر  َعالو

ـــــــــِذي  ـــــــــَك ابل ـــــــــمـــــــــا ل و ف ـــــــــُ ل عـــــــــح ـــــــــَ ا تـ َ
دح ملـــــــــ مـــــــــِ ـــــــــاعـــــــــح  ف

داِن     ـــــــــــوِر يـــــــــــَ َن األُم يـــــــــــض مـــــــــــِ طـــــــــــِ تـــــــــــَ (4)ال َتســـــــــــــــــــــــــح
 

  
 : القَناةُ الُمْستَِقيمةُ. العاِليَةُ و

 : اْطلُْب حاَجتََك عْنَد َغْيِرنا فال نَْقِدُر عليها. عالَ وعنَّا  أَْعلِ و

 : َظَهَر عليها ؛ وِقْرنَه َكذلَك. اْستَْعالهاوحاَجتَه  َعالو

. َعلُوٌّ  ورُجلٌ  جاِل ، كعَُدّوِ  للّرِ

يُّونو: اْرتِفاُع أَْصِل البِناِء.  (5)، بالفَتْح  العَْلوو  البِالد ، فإذا نََزلُوا أَسافِلَها فُهم ِسْفِليُّون. عاِلي في َكالِمهم : الذين يَْنزلونَ  الِعلِّ

يُّونَ و  أَْيضاً : أَْهُل الثَّْرَوةِ والشََّرِف ، والُمتَِّضعُون ِسْفِليُّون. الِعلِّ

 الدَّْلَو عن الَحجِر الناتِِئ. فيُعلِّي  أَْسفَل البِئِْر فيَْنزَل رُجلٌ : أَن يْنتأَ بعُض الطَّّيِ  التَّْعِليةُ و

ْلَو َمْملوَءةٌ إلى فَْوق يُِعين الُمْستَقَي بذلك. الُمعَلِّي وقيَل :  الذي يرفَُع الدَّ

وِم ، منها الّصالُح خليُل بُن كيكلدى العاليَةُ و  س.حافُِظ بَْيِت الَمْقدِ  العالئيُّ  : بَلٌَد بالرُّ

 بِن الَحْضرمّي ، منهم عبُد الرحمِن بُن محمِد بِن َمْنصوٍر الَحْضرميُّ ، واْبنُه محمٌد وآَخُروَن. العاَلءِ  أَْيضاً : من ولدِ  العاَلئيُّ و

 .َعالهُ وَء : قَِوَي عليه الشي اْعتَلَىو

 : القَِويَّةُ على ِحْمِلها. الُمْستَْعِليَةُ و الُمْعتَِليَةُ ومن اإِلبِل  العَِليَّةُ و

 : الفائِقَةُ. العَِليَّةُ و، فالَحِليَّةُ ُحْلوةُ الَمْنظِر والسَّْير ،  َعِليَّة ويقاُل : ناقةٌ َحِليَّة

 من الشّقِ األَْيَسِر. : الذي يقوُم على يَساِر الَحلُوبِة ، أَو الذي يأُْخذُ بيَساِره ويَْحلُب بيِمينِه ؛ وقيَل : هو الذي يَْحلُبها الُمْستَْعليو

ْخَرةُ. العاَلةُ و  : الصَّ
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ْنعِة. ُعوِليَ و  الّسْمن والشَّْحم في كّلِ ذي سمٍن : ُصنَِع حتى اْرتفَع في الصَّ

 : أَي يتَأَنَّث للنِّساء. عليٌّ  وفالٌن َهنِيٌّ 

ْوا  .ُمعَلَِّويٌّ  : ُمعَلَّى ؛ والنِّْسبَةُ إلى َعْلوان وَسمَّ

 طريِق الحاّجِ. على بَني هزان : باليَماَمةِ  (6)وعألَةُ 

 كْلٍب بالشاِم. (7)وعألَةُ 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 والتكملة بر خلت أعالقي وجلب الكور 229( اللسان والصحاح والتهذيب ا ويف ديوانه ص 2)
 ويف األساس : سويد بن الصامت.« عدي»( يف اللسان : 3)
 اللسان والصحاح واألساس.( البيت يف 4)
 ( اللسان : ابلضم. ضبرت حركات.5)
 كالتكملة.« عالةُ »( يف ايقوت : 6)
 ( يف ايقوت : عالُة حلب : ابلشام.7)
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 بالضّمِ : مْوِضٌع في ِدياِر بَني تِميم. العاُلو

 : اْسُم اْمرأَةٍ. تعالىو

 عاًء له بالبَقاِء.به ، أَي اْبَق بْعَده ، أَو دُ  اْعل ويقاُل للَكثيِر الماِل :

ٍر. ُمْعتَلِّ  ويقاُل : هو َغْيُر ُمْؤتٍَل في األْمِر وال  ، أَي َغْير ُمقّصِ

 فالٌن : إذا َهَجَم على قْوٍم بغيِر إْذن. تَعلَّىو

 عنه العَْيُن : أَي تَْنبُو. تَْعلُو وفالنٌ 

 عنه. َعاَل  ِء ولم يَْلَصْق به : فقدُء عن الشيوإذا نَبَا الشي

 الواِدي : حيُث يَْنحدُر الماُء منه. عاِليَةُ و

 تِميٍم : ُهم بَنُو َعْمِرو بِن تِميٍم ، وُهم بَنُو الُهَجْيِم والعَْنبر وماِزٍن. عاِليَةُ و

فاتِ  العاُل وذو فَةِ  العاُل : ذو الّصِ  .األْعلى ، ويكوُن َجْمعاً لالْسمِ  العُْليا والَكِلَمةِ  العُْليا ، أَو هو َجْمع الّصِ

 : الُمتَعفِّفَةُ أَْو الُمْنِفقَةُ. العُْليا واليَدُ 

 .العَلَويُّونَ  ، وهم َعلَِويٌّ  : علّيِ  والنِّْسبَةُ إلى

 بَحْضَرَمْوَت. العَلَِويِّين : قَبيلَةٌ ِمن باعلوى وآلُ 

 ٍل إِنسيّها.، أَي ِمن قِبَ  ُمْستَْعالها وأَتَْيُت الناقَةَ ِمن قِبَل

 ِلسانِي : إذا كانْت تَْجِري عليه كثيراً. تَْستَْعلي وهذه الَكِلمةُ 

 َدُمها الماَء. يَْعلُو الّدم : عاِليَةُ  والحائِضُ 

 َعْيناً : أَي أَْبَصُر بهم وأَْعلَم بحاِلِهم. أَْعلى وهم بهم

هان قيَل :  غايَِة.على ال اْستَْعلَى وإذا بلََغ الفََرُس الغايَةَ في الّرِ

 : الُمِطيُق كالُمْستَْعِلي. الُمْعتَليو

َظْهراً : أَي ما  يَْعلُوكَ  نَْجٍد ، وما َسأَْلتك ما ُعْليا الطَّبَقِة ، أَو ِمن عاِلي ، أَي ُعْلِويٌّ  ٍء من َداِليِة النابغَِة فقاَل : هذا ِشْعرٌ وُغنَِّي النّْعماُن بشي

 يُشقُّ عليك.

ةٌ ِعْنَده.بُكم َعْيناً  أَْعلَى وهو  : أَي أََشّد لُكم تَْعِظيماً فأَْنتُم أَِعزَّ

 ِمن كناُهم. يَْعلَى وأَبو

ه  علّيِ  عْزَوة إلى علّيٍ  : قبيلَةٌ من ِكنانَةَ ، وهم بَنُو عْبِد َمنَاة ، وإنَّما قيَل لهم بَنُو َعلّيٍ  وبَنُو  (1)بِن َمْسعوٍد األْزِدي ، وهو أَُخو َعْبد َمنَاة ألُّمِ

هم هْنُد بْنُت بْكِر بِن وائٍِل النّزاِريَّة فربَّاهم في حج ةُ وأُمُّ ِرِه فنُِسبُوا إليه ، والعََرُب تنسُب فخلَف على أُّم ولِد عْبِد َمنَاة وهم بَْكٌر وعاِمٌر ومرَّ

 خلُف عليها بعَد أَبيهم ، وذلَك َعنَى حسَّاُن بُن ثابٍت ، رِضَي هللاُ تعالى عنه بقْوله :ولَد المرأَةِ إلى َزْوِجها الذي ي

رحبـــــــــــًة  ٍر ضـــــــــــــــــــــــــَ دح وحَم بـــــــــــَ ا يــــــــــــَ يـــــــــــ  لـــــــــــِ وا عـــــــــــَ َربـــــــــــُ  ضـــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــُض نــــــــــــــزارِ     هــــــــــــــا مجــــــــــــــَِ تــــــــــــــِ عــــــــــــــَ ــــــــــــــح ــــــــــــــَوقـ تح ل  دانــــــــــــــَ

  
 هؤالء ِمن ِكنانَةَ ؛ قالَهُ ابُن الجوانِي. علّيِ  أَراَد بني

 : قَبيلَةٌ يَْنِزلون أَْفِريِقيَة ، وأُْخَرى يَْنزلُوَن واِدي بَْرقَةَ. علّيِ  وبَنُو

َمْخشريُّ في خْطبَِة الكشَّاف. ُعلَيُّ  وكُسَمّيِ :  بُن عيَسى بِن َحْمزةَ بِن دهاٍس الحْسني أميُر مكَّةَ الذي َذَكَره الزَّ
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َر في أَياِم بَني أَُميَّة ُمراَغَمة ِمن الَجَهلَِة. (2)الحْسني  ُعلّيِ  لمةُ بنُ وَمسْ   وكاَن يَْكرهُ تَْصغيَر اْسمه وإنَّما ُصغِّ

ِ  وأَْصبَُغ بُن َعْلقََمةَ بنِ  ِه خاِلد بن هزيِم بِن شريِك بِن الحاِرِث أَبو المْقَداِم الَحْنَظليُّ البَْصريُّ ، َرَوى عنه ابُن الُمباَرِك وابن  ُعلَّي َعّمِ
 بنِ  (3)

 ِ ةَ تَاريَخ َمْرَو ؛  ِعلَّي  بُن عباِد بِن الحارِث في الجاِهِليَِّة. فَهؤالِء ُكلُّهم بالتَّْصِغيِر. ُعليُّ وبِن شريٍك ماَت بُخراَسان ، وَرَوى عن حميِد بِن مرَّ

ْوا ْين أَبُو َعْلياءِ  وَسمَّ ِعيِد.َجدُّ أَْشرافِ  العَْلياء ، وجالُل الّدِ   َسْمهود بالصَّ

يحي ؛ وأَبو عاِليَةُ وعن َمْيمونَةَ ؛  (4)بْنُت َسْبع  عاِليَةُ وبْنُت أيفعِ َزْوُج أَبي إْسحاق السُّبَْيِعْي وأُمُّ اْبنِه يونس ؛  عاِليَةُ و  أُْخُت َعْبد الُمْحسن الّشِ

ثوَن. العاِليَةَ  ياِحيُّ : ُمحّدِ  الّرِ

__________________ 
 وهي امرأة من بَليِّ ا كما يف ابن حزم.( 1)
 اخلشين. 967/  3( يف التبصري 2)
 ( يف التبصري : ُهرمي.3)
 ُسبيض. 891/  3( يف التبصري 4)
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شيُد فْضُل هللِا بِن ُسلَْيمان البُوَشْنجي َرَوى عن شيخِ اإلْسالِم الَهَروي ؛  العاِلي وأَبو الُحَسْين أَحمُد بُن محمِد بِن َمْنصوِر بِن ُحَسْيِن بنِ  والرَّ

 الَهَمداني َوِزيُر ُسْلطان الَمْشِرِق َمْشهوٌر. عاِلي بنِ  (1)بُن أَبي الَخْير 

لتعزي بِن راشِد ابِن بوالن ِمن بَني ُعّكِ بِن َعْدنان ، منهم النَّفيس ُسلَيماُن ابُن إبراهيَم بِن ُعَمر ا علّيِ  : بَْطٌن باليَمِن يَْنتَِسبُون إلى العَلَويُّونو

ث ، تُوفي َسنَة   بِن بْكِر بِن وائٍِل وهو َغلٌَط. علّيِ  ، وأَْهل بَْيته ؛ ونََسبَه الحافُِظ إلى 835الُمحّدِ

 بِن سوِد بِن الحجِر األْزِدي. علّيِ  الَهْيئَِة ، وقيل : إلى (2)إلى ِعْلِم  العلوي وسلّم

 أَْيضاً بَْطٌن ِمن َمْذِحجٍ. َعلّيٍ  وبَنُو

ِم : محمُد بنُ وبتَثِْقيل ا تَفَقَّه على أَبي  علّويه العلّويُّ  بُن الَحَسِن بنِ  عليُّ  الُجْرجاني تَفَقَّه على الُمَزني ؛ وأَبو القاِسمِ  علّويه العلويّ  بنِ  عليّ  لالَّ

ابوني ؛ وأَبو النَّْضر محمُد بُن بْكِر بِن محمِد بِن َمْسعوِد بنِ   .(3)قَْنديُّ َرَوى عن ُعَمر بِن محمٍد النّجيرمي السََّمرْ  علّويه العلّويُّ  ُعثْمان الصَّ

 ، َذَكَره الّرشاطي. علّيِ  األْرحبيُّ صاِحبُ  العْلِويُّ  وبكوِن الالِم : َعْمُرو بُن َسْلمةَ الَهمدانيُّ 

 لقَتاُد.ُخِرَط ا ُعلَيَّان ، ُمَصغَّراً : فحٌل كاَن لُكلَْيِب بِن وائٍِل ، وفيه أجرى الَمثَل : ُدون َعلَيَّانُ و

 : من نواِحي األُْردن. معلياو

ياح. أَْعلَى وجاَء ِمن  وأَْرَوح : أَي ِمن السَّماِء وَمَهّبِ الّرِ

 .عال عالو عل عل ويقاُل في َزْجِر العَْنِز :

 له : إذا أَطاقَهُ. يَْعلُو ءِ فالٌن للشي َعالو

. وقاَل ابُن حبيٍب : علةُ بُن جلِد بِن ماِلٍك. العاِليَةُ و  : فَرُس َعْمِرو بِن ِمْلقٍَط الطائيُّ

ً  السَّْطَح كَرِضَي ، َعِليَ  من َحّدِ َضَرَب ؛ وُضبَِط في الُمْحكم : ، يَْعِليهِ  السَّْطحَ  َعلَى ي : [علي]  كعُتِّيِ : ، ُعِليًّاو بالفَتْح وبالَكْسر ، ، َعْليا

 َصِعَدهُ.

يَت ُحُروف اإلضافَِة ألنَّها تُِضيُف الِفْعَل أَو شبهه إلى ما يَِليِه. : َحْرفٌ  لَىعَ و ةُ ، وإنَّما ُسّمِ  من ُحُروِف اإلضافَِة ، وهي الجارَّ

يكوُن تاَرةً َحْرفاً ، وتاَرةً اْسماً وقاَل الجاربردي : ألنَّها تُِضيُف َمعانِي األْفعال إلى األْسماِء ، فِمَن الُحروِف ما يكوُن َحْرفاً فَقْط ، وِمنها ما 

 ، ومنها ما يكوُن تاَرةً َحْرفاً وتاَرةً فِْعالً.

ُل بمْعنَى الفَْوق ، نْحو قَْوِله تعالى :  لالْستِعالءِ  اْسمٌ  يعلى عن ِسْيبََوْيِه :و  (َوَعَلْيها َوَعَلى اْلُفْلِك ُِتَْمُلونَ )وتَْدُخُل من عليها وحينَئٍِذ يَتَأَوَّ

(4). 

حاح :   َحْرٌف خاِفٌض ، وقد يكوُن اْسماً يَْدُخُل عليه َحْرُف جّرِ ؛ قال الشاعُر : علىووفي الّصِ

ر  بــــــعـــــــَد مـــــــا  فــــــُ  الــــــطـــــــ  نــــــح ــــــَ ه تـ يـــــــح لــــــَ نح عــــــَ َدتح مــــــِ  غـــــــَ

عـــــــا     ـــ  َو  فـــرَتَف ـــَ تـ َب الشـــــــــــــــــمـــِ  اســـــــــــــــــح (5)رَأتح حـــــــاجـــــــِ
 

  
. أَي َغَدْت ِمْن فَْوقه ، ألنَّ َحْرَف الَجّرِ ال يْدُخُل على  َحْرِف الجّرِ

ُد : َِّفُق االْسُم والحْرُف في على وقاَل المبّرِ ال أاللْفِظ ،  لَْفَظةٌ ُمْشتََركةٌ لالْسِم والِفْعل والَحْرف ال أنَّ االْسَم هو الَحْرف أَو الِفْعل ، ولكن قد يَت

 على هذه فِْعٌل ألنَّه من َعال يَْعلُو ، قاَل طَرفَةُ :هذه حرٌف ، وتقوُل : َعال زيداً ثوٌب ، ف فعلى زْيٍد ثوٌب ، على تَرى أنَّك تقولُ 

ر ًة  وحُم كـــــــــــــبحســـــــــــــــــــــــــــًا مـــــــــــــُ ـــــــــــــقـــــــــــــَ  فـــــــــــــَتســـــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــَ  ال

رح و     قـــــــــــــِ َر ِدمـــــــــــــاٌء كـــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــح ال اخلـــــــــــــَ (6)عـــــــــــــَ
 

  
__________________ 
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 ( يف التبصري : بن أيب اخلري العاد.1)
وإىل النظر يف علم اهليئة منهم :  1020/  3ويف التبصــــري «  اهر فحررهقوله إىل علم اهليئة كذا خبطه وهو غري »( هبامش املطبوعة املصــــرية : 2)

 سلم العلوي.
ي. 1020/  3( يف التبصري 3)  الُبجريح
 .22( سورة املؤمنون ا اآية 4)
 ( الصحاح ونسبه يف اللسان ليزيد بن الطثرية.5)
 الصحاح.واللسان وعجزه يف « وتساق  القوم»برواية :  55( ديوانه ط بريوت ص 6)



19176 

 

، وبعُض العََرِب يَتْرُكها على  َعلَيكَ  الَخْيل ؛ قاَل ِسْيبََوْيه : أَِلفُها ُمْنقَلبةٌ من واٍو ، إالَّ أَنَّها تُْقلَب مع الُمْضِمر ياًء ، تقولُ  علىوويُْروى : 

 قال الراِجُز : ، حاِلها

 (1)طاُروا َعالُهن  َفِطرح َعالها 
 بالحاِرِث بِن كعٍب ، انتََهى.ويقاُل : هي لُغَةُ 

؛ أَو  (2) (ُكلُّ َمْن َعَلْيها فان  )وقاَل السَّبكي : األَصحُّ أَنَّها قد تكوُن اْسماً بمْعنَى فَْوق أي بقلٍَّة ، وتكوُن َحْرفاً بكثرةِ لالْستِعالِء حسًّا نْحو : 

 بعٍض. على َمْعنًى نَْحو : فضلنا بَْعَضهم

ُحبِّهِ  َعلى َوآتَى اْلمالَ  ْحو قوِله تعالى :نَ الُمصاِحبَِة َكَمعْ و
 أَي مع ُحبِّه. ( 3)

ر هنا بمعنى مع ألنَّ العَْبَد ال تجُب عليه  َعلَى قاَل ابُن األثير : قيَل : ، «كّلِ ُحّرِ وَعْبٍد صاعٌ  َعلَى زكاةُ الفْطرِ »الحديُث :  * قُْلت : وبه فُّسِ

 سيِِّده. على الفْطَرةُ وإنَّما تجبُ 

 كعَْن ، كقْوِل القحيِف العُقَْيِلي : ُمجاَوَزةِ الو

تح  يــــــــــــَ ريحٍ  عــــــــــــلــــــــــــي   ِإذا َرضــــــــــــــــــــــــــِ و ُقشــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــُ  بـــــــــــــَ

اهــــــــــــا    يِن ِرضــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــَ جــــــــــــَ ر ِ  َأعــــــــــــح مــــــــــــح عــــــــــــَ (4) لــــــــــــَ
 

  
 بمْعنَى عن. على ألنَّه إذا َرِضيَت عنه أََحبَّته أَْقبَلَْت عليه ، فلذا اْستعملَ  بعَلَى أَي َعنِّي ، وإنَّما عدَّاهُ 

ا كاَن َرِضيَت ِضّد َسَخَطْت عدَّاهُ  نَِقيِضه  على ءِ َحْمالً للشي بعَلَى قاَل ابُن جنِّي : وكاَن أَبو علّيِ يَْستَْحسن قوَل الِكسائي في هذا ألنَّه قاَل : لمَّ

 وقالوا كذا كما قالوا كذا وأََحُدهما ِضدٌّ لآلَخر. ، في الَمصاِدِر َكثِيراً فقال :نِظيِره ، وقد َسلََك ِسْيبََوْيه هذه الطَّريق  على كما يْحملُ 

 ً دَّْهر َحِقيقَتِه ألنَّ َصْوَم ال على ، وال يجوُز َحْمله أَي عنه فال يَْدخلُها ، «َجهنَّمُ  عليهِ  َمْن صاَم الدَّْهَر ُضيِّقَتْ »الحديُث :  * قُْلت : ومنه أَْيضا

مِ  أَي يَْرُووا َعنِّي. ، «الَكِذَب لَكَذْبتُ  عليَّ  لوال أَْن يَأْثُروا»حديُث أَبي ُسْفيان :  بالجْملِة قْربَةٌ ؛ وكذا  نْحو قْوِله تعالى : والتَّْعليِل ، كالالَّ

 ، أَي ِلَما َهَداُكم. ( 5)ما َهداُكمْ  َعلى َوِلتَُكبُِّروا هللاَ 

 ، أَي في ِحين َغْفلٍَة. ( 6)ِحيِن َغْفلَةٍ  َعلى َوَدَخَل اْلَمِدينَةَ  كفى نَْحو قَْوِله تعالى : الظَّْرفِيَِّة :و

. ( 7)النّاِس يَْستَْوفُونَ  َعلَى إَِذا اْكتالُوا كقَْوله تعالى : بمْعنَى منو  ، أَي ِمن الناِس ؛ نقلَهُ الجوهريُّ

 وفي التَّهذيِب : عن الناِس.

هللِا إِالَّ اْلَحقَّ  َعلَى أَْن ال أَقُولَ  َعلى كقَْولِه تعالى : الباءِ  تكوُن بمْعنَىو
 أَي بأَْن ال ، ومنه أَْيضاً قوُل أَبي ذَُؤْيٍب الُهَذلي : .( 8)

 ... (9). يَِفيُ  عل  الِقداِح ..
 ِره ، أَي بالِقَداح.إلى آخِ 

 أَي لكنَّه. أَنَّه ال يَْيأَُس من رحمِة هللِا ، على ونَصُّ الّسبكي : فالٌن ال يَْدخُل الجنَّة ، فالٌن َجَهنَِّميٌّ ، ِمثْل لكنَّ نَْحو قْوِلهم : االْستِْدراكِ و

 تكوُن زائَِدةً للتَّْعِويِض ، كقْوِله :و

رح  مــــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح يـــــــــــــــَك يــــــــــــــــَ ِرمَي وأَبـــــــــــــــِ  إن  الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ

دح يـــــــــومـــــــــاً     ر  إن مل  ـــــــــِ كـــــــــِ تـــــــــ  نح يــــــــــَ لـــــــــ  مـــــــــَ (10)عـــــــــَ
 

  
َِّكُل عليه ، فَحَذَف عليه وَزاَد على قَْبِل الَمْوصوِل ِعَوضاً.  أَي من يَت

ياَدةِ كقْوِله : ال أَْحِلف  يَِميٍن ، أَي يَِميناً. على وقاَل الّسبكي : وتكوُن للّزِ
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ً و  كقوِل الشاعِر ، وهو مزاِحٌم العُقَْيلّي يَِصُف قَطاةً : ، ( 11)بمْعنَى فَُوْيقٍ  تكوُن اْسما

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .26( سورة الرمحن ا اآية 2)
 .177( سورة البقرة ا اآية 3)
 .191( صدره من شواهد القاموس ا والبيت يف املغين ص 4)
 .185اآية ( سورة البقرة ا 5)
 .15( سورة القصص ا اآية 6)
 .2( سورة املطففون ا اآية 7)
 .105( سورة األعراف ا اآية 8)
 ( اللسان ومتامه :9)
 كــــــــــــــــــــــــــــــــــبهنــــــــــــــــــــــــــــــــــن راببــــــــــــــــــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــــــــــــــــبنــــــــــــــــــــــــــــــــــه و 

داح ويصـــــــــــــــــــــــــدعُ     ــــــــــــقــــــــــــِ ــــــــــــ  ال ــــــــــــ  عــــــــــــل ــــــــــــفــــــــــــي ُر ي  َيســـــــــــــــــــــــــَ

  

 .192( من شواهد القاموس واملغين ص 10)
 : فو . 192ا ويف املغين ص  (هامش القاموس)( فو  : هكذا رأيته يف نسخة املؤلف ا ا ه. شنقيطي 11)
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نح  َدتح مــــــــِ ه غــــــــَ يــــــــح لــــــــَ ا عــــــــَ ُؤهــــــــَ مــــــــح َد مــــــــا مَت   ــــــــِ عــــــــح  بـــــــــَ

ر    هـــــــــَ ـــــــــداء جمـــــــــَح ـــــــــي ـــــــــب ٍة ب ـــــــــح ي ـــــــــَ نح قـ ر  وعـــــــــَ (1) َتصـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ً  وتقدََّم ِمثُْل ذلَك عن الَجْوهِري قِريباً ؛ ومنه أَْيضا

 أَي مْن فَوقها. ؛ «َرَجَع اإلْيمانُ  َعلَيها فإذا اْنقََطَع ِمنْ »الحديُث : 

حاح : أَي ُخْذه ، لما َكثُر اْستِْعماله صاَر بمْنزلَِة َهلُمَّ  اْلَزْمهُ  وبَزْيٍد : أَي َزْيداً  َعلَْيك ِمن أَْسماِء الِفْعل الُمْغري به ، يقاُل : : َعلَْيكَ و وفي الّصِ

 وإن كاَن أْصلُه من االْرتِفاعِ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عْهِد فالٍن ، أَي في َعْهِده. علَى بمْعنَى في ، كقْوِلهم : كاَن ذلكَ  على تَأْتي

 زاِحِم العُقَْيلي السابَِق.وبمْعنَى ِعْنَده ، وبه فَسَّر األْصمعي قوَل مُ 

 زْيداً وبِزْيٍد : أَْعِطني. عليَّ و

ً  كأَنَّه َطواهُ  عليه وأََمرَّ يََده ا َمَرْرتُ  عليه ؛ وكذا َمرَّ الماءُ  ُمْستَْعليا  فالٍن فجَرى كالَمثَِل. على ، وأَمَّ

  على الَمكاِن كذا يَثْبُت هذا عليه.ءُ ماٌل ، وهذا كالَمثَِل كما يَثْبُت الشي علينا أَِميٌر ، كقوِلك َعلَْيناو

تِه ، كأَنَّه االْستِْعالءِ  ماٌل ِمن عليه وفي شْرحِ الجاربردي : قْولُهم  .اْستَْعالء الَمجاِزي ، ألنَّه تَعلَّق بِذمَّ

 ماٌل : أَي َكثَُر. عليه وقالوا ثَبَتَ 

 أَْوفاٍض : إذا كاَن يُريُد النُّهوَض. على ورأَْيتُه

أَي ِمن ِكْلتا العَْينَْين ، وال يَقَُع هذا النَّْعُت على الواِحَدةِ بل َعلَيهما ،  َذَهَب بََصُرهُ ُكلُّه ، َمْقصوٌر : ، َعَمى ، كَرِضَي ، َعِميَ  ي : [عمي]

 كاْرَعَوى يَْرعوي اْرِعواًء. ، كاْعماَي يَْعماُي إْعِمياءَ  َعْيناهُ ، َعِميَتْ  تقوُل :

ا بَ قاَل  اغاني : أَراُدوا َحْذَو اْدهامَّ يْدهامُّ فأَْخَرُجوه على لَْفٍظ صِحيحٍ وكاَن في األْصِل اْدهاَمَم فأَْدَغموا ، فلمَّ على أْصِل اْدهاَمَم  اْعمايَا نَواالصَّ

ا اْختَلَفا لم يكنْ   وقد تَُشدَُّد الياءُ   لإِلْدغاِم فيه َمساٌغ كَمساِغِه في الِميَمْين.اْعتََمدِت الياُء األخيَرةُ على فَتْحِة الياِء األُولى فصاَرْت أَِلفاً ، فلمَّ

اغاني : وهو تكلٌّف َغْير ُمْستَْعمٍل.  فيكوُن كاْدهامَّ يَْدهامُّ اْدِهيماماً ؛ قال الصَّ

ىو كُرماةٍ وَراٍم  عامٍ  كأَنَّه َجْمعُ  بالضّمِ في الُكّلِ األخيرُ  ، ُعماةٍ و ُعْميانٍ و ُعْميٍ  قْومٍ  ِمن َمْنقوٌص ، ، َعمِ و أَْعَمى فهو ، َعِميَ  في َمْعنى : تَعَمَّ

او كفَِرَحٍة. َعِميَةٌ و َعْمياءُ  وهي ،  .َعْمياواتٌ  ، ونِساءٌ  َعْمياوانِ  فَكفَْخٍذ في فِخٍذ َخفَّفُوا الِميَم ؛ واْمرأَتانِ  َعْميةٌ  أَمَّ

اهُ تَْعِميَةٌ و  َدةَ بِن ُجؤيَّة :ومنه قوُل ساعِ  ؛ أَْعَمى : َصيََّرهُ  َعمَّ

َوحُت ابيَبح َطريِقه و 
 (2)َعّم  َعليِه امل

 وبابَْي َطريِقه يَْعني َعْينَْيه.

ىو ى ومنه أَْخفاهُ ، : أَي تَْعِميَةً  معنى البَْيتِ  َعمَّ حاح. الُمعَمَّ  ِمَن األْشعاِر ؛ كما في الّصِ

يَ  : أن التَّْعِميةُ  وقيَل :  على إْنساٍن شيئاً فتُلَبَِّسه عليه تَْلبيساً. تُعَّمِ

فَةُ ِمثْلُهُ في َغْيِر اْفعالَّ ، وفي الُمْحكم : نََظر القَْلب ؛ أَْيضاً : ذهاُب بََصِر القَْلِب ، العََمىو أَي ال يُْبنى فِْعلُه على اْفعالَّ ألنَّه ليَس  والِفْعُل والّصِ

ٌ  َعِمي قوُل : رُجلٌ بَمْحسوٍس ، إنَّما هو على الَمثَل ، ت  .َعُمون القَْلِب ، وقومٌ  َعِميَةُ وعن الصَّواِب  َعِميَةٌ  القَْلِب أَي جاِهٌل. واْمرأَة

ب ألنَّ ما ال يَتََزيَّ  دون األولى قَْلبَه ، ألنَّ ذلَك يُْنَسُب إليه الَكثِيُر الضاللِ  أَْعَمى أَي إنَّما يُراُد به ما ، في هذه ، أَْعماهُ  تقوُل : ماو د ال يُتَعَجَّ

حاح.  منه ؛ كما في الّصِ

 .(3) (َوَمْن كاَن يف هِذِه َأْعمى فَ ُهَو يف اآْلِخَرِة َأْعمى َوَأَضلُّ َسِبيالً )وقولُه تعالى : 
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__________________ 
 .194وصدره من شواهد القاموس واملغين ص « بزيزاء جمهر»( اللسان والصحاح برواية : 1)
 يف زايدات شعره ا برواية : أييت طريقه ا وعجزه : 1337/  3اهلذليا ( شرح أشعار 2)

 سنان كعسراء العقاب ومنهبُ 
 والبيت يف اللسان ابلروايتا.

 .72( سورة اإلسراء ا اآية 3)
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ُل اْسُم الفاِعِل والثاني قيَل ِمثْله ، وقيَل هو أَْفعَُل من كذا ، أَي للتَّْفِضيل ، ألنَّ ذلَك ِمن فْقَداِن البَِصيَرةِ ، ويَصحُّ أَْن يقاَل  قاَل الراِغُب : األوَّ

ل ِمن البََصِر ، وإلى هذا َذَهَب أَبو َعْمٍرو ،  َعَمى ، والثَّاني على (1)القَْلب  َعَمى فيه ما أَْفعَله ، فهو أَْفعَل ِمن كذا ؛ ومنهم َمْن َجعََل األوَّ

 القَْلِب وتََرَك اإلمالَةَ في الثاني لما كان اْسماً ، واالْسُم أَْبعَد من اإلمالَِة. َعَمى ِمن رِحَمهُ هللاُ تعالى ، فأََماَل األّول لما كانَ 

ُجُل : تَعاَمىو  يكوُن في العَْيِن والقَْلب. أَْظَهَرهُ ، الرَّ

حاح : أََرى ِمن نْفِسه ذلَك.  وفي الّصِ

 في الباِطِل. الغَوايَةُ واللَُّجاجُ  األخيِر :في  ، كغَنِيٍَّة ويضمُّ  العَِميَّةُ و العَمايَةُ و العَماَءةُ و

يَّةُ و ّم ُمشدَّدتي الميِم والياِء : الِكْبُر أَو الضَّاللُ  العُّمِ يَّة َمْن قُتَِل تَْحَت رايَةٍ »الحديُث : ومنه وهو ِمن ذلَك ؛  ، بالكْسِر والضَّ أَي في فِتْنٍَة  ، «ِعّمِ

يلَةٌ ِمن  الضَّاللَِة كالِقتاِل في العََصبِيَِّة واألَْهواِء ؛ ُرِوي بالَوْجَهْين. ، العََمى أَو ضالٍل ، وهي فِعِّ

يًّا فالنٌ  قُتِلَ و يلى ِمن ، ِعّمِ يًّا ، العََمي وهو فِعِّ يَصى من التَّْخِصيِص ، وهي َمصاِدٌر ، أَي كِرّمِ ْمي وِخّصِ وَمْن قَتََل ،  لم يُْدَر َمْن قَتَلَهُ  ِمن الرَّ

يَّةُ.  كذلَك فحْكُمه حْكُم قَتِيِل الَخَطِأ تَِجُب فيه الّدِ

اُل ، َجْمعُ  األَْعماءُ و  كذا في النُّسخِ. ، أَْعَمى : الُجهَّ

 .َعًمى الَمجاِهُل ، يجوُز َكْون واِحُدها األَْعماءُ  وفي الُمْحكم :

ل :  وَوقَع في بعِض نسخِ الُمْحكم الجاِهُل ، وهو َغلٌَط ، وكذلَك ِسياُق المصنِّف فيه َغلٌَط من َوْجَهْين : االوَّ

اِل وإنما هي الَمجاِهُل ؛ والثاني : األَْعماءِ  تَْفِسيرُ  ً  بالُجهَّ ل. َعًمى نَّما هي َجْمعُ وإ ألَْعمى َجعَلَهُ َجْمعا  ، فتأَمَّ

حاح ؛ قاَل ُرْؤبة : أَْغفاُل األرِض التي ال ِعماَرةَ بها ، : األَْعماءُ و  أَو ال أَثََر للعماَرةِ بها ؛ كما في الّصِ

مـــــــــــــــــــــاُ ُه و  يـــــــــــــــــــــٍة َأعـــــــــــــــــــــح ٍد عـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  بـ

اُ ُه     ه لـــــــــــــــــــَ وحَن أَرحضـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ (2)كـــــــــــــــــــَبن  ل
 

  
 قِياساً. َمْعِميَّةٌ  الواِحَدةُ  ، كالَمعاِمي

 قاَل ابُن ِسيَده : ولم أَْسَمع بواِحَدتِها.

 على غيِر قِياٍس. َعًمى * قُْلت : واِحَدتُها

واُل ِمن النَّاِس ، : األَْعماءُ و  كنَاِصٍر وأَْنصاٍر. عامٍ  عن ابِن األَْعرابي ، هو َجْمعُ  الّطِ

َر  أَعماُؤهُ عاِميَةٌ  َكلَْيٍل الئٍِل وُشغٍل شاِغٍل ، كأَنَّه قاَل : العََمى السَّابِِق ، أَي ُمتناِهيَةٌ في كما في قوِل ُرْؤبَة ُمبالَغَةٌ ، أَْعماٌء عاِميَةٌ و ، فقدََّم وأَخَّ

.  ، وقلَّما يَأْتُون بهذا الضَّْرب من الُمبالَغِ به إالَّ تابِعاً لَما قَْبلَه ، لكنَّه اْضُطرَّ

ّمِ وسكوِن الميِم : جاَء هكذا ، ُعْمي َصكَّةٌ و هذا هو الَمْشهوُر في الَمثَِل وبه جاء لَْفُظ الحديِث.  ،، كُسَمّيِ  ُعَمّيِ  لَِقيتُه َصكَّةً و في الّشْعِر  بالضَّ

 يَْعني قْوَل ُرْؤبة : ،

ا  ــــــــــــَ رِع ٌي زاخــــــــــــرًا قــــــــــــد أُتــــــــــــح مــــــــــــح َة عــــــــــــُ كــــــــــــ   صــــــــــــــــــــــــــَ

ا     عـــــــــَ جـــــــــ  فـــــــــَ ـــــــــَ د  أمســـــــــــــــــــــــ  هبـــــــــا تـ (3)إذا الصـــــــــــــــــــــــ 
 

  
 .ُعْميٍ  فلم يَْستَِقم له فقالَ  ُعَمّيِ  أَراَد صكَّةَ 

ا ،،  «ُعَمّيِ  نََهى عن الصَّالةِ إذا قاَم قائُِم الظَِّهيَرةِ َصكَّةَ »في الحديث : و ، أَْعَمى يقاُل أَْيضاً : َصكَّةو وال يقاُل إالَّ  أَي في أََشّدِ الهاِجَرةِ َحرًّ

 َوْقتَئٍِذ لم يَْقدْر أَْن يَْمألَ َعْينَْيه من ضوِء الشْمِس.في القَْيِظ ، ألنَّ اإلْنساَن إذا َخَرَج 

فيَْسَدُر بََصُره حتى يَُصكَّ ِكناَسه ال  وقاَل ابُن سيَده : ألنَّ الظَّْبَي يَْطلُُب الِكنَاَس إذا اْشتَدَّ الحرُّ وقد بََرقَْت َعْينُه ِمن بياِض الشْمِس ولَمعانِها ،

 يُْبِصُره.

ٌم كأَنَّه تَْصغيرُ  ُعَميَّا ، يُِريُد الهاِجَرةَ ، واألْصُل فيها أنَّ  ُعَمّيِ  نَّه كاَن يَْستَِظّل بِظّلِ جْفنَِة عبِد هللِا بِن جْدعان َصكَّةَ وفيه أَْيضاً : أ  ُمَصغٌَّر ُمَرخَّ

 ؛ قالَهُ ابُن األَثِيِر ؛ أَي أنَّه أَْعَمى
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__________________ 
 ( املفردات : عم  البصرية.1)
 مطلض أرجوزة له يف أو  ديوانه ا واللسان والصحاح ا واألو  يف املقايي  منسوابً للعجاج. وهو خطب. والتهذيب بدون نسبة. (2)
ٍي. 89( الثاين يف ديوانه ص 3)  والرجز يف التكملة قا  الصاغاين : أراد صّكة ُعَمي فلم يستقم له ا فقا  ُعمح
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تِه. يـَعحِمي ا َر  ا وقيَر : حَا كاَد  كاأَلعحم   َيِصريُ   من ِشد 
 بعَْينِه. : اسٌم للَحرِّ  ُعَميٌّ  أَو

 ُمْعتمراً  يُْفتِي في الحّجِ فجاَء في َرْكبٍ  يفيُض بالحاّجِ عْنَد الهاِجَرةِ وشدَّةِ الحّرِ ؛ كما في النِّهايَِة ؛ أَو كانَ  كانَ  من عْدواَن ، رُجٌل ، ُعَميٌّ  أَو

حتى  يَْضِربُون بَقَي َحراماً إلى قابٍِل فَوثَبُوا لم يقِض ُعْمَرتَه اّرِ فقال : من جاَءْت عليه هذه السَّاَعةُ من َغٍد وهو َحرامٌ فَنََزلُوا َمْنزالً في يوٍم ح

ينَ   فُضِرَب َمثاَلً ؛ كما في الُمْحكم. وافَُوا البَْيَت من َمِسيَرةِ لَْيلَتَْيِن جاّدِ

حاح. أَغاَر على قَْوٍم ُظْهراً فاْجتاَحُهم ، من العَماِلقَةِ  اسُم رُجلٍ  : ُعَميٌّ  أَو  أَي اْستَأَْصلَُهم فنُِسَب الَوْقُت إليه ، كما في الّصِ

ِجُع إلى ما َذَكُروه يَرْ  وفي النّهايَة : فُضرَب به الَمثَُل فيَمْن يَْخُرج في شدَّةِ الَحّرِ ، ولهم َكالٌم واِسٌع في شْرحِ الَمثَل والحِديِث غاِلٌب ما

 َشَرْحناه.

َر الحديُث  السَّحاُب الُمْرتَِفُع ؛ بالمّدِ ، وُوِجَد في النسخِ بالقَْصِر وقد جاَء في ِروايٍَة هكذا ؛ العََماءُ و أَْيَن كاَن ربُّنا قْبَل أْن يَْخلَق  : (1)وبه فُّسِ

 .«تَْحتَه َهواٌء وفَْوقَه َهواءٌ  َعماءٍ  كاَن في»فقاَل :  ؟َخْلقَه (2)

قِيُق ، أَو األْسوُد ، أَو األْبيَُض ، أَو هو الذي َهَراَق ماَءهُ  هو الُمْمِطُر ، أَو الغيُم الَكثِيفُ  الَكثِيُف ، أَو هو السَّحابُ  أو ولم يَتَقَطَّع تَقَطُّع  الرَّ

 الجفاِل ، أَو الذي َحَمَل الماَء واْرتَفََع.

حاح. وقاَل أبو زْيٍد : هو ِشْبهُ الدُّخان يَْرَكبُ   رُؤوَس الِجباِل ؛ كما في الّصِ

ٌء ، وقيَل : أَي ليَس معه شي ِعًمى . وعلى ِروايَِة القَْصر قيَل : كان فيالعَماءُ  وقاَل أَبو عبيٍد في تْفِسيِر الحديِث : ال نَْدري كيَف كاَن ذلكَ 

ْحذُوٍف فيكوُن التَّقديُر : أَْيَن كاَن َعْرُش هو كلُّ أَْمٍر ال تُْدِرُكه العُقُوُل وال يَْبلُُغ ُكْنَهه الَوْصُف ، وال بُدَّ في قْوِله : أَْيَن كاَن َربُّنا ِمن ُمضاٍف مَ 

 .(اْلماءِ وَكاَن َعْرُشُه َعَلى )َربِّنا ، ويدلُّ عليه قْولُه : 

 وقاَل األْزهري : نحن نُْؤِمن به وال نُكيِّفُه بَصفٍَة ، أَي نْجِري اللّْفَظ على ما جاَء عليه ِمن َغْيِر تأِْويٍل.

 وكذلَك َهَمى يَْهِمي. َساَل ، من َحّدِ َرَمى : ، يَْعِمي الماُء وغيُره َعَمىو

 َوَدفَعَه إلى أَعاِليِه. َرَمى بالقََذى : يَْعِمي الَمْوجُ  َعَمىو

بَد. حاح : إذا َرَمى القََذى والزَّ  وفي الّصِ

 : اْعتَماهُ و نقلَهُ ابُن ِسيَده : أَيًّا كاَن ؛ َرَمى به َهَدَر فَرَمى به على هاَمتِِه أَو : إذا يَْعِمي البَعيُر بلُغاِمه َعَمىو

 بالكْسِر. ، الِعْميَةُ  االْسمُ و وهو قَْلُب اْعتَاَمه ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ اْختاَرهُ ،

 قََصَدهُ. : اْعتَماهُ اْعتِماءً و

ذُوا باهلِل ِمن»في الحديِث : و ِلَما يُِصيُب َمْن يُصيبانِِه ِمن الَحْيَرةِ في أَْمِره ، أَو ألَنَّهما إذا  : السَّْيُل والَحريقُ  األَْعَميانِ  ، قيَل : «األَْعَميَْينِ  تَعَوَّ

ً َوقَعا ال يُْبِقيا  الذي ال يَْدِري أَْيَن يَْسلُك ، فهو يَْمِشي حيُث أَدَّته ِرْجلُه. كاألَْعمى ن موِضعاً وال يَتََجنَّبان شيئا

 والَجَمُل الهائُِج. ُهما السَّْيُل المائجُ  واللّْيُل ، أَو ُهما السَّْيلُ  أَو

ى تََرْكناُهمْ  قاَل أَبو َزيٍد : يقاُل :و حاح : تََرْكناُهم في فُوا على المْوِت ؛، كُربَّى : إذا أَْشرَ  ُعمَّ  .َعًمى نقلَهُ الَجْوهِري. وفي بعِض نسخِ الّصِ

حاح ؛ : َجبَلٌ  َعمايَةُ و  (3)وصاِحبَه  َعمايَةَ  أَرادَ  ، َعمايَتَْينِ  فقاَل : الُمراُد به َجريُر بُن الخطفي ، وثَنَّاهُ الشَّاِعُر ، في بِالِد ُهَذْيٍل ؛ كما في الّصِ

اُح التَّْسهيل وغيُرُهم ، نقلَهُ َشْيُخنا.  وُهما َجباَلِن ؛ قالَهُ ُشرَّ

 َجباَلِن ، العُْليا َعمايَتَانِ  وقاَل نَْصر في ُمْعجمه :

__________________ 
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 .وسلمعليههللاصلى( هو حديث أيب رزين العقيلي ا أنه قا  للنيب 1)
 ؟واألرض( يف اللسان : لل  السموات 2)
 ( وهو قوله :3)

 لـــــــــــــــو أن عصــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــمـــــــــــــــا يـــــــــــــــتـــــــــــــــا ويـــــــــــــــذبـــــــــــــــٍر 

 لـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــك أنـــــــــــــــــــزال األوعـــــــــــــــــــاال   
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رحِقّيها ُكّله ولباِهَلَة َجُنوبـَيحها ولبلعجالن َغرحبـَيحها يا هي هلُمح شـــــَ ريحُ وبلعجالن ا والُقصـــــح تَـَلَطتح فيها ا ريُش وُقشـــــَ ؛ وقيَر :  اخح
.هي ِجباٌ  مُححٌر وُسوٌد   لَُِّيت به ألن  الناَس يضلون فيها َيِسريُوَن فيها َمرحَحَلَتاح

 يُْبِدلوَن من الَهْمزةِ َعْيناً وَهاًء ، وِمْنُهم َمْن يقوُل : َغمار هللا ، بمْعجمٍة كما َسيَأْتي. كأَما وهللاِ  وَهما وهللِا : وهللاِ  َعما يقولون :و

 كأَْحَمَده َوَجَدهُ َمْحموداً. ، أَْعَمى : َوَجَدهُ  أَْعماهُ و

جِل  َعَمى يقاُل : ما أَْحَسنَ  القاَمةُ والطُّوُل. َمْقصوٌر : ، العََمىو  ، أَي ُطولَه أَو قاَمتَه. (1)هذا الرَّ

 الغُباُر. أَْيضاً :و

 ِمن النِّساِء. : البَكَّاَءةُ  العاِميَةُ و

 : األََسُد. الُمْعتَِميو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الدَّارَسةُ. العاِميَةُ 

 : اللَّجاَجةُ في الباِطِل. العَْمياءُ و

 : العََصبِيَّةُ ال يَْستَبِيُن ما وْجُهه. األْعمى واألْمرُ 

اجِز يَِصُف َوْطَب اللّبَِن لبياِضه :العَْمياءُ  ، َكغَنِيٍَّة : الدَّْعَوةُ  العُِميَّةُ و  . وقوُل الرَّ

مــــــــــــَ  ُر مــــــــــــا كــــــــــــاَن عــــــــــــَ ه اجلــــــــــــاهــــــــــــِ بــــــــــــُ  ا حَيحســــــــــــــــــــــــــَ

ا     مــــــــَ مــــــــ  عــــــــَ ه مــــــــُ رحســــــــــــــــــــــيــــــــِّ (2)شــــــــــــــــــــــيــــــــخــــــــًا عــــــــلــــــــ  كــــــــُ
 

  
 هنا البُْعُد. فالعََمى أَي يَْنظُر إليه ِمَن البَِعيدِ 

 : راٍم. عامٍ  ورُجلٌ 

 بكذا : َرمانِي ، من التُّْهَمِة. َعمانِيو

 : ثالُث لُغاٍت. اْعتََمىوواْعتَم  يُْعِمي النَّْبتُ  َعَمىو

ً  إلى كذا َعَمْيتُ و تِه : إذا لم يَْهتَِد ؛  َعِميَ ووعِطْشُت َعطشاناً : إذا َذَهْبَت إليه ال تُريُد غيَرهُ.  َعَميانا عليه َطريقُه  َعِميَ وعن ُرْشِدِه وُحجَّ

 َكذلَك.

ي عليه األْمُر : اْلتَبََس ، وكذا َعِميَ و  .(3) (ُم اْْلَنْباءُ فَ َعِمَيْت َعَلْيهِ )، بالتَّْشديِد ، وبهما قُرَئ قولُهُ تعالى :  عّمِ

حابَةُ الكثيفَةُ الُمْطبَقَةُ ويقُولوَن للِقْطعَِة الَكثيفَِة ؛ العَماةُ و العَمايَةُ و  اْسماً جاِمعاً. العمى ؛ وبعُضهم يْنكُره ويَْجعَلُ  َعماَءةٌ  : الّسِ

 : الذي ال يُْبِصُر َطريقَه. العاِميو

  يُْهتََدى فيه.: ال أَْعَمى . وَمكانٌ عاِميَةٌ و عْمياءُ  وأَْرضٌ 

 .َعٍم َعَمِويٌّ  ، وإلى أَْعَمِويٌّ  : األْعَمى والنِّْسبَةُ إلى

 : بِقيَّةُ ُظْلَمِة اللّْيل. العَمايَةُ و

. أَْعًمى هللاُ : جعَلَهُ  أَْعماهُ و  ؛ نقلَهُ الَجْوهِريُّ

. ؛ العَْموُ و : [عمو]  أَْهَملَهُ الجوهِريُّ

 الضَّالُل. قاَل ابُن ِسيَده : هوو
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لَّةُ والُخُضوُع ؛ قاَل ابُن األْعرابّي : هوو  .َعَما يَْعُمو َعْمواً  وقد الذِّ

ةً »في الحديِث : و ةً وإلى هذه َمرَّ  .أَْعماءٌ  ج أَي تَْخَضُع وتذلُّ ؛ واألَْعَرُف تَْعنُو ؛ ، «مثَُل الُمنافِِق َمثَُل شاةٍ بيَن َربْيَضْيِن تَْعُمو إلى هذه َمرَّ

 ا يُْستدرُك عليه :* وممَّ 

َوْيه َدةِ : لَقَُب عبِد هللِا الَجّد األَْعلَى للشَّهاب السَّْهَروردي ؛ وقيَل : مْوِضعُه عمم ، وقد تقدََّم. َعمُّ  ، بضم الميم المشدَّ

لُغَتاِن َذَكَرُهما ابُن  كَرِضيُت ، فيهم ، كعَنِيتُ   ،: ِصْرُت أَِسيراً  َعناءً و ، (4)بالفَتْح وَضبََطه في الُمْحكم كُسُمّوِ  ، َعْنواً  فيهم َعنَْوتُ و  :[عنو]

 ِسيَده.

حاح :  فيهم فالٌن أَسيراً : أَي أَقاَم فيهم على إساِرِه واْحتَبََس ، فاْقتََصر على لُغٍة واِحَدةٍ. َعنا وفي الّصِ

__________________ 
 .«الرحر»( عن التكملة وابألصر : 1)
 ( اللسان.2)
 .66( سورة القصص ا اآية 3)
 ( وهي املذكورة يف القاموس.4)



19186 

 

 .(1) (َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحيِّ اْلَقيُّومِ ) وأََطْعُت ؛ ومنه قْولُه تعالى : َخَضْعتُ  للحّقِ : َعنَْوتُ و

 .عانٍ  وقيَل : كلُّ خاِضع لحّقِ أَو غيِره :

 وعِ والّسجوِد.ي الّركُ وقيَل : اْستَأَْسَرْت ؛ وقيل : َذلَّْت ؛ وقيَل : نَِصبَْت له وَعِملَْت له ؛ وقيَل : هو َوْضُع الجْبَهِة والّرْكبَِة واليَِد ف

 أَي أَْبقَْيته أَِسيراً وأَْخَضْعته. أَنا : أَْعنَْيتُهو

 وأَْظَهْرتُه. َء : أَْبَدْيتُهالشَّي َعنَْوتُ و

 به : أَْخَرْجتُه. َعنَْوتُ و

حاح :  َء أَْخَرْجتُه وأَْظَهْرتُه.الشي َعنَْوتُ  وفي الّصِ

ا ذُِكَر ؛ كما في الُمْحكم.أَي ِمن كّلِ  : االْسُم منه ، العَْنَوةُ و  ممَّ

، أَي بالِقتاِل ، قُوتَِل أَْهلُها حتى ُغِلبوا عليها وَعِجُزوا عن حْفِظها  َعْنوةً  ، أَي قَْسراً ، وفُتَِحْت هذه المِدينَةُ  َعْنوةً  يقاُل : أََخَذه القَْهُر. : العَْنوةُ و

 هي األَْخذُ بالقَْهِر والغَلَبِة. العَْنوةَ  الُمْسِلمين فيها َعْقُد ُصْلح ، فاإِلْجماُع على أنَّ  فتََرُكوها وَجلوا من َغْيِر أَْن يُْجَرى بَْينهم وبينَ 

ْن  قالوا وقد تكوُن عن طاَعٍة وتَْسِليم ِضدُّ ، أَْيضاً ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده ، وهي في َمْعنى الطَّاعِة والتَّْسليم ، فهو ( 2)الَمودَّةِ  العَْنوةُ بمْعنَى تَأْتِيو ِممَّ

اُء :يُْؤَخذُ منه الشي  ُء ؛ وأَْنَشَد الفرَّ

َود ٍة  َوًة عـــــــــــــن مـــــــــــــَ ـــــــــــــح نـ ُذوهـــــــــــــا عـــــــــــــَ  فـــــــــــــمـــــــــــــا َأخـــــــــــــَ

ا و     قــــــــاهلــــــــَ تــــــــَ َريفِّ اســــــــــــــــــــــح شــــــــــــــــــــــح
َ
رحَب امل ن  ضــــــــــــــــــــــَ (3)لــــــــكــــــــِ

 

  
 قالوا : وهذا على َمْعنى التَّْسليِم والطَّاَعِة بِال قِتاٍل.

ة وأنَّهم َزَعموا ذلَك ، وأنَّ ونََسَب عبُد القاِدِر بُن ُعَمر  تكوُن عن َطاَعٍة وتَْسِليم أَْيضاً  العَْنَوةَ  البَْغداِدّي في بعِض َرساِئِله القَْوَل الَمْشهوَر للعامَّ

ِل ، وهي لُغَةُ الخاصَّ  اء.* قُْلت : الَمْعنياِن َصِحيحاِن واإلْجماُع على األوَّ َر ِذْكُرها في الحديِث ، ، واْستَدلَّ بالبَْيِت الذي أَْنَشَده الفرَّ ِة وقد تَكرَّ

ومي في مُ  َمةُ ياقوٌت الرُّ َر العالَّ ة بمجّرِد قَْول الشاِعِر َغْيُر َصواٍب ، وقد قرَّ رْت بما َذَكْرنا ونِْسبَتها للعامَّ ْعجمِه قَْول الشاِعِر فقاَل : هذا وفُّسِ

َل تَأِْويالً يخرُجه عن أن يكوَن بمْعنَى الغَْصِب والغَلَبَِة فيقاُل : إنَّ َمْعناه بمْعنَى ا العَْنَوةَ  تَأِْويٌل في هذا البَْيِت على أَنَّ  لطَّاَعة ، ويمكن أَن يَُؤوَّ

كما تقوُل : ما ، كما تقوُل ما أَساَء إليك َزْيٌد عن َمحبٍَّة ، أَي وهناك َمحبَّة بل بْغَضة ، و َعْنوةً  فما أََخذُوها َغلَبة وهناك َمَودَّة بل الِقتاُل أََخَذها

ِة والقَْهِر ، ولوال ذلَك َصَدَر هذا الِفْعُل عن قَْلٍب صاٍف ، أَي وهناك قَْلب صاٍف بل َكِدر ؛ ويصلُح أَن يُْجعَل قْولُه أََخذُوها َدِليالً على الغَلَب

ان َمْفهوُمه أَنه أََخَذه قَْهراً ؛ ولو أَنَّ قائِالً قال : إنَّ أَْهَل ِحْصِن لقاَل : فما َسلَّموها ، فإنَّ قائالً لو قاَل أََخَذ األميُر ِحْصَن كذا الَسبََق الَوْهم وك

 بمْعنَى القَْهِر والغَلَبَِة. العَْنَوة به عن إِراَدةٍ واْختِياٍر ، وهذا ظاِهٌر. ثم قاَل : واإلْجماُع على أنَّ  َعنَوا كذا َسلَّموه لكاَن َمْفهوُمه أنَّهم إذ

 .«عْنَدُكمْ  َعوانٍ  اتَّقُوا هللاَ في النِّساِء فإنَُّهنَّ »الحديُث : ومنه  ُء ألنَُّهنَّ يُْظلَْمَن فال يَْنتَِصْرَن ؛: النِّسا العَوانِيو

 .عانِيَةٌ  قاَل ابُن األثير : أَي أَُسراُء ، أَو كاألَُسراِء ، الواِحَدةُ 

 .تَْعنِيَةٌ  إذا َحبََسهُ َحْبساً طويالً ُمضيِّقاً عليه ؛ وقيَل : كلُّ َحْبٍس طويلٍ  َعناهُ  وقد الَحْبُس ، التَّْعنِيَةُ و

 أَي اْحبُِسوها وأَْخفُوها ، كأَنَّه نَهاُهم عن اللَّغَِط في األْصواِت. ، «باألْصواتِ  َعنُّواواْستَْشِعُروا الَخْشيَةَ »في حديِث علّيِ يوَم ِصفِّيَن : و

 كغَنِيٍَّة. ، كالعَنِيَّةِ  يُْطلَى بها البَعيُر الَجِرُب ، يُْحبَُس ُمدَّة ، ثم الٌط من بَْوٍل وبَْعرٍ أَخْ  : التَّْعنِيَةُ و

بيعِ حين تَْجَزأُ عن الماِء ثم تُْطبَُخ حتى تَْخثَُر ثم يُْلقَى عليها ِمن زْهِر ُضروِب العُشْ  (4)أَْبواُل اإِلبِِل تُْستَبان  العَنِيَّةُ  وقيَل : ِب وحّبِ في الرَّ

 الَمْحلَبه فيُْعقُد بذلَك ثم

__________________ 
 .111( سورة طه ا اآية 1)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.2)
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 ( البيت لكثري كما يف اللسان ا وبدون نسبة يف التهذيب.3)
 ( يف اللسان : تستبا .4)
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َلرت وحُيحَبُ  َزَمناً.ُ حَعُر يف بساتِيَ  ِصغاٍر. وقيَر : هو البَـوحُ   ياَء معه فُيخح  يُؤَخُذ وَأشح
حاح :  على فَِعيلٍَة : بَْوُل البَعيِر يُْعقُد في الشْمِس يُْطلَى به األْجَرُب ، عن أَبي َعْمٍرو. العَنِيَّةُ  وفي الّصِ

 تَْشِفي الَجَرَب ، انتََهى. العَنِيَّةُ  وفي الَمثَِل :

 : الَهناُء ما كاَن ، وُكلّه مأْخوذٌ من الَخْلِط ، وقيَل : من الحْبِس. العَنِيَّةُ  وقيَل :

 : إذا َطالهُ بها ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. َعنَّاهُ تَْعنِيَةً  يقاُل : َطْلُي البَعيِر بها ؛ : التَّْعنِيَةُ و

 ابُن ُمْقبِل :البِالِد ؛ قاَل  أَْعناءُ  وَجوانِبُها ؛ وكذا من السَّماِء : نَواِحيها األْعناءُ و

الِد وال  نــــــــــــــاُء الــــــــــــــبــــــــــــــِ رحَء أعــــــــــــــح َ
رِز املــــــــــــــ  ال حيــــــــــــــُح

يــــــــُم     اللــــــــِ ىن لــــــــه يف الســــــــــــــــــــــمــــــــواِت الســــــــــــــــــــــ  بــــــــح (1)تـــــــــُ
 

  
حاحِ. ، بالكْسر ؛ ِعْنوٌ  من قَبائَِل شتَّى ، واِحُدُهما النَّاسُ  القَْوِم : ( 2)من األْعناءُ و  كما في الّصِ

ً  السَّماءِ  أَْعناءِ  ويقاُل : واِحدُ   َمْقصوٌر ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن ابِن األْعرابي. (3)، بالكْسِر  ِعنا

 أَْظَهَرتْه. : تَْعنُو َعْنواً  األرُض بالنَّباتِ  َعنَتِ و

يت  ّكِ حاح عن ابِن الّسِ ّمة :بِالُدنا بشي تَْعنُ  لم : إذا َظَهَر نَْبتُها ، يقاُل :وفي الّصِ  ٍء إذا لم تُْنبِْت شيئاً ، قال ذو الرُّ

تح بـــــــــــه  ملو  نـــــــــــَ ا عـــــــــــَ لحصـــــــــــــــــــــــــاِء ممـــــــــــ  َ  ابخلـــــــــــَ بـــــــــــح ـــــــــــَ  يـ

ــــــــا     ريُه جــــــــِ هــــــــا وهــــــــَ بحســــــــــــــــــــــُ ــــــــُ ِب إال  يـ ــــــــر طــــــــح ن ال (4)مــــــــِ
 

  
حاحِ. أَْعنَتِ  يقاُل : ما كأَْعنَتْه.  األرُض شيئاً : أَي ما أَْنبَتَْت ؛ كما في الّصِ

هُ. : يَْعنُو َعْنواً  ءِ الَكْلُب للشَّي َعناو ه.هذا  يَْعنُو هذا وقيَل : أَتاهُ فَشمَّ  وقيَل : لم تَْحفَْظه فَظَهَر ؛ : تَْعنُو الِقْربَةُ بماٍء كثيرٍ  َعنَتِ و : أَي يأْتِيه فَيشمُّ

 الِقْربَةُ َساَل ماُؤها. َعنَتِ 

 نقلَهُ الَجْوهِري. به أُموٌر : نََزلَْت ؛ َعنَتْ و

 عليه ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. َشقَّ  : إذا األَْمر عليه َعناو

 أَي األِسيَر ، وكأَنَّه مأْخوذٌ من الذّلِ والُخُضوعِ. ، «العانِي وفُكُّوا»الحديُث : ومنه  : األسيُر ؛ العانِيو

 .العَوانِي والَجْمعُ  عانِيَةٌ  ، وهي ُعناةٌ  ، والَجْمعُ  َعنَا وكلُّ َمْن ذلَّ واْستَكاَن ، فقد

 نقلَهُ الَجْوهِري. لسَّائُِل ؛ا : هو العانِي الدَّمُ و

 : إذا َساَل ، عن ابِن القطَّاع. َعنا َعْنواً  وقد

 : السائُِل من َدٍم أَو ماٍء. العانِي وقيَل :

ّمِ والكْسر : الِكتاِب ، ُعْنوانُ و ً و َعْنَوْنتُه َعْنَونَةً  وقد كُمعَظٍَّم ، ، كُمعَنَّاهُ  ِسَمتُه ، بالضَّ  .: إذا َوَسْمتُه ُعْنوانا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. العَناءُ   : الَحْبُس في شدَّةٍ وذّلِ

 .«أََحبُّ إليَّ من أَْن أَقُوَل في َمْسأَلٍَة بَرأْيي أَتَعَنَّى بِعَنِيَّةٍ  ألنْ »قوُل الشَّْعبي : ومنه : التََّطلِّي بالعَنِيَِّة ؛  التَّعَنِّيو

ُجِل إذا كان َجيِّد الّرأْي. َعنِيَّةٌ  وفي الَمثَِل :  تَْشِفي الَجِرَب ، يُْضَرُب للرَّ

 الَوْجه : َجوانِبُه. أَْعناءُ و
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 غَْيُث الذي بْعَد الَوْسِمي ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري لعَِدّيِ :الوليُّ األرَض : أَْمَطَرها فأَْنبَتَْت ؛ عن ابِن القطَّاع ، والوليُّ : ال أَْعنَىو

تح و لــــــــــِ ىَن الــــــــــَوِد  فــــــــــلــــــــــم يــــــــــَ َن مــــــــــا َأعــــــــــح لــــــــــح  أَيحكــــــــــُ

ا     زارِعــــــــــــَ
َ

هــــــــــــاِء املــــــــــــ ــــــــــــنــــــــــــ  (5)كــــــــــــَبن  حبــــــــــــافــــــــــــاِت ال
 

  
 ذيِب اإلْصالحِ ، أَي لم يُْبِطئ نَبَاته.قولُه : فلم يَِلْت ، أَي لم يَْنقُْص منه شيئاً ؛ ويُْرَوى : لم يَِلْث بالُمثَلَّثَِة ، وهكذا هو في تَهْ 

__________________ 
 ويرو  : أحجاء.« ال حترز»( اللسان والصحاح برواية : 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : الن اس.2)
 ( ضبطت يف الصحاح واللسان ابلفتح ا ضبرت حركات.3)
 .«من الرطب»ا بد  : « من البقر»وفيها :  149/  4واللسان والصحاح واملقايي   305( ديوانه ص 4)
 ( اللسان والصحاح منسوابً لعدي بن زيد.5)
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ه. يَْعنُوه األَْمرُ  َعناهُ و  : أََهمَّ

 من َكثَْرةِ السُّجوِد : أَي أَثٌَر ؛ قال الشاعُر : ُعْنوانٌ  وفي َجْبهتِه

جـــــــــــــوِده و  نح ســـــــــــــــــــــــــــُ واٌن بـــــــــــــه مـــــــــــــِ نـــــــــــــح رَت عـــــــــــــُ  َأِشـــــــــــــحَ

نــــــــوزِ     ن عــــــــُ ٍز مــــــــِ نــــــــح ِة عــــــــَ بــــــــَ ِر كــــــــرُكــــــــح ين َنصــــــــــــــــــــــح (1) بــــــــَ
 

  
 وفي َمْرثِيِة سيِّدنا ُعثْمان ، رِضَي هللا تعالى عنه :

جـــــــــوِد بـــــــــه  نـــــــــواُن الســـــــــــــــــــــــ  رَت عـــــــــُ وا أَبِشـــــــــحَ حـــــــــّ  ضـــــــــــــــــــــــَ

رحآان     ـــــــــــُ ـــــــــــاًل وقـ ي ـــــــــــِ رحت ـــــــــــَ َر تـ ـــــــــــح ي ـــــــــــ  ـــــــــــل ـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــض ال (2)ي
 

  
 األَسيَر : أَْبقاهُ في إساِره. أَْعنَىو

ر قوُل الَجْعِدي : العَوانِيو  : العَواِمُل ؛ وبه فُّسِ

َِطيِّ َعَواين و 
 َأعحضاُد امل

 للمكاسين فإنَّهم َعواِمُل للّظْلمِة. العَوانِي * قُْلت : ولعلَّه منه

ُجُل : صاَدَف أَْرضاً قد أَْمَشَرْت وَكثُر َكلَُؤها. أَْعنَىو  الرَّ

أَي أَْسَره والَمْعنى : ما يَْلَزُمه  ، «ُعنِيَّه الخاُل واِرُث َمْن ال َواِرَث له يفُكُّ »الحديُث : ومنه عنّوِ ؛ ، كعُتِّيِ : األَْسُر ، لُغَةً في ال العُنِيُّ و

لَها العاقِلَة ؛ كذا في النِّهايِة.  ويتعَلَُّق به بَسبِب الِجناياِت التي َسبيلُها أن يَتَحمَّ

 القطَّاع. ابنِ  عن : نََجع ؛ يَْعنو َعْنواً  فيه األَْكل َعناو

 : أَقاَم عنه أَْيضاً. َعنا يَْعنُو َعْنواً و

 ، بالكْسر : لُغَةٌ في الضم. الِعْنوانُ و ؛ عنه أَْيضاً : َعْنَونَه : يَْعنُوه الِكتابَ  َعنّاو

.لي بشي يَْعنُ  وسأَْلتُه فلم  ٍء : أَي لم يَْنَد ولم يَبِضَّ

ه ؛ كعُتِّيِ ؛ وَضبََطه بعٌض بالضّمِ ؛ ، ُعنِيًّاو بالفَتْح ، ، َعنايَةً و بالكْسِر ، ، ِعنايَةً  ويَْعنُوه يَْعنِيه األْمر َعناهُ  ي : [عني] وقُِرَئ : لكّلِ  أََهمَّ

ه معه غيُرهُ ؛ وكذا بالمْعجمِة ، والَمْعنَى ال يَْقِدُر مع االهْ  ( 3)يُْعنِيه اْمرٍئ يوَمئٍِذ شأْنٌ   ِتماِم به على االْهتِماِم بغيِره.؛ َمْعناه له شأٌْن ال يُهمُّ

ه. ، «يَْعنِيه ِمن ُحْسِن إْسالِم الَمْرِء تَْرُكه ما ال»في الحديث : و  أَي ما ال يُِهمُّ

ك ويَْشغَلَُك. ؛ «يَْعنِيكَ  بِْسِم هللِا أَْرقِيَك من كّلِ داءٍ »في حديِث الّرْقيِة : و  أَي يُِهمُّ

 به. به : اْهتَمَّ  اْعتَنَىو

مِّ  فالٌن بحاَجِته ، ُعنِيَ و بالكْسِر ، وهذه اللغةُ هي  ، ِعنايَةٌ  بها يُْعنَى أَي َمْبنِيًّا للَمْفعُوِل وهو أََحُد أَْوزانِه الَمْشهوَرةِ في هذا الِكتاِب ؛ بالضَّ

َحكاهُ جماَعةٌ  قَليٌل ، وهو كَرِضيَ  بحاَجتِه ، َعنِيَ  أَْيضاً :يقاُل و الَمْشهوَرةُ التي اْقتََصَر عليها ثَْعلٌب في فِصيِحه ووافَقَهُ الَجْوهِريُّ وغيُرهُ.

اح الفَِصيح والَهَرويُّ في َغريبَْيه والمطرزي ؛ قالَهُ شْيُخنا.  منهم ابُن َدَرْستََوْيه وغيُرهُ من ُشرَّ

 * قُْلت : وابُن القطَّاع عن الطوسي.

لحاَجتِي  أُْعنَ  به : ُعنِيتُ  األْمُر ِمن ْفعوٍل. قاَل أبو ُعبَْيَدةَ :، على مَ  َمْعنيُّ  حاح : هو بهاَمْنقوٌص عن ابِن األْعرابي ؛ وفي الّصِ  فهو به َعِن ،

 بحاَجتِي. لَتُْعنَ  ؛ وقال أبو ُعثْمان :

ً  األَْمرُ  َعنِيَ و  َحَدَث. به األَْمُر : َعنِيَ  قيَل :ونََزَل ؛  .يْعنَى عنيًّا

ً و َعنًىو ُعنِيًّا فيه األْكلُ  َعنِيَ و  لُغتاِن َذَكَرُهما ابُن القطَّاع في تْهِذيبِه. كيَْرِمي ويَْرَضى ، يَْعني نََجعَ  : ُعْنيا

 ً   كَرِضَي.وقال شْيُخنا : الثانِيَةُ َغْير جاِريٍَة على الِقياِس وال هي َمْسموَعة من أََحٍد ِمن الناِس ، ومن أَثْبَتها َجعََل لها ماِضيا
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 فيه األْكُل ، أَي ما يَْنَجُع ، يَْعنَى : فالن ما (4)* قُْلت : هي َمْسموَعةٌ وماِضيها َكرِضَي كما نقلَهُ ابُن القطَّاع. وقال 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 : 248مطلعها. ديوانه ص  (رض)( البيت  سان بن  بت من قصيدة يرثي عثمان بن عفان 2)

ـــــــــــــه  ـــــــــــــًا ال مـــــــــــــزاج ل  مـــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــره املـــــــــــــوت صــــــــــــــــــــــــــرف

 فــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــبت مــــــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــــــدة يف دار عــــــــــــــــثــــــــــــــــمــــــــــــــــاانً    

  

 .«ترتيالً »بد  : « تسبيحاً »ويف الديوان : 

 «.يُ ْغِنيهِ » ا والقراءة 37( سورة عب  ا اآية 3)
 للسان.( هو الفراء ا كما يف ا4)
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راً فلم َر  َعنا يـَعحُنو جَنََض أَيحضاً ا ذََكرحانها يف الذي َسَبَ . مث رأَيحُت ابَن ِسيَده  يـَعحنَ  وَشِرَب الّلَ َ َشهح فيه. وذُِكَر فيه لَُغٌة ُأخح
رُ  َعىَن و وكذا الص اغاين ذََكرا هذه الل َغَة فقاال :  ا تَبَض املصنُِّف ا فقوُ  شيحِخنا ا َغريح ا شاذ ة ؛ جَنََض ؛ وإاي  ُ  يـَعحىَن  فيه األكح

موَعة ِمن َأَحٍد ا َمرحُدوٌد.  َمسح
 أَو َظَهَر فيها النَّباُت ؛ وهذه اللّغَةُ ذَكَرها الجْوهِري عن الِكسائي. أَْظَهَرتْهُ ، : تَْعنِي األَرُض بالنَّباتِ  َعنَتِ و

 ٍء إذا لم تَْنبِت شيئاً.بِالُدنا بشي تَْعنِ  يقاُل : لم

يت. ّكِ  وفيه لُغَةٌ أُْخَرى َعنَْت تَْعنُو بهذا الَمْعنى تقدََّم عن ابِن الّسِ

مخشريُّ : ومنه أَرادَ  : يَْعني بالقَْوِل كذا َعنَىو  .الَمْعنِيُّ  وقََصَد ؛ قاَل الزَّ

 .العَناءُ  أَي فَْحواهُ وَمْقصُدهُ ، واالْسمُ  واِحدٌ  َمْعنِيَّتُهو َمْعناتُهو تَْشديِد الياِء ،بكْسِر النُّوِن مع  ، َمْعنِيُّهوالَكالِم  َمْعنَىو

حاح : تقوُل : َعَرْفت ذلَك في  َكالِمه : أَي في فَْحواهُ ، انتََهى. َمْعنِّيِ  َكالِمه وفي َمْعناةِ  َكالِمه وفي َمْعنى وفي الّصِ

 ه.، ذَكَره ابُن ِسيدَ  َمْعنِيَّتُه وفي

 ٍء ِمْحنَتُه وحالُه التي يَِصيُر إليها أَْمُره.كّلِ شي َمْعنى وقاَل األْزهري :

نه اللّْفُظ ِمن قْوِلهم : الَمْعنَى وقاَل الراغُب :  َحسناً. (1)األرُض بالنَّباِت أَْظَهَرتْه  َعنَتِ  إْظهاُر ما تَضمَّ

ةُ :   وال تَكاُد تتكلَّم به ، نعم قاَل بعُض العََرِب : ما الَمْعنى والعََرب ال تَْعِرف ؟فَعَْلت َمْعنًى ألّيِ وفي الِمْصباح : قاَل أَبو حاتٍِم : وتقوُل العامَّ

 هذا ، بكْسِر النوِن وتْشديِد الياء. َمْعنِيّ 

 َسواٌء ، أَي في ُمَماثِلتِه وُمَشابَهتِه َداللَة وَمْضموناً وَمْفهوماً. َمْعناهُ  ذاَك وفي َمْعناةِ  وقاَل أبو زيٍد : هذا في

وفَْحواهُ وُمْقتضاهُ وَمْضمونُه ُكلُّه هو ما يدلُّ عليه اللّْفظ. وفي التَّهذيِب عن ثَْعلَب  َمْعناهُ وواِحٌد  َمْعناتُهوء الشي َمْعنَىووقال الفَاَرابي أَْيضاً : 

َكالِمه وشبهه ، ويُِريُدون هذا َمْضمونَهُ وَداللَتَه وهو ُمطابٌق لقْوِل  َمْعنَى والتَّأِْويل واِحٌد ، وقد اْستَْعمل الناُس قْولَهم هذا والتَّفِسير الَمْعنى :

 الَمْعنى واِحٌد ، وفي الَمْعنَى هذا ، وهذا في بمْعنَى أَبي زيٍد والفاَرابِي ، وأَْجَمع النّحاةُ وأَْهُل اللغِة على ِعباَرةٍ تَداَولُوها وهي قْولهم : هذا

 هذا أَي ُمماثٌِل له أَو ُمشابِهٌ ، انتََهى. َمْعنى َسواٌء ، وهذا في

 يُْعرُف بالقَْلِب. َمْعنَى ، وهو ما ال يكوُن للِّساِن فيه َحظوٌّ ، إنّما هو الَمْعنَِويُّ  ويُْنَسُب إليه فيُقالُ  الَمعانِي على الَمْعنى ويُْجَمعُ 

هي الصُّوُر الذّْهنيَّةُ ِمن حيُث وضع بإزائِها األْلفاُظ والصُّوَرةُ الحاِصلَةُ من حيُث أنَّها تقصُد باللْفظ  الَمعانِي ناِوي في التوقيف :وقاَل الم

ى ى َمْفهوماً ، ومن حيث أنَّها َمقُولةٌ في جواِب ما هو تسَ  َمْعنًى تَسمَّ ى ماِهيَّة ، وِمن حيُث ، ومن حيُث ُحصولها من اللْفِظ في العَْقل تَسمَّ مَّ

ى َهِويَّة. ى َحِقيقَة ، ومن حيُث اْمتِيازها عن األْعياِن تَسمَّ  ثُبوتها في الخاِرِج تَسمَّ

 الواِحِد بُطُرٍق ُمْختَلفٍَة في ُوضوحِ الدَّاللِة عليه. الَمْعنى ِعْلٌم يُْعَرُف به إيرادُ  الَمعانِي وقاَل أَْيضاً : عْلمُ 

حاح وتَْهِذيِب ابن القطَّاع : ، َعناءً  *َعنَاو :  تَعَنَّىو ، َعناءً  بالكْسرِ  َعنِيَ  هكذا هو بالفَتْح في الماِضي في النُّسخ ومثْلُه في الُمْحكم ؛ وفي الّصِ

 أَي تَِعَب. نَِصَب ،

حاح : َعنَّاهُ تَْعنِيَةً و أَْعناهُ و  ، انتََهى ؛ وقوُل الشاِعر : َعنَّْيتَه تَْعنِيَةً فتَعَنَّى ، وفي الّصِ

 َعنحساً تـَُعنِّيها وَعنحساً تـَرحَحرُ 
 أَي تَْحُرثُها وتُْسِقُطها.

 نقلَهُ ابُن ِسيَده. ، العَناءُ  ، بالفتحِ : العَْنيَةُ و

 : تََجشَّمها. تعَنَّاهاو
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حاح :  ي قوَل الشاِعِر :: أَي يتَعَدَّى وأَْنَشد الجوهريُّ في المتعدِّ  تَعَنَّْيتُه فتَعَنَّى وفي الّصِ

ىَت  َن ابلـــــــــفـــــــــَ َرحـــــــــح طـــــــــح ُت هلـــــــــا ا ـــــــــاجـــــــــاُت يـــــــــَ لـــــــــح  فـــــــــقـــــــــُ

هح و     ىنن رَكـــــــــــــائـــــــــــــبـــــــــــــُ عـــــــــــــَ اين مـــــــــــــُ نـــــــــــــّ عـــــــــــــَ مِّ تــــــــــــــَ (2)هـــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( يف املفردات : أنبتته حسناً.1)
 .«وهّم تعّناه»( الصحاح ا ويف اللسان : 2)
 كذا ا وابلقاموس : َعىَن.  (*)
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ٍث ؛ وفي نسخِ الُمْحكم :ك ، ُمعَنِّ و َعناٌء عانٍ و  كِشْعٍر شاِعٍر وَمْوٍت مائٍِت. ُمبالَغَةٌ  كُمْكرٍم ؛ ُمَحّدِ

 أَْصحابََك : أَي ال تُشاِجْرُهم. تُعانِ  يقاُل : ال شاَجَرهُ. : َعاناهُ ُمعاناةً و

 وقد َسبََق شاِهُده قِريباً. ، كتَعَنَّاهُ  كذا : أَي يُقاِسيَِه ؛ يَعانِي يقاُل : هو قاساهُ. أَْيضاً :و

ّمِ : لُغَةٌ في ، العُْنيانُ و  وهو ِسَمةُ الِكتاِب. العُنواِن ، بالضَّ

ِعِن الِكتاِب وأَِطْنه : أَي َعْنِونه واْختِْمه األُولَى قْولُهم : أَ  (1)وهذا مْوِضعُه النّون وقد ذُِكَر هناك ، وِمن  وَعنَّنَهُ ، بالتّْشديِد ، ، َعنَّاهُ و أَْعناهُ  قدو

 ؛ وأَْنَشَد يونس :

ه  ـــــــــــــَ واب ـــــــــــــاَب إذا أََردحَت جـــــــــــــَ ت ـــــــــــــكـــــــــــــِ ِن ال طـــــــــــــِ ـــــــــــــَ  ف

مـــــــا و     تـــــــَ كـــــــح ر  ويـــــــُ يح ُيســـــــــــــــــــــَ تـــــــاَب لـــــــكـــــــَ ُن الـــــــكـــــــِ (2)اعـــــــح
 

  
جُل ، َعنِيَ و ِل التْرِكيِب الذي  كَرِضَي نَِشَب في اإلساِر ، الرَّ ِصْرت أَِسيراً ، ومآلُهما  يَِليه ، وفسَّره هناك بقْوِله :وهذا قد تقدََّم له في أَوَّ

 واِحٌد.

ٍث. ( 3)، كُمعَظٍَّم : فََرسُ  الُمعَنَّىو اغاني كُمَحّدِ  المغيَرةَ بِن َخليفَةَ الجعفّي ؛ وَضبَطه الصَّ

ياَسِة. فالُمعانَاةُ  نقلَهُ الَجْوهِري. ما يَقُوُموَن عليه ؛ أَي ما لَُهم : يُعانُونَ  ما همو  هنا ُحْسُن الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َء : أَْبَدْيته ، لُغَةٌ في َعنَْوُت ؛ عن ابِن القطَّاع.الشي َعنَْيت

 : الُمداَراةُ. الُمعانَاةُ و

 األَْمُر : نََزَل. اْعتَنَىو

 .العنايَةُ  هللاُ به : َحِفَظهُ ؛ كذا في الِمْصباح ؛ ومنه عنىو. عنايَةً  ثَرُ : أَي أَكْ  أَْعنَى وهو به

وهو الَمَشقَّة وال يُْطلَُق على هللِا إالَّ  العَناءِ  من العنايَةَ  ؛ قاَل أَبو البَقاِء : فيه تَسامٌح ألنَّ  عنَايَته وقاَل ابُن نباتَةَ : يقولوَن في الَوْصِف شملت

ْحَمِة وَصالح الحاِل من  بحاَجتِه ؛ نقلَهُ عبُد القاِدِر البَْغداِدي. َعنى أْن يُراَد الُمراَعاة بالرَّ

مْعنَى قََصَده ، اللُهّم إاّل أَن نقوَل لم يسمع ب َعناهُ  في جانِِب هللِا صِحيحةٌ إذا كانْت ِمن العنايةِ  به الخفاجي ، اْستْعمالُ  يَعنِي ثم قاَل : قاَل شْيُخنا

 بخصوصه ، انتََهى.

 ٍء َحِفَظه وَحَرَسه.بشي عني هنا الِحْفُظ ، فإنَّ َمنْ  الِعنايَة قاَل ابُن األثير : َمْعنى ، «هللا بك عنى لقد»قد جاَء في الحديِث :  * قُْلت :

 فالناً : أَي تَأْتِيه. تُعانِي والُهُمومُ 

 : أَي قََصْدت. ْيتتَعَنَّ و

ى في األْمِر : إذا تَتعنَّاه أَْمُرَك قََصَدني ، وهو َعنانِيوشيئاً : أَي ما أَْغنى ،  أَْعنَى وما َدهُ وال يقاُل في غيِر الُحمَّ ى : أَي تَتَعَهَّ  فأنا تَعَنَّْيتُ  الُحمَّ

 ؛ نقلَهُ األْزهري. تَْعنَى ، وال يقالُ  َعنَاهُ  ه َمْضموماً ، ألنَّ األْمربأَْمرِ  تُْعنى ، وإذا َسأَْلت قُْلت : كيَف َمنْ  َعنٍ  وأَنا أَْعنَى

 : َكتَْبت عنيانَهُ ؛ عن ابِن القَطَّاع. عنيًّا الِكتابَ  َعنَّْيتُ و

وقد َذَكَرها المصنُِّف في ، كما قالوا في من أَْصلُها منى ، فموِضُع ِذْكرها هنا ،  عنى ومنهم َمْن قاَل عن التي للبُْعِد والُمجاَوَزةِ أَْصلُها

 النوِن.

 وُخْذ هذا وما َعاناهُ : أَي َشاَكلَهُ.

بَظْهِره ، وذلَك إذا ملَك صاِحبُه  ، كُمعَظَّم : َجَمٌل كاَن أَْهُل الجاِهِليَّة يَنِزُعون سناِسَن فِْقَرتِِه ويَْعِقُروَن َسناَمه لئالَّ يُْرَكَب وال يُْنتَفَع الُمعَنَّىو

ى هذا الِفْعل اإلْغالق ، يجوُز َكْونه ِمنمائَةَ بَعي ف. العَناءِ  ٍر ، وهو البَعيُر الذي أَْمأََت إبِلَه به ؛ ويَُسمَّ  التَّعَب ، وَكْونه ِمن الَحْبِس عن التََّصرُّ
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ط إذا هاَج ألنَّه يَْرِغب عن فِْحلتِه. الُمعَنَّىو  أَْيضاً : فَْحٌل ُمْقِرٌف يُقَمَّ

__________________ 
قوله : ومن األوىل قوهلم أعن الكتاب اخل يتبمر فيه مض البيت املســتشــهد به عليه وعبارة التكملة : قا  األخفش »( هبامش املطبوعة املصــرية : 1)

 ومثلها يف التهذيب.« : َعنَـوحُت الكتاب واعحُنه ا وأنشد يون  : مطن الكتاب اخل انته  ا وفيها مضبوط عنوت واعنه كعلوت واعله فافهم
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.2)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فرفض تنوينها.3)
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 وقاَل الَجْوهِري : هو الْفحُل اللَّئِيُم ، إذا هاَج ؛ وبه فسَّر قوَل الوليِد بِن عقبَةَ يخاِطُب معاِويةَ :

ىن   عـــــــــــَ ُ
ِدم املـــــــــــ َر كـــــــــــالســـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــح ـــــــــــد  َت ال عـــــــــــح طـــــــــــَ ـــــــــــَ  ق

رمُي     َ  فـــــــــــــــمـــــــــــــــا تـــــــــــــــَ دُِّر يف ِدَمشـــــــــــــــــــــــــــــح (1)هتـــــــــــــــَُ
 

  
 في قوِل الفََرْزدق : الُمعَنَّىو ِمن العُنَِّة ، وقد ذكر قاَل : وقاَل : ويقاُل أَْصلُه ُمعَنَّن

ي قـــــــــــــــِّ فـــــــــــــــَ
ُ

َك ابملـــــــــــــــ ـــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــح بـ ـــــــــــــــَ ل ين  غـــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ
ُ

 ء واملـــــــــــــــ

يب واخلــــــــــــــافــــــــــــــقــــــــــــــاِت و     تــــــــــــــَ حــــــــــــــح
ُ

ِت املــــــــــــــ يــــــــــــــح (2)بـــــــــــــــَ
 

  
 قْولُه : يقوُل : َغلَْبتُك بأَْربَع قَصائِد األُولى

دح  ك مل  ـــــــــــَِ نـــــــــــَ ـــــــــــح يـ بحَت عـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــو فـ َك ل  فـــــــــــإنـــــــــــ 

د وَدارِِم     عــــــــح ر ســــــــــــــــــــــَ ــــــــح ث ا مــــــــِ دن ك جــــــــَ ســــــــــــــــــــــِ فح ــــــــَ ــــــــنـ (3)ل
 

  
 والثَّانِيَةُ قْولُه :

رَِ  دارِمـــــــــــــاً  دح عـــــــــــــَ  لـــــــــــــتـــــــــــــُ ك إذ َتســـــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــإنـــــــــــــ 

ِف     لـــــــــــ  كـــــــــــَ
ُ

ـــــــــــُر املـــــــــــ رِي ىن  اي جـــــــــــَ عـــــــــــَ ُ
َت املـــــــــــ (4)ألنـــــــــــح

 

  
 والثَّالثة قْوله :

ه  نـــــــــــــــائـــــــــــــــِ تـــــــــــــــٍب بـــــــــــــــفـــــــــــــــِ تـــــــــــــــًا ُزرَاَرُة  ـــــــــــــــُح يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  بـ

ُر و     واِرِس هَنحشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــَ ـــــــــــو ال ٌض وأَب اشـــــــــــــــــــــــــِ (5)جمـــــــــــُ
 

  
ابعة قوله :  والرَّ

وَرهــــــــــــا و  كــــــــــــاِن أُمــــــــــــُ الــــــــــــِ
َ

ي املــــــــــــ َفضــــــــــــــــــــــــــِّ َن تـــــــــــــُ  أَيــــــــــــح

وامــــــــــــضُ     قــــــــــــاُت الــــــــــــلــــــــــــ  َن اخلــــــــــــافــــــــــــِ  (6) ؟حبــــــــــــَ ِّ وأَيــــــــــــح
  

حاح.  كلُّ ذلَك في الّصِ

 : قَْريَةٌ بِمْصر. المعنيةُ و

 بُن حاِرثَةَ أَُخو الُمثَنَّى بن حاِرثَةَ ، له ِذْكٌر في الفُتوحِ. الُمعَنَّى وكُمعَظَّم :

ئُْب وابُن آَوى َعَوىو : [عوو] ّمِ ،  ُعواءً و يَْعِوي َعيّا الَكْلُب والذِّ ةً و، بالضَّ سخ بفَتْح فسكوٍن كذا هو َضْبُط الُمْحكم ، وفي ن َعْويَةً و َعوَّ

َت. القاموِس كِغنيٍّة ؛  لََوى َخْطَمهُ ثم َصوَّ

 َصاَح. ، وقاَل : العُواءِ  واْقتََصَر الجوهِريُّ في المصاِدِر على

ةِ  وقيَل في أَو َمدَّ َصْوتَه ولم يُْفِصح ؛  : َصْوٌت تََمدُّه وليَس بنَْبحٍ. ( 7)العَوَّ

ئِْب والَكْلِب أََخّص. ، «أَْهِل النارِ  ُعواءَ  كأَنِّي أَْسَمعُ »جاَء في الحديِث : و  أَي ِصياَحُهم. قاَل ابُن األثِير : وهو بالذِّ

رُؤوَسها ، أَي يَْعِطفَها  يَْعِويَ  ولَواهُ ؛ ومنه حديُث أُنَْيف وقد َسأَلَه عن نْحِر اإلبِِل : فأََمَره بأَنْ  َعَطفَهُ  : َعيًّا كالشَّْعِر والحْبلِ  ءَ الشَّي َعَوىو

 َحِد ِشقَّيها ليبُرَز الَمْنَحر ، وأَْنَشَد الجوهِري :إلى أَ 

ا  ُروهنــــــــــــــــَ ت قـــــــــــــــــُ َويــــــــــــــــح ا عــــــــــــــــَ ا ملــــــــــــــــّ  فــــــــــــــــكــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ 

يـــــــــــــُب     ر  جنـــــــــــــَِ هـــــــــــــا َأغـــــــــــــَ (8)أدحمـــــــــــــاُء ســـــــــــــــــــــــــــاَوقـــــــــــــَ
 

  
 رأَْس الناقَِة : أَي عْجتها. َعَوْيتُ  ويقاُل :

 بُرتَها في َسْيِرها : إذا لََوتْها بخَطاِمها ، قاَل ُرْؤبَة : تعويووالنَّاقَةُ 

تَـوحِفضاٍت َوفحضاً   (9)تـَعحِوي الرُبَ  ُمسح
 أََشدُّ ِمن اللّّيِ. العَيُّ  وقيَل :
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ْوِت وَعْطِف الشي فيهما ، كاْعتََوى  ء ، شاِهدُ أَي في الصَّ

__________________ 
 التهذيب لعقبة.( اللسان والصحاح ا ونسبه يف 1)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 110/  1( ديوانه ط بريوت 2)
 برواية : 319/  2( ديوانه ط بريوت 3)
ــــــــــــــك واجــــــــــــــداً و  ــــــــــــــي ــــــــــــــن ــــــــــــــقــــــــــــــبت عــــــــــــــي  لســـــــــــــــــــــــــــت وإن ف

 أاًب لـــــــــــــــــــك إذ عـــــــــــــــــــّد املســــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــدارم   

  

 واملثبت كرواية اللسان والصحاح ا ويف التهذيب كالديوان.

 واللسان : أراد ابملعيّن قوله تعىن يف بيته : واللسان والصحاح ويف التهذيب. 33/  2( ديوانه ط بريوت 4)
ـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــري شــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــر ل ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــىن اي جـــــــــــــــــــري  ء ت

 قــــــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــقصـــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــرواةو    

  

 فــــــــــــــكــــــــــــــيــــــــــــــف تــــــــــــــرد مــــــــــــــا بــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــان مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا 

 مــــــــــــــــــــا ِبــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــا  مصــــــــــــــــــــــــــــــــــر مشــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــراتو    

  

 واللسان والصحاح والتهذيب. 155/  2( ديوانه ط بريوت 5)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 419/  1( ديوانه ط بريوت 6)
 ( يف اللسان : العواء.7)
 ( اللسان والصحاح.8)
 والتهذيب والصحاح ا وقبله : 178/  4واللسان واملقايي   80( ديوانه ص 9)

 إذا مطوان نقضة أو نقضا
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 : (1)الص وحت قوُ  الراِجز 
ر لـــــــــــُه  ٌب فـــــــــــقـــــــــــُ ي  كـــــــــــلـــــــــــح لـــــــــــِ كـــــــــــح ا الـــــــــــعـــــــــــُ  أال إلـــــــــــ 

ا    ــــــــَ رحق ــــــــعــــــــَ ــــــــه ال ِ  ل ــــــــح بح وأَل ســــــــــــــــــــــَ َو  اخح ــــــــَ تـ  إذا مــــــــا اعــــــــح

  
ُجُل : بَلََغ ثاَلثِيَن َسنَةً فقَِويَْت يَُده َعَوىو  نقلَهُ ابُن ِسيَده. َشِديداً ، لَيًّا يََد َغيِرِه أَي لََواها فَعََوى الرَّ

اها تَْعِويَةً فاْنعََوى َعَطفَها أَي القَْوَس : َعَوى كذاو  ،أَي بَُرةُ الناقَةِ  البَُرةَ ، َعَوىو  اْنعََطَف. : كعَوَّ

ىو جِل : َكذََّب َوَردَّ. ( 2)َعوَّ  عن الرَّ

ى وفي الُمْحكم : ُجِل : َكذََّب عنه وَردَّه ؛ وَضبََطه بالتَّْشديِد في َعوَّ ى عن الرَّ حاح قاَل : َعوَّ ْيت وفي َكذََّب ؛ وِمثْلُه في الّصِ جِل  َعوَّ عن الرَّ

 إذا َكذَّْبت عنه َوَرَدْدُت على ُمْغتَابِه.

ْيت وفي األَساس : وِمن الُمْستعاِر : ُجل : إذا اْغتِيَب فَرَدْدُت  َعوَّ  عنه ُعواَء الُمْغتاِب ؛ فهذه ُكلُّها نُصوٌص في التَّْشديِد فليُْنَظر ذلَك.عن الرَّ

 ُهم. َدعا إذا إلى الِفتْنَِة : القَْومَ  َعَوىو

اءُ و اءُ  َكثِيراً ؛ ومنه قولُهم في الدُّعاِء : عليه العَفاُء والَكْلبُ  يَْعِوي ويُْقَصُر : الَكْلبُ  كَكتَّانٍ  ، العَوَّ ْذُكر الجوهِري فيه إالَّ المدَّ وهو ؛ ولم يَ  العَوَّ

 الصَّواُب.

 وهي سافِلَةُ اإلْنساِن ، والَمّد فيه أَْكثَر كما قالَهُ األزهِري ؛ وهو أَْيضاً َمْفهوُم ِعباَرةِ الجْوهِري. اإلْست إنَّما ذُِكَر الَمدُّ والقَْصُر في َمْعنىو

الَمدَّ  ّيِ الفاِرِسّي أَْنَكروقاَل شْيخنا : ظاِهُره أنَّ المدَّ هو األْفَصح األْرَجح ، والقَْصر َمْرُجوٌح َغْير فِصيحٍ ، والصَّواُب عْكُسه ، فإنَّ أَبا عل

بالكليَِّة وقاَل : لو ُمدَّْت لقيَل العَياء كما قيَل فيه من العلوا العَْلياء ألنَّها ليَسْت بِصيغٍَة وإنَّما هي 
َمْقصوَرةٌ. وقاَل القاِلي : من َمّدها فهي  (3)

 إذا صاَح ؛ وشاِهُد القَْصر : َعَوى يَْعِوي ِمنَء إذا لََوْيت َطَرفَهُ ، انتََهى.* قُْلت : الظَّاِهُر الشَّي َعَوْيت عْنَده فَعَّال ِمن

ت  طـــــــــاِوايً  ـــــــــِ َد أو ب قـــــــــح ـــــــــعـــــــــَ َددحَت ال ال  شـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــهـــــــــَ  ف

ُب و     ــــــــح ــــــــقــــــــت ــــــــفــــــــرج ال ّوا كــــــــمــــــــا ي ــــــــعــــــــَ ــــــــفــــــــرج ال (4)مل ت
 

  
ةِ  ّمِ والفَتْح ، كالعُوَّ  ؛ قال الشَّاعُر : َعّواتٍ و َعوِّ  وُح علىفي َمْعنى الدُّبُر ، الفَتْح عن اللَّْيث ؛ والضَّم عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ ويُْجَمُع الَمْفت ، بالضَّ

مح  و اهتـــــــــــــــــــــــِِ واُروَن عـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــًا ي ي ـــــــــــــــــــــــِ  ق

ر     هـــــــــــــــَ م َأ ـــــــــــــــح و اهتـــــــــــــــُُ ي وعـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ تـــــــــــــــح (5)بشـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 : االْستاهُ ؛ عن ابِن األْعرابي. العوُّ  وفي ياقوتة الوقت :

اءُ  ِمن المجاز :و  أَْكثَر وأَِلفُها للتَّأْنِيِث كُحْبلَى ، وَعْينُها والُمها واَواِن وهي ُمَؤنَّثَة ؛ وهيوالقَْصُر  َمْنِزٌل للقََمِر ، ، بالمّدِ والقَْصر : العَوَّ

حاح. َخْمَسةُ كواِكبَ   وتُْعَرُف أَْيضاً بعُْرقُوِب األََسِد. أَو أَْربعةٌ كأَنَّها ِكتابَةُ أَِلفٍ  يقاُل : إنَّها ورُك األََسِد ؛ كما في الّصِ

ي به أل ونَه : طاِرَدةُ البَْرِد. ْعِوي نَّه يَْطلُع في َذنَِب البَْرِد ، فكأَنَّه يوفي األساِس : ُسّمِ  في أثِره يَْطِرُد ؛ ولذلَك يسمُّ

 عن أبي َعْمٍرو. النَّاُب ِمن اإِلبِِل ؛ : العَّواءُ و

 اْستَغاَث بهم. إذا : اْستَْعَواُهم ِمن المجاِز :و

حاح : نَعََق بهم إلى الِفتْنِة.  وفي الّصِ

َمْخشري : أَي َطلَبَُهم أَنْ قا  َوراَءهُ. يَْعووا َل الزَّ

 إليها ؛ قالَهُ اللْيُث. يَْعوينَ وإلى الِكالِب إذا َصَرفَْت  تَْعِوي الُمْستَْحِرَمةُ التي ( 6): الَكْلبَةُ  الُمعاِويَةُ و

 إالَّ َكْلبةٌ  ُمعاِويَةُ  وما لُمعاِويَةُ  (7)الِكالَب ، وقاَل شريُك بُن األْعور : إنك  فتُعاِوي وفي األساِس : التي تَْستَحِرمُ 
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__________________ 
 ( يف اللسان : قا  جرير.1)
 ( سيا  القاموس يقتضي التخفيف ا واملثبت ابلتشديد موافقاً للتهذيب واللسان ا وما سيبيت.2)
 !ابملد ا ويف اجملمر ابلقصر ا وقا  فيه : ال أعلمها إال مقصورة« العّواء» 178/  4( الذي يف املقايي  3)
 ( اللسان وفيه :4)

 مل يفرح العّوا كما يفرح القتبو 
 واملثبت كالتهذيب.« كما تفرج القلب: » 179/  4ويف املقايي  

 .179/  4( اللسان والتهذيب واملقايي  5)
رِمُة.6) ُسَتحح

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : امل
 سقطت من األصر واستدركت عن األساس.« إنك»( لفظة : 7)
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تَـعحَوتح  ٌم َمنحقوٌ  منه. َعَوتح فاسح  ؛ وقيَر : وبه لُِّي الر ُجُر ا وهو اسح
ُجِل َمْنقوٌل منه. ِجْرُو الثَّْعلَِب ، أَْيضاً : الُمعاِويَةُ و  ويقاُل : اْسُم الرَّ

الَخِليفَةُ بِدَمْشَق رِحَمه هللاُ تعالى ، وتسقُط أَِلفُه في الّرْسم َكثِيراً ، يكنَى أَبا  الصَّحابيُّ  َصْخر بن َحْرٍب األَُموي بُن أَبي ُسْفيانَ  ُمعاِويَةُ  بِال المٍ و

َش ثَمانِياً وَسْبِعيَن َسنَة ، وماَت في رجب َعْبِد الرحمِن وهو ِمن ُمْسِلَمِة الفَتْح َرَوى عنه خاِلُد بُن َمْعدان وعبُد هللِا بُن عاِمٍر واألْعَرج ، وعا

 .60َسنَة 

ى ثِيَن َكثِيُروَن. بُمعاِويَة والُمَسمَّ  ِسواهُ ِمن الصحابَِة َسْبعَةَ َعَشر رُجالً ، وِمن الُمحّدِ

ي ولداً ِمن أَْوالِده ابَن أَبي ُسْفيان بَدََّل لوالِ  ُمعاِويَةَ  بُن عبِد هللِا بِن َجْعفٍر الطَّيَّار يقاُل إنَّ  ُمعاِويَةُ و ِدِه عبِد هللِا بِن َجْعفَر أَْلَف أَْلف ِدْرَهٍم أَن يَُسّمِ

اه به.  بهذا االْسم فسمَّ

البَْصرةِ ، ألنَّ كلَّ اسٍم هذا قَْوُل أَْهِل  ُمعَيَّةٌ و على قَْوِل َمْن يقوُل أَُسْيِود ، ، ُمعَْيَوةٌ  : ُمعاِويَة أَي وتَْصِغيُرها ، ( 1)الفَْهدِ  ُكْنيَةُ  : ُمعاِويَةَ  أَبوو

ذْف منه شيئاً تقوُل في تَْصِغير َميَّة اْجتََمَع فيه ثالُث ياآٍت أُوالهنَّ ياء التَّْصِغير ُحِذفَْت واِحَدةٌ ِمْنُهنَّ ، فإن لم تكْن أُوالهنَّ ياء التَّْصِغير لم تح

ا أَْهُل الُكوفَِة فال يُْحِذفُون منه شيئاً يقولو ُميَيَّة. ؛ كذا في  ُمعَْيِويَةَ  على قَْوِل من يقول أَسيِّد ؛ ومنهم َمْن يقولُ  ُمعاِويَةَ ُمعَيِّيَةٌ  وَن في تَْصِغيرِ أَمَّ

حاح.  الّصِ

ٍن في قُضاَعةَ ، وكلُّ بِن ماِلِك بِن ِكنانَةَ بِن القَْين بِن جسٍر أَبو بَطْ  ابُن امرِئ القْيِس بِن ثَْعلَبَةَ  وكْسِر الواِو : ، بالفتح وسكوِن العينِ  َمْعِويَةُ و

 .ُمعاِويَة ُمعَاِويّ  ، كما أَنَّ النِّْسبَةَ إلى َمعَِويٌّ  بضِم الميِم وَعْيٍن َمْفتوَحٍة إالَّ هذا ، والنِّْسبَةُ إليه ُمعاِويَةُ  ما في العََربِ 

أِن ، َزْجٌر للّضئِين ، : ُكلُّه َعاءو َعايْ و َعوْ  ُربَّما قالوا :و َمْقصوٌر ، ، َعاوَ  َعْوَعى و ، َعاعاةً و عاَعى يُعاِعي ُمعاعاةً  منه : والِفْعلُ  َجْمع الضَّ

 وأَْنَشَد اللّْيُث : ؛ ِعيعاءً و َعْيعَى يُعَْيِعي َعْيعاةً و ، يُعَْوِعي َعْوعاةً 

ّرٍِ  و  يـــــــــــــــــاِب  ـــــــــــــــــَُ نح ثـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــايب مـــــــــــــــــِ  إن  ثـــــــــــــــــِ

ِ  و     عــــــــــاٍع وانعــــــــــِ رحهــــــــــا مــــــــــن مــــــــــُ عــــــــــِ تــــــــــَ (2)مل َأســــــــــــــــــــــــح
 

  
ةُ و ةُ  رُجٍل ؛ وهو ( 3): اْسمُ  َعوَّ  بُن حجية من بَنِي ساَمةَ. َعوَّ

ُل َذَكَرهُ ابُن ِسيَده ؛ وقاَل ياقوُت : ُرِوَي بالمّدِ وبالقَْصِر ، وكّل منهما في قْوِل الشَّاِعِر  ، كُسَمّيٍ : َمْوِضعاِن : ُعَويٌّ و أَْعواءٌ و فال  (4)األَوَّ

 ُهما َمْوِضعاِن أَْم أَْصله الَمّد فقُِصَر َضُروَرةً على َرأْي الجماَعِة ، أَْم أَْصله القَْصر فُمدَّ على َرأْي الُكوفِيِّين.أَ أَْدِري 

 يُصايُِحُهم. الِكالَب : يُعاِوي وهو صايََحُهمْ  : ُهم ُمعاواةً عاواو

الُمْشِركوَن عليه  فتَعاَوى ، وسلمعليههللاصلىإنَّ ُمْسلماً قَتََل ُمْشِركاً َسبَّ النبيَّ »الحديُث : ومنه  اْجتََمعُوا ؛ بالعَْيِن والغَْين : عليه ، تعَاَوْواو

 ساَعُدوا.، أَي تَعاَونُوا وتَ  «حتى قَتَلوه

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الَحْبل أَو الشَّْعِر. تَْعِويَةَ  : َطلََب منه اْستَْعواهُ 

ةُ  وقاَل أَبو زْيٍد : ةِ  العَوَّ وَّ ْوُت والجلَبَةُ ، ِمثِْل الضَّ ةَ  ، يقاُل : َسِمْعتُ  (5)الصَّ تُهم  َعوَّ ألَْصمعي ، أَي أَْصواتَُهم وَجلَبَتَهُم ؛ وا (6)القَْوِم وَضوَّ

 ِمثْلُه.

 ، َمْقصوٌر : الذّئُْب. العَّواءو

 ليُسِمَع الِكالَب ، فإن كاَن قُْربَه أَنِيٌس أَجابَتْه ، فاْستََدلّ  َعَوى ؛ أَْصلُه أَنَّ الرُجَل كاَن إذا أَْمَسى بالقَْفر َعَوْيتُ  ما أَْعِوي وفي الَمثَِل : لو لَكَ 

ئُْب فقالَهُ ، يُْضَرُب للُمْستَِغيث بَمْن ال يُِغيثُه. بعُوائِها فعََوى ُجل فجاَءهُ الذِّ  هذا الرَّ

ي ُرغاُء الفَِصيِل إذا َضعُفَ  فيها الذئُب ويَْنبَح دونَها الَكْلب ، يَْعِوي وال نابٌح : أَي مالَهُ َغنَم عاوٍ  وما لَهُ   ؛ قاَل الشاِعُر : ُعواءٌ  وُربَّما ُسّمِ

__________________ 
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 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فرفض تنوينها.3)
 ( يعين قوله :4)

 بساحة أعواٍء وانٍج مواِئرِ 
 وقو  اآخر :

 أبعـــــــــــــــــــــــو  ا ويـــــــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــم 

 أبرعــــــــــــــــــــــــــــن ذي جلــــــــــــــــــــــــــــٍب مــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــمِ    

  

 ابلصاد.« الصوة»( عن التهذيب واللسان وابألصر : 5)
 .«وصوهتم»( عن اللسان وابألصر : 6)
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واَءُه  ُزواًن كــــــــــــــــَبن  عــــــــــــــــُ ُب  ــــــــــــــــَ  هبــــــــــــــــا الــــــــــــــــذِّئــــــــــــــــح

ِر     ثــــــــــَ ِر  ــــــــــُح َر الــــــــــلــــــــــيــــــــــح يــــــــــٍر آخــــــــــِ واُء فصـــــــــــــــــــــــِ (1)عــــــــــُ
 

  
 الِكالُب : تَصايََحْت. تَعاوتِ و

ىو  إذا َعَطفُوها. ( 2)َعَوْوهاوالقَوُم ُصُدوَر ِركابِِهْم  ( 2)َعوَّ

 ِء : َصَرفَهُ.عن الَشي َعواهُ و

ُجِل الحاِزِم الَجْلِد : ما يُْنهى وال  .يُْعَوى ويقاُل للرَّ

 : لََواها لَيَّةٌ. َعيَّةٌ  الِعماَمةَ  َعَوىو

 الّسوائيُّ العاِمِريُّ ، كُسَميَّةَ : أَْدَرَك الجاِهِليَّة ، وله ُصْحبَة ، روى عنه سعيُد بُن الُمَسيِّب. ُمعَيَّة وعبد هللِا بنُ 

 : شاِعٌر. ُمعَيَّة وحكيُم بنُ 

شيٌخ ألبي النرسي ، وأَُخوهُ عبُد الجبَّار بُن الَحَسن الذي نُِسَب  (3)لفَواِرِس ناِصُر بُن الَحَسِن : بَْطٌن ِمن العَلَويِّين ، منهم : أَبو ا ُمعَيَّة وبَنُو

واِسَط فَسِمَع منه عبُد هللِا إليه المْسِجُد بالُكوفَِة ، وقد َرَوى عِن الشَّريِف محمِد بِن علّيِ العَلَوّي ، ومنهم محمُد ابُن أحمَد بِن الُمْحِسن حدََّث ب

أََحُد الحفَّاِظ في ِعْلِم  ُمعَيَّةَ  ين بنُ بُن علّيِ بِن نَغُوبا ، وأَُخوه الَحَسُن بُن أَحمَد يُْعَرُف بالّزِكي َظِهير الدَّْولة النَِّقيب ، ِمن ولِده اإلماُم تاُج الدِّ ا

 بْنُت محمِد بِن حارثَةَ األَْوِسيَّةُ الُكوفيَّةُ. ُمعَيَّةُ  تُهم ، وهيهذه التي اْنتََسبُوا إليها اْمرأَةٌ ِمن األَْنصاِر ، وهي َجدَّ  ُمعَيَّةُ والنََّسِب ، 

 بِن كْعٍب ، كُسَميَّة ، أبو بَْطٍن. ُعَويَّةَ  وبَنُو صبحِ بنِ 

 اْبنَي الُهَذْيل بذي بَْهَدى. (4)الكوزي هو الذي أََسَر شبيباً وجعيباً  ُعَويَّةَ  وُحَصْيُن بنُ 

ةُ و  ٌم يُْنَصُب ِمن حجاِرةٍ ، عن ابِن ُدَرْيٍد : وقد َغِلطَّ فيه والصَّواُب بالفَتْح.، بالضّمِ : َعلَ  العُوَّ

ْوا  ُمَصغَّراً. ُعَويّان وقد َسمَّ

. ، بالكْسر : الِعْهوُ و : [عهو]  أْهملَهُ الجوهِريُّ

 وفي بعِض نسخ الُمْحكم : البَِليُل الثّبَجِ ، الَجَمُل النَّبِيُل الثَّبَجِ ؛ أَْيضاً : الِعْهوُ و .عهاءٌ  وكذلَك الِعْفُو ، والَجْمعُ  الَجْحُش ، وقاَل ابُن ِسيَده : هو

 اللَِّطيفُهُ ، وهو َمَع ذلَك َشديٌد.

ُجُل : أَْعَهىو هُ ؛ عن ابِن ا العاَهةُ ؛ وفي الُمْحكم : في َزْرِعِه ؛ َوقَعَْت في ماِلِه ؛ الرَّ ألْعرابي ؛ كذا في وكذلَك أَعاهُ وأَُعوه وَعاهُ وَعوَّ

 التْكِملَِة.

ُجلُ  َعيَّ  ي : [عيا] ه : َعَجَز به ؛ وال يقاُل : أَْعيا به. ، كَرِضَي ، َعيِيَ و باإِلْدغاِم ؛ باألَْمِر ، الرَّ  بفَّكِ

 قاَل الَجْوهِريُّ : واإِلْدغاُم أَْكثَر.

تِه  َعيِيَ و أَو َعَجَز عنه ولم يُِطْق  أَو َوْجِه َعَمِلِه ، لم يَْهتَِد ِلَوْجِه ُمراِدهِ  إذا : تَعَيَّاو اْستَْعياو تَعَاياوعليه األْمر.  أَْعياو،  َعيَّ يَْعيَا َعيَّاوعن ُحجَّ

 بالتَّْشديِد ؛ قال الشَّاعُر : َعيُّوا بالتَّْخِفيِف ، ويقاُل أَْيضاً : َعيُوا وقد ، َعيَّانُ  إْحكاَمه ؛ وهو

م كـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــا  رِهـــــــــــــــــــــــــِ وا أبَمـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــــــــــَ

هح     مـــــــــــامـــــــــــَ هـــــــــــا ا ـــــــــــَ ـــــــــــِ يحضـــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــَ ـــــــــــبـ تح ب ـــــــــــ  ي (5)عـــــــــــَ
 

  
ُل أْكثَر ، ، َعيِيٌّ و على فَْعٍل ، ، َعيٌّ و ، َعياياءُ  كذا في النسخِ ولعلَّه ، َعاياءُ و نَِسي هنا اْصِطالَحه وهو أَْن يُِشيَر  وَجْمعُه ؛ على فَِعيٍل ، واألوَّ

 كأَْشَراٍف وأَْنِصباء. ، أَْعيِياءٌ و أَْعياءٌ  لَجْمع بحْرِف الجيِم وسبحان َمْن ال يَْسُهو ؛ل

حاح. أَْعيِيَةٌ و أَْعيِياءُ  قاَل : وَسِمْعنا ِمَن العََرِب َمْن يقوُل : (6)قال ِسْيبََوْيه : أَْخبََرنا بهذه اللغَِة يونس   فيُبَيّن ؛ كذا في الّصِ

 بالكْسِر : َحِصَر. ِعيًّا في الَمْنِطِق ، كَرِضَي ، َعيِيَ و
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 .َعيِيٌّ و عيٌّ  ، فهو َعيِيَ و َعيَّ  ِخالُف البَياِن ، وقد الِعيُّ  قاَل الَجْوهِري :

 عجٌز يَْلَحُق َمْن تََولَّى األْمَر والَكالَم. العيُّ  وقاَل الراغُب :

__________________ 
 ( اللسان.1)
 . وَعو رها... سان : وَعَو ( يف التهذيب والل2)
 ا سا. 1298/  4( يف التبصري 3)
 ( يف التكملة : ُجَعيح .4)
 برواية : 138( البيت لعبيد بن األبرص كما يف اللسان وبدون نسبة يف الصحاح ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص 5)

 بــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــو أســــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا ا ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــامـــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــيضــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــت ب  ب

  

وقوم أِعي اء وأعيياء كما ذكره سيبويه. قا  سيبويه والتصحيح من جهة أنه لي  عل  وزن الفعر ا واإلعال  الستثقا  اجتماع ( قا  ابن بري : 6)
 الياءين.
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 ؛ كما في الّصحاح. َعيَّانٌ  ، َمْنقُوٌص ، وال تَقُلْ  ُمْعيٍ  فهو الَماِشي : َكلَّ ، أَْعياو

 فهو يَتَعَدَّى وال يتعَدَّى. السَّيُر البَعيَر : أََكلَّه ، أَْعياو

 قد كلَّْت ِمن السَّْيِر. ُمْعيِيَةٌ  : أَي ُمْعيٍ  ِكالُهما َجْمع ، َمعايٍ و َمعايا إِبِلَ و

راِب ؛ أَو وعليه اْقتََصر الَجْوهِري ؛ ؛ َعياياءٌ و كَسحاٍب ، ، َعياءٌ  فَْحلٌ و ولم يُْلِقْح ؛ أَِو الذي ال يُْحِسُن أَْن  ْضِرْب قَطُّ لم يَ  الذي ال يَْهتَِدي للّضِ

ُجلُ  يَْضِرَب ؛  عاِجٌز. َعيِيٌّ  ، أَيْ « َعياياءُ  َزْوِجي»؛ ومنه حديُث أُّمِ َزْرع :  َعياياءُ  يقاُل : رُجلٌ  وكذا الرَّ

حاح : رُجلٌ  ائِِد ،على َحذْ  أْعياءٌ  ج باألْمِر والَمْنِطِق ، َعيَّ  : إذا َعياياءٌ  وفي الّصِ ً  ف الزَّ ً  للعَياياء هذا إذا كاَن َجْمعا ا إذا كاَن َجْمعا  ، وأمَّ

 .أَْعياءُ  وجمالٌ  َعياءُ  وَجَملٌ  ِعباَرةِ الُمْحكم فإنَّه قاَل :كَسحاٍب ، فال يُحتاُج إلى هذا القَْيد وهو الذي يُْفَهم من  للعَياءِ 

 : ال يُْبَرأُ منه. َعياءٌ  داءٌ و

حاح : َصْعبٌ   األِطبَّاء. أَْعيا ال َدواَء له كأَنَّه وفي الّصِ

 أَْعَجَزهُ عن ُمداَواتِِه. الدَّاُء : أَْعياهُ و

فإنَّها َصْعبةُ الُمعاناةِ.  الُمعاياةِ  واألْلغاِز أَو بعََمٍل ال يُْهتََدى لَوْجِهه. وتقوُل : إيَّاَك وَمسائِلَ  (1) : أْن تَأْتَِي بَكالٍم ال يُْهتََدى له كالتَّْعِميَةِ  الُمعاياةُ و

 .َعاياهُ ُمعاياةً  وقد

 صاِحبََك ِمثَال األْحِجيَِة. به عايَْيتَ  ، كأُثِْفيٍَّة : ما األُْعيِيَّةُ و

ى بُجْرٍم عدَّةُ قَبائَِل ، منها : َجْرُم قُضاَعةَ ، وَجْرُم بَِجيلَةَ ، وَجْرُم َطيِّي َجْرٍم ،َحيٌّ من  كَسحاٍب : ، ( 2)َعياءٍ  بَنُوو  ٍء ، ولم أَِجْد لبَنِيوالُمَسمَّ

 ِذْكراً في كتاٍب ، والصحيُح ما َسنُوِرُده في الُمْستدَركاِت قَِريباً. َعياءٍ 

 ، كما هو نصُّ التَّْكِملِة. َعيايَة قَْيس ، والصَّوابُ  من َعْدوانَ  َحيٌّ  : َعْيعايَةُ و

 هو الذي تقدََّم ِذْكُرهُ. َحيٌّ ، كَسحابٍَة : ، َعيايَةُ و، كُمعَظٍَّم : ع.  الُمعَيَّاو

 عن اإلْخباِر عنه إذا ُسئِْلَت َجْهالً به. تَْعيا أََحٌد ، أَي ال يَْجَهلُه أَحٌد ، وأَْصلُه أن يَْعياهُ  يقاُل : ال ، كَرِضيتُه : َجِهْلتُه. َعيِيتُهو

اغاني. بُن َعْدناَن : أَُخو َمعَّدِ ، العَيُّ و  كذا َضبََطه الصَّ

 بالغَْين والنوِن على فَِعيٍل ، فاْنُظْر ذلَك. الغنيُّ بُن َعْدنان ، هكذا هو َمْضبوطٌ  يَّة البِن الجواني النسَّابَة :وهو في المقّدَمِة الفاِضلِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اُر : أَْعياني َعيَاُؤهُ و،  أَْعيانيوعليَّ األَْمُر  أَْعيا  ؛ قاَل الَمرَّ

 َأعحَيتح َأنح  ُِيَب رًُق  لرَا ِ و 
 وأَْنَشَد الَجْوهِري لعَْمرو بِن حسَّان :

دميــــــــــــــــاً  يــــــــــــــــاين قــــــــــــــــَ َر َأعــــــــــــــــح ــــــــــــــــح ثـ   فــــــــــــــــإن  الــــــــــــــــكــــــــــــــــُ
الُم و     ُدنح َأيّنِ غـــــــــــــــــــــُ رتح لـــــــــــــــــــــَ (3)مل أُقـــــــــــــــــــــح

 

  
 كيُْحيي ، ومنهم َمْن أَْدَغَم ؛ قاَل الُحَطْيئةُ : يُْعيي به بَِعيره وأََذمَّ َسواٌء ، وهو أَْعياو

ٌة  بــــــــــيــــــــــكــــــــــَ ا بــــــــــَا الــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــكــــــــــبهنــــــــــ 

ي      عــــــــــِ ــــــــــُ ــــــــــهــــــــــا فــــــــــت ت ــــــــــح ي ــــــــــَ ة بـ د  ي بســــــــــــــــــــــــُ (4)مَتحشــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ِمن باقٍِل. أَْعيا وفي الَمثَِل :

 : الُحْمُق. العَياءُ  والدَّاءُ 

. أَْعيَْيتُه فأَْعياو  : أَتْعَْبتُه فتَِعَب ؛ الِزٌم متعّدِ
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؛ كذا  ْعيَويٌّ أَ  بَةُ إليهم: قَبيلَةٌ ِمن أََسٍد ، وهو فَْقعُس وُهما اْبنا َطريِف بِن َعْمِرو بِن الحِرثه بِن ثَْعلبَةَ بِن ُدوداَن بِن أََسٍد ؛ والنِّسْ  أَْعيا وبَنُو

حاح.  نَّص الّصِ

هو الحاِرُث بُن َعْمرِو بِن طريِف بِن َعْمِرو بِن قعين بِن الحاِرِث بِن ثَْعلَبَةَ بِن ُدوداَن ، منهم فْرَوةُ بُن حميَضةَ  أَْعيا وقاَل ابُن الَكْلبي :

 الشاِعُر.

وا  يِ.، كأَنَّه ُمَصغَُّر َعيَّان للذي َكلَّ في المشْ  ُعَويانٌ  وَسمَّ

__________________ 
 ( يف القاموس : كالتـ عحيَيِة.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َأعحَ .2)
 ( الصحاح بدون نسبة ا واللسان لعمر بن حسان من بين ا ارث بن  ام.3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا ومل أعثر عليه يف ديوانه.4)
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 ابب الواو
 املعجمة مع الواو والياء فصل الغني

حاح : ليَسْت بالكثيَرةِ ، وهي فَْوَق البَْغَشِة. : الَمْطَرةُ غيُر الكثيَرةِ ؛ الغَْبيَةُ  ي : [غبى]  وفي الّصِ

 ِمن الَمَطِر. الدُّْفعَةُ الشَّديَدةُ  هي أَو

ياِط. أَْيضا ِمنوالصَّبُّ الَكثيُر ِمن الماِء ؛  أَْيضا :و  الّسِ

 الَمَطِر ، قاَل الراجُز : بغَبَيات ه : وأُراهُ على التَّْشبيهِ قاَل ابُن ِسيدَ 

ُر  حــــــــــــــــــح اِت الســــــــــــــــــــــــــــــــ   ِإن  َدواَء الــــــــــــــــــطــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــِ

رُ     وحُط والـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــاُء مث ا ـــــــــــــــــبـــــــــــــــــح  الســـــــــــــــــــــــــــــــ 

  

نَـُهن  َهطحُر و   (1)غَبياٌت بـَيـح

حاح :  .. بَْينَُهنَّ َوْبلٌ .. وفي الّصِ

 قاَل األْعشى : من التُّراِب : ما َسَطَع من ُغباِره ؛ الغَْبيَةُ و

يــــــــــــــــــٌة  بــــــــــــــــــح  إذا حــــــــــــــــــاَ  مــــــــــــــــــن ُدوهنــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــَ

ا     رحابهلــــــــــــــُ ا  ســــــــــــــــــــــــــــِ (2)مــــــــــــــن الــــــــــــــرت حِب فــــــــــــــاجنــــــــــــــح
 

  
 كِكساِء ، كذا فى النُّسخِ والصَّواُب بالفَتْح ، وهو َشبِيهٌ بالغَبَرةِ تكوُن في السَّماِء. ، كالِغباءِ 

 هو التُّراُب الذي يَُسدُّ به فَُم البِئِْر على الغَطاِء. الِغباءُ  وقيَل :

 ِء أَي َستََرهُ.عن الشي َغباهُ  يقاُل : : السَّتُْر. التَّْغبِيَةُ و كذلك. أَْغبَى : ُمْلتَفَّةٌ ؛ وُغْصنٌ  َغْبياءُ  شجرةٌ و

  لعْبِد القَْيِس ، وقد تكلَّم بها غيُرُهم.َشعََرهُ إذا قَصَّر منه ؛ لُغَةٌ  َغبَّى يقاُل : تَْقصيُر الشَّعَِر. أَْيضا :و

ٌم ياٌء أَْكثَر منها واواً.  قاَل ابُن ِسيَده : وإِنَّما قََضْينا بأنَّ أَِلفَها ياٌء ألنَّها الٌم والالَّ

ةِ. اْستِئْصالُهُ  الشَّعَر : تَْغبِيَةُ  قيَل :و  بالمرَّ

 الشمِس : أَي َغْيبَتها. َغْبيَةِ  على ( 3)جاُؤواو

 قال ابُن ِسيَده : أُراهُ على القَْلِب.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أَْمَطَرْت َمَطرا ليَس بالَكثيِر. ُمْغبِيَة السَّماُء فهي أَْغبَتِ 

ل على التَّْشبِيِه.: الَجْرُي الذي يَِجي الغَْبيَةُ و  ُء بْعَد الَجْريِ األوَّ

ْبيَِة  الغَْبيَةُ  وقاَل أَبو عبيِد :  في السَّْير. (4)كالزَّ

 : أَي ُمغَطَّاة. ُمغَبَّاةً  وَحفَرَ 

 ثم َحَملَني عليها ، وذلك إذا أَْلقاَك في َمْكِر أَْخفَاهُ. ُمغَبَّاةً  وَدفََن لي فالنٌ 

ى في أُُصوِل النَّْخِل ، وَشرٌّ   .(5)ل النَّبْ  الغَبَياِت َغْبيَة وحَكى األْصمعي عن بعِضهم : الُحمَّ

 البِئَْر : َغطَّى رأَْسها ثم َجعََل فَْوقَها تُرابا. َغبَّىو
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اةُ ِزنَةً وَمْعنَى. الُمغَبَّاةُ و  : الُمغَوَّ

 ، كيَِتيِم وأْيتاِم ؛ عن ابِن األثير. َغبِّيِ  َجْمعُ  األْغبِياءُ  : األْغباءُ و

__________________ 
 .«وبر« بينهن»( اللسان واألخري يف الصحاح وفيه 1)
 واللسان والتهذيب. 160( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«وجاءَ »( يف القاموس : 3)
 واألصر كالصحاح. .«كالوثبة»( يف اللسان : 4)
 ( األصر والتهذيب وىف اللسان : غبية التبر.5)
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ً  َء ،عليه الشَّي َغبِيَ  ، كَرِضَي ، وكذا عنه َغبِيَ وَء الشَّي *َغبَىو  :[غبى]  ، َغبِّيٍ  ( 1)فهو ولم يَْعِرفه ، : لم يَْفِطْن له َغباَوةً و ، َمْقصوٌر ، َغبا

 على فَِعيٍل ، قِليُل الِفْطنِة.

 وفي التّْهذيِب : لم يَْفَطْن للِخّبِ ونحِوِه.

 عنه فلم يَْعِرفه. ُء منه : َخِفيَ الشَّي َغبِيَ و

ةٌ و ، بالفَتْح ، َغْبَوةٌ  فيهو  الغَبِيُّ وبمْعنَى الغافِل.  الغَبِيُّ  ، قيَل : ومنه َغْفلَةٌ  وهذه عن الفّراء : أَي ، كُصِلّيٍ ، ُغبِيٌّ و ، بالضّمِ ُمشّدد الواِو ، ُغبُوَّ

ا أَبُو علّيٍ فاْشتَقّه من : َشَجَرة َغْبياُء كأنَّ جْهلَه َغطَّى منه ما  َح به الَجْوهِري وغيُرهُ ، فأَمَّ  َوَضَح إلى غيِرِه.من الواِو كما صرَّ

 وما َخِفَي عنك. الَخفاُء من األرِض  ، كَسحاٍب : الغَباءُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عنه : تَغافََل. تَغابَى

 لك : أَي أَْخفَى. أَْغبَى واْدُخْل في الناِس فإِنَّه

 : تَْخفَى عليه األُموُر. َغباَوةٍ  وهو ذُو

 .غبِّيٍ  َجْمعُ  األَْغبياءُ  وهم

 ِء ليُواِريَه عنك.: التُّراُب يُْجعَُل فْوَق الشي باءُ الغو

 ذي َطِريٍف : َمْوِضٌع. َغْبيَةُ و

 : أَْهَملَهُ الَجْوهِري والجماَعةُ. الغَاتِيَةُ  ي : [غتى]

 ، وهي الَحْمقاُء ، عن ابِن األَْعرابي. المْرأَةُ البَْلهاءُ  وهي

بَدُ  الغُثاءُ و : [غثو] اج ، والهاِلُك ، والباِلي والقََذرُ  ، كغُراٍب وُزنَّاٍر : القَمُش ، والزَّ  ، وفي بعٍض النُّسخِ : والهاِلُك الباِلي ، وهو نصُّ الزجَّ

 إذا َجَرى. السَّْيلِ  (2) من َوَرِق الشجِر الُمخاِلِط زبَدِ 

، أَي  (3) (َفَجَعَلُه ُغثاًء َأْحوى)، ا ه. وقولُه تعالى :  األَْغثاءُ  ْيُل من القُماِش ، والجْمعُ : ما يَْحِملُه السَّ  الغُثَّاءُ و الغُثَاءُ  وقاَل الَجْوهِري :

ً  ُغثاءً  الذي تَراهُ فْوَق السَّْيل ، وقيَل : َمْعناهُ أَْخَرج الَمْرَعى أَْحَوى أَي أَْخَضر فجعَلَه كالغُثاءِ  َجفَّفَه حتى َصيَّره َهِشيماً جافَّا بعَد  أَي يابِسا

 ذلَك.

 وَعَملُه َهباٌء وَسْعيُه َجفاٌء. ُغثاءٌ  ويقاُل : ما لَهُ 

 : إذا َكثَُر فيه البَعَُر والَوَرُق والقََصُب. يَْغثُو َغثْواً  الواِدي َغثَا وقد

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : فََسَد من ُهزاِلِه ، عن ابِن القطَّاع. َغثْواً  اللْحمُ  َغثا

ً وي  : [غثى] الواِدي ، واِويَّةٌ يائِيَّةٌ ، ولذا أَتَى بواِو العَْطِف ، ولكنَّ ُمْقتََضى اْصِطالِحه في هذا الكتاب أَن يقوَل  َغثَا ، أَي َغثَى يَْغثِي َغثْيا

ً  في ِمثْل هذا الَمْوِضع : لَه ابُن جنِّ  الغُثاءِ  ، وهذه اللغَةُ َذَكَرها ابُن جنِّي ، فَهْمَزةُ  كغَثَى َغثْيا ي ، بأَن َجَمَع بَْينه على هذا ُمْنقَِلبَة عن ياٍء ، وَسهَّ

ُطوبَِة ونحِوها ، فهو ُمَشبَّه َغثَيانِ  وبينَ   الواِدي ، والَمْعروُف عْنَد أَْهِل اللغَِة َغثا الواِدي يَْغثُو. بغثاءِ  الَمِعَدةِ لَما يَْعلُوها من الرُّ

ِحيُح الَمرْ  ( 4)السَّْيُل الَمْربَعَ  َغثَىو َدةِ والصَّ حاح ،، كذا في النسخِ بالموحَّ َجَمَع بَْعَضهُ إِلى بعٍض ، وأَْذَهَب  تََع بالفَْوقِية كما هو نَصُّ الّصِ

 هنا َذَكَره ابُن ِسيَده. َحالوتَهُ.

ا الَجْوهِري فَذَكَره بالواِو فقاَل : َغثَا السَّْيُل الَمْرتَع يَْغثُوه َغثْواً ، حاح :  كأَْغثَى وأمَّ  ِمثْلُه. أْغثاهُ و، وفي الّصِ
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ً  ، ِمن َحّدِ َرِضَي ، َغثِيَه يَْغثَاهُ و ، من َحّدِ َرَمى ، يَْغثِيهِ  َكالمَ ال َغثَىو  مع بَْعِضه على التَّْشبيِه بغَثَى السَّْيل. َخلََطهُ  : َغثْيا

 وَضَرَب فيهم. مع بعٍض  الماَل والنَّاَس : َخبََطُهمْ  َغثَىو

ً  النَّْفسُ  َغثَتِ و ً و ، بالفَتْحِ ، تَْغثِي َغثْيا وجاَشْت أَو اْضَطَربَْت حتى تَكاَد تَتَقَيَّأ من خلٍط يَْنصبُّ إِلى فِم المِعَدةِ وقاَل  َخبُثَتْ  إِذا: بالتحِريِك  َغثَيانا

 ُء.: هو تحلُّب الفِم فُربَّما كاَن منه القَي الغَثَيان بعُضهم :

__________________ 
 كذا وابلقاموس : غبا.  (*)
 َغيبيف.( يف القاموس : وهو 1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ِلزَِبِد.2)
 .5( األعل  اآية 3)
رَتضَ 4)  ( يف القاموس : اَلمح
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 ، أَو بََدأَْت تغيَُّم. َغيََّمتْ  : تَْغثِي السَّماُء بالسَّحابِ  َغثَتِ و

 ، أَو بََدأَْت به. َكثَُر فيها : إذا األْرُض بالنَّباِت ، كَرِضيَ  َغثِيَتِ و

 : األَسُد. ىاألَْغثَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، عن اللْيِث. َغثَْت تَْغثِي : لُغَةٌ في تَْغثَى َغثَى النَّْفُس ، كَرِضَي ، َغثِيَتِ 

 .تَْغثِي نَْفُسه َغثَتْ  قال األْزهري : هذه مولَّدةٌ ، وكالُم العََربِ 

 ، وقد َمرَّ هذا في َعثَى بالعَْين الُمْهَملِة فلعلَّهما لُغتاِن.: تلبََّد ، هكذا َذَكَره ابُن القطَّاع  َغثَى َشعُره َغثِيَ و

 الناِس : أَْرذالُهم وسقُطهم. ُغثَاءُ و

ّمِ : البُْكرةُ. الغُْدَوةُ و : [غدو]  ، من يَْوم بعَْينِِه ، َغْيُر ُمْجراة : َعلٌَم للَوْقِت. ُغْدَوةٌ و ، بالضَّ

نَِة ، تقوُل : ِسْر على  ُغْدَوةَ  وقاَل الَجْوهِري : يقال : أَتَْيته يا هذا ، َغْيُر َمْصروفٍَة ألَنَّها َمْعرفةٌ ، مثُْل َسَحر إِالَّ أَنَّها من الّظروِف الُمتَمّكِ

ْن فهو َمْعرفةٌ. ُغْدَوةٌ و،  ةُ ُغْدوَ و ُغْدَوةً و ُغْدَوةَ  فََرِسكَ  َن ِمن هذا فهو نَِكَرةٌ ، وما لم يُنوَّ  فما نُّوِ

وبُْكَرة للِعْلميِة الِجْنِسيَّة كأُساَمة فيَْستَِويان في كْونِهما أُِريَد بهما أنَّهما ِمن  ُغْدَوة وقال أَبو حيَّان في االْرتِشاِف : والَمْشهوُر أَنَّ َمْنَع َصْرف

، وبُْكَرة  ُغْدوة َوْقت نََشاِط ، وإذا قَصْدَت التَّْعيِين : ألَِسيَرنَّ اللْيلَةَ إلى ُغْدَوة يَّن ، أَو لم يَُرد بهما التَّْعيِيِن فتقوُل : إِذا قََصْدت التَّْعِميم :يَْوم ُمعَ 

 .كغُْدَوة في ذلك ،

اج : إذا أَرْدُت بُْكَرة يَْوِمك  يَْوِمك لم تَْصِرْفهما ، وإذا كانَا نَِكَرتَْين َصَرْفتهما ، وإذا ُمنِعا الصَّْرف فهل ذلَك ِلِعْلِميَّتِه  ُغْدَوةووقال الزجَّ

 ؟.بالِجْنس كأُساَمة ، أَو ِلِعْلِميَّة أَنَّه يُراُد بهما الَوْقُت الُمعَيَّن ِمن يَْوم ُمعَيَّن

 وقد وسََّع الَكالَم فيه عبُد القاِدِر البَْغداِدي في حاِشيَِة الَكْعبِيِة.

حاح : َصالة ما بيَن َصالةِ الفَْجرِ  : الغُْدَوةُ  أَو ْبح ، الغََداةِ  ، وفي الّصِ كُمْديٍَة  ُغًدى ، والَجْمعُ  وُطلوعِ الشَّمِس  ، وفي الِمْصباح : َصالةِ الصُّ

 وُمًدى.

 .َغداةَ َغدٍ  : آتِيكَ ، يقاُل  كالغَداةِ 

 الّضْحَوةُ ، وهي ُمؤنَّثَة. الغَداةُ  وفي الِمْصباح :

ل النَّهاِر جاَز له التَّْذِكير ، وقولُه  ،  (1) (اِبْلَغداِة َواْلَعِشيِّ )تعالى : قاَل ابُن األْنباِري : ولم يُْسَمع تَْذِكيرها ، ولو َحَملَها حاِمٌل على َمْعنى أَوَّ

 أي بَْعَد صالةِ الفَْجِر وَصالةِ العَْصر ، وقيَل : يَْعني بهما َدواَم ِعباَدتِهم.

، أَي فقُِلبَِت الواُو أِلفاً لتََحرِكها واْنِفتاح ما قَْبلها.  َغَدَواتٌ  بالتْحريك لقَْولهم في جمِعها الغُداةِ َغَدَوة قاَل ابُن ِهشام في َشْرح الَكْعبيِة : أَْصلُ 

ِة  بالغََدوةِ  ابُن عاِمٍر وأَبو عبِد الرحمِن الّسلِميِ  وقََرأَ  ، قاَل أَبو عبيٍد : نَراُهما قَرآ كذلَك إتباعاً للخّطِ ألنَّها  (اِبْلَغداةِ )والعَشّيِ ، وقراَءةُ العامَّ

كاةِ وليَس في إثباتِهم الواو في الِكتابَةِ  َدليٌل على أَنَّها الِقراَءةُ ، ألنَّهم قد َكتَبُوا الصَّالةَ  ُرِسَمْت في جميعِ الَمصاِحف بالواِو كالصَّالةِ والزَّ

كاةَ بالواِو ولَْفَظهما على تَْرِكها ، فَكذلكَ   على هذا َوَجْدنا أَْلفاَظ العََرِب. الغََداةَ  والزَّ

اس : وحقُّ باب  ما ننكَُّر األْسماُء واألْعالُم.أَْن يكوَن َمْعرفةً ِإالَّ أَنَّه يجوُز أَن تُنَكَّر ك ُغْدَوة وقاَل ابُن النحَّ

كةً ، هو َجْمعُ  َغَدواتٌ  ج كَضِحيَّة لُغَة في َضْحوة ، الغَْدَوةِ  ، كغَنِيٍَّة ، عن ابِن األعرابي قاَل : هي لُغَةٌ في الغَِديَّةُ و كقَطاةٍ  َغَداةٍ  ، محرَّ

 ْنَشَد ابُن األْعرابي في نواِدِره :، وأَ  َغِديَّةٍ  هو َجْمعُ  َغِديَّاتٌ ووقََطواٍت ، نقلَهُ الَجْوهِري ، 

هح  يـــــــــــــَ ي مـــــــــــــن زايَرة أُمـــــــــــــ  ظـــــــــــــِّ َت حـــــــــــــَ يـــــــــــــح  َأال لـــــــــــــَ

هح     يــــــــَ تــــــــِ اُت َأشــــــــــــــــــــــح يــــــــ  ٍة َأو َعشــــــــــــــــــــــِ يــــــــح ــــــــَ ُت قـ ِداي  (2)غــــــــَ
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تا ْيف أَو لَياِلي الّشِ ه فتَمنَّى أَن يَْجعَل هللاُ ِزياَرتَها نَهار الصَّ ِء لُطوِل كّلِ منهما حتى يَتَملَّى بُرْؤيتِها ، قال : كأنَّ قائَِل هذا ُمْشتاقاً إلى ِزياَرةِ أُّمِ

يَه للسَّْكت.  والهاُء في أُّمِ

 على قْوِل ابِن األْعرابي ، َغِديَّة : هو أَْيضاً َجْمعُ  َغداياو

__________________ 
 52( األنعام اآية. 1)
 ( اللسان.2)
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ُر فيه  عمر به كما تقد َم يف َعَشااي مخحَسة َأعحماٍ  فرَاِجعحه. َغَدايو فإذا كاَن كذا فهو عل  الِقياِس ا واألصح
إِذا  الغََدايا ، وقد أَْنَكَره ابُن ِهَشاٍم في َشْرح الَكْعبيِة وقاَل : يأبَى هذا أَْمران فَذَكَرهما ، وحاِصُل أََحدهما : أنَّ  غْدَوةٍ  ومنهم َمْن قاَل : هو َجْمعُ 

 ً  بإثباِت الواِو. َغَداَوى ن الِقياسُ كا لغْدَوةٍ  ُجِعلَت َجْمعا

ثالثِيَّا وُمْفَرد فَعائِل ال بدَّ أَن يكوَن على أَْربعِة أَْحُرف ثاِلثُها َحْرُف ليٍن  غْدَوة وقاَل محشيه البَْغداِدي : ويأْباهُ أَْمٌر ثالٌث أَْيضاً : وهو َكْونُ 

 .غير تاِء التَّأْنيِث ألنَّها في ُحْكم الكلمِة الُمْستَقلةِ 

 ناِدٌر ، ففي الَكالِم نْشٌر ولفٌّ غيُر مرتَِّب. َغَداةِ  َجْمعُ : بحْذِف الهاِء ، وفي الُمْحكم  َغْدوةٍ  : َجْمعُ  ُغُدوٌّ و

َع الشمِس أَي َوْقِت فعبَّر بالفْعِل عن الَوْقت كما يقاُل : أَتَْيتَُك ُطلو بالغََدواتِ  أَي (1) (اِبْلُغُدوِّ َواآْلصالِ )وقاَل الَجْوهِري : قولُه تعالى : 

 ُطلوعِ الشمِس.

والعََشايا ، هو الْزِدواجِ الَكالِم كما قالوا : َهنَأَني الطَّعاُم وَمَرأَني  بالغََدايا قْولُهم : إِنِّي آلتِيه: ، قاَل الَجْوهِري  إاِلَّ َمَع َعَشايا َغدايا أَو ال يقالُ 

 ، وإنَّما هو أَْمَرأَني ، انتََهى.

، وبهذا  الغَِديَّة ، وإنَّما هو لالْزِدواجِ ، وهذا عْنَد َمْن لم يُثْبِت َغدايا على الغَداةُ  ا إيماٌء إلى القْوِل الَمْشهوِر فإنَّهم قالوا ال تُْجَمعُ * قُْلت : فهذ

ةِ على المصنَِّف ، والجْوهِري اْقتََصَر على فَذَكَر االْزِدواَج ، والمصنَُّف َجَمَع  الغَِديَّة ولم يَْذُكر الغداةِ  َسقََط اْعِتراُض الشَّهاب في شْرح الدَّرَّ

ا هو به أَْولى ألْجِل التّوافِق واالْزِدواجِ نْحو :  بيَن األقواِل فاْحتاَج إلى أن يُشيَر إليه. وقاَل أبو حيَّان في تَْذكرتِه ما نَّصه : يزيلون اللّْفَظ عمَّ

 والعََشايا ، ألنَّ  بالغََدايا ، وال تَْخَش من ذي العَْرِش إِْقالالً ، واْرَجعَنَّ مأُْزوَرات َغْير مأُْجوَرات ، وليَس من ذلك إِنِّي آلتِيه« أَْنِفق بالالً »

 .َغَداةٍ  بمْعنَى َغِديَّة ما هو َجْمعُ وإنَّ  َغَداةٍ  ليَس َجْمع الغََدايا

، بالفَتْح كما في  َغْدواً  عليه َغداو * قُْلت : فهذا كلّه تأْييٌد لَما َذَهَب إليه ابُن األْعرابي ، وقد وسَّع الَكالَم فيه البَْغدادي في حاِشيَِة الَكْعبِيِة.

اوالُمْحكم ،  حاح والُمْحكم ، ُغُدوَّ م ،  ُغْدَوةً و ، كُسُمّوِ كما في الّصِ ُغُدوُّها َشْهر  )، ومنه قولُه تعالى :  : أَي بَكَّرَ  اْغتََدى َكذلكَ و، بالضَّ
 ، وقوُل الشاِعِر : (3) (َأِن اْغُدوا َعلى َحْرِثُكمْ )، وقولُه تعالى :  (2) (َوَرواُحها َشْهر  

 قد َأغحَتِدي والط ريح يف وكناهِتاو 
 يباً.قرِ  َغْدَوةٍ  وتقدََّم الَكالُم على

ا وفي الِمْصباح : منه ، هذا أَْصلُه ، ثم َكثَُر حتى اْستُْعِمل في الذَّهاِب واالْنِطالِق أَّي َوْقٍت كاَن ، و غْدَوةً  ، من باِب قَعََد ، َذَهبَ  َغدا ُغُدوَّ

 أي اْنَطِلْق. «يا إْبِليس اْغدو»الحديُث : 

 ، نقلَهُ ابُن ِسيَده. باَكَرهُ  : غاَداهُ ُمغاَداةً و

حاح :  عليه. غاَداهُ َغَدا وفي الّصِ

ة : َغْدوٌ  : أَْصلُه الغَدُ و مَّ  ، حَذفُوا الواَو ِبال ِعَوٍض ، قاَل لبيٌد أَو ذو الرُّ

هــــــــــــا و  لـــــــــــــِ اُس ِإال  كـــــــــــــالـــــــــــــدِّايِر وَأهـــــــــــــح  مـــــــــــــا الـــــــــــــنـــــــــــــ 

ُض     القـــــــــــِ وًا بـــــــــــَ دح وهـــــــــــا وغـــــــــــَ لـــــــــــ  (4)هبـــــــــــا يـــــــــــوَم حـــــــــــَ
 

  
حاح.فجاَء به على   أْصِله ، كما في الّصِ

ْعِر ، ومنه قوُل عبِد المطَّل الغَدِ  أَْصلُ  الغَْدوُ  وفي النَّهايَِة : ا إِالَّ في الّشِ ِب في ، وهو اليَْوُم الذي يأْتِي بْعَد يَْوِمك ، فحِذفَْت الُمه ولم يُْستَْعمْل تامَّ

ِة الِفيل :  قصَّ

م  هــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــبـ لــــــــــــــــــي َ   صــــــــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــِ غــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ  ال يـ

مح غـــــــــــــــــــــَ و     اهلـــــــــــــــــــــُُ كح  ـــــــــــــــــــــِ الـــــــــــــــــــــَ وًا  ـــــــــــــــــــــِ (5)دح
 

  
__________________ 

 360والنور  15والرعد  205( األعراف 1)
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 12( سبب اآية. 2)
 22( القلم اآية. 3)
 بدون نسبة. 415/  4وللسان والتهذيب والصحاح منسوابً للبيد ا وعجزه يف املقابي   88( البيت للبيد ا ديوانه ط بريوت ص 4)
 وقبله : 52/  1( سرية ابن هشام 5)

 ال هم إن العبد مينض رحله فامنض جاللك
 وبعده :

 إن كنت لركهم وقبلتنا فبمر ما بدا لك
 وزاد اهللبيي يف الررض واألنف :

 انصــــــــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ  آ  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــب و 

 عـــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــوم آلـــــــــــــــــــــــــــــكو    

  

 والشاهد يف اللسان. وأنظر الطربي.
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ماِن ، انتََهى. الغَدَ  قاَل : ولم يُِرْد عبُد المطَّلب  بعَْينِه ، وإنَّما أَراَد القريَب من الزَّ

او َغَدْوُت أَْغدو َغْدواً : ، بِال واٍو ، فإِذا َصَرفُوها قالوا  لغَدٍ  ، ناقٌص وتامٌّ ، ومنه ما قَدَّْمت َغدا َغْدُوكَ و َغَدا َغُدك وفي الُمْحكم : يقالُ  ،  ُغُدوَّ

 فأَعاُدوا الواَو.

كِفْلٍس لكن ُحِذفَِت الالُم  ِغْدوٌ  اليوُم الذي بْعَد يوِمك على أَثِرِه ثم توسَّعُوا فيه حتى أُْطِلق على البَِعيِد الُمتَرقَِّب ، وأَْصلُه لغَدُ ا وفي الِمْصباح :

 وُجِعلت الداُل َحْرف إِْعراب ، قاَل الشاعُر :

واً  ـــــــــــــــــح واهـــــــــــــــــا َدل ـــــــــــــــــُ ل واهـــــــــــــــــا وادح ـــــــــــــــــُ ل عـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ  ال تـ

دح     اه غـــــــــــــــــَ وحِم َأخـــــــــــــــــَ َض الـــــــــــــــــيــــــــــــــــــَ (1)َوا إن  مـــــــــــــــــَ
 

  
 بإثْباِت الواِو. َغَدِويٌّ  إن ِشئْتَ و ، على األْصِل ، َغِديُّ  ، الغَدِ  ، أي الَمْنسوب إلى هوو

ُ  الغاِديَةُ و حاح : َصباحاً. ُغْدَوةً  : السَّحابَةُ تَْنَشأ  ، وفي الّصِ

 ، هذا قوُل اللّْحياني. الغَداةِ  أَو َمْطَرةُ 

 ، ومنه قوُل الشاِعِر : الغَواِدي رابيٍَة ، والَجْمعُ  (2)في إثِر ساِريٍَة في َمثياء  غاِديَةٍ  قالت : أَثرُ  ؟ءأَْحَسُن شيوقيَل الْبنِة الُخّسِ : ما 

حــــــــَ   ُ  الضــــــــــــــــــــــ  َف ِشــــــــح رحشــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ  مــــــــن قــــــــبــــــــر أن تـ

احِ     واِدي مــــــــــــــن ثــــــــــــــغــــــــــــــوِر األقــــــــــــــَ  رِيــــــــــــــَ  الــــــــــــــغــــــــــــــَ

  
 .الغُْدَوةِ  َطعامُ  ، كَسحاٍب : الغَداءُ و

حاح : الطّ   .أَْغِديَةٌ  ج عاُم بعَْينِه ، وهو ِخالُف العَشاِء ،وفي الّصِ

َل النَّهاِر ، تَغَدَّىو  ، وهذه عن ابن القطَّاع. غداءً  ، ، كَرِضيَ  كغَِديَ  أََكَل أَوَّ

ْيتُه تَْغِديَةً و ، وأَْصلُها الواُو لكن قُِلبَْت اْستِْحساناً ال عن قّوةِ علٍَّة ، كما في الُمْحكم.  َغْديا ، وهي َغْديانُ  فهو : أَْطعَْمتُه في ذلَك الوْقِت ، َغدَّ

 وال َعشاٌء ، ألنَّه الطَّعاُم بعَْينِه. َغَداءٌ  وال تَعَشَّ ، وال تَقُل ما بي تَغَدَّ  ، قلَت : ما بي من فتَغَدَّ  قال الَجْوهِري : إذا قيَل لَك اْدنُ 

ار بن ياِسِر ،  وسلمعليههللاصلىبايََع َرُسوَل هللِا  َصحابيُّ  الجهنيُّ  ُر بُن َسبُعٍ : يَسا الغاِديَةِ  أَبوو َمْذُكور في  ، عنهماهللارضي، وهو قاِتُل عمَّ

 تاريخِ ِدَمْشق.

 الُمَزنِي ، قيَل هو َغْيُر األّول ، وقيَل : هو ُمْختَلف في اْسِمه. الغاِديَةَ  وفي الصَّحابِة : أَبو

ه : األَسدُ  يالغادِ و ْيد. لغُدّوِ  على الصَّ

 ، وهو َجدُّ َعْمِرو بِن عْرَوةَ الشاِعِر. ُمشدَّدٌ  بِن بهوِش بِن عامِر بِن غنمة بِن ثَْعلَبَة ابِن تيِم هللِا ، بُن َكْعبٍ  الغَدَّاءُ و

ً  ، أَي وال َمراَحةٌ  َمْغداةً وَ وال َمراحاً  َمْغًدى ما تََرَك ِمن أبيهِ و   ابُن ِسيَده.، نقلَهُ  َشبَها

، كذا هو في لغَِة النبّيِ  أَو خاصٌّ بالشَّاءِ  من اإلبِِل والشاِء ، عن أبي ُعبيَدةَ ، ، َكعَرِبّيٍ : كلُّ ما في بُطوِن الَحواِملِ  الغََدِويُّ و

 أَْن يُباَع البَعيُر أَو غيُرهُ بما يَْضرُب الفَْحُل ، أَو أَْن تُباَع الشَّاةُ بما نََزا بِه الَكْبُش. هو أَو .وسلمعليههللاصلى

حاح : أَْن يُباَع الشي  ُء بما نََزا به الَكْبُش ذلَك العاَم ، قاَل الفََرْزَدق :وفي الّصِ

حـــــــــــوا و  كـــــــــــَ مح إذا مـــــــــــا أَنـــــــــــح وهتـــــــــــِِ هـــــــــــوُر ِنســـــــــــــــــــــــــح  مـــــــــــُ

ــــــــــــاِ      ب ــــــــــــح ن ــــــــــــِ ٍض ت قــــــــــــَ ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ بـ َدِوييف كــــــــــــّر هــــــــــــَ (3)غــــــــــــَ
 

  
 .َغداً  كأَنَّهم يمنونه فيقولوَن : تََضُع إِبلُنا فنُْعِطيك َغدٍ  قاَل : َمْنسوٌب إلى

ة : نُِهي عنو جُل يَْشتري بالَجَمِل أَو العَْنز أو الدَّراهِم وهو كلُّ ما في بُطوِن الحَ  ، الغََدِوّيِ  في النهايَِة في حديِث يَِزيد بِن ُمرَّ واِمِل ، كاَن الرَّ

 ما في بُطوِن الَحواِمِل ، وهو َغَرٌر فنُِهي عنه ، انتََهى ، وقَال الشاِعُر :

 َأعحطَيحت َكبحشاً وارَِم الطِّحا ِ 
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__________________ 
 .«ال تقلواها»ويف املصباح : « ال تغلواها»( اللسان وفيه : 1)
 ( يف اللسان : ميثاء.2)
 .«غذوي»اللسان والتهذيب والصحاح ا ويرو  :  729( ديوانه : 3)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــِفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِ   ِت وابل َدِواي  ـــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ابل

ا ِ و     خــــــــــــــــــــَ الِت آجــــــــــــــــــــِر الســــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  عــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــِ

  

 (1)يف حَلِ  اأَلرححاِم ِذي األَقحفاِ  

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، ومنه قوُل الشاِعر : ُغْدَوةٍ  ، كُهَدى : َجْمعُ  الغَُدى

 ابلُغَد  واأَلصاِئرِ 
 الفَتْح والَكْسر ، فهو ُمثَلٌَّث ، قاَل : والفَتْح َمْشهوٌر والَكْسر قَليٌل أَو ُمْنكٌر. الغَْدَوة ونقَل شْيُخنا في

ةُ من الغَْدَوةُ  وقاَل ابُن األَثير : ِل النَّهارِ  الغُُدوِّ  ، بالفَتْح ، المرَّ ى السُُّحور، وهو َسْيُر أَوَّ ْوَحة ويَُسمَّ ائم بمْنِزلَتِه  َغَداء  ، ويُقابِلُها الرَّ ألنَّه للصَّ

َر. تَغَدَّى للُمْفِطِر ، ومنه  في َرَمضاَن أَي تََسحَّ

ِل النَّهاِر ، وقد الغَداءُ و  ، عن أَبي حنيفَةَ. تَغَدَّتْ  : َرْعُي اإِلبِِل في أوَّ

 ن.: أي ابُن يَْوَميْ  َغداتَْينِ  وهو ابنُ 

 .َغداةٍ  ، كُسَميَّة ، تَْصِغيرُ  ُغَديَّة واْرَكْب إليه

 ٌ َمْخشري. (2)َعْشيانَةٌ  َغْديانَةٌ  واْمرأَة  ، نقلَهُ الزَّ

 ، على غيِر قِياٍس ، كعَُشيَّانات ، َحَكاُهما ِسْيبََوْيه ، وقاَل : ُهما تَْصغيٌر شاذٌّ. ُغَديَّانات وأَتَْيته

 ْمرأَةٌ من بَنِي ُدبَْيٍر.بْنُت قََزَعةَ ، ا غاِديَةُ و

 : الَحَسُن بُن أَحمَد بِن عبِد هللِا َرَوى عنه الحاِكم. الغاِدي وأبو

 كتََب عنه السَّلِفي. (3)بُن سنٍد  غاِدي وأَبو السيَّار

كةٌ ، الغََذِوّيِ و ، كغَنِّيِ ، كالغَِذّيِ و : [غذو] ا ذُِكَر من الَمعانِي ، أَي من ِعْنَد قْوِله  في الكلِّ  ، محرَّ كعََربّيِ إلى آِخِره. وهنا َذَكَره  الغََدِويّ وممَّ

ة.  الَجْوهِري وغيُرهُ ِمن األئِمَّ

ه ، بل  يُغَذَّى الَحَمُل أَو الَجْدُي ال الغََذِويَّ  وأَْخبَرني أعرابيٌّ من بَْلُهَجْيم أَنَّ : ، قاَل  يُْغَذى البَْهُم الذي الغََذِويُّ  قاَل ابُن األعرابي : بلَبَِن أُّمِ

 ٍء آخٍر ، وروى بَْيت الفََرْزدق بمْعجمٍة.يُعاَجى بلَبَِن غيِرها أَو بشي

حاح : قاَل َخلَف األَْحمر : خاِل ونْحِوها. ويقاُل : َغَذِويُّهوالماِل  َغِذيُّ  وفي الّصِ أن يُباَع بنِتاج ما نََزا به الَكْبُش ذلَك  الغََذِويُّ  : ِصغاُره كالّسِ

 العاَم ، وأَْنَشَد بَْيَت الفََرْزدق.

حاح  ، «بالِغذاءِ  عليهم (4)اْحتَِسْب »:  عنههللارضيقوُل ُعَمر ، منه ، كفَِصيل وفِصاٍل ، و ِغذاءٌ  ، كغنِّيِ : السَّْخلَةُ ، ج الغَِذيُّ و كما في الّصِ

 َدقاِت.، أَي قالَهُ لعاِمِل الصَّ 

خاِل ونْحوها. َغِذيُّ  وقاَل ابُن فاِرَس :  الماِل ِصغاُره كالّسِ

، ثم نَقََل قوَل أَْعرابّيٍ ِمن  َغَذِويُّهوالماِل  َغِذيُّ  ِمن اإلِبِل والبَقَِر والغَنَم ، قاَل : ويقاُل : الغَِذيُّ  قاَل صاِحُب الِمْصباح : فعلى هذا يكونُ 

 ، وعليه َكالم األْزهِري. الغَِذّيِ  َغْير الغََذِويُّ  ْوهري ، وقاَل : فعلى هذابَْلُهَجيم الذي َذَكَره الجَ 

م أنَّ   ، وهو السَّْخلَةُ. وَكالُم العََرِب الَمْعُروف ِعْندهم أَْولى ِمن َمقايِيِس الُمولِّدين. الغَِذّيِ  من الغََذِويَّ  قاَل ابُن فاِرَس : وقد يَتَوهَُّم الُمتََوّهِ

 ، كِكساٍء : ما به نَماُء الِجْسِم وقِواُمه. الِغذاءُ و

حاح والِمْصباح : ما بيَّ ، باللَّبَنِ  َغذاهُ  به ِمن الطَّعاِم والشَّراِب ، يقاُل : يُْغتََذى وفي الّصِ ،  َغذَّاهُ تَْغِذيَةً و ، بالفَتْح ، َربَّاهُ به َغْذواً  ، أَي الصَّ

 في َسْقي النَّْخل فقاَل : الِغذاءَ  ُمبالغَةً ، واْستَْعمل أَيُّوُب بُن عبايَةَ 
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َذا  ِن الـــــــــــــغـــــــــــــِ َض ُحســـــــــــــــــــــــــــح دًا مـــــــــــــَ  فـــــــــــــجـــــــــــــاَءتح يـــــــــــــَ

رُي     ــــــــــــــٌر َقصــــــــــــــــــــــــــــِ ِوي ــــــــــــــوحٍم طــــــــــــــَ رحُس ق (5)إذ غــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 نسبة. ( اللسان والتهذيب بدون1)
 ( يف األساس : غداينة وعشيانة.2)
 : ُأسيد. 1038/  3( يف التبصري 3)
 وصوب ابن بري عبارة األصر.« أ تسبُ »( يف الصحاح : 4)
 .«قوم قصرٌي طويرٌ »( اللسان برواية : 5)
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 به َغَذاو َغذاهُ  قدوبَْوُل الَجَمِل ،  ، كذا هو في النُّسخِ باألِلِف والصَّواُب َرْسمه بالياِء ، ، َمْقصوَرةٌ  الغَذاو ، ُمطاِوَعاِن ، تَغَذَّىو اْغتََذىو

 .كغَذَّاهُ تَْغِذيَةً  قََطعَهُ ، : يَْغذُوه َغْذواً 

 ، كما في الّصحاح. اْنقََطعَ  البَْوُل نَْفُسه : َغَذاو

ً و يَْغذُو َغْذواً  في الُمْحكم :و .،  َسالَ  : َغَذوانا  فهو الِزٌم متعّدٍ

 وقاَل ابُن القطَّاع : هو ِمن األْضداِد.

ً و يَْغذُو َغْذواً  الفََرسُ  َغَذاو  : أَْسَرَع ، نقلَهُ الَجْوهِري. َغَذوانا

ا َسِريعاً.  وفي الُمْحكم : َمرَّ َمرَّ

ً  : يَْغذُو َغْذواً  الِعْرقُ  َغَذاو  في الِعْرِق ، عن الَجْوهِري. تَْغِذيَةً  َكغَذَّى أَو َدماً أَو َعَرقاً ، ماءً  َغَذا ، وقيَل : كلُّ ما َساَل فقد َساَل َدما

كةَ : الفََرُس النَِّشيُط الُمْسِرعُ  الغََذوانُ و ر قوُل الشاِعِر : ( 1)يغذي ، أَو الذي ، محرَّ  ببَْوله إذا َجَرى ، وبهما فُّسِ

ه و  ريـــــــِد كـــــــبَنـــــــ  رِو بـــــــِن الشـــــــــــــــــــــ  مـــــــح ر بـــــــن عـــــــَ خـــــــح  صـــــــــــــــــــــَ

َذواِن     ــــــــــغــــــــــَ ــــــــــقــــــــــارِح ال وحَ  ال ــــــــــَ رحِب فـ و ا ــــــــــَ (2)َأخــــــــــُ
 

  
 ِء القَْيِس :وُروي بيُت اْمرى

 (3)َكتَـيحِ  ِ باِء ا ُل ِب الَغَذواِن 
َر بالُمْسِرعِ.  وفُّسِ

جاِل : الغََذوانُ و  السَِّليُط الفاِحُش ، وهي بهاٍء. ِمن الّرِ

ٌ قاَل  اُء : امرأَة  فاِحَشةٌ. َغَذوانَةٌ  الفرَّ

 ، وَضبََطه نَْصر بالفَتْح. غذا ، كأَنَّهُ ُمثَنَّى بيَن البَْصَرةِ والَمِدينَةِ  (4) ماءٍ  : اسمُ  الغََذوانُ و

 : َصَرَعهُ فَشدَّ َصْرَعهُ. اْستَْغذاهُ و

يَت به ألنَّها : ِعْرقٌ  الغاِذيَةُ و  َدماً. تَْغذو ُسّمِ

 أَي يَُربِّيه. يَْغذُوه ، كأَنَّه ُمْصِلُحه وسائُِسه : أَي مالِ  غاِذي هوو

 ، التَّثِْقيُل للُمبالغَِة. : التَّْربِيَةُ  التَّْغِذيَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َداَم َسياَلنُه. يَْغذُو الُجْرحُ  َغَذا

 عَةً.: أَْلقاهُ َدْفعَةً َدفْ  يُغَذَّي الَكْلُب ببَْوِله َغذَّىو

 : الُجْرُح ال يَْرقأُ. الغاِذيو

 ويَِزيُد. (5)كلَّ يَْوٍم : أَي يَْنُمو  يتَغَذَّى وفالٌن َخْيُره

 بالَحَطِب. تُغَذَّى والنارُ 

 بِلباِن الكرم ، والثالثَةُ ِمن المجاِز. ( 6)غذواو
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جد أبي هالَةَ َزْوج َخِديَجة  ُغَذيُّ وبَْهٍم لَقَُب رُجٍل ، عن َشِمٍر  ُغَذيّي لَ للسَّْخلَِة عن َخلَِف األْحمر وقي الغَِذّيِ  ، كُسَمّيٍ : تَْصغيرُ  ُغَذيٌّ و

اَعةُ ما داَمْت َرْطبَةً ، فإذا َصلُبَْت وصاَرْت َعْظماً فهي يافُوٌخ ، والَجْمعُ  الغاِذيَةُ و مَّ بّيِ الرَّ  ، عن أَبي زْيٍد. الغَواِذي من الصَّ

 : من أَْسماِء بئِْر َزْمَزم. المغذاةُ و المغذيَةُ و

 إذا َساَل ، اْسٌم للسَّحاِب ، جاَء ِذْكُره في الحديِث. َغَذا يَْغذُو ، فَْيعٌَل ِمن ( 7)الغَْيَذاءُ و

َمْخشري : ولم أُْسَمْع بفَْيعٍَل في ُمْعتَل الالِم َغْير هذا والَكْيهاء  ْخَمِة. (8)قاَل الزَّ  للناقَِة الضَّ

بيَّ باللَّبَنِ  َغَذْوتُ  ، ونَّصه : ولم يَْعِرْفه الَجْوهِري فأَْنَكَره ، أَي َربَّْيته ، َعَرفَه ابُن ِسيَده ، َغَذْوتُه ِغذاءً  : ِمثْلُ  ه ِغذاءً َغَذْيتُ  ي : [غذي]  الصَّ

 ، بالياِء. َغَذْيته ، أَي َربَّْيته به ، وال يقالُ  فاْغتََذى

 ، نقلَهُ ابُن ِسيَده. لَِزَق به وَغطَّاه : َغْرواً  يَْغُروه السََّمُن قَْلبَهُ  َغَراو : [غرو]

 .بالِغراءِ  أْلَصقَهُ  : يَْغُروه َغْرواً  الِجْلدَ  َغَراو

__________________ 
 .«يغذو»( يف اللسان : 1)
 ( اللسان.2)
 ا وصدره :« العدوان»برواية  171( ديوانه ط بريوت ص 3)

 مكرٍّ مفرٍّ مقبٍر مدبٍر معاً 
 .«غذوان»اللسان والتهذيب ومعجم البلدان : وعجزه يف 

 ( يف القاموس : ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.4)
 ينم  ويزيد.« : غذذ»( يف األساس 5)
 وغدي.« : غذذ»( يف األساس 6)
 والَغيحَذ .« غيذ»( يف النهاية 7)
 الكيهاة ا مبعىن الكهاة. 216/  2( يف الفائ  8)
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ةٌ  قَْوسٌ و حاح. ةٌ َمْغِريَّ و َمْغُروَّ يت ، كما في الّصِ ّكِ  أَْيضاً َحَكاها ابُن الّسِ

 ، وإال فأْصلُه الواو. َغَرْيت قاَل ابُن ِسيَده : بُنِيَِت األخيَرةُ على

 أُوِلعَ  اْسماً ، ، كِكساٍء ، وَضبََطه في الُمْحكم كَسحاٍب ، وَجعَلَه الَجْوهِري ِغراءً و ، َمْقصوٌر ، عن أبي الخطَّاب ، َغراً  به ، كَرِضيَ  َغِريَ و

يَ وبه  كأُْغِريَ  ِبِه َمْنقوٌص ، َغرٍ  به ولَِزَمه من حيُث ال يَْحملُه عليه حاِمٌل ، فهو ، كما هو نَصُّ  (1)، األخيَرةُ ُمشدََّدة  ، مضُموَمتَْينِ  ُغّرِ

 الُمْحكم.

 الِعدُّ بََرَد ، كما هو نَصُّ الُمْحكم ، وأَْنَشَد ِلعَْمِرو بِن ُكْلثوم : َغِريَ  ، هكذا في سائِِر النسخِ والصَّواُب : الغَِديُر : بََرَد ماُؤه َغِريَ و

دِّ  وُن عــــــــــــــــــِ تــــــــــــــــــُ ن  مــــــــــــــــــُ وهنــــــــــــــــــَُ تــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــــَبن  مــــــــــــــــــُ

رِيــــــــــــــنــــــــــــــا     ه الــــــــــــــّرايُح إذا غــــــــــــــَ قــــــــــــــُ فــــــــــــــِّ (2)ُتصـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ْيِد. إْغراءُ  به ، ومنه ُمْغًرى به فهو ولَّعُه : أَي الغَْرَوى ْسمُ واال به ، َغراهُ  ، ال َغْير ، أَي ال يقاُل فيه به أَْغراهُ و  الَكْلِب بالصَّ

حاح ، أي الغَراةُ  والبَْغضاَء ، واالْسمُ  بَْينَهم العَداَوةَ  أْغَرى ِمن المجاِز :و  أَْلقاها كأَنَّه أَْلَزقَها بهم. ، كما في الّصِ

َق به ، عن َشِمٍر ، ما ُطِلَي به ، كالعََصا ، الغََراو حاح ، وهو َمْعموٌل من الُجلُوِد ، كما في الِمْصباح. أَو لُّصِ  ، كما في الّصِ

 ، إذا فَتَْحته قََصْرت ، وإذا َكَسْرته َمَدْدَت. ، كِكساءِ  كالِغراءِ  ٌء يُْستَْخَرُج من السََّمِك ،أَو شي

 بفَتْح الغَْين َمْقصوٌر. الغَرا لَى به ، ويقاُل : إِنَّه، َمْمدوٌد ، الّطالُء الذي يُطْ  الِغراءُ  قاَل َشِمٌر :

 ، والَجْمعُ  َغَروانِ  ، وَخصَّ بعٌض بالَوْحِشيَِّة ، تَثْنِيَتُه ولَُد البَقَرةِ  : الغََراو فيَْقُصُرونَه وليَسْت بالَجيَِّدةِ. الغََراء وقاَل أَبو َحنِيفَةَ : قْوٌم يَْفتحونَ 

 ، ويُْرَسُم باألِلِف. أَْغراءٌ 

ل ما يُولَُد :  أَْيضاً. َغراً  ويقاُل للُحواِر أَوَّ

ْطُب ِجّداً.  وقيَل : هو الَولَُد الرَّ

 حتى يَْشتَدَّ لَْحمه. َغراً  ُكلُّ َمْولودٍ  قيَل :و

 .َغراً  يُكلُِّمني وهوأيقاُل : 

 ِجدًّا ، على التَّْشبيِه. الَمْهُزولُ  : الغََراو

 .أْغراءٌ  ج «حتى يَْكبَرَ  َغَراةً  ال تَْذبَُحوه»الحديُث : منه ، و كالغَراةِ 

 ِمن غيِرنا. الَحَسنُ وِمنَّا ،  الَوْجهِ  َكغَِنّيٍ : الَحَسنُ  ، الغَِريُّ  منهوالُحْسُن ،  : الغََراو

 الَحَسُن. البِناُء الَجيِّدُ  : الغَِريُّ و

، َزَعُموا أنَّهما بَناُهما بعُض ُملوِك  عنههللارضيعْنَد الثَِّويَّة حيُث قَْبر أَِميِر الُمْؤِمنِين علّي ،  بِناءان َمْشهوراِن بالكوفةِ  : وُهما الغَِريَّانِ  منهو

 الِحيَرةِ ، قالَهُ نَْصر ، وفيهما يقوُل الشاِعُر :

يــــــــــَد عــــــــــلــــــــــ  لــــــــــو كــــــــــاَن شــــــــــــــــــــــــي بــــــــــِ ُه َأال  يــــــــــَ  ٌء لــــــــــَ

ا اب    مــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــز مــــــــــــاِن ل وِ  ال ِن طــــــــــــُ راي  ــــــــــــغــــــــــــَ (3)َد ال
 

  
يا  ألنَّ النُّْعماَن بن الُمْنذِر كانَ  َغريَّْين وقاَل الَجْوهِري : ُهما بِناءاِن َطِويالِن يقاُل ُهما قَْبرا ماِلٍك وَعِقيٍل نَِديَمي َجذيَمةَ األْبرش ، وُسمَّ

يهما يا يُغَّرِ  وهو اإلْلصاُق. بالتَّْغِريَةِ  بَدِم َمْن يَْقتُله إذا َخَرَج في يَْوم بُْؤِسه ، فِسياُق الَجْوهِري يَْقتَِضي أنَّهما ُسّمِ

 وِسياُق المصنِّف أنَّه ِمن الُحْسِن.

ل اْقتََصَر الَجْوهِري ، أَي َغْرَوى وال َغْروَ  الو  ال َعَجَب. ، وعلى األوَّ

حاح : أَ   ي ليَس بعََجٍب.وفي الّصِ
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 ، ومنه قوُل أَبي نَُخْيلة السَّْعدي : ، كِكساٍء : ال دابَّةَ له ِغراءٌ  رجلٌ و

__________________ 
 ( يف القاموس ابلتخفيف.1)
 برواية : 372/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 2)

 كــــــــــــــــــــــبن مــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــوهنــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــون غــــــــــــــــــــــدر 

 تصــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــقــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــرايح إذا جــــــــــــــــــريــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا   

  

 كرواية اللسان.واملثبت  

 ونسبه ملعن بن زائدة. ويف اللسان بدون نسبة.« الغرابن»( معجم البلدان : 3)
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 (1)َبرح َلَفَظتح كر  ِغراٍء معصم 
 ، حَكاهُ أَبو عبيٍد عن خاِلِد بِن ُكْلثوم ، ومنه قوُل كثيٍِّر : َوالَى : ِغراءً  بيَن الشيئينِ  غاَرىو

كـــ   ُ ابلـــبـــُ اح ِت الـــعـــَ و فـــــــاضـــــــــــــــــــــَ لـــُ لـــــــُت : َأســـــــــــــــــح  إذا قـــُ

ُر     فــــــــــــــ  ُض حــــــــــــــُ دامــــــــــــــِ هتــــــــــــــا مــــــــــــــَ د  راًء ومــــــــــــــَ (2)غــــــــــــــِ
 

  
حاح. أَْغَرى ءِ بالشي َغِريت قاَل : وقاَل أَبو ُعبيَدةَ : هي فاَعلَت من  به ، كذا في الّصِ

ً  غاَرىو هُ  : ِغراءً و يُغاِريه ُمغاَراةً  فاُلنا  .ِغَراءً  بِه َغِريَ  ، عن أَبي الَهْيثِم وأَْنَكرَ  الجَّ

ى يقاُل : َمْطِليٌّ  : التَّْطِليَةُ. التَّْغِريَةُ و  ، بالتَّْشديِد. ُمغَرَّ

ْغَوةُ ، ج الغُراَوىو غاَمى : الرَّ ْغَوة وَجْمعُه بالفَتْح. بالفَتْح ، َغراوي ، كالرُّ غاوى الرَّ  ، وكأَنَّه َمْقلوٌب منه ، فإنَّه تقدََّم له الرَّ

 .(3)بَحْوَراَن  كغَنِيَِّة : ع ، َغِريَّةٌ و

اي. َغِريَّة وأَْيضاً : َمْوِضٌع قُْرَب فيد بَْينهما َمسافَةُ يَْوم ، وثم ماٌء يقاُل له غمر  ، ويقاُل هو بالزَّ

 قُْرَب َجبَلَة وهو أَْغَزُر ماٍء لهم. يَّة : ماٌء لغَنِّيٍ كُسمَ  ، َغِريَّةٌ و

َ  ، ُغَريٌّ و  ٍء.لَطيِّى كُسَمّيٍ : ماٌء قُْرَب أجأ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 قاَل الشاِعُر : يُْغِري ، كغَنِّيٍ : ِصْبٌغ أَْحَمر كأنَّه الغَِريُّ 

ا َجِبيُنه َغرِي    كبل 
 : بالِعَراِق. الغَِريّ  اَن يُْطلَى به ويُْذبَح عليه. وَمْشَهدُ وأَْيضاً : اْسُم َصنٍَم ك

 الُمجاِشِعّي :: َخيَاالِن ِمن أَْخيِلَِة حَمى فَْيد يََطُؤُهما َطِريُق الحاّجِ بَْينهما وبيَن فَْيد ِستَّةَ َعَشَر ِميالً ، ومنه قوُل خطام  الغَِريَّانِ و

ح  اح ــــــــــــــــ  رِي ــــــــــــــــغــــــــــــــــَ ــــــــــــــــداَر ابل َت ال َرفــــــــــــــــح رح عــــــــــــــــَ  َأهــــــــــــــــَ

ح و     اح فــــــــــــَ َؤثـــــــــــــح مــــــــــــا يـــــــــــــُ كــــــــــــَ يــــــــــــاٍت كــــــــــــَ (4)صــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــِ
 

  
 ، كغَنِّيٍ : موِضٌع ، ومنه قوُل الشاِعِر : الغَِريُّ و

ناِف الَغرِيِّ تـَُؤاُن و   (5)بـَقحٌر أَبكح
 أَراَد : تَُؤاُم فأَْبَدَل.

 : َمْوِضٌع آَخُر. الغَْروُ و

ْينِ  وفي الَمثَِل : أَْدِرْكنِي ولو بأََحدِ   ، أَي بأََحِد السَّْهَمْين. الَمْغُروَّ

ل هو الذي َذَكَره أَبو علّيٍ في البصريات.وقاَل ثَْعلٌب : أَْدِرْكني بَسْهمٍ  حاحِ ، والقَْوُل األوَّ   أَو بُرْمٍح ، كذا في الّصِ

ْين ويقاُل أَْيضاً : أَْنِزْلني ولو بأََحدِ  َم به فاْستغاَث بصاِحٍب له معه سَ  الَمْغُروَّ ْهماِن ، أَي بأََحِد السَّْهَمْين ، وأَْصلُه أَنَّ رُجالً َرِكَب بَِعيراً فَتَقَحَّ

 فقاَل ذلَك.

بّي. الغََراو  : الِغْرُس يَْنزُل مع الصَّ

 السَّْهَم : مثُْل َغَرْوته. َغَرْيتو

ْعفران ، منها : عبُد الرحمِن بُن أَحمَد  ِغْريانو ابِن محمِد بِن أَبي ، بالكْسر أَو بالفَتْح : ُكوَرةٌ بالَمْغِرِب ِمن أَْعماِل َطَرابُلُس يْنبُت بها الزَّ

 أََحُد الفَُضالِء بتُونس ، وكاَن أَبوهُ قاِضياً بَطَرابُلُس ، قالَهُ الحافُِظ. الغَْريانيُّ  ِسمِ القا
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 َسِمَع ابَن قداَمةَ ، الغََرِويُّ  ونفيُس بُن عبِد الرحمنِ 

__________________ 
 .«معصم»بد  : « معظم»( اللسان وفيه : 1)
 والتهذيب والتكملة قا  الصاغاين : والبيت مغري االو  ا واآخر مداخر ا والرواية :واللسان والصحاح  255( ديوانه ص 2)

 إذا قــــــــــــيــــــــــــر : مــــــــــــهــــــــــــاًل غــــــــــــارت الــــــــــــعــــــــــــا ابلــــــــــــبــــــــــــكــــــــــــا 

 غــــــــــــــــــــــــراء ومــــــــــــــــــــــــدهتــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــدامــــــــــــــــــــــــض هبــــــــــــــــــــــــرُ    

  

 وقبله :

  ـــــــــــــــاجـــــــــــــــرهـــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــلـــــــــــــــ  هنـــــــــــــــا  فـــــــــــــــريـــــــــــــــغـــــــــــــــة 

 أرجــــــــــــــا هــــــــــــــا الــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــا حــــــــــــــواشـــــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــفــــــــــــــرُ و    

  

 نواحي حوران.( يف ايقوت : قرية من أعما  زرع من 3)
 ( الصحاح واللسان وبينهما :4)

 مل يـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــن آي هبـــــــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــا 

طــــــــــــــــــــــام ورمــــــــــــــــــــــاد كــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــا     غــــــــــــــــــــــري حــــــــــــــــــــــُ

  

  .والتكملة ا قا  الصاغاين : واملشطور الثاين خلطام الريح واملشطور االو  لي  يف رجزه ا وإلا هو للكميت ا والرواية : هر تعرف املنز 

 ( اللسان وصدره :5)
 موصو  منها مثالةُ أغر  اي 
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 الذي ابلُكوَفِة. الَغرِي وكبَن ه َمنحسوٌب إىل
 فالٌن : إذا تَماَدى في َغَضبِه. َغِريَ و

 : أَي عجْبُت ، نقَلَُهما الَجْوهِري. َغَرْوتو

 َء : َحسَّنَه ، عن ابِن القطَّاع.هللاُ تعالى الشَّي أَْغرىو

  وَطلَبَه.أَراَدهُ  بالفَتْح : َغَزاهُ َغْزواً و : [غزو]

 : أَي قََصَدهُ ، نقلَهُ ابُن ِسيَده. كاْغتََزاهُ  ، كغَاَزهُ َغْوزاً ، قََصَدهُ  : َغَزاهُ َغْزواً و

 ساَر إلى قِتاِلهم واْنتِهابِِهم. : يَْغُزوهم العَُدوَّ  َغَزاو

اغُب : َخَرَج إلى ُمحاربَتِهم ً و ، بالفَتْح ، َغْزواً  وقاَل الرَّ ، كشقَاَوةٍ ، وأَْكثَُر ما تَأْتي  َغزاَوةً و ، بالتْحِريِك وقيَل بالفَتْح عن ِسْيبََوْيه ، َغَزوانا

ا ي ، فأَمَّ ، وقَُضَو جاَد  َغْزُوه الرجُل : جادَ  َغُزوَ  فِفْعلُها ُمتَعَّدٍ ، فكأَنَّها إنَّما جاَءْت على : الغَزاَوةُ  الفَعالَةُ َمْصدراً إذا كانْت لغيِر الُمتَعّدِ

 جاَد َضْربُه ، قاَل ثَْعلٌب : َضُربَْت يَُدهُ جاَد َضْربُها.: قَضاُؤهُ ، وكما أنَّ قْولَهم : ما أَْضَرَب زْيداً كأَنَّه على : َضُرَب َزْيد 

ى ، ج غازٍ  هوو  .على فعُولٍ  ، كُدِلّيٍ  ُغِزيٌّ و ، (1) (َأْو كانُوا ُغزًّى): ، كسابٍِق وُسبٍَّق ، ومنه قولُه تعالى  ُغزًّ

 ، وجعَلَهُ الَجْوهِري َجْمعاً كقاِطٍن وقَِطيٍن وحاّجٍ وَحِجيجٍ. ، كغَنِّيٍ : اْسُم َجْمعٍ  الغَِزيُّ و

 .الغَْزوِ  ، أَي على : َحَملَه عليه أَْغزاهُ و

َزهُ  اهُ  ، للغَْزوِ  وفي الصَّحاح : َجهَّ  بالتَّْشديِد. كغَزَّ

َر ما لَهُ  ، أَْغَزاهُ و  ، نقلَهُ الَجْوهِري. عليه من الدَّْينِ أَْمَهلَهُ وأَخَّ

 ، نقلَهُ األْزهِري والَجْوهِري. ُمْغزٍ  فهي النَّاقَةُ : َعُسَر ِلقاُحها أَْغَزتِ و

 ، نقلَهُ األْزهري والَجْوهِري. ُمْغِزيَةٌ  ، فهي بَْعلُها َغَزا المرأَةُ : أَْغَزتِ و

من هذا الَكالم : أَي ما يُراُد  يُْغَزى ، وعرْفُت ما الَكالم : َمْقِصُدهُ  َمْغَزىو .«ُمْغِزيَةٍ  هُ عْندَ ال يزاُل أَحُدكم كاِسراً ِوسادَ »حديُث ُعَمر : منه و

 َء إذا قََصَده.، نقلَهُ الَجْوهِري ، وهو ِمن عزا الشي

 .َمْغًزى أَو َمْغزاةٌ  وقيَل : واِحدُ  ، قيَل : إِنَّه ال واِحَد له ، الَمغاِزي ، ومنه قولُهم : هذا كتابُ  الغُزاةِ  : َمناِقبُ  الَمغاِزيو

 ، كذا في الُمْحكم. في الَحْملِ  أَو نَْحَوه زاَدْت على الّسنَِة شْهراً  ، كُمْحِسنٍَة : ُمْغِزيَةٌ  ناقَةٌ و

حاح.  وقاَل األُموي : هي التي جاَزِت السَّنَة ولم تَِلْد ِمثْل الِمْدراجِ ، كذا في الّصِ

 وَحقُّها الَوْقت الذي ُضِربَْت فيه.: اَزِت الَحقَّ ولم تَِلْد ، قاَل وقاَل األْزهري : هي التي ج

 كذا. قَْصِدي : أَي كذا َغْزِويو

 : َمَحلَّةٌ بَهراة. َغْزوانُ و

 أَْيضاً : َجبٌَل بالطَّائِِف.و

 وفي التَّْكِملِة : الَجبَُل الذي على َظْهِرِه مِدينَِة الطائِِف.

 بُن َجريٍر ، تابِِعّيٍ عن علّيٍ ، ثقَةٌ. َغْزوانُ  ، وهو ( 2)رُجلٍ  : اْسمُ  َغْزوانُ و

ْواو  ُسَمّيٍ. ، ِمثْلُ  ُغَزيَّ وكُسَميَّةَ ،  ، ُغَزيَّةَ و، كغَنِيَّة ،  َغِزيَّةَ و ، ُمَخفَّفاً ، َغاِزيَةَ  َسمَّ

ل : فالَحَسُن بُن أَحمَد بنِ  ا ِمن األَوَّ اِن. الواِسِطيُّ َرَوى عن غاِزيَةَ  أَمَّ  خاِلِه أَحمَد بِن الطيِِّب الطحَّ
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األْنصاِريُّ َصحابيٌّ أَْيضاً  غِزيَّة بُن َعْمِرو بِن عطيَّةَ األْنصاريُّ َصحابيَّاِن ، وأَبو َغِزيَّةُ وبُن الحاِرِث األْنصاِريُّ ،  َغِزيَّةُ  وِمن الثَّاني :

 يُعَدُّ في الشاِميِّين. َغِزيَّةُ  َرَوى عنه اْبنُه

َوَهَبْت نَ ْفَسها )بْنُت ُدوَداَن أُمُّ شريٍك من بَني َصْعَصعَة بِن عاِمٍر ، وهي التي  ُغَزيَّةَ و: ِمن ُشعَراِء ُهَذْيل ،  ُغَزيَّةَ  ثَّالِث : ابنُ وِمن ال
 بْنُت الحاِرِث ، أُمُّ قداَمةَ بِن َمْظعُون وإْخوتِه. ُغَزيَّةُ و، ويقاُل : اْسُمها ُغَزْيلَةُ ،  وسلمعليههللاصلى (ِللنَِّبِّ 

ابعِ : َعْمُرو بنُ  ه عْلباَء بنِ  ُغَزّيٍ  وِمن الرَّ  َرَوى عن عّمِ

__________________ 
 .156( سورة آ  عمران ا اآية 1)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.2)
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. (1)َأمححََد   عن عليٍّ
ٌث ، َغْزوٍ  ابنُ و اغاني. َغْزوٍ  هو عبُد الرحمِن بنُ  ، كَدْلٍو : ُمَحّدِ  ، َذَكَره الصَّ

َمْشقيُّ  الغاِزي ، ويقاُل : هو ربيعَةُ بُن َعْمِرو بنِ  الغازي ربيعَةُ بنُ و ِحيحِ ، وقد اْختُِلف في ُصُحبتِه ، َرَوى عن  تابعيٌّ  الجرشيُّ الّدِ على الصَّ

اهط َسنَة  الغاِزي ِهشامٍ  عائَِشة وسعٍد ، وعنه اْبنُه أَبو ، وهو َجدُّ ِهشاِم  64وعطيَّةُ بُن قَْيٍس ، وكان يُْفتي الناَس َزَمَن ُمعاِويَةَ ، قتَِل بمْرجِ الرَّ

ْيداِوي. غاز ، وقد نزَل َصْيداَء من ولِده أَبو اللَّْيث محمُد بُن عبِد الوَهاِب بنِ  الغاِزي بنِ   َرَوى عنه ابُن جميعٍ الصَّ

 به ، قاَل الشاعُر : كاغتز ، بفاُلٍن : اْختَصَّ به من بيِن أَْصحابِهِ  ىاْغتَزَ و

اُن ابلت َجر مِ   قد يـُغحتَـَز  اهِلربح
عاُء الُجْرم. ُم هنا : اّدِ  التََّجرُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. َغَزْوت ، كَحصاةٍ : اْسٌم ِمن الغَزاةُ   العَُدوَّ

ةُ الواِحَدةُ من َغْزَوةٌ  فهو َعَمُل َسنٍَة ، وإذا قيلَ  َغزاةٌ  قاَل ثَْعلٌب : إذا قيلَ   ، وال يَطَّرُد. الغَْزوِ  فهي الَمرَّ

 ، والَوْجهُ في هذا النَّْحِو الواُو ، واألُْخرى َعَربِيَّة َكثِيَرةٌ. َمْغِزيٌّ  وقالوا : رُجلٌ 

حاحِ  َغْزِويٌّ   :الغَْزوِ  والنِّْسبَةُ إلى  .(2)أَي بالفَتْح  ، كما في نسخِ الّصِ

 ، بالتَّْحِريِك ، قاَل : وهَو ِمن ناِدِر َمْعُدول النَُّسِب. َغَزِويٌّ  وقاَل ابُن ِسيَده :

 : قََصَدهُ. َغْزواً  إليه َغزاو

 .َمْغزاةٌ  ، واِحُدها الغَْزوِ  : َمواِضعُ  الَمغاِزيو

 .َغَزواتُه ، وسلمعليههللاصلىَرُسوِل هللِا  َمغاِزيو

اءٌ و، كقاٍض وقُضاةٍ ،  ُغزاةٌ  : الغاِزي ، بالَكْسِر : الطلبَةُ. وَجْمعُ  ةُ الِغْزوَ و ا : ُغزَّ  ، كفاِسٍق وفُسَّاٍق ، نقلَُهما الجْوَهِري ، وأَْنَشَد لتأَبَّط شرًّ

ـــــــــــــِة  رحي ـــــــــــــومـــــــــــــًا بســـــــــــــــــــــــــــُ ز اٍء وي ـــــــــــــغـــــــــــــُ وحمـــــــــــــًا ب ـــــــــــــَ  فـــــــــــــيـ

ِر و     يحضـــــــــــــــــــــَ ِر هــــَ ــــر جـــــــح َن ال خـــــــاٍش مــــِ ــــومـــــــًا خَبشــــــــــــــــــح (3)ي
 

  
رةُ النَّتاجِ ثم تُْنتَج ، نقلَهُ الَجْوهِري ، وأَْنَشَد األْزهِري لُرؤبَة  ُمْغِزيةٌ  وأَتانٌ   : (4): متَأَخَّ

ّرد  طـــــــــــــَ ِن جـــــــــــــبب مـــــــــــــُ طـــــــــــــح  َرابٌع أَقـــــــــــــب  الـــــــــــــبـــــــــــــَ

ــــــــّرواكــــــــِر     زايِت ال غــــــــح ُ
ك  املــــــــ ِه صــــــــــــــــــــــَ ــــــــح ي ــــــــَ يـ حــــــــح ــــــــَ ــــــــل (5)ب

 

  
ْيِف ، عن ابِن األَعرابِي ، وهو َمْذموٌم وُحواُره َضِعيٌف أَبَداً. (6): نتائُج  الُمْغزىو اإِلْغزاءُ و  الصَّ

ُر ِوالُدها بعَد الغَنَِم بَشْهٍر أَو َشْهرين ألنَّها َحَملَت بآ الُمْغزىو  َخَرة.ِمن الغَنَِم : الذي يَتَأخَّ

ة ، وهو القائُِل :، كغَنِيٍَّة : قَبِيلَةٌ من َطيِّي َغِزيَّة وبَنُو مَّ  ٍء ، وأَْيضاً : ِمن هوازن ، ومنهم ُدَرْيُد بُن الّصِ

َوتح و  ة إن غــــــــــــــَ ــــــــــــــ  زِي  هــــــــــــــر َأان إال  مــــــــــــــن غــــــــــــــَ

ِد     ُة أَرحشـــــــــــــــــــــــُ زِيـــــــــ  دح غـــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــُ ُت وإن تــــــــــَ َويـــــــــح (7)غـــــــــَ
 

  
 كاَن مع يَِزيد بِن أَبي ُسْفيان بالشاِم. لغََزِويُّ َغِزيَّةَ ا وَعْمُرو بُن َشِمِر بنِ 

كةٌ : َجْمعُ  الغََزواتُ و  كَشْهوةٍ وَشَهواٍت. َغْزوةٍ  ، محرَّ

اُء ، كَكتَّان : الَكثيرُ  ُث. الغَْزوِ  والغَزَّ  ، واْشتََهَر به أَبو محمٍد غناُم بُن عبِد هللِا العَْنبريُّ المحّدِ
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 َرَوى عنه الحاِكُم. الغاِزي عيٍب الطَّبريوأَبو الُحَسْين إبراهيُم بُن ش

 بالبحيرةِ. غاِزي : بَْطٌن ِمن العَلويِّين في ِريِف ِمْصر وإليهم نُِسبَْت َزاِويَةُ  غاِزي وبَنُو

 : َجبٌَل بالَمْغرِب ، أَو قبيلَةٌ نُِسبُوا إليه. َغْزوانُ و

__________________ 
 .«أمحر: » 940/  3( يف التبصري 1)
 يف الصحاح ابلتحريك ا ضبرت حركات. وابلتحريك أيضاً يف التهذيب واملقايي .( 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( كذا وهو خطب ا والصواب لذي الرمة كما يف التهذيب.4)
 واللسان والتهذيب. 499( ديوان ذي الرمة ص 5)
 كالتهذيب.« نتاج»( يف اللسان : 6)
 ( اللسان والصحاح.7)
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اي والياء ُمَخفَّفة : فَِقيهٌ شافِِعيٌّ َسِمَع مع الذهبّيِ. ّزىغُ  وُسلَْيماُن بنُ   ، بضّمِ الغَْين وتَْشديِد الزَّ

ى وأَحمُد بنُ  ى بِن َعَربّيِ بنِ  ُغزَّ  بِن جميٍل الَمْوِصليُّ ذَكَره ابُن ُسلَْيم. ُغزَّ

 ، بالكْسِر : َمْوِضٌع َمرَّ له اإليماُء في عزو. ِغْزويتو

 َميَّة : َمْوِضٌع قُْرَب فَْيد ، ويُْرَوى كغَنِيٍَّة ، ويُْرَوى أَْيضاً بالراِء ، كلُّ ذلَك ذَكَره نْصر.، كسُ  ُغَزيَّةُ و

 .الغُزاةِ  : جماَعةُ  الغاِزيَةُ و

 بُن فريجٍ ُمقدُم ِسْنبس في البحيَرةِ ِمن أْعماِل ِمْصر ذَكَره الَمْقريزي. غِزيُّ و

ِت ِمصْ  الغزيةِ  وَدْربُ   ر ، َحَرَسها هللاُ.: إْحدى َمحالَّ

حاح والُمْحكم : يَْغُسو َغْسواً  اللَّيلُ  َغَساو  :[غسو] ا ، بالفَتْح ، وفي الّصِ  ، وأَْنَشَد الَجْوهِري البِن أَْحمر : أَْظلَمَ  كُسُمّوٍ ، ( 1)ُغُسوًّ

ا  ُت َأهنــــــــــ  نــــــــــح قــــــــــَ ي وأَيـــــــــــح لــــــــــِ يــــــــــح ا لــــــــــَ  فــــــــــلــــــــــمــــــــــا َغســــــــــــــــــــــــَ

َر      وحكـــــــــــــَ ـــــــــــــَ بـ (2)هـــــــــــــي اأُلَرب جـــــــــــــاَءتح أبُمِّ حـــــــــــــَ
 

  
ِغيَرةُ. الغَساةُ : و كأَْغَسى  : البَلَحةُ الصَّ

ً  ج فعمَّ به ، وَذَكَره الَجْوهِري بالعَْين وتقدََّم ، البَلَحُ  الغَسا وقاَل أبو حنيفَةَ : كةً ، هكذا في التْكملَِة  َغَسياتٌ و ، كَحَصاةٍ وَحصاً ، َغسا ، محرَّ

ينَوِري ، أَو  ، كما هو نَصُّ الُمْحكم. َغَسواتٌ  عن الّدِ

ْيِن أَْيضاً كما َسيَأْتي. َغْسوٌ  : النَّبِقَةُ ، ج الغَْسَوةُ و  بحْذِف الهاِء ، ويُْرَوى بالّشِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ابُن جنِّي قاَل ألنَّهم َشبَّهوا أَِلفَه بَهْمزةِ قََرأَ يْقرأُ وَهَدأَ يَْهدأُ.، كأَبى يَأبَى ، َحَكاهُ  يَْغَسى اللْيلُ  َغسا

 يا َرُجل : وذلَك إذا َدَخَل عليه الَمْغِرُب أَو بُعَْيده. أَْغَسْيتو

له حتى يَْذهبَ  أَْغِس و ه من اللّْيل : أَي ال تَِسْر أَوَّ  ، كأَْفَحم َعلَْيك اللّْيل ، أَي ال تَِسْر حتى تَْذهَب فَْحَمتُه. ُغُسوُّ

 : قد طاَل ُعْمُره ، عن اللَّْيث ، والَمْعروُف بالعَْين. غاٍس  وشيخٌ 

ُل ما يخُرُج من التَّْمِر فيكوُن كأَْبعاِر الِفصاِل. الغاِسيو  : أَوَّ

ْين لُغَةٌ فيه. أَْظلَمَ  إذا : يَْغَسى َغًسى ، اللّْيُل ، كَرِضيَ  َغِسيَ  ي : [غسى]  ، والّشِ

اغاني. اللّْيل : أَْلبََسهُ َظالَمهُ  أَْغساهُ و  ، نقلَه الصَّ

ً و َغْشيَةً  ، عليه ، كعُنِيَ  ُغِشيَ  ي : [غشي] ه لُغَة عن صاِحِب الِمْصباحِ ، َغْشيا ً و ، بالفَتْح ، وضمَّ كةً : َغَشيانا  فهو عليه ، أُْغِميَ  ، محرَّ

 ، نقلَهُ الَجْوهِري. هعلي َمْغِشيٌّ 

 .(3) (يَ ْنظُُروَن ِإلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوتِ )ومنه قولُه تعالى : 

كة واألْوردةِ  الغَْشيَ  ، بالفَتْح ، وجعَلَهُ الجْوهري َمْصدراً ، وجعَلَهُ صاِحُب الِمْصباح للَمّرةِ. ويقاُل : إنَّ  الغَْشيَةُ  االْسمُ و تَعَطُل القَُوى الُمَحّرِ

قُوا بَْينه وبيَن اإلْغماء بوُ   ُجوٍه يَأْتي ِذْكُرها.الحسَّاَسِة لضْعِف القَلِب بَسبَِب َوَجعٍ َشديٍد أَو بْرٍد أَو ُجوعٍ ُمْغِرٍط ، وفرَّ

. وَزَعَم الَخليُل وِسْيبََوْيه أَنَّ األْغشاءُ  . واألْغماُء : هيغاِشيَةٍ  ، َجْمعُ  أَي أَْغماءٌ  ( 4)َغواٍش  َوِمْن فَْوقِِهمْ  (هَلُْم ِمْن َجَهنََّم ِمهاد  )وقْولُه تعالى : 

َضت التَّْنويِن. َغواِشيَ  ال تَْنَصِرُف وأَْصلُها َغواٍش  ِعَوٌض عن ياٍء ألنَّ  (5)الواَو  ةُ لثِقَِلها على الياِء وُعّوِ  ، ُحِذفَت الضمَّ
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، َذَكَره  ِغشاَوةٍ  َذَكَره الَجْوهِري ، وفي َغْشَوةٍ  ، التَّثِليُث في ، ُمثَلَّثَتَْينِ  ِغشاَوةٌ و َغْشَوةٌ  ، واْقتََصَر الَجْوهِري على البََصر ، على بََصِره وقَْلِبهو

َوَخَتَم َعلى َْسِْعِه َوقَ ْلِبِه َوَجَعَل )ومنه قولُه تعالى :  ِغطاٌء. ، بالكْسِر : أَي ِغشايَةٌ و، مْضُمومتيِن ،  ُغشايَةٌ و ُغْشيَةٌ و اِشيَةٌ غو ابُن ِسيَده ،
 .(6) (َعلى َبَصرِِه ِغشاَوةً 

__________________ 
 ( وهي عبارة القاموس.1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
 .20 مد ا اآية ( سورة 3)
 .41( سورة األعراف ا اآية 4)
 ( يف اللسان : النون.5)
 .7( سورة البقرة ا اآية 6)



19234 

 

 ُء.به الشي يُْغَشى : ما الِغشاَوةُ 

 القَْلُب من الطَّبَع. َغِشيَ  وقاَل األْزهِري : ما

ٍء فَمْبنيٌّ على ، وكلُّ ما اْشتََمل على شي ِغشاَوةٌ  تُردُّ إلى فَْعلة ، والِقراَءةُ الَجيَِّدةُ ، وكأَنَّه ُردَّ إلى األْصِل ألنَّ الَمصاِدَر ُكلَّها  َغْشوة َء :وقُِرى

ناعاُت الْشتِماِلها على ما فيها كالِخياَطِة والِقصاَرةِ.  فِعالٍَة كِعماَمٍة وِعصابٍَة ، وكذا الّصِ

 .(1) (فََأْغَشْيناُهْم فَ ُهْم ال يُ ْبِصُرونَ )ى ، ومنه قولُه تعالى : : أَي َغطَّ  أَْغَشىو،  تَْغِشيَةٍ  هللاُ على بََصِره َغشَّى قدو

 أَي َستََره. َغِشيَه : أَتاهُ إتياَن ما قد تَغَشَّاهُ و ، يَْغَشى غَشاَوةً  ، كَرِضَي ، األَْمرُ  َغِشيَهُ و

ي َء :، وقُِرى (2) (اللَّْيَل النَّهارَ يُ ْغِشي )، ومنه قولُه تعالى :  َغشَّْيتُهوإِيَّاهُ  أَْغَشْيتُهو يُكمُ : ، وفي األْنفاِل  يُغَّشِ يكم َء :، وقُِرى ( 3)يُغَّشِ  يُغَّشِ

 .يَْغَشاُكمو

ْدرََة ما يَ ْغشى)، وقولُه تعالى :  (4) (فَ َغِشيَ ُهْم ِمَن اْلَيمِّ ما َغِشيَ ُهمْ )وقولُه تعالى :   .(5) (ِإْذ يَ ْغَشى السِّ

ر قولُه تعالى :  تَْغَشى ألنَّها الِقيَاَمةُ :  الغاِشيَةُ و حاح : ألنَّها (6) (َهْل َأاتَك َحِديُث اْلغاِشَيةِ )الَخْلق فتعمُّ. وبه فُّسِ  تَْغَشى ، وفي الّصِ

 بإْفزاِعها.

 ُوُجوه الُكفَّار. تَْغشى ألنَّها النَّارُ  قيَل :و

يَ  ، وهو ِجْلدٌ  قميُص القَْلبِ  : الغاِشيَةُ و  به ، فإذا ُخِلَع منه ماَت صاِحبُه. ُغّشِ

 .(7) نَْعلَه أَْن يَْبلغَ  ِجْلٌد أُْلبَِس َجْفَن السيَِّف من أَْسفَِل شاِربِِه إلى أَْيضاً :و

 اِرثيُّ :، وفي الُمْحكم : ِمن األْسفاِن ، قاَل َجْعفُر بُن ُعْلبِة الح قوائَِمهُ من األْسفارِ  يَتغَشَّى ما السيَِّف : غاِشيَةُ و

ٍة  مــــــــَ ر  ِقســــــــــــــــــــــح ــــــــا شــــــــــــــــــــــَ ن ــــــــَ ــــــــاف ي م َأســــــــــــــــــــــح هــــــــُ ُ قــــــــالــــــــِ ــــــــُ  ن

ُدوُرهـــــــا    ـــــــهـــــــم صـــــــــــــــــــــُ ـــــــي ـــــــهـــــــا وف ي واشـــــــــــــــــــــِ ـــــــنـــــــا غـــــــَ ي ـــــــفـــــــِ  ف

  
 ، قاَل الَّراِجُز : بالغاِشيَةِ  ، عن األْصَمِعي ، ومنه قولُهم : َرماهُ هللاُ  في الجْوفِ  يأُْخذُ  داءٌ  : الغاِشيَةُ و

ُمهح   (8)يف َبطحِنه غاِشَيٌة تـَُتمِّ
 أَي تُْهِلُكه.

الُ  : الغاِشيَةُ و  ُمْستَْجِديَن. يَأْتُونَكَ  ، َجْمُع سائٍِل ، السُّؤَّ

اُر ، واألَْصِدقاُء يَْنتابُونَكَ  أَْيضاً :و وَّ  ويَْقصُدونََك. الزُّ

ْحلِ  : الغاِشيَةُ و َرةِ الرَّ  هِري.، نقلَهُ الَجوْ  حديَدةٌ فَْوَق ُمَؤّخِ

 قال األْزهِري : وهي الداِمغَةُ.

يه ، ( 9)يغشاه السَّْرجِ والسيَِّف وغيِرِه : ما ِغشاءُ  كذاو ، بالَكْسِر ، القَْلبِ  ِغشاءُ و  ِغشاءُ والقَْلِب : قَِميُصه الذي تقدََّم ِذْكُره ،  فِغشاءُ  ويُغَّطِ

 السيِف : ِغالفُهُ. ِغشاءُ والسَّْرجِ : ما يُغَطَّى به ِمن جْلٍد وغيِرِه ، 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ِمن العَذاِب : العُقُوبَةُ الُمَجلَّلَةُ. الغاِشيَةُ 

 ، بالكْسِر : جْلَدةُ القَْلِب. الِغشاَوةُ و
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 َكذلَك. أَْغَشىو،  (10) (َواللَّْيِل ِإذا يَ ْغشى): اللْيُل ، كَرِضَي : أَْظلََم ، ومنه قولُه تعالى  َغِشيَ و

 : الداِهيَةُ. الغاِشيَةُ و

ى : لمتُها. َغْشيَةُ و  الُحمَّ

ا َغْشيَةُ و  فَْهُمه. يُْغَشى الَمْوِت : هو ما يَنُوُب اإلْنساَن ممَّ

 َمْعُروٌف لحسَّاِن بِن َسلََمةَ ، صفَةٌ َغاِلبَةٌ. : فََرٌس م الغَْشواءُ و : [غشو]

__________________ 
 .9( سورة ي  ا اآية 1)
 .3ا وسورة الرعد ا اآية  54( سورة األعراف ا اآية 2)
 .11( سورة األنفا  ا اآية 3)
 .78( سورة طه ا اآية 4)
 .16( سورة النجم ا اآية 5)
 ( سورة الغاشية ا اآية األوىل.6)
 الشارح ابلعبارة فاقتض  النصب.جمرورة ا وتصرف « إىل نعله»( يف القاموس : 7)
 ( اللسان والتهذيب.8)
 ( يف القاموس : ما تـََغش اُه.9)
 ( سورة اللير ا اآية األوىل.10)
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 َوْجَهَها بَياٌض. (1) يَْغَشى ِمن الَمْعِز : التي الغَْشواءُ و

حاح : َعْنزٌ   .الغَشا بَيِّنةُ  غْشواءُ  وفي الّصِ

حاح. ، وهو ما َكذلكَ  أَْغَشى فََرسٌ و  اْبيَضَّ رأَْسه ِمن بَْيِن َجَسِده مثْل األْرَخِم ، كما في الّصِ

تُه وْجَهه واتََّسعَْت. َغِشيَتْ  وفي الُمْحكم : الذي  ُغرَّ

 : النَّْبُق. الغَْشوُ و

ْدَرة ، قاَل الشاِعُر : الغَْشَوةُ  وفي الُمْحكم :  الّسِ

َوٍة يف رأحِس نِي ٍ   َغَدوحُت لَغشح
 للمصنِِّف قِريباً.وتقدََّم 

 به. بالسَّْوِط ، كَرِضيَه : َضَربَهُ  َغِشيَهُ و

ً  َغِشيَ و  أَتاهُ. : إذا يَْغشاهُ  فاُلنا

حاح : ً  وفي الّصِ  ، من َحّدِ َدَعا. كغََشاهُ يَْغُشوهُ  إِيَّاه َغْيره ، أَْغَشاهُ و: جاَءهُ ،  َغِشيَهُ ِغْشيانا

 .الِغْشيَان ي به عنه ، كما ُكنِّي باإلتياِن والَمْصَدرُكنِّ  جاَمعَها : يَْغَشاها فاُلنَةَ  َغِشيَ و

حاح ، إذا به اْستَْغَشىو ، كما في التّهِذيِب ، ثَْوبَهُ  اْستَْغَشىو قولُه منه ، و َكْياَل يَْسَمع وال يََرى ، زاَد في الُمْحَكم ، تَغَطَّى به ، كما في الّصِ

 اْستَْغَشْيناوإذا أَْغلَْقنا األَْبواَب وأَْرَخْينا السُّتُوَر : ، اآلية ، قيَل : إنَّ طائِفَةً من الُمنافِِقين قالت  (2) (َأال ِحنَي َيْستَ ْغُشوَن ثِياَِبُمْ )تعالى : 

 فنََزلَت هذه اآليةُ. ؟، كيَف يَْعلُم بنا وسلمعليههللاصلىثِيابَنا وثَنَْينا ُصُدوَرنا على َعداَوةِ محمٍد 

اغُب :  على أَْسماِعِهم ، وذلَك ِعباَرةً عِن االْمتِناعِ ِمن اإلْصغاِء ، وقيَل : هو ِكنايَةٌ عن  ِغشاَوةً  أَي َجعَلُوها (َشْوا ثِياَِبُمْ اْستَ غْ )وقال الرَّ

َر َذْيلَه وأَْلقَى ثَْوبَه.  العَْدِو ، كقْوِلهم : َشمَّ

 ، عن ابِن ِسيَده. كُسَمّيٍ : ع ُغَشيٌّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َسْيفاً أَو سوطاً ، كقَْوِلَك كَسْوته َسْيفاً أَو َعّمْمته َسْيفاً. َغَشْيتهوالمْرأَةَ : َعالها وتََجلَّلَها ، وهو كنايَةٌ عن الِجماعِ.  تَغَشَّى

 .الغََضى ج : َمْعروفَةٌ ، : شجرةٌ م الغُضاةُ  ي : [غضى]

 قاَل ثَْعلٌب : يُْكتَُب باألِلِف.

  أَْدِري ِلَم ذلَك.قاَل ابُن ِسيَده : وال

 َجْمعاً ، وأَْنَشَد : الغَضاةُ  وقاَل أَبُو حنيفَةَ : وقد تكونُ 

الِن مـــــــــــــــن أَزمـــــــــــــــاِن عـــــــــــــــاٍد  بـــــــــــــــَ نـــــــــــــــا اجلـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  ل

ـــــــــــــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ و     ُض اآأَلِة وال مـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ ت  جمـــــــــــــــــــــُح

  
ْمل له َهَدب كاألَْرَطى ، الغََضىو ً  ومنه ِذئْبُ  : من نَباِت الرَّ حاح ، وعْنَدنا في النسخِ بالياِء ، وجد بخّطِ أَبي  َغضا ، هكذا هو في نسخِ الّصِ

 .الغََضى زكريا ِذئْبُ 

ئاِب ِذئبُ   الشََّجر.: هنا الَخَمر ، وقيَل  بالغََضى ألنَّه ال يُباِشُر الناَس إالَّ إذا أََراَد أَن يُغيَر ، يَْعنُونَ  الغََضى وأَْخبَُث الذِّ

 ، نقلَهُ الَجْوهِري. كثيَرتُهُ  المّدِ : أَي، ب َغْضياءُ  أرضٌ و
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 : يَأُْكلُهُ. غاٍض  بَعيرٌ و

حاحِ والتَّهذيِب. َغواٍض و َغاِضيَةٌ  إِبِلٌ و  ، كما في الّصِ

واُب ِمن أَْكِله ، وفي الُمْحكم : يَْشتِكي عنه  اْشتََكى بَْطنَهُ ِمن أَْكِلها ، َمْنقوٌص : َغٍض  بَعيرٌ و  .(3)، كذا في النسخِ والصَّ

حاح ، َغَضاياو َغِضيَةٌ  إِبِلٌ و  ، كذا في الُمْحكم. َغِضيَْت َغًضى وقد ، ِمثَاُل َرِمثٍَه وَرَماثا ، كما في الّصِ

ِمير هنا نََظراً إلى أَنَّ  الغََضى ، أَي ُمْجتََمعُها ، َمْمُدوٌد : الغَْضياءُ و ، لم يَْذُكر ابُن ِسيَده إاّل  ويُْقَصرُ  َجْمٌع ، الغََضى ، وَمْنبِتُها ، أَنََّث الضَّ

 الَمدَّ.

 ، ال تَْنَصِرفاِن ، قالَهُ ابُن األَْعرابي. (4)، ِمثُْل ُهنَْيَدةَ  ِمائةٌ من اإِلبِلِ  ، َمْعرفةٌ َمْقصوٌر ، ، كَسْلَمى َغْضياو

يت : ُشبَِّهْت ِعْنِدي بَمنابِتِ  ّكِ  ، قاَل الشاِعُر : الغََضى وقاَل ابُن الّسِ

__________________ 
 ( يف القاموس : تـََغش  .1)
 .5( سورة هود ا اآية 2)
 ( يعىن عن أكر الغض .3)
 موافقة ملا يف اللسان والتكملة.« هلا»خدفنا « هنيدة هلا»( ابألصر : 4)
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ِدٍ  مـــــــِ و  بـــــــح تــــــــَ ة ُمســــــــــــــــــــح َرميـــــــحَ ا صــــــــــــــــــــُ بـــــــَ ِد َغضــــــــــــــــــــح عـــــــح  ن بــــــــَ

راَِي     ٍر وَأحــــــــــح قــــــــــح ــــــــــَ وِ  فـ ــــــــــه مــــــــــن طــــــــــُ ِر ب َبحــــــــــح ــــــــــَ (1)ف
 

  
 قَاَل األَْزهِري : أَراَد وأَْحِريَْن فجعََل النوَن ألفاً ساِكنَةً.

 ِمائَةَ ، هكذا أَْوَرَده باألِلِف والالِم. الغَْضيَا وقاَل أَبو َعْمٍرو :

واُب ، قال الشَّاِعُر  (2)بيَن واِدي القَُرى والشَّاِم ، ظاِهُر المصنِِّف أَنَّه بالفَتْح  : ع َغْضيانُ و ، وَضبََطه ابُن ِسيَده ونَْصر ، بالضّمِ ، وهو الصَّ

: 

باَن َثُجوَج الُعنَـُيِب   (3)َعاح بَغضح
 وقد تقدََّم في عنب.

 ِمن اللَّيَالي. : الُمْظِلَمةُ  الغاِضيَةُ و

حاحِ وال يظهُر ذلَك عْنَد التأَّمل. ِضدٌّ  من النِّيراِن ، الُمِضيئَةُ  : الغاِضيَةُ و  ، هكذا هو في الّصِ

 ِة.َشديَدةُ الظُّْلمَ  غاِضيَةٌ  وقاَل األْزهِري : لَْيلةٌ 

 العَِظيَمةُ ِمن النِّيراِن. : الغاِضيَةُ و

 ، وهو ِمن أَْجوِد الَوقُوِد. الغََضى قاَل األْزهِري : أُِخَذْت من نارِ 

 َشَجٌر وَخَشبُه ِمن أَْصلَِب الَخَشِب ، ولهذا يكوُن في فحِمه َصالبَةٌ ، وأَْنَشَدنا شيوُخنا في االْستِخداِم : الغََضى وفي الِمْصباح :

 الــــــغضــــــــــــــــــــ  والســـــــــــــــــــــاكــــــنــــــيـــــــه وإن هــــــم  فســــــــــــــــــــقــــــ 

ـــــــــــوعـــــــــــي    ـــــــــــا جـــــــــــواحنـــــــــــي وضـــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــوه ب  شـــــــــــــــــــــــــب

  
 أَعاَد َضِميَر شبوه إلى الغََضى ، وأَراَد به ناَرهُ إذ هو ِمن أَْجوِد الَوقُوِد.

 ِمثُْل تَغابَى عنه ، نقلَهُ األَْزهِري. تَغافَلَ  : أَي عنه تغَاَضىو

 ، عن نَْصر. واٍد بنَْجدٍ  : الغََضى كانْت بها َوْقعَةٌ ، عن نَْصر. وذُو : أرٌض لبَني ِكالبِ  الغََضىو

 ، كما تقدََّم. الغََضى ، وقيَل : الَخَمُر ، وهو ما َواَراَك ِمن الشََّجِر ، ومنه قولُهم : أَْخبَُث من ِذئْبِ  الغَْيَضةُ  : الغََضىو

 لْت أمُّ خاِلٍد الَخثْعَِميَّة :لَكثَْرتِه هناَك ، قا : أَْهُل نَْجدٍ  الغََضى أَْهلُ و

ه  رُي َراببــــــــــــــــُ طــــــــــــــــِ ا يــــــــــــــــَ يــــــــــــــــ  اكــــــــــــــــِ َت لــــــــــــــــِ يــــــــــــــــح  لــــــــــــــــَ

ـــــــــــــامِ     ـــــــــــــزِم ـــــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــــَ  ب ِر ال قـــــــــــــاُد إىل َأهـــــــــــــح ـــــــــــــُ  ي

  
 وقالْت أَْيضاً :

مح  هــــــــــُ تـــــــــــُ رِهــــــــــح وحٍم كــــــــــَ ــــــــــَ يــــــــــمــــــــــاَء قـ ُت هلــــــــــم ســــــــــــــــــــــــِ  رأَيــــــــــح

رام و     ُر الـــــــــــَغضـــــــــــــــــــــــــَ  قـــــــــــوٌم عـــــــــــلـــــــــــي  كـــــــــــِ (4)َأهـــــــــــح
 

  
ئاِب لُخْبثِهم. : بَنُو َكْعِب بِن ماِلِك بِن َحْنَظلَةَ  الغََضى ِذئابُ و  ُشبُِّهوا بتِْلَك الذِّ

حاح. : أَْدنَى الُجفُونَ  أَْغَضىو  ، كما في الّصِ

 وفي الُمْحكم : أَْطبََق َجْفنَْيه على َحَدقتِه.

 على القََذى إذا أَْمَسك عْفواً عنه. أَْغَضى ِم فقيَل :َعْينَه قاَرَب بيَن َجْفنَْيها ، ثم اْستُْعِمل في الحلْ  أَْغَضى وفي الِمْصباح :

 على قََذى َصبََر على أََذى. أَْغَضى وفي الُمْحكم :

 ، وهو ِمن ذلَك. ِء : َسَكتَ على الشَّي أَْغَضىو
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 ، على الِقياِس ، إالَّ أنَّها قَِليلةٌ ، قالَهُ الَجْوهِري وصاِحُب الِمْصباح. ُمْغٍض و، على غيِر قياٍس ،  غاٍض  فهو اللّْيُل : أَْظلَمَ  أَْغَضىو

 ، عن ابِن ِسيَده. ءٍ كلَّ شي َظالَمهُ  أَْلبَسَ  اللْيُل : أَْغَضى أَو

 ، أَي في إْظالِم اللْيِل والّسكوِت. فيهما كغَضا يَْغُضو

حاحِ ، ولكنَّ الذي بخّطِ الَجْوهري : َغَضا يقاُل : الصالح بعد ذلك ،  َغضاو،  أَْغَضى اللْيل. وقد ُوِجَد هذا أَْيَضاً في بعِض نسخِ الّصِ

.على الشي َغَضْوتُ و  ِء : َسَكتُّ

__________________ 
 ( اللسان ا والتهذيب والتكملة وفيهما : ومستخلف ا بد  : ومستبد .1)
 واللسان ا ويف التكملة ابلضم. ( ومثله يف ايقوت2)
 .«سحوح العنب»ويف ايقوت : « عبناً »( اللسان وايقوت وفيهما 3)
 ( البيتان يف اللسان.4)
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 ، كذا في الُمْحكم ، وُهما ُمتَقَاِرباِن. َسدَّهُ أَو َصدَّهُ  : إِذا عنه َطْرفَهُ  أَْغَضىو

 ، نقلَهُ األْزهِري عن أبي َعْمٍرو. : الجماَعةُ ِمن اإِلبِِل الِكرامِ  الغَْضيانَةُ و

 جامٌّ واِفٌر. ، كُسُمّوِ ، أَي : َحَسُن الغُُضوِّ  غاٍض  ءٌ شيو

. غاٍض  رُجلٌ و  ، كذا في الُمْحكم. َغَضا يَْغُضو وقد : كاٍس طاِعٌم َمْكِفيٌّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .الغََضى تَّحريِك : َمْنسوبَةٌ إلى، بال َغَضِويَّةٌ  إِبِلٌ 

 ، أَْنَشَد الَجْوهِري لُرْؤبَة : أَْغَضى : ُمْظلٌم ، ِمن غاٍض  ولَْيلٌ 

واِز لَيحٍر غاِض  َن ِمنح َأجح  (1)َلحُرجح
 ، نقلَه ابُن ِسيَده. أَْغَضى الرجُل : أَْطبََق َجْفنَْيه على َحَدقَتِِه ، لُغَةٌ في َغَضىو

 .الغََضى وبيَن َجْفنَْيه نارُ  ( 2)يغضى عَى يَْسعَى ، لُغَةٌ فيه ، ومنه قوُل الّزمخشري في األساِس : الكِريُم ُربَّما، كسَ  َغَضى يَْغَضىو

 ، كُسُمّوٍ : شدَّةُ َظالِم اللْيِل. الغُُضوُّ و

 .الغََضى وأَْيضاً : أَْكلُ 

 ، الثالثَةُ عن ابِن القطَّاع. الغََضى األرُض ، كَرِضَي : َكثَُر فيها َغِضيَتِ و

 : األْرُض الغَِليَظةُ. الغَْضياءُ و

ُل أَْجوُد ، ومنه قوُل  أَْغَضى ، وَكْونه ِمن َغَضا عن الَخنَا ، كغَنِّيٍ : يجوُز كْونه ِمن َغِضيٌّ  ورجلٌ  ، كعَذاٍب أَِليٍم ، وَضْرٍب َوِجيعٍ ، واألوَّ

اح :ا رمَّ  لّطِ

شاِء يـَقحُصُر َطرحَفه   (3)َغِضييف عن الَفحح
 نقلَهُ ابُن ِسيَده.

ً  ، الشَّباُب ، كَرَمى َغَطى ي : [غطى] ، كعُتِّيٍ ، وِمثْلُه في كتاِب ابن القطَّاع  َغِطيَّا ، وَضبََطه ابُن ِسيَده ويَُضمُّ  ، بالفَتْح يَْغِطي َغْطيا

اغاني ،  اْمتأَلَ. والصَّ

جُل َشباباً قيَل :وفي  اء : وإذا اْمتأَلَ الرَّ حاح : قاَل الفرَّ ً  الّصِ  ، وأَْنَشَد : (4)بالفَتْح والضّمِ والتَّْشديِد  ُغِطيَّاو َغَطى يَْغِطي َغْطيا

بـــــــاُب مـــــعـــــــاً  طـــــَ  فـــــيـــــــه الشـــــــــــــــــــ  رحاًب غـــــَ َن ســـــــــــــــــــِ لـــــح مـــــِ  حيـــــَح

َدهح و     نِّ واَ ســـــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــوُن اجلـــــــــــِ ه عـــــــــــُ بَتـــــــــــح طـــــــــــَ (5)َأخـــــــــــح
 

  
ً  النَّاقَةُ  َغَطتِ و  واْنبََسَطْت. َذَهبَْت في َسْيِرها : َغْطيا

 ، يائيَّةٌ واِويَّةٌ. أَْظلَمَ  : يَْغُطوو يَْغِطي اللَّيلُ  َغَطىو

اً على ِخالِف أَْيض غاِطيَةٌ  فهي كأَْغَطتْ  ، غاِطيَةٌ  فأَْلبََسْت ما َحْولَها ، فهي الشََّجَرةُ : طالَْت أَْغصانُها واْنبََسَطْت على األرِض  َغَطتِ و

 الِقياِس.

 بالتَّْشديِد. كغَطَّاهُ  ، يَتَعدَّى وال يَتَعَدَّى ، اللَّيُل فاُلناً : أَْلبََسهُ ُظْلَمتَهُ  َغَطىو

ً  ءَ الشَّي َغَطىو  ، وقاَل حسَّاُن بُن ثابٍِت : َستََرهُ وَعاَلهُ  : إذا عليه َغطَّىو َغْطيا

َدُم املــــــــــــــا   ُه عــــــــــــــَ ٍم َأضــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــَ لــــــــــــــح  ُرب  حــــــــــــــِ

يـــــــــــُم و     عـــــــــــِ طـــــــــــ   عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه الـــــــــــنـــــــــــ  ٍر غـــــــــــَ هـــــــــــح (6)جـــــــــــَ
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__________________ 
 والصحاح واللسان وبعده 83( ديوانه ص 1)

 نضــــــــــــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــداح الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــابـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــواضــــــــــــــــــــــــــــــي 

 كـــــــــــــــــــبلـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــنضــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــن ابخلضــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاض   

  

 ورواية الشاهد يف التهذيب :

 لرجن من أعجاز لير غاض 
 ( يف األساس : أغض .2)
 ( اللسان وعجزه :3)

 غارة مل يهلرإن هو الق  و 
لي  يف نســخة الصــحاح املتداو  ا وقد نبه عليه مصــحح املطبوعة املصــرية ا وضــبطت اللفظتان يف الصــحاح : َغطحياً ا « والتشــديد»( قوله : 4)

 وُغِطياً ا ضبرت حركات ا واملثبت يواف  ضبرت التكملة ا عن الفراء ا والتهذيب نقاًل عن أيب عبيدة.
وصوهبا ابن بري ا واملثبت كرواية والصحاح وهي مذكورة يف اللسان « وا سده» بد  :« وا سدُ »ن قي  ا برواية : ( اللسان منسوابً لرجر م5)

 أيضاً. ويف التكملة كرواية الصحاح قا  الصاغاين : والرواية : وا سُد ا والقافية مرفوعة وبعده :
ــــــــه  ــــــــطــــــــرف حتســـــــــــــــــــــب ــــــــ  ال ــــــــون غضـــــــــــــــــــــي ــــــــعــــــــي  ســـــــــــــــــــــاجــــــــي ال

ـــــــــــــــه أ    ـــــــــــــــن ـــــــــــــــي ـــــــــــــــومـــــــــــــــًا إذا مـــــــــــــــا مشــــــــــــــــــــــــــــ  يف ل  ودُ ي

  

 واللسان والتهذيب. 225( ديوانه ط بريوت ص 6)
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قاَل : قُْلُت : بيتاً َخِشيُت أَن أَموَت فيَدَِّعيَه َغْيري ، قالوا :  ؟ُحِكي أَنَّه صاَح : يا بَنِي قَْيلَةَ ، فجاَء األْنصاُر يُْهَرُعوَن عليه قالوا : ما َدهاكَ 

 هاتِْه ، فأَْنشَده.

 ، كَمْرِمّيٍ ، وأَْنَشَد الَجْوهِري : َمْغِطيٌّ  ءُ والشي

نح  كــــــــــُ نح يــــــــــَ ٍس فــــــــــمــــــــــَ الٍب وابــــــــــُن َأوح  َأان ابــــــــــُن كــــــــــِ

لـــــــــــي     تـــــــــــَ ا فـــــــــــإين جمـــــــــــُح يـــــــــــ  طـــــــــــِ غـــــــــــح ه مـــــــــــَ نـــــــــــاعـــــــــــُ (1)قـــــــــــِ
 

  
 بمْعنًى واِحٍد ، قاَل ُرْؤبة : تَغَطَّىو اْغتََطىو ، بالتَّْشديِد ، َغطَّاهُ و كأَْغطاهُ 

ي  طـــــــــِ تـــــــــَ غـــــــــح نـــــــــاِف قـــــــــيـــــــــة يــــــــــَ  عـــــــــلـــــــــيـــــــــه مـــــــــن أكـــــــــح

رِت     شــــــــــــــــــــــ 
ُ
ِك امل بــــــــح بــــــــٌك مــــــــن اآ  َكشــــــــــــــــــــــَ (2)شــــــــــــــــــــــَ

 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  الشَّبابُ  َغَطاهُ   .كغَطَّاهُ  : أَْلبََسهُ ، ِطيًّاغُ و َغْطيا

ها وبُُسوقِها واْنتِشاِرها ، ومنه قَوُل الشاعِر : الغاِطيَةُ و  : الداِليَةُ من الَكْرم ِلُسُمّوِ

ٌة و  يــــــــــَ اطــــــــــِ ِ  ِ  غـــــــــــَ لـــــــــــح يـــــــــــِب خـــــــــــَ عـــــــــــاجـــــــــــِ ن تـــــــــــَ  مـــــــــــِ

يــــــــــبُ     رحبــــــــــِ ييف وغــــــــــِ الحــــــــــِ ُر مــــــــــنــــــــــهــــــــــا مــــــــــُ عحصــــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــُ

  
 : أَي ساَءهُ ، كذا في الُمْحكم. َغطاهُ  وفعََل به ما

 وَمرَّ للمصنِِّف هذا الَمْعنى في عظي ، فلعلَّهما لُغتاِن ، أَو هذا تَْصحيٌف منه.

 على قَْلبِه : أَي أَْغِش. أَْغطِ  ويقُولوَن : اللهمَّ 

ْكِر. َمْغِطيُّ  وهو  الِقناع : إذا كاَن خاِمَل الذِّ

 .َغَطى يَْغِطي : كثيٌر ، وقد غاطٍ  وماءٌ 

ْوِض. َغَطيانُ و  البَْحِر : فَيضانَه ، ِزنَةً وَمْعنًى ، نقلَهُ الّسهيلي في الرَّ

او ، بالفَتْح ، يَْغُطو َغْطواً  اللَّْيلُ  َغَطاو : [غطو] ُء : الما َغَطاو ٍء وأَْلبََسهُ ، فهو غاٍط.، وقيَل : اْرتَفََع وَغشَّى كلَّ شي أَْظلَمَ  ، كُسُمّوٍ : ُغُطوًّ

 ، واويَّةٌ يائيَّةٌ. اْرتَفَع

 عليه ، وأَْنَشَد لساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّة : َغَطا ٍء فقدٍء اْرتَفَع وطاَل على شيوقاَل الَجْوهِري : وكلُّ شي

ــــــــــه  طــــــــــا ب ــــــــــِب غــــــــــَ ي ــــــــــر طــــــــــِ فــــــــــا ال ِب ا ــــــــــَ ــــــــــِ  كــــــــــَذوائ

ُب     لــــــــــُ حــــــــــح يــــــــــه الــــــــــطــــــــــ  بــــــــــَ انــــــــــِ د  ِبــــــــــَ ٌر ومــــــــــَ يــــــــــح (3)غــــــــــَ
 

  
 .تَغطَّى ، واويَّةٌ يائيَّةٌ ، وقد كغَطَّاهُ  ، وَستََرهُ  ( 4)َراهُ َوا  :َغْطواً  ءَ الشَّي َغطاو

 به. يُغَطَّى ، كِكساٍء : ما الِغطاءُ و

 به. تغَطَّْيتَ  وفي الصَّحاح : ما

 به َغْيره. َغطَّى به أَو تغَطَّى وفي الُمْحكم : ما

ِء من ِلباٍس ونحِوِه ، وقد اْستُِعيَر للجهالِة ، ِء من َطبٍق ونحِوه ، كما أنَّ الِغشاَء ما يُْجعَُل فَْوَق الشيوقال الراِغُب : هو ما يُْجعَُل فَْوق الشي

 .(5) (َفَكَشْفنا َعْنَك ِغطاَءَك فَ َبَصُرَك اْليَ ْوَم َحِديد  ):  عزوجلومنه قولُه 

 .أَْغِطيَةٌ  الّستُْر ، والجْمعُ  طاءُ الغِ  وفي الِمْصباح :

 ، قُِلبَِت الواُو فيها ياًء َطلََب الخفَِّة مع قُْرِب الكْسَرةِ. كِغاللٍَة ونحِوها تْحَت ثِيابِها به المرأَةُ من َحْشِو الثِّيابِ  تَغَطَّتْ  ، بالَكْسر : ما الِغطايَةُ و
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 وزاَد ونََما. الَكْرُم : َجَرى فيه الماءُ  أَْغَطىو

كةً  َغَطوانٍ  إِنَّهُ لَذُوو  َمنَعٍَة وَكثَْرةٍ. : أَي ذُو ، محرَّ

ْبيَةُ  ، بالياِء : الغَْفيَةُ و الغَْفَوةُ و الغَْفوُ و : [غفو]  يَْذكُرها المصنَُّف فيَما بَْعد. الغَْفيَةُ وللّصائِِد ، األّوالِن عن اللّْحياني ،  الزُّ

او ، بالفَتْح ، َغفَا َغْفواً و  .كأَْغفَى أَو نَعَسَ  نَْومةً َخِفيفَةً ، نامَ  ، كُسُمّوٍ : ُغفُوًّ

ّكيت : ال يقالُ   ، نقلَهُ الَجْوهِري. َغفَْوتُ  قاَل ابُن الّسِ

__________________ 
 كالتهذيب. «فإين جملتلي. ..» ( اللسان والصحاح وفيه :1)
 والتكملة. 83( ديوانه ص 2)
 «.. عبرُ .. ا فب»واللسان والصحاح وفيهما :  «.. كذوائب ا فب» برواية : 175/  1( ديوان اهلذليا 3)
 .«داراه»( يف القاموس : 4)
 .22( سورة   ا اآية 5)
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 .أَْغفَْيت في الحديِث ، والَمْعروفُ  َغفَْوتُ  ابُن ِسيَده : جاءَ وقاَل 

 .َغفَْوتُ  ، وقلَّما يقالُ  أَْغفَْيت وقاَل األْزهِري : كالُم العََربِ 

او َغْفواً  ءُ الشَّي َغفاو  ، عن ابِن ُدَرْيٍد. َطفا على الماءِ  : ُغفُوًّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الَخفيفَةُ ، وقد جاَء في الحديِث.: النَّْوَمةُ  الغَْفَوةُ 

ْبح : نَْومتُه. إْغفَاَءةُ و  الصُّ

 الشََّجُر : تَدلَّْت أَْغصانُه ، عن ابِن القطَّاع. أَْغفَىو

اغاني. الغَْفَوةِ  ، بالضّمِ : لُغَةٌ في الغُْفَوةُ و ْبيَة ، عن الصَّ  بالفَتْح للزُّ

ً  ، الطَّعاَم ، كَرَمى ( 1)َغفَىوي   :[غفى]  ءٍ لشي ، كعََصى ، اْسمٌ  الغَفَى نَقَّاهُ من ، هكذا جاَء بواِو العَْطف وال أَْدِري ما نكتته ، يَْغِفيَه َغْفيا

وانِ  يكوُن في الطَّعامِ  اُء  .كأَْغفَى التِّْبِن ، : اْسمُ  الغَفَى أَو والقََصل ، كالزُّ ا يُْخَرُج ِمن الطَّعاِم ويُْرَمى: قاَل الفرَّ  به. وُكلُّه ممَّ

،  َغفَاُؤهُ والطَّعاِم  (2)وهو البالي الهاِلُك من القمِش ، وَضبَطه األْزهِري بالفَتْح فقاَل : قاَل ابن األعرابي : قِصل  الغُثاءُ  ، كغُراٍب : الغُفاءُ و

ِدي َغفَاهُ وَمْمدوٌد ،   ُء الُمْرَمى به.، َمْقصوٌر ، وُحثالَتُه : ُكلُّه الرَّ

حاح : فيْمنَعُه ِمن اإلْدَراِك والنُّْضجِ ويَْمَسخ َطْعَمه ، وَضبََطه  كالغُباِر يَقُع على البُْسِر فما يُْدِركُ  تصيبُهُ  للنَّْخلِ  آفَةٌ   (3) :الغُفَاءُ و ، وفي الّصِ

 بالفَتْحِ َمْقصوراً.

 وما تََكسََّر منه ، أَو ِعيَدانُه. ُحطاُم البُرِّ  : الغُفاءُ و

 ، كذا في النسخِ ، واألْولى نُفايَتُه. الطَّعاُم : َكثَُرْت نُخالَتُه أَْغفَىو ، أَْوَرَد ابُن ِسيَده كلَّ ذلَك بالفَتْح َمقصوراً. ما يَْنفونَهُ من إِبِِلِهمْ  : الغُفاءُ و

ُجل : أَْغفَىو اغاني عن أَبي َعْمٍرو. في بَْيَدِرهِ  : أَي التْبنِ  الغَفَى ناَم على الرَّ  ، عن ابِن األْعراِبي نقلَه األْزهِري ، ونقلَهُ الصَّ

 اْنَكَسَر. ُء :الشَّي اْنغَفَىو

ّمِ : البَياضُ  الغُفاَءةُ و  على الَحَدقَِة. يَْغَشى ، بالضَّ

ُجُل ، َغِفيَ و  .كأَْغفَى ، نَعَسَ  : ِإَذا َغْفيَةً  َكَرِضَي ، الرَّ

ْبيَةُ  الغَْفيَةُ و  ، أَو الُحْفَرةُ التي يَْكمُن فيها الصائُِد. : الزُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل : ناَم ، وهي اللّغَةُ الفَِصيحةُ. أَْغفَى  الرَّ

ِدي الغَفَىو ِفلَةُ ِمن الناِس.ُء من كّلِ شي: الرَّ  ٍء والسَّ

 .َغفًى فيها، َكفِرَحٍة على النََّسِب :  َغِفيَةٌ  وِحْنطةٌ 

 : قْشٌر َغِليٌظ يَْعلُو البُْسَر ، وقيَل : هو التَّْمُر الفاِسُد الذي يَْغلُُظ ويَِصيُر كأْجنَِحِة الَجراِد. الغَفَىو

 : داٌء يَقَُع في التِّْبِن يُْفِسُده. الغَْفيو

اغاني. الغَْفيَةِ  ، بالضّمِ والَكْسر : لُغَتاِن في الغُْفيَةُ و ْبيَة ، نقلَُهما الصَّ  بالفَتْح للزُّ

ْعرُ  َغالو : [غلو]  ِضدُّ َرُخَص. ، كغَنِّيٍ ، وهذه عن ابِن األْعرابي ، اْرتَفَعَ  َغِليٌّ و غالٍ  فهو ، بالمّدِ ، يَْغلُو َغالءَ  الّسِ

ْعرُ  َغاَل  وفي الِمْصباح : . الغاَلءُ  ، واالْسمُ  يَْغلُو الّسِ  بالفَتْح والَمّدِ
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ً  : ضدُّ أَْرَخَصه ، أَي َجعَلَهُ  هللاُ  ْغالهُ أَ و  .غاِليا

 ، قاَل الشاعُر : الغاََلءِ  ، كغَنِّيِ : أَي الغَِلّيِ و بالغاِلي بِْعتُه يقاُل :و

مــــــــــــــ  و  ــــــــــــــح ل الَم ســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــاُع كــــــــــــــَ ب ــــــــــــــُ ــــــــــــــو َأان  ن  ل

ا    يـــــــــــــــ  لـــــــــــــــِ نـــــــــــــــًا غـــــــــــــــَ نـــــــــــــــا بـــــــــــــــه مثـــــــــــــــََ يـــــــــــــــح طـــــــــــــــَ  أَلعـــــــــــــــح

  
 ، كذا في الُمْحكم. بِه : ساَم فأَْبعَطَ  َغالَىو َغاالهُ و

حاح :  ، وقاَل : غالٍ  باللْحِم : أَي اْشتَراهُ بثَمنٍ  َغالَى وفي الّصِ

__________________ 
 ( يف اللسان بتشديد الفاء ا ضبرت حركات.1)
 .«حصر»( يف التهذيب : 2)
 ا ا مقصور ا وضبطت فيهما ابلفتح ا ضبرت حركات.( ضبطت اقتضاء لسيا  القاموس ابلضم ا ويف اللسان والصحاح الَغفَ 3)
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يـــــــــــاِف نـــــــــــيـــــــــــًب  َم لـــــــــــأَلضـــــــــــــــــــــــــح حـــــــــــح غـــــــــــاىل الـــــــــــلـــــــــــ   نـــــــــــُ

دوُر و     َج الــــــــــــقــــــــــــُ ا إذا َنضــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــَ رحِخصــــــــــــــــــــــــــُ (1)نـــــــــــــُ
 

  
 فحذَف الباَء وهو يُريُدها.

ا في األَْمرِ  َغاَل و  جاَوَز َحدَّهُ. ، كُسُمّوٍ ، من باِب قَعََد ، ُغلُوًّ

حاح : جاَوَز فيه   الَحدَّ.وفي الّصِ

ْين َغاَل  وفي الِمْصباح : ا في الّدِ  تََشدََّد وتََصلََّب حتى َجاَوَز الَحدَّ. ُغلُوًّ

ين البَْحُث عن بَواِطِن  الغُلُوُّ  وقاَل ابُن األَثِيِر : .(2) (ال تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم َغْْيَ احْلَقِّ )ومنه قولُه تعالى :  األَشياِء والَكْشِف عن  (3)في الّدِ

 ِعلَِلها وَغواِمِض ُمتَعبَّداتِها.

ْعرِ  الغُلُوِّ  وقال الراغُب : أَْصلُ  وأَْفعالُها  ، َغلُوٌّ  ، وفي السَّْهمِ  ُغلُوٌّ  ، وإذا كاَن في القَْدِر والَمْنِزلةِ  َغالءٌ  تَجاُوُز الَحّدِ ، يقاُل ذلَك إذا كاَن في الّسِ

 ً  .َغاَل يَْغلُو جِميعا

اغُب ، يَْغلُو َغْلواً  بالسَّْهمِ  َغالو او ، بالفَتْح ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِري والرَّ  ألَْقصى الغايَِة. ُمِريداً  يََدْيهِ  به َرفَعَ  ، كُسُمّوٍ : ُغلُوًّ

 وفي الِمْصباح : َرَمى به أَْقَصى الغَايَِة.

حاح : َرَمى   به أَْبعََد ما يْقِدُر عليه.وفي الّصِ

 وأَْنَشَد صاِحُب الِمْصباح :

م أَرحَسَله من كفِّه الغاِد   (4)كالس هح
 بالسَّْهِم. الغُلُوِّ  ، كَسماٍء ، أَي بَِعيدُ  َغالءٌ  فهو رُجلٌ  ، بالكْسِر ، ِغالءَ و ُمغاالةً  به غالَىو كغَاالهُ 

ءٌ  وُضبَِط في نسخ الُمْحكم : رُجلٌ   ، وكذا الَحَجُر. اْرتَفََع في َذهابِه ، وجاَوَز الَمَدى نَْفُسه : السَّْهمُ  َغاَل و ، بالتَّْشديِد فليُْنَظر. َغالَّ

 ، وُكلُّه ِمن االْرِتفاعِ والتَّجاُوِز. َغْلَوةٌ  ُكلُّ َمْرماةٍ :و

 الغَايَةُ ِمْقَداُر َرْميٍَة. الغَْلَوةُ  قاَل الَجْوهِري :

 هي الغايَةُ ، وهي َرْميَةُ َسْهٍم أَْبعَد ما يْقِدُر. يقاُل : هي قدُر ثاَلثُمائَِة ِذَراعٍ إلى أَْربَعمائِة ِذراعٍ. الغَْلَوةُ  الِمْصباح : قاَل صاِحبُ 

َمْخشري. َغْلَوةً  وقاَل ابُن ِسيَده : الفَْرَسُخ التامُّ َخْمٌس وعْشُرونَ   ، وِمثْلُه للزَّ

. ِغالءٌ و واٍت ،، كَشْهوةٍ وَشهَ  َغلَواتٌ  ج  ، بالكْسِر والمّدِ

ياتِ و حاح هكذا ، ويُْرَوى غالٌب أَي ُمغالَبَةٌ. ِغالءٌ  في الَمثَِل : َجْرُي الُمَذّكِ  ، هو ِمن ذلك ، وهو في الّصِ

 ، أَي تُْرفَُع به اليَُد حتى يُجاِوَز الِمْقداَر أو يقاِرَب. به يُْغلَى َسْهمٌ  ، أَي كِمْنبٍَر : ، بالكْسرِ  الِمْغلَىو

ََّخذُ   .الَمغاِلي أَْيضاً ، والَجْمعُ  الِمْغالةُ  ، وهي لُمغاالةِ الغَْلَوةِ  وفي الُمْحكم : يُت

م الغُلَواءُ و ّمِ وفَتْح الالَّ وهو  الغُلُوُّ  َره في ِزياَداِت كتاِب خبئة وكأنّه للتخِفيِف ،، عن أَبي زْيٍد َذكَ  ويَسكَّنُ  ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِري ، ، بالضَّ

 .َغْلوائِكَ  التجاُوُز يقاُل : خفِّْف من

ُل الشَّباِب وُسْرَعتُه أَْيضاً :و  ، نقلَهُ الَجْوهِري عن أَبي زْيٍد. أَوَّ

مِّ  كالغُْلوانِ   َشبابِه ، قاَل الشاعُر : ُغْلوانِ وَشبابِه  ُغلَواءِ  ، عن ابِن ِسيَده. يقاُل : فَعَلَه في ، بالضَّ

ا  داهتــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــل تح ل فــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــَ ت ــــــــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــــــــَ  مل تـ

هـــــــــــــــا و     ـــــــــــــــِ وائ لـــــــــــــــَ تح عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  غـــــــــــــــُ (5)َمضـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل آَخُر :
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تَبوِِّد 
ُ
 (6)كالُغصحِن يف ُغَلوائِِه امل

 ، قاَل أَبو َوْجَزةَ : : اللَّحُم السمينُ  الغاِليو

__________________ 
 ( الصحاح وفيه ونرخصه ا واللسان وفيه :1)

 نرخصه إذا نضج القديرو 
 والتهذيب برواية :

 تبذله إذا نضج القدورو  تغاد
 ونرخصه. ويف األساس :

 .77( سورة املائدة ا اآية 2)
 .«مواطن»( عن النهاية واللسان وابألصر : 3)
 بدون نسبة. 388/  4( املصباح واللسان واملقايي  4)
 واألساس. 388/  4واللسان والتهذيب واملقايي   28( البيت البن قي  الرقيات ا ديوانه ص 5)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.6)
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ا  يـــــــــــــٌ  وزاهنـــــــــــــَ تـــــــــــــِ هـــــــــــــا غـــــــــــــاٍ  عـــــــــــــَ طـــــــــــــَ َوســـــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــَ

ُض     مــــــــــَ لــــــــــح ُر يـــــــــــَ يــــــــــح رِيِّ بــــــــــِه الــــــــــذ  هــــــــــح ّرُس مــــــــــَ عــــــــــَ (1)مــــــــــُ
 

  
 أَي َشْحٌم عتيٌق في سناِمها.

ا بالجاِريَِة والغاُلِم ، َعْظمٌ  َغاَل و  : وذلَك في ُسْرعِة َشبابِِهما ، قاَل أَبو َوْجَزةَ : ُغلُوًّ

هــــــــــــــا  حـــــــــــــــُ َوشـــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــُ  مُخحصـــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــه قـــــــــــــــَ

ُم     ظـــــــــــــح ا عـــــــــــــَ ال هبـــــــــــــِ بـــــــــــــاب غـــــــــــــَ (2)ُر حد الشـــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 .أَْغِليَةٌ  ج نحو شْبٍر ، ، كَسماٍء : َسَمٌك قِصيرٌ  الغاَلءُ و

ر قوُل َعِدّيِ بِن زْيٍد : الغاِليَةُ  ، كَسْكَرى : الغَْلَوىو  ، وبه فُّسِ

نح  ُك والـــــــــــعـــــــــــَ ا املِســـــــــــــــــــــــــح ُح مـــــــــــن أرحداهنـــــــــــِ فـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ  يـ

وصح     فـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ىن قـ بـــــــــــــح َو  ولـــــــــــــُ لـــــــــــــح ُر والـــــــــــــغـــــــــــــَ ـــــــــــــَ (3)بـ
 

  
.و  أَما اْسُم الفََرِس فباْلُمْهِملِة وَغِلَط الَجْوهِريُّ

 ، رِحَمه هللاُ تعالى ، ما َذَكره إالَّ في الُمْهملِة ، وأَما ُهنا فإنَّه ليَس له ِذْكٌر في كتابِِه ُمْطلقاً * قُْلت : وهذا ِمن أَْغَرب ما يكوُن ، فإنَّ الجْوهِريَّ 

ا بالمْعجمِة فإِ  ُدَرْيٍد وكأَنَّه أَراَد أَْن نَّما َذَكَره ابُن ، قاَل في الُمْهِملِة بَْعَد ما َذَكَر المعلى : وَعْلَوى اْسُم فََرٍس آَخر ، وتَبِعَه المصنُِّف هناَك ، وأَمَّ

ل ذلَك.: يقوَل  عهَ للَجْوهِري فتأَمَّ  وَغِلَط ابُن ُدَرْيٍد فرجَّ

 ، هكذا في سائِِر النسخِ وَسيَأْتي له قِريباً والنَّْبت اْلتَفَّ ، فهو تِْكراٌر. النَّْبُت : اْرتَفَعَ  تَغالَىو

 وفي الُمْحكم : اْرتَفََع وطاَل.

حاح :و  ، قاَل لَبيٌد : َذَهبَ و: أَي اْرتَفََع  لَْحُم النَّاقَةِ  الَىتَغ في الّصِ

َرتح  هــــــــــــــا وحَتســــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــُ غــــــــــــــاىَل  ــــــــــــــَح  فــــــــــــــِإذا تــــــــــــــَ

هـــــــــا و     دامـــــــــُ الِ  خـــــــــِ عـــــــــت بـــــــــعـــــــــَد الـــــــــكـــــــــَ (4)تـــــــــقـــــــــطـــــــــ 
 

  
 وَرواهُ ثَْعلٌب بالعَْين الُمْهملِة ، انتََهى.

ِر  تَغالَى وفي التَّهذيِب :  لَْحُمها : اْرتَفََع وصاَر على ُرُؤوِس الِعظاِم. تَغالَىو،  (5)لَْحُم الدابَِّة : إذا تَحسَّر عْنَد التََّضمُّ

ماِر  تَغالَىو،  تَغالَىو َغاَل  وفي الُمْحكم : وكلُّ ما اْرتَفََع فقد  : كأَنَّه ضدٌّ. (6)لَْحُمهُ : اْنَحَسر ِعْنَد الّضِ

 ، قاَل لَبيٌد : كغاََل  ، وهو االْرتِفاُع بِعَْينِه ، النَّْبُت : اْلتَفَّ وَعُظمَ  تَغالَىو

تح  لــــــــــــَ فــــــــــــَ قــــــــــــاِن وَأطــــــــــــح هــــــــــــُ ــــــــــــح ُروُع األَيـ ــــــــــــُ اَل فـ  فــــــــــــغــــــــــــَ

هـــــــــــا     عـــــــــــامـــــــــــُ بـــــــــــاُ هـــــــــــا ونـــــــــــَ ِ  ـــــــــــِ اح تـــــــــــَ هـــــــــــَ لـــــــــــح (7)ابجلـــــــــــَ
 

  
 الَكْرُم : اْلتَفَّ َوَرقُه وَكثَُرْت نَواِميَه وطاَل. أَْغلَىو

 ذلك.النَّْبُت كَ  اْغلَْولَىو

 ليَْرتَِفَع ويَُجوَد. َخفََّف من َوَرِقه ، أَي الَكْرَم : أَْغالهُ و

 واْرتَفََع فجاَوَز ُحْسَن السَّْيِر ، وكذلَك كلُّ دابٍَّة. أَْسَرعَ  البَعيُر : اْغتَلَىو

حاح :  اإلْسراُع ، وأَْنَشَد : االْغتِالءُ  وفي الّصِ

رحُج  لــــــــــــي اي شــــــــــــــــــــــــــَ تــــــــــــَ غــــــــــــح راهــــــــــــا تـــــــــــــَ َف تــــــــــــَ يــــــــــــح  كــــــــــــَ

جُ فــــــقـــــــد ســــــــــــــــــــَ     هــــــح اَ  الســــــــــــــــــــ  نـــــــاهـــــــا فــــــطـــــــَ جــــــح  (8) ؟هــــــَ
  

 وأَْنَشَد األَْزهِري :
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ي أَماَم الَفرحَقَديحن تـَغحَتلي   (9)فـَهح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ا الدابَّةُ  َغلَتِ   : اْرتَفَعَْت فجاَوَزْت ُحْسَن السَّْيِر. ُغلُوًّ

 بها َعْظُم : إذا َسِمنَْت. َغاَل و

داِق : غالَىو  قوُل ُعَمر ، رِضيَ منه ، و أَْغالهُ  في الصَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.1)
 ( اللسان ونسبه للحارث بن خالد ا وبدون نسبة يف التهذيب.2)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.3)
 للسان والتهذيب واألساس.واملثبت كرواية الصحاح وا .«.. وإذا» برواية : 168( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( يف التهذيب : التضمري.5)
 ( يف اللسان : الضماد.6)
 فاعتم نور األيهقان. واملثبت كرواية اللسان.« فغال»وهبامشه : ويرو  « فعال»برواية :  164( ديوانه ط بريوت ص 7)
 ( اللسان والصحاح.8)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.9)
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 .«يف ُصُدقاِت النِّساء تُغالوا َأال ال» ُ عنه : 
ة :الشي َغالو مَّ  ُء : اْرتَفََع ، قاَل ذو الرُّ

َدان  ــــــــــح ة عــــــــــن ــــــــــ  ي ب  مــــــــــَ و حــــــــــُ ــــــــــُ ل غــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــمــــــــــا زاَ  يـ  ف

ـــــــــــُدهـــــــــــا و     زِي ـــــــــــَ دح مـــــــــــا ن زحداُد حـــــــــــىت مل جنـــــــــــَِ ـــــــــــَ (1)يـ
 

  
 : طاَولَهُ. َغاالهُ ُمغاالةً و

 ، كاَن أَْهداهُ له يَْكُسوُم في سالحٍ. وسلمعليههللاصلى، كِكساٍء : اْسُم َسْهٍم للنبّيِ  الِغاَلءَ  وقِتْرُ 

 ، عن ابِن القطَّاع. غالٍ  الماَء واللْحَم : اْشتَراهُ بثَمنٍ  أَْغلَىو

حاح : ويقاُل أَْيضاً :  باللّْحِم ، وأَْنَشَد : أَْغلَى وفي الّصِ

ا ُدر ة َأغحَل  التِّجاُر هبا   (2)كَبهن 
ً  : وَجَدهُ  أَْغالهُ و ً  و َعدَّهُ ، أَ  غاِليا  .كاْستَْغالهُ  ، غاِليا

 في ِسباِق الَخْيل. الغَْلوةُ  وقد تُْستَْعملُ 

ِوّيِ الساِكِن بَْعَد تماِم الَوْزِن ،  الغُلُوُّ و  : نوٌن زائَِدةٌ بْعَد تْلَك الحرَكِة ، كقْوِله عْنَد َمْن أَْنَشَده هكذا : الغاليوفي القافِيَِة : َحرَكةُ الرَّ

رَتَِقنح و  ُخح
 قائِم األعحماِ  خاِوي امل

ي ، قالَهُ ابُن ِسيَده. الغالي ، والنوُن بْعَد ذلكَ  الغُلُوُّ  فحرَكةُ القاِف هي  ، وهو عْنَدُهم أَْفحُش من التَّعّدِ

 إذا تَواَهقَْت أَْخفَافُها ، قاَل ُرْؤبَة : تَْغتَِلي الَوَهِق : ِمْغالةُ  وناقَةُ 

 (3)تـََنش طَتحه كر  ِمغحالِة الَوَه ح 
اني ،  غاِلي : شاِعٌر ، ومحمُد بنُ  الغاِلي : أَبو الغمرِ  الغلو وِمن  (4)بُن ُوَهْيبَةَ بكفر بَْطنا ، َسِمَع من أَبي  غاِليوالّدْمياِطي عن النَِّجيِب الحرَّ

ً  ءَ : َمْن يَبيُع الشي المغلوانيومشرٍف.  يّة. غاِليا  أَبَداً ، عاّمِ

 .(6)وِشْمران وِهفَّان. ويقاُل لجِميِعِهم : َجْنب  (5): اْسُم رُجل ، وهو أَُخو ُمنَبه والحاِرِث وَسْحبان  يَِغلُّ  : كأَنَّه أَْمٌر ِمن َوَغلَ  ِغِليو

ً  الِقْدرُ  َغلَتِ  ي : [غلى] ً و ، بالفَتْح ، تَْغِلي َغْليا كةً ، وال يقالُ  َغلَيانا  ، وأَْنَشَد الَجْوهِري ألَبي األْسوِد الدَُّؤلي : َغِليتْ  ، محرَّ

يـــــــــــتح و  لـــــــــــِ وحِم قـــــــــــدح غـــــــــــَ ِر الـــــــــــقـــــــــــَ دح وُ  لـــــــــــقـــــــــــِ  ال أَقـــــــــــُ

وُ  و     لــــــــــــُ غــــــــــــح اِر مــــــــــــَ ــــــــــــوُ  لــــــــــــبــــــــــــاِب الــــــــــــد  (7)ال أَق
 

  
اجَح أَي أَنِّي فِصيٌح ال أَْلَحُن. والمصنُِّف تَركَ   هذه اللغَةَ ، وقد َذَكرها َغْيُر واِحٍد إِالَّ أَنَّها َمْرجوحةٌ ، إالَّ أَنَّ المصنَِّف لم يَْلتزْم في كتابِِه الرَّ

 والفَِصيَح.

 قاَل شْيُخنا : ومنهم َمْن فَسَّر بيَت أَبي األَْسود بالنَّزاَهِة عن التَّعَّرض ألبواِب الناِس.

اغاني : لم أَجِ   ْده في ِشْعر أَبي األَْسوِد.وقاَل الصَّ

هاو أَْغالهاو  ، بالتَّْشديِد ، وعلى األُْولى اْقتََصَر الَجْوهِري. َغالَّ

 قاَل ابُن ُدَرْيٍد : في بعِض َكالِم األَوائِل أَنَّ ماًء وَغلَّه.

اها بذلَك ُسلَْيماُن بُن عبِد المِلكِ  : ِطيٌب م الغاِليَةُ و ُل َمْن َسمَّ يَت ألنَّها أَْخالطٌ َمْعروٌف ، أَوَّ حاح ، وإِنَّما ُسّمِ على النَّاِر مع  تُْغلَى  ، كما في الّصِ

 بعِضها.
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اه به ُمعاِويَةُ وذلك أَنَّ عبَد هللِا بَن جَ  ْعفٍر َدَخَل عليه ورائَِحة وقاَل عبُد القاِدِر البَْغداِدي في بعِض مسودَّاتِه : هي َضْرٌب ِمن الّطيِب َسمَّ

يب تَفُوحُ  ، أَي ذاُت ثمٍن غاٍل ، كذا  غاِليَةٌ  فقاَل : ِمْسٌك وَعْنبٌر َجَمَع بَْينهما ُدْهٌن باٍن ، فقاَل ُمعاِويَةُ : ؟منه فقاَل له : ما ِطيبُك يا َعْبد هللاِ  الّطِ

 في شْرحِ الَحماَسِة للتَّْبريِزي ، انتََهى.

__________________ 
 والتهذيب.واللسان  165( ديوانه ص 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ( الصحاح واللسان وبعده :3)

 مضبورة قرواء هرجاب فن 
 : ابن مشرف. 892/  3( يف التبصري 4)
 .«سيحان»ويف التكملة : « سنحان» 413( يف مجهرة ابن حزم ص 5)
 ( لوا جنب ألن هؤالء الستة حتالفوا عل  ولد أخيهم ُصداء ا قاله ابن حزم.6)
 اللسان والصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين : ومل أجده يف شعره.( 7)
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 * قُْلت : َذَكَره عْنَد قَْول اْمرأَةِ ِمن األْنصاِر ، اْسُمها ُحَمْيَدةُ بْنُت النُّْعمان بِن بشيٍر األنصاِري ِمن قَِصيَدة :

ِديــــــــــــــــــيِن إذ جــــــــــــــــــاَءين 
َ

ت املــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــَ  نــــــــــــــــــَ

ة    يــــــــــــَ ٍة غــــــــــــالــــــــــــِ حــــــــــــَ كــــــــــــح ِك مــــــــــــن نــــــــــــَ ا لــــــــــــَ  فــــــــــــيــــــــــــَ

  

و لـــــــــــــــــه ذ ـــــــــــــــــُ ي  فـــــــــــــــــر كصـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــتــــــــــــــــــّ

ة     يــــــــــَ ِك والــــــــــغــــــــــالــــــــــِ (1)ِس َأعــــــــــح  عــــــــــلــــــــــ  املِســــــــــــــــــــــــح
 

  
جُل : تَغَلَّىو  ، كتَغَلَّل بها ، وذُِكَر في الَّالم. تََخلََّق بها الرَّ

 ِء ، والنُّوُن زائَِدةٌ.بالشَّي التَّغاِلي ، كالعَالنِيَِة : الغاَلنِيَةُ و

 فإنَّه من َمصاِدِر َغلَْوت في األْمِر غالنِيَةً إذا جاَوْزُت فيه الحدَّ.* قُْلت : الصَّواُب ِذْكُره في غلو ، 

 : أْن تَسلَّم من بُعٍد وتُِشيَر. التْغِليَةو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجلَ  َغلَّى  .بالغاِليَةِ  : َخلَّقَه تَْغليةً  الرَّ

 بُن يَِزيَد بِن َحْرٍب ، وتقدََّم ِذْكُره. ِغِليُّ  : بَكْسَرتَْين ، قَبيلَةٌ من أُُصوِل َجْنب ، وهو ِغِلّيٍ  وبَنُو

ياِر الِمصْ  (2)، بضم الميِم وكْسِر الالِم : هو العاَلُء  الُمغِلي وابنُ  ِريَّة علي بن َمْحموٍد الّسلمانيُّ الَحَمويُّ الَحْنبليُّ ، قاِضي َحَماة ثم َحلََب ثم الّدِ

تِّين. 838، أََحُد أَْذِكياِء العَْصر ماَت في أَوائِِل َسنَة   ولم يُْكِمِل الّسِ

جُل ، كَرِضَي : اْشتَدَّ َغَضبُه ، عن ابِن القطَّاع ، وهو مجاٌز. َغِليَ و  الرَّ

 عن أَبي الفَتْح ابن المنّى. غاِليَةَ  ويَْحيَى بُن سْعٍد القُطْفتي بنُ 

آِخُر َمْن َرَوى عن  غاِليَةَ  يُْعَرُف بابنِ  (4)عن ِهبَِة هللِا ابِن حنَّة. ويوسُف بُن أَحمَد الفسولي  (3)بْنُت محمٍد األْصبَهانيَّةُ  ةُ غاِليَ  وأمُّ الَوفاءِ 

 ُموَسى ابِن الشَّْيخِ َعْبد القاِدِر.

ه وهي أُمُّ الَوفاِء الَمْذُكوَرِة ، َرَوى عنه الحاِكُم.، وهي أُ  بالغاِلي وأَبو َمْنصور محمُد بُن حامِد بِن محمٍد النَّْيسابُوري يُْعَرفُ   مُّ َجّدِ

يِن والَخَشبِ  : يَْغُموه َغْمواً  البَْيتَ  َغَماو : [غمو] ، نقلَهُ ابُن ُدَرْيٍد وغيُرهُ ، وهو واِويٌّ  َغَموان ، وتَثْنِيتُه الِغماءُ  ، وما يُغَطَّى به َغطَّاهُ بالّطِ

.  يائِيٌّ

 عليِه. َمْغِميٌّ وعليه  ُمْغًمى ، فهو ُغِشَي عليه ، ثم أَفاقَ  ، أَي َمْبنِيَّتَْين للَمْفعوِل ، ، َمْضمومتينِ  أُْغِميَ وعلى المريِض  ُغِميَ  ي : [غمى]

 عليه َظنَّ أَنَّه ماَت ثم يَْرِجُع َحيَّا. أُْغِميَ  وفي التَّْهِذيِب ،

ماغِ من بَْلغَم باِرٍد َغِليٍظ ، وقيَل : َسْهٌو يلحُق اإلْنساَن مع فُتوِر األَْعضاِء لِعلٍَّة ، نقلَهُ ص اإلْغماءُ  وقاَل األِطبَّاُء : اِحُب اْمتالُء بُطوِن الّدِ

 .(5)الِمْصباح 

 والُمَؤنَّث ، وأَْنَشَد األْزهري : والجِميعِ  ، واالثْنَْين عليه ، للواِحدِ  َمْغِميٌّ  ، َمْقصوٌر : َغَمى رجلٌ و

ُم  اهــــــــــــُ ف   ــــــــــــِ وٍر َتشــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــُ حــــــــــــح  فــــــــــــراحــــــــــــوا بــــــــــــيــــــــــــَ

ِض     يٍّ عــــــــلــــــــيــــــــه وهــــــــائــــــــِ قحضــــــــــــــــــــــِ َ مــــــــَ اح مــــــــً  بــــــــَ (6)غــــــــَ
 

  
كةً لالثْنَْين ، َغَميانِ  أَو ُهما حاح. أَْغماءٌ  وُهمْ  ، محرَّ  للجماَعِة ، كذا في الّصِ

 قاَل األْزهري : أَي بِِهم مَرٌض.

، كما في  التُّراِب وغيِرهِ والقََصِب  أَو ما فَْوقَهُ من ، كما في التَّْهذيِب. َسْقُف البَْيتِ : َدْدَت ، أَنَّ َكَسْرَت العَْين مَ  ، كعَلَى وكِكساءٍ  الغََمىو

حاح َكتَْين بالياِء والواِو ، َغَموانِ و َغَميانِ  ويُثَنَّى الّصِ كِرداٍء  ِغماءٍ  َجْمعُ  أَْغِميةً  ، وهو شادٌّ كنًَدى وأَْنِديٍة ، والصَّحيُح أَنَّ  أَْغِميَةٌ  ج ، محرَّ

 و وأَْرِديٍة ،
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__________________ 
نسبهما المرأة تزوجت شاابً فاستطابت عيشها معه مث طلقها وتزوجت شيخاً من أهر املدينة فلم  1630/  4( شرح ديوان ا مامة للتربيزي 1)

 حتمد صحبته ا وقبلهما :
 إن دمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وفـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــــــــــــــــا و 

 أحـــــــــــــــــــــّب إلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن اجلـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــه   

  

 عالء الدين. 1303/  4التبصري ( يف 2)
 األصبهاين. 891/  3( التبصري 3)
 الغسود. 891/  3( يف التبصري 4)
 .«غش »( املصباح مادة 5)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.6)
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ا هو َغًم  َأن  مَجحضَ   كَنقاً وأَنحقاٍء.  َأغحماءٌ  إل 
ً  البَْيتَ  َغَمْيتُ  قدو ْيتُهو ْوهِري ، أَي َسقَْفتَه ،، نقلَهُ الجَ  أَْغِميه َغْميا  ، بالتَّْشديِد كذلَك. َغمَّ

ى وبَْيتٌ   ُمَسقٌَّف. ُمغمًّ

ي به الفََرُس ليَْعَرقَ  الغََمىو  ، نقلَهُ ابُن ِسيَده. : ما ُغّطِ

ّمِ : داَم َغْيُمه أُْغِميَ و  فلم يَُر فيه شْمٌس وال ِهالٌل. يَْوُمنا ، بالضَّ

 لَْيلَتُنا : ُغمَّ ِهاللُها. أُغميتْ و

وا َشْعبان. أُْغِميَ  َمْعناهُ فإنْ : قال السَّرقسطي  ، «علَْيُكم أُْغِميَ  فإن»في الحديِث : و  يَْوُمكم أَو لَْيلتُكم فلم تَروا الِهالَل فأتِمُّ

اء يقاُل  من ُغمَّ إذا ُغمَّ عليِهم الِهالُل وليَس  ، َمْقصوٌر ، َغًمىو ، كفَْلٍس ، َغْميٌ  في السَّماءِ و ، فيه تَْعريٌض على الَجْوهِري فإنَّه نقََل عن الفرَّ

ى ، إذا ُغمَّ عليهم الِهالُل. ى وللغَمَّ  : ُصْمنَا للغُمَّ

ى ، ويُْرَوى اغاني.بهذا الَمْعنى ، وقد تقدَّم فهذا َمْوِضعُه الميُم وقد نبَّه عليه ا «فإن ُغمَّ َعلَْيكم»الحديُث :  وهي لَْيلَةُ الغُمَّ  لصَّ

اء لُغات. أَما وهللاِ  : مثْلُ  وهللاِ  َغَماو  ، ويُْرَوى بالعَْين الُمْهملِة أَْيضاً وقد تقدََّم عن الفرَّ

 ، وقد ذُِكَر في قصع ونفق. من ِحَجَرةِ اليَْربوعِ  الغاِمياءُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّمِ : هي التي يَُرى فيها الِهالُل فيَحوُل بَْينه وبيَن السَّماِء ضبابَةٌ ، نقلَهُ صاِحُب الِمْصباح. الغُْميةُ   ، بالضَّ

ي فإنْ »ِروايَةُ الحديِث : منه ، نقلَهُ السَّْرقسطي ، و كأُْغِميَ  اللّْيُل واليَْوُم ، كعُنَِي : َداَم َغْيُمُهما ، ُغِميَ و  .«َعلَْيكم ُغّمِ

 عليه الَخبَُر : أَي اْستَْعَجَم ، نقلَهُ الَجْوهري. أُْغِميَ و

 وفي الِمْصباح : إذا َخِفَي.

ى طاِمٌس ِهاللُها   .(1)ولَْيلَةٌ ُغمَّ

مِّ  الغُْنَوةُ و : [غنو]  أَْهَملَهُ الَجْوهِري.:  ، بالضَّ

ً  أَي ُغْنَوةٌ  . تقوُل : لي عنهالِغنَى وقاَل الِكسائي : هو  بالياِء ، قالَهُ ابُن ِسيَده. الغُْنيَة ، والَمْعروفُ  ِغنا

اغاني بالَكْسِر عن ابِن األْعرابي.  وَضبََطه الصَّ

ة ل. فال يَْبعُد هذا أن يكونَ  (2)، بالَكْسِر والَمّدِ ، فإنَّ ما قالَهُ الِكسائي  الِغناءِ  بالفَتْح ، بمْعنَى النَّْوع من الغَْنَوة * قُْلت : وتقوُل العامَّ  لُغَةً فتأَمَّ

 ِحْصٌن للعََزِب ، نقلَهُ األْزهِري. الِغنَى: ، ومنه قْولُهم  ، كإِلَى : التَّْزِويجُ  الِغنَى ي : [غنى]

، وهو الُمشاُر إليه اْرتِفاُع الحاجاِت وليَس ذلَك إالَّ هلِل تعالى ، والثاني : قلَّةُ الحاجاِت : ، وهو على َضْربَْين : أََحُدهما  ِضدُّ الفَْقرِ  : الِغنَىو

 ، ومنه قوُل الشَّاعِر : وإذا فُتَِح ُمدَّ  ، (3) (َوَوَجَدَك عاِئاًل فََأْغىن)بقْوِله تعالى : 

ــــــــــــاَ  عــــــــــــين  ن ــــــــــــذي َأغــــــــــــح ــــــــــــين ال ي ــــــــــــِ ن غــــــــــــح ــــــــــــُ يـ  ســــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــاُء     ن ـــــــــــــــُدوُم وال غـــــــــــــــِ ٌر ي قـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــال فـ (4)ف
 

  
غيُر خاِرجٍ  الغَناءَ  ألنَّ  َغناءَ  نَْفَسه ، وقيَل : إنَّما َوْجُهه وال الِغنَى ، وَمْن فَتََح أَرادَ  غناءٌ  يُْرَوى بفَتْحٍ وكْسٍر ، فمن َكَسَر أَراَد َمْصَدَر غانَْيت

 ، قالَهُ ابُن ِسيَده. الِغنَى عن َمْعنى

 فال عْبَرة بإْنكاِر شْيخنا على المصنِّف في إيراِد الَمْفتوحِ الَمْمُدوِد بمْعنَى الَمْكُسوِر الَمْقصور.
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 .ُمْستَْغنٍ و َغنِيٌّ  ، فهو َغنِيَّا : ُكلُّ ذلَك بمْعنَى صارَ  تَغَنَّىو تغَانَىو اْغتَنَىو اْستَْغنَىو ، بالَكْسِر َمْقصوٌر ، ِغنًى ، كَرِضَي ،به  َغنِيَ 

__________________ 
 ( الرجز يف الصحاح واللسان وبعده :1)

 أوغلتها ومكرٌة إيغاهلا
 .«قوله : فإن ما قاله الكسائي اخل ا هكذا خبرت املؤلف اه»( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .8( سورة الضح  ا اآية 3)
 ( اللسان.4)
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يد  )قْولُه تعالى :  االْستِْغناءِ  وشاِهدُ   .«بالقُْرآنِ  يَتَغَنَّ  ليَس ِمنَّا َمْن لَمْ »الحديُث :  التَّغَنِّي وشاِهدُ  .(1) (َواْستَ ْغىَن هللاُ ، َوهللاُ َغِ   ْحَِ

 ولم يَْذَهْب به إلى َمْعنَى الصَّْوت. يَْستَْغنِ  قاَل األْزهِري : قاَل ُسْفياُن بُن ُعيَْينَة : َمْعناه َمْن لم

ً : قاَل أَبو ُعبيٍد : هو فاٍش في َكالِم العََرِب ، يقولون  ً و تَغَنَّْيت تَغَنِّيا  األَْعشى :، وقاَل  اْستَْغنَْيت بمْعنَى تَغانَْيُت تَغانِيا

راِ  و  نـــــــــــــــــًا ابلـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِ َرًأ َزمـــــــــــــــــَ ُت امـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــُ

نح     غـــــــــــَ ـــــــــــ  ِويـــــــــــَر الـــــــــــتـ نـــــــــــاِخ طـــــــــــَ ُ
يـــــــــــَف املـــــــــــ فـــــــــــِ (2)عـــــــــــَ

 

  
 .االْستْغنَاء أَي

 وأَْستَِعينَُك. ، عن كّلِ حاِزمٍ  أَْستَْغنِيك اللُهمَّ إِنِّي: الدُّعاُء منه ، و يُْغنِيَه هللاَ تعالى : َسأَلَه أَنْ  اْستَْغنَىو

 (َوأَنَُّه ُهَو َأْغىن َوَأْقىن): صاَر ذا ماٍل ، ومنه قْولُه تعالى :  َغنِيَ  حتى أَْغناهُ و ، هو بالتَّْشِديِد كما هو َضْبُط الُمْحكم ، هللاُ تعالى ( 3)َغنَّاهُ و

(4). 

 َمْضُموَمتيِن. الغُْنيانُ و ، هذه عن الِكسائي وقد َمرَّ ، ، بالضّمِ والَكْسر ، والغُْنَوةُ  الغُْنيَةُ  واالْسمُ  في الَخبَِر ، أَْغناهُ وفي الدُّعاِء  َغنَّاهُ  وقيلَ 

، ومنه قوُل  كالغانِي ، وهو في القُْرآن والسُّنَّة َكثيٌر ُمْفرداً وَجْمعاً ، أَْغنياءُ  ، أَي الَماِل الَكثِيِر ، والَجْمعُ  ذُو الَوْفرِ  ، على فَِعيٍل : الغَنِيُّ و

 : (5)َعِقيل بن َعْلقمة 

ر  أََر  املــــــــا َ  وِم فــــــــال تــــــــُ غحشــــــــــــــــــــــ  ذا الــــــــُوصــــــــــــــــــــــُ   يـــــــــَ

ــــــــاو     ي ــــــــِ راِف مــــــــا كــــــــاَن غــــــــان عــــــــ  مــــــــن اأَلشــــــــــــــــــــــح دح ــــــــُ  ي

  
 وقاَل َطَرفَةُ :

 (6)فإنح كنَت عنها غانِياً فاغحَن وازحدِد 
 بُدٌّ. ، أَي ، َمْضُمومتينِ  ُغْنيانٌ  وال ُغْنيَةٌ  وال َمْغنًى وال ، بالكْسر ، ِغنًى ما لَهُ عنهو

ينةِ  وَجماِلها بُحْسنِها الغَنِيَّةُ  هي وال تَْطلُُب ، أَو هي ، أَي يَْطلُبُها النَّاُس ، المرأةُ التي تُْطلَبُ  ِمن النِّساءِ  الغانِيَةُ و أَو  بالَحْلي والُحلَِل ، عن الّزِ

، هذه  الشابّةُ العَفيفةُ ذاُت َزْوجٍ ام ال هي أَو عن ابِن جنِّّيٍ ، بهذه أَْغَربُها ، وهي  ببَْيِت أَبََوْيها ولم يَقَْع عليها ِسباءٌ  ، أَي أَقاَمتْ  َغنِيَتْ  التي

 أَْربَعةُ أَْقواٍل ، َذَكرهنَّ ابُن ِسيَده.

جاَل ويعجبُها الشُّبّاُن.  وقاَل األْزهِري : وقيَل : هي التي تعجُب الّرِ

 بَزْوِجها ، وأَْنَشَد لجميٍل : َغنِيَتْ  وقاَل الَجْوهِري : هي التي

ُة َأميٌِّ ُأحــــــــــــــــب  ا ــــــــــــــــَ ن ــــــــــــــــح يـ ــــــــــــــــَ ثـ ــــــــــــــــُ  أَلايمــــــــــــــــَ  إذح بـ

يـــــــــا و     وانـــــــــِ يـــــــــِت الـــــــــغـــــــــَ نـــــــــِ ا َأن غـــــــــَ ُت ملـــــــــ  بـــــــــح بــــــــــَ (7)َأحـــــــــح
 

  
 ، وقوُل الشَّاعِر : َغوانٍ  ج بُحْسنِها وَجماِلها ، واْقتََصَر على هذين القَْولَْين ، َغنِيَتْ  قاَل : وقد تكوُن التي

ُه و  نــــــــــَ ــــــــــح رِم بح َيصــــــــــــــــــــــــح َواِن مــــــــــىت َيشــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــغــــــــــَ و ال  َأخــــــــــُ

َد وداِده و     يـــــــــــــــح عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــُ داًء بـ َن َأعـــــــــــــــح دح عـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ (8)يـ
 

  
 فَحَذَف تَْشبيهاً لالِم الَمْعِرفِة بالتَّْنويِن من حيُث كانَْت هذه األْشياُء من َخواّصِ األْسماِء. الغَوانِي أَرادَ 

ا قوُل ابُن الّرقَيَّات :  قاَل الَجْوهِري : وأَمَّ

رح ال  واين هـــــــــــــــــــــَ  ابَرَ  ُ  يف الـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــَ

بُ     لـــــــــــــَ طـــــــــــــ  ن  مـــــــــــــُ َن إال  هلـــــــــــــَُ حـــــــــــــح بـــــــــــــِ  (9) ؟ُيصـــــــــــــــــــــــــــح
  

__________________ 
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 .6( سورة التغابن ا اآية 1)
 .398/  4واللسان والتهذيب واملقايي   211( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف القاموس : وغناه ا ابلتخفيف.3)
 .48( سورة النجم ا اآية 4)
 اللسان : عّلفة.( يف 5)
 ا من معلقته ا ومتامه : 30( ديوانه ط بريوت ص 6)

ــــــــــــــة  ــــــــــــــحــــــــــــــك كــــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــــًا روي ــــــــــــــين أصـــــــــــــــــــــــــــب  مــــــــــــــىت  ت

ـــــــــــــهـــــــــــــا ذا غـــــــــــــىًن فـــــــــــــاغـــــــــــــن وازددِ و     ـــــــــــــت عـــــــــــــن  إن كـــــــــــــن

  

 وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 ( اللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب.7)
 .«بعيد وداد»( اللسان وفيه : 8)
 ( اللسان والصحاح.9)
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ْعِر أَن يَُردَّ إلى أْصِله. ُروَرةِ وَردَّه إلى أَْصِله ، وجائٌِز في الّشِ َك الياَء بالَكْسر للضَّ  فإنَّما حرَّ

انِ  َمْغناتَهُ و َمْغناهُ و ، كَسحاٍب ، فاُلنٍ  َغناءَ  عنه أَْغنَى يقاُل :و .ِغنًى ، كَرِضيَ  َغنِيَتْ  قدو  ، كما في الُمْحكم. ناَب عنه ، أي ، ويُضمَّ

حاح : أَيو  َوَمْجَزأَهُ وُمْجَزاتَه. ُمْجَزأَهُ  عْنكَ  أَْجَزأَ  في التَّهذيِب والّصِ

اغُب : ُهْم َأْمواهُلُمْ ) ، و (1) (ما َأْغىن َع ِّ مالَِيهْ )عنه كذا إذا َكفَاهُ ، ومنه قولُه تعالى :  أَْغنَى وقاَل الرَّ  .(2) (َلْن تُ ْغِ َ َعن ْ

 أَي لم يَْنفَع في ُمهّمِ ولم يَْكَف ُمْؤنَةً.: فالن شيئاً بالعَْين والغَْين  أَْغنَى وَحَكى األْزهِري : ما

َك  أَْغنِ : كاٍف وَسِمْعُت بعَضهم يَُؤنُِّب َعْبَده ويقوُل  (3)أَي ُمْجٍز :  ُمْغنٍ  ، كَسحاٍب : اإلْجزاُء. ورُجلٌ  الغَناءُ  وقاَل أَْيضاً : عنِّي َوْجَهَك بل َشرَّ

ك ، ومنه قولُه تعالى : ، أَي اكْ  َك وُكفَّ عنِّي َشرَّ  ، أَي يَْكِفيه ُشْغُل نَْفِسه عن ُشْغِل غيِرِه. (4) (َشْأن  يُ ْغِنيهِ )ِفنِي َشرَّ

 ، نقلَهُ ابُن ِسيَده. ( 6)إقاَمتُه ، واالْضِطالُع به : أَي ( 5)ذاك َغناءُ  ما فيه يقاُل :و

 .ِغنًى به أَقامَكَرِضَي :  بالَمكاِن ، َغنِيَ و

 القْوُم في داِرِهم : إذا طاَل ُمقاُمهم فيها. َغنِيَ  وفي التَّهذيِب ،

ً  في َمكاِن كذا ، إذا طاَل ُمقاُمه َغنِيَ  وقاَل الراغُب : ، أَي لم يُِقيموا  (7) (َكَأْن ََلْ يَ ْغنَ ْوا ِفيَها)به عن غيِرِه ، ومنه قولُه تعالى :  ُمْستَْغنِيا

 ، نقلَهُ الَجْوهِري. عاشَ  : أَي َغنِيَ و فيها.

 ، هكذا في النُّسخِ ولعلَّه بَِقَي وسيَأْتي قِريباً ما يُحقِّقُه. لَِقيَ  : َغنِيَ و

 عنه. به أَْهلُه ثم َظعَنُوا َغنِيَ  : الَمْنِزُل الذي الَمْغنَىو

اغُب يكوُن للَمْصدِر والَمكاِن ، وا  .المغَانِي لَجْمعُ قاَل الرَّ

 ، أَي في ُمْطلِق الَمْنزِل ، وكأَنَّه اْستِْعماٌل ثاٍن. أَو عامٌّ 

 قوُل الشَّاِعِر :و بَِقيَ  َغنِيَ و، نقلَهُ ابُن ِسيَده ، وهذا يُحقُِّق ما تقدََّم من قْوِله :  بَِقْيتُ  والبِّرِ : أَي لَك ِمنِّي بالمَودَّةِ  َغنِيتُ و

تح  يـــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــِ ةَ داُران  غـــــــــــــــــَ امـــــــــــــــــَ َه  هتـــــــــــــــــِ  يف الـــــــــــــــــد 

وال    لــــــــــــُ دِّ حــــــــــــُ عــــــــــــَ و مــــــــــــَ نــــــــــــُ ــــــــــــَ (8) ِر وفــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا بـ
 

  
 ، ومنه قوُل ابِن ُمْقبِل : كانَتْ  أَي

 أُم  مَتِيٍم إن تـََريحيِن َعُدو ُكمأَ 
صاِفيا و 

ُ
 (9)بـَيحجِي فقد َأغحىن ا بيَب امل

 أَي أَكوُن الَحبيَب.

 باألْمِس ، أَي كأَْن لم يَُكْن. يَْغنَ  ء إِذا فَنَِي كأَْن لموقاَل األْزهِري : يقاُل للشي

ً  المْرأَةُ بَزْوِجها َغنِيَتِ و ّمِ ،  ُغْنيانا  ، وأَْنَشَد الَجْوهِري لقْيس ابن الَخِطيم : الغانِيَةِ  بِه ، ومنه اْشتِقاقُ  اْستَْغنَتْ :  ِغنَاءً و، بالضَّ

ا  ـــــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــــُ ي ـــــــــــــــــــح ن رة غـــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ د  ب  َأجـــــــــــــــــــَ

نــــــــــا     َر أَمح شــــــــــــــــــــــــانــــــــــُ جــــــــــُ هــــــــــح ــــــــــَ افــــــــــتـ (10) ؟شــــــــــــــــــــــــاهنــــــــــُ
 

  
َب به الِغناءُ و ْوِت : ما ُطّرِ  ، قاَل ُحَمْيُد بُن ثَْور : ، كِكساٍء ، من الصَّ

__________________ 
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 .28( سورة ا اقة ا اآية 1)
 .17ا وسورة اجملادلة ا اآية  116و  10( سورة آ  عمران ا اآية 2)
 ٌء.( يف التهذيب : جمز 3)
 .37( سورة عب  ا اآية 4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : أي.5)
 ليست يف القاموس ا وهي يف نسخة أخر  أفاده عل  هامش القاموس.« به»( لفظة : 6)
 .95و  68ا وسورة هود ا اآايت  92( سورة األعراف ا اآية 7)
 ( اللسان منسوابً ملهلهر ا وجزء من صدره من شواهد القاموس.8)
 ( اللسان.9)
 .398/  4وانظر ختر ه فيه ا واللسان والصحاح واملقايي   66ديوانه ط بريوت ص ( 10)
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 (1)َعِجبحُت به َأ.  يكوُن ِغناُ ها و 
حاح :  ، بالكْسِر ، من السماعِ. الِغناءُ  وفي الّصِ

ْوِت ومواالته.  وفي النِّهايِة : هو َرْفُع الصَّ

م ألنَّه   َصْوٌت.وفي الِمْصباح : وقِياُسه الضَّ

ة : كَسماٍء : َرْملٌ  ، الغَناءُ و مَّ  بعَْينِه ، هكذا َضبََطه األْزهِري ، وأَْنَشَد لذي الرُّ

تح  قـــــــــَ لـــــــــِّ نـــــــــاِء وعـــــــــُ ـــــــــغـــــــــَ ِر ال َن مـــــــــن رمـــــــــح قـــــــــح طـــــــــ  نـــــــــَ ـــــــــَ  تـ

ُد     الئـــــــــــِ بـــــــــــاِء الـــــــــــقـــــــــــَ نـــــــــــاِ  أُدحمـــــــــــاِن الـــــــــــظـــــــــــِّ (2)أَبعـــــــــــح
 

  
باِء. وهو في كتاِب الُمْحكم بالَكْسر مع المّدِ َمْضبوٌط بالقَلَِم ، وأَْنَشَد  أَْعجازاً كالُكثْباِن ، وكأَنَّ  الغَناءِ  أَي اتََّخْذَن من َرْملِ  أَْعناقَُهنَّ أْعناُق الّظِ

اعي :  للرَّ

وُء هبـــــــــــــا  نـــــــــــــُ ـــــــــــــَ جـــــــــــــاٌز يـ وٌر وَأعـــــــــــــح  هلـــــــــــــا ُخصـــــــــــــــــــــــــــُ

هــــــــــا ُروُد     نــــــــــِ تــــــــــح لــــــــــَ  مــــــــــَ اِء وَأعــــــــــح نــــــــــَ ُر الــــــــــغــــــــــِ (3)َرمــــــــــح
 

  
ْعَر ،  َغنَّاهُ و  بمْعنًى واِحٍد ، قاَل الشاعُر : به تَغَنَّىو تَْغنِيَةً  به َغنَّىوالّشِ

ه  لــــــــــَ ا كــــــــــنــــــــــَت قــــــــــائــــــــــِ ِر ِإمــــــــــ  عــــــــــح ن  ابلشــــــــــــــــــــــــِّ غــــــــــَ  تـــــــــــَ

مـــــــــاُر     ِر ِمضـــــــــــــــــــــــح عـــــــــح نـــــــــاَء هبـــــــــذا الشـــــــــــــــــــــــِّ (4)إن  الـــــــــغـــــــــِ
 

  
 ، «بالقُْرآنِ  يَتَغَنَّى ٍء َكإِْذنِِه لنَبّيِ أَنما أَِذَن هللاُ لشي»:  وسلمعليههللاصلىقْولُه  ، فَوَضَع االْسَم َمْوِضَع الَمْصدِر. وعليه ُحِملَ  التَّغَنِّي أَي : إنَّ 

بيعِ عن الشافِِعي أَنَّ َمْعناه تَْحِزيُن  الحديُث اآلَخُر :  الِقراَءةِ وتَْرقِيقُها ، ويَْشَهُد له (5)قاَل األْزهِري : أَْخبَرنِي عبُد المِلِك البَغَوي عن الرَّ

لْ  ، «َزيِّنُوا القُْرآَن بأْصَواتُِكم» ،  االْستِْغناءِ  ناه من ُحفَّاظ اللغَِة في هذا الحديِث أَنَّه بمْعنَىوبه قاَل أَبو ُعبيٍد. وقاَل أَبُو العبَّاس : الذي َحصَّ

 وبمْعنَى التَّْطِريِب.

ْكباِن  تَتَغَنَّى وفي النهاية : قاَل ابُن األْعرابي كانِت العََربُ  ، أن يكوَن  وسلمعليههللاصلىإذا َرِكبَِت ، وإذا َجلََسْت ، فَأََحبَّ النبيُّ  (6)بالرُّ

يرَ  ْكباِن  التَّغنِّي اُهم بالقُرآِن مكانَ ِهّجِ  .(1)بالرُّ

لَ  َغنَّىو  بها ، أَي َذَكَرها في ِشْعِره ، قاَل الشاعُر : بالمْرأَةِ : تَغَزَّ

ين  ــــــــــــــــــ  ة ِإن ــــــــــــــــــ  رِي ــــــــــــــــــز اهــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــا ابل ن ــــــــــــــــــِّ ن  أال غــــــــــــــــــَ

رَا    ا َأن أمل  هبــــــــــــا ِذكــــــــــــح بحي ممــــــــــــ   عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــنــــــــــــ 

  
 هذا َغسَّاُن السَِّليِطي: ، أَي في المْدحِ والَهْجِو ، ويُْرَوى أَنَّ بعَض بَني ُكلَْيب قاَل لجريٍر  فيهما كتَغَنَّى بَزْيٍد : َمَدَحهُ ، أَو َهَجاهُ ، َغنَّىو

 بنا أَي يَْهُجونا ، قاَل جريٌر : يَتغَنَّى

م بــــــــنــــــــا  تــــــــُ يـــــــــح نـــــــــ  غــــــــَ م عــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا أَمح تـــــــــَ تــــــــُ بـــــــــح  َغضــــــــــــــــــــــِ

ــــــــا    ريُه مــــــــِ الِع غــــــــَ ِن الــــــــتــــــــِّ طــــــــح ر  مــــــــن بــــــــَ ضــــــــــــــــــــــَ  َأِن اخح

  
نَ  تَغَنّْيتو َغنَّْيت بُن ِسيَده : وعْنِدي أنَّ الغََزَل والَمْدَح والِهجاَء إنَّما يقاُل في كّلِ واِحٍد منهاقاَل ا  به. فيُغَنَّى بَْعَد أن يُلَحَّ

تَ  َغنَّىو  ، قاَل القُطامي : الَحماُم : َصوَّ

 خــــــــــــال أهنــــــــــــا لــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــت تــــــــــــغــــــــــــىن محــــــــــــامــــــــــــة 

 عــــــــــــــلــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــهــــــــــــــا إاّل اد كــــــــــــــرَت راباب   

  
، عن ابِن ِسيَده ، قاَل : وليَسْت بالقَِويَّة إذ ليَس في الَكالِم أُْفعُله إالَّ أُْسنُمة ، فيَمْن  ويَُخفَّفُ  ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِري ، كأُثِْفيَّةٍ  أُْغنِيَّةٌ  بَْينَُهمو

.  َرواهُ بالضّمِ

اء : ويُْكَسرانِ  وقد ذُِكَر في محلِّه.* قُْلت : الضمُّ في أُْسنُمة ُرِوَي عن ثَْعلب وابِن األْعرابي ،  اغاني عن الفرَّ  ، الِغناءِ  نَْوٌع من ، نقلَهُ الصَّ
ى أَبو الفََرج األْصبَهاني كتابَهُ الْشتِماِله على تاَلِحين األغاني به ، والجْمعُ  يَتَغَنّونَ   ، وهو ِكتاٌب جليٌل اْستَفَْدُت منه كثيراً. الِغناءِ  ، وبه َسمَّ
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 ، وأَْنَشَد الَجْوَهِري للُمِغيَرة بِن َحْبناء التَِميِمي : بعُضهم عن بعٍض  اْستَْغنَى : تَغانَْواو

__________________ 
 ( اللسان وعجزه :1)

 فصيحاً ا ومل تفغر مبنطقها فما
 الرمة.نص عل  كسرها وذكر بيت ذي « الغناء» واللسان والتهذيب بفتح الغا ا ويف ايقوت : 127( ديوانه ص 2)
وضــــــبطت بفتحة وكســــــرة لفظة الغناء عنه ا وفيه : ر د ابهلمز ا والبيت يف اللســــــان والتكملة وفيهما ر د ابهلمز ا  56( ديوانه ط بريوت ص 3)

 ويف ايقوت بدون  زة.
 ( اللسان.4)
 «.حتسا» ( يف التهذيب وغريب اهلروي كاألصر ا ويف اللسان والنهاية :5)
 وهبامشها : هو نشيد ابملد والتمطيرت.« كباينابلر »( يف النهاية : 6)
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ه  يـــــــــــــاتـــــــــــــَ يِنيف عـــــــــــــن َأخـــــــــــــيـــــــــــــِه حـــــــــــــَ الان غـــــــــــــَ  كـــــــــــــِ

ا و     يـــــــــــَ غـــــــــــانـــــــــــِ د  تـــــــــــَ نـــــــــــا َأشـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــح ُن إذا مـــــــــــُ (1)حنـــــــــــَح
 

  
 ، نقلَهُ األْزهِري. إِْمالكاُت العَراِئس ، بالفَتْح : األَْغناءُ و

 ، منه. منه : أَي َمئِنَّةٌ  َمْغنًىو ، بالفَتْح َمْقصوٌر ، من فاُلنٍ  َغنًى َمكاُن كذاو

حاحِ ، والنِّْسبَةُ إليه َحيٌّ من َغَطفانَ  ، على فَِعيٍل : َغنِيٌّ و كةً. َغنَِويٌّ  ، كذا في الّصِ  ، محرَّ

ة األْنساِب أنَّه بُن أَْعصر ، وأَْعصر هو ابُن سْعِد بِن قَْيِس بِن َعْيالن ،  َغنِيُّ  قاَل شْيخنا : وقد اْغتَرَّ المصنُِّف بالَجْوهِري ، والذي ذَكَره أَئِمَّ

حيًّا من  َغنِيٌّ  اْبنا أَْعصر ، فليسَ  َغنِيُّ ووَغَطفاُن بُن سْعِد بِن قَْيِس بِن َعْيالن ، كما قالَه الَجْوهِري نَْفُسه ، فأَْعصر أَُخو َغَطفان ، وباِهلَةُ 

 ْقليداً.َغَطفان كما توهَّم المصنُِّف تَ 

ه في  َغنِّيٍ  * قُْلت : هو كما َذَكر ، فإنَّ ِسياقَهم يدلُّ على أنَّ َغَطفاَن َعمُّ  ُجل إلى َعّمِ ، وقد يُجاُب عن الَجْوهِري والمصنِِّف أنَّه قد يُْعتَزى الرَّ

ٍل في ذلَك.  النَّسِب ، وله شواِهُد َكثِيَرةٌ في النَّسِب مع تأمُّ

ْواو اغاني على فِعيلة  ، كُسَميَّةَ وُسَمّيِ. يًّاُغنَ و ُغنَيَّةَ  َسمَّ ل فلم أَِجْد له ِذْكراً في األْسماِء ، وَضبََطه الصَّ ا األوَّ أَمَّ
ا الثَّاني فُمْشترٌك بيَن  .(2) وأَمَّ

جال : جاِل والنِّساء ، فمن الّرِ ٍ  ِصُر بُن َمْهدي بِن نَْصر بنِ ، ونا (3)بُن أَبي حاِزٍم الذُّْهلي َسِمَع ابَن ُعَمر  ُغنَيُّ  أَْسماِء الّرِ عن َعْبدان  ( 4)ُغنَّي

 ُغنَيُّ وبْنُت ُمْنقِذ بِن َعْمرو ،  ُغنَيُّ وبْنُت َشْيبان زْوُج َمْخزوم بِن يَقََظة ،  ُغنَيُّ  الطَّائي عن علّيِ بِن شعيٍب الدهَّان وعنه السَّلَفي وِمن النِّساء :

بِْنُت َعْمِرو 
اق. ُغنَيُّ وبِن جابٍِر ،  (5)  بْنُت َحرَّ

ا يُْستدرُك عليه  اْستَْغنَْيتُ  : تغَنَّيتُ و ِل ِسياقِه فهو تِْكراٌر.* وممَّ ، قاَل الشاعُر فَجَمَع بيَن  َغنَّى الَحماُم : مثْلُ  تَغَنَّى: ، وهذا قد تقدََّم في أَوَّ

 اللغتيِن :

َوًة  َة غــــــــــــــــدح مــــــــــــــــامــــــــــــــــَ َر ُ  ا ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــات  َأال ق

ِن مـــــــا ذا     تِ عـــــلـــــ  الـــــُغصـــــــــــــــــــح نـــــــ  تح حـــــَا غـــــَ جـــــــَ يـــــ   هـــــَ

  

تح  جــــــــَ يــــــــ  جــــــــمــــــــيٍّ فــــــــهــــــــَ وحٍت َأعــــــــح تح بصــــــــــــــــــــــَ نــــــــ  غــــــــَ  تـــــــــَ

تِ     نـــــــــ  لـــــــــوعـــــــــي َأجـــــــــَ واَي الـــــــــذي كـــــــــانـــــــــتح ضــــــــــــــــــــــُ  هـــــــــَ

  
ي ً  وقيل : ُسّمِ عِن ابِن يَِعيش ، ونقلَهُ  الُمْغنِي ، وأُْبِدلَِت النوُن الثانِيَة ، كذا َذَكَره ابُن ِهَشام في النوِن الُمْفرَدةِ من يَتَغَنَّن ألنَّه الُمغَنَّي ُمغَنِّيا

 شْيُخنا ، وعليه فمْوِضعُه النُّون.

 بُن الحاِرِث ، على فَِعيٍل ، عن حاتِِم األَصّم. َغنِيُّ و

 ٍء.ْحتاُج إلى أََحٍد في شيفي أَْسماِء هللِا تعالى الذي ال يَ  الغَنِيُّ و

 َمْن يَشاُء من ِعباِده. يُْغنِي : الذي الُمْغنِيو

دقَِة : و  أَي ما فََضل عن قُوِت الِعياِل وِكفايتِِهْم. ، «ِغنًى ما كاَن عن َظْهرِ »في حديِث الصَّ

 ْوَشُب بُن عقيٍل.الُجذاميَّةُ ، على فَِعيلٍة ، َرَوْت عن عائَِشة ، وعنها حَ  (6)بْنُت رضى  َغنِيَّةُ و

ه عن أَبي إْسحاق السُّبَْيعي ، وعنه اْبنُه يَْحيى ، وثاَلثَتُهم ثِ  غنيَّة وُحَمْيُد بُن أَبي  قات.عن الشَّْعبِي ، واْبنُه عْبُد الَمِلِك وقد يُْنَسُب إلى جّدِ

 بنُت أَبي إهاِب بِن َعزيِز بِن قْيِس بِن ُسويٍد الدَّارمي. َغنِيَّةُ و

 بْنُت سمعان العََدِويَّة ، عن أّمِ َحبِيبَةَ ، قَيََّدها ابُن نُْقَطة. َغنِيَّةُ و

ُجلُ  َغَوىو : [غوو]  ، هذه هي اللغةُ الفَِصيحةُ الَمْعروفَةُ ، واْقتََصر عليها الَجْوهِري. يَْغِوي َغيًّا الرَّ

 وليَسْت بالَمْعروفَِة. َغًوى ، كَرِضَي ، َغِوَي يَْغَوى بعُضهم يقوُل :و قاَل أَبو ُعبيٍد :

__________________ 
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 .398/  4( اللسان والصحاح واملقايي  1)
 ( الذي يف التكملة : وقد لوا ُغَنيان مصغراً وَغِني ة عل  فعيلة.2)
 ابن أيب عمر. 1051/  3( يف التبصري 3)
 .«بن»( يف التبصري : 4)
 ( يف التبصري : عمر.5)
 اجلذمي ة.( يف التبصري : غنية 6)



19264 

 

حاح وِسياُق المصنِِّف يَْقتَِضي أَنَّه َمْصدرُ  َغَوى يَْغِوي ، هو َمْصَدرُ  وال يُْكَسرُ  ، بالفَتْح َغوايَةٌ و ، َكَرِضَي ، وكذلَك  َغِويَ  ، كما في الّصِ

َق بَْينهما أَبو ُعبيٍد فَجعَلَ   َغِويَ  الذي أَْهَملَهُ المصنُِّف من َمصاِدرِ  الغََوىوكَرَمى ،  ىَغوَ  من َمصاِدرِ  الغَيَّ و الغَوايَةَ  ِسياُق الُمْحكم. وقد فَرَّ

 كَرِضَي.

، زاَد الَجْوهري : وخاَب  َضلَّ  : أَي َغيَّانُ و ، (1) (ِإنََّك َلَغِوي  ُمِبني  )، كغَنِّيٍ ، ومنه قولُه تعالى :  َغِويٌّ وَ ،  ُغواةٌ  ، والَجْمعُ  َغاوٍ  فهو

 أَْيضاً.

 وقاَل األْزهري : أَي فََسَد.

 الّضالُل واالْنِهماُك في الباِطِل. الغَيُّ  وقاَل ابُن األثيِر :

 ال صاِلحاً وال فاِسداً ، وهذا َجْهٌل ِمن اْعتِقاٍد فاِسٍد ، وذلَك ألنَّ الَجْهَل قد يكوُن ِمن كْوِن اإلْنسان َغْير ُمْعتَقٍد اْعتِقاداً  الغَيُّ  وقاَل الراغُب :

 .َغيٌّ  يقاُل له (2)النّْحو الثاني 

 وأَْنَشَد األْصمعي للُمَرقّش :

َره  ِد الــــــــــنــــــــــاُس أَمــــــــــح مــــــــــَ ًا حيــــــــــَح ريح َ  خــــــــــَ لــــــــــح نح يـــــــــــَ  فــــــــــمــــــــــَ

ا و     مـــــــَ يِّ الئـــــــِ َدمح عـــــــلـــــــ  الـــــــغـــــــَ عـــــــح َو ال يــــــــَ غـــــــح نح يــــــــَ (3)مـــــــَ
 

  
ة : مَّ  وقاَل ُدَرْيُد بُن الّصِ

َوتح و  ة إن غــــــــــــــَ ــــــــــــــ  زِي نح غــــــــــــــَ رح َأاَن إال  مــــــــــــــِ  هــــــــــــــَ

دِ     ة أَرحشـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــ  زِي دح غـــــــــَ رحشـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــَ ُت وإن تـ َويـــــــــح  (4) ؟غـــــــــَ
  

ج عن بعِض العََرِب ، وأَْنَشَد : غيُرهُ  َغواهُ و  ، َحَكاهُ الُمَؤّرِ

ِه و  مـــــــــِ لـــــــــح ٍر بـــــــــعـــــــــَد عـــــــــِ َر  مـــــــــنح جـــــــــاهـــــــــِ ـــــــــَ نح تـ  كـــــــــائـــــــــِ

َو      غــــــــَ ِن ا ــــــــَ ِّ فــــــــانـــــــــح اًل عــــــــَ هــــــــح َو  جــــــــَ واُه اهلــــــــَ (5)غــــــــَ
 

  
 .(6)كاَن أَْشبَه بَكالِمِهم وأَْقَرب إلى الصَّواِب  فاْنغََوى الَهَوى بمْعنَى لَواهُ وَصَرفَه َغواهُ  قاَل األْزهِري : ولو كانَ 

فَِبما )اْقتََصَر الَجْوهِري ، ومنه قوُل هللِا تعالى ِحكايَةً عن إِْبليس : على فَِعيٍل : قاَل األْصمعي : ال يقاُل َغْيره ، وعليه  َغِويٌّ  فهو أَْغواهُ و
ا قولُه تعالى :  َغَوْيتُ  ءٍ أَي أَْضلَْلتَنِي ، وقيَل : فبِما َدَعْوتَني إلى شي (7) (َأْغَويْ َتِ   ، فقيَل :  (8) (ِإْن كاَن هللاُ يُرِيُد َأْن يُ ْغِوَيُكمْ )به. وأَمَّ

ِ  عاقِبَُكم علىَمْعناه أَْن يُ   .بغَيُِّكم ، وقيَل : يَْحُكُم علَْيكم الغَّي

اهُ تَْغويَةً و َّبِعُُهمُ  (َوالشَُّعراءُ )قولُه تعالى : و ، لُغَةً ، َغوَّ أَي الشَّياِطيُن ، أَو َمن َضلَّ ِمن النَّاِس ، أَو الذيَن  ، جاء في التَّْفِسيرِ  ( 9)اْلغاُوونَ  يَت

اُج ، يُِحبُّوَن الشَّاِعَر إذا َهَجا قَْوما اج  لَمْدِحِه إيَّاُهم بما ليَس فيهم ( 10)أَو يَحبُّونَه بما ال يَجوُز ، نقلَهُ الزجَّ ويُتابِعُونَه على ذلَك ، عن الزجَّ

 أَْيضاً.

اةُ و باعِ ، ومنه قوُل ُرْؤبة : الُمِضلَّةُ  الواِو أَي مع ضّمِ الميِم : ( 11)َدة، ُمَشدَّ  الُمغَوَّ ْبيِة تُْحفَُر للّسِ  وهي الُمْهِلَكةُ ، وأَْصلُه في الزُّ

 (12)إىل ُمَغو اِة الَفىَت ابملِرحصاِد 
ياتٌ  ج ، أَي ُمِضلَّةٌ ، َمْغواةٌ  أَْرضٌ  ، أَي بالفَتْح. يقاُل : ، كَمْهواةِ  كالَمْغواةِ  يُريُد إلى َمْهلََكتِه َومنِيَّتِِه ، اةِ  ، باأللِف والتاِء هو َجْمعُ  ُمغَوَّ  الُمغَوَّ

ا َجْمعُ   ، كالَمهاِوي. الَمْغواةِ فالَمغاِوي بالتْشديِد ، وأَمَّ

ْبيةِ  أَْيضاً : ُحْفَرةٌ ِمثْلو، كأُثِفيٍَّة : الَمْهلََكةُ ،  األُْغِويَّةُ و ئْ  ( 12)الزُّ  ِب ويُْجعَُل فيها َجْدٌي إذا نََظَر إليه َسقََط يُِريُده فيُصاُد.تُْحفَر للذِّ
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__________________ 
 .18( سورة القصص ا اآية 1)
بعد قوله : وال فاســــــــداً. وقد يكون من اعتقاد  .( مثة ســــــــقرت يف الكالم املنقو  عن الراغب أد  إىل اضــــــــطراب املعىن ا ومتام عبارة املفردات :2)

 . وقد نبه إىل هذا السقرت مصحح املطبوعة املصرية... ء فاسٍد ا وهذا النحوشي
 وعجزه يف املفردات. 399/  4ا والبيت يف اللسان والصحاح واملقايي   22للمرقش األصغر ا البيت  56( املفضلية 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 اللسان والتهذيب والتكملة.( 5)
( الذي يف التهذيب : أ ن الرواية عو  جهال عن ا   فانعو  ابلعا ا ومعىن عواه صـــــــــــــرفه ولواه فانعو  وانثىن فصـــــــــــــّحف وُجِعر غيناً وهو 6)

 خطب. وعبارة األصر يف التكملة نقال عن األزهري.
 .16( سورة األعراف ا اآية 7)
 .34( سورة هود ا اآية 8)
 .224سورة الشعراء ا اآية ( 9)
 ( يف القاموس :  ُِب وُه.10)
 ( يف القاموس ابلنصب منونة ا وأضافها الشارح فرفض التنوين.11)

 وقبله : دليلة حيفزها يوم حاد والرجز يف اللسان والتهذيب. 38ديوانه ص 

 ( يف القاموس ابلرفض.12)
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عُوا عليه  عليه تَغاَوْواو ِ  ، وأَْصلُه في الشَّّرِ ألنَّه ِمن وا عليهتَعاَونُ و: أَي تََجمَّ  .الغَوايَةِ و الغَّي

ومنه قْوُل أُخِت الُمْنذِر بِن عْمِرو األنصاِري فيه حيَن قَتَلَه  ، «عليِه وهللِا حتى قَتَلُوه فتَغاَوْوا»ِث قَتْلِة ُعثْمان : حدي : هو ِمن فقَتَلُوه وقْولُه

 الكفّاُر :

غــــــــــــــــاَوتح عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــه ِذائُب ا ــــــــــــــــِ   جــــــــــــــــاِز تــــــــــــــــَ

فــــــــــــــِر     عــــــــــــــح و جــــــــــــــَ نــــــــــــــُ ثــــــــــــــٍة وبـــــــــــــــَ و هبــــــــــــــُح نــــــــــــــُ (1)بـــــــــــــــَ
 

  
 ، نقلَهُ ابُن ِسيَده ، ويُْرَوى العَْين أَْيضاً وقد تقدََّم. وإن لم يَْقتُلُوهُ  ( 2)أَو جاُؤوا من ههنا ومن ههنا

َمْخشري :  .الغُواةِ  عليه تَأَلَّبُوا عليه تَأَلّب تَغاَوْوا وقاَل الزَّ

بَِشَم من  ، َمْنقوٌص : َغوٍ  فهو ، َمْقصوٌر ، َغًوى ، ِمثْل َهِوَي وَهَوى األُْولى لُغَةٌ َضِعيفَةٌ ، كَرِضَي وَرَمى وكذا السَّْخلَةُ ، الفَِصيلُ  َغِويَ و

 ، أَي َشِربَه حتى اتََّخَم وفَسَد َجْوفُه ، أَو إذا أَْكثََر منه حتى اتََّخم. اللَّبَنِ 

يت : ّكِ ه وال يَْروى ِمن اللّبَِن حتى يَموَت ُهزاالً ، نقلَهُ الَجْوهِري.ه الغَوى وقاَل ابُن الّسِ  و أَن ال يَْشَرَب ِمن ِلبَا أُّمِ

ضاعَ  الَجْديُ  َغِويَ  أَو  ، نقلَهُ أَبو َزْيٍد في نواِدِره. فُهِزلَ  حتى يَُضرَّ به الُجوعُ  ُمنَِع الرَّ

 اَد يَْهِلُك.ك في التَّهذيِب : إذا لم يُِصْب ِريًّا من اللّبَِن حتىو

بيُّ والفَِصيُل إذا لم يَِجدا من اللّبَِن ُغْلقَةً فال يَْرَوى  . (3)وقاَل ابُن ُشَمْيل : الصَّ  وتراهُ ُمْختاَلًّ

 قوُل عاِمٍر الَمْجنون يَِصُف قْوساً وَسْهماً : الغَوى قاَل شِمٌر : هذا هو الّصِحيُح عْنَد أَْصحابنا ، وشاِهدُ 

نـــــــــاءِ  َة األثـــــــــح فـــــــــَ طـــــــــ  عـــــــــَ هـــــــــا مـــــــــُ يـــــــــلـــــــــُ   لـــــــــيـــــــــَ  َفصـــــــــــــــــــــــِ

َو      ٍت غــــــــــــــَ يــــــــــــــِّ هــــــــــــــا َدرنا وال مــــــــــــــَ ــــــــــــــِ (4)بــــــــــــــرازِئ
 

  
َمْخشري عن بعٍض في قْوِله تعالى :  ،  (5) (َوَعصى آَدُم رَبَُّه فَ َغوى)أَْنَشَده الَجْوهِري وهو من اللُّْغِز. قُْلت : وعلى اللُّغَِة الثانِيَِة نَقََل الزَّ

 أَي بَِشَم من َكثْرةِ األْكِل.

 .قاَل البَْدر القرافي : هذا وإن َصحَّ في لُغٍة لكنَّه تَْفِسيٌر َخبِيثٌ 

اغبُ  ا  َغَوى ، أَي فََسَد عليه َعْيُشه ، أَو فَغَوى * قُْلت : وأَْحَسُن ِمن ذلَك ما قالَهُ األْزهِري والرَّ هنا بمْعنَى خاَب أَو َجِهَل أَْو َغْيُر ذلَك ممَّ

ُروَن.  َذَكَره الُمفّسِ

 كما يقاُل في نَِقيِضه َولَُد َرْشَدةٍ. َزْنيَةٍ  يٌل ، أَي َولَدُ وهو قَل: ، قاَل اللِّحياني  ويُْكَسرُ  بالفَتْح ، َغيَّةٍ  َولَدُ  يقاُل : هوو

ماُن : جاءَ و ئُْب ، وَسيَأْتي له في هوى ِخالُف ذلَك. الَجرادُ  فالغاِوي والهاِوي ، الغاِوي يقولوَن إذا أَْخَصَب الزَّ  ، والهاِوي : الذِّ

 أَعاَذنا هللاُ من ذلَك. ، للغَاِوينَ  أََعدَّاهُ  واٍد في جَهنَّم ، أَو نَْهرٌ :  َغيٌّ  ، قيَل : (6) (َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيًّا)قولُه تعالى : و

اه اغُب : أَي يَْلقَْون َعذاباً فَسمَّ ا كانَ  الغَيَّ  وقاَل الرَّ ِء بما هو من َسبَبِه كما يَُسّمون النَّباَت نًَدى ، وقيَل : هو َسبَبُه ، وذلَك تْسِميَةُ الشي الغَيُّ  لمَّ

 َسْوَف. (7)َمْعناه أَي 

 َكغَنِّيٍ وَغنِيٍَّة وُسَميَّةَ : أَْسماٌء.و

بِن قَْيِس بِن ُجَهْينَة ، منهم :  َغيَّان وُهم بَنُو ، اُهْم : بَني َرْشدانَ ، فَسمَّ  وسلمعليههللاصلىَوفَُدوا على َرُسوِل هللِا  من ُجَهْينَةَ  : َحيٌّ  َغيَّانَ  بَنُوو

 بُن َعْمٍرو ، َشِهُدوا بَْدراً. (10)ابُن َعِدّيٍ ، ووديعةُ  (9)، وغنمةُ  (8)بَْسبَُس بُن َعْمٍرو ، وَكْعُب بُن حماٍر 

َك فَدبًى ، فإذا نَبَتَْت أَْجنَِحتُه، يُذكَُّر ويُؤنَُّث ويُْصرُف وال يُصْ  : الَجرادُ  الغَْوغاءُ و الً : َسْرَوةٌ ، فإذا تحرَّ  َرُف هو أَوَّ
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__________________ 
 ( اللسان والتهذيب واألساس.1)
 ( يف القاموس : من ههنا وههنا.2)
 ( العبارة يف التهذيب : إذا مل  دا إاّل علقة فال يرو  وتراه  ثاًل.3)
 ومل ينسبوه.( اللسان والتهذيب والصحاح 4)
 .121( سورة طه ا اآية 5)
 .59( سورة مرمي ا اآية 6)
 وقير معناه : فسوف يلقون أثر الغّي ومثرته. ( كذا ابألصر ويف نقله عن الراغب نقص ا ومتام عبارة املفردات :7)
 مِح ان. 444( يف مجهرة ابن حزم ص 8)
 ( يف ابن حزم : َعَنَمة.9)
 ربيعة.( يف ابن حزم : 10)
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 .(1)ا كذا يف الّتهذيِب  فَغوحَغاء
 .الغَْوغاءُ  وقاَل األْصمعي : إذا اْنَسلََخ الَجراُد ِمَن األْلواِن ُكلِّها واْحَمرَّ فهو

 ، نقلَهُ الَجْوهِري. كالغَاَغةِ  الَجراِد على التَّْشبيِه ، بغَْوغاءَ  سّموا الَكثيُر الُمْختِلُط من الناِس  : الغَْوغاءُ و

 ، وأَْنَشَد الَجْوهِري للُمتَلَّمس يخاِطُب َعْمَرو بَن ِهْند : : َجبَلٌ  ةُ َغاوَ و

اَوٌة  جِيَ غــــــــــــــَ يــــــــــــــح ــــــــــــــَ ُت وُدوَن بـ لــــــــــــــح لــــــــــــــَ  فــــــــــــــإذا حــــــــــــــَ

ِد     َك وارحعـــــــــُ دا لـــــــــَ َك مـــــــــا بـــــــــَ ُر ح أبرحضـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح (2)فـــــــــابـ
 

  
ً و كغَنِّيٍ ، ، َغِويًّاو ، َمْقصوٌر ، َغًوى بِتُّ  في نواِدِر األْعراِب :و ، وكذا قاِوياً  ُمْغًوى ، كُمْحِسٍن ، كذا في النُّسخِ ، ونصَّ التَّْهِذيبِ  ُمْغِويا

ً  وقَِويًّا وُمْقِوياً : إذا بِتُّ   ُموِحشاً. ُمْخِليا

 بِن عفرس بِن أفتِل بِن أَْنمار في بَني َخثْعٍم. ، كَمْعِصيٍَة : لَقَُب أَْجَرَم بِن ناِهٍس  َمْغِويَةُ و

ى، كُمْحسِ  ُمْغِويَةَ  أَبوو اه النبيُّ  رُجٌل ِمن األْزدِ  نٍَة : َعبُد العُزَّ وكنَّاهُ أَبا َراِشٍد ، وفي الصَّحابَِة رُجٌل آَخُر  ، عبَد الرحمنِ  وسلمعليههللاصلىَسمَّ

ى بِن سخبٍر فغَيَّرهُ النبيُّ   ، بعَْبِد العَزيِز. وسلمعليههللاصلىكاَن يُْعَرُف بعَبِد العُزَّ

 يُْشبِهُ الهَرْنوى ، وقيَل : هو واِحَدةُ الغَاغِ للَحبَِق ، وقد ذُِكَر في الغَْين. تٌ : نَبا الغاَغةُ و

اِويَةُ  الغاِويَةُ و اغاني. : الرَّ  ، نقلَهُ الصَّ

 الَهَوى إذا أََمالَهُ وَصَرفَه ، نقلَهُ األْزهري. (3) َغواهُ  ، وهو ُمطاوعُ  : اْنَهَوى ومالَ  اْنغََوىو

ْيتُ و ً  تَْغِويَةً  اللَّبنَ  َغوَّ  كأَنَّه أَْفَسَده حتى خثَر. : َصيَّْرتُه رائِبا

 وفي األساِس : رأٌْس غاٍر كثيُر التَّلَنُّفت. َصِغيٌر. أَي : غاوٍ  رأْسٌ  ِمن المجاِز :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. َغوٍ  رُجلٌ   : ضالٌّ

اةُ و ْبيَة ، ومنه الَمثَُل : َمْن َحفَرَ  الُمغَوَّ اةً  : الزَّ  أَْوَشَك أَْن يَقََع فيها. ُمغَوَّ

 : الداِهيَةُ. األُْغويَّةُ و

اةٌ  وقاَل أَبو َعْمٍرو : وكلُّ بِئْرٍ   .َمغَوَّ

ةُ و  واِحٌد. الغَيَّةُ و الغَوَّ

 َن جائِعاً.وَضِويًّا وَطِويًّا إذا كا (4)ِمن الُجوعِ وتَويًّا  َغِويًّا ورأَْيتُه

 ٌء َشبِيهٌ بالبَعُوِض ال يَعَضُّ وال يُْؤِذي وهو َضعَيٌف ، نقلَهُ الَجْوهِري عن أَبي ُعبيَدةَ.: شي الغَْوغاءُ و

ْوُت والَجلَبةُ ، ومنه قوُل الحاِرِث بِن ِحلِّزة : الغَْوغاءُ و  : الصَّ

ا  ٍر فــــــــــــــلــــــــــــــمـــــــــــــ  يــــــــــــــح م بــــــــــــــلــــــــــــــَ َرهــــــــــــــُ وا أَمــــــــــــــح عــــــــــــــُ  َأمجــــــــــــــحَ

وحغــــــــاُء     تح هلــــــــم غــــــــَ حــــــــَ بــــــــَ وا َأصــــــــــــــــــــــح حــــــــُ بــــــــَ (5)َأصــــــــــــــــــــــح
 

  
 أَْغَوُغ ، وهذا ناِدٌر َغْيُر َمْعروٍف. الغَْوغاء وفي نواِدِر قُْطُرٍب : ُمذكَّر

. الغَْوغاء عليه تَغاَغىو  : َرِكبُوه بالشَّّرِ

 عن نَْصر.: قَْريةٌ بالشاِم قِريبَةٌ ِمن َحلَب ،  غاَوةُ و

حاح.  وُوِجَد أَْيضاً بخّطِ أَبي َزكريا في هاِمِش الّصِ
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 : العََطُش. الغَوىو

 بِن عاِمِر بِن َحْنَظلَةَ. َغيَّان وفي األَْوِس : بَنُو

 بُن حبيٍب : أَبو قَبيلٍة أُْخرى. َغيَّانُ وبِن ثَْعلَبَة بِن َطِريٍف ،  َغيَّان وفي الَخزرج : بَنُو

 ، وليَس هو نَْفُس الشُّعاعِ ، أَْنَشَد الَجْوهِري للبيٍد : : َضْوُء ُشعاعِ الشَّْمِس  الغَيايَةُ  ي : [غيي]

__________________ 
 .222/  8« وغ »( التهذيب : 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 ابلعا املهملة ومن جعله ابلغا فقد صحف ا وهو خطب.« . عواه.. انعو »( الذي يف التهذيب 3)
 ( يف التهذيب واللسان : قواين.4)
 برواية ضوضاء بد  غوغاء. والعثبت كرواية اللسان. 342/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 5)
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اًل  ـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــاف ـــــــــــــــــه ق ـــــــــــــــــي ت عـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــح ي ـــــــــــــــــ  َدل ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــت  ف

رح و     فــــــــــــَ ــــــــــــطــــــــــــ  اايُت ال ــــــــــــَ ي ــــــــــــ  األرِض غــــــــــــَ (1)عــــــــــــل
 

  
 لُّ الشَّْمِس بالغََذاةِ والعَِشّيِ.وقيَل : هو ظِ 

 كالغَيابَِة ، نقلَه الَجْوهِري. قَْعُر البِئْرِ  : الغَيايَةُ و

ُء البَقَرةُ وآُل تَِجي»الحديُث : منه ، و ونَْحِوها (2)والغَبَرةِ والظُّْلَمِة  ُكلُّ ما أََظلَّ اإلْنساَن من فَْوِق رأِْسِه كالسَّحابَةِ  الغَيايَةُ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و

 .«َغيايَتانِ  ِعْمران يوَم الِقياَمِة كأَنَّهما َغماَمتاِن أَو

 ، وهو كثيٌب قُْربها في ِدياِر قْيِس ابِن ثَْعلَبة ، عن نَْصر. ع باليَماَمةِ  : َغيايَةُ و

 هُ الَجْوهِري عن األْصمعي.به ، نقلَ  أََظلُّوا : كأَنَّهم ُمغاياةً  القَْوُم فَْوق َرأِْسِه بالسَّْيفِ  َغايَاو

 َغايَةَ  سابََق بَْيَن الَخْيِل فجعَلَ »: في الَحديِث وِء : ُمْنتَهاهُ. الشي غايَةُ  وفي الُمْحكم : ، وأَِلفُه واٌو وتَأِْليفه من َغْين وياَءْين. : الَمَدى الغايَةُ و

رةِ كذا  .«الُمَضمَّ

ايَةُ  : الغايَةُ و ً  غايَةٍ  تْحَت كلِّ  غايَةٍ  مانِينَ في ثَ »الحديُث : منه ، و الرَّ  وقال لبيٌد : ، «اثْنا َعَشر أَلفا

ٍر  َة لجــــــــــــِ َرهــــــــــــا وغــــــــــــايــــــــــــَ ت  ســــــــــــــــــــــــــامــــــــــــِ دح بــــــــــــِ  قــــــــــــَ

هـــــــــــا     دامـــــــــــُ ز  مـــــــــــُ تح وعـــــــــــَ عـــــــــــَ ت إذح رُفـــــــــــِ يـــــــــــح (3)وافــــــــــــَ
 

  
 .َغاياتٍ  ، كَساَعٍة وساعٍ ، وتْجَمُع أَْيضاً على غايٌ  ج قيل : كاَن صاِحُب الَخْمِر يَْرفُع رايَةً ليُْعَرف أنه بائِعُها ،

ايَة. نََصْبتُها  :تَْغيِيَّا ( 4)َغيَّتْهاو  ، وكذلَك َربَّْيتَها إذا نََصْبت الرَّ

 ُمظالًّ عليه ، قال الشاعُر : السَّحاُب : أي أَقَامَ  عليه أَْغياو

 (5)ُذو َحوحَمر َأغحيا عليه وَأغحَيما و 
ا يُْستدرُك   عليه :* وممَّ

 ، أَو َعِملَها لهم. غايَةً  للقَْوِم : نََصَب لهم َغيَّي

 : نََصبَها. أَْغياهاو

 : السَّحابَةُ الُمْنفَِرَدةُ ، أَو الواِقعَةُ. الغايَةُ و

 ِء : حاَمْت.الطَّْيُر على الشي تَغايَتِ و

 : َرْفَرفَْت. َغيَّتْ و

 وأَْيضاً : القََصبَةُ التي يُْصطاُد بها العَصافِير. : الطَّْيُر الُمَرْفِرُف. الغايَةُ و

 .تَغَاَوْوا عليه حتى قَتَلُوه : مثْلُ  تَغايَْواو

 عْنَد الُمتََكلِِّمْين : ما يكوُن الَمْعلول ألْجِلها. الغائِيَّةُ  والِعلَّةُ 

 .الغايَةِ  ويقاُل في َصواِب الرأي : أَنَت بَِعيدُ 

 أَْن تَْفعَل كذا : أَي نِهايَةُ طاقَتَِك أَو فِْعِلَك. غايَتُكَ و

وحِ كأَنَّه ِظلٌّ ُمْظلٌم ُمتَكاثٌِف ال إْشراَق فيه. َغيايَاءُ  ورُجلٌ   : ثَِقيُل الرُّ

جُل : بَلَغَ  أَْغياو  في الشََّرِف ، واألْمِر. الغايَةَ  الرَّ

 القطَّاع.الفََرُس في ِسباقِه ، َكذلَك ، عن ابِن  أَْغياو



19271 

 

 ، هكذا يقولُه الفُقهاُء واألُُصوليُّون ، وهي لُغَةٌ مولََّدةٌ. الغايَةِ  ، كُمعَظَّم ، الْنتِهاءِ  الُمغَيَّا وقْولُهم :

 مع الواو والياء فصل الفاء
ْرُب ، والشَّقُّ كالفَأْيِ. الفَأْوُ و : [فأو]  بالعَصا : أَي َضَرْبته ، عن ابِن األْعرابي ، نقلَهُ ابُن ِسيَده. فَأَْوتُه: يقاُل  : الضَّ

ً و فأْواً  رأَْسه فَأَْوتُ  وقاَل أَبو َزْيٍد :  : إذا فَلَْقته بالسَّْيِف ، نقلَهُ الَجْوهِري واألْزهِري. فأَْيتُه فَأْيا

ماغِ.هو َضْربَُك قِْحفَه حتى يَنْ  فَأَْيتُهورأَْسه  فأَْوتُ  وقاَل اللَّْيُث :  فِرَج عن الّدِ

ْدعُ  : الفَأْوُ و  في الَجبَِل ، عن اللّْحياني. الصَّ

حاح :  أَْيضاً :وبيَن الَجبَلَْيِن ،  : ما الفَأْوُ  وفي الّصِ

__________________ 
 واللسان والتهذيب وعجزه يف الصحاح. 145( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( األصر والصحاح ويف التهذيب : والظّر.2)
 واللسان والتهذيب. 175وانه ط بريوت ص ( دي3)
ُتها.4)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وأغحيَـيـح
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة وصدره :5)

 أدبت به األرواح بعد أنيسه
 .«وأغيما»بد  : « وأ لما»ويف اللسان : 
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تَيْ  ، هكذا في النُّسخِ ، أَي الموِضُع اللَّيِّنُ  ءُ الَوِطي  ِن.بيَن الَحرَّ

تَْين.  ونصُّ الُمْحكم : الَوْطُء بيَن الَحرَّ

مالِ  هيو  ، قاَل النَِّمُر بُن تَْولَب : الدَّاَرةُ من الّرِ

هـــــــــــا  م  َروحضـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــَ تـــــــــــَ ٌد واكـــــــــــح هـــــــــــا َأحـــــــــــَ رحعـــــــــــَ ـــــــــــَ  مل يـ

الِم     وٌف أَبعـــــــــــــح فـــــــــــــُ ن األرحِض  ـــــــــــــَح بحٌو مـــــــــــــِ (1)فـــــــــــــَ
 

  
 وُكلُّه ِمَن االْنِشقاِق واالْنِفراجِ.

ي بَْطٌن من األرِض َطيٌِّب تُِطيُف به الِجبالُ  الفَأْوُ  األْصمعي :قاَل و  الْنِفراجِ الِجباِل عنه. فَأْواً  يكوُن ُمْستِطيالً وَغْيَر ُمْستَِطيٍل ، وإنَّما ُسّمِ

ِعيدِ  : فَأْوُ و  ضاً في فوي.َشْرقي النِّْيِل ِمن أَْعماِل إخميم ، وقد َوَرْدتها ، وَسيَذكُرها المصنُِّف أَيْ  ة بالصَّ

ة اآلتي. اللّْيلُ  : الفَأَوُ و مَّ  ، َحكاهُ أَبو لَْيلى ، وبه فَسَّر قَْوَل ذي الرُّ

ته.  قاَل ابُن ِسيَده : وال أَْدِري ما صحَّ

ة أَْيضاً. الَمْغِربُ  قيَل :و مَّ َر قْوُل ذي الرُّ  ، وبه فّسِ

 خِ ، وهو تَْصحيٌف قَبيٌح.، هكذا في سائِِر النُّس ع بناِحيَِة الدَّْولَجِ  : الفَأْوُ و

ّوِ بَْينهما فجٌّ واِسٌع يقاُل له الفَأْوُ  ونَّص األْزهري في التَّهذيِب : ة ، َطِريٌق بيَن قارتين بناِحيَِة الدَّ مَّ يَّان ، وقد َمَرْرت به  فَأْوُ  في بْيِت ِذي الرُّ الرَّ

ة الُمَشار إليه هو قولُه : مَّ  ، وبَْيت ذي الرُّ

تح مـــــــــن اخلـــــــــَ  تح راحـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــَ ريًا فـــــــــمـــــــــا َوقـ جـــــــــِ  رحِج هتـــــــــَح

را     حـــَ هـــــــا ســـــــــــــــــَ نـــــــاقـــِ بحُو عـــن َأعـــح ـــفـــــــَ َب  ال فـــــــَ ـــح (2)حـــىت انـ
 

  
 وفسََّره الَجْوهري بما بيَن الَجبَلَْين.

 ال َمْخرَج ألَْعالهُ. الَمِضيُق في الواِدي يُْفِضي إلى َسعَةٍ  في قْوِله : هو الفَأْوُ  قيَل :و

 ، وكلُّ ذلَك أَْقواٌل ُمتَقاِربَةٌ. األَْملَسُ الَمْوِضُع  قيَل :و

جُل : أَْفأَىو  .فيه َوقَعَ  الرَّ

 َشجَّ ُموِضَحةً. : إذا أَْفأَى أَو

 .فَأَْيتَهو فَأَْوتُه ، كلُّ ذلَك ُمطاوعُ  االْنِفتاُح ، واالْنِفراُج ، واالْنِصداعُ  اإلْنِفياءُ و

. اْنفأَىو  القََدُح : اْنَشقَّ

 فِئُونَ و فِئاتٌ  ج فنَقََص ، فِئْوة والفْرقَةُ من النَّاِس كانْت في األْصلِ  الجماَعةُ  وهي ، كِعَدةٍ ، ( 3)الِفئَةِ  بمْعنًى االْنِفراجِ اْشتُقَّ لَْفظُ  ءِ االْنِفيا ِمنَ و

 على ما يّطِرد في هذا النّْحِو ، وأَْنَشَد الَجْوهِري للُكَمْيت :

رحٌب  نــــــــــــا هبــــــــــــّن وكــــــــــــان ضــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــح جــــــــــــَ عــــــــــــح  فــــــــــــجــــــــــــَ

يــــــــــنــــــــــا     ئــــــــــِ هــــــــــم فــــــــــِ َ امجــــــــــِ مح مجــــــــــَ هــــــــــُ نـــــــــــح َر  مــــــــــِ (4)تـــــــــــَ
 

  
قَة.  أَي فَِرقاً ُمتَفّرِ

 ، كَسْكَرى : الفَْيَشةُ ، ومنه قوُل الشاِعِر : الفَأَْوىو

وحا و  حـــــــــــَ مـــــــــــٌة فـــــــــــَبضـــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــُ وُ  مجـــــــــــُح ـــــــــــُ ت أَق نـــــــــــح  كـــــــــــُ

فـــــــــــاهـــــــــــا    ـــــــــــَ هـــــــــــا ق ـــــــــــُ ل فـــــــــــَ بحو  وَأســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــفـــــــــــَ ُم ال  هـــــــــــُ

  
 : الَمكاُن الُمْرتَِفُع الُمْنبَِسُط. الفائِيَةُ و

 ا يُْستدرُك عليه :* وممَّ 
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َّى  ، نقلَهُ ابُن ِسيَده. فَأَْوتُه : إذا تََصدَّع ، وهو ُمطاوعُ  تَفَأ

 : اْنَكَشَف. اْنفَأَىو

 : مْوِضٌع ، أَْنَشَد األْصمعي : الفَأَْوانو

ح  اح بــــــــــــــيــــــــــــــطــــــــــــــَ ــــــــــــــغــــــــــــــَ َة فــــــــــــــال لــــــــــــــ  ــــــــــــــقــــــــــــــُ َض ال َربــــــــــــــ  ــــــــــــــَ  تـ

نح     ـــــــــــح بحَوي ـــــــــــفـــــــــــَ ـــــــــــوُب ال ـــــــــــٍب فـــــــــــجـــــــــــن َري َذا كـــــــــــُ (5)فـــــــــــَ
 

  
 ِزنَةً وَمْعنًى. ، كَسماٍء : الشَّبابُ  الفَتَاءُ  ي : [فتي]

بيعِ بِن ضبع الفََزاِري : فَتاءِ  يقاُل : قد ُوِلَد له في  ِسنِّه أَْوالٌد ، وأَْنَشَد الَجْوهِري للرَّ

__________________ 
 برواية : 387( شعراء إسالميون ا شعر النمر بن تولب ص 1)

 مل يرعها أحد واربتا زمناً 
 وانظر ختر ه فيه. واملثبت كرواية اللسان.

 .«فبو»لدان : ( اللسان وعجزه يف التهذيب والصحاح ومعجم الب2)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.3)
 ( عجزه يف اللسان والصحاح.4)
 ( التكملة.5)
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ِ عــــــــــــــامـــــــــــــاً  اح ىَت مــــــــــــــائــــــــــــــتــــــــــــــَ  إذا عــــــــــــــاَش الــــــــــــــفــــــــــــــَ

تـــــــــــــاُء     ذاَذُة والـــــــــــــفـــــــــــــَ َب الـــــــــــــلـــــــــــــ  (1)فـــــــــــــقـــــــــــــد َذهـــــــــــــَ
 

  
 ، يكوُن اْسماً وصفَةً. : الشَّابُّ  الفَتَىو

:  في األْصِل يقاُل للشاّبِ الحديِث ثم اْستُِعيَر للعَْبِد وإن كاَن شْيخاً مجازاً لتَْسِميَتِه باْسِم ما كاَن عليه. وقولُه تعالى الفَتَى وفي الِمْصباح :

اهُ بذلَك ألنَّه كاَن يَْخدُمه في َسفَِره ، وَدِليلُه قوُل :  (2) (َوِإْذ قاَل ُموسى ِلَفتاهُ )  (آتِنا َغداَءان)جاء في التَّْفِسير أَنَّه يُوَشُع بن نُون ، َسمَّ

(3). 

اغُب : ويكنَى  .(4) (ُتراِوُد فَتاها َعْن نَ ْفِسهِ )عن العَْبِد واألََمِة ، ومنه قولُه تعالى :  الفَتاةِ و بالفَتَى وقاَل الرَّ

ةِ  ، وهو ِمن السَِّخيُّ الَكِريمُ  أَْيضاً : الفَتَىو ةُ  بيِّن فَتًى ، يقاُل : الفُتُوَّ  ، نقلَهُ الَجْوهِري. الفُتُوَّ

ْجَن فَ َتيانِ )، بالتَّْحريِك ، ومنه قولُه تعالى :  فَتَيانِ  ُهماو هم كانوا يسّمون ، جائٌِز َكْونهما َحَدثَْين أَو َشْيَخين ألنَّ  (5) (َوَدَخَل َمَعُه السِّ

 .فَتًى الَمْملوكَ 

، بالكْسِر  فِتَْوةٌ و أَي لَمَماِليِكه ، (6) (َوقاَل ِلِفْتيانِهِ )، بالَكْسر ، ومنه قولُه تعالى :  فِتْيانٌ  ج ، بالواِو وبالتّحريِك أَْيضاً ، فَتَوانِ  يقاُل أَْيضاً :و

 : [األبرش]ِمثُْل ُعِصّيٍ ، قاَل َجذيمة  فُتِيٌّ و ، على فُعُوٍل ، فُتُوٌّ و أَْيضاً وهذه عن اللّْحياني ،

مح  ئـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــُ وِّ َأان رابـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــُ تـ ـــــــــــــــــــــــــُ  يف فـ

وا     ـــــــــــــــــــُ زحوٍة مـــــــــــــــــــات الِ  غـــــــــــــــــــَ نح كـــــــــــــــــــَ (7)مـــــــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل آَخُر :

َروحا و  ُروا مث ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــــ  ويف هـــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــُ

وا     لــــــــــــ  اَب حــــــــــــَ مح حــــــــــــىت إذا اجنــــــــــــح هــــــــــــُ لــــــــــــَ يـــــــــــــح (8)لــــــــــــَ
 

  
حاح.قاَل ِسْيبََوْيه :   أَْبَدلُوا الواَو في الَجْمعِ والَمْصدر بََدالً شاذًّا ، كما في الّصِ

َيُة ِإىَل اْلَكْهفِ )، وكأَنَّه َسْقٌط من قَلَِم النسَّاِخ ، ومنه قولُه تعالى :  الفَتَى فِتْيَة ولم يَْذكِر المصنُِّف ِمن ُجموعِ  ُْم )،  (9) (ِإْذ َأَوى اْلِفت ْ ِإَّنَّ
َية  آَمُنوا حاح والُمْحكم. (10) (ِبَرِبِِّمْ  ِفت ْ  ، وهو َمْوجوٌد في الّصِ

 .بِفتْيَةٍ  اْستَْغنَوا عنه أَْفتاء وفي الُمْحكم : قاَل ِسْيبََوْيه : ولم يقولوا

 وهي الشَّابَّةُ وتُْطلَُق على األََمِة والخاِدَمِة ، وقاَل األْسود : فَتَاةٌ  ْهيَ و

وا  ّرِقــــــــــــــُ تــــــــــــــاٍة فـــــــــــــــُ د يف فــــــــــــــَ َد َزيــــــــــــــح عــــــــــــــح  مــــــــــــــا بـــــــــــــــَ

ن آَتِدي     َد ُحســــــــــــــــــــــح عــــــــح يــــــــًا بـــــــــَ بــــــــح اًل وســــــــــــــــــــــَ تــــــــح (11)قـــــــــَ
 

  
َظلَةَ بِن ماِلٍك أَو إلى بعِض ولِده اْبنَةً له يقاُل لها أُّم َكْهف أَي أَنَّهم قُتِلُوا بََسبَِب جاِريٍَة وذلَك أَنَّ بعَض الُملوِك َخَطَب إلى َزْيِد بِن ماِلِك بِن َحنْ 

ْجه فغََزاُهم وقَتَلَهم ، وَزْيد هنا قَبيلةٌ.  ، فلم يَُزّوِ

 ، أَي إماَءُكم. (12) (َوال ُتْكرُِهوا فَ َتياِتُكْم َعَلى اْلِبغاءِ )، بالتّْحريِك ، ومنه قولُه تعالى :  فَتَياتً  ج

ا الّصرفيُّون فِخالفُهم َمْشهوٌر ، فقيَل : أَْصلُه  الفَتَى : اْختَلَفُوا في المقاَل شْيُخنا  هل هي ياٌء أَو واٌو ، وَكالُم المصنِِّف يَْقتَِضي كالًّ منهما. وأَمَّ

ة ولقْوِلهم في َمْصدِره فُتُوٍّ  بالواِو شاذّ ، وقيل : أْصلُه الواو ولَجْمِعه على ففَتَوان ، وعليه ِسْيبََوْيه فَتَيان الياُء لقْوِلهم  ففَتَيان ، وعليه الفُتُوَّ

 بالياِء شاذّ انتََهى.

ةَ  واألْصُل ِمن الُكلِّ :  * قُْلت : الذي نقلَهُ الَجْوهِري عن ِسْيبََوْيه أنَّهم أَْبَدلُوا الواَو في الَجْمعِ والَمْصدِر بََدالً شاذًّا ، وفي الُمْحكم اْنقَلَبِت  الفُتُوَّ

يرافي : إنَّما قُِلبَتِ الياُء في  ه واواً على َحّدِ اْنِقالبِها في ُموقٍِن وكفَُضَو. وقاَل الّسِ
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__________________ 
 : البشاشة ا بد  : اللذاذة. 474/  4ويف األساس واملقايي  « فقد أود »( اللسان والصحاح ا ويف التهذيب : 1)
 .60( سورة الكهف ا اآية 2)
 .62اآية ( سورة الكهف ا 3)
 .30( سورة يوسف ا اآية 4)
 .36( سورة يوسف ا اآية 5)
 .62( سورة يوسف ا اآية 6)
 ( اللسان والصحاح ا والزايدة السابقة عن اللسان.7)
 .«سروا»بد  : « أسروا»( اللسان واألساس بدون نسبة وفيهما : 8)
 .10( سورة الكهف ا اآية 9)
 .13( سورة الكهف ا اآية 10)
واملثبت كرواية اللســـان والصـــحاح والتهذيب ونســـبه لألســـود بن » وفيه قتاًل ونفياً : 17األســـود بن يعفر النهشـــلي ا البيت  44( املفضـــلية 11)

 جعفر ا خطب.
 .33( سورة النور ا اآية 12)
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ا هو من ا (1)الواُو فيه  رحب ِمن املصــــــــاِدِر عل  فُعوَلٍة إل  َثر هذا الضــــــــ  لواِو كاألُخَوِة ا فَحَمُلوا ما كاَن من الياِء ايًء ألن  َأكح
َهاح : الُفتـُو   عليه فَلزَِم الَقلحب ا وأَم ا  ا فشاذيف من َوجح

ْرُب ِمن الَجْمع تُْقلَُب فيه الواُو ياًء كِعِصّيٍ ، ولكنَّ   ، انتََهى. وبما ه حمَل على َمْصدِرهِ أََحُدهما : أَنَّه من الياِء ، والثاني : أنَّه َجْمٌع ، وهذا الضَّ

 َذَكْرنا يَْظهُر لَك ما في َكالِم شيِخنا ِمن الُمخالَفَِة.

ّنِ بَيِّن الفَتاِء. فَتِيُّ  فهو فَتًى يَْفتَى فَتِيَ  وقد ٍء ،كغَنِّيٍ : الشَّابُّ من كّلِ شي ، الفَتِيُّ و  الّسِ

. الفَتِّيِ  ، َمْمدوٌد ، هو َمْصدرُ  الفَتاء وقاَل أَبو عبيٍد : ّنِ  من الّسِ

قاع : ، فِتَاءٌ  ج قد نَِسَي هنا اْصِطالَحه ، ، فَتِيَّةٌ  هيو  بالكْسر والَمّدِ ، قاَل عِديُّ بُن الّرِ

ر وا  فـــــــــــــَ ـــــــــــــُ ُروَن مـــــــــــــا مل يـ ـــــــــــــنـــــــــــــا ـــــــــــــِ ُب ال  حَيحســـــــــــــــــــــــــــَ

اءُ     تــــــــــــــــــــــَ ن  فــــــــــــــــــــــِ ٌة وهــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــــــ   أهنــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــِ

  
ِّيَِت البِْنتُ و َرْت وُستَِرْت  : تَْفتِيَةً  فُت ْبيَاِن ،وإذا ُخّدِ وهي صغراهنَّ ، كما  بالفَتَياتِ  أَي تََشبََّهتْ  فتَفَتَّتْ  والعَْدِو معهم ، ُمنِعَْت من اللِّعِب مع الّصِ

حاح إْنَكار ذلَك عن أَبي سعيٍد ، وأنَّ الَجْوهري َسأَله عن ذلَك فلم يَْعِرْفهُ  حاحِ. ويَأْتي في قني ، في الّصِ  .في الّصِ

 .الفَتَى كما يقاُل لهما األََجدَّاِن والَجِديَداِن ، وُهما ُمثَنّى اللّْيُل والنّهاُر ، أَي ، الفَتَيانِ  ِمن المجاِز : ال أْفعَلَهُ ما َكرَّ و

حاحِ   بالتَّْحِريِك. ( 2)الفَتَيان حيحُ كغَنِيَّان ، وَغلََّطه أَبو زكريا وقاَل : الصَّ  الفَتِيَّان وُوِجَد بخّطِ أَبي َسْهٍل الَهَروي في نسخِة الّصِ

 فاُلناً في ُرْؤيا َرآها : إذا َعبْرتها له. أَْفتَْيتُ : ويقاُل  أَبَانَهُ له. الذي يشكُل : في األْمرِ  الفَِقيهُ  أَْفتاهُ و

ِهما الفُتَْوىو الفُتْيَاو .(3) (ُقِل هللاُ يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكالَلةِ ): في َمْسأَلٍَة : إذا أََجْبته عنها ، ومنه قولُه تعالى  أَْفتَْيتهو  أَي األخيَرةُ : وتُْفتَُح ، بضّمِ

 في مسأَلٍة. به الفَِقيهُ  أَْفتَى ما

ا يَُشكُّ فيه ِمَن األحكاِم.  قال الراغُب : هو الَجواُب عمَّ

 .الفَتَْوى وفَتْح الفُتْيَا وقاَل الَجْوهِري : ُهما اْسماِن ِمن أَْفنَى ، واْقتََصر على ضمِّ 

 العاِلُم إذا بَيََّن الُحْكم. أَْفتَى اْسٌم ِمن: الفاُء وتَُضمُّ  (4)، بالواِو ، تُْفتَح  الفَتَْوى وفي الِمْصباح :

 ، بكْسِر الواِو على األْصِل ، وقيَل يَجوُز الفتُْح للتَّْخفيِف. الفَتاِوي يُّ ، والَجْمعُ وهو الشابُّ القَوِ  الفَتَى ويقاُل : أَْصلُه ِمن

ال يُْعَرُف َضْبطها من َكالِمه ، والثانِيَة أَْفهم َكالمه أَنَّها بالضّمِ راِجَحة ، وأنَّ الفَتْح فيها َمْرجوٌح  الفُتْيَا وقال شْيُخنا : الَكلمةُ األُْولى التي هي

هاِت اللُّغَِة وأَْكثَر ُمصنَّفاِت الصَّْرف أَنَّ ،  ُح به في أُمَّ بالواِو  الفَتَْوى بالياِء ال تكوُن إالَّ َمْضمومةً ، وأَنَّ  الفُتْيا وليَس األْمُر كذلَك ، بل الُمَصرَّ

ْرِف. ففي َكالِمه نََظٌر وتقصيرٌ  ل. ال تكوُن إالَّ َمْفتوحةً على ما اْقتََضتْه قَواِعُد الصَّ  فتأَمَّ

ا قْولُه ال يُْعَرف َضبْ  ط األُْولى من َكالِمه ، فإنَّ قْولَه * قُْلت : األْمُر في كْوِن َكالِم المصنِّف دلَّ على َمْرُجوحيَِّة الفَتْح كما َذَكَره شْيُخنا ، وأَمَّ

بالياِء ال تكوُن إالَّ َمْضمومةً هو  الفُتْيا ياناً ُمراعاةً لالْختِصاِر. وقولُه أنَّ فيَما بَْعد وتُْفتَح هو يدلُّ على أَنَّهما بالضّمِ ، والمصنُِّف يَْفعَُل ذلَك أَحْ 

َح  بالَوْجَهْين صاِحُب الِمْصباح كما قدَّْمنا َكالَمه ، وابُن ِسيَده  (5)َصِحيٌح ، ولكنَّ قولَه وبالواِو ال تكوُن إالَّ َمْفتوحةً َغْيُر صحيحٍ. فقد َصرَّ

ون الفاَء فال تَْقِصير في َكالِم المصنِّ  ل.فإنَّه َضبََطه بالَوْجَهْين وقاَل : الفَتْح ألَْهِل المِدينَِة ، أَي وما َعداُهم يضمُّ  ِف ، فتأَمَّ

__________________ 
 ه واواً.( يف اللسان : قلبت الياء في1)
 ( وهي عبارة الصحاح املطبوع.2)
 .176( سورة النساء ا اآية 3)
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قوله : تفتح اخل كذا خبطه وعبارة املصباح الذي بيدي : بفتح الفاء وابلباء فتضم وهي تفيد أن الفتو  ابلفتح ال »( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 بفتح الفاء. ويف املصباح :«. غري وهو يؤيد عبارة شيخه اآتية قريباً 

 ( تقدم ما فيه قريباً ا أفاده مصحح املطبوعة املصرية.5)
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 ابِن ُمعاِويَةَ بِن زْيِد بِن الغَْوِث ، وفيهم يقوُل ابُن ُمْقبل : فِتْيانِ  وُهم بَنُو ، بالكْسِر : قَبيلةٌ من بَِجيلَةَ ، الِفتْيانُ و

م  ح ســـــــــــــــــــــرحهبـــــــُ بـــــــَ يـــــــاُن َأصـــــــــــــــــــــح تـــــــح تح فـــــــِ عـــــــَ جـــــــَ تـــــــَ  إذا انــــــــح

ــــــــــــفــــــــــــَرا    ــــــــــــن ــــــــــــًا َأن ي ن ٍش آمــــــــــــِ ــــــــــــح ي جــــــــــــاِء عــــــــــــَ دح  خبــــــــــــَ

  
ِمن أَْصحاِب  فِتْيان الِفتْيانِيُّ  بِن بَدَّا ابنِ  (1)حياِل كذا في النُّسخِ والصَّواُب رفاَعةُ بُن شدَّاِد بِن عبِد هللِا بِن قَْيِس بِن  ربيعَةُ ، أَبو عاصمٍ  منهم :

 ، قالَهُ ابُن الَكْلبي. وقاَل ُمْسلم : َسِمَع عمرو بن الحْمِق ، وعنه الّسدي ، وعبُد المِلِك بُن ُعَمير وبياُن بُن بِْشر. عنههللارضيعلّيِ ، 

ةُ و ّمِ والتَّشديِد ، وإنَّما  ، الفُتُوَّ َم الَكالُم على واِوه :بالضَّ والسَّخاُء ، هذا لُغَة ، وفي ُعْرِف أَْهِل  الَكَرمُ  أَعراهُ عن الّضْبِط لُشْهرتِه ، وقد تقدَّ

ْنيا واآلِخَرةِ.  التَّْحِقيِق أَْن يُْؤثَر الَخْلَق على نْفِسه بالدُّ

ة وصاِحبُ   وقوُل الشاِعِر :إاّل علّي ،  فَتَى ، ومنه : ال الفَتَى ، يقاُل له : الفُتُوَّ

َذ   تــــــــــَ  فــــــــــإّن فــــــــــىت الــــــــــفــــــــــتــــــــــيــــــــــان مــــــــــن رَاَح واغــــــــــح

ــــــــــــ ِ     ِدي ِض صــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــح ــــــــــــَ ــــــــــــنـ  لضــــــــــــــــــــــــــّر عــــــــــــدوٍّ أو ل

  
ة ْء لَْفظُ وُعبَِّر عنها في الشَّريعِة بمكاِرِم األْخالِق ، ولم يَِجى ا َجْعفَُر في الِكتاِب والسُّنَِّة ، وإنّما جاَء في َكالِم السَّلَِف ، وأَْقَدُم َمْن تكلََّم فيه الفُتُوَّ

 الّصاِدِق ، ثم الفضيُل ، ثم اإلماُم أَحمُد وسهُل والُجنَيُد ، ولهم في التَّْعبيِر عنها أَْلفاٌظ ُمْختَلفَةٌ والمآُل واِحٌد.

ةِ  بَيِّن فَتًى ويقاُل : هو  .الفُتُوَّ

 نقلَهُ الَجْوهِري. ، تَفاتَىو تَفَتَّى قدو

ةِ  أَي في فيها ،َغلَْبتُُهْم  : فَتَْوتُُهْم أَْفتُوُهمو  .الفُتُوَّ

 قََدُح الشُّطَّاِر ، هكذا هو َمْضبوٌط في نسخِ التَّهذيِب ، وفي ياقوتة الغمر : بَخّطِ توزون ُمْستَْملي أَبي ُعَمر. بكْسِر التاِء ، ، كُسَمّيٍ ، الفُتَيُّ و

َمخْ  ِ  شري : يقاُل : َشِربَ عن ابِن األْعرابي نقلَهُ األْزهري ، وهو ما يُكاُل به الَخمُر. قاَل الزَّ ي به لصغِره ،  بالفُتَّي ، وهو قََدُح الشُّطَّاِر ، ُسّمِ

 وهو مجاٌز.

نقلَهُ ابُن ِسيَده واألْزهِري عن األْصمعي ، قاَل : والعَُمِريُّ هو ِمكياُل اللّبَِن ، والمّد الِهشاِمّي  ِمْكياُل ِهشاِم بِن ُهبَْيَرةَ ، كُمْحِسٍن : ، الُمْفتِيو

أ به سعيُد بُن الُمَسيِّب.  أُ منه َرُسوُل هللاِ وهو الذي كاَن يَتَوضَّ  في الحديِث : أَنَّ اْمرأَةً سأَلَْت أُمَّ َسلمةَ أَْن تُِريَها اإلناَء الذي كاَن يتوضَّ

 .الُمْفتِي ، فأَْخَرَجتْه فقالت الَمْرأَةُ : هذا َمكُّوكُ  وسلمعليههللاصلى

، فحَذفَِت الُمضاَف. أَو َمكُّوك الشاِرِب : وهو ما يُكاُل  الُمْفتِي قاَل ابُن األثِيِر : أَراَدْت تَْشبيهَ اإلناِء بمكُّوِك ِهشاٍم ، أَو أَراَدْت َمكُّوك صاِحبِ 

ل ذلَك.  به الَخمُر ، فتأَمَّ

ةُ  الِفتَةُ و  بالكْسِر. ، فِتُونَ  ، ج ( 2)، كِعَدةٍ : الَحرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عن ابِن األَْعرابي. بالفَتِّيِ  : َشِربَ  أَْفتَى

 .فُتُيَّةٌ  ، وتَْصغيُرها : يَّةٌ فَتِ  ويقاُل للبَْكرةِ ِمن اإِلبِِل :

ةُ  والفَتَاُء ، كَسحاٍب :  .الفُتُوَّ

 ، كغَنِّيٍ ، ِمثُْل يَتِيٍم وأَْيتاٍم ، نقلَهُ الَجْوهِري. فَتِيٌّ  من الدواّبِ ِخالُف الَمساّنِ ، واِحُدها األَْفتاءُ و

 َجْوهِري.، نقلَهُ ال الفُتْيا إلى الفَِقيِه : اْرتَفَعُوا إليه في تَفاتَْواو

فَاْستَ ْفِتِهْم )، وقولُه تعالى :  (3) (َوَيْستَ ْفُتوَنَك يف النِّساِء ُقِل هللاُ يُ ْفِتيُكمْ ): : أَي َطلَْبُت منه ، ومنه قولُه تعالى  اْستَفتيته فأَْفتانِيو
 بُن أَبي السَّْمح : الفَِقيهُ الِمْصِري ِمن ِكباِر أَْصحاِب ماِلٍك. فِتْيَانُ و .(4) (ِلَربَِّك اْلَبناتُ أَ 
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َت بسرخس ُعَمُر بُن عبِد الَكريِم بِن َسْعَدَوْيه الدهستاني الحافُِظ ، ويُْعَرُف بالرواِسي أَْيضاً ، َرَوى عن الخِطيِب البَْغدادي ، ما الِفتْيانِ  وأَبو
 .553َسنَة  (5)

__________________ 
 جعا . 389( يف مجهرة ابن حزم ص 1)
 ( كذا ابألصر والتكملة ويف القاموس : اجَلر ُة اجليم.2)
 .127( سورة النساء ا اآية 3)
 .149( سورة الصافات ا اآية 4)
 ( نص يف اللباب عل  وفاته اب روف سنة ثالث ومخسمئة ا يف مجاد  األو .5)
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. الِفتْيانيُّ  بُن ُسبَْيع بِن بَْكِر بِن أَْشَجع ، منهم : معقُل بُن ِسناٍن األَْشَجعيُّ  فِتْيانُ  َجَع ، وهوأَْيضاً : قَبيلَةٌ في أَشْ  فِتْيان وبَنُو  الصَّحابيُّ

 .فِتْيان ُهم من بَِجيلَة أَو أَْشَجع ، أَو نُِسبُوا إلى َجّدٍ لهم يقاُل لهأَ ، فال أَْدِري  بالِفتْيانِيِّين وفي بيِت الَمْقدِس جماَعةٌ يُْعرفُون

 .بالِفتْيانِ  : أَي يَتََشبَّه يَتَفَتَّى وأَبرد من شْيخٍ 

 الُمحاَكَمةُ. التَّفاتِيو الُمفاتَاةُ و

 من نهاٍر : أَي َصْدراً منه ، وهو مجاٌز. فَتًى وأَقَْمُت عْنَده

َس بنظاِميَِّة وهبَةُ هللِا بُن َسْلمان بِن عْبِد هللِا بِن الفَتَّى النَّْهروانيُّ  الشافِِعيُّ األَْصبهانيُّ َسِمَع ابَن ماَجه األْبَهري ، وأَُخوه أَبو علّيٍ الَحَسُن َدرَّ

ئيِس الثَّقَفي ، ماَت َسنَة   ، وأَبُوُهما َذَكَره ابُن ماُكوال َوَوَصفَه باألَدِب ، وأَُخوُهما عليٌّ َحدََّث عن أَبِيِه. 535بَْغداد وَحدَّث عن الرَّ

 نَْصر بِن أَحمَد بِن إِْسماعيل الكشاني. (1)ْيماُن بُن ُمعاٍذ الفَتَى السَّعديُّ َرَوى عن وُسلَ 

 ِء.وُعَمُر الفتى أََحُد الفُقهاِء العاِمِلين بَزبيد أََخَذ عن الشرف إْسماعيل الُمْقِري

 وسموا فاتية.

 ، عن ابِن القُوِطيّة. الفُتْياو الفَتَْوى : َجْمعُ  الفتىو

 .الِفتْيَِة أُفَْيتِيَةٌ  وتَْصِغيرُ 

اغاني. : أَْفثَى إْفثاءَ  ي : [فثى]  أَْهَملَهُ الَجْوهِري واألَْزهري والصَّ

ُجُل حتى  وفَتََر ، قالِت الخْنساُء : أَْعيا ، أَي حتى أَْفثَى وقاَل ابُن ِسيَده : يقاُل : َعدا الرَّ

هـــــــــــــا  ٍا ال  ـــــــــــــّف دمـــــــــــــوعـــــــــــــُ  َأاَل مـــــــــــــن لـــــــــــــعـــــــــــــَ

لــــــــُت     ُر إذا قــــــــُ تح تــــــــبــــــــتــــــــهــــــــّر فــــــــتــــــــحــــــــفــــــــِ (2)أفــــــــثــــــــَ
 

  
 أَراَدْت أَْفثَأَْت فخفَّفَْت.

حاح. : الفُْرَجةُ  الفَْجَوةُ و : [فجو]  والُمتََّسُع بيَن الشَّْيئَْين ، كما في الّصِ

 في الَمكاِن : فَتٌْح فيه. الفَْجَوةُ  وفي الُمْحكم :

 (َوُهْم يف َفْجَوة  ِمْنهُ )بالمّدِ ، وقيَل : ما اتََّسَع منها واْنَخفََض ، وبه فَسََّر ثَْعلب قولَه تعالى :  ، كالفَْجواءِ  ما اتََّسَع من األرِض ، أَْيضاً :و

(3). 

 وقاَل الراغُب : أَي في ساَحٍة واِسعٍَة.

 ساَحةُ الدَّاِر. : [الفَْجَوةُ ] و

. (4)بالكْسِر  ، ِفَجاءٌ و كَشْهوةٍ وَشَهواٍت ، ، َجواتٌ فَ  ج نقلَهُ ابُن ِسيَده ، ما بين َحَواِمي الَحوافِِر ،  :الفَْجَوةُ و  والمّدِ

 ٍء نقلَهُ شِمٌر.اْنفَتََح ، بلُغَِة طيِّى فاْنفََجى فَتََحهُ  : فَْجواً  بابَهُ  فَجاو

ً  كَرِضَي ، ، ففَِجيَتْ  َرفََع َوتََرها عن َكبِِدها : فَْجواً  قَْوَسهُ  فَجاو  نقلَهُ الَجْوهِري وابُن سيَده. ، فَْجواءُ  فهي ، نقلَهُ الَجْوهِري ، تَْفَجى فََجا

كبتيِن ، أَو ما بينَ  : تَباُعُد ما بيَن الفَِخذيِن أَو الفَجاو  .فَْجواءُ  وهي أَْفَجى وهو السَّاقيِن ، ما بين الرُّ

حاح. ُعْرقُوبَي البَِعيِر ، ما بين (5)تَباُعُد  أَو  كما في الّصِ

ْكبتيِن.وفي   اإلْنساِن : تَباُعُد ما بيَن الرُّ
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 .( 6)األَفجُ  هو الُمتباِعُد الفَِخذيِن الشَّديُد الفََحجِ ، وهو األَْفَجى وقاَل األْزهري :

ً  ويقاُل : إنَّ بفالنٍ   .(7)شِديداً إذا كاَن في ِرْجلَْيه اْنِفتاُح  فَجا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 .«عنه: » 1157/  3( يف التبصري 1)
 وعنه ضبرت ا وفيه : تستهر ا بد  : تبتهر. 107( ديوان اخلنساء ص 2)
 .17( سورة الكهف ا اآية 3)
 ( كذا نظر هلا الشارح وعل  الفاء يف القاموس فتحة وكسرة.4)
 رح من القاموس خطب ا أو هو سهو من النساخ.لي  يف القاموس ا وقد اعتربه الشا« أو هو تباعد»( قوله : 5)
 ( يف التهذيب : األفحج.6)
 ( األصر واللسان ويف التهذيب : انتفاخ.7)
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 ، نقلَهُ الَجْوهِري. فَْجَوة ُء : صاَر لهالشي تَفاَجىوالقَْوُس : باَن َوتََرها عن َكبِِدها ، نقلَهُ ابُن ِسيَده.  اْنفََجتِ 

اِغُب. كالفَْجواءِ  ، فَجوءٌ و فَجاءٌ  وقْوسٌ   ، نقلَهُ الرَّ

جُل ، ي فَِجيَ  : [فجي] . ، فَْجواءٌ  ، وهي أَْفَجى فهو فًجى كَرِضَي ، الرَّ  قد تقدََّم َمْعناهُ قَِريباً ، وإِنَّما أَعاَدهُ ألنَّه واِويٌّ يائيٌّ

، َمْقصوٌر ، ِعَظُم بَْطِن الناقَِة ، ولم يتقدَّْم له ِذْكٌر حتى يْعطَف عليه إالَّ أْن يكوَن أَشاَر به  الفََجىوهكذا في النُّسِخ ، أَي  ِعَظُم بَْطِن النَّاقَِة ،و

ل. الفََجا إلى ل ، وفيه بُْعٌد ، والظاِهُر أنَّ في الِعبَاَرةِ سْقطاً ، فتأَمَّ  والِفْعُل كالِفْعِل. الذي َذَكَره في التَّْركيِب األوَّ

ته. فًَجى الناقَةُ  فَِجيَتِ  قاَل ابُن ِسيَده :  : عُظَم بَْطنُها ، وال أَْدِري ما ِصحَّ

ر قوُل الُهَذلي : : الَكَشُف والتَّْنِحيَةُ  التَّْفِجيَةُ و  والدَّْفُع ، وبه فُّسِ

ا  ا كـــــــــــَبلـــــــــــ  ـــــــــــ  ن ـــــــــــاِس عـــــــــــَ ـــــــــــن اَم ال ي مخـــــــــــُ جـــــــــــِّ فـــــــــــَ ـــــــــــُ  نـ

ُب     ميف مــــــــــن الــــــــــنــــــــــاِر  قــــــــــِ مح خــــــــــَ يــــــــــهــــــــــِ جــــــــــِّ فــــــــــَ (1)يـــــــــــُ
 

  
 نقلَهُ األْزهِري. : وسََّع النَّفَقَةَ على ِعياِلِه ، أَْفَجىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : إذا صاَدَف َصِديقَه على فَِضيحٍة ، نقلَهُ األْزهِري. أَْفَجى

يُْجعَُل في الطَّعام ، أَْنَشَد أَبو علّيِ القالي في الممدود  البِْزرُ  قاَل الَجْوهِري : والفَتُْح أَْكثَر ، ويُْكَسُر ، بالفَتْح َمْقصورٌ  ، الفَحاو : [فحو]

 والمقصوِر للراجِز :

ــــــــــــــــــــوِ   ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــب رِدحَن ابل ا َيســــــــــــــــــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــو ِ     حـــــــــــــًا مـــــــــــــدق ـــــــــــــَ ـــــــــــــَر مـــــــــــــداٍد مـــــــــــــن ف  كـــــــــــــي

  
ون ونَْحِوها كالفُْلفُِل وال (2)قاَل ابُن األَثِيِر : هي تَوابُِل القْدِر  .أَْفحاءٌ  أَو يابُِسه ، ج بالمّدِ ، ، كالفَْحواءِ  كمُّ

ة ،  الفََحا ، وقيَل : (1) : البََصُل خاصَّ

هم ماُؤها فَِحا أَْرِضنا فقَلَّما أََكَل قْوٌم ِمن فِحا كلُوا ِمن»حديُث ُمعاِويَةَ : قاَل لقَْوٍم قَِدموا عليه : منه و  .«أَْرٍض فَضرَّ

ىو  سخِ والصَّواُب أَباِزيَرها.كذا في النُّ  : َكثََّر أَباِزيَره ، تَْفِحيَةً  الِقْدرَ  فَحَّ

َمْخشري : هو ِمن ذواِت الواِو َمْقلوٌب من تَْركيِب فَْوح.  قاَل الزَّ

ى وقاَل أَبو علّيِ القاِلي :  قِْدَره أَْلقَى فيها األَباِزيَر ، وهي التَّوابَِل. فَحَّ

ىو  (3)بَكالِمه ، بالتَّْخِفيِف  ليَْفِحي ذا بالتَّْشديِد. وهو في نسخِ التْهذيِب : إنَّهنقلَهُ الَجْوهِري وَضبََطه هك َذَهَب ، وكذا : أَي بَكالِمه إلى كذا فَحَّ

 ، من َحّدِ َرَمى ، فليُْنَظر.

 وكأَنَّه َمْقلُوُب الفَْوَحة. : الشَّْهَدةُ ، الفَْحَوةُ و

لَْين اْقتََصر الَجْوهِري  ، كغُلَوائِِه ، فَُحَواُؤهو بالقَْصِر والمّدِ ، ، فَْحواُؤهُ والَكالِم  فَْحَوىو اء ، وعلى األوَّ اغاني عن الفرَّ نقلَهُ ابُن ِسيَده والصَّ

لَْين اْقتََصر الَجْوهِري واألْزهِري ، وقاَل أَبو علي القاِلي في الَمْقصوِر والممدود : قالَ  أَبو َزْيٍد : َسِمْعُت  واألْزهِري ، وقاَل أَبو علي األوَّ

ل ذلك ، فََحَوى َرِب َمن يقوُل :ِمن العَ   َمْعناهُ ، وَمْذَهبُهُ. ، بفَتْح الحاِء َمْقصوَرةً ، وال يَجوُز مّدها فتأَمَّ

حاح : َمْعناهُ ولَْحنُهُ.  وفي الّصِ

َمْخشري : َعَرْفته من  فيَما تَكلَّم به.، أَي فيَما تَنَسْمُت ِمن ُمراِده  (4)َكالِمه ، بالقَْصِر ، وبالَمّدِ  فَْحَوى وقاَل الزَّ

ى : هو َمْفهوُم الُموافَقَة بقْسَمْيه األولى والمساوي ، وقيَل : هو تَْنبِيهُ اللّْفِظ على الَمْعنى من غيِر نُْطٍق به كقْوِله تعال الفَْحَوى وقال المقادي :

 .(5) (َفال تَ ُقْل هَلُما ُأفّ  )

__________________ 
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والبيت يف  «.. حم من النار يفجي» سان بن  بت بروايةيف شعر أيب املور  اهلذد ا من أبيات منسوبة   781/  2( شرح أشعار اهلذليا 1)
 برواية : 18ديوان حسان ط بريوت ص 

 ء عـــــــــــــــنـــــــــــــــا الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس حـــــــــــــــىت كـــــــــــــــبلــــــــــــــا نـــــــــــــــفـــــــــــــــجـــــــــــــــ 

 يـــــــــــــــلـــــــــــــــفـــــــــــــــحـــــــــــــــهـــــــــــــــم مجـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الـــــــــــــــنـــــــــــــــار  قـــــــــــــــبُ    

  

 واملثبت كرواية اللسان منسوابً للهذليا.

 .«. وحنو ا.. القدور»( يف النهاية : 2)
 ضبطت ابلتشديد ا ضبرت حركات.( يف التهذيب املطبوع ا 3)
 .«املد»( من األساس وابألصر : 4)
 .23( سورة اإلسراء ا اآية 5)
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بفتحٍ هكذا في النُّسخ  الَحْسُو ، األْولى عن أَبي َعْمٍرو ، والثَّانِيَة عن ابِن األْعرابي : َرِكيٍَّة ، بالتَّْشديِد ِمثْل ، و، ( 1)كَجْريَةٍ  بالفَتْح ، الفَْحيَةُ و

واُب الَحُسوُّ ، قِيُق ، فسكوٍن والصَّ  في الَحساِء. أَو عامٌّ  على َوْزِن فعُوٍل ، وهو ما يُتََحسَّى به ، الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، ِمن باِب َعال : إذا َذَهَب إليه ، كما في الِمْصباح. يَْفُحو فَْحواً  بَكالِمه إلى كذا فََحا

 خاَطْبته ففَِهْمُت ُمراَده ، كما في األساِس.:  فاَحْيتُه ُمفاحاةً و

بيُّ حتى  ، كَرِضَي ، وهو المأْقةُ بْعَد البُكاِء. فَِحيَ  وبََكى الصَّ

اغاني. األَْفَحىو  : األَبَّح ، نقلَهُ الصَّ

 ويُْفتَُح. بالكْسِر َمْقصور ، فًِدىو كِكساٍء ، ، يَْفِديِه فَِداءً  بنَْفِسه فََداهُ  ي : [فدى]

اء : إذا فَتَحوا الفاَء قََصُروا فقالوا : لََك ، وإذا َكَسُروا الفاَء َمدُّوا وُربَّما َكَسُروا  فًَدى قاَل أَبو علّي القاِلي في الَمْقصوِر والَمْمدوِد : قاَل الفرَّ

م بُن نويَرة : فًِدى الفاَء وقََصُروا فقالوا : ُهم  لََك ، قاَل ُمتَّمِ

داًء ملــــــــــــم جِي فــــــــــــِ ــــــــــــَ ي وخــــــــــــال ــــــــــــّ  ســــــــــــــــــــــــــا  ابــــــــــــن أُم

رِ و     عـــــــــح ـــــــــَ اح مـــــــــن نـ رَاكـــــــــَ وح  الشـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــَ  أمـــــــــي ومـــــــــا فـ

  

 بـــــــــــــــــزي وأثـــــــــــــــــوايب ورحـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــره و 

ــــــــــذ ِ و     ــــــــــك مــــــــــن ب ًد  ل ــــــــــِ ــــــــــو  ــــــــــدي ف  مــــــــــاد ل

  
اء :  وأَْنَشَد الفَرَّ

وُ  هلـــــــــــــــا وهـــــــــــــــن يـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــزن فـــــــــــــــرويت  ـــــــــــــــُ  أَق

َت وخـــــــــــاِد     ح ي إن َرحبـــــــــــِ مـــــــــــِّ َك عـــــــــــَ ًد  لـــــــــــَ (2)فـــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد األْصمعي :

ي  ســـــــــــــــــــــــــِ فح ـــــــــــَ َك نـ َدتـــــــــــح ِدي وفـــــــــــَ ـــــــــــِ َك وال ـــــــــــَ ًد  ل  فـــــــــــِ

م َأانين و     كـــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــح ه مـــــــــــــــــــِ (3)مـــــــــــــــــــاد إنـــــــــــــــــــ 
 

  
ُروَرةِ ، وإنَّما الَمْقصوُر هو الَمْفتوُح الفاء ،  الِفَداء قاَل أَبو علّيٍ : وَسِمْعُت عليَّ بَن ُسلَْيمان األْخفَش يقوُل : ال يُْقَصرُ  ، بَكْسِر الفاِء ، إاّل للضَّ

 انتََهى.

ة : وِمْنهم َمْن يقوُل : اء ما نقلَهُ أَبو علّيٍ بعَْينِه ثم قاَل : وقاَل مرَّ لَك ، فيَْفتَح الفاَء ، وأَْكثَر الَكالِم َكْسرها  فًَدى ونقَل األْزهري عن الفرَّ

 ، وأَْنَشَد للنابغَِة : والقَْصر

 َفًد  َلَك ِمنح َربٍّ طريفي ولِلِدي
إذا كاَن َمَع الحَمى لالْزِدواجِ ، فإذا  الِفَداءَ  والحَمى فيْقصُرونَ  الفََدى وقاَل القاِلي أَْيضاً في باِب الَمْمدوِد عن يَْعقوب : تقوُل العََرُب : لَكَ 

اء :لَكَ  فًِدىولََك  فَِداء أَْفَرُدوه قالوا :  لََك. فًدى  ، وَحَكى الفرَّ

اء بأنَّ الَكْسَر مع القَصْ  اِجُح ، والفَتْح َمْرجوٌح * قُْلت : وكأَنَّ قوَل المصنِِّف ويُْفتَُح يَْنُظُر إلى هذا القَْوِل الذي نقلَهُ األْزهري عن الفرَّ ر هو الرَّ

اء واألْخفَش يُخاِلُف ذلَك ، لُه يَُمدُّ  الِفداءُ  وَكالُم الَجْوهِري ُموافٌِق لَما قالَهُ األْخفَش حيُث قاَل : ، وما نقلَهُ أَبو علّيٍ عن الفرَّ إذا ُكِسَر أَوَّ

ةً فيقولُ  فِداءً  ويُْقَصُر ، وإذا فُِتَح فهو َمْقصوٌر ، وِمَن العََرِب َمْن يَْكسرُ  لَك ألنَّه نَِكَرةٌ ، يُِريُدوَن به  ِفداءً  بالتّْنوين إذا جاَوَر الَم الجّرِ خاصَّ

 َمْعنى الدُّعاِء ، وأَْنَشَد األْصمعي للنابغَِة :

ُم  هـــــــــــــُ لـــــــــــــ  واُم كـــــــــــــُ َك األقـــــــــــــح داء لـــــــــــــَ اًل فـــــــــــــِ هـــــــــــــح  مـــــــــــــَ

ِد و     ـــــــــــــَ نح مـــــــــــــاٍ  ومـــــــــــــن َول ُر مـــــــــــــِ (4)مـــــــــــــا أمثـــــــــــــَِّ
 

  
 حْفُظ اإلْنسان عن النائِبَة بما يَْبذلُه عنه. الِفداءُ و الِفَدى وقاَل الّراغُب :

 ومنه بكذا : اْستَْنقََذهُ بماٍل ، وأَْنَشَد ابُن ِسيَده : به ، تََدىافْ و
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ُه  تــــــــــُ َديــــــــــح َد  لـــــــــفـــــــــَ تـــــــــَ فـــــــــح ٌت يــــــــــُ يـــــــــح وح كـــــــــاَن مـــــــــَ  فـــــــــلـــــــــَ

يــــــــــبُ     طــــــــــِ وُس تــــــــــَ فــــــــــُ ُه الــــــــــنـــــــــــ  نــــــــــح نح عــــــــــَ كــــــــــُ  مبــــــــــا مل تــــــــــَ

  
__________________ 

َيُة كِجرحيٍَة.1)  ( يف القاموس : والفحح
 ( عجزه يف اللسان وفيه : إن زجلت.2)
 اللسان.( 3)
 .483/  4واللسان والصحاح واملقايي   36( ديوان النابغة ص 4)
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 .(1) (ِفيَما افْ َتَدْت ِبِه تِْلَك ُحُدوُد هللاِ )إذا بََذَل ذلك عن نَْفِسه ، ومنه قولُه تعالى :  اْفتََدى وقاَل الراغُب :

 .فِْديَتَه أَْطلَقَهُ وأََخذَ  فاَداهُ  وقيَل : أَْعَطى شيئاً فأَْنقََذه ، : فِداءً و فاَداهُ ُمفاَداةً و

ُد :  : أَْن تَْشتَِريَه ، وقيَل : ُهما واِحٌد. الِفداءُ وأْن تَْدفََع رُجالً وتَأُْخَذ رُجالً ،  الُمفاَداةُ  وقاَل المبّرِ

 فقوُل المصنِّف شيئاً يَْشمُل الماَل ، واألِسيَر َجْمعاً بيَن القَْولَْين.

، وقََرأَ نافٌِع وعاِصٌم والِكسائي  تَْفُدوُهم ، قََرأَ ابُن َكثيٍر وأَبو َعْمٍرو وابُن عاِمٍر : (2) (َيَُْتوُكْم ُأسارى تُفاُدوُهمْ  َوِإنْ )وقْولُه تعالى : 

 ، وَحْمزةُ بِال أَِلٍف فيهما. تُفاُدوُهمْ و،  (ُأسارى)ويَْعقوُب الَحْضرمي بأِلٍف فيِهما ، أَي في 

اِزي : ي ،  فََدْيتُه األِسيَر واألُساَرى ، هكذا تقولُه العََرُب : ويقُولوُن : فاَدْيتُ  قاَل نَُصْيُر الرَّ بماٍل كأَنَّك اْشتََرْيته وَخلَّْصتُه به  فََدْيتُهوبأَبي وأُّمِ

 ، كذا تقولُه العََرُب ، قاَل نَُصْيب : فاَدْيته إذا لم يَُكْن أَِسيراً ، وإذا كاَن أَِسيراً َمْملوكاً قُْلت

ــــــــــــكــــــــــــِ و  َد مــــــــــــا ل عــــــــــــح ــــــــــــَ ي بـ ــــــــــــِّ ُت أُم ــــــــــــح ــــــــــــاَدي يِن ف ــــــــــــ   ن

يــــــــــُب     ٌة وَمشــــــــــــــــــــــــِ ربح ال الــــــــــرأحَس مــــــــــنــــــــــهــــــــــا كــــــــــَ (3)عــــــــــَ
 

  
ا كان فيه أَي َخلَّْصته ،  فََدْيته األِسيَر فجائٌِز أَْيضاً بمْعنَى فََدْيت قاَل : وإن قُْلت أَي  (4) (َوَفَديْناُه ِبِذْبح  )أَْحَسن في هذا الَمْعنى.  فاَدْيتوممَّ

 له وَخلَّْصنا به ِمن الذَّْبح. فِداءً  َجعَْلنا الذْبح

فيكوُن َمْعناهُ تُماِكُسوَن َمْن ُهم في أَْيِديِهم في الثمِن  تُفاُدوُهمْ  فمْعناهُ تَْشتَُروهم من العَُدّوِ وتُْنِقذُوهم ، وأَّما تَْفُدوُهم وقاَل أَبو ُمعاٍذ : َمْن قََرأَ 

 ذلَك الُمْعَطى.: كِفتْيٍَة  ، الِفْديَةُ و، وإلى ،  ( 5)، كِكساٍء ، وَعلَى الِفداءُ و ويُماِكُسونَكم.

 وفي الِمْصباح : هو ِعَوُض األِسيِر.

 ٍء في َدْفعِ الَمْكُروِه.ٍء ُمقاَم شيوقاَل أَبو البَقاِء : هو إقاَمةُ شي

ْوِم ، ومنه قولُه تعالى وقاَل الراغُب : ما يَِقي اإلْنساُن به نَْفَسه من ماٍل يَْبذلُه في ِعبا ُر فيها يقاُل له فِْديَةً ، ككفّاَرةِ اليَِميِن وكفّاَرةِ الصَّ َدةٍ يُقَّصِ

 .(7) (َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْديَة  َطعاُم ِمْسِكني  )،  (6) (َفِفْديَة  ِمْن ِصيام  َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك  ): 

 نقلَهُ الَجْوهِري وغيُرهُ ، ومنه قوُل الشاِعِر : : قاَل له ُجِعْلُت فَِداَك ، تَْفِديَةً  بنَْفِسه فَدَّاهو

يننا ابالبيناو   فد 
وان ، قالَهُ حتى يَْقَدَم صاِحباي ، يَْعني َسْعد بن أَبي وقّاص وُعتْبَةَ بن َغزْ  نُْفِديُكموُهما ال»الحديُث : منه و ، فِْديَتَهُ  األِسيَر : قَبَِل منه أَْفداهُ و

 لقَُرْيش حيَن أُِسَر ُعثْماُن بُن عبِد هللِا والحَكُم بُن َكْيسان.

ي. فًدى في َكالِمه فيقوُل : يفّدى يقاُل ذلَك لما أنه فاُلٌن : َرقَّص َصبِيَّهُ ، أَْفَدىو  لََك أَبي وأُّمِ

 َجعََل لتَْمِرِه أَْنباراً. : أَْفَدىو

 ابِن األْعرابي.عن  باَع التَّْمَر ، أَْيضاً :و

 .كالفداءِ  عنه أَْيضاً ، كأَنَّه صارَ  ، ( 8)َعُظَم بَْدنُهُ  أَْيضاً :و

 عن ابِن ِسيَده. ِء ،، كَسماٍء : َحْجُم الشَّي الفَداءُ و

 وهو الُكْدُس ِمن البُّرِ ، كما في الُمْحكم. أَْنباُر الطَّعَاِم ، أَْيضاً :و

حاح. وتَْمٍر ونَْحِوِه ، وبُرٍّ  َشعيرٍ أَو جماَعةُ الطَّعاِم ِمن   كما في الّصِ
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__________________ 
 .229( سورة البقرة ا اآية 1)
 .85( سورة البقرة ا اآية 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .107( سورة الصافات ا اآية 4)
 ( يف القاموس : وَكَعَل .5)
 .196( سورة البقرة ا اآية 6)
 .184اآية ( سورة البقرة ا 7)
 ( عبارة القاموس : وجعر لتمره أنباراً ا وعظم بدنه ا وابع التمر.8)
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 وقاَل ابُن ِسيَده : هو َمْسَطُح التّْمِر بلُغَِة عْبِد القَْيِس ، وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو الشَّْيباني :

ر ُدوه  داَءهـــــــــــــــــــــــــا إذا جـــــــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــــــَبن  فـــــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــُم و     ي ـــــــــــِ ت ـــــــــــَ ٌف ي لـــــــــــَ ه ســـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ ل وح وا حـــــــــــَ (1)طـــــــــــافـــــــــــُ
 

  
 وَرَوى أَبو ُعبيٍد : أَطافُوا.

 قاَل ابُن األْنباِري : السُّلَُف طاِئٌر واليَتيُم الُمْنفَِرُد.

حاح : ُسلٌَك يَتِيٌم.  وفي الّصِ

لَُك : الذََّكُر ِمن أَْوالِد الَحَجِل ،  ،  فَدائِهم : َمْوِضُع التَّْمِر. وَمْعنَى البَْيت : أَنَّه َشبَّه قلَّةَ تَْمِرهم في الفَداءُ ووقاَل أَبو علّيٍ القاِلي : السُّلَُف والسُّ

 وهو َمْوِضُع تَْمرهم ، بُسلٍَف يَتِيٍم أَي ُمْنفَِرد.

 فيَما ُكْنَت فيه. أَي ، َمْكُسوَرتَْيِن : فِْديَتِكَ وُخْذ على ِهْديَتَِك  يقاُل :و

 ، أَي فيَما ُكْنَت فيِه. قِْديَتِكَ وفقاَل : ُخْذ في ِهْديَتَِك « قدا»وأَْوَرَده الَجْوهِري في 

اغاني حيُث َذَكَره هنا.  وكأَنَّ المصنَِّف قلََّد الصَّ

ة : تََحاماهُ  إذا منه : تَفاَدى ِمن المجاِز :و مَّ  واْنَزَوى عنه ، وأَْنَشَد الَجْوهِري لذي الرُّ

ا مـــــــــــِ  رمـــــــــــِّ ٌة مـــــــــــُ هـــــــــــابـــــــــــَ ه مـــــــــــَ لـــــــــــيـــــــــــح ٍث عـــــــــــَ يـــــــــــح  نح لـــــــــــَ

فـــــــاِداي     ا تـــــــَ ُب مـــــــنـــــــ  لـــــــح وُد الـــــــغـــــــُ فـــــــاَد  اأُلســـــــــــــــــــــُ (2)تـــــــَ
 

  
 .فِداَءهُ  القَْوُم : اتَّقَى بعُضهم ببعٍض ، كأَنَّ ُكلَّ واِحٍد يَْجعَل صاِحبَه تَفاَدى وفي الِمْصباح :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، نقلَهُ الَجْوهِري. فِداكَ  : قاَل له ُجِعْلتُ  فَداهُ يْفِديه فِداءً 

 كِسْدَرةٍ وِسدٍر وِسدرات. فِدياتو فًِدى : الِفْديَة بعُضهم بعضاً. وَجْمعُ  فََدى : تَفاَدْواو

 : أَْعَطْت ماالً حتى تَخلََّصْت منه بالّطالِق. اْفتََدتْ والمْرأَة نَْفَسها من َزْوِجها  فََدتِ و

 .السالمعليهْنيَةُ إْسماعيل : كُ  الِفداءِ  وأَبو

 : طائِفَةٌ من الَخَوارجِ الدرزية. الفداويَّةُ و

الُكوفي شيٌخ ألبي عبِد هللِا الصوري ، ماَت  فدُّوية الفدوي ، بضّمِ الداِل الُمشدَّدةِ : َجدُّ أَبي الَحَسِن محمِد ابِن إْسحاق بِن محمِد بنِ  فَدُّويةُ و

 .446َسنَة 

 ِمن أَْهِل الّطابراِن قََصبَةُ طوس ، ِمن شيوخِ ابِن الّسمعاني. الفدوي  بنُ وأَبو القاِسم محمودُ 

، كَسْهٍم وِسهاٍم ، وهو على أَْنواعٍ فمنها : السمور  ِفراءٌ  َمْعروٌف ، قيَل بإثْباِت الهاِء ، وقيَل بحْذفِها ، والَجْمعُ  : لُْبٌس م الفَْرَوةُ و : [فرو]

  البَْرِد.والسنجاب والناقة والفرسق أوالهن أَْعالهنَّ ، وهي ُجلُوُد َحيَواناٍت تُْدبَُغ فتخيُط ويُْلبُس بها الثِّياب فيلبُسونَها اتِّقاءَ  (3)واألزق والقاقون

ى  .فْرَوة وقاَل األْزهِري : الجْلَدةُ إذا لم يَُكْن عليها َوبٌَر وال ُصوٌف ال تُسمَّ

 لحماِر الَوْحش. فِراً  أَْيضاً َجْمعُ  الِفراءُ و، قاَل :  الِفراءُ  فإذا َكثَُرْت فهي أَْفرٍ  ثالثُ وقاَل أَبو علّيٍ القاِلي : 

 * قُْلت : وهذا تقدََّم في الَهْمزةِ.

أِْس  : الفَْرَوةُ و  بما عليه من الشَّعَِر يكوُن لإلْنساِن وغيِرِه ، قاَل الّراِعي : ِجْلَدةُ الرَّ

رح  يـــــــــــــاب كـــــــــــــَبن  فــــــــــــــَ ه َدنـــــــــــــِ  الـــــــــــــثـــــــــــــِّ  َوة رَأحســـــــــــــــــــــــــــِ

ال     فــــــــُ لــــــــح اهــــــــا فـــــــــُ بــــــــَ ت جــــــــانــــــــِ بــــــــَ تح فــــــــبَنـــــــــح رِســـــــــــــــــــــَ (4)غــــــــُ
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َب الُمْهُل ِمن فِيِه َسقََطتْ »الحديث : منه وقد تُْستعاُر لِجْلَدةِ الَوْجه ، و  .«َوْجِهه فَْرَوةُ  أَنَّ الكافَِر إذا قُّرِ

 وال ليَس بها نَباتٌ  اليابَِسةُ ، األرُض البَْيضاءُ  : الفَْرَوةُ و

__________________ 
 .«سلف»ا بد  : « سلك»برواية :  484/  4( اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  1)
 واللسان برواية : 654( ديوانه ص 2)

 تفاد  الليوث الغلب منه تفادايً 
 .484وعجزه يف الصحاح واألساس واملقايي  

 .27/  6من الدواب ذات الفراء انظر ا يوان للجاحة « القاقم»( لعله 3)
 واملثبت كرواية اللسان.« زرعت فبنبت دسم الثياب برواية : 249( ديوانه ط بريوت ص 4)
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رَاء فـَرحوةٍ  إن  اخَلِضر َجَلَ  عل »ا ديُث : منه ا و  (1)برش  تَـز تح حَتحَته َخضح  .«بـَيحضاء فاهح
اءُ  إبداٌل ، قالَ  الِغنَى ، والثَّْرَوةُ  : الفَْرَوةُ و حاح. فَْروةٍ  : إنَّه لَذُو الفرَّ  ِمن الماِل وثَْروةٍ بمْعنًى ، واألَْصمعي ِمثْلُه ، كذا في الّصِ

 بُن مسيٍك المرادي الصَّحابيُّ َرَوى عنه الشَّْعبي وجماَعةٌ. فَْرَوةُ  وهو رُجٌل ، : فَْرَوةٌ و

 بُن قَْيٍس عن َعطاء. فَْرَوةُ و

 ْدهم.بُن ُمجاهٍد اللخميُّ من شيوخ إْبراهيَم بِن أَ  فَْرَوةُ و

 بُن أَبي المغراِء الِكْندي من شيوخِ البُخاري والدَّاِرمي. فَْرَوةُ و

 بُن نوفٍل األْشجِعي عن علّيٍ. فَْرَوةُ و

 بُن يُونُس الِكالبي عن ِهالِل بِن ُجبَْيٍر ، وجماَعةٌ آَخُرون يسّمون بذلَك. فَْرَوةُ و

 قاَل : قِْطعَةُ نَباٍت ُمْجتَِمعَةٌ يابَِسةٌ ، الفَْرَوةُ  قاَل الَجْوهِري :و

 هامٍة فـَرحَوهُتا كالَفرحوةو 
اها ، : الفَْرَوةُ  قاَل األْزهِري :و َر ُكمَّ  قاَل الُكَمْيت : ُجبَّةٌ ُشّمِ

يــــــــــــض  مــــــــــــِ تــــــــــــاِة الــــــــــــكــــــــــــَ ف  ُدوَن الــــــــــــفــــــــــــَ  إذا الــــــــــــتــــــــــــَ

ُر وَ     رحَوِة اأَلرحمـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَ َوح ذو ال (2)َوحـــــــــــــــــــح
 

  
 وهو الَمْعروُف اآلَن بالُجبَِّة. نِْصُف ِكساٍء يُتََّخذُ ِمن أَْوباِر اإِلبِِل ، : الفَْرَوةُ  قيَل :و

 يَْجعَُل السَّائُِل فيها َصَدقَتَهُ. ِشْبه الَخِريَطِة من الِجْلدِ  الَوْفَضةُ  : الفَْرَوةُ و

َمْخشري : هو فَقيٌر وإن َكنَز اإلْبزيز ولَبِسَ  التَّاُج ، : الفَْرَوةُ و يَت به ألنَّه كاَن ُمتََّخذاً ِمن  فَْرَوةَ  ومنه قوُل الزَّ أَْبرويز ، أَي تاَجهُ ، وإنَّما ُسّمِ

ها« َرأِْسها ِمن َوراء الِجدارِ  فَْرَوةَ  إنَّ األََمةَ أَْلقَتْ »الحديُث : منه و ِخماُر الَمْرأَةِ ، : الفَْرَوةُ و الُجلُوِد. أَي  ، ، قالَهُ ُعَمُر حيَن ُسئَِل عن حّدِ

ةِ.قِناَعها أَو ِخمارَ   ها ، أَي تبَذَّلَْت وَخَرَجْت بغيِر تَلَفّعٍ كالحرَّ

اةٌ  ُجبَّةٌ و  .فَْرَوةٌ  عليها بالتّْشديِد : أَي ، ُمفَرَّ

اج : الفَْرَوةِ  ال يَِجُد البَْرَد : أَي البِسُ  الُمْفتَِري ومنه قْولُهم : لَبَِسهُ ، َحَسناً : اْفتََرى فَْرواً و  ، قاَل العجَّ

ُب أُوالهــــــــــــــُ  لــــــــــــــِ قــــــــــــــح ــــــــــــــَ ِر يـ م اأَلعحســــــــــــــــــــــــــــَ طــــــــــــــح  ن  لــــــــــــــَ

رَتِي     فــــــــــــح
ُ

رحَو املــــــــــــ راســــــــــــــــــــــــــايّنِ فـــــــــــــَ َب اخلــــــــــــُ لــــــــــــح (3)قـــــــــــــَ
 

  
 ، وهي الَوْفَضةُ التي تقدََّم ِذْكُرها. بفَْرَوتِه ألنَّهُ يَأْتِي ُمْشتِمالً  : السَّائِلُ  الفَْرَوةِ  ذُوو

 وفي ُمْعجم نَْصر : ِجباٌل بالشاِم. َجبٌَل بالشَّاِم. : الفَْرو ُمثَنَّى ، الفَْرَوْينِ  ذُوو

 في ِدياِر بَنِي أََسٍد ، وساٌق َجبٌَل آخُر يُْذَكُر ُمْفرداً وُمضافاً كما تقدََّم. : َجبٌَل بنَْجدٍ  الفَْرَوْينِ  ساقُ و

 .فَْرَوة ، كأَنَّه ُمَصغَّرُ  بفَْرَوةٍ  كاَن إذا أَراَد الِقتاَل أَْعلَم ، كُسَميَّةَ : فاِرسٌ  الفَُريَّةِ  ذُوو

 .(4)نقلَهُ الحاِفُظ  شاِعٌر ، : وهُب بُن الحاِرِث القَُرِشيُّ الزهريُّ  الفَُريَّةِ  ذُوو

 رُجٍل. ( 5): اْسمُ  فَْروانُ و

أَبو عبِد وتميِم ، منها : محمُد ابُن  بَمْرَو ، ة ، بالَكْسِر ، وإذاً فموِضعُه التْرِكيُب الذي يَِليه ، فِْريانانِ  وفي كتاِب الّسمعاني ، فاِريانانِ و

َم فيه. (6)الَهَمدانيُّ عن أَنَس بِن ِعياٍض وغيِرِه ، َرَوى عنه  حكيمٍ  عبِد هللِا بن أَحمُد بنُ  الرحمنِ   الثِّقاُت وقد تُكلِّ
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 قاَل الحاِفُظ : اْختُِلَف في : د بُخَراساَن ، (7) فََراَوةُ و

__________________ 
 ( يف اللسان : فرش.1)
 اللسان والتهذيب.( 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
ويف التكملة : وذو الُفري ة : شــاعر ا وقا  يف موضــض آخر. وذو الُفَري ُة : من الفرســان ا واله وهب بن ا ارث الزهري  1076/  3( التبصــري 4)

 ا وكان إذا أراد القتا  ا أعلم بفروة.
 ض التنوين.( يف القاموس ابلرفض منونة ا وأضافه الشارح فرف5)
 .«عن»( يف اللباب : 6)
 ( يف اللباب : فراو ا بضم الفاء.7)
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َهُر ا وهي بـَُليحَدٌة بثـَغحِر ُخرَاســــــــاَن مم ا يِلي َخَوارزم وتـُعح  َثر وَأشــــــــح ها وفـَتحِحها ا قاَ  ابُن نـُقحطَة : الَفتحُح َأكح َرُف يف الَعَجِم ضــــــــمِّ
ة ا وهبــ ُمومــَ ا َمضــــــــــــــح ا رابٌط بنــاُه عبــُد ِ  ابُن طــاِهٍر يف ِخالفــَِة املــبحُمون ا منهــا : أَبو نـَُعيحم  مــُد بُن بَفراُووه بَواَويحن أُوال ــُ

ر  ِم الَفراوي  صـــــــاِحُب رابِطها عن محيِد بِن زجنحََويَه وغريِِه ا ومنها أَبو الَفضـــــــح ر (1)القاســـــــِ اإلماُم  الَفراِوي    مُد بُن الَفضـــــــح
هوُر ُذو الُكىَن رَاِويَةُ  َشح

لم وفيه يقولونَ امل ُهوَرٌة. أَلُفراوي  َصِحيِح ُمسح  ألف رَاِوي ا وتـَرحمَجَُته واِسَعٌة َمشح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اِعي السابُِق. فَْرَوةُ  ر قوُل الرَّ  الرأِْس : أَْعالهُ ، وبه فُّسِ

 : أَي هاَمتِه. فَْرَوتِه وَضَربَه على أُمِّ 

 حابيات.: ثالثَةٌ من الص فَْرَوةَ  وأُمُّ 

ي بذلَك ألنَّ في داِخِل قِْشِره َكَهْيئِة َوبَِر اإلبِِل. فَْرَوة وأَبو  : البَلُّوُط ، ِمْصريَّةٌ ، ُسّمِ

اءُ و ثِين ، منهم : أَبو القاِسِم نُوُح بُن صاِلحٍ النَّْيسابوِري عن الِفراءَ  : َمْن يَْصنَعُ  الفرَّ  ، وأَْيضاً َمْن يَبِيعُها ، وقد نُِسَب كذلك َجماَعةٌ من المحّدِ

اء ماِلٍك ، وُمْسلم الزنجي ، وابُن الُمباَرِك ، وأَبو يَْعلى محمُد بُن الُحَسْين بِن َخلَف ابِن أَحمدَ  َوى عن أَبي القاِسِم البَغَوي فَِقيهٌ َحْنبليٌّ رَ  الفرَّ

، وأَُخوه أَبو حاِزٍم عن الدَّارْقطني ، وعنه الخطيُب ،  458ويَْحيَى بِن صاِعٍد ، وعنه أَبو بْكٍر األْنصاِري وغيُرهُ ماَت في َرَمضاَن َسنَة 

 وُدفَِن بِدْمياط واْختَلََط آِخَر ُعْمِره. 438َسنَة  (2)ماَت بتنيس 

ا أَبو زكريا  اءُ  يَْحيى بُن ِزياِد بِن عبِد هللِا الُكوفي اللُّغَوي فإنَّه قيَل لهوأَمَّ محلُّه في  فََرى يَْفِري الَكالَم فهو إذاً ِمن يَْفِري ألنه كانَ  الفرَّ

 ثالٍث وِستِّين. عن 307َسنَة  (3)التْركيِب الذي بَْعده ، يقاُل : هو ومحمُد بُن الَحَسِن اْبنا خالٍَة ثِقَة َرَوى عن الِكسائي ، وماَت 

َمْولى ُعثْمان ثِقَةٌ عن ماِلٍك ، وعنه أَبو َزْرَعةَ وأَبو حاتٍِم  الفََرويُّ  القرشيُّ  فَْرَوة وإْسحاُق بُن محمِد بِن إْسماعيَل بِن عبِد هللِا بِن أَبي

 والبُخاِري.

 في ُحدوِد َسنَة َخْمسمائٍَة.: بَلٌَد بفاِرَس ، منها : أَبو وهٍب منبهُ بُن محمٍد الواِعُظ ماَت  فَْروانُ و

 حدََّث عنه أَبو أَحمَد بُن عدّيٍ. الفََرويُّ  ، محّركةً : قَْريةٌ بسرخس ، منها : أَبو علّيٍ لُْقماُن ابُن علّيٍ  فََرَوةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نُِسَب  (4)النّسفّي ِمن أَْهِل أَْفَران  فََزاَوةَ الفََزاِويُّ  يوُسَف بِن النَّْضر بن، بالفَتْح : جدُّ أَبي بْكٍر محمِد بِن علّيٍ بِن الُحَسْين بِن  فََزاوةُ   :[فزو]

ِه ، َسِمَع إبراهيَم بن َسْعٍد النَّسفي ، وعنه َحِفيُده أَبو األَْزهِر أحمُد بُن أَحمَد بِن ُعَمر اإلفراني   .320ماَت َسنَة  (5)إلى َجّدِ

ً  ي : [فرى] اهُ  فاِسداً ، أَو صاِلحاً ، َشقًّا َشقَّهُ  : فَراهُ يَْفِريِه فَْريا  .أَْفراهُ و بالتَّْشديِد ، ، كفَرَّ

حاح : ً  ءَ الشي فََرْيتُ  وفي الّصِ  : قََطْعتُه ألُْصِلحه. أفِريه فَْريا

ً  ءَ الشي فََرى وفي الُمْحكم : اهُ و فَْريا  : َشقَّه وأَْفَسَدهُ. فَرَّ

 هو التّشِقيُق على َوْجِه الفََساِد. اإلْفراءُ  وقاَل األْزهِري :

قَهُ وأَْفَسَدهُ  أَْفَرى وقاَل األْصمعي : قَه وَخرَّ  .يُْفِريه إْفراءً  الِجْلَد َمزَّ

 ، أَي أَْفَسْدت وما أَْصلَْحت. فََرْيت وما أَْفَرْيتَ  وفي األساس : يقاُل قد

 المصنَِّف َجَمَع بيَن القَْولَْين.وِمثُل هذا نقلَهُ الَجْوهِري أَْيضاً عن الِكسائي ، وكأَنَّ 

ة اللُّغَِة يقولوَن :  لإلْصالحِ ، وَمْعناُهما الّشّق ، وقوُل الشاعِر : أَْفَرىولإلْفساِد ،  فََرى ولكن قاَل ابُن ِسيَده : والُمتْقنوَن ِمن أَئِمَّ
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__________________ 
 أبو عبد  .« : فراوة»( يف معجم البلدان 1)
 األثري وفاته يف اللباب اب روف سنة ثالثا وأربعمئة ا يف امرم.( قيد ابن 2)
 ( يف اللباب : ومات سنة تسض ومائتا.3)
 أفزان ا ابلزاي ا واقتصر ايقوت عل  ذكرها ابلراء وهي قرية من قر  َنشب. 1100/  3( كذا ابألصر وايقوت ا ويف التبصري 4)
 ( يف التبصري : األفزاين.5)
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ـــــــــــــَ و  َت تـ ـــــــــــــح ضح ألَن َت وبـــــــــــــَ قـــــــــــــح لـــــــــــــَ رِي مـــــــــــــا خـــــــــــــَ  فـــــــــــــح

رِي     فـــــــــــــح ـــــــــــــَ ُ  مث ال يـ لـــــــــــــُ وحِم لـــــــــــــَح (1)ُض الـــــــــــــقـــــــــــــَ
 

  
ُرهُ ، وهو َمثٌَل.  َمْعناهُ : تُنَفِّذُ ما تَْعِزُم عليه وتُقَّدِ

 .كاْفتََراهُ  عن اللّْيِث ، الَكِذَب : اْختَلَقَهُ ، فََرىو

حاح :  اْختلَقَهُ. اْفتَراهُ وفاُلٌن َكِذباً : َخلَقَهُ ،  فََرى وفي الّصِ

اغُب : اْستُْعِمل  (2) (َوَمْن ُيْشِرْك اِبهلِل فَ َقِد اْفرَتى ِإْْثاً َعِظيماً )في القُْرآِن في الَكِذِب وللظُّْلِم والّشرِك نَْحو قْوِله تعالى :  االْفتِراءُ  وقاَل الرَّ

 .(4) (. َوَمْن َأْظَلُم ممَِّن اْفرَتى َعَلى هللِا اْلَكِذبَ ..)،  (3) (َلى هللِا اْلَكِذبَ . اْنظُْر َكْيَف يَ ْفرَتُوَن عَ ..)، 

ً  الَمَزاَدةَ  فََرىو  وأَْنَشَد الَجْوهِري لصريع الركبان : َخلَقَها وَصنَعَها ، : فَْريا

ا  َرهتـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــٍة فـ َدا فـــــــــــــــــارِي تح يـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــــَ

وٍب مُث      بــــــــــــــــــُ َك شــــــــــــــــــــــــــــــــَ اَمســــــــــــــــــــــــــــــــح َرهتــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــ   َوفـ

  

ا  َغَرهتح  (5)لو كانِت الساِقَي َأصح

ً  األرضَ  فََرىو  نقلَهُ الَجْوهِري ، وهو مجاٌز. ساَرها وقََطعَها ، : فَْريا

 نقلَهُ الَجْوهِري. تََحيََّر وُدِهَش ، بالفَتْح َمْقصوٌر : ، فًَرى َكَرِضَي ، الّرُجُل ، فَِريَ و

 إذا نََظَر فلْم يَْدِر ما يَْصنَع ، نقلَهُ األْزهِري ، وأَْنَشَد ابُن ِسيَده لألْعلم الُهَذلي : يَْفَرىفَِرَي  وقاَل األْصمعي :

زٍَع فــــــــــــــــــــــــال و  نح فـــــــــــــــــــــــــَ رِيــــــــــــــــــــــــُت مــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــــــَ

بح     ُت صـــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــِ ي وال َود عـــــــــــــــــح (6)أَرحمـــــــــــــــــِ
 

  
 وَخلَِلِه ، نقلَهُ ابُن ِسيَده. الفَْري كأَنَّه َرفََع عنه ما لَِحقَه ِمن آفَةِ  : أَْصلََحهُ ، أَو أََمَر بإْصالِحهِ  أَْفراهُ و

 وتقدََّم عن الِكسائي واألْصمعي ما يُخاِلُف ذلَك.

 نقلَهُ ابُن ِسيَده. فاُلناً : الَمهُ ، أَْفَرىو

 عن ابِن ِسيَده. ، ( 7)الَجلَبَةُ  بالفَتْح : ، الفَْريَةُ و

 كِسْدَرةٍ وِسدٍر. ِفًرى ، والَجْمعُ  االْفتِراءِ  وهو اْسٌم ِمن بالكْسِر : الكِذُب ، ، الِفْريَةُ و

ر قولُه تعالى :  َكغَنِّيٍ : األْمُر الُمْختَلَُق الَمْصنوُع أَو العَِظيُم ، ، الفَِريُّ و َلَقْد )نَقَلَُهما الَجْوهِري ، أَو العَِجيُب ، نقلَهُ الراغُب ، وبكّلِ ذلَك فُّسِ
 .(8) (ِجْئِت َشْيئاً َفِرايًّ 

الءِ  الَكبِيَرةُ  الواِسعَةُ  : يُّ الفَرِ و  كغَنِيٍَّة. ، كالفَِريَّةِ  كأَنَّها ُشقَّتْ  من الّدِ

 الَحِليُب ساَعةَ يُْحلَُب. : الفَِريُّ و

ىو ى ، ومنه أَْفرى وهو ُمطاوعُ  اْنَشقَّ ، األِديُم : تَفَرَّ  اللْيُل عن ُصْبِحه ، وهو مجاٌز. تَفَرَّ

تِ  ِمن المجاِز :و  .(9)وكذا األرُض بالعَْيِن  العَْيُن ، تَفَرَّ

حاح واألساِس ، أَي  اْنبََجَسْت. كما هو نَصُّ الّصِ

 َرَوى عن ُعَمر ، رِضَي هللاُ تعالى عنه ، له ِذْكٌر. تابِعيٌّ  ، فريةٍ  كأَنَّه ُمَصغَّر بُن ماِطٍل ، كُسَميَّة ، فَُريَّةُ و
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 أَو في َسْقيِه ، هذه روايَةُ أبي ُعبَيٍد. يَأْتي بالعََجِب في َعَمِله ، أَي ، كغَنِّيٍ ، يَْفِري الفَِريَّ  هو يقاُل :و

 فلم أَرَ »في الحديِث : والتَّْشديُد َغلٌَط.  ، بالفتْحِ والتَّْخِفيِف ، وكاَن يقوُل : يَْفري فَْريَة وَرواهُ الَخِليُل : تََرْكته

__________________ 
 بدون نسبة. 497/  4ويف املقايي  « فألنت»برواية :  29( البيت يف اللسان والتهذيب منسوابً لزهري ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص 1)
 .48( سورة النساء ا اآية 2)
 .50( سورة النساء ا اآية 3)
 .7الصف ا اآية ( سورة 4)
( اللســـان والصـــحاح واألو  يف التهذيب ا والرجز يف التكملة : قا  الصـــاغاين : ويف هذا اإلنشـــاد خلر بينته يف صـــغر. ويف مادة صـــغر يقو  5)

 بعد الشطر األو  : أربعة مشاطري وهي :
 عـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــجي أرهتـــــــــــــــــــــــــا و 

 أســــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت اخلـــــــــــــــــــــــرز وأثـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا   

  

 أعـــــــــــــــــــــــــــــارت اإلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــ  وقـــــــــــــــــــــــــــــّدرهتـــــــــــــــــــــــــــــا 

 مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ثـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــوب مث وفـــــــــــــــــــــــــــرهتـــــــــــــــــــــــــــا   

  

 لو كانت النازع أصغرهتا

 والرجز لصريض الركبان. واله ُجَعر.

 وفيها : وقد وّدعت. 497/  4واللسان والتهذيب واملقايي   76/  2( ديوان اهلذليا 6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ا َلحَبُة.7)
 .27( سورة مرمي ا اآية 8)
 عيون.( يف الصحاح واألساس : ابل9)
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رِي َفرِي ه َعبحقراي   َهاح ا قاَ  أَبو ُعبيٍد  ا «يـَفح  : الفر اءُ  وأَنحَشَدان: ُرِوي ابلَوجح
ا  ــــــــــــــ  ي ــــــــــــــِ ل وح اًل حــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ين َدق ــــــــــــــح ت مــــــــــــــَ عــــــــــــــَ ــــــــــــــد َأطــــــــــــــح  ق

راي      رِيــــــــــــَن بــــــــــــه الــــــــــــفــــــــــــَ فــــــــــــح (1)قــــــــــــد كــــــــــــنــــــــــــت تـــــــــــــَ
 

  
ِمينه.  أَي كنِت تُْكثِِريَن فيه القْوَل وتُعّظِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ى . تَفَرَّ  ِجْلُده : اْنَشقَّ

 األَْوَداَج بالسَّْيِف : َشقَّها. أَْفَرىو

 .فََراها وَحَكى ابُن األعرابي َوْحُده

 .الفَِريَّة ، كغَنِّيٍ : َمْشقوٌق ، وَكذلكَ  فَِريٌّ  وِجْلدٌ 

 كِمنبٍَر : ُمْختَلٌق ، عن اللّْحياني. ِمْفًرىو، كغَِنّيٍ ،  فَِريٌّ  ورُجلٌ 

، أَي َمْن أَْكَذب  ِفْريةٍ  َجْمعُ :  الِفَرىو،  فََرى يَْفِري : أَْفعَل التَّْفِضيل ِمن أَْفَرى،  «أَْفرى الِفَرى َمنْ »في الحديِث : و: األْمُر العَظيُم.  الفَِريَّةُ و

 الَكِذباِت.

اغاني. ، كغَنِّيٍ  الفَِرّي الفَِريّ  ويقولوَن :  فيهما ، أَي العََجلَةُ العََجلَةُ ، نقلَهُ الصَّ

 الجلَّةَ : َشقَّها وأَْخَرَج ما فيها. أَْفَرىو

 : الَمزاَدةُ الَمْعمولَةُ الُمْصلحة. الَمْفِريَّةُ و

 الُجْرَح : بَطَّه. أَْفَرىو

ً  البَْرقُ  فََرىو  : وهو تأَلْلُؤهُ وَدواُمه في الّسماِء. يَْفِري فَْريا

 : قََطعَهُ بالِهجاِء وقد يكنَى به عن الُمبالغَِة في القَتِْل. راهُ يَْفِريهفَ و

يانو  : بالضِم وكْسِر الراِء الُمشدَّدةِ : بَلٌَد بالَمْغرِب. فُّرِ

ه محمُد بُن أَحمَد بِن محمِد بِن عبِد ، وابنُ  813أَو قَبيلَةٌ ، منها : عبُد هللِا بُن أَحمَد بِن عبِد الرحمِن اللخميُّ التونسيُّ الماِلِكيُّ ماَت َسنَة   َعّمِ

 ، وَسِمَع من مسنِد الَمْغرِب أَبي الَحَسِن البطرني بتُونَُس. 780وِلَد َسنَة  الفريانيُّ  الرحمنِ 

 ثِقَةٌ َحدََّث ببَْغداَد عن قتيبَةَ بِن سعيٍد وغيِرِه. الِفْريانيّ  النخعّي البلخيّ  فِْريان بِن خاِلِد بنِ  (2)، بالكْسِر : َجدُّ أَبي بْكٍر محمِد بِن عبِد  فِْريانو

 : الَجبَاُن. الفراو

 .(3)وأَْيضاً : العَجُب 

 بِال َصْوٍت. أَي ُدبُِره ، ، َمْفساهُ  أَْخَرَج ِريحاً من: كغُراٍب  ، فَُساءٌ و بالفتح ، ، فََسا فَْسواً و : [فسو]

 : هو االْسُم. الفُساءُ  وقيَل :

 َمْعروٌف لَكفَى عنه.: وهذا الذي َعبَّر به المصنُِّف فيه تَْطويٌل ، ولو قاَل 

جاِل أَْبغَُض إليك ، فَسَّاءٌ  هوو اُء  ؟ككتَّاٍن ، ومنه قيَل الْمرأَةٍ : أَيُّ الّرِ  الذي يَْضَحك في بيِت جاِرِه وإذا الفَسَّاءُ  القَِصيرُ  (4)قالت : العَثُِن النَّوَّ

 أََوى بَْيته َوَجَم.

 كثيُرهُ. ، أي الفَُسوُّ  َكعُدّوٍ ، ومنه قوُل بعِض العََرِب ، أَْبغََض الشيوخِ إليَّ األْقلَح األْملَح الَحُسوُّ  ، فَُسوٌّ و
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 .فاِسيَةٍ  ومنه الَمثَُل : أَْفَحُش من : الُخْنفُساُء ، الفاِسيَةُ و الفاِسياءُ و

بَاعِ ، فََسواتُ و ائَِحِة له رأٌْس : قاَل أَبو حنيفَةَ  َكْمأَةٌ ، بالتّْحريِك : الّضِ هي القَْعبَُل من الَكْمأَةِ ، وِمثْلُه في الِمْنهاجِ ، وقاَل : هو نَباٌت َكِريهُ الرَّ

 يُْطبَُخ ويُؤَكُل باللبَِن ، فإذا يَبَِس َخَرَج منه ِمثُْل الَوْرس.

 ليسَ »الّرُجِل يَُطلُِّق الَمْرأَةَ ثم يَْرتَجعها فيَْكتُمها َرْجعتها حتى تَْنقَِضي ِعدَّتُها فقاَل :  في حديِث شريٍح : ُسئِل عنو

__________________ 
 ( الرجز يف اللسان منسوابً لزرارة بن صعب لاطب العامرية وبينهما :1)

 مسوساً مدوداً حجرايّ 
 بدون نسبة والصحاح. 497/  4والثاين يف املقايي  

 عبد  . 1108/  3( يف التبصري 2)
 .«فسو»وقد تركناها يف موقعها وأشران إىل أنه األصح أن تكون هنا قبر مادة « فر »الجي استدركها الشارح قبر « مادة : فذو»( هنا موقض 3)
 ( يف اللسان : النز اء.4)
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وُة الض ُبض عَ  ا «له إال  َقسح ِقها وُخبحِثها.َأي ال طاِئَر له يف ادِّعاِء الر جح ا خص  الض ُبَض  ُمح ِة ا وإل   ِة بعحَد انحِقضاِء العد 
 وقيَل : هي َشَجَرةٌ ِمثْل الَخْشخاِش ليَس في ثََمِرها كبيُر طائِل ، قالَهُ ابُن األثيِر.

حاح نبُز ، : لَقَُب ، الفَْسوُ و يقاُل  .( 1)الفساةُ  وفي التْهِذيِب : وعْبُد القَْيِس يقاُل لهم ْيِس ،عبُد القَ  العََرِب ، قاَل ابُن ِسيَده : هم َحّيٍ ِمن وفي الّصِ

حاح جاَء رُجٌل منهم ، ناَدى َزْيُد بُن َسالَمةَ منهم ، : ببُْرَدْي ِحبََرةٍ فاْشتََراهُ  وهو ُسوٌق َمْعروٌف ، على عاِر هذا اللَّقَِب في ُعكاٍظ ، وفي الّصِ

حاح : َمْن يَْشتِري ِمنَّا َمْهٍو ولَبَِس البُْرَدْيِن ،عبُد هللِا بُن بَْيَدَرة بِن  بهذين البُْرَدْيِن ، فقاَم شيٌخ ِمن َمْهو فاْرتََدى بأََحِدهما واتََّزَر  الفَْسوَ  وفي الّصِ

 بَْهٍو. ببُْرَدْي ِحبََرةٍ ، فُضِرَب به الَمثَُل ، فقيَل : أَْخيَُب َصْفقَةً من شيخٍ  الفَْسوَ  باآلَخِر ، وهو ُمْشترى

ُب بسا ، : د بفاِرَس ، فََساو  النَّحِويُّ  الَحَسُن بُن أَحمَد بِن عبِد الغفَّاِر بِن محمِد بِن ُسلَْيمان بن أَبان الفاِرِسيُّ  أَبو علّيٍ  اإلمامُ  منه : ُمعَرَّ

، واْنتَقَل إلى بَْغداَد وكاَن إماماً في النَّْحِو ،  388َسنَة  بفََسا وهو َمْنسوٌب إلى ذلَك البَلَِد ، قاَل ابُن ِسيَده : على ِغيِر قياٍس ، وِلدَ  ، الفََسِويُّ 

َل في البِالِد ، وأَقاَم بَحلََب عْنَد َسْيِف الّدْولة بِن حْمَداَن ، ثم اْنتَقََل إلى بالِد فاِرَس وَصِحَب عُضَد الدّ  ْولة بِن بَُوْيه وصنََّف له كتاَب وتَجوَّ

يراِزيَّات ، وتُوفياإليضاحِ والتّْكِملَة ، ومِ  ببَْغداَد َسنَة  ن تَصانِيِفه : ِكتاُب العَواِمِل الَمائِِة ، والَمسائِل الَحلَبِيّات ، والَمسائِل البَْغداديَّات ، والّشِ

 َمْنسوبَةٌ إليه على غيِر قياٍس. ، ( 2)ساِريَّةُ  الفَسا ومنه الثِّيابُ  ، وهو شيُخ أبي الفَتْح بِن ِجنِّي ، 377

ُجلُ  فَسا : فََسا أَبو بْكٍر الزبيدي في كتابِِه الواضح : قالوا في الثّْوِب الَمْنسوِب إلى قالَ   .فََسِويٌّ  ِسيري ، والرَّ

 * قُْلت : وهذه المِدينَةُ تُْعرُف عْنَد العََجم بساً ، وينسبون إليها بساسيري على ِخالِف الِقياِس.

 . (3): شاِعرٌ  فَْسَوةَ  ابنُ و

 : لُغَةٌ في الَهْمِز. الفَساو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل : أَْخَرَج َعِجيَزتَه. تَفاَسى  الرَّ

 ، قاَل الشاعُر : للفُساءِ  الُخْنفُساُء : إذا أَْخَرَجْت اْستَها تَفاَستِ و

راً َعواساَء تـََفاَس  ُمقحراب   (4)ِبكح
 وقاَل األْصمعي : هو بالَهْمِز ، وقد تقدََّم.

 : تِْلَك القَبِيلَة الَمْذُكوَرةُ. الفَساةُ و

ً  : الفَْسَوةِ  وَجْمعُ   ، فهو نَِظيُر َشْهَوةٍ وِشهاً ، فاْنُظر هناَك. فِسا

 : الُخْنفُساُء لَنَتَنِها. الفَسَّاَءةُ و

 حتى تَْستَْخِرَجه. تَْفُسو عْنَد فِم الُجْحِر فال تزالُ  ُء إلى ُجْحِر الضّبِ فتََضُع قَبَّ اْستِهاِمَن الظَِّربان ، وهي دابَّةٌ تَِجي أَْفَسى ويقولوَن :

 .فَُسيَّةٌ  : الفَْسَوةِ  وتَْصِغيرُ 

 .فَواٍس  : الفاِسيَةِ  وَجْمعُ 

او بالفَتْح ، ، يَْفُشو فَْشواً  ُعْرفُه وفَْضلُه كذاوَخبَُره ،  فََشاو : [فشو]  هو. أَْفشاهُ واْنتََشر وكُصِلّيٍ : ذاَع  ، فُِشيَّاو كعُلُّوٍ ، ، فُُشوًّ

وا»الحديُث : منه ، و فاِشيَةٌ  واِحَدتُها : ما اْنتََشَر من الماِل كالغَنَِم السَّائَِمِة واإِلبِِل وغيِرها ، الفَواِشيو باللّْيِل حتى تَْذَهَب فْحَمةُ  فَواِشيَكم ُضمُّ

 .«الِعشاء

 ً  ، وهو ما اْنتََشَر من ماِلِه ماِشيَة وغيِرها. فاِشيَتِه  فيوحَكى اللّْحياني : إنِّي ألَْحفَظ فالنا

 .فََواِشيَه زْيٌد : كثُرَ  أَْفَشىو
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__________________ 
 ( يف التهذيب : الفساة والفسو.1)
 ابلواو.« فساساوية»( كذا ابألصر ونسخة القاموس ط مؤسسة الرسالة. بريوت ا ويف نسخجي القاموس الرسولية وا سنية 2)
 .213ومجهرة ابن حزم ص  32( واله عتيبة بن مرداس ا انظر يف نسبه املؤتلف ل مدي ص 3)
 ( الصحاح والتهذيب واللسان بدون نسبة ا وفيهما قا  الراجز.4)
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 ، أَي مالُهُ ، وَكذلَك أَْمَشى وأَْوَشى. فََواِشيَه وفي التّهذيِب : كثَُرت

 واْنتََشَر. كثَُر فيهم أَي بهم : تَفَشَّىوالَمَرُض  تَفَشَّاُهمُ و

ُهم ، وأَْنَشَد :  وفي التْهِذيِب : َعمَّ

هــــــــــم  مــــــــــ  قــــــــــاِت فــــــــــعــــــــــَ واِن الــــــــــثــــــــــِّ َفشــــــــــــــــــــــــ    خــــــــــح ــــــــــَ  تـ

يــــــــا     واكــــــــِ ــــــــبــــــــَ والِت ال عــــــــح ُ
ينِّ املــــــــ ت  عــــــــَ كــــــــَ (1)فــــــــبســــــــــــــــــــــح

 

  
 وأْوَرَده أبو زْيٍد بالَهْمِز وأَْنَشَد :

وان الثِّقات  تـََفش َب إخح
 تقدََّم.وقد 

 وأَِرَضْت. القَْرَحةُ : اتََّسعَتْ  تَفَشَّتْ و

 وَكذلَك الَمشاُء والَوشاُء. ، كَسماٍء : تَناُسُل الماِل وَكثَْرتُه ، الفََشاءُ و

 قالَه اللّْيُث. هُ تَاَسا ،َغْشيَةٌ تَْعتَِري اإلْنساَن ، فاِرِسيَّتُ  بالفَتْح ، كما في النُّسخِ ، وهو في كتاِب األْزهِري بالتْحريِك ، ، الفَْشيَانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عليه َضْيعَتَه : أَي اْنتََشَرْت عليه أُُموُره ال يَْدِري بأَيِّها يَْبدأُ. فََشتْ 

ْت فتِْلكَ   .الفاِشيَةُ  وإذا نِْمُت ِمن اللْيِل نَْوَمةً ثم تَمَّ

 شَّى فيه.الِحْبُر : إذا ُكتَِب على كاَغٍد َرقيٍق فتَمَ  تفَشَّىو

ً  كذا في النسخِ والصَّواُب أَن يُْكتب بالياِء ، ِء ،الشَّي ( 2)َء عنالشَّي فََصا ى  :[فصى]  اللَّْحَم عن العَْظم. فََصى ومنه فََصلَهُ ،  :يَْفِصيَه فَْصيا

 ما بيَن الحّرِ والبَْرِد : َسْكتَةٌ بَْينهما. فَْصيَةُ و

 وفي الُمْحكم : َسْكنَةٌ بَْينهما ، وهو ِمن ذلَك.

 .فَْصيَةٍ  ولَْيلَة فَْصيَةٍ  فيقاُل يَْومُ  ويُضافانِ  على النَّْعتِ  ، فَْصيَةٌ  ولَْيلةٌ  فَْصيَةٌ  يَْومٌ و

 .نَقَلَه األْزهري : تخلََّص من َخْيٍر أَو َشّرِ ، أَْفَصىو

ي وقاَل الَجْوهِري : ، َكتَفَصَّى  منه ، أَي أَتََخلَّص. أَتَفَصَّى التَّخلُُّص من الَمِضيِق أَو البليَِّة. ويقاُل : ما كْدتُ  التَّفَّصِ

ْيتو  من الديوِن : إذا َخَرْجُت منها وتَخلَّْصت. تَفَصَّ

ً  لهو أََشدُّ »في حديِث القُْرآن : و يا جاِل من النَّعَمِ  تَفَّصِ  أَي أَشّد تَفَلُّتاً. ، «من قُلوِب الّرِ

ً و وعليه اْقتََصَر الَجْوهِري وجماَعةٌ ، ، كَرْميٍَة ، الفَْصيَةُ  االْسُم :و ِمن هذا األَْمِر  بالفَْصيَةِ  ومنه قولُهم : قََضى هللاُ لي َغنِيَّةٍ  ِمثْلُ  الفَِصيَّةُ  أَْيضا

 ، كما في األساِس.

ً  الفَْصيَة»قَْيلَة : قالت الُحَدْيباء :  في حديثِ و  ُء تكوُن فيه ثم تخُرُج منه ، نقلَهُ الَجْوهِري.الشي الفَْصيَة وأَْصلُ  ، «، وهللا ال يزاُل َكْعبِك عاليا

تاُء أَو الحرُّ : َذَهبَا أَو َسقََطا ، أَْفَصىو  نقلَهُ األْزهِري عن ابِن األْعرابي هكذا. عنَّا الّشِ

. أَْفَصى ُن ِسيَده عن ابِن األْعرابي :ونقَل اب تاُء وَسقَُط عْنَك الَحرُّ  عنك الّشِ

يت : قد ّكِ عْنَك البَْرُد ، ونقلَهُ ابُن ِسيَده واألْزهِري أَْيضاً ،  أَْفَصى عْنَك الحرُّ ، أَي َخَرَج ، وال تقوُل : أَْفَصى ونقَل الَجْوهِري عن ابِن الّسِ

 لَهُ األْزهِري عن ابِن األْعرابي.والمصنُِّف اْكتَفَى بما نق

 نقلَهُ الَجْوهِري. أَْقلََع ، أَي الَمَطُر : أَْفَصىو
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ائُِد : لم يَْنَشب بِحبالَتِِه َصْيدٌ  أَْفَصىو  فكأَنَّه َذَهَب عنه. الصَّ

ْيتُهو  منه ، نقَلهُ الَجْوهِري. : َخلَّّصتُه تَْفِصيَةً  منه فَصَّ

 .اْنفَصى  الِزٍق خلَّْصته قُْلت : قدقاَل اللّْيث : ُكلُّ  ، فاْنفَصىَ 

ي  عن العَْظِم. يَْنفَِصي واللْحُم الُمتََهّرِ

بِن ُدْعمي بِن  ( 3)أَْفَصى بُن عبِد القْيِس بنِ  أَْفَصىوبُن ُدْعمي بِن َجِديلَةَ بِن أََسِد بِن ربيعَةَ ،  أَْفَصى  :أَْفَصيانِ  وُهما : جماَعةٌ ، أَْفَصىو

 َجِديلَةَ بِن أََسِد بِن ربيعَةَ ، نقلَهُ الَجْوهِري.

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 .«من»( يف القاموس : 2)
 .295( سقطت من الصحاح ا واألصر كابن حزم ص 3)
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 عن ابِن ُدَرْيٍد. ، كُسَميَّة ، فَُصيَّةَ  بَنُوو

 من العََرِب. بَْطنٌ  ه كغَنِيٍَّة :وَضبََطه ابُن ِسيدَ 

بيِب ، الواِحَدةُ : كذا في النُّسخِ والصَّواُب أَن يُْكتَب بالياِء*  ، الفََصاو هكذا َضبََطه ابُن ِسيَده بالصاِد الُمْهملِة ، قاَل : وأَْنَشَد  ، فَصاةٌ  َحبُّ الزَّ

 أَبو حنيفَةَ :

 َفًص  من َفَص  الُعنحُجد
 وأََعاَدهُ أَْيضاً في الذي يَِليه.

 ٍن.ووجْدُت في هامِش الَمْقصوِر والَمْمدوِد ألبي علّيٍ القاِلي ، وقد َذَكَر عن ابِن ِسيَده قْولُه هذا فقاَل : ولَسُت منه على يَقي

 أَْيضاً. فَصية * قُْلت : وهي لُغَةٌ ِحجاِزيَّةٌ. ويسّمون نََوى التّْمرِ 

او فََضاءَ  الَمكانُ  فََضاو : [فضو]  ، وأَْنَشَد األْزهِري لُرْؤبة : فاٍض  فهو اتََّسَع ، كعُلُّوٍ : ، فُُضوًّ

قــــــــــــاِض  نــــــــــــح
ُ

هــــــــــــا املــــــــــــ يحضــــــــــــــــــــــــــِ ُ  بـــــــــــــَ يــــــــــــح رََخ قـــــــــــــَ  أَفـــــــــــــح

ي     قـــــــــام الـــــــــفـــــــــاضـــــــــــــــــــــــِ
َ
رامـــــــــًا ابملـــــــــ م كـــــــــِ نـــــــــكـــــــــُ (1)عـــــــــَ

 

  
 نخالً : ، وأَْنَشَد ابُن ِسيَده لثَْعلَبَة بِن ُعبيٍد العََدوّي يَِصفُ  ُمْفٍض  وهو ، كأَْفَضى

قــــــــــي  ر  تــــــــــتــــــــــ  َة اأَلوحابر ال الــــــــــقــــــــــُ تح كــــــــــثــــــــــ  تــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــَ

ُفحضــــــــــــــــي و    
ِد املــ لـــــــَ ــَ و ابلــبـ َب َلحشــــــــــــــــَ  وهــح (2)ال الـــــــذِّئـــــــح

 

  
 ، كذا في النهايَِة. فَضاءً  أَي يَِصير ، «ءٍ كلُّ شي يُْفِضيَ  حتى»حديُث ُمعاٍذ في عذاِب القَْبر : منه و

ةٍ. فََضاو  َدراِهَمهُ : لم يَْجعَْلها في ُصرَّ

 هكذا في النُّسخِ والصَّواُب ِكتابتُهما بالياِء** كما هو نَصُّ الَمْقصوِر والَمْمدوِد ألبي علّيٍ القاِلي. : الفََصا ، الفََضاو

حاح ِكتابَة . الفََضا ووِجَد في نسخِ الّصِ ِحيُح أنَّه واِويٌّ يائيٌّ  باألِلِف وكأَنَّ المصنَّف تبِعَه على أنَّ الحْرَف واِويٌّ والصَّ

بيِب ونْحِوهما إذا َخلَْطتهما ما في إناٍء واِحٍد. يقاُل : هو ُء الُمْختَِلُط ،الشَّي الفََضى قال الَجْوهِري والقاِلي :و  زاَد القاِلي : مثُْل التَّْمِر مع الزَّ

 في جراٍب ، يُْكتَب بالياِء. فضى

اُء : أَْفضاءُ  ، وتمورُ  فََضيانِ  ، وتَْمَرانِ  فًَضى قاَل أبو َعْمٍرو : وتقوُل تَْمرٌ   ، وأَْنَشَد الفرَّ

جِي  ِك انقــــــــــــَ تــــــــــــا لــــــــــــَ مــــــــــــ  ُت هلــــــــــــا اي عــــــــــــَ لــــــــــــح  فــــــــــــقــــــــــــُ

ـــــــــــُب و     ـــــــــــي جي وَزب ـــــــــــَ ب ـــــــــــح يـ (3)متـــــــــــٌر َفضـــــــــــــــــــــــــً  يف عـــــــــــَ
 

  
ه.وهكذا أَْنَشَده الَجْوهِري أَْيضاً وفيه : يا  تا ، كذا بخّطِ  َعمَّ

 وأَْنَشَده ابُن ِسيَده واألْزهِري : يا خالَتِي.

تي. ري النَّحويِّين : يا َعمَّ  قاَل ابُن ِسيَده : وَرواهُ بعُض ُمتأَّخِ

حاحِ ، واألخيُر قوُل ابُن ُشَمْيل. بالمّدِ : السَّاحةُ ، وما اتََّسَع من األرِض ، ، الفَضاءُ و  كذا في الّصِ

 كم : هو الواِسُع من األرِض.وفي الُمحْ 

 وقاَل الّراغُب : الَمكاُن الواِسُع ، وهو نَصُّ األْزهِري أَْيضاً.

 وقاَل َشِمٌر : هو ما اْستََوى من األرِض واتََّسَع.

 الّسعَةُ ، وأَْنَشَد : الفَضاءُ  وقاَل أبو علّيٍ القاِلي :

اء ال يســـــــــــــــــــــــــّد وصـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــدهـــــــــــا   أبَرحض َفضـــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــــكــــــــــــر    ــــــــــــي  ومــــــــــــعــــــــــــرويف هبــــــــــــا غــــــــــــري مــــــــــــن  عــــــــــــل
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 وقاَل اآلَخُر :

ه  لـــــــــــــِ ـــــــــــــَفضـــــــــــــــــــــــــــاُء أَبهـــــــــــــح ا ضـــــــــــــــــــــــــــاَ  ال  َأال ُرمبـــــــــــــ 

رجو     ة خمـــــــــــــَح نـــــــــــــ  اح األســـــــــــــــــــــــــــِ ن مـــــــــــــن بـــــــــــــَ كـــــــــــــَ  أَمـــــــــــــح

  
 .الفَضاِء أَْفضيةٌ  قاَل ابُن ُشَمْيل : َوَجْمعُ 

َرْت فيه  ع بالمدينِة ، : الفَضاءُ و  الَحْرُب ، قالَهُ نَْصر.تَكرَّ

__________________ 
 كما يف النسخة الجي أبيدينا.  (*)
 واللسان والتهذيب. 83( ديوانه ص 1)
 ( اللسان منسوابً لثعلب بن عبيد ا وفيه :2)

 ال الذئب ختش  وهي ابلبلد املفضيو 
 كما يف النسخة الجي أبيدينا.  (**)
 والصحاح. 509/  4ا واألصر كاملقايي  ( اللسان والتهذيب وفيهما : اي خالجي 3)
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 كِكساٍء : الماُء يَْجِري على األرِض. ، الِفضاءُ و

 ، َمْمدوٌد ، عن ُكراعٍ. فِضاءٌ  الماُء الُمْستَنِقع ، والَجْمعُ  الفَْضيةُ  وفي الُمْحكم في الياِء :

، ومنه قوُل  فَِضيَّةٌ  ، كالِحساِء ، وهو ماٌء يَْجري على َوْجِه األرِض ، واِحَدتُه الِفضاءُ : وقاَل أبو علّيٍ القاِلي في الَمْقصوِر والَمْمدوِد 

 الفََرْزدق :

طـــــــــا  َر الـــــــــَوارِداِت مـــــــــن الـــــــــقـــــــــَ بـــــــــح ن قــــــــــَ حـــــــــح بـــــــــ   فصـــــــــــــــــــــــَ

را     جـــــــــ  فـــــــــَ حـــــــــاَء ِذي قـــــــــاٍر ِفضـــــــــــــــــــــــاًء مـــــــــُ طـــــــــح (1)بـــــــــبـــــــــَ
 

  
ً  َجعَل َمْسلَُكْيهاو: جاَمعَها  إْفضاءً  أَةَ الَمرْ  أْفَضىو  فََضا وهو ِمن ، ُمْفضاةٌ  فهي وذلَك إذا اْنقََطَع الِحتاُر الذي بيَن َمْسلََكْيها ، واِحداً ، َمْسلَكا

 إذا اتََّسَع. يَْفُضو الَمكانُ 

ُجلُ  أَْفَضى ِمن الِكنايَِة :و  جاَمعَها. إذا إليها : الرَّ

اِغُب : هو  أَْبلَغ وأَْقَرُب إلى التَّْصريحِ من قْوِلهم َخال بها. قاَل الرَّ

 بعُضُكم إلى بعٍض ، أَي انتََهى وأََوى. أَْفَضى في الَحقيقَِة االْنتِهاُء ، ومنه : وقد اإلْفضاءُ وقاَل ابُن األْعرابي : 

 نقلَهُ ابُن ِسيَده. َخاَل بها جاَمَع أَْم ال ، بها : إذا أَْفَضى أَو

َمْخَشري والَجْوهري. في ُسُجوِده ، (2) إِلى األرِض : َمسَّها بَراَحتِهِ  الساِجُد بيِده أَْفَضىو  نقلَهُ الزَّ

ً  َسْهمٌ  قاَل أَبو َعْمٍرو :و نقلَهُ ونَّص أَبي َعْمٍرو : إذا كاَن ُمْنفرداً ليَس في الكنانَِة غيُرهُ ،  واِحٌد. وهو في كتاِب أَبي علّيٍ بالياِء ، أَي ، فَضا

 أبو علّيٍ القاِلي.

ً  بَِقيتُ و . َوْحِدي أَي : فَضا  ِمن األْقراِن ، نقلَهُ األْزهريَّ

 وقاَل أَبو الَحَسِن األْخفَش : أَي فَْرداً ِمن إْخوتي وأَْهلي ، وأَْنَشَد لعبيِد بِن أَيُّوب :

ٍة  بـــــــَ ِر جـــعـــح ِ  يف قـــعـــح َر الشـــــــــــــــــمـــح ثـــــــح ت مـــِ حـــــــح بـــَ  فـــــــَبصـــــــــــــــــح

هفضـــــــــــــــــــــيــــــــا فضـــــــــــــــــــــا قــــــــد طــــــــاَ      لــــــــُ الفــــــــِ  فــــــــيــــــــهــــــــا فــــــــَ

  
ً  محمٌد وخاِلٌد ابناو  بَْصِريَّاِن ، ومحمٌد َرَوى عن أَبيِه. : ُمعَبِّرانِ  فَضا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 فالٌن إلى فالٍن : َوَصَل. أَْفَضى

 .الفَضاءِ  : صاَر إلى أَْفَضىو

 إليه األْمُر : َوَصَل إليه. أَْفَضىو

ً  وأَْلقَى ثَْوبَه  : لم يُودْعه. فَضا

ً  وأَْمُرُهم بَْينهم  : أَي َسواٌء. فَضا

ً  وَمتاُعهم  : أَي ُمْشتِرٌك ، وهذا قد تقدَّم للمصنِِّف في َحْرِف الضاِد. فَْوَضى فَضا

حاح : أَْمُرُهمْ  ً  وفي الّصِ  بَْينهم : أَي ال أَميَر عليهم ، ومثْلُه ألَبي علّيٍ القاِلي. فَضا

 .كالُمْفَضى اِلي والواِسعُ ، الباِرُز والخ الفاِضيو

. الفضوُّ و  : الُخلُوُّ

 : إذا اْفتَقََر ، عن ابِن األْعرابي ، كأَنَّه َوَصَل إلى األرِض. أَْفَضىو

 : الُمتََّسُع. الُمْفَضىو الُمْفضاةُ  : أن تَْسقَط الثَّنايا من تَْحت ومن فَْوق ، عن ابِن األْعرابي ، ومنه اإلْفضاءُ و
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 لََغ بهم َمكاناً واِسعاً.بهم : بَ  أَْفَضىو

ً  وتَرَك األَْمرَ   : أَي َغْير ُمْحَكم. فَضا

واِسعاً خاِلياً ، ومنه أََخَذ ابُن األعرابي  فَضاءً  ، وهكذا ُرِوَي حديُث الدُّعاء للنابغَِة ، أَي ال يَْجعَله أَْفَضْيت هللاُ فاَك ، ِمن يُْفِضي ويقولوَن : ال

َم.  قْولَه المتقّدِ

للماِء الُمْستَنِقع كبَْدَرةٍ وبَِدٍر ، وبالفَتْحِ ِمن باِب َحْلقٍة وَحلٍَق ونَْشفٍة ونََشٍف ، وبها ُرِوي قوُل عِدّي بِن  فَْضيةٍ  ، بالَكْسر والفَتْح : َجْمعُ  الِفَضىو

قاع :  الّرِ

لــــــــــــَ  الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــُر َأوح َدان  ا اجنــــــــــــحَ  فــــــــــــَبوحَرَدهــــــــــــا ملــــــــــــ 

م مَ     وائـــــــــِ وِن ا ـــــــــَ ن  لـــــــــلـــــــــجـــــــــُ َرابَفضـــــــــــــــــــــــً  كـــــــــُ  شـــــــــــــــــــــــح

  
 إليه بالسّرِ : أْعَملَهُ به ، نقلَهُ الَجْوهري. أَْفَضىو

ا الشََّجُر بالَمكانِ  فََضاو  : َكثَُر ، عن ابن القطَّاع. فُُضوًّ

__________________ 
 واللسان واألساس والتكملة. 358( ديوانه 1)
 ويف األساس : بباطن كّفه.« بباطن راحته»( يف الصحاح : 2)
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 أَْهَملَهُ الَجْوهِري واألْزهِري. : الفَْطوُ و : [فطو]

اغاني : هو  : ساقَهُ َسْوقاً َشديداً. فَطاهُ يَْفُطوه فَْطواً  وقد السَّوُق الشَّديُد. وقال الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : َضَرَب بيِده وَشَدَخهُ. يَْفُطوه فَْطواً  فَطاهُ 

 لَهُ ابُن ِسيَده.المرأَةَ : نََكْحتُها ، نق فََطْوتُ و

ُجُل : أَْهملَهُ الَجْوهِري. أَْفَظى ي : [فظى]  الرَّ

 ساَء ُخلُقُهُ. وقاَل ابُن األْعرابي : أَي

ِحُم ، هكذا هو بالمّدِ في النُّسخِ كما في التْكملَِة والصَّواُب أنّهُ بالقَْصِر كما َضبََطه األْزهِري ، ، الفَظاءُ و اُء وقاَل : يُْكتَُب بالياِء.نقلَهُ  الرَّ  الفرَّ

 وقاَل غيُرهُ : أَْصلُه الفَظُّ فقُِلبَِت الظاُء ياًء ، وهو ماَء الَكرِش ، كذا في التَّهذيِب.

ِحِم ، وَضبََطه بالقَْصِر ، ومثْلُه في الفرِق البِن السيِِّد ، وقد نَقَلُوه عن اللّْحياني ،   ْنَشَد :وأَ وقاَل ابُن ِسيَده : هو ماُء الرَّ

ظـــــــــاُه  ف يف فـــــــــَ وســـــــــــــــــــــــُ َن يـــــــــُ َر ُحســـــــــــــــــــــــح رحبـــــــــَ  َتســـــــــــــــــــــــَ

رياو     غـــــــــــــــِ اًل صـــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــح ه طـــــــــــــــِ َ  لجـــــــــــــــَ بـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح  أُل

  
ي موِضعِ الالِم ، وإذا كانت ياء في وَحكاهُ ابُن ِسيَده عن ُكراعٍ قاَل : وإنَّما قََضْينا بأنَّ أَِلفَها ُمْنقلبَةٌ عن ياٍء ألنَّها َمْجهولةُ االْنِقالِب ، وهي ف

 الالِم فاْنِقالبها عن الياِء أَْكثَر منه عن الواِو.موِضعِ 

يِّبَةُ. األَْفعاءُ و (1)وفي نسخة  ي ،  :[فعى] وائُِح الطَّ  : الرَّ

 ِكالُهما عن ابِن األْعرابي ، كذا في الُمْحكم. ، ( 2): الغَْضباُن الُمَزبَّدُ  الفَاِعيو

اَمةُ  الفاِعيَةُ و  من النِّساِء. : النمَّ

 في ِدياِرهم ، نقلَهُ ابُن ِسيَده ، قاَل بعُض الِكالبِيِّين : : َهَضبَةٌ لبَنِي ِكالبٍ  األَْفعَىو لُغَةٌ في الغَْين. ْهُر الِحنَّاِء ،زَ  أَْيضاً :و

نــــــــــــاِت  ار بــــــــــــِذي الــــــــــــبــــــــــــَ ِرُف الــــــــــــد  عــــــــــــح رح تـــــــــــــَ  هــــــــــــَ

عـــــــــــــــــــــاةِ     ـــــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــــــاِت إىل األَف ـــــــــــــــــــــح  إىل الـــــــــــــــــــــرُبَي

  

هاِة 
َ
َم ُسعحَد  وهي كامل  (3)َأاي 

اغاني : أَْدَخَل الهاَء في  ألنَّه َرغَب بها إلى الَهْضبِة. ( 4)األَْفعاةِ  قاَل الصَّ

الحديُث : ُسئَِل منه جاِز ، وبِلُغَِة الحِ  ، كاألَْفعَوِ  وهي َرْقشاُء َدقيقَةُ العُنُِق َعِريَضةُ الرأِْس ، وُربَّما كاَن لها قَْرناِن ، حيَّةٌ َخبِيثَةٌ ، : األْفعَىو

يكوُن  قَلََب أَِلفَهما واواً على لُغَتِِه ، «والِحْدو األْفعَوْ  ال بأَْس بقَتْله»ابُن عبَّاس ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما ، عن قَتِْل الُمْحِرم الحيَّاِت ، فقاَل : 

 واالْسُم أَْكثَر. َوْصفاً واْسماً ،

يها ، قيَل : ال يَْنفَُع منها ُرْقية وال تِْرياقٌ التي ال تَ  األَْفعَى وقيَل : يها اْستِداَرتُها على نَْفِسها وتََحّوِ يةٌ وتََرّحِ  .ْبَرُح إنَّما هي ُمتَرّحِ

 .أَفاِعي ج بالتَّْنويِن ، وَكذلَك أَْرًوى ، أَْفعَى ، أَْفعَُل ، تقوُل : هذه أَْفعَى وقاَل الَجْوهِري :

 ها.أَرٌض َمْفعاةٌ : َكثيَرتُ و

حاح : ذاتُ   .أَفاعٍ  وفي الّصِ

 نقلَهُ الَجْوهري. ، األَْفعَى السََّمةُ التي تكوُن على صورةِ  أَي مع ضِم الميِم ، ، ُمَشدََّدةً ، الُمفَعَّاةُ و

 .فَعَّاهُ تَْفِعيَةً  وقد ُوِسَم بها ، كُمعَظٍَّم : ، ُمفَعَّى َجَملٌ و
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جُل : تَفَعَّىو  في الشَّّرِ ، نقلَهُ الَجْوهِري. كاألْفعَى صارَ  الرَّ

 في ُسْوِء ُخلُِقه. باألْفعَى وفي األساِس : تَشبَّه

ّمِ : وادٍ  أُفاِعيَةُ و  أَنَّه في طِريِق مكَّةَ عن يِميِن الُمْصعِد من الُكوفَِة. (5)قاَل ياقوُت : وَذَكَر الحاتِِميُّ  بِمنَى ، يصبُّ  ، بالضَّ

__________________ 
 .«ي»( كذا والذي يف نسخ القاموس املتداو  1)
 ضبرت حركات.« املزحِبد»( يف التهذيب والتكملة 2)
 ( اللسان والتكملة.3)
 ( يف التكملة : األفع .4)
 ( يف ايقوت : ا ازمي.5)
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 على التَّْشبيِه. : ُعُروٌق تَتََشعَُّب من الحاِلبَْيِن ، األَفاِعيو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، نقلَهُ الَجْوهِري. األفاِعي ، بالضّمِ : َذَكرُ  ْفعُوانُ األُ 

 .كاألَْفعَى : هي اإلبُِل ِسَمتُها الُمفَعَّاةُ و

َّتَهُ. فَعَاو  فالٌن شيئاً : فَت

جُل : صاَر َذا شّرٍ بَْعد خيٍر. أَْفعَىو  الرَّ

ار قاَل : حدَّثنا البُْحتري بُن ُعبيٍد قاَل ِهشام : َذَهْبنا إليه ، أَي  : واٍد قُرَب القلزِم ِمن ِمْصر ، جاَء ِذْكُره األَفاِعيو في حديِث ِهشاِم بِن عمَّ

سّموا أَْسقاَطُكم فإنَّهم »:  وسلمعليههللاصلى، حدَّثنا ، أَي حدَّثنا أَبو ُهَرْيَرةَ قاَل : قاَل رُسوُل هللِا  األفاِعي القلزَم ، في مْوِضعٍ يقاُل له

 .«فرُطُكم

 قاَل ابُن َعَساِكر : قْولُه إلى القلزِم تَْصحيٌف من عبِد العزيِز ، أَي أََحُد ُرواةِ الحديِث ، وإنَّما هو إلى القلمون.

 قال ياقوُت : الصَّواُب ما قالَهُ عبُد العزيِز ، سأَْلت عنه َمْن َرآهُ وعَرفَه.

 ، ُمَصغٌَّر : مْنهٌل لُسلْيم ِمن أَْعماِل المِدينَِة ، نقلَهُ ياقوُت. يَةأَفَْيعِ و

 وعمرةُ بْنُت أَْفعى عن أُّمِ َسلََمةَ.

 عن عائَِشة. أَْفعَى وسالَمةُ بْنتُ 

 نَْجراَن : جاَء ِذْكُره في كتاِب الّشفاِء لعياض عْنَد ِذْكِر الكيمان. أَْفعَىو

.كذا في النسخ ، ومثْلُ و : [فغو]  ه في كتاِب أَبي علّيٍ القاِلي. ويَأْتي عن ابِن ِسيَده أَنَّه يائيٌّ ، والَحقُّ أَنَّه واِويٌّ يائيٌّ

ِدي في َمعانِيهِ  بتْقِديَم الغَْين على الفاِء ، الغَفَا ، بتْقِديِم الفاِء على الغَْيِن ِمثْل الفَغَا  َشَد األْصمعي :ٍء أَنْ ُء من كّلِ شيالتي ذُِكَرْت ، فمن ذلَك الرَّ

ا  ـــــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــل دِّمـــــــــــــــــت ل ـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــٌة ق ئ ـــــــــــــــــِ  إذا ف

ـــــــــــا هبـــــــــــا     ـــــــــــن ي ـــــــــــِ ل ا وصـــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــَ ر  ال ـــــــــــَ (1)ِ  فـ
 

  
 ومن ذلَك ُحثالَةُ الطَّعاِم وُغباٌر يَْعلُو البُْسَر فيفِسُده ويَُصيّرهُ ِمثْل أَْجنِحِة الَجناِدِب.

والعُْلبَِة والَجْفنَِة ، أَي في العُْلبَِة  َميٌَل في الفمِ  : الفَغَا الصَّواُب الذي ال محيَد عنهو هكذا في النُّسخِ وهو َغلٌَط ، العُْلبَةُ والَجْفنَةُ ، : الفَغَاو

 والَجْفنَِة ، كما هو نصُّ ابِن ِسيَده.

 داٌء. الفَغَا وقاَل كراٌع :

 ْعرابي ، نقلَهُ أَبو علّيٍ القاِلي في الَمْقُصوِر والمْمُدوِد.قاَل ابُن ِسيَده : وأُراهُ الَميَل في الفَِم. وقْولُه : َميٌَل في الفَم ، هو قوُل ابِن األَ 

 قاَل ابُن ِسيَده : وإنَّما قََضْينا على هذا ُكلِّه بالياِء ألنَّها الٌم والالُم ياء أَْكثََر منها واواً.

حاحِ ، وهو قوُل  : نَْوُر الِحنَّاِء ، الفاِغيَةُ و الفَْغوُ و اء.كذا في الّصِ  الفرَّ

 .«الفاِغيَةُ  َسيُِّد َرْيحاِن أَْهِل الجنَّةِ »: في الحديث و. فاِغيَتُهو فَْغُوه ءٍ وقيل : نَْوُر كّلِ شي

 نَْوٌر رائَِحتَهُ طيِّبَةٌ. الفَْغوُ  وقاَل شِمٌر :

ياِحين وأَْطيبُها رائَِحةً. الفاِغيَةُ  وقاَل ابُن األعرابي :  أَْحَسُن الرَّ

 .الفاِغيَةُ  يُْغَرُس ُغْصُن الِحنَّاِء َمْقلوباً فيُثِْمُر َزْهراً أَْطيََب من الِحنَّاِء فَذِلكَ أَو 

حاح. ، فاِغيَتُهُ  َخَرَجتْ  النَّباُت : أَْفغَىو  كما في الّصِ
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 وهو البُْسُر الُمتَغَيُِّر. ، الفَغَا َزْيٌد : داَم على أَْكلِ  أَْفغَىو

 نقلَهُ الَجْوهِري. َسَدْت ،النَّْخلَةُ : فَ  أَْفغَتِ و

جُل : أَْفغَىو  اْفتَقََر بَْعَد ِغنًى. الرَّ

 كلُّ ذلَك عن ابِن األْعرابي ، كأَنَّه فَسَد حالُهُ كفَساِد البُْسِر. َعَصى بعَد طاَعٍة ، أَْيضاً :وَسُمَج بَعَد ُحْسٍن  أَْيضاً :و

 .أَْفغاكَ  الذي وأَْوَرَمهُ. يقاُل : ما فاُلناً : أَْغَضبَهُ  أَْفغَىو

 َسَكَن المِدينَةَ ، قيَل : كاَن َدِليَل الُمْسِلمين إلى تَبُوك. َصحابيٌّ :  الفَْغواءِ  ابُن أَبي هو أَو الخزاعي ، الفَْغواءِ  َعْلقََمةُ بنُ و

 حديثُ منه وَظَهَرْت رائَِحتُه ، و فََشا : فَْغواً  ءُ الشَّي فَغَاو

__________________ 
 اللسان والتهذيب بدون نسبة.( 1)
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 َأي نـَو َر. ا أَفـحَغ  ا ويـُرحَو  إذا فـََغا اَ َسِن : وُسِئَر عن الس َلف يف الز عحفراِن فقا  : إذا
ْرُع يَبَِس. فَغَاو  الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  التْمرُ  فَغَا  إذا حشَف ، عن أبي علّيٍ القاِلي. يَْفِغي فَغا

يِب.:  الفَْغَوةُ و  اْنتِشاُر َرائِحِة الّطِ

 اإلبِِل : َحْشُوها. فَغَاو

 َحَكاهُ يَْعقوب في الَمْقلُوِب ، كذا في الُمْحكم. أَثََرهُ : قَفَْوتُهُ ، فَقَْوتُ و : [فقو]

 َء َمْوِضٌع.وتقدََّم في الَهْمِز أَْيضاً أنَّ الفَقْ  : ع ، الفَْقوُ و

 اَمِة بها مْنبٌَر ، وأَْهلُها َضبّة والغَْنبَر.* قْريَةٌ باليَمالفَْقوُ  وقاَل نَْصر :

 عن ثَْعلَب ولم يَُحّده ، كذا وِجَد بخّطِ ابِن السيِّد البَْطِليُوسي. : ماٌء ، الفَقَاو

ّمِ : السَّْهِم ، فُْقَوةُ و ، وفي كتاِب أَبي علي  (1)كذا في نسخِ الّصحاح  ، فُقًى ج نقلَهُ الَجْوهِري ، وهي َمْجَرى الَوتَِر في السَّْهم ، فُْوقُهُ ، بالضَّ

اني : مَّ  باألِلِف ، وأَْنَشَد أَبو َعْمرو بُن العَالِء للفنِد الّزِ

قـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــا   و  لـــــــــــــــــــــــــي وفـــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــَ  نـ

ِر     حــــــــــــــــــح طــــــــــــــــــًا طــــــــــــــــــُ يــــــــــــــــــِب قــــــــــــــــــَ راقــــــــــــــــــِ (2)عــــــــــــــــــَ
 

  
 أَراَد : وفُوقَها.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 أَو الناقَِة الماِخِض ، وهو ِغالٌف فيه ماٌء كثيٌر. ٌء أَْبيَُض يَْخُرُج من النّفساءِ : شي الفَْقوُ 

 وَحَكاهُ أَبو عبيٍد بالَهْمِز وقاَل : هو السَّابِياُء ، وقد تقدََّم.

 الَهْمزةِ.الذي قدَّْمنا ِذْكَره عن نْصٍر ، يُْرَوى بالواِو وبالياِء وب واٍد باليَماَمِة ، أَهملهُ الَجْوهِري والجماَعةُ. وهو : الفَْقيُ  ي : [فقي]

 باليَماَمِة. كُسَمّيٍ : َمحاِرُث ، ونَْخٌل لبَنِي العَْنبَرِ  فُقَيٌّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ث ، قاَل الحافُِظ : هكذا َضبََطه ابُن نُْقَطة. أَفِقي ، بفتحٍ فكْسِر القاِف : َجدُّ ُحَسْين بِن محمِد بنِ  أَفِقي  المحّدِ

بيَّ والُمْهرَ  فاََل و : [فلو] ضاعِ ، أَو فََطَمهُ ، كَسحاٍب ، وُضبَِط في الُمْحكم بالَكْسر : ، فَالءً و بالفَتْح ، ، يَْفلُوُهما فَْلواً  الصَّ  كأَْفالهُ  َعَزلَهُ عن الرَّ

ه  فاَلهُ  يقاُل : .اْفتالهُ و  : أَي فََطَمهُ ، وأَْنَشَد الَجْوهِري لألْعشى : اْفتاَلهُ وعن أُّمِ

ضٍ  مـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح حح مـــــــــــــــُ ؤاِد إىل جـــــــــــــــَ ِة الـــــــــــــــفـــــــــــــــُ   العـــــــــــــــَ

ئـــــــــــح  الـــــــــــفـــــــــــاِد     الُه عـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا فـــــــــــبـــــــــــِ (3)ٍش فـــــــــــَ
 

  
 : اتََّخذَهُ. اْفتاََلهُ و: فََطَمهُ ،  فاَلهُ  وقيَل :

ً و فَْلواً  بالسَّْيفِ  فاَلهُ و . َضَربَهُ  : فَْليا  به ، واِويٌّ يائيٌّ

 وفي الُمْحكم : َضَرَب رأَْسه.

 ِكالُهما عن ابِن األْعرابي. َعقََل بعَد َجْهٍل ، أَْيضاً :وَزْيٌد : سافََر ،  فاَلو

 فُِطَما أَو بَلَغَا السَّنَةَ. إذا كعَُدّوٍ وُسُمّوٍ : الَجْحُش والُمْهرُ  ، الفَلُوُّ و، بالكْسِر ،  الِفْلوُ و
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 ، أَي يُْفَطم قاَل ُدَكْين : ْفتَلَىيُ  ، بتَْشديِد الواِو : الُمْهُر ألنَّه الفَلُوُّ  وقاَل الَجْوهِري :

َو فـَُلويف نـَرحبـُُبهح   (4)كاَن لَنا َوهح
ةٌ  وقد قالوا لألُْنثَى : ةٌ. فَلُوَّ  ، كما قالوا َعُدوٌّ وَعُدوَّ

  ، وقاَل مجاِشُع بُن َداِرم :مثُْل ِجْروٍ  فِْلو إذا َشَدْدَت الواَو فَتَْحَت الفاَء ، وإذا َكَسْرَت َخفَّْفَت فقُْلت فَلُوٌّ  وقاَل أَبو َزْيٍد :

__________________ 
 ء.كذا ابألصر ا ويف معجم ايقوت : الف   (*)
 ا ابأللف.« فُقاً »( يف الصحاح : 1)
 ء القي  بن عاب .( الصحاح واللسان ونسبه المر 2)
 واللسان والصحاح والتهذيب. 165( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( الصحاح واللسان وبعده :4)

 جمعشن اخلل  يطري زغبه
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مــــــــــــــــــاِم  ين اهلــــــــــــــــــُ َو بــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــح رحَوُ  اي فــــــــــــــــــِ  جــــــــــــــــــَ

ُر ابُ ســـــــــــــــــــــــــامِ     هـــــــــــح َك الـــــــــــقـــــــــــَ َن عـــــــــــنـــــــــــح ـــــــــــح  (1) ؟فـــــــــــبَي
  

 حاح.أَْيضاً ِمثْل َخَطايَا ، وأَْصلُه فَعائِل وقد تقدََّم ِذْكُره في الَهْمِز ، كلُّ ذلَك في الّصِ  فَاَلَوىو كعَُدّوٍ وأَْعداٍء وَحْبٍر وأَْحباٍر ، ، أَْفالءٌ  ج

ُروه على فُعٍُل كراِهيَة اإلْخالِل وال كبروه  على فِْعالن كراِهيَةَ الَكْسرةِ قْبَل الواِو ، وإن كاَن بَْينَهما حاجٌز ألنَّ  (2)وقاَل ِسْيبََوْيه : لم يكّسِ

 الساِكَن ليَس بحاِجٍز َحِصيٍن.

 أَي فُِطَمْت وُعِزلَْت ، كما في الُمْحكم. عن كّلِ خْيٍر ، فُِليَتْ  من األرِض ألنَّها : القَْفرُ  الفاَلةُ و

حاح ، زاَد غيُرهُ : التي أَو الَمفاَزةُ ،  وال أَنِيَس ، وإن كانْت ُمْكِلئةً ، قالَهُ النَّْضر. ال ماَء فيها كما في الّصِ

ا  أَقَلُّها لإِلبِِل ِرْبٌع ، وللَحميِر والغَنَِم ِغبٌّ  التي أَو  ال ماَء فيه ، قالَهُ أَبو زْيٍد.وأَْكثَُرها ما بَلَغَْت ممَّ

 بحْذِف الهاِء كَحَصاةٍ وَحًصى ، ومنه قوُل حميِد بِن ثْوٍر : فاَلً  الصَّحراُء الواِسعَةُ ، ج هي أَو

ا و ــــــــــــــَض ُدوهنــــــــــــــَ ي راضــــــــــــــــــــــــــــِ ٍب مــــــــــــــَ  َ حِوي إىل ُزغــــــــــــــح

وبُ     هــــــــــــــُ ــــــــــــــاُب مــــــــــــــَ ــــــــــــــّرِق اُه ال طــــــــــــــ  اًل ال ختــــــــــــــََ  فــــــــــــــَ

  
اُء : الفاَل وقاَل أَبو علّيٍ القاِلي :  يُْكتَب باألِلِف ألنَّه من الواِو ، وأَْنَشَد الفرَّ

ن عـــــــــال  وشـــــــــــــــــــــــًا مـــــــــِ َض نـــــــــَ وح تح تـــــــــنـــــــــوُش ا ـــــــــَ  ابتـــــــــَ

ال    واَر الـــــــــــفـــــــــــَ  نـــــــــــوشـــــــــــــــــــــــــًا بـــــــــــه تـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــض َأجـــــــــــح

  
لَوات أَْهلُ  ، فَلَواتٌ و  .الفَلَوات بالتَّحريِك في أَْدنَى العََدِد كَحَصاةٍ وَحَصواٍت ، ومنه قولُهم : أَتَْرك الناِس للصَّ

ً  ، فُِليٌّ و  ، ونََظَره بعَصاً وُعِصّيٍ ، وأَْنَشَد أَبو زْيٍد : لفاَل كعُتِّيٍ ، على فُعوٍل ، وَجعَلَه الجْوهِري ، َجْمعا

ي   لـــــــــــــِ اًل هبـــــــــــــا الـــــــــــــقـــــــــــــُ ولـــــــــــــة َوصـــــــــــــــــــــــــــح وحصـــــــــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــَ

ي      ي  مث الــــــــــــــــقــــــــــــــــِ ي  مث الــــــــــــــــقــــــــــــــــِ قــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح (3)أَل
 

  
ِم مع تَْشديِد الياِء : ، فِِليٌّ و  قاَل ابُن ِسيَده ، وقوُل الحاِرِث بِن ِحلِّزة : ، أَْفالء أَي َجْمُع الَجْمع ، جج بكْسِر الفاِء والالَّ

وح  يــــــــــحــــــــــَة لــــــــــلــــــــــقــــــــــَ رُِج الــــــــــن صــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــا لــــــــــُح لــــــــــُ ــــــــــح ثـ  مــــــــــِ

الُء     ن دوهنـــــــــــــــــــا أَفـــــــــــــــــــح الٌة مـــــــــــــــــــِ (4)ِم فـــــــــــــــــــَ
 

  
 .فاَلةٍ  الذي هو َجْمع فاَلً  َجْمعُ  أَْفالءُ  ألنَّ فَعَلة ال تَُكسَّر على أَْفعاٍل ، إنَّما فالةٍ  ليَس َجْمع

حاح. : صاَر إليها ، أَْفلَىو  كما في الّصِ

 عن الّزَمخشري ، وُهما ُمتَقاِرباِن. َدَخلَها ، : أَْفلَى أَو

 يُْفَطَم. ، أَي يُْفلَى بَلََغ َولَُدها أَنْ  واألَتاُن : الفََرسُ  أَْفلَتِ و

 وَطلَُب ما فيِه ِمن لَُمعِ الَكأل ، وهو مجاٌز. الَمكاِن : َرْعيُهُ  اْفتِالءُ و

من ناِحيَِة كذا ، أَي يَْرَعْون َكألَ البَلَِد ويَِرُدون الماَء من تْلَك  يَْفتَلُوَن الفاَلةَ  قاَل األْزهِري : َسِمْعتُهم يقولوَن : نََزَل بَنُو فالٍن على ماِء كذا وهم

 ا في التي تِليه ألنَّه ُمَشبَّه بفَْلي الرأِْس كما ال يَْخفَى.الجَهِة. ثم إنَّ األَْولى أن يُْذَكَر هذ

 فاََل : ع بُِطوَس.و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اُء في َجْمع  ، بالضّمِ ، وأَْنَشَد : فُْلوٌ و:  فَلُوٍ  َحَكى الفرَّ

  ِ ـــــــــــح ت ـــــــــــعـــــــــــِ ر  ال ن  ســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــهـــــــــــِ ي ـــــــــــِ َر  ف ـــــــــــَ و تـ ـــــــــــح ل ـــــــــــُ  فـ

     ِ لـــــــــــــــــح وٍّ بــــــــــــــــــُ َ كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــايتٍّ وحـــــــــــــــــُ اح (5)بـــــــــــــــــَ
 

  
 للُمْهِر ، وأَْنَشَد : فَلُوٍ  َجْمعُ  الفاَلء  أَبو علّيٍ القاِلي :وقالَ 
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ـــــــــــــــــــــح أَرحواقـــــــــــــــــــــه  نـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــرِّي نـــــــــــــــــــــاَزعـــــــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــــــَ

َن رمـــــــــــــــَح الـــــــــــــــفـــــــــــــــالءِ و     رح ـــــــــــــــح  كســـــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــه يــــــــــــــــَ

  
 أَْيضاً : الِعظاُم ، وأَْنَشَد ألبي النَّجم : الفاَلءُ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( يف اللسان : كسروه.2)
 اللسان والصحاح.( 3)
 واللسان. 355/  2( معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 4)
 ( اللسان بدون نسبة.5)
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 بقارٍح نوعم يف فالئه
 .فَْلوٍ  : ذاتُ  ُمْفِليهو ُمْفلٍ  وفََرسٌ 

 : َربَّْيته ، قاَل الُحَطْيئة يِصُف رُجالً : فَلَْوتُهو

ه  ــــــــ  ــــــــإن ــــــــٌد ف ي عــــــــِ رح ســــــــــــــــــــــَ عــــــــَ فــــــــح ــــــــَ ــــــــٌد ومــــــــا يـ ي عــــــــِ  ســــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــال    ـــــــــــــٌب ف ي ـــــــــــــُب جنـــــــــــــِ ي ـــــــــــــّرابِط جنـــــــــــــَ (1)ُه يف ال
 

  
 ، وقاَل : اْفتَلَْيتُه وَكذلكَ 

داً و  د أَبـــــــــــَ ا ســـــــــــــــــــــــــيـــــــــــِّ نـــــــــــّ ك مـــــــــــِ لـــــــــــِ هـــــــــــح  لـــــــــــيـــــــــــَ  يــــــــــــَ

ــــــــا     ــــــــن ي ــــــــِ دًا ف ــــــــِّ ي المــــــــًا ســــــــــــــــــــــَ ــــــــا غــــــــُ ن ــــــــح ي ــــــــَ ل ــــــــَ تـ ــــــــح (2)إال  افـ
 

  
 لنَْفِسه : اتََّخذَهُ ، وأَْنَشَد : اْفتاَلهُ  وقاَل األْزهِري :

يـــــــــــــهـــــــــــــا  لـــــــــــــِ تـــــــــــــَ فـــــــــــــح ـــــــــــــَ ن  ونـ يـــــــــــــاَدهـــــــــــــُ وُد جـــــــــــــِ قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  نـ

هـــــــــــادا و     وَس وال الـــــــــــقـــــــــــِ يـــــــــــُ ـــــــــــ  ُذو الـــــــــــتـ غـــــــــــح ـــــــــــَ (3)ال نـ
 

  
 .فَلَويَّةٌ  وفالنَةٌ بََدِويَّةٌ 

ٍر القطيعي ماَت َسنَة الواِعُظ البَْغداِديُّ َسِمَع أَباهُ وأَبا بكْ  الفلويُّ  ، بالفَتْح : هو الَحَسُن بُن ُعثْمان بِن أَحمَد ابِن الُحَسْين بِن سوَرةَ  الفَْلو وابنُ 

436. 

 البَْغداديُّ َسِمَع النجاد ، وعنه الخطيُب. الفلُّويُّ  وبتَْشديِد الالم الَمْضموَمِة : أَبو بْكِر عبُد هللا بُن محمِد ابِن أحمَد بِن الُحَسْين الكتبي

 وعْنِدي فيهما نََظٌر.قاَل الحافُظ : هكذا َذَكَر الّسمعاني هاتَْين التَّْرَجَمتَْين ُمتَواِليَتَْين ، 

 (5)زاِهٌد أَقاَم بخانقاه سرخس َخْمِسين َسنَة يَْختُم القُْرآن كلَّ يوٍم ماَت  ( 4)الفلويُّ  : ِمن قَُرى َخابَران قُْرَب ِميَهنَة ، منها : أَحمُد بُن محمدٍ  فالو

 .465َسنَة 

 .فَلَْيت القَْوَم : تََخلَّْلتهم ، وَكذلكَ  فَلَْوتُ و

ً  بالسَّْيفِ  الهُ فَ  ي : [فلى]  فَْلواً. كيَْفلُوهُ  : قََطَع به رأَْسه ، يَْفِليِه فَْليا

ً  رأَْسهُ  فَلَىو هُ  بََحثَهُ عن القَْمِل ، ، فَْليا ، ومنه قوُل َعْمِرو بِن  الفََواِليو الفَاِلياتُ  ومن هنا يقاُل للنِّساءِ  ، بالَكْسِر. الِفاليَةُ : ، واالْسُم  كفاَلَّ

 معديكرب :

كـــــــــــــاً  ر  ِمســـــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــَ ـــــــــــــُ غـــــــــــــاِم يـ ـــــــــــــ  ـــــــــــــث راُه كـــــــــــــال ـــــــــــــَ  ت

ين     يــــــــــــح لــــــــــــَ ــــــــــــَ يــــــــــــاِت إذا فـ وء الــــــــــــفــــــــــــالــــــــــــِ (6)يســــــــــــــــــــــــــُ
 

  
ا النّوُن األُولى فال يَجوُز  فَلَْينَني قاَل الَجْوهِري : قاَل األَْخفَش : أَرادَ  فَحَذَف النوَن األخيَرةَ ألنَّ هذه النُّوَن ِوقايَة للِفْعل وليَسِت اْسماً ، وأَمَّ

 َطْرحها ألنَّها االْسُم الُمْضَمُر.

ْعرَ  فَلَى ِمن المجاِز :و ً  الّشِ حاح.وَغِريبَهُ ، عن اب تَدبََّرهُ واْستَْخَرَج َمعانِيَهُ  : إذا يَْفِليه فَْليا يت ، كذا في الّصِ ّكِ  ِن الّسِ

 هذا البَْيَت فإنَّه َصْعٌب. اْفلِ  وفي األساس : أَي فَتََّش عن َمعانِيه. يقاُل :

ً  فاُلناً في َعْقِله فَلَىو  راَزهُ. : يَْفِليه فَْليا

 وفي التَّهذيِب : إذا نََظَر ما عْقلُه ، وهو مجاٌز أَْيضاً.

 نقلَهُ الَجْوهِري. ، يُْفلَى اْشتََهى أَنْ  و :ه تَفالَىوَرأَْسهُ  اْستَْفلَىو

 عن ابِن األْعرابي. كَرِضَي : اْنقََطَع ، ، فَِليَ و

 .(7)وهو َغلٌَط ، والصَّواُب بفتحٍ فسكوٍن ، كما هو نصُّ التْكِملَِة  كحتَّى : َجبٌَل ، ، فَلَّىو
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. فاِليَةُ و ِل الشّرِ يُْنتََظر ، والَجْمعُ  فاِليَةُ  يقولوَن : أَتَتُْكم: قاَل ابُن األْعرابي  األَفاِعي : أَوائُِل الشَّّرِ  .الفََواِلي األفاِعي ، يُْضَرُب َمثاَلً ألوَّ

  بها.ُخْنفُساُء َرْقطاُء تَأْلَُف العَقَاِرَب والحيَّاِت فإذا َخَرَجْت ِمن ُجْحِرها آَذنَتْ  أَْيضاً :و

 .تَْفِليِهنَّ  وفي األساس : ِمن ِجْنِس الَخنَافِس ُمنَقَّطةٌ تكوُن عْنَد جَحَرةِ الحيَّاتِ 

__________________ 
 من أبيات مبدح سعيد بن العاص ا وانظر ختر ه فيه ا واللسان وعجزه يف الصحاح. 87( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .448/  4ويف الصحاح بدون نسبة ا واملقايي   ( اللسان منسوابً لبشامة بن حزن النهشلي ا2)
 ( اللسان والتهذيب واألساس بدون نسبة.3)
 نسبة إىل فـََلة.« الفليي»( يف اللباب : 4)
 ( قيدت وفاته يف اللباب اب روف سنة ستا وأربعمائة.5)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.6)
 كحىت  ا ضبرت حركات.« فـَل  »( كذا ابألصر ا والذي يف التكملة 7)
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باِب ، فإذا َخَرَجْت ُعِلَم أنَّ الضبَّ خاِرٌج ال َمحالَةَ ،  فاِليَةُ  وفي الُمْحكم : هي سيَِّدةُ الَخنافِِس. وقيَل : األَفاِعي دوابٌّ تكوُن عْنَد َجَحَرةِ الّضِ

 األفاِعي ، فدلَّ هذا على أنّها َجْمٌع ، على أنَّه قد يُْخبَر في ِمثْل هذا بالَجْمعِ عن الواِحِد. فاِليَةُ  فيقاُل : أَتَتُْكم

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ض منه اْستَْفالهُ   رأْسه بالسَّْيِف ، وأَْنَشَد أَبو عبيٍد : فَلَى : تَعرَّ

نـــــــــــــــــــــــاِن  رُت اجلـــــــــــــــــــــــَ راين رابـــــــــــــــــــــــِ  أَمـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــَ

الين     فــــــــــح تـــــــــــَ ِف إذا اســــــــــــــــــــــــح يــــــــــح يــــــــــه ابلســــــــــــــــــــــــ  لــــــــــِ (1)أَفــــــــــح
 

  
 ، قاَل : للِفاليَةِ  : التََّكلُّفُ  التَّْفلِّيو

لــــــــــــــــــــ    ا تــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــَ تح جــــــــــــــــــــارَاهتــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ  إذا أَت

حـــــــــــــــًا أَ     لـــــــــــــــِ غـــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ رِيـــــــــــــــك َأشـــــــــــــــــــــــــــــح ال  تـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــَ

  
ة : يَْفلى الُحُمُر : اْحتَكَّْت كأَنَّ بعَضها تفالَتْ و مَّ  بَْعضا ، قال ذو الرُّ

مــــــــاً  خــــــــِ طــــــــَ وحُن ُمصــــــــــــــــــــــح ر  اجلــــــــَ فــــــــاىَل و ــــــــَ تح تــــــــَ لــــــــ    ــــــــَ

وُم     جـــــــــُ ِض  ـــــــــَح ـــــــــر وح ي ال ـــــــــاهـــــــــِ ن ـــــــــَ ه عـــــــــن ت ـــــــــ  (2)كـــــــــبَن
 

  
َل ُوُجوَههُ ونََظَر إلى عاقِبَتِه. فَلَىو  األَْمر : تأَمَّ

 .(3)أَي تَخلَّْلتهم :  فَلَْيتهمو أَْفلَْيتهموَخبََرُهم  فَلَْيتُ والقَْوَم بعَْينِي  فَلَْيتُ و

 الَمفاَزةَ : تََخلَّلَها. فَلَىو

ين. الفاِليَةُ و ّكِ  : الّسِ

 الشعر : وهو أَْخذَُك ما فيه ، َرواهُ ابُن األنباِري عن أْصحابِه. فالء ، كِكساٍء : الِفالءُ و

يها بعُضهم: بِزياَدةِ األِلِف ، وعليه اْقتََصَر ياقوُت قاَل  أَفَاِميَةُ  هي أَو أَهملهُ الَجْوهِري. : فاِميَةُ  ي : [فمى]  د بالشَّام بغيِر َهْمزةٍ ، فاِميَة ويُسّمِ

ي : ِمن ِسواِحِله ، وُكوَرةٌ من  ُكوِر ِحْمَص بَْينها وبيَن أْنطاِكيَةَ ، قاَل أبو العاَلِء الَمعَّرِ

َلم أَفَاِمي ة الر َد  و   (4)َلوحاَلَ  مل َتسح
 وهذه المِدينَةُ بُنِيَْت في السَّنَة الساِدَسِة بْعَد َمْوِت اإلْسكْنَدر ِمن بناِء سلوقوس.

 عن أبي ُمْسلم الكجي وغيِرِه. الفاِميُّ  عْنَد فم الّصْلح ، منها : أَبو عبِد هللِا ُعَمُر بُن إْدِريس الّصلحي ة بواِسطَ  : فاِميَةُ  قاَل ابُن السَّمعاني :و

يَْسعَى وهو ناِدٌر ، وقاَل : وهي بلُغَِة  َسعَى ، مثْلُ  فَنَى يَْفنَى َحَكى ُكراٌع :و هذه هي اللُّغَةُ الَمْشهوَرةُ ، كَرِضَي ، ُء ،الشَّي فَنِيَ  ي : [فني]

 ُعِدَم. : فانٍ  َمْصدُر البابَْيِن ، فهو ، فَنَاءً  بلحاِرِث بِن كْعٍب ،

 ِضدُّ البَقاِء. الفَناءُ  وفي الُمْحكم :

 ِء ، قاَل نابِغَةُ بَني َشْيباَن :نَفاُد الشي الفَناءُ  وقاَل أبو علّيٍ القاِلي :

  ٍ فـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــات وكـــــــــر  نـ ي ـــــــــر اســـــــــــــــــــــــِ قـــــــــَ  ال ـــــــــح بـ ـــــــــَ تـ  ســـــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــــاءُ و     لـــــــــــــغـــــــــــــه الـــــــــــــفـــــــــــــَ بـــــــــــــح وحَف يــــــــــــــَ  مـــــــــــــا  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  
 وقاَل اآلَخُر :

نــــــــــا  ِ  َربــــــــــ  الئــــــــــِ نــــــــــاَء عــــــــــلــــــــــ  اخلــــــــــَ َب الــــــــــفــــــــــَ تــــــــــَ  كــــــــــَ

فــــــــــــدُ و     نــــــــــــح ه ال يـــــــــــــَ كــــــــــــُ لــــــــــــح يــــــــــــُك ومــــــــــــُ لــــــــــــِ
َ

 هــــــــــــو املــــــــــــ

  
 َغْيُرهُ. أَْفناهُ و

 َهِرَم. : إذا يَْفنَى فالنٌ  فَنِيَ و



19317 

 

 ِت َهَرماً ، قاَل لبيٌد :وفي التّهذيِب : أْشَرَف على الَموْ 

ه  بــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــِ ٌة بســــــــــــــــــــــــــَ ثــــــــــــوثــــــــــــَ بــــــــــــح ه مــــــــــــَ لــــــــــــُ بــــــــــــائــــــــــــِ  حــــــــــــَ

ُر و     ــــــــــِ ــــــــــائ ب ه ا ــــــــــَ ــــــــــح بَت طــــــــــَ ىن إذا مــــــــــا َأخــــــــــح فــــــــــح ــــــــــَ (5)يـ
 

  
 أَي يَْهَرُم فيَموُت.

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( اللسان والتهذيب برواية : كبنه عن سرار األرض.2)
 ملتهم ا كما  اللسان واألساس بشكر مضطرب ا ومتام عبارة األساس : وفليت القوم بعيين وافتليتهم :( كذا وردت العبارة ابألصر نقاًل عن 3)

 وفليت القوم وفلوهتم حىت لقيت فالانً أي ختللتهم. تقو  : جسستهم بعيين ا وفليت خربهم وافتليته.
 «.أفامية»( معجم البلدان 4)
 واللسان والتهذيب. 131( ديوانه ط بريوت ص 5)



19318 

 

 الَهِرُم. : الشَّْيُخ الَكبيرُ  الفانِيو

ً  أَْفنَى : تَفانَْواو  في الَحْرِب. بَْعُضُهم بَْعضا

 الدَّاِر ، كِكساٍء : ما اتََّسَع من أَماِمها. فِناءُ و

حاح : ما اْمتَدَّ ِمن َجوانِبِها.  وفي الّصِ

كعُتِّيٍ ، بالضّمِ والكْسِر ، وتُْبدُل الثاُء من الفاِء فيُقاُل  ، فُنِيٌّ و أَْفنِيَةٌ  ج ال الَمْصَدر ، وفي الُمْحكم : هو َسعَةٌ أماَم الدَّاِر ، نَْعني بالسَّعَِة االْسمُ 

. فِناُؤهاوثِناُء الداِر   ، وقد َمرَّ

، ألنَّك إذا تَناَهْيَت إلى  تَْفنَى ، وذلَك أَنَّ الداَر هناك فَنَِي يَْفنَى من الِفناءَ  وقاَل ابُن جنِّي : ُهما أَْصالِن وليَس أََحُدهما بََدالً من صاِحبِه ، ألنَّ 

ا ثِناُؤها فمن ثَنَى يَثْني ألنَّها هناَك أَْيضاً تَْنثَني عن االْنبِساِط لمجي فَنِيتْ  أْقَصى ُحُدوِدها  ِء آِخِرها واْسِتْقصاء ُحُدوِدها.، وأَمَّ

َز بعُض البَْغداِديِّين أْن تكوَن أَِلفُها واواً لقْوِلهم : َشَجَرةٌ قاَل ابُن ِسيَده : وَهْمزتُها بَ   ، وليَس بقَِوّيٍ ألنَّها ليَسْت ِمن فَْنواءُ  َدٌل من الياِء ، وَجوَّ

 ، وإنّما هي ِمن األَْفناِن. الِفناءِ 

 نقلَهُ الَجْوهِري عن أَبي َعْمٍرو ، وأَْنَشَد للُكَمْيت : : َداَراهُ ، فَاناهُ و

ـــــــــــــــــــــُ  ُده ت عـــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــُ ه لَرًة وتـ ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــُ ي  قـــــــــــــــــــــِ

ُدهــــــــــا     وَس قــــــــــائــــــــــِ مــــــــــُ فــــــــــاين الشــــــــــــــــــــــــ  (1)كــــــــــمــــــــــا يــــــــــُ
 

  
 َسكَّنَه ، نقلَهُ الَجْوهِري أْيضاً. فَانَاهُ  وقاَل األُموي :

 َداَجاهُ. فَانَاهُ  وقاَل ابُن األْعرابي :

 األْصمعي ويُْرَوى بالقاِف كما َسيَأْتي.بلُغَِة ُهَذْيل ، نقلَهُ  ُموافِقَةٌ لنَاِزِليها ، أَي : َمْفناةٌ  أَرضٌ و

نقلَهُ الَجْوهِري وهو قوُل أَبي َعْمٍرو. قاَل األْزهِري : هذا  كثَمانِيٍَة ، ، أَفانِيةٌ  واِحَدتُها ما دام رطباً فإذا يَبَِس فهو الَحماُط ، : نَْبتٌ  األفانِيو

ا الَحماُط فهو الحليةُ  (2)نَْبٌت على ِحدةٍ وهو ِمن ذُكوِر البَْقِل يَِهيُج  فإنَّ األفانِي َغلَطٌ   وال َهْيَج له ألنّه ِمن الجنبِة والعرَوةِ. (3)فيَتناثَُر ، وأَمَّ

 قاَل الَجْوهِري : ويقاُل أَْيضاً هو ِعنَُب الثّْعلب.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، أَي ما يَقُوُموَن عليه وال يُْصِلُحونَه. يُفانُونَه لَُهم واليقاُل بَنُو فالٍن ما يُعانُوَن ما 

 : التَّْسِكين ، عن األُموي. الُمفانَاةُ و

 : الُمِسنَّةُ ِمن اإِلبِِل ، وقد جاَء ِذْكُرها في الحديِث. الفانِيَةُ و

 و ، وَذَكره الَجْوهِري وَغْيُرهُ ، ويُْرَوى بالقاِف أَْيضاً كما َسيَأْتي.بالتَّْحريِك ، هذا قوُل أَبي َعْمرٍ  ، فَنََواتٌ  : البَقََرةُ ، ج الفناةُ و : [فنو]

 أَْيضاً. فَنََواتٍ  وهي البَقََرةُ الَوْحِشيَّةُ ، يُْكتَُب باألِلِف ألنَُّهم يَْجمعُونَها فَناةٍ  َجْمعُ  الفَنا وقاَل أَبو علّيٍ : القاِلي :

ً  ِعنَُب الثَّْعلِب ، ج : الفَناةُ و حاح. ووِجد في الُمْحكم بالياِء ، ومثْلُه في كتاِب أبي علّيٍ  ، فَنا هكذا في النُّسخِ باألِلِف ، وِمثْلُه في التَّْهِذيِب والّصِ

 َمْقصوٌر يُْكتُب بالياِء.: القاِلي ، وقاَل 

 قاَل أبو بْكِر بُن األْنباِري : قاَل زهيٌر :

زٍِ   نـــــــــــح ن يف كـــــــــــرِّ مـــــــــــَ هـــــــــــح تـــــــــــاَت الـــــــــــعـــــــــــِ  كـــــــــــَبن  فـــــــــــُ

ِم     طــــــــــ  نــــــــــا مل حيــــــــــَُ ب  الــــــــــفــــــــــَ َن بــــــــــه حــــــــــَ َزلــــــــــح (4)نـــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَده الَجْوهِري أَْيضاً هكذا قاَل : ويقاُل هو َشَجٌر له َحبُّ أَْحمر تُتََّخذُ منه القاَلئُِد.

 تَْرتِفُع عن األرِض قِيَس اإلْصبَعِ وأَقَّل يَْرعاها الماُل.وفي الُمْحكم : تُتََّخذُ من َحبِّه قَراِريط يُْوَزُن بها ، أَو هي َحِشيَشةٌ تَْنبُت في الغَْلِظ 
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 ماٌء لَجِذيَمةَ. : الفَناةُ و

__________________ 
 برواية أخر . 453/  4( اللسان والصحاح وعجزه يف التهذيب وفيه : رئداها بد  قائدها ا والبيت يف املقايي  1)
 ( يف التهذيب : إذا يب  تناثر ورقه.2)
 هذيب : ا لمة.( الت3)
 ا واللسان والتهذيب والصحاح ا وايقوت. 76( ديوانه ط بريوت ص 4)
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 أَي طويٌل. فَْيناٌن ، أَي : أَْفنَى َشعَرٌ  يقاُل :و

 : أَثِيثَةُ الشَّعَِر. فَْنواءُ  امرأَةٌ و

. : فَْنواءُ  َشَجَرةٌ و ّلِ  واِسعَةُ الّظِ

 وقاَل أَبو َعْمٍرو : ذاُت أَْفناٍن.

 ، إنَّما قالوا إنَّها ذاُت األَْفناِن أَو الطَّويلَةُ األَْفناِن. الِفناءِ  ِمن الفَْنواءَ  ِسيَده : ولم نَْسَمْع أحداً يقوُل إنَّ قاَل ابُن 

 وقد ذُِكَر في النوِن. والِقياُس فَنَّاُء ، قاَل الَجْوهِري : وهو على غيِر قِياٍس ،

ٌن :فَنًىو  َجبٌَل بنَْجٍد. * بالفَتْح َمْقصوٌر ُمنوَّ

 وقاَل نَْصر : َجبٌَل َسِميراَء ، وعْنَده ماٌء يقاُل له فُناُن ، كغُراٍب.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالكْسِر ، عن ابِن األعرابي. فِْنوٌ  من الناِس : األْخالُط ، واِحُدها األَفناءُ 

اٌع من ههنا وههنا ، ولم تَْعرْف أُمُّ الَهْيثم أَْفناءِ  ٌل ِمنالناِس ، وال يقاُل في الواِحِد رجُ  أَْفناءِ  ويقاُل : هؤالء من  الناِس ، وتَْفِسيُره قَْوٌم نُزَّ

 واِحداً ، وقوُل الراجِز : لألَْفناءِ 

 (1)يقوُ  لَيحَت َ  قد أَفحناها 
 م يَِصُف راِعَي الغَنَم ، عن ابِن األعرابي.وهو ِعنَُب الثّْعلِب حتى تَْغرَز وتَْسَمَن. وهو قوُل أبي النّجْ  الفَنَى أَي أَْنبََت لها

ةُ و : [فوو] ةِ : ُعروٌق يُْصبَُغ بها ، الفُوَّ  قالَهُ اللْيُث. ، كالقُوَّ

 ، قاَل األسوُد بُن ائِِه ويُْنقَشُّ قاَل أَبو حنيفَةَ : هي ُعُروٌق ُحمر دقاٌق ، لها نَباٌت يَْسمو في رأِْسه حبُّ أَْحمر َشديُد الُحْمرةِ كثيُر الماِء يُْكتَُب بم

 يَْعفُر :

رًة  ظـــــــــــــاهـــــــــــــَ ر تح هبـــــــــــــا الـــــــــــــرِّيـــــــــــــُح أَذحاياًل مـــــــــــــُ  جـــــــــــــَ

ُرُس     و ِة الـــــــــــعـــــــــــُ يـــــــــــاَب الـــــــــــفـــــــــــُ ر  ثـــــــــــِ (2)كـــــــــــمـــــــــــا  ـــــــــــَُ
 

  
ُء يُنَقِّي الِجْلَد من كّلِ أَثٍَر كالقُوباِء والبََهِق األْبيَِض. للبَْوِل والطَّْمثِ  ُمِدرُّ  لألجنّةِ  َدَواٌء ُمْسِقطٌ  وقاَل غيُرهُ : هو  ُمفَتٌَح َجالَّ

ى ثَْوبٌ و  والهاُء ليَسْت بأَْصِليٍّة ، هي هاُء التَّأْنيِث ، قالَهُ اللْيُث. ُصبَِغ بها ، كُمعَظَّم : ، ُمفَوَّ

 وقد َذَكره المصنُِّف في الهاِء أَْيضاً.

اةٌ  أَرضٌ و ةٍ. يَرتُها ،: كث ُمفوَّ  عن أَبي حنيفَةَ ، أَو ذاُت فُوَّ

ةُ و ثِين رسالَةً  بِال الٍم : د بِمْصرَ  ، فُوَّ جليلةً  قُْرَب َرِشيد ، وقد ِدَخْلته وأَلَّْفت في تَْحقيِق لَْفِظه وَمْن َدَخَل به أَو ُوِلَد فيه ِمن الّصلَحاِء والمحّدِ

 نافِعَةً.

  نافٌِع ِمن َوَجعِ الَجْنِب وداِء الثَّْعلَب.، ساِكنَةَ الواِو : وَدواءٌ  الفُوْ و

ِعيِد تُجاهَ قَاْو ، بالقاِف ، فَاوْ و ل هذا الباِب قِريباً. : ة بالصَّ  وقد تقدََّم له ِذْكرها في أَوَّ

 : ِمْخالٌف بالطَّائِِف. ( 3)فَاوْ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةَ  الَمفاِوي  .: هي األْرُضوَن التي تَنبُُت الفُوَّ
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ةُ و البَْصريُّ من  الفَّويُّ  (6)بِن أَحمَد بِن بَْدران  (5): قَْريَةٌ بالبَْصَرةِ ، عن ابِن الّسمعاني ، ومنها : أَبو الَحَسِن عليُّ بُن محمِد  (4)، بالفَتح  فَوَّ

 شيوخ الخطيِب البَْغداِدي.

سالَِة الَمْذكوَرةِ أَنَّ الصَّواَب فيه أَنَّ  ةِ ِمْصر ، وأَنَّه بالضّمِ ، وإنَّما نَزَل البَْصَرةَ فاْشتُبِه على ابِن السَّمعاني.وقد بَيَّْنت في الّرِ  ه ِمن فُوَّ

ل َمْقصوٌر : قَْريةٌ ِمن ُكوَرةِ البهنسا ِمن نَواِحي َصِعيِد ِمْصر. أَْفَوىو  ، َمْفتوُح األوَّ

 أَْهملهُ الَجْوهِري. عنه : فََهْوتُ و : [فهو]

 عنه. َسَهْوتُ  وقاَل غيُرهُ : أَي

__________________ 
 كما يف ايقوت.« فناً »كذا ا وابلقاموس :   (*)
 ( الرجز يف اللسان والتهذيب بدون نسبة وقبله :1)

 صلب العصا ابلضرب قد دماها
 والشطران يف التكملة منسوابن أليب النجم.

 .483و  656( اللسان والنبات أليب حنيفة رقم 2)
 ( عل  هامش القاموس عنه نسخة : وفاَوُة.3)
 اب ابلضم.( قيدها يف اللب4)
 ( يف اللباب : علي بن أمحد بن  مد.5)
 ( اللباب : بكران.6)
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 فَُؤاُده كَهفَا ، ولم يُْسَمع له بمْصَدٍر فأُراهُ َمْقلوباً. فََها قاَل ابُن ِسيَده :

ُجُل : أَْفَهىو  عن ابِن األعرابي. قاَل َرأْيُهُ ، الرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : إذا فَُصَح بْعَد ُعْجمٍة. فََها

 : البُْلهُ ، عن ابِن األْعرابي. األَْفهاءُ و

 ِمن َحُروِف اإلضافَِة. َحْرُف َجرٍّ  بالَكْسر : فِي ي : [فيا]

ا ه ، وكذا هو في الِكيِس ، وهو فيوالِجراِب  في فهي للِوعاِء ، تقوُل : هو فِي قاَل ِسْيبََوْيه : أَمَّ ألنَّه َجعَلَه إذا أَْدَخلَه فيه  الغُلِّ  في بَْطِن أّمِ

ء ، وليَس ِمثْله ، الّداِر ، وإن اتَّسْعَت في الَكالِم فهي على هذا ، وإنّما تكوُن كالَمثَل يُجاُء بها لَما يُقاِرُب الشي فيوالقُبَِّة  في كالِوعاِء ، وكذا

 انتََهى.

 الُكوِز ، أَو مجازاً نَْحو : النّجاةُ  في ِء في غيِرِه َحقيقَةً نَْحو : الماءُ فيِة حلوُل الشيقال الميالني في شْرحِ الُمْغني للجاربردي : وَمْعنى الظَّرْ 

ْدِق ، انتََهى. في  الّصِ

َر تَْقديُر الِوعاة ، تقوُل : الماءُ  في وقاَل الَجْوهِري :  في اِر ، والّشكُّ الدَّ  في اإلناِء ، وَزْيدٌ  في َحْرٌف خاِفٌض ، وهو للِوعاِء والظَّْرف ، وما قُّدِ

 الَخبَِر ، انتََهى.

ُل كقَْطع يَِد الّسا فيه وفي الِمْصباح : وقْولُهم : ِرق َعْيٌب إن أُِريَد النِّْسبَة إلى ذاتِه فهي َحِقيقَةٌ ، وإن أُِريَد النِّْسبَة إلى َمْعناه فمجاٌز ، األوَّ

 والثاني كإِباقه.

 (يف َأاّيم  َمْعُدودات  ): ، والّزماني : نَْحو قْولُه تعالى  (1) (َوأَنْ ُتْم عاِكُفوَن يف اْلَمساِجدِ )ْوله تعالى : الَمكاني : نَْحو ق تَأْتي للظَّْرفَْين :و

(2). 

 ، أَي َمعَهم. (4) (يف َأْصحاِب اجْلَنَّةِ )، وقْوله تعالى :  (3) (اْدُخُلوا يف ُأَمم  ): قيَل : أَي بمْعنَى َمَع كقْوِله تعالى  الُمصاَحبِة ،و

 اَحبَة وَمَع الْبتِدائِها.وقوُل المصنِِّف فيَما بَْعَد وبمْعنَى َمَع يُخاِلفُه. وفي شْرحِ المناِر البِن ملك : أَنَّ باَء الُمصاَحبِة الْستِداَمِة الُمص

َوْجٍه لتَبايِن َمْعنى االْسِم والَحْرف ، وقد تَبَع المصنُِّف الَجْمهور قاَل شْيُخنا : قْولُهم : باء الُمصاَحبَة بمْعنَى َمَع يَْعنون في الُجملِة ال ِمن كّلِ 

ل.  فيَما يَأْتي إذ قاَل في الباِء وللُمصاَحبَِة اْهبُطوا بَسالِم ، أَي َمعَه ، فتأَمَّ

 ، أَي ألَْجِل ما أَفَْضتم. (5) (ِفيما َأَفْضُتْم ِفيهِ )لمسلم ، نْحو قَْوله تعالى :  التَّعليلِ و

نََزْلت في أَبيَك ، يُِريُدون : ، أَي عليها. وَزَعَم يُونُس أنَّ العََرَب تقوُل  (6) (َوَْلَُصلِّبَ نَُّكْم يف ُجُذوِع النَّْخلِ )كقْوِله تعالى :  الْستِعالِء :او

 عليه ، نقلَهُ الَجْوهِري.

 للُمبالَغَِة ، انتََهى ، وقاَل عنتَرةُ :وقال الميالني : وقيَل : إنَّها في اآليَِة بمْعنَى الظَّْرفيَّة أَْيضاً 

رححـــــــــــــٍة  ه يف ســـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــابـــــــــــــَ ٌر كـــــــــــــَبن  ثـــــــــــــِ طـــــــــــــَ  بـــــــــــــَ

وحأَم     ِت لــــــــيــــــــَ  بــــــــتـــــــــَ بــــــــح عــــــــاَ  الســــــــــــــــــــــِّ ذ  نــــــــِ (7)حيــــــــُح
 

  
فتُْستَْوَدع الثِّياب وال َغْيرها ، أَي على َسْرحٍة ، وجاَز ذلَك ِمن حيث كاَن َمْعلوماً أنَّ ثِيابَه ال تكوُن في داِخِل َسْرحٍة ألنَّ السَّْرَحة ال تَُشقُّ 

الَجبَِل ألنَّه قد يكوُن في غاٍر من أَْغواِره ، أَو ِلْصٍب ِمن ِلصابِه فال يلزُم على هذا أَْن  في وهي بِحاِلها َسْرَحة ، وليَس كذا ، قَْولك فاُلنٌ 

 ِب :يكوَن عليه ، أَي عاِلياً فيه أَي الَجبَل ، ومثْلُه قوُل امرأَةٍ ِمن العَرَ 

لـــــــــٍة  ذحع َنـــــــــَح ِدي  يف جـــــــــِ بـــــــــح و الـــــــــعـــــــــَ بـــــــــُ لـــــــــَ و صـــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــُُ

َدعــــــــا     بــــــــاُن إال  أَبجــــــــح يــــــــح ت شــــــــــــــــــــــَ َطســــــــــــــــــــــَ (8)فــــــــال عــــــــَ
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 أَي على جْذعِ نَْخلٍة.

اء ، وأَْنَشَد : (9) (َيْذَرؤُُكْم ِفيهِ )كقَْوِله تعالى :  ُمراَدفِة الباِء :و  ، أَي يَُكثُِّرُكم به ، نقلَهُ الفرَّ

__________________ 
 .187( سورة البقرة ا اآية 1)
 .203( سورة البقرة ا اآية 2)
 .37( سورة األعراف ا اآية 3)
 .16( سورة األحقاف ا اآية 4)
 .14( سورة النور ا اآية 5)
 .71( سورة طه ا اآية 6)
 .304برقم  224واللسان والتهذيب وصدره يف املغين ص  27( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 7)
 ا ونسبه حباشيته لسويد أيب كاهر أو لقراد بن حنش. 303للسان وصدره من شواهد املغين رقم ( ا8)
 .11( سورة الشور  ا اآية 9)
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ه و  طـــــــــــِ ٍد وَرهـــــــــــح يـــــــــــح بــــــــــــَ ُب فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــن عـــــــــــُ  أَرحغـــــــــــَ

ُت أَرحغـــــــُب و     ٍ  َلســـــــــــــــــــــح ــــِ ب ــــح ن نح هبـــــــا عــــن ســــــــــــــــــِ ــــكــــِ (1)ل
 

  
 أَي أَْرَغُب بها.

 وقاَل آَخُر :

ا  ــــــــــــاِت كــــــــــــَبلــــــــــــ  ب ــــــــــــظــــــــــــ  دِّ ال رحَن يف حــــــــــــَ ــــــــــــُ ثـ عــــــــــــح ــــــــــــَ  يـ

زيــــــــــــــَد اأَلذحرُعُ     يِن تــــــــــــــَ رود بــــــــــــــَ تح بــــــــــــــُ يــــــــــــــَ  ُكســــــــــــــــــــــــــــِ

  
 أَي بحّدِ الظُّباِت.

 وقاَل بعُض األْعراِب :

بح  َتصــــــــــــــــــــــــــِ عــــــــــــح ــــــــــــَ وُذ يف أُمٍّ لــــــــــــنــــــــــــا مــــــــــــا تـ لــــــــــــُ ــــــــــــَ  نـ

بح     قــــــــــــِ ــــــــــــَ ت ــــــــــــح نـ ــــــــــــَ ِدي وتـ رحتــــــــــــَ ــــــــــــَ مــــــــــــاِم تـ ــــــــــــغــــــــــــِ  مــــــــــــن ال

  
إذ  ؟ٍء ألنَّهم إذا الذُوا بها فُهم فيها ال َمحالَةَ ، أاََل تََرى أَنَّهم ال يَْعتَِصُمون بها إالَّ وُهم فيهاَجبَلي َطيِّىأَي نَلُوذُ بها. وأَراَد باألُّمِ هنا َسْلمى أََحد 

 لو كانوا بُعَداء فلْيُسوا الئِِذين بها فلذا اْستُْعِمل في مكاِن الباِء ، وقاَل َزْيُد الَخْيل :

وارِ و  وحَم الــــــــــــر وحع فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا فــــــــــــَ ُب يـــــــــــــَ رحكــــــــــــَ  ُس يـــــــــــــَ

لـــــــــَ      ِر والـــــــــكـــــــــُ ِن اأَلابهـــــــــِ عـــــــــح ريُون يف طـــــــــَ (2)َبصـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 أَي بَطْعِن األباِهر ، نقلَهُ الَجْوهِري.

 وقاَل آَخُر :

ه و  نـــــــَ عـــــــح طـــــــَ َر حـــــــىت قـــــــَ حـــــــح َ  فـــــــيـــــــنـــــــا الـــــــبـــــــَ خـــــــَ  َخضــــــــــــــــــــح

رح     مـــــــــاٍر ومـــــــــن َوحـــــــــَ  عـــــــــلـــــــــ  كـــــــــرِّ حـــــــــاٍ  مـــــــــن غـــــــــِ

  
 َسْيرنا ، وَمْعناهُ في َسْيِرِهنَّ بنا.قالوا : أَراَد بنا ، وقد يكوُن على حْذِف الُمضاِف أَي في 

 ، أي إليها. (3) (فَ َردُّوا أَْيِديَ ُهْم يف َأْفواِهِهمْ )كقَْوله تعالى :  إلى : ُمراَدفةِ و

اج : أَي ِمن تْسعِ آياٍت ، ومثْلُه قْولهم : ُخْذ لي عشراً ِمن اإِلبِل (4) (يف ِتْسِع آايت  )كقَْوله تعالى :  ِمْن : ُمراَدفةِ و فَْحالِن  فيها ، قاَل الزجَّ

 ، أَي منها.

يت للَجْعدي : (5) (َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوراً )كقَْوله :  بمْعنَى َمع :و ّكِ  ، أَي َمعَهنَّ ، عن ابِن األْعرابي ، وأَْنَشَد ابُن الّسِ

وححُ و  ــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــرحكــــــــــــــــــــــــــٍة ل ِ يف ب اح   ِذراعــــــــــــــــــــــــــَ

ِب     كــــــــــــــــِ نــــــــــــــــح
َ

ِر املــــــــــــــــ ٍؤ َرهــــــــــــــــِ ؤحجــــــــــــــــُ (6)إىل جــــــــــــــــُ
 

  
 أَي َمَع بَركٍة.

 وقاَل أَبو النَّجم :

ــــــــــــض  ف دح وُع كــــــــــــر  مــــــــــــَ ــــــــــــهــــــــــــا اجلــــــــــــُ ض عــــــــــــن ــــــــــــَ ف دح ــــــــــــَ  ي

ض     ـــــــــــَ الاي أَرحب (7)مَخحســـــــــــــــــــــــــوَن بســـــــــــــــــــــــــطـــــــــــًا يف خـــــــــــَ
 

  
 أَي َمَع خاليا.

 وقاَل اْمُرُؤ القَْيس :

ِده و  هــــــــــح ُر عــــــــــَ ن كــــــــــاَن آخــــــــــِ نح مــــــــــَ مــــــــــَ عــــــــــِ ــــــــــَ  هــــــــــر ي

وا ِ     ــــــــــِة أحــــــــــح ــــــــــالث رًا يف ث هــــــــــح َا شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــِ ــــــــــالث  (8) ؟ث
  

 قيَل : أَراَد مع ثالثَِة أَْحواٍل.



19325 

 

بعد ثالثَِة أَْحواٍل ،  ، وتَْفِسيُره قاَل ابُن جنِّي : وَطِريقُه عْنِدي أَنَّه على حْذِف الُمضاِف ، يُِريُدوَن ثالثِيَن َشْهراً في َعِقِب ثالثَِة أَْحواٍل قَْبلها

 انتََهى.

 وفسَّره بعُضهم عن ثالثَِة أَْحواٍل.

ْنيا نَْحو قْولُه تعالى : للُمقايََسِة : وهي الدَّاِخلَةُ بيَن َمْفضوٍل سابٍِق وفاِضٍل الِحٍق ،و  .( 9)اآْلِخَرةِ إِاّل قَِليلٌ  فِي فَما َمتاُع اْلَحياةِ الدُّ

 .( 10)فِيها َوقاَل اْرَكبُوا عالى :نَْحو قْوِله ت للتَّْوِكيد :و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 واملثبت كالصحاح.« فيها»بد  « منا»واللسان وفيهما :  305( من شواهد املغين رقم 2)
 .6( سورة إبراهيم ا اآية 3)
 .12( سورة النمر ا اآية 4)
 .16( سورة نوح ا اآية 5)
 اللسان والتهذيب والتكملة ا ولي  يف ديوانه.( 6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
 برواية : 139( ديوانه ط بريوت ص 8)

 هر يعمن من كان أحدث عهدهو 
 واللسان.

 .38( سورة التوبة ا اآية 9)
 .41( سورة هود ا اآية 10)
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ائَِدةُ ِعَوضاً عن أُْخَرى َمْحذوفٍة و ٌب. فَيَّما َرِغْبَت ، أَي َضَرْبُت َمْن َرِغْبَت فيه ويا فيمن َرْبتُ َكضَ : للتَّْعِويِض : وهي الزَّ قاَل ابُن ِسيَده  : تَعَجُّ

ب ، يَقولوَن : يا فيَّ  :  ِء يَفُوُت.مالي أَْفعَُل كذا ، وقيَل : َمْعناها األَسُف على الشي فيَّ  كلمةٌ َمْعناها التَّعَجُّ

 أَْصحابُك ، قاَل : وما ، من كّل ذلك ، في مْوِضع َرْفعٍ ، انتََهى. فَيَّما وَكذلَك يا: ا َعَجبي مالي ، قاَل وقال الِكسائي : ال تُْهَمُز وَمْعناها ي

ُب بَهيَّ وَشيَّ  أَْحَسن هذا ، ويا َشيَّما ، أَي ما  فَيَّما ، ومنهم َمْن يزيُد ويقوُل : يا َهيَّما ويا فيَّ وونقَل غيُره عن الِكسائي : ِمن العََرِب َمْن يَتَعَجَّ

 وبه تَْعلَم ما في َكالِم المصنِّف من القُُصوِر واإلْجحاِف واإليهاِم وغيِر ذلك.

ُث. : ُكورةٌ بَمْنبَِج منها راِفُع بُن عبِد هللِا الفايائِيُّ  فاياو  المحّدِ

 مع الواو والياء فصل القاف
 أَْهملهُ الَجْوهِري. ، كَسعَى : قَأَى ي : [قأي]

. األَْعرابي :وقاَل ابُن   إذا أَقَرَّ لَخْصٍم بَحّقٍ

 وفي اللِّساِن : إذا أَقَرَّ لَخْصِمه وذلَّ 

 نقلَهُ ابُن ِسيَده. َجَمعَهُ بأصابِِعه ، : قَبَاهُ قَْبواً و : [قبو]

ةٌ  ومنه السَّماءُ  البِناَء : َرفَعَهُ ، قَبَاو  القبَِّة ولكْن ُمقَبَّبَة ، نقلَهُ األْزهري. من (1): أَي َمْرفُوَعةٌ ، وال يقاُل َمْقبُوبَةٌ  َمْقبُوَّ

ْعفَرانَ  قَبَاو  نقلَهُ األْزهِري عن أَبي َعْمٍرو. َجنَاهُ ، والعُْصفُر : الزَّ

 ، بالقَْصِر : نَْبٌت. القَبَاو

 وقاَل األْزهِري : َضْرٌب من الشََّجِر.

ً  وقد ِء ،تَْقِويُس الشَّي أَْيضاً :و  .قَباهُ قَبا

 الْجتِماعِ أَْطَرافِه ، وأَْنَشَد أَبُو علّيٍ القاِلي ألبي النْجِم : ِمن الثِّيابِ  كَسحاٍب ، ، القَباءُ  ومنه قاَل ابُن ِسيَده : اْنِضماُم ما بيَن الشَّفَتَْيِن. القَْبَوةُ و

 مَتَش   الر امُح يف قَبائِه
 إذا َضَمْمته. قَْبواً  الَحْرفَ  قَبَْوتُ  وفي الِمْصباح : أَنَّه ُمْشتَقٌّ ِمن

ي به الشي قَبَْوتُ  فاِرِسيٌّ ، وقيَل : َعَربيٌّ ِمن: يَُمدُّ ويُْقَصُر ويَُؤنَُّث ويَُذكَّر ، قيَل  القَباءُ  وقال َشْيُخنا : َء إذا َضَمْمَت عليه أَصابِعَك ، ُسّمِ

ل َمْن لَبَِسه ُسلَيْ   .السالمعليهمان ، الْنِضمام أَْطرافِِه ، وَرَوى َكْعٌب : أَنَّ أَوَّ

ل.وأَْغَرَب بعُض أَْهِل الغَريِب فقاَل : ويُْصَرُف ويُْمنَُع فإنَّه ال يْظهُر َوْجهٌ لمْنِعه ، ولو صاَر َعلَماً إالَّ أن يكوَن   َعلََم اْمرأَةٍ ، فتأَمَّ

ب.قُْلُت : أَما َكْونه فاِرسيًّا أَو عربيًّا فقد نَقَلَُهما ابُن الَجواِليقي في الُمعَ   رَّ

ا لَما فيه ِمن االْجتِماعِ ، وإ ه إيَّاهُ عْنَد وقاَل القاِضي المعافى : هو ِمن َمالِبِس األعاِجِم في األْغلب ، وَمْن قاَل إنَّه َعَربيٌّ فإمَّ ا لجْمِعه وضّمِ مَّ

 لْبِسه ، ومنه قوُل سحيم عْبد بَني الَحْسحاس :

لــــــــــــة  يــــــــــــح  فــــــــــــإن هتــــــــــــزئــــــــــــي مــــــــــــينِّ فــــــــــــيــــــــــــا رّب لــــــــــــَ

بــــــــــاِء املــــــــــفــــــــــرِّج تــــــــــركــــــــــتــــــــــك فــــــــــيــــــــــهــــــــــ    (2)ا كــــــــــالــــــــــقــــــــــَ
 

  
 .أَْقبِيَةٌ  ج

: َعباها ، وهذا على لُغِة َمْن يَرى  قَبَاها يَْقباهاوكذا في النُّسخِ ، ونَّص األْزهري عن أَبي تُراٍب : وَعبَا الثِّياَب يَْعباها  : َعبَّاهُ ، قَبَّاهُ تَْقبِيةً و

 وٍف.َغْيُر َمْعر تَْقبيةً  تَْليِين الَهْمزةِ. فقْولُه :

 الَمتاَع واْعتَباهُ إذا َجَمعَه ، نقلَهُ األْزهري. اْقتَبَى يقاُل : .كاْقتَباهُ 
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 .(3)وهذا أَْيضاً بالتّْخِفيف  َعَدا عليه في أْمره ، إذا عليه : قَبَّاو

__________________ 
 ( يف التهذيب : مقبوة.1)
 .«فإن هتزئي» ويرو  : وفيه :. «فإن تضحكي مين» برواية : 59( ديوانه ط مصر ص 2)
 ابلتشديد اقتضاه سيا  القاموس كالتكملة.« قبب»( كذا نظر له الشارح ا واملثبت 3)
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 وهذا بالتَّْشديِد عن اللّْحياني. ، قَبَاءً  الثَّوَب : َجعََل منه قَبَّىو

 ، عن اللّْحياني. قَباءً  وفي الُمْحكم : قََطَع منه

ّمة : : لَبَِسهُ ، تَقَبَّاهُ و  وأَْنَشَد أبو علّيٍ القالي لذي الرُّ

و الـــــــــــــبـــــــــــــوارُ  عـــــــــــــن جمـــــــــــــٍر مـــــــــــــزهلـــــــــــــ   لـــــــــــــُ   ـــــــــــــَح

َزبُ     مــــــــــــــٍ  عــــــــــــــَ ــــــــــــــح ل ــــــــــــــَ يبِّ يـ قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ تـ ــــــــــــــه مــــــــــــــُ  كــــــــــــــبن

  
 نقلَهُ األْزهِري. قَفاهُ ، قِبَلِ  َزْيداً : أَتاهُ ِمن تَقَبَّىو

 في االْرتِفاعِ واالْنِضماِم. ُء : صاَر كالقُبَّةِ الشَّي تَقَبَّىو

 وأَْنَشَد ابُن ِسيَده للشَّاِعِر يِصُف قَطاً ُمْعَصْوِصباً في الطَّيراِن : : تَْلقُُط العُْصفَُر وتَْجَمعُه ، قَابِيَةٌ  اْمرأَةٌ و

َا رحيــــــــــــــــــاً  َا ال َلحشــــــــــــــــــــــــــــــــَ َك حــــــــــــــــــِ  َدوامــــــــــــــــــِ

يـــــــــــاِت     ابـــــــــــِ ِدي الـــــــــــقـــــــــــَ نـــــــــــاِن أَيـــــــــــح عـــــــــــًا كـــــــــــبـــــــــــَ (1)مـــــــــــَ
 

  
 لَكزاَزتِه ، كذا في الُمْحكم. لَّئِيمُ : ال القابِياءُ و

 وقابِعاُء. قابِياءُ  وقاَل األْزهري : يقاُل للَّئِيمِ 

 نقلَهُ ابُن ِسيَده ، وكذلَك بَنُو قَْوبَعَة. : الُمْجتَمعوَن لُشْرِب الَخْمِر ، قابِياءَ  بَنُوو

مِّ  قُباءُ و ويُْصَرُف وال يُْصَرُف ، قاَل أَبو علّيٍ القاِلي : قاَل أَبو حاتٍِم ِمن العََرِب َمْن يَْصِرفه ويَْجعَلُه  ويَُذكَُّر ويُْقَصرُ  َمْمدوداً يَُؤنَّثُ  ، بالضَّ

فَِة بظاِهِرها من الَجنُوِب نَْحو ِميلَْين ، كما في ا ع قُْرَب المِدينَةِ  ُمذكَّراً ، ومنهم َمْن يَُؤنِّثه فال يَْصِرفه : لِمْصباح ، أَو ِستَّة ، كما في المشرَّ

وقد نُِسَب إليه أَْفلَح  ، ، قَْبل أَن يَِسيَر إلى الَمِدينَةِ  وسلمعليههللاصلىنَزلَهُ َرُسوُل هللِا ، األْنساِب للسَّْمعاني ، به الَمْسجُد الُمَؤسَّس على التَّْقوى 

 القَبائِيُّون األْنصاِريُّ ، وبِْشُر ابُن ِعْمران بِن َكْيسان (2)بُن سعيٍد وعبُد الرحمِن بُن أَبي ُشَمْيلَةَ األْنصاِريٌّ وعبُد الرحمِن بُن عبَّاس 

ثُوَن.  المحّدِ

ْبعَرى :أَْنَشَد أَبو علّيٍ القاِلي لع ع بيَن مكَّةَ والبَْصَرةِ ، أَْيضاً :و  بِد هللِا بِن الزَّ

ت بــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــاء بــــــــــــــركــــــــــــــهــــــــــــــا   حــــــــــــــا حــــــــــــــلــــــــــــــ 

رو     ر يف عـــــــــبـــــــــِد اأَلشـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــح  اســـــــــــــــــــــــتـــــــــحـــــــــر  الـــــــــقـــــــــَ

  
ّمِ : بالقَْصرِ  ، قُبَاو  سعالفَْرغانيُّ حدََّث ببُخاَرى ، َذَكَره ابُن السَّمعاني ، ومسعَدةُ بُن الي القُباِويُّ  يُْنَسُب إليه الخِليُل بُن أَحمدَ  د بفَْرغانَةَ  مع الضَّ

فَْرغانَةَ ، قاَل الحافُِظ : فكأَنَّه يجوُز فيها ما  قُبا ابِن إبراهيم ، َذَكَره الَماِلينِي لكنَّه َذَكره بالَهْمِز كاألّوِل وقاَل : إنَّه من (3)عن يَْحيى  القُبَاِويُّ 

 يجوُز في األولى ِمن المّدِ والقَْصر.

 ْزهِري.نقلَهُ األ اْستَْخفَى ، عنَّا فالٌن : اْنقَبَىو

 لُغاٌت. قاُب قَْوَسْيِن : وفي التْكِملَِة ، بالفَتْح َمْقصوراً ، أَي قَْوَسْين ، كِكساٍء ، قِباءُ و ، (4)بالكسِر  قَْوَسْين ، قِْبيُ و

 نقلَهُ األْزهِري ، وبه فَسَّر َشِمٌر قولَه : الكثيُر الشَّْحِم ، كَمْرِمّيٍ : ، الَمْقبِيُّ و

 (5)ِمن كرِّ ذاِت ثـََبٍج ُمَقيبِّ 
 بلُغَِة ِحْميَر ، نقلَهُ األْزهِري وأَْنَشَد : الَمفاَزةُ ، كَسحابٍَة : ، القَبايَةُ و

ٌز تـَرحَتِعي بَقبايٍة و   (6)ما كان َعنـح
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةُ ، بلُغِة أَْهِل المِدينَِة. القُْبوةُ   : الضمَّ
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ةٌ  وقاَل الخليُل : نَْبرةٌ   ، أَي َهْمَزةٌ َمْضموَمةٌ. َمْقبوَّ

 : الطاُق الَمْعقوُد بعُضه إلى بعٍض ، عن ابِن األثيِر. القَْبوُ و

نِزيُل بَُخاَرى َكتََب عنه ابُن  القُباِويُّ  ، بالضّمِ : قَْريةٌ باليََمِن ُدوَن َزبيٍد ، وَمدينَةٌ بقُْرب الشَّاش ، منها : أَبو الَمكاِرِم رزُق هللِا بُن محمدِ  قُبَاو

 الّسمعانيُّ ، وهي َغْير التِي في فَْرغانَةَ.

 ْيمر ، قَْريةٌ لبَني َعْمِرو بِن َعْوٍف.في ِشْعِر عبِد الرحمِن بِن ُعوَ  قُبَا وقاَل نَْصر :

 البُخاِري ، وأَبو القَبَائِيُّ  وبفَتْح القاِف : حفُص بُن َداودٍ 

__________________ 
 ( اللسان.1)
 عياش. 1150/  3( األصر ومعجم البلدان ا ويف التبصري 2)
 جنيح. 1151/  3( يف التبصري 3)
 واملثبت كالتكملة.( ضبطت يف القاموس ابلفتح ا 4)
 ( اللسان والتهذيب هبذا الضبرت ا والتكملة وضبطت فيها كمرمّي.5)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.6)
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ِر بِن مَححَدَويحه الِيين هكذا. الَقَباِئي   َنصحر َأمحُد بُن َسهح
َ
 ا ذََكَرُ ا امل

 الُملُوَك ، أَي يَْخُدُمهم. يَْقتُو تقوُل : هو : ُحْسُن ِخْدمِة الُملُوِك.ُمثَلَّثَةً  كقَفاً ، ، القَتَاو بالفَتْح ، ، القَتْوُ و : [قتو]

، فأَنا ناِصٌف قاتِي في جميِع أَْوقاتِي ، من نََصَف ينُصُف إذا َخَدَم  قَتَْوتُ  قاَل : إذا ِصْفُت نَصْفُت ، وإذا شتَْوتُ  (1) ؟وقيَل لَرُجٍل : ما َصْنعَتُك

  الَجْوهِري :، كذا في األساِس ، وأَْنَشدَ 

زاَرَة ال  ين فــــــــــــــــــــَ رٌ  مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــَ  إيّنِ امــــــــــــــــــــح

ا     بــــــــــــَ بـــــــــــــَ وِ  واخلــــــــــــَ لــــــــــــُ ُ
َو املــــــــــــ تـــــــــــــح ُن قـــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــِ (2)ُأحح

 

  
 وفي التَّهذيِب :

رٌ  ِمن َبيِن ُخَزميَةَ   .. إيّنِ امح
حاحِ والتَّهذيِب. َمْقتًىو قَتَْوُت أَْقتُو قَتْواً  يقاُل : كالَمْقتَى  ، كغََزْوُت أَْغُزو َغْزواً وَمْغًزى ، كما في الّصِ

 نقلَهُ األْزهِري عن ابِن األْعرابي. بهاٍء : النَِّميمةُ ، ، القَتَْوةُ و

ْعَملُوَن للناِس بَطعاِم بُُطونِهم ، نقلَهُ ابُن ِسيَده وقيَل : الذيَن يَ  الُخدَّاُم ، بالياِء : ، الَمقاتِيَةُ و بالواِو ، ، الَمقاتَِوةُ و بفَتْح الميِم ، ، الَمْقتَُوونَ و

، وهو َمْصَدٌر كما قالوا  الَمْقتَى بفَتْح الميِم وتَْشديِد الياِء ، كأَنَّه َمْنسوٌب إلى ، َمْقتَِويٌّ  الواِحدُ  والَجْوهِري وابُن السيِّد في أَبياِت ِكتاِب الَمعانِي.

 ِفي َغلَّتها بَخراِجها.: َضْيعةٌ َعْجِزيَّةٌ للتي ال تَ 

 قاَل الَجْوهِري : ويجوُز تخفيف ياِء النِّْسبَة ، كما قاَل َعْمُرو بُن ُكْلثوم :

داً  ـــــــــــــــــــــــــــــح ُدان ُرَوي وعـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــُ دُِّدان وت  هتـــــــــــــــــــــــــــــَُ

ِويــــــــــــنــــــــــــا    تــــــــــــَ قــــــــــــح َك مــــــــــــَ ا ألُمــــــــــــِّ نــــــــــــ  ىت كــــــــــــُ  (3) ؟مــــــــــــَ
  

أَي  َغْيُر َمْصُروفَْينِ  ، َمْقتََوْين أَي ِمن وتُْفتَُح الواوُ  الواِو ، األخيُر نقلَهُ ابُن ِسيَده ،بفَتْحِ ِميِمِهما وَكْسر  ، َمْقتَِوينُ  أَو َمْقتَى قيَل : الواِحدُ و

 َسواٌء. والُمذكَّرِ  والَجْمعِ والُمَؤنَّثِ  واالثْنَْين وهي للواِحدِ  َمْمنُوَعْين من الصَّْرف ،

، ُكلُّهُ َسواٌء ،  َمْقتِوينٌ  ورجالٌ  َمْقتِوينٌ  وهذان رُجالنِ  َمْقتَِوينٌ  حرماِز : هذا رُجلٌ قاَل الَجْوهِري : قاَل أبو ُعبيَدةَ : قاَل رُجٌل من بَني ال

 وَكذلَك الُمَؤنَّث.

 * قُْلت : َرواهُ الُمفضَّل وأَبو َزْيٍد عن ابِن َعْون الِحْرماِزي.

 إْعراباً أَو َدِليَل إْعراٍب إذ لو كانْت لَوَجَب أَن يقاَل : هؤالء بَمْقتَِوين ْرتوَمرَ  َمْقتَِوين ورأَْيت َمْقتَُوون قاَل ابُن جنِّي : ليَسِت الواُو في هؤالء

 ، ولَجَرى ُمْصَطفَْين. َمْقتَْينَ  ورأَْيتَ  َمْقتَْونَ 

 اُس إذ َحَذْفت ياَء النََّسِب منه أَْن يقاَل :هذا بمْنِزلَِة األْشعِرّيِ واألَْشعَِرين ، وكان الِقي: فقاَل  َمْقتَِوينو َمْقتَوٍ  قاَل ِسْيبََوْيه : سأَْلت الخليَل عن

ت في َمْقتَْون تها َداللَةً على إراَدةِ النََّسِب ، ليعلَم أنَّ هذا الَجْمَع  َمْقتَِوين كما قالوا في األْعلى األَْعلَْون إالَّ أنَّ الالَم صحَّ ، لتكوَن صحَّ

، وليَس كّل العََرِب يَْعرف  َمقاتَِوةٌ  الَمْحذُوَف منه النََّسب بمْنِزلَِة الُمثْبِت فيه. قاَل ِسْيبََوْيه : وإْن ِشئْت قُْلت جاُؤوا به على األْصِل كما قالوا :

 : وإن ِشئَْت قُْلت بمْنِزلَِة ِمْذَرَوْيِن حيث لم يَُكْن له واِحٌد يُْفرُد.هذه الَكِلَمة. قاَل 

 إالَّ َسواِسَوةٌ في َسواِسيٍَة وَمْعناه َسواء. َمقاِتَوة وقاَل أَبو ُعثْمان : لم أَْسَمع ِمثْلَ 

 يَْذكْره المصنُِّف هناك ونبَّهنا عليه.فعلى هذا بابُه مقت ، ولم  َخَدَم ، إذا من َمقَتَ  فيكونُ  أَو الميُم فيه أَْصِليَّةٌ 

 اْقتََوتْه إن»حديِث ُعبيِد هللِا بِن عبِد هللِا بِن عتبَة : ُسئَِل عن اْمرأَةٍ كاَن َزْوُجها َمْملوكاً فاْشتََرتْه فقال :  في جاَء ذلكَ  : اْستَْخَدَمهُ ، اْقتَواهُ و

ق بَْينهما ، وإن أَْعتَقَتْه فُهما على النِّكاح  أَي اْستَْخَدَمتْه ، هكذا فسََّره ابُن األثيِر وغيُرهُ. ، «فُّرِ

 اْفتَعََل الِزٌم البَتَّةَ. بناءَ  ألنَّ  جدًّا شاذٌّ  قاَل ابُن ِسيَده : وهذا

__________________ 
 ( يف األساس : ما ضيعتك.1)
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 .58/  5وعجزه يف املقايي   ( الصحاح ا ويف اللسان واألساس والتهذيب ا من بين خزمية.2)
 ( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي ا واللسان واألساس ا وعجزه يف الصحاح والتهذيب.3)
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ْمَخشري فإنَّه قاَل : هو اْفتَعََل ِمن ْء يَِجىللِخْدَمِة كاْرَعَوى ِمن الّرْعِو ، قاَل : إالَّ أَنَّ فيه نََظراً ألنَّ اْفتَعََل لم  القَتْوِ  قاَل شْيُخنا : هذا َكالُم الزَّ

ياً ، قاَل : والذي َسِمْعته  إذا صاَر خاِدماً. اْقتََوى متعّدِ

أنّه اْفتَعََل ، وإن َجَزَم به َجميُع َمْن  اْقتََوى األّول : اّدعاُؤهم في قاَل شْيُخنا : هو ُموافٌِق لَكالِم الجماهيِر إالَّ أنَّ في َكالِمهم نظراً ِمن َوْجَهْين :

ة اللّغَِة فإنَّه غيُر ظاِهٍر ، فإنَّ اْفتَعََل التاُء فيه زائَِدةٌ اتِّفاقاً ، والتاُء في ، فالتاُء هي َعْينه فَوْزنه في  القَتْوِ  أَْصِليّة ألنَّه ِمنَ  اْقتََوى رأَْيناه ِمن أَئِمَّ

ْمَخشري ، والعََجُب كيَف نَظَره به وذلك ، اْفعَلَل اتِّفاقاً ، وَجعَلَ  الظاِهِر اْفعَلَل كاْرَعَوى من اْفتَعََل مع أنَّه  اْقتََوى الّرْعِو كما َمثََّل به الزَّ

ٌم أَنَّه اْفتَعََل بَوْجِه من الُوُجو ؟وهو الِخْدَمةُ ، فهل هو إالَّ تَناقضٌ  القَتْوِ  ُمَصّرٌح بأنَّه ِمن له. فإِنِّي لم أَقِْف لَُهم فيه على ال يَتَوهَُّم ُمتوّهِ ِه فتأَمَّ

واُب ما َذَكْرته.  َكالٍم محرٍر والصَّ

و ة فيه نََظٌر. بل هو أْغلَبّي فيه. قاَل الشيُخ أبالثَّاني : بناُؤهم عليه أَنَّه اْفتَعََل ، وأنَّ اْفتَعََل ال يكوُن إالَّ الِزماً البَتَّة ، فإنَّ َدْعَواُهم لُزوُمه البَتَّ 

ِة حيَّان في االْرتشاِف : أَْكثَر بِناِء اْفتَعََل ِمن الاّلِزِم فدلَّ قْولُه أَْكثَر على أَنَّه غالٌب فيه أَْكثري ال أنَّه الزِ  ح بذلَك غيُرهُ من أئمَّ ٌم له ، وَصرَّ

َذه ، واْقتَضاهُ : َطلَبَه ، كما َمرَّ ، ويأِْتي له وهو كثيٌر في نَْفِسه كما في أَخَ : َء بَناهُ ، واْقتَفَى أَثَراً تَبِعَه ، واْقتَحاهُ الصَّْرف وقالوا : اْبتَنَى الشي

 .(1)ُشُروحِ التَّْسهيل وغيرها اه 

َح ابُن جنِّي بأَنَّ  وِمثْلُه رُجٌل ُمْغَزٍو  ْقتَوٌّ مُ  َوْزنُه َمْفعَِلٍل ونَْظَره بمْرَعٍو ، ومن الّصِحيحِ الُمْدَغم ُمْحَمّرٍ وُمْخَضّرٍ وأَْصله َمْقتَوٍ  * قُْلت : وقد َصرَّ

. (2)وُمْغَزاٍو ، وأَْصلُهما َمْغَزوٌّ وُمْغزاوٌّ ، والِفْعل اْغَزوَّ بَغزاوُّ   كاْحمرَّ واْحَمارَّ

ابن جني نقله ابن والُكوفيوَن يَُصححوَن ويْدِغُمون وال يُِعلّوَن ، والدليل على فساد مذهبِهم قول العرب : اْرَعَوى ولم يقولوا اْرَعوَّ هذا كالم 

لل الِزماً البَتَّة ال َشّك فيه سيده ، فحيث ثبت هذا فاألَولى أن يقال ، ألنَّ هذا البناَء الِزٌم البَتَّة ، أَي بِناء اْفعَلل ال اْفتَعَل ، وَكْون بِناُء اْفعَ 

ِة الصَّْرف ، وبه يَْرتَِفُع اإلْشكاُل عن ِعباَرةِ المصنَِّف.  باتِّفاِق أَئِمَّ

ا إذا كانَ وأَ  ل ذلك ترشد ، و قتو اْفتَعَل فهو من بِناِء قوي ال اْقتََوى مَّ احْلَْمُد لِِلِّ الَِّذي َهداان هِلذا َوما ُكّنا ِلنَ ْهَتِدَي َلْو ال َأْن ) ، فتأَمَّ
 .(َهدااَن هللاُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْمَخشري.من فاُلٍن الغاَلَم الذي بَْينَنا : أَ  اْقتََوْيت يقاُل : تَه ، نقلَهُ الزَّ  ي اْشتََرْيت حصَّ

 أَْهَملهُ الَجْوهِري. : القَثْوُ و : [قثو]

 .كاالْقتِثاءِ  َجْمُع الماِل وغيِره ، وقاَل األْعرابي : هو

ا. اْقتَثاهُ و قَثاهُ  يقاُل : ه إليه ضمًّ  وَجثَاهُ واْجتَثاهُ وقَباهُ وَعباهُ وَجباهُ ، ُكلّه َضمَّ

فالقَثَُد : الِخياُر ، والِكْربِز : كذا في النُّسخِ والصَّواُب الِكْربِز كِزْبِرجٍ ، كما هو نَّص التَّهِذيِب ، قاَل  أَْكُل القَثَِد والُكْزبََرةِ ، القَثْوُ  قاَل أَْيضاً :و

 .(3)الِصغاُر  القُثَّاءُ  :

 ، كَسْكَرى : االْجتماُع. القَثَْوىو

 عن المطرز ، كالِخياِر وِشْبِهه. ما لَهُ َصْوٌت تَْحَت األْضراِس ، ( 4)أَْكلُ  كقَفَا ، القَثَاو

 ، أَو عن ياٍء. القَثْوِ  عن واٍو بَدِليل القُثَّاء وأَِلفُ 

 أْهَملَهُ الَجْوهِري.بالفَتْح :  ، ( 5)القَثَى ي  :[قثى]

ً وبَمعانِيه. يقاُل : قَثاهُ قَثْواً  القَثْوُ  وقاَل األْزهِري : هو  ، قالَهُ ابُن األْعرابي. قَثْيا

اُص عْنَد العََرِب. ، بالضّمِ : البابُونَجُ  األُْقُحوانو : [قحو]  عْنَد العََجِم ، وهو القُرَّ
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__________________ 
 الواو يف اللفظتا ا وتبعنا ضبرت اللسان فيهما.( ابألصر بتشديد 1)
 ( كذا ابألصر تبعاً للسان وكتب مصححه : كذا ابألصر وامكم ولعله : اغزّو واغزاّو.2)
 ومثله يف اللسان.« الكبار»( يف التهذيب : 3)
 له اخل اه شارح.( كذا ابألصر والتكملة والقاموس وعل  هامشه كتب مصححه : كذا يف النسخ ا وصوابه : كر ما 4)
 ( عل  هامش القاموس : قوله القث  ا ابملثلثة ا جعله الشارح مقصوراً ا وعاصم بوزن مرادفه ا فليحرر اه.5)
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يحِ َحَوالَْيه َوَرّق أَْبيَض وَوَسُطه أَْصفَر.  قاَل الَجْوهِري : على أُْفعاُلن ، وهو نَْبٌت َطيُِّب الّرِ

ّنِ ، الواِحَدةُ وقاَل األْزهِري : هو من نَباِت ال ٌض الَوَرِق َدقِيُق الِعيداِن ، له نَوٌر أَْبيُض كأَنَّه ثَْغُر جاِريَِة حَدثِة الّسِ بيع ُمفرَّ  .أُْقُحوانَةٌ  رَّ

ّمِ ، كالقُحوانِ  ُروَرةِ ، كقْوِلهم في حّدِ االْضِطراِر ساَمةَ في أُساَمةَ. ، بالضَّ  ولم يَُر إالَّ في ِشْعٍر ، ولعلَّه على الضَّ

 بال تَْشديٍد. أَقَاحٍ  إن ِشئَْت قُْلتو بحْذِف األِلِف والنّوِن ، أَقاِحيَّ  أَي يُْجَمُع على ج ، ألنَّه أُقَْيِحّيٍ  قاَل الَجْوهِري : يَُصغَُّر على

ي : وهذا َغلٌَط منه والصَّواُب أَنَّه يَُصغَُّر على ، كما قُْلت َظَرْيبان في تَْصِغير  أَقاِحيَّ  ، لقْوِلهم : أُقَْيِحيانَةٌ  ، والواِحَدةُ  أُقَْيِحيان قاَل ابْن بّرِ

 َظِرباٍن لقْوِلهم َظرابِّي.

 فيه ذلَك. كَمْدُعّوٍ وُمعَظَّم أَو َمْرِمّيٍ ، نقَلَُهما األْزهِري. واْقتََصَر الَجْوهِري على األْولى ، ، ( 1)َمْقِحيٌّ و َمْقُحوٌّ  َدواءٌ و

 قاَل األْصمعي : هي ما بين بِئِْر َمْيمون إلى بِئِْر ابِن ِهشاٍم. ةَ.: ع قُْرَب مكَّ  األُْقُحوانَةُ و

ِء بحيَرةِ َطبََريَّة ، نقلَهُ الشَّريُف أَبو طاِهٍر الَحلَبّي في كتاِب الَحنِيِن إلى األْوطاِن وَذَكَر قصَّة وهي َضْيعةٌ على شاِطى ع بالشَّامِ  أَْيضاً :و

 ساقَها ياقوُت في ُمْعجمِه.

 قاَل األْزهِري : في بِالِد بَنِي تِميٍم وقد نََزْلُت به. ع بيَن البَْصَرةِ ، والنِّباجِ ، ضاً :أَيْ و

 أَْمِره كما تقوُل رأَْيُت تَباِشيَر أَْمِره ، نقلَهُ األْزهِري عن العََرِب. أَقَاِحيَّ  وأَوائِلُهُ. يقاُل : رأَْيتُ  األْمِر : تَباِشيُرهُ  أَقَاِحيُّ و

 وكذلَك اْزَدفَّهُ واْجتَفَّه ، نقلَهُ األْزهِري عن نواِدِر األَْعراِب. ، كاْقتَحاهُ  أََخَذهُ ، : قَْحواً  الَ الم قََحاو

 الِمْجَرفَةُ. كِمْسحاةٍ : ، الِمْقحاةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ماٌء بباِلِد بَني يَْربُوعٍ ، عن نَْصر ، وقد َجَمعَه ُعَميَرةُ بُن طاِرٍق اليَْربُوعيُّ بما َحْولَه في قْوِله : األُْقُحوانَةُ 

َت َأصـــــــــــــــــــــــبـــــــــحـــــــــتح  ر تح ِبـــــــــنـــــــــب الـــــــــز وحر مثـــــــــُ   فـــــــــمـــــــــَ

(2)قـــــــــــد جـــــــــــاَوَزت لـــــــــــألُقـــــــــــحـــــــــــواانت  ـــــــــــزمـــــــــــا و    
 

  
ْت عن نَْورِ   الشَّْيِب : َكبََدا ثَغاُم الشَّْيِب. أَْقُحوانُ  ، وبََدا األَقاِحيو األُْقُحوانِ  ومن المجاِز : اْفتَرَّ

 .األُْقحوانَ  : َجعَْلُت فيه قَْحواً  الدَّواءَ  صقََحْوتُ و

 األرُض : أَْنبَتَتْهُ. أَْقَحتِ و

ى يو : [قخا] ُجلُ  قَخَّ  أَْهَملَهُ الَجْوهِري. : تَْقِخيَةً  الرَّ

عاً قَبِيحاً.تَ  وقاَل ابُن ِسيَده واألَْزهِري : َع تَنَخُّ  نَخَّ

ِعه ، ونقلَهُ عن اللّْيِث. التَّْقِخيَةَ  وَجعََل األْزهِري  ِحكايَة تَنخُّ

ِمن  قَْخي كَسْعي فيُْستَدرُك عليهوأَشاَر المصنُِّف إلى أنَّه يائيٌّ واِويٌّ ، وهو َكذلَك إالَّ أنَّه لم يأِْت فيه إالَّ ما هو يائيٌّ فَقَط ، فإنَّ َمْصَدره ال

 الواِوّي.

او ل. قَْخواً  بَْطنُه قَخَّ  : إذا فَسَد من َداٍء ، نقلَهُ األْزهِري ، وقاَل : هو َمْقلوُب قَاَخ ، فتأَمَّ

 به. اْقتََدْيتَ وكِعَدةٍ : ما تََسنَّْنَت به ،  ، الِقَدةُ و، ُمثَلَّثَةً ،  القُْدَوةُ و : [قدو]

ِحْظوةٌ وُحْظَوةٌ وِحَظةٌ ، وِمثْلُه : ، كما يقاُل  قَِدةٌ و قِْدَوةٌ  به. ويَُضمُّ فيُقاُل : لي بك قُْدَوةٌ يُْقتََدى : األُْسَوةُ. يقاُل : فالنٌ  القُْدَوةُ  قاَل الَجْوهِري :

. قدوفي التَّهذيِب ،   اْقتََصُروا على الَكْسِر والضّمِ

 وفي الِمْصباح : الضمُّ أَْكثَر ِمن الَكْسر.
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 قاَل أَبو زبيٍد الطائي : هو عليها ، تَقَدَّىو نقلَهُ ابُن ِسيَده ، دابَّتُه : لَِزَمْت َسنََن الطَّريِق ، به تَقَدَّتْ و

__________________ 
 ( يف التهذيب : ُمَقح  .1)
 برواية :« األقحوانة»( معجم البلدان 2)

 قد جاوزت لألقحوانة خمرماو 
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م قــــــــــــــــد تــــــــــــــــوافــــــــــــــــوا  ا َأن َرآهــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــ 

ـــــــــــُ      رِي د   وســـــــــــــــــــــــــرَت أَرححـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــم يـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــَ (1)تـ
 

  
ْعر القََديانِ  قاَل ابُن ِسيَده : وَمْن َجعَلَه ِمن الياِء أََخَذه من  به دابَّتُه. تقُدو ، ويَجوُز في الّشِ

يِ  وقاَل أَبو عبيَدةَ :  يََدْيه وقَْبِض ِرْجلَْيه ِشْبه الَخبَِب. الفََرِس اْستِعانَتُه بهاِديِه في َمْشيِه بَرْفع تَقَّدِ

يح َمْنقوٌص : قَدٍ و كغَنِّيٍ ، ، قَِديٌّ  َطعامٌ و واِء والطَّبيخِ.  َطيُِّب الطَّْعِم والّرِ  بالفَتْح َمْقصوٌر ، يَْقَدى قًَدى ، كَرِضيَ  قد قَِديَ ويكوُن ذلَك في الّشِ

حاح ، ُكلُّه إذا َشِمْمت له رائَِحةٌ َطيِّبةً. ، واً قََدا يَْقُدو قَدْ و كما في الُمْحكم ، ، قَداَوةً و  كما في الّصِ

 ما أَْطيَبَهُ. أَي : أَْقداهُ  ماو

حاح : ما  َطعاَم فالٍن : أَي ما أَْطيََب َطْعمهُ ورائَِحتَهُ. أَْقَدى وفي الّصِ

ُجُل : أَْقَدىو  أََسنَّ وبَلََغ الَمْوَت. الرَّ

 نقلَُهما األْزهري عن ابِن األْعرابي. الَخْيِر ،اْستَقاَم في  أَْيضاً :و

يِن ، : اْستَقامَ  أَْقَدى قيَل :و  عن أَبي َعْمٍرو. في َطريِق الّدِ

 وفي التّهذيِب : اْستَوى به َطريُق الديِن.

 الِمْسُك : فاَحْت رائَِحتُهُ. أَْقَدىو

 القُُدوِم ِمن السَّفَِر ، بمْعنَىوالقُْرِب ،  يأْتِي بمْعنَى االْقتِداء منه تَْصريفُ  (2)ذي يَتَشعَّب بالفَتْح ، قاَل األْزَهري : هو أَْصُل البِناِء ال ، القَْدوُ و

 .(3)عن ابِن فاِرَس  تَتَشعَُّب منه الفُُروُع ، الذي بالكْسِر : األْصلُ  ، الِقْدوُ و ِكالُهما عن ابِن األْعرابي. ، كاإلْقداءِ 

اغاني. قاَمةُ ،، كَسْكَرى : االْستِ  القَْدَوىو  نقلَهُ الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 به فََرُسه : أَي يُْسِرُع ، نقلَهُ الَجْوهري. يَْقُدو َمرَّ 

 ، عن ابِن ِسيَده. قَداَوةً و قَداةً  الطَّعاُم ، ككُرَم ، قَُدوو

حاح. قَِديةٌ  الِقْدِر ، فهي قَداةَ  ويقاُل : َشِممتُ  يحِ َشِهيَّة ، كما في الّصِ  على فِعلٍَة : أَي َطيِّبَةُ الّرِ

 ، أَي ِطيباً ، َحَكاهُ ُكراٌع. قَداً  وإِنِّي ألَجُد لهذا الطَّعامِ 

 ، بالفَتْح : التَّقدُُّم ، عن األْزهِري. القَْدَوةُ و

 باهلِل ِمن الُخلَفاِء َمْشهوٌر. الُمْقتَِديو

 الباِديَِة. وفي الُمْحكم في ، : جاَء قَْوٌم قد أُْقِحُموا ِمن ، قََدْت قاِديةٌ  ي : [قدى]

حاح : أَتَتْنا ُل من يَْطرأُ عليك ، وَجْمعُها قاِديَةٌ  وفي الّصِ ً : ، تقوُل منه  قَوادٌ  من النَّاِس ، أَي جماَعةٌ قَِليلةٌ وُهم أَوَّ ، ومثْلُه في  قََدْت تَْقِدي قَْديا

 الُمْحكم.

ً  الفََرسُ  قََدىو  نقلَهُ الجْوهِري وابُن ِسيَده. أَْسَرَع ، بالتَّْحريِك : ، يَْقِدي قََديانا

 .قِداتٌ  حيَّةٌ ، ج كِعَدةٍ : ، الِقَدةُ و

حاحِ والُمْحكم. يقاُل : ُخْذ في  : الَهِديَّةُ ، ( 4)القَِديَّةُ و واُب بكْسِرِهما كما هو َمْضبوٌط في الّصِ وهو في النُّسخِ كغَنِيٍَّة فيهما وهو غلٌَط والصَّ

 ، أَي فيَما كنَت فيه ، وقد ذكَره المصنُِّف أَْيضاً في فدي تِْبعاً للصَّغاني وُهما لُغتاِن. قِْديَتِكَ وِهْديَتَِك 

 وقَْدُرهُ. قِيُدهُ  بالكْسِر ، أَي ُرْمحٍ ، اقِدَ  يقاُل : هو منِّيو
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حاح :  بالياِء. ( 5)قدى وهو في الّصِ

 قاَل ابُن ِسيَده : كأَنَّه َمْقلوُب قِيَد ، وأَْنَشَد الَجْوهِري لُهْدبةَ بِن الَخْشرم :

__________________ 
 برواية : 631( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 1)

 انـــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا أن رآهـــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــد

 ألهــــــــــــــــــــم وســـــــــــــــــــــــــــــــــرت رحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم ميــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــ ُ    

  

 «.أرحلهم» بد  :« أرجلهم»وانظر خترحيه فيه. واملثبت كرواية التكملة وفيها : 

 ( يف التهذيب : ينشعب.2)
 القدو ابلفتح ا ضبرت حركات. 66/  5( يف املقايي  3)
يَُة.4) يَُة : اهِلدح  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : والِقدح
 .66/  5التهذيب واملقايي  ( ومثله يف 5)

  



19338 

 

ه و  ُك ُدونــــــــــــــــَ  ِإيّنِ إذا مــــــــــــــــا املــــــــــــــــوُت مل يــــــــــــــــَ

را     ِف َأن َأَ خـــــــــّ ي األنـــــــــح ربحِ َأمحـــــــــِح َد  الشـــــــــــــــــــــــِّ (1)قـــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد األْزهِري :

تح و  مــــــــــَ جــــــــــَ ُر َأحــــــــــح يــــــــــح دامــــــــــي إذا اخلــــــــــَ  لــــــــــكــــــــــن  إقــــــــــح

ربحِ و     َد  الشــــــــــــــــِّ ي إذا مـــــــا املــوُت كـــــــان قـــــــِ ربح (2)صــــــــــــــــَ
 

  
َز في الِخالِل ُكلِّها ، كذا في التَّْهِذيِب. ال يُباِريهِ ووال يُماِديه  أََحدٌ  يُقاِديه ال فالنٌ و  وال يُجاِريِه ، وذلَك إذا بَرَّ

يو  الُمْختاُل. الُمتَبَْختِرُ  أَْيضاً :و: األَسُد.  الُمتَقَّدِ

اُء. الِقْنداوةُ و  ِمن النُّوِق : الَجريئَةُ ، قالَهُ الفرَّ

 .«ق د أ»في  وقاَل الِكسائي : هو الَخِفيُف. وذُِكرَ 

 قاَل شِمٌر : يُْهَمُز وال يُْهَمُز.

 وقاَل أَبو الَهْيثم : هو فِْنعالَةٌ ، والنوُن زائَِدةٌ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، قُِلبَِت الواُو فيه ياًء للكْسَرةِ القَِريبِة منه وَضْعِف الحاِجِز. القُْدَوةُ  ، بالكْسِر : الِقْديَةُ 

 للناِس يَتساقَُطون بالبَلَِد فيِقيُموَن به ويَْهَدُؤوَن. أَْقداءٌ و قًَدى وُهم

 وما تَْرمي به. : ما يَقَُع في العَْينِ  القََذى ي : [قذى]

 يَقَُع فيه ِمن ذُباٍب أَو غيِرِه. ما في الشَّراِب : القََذىو

 ، وقاَل األْخَطل : قَذًى الشَّرابُ  قَِذيَ  (3)ما يَْلجأُ إلى نواِحي اإلناِء فيَتعَلَُّق به ، وقد  القََذى وقاَل أَبو حنيفَةَ :

رُت يف اإلان و  قـــــــــُ وِد َيســــــــــــــــــــــح َذ  ابلـــــــــعـــــــــُ  لـــــــــيـــــــــَ  الـــــــــقـــــــــَ

رِ و     ُر األمــــــــــــــــح ه أَيحســــــــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــُ ذح  ال بــــــــــــــــُذابٍب قــــــــــــــــَ

  

ه و  بــــــــــــــــ  ٌر ال حنــــــــــــــــُِ َذاهــــــــــــــــا زائــــــــــــــــِ  لــــــــــــــــكــــــــــــــــنح قــــــــــــــــَ

رِي    دح يــــــطـــــــاُن مــــــن حــــــيـــــــُث ال نـــــــَ تح بـــــــه الــــــغــــــِ رامـــــــَ  تــــــَ

  
 .قََذتْ  ٌء يخُرُج ِمن َرِحِمها بعَد الوالَدةِ ، وقدوقيَل : هو شي ما َهراقَِت النَّاقَةُ والشَّاةُ من ماٍء وَدٍم قَْبل الولَِد وبعَده ، : القََذىو

 عشراً بعَد الِوالَدةِ ثم تَْطُهر ، فاْستعمَل الطُّْهر في الشاةِ. تَْقذي اةَ وحَكى اللّْحياني : أنَّ الشَّ 

كُصِلَي ، قاَل أبو نَُخْيلة  ، قُِذيو كحْبٍر وأَْخباٍر ، ، أَْقذاءٌ  ج عن ابِن األْعرابي ، وهو الذي يَقَُع في العَْيِن ، كإلَى : التُّراُب الُمَدقَُّق ، ، الِقَذىو

: 

 الَقذ  يـَت بُض الُقِذاي  ِمثحُر 
ً و تَْقَذى قًَذى َعْينُه ، كَرِضَي ، قَِذيَتْ  وقد ً و قَْذيا كفَِرَحٍة  ، قَِذيَةٌ و كغَنِيٍَّة ، ، قَِذيَّةٌ  ( 4)وهي أَو صاَر فيها ، ، القََذى َوقََع فيها بالتَّْحِريِك : ، قََذيانا

 .القََذى خالََطها : َمْقِذيَّةٌ و ، وأَْنَكَر بعُضُهم التّْشديَد ،

ً  َعْينُه قََذتْ  قاَل األْصمعي :و ً و: زاَد غيُرهُ  ، تَْقِذي قَْذيا قََذفَْت بالغََمِص  بالفَتْح َمْقصوٌر : ، قَذًىو كعُتِّيٍ ، ، قُِذيَّاو بالتحريِك ، ، قََذيانا

َمِص ،  .بالقََذى َرَمتْ : ونَّص األْصمعي  والرَّ

 أَو أَْخَرَجهُ منها. القََذى : أَْلقَى فيها أَْقَذاهاو،  ْقِذيَةً تَ  َعْينَه قَذَّىو

حاح :  .القََذى : أَْخَرَج منها قَذَّاهاو،  القََذى َجعََل فيها أَْقَذاها والذي في الّصِ
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 ِضدٌّ. أَو ُكْحٍل ، وهو قَذًى أَْيضاً : أَْخَرَج ما فيها ِمن قَذَّاهاووفي الُمْحكم : 

 قَِليلَةٌ ، هكذا َرواهُ أَبو َعْمٍرو. قَِدَمْت جماَعةٌ  من النَّاِس ، أَي قاِذيَةٌ قََذْت و

 ْشَهُر ، نقَلَُهما الَجْوهِريقاَل ابُن بَُري : وهذا الذي يَْختاُره عليُّ بُن َحْمَزةَ األْصبهاني. وَرواهُ أَبو عبيٍد بالداِل الُمْهملِة وقد تقدََّم وهو األ

 أَْلقَْت بياضاً من َرِحِمها ِحيَن تُريُد الفَْحَل.:  ْقِذي قَذًىتَ  الشَّاةُ  قََذتِ و

 ، أَي تَْرمي بياَضها من َشْهوةِ الفَْحِل ، وهو مجاٌز. تَْقِذي يقاَل : كلُّ َذَكٍر يَْمِذي وكلُّ أُْنثَى

__________________ 
 الثالثة األخرية بدون نسبة. ونسبه  ق  التهذيب  امت. ويف املصادر« قدا الشرب»( اللسان والصحاح والتهذيب واألساس وفيها : 1)
 .«كان قدا الشرب»( التهذيب واللسان واألساس وفيها 2)
 ( زايدة عن اللسان.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : فهي.4)
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حاح ، وأَْنَشَد :كذا في النُّسخِ والصَّواُب َجازاهُ ، كما في  ، ( 1)َجاَراهُ   :قَاذاهُ ُمقاَذاةً و  الّصِ

ُت ســـــــــــــــــــــاِلمـــــــاً  وَف أُقـــــــاِذي الَقوحَم إن ِعشـــــــــــــــــــــح  فســـــــــــــــَ

ر  عــــــــــلــــــــــ  الــــــــــذ  ِّ     قــــــــــِ رٍّ ال يــــــــــَ قــــــــــاَذاَة حــــــــــُ (2)مــــــــــُ
 

  
 عن ابِن األْعرابي ، وبه فسَّر قوُل ُحَميٍد يَِصُف برقاً : : نََظُر الطَّيِر ثم إغماُضه ، االْقتِذاءُ و

ٌض  ذاِء الــــــــطــــــــرِي والــــــــلــــــــيــــــــُر واضــــــــــــــــــــــِ تــــــــِ فــــــــَ  كــــــــاقــــــــح  خــــــــَ

ُض     مــــــــــَ لــــــــــح ُح قــــــــــد كــــــــــاد يـــــــــــَ بــــــــــح ه والصــــــــــــــــــــــــ  (3)أبَرحواقــــــــــِ
 

  
َض الطاِئُر َعْينَه من  وقَعَْت فيها. قَذاةٍ  وقاَل غيُرهُ : يُريُد كما َغمَّ

 الطيِر. كاْقتِذاءِ  وقاَل األْصمعي : ال أَْدِري ما َمْعنى قْولَه :

 ليكوَن أَبَْصَر لها. قََذاها فَتُْحها ُعيونَها وتَْغِميُضها كأَنَّها تَُجلِّي بذلكالطَّيِر  اْقتِذاءُ  وقيَل :

 وفي األساِس : وذلَك حيَن يحكُّ الرأَْس. وقد أَْكثَُروا تَشبِيه لَْمع البَْرِق به.

ْيمِ يَ  ، أَي القََذى كذا في النُّسخِ والصَّواُب على ، ( 4)القَذاءِ  هو يُْغِضي على ِمن المجاِز :و وفَساِد القَْلِب ، نقلَهُ  ْسُكُت على الذُّّلِ والضَّ

 األْزهِري.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، أَو الطائِفَةُ منه. كالقََذى : القَذاةُ 

 َعْينَك ، بفَتْح الياِء. يَْقِذي وال يِصيبُك منِّي ما

 : السَِّفلَة ِمن الناِس. األَْقَذاءُ و

 إذا ثَقُل عليه. قَذاةٌ  وفالٌن في َعْينِه

يُريُد اْجتِماَعهم على فَساٍد ِمن  «أَْقذاء ُهْدنةٌ على َدَخٍن وجماعةٌ على»في الحديِث : و. قَذاةٌ  العين ، كَكتٍِف : إذا َسقََطْت في َعْينِه قَِذيُّ  ورُجلٌ 

 القُلُوِب ، قالَهُ أَبو عبيٍد.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اغاني. يَْقذُو في الواِو َمرَّ   : إذا َمَشى َسْيراً َضِعيفاً ، نقلَهُ الصَّ

 الِمْصُر الجاِمُع. الَكْسُر َخَطأٌ.: يمانِيَّةٌ ، نقلَُهما اللّْيُث. وقاَل غيُرهُ  ويُْكَسُر ، بالفَتْح ، وهي اللُّغَة الَمْشهوَرةُ الفُْصحى ، ، القَْريَةُ  ي : [قرى]

 : كلُّ َمكاٍن اتََّصلَْت به األْبنيةُ واتُِّخَذ قَراراً وتَقَُع على الُمُدِن وغيِرها ا ه. يَةُ القَرْ  وفي كفايَِة الُمتََحفّظ :

 .(5) (َوْسَئِل اْلَقْريََة الَِِّت ُكّنا ِفيها)ومنه قولُه تعالى : 

ا جاَء على اتِّساعِ الَكالِم واالْختِصاِر ، وإنَّما يُريُد  كما كاَن عاِمالً في  القَْريةِ  فاْختََصر وَعمَل الِفْعل في القَْريةِ  أَْهلَ قال ِسْيبََوْيه : هذا ممَّ

 األْهل لو كاَن ههنا.

 معاٍن : االتِّساُع والتَّْشبيهُ والتّْوكيُد. (6)قاَل ابُن جنِّي : فيه ثالُث 

ا االتِّساُع : فألنَّه اْستَْعمل لَْفَظ السُّؤاِل مع ما ال يَصحُّ في الَحقيقَةِ  ا التَّْشبيه : فألنَّها ُشبِّهت بَمْن يصحُّ ُسؤاله لما كاَن بها أَمَّ  ُسَؤالُه ، وأَمَّ

 َ ا التَّْوِكيد : فألنَّه في ظاِهِر اللّْفظ إَحالة بالسَُّؤاِل على َمْن ليَس ِمن عاَدتِه اإلجابَة ، فكأ ،  السالمعليهنَّهم تضمنوا ألبيِهم ، وُمؤاِلفاً لها ، وأَمَّ

ِة قْوِلهم ، وهذا تَناٍه في تَْصحيحِ الَخبِر ، أَي لو َسأَْلتَها ألَْنَطقَها هللاُ بأنَّه إْن سَ  ِصْدقِنا ، فكيَف لو َسأَْلت َمن أََل الَجماَدات والِجماَل أَجابَْت بصحَّ

 ؟.عاَدته الَجواب
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 ْحكم بفَتْحٍ فسكوٍن ، قاَل : وهذا قَْوُل أَبي َعْمٍرو.بالَهْمزةِ ، وهو في النُّسخِ بالتّْحريِك ، وُضبَِط في المُ  ، قَرئِيٌّ  النِّْسبَةُ و

 * قُْلت : وهو َمْذَهُب ِسْيبََوْيه ويُوافِقُه الِقياُس.

 بالواِو ، في قْوِل يُونس ، وعليه اْقتََصرَ  قََرِويٌّ و

__________________ 
 ( يف القاموس : جازَاُه.1)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.2)
 برواية : 107ذيب والتكملة وهو يف الديوان ص ( اللسان والته3)

ــــــــــــر مــــــــــــدبــــــــــــر  ــــــــــــي ــــــــــــل ــــــــــــطــــــــــــري وال ــــــــــــذاء ال  خــــــــــــفــــــــــــًا كــــــــــــاقــــــــــــت

 ِبــــــــــــثــــــــــــمــــــــــــانــــــــــــه والصـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــح قــــــــــــد كــــــــــــاد يســـــــــــــــــــــــــطــــــــــــضُ    

  

 ويف األساس كرواية الديوان.

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة الَقَذ .4)
 .82( سورة يوسف ا اآية 5)
 ( الصواب ثالثة.6)
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 ابلض مِّ َمقحصوٌر عل  غرِي قياٍس. ا قـَُر  ج اجلَوحهرِي ا
يت : ألنَّ ما كاَن على فَْعلَة بفَتْح الفاِء ِمن الُمْعتل فجْمعُه َمْمدوٌد ِمثُْل َرْكوةٍ وِركاٍء وَظْبيَةٍ  ّكِ ُمخاِلفاً لبابِِه ال  القَُرى وِظباٍء ، وجاءَ  قاَل ابُن الّسِ

 يقاُس عليه.

 فََجَمعُوها على لُغَِة َمْن يقوُل ِكْسوة وُكساً. قًُرى وِمن ثم اْجتََمعُوا على: الذي هو لُغَةُ اليََمِن وقاَل اللّْيِث ، بعَد ما نقَل الَكْسر 

 وقاَل الَجْوهِري : ولعلّها ُجِمعَْت على ذلَك ِمثُْل َذْرَوةٍ وذُراً ولَْحيٍَة ولًُحى.

اج ، إنَّ  قََرِويَّا وقوُل بعِضهم : ما رأَْيتُ   التي هي الِمْصر. القَْريةِ  ما نََسبه إلىأَْفَصُح ِمن الحجَّ

ُجُل : أَْقَرىو  .القَُرى أَي لَِزَمها ، الرَّ

 كما يقاُل لساِكِن الباِديَِة الباِدي ، ومنه قْولُهم : جاَءني كلُّ قاٍر وباٍد. : ساِكنُها ، القاِريو

قالَهُ  مكَّةُ والطَّاِئُف ، هكذا : وأَْكثَُر ما يُتَلَفَُّظ به بالياِء ، .(1) (ْلَقْريَ َتنْيِ َعِظيم  ِمَن ا)في قوِله تعالى : إلى رُجٍل  القَْريةِ  ، ُمثَنَّى القَْريَتَْينو

ُروَن ، ونقلَهُ نَْصٌر وغيُرهُ.  المفّسِ

 ة قُْرَب النِّباجِ. أَْيضاً :و

 تُْنَسُب إلى ابِن عاِمِر بِن كريز. بيَن مكَّةَ والبَْصَرةَ  وقاَل نَْصر : موِضٌع ُدوَن النِّباجِ 

 ة بِحْمَص. أَْيضاً :و

 وُهما قُّران وَمْلَهم لبَني ُسَحْيم. ع باليَماَمِة ، أَْيضاً :و

 ، قال أبو النْجِم : قًُرى والَجْمعُ  النَّْمل : ُمْجتََمُع تُرابِها ، قَْريَةُ و

ريهــــــــــــــا و  َر  بــــــــــــــعــــــــــــــِ مــــــــــــــُر الــــــــــــــقــــــــــــــُ ِت الــــــــــــــنــــــــــــــ   أَتــــــــــــــَ

ورِهــــــــا     ض ومــــــــن خــــــــافــــــــُ لــــــــح ِك الــــــــتـــــــــ  (2)مــــــــن َحســــــــــــــــــــــَ
 

  
 على ساِكنِها أَْفَضُل الصَّالةِ والسَّالِم. األَْنصاِر : المِدينَةُ ، قَْريةُ و وهو مجاٌز.

 للحاِضَرةِ وأَْهُل الباِديَِة ألْهِل البِداِء. القاِريَةِ  يقاُل : أَهلُ  .كالقَاراةِ  : الحاِضَرةُ الجاِمعَةُ ، القاِريَةُ و

ً  الماَء في الَحْوِض يَْقِريهِ  قََرىو  في الَحْوِض. َجَمعَهُ  إذا : قًَرىو قَْريا

ْعرِ  ةً. ِقًرى وقاَل األْزهِري : يَجوُز في الّشِ ْعر خاصَّ  فجعَلَهُ في الّشِ

ائِنَ  البَِعيُر وكلُّ ما اْجتَرَّ  قََرىو ً  ِة والَوْبرِ كالشَّاةِ والضَّ تَهُ في ِشْدقِه. : يَْقِري قَْريا  َجَمَع ِجرَّ

حاح : البَعيرُ   العَلَف في ِشْدقِه : أَي يَْجَمعُه. يَْقِري وفي الّصِ

 َت وإذا فَتَْحَت َمَدْدَت ،قاَل الَجْوهِري : إذا َكَسْرَت القاَف قََصرْ  والفَتْحِ والَمّدِ ، كقَلَْيته قِلًى ، ، بالكْسِر والقَْصر ، ِقًرى الضَّيفَ  قََرىو

 أَضافَهُ.

حاح : أَْحَسَن إليه.  وفي الّصِ

ْيِف.  وقاَل أَبو علّيٍ القاِلي : قاَل الِكسائي : َسِمْعُت القاِسَم ابَن َمْعن يَْرِوي عن العََرِب : هو ِقراُء الّضِ

 .الِقَرى َطلََب منه اْقتَراهُ  وقيَل : ، كاْقتَراهُ 

 َوِرَم ِشْدقاها من وَجعِ األَْسناِن. : تَْقِريو ُروتَقْ  النَّاقَةُ  قََرتِ و

 .قََرى يَْقِري : (3)وفي التّهذيِب : قاَل بعُضهم : يقاُل لإلْنساِن إذا اْشتََكى ِشْدقَه 

ً ويَْنُظُر حالَها وأَْمَرها ،  تَتَبَّعَها يَْخُرُج ِمن أَرٍض إِلى أَْرِض  : إذا يَْقُروها البِالدَ  قََراو  .اْستَْقَراهاو كاْقتََراها ، َكذلَك واِويٌّ يائيٌّ ، قَراها قَْريا
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 األرَض : ِسْرُت فيها ، وهو أن تمرَّ بالَمكاِن ثم تَُجوَزه إلى غيِرِه ثم إلى موِضعٍ آخر. قََرْوتُ  وقاَل اللّْحياني :

 األْرَض إذا تَتَبَّْعُت ناساً بْعَد ناٍس. قََرْوتُ  وقاَل األْصمعي :

__________________ 
 .(َعلى رَُجل  )وفيها :  31( سورة الزخرف ا اآية 1)
 ( اللسان.2)
 واألصر كاللسان.« صدغه»( يف التهذيب : 3)
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حاح وغيِرِه ،َصِريُح ِسياقِه أَنَّه  ، الَمْقراةُ و الَمْقَرىو ِمن َحْوٍض  كلُّ ما اْجتََمَع فيه الماءُ  بفَتِْحِهما والصَّواُب بالكْسِر فيهما كما هو نَصُّ الّصِ

ه بعُضهم بالَحْوِض.  وغيِرِه ، وَخصَّ

حاح :  الَمِسيُل وهو الَموِضُع الذي يَْجتَِمُع فيه ماُء الَمَطِر من كّلِ جانٍِب. الِمْقراةُ  وفي الّصِ

 : ِشْبهُ َحْوٍض َضْخمٍ  الِمْقراةُ : فيه الماُء ، وقيَل  يُْقَرى : الموِضُع الذي الِمْقراةُ واإلناُء العَِظيُم يُْشَرُب به الماُء ،  الِمْقَرى وفي التّْهذيِب :

 .الَمقاِري ، والَجْمعُ  الِمْقراةِ  ثم يُْفَرُغ في فيه ِمن البِئْرِ  يُْقَرى

 الماِء ، كغَِنّيٍ : َمِسيلُه من التِّالعِ. قَِريُّ و

ْوض ، وقاَل غيُرهُ : حاح : َمْجَرى الماِء في الرَّ ياِض. في وفي الّصِ  الَحْوِض ، وفي التّْهِذيِب : إلى الّرِ

ْوَضِة ، ه ،كذا في النسخِ والصَّواُب َمْدفَعُ  أَو َمْوقِعُه ، ْبِو إلى الرَّ ْبو بغيِر هاٍء ، من الرَّ ومنه ،أَْقِريَةٌ  ج كما هو نصُّ اللّْحياني ، هكذا قاَل الرَّ

 قوُل الجْعِدي :

ـــــــــــــــــٌب و  جـــــــــــــــــي وحٌم عـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــا يـ ن مـــــــــــــــــِ نح َأاي   مـــــــــــــــــِ

ـــــــــــــــــــّرداِع     ـــــــــــــــــــِة ال رِي ـــــــــــــــــــح انُه أبَق دح هـــــــــــــــــــِ (1)شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
َشَكل يذمُّ َحْجل بَن نَْضلَةَ بيَن يََدي النُّْعمان : إنَّه ُمْقبَُل النَّْعليِن ُمْنتَِفُخ الساقَْيِن قَْعو األَْليَيِن  كَشريٍف وأَْشراٍف ، ومنه قوُل ُمعاِويَةَ بنِ  ، أَْقراءٌ و

َّاُل ِظباٍء بَيَّاُع إماٍء ، فقاَل له النّْعمان : أََرْدَت أَن تَِذيَمه فمدحته ، َوَصفَه بأنَّه صاِحبُ   ال صاِحَب إِبٍِل.َصْيٍد  َمشَّاُء بأَْقراٍء قَت

مة : ، قُْريانٌ و ّمِ ، وهو األْكثَُر ، ومنه قوُل ذي الرُّ  بالضَّ

هـــــــــــــا  مـــــــــــــَ نـــــــــــــ  رحايٍن َتســـــــــــــــــــــــــــَ داُء قــــــــــــــُ َو  َأعـــــــــــــح  َتســـــــــــــــــــــــــــح

وُد     ه الســـــــــــــــــــــــــ  اتـــــــــــُ رح ـــــــــــَ  مـــــــــــاِم ومـــــــــــُ ر  الـــــــــــغـــــــــــَ (2)غـــــــــــُ
 

  
ل واألخيِر ، واألَخيُر َمْضبوٌط في كتابِه بالضّمِ والَكْسر.  في و .«قُْريانٍ  وَرْوَضة ذاتُ »في حديِث قُّسِ : وواْقتََصر الَجْوهِري على األَوَّ

 .«قُْريانه َرَعْوا»حِديِث ظبيان : 

 لم يُْمَخْض. الذي اللّبَُن الخاثِرُ  ، كغَنِّيٍ أَْيضاً : القَِريُّ و

 واٍد. اْسمُ  ْيِل :الخَ  قَِريُّ و

 لبَني ُسلَْيم بِدياِر ُمَضَر بَْفُرُق بَْينهما واٍد عظيٌم قالَهُ نَْصر. ع : قَِرّيٍ  ُمثَنَّى ، القَِريَّانِ 

 كذا في الُمْحكم. : َطلََب ِضيافَةً ، أَْقَرىو اْقتََرىو اْستَْقَرىو

ْيِف ، ِمْقًرى هوو  كِمْسحاةٍ وِمْحراٍب ، األخيَرةُ عن اللّْحياني. ، ِمْقراءٌ و ِمْقراةٌ  وهي كِمْحراٍب ، ، ِمْقراءٌ و كِمْنبَرٍ  للضَّ

 لألْضياِف. ِمْقراءٌ وللضْيِف  لِمْقًرى يقاُل : إنَّه

ي : فيها يُْقَرى أَو الَجْفنَةُ  أَْيضاً : القَْصعَةُ  الِمْقراةُ و ْيُف ، وأَْنَشَد ابُن بَّرِ  الضَّ

وُر الشـــــــــــــــــــــــِّ  بـــــــــُ وَ  عـــــــــَ بـــــــــُ ِ َدمـــــــــاً حـــــــــىت تــــــــــَ اح َر بـــــــــَ  عـــــــــح

ه الـــــــــــقـــــــــــارُ     راتـــــــــــِ قـــــــــــح يـــــــــــَ   يف مـــــــــــِ بــــــــــــح رحدًا ويــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

  
ْيِف ِمن قَْصعٍَة أَو َجْفنٍة أَو ُعّسٍ ، ومنه قوُل الشاعِر : قَِرى ، َمْقصوٌر بغير هاٍء كلُّ ما يُْؤتَى به ِمن الِمْقَرى وقاَل اللّْحياني :  الضَّ

 (3)ال َيَضن ون ابملِقحَر  وإن مثَُِدوا و 
 كذا في النسخِ ، والصَّواُب القُُدوُر ، كما هو نَصُّ ابِن األْعرابي ، وهو في الُمْحكم هكذا ، وأَْنَشَد : : القُبوُر ، الَمقاِريو

زحىَل  م يف الــــــــــــــــَورحِد هــــــــــــــــَ الهنــــــــــــــــَ َر  ُفصــــــــــــــــــــــــــــــح  تـــــــــــــــــَ

بــــــــــــــــا ِ و     قــــــــــــــــارِي وا ــــــــــــــــِ
َ

ُن يف املــــــــــــــــ مــــــــــــــــَ  َتســــــــــــــــــــــــــــــح

  
 أَنّهم إذا نََحُروا لم يَْنَحروا إالَّ َسِميناً ، وإذا َوَهبُوا لم يَِهبُوا إالَّ َكذلَك ، هكذا فسََّره ابُن األَعرابي.أَي 

 ، كغَنِيٍَّة : العََصا. القَِريَّةُ و
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 النَّمِل. قَْريَةُ  أَْيضاً :و

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
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حاحِ عن ابِن  أَْعواٌد فيها فَُرٌض يَْجعَُل فيها رأُْس ُعوِد البَْيِت ، ضاً :أَيْ و كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب رأَُس َعُموِد البَْيِت ، كما هو نَصُّ الّصِ

يِت. ّكِ  الّسِ

ُعَوْيٌد يُْؤَسُر إليهما من كّلِ جانٍِب بقّدٍ فيكوُن ما بيَن  أن يُْؤتَى بعُوَدْين ُطولُهما ِذَراٌع ثم يُْعَرض على أَْطَرافِهما القَِريَّةُ  وفي الُمْحَكم :

ويَُشدُّ َطَرفاهُ إليهما بِقّدٍ فيكوُن فيه رأُْس العَُموِد ، قاَل : كذا  القَِريَّةِ  العَُصيَّتين قَْدَر أَْربَع أُصابع ، ثم يُْؤتَى بعَُوْيٍد فيه فَْرض فيُْعَرض في َوَسطِ 

 ُعوَداِن ُطولُهما ِذَراع يُْصنَُع بهما كذا. القَِريَّةُ  بالَمْصَدِر الذي هو قْولُه : أَْن يُْؤتَى ، وكاَن َحقَّه أن يقولَ  القِريَّةِ  ر عنَحَكاهُ يَْعقوب ، وعبَّ 

حاح عن يَْعقوب :  على فَِعيلٍَة َخَشبَاٌت فيها فَُرٌض يُْجعَُل فيها رأُْس َعُموِد البَْيِت. القَِريَّة * قُْلت : ونَصُّ الّصِ

راعِ الذي أَْيضاً : القَِريَّةُ و  في ُعْرِضِه ِمن أَْعالهُ. يكونُ  ُعوُد الّشِ

ة تقولُ   بالتْخِفيِف. القَِريَةُ  * قُْلت : والعامَّ

 .القَِريَّاتُ  والَجْمعُ  أَو في أَْعلَى الَهْوَدجِ ،

 ِمن الجانِِب الغَْربي واِحَدةُ ، وثِْنتاِن ِمن الجانِِب الشَّْرقي. كُسَميَّة : ثالُث َمحالَّ ببَْغدادَ  ، قَُريَّةٌ و

 بيَن الَجبَلْين ، عن ابِن الَكْلبي. ءٍ ع لطيِّى أَْيضاً :و

 زِة عن أَبي زْيٍد.بالَهمْ  ، لُغَةٌ في قََرأْتُها َمْقِريَّةٌ  الصَّحيفةَ فهي قََرْيتُ و

 .َمْقِريَّةٌ  وحَكى ثَْعلٌب : َصِحيفَةٌ 

ْمح. القاِريَةُ و  : أَْسفَُل الرُّ

ناِن : قاِريَةُ  أَو  كما في الُمْحكم. أَْعالهُ ، الّسِ

حاح : ناِن أَْعالهُ  قاِريَةُ  وفي الّصِ  عن أَبي عبيٍد. وَحدُّهُ ، الّسِ

 لَجْوهِري أَْيضاً.ونحِوِه ، نقلَهُ ا َحدُّ السَّْيفِ  َكذلكَ و

ُجَل السَّخِ  بالتَّْشديِد : طائِرٌ  القاِريَّةُ و ُن به ، ويَُشبِّهوَن الرَّ ْجِل طويُل الِمْنقاِر أَْصفََرهُ أَْخَضر الظْهِر تحبُّه األْعراُب وتَتَيَمَّ  يَّ به.قصيُر الّرِ

 .(1)قاَل الَجْوهِري : وهي ُمخفَّفَةٌ 

ةُ تَُشدِّ   ُده ، وأَْنَشَد :قاَل يَْعقوب : والعامَّ

مح أَ  تـــــــــــــــُ رَكـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ٍة تـ ّرجـــــــــــــــيـــــــــــــــِض قـــــــــــــــارِيـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نح تـ  مـــــــــــــــِ

نـــــــــــــا ِ     مح ابلـــــــــــــعـــــــــــــَ تـــــــــــــُ مح وأُبــــــــــــــح اايكـــــــــــــُ بـــــــــــــَ  (2) ؟ســـــــــــــــــــــــــــَ
  

َمةُ السَّحاِب ، ج يقال :  وأَْنَشَد ابُن ِسيَده البِن ُمْقبل : ، قواِريٌّ  إذا َرأَْوهُ اْستَْبَشُروا بالَمَطِر كأَنَّه َرُسوُل الغَْيِث ، أَو ُمقَّدِ

مـــــــــــا قـــــــــــلـــــــــــُت قـــــــــــد َوَ.  ـــــــــــرَبحٍ  شـــــــــــــــــــــــــاٍم كـــــــــــلـــــــــــ   ل

حُ     نــــــّ ِن جــــــُ ُر يف الـــــــد جــــــح وارِي اخُلضــــــــــــــــــــح ا والــــــقــــــَ نـــــــَ  ســــــــــــــــــــَ

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : التْمَرةُ ، وبه فسََّر ثَعلب قوَل الشَّاعِر : القََرِويَّة

ٌة  ــــــــــــــ  َرِوي ــــــــــــــَ ه قـ ٍم ريشــــــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــح ين بســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــح ت  َرمــــــــــــــَ

ِويـــــــــــــ ُ و     ي  ســـــــــــــــــــــــــــَ ٌن والـــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــِ وقـــــــــــــاُه لـــــــــــــَح  فـــــــــــــُ

  
فَها هللاُ تعالى. القَُرى وأُمُّ   : مكَّةَ ، شرَّ

 : المِدينَةُ ، على ساِكنِها أَْفَضُل الّصالة والّسالم. ( 3)القرى وأَكالة

 النَّْمِل : ِمن أَْسماِء َزْمَزم. قَْريَةُ و
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 الشاُم.: الُمباَرَكةُ : قيَل : بَْيُت الَمْقِدس ، وقيَل  القَُرىو

َر. يَْقِري الُجْرحُ  قََرىو  : تَفَجَّ

 الطَّريِق ، كغَنِّيِ : َسنَنُه ، عن ابِن األْعرابي. قَِريُّ و

 في ِشْدقي َجْوزةً : َخبَأْتُها. قَرْيتُ و

 في الُجْرحِ : أَي تَْجتَِمُع. تَْقِري والِمدَّةُ 

. ُمْقرٍ  الناقَةُ فهي أَْقَرتِ و  : اْجتََمَع الماُء في َرِحِمها واْستَقَرَّ

__________________ 
 وهي خمخفة ( وضبطت ابلتخفيف يف اللسان والتهذيب واألساس ا ضبرت حركات ا ونّظره حياة ا يوان للدمريي : القارية كسارية مث قا  :1)
 واألساس. 238/  2( اللسان والصحاح وخياة ا يوان للدمريي 2)
 وأكاّلة البلدان.« : مدينة يثرب»لبلدان ( معجم ا3)
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 .، كغَنِّيٍ : اْسُم رُجٍل ، قاَل ابُن جنِّي : يُْحتَمُل الُمه أَْن تكوَن ِمن الياِء وِمن الواِو وِمن الَهْمزةِ على التَّْخفيفِ  قَِريٌّ و

َمْخشري. (1)لهم  قََرْيتُ و  َمِطيَّتي ، نقلَهُ الزَّ

الناَس يَتَتبَّعُونَهم  يَْقُرونَ  من الطَّْيِر ، أَو هو َمأُْخوذٌ ِمن بالقَواِري األرِض : أَي أَُمناُؤه وُشَهداُؤه الَمياِمين ُشبِّهوا والُمْسلموَن قَواِري هللِا في

فاِعٍل الذي للُمذكَِّر اآلَدمي مكسَّراً  فيَْنظُروَن إلى أَْعماِلهم ، فإذا َشِهُدوا إلْنساٍن بَخْيٍر أَو َشّرٍ فقد َوَجَب ، واِحُدهم قاٍر ، وهي أََحُد ما جاَء ِمن

 على فَواِعل نْحو فاِرٍس وفواِرَس وناِكٍس ونَواِكَس.

 : بَلٌَد بيَن المِدينَِة والشاِم. القَرى وواِدي

 : بفتحٍ فسكوٍن : موِضٌع في ِشْعٍر. القَْريو

 باليََمِن ، وقد َدَخْلتها. قَْريةٌ  ، كُسَميَّة : القَُريَّةُ و

 باليَماَمِة ، قال اْمرُؤ القَْيس :وأَْيضاً 

نـــــــــــــاً  ِة آمـــــــــــــِ َريـــــــــــــ  وين ابلـــــــــــــقـــــــــــــُ بـــــــــــــُ  تـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــت لـــــــــــــَ

ِر و     نـــــــــاِف حـــــــــائـــــــــِ ا ألكـــــــــح بـــــــــن (2)أســـــــــــــــــــــــرحـــــــــهـــــــــا غـــــــــِ
 

  
 : اْسُم لليَماَمِة ُكلّها. قَُريَّةٌ و

 وقيَل : بَلٌَد بيَن الفلج ونَْجران.

ىو  الِمياه : تَتَبَّعَها. تَقَرَّ

 فالناً بقْوِله : تَتَبَّعَهُ. اْقتََرىو

 ، بالَكْسِر َمْقصوٌر : ذلَك الماُء الَمْجموُع في الَحْوِض. الِقَرىو

 َء.: إذا لَِزَم الشي أَْقَرىو

 ، وقد َذَكره المصنِّف في التي تَِليه ، وهذا َمْوِضعُه. الِقَرى وأَْيضاً : َطلَبَ 

 َسالمي حتى أَْلقاَك ، بِال َهْمًز ، أَي ُكْن في َسالٍم وفي خْيٍر وفي َسعٍَة. تَرِ اقْ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : قاَل لي أْعرابِيٌّ :

 ، كَرِضَي : اْجتََمَع. قَِريَ و

ٌد. تقري والناقَةُ :  ببْوِلها على فَِخذها ِمَن العََطِش ، ُمَشدَّ

 ، إذا قََصَده ، عن اللّْيِث. يَْقُرو قَْرواً  إليه قََرا ء. يقاُل :نَْحو الشَّي : القَْصدُ  القَْروُ و : [قرو]

 : تَتَبَّعَه. اْقتَراهُ واألْمَر  قََرا يقالُ  .االْستِْقراءِ و كاالْقتِراءِ  التَّتَبُّعُ  : القَْروُ و

 .تهاتَقََريَّ و اْستَْقَرْيتهاو كاْقتََرْيتها : تَتَبَّْعتها أَْرضاً أَْرضاً وِسْرُت فيها ، قَْرواً  البِالدَ  قََرْوتُ و

 األرَض ِسْرُت فيها ، وهو أْن تمرَّ بالَمكاِن ثم تَجوَزهُ إلى غيِرِه ، ثم إلى موِضعٍ آخر. قََرْوتُ  وقاَل اللّْحياني :

 األرَض إذا تَتَبَّْعُت ناساً بْعَد ناٍس. قََرْوتُ  وقاَل األْصمِعي :

 الَهَجري.إذا َطعَنَهُ فَرماهُ ، عن  قَراهُ  يقاُل : الطَّْعُن. : القَْروُ و

 قاَل ابُن ِسيَده : وأُراهُ من القَْصِد كأَنَّه قََصَده بيَن أَْصحابِِه ، قاَل :

 (3)اخلَيحر تـَقحُروهم عل  اللحيات و 
حاحِ. تَِرُدهُ اإِلبُِل ، ِمثْل النَّْهرِ  َحْوٌض َطِويلٌ  : القَْروُ و  كما في الّصِ
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ْخم تَِرُدهُ اإِلبُِل والغَنَم ، وكذلَك إن كاَن  (4)وفي التَّهذيِب : ِشْبهُ َحْوٍض َمْمدوٍد  ُمْستَطيٍل إلى َجْنِب َحْوٍض َضْخٍم يُْفرُغ فيه ِمن الَحْوِض الضَّ

اح : رمَّ  ِمن َخَشٍب ، قاَل الّطِ

ن انحِثالمِ  َتَب  كالَقرحِو َرهح  ُمنـح
. ، قُُروٌّ  ُد تُْقَطُع ، جال تكا التي األرضُ  : القَْروُ و  كعُلُّوِ

 وال فِْعَل له ، وقاَل الَجْوهِري : وقوُل الُكَمْيت : َمِسيُل الَمْعَصَرةِ ، وَمثْعَبُها ، : القَْروُ و

َذة  ِه ِإيـــــــــغـــــــــااًل بـــــــــنـــــــــافـــــــــِ يـــــــــح ـــــــــَ يـ ر  ُخصـــــــــــــــــــــــح تـــــــــَ  فـــــــــاســـــــــــــــــــــــح

اِر     رحو َعصـــــــــــــــــــــــــ  نح قــــــــــــَ َرتح مـــــــــــِ جـــــــــــِ (5)كـــــــــــَبلـــــــــــا فـــــــــــُ
 

  
__________________ 

 وقا  :« اهلمّ »:  ( يف األساس1)
 إقر  وماً حضرت قراها

 ومعجم البلدان. «ابكناف حائر أُّمناً » برواية : 146( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان.3)
 كاألصر.« ممدود»ويف اللسان نقاًل عنه «  دود»( يف التهذيب : 4)
 .«فاشتكّ »( اللسان والصحاح وفيهما 5)
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 الَمْعَصَرةَ.يَْعنِي : 

 ومنه قوُل األْعشى : فيه ، ( 1)أَْسفَُل النَّْخلَِة يُْنقَُر فَيُْنتَبَذُ  القَْروُ  قال األْصمعي :و

تح  َرضــــــــــــــــــــــــــَ داَء إذا َأعـــــــــــــح يـــــــــــــح  أَرحمـــــــــــــي هبـــــــــــــا الـــــــــــــبــــــــــــــَ

ِر و     رحِو والـــــــــــــعـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــِ َ الـــــــــــــقـــــــــــــَ اح َت بـــــــــــــَ (2)أَنـــــــــــــح
 

  
انَةُ للشُّْرِب ، عَِصيُر ِمن أَّيِ َخَشٍب كاَن ،وقيَل : هو أَْصُل النَّخلة ، وقيَل : هو نَِقيٌر يُْجعَل فيه ال وقاَل ابُن أَْحمر  أَو يُتََّخذُ منه الِمْرَكن ، واإلجَّ

: 

ر  الـــــــــــــر اُووُ  فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا  ٌب يـــــــــــــُ بـــــــــــــَ  هلـــــــــــــا حـــــــــــــَ

زاال    رحِو الـــــــــــــغـــــــــــــَ َت يف الـــــــــــــقـــــــــــــَ يـــــــــــــح  كـــــــــــــمـــــــــــــا أَدحمـــــــــــــَ

  
 النَّْخل. قَْرو يِصُف ُحْمرة الَخْمِر كأَنَّه َدُم َغزاٍل في

 أَبو حنيفَةَ : وال يصحُّ أن يكوَن القَدَح ألنَّ القََدَح ال يكوُن َراُووقاً إنَّما هو ِمْشربةٌ.قاَل 

 .«قَْرواً  وهاِت له»: حديُث أُّمِ َمْعبٍد منه ِمن َخَشٍب ، و قََدحٌ  أَْيضاً : القَْروُ و

 يردَُّد في الَحوائِجِ. أَو إناٌء َصِغيرٌ 

 .ةُ القْروَ  * قُْلت : والعامةُ تقولُه

مُّ والَكْسر عن ابِن األْعرابي. ِميلَغَةُ الَكْلِب ، ويُثلَُّث ، : القَْروُ و ح الواِو وهو ناِدٌر  أَْقُرَوةٌ : َحَكى أَبو زْيٍد و،  أَْقرٍ و أَْقراءٌ  َجْمُع الُكلِّ  الضَّ ُمَصّحِ

 كَدْلٍو وأَْدالٍء وأَْدٍل وُدِلّيٍ. ، قُِريٌّ و ِمن جَهِة الَجْمعِ والتّْصِحيح ،

 بالهاِء فيه ، وفي ِميلَغَِة الَكْلِب. كالقَْرَوةِ  أَو ماٍء أَو نُُزوِل األَْمعاءِ  فيه ، أَن يَْعُظَم ِجْلُد البَْيَضتَْيِن لِريحٍ  : القَْروُ و

 بالفَتْح به ذلك نقلَه الَجْوهِري. ، قَْروانِيٌّ  رُجلٌ و

ىو ى يقاُل له : : ماٌء بالباِديَِة ، ( 3)كفُْعلَى قُرَّ  َسْحبٍَل في بِالِد الحاِرِث بِن كْعٍب ، وأَْنَشَد أَبو علّيٍ القاِلي لُطفَْيل : قُرَّ

و  مـــــــــكـــــــــمـــــــــر  رحَط حـــــــــَ  غشـــــــــــــــــــــــيـــــــــُت بـــــــــقـــــــــر   فــــــــــَ

زِ ِ     نـــــــــــــح عـــــــــــــاٍد ومـــــــــــــَ  رســـــــــــــــــــــــــــوِم ِداَيٍر مـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــُ

  
 وقيَل : َوَسُطه ، قاَل الشاِعُر : : الظَّْهُر ، القََراو

ين  ونــــــــــــــَ عــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ دح مح ابلــــــــــــــبــــــــــــــاِب إذ يــــــــــــــَ هــــــــــــــُ ُ  أُزامحــــــــــــــِ

رَا الـــــــــبـــــــــاِب عـــــــــاِذُر ابلـــــــــظـــــــــ  و     نح قــــــــــَ ينِّ مـــــــــِ ِر مـــــــــِ (4)هـــــــــح
 

  
 ، قاَل ماِلٌك الُهَذلي يِصُف الّضبَع : قِْروانٌ و أَْقراءٌ  ، بالتّْحريِك فيهما ، عن اللّْحياني ، والَجْمعُ  قََروانِ و قََريانِ  وتَثْنِيتُه

تح  تـــــــــــــَ فـــــــــــــ  لـــــــــــــَ ـــــــــــــَ ا وتـ رحواهنـــــــــــــَ تح قـــــــــــــِ َفشـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــَ  إذا نـ

دور الــ    ُر الصـــــــــــــــــــــ  عــح ب  هبـــــــا الشــــــــــــــــّ (5)قــراهـــــــُب َأشـــــــــــــــــــــَ
 

  
اغاني. ِقْرواناتٌ  ، والَجْمعُ  (6)بالَكْسِر  ، كالِقَروانِ   ، نقلَهُ الصَّ

 عن ابِن األْعرابي ، كأَنَّ َعْينَه ُمْبدلةٌ ِمن األلِف. يُْؤَكُل ، الذي القَْرعُ  : القََراو

 ، وهو الظَّْهُر. القََرا : طويلَةُ  قَْرواءُ  ناقَةٌ و

حاح :   هذا نَصُّ الَجْوهِري. ، أَْقَرى وال تَقُْل َجَملُ  ، القََرا ، بَيِّنةُ  (7)ويقاُل الشَّديَدةُ الظَّْهر  السَّناِم ، طويلَةُ وفي الّصِ

 .قَْرواءُ  ، واألُْنثى القََرا َطويلُ  أَْقَرى وقاَل غيُرهُ : َجَملٌ 

 ، كما قاَل الَجْوهِري. أَْقَرى وقد قاَل ابُن ِسيَده : ال يقالُ 
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 ، َمْقصوٌر. قَِرَي قًَرى ل اللّْحياني : ولقدوقا

 يقاُل : َرَجَع فالٌن إلى قَْروائِِه ، أَي عاَدتِِه األُْولى. العاَدةُ. بالفَتْح َمْمدوداً : ، القَْرواءُ و

اء :  قاَل أَبو علّيٍ في الَمْقصوِر والَمْمدوِد : وَحَكى الفرَّ

__________________ 
َبذُ »( يف القاموس : 1) تَـَبُذ.« فـَيـُنـح  وعل  هامشه عن نسخة : فيـُنـح
 وعجزه يف التهذيب. 78/  5واللسان واملقايي   245( ديوانه ص 2)
 (  وز أن يكون فُعل  من الُقّر وهو الربد ا أو من أمّر   عينه ا أو من قّر إذ استقام.3)
 ( اللسان.4)
والبيت  .9/  3ومل يرد يف قصيدته يف ديوان اهلذليا « أشّت هبا»لد اهلذد ا برواية : يف شعر مالك بن خا 468/  1( شرح أشعار اهلذليا 5)

 يف اللسان والتهذيب.
 ( يف القاموس ابلتحريك ضبرت حركات.6)
 واألصر كالصحاح.« للشديدَة الظهر»( يف اللسان 7)
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ِتماِعها أَبداً ا كذا َحَك  عنه ابُن األنحبارِ  قـَرحواِئها ال تـَرحِجُض األَمُة عل  َسرانُه فقاَ  : عل  اجح تَـفح رحه ا واسح ي يف كتاِبِه ومل يُفسِّ
تَـّقه أَمح َرواُه انتَـَه .  ا فال أَدحري اشح

ِل أَْمِرها وما كانْت عليه ، وِمثْلُه في النِّهايِة.  وقاَل ابُن واّلد : أَي على أَوَّ

اُء َمْمدوداً في ُحُروٍف َمْمد القَْرواءُ و  الدُّبُُر. وَدةٍ ِمثْل الَمْصواِء ، وهي: جاَء به الفرَّ

حاح : على طِريِق الكوفَِة ، وهو ُمتَعَشَّى بيَن النُّْقرةِ والحاِجِر ، وقاَل : ، َكَخْجَوَجى : ع بَطِريِق الكوفَِة ، القََرْوَرىو  وفي الّصِ

 (1)با قـََروحَر  وَمَروحَرايهِتا 
اعي :  وأَْنَشَد ابُن ِسيَده للرَّ

تح  حــــــــَ بــــــــَ وِن فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح فــــــــُ زحِم اجلــــــــُ نح حــــــــَ َن مــــــــِ َرو حــــــــح ــــــــَ  تـ

ُح     يـــــــــــ  ضـــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ا وامل َروحَر  ُدوهنـــــــــــَ (2)ِهضـــــــــــــــــــــــــاُب قــــــــــــَ

 

  
 ِسْيبََوْيه. (3)وهو فَعَْوَعٌل ، عن 

ي : نة ألنَّ َوْزنَها فَعَْوَعٌل. قََرْوًرى قاَل ابُن بّرِ  ُمنوَّ

، واْمتِناُع الصَّْرف فيه ألنَّه اْسُم بُْقعة بمْنزلَِة  القَْرية َء إذا تَتَبَّْعته ، ويجوُز أَْن يكوَن فَعَْوَعالً منالشي قََرْوتُ  وقاَل أَبو علّيٍ وْزنُها فَعَْلعَل ِمن

 َشَرْوَرى ، وأَْنَشَد :

َروحر   ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  قـ َ عــــــــــــــــــل اح ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــوُ  إذا أَت  أَق

رادا و     رُِد اطـــــــــــــــــِّ طـــــــــــــــــ  (4)آُ  الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــِد يـــــــــــــــــَ
 

  
ُجُل : أَْقَرىو يافَةُ. ، الِقَرى َطلَبَ  أَْيضاً :و أَي َظْهَره ، عن ابِن األْعرابي. ، راهُ قَ  اْشتََكى الرَّ  وهي الّضِ

 ، وهذا قد تقدََّم أَّوالً فهو تِْكراٌر. قْريةٍ  َجْمعُ  ، القَُرى لَِزمَ  أَْيضاً :و

 إيَّاهُ ، نقلَهُ الَجْوهِري. الُجلَّ على الفََرِس : أَْلَزَمهُ  أَْقَرىو

 َء وأَلَحَّ عليه.إذا لَِزَم الشي أَْقَرى ابي :وقاَل ابُن األْعر

،  َمْقِري بِن ُسبَْيع بِن الحاِرِث ، قاَل ابُن الَكْلبي : بَنُو ُمْقَرى تْحَت َجبَِل قاِسيُون ، قاَل الذَّهبيُّ : أَظنُّ نََزلَها بَنُو ، كَسْكَرى : بِدَمْشقَ  َمْقَرىو

ا  َمْقِريٌّ  بفَتْح الميِم ، والنََّسُب إليه ونَه وهو َخَطأٌ ، قاَل الحافُِظ ابُن َحَجر : وأَمَّ ثُوَن يضمُّ ، قاَل ابُن ناِصر في حاِشيِة اإلْكماِل : والمحّدِ

ثُوَن يَْكتبُونَه  (5)القَبيلَةَ بوْزِن ُمْعِطي الّرشاطي فنَقََل عن الَهَمداني أنَّ  ، فإذا نََسْبَت إليه َشَدْدَت الياء ، وقاَل عبُد الغَنِي بُن سعيٍد : المحّدِ

َل الَهْمزةَ ، وقد تقدََّم تَحِقيُق ذلَك في الَهْمزةِ.  باألِلِف يَْعني بَدَل الَهْمزةِ ، ويجوُز أْن يكوَن بعُضهم سهَّ

 : كَسْكَرى ، فيه نََظٌر ِمن ُوُجوٍه تَْظَهُر بالتَّأمل.وقوُل المصنِّف 

ّمِ : د بالنُّوبَةِ  ، ُمْقَرىو  . (6)بالضَّ

 .(7)وهو ُمَخفَّف  ، كمْحِميٍَّة : ِحْصٌن باليََمِن ، َمْقِريَّةٌ و

 .َمْقَرى واِحُدها : ُرُؤوس اإلكاِم ، الَمقاِريو

اِء : ، القَْيَروانُ و بُ  أَْو ُمْعظُمها ، عن اللّْيِث ، القافلةُ ، بفَتْح الرَّ ِب عن ابِن قتيبَةَ. ُمعَرَّ  كاَروان ، نقلَهُ ابُن الَجواِليقي في الُمعرَّ

 ونَقََل ابُن ُدَرْيٍد فيه َضّم الّراِء أَْيضاً.

ها ، د بالَمْغِرِب ، أَْيضاً : القَْيَروانُ و  بفَتْحِ الراِء وضّمِ

__________________ 
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 .«قرور »اللسان والصحاح ومعجم البلدان : ( 1)
قوله ا قرور  ا وقض يف »واملثبت كرواية اللســـــان وكتب مصـــــححه :  «هضـــــباب شـــــرور  من حزم اجلفو » وفيه : 41( ديوانه ط بريوت ص 2)

 «.مادة جفر : شرور . بدله
. فعل  هذا يكون قد ضوعف الواو والراء .. . والقرو.. و. والقر .. ( فيكون أصله عل  هذا من القرو وهو القصد ا وقروت السهم أي قصدته3)

ت الراء فصـــــار قرورو فاســـــتثقلوا تكرار الواو فقلبوا األخرية وهي األصـــــلية ألهنا يف آخر االســـــم. ألفاً. و وز أن يكون من القرا وهو الظهر فضـــــوعف
 وزيدت الواو وبقي آخره عل  أصله.

 ( اللسان ومعجم البلدان ونسبه جلرير.4)
عن اهلمذاين قا  : وُمقحَر  عل  زنة ُمعحَط  « ُمقحر َ »ونص عل  كسـر الطاء وضـم أوله ا ونقر ايقوت يف  1387/  4( ضـبطت عن التبصـري 5)

 ا ضبرت حركات.
 ( الذي يف ايقوت : ُمُقّرِي بضمتا وتشديد الراء ا بلد أبرض النوبة.6)
 اب ركات ا وابلتخفيف ا ضبرت قلم ا يف التكملة ا واملثبت ضبرت القاموس ابلتشديد.( كذا نظر هلا الشارح وقد أ ر ضبطها ايقوت ابلنص و 7)



19354 

 

ه الش هاب ا فال يـُعحَتد  به ا قالَ   ُه َشيحُخنا.وهو بـََلٌد  فحريِقَيَة بـَيحنه وبَا ُتوُن  ثالثَُة َأاّيم ا ال ابألَنحَدُل  كما َتو َ 
 على األْصِل. قَْيَرَوانيٌّ و، بالتّْحريِك  ( 1)قََرِويٌّ  فْهِري َزَمَن ُمعاِويَةَ َسنَة َخْمِسْين ، والنِّْسبَةُ إليه* قُْلت : اْفتَتََحه عْقبَةُ بُن نافِع ال

 على َطريقٍَة واِحَدةٍ. أَي واِحداً : قَْرواً  تََرْكتُُهمْ و

حاح : رأَْيت القْوَم على  واِحٍد ، أَي على َطريقٍة واِحَدةٍ. قَْروٍ  وفي الّصِ

ةٌ  شاةٌ و  : ُجِعَل رأُْسها في َخَشبٍَة لَئاَلَّ تَْرَضَع نَْفَسها. َمْقُروَّ

 .اْقَرْوَرى اْقِريَراءً  وقد : الطَّويُل الظَّْهِر ، الُمْقَرْوِريو

أِْس : َطَرفُه. قَْرَوةُ و  الرَّ

ُل : صاَرْت فيه الِمدَّةُ. اْستَْقَرىو  الدُّمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أي أََحٌد. قَْروٍ  يقاُل ما في الّداِر الِعي

 ٍء على طريٍق واِحٍد.، كغَنِّيٍ : ُكلُّ شي القَِريُّ و القَْروُ و

 واِحٍد. قَِرّيٍ  واِحٍد أَو قَْروٍ  يقاُل : ما زاَل على

 واِحداً : إذا َطبَّقَها الَمَطُر ، نقلَهُ الَجْوهِري. قَْرواً  وتََرْكُت األْرضَ 

اء. قَْرواً  وقاَل غيُرهُ : أَْصبََحِت األرضُ   واِحداً ، إذا تغَطَّى َوْجُهها بالماِء ، والَكْسُر لُغَةٌ عن الفرَّ

ْعر : َطرائِقُه وأَْنَواُعه ، واِحُدها أْقراءُ و  .قَِريٌّ و قِْريٌ و قَْروٌ  الّشِ

 لمْعِرفَِة أَْحوالها وَخواّصها. أْقراَءها األْشياَء : تَتَبَّعَ  اْستَْقَرىو

ياض. القََراو  : َمْجَرى الماِء إلى الّرِ

 : الظَّْهُر. ( 2)القََرْوَرىو

 ، كَسْكَرى : العَاَدةُ ، يمدُّ ويُْقَصُر ، نقلَهُ الُمطرز عن ثَْعلَب. القَْرَوىواألََكمِة : َظْهُرها.  قََراو

د : رَجَع على  ، أَي إلى ُخلٍُق كاَن تََرَكه. قَْرواهُ  وقاَل ابُن َوالَّ

 َسالِمي حتى أَْلقَاَك ، أَي ُكْن في َسالٍم وفي َخْيٍر وَسعٍَة. اْقتَرِ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : قاَل لي أَْعرابيٌّ :

 : الَكثْرةُ من الناِس ، وُمْعَظُم األَْمِر. القَْيَروانُ و

 وقيَل : هو موِضُع الَكتِيبَِة.

 وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : هو بفَتْحِ الراِء : الَجْيُش.

 وقاَل اللْيُث : ُمْعَظُم العَْسكِر ، وأَْنَشَد ثَْعلٌب في هذا المْعنى :

ه  َوانـــــــــــــــــــــِ ريح اَ  بـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــإن تـ

َت بــــــــ    فــــــــح هَأو خــــــــِ طــــــــانــــــــِ لــــــــح وحِر مــــــــن ســــــــــــــــــــــُ  عــــــــَ  اجلــــــــَ

  

ُجد لِقرحِد الس وِء يف زمانِه   (3)فاسح

 : الغُباُر ، وهذا غِريٌب ، ويُْشبه أَْن يكوَن شاِهده بَْيت الجْعِدي : القَْيروانُ وقاَل ابُن َخالََوْيه : 



19355 

 

هتـــــــــــــا و  دح هـــــــــــــِ راِد شـــــــــــــــــــــــــــَ وحم اجلـــــــــــــَ  عـــــــــــــاِديـــــــــــــٍة ســـــــــــــــــــــــــــَ

هـــــــــــــا     فـــــــــــــَ لـــــــــــــح َواٌن خـــــــــــــَ ريح ا قـــــــــــــَ بُ هلـــــــــــــَ كـــــــــــــِّ نـــــــــــــَ تــــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

  
 وقاَل ابُن مفرغٍ :

هـــــــــا  وعـــــــــِ لـــــــــُ نـــــــــَد طـــــــــُ وارِي الشـــــــــــــــــــــــمـــــــــَ  عـــــــــِ ّر يـــــــــُ  َأغـــــــــَ

بُ     ـــــــــــــــ  ت كـــــــــــــــَ
ُ

َواُن املـــــــــــــــ ريح ـــــــــــــــقـــــــــــــــَ ه وال ـــــــــــــــُ ل ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــاب ن ـــــــــــــــَ  ق

  
 القَِصيَدةِ ، كغَنِّيٍ : َرِويُّها ، نقلَهُ الّزَمْخشري. قَِريُّ و

 ، بالفَتْح َمْقصوراً : لُغَةٌ في الَمْمدوِد. قَْرواهُ  وَرِجَع إلى

ُل ما تْحِمل حتى يَْستَبيَن فإذا اْستَباَن َذَهَب عنها اْسمُ  قِْرَوتِها واْحتُبِسِت اإِلبُِل أَيَّام  .القروة ، بالَكْسِر ، وذلَك أَوَّ

 : الِهالُل الُمْستَِوي. القَْروُ و

َم ِشْدقا قََرتِ و  .قَرت تَْقِري ها ، لُغَةٌ فيالناقَةُ تَْقرو : تََورَّ

__________________ 
 ( يف ايقوت : قريَوي .1)
 ( كذا ابألصر. ومل أجده.2)
 ( اللسان.3)
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 أَْهَملهُ الجْوهِري. : القَْزوُ و : [قزو]

زُ  وقاَل ابُن ِسيَده عن ابِن األْعرابي : هو  والتَّنَطُُّس. التَّقزُّ

ُجُل : أَْقَزى قاَل ابُن األْعرابي :ونََكثَها  : قَْزواً  بعَصاهُ األرضَ  قَزاو  تَلَطََّخ بعَْيٍب بعَد اْستواٍء. الرَّ

ي. ، كثُبٍَة : الَحيَّةُ ، القَُزةُ و  عن ابِن بّرِ

 قاَل أبو حزاٍم العكلي : ، قُزاتٌ  أَو َحيَّةٌ بَتْراُء َعْوجاُء ، ج

ي  فــــــــــحــــــــــِّ ُر َأن تــــــــــِ ّز لســــــــــــــــــــــــُت أحــــــــــفــــــــــِ ا قـــــــــــُ يــــــــــَ  فـــــــــــَ

وِط     نــــــُ (1)نـــــــديـــــــَد فــــــحــــــيــــــح صــــــــــــــــــــهصــــــــــــــــــــلــــــٍ  ضــــــــــــــــــــَ
 

  
ي :و ى في الَحضِر يا ُمَهْلِهلَْه َهِللَْه. لُْعبَةٌ  القُزةُ  قاَل ابُن بّرِ ْبياِن تَُسمَّ  للّصِ

 لَِعَب بها. : قََزا قَْزواً و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الِعزهاةُ ، أَي الذي ال يَْلهو. القَْزوُ 

 أَْهَملَهُ الَجْوهِري. ، بالكْسِر : الِقْزيُ  ي : [قزى]

 اللَّقَُب. وقاَل ُكراٌع : هو

 قاَل ابُن ِسيَده : لم يْحِكه َغْيِره.

اغاني عن اللّْحياني. الِقْزيُ  يقاُل : بِئْسَ   هذا ، أَي بِئَْس اللَّقَب ، ونقلَهُ الصَّ

ْرُع والقَتُْل ، التَّْقِزيَةُ و اغاني. : الصَّ  كذا في التْكِملَِة للصَّ

ُثَّ َقَسْت قُ ُلوُبُكْم ِمْن بَ ْعِد )، وقولُه تعالى :  قاٍس  فهو َصلَُب وَغلَُظ ، بالمّدِ : ، قَساءً و قَساَوةً و قَْسَوةً و يَْقُسو قَْسواً  قَْلبُه قََساو : [قسو]
ْحمة والُخُشوع منه. وأَْصلُ  القَْسوةِ  : أَي َغلُظْت ويَبَِسْت وَعَسْت ، فتَأِْويل (2) (ذِلكَ  : الصَّالبَةُ ِمن كّلِ  القَْسَوة في القَْلِب َذهاب اللِّْين والرَّ

 ٍء.شي

ْرَهمُ  قََسا ِمن المجاِز :و  كَصبِّيٍ وِصْبياٍن ، قُِلبَِت الواُو للكْسَرةِ قَْبلها. ، يانٌ قِسْ  ج كغَِنّيٍ ، ، قَِسيٌّ  فهو أَي َردأَ ، زاَف ، : يَْقُسو قَْسواً  الّدِ

 وقاَل األْصمِعي : كأَنَّه إْعراُب قاِشي ، ومثْلُهُ البِن السيِِّد في كتاِب الفرِق.

. قاَل َشْيُخنا  تِه. القَْسوةِ  وَوْجُهه على أنَّه فَِعيل من: وظاِهُر كالِم المصنِِّف وغيِرِه أنَّه َعَربيٌّ  أَي أَنَّه َشديٌد صلٌب لقلَِّة فضَّ

ته ُصْلبة َرِديئةٌ ليَسْت بلَيِّنٍة.  قَِسيٌّ  وقيَل : ِدْرهمٌ  يوِف ، أَي فِضَّ ً وُزيوفاً  وكانت»في الحديِث : وَضْرٌب ِمن الزُّ د : ، «قِْسيانا  وقاَل ُمَزّرِ

ٍة و  مــــــــــــامــــــــــــَ ِ  عــــــــــــِ حــــــــــــح ريحَ ســــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــا َزو ُدوين غــــــــــــَ

مــــــــــــِ و     فُ مَخحســــــــــــــــــــــــــِ ييف وزائــــــــــــِ  ٍء مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا َقســــــــــــــــــــــــــِ

  
 ، وأَْنَشَد الَجْوهِري ألبي ذَُؤيب : قَِسيَّاتٌ و قَِسيَّةٌ  ويقاُل أَْيضاً : َدَراِهمُ 

الِم كـــــــــمـــــــــا  مِّ الســـــــــــــــــــــــِّ ُر يف صـــــــــــــــــــــــُ واهـــــــــِ  هلـــــــــا صـــــــــــــــــــــــَ

يـــــــاريِف     دي الصــــــــــــــ  ـــــــح اُت يف أَي يـــــــ  (3)صـــــــــــــــــــــاَح الَقســــــــــــــِ
 

  
ً  الذَّْنُب : أَي َجعَلَه أَْقساهُ  وقد ، يُْقِسيِه إْقساءً  أَي نقلَهُ الَجْوهِري ، للقَْلِب ، َمْقساةٌ  الذَّْنبُ  يقاُل :و  : أَي ما يَْحملُه على َمْقساةٌ  . وعْنِديقاِسيا

 .القَساَوةِ 

 وعالََج ِشدَّته. كابََدهُ  : إذا ُمقاساةً قَاساهُ  ِمن المجاز :و

 َشديٌد من َحّرٍ أَو بَْرٍد أَْو قَْحٍط ونحِوه. في الُكلَّ : أَي ، كغَنِّيِ  قَِسيُّ  وعامٌ  ، قَِسيُّ  وقَُربٌ  ، قَِسيُّ  يَْومٌ و
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حاحِ : يومٌ  . قَِسيٌّ  وفي الّصِ  أَي شديٌد ِمن َحْرٍب أَو َشّرٍ

 : شديٌد ، قاَل أَبو نَُخْيلة : قَِسيٌّ  أَو َشّرٍ ، وقََربٌ وبخّطِ أَبي َسْهل : من َحّرٍ 

يِّ و  َرِب الــــــــــــــــَقســـــــــــــــــــــــــــــِ د الــــــــــــــــقــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح ن  بـــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــُ

رحَذدِّ     مــــــــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــــــــاٌت بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رَتحعــــــــــــــــــــــــِ  ُمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
__________________ 

 ( التكملة.1)
 .74( سورة البقرة ا اآية 2)
ان والتهذيب واألســاس. والبيت يف شــعر أيب زبيد يف كتاب شــعراء ( كذا ابألصــر منســوابً أليب ذ يب ا ويف الصــحاح أليب زبيد ومثله يف اللســ3)

 وانظر ختر ه فيه. 650إسالميون ص 
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 : ذو قَْحٍط ، نقلَهُ األَْزهِري ، وأَْنَشَد للراجِز : قَِسيٌّ  وعامٌ 

ّي و  ـــــــَقســـــــــــــــــــــِ ـــــــعـــــــاِم ال وَن الشـــــــــــــــــــــحـــــــَم يف ال مـــــــُ عـــــــِ طـــــــح ـــــــُ  ي

يّ     مـــــــــــِ ـــــــــــاُ  الســـــــــــــــــــــــــ  ر  آف ِدمـــــــــــًا إذا مـــــــــــا امحـــــــــــحَ ـــــــــــُ  ق

  

َبَحتح ِمثحَر َحواِشي اأَلحتحَِمّي و   (1)َأصح

 الشَّديُد ال َمَطَر فيه. القَِسيُّ  وقاَل َشِمٌر : العامُ 

 ِمن أَْعماِل َجزيَرةِ قويسنا. : ة بِمْصرَ  قََساو

 جاَء في ِشْعٍر ، أَي في قْوِل ابِن أَْحمر : ، (2) قاَرةٌ لتَِميمٍ  أَْيضاً :و

زامـــــــــــــــ ِر اخلـــــــــــــــُ وٍّ مـــــــــــــــن َقســـــــــــــــــــــــــــــًا َذفـــــــــــــــِ    ِبـــــــــــــــَ

ــــــــــــا     ــــــــــــن ي ــــــــــــِ ن ــــــــــــه ا ــــــــــــَ ــــــــــــاء ب ي ــــــــــــِ رحب اد  اجلــــــــــــِ (3)هتــــــــــــَ
 

  
 وهو َحْبٌل ِمن ِحباِل الدَّْهناِء ، وأَْنَشَد الَجْوهِري لرُجٍل من بَني ضبةَ :

هــــــــــا  تـــــــــُ يــــــــــح ُر بــــــــــَ عـــــــــح ِر مـــــــــا الـــــــــذ  دح ٌر مل تـــــــــَ  لـــــــــنـــــــــا إبـــــــــِ

هح     مـــــــُ رائـــــِ رحعـــــــاهـــــــا َقســـــــــــــــــــــا فصـــــــــــــــــــَ عحشـــــــــــــــــــــاَر مـــــَ (4)بـــــتــــــِ
 

  
حاحِ.  هكذا هو في الّصِ

ّمة : (5)، َغْير مْجَرى : اْسُم َمْوِضعٍ  قَسا التَّهِذيب :وفي   ، وقال ذُو الرُّ

يَبح َقســـــــــــــــــــــا  مـــــــاء مـــــن جـــــــانـــــِ لـــــح رُت الـــــظـــــ  بـــــِ َرتح ختـــــَح  ســـــــــــــــــــَ

رِت الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــِر زائـــــــــــرُ و     ن خـــــــــــابـــــــــــِ ب  هبـــــــــــا مـــــــــــِ  حـــــــــــُ

  
 وقاَل أَْيضاً :

يَبح َقســـــــــــــــــــــــــا و  ن جـــــــــــانـــــــــــِ ت  مـــــــــــِ لـــــــــــِ ين أُفـــــــــــح  لـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــ 

رًأ َ حضــــــــــــــــــــــــــــًا كــــــــــــــرميــــــــــــــًا     يــــــــــــــاأَُزوُر امــــــــــــــح انــــــــــــــِ  ميــــــــــــــَ

  
 بعَْينِه. قًَسى َمْوِضٌع أَْيضاً ، وقد قيَل : هو قُساءٌ وِكالُهما عن ثَْعلب. قال ابُن ِسيَده :  ويَُمدُّ ، يُْقَصرُ 

ي. كغُراٍب : َجبٌَل ، ، قُساءٌ و  عن ابِن بّرِ

 اْسُم موِضعٍ ، غْيُر َمْصروٍف. قُساءُ  قاَل الَوزيُر الَمْغربي :

اقال ابُن األْعرابي :   على فُعاَلء. قَُسواء فال يَْنصرُف ألنَّه في األْصلِ  قُساء وكلُّ اْسٍم على فُعاٍل فإنَّه يَْنَصِرُف ، فأَمَّ

 أَي هذا الَمْوِضع ، عن ابِن األعرابي. : َسَكنَهُ ، أَْقَسىو

 ليَْنسوعة ، كذا في التْكِملَِة ، وهو يَْنصرُف ، قالَهُ الَوزيُر.عْنَد ذاِت العَُشِر من َمناِزِل حاّجِ البَْصَرةِ بيَن ماِويَةَ وا كِكساٍء : ع ، قِساءٌ و

ّمة فقاَل : قُساءٌ  وقاَل أبو علّيٍ القاِلي :  اْسُم َجبٍَل ، يَْنصرُف ، كذا قال ابُن األْنباِري. وقد قََصَره ذو الرُّ

 أولــــــــــئــــــــــك أشــــــــــــــــــــــــبــــــــــاه الــــــــــقــــــــــالِص الــــــــــجي طــــــــــوتح 

ا     عـــــــَد مـــــن نـــــعـــــفـــــ  َقســـــــــــــــــــــَ  فـــــــاملصـــــــــــــــــــــانـــــضِ بـــــنـــــــا الـــــبـــــُ

  
 : نَْبٌت. األَْقَسيانُ و

 َعلٌَم. أَْيضاً :و

 كذا في الُمْحكم. بُن ُمنَبٍِّه ، كغَنِّيٍ : أَُخو ثَِقيٍف ، قَِسيُّ و

قاً فقَتَله فقيَل : حاح : لَقَُب ثَقيٍف. قاَل أَبو عبيٍد : ألنَّه َمرَّ على أبي ِرغال وكان ُمَصّدِ ي قََسا وفي الّصِ  ، قاَل شاِعُرهم : قَِسيًّا قَْلبه فُسّمِ
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 حنُن َقِسي  وَقسا أَبُوان
ِة النََّسِب.  قُْلت : وهذا الذي َذَكَره الَجْوهري وهو الُمواِفُق لقْوِل أَئِمَّ

ه أَُمْيمة بْنُت سْعِد ابِن ُهَذْيل بِن مدركة ،  قَِسيٌّ  قال أَبو عبيٍد القاِسُم بُن سالم ِمن النَّسَّابَة : َولَد ُمنَبِّهُ بُن بْكِر بِن هوازن ثَِقيفاً ، واْسُمه ، وأُمُّ

 إلى آِخِر ما قال.

 َطِريُق اليََمِن إلى البَْصَرةِ. كغَنِّيٍ : ، قَِسّيٍ  ذُوو

 أَو واٍد باليَماَمِة. ، كُشَركاَء : َجبَلٌ  قَُسياءُ و

 بها. اءُ أَو َصْحر قُْرَب اليَماَمِة ، ، كعُلَيَّاَن : وادٍ  قَُسيَّانُ و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب والتكملة بدون نسبة.1)
 ( يف ايقوت : قسا قارة ببالد متيم ا يقصر وميد ا نقله عن ثعلب.2)
 ويف التهذيب ومعجم البلدان برواية :« اجلنينا»( اللسان وفيه : 3)

 تداع  اجلربياء به ا نينا ... هبجر
 اخلنينا.ويف ايقوت : 

 ( اللسان والصحاح.4)
 ( يف التهذيب : موضض ابلعالية.5)
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 كعُثْماَن : ع بالعَِقيِق. ، قَُسيانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ُصْلٌب. قاٍس  َحَجرٌ 

 : ال تُْنبُت شيئاً. قاِسيَةٌ  وأَرضٌ 

 على فعالوة ، َحَكاهُ أَبو حيَّان عن اللَّحياني. قسياوة ورُجلٌ 

 : الشَّديَدةُ. ةُ القَِسيَّ و

 : باِرَدةٌ. قَِسيَّةٌ  وَعِشيَّةٌ 

 : َشديَدةُ الظَّْلمِة. قاِسيَةٌ  ولَْيلَةٌ 

 ُء الَمْرذُول.: الشي القَِسيُّ و

ناِد : تَأْتِينا بهذه األحاِديث  ِديئةً وتأُْخذُها خاِلَصةً ُمنقَّاة.وتَأُْخذُها منَّا طاِزَجةً ، أَي تأْتِينا رَ  قَِسيَّة وِمن مجاِز المجاِز قَْوُل الشَّْعبي ألبي الّزِ

 : أَي َشديداً. قَِسيًّا وِسْرنا َسْيراً 

 كما يقاُل زائٌِف وبَْهرٌج. قَِسيٌّ  وكالمٌ 

 : َجبٌَل عْنَد ذاِت العَُشِر َمْنِزل لحاّجِ البَْصَرةِ بيَن ماِوية والينسوعة ، قاَل الفََرْزدق : (1)، بالضّمِ  قُساء وذُو

جي  يـــــــــــ  طـــــــــــِ لـــــــــــ  ِذي ُقســـــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــَ ُت أَبعـــــــــــح فـــــــــــح  َوقــــــــــــَ

رحواَن وابــــــــــــــــــِن زايِد     ُر يف مــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــِّ (2)أُمــــــــــــــــــَ
 

  
ّيٍ :  وقاَل نَْهشُل بُن َحّرِ

ــــــــــــهــــــــــــا َمشــــــــــــــــــــــــــاِرُف ِذي ُقســــــــــــــــــــــــــاٍء  ن مــــــــــــ   َتضــــــــــــــــــــــــــَ

الِح     َدِن الســــــــــــــــــــــِّ ِر مـــــــــن بـــــــــَ كـــــــــاَن الـــــــــن صــــــــــــــــــــــح (3)مـــــــــَ
 

  
 ، كإلَى : َمْوِضٌع ، كذا عن ابِن السيِّد. الِقَسى ، وهي التي ليَسْت بخاِلَصِة اإليماِن. وفي ياقوت : ( 4)قَِسيّة َء : وَجعَْلنا قُلُوبَهموقُِرى

اء ، والفاِعلُ  َمْقُشوٌّ  فهو قََشَرهُ ، : ْشواً يَْقُشوه قَ  العُودَ  قَشاو : [قشو]  .قَاٍش  ، أَي َمْقُشوٌر ، عن الفرَّ

 غيُر ُخوَصتَْين من أَْعالهُ ، أَي َمْقشوٌر عنه ُخوصه. َمْقشوٌّ  وفي حديِث قَْيلٍة ومعه َعِسيُب نَْخلةٍ 

ل. َخَرَطهُ ، قَشاهُ  قيَل :و  وهو قَِريٌب ِمن األوَّ

 َمَسَحهُ. : قَْشواً  الَوْجهَ  قََشاو

 وفي الُمْحكم : قََشَرهُ وَمَسَح عنه.

 بالتَّْشديِد. كقَشَّاها وفي بعِض النسخِ الَحبَّة بالباِء ، الَحيَّة : نََزَع عنها ِلباَسها ، قََشاو

 أَي َمْقشوٌر ، قاَل بعُض األَْغفال : : َمْقُشوٌّ و كُمعَظٍَّم ، ، ُمقَشَّى َعَدسٌ و

َي من ُقَشري َعَدسٍ و   ُقشِّ
بيَِّة الَمِليحِة : كأنَّها ِلياَءةٌ  ةٌ  ويقاُل للصَّ  .(5)أَي َمْقُشوراً  ، ُمقَشَّى في الحديِث : أَْهَدى له بَودَّاَن ِلياءو َمْقُشوَّ

 عنها. : َردَّهُ  تَْقِشيَةً  عن حاَجتِه قَشَّاهُ و

 وأََداتِها ، قال الشاِعُر : لِعْطِر المرأَةِ وقُْطنها يُْجعَل فيها َمواِضع للقَواِريِر بَحَواِجز بَْينها : قُفَّةٌ من ُخوٍص  القَْشَوةُ و
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  ٌ ــــــــــــَ ب ــــــــــــح الٌب وَزنـ ــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــَ َوٌة فــــــــــــي  هلــــــــــــا َقشــــــــــــــــــــــــــح

ا     بــــــــــَ يـــــــــــ  طــــــــــَ َر  إلــــــــــيــــــــــهــــــــــا تــــــــــَ َزٌب َأســــــــــــــــــــــــح (6)إذا عــــــــــَ
 

  
. ، قِشاءٌ و بالتْحِريِك ، ، قََشواتٌ  ج  بالكْسِر والَمّدِ

 ي : هي ِشْبهُ العَتِيَدةِ الُمغَشَّاة بجْلٍد ، وهي أَْيضاً ُحقَّة للنُّفَساِء.وقال األْزهر

 وَضبََطه ابُن األْعرابي كعََصا. البُزاُق ، كغُراٍب : ، القُشاءُ و

جُل : أَْقَشىو  كأَنَّ الَهْمزة فيه لإلزالَِة والسَّلِب. اْفتَقََر بْعَد ِغنًى ، الرَّ

__________________ 
 ا ايقوت ابلكسر واملد.( قيده1)
 واللسان وضبطت فيه ابلضم. وضبرت َمساء ابلتحريك.« أماير»برواية :  156/  1( ديوانه ط بريوت 2)
 ( اللسان.3)
 .(قاِسَيةً )والقراءة :  13( سورة املائدة ا اآية 4)
 .«مقشور»( ابألصر : 5)
 األساس أليب األسود العجلي.( اللسان والتكملة والتهذيب بدون نسبة ا ونسبه يف 6)
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 عن األْصمعي وقد تقدَّم ما فيه. قَِسيٌّ ، أَي ، قَِشيٌّ  ِدْرَهمٌ  منهوُء ، الفَلَس الرِدي في كالِم أْهِل السَّواِد : ، القاِشيو

ّمِ : الُمَسنَّاةُ الُمْستَِطيلَةُ في األرِض. القُشاَوةُ و  ، بالضَّ

 في أَعاِليِه. ماَءةٌ بنَْجدٍ  أَْيضاً :و

 القليُل اللَّْحِم ، قاَل أَبو َسْوداء الِعْجلي : : الدَّقيُق الضَّعيفُ  القَْشوانُ و

َريت أ ُم ُأســـــــــــــــــــــــــح تـــــــــــِ واِن َيشـــــــــــــــــــــــــح َر لـــــــــــلـــــــــــَقشـــــــــــــــــــــــــح  مل تــــــــــــَ

ريُ و     بــــــــــــــــــــِ  إيّن بــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن واحــــــــــــــــــــٍد خلــــــــــــــــــــَ

  
 بهاٍء.هي و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ة :الشي تَقَشَّى  ُء : إذا تَقَشََّر ، قاَل كثيُر َعزَّ

ٍم  راضــــــــــــــــــــــِ وَب قــــــــُ نــــــــُ وا جــــــــُ لــــــــ  ــــــــَ تـ وحَم مــــــــا احــــــــح ــــــــقــــــــَ  دَع ال

لــــــــــِّ ُ     فــــــــــَ ــــــــــَ تـ ُ
ه املــــــــــ يحضــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــَ َقشــــــــــــــــــــــــ   بـ ــــــــــَ ُث تـ يــــــــــح  حبــــــــــَ

  
 : دوايَةُ اللّبَِن ، عاميَّةٌ. القشَوةُ و

 ، وأَْنَشَد للنَّْهشلي : : َحيٌّ من العََرِب عن يونس القشواءُ و

ِداَن  ِر َذوح َواء عــــــــن ِذكــــــــح ــــــــَقشــــــــــــــــــــــح غــــــــر ال  َأال ال َيشــــــــــــــــــــــح

ص لـــــــــــــــلـــــــــــــــقشـــــــــــــــــــــــــــــواِء محـــــــــــــــر دواس    الئـــــــــــــــِ  قـــــــــــــــَ

  
 وأَراَد بالذّْود والقاَلئِِص النِّساَء ، وبَِعيٌر داِرٌس : به َجَرٌب.

 ، بالضّمِ : من أَيَّاِمهم. قُشاَوة ويَْومُ 

او بالفَتْح ، ، يَْقُصو قَْصواً  عنه قََصاو : [قصو] . ، قُُصوًّ  كعُلُّوِ

 قاٍص و قَِصيٌّ  فهو الَمكاُن ، قََصا وكذلكَ  بَعَُد ، : أَي يَْقَصى قًَصى عن جواِرهِ  قَِصيَ و بالمّدِ ، ، قَصاءً و بالفَتْح َمْقصوٌر ، ، *قَصاً و [قصى]

ى عن شيوأَْنصاٍر وشاِهٍد وأَْشهاٍد. وكلُّ شيكنَِصيٍر  ، أَْقصاءٌ  َجْمعُهماوللبَِعيِد ،   .قاٍص  فهو قََصا يَْقُصو قَْصواً  ٍء : فقدٍء تَنَحَّ

 .قَِصيَّةٌ و قاِصيَةٌ  واألرضُ 

هما : ، القُْصياو القُْصوىو ِدلَْت واُوه ياًء كما أُْبِدلَت قُِلبَت فيه الواُو ياًء ، ألنَّ فُْعلَى إذا كانت اْسماً ِمن ذواِت الواِو أُبْ  الغايَةُ البعيَدةُ ، بضّمِ

 الواُو َمكاَن الياِء في فَْعلَى فأْدَخلُوها عليه في فُْعلى ليَتَكافآ في التَّْغييِر.

م ومنه قوله فأَْجَرْوها على األْصِل ألنَّها قد تكوُن ِصفَةً باأل القُْصَوى قاَل ابُن ِسيَده : هذا قوُل ِسْيبََوْيه وِزْدتَه بَياناً ، قاَل : وقد قالوا ِلِف والالَّ

نْيا َوُهْم اِبْلُعْدَوِة اْلُقْصوى)تعالى :  ا يِلي المِدينَة ،  .(1) (ِإْذ أَنْ ُتْم اِبْلُعْدَوِة الدُّ ْنيا ممَّ اء : الدُّ ا يِلي مكَّةَ. القُْصَوىوقاَل الفرَّ  ممَّ

يت : ما كاَن من النعوِت ِمثِْل العُْليا  ّكِ ِله ، فليَس فيه قاَل ابُن الّسِ له وبالياِء ، ألنَّهم يَْستَثْقلوَن الواَو َمَع ضّمِة أَوَّ والدُّْنيا فإنَّه يَأْتِي بضّمِ أَوَّ

يُم وغيُرُهم ، فأَْظَهُروا الواَو ، وهو ناِدٌر ، وأََخرُجوه على الِقياِس إذ سكَن ما قَْبل الواِو ، وتمِ  القُْصَوى اْختِالٌف إالَّ أَنَّ أَْهَل الِحجاِز قالوا

 .القُْصيا يقولون

 على قْوِل ثَْعلب في اآليِة بََدٌل. فالقُْصَوى َطَرُف الواِدي ، : القُْصياو القُْصَوى قال ثَْعلٌب :و

حاح. َمْقِصيٌّ  ، وال تَقُلْ  ُمْقًصى فهو أَْبعََدهُ  ، أَْقصاهُ إْقصاءً و  ، كما في الّصِ

 َغلَْبتُهُ. : أَي قَاَصانِي ُمقاصاةً فَقََصْوتُهُ أَْقُصوهو

 فِناُء الدَّاِر ، ويَُمدُّ. َمْقُصور : ، القََصاو

د : هو بالقَْصِر والمّدِ : ما َحْوَل الدَّاِر.  قاَل ابُن َوالَّ
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يت : الَمْمُدوُد َمْصدرُ  ّكِ  ِر ناقَصاً إذا بَعَُد. ويقاُل أَيضاً :عن ِجوا قِصيَ  ، كبََدا يَْبُدو بَداًء ، والَمْقصوُر َمْصدرُ  قََصا يَْقُصو قَصاءً  وقاَل ابُن الّسِ

ً  ءُ الشي قَِصيَ   .قَصاءً و قَصا

 وأَْنَشَد أَبو علّيٍ القاِلي : النََّسُب البَِعيُد ، : القَصاو

يـــــــــــد  عـــــــــــِ هـــــــــــم بـــــــــــَ نـــــــــــح ا مـــــــــــِ  بـــــــــــال نســـــــــــــــــــــــــٍب َقصـــــــــــــــــــــــــَ

ارِيو     َذم بـــــــــــــــــــه ذمـــــــــــــــــــَ  ال خـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــٍ  يـــــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 كذا وابلقاموس : َقًص .  (*)
 .42( سورة األنفا  ا اآية 1)
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حاح. قَصا يقاُل : َذَهْبتُ  النَّاِحيَةُ. : القَصاو  فالٍن : أَي ناِحيَته ، كما في الّصِ

 وفي األساِس : نَْحَوه.

تِهم وناِحيَتِهم. القَصا وقاَل األْصمعي : يقاُل حاَطُهم  : إذا كاَن في ُطرَّ

ُز منهم ، قاَل بِْشٌر :وفي التّهذيِب : حا  َطُهم من بَِعيٍد وهو يَتَبَصَُّرهم ويَتََحرَّ

دح رَأَوحان  قــــــــــــــَ ا ولــــــــــــــَ وان الــــــــــــــَقصــــــــــــــــــــــــــــَ اطــــــــــــــُ  فــــــــــــــحــــــــــــــَ

رَاُر     ُض الســـــــــــــــــــــــِّ مـــــــــَ تـــــــــَ (1)قـــــــــريـــــــــبـــــــــًا حـــــــــيـــــــــث ُيســـــــــــــــــــــــح
 

  
 أَي تَباَعُدوا عنَّا وُهم َحْولنا وما كنَّا بالبُعِد عنهم لو أَراُدوا أَن يَْدنُو منَّا.

 بمْعنًى واِحٍد ، وأَْنَشَد : قصاهم ويَُحوط قصاهم فالٌن يَْحبُووقاَل ثْعلٌب : 

رَاد  ــــــــــــــــــــــــح وحِف َورِدهــــــــــــــــــــــــا أَفـ رََي جلــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــح  أَفـ

لــــــــــــــــهــــــــــــــــا الــــــــــــــــّذواد    هــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح بـ ر عــــــــــــــــَ اهــــــــــــــــِ بــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

  

 حَيحُبو َقَصاها خمدر سناد

 يحبُو أَي يَحوُط.

 ، أَي في ناِحيَتِه. قاِصيَتِهِ  يقاُل : كنُت منه في ، كالقاِصيَةِ 

قََصاها  منه ، يقالُ  بأَْن يُْقَطَع قليلٌ  عن أبي زْيٍد ، قاَل أَبو علّيٍ القاِلي : يُْكتَُب باألِلِف ، الشَّاةِ ، َكذلكَ وَحْذٌف في َطَرِف أُذُِن النَّاقَِة ،  : القَصاو

اهاو بالفَتْح ، ، يَْقُصوها قَْصواً  ةٌ و اءُ قَْصو فهي بالتَّْشديِد ، ، قَصَّ اةٌ و َمْقُصوَّ  َمْقطوَعةُ َطَرِف األُذُِن. ، ُمقَصَّ

اةُ  وقاَل األْحمر :  ٌء ثم ترَك ُمعَلَّقاً.ِمن اإِلبِِل : التي ُشقَّ ِمن أُذُنِها شي الُمقَصَّ

حاح أَْقصى وقاَل األْصمعي : وال يقاُل بَِعيرٌ  ُمقَصَّىو َمْقُصوٌّ وَ  أَْقَصى الَجَملُ و . وجاَء به اللّْحياني وهو ناِدٌر ، قالَهُ أَبو علّيٍ القاِلي. وفي الّصِ

 ِمن باِب فَِعَل يَْفعَل ، ، تََرُكوا فيها الِقياَس ألنَّ أَْفعَل الذي أُْنثاهُ على فَْعالء إنَّما يكونُ  ُمقَصَّىو َمْقُصوٌّ  ، وإنَّما يقالُ  أَْقَصى : وال يقاُل َجَملٌ 

 بائِنَة عن بابِِه ، وِمثْلُه اْمرأَةٌ َحْسناُء ، وال يقاُل رُجٌل أَْحَسُن ، انتََهى. قَْصواءُ وَ البَعيَر ،  قََصْوت وهذا إنَّما يقاُل فيه :

ي : قْولُه : تََركوا فيها الِقياُس ، يَْعني قَْوله  ةٌ   الِقياسُ ، وكانَ  قَْصواءُ  ناقَةٌ : قاَل ابُن بّرِ ةٌ  فهي قََصْوتها ، وقِياُس الناقَِة أَْن يقالَ  َمْقُصوَّ ،  َمْقُصوَّ

 .َمْقُصوٌّ  الَجَمَل فهو قََصْوتُ و

د في الَمْقصور والَمْمدود. تَباَعْد َعنِّي ، أَي : القََصا ُحْطنِيو  نقلَهُ ابُن َوالَّ

َها ، تَْقِصيَةُ و اء عن القناني ، قاَل الِكسائي : أَراَد أنَّه أََخَذ منحَكاه اللّْحياني وال األْظفاِر : قَصُّ ، ولم يَْحِمله الِكسائي على ُمحّوِل  قاِصيَتِها فرَّ

ي يقاُل إن ُوِلَد لِك ولدٌ : التَّْضِعيِف ، َوَحَملَه أبو عبيٍد عن القناني أنَّه ِمن ُمحّول التَّْضعيِف وقد َمرَّ ِذْكُره وقيَل   ِذفي منهما.أُذُنَْيه أَي احْ  فقَّصِ

ي : هو أَْمٌر للُمَؤنَُّث ِمن  .قَصَّى قاَل ابُن بّرِ

أَي التي ال تُْجَهد في َحلَب وال َحْمٍل وال تُْرَكُب ، وهي ُمتَِّدعةٌ ،  الُمْبعََدةُ عن االْستِعماِل ، الُمودَّعةُ  النَّاقَةُ الَكِريمةُ النَِّجيبَةُ  َكغَنِيٍَّة : ، القَِصيَّةُ و

 َر الَجْوهِري.وعليه اْقتَصَ 

ْذلَةُ  قيَل : هيو  بمْعنَى ِخيار اإِلبِِل : القََصايَا وأَْنَشَد ابُن األْعرابي في ، قَصايَا ِضدٌّ ، ج وذلك إذا جهَدْت ، فهو الرَّ

ا  راة كـــــــــــبهنـــــــــــ  ـــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــااَي عـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــَ ُذود ال ـــــــــــَ  ت

ِب     واضــــــــــــــــــــــِ اِت اهلـــــــــَ نـــــــــَ جـــــــــِ دح ُ
َت املـــــــــ اهـــــــــرُي حتـــــــــَح (2)مجـــــــــَ

 

  
جُل : أَْقَصىو ق قََصايَا أَي اْقتَنَاها ، الرَّ ِضنًّا  أَْقَصاها اإِلبِِل ، وهي النِّهايةُ في الغَزاَرةِ والنَّجابِة ، وَمْعناه أنَّ صاِحَب اإِلبِِل إذا جاَء الُمَصّدِ

 بها.

 وهو ما َحْولَه. ِر ،العَْسكَ  قََصا َحِفظَ  : إذا أَْقَصىو

 َهِرَمةٌ. أَي : قَاِصيَةٌ  نَْعَجةٌ و
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ْيت وهو مجاٌز ، وكذا الغايَةَ ، ، أَي قصواها : بَلَغَ  تَقَصَّىوفي المْسأَلَِة  اْستَْقَصىو  .اْستَْقَصْيتهواألَْمَر  تَقَصَّ

__________________ 
 والصحاح. 94/  5هذيب واملقايي  واللسان والت 30لبشر بن أيب خازم البيت  98( من املفضلية 1)
 ( اللسان.2)
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ة ، وهو الجدُّ الخاِمُس لَرُسوِل هللِا  بُن ِكالبِ  قَُصيُّ  كُسَمّيٍ :و وُكْنيَته أَبو المغيَرةِ ، قالَهُ ابُن األثيِر ،  اْسُمهُ َزْيٌد ،و،  وسلمعليههللاصلىبن ُمرَّ

ٌع ، الحاِكُم عن اإلمام الشافِِعي ،ويقاُل يَِزيُد ، َحَكاهُ أَبو أَحمَد  ْحلَتَْين ، أَو ألنَّه  أَو ُمَجّمِ عاً لَقَبُه لَجْمِعه قَُرْيشاً بالّرِ ٍث ، والّصحيُح أَنَّ ُمَجّمِ كُمَحّدِ

ُل َمْن َجَمَع يَْوم الُجُمعة فخَطَب ، وقيَل : ألنَّه َجَمَع قَبائَِل قَُرْيش بمكَّةَ حين اْنِصرافِه إليها ،  قال مطرود ابُن َكْعٍب الخزاعي : أَوَّ

عــــــــــاً  مــــــــــِّ عــــــــــَ  جمــــــــــَُ دح ييف كــــــــــان يــــــــــُ م ُقصــــــــــــــــــــــــَ وكــــــــــُ  أَبــــــــــُ

ِر     ــــــــــهــــــــــح ن ف َر مــــــــــِ ــــــــــِ ــــــــــائ ــــــــــقــــــــــب َض ُ  ال ــــــــــه مجــــــــــََ (1)ب
 

  
 ويُْرَوى :

عاً و  َع  جُمَمِّ  َزيحٌد أَبُوُكم كان يُدح
ه فاِطَمة بْنُت سْعِد بِن سيتل الخزاعيَّة. قَُصيّ  وإنَّما قيَل له  إلى والنِّْسبَةُ  ألنَّه قََصا أَي بَعَُد عن َعِشيرتِه في بِالِد قَُضاَعةَ حيَن اْحتََملَتْه أُمُّ

  ، قالَهُ الَجْوهِري.تحَذُف إْحَدى الياَءْين وتُْقلب األُْخرى أَلفاً ثم تُْقلَب واواً كما َمرَّ في ُعَدِوّيٍ وأَُموّيٍ  قَُصِويٌّ  : قَُصّيٍ 

اغاني في تْكِملتِه  القُصا هكذا في النسخ وهو َغلٌَط والصَّوابُ  كُسَمّيٍ : ثَنِيَّةٌ باليََمِن ،و ، بالضّمِ َمْقصوٌر كما َضبََطه نَْصٌر في ُمْعجمِه والصَّ
(2). 

اغاني. : ِسَمةٌ بأَْعلَى األُذُِن ، القَْصَوةُ و  نقلَهُ الصَّ

مِّ  قُْصوانُ و في ِدياِر تيِم هللِا بِن ثَْعلَبَةَ بِن بْكِر ابِن وائٍِل ، أَو ماٌء ، قاَل  ع كما هو في ُمْعجم نَْصرٍ  ويُْفتَُح ، كما َضبََطهُ ابُن ِسيَده ، ، بالضَّ

 جريٌر :

ِة اخُلصـــــــــــــــــــــــَ   اَن بـــــــــَن َواِهصـــــــــــــــــــــــَ ُت َغســـــــــــــــــــــــ  ئـــــــــح بـــــــــِّ  نــــــــــُ

طــــــــاِن     َا بــــــــِ ئــــــــِ لــــــــِ كــــــــح تــــــــَ واَن يف ُمســــــــــــــــــــــح (3)بــــــــُقصــــــــــــــــــــــح
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  ، َمْمدوٌد : البُْعُد والناِحيَةُ ، ويُْرَوى بيُت بِْشر : القَصاءُ  * وممَّ

 فحاطُوان الَقَصاُء َوَقدح رََأوحان
 وهكذا َذَكَره ابُن َواّلد أنّه يُمدُّ ويُْقَصُر.

د. القَصاءُ و  أَْيضاً : ما َحْوَل العَْسَكر ، يمدُّ ويُْقَصُر ، عن ابِن والَّ

 : أي األْبعَُد. األْقَصى هو بالَمكانِ و

 : أَي أَْبعَُدهم. أَْقصاُهم ويَُردُّ عليه

 باألِلِف. (4): َمْسِجُد ببيِت الَمْقدِس ، يُْكتَُب  األْقَصى والَمْسِجدُ 

ياِه : الُمْنفِرَدةُ عن القَِطيعِ. القاِصيَةُ و  من الّشِ

 : باَعَده. أَْقَصاهُ يُْقِصيَهو

. ( 5)أُقاِصيَكَ  َهلُمَّ وَ   : أَيُّنا أَْبعَُد ِمن الشّرِ

 والناِحيَةُ. (6): البُْعُد  القَصاةُ و

 ، ِكالُهما بالقَْصر ، أَي أَدُعَك فال أَْقَربَُك. القَصا وألَْغُزَونَّك القَصا وقاَل الِكسائي : ألَُحوَطنَّك

 .أَْقصاهُ  اإِلبَِل ، أَي ال نَْبلُغُ  نُْقِصيه ويقاُل : نََزْلنا َمْنزالً ال

اُهمو  .أقاِصيَهم : َطلَبَُهم واِحداً واِحداً ِمن تَقَصَّ
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ولم تَُكْن َمْقطوَعة األُذُِن ، نقلَهُ الَجْوهِري ، أَي كاَن هذا لَقَباً لها ، وقيَل : بل كانْت  القَْصواء ، ناقَةٌ تُْدَعى وسلمعليههللاصلىكان له و

 ألُذُِن.َمْقطوَعةَ ا

جُل قيَل فيها  يثُق بها أَي فيها بقيَّة إذا اْشتَدَّ الدَّْهُر. قَصايا وإذا ُحِمدت إِبُِل الرَّ

اهُ و  .أَْقصاهُ  : صاَر في تَقَصَّ

 ، وهو مجاٌز. القَِصيَّ  ويقاُل : لَمْن أَْبعَد في ظنِّه أَو تَأِْويِله : َرَمْيَت الَمْرَمى

 في ِشْعٍر. ، كُسَميَّة : موِضعٌ  قَُصيَّةو

__________________ 
 بدون نسبة ا وبرواية : 142/  1( سرية ابن هشام 1)

 قصي لعمري كان يدع  جمّمعاً 
 ونسبه  ققه  ذاقة بن مجح

 ( الذي يف التكملة املطبوع : الُقَصي .2)
 « :قصوان»( اللسان ويف معجم البلدان 3)

 نبيُت حبسان بن واقصة ا ص
 املطبوعة املصرية : قوله : يكتب ابأللف ا هكذا يف خطه.( هبامش 4)
 واألصر كالتهذيب واألساس.« أقاصك»( اللسان : 5)
 ويف الصحاح : القصا.« القصاء»كذا يف األصر ا ومل جنده يف غريه ا ولعله : »( كذا ابألصر واللسان وكتب مصححه : 6)
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 .ويُْقَصُر : الُحْكمُ  بالمدِّ  ، القَضاءُ  ي : [قضى]

ا جاَءْت بَْعد األِلِف ُهِمَزْت. قََضْيتُ  ألنَّه من قَضايٌ  قاَل الَجْوهِري : أَْصلُه  ، إالَّ أنَّ الياَء لمَّ

ي : َصوابُه بَْعد األِلِف الزائَِدةِ َطَرفاً ُهِمَزْت.  قاَل ابن بّرِ

ً  وكذا بيَن الَخْصَمْين ، عليه ، قََضى أَي َحَكَم عليه ،  وهي االْسُم أَْيضاً : كغَنِيٍَّة َمْصَدر ، ، قَِضيَّةً و بالمّدِ ، ، قَضاءً و بالفَتْح ، ، يَْقِضي قَْضيا

 عليه. َمْقضيٌّ  ، وذاكَ  قاٍض  وبَْينهما ، فهو

ى : الفَْصُل في الُحْكِم ، ومنه قولُه تعالى  القَضاءُ  ويقاُل : نَ ُهمْ )ولَْو ال أََجٌل ُمَسمَّ  ، أَي لفُِصَل الُحْكم بَْينهم. (1) (َلُقِضَي بَ ي ْ

 بيَن الُخصوِم ، أَي قََطَع بَْينَهم في الُحكم. قََضى القاِضي ومنه :

 فالٌن َدْينَه ، تَأِْويلُه أنَّه قد قََطَع ما لغَِريِمه عليه وأدَّاه إليه وقََطَع ما بَْينه وبَْينه. قََضى ومن ذلك : قد

 غَِة بني َشْيبان :، بالمّدِ ، قوُل ناب القَضاء وشاِهدُ 

ِر إال  يف كــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاٍب  هــــــــــــــــــح  طــــــــــــــــــوا  الــــــــــــــــــد 

ه الــــــــــــــــــَقضــــــــــــــــــــــــــــــــاء    قــــــــــــــــــُ وافــــــــــــــــــِ َدار يــــــــــــــــــُ  ملــــــــــــــــــقــــــــــــــــــح

  
ْنع بمْعنَى القَضاءُ  يكونُ و فَ َقضاُهنَّ َسْبَع َْساوات  ): : إذا َصنَعَه وقَدَّره ، ومنه قولُه تعالى  قَضاءً  ءَ الشي قََضى والتَّْقِدير : يقاُل : ( 2)الصُّ

. (3) (يف يَ ْوَمنْيِ   ، أَي َخلَقَُهنَّ َوَعِملَهنَّ وَصنَعهنَّ وقدََّرُهنَّ َوأَْحَكم َخْلقَُهنَّ

َدر ، واآلَخر بمْنزلَِة الَمْقُرون بالقََدِر ، وُهما أَْمراِن ُمتالِزماِن ال يَْنفّك أََحُدهما عن اآلَخِر ألنَّ أََحَدهما بمْنِزلِة األساِس ، وهو القَ  القَضاءُ  ومنه

 ذُؤيب :، فَمْن راَم الفَْصل بَْينهما فقد َراَم َهْدَم البِناِء ونَْقضه ، ومنه قوُل أَبي  القَضاءُ  البِناِء ، وهو

ا و  ُرورَدلِن َقضــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــُ هــــــــــــمــــــــــــا َمســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــح لــــــــــــَ  عــــــــــــَ

ُض     بـــــــــــ  ِغ تــــــــــــُ وابـــــــــــِ ُض الســـــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــَ (4)داُود َأو صـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ُثَّ َقضى )، أَي َحتّم وأَمر ، وكذا قولُه تعالى :  (5) (َوَقضى رَبَُّك َأاّل تَ ْعُبُدوا ِإاّل ِإاّيهُ )واألَْمر : ومنه قولُه تعالى :  الَحتْمِ  بمْعنَىو

ه. ، (6) (َأَجالً   أَي َحتَم بذلَك وأَتَمَّ

 ، أَي يُبَيِّن لَك بَيانَه. (7) (ِمْن قَ ْبِل َأْن يُ ْقضى ِإلَْيَك َوْحُيهُ )ومنه قولُه تعالى :  البَيَان : بمْعنَىو

 ِء وتَماِمه.في اللّغَِة على ُضُروٍب ُكلِّها ترِجُع إلى َمْعنى اْنِقَطاعِ الشي القَضاءُ  وقاَل أبو إْسحاق :

 ، وأَْنَشَد ابُن األْعرابي : القاِضي وهو الموتُ  ، كغَنِّيٍ ، كالقَِضّيِ  َوْحياً ، تَْقِضي وقيَل : الَمنِيَّةُ التي : الموُت ، القاِضيَةُ و

 ابلَقِضيُسم  ذرارِيَح َجهيزاً 
 فحَذَف إْحَدى الياَءْين. القَِضيَّ  أَرادَ 

َدقَِة ، القاِضيَةُ و يَِّة وفَِريَضِة الصَّ  قاَل ابُن أَْحمر : ِمن اإِلبِِل : ما يكوُن جائِزاً في الّدِ

يـــــــــــــٍم  كـــــــــــــِ ُرَ  مـــــــــــــا َأعـــــــــــــاَن أَبـــــــــــــو حـــــــــــــَ مـــــــــــــح عـــــــــــــَ  لـــــــــــــَ

يـــــــــــــِب     ٍر جنـــــــــــــَِ كـــــــــــــح يـــــــــــــٍة وال بـــــــــــــَ (8)بـــــــــــــقـــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 نقلَهُ اللَّْيُث.

 وهو مجاٌز. ماَت ، : قَضاءً  هنَْحبَ  قََضىو

 كأَنَّه فرَغ منه. قَتَلَهُ ، أَي عليه : فقََضى َضَربَهو
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هُ ، قََضىو اهُ تَْقِضيَةً  بَلَغَهُ ،وقيَل : نالَهُ و ، (9) (فَ َلّما َقضى زَْيد  ِمْنها َوَطراً )ومنه قوله تعالى :  َوَطَرهُ : أَتَمَّ اءً و كقَضَّ  ، كِكذَّاٍب ، قِضَّ

 أَْنَشَد أَبو َزْيٍد :

__________________ 
نَ ُهمْ )وقد وردت  رفة ابألصر وانقصة ومتام ا اآية :  14( سورة الشور  ا اآية 1)  .(َوَلْو ال َكِلَمة  َسبَ َقْت ِمْن رَبَِّك ِإىل َأَجل  ُمَسمًّى َلُقِضَي بَ ي ْ
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.2)
 .12سورة فصلت ا اآية ( 3)
 والصحاح. 99/  5واللسان والتهذيب واملقايي   19/  1( ديوان اهلذليا 4)
 .23( سورة اإلسراء ا اآية 5)
 .2( سورة األنعام ا اآية 6)
 .114( سورة طه ا اآية 7)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.8)
 .37( سورة األحزاب ا اآية 9)
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تــــــــَ  ثـــــــــح ا لــــــــبـــــــــَ قــــــــدح طــــــــاَ  مــــــــَ جي لــــــــَ حــــــــابــــــــَ  ين عــــــــن صــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــاو     فـــــــــائـــــــــِ اُ هـــــــــا مـــــــــن شـــــــــــــــــــــــِ َوِج ِقضـــــــــــــــــــــــ  ن حـــــــــِ  عـــــــــَ

  
فيكوَن ِمن باِب قِتَّاٍل كما حَكاهُ ِسْيبََوْيه في اْقتال  اْقتَِضاؤها كِكذَّاٍب من َكذََّب ، قاَل : ويْحتمُل أَن يريدَ  قَضَّى قاَل ابُن ِسيَده : هو عْنِدي من

(1). 

 أَي َعِهْدنا. (2) (َوَقَضْينا ِإىل َبِ  ِإْسرائِيَل يف اْلِكتابِ )وَمْعناه الَوِصيَّة ، وبه يُفَسَُّر قولُه تعالى :  عليه َعْهداً : أَْوصاهُ وأَْنفََذهُ ، قََضىو

 ، أَي أَْنَهْيناهُ إليه وأَْبلَْغناهُ ذلَك. (3) (َوَقَضْينا ِإَلْيِه ذِلَك اْْلَْمرَ )قولُه تعالى :  ومنه إليه : أَْنهاهُ ، قََضىو

 إليه. َغِريَمهُ َدْينَهُ : أَدَّاهُ  قََضىو

ُتْم َمناِسَكُكمْ )بمْعنَى األَداِء لُغَةٌ ، ومنه قولُه تعالى :  القَضاءُ  قاَل صاِحُب الِمْصباح : ُتُم الصَّالةَ )،  (4) (فَِإذا َقَضي ْ ،  (5) (فَِإذا َقَضي ْ

ْضعِ في الِعباَدةِ التي تُْفعَل خاِرَج َوْقتها الَمْحُدود َشْرعاً ، واألداَء إذا فُِعلَْت في الَوْقت الَمْحدوِد ، وهو ُمخاِلٌف للوَ  القَضاءَ  واْستَْعَمل العُلماءُ 

 اللُّغَوي ، ولكنَّه اْصِطالحي للتَّمييِز بيَن الَوْقتَيِن.

 .يَْقِضيَهُ  فالناً : َطلََب إليه أن اْستَْقَضىو

 .قَضاَءهُ  َطلَبَ وفي الِمْصباحِ : 

 منه ، هكذا في الُمحكم ، وأَْنَشَد : الدَّيَن : قَبََضهُ  تَقاضاهُ و

يــــــــــلــــــــــٌة  رحَء يــــــــــوٌم ولــــــــــَ َ
قــــــــــاضــــــــــــــــــــــــَ  املــــــــــ  إذا مــــــــــا تــــــــــَ

قــــــــاضــــــــــــــــــــــاُه شــــــــــــــــــــــي    يــــــــاتــــــــَ قــــــــاضــــــــــــــــــــــِ ر  الــــــــتــــــــ   ٌء ال ميــــــــََ

  
 المرَء نَْفسه يوٌم وليلةٌ. تَقاَضى أَراَد : إذا ما

 الطَّلَُب ، ومنه قوُل الحماسي : لتَّقاِضيا قاَل الشَّهاب في شْرحِ الشفاء : أَْصلُ 

ه  ريح ر خـــــــــــــَ ـــــــــــــح ب ـــــــــــــَ رّه قـ رًا شـــــــــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــ  ُ  َدهـــــــــــــح

يـــــــا    قـــــــاضــــــــــــــــــِ ن إلــــيــــنـــــــا الــــتــــ  قـــــــاضــــــــــــــــــَ  فــــلــــم حُيحســــــــــــــــــِ  تــــَ

  
اح الحماَسِة : أَي َطالبنا وِمثْله كثير. فقوُل شْيخنا المقدسي في الرمز :  ، يقاُل : قََضى منَمْعناِه لُغَةُ القَْبض ألنَّه تَفاعٌل  التّقاِضي قاَل ُشرَّ

هُ قُُصور َكالِم القاموس فظنَّه َغْير لُغَوي بل َمْعنًى  اْقتََضْيتهوَدْيني ،  تَقاَضْيت بمْعنَى أََخْذته ، وفي العُْرف الطَّلَب ال َوْجه له ، والذي غرَّ

 ُعْرفيًّا وهو َغِريٌب منه ، انتََهى.

 والنور الَمْقدِسي كثيراً ما يَْغتَر بَكالِم المصنِِّف في َمواّد كثِيرٍة ، وهللاُ أَْعلَم.قاَل شْيُخنا : هو كالٌم ظاِهٌر ال ُغباَر عليه ، 

ل.  * قُْلت : هذا الذي َذَكَره المصنِّف هو بعَْينِه نَّص الُمْحكم كما أَْسلَْفناه ، فال يتوجه على الَمْقدسي َمالم ، فتأَمَّ

 الذي هو أْحَكاُمها وإْمضاُؤها. الُحُكوَمةِ  قَضاءِ  فيو الذي هو أََداُؤه ، الدَّينِ  قَضاءِ  يكوُن في القَضاءِ  َسِريعُ  كغَنِّيٍ : ، قَِضيٌّ  رُجلٌ و

ّمِ : ِجْلَدةٌ َرقيقَةٌ  القُضاةُ و بّيِ حيَن يولَُد ، تكونُ  ، بالضَّ  نقلَهُ ابُن ِسيَده. على وْجِه الصَّ

 بالَكْسِر َمْقصوراً. ، قًِضى ج ِمن الَحْمض ، َمْنقوَصة ، والهاُء ِعَوٌض ، ُسْهِليَّةٌ وهي ، كِعَدةٍ : نَْبتَةٌ  الِقَضةُ و

ْمُث   . (6)قِضاتٌ  يقاُل في َجْمِعهِ و ، الِقَضةُ ووقاَل األَْصمعي : من نَباِت الّسْهل الّرِ

يت َجْمعُهُ  ّكِ  .( 7)قُِضون وقاَل ابُن الّسِ

اجُز : ، كاْنقََضى واْنَصَرَم ، وَذَهبَ  ُء : فَنِيَ الشَّي تقَضَّىو  قاَل الرَّ
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ي و  َقضــــــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــتـ اح وال ــــــــــــــــَ ــــــــــــــــب ــــــــــــــــل وا ل ــــــــــــــــُ ر ب ــــــــــــــــَ  قـ

رحضِ     ـــــــــــــلـــــــــــــغـــــــــــــَ ر  ل ـــــــــــــَ اٍج ت جـــــــــــــ   مـــــــــــــن كـــــــــــــرِّ عـــــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف اللسان : افحِتتا .1)
 .4( سورة اإلسراء ا اآية 2)
 .66( سورة ا جر ا اآية 3)
 .200( سورة البقرة ا اآية 4)
 .103( سورة النساء ا اآية 5)
 ( يف القاموس : وِقضاُة.6)
 ( يف اللسان والتهذيب : ِقِضَا.7)
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  ِ ُزوِمه كالَغمح  (1)َخلحَف َرَح  َحيـح
اُج : الباِزيُّ : اْنقَضَّ ، تَقَضَّىو ادات أُْبِدلَت من إْحداُهن ياٌء ، قاَل العَجَّ ا َكثَُرِت الضَّ  وأَْصلُه تَقَضََّض ، فلمَّ

َدرح  َدُروا الــــــــــــــبــــــــــــــاَع بــــــــــــــَ تــــــــــــــَ  إذا الــــــــــــــكــــــــــــــراُم ابـــــــــــــــح

رح     َي الـــــــــبـــــــــازِي إذا الـــــــــبـــــــــازِي َكســـــــــــــــــــــــَ َقضـــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــَ (2)تـ
 

  
 هكذا ذَكَره الَجْوهِري هنا ، وتَبِعَهُ المصنُِّف.

اد ، وِذْكُره هنا َوْهٌم وال اْعتِباَر باللَّفْ  حاح ما نَّصه : َصوابُه أَْن يُْذَكر في باِب الضَّ  ِظ.وَوجْدُت في هاِمِش الّصِ

 قاتٌِل. أَي : قاٍض  ُسمٌّ و

ً  ُصيِّر فالٌن : اْستُْقِضيَ و  نقلَهُ الَجْوهِري ، زاَد غيُرهُ : يَْحُكم بيَن الناِس. ، قاِضيا

اهُ و ر أَميراً. ، تَْقِضيَةً  السُّْلطانُ  قَضَّ  كما تقوُل أَمَّ

اءُ و ْرُع الُمْحَكَمةُ  القَضَّ يَت ألنَّه قد فُِرَغ ِمن َعَملها وأُْحِكَمت ، هكذا نقلَهُ أَبو عبيٍد وأَْنَشَد للنابِغَِة : ، كَشدَّاٍد : الّدِ ْلبَةُ ، ُسّمِ  أَو الصُّ

ٍة و  ــــــــــــ  ي عــــــــــــِ ــــــــــــ  ب ــــــــــــُ لــــــــــــٍة تـ ــــــــــــح ث ــــــــــــَ وٍت نـ مــــــــــــُ  كــــــــــــر  صــــــــــــــــــــــــــَ

ِر و     اَء َذائـــــــــِ ٍم كـــــــــر  َقضــــــــــــــــــــــ  يـــــــــح لـــــــــَ ُج ســــــــــــــــــــــُ (3)نســــــــــــــــــــــح
 

  
اء قاَل األْزهِري : َجعَلَ   ، وهي الَخِشنَةُ ِمن إْقضاِض الَمْضَجع. يَقَضُّ  أَي أَتَمَّ وغيُره يَْجعَلُه فَْعالء من قَضَّ  قََضى فَعَّاالً من القَضَّ

 ٌء ِمن ذلك.ّيٍ القاِلي في ِكتابِه ، وقد ذُِكَر في َحْرِف الّضاد شي* قُْلت : وهكذا َذَكره ابُن األْنباِري ، ونقَل القَْولَْين أبو عل

بيِب ، قاَل ثَْعلب : وهو بالقاِف ، قالَهُ ابُن األْعرابِي ، وَمرَّ أَنَّ الفاَء لغةٌ فيه. العُْنُجُد ، بالفتْح َمْقصوٌر : ، القََضىو  وُهم َعَجم الزَّ

ْوا :و الَجْوهِري ِمن شيوخِ الطَّْبراني وَعّمه عبيد من  قَضاءٍ  بِن يَْحيَى بنِ  (4)، من ذلَك أَبو َجْعفٍر محمُد بُن أحمَد  بالمّدِ والقَْصرِ  ، قََضاءٌ  َسمَّ

 عن أَبي ُمْسلم الكجي. قَضاءٍ  شيوخِ الُخراَساني ، وَجْعفَُر ابُن محمِد بنِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .قَُضاةٌ  : هو القاِطُع لألُُموِر الُمْحِكم لها ، والَجْمعُ  القاِضي

 .أَْقِضيَةٌ  : القَضاءِ  وَجْمعُ 

 على فَعالَى ، وأَْصلُه فَعائِل. القَضايَا : القِضيَّةِ  وَجْمعُ 

 .للقَضاءِ  السُّْلطاُن : َطلَبَه اْستَْقضاهُ و

 لُحْكم.بمْعنَى الفَْصِل وا القَضاءِ  : ُمفاَعلَةٌ ِمن الُمقاضاةُ و

. وقَد قُِضيَ  ، وعلى ماٍل : َصالََحهُ عليه. وكلُّ ما أُْحِكم َعَملَهُ وأُتِمَّ أَو أُوِجَب أَو أُْعِلَم أَو أُْنِفَذ أَو أُْمِضَي : فقد القاِضي : رافَعَهُ إلى قَضاهُ و

 جاَءْت هذه الُوُجوهُ ُكلُّها في األحاديِث.

 .(5) (ا أَْنَت قاض  فَاْقِض م): العََمُل ، ومنه :  القضاءُ و

هُ.  قََضىوحاَجتِي :  قََضْيتُ  : فََرَغ ِمن َعَمِله ، ومنه قَضاهُ و َعْبَرتَه : أَْخَرَج  قََضىوفالٌن َصالتَه : فََرَغ منها ،  قََضىوعليه الَمْوَت أي أَتمَّ

 كلَّ ما فِي رأِْسه ، قاَل أَْوٌس :

ه  ــــــــــَ َت ربح ِ  عــــــــــَ قــــــــــح ــــــــــَ كــــــــــً  مل يـ رٌي بــــــــــُ ثــــــــــِ ر كــــــــــَ  أَمح هــــــــــَ

ُذور    عـــــــــــح ِ مـــــــــــَ اح ِة يـــــــــــوَم الـــــــــــبـــــــــــَ بـــــــــــ  َر اأَلحـــــــــــِ ـــــــــــح  (6) ؟ِإثـ
  

ة : تَْقِضيَةً  الرجلُ  قََضىو مَّ ي لذي الرُّ  : ماَت ، وأَْنَشَد ابُن بّرِ
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تح  َمضـــــــــــــــــــــَ ز ه اآُ  َأغــــــح ــــــهـــــــا هــــــَ ُص فــــــي خــــــح  إذا الشــــــــــــــــــــ 

ا    وهلـــــــــُ جـــــــــُ ي هـــــــــُ َقضـــــــــــــــــــــــِّ
ُ
مـــــــــاِض املـــــــــ  عـــــــــلـــــــــيـــــــــِه كـــــــــإغـــــــــح

  
 ، بإِْسقاِط َحْرف الَجّرِ ، قاَل الِكالبي : قََضانِيوعليَّ  قََضى ويقاُل :

__________________ 
 .«كالعم »( اللسان وابألصر : 1)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح.2)
 واللسان. 95( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 3)
  مد بن أمحد بن  مد بن حي . 1079/  3( يف التبصري 4)
 .72( سورة طه ا اآية 5)
 برواية : 39ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص ( 6)

 .«.. أم هر كبرٌي بك »
 ومثله يف التهذيب ا واملثبت كرواية اللسان.
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ة  بــــــــــابــــــــــَ ِدي مــــــــــا هبــــــــــا مــــــــــن صــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــح ن  فــــــــــتـــــــــــُ  حتــــــــــَِ

ي الــــــــذي لــــــــو ال اأَلســــــــــــــــــــــ  لــــــــَقضــــــــــــــــــــــاين و     فــــــــِ  ُأخــــــــح

  
 األَْمُر : أَي أُتِمَّ َهالُكهم. قُِضيَ و

 داراً واِسعَةً : أَي أَْحَكْمُت َعَملَها ، وهو مجاٌز. قََضْيتُ وهذا الثْوَب صِفيقاً ،  قََضْيتُ  . تقوُل :قُِضيَ  وكلُّ ما أُْحِكَم فقد

جُل ، كَكُرَم : َحُسنَ  قَُضوَ و  .قَضاُؤه الرَّ

 والقَواِضي : الَمنايَا.

 بَْينهم َمنايَا ، بالتّْشديِد ، أَي أْنفَذُوها. قَضَّوا وقال الَجْوهِري :

 ، بالتَّْخِفيِف ، بمْعنًى. قََضاهاواللُّبانَةَ أَْيضاً بالتَّْشديِد ،  قَضَّىو

 : أَي طالَْبتُه فأَْعطانِي ، أَو تَجاَزْيتُه فَجَزانِيه. فَقََضانِي َحقِّي تَقاَضْيتهو

 ماِلي عليه : أَي أََخْذته وقَبَْضته. اْقتََضْيتُ و

َمِم.، كِعدةٍ : َمْوِضٌع كانْت به وَ  الِقَضةُ و  ْقعةُ تْحالق اللِّ

اد تْبعاً البِن ُدَرْيٍد.  والمصنُِّف َذَكَرهُ ُمشّدداً في َحْرِف الضَّ

ْلت : قِِضين وذُو  : موِضٌع ، قاَل أَُميَّةُ بُن أَبي الصَّ

نـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا  َوتح ســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح اَر قـــــــــــد أَقـ ُت الـــــــــــد  َرفـــــــــــح  عـــــــــــَ

يــــــــــــنــــــــــــا    ر  بــــــــــــذي ِقضــــــــــــــــــــــــــِ َب إذ حتــــــــــــَُ نــــــــــــَ  لــــــــــــَزيـــــــــــــح

  
جُل : سادَ  قضىو  وفاقَُهم ، َحَكاهُ ابُن َخالََوْيه. القَضاةَ  الرَّ

 ، وهو َعَجُم الّزبيِب ، عن أَبِي َعْمٍرو. القََضى ، بالتّشديِد : أََكلَ  قَضَّىو

 : داُر اإلماَرةِ. القَضاءِ  ودارُ 

 كرُمَك وَسّهل االْقتِضاَء أَي الطَّلََب. يَْقتَِضيَه واْفعَْل ما

 .قضييت على ِمثاِل فعالل اْسٌم من قضياءُ  وقاَل أَبُو علّيِ القاِلي :

 قاَل الِكسائي : إذا فَتَْحت القاَف ، فهو اْسٌم ، وإذا َكَسْرتها فهو َمْصَدٌر وهو ِمثاٌل آَخُر.

ره.  قاَل ابُن األْنباِري : ولم يُفَّسِ

ا بَنَوا منه فعالالً صارَ  قضييت  : وأَْصلُ قاَل أَبو علّيٍ  اَد األُولى الساِكنَة فلمَّ ً  قََضْضت أَْبَدلُوا من الضاَدْيِن ياَءْين وأَْبقوا الضَّ فأَْبَدلُوا  قضيايا

 .قضياء ِمن الياِء األخيَرةِ َهْمزةً لما َوقَعَْت َطَرفاً بَْعَد أَِلٍف ساِكنٍَة فصاَرتْ 

 لُغَةٌ عاميَّةٌ. القَضاءِ  ن : بمْعنَى، كعُثْما القُْضيانُ و

ٌث. القَضائِيُّ  وسنقرُ   : محّدِ

 األَْمُر الُوُجوَب : دلَّ عليه. اْقتََضىو

 منه العََجَب ، قاَل األْصمعي : ال يُْستَْعمل إالَّ َمْنِفيًّا. أَْقضى وقولُهم : ال

 عن ُكراعٍ. في العَُجِز ، يأُْخذُ  داءٌ  كوٍن :بالفَتْح َمْقصوٌر ، وفي الُمْحكم بفَتْحٍ فس ، القََطى ي : [قطى]

ْلُو : َخَرَجْت من البِئِْر قليالً قَليالً ، تَقَطَّتِ و  وأَْنَشَد : لِمْلئِها ، عن ثَْعلَب ، قيَل : الدَّ

َرسح  َ
طــــــــــــ   يف املــــــــــــ قــــــــــــَ َو تـــــــــــــَ زُِع الــــــــــــدلــــــــــــح  قــــــــــــد أَنــــــــــــح

رح     وزُي مــــــــــــــن مــــــــــــــَ ــــــــــــــُ َرسح ت ــــــــــــــفــــــــــــــَ ــــــــــــــزاي ال  ٍء كــــــــــــــإي

  



19375 

 

 .( 1)القََطواتِ  لُغَةٌ في : القََطيَاتُ و

ولَهياٍت ، ألنَّ فَعَْلت منهما ليَس بَكثيٍر فيَْجعلُوَن األِلَف التي أْصلُها واو ياًء لقلَّتِها في الِفْعل  قََطيَاتٍ  قاَل الِكسائِي : وُربَّما قالوا في َجْمعِ ولَهاةٍ 

 و كثِيٌر َمْعروٌف في الكالِم.، قاَل : وال يقولوَن في َغَزَواٍت َغَزيات ألنَّ َغَزْوُت أَْغزُ 

 ء القَْيس :في قوِل اْمرى ، كُسَميَّاٍت : وادٍ  قَُطيَّاتو

َو  لــــــــــه  اَ  الــــــــــلــــــــــِّ اٍت فســــــــــــــــــــــــَ يــــــــــ  طــــــــــَ  َأســــــــــــــــــــــــاَ  قــــــــــُ

ِدي    حــــــــــَ  لــــــــــرييــــــــــِ  فــــــــــواِدي الــــــــــبــــــــــَ تــــــــــَ ــــــــــح (2)ء فــــــــــانـ
 

  
__________________ 

 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.1)
 ة :برواي 126( ديوانه ط بريوت ص 2)

 أصـــــــــــــــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــا فســـــــــــــــــــــــــــــــا  لــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــا 

 فــــــــــــــــوادي الــــــــــــــــبــــــــــــــــدي فــــــــــــــــانــــــــــــــــتــــــــــــــــحــــــــــــــــ  لــــــــــــــــألريــــــــــــــــ    

  

 ويرو  لألري .« للريي »واملثبت كرواية التكملة وفيهما : 

 وصدره يف اللسان :

 أصاب قطيات فسا  لوا ا
 ويرو  : أصاب قطاتا.
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 وقاَل آَخُر :

َ الُقطَي ات فالذ نوب   (1)َباح
ةُ ، : ة بَطِريق ِمْصرَ  قَْطيَةُ و ً  والَمْعروفُ  قُْرَب الفََرمى ِمن آِخِر أَْعَماِل شرقيتها ، هكذا تقولُه العامَّ وهكذا هو في كتِب  ُمَخفَّفَةً ، باألِلفِ  قَْطيا

 .(2)الديوان 

َي به ُخفَِّف. القَِطيَّاو ينِي ، فإن ُسّمِ  ، ُمَشدََّدةً : الِكنباُر الّصِ

او ُطو قَْطواً قََطا يَقْ و : [قطو]  كذا في الُمْحكم. ثَقَُل َمْشيُهُ ، : قُُطوًّ

تَْت وحَدها ، قََطِت القََطاو يَت ، قََطا قََطا فقالْت : : َصوَّ في  قََطْت تَْقُطو . وبعٌض يقوُل : َصْوتُها القَْطقََطةُ. وبعٌض يقوُل :قَطا وبه ُسّمِ

 َمْشيِها.

حاح. يَْقُطو قَْطواً  مع النَّشاطِ  في َمْشيِه الَخْطوَ  الماِشي : قاَربَ  قََطاو  ، كما في الّصِ

ُك ، بالفَتْح ، عن َشِمٍر ، ، قَْطوانُ  فهو كاْقَطْوَطى  عن أَبي َعْمٍرو ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِري. ويَُحرَّ

ِمثُْل فَعَْلعَل ِمثْل  قََطْوَطى الَكالِم فَعَْولَى وفيه فَعَْوَعل ِمثُْل َعثَْوثٍَل ، وَذَكَر ِسْيبََوْيه أَنَّ َوْزنُه فَعَْوَعٌل ألنَّه ليَس في  ، كَخجْوَجى ، قََطْوَطىو

 َصَمْحَمح. قاَل : وال تَْجعَله فَعَْوَعالً ألنَّ فَعَْلعاَلً أَْكثَر من فَعَْوَعٍل ، وذكَر في موِضعٍ آَخٍر أنَّه فَعَْوَعل.

يرافي : ه ِحيُح ألنَّه يقالُ قاَل الّسِ  اْفعَْوَعَل ال َغْير. اْقَطْوَطىو،  اْقَطْوَطى ذا هو الصَّ

ْرِف ومالُوا إلى َكْونها فَعَْوعالً ، ألنَّه ُحوه  * قُْلت : وأََطاَل في ذلَك ابُن ُعْصفوٍر وأَبو حيَّان وغيُرُهما ِمن أَئِمِة الصَّ ظاِهُر َكالِم ِسْيبََوْيه وَرجَّ

 نقلَهُ َشْيُخنا.عن غيِرِه ، كما 

ْجلَْين.و ببَْغداَد ، قيَل محلَّةٌ منها بنَواِحي الدوِر. ع : قََطْوَطى أَي هوو  أَْيضاً : القَِصيُر الّرِ

د في الَمْقصوِر والَمْمُدوِد : ْجلَْيِن ، وقاَل ابُن والَّ  لَخْطِو.الُمتقاِرُب ا: وَغلََّطه فيه عليُّ بُن َحْمَزةَ. زاَد غيُرهُ  الطَِّويُل الّرِ

ْجلَْيِن إالَّ أَنَّه ال يُقاِرُب َخْطوه كَمْشي  .القََطا وقاَل بعٌض : هو الطَّويُل الّرِ

 ، أَي قُبُله ِمن ُدبُِره ، يُْضَرُب لألْحمِق ، ومنه قوُل الشاِعِر : قَطاتِهِ  ال يَْعرُف لَطاتَه ِمن (3)ومنه الَمثَُل : فالٌن ِمن َرطانِه  : العَُجُز : القَطاةُ و

ه و  طــــــــــــــاتــــــــــــــِ ُك عــــــــــــــارِفــــــــــــــًا بــــــــــــــلــــــــــــــَ ــــــــــــــوَ  مل يــــــــــــــَ  أَب

ه    طــــــــــــــاتــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ه ول طــــــــــــــاتــــــــــــــِ رحَ  بــــــــــــــَا قــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ال فـ

  
ْدِف ، وهو ما بيَن الَوِرَكْيِن أَْو َمْقعَدُ  قيَل : هوو ِديُف من الدَّابَّةِ  الّرِ  ي لكّلِ َخْلق ، قاَل الشاعُر :َخْلف الفاِرِس ، ويقاُل : ه الرَّ

رجاً و   (4)َكَسِت املِرحَط َقطاًة َرجح
 ِء القَْيِس :وأَْنَشَد الَجْوهِري الْمِرى

َا مــــــــن الــــــــَوجــــــــَ  و  قــــــــِ الٌب مــــــــا يــــــــَ ميف صــــــــــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــُ

ـــــــــه عـــــــــلـــــــــ  راِ      ـــــــــّرِدحِف مـــــــــن كـــــــــاَن ال (5)كـــــــــبن  مـــــــــَ
 

  
 .القَطاةِ  يِصفُه بإْشرافِ 

لنَاَم ، يُْضَرُب لَمْن  القَطا ، وذلَك ألنَّها تقوُل قََطا قََطا ، وفيه أَْيضاً : لو تُِركَ  قَطاة َمْشهوٌر ، ومنه الَمثَُل : إنَّهُ ألْصَدُق ِمن طائِرٌ  : القَطاةُ و

 يَِهيُج إذا تَُهيِّج.

يَت بَصْوتِها حيث يقوُل : القَطاةَ  وقاَل األَْزهِري : دلَّ بيُت النابغَِة أنَّ   ُسّمِ

__________________ 
 برواية :« الذنوب»( معجم البلدان 1)
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 أقــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــوب 

 فــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــذنــــــــــــــــــــــوب   

  

 .23ونسبه لعبيد. وهبذه الرواية يف ديوان عبيد بن األبرص ص 

 ومل يرد فيهما ذكر للعامة.« َقطحَية»( يف معجم البلدان والتكملة 2)
من رطاته ا لي  من املعتر وإلا هو من الصحيح ا ففي القاموس : الرطب  ركة ا ا م  ا »قوله : ( كذا ابألصر واللسان وكتب مصححه : 3)

 حتريف.« من وطاته»ا ويف التهذيب : « ولينت هنا للمشاكلة واالزدواج
 ( اللسان والصحاح والتهذيب بدون نسبة ا ونسبه يف األساس للعجاج.4)
  الصحاح.واللسان وعجزه يف 143( ديوانه ط بريوت 5)
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تح  ـــــــــَ ب عـــــــــ  إذا ُنســـــــــــــــــــــــِ دح ـــــــــُ ـــــــــه ت طـــــــــا وب ـــــــــَ و ق عـــــــــُ ـــــــــدح  ت

ُب     َتســـــــــــــــــــــِ نــــح وهـــــــا فـــتــــَ عـــُ دح َا تـــــــَ هـــــــا حـــِ قـــَ دح (1)اي صـــــــــــــــــــــِ
 

  
تْ   وأَثاَرتْها : بقَطا وقاَل أَبو َوْجَزةَ يَِصُف حميراً َوَرَدْت ليالً ماًء فمرَّ

نـــــــــًا كـــــــــر  صـــــــــــــــــــــــاِدقـــــــــٍة  َ َوهـــــــــح نحســـــــــــــــــــــــُ ح َن يــــــــــَ  مـــــــــا زِلـــــــــح

ريحَ أَزحواِج     رحمـــــــــــًا غـــــــــــَ ُر عـــــــــــُ بـــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــِ تح تـــــــــــُ (2)ابتـــــــــــَ
 

  
 فتُثِيُره فتَِصيُح قَطا قَطا ، وذلَك اْنتَِسابه. بالقَطا يْعني أنَّها تمرُّ 

اُء : ويُقاُل في الَمثَِل :   تَِرُد الماَء لَْيالً من الفاَلةِ البَِعيَدةِ.، ألنَّها « قَطاة إِنَّه ألََدلُّ ِمن»قاَل الفرَّ

ً  ج َم. قََطياتٌ و قََطواتٌ و قَطا  ، كما تقدَّ

على القْوِم وتَلَطَّْيُت عليهم إذا كانْت لي َطِلبَةٌ فَأََخْذت ِمن ماِلهم شيئاً  تَقَطَّْيتُ  يقوُل : (3)قاَل أَبو تُراٍب : َسِمْعُت الُحَصْيبي  : تَبَطَّى. تقَطَّىو

 فسبقُت به.

 ألْصحابِه : َختَلَُهم. تقَطَّىو

 فكأَنَّه أَراهُ َعُجَزه ، َحَكاهُ ابُن األْعرابي ، وأَْنَشَد : بوْجِهه : َصَدَف ، عنِّي تَقَطَّىو

مــــــــــــ لــــــــــــ  وحىل الــــــــــــذي كــــــــــــُ َ
يِن إىل املــــــــــــ كــــــــــــح  ا رََأ  أَلــــــــــــِ

ضُ     رحِف قـــــــــاطـــــــــِ ـــــــــلـــــــــطـــــــــ  طـــــــــ   وهـــــــــو ل قـــــــــَ ـــــــــَ ا تـ ـــــــــن ي ـــــــــِ ن  غـــــــــَ

  
ْدف منها. ، قَطاتَها الفََرَس : َرِكبَ  تَقَطَّىو  وهو َمْوِضُع الّرِ

 األَُموّيِ ، أُمُّ بِْشِر بِن َمْرواَن. اْمرأَةُ َمْرواَن بِن الَحَكِم ، بْنُت بِْشٍر الِكالبيَّةُ ، قَُطيَّةُ  كُسَميَّةَ :و

 قال الشَّاعُر : : ع ، قََطاال َرْوضُ و

طـــــــــــا  ِض الـــــــــــقـــــــــــَ ي بـــــــــــَروح نـــــــــــاهـــــــــــِ هـــــــــــا الـــــــــــتـــــــــــ  تـــــــــــح  َدعـــــــــــَ

ر     جــــــــــــــــُ لــــــــــــــــح ِ إىل جــــــــــــــــُ اح تــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ (4)إىل وحــــــــــــــــح
 

  
كةً : ع بالُكوفَِة ، قََطوانُ و وهي  ، «قََطوانِيَّة فسلَّم عليَّ وعليه َعباَءة»الحديُث : منه ، و القََطوانِيَّةُ  منه األَْكِسيَةُ  عن الَجْوهِري ، ، محرَّ

 َعباَءةٌ بَْيضاُء قَِصيَرةُ الَخْمل.

 قَْريةٌ بباِب الُكوفَِة. قََطوانُ  قاَل أَبو الَوِليِد الباِجي : قاَل لي أَْهُل الكوفَِة :

 كفَِرَحٍة بها ذلَك. ، ُمَخفَّفَةٌ ، قَِطيَةٌ  : داٌء في الغَنَِم ، وشاةٌ  القَطاو

كذا ، وِجَد في هاِمِش كتاِب الَمْقصوِر  لقَطواءُ  داٌء يأُْخذُ في َكتِفَْي الشاةِ وما َواالُهما ، فيقاُل : إنَّها القَطا كتاِب الجيم :وقاَل أبو َعْمٍرو في 

 ألبي علّيٍ.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َع ، قاَل الشاعُر : اْقَطْوَطى  في َمْشيِِه : إذا اْستَداَر وتََجمَّ

 وحِطيا إذا َمَش مَيحِشي معاً ُمقحطَ 
 ٌ  : ُمقاِربَةُ الَمْشي. قََطوطاةٌ و قََطوانَةُ  واْمَرأَة

ْدف. القَطاةِ  : َجْمعُ  القََطواتُ و  لمْوِضعِ الّرِ

ً  وفي الَمثَل : ليسَ   ، قاَل : (5)، أَي ليَس النَّبِيُل كالدَّنيِ  قَُطّيٍ  مثْلَ  قَطا

يٍّ وال ا   طـــــــــــــَ َر قـــــــــــــُ ثـــــــــــــح طـــــــــــــًا مـــــــــــــِ  لـــــــــــــيـــــــــــــَ  قـــــــــــــَ

ي  يف     رحعـــــــــــــــِ ي مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــر اعـــــــــــــــِ َواِم كـــــــــــــــال ـــــــــــــــح (6)األَقـ
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 أَي ليَس األَكابِر كاألَصاِغر.

ْبرقاِن : الُمْقَطْوِطي وقاَل ثَْعلب :  الذي يَْخِتل ، وأَْنَشَد للّزِ

مح  هــــــــُ مــــــــَ الــــــــِ واَم  ــــــــَ ُم األقــــــــح تــــــــِ يــــــــًا َيشــــــــــــــــــــــح وحطــــــــِ طــــــــَ قــــــــح  مــــــــُ

ذَعُ     ه اجلــــــــــَ ي أُمــــــــــ  يــــــــــقــــــــــَ وســــــــــــــــــــــــاَف َرقــــــــــِ فــــــــــح  كــــــــــالــــــــــعــــــــــِ

  
 ً  : أَي يَْختِل جاَره أو صِديقَه ، والِعْفُو : ُمْقَطْوطيا

__________________ 
 برواية : 24( البيت للنابغة الذبياين ا ديوانه ط بريوت ص 1)

 . .. تـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــطـــــــــــــــــا وهبـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــ 

 ... اي حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
  

 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 .573/  5( اللسان والتهذيب وا يوان للجاحة 2)
 اللسان ا ويف التهذيب : ا صيين.( األصر و 3)
 ( اللسان ا ويرو  :4)

 فنعف الوحاف إىل جلجر
 ( يف الصحاح واألساس : أي لي  األكابر كاألصاغر.5)
 واللسان واملقايي  بدون نسبة ا ونسبه يف التهذيب البن األسلت. 11أليب قي  بن األسلت األنصاري رقم  75( البيت من املفضلية 6)
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ه.  والَجْحُش ، والّرقِيقَاِن : َمراقُّ البَْطِن ، أَي يُريُد أَْن يَْنزَو على أُّمِ

 : موِضٌع ، ويُْرَوى قوُل الشاِعِر : قَطاتانِ و

ِ فَساَ  ِلواُ ا  َأصاَب َقطاَتاح
 ، وقد ذُِكر. قَُطيَّاتٍ  ويُْرَوى : أَصابَ 

 : موِضٌع ، قاَل الشاعُر : القَطا وِرياضُ 

طـــــــــــــا  ـــــــــــــقـــــــــــــَ ن رايِض ال ـــــــــــــمـــــــــــــا َروحضـــــــــــــــــــــــــــٌة مـــــــــــــِ  ف

ُر     طـــــــــــــــــــِ ت  هبـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــاِرٌض ممـــــــــــــــــــُح ـــــــــــــــــــَ (1)أَل
 

  
 : مْوِضٌع آَخُر. القَطا وذُو

ُك : موِضٌع بَسَمْرقَْند. قَْطوانُ و  ، بالفَتْح ويَُحرَّ

ر له َكَراَماٌت. قَْطَوة ُن الَحَسِن بِن قَُدْيٍد ، وُسلَْيماُن بنُ : لَقَُب أَْحمَد ْبِن علّيِ بِن صاِلحٍ الِمْصِري َسِمَع منه عليُّ ب قَطَوةُ و  الّرقيُّ متأَّخِ

ةُ  وبتثْقيِل الواِو وفَتحات : خليفَةُ بُن أبي بْكِر بِن أَحمَد البَْغداِديُّ ُعِرَف بابنِ   .595، َرَوى عن إْسماعيل بِن السََّمْرقَْنِدي ، ماَت َسنَة  القََطوَّ

ر قوُل النابغَةُ : : البََكَرةُ ، القَْعوُ و : [قعو]  أَو جانِبُها أَو َخدُّها ، وبه فُّسِ

َسِد 
َ
 (2)له َصرِيٌف َضرِيٌف الَقعحِو ابمل

ةً ، ِمن َخَشبٍ  هو أَو ةً يَْستَِقي عليه الطيَّانُوَن ، َمَدنِيَّةٌ. الِمْحَوُر ِمن الَحِديدِ  هو ، أَو ( 3)أَْو شْبُهها خاصَّ  خاصَّ

 زاَد الَجْوهِري : فإن كاَن ِمن َحديٍد فهو خّطاٌف. فيهما الِمْحَوُر ،وتَْكتَنِفاِن البََكَرةَ ،  : الَخَشبتانِ  القَْعوانِ و

تَْجِري بينهما  اللَّتانِ  الَحِديَدتانِ  ُهما أَو كاَن ِمن َخَشٍب ، والِمْحوُر : العُوُد الذي تَُدوُر عليه البََكَرةُ.ما تَُدوُر فيه البََكَرةُ إذا  القَْعوُ  وقاَل األْعلَُم :

 ال يكسَّر إالَّ عليه. ، كُدِلّيٍ ، قُِعيٌّ  َجْمُع الُكّلِ : وكلُّ ذلَك أقوال ُمتقاِربَةٌ. البَْكَرةُ ،

 ، وأَْنَشَد غيُرهُ : القَْعوُ  ُر فيه البَكَرةُ إذا كاَن ِمن َحديٍد ، فإْن كاَن ِمن َخَشٍب فَهووقاَل األْصمعي : الُخطاُف الذي تَُدو

َورِي  ضح  ـــــــــــــِح ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح َوِ  أَم عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ي قـ عـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ن  إنح متـــــــــــــَح

َدّوِر     ٍن مــــــــــــــُ َر  َحســــــــــــــــــــــــــــَ ِو ُأخــــــــــــــح عــــــــــــــح (4)لــــــــــــــقــــــــــــــَ
 

  
ً  عليها قَعَاو ، يَْقعُوَها الفَْحُل النَّاقَةَ  قَعَاو او تْح ،بالفَ  ، قَْعًوا أَْيضا  أَْرَسَل نَْفَسه عليها َضَرب أَْم ال. كُسُمّوٍ : ، قُعُوًّ

 للظَِّليِم أَيضاً. القُعُوُّ  والقَْوُع. وِمثْلُه لألْصمعي أَْيضاً وقد يكونُ  القُعُوُّ  الفَْحُل على الناقَِة ِمثُْل قاَع ، وهو قَعَا وقاَل أَبو زْيٍد :

 .كاْقتَعَاها

 َسفََد. : إذا قَْعواً  الطَّاِئرُ  قَعَّ و

 وهذا عن يَْعقوب. َغِليُظُهما ، أَو نَاتِئُُهما َغْيُر ُمْنبَِسِطِهما ، األَْليَتَْين : قَعُوُّ  أَْرَسُح ، أَو َكعَْدٍو : أَي العَِجيزتَْيِن ، ( 5)قَْعوُ  رجلٌ و

 األْليَتَْين إذا كاَن ُمْنبَِسَطُهَما. قَعُوُّ  وفي التْكِملَة :

ةً ، : الدَّقِيقَةُ  القَْعواءُ و حاح : السَّاقَْيِن. أَو الدَّقِيقَةُ الفَِخَذْيِن ، من النِّساِء عامَّ  وفي الّصِ

جلُ  أَْقعَىو في  اإِلْقعاء النَّْهُي عنهذا قوُل أَْهِل اللُّغَِة ، وقد جاَء  تَسانََد إلى ما َوراَءهُ ،وأَْلَصَق أَْليَتَْيه باألرِض ونََصَب ساقَْيه  في ُجلوِسه : الرَّ

 الصَّالةِ ، وفَسَّره الفُقهاُء بأَْن يََضَع أَْليَتَْيه على عقبيِه بيَن السَّْجَدتَْين.

بَْير ، وابَن َمْسعود َذَكره أَْهُل اللغَِة وما : ، قاَل  قاَل األْزهِري : وُرِوي هذا عن العَباِدلَِة ، يَْعنِي عبَد هللِا ابَن عبَّاس ، وابَن ُعَمر ، وابَن الزُّ

ْبرقان :  أَْشبَه بَكالِم العََرِب ، قاَل الُمَخبَّل يَْهُجو الّزِ
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__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 وصدره : 31( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 2)

 مقذوفٍة بدخي  النخ  ابزهلا
 وعجزه يف اللسان. 107/  5والبيت يف املقايي  

ِبُهها»موس : ( يف القا3)  .«شبـحُهها»وعل  هامشه عن نسخة « ُمشح
 ( اللسان والتهذيب.4)
 وضبرت األصر كالتهذيب.« قـَعحوُ »( يف القاموس : 5)
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ه  ــــــــِ ت ــــــــ  اســــــــــــــــــــــح وَ  عــــــــل ــــــــُ عــــــــَ  أَب ــــــــح ِض كــــــــمــــــــا أَقـ ــــــــَ ــــــــبَق  ف

هح     عـــــــــــــاِدلـــــــــــــُ ه ال يـــــــــــــُ قـــــــــــــَ وح ـــــــــــــَ ًا فـ (1)رََأ  َأن  َرميـــــــــــــح
 

  
 اْستِِه.َجلََس على  والسَّبُُع : الَكْلبُ  أَقعىو

ً  أَنَّه أََكلَ »في الحديِث : و ن. ، «ُمْقِعيا  قاَل ابُن ُشَمْيل : هو أَْن يجلَس على َوِرَكْيه ُمْستَْوفزاً َغْير ُمتََمّكِ

هُ القَْهقََرى. أَْقعَىو  فرَسه : َردَّ

ً  كَرِضيَ  قَِعيَ  نحَو القََصبة ، والِفْعلُ  تَْقعَى أن تُْشِرَف األَْرنَبَةَ ، ثم َمْقُصوٌر : َردَّه في رأِْس األَنِف ، وهو ، القَعاو  وهي أَْقعَى وهو ، قَعا

 أَْرنَبَتُه ، كذا في كتاِب أبي علّيٍ القاِلي. أَْقعَتْ وَ  أَْنفُهُ  أَْقعَى ، وقد قَْعواءُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، عن ابِن األْعرابي. القُعَى عُ : أَْصُل الفَِخِذ ، والَجمْ  القَْعَوةُ 

 : بَُطْيٌن بِمْصر. القَْعوِ  بَنُووَ 

 َوراَء العُنُِق. َمْقُصوٌر : ، القَفَاو : [قفو]

ُر العُنُِق ، حاح : ُمَؤخَّ  ُد الشَّْيطاُن علىيَْعقِ »في الحديِث : والرأِْس : ُمَؤّخُره ، وقيَل : وَسُطه.  قافِيَةُ  وهي قِيلَةٌ ، وقيَل : ، كالقافِيَةِ  وفي الّصِ

 .«رأِْس أََحِدُكم ثالَث ُعقَدٍ  قافِيَةِ 

 .بالقافِيَِة القَفَا قاَل أَبو عبيٍد : يَْعنِي

 ُمَؤنَّثَةٌ ال تُذَكَّر. القَفَا وقال أَبو حاتِم : َزَعَم األْصمعي أنَّ 

اء :  قاَل يَْعقوب : أَْنَشَدنا الفرَّ

فــــــــــــــاه و  ــــــــــــــَ ت ق ُرضــــــــــــــــــــــــــــَ وحىل وإن عــــــــــــــَ َ
 مــــــــــــــا املــــــــــــــ

اِر     ن محــــــــــــــــِ الِوم مــــــــــــــــِ ر لــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــَ (2)أَبمحــــــــــــــــحَ
 

  
ً  ويَُؤنَُّث ، وَحَكى عن ُعْكل : هذه يَُذكَّرُ  القَفَا قاَل اللّْحياني :و ي عن ابِن جنِّي قال : وليَسْت بالفاِشيَِة.  وقد يَُمدُّ ، ، بالتَّأْنِيِث ، قَفا حَكاهُ ابُن بَّرِ

 ، وأَْنَشَد : أَْقِفيَةٍ  جنِّي : ولهذا ُجِمَع علىقاَل ابُن 

ـــــــــــــٌك  ض مـــــــــــــال فـــــــــــــ  ـــــــــــــَ يـ ـــــــــــــَ ـــــــــــــا تـ ن لـــــــــــــح ـــــــــــــُ  حـــــــــــــىت إذا قـ

ه    فــــــــــائــــــــــِ كــــــــــًا لــــــــــقــــــــــَ الــــــــــِ ُة مــــــــــَ يــــــــــ  ــــــــــَ ت رُقـ قــــــــــَ لــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ

  
 نقلَهُ أَبو علّيٍ القاِلي عن أبي حاتٍِم. ، أَْقفٍ  في أْدنَى العََدِد : ج

 ٍس ، ألنَّه َجْمُع الَمْمدوِد ِمثُْل َسماٍء وأَْسِميَة.وهو على غيِر قِيا أَْقِفيَةٌ  قد جاَء عنهمو قاَل الَجْوهِري :

 ونََسبَه ابُن ِسيَده إلى ابِن األْعرابِي.

 مثُْل َرحاً وأَْرحاٍء ، ونقلَهُ أَبو علّيٍ عن األَْصمعي ، وأَْنَشَد : ( 3)أَْقفَاءٍ  يُْجَمُع في القلَِّة علىو

ٌر  ين رجــــــــــــــُ ــــــــــــــ  ــــــــــــــد ِإن زِي ــــــــــــــَ ــــــــــــــن ي َر ب مــــــــــــــَ  اي عــــــــــــــُ

ِوي     اَأكــــــــــــح جــــــــــــانــــــــــــِ
َ

فــــــــــــاء املــــــــــــ اِء أقــــــــــــح  مــــــــــــن الــــــــــــد 

  
 بضّمِ القاِف وكْسِرها ، واألخيَرةُ أْنَكَرَها األْصمعي وقاَل : لم أْسَمْعهم يقولوَن ذلَك. ، قِِفيٌّ و قُِفيٌّ  ُربَّما قالوا :و قاَل أَبو حاتٍِم :

 وهذه ناِدَرةٌ ال يُوِجبَُها الِقياُس. ، ( 4)قِِفينٌ و

او تْح ،بالفَ  ، قَفَْوتُه قَْفواً و اُء : أَْكثَر  (5) (َوال تَ ْقُف ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  )عن اللّْيِث ، ومنه قولُه تعالى :  تَبِْعتُه ، كُسُمّوٍ : ، قُفُوًّ ، قال الفرَّ

اء ِمن  مثْل وال تَقُْل. تَقُفْ  ال تَدع من َدَعْوت ، قاَل : وقََرأَ بعُضهم : وال: ، كما نقوُل  قَفَْوت القُرَّ
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َّبِع ما ال تَْعلم.و  قاَل األْخفَش في تَْفِسيِر اآليَِة : أَي ال تَت

 وقاَل مجاِهد : أي ال تَُرْم.

__________________ 
 ( اللسان والصحاح ا قا  ابن بري : صواب إنشاد هذا البيت وأقَض ابلواو ألن قبله :1)

 فــــــــــــإن كــــــــــــنــــــــــــت مل تصـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــح حبــــــــــــظــــــــــــك راضـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــاً 

 شــــــــــــــــــــــــاغــــــــــلــــــــــهفــــــــــدع عــــــــــنــــــــــك حــــــــــظــــــــــِي إنــــــــــين عــــــــــنــــــــــك    

  

 ( اللسان ا ويف الصحاح :2)
 أبمجر للمحامد من محار

 ويف التهذيب : أبمحر للمحامد.

 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.3)
 ( ضبطت يف اللسان بفتح فكسر.4)
 .36( سورة اإلسراء ا اآية 5)
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وِر.  وقاَل ابُن الَحنَِفية : َمْعناه : ال تَْشَهد بالزُّ

 ويَقُوُف ويَْقتاُف أَي يَتَتَبَّع األَثر. يَْقفُو زْيٍد :وقاَل أَبو 

 فاُلناً : اتَّبَْعت أَثََره. قَفَْوتُ  وقاَل ابُن األْعرابي :

 أَثََره أَي تَبِعَه. قَفَا وفي نواِدِر األْعراب :

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. اْقتَفَْيتُهو َكتَقَفَّْيتُه

 كذلك. قَفَْيتُهو قَفاهُ  َضَرْبتُ  أَْيضاً : قَفَْوتُهو

ً  أَْيضاً :و  نقلَهُ الَجْوهِري ؛ أَي القَْذُف الظَّاِهر. ؛ «البَيِّن القْفوِ  ال َحدَّ في»عن القاِسِم بِن محمٍد :  ؛ ومنه الحديُث أَي قََذْفتُه بالفُجوِر َصِريحا

نا نَْقفُو وال (1)نحُن بَنُو النَّْضر بِن ِكنانَةَ ال نَْقِذُف أَبانا »في الحديِث : و  نَْقفُو عن أَبِينا وال ( 2)نقتفي في ِروايٍَة : الونَْقِذُف ؛  نَْقفُو َمْعنى ، «أُمَّ

نا َِّهُمها وال نَْقذفُها. يقاُل : ، أُمَّ هات.فالٌن فالناً إذا قََذفَه بما  قَفَا أي ال نَت  ليَس فيه ؛ وقيَل : َمْعنَاهُ ال نَتْرُك النََّسَب إلى اآلباِء ، ونَْنتَِسب إلى األُمَّ

 ؛ عن ابِن األْعرابِي ، ونقلَهُ الَجْوهِري أَْيضاً. َرَمْيتُه بأْمٍر قَبيحٍ  أَْيضاً :و

 اً قَبيحاً.بذلَك فالناً ؛ َمْعناه أَتْبَعَهُ َكالم قَفا وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : قْولُهم : قد

 .قَفَا ويقاُل : َما َهجا فالناً وال

 صاِحبَك. تَْقفُو وما لكَ 

 ، بالكْسِر ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِري وغيُرهُ. الِقْفَوةُ  االْسمُ و

ِة ، والظاِهُر أنَّه اْشتُبِه على  كالِقْفَوةِ  كعُتِّيِ ، َصِريُحه أنَّه َمْعطوٌف على ما قَْبله أي أنَّه االْسمُ  ، القُِفيُّ و وقْولُه : ، َولَْم أََره ألحٍد ِمن األئمَّ

بّي فظّن أنَّ  القَِفيَّةو القَِفيُّ و، بالكْسر ،  الِقْفَوةُ  المصنِِّف ِسيَاق الَجْوهِري ونَّصه ؛ واالْسمُ  ْيُف والصَّ َمْعطوٌف على  القُِفيَّ  ما يُؤثَُر به الضَّ

ِل ، وليَس َكذلَك ، بل تَ  ل. القَِفيَّةو القِفيُّ وَمام َكالِمه عْنَد قْوِله بالَكْسر ، ثم ابتَدأَ فقاَل األوَّ  أي كغَنِّيِ وَغنِيٍَّة فتَأَمَّ

 .كأَْقفَْيتُه فالناً بأمٍر : آثَْرتُه به ، قَفَْوتُ و

 .الِقْفَوةُ  به ، واالْسمُ  ( 3)مقفى * يقاُل : هو [اْقتَفَْيتُهُ ]و

 َعفَّاهُ. ِمثْل هللاُ أَثََرهُ  قَفَا ويقولون في الّدعاِء :

فَضَربَه  فاْستَْقفاهُ  أََخَذ الِمْسحاةَ »حديُث ابِن ُعمر : منه ؛ و قَفاهُ  أَو جاَءهُ ِمن َخْلف فَضَرَب بها َضَربَه بها ، أَي ؛ اْستَْقفاهُ وبالعَصا ،  تَقَفَّاهُ و

 .قفاهُ  أَي أَتاهُ ِمن قِبَل ، «بها حتى قَتَلَهُ 

حاح. قَِفينَة ومنهم َمْن يقوُل : ؛ قَفاها : ذُبَِحْت ِمن َمْقِفيَّةٌ و قَِفيَّةٌ  شاةٌ و  ، والنوُن زائَِدةٌ ، كما في الّصِ

ي : النوُن بََدٌل من الياِء التي هي الُم الَكِلَمة ، وقد َمرَّ ذلَك في قفن.  قاَل ابُن بّرِ

ْن ذبَح فأباَن الرأَْس ، قاَل :و  .القَفا وهي الَمْذبوحةُ ِمن قِبَل ، «تلَك القَِفينَة ال بأَْس بها» في حديِث النّخعي : ُسئَِل عمَّ

 وقاَل أَبو عبيدةَ : هي التي يُباُن َرأْسها بالذَّْبح.

حاح. الدَّْهِر : قَفا ال أَْفعَلُه ِمن المجاِز قْولُهم :و  أَي أَبَداً ؛ كما في الّصِ

 ُطولَه. وفي الُمْحكم : أَي

 .وفي األساس : أَي آِخَره
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، أَي أَتْبَْعنا نوحاً وإْبراهيم ُرُسالً بْعَدهم ؛  (4) (ُثَّ قَ فَّْينا َعلى آاثرِِهْم ِبُرُسِلنا): ومنه قولُه تعالى  : أَتْبَْعتُه إِيَّاهُ ؛ تَْقِفيَةً  َزْيداً ، وبه قَفَّْيتُهو

 وقاَل امرُؤ القَْيس :

 (5)قـَف   عل  آ رِِهن  حباِصِب و 
 ُهنَّ حاِصباً.أَي أَتْبَع آثارَ 

 حديثُ منه آثاَرُهم في الَخْيِر ؛ و يَْقفُو إذا تَبِْعته ، كأَنَّهُ  قَفَْوتُه َمأُْخوذٌ من : أَي الَخلَُف منهم ، قَِفيَّتُُهموَ  قَِفيُُّهم هوو

__________________ 
 ( يف التهذيب : ال نقذف ابلزان.1)
 ( يف اللسان : ننتفي.2)
 ما با معكوفا ساقطة من اأَلصر. (*)
َتفّ  به.3)  ( يف الصحاح : ُمقح
 .27( سورة ا ديد ا اآية 4)
 ( اللسان والتهذيب منسوابً المرئ القي .5)
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قاِء :  ِتســح َي  ُ تعاىل عنه يف االســح يـَعحيِن العب اَس  ؛ « رِجالهآابئِِه وُكربحِ  َقِفي ةِ و اللُهم  ِإان  نـَتَـَقر ُب إليَك بعمِّ نبيِّك »ُعَمَر ا َرضــِ
َدبُ  ر ا ََرَماح حَا َأجح قاِء أَبِيِه َعبحد املط لب ألهح ِتســــــح َقاُهم  ُ ا َأي َخَلف آابئِِه وتِلحوهم وَلِبعهم كبَن ه َذَهَب ِإىَل اســــــح وا فســــــَ

 به.
ْعِر : الذي القافِيَةُ و يَت ألنَّها يَْقفُو ِمن الّشِ  .هتَْقفُو البَْيَت ، ُسّمِ

حاح : ألنَّ بعَضها يَتْبَع أَثَر بعٍض.  وفي الّصِ

َدِليٌل على أنَّها ليَسْت بَحْرٍف ،  قافِيَة الَكالَم ؛ قاَل : وفي قْوِلهم تَْقفُو ألنَّها قافِيَة وإِنَّما قِيَل لها آِخُر َكِلمٍة في البَْيِت ، : القافِيَةُ  وقاَل األْخفَش :

ماُء بالِقياِس ، ُمَؤنَّثة والَحْرَف ُمذكٌَّر ، وإن كانوا قد يَُؤنِّثُوَن الُمذكَّر ؛ قاَل : وهذا قد ُسِمَع من العََرِب ، وليَسْت تُْؤَخذ األسْ  القافِيَةَ  ألنَّ 

 والعََرُب ال تَْعرُف الُحُروَف.

 ؟ني َمْن أَثُِق بِه أنَّهم قالوا لعََربّيٍ فِصيحٍ : أَْنِشْدنا قِصيدةً على الذاِل ، فقاَل : وما الذَّالقاَل ابُن ِسيَده : أَْخبَرَ 

 : قافِيَةِ  وُسئَِل أََحُدهم عن

ح  تَا َعَمالً ما أَنـحَقاح  ال َيشح
 فقاَل : أْنقَْيْن ؛ وقالوا ألبي حيَّة : أْنِشْدنا قِصيَدةً على القاِف فقال :

اء كافَكَف  ابلن    بحِي من َألح
 فلم يَْعِرف القاَف.

ُظه قاف فحَملَها على قاَل صاِحُب اللِّسان : أَبو حيَّة على َجْهِله بالقاِف في هذا كما ذُِكَر أَْفَصح منه على َمْعرفَِتها ، وذلَك ألنَّه راَعى لَفْ 

القاِف ، ولو أْنَشَده  قافِيَةِ  الِعْلم باألْلفاِظ وإن دقَّ عليه ما قََصَد منه من الظاِهِر وأتاهُ بما هو على َوْزِن قاف من كاف ومثْلها ، وهذا نِهايَةُ 

ِوّي مثْل قْوِله :  شعراً على غيِر هذا الرَّ

اء  آَذنـَتحنا ببَـيحِنها َألح
 أَْو ِمثْل قَْوله :

َمِد  َلَة أطحالٌ  برُبحَقِة ثـَهح  (1)خلَوح
 ه على َوْزِن القاِف ، وهذه َمْعذرةٌ لَِطيفَةٌ عن أَبي حيَّة ، وهللاُ أَْعلَم ، انتََهى.كاَن يُعَدُّ َجاِهالً ، وإنَّما هو أَْنَشدَ 

ِل ساِكٍن يَِليِه مع الَحَرَكِة التي قْبَل السَّاِكِن ؛ أَي في البَْيِت ، َحْرٍف ساِكٍن فيه ، ( 2)آِخر اتفاقِيَةُ ِمن أَو هذا قوُل الَخِليِل. ويقاُل مع  إلى أَوَّ

ِك الذي قَْبَل الساِكِن كأَنَّ الُمتَ   على قْوِلِه ِمْن قَْوِل لَبيٍد : القافِيَةَ  حّرِ

 (3)َعَفِت الدِّايُر جَمَل َها فُمَقاُمها 
 ِمن فَتْحِة القاِف إلى آِخر البَْيِت ، وعلى الِحكايَِة الثانيِة ِمن القاِف نَْفِسها إلى آِخِر البَْيِت.

ى َرِويَّا ، هذا قوُل قُْطُرب. تُْبنَى عليه القَِصيَدةُ ، الذي أَْو هي الَحْرفُ   وهو المسمَّ

 ٍء لزمت إعاَدته في آِخر البَْيِت ، وقد الذ هذا بنَْحٍو ِمن قْوِل الَخِليِل لو ال َخلٌَل فيه.كلُّ شي القافيَةُ  وقاَل ابُن َكْيسان :

ته ِمن هذه األْقوال هو قَْول الخِليِل.  قاَل ابُن جنِّي : والذي ثَبََت عْنِدي صحَّ

َف َما يَةِ القَافِ  قاَل ابُن ِسيَده : وهذه األْقواُل إنَّما يخّص بتَْحِقيِقها ِصناَعة على َمْذَهِب هؤالء  القافِيَةُ  ، ونحُن ليَس ِمن َغَرِضنا هنا إالَّ أن نُعَّرِ

ا ِحكاية األْخفَش ِمن أنَّه سأََل َمْن أَْنَشَد :القَوافِي ُكلّهم من غيِر إْسهاٍب وال إْطناٍب ، وقد بيَّناهُ في كتابِنا الوافي في أْحكاِم عْلم  . وأمَّ
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َتِكَا عَ  ح اَل َيشح  َماًل ما أَنـحَقاح
، عْنَدهم الَكِلَمةُ ، ألنَّه نَحا نَْحَو ما يِريُده الَخِليُل فلَُطف عليه أن يقوَل : هي ِمن فَتْحِة القاِف إلى آِخِر البَْيِت  القافِيَةَ  فال َداللَةَ فيه على أنَّ 

 في الَحِقيقَِة مجازاً ، وإذا جاَز لَُهم أَْن يسموا البَْيَت ُكلّه القافِيَةِ  ْنطِويَة علىفجاَء بما هو عليه أَْسَهل وبه آنَس وعليه أَْقَدر ، فذَكَر الَكِلَمة المُ 

 أَْجَدر بالَجواِز ، وذلك قوُل َحسَّان : قافِيَة نَْفسها القافِيَة ، فتَْسِميَتهم الَكِلمة التي فيها قافِيَة ألنَّ في آِخِرهِ  قافِيَةً 

__________________ 
 رفة بن العبد وعجزه :( البيت لط1)

 تلوح كباقي الوشم يف  اهر اليد
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.2)
 ( مطلض معلقته ا وعجزه :3)

 مبىًن  بد غوهلا فرجامها
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جـــــــــــــاان  ن هـــــــــــــَ وايف مـــــــــــــَ ـــــــــــــقـــــــــــــَ ُم ابل كـــــــــــــِ حـــــــــــــح  فـــــــــــــنـــــــــــــُ

رُت الــــــــــــدِّمــــــــــــاُء و     لــــــــــــِ تــــــــــــَ َا ختــــــــــــَح ِرُب حــــــــــــِ (1)َنضــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 هنا األْبياَت. بالقَوافِي أَرادَ وَذَهَب األْخفَُش إلى أنَّهُ 

 قاَل ابُن جنِّي : وال يْمتنُِع عْنِدي أنَّه أَراَد القَصائَِد كقوِل الَخْنساء :

ـــــــــــــــا و  ن دِّ الســـــــــــــــــــــــــــــِّ ِر حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ث ٍة مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ي ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــاف  ق

ا     نح قـــــــــــــاهلـــــــــــــَ ك مـــــــــــــَ لـــــــــــــِ قـــــــــــــ  وهتـــــــــــــَح بـــــــــــــح (2)ِن تــــــــــــــَ
 

  
 تَْعنِي قَِصيَدةً.

 وقاَل آَخُر :

َدهـــــــــا  نـــــــــاشـــــــــــــــــــــــَ تح تـــــــــَ يـــــــــلـــــــــَ ًة قـــــــــِ يـــــــــَ ُت قـــــــــافـــــــــِ ئـــــــــح بـــــــــِّ ـــــــــُ  نـ

َداب    م نـــــــــــَ هـــــــــــِ راضـــــــــــــــــــــــــِ ُرَ  يف َأعـــــــــــح ـــــــــــح وحٌم ســـــــــــــــــــــــــبَتـ ـــــــــــَ  قـ

  
ى القَِصيَدة ُكلَّها ، وبه َختََم ابُن جنِّي رأْيَهُ  القافِيَةِ  إنَّما هو على إراَدةِ ذُو قافِيَةً  كانت تَْسِميَة الَكِلَمِة والبَْيت والقَِصيَدةِ  قافِيَة وإذا جاَز أَن تسمَّ

 .قافِيَة في تَْسِميتِهم الُكلَّ 

ْعر (3)وقال األْزهِري   .قاِفيَة ؛ ويقولوَن : َرَوْيت لفالٍن كذا وكذا قَافِيَةً  ، وُربَّما َسّموا القَِصيَدةَ  قافِيَةً  : العََرُب تُسّمي البَْيَت من الّشِ

ِء قد ؛ الِعْذَرةُ : الَمعِذَرةُ ، أَي ُربَّما اْعتََذْرت إلى رُجٍل من شي ِقْفوتي منه الَمثَُل : ُربَّ ساِمعٍ ِعْذَرتي لم يَْسَمعْ و ، بالكْسِر : الذَّْنُب ؛ الِقْفَوةُ و

 كان منِّي وأَنا أظنُّ أن قد بَلَغَه ولم يُكْن بلَغَه ، يُْضَرُب لَمْن ال يَْحفَظ ِسّره وال يَْعرف َعْيبَه.

 ْن تقوَل لإلْنساِن ما فيه وما ليَس فيه.أَ  : الِقْفَوةُ  أَو

لَه ؛ أَي عليه : أَْقفاهُ و  ومنه قوُل َغْيالن الّربعي يِصُف فََرساً : فضَّ

 ُمقحًف  عل  اَ يِّ َقِصرَي اأَل حماء
هُ  أَْقفاهُ و  به وَميََّزه. به : َخصَّ

ه.  وفي الُمْحكم : اْختَصَّ

 وَمِزيَّةٌ إذا كانْت له َمْنزلَةٌ ليَسْت لغيِرِه. قَِفيَّةً  له عْنِدي: تقوُل  ، كغَنِيٍَّة : الَمِزيَّةُ تكوُن لَك على الغَْيِر ، القَِفيَّةُ و

 ، وال يقاُل : أَْمَزْيته. أَْقفَْيته ويقاُل :

. أَي به : قَِفيُّ  وأَنا الُمْكرم له. كغَنِّيِ : الَحِفيُّ  ، القَِفيُّ و  حفيٌّ

ْيُف الُمْكَرمُ  : لقفياو  بالبّرِ واللّْطِف ، فهو فَِعيٌل بمْعنَى َمْفعوٍل. يُْقفَى ألنَّهُ  الضَّ

ْيفُ  ما يُْكَرُم به : القَِفيُّ و  من الطَّعَاِم. الضَّ

حاح : الشي بّي ؛ وأَْنَشَد لَسالمةَ بِن َجْندٍل يِصُف فََرساً :وفي الّصِ ْيُف والصَّ  ُء يُْؤثَُر به الضَّ

ٍر لــــــــــيــــــــــ  أب غــــــــــِ ىن وال ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح فــــــــــ  وال أَق  ســــــــــــــــــــــــح

وب     رحبـــــــُ ِن مـــــــَ كـــــــح ّي الســـــــــــــــــــــ  فـــــــِ قـــــــي َدواء قـــــــَ (4)ُيســـــــــــــــــــــح
 

  
ُروَن الَخْيَل لَسْقي اللَّبَِن والَحْنذ ، انتََهى. وَرَوى بعُضهم هذا البَْيت  يُْسقى ِدَواء ، بَكْسِر الداِل ، َمْصَدر وإنَّما ُجِعَل اللَّبَُن َدواًء ألنَّهم يَُضّمِ

 َداَوْيته.

 ، ولكنَّه كاَن ُرِفَع إلْنساٍن ُخصَّ به يقوُل فآثَْرت به الفََرَس. القَِفّيِ  وقاَل أَبو عبيٍد : اللّبَن ليَس باْسمِ 

 السَّْكِن : َضْيُف أَْهِل البَْيِت. قَِفيُّ  وقاَل اللّْيُث :

 إْخواِنِك ، أَو الُمتََّهُم منهم ؛ ِضدٌّ.ِخيَرتَُك ِمن  : القَِفيُّ و القَِفيَّة أَي : أََكلَها ، أَْقفَىو
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 بالفَتْحِ. ، القَفاَوةُ  واالْسُم : به ؛ ( 5)تََحفَّى أي به : تَقَفَّىو

 أَي َخصَّ نَْفَسه به ؛ قاَل الشاِعُر : به : اْختََص ، اْقتَفَىو

َود ين و  نح ال يــــــــــــــــــــــَ ر   ِود  مـــــــــــــــــــــَ  ال َأحتـــــــــــــــــــــََ

يو     ــــــــــــــِ ــــــــــــــل ي ــــــــــــــزاِد ُدوَن َزمــــــــــــــِ ي ابل فــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ت ــــــــــــــح  ال أَقـ

  
__________________ 

 واللسان. 9( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«ويهلك»واملثبت كرواية اللسان والتهذيب وفيهما : « وهتلك»بد  : « ويذهب»برواية :  122( ديواهنا ط بريوت ص 2)
 غري أيب عبيد.( كذا األصر نقاًل عن اللسان ا والعبارة يف التهذيب نقلها األزهري بقوله : وقا  غريه ا يعين 3)
 وعجزه يف التهذيب والصحاح. 113/  5واللسان واملقايي  « يعط  دواء»برواية :  15البيت  22( املفضلية رقم 4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : َحفي.5)
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 للُمْختار. الُمْقتَفى نقلَهُ الَجْوهِري ؛ ومنه َء اْختَاَرهُ ؛الشَّي اْقتَفَىو

جُل صاِحبَه ؛ عن أبي ُعبيٍد. نُ : البُْهتا التَّقافِيو  يَْرِمي به الرَّ

 قْرَب ُعكاظ لبَني هالِل بِن عاِمٍر. آَدَم : جبلٌ  قَفا ، أَو القَفاو

 آَُّدَم. قَفا : َجبٌَل يقاُل له القَفاوونَصُّ التْكِملَِة : 

 : ع. القَْفوُ و

ائِِد. القُْفيَةُ و ّمِ : ُزْبيَةٌ الصَّ  ، بالضَّ

 .(1)والغُْفيَةُ  القُْفيَة : هيوقال اللَّْحياني 

 وقيَل : هي كالّزْبيِة إالَّ أنَّ فَْوقَها َشَجراً.

 : َوَهٌج يَثُوُر عند الَمَطِر. القَْفوُ و

ِل الَمَطِر. (2): َوْهجةٌ  القَْفَوةُ  ونَصُّ الُمْحكم :  تَثُوُر عْنَد أَوَّ

 لقَْوِله : بِن حْصِن بِن حذيفَةَ بِن بَْدٍر ، وإنَّما لُقَِّب بذلكَ  (3)ُمعاِويَةَ بِن عقبَةَ  َمْشُهوٌر ، وهو ُعَوْيُف بنُ  : شاِعرٌ  القَوافِي ُعَوْيفُ و

يِن  ــــــــــ  ُم أَن زحعــــــــــُ ــــــــــَ نح قــــــــــد كــــــــــاَن يـ ِذُب مــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــُبكــــــــــح

يـــــــــا     وافـــــــــِ يـــــــــُد الـــــــــقـــــــــَ وحاًل ال ُأجـــــــــِ ُت قــــــــــَ لـــــــــح (4)إذا قــــــــــُ
 

  
ً  فالنٌ  ُردَّ  وِمن المجاِز : َمْخشري. َهِرَم ؛ إذا : قَفاهُ  ، أَو على قَفا  نقلَهُ الزَّ

 .قَفاهُ  وفي الُمْحكم : يقاُل للشَّْيخِ إذا كبَر : ُردَّ على

ً  وفي التّهذيب : إذا َهِرَم ُردَّ   ؛ وأَْنَشَد : قَفا

فـــــــــــاً  ـــــــــــَ َرد  ق ـــــــــــُ ـــــــــــااي َأو تـ ن َ
َب املـــــــــــ ـــــــــــح َ  َري ـــــــــــح ل ـــــــــــَ  إن تـ

ِب     َك عــــــــلــــــــ  ِديــــــــٍن وال َحســــــــــــــــــــــَ نــــــــح ِك مــــــــِ (5)ال أَبــــــــح
 

  
ا يُْستدرُك ع نا. قَفَْيتُه ليه :* وممَّ  : َرَمْيتُه بالّزِ

ً  ويقاُل :  .قُفَيَّة ، والتَّْصغيرُ  قَفَيانِ  ، ولم يُْسَمع قَفَوانوَ  قَفا

 وقاَل أَبو حاتٍِم : أَْنَشَدنا األْصمعي :

 ؟هر علمت اي قف  التنقلهو 
ْجَز ليَس بقِديٍم كأنَّه يقوُل : هو ِمن َكالِم الُمولِّدين ؛ نقلَهُ أبو علّيِ القاِلي. ؟قُفَيَّة هالَّ قاَل : يا ؟فقُْلُت له : أيَن التَّأْنِيثُ   فقاَل : إنَّ هذا الرَّ

ِ  فوَضعُوا اللُّجَّ على»في حديِث َطْلحة : و ُدوَن ياَء الُمتَكلِّم. قَفَاي أي السَّْيَف على «قَفَّي  ، وهي لُغَةٌ طائيَّةٌ ، يَُشّدِ

 : أَي بَظْهِرها. بقَفاهاومِة األكَ  قَفَا وُهم

 الَجبَِل وقافِيَتَه. قَفا وَرِكْبتُ 

 الَجبَِل. قافِيَةِ  وِجئُْت ِمن

 في حديِث ُعَمر : كتَب إليه َصِحيفَة فيها :و

الِت  قــــــــــــــ  عــــــــــــــَ َن مــــــــــــــُ دح ٌص ُوجــــــــــــــِ ــــــــــــــُ ل ــــــــــــــُ ــــــــــــــمــــــــــــــا قـ  ف

جـــــــــاِر     ـــــــــِّ ـــــــــت ِف ال ـــــــــَ ل ـــــــــَ تـ خـــــــــح ٍض مبـــــــــُ ـــــــــح ل ا ســـــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــَ (6)قـ
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 : البُْهتاُن. القَْفوُ و أَي َوراء َسْلعٍ وَخْلفه.

 أَثََرهُ ليَْسلُبَه ، عن الحوفي. قَفَا : اْستَْقفاهُ و

 : أَتَى ؛ قاَل ابُن ُمْقبل : تَْقِفيَةً  عليه قَفَّىو

َرٍد  طــــــــــــــ  الٍة ذاِت مــــــــــــــُ ا مــــــــــــــن فــــــــــــــَ مح ُدوهنــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

ٌب جـــــــارِي     راٌب راســـــــــــــــــــــِ ــــــهـــــــا ســــــــــــــــــــَ ــــــي فــــــ   عــــــل ــــــَ (7)قـ
 

  
 أَي أَتَى عليها وَغِشيَها.

 عليه : ذََهَب به ؛ وأَْنَشَد : قَفَّى األْعرابي :وقاَل ابُن 

 (8)َمبحِرُب قـَف   عليه الَعرِمح و 
__________________ 

 .«والعفية»( عن التهذيب واللسان وابألصر : 1)
 ( يف اللسان : رهجة.2)
 عتيبة. 277( األصر واللسان والصحاح ويف معجم املرزابين ص 3)
 القاموس.( من شواهد 4)
 ( اللسان والتهذيب واألساس.5)
 ( اللسان والنهاية.6)
 .«سراب سارب»( اللسان والتهذيب وفيه 7)
 وصدره : 201( البيت لألعش  ا ديوانه ص 8)

 ففي ذا  للمؤتسي أسوةُ 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.
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 .الُمقَفَّى ؛ ومنه الَكالمُ  الِقْفَوةُ  واالْسمُ 

 .«وأَنا العاِقبُ »وفي حديٍث آخر :  .«الُمقَفِّي سةُ أَْسماء منها كذا وأَنالي َخمْ »في الحديِث : و

 عليه : أي َذَهَب ؛ فكأَنَّ الَمْعنى أَنَّهُ آِخُر األْنبياء. قَفَّى نْحو العاقب وهو الُمَولِّي الذَّاِهُب. يقاُل : الُمقَفِّي: قاَل شِمٌر 

 الُمتَّبع للنَّبِيِّين. الُمقَفِّي وقيَل :

جُل َذَهَب ُمَولِّياً ، أَي أَْعَطاهُ  قَفَّىو  ؛ وقوُل ابِن أَْحمر : قَفاهُ  الرَّ

فــــــــــــــي هبــــــــــــــُم الشــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــاُ  إذا  تــــــــــــــَ قــــــــــــــح ــــــــــــــَ  ال تـ

ربحُ     هـــــــــــــــا الـــــــــــــــغـــــــــــــــُ تح وال آفـــــــــــــــاقـــــــــــــــُ بـــــــــــــــ  (1)هـــــــــــــــَ
 

  
 أي ال تُِقيُم الّشمال عليهم ، يُريُد تُجاُوَزهم إلى غيِرهم لِخْصبِهم وكثَْرةِ َخْيِرهم.

 الُمختاُر. القَِفيَّةُ و

ْعرَ  قَفَّْيتُ و  .قافِيَةً  : أَي َجعَْلت له تَْقِفيَةً  الّشِ

 : القاِذُف. القَِفيُّ و

 : األَثََرةُ ؛ قاَل الُكَمْيت : القَفَاَوةُ و

ـــــــــــُد ا ـــــــــــَ و  ي ـــــــــــِ ـــــــــــاً ابَت َول ب اَن ســـــــــــــــــــــــــاغـــــــــــِ ـــــــــــ  ي  يِّ طـــــــــــَ

ُب و     غـــــــــَ فـــــــــاَوِة َأســـــــــــــــــــــــح ـــــــــقـــــــــَ هـــــــــم ذاُت ال ـــــــــُ ب (2)كـــــــــاعـــــــــِ
 

  
 وقيَل : هو حْسُن الِغذاِء.

 به : إذا كاَن ُمْكَرماً. ُمْقتَفًى وهو

 ؛ قاَل الشاعُر : القَفاَوةَ  : أَْعطاهُ  أَْقفاهُ و

عـــــــــا و  يِّ إن كـــــــــاَن جـــــــــائـــــــــِ يـــــــــَد ا ـــــــــَ ي َولـــــــــِ فـــــــــِ قـــــــــح  تــــــــــُ

ِض و     ـــــــــــِ ـــــــــــَ  ِبـــــــــــائ ـــــــــــي ه إن كـــــــــــان ل ـــــــــــُ ب (3)حُتحســـــــــــــــــــــــــِ
 

  
 حتى يقول َحْسبي. (4)أَي تُعطيه 

ُجل.  القَِفيَّةُ و  : اْختَاَرهُ. تَقفَّاهُ و: الطَّعاُم يَُخصُّ به الرَّ

 .قَفاَها التَّثنِيَة أَو األََكَمة : َرِكبَ  تَقَفَّىو

 : القَِذيفَةُ. القفيةُ و

 ٍء.: ما اْختَْرت من شي الِقْفَوةُ و

ْن أُوثِره. وأَْيضاً تَُهَمتي ، كأَنَّه ِمن األْضداِد. وقاَل بعُضهم : قِْرفتي. قِْفَوتي وهو  : أَي ِخيَرتي ممَّ

 أَن يُِصيَب النَّبَت الَمَطُر ثم يَْركبه التُّراب فيَْفُسد ؛ وَهَمَزه أَبو َزْيٍد. القَْفو وقاَل أَبُو َعْمٍرو :

 إذا ُمِطَرْت وفيها نَْبت فجعَل المَطُر على النَّْبِت الغُباَر فال تأُْكلُه الماِشيَةُ حتى يَْجلُوه النََّدى. قَفا (5)األرُض  قَِفيَتِ  بو زْيٍد :وقاَل أَ 

ذا َحَمل الماُء التُّراَب عليه فصاَر ُموبئاً السَّْيُل ، وَكذلَك إ قَفاهُ  ، وقد َمْقفُوٌّ  العُْشب فهو قُِفيَ  قاَل األْزهِري : وسِمْعُت بعَض العََرِب يقوُل :
(6). 

 ، بالكْسِر العَْيُب ؛ عن ُكراعٍ. الِقْفيَةُ و

 : الناِحيَةُ ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ وأَْنَشَد : القَِفيَّةُ و
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ٍة  يــــــــــ  فــــــــــِ ُت حــــــــــىت كــــــــــنــــــــــُت عــــــــــنــــــــــد قــــــــــَ لــــــــــح بـــــــــــَ  فــــــــــبَقـــــــــــح

ا    وهنـــــــــــُ ينِّ َأصـــــــــــــــــــــــــُ فـــــــــــاُس مـــــــــــِ  مـــــــــــن اجلـــــــــــاِ  واألنـــــــــــح

  
 ناِحيٍَة ِمن الجاِل.أَي في 

 : موِضٌع. (7)، كعليان  القفيانِ و

 .قَفَيانِ  . قاَل أَبو الَهْيثم : ولم أَْسَمعْ قَفاً قَفَوان ويقاُل في تَثْنِيَة

 هللاُ أَثََره : مثُْل َعفا. قَفَاو

 عليهم الخياُل إذا ماتُوا. قَفىو

 ؛ عن ابِن ِسيَده. ءٍ ، بالكْسِر : الخفيُف من كّلِ شي الِقْلوُ و : [قلو]

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( اللسان واألساس وعجزه يف التهذيب.2)
 .«وحتسبه»( اللسان واألساس وابألصر 3)
 «تعطيه»( عن اللسان وابألصر : 4)
 ( يف التهذيب واللسان : قفئت األرض قفئاً.5)
 ابألصر ويف التهذيب : مؤبياً.( كذا 6)
 ( قيدها ايقوت الُقَفي اِن تصغري تثنية القفا أو تصغري تثنية القفية.7)



19394 

 

. قيَل : هوو  الِحماُر الفَتِيُّ

حاح : الِحماُر الخفيُف ؛ زاَد ابُن ِسيَده   وقيل : هو الَجْحُش الفَتِيُّ ؛ زاَد األْزهِري : الذي قد أَرَكَب وَحَمل.: وفي الّصِ

يها في السَّْير في ُسْرعٍة ؛ قالَهُ اللَّْيُث.قَْلواً  به قَلَتْ  وقد بهاٍء : الدَّابَّةُ تَتَقَدَُّم بصاِحبِها ، ، الِقْلَوةُ و  . وهو تَقَّدِ

 ، والهاُء ِعَوٌض. قَْلوٌ  بالضّمِ ُمَخفَّفَةً : أَْصلُها ، القُلَةُ و

لها ليدلَّ على الو قالَ  اء : وإنَّما ضم أوَّ  اِو ؛ نقلَهُ الَجْوهِري.الفرَّ

واُب  ، مْكُسوَرتَْينِ  الِمْقلَىو *الِقلَىو مْكُسوَرتَْيِن أَي على ِمْفعَل وِمْفعَال ،  الِمْقالءُ و الِمْقلَىو؛ هكذا في سائِِر النُّسِخ وهو َغلٌَط والصَّ

 واألخيَرتاِن نقلَُهما ابُن ِسيَده وَضبََطهما كما َذَكْرت.

 على ما في النسخ. الِقلَى على ِمْفعاٍل عن أَبي َعْمٍرو ، وليَس في أَْصٍل من األُُصولِ  ِمْقالءُ ال وقاَل الَجْوهِري :

ْبيانُ  ، على ِمْفعال ، الِمْقالءُ و الِمْقلىو القُلَةُ وقاَل ابُن ِسيَده :  :  القُلَةُ و: العُوُد الَكبيُر الذي يضرُب به ؛  فالِمْقلَى ؛ ُعوداِن يَْلعَُب بهما الّصِ

ِغيَرةُ التي تُنصُب وهي قَْدر ِذَراعٍ.  الَخَشبَةُ الصَّ

ي : شاِهدُ   ِء القَْيِس :قوُل اْمرى الِمْقالء قاَل ابُن بّرِ

يـــــــــة  جـــــــــاَد َعشـــــــــــــــــــــــِ و الـــــــــنـــــــــ  لـــــــــُ عـــــــــح ا تــــــــــَ َدَرهـــــــــَ  فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــُص     ـــــــــــيـــــــــــِد مخـــــــــــَِ ـــــــــــَول الِء ال قـــــــــــح (1)أقـــــــــــب  كـــــــــــمـــــــــــِ
 

  
حاح : ، قِالتٌ  ج َرة ؛ (2)بالضّمِ والهاء  قاُلةٌ  بالكْسِر ؛ وفي الّصِ ِل هذا النَّْحو  (3)بالكْسِر  ، قِلُونَ و بالضّمِ ، ، قُلُونَ و ُمَدوَّ على ما يَْكثُر في أَوَّ

اء :  ِمن التَّغَيِّر ؛ وأَْنَشد الفرَّ

قاد ُضرَبتح ِقِليُنها 
َ
 (4)ِمثحر امل

 ألنَّها نوُن الَجْمع. (5) النوَن كاألَْصِليَّة فَرفَعََها ، وذلَك على التَّوهُِّم ، وَوْجه الَكالِم فَتْح النُّون قاَل األْزهِري : َجعَلَ 

حاح ؛ قاَلها قَْلواً و ً و َرَمى بها. : قَْلواً  بها قَالو ؛ كما في الّصِ  : لُغَةٌ ؛ نقلَهُ الَجْوهِري كما َسيَأْتِي. قاَلها قَْليا

 والُكرةِ : َضَرْبت. قَلَْوُت بالقُلةِ  وقاَل األْصمعي :

ً  ساقَها : قَْلواً  اإِلبِلَ  قاَلو  َشديداً. َسْوقا

 .ىالِمْقلَ  على يُْقلَى ؛ وَكذلَك الَحبَّ  الِمْقلَى أَْنَضَجهُ في : َشواهُ حتى يَْقلُوه قَْلواً  اللّْحمَ  قاَلو

يت : ّكِ  .قَلَْوتُ  البُرَّ والبُْسر ؛ وبعُضهم يقولُ  قَلَْيتُ  وقاَل ابُن الّسِ

 .قَلَْوتُهو الِمْقلَى الَحبَّ على قَلَْيتُ  وقاَل الِكسائي :

 لُغَةٌ. َمْقلُوٌّ  فهو قَلَْوتُهوَ ،  َمْقِليُّ  السَّويق ، واللْحَم فهو قَلَْيت قاَل الَجْوهِري :

 أَْبغََضهُ. بالفَتْح َمْمُدوٌد : ، قاَلءَ و بالكْسِر َمْقصوٌر ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ ، قِالً  َزيداً  قاَلو

يت : وال يكوُن في البُْغِض إالَّ  ّكِ  يَْعني بالياِء. قَلَيْ  قاَل ابُن الّسِ

جُل : اْقلَْولَىو  ؛ وكذلَك القَْوُم ؛ ِكالُهما عن اللَّْحياني. َرَحلَ  الرَّ

 عن محلِّه. وتَجافَى واْستَْوفَزَ  قَِلقَ  : اْقلَْولَىو

وال على فِراِشه أَي يَتََمْلَمل  يَتَقَلَّى هو الُمتَجاِفي الُمْستَْوفُِز ؛ وقيَل : هو َمن ، «ُمْقلَْوِليا لو رأَْيَت ابَن ُعمر ساِجداً لَرأَْيته»في الحديِث : و

 يَْستَِقّر.

رُ  ثِين كاَن يفّسِ  ٍء إنَّما هو ِمن التَّجافِي في السُّجوِد.؛ قاَل : وليَس هذا بشي ِمْقلًى كأَنه على َمْقلَْوِليا قاَل أبو عبيٍد : وبعُض الُمحّدِ
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ّمة : الُمْقلَْوِليو ي لذي الرُّ  : الُمْستَْوفُِز الُمتَجافِي. وأَْنَشَد ابُن بّرِ

__________________ 
 كذا ا وابلقاموس : الِقال.  (*)
 واملثبت كرواية اللسان.« شخيص»برواية :  125( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«ُقاَلتٌ »( يف الصحاح : 2)
 ( يف الصحاح : بكسر القاف وضمها.3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
 ينص عل  أن متام ذلك أن يكون قبر النون واو ال ايء ا ألن الواو عالمة الرفض. ( كذا ابألصر والتهذيب وهبامشه كتب مصححه : فاته أن5)
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رُ و   اقـحَلوحىَل عل  ُعوِده اُ جح
 وقوُل الشاعِر :

ًة  وحمـــــــــــَ ـــــــــــَ َن نـ ح نـــــــــــاًء بـــــــــــعـــــــــــَد مـــــــــــا لـــــــــــِ َن غـــــــــــِ عـــــــــــح  لـــــــــــَِ

ِض     ضـــــــــــــــــــــاجــــــِ
َ
َ فــــــوَ  امل اح لــــــَ وح لــــــَ (1)مــــــن الــــــلــــــيـــــــِر فـــــــاقـــــــح

 

  
 َخفَْقَن لَصْوتِه وقَِلْقَن فزاَل عْنهنَّ نَْومهنَّ واْستِثْقالهنَّ على األرِض.يَجوُز أَْن يكوَن َمْعناه 

 واٌو ال ياء. اْقلَْولَْيت قال ابُن ِسيَده : وبهذا يُْعلَم أَنَّ المَ 

جُل في أَْمِرِه : إذا اْقلَْولَىو  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ قال الشاعُر : اْنَكَمشَ  الرَّ

يـــــــــــا  لـــــــــــِ يـــــــــــح عـــــــــــَ ـــــــــــُ ن بـ تح مـــــــــــينِّ ومـــــــــــِ بـــــــــــَ جـــــــــــِ  قـــــــــــد عـــــــــــَ

ــــــــــــا     ي ــــــــــــِ ل وح ــــــــــــَ ل قــــــــــــح قــــــــــــًا مــــــــــــُ ــــــــــــَ ل ين خــــــــــــَ ــــــــــــح ا رَأَت ملــــــــــــ 
(2)

 

  
 .اْقلَْولَْيتَه وُكلُّ ما َعلَْوَت َظْهَره فقد في الَجبَِل : َصِعَد أَْعالهُ فَأَْشَرَف. اْقلَْولَىو

يَة إالَّ اْعَرْوَرى واْحلَْولَى. قاَل ابُن ِسيَده : وهذا ناِدٌر ألنَّا  ال نَْعِرُف اْفعَْوَعَل متعّدِ

 ؛ هذه عن اللّْحياني. الطَّائُِر : َوقََع علَى أَْعلَى الشَّجرِ  اْقلَْولَىو

حاح ما نَّصه : ، أَي اْرتَفََع ؛ نقلَهُ الَجوْ  اْقلَْولَى ؛ وقد يَْرتَِفُع في َطيَرانِهِ  الذي ، كَخْجَوَجى : الطَّائِرُ  القَلَْولَىو هِري. وَوَجْدُت في هاِمِش الّصِ

اء في الَمْقصوِر والممدوِد ، وهو قْولُه : فجعَل الِفْعل اْسماً وأَْدَخَل عليه األِلف ،  اْقلَْولَى الطائُِر ، وإِنَّما يقالُ  القَلَْولَى هذا مّما خطَئ فيه الفرَّ

 والالَم ، انتََهى.

 الطائُِر َجعَلَه َعلَماً أَو كالعَلَم فأَْخَطأَ. قَلَْولَى : (3)وفي الُمحكم : قاَل أَبو عبيٍد 

ي : أَْنَكَر الُمَهلبي وغيُرهُ   في الطائِِر ِمثْل ُمْحلَْوٍل. ُمْقلَْولٍ  ، قاَل : وال يقاُل إِالَّ  قَلَْولَى وقاَل ابُن بّرِ

اء  ؛ وأَْنَشَد لحميِد بِن ثَْوٍر يِصُف قَطاً : قَلَْولَى وقاَل أَبو الطَّيّب : أَْخَطأَ َمْن َردَّ َعلى الفرَّ

تح  و بــــــــــــــَ وحف املــــــــــــــاِء مث َتصــــــــــــــــــــــــــــَ َن ِبــــــــــــــَ عــــــــــــــح  َوقـــــــــــــــَ

ُروُب     ُدوِّ ضــــــــــــــــــــــــــــَ وحالُة الــــــــــــــغــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ (4)هبــــــــــــــن  قـ
 

  
 في السَّماء. تقلَْوِلي التي القَلَْوالةُ  وفي التْكِملَِة : والقَطاةُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َء الظَّْبُي عليها َعضَّت على أَْطراِف أكاِرِعه ؛ نقلَهُ ابُن : ُعوٌد يُْجعَل في َوَسِطه َحْبٌل ويُْدفَُن ويُْجعَل للَحْبل ِكفَّة فيها ِعيداُن فإِذا َوِطى القُلَةُ 

 ِسيَده.

 ؛ قال ابُن ُمْقبل : قَالُونو قاُلةٌ  ؛ والَجْمعُ  القُلةَ بالِمْقلَى : الذي يَْضربُ  القاِليو

ُم كــــــــــــــ هــــــــــــــُ ــــــــــــــَ نـ يـــــــــــــــح راِخ اهلــــــــــــــاِم بـــــــــــــــَ زحَو فــــــــــــــِ  بن  ثـــــــــــــــَ

يــــــــــنــــــــــا     الِة َزهــــــــــاهــــــــــا قــــــــــاُ  قــــــــــالــــــــــِ زحُو الــــــــــقــــــــــُ ــــــــــَ (5)نـ
 

  
 فقَلََب. قَْلُو قاِلينا أَرادَ 

 : الذيَن يَْلعَبُون بها. القَالُونو،  ( 6)القالء هو القالُ  وقال األْصمعي :

اء : الِمْقلَى الَمقاِلي وَجْمعُ   ؛ وأَْنَشَد الفرَّ

قاِد 
َ
 ُضرَِبتح ِقِليُنها ِمثحر امل

ّمة : قَْلواً  وقاَل العَْيُر أُتُنَهُ   : َشلَّها وَطَرَدها ؛ قاَل ذو الرُّ
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ًة  جـــــــــَ لـــــــــَ مـــــــــح بـــــــــاهـــــــــًا  ـــــــــَُ َص َأشـــــــــــــــــــــــح ائـــــــــِ و حنـــــــــَ لـــــــــُ قـــــــــح ـــــــــَ  يـ

ُب     طــــــــــَ ا خــــــــــَ َواهنــــــــــِ يــــــــــِر يف أَلــــــــــح رابــــــــــِ (7)ُورحَ  الســــــــــــــــــــــــ 
 

  
__________________ 

 .«غناء»بد  : « غنائي»( اللسان واألساس وفيها : 1)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.2)
 ( يف اللسان : أبو عبيدة.3)
 برواية : 54( ديوانه ص 4)

ـــــــــــــــزغـــــــــــــــمـــــــــــــــت  ـــــــــــــــ  ت ـــــــــــــــل ـــــــــــــــب ـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــال ـــــــــــــــب  إذا مـــــــــــــــا ت

 هلـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوالء الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاء طـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوب   

  

 واملثبت كرواية اللسان ا والتهذيب وفيه : مث صوبت.

 ( يف اللسان والتهذيب : املقالء.5)
 .«القالت» ( اللسان والتهذيب وفيهما6)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب.7)
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 ، بالَكْسر. قِْلوٌ  وكلُّ َشديِد السَّوِق :

 الدابَّةُ : تَقدََّمْت بصاِحبِها. اْقلَْولَتِ و

 به ِحماُره. يَْقلُو وجاءَ 

 الُحُمر في ُسْرَعتِها. اْقلَْولَتِ و

ه عليها ، وإْقراُدها ُسُكونُها  اْقِليالُؤهوق يَْهُجو جريراً وقْوَمه ُكلَْيباً يَْرِميهم بأَنَّهم يَأْتُوَن األُتَُن عليها : نََزا ؛ وأَْنَشَد األْحمر للفََرْزدَ  اْقلَْولَىو نُزوُّ

 ؛ وقَْبله :

ه و  لـــــــــــــُ ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ ـــــــــــــّب إذا جـــــــــــــن  ل ـــــــــــــَ  كـــــــــــــلـــــــــــــي ـــــــــــــي  ل

مِ     دح رِيـــــــــــــــــَح اأَللِن بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــائـــــــــــــــــِ  إذا مل  ـــــــــــــــــَِ

  

َرَدتح  ـــــــــــح وحىَل عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا وأَقـ لـــــــــــَ ـــــــــــح وُ  إذا اقـ  يـــــــــــقـــــــــــُ

مِ     َدائــــــــــِ ذيــــــــــٍذ بــــــــــِ ٍش لــــــــــَ يــــــــــح و عــــــــــَ رح َأخــــــــــُ  (1) ؟أال هــــــــــَ
  

 وقاَل ابُن األْعرابي : هذا كاَن يَْزني بها فاْنقََضْت َشْهوتُه قْبَل اْنِقضاِء َشْهَوتِها ، وأَْقَرَدْت : َذلَّت.

اح : : َذَهَب ؛ وبه فَسَّر أَبو َعْمٍرو قولَ  اْقلَْولَىو رمَّ  الّطِ

هـــــــــــــاً  ب  رِفــــــــــــــح َن الــــــــــــــغــــــــــــــِ ذح خــــــــــــــِ تــــــــــــــ  وائــــــــــــــم يـــــــــــــــَ  حــــــــــــــَ

طــــــــــــِا     َرِب الــــــــــــبــــــــــــَ َ ابلــــــــــــقــــــــــــَ اح لــــــــــــَ وح لــــــــــــَ (2)إذا اقـــــــــــــح
 

  
 أََذَهْبَن.

. الِقْلوُ و  : الذي يَْستَْعملُه الصبَّاُغ في العُْصفُر ؛ واِويُّ يائيٌّ

مْكُسوٌر  ، قِلًى ؛ قَِليَ  إنَّما هو على يَْقلَى ؛ قاَل : وأَُرى َرِضيَهُ  ِمثْل قَِليَه : َحَكى ابُن جنِّيو وهي اللُّغَةُ الَمْشهوَرةُ ؛ ، كَرماهُ ، قَالهُ  ي : [قلى]

. ، قاَلءً و َمْقصوٌر يُْكتَب بالياِء ،  بالفَتْحِ والمّدِ

ي : وشاِهدُ   قوُل أبي محمٍد الفَْقعَسي : يَْقِليه قاَل ابُن بّرِ

ِليه ِلي الَغواين والَغواين تـَقح  يـَقح
 ، بالفَتْح َمْمدوداً ، قوُل نَُصْيب : القاَلء وشاِهدُ 

ًة  ــــــــــبــــــــــَ رِي ِت قــــــــــَ لــــــــــح لــــــــــِ الُم ال مــــــــــُ يــــــــــِك الســــــــــــــــــــــــ  لــــــــــَ  عــــــــــَ

الءُ و     ِت قــــــــــــــَ ِدي إنح أَنَيــــــــــــــح نــــــــــــــح  مــــــــــــــا لــــــــــــــِك عــــــــــــــِ

  
 : القاِلي وشاِهُد الَمْقصوِر قوُل ابِن الّدمينة أَْنَشَده أَبو علّيِ 

ين  رحم مـــــــــــنـــــــــــك وإنــــــــــ  لـــــــــــَ  والصــــــــــــــــــــــــ   حـــــــــــذار الـــــــــــقـــــــــــِ

دِ     هـــــــــح ـــــــــعـــــــــَ ـــــــــ  ال ـــــــــبُ عـــــــــل ـــــــــي ب ـــــــــطـــــــــَ ـــــــــيِن ل ت   مـــــــــا َداَومـــــــــح

  
 ، َمْكسوٌر َمْقصوٌر ، قِلًى في الَهْجرِ  قاَلهُ  أَْبغََضهُ وَكِرَههُ غايَةَ الكراَهِة فَتََرَكهُ ، أَوْ : َمْصَدٌر كَمْحَمَدةٍ ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده والمطرز  ، َمْقِليَةً و

 اهُ ابُن األْعرابي ؛ وَكذلَك رواهُ عنه ثَْعلَب.على الِقياِس ؛ َحكَ  يَْقالهُ  كَرِضيَه : في البُْغِض  قِليَهُ و

حاح :  ٍء ، وأَْنَشَد ثَْعلَب :لُغَةُ طيِّى يَْقالهُ  وفي الّصِ

ِر ال نـَقحالها   (3)َأايَم أُمِّ الَغمح
 وقاَل ابُن َهْرَمةَ :

ُت ال أَقحل  ا َياَة َوطُوهَلا   (4)فَبصحَبحح
 ، أي لم يَْقَطع الَوْحي عْنَك وال أَْبغََضك ، فاْكتَفَى بِالكاِف األُولى عن إعاَدةِ األُْخرى. (5) (رَبَُّك َوما َقلىما َودََّعَك )وقولُه تعالى : 
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الهاُء في تَْقِلْه هاُء السَّْكت ولَْفُظهُ لَْفُظ األَْمِر ، وَمْعناه الَخبُر : أَي من َخبََرهم أَْبغََضهم وتََرَكُهم  ، «تَْقِلهْ  َوَجْدُت الناَس أَْخبُرْ »في الحديِث : و

 ، وَمْعنى نظم الحديث وَجْدُت الناَس َمْقوالً فيهم هذا القَْوَل.

. َمْقِليٌّ  فهو ، الِمْقلَى : أَْنَضَجهُ في قاَلهُ و  ؛ واِويٌّ يائِيٌّ

 .الَمقاِلي ، والَجْمعُ  ِمْقلَيانِ  عليه ، وُهما يُْقلَى : الذي ْقلَىالمِ و

ءُ و  صانِعُه. كَشدَّاٍد : ، القاَلَّ

 وفي الُمْحكم : الذي ِحْرفَتُه ذلَك.

__________________ 
 والصحاح والتكملة. 16/  5والثاين يف اللسان والتهذيب واملقايي   863( ديوان الفرزد  ص 1)
 واللسان والتهذيب. 178ديوانه ص ( 2)
 ( الصحاح واللسان وبعده :3)

 لو تشاء قّبلت عيناهاو 
 ( اللسان وعجزه :4)

 أخريا ا وقد كانت إّد تقّلتِ 
 .3( الضح  ا اآية 5)
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 ؛ عن ابِن ِسيَده. فالناً : َضَرَب رأَْسه قَلَىو

 اِر ألنَّه ال يَْظهر الفْرق بَْينهما عْنَد التأَّمل.هو مع ما تقدََّم كالتِّْكر ، الِمْقلَى كَشدَّاٍد : صانِعُ و

َءةُ و  .الَمقاِلي تُتََّخذُ فيه الذي الَمْوِضعُ  َمْمدودةً : ، القاَلَّ

اضةُ للَمْوِضعِ الذي يُْطبَُخ فيه الُحُرُض. َمقاِلي وفي التْهِذيِب :  البّرِ ؛ قاَل : ونَِظيُره الَحرَّ

حاح َمْضبوطاً بالكْسِر ؛ وهي اللغَةُ  ، بالكْسر الِقْليُ و ةُ بَكْسَرتَْين ووِجَد في نسخِ الّصِ وكإلَى  والفَتِْح ؛ (1) المْشُهوَرةُ ، وقد تَْنطُق به العامَّ

ما اتُِّخَذ من الُحُرِض وأَْجَوُده  ٌء يُتََّخذُ من َحريِق الَحمِض شي ؛ األِخيَرةُ ذُِكَرْت في الواِو : َحبٌّ يشبُب به العُْصفُر ؛ وقاَل أَبو حنيفَةَ : وِصْنوٍ 

ْيف واْصفَرَّ وأَْوَرس. ْمث وذلَك إذا اْستَْحَكم في آِخِر الصَّ  ، ويُتََّخذُ من أَْطراِف الّرِ

ْمُث يُْحرُق َرْطباً ويَُرش بالماِء فيَْنعقدُ  قِْليٌ  وقاَل اللْيُث : يقاُل لهذا الذي تُْغَسل به الثِّيابُ  ً  ، وهو َرماُد الغََضى والّرِ  .قِْليا

 وقاَل الَجْوهِري : يُتََّخذُ من األُْشنان.

حاحِ. ع بفَتْح القاِف الثَّانِيَِة وقد تَُضمُّ ؛ ، قاَلقاِليو  ؛ كما في الّصِ

 وقاَل ابُن الّسمعاني : من ُمُدِن أْرِمينِيَة.

 لحافُِظ : قْريةٌ من ِدياِر بْكٍر.وقاَل ا

 قاَل الَجْوهِري : وُهما اْسمان ُجِعال اْسماً واِحداً.

اج : بُنِي كلُّ واِحٍد منهما على الَوْقف ألنَّهم َكِرُهوا الفَتْحة في الياِء واأللِف ، انتََهى.  قاَل ابُن السرَّ

 وأَْنَشَد :وقاَل ِسْيبََوْيه : هو بمْنِزلِة َخْمَسةَ َعَشَر ؛ 

فـــــــاً  ُم الــــــــرِّيــــــــِش واقــــــــِ تــــــــَ قــــــــي أَقـــــــــح وح ُح فـــــــــَ بــــــــِ ُيصـــــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــَ

اَل َأو مـــــــــــــن َوراء َدبـــــــــــــيـــــــــــــِر     (2)بـــــــــــــقـــــــــــــاِد قـــــــــــــَ
 

  
ُن ؛ والنِّْسبَةُ إليها وَن بِن عيَسى منها : اإِلماُم اللُّغَويُّ أَبو علّيِ إِْسماعيُل بُن القاِسِم بِن َعْبدوَن بِن َهار (3) القاِليُّ  وِمن العََرِب َمْن يُِضيُف فيُنّوِ

بْكِر بُن الّزبيدي عن نََسبِه  بِن محمِد بِن ُسلَْيمان َمْولَى األِمير محمِد بِن عبْد الملِك بِن َمْرواَن بِن الَحَكم األَُموّي َمْوالُهم ، وقد َسأَلَه أَبو

يُر نْسخة َصِحيحةٌ بخّطِ يَْحيَى بِن َسِعيِد ابِن َمْسعوِد بِن َسْهل فَسَرَده كذلَك ، وِمن تَصانِيِفِه األمالي والَمْقصوُر والممدوُد ، ِكالُهما عْنِدي األخ

ْنقولَة من نَْسَخة ابِن السيِّد األْنصاِري قاَل في آِخرها : إنَّه أَْفَرَغَها ِكتابَةً وتَْصحيحاً ِمن نَْسَخة اإلماِم اللّغَوي ُعَمر بِن محمِد ابِن عديِس المَ 

، وهو َولَُد الَمْذُكور ، أَِديٌب  القاِلي ، وقد نَقَْلت منها في هذا الكتاِب جملة صالحة. وَجْعفَُر بُن إْسماعيل 556البَْطليوسي وذلَك في َسنَة 

 شاِعٌر.

ّمِ َمْقصوٌر : ، القُلَىو  ُرُؤوُس الِجباِل. بالضَّ

جالِ  في التّهذيِب :و  ؛ ِكالُهما عن ابِن األْعرابي. َهاماُت الّرِ

 .(4) َكْلبٍ  اْسمُ  القَنِيِص : ِمْقالءُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كأَبَى يَأْبَى ؛ َحكاهُ ِسْيبََوْيه ، وهو ناِدٌر َشبَّهوا األِلَف بالَهْمزِة ، وله نَظائُِر تقدََّمْت. قَلَى يَْقلَى

 ُء : تَبَغََّض ؛ قاَل ابُن َهْرَمة :الشي تَقَلَّىو

ا  وهلـــــــــَ يـــــــــاَة وطـــــــــُ ي ا ـــــــــَ لـــــــــِ ُت ال أَقـــــــــح حـــــــــح بـــــــــَ  فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح

تِ     لــــــــــــــ  قــــــــــــــَ  َأخــــــــــــــريًا وقــــــــــــــد كــــــــــــــانــــــــــــــتح ِإد  تـــــــــــــــَ

  
 هِري لكثيٍِّر :وأَْنَشَد الَجوْ 



19401 

 

ومـــــــــٌة  لـــــــــُ ين ال مـــــــــَ ســـــــــــــــــــــــِ يـــــــــئـــــــــي بـــــــــنـــــــــا َأو َأحح  َأســـــــــــــــــــــــِ

ِت     لـــــــــــ  ٌة إن تـــــــــــقـــــــــــَ يـــــــــــ  لـــــــــــِ قـــــــــــح نـــــــــــا وال مـــــــــــَ َديـــــــــــح (5)لـــــــــــَ
 

  
 خاَطَب ثم غايََب.

جِل إذا أَْقلَقَه أَْمٌر ُمِهمٌّ فباَت لَْيلَه ساِهراً :  ويقاُل للرَّ

__________________ 
 فسكون.( كذا ابألصر والذي يف الصحاح املطبوع بكسر 1)
 .«بقاليَقال»ويف معجم البلدان : « واقفاً »بد  : « كاسراً »ويف معجم البلدان : « واقعاً »( اللسان وفيه : 2)
 ( اختصروا يف النسبة إىل بع  اله لثَقله.3)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.4)
 .«ملومة»بد  : « ملولة»( الصحاح ا ويف اللسان : 5)
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ة : العُْصفُور يَتَفَلَّى والصيَّادُ  الِمْقلَى ، أَي يَتَقَلَُّب على فِراِشه كأَنَّه على لَّىيَتَقَ  باتَ   .يَتَقَلَّى ؛ ومنه َمثَُل العامَّ

 ، كغَنِيٍَّة : َمَرقَةٌ تُتََّخذُ من لُحوِم الَجُزوِر وأَْكباِدها. القَِليَّةُ و

 ِمن الَجواِري. (1)القَِصيُر  القُلَّى وقال ابُن األعرابي :

 قال األْزهِري : هذا فُْعلَى من األقّلِ والِقلَِّة.

 التي يُلعَب بها ؛ عن ابِن األْعرابي. القُلةِ  : َجْمعُ  القُلَىو

ْوَمعِة تكوُن في َكنيَسِة النَّصاَرى ، والَجْمعُ  القَِليَّةُ و يةُ  . وقد جاَء ِذْكُرها في الحديِث ، وهيالقاَللى ، كالعَِليَِّة : ِشْبهُ الصَّ عْنَد النَّصاَرى ،  القاَلَّ

ب َكالَذةَ ، وهي ِمن بُيوِت ِعباَداتِهم.  ُمعَرَّ

ُ الو ةُ تقوُل : ِمْقألَة  بالياِء. ِمْقاليَة : الِمْقلَى ؛ والعامَّ

 ، عاميَّةٌ. يُْقلَى تَْصِغيُر الِمْقلَى ُجِعَل َعلَماً على فول يُبَلُّ بالماِء ثم الُمقَْيلىو

اج بِن نسيِر  ءُ  الِحْمصيُّ  (2)وإبراهيُم بُن الحجَّ  ِه.الحمص ، ثقَةٌ َرَوى عن أبي يَْقِلي ، كانَ  القاَلَّ

 ، أَْصبَهانيُّ َرَوى عن الحدَّاد. ( 3)بقالء وبالتّْخِفيِف أَبو عبِد هللِا محمُد بُن أَحمَد بِن محمٍد الَمْعروفُ 

يُّ بُن أبي طاِلِب بِن أَحمَد بنِ   ، كَسحابٍَة ، البُْرَجْردي ، عن أبي بْكِر بِن َخلَف ، وعنه أبو الفَتْح الَمْيداني. قاَليَةٍ  ومّكِ

 ، كُربَّى : من نواِحي بَْغداَد. لَّىقُ  ونَْهرُ 

ثِين. القاَلئِْين ونَْهرُ   : محلَّةٌ كبيَرةٌ ببَْغداَد في َشْرقي الكرخ نُِسَب إليه جماَعةٌ ِمن المحّدِ

 : تَباَغضوا. تَقَالَواو

اغاني. : الُمقاماةُ  ي : [قمى]  أَْهملهُ الَجْوهِري والصَّ

 ما يُوافِقُني ؛ عن أَبي ُعبَْيٍد. وما يُقانِينِي : أَي ءُ الشَّي يُقاِمينِي *ما يقاُل : الُموافَقَةُ. وهي :

 فالٌن : وافَقَني. قاَمانيو

يت النوِن. وقد َذَكَره ابُن ا وذَكَر الَجْوهِري : ما يُقانِينِي بالنّوِن ، ولم يَْذكْره بالميِم. وَذَكَره ابُن ِسيَده وغيُرهُ ، وكأَنَّ الميَم َمْقلوبةٌ عن ّكِ لّسِ

ل.  أَْيضاً : فاْقتِصاُره في النَّْقل عن أَبي ُعبَْيٍد قُُصوٌر ، فتأَمَّ

 ومنهم َمْن َرواهُ بالَهْمِز وقد تقدََّم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  إلى َمْنِزِله قَمى  : َدَخَل ؛ عن ابِن األْعرابي. قَْميا

 أَي يَْدُخُل. ، «ثيراً إلى َمْنِزِل عائَِشةَ ك يَْقُمو كانَ »في الحديِث : و

 : أَي سمنِها. قميهاوهذه اإِلبِل  قَْمو وما أَْحَسن

 : تَْنظيُف الدَّاِر ِمن الِكبا. القَُمىو

اُء :  ِمن النِّساِء : الذَِّليلَةُ فِي نْفِسها. القاِميَةُ  وقاَل الفرَّ

جُل : َسِمَن بَْعد هزاٍل. أَْقَمى وقاَل ابُن األْعرابي :  الرَّ

 : إذا لَِزَم البيَت فراراً من الِفتَِن. أَْقَمىو
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ه : إذا أذلَّه. أْقمىو  َعُدوَّ

 كالِمْقناةِ والمقنوةِ ، ِزنَةً وَمْعنًى. المقموةُ و الِمْقماةُ و

ّمِ : الِكْسبَةُ. القُْنَوةُ و : [قنو] ً و بالفَتْح ، ، قَنَْوتُهُ قَْنواً : يقاُل  ، بالكْسر والضَّ ّمِ ؛ وفي الُمْحكم بالكْسِر ، ، قُْنوانا او بالضَّ  َكَسْبتُهُ ، كعُلُّوٍ : ، قُنُوًّ

 .كاْقتَنَْيتُهُ 

. اتََّخَذها للَحْلبِ  : قَْنواً  العَْنزَ  قَناو  ؛ واِويٌّ يائِيٌّ

حاح :  لنَْفِسك ال للتِّجاَرةِ. هااْقتَنَْيت : إذا قُْنيةً و قَنَْيتها قِْنيَةً و،  قُْنوةً و قِْنوةً  الغَنَم وغيَرها قَنَْوتُ  وفي الّصِ

ّمِ : قُْنَوةٌ  َغنَُمهُ ، يقاُل :و . خاِلَصةٌ له ثابتَةٌ عليه أَي ، بالكْسِر والضَّ  ؛ واِويٌّ يائيٌّ

 الغَنَم. قَنِّيِ  الحديُث : أنَّه نَهى عن َذْبحمنه ؛ و الغَنَِم ، كغَنِّيِ : ما يتََّخذُ منها لَولٍَد أو لَبَنٍ  قَنِيُّ و

 للدّرِ والَولَِد ، واِحَدتُها تُْقتَنَى أَبو موَسى : هي التيقاَل 

__________________ 
 .«القصرية»( الصواب 1)
 ( يف اللباب : منري.2)
 املعروف بَقاَل. 1141/  3( يف التبصري 3)
 ..«.. وما»كذا وابلقاموس :   (*)
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َوةٌ  ِر ا  قـُنـح َيةً و ا ابلضم والكسح َوة اُ  : هي َغَنمٌ ا ابلياِء أَيحضاً ؛ يق ِقنـح َيةو  قـُنـح  .ِقنـح
َمْخشري : ،  قَنِيَّةٌ  من شاةٍ أَو ناقٍَة ، فََجعَلَه واِحداً ، كأنَّه فَِعيٌل بَمْعنَى َمْفعوٍل ، وهو الصَّحيُح ؛ والشاةُ  اْقتَنَى : ما القَنِيَّةُ و ( 1)القَنِيُّ  وقاَل الزَّ

ً  القَِنيَّ  فإن كاَن جعلَ  ا فُْعلة وِفْعلة فال يُْجمعاِن على فَِعيل. للقَنِيَّة جنسا  فيَجوُز ، وأَمَّ

. ، قَْنواً  الَحياءَ  قَنِىَ و  بالفَتْح ؛ وفي الُمْحكم : كعُلُّوِ

ً  وقاَل الَجْوهِري : َصَر الَجْوهِري وأبو علّيِ وعليه اْقتَ  كَرِضيَ  لم يَْعِرِف األْصمعي لهذا َمْصدراً ؛: ، بالضّمِ ؛ وقاَل أبو علّيِ القاِلي  قُْنيانا

 القاِلي.

 الَحياُء أَْن أَْفعَُل كذا : أَي َردَّني وَوَعَظِني ، وهو قَنانِي وَحِفَظهُ. قاَل ابُن ُشَمْيل : لَِزَمهُ  ؛ عن الكسائي : َرَمى الَحياَء : ِمثْلُ  قَنَى يقال :و

 ؛ وأَْنَشَد : يَْقنِيني

مـــــــــــــا و  يـــــــــــــاُ َ  كـــــــــــــلـــــــــــــ  يـــــــــــــين حـــــــــــــَ نـــــــــــــِ قـــــــــــــح يــــــــــــــَ  ِإيّنِ لـــــــــــــَ

ك مـــــــــا بـــــــــيـــــــــا     ثـــــــــ  ـــــــــُ وحمـــــــــًا َأنح أَبـ ـــــــــَ َك يـ يـــــــــتـــــــــُ قـــــــــِ (2)لـــــــــَ
 

  
 وقاَل حاتٌم :

ٍة  بـــــــــــَ كـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــن ت ب ـــــــــــح ب كـــــــــــِ ـــــــــــُ ر  مـــــــــــاِد َأو ن ـــــــــــَ  إذا ق

ر مــــــــــا     ــــــــــكــــــــــَ ًة وت فــــــــــ  ي عــــــــــِ ــــــــــِ ــــــــــائ ي ــــــــــُت حــــــــــَ ي ــــــــــِ ن ــــــــــَ (3)ق
 

  
 وأْنَشَد الَجْوهِري والقاِلي لعَْنتَرةَ :

مـــــــــــي  لـــــــــــَ ِك واعـــــــــــح يـــــــــــاَءِ  ال َأاب لـــــــــــَ يَنح حـــــــــــَ  فـــــــــــاقـــــــــــح

ر     تــــــــــــَ ــــــــــــح وُت إنح مل أُقـ رٌ  ســــــــــــــــــــــــــبمــــــــــــُ (4)َأيّنِ امــــــــــــح
 

  
ي :  وأَْنَشَد ابُن بّرِ

ين  ِك إنــــــــــــــــ  يــــــــــــــــاَءِ  ال َأابلــــــــــــــــَ يَنح حــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــاقــــــــــــــــح

واال    ٌ  َأحـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ وث ـــــــــــــــــــاِرَس مـــــــــــــــــــُ  يف أَرحِض ف

  
ه : قَنَّىو اْقتَنَىو كأَْقنَى َمْفتوٌح َمْقصوٌر يُْكتَُب  األَنِف ، قَنَاو .اْقتَنَى بََدلَ  اْستَْقنَى ؛ األخيَرةُ بالتَّْشديِد ؛ كلُّ ذلَك عن الِكسائي ، إِالَّ أَنَّ نصَّ

 وِضيُق الَمْنِخَرينِ  وإْشراقُه نُتُوُّ َوَسِط القََصبَةِ  اْرتِفاُع أَْعالهُ ، واْحِديداُب وَسِطِه ، وُسبُوُغ َطَرفِِه ، أَو باأللِف ألنَّه ِمن الواِو ، قالَهُ القاِلي ؛

 .«الِعْرنِين أَْقنَى كانَ »:  وسلمعليههللاصلىفي صفَتِِه و. القَنَا بَيِّنَةُ  قَْنواءُ  ، وهي أَْقنَى هوومن غيِر قُْبحٍ ، 

 وفي قصيِد َكْعِب : .«األْنفِ  أَْقنَى في الحديِث : يَْمِلُك رُجلٌ و

رِي هبـــــــــا  هـــــــــا لـــــــــلـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــح واُء يف ضـــــــــــــــــــــــر تــــــــــَ نـــــــــح  قــــــــــَ

يـــــــــُر     هـــــــــِ ِن َتســـــــــــــــــــــــح يـــــــــح د  ٌا ويف اخلـــــــــَ بـــــــــِ ٌ  مـــــــــُ تـــــــــح (5)عـــــــــِ
 

  
 في الفََرِس َعْيٌب. ، وهو أَْقنَى ويقاُل : فرسٌ 

 في الَخْيِل اْحِديداٌب في األْنِف يكوُن في الُهُجِن ، وأَْنَشَد لسالَمةَ بِن َجْندل : القَنَا قاَل أبو عبيٍد :

ٍر لــــــــــيــــــــــَ  أبَ  غــــــــــِ ىَن وال ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــح فــــــــــَ  وال أَق  ســــــــــــــــــــــــح

وِب     رحبـــــــُ ِن مـــــــَ كـــــــح يِّ الســـــــــــــــــــــ  فـــــــِ قـــــــَ  َدواَء قـــــــَ (6)ُيســـــــــــــــــــــح
 

  
ْقِر والباِزي :و ً  والِفْعلُ  َمْدٌح ، اْعِوجاٌج فِي ِمْنقاِرِه ألنَّ في ِمنقاِرِه ُحْجنة ، وهو في الصَّ ة : قَِنَي يَْقنَى قَنا مَّ  ؛ قاَل ذُو الرُّ

لــــــــــ   عــــــــــلــــــــــ  رَأحسِ  رحُت كــــــــــمــــــــــا جــــــــــَ َوٍة نــــــــــظــــــــــَ   َرهــــــــــح

ر  أَزحَرُ      ُ  الــــــــطــــــــ  قــــــــُ نـــــــــح ىَن يـــــــــَ ريحِ أَقــــــــح (7)مــــــــن الــــــــطــــــــ 
 

  
ْمُح. القَناةُ و  : الرُّ

 قاَل اللّْيُث : أَِلفُها واو.



19405 

 

ماحِ ما كاَن أَْجوَف  القَناةُ  وقاَل األْزهِري : ، ويقاُل لمجاِري  قَنَواتٌ  كالقََصبَِة ، ولذلَك قيَل للَكظائِِم التي تَْجِري تْحَت األرِض  (8)ِمن الّرِ

 * ، كعَصاةٍ وقَنَى بالتّْحريِك ، ، قَنَواتٌ  ج مائِها القََصُب تَْشبِيهاً بالقََصِب األْجوِف ؛

__________________ 
 الَقِني ُة : ما اقتىن من شاة أو انقة ا واملثبت عن النهاية واللسان نقاًل عن الزخمشري. 379/  2( عبارة الفائ  1)
 والتهذيب بدون نسبة.( اللسان 2)
 ( اللسان ومل أجده يف ديوانه.3)
كرواية  .«.. فاقين حياء » قا  ابن بري : صـــــــــوابه : .«.. اقين حياء » وفيه : 29/  5والصـــــــــحاح واملقايي   58( ديوانه ط بريوت ص 4)

 الديوان.
 واملثبت كرواية اللسان. ...«عن  مبا  قنواء يف حرتيها» ( من قصيدة ابنت سعاد لكعب بن زهري برواية :5)
 والبيت يف اللسان والتهذيب ابختالف الرواية ا وعجزه يف الصحاح.« يعط  دواء»برواية :  15البيت  22( املفضلية 6)
 واللسان واألساس وعجزه يف التهذيب. 400( ديوانه ص 7)
 ( يف التهذيب : ما كان ذا أانبيب كالقصب.8)
 .«َوقَناً »كذا وابلقاموس :   (*)
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ض. ُقيِن  و  َعًص  او  ِض اجَلمح ض ا كما يقاُ  َدالٌة وَداًل مث ِدِديف وُدِديف جَلمح َسُر ا ويقاُ  هو مَجحُض اجَلمح  عل  َفعوٍ  وُيكح
 بالتّْحِريِك. ، قَنَياتٌ  حَكى ُكراٌع :و

 قاَل ابُن ِسيَده : وأُراهُ على الُمعاقَبِة َطلَباً للِخفَِّة.

 كُمْعٍط ، كذا في النُّسخِ والصَّواُب بالتَّْشديِد ؛ ومنه قوُل الشاعِر : ، ُمْقنٍ و كَشدَّاٍد ، ، قَنَّاءٌ  صاِحبُهاو

َقينِّ 
ُ
 (1)َع   الثِّقاِف ُخُرَص امل

ةً  ؛ قَنَاةٌ  فهي ُمْستَِويٍَة : **ُكّل َعًصى قيَل :و  َد ابُن األْعرابي في صفَِة بَْحر :، والَجْمُع كالَجْمعِ ؛ أْنشَ  قَناةٌ  فهي قيَل : ولو ُمْعَوجَّ

ِر و  عـــــــــــــــــــــــــــُ ُدين يف َأوح نـــــــــــــــــــــــــــِ  لَرًة ُيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ر    رحعـــــــــــــــــَ ىًن وعـــــــــــــــــَ راِة ِذي قـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 وَعصاً. قَناةٌ  وفي التّهذيِب : قاَل أبو بَْكٍر : وُكلُّ َخَشبٍَة عنَد العََربِ 

تْجِري بها الِمياهُ ، وهي اآلباُر التي تُْحفَُر في األرِض ُمتَتابِعَةً ليُْستَْخَرُج َماُؤها َويَِسيح على َوْجِه األرِض  كظيَمةٌ تُْحفَُر في األرِض  : القَناةُ و

 القَناةُ  قاَل ابُن األثيِر : وهذا الَجْمُع إنَّما يصحُّ إذا ُجِمعَتِ  ؛ «العُُشورِ  القُنِيُّ وفيما َسقَِت السَّماُء ؛ »الحديُث : منه على فُعوٍل ؛ و ، قُنِيٌّ  ج ،

 فيكوُن َجْمع الَجْمع ، فإنَّ فَعَلة لم يُْجَمع على فُعول. قُنِّيِ  على القَنَى ، وُجِمعَ  قَنًى على

 ِضعِ الماِء منها.أَي عاِلٌم بموا ِكالُهما بالتَّْشديِد ، ، ُمقنِّيهاواألرِض  قَنَّاءُ  الُهْدُهدُ  يقاُل :و

م ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِري ، بالكْسر ، الِقْنوُ و اء ، والضَّ عن  بالكْسِر ، هكذا هو في النسخِ َمْمدوٌد والصَّواب َمْقصوٌر ، ، القَنَاءُ و عن الفرَّ

اج ،  ؛ قاَل : أْقناءٌ  ج بما فيه ِمن الرطِب ،وهو الِعْذُق  الِكباَسةُ  لُغَةٌ فيه عن أَبِي حنيفَة أَي مع القَْصر ، والفَتْح ، الزجَّ

لـــــــــي  تـــــــــائـــــــــِ َد  هبـــــــــا كـــــــــَ عـــــــــح َرتح ســـــــــــــــــــــــُ  قـــــــــد أبحصـــــــــــــــــــــــَ

ر     نــــــــــــــــــاِء واأَل كــــــــــــــــــِ َة األَقــــــــــــــــــح ويــــــــــــــــــلــــــــــــــــــَ (2)طــــــــــــــــــَ
 

  
 منها َحَشٌف. قِْنوٌ  ُمعلَّقَةً  أَْقناءً  في الحديِث : َخَرَج فرأَىو

 (3)قُِلبَِت الواُو ياًء لقُْرِب الَكْسرةِ ولم يعتدَّ بالساِكِن حاجزاً ، كسَّروا فِْعالً على فِْعالِن ، كما كسَّروا عليه فعاالً  ، ُمثَلَّثَتَْيِن ، قُْنوانٌ و قُْنيانٌ و

 الْعتِقابِهما على الَمْعنَى الواِحِد.

اج : أَي قِريبَةُ الُمتَنَاَوِل ، قاَل  .(4) (ِقْنوان  دانَِية  )وقولُه تعالى :   ، بالكْسِر ، والَجْمع قِْنوانِ  فإنَّه يقوُل لالثْنَْين قِْنوٌ  : وَمْن قالَ قاَل الزجَّ

 ، بالضّمِ ، وِمثْلُه ِصْنٌو وِصْنواٌن. قُْنوانٌ 

اء : أَْهُل الِحجاِز يقولوَن :  َشد :، بالضّمِ ؛ وأَنْ  قُْنيان ، بالضّمِ ، وتِميٌم وضبة : قُْنوان ، بالكْسِر ، وقَْيٌس : قِْنوانٌ  وقال الفرَّ

ِر َأمححَرا و   (5)ما د بُقنحياٍن من الُبسح
 ، بالكْسر. قِْنيان ؛ قاَل : وَكْلب تقوُل : قِْنيٌ  ، وال يقولوَن : قُْنوو قِْنو ويَْجتَِمعُون فيقولوَن :

حاح. وفي بعض نسِخِه : نَِقيُض  : الَمْضحاةُ ، الَمْقناةُ و الَمْضحاة ، وتقدََّم أنَّ الَمْضحاةَ الموِضُع تَْطلُع عليه يُْهَمُز وال يُْهَمُز ، كما في الّصِ

تاِء ، وقد تقدََّم هذا في الَهْمزةِ ؛ ُمَخفَّفاً ، والَجْمُع الَمقانِي ؛  ، كالَمْقنَُوةِ  الشْمُس دائماً ، فإذا كاَن نَِقيضه فهو الذي ال تَْطلُع عليه الشْمُس في الّشِ

ِرمّ   اح :وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو للّطِ

نـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــــح ٍن بــــــــــــــــــــَ  يف مـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاٍن أُقـــــــــــــــــــَ

عــــــــــــــاِم     وحِم الــــــــــــــنــــــــــــــ  ر ُة الــــــــــــــطــــــــــــــرِي كصــــــــــــــــــــــــــــَ (6)عــــــــــــــُ
 

  
 ؛ عن ابِن األْعرابي. اْكتَفَى بنَفَقَتِِه فَفََضلَْت فَْضلَةٌ فادََّخَرَها فالٌن : تَقَنَّى يقاُل :و

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
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 .«َعصاً »كذا وابلقاموس :   (**)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح بدون نسبة.2)
 ( يف اللسان : فـََعاًل.3)
 .99( سورة األنعام ا اآية 4)
 وروايته : 92ء القي  ا ديوانه ط بريوت ص ( البيت المر 5)

ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــث فــــــــــــــــــروعــــــــــــــــــه   ســـــــــــــــــــــــــــــــوامــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــبــــــــــــــــــار أث

 عــــــــــــــــالــــــــــــــــا قــــــــــــــــنــــــــــــــــوااًن مــــــــــــــــن الــــــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــــــر أمحــــــــــــــــراو    

  

 اللسان والتهذيب بدون نسبة.واملثبت كرواية 

 ..«.. يف مقاين»( ديوانه واللسان والتهذيب برواية : 6)
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ةٌ و ومِ  قُنُوَّ ةٍ : د بالرُّ اغانّي بضٍم فسكوٍن  ، كفُتُوَّ  .(1)؛ وَضبََطه الصَّ

في ُمْعجمه ، وقال : هو ماٌء عْنَد فنى لجبٍَل قُْرَب بالتاِء في آِخِره ، كذا َضبََطه نَْصر  قُناةٌ  ؛ كذا في النسخِ والصَّوابُ  ؛ كغُراٍب : ماءٌ  قُناءٌ و

 سميراء.

ِعيدِ  ، قِنَاو ين الَخْيَضري كتابَتُه بالياِء ، وكأنَّه اْغتَرَّ بقوِل المصنِّ  كإلَى : د بالصَّ ف األْعلَى ، يُْكتَْب باألِلِف ، ووِجَد بخّطِ الحافِِظ قطب الّدِ

يَس كذلَك ، نبَّه على ذلَك الحافُِظ السَّخاِوي في تْرَجَمِة الَمْذُكوِر ِمن تاِريِخه. ثم رأَْيته في التْكِملِة َمْرسوماً كإِلى فظنَّ أنَّهُ يُْرَسُم بالياِء ول

اِلِحين الَمشْ  القُنائِيُّ  بالياِء كما في خّطِ الَخْيضري ، وإليها نُِسَب القطُب عبُد الرحيِم ابُن أحمَد بِن َحجون هوِرين ، تَْرَجَمتُه نَِزيلُها ، أَحُد الصَّ

يَّةٌ فيهم َسخاٌء وَكَرٌم ؛ وأَبو الفَْضل َجْعفُر بُن محمِد  610واِسعَةٌ : وولُده أَبو محمٍد الَحَسُن َسِمَع من الفَِقيِه شيث ، وتُوفي بقُنا َسنَة  ، وله ذُّرِ

 محمٌد ُمْسنٌِد صاِلٌح شيُخ خانقاه رسالن بمْنِشيَّة المهراني على بِن عبِد الرحيِم عن المجِد القَُشْيري ، وعنه أبو حيَّان. وولُده أَبو البَقاءِ 

ْين الِعراقي بوشاطى اه ِء النِّيل بيَن ِمْصَر والقاِهَرة ، َسِمَع ِمن أْصحاِب السَّلفي ، وهو الذي بَشََّر واِلَد الحافِِظ َزْين الّدِ حيِم وَسمَّ لَِده َعْبِد الرَّ

 به.

 .قَنَوانِ  تِه؛ عن نَْصر ، لكنَّه َضبََطه بتَْنويِن النوِن. وقال أبو علّيِ القاِلي : اْسُم َجبٍَل يُْكتَُب باألِلِف ألنَّه يقاُل في تَثْنِي يََمنِ َكعَلَى : ع بال ، قَنَاو

ا يَِلي بالَد العََربِ  ة مع فَتْح القاِف : ، بكْسِر النُّوِن ، قَنِيَ و  َمْيفَع. ( 2)قُْربَ  على ساِحِل بَْحِر الِهْنِد ممَّ

وَجبَلَهُ ؛ وهو َمقلوُب قَانَه هللاُ على ُحبِّه ، نبَّه عليه ابُن السيِّد البَْطليوسي ، ونقلَهُ ابُن ُعَدْيس في  َخلَقَهُ  : أَي قَناهُ  على حبِّه يَْومَ  هللاُ  قَناهُ  يقالُ و

 ِب أَبي علّيِ القاِلي.هاِمِش كتا

يحِ. َمْنقوٌص : أَي ، قَنٍ  وِسقاءٌ  عن ُحْمرةٍ. السَّوادُ  كعُلُّوِ : ، القُنُوُّ و  ُمتَغَيُِّر الّرِ

كةً  قَنَوانِ و اِز :بيَن فََزاَرة وطيِّى َجباَلنِ  والنُّون َمْكُسوَرة : ، محرَّ  ٍء ؛ قالَهُ يَْعقوب ؛ وأَْنَشَد األْصمعي لبعِض الرجَّ

َواِرُض كــــــــــــــــــــــبَ  ا وقــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــَدا عــــــــــــــــــــــُ  هنــــــــــــــــــــــ 

نــــــــــــــــَويــــــــــــــــن رابــــــــــــــــ ُ و      الــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــر بــــــــــــــــا قــــــــــــــــَ

  

 (3)ِبهلة الوادي َقطَا نواه  

 اْسُم َجبٍَل. قَْنوٍ  قاَل ابُن األَْنباِري ؛ هو ُمثَنَّى

اخ. قَنَوين وصْدنا َوْحشَ  بقَنَوين : موِضٌع. يقاُل : ِصْدنا قَنَوين وقال َغْيُرهُ : ر في هذه األْبياِت وهي للشمَّ  ؛ وكذا فُّسِ

ِحيُح عْنَدنا.  قاَل القاِلي : وهذا هو الصَّ

 .كاألَْقناَءةِ  ُء :ُء عليه الفَيْ يَِفي الذي الحائِِط ، كَسماٍء : الجانِبُ  قَناءُ و

 السَّماُء : أَْقلََع َمَطُرها. أَْقنَتِ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 وغيِرِه اتِّخاذُهُ. المالِ  اْقتِناءُ 

 ؛ قاَل الشاعُر :« ِمن َكْلِب سوٍء َجْرواً  تَْقتَنِ  ال»وفي الَمثَِل : 

َريت و  َت َوُأســــــــــــــــــــــــــح بَلــــــــــــح نــــــــــــائــــــــــــي إنح ســــــــــــــــــــــــــَ  إن  قــــــــــــَ

ا     َزلــــــــــ 
ُ
وَن املــــــــــ نــــــــــُ ــــــــــَ تـ قــــــــــح ــــــــــَ وحٌم يـ ــــــــــَ ن الــــــــــنــــــــــاِس قـ (4)مــــــــــِ

 

  
 : لَِزَم َحياَءهُ. اْستَْقنَىو

 : الَحياء ، كَرِضَي : اْستَْحيَى. قَنِيَ وَ 

 .«َسِمينٍَة فأُْلِقي عنها َشعَرها بقَنِيَّةٍ  لو ِشئْت ألََمْرت»حديُث ُعمر :  ِمن شاةٍ أَو ناقٍَة. ومنهُ  اْقتُنِي ، كغَنِيٍَّة : ما القَنِيَّةُ و

 كذا وكذا : َعِمْلته على أنَّه يكوُن ِعْنِدي ال أُْخِرُجه من يَِدي. اْقتَنَْيتُ و
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__________________ 
َوُة ابلضم ا بوزن ُرغحَوة الل .1)  ( قيدها ايقوت قـُنـح
 ( عل  مسرية نصف يوم من ميفض ا كما يف التكملة.2)
 ( األو  والثاين يف ايقوت بدون نسبة.3)
 نسبة ا وهو للمتلم  كما أثبته حباشية التهذيب.( اللسان والتهذيب بدون 4)
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س : قنايَةً  مالَهُ  قَنِيَ و  : لَِزَمهُ ؛ وقوُل الُمتَلَّمِ

ٍر  ِب كـــــــــــافــــــــــِ نـــــــــــح ىن مـــــــــــن جـــــــــــَ ه ابلـــــــــــثـــــــــــّ تـــــــــــُ يــــــــــــح قـــــــــــَ  أَلـــــــــــح

ِر     لــــــــــ  رتِّ ُمضــــــــــــــــــــــــَ و كــــــــــر قــــــــــِ ــــــــــُ ن ــــــــــح ــــــــــَك أَقـ (1)كــــــــــذل
 

  
ألَْقنَُونَّك و: أَي َجَزْيته.  قَنَْوتُه أَْقنُوه قِناوةً  ُء ، وقيَل : أَرَضى. ويقاُل :أُكافِىأَْجِزي و: أَي أَْحفَظ وأْلَزُم ؛ وقيَل  أَْقنُو اْختُِلَف فيه : فقيَل :

 أَي ألَْجِزيَنََّك َجَزاَءَك. قِناَوتَكَ 

ْمح على القَنا ويُْجَمعُ  حاح ؛ وفي بعِض نسِخِه : على قِناءٍ  للرُّ  ٍل ، وهو َجْمُع الَجْمع.كَجبٍَل وأَْجبا أَْقناءٍ  كَجبٍَل وِجباٍل ؛ كما في الّصِ

 الظَّْهِر : التي تَْنتظم الفَقاَر. قَناةَ و

 : أَي القاَمِة ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ وأَْنَشَد : القَناةِ  وفالٌن ُصْلبُ 

نــــــــــا  ِا والــــــــــقــــــــــَ رانــــــــــِ بــــــــــاُط الــــــــــبــــــــــنــــــــــاِن والــــــــــعــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــِ

مــــــــــاِ      طــــــــــاُف اخُلصــــــــــــــــــــــــوِر يف متــــــــــاٍم وإكــــــــــح ــــــــــِ (2)ل
 

  
 : القَاماِت. بالقَنا أَرادَ 

 : طويلَةٌ. قَْنواءُ  وَشَجرةٌ 

 : البَقََرةُ الَوْحِشيَّةُ : عن ابِن األْعرابي ؛ قاَل لَبِيٌد : القَناةُ و

داً و  هـــــــــــــــح ة عـــــــــــــــَ رحبـــــــــــــــَ ي حبـــــــــــــــَ غـــــــــــــــِ بـــــــــــــــح نـــــــــــــــاٍة تــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــَ

بـــــــــاُ      فـــــــــ   عـــــــــلـــــــــيـــــــــه اخلـــــــــَ ـــــــــَ وٍح قـ بـــــــــُ (3)مـــــــــن ضـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وتقدَّم في فني أنَّه بالفاِء.

ايَْقنُو  ِء :لَْوُن الشَّي قَناو  .قانٍ  : وهو أَْحمر قُنُوًّ

ةَ بِن فزاَرةَ. قَنَاو  ، كعَلَى : قُْرَب الهاجِر لبَني مرَّ

 : ناِحيَةٌ ِمن ِدياِر بَني ُسلَْيم. قَناةٌ و

 ْسِهٍر الطائي :: أََحُد أَْوِديِة المِدينَِة الثَّالثَِة ، عليه َحرٌث وماٌل وَزْرٌع ، وهو َغْيُر َمْصروٍف ؛ قاَل البُْرُج بُن مُ  قَناة وواِدي

اَوَزتح  ر وِت حــــــــــىت  ــــــــــَ َ
َو  املــــــــــ َرتح مــــــــــن لــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــَ

ا     وهنــــــــــــُ جــــــــــــُ ــــــــــــاَة شــــــــــــــــــــــــــُ ن ــــــــــــَ ن ق (4)إد  ودوين مــــــــــــِ
 

  
 ، على فَعَْوَعل : َمْوِضٌع ؛ حكاهُ ابُن ُدَرْيٍد. قَنَْونَىو

 قاَل القاِلي : َغْير َمْصروٍف َوْزنُه فَعَْلعَل.

 َغَطفان ؛ وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد :وقاَل نَْصر : َجبٌَل في بالِد 

َرٌة  فــــــــح َك حـــــــــُ تـــــــــح نــــــــــ  ت عـــــــــلـــــــــ  أن قـــــــــد َأجـــــــــَ فـــــــــح لـــــــــَ  حـــــــــَ

ي     قــــــــِ تــــــــَ لــــــــح يــــــــُش فــــــــنـــــــــَ عــــــــِ ويت لــــــــو نــــــــَ نــــــــح ِن قـــــــــَ طــــــــح (5)بــــــــبــــــــَ
 

  
 وَذَكَره المصنِّف في قنن ، وهذا موِضُع ِذْكِره.

اِن ، والنِّْسبَةُ إلي القُنِيو  على غيِر قِياٍس. قُنوانيُّ  ها، بضم ، فكسٍر : قْريةٌ قُْرَب َرِشيد ، كثيَرةُ الرمَّ

 : الُمدَِّخُر ؛ وأَْيضاً الُمْختَاُر. الُمْقتَنَىو

 : ُحْفَرةٌ تُوَضُع فيها النّْخلَةُ ؛ عن أَبي َعْمٍرو. القَناةُ و

 : َعِمْلتها. قَنَّْيُت قَناةً و

 .القَنا ، كَشدَّاٍد : َحفَّارُ  القَنَّاءُ و
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ةُ بُن حبيِب  اُح أَْيضاً ، ِمن ِرجاِل البُخاِري ، ماَت َسنَة  القَنَويُّ  بِن زيِد القُشيريوأَبُو علّيِ : قرَّ  .224؛ ويقاُل له الرمَّ

 أي ِمن َخْلِقه ؛ نقلَهُ القاِلي.:  قناهُ  وقاَل اللّْحياني : قاَل بعُضهم : ال والذي أَنا ِمن

ّمة : : األْوصاُل ، وهي الِعظاُم التوام بما عليها ِمن اللْحم ؛ القَناو  وأَْنَشَد القاِلي لذي الرُّ

يــــــــــج والــــــــــرُبَ  و  مــــــــــالــــــــــِ  يف الــــــــــعــــــــــاج مــــــــــنــــــــــهــــــــــا والــــــــــد 

نــــــــــــًا مــــــــــــاىل    رقــــــــــــَ هــــــــــــَ بـــــــــــــح ن عــــــــــــَ ِ راي  اح  ء لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــَ

  
 : ِمن ُكوِر ِسْنجار. القَناةُ و

 : القَِصيُر. األَْقنَىو

كةً : الضْخُم التامُّ. القَنَوانو  : محرَّ

 .أَْقناهُ  هللاُ  قَناهُ و

__________________ 
 والتهذيب.« وألقيتها»( اللسان وفيه : 1)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.2)
 وضبطت فيه قناة ابلرفض ا واللسان. 124( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«املروت»( اللسان وصدره يف معجم البلدان : 4)
 ( معجم البلدان ا ونسبه لكثري من أبيات يرثي خند  األسدي.5)
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ّمِ : ما اكتُِسَب ، ج الِقْنيَةُ  ي : [قنى] ِت الياُء في قِنًى بالكْسر ، والضَّ ّمِ أيضاً أُقِرَّ بحاِلها التي كانْت عليها في لُغِة َمْن  القُْنية ، بالكْسِر والضَّ

ا الُكوفِيُّون فجعَلُوا في قوِله ، وَمْن  قُْنيةو قِْنيَة على قِلَّتِها فال نََظر في قَنَْيت قالَ  وقَنَْوت لُغَتَْين ؛ فََمنْ  قَنَْيت َكَسر ؛ هذا قوُل البَْصِريِّين ، وأمَّ

 قاَل قَنَْوت فالَكالُم في قْوِله هو الَكالُم في قوِل َمْن قاَل ُصْبيان.

ً  الماَل ، كَرَمى قَنَىو ً و ، بالفَتْح ، عن اللّْحياني ، قَْنيا ّمِ : اْكتََسبَهُ. قُنِيانا  ، بالكْسر والضَّ

 : اْكتََسْبته لنَْفِسك واتََّخْذته ، قاَل أبو الُمثَلَّم الُهَذلي يَْرثي َصْخر الغّي : قِْنيانٌ  ومالٌ 

َده  لــــــــــِ تــــــــــح ِر مــــــــــاُ  كــــــــــاَن مــــــــــُ هــــــــــح ــــــــــلــــــــــد  ــــــــــو كــــــــــاَن ل  ل

يــــــــاِن     نــــــــح ٌر مــــــــاَ  قـــــــــُ خــــــــح هــــــــِر صــــــــــــــــــــــَ (1)لــــــــكــــــــان لــــــــلــــــــد 
 

  
ضا الِقنَىو  ؛ عن أبي زْيٍد. : كإِلَى : الّرِ

ر قولُه تعالى :  أَْرضاهُ  : أَي أَْقناهُ و ، (2)تعالى ، بالتّشديِد  هللاُ  قَنَّاهُ  وقد  .(3) (َوأَنَُّه ُهَو َأْغىن َوَأْقىن)؛ وبه فُّسِ

مخشري في الفائِِق. ، «أْقنَْوكَ والناُس عنه  (4)واإِلثِْم ما َحكَّ في َصْدِرك وإن أفتاك »في حديِث وابَِصٍة : و  أَي أَْرَضْوك ؛ نقلَهُ الزَّ

ْيُد ،  ْقناهُ أَ و  ، عن الَهَجِري ؛ وأَْنَشَد : أَْمَكنَهُ  أَي له : أُْقنَىوالصَّ

ِن غـــــــــــــريِِه  طـــــــــــــح اَع يف بـــــــــــــَ وُع إذا مـــــــــــــا جـــــــــــــَ   ـــــــــــــَُ

ه و     لــــــــُ قــــــــاتــــــــِ تح مــــــــَ نــــــــَ ــــــــح ي إذا مــــــــا اجلــــــــوُع أَقـ رحمــــــــِ ــــــــَ (5)يـ
 

  
 ؛ عن األْصمعي. َخلََطهُ  : قاناهُ ُمقاناةً وَ 

 ِء القَْيس :هذا بذاَك ، أَي أُْشِرب أََحُدهما باآلخِر ؛ وأَْنَشَد أبو الَهْيثَم الْمرى قُونيَ  بلَْوٍن ، يقاُل :وقاَل اللْيُث : هو إْشراُب لَْوٍن 

رٍة  فــــــــــح يــــــــــاُض بصــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــاانِة الــــــــــبــــــــــَ ُ
ِر املــــــــــ كــــــــــح  كــــــــــبــــــــــِ

ِر     لـــــــــــــ  رُي املـــــــــــــاِء غـــــــــــــرَي  ـــــــــــــَُ ذاهـــــــــــــا لـــــــــــــَِ (6)غـــــــــــــَ
 

  
ل بَْيضٍة باَضتْها النّعاَمةُ ؛ ثم قاَل :البَياض بُصْفرةٍ أَي كا الُمقاناةِ  قاَل : أَراَد كالبِْكرِ   قُونيَ  البَياُض بُِصْفرةٍ أَي التي الُمقاناةُ  لبَْيضِة التي هي أَوَّ

 كبِْكِر وأَضاَف البِْكِر إلى نَْعتِها. وقاَل غيُرهُ : أَرادَ  2بَياُضها بُصْفرةٍ أَي ُخِلَط ، فكانْت َصْفراَء بَْيضاَء ، فتََرَك األِلَف والالَم من البِْكر 

ة إليها. الُمقاناةِ  الصَدقَةِ   البَياض بُصْفرةٍ ألنَّ في الصَدقَِة لََونَْين من بَياض وُصْفرةٍ أَضاَف الدُّرَّ

ً  قانَىو يت.هذا الشي يُقانِينِي يقاُل : ما وافَقَهُ. : ُمقاناةٌ  فاُلنا ّكِ  ُء أَي ما يُوافِقُنِي ؛ عن ابِن الّسِ

 افقُه.هذا : أَي يُو يُقانِي وهذا

. َشديُد الُحْمرةِ ؛ : ( 7)قانٍ  أَْحمرُ و  َصوابُه بالَهْمِز ؛ وَوِهَم الَجْوهِريُّ

إِشاَرة إلى َجواِز تَْخِفيِفه ،  قاَل َشْيُخنا : ال وهَم فقد ذَكَره الَجْوهِري في الَمْهموِز كما في أُُصوِله الصَّحيحِة وأََعاَدهُ هنا إشاَرة إلى الِخالِف أَو

 َذَكَر المصنُِّف َشنُّوة مع تَْصِريِحهم بأنَّه َمْهُموٌز.كما 

واً إذا اْشتَدَّْت ُحمرتُه ، وأَْحَمَر قاٍن * قُْلت : هو كما ذُِكَر إالَّ أنَّ ِذْكَر المصنِِّف إيَّاه في هذا الحْرِف بَِعيٌد عن الصَّواِب ، فإنَّه ِمن قَنَا يَْقنُو قَنْ 

 َشديُد الُحْمرةِ.

ا يُ   ْستدرُك عليه :* وممَّ

 الغَنَم : اتََّخْذتَُها للَحْلِب ؛ عن اللْحياني. قَنَْيت

اِحي : قَنَِي قِنًىو ي : ومنه قوُل الطمَّ  : ِمثُْل َرِضَي ِرضاً ِزنَةً وَمْعنًى ، عن أبي عبيَدةَ ؛ قاَل ابُن بّرِ

ظـــــــــــــَ   نـــــــــــــح لـــــــــــــَ َ  الـــــــــــــد  مـــــــــــــِ  كـــــــــــــيـــــــــــــَف رأَيـــــــــــــَت ا ـــــــــــــَ

ىَن     قـــــــــــح ُقصـــــــــــــــــــــــــُه فـــــــــــيــــــــــــَ نــــــــــــح طـــــــــــَ  الـــــــــــذي يــــــــــــَ عـــــــــــح  ؟يــــــــــــُ
  

__________________ 
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 .«عند متلده»برواية :  238/  2( ديوان اهلذليا 1)
 قَناُه ا ابلتخفيف.( يف القاموس 2)
 .48( سورة النجم ا اآية 3)
 .279/  1واملثبت كرواية الزخمشري يف الفائ  « أقنا »( يف اللسان والنهاية 4)
 ( اللسان.5)
 التهذيب.وصدره يف  29/  5واملثبت كرواية اللسان والصحاح واملقايي  « غري املر»ا من معلقته ا برواية :  43( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ُء.( يف القاموس : قا.7)
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 ِمن الِعْلم يَْستَْغنُوَن به إذا اْحتاُجوا إليه. قِْنية أَي َعلُِّموُهم واْجعَلُوا لُهم ، «فاْقنُوُهم»في الحديِث : وأي فيَْرَضى به. 

 : إذا كانْت خاِلَصةً له ثابِتَةً عليه. قُْنيةٌ و قِْنيةٌ  وله َغنَمٌ 

 .قَنَْيتُ  ال يَْعرُف البَْصِريُّونقاَل ابُن ِسيَده : و

 ماالً ؛ قاَل أبو المثلَّم الُهَذلي : يَْقتَنِيَ  وهو أنْ  الِقْنيةِ  ، كإلَى ، ِمن الِقنَى وقاَل أبو علّيِ القاِلي :

َر الِقىَن فاقـحتَـنَـيحتهم  هَتم َأهح  (1)َوَجدح
أِْن فقد أُْعِطي الِغنَى ، وَمْن أُْعِطي ِمائَةَ  الِقنَى الَمعِز فقد أُْعِطيونقَل أَبو زْيٍد عن العََرِب : َمْن أَْعَطى ِمائة ِمن  ، وَمْن أُْعِطي ِمائةَ من الضَّ

 ِمن اإِلبِِل فقد أُْعِطي الُمنَى.

 والنََّشب. الِقْنيةِ  ِمن يَْقتَنِي هللاُ : أَْعَطاهُ ما يُْسُكن إليه ؛ وقيَل : أَْعطاهُ َما أْقناهُ و

 ْعراِبي : أَْعطاهُ ما يدَِّخُره بْعَد الِكفايَِة.وقاَل ابُن األ

َر قوُل قَْيِس بِن العَْيزاَرةِ الُهَذلّي : َمْقناةٌ  وأَرضٌ   : ُموافِقَةٌ لكّلِ َمْن نََزلَها ؛ وبه فُّسِ

ا  بـــــــــــــاهتـــــــــــــُ يـــــــــــــٌ  نـــــــــــــَ نـــــــــــــاٌة أَنـــــــــــــِ قـــــــــــــح َي مـــــــــــــَ  مبـــــــــــــا هـــــــــــــِ

وازُع     ــــــــــ  ــــــــــن خــــــــــاُض ال
َ

واهــــــــــا املــــــــــ هــــــــــح ــــــــــَ تـ ــــــــــَ َربيف فـ (2)مــــــــــِ
 

  
 : ولُغَةُ ُهَذيٍل ُمْفناةٌ بالفاِء ، وقد ذُِكَر هناك. قاَل األْصَمعيُّ 

 في النسجِ : خيٌط أَْبيُض وَخْيٌط أَْسوٌد. الُمقاناةُ  وقاَل أبو ُعبَْيٍد :

 وقال ابُن بُُزْرج : هو َخْلُط الصُّوِف بالَوبَِر وبالشَّعِر ِمن الغَْزِل يَُؤلَُّف بَْيَن ذلَك ويُْبَرُم.

 ُء : داَم ؛ وأَْنَشَد األْزهِري يِصُف فََرساً :له الشي قانَىو

ريف ابرٌِد  ِة  ـــــــــــــــــِ يـــــــــــــــــح  قـــــــــــــــــاَ. لـــــــــــــــــه ابلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــَ

ُض و     قــــــــــــَ نـــــــــــــح ٌ  مــــــــــــُ جــــــــــــٍة و ــــــــــــَح ي  ابعــــــــــــِ (3)َنصــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ، أَي ما يَقُوُموَن عليه. (5)ما لَُهم وال يُعانُونَه  يُقانونَ  يقوُل : ُهم ال (4)وقاَل أبُو تُراٍب : سمْعُت الُحَصيبيَّ 

ْبيان وُسِتَرْت في البَْيِت ؛ رواه الَجْوهِري عن أَبي سِعيٍد  تُْقنَى قِْنيةً  الجاِريَةُ  قُنِيَتِ و عن ، على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه ، إذا ُمنِعَْت ِمن اللِّعِب مع الّصِ

ِّيَِت الجا يت ، قاَل : وَسأَْلته عن فُت ّكِ  ِريَةُ تَْفتِيَةً فلم يَْعِرْفه ؛ وتقدََّم له في فتي ذلَك ِمن غْيِر إْنكاٍر.أَبي بْكِر بِن األْزهِر عن بُْنَداٍر عن ابِن الّسِ

ّمِ : فََرُس قرابة الضَّبي ؛ وفيه يقوُل : القُْنيانُ و  ، بالضَّ

وحٍم  يِن بــــــــــــــــقــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ يــــــــــــــــاُن َأ ــــــــــــــــَح نــــــــــــــــح  إذا الــــــــــــــــقــــــــــــــــُ

نـــــــــــــــاين و     ر  إذًا بـــــــــــــــَ ن َفشـــــــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــَ (6)مل َأطـــــــــــــــح
 

  
 : مْوِضٌع ؛ قاَل بْشُر بُن أَبي خاِزٍم : قانِيَةُ و

رحَف عـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم  ـــــــــــطـــــــــــ  رحُت ال أَلاًي مـــــــــــا َقصـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــَ

هــــــــــــاُر     ــــــــــــ  ــــــــــــن ض ال ــــــــــــَ ل ــــــــــــَ ــــــــــــد تـ ــــــــــــٍة وق ي ــــــــــــِ ــــــــــــقــــــــــــان (7)ب
 

  
 ونُس حاِضَرة أْفِريقيَة.، بالكْسر : َحيواٌن على َهْيئِة األَْرنَِب باألَْنَدلُس يُْلبَُس فِراُؤها ؛ قاَل ابُن سعيٍد : وقد جلبَه في هذه المدَّةِ إلى تُ  الِقْنيَةُ و

 قاَل شْيُخنا : وهي أَْفَخُر ِمن القاقوِم وأَْبيُض وأَْنفَُع.

 .574، كُسَميَّة ، حدََّث عن أَبي الَمواِهِب بِن ُملوك وَطبَقتِه ، ماَت َسنَة  ةقُنَيَّ  وكرُم بُن أَحمَد بِن عبِد الرحمِن بنِ 

ةُ و : [قوو] ّمِ : ِضدُّ الضَّْعفِ  القُوَّ  يكوُن في البََدِن وفي العَْقِل. ، بالضَّ

ة ؛ ، ولكنَّها حِملَْت على فُْعلٍة فأُْدِغَمِت الياُء في الواوِ  قوي قاَل اللْيُث : هو من تأِْليفِ  ّمِ والكْسرِ  قًُوى ج كراِهيَة تَغير الضمَّ ؛ األخيَرةُ  ، بالضَّ

اء.  عن الفرَّ
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__________________ 
 وعجزه : 228/  2( ديوان اهلذليا 1)

 أعفيت فيهم مسرتادي ومطعميو 
 والتهذيب.واملثبت كرواية اللسان « فتهواها»بد  : « فرتعاها»برواية :  79/  2( ديوان اهلذليا 2)
 ( اللسان والتهذيب ا ويف اللسان انعجة بد  ابعجة.3)
 واألصر كاللسان.« ا صيين»( يف التهذيب : 4)
 ( يف التهذيب واللسان : ال يفانونه ا ابلفاء.5)
 .«فلم أطعن»( اللسان وفيه : 6)
 ويف شرحها : قانية ماء لبين سليم ا واللسان. 5البيت  98( املفضلية 7)
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ة  )الى : وقولُه تع ، بالكْسر. يقاُل ذلَك في الَحْزِم ، وال يقاُل في  كالِقوايَةِ  ، أَي بِجّدِ وَعْوٍن من هللِا تعالى ؛ (1) (اي ََيْىي ُخِذ اْلِكتاَب ِبُقوَّ

 ؛ قاَل الشاِعُر : الِقواَءةُ  أَو الِقواَوةُ  البََدِن ، وهو ناِدٌر ، وإنَّما ُحْكُمه

ا و  بــــــــــــاهتــــــــــــُ َر  غــــــــــــالــــــــــــِ نــــــــــــاِ  الــــــــــــكــــــــــــَ  مــــــــــــاَ  أبعــــــــــــح

ِة حـــــــــــــازُِم و     وايـــــــــــــَ ِر الـــــــــــــقـــــــــــــِ (2)إيّنِ عـــــــــــــلـــــــــــــ  أَمـــــــــــــح
 

  
ةً  كَرِضَي ، الضَّعيُف ، قَِويَ و ىو ؛ أَْقوياءُ  والَجْمعُ  ، قَِويٌّ  فهو قُوَّ حاح ؛ تَقَوَّ  َكذلَك ؛ قاَل ُرْؤبَة : اْقتََوىو ِمثْلُه ، كما في الّصِ

 اقـحتَـَويحناقـُو َة ِ  هبا و 
تُه جاَدتْ  اْقتََوى وقيَل :  .قُوَّ

اهُ و  .تَْقِويَةً  تعالى هللاُ  قَوَّ

ى وفي الُمْحكم : ةً  هللاُ َضْعفَك ، أَي أَْبَدلََك َمكاَن الضَّْعفِ  قَوَّ ؛ وقد جاَء َكذلَك في الدُّعاِء للَمِريِض ، وَمنَعَه اإلماُم الشَّافِِعّي ؛ َذَكره ابُن  قوَّ

 ي الطَّبقاِت.السَّْبكّي ف

ى *فالنٌ  َحَكى ِسْيبََوْيه :و  يُْرَمى بذلك. بالتَّْشِديِد ، أَي ، يُقَوَّ

 .قَِويٌّ  كُمْعٍط : أَي ، ُمْقوٍ  فََرسو

 .قَِويَّةٍ  : ذُو َدابَّةٍ  ُمْقوٍ  ورُجلٌ 

 دابَّتِه. في ُمْقوٍ وفي نَْفِسه ،  قَِويٌّ  : أَي قَِويٌّ ُمْقوٍ  فالنٌ و

ومنه قوُل األْسَود بِن يَِزيد في تَْفِسيِر قوِله ، َعزَّ وجلَّ :  قَِويَّةٍ  أَي ذُو دابَّةٍ  ، «ُمْقوٍ  ال يَْخُرَجنَّ َمعَنَا إالَّ رُجلٌ »َغْزوةِ تَبُوك : في حديِث و

 َداةِ الحْرِب.كاِملُو أَ  قَِويَّةٍ  ُمْؤُدون ، أَي أَْصحاب َدوابِّ  ُمْقُوون ؛ قاَل : (3) (َوِإاّن جَلَِميع  حاِذُرونَ )

ّمِ : العَْقلُ  القَُوىو  ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب : ، بالضَّ

ِ حازٍِم ُقواُ او   صاِحَباح
ا  ال ـــــــــــــــُ ـــــــــــــــر قـــــــــــــــاُد قـــــــــــــــد عـــــــــــــــَ ُت وال هـــــــــــــــح ـــــــــــــــ  بـ ـــــــــــــــَ  نـ

ا    د اي ــــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــــــَ ِ فـ اح ــــــــــــــــــــــــــَ ون ــــــــــــــــــــــــــُ  إىل أَم

  
ة طاقاُت الَحْبِل ، َجْمعُ  : القَُوىو  ، بالكْسِر أْيضاً ؛ وأَْنَشَد أَبُو َزيٍد : الِقَوى للطَّاقَِة من َطاقاِت الَحْبِل أَو الَوتَِر ، ويقاُل في َجْمِعه قُوَّ

تح  (4)قــــــــيــــــــلــــــــ  و  عــــــــَ طــــــــ  قــــــــَ ــــــــَ َو  قــــــــد تـ  هلــــــــا إن  الــــــــقــــــــُ

قـــــــــــــاءو     ـــــــــــــَ د  ب َو  مـــــــــــــا مل  ـــــــــــــَِ ـــــــــــــقـــــــــــــُ ـــــــــــــل  مـــــــــــــا ل

  
ةً  يُْنقَُض اإلْسالُم ُعْرَوةً ُعْرَوةً كما يُْنقَُض الحْبلُ : » (5)في حديِث ابِن الدَّْيلمي و .القَُوى ُمْختَِلفُ  : وِكالُهما قَوٍ  وَوتَرٌ  قَوٍ  َحْبلٌ و ةً قُوَّ  .«قُوَّ

ُل بَِمْعنَى صاَر َذا ِضدٌّ ، ِكالُهما عن ابِن األْعرابيِ ؛ اْفتَقََر ، أَْيضاً : إذاواْستَْغنَى ؛  إذا : أَْقَوىو  وِغنًى ، والثاني : بمْعنَى زالَتْ  ةٍ قُوَّ  فاألوَّ

تُه  ، والَهْمَزةُ للسَّْلب. قُوَّ

ة ، وهو أن تُْرِخي ُمْقًوى وهو َحْبلٌ  أَْغلََظ من بَْعٍض ، ، قُواهُ  أَي بَْعضَ  َجعََل بَْعَضه ، والَوتَرَ  الَحْبلَ  أَْقَوىو ة وتُغَيّر قُوَّ فال يَْلبَُث الَحْبل أْن  قُوَّ

 يَتَقَطََّع.

ْعَر : خالََف قَوافِيَهُ بَرْفعِ بَْيٍت وَجّرِ آَخَر. أَْقَوىو  الّشِ

ِوّيِ فبَْعُضه َمْرفوٌع وبَْعُضهُ َمْنصوٌب أَو َمْجروٌر. (6)أْن تَْختلَف  اإِلْقواءُ  قاَل أَبو َعْمِرو بُن العاَلء :  َحَركاُت الرَّ

ْعِر نُْقصاُن الَحْرِف ِمن الفاِصلَِة يَْعنِي ِمن عُروِض البَْيِت ، وهو ُمْشتَقٌّ من اإِلْقواءُ  : وقاَل أبو ُعبيَدةَ  ةِ  في عيوِب الّشِ  الَحْبِل ، كأَنَّه نَقض قُوَّ

ة بيعِ بِن ِزياٍد : قُواهُ  ِمن قُوَّ  ، وهو ِمثُْل القَْطع في َعُروِض الكاِمِل ، وهو كقوِل الرَّ
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تــــــــــــَ أَ  قــــــــــــح َد مــــــــــــَ عــــــــــــح بـــــــــــــَ ريحٍ فـــــــــــــَ ِك بــــــــــــِن ُزهـــــــــــَ  ِر مــــــــــــالــــــــــــِ

هـــــــــارِ     َب اأَلطـــــــــح واقـــــــــِ و الـــــــــنِّســـــــــــــــــــــــاُء عـــــــــَ رحجـــــــــُ  (7) ؟تــــــــــَ
  

ة فنَقَص من َعُروِضه  ، والعَُروُض : َوَسُط البَْيِت. قُوَّ

 اْختِالُف إْعراِب القَوافِي ، وكاَن يَْرِوي بيَت األَْعشى : اإِلْقواءُ  وقاَل أبو َعْمٍرو :

__________________ 
 .12( سورة مرمي ا اآية 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 بد  : وفالن.« وهو»كذا ا وابلقاموس :   (*)
 .56( سورة الشعراء ا اآية 3)
 ( كذا ابألصر ا ومل أجده.4)
 حتريف. !اللسان : ابن الديلمي( األصر والنهاية ا ويف 5)
 ( ابألصر : لتلف ا والتصحيح عن اللسان.6)
 ( اللسان والتهذيب والصحاح.7)
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 (1)ما ابهُلا ابلليحِر زاَ  َزواهُلا 
ْفع ، ويقوُل : هذا  .ْقواءً إ الشاِعرُ  أَْقَوى ، وهو عْنَد الناِس اإلْكفاء ، وهو اْختِالُف إْعراِب القَوافِي ، وقد إْقواءٌ  بالرَّ

ْعِر خالََف بيَن قَوافِيَه ، هذا قوُل أَْهِل اللُّغَِة. أَْقَوى وقاَل ابُن ِسيَده :  في الّشِ

 وقاَل األْخفَش : هو َرْفُع بيٍت وَجرُّ آَخر نَْحو قوِل الشاعِر :

ٍم  ظــــــــــَ ن عــــــــــِ وٍ  ومــــــــــِ ن طــــــــــُ وحِم مــــــــــِ  ال أَبحَس ابلــــــــــقــــــــــَ

ــــــــــَعصــــــــــــــــــــــــافــــــــــريِ     الُم ال غــــــــــاِ  وَأحــــــــــح ــــــــــِ ــــــــــب ُم ال  ِجســــــــــــــــــــــــح

  
 قاَل :ثم 

ه  ــــــــــــُ ل وٌف َأســــــــــــــــــــــــــافــــــــــــِ ٌب جــــــــــــُ مح َقصــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــبهنــــــــــــ ُ

تح فــــــــــيــــــــــه األعــــــــــاصــــــــــــــــــــــــريُ     خــــــــــَ فــــــــــَ ٌب نـــــــــــَ قــــــــــ  نـــــــــــَ  مــــــــــُ

  
 قاَل : وَسمْعُت هذا من العََرِب كثيراً ال أُحِصي.

ْعَر ، وأَْيضاً فإنَّ  ، إْقواءٍ  بِال يُْنِشُدونا قَلَّْت قِصيَدةٌ لُهمو  كلَّ بيٍت منها كأنَّه ِشْعٌر على ِحياِله.ثم ال يَْستَْنِكُرونَهُ ألنَّه ال يَْكسُر الّشِ

ا سعة  . اإلْقواء (2)قاَل ابُن جنِّي : أَمَّ ْفع مع الجّرِ  عن العََرِب فبحيُث ال يُْرتاُب بها لكنَّ ذلَك في اْجتِماعِ الرَّ

او  واِحَدةٍ منهما جِميعاً أُْختها ، فمن ذلَك ما أَْنَشَده أَبو علّيِ :وذلك لُمفاَرقَِة األِلف الياء والواو وُمشابَهَ ُكّل  بالنَّْصِب فَقَِليٌل ، اإلْقواءُ  أَمَّ

هــــــــــاً  َك َوجــــــــــح نــــــــــح َن مــــــــــِ ســــــــــــــــــــــــَ َ  كــــــــــاَن َأحح حــــــــــح  فــــــــــيــــــــــَ

َداءَ و     َرِة ارحتــــــــــــــــِ فــــــــــــــــَ َعصــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ

َن يف املــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــــــــَ  َأحح

  
 ثم قال :

 يف قـَلحيب عل  حَيحَ  الَبالءو 
 وأَْنَشَد ابُن األَْعرابِي :

ه  ِرضـــــــــــــــــــــُ غــــــح د  مــــــَ تـــــــَ ُت جـــــــاابَن حــــــىت اســــــــــــــــــــح يـــــــح  َعشــــــــــــــــــــ 

ه طـــــــــــــافـــــــــــــاو     ك لـــــــــــــو ال أنـــــــــــــ  لـــــــــــــِ هـــــــــــــح ـــــــــــــَ  كـــــــــــــاَد يـ

  

ِه  تــــــــــــِ يــــــــــــ  حــــــــــــَ ح بــــــــــــطــــــــــــِ لــــــــــــح يـــــــــــــَ لــــــــــــح واَل جلــــــــــــاابَن فـــــــــــــَ  قــــــــــــُ

رافُ     ــــــلــــــيـــــــِر إســــــــــــــــــــح وحِم ال ــــــَ ــــــعـــــــَد نـ حــــــَ  ب وحُم الضــــــــــــــــــــ  ــــــَ  نـ

  
 قد َكثُر في َكالِمهم. وإن كاَن َعْيباً الْختِالِف الصَّْوت به فإنَّه اإلْقواءَ  قاَل ابُن جنِّي : وبالجملِة إنَّ 

هُ لنَْفِسه. اْقتَواهُ و  : اْختَصَّ

ةِ  تَفاعٌل من : تَزايُُد الشُّركاِء ، التَّقاِويو  .«الَمتَاَع بينهم فيَْنمى ويَِزيدُ  يتَقاَوْونَ  لم يَُكْن بأساً بالشُّركاءِ »في حديِث ابِن ِسيِرْين : و. القُوَّ

أَْعَطْيته به  فتَقاَوْيناهُ  فالٍن ثَْوببيَن الشُّركاِء : أن يَْشتَُروا ِسْلعَةً َرِخيَصةً ثم يَتَزايُدوا بَْينهم حتى يَْبلُغوا غايَةَ ثَمنِها. يقاُل : بَْيني وبيَن  التَّقاِوي

 ثمناً فأََخْذته أَو أَْعطاني به ثمناً فأََخَذه.

َمْخشري. ، القََوى البَْيتُوتَةُ على : التَّقاِويو  بالفَتْح ، وهو الُجوُع ؛ نقلَهُ الزَّ

اج : ، بالكْسِر : قَْفُر األرِض  الِقيُّ و  أَْبدلُوا الواَو ياَء طلباً للخفَِّة وَكسُروا القاَف لمجاَوَرتِها الياء ؛ قال العجَّ

ي  و  طـــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــُ َدٍة نـــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ  بـ

ي      ـــــــــــــِ ـــــــــــــالٌد ق ـــــــــــــهـــــــــــــا ب ي ـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــِ ن ـــــــــــــُ ّي ت ـــــــــــــِ (3)ق
 

  
بالقَْصر والمّدِ ، كما هو  كالِقوا ؛ هكذا في النسخِ والصَّوابُ  والمدِّ  ( 4)، بالكْسرِ  كالِقواءِ ؛  «َمْن َصلَّى بِقّيِ من األرِض »الحديُث : منه و

حاح وغيِرِه ، ولم يُْذكر الَكْسر في أْصٍل ِمن األُُصوِل ، وَهْمَزة الِقواِء ُمْنقَِلبَة عن واٍو ، وإِنَّما لم يُدْ  قَِوَي وأُْدِغَمت قِيُّ الْختِالِف  َغمنَصُّ الّصِ
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كاِن ، وأُْدِغَمت في قْوِلَك لََوْيُت لَيًّا ، وأَْصلُه لَْوياً مع اْختِالفِهما ، ألنَّ األُولى  منهما ساِكنَةٌ قُِلبَْت ياء وأُْدِغَمت ؛ الَحْرفَْيِن ، وُهما ُمتَحّرِ

 قوُل جريٍر : القَواءِ  وشاِهدُ 

__________________ 
 وصدره : 150ديوانه ط بريوت ص ( 1)

 هذا النهار بدا هلا من  ها
 وقبله :

 رحـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــدوًة أمجـــــــــــــــــــــاهلـــــــــــــــــــــا 

ا     غضــــــــــــــــــــــــــّب عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــك فــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــقــــــــــــو  بــــــــــــدا هلــــــــــــََ

  

 والقصيدة منصوبة القافية.

 ( يف اللسان : لعه.2)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح والتهذيب.3)
 ح ضبرت حركات.( يف الصحاح واللسان والتهذيب واملقايي  ابلفت4)
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مــــــــــا  لـــــــــــِّ واء وســــــــــــــــــــــــَ َض الـــــــــــقـــــــــــَ يـــــــــــا الـــــــــــر بـــــــــــح يـــــــــــّ  أال حـــــــــــَ

ا و     ِة أَدح ــــــــــَ مــــــــــامــــــــــَ مــــــــــاِن ا ــــــــــَ ثــــــــــح عــــــــــًا كــــــــــجــــــــــُ (1)َربــــــــــح
 

  
 وأَْنَشَد أَبو علّيِ القاِلي :

مـــــــــا  لـــــــــِّ يـــــــــلـــــــــي  مـــــــــن عـــــــــلـــــــــيـــــــــا هـــــــــوازن ســـــــــــــــــــــــَ لـــــــــِ  خـــــــــَ

واء    اح قــــــــــــَ تــــــــــــَ حــــــــــــَ فــــــــــــح ٍر ابلصــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــَ  عــــــــــــلــــــــــــ  طــــــــــــَ

  
 القَْفَرةُ ال أََحَد فيها.وهي ناِدَرةٌ وهي  ، القَوايَةِ و

 ؛ عن أَبي إِْسحاٍق. : نََزل فيها أَْقَوىو

حاح :  .بالقَواءِ  القَْوُم : نََزلُوا أَْقَوى وفي الّصِ

 .الِقّيِ  ، أَي َمْنفعةً للُمسافِِريَن إذا نََزلُوا باألْرِض  (2) (َمتاعاً ِلْلُمْقِوينَ )من األْرِض. وقولُه تعالى :  قِّيِ  وفي الُمْحَكم : َوقَعُوا في

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. َكقَِويَتْ  عن أَْهِلها ؛ الدَّاُر : َخلَتْ  أَْقَوتِ و

 إذا أَْقفََرْت َوَخلَْت. أَْقَوْت إْقواءً و، َمْقصوٌر ،  قًُوى الدَّارُ  قَِويَتِ  وقاَل أَبُو عبيَدة :

اُء : أَ   .قَواءً و قًُوىو أَْقَوْت قَوايَةُ و قَِويَتْ  وقد قِيٌّ  رضٌ وقاَل الفرَّ

ةُ و ّمِ : اْسمُ  قُوَّ  رُجٍل. ( 3)، بالضَّ

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. َغلَْبتُه ؛ أَي قاَوْيتُه ُمقاَواةً فَقََوْيتُهو

 ؛ ومنه قوُل حاتٍِم الطائِّي : القَوا واالْسمُ  ، كَرِضَي : جاَع َشِديداً ، قَِويَ و

ا و  وا طـــــــــــــاِوَي اَ شـــــــــــــــــــــــــــَ  إين ألخـــــــــــــتـــــــــــــاُر الـــــــــــــقـــــــــــــَ

يــــــــــــُم     ئــــــــــــِ قــــــــــــاَ  لــــــــــــَ نح َأنح يــــــــــــُ ًة مــــــــــــِ ظــــــــــــَ افــــــــــــَ (4) ــــــــــــُ
 

  
اء د عن الفرَّ ي : وَحَكى ابُن َوالَّ هنا  القَوا ما، وأَْنَشَد بيَت حاتِم. قاَل المهلبي : ال َمْعنى لألَْرِض هنا وِإنَّ  الِقّيِ  مأُْخوذ ِمن قَواً  قاَل ابُن بّرِ

 بمْعنَى الطََّوى.

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. اْحتَبَسَ  : إذا يَْقَوى الَمَطرُ  قَِويَ و

ً  باتَ  أَي وباَت القَْفر : ، القَواءَ  فالنٌ  باتَ و  على غيِر َمْطعٍم. جائِعا

 أَي أْعطِه نَِصيبَه. قاِوهِ  يقاُل : : أَْعطاهُ. قاواهُ و

 ي.عن األََسدِ  : اآلِخذُ ، القاِويو

يَت ألنَّها بهاٍء : البَْيَضةُ ، ، القاِويَةُ و  عن فَْرِخها ، أَي َخلَْت ؛ نقلَهُ األَْزهِري. قَِويَتْ  ُسّمِ

 .القَُويُّ و: البَْيَضةُ فإذا نَقَبَها الفَْرُخ فَخَرَج فهو القُوُب  القاِويَةُ و (5)وقاَل أَبو َعْمٍرو : القابِيةُ 

 القِليلَةُ الَمَطِر. : هي القاِويَةُ  السَّنَةُ و

 ِمن ِرياِض العََرِب. َرْوَضةُ  : القاِويَةُ و

 ، كُسَمّيِ : واٍد بقُْربِها. القَُويّ و

ي قاِوّيِ  الصَّغيُر ، تَْصغيرُ  الفَْرخُ  أَْيضاً : القَُويُّ و  عنها ؛ أَي َخاَل وَخلَْت. قَِويَ وعنه  فَقَِويَتْ  ألنَّه زايََل البَْيَضةَ  قَُويًّا ُسّمِ

ِعيدِ  قاوُ و الَخراِب ، واْشِتقاقُها ِمن  بقَاوِ  األَْعلَى ِمْن أَْعماِل إْخميم ؛ وقد َذَكَرها المصنُِّف أَْيضاً في فَأَْو اْستِْطراداً ، وهي تُْعَرفُ  : ة بالصَّ

 ال أَنيَس به. قاوٍ  ِهم : بَلَدٌ قْولِ 
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 ؛ عن ابِن األْعرابي وأَْنَشَد : َمْشَربَةٌ كالتَّْلتَلَةِ  والِقيقَايَةُ لُغتاِن : الِقيقاَءةُ ، بالكْسِر ،و

 ُشرحٌب بِقيقاٍة وأَنحَت بِغريُ و 
 قََصَره الشاعُر.

 القاِف ، والَجْمُع القَياقِي ؛ قاَل ُرْؤبَة :وقد ذُِكَر في َحْرِف  األرُض الغَليَظةُ ؛ الِقيقَاَءةُ :و

راِ   ا الـــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــح َر  مـــــــــــــــــــن آهلـــــــــــــــــــِ  إذا جـــــــــــــــــــَ

ـــــــــــايف     ي ـــــــــــقـــــــــــَ اٌح عـــــــــــلـــــــــــ  ال ضـــــــــــــــــــــــــَ خح ٌ  وضـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح  َري

  
__________________ 

 ( ديوانه واللسان والصحاح.1)
 .73( سورة الواقعة ا اآية 2)
 ( يف القاموس منونة ا وأضيفت فسقرت التنوين.3)
 برواية : 84بريوت ص ( ديوانه ط 4)

 لـــــــــقـــــــــد كـــــــــنـــــــــت أطـــــــــوي الـــــــــبـــــــــطـــــــــن والـــــــــزاد يشـــــــــــــــــــــــتـــــــــهـــــــــ  

 خمـــــــــــــــــافـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــومـــــــــــــــــًا أن يـــــــــــــــــقـــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــئـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمُ    

  

 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.

 ( يف اللسان والتهذيب : القائبة.5)
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 ويقاُل : الِقيقاَءةُ القاُع الُمْستديَرةُ في َصالبٍَة من األْرِض إلى جانِِب َسْهل.

َر فيه الفاُء والعَْين. قاًء : صاحَ قَْوقَى قَْوقاةً وقِيو  ، والياُء ُمْبدلَةٌ من الواِو ألنَّها بمْنِزلَِة َضْعَضْعَت ُكّرِ

يرافي  يِك ؛ وَحَكاهُ الّسِ ِف في اإلْنساِن ، وِعباَرةُ المصنِّ قال ابُن ِسيَده : يُْستَْعَمُل في َصْوِت الدَّجاَجِة عْنَد البَْيِض ، وُربَّما اْستُْعِمَل في الّدِ

َمة فيقوُل : قَْوقَأَِت الدَّجاَجةُ.  ُمْحتََملَةٌ للَجِميعِ ، وبعُضهم يَْهِمُز فَيَْبدُل الَهْمزةَ من الواِو الُمتََوّهِ

 : الَمْعتَبَةُ. اإِلْقتِواءُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

رِضَي هللاُ تعالى عنه ،  : ِمن أَْسَماِء هللِا تَعالَى الُحْسنَى ، وهو أَْيضاً لَقَُب أَِميِر الُمْؤِمنِين ُعَمر ، رضَي هللاُ تعالى عنه ، كاَن عليٌّ ، (اْلَقِويُّ )

عن سِعيِد بِن ُجبَْير ،  (1)لَِة : الَحَسُن بُن يَِزيد وأَْيضاً لَقَُب أَبي يُونِس الُحَسْين بِن سِعيٍد الضَّْمري ؛ وفي التْكمِ  ؛ األَِمينُ  القَِويُّ  يقوُل : هو

 .بالقَِوّيِ  وعنه الثَّْوِري قَِدَم مكَّةَ فََصاَم حتى َخَوى ، وبََكى حتى َعِمَي ، وطاَف حتى أُْقِعد ، فلذلَك لُقِّبَ 

ه. القَُوى ورُجٌل َشِديدُ   : أي شِديُد أَْسِر الَخْلِق ُمَمرُّ

 .السالمعليه؛ قيَل : هو ِجْبريل ،  (2) (َشِديُد اْلُقوى)وقاَل سْبحانه : 

 ِمن الُحُروِف : ما لَْم يَُكْن َحْرف ِليٍن. القَِويُّ و

. ُمْقوٍ  الَحْبل فهو أَْقَوىو  ، الِزٌم متعّدِ

جُل : نَفََذ زاَدهُ وهو بأَْرٍض قَْفٍر ؛ وكذلَك أَْرَمَل وأَْقفََر. أَْقَوىو  الرَّ

 ٌء ، وإن كان في بَْيتِه َوَسط قَْوِمه.: إذا جاَع فلم يُكْن معه شي أَْقَوىو

: األرُض التي لم تُْمَطْر  القَوايَةُ وأَي ال تَْخلُو ِمن الَجْوهِر ، يُريُد العَطاَء واالتِّصاَل.  ، «تَْقَوى وإِنَّ َمعاِدَن إْحسانك ال»في حديِث الدُّعاء : و

 ، وهي التي بيَن َمْمُطوَرتَْين. واءِ كالقَ  ؛ عن أبي َعْمٍرو ؛

 لَيَس بِه أََحٌد.:  قاوٍ  : لم يَُكْن فيه َمَطٌر ؛ وبَلَدٌ  ُمْقوٍ  وقاَل شِمٌر : بَلَدٌ 

ل.وبها يَْبٌس من يَْبِس عام أ ُمْقِويَة األرُض التي لم يُصْبها َمَطٌر وليَس بِه َكألٌ ، وال يقاُل لها الُمْقِويَةُ  وقاَل ابن ُشَمْيل :  وَّ

 ٌء.: الَمْلساُء التي ليَس بها شي الُمْقِويةُ و

 األْمطاُر : قِلَّتها ؛ أَْنَشَد شِمٌر ألبي الّصوف الطائي : تَقاِويو

بـــــــــــــار  َدهـــــــــــــا ابأَلغـــــــــــــح عـــــــــــــح ـــــــــــــَ ن  بـ عـــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــــــَ كح  ال تـــــــــــــَ

طـــــــــار     قـــــــــاِوي اأَلمـــــــــح َت تـــــــــَ فـــــــــح اًل وإن خـــــــــِ (3)رِســـــــــــــــــــــــح
 

  
 للقَْفِر الخاِلي من األرِض. قَواءٍ  : َجْمعُ  األَْقواءُ و

 ِمن الُحبوِب : ما يُْعَزُل ألْجِل البْذِر عاِميَّةٌ. التَّقاِويو

 : تَزايُد الشُّركاِء. االْقتِواءُ و

نْ  االْقتِواءُ  ِمن الشُّركاِء ، وال التَّقاِوي ِمن البائِعِ ، وال ( 4)اإلْقواءُ  : البائُِع الذي باَع ، وال يكونُ  الُمْقِويو  (4) يَْشتري ِمن الشُّركاِء إالَّ ِممَّ

ا في َغْيِر الشُّركاِء فليسَ  تَقاَويا والذي يُباُع ِمن العَْبِد أَو الجاِريَِة أَو الدابَِّة ِمن اللََّذْينِ   .إْقواء وال تَقاوٍ  وال اْقتِواء ، فأمَّ

ي : ال يكونُ  ْلعَِة أَْعلَى ثََمنِها  االْقتِواءُ  قاَل ابُن بّرِ ة ألنَّه بُلوٌغ بالّسِ ْلعَِة إالَّ بيَن الشُّركاِء ، قيَل : أَْصلُه ِمن القُوَّ  .أَْقواهُ وفي الّسِ

 قال شِمٌر : َويُْرَوى بَْيُت َعْمرو :
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َتِوينا  َك ُمقح  (5)َمىَت ُكن ا ألُمِّ
ك فَاْشتََرتْنا ، وقد تقدَّم في قتو. اْقتََوتْنا أي َمتى  أُمُّ

__________________ 
 .1115/  3( ومثله يف التبصري 1)
 .5( سورة النجم ا اآية 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 وابقي العبارة كالتهذيب ابختالف عن اللسان فانظرها فيه.« إاّل من البائض»( يف التهذيب واللسان. 4)
 وصدره : 369/  2كلثوم ا خمتار الشعر اجلاهلي ( من معلقة عمرو بن  5)

 هتددان وأوعدان رويداً 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.
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ً  الدَّْلوَ  تَقاَوْيناو،  تَقاَوْوه وفي التَّْهذيِب : يقولوَن للسُّقاة إذا َكَرعوا في َدْلٍو َمآلن ماء فَشِربُوا ماَءهُ قد  .تَقاِويا

جلَْين أَو َوَجبَْت بَْيعَةٌ ال تُْستَقَال وِمثْله  قَاِويَةٍ  ِمن قَُويٌّ  م : اْنقََطعَ وقاَل األْصمعي : ِمن أَْمثاِلهِ  ِمن  (1)اْنقََضْت قَابِيَةٌ : إذا اْنقََطَع ما بَْيَن الرَّ

 قُوٍب.

 .قاِويَةٍ  من قَُويٌّ  ِء :ويقولوَن للدَّنِي

 ِء القَْيس :ِري الْمرى: َموِضٌع بيَن فَْيٍد والنِّباجِ ، وأَْنَشَد الَجْوه قَوٌّ و

را  وحٌ  بـــــــــعـــــــــَد مـــــــــا كـــــــــاَن أَقحصـــــــــــــــــــــــَ َك شـــــــــــــــــــــــَ الـــــــــَ  لـــــــــَ

را و     رحعـــــــَ وِّ فـــــــعـــــــَ ـــــــَ مـــــــَ  بـــــــطـــــــَن قـ يـــــــح لـــــــَ تح ســـــــــــــــــــــُ لـــــــّ (2)حـــــــَ
 

  
 ٍء بدَّلَه به.شيئاً بشي اْقتََوىو

 : جائِعاٌت. قاِوياتٌ  وإِبِلٌ 

 نَْصر. ، بكْسٍر وتَْشديٍد : قَْريةٌ من ِدياِر ُسلَْيم بالِحجاِز بَْينَها وبيَن السوارقية ثاَلثَةُ فَراِسَخ ، ماُؤها أَُجاٌج ؛ قالَهُ  قِيَّاو

 بِمْصَر ِمن البهنساوية. قَْريةُ  وقاي :

 من الطَّعاِم ، كَرِضَي : اْجتَواهُ. قَِهيَ  ي : [قهى]

اُج : حاح. كأَْقَهى عاِم : إذا ِعْفته ؛عن الطَّ  قَِهيت قاَل الزجَّ  إِذا اْجتَواهُ وقلَّ ُطْعُمه ِمثُْل أَْقَهَم ؛ كما في الّصِ

 وقيَل : هو أن يقدَر على الطَّعاِم فال يَأُْكلَه وإن كاَن ُمْشتَهياً له.

 الذي اَل يَْشتَِهي الطَّعاَم من َمَرٍض أَو غيِرِه. الُمقِهي وقاَل أبو السَّْمح :

 ؛ عن ابِن ِسيَده ؛ ويقاُل : هو بتَْشديِد الياِء ، وقد ذُِكَر في قوة. : الُمْخِصُب في َرْحِله القاِهيو

 عن الَجْوهِري ، وأَْنَشَد للراجِز : الَحديُد الفُؤاِد الُمْستطاُر ؛ أَْيضاً :و

ـــــــــــــــــــــو رائِ   تح كـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا راَح أَب  راحـــــــــــــــــــــَ

فـــــــــــــاِ      ُب اإلجـــــــــــــح ؤاد دائـــــــــــــِ ي الـــــــــــــفـــــــــــــُ (3)قـــــــــــــاهـــــــــــــِ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :*   وممَّ

 عن الطَّعام : اْرتَدَّْت َشْهَوته عنه من غيِر َمَرٍض. اْقتََهى

 ُء عن الطَّعاِم : َكفَّه عنه أَو َزهََّده فيه.الشي أَْقهاهُ و

 عنه : تََرَكه. أَْقَهىوعن الشَّراِب  قَِهيَ و

. قاهٍ  وَعْيشٌ   : َخِصيٌب ، يائيٌّ واِويٌّ

 : ِمن أَْسماِء النَّرجِس ؛ عن أبي حنيفةَ. القَهةُ و

 : قاَل ابُن ِسيِده : على أنَّه يحتمُل أْن يكوَن ذاِهبُها واواً وهو َمْذُكوٌر في مْوِضِعِه ؛ وقوُل أبي الطََّمحان يَْذكُر نِساءً 

اح عــــــــينِّ كــــــــمــــــــا أنــــــــت  هــــــــَ َن قــــــــد أَقـــــــــح حــــــــح بــــــــَ  فــــــــَبصـــــــــــــــــــــح

يــــــــــاضَ     ُح حــــــــــِ وامــــــــــِ ــــــــــقــــــــــَ جــــــــــاُن ال اِن اهلــــــــــِ (4) اإلمــــــــــد 
 

  
 أَي َذَهبَْت َشْهَوتهنَّ عنِّي.

يَت بذلَك ألنَّها : الَخْمُر. القَْهَوةُ و : [قهو] حاح. تُْقِهي يُقاُل : ُسّمِ  شاِربَها عن الطَّعاِم ، أَي تَْذهُب بَِشْهوتِه ؛ كما في الّصِ

 وفي التَّهذيِب : أَي تُْشبِعُه.
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ْقلَى على الناِر قَِليالً ثم هو األْصُل في اللُّغَِة ثم أُْطِلقَت على ما يُْشَرُب اآلَن ِمن البُّنِ لثَمِر َشَجٍر باليََمِن ، تقدََّم ِذْكُره في النوِن يُ * قُْلت : هذا 

ْيته تُْحفَة بَني الز اليََمِن ، ولهم في حلِّها وحرَمتِها  قَْهَوةِ  من في ُحْكميُدقُّ ، ويُْغلَى بالماِء َوقَد َسبََق لي في ُخُصوِص ذلَك تَأِْليٌف لَِطيٌف َسمَّ

ها أَْقواٌل بسَّطت غاِلبَها فيه.  وَطبائِِعَها َوَخواّصِ

يَت الَخْمر الشَّْبعَةُ الُمْحَكَمةُ  : القَْهَوةُ و  ألنَّها تشبُع شاِربَها. قَْهَوةً  ؛ قيَل : وبه ُسّمِ

 ، أَو هو َمْقلوٌب القَْوَهةَ لبَياِض لَْونِِه ؛ وقد تقَدم. القَْهَوةُ  ألنَّه يَُداُر كما تُدارُ  ( 5)اللَّبِن الَمُحِض  تُْطلَُق علىو

__________________ 
 ( يف اللسان : قائبة.1)
 واللسان ومعجم البلدان وعجزه يف الصحاح. 91( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«دئب»( اللسان والصحاح وفيها 3)
 وبعده يف األساس :« قد أتت»بد  « قد أبت»( البيت يف اللسان والتهذيب واألساس برواية 4)
 أصــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــن ال يســــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــين مــــــــــــــن مــــــــــــــودة و 

 بــــــــــــــــــالال ولــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــت هلــــــــــــــــــن األابطــــــــــــــــــح   

  

 ( يف القاموس ابلرفض يف اللفظتا ا والكسر  اهر.5)
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 واً ، وقد تقدَّم.، ويُْحتََمُل أَْن يكوَن ذاِهبُها وا ، كِعَدةٍ  كالِقَهةِ 

ائِحةُ. : القَْهَوةُ و  الرَّ

ْخُم القَْرنَْيِن الُمِسنُّ  القَْهوانُ و ي بذلك لسقوِط َشْهَوتِه. : التِّْيُس الضَّ  ، ُسّمِ

 .القَْهَوةِ  : داَم على ُشْربِ  أَْقَهىو

 وأيقه ، وقد تقدََّم. أَقاه ، هو َمْقلوبُ  أََطاَع السُّلطانَ  أَْيضاً :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. القَْهَوةِ و القَْهوِ  بَيِّنُ  قاهٍ  َعْيشٌ   : َرفيهٌ َخِصيٌب ؛ واِويٌّ يائيٌّ

 : قَْريتاِن بَشْرقِيِة ِمْصَر األُولى َمَرْرُت بَِها. قهويهو، بالفَتْح ،  قَهاو

 : أَْهمله الَجْوهِري والجماَعةُ. قَْيوانُ و : [قيو]

 ع باليََمِن ببِالِد َخْوالَن. وهو :

 وقاَل نَْصر : طِريٌق باليََمِن بيَن افلج وعثر يُْقَطُع في َخْمَسةَ عَشَر يوماً.

 مع الواو والياء فصل الكاف
 أَْهملهُ الَجْوهِري. ي كَسعَى : : [كأى]

 ، انتََهى. أَْوَجَع بالَكالم إذا َكأَى وفي التَّهذيِب عن ابِن األْعرابي :

 أَو قذََّره أَو اْجتَواه. عنه : َكِرَههُ  أَْكأَىوَ 

او ، بالفَتْحِ ، َكبَا َكْبواً و : [كبو]  ، يكوُن ذلَك لكّلِ ِذي ُروٍح ، كذا في الُمْحكم. اْنَكبَّ َعلى َوْجِههِ  ، كعُلُّوِ ، ُكبُوَّ

 .كابٍ  : َسقََط ، فهو يَْكبُو َكْبواً  لَوْجِهه َكبَا وقاَل الَجْوهِري :

ْندُ  َكبَا ن المجاِز :مِ و او يَْكبُو َكْبواً  الزَّ  .كأْكبَى ، أَي لم تَْخرْج ناُره ؛ لم يُورِ  : ُكبُوًّ

ثُْت ناِري ثم أْوقَْدُت حتى َدفِئَْت : ؛ عن ابِن األْعرابِي ؛ قاَل  اْرتَفَعَ  : يَْكبُو الَجْمرُ  َكبَاو ومنه قوُل أَبي عاِرٍم الِكالبي في َخبٍَر له : ثم أَرَّ

 ولُكّلِ صاِرٍم نَْبَوةٌ. َكْبَوةٌ  ومنه قْولُهم : لكّلِ َجوادٍ  .الَكْبَوةُ  واْسُم الُكّلِ : َجْمُر ناِري. َكبَا َجْمُرها ، أَي َكبَاوَ َحِظيَرتي 

ْبوَ  َكبَاو  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن أَبي الغَْوِث ؛ ونقلَهُ غيُرهُ عن أبي َعْمٍرو. الفََرُس : َكتََم الرَّ

 .كبه ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ وكذلكَ  َصبَّ ما فيه : يَْكبُوه َكْبواً  وغيَرهُ  الُكوزَ  َكبَاو

 أَي يَبَِس. َذِويَ  : َكْبواً  النَّْبتُ  َكبَاو

ْك. واْرتَفََع ؛ وقيَل : إذا لم الغُباُر : َعال َكبَاو  يَِطر ولم يَتَحرَّ

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ وهي التي تُْلقى بِفناِء البَْيِت. ، كإِلَى : الُكناَسةُ  الِكبَاو

 أَي ُكناَسِتهم. ، «بَني َعْمِرو بِن َعْوفٍ  ِكبَا وكاَن قَْبُر ُعثْمان بِن َمْظعون عْندَ »في الحديِث : و

ا إمالَتهم،  ِكبَوانِ  ( 1)بُثَنَّى قاَل ِسْيبََوْيه : فلَيس ألنَّ أَِلفَها ِمن الياِء ، ولكن على  الِكبا بكْسٍر ففتحِ ، يْذهُب إلى أنَّ أَِلفَها واٌو ، وقاَل : وأَمَّ

 ، كِمعًى وأَْمعاٍء. أَْكباءٌ  ج التَّْشبِيِه بما يُماُل ِمن األْفعاِل من ذواِت الواِو ونَْحو َغَزا ؛

 أَي الُكناساِت. ، «في ُدوِرها األْكباءَ  ال تَشبَُّهوا باليَهوِد تَْجَمع»في الحديِث : وفي َمساِجِدها.  أْكباَءها ُهوِد تَْجَمعومنه الَمثَُل : ال تَُكونُوا كاليَ 
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، بضم الكاِف وكْسِرها ،  ُكبُونَ  ج ، بضّمِ الكاِف ِمثْل القُلَِة والثُبَِة ؛ ُكْبَوةٌ  ؛ قاَل األْزهِري : هو من األْسماِء الناقَِصِة ، أَْصلُها ، كثُبَةٍ  كالُكبَةِ 

 بضِم الكاِف ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ وأَْنَشَد للُكَمْيت : ُكبِين كقَوِلَك : ثُبُون وثِبُوَن في َجْمعِ ثُبٍَة ؛ وفي النَّْصب والجرِّ 

__________________ 
(1.  ( يف القاموس : تـَُثىن 
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نـــــــــــــــا ُنضـــــــــــــــــــــــــــــاٌر و  تـــــــــــــــُ بـــــــــــــــِ نـــــــــــــــح َدواِت مـــــــــــــــَ  ابلـــــــــــــــغـــــــــــــــَ

يـــــــــــنـــــــــــا و     بـــــــــــِ ُص يف كـــــــــــُ ٌض ال َفصـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــِ بـــــــــــح ـــــــــــَ (1)نـ
 

  
 أَراَد : أنَّا َعَرٌب نََشأْنا في نُْزِه البِالِد ولْسنا بحاِضَرةٍ نَشأوا في القَُرى.

ي : والغََدوات  ْطبَ  (2)قاَل ابُن بّرِ  ة.َجْمُع غداةٍ ، وهي األرُض الطيِّبَةُ ، والفَصافُِص : هي الرَّ

قُْلُت : يَا َرُسول هللِا ِإنَّ قُريشاً َجلَُسوا فتَذاَكُروا أَْحَسابَهم فَجعلُوا َمثَلََك َمثَل »حديُث العبَّاس : منه ؛ نقلَهُ أبو علّيِ ؛ و الَمْزبَلَةُ  أَْيضاً : الِكباو

ً  نَْخلٍة في ثُوَن بالفَتْح وليَس له َوْجه.بالضّمِ ؛ جاَء هكذا على  ، ، ِمن األرِض  ُكْبوةٍ  ؛ ويُْرَوى : في« ِكبا  األْصِل ، وَضبََطه المحّدِ

ُر به ؛ عن أبي حنيفَةَ ؛ ونقلَهُ القاِلي عن اللَّْحياني ؛ كِكساٍء : ُعوُد البَخورِ  ، الِكباءُ و حاح ؛ وأَْنَشَد أَبو  أَو َضْرٌب منه الذي يُتَبَخَّ ؛ كما في الّصِ

 ِء القَْيِس :حنيفَة والَجْوهِري الْمرى

ــــــــــــــــاً  ي ِد ذاكــــــــــــــــِ نــــــــــــــــح ِواين مــــــــــــــــن اهلــــــــــــــــِ  واباًن وألــــــــــــــــح

ا     رت  قـــــــــــــَ
ُ

بـــــــــــــاء املـــــــــــــ ىَن والـــــــــــــكـــــــــــــِ بـــــــــــــح دًا ولـــــــــــــُ (3)َوَرنـــــــــــــح
 

  
بِد الُجفاِء والماءِ »الحديُث : منه و ّمِ َمْقصوراً. ُكبًى ج،  «الُكباءِ  َخلََق هللاُ األرَض السُّْفلَى ِمن الزَّ  ، بالضَّ

ّمِ :  ، الُكباءُ و  ؛ وأْنَشَد أَبو علّيِ لمرقش األْصغر : كالكاِبي ، الذي ال يَْستَقرُّ على َوْجِه األرِض ؛ الُمْرتَِفعُ بالضَّ

َرٌة  طــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح  يف كــــــــــــــــرِّ مُمحســــــــــــــــــــــــــــــً  هلــــــــــــــــا مــــــــــــــــِ

يـــــــــــــمح     ديف ومحـــــــــــــَ عـــــــــــــَ بـــــــــــــاٌء مـــــــــــــُ (4)فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا كـــــــــــــِ
 

  
 المقطرة : الَمْجمرة.

 بَثُّ من الشْمِس.كما يَنْ  كَسماٍء : النَّزُّ وما يَْنبَثُّ من القََمرِ  ، الَكباءُ و

ر ؛ قاَل أبو ُدَواد : كاْكتَبَى على الِمْجَمَرةِ : أَكبَّ عليها بثَْوبِه ؛ تََكبَّىو  ؛ وذلَك ِعْنَد التَّبخُّ

شح  َ
ــــــــــِة املــــــــــ ب وَج يف كــــــــــُ جــــــــــُ ــــــــــح ن ــــــــــَ ــــــــــيـ َا ال ــــــــــِ ب ــــــــــَ ت كــــــــــح ــــــــــَ  ي

ن  ِوســـــــــــــــــــــــــــاُم     هـــــــــــــُ المـــــــــــــُ ٌه َأحـــــــــــــح لـــــــــــــح ـــــــــــــُ (5)تـــــــــــــَ  وبـ
 

  
ْرَن اليَْنُجوج ، وهو العُوُد ،  تاِء : شدَّةُ َضَرِرِه ، وقولُه : بُْلهُ أَْحالَمُهنَّ أَراَد أنَُّهنَّ غافِالٌت عن الَخنَا والِخّبِ ؛ َوأَْنَشَد أَبو  ُكبةُ وأي يَتَبَخَّ الّشِ

 علّيِ البِن اإِلْطنابَِة :

رَن ابلـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــرِي ومســـــــــــــــــــــــــــٍك  طـــــــــــــ  قـــــــــــــَ  قـــــــــــــد تــــــــــــــَ

او     بــــــــــــــــــاِء ذَكــــــــــــــــــيــــــــــــــــــّ َا ابلــــــــــــــــــكــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــَ

  
 : أَْلقَى عليها َرماداً. تَْكبيَةً  النارَ  َكبَّىو

ماَد ؛ هكذا هو بالتَّْخِفيِف. َكبَا ونصُّ الُمْحكم :  النَّاَر أَْلقَى عليها الرَّ

 ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ وأَْنَشَد : َوْجَههُ : َغيََّرهُ  أَْكبَىو

درٍة  قــــــــح ي عــــــــنــــــــد مــــــــَ مــــــــِ لــــــــح ُر حــــــــِ هــــــــح ُب اجلــــــــَ لــــــــِ غــــــــح  ال يـــــــــَ

نِ و     عـــــــح ـــــــظـــــــ  ـــــــمـــــــُة مـــــــن ِذي ال ـــــــعـــــــظـــــــي ـــــــيِن  ال ال ي ـــــــِ ب كـــــــح ـــــــُ  ت

  
 كالَهْبَوةِ. ، ( 6): الغَبََرةُ  الَكْبَوةُ و

 .َكْبوةٌ  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ ومنه َسأَْلتُه فما كاَن له ِء تَْكَرُههُ مْنَك لَرُجٍل ِعْنَد الشَّي تكونُ  ( 7)الَوْقفَةِ  ِمثْل : الَكْبَوةُ  ِمن المجاِز :و

قاَل أَبو عبيَدةَ : هي ِمثُْل الَوْقفَِة تكوُن  .«عْنَد َغيَر أبي بكٍر فإنَّه لم يَتَلَْعثَمْ  َكْبوةٌ  ْسالَم إالَّ كانْت لهما أََحٌد َعَرْضُت َعليه اإل»في الحديِث : و

 ِء يَْكرُهه اإِلْنساُن يُْدَعى إليه ؛ أو يُراُد منه كَوْقفَِة العاثِِر.مْنَك عْنَد الشي

م :  ، الُكْبَوةُ و ُر بها. ( 8)الَمْجَمَرةُ بالضَّ  يُتَبَخَّ
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ثٌ  ِء بِن طهٍو الفاْريابي أَبو َحْمَزةَ ،بِن طيِّى َكابِي الَهْيثَُم بنُ و َسَكَن بُخاَرى وَرَوى عن يَْعقوب بِن أبي خيران ، وعنه أبو القاِسِم عبُد  ُمحّدِ

 ، َذَكَره األميُر. 310الرحمِن بُن إبراهيم ، ماَت َسنة 

مادِ  َكابِي هو ِمن المجاِز :و  ُمْجتِمعُه َعِظيُمهُ  : أَي الرَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب والصحاح برواية : وابلعذوات.1)
 ( يف اللسان : والعذوات مجض عذاة.2)
 .156/  5وعجزه يف الصحاح واملقايي   92( ديوانه ط بريوت ص 3)
 وعنها ضبرت. واألساس. 9للمرقش األصغر البيت  57( املفضلية 4)
 ( اللسان ويف التهذيب : تكتبا.5)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : الِغرَيَُة.6)
 ( يف القاموس ابلرفض والكسر  اهر.7)
 .«اجملمر»ويف التكملة : « اممرة»( عن القاموس وابألصر : 8)
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ياٌف. َواِقِد يـَنحهاُ  لَكثـحَرتِِه ا َأي ِمضح
 يف امل

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 : َعثََر. كْبَوةً و َكبَا يَْكبُو َكْبواً 

اُج : كابٍ  : إذا َربَا واْنتَفََخ ِمن فََرق أَو َعْدٍو ، فهو يَْكبُو الفََرسُ  َكبَاو  ؛ قال العجَّ

وِح  بــــــــــــُ َة الســــــــــــــــــــــــــ  رحيــــــــــــَ ر جــــــــــــِ يــــــــــــح َر  ابــــــــــــَن لــــــــــــَ  جــــــــــــَ

رحيـــــــــــــــــــَة ال كـــــــــــــــــــاٍب وال أَنـــــــــــــــــــوِح     (1)جـــــــــــــــــــِ
 

  
ْك ِمن اإلْعياِء. الَكابِي وقاَل اللَّْيُث : الفََرسُ   الذي إذا أَْعيا قاَم فلم يَتحرَّ

 الفََرُس : إذا ُحنَِذ بالِجالِل فلم يَْعَرْق. َكبَاوَ 

 ؛ نَقلَهُ الَجْوهِري. َكبَا: وقاَل أَبو َعْمٍرو : إذا َحنََذ الفََرُس فلم يَْعِرْق ، قيَل 

 : َكَسْحته وَكنَْسته. َكْبواً  البَْيتَ  َكبَْوتُ و

ْبحِ والشَّْمِس : أَْظلََم. َكبَاو  لَْوُن الصُّ

 .الَكْبَوةُ  اللّْون والَوْجه : َكِمُده ُمتَغَيُِّر ، كأَنَّما عليه َغبَرةٌ. واالْسُم ِمن كّلِ ذلكَ  َكابِي وهو

 : يُْنَدُب للَخْيِر فال يَْنتَِدب له. كابٍ  ورُجلٌ 

 : ال يُوِري. كابٍ  وزيدٌ 

 الّزناِد : نَِقيُض َواِريَه. َكابِي ووه

 : َضْخٌم ؛ قاَل َربيعَةُ األَسِدي : كابٍ  وُغبارٌ 

عـــــــــــنـــــــــــٍة  جـــــــــــاِج بـــــــــــطـــــــــــَ َو  هلـــــــــــا حتـــــــــــَت الـــــــــــعـــــــــــَ  َأهـــــــــــح

ايبو     ــــــــــــكــــــــــــَ ــــــــــــاِر ال ب ــــــــــــغــــــــــــُ رحِدي يف ال ــــــــــــَ ُر تـ ــــــــــــح ي  اخلــــــــــــَ

  
 : فيها لَبٌَن عليه َرْغَوةٌ. كابِيَةٌ  وعْلبةٌ 

يت : َخبَِت الناُر : َسَكَن لََهبُها ،  ّكِ ٌء البَتَّة ؛ نقلَهُ إذا َغطَّاها الّرماُد والَجْمر تَْحتَه ، وَهَمَدْت إذا َطِفئَْت ولم يَْبَق منها شي َكبَتْ ووقاَل ابُن الّسِ

 الَجْوهِري.

ُجُل : لم تَخْ  أَْكبَىوَوْجُهه : َربَا اْنتَفََخ ِمن الغَْيِظ.  َكبَاو  رْج ناُر زنِدِه.الرَّ

َن ولم يُوِر. و أَْكباهُ و أَي  ، «أَْكبَاَها ، وسلمعليههللاصلىال تَْقَدْح بَزْنٍد كاَن َرُسول هللِا »حديُث أُّمِ َسلمة : قالْت لعُثْمان : منه صاِحبُه : إذا َدخَّ

 عطَّلها من القَْدحِ فلم يُوِر بها.

َرهُ. تَْكبِية ثَْوبَه َكبَّىو  : بَخَّ

ُر به ؛ عن اللِّْحياني. الُكبَةُ و  ، كثُبٍَة : العُوُد الُمتَبخَّ

ِم. الَكْبَوةُ و ةُ الواِحَدةُ ِمن الَكْسحِ ، وتُْطلَُق على الُكنَاَسِة ، وبه وجه ابُن األثيِر ِروايَِة الحديِث الُمتقّدِ  : المرَّ

 د في كتابِِه الَمْقُصوِر والَمْمدوِد.؛ عن ابِن َوالَّ  األَْكباءُ  ، كإلَى : الِقماُش ، َجْمعُه الِكبَاو

د والقاِلي. ُكبةٍ  ، بالضّمِ : َجْمعُ  الُكباو  ، وهي البَعَُر ، ويقاُل هي الَمْزبَلَةُ ؛ عن ابِن والَّ

ْفعِ والنّْصِب بَكْسر الكاِف.  ُكبِينَ و ُكبُون ، بالضّمِ ، والَجْمعُ  الُكبَةِ  ، بالكْسِر : لُغَةٌ في الِكبَةُ و ْرِجين ، والواِحَدةُ  الُكبِينَ  وقاَل خاِلٌد :في الرَّ  الّسِ

 .ُكبَةٌ 

 ، وليَس بلُغٍة فيها ، يكوُن بمْنزلَِة ِلثة وِلثاً. الِكبَا عْنَد ثَْعلب : واِحَدةُ  الِكبَةُ و
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ماُد والَجْمُر تَْحتها. كابِيةٌ  ونارٌ   : َغطَّاها الرَّ

 ، أَي َخاَل ِمن الناِر ؛ والهابي َسيَأتي. فَكبَا : الفَْحُم الذي قد َخَمَدْت ناُره الَكابِي ؛ الَكابِي وفي الَمثَِل : الهابِي شرٌّ ِمن

. الِكبَاو بَُد الُمتكاثُِف في َجنَباِت الماِء ؛ قالَهُ القتيبِيُّ  ، كإلَى : هو الزَّ

 السَّْهُم : لم يَِصْب. َكباو

 : بَلٌَد للسُّوداِن. َكبَاو

 َمْوِضٌع بيَن الُكوفَِة والبَْصَرةِ ؛ وقِيَل : في ِدياِر ُسلَيم. ، بالكْسِر : ( 2)كبوانو

 : ماَءةٌ لبَنِي ُسلَْيم ، ثم لبَني الحاِرِث منهم ؛ قالَهُ نَْصر. الِكْبوانَةُ  وقيل :

__________________ 
 ميدح عبد العزيز بن مروان ا واللسان والتهذيب. 13( ديوانه ص 1)
 ان كبنه فعالن من كبا يكبو : وهو مرضض كان فيه يوم من أايم العرب.( قيدها ايقوت : الَكبَـوَ 2)
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 الَحرُّ النَّْبَت : أَْذواهُ. أَْكبَىو

 : الّرْغَوةُ. الكابِيَةُ و

 ما في الِوعاِء : نَثَْرتَه. َكبَْوتُ و

 السَّْيَف : أَْغَمْدتَه. كابَْيتُ و

 : أَْهَملهُ الَجْوهِري. الَكتْوُ و : [كتو]

 .َكتَا ، وقد ُمقاَربَةُ الَخْطوِ  وقاَل أبو مالٍك : هو

هِ  أَْكتَى قاَل ابُن األْعرابي :و  ؛ وفي بعِض النسخِ َغاَل بالمْعجمِة. َعال على َعُدّوِ

ُجُل : اْكتَْوتَى ي : [كتى]  اْمتأَلَ َغْيظاً. الرَّ

 تَتَْعتََع. اْكتَْوتَى قاَل الخليُل :و

 من َغيِر فِْعٍل َوال َعَمٍل ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. بالََغ في ِصفَِة نَْفِسه أَْيضاً :و

ُع ؛ نقلَهُ اللْيُث. يَْكتَْوتي ويقاُل : هو عْنَد العََملِ   ، أَي كأَنَّه يَتَقَمَّ

مِّ  الُكثْوُ و : [كثو]  التَّْرَجَمة.َكتَبَه باألْحَمر مع أنَّ الَجْوهِري َذَكَر هذه :  : بالضَّ

 التُّراُب الُمْجتَِمُع. : هو الُكثْوُ و

 ، بالهاِء ، بهذا الَمْعنَى ، كالُجثْوةِ. الُكثَْوةُ  والذي في الُمْحكم والتكملَِة :

 القَليُل من اللَّبَِن. : الُكثْوُ و

 ، وهو الخاثُِر الُمْجتَِمُع عليه. كُكثْأتِه اللبَنِ  ُكثَْوةُ  والذي في الُمْحكم :

 القَطاةُ. : الُكثْوُ و

 بهاٍء : ع. ، الُكثَْوةُ و

ٍء إِالَّ أنَّه ال ِريَح له ، وله ثََمَرةٌ مثْل ِصغَاِر ثََمِر الغُبَْيراِء قَْبل أْن يَْحمرَّ ، ، بالفَتْح َمْقصوٌر : َشَجٌر ِمثُْل الغَبَْيراء َسواء في كّلِ شي الَكثَاو

 اه أبو حنيفَةَ.َحكَ 

 ، َمْقصوراً. الَكثَاةُ  ؛ وقاَل أْعرابيٌّ هو كثي قاَل ابُن ِسيَده : وهو بالواِو ألنَّا ال نَْعرف في الَكالمِ 

ً  ج ، وهو الِجْرِجيُر ؛ وَرواهُ أبو حنيفَةَ بالمّدِ ؛ األْيُهقانُ  ، بال َهْمٍز : الَكثاةُ  قال أبو مالٍك :و ّمِ َمْقصورٌ  ، *ُكثا  .بالضَّ

 ، تقدََّم بَيانُه قَِريباً. َشَجٌر كالغُبَْيراءِ  : الَكثاةُ  أَو

. ُكثَْوةٌ  اْسُم َمدينَِة َحْومِة يَْزَد أَْصلُها ، كثُبٍة : ُكثَةٌ و ّمِ  ، بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : اْسُم رُجٍل ؛ عِن ابِن األعرابي. ُكثَْوةُ 

ي  التُّراِب. ةِ بُكثْوَ  قاَل ابُن ِسيَده : أُراهُ ُسّمِ

ه ، وقيَل : أبوهُ. َكثَْوةَ  : زْيُد بنُ  َكثَْوةَ  وأَبو  ، شاِعٌر ، يقاُل هي أمُّ

 .السالمعليه: اْسُم رُجٍل ؛ قيَل : اْسُم أبي صاِلحٍ ،  َكثَْوىو

 : أَْهَملَهُ الَجْوهِري وابُن ِسيَده. َكَحى ي : [كحى]
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 ؛ هكذا في النُّسخِ والصَّواُب فََسَد ، كما هو نَصُّ النواِدِر والتكِملَِة ، قاَل : وهو َحْرٌف غريٌب. أَْفَسدَ  َكَحىوفي التَّهذيِب عن ابِن األْعرابي : 

ّمِ : ِشدَّةُ الدَّْهِر ، الُكْديَةُ  ي : [كدي]  ؛ كذا في الُمْحكم. كالكاِديَةِ  ، بالضَّ

حاح ؛ أَو الُمْرتِفعَةُ. يقاُل : َضبُّ  ؛ كما في الُمْحكم ؛ أو األرُض الغَليَظةُ  : الُكْديَةُ و ْلبَةُ ، كما في الّصِ  .ُكًدى ، والَجْمعُ  ُكْديَةٍ  الصُّ

فاةُ العِظيَمةُ الشَّديَدةُ. قيَل : هيو  الصَّ

ْلُب بَْينَ الشَّي قيَل : هيو يِن. ؛ كذا في النسخِ وفي الُمْحكم : من ؛ ُء الصُّ  الِحجاَرةِ والّطِ

ّمِ ، كالُكدايَةِ  فُجِعَل ُكثْبَةً ، ؛ وكذا في النسخِ والصَّواُب أَو تُراٍب أَو نَْحُوه ؛ ُجِمَع من َطعاٍم أَو َشرابٍ  ما : كلُّ  الُكْديَةُ و ، بالفتْح  الَكداةِ و ، بالضَّ
(1). 

نُه أْن يَْحفَر. الُكْديَة الحافُِر : إذا بَلَغَ  أَْكَدىو  ِمن األْرِض فال يَُمّكِ

__________________ 
 كذا وابلقاموس : ُكًث .  (*)
 ( يف اللسان ابلضم ا ضبرت حركات.1)
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حاح  صاَدفَها إذا فأْكَدى فالنٌ  َحفَر يقاُل :  بَلََغ إلى الصلِب.: وفي الّصِ

 ولكن هكذا َحَكاهُ. فأْكَداهُ  ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ وقد كاَن قِياُس هذا أن يقالَ  الُكْديَةِ  ، أَي ِمثْلَ  : َوَجَدهُ مثْلَها فأْكَدى َسأَلهو

ُجُل : أَْكَدىوَ   ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده وابُن القطَّاع ، وال توقَُّف فيه كما َزَعَمه شْيُخنا. بَِخلَ  الرَّ

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. أَو قَلَّ َخْيُره

ً  ، ، كَرَمى كَكَدى ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. أَو قَلََّل َعطاَءهُ   ، وال قاَلقَةَ في الِعباَرةِ كما َزَعمه شْيُخنا. يَْكِدي َكْديا

ْن به َجْوَهٌر. أَْكَدىو  الَمْعِدُن : لم يَتََكوَّ

 ٌء.وقاَل ابُن القطَّاع : لم يَْخرْج منه شي

مخشِري ؛ ، كغَِنّيِ ، وَكدٍ  كِديٌّ  ِمْسكٌ و  بْعَد ما قَِدَي. وهو مجاٌز. َكِديَ  ؛ وتقوُل : َكِدَي َكًدى ؛ وقد ال رائَِحةَ له ، كعٍَم ؛ األخيَرةُ عن الزَّ

 َرتْقاُء. ، كُمْحِسنٍَة : ُمْكِديَةٌ  اْمرأَةٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .كالكاِديَة ، بالضّمِ : شدَّةُ البَْرِد ، الُكْديَةُ 

 لَحَّ في الَمْسألِة ؛ قال الشاعُر :: أَ  أَْكَدىو

تح  فـــــــَ ـــــــهـــــــا إن الـــــــداُر ســـــــــــــــــــــاعـــــــَ ي فـــــــِ عـــــــح ـــــــُ ـــــــنـ ن  ف  َتضـــــــــــــــــــــَ

ُذ      ـــــــــح ب ـــــــــَ ـــــــــهـــــــــا وال هـــــــــي تـ ِدي كـــــــــح ـــــــــُ (1)فـــــــــال حنـــــــــُن ن
 

  
جاِل : َمْن اَل يَثُوُب له ماٌل وال يَْنِمي ، وقد الُمْكِديو  ؛ أَْنَشَد ثَْعلَب : أَْكَدى ِمن الّرِ

وا وَ  لــــــــــــُ دَ  َأ ــــــــــــحَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ِت الــــــــــــز ّواُر بـ حــــــــــــَ بــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــح

رُ و     فـــــــــح َض الســـــــــــــــــــــــ  طـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــح ريحِ وانـ ي اخلـــــــــَ ِدَي ابغـــــــــِ  ُأكـــــــــح

  
 ، بالضّمِ : حرفَةُ السَّائِِل الُمِلح. الُكْديَةُ و

ُجَل عن الشَّي أَْكَدْيتُ و  ِء : َرَدْدته عنه.الرَّ

ُجِل عْنَد قَْهِر صاِحبِه : اء ؛ وقوُل الَخْنساء : أَْكَدىوأَْظفَارَك.  أَْكَدتْ  ويقاُل للرَّ  : أَْمَسَك عن العَِطيِة وقََطَع ؛ عن الفرَّ

داُه  وا مــــــــــــَ غــــــــــــُ لــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــاِن مــــــــــــا بـ ي ــــــــــــح ت ــــــــــــفــــــــــــِ ىَت ال  فــــــــــــَ

داهــــــــــــا و     تح كــــــــــــُ غــــــــــــَ لــــــــــــَ ــــــــــــَ ِدي إذا بـ كــــــــــــح (2)ال يــــــــــــُ
 

  
 أَْي ال يَْقَطع َعطاَءه وال يُْمسك عنه إذا قََطَع غيُرهُ وأَْمَسك.

حاح. (3) (َأْعطى َقِلياًل َوَأْكدى)لَّ ونَِكد ؛ وقولُه تعالى : الَمَطُر : قَ  أَْكَدىو  ، أَي قََطع القَِليل ؛ كما في الّصِ

 : خاَب. ىأَْكدَ والعاُم : أَْجَدَب ؛  أَْكَدىوالنَّْبُت : قَُصر من البَْرِد ؛  أَْكَدىو: اْنقََطَع ؛  أَْكَدىو: قََطع ؛  أَْكَدىو: َمنََع ؛  أَْكَدى وقاَل أبو َعْمٍرو :

 فالٍن : إذا أَْعَطى ثم َمنََع َوأَْمَسك. ُكْديَة َء َخْلقه ؛ وبَلََغ الناسَ قَِمى:  أَْكَدىو: اْفتَقََر بْعَد ِغنًى :  أَْكَدى وقاَل ابُن األْعرابي :

ةً يُِصيبَُها منه قَي يَْكَدى َكًدى الِجْروُ  َكِديَ  وقاَل أَبو زْيٍد : بيَن أَْعينِها ؛ نقلَهُ الَجْوهِري  (4)ٌء وُسعاٌل حتى يكوَن : وهو َداٌء يأُْخذُ الِجراَء خاصَّ

 وغيُرهُ.

 قال القاِلي : يُْكتَُب بِالياِء.

 إذا كاَن َسريَع الغََضِب. الَكَدى وفي ِكتاِب الجيِم للشَّْيباني : يقاُل : إنَّهُ لَسريعُ 

َك رأَْسه عْنَد نَِعيِقه. َكًدى الغُرابُ  َكِديَ  وقاَل ابُن القوطية :  إذا حرَّ



19435 

 

جُل : بَِخَل ِزنَةً ومْعنًى. َكِديَ  وقاَل ابُن القطَّاعِ :  الرَّ

 وَكِديَْت أَصابعُه : كلَّْت ِمن الحْفِر ؛ نقلَهُ الَجْوهِري.

 ؛ عن ابن القطَّاع. ىكأْكدَ  الَمْعِدُن : َكِديَ و

 عنِّي : أَي َما َحبََسَك وَشغَلََك. َكَداكَ  يقاُل : ما ، كَرماهُ : َحبََسهُ وَشغَلَهُ. َكَداهو : [كدو]

 َخَدَشهُ. : َكْدواً  َوْجَههُ  َكَداو

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 َلضبرت اللسان. واملثبت« يكّد »وفيه  139( ديواهنا ط بريوت ص 2)
 .34( سورة النجم ا اآية 3)
 يكو  با عينيها.»ويف الصحاح : « يكو  ما با عينيها»( التهذيب : 4)
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او ، بالفَتْحِ ، تَْكُدو َكْدواً  األرضُ  َكَدتِ  قاَل أبو زْيٍد :و  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. نَباتُها عنها أْبَطأ : الَكواِدي ، والَجْمعُ  كاِديَةٌ  ، كعُلُّوِ ، فهي ُكُدوًّ

ْرعُ  َكَداو  ساَءْت نِْبتَتُهُ. وغيُرهُ من النَّباِت : الزَّ

يَْت به لَولَِعها بَحْفِرها ( 1)الُكدى ِضبابُ و ْلبَِة. ُكْديةٍ  ، وهي َجْمعُ  الُكَدى ، أَي بَحْفرِ  : ُسّمِ  لألْرِض الصُّ

  فاألَْولى ِذْكُره في الذي تقدََّم.يُْكتُُب بالياءِ  الُكدىو،  ُكْديةٍ  ويقاُل : َضبُّ 

د في الَمْقصوِر والَمْمدوِد. أَْكَدى ، اْسٌم ِمن ، كِكساٍء : الَمْنُع والقَْطعُ  *الِكداءُ و  ؛ عن ابِن األْعرابي َحكاهُ عنه ابُن َوالَّ

، ومحلُّ ِذْكِره  الُكْديَةَ  الحاِفُر إذا بَلَغَ  أَْكَدى : القَْطُع ، وبه فَسَّر اآليةَ ، قاَل : وِعْنِدي هو الَمْنُع ِمن الِكداءُ  وحَكى القاِلي عن ابِن األْنباِري :

 الذي تقدََّم.

 ُكلّها عن ابِن األْعرابي نقلَهُ ابُن ُعَدْيس. كَسماٍء : اْسٌم لعََرفات َكداءٌ و

ى تْلَك الناِحيَِة المعالة  (2)ةُ التي عند ، وهي التَّثني أَو َجبٌَل بِأَْعلَى مكَّة ، وال يَْنصرُف للِعْلِميَّة والتَّأْنِيِث ؛ كذا في  (3)الَمْقبرةِ ، وتَُسمَّ

 الِمْصباح.

بَْير عْنَد قُعَْيِقعَان ،طوى قُْرَب شْعِب الشافِِعيِّين ؛ وابن  (4)، الَمْمدوَدةُ بأَْعلَى مكَّة ِعْنَد ِذي  َكداءُ  قاَل نَْصر : قاَل محمُد بُن حزٍم :و ودَخَل  الزُّ

 ؛ كذا في النسخِ والصَّواِب منها.منه ، مكَّةَ  وسلمعليههللاصلىالنبيُّ 

يرةِ ، َخَرَج منه ؛ هكذا هو في كتاِب الَجواِهِر البِن شاٍس والذَّخِ  وسلمعليههللاصلى، وَكْونه  كُسَمّيٍ : َجبٌَل بِأَْسفَِلها وَخَرَج منه ، ُكَديٌّ و

، كُسَمّيِ  ُكَديًّا ، بالضّمِ والقَْصر ، وليسَ  ُكًدى للقَرافي ؛ وناَزَعهُ ابُن َدقيِق الِعيِد في شْرحِ العُْمدةِ وقاَل إنَّ التَّثْنِيةَ السُّْفلى التي َخَرَج منها هي

ل ذلك.، هو السُّْفلى على ما هو الَمْعروُف ؛ وقد سلمه ابُن َمْرُزوق في شْرِحِه على العُْمدَ   ةِ وقاَل : هو كما قالَهُ اإلماُم ، فتأَمَّ

 َجبٌَل آَخُر بقُْرِب عرفَةَ.وَ 

بالياِء ويُضاُف  َجْمُع قَْريٍة ، وليَس هذا ِمن أَْوزانِِه ؛ ولو قاَل كُهًدى كعاَدتِه كاَن أَنَّص على الُمراِد نبَّه عليه شْيُخنا وهو يُْكتَبُ  كقًُرى ، ُكًدىو

 َجبٌَل َمْسفَلَةَ مكَّةَ على طِريِق اليََمِن. للتَّْخِصيِص ، قاَل صاِحُب الِمْصباح : ويَجوُز أن يُْكتَب باألِلف ؛ ُكًدى نيةُ إليها فيقاُل : ثَ 

ثين وغيِرِهم ، َمْنقُوصةً كفَتًى ، ثَنِيَّةٌ بالطَّائِِف ؛ وَغِلطَ  َكًدىو روَن من المحّدِ وا فيه على أَْكثََر من ثاَلثِيَن في هذا التَّْفِصيِل ، واْختَلَفُ  الُمتأَّخِ

 قَْوالً.

، مكَّةَ وُخُروِجه منها وتِْكراِرها ، وقد أَْبعََد  وسلمعليههللاصلى* قُْلت : أَْصُل االْختِالِف في هذه األْقوال من اْختِالِف ِرَواياِت حديِث ُدُخوِلِه 

َمِة الفَتْح :  َح به الحافُِظ ابُن َحَجر في مقّدِ ة الحديِث واللغِة ، والذي َصرَّ ، بالفَتْح  َكداء أنَّه َدَخَل ِمنالمصنُِّف الَمْرمى في ِسياقِه وخالََف أَئِمَّ

، باَت بِذي  وسلمعليههللاصلى، بالضم َمْقصوراً ، وُهما َجباَلِن. ونقََل نَْصر في ُمْعجمِه عن محمِد بِن َحْزم : أنه  ُكًدى َمْمدوداً ، وَخَرَج من

ا (5)طوى ، ثم نََهَض إلى أَْعلَى مكَّة فَدَخَل منها ، وفي ُخُروِجه َخَرَج  اً فإنَّما هو ُمَصغَّر ُكَديّ  إلى أَْسفَل مكَّة ثم َرَجَع إلى المحصِب ، وأَمَّ

ٍء ؛ قاَل : أَخبَرنِي بذلَك ُكلّه أبو العبَّاس أَْحمُد بُن ُعَمر بِن أَنس العُْذِري لَمْن َخَرَج ِمن مكَّة إلى اليََمِن ، وليَس ِمن هذين الطَّريقَْين في شي

 الواِرَدةِ ، انتََهى. (7)باألحاديِث ِمن أَْهِل الِعْلِم  (6)عن كّلِ َمْن لَِقَي ِمْن أَْهِل الَمْعرفَِة بمكَّة لمواِضِعها 

 .ُكًدى وَدَخَل في العُْمَرةِ من َكَداء الحديِث : أنَّه َدَخَل مكَّةَ عاَم الفَتِْح ِمن في وِمثْلُه في النهايَِة والِمْصباح ، ففي النهايَِة ما نَّصه

ا يِلي الَمقابِر ،  ، بالفَتْح ُكًدى * قُْلت : وفي العَْين : وَدَخَل َخاِلُد بُن الوليِد من  ، ُكًدىووالمّدِ ، التَّثْنِيَة العُْليا بمكَّة ممَّ

__________________ 
 ابأللف.« الُكدا»( يف القاموس : 1)
 .«عند »( ابألصر : 2)
َعحَل .3)

 ( يف اللسان : امل
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 .«كداء»( انظر عبارة ابن حزم ابختالف يف معجم البلدان : 4)
 ا من القاموس.ابألصر مل يشر اليها اهن (*)
 .«من أسفر»( يف معجم البلدان : 5)
 ( يف ايقوت : مبواضعها.6)
 زايدة عن معجم البلدان.« ابألحاديث»( لفظة 7)
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َرِة ا وأَم ا َل  مم ا يِلي ابَب الُعمح فح ر ا الثِني ُة الســــ  َفر مك ة. وقاَ  صــــاحِ  ُكَدييف   ابلضــــمِّ والَقصــــح ٌض أَبســــح ِغرِي فهو َموحضــــِ ُب ابلت صــــح
باح : ة ا  َكداءُ   املِصــــــــــــــح يةٍ   ا مَجحضُ  ُكًد و ا ابلَفتحح ا واملدِّ ا الثني ُة الُعلحيا أَبعحَل  مك  ض لُِّي   ُكدح يٍة ا وُمًد  ا وابجَلمح كُمدح

ٌض يقاُ  له فحل  موضـــِ ٌض مبك ة قرحَب شـــعحَبِة الشـــاِفِعيِّا وابلُقرحِب من الثني ِة الســـ  ّغراً ا وهو عل  طريِ  اخلارِِج  ُكَدييف   موضـــِ ُمصـــَ
 من مك َة إىل الَيَمِن ا انتَـَه .

بَْير يَْوَم الفَتْحِ ، وَدَخَل النبيُّ الثنيَِّة التي  َكداءُ  وفي نسخٍة ِمن ِشْعر حسَّان ِمن شْعٍب  وسلمعليههللاصلىفي أَْصِلها َمْقبرةُ مكَّةَ ، ومنها َدَخل الزُّ

 آخر ؛ قالَهُ ابُن ُعَدْيس.

َر ِذْكُر الَمْمدوِد والَمْقصوِر في األحاديِث وليَس للُمصغَِّر ِذْكٌر فيها فقوُل المصنِّف ؛ وكُسَمّيٍ جَ  بٌَل بأَْسفَِلها َوَخَرَج منه ، َمْنظوٌر فيه وقد تكرَّ

َمِة ، أَنَّه يقاُل في الَمْقصوِر بِصيغَِة التَّْصِغيِر ، واألَصح أنَّ الذي بالتَّ  ْصِغيِر َمْوضُع آخُر في ِجَهِة على أن الحافَِظ ابَن َحَجَر َذَكَر في المقّدِ

ل ذلك.اليََمِن ؛ فَظَهَر من ذلك أنَّه قوٌل َمْرجوٌح ؛ وكذا   قْوله : وكقًُرى إلى آخِرِه َغْير َمْشهوٍر وال َمْعروف ، واألَصّح أنَّه بالتَّْصغير ، فتأَمَّ

قيَّات :  قاَل ابُن قَْيس الرُّ

طـــــــــــــــا  ـــــــــــــــبـــــــــــــــِ ِج ال لـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ تـ عـــــــــــــــح  أنـــــــــــــــَت ابـــــــــــــــُن مـــــــــــــــُ

هــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــِ دائ هــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــِّ َدي (1)ِح كــــــــــــــــــــُ
 

  
 وقاَل أَْيضاً :

َداء  ٍ  كـــــــــــــَ َرتح بـــــــــــــعـــــــــــــَد عـــــــــــــبـــــــــــــِد ِشـــــــــــــَح فـــــــــــــَ ـــــــــــــح  أَقـ

حــــــــــــاء     طــــــــــــح ُن فــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــَ َدييف فــــــــــــالــــــــــــر كــــــــــــح (2)فــــــــــــكــــــــــــُ
 

  
 وقاَل حسَّاُن بُن ثابٍت :

َروحهـــــــــــــا  ـــــــــــــَ ـــــــــــــا إن مل تـ ن ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــا خـــــــــــــَ ن ِدمـــــــــــــح  عـــــــــــــَ

داء     ُدهــــــــــــا كــــــــــــَ وحعــــــــــــِ َض مــــــــــــَ قــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــنـ ــــــــــــرُي ال ث ــــــــــــُ (3)ت
 

  
حمِن األْنصاِري :  وقاَل بَِشيُر بُن عبِد الرَّ

نــــــــــــــ   َك عــــــــــــــَ ِر الــــــــــــــنــــــــــــــاَس ال َأاب لــــــــــــــَ  ا فســــــــــــــــــــــــــــَ

َداُء     َا كـــــــــــَ مـــــــــــِ ـــــــــــِ ل عـــــــــــح
ُ

تح ابملـــــــــــ ـــــــــــَ ـــــــــــوَم ســـــــــــــــــــــــــال (4)ي
 

  
ُن به البَناتُ  ، الَكداو  ؛ وفي التكِملَِة : الَجواِري. كالفَتَى أَْيضاً : لَبٌَن يُْنقَُع فيه التَّْمُر تَُسمَّ

 به ؛ َحكاه ابُن ُشَمْيل. َغصَّ  : إذا َكداً  ، بالعَْظِم ، كَرِضيَ  َكِديَ و

 وقاَل شِمٌر : إذا نَِشَب في َحْلِقه.

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. َشِرَب اللَّبََن فَفََسَد َجْوفُه  :َكداً  ( 5)الفَيصل َكِديَ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 من الماِء ؛ عن أَبي زْيٍد. (6)ُء الَجْري : البَِطي الكاِدي

 : أَي ردَّه في األرِض. فَكَداهُ  وأَصاَب النَّباُت بََردٌ 

اح : الَكَداو رمَّ  ، كالفَتَى : الَمْنُع ؛ قاَل الّطِ

ك  ــــــــِ ل ــــــــَ  مث مل متــــــــَح ل ــــــــَ تح  (7)بـ ــــــــَ دِّي ــــــــَر ســــــــــــــــــــــُ قــــــــاِدي  مــــــــَ

دِ     مــــــــح ــــــــثــــــــ  ِة ال لــــــــ  ٍد عــــــــلــــــــ  قــــــــِ نــــــــح دا هــــــــِ ن كــــــــَ ــــــــنــــــــا مــــــــِ  ل

  
 ِشَب العَْظُم في َحْلِقه ؛ عن شِمٍر.: نَ  َكداً  الَكْلبُ  َكِديَ و

 ، بالقَْصر : َموِضٌع ؛ وقيَل : َجبٌَل ؛ عن ابِن ِسيَده. َكداو
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 إذا قََطَع. َكداووقال ابُن األْعرابي : َدكا إذا َسِمَن ، 

ِدْرهماً  كذا ، ويكوُن ِكنايةً عن العَدِد فيَْنصُب ما بْعَده على التَّْمييِز تقوُل : له ِعْنِدي كذاو كذا تقوُل : فَعَْلت ِء.: ِكنايةٌ عن الشَّي كذاو : [كذو]

حاح. كذا ، كما تقوُل : له عْنِدي عْشُروَن ِدْرهماً ؛  في الّصِ

 الكاُف : َحْرُف التَّشبيِه ، وَذا لإلشاَرةِ. قاَل اللَّْيُث :

__________________ 
 والتهذيب ويف التكملة : وقا  عبيد   بن قي  الرقيات ميدح عبد امللك بن مروان :( اللسان 1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــض أمــــــــــــــــــــــــــــــــــري املــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمــــــــــــــــــــــــــــــــــين   ف

ــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــائ ــــــــــــــــــــــــــــــن  ن ملــــــــــــــــــــــــــــــدحــــــــــــــــــــــــــــــىت وث

  

 أنـــــــــــــــــت ابـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــتـــــــــــــــــلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــج الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــطـــــــــــــــــا 

 ح كــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــــــــدائــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

 أيضاً.« كداء»ومعجم البلدان :  117والبيت الشاهد يف ديوانه ص 

 .«كداء»ومعجم البلدان :  واللسان والتكملة 87( ديوانه 2)
 واللسان. 8( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان.4)
 ( يف القاموس : الفصيُر.5)
 .«اخلري»( يف اللسان : 6)
 ( يف اللسان : مل للك.7)
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ا ال   يُراُد التَّْصريح به.وقاَل ابُن األثيِر : هو ِمن أَْلفاِظ الِكنايَِة ، وَمْعناه ِمثْل َذا ، ويُْكنَى به عن الَمْجُهوِل وعمَّ

ْبَق لذلك رائِحةٌ بل ُسِلبَِت الَكِلمةُ قال شْيُخنا : التفاته إلى َكْونِِه ُمَركباً من كاِف الجّرِ وذا اإلشاِريَِّة ال التفات إليه وإن قاَل به طائفَةٌ ، ألنَّه لم يَ 

 الُحروِف الليِّنَِة.ذلَك وصاَرْت ِكنايةً ، كما قاَل : وسيَعوُد إِلى ِذْكِره في 

 كما في التْكِملَِة. (1)َمْعروٌف ، وهو بتَْشديِد الياِء  : ُدْهنٌ  الكاِذيُّ و

ائَِحةِ  قيَل :و نع منه َشَجٌر ِشْبه النْخِل في أَْقَصى بِالِد اليََمِن ، َوَطْلعُه هو الذي يُصْ  الكاِذيَّ  منه يُْصنَُع الدُّْهُن ، والَمعروُف أنَّ  نَْبٌت َطيُِّب الرَّ

 الدُّْهن ويُوَضُع في الثِّياِب فتَِطيُب رائَِحتُها ؛ َذَكَره غيُر واِحٍد.

، وله ُخوٌص على نَْخلَةٌ ولها َطْلٌع فيُْقلع َطْلعُها قَْبَل أن يَْنشقَّ فيُْلقَى في الدُّْهن ويُتَْرك حتى يَأَْخَذ الدُّْهن ِريَحهُ ويطيَّب  الكاِذيُّ  وفي التكملِة :

  َشْوٌك.َطَرفَْيهِ 

ً  يقاُل : َرأَْيته األَْحَمُر. : الكاِذيُّ و  َكِركاً ، أَي أْحَمر ؛ عن ابِن األْعرابي. كاِذيا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

.الشي أَْكَذى  ُء اْحَمرَّ

جُل : اْحَمرَّ لَْونُه ِمن َخَجٍل أَو فََزعٍ. أَْكَذىو  الرَّ

 ن ابِن األْعرابي.والِجيْْرُ البَْقم ؛ كلُّ ذلَك ع الكاِذيو

ُجُل ، َكِريَ  ي : [كرى]  : ناَم ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري لجميٍل : يَْكَرى َكًرى كَرِضيَ  الرَّ

هــــــــــا  اِلســــــــــــــــــــــــُ َر  جمــــــــــُ كــــــــــح ر  وال يــــــــــَ مــــــــــَ تــــــــــَ  ال ُتســــــــــــــــــــــــح

نــــــــــاجــــــــــيــــــــــهــــــــــا و     و  مــــــــــُ جــــــــــح ر  مــــــــــن الــــــــــنــــــــــ  (2)ال ميــــــــــََ
 

  
 ، َمْقصوٌر ، النَّْوُم ؛ يُْكتَب بالياِء ؛ وأَْنَشَد األْصمعي : الَكَرى وقال القاِلي :

 َأطحَرَ  إطحراَ  الَكَر  َمن ُأحارِبُهح و 
 َطْيئة :وقاَل : له َمْذهباِن يَجوُز أَن يكوَن الَمْصَدر ، ويَجوُز أن يكوَن االْسَم ، أَي كما يَْطِرُق النَّْوُم بصاِحبِِه ؛ وقاَل الحُ 

َد هـــــــــــــــدٍء  عـــــــــــــــح ُة بــــــــــــــــَ تح أمـــــــــــــــامـــــــــــــــَ بـــــــــــــــ   أال هـــــــــــــــَ

رَاهــــــــــا     تح كــــــــــَ وحمــــــــــي ومــــــــــا َقضــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ (3)عــــــــــلــــــــــ  ل
 

  
 وقاَل بِْشٌر :

ا هــــــــــــــــدواً  ُت هبــــــــــــــــِ َريــــــــــــــــح الٌة قــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

راهـــــــــــــا    ُ طـــــــــــــاَف هبـــــــــــــا كـــــــــــــَ اح  إذا مـــــــــــــا الـــــــــــــعـــــــــــــَ

  
 ي ناِعساً ؛ وقال الشاعُر :الغَداةِ : أَ  َكْريانَ  أَْصبََح فالنٌ : ، كغَنِّيٍ : يقاُل  َكِريٌّ و َكْريانٌ و ، َمْنقصوٌص ، كرٍ  فهو

رح  قـــــــــــــِ ِن واٍد َأو تـــــــــــــَ طـــــــــــــح تح بـــــــــــــبـــــــــــــَ بـــــــــــــِ ىت تـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ

ِد ح     جــــــــــــَ نــــــــــــح
ُ

رِيِّ املــــــــــــ َر الــــــــــــكــــــــــــَ ثــــــــــــح ِه مــــــــــــِ ُ ح بــــــــــــِ رتح  تــــــــــــَ

  
 بَكثْرةِ الَحْلِب. أَي َمتى تَبُِت هذه اإِلبُل في مكاٍن أَو تَِقل به نهاراً تَتُْرك به زقًّا َمْملوًء لَبَناً كأَنَّه رجٌل نَائٌِم يَِصُف إِبِالً 

 ، أَي على فَِعلٍَة ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. ، ُمَخفَّفَةٌ  َكِريَةٌ  هيو

 .لَكِريَ  تَْفِسيرٌ  نَِعسَ 

ُجُل : َكِريَ و ً َكَرى كَ  ، َصِريُحه أنَّه كَرِضَي وليَس كذلَك بل هو من َحّدِ َرَمى. قاَل ابُن ُدَرْيٍد في الَجْمهرةِ : َشِديداً  َعْدواً  َعدا الرَّ ؛ قاَل :  ْريا

 وليَس باللغَِة العاِليَِة.

ً  النَّْهرَ  ( 4)َكَرىو  اْستَْحَدَث َحْفَرهُ.: ، وهذا أْيضاً ِمن َحّدِ َرَمى  َكْريا
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حاح : ً  النَّْهَر ، بالفَتْح ، َكَرْيت وفي الّصِ  : َحفَْرته. َكْريا

ً  النَّاقَةُ بِِرْجلَْيها َكَرتِ و جُل بقََدَمْيه ، وهذا أَْيضاً من َحّدِ َرَمى. َكَرى ؛ وَكذِلكَ  قَلَبَتُْهما في العَْدوِ  : َكْريا  الرَّ

 لواِو.قاَل ابُن ِسيَده : وهذه الكِلماُت يائِيَّةٌ ألنَّ ياَءها الٌم ، واْنِقالب األِلِف ياء عن الالِم أَْكثَِر ِمن اْنِقالبِها عن ا

__________________ 
 ابلدا  املهملة يف تذكرة األنطاكي.« كاد »ووردت  القاموس واللسان أ لت الياء ا فاملرجوح ختفيفها فيهما.( ويف 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 وعنه ضبرت. 63( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( سيا  القاموس يقتضي أنه معطوف عل  ما قبله ا يعين كري كرضي. واملثبت كعبارة التهذيب.4)
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 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابي للبيٍد : زاَد ونَقََص ؛ ِضدٌّ  ُء :يالشَّ  أَْكَرىو

ِر مــــــــــــــنــــــــــــــه  كــــــــــــــح ىت مــــــــــــــا يــــــــــــــُ  كــــــــــــــِذي زاٍد مــــــــــــــَ

ٌة بـــــــــــــــــــزاِد و     قـــــــــــــــــــَ (1)لـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــَ  َوراَءه ثـــــــــــــــــــِ
 

  
 زاُده : أَي نَقََص ؛ وقاَل ابُن أَْحَمر : أَْكَرى يقاُل :

قــــــــــــــاً و  بــــــــــــــَ هــــــــــــــا طــــــــــــــَ فــــــــــــــافــــــــــــــُ تح َأخــــــــــــــح قــــــــــــــَ واهــــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

ِر و     كــــــــــــــح ر  مل يــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــصح ومل يــــــــــــــُ (2)الــــــــــــــظــــــــــــــِّ
 

  
 .يُْكرِ  لم يَْفُضْل ولم: أي لم يَْنقْص ، وذلَك عْنَد اْنتِصاِف النّهاِر ، ويُْرَوى 

 وقاَل آِخُر يِصُف قِْدراً :

تح  مــــــــَ َي َقســــــــــــــــــــــ  ُم مــــــــا فــــــــيــــــــهــــــــا فــــــــإنح هــــــــِ َقســــــــــــــــــــــِّ ــــــــُ  يـ

رِي     كــــــــح هــــــــا تــــــــُ لــــــــِ َرتح فــــــــعــــــــن َأهــــــــح ذاَ  وإنح َأكــــــــح (3)فــــــــَ
 

  
 أي إن نَقََصْت فعن أَْهِلها تَْنقُص.

 ، َعزَّ َوَجلَّ ؛ عن ابِن األْعرابي. َسِهَر في طاَعِة هللاِ  : أَْكَرىو

َرهُ  أَْكَرىو  ؛ وَكذلَك َغْير العَشاِء ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري للُحَطْيئة : العَشاَء : أَخَّ

رَ وَ  ٍر َأكـــــــــــــح يـــــــــــــح هـــــــــــــَ ُت الـــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــاَء إىل ســـــــــــــــــــــــــــُ  يـــــــــــــح

َر  فـــــــــــــــطـــــــــــــــاَ  يب اأَلانُء     عـــــــــــــــح (4)َأو الشـــــــــــــــــــــــــــــِّ
 

  
حاح.  قيَل : هو يَْطلُع َسَحراً وما أُِكَل بَْعده فليَس بعَشاٍء ؛ يقوُل : اْنتََظْرت َمْعروفََك حتى أَيِْست ؛ كما في الّصِ

ه البَقاُء  داَء وليُِقلَّ ِغْشياَن النِّساِء. (6) رِ فليُكْ  وال بَقاء (5)وقال فَِقيهُ العََرِب : َمْن َسرَّ  العَشاَء وليُبَاِكر الغَداَء وليَُخفِِّف الّرِ

رناهُ. ، «في الحديثِ  فَأَْكَرْينا ، وسلمعليههللاصلىكنّا عْنَد النبّيِ »حديُث ابِن َمْسعوٍد : منه ؛ و أَطالَهُ  اللَّْيلةَ : الحديثَ  أَْكَرىو  أَي أََطْلناهُ وأَخَّ

 دابَّتَه ، فَِعيٌل بمْعنَى ُمْفِعٍل ؛ قاَل ُعذافُِر الِكْنِدي : يُْكِريكَ  ، وهو الذي الُمكاِري كغَنِّيٍ : ؛ الَكِريُّ و

راِّيً و  ـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــَ  ال َأعـــــــــــــــــــــــوُد ب

ا     يـــــــــــــّ بـــــــــــــِ َة والصـــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــَ هـــــــــــــح (7)أُمـــــــــــــاِرُس الـــــــــــــكـــــــــــــَ
 

  
 نَْبٌت. : الَكِريُّ و

اُج في وْصِف ثْوِر َوْحٍش فقاَل :قَاَل أَبو   حنيفَةَ : ُعْشبَةٌ من الَمْرَعى ، ولم أَِجْد َمن يَِصفها ، وقد َذَكرها العجَّ

رِي   تـــــــــــــــــــاَده الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــَ دا واقـــــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــــىت غـــــــــــــــــــَ

َوٌر بصـــــــــــــــــــــــــــــرّي و     ٌر وَقســـــــــــــــــــــــــــــح رحســـــــــــــــــــــــــــــَ (8)ســـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ة ، وقْولُه : اْقتاَده أي َدعاهُ.  وهذه نُبوٌت َغضَّ

ْمِل في الَخصِب بنَْجٍد. الَكِريَّةُ  ؛ الَكِرّيِ  َغْير َكِريَّةُ ال ويقاُل : واِحَدتُه بهاٍء.  على فَِعيلٍَة : َشَجرةٌ تَْنبُت في الرَّ

 من بُّرٍ أي كثيٌر منه. َكِريٌّ  يقاُل : ِء.الكثيُر من الشَّي : الَكِريُّ و

، أَِلفُها ُمْنقَِلبَة عن ياٍء ، وال يكوُن فَعَْولَى وال فَْعلَيا ألنَّهما بِناآِن لم يثبُتا في الَكالِم ، إالَّ أنه  َوْزنُهُ فَعَْولَلٌ  َمْعروٌف ، ، ويَُمدُّ : بِْزٌر م الَكَرْويَاو

 في قْوِل من ثَبََت عنه قََهْوباة ؛ والمدُّ حَكاهُ أبو حنيفَةَ. (9)قد يَُجوُز أَْن يُكوَن فعولى 

ةُ : ال أَْدِري   بعََربِيَّة. الَكَرْويا أَْم ال ، فإن مدَّ فهي أُْنثَى ؛ قاَل : وليَستِ  ياالَكَروْ  يُمدُّ أَ وقاَل مرَّ

 بِزياَدةِ األِلِف. الَكراويا * قُْلت : وهو الذي تقوُل العاّمة

ي :  ِمن هذا الفَْصل ؛ قاَل : وَذَكَره الَكَرْويا وقاَل ابُن بّرِ
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__________________ 
 «.فلي  وراءه»للبيد ا ومل أعثر عليه يف ديوانه ا ويف الصحاح والتهذيب بدون نسبة. ويف املصادر : ( اللسان واألساس منسوابً 1)
 ( اللسان والتهذيب :2)

 الظر مل يفضر ومل يكرِيو 
 .«ومل يكرِ »ويف الصحاح واألساس 

 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا وحباشية التهذيب نسب لألسود بن يعفر.3)
والتهذيب  174/  5واملثبت كرواية الصـــــــــــــحاح واللســـــــــــــان واملقايي  « . فطا  يب العشـــــــــــــاء.. وآنيت»برواية :  54ص  ( ديوانه ط بريوت4)

 واألساس.
 وجعله حديثا.« من أراد» ويف األساس :« من سرّه النساء وال نساء»( يف اللسان والتهذيب : 5)
 التهذيب واألساس.( يف اللسان : فليباكر ا خطب. واملثبت مواف  ملا يف 6)
 ( اللسان والصحاح.7)
 ابلعا املهملة.« عدا»ويف اللسان « نضري»( ديوانه واللسان والتهذيب برواية : 8)
 ( يف اللسان : فـََعوحُ .9)
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مَمحدودة ا قاَ  : بســـــــكوِن الراِء وختحفيِف الياِء  الَكرحِوايء ورأَيحتها أَيحضـــــــاً : اجلَوحهرِي يف قردم َمقحصـــــــوراً عل  َوزحِن زكراي ا قاَ  
بســــــــــــــكوِن الواو وختحفيِف الياِء مَمحدودًة ا قاَ  : وكذا رأَيحتها يف  الَكَروحايء ورأَيتها يف النســــــــــــــخِة املقحروَءِة عل  ابِن اجلواليقي

ِملــَِة البِن اجلَوالِيِقي ا وكــاَن  ــُب عل  هــذا َأنح  َكَروحاي  كتــاٍب ليَ  البِن خــاَلَويــحه تـَنحقلــَب الواُو ايًء  ا كمــا رأَيحتهــا يف التكح
ِتماِع الواِو والياِء وَكوحن األو   منهما ساِكناً إال  أنح يكوَن مم ا َشد  حنو َضيحوُن وَحيحوٍة وَصيحواٍن  وَغوحية ا فتكون هذه  (1)الجح

 َلفحظَة خاِمَسٌة.
 ، والدَّليُل على ذلَك أنََّك تقوُل : رُجلٌ  ِكراءً و كاَراهُ ُمكاراةً  ٌد ألنَّه َمْصدُر ،، األخيُر َمْمدو ، بكْسِرِهما : أُْجَرةُ الُمْستَأَْجرِ  الِكَراءُ و الِكْرَوةُ و

 َوْهٌم. كالَكِرّيِ  ، وُمفاِعٌل إنَّما هو ِمن فاَعْلت ، وهو ِمن ذواِت الواِو. فِذْكُر المصنِّف إيَّاهُ ُهنا ُمَكارٍ 

 بفَتِْحهما ، األخيَرةُ عن اللِّْحياني ، الَكْروُ و الَكْرَوةُ  واالْسُم : ، ُمْكًرى ، والبَْيتُ  ُمْكراةٌ   ، فهيوداَرهُ  دابَّتَه أْكرانِيو اْكتَراهُ و كاَراهُ  يقاُل :و

 .ِكراَءهُ  ِكْرَوتَه ، َحَكاها أبو زْيٍد بالكْسِر ، أي الَكِريَّ  أَْعطِ : تُثَلَُّث. ويقاُل  الَكْرَوةَ  أي األخيُر ؛ والذي يَْظَهُر من ِسياِق الُمْحكم أنَّ  ويَُضمُّ 

واُب أنَّ  ُمكاُرونَ و أَْكِرياءُ  : الُمكاِري َجْمعُ و  َكِريٌّ  على فَِعيٍل ، يقاُل : هو َكِرّيِ  إنَّما هو َجْمعُ  األَْكرياءَ  ؛ هكذا في النُّسخِ وهو َغلٌَط ، والصَّ

َح به ابُن ِسيَده  األْكِرياءِ  ِمن َمْخشري ؛ كأنَّه َسقََط من الِعباَرةِ : َوَجْمعُ ، َصرَّ ؛ كما هو  ُمكاُرونَ و الُمكاِري أَْكِرياءُ و الَكِرّيِ  واألْزهِري والزَّ

 نَصُّ ابُن ِسيَده.

 ، وال تَقُل الُمكاِرينَ  َذَهْبُت إلى، وَ  الُمكاُرونَ  ، َسقََطِت الياُء الْجتِماعِ الساِكنَْين ، تقوُل : هؤالءُ  الُمكاِري ُمكاُرونَ  قاَل الَجْوَهِري : َجْمعُ 

َدةٍ ، وكذلَك الَجْمع تقوُل : هؤالءُ  ُمكاِريَّ  إلى نَْفِسك قُْلَت : هذا الُمكاِري ، بالتَّْشِديِد ، وإذا أََضْفتَ  الُمَكاِريِّين ،  ُمكاِريَّ  ، بياٍء َمْفتوَحٍة ُمَشدَّ

تَْفتَح ياَءَك ، وكذلَك القَْول في  ُمكاِريايَ   وفَتَْحت ياَءَك وأَْدَغْمت ألنَّ قَْبلَها ساِكناً ، وهذانِ َسقََطْت نوُن الَجْمع لإلضافَِة وقَلْبَت الواَو ياءً 

 ونحوهما ، انتََهى. (2)قاِضيَّ وراِميَّ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ قاَل الراجُز : َكِريّي وأَنتَ  َكِريُّكَ  ى غيِر ذلَك ، وأَنابَِعيِرَك ، والَجْمُع كالَجْمعِ ال يكسَّر عل أَْكَرْيته ، كغَنِّيِ : الذي الَكِريُّ 

راي   م الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــح ة مـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــُ رِيـــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــَ

ا     يـــــــــــــ  لـــــــــــــِ قـــــــــــــح رًا مـــــــــــــَ رحجـــــــــــــِ (3)ابلـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــِر إال  جـــــــــــــِ
 

  
 بمْعنًى. تََكاَرىو اْستَْكَرى بمْعنًى. ويقاُل : اْستَْكَرْيتهاومنه دابَّةً  اْكتََرْيتو

ر قوُل جريٍر : يَْكُرو : الذي الُمكاِريو  بيِدِه في َمْشيِه ، وبه فُّسِ

رٍة  رِّ جســـــــــــــــــــــــِ حـــــــــايب عـــــــــلـــــــــ  كـــــــــُ ُت وَأصـــــــــــــــــــــــح قـــــــــح   ـــــــــَِ

كـــــــــــاراي    
ُ

ي  املـــــــــــ َبشــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــارِي األحـــــــــــح ُروٍح تـــــــــــُ (4)مـــــــــــَ
 

  
ر األْحبَِشّي بِظّلِ الناقَِة ، ويُْرَوى : األْحَمِسّي َمْنسوٌب إِلَى أَْحَمس رُجٌل ِمن بَِجيلَةَ ،  ي. الُمكاِريووفُّسِ  على هذا الحاِدي ؛ نقلَهُ ابُن بّرِ

 : أَطالَهُ ؛ وأَْيضاً قَصَرهُ ؛ ِضدٌّ : عن ابِن القطَّاع. أَْكراهُ و

. أَْكَرىو  : طاَل ؛ وأَْيضاً : الِزٌم متعّدٍ

َمْخشري. أَْكَرىو اَد : نَقَصه صاِحبُه ؛ نقلَهُ الزَّ  الزَّ

 الَكأَس : أَْبَطأَ بها. أَْكَرىو

 : أَْبَطأَْت ؛ عن ابِن القطَّاع. الكأسُ  أْكَرتِ و

جُل : َذَهَب مالُه ؛ عن ابن القطَّاع. أَْكَرىو  الرَّ

يو ٍث : اللَّيُِّن السَّيِر البَِطي الُمَكّرِ  ُء ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ وأَْنَشَد للقطامي :ِمن اإلبِِل ، كُمحّدِ
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__________________ 
 ( يف اللسان : َحيحوان وَعوحية.1)
 واملثبت كاللسان.« وكذلك القو  يف قاٍض وراٍم وحنو ا»يف الصحاح : ( 2)
 .«كريّه»( اللسان والتهذيب وفيهما : 3)
 ويف الصحاح : األمحشي. «تبارح األمحس  كر حرة» برواية : 172/  5واللسان واملقايي   604( ديوانه ص 4)
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تح و  عـــــــــــَ ـــــــــــَ مـــــــــــا َدفـ لـــــــــــ  ـــــــــــهـــــــــــا كـــــــــــُ ـــــــــــَك مـــــــــــن  كـــــــــــر  ذل

ّرِي    كــــــَ ُ
هـــــــا املــــــ ــــــح ن اِدي  مــــــِ اِّ الســـــــــــــــــــــ  ــــــ  ــــــل ــــــهـــــــا ال ن (1)ومــــــِ

 

  
 ويُْرَوى : كلَّما َرفَعَْت أَي في َسْيِرها.

ي ونَّص أبي عبيٍد :  ُء.السَّْيُر الليُِّن البَِطي الُمَكّرِ

ي تَْكِريَةً  وقال األْصمعي : هذه دابَّةٌ   إذا كاَن كأنَّه يَتَلقَُّف بيِده إذا َمَشى. تَُكّرِ

 للنَّْوم ؛ قالَه الراجُز : ىَكرً  : َجْمعُ  األَْكراءُ و

راُ ه ُته حىت اجنحََلتح َأكح  َما َتكح
ْمي  الَكْريُ و. الَكَرى ويقاُل للغافِل : هو َطويلُ  اِد ؛ عن ابِن َخالََوْيه.: : كالرَّ  فِناُء الزَّ

 اِدي األراِك.َمْنَهٌل على طِريِق حاّجِ ِمْصر ، ماُؤهُ أُجاٌج بَْينه وبَْيَن الَوْجه ثاَلُث َمراِحَل ، األُولى واِدي َعْرجاء ، والثانِيَة و أَْكَرىو

ً  يَْكُرونَه أَلُوهُ في نَْهرٍ سَ »الحديُث : منه ، واِويٌّ يائِيٌّ ؛ و ككراها يْكِريها كالُحْفرةِ  َحفََرَها : َكْرواً  األرَض يَْكُروها َكَراو : [كرو]  ؛ «لهم َسْيحا

 أَي يَْحِفُرونَه ويُْخِرُجون ِطينَه.

ا َطواها َطيًّا فبالِحجاَرةِ. بالشََّجرِ  ؛ زاَد أَبو َزْيٍد : َطَواها : َكْرواً  البِئْرَ  َكَراو َشها بالَخَشِب ، وأَمَّ  وَعرَّ

ةُ  وقيَل :  العَْرفَج والثُّمام والسَّبَط.ِمن اآلباِر الَمْطِويَّةُ ب الَمُكُروَّ

ً و يَْكِريه َكْرواً و يَْكُروه األَْمرَ  َكَراو ةً بْعَد أُْخَرى. أَعاَدهُ ِمراراً  : َكْريا  ، أَي مرَّ

ً و َكْرواً  الدَّابَّةُ  َكَرتِ و  ؛ وَكذلَك الَمْرأَةُ ِإذا أَْسَرَعْت في َمْشيَتِها. أَْسَرَعتْ  : َكْريا

 ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد والقاِلي. أَو ِدقَّتُُهما والفَِخَذْيِن ، فََحٌج في الساقَْينِ  ، َمْقصوٌر يُْكتَُب باألِلِف : الَكَراو

راَعْينِ  قيَل :و راَعْين. ِضَخُم الذِّ  ، كذا في النُّسخِ. والذي في الُمْحَكِم : ِدقَّةُ الساقَْيِن والذِّ

حاح ؛ وأَْنَشَد : ءٌ َكْروا اْمرأَةٌ و أَْكَرى يقاُل : رُجلٌ   : وهي الدَّقيقَةُ الساقَْيِن ؛ كما في الّصِ

ملِِ  دح نح خــــــــــــــِ ــــــــــــــكــــــــــــــِ رحواَء ول ــــــــــــــكــــــــــــــَ تح ب يحســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ل

مِ و     هــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح تـ نح ســــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــِ َزاّلَء ول ــــــــــــــــــِ  ال ب

  

أَل ولِكنح ُزرحُقُم و   (2)ال بَكحح

 : َدقَّْت َساقَاها. َكِريَْت َكراً  قدو

 ، كذا في النُّسخِ. ةَ بُطوسَ  : (3)، بالفَتْح  الَكْروانُ و

هراني بطرسوس ، وعنه أبو  الَكْروانيُّ  والذي في كتاِب ابِن السَّْمعاني بطرسوس ؛ منها الَحَسُن ابُن أَحمَد بِن حبيبٍ  بيعِ الزَّ عن أَبي الرَّ

 القاِسم الّطْبراني.

 .بِال الٍم ففيه بَْحثُه الَمْعروف في سلع َكْروانُ  قاَل شْيُخنا : اْسُم القَْريةِ 

 بهاٍء. ، َكْروانَةٌ  وهي والَحَجُل ، ( 4)القَْبجُ  : طائٌِر ويُْدَعى الَكْروانُ و

حاحِ والِمْصباحِ وغيِرِهما ، وتَْفِسيُره بالقَبجِ ، وه  و الَحَجل ، فيه نََظٌر ، بلقاَل شْيُخنا : الَمْعروُف في َضْبِط الطائِِر التَّْحِريك ، كما في الّصِ

 َغْير الَحَجِل ، انتََهى. الَكَروانُ 

ِة ، ويدلُّ له قَْول الراِجِز أَْنَشَده الَجْوهِري : َح به َغْيُر واِحٍد ِمن األِئمَّ ا التَّْحريك فقد صرَّ  * قُْلت : أَمَّ
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َبان   بــــــــــــــــــــَ ك  فــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــح َروااًن صــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  اَي كــــــــــــــــــــَ

ا    نــــــــــــ  ا شــــــــــــــــــــــــــَ ِح فــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــ  لــــــــــــح ن  ابلســــــــــــــــــــــــــ   َفشــــــــــــــــــــــــــَ

  

 (5)َبر  الذ اَنَب َعبساً ُمِبن ا 

 بُن ِحْصٍن األََسِدّي.قالوا : أَراَد به الُحباَرى يَُصكُّه الباِزيُّ فيتَِّقيِه بَسْلِحِه ؛ ويقاُل : هو الُكْرِكيُّ ، انتََهى. والراجُز هو ُمْدرُك 

__________________ 
 وعجزه يف الصحاح والتهذيب.« رقعت»ويرو  « رفعت»( اللسان وفيه 1)
 سان والصحاح بكسر القافية ا قا  ابن بري صوابه أن ترفض قافيته وبعد ا ا وذكر الشطر الثالث.( األو  والثاين يف الل2)
 ( قيدها ايقوت بفتح أوله و نيه. واملثبت كضبرت اللباب البن األثري.3)
 ( يف القاموس : واَ َجُر والَقبحُج.4)
 ( اللسان والصحاح.5)
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يَ  ً  وقاَل أبو الَهْيثَم : ُسّمِ ه ألنَّه ال يناُم باللْيِل ، وقيل : هو طاِئٌر يُْشبِهُ البَطَّ. الَكَرواُن َكَروانا  بضّدِ

ْجلَْين أَْغبَر ُدوَن الدََّجاَجِة في الَخْلِق ، وله َصْوٌت َحَسٌن يكوُن بِمْصر مع الّطيوِر الدَّ  يف وقيَل : طائٌِر َطِويُل الّرِ اِجنَِة ، وهي من طيوِر الّرِ

 ال تكوُن في الباِديَِة.والقَُرى 

 * قُْلت : وهذا القوُل األخيُر هو الصَّحيُح.

 ، قالوا ذلك كما قالوا َوَراِشيَن ، وهو قَليٌل ؛ ويُْنَشُد في صفَِة َصْقر ألبي زغٍب دلم العَْبَشمّي : َكَراِوينُ  ج

ونح  ثــــــــــــُ ــــــــــــح نـ َرُف ضــــــــــــــــــــــــــايف الــــــــــــعــــــــــــُ ن  لــــــــــــه َأعــــــــــــح  عــــــــــــَ

ح     اح فــــــــــــــــًا ُدَرمخــــــــــــــــِح ر  صــــــــــــــــــــــــــــــَ ًة صــــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــَ  داهــــــــــــــــِ

  

 (1)َحتحَف ا ُباَراَيِت والَكراِوينح 

 .َكراً  ، فَوْجهه على أنَّهم َجَمعُوا ، بالكْسر ِكْروان إالَّ  الَكَروانِ  لم يَْعِرْف ِسْيبََوْيه في َجْمعِ و قال ابُن ِسيَده :

وائِِد ، كأنَّهم َجَمعُواوقال الَجْوهِري : هو على غيِر قِياٍس كما إذا َجَمْعَت الَورشاَن قُْلت : ِوْرشاٌن ، وهو َجمْ  ِمثل أخٍ  َكراً  ٌع بحْذِف الزَّ

 وإْخوان.

 ، وهو يُْكتَُب باألِلِف ؛ قالَهُ القاِلي ؛ وأَْنَشَد للراِجِز : الَكَرا يقاُل للذََّكرِ و

را  رِ ح كـــــــــــــــــــــــــــَ رَا َأطـــــــــــــــــــــــــــح رِ ح كـــــــــــــــــــــــــــَ  َأطـــــــــــــــــــــــــــح

َر      ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــاَم يف ال ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــن (2)ِإن  ال
 

  
حاح.يقاُل ذلَك له إذا صيَد ؛ كما في   الّصِ

 ، فإذا َسِمعَها لَبََد باألرِض فيُْلقى عليه ثَْوٌب فيُصاُد.« إنَّك لَْن تَُرى َكرا أَْطِرقْ »:  للَكَروانِ  وفي األساس : يقالُ 

 .َكَرا أَْطِرق َكرا أَْطِرقْ  في الُمْحكم :و

وقيَل : يُْضَرُب لَمْن يُتَكلَّم ِعْنَده بَكالٍم فيَِظنُّ أنَّه هو  ُف له ويُراُد به الغائِلَةُ ؛يُْضَرُب لَمْن يُْخَدُع بَِكالٍم يُلَطَّ  * إنَّ النَّعَاَم في القَُرى : َمثَلٌ 

 الُمراُد بالَكالِم ، أي اْسُكْت فإنِّي أُريُد َمْن هو أَْنبَُل مْنَك وأَْرفَع َمْنِزلَةً.

ُجِل الَحِقيِر إذا تكلََّم في  َء : المْوِضعِ الذي ال يُْشبُههُ وأَْمثالَه الَكالُم فيه ، فيُقاُل له وقاَل أحمُد بُن عبيٍد : يُْضَرُب للرَّ اْسكْت يا َحِقير فإنَّ األجالَّ

اُم بالذَِّليِل ، والنَّع الَكَروانُ  والَمْعنى لغيِرِه ، ويَُشبَّه الَكروانُ  ، وهو طائٌِر َصِغيٌر فُخوِطبَ  الَكَروانُ  هو الَكَراوأَْولَى بهذا الَكالِم ِمْنك ؛ 

ف للذ ةِ ، وَمْعنى أَْطِرْق ، أَي ُغضَّ ما داَم َعِزيٌز في القَُرى فإيَّاك أن تَْنطَق أيُّها الذَّليُل ، وال تَتَشرَّ ي لَسْت له بنَّدِ ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده باألِعزَّ

 فغَِلَط. الَكَروانِ  والقاِلي. وقد َجعَلَه محمُد بُن يزيٍد تَْرِخيمَ 

م َكَرا ٍء في قْوِلِهم : أَْطِرقهانِىوقاَل ابُن  م في الّدعاِء : وهو نَكَرةٌ ، كما قال بعُضهم يا قُْنُف ، يُريُد يا قُْنفُذ ، قاَل  الَكَروانُ  ، ُرّخِ وإنَّما يَُرخَّ

م م النَِّكَرةُ نَْحو ُغالٍم ، فُرّخِ  ، وُجِعل الواُو أَلفاً ، فصاَر ناِدراً. وهو نَِكَرةٌ  َكروانٌ  الَمعاِرف نَْحو ماِلٍك وَعاِمٍر ، وال تَُرخَّ

ل ألنَّ التَّْرِخيَم ال يُْستَْعمل إالَّ في النِّداِء. الَكَروانُ  هو الَكَرا وقاَل الرستمي :  ، َحْرٌف َمْقصوٌر ، والصَّواُب األوَّ

 ٍء.ما أََدْرَت من شي : َمْعروفَةٌ وهي ، كثُبَةٍ  الُكَرةُ و

حاح : هي التي تُضْ  ْولجاِن ، وأَْصلُها ُكَرٌو ، والهاُء ِعَوٌض ؛وفي الّصِ ّمِ ، ُكِرينَ  ج َرب بالصَّ ،  ُكراتٌ و ُكًرىو ، بالكْسِر ، ِكِرينَ و ، بالضَّ

ِهما َمْخشري. شاِهدُ  بضّمِ  قوُل بعِضهم : الُكَرةِ  ؛ الثَّاِلثَةُ عن الزَّ

 كـــــــــــــــــــــــرة طـــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــــت بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواجلـــــــــــــــــــــــة 

 فـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــر رجـــــــــــــــــــر   

  
 آلَخِر :قوُل ا الُكِرْين وشاِهدُ 

دي  َدهـــــــــــــح ِديـــــــــــــن الـــــــــــــر  وَس كـــــــــــــمـــــــــــــا يـــــــــــــُ َدهـــــــــــــح  يـــــــــــــُ

ريـــــــــــــــنـــــــــــــــا     ِديـــــــــــــــهـــــــــــــــا الـــــــــــــــكـــــــــــــــُ زاِورٌة أبيـــــــــــــــح (3)حـــــــــــــــَ
 

  
 قوُل لَْيلى األْخيَِلية تِصُف قَطاةً تَدلَّت على فِراِخها : ُكراتٍ  وشاِهدُ 
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ا  مـــــــــــاٍء كـــــــــــبهنـــــــــــ  صِّ  ـــــــــــِ تح عـــــــــــلـــــــــــ  حـــــــــــُ َدلـــــــــــ   تـــــــــــَ

ِب     ــــــــــــَ َؤرحن الٍم يف ِكســــــــــــــــــــــــــاٍء مــــــــــــُ راُت غــــــــــــُ (1)كــــــــــــُ
 

  
ً و يَْكِري َكْرواً و يَْكُرو بِها َكراو  ؛ قاَل المسيُب بُن َعلَس : لَِعبَ ولُغتاِن : َضَرَب بها  َكْريا

ا  جــــــــــــاِء كــــــــــــبلــــــــــــّ ــــــــــــ  ــــــــــــن ــــــــــــل داهــــــــــــا ل ــــــــــــَ ت ي رحــــــــــــَ  مــــــــــــَ

ٍب يف صـــــــــــــــــــــــــاِع     ي العـــــــــــِ فـــــــــــ  ُرو بـــــــــــكـــــــــــَ كـــــــــــح (2)تـــــــــــَ
 

  
حاح ؛ وأَْنَشَد : كَسماٍء : ع ، َكراءٌ و  ؛ كما في الّصِ

ِه  يـــــــــــــــح بــــــــــــــــَ انـــــــــــــــِ راء وجـــــــــــــــَ م كـــــــــــــــَ اكـــــــــــــــُ نـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح نــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

هـــــــــامِ     ـــــــــُن َوحـــــــــَ  الـــــــــلـــــــــ  رِي َض الـــــــــعـــــــــَ نـــــــــَ  (3) كـــــــــمـــــــــا مـــــــــَ
  

د في الَمْقصوِر والَمْمدوِد :  وأَْنَشَد ابُن َوالَّ

راَء َورحٍد  وِد كــــــــــــــَ َب مــــــــــــــن ُأســــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــَ  كــــــــــــــَبغــــــــــــــح

وِم     لــــــــــــُ َة الــــــــــــرجــــــــــــِر الــــــــــــظــــــــــــ  انــــــــــــَ ُرد  َخشــــــــــــــــــــــــــَ (4)يـــــــــــــَ
 

  
 ، َمْمدوٌد ، َغْير َمْصروٍف : واِدي بيَشةَ ؛ قاَل ابُن أَْحَمر : َكراءٌ  وقاَل أبو علّيِ :

ــــــــــــــــــــاُء مــــــــــــــــــــرد و  ب ن   ــــــــــــــــــــِ ن  كــــــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــــــ ُ  هــــــــــــــــــــُ

َن اهلــــــــــــــداال    قــــــــــــــح قــــــــــــــُ راء َيشـــــــــــــــــــــــــــح ِن كــــــــــــــَ طــــــــــــــح  بــــــــــــــبــــــــــــــَ

  
 يُضاُف إليه َعقَبَةٌ شاقَّةٌ بَطِريِق الطَّاِئِف.

 ُق مكَّة ، َمْمدوٌد.ثَنِيَّةٌ بالطائِِف عليها طِري َكراءٌ  وقاَل أبو بْكِر بُن األْنباِري :

ثنيَّةٌ بيَن مكَّة والطائِِف عليها طِريُق مكَّة ، َمْقصور.  َكرا وقاَل غيُرهُ : َمْقصوٌر ؛ نقلَهُ القاِلي في باِب الَمْمدوِد ؛ وقاَل في باِب الَمْقصوِر :

ا ل في ذلك.واِدي بيَشةَ فَمْمدوٌد ، وكذا قاَل بعُض أَْهِل اللغَِة. وقاَل أبو ب َكراءُ  وأَمَّ  ْكِر بُن األْنباِري : ُهما جِميعاً َمْمدوَداِن ، فتأَمَّ

: َعقَبَةٌ بيَن مكَّةَ والطائِِف ، وقد  وقاَل نَْصر في ُمْعجمِه : الَمْمدوُد واد ، يَْدفَُع َسْيلَه إلى تُْربٍَة ؛ وقِيل : أَْرٌض ببيَشة كثيَرةُ األُُسِد ، وبالقَْصر

 تَُمدُّ.

ىو  ناَم. : الرجلُ  تََكرَّ

ي للراجِز : الَكَرى وتََمْضَمضَ  َمْخشري. وأَْنَشَد ابن بّرِ  في َعْينَْيه ؛ نقلَهُ الزَّ

خـــــــــــــــــًا لـــــــــــــــــه َدوحَرر    يـــــــــــــــــح ا رََأتح شـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ملـــــــــــــــــ 

ر       كـــــــــــَ هـــــــــــا تـــــــــــَ راشـــــــــــــــــــــــــِ تح عـــــــــــلـــــــــــ  فـــــــــــِ لـــــــــــ  (5) ـــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ويُْرَوى بالداِل أَْيضاً. ، «الُكَرى لعلََّك بَلَْغَت معهم»الحديُث : منه األرَض. و َكَرْوتُ  ِمن ُكْريةٍ  أَو ُكْروةٍ  : كُهًدى : القُبُوُر ، َجْمعُ  الُكَرى

اِء.وأَْصلُه ُوَكٌر َمْقلوُب الالِم إلى َمْوِضعِ الفاِء ، ثم أُْبِدلَِت الواُو َهمْ  أُْكرٍ  على الُكَرةُ  وتُْجَمعُ   زةً الْنِضماِمها. وقد ذُِكَر في الرَّ

 في الَخْيِل : أَن يَْخبَط بيِدِه في اْستِقاَمٍة ال يُْقبلُها نَْحَو بَْطنِه ، وهو َعْيٌب يكوُن ِخْلقةً ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. الَكْروُ و

الخطيُب ، َسَكَن  الَكْروانيُّ  منها : أَبو ُعَمر محمُد بُن ُسلَْيمان بِن بْكرٍ  ، بالفَتْح : قَْريةٌ بفَْرَغانَةَ ، وهي غيُر التي َذَكَرها المصنُِّف ؛ َكْروانُ و

 َرَوى عنه أَبو الُمَظفَّر المشطُب بُن محمِد بِن أُساَمةَ الفَْرغانِّي وغيُرهُ. (6)أَخسيكث 

يك : ً  ويقاُل في َزْجِر الّدِ اغاني. َكْريا  ِديك ؛ نقلَهُ الصَّ

 هُ الَجْوهِري.: أَْهَملَ  َكَزى ي : [كزى]

 ؛ كذا في التْكملَةِ  (7)، كذا في النسخ والصَّواُب َعلى ُمْعتَِقيه  أَْفَضَل على ُمْعتِِقهِ  إذا َكَزى وقاَل ابُن األْعرابي :
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__________________ 
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح ومل ينسبه.1)
 فرة.( اللسان والصحاح والتهذيب ا والصاع : املطمئن من األرض كا 2)
 ( اللسان ومعجم البلدان وفيه : كما منض العزيز.3)
 ويف معجم البلدان :« برد خشاية»( اللسان وفيه : 4)

 بشد خشاشه الرجُر الظلومُ 
 من أبيات مرفوعة القافية ا وقبله :

 فــــــــــــــــلــــــــــــــــو أين عــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــت حبــــــــــــــــبــــــــــــــــر عــــــــــــــــمــــــــــــــــرٍو 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــ  واٍف بـــــــــــــــــــــــذمـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــرميُ    

  

 منسوابً جلند  ا وبعده فيها :( اللسان : والثاين يف األساس 5)
ــــــــــــــــــــــيّن وال املــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــّر    مل لــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا ال

 فــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوأة حتــــــــــــــــــــــــّر    

  

 ا وابألصر : اخسيكت.« الكرواين»( عن اللباب 6)
 ( وهي عبارة إحد  نسخ القاموس.7)
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كم ا وزاَد يف األخرِي : َرواُه أَبو العب اس عنه. ُحح
 وامل
ّمِ : ة بِدمَ  الُكْسوةُ و : [كسو] الَحَرَمْين الشَّريفَْين  ُكْسَوةُ  ، والَمْشُهوُر على األْلِسنَِة بالَكْسِر ، وهو الَمْوِضُع الذي كانْت تُْعَمل فيه ْشقَ ، بالضَّ

ل َمْنزٍل للخاِرجِ ِمن ِدَمْشَق إلى ِمْصَر.  سابِقاً ، وهي أَوَّ

ِة الَكْسر أَْشَهر. ويُْكَسرُ  الذي يُْلبَُس ، الثَّْوبُ  : الُكْسوةُ و مُّ أَْشَهر ، كما قالَهُ ابُن السيِّد ؛ وعند العامَّ ً  ج ، والضَّ ّمِ ، وهو َجْمعُ  ُكسا  ، بالضَّ

حاح. الُكْسَوةِ  ّمِ والَكْسِر ، كما هو نصُّ الّصِ ً و ، بالضَّ اغاني ؛ وِمثْلُه : بُْرمة  كسَوةٍ  ، بالَكْسِر ، َجْمعُ  ( 1)ِكسا رام ، وبُْرقَةٌ وبِ  (2)؛ نقلَهُ الصَّ

 وبِراٍق.

ً  وفي كتاِب القاِلي :  ، هكذا هو َمْضبوٌط. ُكْسوةٍ  َجْمعُ  ( 3)ُكسا

 ؛ قال الشَّاعُر : َكَرِضَي : لَبَِسها العَْريَاُن ، َكِسيَ و

هــــــــــــــا  لــــــــــــــوكــــــــــــــُ َرُث ممــــــــــــــَح غــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــــــــ  وال يـــــــــــــــَ كح  يــــــــــــــَ

ــــــــــــــــهح     َدهــــــــــــــــا اهلــــــــــــــــارِي ــــــــــــــــح ر ت عــــــــــــــــن (4)إذا هتــــــــــــــــََ
 

  
 أَْنَشَدهُ يَْعقوُب.

 .كاْكتََسى

 .. أَْلبََسهُ  : َكْسواً  إِيَّاهُ  َكَساهُ و

ا ثْوباً فإنَّه وإن لم يُْنقَل بالَهْمزةِ فإنَّه نُِقل بالمآل ، أال تَراهُ نُِقل من فَِعَل إلى فَعََل ، وإنّما جاَز نَْقلُه  َكَسْوتهوَزْيٌد ثوباً  َكِسيَ  قال ابُن جنِّي : أَمَّ

ء ، َدْدته ، وقََصَر عن الشيكذا وأَصْ لفَعَل لما كاَن فَعََل وأَْفعََل كثيراً َما يَْعتَِقبان على الَمْعنَى الواِحِد نحو َجدَّ في األْمِر َوأََجدَّ ، وَصَدْدته عن 

ا كاَن فَعََل وأْفعََل على ما َذَكْرنَا من االْعتِقاِب والتَّعاُوِض  ونُِقَل بأَْفعَل ، نقَل أَْيضاً فَِعَل يَْفعَل وأَْقَصَر ، وَسَحتَه هللاُ وأَْسَحتَه ونَْحو ذلَك ، فلمَّ

 وَشتَِرت عينُه وَشتَْرتُها. َكَسْوتهو َكِسيَ  نَْحوَ 

 ، َحَملَه ِسْيبََوْيه على النََّسِب وَجعَلَه كطاِعٍم ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري للُحَطْيئَة : ُكْسوةٍ  : ذُو كاٍس  ُجلٌ رو

هـــــــــــا  تـــــــــــِ يـــــــــــَ غـــــــــــح رح لـــــــــــبــــــــــــُ رححـــــــــــَ كـــــــــــارَِم ال تــــــــــــَ
َ

 دَِع املـــــــــــ

ي و     ُم الــــكـــــــاســــــــــــــــــِ َك أنـــــــَت الــــطـــــــاعــــِ دح فـــــــإنـــــــ  عـــــــُ (5)اقـــــح
 

  
 وال يَْغَرُث. يَْكسى * قُْلت : وفيه ِخالٌف لَما أَْنَشْدناه ِمن قْوِله :

 َء إِنَّما يُْحَمل على النََّسِب إذا ُعِدَم الِفْعل.قاَل ابُن ِسيَده : وقد َذَكْرنا في غيِر َمْوِضعٍ أَنَّ الشي

اء : يَْعني الُمْطعم  .َكَسا العُْرياُن ، وال يقالُ  َكِسيَ  ، كقْوِلَك ماٌء دافٌِق وِعيَشةٌ راِضيَةٌ ، ألنَّه يقاُل : الَمْكُسوَّ  قال الَجْوهِري : قاَل الفرَّ

 كَحال فهو حاٍل. كاٍس  فهو ( 6)َكسا وفي األساس :

 .ِكساِويٌّ و ِكِسائِيٌّ  ، والنِّْسبَةُ ِإلَْيه ِكساوانِ و كساآنو ِكساءٌ  وهو اْسٌم َمْوضوٌع يقالُ  م َمْمدوداً  ، بالكْسرِ  الِكساءُ و

ا جاَءْت بَْعَد األَِلِف ُهِمَزْت ؛ وأَْنَشَد القاِلي : َكَسْوتُ  ألنَّه من ِكساوٌ  قاَل الَجْوهِري : أَْصلُه  إالَّ أَنَّ الواَو لمَّ

ًا مـــــــــــــــــــن ِكســـــــــــــــــــــــــــــــــاٍء  ريح زَاَ  ُ  خـــــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــــَ

تــــــــــــــــاءِ     يِن يف ذا الشـــــــــــــــــــــــــــــِّ بحتــــــــــــــــَ فــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــقــــــــــــــــد أَدح

  

ـــــــــــــــ   و  كـــــــــــــــبـــــــــــــــٌش فـــــــــــــــإن ـــــــــــــــُ ٌة وأَب جـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  َك نـ

زحِ  الـــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــاءِ و     ن غـــــــــــَ وُف مـــــــــــِ  أَنـــــــــــَت الصـــــــــــــــــــــــــ 

  
 ، بغيِر َهْمٍز. أَْكِسيَةٌ  ج

ْفعَةُ  َمْمدوداً : بالفَتْحِ  ، الَكساءُ و  ؛ حَكاهُ أَبُو ُموسى َهاروُن بُن الحاِرِث ؛ قالَهُ ابُن ُدَرْيٍد ، وتَبِعَه القاِلي. الَمْجُد والشََّرُف والّرِ

 ألْزهِري : وهو غِريٌب.قاَل ا
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 .َكَسْوتُه أَْكُسوهُ  ، ِمن للُكْسَوةِ  أَو أَْكثَُر منه إْعطاءً  منه ، اْكتَِساءً  أَْكثَرُ  : أَي منه أَْكَسى هو يقاُل :و

__________________ 
 .«وِكساءُ »( يف القاموس والتكملة 1)
 واملثبت عن التكملة.« بسربمة»( ابألصر 2)
 .«قوله : كسا ا أي بضم الكاف كما يف خطه»املطبوعة املصرية : ( هبامش 3)
 ونسبه حباشية التهذيب لعمرو بن ملقرت الطائي.« هترت عبدها»( اللسان والتهذيب وفيهما : 4)
 والصحاح واللسان وعجزه يف األساس ا ويف التهذيب برواية : 108( ديوانه ط بريوت ص 5)

 اقعد فبنت لعمري الطاعم الكاسيو 
 ( عبارة األساس : وكسي الرجر فهو كاٍس ا حنو : حلي فهو حاٍ .6)
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 ؛ وَساَكاهُ إذا ضيََّق عليه في الُمطالَبَِة ؛ عن ابِن األْعرابي. فَاَخَرهُ  إذا َكاساهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .كَكَسْوتُه ثَْوباً : اْكتََسْيته

 : لَبَِسهُ. تََكسَّى بالِكساءِ و

 بََصلٍة : إذا لَبَِس الثِّياَب الكثيَرةَ ؛ وهذا ِمن النواِدِر. ِمن أَْكَسى وهو

 النَِّصيُّ بالَوَرِق : لَبَِسهُ عن أَبي حنيفَةَ. اْكتََسىو

 ؛ وهو مجاٌز ؛ وقوُل َعْمرو بِن األَْهتَم : (1)األرُض : تمَّ نَباتُها واْلتَفَّ حتى كأَنَّها لَبَِستْه  اْكتََستِ و

اَت لــــــــــــه دوَن الصــــــــــــــــــــــــــ   ر ٌة فــــــــــــبــــــــــــَ  بــــــــــــا وهــــــــــــي قـــــــــــــُ

قـــــــــوُ  الـــــــــِكســـــــــــــــــــــــاِء َرقـــــــــيـــــــــُ      اٌف وَمصـــــــــــــــــــــــح (2) ـــــــــِ
 

  
ْيِف ، وأَراَد بَمْصقولِ   اللَّبَن تَْعلُوه الدُّوايَةُ ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. الِكساءِ  له : أَي للضَّ

 ، بالفَتْح : َشُرَف ؛ عن ابِن القطَّاع. َكساءً  ، كَرِضَي ، َكِسيَ و

 ِشْعراً : َمَدَحهُ به ؛ عنه أَْيضاً. َكساهُ و

 ، كاَن إذا غاَب يقوُل : أَيَن صاِحب (3)اإلماُم الَمْشهوُر ، هو عليُّ بُن َحْمَزة َمْولَى بَنِي أََسٍد لَقَّبَه بذلَك َشْيُخه َحْمزة  الِكسائيُّ  وأَبو الَحَسنِ 

ّيِ هو ومحمُد بُن الَحَسِن في يَْوم واِحٍد. ِكساءٍ  أَو ألنَّه أَْحَرَم في،  الِكساءِ   ، ماَت بالرَّ

ِغيُر ، قَرأَ عليه ابُن َشْنبُوذ ؛ وإْسماعيُل بُن سعيدٍ  الِكسائيّ  ونَْسِجه ؛ فمن ذلَك : محمُد بن يَْحيَى الِكساء أْيضاً : نِْسبَة إلى بَْيع الِكسائيو  الصَّ

البَْغداِدّي  َكُسويه الكسوئّيِ  ، بفَتْح فضم : جدُّ أبي ُعثْمان َعْمرو بِن أَحمَد ابنِ  َكُسَويهوْرجانيُّ ُمَؤلٌف ِكتاَب البَياِن ، وآَخُرون. الج الِكسائيُّ 

 َرَوى عنه ابُن يُونس بِمْصَر.

ار ، وعنه اإلْسماعِ  ُكسا ومحمُد بُن أحمَد بنِ   يلي وابُن السَّقاء.الواِسطيُّ ، بالضّمِ ، عن ِهشاِم بِن عمَّ

ى الظُّفُر  آَدَم. ُكْسَوةَ  ويُسمَّ

اء : وِمن العََرِب َمْن يقوُل في تَثْنيةِ   .الِكساِء ِكساوانِ  وقاَل الفرَّ

 : أَْهَملَهُ الَجْوهِري. ، بالضمِّ  الُكْسيُ  ي : [كسي]

ُر العَُجِز.  وفي الُمْحكم : هو رُ وُمَؤخَّ اخ : ؛ أَْكساءٌ  ٍء ، جكّلِ شي قيَل : ُمؤخَّ  قال الشمَّ

هـــــــــا  غـــــــــامـــــــــِ هـــــــــا مـــــــــن لـــــــــُ ســـــــــــــــــــــــائـــــــــِ  كـــــــــبن  عـــــــــلـــــــــ  َأكح

زَجِ و     جــــــــــــح تــــــــــــَ يِّ مبــــــــــــاٍء مــــــــــــُ مــــــــــــِ طــــــــــــح يــــــــــــفــــــــــــَة خــــــــــــِ  خــــــــــــِ

  
 َسقََط على قَفاهُ. إذا َكساَءهُ  ، كذا في النسخِ والصَّواُب َرِكبَ  أَْكَساَءهُ  َرِكبَ  حَكى ثَْعلَب :و

أَْكثَر من الياِء والذي َذَكَره ابُن األْعرابي  َكساء َءهُ الٌم ، ولو ُحِمل على الواِو لكاَن َوْجهاً فإنَّ الواَو فيقاَل ابُن ِسيَده : وهو يائيٌّ ألنَّ يا

 بالَهْمِز وقد تقدََّم. ُكساَءه َرِكبَ 

. (4) ُكْسوٌ  النَّواِحي ، واِحُدها األَْكساءُ  وقاَل األْزهِري :  ؛ وقد ذُِكَر في الَهْمِز وهو يائيٌّ

 : أَْهَملَهُ الَجْوهِري. َكَشْوتُه أُْكُشوهُ َكْشواً و : [كشو]

 َعِضْضتَهُ فَاْنتََزْعتَهُ بِفيَك. *إذا وفي الُمْحكم :

 َعِضْضتَهُ ، كالقثاِء ونَحِوه. كْشواً  ءَ الشي َكَشْوتُ  وقال ابُن القطَّاع :
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ّبِ. الُكْشيَةُ  ي : [كشي] ّمِ : َشْحَمةُ بَْطِن الضَّ  ، بالضَّ

ّبِ.  وفي كتاِب القاِلي : َشْحَمةُ كلى الضَّ

، وقيَل : ُهما على َمْوِضعِ الُكْليَتَْيِن ؛ وقيَل : َشْحَمةٌ  ُكْشيَتانِ  حتى تَْبلُغ إلى أَْصِل َحْلِقه ، وُهما َذنَبِهِ  ( 5)أَْصلِ  هي َشْحَمةٌ َصْفراُء ِمن أَو

 ةٌ في الَجْنبَْيِن ِمْن العُنُِق إلى أْصِل الفَِخذ.ُمْستَِطيلَ 

__________________ 
 تغطت به ا وذكر البيت الشاهد التاد. ( كذا ابألصر واللسان وعبارة األساس : اكتست األرض ابلنبات :1)
ســــــاس والصــــــحاح ا قا  ابن بري : صــــــواب واأل 179/  5واملثبت كرواية اللســــــان واملقايي  « .. وابت له»البيت برواية :  23( املفضــــــلية 2)

 إنشاده وابت له ا يعين للضيف.
 ( هو محزة بن حبيب الزيت.3)
 ٌء.( يف اللسان والتهذيب : ُك ح 4)
 ابألصر مل يشر اليها اهنا من القاموس وهي كذلك. (*)
 ( يف القاموس ابلرفض والكسر  اهر.5)
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ْمه ولكن قَِذَرهُ. ُكْشيَةِ  ُعَمر : أَنَّه َوَضَع يََدهُ في (1)في حديِث و  َضّبِ وقاَل : إنَّ نَبيَّ هللِا لم يَُحّرِ

جاَء في غِريِب الحْربي عن مجاهٍد : أَنَّ  وَوْضُع اليَِد ِكنَايَةٌ عن األَْكِل منه. قاَل ابُن األثيِر : هكذا َرواهُ القتيبيُّ في حديِث ُعَمر ، والذي

 قاَل : ولعلَّه حديٌث آخُر. قال الشاعُر : ، الضَّبِّ  ُكْشيَتِي ، ضبًّا فقَِذَرهُ فوَضَع يََدهُ في وسلمعليههللاصلى أَْهَدى النبيَّ رُجالً 

ــــــــــه  ٌب ل ــــــــــَ  فــــــــــلــــــــــو كــــــــــاَن هــــــــــذا الضــــــــــــــــــــــــب  ال َذن

َر المــــــــــِ ُ و     هــــــــــح ُه الــــــــــد  يــــــــــٌة مــــــــــا َمســــــــــــــــــــــــ   ال ُكشــــــــــــــــــــــــح

  

ه و  ـــــــــــِ ب ـــــــــــح ي ـــــــــــَ ـــــــــــِب ُذنـ ي ِر طـــــــــــِ ه مـــــــــــن َأجـــــــــــح ـــــــــــ  ـــــــــــكـــــــــــن  ل

هـــــــــــاِرُس و     تح إلـــــــــــيـــــــــــه الـــــــــــد  ه َدبـــــــــــ  تـــــــــــِ يـــــــــــَ (2)ُكشـــــــــــــــــــــــــح
 

  
 .الُكَشى بمْعنًى واِحٍد ، والَجْمعُ  ُكْشيَةٌ و ُكشَّةٌ  ويقاُل :

شا. بالُكَشى وِمن َسَجعَاِت األساِس : ما األَْعرابُ   أَْولَع ِمن القُضاةِ بالرُّ

اءُ   : قاَل القاِلي : وأَْنَشَد الفرَّ

بــــــــــــاِد  َت الــــــــــــُكشـــــــــــــــــــــــــَ  ابألكــــــــــــح َك لــــــــــــو ُذقــــــــــــح  إنــــــــــــ 

ـــــــــــَوادح     داء ال َة َأعـــــــــــح ـــــــــــ  ر الضـــــــــــــــــــــــــب رحســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــُ (3)مل تـ
 

  
 قاَل : َوأَْنَشَدني ابُن ُدَرْيٍد :

َت الض ب  يـَعحُدو ابلَوادح  َا تـَرَكح
 مل

ّبِ : َحثٌّ َعلى الُمواساةِ ؛ وقيَل : بل  ( 4)ُكْشيَةِ  أَْطِعْم أََخاَك ِمن قْولُهم :و  ؛ كذا في الُمُحكم. يُْهَزأُ بهالضَّ

 أَْهملَهُ الَجْوَهِري. : *َكَصاو ( 5)ي وفي نسخه  :[كصي]

 ؛ كذا في الُمْحكم والتكملَِة. َخسَّ بعَد ِرْفعةٍ  وقاَل ابُن األْعرابي : إذا

 اْشتَدَّ. : يَْكُظو لَْحُمه َكَظاو : [كظو]

حاح : َكثَُر واْكتَنََز.  وفي الّصِ

ً  القاِلي :وفي كتاِب   : َرِكَب بعُضه بعضاً. يَْكُظو َكظا

 اتّباٌع. : ُكلُّه بمْعنًى ، وهو َكَظاو بََظاولَْحُمهُ  َخظاو

 قال القاِلي : يُْكتَُب باألِلِف.

ْلِب الُمْكتَنِزِ  وقد تقدََّم َخَظا بََظا في مْوِضِعِه ، يقاُل ذلكَ  اء. للصُّ  ؛ قالَهُ الفرَّ

 .َكَظتْ  ، وقد ةٌ : يَابس كاِظيَةٌ  أَْرضٌ و

 ؛ كذا في التكِملَِة. لَْحُمهُ ِسَمناً : اْرتَفَعَ  تََكظَّىو

 : أَْهَملهُ الَجْوهِري. َكعَاو : [كعو]

 كَكاَع. َجبُنَ  وقاَل ابُن األْعرابي : أَي

 : الُجبَناُء. األَْكعاءُ و قاَل :

 ؛ عن أَبِي َعْمٍرو. : الُمْنَهِزمُ  الَكاِعيو

ا يُْستدرُك ع  ليه :* وممَّ
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 : العَْقُد ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده عن ابِن األْعرابي. ( 6)األْكعَاءُ 

 : أَي بالغَْيِن لُغَةٌ في العَْين بمْعنَى الُمْنَهِزم ؛ وقد أَْهملَهُ الَجْوهِري وصاِحُب اللِّساِن. كالكاِغي ي : [كغي]

 الُمْنَهِزَمةُ. الكاِغيَةُ  وفي التكملِة عن ابِن األْعرابي :

.و : [كفو]  كذا في النسخ والصَّواُب أَْن يُْكتَب بالياِء ، فإنَّ الحرَف يائِيٌّ

 ، بالكْسِر : قاَم به. يَْكِفيِه ِكفايَةً  َمُؤونَتَهُ  َكفاهُ 

 ، ِكالُهما اْضَطلََع. واْكتَفَْيَت به يَْكِفيكَ  ءُ الشَّي َكفاكَ و

 ؛ نقلَهُ األْزهِري والَجْوهِري. فَكفَانِيهِ  ءَ الشَّي اْستَْكفَْيتُهُ و

حاح. َكِفيٌّ ورُجٌل كاٍف و  ، كساِلٍم وَسِليٍم ؛ كذا في الّصِ

 به ، وِمثْلُه َكفاكَ  : أَي من رُجلٍ  كافِيكَ  هذا رُجلٌ و

__________________ 
 ( كذا ابألصر واللسان والنهاية ا ويف غريب اهلروي : ابن عمر.1)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.2)
 والثاين برواية : «.. وأنت لو ذقت» برواية : 183/  5( اللسان والصحاح واألساس واملقايي  3)

 يعدو ابلوادملا تركت الضب 
َيةَ »( يف القاموس : 4)  .«من»حبذف لفظة « ُكشح
 .«  : كص »( كذا ا والذي يف القاموس : 5)
 كذا وابلقاموس : َكَص .  (*)
 ( يف اللسان : األعكاء.6)
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يحٍد. ورُجالنِ  ِ ورِجا ٌ  كاِفيانِ   انِهيَك من رجٍر وجازِيَك ؛ عن َأيب ُعبَـ ُيكَ كَ و  من رِجاٍ  ؛ كاُفو َ   من َرُجَلاح من رُجٍر ا  فح
ُبكَ  : َأي مثل َثة الكافِ   ا اقـحَتَصَر اجلَوحهرِي عل  الَفتحح. َحسح

، بضٍم وقَْصر ، قاَل : وال يُثَنَّى وال يُْجَمع وال يَُؤنَُّث ؛ وِمثْلُه  ُكفاكَ و، بكْسٍر وقَْصٍر ،  ِكفاكَ وبه  َكْفيُكَ وبفالٍن  َكفاكَ  وَحَكى ابُن األْعرابي :

 ٍد.البِن َوالَّ 

 هذا غيُر ُمطابٍِق لِسياِق المصنِِّف كما يَْظَهُر عْنَد التأَّمل.

ّمِ : القُوتُ  الُكْفيَةُ و  ، بضم ففتح ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري والقاِلي : الُكفَى ج ِمن العَْيِش ؛ وقيل : هو أَقَلُّ ِمن القُوِت ؛ يَْكِفيكَ  ، وهو ما ، بِالضَّ

فــــــــــً  و  ا كــــــــــُ نــــــــــَ َ  مــــــــــن ُدونــــــــــِ لــــــــــح رٍت مل يـــــــــــَ بــــــــــِ تــــــــــَ  خمــــــــــُح

هـــــــا و     ـــــــعـــــــُ ي هـــــــا َرضـــــــــــــــــــــِ مـــــــح ـــــــِ ن ـــــــُ ـــــــٍض مل ي ي (1)ذاِت َرضـــــــــــــــــــــِ
 

  
 ثم أَْسقََط الهاَء. ( 2)ُكفاءةً  قال ابُن ِسيَده : ويجوُز أَْن يكوَن أَرادَ 

 اٌز.؛ وهو مج طالَ  : تَعقََّر أَي النَّباتُ  تََكفَّىو

 .َكِفّيِ  َعلى َكِفيٌّ  إذا أَصابََها َمَطٌر بَْعد َمَطٍر : أَصابَها (3)يقاُل ألرٍض  كغَنِّيٍ : الَمَطُر. ، الَكِفيُّ و

 ؛ هكذا هو في التكِملَِة. أن يكوَن لي على رُجٍل َخْمَسةُ َدراِهَم َوأَْشتَِري منك َشيئاً بَخْمسٍة ، فأقُوُل : ُخْذها منه عْنَد الفُقهاِء هو الِكفايَةِ  بَْيعُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الُمساَواةُ بيَن الشَّْيئَْيِن. الُمكافَاةُ 

 .ِكفَايَتكَ  : أي ُمكافَاتَك : َجاَزاهُ َوَرَجْوتُ  َكافاهُ و

 .الكافِي وِمن أَْسماِء هللِا َعزَّ َوَجلَّ :

 باهلِل : ِمن العبَّاِسيِّين. الُمْستَْكِفيو

 ذِلك. َكفاهُ  به : اْستَْكفَىو

َر قوُل ؛ نقلَهُ ابُن  كافٍ  كُحَطم : أَي ُكفًى ؛ نقلَهُ األْزهِري. ورُجلٌ  أَْكفاءٌ  ، بالكْسِر : بَْطُن الواِدي ، والَجْمعُ  الِكْفيُ و ِسيَده عن ثَْعلَب ، وبه فُّسِ

 الشاعِر أَْيضاً : وُمْختَبٍِط إِلى آِخِره.

 َء : َصَرفَهُ إِيَّاهُ.عنه الشَّي َكفىو

 ء : فاَت ، عن ابِن القطَّاع.الشَّي كفىو

ّمِ ، الُكْفوُ و : [كفو]  : أْهَملها الَجْوهِري. ، كُهًدى الُكفَىو ، بالضَّ

نوا. الُكفُؤ قاَل : ويجوُز أَن يُِريُدوا به ؛ (4) الُكْفؤِ  النَِّظيُر ، لُغَة في ُكْفوُ ال وقال ابُن ِسيَده :  فيَُخفِّفُوا ثم يَُسّكِ

، فَأَْلقَى الَهْمَزةَ  (5) (َأَحد  ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلْد َوََلْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا )وفي التهذيِب : َحَكى أَبو زْيٍد : َسِمْعت امرأَةً من ُعقَيٍل وَزْوَجها يَْقرآِن : 

َل َحَرَكتِها على الفاِء.  وَحوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

وِم ، والنِّْسبَةُ إليه  . وقد اْستَْطَرَده المصنُِّف ِذكراً في كتابِه هذا.كفويٌّ  كفا : ثَْغٌر ِمن ثغوِر الرُّ
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مِّ  الُكْليَتانِ  ي : [كلي] ْلِب عْنَد الخاِصَرتَْيِن ، في  ِرِه ِمن الَحيَواِن :، ِمن اإلْنساِن وغي ، بالضَّ لَْحَمتاِن ُمْنتَبَِرتَاِن َحْمراواِن الزقَتاِن بعَْظِم الصُّ

 الواِحَدةُ  ْرع ؛؛ كذا في الُمْحكم ؛ وزاَد األْزهِري : وُهما َمْنبُت َزْرعِ الولِد ؛ قالَهُ اللَّْيُث ؛ ونَّص العَْين : وُهما بيُت الزَّ  ُكْظَرْيِن من الشَّْحمِ 

هما ؛ األخيَرةُ لُغَةٌ ألْهِل اليََمِن ؛ نقلَهُ صاِحُب الِمْصباح وابُن ِسيَده. ، ُكْلوةٌ و ُكْليَةٌ   بضّمِ

يت : وال تَقُلْ  ّكِ  ، أي بالَكْسر. كْلوةٌ  قاَل الَجْوهِري : قاَل ابُن الّسِ

 * قُْلت : وهي لُغَةُ العاَمِة.

حاح.، وبناُت ال ُكلًىو ُكْلياتٌ  ج ك َمْوِضُع العَْين منها بالضّمِ ؛ كذا في الّصِ  ياء إذا ُجِمعَْت بالتاِء ال يَُحرَّ

ِة فتَِجي ُكلًى وفي الُمْحكم : الَجْمُع : كوَن العَْين بالضمَّ ا ثَقَُل ذلك عليهم تََرُكوه واْجتَزُؤوا ، كِرُهوا الَجْمع بالتاِء فيُحّرِ ُء هذه الياُء بَْعد ضمٍة فلمَّ

 .ُكْليات ِء األْكثَر ، وَمْن َخفََّف قاَل :ببِنا

__________________ 
 ( اللسان والصحاح واألساس وصدره يف التهذيب ا ومل ينسبوه.1)
 ( يف اللسان : ُكفاًة.2)
 ( يف التكملة : لألرض.3)
 ( يف القاموس ابلرفض والكسر  اهر.4)
 .3( سورة اإلخالص ا اآية 5)



19460 

 

 ؛ وأَْنَشَد لألَْفَوه : الُكلَى اْقتََصَر أَبو علّيِ القاِلي علىوكذلَك 

 ختــــــــــلــــــــــ  اجلــــــــــمــــــــــاجــــــــــم واألكــــــــــف ســـــــــــــــــــــــيــــــــــوفــــــــــنـــــــــا 

لـــــــــ و     ُم الـــــــــكـــــــــُ ظـــــــــِ تـــــــــَ ـــــــــح نـ ـــــــــَ احـــــــــنـــــــــا ابلـــــــــطـــــــــعـــــــــن تـ ـــــــــَ  رِم

  
حاح. ُكْليتانِ  ، وُهما ِمن القَْوِس : ما بيَن األَْبَهِر والَكبِد ، الُكْليةُ  ، أَي هيو  ؛ كما في الّصِ

 أَْشباٍر من َمْقِبِضها. (1) ثاَلثَةِ  ِمْقدارُ  ُكْليَتها َمْعِقُد ِحمالَتِها ؛ أَو: لَكبِِد ؛ وقيل : هي كبُِدها ؛ وقيَل هي أَْسفُل ِمن ا أَو

 القَْوِس َمثْبَت ُمعَلَّق َحمالَتِها ؛ ُكلُّ ذلَك في الُمْحكم. ُكْليَتا وقاَل أَبو حنيفَةَ :

 عن يميِن الَكِبِد وِشماِلها ؛ وهو مجاٌز. ُكْليَتاها وفي األساِس :

؛ نقلَهُ الَجْوهِري واألْزهِري  الُكلَى ؛ وَسحابَةٌ واِهيَةُ  ُكالهُ  . يقاُل : اْنبَعََجتْ ُكلًى ، والَجْمعُ  من السَّحاِب : أَْسفَلُهُ  الُكْليَةُ  ِمن مجاِز المجاِز :و

َمْخشِري ؛ قال الشاعُر :  والزَّ

يــــــــُر الــــــــر اب واهــــــــِ  اَل عــــــــاِرُض الــــــــذ ر  ُيســــــــــــــــــــــِ  ي الــــــــكــــــــُ

ِر     طــــــح ــــــقــــــَ ُغ ال ــــــِ د  ســـــــــــــــــــــاب ــــــنـــــــ  اِح ال ة َنضـــــــــــــــــــــ  لـــــــ  (2)أهــــــِ
 

  
اِويَِة : من الَمزاَدةِ  الُكْليَةُ  ِمن المجاِز :و  ؛ كما في التَّهذيِب. َرْقعَةٌ  والرَّ

حاحِ والُمْحكم واألساِس : ُجلَْيَدةٌ   العُْرَوةِ.تَْحَت  مع األديمِ  ُمْستَديَرةٌ تُْخَرُز عليها وفي الّصِ

ة : ُكلًى ُرْقعَةٌ تكوُن ُعْرَوة اإلداوةِ والَمزاَدةِ ، وَجْمعُها الُكْليَةُ  وفي كتاب القاِلي : مَّ  ؛ قاَل ذو الرُّ

ُب  كـــــــِ نحســـــــــــــــــــَ ُض يــــــَ مـــــح ك مـــــنـــــهـــــــا الـــــــد  يـــــــح نــــــَ يــــــح  مـــــــا ابُ  عـــــَ

َرب     ٍة ســــــــــــــــــــــــَ رِيــــــــــ  فــــــــــح لــــــــــَ  مــــــــــَ ا مــــــــــن كــــــــــُ (3)كــــــــــبهنــــــــــ 
 

  
 * قُْلت : ومنه قوُل الحماسي :

 ماشنتا خرقاء واه كال او 
 .اْكتَلَى ؛ اْقتََصر الَجْوهِري على ( 4)فآلَْمتُها ُكْليَتَه : أََصْبتُ  اْكتَلَىو ، َمْكِليٌّ  ، وهو ، كَرِضيَ  َكْلياً فََكِليَ  ، ، كَرَمْيتُهُ  َكلَْيتُهُ و

اج : اْكتَلَىوالرجُل  َكِليَ  وفي الُمْحكم  : تَأَلَّم لذلَك ؛ وأَْنَشَد للعجَّ

ييف  ئــــــــــــــــِ ه صــــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــاتــــــــــــــــِ ن  مــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــَ  هلــــــــــــــــُ

ي      لــــــــــــِ كــــــــــــح
َ

َم املــــــــــــ حــــــــــــَ تــــــــــــَ ــــــــــــح لــــــــــــَ  واقـ ــــــــــــَ تـ (5)إذا اكــــــــــــح
 

  
ولُه إذا َطعََن الثوُر وقاَل : يق ُكْليَتَه أََصْبتُ  َكْليَتُه ، وجاء به شاِهداً لقْوِله (6). وأَْنَشَده الَجْوهِري هكذا ، أَي بالروايَِة األخيَرةِ َكِليّ  ويُْرَوى :

 .ُكْليَتُه الذي أُِصيبَتْ  الَمْكِليُّ  وَسقََط الكلبُ  ُكْليَتِه الكْلَب في

من َحّدِ  اْكتَلَىو َكلَى إذا تأَلَّم لذلَك ، فَظَهَر ِمن ذلَك أنَّ قوَل المصنَِّف كَرِضَي غيُر متَّجه وإنّما هو َكِليَ  وفي ِسياِق الُمْحكم أنَّه شاِهٌد لقْوِله :

ل.  َرَمى ، فعلى هذا يتعدَّى وال يتعدَّى فتأَمَّ

 َمهاِزيُل. : أَي الُكلَى َغنٌَم َحْمراءُ  ِمن المجاِز :و

حاح : جاَء فالٌن بغنِمِه ُحْمر  ، أَي َمهاِزيُل. الُكلَى وفي الّصِ

 قاَل ابُن ِسيَده ؛ وقولُه :

هح  جـــــــــــــــــُ وائـــــــــــــــــِ َرتح ثـــــــــــــــــَ ثــــــــــــــــــُ ِوي  كـــــــــــــــــَ  إذا الشـــــــــــــــــــــــــــــــ 

هح و     ُ ـــــــــــا ـــــــــــِ ن ـــــــــــَ  مـــــــــــَ ل ـــــــــــكـــــــــــُ ـــــــــــِد ال ن عـــــــــــن  كـــــــــــاَن مـــــــــــِ

  
َمناتُِجه يَْعني َسقََطْت من الُهزاِل فَصاِحبُها يَْبقُر بُطونَها ِمن َخواِصرها في  الُكلَى يقوُل : َكثَُرْت ثَوائُِجه من الَجْدِب ال تَِجُد َما تَْرَعى ؛ وِمن

 ْخرُج أَْوالَدها منها.فيَْستَ  ُكالها َمواِضع
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 ن.قاَل نَْصر : ُهما َمْوضعان ، أََحُدهما على طِريِق حاّج البَْصَرةِ بيَن أثرةَ وَطْخفَة ، والثاني بالِحجاِز واٍد بيَن الَحَرَميْ  ، كُسَميَّةَ : ع ُكلَيَّةٌ و

 * قُْلت : ومن الثاني ما أَْنَشَدهُ ابُن ِسيَده للفََرْزَدق :

__________________ 
 ( يف القاموس ابلرفض والكسر  اهر.1)
 ويرو  : عارص.« نضاخ الند »( اللسان وفيه : 2)
 .«كبنه»( عجزه يف اللسان والتهذيب برواية : 3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : فذملَِها.4)
 ويف الصحاح : إذا َكاَل.« يف شباته»( اللسان والصحاح وفيهما : 5)
 ( انظر ما سب .6)

  



19462 

 

مح  كــــــــُ يــــــــُ ــــــــح بـ َرُد ســــــــــــــــــــــَ طــــــــح مــــــــوَن غــــــــَداَة يــــــــُ لــــــــَ عــــــــح ــــــــَ  هــــــــر تـ

حـــــــــــا ِ     ٍة وطـــــــــــِ يـــــــــــ  لـــــــــــَ ح بـــــــــــَا كـــــــــــُ فـــــــــــح  (1) ؟ابلســـــــــــــــــــــــــ 
  

 ؛ هكذا جاَء به أَبُو نَصر َغْيَر َمْهِموٍز. : أَتَى َمكاناً فيه ُمستَتَرٌ  َكلَّى تَْكِليَةً و

 وأَسافِلُه. الواِدي : َجوانِبُه ُكلَى ِمن مجاِز المجاِز :و

 الواِدي. ُكلَى َحلَْلنا على َرَكايا فييقاُل : 

 : أَي بِحْدثانِِه ونَشاِطِه. ُكالهُ  لَِقيتُه بَشْحمِ  ِمن المجاِز :و

 الِكالبيُّ : (2)؛ قاَل الُمقتُل  ، كعُلَيَّاَن : ع ُكلَيَّانُ و

ِ داِرُس  َية َربحٌض ابلُكَلي اح  (3)َلظَبـح
 أَْنَشَده ابُن ِسيَده.

ا يُْستدرُك ع  ليه :* وممَّ

 : ما عن يميِن نَْصِل السَّْهِم وِشماِله ؛ نقلَهُ الَجْوهِري وابُن ِسيَده. الُكْليَتانِ 

 القَْوِس. ُكْليَتِيوالسَّْهم  ُكْليَتِي وفي األساِس : فالٌن ال يفرُق بينَ 

 : أَي في خاِصَرتَْيه ؛ وهو مجاٌز. ُكالهُ  وَدبَر البَعيُر في

 : ِريشاٌت أَْربٌع في آخر َجناحِ الطائِر يَِليَن َجْنبَه ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده والقاِلي. الُكلَىو

. ُكْليَتَه : أَصابَ  اْكتالهُ و  ؛ عن الزمخشِري ، فهو الِزٌم متعّدٍ

جل ، كعُنَِي : أََصابَهُ َوَجعُ  ُكِليَ و  عن ابِن القطَّاع. وقوُل أَبي حيَّة النميري : الُكلَى الرَّ

تح حـــــــــىت إ ربـــــــــَ تح  (4)ذا شـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــَ عـــــــــ  ِه وبــــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ  عـــــــــَ

زادِ     يِّ مــــــــــــــــَ لــــــــــــــــِ ــــــــــــــــُة كــــــــــــــــُ فــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــــــارِي  َوطــــــــــــــــح

  
َكما جاَء ِحْليَة وُحِلّيٍ في قوِل بعِضهم لتَقاُرِب البِناَءْين ، ويُْحتَمل َكْونه َجَمعَه على اْعتِقاِد  ُكِلّيِ  على ُكْليَة قاَل ابُن ِسيَده : يُْحتَمل َكْونه َجمع

 ٍد وبُُروٍد.حْذِف الهاِء كبُرْ 

 ، بالضم : َمْوِضٌع في ِدياِر تَِميٍم ، عن نَْصر. ُكْليةُ و

 .كِكْلتا ، بالكْسِر : موضوعةٌ للدَّاللِة على اثْنَْينِ  ِكاَل و : [كلو]

َر أَن  فما هذا التَّْشبيِه ، انتََهى. للُمَؤنَّثَتَْيِن ، ِكْلتاوللُمَذكََّرْين  ِكاَل  قاَل شْيُخنا : ظاِهُره أَنَّهما بمْعنًى ُمْطلقاً ، وقد تقرَّ

مة أَحمَد السجاعي الشافَِعّي ، َحِفَظُهَما هللاُ  مةُ الشَّهاب أحمُد ابُن الشَّْيخِ العالَّ  تعالى ، فقاَل : اإلْنصاُف أنَّ وقد َردَّ عليه صاِحبُنا الفاِضُل العالَّ

َطى ُحْكم الُمَشبَّه به ِمن كّلِ َوْجه على التَّنزِل وإْرخاِء العَناِن ، وإالَّ فالظاِهُر أنَّ مراَدهُ ِمثَْل هذا ال يعدُّ ِمن َسقَطاِت المصنِِّف إذ الُمَشبَّه ال يُعْ 

 في اْستِْعماِله للُمثَنَّى كما ال يَُخفى ، انتََهى. ِكال كِكْلتا أَنَّ 

في تَأِْكيِد االثْنَْين نَِظير ُكّلِ في الَمْجُموعِ ، وهو اْسٌم ُمْفرٌد  ِكال : وقد بَسََّط فيه الَجْوهِري وابُن ِسيَده واألْزهِري غايَةَ البسِط فقاَل الَجْوهِري

ُجلَْين ، وجاَءنِي ِكال َغْير ُمثَنَّى ؛ فإذا ولي اْسماً ظاِهراً كاَن في الرْفعِ والنَّْصِب والَخْفِض على حالٍة واِحَدةٍ باأللِف ، تقوُل : َرأَْيتُ   ِكال الرَّ

ُجلين ، وَمَرْرتُ  ُجلَين ، فإذا اتََّصل بُمْضمر قَلَْبت األلَف ياًء في موِضعِ الَجّرِ والنَّْصِب ، فقُْلُت : َرأَْيت بِكال الرَّ  بِكلَْيهما ، وَمَرْرت ِكلَْيِهما الرَّ

 ، كما تقوُل عليهما َولََدْيهما ، وتَْبقى في الرْفع على حاِلها.

اء : هو ُمثَنًّ   للُمَؤنَّث وال يكوناِن إالَّ ُمضافَْين. ِكْلتا ى وهو َمأُْخوذ ِمن كّلِ فخفِّفَِت الالُم وِزيَدِت األِلُف للتَّثْنِيَِة ، وكذلكَ وقال الفرَّ

 اإلضافَِة. ( 5)ال يَْنفَِصالِن عن في الُمْحكم :و
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اء : وال يُتََكلَّم منهما بواِحٍد ولو تكلِّم به لقي  َل ِكلٌّ وِكْلٌت ، واْحتَجَّ بقوِل الراجِز يصُف نَعاَمةً :قال الَجْوهِري : قاَل الفرَّ

__________________ 
 وروايته : 165/  2( ديوانه ط بريوت 1)

 لــــــــــــو تــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــون غــــــــــــداة يــــــــــــطــــــــــــرد ســـــــــــــــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــكــــــــــــم 

 ابلســـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــح بــــــــــــــــا مــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــحــــــــــــــــة وطــــــــــــــــحــــــــــــــــا    

  

 واملثبت كرواية اللسان.

 القّتا .« : اللكيبا»( يف اللسان ومعجم البلدان : 2)
 وعجزه فيهما :« ابلكليبا»اللسان. ويف ايقوت : ( 3)

 فرب  نعاج غريته الروام 
 والذي ذكره يف اسم املوضض الكليبا قا  : بلفة تثحنية الكليب تصغري كلب : موضض يف قو  الفّتا  الكاليب. .«.. فرب  فعاج» ويف ايقوت :

 ( يف اللسان : سربت.4)
 ( يف القاموس : من.5)
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َدة  المــــــــــ  واحــــــــــِ هــــــــــا ســــــــــــــــــــــــُ يــــــــــح لــــــــــَ ِت رِجــــــــــح لــــــــــح  يف كــــــــــِ

َدهح     ٌة بــــــــــــــزائــــــــــــــِ ُرونــــــــــــــَ تــــــــــــــا ــــــــــــــا مــــــــــــــقــــــــــــــح لــــــــــــــح (1)كــــــــــــــِ
 

  
 تَْنقلَب أَلفُه في النْصِب والجّرِ ياًء أَراَد في إْحَدى ِرْجلَْيَها فأَْفَرَد ، قاَل : وهذا القوُل َضعيٌف عْنَد أَْهِل البَْصرةِ ، ألنَّه لو كاَن ُمثنَّى لوَجَب أَنْ 

اجُز فإنَّما حَذَف يدلُّ على شي ِكالومخالٌف لمْعنَى كّلِ ، ألن ُكالًّ لإلحاَطِة  ِكاَل  لظاِهر ، وألنَّ مْعنىمع االْسم ا ا هذا الرَّ ٍء َمْخصوٍص ، وأمَّ

ة ، فثَبََت أنَّه اْسٌم  مفرٌد كِمعًى إالَّ أنّه ُوِضَع ليدلَّ على التَّثْنِية األلَف للضَّروَرةِ وقدََّر أنََّها زائَِدةٌ ، وما يكوُن َضُروَرةً ال يجوُز أَْن يُْجعَل ُحجَّ

 ، كما أنَّ قولهم نحُن اْسٌم مفرٌد ُوِضَع ليدلُّ على االثْنَْين فما فَْوقَهما ؛ يدلُّ على ذلَك قوُل جريٍر :

دٍّ  وحُم صــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َة يـ يح أُمــــــــــــــامــــــــــــــَ ومــــــــــــــَ ال يــــــــــــــَ  كــــــــــــــِ

امـــــــــــــــــــــــاو     مـــــــــــــــــــــــَ ا إال  لـــــــــــــــــــــــِ  إنح مل أَنحهتـــــــــــــــــــــــِ

  
ْفع مع  ِكال  فإْن قاَل قائٌِل فِلَم َصارَ أَْنَشَدنِيه أَبو علّيٍ  بالياِء في الجّرِ والنّْصِب مع الُمْضمر ولِزَمِت األلُف مع المظهِر كما لزَمْت في الرَّ

اإلضافَِة ُشبَِّهت بعَلَى  قيَل له : قد كاَن ِمن حقِّها أْن تكوَن باأللِف على كّلِ حاٍل مثُْل َعصاً وِمعًى ، إالَّ أنَّها لما كانت ال تَْنفّك عن ؟الُمْضمر

في  ِكال مُل َمْرفوعةً ، فبَِقيَتوإلى ولََدى ، فجعلَْت بالياِء مع الُمْضمِر في النَّْصب والجّرِ ألنَّ على ال تَقَُع إالَّ َمْنصوبة أَْو َمْجرورةً وال تُْستَعْ 

ْفع على أَْصِلها في الُمْضِمِر ، ألنّها لم تَُشبَّه بعَلَى في هذه  االرَّ التي للتَّأْنِيِث فإنَّ ِسيبويه يقوُل أَِلفُها للتَّأْنِيِث والتاُء بدٌل من  ِكْلتا الحاِل ، وأمَّ

 قد تَِصير ياًء مع الُمْضَمر فيخرُج عن ِكْلتا ، وإنَّما أُْبِدلَْت تاء ألنَّ في التاِء علم التَّأْنِيِث ، واألِلُف في ِكْلوا الِم الِفْعِل ، وهي واو ، واألْصل

تاء تأِْكيد للتّأْنِيِث. وقاَل أَبو ُعمر الَجْرمي : التاُء ُمْلحقةٌ ، واأللُف الُم الِفْعل ، وتَْقديُرها عْنَده فِْعتٌَل ،  (2)علم التَّأْنيِث فصاَر في إْبداِل الياِء 

وأْسقَُطوا التاَء دلَّ أَنَّهم أَْجُروها ُمْجَرى التاِء التي في أُْخِت التي إذا نََسْبَت  ِكلَويٌّ  ، ولما قالوا ِكْلتَويٌّ  ولو كاَن األْمُر كما َزَعَم في النِّْسبَِة إليه

 إليها قُْلت أََخِويٌّ ، انتََهى نَّص الَجْوهِري.

ي في هذا الَمْوِضع : ْيَت بها رُجالً ، وليَس ذلَك َمْسموعاً  ِكلَويٌّ  قاَل ابُن بّرِ  فيحتجُّ به على الَجْرِمي ، انتََهى.قياٌس ِمن النَّْحِويِّين إذا َسّمِ

ِمن لَْفظ كّلٍ ، كلٌّ  ِكال كلمةٌ َمُصوغةٌ للدَّاللِة على اثْنَْين كما أنَّ ُكالًّ َمُصوغةٌ للدَّاللِة على جميعٍ ، وليَستْ  ِكال وقال ابُن ِسيَده في الُمْحكم :

ن الواِو أَْكثَر ِمن بدِلها من ُمْنقلبةٌ عن واٍو ألنَّ بدل التاِء م ِكال ، وبهذه التاء ُحكم على أنَّ أِلفَ  ِكْلتا (3)ُمْعتلةٌ ، ويقاُل لالثْنَتَْين  ِكالوَصِحيَحةٌ 

، وإنَّما أراَد أنَّ أَِلفَها كأَِلِفها  (4)ُمْنقلبةٌ عن ياٍء كأَِلِف ِمعًى بَدِليِل قْوِلهم ِمْعي  ِكال كِمعًى ، لم يرد أنَّ ألفَ  ِكال الياِء ؛ وقوُل ِسْيبََوْيه : َجعَلُوا

 واِحد ، فاْفَهْم. وال َدِليل لَك في إمالَتِها على أنَّها من الياِء ألنَّهم قد يُِميلُون بناَت الواِو.في اللّفِظ ، ال أنَّ ما اْنقَلَبَْت عنه أَِلفَاُهما 

ا ْكرى والِحْفَرى ، وأْصلُها ِكْلتا قاَل ابُن جنِّي : أمَّ في أُْخت وبنت  ، فأُْبِدلَِت الواُو تاًء كما أُْبِدلَتْ  ِكْلوى فذَهَب سيبويه إلى أنَّها فِْعلَى بمْنِزلَِة الذِّ

فِْعٌل والُمه ُمْعتَلة بمْنِزلِة الِم ِحجاً وِرضاً ، وُهما من الواِو ، ولذا مثَّلها  ِكالو،  ِكال ُمْعتلةٌ قْولُهم في مذّكِرها ِكْلتا ، والذي يدلُّ على أنَّ المَ 

ا أبو ُعمر الَجْرمي  فَذَهب إلى أنَّها فِْعتٌَل ، وخالََف سيبويه ، ويشهُد لفَساِد هذا القْوِل سيبويه بما اْعتلَّت المه فقاَل : هي بمْنزلِة َشْرَوى ، وأمَّ

 ِكْلتا ْبلها أَلٌف كِسْعالة وِعْزهاة ، والمأنَّ التاَء ال تكوُن َعالَمةَ تَأْنِيِث الواِحِد إاّل وقَْبلها فَتْحة كَطْلحة وَحْمزة وقَائَِمة وقاِعَدة ، أَْو أَْن يكوَن قَ 

اْسٌم ُمْفرٌد يفيُد َمْعنى التَّثْنِيِة  ِكْلتاورى ، فهذا َوْجه ؛ وآَخُر َعالَمةَ التَّأْنِيِث ال تكوُن أَبَداً وَسطاً إنَّما تكوُن آِخراً بال َمحالَة ؛ ساِكنَةٌ كما تَ 

إنَّ فِْعتاَلً ِمثاٌل ال يوجُد في الَكالم ، أَْصالً فيُْحَمل هذا بإْجماعِ البَْصِريِّين ، فال يجوُز أن يكوَن عالَمةَ تَأْنِيثِِه التاُء وما قَْبلها ساِكٌن ، وأَْيضاً ف

يت في قوِل  رُجالً لم تَْصِرْفه في قوِل سيبويه َمْعرفةً ونَِكَرةً ، ألنَّ أَِلفَها للتَّأْنِيِث بمنِزلتِها في ِذْكَرى ، وتَْصرفُه نَِكرةً  بِكْلتا عليه ؛ وإن َسمَّ

 أَبي

__________________ 
 لسان والصحاح.( ال1)
 ( يف الصحاح واللسان : الواو.2)
 ( اللسان : األنثيا.3)
 ويف اللسان : معيان.« قوله : مع  ا ضبطه خبطه بكسر امليم وسكون العا»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
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والِِه عنحَدُه أنح يكوَن كقائمٍة وقاِعَدٍة وَعز ة ومَححزة ؛ هذا نَ  كم ا وقد أَنـحَعم يف ُعمَر ألن  أَقحصــــــــــَ  َأحح ُحح
يَده يف امل ص  ابِن ســــــــــِ

خص ص َشرححه أببحسرِت من هذا.
ُ
 كتاِبه امل

ت بَ  في الرْفعِ والنْصِب والَخْفض ،  (1)ْينَها وقال األْزهِري : العََرُب إذا أَضافَْت ُكالًّ إلى اثْنَْين لَيَّنَْت اَلَمها وَجعَلَْت َمعها أَِلَف التثْنِيَِة ، ثم َسوَّ

ْيك كاَن فقيهاً ،  ِكالوأََخَوْيك كان قائِماً ، ال كانا ،  ِكال علَْت إْعرابَها باألِلِف وأَضافَتْها إلى اثْنَْين وأَْخبََرْت عن واِحٍد ، فقالت :فج  ِكْلتاوَعمَّ

ُجلَْين ، وجاَءنِي بِكال ولم يَقُْل آتَتَا ؛ وَمَرْرتُ  .(2) (ِكْلَتا اجْلَن ََّتنْيِ آَتْت ُأُكَلها)الَمْرأَتَين كانْت جميلةً ، ال كانَتَا َجِميلَتَْين :  ُجلَْين  ُكال الرَّ الرَّ

ْفع والنْصُب والَخْفُض ، فإذا كنوا أََخَواك : عن َمْخفوِضها أَْجروها بما يُصيبُها ِمن اإلْعراِب. فقالوا  ، يَْستوي فيها إذا أََضْفتها إلى ظاِهر الرَّ

ْفعِ : (3)، يَْجعلُوَن نَْصبَها وَخْفَضَها بالياِء ، وأََخواي جاَءني  بِكلَْيِهما َمَرْرت  ِكالُهما َجعَلُوا َرْفع االثْنَْين باألِلِف ؛ قاَل األْعَشى في مْوِضعِ الرَّ

 (4)َن فـَرحداً ِدعامًة ِكال أَبـََويحُكمح كا
 أَي كّل واحٍد منهما ؛ وكذا قاَل لبيٌد :

ه و  ـــــــــــ  ُب أَن ِ حَتحســـــــــــــــــــــــــَ اح رحجـــــــــــَ ـــــــــــفـــــــــــَ ال ال َدتح كـــــــــــِ  غـــــــــــَ

هـــــــــا     هـــــــــا وأَمـــــــــامـــــــــَ فـــــــــَ لـــــــــح ِة خـــــــــَ خـــــــــافـــــــــَ َ
وحىل املـــــــــ (5)مـــــــــَ

 

  
ْولى فَْرَجْيها ، فأَقَاَم األِلَف والالَم ُمقام الِكنايَِة ، ثم قاَل : تَْحَسُب ، أَي البَقَرة ؛ أَنَّه ، ولم يَقُل أَنَّهما ، مَ  ِكال يَْعني : بَقََرةً َوْحِشيَّةً ، وأَرادَ 

ُجلَيْ  ِكال الفَْرَجْين فقاَل : َخْلفَها وأَماَمها ؛ وكذا تقوُل : ِكال الَمخافَِة ، أَي وليُّ َمخافَتِها ، ثم تَْرَجم عن  المْرأَتَْيِن قائِمةٌ ؛ قاَل : ِكْلتاون قائٌِم الرَّ

ِ أَف اٌ  أَثِيم   (6)ِكال الر ُجَلاح
 انتََهى.

ْنجِ. ِكْلَوةٌ و  ، بالكْسر : د بالزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

صاحب  الكالئي الباب ومنها اإلمام أبو عبد هللا بَكاَل  ، بالفَتْح : قْريةٌ بِمْصَر من الغربيِة وتُعدُّ ِمن أَْعمال جزيرة قويسنا ، وتُْعَرف َكال

 أيضاً قرية أخرى من أعمال الدنجاوية. َكاَل والمجموع في الفرائض من القرن التاسع 

َر ؛ َكْلو الدَّْين وغيُره َكالو  عن ابن القطَّاع. : تَأَخَّ

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري وابُن ِسيَده ؛ زاَد األخيُر : وقََمعَها. َكتََمها : إذا يَْكِميها ، َشهاَدتَه ، كَرَمى فالنٌ  َكَمى ي : [كمي]

 ؛ نقلَهُ األْزهِري وابُن ِسيَده عن ابِن األْعرابي. كأَْكَمى

ْرعِ والبَْيضِة. َكَمىو حاح أنَّهظ نَْفَسه : َستَرها بالّدِ ى اِهُر ِسياقِه أَنَّه َكَرَمى ، ونَصُّ الّصِ  .(7)بالتَّْشِديِد  َكمَّ

الحِ. ُء كان عليه َسالٌح أَْم ال.الَجِري ، كغَنِّيٍ : الشُّجاعُ  الَكِميُّ و  أَو البُِس الّسِ

الحِ. ْوض : الفاِرُس الذي تََستََّر بالّسِ  وفي الرَّ

ي ى يقاُل : .كالُمتََكّمِ  سالِحه : إذا تَغَطَّى به. في تََكمَّ

حاح : ي الشجاعُ  الَكِميُّ  ونصُّ الّصِ  في ِسالِحه. الُمتََكّمِ

َشجاَعتَه لَوْقِت حاَجتِه إليها وال يُْظهرها ُمتَكثِّراً بها ، بل إذا اْحتاَج إليها  يَْكِمي ألنَّه: فقيَل  ؟ِممَّ أُِخذَ  الَكِمّيِ  وقاَل األْزهِري : اْختُِلَف في

 ألنَّهم يَأْنَفُون من قَتْل الخِسيِس. َكِميًّا أَْظَهَرها ؛ وقيَل : ألنَّه ال يَْقتُل إالَّ 

 ٍء.عن شيهو الذي ال يَِحيُد عن قِْرنِه وال يَُروُغ  الَكِميُّ  قاَل ابُن ِسيَده : وقيَل :

ا أَْكماءٌ و ُكماةٌ  ج  مثُْل قاٍض وقُضاةٍ. َكامٍ  ، فقاَل الَجْوهِري : كأَنَّهم َجَمعُوا الُكَماةُ  ؛ أَما األخيُر فظاِهٌر ، وأَمَّ
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__________________ 
 ( كذا ابألصر والتهذيب ا ويف اللسان : بينهما.1)
 .33( سورة الكهف ا اآية 2)
 واللسان : جاءاين.( يف التهذيب 3)
 وعجزه :« كان فرعاً »برواية :  100( ديوانه ط بريوت ص 4)

 لكنهم زادوا وأصبحت انقصاً و 
 وصدره يف اللسان والتهذيب.

 .«فعدت»كاللسان ا والتهذيب وفيه : « فغدت»برواية :  173( من معلقته ا ديوانه ص 5)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.6)
 م  ا ضبرت حركات.( كذا ويف الصحاح كر 7)
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ى كغاٍز وُغزاةٍ ِمن كام في الَحقيقَِة َجْمعُ  الُكمأَةَ  قاَل َشْيُخنا : َزَعَم أبو العاَلِء أنَّ  ُزون  َكمَّ نَْفَسه في السالحِ َستََرها فيه ؛ وأَْهُل الِعْلم يَتََجوَّ

التَّْبريزي  ، وفَِعيل ال يُْجَمع َكذلَك ، وإِنَّما اْستَجاُزوه لتَشارك فاِعل وفَِعيٍل كثيراً كعَاِلٍم وَعِليٍم وَشاِهٍد وَشِهيٍد ؛ قالَهُ  َكِمّيِ  َجْمعُ  الُكماةُ  بقْوِلِهم :

 عْنَد َشْرح قوِل الحماسي :

لــــــــــــــهــــــــــــــم  ٍر أَفــــــــــــــىن َأَوائــــــــــــــِ عحشــــــــــــــــــــــــــــَ  إاّن ملــــــــــــــن مــــــــــــــَ

وان    َن امــــــــــــــامــــــــــــــُ ــــــــــــــح اة َأاَل أَي مــــــــــــــَ وح  الــــــــــــــكــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  قـ

  
ي لَضْمرة بِن َحْمزة  األَْكماءِ  وشاِهدُ   : (1)ما أَْنَشَد ابُن بّرِ

نــــــــــا  ريِة والــــــــــقــــــــــَ غــــــــــِ َك لــــــــــلــــــــــمــــــــــُ يــــــــــح َت ابــــــــــنــــــــــتـــــــــــَ رَكــــــــــح  تـــــــــــَ

مِ     َرُ  ابلـــــــــــــــد  مـــــــــــــــاء َتشــــــــــــــــــــــــــــح وارُع واأَلكـــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ؛ نقلَهُ األْزهِري. العَْسَكر َكِميَّ  : قَتَل أَْكَمىو

وا قدو مِّ  تُُكمُّ روا إذا قُتَِل َشريفُهم وَزِويُرهم ، وَكذ َكِميُُّهم : قُتِلَ  ، بالضَّ فُوا وتُُزّوِ  ؛ قاَل : (2)لَك تُُشّرِ

ت الَقوحَم إذ ُتُكم وا   (3)بر لو َشِهدح
لئاَلَّ تَقَع  أَْكُموها ، فقاَل : (5)؛ ومنه الحديُث : أنَّه َمرَّ على أَْبواِب ُدوٍر متسفلة  العُيونِ  ( 4)عن ؛ نقلَهُ األْزهِري ؛ أَي َستََر َمْنزلَهُ   :أَْكَمىو

 أَي اْرفَعُوها لئالَّ يَْهُجم السَّْيل عليها. أَِكيُموها ُعيوُن الناِس عليها ؛ وُرِوي :

 عليه. على األْمِر : َعَزمَ  أَْكَمىو

ىو َد. تََكمَّ  : تَعَهَّ

ْدته فقد ْيته قاَل األْزهِري : كلُّ َمْن تَعمَّ  .تََكمَّ

ي ً الكَ  وقيَل : ُسّمِ ى لَكْونه ِميُّ َكِميا َدُهم  يَتََكمَّ ىو .(6)األْقراَن أَي يَتَعَهَّ َل بعُضهم قوَل الشَّاعِر : َستَرَ  َء :الشَّي تََكمَّ  هُ ؛ عن ابِن ِسيَده ؛ وبه تأَوَّ

ت الناَس إذ ُتُكم وا  بر لو َشِهدح
ْيت أَنَّه ِمن  ء.الشي تََكمَّ

 ْعروٌف.مَ  ، بالكْسِر والمّدِ : م الِكيمياءُ و

 وقاَل الَجْوهِري : اْسُم َصْنعٍة ، وهو َعَربّيٍ.

 وقاَل ابُن ِسيَده : أَْحَسبُها أَْعجميَّة فال أَْدِري أَهي فِْعِلياء أَْم فِيِعالء.

ا هنا.  * قُْلت : وتقدََّم للمصنِِّف في الميِم ذلَك وفسَّْرناه بأْكثَر ممَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل : اْستَْخفَى ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. اْنَكَمى  الرَّ

ىو ى قِْرنه : قََصَده ؛ وقيَل : كلُّ َمْقصوٍد ُمْعتَمد تََكمَّ  .ُمتََكمًّ

تُْهمو  الِفتُْن : َغِشيَتْهم ؛ نقلَهُ الَجْوهِري وابُن ِسيَده. تََكمَّ

 إليه : تقدَّْمُت ؛ عن ابِن سيَده. َكَمْيتُ و

ه. يقاُل : ما فالنٌ  الَكِميُّ و ه ؛ نقلَهُ األْزهِري. يَْكِمي وال نَِكّيٍ ، أَي ال بَكِمّيِ  : الحافُِظ لسّرِ ه وال يَْنِكي َعُدوَّ  سرَّ

 .الُكماة ، بالفَتْح : فعل الكمايةو
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 : اْستَتََر. اْكتََمىو

 أَْهَملهُ الَجْوهِري. : ، كَسْكَرى الَكْمَوىو : [كمو]

 ؛ وأَْنَشَد : الَّليلْة القَْمراُء الُمِضيئَةُ  وقاَل ابُن ِسيَده : هي

يــــــــــــــِد هلــــــــــــــم ُأجــــــــــــــاٌج  عــــــــــــــِ وا ابلصــــــــــــــــــــــــــــ  اتــــــــــــــُ  فــــــــــــــبــــــــــــــَ

نــــــــاو     َريــــــــح و  ســــــــــــــــــــــَ مــــــــح تح لــــــــنــــــــا الــــــــكــــــــَ حــــــــ   لــــــــو صــــــــــــــــــــــَ

  
 كالّرْفِث والغائِِط ؛ نقلَهُ األْزهِري. َم بما يُْستَدلُّ به عليهتَكلَّ  ، بالكْسِر : ِكنايةٌ  ، كيَْرِمي ويَْدُعو ، يَْكنُوو يَْكنِي به عن كذا َكنَى ي : [كني]

ى بعَزاِء الجاهِليَِّة فأَِعضُّوه بأَْيِر أَبِيِه وال»الحديُث : منه و  .«تَْكنُوا َمْن تَعزَّ

 ، وقد غيَرهُ  به ٍء َوأَْنَت تُريدُ أَْن تَتََكلََّم بشي : الِكنايَةُ  أَو

__________________ 
 ( اللسان : ضمرة بن ضمرة.1)
 ( يف التهذيب بصيغة التصغري ا والضبرت كبمرٍي عن اللسان.2)
 واألصر كالتهذيب ا وبعده :« القوم»بد  : « الناس»واللسان والتكملة :  63( الرجز للعجاج ا جمموع أشعار العرب ا أراجيزه ص 3)

 بغمٍة لو مل تفرج ُعم وا
 .«من»هذيب ونسخة من القاموس : ( يف الت4)
 ( اللسان والتهذيب : مستغلة.5)
 ( يف التهذيب واللسان : يتعّمدهم.6)
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 ؛ نقَلُه اجلَوحهرِي ؛ وأَنحَشَد أَبو زايٍد : َكنَـوحتُ و عن كذا بكذا  َكنَـيحتُ 
ِهــــــــــــــا و  ريح ذوَر بــــــــــــــغــــــــــــــَ و عــــــــــــــن قــــــــــــــَ نــــــــــــــُ  ِإيّنِ ألكــــــــــــــح

يـــــــــــــااًن هبـــــــــــــا فـــــــــــــُبصـــــــــــــــــــــــــــارُِح و     ِرُب َأحـــــــــــــح (1)أُعـــــــــــــح
 

  
ي : وشاِهدُ   قول الشاعِر : َكنَْيت قال ابُن بّرِ

ين و  تـــَ حـــح رِّ َأنح قـــــــد َفضـــــــــــــــــَ تح يف الســـــــــــــــــِّ لـــــــَ  قـــــــد أَرحســـــــــــــــــَ

ينو     كــــــــح يــــــــِب وال تــــــــُ ي يف الــــــــن ســـــــــــــــــــــِ َت ابلــــــــِح  قــــــــد حبــــــــُح

  
 في عالَمِة الُمْضَمر. الِكنايَةَ  واْستَْعمل سيبويه

 بلَْفٍظ يُجاِذبُه جانِبَا َحقيقٍة وَمجاٍز. أَْن تَتََكلَّمَ  أَو

الُمراُد به الَحِقيقَة أَو الَمجاز ، فيكوُن  كانَ  َمْعناهُ ظاِهراً في اللغَِة َسواء كانَ  َكالٌم اْستَتََر الُمراُد منه باالْستِْعماِل وإن الِكنايَةُ  وقاَل الَمناِوي :

ر عن لنِّية أَو ما يقوُم ُمقاَمها ِمن َداللِة الحاِل ليَُزوَل التَّردُّد ويَتغيَّر َما أُريَد به. وعنَد ُعلماِء البَياِن أَن يُعَبَّ تَرّدده فيَما أُِريَد به ، فال بُدَّ فيه ِمن ا

 ٍء بلْفٍظ َغْير َصِريحٍ في الدَّاللَِة عليه لغََرٍض ِمن األَْغراِض كاإِلْبهاِم على الساِمعِ أَو لنَْوعِ فََصاَحتِه.شي

 أَْهِل األُُصوِل ما يدلُّ على الُمراد بغَْيِره ال بنَْفِسه. وعندَ 

اء وقاَل : هي فَِصيَحةٌ ؛ َزْيداً أَبا َعْمٍرو ، وبه َكنىو ، بالكسِر  ُكْنيَةً  ؛ لُغَتاِن : األُولى على تَْعِديَِة الِفْعل بْعَد إْسقاِط الَحْرف ، والثانيةُ عن الفرَّ

اهُ بِه ، أَي والضمِّ   ، بالتَّْشديِد عن اللّْحياني. كنَّاهُ و ، وهذه لم يَْعِرْفها الِكسائي ، كأَْكناهُ  ، الُكنَى الَجْمعُ ، و َسمَّ

اُء : أَْفَصُح اللّغاِت أَْن تقوَل : يُْكنى بأَبِي فالٍن ، وغيُرهم : يُْكنَى قاَل اللَّْيُث : قاَل أَْهُل البَْصرةِ : فالنٌ  ك بعَْمرو ، أَُخو ُكنِّي بفالٍن. وقاَل الفرَّ

 .َكنَّْيتهو أَْكنَْيتهو َكنَْوتُهو َكنَْيته أَبا َعْمرو ؛ قاَل : ويقاُل :: الثانية : بأَبِي َعْمرو ، الثالثة 

ُجل تَْوقيراً له وتَْعظيماً ؛ الثالث : أَن  يُْكنَى ٍء يُْستَْفَحش ِذْكُره ؛ الثَّاني : أنْ عن شي يُْكنَى على ثالثَِة أَْوُجٍه : أََحُدها : الُكْنيَةُ  وقال غيُرهُ : الرَّ

اه هللاُ تعالى بها. بُكْنيتِه ُمقاَم االْسِم فيُْعَرُف صاِحبُها بها ، كما يُْعَرف باْسِمه كأَبي لََهٍب ُعِرفَ  الُكْنيةُ  تقومَ   فَسمَّ

ُ  أَبو فالٍن :و ّمِ فيهما ُكْنوتُهو هُكْنيَت ّمِ والكسر في ويُْكَسرانِ  ، بالضَّ  عن اللْحياني. الُكْنوةِ  ، بالضَّ

َر بأٍَب أَو أُّمِ أَو ابٍن أَو بنٍت على األَصّح في األخيَرْين ، وهو قوُل ا الُكْنيَةُ و ضي ، وَسبَقَه إليه على ما اتَّفََق عليه أَْهُل العربيَِّة هو ما ُصّدِ لرَّ

  الّراِزي.الفَْخرُ 

بالضم في الُمْفرِد  ُكنًى اسٌم يُْطلَُق على الشَّْخِص للتَّْعِظيِم نَْحو أَبي ِحْفص وأَبي َحَسٍن ؛ أَو َعالَمة عليه ؛ والَجْمعُ  الُكْنيَةُ  وفي الِمْصباح :

:  وبأَبي محمٍد ؛ قاَل ابُن فاِرس في الُمجمل : قاَل الخليُل أبا محمدٍ  َكنَّْيتهووالَجْمع ، والَكْسر فيها لُغَةٌ مثُْل بُْرمٍة وبَِرٍم وِسْدَرةٍ وسدٍر. 

 .(2)الصَّواُب اإِلتْياُن بالباِء ، انتََهى 

اح البُخاِري ، وقد أَلَّْفت رسالَةً جَ  اُح األْلِفيَّة وشرَّ ْيتها : ُمزيوالفَْرُق بَْينها وبيَن اللّقَِب والعَلَِم واالْسِم تكفَّل به ُشرَّ  ُكنَى ُل نِقاِب الَخفا عنِليلَةً َسمَّ

ةً ، فَمْن أَراَد أَن يَتَوسَّع لمْعرفَِة ُكْنه أَْسراِرها ف ة وَمطاِلَب ُمهمَّ ْنتها فوائَِد َجمَّ ليُراِجْعها فإنَّها نَِفيَسةٌ في بابِها لم أُْسبَق ساَداتِنا بَني الوفا ، َضمَّ

 إليها.

 اْسُمه اْسُمه. كانَ  ، كما يقاُل : هو َسِميُّه إذا تُهُكْنيَتُه ُكْنيَ  أَي َكغَنِّيِ : ، َكنِيَّهُ  هوو

مِّ  تُْكنَىو اج : ، ( 3)اْمَرأَةٍ  : اْسمُ  ، بالضَّ  قال العجَّ

ا ســـــــــــــــــــــــــقـــــــــــمـــــــــــاً  اجـــــــــــَ يـــــــــــاالِن فـــــــــــهـــــــــــَ  طـــــــــــاَف اخلـــــــــــَ

ا     مـــــــــــَ تـــــــــــَ كـــــــــــح اُ  تـــــــــــَ يـــــــــــَ ىَن وخـــــــــــَ كـــــــــــح يـــــــــــاُ  تـــــــــــُ (4)خـــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بمْعنًى. تَكنَّىوفالٌن بكذا  اْكتَنَى

 .كانٍ  َجْمعا كانُونَ و ُكناةٌ  وقْومٌ 
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__________________ 
شاهداً عل  اليائي. والتهذيب  .«.. وإين ألكين» شاهداً عل  الواو ا وفيه رواية أخر  : .«.. وإين ألكنو» ( الصحاح ا واللسان هبذه الرواية1)

 .139/  5كالصحاح واللسان واملقايي  واالصر   «وأصارح. ..» هبذه الرواية. ويف التهذيب
 : ويف كتاب اخللير أن الصواب أن يقا  : يكىن أبيب عبد   ا وال يقا  يكىن بعبد  . 139/  5( وعبارة ابن فارس يف املقايي  2)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.3)
 يف التهذيب بدون نسبة. والتكملة ا والثاين« خيا  تكن»وابألصر  459( ديوانه ص 4)
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 ليُْعرَف بها ، وأَْيضاً تََستََّر. ُكْنيَتَه : َذَكرَ  تََكنَّىو

ْؤيا ُكنَىو ْؤيا : هي األْمثاُل التي يَْضربُها َمِلك الرُّ َمْخشري. يُْكنَى الرُّ  بها عن أَْعياِن األُموِر ؛ نقلَهُ الجْوهِري والزَّ

 النّْخل إنَّها ِرجاٌل َذُوو أَْحساٍب ِمن العََرِب ، وفي الَجْوِز أنَّها ِرجاٌل ِمن العََجم. قاَل ابُن األثيِر : كقْوِلهم في تْعبير

كما في ؛ وال تَقُْل : آِخُر الدَّاء ،  الَكيُّ  ؛ ومنه قْولُهم : آِخُر الدَّوار : أَْحَرَق ِجْلَدهُ بحِديَدةٍ ونْحِوها يَْكِويهُ َكيًّا البَْيطاُر وغيُرهُ  َكواهُ  ي : [كوي]

حاح.  الّصِ

في الناِر ؛ يُْضَرُب  الِمْكواةُ و، بالكْسر ، َحِديَدةٌ كانْت أَو َرْضفةٌ ؛ ومنه الَمثَُل : قد يَْضَرُط العَْيُر  الِمْكواةُ  بها يُْكَوى ، أَي : اآللَةُ التي هيو

 لمتََوقِّعٍ اْمراً قَْبل ُحلُوِله به.

ي : يُْضَرُب للبَِخيِل إذا أَْعَطى شيئاً َمخافَةَ ما هو أََشّد منه.  وقاَل ابُن بّرِ

 .َكيَّةٌ  هم في القَْلبِ ؛ ومنه قولُهم : بَنُو أَُميَّة من الَكّيِ  ؛ عن ابِن ِسيَده. وقد تُْستَْعمُل بمْعنَى الَكّيِ  : َمْوِضعُ  الَكيَّةُ و

 به. يُْكَوى : ِميَسمٌ  الكاِوياءُ و

حاح : أنَّه ُمطاوعُ  في بَدنِه الَكيَّ  : اْستَْعَملَ  اْكتََوىو  .َكَوْيته ؛ وفي الّصِ

 تََمدََّح بما ليَس فيه. إذا اْكتََوى ِمن المجاِز :و

 وفي الُمْحكم : بما ليَس ِمن فْعِله.

 .الَكيَّ  : َطلَبَ  اْستَْكَوىو

 .يُْكَوى وفي التَّهذيِب : َطلََب أَن

اءُ  ِمن المجاِز :و  .َكيًّا بِلسانِه يَْكِوي كأَنَّه الشَّتَّامُ  اللِّسانِ  ، كَشدَّاٍد : الَخبِيثُ  الكوَّ

اءِ  أَبوو  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. : من ُكناُهم الَكوَّ

 الَجْوهِري. ِمثُْل َكاَوَحهُ ؛ نقلَهُ  : شاتََمهُ  كاواهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بعَْينِه إذا أََحدَّ النََّظَر إليه. َكواهُ 

 عن الَجْوهِري وهو مجاٌز. ِكالُهما العَْقرُب : لََدَغتْه ؛ َكَوتْهو

 : لََسَع إْنساناً بِلسانِه. أَْكَوىو

اءِ  وابنُ   .الِمْكواةُ  : َوىالَمكْ و: تابِِعيٌّ َرَوى عن علّيِ رِضَي هللاُ تعالى  الَكوَّ

ا يكوَن كذا ، وهو للعاقبَِة كالالِم ، وتَْنصُب الِفْعَل  َكي فإنَّه ُمَخفٌَّف ، وهو جواٌب لَقَْوِلَك : ِلَم فَعَْلَت كذا ؛ فتقوُل : َكيْ  قاَل الَجْوهِري : وأَمَّ

ا  فقد ذُِكَر في التاِء. َكْيت الُمْستَْقبل ؛ وأَمَّ

 ، بفَتْحِ الكاِف : الَمْصَطَكى ؛ ذكَرهُ صاِحُب الِمْصباح ، وقاَل : إنَّه َدِخيٌل. الِكيَاو

ةُ و : [كوو]  ونحِوِه. الَخْرُق في الحائِطِ  ، بغيِر هاٍء ، عن ابِن األْنباِري ؛ الَكوُّ و هِري ،لُغَةٌ نقلَهُ الَجوْ  ويَُضمُّ : بالفتح ، الَكوَّ

حاح : ثَْقُب  ِغيِر. البَْيِت ؛ (1)وفي الّصِ  أَو التَّْذِكيُر للكبيِر والتَّأْنِيُث للصَّ

 ٍء.قاَل ابُن ِسيَده : وليَس بشي
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ةو الَكوّ  قال اللَّْيث : تأِْسيس بِناءِ  ، ثم أُْدِغَمت الواُو في الياِء فُجِعلت  َكًوى ٍف وَواَوْين ، وقيَل : ِمن كاٍف وواٍو وياٍء ، كأن أَْصلَهاِمن كا الَكوَّ

 ولم يَزْنه ببعِض َمواِزينِه حتى يَُزوَل االْلتباُس. (2)، هكذا هو في النُّسخِ كُهًدى وُغراٍب  ُكواءٌ و ُكًوى ج واواً ُمشدَّدةً ؛

حاح : َجمْ  ةِ  عُ والذي في الّصِ ةِ  أَْيضاً َمْقصوٌر ، مثاُل بَْدَرةٍ وبَِدٍر ، وَجْمعُ  ِكًوىو، بالمّدِ ،  ِكواءٌ  ، بالفتح ، الَكوَّ  .ُكًوى ، بالضّمِ ، الُكوَّ

اُء واْستَْغنَى به عن َجْمعِ الَمْفتوحِ.  * قُْلت : وهذا األخيُر هو الذي اْقتََصَر عليِه الفرَّ

ةٍ ِكًوى وفي الُمْحكم : َجْمعُ   ، بالمّدِ والكاِف َمْكسوَرة فيهما. ِكواءٌ و، بالقَْصِر ناِدٌر ،  ُكوَّ

ة وقال اللّْحياني : َمْن فَتَحَ   بالمّد ، وَمن ِكواءٌ  فجْمعُه َكوَّ

__________________ 
 ويف اللسان : الثقب يف البيت.« نقب»( يف الصحاح : 1)
وٍة وركاٍء. ومجض ( والذي يف املصــــباح : الكّوة تفتح وتضــــم ا ومجض املفتوح َكَواُت مثر َحّبة وَحب اٍت وِكواٌء ابلكســــر واملد ا مثر  بيٍة وِ باٍء ا و 2) رَكح

ر اه ابختصـــــار ا ومثله يف والكوة بلغة ا بشـــــة : املشـــــكاة وعينها واو ا وأما الالم فقير وقي (مثر ُمدية وُمًد )املضـــــموم : ُكًو  ابلضـــــم والقصـــــر 
 ا وانظر املصباح. (هامش القاموس)الصحاح ا ونقر الشارح مثله عن امكم فتنبه. اه مصححه 
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ُسور وَمقحصوٌر. ُكو ة فِكًو   َضمّ   َمكح
 قاَل ابُن ِسيَده : وال أَْدِري كيَف هذا.

ىو جُل : تَكوَّ  البَْيِت. ُكَوى ِمن كَوةٍ  الُمْحكم ، كأَنَّه َدَخَل في ؛ كذا في َدَخَل َمكاناً َضيّقاً فَتَقَبََّض فيه الرَّ

ىو ى : إِنِّي ألَْغتَِسل ثم (1)الحديث منه ؛ و تََدفَّأَ واْصَطلَى بحّرِ َجَسِدها : إِذا باْمَرأَتِه تََكوَّ  ُء بها.أَي أَْستَْدفِى ، بَِجاِريَتِي أَتََكوَّ

 ِمن األَنواِء ، وليَس بَثَْبٍت. ، كُسَمّيِ : نَْجمٌ  ُكَويٌّ و

 ، كافُه فاِرسيَّة ، والنوُن عالَمةُ الَجْمعِ ، وتَْفسيُره َجزيَرةُ األَْبقاِر. : َجزيرةٌ في بْحِر البَْصرةِ  كاوانُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ى ة في البيتِ  َكوَّ  ، َعِملَها. وهو بالتَّْشديِد. َكوَّ

 : ويقاُل بالقاِف تقدََّم في قون. اوانَ كَ  وابنُ 

اتُ و ةٍ  : َجْمعُ  الَكوَّ  كَحبَّة وَحبَّات. َكوَّ

ل ؛ الَكْيهاءُ و الَكهاةُ  ي : [كهي] النَّاقَةُ  ، بالمّدِ ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب بالتاِء بََدل الَهْمِز كذا في التْكِملَِة ، واْقتََصر الَجْوهِري على األوَّ

حاح : العَظيَمةُ. السَّمينةُ   ، كما في الُمْحكم ؛ وفي الّصِ

ْخمةُ  قال ابُن ِسيَده : نِّ  التي أَو الضَّ  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري : كاَدْت تَْدُخُل في الّسِ

ٌة  ــــــــــَ ــــــــــن ي هــــــــــاٌة لــــــــــَِ ــــــــــهــــــــــا كــــــــــَ تح مــــــــــن َرضــــــــــــــــــــــــَ  إذا عــــــــــَ

ِب     جـــــــــَ بـــــــــح نـــــــــهـــــــــا وات شـــــــــــــــــــــــِ ح و ـــــــــََ ِد مـــــــــِ (2)فـــــــــال هتـــــــــُح
 

  
 ، وال َجْمَع لها ِمن لَْفِظها. األَْخالفِ أَو الواِسعَةُ ِجْلِد 

مخشري : لم أَْسَمْع بفَْيعٍل في ُمْعتل الالِم َغْيَر َغْيذاء للسَّحاِب ،  (3)وفي النهايَِة  ْخمِة. َكْيهاءو: قاَل الزَّ  للناقَِة الضَّ

اغاني. : األَْكلَُف الَوْجهِ  األْكَهىو  ؛ نقلَهُ الصَّ

 ال َصْدَع فيه. الذي رُ الحجَ  أيضاءواألْبَخُر  أيضاءو

جاِل ؛ قاَل الشَّْنفََرى :الضَّعيُف الَجبَانُ  أَْيضاً :و  * ِمن الّرِ

ه و  رحســــــــــــــــــــــــــِ ِربِّ بــــــــــــعــــــــــــِ هــــــــــــَ  مــــــــــــُ اٍء َأكــــــــــــح بــــــــــــ   ال جــــــــــــُ

رُ     عـــــــَ فـــــــح ـــــــَ ه كـــــــيـــــــَف يـ هـــــــا يف شـــــــــــــــــــــبحنـــــــِ عـــــــُ طـــــــالـــــــِ  (4) ؟يـــــــُ
  

ر به وباألَْبَخر.  وقد فُّسِ

 لِة بفَتْح الكاِف.؛ وفي التّْكمِ  ، كُهًدى ُكًهى ، كَرِضَي ، َكِهيَ  وقد

جاِل. األَْكهاءُ و  : نُباَلُء الّرِ

 اْستَْصغََر َعْقلَه ؛ كلُّ ذلَك عن ابِن األْعرابي.: أَيّهما أَْعَظم بََدناً ؛ َوَهاَكاهُ  فاَخَرهُ  : َكاهاهُ ُمكاهاةً و

أَن  أَْكتَِهيكَ  النهايِة في حديِث ابِن عبَّاس : جاَءتْه اْمرأَةٌ فقالت : في نَْفسي مْسأَلةٌ وأَنا في ؛ كذا في النسخ. والذي بَمْسأَلٍة : أَُشافُِهكَ  أَْكتَِهيكَ و

م تَْمنَعه الَهْيبةُ ، ألنَّ الُمُحتَشِ  اْكتََهىو َكِهَي يَْكَهى ، وقد أَْكَهى أَي أَُجلَُّك وأَْحتَِشُمَك ؛ من قْوِلهم للَجبَانِ  ، أُشافَِهَك بها ، فقاَل : اْكتُبِيها في بِطاقَةٍ 

مصنُِّف حتى أَْخَرَجه عن َمْعناه عن الَكالِم ، فاْنُظْر هذا مع ِسياِق المصنِِّف تِجْدهُ ُمخاِلفاً ، والصَّواُب ما أَْوَرَده ابُن األثِيِر ، وقد أَْجَحَف به ال

ل.  ، فتأَمَّ

 منه ولم يُِرْده ، كأَْقَهى. عن الطَّعاِم : اْمتَنَعَ  أَْكَهىو
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َن أَْطراَف أَصابِِعِه بنَفٍَس  ْيضاً :أَ و  فقُِلبَت إِْحَدى الهاَءْين ياًء. (5)؛ عن أَبي َعْمٍرو ، وكان في األْصِل أََكهه  َسخَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َهضبَةٌ. أَْكَهى

حاح : َصْخرةُ   : َجبٌَل ؛ قال ابُن َهرَمةَ : أَْكَهى وفي الّصِ

هــــــــــَ   ا َأكــــــــــح ــــــــــِ ــــــــــرّاق ــــــــــ  ال تح عــــــــــل ــــــــــَ ي  كــــــــــمــــــــــا َأعــــــــــح

راغــــــــــــــــــا    يــــــــــــــــــاَه وال فــــــــــــــــــِ تح المــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

ويف « قوله ومنه ا ديث ا كذا خبطه ا والذي يف التكملة والنهاية : إين ألغتســــــــــــــر قبر امرأيت مث أتكو  هبا»( هبامش املطبوعة املصــــــــــــــرية : 1)
 .«إين ألغتسر من اجلنابة مث أتكو  ِباريجي»ب : التهذي

 خلمام بن زيد مناة الريبوعي. 143/  5( اللسان والصحاح بدون نسبة ا ونسبه حبواشي املقايي  2)
إال  (غيذ يعين )مل ألض بفيعر يف معتر الالم غري هذا . ..» 216/  2وعبارة الزخمشـــري كما يف الفائ   400/  3( انظر النهاية مادة غيذ 3)

 .«كلمة مؤنثة : الكيهاة مبعن الكهاة ا وهي الناقة الضخمة
 تقدمي عل  الضعيف.« اجلبان»ابلقاموس :  (*)
 ( اللسان والتكملة.4)
 ( يف اللسان : َأَكه .5)
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ا قَوُل الشَّْنفََرى : اْكتَهاهُ و اغاني ؛ وأَمَّ  أَن يُشافَِهه : أَي أَْعَظَمه وأََجلَّه ؛ نقلَهُ الصَّ

رح طــــــــــــارقــــــــــــاً  ــــــــــــح بَب ن جــــــــــــنِّ فــــــــــــَ ُك مــــــــــــِ  فــــــــــــإنح يــــــــــــَ

ر و     عـــــــَ فـــــــح ـــــــَ ُ  يـ هـــــــا اإِلنـــــــح ُك إنحســـــــــــــــــــــامـــــــًا كـــــــَ (1)إن يـــــــَ
 

  
 يريُد : ما هكذا اإلْنس يَْفعَل ، فتََرَك ذعا وقدََّم الكاف.

 مع الواو والياء فصل الالم
ً  يقاُل : ، كالسَّْعيِ : اإلْبطاُء : الَّألْيُ  ي : [ألي]  إذا أَْبَطأَ. ألَى ألْيا

دَّةُ. أَْيضاً :واالْحتِباُس ،  : الَّألْيُ و  ، أَي اْحتِباٍس وِشدَّةٍ ، عن أَبي عبيٍد ، وأَْنَشَد لزهير : ألْي يقاُل : فَعََل ذلَك بَْعدَ  الّشِ

اَر بعَد توه م   (2)َفألحايً َعرفحت الد 
ً  َمْعرفةً ، يقولوَن :وقال اللّْيث : لم أَْسَمع العََرَب تَْجعلُها  ً  ، أَي بَْعَد َجْهٍد وَمَشقٍَّة ، وما ِكْدُت أَْحمله إِالَّ  ألَي َعَرْفُت وبَْعدَ  ألَيا  .ألَيا

َى  ، بالفَتْحِ َمْقصوٌر ، وهو اإلْبطاُء ، وأَْيضاً ِشدَّةُ العَْيِش ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري : ، كاللَّعى كالألَّ

رميِ و  ُ خــــــــــــــــلــــــــــــــــ  الــــــــــــــــكــــــــــــــــَ ريِّ غــــــــــــــــَ   لــــــــــــــــيــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــُ
أَل      ه والـــــــــــــــــــ  وابـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــح وقـــــــــــــــــــُة أَث لـــــــــــــــــــُ (3)خـــــــــــــــــــُ

 

  
َى قال ابُن ِسيَده :  ِمن الَمصاِدر التي يَْعَمل فيها ما ليَس ِمن لْفِظها ، كقْوِلهم : قَتَْلته َصْبراً ورأَْيته َعياناً. الألَّ

ْواءُ و دَّةُ. قال األَْصمعي وغيُرهُ : يقاُل أَصابَتْهم الألَّ من شدَّةِ  الأّلْواءُ  وَشصا صاٌء ، َمْمدودةٌ ُكلّها : الشدَّةُ وتكونُ  ولَوالءُ  ألْواءُ  : وهي الّشِ

 الَمَرِض.

 الشدَّةُ وِضيُق الَمِعيَشِة. الأّلْواءُ  قال ابُن األثيِر : .«ُكنَّ له ِحجاباً ِمن النارِ  ألْوائِِهنَّ  َمن كاَن له ثالُث بناٍت فََصبََر على»في الحديِث : و

 .«الَمدينَةِ  ألْواءِ  َمن َصبََر على»في حديٍث آخر : و

ّكيت. الأّلْواءِ  ، أَي في : َوقََع فيها أأَلَىو  ؛ عن ابِن الّسِ

جُل : اْلتَأَىو  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. أَْفلَسَ  الرَّ

َ  أَْيضاً :و  ؛ نقلَهُ الَجوهِري وابُن ِسيَده. أَْبَطأ

ْيو عن أَبي  الثَّْوُر الَوْحِشيُّ ، والصَّواُب بالتّْحريِك َمْقصوٌر كما هو نصُّ الصحاحِ ؛ (4)سخ ، أَي بفتْحٍ فسكوٍن ؛ كذا في الن كاللَّْعي الألَّ

اِري الَوْحِشيَّةُ ، وهو قْوُل أَبي َعْمٍرو ، وِروايَة عن اللّْحياني ، واْختاَرهُ أَبو حنيفَةَ. وأَْنَشَد ابُن األْنب أَو البَقََرةُ  عبيٍد. ونقَل عن اللّْحياني أَْيضاً.

: 

ـــــــــــــقـــــــــــــفـــــــــــــرٍة  ـــــــــــــقـــــــــــــا ب ـــــــــــــِة ي ـــــــــــــاُد أدحـــــــــــــي ت عـــــــــــــح ـــــــــــــَ  يـ

دُ     رحقــــــــــَ أَل  والــــــــــفــــــــــَ  مــــــــــيــــــــــثــــــــــاء يســــــــــــــــــــــــكــــــــــنــــــــــهــــــــــا الــــــــــ 

  
اح : آلكَ  وحكى أَبو َعْمٍرو : بَكمْ  رمَّ  هذه : أَي بَكْم بَقََرتُك هذه ؛ وأَْنَشَد للّطِ

ٌة هبـــــــــا  غـــــــــ  َريـــــــــ  تـــــــــَ بــــــــــح أَل  لـــــــــو يــــــــــُ ِر الـــــــــ  هـــــــــح  كـــــــــظـــــــــَ

ِن     واجــــــِ ون الشــــــــــــــــــــ  طــــــُ تح يف بــــــُ قـــــــ  تح وشــــــــــــــــــــَ نـــــــ  عــــــَ (5)لــــــَ
 

  
 العَناِء. وفي كتاِب أَبي علّيٍ : لو تُْبتَغى َريَّةٌ به. نهاراً لَعيَّت ؛ وهي ِروايةُ يَْعقوب وأَبي موَسى ؛ وَمْن قاَل : لَعَنَّْت فِمن

 ؛ عن ابِن األعرابي. كأَْلعَاءٍ  أآَلءٌ  ج

اِويةُ يوَمئٍِذ يُْستَقى عليها أََحبُّ إِليَّ ِمن»ذكر فِتْنٍَة ، : والحديُث منه وَوزنَه الَجْوهِري بأَْجباٍل في َجبٍَل ؛ و  والرَّ

__________________ 
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 ( التكملة وصدره يف اللسان.1)
 وصدره : 75( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 2)

 وقفت هبا من بعد عشرين حجة
 وعجزه يف اللسان.

 .«يغري خيم»ويف املصادر :  227/  5الصحاح واملقايي  ( البيت للعجري السلود كما يف اللسان ا ومل ينسبه يف 3)
ويف نســـــخة القاموس ط مؤســـــســـــة الرســـــالة بريوت فكاألصـــــر. ونبه هبامش القاموس إىل أن « وال أَل  كالل َع »( الذي يف القاموس املتداو  : 4)

 الصواب ال أَل  كَعَص  ا ابلتحريك مقصوراً.
 وما أثبت عن الديوان واملصادر.« ربه هبا»وابألصر :  228/  5واللسان واملقايي   165( ديوانه ص 5)
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َثر َمنح يـَقح  ا ( 1)«َأآءٍ  ناِء البَـَقِر والَغَنِم ا كَبن ه أَراَد الّزِراعَة ألن  َأكح تَـَق  عليه يومِئٍذ َخريح من اقحِت َتيِن الثِّريان يريُد بَِعري ُيســــــــــــــح
 والَغَنم الز ر اُعوَن ؛ كذا يف النهايِة.

 ِزنَةً لَعَاةٍ وَعالةٍ. أأَلَةٌ و آلةٌ  ؛ قاَل ابُن األْعرابي : هي بهاءٍ و

َىو  التُّْرُس. : الألَّ

َىو  ، على ساِكنَِها أَْفَضل الصَّالة والسَّالم. ع بالمِدينَةِ  : الألَّ

 كلَْعيٍ : ع آَخُر بها أَْيضاً. ، ألْيٌ و

ة :قال ابُن ِسيَده : هو نَْهٌر من بِالِد   ُمَزْينة يدفُع في العَِقيِق ؛ ومنه قوُل كثير َعزَّ

َوتح بــــــــــــــــِرمِي  ــــــــــــــــح ــــــــــــــــداَر قــــــــــــــــد أَقـ ُت ال َرفــــــــــــــــح  عــــــــــــــــَ

ُدومِ     ــــــــــــــــــــَ ِض ذي ي ــــــــــــــــــــَ ف دح ــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــَ  ِإىل ألحٍي ف

  
اغاني : وليَس أََحُد اللَّْفَظْين تَْصحيفاً عن اآلَخِر.  زاَد الصَّ

حاح َمْضبوطاً كلَعَا ، والصَّحِ  ( 2): اْسمُ  ألْيٌ و يُح رُجٍل ؛ وهو بسكوِن الَهْمزةِ كما هو الَمْشهوُر ، نبَّه عليه أَبو زكريا ، وَوقََع في نسخِة الّصِ

ل ، وهو  بِن َشْمخِ بِن فَزاَرةَ. (3)بُن عصِم  ألْيُ  األوَّ

اٍس ،  ألْيُ  وفي أَْسماِء العََرِب أَْيضاً :  بُن قَْحطان ، وآَخُرون. ألْيُ وٍف الِعْجِليُّ ، بُن ُدلَ  ألْيُ وبُن َشمَّ

 كقَفَا ، وهو ثَْوُر الَوْحُش ، وقد قدَّْمنا أنَّ الَمْعروَف أَنَّه تَْصغير الَّألَى ، َوَوقََع في المقدَمِة الفاِضِليَّة البِن الجواني أنَّه تَْصغيرُ  لَُويٌّ  تَْصغيُره

يُْهَمُز وال يُْهَمُز والَهْمُز أَْشبَه. قاَل عليُّ  وسلمعليههللاصلى، الجدُّ التاِسُع لسيِّدنا َرُسوِل هللِا  غاِلِب بِن فِهرٍ  بنُ  لَُؤيُّ  ومنه بسكوِن الَهْمزةِ. ألْي

ْمل لم يَْهِمْزه. قال شْيُخنا : قاَل الشيُخ عليُّ  ِلَوى َهَمَزه ، ومن َجعَلَه من الَّألْي العََرُب في ذلك ُمْختلفُون ، من َجعَلَه ِمن: بُن َحْمزة  الرَّ

وه وفيه  الشبراملسي في حواِشيِه على الَمواِهِب : اْقتُصر عليه ألنَّ النَّْقل عن االْسِم أَْولى من اْسِم الِجْنِس. قال شْيخنا : ونقلَهُ  احه وأَقَرُّ ُشرَّ

ْيرةِ الجزريِة وب  يَّنَا أنَّ األْعالَم ال تُْنقَل ِمن األْعالِم وإنَّما تُْنقَل ِمن النّكراِت كما ال يَْخفى.بَْحٌث أَْوَرْدناه في شْرح الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 عليَّ الحاَجةُ : تَعَسََّرْت. التَأَتْ 

 في حاَجتِي ، بالتَّْشديِد : أَْبَطأُْت. ألَْيتو

 .تْلبِيَةً  بالحجِّ  لبَّى : [لب]

 .«ل ب ب»في  َكْون أَْصله لَبََب ، وقد ذُِكرَ لم يشْر له بحْرٍف ل

 ، بالَهْمِز ، وأَْصلُه َغْير الَهْمز. لبَّأْتُ  قال الَجْوهِري : وُربَّما قالوا

ُجُل : قُْلت له : لَبَّْيتُ و  .لَبَّْيك الرَّ

بِّيُّ النَحويُّ : اإِلقَاَمةُ  التَّْلبيةِ  لَيك وإليك ، وَحَكى أَبو عبيٍد عن الخليل أنَّ أَْصلَ ليَس بمثنًّى وإنَّما هو بمْنزلَِة عَ  لبَّْيك قال يونَُس بَن حبيٍب الضَّ

 نَّْنت.ثْقاالً ، كما قالوا تََظنَّْنت وإِنَّما أَْصلُهُ تَظَ بالَمكاِن ، يقاُل : أَْلبَْبت بالَمكاِن ولَبَّْبت ، لُغتاِن ، إذا أَقَْمت به ، ثم قَلَبُوا الباَء الثانِيَةَ إلى الياِء اْستِ 

 : أَْهملَهُ الَجْوهِري. من الّطعَام ، كَرِضيَ  لَبِيَ  ي : [لبي]

ل. اغاني في التْكِملَِة أَنَّ الَجْوهِري أَْهملَهُ ، وَضبََطه كَرَمى فتأَمَّ  ولم يَقُِل الصَّ

 ً  أَْكثََر منه. ، بالفَتح : إذا لَْبيا

ّمِ : َشَجرُ  اللُّبَايَةُ  قاَل ابُن األْعرابي :و اُء أَْيضاً ، وأَْنَشَد :  األُْمِطّيِ ، بالضَّ  ؛ ونقلَهُ الفرَّ
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 لُبايٍَة ِمن  ٍَِ  َعيحُشومِ 
 الَهِمُق : نَْبٌت ، والعَْيُشوُم : اليابُِس ، واألُْمِطيُّ : الذي يُْعَمل منه العْلُك.

 ولو اْقتََصَر على قوِلِه كُسَمّيِ ، ، ُمَصغَّراً ، كُسَمّيِ ، لُبَيٌّ و

__________________ 
 .«ألحَعاع»بوزن « اآء»قا  القتييب : هكذا رواه نقلة ا ديث الٍء بوزن ماٍء وإلا هو « من الءٍ »( يف اللسان والنهاية : 1)
 ( يف القاموس منونة ا وسقرت تنوينها لإلضافة.2)
 ُعَصيم. 1225/  3( يف التبصري 3)
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 ا وَضَبطَه ابُن قاِنٍض عل  َوزحِن فـُعحَل  ؛ قاَ  ابُن الص الِح ؛ وَوِهَم ابُن قاِنٍض فذَكَره كان كاِفياً ا وهكذا َضَبطَه ابُن الص الحِ 
ُه أيب. وهو ي ا وهو ِمن َبين َأَسٍد. ا ( 1)ا كَعَل  َلَّب  ابنُ  يف حرحِف األلِف فيَمنح الح  هكذا َضَبطَه ابُن الداب 

 بُن ثَْوٍر : َصحابيَّان. اَلبِيو

ا األوَّ   ل فقد َذَكَره غيُر واِحٍد في ُمْعَجم الصَّحابَِة ، وَذَكُروا االْختِالَف الذي َذَكْرناه في اْسِمه.أَمَّ

ا الثَّاني : فلم أَِجْد له ِذكراً في َمعاِجم الصَّحابَِة ، وأَْوَرَدهُ الحافُِظ في التَّْبِصير فقاَل : ألبي بُن َشِقيق  اِب بِن ثَْوِر السَُّدوِسي من أَْعروأَمَّ

اج ، ولم يَذُكْر فيه أَنَّه َصحابيٌّ ؛ فاْنُظْر ذلَك.  الحجَّ

.  وفي التْكِملِة : ألبي بُن ثَْوِر بِن شقيٍق السَُّدوسي ولم يَْذُكر أَنَّه صحابيٌّ

.، بضٍم وتْشديِد الباِء والياء ُمَمالة : َجبٌَل نَْجدِ  لُبَّى قاَل نَْصر : ، َكَحتَّى ، ويُثَلَُّث : ع. لَبَّىو  يٌّ

ِم ،  لبَّى ثم المناسُب ِذْكُر هذا اللّْفظ في لبب ، فإْن َوْزنَه فَْعلَى ، ويَْشَهُد لذلَك َوْزنه بَحتَّى ، وتقدََّم للمصنِِّف هناك َدْير ، كحتَّى ُمثَلَّثة الالَّ

اغاني ونَْصراً َضبَطاهُ بالَكْسر ، وأَعاَده هنا  كأَنَّه يُشيُر بقَْوله َمْوِضٌع إِلى ذلَك الذي بالَمْوِصل ، وهو َمْوِضٌع بالَمْوِصل ، وتقدََّم أنَّ الصَّ

 غِريٌب ، وقد نبَّهنا عليه هناك فاْنُظْره.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةً ، وقيَل : من الَحْمِض ، وقيَل : هو َدقِيُق  اللُّبَايَةُ  ّمِ : البَِقيَّةُ من النَّْبِت َعامَّ  الَحْمِض ، والَمْعنيان ُمتَقاِرباِن ؛ ذكَرهُ ابُن ِسيَده. (2)، بالضَّ

 الُخْبَزةَ في النَّاِر : أَْنَضْجتها. لَبِْيتُ  وحَكى أَبو لَْيلى :

اً. وإْن كاَن المصنُِّف أَْوَرَده ، َغْير َمْهموٍز ، أَي ُمتَفَاِوُضون اَل يَْكتُم بعُضهم بعضاً إْنكار الُمْلتَبِية ونقَل الَجْوهِري عن األَْحمِر : يقاُل : بَْينَهم

 في الَهْمزةِ فالصَّواُب إيراُده هنا.

جوَن الغاُلَم َصغيراً وال : فتَاُهم وال يتغيرون شْيَخهم ، الَمْعنى  ( 3)يَْلتَبونَ  ونقلَهُ األْزهِري أْيضاً وليَس فيه إْنكاراً ؛ قاَل : وبَنُو فالٍن ال ال يَُزّوِ

 ً  للنَّْسِل. الشَّْيخ َكبيراً َطلَبا

 ومن هنا َظَهَر لَك أَنَّ كتابةَ هذا الَحْرف باألْحمر َسْهٌو.

ِ  ، كعُلَيَّان : ُمثَنَّى لُبَيَّانُ و  .، كُسَمّيٍ : ماءآِن لبَنِي العَْنبر ِمن تِميٍم ، بيَن قبر العَباِدي والثّْعلبيَِّة على يَساِر الحاّجِ من الُكوفَِة ؛ عن نَْصر لُبَّي

 أَْهَملَهُ الَجْوهِري.:  ، كعَُدوِّ  بُوُّ اللَّ و : [لبو]

 قَبيلَةٌ ِمن العََرِب ، النََّسُب إليه بُن عْبِد القَْيِس  اللَّْبوُ  ثم هو هكذا في النُّسخِ والصَّواُب في َضْبِطه بفتحٍ فسكوٍن كما هو نَصُّ الُمْحكم فقاَل :

 د تقدََّم هناك.، وق وقد يُْهَمزُ  بالتْحريِك على غيِر قِياٍس ؛ لَبَِويٌّ 

 القَبائِِل ، قالَهُ نَْصر. لَبُوانُ  نَْجِديٌّ ، يقاُل له : : َجبَلٌ  ( 4)لَبُوانُ و

اغاني : ونونُه ذاُت َوْجَهْين.  قال الصَّ

مِّ  واللَّبُ  ، بالفتح ، اللَّبَةُ و، كعَْنَوةٍ ، ويُْكَسُر ، وكَسُمَرٍة وكقَنَاةٍ ،  اللَّْبَوةُ و ، بالَهْمِز ، وقد  اللَّبَُؤةِ  ، لُغاٌت في األََسَدةُ  ، كلُّ ذلكَ  ُمَخفَّفَْينِ  ، بالضَّ

ِل الِكتاِب فَراِجْعه. ْت بتَْفِصيِلها هناك ، وَعْزوها إلى َمْن ُحِكيَت عنه في أوَّ  َمرَّ

 ه ليَس لها ُمَذكَّر ِمن لفِظها حتى تكوَن فاِرقَة ، ويقاُل : أَْجَرى منلتَأِْكيِد التَّأْنيِث كما في ناقٍَة ونَْعجٍة ألنَّ  اللَّْبَوة وفي الِمْصباح : الهاُء في

 .اللّْبَوةِ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُث ، ماَت َسنَة  اللَّبوانيُّ  لبواُن بُن ماِلِك بِن الحاِرِث : أَبو قَبيلٍَة ِمن الَمعافِِر ، منهم عقبَةُ بُن نافِع  .196المحّدِ
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__________________ 
 من القاموس ا وقد أخطب الشارح ابعتبارها ليست منه ا أو وقض ذلك سهواً من النساخ.« َكَعل »( قوله : 1)
 ( يف اللسان : رقي  ا م .2)
 .«يلتبئون» 384/  15( يف التهذيب 3)
 بضم فسكون. ـ ضبرت حركات.( قيدها ايقوت ابلفتح مث السكون ا ويف التكملة 4)
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حاح.: اْسٌم ُمْبِهٌم للُمَؤنَِّث وهو َمْعرفةٌ ال يَجوُز نَْزُع الالِم واأللِف منه للتَّْنِكير ، وال يتمُّ إالَّ بِصلٍَة ؛ كما في  الَّتِي ي : [لتي]  الّصِ

ا قْوله :و وفيه ثالُث لُغاٍت : تِي أَمَّ ِة في الُمْفرِد ، ففيه تَْخِليٌط ال  الالَّ ، كما في سائِِر النُّسخِ فال يُْعَرُف وال أَْصَل له ؛ وال َذَكَره أََحٌد ِمن األَئِمَّ

 يَْخفَى نبَّه عليه شْيخنا.

بإْسكانِها ،  اللَّتْ و ، بكسر التاِء ؛ اللَّتِ و ِكَرتا ،ذُ  اللّتانِ  * قُْلت : بل َذَكَره ابن ِسيَده : وإيَّاه قَلَّد المصنُِّف فصاَرت اللُّغاُت أَْربَعَة ، هاتانِ 

 العُْكِلي : (1)فَعَلَت ؛ وأَْنَشَد ألُقَْيِش بِن ذُْهل  اللَّتْ  فَعَلَْت ، وهي اللَّتِ : َحَكاُهما اللّْحياني. يقاُل هي 

هـــــــــا و  لــــــــــُ ثـــــــــــح ُب مــــــــــِ يــــــــــ  غــــــــــَ تح ال يـــــــــــُ حــــــــــُه الــــــــــلــــــــــ  نــــــــــَ  أَمــــــــــح

مـــــــــــــا    ـــــــــــــِ وائ ـــــــــــــَ ـــــــــــــاء ن ت رياُن الشـــــــــــــــــــــــــــِّ ـــــــــــــِ  إذا كـــــــــــــاَن ن

  
تِيو الَّتي قال ابُن ِسيَده : ولكنَّها منه كبِْنٍت من ابٍن َغْير أنَّ التاَء ليَسْت ُمْلِحقة كما تُْلِحُق تاُء بْنٍت ببِناِء  تأْنِيُث الذي على غيِر صيغَتِهِ  الالَّ

لَها تاَء تَأْنيٍث ، واألِلُف والالُم فيهما زائَِدةٌ الِزَمةٌ داِخلَةٌ لغَيِر عدٍل ، وإِنَّما هي للدَّاللِة على التَّأْنيِث ، ولذا اْستَجاَز بعُض النَّحويِّين أْن يَْجعَ 

فات بِصالتِِهنَّ كالذي ، وسيُْذَكر.  التَّْعريِف ، وإنَّما ُهنَّ متعّرِ

تِي ج تِ و ؛ (2) (َوالاّلِت َيَِْتنَي اْلفاِحَشةَ )؛ ومنه قوله تعالى :  الالَّ  ، بحْذِف الياِء وإْبقاِء الكْسِر ؛ ومنه قوُل الشَّاعر : الالَّ

تح  ُد َأنح َدَرســــــــــــــــــــــَ عــــــــح ا تـــــــــَ ِ  ملــــــــ  يــــــــح ِت كــــــــالــــــــبـــــــــَ  الــــــــال 

يـــــــــِز     واقـــــــــِ رحِع الـــــــــقـــــــــَ ـــــــــَ نح قـ ِر مـــــــــِ ُر األانمـــــــــِ فـــــــــح (3)صـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 : (4)، بالياِء ؛ وأَْنَشَد أَبو عبيٍد  اللَّواتِيو

يت  جي والـــــــــــــــــــــال  وايت والـــــــــــــــــــــ  ن الـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــِ

َدايتَ     ربَتح لــــــــــــــــِ َن َأنح قــــــــــــــــد كــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح (5)َزعــــــــــــــــَ
 

  
 ، بِال ياٍء ؛ ومنه قوُل الشَّاعِر : ( 6)اللَّواتِ و

واِت  َ  الـــــــــــــلـــــــــــــ  يـــــــــــــح تـــــــــــــه الـــــــــــــبــــــــــــــَ يـــــــــــــابـــــــــــــَ تـــــــــــــِ  إال انـــــــــــــح

داُ      ــــــــــــح ِر أَب هــــــــــــح واَ  الــــــــــــد  ن  طــــــــــــُ (7)مــــــــــــا إنح هلــــــــــــَُ
 

  
ئِيو ئِي : ، قاَل ابُن ِسيَده  (8) (َوالاّلِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيضِ ): نه قوله تعالى ، بالَهْمزِة كالقاِضي ، وم الالَّ ورأَْيت كثيراً اْستَعَمل الالَّ

جاِل ، فقال :  لجماَعِة الّرِ

مح  كــــــــــــُ ُروا ونــــــــــــفــــــــــــوتــــــــــــَ قحســــــــــــــــــــــــــُ ُم َأنح تـــــــــــــَ  َأَب لــــــــــــكــــــــــــُ

ُر     عـــــــاُدوَن شـــــــــــــــــــــامـــــــِ ي تـــــــُ ئـــــــِ ٍر مـــــــن الـــــــال  يـــــــح (9)بســـــــــــــــــــــَ
 

  
 وأما قوُل الشَّاعِر :وقال الَجْوهِري في لوى ؛ 

ُم  ــــــــــــن إذا هــــــــــــُ ــــــــــــذي ــــــــــــالِء ال ِر ال فــــــــــــَ ــــــــــــ  ــــــــــــنـ  مــــــــــــن ال

وا     عــــــُ قــــــَ عــــــح َة الــــــبـــــــاب قـــــــَ لــــــقـــــــَ هـــــــاُب الــــــلــــــئـــــــاُم حــــــَ (10)يــــــَ
 

  
 فإنَّما جاَز الَجْمُع بَْينهما الْختِالِف اللّفََظْيِن ، أَو إلْلغاِء أََحدهما.

ءِ و  ء بسكوِن األلِف ، ومنه قوُل الشاِعِر ، وهو الُكَمْيت :كالباِب ، هكذا في النُّسخِ وبه َضبََط بعُضهم ؛ ويقاُل الالَّ  الالَّ

هــــــــــا و  نــــــــــُ ــــــــــح ُهــــــــــا ابـ ريِّ عــــــــــَ ــــــــــُ ن الــــــــــال  ال يـ تح مــــــــــِ  كــــــــــانــــــــــَ

ا     ري  ُ  األُّم عــــــــــــَ الُم األمحــــــــــــحَ ــــــــــــغــــــــــــُ (11)إذا مــــــــــــا ال
 

  
ِء ، بالَكْسِر بِال ياٍء ، وال َمّدٍ وال َهْمٍز.  حاح في لوى : وإن ِشئَْت قْلت للنِّساِء الالَّ  ومنهم من يَْهمز.وفي الّصِ

 بَحْذِف التَّاِء والياِء ، ومنه قوُل الشَّاعِر : اللََّوىو

يــــــــــــــــاِر  ُؤٍ  خــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح هــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أَنـ تــــــــــــــــُ عــــــــــــــــح  مجــــــــــــــــََ

رارِ     ن ابلصــــــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــح ّرِف وا شــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ن ال  مــــــــــــــــِ

  



19482 

 

__________________ 
 ( يف اللسان : ُذهير.1)
 .15( سورة النساء ا اآية 2)
 قا  : ويرو  : الاّلء كالبي .« القواريرمن قرع »( يف اللسان : 3)
 ( كذا ابألصر والصحاح ا ويف اللسان : أبو عمرو.4)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.5)
 ( عل  هامش القاموس عن إحد  نسخه : وال الَي والاّل.6)
 مصحح املطبوعة املصرية.وبه يستقيم الشطر األو  من البيت ا وقد نبه إليه « اللواِت له»( اللسان وفيه : 7)
 .4( سورة الطال  ا اآية 8)
 ( اللسان وروايته فيه :9)

ــــــــــــــكــــــــــــــم  ــــــــــــــفــــــــــــــوت ــــــــــــــقصـــــــــــــــــــــــــــروا أو ي ــــــــــــــكــــــــــــــم أن ت  أب ل

ــــــــــــــرُ     ــــــــــــــعــــــــــــــادون ا لب ــــــــــــــي ت ــــــــــــــالئ ــــــــــــــر مــــــــــــــن ال ــــــــــــــب ــــــــــــــت  ب

  

هفة ا وقير نســـــبه أليب الر بي  عبادة بن طهفة املازين ا وقير اله عباد بن ط« لو »( البيت يف الصـــــحاح لو  بدون نســـــبة ا ويف اللســـــان 10)
 عباد بن عباس.

 ( اللسان وروايته :11)
 كـــــــــــــانـــــــــــــت مـــــــــــــن الـــــــــــــال  ال يـــــــــــــغـــــــــــــريهـــــــــــــا ابـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا و 

ا    ــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــالم األمحــــــــــــــــــــ  األُّم غــــــــــــــــــــري   إذا مــــــــــــــــــــا ال
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ءاتُ و  ، ومنه قوُل الشَّاعر : الالَّ

جي  يـــــــــــــمـــــــــــــَ الُ  شـــــــــــــــــــــــــــِ واين وَأخـــــــــــــح  أُولـــــــــــــئـــــــــــــَك إخـــــــــــــح

َم و     تـــــــــــَ َن ابلـــــــــــكـــــــــــَ َزيـــــــــــ  آِت تــــــــــــَ ك الـــــــــــال  دانـــــــــــُ (1)َأخـــــــــــح
 

  
تِي وهي : (2)لُغاٍت في الَجْمع ، اْقتََصَر الَجْوَهِري منها على َخْمسة  (2)فهي ثمانِيَة  تِ و الالَّ واللَّوا ، وما َعداُهنَّ عن  اللّواتِ و اللَّواتِيو الالَّ

 على غيِر قياٍس. التي ابِن ِسيَده ، قال : وُكلُّه َجْمع

 ، بحْذِف النوِن ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. اللَّتَاو ، بتَْشديِد النوِن ، اللَّتانِّ و ، بكسِر النوِن وتْخِفيِفهما ، اللَّتانِ  ثالُث لُغاٍت : ( 3)تَثْنِيتَِها فيو

 فَعَلَتا. اللَّتَاو فَعَلَتا اللَّتانِ  واْقتََصَر ابُن ِسيَده على األولى واألخيَرةِ ، قاَل : يقاُل ُهما

َحْرَف النِّداِء ، وُحُروُف النِّداء ال تَْدُخل على ما فيه األِلف والالم إالَّ في قْولنا : يا أهلل  التي قال الَجْوهِري : وبَْعُض الشُّعَراء أَْدَخل على

 وقاَل : وْحده ، فكأَنَّه َشبَّهها به من حيُث كانت األِلُف والالُم َغْير ُمفاِرقَتَْين لها ؛

يب  لـــــــــــح ـــــــــــَ ِت قـ مـــــــــــح يـــــــــــ  ـــــــــــَ جي تـ ِك اي الـــــــــــ  لـــــــــــِ ن أجـــــــــــح  مـــــــــــِ

ينِّ و     يـــــــــــــــــلـــــــــــــــــٌة ابلـــــــــــــــــُودِّ عـــــــــــــــــَ ت خبـــــــــــــــــَِ ـــــــــــــــــح (4)أَن
 

  
تِيو اللَّتي ؛ أَي تَْصِغيُرهاو تِ و الالَّ بالفَتْح والتَّْشديِد ، وهو الَمْعروُف وعليه  ، اللَّتَيَّا ؛ الَّتي كما في الُمْحكم واْقتََصَر الَجْوهِري على الالَّ

اء ، ةِ  اللُّتَيَّاو اْقتََصَر الَجْوهِري وهو ُمختاُر الفرَّ يت ِمن أَْهِل البَْصَرةِ ومنعه الحريري في درَّ ّكِ ، بالضم والتَّْشديد ، َحكاهُ ابُن ِسيَده وابن الّسِ

ة أنَّه لُغَةٌ جائَِزةٌ إالَّ أَنَّها قليلَةٌ.  الغواص تْبعاً لجماَعٍة. قال شْيُخنا : وقد بَيَّْنت في شْرح الدرَّ

اجِز :  وأَْنَشَد الَجْوهِري للرَّ

جِي بـــــــــــــعـــــــــــــد الـــــــــــــلـــــــــــــ   ا والـــــــــــــ  يـــــــــــــ  ـــــــــــــَ تـ ا والـــــــــــــلـــــــــــــ  يـــــــــــــ  ـــــــــــــَ  تـ

َرد ِت     ـــــــــــــــَ ٌ  تـ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ا نـ هـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح تـ لـــــــــــــــَ (5)إذا عـــــــــــــــَ
 

  
 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. الَّتِيو اللَّتَيَّا يقاُل : َوقََع فالٌن في .الَّتيو اللَّتَيَّا ِمن أَْسماِء الداِهيَِة :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ا ، لُغَةٌ ِمثْل الذّي في الذي نقلَهُ شْيخنا.، بضم الياِء الُمَشدََّدةِ وكْسِره الَّتيُّ 

 ، كغَنِّيِ : الُمالِزُم للَمْوِضع. اللَّتِيُّ  وقال ابُن األْعرابي :

 وقال غيُرهُ : هو المرمى.

ئِي : اللَُّؤيَّا واللَُّويَّا. وتَْصِغيرُ  ِء والالَّ تي وتَْصغيُر الالَّ  في الُمْحكم. ؛ كما اللَُّويَّاتو اللُّتَيَّاتُ   (6) :الالَّ

 .اللَّتَيَاتُ و اللَّتَيَانِ : وإذا ثَنَّْيَت الُمَصغَّر أَْو َجَمْعته َحَذْفَت األلَف وقُْلَت 

يت في تَْصِغيرِ  ّكِ اء اللَّْيتْ و، بسكوِن التاِء ،  اللَّتْ  وحَكى ابُن الّسِ  .اللّْيتِ  ؛ وُمختاُر الفرَّ

 : إذا نَقََص ؛ عن ابِن األْعرابي. لتالتىو

 قاَل األْزهِري : كأَنَّه َمْقلوٌب من اَلَت أَو أَلََت.

 ؛ كما في الُمْحكم. ٌء يَْسقُُط من َشَجِر السَُّمرِ شي ؛ بالفَتْح َمقُصوٌر يُْكتَُب بالياِء قاله القاِلي ؛ ، كاللَّعَى اللَّثَى ي : [لثي]

حاح : هو ماٌء   يَِسيُل من الشَجِر كالّصَمغِ فإذا َجمَد فهو ُصْعُروٌر.وفي الّصِ

َمغ ؛ وأَْنَشَد لبعِض األْعراِب : اللّثَى وقال القاِلي عن أَْحَمَد بِن يَْحيى :  الصَّ

__________________ 
 ( اللسان وعجزه فيه :1)
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يت تزي ن ابلكتمو   أخدانك الال 
 البيت مستشهداً عل  مجض آخر فقا  : ويقا  الالءات ا قا  الشاعر :وقد ذكره شاهداً عل  الاليت. وأورده ابن بري 

 أولـــــــــــــــــئـــــــــــــــــك أخـــــــــــــــــداين الـــــــــــــــــذيـــــــــــــــــن ألـــــــــــــــــفـــــــــــــــــتـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم 

 أخـــــــــــــــــــدانـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــالءاِت زيـــــــــــــــــــن ابلـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــمو    

  

 .«. عل  مخ ٍ .. مثاين»( كذا والصواب : 2)
 ( يف القاموس ابلرفض والكسر  اهر.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 والتهذيب ا وبدون نسبة يف الصحاح ا وقبلهما :( الرجز للعجاج كما يف اللسان 5)

 دافض عين بنقري موتجي
 ( يف اللسان : الل وايت.6)
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ِر  واَءَة بــــــــــــــِن عــــــــــــــامــــــــــــــِ و ســــــــــــــــــــــــــــِ نــــــــــــــُ ُن بـــــــــــــــَ  حنــــــــــــــَ

ِر     غــــــــــــافــــــــــــِ
َ

ِد واملــــــــــــ غــــــــــــح
َ

ــــــــــــَ  واملــــــــــــ ث ــــــــــــلــــــــــــ  (1)َأهــــــــــــُر ال
 

  
ٌء يَْنَضُحه الثُّماُم فما َسقََط منه على األرِض أُِخَذ وُجِعَل في ثَْوٍب ما َساَل من َماِء الشََّجرةِ من ساِقها خاثِراً. وقيَل : شي اللَّثَى وفي التَّهذيِب :

يت. (2)وُصبَّ عليه الماُء ، فإذا َساَل من الثّْوِب ُشِرَب ُحلواً ، وُربَّما عقد  ّكِ  ؛ قالَهُ ابُن الّسِ

 ُحلو يقاُل له الَمغافِيُر. لَثًى ِسيُل من الثّماِم وغيِرِه ، وللعُْرفُطقاَل األْزهِري : يَ 

 الثّمام ما يَقَُع من َدَسِمه إلى األْرِض ؛ وأَْنَشَد : لَثَى وفي كتاِب الجيِم :

ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا طـــــــــــــــــاح مـــــــــــــــــن اخلـــــــــــــــــدام   لـــــــــــــــــب

 جـــــــــــــــخـــــــــــــــادب فـــــــــــــــو  لـــــــــــــــثـــــــــــــــ  الـــــــــــــــثـــــــــــــــمـــــــــــــــام   

  
 فيَْجِري ويَْقُطر. ما َرقَّ من العُلُوِك حتى يَِسيلَ  اللَّثَى قال أَبو حنيفَةَ :و

ً  الشََّجَرةُ ، كَرِضيَ  لَثِيَتِ  وقد  ؛ في التَّهذيِب : َساَل ؛ اللَّثَى َخَرَج منها ، كفَِرَحٍة : لَثِيَةٌ  فهي ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب أْن يُْكتََب بالياِء ؛ ( 3)لَثا

 ، عن ابِن ِسيَده. كأَْلثَتْ 

 ؛ وفي الُمْحكم : نأُخذُه. نأُخذُها : أَي نَتَلَثَّىو نَْلتَثِي نَِديَْت. وَخَرْجنا الشََّجَرةُ : لَثِيَتِ و

 : أَْطعََمهُ ذلَك. أَْلثاهُ و

 ؛ وفي التَّهذيِب : بأْكِل الّصْمغِ. كغَنِّيِ : الُمولَُع بِأَْكِلهِ  ، اللَّثِيُّ و

 .لَثَِويٌّ  ي : والِقياسُ وقال ابُن األْعرابِ 

ٌ  يَْعَرُق قُبُلُها وَجَسُدها.:  لَثْواءُ  ، وفي الُمْحكم : لَثْياءُ و ، كفَِرَحٍة ، لَثِيَةٌ  امرأَةٌ و إذا كانَْت َرْطبَةَ الَمكاِن ، ونِساٌء  لَثِيَةٌ  وفي التَّْهِذيِب : اْمرأَة

 ُشوُف ، ويُْحَمُد ذلك منها.العََرِب يَتَسابَْبَن به ، وإذا كانَْت يابَِستَه فهي الرَّ 

ُجل ياْبنَ  ه ، يَْعنِي العََرَق في َهنِها. اللَّثِيَة وفي كتاِب أَبي علّيِ القاِلي : يقاُل للرَّ  إذا ُشتَِم َوُعيَِّر بأُّمِ

 أَو َشبِيُههُ. نَْفَسه ، كذا في كتاِب الجيِم ؛ ، كالفَتَى : النََّدى اللَّثَىو

ي كّل نًَدى وقاِطرٍ  اللَّثَى أْصلُ قاَل األْخفَش :  َِّسُع العََرُب فتَُسّمِ َمُغ يَْخُرُج ِمن السَُّمَرةِ قاِطراً ثم يَْجَمد ، ثم تَت  .لَثًى الصَّ

  أَو َدٍم ؛ وأَْنَشَد :؛ وفي الُمْحكم : إذا كاَن مع ذلَك نًَدى ِمن ماءٍ  في ماٍء أَو َدمٍ  ، وفي التَّْكِملَِة : األْقداِم ، َوْطُء األَْخفافِ  : اللَّثَىو

يُض  فاِفِهن  جنَِ  (4)ِبِه ِمن لَث  َأخح
 ؛ عن ُكراعٍ. اللَِّزُج ِمن َدَسِم اللَّبَنِ  : اللَّثَىو

د :  َوَسُخ الَوْطِب. اللَّثَى وقاَل ابُن والَّ

 وفي التكِملَِة : هو ما يلزُق بالّسقاِء أَو اإلناِء من لَثٍَق وبَلٍَل َوَوَسخٍ.

 ، وسيَأْتِي اللهاةُ قَِريباً. : اللهاةُ  ( 5)اللَّثاةُ و

ْدِر ؛ َشَجَرةٌ  أَْيضاً :و  ، كِعَدةٍ فيهما. كاللَّثَةِ  كالّسِ

ثَةُ  قاَل الَجْوهِري :  الِمْصباح. ؛ وِمثْلُه في ِلثًىو ِلثاتٌ  . والهاُء ِعَوٌض من الياِء ، وَجْمعُهاِلثَيٌ  ، بالتَّْخِفيِف : ما َحْوَل األْسناِن ، وأَْصلُها اللِّ

 ، عن ابِن األْعرابي. ِلثًى َمْغِرُز األْسناِن ، وَجْمعُها اللِّثةُ  وفي الُمْحكم :

 ، وهو َمخاِرجُ  (6)الدُّْرُدْوُر  اللِّثةِ  وقال األْزهِري : في
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__________________ 
 بكثرة املغافري واللث  أبرضــــــــهم ألن هلم فيه معاشــــــــاً.ونســــــــبه لبع  بين ســــــــواءة بن عامر قاله يفخر  386( اللســــــــان والنبات أليب حنيفة رقم 1)

 «.واملعد»وابألصر : 
 كالتهذيب.« َأعحَقد»( اللسان : 2)
 ( يف القاموس : لًَث .3)
 .234/  5( اللسان واملقايي  4)
ة :  م األســـــــنان ومغارزها ا وهي الدرادر ا ( ويقا  فيها لثة كعدة ؛ ولو قا  : كاللثة فيهما ألفاد ذلك مث ان اللهاة غري اللثاة ا إذ اللثة واللثا5)

 (.هامش القاموس)كما يف املصباح والصحاح والتهذيب واللسان ا وستبيت اللهاة ا ه مصححه 
 ( يف اللسان والتهذيب : الد رحُدُر.6)
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ناِن. ناِن ا وفيها الُعموُر ا وهو ما َتَصع د بَا األسح  األسح
 ألْسناِن ، وهي َمغاِرُزها.ُعموُر ا اللِّثةُ  وفي النهايَِة :

ً و ؛ عن ابِن األْعراِبي ، ولكنَّه َمْكتوٌب باأللِف ، قاَل : َشِرَب الماَء قَِليالً  ، كَرِضَي : لَثِيَ و ه َشديداً. لَِحَس الِقْدَر َشديداً  أَْيضا  ؛ وليَس في نّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .اللَّثَى الشََّجُر : َساَل منه تَلَثَّى

 الشَّجَرةُ ما َحْولَها : نَدَّتْهُ. أَْلثَتِ و

حاحِ :  َشِديداً. لَثًى الشَّجَرةُ ما َحْولَها إذا كانت يَْقُطر منها ماٌء : زاَد القاِلي بعَد قْوِله ما َحْولَها : أَْلثَتِ  وفي الّصِ

 الثّوِب : وسُخه ؛ وكذا ِمن الَوْطِب. لَثَىو

 : اْبتَلَّ من العََرِق واتََّسَخ. يَْلثَى لَثًى الثَّْوبُ  لَثِيَ  قدو

ينِ  لَثِيَتْ و  : تَلَطََّخْت به ؛ عن األْزهِري. تَْلثَى ِرْجِلي من الّطِ

 ، على فَِعٍل : إذا اْبتَلَّ من العََرِق ؛ عن الَجْوهِري. زاَد األْخفَش : والٍث مثُْل حذٍر وحاِذٍر. لَثٍ  وثوبٌ 

يُق ؛ ومنه قوُل الشاعِر : ىاللَّثَ و  يَُشبَّه به الّرِ

َب الل َث  َ حرِي عليه الرَبحَ ا  َعذح
 .ِلثةٍ  ، بالكْسِر ، َجْمعُ  اللِّثى ويُْرَوى : َعْذبَ 

 ما لََصَق من البَْوِل ؛ وأَْنَشَد : اللَّثَىوالنََّدى : أَي ندَّاها ؛ قاَل :  أَْلثاها وفي ِكتاِب الِجيِم : أرٌض قد

 حيـــــــــــــايب بـــــــــــــنـــــــــــــا يف ا ـــــــــــــّ  كـــــــــــــّر حـــــــــــــبـــــــــــــلـــــــــــــ  ح 

ّر ح     فــــــــــَ ــــــــــَ تـ ــــــــــَ ِه يـ رحنــــــــــيــــــــــنــــــــــِ ثــــــــــَ  الــــــــــبــــــــــوِ  عــــــــــن عــــــــــَ  لــــــــــَ

  
 : واٍد ، عن نَْصر. اللّثى وذاتُ 

اء عن الدُّبَْيريَّة. (1)الَكْلُب ولِجَذ ولَِجَن  لَثَىو  : إذا َولََغ في اإلناِء ، َحَكاهُ َسلمةُ عن الفرَّ

اء. لُثِّيٍ  على اللّثةُ  وتُْجَمعُ   ، كعُتِّيِ ؛ عن الفرَّ

اغاني. وقاَل َغْيُره : أَي إلى غيِر قَْوِمه اْلتََجى ي : [لجي] َ : واْنتََسَب ؛ وتقدَّم في الَهْمزةِ  ادََّعى : أَْهَملَهُ الَجْوهِري والصَّ إليِه : اْعتََصَم  اْلتََجأ

 به.

ْفَدُع ، وهي اللََّجا وَذَكَر ابُن ِسيَده هنا : ، قاَل : وإنَّما ِجئْنا بهذا الَجْمع وإن كاَن َجْمع َسالَمة ليتَبَيَّن لَك أَن  لََجواتٌ  ، والَجْمعُ  ةٌ لَجا هو الّضِ

 أَلَف اللَّجاةِ ُمْنقَِلبَةٌ عن واٍو ، وإالَّ فجْمع السَّالَمة في هذا مطَّرد.

 َشتََمهُ. : لَْحواً  يَْلحوهُ  لََحاهُ و : [لحو]

 وهي ناِدَرةٌ وسيَأِْتي. ْلَحاهُ لَْحواً لََحْيته أَ  وحَكى أبو عبيٍد :

 قََشَرَها. : لَْحواً  الشََّجَرةَ  لََحاو

حاح :  .«القَِضيبُ  يُْلتََحى كما فالتَحْوُكم»الحديُث : منه ؛ عن اللّْيِث. و كاْلتََحاها : قََشْرتها ؛ لََحْيتُهاوالعََصا  لََحْوتُ  وفي الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اغاني. اْلتََحى فَه اللّْيُث ، بالخاء الُمْعجمِة ، نبَّه عليه الصَّ َر منه َسْيراً للسَّْوِط ، وصحَّ  جراَن البَعيِر : إذا قَوَّ
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َمْخشِري فيه الفَتْح ، وقاَل : إنَّه قُِرى ، بالكْسرِ  اللَّْحيَةُ  ي : [لحي]  ه تعالى : ال تَأُْخذُ َء به قولُ ، هذا هو الَمْشهوُر الَمْعروُف ؛ وَحَكى الزَّ

بِلَْحيَتِي
 َشعََر الَخدَّْيِن والذْقن. ؛ وهو غريٌب ، نقلَهُ شْيُخنا : ( 2)

ّمِ ِمثُْل : ِذْروةٍ  لًُحىوَ  ، بالكسر ، ِلًحى ج معروف ، اللِّْحيَةُ  وقال الجوهريُّ :  ذًرى ، عن يعقوب.وُ أيضاً ، بالضَّ

.قال شْيُخنا : هو ِمْن نََظائِِر ِجْزيٍَة   ال رابَع لها كما َمرَّ

حاح وضبط لََحِويٌّ  اإلْنسانِ  ِلَحى قيَل : النِّْسبَةُ إلى: ، بكسٍر ففتح. الذي في الُمْحكم  ِلَحِويٌّ  النِّْسبَةُ و  بالتّْحريِك. لََحويًّا ؛ وِمثْلُه في الّصِ

ي : القياسُ   .لَِحْييٌّ  قاَل ابُن بّرِ

 ، والَمْعنياِن ُمتقاِرباِن. َطويلُها ، أَو َعِظيُمها ، بالكسر : ِلْحيانِيٌّ و أَْلَحى رُجلٌ و

__________________ 
 .«و د و ن»( عن اللسان والتهذيب وابألصر : 1)
 .94( سورة طه ا اآية 2)
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 .لَْحيانِ  وُهما ِمن اإلْنساِن وغيِره ، َمْنبِتُها ، بالفتح فالسكون : اللَّْحيُ و

،  لُِحيٌّ  والكثيرُ  ، على أَْفعٍُل إالَّ أَنَّهم كسروا الحاَء لتَْسلم الياَء ، أَْلحٍ  وثالثَةُ  .لَْحيٍ  العَْظماِن اللذاِن فيهما األْسناُن ِمن كّلِ ذي قال اللَّْيُث : وُهما

حاح.  على فَعُول ، ِمثْل ثُِدّيِ وُظبِّيٍ وُدِلّيٍ ؛ كما في الّصِ

د ، بالكسر : الَوَشلُ  اللِّْحيانُ و ا ُخدودٌ  قيَل :و يُع في األرِض يَِخرُّ فيه الماُء ؛، والصَّ ؛ قالَهُ  ِلْحيانَةٌ  ؛ الواِحَدةُ  َخدَّها السَّْيلُ  في األرِض ممَّ

 َشِمٌر.

 .لَْحيانَةٌ  ى، وهو ُمْجَرى في النِّكَرةِ ألنَّه ال يقاُل لألُْنثَ  لَْحيانٌ  ، يُقاُل : رُجلٌ  اللِّْحيَةِ  : وهو الطَّويلُ  اللِّْحيانيُّ  أَْيضاً :و

ي ِلْحيانُ  ، وهو أَبو قَبِيلَةٍ  : ِلْحيانٌ و ِديع في األرِض ، وليَس تَثْنِيَة باللِّْحيانِ  بُن مدرَكةَ بِن ُهَذْيل ، ُسّمِ  .للّْحي بمْعنَى الصَّ

 ِمن بَقايَا جْرَهٍم َدَخلَْت في ُهَذْيل. ِلْحيانٌ  وقال الَهَمداني :

 ؛ ونقَل عن اللْيث فيه القَْصَر. كِكساٍء : قِْشُر الشََّجرِ  ، اللّحاءُ و

 .ِلحائِهاوقاَل األْزهِري : والمدُّ هو الَمْعروُف ؛ وفي الَمثَل : ال تَْدُخل بيَن العََصا 

ً  ، َكَسعَْيتُهُ  ، لََحْيتُهُ و  ؛ وأَْنَشَد الَجْوَهِري ألَْوٍس : قََشْرتُهُ  : اً لَْحوو أَْلَحاهُ لَْحيا

م  َردحهنـــــــــــَ طـــــــــــَ َي الـــــــــــَعصـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــَ م  ـــــــــــَح هـــــــــــُ ـــــــــــَ نـ ـــــــــــح يـ   ـــــــــــََ

ِم     لــــــــــــــــ  ا حتــــــــــــــــََ رحداهنــــــــــــــــُ ٍة قــــــــــــــــِ ــــــــــــــــَ ن (1)إىل ســــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  لََحْيتُ  ِمن المجاِز :و ً  فاُلنا  ، كَمْرِمّيِ. َمْلِحيٌّ  ، وذاكَ  الح لُْمتُه ، فهو : إذا أَْلحاهُ لَْحيا

ُجل ِمن اللَّْوِم بالياِء ال َغْير ؛  لََحْيت الِكسائِي :قال  ً  لََحى ِمن المجاِز ، قْولُهم :و بالياِء والواِو. لََحْوتوالعُوَد  لََحْيتوالرَّ قَبََّحهُ  : أَي هللاُ فالنا

 ولَعَنَهُ.

 هللاُ : قََشَرهُ. لَحاهُ  وفي الُمْحَكم :

 الَمقاَمات :* قُْلت : ومنه قوُل الحريري في 

بــــــــــــــــاُع  ي يــــــــــــــــُ لــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــح اَ  ُ  هــــــــــــــــر مــــــــــــــــِ   ــــــــــــــــَ

اعُ     يـــــــــــَ رحش اجلـــــــــــِ ُض الـــــــــــكـــــــــــَ بـــــــــــَ مـــــــــــا ُيشـــــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح  لـــــــــــكـــــــــــَ

  
جالِ  ُمالحاةِ  نُِهيُت عن»الحديُث : منه وخاَصَمهُ ؛ و ناَزَعهُ  ، كِكتاٍب : ِلحاءً و،  الحاهُ ُمالحاةً و  .«الّرِ

 فقد َعاَداَك. اَلحاكَ  وفي الَمثَل : َمنْ 

ُجُل : أَْلَحىو  المْرأَةُ ؛ قاَل ُرْؤبَة : أَْلَحتِ : و، أَي ياُلُم  عليه يُْلَحى أَتَى ما الرَّ

 (2)فابـحَتَكَرتح َعاذلًة ال تـُلححي 
 العُوُد : آَن له أْن يُْقَشَر. أَْلَحىو

؛ وكذا في التكِملَِة ؛ وفي كتاِب نَْصر : باليَماَمِة واْقتََصَر على المّدِ ، قاَل : هو واٍد فيه نَْخٌل كثيٌر وقًُرى  : كُهًدى ويَُمدُّ : واٍد بالمِدينَة لًَحىو

 األَْعراُض ، والِعْرُض ِمن أَْوِديِة اليَماَمِة. (3)لبَني شْكٍر يقاُل له ولَحْجر والَهْزمِة والِخْضِرمِة 

مِّ  لُحيانُ و  كأَنَّهما باليَماَمِة. واِديانِ  بالفَتْح والنُّون َمْكسوَرة : (4)سخِ والصَّواُب كذا في النُّ  ، بالضَّ

 بالِحيَرةِ. بِن الُمْنذِر بِن ساَوى بالفتح : قَْصُر النُّْعمانِ  ، لَحيانُ و

داني بِن َعِدّيِ بِن ماِلِك بِن زيِد ابِن شدِد بِن َزْرعةَ بِن َسبَا األَْصغَر. ُمْقتََضى ِسياقِه أَنَّه بالفَتْح ، وقَيَّده الَهمَ  : أَْسعَُد بُن َعْوفِ  لَْحيان ذُوو

اغاني بالضم ، وقاَل : هو في نََسِب أَبرص   ابِن حماٍل الَمأْربيُّ ؛ نقلَهُ الحافُِظ. (5)كالصَّ
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__________________ 
 .240/  5واملثبت كرواية الصحاح واللسان واملقايي  « قرداهنا»بد  « جرذاهنا»برواية :  119س بن حجر ط بريوت ص ( ديوان أو 1)
 .«وابتكرت»واللسان والتهذيب وفيه  71( ملح  ديوانه ص 2)
 ( عن ايقوت ا يف رلها ا وعنه الضبرت ا وابألصر اب اء املهملة.3)
َيان ا أبلف وال4)  م ا بضم أوله.( يف ايقوت الل حح
 أبي . 1227/  3( يف التبصري 5)
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بِن َعْوِف بِن  : أََحُدهما : الِحْميريُّ وكاَن ثَطًّا فقَلَبُوا ذلَك وَكذلَك تَْفعَل العََرب ؛ والثاني : ِكالبيُّ واْسُمه ُشَريُح بُن عاِمرِ  : َرُجالنِ  اللِّْحيةِ  ذوو

 َكْعٍب.

 َمْعروٌف. التّْيِس : نَْبتٌ  ِلْحيَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجُل صاَر ذا ِلْحيَتُه الغاُلُم : نَبَتَتْ  التََحى  ، وَكِرَهها بعُضهم. ِلْحيَةٍ  ، والرَّ

 ، وهو ما َكسا النَّواةَ. اللِّحاءِ  ويقاُل للثََّمرةِ : إنَّها الكثيَرةُ 

باُب. اللِّحاءُ و  : اللَّْعُن والّسِ

 ُل.: العذَّا ( 1)اللّواِحيو

، كِكساٍء ؛ ومنه  اللِّحاءُ و، بالكْسر مع التَّْشديِد. زاَد غيُرهُ :  ِلِحيٌّ وعلى فُعوٍل ،  لُحيٌّ و، بالَكْسِر ،  ِلًحى : اللِّْحيَةِ  وقال ابُن األْعرابي في َجْمعِ 

 قوُل الشاعِر :

 ال يغرن َك اللِّحاُء والص ور
يو  نها تَْحَت الَحنَِك.بالِعماَمِة : إداَرةُ َكْوٍر مِ  التَّلَّحِ

 وقاَل الَجْوهِري : هو تَْطويُق الِعماَمِة تَْحَت الَحنَِك ، وقد جاَء في الحديِث.

 فلُقَِّب بها. اللِّْحيةِ  ، وإِنَّما كاَن َعِظيمَ  ِلْحيان ليَس من بَني اللّْحيانيُّ  وأَبو الَحسِن عليُّ بُن خاِزمٍ 

 َهِري.: التَّنازُع ؛ نقلَهُ الَجوْ  التَّالِحيو

 : اْستَْقَصى عليه ؛ وأَْيضاً دافَعَهُ ومانَعَهُ ؛ وأَْيضاً اَلَوَمهُ. ِلحاءً و الحاهُ ُمالحاةً و

 : تَشاتََما وتاَلَوَما وتباَغَضا. تاَلَحياو

 الغَِديِر : جانِباهُ تَْشبِيهاً باللِّْحيَْيِن الذين ُهَما جانِبَا الفَِم ؛ قاَل الراعي : لَْحياو

مـــــــامـــــــٍة و  وحَب غــــــَ ِن صــــــــــــــــــــَ َريــــــح قــــــح َن لــــــلصــــــــــــــــــــ  حــــــح بــــــ   صــــــــــــــــــــَ

هح     قـــــــــُ ِديـــــــــٍر وخـــــــــانـــــــــِ يـــــــــا غـــــــــَ هـــــــــا  ـــــــــَح نـــــــــَ مـــــــــ  (2)َتضـــــــــــــــــــــــَ
 

  
ل من َسيََّب السَّوائَِب في الجاِهِليَِّة. لَُحّيِ  ، بالكْسر َمْقصوٌر : موِضٌع بيَن البَْصرةِ والُكوفَِة ، عن نَْصر. وعْمُرو بنُ  ِلحا وذُو  ، كُسَمّيِ : أَوَّ

 عقبَةٌ ، وقيَل : ماٌء.: َجَمٍل ، بالفتح : َمْوِضٌع بَيَن الَحَرَمْيِن ، وقِيَل  لَْحيو

 يَّة : ثغٌر من ثغوِر اليََمِن.، كُسمَ  اللَُّحيَّةُ و

 .اللِّحاءُ  ، بالكسر : ما يُْقَشُر به الِمْلحاءُ و

 .اللِّْحيةِ  ، على َحّدِ النََّسِب إلى ِلَحِويٌّ  ، بالكسر : بَْطٌن ، النََّسُب إليهم ِلْحية وبَنُو

حاح ، وهو في كتاِب أبي علّيِ ؛ بالفَتح َمْقصوٌر يُْكتَُب بالياِء على ما هو في الُمْحكم و اللََّخى ي : [لخي] يُْكتَُب باألِلِف ، وِمثْلُه في : الّصِ

، بالكْسر ، لَخاً ؛ ونقلَهُ القاِلي عن أَبي  لَِخيَ  ، وقد لَْخواءُ  وهي أَْلَخى وهو نقلَهُ الَجْوهري واألْزهري. َكثَْرةُ الكالِم في باِطٍل ؛ التّْهذيِب ؛

 زْيٍد.

ً  اللََّخىو حاح  أَْيضا ، نقلَهُ ابُن ِسيَده عن اللّْحياني ، ونقلَهُ األْزهِري  ويَُمدُّ  وكتاِب أَبي علّيٍ ؛ (3)، أَي َمْقصوٌر ؛ وهو َمْكتوٌب باأللِف في الّصِ

حاح ؛ الُمْسعُطُ  واْقتََصَر الَجْوهِري وغيُرهُ على القَْصِر ؛أْيضاً ، وهو في كتاِب الجيِم بالمّدِ والقَْصر ،  أَو َضْرٌب ِمن ُجلُوِد  ، كما في الّصِ

دِف ، دابٍَّة بَْحِريٍَّة ،  ؛ نقلَهُ القاِلي عن األْصمعي ، وأَْنَشَد : يُْستَعَُط به ِمثُْل الصَّ
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ٍم بَلخاو   ما الَتَختح من ُسوِء جسح
 لَهُ الَجْوهِري وْحُده ؛ وَمدَّه اللّْحياني.، كِمْنبٍَر. نق كالِمْلَخى

 ؛ وأَْنَشَد األْزهِري : : أَْعَطْيتُهُ ماِلي أَْلَخْيتُهُ و، كَرَمْيتُهُ ،  لََخْيتُهُ و

راً  َف شـــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــِ لـــــــــــح َك مـــــــــــاِد مث مل تــــــــــــُ تـــــــــــُ يــــــــــــح  خلـــــــــــََ

ِر     َك يـــــــــغـــــــــافـــــــــِ نـــــــــح ُت عـــــــــَ دًا لســــــــــــــــــــــح شِّ ُرَويـــــــــح (4)فـــــــــعـــــــــَ
 

  
__________________ 

 كالتهذيب.« العواذ »( اللسان : 1)
 وانظر ختر ه فيه.« ابلصقرين»برواية :  185( ديوانه ط بريوت ص 2)
 [.كما يف القصر أبيدنيا]( كذا ويف الصحاح املطبوع كاألصر ابلقصر ا وابلياء 3)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة بدون نسبة.4)
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 عن الَجْوهِري. أَْلَخْيتُهوعن أَبي َعْمٍرو ؛ نقلَهُ األْزهِري ؛  فلّخْيتُه

اجِز : َسعَْطتُه أَْيضاً :و  ؛ وأَْنَشَد القاِلي للرَّ

اح  خـــــــــــــِ ـــــــــــــح ل ـــــــــــــُ هـــــــــــــاِت يـ ـــــــــــــ  ر األُم ـــــــــــــح ث ن  مـــــــــــــِ ـــــــــــــهـــــــــــــُ  ف

اح     قــــــــِ يــــــــنــــــــًا َيســــــــــــــــــــــح يــــــــااًن وحــــــــِ َن َأحــــــــح مــــــــح عــــــــِ طــــــــح (1)يــــــــُ
 

  
 أَراَد : يْسعطَن.

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. رتُه الدَّواءَ أَْوج : أَْلَخْيتُهو لَخْيتَهُ  أَو

ر قوُل ِجراِن العَوِد : َصْدَر البَعيِر : قدَّ منه َسْيراً  اْلتََخىو  للّسْوِط ، وبه فُّسِ

ه  رانــــــــــَ ُت جــــــــــِ يــــــــــح خــــــــــَ وحٍد فــــــــــالــــــــــتــــــــــَ ُت لــــــــــعــــــــــَ دح مــــــــــَ  عــــــــــَ

حُ و     ُ  أَمحضـــــــــــــــــــــــــَ  يف األُمـــــــــــوِر وَأجنـــــــــــحَ يـــــــــــح كـــــــــــَ لـــــــــــح  لـــــــــــَ

  
 َصْدِر البَعيِر لتَأِْديِب نِسائِه ؛ كذا في الُمْحكم.يَْذُكُر أَنَّه اتََّخَذ َسْيراً من 

اغاني أْيضاً.  وقال األْزهِري : الصَّواُب بالحاِء ، وهو ِمن لََحْوت العُوَد ولََحْيتُه إذا قََشْرتُه ؛ ونبَّه عليه الصَّ

 صاَدَق. ككتاٍب : ِلخاءً و الَخى ُمالخاةً و

 ، ِكالُهما عن اللّْيث ؛ وأَْنَشَد : صانَعَ  أَْيضاً :و ، كذا في النُّسخ والصَّواُب َخالََف ؛ حالَفَ  في التهذيِب :و

ين و  يـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ُت الـــــــــــــــّرِجـــــــــــــــاَ  بـــــــــــــــذات بـ يـــــــــــــــح  الخـــــــــــــــَ

خــــــــــاُء و     ــــــــــلــــــــــِّ َك ال نــــــــــَ كــــــــــَ َا أمــــــــــح َك حــــــــــِ نــــــــــِ يــــــــــح ــــــــــَ (2)بـ
 

  
 أَي وافَْقَت ؛ وقاَل أبو حزاٍم :

وٍر  ــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِف ن ــــــــــــــــقــــــــــــــــذاري ــــــــــــــــَر ُزوٍر عــــــــــــــــن ال  زِي

َا إن    اَلخــــــــِ ــــــــُ ا  ال ي وســــــــــــــــــــــَ ــــــــغســــــــــــــــــــــُ وحَن ال (3)َلصــــــــــــــــــــــَ
 

  
َش. أَْيضاً :و  َحرَّ

اح : به : َوَشى الَخىو رمَّ  ؛ ِكالُهما عن ابِن سيَده ؛ وقال الّطِ

نـــــــــــــا  يـــــــــــــح لـــــــــــــَ نح الخـــــــــــــَ  عـــــــــــــَ َ
زَعح ملـــــــــــــ  فـــــــــــــلـــــــــــــم جنـــــــــــــَح

َذِر الـــــــــــــعشـــــــــــــــــــــــــــريَة لـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــاب و     (4)مل يـــــــــــــَ
 

  
 .ِلخاءً و ُمالخاةً  بي عْنَد فالٍن : أَي أَتيَت بي عْنَده الَخْيتَ  ، وهو التَّْحِريُش والتَّْحِميُل. تقوُل : اللِّخاُء الُمالَخاةُ  وقال اللَّْيث :

ه عليه ؛ (5)قاَل األْزهِري : هو بهذا الَمْعنى تَْصحيٌف من اللّْيث  اغاني عن اللّْيث وأَقَرَّ  ِضدٌّ. ؛ ونقلَهُ الصَّ

 قاَل ابُن ِسيَده : وإِنّما قََضْينا بأنَّ كلَّ هذا ياٌء لَما َمرَّ من أَنَّ الالَم ياء أَْكثَر منها واواً.

 َمْنقُوٌص ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. ، لَخٍ  بَِعيرٌ و

حاح. وقد ألُْخَرى: إْحَدى ُرْكبَتَْيِه أَْعَظُم ِمن ا أَْلَخىو ً  مثْل األَْرَكب ؛ كما في الّصِ  ، يُْكتَُب باألِلِف كما في كتاِب أَبي علّيِ. لَِخَي لَخا

 .لَْخواءُ  يقاُل : ناقَةٌ  لألُْنثَى. اللَّْخواءُ و

 عن األْصمعي. المرأَةُ الواِسعَةُ الَجهاِز ؛ : اللَّْخواءُ و

حاح :   الُمْضَطرب الَكثيِر الماِء.نَْعُت القُبُلِ  اللََّخى والذي في الّصِ

 ٌ  في فَْرِجها َميَل. لَْخواءُ  وفي الُمْحكم : امرأَة

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. من الِعْقباِن : التي ِمنقاُرها األْعلَى أَْطَول من األْسفَلِ  اللّْخواءُ و
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بيُّ : أََكَل ُخْبزاً َمْبلوالً ؛ واالْسمُ  اْلتََخىو  ِزنَةً وَمْعنًى ؛ نقلَهُ الَجْوهِري واألْزهِري. ( 6)كالِغَذاءِ  اللِّخاءُ  الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجِل أَْعَظُم من األُْخرى ؛ نقلَهُ األْزهِري ، وهو قوُل األْصمعي. اللََّخى  ، بالفتح َمْقُصور : أْن تكوَن إْحَدى خاِصَرتي الرَّ

__________________ 
 لبع  بين أسد.( التهذيب بدون نسبة ا ووردا يف اللسان يف موضض منفردين منسوبا البن ميادة ا مث ذكر ا مض أربعة شطور أخر  منسوبة 1)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.2)
 ( أليب حزام العكلي كما يف التكملة.3)
 ( البيت يف اللسان والتهذيب منسوابً للطرماح وعجزه برواية :4)

 مل نذر العشرية للجناةو 
 ( مل ترد العبارة يف التهذيب ا وهي يف اللسان عن األزهري.5)
 وعل  هامشه عن نسخة فكاألصر موافقاً ملا يف الصحاح والتهذيب.« داءِ الل خاُء كالغَ »( يف القاموس : 6)
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 وقاَل القاِلي : هو اْستِْرخاُء أََحِد ِشقَّي البَْطن.

 ٌ  ؛ يُْكتَُب باأللِف. لخو ، ونِساءٌ  أَْلَخى ، ورُجلٌ  لَْخواءُ  يقاُل : امرأَة

 : إذا َسعَط ؛ ومنه قوُل الراجِز : التََخى يَْلتَِخيو

ٍم بِِلَخاما التَ و   َختح من ُسوِء جسح
 وقد تقَدََّم.

 َميٌَل في الفِم. اللَّخا وقاَل ابُن األْعرابي :

 َميٌَل في العُْلبَِة والَجْفنَِة. اللَّخا وقاَل ابُن ِسيَده :

 : غاُر الفَِم. اللّخا وقال :

. األَْلَخى وقاَل الَجْوهِري :  الُمْعَوجُّ

 عُْلبَةُ ؛ وأَْنَشَد للّسلَْيك :ال اللّْخواءُ  وفي كتاِب الجيِم :

ة و  يــــــــــــــاهــــــــــــــا اإلطــــــــــــــاُر َدمــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــَ واُء َأعــــــــــــــح  خلــــــــــــــَح

م    لـــــــــــــ  قـــــــــــــَ ـــــــــــــُ فـــــــــــــارهـــــــــــــا ال تـ ٌن َأشـــــــــــــــــــــــــــح  هبـــــــــــــا خلـــــــــــــََ

  
 ، كِمْحراٍب : الُمْسعُط ؛ عن اللَّْحياني. الِمْلخاءُ و

 ؛ لُغَةٌ في لََخْيته ؛ نقلَهُ الَجْوهِري وغيُرهُ. َسعَْطتُه : لََخْوتُهُ أَْلُخوه لَْخواً و : [لخو]

ِة النَّسِب ، وهو بُن ُجَشم بِن ماِلٍك م لَْخَوةُ و  بُن ُجَشم بِن ماِلِك ابِن كْعٍب بِن القَْين. لَْخَوةُ  َمْعروٌف ، أَي عْنَد أَئِمَّ

؛ واتِّصالُه بالُمْضمراِت كاتِّصاِل َعلَْيك وإليك ؛ وقد  (1) (َدها َلَدى اْلبابِ َوَأْلَفيا َسيِّ ): ؛ قاَل هللاُ تعالى  : لُغَةٌ في لَُدنْ  لََدى ي  :[لدى]

 أَْغَرى به الشاعُر في قوله :

ا  ك  ــــــــــــَن َديــــــــــــح بــــــــــــا ولــــــــــــَ دَعح عــــــــــــنــــــــــــك الصــــــــــــــــــــــــــِّ  فــــــــــــَ

ـــــــــــــــاال     ي ـــــــــــــــِ ت ؤاِدَ  واخـــــــــــــــح ـــــــــــــــُ َش يف ف ـــــــــــــــ  َوق ـــــــــــــــَ (2)تـ
 

  
ماِن. لََدى َظْرفا َمكاٍن بمْعنَى عْنَد إالَّ أَنَّهما ال يُْستَْعمالِن إالَّ في الحاِضِر ، وقد يُْستَْعمل لََدىوَ وفي الِمْصباح : لَُدْن  َدةُ و في الزَّ ، كِعَدةٍ :  اللِّ

ِله ألنَّه  الهاُء ِعَوٌض من: ، وقاَل « ل د و»فَذَكَره في  ، وَوِهَم الَجْوهِري« ول د»، ُهنا يُْذَكُر ال في  ِلداتٌ  التَّْرُب ، ج الواِو الذَّاِهبَِة ِمن أَوَّ

 من الِوالَدةِ.

 قال شْيُخنا : وَكذلَك َذَكَره ابُن فاِرَس هناك كغيِرِه ِمن الُمَصنِِّفين من أَْهِل اللّغَِة.

اغاني ؛ ولو كاَن كما قاَل الَجْوهِري  ِلداتُه ثَُرتْ كَ  فالٌن إذا أَْلَدى قال : ويُْبطل ما َذَهبا إليه قوُل ابِن األْعرابي أنَّه يقاُل :و واْعتََرَضه الصَّ

 وغيُرهُ لقيَل : أَْولَد فالٌن.

 ْوَجَد أَوالداً ونَْحوه.وتَكلََّف الَمْقدِسي في حاِشيَتِه للَجواِب فقاَل : ويُْمِكُن أن يُجاَب عنهم بأنَّه لو قيل : أَْولد لحَصَل اْلتِباٌس بمْعنَى أَ 

، ُف الَجْوهِري ُهناك َغْير ُمنَبِّه عليه ؛ بل َكالُمه ُهناَك َصِريٌح في أصالَتِه ، ألنَّه قاَل إنَّه يُصغَُّر على ُولَْيدات قال شْيُخنا : قد تَبَع المصنِّ 

التّْكسيَر يَُردَّان األْشياَء ، كما َغِلَط فيه بعُض العََرِب ، فهذا َصِريٌح في أَنَّ فاَءه واٌو كِعَدةٍ ألنَّ التَّْصِغيَر و لْديونو لدياء ويُْجَمع ُوليُدون ال

 إِلى أُُصوِلها.

َمْقلوب أَْولَد ، وقد يقاُل : وهو الظاِهُر أَّن ُكالًّ ِمن القَْولَْين َصِحيٌح وأنَّهما مادَّتاِن كلُّ واِحَدةِ َصِحيَحةٌ في  أَْلَدى ثم أَقُوُل : يَجوُز َكْون قَْولهم

 لجاِري على قواِعِدِهم ، فال َغلََط ؛ وهللاُ أَْعلَم.نْفِسها لَكماِل تََصّرفها ، وهو الظاِهُر ا

َل به إلى وْصِف الَمعاِرِف بالُجَملِ  ُمْبهٌم للُمَذكَّر ، : اْسٌم َمْوصولٌ  الَّذي ي : [لذي] فأُْدِخل  لَِذي ، وال يتمُّ إالَّ بِصلٍَة ، وأَْصلُه ِصيَغ ليُتََوصَّ

حاح ؛ وقيَل : أَْصلُهعليه األِلُف والالُم ، وال يجوُز أَن يُْنزَ   ِزنَةَ َعٍم. لَذٍ  عا منه لتَْنِكير ؛ كما في الّصِ
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رأَْيَت ، وهذا بَِعيٌد ألنَّ الَكلَمة ثالثِيَّةٌ وال يجوُز أْن يكوَن  الذي قاَل الَجْوهِري : وَزَعَم بعُضهم أنَّ أَْصلَه ذا ألنَّك تقوُل : ماَذا رأَْيَت بمْعنَى ما

 .أَْصلُها َحْرفاً واحداً 

 وفيه لُغاٌت.

اء : ، بكْسِر الذَّاِل وُسكونِها كاللَّذِ   ؛ وأَْنَشَد الفرَّ

يـــــــــــــَدا  ر الـــــــــــــذي قـــــــــــــد كـــــــــــــِ ت واألمـــــــــــــح نـــــــــــــح  فـــــــــــــكـــــــــــــُ

يـــــــــــَدا    طـــــــــــِ يـــــــــــئـــــــــــة فـــــــــــاصــــــــــــــــــــــــح ذ تـــــــــــر  َربـــــــــــِ  كـــــــــــالـــــــــــلـــــــــــ 

  
__________________ 

 .25( سورة يوسف ا اآية 1)
 ( البيت لذي الرمة كما يف اللسان ا والصحاح بدون نسبة ويرو  :2)

 فعّد عن الصبا وعليك  نا
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 ، ُمَشدََّدةَ الياِء َمْضمومةً ومكسورةً. اللَِّذيُّ و

مِ  لَِذيو  على األْصِل ، فهي ِستُّ لُغاٍت. ، ُمَخفَّفَة الياِء َمحذوفةَ الالَّ

َدةَ الياِء قوُل الشاعِر : اللَِّذيّ  وشاِهدُ   ُمشدَّ

ه مبــــــــــــــــاٍ  و  لــــــــــــــــح مــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــيــــــــــــــــَ  املــــــــــــــــاُ  فــــــــــــــــاعــــــــــــــــح

واِم إ    ــــــــــــــــــــــــــح ِذيِّ مــــــــــــــــــــــــــن األَق ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــل  ال  ل

  

ه  ـــــــــــــــح ن هـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ ت ـــــــــــــــعـــــــــــــــالَء وميـــــــــــــــَح ـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــُد ب رِي ـــــــــــــــُ  ي

يِّ     َربـــــــــــــــيـــــــــــــــه ولـــــــــــــــلـــــــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــــــِ َرِب أَقــــــــــــــــح (1)ألَقــــــــــــــــح
 

  
ا  اللَّذْ  ، هذا على َمْن يقوُل في الواِحدِ  اللََّذا منهم َمْن يقوُل : هذانو ، بكْسِر النوِن الَخِفيفَِة وبتَْشِديِدها ، اللَّذانِ  تَثْنِيَتُهو بإْسكاِن الذال ، فإنَّهم لمَّ

ا ثَنَّوا َحَذفُوا النونَ  ياَدة التي بْعَد الذال وأُْسِكنَِت الذاِل ، فلمَّ فأَْدَخلوا على االثْنَْين بحْذِف النوِن ما  أَْدَخلُوا في االْسِم الَم الَمْعرفة َطَرُحوا الّزِ

حاح أَْدَخلوا على  وغيِرِه ؛ وأَْنَشَد الواِحِد بإْسكاِن الذاِل ، ففي التَّثْنِيَِة ثالُث لُغاٍت ، وقد أَْغفََل المصنُِّف ِذْكَر تَْشِديِد النّون ، وهو في الّصِ

 الَجْوهِري لألْخَطل :

ذا  ّي الــــــــــــــلــــــــــــــ  مــــــــــــــّ ٍب إن  عــــــــــــــَ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ ين كــــــــــــــُ ــــــــــــــَ  أَب

الال     كــــــــــــا اأَلغــــــــــــح كــــــــــــ  و  وفــــــــــــَ لــــــــــــُ ُ
ال املــــــــــــ تــــــــــــَ ــــــــــــَ (2)قـ

 

  
ْفع الَّذينَ  ج ْفِع والنَّْصِب والجّرِ ؛ ومنهم َمْن يقوُل في الرَّ  ؛ وقوُل الشاعر : اللَّذون في الرَّ

نح أانٍس  وايت مـــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــــــإنح أَدَع الـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــ 

ِذيـــــــــــــــنـــــــــــــــا     ن  ال أَدَِع الـــــــــــــــ  وهـــــــــــــــُ (3)َأضـــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــُ
 

  
حاح.فإنَّما تََرَكه بِال ِصلٍَة ألنَّه جَ   عَله َمْجهوالً ؛ كما في الّصِ

ُمْبهماِن  الَّذينَ و ( 4)الذيوال يَْظهر فيه اإلْعراب ، ألنَّ اإلْعراَب إنما يكوُن في أواِخر األْسماء ،  الذينَ  وُرِوَي أنَّ الخليَل وسيبويه قاال : إنَّ 

في الدَّاِر ، فتعرُب كّل ما ال  الذينَ  في الّداِر ، ورأَْيتُ  اللَّذان تقوُل : أَتاني ؟الكَ ال تتمُّ إالَّ بِصالتِها ، فِلَذا ُمنِعِت اإلْعراب ، فإْن قيَل : فما ب

ُب في الواِحِد ُمَشبَّه يُْعَرب في الواِحِد ، وفي تَثْنِيَتِِه نَْحَو هذان وهذين ، وأَْنَت ال تَْعرب هذا وال هؤالء ، فالجواُب أنَّ جِميَع ما ال يُْعرَ 

جاَء لمْعنًى فإنَّ ُحُروَف الَمعانِي ال تُثَنَّى. فإن قيَل : فلَم َمنَْعته األْعراب في  الذي اَء لمْعنًى ، فإن ثَنَّْيتَه فقد بَُطل َشْبه الَحْرفج الذي بالَحْرفِ 

ذا هؤالء يا فَتَى فجعَْلته اْسماً واِحداً للَجْمع ، ليَس على َحّدِ التَّثْنِيِة كالواِحِد ، أاََل تََرى أنَّك تقوُل في َجْمِع ه الذي ألنَّ الَجْمع: قُْلت  ؟الَجْمع

في الدَّاِر ، وهذا ال  الذينَ  في الداِر ، ورأَْيتُ  اللَّذُون على حّدِ التَّثْنِيَِة قاَل : جاَءني الذين اْسٌم للَجْمع ؛ قاَل : وَمن َجَمعَ  الذين وكذا قولك

 عن َحّدِ التَّثْنِيَِة ، والتَّثْنِيَةُ ليَس لها إالَّ َضْرٌب واِحٌد. يَْنبَغي أْن يَقََع ألنَّ الَجْمَع يُْستَْغنَى فيه

 ففي َجْمِعه لُغتاِن ؛ قال الراجُز : كالواِحدِ  الذيو

دح  بــــــــــــــارِ  يف َأحــــــــــــــَ  اي رّب عــــــــــــــبــــــــــــــٍ  ال تــــــــــــــُ

دح     عـــــــــــَ ـــــــــــَ نح قـ يـــــــــــمـــــــــــَ م وال فـــــــــــِ هـــــــــــُ ـــــــــــح نـ  يف قـــــــــــائـــــــــــم مـــــــــــِ

  

ََسدح 
 إال اّلذي قاموا أَبطحرَاف امل

 الَجْوهِري ألْشَهب بِن ُرَمْيلَة :وأَْنَشد 

مح و  ٍج ِدمــــــــــــاُ هــــــــــــُ لــــــــــــح تح بــــــــــــفــــــــــــَ ِذي حــــــــــــانــــــــــــَ  إن  الــــــــــــ 

ِد     وحِم اي أُم  خــــــــــالــــــــــِ وحم كــــــــــر  الــــــــــقــــــــــَ ُم الــــــــــقــــــــــَ (5)هــــــــــُ
 

  
ْوَقَد انراً )وبه اْحتَجَّ ابُن قُتيبَةَ على اآليَِة وهي قْولُه :  ُمَؤّد  فالذي اْستَْوقَُدوا ناراً ، نَ الذي فقاَل : أَي كمثلِ  .(6) (َمثَ ُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْست َ

 عن الَجْمعِ هنا.

في  الذيوفي القُْرآِن اْسٌم واحٌد ُربَّما أَدَّى عن الَجْمعِ وال واِحَد له ،  الذي قاَل ابُن األْنباِري : اْحتِجاُجه على اآليَِة بهذا البَْيِت َغلٌَط ، ألنَّ 

 ، اللَّذ البَْيِت َجْمٌع واِحُده

__________________ 
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 ( البيتان يف اللسان بدون نسبة.1)
 ( اللسان والصحاح ا قا  سيبويه : أراد الّلذاِن فحذف النون ضرورة.2)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.3)
 «.والذي والّلِذين والّلَذين مبهمات قوله والذين اخل هكذا خبطه ولعله :»( هبامش املطبوعة املصرية : 4)
 واللسان والصحاح. 231أمويون ا شعر األشهب ص ( شعراء 5)
 .17( سورة البقرة ا اآية 6)
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ِض وهو واِحٌد ال واِحَد له مثحر قـَوح  الناِس : الذيو ا قاَ  :  الل َذا وتـَثحِنيُته  يكوُن ُمَؤدِّايً عن اجَلمح
 أُوِصي مباد لّلذي َغزا وَحجّ 

 َمْعناهُ للغَاِزيَن والحّجاج.

اء : َمْعناهُ تماماً للُمْحِسنِين ، أَي .(1) (ُثَّ آتَ ْينا ُموَسى اْلِكتاَب ََتاماً َعَلى الَِّذي َأْحَسنَ )وقوله تعالى :  أَْحَسنوا ؛ قاَل :  للَّذينَ  قاَل الفرَّ

راً فأَْبَصَر بها ما َحْولَه ، فبَْينا هو َكذلَك أَي مثل هؤالء الُمنافِِقين كمثِل رُجٍل كاَن في ُظْلمٍة فأَْوقََد نا:  (َكَمَثِل الَِّذي اْستَ ْوَقدَ )وَمْعنَى 

ا نافَقُوا َرِجعُوا إلى الحيْ   رةِ التي كانوا فيها.طِفئَْت فَرِجَع إلى ُظْلمتِِه األُْولى ، فكذا الُمنافِقُوَن كانوا في الّشْرِك فأَْسلَموا ، فلمَّ

 ، أَي لَِزَم وأَقاَم. به ، كَرِضَي : َسِدكَ  لَِذيَ و

ا   يُْستدرُك عليه :* وممَّ

 ، َذَكَره الَجْوهِري وغيُرهُ ، وقد أَشْرنا إليه. الذي ، بتَْشديِد النوِن ُمثَنَّى اللَّذان

يت في كتاِب التَّْصغير : تَْصغيرُ  ّكِ ،  اللُّيَّذا قاَل : ُهما اللَّذا ، مَشدََّدة الياِء َمْكُسوَرة الذاِل ، وَمْن قاَل : هما اللُّيَّذِ  ، بكْسر الذاِل : اللَّذِ  قال ابُن الّسِ

 انتََهى.

 .اللََّذيُّونَ و اللََّذيَّانِ  ، بالفَتْح والتَّْشديِد ، فإذا ثَنَّْيت الُمَصغَّر أَو َجَمْعته حَذْفَت األلَف فقُْلت الذي اللََّذيَّا وقاَل غيُرهُ : تَْصغيرُ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْنيا : واللَّْذَوى : فَْعلَى ِمن اللَّذَّةِ ، وهو األَْكُل والشُّْرُب بنَْعمٍة وِكفايٍَة.   .«وبَِقيَْت بَْلواها لَْذواها قد َمَضتْ »في حديِث عائَِشةَ : وقد َذَكَرِت الدُّ

 ِسبَْطر وألْآٍل وما أَْشبَهه.وقاَل ابُن ِسيَده : ليَسع ِمن لَْفِظها ، وإنَّما هو ِمن باِب 

 : أَْهملَهُ الَجْوهِري. لَساو : [لسو]

 ؛ وفي التَّكملِة : كثيراً. وفي التَّهذيِب : أَْكالً يَِسيراً ؛ ولعلَّه َغلٌَط أَو تْصحيٌف. أََكَل أَْكالً شديداً  لَسا وفي التَّهذيِب عن ابِن األْعرابي :

 هو األْكُل.قاَل األْزهِري : أَْصلُه اللَّسُّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كغَنِّيٍ : الكثيُر األْكِل ِمن الَحيَواِن ؛ عن ابِن األْعرابي. اللَِّسيُّ 

 : أَْهَملَهُ الَجْوهِري واللّْيث. لَشاو : [لشو]

 ِب.، كغَنِّيِ : الكثيُر الَحلَ  اللَِّشيُّ و: ؛ قاَل  َخسَّ بعَد ِرْفعَةٍ  وقاَل ابُن األْعرابي : إذا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ُء : اْضَمَحلَّ ، وقد َذَكْرته في الشين.الشي تاَلَشى

 أَْهملهُ الَجْوهِري. : لَصاهُ و : [لصو]

 اْنَضمَّ إليه لِريبٍَة. : إذا إليه يَْلُصوهو لَصاهُ يَْلُصوه وفي التهذيِب :

 ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. قََذفََها : لَْصواً  المرأَةَ  لَصاو

 والقَْفُو القَْذُف لإلْنساِن بِريبٍَة يَْنُسبُه إليها. اللَّْصوُ  وقيَل :

 : إذا قََذفَه. يَْلِصيهو لَصاهُ يَْلُصوه

 ، أَي لم يَْقذْف. لَصا وقيَل الْمرأَةٍ : إنَّ فالناً قد َهَجاِك ، فقالت : ما قَفا وال
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 مثُْل قاٍف. الٍص  يقاُل منه : رُجلٌ 

 ؛ قاَل ابُن ِسيَده : وهي ناِدرةٌ. لَصاهُ يَْلصاه وفيه لُغَةٌ أُْخرى :

 أَْهملهُ الَجْوهِري.:  إليه ، كَرَمى وَرِضيَ  لََصى ي : [لصي]

ه : اْنَضمَّ إليه لِريبٍَة. وقاَل األْزهِري : ً  لََصى ونَصُّ  ؛ وأَْنَشَد : (1)أَْعَرفهما  يَْلِصيوقاَل :  ( 2)يَْلِصيهو يَْلُصوه فالنا

يبيف  ُرٌ  عـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــاريت غـــــــــــــــــــــَ  ِإيّنِ امـــــــــــــــــــــح

ييف     لحصـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــال الٍص وال مـــــــــــــــَ فيف ف (3)عـــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .154( سورة األنعام ا اآية 1)
 أعرفهما كاألصر. ويف التكملة :« . ويلصي أعرهبما.. ويلصو إليه»( يف التهذيب : 2)
 وبينهما فيها :« كفي»ويف التكملة : « غين»ا ويف التهذيب « غيب» بد  :« كفي»واللسان برواية :  67/  2أراجيزه ( الرجز للعجاج ا 3)

 عــــــــــــــــــــــــــن األذ  إن األذ  مــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــّي 

ي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــيبّ و      عــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــّ
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 إليه ؛ وقيَل : أَي ال قاِذٌف وال َمْقذوٌف. يُْلَصى إلى ِريبٍَة وال يُْلَصى أَي ال

ً لَ  وفي الُمْحكم :  : قَذفَه. صاهُ لَْصيا

 .لَِصَي يَْلَصى وفي التكملة : وبعُضهم يقوُل :

 إتْباٌع. لَِصيٌّ  َخِصيٌّ بَِصيٌّ  قْولُهم :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ً  : عابَهُ. لَصاهُ لَْصيا

 .اللَّصاةُ  : الَمْقذُوُف والَمْعيوُب ؛ واالْسُم منهما الَمْلِصيُّ و

 أَْن تَْرمي اإلْنساَن بما فيه وبما ليَس فيه. اللَّصاةُ و اللَّصا وقيَل :

ِصيو  ؛ قاَل أَُميَّةُ الُهَذلي : لَواٍص  : العََسُل ، والَجْمعُ  الالَّ

ِدهــــــــــــــــا  واَ  وَوعــــــــــــــــح ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــن ا ال َبهلــــــــــــــــُ َم َأســــــــــــــــــــــــــــــح  َأاي 

ي     واصـــــــــــــــــــــــِ ِم لـــــــــَ عـــــــــح وطـــــــــًا بـــــــــطـــــــــَ لـــــــــُ (1)كـــــــــالـــــــــر اِح خمـــــــــَح
 

  
ِصي قاَل ابُن جنِّي : المُ   ِء وتَْدنِيِسه له ؛ وقاَل َمْخلوطاً َذَهَب به إلى الشَّراِب.إذا عابَهُ ، وكأَنَّهم َسّموه به لتَعَلِقه بالشي لَصاه ياٌء لقولهم : الالَّ

 : أَثَِم ؛ وأَْنَشَد أَبو َعْمٍرو لراجٍز من بَني قشيٍر : َي يَْلَصىلَِص و

ــــــــــــِت  ي َن اخلــــــــــــطــــــــــــا فــــــــــــقــــــــــــد َلصــــــــــــــــــــــــــِ ويب مــــــــــــِ ــــــــــــُ  ت

يــــــــــــــــــِت     رِي َ  إذا َنســــــــــــــــــــــــــــــــِ (2)مث اذحكــــــــــــــــــُ
 

  
 : أَْهَملهُ الَجْوهِري. لََضاو : [لضو]

 ؛ ومثْلُه في التكملِة. َحَذَق الدَّاللَةَ  وقاَل غيُرهُ : إذا

 ووقََع في نسخِ التَّهذيِب بالدَّاللَِة.

 ؛ وأَْنَشَد األْزهِري البِن أَْحَمر : : األَرُض والمْوِضعُ  اللَّطاةُ  ي : [لطي]

ِه  طــــــــاتـــــــــِ هــــــــامــــــــي مــــــــنــــــــهــــــــمــــــــا بــــــــلــــــــَ قــــــــ  الــــــــتــــــــِّ  فــــــــبَلــــــــح

يــــــــــــــا و     وُد َورائــــــــــــــِ رَت هــــــــــــــذا ال َأعــــــــــــــُ لــــــــــــــَ (3)َأحــــــــــــــح
 

  
 وَمْوِضِعه.قال أبو عبيٍد : أَي أَْرِضه 

 وَجراميَزه. (4)إذا قاَم فلم يَْبَرْح كأَْلقَى أَْرواقَه  لَطاتَه أَْلقَى ، قاَل : ويقاُل : لَطاتِهِ  قاَل شِمٌر : لم يُِجْد أَبو عبيٍد في

 ْستَْعمل في الفََرِس ، وُربَّما اْستُْعِمل في اإلْنساِن.يُ  أَو َوَسُطها ، أَي َجْبَهتَك ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ لَطاتَكَ  يقاُل : بيََّض هللاُ  الَجْبهةُ. : اللَّطاةُ و

سوٍء ؛ وال  لَطاةُ  فتقوُل : لَقَْد كاَن َحْوِلي ؟، فإذا فَقَْدَت شيئاً قيَل لَك : أَتَتِْهُم أََحداً  اللُُّصوُص يكونوَن بالقُْرِب مْنكَ  اللَّطاةُ وقال أَبو َعْمٍرو : و

 واِحَد لها ؛ نقلَهُ أَبو علّيٍ القاِلي.

جاجِ  بالكسر : ، الِمْلطاةُ و ْمحاُق من الّشِ قيقَةُ ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن أَبي عبيٍد. الّسِ  ، وهي التي بَْينَها وبيَن العَْظِم الِقْشرةُ الرَّ

ياَدةِ ِمْفعَلة وعلى وفي الِمْصباح : اْختَلَفُوا في الميِم فمنهم من يَْجعَلها زائَِدةً   ، ومنهم من يَْجعَلها أَْصِلية ويَْجعَل األِلَف زائَِدة ، فَوْزنها على الّزِ

 األصالَِة فِْعالة ، ولهذا تُْذَكر في البابَْين.

 .(5)ِسنٍَة ، عن ابِن األْعرابي ، وَضبََطه كُمحْ  الُمْلِطيَةُ الَمْلطاءُ  ، كذا في النسخِ ، وفي التْكِملَِة : كالَملَِطيَّةِ 
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َمْعناه أنَّه حيَن يَُشّج صاِحبُها يُْؤَخذُ ِمْقداُرها تْلَك الساَعِة ثم يُْقَضى فيها بالقصاِص  ، قاَل أَبو عبيٍد : (6) «بَدِمها الِمْلَطى أنَّ »في الحديِث : و

 هذا قوُل أَْهِل الِحجاِز وليَس بقَْول أَْهِل الِعَراق. أَو األَرِش ال يُْنَظر إلى ما يَحُدث فيها بعَد ذلَك ِمن ِزياَدةٍ أَو نُْقصان ، قاَل :

فلم يََكْد يَْبَرح ، هكذا َرواهُ بِال َهْمٍز ؛ وقد تقدََّم ذلَك في الَهْمزةِ ؛  لَِزَق باألرِض  إذا : لَِطي يَْلَطى وفي التَّكملِة عن ِشمٍر : ، كَسعَى ، لََطىو

اخ :  ومنه قوُل الشمَّ

__________________ 
 واللسان. 491/  2( شرح أشعار اهلذليا 1)
 ( اللسان ا ويرو  : إذا لّبيت.2)
 ( التهذيب ا ويف اللسان والصحاح : ال أرمي مكانيا.3)
 ( أي عدا فاشتد عدوه.4)
 ( كذا والذي يف التكملة املطبوعة : اَلمَلِطي ة.5)
 ( كذا.6)
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رِي   ُ  عـــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــن  َأطـــــــــــــــــح قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ وافـ  فـــــــــــــــــَ

داِت     َتســـــــــــــــــــــــــانـــــــــــِ فـــــــــــائـــــــــــٍح مـــــــــــُ (1)لـــــــــــطـــــــــــ  بصـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ياَد أَي لَِزَق باألرِض.  أَراَد : الصَّ

 ، ويكوُن ذلَك إذا حملَهُ ما ال يِطيُق. : أَثْقَلَني ( 2)، كَرِضيَني لَِطيَنيو

 بذلَك : َظنَْنُت عْنَده ذلك. لَِطيتُهو

ً  بماٍل كثيراً  لَِطيتُه قاَل ابُن القطَّاع :  أَْزنَْنته. لَْطيا

تَُهْم ، أَو كان له عنَدهم َطِلبَةٌ فأََخَذ من ماِلِهم شيئاً فَسبََق به. تَلَطَّىو  على العُدّوِ : اْنتََظَر ِغرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 لَهُ الَجْوهِري عن أَبي عبيٍد عن الَواقِِدي.بالقَْصر في لُغَِة الِحجاِز ؛ نق الِمْلطى : كِمْحراٍب : لُغَة في الِمْلطاءُ 

 ، أَي ثِقَلَه ؛ وقيَل : أي نَْفَسه. لَطاتَه ؛ ومنه : أَْلقى عليه اللََّطى : الثِّقَُل ، َجْمعُه اللَّطاةُ و

ِره ، أَْو أَْعالهُ ِمن  لَطاتِه َمتاُعه وما معه ويقاُل في األْحَمق : ِمن َرطاتِه ال يَْعِرُف قَطاتَه من لَطاتُه وقاَل أَبو َعْمرو : ، أَي ُمقدََّمه ِمن ُمَؤخَّ

 أَْسفَِله.

 : َمْوِضٌع في ِشْعٍر ، عن نَْصر. لَطاو

ٍط َجْمع ِليَطٍة ، كما قيَل في َجْمعِ فُوقٍة فَُوٌق ، ثم قُِلبَت فقيَل فُقاً ، والُمراُد قاَل ابُن األثير : هو قَْلُب ِليَ  ؛ بِلًطى في الحديِث : باَل فَمَسح َذَكرهو

 به هنا ما قشَر من َوْجِه األرِض ِمن المدِر.

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. الِمْلطاةِ  كِمْنبٍَر : لُغَةٌ في الِمْلَطىو

 أَْهملهُ الَجْوهِري. : لََطا يَْلُطوو : [لطو]

اغاني في التكملِة. اْلتََجأَ إلى َصْخَرةٍ أَو غارٍ   : إذاوقاَل غيُرهُ   ؛ نقلَهُ الصَّ

ا َلظى)نفُسها ، َغْير َمْصُروفة ؛ قاَل هللا تعالى :  النارُ  ؛ يُْكتَُب بالياِء ، وفي كتاِب أَبي علّيِ باألِلِف ؛ ، كالفَتَى اللََّظى ي : [لظي]  (َكاّل ِإَّنَّ

 ؛ وفي كتاِب أَبي علّيِ : اْلتِهابُها ؛ قاَل األَْفوه : الخاِلصَ  أَو لََهبُها ؛ (3)

ا  ــــــــــــــا وكــــــــــــــَبلــــــــــــــ  ب ٍف َذِرب الشــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــِ وح  يف مــــــــــــــَ

ظـــــــــَ     ـــــــــ  ـــــــــل ـــــــــم وال ـــــــــ  األطـــــــــائ ـــــــــّرِجـــــــــاُ  عـــــــــل ـــــــــه ال ـــــــــي  ف

  
 ، أَعاَذنا هللاُ تعالى منها. َجَهنَّمَ  ال تَْنصِرُف : اْسٌم ِمن أَْسماءِ  ، َمْعِرفَةً  لََظىو

بَْت. : أَي تَلَظَّتْ و اْلتََظتْ و لًَظى ، كَرِضيَْت ، لَِظيَتْ و  تَلَهَّ

 .لَظَّاها تَْلِظيَةً و

حاح : يهاوالناِر : التِهابُها ،  التِظاءُ  وفي الّصِ بُها ؛ ومنه قَْولُه تعالى :  تَلَّظِ  .(4) (انرًا تَ َلّظى)تَلَهُّ

 َمْوِضٌع ؛ وأَْنَشَد : لََظى ذاتُ : ، كذا في النُّسخِ ، وفي كتاِب أَبي علّيِ  : ع لََظى ذُوو

ِب  ٌب ُ َّر ِإىل ُخشح  (5)بذات الّلَظ  ُخشح
ةِ الناِر بيَن َخْيبََر وتَْيماء.  اللََّظى وقاَل نَْصر : ذاتُ  اق عن َمْعمر عن رُجٍل عن ابِن الُمسيِّب أَنَّ رُجالً أَتَى وَمْوِضٌع ِمن حرَّ َرَوى عبُد الرزَّ

نْ  ؟َجْمرةُ ، فقاَل : ابَن َمنْ : قاَل  ؟اْسُمكُعَمر فقاَل : ما   ؟قاَل : ابُن شهاٍب ؛ فقاَل : ِممَّ
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ة الناِر ، قاَل : بِأَيِّها ؟قاَل : ِمن الحرقَة ، قاَل : أَْيَن تَْسُكن ، قاَل : أَْدِرِك الحيَّ ال يَْحتَرقُوا ؛ وفي ِروايٍة : أَنَّ  اللََّظى قاَل : بذاتِ  ؟قاَل : حرَّ

 عاَد إِلَى أَْهِله فوَجَد الناَر قد أََحاَطْت بهم فأَْطفَأَها. الرُجلَ 

 * قُْلت : صاِحُب هذه القصَّة حزاُم بُن ماِلِك بِن ِشهاِب ابِن َجْمرة ، وفيه قاَل ُعَمر : إنِّي ألَظنُّ قَْوَمك قد اْحتَرقُوا.

 قُْرَب مكَّةَ. أَْيضاً َمْوِضعٌ  اللَُّظى ثم قاَل نَْصر : وغاِلُب ظنِّي أَنَّ ذاتَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 الِحراُب : اتَّقََدْت ، على الَمثَل ، قاَل الشاعُر : التََظتِ 

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 ( يف القاموس : َكَرِضَي.2)
 .15( سورة املعارج ا اآية 3)
 .14( سورة اللير ا اآية 4)
 اخلفاعي اهلذد ا وصدره :( البيت ملالك بن خالد 5)

 فما ذّر قرن الشم  حىت كبهنم
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ه و  قـــــــــــــــابـــــــــــــــُ فـــــــــــــــا عـــــــــــــــُ رحُب هـــــــــــــــَ َو إذا ا ـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــح

ه    ـــــــــــــُ راب ي حـــــــــــــِ ظـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ت لـــــــــــــح ـــــــــــــَ قـــــــــــــاء تـ ـــــــــــــلـــــــــــــِّ رحُه ال  كـــــــــــــَ

  
 الَمفاَزةُ : اْشتَدَّ لهبُها. تَلَظَّتِ و

 : توقَّد حتى صاَر كالَجْمِر. التََظىوَغَضباً  تلظَّىو

 الَحِديَدةِ : أََسلتُها وَطَرفُها. لََظى الَكالم :وقاَل يَْعقوب في نواِدِر 

اغاني. ُء الُخلُقِ : السَّيِّى اللَّْعوُ و : [لعو]  ؛ نقلَهُ الصَّ

 الذي ال َخْيَر فيه. الفَْسلُ و

حاح : الشَّهواُن ؛ الشَِّرهُ  أَْيضاً :و حاحِ. كاللَّعَا الَحِريُص ، ؛ وفي الّصِ  ، َمْقصوٌر يُْكتَُب باألِلِف كما في كتاِب أَبي علّيِ والّصِ

اء : رُجلٌ  ً و لَْعوٌ  قاَل الفرَّ ي للراجِز : لَعا  ، وهو الّشرهُ الحِريُص ؛ وأَْنَشَد ابن بّرِ

اًل  تــــــــــــــَ يــــــــــــــح يـــــــــــــكـــــــــــــًا ثــــــــــــــَ ن  رَكـــــــــــــِ ونـــــــــــــَ كـــــــــــــُ  فـــــــــــــال تـــــــــــــَ

ال    هـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ ه تـ تـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح وًا مـــــــــــــــــىت رأَيـ عـــــــــــــــــح  لـــــــــــــــــَ

  
 ، بالتَّحريِك أَْيضاً. لَعَواتٌ و، بالكْسر والمّدِ ،  ِلعاءٌ  ج ، ُكلُّه َحِريَصةٌ تُقاتُِل على ما يُْؤَكُل ؛ لَْعَوةٌ   وَكْلبةٌ وِذئْبةٌ ، يقاُل : اْمرأَةٌ  هي بهاءٍ و

ي ذُو : السَّواُد َحْوَل َحلََمِة الثَّْديِ  اللَّْعَوةُ و اء. ( 1)لَْعَوة ، وبه ُسّمِ   :اللَّْعوةُ و لُغَةٌ فيه. اللَّْوعةُ و، عن ُكراعٍ ،  ويَُضمُّ  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن الفرَّ

 ، كالَحصاةِ والَحَصا. اللِّعا ، والجْمعُ  كاللَّعاةِ  ِمن غيِر أَْن يَخّصوَها بالشَِّرهِة الحِريَصِة ، والَجْمُع كالَجْمع ؛ الَكْلبَةُ 

 كانت في ثَْديه. للَْعَوةٍ  ْقياِل ِحْميَرِمن أَ  : قَْيلٌ  لَْعَوةَ  ذُوو

 يُْعَرُف كذلَك. َرُجٌل آَخرُ  أَْيضاً :و

ِعيو  ؛ عن ابِن األْعرابي. ءٍ : الذي يُْفِزُعه أَْدنَى شي الالَّ

 ؛ وأَْنَشَد ألبي َوْجَزة : (2)، أَي َجبَاٌن َجُزوٌع  الع ويقاُل : هاع

ه  رِطــــــــــــُ فــــــــــــح ِر يـــــــــــــُ ي  الــــــــــــز جــــــــــــح فــــــــــــِ كــــــــــــاُد خــــــــــــَ  الع يــــــــــــَ

اجِ     يـــــــــــــ  وحمـــــــــــــاِة هـــــــــــــَ َ
ر  املـــــــــــــ ض لســـــــــــــــــــــــــــُ رَتحبـــــــــــــِ  ُمســـــــــــــــــــــــــــح

  
بيع إذا يَتَلَعَّى اللُّعاعَ  يقاُل : َخَرجَ وتَعَقََّد.  ونحُوه : العََسلُ  تَلَعَّىو َل نَْبت الرَّ  َخَرَج يأُْخذُه. ، وهو أَوَّ

 الثَّالثةَ ياًء.قاَل الَجْوهِري : أَْصلُه يَتَلَعَّع فكِرُهوا ثالَث َعْينات فأْبدلوا 

 ؛ عن ابِن األْعرابي. : السُّالَمياتُ  األَْلعاءُ و

ِعيَةُ و ٌء في َغديِر السََّمِك أَْطفاها ، وُشْرُب َوَرقِه َمْدقوقاً يُْسِهُل : ُشَجْيَرةٌ في َسْفحِ الَجبَِل ، لَها نَْوٌر أَْصفٌَر ، ولَها لَبٌَن وإذا أُْلِقي منه شي الالَّ

ْفراَء.ه أَْيضاً يُْسِهُل ويُقَيِّىقَِويًّا ، ولبَنُ   ُء البَْلغََم والصَّ

 * قُْلت : هذه الشََّجَرةُ تُْعَرُف في اليََمِن بالّظمياِء.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  يقاُل للعاثِِر :  لََك عالياً دعاٌء له بأَْن يَْنتَِعَش من َسْقطتِه ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري لألَْعشى : لَعا

َرتح بـــــــــــــــذاِت لـــــــــــــــَ  ـــــــــــــــَ ثـ رحانٍة إذا عـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ  وحٍث عـــــــــــــــَ

عــــــــا     ــــــــَ وَ  ل ــــــــُ ن َأنح أَق ا مــــــــِ ُ  أَدحَ. هلــــــــََ عــــــــح ــــــــ  ــــــــتـ ــــــــال (3)ف
 

  
 زاَد ابُن ِسيَده : ومثْلُه َدْع َدعا ؛ قاَل ُرْؤبَة :
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نــــــــــــا دَعح َدعــــــــــــا و  لــــــــــــح ــــــــــــُ ُر قـ َو  الــــــــــــعــــــــــــاثــــــــــــِ  إن هــــــــــــَ

عــــــــــــا    ــــــــــــَ ــــــــــــش ل ــــــــــــعــــــــــــي ــــــــــــن ــــــــــــت ــــــــــــا ب ــــــــــــن ــــــــــــي ــــــــــــه وعــــــــــــال  ل

  

َك عــــــــــالــــــــــيــــــــــاً  عــــــــــًا لــــــــــَ كح لــــــــــَ لــــــــــِ ت ومل أَمــــــــــح لــــــــــح  فــــــــــقــــــــــُ

رِعـــــــا قـــــــد يَـــــ و     ي إذا كـــــــاَن ُمســــــــــــــــــح اعــــِ ثــــُر الســـــــــــــــــــــ  (4)عــــح
 

  
ً  ويقاُل : ال  لفالٍن ، أَي ال أقاَمهُ هللاُ. لعا

 به : أَي يتولَُّع به ، يُْرَوى بالعَْين وبالغَْين. يَْلعَى ويقاُل : هو

 الُجوعِ : ِحدَّتهُ. لَْعوةُ و

__________________ 
 الصحاح ا وسيبيت.( وهو قَيٌر من أقبا  محري ا أفاده يف 1)
 ء اخلُل .حريص سي ويف موضض آخر : رجر هاع الع :« ضعيف« : »الع»( يف التهذيب : 2)
 .«تقو  لعا»والتهذيب وفيه :  253/  5واللسان والصحاح واألساس واملقايي   107( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( األو  والثاين يف التهذيب.4)
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 ما بها َمْن يَْلَحُس ُعسًّا ، َمْعناه : ما بها أََحٌد ؛ عن ابِن األْعرابي. قَْرٍو : أَي الِعي ويقاُل : ما بها

 : قَْوٌم من العََرِب. لَْعَوةَ  وبَنُو

 ثَْديُها : إذا تغَيَّر للَحْمِل. أَْلعَىو

 اً.األْرُض : أَْنبَتَْت اللّعاع ؛ كالُهما عن ابِن القطَّاع ؛ واألخيُر نقلَهُ الَجْوهِري أَْيض أَْلعَتِ و

ّمِ ، وإنَّما أَْطلَقَهُ لُشْهرتِه ، وإن اْغتَرَّ بعٌض باإلْطالِق فظنَّ الفَتْح اللُّغَةُ و : [لغو]  فال يعتدُّ بذلَك ، وأََشاَر له شْيُخنا. لُغَةً  ، بالضَّ

 ْغراِضهم.أَْصَواٌت يُعَبُِّر بِها كلُّ قوٍم عن أَ  اللِّْسُن ، َوَحدُّها أنَّها اللُّغَةُ  قاَل ابُن ِسيَده :

كُكَرةٍ ، وقُلٍة وثُبٍة ، الَماتُها ُكلّها  لُْغوة ، أي تكلَّْمت ، أَْصلُها لَغَْوت وقاَل غْيُرهُ : هو الَكالُم الُمْصَطلُح عليه بيَن كّلِ قَبِيٍل ، وهي فُْعلَةٌ ِمن

 واواٌت.

 ، والهاُء ِعَوٌض. لُغَوٌ  أَوْ  لُغَيٌّ  وقال الَجْوهِري : أَْصلُها

 ، وهو الطَّْرح ، فالَكالُم لَكثَْرةِ الحاَجِة إليه يرمي به ، وُحِذفَِت الواُو تَْخفيفاً. اللَّْغوُ  زاَد أَبو البَقاء : وَمْصدُره

 ، بفتح التاِء ، وشبَّهها بالتاِء التي يُوقَُف عليها بالهاِء ، انتََهى. لُغاتَهم ؛ قاَل الَجْوهِري : وقاَل بعُضهم : َسِمْعت لُغاتٌ  ج

مْنك ِجلداً ِجلُدَك قد َرقَّ  (1)، فقاَل : يا أَبَا َخْيَرة أُريد أَْكَشَف  لُغاتَهم ، قاَل : وسمعت لُغاتِهم وفي الُمْحكم قاَل أَبو َعْمٍرو ألبي َخْيرة : سمعتُ 

 َسِمعَها.، ولم يَُكْن أَبو َعْمرو 

ّمِ ، نقلَهُ القاِلي عن ابِن ُدَرْيٍد ، ونقلَهُ الَجْوهِري  لُغُونَ و  وابُن ِسيَده. (2)، بالضَّ

لُجمعة : ؛ وبه فَسََّر ابُن ُشَمْيل حديَث ا خابَ  : لَغا لَْغواً و أَي تَكلَّم. ، «لَغَا َمْن قاَل في الُجمعة َصْه فقد»الحديُث : منه ؛ و : تََكلَّمَ  لَغَا لَْغواً و

 .لَغا فقد

اها بالدََّسمِ  : لَْغواً  ثَريَدتَه لَغاو َغها. َروَّ  ، كلَوَّ

 ، َرواهُ أَبو داود عن ابن ُشَمْيل. : َخيَّبَهُ  أَْلغاهُ و

عٍ ؛ كذا في الُمْحكم. وأَْنَشَد الَجْوَهِري وال يُْحَصُل منه على فائَِدةٍ وال نَفْ  ، كالفَتَى : السَّْقُط وما ال يُْعتَدُّ به من َكالٍم وغيِرهِ  *اللَّغَىو اللَّْغوُ و

اج :  للعجَّ

 (3)عن الل غا وَرَفِث الت َكل ِم 
 َصْوُت الطائِِر ؛ وكذلَك كلُّ َصْوٍت ُمْختَلَط ؛ قاَل الجْعِدي : اللَّْغوُ و اللَّغا وقاَل القاِلي :

لــــــــف ضــــــــــــــــــــــارٍج  ــــــــذي خــــــــَ اح ال ــــــــعــــــــَ طــــــــا ال  كــــــــَبن  قــــــــَ

رب    قـــــــــــح واهتـــــــــــا حـــــــــــَا تــــــــــــَ غـــــــــــا َأصــــــــــــــــــــــــح  جـــــــــــالب لـــــــــــَ

  
 قاَل : الذي ، ألنَّه أَراَد الماَء.

 ، وهو ما كاَن من الَكالِم َغْير َمْعقوٍد عليه ؛ قالَهُ األْزهِري. ، كَسْكَرى كاللَّْغَوى

ي : وليَس في َكالِم العََرِب ِمثْل  إِالَّ قَْولهم األَْسُو واألَسا ، أََسْوتُه أَْسواً وأَساً أَْصلَْحته. اللَّغَاو واللَّغْ  قاَل ابُن بّرِ

 * قُْلت : ومثْلُه النَّْجو والنَّجا للجلِد ، كما سيأتِي.

ّمة : ُمْلغًى له َشاة ، وكلُّ ما أُْسِقط فلم يُْعتَد به أَْلغَى ، وقد الشَّاةُ ال يُْعتَدُّ بها في الُمعاَملَةِ  : اللَّغاو اللَّْغوُ و  ؛ قال ذُو الرُّ

واً و  غـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــي  ل رئ َ
هـــــــــــا املـــــــــــ طـــــــــــَ ُك َوســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــِ ل هـــــــــــح ـــــــــــَ  يـ

وارَا     ِة ا ـــــــــــُ َت يف الـــــــــــدِّيـــــــــــَ يـــــــــــح غـــــــــــَ (4)كـــــــــــمـــــــــــا أَلـــــــــــح
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حاح :  ما ال يُعَدُّ ِمن أَْوالِد اإِلبِِل في ديٍَّة أَو غيِرها لِصغَِرها ؛ وأَْنَشَد البَْيَت الَمْذُكور. اللَّْغوُ  وفي الّصِ

ة مَّ  قاَل ابُن ِسيَده : َعِمله له جريٌر ، فلَِقَي الفََرْزدُق ذا الرُّ

__________________ 
 ( يف اللسان : أكثف.1)
 عل  : لَُغات ولُغ  . وهذه قد أ لها املصنف هنا ا وذكرها يف خطبة الكتاب. يف الصحاح ا واقتصر اجلوهري« لغون»( مل ترد 2)
 كذا ا وابلقاموس : الل غا.  (*)
 ( الصحاح بدون نسبة ا ونسبه يف اللسان لر بة ا قا  ابن بري هو للعجاج وقبله :3)

 رّب أسراب حجيٍج ُكّظمِ و 
 ( اللسان والصحاح.4)
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َده ا فلم ا بـََلَغ هذا البَـيحَت قاَ  لُه الَفَرزحدُ  : َح ِّ َأِعدح علي  ا ََرئيِّ ا فبَنحشـــَ
عحَر  يف امل دين شـــِ : فَبعاَد ا فقاَ   فقاَ  : أَنحشـــِ

 الَكها و  َمنح هو َأشد  َفك ا منك.
 ؛ كما في الُمْحكم. باإِلثِْم في الَحِلِف إذا َكفَّْرتُم ال يَُؤاِخذُُكم أَي .(1) (مْ اِبللَّْغِو يف َأمْياِنكُ ) ال يُؤاِخذُُكُم هللاُ  مْعنَى قَْوله تعالى :و

 ُسقوُط اإِلثِْم عن الحاِلِف إذا كفََّر يَِمينَه. اللَّْغوُ  وفي النهايِة :

حاح : ُجل في َكالِمه :  اللَّْغوُ  وفي الّصِ  بَلَى وهللِا وال وهللِا.في األَْيماِن ما ال يُْعقَُد عليه القَْلب كقْوِل الرَّ

اء عن عائَِشةَ ، رِضَي هللا تعالى عنها قال : وهو ما يَْجِري في الَكالِم على غيِر َعْقٍد ، قاَل : وه و أَْشبَه ما قيل فيه وفي التهذيِب َحَكاه الفرَّ

 ِمن كالِم العََرِب.

 ما تسبُق إليه األْلِسنَة ِمن القَْوِل على َغْيِر َعْزم قصَد إليه. اللَّْغوُ  وقاَل الحرالي :

اِغُب :  لَغاوِمن الَكالِم ما ال يُْعتَدُّ به ، وهو الذي ال يُوَرُد عن َرِويٍَّة وفَْكٍر ، وهو َصْوُت العَصافِيِر ونحِوها ِمن الطُّيوِر.  اللَّْغوُ  وقال الرَّ

ُجُل : تكلَّم وذلَك ما  (2)في األَْيماِن أَي ما ال يَْعِقُد عليه القَْلب  اللّْغوُ  فيَما ال يُْعتدُّ به ، ومنه اللَّْغوُ  وهو اْختِالُط الَكالِم ، ويُْستَْعملُ ،  باللَّْغوِ  الرَّ

ٍء ليَس من شأْنِك : اللَّْغُط َكالٌم بشييَْجِري َوْصالً للَكالِم بَضْرٍب ِمن العاَدةِ َكال وهللِا وبَلَى وهللِا. قاَل : ومن الفرِق اللطيِف قوُل الخليِل 

 ٍء لم تُِرْده ، انتََهى.كالٌم بشي اللّْغوُ وٍء ُمْنتَظٌم ، ٍء ُمْستَحيٍل ، والُمْستقيُم كالٌم بشيٍء تغرُّ به ، والمحاُل كالٌم بشيوالكِذُب َكالٌم بشي

ً و لَْغواً  ء لكَ وفي التهذيِب : قاَل األْصمعي : ذلك الشي  ُء الذي ال يُْعتَدُّ به.، وهو الشي ْغَوىلَ و لَغا

 إذا َحلََف بيميٍن بِال اْعتِقاٍد. لَغَا وقاَل ابُن األْعرابي :

حاح :  باليميِن. لَغَْوتُ : ، أَي قاَل باِطالً. يقاُل  لَغَا يَْلغُو لَْغواً  وفي الّصِ

 ساِهياً أو ناِسياً ، أو هو اليَِميُن في الَمْعِصيَِة ، أَو في الغََضِب ، أَو في الِمراِء ، اليميِن هي التي يَْحلفُها اإلْنسانُ  لَْغوُ  وقاَل ابُن األثير : قيلَ 

 أَو في الَهْزِل.

ً  ، األُْولى عن اللْيِث ، يَْلغَىو يَْلغو لَْغواً  ، في قْوِله ، كَسعَى وَدعا وَرِضيَ  لغَىو َ  : أَي َمْلْعاةً و الِغيةً و لَغا ي لعبِد المسيحِ ؛ أَْنَشَد ابُن  أَْخَطأ بّرِ

 بِن عسلة :

رُه  غـــــــــــَ  َعصـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــِ لـــــــــــح َر أن تــــــــــــَ بـــــــــــح ه قــــــــــــَ رحتـــــــــــُ  ابكـــــــــــَ

يب وغــــــــريه ا ــــــــايف     يــــــــًا صــــــــــــــــــــــاحــــــــِ فــــــــِ حــــــــح تــــــــَ (3)ُمســــــــــــــــــــــح
 

  
 ، يَْلغَىو يَْلغُو وُمضاِرُعه لَغا إالَّ أن يقاَل فُتِح لحْرف الَحْلق ، فيكوُن ماِضيَه (4) لَغا ، وهو يدلُّ على أنَّ فِْعلَه تَْلغَى قاَل : هكذا ُرِوي

ِغيَةُ   ، َكراِغيَِة اإِلبِِل وَرواِغيها. اللَّواِغي كالعاقِبَِة ، والَجْمعُ  اللّْغوِ  هنا َمْصَدٌر بمْعنَى فالالَّ

 ال يُْلَزمون عليها َصَدقَة. ُمْلغاة : أَي الِغيةٌ والمائَِرةُ : اإِلبُِل التي تَحِمل الِميرةَ ،  ، «الغيةٌ  والَحُمولَةُ المائِرةُ لهم»في الحديِث : و

ِل الليلِ  َمْلغاةَ وإيَّاُكم »في حديِث َسْلمان : و  بمْعنَى الباِطِل. اللَّْغوِ  يريُد السََّهر فيه فإنَّه يَْمنَُع ِمن قِياِم الليِل ؛ َمْفعَلَةٌ من ، «أَوَّ

 فيه ، بالفَتْح والضم. الغُواو .(5) (َواْلَغْوا ِفيهِ )َء : ىوقُرِ 

؛ وإِلَْيه  لَْغوٍ  : قاَل ابُن ِسيَده : وأُراهُ على النََّسِب ، أَي ذات (6) (ال َتْسَمُع ِفيها الِغَيةً )ومنه قوله تعالى :  فاِحَشةٌ ؛ : أَي الِغيَةٌ  كلمةٌ و

 َذَهب الَجْوهِري وقاَل : هو مثُْل تاِمٍر والبٍن لصاِحِب التْمِر واللَّبَِن.

 ، أي قَبيحةٌ أَو فاِحَشةٌ. الغيةٌ  وقاَل األْزهِري : كلمةٌ 

 ؛ وقاَل مجاهٌد : أَي َشتْماً. (7)وقاَل قُتاَدةُ في تْفِسيِر اآليِة : أَي باِطالً 
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اعي : ُط القََطالَغَ  ، كَسْكَرى : اللَّْغَوىو  ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسيَده للرَّ

__________________ 
 .89؛ وسورة املائدة ا اآية  225( سورة البقرة ا اآية 1)
 ( يف املفردات : اللغو يف األميان أي ما ال عقد عليه.2)
 خلاء املعجمة فيهما أو ابجليم فيهما.( اللسان وكتب مصححه : قوله : مستخفياً كذا ابألصر ولعله مستخفياً ا واخلايف ا اب3)
 ( اللسان : َلِغي.4)
 .26( سورة فصلت ا اآية 5)
 .11( سورة الغاشية ا اآية 6)
 ( يف التهذيب : ابطاًل ومبمثاً.7)
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ٌة  نــــــــــَ ــــــــــ  يـ ــــــــــَ بـ واهــــــــــا مــــــــــُ غــــــــــح ِر لــــــــــَ نــــــــــاخــــــــــِ
َ
ُر املــــــــــ فــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــُ

زَُع     ــــــــــفــــــــــَ هــــــــــا ال ا رَاعــــــــــَ ــــــــــر ملــــــــــ  ــــــــــي ــــــــــل ِة ال (1)يف جلــــــــــُ 
 

  
ً  به ، كَرِضَي ، لَِغيَ و اغُب : لَِهَج العُْصفُورُ  لَِهَج به : إذا لَغا حاح والُمْحكم ؛ زاَد الرَّ ؛ ومنه قيَل للَكالم الذي تَْلَهُج به  بلَغاهُ  ؛ كما في الّصِ

 ، واْشِتقاقُه ِمن ذلَك. لُغَةٌ  فرقَةٌ :

ً  به لَِغيَ  وفي كتاِب الجيم :  : أُوِلَع به. لَغا

حاح بالشَّراِب ، إذا بالماءِ  لَِغيَ و  وهو ال يَْرَوى مع ذلَك. ؛ زاَد ابُن ِسيَده : أَْكثََر منه ؛ وفي الّصِ

 أََرْدَت أَْن تَْنتَِفَع باإلْعراِب.قاَل أَبو سعيٍد : إِذا و

 من غيِر َمْسأَلَة. لُغاتِِهم اْستَِمعْ  ، أَي العََربَ  فاْستَْلغِ 

ْين للطَّلب. فاْستَْلِغهم وفي األساِس : وإذا أََرْدَت أَن تَْسَمَع ِمن األْعرابِ   أَي اْستَْنِطْقهم ، فعلى هذا القَْول الّسِ

 ال َجْمُع َكْلٍب. بِن َصْعَصعة ، ابُن ربيعَةَ بِن عاِمرٍ  ( 2)، واْستِْشَهاُدهُ بالبَْيِت باِطٌل. وِكالٌب في البَْيِت هو لَْغوٌ   :قوُل الَجْوهِري لنُباح الَكْلبِ و

حاح : ونُباُح الَكْلبِ   أَْيضاً ، وقاَل : لَْغوٌ  * قُْلت : نَّصه في الّصِ

ِِهِم ِكالبُ   فال تـَلحَغ  لَغريح
ه ، وفي بعِض النسخِ : أَي ال تُْعتَنَى ِكالُب غيِرهم.أَي ال   تُْقتَنَى ِكالب َغْيِرهم ؛ كذا ُوِجَد بخّطِ

 قال شْيُخنا : والبَْيُت نََسبُوه لناِهٍض الِكالبي وَصْدُره :

لِيِر : أَِقمح إليهم و   (3)قـُلحنا للد 
يرافي عن أَبيِه ِمثْل روايَِة الَجْوهِري ، قالَ  وايَة:  وَرواهُ الّسِ  بفَتْح التاِء وَمْعناه تُولَُع. تَْلغَى وقد َغلَُّطوه وقالوا : الّرِ

حاح بفَتْح التاِء  ا قوُل المصنِّف ال َجْمع َكْلب فهو َغِريٌب. وقال ابن القطَّاع :  (4)* قُْلت : وهكذا هو في نسخِ الّصِ ، ويُْرَوى بغَْيِرهم ؛ وأَمَّ

 قاَل :ِء لَِهْجُت به ؛ بالشي لَِغيتُ و

ِِهم الرِّكاُب   (5)فال تـَلحَغ  بَغريح
ل.  فتَأَمَّ

بِن جهَضِم  (7)ما نَّصه : هو ابُن ثوَمةَ بِن نصيحِ بِن نَِهيِك بِن إباِم  (6)وقََرأُْت في كتاِب األغاني ألَبي الفََرج األْصبَهاني في تْرجمِة ناِهٍض 

ْكٍر بِن ِكالٍب ، شاِعٌر بََدِويٌّ فصيُح اللِّساِن ِمن ُشعَراِء الدَّولِة العبَّاسيَِّة ، وكان يقدُم البَْصَرة بِن شهاِب بِن أنِس بِن ربيعَةَ ابِن َكْعِب بِن أَبي ب

ياشي وغيُرهُ ِمن البَْصِريِّين ، ثم قاَل : أَْخبَرني َجْعفُر بُن قداَمةَ الكاتِ اللُّغَةُ  فيُْكتَُب عنه ِشْعره وتُْؤَخذُ عنه ُب : حدَّثَني أَبو . َرَوى ذلَك عنه الّرِ

 بُن ناِهِض بن ثوَمةَ الِكالبي قاَل : كاَن شاِعٌر من بَني نَُمْير يقاُل له رأُْس الكبِش قد َهَجا ُعماَرةَ بَن عقيِل بِن بِاللِ  (8)هفَّان : حدَّثَني غديُر 

ضُ  ا َوقَعَِت الحْرُب بَْينَنا وبيَن نَُمْير قاَل عماَرةُ يحّرِ   َكْعباً وِكالباً اْبنَْي ربيعَةَ على بَني نميٍر :بِن جريٍر زماناً فلمَّ

ا  رحمتــــــــــــُ  رأيــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــا اي ابــــــــــــيَنح ربــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــة خــــــــــــُ

(9)غــــــــــــــــّردمتــــــــــــــــا وا ــــــــــــــــرُب ذات هــــــــــــــــديــــــــــــــــر و    
 

  
ْعر حتى أَتوا نميراً ، وهي بَهَضباٍت يقاُل لهنَّ واردات ،  فقَتَلُوا واْجتَاُحوا وفََضُحوا في أَبياٍت أخر. قاَل : فاْرتََحلَْت ِكالُب حيَن أَتاها هذا الّشِ

 نميراً ثم اْنَصَرفُوا ، فقاَل ناهُض ابِن ثوَمةَ يُجيُب عماَرةَ عن قوله :

مـــــــــــــــــارة يف لـــــــــــــــــرٍي   حُيضــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــُ

 بـــــــــــــنـــــــــــــا وبـــــــــــــه أرابـــــــــــــوا (10)لشـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــم    

  

 ســـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــوا عـــــــــــــنـــــــــــــا لـــــــــــــريًا هـــــــــــــر وقـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــا 

ابُ  (11)بـــــــــــــــربزهتـــــــــــــــا      الـــــــــــــــجي كـــــــــــــــانـــــــــــــــت هتـــــــــــــــَ
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__________________ 
 وانظر ختر ه فيه.« صفر ا ناجر»برواية :  157( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ليست يف القاموس.« هو»( لفظة : 2)
 ( البيت يف اللسان بدون نسبة ا ويف التكملة لناهٍ  الكاليب ا قا  الصاغاين : والرواية تلغ  بفتح التاء.3)
 املطبوع.( أ ر ضبرت التاء يف الصحاح 4)
 ء : أولض به.( قا  ابن بري : أت  به شاهداً عل  َلِغي ابلشي5)
 .175/  13( األغاين ط دار الكتب 6)
 ( األغاين : إمام.7)
 ُغرير. 186/  13( األغاين 8)
 ( األغاين ا وعجزه فيها :9)

 عولتما وا رب ذات هريرو 
 ليشغلهم. 187/  8( يف األغاين 10)
 ا.( األغاين : بنزوهت11)
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ـــــــــــــــــت أ ٌد ودان  مل ختضـــــــــــــــــــــــــــــــض هلـــــــــــــــــم َأســـــــــــــــــــــــــــــــَ

 هلــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــد وضــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــة والــــــــــــــــراببُ    

  

ثـــــــــــًا عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــم و  عـــــــــــح  حنـــــــــــن نـــــــــــكـــــــــــر هـــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــُ

يــــــــــُب مــــــــــنــــــــــا والشــــــــــــــــــــــــبــــــــــابُ      عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــِّ

  

َريـــــــــــــــٍض   رعـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن دمـــــــــــــــاء بـــــــــــــــين قــــــــــــــــُ

ـــــــــــاُب     ـــــــــــلـــــــــــب ـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا ال عـــــــــــا أي لـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــَ (1)إىل ال
 

  

ٍر   صــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــنــــــــــــاهــــــــــــم أبرعــــــــــــن مــــــــــــكــــــــــــفــــــــــــهــــــــــــّ

(2)يــــــــــــــــدب كــــــــــــــــبن رايــــــــــــــــتــــــــــــــــه عــــــــــــــــقــــــــــــــــاُب    
 

  

 مـــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــواهـــــــــــــر ذي دويِّ  (3)أخـــــــــــــش 

ـــــــــــــــه وا ـــــــــــــــرابُ     ـــــــــــــــي ـــــــــــــــ  ف ـــــــــــــــي ـــــــــــــــب ـــــــــــــــوح ال ـــــــــــــــل  ت

  

 فــــــــــــــــبشــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــَر حــــــــــــــــا حــــــــــــــــّر بــــــــــــــــواردات 

ـــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــــاُب و     ـــــــــــــــقـــــــــــــــعـــــــــــــــه مَث  ان ـــــــــــــــن (4) َر ل
 

  

ث الـــــــنـــــــواصـــــــــــــــــــــي  عـــــــح  صـــــــــــــــــــــبـــــــحـــــــنـــــــاهـــــــم هبـــــــا شـــــــــــــــــــــُ

فــــــــــــتــــــــــــ ح مــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــح ا ــــــــــــجــــــــــــابُ و      مل يــــــــــــُ

  

ــــــــــد حــــــــــىت  ــــــــــوف اهلــــــــــن غــــــــــمــــــــــد ســــــــــــــــــــــــي ــــــــــُ ــــــــــم ت ــــــــــل  ف

عـــــــــــــابُ      تـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــت ا ـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــُة والـــــــــــــكـــــــــــــِ

  
راَد بِكالٍب في قْوله والبَْيُت الذي َذَكَره الَجْوهِري ِمن هذه القصيَدةِ إالَّ أنِّي لم أَِجْده فيها في نسخِة األغاني وِسياقُه دالٌّ على أنَّ المُ انتََهى. 

 القَبيلَة ال َجْمع َكْلب ، وهو ظاِهٌر ، وهللاُ أَْعلَم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 فاِرقُه.ٍء : لَِزَمهُ فلم يُ بشي لغى

 بأَْصواتِها : أَي تَْنغَم. تَْلغَى والطَّْيرُ 

ِمن  يُْلغَى هذه الَكِلَمة : رآها باطالً وفْضالً ، وكذا ما أْلغَىو (5) (َوِإذا َمرُّوا اِبللَّْغوِ ): : الباِطُل ؛ عن اإلمام البُخاِري وبه فَسَّر اآليَةَ  اللَّْغوُ و

 الِحساِب.

 َطالَق الُمْكَره. أَْلغَى أنَّه: قََطه وأَْلقَاهُ. وُرِوي عن ابِن عبَّاس : أَْبَطلَه وأَسْ  أَْلغاهُ و

 ؛ ومنه قوُل الشاعِر : اللّْغوِ  : أَراَدهُ على اْستَلغاهُ و

َر  و  وحُم يف الســـــــــــــــــــــــ  غـــــــــايَن الـــــــــقـــــــــَ لـــــــــح تــــــــــَ  إين إذا اســـــــــــــــــــــــح

مـــــــا     جــــــَ وحين عــــــلــــــ  الســــــــــــــــــــرِّ َأعــــــح فــــــَ ُت فـــــــبَلــــــح رِمـــــــح (6)بــــــَ
 

  
 الَجْريِ : إذا كاَن َجْريُه َغْيَر َجْريٍ ِجّدِ ، قاَل : لُمالِغي ويقاُل : إنَّ فََرَسكَ 

 (7)َجد  فال يـَلحهو وال ُيالِغي 
ْوُت ، مثُْل الَوَغى ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ وزاَد في  اللّغَىو ؟الُمالَغاة صاِحبَه ؛ وما هذه ياُلِغي : الُمهاَزلَةُ. وهو الُمالَغاةُ  وفي األساِس : : الصَّ

 الِحجاِز. بلُغَةِ  كتاِب الجيِم : هو

 عن الطَّريِق وعن الصَّواِب : ماَل ، وهو مجاٌز. لَغَىو

 .لَغًى فهو أَْلغَْيته . يقاُل :ُمْلغَىال ، كما في كتاِب الجيِم ، يريُد أنَّه بمْعنَى اإلْلغاءُ  : اللّغَىو

حاح. لَغَِويٌّ  ، بضم ففتح ، وال تَقُلْ  اللّغَِة لُغَِويٌّ  والنِّْسبَةُ إلى  ، كما في الّصِ

 .اللُّغَةِ  كبُرةٍ وبًُرى ؛ نقلَهُ الَجْوهِري في ُجموع لُغَةٍ  ، بضم َمْقصور ، َجْمعُ  اللُّغَىو

ل الُخْطبِة فقاَل : َمْنطُق البُلَغاءِ والعََجُب من المصنِِّف كيَف   في البَواِدي فَتَنبَّه. باللّغَى أَْهملَهُ هنا وَذَكَره في أَوَّ
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ْوُت. اللَّغاةُ و  ، بالفتح : الصَّ

 .ءُ اللَّفاو؛ كذا في الُمْحكم. يقاُل : عليه العَفاُء  : كَسماٍء : التُّراُب ، والقُماُش على َوْجِه األرِض  اللَّفاءُ و : [لفو]

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. لَفاءٌ  فهو ُكلُّ َخسيٍس يَسيٍر َحقيٍر :و

 ُء القَِليُل ؛ قاَل أَبو زبيٍد الطائي :وفي الُمْحكم : هو الشي

__________________ 
 إهنما اللباب ... رغبنا عن دواء ( األغاين :1)
 ( األغاين :2)

 يدف كبن رابته العقاب
 ( األغاين : أجّش.3)
 األغاين : انصباب.( 4)
 .72( سورة الفرقان ا اآية 5)
 ويف التهذيب : فبلغوين.« بسّر »( اللسان والتهذيب برواية 6)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.7)
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وين  مـــــــــــُ لـــــــــــِ ظـــــــــــح عـــــــــــيـــــــــــِف فـــــــــــيـــــــــــَ  فـــــــــــمـــــــــــا َأان ابلضـــــــــــــــــــــــــ 

يــــــــــُ  و     فــــــــــاُء وال اخَلســــــــــــــــــــــــِ ي الــــــــــلــــــــــ  ظــــــــــِّ (1)ال حــــــــــَ
 

  
. يقاُل  اللَّفاءُ  َدِريني بََدَل فيَْظلموني. وفي الُمْحكم :وفي كتاِب أَبي علّيٍ والُمْحكم : فَتَزْ  . وِمثْلُه في كتاِب باللَّفاءِ  اْرَض من الَوفاءِ : ُدوَن الَحّقِ

 أَبي علّيِ وأَْنَشَد البَْيَت الَمْذكوَر.

 .بالقِليلِ  (2)أَي من حقِّه الوافِي  باللَّفاءِ  وقاَل الَجْوهِري : َرِضَي فالٌن ِمن الَوفاءِ 

 ، أَي َوَجَداهُ. (3) (َوَأْلَفيا َسيَِّدها َلَدى اْلبابِ )َكذلَك ؛ وقوله تعالى :  َوَجَدهُ  كاِذباً : أَْلفاهُ و

 واْفتَقََدهُ. تََداَرَكهُ  ، أَي التَّْقِصيَر : إذا تاَلفَاهُ و

 .يُتالفَى وهذا أَْمٌر ال

 .بالتَّالفِي وتقوُل : جاَء بالعََمِل الُمتنافِي ولم يَْعِقْبه

 في الياِء دوَن الواِو. تاَلفَاهُ و أَْلفاهُ  وَذَكَر ابُن ِسيَده :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َحقَّه : أَي بََخَسهُ ، نقلَهُ الَجْوهِري. لَفَّاهُ 

 ه ؛ قالَهُ أَبو سعيٍد.َحقَّه : أَْعطاهُ أَقَلَّ من لَفَّاهوأَْعَطاهُ ُكلَّه ،  .َحقَّه ولَكَّاه : لَفَّاهُ  وفي التهذيِب :

 وقاَل أبو تُراٍب : أَْحَسبُه ِمن األْضداِد.

 نَقََصه َحقَّه فَأَْعطاهُ ُدوَن الَوفاِء. لَفاهُ  وقيَل :

ً  بالعَصا لَفاهُ و  : َضَربَهُ. لَفا

 .فايَالَ  ، كغَنِيٍَّة : البضعةُ من اللْحِم ، والَجْمعُ  اللَِّفيَّةُ واللْحَم عن العَْظِم : قََشَرهُ  لَفاو

 ُء الَمتُْروك ، عن ابِن ِسيَده.: الشَّي اللَّفاو

 : إْدراُك الثّأِْر ؛ وبه فَسََّر ابُن األْعرابي قوَل الشاعر : التَّالفِيو: النُّْقصاُن ؛ عن ابِن األثيِر.  اللَّفاو

رابـــــــــــــــــــــــٍة  ين َأيّنِ بـــــــــــــــــــــــه ذو قـــــــــــــــــــــــَ ربِّ  لـــــــــــــــــــــــَُ

اليفو     تـــــــــــــــــــــَ ه َأيّنِ بـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــُ بحتـــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــــــــَ  أَنــــــــــــــــــــــح

  
 : األْحَمُق ؛ والهاُء للُمبالغَِة. اللَّفاةُ و

 ، بقَْلِب الَهْمَزةِ ياًء ، ِلقايَةً و ، بالمّدِ ؛ قاَل األْزهِري : وهي أَْقبَُحها على َجواِزها ؛ لقاَءةٌ و ، كِكتابٍ  يَْلقَى ِلقاءً  ، ، كَرِضيَه لِقيَهُ  ي : [لقي]

ً و ، ُمشدَّدةَ الياِء ، ِلقيًّاو  َد القاِلي :؛ وأَْنشَ  ِلْقيانا

لـــــــــــٍة  يـــــــــــح َد لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ لـــــــــــًة بـ يـــــــــــح يـــــــــــاِد لـــــــــــَ  َأعـــــــــــّد الـــــــــــلـــــــــــّ

يــــــــــــا    الــــــــــــِ يــــــــــــَ يــــــــــــاِن الٍه ال يــــــــــــعــــــــــــّد الــــــــــــلــــــــــــّ قــــــــــــح  لــــــــــــلــــــــــــِ

  
ً و،  ( 4)، بكسِرِهنَّ  ِلْقيانَةً و . لُقًىو لُْقيَةٌ و ، ُمشدََّدةَ الياِء ، لُِقيًّاو لُْقيانا  بضمهنَّ

له قََصْرت وَكتَْبته   ؛ وأَْنَشَد : لَِقيته بالياِء ، وهو َمْصدرُ قال القالي : إذا َضَمْمَت أَوَّ

زِدح و  قــــــــــاَ  فــــــــــلــــــــــم تــــــــــَ مــــــــــًا لــــــــــُ لــــــــــح وا حــــــــــُ مــــــــــُ  قــــــــــد َزعــــــــــَ

ال    قـــــــــح مـــــــــًا وال عـــــــــَ لـــــــــح طـــــــــاَ  حـــــــــِ ِد الـــــــــذي َأعـــــــــح مـــــــــح  حبـــــــــَ

  
اء :  وأَْنَشَد الفرَّ
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نـــــــــــــــــاِم وغـــــــــــــــــريِِه و 
َ

قـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــا يف املـــــــــــــــــ  إن  لـــــــــــــــــُ

حُ و     ــــــــــــِ ــــــــــــراب ِدي ل ــــــــــــح ذح  عــــــــــــن ــــــــــــَ ــــــــــــب دح ابل  إنح مل  ــــــــــــَُ

  
 طالََع ْمُدوَدةً ، فهذه أَحد َعَشَر َمْصدراً ، نَقَلَها ابُن ِسيَده واألْزهِري ، واْنفََرَد كلٌّ منهما ببعِضها كما يَْظَهر ذلَك لَمنْ مَ  ، َمْفتوَحةً  لَقاَءةً و

 كتابَْيهما.

 .(5) اللِّقاَءةُ و اللُّْقيانَةُ و اللُّقيانُ و اللُِّقيّ و اللُّقَىو اللِّقاءُ  وَذَكَر الَجْوهِري منها ِستَّةً وهي :

ْت عن ابِن القطَّاع وُشُروح وقال شْيُخنا : هذا الَحْرُف قد اْنفََرَد بأَْربَعَة َعَشَر َمْصدراً ، َذَكَر المصنُِّف بعَضها وأَْغفََل البَْعَض قُُصوراً ، و َمرَّ

 الفَِصيحِ ، انتََهى.

__________________ 
وانظر ختر ه فيه. واملثبت كرواية اللســـــان  وال جايف اللقاء وال خســـــي  . فتظلموين.. برواية : 635( شـــــعراء إســـــالميون ا شـــــعر أيب زبيد ص 1)

 والصحاح.
 ( الصحاح : الوفر.2)
 .25( سورة يوسف ا اآية 3)
ياً.4)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ولُقح
َيةٌ »( ورد يف الصحاح سبعة مصادر ا والسابض : 5)  .«َلقح
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، بفَتِْحهما ، ِكالُهما عن األْزهِري  اللَّقاةُ و اللَّْقيةُ  بَيِّن الثالثَةَ التي لم يَْذُكرها المصنِّف وأنا قد تَتَبَّْعت فَوَجْدت ذلَك ، فمن ذلَك :* قُْلت : ولم يُ 

: ي ، قاَل : واْستَْضعَفَها وَدفَعَها يَْعقوُب فقاَل ، بالضم ، َذَكَره ابُن ِسيَده عن ابِن جنِّ  اللُّقاةُ ووقاَل في األخيِر : إنَّها ُمولَّدةٌ ليَسْت بفَِصيحٍة ، 

األخيَرْين ِلَكْونِهما ُمولَّدين َغْير  هي ُمولَّدةٌ ليَسْت من َكالِمهم فكمَل بهذه الثالثَِة أَْربَعة َعَشَر على ما َذَكَره شْيُخنا ، ولكن يقاُل : إنَّ َعَدَم ِذْكرِ 

َمْصدٌر كما َسيَأْتي عن الَجْوهِري فيكوُن  التّْلقاءَ  وراً من المصنِِّف كما ال يَْخفَى ، وعلى قَْوِل َمْن قاَل إنَّ فَِصيَحْين ، فال يكوُن تَْرُكهما قُصُ 

 َمْجموُع ذلَك َخْمَسة َعَشر.

 مثُْل قَذًى وقَذاةٍ ، َمْصدُر قَِذيَت تَْقَذى. لقاهوَ  لَقًى وَحَكى ابُن درستويه :

ْؤيةِ  رآهُ  : لَِقيَه وقال شْيُخنا : وقْولُه في تْفِسيرِ  ا نقُدوه وأَطالُوا فيه البَْحَث وَمنَعُوه وقالوا : ال يلزُم ِمن الرُّ ْؤيَِة ،  اللّْقي وال ِمن اللّقَى ، ممَّ الرُّ

ل ، انتََهى.  فتأَمَّ

 اْجتِماٌع بإْقباٍل ، َذَكَره الحرالي. اللّقاءُ  يِف للَمناِوي :وفي مهماِت التَّعار

ازي :  ُوُصوُل أََحد الِجْسَمْين إلى اآلخِر بحيُث يُماّسه َشْخصه. اللِّقاءُ  وقال اإلماُم الرَّ

اغُب : هو ُمقابلَةُ الشي  ، انتََهى. (1)اإلْدراِك بالحّسِ والبََصِر  ِء وُمصاَدفَتُه معاً ، ويُعبَّر به عن كّلِ منهما ، ويقاُل ذلَك فيوقال الرَّ

 َء : صاَدْفتَه.الشي لَِقيتُ  وقال ابُن القطَّاع :

 ؛ عن ابِن ِسيَده. اْلتَقَاهو كتَلَقَّاهُ  وصاَدفَه ؛ لَِقيَه ٍء اْستَْقبَل شيئاً فقدوقال األْزهِري : كلُّ شي

، هذا نَّص  ال نَِظيَر له َغْيُر التّْبيانِ  قيَل : هو َمْصدٌر ناِدرٌ و لو كاَن عليه لفُتَِحِت التاُء ،، وليس على الِفْعل إذ  ، بالكْسر التِّْلقاءُ  االْسمُ و

،  دلَّ على أنَّه اْسُم الَمْصَدرالُمْحكم ، وبه تَْعلَم ما في َكالِم المصنِِّف ِمن َخْلِط اْسِم الَمْصَدر والَمْصَدر بالِفْعل ، فإنَّ قْولَه أَّوالً واالْسُم 

 َوتَْنِظيره بالتِّْبياِن ثانياً دلَّ على أنَّه َمْصدٌر بالِفْعل.

 قال شيُخنا : وال قائَِل في تِْبيان أنَّه اْسُم َمْصدٍر ، انتََهى.

 ولكن حيُث أَْوَرْدنا ِسياَق ابن ِسيَده الذي اْختََصر منه المصنُِّف قَْوله هذا اْرتَفَع اإلْشكاُل.

 َمْصَدر وليَس في الَمصاِدِر تِْفعال بالكْسر غيُره وتِْبيان. تِْلقاء ألْعراف :وفي الِعنايَِة أثْناَء ا

 ؛ وقاَل : اللّقاءِ  أَْيضاً َمْصدٌر ِمثْلُ  التِّْلقاءُ ووقال الَجْوهِري : 

ُده  واعـــــــــــــــِ ََ  هـــــــــــــــر َ حيت مـــــــــــــــَ ريح ُت خـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  أَمـــــــــــــــ 

ُر     ه اأَلمـــــــــَ قـــــــــائـــــــــِ لـــــــــح نح تـــــــــِ َر عـــــــــَ وحَم َقصــــــــــــــــــــــ  (2)فـــــــــالـــــــــيــــــــــَ
 

  
ه ِمن المجاِز :و  ؛ كما في األساس. فالنٍ  تِْلقاءَ و ( 3)النَّارِ  تِْلقاءَ  تََوجَّ

حاح : َجلَْستُ   أَي ِحَذاَءهُ. تِْلقاَءهُ  وفي الّصِ

 والُمقابَلَِة ونََصبُوه على الظَّْرفيِة. اللَّقاءِ  فاْستَْعملُوه َظْرَف َمكاٍن بمْعنَى جَهةِ  التِّْلقاءِ  وقاَل الخفاجي : قد تَوسَّعُوا في

 بمْعنًى واِحٍد. اْلتَقَْيناو تاَلقَْيناو

 أَْهِل األْرِض والسَّماِء فيه ؛ كما في الُمْحكم. لتاَلقِي : القياَمةُ  التَّالقي يومُ و

 ؛ كما في الُمْحكم. لَِقيَّاِن للُمْلتَِقيَْين وهما ، (4)، بكْسِر القاِف  يالُمْلتَقِ  ، كغَنِّيٍ : اللَِّقيُّ و

، كَمْرِمّيٍ  َمْلِقيٌّ و ، كُمعَظٍَّم ، ُملَقًّىو ، كُمْكَرٍم ، ُمْلقًّىو ، كفَتًى ، كما في النُّسخِ وُضبَِط في نسخِة الُمْحكم كغنِّيٍ وهو الصَّواُب ، لَقًى رُجلٌ و

 ؛ كما في الُمْحكم. أَْكثَرُ  في الشَّرِّ  في الَخْيِر والشَّّرِ ، وهو ، كَشدَّاٍد ، يكوُن ذلك لَقَّاءٌ و ،

__________________ 
 ( زيد يف املفردات : وابلبصرية.1)
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 ه فيه.وانظر ختر  «عن تلقائك األمر. ..» برواية : 198( البيت للراعي كما يف اللسان ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف األساس : تلقاء البلد.3)
 ( يف القاموس بفتح القاف.4)
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 .ُملَقَّى : أَي ُمْمتََحٌن. ويقاُل : الّشجاُع ُمَوقَّى والَجبَانُ  ُمْلقًى َمْكُروه ، وفي األساِس : فالنٌ  يَْلقاهُ  ال يَزالُ  ُمْلقًى وفي التَّْهِذيِب : رُجلٌ 

 .: قابَلَهُ  ِلقاءً و القاهُ ُمالقاةً و

 ، أي الشَّدائد ؛ هكذا َحَكاهُ اللّْحياني بالتّْخفيِف ؛ كذا في الُمْحكم. األاَلقِيَ  منه لَِقيتُ  يقاُل : األاََلقِيٌّ : الشَّدائُِد.و

ِحِم. الَمالقِيو ِحم ِمن َمْوِضعِ الولِد ،  َمْلقاةٍ و َمْلقًى َجْمعُ  ؛ وهو مجاٌز ؛ الَمالقِي يقاُل : امرأةٌ َضيِّقَةُ  : ُشعَُب َرأِْس الرَّ ، وقيَل : هي أَْدنى الرَّ

 وقيَل : هي اإلْسُك.

ِحِم ، وُشعٌَب دوَن ذلَك أَْيضاً. الَمالِقي َجْمعُها الَمْلقاةُ  وفي التّهذيِب :  ، ُشعَُب رأِْس الرَّ

يِّقَةُ   ، وهي َمآِزُم الفَْرجِ وَمضايِقُه. الَمالقِي والُمتالِحَمةُ ِمن النِّساِء الضَّ

 ، وقلَّما جاَء هذا البِناُء للُمَؤنَِّث بغيِر هاٍء ؛ كذا في الُمْحكم. : َعِلقَتْ  ُمتَلَقٍّ  المرأَةُ فهي تَلَقَّتِ و

اُج قولَه تعالى : إليه أَْلقَاهُ   :تَْلِقيَةً  ءَ الشَّي لَقَّاهُ و َوْحياً  القُْرآن إليك يُْلقَى ؛ أي (1) (ِمْن َلُدْن َحِكيم  َعِليم  ) اْلقُْرآنَ  لَتُلَقَّى َوإِنَّكَ  ؛ وبه فسَّر الزجَّ

 هللِا تعالى. ِعْندِ  ِمن

ُجل  الَكالم ، أَي يُلَقَّنه. يُلَقَّى وفي التّهذيِب : الرَّ

 وتُِرَك لَهَوانِه ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري : ما ُطِرحَ  ، وهو الُمْلقَى : ، كفَتًى اللَّقَىو

 (2)ُكنحت َلًق  َ حرِي عليحَك الس واِبُر و 
 وأَْنَشَد القاِلي البِن أَْحمر يَْذُكر القَطاةَ وفَْرَخها :

ٍف  فحصـــــــــــــــــــــــــَ َي يف صـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــِ ـــــــــــح قـــــــــــً  أُل ـــــــــــَ رحِوي ل ـــــــــــَ  تـ

ر     هــــــــِ نحصــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ رُه الشــــــــــــــــــــــمــــــــُ  ومــــــــا يـ هــــــــَ (3)َتصــــــــــــــــــــــح
 

  
 ؛ وأَْنَشَد القاِلي للحاِرِث ابِن ِحلِّزة : أَْلقاءٌ  ج وتَْروي َمْعناهُ : تَْسِقي ؛

ٌة مــــــــــــــــن  بــــــــــــــــَ راضــــــــــــــــــــــــــــــِ َبو تح هلــــــــــــــــم قــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــتــــــــــــــــَ

قـــــــــــــــــاُء     ـــــــــــــــــح م أَل يٍّ كـــــــــــــــــبهنـــــــــــــــــ  (4)كـــــــــــــــــرِّ حـــــــــــــــــَ
 

  
ه. الطَّريِق : وَسُطه لَقاةُ و  ؛ وفي الُمْحكم : َوَسُطها ؛ وفي التْكملِة : لقُمهُ وَمَمرُّ

حاح ، أَي كلمةُ  أَْلقَْيتو،  أُْلِقيَّةً  عليه أَْلقَْيت: يقاُل  من التَّحاِجي. أُْلِقيَ  : ما ( 5)، كأُثِْفيَّةٍ  األُْلِقيَّةُ و إليه أُْحِجيَّةً ، كلُّ ذلَك يقاُل ؛ كما في الّصِ

 ُمعاياةٍ ليَْستْخرَجها ؛ وهو مجاٌز.

 من َشّرِ وُعْسٍر. لَِقَي األاَلقِيَّ  ، ِمن قْوِلَك : األاَلقِي واِحدةُ  األُْلِقيَّةُ  وقيَل :

 لهم. يَتاَلقَْون بأُْلِقيَّةٍ  وهم

 تَْستَْعِصم به ِمن الصيَّاِد.  األُْرِويَِّة من الَجبَلِ َمقامُ  ، بالفتح : الَمْلقَىو

 ، ويُْرَوى قوُل الُهَذِلي : الَمالقِي وفي التّْهذيِب : أَْعلَى الَجبَِل ، والَجْمعُ 

َلحقاِة ساَما 
 (6)إذا ساَمتح عل  امل

وايَةُ الَمْشهورةُ : على َر بهذا ؛ والّرِ  ذُِكَر في القاِف.، بالتّْحريِك ، وقد  الَملَقاتِ  وفُّسِ

 على قَفاهُ : ناَم. اْستَْلقَىو

 .اْستِْلقاءٌ  ٍء كاَن فيه كاالْنبِطاح ففيهوقاَل األْزهِري : كلُّ شي

حاح. ، كغَِنّيِ ، اتْباعٌ  لَِقيٌّ  َشِقيٌّ و  ؛ كما في الّصِ
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ا. يَْلقَى وفي التّهذيب : ال يزالُ   َشرًّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. اللِّقاءِ  ر : لُغَةٌ في، بالقَصْ  اللَّقا  ، بالمّدِ

__________________ 
 .6( سورة النمر ا اآية 1)
 ا وصدره :« السوائر»( الصحاح واللسان وفيهما 2)

 فليتك حا  البحر دونك كله
 «فال ينصهر. ..» وفيه : 261/  5واملقايي  « فما»( اللسان وفيه 3)
 واللسان. 351/  2اجلاهلي ( من معلقته ا خمتار الشعر 4)
 ( يف القاموس : كُبغحِني ٍة.5)
 وصدره : 63/  2( البيت لصخر الغي اهلذد ا وهو يف شعره يف ديوان اهلذليا 6)

 أتيح هلا أقيدر ذو حشيف
 والتكملة وعجزه يف اللسان والتهذيب.
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 ، لُغَةٌ طائيَّةٌ ؛ قال شاعُرهم : لَقاهُ يَْلقاهُ و

تح  قـــــــــَ هـــــــــا مـــــــــا قـــــــــد لـــــــــَ لـــــــــَ ـــــــــح ٌر قـــــــــبـ يـــــــــح َ  خـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــَ  مل تـ

َبدِ     ريحٍ ُمســـــــــــــــــــــــــــح رٍة وســـــــــــــــــــــــــــَ بِّ هـــــــــــــاجـــــــــــــِ نح غـــــــــــــِ  مـــــــــــــِ

  
 وقوُل الشَّاعِر :

قــــــــــَ   تــــــــــَ لـــــــــح راء مـــــــــُ فـــــــــح بِّ عـــــــــَ نح حـــــــــُ ذا مـــــــــِ بـــــــــ   َأال حـــــــــَ

ــــــــــــانِ     ي قــــــــــــِ ــــــــــــَ ت ــــــــــــح ل ــــــــــــَ ــــــــــــُث يـ مح وَأال ال حــــــــــــي عــــــــــــَ ــــــــــــَ  !نـ
  

نَعَم َشفَتَْيها ؛ وبأال ال تُكلُِّمها ،  بُمْلتَقَى تِقاَء نَعَْم وال إنَّما يكوُن هنالَك ، أَو أَراَد َحبَّذا هي ُمتكلِّمةً وساِكتَة ، يُريدُ َشفَتَْيها ألنَّ ال ُمْلتَقَى أَراَد :

 والَمْعنياِن ُمتَجاوراِن ، كذا في الُمْحكم.

 لَْحُم باِطِن َطْبيَْيَها.: من الناقَِة : لَْحٌم باِطِن َحيائِها ؛ وِمن الفََرِس  الَمالقِيو

 ، ثم صاَر في التَّعارِف اْسماً لكّلِ طْرحٍ ؛ قالَهُ الراغُب. يَْلقاهُ  : َطَرَحهُ حيثُ  إِْلقَاءً  ءَ الشي أَْلقَىو

 إليه المودَّةَ وبالمودَّةِ. أَْلقَْيتُ وَك ، قاَل الَجْوهِري : تقوُل أَْلِقه ِمن يِدَك ، وأْلِق به من يدِ 

ْكبانِ  تَلَقِّي نََهى عن»الحديُث : منه : اْستَْقبَلَه ؛ و تلَقَّاهُ و  .«الرُّ

 : مثل تَحاَجْوا. تاَلقَْواو .«الِختانَاِن فقد َوَجَب الغُْسلُ  اْلتَقَى إذا»الحديُث : منه : الُمحاذاةُ ، و االْلتِقاءُ و

 أََخذه منه.منه :  تلَقَّاهو

 بينهما. لُوقِيَ و،  اْلتَقَياو تالقَيَا بيَن فالٍن وفالٍن ، وبيَن َطَرفَْي قَِضيٍب : َحنَْيته حتى القَْيتُ و

 بالضم. لُْقيَةٍ  كثيرةً ، َجْمعُ  لَِقيتُه لُقًىو

 .تَْلتَِقي األَْجفاِن : حيثُ  َمالقِيو

حاِل. ُمْلقَى الكناسات ، وفِناُؤه ُمْلقى وهو  الّرِ

 : أَي الطَِّريق. الُملَقَّى وَرِكَب َمتْنَ 

 : أَي ُمقابِِلي. ُمالِقيَّ  وهو جاِري

 أرحل الّرْكبان ، يريُد يا ابَن الفاِجَرةِ. ُمْلقَى ويا ابنَ 

 أي حرب. لقاء فالنٍ  لقاءو

 إليه َخْيراً : اْصَطنَْعته عْنَده. أَْلقَْيتُ و

ع. أَْلقِ و  إليَّ َسْمعَك : أَي تََسمَّ

ِحُم ماَء الفَْحِل : قَبِلَته وأْرتََجت عليه. تَلَقَّتِ و  الرَّ

 : الطُّيوُر ، واألْوجاُع ، والسَّريعاُت اللَّقَح من جميعِ الحيواناِت. اللُّقَىو

 .أْلقاءٌ  إذا طاَف بالبيِت في الجاِهِليَِّة والَجْمعُ  ْلِقيهِ يَ  ، كفَتَى : ثَْوُب الُمْحِرمِ  اللَّقىو

ه ؛ قاَل جريٌر يَْهُجو البَِعيث : اللَّقَىو  : الَمْنبوذُ ال يُْعرُف أَبُوهُ وأُمُّ

 َلًق  مَحََلتحه أُم ه وهي َضيحفةٌ 
 َء في القُلوِب : قََذفَهُ.هللاُ تعالى الشي أَْلقَىو

 َزلَه.القُْرآَن : أَنْ  أَْلقَىو
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الدَّْرَس عْنَد أَبي علّيِ بن أَبي ُهَرْيَرةَ ، حدََّث عن أَبي نُعَْيم  يُْلِقي ألنَّه كانَ  بالُمْلِقي وأبو الَحَسِن يوسُف بُن إْسحاق الجْرجانيُّ الفَِقيهُ يُْعرفُ 

 الجْرجاني ، وَسِمَع منه الحاِكُم.

 ِمن اإلْسكندريَِّة. (1)َن قال الحافُِظ : وهي أَْيضاً : نِْسبةُ بعِض النسَّاِخي

ْدق. داٌء في الَوْجهِ  ، بالفتح : اللَّْقَوةُ و : [لقو]  ؛ زاَد األْزهِري : يَْعَوجُّ منه الّشِ

 الشفَتَْين وال تَْنَطبُِق إْحَدى العَْينَْين. اْلتِقاء َمَرٌض يَْنجِذُب له ِشّق الوْجِه إلى جَهٍة غْير َطبِيِعيَّة وال يحسنُ  اللَّْقوةُ  وقالِت األطبَّاء :

ُجُل ، لُِقيَ  قال الَجْوهِري : يقاُل منه : ً  كعُنِيَ  الرَّ  ؛ ومثْلُه البِن القوطيَّة. لَقا

 .اللَّْقَوةُ  : أصابَتْهُ  َمْلقُوٌّ  فهو لَْقوةً  ، كَرِضَي ، يَ لَقِ  وفي الُمْحكم وأْفعاِل ابن القطَّاع :

 ؛ كذا في الُمْحكم. : أَْجَرْيُت عليه ذلك لَقَْوتُهو

__________________ 
 النّساجا. 1391/  4( يف التبصري 1)
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ِل قَْرعٍة ، وكذلَك الفََرُس ، الفَتُْح في المرأَةِ والناقَِة ، عن ابِن  ، ويُْكَسُر : المرأَةُ السَّريعَةُ اللِّقاحِ كالنَّاقَةِ  اللُّْقَوةُ و ، وهي التي تَْلقَح ألوَّ

اء   أَْنَشَد :؛ و (1)األْعرابي ، وهو األْفَصُح ؛ والَكْسُر في الناقَِة عن ابِن األْعرابي ، وفي المرأَةِ عن الفرَّ

ا  ِت متـــــــــــــــــِن دح ـــــــــــــــــَ َول ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــًة فـ الث ـــــــــــــــــَ ِت ث لـــــــــــــــــح  محـــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــُ      بــــــــــــــــــِ وٌة وَأٌب قــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــح (2)فــــــــــــــــــبُميف لــــــــــــــــــَ
 

  
اح ، أَي ال إْبطاَء صاَدفَْت قَبِيساً ، يُْضَرُب لُسْرعِة اتِّفاِق األََخَوْين في التَّحابِب والمودَّةِ ، والقَبِيُس : الفَْحُل السَِّريُع اإلْلق لَْقوةٌ  وفي الَمثَِل :

 َدهما في النِّتاجِ.عنْ 

 بالفتح والكسر عن الَجْوهِري. العُقاُب األُْنثَى ؛ : اللّْقَوةُ و

ْقَوةُ  وفي كتاِب القاِلي :  ، بالكسر : العُقاُب ، وقد يقاُل بالفتح أْيضاً. اللِّ

يَت  لَسعَِة أْشداقِها. لَْقوةً  وقال أبو عبيَدةَ : ُسّمِ

 ، األخيُر على حْذِف الزائِِد وليَس بقياٍس. أْلقاءٌ و ، عن األَُموي ؛ ِلقاءٌ  ج االْختِطاِف ؛ الَخفيفَةُ السَّريعَةُ  هي أَو

 ٌر.التَِّميميُّ ِمن بَني ُغدانَةَ بِن يَْربُوعِ بِن حْنَظلَة بِن ماِلِك بِن زْيِد َمناة بِن تميٍم ، له ِذكْ  : ُعقاٌب الغُدانِيُّ  اللَّْقَوةِ  ذُوو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : ليِّنةٌ ال تَْنبسُط َسِريعاً لِلينِها ؛ قال الراجُز : لَْقوةٌ  َدْلوٌ 

هح  الزمـــــــــــــــَ
ُ

وُة املـــــــــــــــ قـــــــــــــــح ـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ـــــــــــــــدِّالِء ال ر  ال  شـــــــــــــــــــــــــــــَ

هح و     مـــــــــــَ ن  الصـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــِ ر هـــــــــــُ راُت شـــــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــَ (3)الـــــــــــبـــــــــــَ
 

  
 .(4)والصَّحيُح : الَوْلقَةُ 

ي عن المهلبي. َمْلقُوٌّ  ، كغُراٍب : االْسُم ِمن قْوِلهم رُجلٌ  اللُّقاءُ و  ؛ َحَكاهُ ابُن األنباِري كذا نقلَهُ القاِلي وَحَكاهُ ابُن بّرِ

حاحِ ؛ وأَْنَشَد لُرْؤبَة : أُوِلَع به ، َمْقصوٌر : لًكى به ، بالكسر ، لَِكيَ  ي : [لكي]  ؛ كما في الّصِ

َلغ   (5)املِلحُغ يـَلحَك  ابلَكالِم اأَلمح
حاح. لَِزَمهُ  به : إذا لَِكيَ  أَو  ؛ كما في الّصِ

 وقال أبو علّيٍ : َمْصَدُره يُْكتَُب بالياِء.

 وفي كتاِب ابِن القطَّاع : الَزَمهُ.

 وفي الُمْحكم : بالَمكاِن : إذا أَقاَم.

ئِكِ  ِكيالالَّ و اغاني. : الالَّ  ، َمْقلوٌب ، نقلَهُ الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َحقَّه : أَْعَطاهُ ُكلَّه. لََكاهُ 

 : أَْهَملَهُ الَجْوهِري. لََما لَْمواً و : [لمو]

 ، وهو َمْذكوٌر في الَهْمِز أْيضاً. َء بأَْجَمِعهأََخَذ الشَّي وفي الُمْحكم : أَي

الهاُء ِعَوٌض عن الواِو : ؛ وهذا قد َذَكره الَجْوهِري ، وقاَل  من الثَّالثَِة إلى العَشرةِ  من النَّاِس ؛ وأَْيضاً : األْصحابُ  الجماَعةُ  كثُبَة :،  اللَُّمةُ و

 ، فكتابَتُه باألْحمر غيُر َصواٍب.

جاِل والنِّساِء ؛ وَخصَّ أَبو عبيَدةَ به المْرأَةَ. اللَُّمةُ  وقيَل :  : الَمثَُل يكوُن في الّرِ
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ُجلِ  أَْيضاً : اللَُّمةُ و ُجلُ »الحديُث : منه ؛ و تِْرُب الرَّ جِ الرَّ َج جاِريَةً شابَّةً َزَمَن ُعَمر « لُمتَه ليَتََزوَّ حاح ؛ وكاَن رُجٌل قد تزوَّ ، كما في الّصِ

ا بَلََغ ُعَمر ذلَك قالَهُ ففَِرَكتْه فَقَتَلَ   وَمْعناه : أَي اْمرأَة على قْدِر ِسنِّه. ؛ تْهُ ، فلمَّ

 : أَي َشْكالً. لُمةً  حَكى ثَْعلَب : اُل تُسافَِرنَّ حتى تُِصيبَ  َشْكلُه. الرُجِل : لُمةُ و

 أَي أُسوة. لُمةٌ  يقاُل : فيه اإلْسوةُ. : اللَُّمةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

__________________ 
 ( الذي يف التهذيب عن الفراء اللقوة من النساء بفتح الالم.1)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.2)
 .260/  5( اللسان واألو  يف املقايي  3)
 هبذه الرواية :« ولغ»واللسان وقد ورد يف اللسان  165/  9كما يف املخصص « الولغة»( الصواب : 4)

 املالزمهشر الدالء الولغة 
 .أوه  أدمياً حلماً مل يدبغِ  ( اللسان والصحاح وقبله :5)
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 : األَتْراُب واألَْمثاُل ؛ قاَل الشاعُر : اللُّماتُ 

ُب كـــــــــــــــر  حـــــــــــــــيِّ  لـــــــــــــــِ غـــــــــــــــح  َقضـــــــــــــــــــــــــــــاُء ِ  يــــــــــــــــَ

ورِ و     ـــــــــــــــــــــُ ب ُزوِع وابلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زُِ  ابجلـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــــــــَ  يـ

  

مـــــــــــــــاٍت  رُبح فـــــــــــــــإن  لـــــــــــــــنـــــــــــــــا لـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــإنح نـ

ذوِر و     قـــــــــــ  فـــــــــــنـــــــــــحـــــــــــُن عـــــــــــلـــــــــــ  نـــــــــــُ بـــــــــــح (1)إنح نــــــــــــَ
 

  
جاِل. يقاُل : أنَت لي اللُّماتُ و : األَتْراُب ؛  اللَُّمى: ؛ قالَهُ ابن األْعرابي ؛ وقاَل في موِضعٍ آخر  لُمةٌ  وأَنا لَكَ  لُمةٌ  : الُمتوافِقُوَن من الّرِ

 واو أَو ياء. اللُّمةِ  والناقُِص ِمن

 ِء : َذَهَب به ؛ قاَل :على الشي أَْلَمىو

هح  يـــــــــَ مـــــــــِ لـــــــــح ٍج مـــــــــُ نـــــــــح واُت صـــــــــــــــــــــــَ َرين َأصـــــــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــامـــــــــَ

هح و     يــــــــــَ ــــــــــ  نـ غــــــــــَ نــــــــــٍة مــــــــــُ يــــــــــح ــــــــــَ يَنح قـ حــــــــــح وحُت صــــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــَ

  
اغاني. اللَّومةُ  في الِمْحراِث : ما يُجرُّ به الثَّوُر يُثِيُر به األرَض ، وهي اللُّمةُ و  ؛ نقلَهُ الصَّ

َح القاِلي أنَّه يُْكتَُب بالياِء* ، ومثْلُه في نسخِ الصحاحِ والُمْحكم والتَّهذيِب َمْضبوطاً.: هكذا في النُّسخِ ب اللَِّما ي : [لمي] مثلثةَ  األلِف ، وَصرَّ

ة ؛ والضم نقلَهُ ابُن ِسيَده عن الَهَجري ، قاَل : وَزَعَم أَنَّ  الَّالمِ   ةُ الِحجاِز.ها لُغَ ، الفتح هو الذي اْقتََصَر عليه الَجْوهِري وغيُرهُ ِمن األئِمَّ

حاح ؛ وفي كتاِب القاِلي : في الشَّفَتَْين واللثاِت ؛ وليَس في الُمْحكم ِذْكر اللّثات. ُسْمَرةٌ في الشَّفةِ   أَو َشْربَةُ َسواٍد فيها. تُْستَْحَسُن ؛ كذا في الّصِ

هو َسواٌد يكوُن في الشَّفَتَْين ؛ : فقاَل : هي ُسْمَرةٌ في الشَّفَِة ، ثم سأَْلته ثانيةً فقاَل  اللََّمى قاَل األْزهِري : قاَل أَبو نَْصر : سأَْلُت األْصمعي عن

 وأَْنَشَد :

الجح  وجـــــــــــِة األَثـــــــــــح لـــــــــــُ ثــــــــــــح َن عـــــــــــن مـــــــــــَ كـــــــــــح حـــــــــــَ  َيضــــــــــــــــــــــــح

عحســـــــــــــــــــــــِة األدحعـــــــــاجح     ـــــــــُ ن ل مـــــــــً  مـــــــــِ ـــــــــَ ـــــــــهـــــــــا ل ـــــــــي (2)ف
 

  
ً يَْلِمي لَمْ  كَرَمى لََمى حَكى سيبويه :و،  لًَمى ، كَرِضيَ  لَِميَ  وقد اْسَودَّْت َشفَتُه ،  ، كعُتِّيٍ : لُِميًّا: ، بالفتح كما في النسخ ، وهو في الُمْحكم  يا

 ؛ قاَل طرفَةُ : لَْميَاءُ  ، وهي أَْلَمى وهو

ّوِراً و  ــــــــــــَ نـ مــــــــــــَ  كــــــــــــَبن  مــــــــــــُ ــــــــــــح ُم عــــــــــــن أَل بحســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــَ  تـ

دِّ     ٌص لـــــــــــه نـــــــــــَ ِر ِدعـــــــــــح ر  الـــــــــــر مـــــــــــح َر حـــــــــــُ لـــــــــــ  (3)ختـــــــــــََ
 

  
 اللِّثات ، فاْكتَفَى بالنّْعت عن الَمْنعوت. أَْلَمى أَراَد : عن ثَْغرٍ 

َشديُد ُسْمَرةِ اللِّيِط  ، كما هو نصُّ الُمْحكم ؛ أَْلَمى ، كذا في النسخِ والصَّوابُ  ( 4)ُرْمٌح أَْلمأ في غيِر اللّثات والشَّفِة ، يقاُل : اللَّمى قد يكونُ و

 َصليٌب.

 أَسَوُد ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. كثِيفٌ  : أَي أَْلَمى ِظلٌّ  يقاُل :و

 ٍر :: قاَل الَجْوهِري : من الُخْضرةِ ؛ وقاَل القاِلي : اْسَوّد ِظلّه ِمن كثافَِة أْغصانِِه ؛ وأَْنَشَد الحميِد بِن ثو كثِيُف الِظلِّ  : أَي أَْلَمى َشَجرٌ  يقاُل :و

ه  الِ  كــــــــــــبَنــــــــــــ  مــــــــــــَ  الــــــــــــظــــــــــــِّ ٍر أَلــــــــــــح جــــــــــــَ  إىل شــــــــــــــــــــــــــَ

ُذوُب     راَب عــــــــــــُ َن الشــــــــــــــــــــــــــ  َرمــــــــــــح (5)َرواهــــــــــــُب َأحــــــــــــح
 

  
 ، وقد يُْهَمز ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ وقد تقدَّم في الَهْمزةِ. اْلتُِمعَ  : مثْلُ  لَْونُه ، َمْجهوالً  اْلتُِميَ و

ىو َ  : لُغَةٌ في تلَمَّ أ  أَْت به األرُض وعليه : اْشتََملَْت. وقد ذُِكَر في الَهْمِز.بالَهْمِز. يقاُل : تَلَمَّ  تَلَمَّ

َ  لُغَةٌ في اللِّصُّ  أَْلَمىو  ِء َذَهَب به خْفيَةً ، وقد تقدََّم.، بالَهْمزةِ ، أَْلمأ اللِّصُّ على الشي أَْلَمأ

يقِ  : األْلَمى كذا في النسخِ والصَّوابُ  ، ( 6)األْلَماو  ؛ قالَهُ بعُضهم ؛ نقلَهُ األْزهِري. الباِرُد الّرِ

__________________ 
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 .«.. وإن نغرب فإن نغرب» ( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا وفيهما :1)
 )*( كما يف النسخة الجي أبيدينا.

 ( اللسان والتهذيب.2)
 واللسان والتهذيب.« هلا ندي»برواية :  21( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 3)
 القاموس : ألحَم .( يف 4)
 ( اللسان والصحاح واألساس ومل ينسباه ا قا  ابن بري : صوابه كبهنا رواهب ألنه يصف ركاابً ا وقبله :5)

  ـــــــــــــلـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــا إىل كـــــــــــــهـــــــــــــف و ـــــــــــــلـــــــــــــت ركـــــــــــــابـــــــــــــنـــــــــــــا 

 إىل مســـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــاٍت هلـــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــروب   

  

 ( يف القاموس : واألَلحَم .6)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 قليلةُ الدِم ، وقيَل : قَليلَةُ اللْحِم.: لَِطيفَةٌ  لَْمياءُ  ِلثَّةٌ 

ي وإنها  َشفَتَْيها. لَتُلَّمِ

 : باِرٌد. أَْلَمى وظلٌّ 

 به : اْستَأْثََر به وَغلََب عليه. اْلتََمىو

وِم. ليمياءو  ، ككيمياء : بَلٌَد بالرُّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي ؛ وأَْنَشَد :اللُّنَةُ ، بضم ففتح النُّون المخفَّفَة : اْسُم   ُجماَدى اآلِخَرة ؛ نقلَهُ ابُن بّرِ

 ِمن لُنٍة حىت ُتواِفيَها لَُنهح 
مِّ  لُِويًّاو ، بالفتح ، يَْلِويه لَيًّا أَي الَحْبل ونَْحوه لَواه ي : [لوي] ً  مع تَْشِديِد الياِء كذا في النسخِ ، وهو َغلٌَط َصوابُه ، بالضَّ بالفتح كما هو  لَْويا

ً  كم ؛ قاَل : وهو ناِدٌر جاَء على األْصِل ، قاَل : ولم يَْحِك ِسْيبََوْيهنَصُّ الُمحْ   فَتَلَهُ. فيَما شذَّ ؛ لَْويا

ىو فَاْلتََوى ثَناهُ ، قِيَل :و وفي الُمْحكم : َجَدلَهُ ؛ ةُ  تَلَوَّ ةٍ وِكًوى ؛ عن أبي علّيٍ. ِلًوى ، ج لَيَّةٌ  منه ، والمرَّ  بالكسر ، كَكوَّ

 يَد غيِرِه. فلََوى وقَِويَْت يُده ُم : بَلََغ ِعْشرينَ الغاُل لََوىو

ً  عن األْمرِ  لََوىو  عنه. كاْلتََوى تَثَاقََل ، : لَيّا

ً  أَْمُرهُ عنِّي لََوى ِمن المجاِز :و ً و لَيّا ، بالفَتْح ِمن اإلفراِد ، وَمرَّ أنَّه ال نَِظيَر له في الَمصاِدِر إالَّ َشنَآن في لُغٍَة ال ثاِلَث  لَيَّانَ و : َطواهُ  لَيّانا

 لَُهَما.

وايَتَْين ، عليه : َعَطفَ  لََوىو : أَو  ؛ وفي الُمْحكم : واْنتََظَر ؛ وفي التّهذيبِ  أَِو اْنتََظرَ  ؛ ومنه قوُل أَبي َوْجَزة اآلتي ِذْكُره على إْحَدى الّرِ

 على أََحٍد : أَي ال يَْنتَِظُره وال يقيُم عليه ، وهو مجاٌز. يَْلِوي يقاُل : َمرَّ ما .(1)تحبَّس 

َكْت ، لََوتِ وبرأِْسِه : أَماَل.  لََوىو  أي في الرأِْس والناقَِة. فيهما. كأَْلَوتْ  النَّاقَةُ بذَنَبِها : حرَّ

ُجُل برأِْسه ،  أَْلَوىوَذنَبََها.  لََوتْ وها الناقَةُ بَذنَب أَْلَوتِ  وقاَل اليَِزيدي : رأَْسه ، وَكذلَك أََصرَّ الفََرُس بأُذُنَْيه وَصرَّ أُذُنَيُه ؛ كذا في  لََوىوالرَّ

 التّهذيِب.

حاح : َكتْه ، وفي نسخٍة : َرفَعَتْه ، الباء مع األِلفِ  أَْلَوتْ والناقَةُ َذنَبَها  لََوتِ  وفي الّصِ ُجل رأَْسه  لَوى: وَ  فيها. قاَل بَذنَبِها إذا َحرَّ  أَْلَوىوالرَّ

 برأِْسه : أََماَل وأَْعَرَض.

وإْعراُضه ألَحِد الَخْصَمْيِن على اآلَخِر ،  لَيُّه ، بواَوْين ؛ قال ابُن عبَّاس : هو القاِضي يكونُ  (2) (َوِإْن تَ ْلُووا َأْو تُ ْعِرُضوا)وقولُه تعالى : 

 .َولَْيتُ  َء بواٍو واِحَدةٍ َمْضموَمِة الالِم منوقد قُِرى

ن الواِو أُْبدَل م تَْلُووا بواٍو واِحَدةٍ ، َوْجهان : أََحُدهما : أَنَّ أَْصلَه تَلُوا قاَل ابُن ِسيَده : األُْولى قِراَءةُ عاِصٍم وأَبي َعْمرو ؛ وفي قِراَءةِ :

 وَن ِمن الِواليَِة ال ِمنوالَهْمزةَ فصاَرْت تَْلُؤوا بسكوِن الالِم ثم ُطرَحِت الَهْمزةِ وُطرَحْت َحَرَكتها على الالِم فصاَرْت تَلُوا ؛ الثاني : أَن يك

 .اللَّّيِ 

 عليه ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري ألبي َوْجَزةَ : فالناً على فالٍن : آثَرهُ  لََوىو

كــــــــــــُ و  م ملَح يــــــــــــَ زهلــــــــــــُ نــــــــــــح وحِم يـــــــــــــُ ٌك لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــَ لــــــــــــَ  نح مــــــــــــَ

ِب     َو  عـــلـــ  َحســـــــــــــــــــــَ ـــح ل ـــُ ُر ال تـ الصـــــــــــــــــــــِ (3)إال  صـــــــــــــــــَ
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عليه أي َعَطَف ،  لََوى أَي ال تَْعِطُف أَْصحابُها على ذِوي األْحساِب ، ِمن تَْلِوي أي ال يُْؤثَُر بها أََحد لَحسبِه للشدَّةِ التي ُهم فيها ؛ ويُْروى : ال

 على السَِّويَّة ؛ وقولُه : َملٌَك الُمراُد به الَماَء ؛ ومنه قولُهم : الماُء َملَُك األْمِر. (4)بل يُْقَسم بالُمناصفَِة 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َخبََره : َكتََمهُ. لََوى

 ، بالتّْشديِد : إذا تََمنَّى. اللَّوِّ  َر ِمنوأَْكثَ 

__________________ 
 ( يف التهذيب : وحتب  .1)
 .135( سورة النساء ا اآية 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 كما يف اللسان.« ابملصافنة»( كذا ابألصر والصحاح والصواب 4)
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ً  الثَّْوبَ  لََوىوَ   : َعَصَرهُ حتى يخُرَج ما فيه ِمن الماِء. يَْلِويه لَيّا

 ، الحّق من الباِطِل. اللّوِّ  : الباِطُل ؛ وهو ال يَْعِرُف الَحوَّ ِمن اللَّوُّ و

ةُ و  : السَّوأَةُ. اللّوَّ

. اللَّوُّ و  : الَكالُم الَخِفيُّ

ىو لَواهُ تَْلويةً فالتََوىو  .تَلَوَّ

ْمُل ، كرَ  لَِويَ و  :[لوو]  ، لَوٍ  فهو يْكتَُب بالياِء ،: وقاَل  (1) لََوى ، كذا في النسخِ ، وفي كتاِب أبي علّيِ : يَْلَوى لَواً  ، ِضيَ الِقْدُح والرَّ

 فيهما ، عن أبي حنيفَةَ. كاْلتََوى اْعَوجَّ ، َمْنقُوٌص :

ْمِل. اْلتََوى ما : االْسُم منه ، وهو ، كإِلَى اللَِّوىو  من الرَّ

ْملِة ؛ ونقلَه القاِلي عن األْصمعي وأَْنَشَد الْمرىوقاَل   ِء القَْيِس :الَجْوهِري : وهو الَجَدُد بْعَد الرَّ

 (2)بسقحرِت اللِّو  بَا الد ُخوِ  فَحوحَمِر 
ْملِة. اللَِّوى وفي التهذيِب :  : ُمْنقََطُع الرَّ

 .(3)وفي األساِس : ُمْنعََطفُه 

َمخ  ( 4)أَْلِويَةٍ  َكسََّره يعقوب علىو،  أْلواءٌ  ج ؛ كما في الُمْحكم ، ُمْستََرقُّهُ أَو  ْمِل وَدكاِدِكه ، وإِيَّاه تبَع  أَْلِويَةِ  : ينبُت في (5)فقاَل يَِصُف الّضِ الرَّ

 .األَْلويةُ  ، والَجْمعُ  ِلَويانِ  الَجْوهِري ، فقاَل : وهما

 ْجَمع على أَْفِعلٍة.قاَل ابُن ِسيَده : وفِعَل ال يُ 

ْمِل. ِلَوى ، أَي بَلَْغتُم أَْلَوْيتم يقاُل : : ِصْرنا إليه. أَْلَوْيناو  الرَّ

، قاَل  اْلتِواُؤهاو، كما هو نَصُّ الُمْحكم والقاِلي ؛ زاَد األخيُر :  اْنِطواُؤها الحيَّة ِحواُؤها ، وهو ِلَوى ، كذا في النسخِ والصَّوابُ  الحيَّةِ  ِلواءُ و

 : وهو اْسٌم ال َمْصَدر.

 عليها. اْلتََوتْ  : ِلواءً و مالواةً  الحيَّةُ الحيَّةَ  الَوتِ و

ىو  .كاْلتََوى ولم يَْجِر على االْستِقَاَمِة ؛ اْنعََطفَ  الماُء في َمْجراه : تَلَوَّ

ىو   في السَّحاِب : اْضَطَرَب على غيِر ِجَهٍة.البَْرقُ  تَلَوَّ

مِّ  لُيٌّ  ُمْعَوجٌّ ، ج : أَي أَْلَوى قَْرنٌ و َحَكاها ِسْيبََوْيه ، قاَل : وكذلَك َسِمْعناها ِمن العََرِب ، قاَل : ولم يَْكِسُروا ، وإن كاَن ذلَك الِقياس ،  ، بالضَّ

ا َوقََع اإلْدغامَ  ٌك ،وخالَفُوا باَب بِيض ألنَّه لمَّ  لمجاَوَرتِها الياء. والِقياُس الكسرُ   في الحْرف ذَهَب المدُّ وصاَر كأنَّه حْرٌف متحّرِ

ً  بَدْينِهِ وَدْينَه  لَواهُ و ً و ِليًّاو بالفتح ، لَيّا  انلَيَّ  ، الذي في الُمْحكم بالَكْسر والفَتْح فيهما معاً ، واْقتََصَر الَجْوهِري على الفَتْح في ، بكسرهما ِليَّانا

ي  ،  ِليّان عن أبي َزيٍد قاَل :وهي اللُّغَةُ الَمْشهوَرةُ ؛ وَعِجيٌب من المصنِِّف كيَف تََرَكه مع ُشْهرتِِه ، وما ذلَك إالَّ قُُصوٌر منه ؛ وحَكى ابُن بّرِ

ة : َمَطلَهُ  بالكسر ، لُغَيَّةٌ ؛ مَّ  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري لذي الرُّ

لـــــــــــــِ  ت مـــــــــــــَ ـــــــــــــح اين وأَن يـــــــــــــ  ـــــــــــــِديـــــــــــــَن لـــــــــــــَ رِي ٌة تـــــــــــــُ  يـــــــــــــئـــــــــــــَ

يـــــــا و     قـــــــاضــــــــــــــــــِ ُن اي ذاَت الــــِوشـــــــــــــــــــــاِح الــــتــــ  ســــــــــــــــــِ (6)ُأحح
 

  
 ، وفي التّهذيِب : تُِطيِليَن. لَيَّاني ويُْرَوى : تُِسيئِينَ 

 وقاَل األْعشى : ، «لَيُّ الواِجِد يُِحل ِعْرَضه وُعقوبَتَه»في الحديِث : و

ي  َتضـــــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــاَر وأَقــــــــــــح ين الـــــــــــنـــــــــــ  ين َديـــــــــــح ِويـــــــــــنـــــــــــَ لـــــــــــح  يــــــــــــَ

دا     عـــــــــــــاُس الـــــــــــــر قـــــــــــــ  َد الـــــــــــــنـــــــــــــ  ين إذا َوقـــــــــــــَ (7)َديـــــــــــــح
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ُجُل : َخفَّ  أَْلَوىو  ، بالجيم كما هو نَّص التَّْهذيب. َزْرُعه ؛ كذا في النسخِ والصَّواُب َجفَّ ؛ الرَّ

 ؛ نقلَهُ األْزهِري. األميرِ  ِلواءَ  خاطَ  : أَْلوىو

__________________ 
 ( ويف القاموس : َلو  .1)
 ( مطلض معلقته ا وصدره :2)

 قفا نبك من ذكر  َحبيٍب ومنز 
 ( كذا ا ومل يرد هذا يف األساس.3)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.4)
 ( يف اللسان : الظمخ.5)
 .218/  5واللسان والتهذيب والصحاح واملقايي   651( ديوانه ص 6)
« وقذ»ويف املصـــــــــادر « أقتضـــــــــي»واملثبت كاللســـــــــان والتهذيب واألســـــــــاس  .«.. إذا وقذ وأجتزي. ..» برواية : 54ديوانه ط بريوت ص ( 7)

 كالديوان.
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 ، كذا في الُمْحكم. لَواهُ  وقيَل : َعِملَه وَرفَعَه ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ وال يقالُ 

 ْيضاً ؛ أَي إذا أَْكثَر ِمن َحْرف لَْو في َكالِمه ، وهو ِمن ُحُروف التَّمنِّي.؛ نقلَه األْزهِري أَ  أَْكثَر التََّمنِّي : أَْلوىو

ْيف ؛ كما َسيَأْتي. اللَِّويَّةَ  أََكلَ  : أَْلَوىو ُجل لنَْفِسه أَو للضَّ  ، كغَنِيٍَّة ، وهو ما يدَِّخُره الرَّ

حاحِ ؛ وبيدِ  أَشارَ و: إِذا لََمَع  بثَْوبِه أَْلَوىو  ِه كذلَك ، كما في األساِس.؛ كما في الّصِ

 .(1)بثَْوبِه الصَّريُخ والمرأَةُ بيَدْيها  أَْلَوى وفي التهذيِب : قيَل :

. َذَوىو: َذبَُل  البَْقلُ  أَْلَوىو  َوَجفَّ

 حقَّه ليًّا ؛ وهذه عن ابن القطَّاع. كلََواه َجَحَدهُ إِيَّاه ، : إذا بحقِّه أَْلَوىو

أَي  «بها حتى َسِمَع أَْهُل السََّماِء ُضغاَء ِكالبِهم أَْلَوى ، َرفََع أَْرَض قَْوِم لُوط ثم السالمعليهأنَّ ِجبريَل ، »الحديُث : منه ؛ و به : َذَهبَ  أَْلَوىو

 َذَهَب بها.

حاح :  ه.فالٌن بحقِّي إذا َذَهَب ب أَْلَوى وفي الّصِ

 ؛ وقد يقاُل ذلَك في الطَّعام ؛ وقوُل ساِعَدةَ الُهَذلّي : اْستَأْثََر به وَغلََب على غيِرهِ  من الشَّراِب : بما في اإلناءِ  أَْلَوىو

يــــــــــــاً  انــــــــــــِ يــــــــــــض مثــــــــــــَ ر َم يف الــــــــــــَبضــــــــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــاٍد  ــــــــــــََ

ُب     نـــــــــَ حـــــــــاِر و ـــــــــُح ـــــــــبـــــــــِ قـــــــــاِت ال يـــــــــح ِوي بـــــــــعـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــُ (2)يـ
 

  
 أَي يَْشَرب ماَءها فيْذَهب به.

 ؛ وفي األساس : َذَهبَْت. طاَرْت بهو: أََخَذتْه  به العُقابُ  تْ أَْلوَ و

حاح : ر األْصمعي  أَْلَوتْ  به َعْنقاُء ُمْغِرُب أي َذَهبَْت به ، وفي التهذيب : مثل أَْيهات أَْلَوتْ  وفي الّصِ به العَْنقاُء الُمْغِرُب كأنَّها داِهيَةٌ ، لم يفّسِ

 أَْصلَه.

 ؛ قاَل الشاعُر : أَْهلََكُهم ، أَي بهم الدَّْهرُ  أَْلَوى ِمن المجاِز :و

َو  هبـــــــــــــم  ـــــــــــــح ـــــــــــــد أَل ُر وق هـــــــــــــح ـــــــــــــد  َح ال ـــــــــــــَ ب  َأصـــــــــــــــــــــــــــح

ك مــــــــــــــن قــــــــــــــيــــــــــــــٍر وقــــــــــــــا ِ     والــــــــــــــِ قــــــــــــــح ريحَ تـــــــــــــــَ  غــــــــــــــَ

  
 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. بَكالِمه : خالََف به عن ِجَهتِه أَْلَوىو

 والبَْقِل ، كما في الُمْحكم. كغَنِّيِ : يَبِيُس الَكإل اللَِّويُّ و

 وقال الَجْوهري : هو على فَِعيٍل ما َذبَُل من البَْقِل.

ْطِب واليابِس  ما كاَن منه أَو  ؛ عن ابِن ِسيَده. بيَن الرَّ

 قِريباً فهو تِْكرار. أَْلَوى ؛ وتقدَّمَ  لَِويًّا صارَ  أَْلَوىو لًَوى ، كَرِضيَ  لَِويَ  قدو

 .لَِوَي لًَوى ، وقد من الطَّريِق : البَِعيُد الَمْجهولُ  األَْلَوىو

ِة وال يُِقرُّ على شي يَْلتَِوي السَِّليُط الذي الشَّديُد الُخصوَمِة الَجِدلُ  : األَْلَوىو  ٍء واِحٍد.على َخْصِمه بالحجَّ

 ً ْعِب الخلِق الشَّديِد اللَّجاَجِة ؛ قاَل الشاعُر : أَْلَوى وفي الَمثَِل : لتَِجَدنَّ فالنا  بَِعيَد الُمْستََمر ؛ يُْضَرُب في الرُجِل الصَّ

ّر  مــــــــــــَ تــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
يــــــــــــَد امل عــــــــــــِ َو  بــــــــــــَ ين أَلــــــــــــح تــــــــــــَ دح  وجــــــــــــَ

ّر     ريحٍ وشــــــــــــــــــــــــَ ُت مــــــــــن خــــــــــَ لــــــــــح ُر مــــــــــا محــــــــــُِّ (3)َأمحــــــــــِح
 

  
 عن النَّاِس ؛ قال الشَّاعُر يِصُف اْمرأَةً : الُمْنفَِرُد الُمْعتَِزلُ  : األَْلَوىو
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َو   ُد األلــــــــــــــــــــــــح قحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــُ  َحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌن تـ

هـــــــــــــــــــا وابجلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــِد     يـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــــــح يـ (4)بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ
 

  
جالُ  لَيَّاواتٍ  ، وإن ِشئَْت بالتاءِ  ِليَّانٌ  قاَل األْزهِري : ونِْسوةٌ  .لَيَّاءُ  هيو ٌء من ماعاِت ال يمتَنُِع منهما شي، والتاُء والنوُن في الج أَْلُوونَ  ، والّرِ

جاِل والنِّساِء ونُعوتِهما ، وإن فعل   رأَْسه. لََوى ، ولكن اْستَْغنَْوا عنه بقْوِلهم لََوى يَْلِوي لًَوى فهو (5)أَْسماِء الّرِ

ٌر في َطَرفِه تَْحديٌد ؛عليها ، ولها في أَْطرافِها  تَْلتَِويوتُْنبِت ِحباالً تَعَلَُّق بالشََّجِر  َشَجَرةٌ  : األْلَوىو ؛ كذا في  ، كُسَمّيِ  كاللَُّويِ  ورٌق مدوَّ

 الُمْحكم.

__________________ 
 ( التهذيب : بيدها.1)
 واللسان. 172/  1( ديوان اهلذليا ا شعر ساعدة بن جؤية اهلذد 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .«وابجلد»( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا وابألصر : 4)
 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : وإن نعت.5)
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 لغيِرَك من الطَّعاِم ؛ قالَهُ الَجْوهِري ؛ وأَْنَشَد : ، كغَنِيٍَّة : ما َخبَأْتَهُ  اللَِّويَّةُ و

هح  ــــــــــــ  ي قــــــــــــِ ــــــــــــنــــــــــــ  بــــــــــــِة ال قــــــــــــح ــــــــــــ  ــــــــــــنـ ــــــــــــذاِت ال ُت ل لــــــــــــح ــــــــــــُ  قـ

هح     ِويــــــــــــ  دِّيــــــــــــنــــــــــــا مــــــــــــن الــــــــــــلــــــــــــ  غــــــــــــَ ومــــــــــــي فـــــــــــــَ (1)قــــــــــــُ
 

  
ْيِف ؛ قاَل :وفي التهذيِب : ما يدَِّخره  جُل لنْفِسه أَو للضَّ  الرَّ

ــــــــــــذي  ة وال ــــــــــــ  ِوي ــــــــــــ  ــــــــــــل َك ابل فــــــــــــَ ــــــــــــح يـ رحت ضــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــَ  آثـ

ه اأَلذحخـــــــــــــاُر     لـــــــــــــِ ثـــــــــــــح مـــــــــــــِ (2)كـــــــــــــانـــــــــــــتح لـــــــــــــه ولـــــــــــــِ
 

  
ْيِف ؛ وقيَل : هي ما أَتَْحفَْت به الم؛ وقيَل : هي الشي وأَْخفَْيتَه : ما َخبَأْتَهُ عن غيِركَ  اللَّويَّةُ  وفي الُمْحكم : رأَةُ زائَِرها أَْو َضْيفَها ؛ ُء يُْخبَأُ للضَّ

 وَواليَا يثْبُت القَْلُب في الَجْمعِ أَْيضاً ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسيَده : لَوايَا ج والَوِليَّةُ : لُغَةٌ فيها َمْقلوبَةٌ ؛

م  هــــــــــــِ فــــــــــــِ يــــــــــــح وااي ُدوَن ضــــــــــــــــــــــــــَ وَن الــــــــــــلــــــــــــ  لــــــــــــُ  اآكــــــــــــِ

ــــــــــــهــــــــــــاو     ي ــــــــــــِ ــــــــــــهــــــــــــا َأ ف ــــــــــــوَءٌة مــــــــــــن ب ُر خمــــــــــــَح دح ــــــــــــقــــــــــــِ  ال

  
مينَها إلينا لَويَاكِ  ت ِكالبيًّا يقوُل لقَِعيدةٍ له : أَينَ قاَل األْزهِري : وَسِمعْ  وقَديدةٍ وشبِههما  (3)أَراَد : أَيَن َما َخبَأِْت من َشْحمٍة  ؟وَحواياِك أال تُقَّدِ

 ٍء يُدََّخر للحقوِق.من شي

حاح ؛ زاَد القاِلي : عن تخَمٍة ، يُْكتَُب  في الَمِعَدةِ  يكونُ  َوَجعٌ  ، بالفتح َمْقصور : اللََّوىو ؛ وفي كتاِب القاِلي : في الَجْوِف ؛ وِمثْلُه في الّصِ

 بالياِء.

 اج :وال َعَصٌل ؛ وأَْنَشَد القاِلي للعجَّ  لًَوى الخِلِق ؛ وهذا فََرٌس ما به ُمْلتَِوي ، إذا كانَ  لًَوى يقاُل : فََرٌس به اْعِوجاٌج في الظَّْهِر. : اللََّوىو

َو   وب الشـــــــــــــــ  ب َمعحصـــــــــــــــُ لـــــــح ِديـــــــد جلز الصـــــــــــــــّ  شـــــــــــــــــــــَ

رِّ ال شــــــــــــــــــــــــخــــــــــٍب     َو  (4)كــــــــــالــــــــــكــــــــــَ  وال بــــــــــه لــــــــــَ

  
 الفََرُس. لَِويَ والرجُل  لَِويَ  أَي في الَوَجعِ واالْعِوجاجِ. يقاُل : فيهما ، َمْنقوٌص ، ، لَوٍ  فهو يُْكتَُب بالياِء ، لًَوى ، كَرِضَي ، لَِويَ  وقد

 أي مع الكْسِر ، وإنَّما أَْطلَقَه لُشْهرتِه ؛ وأَْنَشَد القاِلي للَْيلى األَْخيَِليَّة : ، بالمدِّ  اللِّواءُ و

تــــــــــــــــــه  واء رأَيــــــــــــــــــح  حــــــــــــــــــىت إذا رفــــــــــــــــــَض الــــــــــــــــــلــــــــــــــــــِّ

ـــــــــمـــــــــا    ي ـــــــــِ  َزعـــــــــِ مـــــــــي ـــــــــ  اخلـــــــــَ واِء عـــــــــل ـــــــــِّ ـــــــــل َت ال  حتـــــــــح

  
 وقال كْعُب بُن ماِلٍك :

رَاتــــــــــــكــــــــــــم  الان ســــــــــــــــــــــــــُ تــــــــــــح نــــــــــــا بــــــــــــقــــــــــــَ لــــــــــــح ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ  إان  قـ

ر     يــــــــــرَأهــــــــــح ُر الــــــــــقــــــــــِ واِء فــــــــــفــــــــــيــــــــــم يــــــــــكــــــــــثـــــــــــُ  ؟الــــــــــلــــــــــِّ
  

 ، قاَل الَجْوهِري : هي لُغَةٌ لبعِض العرِب ؛ وأَْنَشَد : اللِّوايُ و

تح مــــــــــــــن كــــــــــــــرِّ أَوحٍب  لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ داَة َتســــــــــــــــــــــــــــايـ  غــــــــــــــَ

وااي    ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَن هلـــــــــــــــم ل دي ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــُب عـــــــــــــــاق ـــــــــــــــائ  كـــــــــــــــت

  
 ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسيَده : ْلِوياتٌ أَ  َجْمُع الَجْمع ججو،  أَْلِويَةٌ  ج ؛ قاَل القاِلي : هو الذي يُْعقَُد لألميِر ؛ العَلَمُ 

 ُجنحُح الن واِصي حنُو أَلحوايهِتا
 ؛ كما في الُمْحكم. لَواهُ  ، وال يقالُ  َرفَعَهُ وَعِملَه  : أَْلَواهُ و

اءُ و ْوِت. ، كَشدَّاٍد : طائِرٌ  اللَّوَّ ي باْسِم الصَّ  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده ، كأنَّه ُسّمِ

ِوياو  ؛ وهو في الُمْحكم وكتاِب القاِلي َمْمدوٌد ، وقاال : َضْرٌب من النَّْبِت. : نَْبتٌ  ( 5)الالَّ

 ؛ عن ابِن ِسيَده. ِميَسٌم يُْكَوى به أَْيضاً :و

 وقاَل القاِلي : هي الَكاِوياُء ، وقد تقدََّم.
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تِي اللََّوىو فَعَْلَن ؛ َحَكاهُ  اللََّوى هنَّ : ، أَْصلُه اللَّواتِي ، َسقََطْت منه التاُء والياُء ثم ُرِسَمت بالياِء ، يقاُل  َجْمُع التي ، التي هي ( 6): بمْعنَى الالَّ

 اللّْحياني ؛ وأَْنَشَد :

__________________ 
 أليب جهيمة الذهلي.( اللسان والصحاح واألساس ا ونسب يف اللسان 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( التهذيب واللسان : ُشحيمة.3)
 ( يف اللسان والتهذيب : شخت.4)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وال الوايء.5)
 ( يف اللسان : الالئي.6)
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زاِر  ٍ  غـــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن أَيــــــــــــــــــح تـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــح  مجـــــــــــــــــََ

رارِ     ن ابلصـــــــــــــــــــــــــــــِّ ّرِفـــــــــــــــح َو  شـــــــــــــــــــــــــــــُ َن الـــــــــــــــلـــــــــــــــ   مـــــــــــــــِ

  
 تقدَّم هذا للمصنِِّف في التي.وقد 

ّمِ : األباِطيُل. ، اللَُّوىو  بالضَّ

ُؤونَ  قاَل الَجْوهِري :و ُؤونَ  َجْمُع الذي ِمن غيِر لَْفِظه ، وفيه ثالُث لُغاٍت : الالَّ ئِيَن في النَّْصِب والَخْفض ، الالَّ ْفع ، والالَّ ُؤوو في الرَّ  ، الالَّ

جاُل  الاّلِئي: وقاَل الَجْوهِري  بمْعنَى الذيَن. َحَذفُوا النوَن تَْخِفيفاً ؛ ُكلُّه: بال نوٍن ، قاَل ابن جنِّي  ، بإثْباِت الياِء ، في كّلِ حاٍل يَْستَِوي فيه الّرِ

جاِل ، وقد تقدَّم ذلَك. والنِّساُء ، وال يَُصغَّرُ   ، ألنَّهم اْستَْغنوا عنه باللَّتِيَّاِت للنِّساِء ، وباللَّذيُّون للّرِ

ةُ و  ؛ كذا في النسخِ والصَّواُب الشَّْوَهةُ بالواِو ، كما هو نصُّ التهذيِب. وفي الُمْحكم : السَّْوأَةُ. ( 1): الشَّْرَهةُ  اللَّوَّ

ةُ وواللَّْوأَةُ ويقاُل : هذه وهللا الشَّْوَهةُ  هَ ؛ قاَل الشاعُر : اللَّوَّ أَ هللاُ به ، بالَهْمِز ، أَي َشوَّ  ، وقد لَوَّ

مــــــــــاَن جــــــــــابــــــــــراً و  عــــــــــح ي بــــــــــعــــــــــد نـــــــــــَ  كــــــــــنــــــــــت أَُرجــــــــــِّ

ه جـــــــــــابـــــــــــُر     ا والـــــــــــَوجـــــــــــح نـــــــــــَ يــــــــــــح و َأ ابلـــــــــــعـــــــــــَ لـــــــــــَ (2)فــــــــــــَ
 

  
ةِ و ّمِ : العُودُ  ، اللُّوَّ ُر به القماري الذي بالضَّ ٌب ،، لُغَةٌ في األَلُوَّ  يُتَبَخَّ يَّةِ  ةُ ، فاِرسيٌّ ُمعَرَّ ٌب. ، بالكسر كاللِّ  ، قاَل ابُن ِسيَده : وهو فاِرسيٌّ ُمعَرَّ

؛ هكذا َضبََطه القاِلي في كتابِه وقاَل : هي األرُض التي بَعَُد ماُؤها ، واْشتَدَّ السَّْيُر فيها ؛ وأَْنَشَد  ، كَشدَّاٍد : األرُض البَِعيَدةُ عن الماءِ  اللَّيّاءُ و

اج :  للعَجَّ

تـــــــــــــــــــــــاِف  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــح
ُ
يـــــــــــــــــــــــاِه وامل  انزِحـــــــــــــــــــــــُة املـــــــــــــــــــــــِ

اَلفِ     ِ  اإلخــــــــــــــح مــــــــــــــِ تــــــــــــــَ لــــــــــــــح اُء عــــــــــــــن مــــــــــــــُ يــــــــــــــ  ــــــــــــــَ  ل

  

 (3)ذات فياٍف بـَيحنها فَياِف 

لماَء األْنباِري ، قاَل : الُمْستاُف الذي يْنظُر ما بْعَدها ، واإلْخالف : االْستِقاُء ، أي هي بَِعيَدةُ الماِء فال يَْلتَِمُس بها ا قاَل : وأَْنَشْدناه أَبو بْكِر ْبنُ 

 َمْن يُريُد اْستِقاَءهُ.

ا ، َمْقصوٌر : األرُض ال اللَّيّاو:  (4)، ونَّصه في كتابِه  َغِلَط الَجْوهِري في قَْصِره وتَْخِفيِفهو بَِعيَدةُ من الماِء ، فالقَْصر َضْبُطه كما تََرى ، وأمَّ

ِحيحِة. ه في النسخِ الصَّ  التَّْخفيُف والَكْسر فهو ِمن َضْبِطه بخّطِ

فةً فاْعتََمَد التَّْحريَف عل تِراِض َغْير متجه ، ى االعْ فقْوُل شْيخنا : ليَس في َكالِمه ما يدلُّ على قَْصٍر وتَْخفيٍف ، وكأنَّ نْسَخةَ المصنِِّف ُمَحرَّ

ل.  فتأَمَّ

شيُد اْستَْحَسَن فَضاَءهُ  ُدوَن بُْستاِن ابِن عاِمرٍ  بالغَْوِر قُْرَب مكَّةَ  ، كُسَميَّة : ع لَُويَّةُ و ا َحجَّ الرَّ في طِريِق حاّجِ الُكوفَِة ، وكان قَْفراً قِيًّا ، فلمَّ

اهُ خيُف السَّ   الم ، قالَهُ نَْصر.فبَنَى فيه وَغَرَس في خيِف الَجبَِل وسمَّ

 بالِحجاِز. واٍد لثقيفٍ  وتَْشديِد التَّْحتِيَِّة : ، بالَكسر ِليَّةُ و

 وفي الُمْحكم : َمكاٌن بواِدي ُعَمان.

ل بالتَّْخف أَو َجبٌَل بالطَّائِِف أَْعالهُ لثقيٍف وأَْسفَلَه لنَْصِر بِن ُمعاِويَةَ  اغاني فَضبََط األوَّ َق بَْينهما الصَّ  .(5)يِف ، والثَّاني بالتَّْشديِد ، وفرَّ

يَّةُ و ً  اللِّ ُجل القَراباتُ  بالتَّْشديِد : ، أَْيضا على  يَْلِويَهم األَْدنُوَن ، وقد جاَء في الحديِث هكذا بالتَّْشديِد في بعِض رواياتِِه ، وهو ِمن اللّّيِ كأن الرَّ

 ِر.نَْفِسه ويُْرَوى بالتَّْخِفيِف أَْيضاً ؛ قالَهُ ابُن األثي

واِء  يقاُل :و أَْيضاً. ِلًوى َجْمعُ  من البِالِد نَواِحيها األْلواءُ  كذاو ، بالكْسر. ِلًوى ، َجْمعُ  الواِدي : أَْحناُؤه أَْلَواءُ و ، َمْكُسوَرتَْيِن  اللِّواءِ وبَعَثُوا بالّسِ

 ، أَي : بَعَثُوا يَْستغيثوَن.

 بها عليها. يُْلَوى ، بالكسر : َعصاً تكوُن على فَِم الِعْكم اللِّوايَةُ و

 بعُضهم على بعٍض. لََوى ، كأنَّهم اللّيِ  ، تَفاَعلُوا ِمن عليه : اْجتََمعُوا تاَلَوْواو
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__________________ 
َوُة.1)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : الش هح
 ( التهذيب.2)
 اللسان.( التكملة واألو  والثاين يف 3)
 .«ليا»( الصحاح مادة 4)
 ( وفّر  ايقوت أيضاً بينهما يف ترمجتا مستقلتا األو  ابلتخفيف ا والثاين بتشديد الياء ا وبكسر الالم فيهما.5)
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 .َولَّْيتُ  : أَي ُمْدبِراً  لَْولَْيتُ و

تُ و ى ، وهي اليَْوِم تْحَت َمناَرةِ َمْسِجِد الطاِئِف ؛، وهي َصْخَرةٌ بَْيضاُء ُمَربَّعَة بَنَوا عليها بني : َصنٌَم لثقيفٍ  الالَّ ،  فَعَلَةٌ  ةً ويُْذَكر مع العُزَّ

ُهْم َأِن اْمُشوا )الفاِرِسّي ، قاَل : يدلَُّك عليه قولُه تعالى :  عن أَبي علّيِ  عليه ، أَي َعَطَف وأَقاَم ؛ لََوى من بالتَّْحريِك ، َواْنطََلَق اْلَمَِلُ ِمن ْ
 .«ل ت ت»، وفي « ل ا ه»ذُِكَر في  قدو .(1) (َواْصِْبُوا َعلى آهِلَِتُكمْ 

 : ع بناِحيَِة َضِريَّةَ. الَوةَ  َزجُّ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

تِ  ىوالَحيَّةُ : اْنَطَوْت.  تَلَوَّ ي من الُجوعِ  تَلَوَّ  الَحيَّة. تَلَّوِ

 .لَِويًّا األرُض : صاَر بَْقلُها أَْلَوتِ و

 : اتََّخَذها. اْلتََواهاو وى لَِويةً لَ و

 .ُمْلتَوٍ  : أَي لَوٍ  وُعودٌ 

َحْرفَْين الًء َحَسنَةً ، أَي َعِمْلتها ؛ ونقلَهُ اللّْحياني عن الِكسائي ، وَمْدالًء ألنَّه قد َصيَّرها اْسماً ، واالْسُم ال يكوُن على  لَِويتُ  وَحَكى ثَْعلب :

 .لََوِويٌّ  ها قُْلتوضعاً ، قاَل : وإذا نََسْبَت إلي

اةٌ  : قافِيَتُها ال ؛ قاَل الِكسائي : وهذه الءٌ  لَِوِويَّةٌ  وقَِصيَدةٌ   أَي َمْكتُوبَةٌ. ملوَّ

 .السالمعليه: اْسُم رُجٍل أَْعَجِمّيِ ؛ قيَل : هو ِمن ولِد يَْعقوب  الَوىو

 فالناً : خالَفَهُ. اَلَوىو

 : قُْلُت : ال. اَلَوْيتُ و

 بهذا الَمْعنَى. لَْولَْيت ابُن األْعرابي :وقاَل : 

 .(2)ِمن شاٍء لييين  لَيَّاءُ  وشاةٌ  أَْلَوى وكبشٌ 

 : َعَطَف على ُمْستَِغيٍث. أْلَوىو

 .االْلتِواء شَّديدُ ؛ وأَْيضاً : ال الَمالِوي : الَكثيرُ  األْلَوىوالَحْرُب بالسَّواِم : إذا ذَهبَْت بها وصاِحبُها يَْنُظر إليها ؛ وهو مجاٌز.  أْلَوتِ و

 ، والتَّْشديُد للكثَْرةِ. (4)َء بشّدِ وخّفِ : قُِرى (3) (َلوَّْوا ُرُؤَسُهمْ ) و

 عنه ؛ قاَل : التََوْيت عن هذا األْمِر كَرِضيُت : أَي لَِويتُ و

ِويــــــــــــــــُت  ُر َأو لــــــــــــــــَ َو  يب األمــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ تـ  إذا الــــــــــــــــح

ـــــــــــــتُ     ي ـــــــــــــِ َن آيت األمـــــــــــــَر إذا أُت ـــــــــــــح ن أَي  (5) ؟مـــــــــــــِ
  

ة ؛ نقلَهُ األْزهِري. لَُويُّ و  بُن غاِلٍب ، بال َهْمٍز ، لُغَةُ العامَّ

َصه عليه. (6): َعَرَضهُ ، كما في التهذيِب  تَْلِويَةً  عليه األْمرَ  لََوىو  ؛ وفي األساِس : َعوَّ

 عليه األْمر : اْعتَاَص. اْلتََوىو

 عليَّ حاَجتِي : تَعَسََّرْت. اْلتََوتْ و

 ي : ُمْنحناهُ.الوادِ  ُمْلتََوىو
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جِل الشَّديِد : ما  َظْهُره ، أَي ال يَْصرُعه أََحٌد. يُْلَوى ويقاُل للرَّ

جاِل : أَي يَْغلبُهم في الِجَداِل. يَْلِوي وهو  أَْعنَاَق الّرِ

 التي اَل تَْستَِقيُم. الُمْلتَِويَةُ  : الثَّنايَا الَمالِويو

 .الَمالِوي يقاُل : َسلَُكوا

ِعيِد.، بتَْشدي ملّوةُ و  ِد الالِم : مدينةٌ بالصَّ

 : الَمطاِرُد ، وهي دوَن األَْعالِم والبُنود ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. األْلِويَةُ و

ا اْختُصَّ به  ِلواءُ و  ، يوَم الِقياَمِة. وسلمعليههللاصلىالَحْمِد : ممَّ

رَ  اللّواءُ و  أَي عالَمةٌ يُْشتََهُر بها. ، «لِقياَمةِ يوَم ا لواءٌ  لكّلِ غاِدرٍ »الحديُث :  : العالَمةُ ؛ وبه فّسِ

َر ، ويَُشدَُّد. لََوىو  عنه عطفَه : إذا ثَناهُ وأَْعَرَض عنه أَو تَأَخَّ

 : التّشدُُّد والصَّالبَةُ. اللّيُّ و

__________________ 
 .6( سورة ص ا اآية 1)
(2.  ( يف اللسان : من شاٍء ِدٍّ
 .5( سورة املنافقا ا اآية 3)
 كذا ا ويعين ابلتشديد والتخفيف.(  4)
 .«إذا أتيت»( اللسان والتهذيب ا وابألصر 5)
 ( يف التهذيب : إذا عّوصه.6)
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 : واٍد في َجَهنَّم ، أَعاَذنا هللاُ منه. (1)، بالكسر  اللَِّوىو

 ، أَْيضاً نقلَهُ الخطابي. اللِّوا ْصحابُ ، بالمّدِ ، وقد جاَء في ِشْعر حسَّان : أَ  اللِّواءِ  ، بالكسر َمْقصوٌر : لُغَةٌ في اللِّواو

 وريام : واِدياِن لنَْصر وجشٍم ؛ وأَْنَشَد للحقيق : اللِّوى وقاَل يَْعقُوب :

و  و  والء والـــــــــــلـــــــــــّ  إين مـــــــــــن بـــــــــــغضـــــــــــــــــــــــــي َمســـــــــــــــــــــــــُ

ُر الــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــِد اَنزعُ و     جــــــــــــــّ  بــــــــــــــطــــــــــــــِن رايم  ــــــــــــــَُ

  
 : اْشتَدَّ بُْخلُه. لًَوى الرُجلُ  لََوىو

 بالَحَجِر : َرَمى به. أَْلَوىو

 : َمْوِضٌع بيَن ضريَّةَ والجديلَِة على طِريِق حاّجِ البَْصرةِ. اللَِّوىو

اءُ و  ، كشدَّاٍد : عقبَةٌ بيَن مكَّةَ والطائِِف ؛ عن نَْصر. اللَّوَّ

 ، كشدَّاٍد : َمْوِضٌع في ِشْعٍر ، عن نَْصر أَْيضاً. اللَّيَّاءُ و

 : َعقََده. ِلواءً  األميُر له أَْلَوىو

 .كأْلَوى بهم الدَّْهُر : اْستَْلَوىو

ي : وقد يَِجي  بمْعنَى الَحْبِس وِضّد التَّْسريح ؛ وأَْنَشَد : اللَّيَّانُ  ءُ قاَل ابُن بّرِ

مح  كـــــــــُ َرتـــــــــِ م مـــــــــن غـــــــــرِي ُعســـــــــــــــــــــــح كـــــــــُ رميـــــــــُ قـــــــــَ  غـــــــــَ لـــــــــح   يــــــــــَ
اان     يــــــــــ  ريــــــــــِح لــــــــــَ اًل وابلــــــــــت ســـــــــــــــــــــــح طــــــــــح ِ  مــــــــــَ ذح (2)ابلــــــــــبــــــــــَ

 

  
 : َمْعطوٌف َخْلقَةً مثُْل َذنَِب العَنِز. أَْلَوى وَذنَبٌ 

 .«ه ي ا»ٍء ، وَسيَأْتِي للمصنِِّف في : أَي بكّلِ شي اللّواءِ ووجاَء بالَهواِء 

 لَِعَب. : أَي لَها يَْلُهو لَْهواً و : [لهو]

ق بَْينهما جماَعةٌ ِمن أْهِل الفُروِق فقيل :قاَل شْيُخنا : قَِضيَّ  واللِّعُب يَْشتركاِن في أنّهما اْشتِغاٌل بما ال يعني من َهًوى  اللْهوُ  تُهُ اتِّحاِدُهُما وقد فرَّ

ةِ واالْستِْرواح به ال لَِعٌب ، وقيَل : اللّ  لَْهوٌ  أََعمُّ ُمْطلقاً ، فاْستِماُع الَمالِهي اللْهوُ وأَو َطَرٍب حراماً أَو ال ، قيَل :  ِعُب ما قُِصَد به تَْعجيُل الَمَسرَّ

 ما شغَل من َهًوى وَطَرٍب وإن لم يُْقَصد به ذلَك ؛ ولهم فُروٌق أَُخُر بَْينهما وبيَن العَبَِث ، َمرَّ بعُضها أَثناَء الَمواد. اللْهوُ و، 

ُء الذي يَْلتَذُّ به اإلْنساُن ثم يَْنقِضي ، الشي اللْهوُ  التَّْرِويُح عن النَّْفِس بما ال تَْقتَضيِه الِحْكَمة. وقاَل الطَّرسوسي : اللْهوِ  * قُْلت : وقيَل : أْصلُ 

ا العَبَُث فهو اْرتِكاُب أَْمٍر َغْير َمْعلوِم الفائَِدةِ ، وقيَل : هو اال ا يَِهّمه ، وأَمَّ ْشتِغاُل بما يَْنفَع وبما ال يَْنفَع ؛ وقيَل : وقيَل : ما يشغُل اإلْنساَن عمَّ

 أن يَْخلط بعََمِله لعباً ويقاُل لَما ليَس فيه َغَرض َصحيح.

 : أَي َشغَلَهُ. ذلكَ  أْلهاهُ و. كاْلتََهى

 به. يُْلَهى لَما ِمن شأْنِه أَنْ  َمْلهاةٍ  على غيِر قِياٍس ، أَو َجْمعُ  لَْهوٍ  ، َجْمعُ  : آالتُهُ  الَمالِهيو

 : أَي اْشتَغََل. بذلكَ  تاَلَهىو

ةُ و ّمِ فيهما ، األُْلِهيَّةُ و األُْلُهوَّ  ؛ كما في الُمْحكم ؛ قاَل الشاعُر : به يُتالَهى ما : كلُّ ذلكَ  التَّْلِهيَةُ و ، بالضَّ

ي  هــــــــــــامــــــــــــِ ــــــــــــُش هبــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــٍة أَرِي  بــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــهــــــــــــِ

اِ     طـــــــــــــِ يـــــــــــــاِت مـــــــــــــن الـــــــــــــقـــــــــــــَ رحشــــــــــــــــــــــــــِ ُ
ذ  املـــــــــــــ بـــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

  
حاحِ :  كما تقوُل أُْحِجيَّةٌ ، وتَْقديُرها أُْفعُولة. أُْلِهيَّةٌ  ، يقاُل بَْينهم اللْهوِ  ِمن ةُ األُْلِهيَّ  وفي الّصِ

ُجل ، المرأَةُ إِلى َحِديثِهِ  لََهتِ و او ، بالفتح ، تَْلُهو لَْهواً  ، أَي الرَّ  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده ، قاَل : أَنَِسْت به وأَْعَجبَها ، كعُلُّوِ : لُُهوًّ
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ثاِد  َو أَمح  (3)َكربحُت وأال  حُيحِسَن اللهح
ُ  اللْهَوةُ و ر قوُل الشاعِر : بها الَمْلُهوُّ  : المرأَة  ، وبه فُّسِ

ِهي ولو تـََنط سا و   (4)هَلحوُة الال 
ر قولُه تعالى :  كاللْهوِ   َلْو َأَرْدان َأنْ )، بغَيِرها ؛ وبه فُّسِ

__________________ 
 .6( سورة ص ا اآية 1)
(2.  ( يف اللسان : من شاٍء ِدٍّ
 وصدره : 140ء القي  ا ديوانه ص ( البيت المر 3)

 أال زعمت بسباسة اليوم أنين
 ( اللسان والتهذيب منسوابً للعجاج.4)
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رأًَة تعاىل  ُ عن ذلَك ؛ نقَلُه اجلَوحهرِي. .(1) (نَ تَِّخَذ هَلْواً   قالوا : َأِي امح
ّمِ والفتح ، اللُّْهَوةُ و حا ، واْقتََصَر الَجْوهِري على الضم : بالضَّ  *.ما أَْلقَْيتَهُ في فَِم الرَّ

حا بيِدِه ؛ وأَْنَشَد القاِلي  حاح : ما أَْلقَاهُ الطاِحُن في فَِم الرَّ  لعَْمرو بِن ُكْلثوم :وفي الّصِ

ٍد  ا شـــــــــــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــّي جنـــــــــــــــَ اهلـــــــــــــــُ فـــــــــــــــَ كـــــــــــــــوُن ثـــــــــــــــِ  يـــــــــــــــَ

ا وَ     يــــــــــــــنــــــــــــــَ ا ُقضــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــُة َأمجــــــــــــــعــــــــــــــِ َوهتــــــــــــــُ (2)هلــــــــــــــُح
 

  
 ، واْقتََصَر الَجْوهِري على الضم ، وقاَل : َدَراِهُم كانت أَو غيُرها. العَِطيَّةُ  ، بالضم والفتح : اللُّْهَوةُ و

 ، بالضم ؛ وهذه على الُمعاقبَِة. كاللُّْهيَةِ  ه ؛؛ عن ابِن ِسيدَ  أَو أَْفَضُل العَطايَا وأَْجَزلُها

 ِمن الماِل. بلُْهوةٍ  يقاُل : اْشتَراهُ  الَحْفنَةُ ِمن الماِل. ، بالضم : اللُّْهَوةُ و

 ؛ وفي الُمْحكم : وال يقاُل لغيِرها ، عن أَبي زْيٍد. األَْلُف من الدَّنانيِر والدَّراهِم ال َغْير : اللُّْهوةُ  أَو

 به ، كَرِضَي : أََحبَّهُ. لَِهيَ و

ل ألنَّ حبََّك الشي  به. اللْهو ء َضْرب منقاَل ابُن ِسيَده : وهو ِمن األوَّ

 ِء أَي اتُْرْكه.عن الشي اْلهَ  تقوُل : وَغفََل وتََرَك ِذْكَره. ونَِسيَ  عنه : َسال لَِهيَ و

بَْير إذا َسِمَع صْوَت الرْعدِ  .«عنه فاْلهَ  ءٍ في الحديِث : إذا اْستَأْثَر هللاُ بشيو  عن حديثِِه ، أَي تََرَكه وأَْعَرَض عنه. لَِهيَ  وكاَن ابُن الزُّ

ً و ، كعُتِّيِ ، لُِهيًّا كَدعا ، عنه ، َكلَها حاح وابِن األثير لَِهيَ  ، بالكْسر ، وُهما َمْصَدَرا ِلْهيانا  ِمثْل تَلَهَّىو ، كَرِضَي ، كما هو نَّص الُمْحكم والّصِ

حاح. وفي الُمْحكم : لَها  ، وأَْصلُه (3) (فَأَْنَت َعْنُه تَ َلّهى). َغفََل عنه ونَِسيَه ؛ ومنه قولُه تعالى : تَلَهَّىو لَِهيَ  ، أَي لَِعَب ؛ كما في الّصِ

 ساعةً أَي تَشاَغل وتَعَلَّل وتَمكَّث. تَلَهَّ  أي تَتَشاَغُل. يقاُل : تَتَلَهَّى

 ؛ كما في الُمْحكم. اللّْحَمةُ الُمْشِرفَةُ على الَحْلِق ، أَو ما بيَن مْنقََطعِ أَْصِل اللِّساِن إِلى ُمْنقََطعِ القَْلِب من أَْعلَى الفَمِ   :من كّلِ ذي َحلقٍ  اللهاةُ و

 َدُح بني تميٍم :؛ أَْنَشَد القاِلي للفَرْزَدق يم لََهواتٌ  ج وقال الَجْوهِري : هي الَهنَةُ الُمْطبِقةُ في أَْقَصى َسْقِف الفَِم ،

ٍث  ــــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــــَ واِت ل  ُذابٌب طــــــــــــــــــــاَر يف هلــــــــــــــــــــََ

زحَدرُِد الـــــــــــــــذ اباب     ُث يــــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ذاَ  الـــــــــــــــلـــــــــــــــ  (4)كـــــــــــــــَ
 

  
 .«وسلمعليههللاصلىَرُسوِل هللِا  لََهواتِ  فما زْلُت أَْعرفُها في»في حديِث الشَّاةِ الَمْسموَمِة : و

 : ِمثاُل القََطيات ، نقلَُهما الَجْوهِري. لََهيَاتٌ و

ّمِ والكسر مع تَْشديِد يائِهما ؛ نقلَُهما ابُن ِسيَده. ِلِهيٌّ و لُِهيٌّ و  ، بالضَّ

 ، كَسحاٍب وِكتاٍب ؛ قاَل ابُن ِسيَده. وبهما ُرِوي قوُل الشاعِر : ِلهاءٌ و لَهاءُ و

يشــــــــــــــــــــــــــاِء  ن شــــــــــــــــــــــــــِ ٍر ومــــــــــــِ ن متــــــــــــَح  اي لــــــــــــَك مــــــــــــِ

    
َ
ُب يف امل نحشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ ـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــاِء يـ ِر وال عـــــــــــَ (5)ســـــــــــــــــــــــــح

 

  
ً  أنَّه جْمع (6) قال : فَمن فَتََح ثم مدَّ فعلى اْعتِقاِد الضَّروَرة ، وقد رآهُ بعُض النّحويِّين ، والُمجتمُع عليه عْكُسه ، وزَعم أَبو عبيَدةَ   على لَها

ج عليه ولكنَّه جْمع ِلهاءٍ  ضاٌء ، وفي السالِم َرَحبَةٌ وِرحاٌب وَرقَبَةٌ وِرقاٌب ، ألنَّ فَعَلَة تُكسَّر على فِعاٍل ، ونِظيُره أَضاةٌ وإ لَهاةٍ  ، وهذا ال يُعرَّ

 ، انتََهى.

ً  هو جْمعُ  (7)وقال الَجْوهِري : إنَّما مدَّه َضُروَرةً ، ويُْروى بكْسِر الالِم. قال أبو عبيدة   ِمثْل اإلَضاء َجْمع أضاً واألضا جْمُع أُضاةٍ. لَها

__________________ 
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 .17اآية ( سورة األنبياء ا 1)
 كذا ا وابلقاموس : الر ح .  (*)
 ا والبيت يف األساس وعجزه يف التهذيب. 365/  2( من معلقته ا خمتار الشعر اجلاهلي 2)
 .10( سورة عب  ا اآية 3)
 ا واللسان.« يزدرد»بد  : « يلتهم»برواية :  101/  1( ديوانه ط بريوت 4)
 بدون نسبة.( اللسان والصحاح والثاين يف التهذيب ا 5)
 ( يف اللسان : أبو عبيد.6)
 ( الصحاح : أبو عبيد.7)
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ي : إنَّما مدَّ  ا يْنكُره البَْصريُّون ، قاَل : وكذلَك ما قَْبل هذا  اللهاء قال ابُن بّرِ َضُرورةٌ عْنَد َمْن رواهُ بالفَتْح ألنَّه مّد الَمْقُصور ، وذلَك ممَّ

 البَْيت :

تح أُم  َأيب الســـــــــــــــــــــــــــــِّ  مـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِ الء قـــــــــــــــد عـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــح

واء    واًل عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  اخلـــــــــــــــَ َم مـــــــــــــــبحكـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح  أنح نـــــــــــــــِ

  
عالء والَخواء َضُروَرةً.  فمّد الّسِ

 ؛ عن أَبي زْيٍد. ع ، َمْمدوٌد : اللْهواءُ و

 عن ابِن ِسيَده ، قاَل : ؛ ( 1)اْمرأَةٍ  : اسمُ  لَْهَوةُ و

ىًن  ُدوٍد ومـــــــــن غـــــــــِ  َأصـــــــــــــــــــــــد  ومـــــــــا يب مـــــــــن صـــــــــــــــــــــــُ

وَة و     َد هلـــــــــــــــَح عـــــــــــــــح يب بــــــــــــــــَ لـــــــــــــــح  الئـــــــــــــــ ُ ال الَ  قــــــــــــــــَ

  
مِّ  لُهاءُ و اج : ُزهاُؤها مع المّدِ : مثُْل : ِمائٍَة ، بالضَّ ي للعجَّ  ونُهاؤها ِزنَةٌ وَمْعنًى ؛ أَي قَْدُرها ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

ر  هـــــــــــــــــــــَ نح جـــــــــــــــــــــَ َ
اُ ه ملـــــــــــــــــــــ ا هلـــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــــــ 

ر    رِه ملــــــــــــــــــــن َوغــــــــــــــــــــَ ٌر ورِزيف َوغــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــــَ  ل

  
إذا دنا منه  الهاهُ  ، هو بعَْينِه بمْعنَى قاَربَهُ فهو تِْكراٌر ، ونَصُّ ابن األْعرابي : َداناهُ : قيَل وَزَعهُ ؛ نا قيَل :وقاَربَهُ ؛  : ِلهاءً و الهاهُ ُمالهاةً و

ل هذه الِعباَرةَ مع ِسياِق المصنِِّف. (3)وهاالهُ إذا ناَزَعهُ  (2)  ، فتأَمَّ

 وقَُرَب. َدنا منه : أَي الغاُلُم الِفطامَ  الَهىو

هونَ و بَ »نَّصه : وِذْكُره في الحديِث  : جاءَ  الالَّ هينَ  سأَْلُت ربِّي أَن ال يعذِّ يَِّة البََشرِ  الالَّ هم البُْله الغافِلُون ، وقيَل : قيَل  ، «فأَْعطانِيهم من ذُّرِ

ُدوا الذَّْنبَ  : هم لم  الذينَ  األْطفالُ  ُهم َخَطأَ ، أَو ( 4)ِنْسياناً أَو َغْفلَةً أَوووفرَط منهم َسْهواً  وإنّما أَتَْوهُ  ، ونَّص النِّهايِة : الذّنُوَب ؛ الذيَن لم يَتَعَمَّ

 ً  .الهٍ  ؛ أَْقواٌل ، وهو جْمعُ  يَْقتَِرفُوا َذْنبا

 َره الَماِلينِي.، ذكَ  اللْهييُّ  الّسْكَسكيُّ  (5)، ومنه : محمُد بُن بكَّاِر بِن يَِزيد  ع بباِب ِدَمْشقَ  ، بفتح فسكون : لَْهيَا بَْيتُ و

 ذلَك. أْلهاهو، هذا قد تقدََّم في قْوِله  : َشغَلَ  أَْلَهىو

 َعْجزاً. ونَِسيَه ، أَو تََرَكه ءَ تََرَك الشَّي : أْلَهىو

 الِغناِء. ، أَي اللْهوِ  اْشتَغََل بسماعِ  : أَْلهى أَو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ر قولُه تعالى :  اللْهوُ   ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. (6) (َوِإذا رََأْوا َِتارًَة َأْو هَلْواً ): الطَّْبُل ؛ وبه فُّسِ

ْلُو : اْنَسلَّ الِعْفُو وطلَب باللْهوِ  وْيكنَى  الِخْلُو. اللْهوَ  عن الِجماعِ ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ ومنه َسْجُع العََرب : إذا َطلََع الدَّ

 في لُغَِة َحْضَرَمْوت : الَولَُد. اللْهوُ و

 ، يُْكتَُب باألِلِف ، أَْنَشَد القاِلي ألبي النْجِم : لَهاةٍ  ، بالفتح : َجْمع اللهاو

ـــــــــه  ـــــــــقـــــــــي ـــــــــل ِر ي هـــــــــا مـــــــــن عـــــــــَ ـــــــــح ت ـــــــــَ   (7)يف طـــــــــرف أُتـ
َد ِ     ٍ  َأهــــــــــــــح دح وٍف وشــــــــــــــــــــــــــــِ ًا جــــــــــــــُ ذحف هلــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  ق

  
 وقد ذَكَره الَجْوهِري أَْيضاً.

َحى ،  لُْهوة ، بالضم : جْمعُ  اللُّهاو  .اللَهواتِ  أَي العَطايَا تَْفتَح اللها تَْفتح اللُّها العَِطيّة ؛ ومنه قولُهم : لُْهوةوالرَّ

 َء الَكثيَر.إذا كاَن َجواداً يُْعِطي الشي اللُّها ويقاُل : إنَّه لَمْعطاءُ 
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ً  أَْيضاً : الّدْفعَةُ من رأْيٍ أَْو ُحْلٍم ، والَجْمع اللُّْهوةُ و  ، وأَْنَشَد القاِلي لعبَدةَ بِن الطَّبيب : لها

ُم و  ـــــــــكـــــــــُ ـــــــــي غـــــــــن ـــــــــُ ـــــــــذي ي ِب ال ـــــــــَكســـــــــــــــــــــــح ًا مـــــــــن ال  هلـــــــــُ

ُض     مــــــــَ طــــــــح َ
َر الــــــــنــــــــفــــــــوَس املــــــــ ومــــــــًا إذا احــــــــَتضــــــــــــــــــــــَ (8)يــــــــَ

 

  
__________________ 

 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.1)
 زايدة عن اللسان والتهذيب.« منه»( قوله : 2)
 .«قارعه»ا ويف التهذيب : « فازعه»( يف اللسان : 3)
 ( يف القاموس : وَخطًب.4)
 زيد ويف حاشيته عن نسخة : يزيد.» 1236/  3( يف التبصري 5)
 .11ية ( سورة اجلمعة ا اآ6)
 ( يف اللسان برواية :7)

 تلقيه يف طُرحٍ  أتتها من عرِ 
 .«احتصر النفوس»ا والضبرت منها ا وفيها :  5البيت  27( املفضلية 8)
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حى : أَْلقَْيت فيها أَْلَهْيتو حاح. لُْهوةً  في الرَّ  : كما في الّصِ

حا إلهاًء ، فهي أَْلَهْيت ونقَل القاِلي عن أَبي زْيٍد : . اةٌ ُمْله الرَّ  : أَْلقَْيت فيها قَْبضةً من بُّرِ

حا بمْعنًى. أْلَهى وفي الُمْحكم : حا وفي الرَّ  : أَْجَزَل العَِطيَّة ؛ عن ابن القطَّاع. أَْلَهىو الّرحا وللرَّ

 بعُضهم ببعٍض ، عن الَجْوهِري. لََهى : أي تاَلَهْواو

اج : تَْلِهيةً  به لَهاهُ و  َعلَّلَهُ ؛ قال العجَّ

سا ح داٌر  ِو للُمَلهِّي ِمكح  للهح
يوالجاِريَةَ  باللْهو أَرادَ  ي رُجالً يُعَلُِّل بها ، أَي لَمنْ  بالُملَّهِ  بها. يُلَّهِ

رِت  يُْلِهي الحديِث : الِغناُء ، ألنَّه لَْهوُ و  اآليَةُ. (1)عن ِذْكِر هللِا تعالى ؛ وقيَل : الّشْرُك ، وبهما فُّسِ

 عنه ومنه بمْعنًى. اْلهَ  ل األْصمِعي :وقا عنه وبه : كِرَهه. لََهىو

 عن الَخْيِر على فَعُوٍل. لَُهوٌّ  وهو

 الّرحى : فَُمها ؛ عن ابِن القطَّاع. لُْهَوةُ  وقيَل :

 : الَمْلعَُب ِزنَةً ومْعنًى. الَمْلَهىو

 عنه : أَْعَرَض. اْلتََهىو

 الثّغوِر. لََهواتُ  وِمن المجاِز : فالٌن تَُسدُّ به

 بك : أَي اْصنَع معه كما يَْصنَع بك. يُْلِهي له كما أْلهِ  ويقاُل :

 القَْوِم : َمْوِضُع إقاَمتِهم. َمْلَهىو

 األثافِي : َمكانُها. َمْلَهىو

 : اْستَْوقَفَه واْنتََظَرهُ ؛ ومنه قوُل الفََرْزَدق : اْستَْلهاهُ و

تَـلحِهياِن َقرارِي   (2)َطرِيداِن ال َيسح
ُهونوكُمْعطى.  ىُمْله وَسّموا  : َجبٌَل بالفيُّوِم ؛ وقد ذُِكَر في النوِن. الالَّ

 .الِهيَةٍ  : الشَّواِغُل ، َجْمع اللَّواهيو

 ِء : تَعَلََّل به وأَقاَم عليه ولم يُفاِرْقه.بالشي تَلَهَّىو

 .(3)سواك  اْلِههوأَخاَك يا فاُلَن أَي اْفعَل به نَْحو ما فَعََل معَك من الَمْعروِف ،  اله وقاَل النَّْضر : يقالُ 

اج : اللْهو فَْعلى من لَْهوى : تَْصغيرُ  اللَُّهيَّاو  ، قال العجَّ

ُتَـي ِم 
 (4)داَر هُلَي ا قـَلحِبَك امل

 اإِلبُِل بالَمْرعى : تَعَلَّلَْت به. تَلَهَّتِ و

 : تَعَلََّل بَسْيِرها. بناقَةٍ  تَلَهَّىو

 َء : اْستَْكثر منه.الشَّي اْستَْلَهىو
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ِص َشديُد البَياِض ، كِكساٍء : شي اللِّياءُ  ي : [ليا] َدَخَل على ُمعاِويَةَ وهو »يكوُن بالِحجاِز يُْؤَكُل ، عن أَبي عبيٍد. وفي الحديِث :  ٌء كالِحمَّ

راً  ِلياءً  يأُْكلُ   .«ُمقّشِ

ُ  ُف في الَهْمزةِ أَْيضاً.وقد َذَكَره المصنِّ  اء. ِلياَءةٌ  في البَياِض ، تقوُل : كأَنَّها تُوَصُف به الَمْرأَة  ؛ قالَهُ الفرَّ

 اللُّوبياُء. اللِّياءُ  وقيَل :

 ٌء.وال يَِحيُك فيها شي تُتََّخذُ منها التَِّرَسةُ الَجيَِّدةُ  في البَْحر َسَمَكةٌ  : اللِّياءُ و

 في قْوِلِه : هو َمْقصوٌر ، وقد تقدََّم ِذْكُره. ، كشدَّاٍد ، وَوِهَم الَجْوهِري كاللَّيَّاءِ  األْرُض البَِعيَدةُ عن الماِء ، : اللِّياءُ و

ً و .«ي ل و»في  : مْوِضٌع بالطَّائِِف ذُِكرَ  لَيَّةُ و  .«أ ي ل»في :  ، ذُِكرَ بالكسر : اسُم بيِت الَمْقدِس  ، (5) إْليا

 مع الواو والياء فصل امليم
قَاَء والدَّْلوَ  َمأَْوتُ و : [مأو] َِّسَع ، َمأْواً  الّسِ  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري : : اتََّسعَ  فَتََمأَّى : َمَدْدتُه ليَت

__________________ 
 .6سورة لقمان ا اآية  (احْلَِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل هللِا ِبَغْْيِ ِعْلم  َوِمَن الّناِس َمْن َيْشرَتِي هَلَْو )( يعين قوله تعاىل : 1)
 ( اللسان والتهذيب وصدره :2)

 يعيدان د ما أمضيا ا و ا معاً 
 ( يف اللسان : سواء.3)
 ( اللسان والتكملة.4)
 ( يف القاموس : وإلحياُء.5)
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 (1)َدلحَو مَتَب   ُدِبَغتح اب ُل ِب 
َّ و ين الُمْهملِة الَمْكسورة ، وهو َغلٌَط. فََشا : أَي الشَّرُّ بَْينَهم ىتَمأ رُّ بالّسِ  واتََّسَع ؛ وفي بعِض النسخِ الّسِ

حاح :  ما بَْينهم أَي فََسَد. تََمأَّى وفي الّصِ

 نقلَهُ ابُن ِسيَده. .َمأْوٌ  : أَرٌض ُمْنَخِفَضةٌ ، ج الَمأَْوةُ و

نَّْورُ  َمأَىو مِّ  ( 2)يَْمُؤ ُمواءً  الّسِ  صاَح. كغُراٍب : ، بالضَّ

حاح : نّوُر : صاَحْت ، مثُْل أََمْت تَأُْمو أُماء. َمأَتِ  وفي الّصِ  الّسِ

 : الشَّدَّةُ. ( 3)الَمأَْوىو

 : ع. الَمأَْوْينِ  ذُوو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةٌ   ِزنَةً معوع. مؤوء هرَّ

نَّوِر ؛ عن أَبي َعْمٍرو.: صاَح ِصياحَ  أَْمَوىو   الّسِ

نَّوِر :  ِزنَةَ َماَعٍة. ماَءةٌ وِزنَةَ ماِعيَة ،  َمائِيَة ويقاُل للّسِ

 بَْينهم : إذا َضَرْبُت بعَضهم ببعٍض ؛ عن اللّْيِث. َمأَْوتُ و

قَ  َمأَى ي  :[مأي]  كَسْعيٍ. َمأْيٌ  ، والَمْصدُر : (4) فيه ، كَسعَى : بالََغ وتعَمَّ

 ؛ كلُّ ذلك في الُمْحكم. الشََّجُر : َطلََع أَو أَْوَرقَ  َمأَىو

اج :: ، زاَد ابُن ِسيَده  أَْفَسدَ  : أَي بَْينَهم ما َمأَى يقاُل :و  ونَمَّ ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري للعجَّ

ِ  وَ   (5)يـَعحِتُلوَن َمن مَب  يف الد حح
  بَْينهم بالنَِّميمة ؛ قاَل :بيَن القَْوِم إذا َدبَْبتُ  َمأَْيت وفي التَّْهذيب :

راٍت و  كـــــــــــــــُ و نـــــــــــــــُ مح َأخـــــــــــــــُ هـــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح َب  بــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

ٍة مــــــــــــــــــبآَء     يــــــــــــــــــمــــــــــــــــــَ َز ح ذا لــــــــــــــــــَِ ــــــــــــــــــَ (6)مل يـ
 

  
َمُهم بنفِسهِ  َمأَىو َمُهم بغيِرِه فقد َمْمئِيُّونَ  ، فهم مائَةً  القوَم : تَمَّ  ؛ عن ابِن األْعرابي نقلَهُ األْزهِري. أَمآُهم ؛ وإذا تمَّ

قاءُ  تَمأَّىوَ  ً  الّسِ ً  ، وهو تَفَعّل وقد تقدََّم عن الَجْوهِري ؛ وهو ُمطاوعُ  تََوسََّع َواْمتَدَّ  : تََمئِّيا ل الذي ذُِكَر في الواِو ُمطاوعُ  َمأَْيته َمأْيا َمأَْوته  ، واألوَّ

 ، فليس بتْكراٍر كما يظنُّه بعٌض. َمأْواً 

قاُء على تَفاَعل  تََماَءى َوقََع في نسخِ التَّهذيِب :و  وهو َصِحيٌح أَْيضاً. (7)الِجْلُد والّسِ

اَمةٌ  ، أَي ، كَماَعةٍ  ماَءةٌ  اْمَرأَةٌ و  كذا هو نَصُّ الُمْحكم. كَمعاةٍ ؛ مآةٌ  وقِياُسه ، َمْقلوب ، نمَّ

 ٌ اَمةٌ. (8)، كمعاعٍة  مآَءةٌ  وفي التْهِذيِب : امرأَة  ، نمَّ

َمْخشِري : واْشتِقاقُه ِمن َعَددٌ  ، بالكْسر ، وإنَّما أَْطلَقَه لُشْهرتِِه ، الِمائَةُ و اسٌم  الِجْلَد َمَدْدته ألنَّه َعَدٌد ُمْمتد ، وهو َمأَْيت َمْعروٌف ؛ قاَل الزَّ

فْ  ، قاَل : إِبِلُهُ  ِمائةٍ  َمَرْرُت بَرُجلٍ  ؛ َحَكى سيبويه : يُْوَصُف به  ُع.والَوْجهُ الرَّ

 كِمعًى ، والهاُء ِعَوٌض من الياِء. ِمأىً  وقاَل الَجْوهِري : أَْصلُه
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 واٌو هو أَو ياٌء.أَ ، وقيَل : َحْرٌف لَين ال يُْدَرى  (9)حذَف ِمن آخِرها ياء  الِمائَةُ  ونقَل األْزهِري عن اللّْيث :

ْفعِ في الداِل وال يبينوَن ، وذلَك اإلْخفاُء. ِمائَةَ  ونقَل الَجْوهِري عن األَْخفَش قاَل : بعُض العََرب يقولون ون شيئاً ِمن الرَّ  ِدْرَهم يُشمُّ

يت : قاَل األْخفَش : لو قُْلَت في ّكِ ،  ِمئُونَ  إذا َجَمْعت بالواو والنوِن قُْلتَ و ، كِمعاٍت ، لكاَن جائِزاً ؛ ِمائٍَة ِمئاتٌ  َجْمع ج ونقَل عن ابِن الّسِ

 عُضهم يقول :بكْسر الميِم ، وب

__________________ 
 ( الصحاح ا وذكره يف اللسان من مخسة شطور.1)
 ( يف القاموس : ُمَؤاٌء.2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : واملَبَواُء.3)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ومَتَع َ .4)
 ( الصحاح واللسان وبعده :5)

 ابملبس يرق  فو  كر مبس
 .«مذء»بدون نسبة : وابألصر  292/  5والتهذيب واألساس وصدره يف املقايي  ( اللسان 6)
 ( كذا ابألصر ومل ترد يف التهذيب ا وعبارته : مَتَب   السقاء.7)
 ( يف التهذيب : من اعة.8)
 ( يف التهذيب : واو.9)
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بناَت الَحْرفَْين ال يُْفعل بها كذا ، يَْعني أنَّهم ال يَْجَمعوَن عليها ما قد َذَهَب  ، وأَْنَكَر هذه ِسْيبََوْيه ، ألنَّ  ، كِمعٍ  ءٌ ِميو ، بضم الميِم ، ُمُؤونَ 

 ؛ وقوُل الشاِعِر : ِمئَيٌ  منها في اإلْفراِد ثم حذَف الهاء في الَجْمعِ ألنَّ ذلَك إْجحاٌف في االْسِم ، وإنَّما هو عْنَد أَبي علّيٍ 

 (1)حامِتُ الطاِئي  وه اُب املِِئي و 
 فحَذَف ؛ وفي الُمْحكم : فخفَّف ؛ كما قاَل : الِمئِيَّ  نَّما أَرادَ إِ 

ّي أَ  لـــــــــــــــِ ـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ُف ابهلِل ال لـــــــــــــــِ نح حتـــــــــــــــَح ـــــــــــــــكـــــــــــــــُ  ملَح ت

ي    طــــــــــــــِ
َ

ريحِ املــــــــــــــ نح خــــــــــــــَ مــــــــــــــِ  إن  مــــــــــــــطــــــــــــــاايَ  لــــــــــــــَ

  
 وِمثْلُه قوُل ُمَزّرد :

ٍة و  مــــــــــــامــــــــــــَ ِ  عــــــــــــَ حــــــــــــح  مــــــــــــا َزّوُدوين غــــــــــــرِي ســــــــــــــــــــــــــَ

مــــــــــِ و     ييف وزائــــــــــُف مَخحســــــــــــــــــــــــِ (2)ٍء مــــــــــنــــــــــهــــــــــا َقســــــــــــــــــــــــِ
 

  
 فُعُول كِحْليٍة وُحِلّيِ. ُمئِيٌّ  أَراَد :

 كقوِلِه : أَضافُوا أَْدنَى العََدِد إلى الواِحِد لَداللتِِه على الَجْمعِ  ثَلَثُِمائَةٍ  قالوا :و

 يف َحلحِقُكم َعظحٌم وقد َشِجينا
كما تقول ثالثَةُ آالُف ، ألنَّ ما بيَن الثالثَِة إلى  ِمئِينَ  ثالثُ و ِمئاتٍ  : ثالثٌ  ( 3)يقالَ  كاَن َحقّه أَن، و ثَلَثُمائةٍ  قال سيبويه : يقالُ وشاذٌ.  وهو

 العَشرةِ يكون جماَعةً نحو ثاَلثَة رجاٍل وَعشرة ِرجال ولكنَّهم شبَّهوه بأََحد َعَشَر وثاَلثَة َعَشر ، كما نقلَهُ الَجْوهِري.

ُل أَْكثَرُ واألَ  قاَل ابُن ِسيَده :  على ُشذوِذِه. وَّ

وَرفَع النوَن بالتَّْنويِن ففي تَْقديِرِه قَْوالن : أََحُدهما : فِْعِليٌن ِمثال ِغْسليٍن ، وهو قوُل األْخفَش وهو شاذٌّ ؛  ِمئِينٌ  قاَل الَجْوهِري : وَمْن قال

ا قوُل الشاِعَرْين : وهَّابُ ِمثاُل ِعِصّيٍ وُعِصّيٍ ، فأَْبدَل من الياِء نوناً. و ُمئِيٌّ و ِمئِيٌّ  واآلَخُر : فِِعيل ، كسَر الفَاء لَكْسرةِ ما بَْعده ، وأَْصلُه :  أَمَّ

مان. ءٍ َخْمِسِمىو،  الِمئِي  ، فهما عْند األْخفَش َمْحذُوفاِن ُمَرخَّ

ْمع ِمثاُل ِمعًى ، كما قالوا في جَ  ِمأًى وُحِكَي عن يونس : أنه جمٌع بَطْرحِ الهاِء ِمثْل تَْمرةٍ وتَْمٍر ، وهذا َغْيُر ُمْستَِقيٍم ألنَّه لو أَراَد ذلَك لقالَ 

 ِلثٍة ِلثًى ، وفي َجْمع ثُبٍة ثُبًى ، ا ه.

ساِكنَة  ِمئْيَة أَْصلُها ، عْنَد الجماَعِة ، ِمائَةٌ  ، كِمعَِوّيِ ؛ وَوْجهُ أنَّ  ِمئَِويٌّ  في قوِل ِسْيبََوْيه ويونس جِميعاً فيَمْن َردَّ الالمَ  الِمائَةِ  إلى النِّْسبَةُ و

ا ُحِذفَِت الالُم تَخْ  ، فإذا َرَدْدت الالَم فمْذَهب سيبويه أَْن تقرَّ  مائة ِفيفاً جاَوَرِت العَْيُن تاَء التَّأَنِيِث فاْنفَتََحْت على العاَدةِ والعُْرِف فقيلَ العَْين ، فلمَّ
ّد َمْفتوحةً فتَْنقَِلب لها الالم أَِلفاً فيَِصيُر تَْقديُرها (4) كةً ، وقد كانْت قَْبَل الرَّ ً  العَْيِن بحاِلها متحّرِ كثِناً ، فإذا أَْضفَت إليها أَْبَدْلت األلَف واواً  ِمئا

 كثِنَوّيِ. ِمئَويٌّ  فقُْلت :

ا الَمه ياًء أَْجراهُ ُمْجرى ما أَْصلَه فَِعلة أَو فِِعلة ، ف ا َمْذهب يونس فإنَّه كاَن إذا نََسَب فَْعلة أَو فِْعلة ممَّ يقول في اإلضافَِة إلى َظْبيَة َظبَِويٌّ ، وأمَّ

 وإن كانْت فِْعلة َمْجرى فِعَلة فيقول منها (5)تجُّ بقوِل العرِب في النَّسِب إلى بْطيَة بَِطوّي وإلى ِزْنيَة ِزنَِوّي ، فِقياُس هذا أْن يجري فِئَة ويح

َِّفُق اللَّْفظان من أَْصلَْين ُمْختَِلفَْين. ِمئَِويٌّ   فيَت

ْمتهم أَنا أَْمأَْيتُهمو ؛ ممأوون ، كُمْعُطون ، أَْصلُه ُمْمُؤونَ  فَُهم ي ؛؛ نقلَهُ الَجْوهرِ  ِمائَةٌ  القوُم : صاُروا أَْمأَىو ، وتقدََّم عن ابِن  ِمائَةً  : تَمَّ

 .أَْمأَىوالقَْوم  َمأَى األَْعرابي الفَْرَق بينَ 

 أَْمأَْوا في األْلف آلَْفتُهم ، وكذا إذا صاُروا هم َكذلَك قُْلت : ، بأَِلٍف ِمثْل أَْفعَْلتُهم ، وكذا فَاْمأَْيتُهم وقاَل الِكسائي : كاَن القوُم تِْسعَة وتِْسِعين

 وأَْلفاً ؛ نقلَهُ األْزهري. ِمائَةً  وآلَفُوا إذا صاُروا

 .ِمائَةً  : َجعَْلتُها أَْمأَْيتُهاو؛  ِمائَةً  صاَرتْ : الدَّراِهُم واإِلبُِل وسائُِر األْنواعِ  أَْمأَتِ  وفي الُمْحكم :

__________________ 
 ( الصحاح واللسان ونسبه المرأة من بين عقير تفخر أبخواهلا من اليمن ا وقا  أبو زيد إنه للعامرية ا والتكملة ا وقبله فيهما :1)
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 حيدة خاد ولقيرت وعلي
 ( الصحاح والتهذيب واللسان وفيه : سح  عباءة.2)
 ( يف القاموس ابلرفض والنصب  اهر.3)
 : أن تقرأ العا. ( يف اللسان4)
 ( اللسان : مئة.5)
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 كُمَؤالَفَةً على أُْلٍف. ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ ِمائةٍ  : أَي على ُمماءاةً  (1) شاَرْطتُهو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ً  الِجْلدَ  َمأَْيتُ   : َمَدْدته ؛ وتََماَءى الِجْلُد على تَفَاَعل. َمأْيا

اٌم ؛ وأَْنَشَد اللَّْيث : مآءٌ  ورُجلٌ   ، كشدَّاد : نمَّ

راٍت و  كـــــــــــــــُ و نـــــــــــــــُ م َأخـــــــــــــــُ هـــــــــــــــُ نــــــــــــــــَ يــــــــــــــــح َب  بــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــمــــــــــــــــــٍة مــــــــــــــــــذء     َز ح ذا لــــــــــــــــــَِ (2)مل يـــــــــــــــــــُ
 

  
 َمَطْوُت. : مثْلُ  في األرِض  َمتَْوتُ و : [متو]

 ؛ والَهْمُز لُغَةٌ فيه ، وقد تقدََّم. َمَدْدتُه : َمتْواً  الَحْبلَ  َمتَْوتُ و

لبِ  التََّمتِّيو  ِء القَْيِس :؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري الْمِرى في نَْزعِ القَْوِس : َمدُّ الصُّ

ُش وارِدًة  ه الـــــــــــــــــــــــــــَوحـــــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــــــــــــبَتــــــــــــــــــــــــــــَ

رِهح     زحَع يف َيســــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ىت  الــــــــــــــــنـ مــــــــــــــــَ تــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ (3)فـ
 

  
ُجُل : أَْمتَىو  يَُمدُّ فيها.كأَنَّه  َمَشى ِمْشيَةً قَبِيحةً  الرَّ

 ؛ عن ابِن األْعرابي. اْمتَدَّ ِرْزقُه وَكثُرَ  : أَْمتَىو

ثٌ  الُكوفي الكاتُِب ، ماتِي بِن عيَسى بِن زْيِد بن عليُّ بُن عبِد الرحمنِ  ؛ هو ماتِي ابنُ و  َمْشهوٌر ؛ َرَوى عنه أَبو علّيِ بُن شاَذاَن. محّدِ

 في الُحروِف اللَّيِّنَِة. : يَأْتِي ِذْكُره َمتَىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بالعَصا : َضَربَه بها ، كَمَطاهُ ؛ نقلَهُ األْزهِري. َمتاهُ 

 ، داِرِه : أَي بِحذائِها ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. بِميتَا وداِري

 : كتََمطَّى ، على البََدِل. تََمتَّىو

ةِ  ؟وقيَل ألْعرابّيٍ : ما هذا األَثَر بوْجِهكَ   في السُّجوِد. التَّمتِّي فقاَل : من شدَّ

 : طاَل عمُرهُ ؛ عن ابِن األْعرابي. أَْمتَىو

ً  ي : [متي] ل. َمتَْوتُه : لُغَةٌ في َمتَْيتُه متْيا  َمتْواً ؛ هكذا َكتَبَه باألْسوِد ؛ والَجْوهِري لم يِشْر إليه ، فتَأَمَّ

ا يُْستَْدرك عليه :  وممَّ

 : َعلَم. َمجا : [مجا]

ِن الصَّحابي ؛ وَسيَأْتِي للمصنِّف في وجي. ِمْيجاو  ، بالكْسر : في أَْجداِد النُّْعماِن بن ُمقَّرِ

َحىو ، الِزٌم متعّدِ ؛ هو *فَمَحى أَْذَهَب أَثََرهُ  فيهما : اً يَْمحاه َمْحوو َمحاه يَْمُحوو  :[محو] ؛ وفي  ( 4)قَِليلةٌ  لُغَةٌ فيه اْمتََحىو، كادََّعى ،  امَّ

حاح : َضعيفَةٌ.  الّصِ

 .السالمعليهيقاُل : إنَّه أَثَُر َمْسحِة َسيِّدنا ِجْبِريِل  : السَّواُد في القََمِر. الَمْحوُ و

 الَجْدَب. َمَحتِ  ؛ وقد َمْحَوةٌ  ؛ عن ابِن األْعرابِي. يقاُل : أََصاَب األرضَ  الَجْدبَ  تَْمُحو التي الَمْطَرةُ  الَمْحَوةُ  ِمن المجاِز :و

 العاُر. : الَمْحَوةُ و
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 السَّاَعةُ. أَْيضاً :و

 ، َغْير َمْصروفٍَة. بِال الٍم : اْسُم الدَّبورِ  ، َمْحَوةٌ  :ِمن المجاِز و

حاح :  ماِل ألنَّها تَْذَهب بالسَّحاب  َمْحَوةووفي الّصِ  ، وهي َمْعرفةٌ ال تَْنصرُف وال يَْدُخلُها أِلٌف والٌم ؛ قاَل الراجُز : (5): ِريُح الّشِ

اِج  جـــــــــــــــــَ وُة ابلـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ َرتح  ـــــــــــــــــَح كـــــــــــــــــَ دح بـــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــَ

اِج     ـــــــــــــــــر جـــــــــــــــــَ َة ال يـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــِ َرتح بـــــــــــــــــَ َدمـــــــــــــــــ  (6)فـــــــــــــــــَ
 

  
يَت ألنَّها َمْحوةٌ  وفي الُمْحكم : وَهبَّتْ  ح  تَْمُحو ، اْسٌم للّشماِل َمْعرفَة ، ُسّمِ السَّحاَب وتَْذَهُب بها ، وَكْونه اْسماً للشَّماِل ال الدَّبُور هو الذي صرَّ

ي ّكِ  ت فيبه ابن الّسِ

__________________ 
 ( القاموس : وشاَرَطُه.1)
 ( تقدم ا وانظر ما الحظناه فيه.2)
 .296/  5واللسان والصحاح واملقايي  « فتمىت .. قد أتته»برواية  102( ديوانه ط بريوت ص 3)
 كذا ا وابلقاموس : َفمَحا.  (*)
 ( يف التهذيب : رديئة.4)
 .«السحاب»( عن الصحاح وابألصر 5)
 وبينهما مشطور وهو : ( اللسان والصحاح والتهذيب واألساس ا والتكملة قا  الصاغاين :6)

 فرتكت من عاصد وانج
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َتحفِِّة وغريِِه.
ُ
يزي يف هَتحِذيِبه لإِلصحالِح ؛ وِمثـحُله أَيحضاً يف ِكفايَِة امل  اإلصحالِح ؛ وبه َجَزَم الت ربح

ي : أَْنَكَر عليُّ  بالشَّماِل لَكْونِها تَْقَشُع السَّحاَب وتَْذَهب به ، قاَل : وهذا َمْوُجوٌد في الجنوِب ؛ وأَْنَشَد  َمْحوة  بُن َحْمزةَ اْختِصاصَ وقال ابُن بّرِ

 لألَْعَشى :

بح  ِة والصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــهـــــــــــَ رِي ـــــــــــكـــــــــــَ ا وا عـــــــــــلـــــــــــ  ال  مث فـــــــــــَ

ا     هـــــــــامـــــــــَ وُب اجلـــــــــَ نـــــــــُ ُض اجلـــــــــَ قحشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ (1)ِر كـــــــــمـــــــــا يـ
 

  
حاح والُمْحكم  َمْحوٌ  ؛ هكذا ُمْقتَضى ِسياقِه ، والصَّوابُ  ع  :َمْحَوةٌ و بِال هاٍء كما هو نَصُّ الّصِ

(2). 

 قاَل يَْعقوب : وأَْنَشَدني أَبو َعْمرو للَخْنساِء :

ىَت ا ح  َد الــــــــــــفــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ُة بـ يــــــــــــ  نــــــــــــِ
َ

رِي املــــــــــــ جــــــــــــح  لــــــــــــتــــــــــــَ

ا     ِو أذحالهلـــــــــــــــــــــَ حـــــــــــــــــــــح
َ

غـــــــــــــــــــــاَدِر ابملـــــــــــــــــــــ (3)مـــــــــــــــــــــُ
 

  
ي به ألنَّه ، وسلمعليههللاصلى ( 4)النَّبّيِ  : ِمن أَْسماءِ  الماِحيو  ويُعَفّي آثاَرهُ ؛ كذا في النهايَِة. هللاُ به الُكْفرَ  يَْمُحو ُسّمِ

 الُكْفَر بإْذِن هللِا تعالى. يَْمُحو ؛ وفي الُمْحكم : ألنَّه (5)هللاُ به الُكْفَر وآثاَرهُ  َمحا وفي التَّْهِذيِب :

حاح : وغيُره. ، بالكْسِر : ِخْرقَةٌ يُزاُل بها الَمنِيُّ ونحُوه ةالِمْمحاو  ؛ وفي بعِض نسخِ الّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ نقلَهُ الَجْوهري. الَمْحوِ  : اْنفَعَل من اْنَمَحى

 واِحَدةً إذا َطبَّقَها المطُر. َمْحوةً  ويقاُل : تََرْكُت األْرضَ 

 .َمْحو : ذُو ماحٍ  َواِحَدةً إذا تَغَطَّى َوْجُهَها بالماِء. وكتابٌ  َمْحوةً  وفي التْهِذيِب : أَْصبََحِت األرضُ 

يُح السَّحاَب : أَْذَهبَتْه. َمَحتِ و  الّرِ

ْبُح اللَّْيَل َكذلَك ؛ ومنه قولُه تعالى  َمحاو  .(6) (اللَّْيلِ َفَمَحْوان آيََة ): الصُّ

 اإلساَءةَ. يَْمُحو واإلْحسانُ 

ي. محى : ما يُْرقَى به الَمْعيوُن والُمصاُب ؛ لُغَةٌ يمانِيَّة ؛ وُربَّما الَمْحوُ و  بالماء فيُْسقاهُ ولذلك ُسّمِ

َمْخشري. عنك ما َجنَْيت عليهم يَْمُحوا منهم يا فاُلن ، أي تَحلَّْل ، أَي اْطلُْب منهم أَنْ  تََمحَّ  ويقاُل :  ؛ وهو مجاٌز نقلَهُ الزَّ

ً و َمحاهُ يَْمِحيه ي : [محي]  .َمْمُحوٌّ و َمْمِحيٌّ  أَْذَهَب أَثََرهُ ، فهو ٍء :فيهما ، األخيَرةُ لُغَةُ َطيِّى يَْمحاهُ َمْحيا

 الِفْعل ؛ وأَْنَشَد األْصمعي :قاَل الَجْوهِري : صاَرِت الواُو ياًء لَكْسرةِ ما قْبلها فأُْدِغَمت في الياِء التي هي الُم 

ِحي ا ُمح
 كما رأَيحَت الَوَرَ  امل

ْيتُ  ي : [مخي] ْجتُ  تََمخَّ أُْت وتَحرَّ ْيتُ و ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. منه : تَبَرَّ  ؛ نقلَهُ األْزهِري عن ابِن بُُزْرج في النواِدِر ؛ إليه : اْعتََذْرتُ  تََمخَّ

حاح والتَّْهذيب.، كأْكَرْمت ، كذا في الن كأَْمَخْيتُ   سخِ والصَّواُب بتَْشديِد الميِم ، كما هو نصُّ الّصِ

َخْيتُ  قاَل الَجْوهري : ْجُت ؛ وأَْنَشَد األْصمعي للنَّْضِر بِن سعيٍد القَْيسي :من الشي امَّ أُْت منه وتََحرَّ  ء إذا تَبَرَّ

هح  ُه ومل ختــــــــــــــَِ دح لــــــــــــــَ قحصــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  قــــــــــــــالــــــــــــــت ومل تـ

مــــــــــــــــ  و     ًا فــــــــــــــــتــــــــــــــــَ بحمثــــــــــــــــَ بح مــــــــــــــــَ راقــــــــــــــــِ  خــــــــــــــــهمل تــــــــــــــــُ

  

 (7)ِمنح  ُلحِم َشيحٍخ آَض ِمنح َتَشي ِخه 
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 زاَد األْزهِري بْعَد ذلِك :

__________________ 
 برواية : 203( ديوانه ط بريوت ص 1)

ب   مث ولــــــــــــــــوا عــــــــــــــــنــــــــــــــــد ا ــــــــــــــــفــــــــــــــــيــــــــــــــــظــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــوب اجلــــــــــــــهــــــــــــــامــــــــــــــا    ــــــــــــــطــــــــــــــحــــــــــــــر اجلــــــــــــــن  ِر كــــــــــــــمــــــــــــــا ي

  

 .«تقشض»واملثبت كرواية اللسان وفيه 

 لكنه ذكره أبلف والم.( ومثلهما يف ايقوت 2)
 .«لنجر ا وادث»ومثله يف ايقوت والصحاح ا ويف اللسان : « لتجر»برواية  121( ديواهنا ط بريوت ص 3)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.4)
 ( التهذيب : وأثره.5)
 .12( سورة اإلسراء ا اآية 6)
 وزيد يف اللسان والتهذيب مشطوراً رابعاً : 305/  5( اللسان والثاين والثالث يف الصحاح واملقايي  7)

 أشهب مثر النسر با أفرخه
 ويف املصادر وردت الشطور بدون نسبة.
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َ أَفـحُرِخهح  ِر َباح َهَب مثحَر الن سح  َأشح
َخى قال : خاءً  ِمن ذلَك األْمر امَّ ُّماً ، واألْصل (1)إذا خرَج  اّمِ  .اْنَمَخى منه تَأَث

ي :   َصواُب إْنشاِده :قاَل ابُن بّرِ

هح  خـــــــــِ يـــــــــ  نح َتشـــــــــــــــــــــــَ ي آَض مـــــــــِ خـــــــــِ يـــــــــح  مـــــــــا ابُ  شـــــــــــــــــــــــَ

هح     خـــــــــِ لـــــــــَ َد َمســـــــــــــــــــــــح نـــــــــح ِر عـــــــــِ َر الـــــــــن ســـــــــــــــــــــــح ثـــــــــح َر مـــــــــِ  أَزحعـــــــــَ

  
ْيتُ و ْختُه العَْظَم : تََمخَّ  ، قُِلبَت إْحَدى الخاَءْين ياًء. تََمخَّ

اغاني : تَْرفأُ بمكلئِها السُّفُُن ، تقوُل  ة بساِحِل بَْحِر اليََمنِ  ، َمْقصوٌر : َمخاو تجاه باِب المْنِدِب ، وقد َدَخْلتها وَسِمْعُت بها الحديَث ؛ قال الصَّ

خا للقَِرينَِة ، انتََهى. وبها قَْبُر الَولّيِ الَكاِمِل أَبي الَحَسِن علّيِ بِن ُعَمَر الش َمَخا العََرُب : خا ، فيَْقصُروَن الرَّ ِذلي القَُرِشي الَمْعروِف ابَلَُد الّرِ

ِغير.  بالصَّ

 وأَْبعَْدتُه. وفي التْكملِة : قََصْيتُه منه. : أَْقَصْيتُه عنه تَْمِخيَةً  عن األْمر َمَخْيتُهو

 ، كالفَتَى : الغايَةُ. الَمَدى ي : [مدي]

َمْخشري : أنَّ   ِة الْمتِداِد المسافَِة إليها ؛ وأَْنَشد القاِلي لألْخَطل :المسافَةُ ، وإنَّما أُْطِلقَْت على الغايَ  الَمَدى وفي الفائِِق للزَّ

َد  لــــــــــك خــــــــــالــــــــــٌد 
َ
َد املــــــــــ  فــــــــــهــــــــــر أنــــــــــت إن مــــــــــَ

رُ     مـــــــــــــــَ ٌر مـــــــــــــــا حيـــــــــــــــُح امـــــــــــــــِ ـــــــــــــــه َأو حـــــــــــــــَ َوازِن  مـــــــــــــــَ

  
ّمِ ،  كالُمْديَةِ   ْنَشَد لُرْؤبة في الغايَِة :، وهو الغايَةُ والقَْدر ؛ وأَ  الَمَدى قاَل ابُن األْعرابي : هو ِمْفعاٌل ِمن ، بالكسر. الِميداءِ و، بالضَّ

هــــــــــــــــــاُ ُه  يــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــَ ه تـ يــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــــــَ تـ  مشــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــُ

يــــــــــــــداُ ه     َر مــــــــــــــا مــــــــــــــِ دح َد  مل يــــــــــــــُ
َ

(2)إذا املــــــــــــــ
 

  
 هذا األْمر يَْعني قَْدره وغايَتَهُ. ِميداءُ  ويقاُل : ما أَْدِري ما

، على لُغَِة َمْن يقول  ماَدى ِميداءً  ، كأَنَّه َمْصدرُ  الَمَدى َغلٌَط ، ألنَّ الميَم أَْصِلية وهو فِيعاٌل ِمن الَمَدى قال األْزهِري : قْولُه : هو ِمْفعال ِمن

 فاَعْلُت فِيعاالً.

يت أَْيضاً ِمثْل ما َذَهَب إليه ابُن األْعرابي ، ونَبَّه على َرْفِض هذا القَْول شْيُخنا فقا ّكِ : لو كاَن كما َذَكر لكاَن  ل* قُْلت : وقد َزَعَم ابُن الّسِ

 َمْوِضع ِذْكِره يدا.

حاح. َمَدى يقاُل : قْطعةُ أَْرٍض قَْدر للبََصر : ُمْنتَهاهُ. الَمَدىو  البََصر وقَْدر َمّدِ البََصِر أَْيضاً عن يَْعقوب كما في الّصِ

، على « وال تَقُلْ »فاً ؛ وقد َعبَّر به المصنِّف في مدد ونَِسي قولَه هنا. ، أَي ُمَضعَّ  وال تَقُْل َمّد البََصرِ  البََصِر ، َمَدى وفي الُمْحكم : هو منِّي

ح به عن يَْعقوب َجواَزه كما دلَّ عليه َكالُم الَجْوهِري.  أنَّ الُمصرَّ

 يكوُن على الماِء. العَْرَمضُ  : الَمدىو

ّمِ ، ، ُمثَلَّثَةً  الُمْديَةُ و  وقد يُْكَسُر.،  الشَّْفَرةُ  ؛ قاَل الَجْوهِري : بالضَّ

 ، بالكْسِر ، وآَخُروَن ، بالضّمِ ، والفَتْح لُغَةٌ ثالثةٌ عن ابِن األْعرابي. ِمْديَةٌ  وفي الُمْحكم : قْوٌم يقولون

يت ألنَّ اْنِقضاءَ   يكوُن بها ، قاَل : وال يَْعُجبني. الَمَدى قال الفاِرِسيُّ : قال أَبُو إِْسحاق : ُسّمِ

،  ُمًدىو ُمْديات والضم ، وهو مطَّرٌد عْنَد سيبويه لُدخول كّل واِحَدةٍ منهما على األُْخرى. وقاَل الَجْوهِري : الَجْمعُ ، بالكسر  ُمًدىو ِمًدى ج

 كما قُْلناه في كليٍة.

 ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ وأَْنَشَد : َكبُِد القَْوِس  ، بالضم : الُمْديَةُ و

يــــــــــــهح  دح هــــــــــــا مــــــــــــَ يــــــــــــح يــــــــــــتـــــــــــــَ د  ســــــــــــــــــــــــــِ  أَرحمــــــــــــي وإحــــــــــــح

هح إنح مل تُ     يــــــــَ لــــــــح تح كــــــــُ ابــــــــَ بــــــــًا َأصـــــــــــــــــــــَ لــــــــح بح قـــــــــَ (3)صـــــــــــــــــــــِ
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 أَْبعَُدُهم غايَةً في ، أَي العََربِ  أَْمَدى يقاُل : فالنٌ و

__________________ 
 ( يف اللسان والتهذيب : حرج.1)
 والثاين يف التكلمة برواية :« مشبهه»ويف التهذيب ؛ « مشتبه»واللسان والتهذيب برواية :  4( ديوانه ص 2)

 ارمت  مل يدر ما ميدا هإذا 
 وبعده :

 ما بعد ما قاي  أو حذا ه
 ( اللسان والتهذيب والتكملة بدون نسبة.3)
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كم عن اهلََجري ا قا  : ُعَقيحٌر َتقولُه ا فإن   العزِّ ؛ ُحح
واُب أَبـحَعُدُهم َعزميًة يف الَغزحِو ا كما هو َنص  امل كذا يف النســـِخ والصـــ 

. صح  ما َحَكاه فهو من اببِ  َنِك الش اَتاح  َأحح
 ، كغَنِّيِ : َحْوٌض ال تُْنَصُب َحْولَه ِحَجاَرةٌ. الَمِديُّ و

حاح : الَحْوُض الذي ليَسْت له نَصائُِب ؛ فلو قاَل : َحْوٌض ال نَصائَِب له ، كاَن أَْخَصر ؛ قاَل الشاعُر :  وعباَرةُ الّصِ

ِديِّ فاضا 
َ
 (1)إذا أُِميَر يف امل

اعي يَ   ْذكُر ماًء َوِرَدهُ :وقاَل الرَّ

ـــــــــــــــــــه  رحُت عـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــَ ُه وأَثـ ـــــــــــــــــــ  ِدي رحُت مـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــَ  أَثـ

وان     و أحن اُ صــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــَ بـ ــــــــــــَ َن قــــــــــــد تـ واكــــــــــــِ (2)ســــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 فال يُْقَرُب ؛ عن أَبي حنيفَةَ. ما ساَل من ماِء الَحْوِض فََخبُثَ  أَْيضاً : الَمِديُّ و

 أَو ما اْجتََمَع في مقاِم الساقِي ؛ كما في التْكملِة.

 َجْدوٌل َصغيٌر يَسيُل فيه ما ُهِريَق من ماِء البِئِْر. قيَل : هوو

ى  .أَْمِديةٌ  ما داَم يَُمدُّ ، فإذا اْستَقَرَّ وأَْنتََن فهو َغَرٌب ؛ وَجْمُع الُكلِّ  َمِديًّا وقيَل : ما ساَل من فُروغِ الدَّْلو يَُسمَّ

ّمِ : ِمْكيالٌ  الُمْديُ و  بِن األْعرابي.؛ عن ا للشَّاِم وِمْصرَ  َضْخمٌ  ، بالضَّ

 وقال األْزهِري : مكياٌل يأُخذُ َجريباً.

حاح : هو القَِفيُز الشاِميُّ  . وفي الّصِ  وهو غيُر الُمّدِ

 لك.وقاَل ابُن األثير : هو ِمْكياٌل ألْهِل الشام يََسُع َخْمَسةَ َعَشَر َمكُّوكاً ، والَمكُّوك صاٌع ونْصف ، وقيَل : أَْكثَر ِمن ذ

ي ِمن الطَّعاِم ،  ُمْديَْينِ  يريدُ  ، «والِقْسَطينِ  الُمْديَْينِ  أَنَّه أَْجَرى للناِس »حديُث علّيِ : منه : يََسُع َخْمَسةً وأَْربَِعيَن َرْطالً ، و وقاَل ابُن بّرِ

َمْخشري عن ُعَمر. ْيت ، والِقْسط نصُف صاعِ : أَْخَرَجهُ الَهَرِوي عن علّيٍ ، والزَّ كقْفٍل وأَْقفاٍل ؛ قاَل سيبويه : ال  ، ءٌ أَمدا ج وقِْسَطْين ِمن الزَّ

 يَُكسَُّر على غيِر ذلَك.

ُجُل : أَْمَدىو  األَْجِل : ُمْنتَهاهُ. َمَدىوالغَايَة  َمَدى ؛ نقلَهُ األَْزهِري عن ابِن األْعرابي ، قاَل األْزهِري : هو ِمن أََسنَّ  الرَّ

 إذا ُسِقي لَبَناً فَأَْكثََر.: األْعرابي  ؛ ونَّص ابن أَْكثََر ِمن ُشْرِب اللَّبَنِ  : أَْمَدىو

 ، أَي أَْمَهْلت. أَْملَْيُت له : إْمداءً و أَْمَدْيتُه ُمَماداةً و ماَدْيتُهو

 ع. ، كَسحابٍَة : َمدايَةُ و

 في قوِل الشَّاعِر : وادٍ  : اسمُ  ، كفَتًى َمًدى ابنُ و

 فابن َمًد  َروحضاتُه َ حن 
 عن ياقوت.

 ؛ وقد تقدََّم في ماد. ِحذاُؤه ، أَي داِره ، بالكْسر ِميداءُ  يقاُل : داِريو

 أَْرٍض كذا ، إذا كاَن بِحذائِها ، يقوُل : إذا ساَر لم يَْدرأَ ما َمَضى أَْكثََر أَْم ما بَِقَي. بِميداءِ  وفي التهذيِب عن ابِن األْعرابي : هو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .َمًدى أََحٌد : أَي ال يُجاِريِه إلى يُماِديهِ  فالٌن ال

 في غيِّه : لَجَّ فيه. تماَدىو
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 فيه إلى الغايَِة. تمادَّ  وفي األساِس :

َر. تماَدىو  به األْمُر : تَطاَوَل وتَأَخَّ

 له وأَْنَمْيُت وأَْمَضْيُت بمْعنًى ؛ وَسيَأْتي في مضى. أَْمَدْيتُ و

، األخيَرتَاِن عن ابِن األْعرابي ؛ قاَل : واألُْولى  : ساِكنَةَ الياءِ  الَمِذيْ و، كغَنِّيٍ ،  الَمِذيُّ و خفَّفة ،، بفتح فسكون والياء مُ  الَمْذيُ  ي : [مذي]

 ُمَشدَّد ، وغيُره يَُخفُِّف. وقاَل أبو عبيٍد : الَمِذيُّ  أْفَصحها ولذا اْقتََصَر عليه الَجْوهِري ؛ وفي الُمْحكم : التَّْخِفيُف أَْعلَى ؛ وقاَل األَُمويُّ :

__________________ 
 .307/  5 ( اللسان والصحاح واملقايي 1)
 برواية : 267( ديوانه ط بريوت ص 2)

 وردت مــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــردت عــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــه 

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــواكــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــوأن ا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــوان   

  

 وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.
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ُده ُمَشد د ا  َيِن  وحح
يُ و امل َذح

ِبيرِ  والَودحُي خُمَف فان ؛ امل ُالَعبِة والتـ قح
 .ما َلحرُُج منحَك عنحَد امل

 قاَل اللّْيث : هو أَرقُّ ما يكوُن ِمن النّطفِة.

ٌس يجُب َغْسله وينقُض وقال ابُن األثير : هو البَلَُل اللِّزُج الذي يَْخُرُج ِمن الذََّكِر عْنَد ُمالَعبِة النِّساِء ، وال يجُب فيه الغُْسل ، وهو نج

 الُوُضوَء.

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. يَْخُرُج من ُصْنبُوِر الَحْوِض  الذي الماءُ  ، بالفتح : الَمْذيُ و

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. يُعَيَُّر بها من ُشعراِء العََرِب ، ، كغَنِيٍَّة : أُمُّ شاِعرٍ  الَمِذيَّةُ و

ةُ ؛ ومنه قوُل أَبي كبيٍر الُهَذلي : الِمرآةُ  : الَمِذيَّةُ و  الَمْجلوَّ

رارُه و  رح َأســـــــــــــــــــــــــــــــح ٍه مل حتـــــــــــــــــَُ يـــــــــــــــــاُض َوجـــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــَ

ر     ِف األَنحضـــــــــــــــــــــــُ ـــــــــح ن ِة َأوح َكشـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــ  ِذي َ
ُر املـــــــــ ـــــــــح ث (1)مـــــــــِ

 

  
. ، ِمذاءٌ و َمِذيَّاتٌ  ج ، بالفتح والتْخِفيِف ، وهذه عن األْزهِري ؛ كالَمْذيَةِ   بالكْسر والَمّدِ

 ً ً  وفي التهذيب : وتُْجَمُع أَْيضا  .ِمذًىو َمَذياتٍ و َمْذيا

 ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ ونقلَهُ ابُن القطَّاع وابُن األثير. قاَد على أَْهِلهِ  ُجل :الرَّ  أَْمَذىو

 حتى َرقَّ ِجدًّا ؛ وهو مجاٌز. َشرابَهُ : زاَد في َمْزِجه أَْمَذىو

حاح : أَْرَسلَه في الَمْرَعى ؛ أَْرَسلَهُ يَْرَعى ، إِذا الفََرسَ  أَْمَذى ِمن المجاِز أَْيضاً :و ، بالتَّْخفيِف ؛ قاَل الَجْوهِري : وُربَّما  كَمَذاهُ  ؛ وفي الّصِ

 قالوا ذلَك ، َحَكاهُ أَبو عبيٍد.

 بالتَّْشديِد ، عن ابِن ِسيَده. ، َمذَّاهُ و

 ، هكذا في سائِر النسخِ. ، كَسماءٍ  الَمذاءُ و

حاح في تَْفِسيرِ قال شيخنا : هو قُُصوٌر ولعلَّه كِكساٍء.* قُْلت : وهو الصَّواُب ، وهكذا هو   َمْضبوٌط في النهايَِة والُمْحكم والّصِ

 ِمن النِّفاِق. الِمذاءُ والغَْيَرةُ ِمن اإِليماِن  وسلمعليههللاصلىقْوِلِه 

َمْخشِري وابُن األثيِر ؛ وهو َمْذكوٌر نعم ُرِوي في الحديِث بالفَتْح أَْيضاً كما أَشاَر له ابُن األثيِر ، وبالالِم أَْيضاً بََدَل الَهْمَزةِ كما أَشاَر له  الزَّ

 .َماذاهُ مذاءً  في محلِّه إالَّ أنَّ هذا التَّْفسيَر الذي َسيَْذكُره إنّما هو للِمذاِء ، بالكسر ، َمْصَدر

جال والنِّساِء وتَْرُكُهْم ياُلِعُب بعُضهم بعضاً. قال ابُن ِسيَده : هو  َجْمُع الّرِ

حاح : قاَل أب ُجُل بيَن ِرجاٍل ونِساٍء ، يَُخلِّيَهمونَصُّ الّصِ  بعُضهم بعضاً. يُماِذي و عبيٍد : هو أَْن يَْجَمَع الرَّ

ياثَةُ   ؛ قالَهُ أَبو سعيٍد وَضبََطه بالفَتْح. أَو هو الّدِ

 على أْهِله إذا قاَد. ماَذى يقاُل : فيهما. كالُمماذاةِ 

قيُق ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ، وهو قوُل أَبي َعْمرو.األبيضُ  العََسلُ  : (2)بتَْشديِد الياِء  ، الماِذيُّ و   الرَّ

ْرعِ والَمْغفَر فهو كلُّ سالحٍ من الَحديدِ و  ؛ عن أَبي َخْيَرةَ وابِن ُشَمْيل ؛ قاَل الشاعُر : ماِذيٌّ  الّدِ

هـــــــــــــــــــم  قـــــــــــــــــــَ وح وَن يف املـــــــــــــــــــاِذيِّ فــــــــــــــــــــَ  مَيحشـــــــــــــــــــــــــــــــــُ

م     جـــــــــــــــح ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــن َد ال ـــــــــــــــ  َوق ـــــــــــــــَ ُدوَن تـ ـــــــــــــــ  َوق ـــــــــــــــَ تـ ـــــــــــــــَ (3)يـ
 

  
 خاِلُص الَحديِد وَجيُِّده. الماِذيُّ  ويقاُل :

ْرع. الماِذي قاَل أَبو علّيِ الفاِرِسيُّ :  عْنِدي َوْزنه فَاعول ، ُوِصَف به العََسُل والّدِ

 في الَحْلِق ، قيَل : ُشبَِّهْت بالعََسل. السَّْهلَةُ  السَِّلَسةُ  بهاٍء : الَخْمَرةُ  ، الماِذيَّةُ و
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ْرُع اللَّيِّنَةُ  : الماِذيَّةُ و قيقةُ النَّْسجِ. البَْيضاءُ  هي أَو السَّْهلَةُ ؛ عن األْصمعي. الّدِ  الرَّ

__________________ 
ا وعجزه « وجهك»والتكملة والتهذيب ا ويف املصـــادر : واملثبت كرواية اللســـان « مثر الوذيلة»برواية :  1082/  3( شـــرح أشـــعار اهلذليا 1)

 يف األساس.
 ( يف إحد  نسخ القاموس ابلتخفيف ا واملثبت كاللسان والصحاح والتهذيب.2)
 ( البيت يف اللسان والتهذيب منسوابً لعنرتة ا برواية :3)

 ميشون واملاذّي فو  ر وسهم
 .«النجم»م بد  الفح»كاألصر ا وفيه   63وهو يف ديوانه ط بريوت ص 
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حديِث رافِع بِن  في ، وقد جاَء ِذْكُره ، وتُْفتَُح ذالُها : َمسايُِل الماِء أَو ما يَْنبُُت على حافَتَْي َمِسيِل الماِء أَو ما يَْنبُُت َحْوَل السَّواقِي الماِذياناتُ و

، وهو النَّْهُر الَكبيُر ، وليَسْت بعربِيٍَّة ،  ماِذيان  األثير : هي َجْمعُ قاَل ابنُ  ؛ «والسَّواقِي الماِذياناتِ  كنَّا نُْكري األرَض بما على»خديجٍ : 

ر في الحديِث ُمْفرداً وَمْجموعاً.  وهي َسَواِديَّة ، وقد تََكرَّ

ل.  وقوُل المصنِِّف : أَو ما يَْنبُُت إِلى آِخِره تْفِسيٌر غْير ُموافٍِق ِلَما في الحديِث فتأَمَّ

 اتُْرْكهُ. ، بَهْمزةِ القَْطع ، أَي اِن فََرِسكَ بِعن أَْمذِ  يقاُل :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجلُ  َمَذى ً  الرَّ ُل أَْفَصُحها. َمذَّى تَْمذيةً و؛ نقلَُهما الَجْوهِري ؛  الَمْذيُ  : َخَرَج منه أَْمَذى إْمَذاءً و،  يمِذي َمْذيا  كذلك ، واألوَّ

 ، وكلُّ أُْنثَى تَْقِذي. يْمِذي يقاُل : كلُّ َذَكرٍ 

ُجُل الكثيرُ  الَمذَّاءُ و  .الَمْذي ، كَشدَّاٍد : الرَّ

 .الَمْذيُ  : الَعبَها حتى َخَرجَ  َماذاها ُمماذاةً و

ُجُل للَمْرأَةِ : ماِذينِي وسافِِحينِي.  ويقوُل الرَّ

خاَوةُ. الَمذاءُ و  ، كَسماٍء : اللِّيُن والرَّ

ُجُل : إذا تََجرَ  أَْمَذىو  ، وهي المرايا ؛ عن ابِن األْعرابي. الِمذاءِ   فيالرَّ

ي ؛ وأَْنَشَد للراجِز : الَمِذيُّ و  ، كغَنِّيٍ : َمِسيُل الماِء من الَحْوِض ؛ نقلَهُ ابُن بّرِ

ِذاي   َ
ُف املـــــــــــــــــــــ رحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــَ ا رآهـــــــــــــــــــــا تـ  ملـــــــــــــــــــــ 

ا    يــــــــ  ُونــــــــِ ــــــــح كــــــــَ  ال تــــــــَ يــــــــُف واشــــــــــــــــــــــح ــــــــَعســــــــــــــــــــــِ ج  ال  ضــــــــــــــــــــــَ

  
اقَةٌ تُوِري النَّارَ  الَمْروُ و : [مرو]  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن األْصمعي ؛ قاَل أَبو ذؤْيب : َمْرَوةٌ  ، الواِحَدةُ  : ِحجاَرةٌ بيٌض بَرَّ

الِب إذا  رحِو الصـــــــــــــــــــــــــــِّ َ
ُب األُدحَم كـــــــــــــاملـــــــــــــ  الـــــــــــــواهـــــــــــــِ

يـــــــــُح     ـــــــــِ جـــــــــال
َ
ث  املـــــــــ تـــــــــُ وُر واجـــــــــح (1)مـــــــــا حـــــــــاَرَد اخلـــــــــُ

 

  
ى الَمْروُ  قاَل األْزهِري : يكونُ  كُجْمعِ  الَمْرَوةُ  ، وتكونُ  َمْرواً  أَْبيََض ، وال يكوُن أَْسود وال أَْحمر ، وقد يُْقَدُح بالَحَجر األْحَمر وال يَُسمَّ

 وَسأَْلُت عنها أَْعرابِيًّا من بَنِي أََسٍد فقاَل : هي هذه القدَّاحات التي تُْقَدُح منها الناُر.: اإلْنساِن وأَْعَظم وأَْصغَر ؛ قاَل 

 الَحَجُر األْبيُض الَهشُّ تكوُن فيه الناُر. الَمْرَوةُ  وقاَل أَبو ِخيَرةَ :

، هكذا في النُّسخِ والصَّواُب أَْصلَُب الِحجاَرةِ ، كما هو نَصُّ الُمْحكم ؛ وهو قوُل أَبي حنيفَةَ ، وزعَم أنَّ النَّعاَم  أَْصُل الِحجاَرةِ  : الَمْروُ  أَو

  الُملُوِك َعِجَب ِمن ذلَك وَدفَعه حتى أَْشَهَده إيَّاهُ الُمدَِّعي.تَْبتلعُه ، وزعَم أنَّ بعضَ 

يحِ. َشَجرٌ  : الَمْروُ و  طيُِّب الّرِ

ياِحين ؛ وأَْنَشَد لألَْعشى : حاح : هو َضْرٌب ِمن الرَّ  وفي الّصِ

ٌن و  وحســــــــــــــــــــــــــــــــَ رحٌو وســــــــــــــــــــــــــــــــَ رِيييف ومــــــــــــــــــَ  آٌس وخــــــــــــــــــِ

مــــــــــا     ُت خُمَشــــــــــــــــــــــــ  ٌن وُرحــــــــــح َزمــــــــــح ــــــــــح نـ (2)إذا كــــــــــان هــــــــــِ
 

  
 ؛ 31، يقاُل له : أُمُّ خَراسان ، اْفتَتََحه حاتُِم بُن النُّْعمان الباِهِلّي في خالفَِة ُعَمَر ، رِضَي هللاَ تعالى عنه ، َسنَة  د بفاِرسَ  ، بِال الم : وٌ َمرْ و

، بِزياَدةِ الزاي مع سكوِن الراِء ، وِكالُهما من ناِدِر َمْعُدوِل  َمْرَوِزيٌّ و ، بالتَّْحِريِك ، َمَرِويٌّ و ، بالفتح على الِقياِس ، َمْرِويٌّ  إليه والنِّْسبَةُ 

 النََّسِب.

بيدي. َمْرِويٌّ  على غيِر قِياٍس ، والثَّْوبُ  َمْرَوِزيّ  قاَل الَجْوهِري : والنِّْسبَة  على الِقياِس. وِمثْلُه ألبي بْكٍر الزَّ

ِة ، منهم : اإلماُم أَحمُد بُن َحْنبل ، رِحَمهُ هللاُ تعالى ؛ واإلماُم أَبو زْيدٍ ونُِسَب إِلى هذا البَلَِد جماَعةٌ ِمن األئِ  ، وهو  الَمراِوَزةِ  شْيخُ  الَمْرَوِزيُّ  مَّ

 ْرقَطنِي وغيُرهُ.الدَّامحمُد بُن أحمَد بِن عبِد هللِا حافُِظ َمْذَهِب الشافِِعّي ، َسِمَع البُخاِري من الفربري ، وَحدَّث به بمكَّةَ عنه ، َرَوى عنه 
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__________________ 
 واللسان. 106/  1( ديوان اهلذليا 1)
 وصدره يف الصحاح.« وسوسن» بد  :« ول »واللسان وفيه :  186( ديوانه ط بريوت ص 2)
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ْوِذ ، والنِّْسبَةُ إليه َمْروُ  ولهم بَلٌَد آَخُر يقاُل له :  ، وقد تقدََّم في الذاِل. ( 1)َمْرَوِذيُّ  الرَّ

 الشاهجان. َمْروُ  وآَخُر يقاُل له :

فا ، وقد َذَكَرُهما هللاُ تعالى في كتابِِه العَِزيِز :  بهاٍء : َجبٌَل بمكَّةَ  ، الَمْرَوةُ و  .(2) (ِإنَّ الصَّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشعاِئِر هللاِ )يُْذَكُر مع الصَّ

ي  اقَةً.قال األْصمعي : ُسّمِ  لَكْون ِحجاَرته بيضاً برَّ

 الِحمار. َمْروانُ  ، وآِخُرهم في الُمْلكِ  َمْروانَ  ، وهو والُد عبِد الَمِلِك وَعبِد العَزيِز ِمن بَنِي أَُميَّة ، يقاُل لولِدِه بَنُو ( 3)رُجلٍ  : اْسمُ  َمْروانُ و

بََذةِ ، وقيَل : َجبٌَل ، وقيَل : ِحْصٌن باليََمِن. َمْروانُ   نَْصر :قاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسُب ذلَك ؛ وقالَ  َجبٌَل ؛ : َمْروانُ و  َمْوِضٌع أَْحَسبه بأْكناِف الرَّ

 : هو الشَّليُل َجدُّ َجِريِر بِن عبِد هللِا البَجلّي ، رضَي هللا تعالى عنه. َمْروان ورب

 َء فيها.: األرُض ال شي الَمَرْوراةُ و

حاح : الَمفاَزةُ ال قاَل ِسْيبََوْيه : هو بمْنِزلَِة َصَمْحَمح ، وليَس بمْنزلَِة َعثَْوثَل ، ألنَّ باَب  ؛ َمَرْوَرى ج َء فيها ، وهي فَعَْوَعلَةٌ ؛ شيوفي الّصِ

 ؛ قاَل الحماسي : َمَرْوَرياتٌ و َصَمْحَمح أَْكثَر من باِب َعثَْوثَل ؛

َروحَرايهتــــــــــــــــــــــــــــــا   بــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــروحَر  ومــــــــــــــــــــــــــــــَ

اهتـــــــــــا     يـــــــــــَ نح ســـــــــــــــــــــــــَ (4)قســـــــــــــــــــــــــي نـــــــــــبـــــــــــض ُرَد مـــــــــــِ
 

  
 ، بتَْشِديِد الياِء وتَْخِفيِفها. َمراِريُّ و

 َمْعروفَةٌ ؛ قاَل أَبو َحيَّة النُّميري : م بعَْينِها أَرضٌ  : الَمَرْوراةُ و

ث و  عــــــــــَ َر َأشــــــــــــــــــــــــح حــــــــــَ و ألكــــــــــح نــــــــــُ زٌِ  حيــــــــــَح نــــــــــح  مــــــــــا مــــــــــَ

ُض     ـــــــــــــــد وافـــــــــــــــِ روُج ال َروحراَة الســـــــــــــــــــــــــــــّ (5)هلـــــــــــــــا مبـــــــــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .(6)؛ قالَهُ ابُن األثيِر  الَمَرِويُّ  : مدينَةُ بالِحجاِز نْحو واِدي القَُرى ، منها : أَبو غسَّان محمُد بُن عبِد هللاِ  َمْرَوةُ 

 ِصيٍر ُعتْبَةَ بِن أَسيٍد الصَّحابي.: من أْعراِض الَمدينَِة كان َسَكَن أبي نَ  الَمْرَوةِ  وذُو

 وقَْريةٌ أُْخَرى من أَْعماِل مكَّةَ ، منها : َحْرملةُ بُن عبِد العزيِز الجهنّي.

 .َمْرَوتَهُ  وِمن المجاِز : قََرعَ 

ً  النَّاقَةَ  َمَرى ي  :[مري] . َمَسَح َضْرَعها  :يَْمريها َمْريا  والضم (7) بالكْسرِ  ، أَي ما ُحِلَب منها ؛ الُمْريَةُ  هي : َدرَّ لَبَنُها ، وهي *وأَْمَرتُ  لتَُدرَّ

 ، الضمُّ أَْعلَى ، عن ابِن ِسيَده.

ةِ. ِمْريَةً  قاَل ِسْيبََوْيه : وقالوا : َحلَبتها رَّ  ، ال تريُد فِْعالً ولكنََّك تريُد نَْحواً من الّدِ

ا حاح : قاَل ثَْعلَب : وأَمَّ ّمِ َغلٌَط. ِمْريَةُ  وفي الّصِ  الناقَِة فليَس فيه إالَّ الكْسر ، والضَّ

ً  ءَ الشَّي **مَرىو  الفََرَس إذا اْستَْخَرْجَت ما عْنَده ِمن الَجْري بسوٍط أو غيِره ، واالْسمُ  َمَرْيتُ  ؛ ومنه كاْمتََراهُ  اْستَْخَرَجه ، : يَْمريه َمْريا

حاح.، بالكْسر ، وقد يَُضمُّ ؛ كما  الِمْريَةُ   في الّصِ

 فَتَْجَحُدونَه.أَ ، أَي  (8)على ما يرى  فَتَْمُرونَهأَ َء قَْولُهُ تعالى : ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ قاَل : وقُِرى َحقَّه : َجَحَدهُ  َمراهُ و

__________________ 
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 ومر وذي.( يف اللباب البن األثري : َمرحَو روذي ويقا  مروزي ا ويف معجم البلدان : َمرحَو روذي 1)
 .158( سورة البقرة ا اآية 2)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.3)
 .«قرور »( األو  يف معجم البلدان 4)
 ( اللسان برواية :5)

 ما مغز  حتنو ألكحر أينعتو 
 ( كذا يف الباب ونسبه ايقوت لذي املروة قرية بوادي القر  ا كما أفاده.6)
 ابلضم والكسر.( يف القاموس : 7)
(*)  .  كذا ا وابلقاموس : فَبمحَرتح
 .12( سورة النجم ا اآية 8)
 ابألصر ليست من القاموس وهي كذلك. (**)
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ا يََرى ، وعلى في َمْوِضع عن. ُد : أَي تَْدفَعُونَه عمَّ  وفي التهذيِب : قاَل المبّرِ

ِّي أَ َرى ِمن اآلياِت ، أَو مع ما يَ  الُمماَراةِ  فَتَْغلبُونَه فيأَ وفي األساِس : َمْعناه  فَتَْطمعُوَن في َغلَبتِه ، أَو تَدَُّعونَها مع ما يََرى ، وهو إْنكاٌر لتأَت

ي :  الغَلَبِة ، وهو مجاٌز. وأَْنَشَد ابُن بّرِ

رَتِيف  ِك اي َألـــــــــــاُء فـــــــــــاعـــــــــــح ـــــــــــح ن ٌف مـــــــــــِ لـــــــــــَ  مـــــــــــا خـــــــــــَ

رِ     عـــــــــَ ـــــــــَ ـــــــــبـ َة ال مـــــــــَ عـــــــــح رِي نـــــــــِ ِت متـــــــــَح يـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــبـ ة ال نـــــــــ  عـــــــــَ  مـــــــــِ

  
 تَْجَحد.أَي 

 ؛ نقلَهُ األْزهِري. َضَربَهُ  : أَي فالناً ِمائَةَ َسْوطٍ  َمَرىو

ً  الفََرسُ  َمَرىو ها ِمن َكْسٍر أَو َظلَعٍ  : َمْريا  ؛ كذا في الُمْحكم. َجعََل يَْمَسُح األرَض بِيِدِه أَو ِرْجِله ويَُجرُّ

ً  الفََرسُ  َمَرى وفي التهذيِب :  قاَم على ثالثٍَة ومَسَح األرَض باليَِد األُْخَرى ؛ قاَل :، وكذا النَّاقَةُ ، إذا  َمْريا

هـــــــا  تح بـــــــرأحســـــــــــــــــــــِ قـــــــَ ُر أَلـــــــح رت  عـــــــنـــــــهـــــــا الـــــــر حـــــــح  إذا حـــــــُ

رِي     تح متــــَح نـــــــَ فــــَ يـــــــداِن َأو صــــــــــــــــــَ ــــعــــِ َذِب ال (1)إىل شـــــــــــــــــــــَ
 

  
َكهما على األرِض كالعابِِث. َمَرى وقال الَجْوهِري :  الفََرُس بيََدْيه إذا َحرَّ

ابعَِة ، وهو مجاٌز. يَْمِري الفََرسُ  مَرى وفي األساس :  قاَم على ثالٍث وهو يَْمَسُح األرَض بالرَّ

 قاَل ابُن القطَّاع : وهو ِمن أَْحَسن أَوصافِه.

  ِسيبويه ، وهي عْنَده بمْعنَى فاِعلٍَة وال فِْعَل لها.؛ َحَكاهُ  َغِزيَرةُ اللَّبَنِ  ، كغَِنّيِ : َمِريٌّ  ناقَةٌ و

حاح : كثيَرةُ اللَّبِن ؛ عن الِكسائي.  وفي الّصِ

 وفي األساس : َدُروٌر.

ً  ِسيَده. وال تكونُ ، قالَهُ ابُن  ُمْمرٍ  فهي أَمَرتْ  ، وقد على يَِد الحاِلبِ  ، أَي الَمْسح على َضْرِعها ، بالَمْريِ  ال َولََد لها فهي تَُدرُّ  التي أَو  مريا

 وَمعََها َولَُدها ؛ قالَهُ األْزهِري.

حاح : ويقاُل هي التي تَُدرُّ على الَمْسح.  وفي الّصِ

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. : النَّاقَةُ التي َجَمعَْت ماَء الفَْحِل في َرِحِمها الُمْمِريو .َمرايا قاَل أَبو زْيٍد : هو غيُر َمْهموٍز ، والَجْمعُ 

مِّ  الِمْريَةُ و  .ِمْريَةٍ و (2)منه  ُمْريَةٍ  َء قولُه تعالى : فاَل تَُك فيوبهما قُِرى الشَّكُّ ، ، لُغتاِن ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن ثَْعلَب ؛ ، بالكْسر والضَّ

. الُمْريَةُ  وقاَل الراغُب :  التََّردُُّد في األَْمر ، وهو أََخصُّ من الشَّّكِ

 النَّاقَِة. ُمْريَة ويُْفَهُم ِمن ِسياِق األساِس أنَّه مجاٌز ِمن والَجَدُل. الشَّكُّ  الُمْريَةُ  وفي الُمْحكم :

 (4)مع ما يََرى ِمن اآلياِت  (3)فَتاُلجونَه أَ ، أَي  (ما َيرىفَ ُتماُرونَُه َعلى أَ )؛ ومنه قولُه تعالى :  (3): جاَدلَهُ والَجهُ  ِمراءً و َماراهُ ُمَماراةً و

تِه ؛ كما في األساس ؛ قاَل : وهو مجاٌز.  الُمثْبتِة لنُبوَّ

: ال يُدافُِع  اِرييُم َمْعنى ال ، «وال يُشاِري يُماِري كان ال»في الحديِث : والُمحالَبَةُ ، كاَن كلُّ واِحٍد يَْحلُب ما عْنَد صاِحبِه ؛  الُمَماراةِ  وأَْصلُ 

 الَحقُّ وال يَُرّدد الَكالَم.

 َطْعٌن في َكالِم الغَْيِر إلْظهاِر َخلٍَل فيه ِمن َغْير أَن يَْرتَبَط به َغَرٌض ِسَوى تَْحِقيِر الغَْير. المراءُ  وقاَل الَمناِوي :

يبِة ، ويقاُل للُمناَظَرةِ  الُمَماَراةُ والِجَداُل ،  الِمراءُ  وقاَل ابُن األثير : ألنَّ كلَّ واِحٍد يَْستَْخرُج ما عْنَد  ُمماَراة الُمجاَدلَةُ َعلى َمْذهِب الشَّّكِ والّرِ

ْرعِ. يَْمتَِري كما يَْمتَِريهوصاِحبِه   الحاِلُب ِمن الضَّ

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. : َشكَّ  تََماَرىوفيه  اْمتََرىو
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 وهذا من األْفعاِل التي تكوُن للواِحِد. وفي الُمْحكم : قاَل سيبويه :

ُب أَنَّها ليَسْت منه. (5) (فَِبَأيِّ آالِء رَبَِّك تَ َتمارى)وفي التهذيب : قولُه تعالى :  اء : أَي تَُكذِّ اج : أَي تَتََشكَّك. وقاَل الفرَّ  ؛ قال الزجَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 .(.. َفال َتُك يف ِمْريَة  ):  109ويف اآية  (َفال َتُك يف ِمْريَة  ِمْنهُ )وفيها :  ؛ 17( سورة هود ا اآية 2)
 .«. أفتالحونه.. لوحة»( عن األساس وابألصر : 3)
 ( يف األساس : اآايت املبّينة بنبّوته.4)
 .55( سورة النجم ا اآية 5)
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 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ زاَد األْصمعي : الكثيَرةُ اللَّْحم. القَطاةُ الَمْلساءُ  ، بتَْشِديِد الياِء ، الماِريَّةُ و

اقَةُ  ( 1)الِمرآة أَْيضاً :و  ، كذا في النسخِ. البَْيضاُء البَرَّ

 ٌ اقَةٌ. ماِريَّةٌ  وفي الُمْحكم : واْمرأَة  بَْيضاُء بَرَّ

 أَتَى بهذه اللّْفظِة إاّل ابن أَْحَمر. قاَل األْصَمعي : ال أَْعلَم أََحداً 

 ؛ وأَْنَشَد أَبو زْيٍد : وهي بهاءٍ  ؛ وَخّص بعُضهم به الَوْحِشيَّةُ ؛ األْملَسُ  (2) َولَُد البَقََرةِ األَْبيَضُ  ، بتَْشِديِد الياِء أَْيضاً : الماِريُّ و

وحِن َأو َدهـــــــــــــــــا  ؤاُن الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــُ ؤح ُة لـــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــارِيـــــــــــــــــ 

ُر     ٌد َخصــــــــــــــــــــــــِ رحقــــــــــَ هــــــــــا فـــــــــــَ نــــــــــح ريف وبــــــــــا عــــــــــَ (3)طــــــــــَ
 

  
 ِكساٌء َصِغيٌر له ُخطوٌط ُمْرَسلَةٌ. : الماِريُّ و

 إزاُر السَّاقِي من الصُّوِف الُمَخطَِّط. أَْيضاً :و

 القََطا. ، وهي الماِريَّةِ  صائِدُ  أَْيضاً :و

 ثَْوٌب َخلٌَق إلى الَمأَْكَمتَْيِن. أَْيضاً :و

 الثَّْوُب الَخلَق ؛ وأَْنَشَد : الماِريُّ  قاَل ابُن بُُزْرج :وفي التهذيِب : 

 (4)ُقوال ِلذاِت اخلََلِ  املارِيِّ 
 ؛ واْقتََصَر ابُن ِسيَده على األُولى ؛ وقاَل الجْعِدّي : الماِري : البَقََرةُ ذاُت الَولَدِ  ( 5)الماِريَةُ و، كُمْحِسنٍَة ،  الُمْمِريَةُ و

رحٍد مــــــــــــِ  رِيــــــــــــٍة فـــــــــــــَ مــــــــــــح مــــــــــــُ ر ٍة كــــــــــــَ ِش حــــــــــــُ  َن الــــــــــــَوحــــــــــــح

ؤحَذرا     ف جـــــــــُ ِ ابلصـــــــــــــــــــــــ  اح نـــــــــ  تح بـــــــــِذي الـــــــــد  (6)أانمـــــــــَ
 

  
يَت بذلَك ، وهي : ماِريَةُ و بِن ثَْعلَبَة بِن َعْمِرو بِن جْفنَةَ بِن َعْوِف بِن َعْمِرو بِن ربيعَةَ بِن حاِرثَةَ بِن َعْمِرو ُمَزْيقياَء  بنُت أَْرقَم اْسُم اْمرأَةٍ ُسّمِ

 ماِء السَّماِء ، واْبنُها الحاِرُث األْعَرُج الذي َعناهُ حسَّان بقوِلِه : بِن عاِمرِ 

م  يـــــــــــــهـــــــــــــِ ربحِ أَبـــــــــــــِ وحَ  قـــــــــــــَ َة حـــــــــــــَ نـــــــــــــَ فـــــــــــــح  َأوحالُد جـــــــــــــَ

ِر     فحضــــــــــــــــــــــــِ ُ
ِرمِي املــــــــــ ــــــــــكــــــــــَ ة ال ــــــــــَ ربحِ ابــــــــــِن مــــــــــارِي (7)قــــــــــَ

 

  
يت. وفي بعِض النسخِ بين حاِرثَةَ وُمَزْيقياء  ّكِ حاح عن ابِن الّسِ  ثَْعلَبة العَْنقاء.كذا في الّصِ

ي في ا ا ماِريَةَ  وقاَل ابُن بّرِ لعَْنقاُء فهو ثَْعلَبَةُ بِْنت األْرقَِم بِن ثَْعلَبَة بِن َعْمِرو ابِن َجْفنَةَ بِن َعْمِرو : وهو ُمَزْيِقياُء بُن َعاِمِر ماِء السَّماِء ، وأَمَّ

 بُن َعْمِرو ُمَزْيقَياء.

تاِن  ونصُّ الُمْحكم : في قُْرَطْيها ؛ ؛ ( 8)في قُْرِطها ظاِلٍم كانَ  بْنتُ  ماِريَةُ  هي أو َم بأْربَِعيَن أَْلَف ِديناٍر ؛ أَو ُدرَّ مائَتا ِديناٍر ، أَو َجْوَهٌر قُّوِ

حاح : ُخْذها ؛ ماِريَةَ  ُخْذه ولو بقُْرَطيْ  ألْجل ذلك : كبَْيَضتَْي َحَماَمٍة لم يَُر مثْلُُهما قَطُّ فأَْهَدتُْهما إِلى الَكْعبَِة ، فقيلَ  على كّلِ  ( 9)أو ؛ وفي الّصِ

 .ماِريَةَ  ِء يُْؤَمُر بأَْخِذه على أَّيِ حاٍل كاَن. َوَوقََع في ُكتُِب األْمثاِل : ال تَبِْعهُ ولو بقُْرَطيْ ؛ وفي الُمْحكم : يُْضَرُب في الشي حالٍ 

ثِيَن ، منهم : أَبو العبَّاس أَحمُد بُن ُعَمر بِن أَنَسوهي َمِريَّةُ البيرَ  ، كغَنِيٍَّة : د باألْنَدلُِس ، الَمِريَّةُ و ؛ تقدََّم  المرييُّ  ةِ ، نُِسَب إليه أَكابُر الُمَحّدِ

 ِذْكُره في دلي.

 بَلَش. َمِريَّةُ  وهي ع آَخُر بها ، أَْيضاً :و

 ة بيَن واِسَط والبَْصَرةِ. أَْيضاً :و

 ، كغَنِّيِ. َمِرّيٍ  َجْمعُ  رُّ باللَّبِن ،ُء وتَدُ : العُُروُق التي تَْمتَِلى الَمرايَاو



19568 

 

ى يقاُل :و  تََزيََّن. أَي به ، تََمرَّ

 ُمْستَِقيٍم. أَي ، ُمْمرٍ  أْمرٌ  ِمن المجاِز :و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

يحُ   : أَي تَْستَْخرُجه. تَْمتَِريهوالسَّحاَب  تَْمِري الّرِ

 الفََرس ، بالكْسر : ما اْستُْخِرَج ِمن َجْريِه فَدرَّ  ِمْريَةُ و

__________________ 
 ( يف القاموس : واملرأُة.1)
 ( يف القاموس : األملُ  األَبيُ .2)
 .«قرقد»وابألصر « أوردها طر  وبـََن »( اللسان والتهذيب برواية : 3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
 ونصها : كصاِحبٍة. زايدة يف القاموس. سقطت من الشارح.« واملارية»( بعد لفظة : 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 واللسان والصحاح. 179( ديوانه ط بريوت ص 7)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : قـُرحطَيحها.8)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : أي.9)
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.  َمرِيّةُ  لذلَك َعَرقُه ؛ وكذلكَ   كَغيِنِّ
 الناقَةَ : َحلَبَها. اْمتََرىو

 ٌ  ، كغَنِّيٍ : َدُروٌر. َمِريٌّ  واْمرأَة

. َمَرىو  في األْمِر : َشكَّ

 .اْمتََراَها أْخالف الناقَِة : اْستَْمرىو

 .َموارٍ  : أَْسَرَعْت : ونوقٌ  تَْمِري الناقَةُ في َسْيِرها َمَرتِ و

 فالناً فما َدرَّ ؛ وهو مجاُز. َمَرْيتُ و

 لتَه بإْنسانه : أَي بأْنملتِه.ُمقْ  َمَرىو

 ِمائَةَ ِدْرَهم : نَقََده إيَّاها. َمراهُ و

 : التَّجادُل والتَّخاصُم. التَّماِريو

 ، َخِفيف الياِء ، البَقََرةُ والقَطاةُ. الماِريَةُ  وقال ابُن األْعرابي :

 وقاَل أبو َعمٍرو : هي اللُّْؤلُؤيَّة اللّْوِن.

 ، أَْهَداها له الُمقَْوقَس ، تُوفِّيَت َزَمَن ُعَمر. وسلمعليههللاصلى: أُمُّ إْبراِهيَم ابن رُسوِل هللِا القُْبِطيَّةُ  ماِريَةُ و

 َصحابِيَّات أَُخر. (1)وثاَلثَةُ 

 ، بالكْسر والقَْصر : الجدُّ األْعلى لإلمام أبي زكريا النّووي. ِمَرىو

 ْمرو العجليُّ تابِِعيٌّ َرَوى عنه قَتاَدةُ.، كثُماَمةَ : عبُد هللِا بُن عَ  ُمَرايَة وأَبو

. الَمِريَّةُ و  ، كغَنِيٍَّة : الناقَةُ الغَزيَرةُ الّدّرِ

 هي قِباُء. المرى وأَحجارُ 

 ، بالضم : داٌء يُِصيُب النَّْخَل ؛ عن ابِن األثيِر. الُمراو

 الدََّم بالسَّْيِف : أَسالَهُ. َمَرىو

 البَِعيَر : َظلََع. َمَرىو

الحْلقُوِم ، كغَنِّيِ ، َرواهُ الُمْنذري عن أَبي  َمِريُّ و: بيَن بَْغداَد والنّْعمانيَّة َمْخرُجه ِمن الفُراِت ، وعليه قًُرى َكثيَرةٌ ، عن ياقوت.  ماري ونَْهرُ 

 الَهْيثم هكذا ، وقد ذُِكَر في الَهْمِز.

 : قَْريَة بِمْصَر ِمن أَْعَماِل البَُحْيَرةِ. ماِريَةَ  ومحلَّةُ 

 يمتاُز بها على الغَْير. ، كغَنِيٍَّة : الفَِضيلةُ  الَمِزيَّةُ و : [مزو]

 ، أَي فَْضل. ماِزيَةٌ  يقاُل له : عليه ، كالماِزيَةِ  .الَمزايَا ، وال يُْبنَى منه فِْعٌل ، والَجْمعُ  َمِزيَّةٌ  النٍ قال الَجْوهِري : يقاُل له على ف

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجل ؛ عن ثَْعلَب. الَمِزيَّةُ   : الطَّعَاُم يَُخصُّ به الرَّ

ْيتو ْلت ، أَي َرأَيْ  تََمزَّ ْيتوت لك الفَْضل علينا. علينا يا فاُلن ، أَي تَفَضَّ ْلته. َمزَّ ْظته وفَضَّ  فالناً : قَرَّ

ْيتُ و  َمتاَعه حتى تَفَّْقتُهُ له ؛ كما في األساس. وهذا يدلُّ على أنَّه قد يُْبنى منه فِْعٌل ِخالفاً لما َذَكَره الَجْوهِري. مزَّ
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ي : ْلته ؛ ونقلَهُ ابُن ِسي أَْمَزْيته وقاَل ابُن بّرِ  َده عن ابِن األْعرابي ؛ قاَل : وأَباها ثَْعلَب.عليه أَي فَضَّ

 .أَْمَزْيتُه أَْقفَْيتُه ، وال يقاُل :: إذا كانت له َمْنزلَةٌ لَيَسْت لغيِرِه. ويقاُل  َمِزيَّةٌ ووفي التْهذيِب : َرَوى ثَْعلَب عن ابِن األْعرابي : له عْنِدي قَِفيَّةٌ 

 القَْوُم : تَفاَضلُوا. تماَزىو

 ، بالفَتْح والَكْسر معاً. الَمْزي ٍء : تماٌم وَكماٌل ، ووقََع في نسخِ الُمْحكم :، كغَنِّيِ ، في كّلِ شي الَمِزيُّ  وقاَل اللْيُث :

 .مازٍ  وهو تََكبََّر ، : (2) َمْزواً  ، كَرَمى ، َمَزى ي  :[مزي]

 كقاٍض وقُضاةٍ. مازٍ  َجْمعُ  : الَجبابَِرةُ ، الُمزاةُ و

 ، كغَنِّيٍ : الظَِّريُف. الَمِزيُّ و

 والتَّْقِريُظ. : الَمْدحُ  التَّْمِزيةُ و

ً  قَعََد َعنِّيو ً و ماِزيا  ؛ كذا في اللِّسان. ُمخاِلفاً بَِعيداً  أَي : ُمتَماِزيا

__________________ 
 ( الصواب : ثالث.1)
 .«قوله : مزواً ا كذا خبطه ولعله : مزايً ا انته »املطبوعة املصرية : ( كذا ابألصر واللسان ا وهبامش 2)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، كغَِنيٍَّة. كالَمِزيَّةِ  ٍء : التَّماُم والكماُل والفَِضيلَةُ ،في كّلِ شي الَمْزيُ و الَمْزو

 : تَفاَضلَْوا. تَماَزْواو

ْلته ؛ عن ابِن ا أَْمَزْيتهو  .الَمِزيَّةِ  ألْعرابي ؛ وأَباها ثَْعلَب ، وال يُْبنَى فِْعٌل ِمنعليه : فَضَّ

 َخْيِل الغاَرةِ : َمواقِعُها التي تَْنَصبُّ عليها. َمزايَاو

 : الفَْضُل. الماِزيَةُ و

ُجل ؛ عن ثَْعلَب. الَمِزيَّةُ و  : الطَّعَاُم يَُخصُّ به الرَّ

اْستِْلئاماً للفَْحِل كَراَهةَ أن  فَنَقَّْيتَه ؛ ونَصُّ اللّْحياني : في َرِحِمَها ؛ إِذا أَْدَخْلَت يََدَك في َحيائِها : أَْمُسوها َمْسواً  على الناقَةِ  َمَسْوتُ و : [مسو]

 الناقَةَ والفََرَس إذا َسَطا عليهما ؛ ومنه قوُل الراجِز : َمَسا وقيَل : ماٍس  َرِحمها فهو َمسا تْحِمَل له ؛ وَكذلكَ 

مــــــــــــاِس  رَِ  يف ِمســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــح نح أَم َت مــــــــــــِ نــــــــــــح  إنح كــــــــــــُ

ي     َو املـــــــاســـــــــــــــــــِ طـــــح ك ســـــــــــــــــــَ رُت عـــــلـــــ  أُمـــــــِّ (1)فـــــــاســـــــــــــــــــح
 

  
 : لُغَةٌ فيه كما َسيَأْتِي. َمَسْيتُ وَ 

 َحَرَن. : َمْسواً  الِحمارُ  َمَساو

باحِ واإِلْصباحِ ، اإلْمساءُ و الَمساءُ و عن  أَْمِسيَةٌ  هم : إلى نِْصِف اللْيِل ، والَجْمعُ وهو بَْعَد الّظْهِر إلى صالةِ الَمْغرِب. وقال بعضُ  : ِضدُّ الّصِ

 ابِن األْعرابي.

 عن ابِن األْعرابي. أَْمِسيَةٌ  اللْيِل ، وا لَجْمعُ 

ْلت : أَْمَسْينَا ُمْمًسى تقوُل : ، اإِلْمساءُ  كُمْكَرم : ، الُمْمَسىو  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهري ألَُميّة بِن أَبي الصَّ

نـــــــــــــا ا ـــــــــــــمـــــــــــــُد هلل مُمحســـــــــــــــــــــــــــاان ومُ  حـــــــــــــَ بـــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــح

اان     نــــــــــــا َريب وَمســــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــــَ بــــــــــــ  ريحِ صــــــــــــــــــــــــــَ (2)ابخلــــــــــــَ
 

  
ّمِ والكسر ، ءُ الُمِسي واالْسمُ  فُهما َمْصدراِن ؛ باح ؛ قال األْضبُط بُن قَُرْيع األَسِدي  ، بالضَّ ْبحِ ِمن الصَّ  : (3)كالصُّ

هح  عــــــــــــــَ وِر ســــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــُ مِّ مــــــــــــــن األُم ــــــــــــــكــــــــــــــرِّ هــــــــــــــَ  ل

هح و     عــــــــــَ الَح مــــــــــَ ُح ال فــــــــــَ بــــــــــح ُي والصــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــح
ُ
(4)امل

 

  
ّمِ والكسر ، ُمِسيَهُ و َمساَء أَْمٍس  أَتَْيتُهُ  يقاُل :و  ، بالضم. أُْمِسيَّتَهُ وأَتَْيتُهُ أُْصبُوَحة كّلِ يَْوٍم ، و ، الَمساءِ  عْندَ  أَْمِس  لُغَة ، أَي ، بالضَّ

 ٌر وال يُْستَْعِمُل إالَّ َظْرفاً.نادِ  ، أَي ُمغَْيِر ياناٍت ، ُمَسيَّاناتٍ  ( 5)جاءو

حاح : أَتَْيتُهُ  ً  وفي الّصِ  .َمساءٍ  ، هو تَْصغيرُ  ُمَسيَّانا

 ، باإلضافَِة. َمساءٍ  َصباحَ و َمْبنِيٌّ ، ، َمساءَ  أَتَى َصبَاحَ  قال سيبويه :و

 وإن ِشئَْت نََصْبَت. ، َمساُؤكَ  هللِا ال َمساءُ  إذا تََطيَُّروا ِمن أََحٍد قالوا : قال اللّْحياني :و

فِي  َمساَءكَ  أَي َجعَلَ  هللاُ بالَخْيِر ، َمسَّاكَ  ؛ قُْلُت له : َمسَّْيتُهُ  أَو .الَمساءِ  وَمْعناهُ كيَف أَنَت في وْقتِ  ، أَْمَسْيتَ  : قُْلُت له : كيفَ  َمسَّْيتُهُ تَْمِسيَةً و

 َخْيٍر ؛ وهو مجاٌز.

اغاني. َذهُ ُكلَّهما ِعْنَدهُ : أَخَ  اْمتَسىو  ؛ نقلَهُ الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ُكلّه إذا وَعَدك بأْمٍر ثم أَْبَطأَ َعْنَك ؛ عن ابِن األْعرابي. َمسَّىو أَْمَسىو َمَسا
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 ِء القْيِس يِصُف جاِريَةً :، كُمْكَرم ، َمْوِضعاً ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري الْمرى الُمْمَسى وقد يكونُ 

ا ُء ُتضــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــِعشــــــــــــــــــــــــــاِء كــــــــــــبهنــــــــــــ  الَم ابل ــــــــــــظــــــــــــ   ال

ِر     تــــــــــــِّ بـــــــــــــَ تـــــــــــــَ ٍب مــــــــــــُ نــــــــــــاَرُة مُمحســــــــــــــــــــــــــَ  راهــــــــــــِ (6)مــــــــــــَ
 

  
 فيها. يُْمِسي يريُد : َصْوَمعَتَه حيثُ 

 ، وقوُل الشاعِر : الَمساءِ  صْرنا في وْقتِ  أَْمَسْيناو

__________________ 
 نسبة ا واملسماس ا بكسر امليم وفتحها ا اختالط األمر والتباسه.واللسان والتكملة والثاين يف الصحاح بدون  175( ملح  ديوان ر بة ص 1)
 ( اللسان والصحاح ومل ينسبه.2)
 .«السعدي»( يف اللسان 3)
 ( اللسان والثاين يف الصحاح بدون نسبة ا وفيها : ال بقاء معه.4)
 .«وجا»( عن القاموس وابألصر 5)
 صحاح.ا من معلقته ا واللسان وال 46( ديوانه ط بريوت ص 6)
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 حىت إذا ما أَمحَسَجتح وأَمحَسجا
 ، فأَْبَدل َمكاَن الياِء حرفاً َجْلداً َشبِيهاً بها لتصحَّ له القافِيَة والَوْزن. أَْمَسىو أَْمَستْ  إِنَّما أَرادَ 

 ٍء ؛ عن ابِن األْعرابي.فالٌن فالناً : إذا أَعانَهُ بشي أَْمَسىو

 لطَّريِق إذا َرِكَب وَسَط الطَِّريِق.ا َمساءَ  وقال أَبو زيٍد : رِكَب فالنٌ 

 َسِخَر منه ؛ عن ابِن األْعرابي. ماَساهُ ِمَماساةً و

َمْخشري. َمساءً  به اللَّْيل : جاءَ  َمسَّىو  ؛ وهو مجاٌز نقلَهُ الزَّ

 ، َمْقصوٌر : قْريةٌ بالَمْغرِب عن ياقوت. َمْمَسىو

ً  النَّاقَةَ والفََرَس ، كَرَمى ، َمَسى ي  :[مسي]  من نْطفٍَة ، أَو َسَطا عليهما بإْخراجِ ولِدِهما ؛ قاَل ُرْؤبة : ( 1)نَقَّى َرِحَمُهما  :يْمِسيُهما َمْسيا

مــــــــــــاِس  رَِ  يف َمســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــح ن أَم َت مــــــــــــِ نــــــــــــح  إنح كــــــــــــُ

ي    َو املــــــــاســــــــــــــــــــــِ طــــــــح َك ســــــــــــــــــــــَ رُت عــــــــلــــــــ  أُمــــــــِّ  فــــــــاســــــــــــــــــــــح

  
ة : مَّ  وقاَل ذُو الرُّ

وُ  مـــــــــــا  بــــــــــــوِر وطــــــــــــُ ن  أايُم الــــــــــــعــــــــــــُ هــــــــــــُ تـــــــــــــح  َمســـــــــــــــــــــــــَ

فِ     الِت الـــــــــر واعـــــــــِ عـــــــــَ ـــــــــح نـ ُ
َو  ابملـــــــــ ن الصـــــــــــــــــــــــ  طـــــــــح بـــــــــَ  خـــــــــَ

  
 على الناقَِة والفََرِس. مَسى وَكذلكَ 

ً  الَحرُّ المالَ  َمَسىو  َهَزلَهُ. : َمْسيا

ً  السَّْيرَ  َمَسىو  َرفََق به. : َمْسيا

 َء : َمَسَحه بيِدِه.الشَّي َمَسىو

ْرَع َمَسَحه ليَُدّر. َمَسى ع :وقاَل ابن القطَّا  الّضِ

مة : َمْسيٌ  كلُّ استِالٍل :و  ؛ عن ابِن ِسيَده ؛ ومنه قوُل ذي الرُّ

هــــــــا  روضــــــــــــــــــــــَ ي عــــــــُ رحُب مَيحســــــــــــــــــــــِ راُح الــــــــعــــــــَ كــــــــاُد املــــــــِ  يــــــــَ

وارِِ  و    
َ

وحُر املــــــــــــ نــــــــــــاَف مــــــــــــَ ر َد اأَلكــــــــــــح (2)قــــــــــــد جــــــــــــَ
 

  
 وال يُْقبَُل قولَه. َمْوِعَظِة أََحٍد ،ال يَْلتَِفُت إِلى  ِزنَةَ ماٍش : ، ماٍس  رُجلٌ و

 وقال أبو عبيٍد : رُجٌل ماٌس ِزنَةَ ماٍل ، وهو َخَطأٌ.

 : َعِطَش. اْمتََسىو

 .َكتََماَسى : تَقَطََّع ، تََمسَّىو

 يُْعَرف ؛ وأَْنَشَد لِمْرداس : الدَّواِهي ، بِال واِحدٍ  التَّماِسي قال أبو عمٍرو :و

ين  ـــــــــــــــــ  َا وإن ـــــــــــــــــِ ل ـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــح  أُداِوُرهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــي

يـــــــا     مـــــــاســــــــــــــــــِ ــــ  ــــت ــــهـــــــا ال ِت مــــن ال  ــــعــــِ قــــ  عــــلــــ  ال ــــح (3)ألَل
 

  
ينَىو ْين الُمشّدَدةِ وسكوِن التَّْحتِيِة وفَتْح النوِن َمْقصوٌر  ، ِمّسِ بَْينها   قُْسَطنِطينِيَّةَ د في بَرِّ  وَضبََطه في التكملِة بفَتْح الميِم : (4)بكْسِر الميم والّسِ

 وبيَن أَْدَرنَة.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : أَي ما أََخفَّه. أَْمساهُ  : َخِفيٌف. وما ماسٌّ  رُجلٌ 
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 قاَل األْزهِري : هو َمْقلوٌب.

ً و اغاني. َمَسى يَْمِسي َمْسيا  : إذا ساَء ُخلُقُه بْعَد ُحْسن ؛ عن ابِن األْعرابي ، ونقلَهُ الصَّ

وا ً  وقد َسمَّ  .ماسيا

ٌث َمْشهوٌر له جزٌء َوقََع لنا عاِلياً. ماِسيَ  وابنُ   محّدِ

ً  ي : [مشي] . : َمَشى يَْمِشي َمْشيا  َمرَّ

 ةٍ.االْنتِقاُل ِمن َمكاٍن إلى َمكاٍن بإرادَ  الَمْشيُ  قال الراغُب :

اخ : .كَمشَّى تَْمِشيَةً   قاَل الَجْوهِري : وأَْنَشَد األْخفَش أي للشمَّ

هــــــــــــــا و  عــــــــــــــامــــــــــــــُ ــــــــــــــَ ٍر مَتَشــــــــــــــــــــــــــــ   ن فــــــــــــــح ــــــــــــــَ ٍة قـ ــــــــــــــ   َدوِّي

َدِج     فـــــــاِف اأَلرحنـــــــح ِي الــــن صـــــــــــــــــــــاَر  يف خــــِ (5)كــــَمشــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 .«رمِحَها»( يف القاموس : 1)
 .«.. األكتاف. .. غروضها»( اللسان والتهذيب وفيهما : 2)
 ( اللسان والتكملة والتهذيب.3)
 ( قيدها ايقوت ابلفتح مث السا املشددة مكسورة وايء حتتها نقطتان ساكنة ونون مكسورة وايء ساكنة.4)
 الريندج. ويرو  :« نعامها»بد  « نعاجها»( اللسان والصحاح ا ويرو  : 5)
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 وقاَل آَخُر :

 بـُعحداً ال مَتَش   يف َفضاٍء و 
 قُْلُت : ومثْلُه قوُل الُحَطْيئة :

رُهح  ـــــخـــــــامـــــِ مـــــ  ف يـــــح لـــــَ الٌن مـــــن ســـــــــــــــــــُ حـــــُ فـــــ  ُمســـــــــــــــــــح  عـــــَ

ذِذرُهح     ه وجـــــــــــــَ مـــــــــــــانـــــــــــــُ لـــــــــــــح (1)مَتَشـــــــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــه  ـــــــــــــِ
 

  
ي : ومثْلُه قوُل اآلخِر :  وقال ابن بّرِ

هـــــــا  بــــــَ ُب ُقصــــــــــــــــــــح حـــــــَ  مَتَشــــــــــــــــــــ   هبـــــــا الـــــــد رحمـــــــاُء َتســــــــــــــــــــح

نـــــــــا     لـــــــــَ  ذاِت َأوح ـــــــــح بـ ُن حـــــــــُ طـــــــــح مِ كـــــــــَبنح بـــــــــَ ئـــــــــِ تـــــــــح  مـــــــــُ

  
 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري للنابغَِة : كأَْمَشى على آِل فالٍن ماٌل : إذا تَناتََج وَكثَُر ؛ وهو مجاٌز. َمَشى يقاُل : .َماِشيَتُه َكثَُرتْ  : َمَشى يَْمِشي َمشاءً و

َر  وأَمحشــــــــــــــــــــــــــــــــَ  و  ــــــــــــــــــح ىًت وإن أَثـ ــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــر  ف

وُن     ـــــــــُ ن ـــــــــا مـــــــــَ ي ـــــــــح ن ـــــــــد  ه عـــــــــن ال جـــــــــُ ـــــــــِ ل خـــــــــح ـــــــــَ (2)ســـــــــــــــــــــــت
 

  
 وَكذلَك أَْفَشى وأَْوَشى.

بِهِ  تَْمُشونَ  نُوراً  قولُه تعالى : ومنه قيَل : اْهتََدى ، إذا َمَشى ِمن المجاِز :و
 الَهْدُي ؛ وَذَكَر اآليَةَ. الَمْشيُ  ، أَي تَْهتَُدوَن به. وفي التْكملِة : ( 3)

ً  ؛ الِمْشيَةِ  ؛ عن اللّْحياني ؛ يقاُل : هو َحَسنُ  ر، بالكسْ  الِمْشيَةُ  االْسمُ و  .َمَشى إذا وهي َضْرٌب منه أَْيضا

ٍء ِمن الماِء ُمعَلٍَّق بتِْرشاءٍ : حَكاهُ اللّْحياني ، وقاَل  ، الَمْشيُ  ، بالكسِر : التِّْمشاءُ و ْذته بُدبَّار ُمَمالَّ فال  إنَّ نِساَء األْعراِب يَقُْلَن في األُْخَذةِ : أَخَّ

 .بالَمْشي ، وفَسَّره تِْمشاءٍ  يَزاُل في

 قاَل ابُن ِسيَده : وعْنِدي أَنَّه ال يُْستَْعمل إالَّ في األُْخَذةِ.

امُ  الَمشَّاءُ  ِمن الِكنايَِة :و ً  بَْينهم بالنَّمائِمِ  يَْمِشي ِزنَة ومْعنًى. يقاُل : هو : النَّمَّ  ِمن ذلَك. ماٍش  َجْمعُ  : الُوشاةُ  الُمَشاةُ و .َمْشيا

 ، وهو اْسٌم يَقَُع على اإِلبِِل والبَقَِر والغَنَم. الَمواِشي على التَّفاُؤِل ، والَجْمعُ  : اإِلبُِل والغَنَمُ  الماِشيَةُ  ِمن المجاِز :و

 قال ابُن األثير : وأَْكثَر ما يُْستَْعمُل في الغَنَِم.

 النَّماُء والَكثْرةُ. الَمشاءِ  ، وأَْصلُ  ماِشيَةٌ  للنَّْسِل ، والِقْنيَِة ِمن إِبٍِل وَشاٍء وبَقٍَر فهيوقِيَل : كلُّ ماٍل يكوُن سائِمةً 

 ؛ قاَل الراجُز : : َكثَُرْت أَْوالُدها َمَشِت الماِشيَةُ َمشاءً و

 (4)الَعريحُ ال مَيحِشي مض اهلََمل ِض 
 وأَْنَشَد اللْيُث للُحَطْيئة :

ُدهـــــــــــــا يِن جمـــــــــــــَح بـــــــــــــح يـــــــــــــُم فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا  فـــــــــــــيــــــــــــــَ قـــــــــــــِ  ويـــــــــــــُ

شــــــــــــــــــــــــــــاُء و    
َ
ي إن أُرِيـــــــــــــــَد بـــــــــــــــه امل (5)مَيحشــــــــــــــــــــــــــــِ

 

  
 َكثَُر َمالُهم ؛ قاَل طريح : : اْمتََشواوالقوُم  أَْمَشىو

مح  وحُدهـــــــــــُ عـــــــــــًا َوطـــــــــــَ فـــــــــــح ـــــــــــَ ُم نـ هـــــــــــُ ـــــــــــُ ثـ ـــــــــــح يـ َت غـــــــــــَ ـــــــــــح  فـــــــــــبَن

َداب    ي جــــــــــَ َتشــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــح
ُ
راُد املــــــــــ عــــــــــًا إذا مــــــــــا مــــــــــَ  َدفــــــــــح

  
ً  ، وقد ماِشيَةٌ  ؛ وكذلَك ناقَةٌ  : كثيَرةُ الَولَدِ  ماِشيَةٌ  اْمَرأَةٌ و  .َمَشْت َمْشيا

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ وبه ُرِوي قوُل الُحَطْيئة : َمَشى : إذا تََمشَّى
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 مَتَش   به ِ لحمانُه وَجذِذرُهح 
 ويُْكنَى به أَْيضاً عن التَّغَّوِط ، وهي عاميَّةٌ.

 فيه ُحَميَّا الكاِس : َدبَّْت. تََمشَّتْ و

 بمْعنًى. َمشَّاهُ  هو أَْمشاهُ و

ً  وَحكى سيبويه : أَتَْيتُه  ٍء يقاُل ذلَك ، إنَّما يُْحَكى منه ما ُسِمع.جاُؤوا بالمْصَدِر على غيِر فِْعله ، وليَس في كّلِ شي َمْشيا

__________________ 
 ضبطت فيه : متشي بكسر الشا ا واملثبت كضبرت اللسان.و « فحامره»برواية :  19( ديوانه ط بريوت ص 1)
 واللسان والصحاح والتهذيب ومل ينسباه. 257( ديوان النابغة الذبياين صنعة ابن السكيت ص 2)
 .28( سورة ا ديد ا اآية 3)
 واللسان وقبله :« العنز»( التهذيب وفيه 4)

 مثلي ال حيسن قواًل فعفعي
 وبعده :

 ببنات أسَفضِ ال  مريين 
 واللسان والتهذيب. 55( ديوانه ط بريوت ص 5)
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 هذا األْمر. َمَشى قد: ، وإن لم يَُكْن ِمن الَحيواِن فيقاُل  ماٍش  وكلُّ ُمْستَِمرٍّ 

ْكباِن. الُمشاةُ و  : ِخالُف الرُّ

 .الَمْشي إلى المساِجِد : كثيرُ  َمشَّاءٌ  ورُجلٌ 

 في ركاِب أَْفالُطون. يَْمُشونَ   كانوا: فِْرقَةٌ من الُحَكماءِ  المشائِيُّونَ و

ج عليه ، أُِخَذ من الَمْصدِر. التَّماشا بعُضهم إلى بعٍض ، ومنه َمَشى : تَماَشْواو  اْسٌم لما يُتَفَرَّ

 : َمْوِضُع الُمروِر على المحل. الَمْمَشىو

 للحالَِة ؛ نقلَهُ القاِلي. ِمْشيَة ، كإلَى : َجْمعُ  الِمَشىو

ابعَة نقَلَها  َسماءٍ  ِمثْلُ  المشاءُ وَغنِّيِ ،  ِمثْلُ  الَمِشيُّ وَكعُدّوٍ ،  ، الَمُشوُّ و، بالفتح ،  ْشوُ المَ و : [مشو] ؛ األْولى عن ابن عبَّاٍد في المحيِط ، والرَّ

اغاني ، واْقتََصَر الَجْوهِري على الثانيِة والثَّالثِة ؛  ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسيَده : الدَّواُء الُمْسِهلُ  الصَّ

 َشرِبحُت َمُشونا َطعحمه كالش رحيِ 
ا قاَل الَجْوهِري : يقاُل : َشِرْبتُ   .الَمْشيِ  َشِرْبُت َدواءَ : ، وال تَقُْل  َمِشيًّاو َمُشوًّ

يت : َشِرْبتُ  ّكِ ا وقاَل ابُن الّسِ أَْيضاً ، وهو  الَمِشيَّ  ، وهو الدَّواُء الذي يُْسهل ِمثْل الَحُسّوِ والَحساِء ، قالَهُ بفَتْحِ الميم ، وَذَكرَ  َمِشيًّاو َمشاءً و َمُشوًّ

ي بذلَك ألنَّه يَْحمِ   والتََّردُّد إلى الَخالِء. الَمْشي ُل شاِربَه علىَصِحيٌح ، ُسّمِ

 َخَطأٌ ، قاَل : وقد َحَكاهُ أَبو عبيٍد. الَمْشيُ وقال ابُن ُدَرْيٍد :  .«الَمِشيُّ  َخْير ما تَداَوْيتُم به»في الحديِث : و

 معاقبة فبابُه الياُء. الَمُشوِّ  قاَل ابُن ِسيَده : والواو عْنِدي في

ً  منه َمِشيًّا فََمَشْيت َشِرْبتُ  وقال أبو زْيٍد :  كثيراً. َمْشيا

ي :  ُء من شاِربِه ؛ قال الراجُز :، بياٍء واِحَدةٍ اْسٌم لَما يَِجي الَمْشيُ و، مشدََّدة : الدَّواُء ،  الَمِشيُّ  قاَل ابن بّرِ

يِ  َشح
 َشرِبحُت ُمرنا ِمن َدواِء امل

 وَحقحِوي (1)ِمنح َوَجٍض حَبثـحَلجي 
 المرأَةُ والناقَةُ إذا تَنَاَسال كثيراً. َمَشتِ  ومنهوقيَل : 

 ؟.أَي بَم تُْسِهِليَن بَْطنَكِ  ، «تَْستَْمشينَ  قال لها بمَ »حديُث أْسماء : منه ، و الَمِشيَّ  َشِربَ  : اْستَْمَشىو

 أَْطلََق بَْطنَهُ. الدَّواُء : أَْمشاهُ و

 ُل ؛ عن ابِن األْعرابي.الذي يُْؤكَ  الَجَزرُ  بالفتح َمْقصوراً : ، الَمَشاو

از. َمشاةٌ  واِحَدتُه أَو نَْبٌت يُْشبُِههُ ،  ؛ كذا في كتاِب أبي علّيٍ والجاِمعِ للقزَّ

ُجُل : اْرتُِجَي َدواُؤهُ  أُْمِشيَ و أَْمَشى  ؛ كذا في النسخِ ، وهو قوُل ابِن األْعرابي ، وِمثْلُه في التْكملَِة ؛ وهو في اللِّساِن عن األْزهِري عنه : الرَّ

ل  َمَشى يُْمِشي إذا أَْنَجى َدواُؤه ، ونقَل األَْرموي في كتابِه عن األْزهري عنه : يُْمِشي ه في ُمْسودَّتِه ، فتأَمَّ إذا أَْنَجى َدواُؤه ، كذا هو بخّطِ

 ذلك.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 بَْطنُه : اْستَْطلََق. َمَشى

 واِء.، كغَنِيٍَّة : اْسُم الدَّ  الَمِشيَّةُ و

 بمْعناهُ. اْمتََشىوالذي يَعِرُض عْنَد ُشْرِب الدَّواِء ؛  ( 2)الَمِشيَّ  : َطلَبَ  اْستَْمَشىو
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 : مْوِضٌع ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده ؛ وأَْنَشَد هو والقاِلي لألْخَطل : الَمشا وذاتُ 

ًة  ــــــــــــ  ي مح َعشــــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــُ ــــــــــــح تـ ــــــــــــَ بـ ــــــــــــ  يـ اَء غــــــــــــَ د وا جنــــــــــــَ  َأجــــــــــــَ

وُ      جـــــــــــُ شـــــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــُ
َ
ُر مـــــــــــن ذاِت امل ائـــــــــــِ (3)مخـــــــــــَ

 

  
اُء ؛ وأَْنَشَد : : الدُّبُرُ  الَمْصواءُ و : [مصو]  ؛ قالَهُ الفرَّ

َو الس رحِج ِمنح َمصحوائِِه و   (4)َبر  ِحنـح
 نقلَهُ أَبو علّيِ وابُن ِسيَده.

__________________ 
 ( يف اللسان : خبثلجي.1)
 .«املشحيَ »( يف اللسان والنهاية : 2)
 واللسان والتكملة. 257( ديوانه ص 3)
 ( اللسان والتكملة.4)
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 ؛ ونقلَهُ أَبو علّيٍ أَْيضاً. امرأَةٌ ال لَْحَم على فَِخَذْيها المْصواءُ  قال الَجْوهِري :و

ْسحاُء. الَمْصواءُ  واألْصمعي :وقال أَبو ُعبيَدةَ   هي الرَّ

مِّ  الُمصايَةُ و غيَرةُ  : هي ، بالضَّ ا الكبيَرةُ فإنَّه يقاُل لها : َحْوَجلَةٌ. القاُروَرةُ الصَّ  ، وأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُ  َمِصيَتِ  ً  المرأَة  : قَلَّ لْحُم فَِخَذْيها ؛ عن ابن القطَّاع. مصا

ً  ءُ يالشَّ  َمَضى ي : [مضي] او يَْمِضي ُمِضيّا  وَذَهَب. َخاَل  ؛ األخيَرةُ على البََدِل ؛ ُمُضوًّ

او َمضاءً  في األْمرِ  َمَضىو  : نَفََذ. ُمُضوًّ

حاح :  َء به في باِب فَعُول ، بفَتْح الفاِء.، ناِدٌر ِجي عليه َمْمُضوٌّ  وأَْمرٌ  أَْنفََذهُ ؛ َمضاءً  في األْمرِ  َمَضى وفي الّصِ

 ؛ وفي الُمْحكم : بَسبِيِلِه. َسبيلَهُ : ماتَ  َمَضىو

ِريبَِة ، وله : قََطعَ  َمضاءً  السَّْيفُ  َمَضىو  ؛ قال الَجْوهِري ؛ وقوُل جريٍر : مضاء في الضَّ

ريحَ مــــــــــاضــــــــــــــــــــــــٍي  َو  غــــــــــَ ــــــــــَن اهلــــــــــَ ازِي وحمــــــــــًا  ــــــــــُ ــــــــــَ  فــــــــــيـ

و ُ  و     غــــــــــَ ــــــــــُ وٌ  تـ ن  غــــــــــُ هــــــــــُ ــــــــــح نـ َر  مــــــــــِ ــــــــــُ وحمــــــــــًا تـ ــــــــــَ (1)يـ
 

  
ْعِر أن يُْجَرى الَحْرُف الُمْعتَلُّ ُمْجَرى الَحْرف الصَّ  ُروَرةِ ألنَّه يَجوُز في الّشِ ِحيحِ من َجميعِ الُوُجوِه ألنَّه قاَل : فإنَّما َردَّه إلى أَْصِله للضَّ

 األْصل.

ي : ويُْروى يُجاِريَن ، بالر اغاني في قال ابُن بّرِ حه ابُن القطَّاع ؛ ونقَل َكالَم الَجْوهِري هذا الصَّ اِء ، قاَل : ويُْرَوى َغْيَر ما ِصباً ، وَصحَّ

وايَةُ َغْير ما ِصباً ، أَي  وال َضُروَرةَ فيه ، ِمن َغْير ِصباً إليَّ ، التْكملَِة فقاَل : وقد تَبَع في هذا أَقاِويَل النَّحويِّيَن ووثَق بنَْقِلهم وتَأِْويِلهم ، والّرِ

وايَةُ في َعْجز البَْيِت :  .. تََرى ِمْنُهنَّ ُغوالً .. والّرِ

،  الُمَضواءُ و أَي أَْنفَْذت فيه َعطاَءك ولم تَتَوقَّْف فيه. ، «فأَْمَضْيت ليَس لَك من ماِلَك إالَّ ما تََصدَّْقت»الحديُث : منه ؛ و : أَْنفََذهُ  أَْمضاهُ و

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري للقُطامي : مُ كغُلَواَء : التَّقَدُّ 

ه و  وائـــــــــِ َن َمضـــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــلـــــــــ  ُمضـــــــــــــــــــــــَ َنســـــــــــــــــــــــح  إذا خـــــــــَ

عـــــــــــــاان و     َ طـــــــــــــِ َن بـــــــــــــه َأصـــــــــــــــــــــــــــَ ح قـــــــــــــح (2)إذا  ـــــــــــــَِ
 

  
ُء يكثُر في عليه ، وأَْنَشَد البَْيَت الَمْذكوَر : فإذا َخنَْسَن الخ ؛ قاَل : وهذا البِنا َمَضْيت : ما الُمضواءُ  ، ُمَضوائِه على َمَضى وقال أَبو علّيٍ :

 الَجْمع ويَْنقاُس. وَذَكَره أبو عبيٍد في باِب فُعالَء ، وأَْنَشَد البَْيَت.

 فأْبدلُوه إْبداالً شاذاً ، أَراُدوا أن يُعَّوِضوا الواو من كثْرةِ ُدخوِل الياِء عليها. (3) مضاء قاَل ابُن ِسيَده : وقاَل بعُضهم : أَْصلُه

 ، هي ُكْنيَتُه. ، كَسماٍء : الفََرسُ  الَمضاءِ  أَبوو

يْكنَى أَبا إِْبراِهيَم يَْرِوي عن عائَِشةَ ، هذا  الَمضاءُ و، كذا في النُّسخِ ، والصَّواُب الفايِِشيُّ ؛ وبَنُو فايِِش قَبيلَةٌ ،  الفاِشيُّ : تابِِعيٌّ  الَمضاءُ و

 وعنه أَبو إْسحاق السُّبَْيعي ؛ كذا في كتاِب ابن حبَّان.

ْرته ِمن التَّأِْخيِر وهو تَْصحيٌف نبَّه عليه  : أََجْزتُه أَْمَضْيتُهوعلى بَيِعي  َمَضْيتُ و ، بالجيِم والزاي ، وقد َوقََع في نسخِ التْهذيِب لألْزهري أَخَّ

اغاني.  الصَّ

ِريبَِة. والسَّْيفُ  لُجْرأَتِِه وتَقَدُِّمه. : األَسدُ  الماِضيو  لنَفاِذِه في الضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

او َمْضواً  على األْمرِ  َمَضْوتُ   ِمثَْل الَوقُوِد والصُّعوِد ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. ُمُضوًّ

 : تَفَعَّل منه ، وأَْنَشَد الَجْوهِري للراجِز : تَمضَّىو
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ي و  ِ والت َمضِّ  (4)قـَر بوا للحَباح
 : تقَدََّم ؛ قاَل َعْمرو بُن شاس : تََمضَّىو َمَضى ويقاُل :

__________________ 
 واللسان والصحاح والتكملة. 455( ديوانه ص 1)
 .331/  5واملقايي  وصدره يف الصحاح والتهذيب  18( ديوانه ص 2)
 ( يف اللسان : مضياء.3)
 ( اللسان والصحاح من عدة شطور ا بدون نسبة فيهما.4)
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َذ   هــــــــا الــــــــقــــــــَ نــــــــَ ــــــــح يـ تح إلــــــــيــــــــنــــــــا مل يــــــــِربح عــــــــَ  مَتَضــــــــــــــــــــــ 

ِدسِ     نـــــــــــــح مـــــــــــــاَء حـــــــــــــِ لـــــــــــــح رياٍن و ـــــــــــــَ رِة نـــــــــــــِ ثـــــــــــــح  بـــــــــــــكـــــــــــــَ

  
 عليه. َمَضْيتُ وبالَمكاِن  َمَضْيتُ  ويقاُل :

َمنِ   ، وهو ِخالُف الُمْستَْقبل. الماِضي وكاَن ذلَك في الزَّ

 : ِمن كناهم. ماِضي وأَبو

ٌث. الَمضاءُ و  بُن حاتٍِم : محّدِ

 بُن أَبي نَُخْيلَةَ َرُجٌل ، وفيه يقوُل أَبوه : الَمضاءُ و

داً  ــــــــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــــــــاَء أَب
َ
نح عــــــــــــــــاَب امل  اي َرّب مــــــــــــــــَ

دا    ضـــــــــــــــــــــــــــــاِء َولـــــــــــــــَ
َ
ثـــــــــــــــاَ  امل ه أَمـــــــــــــــح رِمـــــــــــــــح  فـــــــــــــــاحـــــــــــــــح

  
 .َمواٍض  فٌ من السَّْيِف. وُسيو أَْمَضىو

ت له وأَْنَمْيت له له : تََرْكته في قَِليِل الخطا حتى يَْبلَغ به أَْقصاهُ فيُعاقَب في َمْوِضع ال يكوُن لصاِحِب الخطا فيه عْذٌر ؛ وكذلَك أَْمَديْ  أَْمَضْيتُ و

 ؛ نقلَهُ األْزهِري.

 .األْمضاءُ  في األْمِر : التَّْمِضيَةُ و

ْيِر ،  : َمطا َمْطواً و : [مطو]  وأَْسَرَع.َجدَّ في السَّ

 إذا ساَر َسْيراً َحَسناً. َمَطا يَْمُطو وقيَل :

َطَب ِمن : َمطا َمْطواً و  الِكباَسةَ. ، وهي الَمْطوِ  أََكَل الرُّ

ً  : أَي َمَطا َمْطواً و  في السَّفَِر. صاَحَب َصِديقا

 الَمّد في هذا. الَمْطوِ  ، وأَْصلُ  فَتََح َعْينَْيه إذا َمَطاو

 ِء القَْيس :؛ نقلَهُ الَجْوهِري ، ومنه قوُل اْمرى َمدَّ بهم في السَّْيرِ  : واً َمطْ  بالقَْومِ  َمطاو

م  هــــــــــــُ رميــــــــــــُ ر  غــــــــــــَ كــــــــــــِ وحُت هبــــــــــــم حــــــــــــىت  يــــــــــــَ طــــــــــــَ  مــــــــــــَ

َن أبَرحســــــــــــــــــــــــاِن و     دح قــــــــــَ ــــــــــُ ــــــــــاُد مــــــــــا يـ ي (1)حــــــــــىت  اجلــــــــــِ
 

  
 نََكَحها. : َمْطواً  الَمرأَةَ  َمَطاو

 ؛ وهو مجاٌز. اْمتَدَّ وطالَ  ، كالسَّفَِر والعَْهِد ، النَّهاُر وغيُرهُ  تََمطَّىو

ي ، كغُلَواء. وقاَل أبو علّيِ القاِلي : الُمَطواءُ  ِمن كّلِ ذلَك : االْسمُ و ى. الُمطواُء التَّمّطِ ي : الَمَطاو عْنَد الُحمَّ اجي َحَكاهُ في  التََّمّطِ ؛ عن الزجَّ

ُموتي :الذي هو الظَّهْ  بالَمطا الُجَمِل ، قََرنَه ي لذُّْرَوة بن ُجْحفَةَ الصُّ  ر ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

ي  يــــــــــــــمــــــــــــــِ تح ِشــــــــــــــَِ رِهــــــــــــــَ هــــــــــــــا إذح كــــــــــــــَ تــــــــــــــُ مــــــــــــــح  ِشــــــــــــــََ

طــــــــــــــا امــــــــــــــمــــــــــــــومِ     مــــــــــــــح طــــــــــــــ   كــــــــــــــَ َي متــــــــــــــَ هــــــــــــــح ــــــــــــــَ  فـ

  
 .أَْمطاءٌ  ج المتداِده. وقيَل : هو َحْبُل الَمتِْن من َعَصٍب أَو َعقٍَب أَو لَْحم ؛ الظَّْهرُ  : الَمَطاو

 ، واِحٌد وَجْمٌع. في َسْيِرها تَْمُطو ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن األْصمعي ؛ وفي الُمْحكم : تَُمطُّ  : الدَّابَّة الَمِطيَّةُ و

بِّي جاِهِلي  الَمِطيَّةُ  قاَل الَجْوهِري : قاَل أَبو العَُمْيثل :  : (2)تَُذكَّر وتَُؤنَُّث ؛ وأَْنَشَد أبو زْيٍد لربيعَةَ بِن َمْقُروم الضَّ

ه و  تـــــــــــُ ثــــــــــــح عـــــــــــَ الِم بــــــــــــَ َث الـــــــــــظـــــــــــ  لـــــــــــَ طـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــه مـــــــــــَ  مـــــــــــَ

ِر     لـــــــــَ ي األ ـــــــــح الَ  إد  دامـــــــــِ ـــــــــكـــــــــَ و ال كـــــــــُ (3)َيشـــــــــــــــــــــــح
 

  
 ، وِمن أَبياِت الكتاِب : َمِطيٌّ و َمطايا ج : َظْهُره ؛ يُْمتََطى ؛ أَو البَعيرُ  َمطاها : الناقَةُ يُْرَكبُ  الَمِطيَّةُ  وقيَل :
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رِي  ين الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــَ َؤرِّقـــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــىت َأانُم ال يــــــــــــــــــــُ

ي     طـــــــــــــِ
َ

راَس املـــــــــــــ ُض َأجـــــــــــــح اًل وال ألـــــــــــــحَ يـــــــــــــح (4)لـــــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد األَْخفَش :

ي  لـــــــــــــِ َت ابهلِل الــــــــــــــعـــــــــــــَ فــــــــــــــح لــــــــــــــَ نح حــــــــــــــَ كــــــــــــــُ  أمل تــــــــــــــَ

ي    طــــــــــــــِ
َ

ريحِ املــــــــــــــ نح خــــــــــــــَ مــــــــــــــِ طــــــــــــــااَيَ  لــــــــــــــَ  ؟أن  مــــــــــــــَ
  

 فَعالَى ، وأَْصلُه فعائُِل إالَّ أنَّه فُِعل به ما فُِعَل بَخطايَا. الَمطاياوقاَل الَجْوهِري : 

 .َمِطيَّةً  : َجعَلَها أْمطاهاو اْمتَطاهاو

 .َمطايانا َجعَْلناها اْمتََطْيناها قاَل األَُموي :

__________________ 
 .332/  5واملقايي  « غريهم»ويف اللسان « مطيهمتكّر »برواية :  175( ديوانه ط بريوت ص 1)
وعاش يف اإلســالم زماانً شــهد القادســية وجلوالء وغري ا من الفتوح.  .. ( كذا ابألصــر ا قلت : ربيعة شــاعر خمضــرم ا أســلم وحســن إســالمه2)

 وقا  ابن حجر يف اإلصابة : كان ربيعة أحد شعراء مضر يف اجلاهلية واالسالم.
 واللسان والصحاح.« ومطيه»ا برواية :  272ميون ا شعر ربيعة ص ( شعراء إسال3)
 .95/  3( كتاب سيبويه 4)
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 .َمِطيَّةً  اتََّخْذتُها اْمتََطْيتُها وقاَل أبو زْيٍد :

ْرعِ  ، بالفتح الَمْطوُ و ْمراخُ  أَْيضاً :و وذلَك الْمتِداِدها. ويُْكَسُر : َجِريَدةٌ تَُشقُّ َشقَّتَْيِن ويُْحَزُم بها القَتُّ من الزَّ  بلُغَِة بلحاِرِث بِن كْعٍب. الّشِ

 ، َمْقصوٌر لُغَة فيه عن ابِن األْعرابي. كالَمَطا

 ؛ واْقتََصَر الَجْوهِري على الَكْسر ؛ وأَْنَشَد أَبو زياٍد : (1)ِعْذُق النَّْخلَِة ، وهي أَْيضاً الِكباَسةُ والعاِسي  الِمْطوُ و الَمْطوُ  وقاَل أبو حنيفَةَ :

حح وَ  لـــــــــــــــَ وا اي َأجـــــــــــــــح وا َوصـــــــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــُ فـــــــــــــــُ ـــــــــــــــَ تـ  هـــــــــــــــَ

حح و     ـــــــــــــــَ ل ٍو أمـــــــــــــــح طـــــــــــــــح ي كـــــــــــــــّر مـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــان  ـــــــــــــــَِّ

  
ي ، بكْسر الميِم ؛ ي للراجز : ِمطاءٌ  ج هكذا َضبََطهُ ابُن بّرِ حاح ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ  ، كجْرٍو وِجراٍء ؛ كما في الّصِ

َر   عن َكواِفرِِه املِطاءُ  (2)حَتد 
 ، كغَنِّيِ ، اْسٌم للَجْمعِ. َمِطيٌّ و ، يكوُن َجْمعاً للَمْفتوحِ وللَمْكسوِر ، أَْمطاءٌ و

ْمِل يَْمتَدُّ ويَْنفرُش. ، كتُْرِكّيِ : َصْمٌغ يُْؤَكلُ  األُْمِطيُّ و ي به الْمتِداِده ، ويقاُل لَشَجره اللُّبايَةُ ؛ قيَل : هو َضْرٌب من نَباِت الرَّ  ، ُسّمِ

 وقال أبو حنيفَةَ : َشَجٌر يَْنبُُت في الّرْمِل قُْضباناً وله ِعْلٌك يُْمَضُغ.

 ي القاَمِة الَمديُدها.الُمْستَوِ  أَْيضاً : األُْمِطيُّ و

 الْمتِداِدها. : السَّاَعةُ  الَمْطوةُ و

اِحبُ  الِمْطوُ و  ؛ وأَْنشَد الَجْوهِري : ، بالكْسر : النَِّظيُر والصَّ

وي وقـــــــــد مـــــــــاَ  الـــــــــنـــــــــهـــــــــاُر هبـــــــــمح  طـــــــــح ت مـــــــــِ  انَديـــــــــح

جـــــــــُم و     هـــــــــا ســـــــــــــــــــــــَ عـــــــــُ اح جـــــــــاٍر َدمـــــــــح ُة الـــــــــعـــــــــَ ربح (3)عـــــــــَ
 

  
 قاً ؛ وقاَل األْصبهاني : إنَّه ليَْعلى بِن األْحول :وقاَل رُجٌل من أْزِد الّسراةِ يَِصُف بَرْ 

ه  يــــــــلــــــــُ يــــــــِ  ُأخــــــــِ تــــــــِ ِت الــــــــعــــــــَ يــــــــح ُت لــــــــد  الــــــــبـــــــــَ لــــــــح ظــــــــَ  فــــــــَ

ــــــــــــاِن و     هح أَرِق تــــــــــــاقــــــــــــاِن لــــــــــــَ واَي ُمشــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــح (4)مــــــــــــِ
 

  
 أَي صاِحبَاي.

ةً. الِمْطوُ  ويقاُل :  الصاِحُب في السَّفَِر خاصَّ

 الْمتِداِدِه. ُسْنبُُل الذَُّرةِ  : الَمْطوُ و وتَْسِميَته بذلَك كتَْسِميَته بالظَّْهر.وقال الراغُب : هو الصاِحُب الُمْعتََمُد عليه ، 

 قالَهُ النَّْضر.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي ُثَّ َذَهَب ِإىل َأْهِلِه ): تعالى  : التَّبَْختُر وَمدُّ اليََدْين في الَمْشيِ ، ويقاُل : هو َمأُْخوذٌ ِمن الَمِطيَطِة ، وقد ذُِكَر في الطاِء ؛ وقولُه التََّمّطِ
 أَو يَتَبَْختَُر. َمطاهُ  ، أَي يمدُّ  (5) (يَ َتَمّطى

 أَي ُمدَّ وبُِطَح. ، «في الشْمِس  ُمِطيَ  وقد»في حديِث تَْعِذيِب بِالٍل : و

 : ساَر َسْيراً َطِويالً َمْمدوداً ؛ ومنه قوُل ُرْؤبَة : تََمطَّىو

يـــــــــــــــ وحَ  كـــــــــــــــرِّ مـــــــــــــــِ تح غـــــــــــــــَ طـــــــــــــــ  ِه بـــــــــــــــه متـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

ِه     فـــــــــــ  ـــــــــــ  هـــــــــــارِي الـــــــــــنـ
َ

يـــــــــــُج املـــــــــــ راحـــــــــــِ (6)بـــــــــــنـــــــــــا حـــــــــــَ
 

  
 وقولُه : أَْنَشده ثَْعلَب :
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فــــــــــــــــاِس  ه يف الــــــــــــــــنــــــــــــــــِّ تح بــــــــــــــــه أُمــــــــــــــــ  طــــــــــــــــ   متــــــــــــــــََ

ٍ وال تــــــــــــــــــوأِم     وح يــــــــــــــــــَ (7)فــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــِ
 

  
ْت َحْملَه. َجتْهُ وجرَّ  فسَّره فقاَل : يريُد أنَّها زاَدْت على تِْسعَة أَْشُهر حتى نَضَّ

__________________ 
 ( يف التهذيب : الكناب والعاسي.1)
 ( يف اللسان : خَتَّدد.2)
 يف الصحاح واملقايي  بفتح السا وكسر اجليم ا وأ ر يف اللسان ضبرت اجليم.« سجم»وضبرت  332/  5( اللسان والصحاح واملقايي  3)
ونسبه يف التكملة « أ بسكون اهلاء من له ا للوزن كما هو مضبوط يف التكملةيقر »( اللسان والصحاح والتكملة ا وهبامش املطبوعة املصرية : 4)

 لألحو  الكندي.
 .33( سورة القيامة ا اآية 5)
 ( اللسان والثاين فيه برواية :6)

 بنا حراجيج املطي النفه
 والصحاح.« كر ميله»بد  « كر رسيلة»وذكر الرواية الواردة ابألصر ا والرجز يف التهذيب وفيه 

 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.7)
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ي : االْسُم من الَمطاةُ و  .التََّمّطِ

ْمراُخ. التَّْمِطيةُ و  : الّشِ

ْين ، بالضم : ِعْذُق النَّْخلِة ؛ عن علّيِ بِن َحْمَزةَ البَْصري عن أَبي ِزياٍد الِكالبي ، كذا َوَجَده صاِحُب اللِّساِن بخّطِ الشَّ  الُمْطوُ و ْيخ رِضي الّدِ

 ِطبي.الشا

 * قُْلت : فهو إذاً ُمثَلَّث.

 ؛ األخيَرةُ اْسٌم للَجْمعِ ؛ قال أَبو ذَُؤْيب : َمِطيٌّ و أَْمطاءٌ  ، َمْقصوٌر : الصاِحُب ، والَجْمعُ  الَمطاو

ٍر  فـــــــــــح ِد عـــــــــــُ جـــــــــــح ي  بـــــــــــنـــــــــــَ طـــــــــــِ
َ

قـــــــــــَ  املـــــــــــ  لـــــــــــقـــــــــــد أَلـــــــــــح

يــــــــــُب     جــــــــــِ َت لــــــــــه عــــــــــَ بــــــــــح جــــــــــِ (1)حــــــــــديــــــــــٌث إنح عــــــــــَ
 

  
َطبُ  الَمْعوُ و : [معو]  ؛ عن اللَّْحياني ؛ وأَْنَشَد : : الرُّ

ي  ــــــــــــَدِة حــــــــــــَا مُتحســــــــــــــــــــــــــِ ي هــــــــــــِ ــــــــــــ  ــــــــــــن ُر ابل ــــــــــــ  ل عــــــــــــَ ــــــــــــُ  تـ

يــــــــــــــــمِ و     مــــــــــــــــِ ِم والــــــــــــــــقــــــــــــــــَ مــــــــــــــــ  كــــــــــــــــَ
ُ

ِو املــــــــــــــــ عــــــــــــــــح
َ

 ابملــــــــــــــــ

  
هُ اإلْرطابُ  الذي البُْسرُ  هو أَو حاح : قال أبو عبيٍد : إذا أَْرَطَب النَّْخل ُكلَّه فذلكَ  َعمَّ ،  َمْعوةٌ  تكوَن الواِحَدةُ  ، قاَل : وقِياُسه أَن الَمْعو وفي الّصِ

 ولم أَْسَمْعه.

ْطبَةُ إذا َدَخلَها بعُض اليبِس. الَمْعَوةُ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد :  الرُّ

ي ؛ وأَْنَشَد ابُن األعرابي :  قاَل ابُن بّرِ

ـــــــــــــَوِد  َت ال ـــــــــــــح ُر َأال أَن ُر اي ِبشـــــــــــــــــــــــــــح  اي ِبشـــــــــــــــــــــــــــح

يب    نـــــــــــــــَ ينِّ بــــــــــــــداِر الــــــــــــــز يـــــــــــــــح فــــــــــــــِ ت  فــــــــــــــادح  إنح مــــــــــــــُ

  

 عحٍو وِبطِّيٍخ َطرِييف ُرَطٍب مَ 

 ، والنَّْعُو في األْعلى. الشَّقُّ في ِمْشفَِر البَِعيِر األَْسفَلِ  أَْيضاً : الَمْعوُ و

نَّورُ  َمعا قال اللْيُث :و تَ  كغُراٍب : ، يَْمعُو ُمعاءً  الّسِ ئِّيِ ، ويُْرَوى بالغَْيِن أَْيضاً. َصوَّ  ، وهو أَْرفَُع من الصَّ

قاُء : تََمعَّىو  واتََّسَع ؛ لُغَةٌ في تََمأَّى بالَهْمِز. تََمدَّدَ  الّسِ

 ، كتََمأَّى بالَهْمِز وقد ذُِكَر. فََشا فيَما بَْينهم : الشَّرُّ  تََمعَّىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن اليَِزيِدي. َمْعواً  النَّْخلَةُ : صاَر ثََمُرها أَْمعَتِ 

 السَُّمَرةِ : ثَْمَرتُها إذا أَْدَرَكْت ، على التَّْشبِيِه. َمْعَوةُ و

 البُْسُر : طاَب ؛ عن ابِن القطَّاع. أَْمعَىو

؛ األولى عن ابِن ِسيَده ؛ واْقتََصَر الَجْوهِري وغيُرهُ على األخيَرةِ ، وبه  نِ كإلَى : من أَْعفاجِ البَطْ  ، الِمعَىو، بالفَتْح ،  الَمْعيُ  ي : [معي]

 وأَْنَشَد القاِلي لحميِد بِن ثَْوٍر : ؛ «واِحدٍ  ِمعًى الُمْؤِمُن يَأُْكُل في»الحديُث :  جاءَ 

ه  عـــــــــــَ  إال مصـــــــــــــــــــــــــريًا يـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــّ يـــــــــــف املـــــــــــِ فـــــــــــِ  خـــــــــــَ

ــــــــــضُ      دُم اجلــــــــــوِف أو ســــــــــــــــــــــــؤٌر مــــــــــن ا ــــــــــوِض انف

  
اُء : أَْكثَُر الَكالم على تَْذِكيِرِه ، وُربَّما َذَهبُوا به إلى التَّأْنِيِث كأنَّه واِحٌد دلَّ على الَجْمعِ ، و وقد يَُؤنَُّث. ُمَذكَّرٌ وهو   أَْنَشَد للقُطامي :قاَل الفرَّ

تح  مــــــــــ  ــــــــــي حــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــَ ل وَع َرحــــــــــح  كــــــــــَبن  ُنســــــــــــــــــــــــُ

يـــــــــــــاعـــــــــــــا     عـــــــــــــً  جـــــــــــــِ ر زًا ومـــــــــــــِ َب غـــــــــــــُ والـــــــــــــِ (2)حـــــــــــــَ
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 .«أْمعاءٍ  والكافُِر يأُكُل في َسْبعَةِ »الحديُث : منه ؛ و أَْمعاءٌ  ج ؛ (3) (ُثَّ ُُنْرُِجُكْم ِطْفالً )واِحَد مقاَم الَجْمع ؛ كما قال تعالى : أَقاَم ال

 قال القاِلي : الهاُء في َسْبعة تدلُّ على التَّْذِكيِر في الواِحِد.

 الَمصاِرين. األْمعاءُ  قاَل اللَّْيُث :

ا يتََردَُّد فيه ِمن الَحوايا ُكلِّها.وقال   األْزهِري : هو َجِميُع ما في البَْطِن ممَّ

 الِمْذنَُب ِمن َمذانِِب األْرِض ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. ، كإلَى : الِمعَىو

__________________ 
 برواية : 92/  1( ديوان اهلذليا 1)

 لقد الق  املطي ِبنب عفرٍ 
 .«ال »اللسان وفيه واملثبت كرواية 

 .«غزراً »( اللسان والتهذيب ا وابألصر 2)
 5( سورة ا ج ا اآية 3)
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، والذي في  ُمْذنَباً بالسَّنَدِ  ؛ (1)؛ كذا في النسخِ والصَّواُب يُناِصي  كلُّ ُمْذنٍَب بالَحِضيِض يُناِدي وقاَل ابُن ِسيَده : هو ِمن َمذانِِب األرِض.

ْلب.  السَّْفحِ هو الصُّ

ى ية تَسمَّ اِن في قِيعانِها َمساكاٍت للماِء وإخاذاً ُمتَحّوِ مَّ ى الَحوايا ، وهي ِشْبهُ الغُْدراِن َغْير أَنَّها  األْمعاء قاَل األْزهِري ؛ وقد رأَْيُت بالصَّ وتَُسمَّ

 .(2)ُمتضايِقَةٌ ال َعْرَض لها ، وُربَّما َذَهبَْت في القاعِ َغْلوةً 

 ما اَلَن من األْرِض واْنَخفََض ؛ قاَل ُرْؤبَة : اءُ األْمع وقال األْزهِري :

عاُ ه   (3)حَيحُنو إىل أصحالِبه أَمح
 أَي أَْطرافُه. أَْمعاُؤهوقال أَبو َعْمرو : 

ة : َسْهٌل بيَن ُصْلبَْينِ  الِمعَى َحَكى ابُن ِسيَده عن أَبي حنيفَةَ :و مَّ  ؛ قاَل ذُو الرُّ

وح  رحقــــــــِة الــــــــثـــــــــ  عــــــــَ  َأو بـــــــــُ ِب املــــــــِ لــــــــح دَعح بصــــــــــــــــــــــُ  ِر مل يــــــــَ

نـــــــــــائـــــــــــبِ     بـــــــــــا واجلـــــــــــَ وح  الصـــــــــــــــــــــــــ  ًة حـــــــــــَ د   هلـــــــــــا جـــــــــــِ

  
 .َمعاةً  قاَل األْزهِري : أََظنُّ واِحَده

 الَمِسيُل بيَن الِحراِر. الِمعَى وقيَل :

 َمسايُِل ِصغاٌر. األْمعاءُ  وقاَل األْصمعي :

ِغيُر. الِمعَى وقال القاِلي : يُِّق الصَّ  الَمِسيُل الضَّ

 بالِحجاِز. ءٌ الفأْر : تَْمٌر رِدي ( 4)ِمعَىو

 ؛ عن أَبي َعْمرو. : اللَّيُِّن من الطَّعامِ  الماِعيو

 اجُز :وَصلََحْت ؛ قال الرَّ  والَكِرِش : أَي أَْخَصبُوا وَحُسنَْت حالُُهم الِمعَى ِمثْلُ  في ُهمْ  قاَل األْزهِري : العََرُب تقوُل :و

رَتِشح  فــــــــــــــــــح
ُ

ُم املــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ  اي أَيــــــــــــــــــ 

شح لســــــــــــــــــــــَت عــــــــلــــــــ  شــــــــــــــــــــــي    مــــــــِ كــــــــَ مح وانــــــــح قــــــــُ  ٍء فـــــــــَ

  

مح  َرهــــــــــــُ وا أَمــــــــــــح حــــــــــــُ لــــــــــــَ وحٍم َأصــــــــــــــــــــــــــح  لســــــــــــــــــــــــــَت لــــــــــــقــــــــــــَ

ِرشح     عـــــــــَ  والـــــــــكـــــــــَ َر املـــــــــِ ثـــــــــح وا مـــــــــِ حـــــــــُ بـــــــــَ (5)فـــــــــبصـــــــــــــــــــــــح
 

  
 ؛ كذا في التْكملَِة. ( 6): الُمَدْمَدة الماِعيَةُ و

اغاني : وليَس بتَْصحيفِ  ، كُسَمّيِ : ع ُمعَيٌّ و اج : الِمعَى ، أَو َرْمٌل ؛ قاَل الصَّ  ؛ قاَل العجَّ

َُعيِّ َربـحَرابَ و 
 ِخلحُت أَنحقاء امل

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؛ عن اللّْيث. األْمعاءِ  ، بالكسر : واِحدُ  الِمْعيانُ 

ة : الِمعَىو مَّ  ، كإلى : مْوِضٌع ؛ وأَْنَشَد القاِلي لذي الرُّ

عــــــــَ   ه املــــــــِ ِب الــــــــذي َواجــــــــَ لــــــــح  عــــــــلــــــــ  ذرحَوِة الصــــــــــــــــــــــّ

ض     رَاتــــــِ رَت مــــــن بــــــعـــــــد الــــــّرضـــــــــــــــــــــا لــــــلــــــمــــــَ واخــــــِ (7)ســــــــــــــــــــَ
 

  
 : َمْوِضعاِن. الِمعَىوقال الّصْلب 

ة ؛ فمنه ما أَْنَشَده القالِ  مَّ ر ِذْكُرهما في ِشْعر ِذي الرُّ أَو بُْرقَِة الثَّْوِر ، وقد  الِمعَى ي هذا ، ومنه ما أَْنَشَده أَبو حنيفَةَ : بُصْلبِ * قُْلت : وقد تََكرَّ

 تقدََّم ؛ ومنه ما أَْنَشَده األْزهِري :
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عـــــــَ   ِب املـــــــِ ِب عـــــــن جـــــــانـــــــِ لـــــــح َ الصـــــــــــــــــــــ  اح ُب بـــــــَ  تـــــــراقـــــــِ

ا     ُزوهلــــــــُ ــــــــُ ٍف َِشحســــــــــــــــــــــًا بــــــــطــــــــيــــــــئــــــــًا نـ عــــــــَ  واحــــــــِ (8)مــــــــِ
 

  
ل.َسْهٌل بَيْ  الِمعَى وقد فَسَّر بأَنَّ  ْلُب : ما َصلَُب من األْرِض ، فتأَمَّ  َن ُصْلبَْين ، والصُّ

 أَْرٌض في بِالِد الّرباِب ، وهو َرْمٌل بيَن الِجباِل. الِمعَى وقاَل نَْصر :

ً  وقالوا : جاءا ً  وجاُؤوا معا  أَي َجِميعاً. قاَل أَبو معا

__________________ 
 واملثبت يواف  عبارة التهذيب.« يناجي»( عل  هامش القاموس عن الشارح 1)
 والتصحيح عن التهذيب.« علوة»( ابألصر : 2)
 «.حتبو» ويف األساس :« حيبو»واللسان والصحاح وفيهما :  4( ديوانه ص 3)
 بدون  ز.« الفار»( يف القاموس : 4)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة واألساس بدون نسبة.5)
ِدَمُة.( كذا ابألصر ا والذي يف ا6) َُدمح

 لقاموس والتكملة : امل
 .«املعا»( معجم البلدان 7)
 والتكملة وفيها :« املعا»واللسان والتهذيب ومعجم البلدان  558( ديوانه ص 8)

 تراقب با الصلب واهلضب واملع 
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ِن : َقِلَبة عن ايٍء كَرًح  ا ألن  انحِقالَب األِلِف يف  َمعاً  اَ ســــــَ ٌم وأَِلُفه ُمنـح َثر من انحِقالهِبا هذا اســــــح ِض عن الياِء َأكح َوحضــــــِ
هذا امل

. َم ذلَك يف َحرحِف الَعاح  عن الواِو ا وهو قوُ  يون  ا وقد تقد 
 في َعَوى. ُمعَيَّة وابنُ 

نَّْورُ و : [مغو]  أَْهملَهُ الَجْوهِري.:  يَْمغُو َمغاءً  َمغَا الّسِ

 صاَح. وقاَل اللّْيُث : أَي

ئِّيِ. (1)َصْوتاِن  َمغَا يَْمغُووقاَل األْزهِري : َمعَا يَْمعُو   أََحُدهما يْقرُب من اآلِخِر ، وهو أَْرفَُع من الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

نَّْوِر.: ، كغُراٍب  الُمغاءُ و، كعُلُّوٍ ،  الُمغُوُّ و، بالفتح ،  الَمْغوُ   ُكلُّه ِصياُح الّسِ

 بمْعنَى نَغَى. َمغَا يَْمغُو ي :وقاَل ابُن األْعراب

 : أَْهَملَهُ الَجْوهِري. الَمْغيُ  ي : [مغي]

ً  ؛ وقد ( 2)في األِديِم : َرخاَوةٌ  وقاَل غيُرهُ : هو يا  : اْرتََخى. تََمغَّى تََمغِّ

ً َمْغي فيه َمغَى ، وقد في اإلْنساِن : أْن تقوَل فيه ما ليَس فيه إّما هاِزالً أَو جاّداً  الَمْغيُ و  ، وهو مجاٌز. ا

 ، من ذلَك ؛ وفي بعِض النسخِ المربية. : الُمِريبَةُ  الماِغيَةُ و

 وقيَل : هو من باِب َرَمى لُغَةٌ في َمغا يَْمغُو. نَغَْيُت ؛ بمْعنَى أَْمِغي ، ، َكَسعَْيتُ  َمغَْيتُ  قاَل ابُن األْعرابي :و

هُ  َمقاو : [مقو] ً  َرَضعَها : َمْقواً  الفَِصيُل أُمَّ  َشِديداً. َرْضعا

نَّ ونحَوهُ  كذلكَ و ؛ حَكاهُ يونس عن أبي الخطَّاِب ؛ يَْمقُوه َمْقواً  السَّْيفَ  َمقاو حاحِ.  َجالهُ  كالطَّْست والِمرآةِ ، ُكلُّ ذلَك إذا الّسِ ؛ كما في الّصِ

. َمْمقُوٌّ  وَسْيفٌ   : َمْجلُوٌّ

 .الَمْمقُوِّ  َك اْشتِفاَء الَمْلقُو بالنَّْظِر في السجنجلوِمن َسَجعاِت األساس : أَنَا أْشتَِفي بِلقائِ 

مالََك  ُمقاَوتَكَ  في الُمْحكم :ومالََك ؛  َمْقَوتَكَ و مالََك ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن ابِن ُدَرْيٍد ؛ وهو على َوْزِن اْدُعه ؛ زاَد غيُرهُ : اْمقُْه َمْقَوكَ  يقاُل :و

مِّ  ،  واْحفَْظه.  ِصيانَتََك مالَكَ ُصْنهُ  ، كلُّ ذلَك أَي بالضَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

أَراَدْت أَنَُّهم  ، «الطَّْست ثم قَتَْلتُُموه َمقَْوتُُموه َمْقوَ  ، فقالت : عنهماهللارضيحديُث عائَِشة وَذَكَرْت ُعثْمان ، منه الطَّْست : َغَسْلته ؛ و َمقَْوتُ 

 َعتَبُوه على أَْشياء فَأَْعتَبَهم وأَزاَل َشْكواُهم وَخَرَج نِقيّاً ِمن العَتَِب ثم قَتَلُوه بْعَد ذلَك.

ً  أَْسنانِي َمقَْيتُ  ي : [مقي]  : أَْهَملَهُ الَجْوهِري. َمْقيا

يت : لُغَةٌ في ّكِ  َمْقواً. َمقَْوتُها وقاَل ابُن الّسِ

ً  الطَّْستَ  َمقَىو  َمْقواً. كَمقاهُ  ، : َجالهُ  َمْقيا

 ِصيانَتََك مالََك. أَي ُصْنهُ  ، بفتح الميِم وسكوِن القاِف ؛ مالَكَ  َمقَْيتَكَ  ، كاْرِمِه ، اْمِقهِ  يقاُل :و

ّمِ  ، الُمْقيَةُ و  ؛ عن ُكراعٍ. وقد َمرَّ ِذْكُره في موق ، وأَْشبَْعنا الَكالَم هنالك. الماقُ  : (3)بالضَّ
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؛ وبه  َونَفََخ فيها ، أَي أصابع يََدْيه ثم أَْدَخلَها في فِيهِ  َصفََر بِفيِه ، أَو َشبََّك بأصابِِعهِ : ، كغُراٍب  ُمكاءً و بالفتح ، َمَكا يَْمُكو َمْكواً و : [مكو]

ر قولُه تعالى :  . (4) (َوما كاَن َصالهُتُْم ِعْنَد اْلبَ ْيِت ِإاّل ُمكاًء َوَتْصِديَةً )فُّسِ  ؛ قالَهُ الَجْوهِري ؛ أَي َصِفيراً وتَْصِفيفاً باألُكّفِ

يت : واألْصواُت َمْضموَمة إالَّ النِّداء والِغناء ؛ وأَْنَشَد أَبو الَهْيثم لحسَّان : ّكِ  قال ابُن الّسِ

كاء 
ُ
 (5)َصالهُتُُم الت َصدِّي وامل

 ُرونوقاَل اللَّْيُث : كانُوا يَُطوفوَن بالبَْيِت ُعراةً يَْصفِ 

__________________ 
 ( يف اللسان : لوانن.1)
 ( يف القاموس : الر َخاَوُة.2)
 ( يف القاموس ا ابلفتح ا واملثبت كاللسان ا وفيه املب  ابهلمز.3)
 .35( سورة األنفا  ا اآية 4)
 ( اللسان والتهذيب منسوابً  سان.5)
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 ُة َيِصُف رُجاًل َطَعَنه :أبفحواِهِهم وُيَصفُِّقوَن أبيحِديِهم ؛ وقاَ  عنرتَ 
د اًل و  ت جمــــــــــــــَُ رَكــــــــــــــح ٍة تـــــــــــــــَ يــــــــــــــَ يــــــــــــــر غــــــــــــــانــــــــــــــِ لــــــــــــــِ  خــــــــــــــَ

ِم     ـــــــــَ ل ِ  األعـــــــــح دح ه كشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــُ ت رِيصـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ و ف كـــــــــُ (1)متـــــــــَح
 

  
 أَي تَْصِفُر.

 إالَّ وهي مْكشوفَةٌ مفتوحةٌ. ذلكَ  نَفََخْت ؛ وال يكونُ  ؛ تَْمُكو ُمكاءً  اْستُهُ  َمَكتْ و

حاح عن أَبي عبيَدةَ : ةٌ بالدَّابَّةِ  إذا كانْت َمْفتوحةً ؛ ُمكاءً  اْستُهُ  َمَكتْ  وفي الّصِ  ، أَي باْستِها. أَو خاصَّ

يَت بذلَك. : اإلْستُ  الَمْكَوةُ و  ، ُسّمِ

 ونْحِوِهما ، وقيَل : َمْجثَِمُهما ؛ وأَْنَشَد القاِلي : ُحْجُر الثَّْعلَِب واألَْرنَبِ  ، يُْكتَُب باألِلِف ؛ ، َمْقصوَرةٌ  الَمَكاو

مح و  ٍف كـــــــــــَ فحصـــــــــــــــــــــــــَ نح صـــــــــــــــــــــــــَ َك مـــــــــــِ تـــــــــــِ يـــــــــــح ـــــــــــَ  ُدوَن بـ

او     كـــــــــــــــَ ٍر يف مـــــــــــــــَ ٍش جـــــــــــــــاحـــــــــــــــِ نـــــــــــــــَ نح حـــــــــــــــَ  مـــــــــــــــِ

  
اح : كالَمْكوِ  رمَّ  ، وأَْنَشَد الَجْوهِري للّطِ

ٍة  يـــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــــِ ِو َوحح كـــــــــــــــح ِه مـــــــــــــــن مـــــــــــــــَ مح بـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَ

امح     يــــــــــــَ ثــــــــــــر َأوح شــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــَ ــــــــــــح نـ يــــــــــــَة يف مــــــــــــُ (2)قــــــــــــِ
 

  
 .أَْمكاءٌ  والَجْمعُ قال ابُن ِسيَده : وقد يُْهَمُز ، وقد تقدََّم هناك ِذْكُره ؛ 

 على نُْعماَن. ( 3)يُْشِرفُ  لُهَذْيل َجبَلٌ   :َمكاو

ي بذلَك ألنَّه يَْجَمُع يََدْيه ثم يَْصِفُر فيه كُزنَّاٍر : طائِرٌ  ، الُمكَّاءُ و يَف ؛ وقيَل : ُسّمِ ياِض ؛ قاَل األْزهِري : يأَلَُف الّرِ ما صغيٌر يَْزقُو في الّرِ

 َصِفيراً َحَسناً ؛ قال الشاعُر :

ريحِ َروحضــــــــــــــــــــــــــــٍة  اُء يف غــــــــــــــَ كــــــــــــــ 
ُ

ر َد املــــــــــــــ  إذا غــــــــــــــَ

راِت     مــــــــــــُ ِر الشــــــــــــــــــــــــــاِء وا ــــــــــــُ ٌر ألهــــــــــــح َويــــــــــــح (4)فـــــــــــــَ
 

  
 يَِصيُح فحنَّ إلى بِالِده فقاَل : ُمكَّاءً  ، بتَْشديِد الياِء ؛ وأَْنَشَد ياقوُت ألْعرابي وَرَد الَحَضر فَرأَى يٌّ مكاكِ  ج

َك هـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــا  اء مـــــــــــــالـــــــــــــَ كـــــــــــــ 
ُ

هـــــــــــــا املـــــــــــــ  َأاَل أَيـــــــــــــّ

يــــــــــــــ ُ     بــــــــــــــِ َن تــــــــــــــَ يــــــــــــــٌح فــــــــــــــبيــــــــــــــح  أالٌء وال شــــــــــــــــــــــــــــِ

  

بح  نــــــــِ تــــــــَ ّي واجــــــــح دح إىل أَرحِض املــــــــكــــــــاكــــــــِ عــــــــَ  فــــــــاصــــــــــــــــــــــح

َر  الشـــــــــــــــــــــــاِم ال تصـــــــــــــــــــــــبـــــــــح وأَ     رِيـــــــــ ُ قــــــــــُ َت مـــــــــَ  نـــــــــح

  
ً  الفََرسُ  تََمكَّىو يا  ؛ عن أَبي عبيَدةَ ؛ وأَْنَشَد : اْبتَلَّ بالعََرقِ  : تََمّكِ

 (5)الُقوُد بعحَد الُقوِد قد مَتَك اح و 
.  أَي َضَمْرَن لما ساَل من َعَرِقِهنَّ

حاح :و ً  الفََرسُ  تََمكَّى في الّصِ يا  بُرْكبَتِه.َحكَّ َعْينَه  : تََمّكِ

ً  يَُدهُ  َمِكيَتْ  يقاُل :و حاحِ. َمِجلَْت من العََملِ  ، كَرِضيَْت : إذا تَْمَكى َمكا  ؛ قاَل يَْعقوُب : َسِمْعتُها ِمن الِكالبي ؛ كذا في الّصِ

 وفي الُمْحكم : أَي َغلَُظْت.

، بالنوِن لُغَةٌ ؛ قاَل األْخفَش : يُْهَمُز وال يُْهَمُز ؛ وقاَل  ِميكائِينُ و لُ ِميكا ويقالُ  ؛ قاَل يَْعقوُب : ميكائيلُ  َذَكَر الَجْوهِري في هذا الَحْرف :و

 حسَّان :

َدٌد وَ  مح لــــــــــــنــــــــــــا مــــــــــــَ يــــــــــــنــــــــــــاكــــــــــــُ قــــــــــــِ ٍر لــــــــــــَ دح وحَم بــــــــــــَ ــــــــــــَ  يـ

يــــــــُر     ربح يــــــــكــــــــاٌ  وجــــــــِ ِر مــــــــِ (6)فــــــــيــــــــه مــــــــض الــــــــن صــــــــــــــــــــــح
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ِم وفي النوِن. َملٌَك ، م َم ِذْكُره في الالَّ  ُموكٌَّل باألَْرزاِق ، وقد تقدَّ

 رُجٍل. ( 7)اْسمُ   :كائيلُ ِميو

 : َجبٌَل في بَْحِر ُعماَن. َمْكوةُ و

 .(8)َجبٌَل أَْسود في بَْحِر ُعماَن قُْرَب ُكمَزار  َمْكو والذي في التكملِة :

__________________ 
 .344/  5( من معلقته ا وعجزه يف اللسان والتهذيب والصحاح واألساس واملقايي  1)
 .344/  5والصحاح وصدره يف اللسان واملقايي   96( ديوانه ص 2)
ِرٌف.3)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : ُمشح
 بدون نسبة. 344/  5( البيت يف اللسان واملقايي  4)
 ( اللسان والتهذيب وضبرت القود بفتح فسكون.5)
 واللسان.« فريفض النصر»برواية  204( ديوانه ط بريوت ص 6)
 ضافها الشارح فسقرت التنوين.( يف القاموس منونة ا وأ7)
 حتريف.« كمزاد»( عن التكملة ومعجم البلدان ا وابألصر : 8)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ّبِ ؛ قال الشاعُر : َمْكو ، بالتْحِريك ، ُمثَنَّى الَمَكَوانُ   لُحْجر الضَّ

 (1)ُبىن َمَكَويحِن ثـُلِّما بـَعحَد َصيحَدِن 
 والَحيَّة.للطائِِر  الَمْكوُ  وقد يكونُ 

َر للصَّالةِ ؛ وأَْنَشَد لعَْنتََرةَ الطائي : تَمكَّىووقال أَبو َعْمرو :   الغاُلُم إذا تََطهَّ

يــــــــــــــــِر  بــــــــــــــــِ وحَر عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــــَ َك واجلــــــــــــــــَ  ِإنــــــــــــــــ 

يـــــــــــــــرِ     تـــــــــــــــِ ي بـــــــــــــــَدِم الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ كـــــــــــــــِّ مـــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ
ُ

 كـــــــــــــــاملـــــــــــــــ

  
ى ح.يُريُد كالُمتََوّضِ  ء والُمتََمّسِ

 َمْمُدوُح بُن ُدَرْيٍد في الَمْقصوَرةِ ، وقد ذُِكُروا في الالِم.: : قْوٌم بنَْيسابُور بيُت أماَرةٍ وحديٍث ، منهم  ِميكال وبَنُو

 ؛ ومنه قوُل ُملَْيح الُهَذلي : َشِديداً  َسْيراً  ، سارَ  يَْملُو َمْلواً  البَِعيرُ  َماَل و : [ملو]

َرتح  مــــــــ  يــــــــاَط َفشــــــــــــــــــــــَ ن  الســــــــــــــــــــــِّ هــــــــِ يــــــــح لــــــــَ وحا عــــــــَ قــــــــَ ــــــــح  فــــــــبَل

ِذُف     قـــــــح ــــــَ و وتـ لــــــُ ُ  متــــــَح يــــــح َ
هـــــــا املــــــ يــــــح لــــــَ عـــــــاٍ  عــــــَ (2)ســــــــــــــــــــَ

 

  
 أَي الذي نَجا بَذمائِه يَْعُدو. يَْملُو ؛ ومنه ِحكايَةُ الُهذلي : فرأَْيُت الذي َذَما َعَدا : إذا َماَل َمْلواً  أَو

كَ و  لَهُ الَجْوهِري.؛ نق َمتَّعََك به وأَعاَشَك َمعَهُ َطِويالً  : أَي تَْمِليَةً  هللاُ َحبِيبَكَ  َمالَّ

 اْستَْمتََع منه. ، أَي َمِليَّهُ  كذلكَ وُعْمَرهُ ،  تََملَّى يقاُل :و قاَل :

ي يَِزيِد بِن ِمن َدْهِرَك وتََمتَّْعَت به ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري للتَِّميِمي ف ِمالَوةً  َحبِيباً : أَي ِعْشَت معه تََملَّْيتوويقاُل لَمْن لَبَِس الَجِديَد : أَْبلَْيَت َجديداً 

 ِمْزيد الشَّْيباني :

ًة و  بـــــــــــــَ قـــــــــــــح ال   حـــــــــــــِ و أُمـــــــــــــَ  قـــــــــــــد كـــــــــــــنـــــــــــــُت أَرحجـــــــــــــُ

يــــــــــــــا     فــــــــــــــحــــــــــــــاَ  َقضــــــــــــــــــــــــــــاُء ِ  ُدوَن َرجــــــــــــــائــــــــــــــِ

  

ا  َد  إلــــــــــ  عــــــــــح تح مــــــــــن شــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــَ مــــــــــُ يــــــــــَ لــــــــــح  أال فـــــــــــَ

ذاراي     داِر كـــــــــــان حـــــــــــِ َن األقـــــــــــح َك مـــــــــــِ يـــــــــــح لـــــــــــَ (3)عـــــــــــَ
 

  
هُ و ( 4)هللاُ إيَّاه أَْمالهُ و  .َمالَّ

اء ؛ أَي ُمثَلَّثَتَْينِ  من الدَّْهِر ، ( 5)َمْلَوةً ومن الدَّْهِر ،  َمالوةً  عْنَدهأَقَْمُت و  بُْرَهةً منه ؛ نقلَُهَما الَجْوهِري ؛ والتَّثْليُث في األخيِر ، َحَكاه الفرَّ

 وِحيناً.

 ، أَي َطِويالً. (6) (يًّاَواْهُجْرين َملِ ): ؛ ومنه قولُه تعالى  الَهِويُّ ِمن الدَّْهرِ  ، كغَنِّيِ : الَمِليُّ و

 ِمن النَّهاِر ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. َمِليٌّ  يقاُل : َمَضى السَّاَعةُ الطَِّويلَةُ ِمن النَّهاِر. أَْيضاً :و

 وهو الُمتََّسُع ِمن األْرِض. الصَّحراُء ، ، َغْيُر َمْهُموٍز يُْكتَُب باأللِف عْنَد البَْصريِّين وغيُرهم يَْكتبُه بالياِء ، الَمالو

 وقال الراِغُب : هي المفاَزةُ الُمْمتَدَّةُ ؛ قال الشاعُر :

ال 
َ

وحَب ابملــــــــــــ عــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــاين وارحفــــــــــــَ نــــــــــــِّ  أال غــــــــــــَ

زيـــــــــدُ     ِدي يـــــــــَ نـــــــــح ال عـــــــــِ
َ
دا  فـــــــــإن  املـــــــــ عـــــــــح َد  بــــــــــُ َ

(7)املـــــــــ
 

  
 برث أَْبيَض ليَس بَرْمل وال جلد. الَمال وقاَل األَْصمعي :

 اللَّْيُل والنَّهاُر. ؛ الَماَل  ، بالتَّْحِريِك ، ُمثَنَّى الَملَوانِ و
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 .الَملَوانِ  يقاُل : ال أَْفعَله ما اْختَلَفَ 

اغُب : وَحِقيقَةُ ذلَك تََكّررهما واْمتِداُدُهما   بَداللَِة أنَّهما أُِضيفَا إليهما في قوِل الشاعِر :وقال الرَّ

وا ــــــــــــــــــا  لــــــــــــــــــَ ٌر دائــــــــــــــــــٌم مــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــح اٌر َولــــــــــــــــــَ  هنــــــــــــــــــَ

انِ     فــــــــــــَ ــــــــــــِ ل ــــــــــــَ ت رحِء لــــــــــــَح َ
ــــــــــــ  كــــــــــــرِّ حــــــــــــاِ  املــــــــــــ  عــــــــــــل

  
__________________ 

 ( البيت لكثري يصف انقة ا وصدره :1)
 كبن خليفيح زورها ورحا ا

 (.خلف. صدن)انظر اللسان 

 والتكملة.« سعاىل»واللسان والتهذيب وفيهما : « تقدف»وابألصر :  1047/  3اهلذليا ( شرح أشعار 2)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح ومل ينسبه.3)
ُه.4)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وَمال 
 نصب ا وهو  اهر.ابلرفض والتنوين يف اللفظتا ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقت  ال« . وملوةٌ .. ( يف القاموس : مالوةٌ 5)
 .46( سورة مرمي ا اآية 6)
 بدون نسبة.« املال»( اللسان والتهذيب ومعجم البلدان 7)
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 ؛ قال ابُن ُمْقبل : أَو َطَرفاُهما فلو كانَا اللَّْيل والنَّهار لَما أُِضيفا إليهما.

عـــــــــــــــــــاِن  بـــــــــــــــــــُ يِّ ابلســـــــــــــــــــــــــــــــــ   َأال اي ِدايَر ا ـــــــــــــــــــَ

واِن     لـــــــــــَ َ
لـــــــــــَ  املـــــــــــ يـــــــــــهـــــــــــا ابلـــــــــــبـــــــــــِ لـــــــــــَ ر  عـــــــــــَ (1)أَمـــــــــــَ

 

  
 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. أََطْلتُ  ؛ أَي له في َغيِّهِ  أَْملَْيتُ و

حاح للبَعيِر  َوسَّْعُت له في قَْيِده : إذا البعيرَ  أَْملَْيتُ و  .(2)وأَْرَخْيُت ؛ وفي الّصِ

 ، لُغتاِن َجيِّدتاِن جاَء بهما القُْرآن ؛ قالَهُ الَجْوهري. أُِملُّه أَْملَْلتُهو،  أُْمِلي الِكتابَ  أَْملَْيتُ و

َل له ؛ ومنه قولُه ، عزَّ وَجلَّ :  أَْمَهلَهُ  الكافَِر : هللاُ  أَْملَىو َره وَطوَّ  .(3) (َوُأْمِلي هَلُْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتني  )وأَخَّ

الحديِث ِمن شْيخٍ ؛ واْشتََهَر به أَبو بْكٍر محمُد ابُن أَبان بِن وزير البَلخيُّ  إْمالءَ  للَِّذي يَْطلبُ  ْمِليالُمْستَ  عليه ؛ ومنه اإِلمالءَ  : سأَلَهُ  اْستَْمالهُ و

 على وكيعٍ. اْستَْملَى أََحُد الحفَّاظ الُمتِْقنِيَن ، ألنَّه

َ  َمالً  ، كقَناةٍ : فاَلةٌ ذاُت َحّرٍ وَسراٍب ، ج الَمالةُ و ا :، وأَْنَشَد األْزهِري لتأ  بَُّط َشرًّ

جِي و  ِر هــــــــــــامــــــــــــَ مــــــــــــح َن اخلــــــــــــَ يِن أُرحِو  مــــــــــــِ ــــــــــــ  ن ــــــــــــكــــــــــــِ  ل

رو     لحشـــــــــــــــــــــِ َتشـــــــــــــــــــــَ
ُ
ِب املـــــــ ال ابلشـــــــــــــــــــــاحـــــــِ

َ
و املـــــــ  أَنحضـــــــــــــــــــــُ

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 العَْيَش. تََملَّى ، كإِلَى وَغنِّيٍ ، ُكلُّه ُمدَّةُ العَْيش. وقد الَمِليُّ و المالو، بالتَّثِْليِث ،  الَمالَوةُ 

ِلِه إلى ثُلُثِه ؛ وقيَل : هو قْطعَةٌ منه لم تَُحدَّ ، والَجْمعُ  َمالً ومن اللّْيِل ، كغَنِّيٍ ،  َمِليٌّ  وَمرَّ   .أَْمالءٌ  من اللْيِل ، وهو ما بيَن أَوَّ

م أَْملَى وقاَل األْصمعي :  ُن ، أَي طاَل عليه.عليه الزَّ

ماُد الحارُّ ،  الُمال وقال ابُن األْعرابي : ماُن من الدَّْهِر. :  الُمالوالرَّ  : َمْوِضٌع ؛ وبه فسََّر ثَْعلٌَب قوَل قَْيِس بِن ذَُرْيح : الَمالوالزَّ

هـــــــــا أَ  ـــــــــَ ت رَكـــــــــح َت تــــــــــَ ىن وأَنـــــــــح بـــــــــح كـــــــــي عـــــــــلـــــــــ  لـــــــــُ بـــــــــح  تــــــــــَ

َت و     ـــــــــــح ال أَن َ
هـــــــــــا ابملـــــــــــ ـــــــــــح ي لـــــــــــَ َت عـــــــــــَ ـــــــــــح ن َدرُ كـــــــــــُ ـــــــــــح  ؟أَق

  
ة ، وقيَل الْمرأَةٍ تَْهجو  مَّ  َميَّة : (4)قُْلُت : وأَْنَشَد ياقوُت لذي الرُّ

ه  ـــــــــــــــ  ريح أَن ال غـــــــــــــــَ
َ

َر املـــــــــــــــ َذا َأهـــــــــــــــح ـــــــــــــــ  ب  َأاَل حـــــــــــــــَ

ـــــــــــــا    ذا هـــــــــــــي ـــــــــــــ  ب ي  فـــــــــــــال حـــــــــــــَ  إذا ذكـــــــــــــرت مـــــــــــــَ

  
ّكيت :  َمْوِضٌع بِعَْينِِه في قوِل كثيٍِّر : الَمال وقال ابُن الّسِ

 مـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا  رســـــــــــــــــــــــــــــوُم الـــــــــــــــداير تـــــــــــــــعـــــــــــــــرفو 

ـــــــــــــــرمِي     ا ف مـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ل غـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــا تـ (5)ابملـــــــــــــــال ب
 

  
 وقال في تَْفسيِر قَْوِل َعِدّي بن الّرقاع :

ال 
َ

ن املــــــــــــ يَنح نــــــــــــزار مــــــــــــِ نــــــــــــا ابــــــــــــح يــــــــــــح وُد إلــــــــــــَ قــــــــــــُ  يـــــــــــــَ

مـــــــــا و     ظـــــــــِّ عـــــــــَ تــــــــــَ راِ  ســـــــــــــــــــــــامـــــــــيـــــــــا مـــــــــُ ر الـــــــــعـــــــــِ (6)َأهـــــــــح
 

  
ْمِل ُمتَِّصلَة إلى   َطَرِف أََجأ.َسِمْعُت الطائِي يقوُل : هي قَْريةٌ ِمن َضواِحي الرَّ

 .(7)وأَْسفَله األَُجْيفر  الَمال ٍء أَْعالهُ مدافُع الّسبُعاِن لطيِّى الَمال وقيَل :

 : قد حان ، وهو نصُف الّربع ؛ لُغَةٌ ِمْصريَّة. الَمْلَوةُ و

ً  هللاُ  َمناهُ  ي : [مني]  قَدََّرهُ. : يَْمنِيه َمْنيا
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 بي قِالبَة الُهَذلي :: القاِدُر ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري أل المانِيو

ن  لشـــــــــــــــــــــــي ـــــــــَ ول قـــــــــُ ـــــــــَ ه فـــــــــال تـ لـــــــــُ عـــــــــَ ـــــــــح وحَف أَفـ  ٍء ســـــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــَك املـــــــــــاين     ىن ل َي مـــــــــــا ميـــــــــــَح القـــــــــــِ ـــــــــــُ (8)حـــــــــــىت ت
 

  
__________________ 

 ( اللسان واملفردات للراغب ومل ينسبه.1)
 ( كذا ابألصر ويف الصحاح : البعري.2)
 .45؛ وسورة القلم ا اآية  183( سورة األعراف ا اآية 3)
 وذكر البيت الشاهد ومعه بيت آخر.« يهجو»وابألصر : « املال»( وعن ايقوت 4)
 .«املال»( معجم البلدان 5)
 من عدة أبيات.« املال»( معجم البلدان 6)
 ( يف معجم البلدان : األجفر.7)
 برواية : 277/  5واللسان واملقايي  « وال»برواية :  713/  2( شرح أشعار اهلذليا 8)

  منن وإن أمسيت يف حرمٍ ال 
 «.حىت تالقي»بد  : « حىت تبا» والتهذيب ا وعجزه يف الصحاح. والبيت يف األساس برواية :
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ُر لَك القاِدُر.  أَي ما يُقّدِ

 وفي التهذيِب :

َ ما مَيحيِن لَك املاين (1)حىت   تَبا 
ي : البَْيُت لُسَوْيِد بِن عاِمٍر الُمْصطِلقي ، و  هو :وقال ابُن بّرِ

َرٍم  رِّ وال حـــــــــــــــَ وِت يف حـــــــــــــــِ
َ

ِن املـــــــــــــــ  ال َ حمـــــــــــــــَ

وايف كـــــــــــــــــر  إنحســـــــــــــــــــــــــــــــانِ     نـــــــــــــــــااي تـــــــــــــــــُ
َ

 إن  املـــــــــــــــــ

  

ٍم و  َتشـــــــــــــــــــــِ ريحَ  ـــــــُح ـــــــهـــــــا غـــــــَ ـــــــي َك ف ـــــــقـــــــَ رِي كح طـــــــَ لـــــــُ  اســـــــــــــــــــــح

اين    
َ

ين لـــــــــــــَك املـــــــــــــ َي مـــــــــــــا ميـــــــــــــَح القـــــــــــــِ  حـــــــــــــىت تـــــــــــــُ

  
 : وسلمعليههللاصلىفي الحديِث : أنَّ ُمْنشداً أَْنَشَد النبيَّ و

َرٍم  َت يف حــــــــــــــَ يــــــــــــــح ن  وإن  أَمحســــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــَ  ال َ حمــــــــــــــَ

اين    
َ

يِن لـــــــــــــَك املـــــــــــــ َي مـــــــــــــا ميـــــــــــــَح القـــــــــــــِ  حـــــــــــــىت تـــــــــــــُ

  

َرٍن  روانِن يف قـــــــــــــــَ قــــــــــــــح ر  مــــــــــــــَ ريحُ والشــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــاخلــــــــــــــَ

ِديـــــــــــــداِن     ك اجلـــــــــــــَ يـــــــــــــَ َك أَيحتـــــــــــــِ رِّ ذلـــــــــــــِ (2)بـــــــــــــكـــــــــــــُ
 

  
 .(3)« لَو أَْدَرَك هذا ألَْسلَمَ »:  وسلمعليههللاصلىفقاَل النَّبيُّ 

، وقد أَْنَشَده  وسلمعليههللاصلىفي أَماِلي السيِِّد الُمْرتَضى َما نَّصه : أَنَّ ُمْسلماً الُخَزاعي ثم الُمْصطِلقي قاَل : َشِهْدُت َرُسوَل هللِا و* قُْلت : 

 الخ ، وفيه : ، ... ال تَأَْمنَنَّ  ُمْنشٌد قوَل ُسَوْيِد بِن عاِمِر الُمْصطِلِقي :

وحمــــــــــًا يــــــــــفــــــــــارقــــــــــه  ــــــــــَ ٍب يـ  فــــــــــكــــــــــّر ذي صــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ

ــــــــــــــاين و     ــــــــــــــه ف ت ــــــــــــــح ي قــــــــــــــَ ــــــــــــــح  . .. كــــــــــــــّر زاٍد وإنح أَبـ

  
َمة عْبِد القاِدِر بِن ُعَمر ا  لبَْغداِدي ، رِحَمه هللاُ تعالى.ثم ساَق بَِقيَّةَ الحديِث ؛ كذا َوَجْدته بخّطِ العالَّ

َك ، أَي قَدََّرهُ لك ؛ قيل  َمنَى ويقاُل : يَت: هللاُ لَك ما يُسرُّ  للَمْوِت ألنَّها ُمقَدََّرةٌ بَوْقٍت َمْخصوٍص ؛ وقاَل آَخُر : الَمنِيَّةُ  وبه ُسّمِ

نــــــــــــــااي 
َ

ين املــــــــــــــ يــــــــــــــَ القــــــــــــــِ تح لــــــــــــــَك َأنح تــــــــــــــُ نــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

الِ      ر ا ـــــــــــــَ هـــــــــــــح (4)ُأحـــــــــــــاَد ُأحـــــــــــــاَد يف الشـــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
ً  هللاُ بحبِّها َمناهُ  أَو  بُحبِّها. اْبتاَلهُ  : يَْمنِيه َمْنيا

 اْختَبََرهُ. إذا َمناهُ يَْمنِيه قيَل :و

َر َعلَْينا. وقد كالَمنِيَّةِ  الَمْوُت ، ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب أَْن يُْكتََب بالياِء ؛ ( 5)الَمنَاو  ؛ وَجْمعُ  يَْمنِي هللاُ له الَمْوتَ  َمنى ، كغَنِيٍَّة ، ألنَّه قُّدِ

 .الَمنِيَِّة الَمنايا

ماُن. الَمنُونُ وُل ، والَحتُْف : القََدُر ، األْحداُث ، والِحماُم : األجَ  الَمنايا وقاَل الشَّرقيُّ بُن القُطاِمي :  : الزَّ

ي :  قََدُر الَمْوِت ؛ أاََل تََرى إلى قوِل أَبي ذَُؤْيٍب : الَمنِيَّة وقاَل ابُن بّرِ

هــــــــــــا  لــــــــــــِ وَف ألهــــــــــــح تــــــــــــُ َن ا ــــــــــــُ ــــــــــــح رِّب قــــــــــــَ ــــــــــــُ نــــــــــــااي تـ  مــــــــــــَ

ِر     بــــــــح ِ  اجلــــــــُ َن ابألنــــــــَ عــــــــح تــــــــِ مــــــــح تــــــــَ هــــــــارًا وَيســــــــــــــــــــــح (6)جــــــــِ
 

  
ب المَ  الَمنايا فجعلَ   ْوَت ولم يَْجعَْلها الَمْوت.تُقَّرِ

اِغُب :  األَجُل الُمقَدَُّر للَحيَواِن. الَمنِيَّةُ  وقال الرَّ

 تعالى ، يُْكتَُب بالياِء ؛ قاَل الشاعُر : قََدُر هللاِ  : الَمنَىو

 (7)َدَريحُت وال أَدحرِي َمىَن اَ َد ِن 
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 وقال َصْخُر الِغّيِ :

ىَن 
َ
ُه املـــــــــ دح ســـــــــــــــــــــــاقـــــــــَ قـــــــــَ ـــــــــَ رِو ل مـــــــــح ُر َأيب عـــــــــَ مـــــــــح ـــــــــعـــــــــَ  ل

ِب     وَز  لـــــــــــُه ابأَلهـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ َدٍث يـــــــــــُ (8)إىل جـــــــــــَ
 

  
 .الُمنَى إلى َدْركِ  الَمنى ومنه قولُهم : ساقَهُ 

ر قوُل األَْخَطل : القَْصدُ  : الَمنَىو  ؛ وبه فُّسِ

هــــــــــا  غــــــــــُ لــــــــــِّ ــــــــــَ بـ ــــــــــُ نــــــــــاهــــــــــا أبَرحٍض ال يـ تح مــــــــــَ  أَمحســــــــــــــــــــــــَ

مِّ إال  اجَلســــــــــــــــــــــــــح     ِب اهلــــــــــــَ دُ لصــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِ  رُة اأُلجــــــــــــُ

  
__________________ 

 كرواية األصر.« حىت تالقي»( كذا ابألصر نقاًل عن اللسان والتهذيب ا والذي يف التهذيب : 1)
 ( اللسان والنهاية.2)
 ( يف اللسان والنهاية : اإلسالم.3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
ىَن.5)

َ
 ( يف القاموس : وامل

 برواية : 38/  1( ديوان اهلذليا 6)
 .«.. منااي يقرّبن»

 ( اللسان والصحاح.7)
 .«يوز »بد  : « يزو »واللسان والتهذيب واألساس وفيها :  51/  2( ديوان اهلذليا 8)
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 لبيٍد : قيَل : أَراَد قَْصَدها وأَنََّث على قْوِلَك َذَهبَْت بعُض أَصابِِعِه ؛ ويقاُل : إنَّه أَراَد َمناِزلَها فحَذَف ؛ وِمثْلُه قولُ 

نا مبَُتاِلٍض فَباَبِن 
َ
 (1)َدَرَس امل

 قاَل الَجْوهِري : وهي َضُروَرةٌ قَبِيَحةٌ.

 * قُْلت : وقد فَسَّر الشَّْيباني في الجيِم قْوَل األْخَطل بمْعنًى آَخر َسيَأْتِي قِريباً.

َر لها. بكذا ، كعُنَِي : اْبتُِلَي به ُمنِيَ و َر له وقُّدِ  ، كأَنَّما قُّدِ

 له. لكذا : ُوفِّقَ  نِيَ مُ و

ْعِر ، (2)، وهو ُمَشدَّد : والَمْذُي والَوْدُي ُمَخفَّفان  ، كغَنِّيٍ  الَمنِيُّ و ،  الَمْنيَةُ و ، َغلٌَط صوابُه به ويَُخفَُّف ، كإلَى قولُه :و ، وقد يَُخفَُّف في الّشِ

اغاني في التكملِة بض كَرْميَةٍ  ْمي وَضبََطه الصَّ ةِ من الرَّ ُجِل والمرأَةِ ؛ م الميِم وهو الصَّواُب ؛للَمرَّ اْقتََصَر الَجْوهِري وجماَعةٌ على  ماُء الرَّ

ُجِل ؛ وشاِهُد التَّْشديِد قولُه تعالى :  بالتاِء  تُْمنَى ءَ ؛ أَي يُقَدَُّر بالِعدَّةِ اإللهيَِّة ما تكّون منه ؛ وقُِرى (3) (ََلْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِ ّ  مُيْىنأَ )ماِء الرَّ

 على النّْطفِة.

ي ي لألْخَطل يَْهُجو جريراً : الَمنِيّ  وُسّمِ  ألنَّه يُقَدَُّر منه الَحيَواُن ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

واٍج  ِد َأيب ســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــح ب ِد عــــــــــــــَ ــــــــــــــح ب ــــــــــــــعــــــــــــــَ يِن  ال  مــــــــــــــَ

دامــــــــــــــِة    
ُ

َن املــــــــــــــ عــــــــــــــااب َأحــــــــــــــَ   مــــــــــــــِ (4)َأنح يــــــــــــــُ
 

  
ي :  وشاِهُد التَّْخِفيِف قوُل ُرَشْيِد بِن ُرَمْيِض ؛ أَْنَشَدهُ ابُن بّرِ

عــــــــــــــامــــــــــــــاً أَ  ُذوُ  لــــــــــــــنــــــــــــــا طــــــــــــــَ ُف ال تــــــــــــــَ لــــــــــــــِ  حتــــــــــــــَح

واجِ و     ِد َأيب ســــــــــــــــــــــــــــُ بــــــــــــــح ينحَ عــــــــــــــَ َرُب مــــــــــــــَ  ؟َتشــــــــــــــــــــــــــــح
  

 ؛ َحَكاهُ ابُن جنِّي وأَْنَشَد : ، كقُْفلٍ  ُمْنيٌ  ج

رٍة  تح غـــــــــرَي طـــــــــاهـــــــــِ وهـــــــــا فـــــــــبـــــــــاتـــــــــَ مـــــــــُ تـــــــــُ مـــــــــح لـــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــح

ومِ    
ُ
ِن كـــــــــاملـــــــــ َذيـــــــــح خـــــــــح ُ الـــــــــّرِجـــــــــاِ  عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــفـــــــــَ ينح  مـــــــــَ

  
ُجلُ  َمنَىو ً  الرَّ لَْين اْقتََصر الَجْوهِري والجماَعةُ. بمْعنًى ، كلُّ ذلكَ  َمنَّى تَْمنِيَةً و أَْمنَى إِْمناءً و يمني َمْنيا  ؛ وعلى األوَّ

 واْستَْدعاهُ. : َطلََب ُخُروَجهُ  اْستَْمنَىو

حاح : َمْوِضٌع بمكَّة ، ُمَذكٌَّر يُْصَرُف. وتُْصَرفُ  ، تُْكتَُب بالياِء ، ، كإلَى. ة بمكَّةَ  ِمنَىو  وال تُْصَرُف. وفي الّصِ

 .(5)والتَّْنويِن في الدَّرجِ ، بالكْسِر  ِمنًى وفي كتاِب ياقوت :

يَتْ  ماءِ  يُْمنَى ِلما بذلكَ  ُسّمِ  ؛ أَي يُراُق. بها من الّدِ

 هللاُ عليه الَمْوَت ، أَي قَدََّرهُ ألنَّ الَهْدَي يُْنَحُر ُهناِلَك. َمنَى وقاَل ثَْعلب : هو ِمن قْوِلهم :

 به أَي ذُبَح. ُمنِيَ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : ألنَّ الكْبشَ 

ى كلَّ محّلِ يُْجتََمع فيه الَمنايا وقاَل ابُن ُعيَْينَة : أُِخَذ ِمن  ؛ نقلَهُ شْيُخنا. ُمناُهم ، أَو ِلبُلُوغِ الناِس فيه ِمنًى ، أَو ألنَّ العََرَب تَُسمَّ

يَْت بذلكَ  عبَّاِس  ( 6)ابنِ  ُرِوي عنو ا أَراَد أَْن يُفاِرَق آَدمَ  السالمعليه ألنَّ ِجْبريَل ، رِضَي هللاُ تعالى عنهما ، أَنَّه قاَل : ُسّمِ  ، السالمعليه،  ، لمَّ

يَتْ  أَتََمنَّى ، قاَل : تََمنَّ  قال له : . ؛ السالمعليه آَدَم ، ِمنًى ألُْمنِيَّةِ  الَجنَّةَ ، فُسّمِ  وهذا القوُل نقلَهُ ياقوٌت َغْير َمْعُزّوِ

 قَْريةٌ أُْخَرى بَْينها وبيَن َمكَّة أَْمياٌل ، ففي َكالِم المصنِِّف نََظٌر ، انتََهى. ِمنَىوقاَل شْيُخنا : مكَّةَ نَْفُسها قَْريَةٌ ، 

ْن يَْحفَُظها ، وقَلَّ أَن يكوَن في اإلْسالِم بُلَْيَدةٌ على فَْرَسخ من مكَّةَ ُطولُها ِميالن تعمُر أَياَم الَمْوِسم وتَْخلُو بَِقيَّة السَّنَِة  ِمنَى وقاَل ياقوٌت : إالَّ ممَّ

 مْضَرٌب. بِمنَى بَلٌَد َمْذكوٌر إِالَّ وألْهِله
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 : شعبان بَْينهما أَِزقَّةٌ ، والمْسِجُد في الشارعِ األْيَمن ، وَمْسِجد الَكْبِش بقُْرِب العَقَبَِة التي تُْرَمى عليها ِمنَىو

__________________ 
 وعجزه : 206نه ص ( ديوا1)

 تقادمت اب ب  فالسوابنو 
 وصدره يف اللسان والصحاح والتهذيب.

 .«قوله خمففان ا هذا قو  لبع  اللغويا ا وإال فقد ذكر املصنف فيهما التشديد أيضاً »( هبامش املطبوعة املصرية : 2)
 .37( سورة القيامة ا اآية 3)
 .«أن تعيبا»( يف اللسان : 4)
 بلدان : يف درج الوادي الذي ينزله ا اج.( يف معجم ال5)
 ( يف القاموس : ابلرفض ا والكسر  اهر.6)
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ِن الكرخ َرُة ا وهبا َمصــاِنُض وآابٌر وخاانٌت وَحوانِيٌت ا وهي بَا َجبَـَلاح ُمِطل اح عليها ؛ قاَ  : وكاَن أَبو اَ ســَ ي حَيحَتج  اجَلمح
ا من مك ةَ  َعف هذه العل َة   ِبواِز اجلُُمَعِة هبا َأهن  َتضـــح اص ورَأ  بـُعحَد ما بـَيحنهما اســـح ٍر اجلصـــ  ٍر واِحٍد ا فلم ا َحج  أَبو بكح كِمصـــح

صاِر ا وع ِلِما تعّمُر َوقحتاً وخَتحُلو َوقحتاً ا وُخُلو ها ال ُلحرُِجها عن َحّد األمح ُسح
صاِر امل ٌر ِمن أمح ل  هذه العل ِة وقاَ  : هذه ِمصح

 الَقزحِوييِن. (1)القاِضي أَبو اُ َساح  كاَن يـَعحَتِمدُ 
قُْلُت : ِعْشُروَن إلى الثَّالثِيَن رُجالً ، وقلَّ أن تِجَد َمْضرباً إال وفيه اْمرأَةٌ  ؟قاَل البّشاِري : وسأَلَنِي يَْوماً كم يَْسكنُها وَسَط السَّنَِة ِمن الناِس 

بنَْيسابُوَر َحَكْيُت له ذلَك ، فقاَل : العلَّةُ ما  (2)تَْحفَظه ؛ فقاَل : َصَدَق أَبو بَْكٍر وأَصاَب فيَما َعلََّل ؛ قال : فلما لَِقيت الفَِقيه أَبا َحاِمٍد البغولني 

وإنَّما  .(4) (َهْدايً ابِلَغ اْلَكْعَبةِ )؛ وقاَل :  (3) (ُثَّ حمَِلُّها ِإىَل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ )ّصها الشَّْيخ أَبو الَحَسن ، أاََل تََرى إلى قوِل هللِا عزَّ وَجلَّ : نَ 

 .بِمنَى يَقَُع النّْحرُ 

 ع آَخُر بنَْجٍد. : ِمنىو

 في دياِر َغنِّيٍ بِن أَْعصر زاَد غيُرهُ : بيَن طخفَةَ وأَضاَخ ، وبه فّسر قوَل لبيٍد :قاَل نَْصر : هي هضبَةٌ قُْرَب ضرية 

هـــــــــــا  قـــــــــــامـــــــــــُ هـــــــــــا فـــــــــــمـــــــــــُ ِت الـــــــــــدِّايُر  ـــــــــــلـــــــــــ  فـــــــــــَ  عـــــــــــَ

هـــــــــــــا     ا فـــــــــــــرِجـــــــــــــامـــــــــــــُ وحهلـــــــــــــُ َد غـــــــــــــَ ىَن َ َبـــــــــــــ  (5)مبـــــــــــــِ
 

  
باِب منهم ؛ قالَهُ نَْصر وَضبََطه كغَنِّيٍ ، بالتَّْشديِد. ماٌء قُْرَب َضِريَّةَ  أَْيضاً :و  في َسْفحِ َجبَل أَْحمِر ِمن ِجباِل بَني ِكالٍب للّضِ

 َجبٌَل َحْوَل حمى َضِريَّة ؛ وأَْنَشد : ِمنَى ونقَل ياقوت عن األْصمعي : أنَّ 

رٌِ   ا غــــــــــَ ًة إنحســــــــــــــــــــــــاهنــــــــــُ لــــــــــَ قــــــــــح تــــــــــهــــــــــم مــــــــــُ عــــــــــح بـــــــــــَ  أَتـــــــــــح

مـــــــــــح     را  الـــــــــــد  ّص يف َرقـــــــــــح ورُ كـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــَ مـــــــــــُ غـــــــــــح  ِض مـــــــــــَ

  

م  ا  هبــــــــــــِ بــــــــــــَ ِف واجلــــــــــــِ عــــــــــــح واَروا بشــــــــــــــــــــــــــَ  حــــــــــــىت تــــــــــــَ

ىًن زوُر     يب مـــــــِ نـــــــح وحٍ  وعـــــــن جـــــــَ (6)عـــــــن هضـــــــــــــــــــــب غـــــــَ
 

  
ُجُل ؛ عن ابِن األْعرابِي ؛ أَْمنَىو ل ليونس ، والثاني البِن األْعرابي ؛ وِمن ذلَك  أَو نََزلَها ِمنَى أَتَى ؛ عن يُونس ؛ اْمتَنَىو الرَّ ؛ التَّْفِسير األوَّ

 ؛ قاَل : ال ولو ثنى. أَْمنَى لُْغز الَحريِري في فتْيَا العََرِب : هل يَِجُب الغُْسل على َمنْ 

ً و  أَراَدهُ. : تمنَّاهُ تََمنّيا

 .حديُث النَّْفِس بما يكوُن وبما ال يكونُ  التَّمنِّي قال ثَْعلَب :

ي ُحُصوِل األْمر الَمْرغوب فيه. التَّمنِّي وقال ابُن األثير :  تََشّهِ

 وهو القَدر. الَمنى َء أَي قَدَّْرتُه وأَْحبَْبُت أَن يَِصيَر إليَّ ِمنالشي تََمنَّْيتُ  وقال ابُن ُدَرْيٍد :

اغُب : ك قد يكوُن عن تَْخِمين وَظّنِ ، ويكوُن عن َرِويٍَّة وبِناء على أَْصٍل ، لكن ٍء في النَّْفِس وتَْصِويُره فيها ؛ وذلتَْقديُر شي التمنِّي وقال الرَّ

 تََصّور ما ال َحِقيقَةَ له. التَّمنِّي لما كان أَْكثَره عن تَْخِمين صاَر الَكِذُب له أَْملَك فأَْكثَر

ّمِ والكسر ،  الُمْنيَةُ  وهي (7) (َوَْلُِضلَّن َُّهْم َوَْلَُمنِّيَ ن َُّهمْ )عالى : ؛ ومنه قولُه ت أُْمنِيّته : َجعََل له تَْمنِيَةً  به َمنَّاهُ وإيَّاه  َمنَّاهُ و ،  األُْمنِيَّةُ و، بالضَّ

ّمِ ،  على فُْعلَة. ُمْنيَة . قاَل اللَّْيث : ُربَّما ُطِرَحِت الَهْمَزةُ فقيلَ األماني وهي أُْفعُولَةٌ وَجْمعُها بالضَّ

بتَْشديد الياِء  أَمانيُّ  على أُْفعُولَة ، وَجْمعُها أُْمنِيَّةٌ  ، ويقاُل : ُمنًى على فُْعلَة وَجْمعُها ُمْنية لَْحٌن عْنَد الفَُصحاِء إنَّما يقالُ قاَل األْزهِري : وهذا 

 وتَْخِفيِفها.

اغُب :  أَْنَشَده القاِلي : المنى ء. وشاِهدُ الشَّي تََمنّى الصُّوَرةُ الحاِصلَةُ في النَّْفِس ِمن األُْمنِيَّةُ  وقال الرَّ

يـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا  راان لرِكـــــــــــــــــــــــِ  كـــــــــــــــــــــــَبان  ال تـــــــــــــــــــــــَ

رتارِ     ىَن اغــــــــــــــــــــح ر ومــــــــــــــــــــُ ِة ابطــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــِ
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__________________ 
 وسيبيت.« أبو ا سن»( يف ايقوت : 1)
 ( كذا ا ويف ايقوت : البغوي.2)
 .33( سورة ا ج ا اآية 3)
 .95( سورة املائدة ا اآية 4)
 واللسان. 163ه ص ( مطلض معلقته ا ديوان5)
 .«واجلما  هبم»بدون نسبة ا وفيه : « مىن»( معجم البلدان : 6)
 .119( سورة النساء ا اآية 7)



19603 

 

 قوُل َكْعب : األمانّيِ  وشاِهدُ 

َدتح  تح ومــــــــــا َوعــــــــــَ ــــــــــ  ن َك مــــــــــا مــــــــــَ ــــــــــ  ر ن غــــــــــُ ــــــــــَ ــــــــــال يـ  ف

ـــــــــــــُر     ي ـــــــــــــِ ل الَم َتضـــــــــــــــــــــــــــح  !(1)إن  األمـــــــــــــاين  واألحـــــــــــــح
  

ً و ُر في نَْفِسه الحديَث. َمنَى يَْمنِي ، وهو تَفَعُّل ِمن َكَذبَ  : تََمنَّى تََمنِّيا  إذا قَدََّر ألنَّ الكاِذَب يُقّدِ

ر ما ال َحِقيقَةَ له وإيَراده باللّْفِظ صارَ  ا كاَن الَكِذُب تََصوُّ اِغُب : لمَّ ، وعلى  يبالتَّمنِّ  كالَمْبدإ للَكِذِب فصحَّ أْن يُعَبََّر عن الكِذبِ  التََّمنِّي وقال الرَّ

 ذلَك ما

 أَي ما َكَذْبت ، انتََهى. ، ُمْنذُ أَْسلَْمت تََمنَّْيتُ  ُرِوي عن ُعثْمان ، رِضَي هللاُ تعالى عنه : ما

 ويقاُل : هو َمْقلُوُب تمين ِمن الَمْيِن وهو الكِذُب.

ر قولُه تعالى  الِكتاَب : قََرأَهُ  تََمنَّىو ؛ أَي قََرأَ وتاَل فَأَْلقَى فِي تِالَوتِه ما ليَس  (2) (ىّن َأْلَقى الشَّْيطاُن يف ُأْمِنيَِّتهِ ِإاّل ِإذا َتََ ): وَكتَبَه ؛ وبه فُّسِ

 فيه ؛ قاَل الشاعُر يَْرثي ُعثْمان ، رِضَي هللاُ تعالى عنه :

ه  لــــــــــــــــــِ يــــــــــــــــــح ىن  كــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاَب ِ  َأو َ  لــــــــــــــــــَ  متــــــــــــــــــََ

قـــــــــــــــــاِدِر و    
َ

اَم املـــــــــــــــــ َره القـــــــــــــــــَ  محـــــــــــــــــِ (3)آخـــــــــــــــــِ
 

  
 وقاَل آَخُر :

لــــــــــــــــٍة  يــــــــــــــــح َر لــــــــــــــــَ ىن  كــــــــــــــــتــــــــــــــــاَب ِ  آخــــــــــــــــِ  متــــــــــــــــََ

رِ     وَر عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  رِســـــــــــــــــــــــــــــح َ داوَد الـــــــــــــــز بـــــــــــــــُ ينِّ  متـــــــــــــــََ

  
اٍل فيه.  أَي تاَل كتاَب هللِا ُمتَرّسِ

يَت  أَن يُوقَّاه. تََمنَّى ، وإذا َمرَّ بآيَِة َعَذابٍ  تََمنَّاها ألنَّ تَاِلي القُْرآِن إذا َمرَّ بآيَِة َرْحَمةٍ  أُْمنِيَّة قاَل األْزهري : والتَّاَلَوةُ ُسّمِ

اِغُب : قولُه تعالى :  يُّوَن ال يَ ْعَلُموَن اْلِكتاَب ِإاّل َأماينَّ )وقاَل الرَّ ُهْم ُأمِّ غيُرهُ : إالَّ تِالَوةً.  قاَل مجاهد : َمْعناه إالَّ كِذباً ؛ وقال .(4) (َوِمن ْ

كما يكوُن عن تَْخِمين وظّنِ قد يكوُن عن َرِويٍَّة وبناٍء على أَْصٍل ،  التَّمنِّي ؛ وقد تقدََّم أَنَّ  (5) (أَْلَقى الشَّْيطاُن يف ُأْمِنيَِّتهِ )وقولُه تعالى : 

ا كاَن النَّبيُّ  وُح األِمين على قَْلبِه حتى قيَل له :  ، كثيراً ما كاَن يُباِدُر إلى وسلمعليههللاصلىولمَّ َوال تَ ْعَجْل اِبْلُقْرآِن ِمْن )ما نََزَل به الرُّ
ى تِالَوتَه على ذلكَ  (7) (. ال ُِتَرِّْك ِبِه ِلساَنَك لِتَ ْعَجَل ِبهِ ..)،  (6) (قَ ْبِل َأْن يُ ْقضى ِإلَْيَك َوْحُيهُ  ً  ، َسمَّ طاً ونَبَّه أنَّ للشَّْيطاِن تََسلّ  تََمنِّيا

 ، وذلَك من حيُث بَيَّن أنَّ العََجلَةَ من الشَّْيطاِن. أُْمنِيَّتِه على مثِْله في

ُث : هذا شي الحديَث : اْختَرَعهُ واْفتَعَلَهُ  تََمنَّىو أَي اْفتَعَْلتَه  ؟تََمنَّْيتَه ءٌ ٌء َرَوْيتَه أَْم شيوال أَْصَل له ؛ ومنه قوُل َرُجل البن َدأٍْب وهو يُحّدِ

ُجل : وهللا ما  هذا الكالَم وال اْختَلَْقته. تََمنَّْيت واْختَلَْقتَه وال أَْصَل له. ويقوُل الرَّ

ّمِ ويُْكَسرُ  الُمْنيَةُ و اء الضم والكَسر معاً ؛ ؛ عن ، بالضَّ يت عن الفرَّ ّكِ ،  ( 8)الَمْنَوةُ و ابِن ِسيَده ، واْقتََصر الَجْوهِري على الضم. ونَقََل ابُن الّسِ

ةُ  بالفتح ، كذا في النسخِ والصَّوابُ  فيها ِلقاُحها من  تَبِْن ؛؛ وفي الُمْحكم : لم يَسْ  أَياُم النَّاقِة التي لم يُْستَْيقَنْ  ، بفتحٍ فضٍم فتَْشديِد واو ؛ الَمنُوَّ

ل ما تُْضَرُب : هي في ِحيالها.  ُمْنيَةُ والبِْكِر التي لم تَْحِمْل َعْشُر لَياٍل  فُمْنيَةُ  ، وذلك ما لم يَْعلَموا بها َحْمل أَْم ال. ُمْنيَتِها ويقاُل للناقَِة في أَوَّ

 ؛ هذا نَصُّ ابِن ِسيَده. تُْعَرُف أاَلقٌح هي أْم ال بَْعد ُمِضي ذلكَ  ثم قيَل : وهي ُمْنتَهى األيَّام ،الثَّنّيِ : وهو البَْطُن الثَّاني ، َخْمَس َعْشَرةَ لَْيلَةً 

ُف فيها أاَلقٌح هي أَْم ال ، وهي ما بيَن ِضراِب الفَْحِل إيَّاها وبيَن َخْمس َعْشَرةَ لَْيلة ، ُمْنيَةُ  وقال الَجْوهِري : وهي  الناقَِة األياُم التي يُتَعَرَّ

 ، انتهى. ُمْنيَتها األيَّام التي يُْستَْبَرأُ فيها لَقاُحها من ِحياِلها. يقاُل : هي في

ت ُعِلم ، أنَّها لم تَْحمِ  الُمْنيَةُ  وقال األْصمعي : تقّر ْل ، وإن لم ِمن َسْبعَِة أَيَّام إلى َخْمَسة َعَشَر يَْوماً تُْستَْبرأُ فيها الناقَةُ تردُّ إلى الفَْحل فإن قرَّ

 ُعِلَم أنَّها قد َحَملَْت ؛ نقلَهُ القاِلي.

__________________ 
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 .24( من قصيدته ابنت سعاد ا شرح ابن هشام ص 1)
 .52( سورة ا ج ا اآية 2)
 ..«.. أو  ليلة وآخرها»( اللسان ويف النهاية : 3)
 .78( سورة البقرة ا اآية 4)
 .52( سورة ا ج ا اآية 5)
 .114اآية ( سورة طه ا 6)
 .16( سورة القيامة ا اآية 7)
 ( يف القاموس : ابلضم ا وضبطه عاصم بوزن غرفة.8)
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 ، وثالث للِقالِص وللِجلَِّة َعْشَر لَياٍل. (1)َسْبع  الُمْنيَة التي هي الُمْنيَةُ  الِقالِص َسواء َعشُر لياٍل ؛ وقاَل غيُرهُ : ُمْنيَةُ  وقال ابُن ُشَمْيل :

 .اْستَْمنَْيتُها وقد ؛ ُمْنيَتِها : إذا كانْت في ُمْمنِيَةٌ و ُمْمنٍ  فهي الناقَةُ ، أَْمنَتِ ! َء على نَُصْير وأَنا حاِضرٌ َهْيثَِم : قُِرىقاَل أَبو الو

أَْن يأْتِي  االْستِْمناءُ : وعِة أَياٍم ؛ قاَل بَْعَد أَْربَع عشَرةَ وإْحَدى وِعْشرين ، والُمِسنَّةُ بَْعد َسبْ  تُْستَْمنَى قال ابُن األْعرابي : البِْكُر من اإِلبِلِ 

ِلم أنَّها القٌِح ؛ وقاَل في قوِل صاِحبُها فيَْضرَب بيِدِه على َصالها ويَْنقَُر بها ، فإن اْكتاَرْت بَذنَبِها أَو َعقََدْت رأَْسها وَجَمعَْت بيَن قُْطَرْيها عُ 

 الشاعِر :

عــــــــٍة  ــــــــِ قــــــــاحــــــــًا بــــــــعــــــــَد ســــــــــــــــــــــاب رِيــــــــَك لــــــــَ تح تــــــــُ  قــــــــامــــــــَ

ورُ و     تـــــــــُ ُب َمســـــــــــــــــــــــح لـــــــــح بـــــــــٌة والـــــــــقـــــــــَ ُ شـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ اح  الـــــــــعـــــــــَ

  

َدٌة  ــــــــــــــِ ي عــــــــــــــاق الهــــــــــــــا وهــــــــــــــح ا بصــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــبهنــــــــــــــ 

وُر     جــــــــــُ عــــــــــح راَء مــــــــــَ ذح اٍر عــــــــــلــــــــــ  عــــــــــَ وحُر مخــــــــــِ (2)كــــــــــَ
 

  
 قال : َمْستُور إذا لَِقَحْت ذهَب نَشاُطها.

ّمِ ، ُمنِيتُ و ً  به ، بالضَّ ً  ، وقدمنَاهُ  بُِليُت به ، بالفتح : أَي َمْنيا  باَلهُ. َمْنيا

 ؛ عن أَبي سعيٍد. جاَزاهُ  : َماناهُ ُمَماناةً و

 ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب لَِزَمهُ. أَْلَزَمهُ  : َماناهُ  أَو

حاحِ وغيِرِه ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري لغَْيالِن بِن ُحَرْيث : ماَطلَهُ  : َماناهُ و  ؛ كذا في النسخِ والصَّواُب طاَولَهُ ؛ كما في الّصِ

ين فـــــــــــــإاّل يـــــــــــــَ  راٌر فـــــــــــــِإنـــــــــــــ  نح فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا هـــــــــــــُ  كـــــــــــــُ

ُف     وحِ  خـــــــــائـــــــــِ يـــــــــهـــــــــا إىل ا ـــــــــَ انـــــــــِ رِّ ميـــــــــُ (3)بســـــــــــــــــــــــِ
 

  
ي ألبي ُصَخْيَرة :  أَي يُطاِولُها ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

هـــــــــــــــــــــــــــــاواهح  ُ
رَِ  واملـــــــــــــــــــــــــــــ  إاي   يف أَمـــــــــــــــــــــــــــــح

مـــــــــــــــــاانهح و     ُ
ِويـــــــــــــــــِف واملـــــــــــــــــ َرَة الـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــح ثــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــَ

  
 داَرهُ. : َماناهُ و

كوِب.عاقَبَهُ في  أْيضاً :و  الرُّ

 الشَِّريفَْين. قاَل نَْصر : هي ثَنِيةُ َهْرَشى على نصِف طريِق مكَّةَ والَمدينَِة. : د بين الَحَرَمْينِ  ( 4)تََمنَّ و

مْرَوة ِمن الَمْرِو بَسْفِح َهْرشى وأََخْذت  تََمنِّ  َسِمْعت عائَِشةَ وهي بالبِيض من: َرَوى ابُن أَبي ذئٍب عن ِعْمران بِن قَُشْير عن سالِم بِن سبالن 

 انتََهى. ، ، فقالت : َوَدْدت أَني هذه الَمْرَوة

ة :  وقال كثيُِّر عزَّ

تح  ـــــــــــــَ ل ـــــــــــــ  ل ِ ملـــــــــــــا حتـــــــــــــََ اح ـــــــــــــعـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبن  ُدمـــــــــــــوَع ال

ا    نِّ مجــــــــــــــاهلــــــــــــــُ نح متــــــــــــــََ يضــــــــــــــــــــــــــــًا مــــــــــــــِ ارَِم بــــــــــــــِ  خمــــــــــــــَ

  

تح  َرعـــــــــــَ َة أَتــــــــــــح حـــــــــــَ يـــــــــــح نح لـــــــــــَُ رواًب مـــــــــــِ  قـــــــــــلـــــــــــا غـــــــــــُ

ا     اهلـــــــــــُ داَر  ـــــــــــَ تـــــــــــَ واين فـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــح ن  الســـــــــــــــــــــــــ  (5)هبـــــــــــِِ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َء : اْختَلَْقته.الشي اْمتَنَْيت

رقاش ، اْمرأَة ِمن عاِمر  تََمنَّى عاِمُر بُن عبِد هللِا بِن الشجِب بِن عْبِد وّد لُقَِّب به لكْونِه: : جماَعةٌ ِمن العََرِب ُعِرفُوا بذلَك ، منهم  الُمتََمنِّيو

ام : حاِرِث فنالَُهما. وبفَتْح النوِن األَْجدار وأََسر بداِء بِن ال لمي وكاَن َوِسيماً تَْفتَتُِن به النِّساُء ، وفيه تقوُل الفَُرْيعةُ بْنُت َهمَّ اج الّسِ نَْصر بن حجَّ

: 
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ا  َرهبـــــــــَ َبشـــــــــــــــــــــــح ٍر فـــــــــَ بـــــــــيـــــــــٍر ِإىل مخـــــــــَح نح ســـــــــــــــــــــــَ رح مـــــــــِ  هـــــــــَ

اجِ     ِن حــــجـــــــ  ــــح ِر ب يـــــــٌر إىل َنصــــــــــــــــــح ــــِ ب رح ســــــــــــــــــَ  (6) ؟أَمح هـــــــَ
  

اجِ بِن يوسف ، فنَفاهُ  الُمتََمنِّيَةُ  هيو  ، وهي أُمُّ الحجَّ

__________________ 
 واألصر كاللسان.« قوله : سبض وثالث اخل كذا خبطه وحرره»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
قوله : هرار هو داء أيخذ اإلبر ا تســلح منه ا والباء »ة : وهبامش املطبوعة املصــري« .. فإن ال يكن»( الصــحاح ا ويف اللســان والتهذيب : / 3)

 .«يف بسّر زائدة أي خائف سال ا كذا هبامش الصحاح نقاًل عن مؤلفه
(4.  ( قيدها ايقوت : مَتينِّ
 .«من متينِّ مجاهلا»برواية : « متيّن »واألو  يف معجم البلدان : « قبلن غروابً »( اللسان وفيه : 5)
 واللسان والنهاية. 246ومثرات األورا  للحموي ص  379/  1للميداين ( جممض األمثا  6)



19607 

 

َتَمنَِّية النِّساء ا وَكَتَب عبحُد املِلِك إىل ا ج اج : اي ابحنَ  تـََتمن ا َ  ُعَمر قاِئاًل : ال
ُ
 ا أَراَد أُم ه هذه. امل

 ت.، كغَنِّيِ : ماٌء بَضِريَّة ؛ َضبََطه نَْصر وتَبِعَه ياقو الَمنِيُّ و

 .تتمنى : األكاِذيُب واألحاِديُث التي األمانِيُّ و

ة يَِصُف بيضةً : اْمتُنِيَ و مَّ  للفَْحل ، بالضم ؛ نقلَهُ الَجْوهِري وأَْنَشَد لذي الرُّ

ىَن لـــــــــــــه  تـــــــــــــَ ا ميـــــــــــــُح َرفح مبـــــــــــــَِ قـــــــــــــح ـــــــــــــُ وٍج ومل تـ تـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  نـ

هــــــــا     يــــــــلــــــــُ لــــــــِ ي  ســـــــــــــــــــــَ تح وحــــــــَ تح مــــــــاتــــــــَ جــــــــَ تــــــــِ (1)إذا نــــــــُ
 

  
ة أَْيضاً :وأَْنَشَد نَُصْير لذي  مَّ  الرُّ

هـــــــا و  نـــــــائــــــِ تــــــِ َد امــــــح عـــــــح ــــــَ ُر بـ حـــــــح بـــــــاَن الــــــفــــــَ تــــــَ  حــــــىّت اســــــــــــــــــــح

وهلـــــــا     َن وحـــــُ حـــــح قـــــِ ـــــَ يت ل ـــــال  ف مـــــــا ال ـــــح ي َن الصـــــــــــــــــــ  (2)مـــــِ
 

  
 َء عليه ذلَك وأَنا حاِضٌر.؛ رواهُ أبو الَهْيثم عن نَُصْير ؛ قاَل : قُِرى ُمْنيَتِها إذا كانْت في ُمْمتَنِية الناقَةُ فهي اْمتَنَتِ و

 : َجزاُء. َمناهُ يَْمنِيهو

 ، أَي ألَْجِزيَنََّك َجَزاَءَك ؛ عن أَبي سعيٍد ؛ ونقلَهُ الَجْوهِري أَْيضاً. ألَْمنِينََّك ِمناَوتَكَ  ، بالكسر : الَجزاُء. يقاُل : الِمناَوةُ و

 منه وحًرى. بمنًى ويقاُل : هو

 : أَي َمَطلَهُ. َمناهُ و

ي لَسْبرة بِن َعْمرو : الُمَماناةُ و  : الُمكافَأَةُ ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن أَبي زْيٍد ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

هـــــــــــــــا  بـــــــــــــــنـــــــــــــــُ فـــــــــــــــاَءان وهنـــــــــــــــُِ اين هبـــــــــــــــا َأكـــــــــــــــح  لـــــــــــــــُ

رُ و     قـــــــــــــــــامـــــــــــــــــِ ا ونـــــــــــــــــُ اهنـــــــــــــــــِ رُب يف أمثـــــــــــــــــح  َنشـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 وقاَل آَخُر :

ٍن  وحطــــــــــــِ فــــــــــــاء يف كــــــــــــرِّ مــــــــــــَ ــــــــــــاين هبــــــــــــا اأَلكــــــــــــح  أُم

رَتِيو     َا وأَقـــــــــــــح ا ـــــــــــــِِ روَض الصـــــــــــــــــــــــــــ  ي فـــــــــــــُ  أَقحضـــــــــــــــــــــــــــِ

  
 : االْنتِظاُر ؛ وأَْنَشَد أَبو َعْمرو : الُمَماناةُ و

وحين  بــــــــــــاح لــــــــــــَ َر انحضــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــح ــــــــــــَ هــــــــــــا قـ تــــــــــــُ قــــــــــــح لــــــــــــِّ  عــــــــــــُ

وحنِ و     ـــــــــــــَ يـــــــــــــَد الـــــــــــــيـ عـــــــــــــِ اعـــــــــــــًا بـــــــــــــَ مـــــــــــــ  ُت لـــــــــــــَ بـــــــــــــح  جـــــــــــــُ

  

ِلها بِفتحيٍة ما نـَوحين   (3)ِمنح َأجح

حاح.  أَي : اْنتََظُروني حتى أُْدِرَك بُْغيَتي ؛ كما في الّصِ

ي :  في هذا الرجِز بمْعنَى الُمطاَولة ال االْنتِظار. الُمماناةُ  قال ابُن بّرِ

يت عن أَبي َعْمرو : ّكِ  ُمذ اليوِم أَي اْنتََظْرتَُك. مانَْيتُكَ  ونقَل ابُن الّسِ

اغاني ؛ وَكذلكَ  اْمتَنَىو أَْمنَى ، لُغَةٌ في ِمنًى : نََزلَ  َمنَّى تَْمنِيّةً و  بالتّْخفيِف ؛ عنه أَْيضاً. َمنَى ؛ نقلَهُ الصَّ

ا ِظ التَّثْنِيِة ، ومنها م، بالكسِر : اْسٌم لعدَّةِ قًُرى بِمْصر جاَءْت ُمضافَةً إلى أَْسماء ، ومنها ما جاَءْت بلَْفِظ اإلْفراِد ، ومنها ما جاَءْت بلفْ  الِمْنيَةُ و

َمْسعود ، وناِجيَةَ ، وَرْوق ،  ِمْنيَةُ  بلَْفِظ اإلْفراِد : ِمن الشَّْرقيِة : (4)فما جاَءْت : جاَءْت بلَْفِظ الَجْمع ، ونحن نَْذُكر ذلك مرتبين على األقاليم 

ُسَهْيل ، وأَبي الُحَسْين ، وعاِصٍم وقد َدَخْلتها ،  ِمْنيَةُ ووُجَحْيش ، ورِديني ، وقَْيَصر ، وفراة ، واشنة ، وِكنانَةَ وفيها ولد السراج البَْلِقيني ، 

باع وتُْعَرفُ  اج ،  ِمْنيَةُ والَخناِزيِر اآلن ،  بِمْنيَةِ  والّسِ بََصل ، وُمْحِسن ، وراِضي ، وبوَعّزى ، وثَْعلَب ، ونَما ، وَجابِر ، والنَّشاِصي ، والدرَّ

ٍء ، والذويِب ، وَوْرعان ٍد ، ويَْربُوع ، وبوعلي ، وعقبَةَ وهي َغْير التي في الِجيَزة ، وطيِّىوُصَرد ، واألْملَس ، وربيعَةَ البَْيضاء ، وبوخالِ 

مراء ، ومقلد ، والقرشي ، ولوز ، وُغَراب ، وبشَّار ، ويزيد ، وَرْمِسيس ، وخيار ، ويَِعيش ، وسعادة ، وصيفي ، وياهلل ، والمعلى ، واألَ 

 ، والفرماوي.
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ا   العطَّار ِمْنيتاوُعَمر وحماد ،  ِمْنيَتاوالشَّرف والعامل ،  ِمْنيتا جاَءْت بِصيغَِة التَّثْنِيِة ِمن هذا اإلقليم :* وممَّ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.3)
 .«اءت اخل هكذا مجيض هذه األلاء خبطهفما ج»( هبامش املطبوعة املصرية : قوله : 4)
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َيتاو والفزاريا ا  َيتاو محر وحبيب ا  ِمنـح َيتا ميانو فرج وُ ا الطرطريي والراشدي ا  ِمنـح  و رز. ِمنـح
 غصين. ُمنَىومغنوج ،  ُمنَىوَجْعفَر ،  ُمنَىوَمْرُزوق ،  ُمنَى * وما جاَءْت بصبغَِة الَجْمع :

شحيرة ، ونقيطة ،  ِمْنيَةُ وبزو وقد َدَخْلتها ،  ِمْنيَةُ وسمنود وقد َدَخْلتها ،  ِمْنيةُ والشَّاِميِّين ،  ِمْنيَةُ  صيغَِة اإلْفراِد :* وفي المرتاحية : على 

اِرم ، وقوريل ، وغرون وهي والشبول ،  أَبي البَْدر ، وقرموط ، وغشماشة ، وبجانة ، ِمْنيَةُ  وعوام ، وَخْيُرون ، والعَاِمل ، وشاِفع ، والصَّ

وعاصم ، وهي َغْير التي ذُِكَرْت ، وجلموه ومعاند ، وعلي ، والبَْقلي ، والمفضلين ، وصالح ، وحماقة ، وفضالة ، وفوسا ، واألْخرس 

 سندوب. منى وبصيغَِة الَجْمع :

رسوس ، والنَّصاَرى وُهما اثْنَتان ، وطلوس ، وحازم السُّودان ، والحلوج ، وعْبِد الُمْؤِمن ، وك ِمْنيَةُ  * وفي الدقهلية : على صيغَِة اإلْفراد :

،  ، وبوز كرى ، وجديلة ، وبو عبد هللا وقد َدَخْلتها ، وشعبان ، ومرجا بن سليل ، والغر ، وبَْدر بُن سلسيل ، والجفاريين ، والشاميين

 ورومي ، والخياريين ، والزمام.

 السويد والطبل. ِمْنيَتاوفاتٍِك ومزاح ،  ِمْنيَتاو،  طاِهٍر وأماَمة ِمْنيَتا * وبصيغَِة التَّثْنِية :

زفتى جواد ، وتاج العجم ، والعبسي ، وعافية وقد َدَخْلتها ، واألمير ، والفزاريين وهي شبرا هارس ، وسلكا  ِمْنيَةُ  * وفي َجزيَرةِ قويسنا :

 لموز والشريف ، والحرون وهي البَْيضاء ، وأَبو الُحَسْين.، وحيون ، وإسحاق ، وسراج وقد َدَخْلتها ، وأبو شيخة وقد َدَخْلتها ، وا

 خشيبة والرخا. ِمْنيَتاوالوفيين والجمالين ،  ِمْنيَتا * وبصيغَِة التَّثْنِية :

قد َدَخْلتها ، وحبيب ، مسير ، ورّداد ، وأَبي قحافة ، ورديبيه ، واألْشراف و ِمْنيَةُ والسُّودان وهي َغْير التي ذُِكَرْت ،  ِمْنيَةُ  * وفي الغربية :

 ميين.وأْوالد شريف ، والديان ، وسراج وهي َغْير التي ذُِكَرْت ، والقيراط ومنها البُْرهان القيراطي الشاِعُر ، وابشان ، ويزيد ، والكتا

 أمويه والجنان. ِمْنيَتاوالليث وهاشم ،  ِمْنيتا * وبصيغَِة التَّثْنِية :

حوى ، وميمون ، وأَْبيض لجامه ، وشنتنا ، والسبز ، وخيار ، والسُّوَدان وهي َغْير التي ذُِكَرت ، وعياش ،  ِمْنيَةُ  * وفي السمنودية :

بركات ، وحويت  بِمْنيَةِ  والبندر أو اللّْيث ، وهاشم ، والطويلة ، وحسان ، وأبو السيار ، وخضر ، وغزال ، وطوخ ، والنَّصاَرى وتُْعَرفُ 

 لة ، والداعي ، والقصرى ، ويزيد ، وبدر وقد َدَخْلتها ، وخميس وقد َدَخْلتها ، وجكو.، وَسْيف الدَّوْ 

 ُحبَْيش القبلية والبحرية. ِمْنيَتاوسالمين وأبو الحارث وقد َدَخْلُت األخيَرة ،  ِمْنيَتاوبَْدٍر وَحبيب ،  ِمْنيَتا * وبصيغَِة التَّثْنِية :

 أبي ثور. منى * وبصيغَِة الَجْمع :

 األْحالف ، وَدبُّوس وقد َدَخْلتها ، وحجاج. ِمْنيَةُ  * وفي الدنجاوية :

زوبر وقد َدَخْلتها ، وَعفيف وقد َدَخْلتها ، وأُّم صاِلحٍ ، وموسى ، والقصرى ، وُصَرد وهي َغْير التي ذُِكَرت ،  ِمْنيَةُ  * وفي المنوفية :

 وسود ، والعز ، وخلف وقد َدَخْلتها.

 وقد َدَخلتها. بالِمْنيَتَْين خاقان وتُْعَرفُ  ِمْنيتا ثْنِيِة :* وبصيغَِة التَّ 

 واهلة وقد َدَخْلتها. منى * وبصيغَِة الَجْمع

 الملك ، وفطيس ، والكراء ، وشهالة ، وحرى. ِمْنيَةُ  وفي جزيَرة بَني نَْصر :

اد ، وزرقون ، وبَني موسى ، و ِمْنيَةُ  * وفي البَُحْيَرة :  طراد والزناطرة.سالمة ، وبَني حمَّ

 يزيد ، وعطية ، والجبالى. ِمْنيَةُ  * وفي َحْوف َرْمسيس :

يَّاِدين ، وتاج الدولة ، وبوحميد. ِمْنيَةُ  * وفي الجيزية :  القائِد فضل ، وعقبَةَ ، وأَبي علّيٍ ، ورهينة ، والشماس وهي َدْير الشمع ، والصَّ

 قادوس وأندونة. ِمْنيَتا * وبصيغَِة التَّثْنِيِة :

 األمير. منىوالبوهات ،  منى * وبصيغَِة الَجْمع
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 الباساك. ِمْنيَةُ  * وفي األطفيحية :

يك ، والبطس ، وأَْقنَى ، واألسقف. ِمْنيَةُ  يومية :* وفي الف  الّدِ

 الطوى ، والديان ، وعياش. ِمْنيَةُ  * وفي البهنساوية :

 العز. ِمْنيَةُ وبَني خصيب وهذه بضّمِ الميم خاّصةً وقد َدَخْلتها ،  ُمْنيَةُ  * وفي األشمونين :

ى هكذا منها :وقد َذَكَر ياقوُت في ُمْعجمه بعَض قًُرى بِمْصر  أَبي  ِمْنيَةُ واألْصبَغ شرقي ِمْصر إلى األْصبَغ بِن عبِد العزيِز ،  ِمْنيَةُ  تَُسمَّ

ؤساء جاِمعاً َحَسناً وفي قْبلتِها مقاُم إبراهيم ، الُخَصيِب على شاِطى . السالمعليهِء النِّيل بالصَّعيِد األْدنى قاَل : أَْنَشأَ فيها بَنُو اللمطي أََحد الرُّ

جاج ِكالُهما باإلْسَكْندريِة ، وفي األخيَرةِ قَْبُر عتْبَة بن أبي ُسْفياِن ،  ِمْنيَةُ و  ِمْنيَةُ وَغْمر على فوهِة النِّيل ،  ِمْنيَةُ وِزْفتا ،  ِمْنيَةوبُوالق والزُّ

يَرج على فَْرسخ من ِمْصر  ِمْنيَةُ وِشْنِشنا شمالي ِمْصر ،  قُوص هي  ِمْنيَةُ وعلى يألَمْين من ِمْصر في قْبلتِها ،  القائِِد فَْضل ِمْنيَةُ و،  (1)الّشِ

 َجْعفَر لعدَّةِ ِضياعٍ شمالي ِمْصر. ُمنَىوربُض مدينة قُوص ، 

 .305باألْنَدلُِس منها : خلُف بُن سعيٍد الُمتوفي باألْنَدلُس َسنَة  (2)َعَجب  ِمْنيَةُ و

 .( 3)ُمنّييّ  َعَجب ُمْنيَة بالضم ، وإلى ُمناِويّ  أَبي الخصيبِ  ُمْنيَة ر ؛ وإلى، بالكسْ  ِمْنياِويٌّ  * قُْلت : والنِّْسبَةُ إلى الكلِّ 

، كعَِدّيٍ  الَمنِيّ  * وأَبو
 : جدُّ البَْدِر محمِد بِن سعيٍد الحلبي الَحْنبِلي نَِزيل القاِهَرة ، َرفيق الذَّهبي في الّسماع. (4)

اء ، وُعَمر بُن حميِد بِن َخلَف بن أبي الَمنِّيِ  ومحمُد بُن أَحمَد بِن أَبي البَْنَدنِيجي عن ابن البُسري.  الُمنَى البُُروِجْرِدي عن أَبي يَْعلى بِن الفرَّ

 َسِمَع منه ابُن نُْقطة. (5)بُن أَبي الفََرج المسدي  المنّيِ  وأَبو

ة ، وإيَّاه تَبَع المصنُِّف ؛ الَمنا ؛ يشبهُ أن يكون ، واِحدَ  الَمناةُ و ، يُْكتَُب باأللِف ، الَمنَاو : [منو] اغاني لُغَة فيه خاصَّ يُكاُل  َكْيلٌ  ، وَجعَلَه الصَّ

 الَحديِد.به الّسْمن وغيَرهُ ، وقد يكوُن من 

. أو ِميزانٌ   يُوَزُن به ؛ كما في الّصحاحِ والِمْصباح ؛ وقاَل الَجْوهِري : هو أَْفَصُح ِمن الَمّنِ

 كثيَرةٌ ؛ نقلَهُ القاِلي. أَْمنانٌ و َمنَّانِ و، بتَْشديِد النوِن  َمنٌّ  * قُْلت : هي لُغَة بَني تميٍم يقولوَن : هذا

ل أْعلَى ؛ قاَل ابُن ِسيَده : وأَُرى الياَء معاقبة لَطلَِب الخفَِّة ؛، بال َمنَيانِ و َمنَوانِ  يُثَنَّىو  .أَْمناءٌ  ج تَّْحِريِك فيهما ، واألوَّ

 َذَهٍب وَمنَوا َذَهٍب وأَْمناُء َذَهٍب ؛ قاَل الشاِعُر : َمنَّا قاَل األْصمعي : يقاُل : عْنِدي

ِدي و  رمــــــــــــــاِء عــــــــــــــنــــــــــــــح َددحت لــــــــــــــلــــــــــــــغــــــــــــــُ  قــــــــــــــد َأعــــــــــــــح

ــــــــــــدَعصــــــــــــــــــــــــــًا يف     ِدي وا حــــــــــــَ ــــــــــــَ ن هــــــــــــا مــــــــــــَ  رأحســــــــــــــــــــــــــِ

  
 نقلَهُ القاِلي.

 ، بكسر الميم والنوِن مع تَْشديِد الياِء كعَصاً وُعِصّيٍ وِعِصّيِ. ِمِنّيٍ و ، كعُتِّيٍ ، ُمِنيٌّ و كأَْدٍل ، أَْمنٍ  يُْجَمُع أَْيضاً علىو

ً  اْختَبََرهُ  أَْيضاً :واْبتاَلهُ ؛  : َمناهُ يَْمنُوه َمْنواً و  فيهما. كيْميَنَه َمْنيا

ةُ و د واٍو : (6)، بفتح  الَمنُوَّ  ، في بعِض اللّغاِت ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. األُْمنِيَّةُ  فضٍم فشّدِ

حاح : ُمقابِلَتها ؛ و (7) ِحذاُؤها : أَي داِرهِ  َمنَا داِري يقاُل :و بِحذائِها في السَّماِء ؛  أَي ، «مكَّة َمنَا البَْيُت الَمْعمورُ »الحديُث : منه ؛ وفي الّصِ

ي : وأَْنَشَد ابُن خالويه :  قاَل ابُن بّرِ

__________________ 
 ( يف ايقوت : القاهرة.1)
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 ( ضبرت ايقوت اجلميض ابلضم ا ضبرت قلم ا ابستثناء منية أيب اخلصيب فقد نص فيها عل  الضم.2)
 وسكون النون بعدها ايء مكسورة وايء النسب.ابلضم  1253/  4( ضبطت عن ايقوت ابلضم ا والتبصري 3)
ىَن »قيدها بنون خفيفة قبلها ضمة ا وضبطها ابلقلم  1249/  4( يف التبصري 4)

ُ
يف األربعة التالية ألا هم. وحباشيته عن إحد  نسخه :  .«امل

 بنون مفتوحة.
 .«املسد »وحباشيته عن إحد  نسخه « املسيّب»( يف التبصري : 5)
 س بضم امليم.( يف القامو 6)
 .«ِحذاَءها»( يف القاموس : 7)
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يـــــــــــــٍم  كـــــــــــــِ الَص إىل حـــــــــــــَ ُت الـــــــــــــقـــــــــــــِ يـــــــــــــح َنصـــــــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــَ

ــــــــــــــاهــــــــــــــا    ن َة َأو مــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــال ب ــــــــــــــَ وارَِح مــــــــــــــن ت  جــــــــــــــَ

  
 أَْن يكوَن به ، وَمَدى أَْن يكوَن به ، لم يُنَّون ، أَي ُمْنتهاهُ ؛ وأَْنَشَد لألَْخَطل : َمنَى وقال ، الشَّيباني في كتاِب الجيِم : يقاُل : ذاكَ 

هــــــــــا  غــــــــــُ لــــــــــِّ ــــــــــَ بـ ــــــــــُ نــــــــــاهــــــــــا أبَرحٍض ال تـ تح مــــــــــَ  أَمحســــــــــــــــــــــــَ

ُد     ُة اأُلجـــــــــُ لـــــــــَ مِّ إال  الــــــــر ســــــــــــــــــــــح ِب اهلـــــــــَ (1)لصــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ
 

  
 وقد تقدََّم هذا البَْيت وفَسَّرناه بغيِر هذا.

 ْرِب من ُودَّان ؛ عن نَْصر.بالقُ  : ع بالِحجازِ  َمناةُ و

 ، قالَهُ نَْصر. َمناةَ  وعْبد َمناةَ  كاَن بالُمَشلل على َسْبعِة أَْمياٍل ِمن الَمدينَِة ، وإليه نسبُوا َزْيد َصنَمٌ  أْيضاً :و

 َمناةَ  . وعْبدُ َمنَِويٌّ  عليها بالتاِء ، وهي لُغَةٌ ، والنِّْسبَةُ إليهاوقال الَجْوهِري : كان لُهَذْيِل وُخزاَعةَ بيَن مكَّة والَمدينَِة ، والهاُء للتَّأْنيِث وتْسكُت 

بِن طابَِخةَ ؛ وزْيدُ   ؛ قاَل َهْوبَُر الحاِرثيُّ : ويَُمدُّ  بُن تِميِم بِن ُمّرٍ ، يُْقَصرُ  َمناةَ  بُن أُّدِ

نـــــــــاَءٍة  ِد مـــــــــَ بـــــــــح َم بـــــــــَن عـــــــــَ يـــــــــح رح أَتـــــــــَ  الـــــــــتــــــــــ   َأال هـــــــــَ

نح     نــــــَ عــــــلــــــ  الشــــــــــــــــــــ  ــــــح يـ ــــــَ يــــــِم ِء فــــــيــــــمـــــــا بـ (2)نـــــــا ابــــــُن متــــــَِ
 

  
اغاني. : األْرُض السَّْوداءُ  الَمْمناةُ و  ؛ نقلَهُ الصَّ

ً  : الدَّيُّوثُ  الُممانِيو  ِمْصريٌّ  الُمَوْسَوُس شاِعرٌ  مانٍ و ؛ عن ابِن األَْعرابِي ، وهو القَِليُل الغيرةِ على الحرِم ، وهو الُمماِذُل والُمماِذي أَْيضا

ِد.، أَي له ِشْعٌر  ُمِرقٌّ   َرقِيٌق رائٌِق ، سَكَن بَْغداَد ، واْسُمه محمُد بُن القاِسم ، في زماِن المبّرِ

ْنِديق بالتَّْخفيِف واآلَخَر بالتَّْشديِد. (3)َمْشهوٌر ، وقاَل الحاِفُظ  آَخُر زْنِديقٌ و  : َضبََط ُعَمُر بُن مكّيِ في تَثْقيِف اللِّسان لّزِ

 : الُمخاَرَجةُ. التَّمانِيو

 ا يُْستدرُك عليه :* وممَّ 

ْنِديق ؛ وقوُل الشَّاِعِر : ٌر ِمن العََجِم يُْضَرُب به الَمثَُل ، وهو َغْير الّزِ  مانِي : ُمَصّوِ

تح رِعــــــــــــــاُ هــــــــــــــا  لــــــــــــــ  عــــــــــــــَ دٍّ واِشــــــــــــــحَ نــــــــــــــاَدَوا ِبــــــــــــــِ  تــــــــــــــَ

ي     ا مَتحضـــــــــــــــــــــِ و هتـــــــِ ـــــــُ نـ وحمـــــــًا مـــــــن مـــــــُ ـــــــَ ـــــــَن يـ رِي (4)لـــــــِعشـــــــــــــــــــــح
 

  
ة جعلَ  تِها  لها باإِلبِِل ، وأَراَد لِعْشِرين يَْوماً منللنَّْخل ذهاباً إلى التَّْشبيهِ  الُمنُوَّ َمَضْت فَوَضَع تَْفعل في َمْوِضع فَعَلَت ، وهو واِسٌع ، حَكاهُ  ُمنُوَّ

 سيبويه.

كةً : قَْريَةٌ بالِجيَزةِ ِمن ِمْصر. َمنَواةُ و  ، مَحرَّ

 : ِجيٌل ِمن الناِس. مناوو

 .الَمواِمي ج التي ال ماَء بها وال أَنِيَس األُْولى عن أَبي َخْيَرةَ ، واْقتََصَر الَجْوهِري على الثانية ؛ : الفاَلةُ  الَمْوماةُ و الَمْوماءُ و : [مومو]

 وهي المْغاوُز. الَمواِمي واِحَدةُ  الَمْوماةُ  قاَل الَجْوهِري :

اج :  ضاَعٌف قُِلبَِت الواُو أَِلفاً لتحّرِكها واْنِفتاحِ ما قَْبلها.، على فَْعلَلٍة ، وهو مُ  َمْوَموة أَْصلُها الَمْوماةُ  قال ابُن السَّرَّ

 .َمْوماة ، وأَْرضٌ  َمْوماةً  وفي الُمْحكم : يقاُل : َعلَْونا

 كالسَّباِسِب. الَمواِمي وقيَل :

 ى َجميعِ الفَلَواِت.وبعُضهم يقوُل الَهْوَمة والَهْوماةُ ، وهو اْسٌم يَقَُع عل الَمْوماةُ و الَمْوماءُ  وقاَل أَبو َخْيرة :

ُد : يقالُ   والبَْوباةُ بالميِم والباِء. الَمْوماةُ  وقال المبّرِ
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ّمِ وسكوِن الواوِ  ( 5)الُمْومياو ِحِم ،  ( 6)َدواءٍ  : اْسمُ  ، بالضَّ لَوَجعِ الَمفاِصِل والَكبِِد ُشْرباً وِطالًء ، ومن ُعْسِر البَْوِل وِمن أَْوجاع الَمثَانَِة والرَّ

ا َذَكَره األطبَّاُء. والَمغَِص ، والنَّْفخِ   وغيِر ذلَك ممَّ

َطُب. الَمْهوُ و : [مهو]  : الرُّ

 .َمْهوٌ  ِمن التَّْمِر : كالَمْعَوةِ ، والَجْمعُ  الَمْهَوةُ  وفي الُمْحكم :

__________________ 
 وابختالف الرواية يف اللسان.« الرسلة»ا بد  « اجلسرة»( تقدم ا برواية 1)
 ( اللسان والصحاح.2)
 .1243/  4( التبصري 3)
 ( اللسان ونسبه لثعلبة بن عبيد يصف النخر.4)
(5. ُوح

 ( يف القاموس : وامل
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا والكسر  اهر.6)
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 اللُّْؤلُُؤ. الَمْهوُ  في النواِدِر :و

 ، يقاُل له : بُصاُق القََمر. َحًصى أَْبيضُ  أَْيضاً :و

 ؛ كلُّ ذلَك في النواِدِر. البََردُ  أْيضاً :و

قِيقُ  أْيضاً :و  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري لَصْخر الغّيِ : السَّْيُف الرَّ

ه و  تـــــــــــــُ ـــــــــــــَ يـــــــــــــبـ تح َخشـــــــــــــــــــــــــــِ ِلصـــــــــــــــــــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــــارٌِم ُأخـــــــــــــح

ُد     ِه رُبـــــــــــــَ نـــــــــــــِ تـــــــــــــح ٌو يف مـــــــــــــَ هـــــــــــــح ُ  مـــــــــــــَ يـــــــــــــَ ـــــــــــــح (1)أَبـ
 

  
 ، َوْزنُه فَْلٌع َمْقلوٌب ِمن َماه. الكثيُر الِفِرْندِ  هو أَو

 قال ابُن جنِّي : ألنَّه أُِرقَّ حتى صاَر كالماِء.

اُء :  السُّيوُف الحادَّةُ. األَْمهاءُ  وقال الفرَّ

ةٌ يسمُج ِذْكُرها ، قد َذَكَرها المصنُِّف في ف س و أَبو َحّيٍ من عبِد القَْيِس  : َمْهوو  .. كانْت لهم قصَّ

قيُق الكثيُر الماِء. : الَمْهوُ و حاح. َمهاَوةً  اللَّبَن ، كَكُرَم ، َمُهوَ  يقاُل منه : اللَّبَُن الرَّ  ؛ كما في الّصِ

ْرُب الشَّديُد. : الَمْهوو  الضَّ

.:  َمْهوٌ  فهو ، َمهاَوةً  ، كَكُرمَ  والشَّراُب ، السَّْمنُ  َمُهوَ  ؛ وقد أَْكثََر ماَءهُ  : إذا الشَّرابَ  كذاو ، إْمهاءً  السَّْمنَ  أَْمَهىو  َرقَّ

 ِء القَْيِس :؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري الْمرى الحديَدةَ : أََحدَّها أَْمَهىو

ٍة  ـــــــــــــــــــــِش انِهضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ نح رِي ه مـــــــــــــــــــــِ  راشـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رِهح     جـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــاُه عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــَ (2)مث أَمـــــــــــــــــح
 

  
 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن أَبي زْيٍد. َسقاها الماءَ  قيَل :و

َل َرَسنَهُ. ىأَْمهَ و  الفََرَس : َطوَّ

 ، بفتحٍ فسكوٍن على المعاقَبَِة. الَمْهيُ  واالْسمُ  الفََرَس أَْرَخْيُت له ِمن عنانِِه ؛ وِمثْلُه أََمْلت به يَِدي إمالَةً. أَْمَهْيتُ  قاَل أَبو زْيٍد :

ً و يَْمهاهُ َمْهواً  ءَ الشَّي *َمَهاو َههُ  ؛ واِويٌّ يائيٌّ األخيَرةُ على الُمعاقَبَِة ؛ يَْمِهيِه َمْهيا ٍة. َموَّ  أَي َطالهُ بذَهٍب أَو فضَّ

ْلت : : الشَّمسُ  الَمهاةُ و  ؛ قال أَُميَّةُ بن أَبي الصَّ

يـــــــــــــــــٌم  الَم َربيف َرحـــــــــــــــــِ و الـــــــــــــــــظـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــُ  مُث   ـــــــــــــــــَح

ور    نحشـــــــــــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــا مـــــــــــــــَ عـــــــــــــــاعـــــــــــــــُ هـــــــــــــــاٍة شـــــــــــــــــــــــــــــُ  مبـــــــــــــــَ

  
ي : َربٌّ قَديٌر بََدلَ    َرِحيم :وأَْنَشَده ابُن بّرِ

 مبَهاٍة هلا َصفاٌء ونُورُ 
ة. البَقََرةُ الَوْحِشيَّةُ  : الَمهاةُ و  لبَياِضها ، ُشبَِّهْت بالبلَّْوَرةِ والدُّرَّ

ُ  البَلَّْوَرةُ  : الَمهاةُ و ْونها ، فإذا ُشبَِّهْت بها في في البَياِض فإنَّما أَراُدوا َصفاَء لَ  بالَمهاةِ  التي تَبِضُّ من بَياِضها وَصفائِها ، فإذا ُشبَِّهِت المرأَة

 العَْينَْين فإنَّما تَْعني البَقََرة في ُحْسِن َعْينَْيها ؛ وأَْنَشَد القاِلي لجميٍل :

ِا أرٍخ و  د جـــــــــــــــــــَدايـــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــح

اهــــــــــــــا    هــــــــــــــَ ٍة مــــــــــــــَ بــــــــــــــَ ثــــــــــــــِ َ َأكــــــــــــــح اح رَاعــــــــــــــ  بــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

  
ً  ج  ، بالتَّحريك نقَلَُهما الَجْوهِري. َمَهواتٌ و َمها

د   ، بالياِء أْيضاً. َمَهياتٌ  ُحِكيو :قاَل ابُن َوالَّ
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مَّ : ماُء الفَْحلِ  الُمهاةُ و  في رِحِم الناقَِة. ، بالضَّ

 قال ابُن ِسيَده : َمْقلوٌب أْيضاً.

ِحيح ُرطبَةٌ وُرَطب وُعَشرةٌ وُعَشٌر ، انتهى. ُمًهى جووقال الَجْوهِري : هو ِمن الياِء.  اج ، قاَل : ونَِظيُرهُ من الصَّ  ، كُهًدى ؛ عن ابِن السرَّ

تقوُل في ذلَك أَنَّه َسِمَع العََرَب وفي الُمْحكم : حَكاهُ سيبويه في باِب ما ال يُفاِرُق واِحده إالَّ بالهاِء وليَس عْنَده بتَْكِسيٍر ، قاَل : إنَّما َحَملَه على 

هو الطُّلَى ، ، فلو كاَن مكسَّراً لم يَُسْغ فيه التَّْذِكير ، وال نَِظيَر له إالَّ ُحكةٌ وُحًكى وُطالةٌ وُطلًى ، فإنَّهم قالوا هو الُحَكى و الُمَهى َجْمِعه هو

ِحيح ُرَطبةٌ وُرَطب وُعَشرةٌ وُعَشٌر.  ونَِظيُرهُ ِمن الصَّ

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. َرقيقَةُ اللَّبَنِ  ، كِمْحراٍب : ِمْمهاءٌ  ناقَةٌ و

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ ومنه قوُل الشاعر : في الِقْدحِ  يكونُ  أََودٌ و، َمْمدوٌد : َعْيٌب  المَهاءُ  قاَل الخليُل :و

__________________ 
 وعجزه يف الصحاح والتهذيب. 279/  5واللسان واألساس واملقايي   60/  2( ديوان اهلذليا 1)
 واللسان والتهذيب والصحاح. 103( ديوانه ط. بريوت ص 2)
 كذا وابلقاموس : وَمَه .  (*)
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بَـَعيحِه   (1)يُِقيُم َمهاَءُهن  ِ صح
ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : أَي َرقِيٌق ُشبِّه بالماِء ؛ عن ابن األَْعرابي وأَْنَشَد ألبي َعَطاء : َمْهوٌ  ثَْوبٌ 

 (2)ٌو نبائُِقهح َقِميٌص من الُقوِهيِّ َمهح 
 الذَهب : ماُؤهُ. َمْهوُ و

 : الرقَّةُ. الَمهاَوةُ و

 قِْدَرهُ : أَْكثََر ماَءها. أَْمَهىو

ناِن : أََحدَّه ورقَّقه. أَْمَهىو  النَّْصُل على الّسِ

 : أَي بَلََغ الماَء ، لُغَةٌ في أََماهَ على القَْلب. أَْمَهى وَحفَر البِئَْر حتى

 ، وهي أَْبعَد اللّغاِت ، ُكلّها إذا اْنتََهْيت إلى الماِء. أَْمَهْيتَ  وأَْمَوْهُت ، وإن ِشئَْت حتى أََمْهتُ  وقال أَبو عبيٍد : َحفَْرُت البئَْر حتى

 اَد ، وأَْصلُه أَْن يَْبلَغ الماَء إذا َحفَر بِئْراً.إذا بَلََغ من حاَجتِه ما أَر َمها وقال ابُن األْعرابي :

 : بالََغ في الثَّناِء ، واْستَْقَصى. أَْمَهىو

حاح  إْمهاءً  الفََرسَ  أَْمَهىو  أَْجراهُ وأَْحماهُ.: : أَْجراهُ ليْعرَق. وفي الّصِ

 ِشدَّةُ الَجْري. الَمْهوُ و

 في األْمِر َحالً َطويالً ؛ ويُْروى قول َطَرفَة : ْمَهىأَ  الَحْبَل : أَْرخاهُ ؛ ومنه الَمثَُل : أَْمَهىو

َه  وثِنحياُه ابلَيِد  ُمح
 (3)لكالطَِّوِ  امل

ً  إذا َعَدْوَت. ويقاُل للَكواِكِب : أَْمَهْيتُ  وقاَل األَُموي :  ؛ قال أَُميَّة : َمها

ا  وحهنـــــــــُ َح لـــــــــَ بـــــــــَ َبصـــــــــــــــــــــــح هـــــــــا فـــــــــيـــــــــهـــــــــا فـــــــــَ َ
َخ املـــــــــ  َرســـــــــــــــــــــــَ

ُد     ن  اإِلمثـــــــــــــــِح (4)يف الـــــــــــــــوارِســـــــــــــــــــــــــــــاِت كـــــــــــــــبهنـــــــــــــــ ُ
 

  
ً  ويقاُل للثَّْغِر النَّقّيِ إذا ابيضَّ وَكثَُر ماُؤه :  ؛ قال األْعشى : َمها

ه و  روبــــــــــــــــــــــــــــُ ِرف  عــــــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــــــــــــًا تــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــــــَ

راَرهح     َم ذا ا ـــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ
ُ

ي املـــــــــــــــ فـــــــــــــــِ (5)َيشـــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 وأْنَشَد الَجْوَهِري لألْعشى :

رِيٍّ و  ٍم غـــــــــــَ بـــــــــــِ هـــــــــــًا شـــــــــــــــــــــــــَ ُم عـــــــــــن مـــــــــــَ بحســـــــــــــــــــــــــِ  تــــــــــــَ

ـــــــــــُد     زِي ـــــــــــَ ت َر َيســـــــــــــــــــــــــح ـــــــــــِّ ب قـــــــــــَ
ُ

طـــــــــــَ  املـــــــــــ عـــــــــــح ـــــــــــُ (6)إذا تـ
 

  
 أَْوَرَده شاِهداً على البلَّْوَرةِ ؛ وِمثْلُه في الُمْجمِل البِن فاِرَس.

 .ُمَمهًّى[ فهو] الَمها وأَْشبَهٍء َصفا وكلُّ شي

 : َرقيقَةٌ ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. َمْهَوةٌ  ونْطفَةٌ 

َد بها ابُن ُدَرْيٍد َذَكَرها في َمْقصوَرتِه. أَْمهاهُ  النَّْصَل : َحدََّدهُ ، مثْل اْمتََهىو  ؛ تَفرَّ

 ه رائِحةٌ طيِّبَةٌ يكوُن بأرِض الِهْنِد.َشَجٌر سْهليٌّ أَْكبَُر ما يكوُن له ثََمٌر حلٌو يُْؤَكُل ، وفي الَمْهوُ و

ً و ْت. َمَهِت الَمهاةُ َمها  : اْبيضَّ
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 القدَح : أَْصلَح عوَجهُ ؛ عن ابن القطَّاع. أَْمَهىو

 : أَْهملهُ الَجْوهري. الَمْهيُ  ي : [مهي]

ً  يقاُل : تَْرقيُق الشَّْفرةِ. وقال ابُن ِسيَده : هو  َكذلَك. اْمتََهاهاو أْمَهاهاو ، لغَةٌ في يَْمُهوها َمْهواً على المعاقبِة ؛ َمهاها يَْمهيها َمْهيا

 قاَل األْصمعي : ِمن ماٌء لعَْبٍس. ، كِمْنبٍَر : الِمْمَهىو

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 ( يف اللسان : بنائقه.2)
 ( من معلقته ا وصدره :3)

 الفىتلعمر  إن املوت ما أخطب 
والتهذيب اقتصر عل  عجز  «يف اليد. ..» واللسان برواية 279/  5والبيت يف املقايي   .«.. لكالطو  املرخ » ا 34ورواية الديوان ص 

 البيت.

 واللسان والتكملة. 201( ديوان أمية بن أيب الصلت ص 4)
 .280/  5واللسان واملقايي   75( ديوانه ط. بريوت ص 5)
 .279/  5واللسان والصحاح واملقايي  « إذا يعط »برواية  62وت ص ( ديوانه ط. بري 6)
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ه  ِمياِه َبين عميَلَة بِن طريِف بِن ســـــعيدٍ  يلِة ا م  ؛ نقَلُه  (1)وهي يف َحرحِف  املِمح واُج من َأخح واٌج ا وســـــُ َجَبٍر يقاُ  له ســـــُ
 ايقوٌت.

 وأَْنَشَد ابُن ِسيَده لبِْشِر بِن أَبي خازم :

ر و  يـــــــــــــــــــــح تح لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــًة وأَِدَم لـــــــــــــــــــــَ  ابتـــــــــــــــــــــَ

غــــــــــاُم     ز  هلــــــــــا الــــــــــثــــــــــّ هــــــــــَ   ــــــــــَُ مــــــــــح (2)عــــــــــلــــــــــ  املــــــــــِ
 

  
 قال َعِديُّ بن الرقاع :و وهو تَْرقيُق الشَّْفِر ؛ الَمْهى * قُْلُت والمصنُِّف َذَكَره هنا كأنّه َجعَلَه ِمْفعاَلً من

مح  مح  هـــــــُ هـــــــُ رِهـــــــُ كـــــــح ي ويـــــــُ اعـــــــِ وَن لـــــــلـــــــد  يـــــــبـــــــُ جـــــــِ تـــــــَ  َيســـــــــــــــــــــح

ونَ     هــــــُ مــــــح ــــــَ ت ــــــِ  وَيســــــــــــــــــــح ي مــــــِ د  اخلــــــَ مِ  حـــــــَ هــــــَ ــــــُ ــــــبـ (3) يف ال
 

  
 ذا اْستَْخَرَج ما عْنَده ِمن الَجْري.الفََرَس إ اْستَْمَهى قد قيَل في تْفِسيِره : أَي يَْستَْخرُجون ما عْنَد َخْيِلهم من الجْري. يقاُل :

اغاني : وقيَل َمْعنى قَْول َعِدّيِ : أَي فُوَف في الُحروِب وال قال الصَّ قُوَن الصُّ  ؛ ونَّص التَّكملِة : فال يُْقَدُر عليهم. يُْقَدُر عليهم ( 4)يَُخّرِ

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

ً  ءَ الشي َمَهى َههُ ؛ عن ابِن ِسيَده. وأَشاَر له المصنُِّف في الذي تقدََّم. َمْهيا  : َموَّ

 : ماُء الفَْحِل ، يائيَّةٌ ، كما َذَكَره الجْوهِري. الُمهاةُ و

 ، أَي لماِء الفْحِل. الُمْهيَة فِكتابَةُ المصنِِّف هذا الَحْرف باألْحمر َغْيُر َوِجيٍه ، ويدلُّ لذلَك قوُل أَبي زْيٍد : وهي

راِب. أَْمَهى قدو  : إذا أَْنَزَل الماَء عْنَد الّضِ

 إْرخاُء الَحْبِل. الَمْهيُ  وقال ، اللْيُث :

 للَمْوِضع ِمْفعاَلً منه. الِمْمَهى * قُْلُت : ويَجوُز أَْن يكونَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

والَجْمُع  .«م وه»وأنَّ الصُّوَر تُرى فيها ؛ هنا َذَكَره صاِحُب اللساِن. وتقدََّم للمصنِِّف في الماِويَّةُ : الِمْرآةُ كأنَّها نُِسبَْت إلى الماِء لَصفائِها ، 

 ماِويٌّ ؛ عن ابِن األَْعرابي.

 وقيَل : الماِويَّةُ َحَجُر البلَّْور ، والجْمُع َماٍو.

 وقال األْزهِري : ماِويَّةُ أَْصلُها مائِيَّة قُِلبَِت الَهْمزةُ واواً.

 يَّة : ِمن أَْسماِء النِّساِء ؛ وأَْنَشَد ابُن األْعرابي :وماوِ 

مــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــارٍة  تــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــاِويِّ اي رُبـــــــــــــــــــــــــّ

مِ     يســــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــِة ابملــــــــــــــِ ذح ــــــــــــــلــــــــــــــ  واء كــــــــــــــال عــــــــــــــح  شــــــــــــــــــــــــــــَ

  
م.  أَراَد : يا ماِويَّة فَرخَّ

 ْنُسوَعةَ يقاُل لها ماِويَّة.قال األْزهري : ورأَْيُت بالباِديَِة على جادَّةِ البَْصرةِ إلى مكَّة َمْنَهلةً بيَن َحفَِر أَبي موَسى ويَ 

 وفي الُمْحكم : ماِويَّةُ ماٌء لبَني العَْنبر ببَْطِن فلج.

نَّْوِر.  وأَْمَوى : صاَح صيَاَح الّسِ

حاح. : ِمن أَْسمائِِهنَّ  َميُّ و َميَّةُ  ي : [ميا]  ؛ كما في الّصِ

ا ةً. َميُّ  وقال اللَّْيث : أَمَّ ْعر خاصَّ  ففي الّشِ
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 فاِرقِيَن ؛ وبَْيَن بِْنت وبَنَْت ِجناٌس ؛ ومنه قوُل الشاعِر : َميَّا فقيلَ  بَنَْت َمدينَةَ فاِرقِيَن فأُِضيفَْت إليها بِن أَُددِ  بنُت أُدِّ  َميَّاو

رٌة  ة ُعســــــــــــــــــــــــح مــــــــــامــــــــــَ ِر الــــــــــيــــــــــَ يــــــــــح ُك يف كــــــــــَ  فــــــــــإن يــــــــــَ

َا أَبعحســــــــــــــــــــــــرا     ا فــــــــــارِقــــــــــِ يــــــــــّ ُر مــــــــــَ يــــــــــح (5)فــــــــــمــــــــــا كــــــــــَ
 

  
 ْيضاً فارقيني.وهي مدينَةٌ بالجزيرةِ ِمن ِدياِر بْكر ؛ وقالوا في النِّْسبَِة إليها فَاِرقّي ، أَْسقَُطوا بعَض الُحروِف لَكثْرتِها ؛ ويقاُل أَ 

َب ، ي (7)، وبالعجمية پاركين  (6)هي بْنُت أُّدٍ ، وفاِرقِيَن هو َخْندُق الَمدينة  َميَّا وقاَل ابُن األثير :  قاُل ما هوفعُّرِ

__________________ 
 ( يف ايقوت : جوف جبر.1)
 «. ر»وابألصر  واملثبت كاللسان. «وأدمي يوم. ..» برواية : 26البيت  97( املفضلية 2)
الصــواب : يف البهر ا ( اللســان والتكملة وجزء من البيت من شــواهد القاموس ا وقد ذكر فيه نثراً. وعل  هامش القاموس : قوله : يف البهم ا 3)

 نقله عن الشارح.« ابلراء ا ا ه
 .«فال»( يف القاموس والتكملة : 4)
 والضبرت عنه.« ميافارقا»( معجم البلدان : 5)
 .«املدنية»( عن اللباب وابألصر 6)
 ( األصر واللباب ا ويف ايقوت : ابرجا.7)



19620 

 

ر من بِناِء أَنُوَشرحوان ا وما هو ابآُجرِّ من بَ   ناِء أَبـحَرِويز.ابلص خح
 وَذَكَر ياقوُت في تْعِريبِه وْجهاً آَخَر اْستَْبعْدته ، راِجْعه في المعجم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي :  الِقَرَدةُ ، عن ابِن خالويه. الَميَّةُ  قال ابُن بّرِ

ى يَت المرأَةُ. ، ويقاُل منَّة ، وبها َميَّة وقال اللْيث : َزَعموا أَنَّ الِقَردة األُْنثى تسمَّ  ُسّمِ

ْفرةِ ، وحبُّها دوَن َحّبِ البُْرنُجانِيَة ؛ حكاهُ أبو حنيفَةَ. المائِيَّةُ و  : ِحْنطةٌ بَْيضاُء إلى الصُّ

ة ،  كماعيٍة. مائيَّةٌ  وقال ابن القطَّاع : يقاُل للهّرِ

 مع الواو والياء فصل النون
ً  عنه نَأَْيتُ و نَأَْيتُه ي  :[نأي] جانِبَه عن خاِلِقه ُمتَغابِياً  أَْنأَى ، أَي (1) (َأْعَرَض َوََنى ِبانِِبهِ )؛ ومنه قولهُ تعالى :  بَعُْدتُ  : أَي كَسعَْيتُ  ، نَأْيا

 ُمْعِرضاً عن ِعباَدِته ودعائِه.

 ، أَي تَباَعَد عن القُبُول. (ََنى ِبانِِبهِ )وقيَل : 

ُجل إذا تَكبَّر وأَْعَرَض بوْجِهه : اه. نَأَى بجانِبِه ، أَي نَأَي يقاُل للرَّ  جانِبَه من َوراء أَي نَحَّ

ي : وقَرأَ ابُن عاِمر :  بجانِبِه ، على القْلب ، وقد تقدََّم في الَهمزةِ ، قاَل الُمْنذري : وأْنَشَدني المبرُد : ناءَ  قال ابُن بّرِ

رٍة أَ  فـــــــــــح واَي بـــــــــــقـــــــــــَ حح صـــــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــِ  عـــــــــــاِذ  إنح ُيصـــــــــــــــــــــــــح

رِيـــــــــــــــــيب    ي وقـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــدًا آنين زائـــــــــــــــــِ عـــــــــــــــــِ  (2) بـــــــــــــــــَ
  

ُد : فيه َوْجهان أََحُدهما : أنَّه بمْعنَى أْبعَدني كقولك ِزْدته فَزاَد ونَقَْصته فنَقََص ؛ واآلَخُر : أنَّه بمعنَ  عنِّي. قال األْزهِري :  نَأَى ىقال المبّرِ

 وهذا القوُل هو الَمْعروِف الصَّحيُح.

 .النَّأْي اْفتَعَل من: أَي أَْبعَْدتَهُ فبَعُد ، هو  أَْنأَْيتُه فاْنتَأَىو

 .التَّنائِي ، وَمْصَدُره : تباَعُدوا تَناَءْواو

 ؛ وأنَشَد الَجْوهِري للنَّابغَِة : : الَمْوِضُع البَعيدُ  الُمْنتَأَىو

ي  ــــــــــِ رِك دح َو مــــــــــُ ِر الــــــــــذي هــــــــــُ َك كــــــــــالــــــــــلــــــــــيــــــــــح  فــــــــــإنــــــــــ 

ُض و     َب  عــــــــنــــــــك واســــــــــــــــــــــِ تــــــــَ نـــــــــح ُ
ُت أن  املــــــــ لــــــــح (3)إنح خــــــــِ

 

  
 ثَْعلَب ؛ وأْنَشَد الَجْوهِري : [عن]، وهذه  ، كُهًدى النَُّؤىو ، بالكسر ، النِّئْيُ و ، بالضم ، النُّْؤيُ و النَّأْيُ و

َؤ  َرمـــــــــــــــــاٍد و  ٍة ونـــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــح ُد فــــــــــــــــــِ وقــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــُ

يــــــــــــنــــــــــــا و     لــــــــــــِ دح بــــــــــــَ يــــــــــــام وقــــــــــــَ ذاُب اخلــــــــــــِ (4)أشــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 يَِميناً وشماالً ويُْبِعُده. الَحفيُر َحْوَل الِخباِء أَو الَخيمِة يَْمنَُع السَّْيلَ 

حاح :  َحْوَل الِخباِء لئاَلَّ يَْدخلَهُ ماُء الَمَطِر. (5): ُحْفَرةٌ  النُّْؤيُ  وفي الّصِ

 يمِة.الحاِجُز َحْول الخَ  النُّْؤيُ  وفي التهذيِب :

ي : ومنهم َمْن قاَل :  اآلتيُّ الذي دوَن الحاِجِز ، وهو َغلٌَط ؛ قال النابغَةُ : النُّْؤيُ  قال ابُن بّرِ

ِض أَثـحَلُم خاِشُض و  م ا َوح  (6)نـُؤحٌي كِجذح
. وكذلَك قولُه :  فإنَّما يَْنثلُم الحاِجُز ال اآلتِيُّ
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 َسفحض عل  آٍس ونـُؤحي ُمَعثـحَلبو 
 والُمعَثْلَُب الَمْهُدوُم ، وال يَْنهِدُم إالَّ ما كاَن شاِخصاً.

حاح. نِئِيٌّ و ، على فُعوٍل ، نُِؤيٌّ و كأَبآٍر على األْصِل ، أَنآءٌ و ، على القَْلِب كآباٍر ، آناءٌ  ج  ، يَتْبَع الَكْسرة الَكْسرة ؛ كما في الّصِ

__________________ 
 .51وفصلت ا  83( سورة األسراء ا 1)
وهو يف شـــــعره ا كتاب شـــــعراء  «. زائري وقرييب.. صـــــداي بقفرة. ..» منســـــوابً للنمر بن تولب ا برواية 479/  1( البيت يف الكامر للمربد 2)

 وانظر ختر ه فيه. «صداي بقفرة. ..» برواية : 333إسالميون ص 
 ومل ينسبه. 378/  5قايي  واللسان والصحاح ا وامل 81( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 .«حفرية»( يف الصحاح : 5)
 وصدره : 79( ديوان النابغة الذبياين ص 6)

 رماد ككحر العا ألايً أبينه



19622 

 

ً  الَخيمةَ : َعِمَل لها أَْنأَىو  .نُْؤيا

 واتََّخْذتُه. َعِمْلتُه : أَي واْنتَأَْيتُه أَْنأَْيتُهو نَأَْيُت النَُّؤىو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ر قوُل الُحْطْيئة : النَّأْيُ   : الُمفارقَةُ ؛ وبه فُّسِ

 (1)ِهنحٌد أََت  ِمن ُدوهِنا الن بحُي والبـُعحُد و 
 في األرِض : َذَهَب. نَأَىو

 عْنَك الشرَّ ، على فاَعْلت : أَي َدافَْعت ؛ وأْنَشَد : ناَءْيتُ  وقال الِكسائي :

تح أطــــــــــــح و  لــــــــــــَ روِب وقــــــــــــد عــــــــــــَ رياَن ا ــــــــــــُ بحُت نــــــــــــِ  فــــــــــــَ

واو     ر بــــــــــــُ قــــــــــــَ م فــــــــــــتـــــــــــــَ رحهبــــــــــــَُ هــــــــــــمح حــــــــــــَ نــــــــــــح ُت عــــــــــــَ  انَءيــــــــــــح

  
ي بإْصبَعي : َمَسْحته وَدفَْعته ؛ عن اللْيِث ، وأَْنَشَد : نَأَْيتُ و  الدََّم عن خّدِ

نـــــــــا  رَباتـــــــــِ نح عـــــــــَ نـــــــــا ســـــــــــــــــــــــاَ  مـــــــــِ يـــــــــح قـــــــــَ ـــــــــَ  إذا مـــــــــا الـــــــــتـ

ِض     ـــِ هـــــــا ابأَلصـــــــــــــــــــــاب لـــُ ـــح يـ َب  ســـــــــــــــــَ نـــــــح ـــُ يـــــــُب يـ ـــِ (2)شـــــــــــــــــــــذب
 

  
 وأَْنَشَده الَجْوهِري عْنَد قوِله :

 أَنيحُت نـُؤحايً َعِملحته
ْمة : النُّْؤي : َموِضعُ  الُمْنتَأَىو  ؛ وأْنَشَد الَجْوهِري لذي الرُّ

ُر  مــــــــــَ ضــــــــــــــــــــــــح
ُ
قــــــــــاُم امل اَج الســــــــــــــــــــــــ  تــــــــــَ رحَت فــــــــــاهــــــــــح  ذَكــــــــــَ

رُ     ـــــــــــ  ثـ وُم الـــــــــــد  َك الـــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــُ تـــــــــــح ـــــــــــَ ا وشـــــــــــــــــــــــــاقـ يـــــــــــن  مـــــــــــَ

  

َُدعحثـَُر 
َتَب  امل ُنـح

 (3)آري ها امل

اح : رمَّ  وقال الّطِ

َن انحِثالمِ  َتَب  كالَقرحو َرهح  ُمنـح
 ِزنَةَ نُْعيان. نُْؤيانو، على فُعَل ،  النُّْؤُي نًُؤى ِزنَةَ نِْعيٍ ، ويُْجَمعُ  النِّئْيُ  وَكذلكَ 

 ، مثْل َرِزْيداً ، فإذا وقْفَت عليه قْلت َرْه ، انتََهى. نَهْ  ، أَي أَْصِلْحه ، فإذا وقْفَت عليه قْلت َن نُْؤيَكَ  قال الَجْوهري : تقوُل :

ي : هذا إنَّما يصحُّ إذا قدَّْرت فِْعلَه  ، ويقاُل : ْؤيَكَ َن نُ  ، ثم تُخفُِّف الَهْمزةَ على َحّدِ يَرى ، فتقوُل : يَْنأَى فيكوُن الُمْستَْقبل نأَْيتُه أَنآهُ  قال ابُن بّرِ

ي َحْوَل ِخبائِه اْنأَ نُْؤيَكَ  ً  ، كقولك : أْنَع نَْعيَك إذا أََمْرتَه أَن يَُسّوِ هو  النُّْؤي ُمَطيفاً به كالطَّْوِف يَْصِرُف عنه ماَء الَمَطِر. والنَُّهْيُر الذي دونَ  نُْؤيا

.  اآلتيُّ

 : قَْرية بَشْرقي ِمْصَر وقد َدَخْلتها. النَّأْيو

 : أْهملَهُ الَجْوهِري. نَأَْوتُ و : [نأو]

اغاني أْيضاً. نَأَْيتُ  لُغَةٌ في قال ابُن سيَده : هي  بمْعنَى بَعُْدُت ؛ ونقلَها الصَّ

ا بََصُرهُ  نَبَاو : [نبو]  قوُل أَبي نخيلة : النُّبِيّ  : تَجافَى ؛ وشاِهدُ  نَْبَوةً و ، كعُنِّيٍ ، نُبِيًّاو ، كعُلُّوِ ، يَْنبُو نُبُوًّ

 مل ا نـََبا يب صاِحيب نُِبّيا
 أَي تَجافَى ولم يَْنظْر إلى كأنَّه َحقََّرهم ولم يَْرفَع لهم رأْساً. ، َعْيناهُ عنهم ووقَعَْت عليَّ  فنَبَتْ  قَِدْمنا على ُعَمر في َوْفدٍ »حديُث األْحنَف : منه و

ةِ الواِحَدةِ ؛ ثم النَّْبوةُ  ويقاُل : اغُب. نَبَا ِمن بََصُره مجازٌ  نَبَا للَمرَّ ِريبَِة ، قالَهُ الرَّ  السَّْيف عن الضَّ
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ةَ الواِحَدة ؛ بالنَّْبوةِ  ؛ قاَل ابُن ِسيَده : ال يرادُ  نَْبَوةً و ، بالفتح ، نَْبواً  السَّْيُف عن الضَّريبَهِ  نَبَاو واْرتَدَّ عنها ولم يَْمِض ومنه قولُهم :  َكلَّ  المرَّ

 َحدُّ السَّْيِف إذا لم يَْقَطْع. نَبَا: . ويقاُل أَْيضاً نَْبوةٌ  ولكّلِ صاِرمٍ 

 عليه السَّْيف ، وَجعَله مجازاً. نَبَا وفي األساس :

 قَبَُحْت فلم تَْقبَْلها العَْيُن. : أَي ُصوَرتُهُ  نَبَتْ و

 ؛ ومنه قوُل الشاعر : لم يُوافِْقهُ  : إذا َمْنزلُه به نَبَا ِمن المجاِز :و

 (4)َمنحزٌِ  فـََتَحو ِ   إذا نـََبا ِبكَ و 
__________________ 

 وصدره : 39( ديوانه ط بريوت ص 1)
 أال حبذا هند وأرض هبا هند

 واألساس ا بدون نسبة. 378/  5( اللسان والصحاح والتهذيب واملقايي  2)
 و :واللسان والصحاح والتكملة واألساس وذكرا شطراً سقرت با األو  والثاين وه 201( ديوانه ص 3)

 قد يهيج ا اجة التذكرو 
 ( األساس ا وصدره :4)

 فبقم بداٍر ما أصبت كرامةً 
 وعجزه يف اللسان والتهذيب ا ومل ينسبوه.
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 : أَي لم أَِجْد بها قراراً. (1)بي تِْلَك  نَبَتْ  ويقاُل :

 ، وهو كقولهم : أقض عليه َمْضَجعَه. لم يَْطَمئِنَّ عليه : إذا َجْنبُه عن الِفراِش  نَبَا ِمن المجاِز :و

َر. : نَْبواً  السَّْهُم عن الَهَدفِ  نَبَا من المجاِز :و  قَصَّ

 ، أَي تجافَْت ، عن ابن األعرابي. عن َوتَِرها نَبَتْ  : القَْوُس التي النَّابِيَهُ و

 ُطُرُق الُهَدى ؛ قالَهُ الِكسائي. وقد َذَكَره المصنِّْف أْيضاً في الَهْمزةِ. األَْنبياءُ والواِضُح  ، كغَنِّيٍ : الطَّريقُ  النَّبِيُّ و

بُها النَِّفيَّةُ بالفاِء ، وتقدََّم في  ؛ كلمةٌ  ، كغَنِيٍَّة : ُسْفَرةٌ ِمن ُخوٍص  النَّبِيَّةُ و  .«ت ف ف»فاِرِسيَّةٌ ُمعَرَّ

ا أَْهُل البَصْ  ْبتها قْلَت النَِّفيَّة بالفاِء ، أَي السُّْفَرةُ الَمْنسوجةُ ِمن ُخوٍص  النَّبِيَّةُ  رةِ فيقولونَ ونَصُّ التكملِة : قال أبو حاتٍم : وأَمَّ بالفاِرِسيَِّة ، فإن َعرَّ

 ، انتََهى.

َرة ، وُمْقتضاهُ أَنَّه بتَْشديِد الفاِء ، ثم قاَل في آخِره ويقالُ   لها أَْيضاً نَِفيَّة َجْمعُه نَفي ، كنَهيٍَّة قْلُت : تقدََّم له هنالك أنَّها ُسْفَرةٌ من ُخوٍص ُمدوَّ

النَّْفيَةُ ، بالفتح ، وكغَنِيَّ ُسْفَرةٌ من ُخوٍص ، يشرُر عليها األقُِط ، « ن ف ي»ونِهى ، أَي بالَكْسر ، وأَحالَهُ على الُمْعتل ، وَسيَأْتي له في 

 وفي َكالِمه نََظٌر ِمن ُوُجوٍه.

بْ  دلَّ على أنَّه بتَْشديِد الفاِء ، وقَْوله في اآلخر : ويقاُل إلى آخره ، دلَّ على أنَّه بالَكْسر ثم « ن ف ف»ط فِذُكُره في األول : التَّخالُف في الضَّ

ض لفَتْح وال لَكْسر ، فإذا كانِت الَكِلمةُ  الَمْعنى فما هذه ُمتِّفقَةَ َضبََطه في الُمْعتل بالفَتْح ، وقال هنا كغَنِيَّة ، واْقتََصَر عليه ، ولم يَتَعرَّ

 الُمخالَفَة.

َرة ؛ وقْولُه فيَما بَْعد : ُسفْ  َرة ِمن ُخوص يشرُر عليها الثَّاني : اْقتِصاُره هنا على ُسْفرةٍ ِمن ُخوٍص ، وفي الفاِء ُسْفَرة تُتََّخذُ من ُخوٍص ُمدوَّ

 عتِه.األقُِط ، فلو أَحاَل الواِحَدة على ما بَقَي ِمن لُغاتِها كاَن أَْجوُد لَصنْ 

اغاني ، وقيَل هو النثِّيَّة ، بالثاِء الُمثَلَّثَِة الُمَشدَّدة الَمْكُسورة ، تُْبَدل  كما قالَهُ أبو تُراٍب ، والفاءُ  الثَّالث : ذكره هنا في هذا الَحْرف ِتْبعاً للصَّ

ل « ن ف ي»َمْخشري عن النَّْضر ، وَسيَأْتي لذلَك َمِزيد إْيضاح في عن ثاٍء كثيراً. وفاتَهُ من لُغاتِه النُّفتة بالضم والتَاِء الفَْوقِيَِة نقلَهُ الزَّ  ، فتأمَّ

 ذلَك َحّق التأّمل.

 ٍء ُمْرتَِفعٍ أَي على شي ، «نَبِّيٍ  فأُتِي بثالثَِة قَِرصٍة فُوِضعَْت على»الحديُث : منه ، كغَنِّيٍ ؛ و النَّبِّيِ و كالنَّْبوةِ  : ما اْرتَفََع من األرِض  النَّباَوةُ و

ِ  ال تَُصلُّوا على»في حديٍث آَخر : وِمن األرِض.  أَي على األرِض الُمْرتِفعَِة الُمْحَدْودبِة ؛ ومن هنا يُْستَْظرف ويقاُل : َصلّوا على  النَّبِّي

 ، وقد ذُِكَر ذلَك في الَهْمِز. النّبِّيِ  ِء وال تَُصلُّوا علىالنَّبِي

ألنَّه أَْرفَع َخْلِق هللا وألنّهُ يُْهتَدى به ؛ وقد تقدََّم في  النَّبيَّ  : َعلٌَم من أَْعالِم األرِض التي يُْهتَدى بها ؛ قاَل بعُضهم : ومنه اْشتِقاقُ  النَّبِيُّ  ويقاُل :

 الَهْمزةِ.

يت ، فإن َجعَْلت ّكِ َف على  النَّباَوةِ  َمأْخوذاً من النَّبِيَّ  وقال ابُن الّسِ فأَْصله َغْير الَهْمزة ، وهو فَِعيل بمْعنَى َمْفعوٍل ،  .سائِِر الَخْلق ،أَي أنَّه ُشّرِ

ا قوُل أَْوِس بِن حجٍر يَْرثِي فُضالَةَ بِن كْلَدةَ األَسدّي : أَْنبياءُ  ، والَجْمعُ  نُبَيٌّ  تَْصغيُره  ؛ وأَمَّ

ه  ـــــــــــ  ـــــــــــو أَن ِب ل عـــــــــــح ِد الصـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــِّ ي  عـــــــــــلـــــــــــ  الســـــــــــــــــــــــــ 

بِ     اقـــــــــــــــــِ وُم عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  ِذرحوِة الصـــــــــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــُ  يــــــــــــــــــَ

  

ًا ُدقـــــــــــــــــاَ  اَ صـــــــــــــــــــــــــــــــَ   ح َرمتـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ  أَلصـــــــــــــــــــــــــــــــح

ِب     ـــــــــــــِ ـــــــــــــكـــــــــــــاث يبِّ مـــــــــــــن ال ـــــــــــــ  ـــــــــــــن كـــــــــــــاَن ال (2)مـــــــــــــَ
 

  
ِمَن الِحجاَرةِ إذا نََحلَتْها الَحوافُِر ، ويقاُل : الكاِثُب َجبٌَل وَحْوله  نَبَا ما النَّبِيُّ  : الَمكاُن الُمْرتَِفُع ؛ والكاِثُب : الرْمُل الُمْجتِمُع ؛ وقيَل : النَّبِيُّ  قال

ُ وتََسهَّل له حتى يَِصيرَ  نابٍ  ، الواِحدُ  النَّبيُّ  َرواٍب يقاُل لها َ  مثْل غاٍز وَغِزّيِ ، يقوُل : لو قاَم فُضالَةُ على الصاقِِب ، وهو َجبٌَل ، لََذلَّلَّ

__________________ 
 ذا ا ويف اللسان : تلك األرض.( ك1)
 برواية : 10( ديوانه ط بريوت ص 2)
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 عل  األروع السقب لو أنه
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح والثاين يف التهذيب.« مكان»بد  « كمو»وفيه 
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ِر الذي يف الكاِثِب ؛ ونقَلُه اجلَوحهرِي أيحضاً.  كالر مح
ِحيُح في ي : الصَّ  يَقُوُم بمْعنَى يُقاِوُم ، انتََهى.: هنا أَنَّه اْسُم َرْمٍل َمْعروف ؛ وقيَل : الكاثُِب : اْسُم قُنٍَّة في الصاقِِب ، وقيَل  يالنَّبِّ  قاَل ابُن بّرِ

اُج : الِقراَءةُ الُمْجَمُع عليها في  َطْرح الَهْمزة ، وقد َهَمز جماَعةٌ ِمن أَْهِل الَمدينَِة َجِميَع ما في القُْرآِن من  (اْْلَنِْبياءَ ) و (النَِّبيِّنيَ )وقال الزجَّ

َ  هذا ؛ واْشتِقاقُه ِمن َ و نَبَّأ ثْل ، أَي أَْخبَر ؛ قاَل : واألَْجود تَْرَك الَهْمز ألنَّ االْستِعماَل يُوِجُب أَنَّ ما كاَن َمْهموزاً ِمن فَِعيل فجمعه فُعاَلء مِ  أَْنبَأ

مما  نُبَآءو ءنَبِي بغَْيِر َهْمز ، فإذا َهَمْزت قْلتَ  أَْنبِياءو نَبِّيِ وِريٍف وُظَرفاء ، فإذا كاَن ِمن ذواِت الياِء فجْمعُه أَْفِعالء نَْحو َغنِّيِ وأَْغنِياء ظَ 

ِحيح ، وهو قَِليٌل ، قالوا َخِميٌس وأَخْ  ِحيح ، قاَل : وقد جاَء أَْفعالء في الصَّ  من نَبيّ  مساء ونَِصيٌَب وأْنِصباء ، فيجوُز أَن يكونَ تقوُل في الصَّ

ا ترَك َهْمزه لَكثْرةِ االْستِْعمال ، ويَجوُز أَن يكوَن ِمن أَْنبَأْتُ  ْفعِة. نَبَا يَْنبُو ممَّ  إذا اْرتَفََع ، فيكوُن فَِعيالً ِمن الّرِ

 .«ِمن الطائِفِ  بالنَّباَوةِ  ، وسلمعليههللاصلىوُل هللا ، َخَطبنا َرسُ »قد جاَء في الحديِث : و،  ع بالطَّائِفِ  : النَّباَوةُ و

ةُ  بالكسر : ، النَّباَوةُ و  .النّباَوةِ  َمأْخوذٌ ِمن النَّبِيَّ  ، أَي اْسٌم منه على رأْيِ َمْن قال إنَّ  النُّبُوَّ

ٌث.  نابِيو بِن  نابِي بنِ  بِن َعِدّيِ  ( 1)َجدُّ ُعْقبَةَ بِن عاِمٍر : وَجدُّ واِلِد ثَْعلبَةَ بن َعْنَمةَ  بُن زْيِد بن حرام األْنصاِريُّ : نابِيوبُن َظْبياَن : محّدِ

ا ُعْقبَةُ بُن عاِمٍر فإنَّه بَْدِريٌّ شِهَد العَ  الصَّحابِيَّْيِن. َعْمرو بِن سواِد بن غنم بِن كْعِب بِن سلَمةَ الّسلمّي ، ا ثَْعلبةُ أَمَّ قَبَةَ األُولى وقُتَِل باليَماَمِة. وأمَّ

 ابُن عنمةَ فإنَّه شِهَد بْدراً والعَقَبَةَ وقُتَِل يوَم الَخْندِق ويَْوم َخْيبَر ، وهو خاُل جابِِر بِن عبِد هللا.

ل بهيُر  بِن َعْمرو الّسلمي ِمن الصَّحابَة : ُعَمُر بُن ُعَمْير  نابِي ْوالدِ بُن الَهْيثِم بِن عاِمٍر َصحابيٌّ أَْيضاً ، وِمن أَ  (2)قُْلُت : وابُن أَِخي األوَّ

 .عنهمهللارضي، فهؤالء ُكلُّهم لَُهم ُصْحبَة ،  نابِي وَعْبُس بُن عاِمٍر وأَْسماُء بْنُت َعْمرو بني َعِدّيِ بن

 ن علّيِ ، وعنه سماُك بُن َحْرب.ع تابِِعيٌّ  الباِهِليُّ أَو الذُُّهِليُّ  ( 3)بُن ُهْرُمزَ  نُبَيُّ  كُسَمّيٍ :و

كة : َوِديعَةُ بُن َمْرثَدٍ  النَّبَوانِ  ذُوو  اليَْربُوعي ِمن الفُْرساِن. ، محرَّ

كةً : ( 4)نَبَوانُ و يِِّد من ضبةَ ؛ قالَهُ نَْصر ؛ ومنه قوُل الشاعر : نَْجِديٌّ لبَني أََسٍد ، وقيَل : ماءٌ  ، ُمحرَّ  لبَني السَّ

كـــــــــــــــــُ  رحٌج َرواٌء لـــــــــــــــــَ ُب شـــــــــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــا وزُنــــــــــــــــــح

بُ و     قــــــــــــــــــ  ثـــــــــــــــــــَ ٌب مــــــــــــــــــُ واُن َقصــــــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــَ  الــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــ 

  
 يَْعني بالقََصِب َمخاِرَج ماِء العُيوِن ، وُمثَقَّب : َمْفتوح بالماِء.

 ، ومنه قوُل الشاعِر : أَْنبَأْته ، أَي أَْخبَْرتُهُ ، لُغَةٌ في نَبَّأْتُه : أَْنبَْيتُهُ إْنباءً و

 فمن أَنـحَبا  َأن  أاَبَ  ذيبُ 
ْدقُ   عْنَك ال الوعيُد ؛ أَي أنَّ الِفْعَل يُْخبُر عن َحِقيقَتِك ال القَْول ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. يُْنبي وعليه أُْخِرَج الَمثَُل : الّصِ

 وهناك قْوٌل آَخُر نَْذُكره فيما بعد.

اه بُن محمِد بِن محفُوظِ  نَبَا أَبو البياِن :و َمْشقي الزَّ ، َذَكَره أَبو الفُتوحِ الطَّاِوسي في ِرسالَِة الخرق  ( 5)َشْيُخ البَيانِيِّينَ  ُد ،بن أَحمَد القَُرِشيُّ الّدِ

، عياناً وأَْلبََسهُ الخرقَةَ الشَّريفَةَ مع بُْعِد العَْصر ، وكاَن الَمْلبوُس معه  وسلمعليههللاصلى،  النَّبيَّ  ولَقّبَهُ بقُْطِب العاِرفِيَن ، وقاَل : إنَّه رأَى

 ً  .551والبَيائِيَّة ؛ قال الحافُِظ تُوفي في سنة  النّبائِيَّة للَخلِق ، ونسَب إليه الِخْرقَة يقاُل لها معاينا

لَبِْستها ِمن يَِد الشيخِ عبِد الرحيِم بِن عبِد الَكريِم الجرهي عن قاِضي القُضاةِ َكمال : قْلت : وذَكَر الطَّاِوسي َسنََد ِلْبِسه لِخْرقتِه إليه ، فقاَل 

ْين محمد بن أَحمَد بن عْبدِ ا  لّدِ

__________________ 
 .54/  1والثبت كالتبصري « َغنحَمةَ »( يف القاموس : 1)
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 ومثله يف أسد الغابة.« هنَُري» 54/  1( يف التبصري 2)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : زَُبرٍي.3)
 ( يف القاموس : والنـ ُبواِن.4)
 البيانية.شيخ  221/  1( يف التبصري 5)
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ر ه َأيب الَفتحح َنصــــــــح ي عن العزِّ بِن مجاَعَة عن واِلِده عن جدِّه الرُبحهان إبراهيَم بِن عبحِد الرمحِن عن َعمِّ   بِن  العزيِز الُقَرشــــــــِ
اِف األصـــــــفياء ا مجاَعَة عن ُقطحِب الَوقحت َأيب عبِد   بِن الُفراِت عنه ا وقد ذََكرحان ذلَك يف كتابِنا عقد الثما ا ويف إحتح 

ُر بُن عبِد الرمحِن بِن  مٍد ُتويف سَ  َذحكور ا فرَاِجعحهما. وابُن َأخيِه أبو الَفتحح َنصح
صلحنا َسَندان إىل الطَاِوسي امل  591َنة َوأوح

ُنحذري :
َض منه ا اِفُة امل  ؛ وابـحُنه  مُد بُن َنصحر لَِ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : تَجافَى وتَباَعَد. انَْبوً  ُء عنِّيالشي نَبَا

 أَنا : أَي أَْبعَْدته عن نَْفِسي. أَْنبَْيتُهو

ْدقُ   عْنَك ال الَوِعيُد ، أَي يَْدفَُع عْنَك الغائِلَةَ في الَحْرِب دوَن التَّْهديِد. يُْنبي قال الَجْوهِري : ومنه الَمثَُل : الّصِ

 ُجَؤيَّة : قاَل أبو عبيٍد : هو َغْيُر َمْهموٍز ؛ قاَل ساِعَدةُ بنُ 

يــــــــٍة  غــــــــح وَب بــــــــطــــــــَ يــــــــُ ب  الــــــــلــــــــهــــــــيــــــــُف الســــــــــــــــــــــ   صــــــــــــــــــــــَ

ُب     نــــــــَ جــــــــح رت  املــــــــِ لــــــــَ ــــــــُ قــــــــاَب كــــــــمــــــــا يـ يب الــــــــعــــــــُ نــــــــح ــــــــُ (1)تـ
 

  
 ؛ وقد تقدََّم للمصنِِّف قِريباً. األْنباءِ  ويقاُل : هو بالَهْمز ِمن

 عليه. نَبَا فالٌن عن فالٍن : لم يَْنقَْد له ؛ وهو مجاٌز ؛ وَكذلكَ  نَبَاو

ا تريُد ِمنَّا. ، «أَْنَت وِليُّ من َوِليَت وال نَنَيُو في يََدْيك:  عنهماهللارضيقاَل َطْلَحةُ لعَُمر ، »في الحديِث : و  أَي نَْنقاُد لَك وال نَْمتَنُع عمَّ

ْحل قيلَ  نَْبوةً و نَْبواً  ءعن الشي نَبَاو  .نَبَا : زايَلَهُ ، وإذا لم يَْستَْمِكن للسَّْرج أَو الرَّ

 ِمن أَْكلٍَة أََكْلتُها : أَي َسِمْنت ؛ عن ابِن بُُزْرج. نَبَْوتُ  ويقاُل : قد

 : السَِّمين. النابِيو

نُبِيَّا بي فالنٌ  نَبَاو
 َجفَانِي ؛ ومنه قوُل أَبي نَُخْيلة : ( 2)

 صاِحيب نُِبّيامل ا نـََبا يب 
 الّدْهِر وَجفَواتِه ؛ وهو مجاٌز. نَبَواتِ  . وهو يَْشُكونَْبوةٌ  : الَجْفوةُ. يقاُل : بَْيني وبَْينه النَّْبوةُ و

 : اإلقاَمةُ. النَّْبوةُ و

 : العُلُّو واالْرتِفاُع. النَّْبوُ و

 يَّة :، كَحصاةٍ : موِضٌع ؛ عن األْخفَش وأْنَشَد لساِعَدةَ ابِن ُجؤَ  نَبَاةُ و

يـــــــــــاً  وِدَر طـــــــــــافـــــــــــِ ٌج وغـــــــــــُ لـــــــــــَ تــــــــــــَ ُر خمـــــــــــُح دح  فـــــــــــالســـــــــــــــــــــــــِّ

بــــــــــــــاَة اأَلَثحَُب     َ إىل نــــــــــــــَ اح َ عــــــــــــــَ اح (3)مــــــــــــــا بــــــــــــــَ
 

  
 ويُْرَوى : نَباتَى ، كَسَكاَرى ، ونَبات ، كَسحاٍب ، وُهما َمْذُكوراِن في موِضِعهما.

ةَ  الَكذَّاُب : ادََّعى تَنَبَّىو ِل الِكتاِب. بنَبِّيِ  ، وليسَ  النُّبُوَّ  ، يُْهَمُز وال يُْهَمُز ، وقد ذُِكَر في أوَّ

 وقال أَبو بْكِر بُن األْنباِري في الزاهِر في قوِل القُطامي :

نــــــــــــا  ب  بــــــــــــِ تــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ ا واســــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــن ــــــــــــَ بـ ــــــــــــُ ا َوَردحَن نـ  ملــــــــــــ 

رُ     حـــــــِ نحســــــــــــــــــَ ِج مــــُ وِط الــــن ســــــــــــــــــح طــــُ ٌر كــــخــــُ فــــِ نــــح حــــَ  ُمســــــــــــــــــح
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اجي وقاَل. كيَف يكوُن ذلَك ِمن أَْسماِء الطَّريِق وهو يق النُّبيَّ  إنَّ  ا في هذا لبَْيِت هو الطَّريُق ، وقد َردَّ ذلك عليه أَبو القاِسِم الزجَّ وُل : لمَّ

ا َوَرْدَن َطِريقاً ، وهذا ال َمْعنًى له ( 4)نُبَيًّا َوَرْدنَ  إالَّ أَن يكوَن أَراَد طِريقاً بعَْينِه في َمكاٍن  ، وقد كانْت قَْبل ُوُروِده على َطِريٍق فكأنَّه قاَل لمَّ

 َمْخصوٍص فيرجُع إلى اْسِم َمكاٍن بعَْينِه ، قيَل : هو َرْمل بعَْينِه ، وقيَل : هو اْسُم َجبٍَل.

ي أنَّه في قوِل أَْوِس بِن َحَجر الذي تقدََّم ِذْكُره اْسم َرْمٍل بعَْينِه وَصوَّ  َح ابُن بّرِ  بَه.قْلت : وقد َصرَّ

 كغاٍز وَغِزّيِ لَرواٍب َحْوَل الكاثِِب ، وهو اْسُم َجبٍَل. نابٍ  وقال الَجْوهِري : إنَّه َجْمع

__________________ 
 واللسان والصحاح. 181/  1( ديوان اهلذليا 1)
 ( يف اللسان : نبواً.2)
إىل نبات  . ..» برواية :« : نـََباَت »للســــــــــــــان ا ويف معجم البلدان واملثبت كرواية ا «وأنز  طافياً . ..» برواية : 173/  1( ديوان اهلذليا 3)

 قا  ايقوت : واختلف يف هذا االسم فروي عل  عدة وجوه : روي نباة مثر حصاة ونبات ونبات . «األَثب
 ( ورد يف ايقوت هنا ويف بيت القطامي مكرباً ا واملثبت ابلتصغري ضبرت اللسان.4)
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، كغَنِّىِ : بالَجزيَرةِ ِمن ِدياٍر تَْغلب النَّمِر بِن قاِسٍط  النَّبِيُّ  دوَن الّسْر ، وقال نَْصر : (1)لقُطامي : إنَّه موِضٌع بالشاِم وقال ابُن ِسيَده في قوِل ا

 ، وأَْيضاً واٍد بنْجٍد. (2)موِضٌع ِمن واِدي َظِبي على القْبلَِة منه إلى أهيل : ، ويقاُل : هو كُسَمّيِ ؛ وأَْيضاً 

اِجي قوُل َعِدّي ابن ِزْيٍد : ي ما ذَهَب إليه الزجَّ  قاَل ياقوُت : ويُقَّوِ

ـــــــــــا   ـــــــــــ  إىل أُف ـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــي ـــــــــــطـــــــــــن ال  ســـــــــــــــــــــــــقـــــــــــ  ب

ور إىل الـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــت الـــــــــــــكـــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــب     فـــــــــــــفـــــــــــــاثـــــــــــــُ

  

اًل   فـــــــــــــــــــــرّو  قـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــة األوجـــــــــــــــــــــا  َوبـــــــــــــــــــــح

ريــــــــــــب     جــــــــــــًا فــــــــــــالــــــــــــنــــــــــــيب  فــــــــــــذا كــــــــــــَ لــــــــــــح (3)فــــــــــــفــــــــــــَ
 

  
ياَسِة والتَّقّدِم ؛ ومنه قوُل قتاَدةَ في حميِد بن ِهالٍل : ما بالبَْصَرةِ أْعلَم منه َغْير أنَّ  النّباَوةُ و ت به. النَّباَوة : َطلَُب الشََّرِف والّرِ  ، أََضرَّ

 َب ضريَّةَ َشْرقي بِالِد عبِد هللا ابِن ِكاَلٍب ؛ عن نَْصر.، كُسَمّيٍ : رْمٌل قُرْ  نُبَيٌّ و

 : موِضٌع في قوِل أَبي َصْخٍر الُهَذلي : نَبَوانِ  وذُو

ٌة و  ــــــــــــــــــَ َزل ــــــــــــــــــح نـ واِن مــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ ب ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــِذي نـ  هلــــــــــــــــــا ب

ِم     و  األرواح والـــــــــــــــر هـــــــــــــــح ٌر ســـــــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــح (4)قــــــــــــــــَ
 

  
 : أَْهملَهُ الَجْوهِري هنا وأْوَرَد في الَهْمزةِ. نَتَاو : [نتو]

او، بالفتح ،  يَْنتُو نَتْواً  ُعْضُوهُ  نَتَا  ابْن ِسيَده :وقالَ   : َوِرَم. ناتٍ  فهو ، كعُلُّوِ ، نُتُوًّ

 القْرحةُ َوِرَمْت. نَتَأَتِ  نَقَلَه األْزهري َكذلَك عن بعِض العََرِب. وتقدََّم للمصنِِّف في الَهْمزةِ وَ 

كةً  النََّوتاةُ و ُجلُ  ، محرَّ َر. إذا أَْنتَى قاَل ابُن األْعرابو الياِء. (5)، بتَْشديِد  النَّواتِيُّ  القَِصيُر ، ج : الرَّ  تَأَخَّ

َمهُ. أَْيضاً :و  َكَسَر أَْنَف إْنساٍن فََورَّ

 ؛ كلُّ ذلَك عن ابِن األْعرابي. فالناً : َوافََق شْكلَهُ وُخلُقَهُ  أْنتَىو قال

ى تَنَتَّىو ى ، كما هو نَصُّ التْكملِة.؛ كذا في الن ( 6): تَبَرَّ  سخِ والصَّواُب : تَنَزَّ

ُل : اْستَْقَرَن. اْستَْنتَىو  الدُّمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 الَهْمز ألنَّه يقاُل فيه : ُء عليك ؛ وقد ، تقدََّم في؛ قاَل اللّْحياني : أَي تَْستَْصِغُره َويَْعظم ؛ وقيَل : َمْعناه : تَْحِقُره ويَْنَدِرى يَْنتُووالَمثَُل تَْحِقُره 

 ويَْنتَأُ بَهْمٍز وَغْير َهْمز. يَْنتُو

 ، بالفتح : قْريةٌ بَشْرقي ِمْصَر بها قَْبُر الِمْقَداد بِن األْسَوِد يُزاُر. نَتاو

ُحونَ  النَّواتِي ي : [نتي] حاحِ َذَكَره هنا بتَْشديِد الياِء على أنَّه ُمْعتل وَسبَق له في ن وت أَْيضاً  نُوتيُّ  ، واِحُدهم : الَمالَّ ، بالضم ؛ كما في الّصِ

بَ  ح غيُرهُ بأنَّها ُمعرَّ ة ، وَسبََق الَكالُم هناَك ؛ وُهناك َمْضبوٌط بتَْخفيِف الياِء فهو ِمن ناَت يَنُوُت ؛ وقاَل : هو ِمن َكالِم أْهِل الشام ؛ وَصرَّ

حاح ما نَّصه : ِذْكره هنا إيَّاه َسْهٌو ألفراجِ  ن »نَّه قد َذَكَره في ْعه. والمصنُِّف تَبِعَه في الَمْوِضعَْين ؛ ووجْدُت بخّطِ أبي َزكريا في هاِمِش الّصِ

 .«ت و

ي للَخْنساء :وأَْظَهَرهُ ؛ وأْنَشَد ابُن  َحدََّث به وأَشاَعهُ  : يَْنثُوه نَثْواً  والَخبَرَ  لَحِديثِ  نَثَاو : [نثو]  بّرِ

بارِي  َض أخح ُثو َرجح  (7)قاَم يـَنـح
 أَي أَْظَهَره إلينا وَحدَّثَنا به. ، «َعلَينا الذي قيَل له فنَثَا فجاَء خالُنا»في حديِث أبي ذّرِ : و

 وفي حديِث مازن :
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__________________ 
 ( ضبطت ابلتصغري يف اللسان نقاًل عن ابن سيدة.1)
 ر.( يف ايقوت : اهلَيح 2)
 وصدر الثاين فيه :« إىل لبب الكثيب»وفيه : « النيب»( معجم البلدان 3)

 فرّو  قّلة األدحا  وبالً 
 .«نبوان»ومعجم البلدان  972/  2( شرح أشعار اهلذليا 4)
 ( يف القاموس : بتخفيفها.5)
 ( يف القاموس : تـَنَـز  .6)
 ومتامه : 58( جزء من عجز بيت للخنساء ا ديواهنا ط بريوت ص 7)
 قــــــــــــــــد لــــــــــــــــعــــــــــــــــت فــــــــــــــــلــــــــــــــــم أهبــــــــــــــــج بــــــــــــــــه خــــــــــــــــرباً و 

 خمــــــــــــــــــربًا قــــــــــــــــــام يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــمــــــــــــــــــي رجــــــــــــــــــض أخــــــــــــــــــبــــــــــــــــــارِ    

  

 فعل  هذه الرواية فال شاهد فيها ا واملثبت كرواية اللسان.
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بُنا فِطُن و   (1)ُكل ُكم حا يـُنحث  َعيـح
 .«عْنَده بَواِطُن األَْخبارِ  تُْنثى يا َمنْ »في حديِث الدُّعاء : و

َمْعناهُ ال : أَي ال تُشاُع وال تُذاُع ، قاَل أبو عبيٍد  «فَلَتاتُه تُْنثى وال» وسلمعليههللاصلىفي حديِث أَبي هالَةَ في صفَِة َمْجلس َرُسوِل هللا و

؛ قاَل : والفَلَتاُت السَّقَطاُت  فَتُْنثى ُن هاَجك : َمْعناه أنَّه لم يُكْن لمْجِلِسه فَلَتاتَما أَْخبَر عنه ابفي ... يُتَحدَُّث بتْلَك الفَلَتاِت ، وقال أحمُد بُن َجبَلة

ُت. الَّ  والزَّ

قَهُ وأَذاَعهُ  : نَثْواً  ءَ الشَّي نَثَاو  ؛ عن ابِن جنِّي ومنه أُِخَذ النَّبِيُّ ، كغَنِّيِ ، كما يَأْتي. فَرَّ

ُجل مِن َحَسٍن أَو َسّيِ  ، َمْقصوٌر : النَّثَاو ، وال يشتق منه  النَّثا وقَبيحُ  النَّثا . يقاُل : فالٌن َحَسنُ نَثَيانِ و نَثَوانِ  ، وتَثْنِيَتُه ءٍ ما أَْخبَْرَت به عن الرَّ

 .(2)فِْعل لم نَْعرفُه  النَّثا الذي قال ، ال يُْشتقُّ ِمن: َكَره األْزهِري فقاَل فِْعل ؛ وهذا قد أَنْ 

 إذا قاَل َخْيراً أَو شّرا. أَْنثَى قال ابُن األْعرابي :

عليه  يَْنثُو ُدَرْيٍد يقوُل. ويقاُل : هو يكوُن للَخْيِر والشّرِ ؛ وكذا كاَن ابنُ  النَّثا قاَل القاِلي : وقال ، ابُن األْنباِري : َسِمْعُت أَبا العبَّاس يقوُل :

 ذُنُوبَه ؛ ويُْكتَُب باأللِف ؛ وأْنَشَد :

ثـــــــــــــــاُه  يـــــــــــــــٌر نـــــــــــــــَ ٌر مجـــــــــــــــَِ ٌر كـــــــــــــــامـــــــــــــــِ  فـــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــِ

وُر     نحصـــــــــــــــــــــــــــــــــُ ذ ٌب مـــــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــــَ ييف مـــــــــــــــــــُ (3)أَرححيـــــــــــــــــــَِ
 

  
 وقاَل جميُل :

ا  ــــــــــــــ  حــــــــــــــي
ُ

ُة املــــــــــــــ حــــــــــــــَ ِر واضــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــوُب اخلــــــــــــــدح  أل

ثــــــــــــــــاهــــــــــــــــا    ٌن نــــــــــــــــَ ا َحســــــــــــــــــــــــــــــَ وٌب َدهلــــــــــــــــ  عــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــَ

  
 وقال كثيٌر :

ثـــــــــــــــا و  ه نـــــــــــــــَ يـــــــــــــــبـــــــــــــــُ عـــــــــــــــًا وَأطـــــــــــــــح ده لـــــــــــــــَح عـــــــــــــــَ  أَبــــــــــــــــح

الو     هــــــــــــح ُد جــــــــــــَ عــــــــــــَ ــــــــــــح مــــــــــــًا وأَبـ ه حــــــــــــلــــــــــــح مــــــــــــُ ظــــــــــــَ  َأعــــــــــــح

  
 .نَثاهُ  وقال شِمٌر عن ابِن األْعرابِي : يقاُل ما أَْقبحَ 

ةً. النَّثا وقال الَجْوهِري :  ، َمْقصوٌر ، مثُْل الثَّناِء إالَّ أنَّه في الَخْير والشّرِ جِميعاً ، والثَّناُء في الَخْير خاصَّ

َب أَقواٌم أنَّه خاصٌّ بالسوِء ، وتقدََّم شي  .«ث ن ي»ٌء ِمن ذلَك في قال شْيُخنا : وقد ماَل إلى هذا العُموم جماَعةٌ وَصوَّ

شاُء من الماِء عنَد االْستِقاءِ  نَثاهُ  كغَنِّيٍ : ما ، النّثِيُّ و  ، كالنَِّفّيِ بالفاِء. الّرِ

اقال ابُن جنِّي : ُهما أَْصالِن وليَس أََحُدهما بََدالً ِمن اآلخِر ألنَّا نَِجُد لكّلِ واِحٍد منهما أَْصالً نَرّده إليه ، واشْ  فَفَِعيٌل  نَثِيُّ  تِقاقاً نَْحِملُه عليه ، فأمَّ

قه ويَْنثُُره ، والُم الِفْعل واٌو بمْنِزلَِة َسِرّيٍ وقَِصّيٍ ، والنَِّفيُّ فَ  ْنثُوهيَ  ءَ الشي نَثا ِمن شاَء يُفَّرِ قَه ألنَّ الّرِ شاَء إذا أَذاَعهُ وفَرَّ ِعيٌل ِمن نَفَْيُت ألنَّ الّرِ

 يَْنِفيه ، والُمه واٌو بمْنزلَِة َرِمّيٍ وَعِصّيٍ.

حاحِ. يقاُل : هم تََذاَكُروهُ   :تَنَاثَْوهُ  ، كذا في النسخِ والصَّوابُ  (4) نثاؤوهو األْخباَر أَي يَُشيعُونها ويَْذُكُرونَها. ويقاُل :  يَتَناثَْونَ  ؛ كذا في الّصِ

 أَيّاَمهم الَماِضيَةَ أي يَْذُكُرونَها. يَتَناثَونَ  القومُ 

 القْوُم قَبائَِحهم : أَي تََذاَكُروها ؛ قال الفََرْزدق : تَناثَىو

ـــــــــمـــــــــٌة  ي قـــــــــِ ـــــــــ  مـــــــــُ ل ـــــــــح ي ـــــــــَ ـــــــــ  ول ل ـــــــــح ي ـــــــــَ ـــــــــد أََر  ل  مبـــــــــا ق

رُهح     رائـــــــــــِ نـــــــــــاثـــــــــــَ  جـــــــــــَ يـــــــــــٍض ال تـــــــــــُ (5)بـــــــــــه يف مجـــــــــــَِ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ً و نَثا يَْنثُو نَثاءً  قال سيبويه :  قد يَُمدُّ. النَّثا كما قالوا بَذا يَْبذُو وبَذاًء وبَذاً ، فهذا يدلُّ على نَثا

 : الَوقِيعةُ في النَّاِس. النَّثَْوةُ و
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 .نَثا يَْنثُو : الُمْغتاُب ؛ وقد النَّاثِيو

__________________ 
 ( اللسان والنهاية.1)
 ( يف التهذيب : فإنه مل يعرفه.2)
 نسبة.( اللسان والتهذيب بدون 3)
 ( يف القاموس : وتـََناثـَوحُه.4)
واملثبت كرواية اللســـــان والتهذيب ا والزايدة عن الديوان « ال تناث  حرائره». به يف خليرت .. برواية : مبا قد نر  209/  1( ديوانه ط بريوت 5)

 واللسان وقد سقطت من األصر فاختر الوزن ونبه عليها هبامش املطبوعة املصرية.
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 : أَعاَدهُ. َمْنثِيٌّ و نَثِيٌّ  فهو يَْنثُوه ءَ الشَّي نَثاو

 : أَْهملَهُ الَجْوهِري. الَخبَرَ  نَثَْيتُ  ي : [نثي]

 إذا أََشْعتُه وأَْظَهْرتُه. نَثَْوتُهُ  وقال ابُن ِسيَده : هو مثْلُ 

 ؛ عن ابن األْعرابي. : اْغتابَ  أَْنثَىو

 ِء.أنَِف من الشَّي أْيضاً :و

ا   يُْستدرُك عليه :وممَّ

 .«ن ث أ» ، َمْمدوٌد : موِضٌع بعَْينِه ؛ قال ابُن ِسيَده : وإنَّما قََضْينا بأَنَّها ياٌء ألَنَّها الٌم ولم نْجعَْله من الَهْمز لعََدمِ  النَّثاَءةُ 

اقوُت ، ولم أََره بالثاِء إالَّ البِن ِسيَده ، فإن كاَن ما ِذْكر هذا الَمْوِضع بعَْينِه ؛ وهكذا َضبََطه نَْصُرو ي« ن ت أ»قْلُت : وتقدََّم للمصنِِّف في 

 َذَكَره َصْحيحاً فهذا َمْوِضَع ِذْكرِه ، وهللا تعالى أْعلم.

اغاني : نَجايَةً و ، بالقَْصِر ، نَجاةً و ، َمْمدوٌد ، نَجاءً و بالفتح ، يَْنُجو نَْجواً  من كذا نََجاو : [نجو]  منه. صَ َخلَ  ، كَسحابٍَة وهذه عن الصَّ

ا فيه الَمَخافَة ونَِظيُرها السَّالَمة : وَذَكَره الحرالي. النَّجاةُ  وقيل :  الَخالُص ممَّ

 وهي االْرتِفاُع ِمن الَهالِك. النَّْجوةِ  وقاَل غيُرهُ : هو من

اغُب : أَْصلُ   فالٌن من فالٍن. نَجا ِء ، ومنهاالْنِفصاُل ِمن الشي النَّجاءِ  وقال الرَّ

ى اعي :، ب كنَجَّ  التَْشديد ؛ ومنه قوُل الرَّ

رامـــــــــــــٌة  ـــــــــــــَد كـــــــــــــَ زي ـــــــــــــَ نح ي ين مـــــــــــــِ لـــــــــــــح ـــــــــــــَ نـ ـــــــــــــَ  فـــــــــــــإال  تـ

يـــــــا     ـــــِ َر  الشـــــــــــــــــــــاِم خـــــــال ـــــُ ُح مـــــن قـ بـــــِ ّج وُأصـــــــــــــــــــح ـــــَ (1)أُن
 

  
 ؛ ومنه قوُل أَبي زبيٍد الطائِي : اْستَْنَجىو

مح  ــــــــُ ا ُك َن جنــــــــَ ُوا وأَيــــــــح جــــــــُ نــــــــح تـــــــــَ ُث فــــــــاســــــــــــــــــــــح يــــــــح  أَم الــــــــلــــــــ 

ُر     فـــــــــــَ َزعـــــــــــح
ُ

ـــــــــــر اِقصـــــــــــــــــــــــــاِت املـــــــــــ (2)فـــــــــــهـــــــــــذا وَربِّ ال
 

  
اهُ وهللا  أَْنجاهُ و يَك بَِبَدِنكَ )َء بهما قولهُ تعالى : بمْعنًى ، وقُرى نَجَّ يكَ  قاَل الَجْوهِري : الَمْعنى .(3) (فَاْليَ ْوَم نُ َنجِّ ال بِفْعل بل نُْهِلَكَك ،  نُنَّجِ

 فأَْضَمر قَْوله ال بِفْعل.

ي : قَْوله ال بِفْعل يُريُد أنَّه إذا اإِلْنساُن ببََدنِه على الماِء بِال فِْعل فإنَّه َهاِلٌك ألنَّه لم يَْفعَل َطْفَوه على الماِء ، وإنَّما يَْطفُو على  نََجى قال ابُن بّرِ

 َن حاِذقاً بالعَْوم ، وانتََهى.الماِء َحيًّا بِفْعلِه إذا كا

 أَي نَُخلُِّصَك من العَذاِب وأَْهلََك. (4) (ِإاّن ُمَنجُّوَك َوَأْهَلكَ )وقال ثَْعلَب في قولِه تعالى : 

 ؛ وهذه عن أَبي زْيٍد ، نقلَهُ الجْوهِري. هااْستَْنجاو كأَْنجاها ِمن أُُصوِلَها ، وكذا إذا قََطَع قَِضيباً منها ؛ قََطعَها : إذا يَْنُجوها نَْجواً  الشََّجَرةَ  نََجاو

 في الُوُضوِء ِمن هذا لقَْطِعه العَِذرةَ بالماِء. االْستِْنجاءَ  قال شِمٌر : وأُرى

حاح عن األْصمعي :  َغْيري. أَْنَجْيتوُغُصوَن الشََّجَرةِ أَي قََطْعتها ؛  نََجْوتُ  وفي الّصِ

ُغْصناً ، أَي اْقَطْعه لي ؛  انجني قَِضيباً ِمن الشََّجِر ، أَي قََطْعُت. ويقاُل : أَْنَجْيتُ : والشََّجَر قََطْعتُه ِمن أُُصوِله  اْستَْنَجْيتُ  وقال أبو زْيٍد :

اخ يَْذكر قوساً :  وأْنَشَد القاِلي للشمَّ

و كـــــــــــّر رطـــــــــــٍب وايبـــــــــــٍ   جـــــــــــُ نـــــــــــح ـــــــــــَ  فـــــــــــمـــــــــــا زاَ  يـ

و اَبرِزُ وَ     ا َوهــــــــــــــــُ ىّت اَنهلــــــــــــــــَ قــــــــــــــــر حــــــــــــــــَ نــــــــــــــــح  يـــــــــــــــــَ

  
ً و نَْجواً  الِجْلدَ  نَجاو  ؛ وهو مجاٌز. كأَْنجاهُ  كَشَطهُ ؛ ، َمْقصوٌر : نَجا
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ةً دوَن سائِ  نََجْوتُ  قاَل عليُّ بُن َحْمزة : يقالُ  ر ِجْلَد البَعيِر ، وال يقاُل َسلَْخته ؛ وَكذلَك قاَل أَبو زْيٍد ، قاَل : وال يقاُل َسلَْخته إالَّ في ُعنُقِه خاصَّ

 َجَسِده.

يت في آخِر كتابِه إْصالح الَمْنطق : َجلََّد َجُزوَره وال يقاُل َسلََخه. ّكِ  وقال ابُن الّسِ

 .الَمْنُجوِّ  : اْسمُ  النَّجاو النَّْجوُ و

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان.« أَُو ِّ وأصبح»برواية :  290( ديوانه ط بريوت ص 1)
 وانظر ختر ه فيه. واملثبت كرواية اللسان. .«.. بر السبض فاستنجوا» برواية : 609زبيد ص ( شعراء إسالميون ا شعر أيب 2)
 .92( سورة يون  ا اآية 3)
 .33( سورة العنكبوت ا اآية 4)
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حاح : الرحمِن بُن حسَّان يخاِطُب َضْيفَْين  إذا َسلَْخته ؛ وقاَل عبدُ  أَْنَجْيتهوِجْلَد البَعيِر عنه  نََجْوتُ  ، َمْقصوٌر ، من قَْوِلكَ  النَّجا وفي الّصِ

 َطَرقاه :

ه  ِد إنــــــــــ  لــــــــــح ا اجلــــــــــِ َوا عــــــــــنــــــــــهــــــــــا جنــــــــــَ ُت اجنــــــــــحُ لــــــــــح  فــــــــــقــــــــــُ

هح     نـــــــاٌم وغـــــــارِبـــــــُ مـــــــا مــــنــــهـــــــا ســــــــــــــــــَ يــــكــــُ رُيحضــــــــــــــــــِ (1)ســــــــــــــــــَ
 

  
اء : أَضافَ  اح ؛ ثم قاَل الَجْوهري : قاَل الفرَّ اء عن أَبي الجرَّ َء إلى نْفِسه إذا َرَب تُِضيُف الشَّيإلى الِجْلِد ألنَّ العَ  النَّجا قُْلت : أَْنَشَده الفرَّ

ً  والِجْلدُ  (3) (َوَلداُر اآْلِخَرةِ ) (2) (حَلَقُّ اْلَيِقنيِ )اْختَلََف اللَّْفظاِن كقوله تعالى :   ، َمْقصوٌر أَْيضاً ، انتََهى. نَجا

ي : ومثْلُه لزْيِد بِن الَحَكم :  قال ابُن بّرِ

ِح ُدونــــــــه  َو  الــــــــَكشــــــــــــــــــــــح ِوي طــــــــَ نح أُطــــــــح فــــــــاوُض مــــــــَ  تــــــــُ

ِويو     طــــــــَ نــــــــح ه أنــــــــَت مــــــــُ تــــــــُ يـــــــــح نح صــــــــــــــــــــــافـــــــــَ نح ُدوِن مــــــــَ  مــــــــِ

  
اء بعَد البَْيِت قْولُهم ِعْرُق النِّسا وَحْبُل الَوِريِد وثابِت قُْطنَة وَسِعيد ُكْرٍز. ي قوَل الفرَّ  قاَل : يُقَّوِ

اجي : ما ُسِلَخ عن الشَّاةِ أَو   البَعيِر.وقال : الزجَّ

فالٌن ُمْنذ أَيّاِم أَي  نَجا ِمن ِريحٍ أَو غائٍِط. يقاُل : ما أَْحَدثَ  : إذا يَْنُجو نَْجواً  فالنٌ  نَجا ِمن الكنايَِة :و قُْلت : ومثْلُه للقاِلي ، وقاَل : يَْكتَُب باألِلفِ 

 ما أَتَى الغائَِط.

حاح : الغائُِط نَْفُسه ؛ الَحَدثُ  نَجاو  ؛ عن األْصمعي. جَ َخرَ  ؛ وفي الّصِ

 َمتاَعهُ تََخلََّصه وَسلَبَه. اْنتََجى قاَل ثَْعلَب : .كاْنتََجى ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ منه حاَجتَهُ. تََخلََّصها اْستَْنَجىو

؛ األَخيَرةُ عن أَبي  الَمْنَجىو كالنَّْجَوةِ  ، جاَءكنَ  فلم يَْعلُه السَّْيُل فََظنَْنته ما اْرتَفََع ِمن األرِض  : النَّجاةُ و، هكذا في النُّسخ ، والصَّواُب  النَّجاو

حاح :  ال يَْعلُوه السَّْيل. نجاُؤك الَمكاُن الُمْرتِفُع الذي تظنُّ أنَّه النَّجاةُ و النَّْجَوةُ  حنيفَةَ ، قاَل : وهو الَمْوِضُع الذي ال يَْبلغُه السَّْيل. وفي الّصِ

اغُب : ي بذلَك لَكْونهِ  (4)الَمكاُن  النَّجاةُ و النَّْجَوةُ  وقال الرَّ ا َحْوله ؛ وقيَل : ُسّمِ ً  الُمْنفَِصُل باْرتِفاِعِه عمَّ  من السَّْيل ، انتََهى. ناِجيا

 والذي نقلَهُ الَجْوهِري هو قوُل أَبي زْيٍد.

ا نَْجوةٌ  ، وللَجبَلِ  نَْجوةٌ  وقال ابُن ُشَمْيل : يقاُل للواِدي ، وكذلَك هو ِمن  نَْجوةٌ  فَسنداهُ َجِميعاً ُمْستَِقيماً وُمْستَْلِقياً ، كلُّ َسنَدٍ  الواِدي نَْجَوةُ  ، فأمَّ

َشَد ِمن األرِض ال يَْعلُوها السَّْيل ؛ وأنْ  النَّْجوةُ  : هي النَّجاةُ والَجبَِل َمْنبُِت البَْقِل  نَْجوةُ و،  نَْجوةٌ  األَكَمِة ، وكلُّ َسنَِد ُمْشِرٍف ال يَْعلُوه السَّْيُل فهو

: 

وٍة و  جــــــــــح نــــــــــاَ  بــــــــــنــــــــــَ ي أنح يــــــــــُ رحضــــــــــــــــــــــــِ وُن عــــــــــِ  أصــــــــــــــــــــــــُ

يـــــــــــُد إن  الـــــــــــرَبِي    عـــــــــــِ نـــــــــــاِت ســـــــــــــــــــــــــَ ن اهلـــــــــــَ (5)َء مـــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد الَجْوهِري لُزَهْير بِن أَبي ُسْلمى :

وٍة أَ  جــــــــــــح مــــــــــــاَن كــــــــــــان بــــــــــــنــــــــــــَ عــــــــــــح َراي الــــــــــــنـــــــــــــ   مل تـــــــــــــَ

يـــــــــا    َرًأ كـــــــــاَن انجـــــــــِ رِّ لـــــــــو َأن  امـــــــــح َن الشـــــــــــــــــــــــ   (6) ؟مـــــــــِ
  

 ، نقلَهُ يَْعقوب. النَّجا ، وحرجةٌ َجيِّدةُ  النَّجا يقاُل : َشَجَرةٌ َجيِّدةُ  والعُوُد.العَصا  : النَّجاو

 من الشََّجَرةِ كاَن َعصاً أَو لم يُكْن ، ويُْكتَُب باألِلِف ألنَّه من الواِو. أَْنَجْيته كلُّ ُغْصٍن أَو ُعودٍ  النَّجا قال ، أبو علّيٍ :

حاح  نَجاةٌ و ناِجيَةٌ  ذا في النُّسخ والصَّوابُ ، ك نَِجيَّةٌ و ناِجيَةٌ  ناقَةٌ و  ، وقيَل : تَْقَطُع األرَض بَسْيِرها. َسِريعَةُ  ؛ (7)، كما هو نَصُّ الُمْحَكم والّصِ

حاح :  بَمْن يَْرَكبُها ، انتََهى. تَْنُجو الناقَةُ السَّريعَةُ  النَّجاةُ و الناِجيَةُ  وفي الّصِ

__________________ 
 والتهذيب ومل ينسبوه ا ونسبه حبواشي املقايي  أيضاً إىل أيب الغمر الكاليب. 397/  5لصحاح واملقايي  ( اللسان وا1)
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 .51( سورة ا اقة ا اآية 2)
 .30( سورة النحر اآية 3)
 ( يف املفردات : املكان املرتفض املنفصر ابرتفاعه.4)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.5)
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.« أمل تر للنعمان»برواية :  107( ديوانه ط بريوت ص 6)
 .«جناة»أيضاً :  397/  5( والتهذيب واملقايي  7)
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حاحِ ؛ وأَْنَشَد : ناجٍ  : بَعيرٌ  أَو يقالُ  ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. ال يُوَصُف به البَعيرُ و  ؛ كما في الّصِ

راهـــــــــــــــــــــا  ٍب تــــــــــــــــــــــَ وٍص راكــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــُ  َأّي قـــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــــــًا َأابهــــــــــــــــــــــا     يــــــــــــــــــــــًة وانجــــــــــــــــــــــِ (1)انجــــــــــــــــــــــِ
 

  
 أي ُمْسِرعاٍت. نَواجٍ  أَتَْوَك على قُلٍُص »الحديُث : منه ؛ و الناِجيَة نَواجٍ  وَجْمعُ 

ئُْب »: الحديُث منه على الشَّاةِ أَْيضاً ؛ و الناِجيَةُ  وقَْد تُْطلَقُ   أَي السَّريعَةَ. «الناِجيَةَ  القاِصيَةَ والشاذَّةَ إنَّما يأُْخذُ الذِّ

 قاَل ابُن األثير : كذا ُرِوي عن الَحْربي بالِجيِم.

يت ،  السَّحابَةُ : َولَّتْ  أَْنَجتِ و ّكِ حاحِ ، والَمْعنى أَْدبََرْت بَعْ ]؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن ابن الّسِ د أَْن و[ َولَّْت هو بتَْشديِد الالِم كما في نُسخِ الّصِ

 أَْمَطَرْت ؛ أو بتَْخفيِفها ، وَمْعناه أَْمَطَرْت ِمن الولى الَمَطر.

 السَّماء ، أَي أَْيَن أَْمَطَرتَْك. أَْنَجتْكَ  وُحِكي عن أبي عبيٍد أَْينَ 

 بمكاِن كذا وكذا : أَي أُْمِطْرناها. أُْنِجيناهاو

 وأَْجنَْت ِجناُس القَْلب. أَْنَجتْ  ةَ ؛ أَي حاَن لَقط ُرطبها ، كأْجنَْت حاَن َجنَاها ، وبَْينَ ؛ حَكاهُ أَبو حنيفَ  أَْجنَتْ  : مثْلُ  النَّْخلَةُ  أَْنَجتِ و

ُجُل : َعِرقَ  أَْنَجىو  ؛ عن ابن األْعرابي. الرَّ

 الجلَّ عن َظْهِر فََرِسه إذا َكَشفَهُ. أَْنَجى ؛ ومنه َء : َكَشفَهالشَّي أَْنَجىو

ل ما يَْنَشأُ. : السَّحابُ  النَّْجوُ و  أَوَّ

 ثم َمَضى ، وأَْنَشَد : َهَراَق ماَءهُ  وحَكى أبو عبيٍد عن األْصمعي : هو السَّحاُب الذي قد*

ا  نـــــــــــ   فســـــــــــــــــــــــــائـــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــربة الشـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــعـــــــــــي عـــــــــــَ

بــــــــــــــا    يــــــــــــــح نــــــــــــــِ وًا جــــــــــــــَ ا لــــــــــــــنــــــــــــــا جنــــــــــــــَح َداَة َنــــــــــــــَ  غــــــــــــــَ

  
 ما يَْخُرُج من البَْطِن ِمن ِريحٍ أَو غائٍِط. : النَّْجوُ و ي أَصابَتْه الَجنُوُب ؛ نقلَهُ القاِلي.أَي َمْجنوباً ، أ

 ؟قيل له في َمرِضه كيَف تَِجُدك»في حديِث َعْمرو بِن العاِص : وهنا العَِذَرةُ نَْفُسها.  النّْجوُ  اللَّْحم ، نَْجواً  وقال بعُض العََرِب : أَقَلُّ الطَّعام

ا يَْدُخُل. (2) «أَْكثَر ِمن ُرْزي نَْجِوي : أََجدُ  قالَ   أَي ما يَْخُرُج منِّي أَْكثَر ممَّ

 منه. : اْغتََسَل بالماِء منه ، أَو تََمسََّح بالحجرِ  اْستَْنَجىو

 وقال ُكراٌع : هو قَْطُع األَذى بأَيِّهما كاَن.

حاح : أَو َغَسله ؛ وهذه الِعباَرةُ أَْخَصُر ِمن ِسياِق المصنِِّف ، وقَدََّم الَمْسَح على الغُْسل ألنَّه هو  النَّْجوِ  َمَسَح َمْوِضعَ  اْستَْنَجى وفي الّصِ

 .َرِحَمه هللا تعالى الَمْعروُف ، كاَن في بِْدِء اإلْسالِم ، وإنّما التَّطّهُر بالماِء ِزياَدة على أَْصِل الحاَجِة ، فما أََدّق نََظر الَجْوهِري ،

 إذا قََضى حاَجتَه ؛ وهو مجاٌز. نَجا يَْنُجو ، ومنه بالنّْجَوةِ  أَْصلُه االْستِتَارُ  االْستِْنجاءُ  وفي األساس :

اغُب : ى إزالَةَ  اْستَْنَجى وقال الرَّ  ، أَي قِْطعَةَ َمدٍر إِلَزالَِة األَذى ، كقَْولهم : اْستَْجَمَر إذا َطلََب ِجماراً أَو َحَجراً. نَْجَوة أَو َطلَبَ  ( 3)النَّْجوِ  تََحرَّ

ْعتُها ، إذا قَطَ  أَْنَجْيتهاوالشََّجَرةَ  نََجْوت من البَْطن ، أو إَزالَتُه عن بََدنِه بالغُْسل والَمْسح ؛ أَو من النَّْجو اْستِْخراجُ  االْستِْنجاءُ  وقال ابُن األثير :

 للُمْرتَِفع ِمن األْرِض ، كأنَّه يَْطلُبها ليَْجِلَس تَْحتها. النّْجَوةِ  كأنَّه قََطع األَذى عن نَْفِسه ؛ أو ِمن

َطَب ، أَو أَكلُوهُ  في كّلِ َوْجٍه : القَْومُ  اْستَْنَجىو حاح :  اْستَْنَجْيتُ  يقاُل : .اْستِْنجاءٌ  : اْجتِناءٍ  وُكلُّ  ؛ قيَل : أَصابُوا الرُّ النّْخلَةَ إذا لَقَْطتها. وفي الّصِ

ً  أْستَْنِجي وإنِّي لِفي َعْذقٍ »الحديُث : منه لقْطَت ُرَطبَها ؛ و  أَي أَْلتَِقُط. .«منه ُرَطبا

هُ. : إذا نَْجَوىو نَجاهُ نَْجواً و  سارَّ

__________________ 
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 ( اللسان والصحاح.1)
 ابألصر من القاموس. (*)
 اللسان والنهاية : ُرزحئي.( يف 2)
 ..«.. أو طلب جنوة إللقاء األذ  كقوهلم تغوط إذا طلب غائطاً من األرض أو طلب جنوة»( بعدها زايدة يف املفردات ونصها : 3)
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اغُب : أَْصلُه أَْن يَْخلَو به في ك ِمن  تَْنُجو على ما فيه َخالُصه وأنوهو أْن يُعاِونَه  النَّجاةِ  من األرِض ؛ وقيَل : أَْصلُه ِمن نَْجَوةٍ  قاَل الرَّ بسّرِ

 أْن يطَّلَع عليه.

حاح : اْستَْنَكَههُ ؛ قاَل الحكُم بُن َعْبدل : نََكَههُ  نَجا نَْجواً و  ؛ وفي الّصِ

ُت مــــــــــــــــنــــــــــــــــه  دح دًا فــــــــــــــــَوجــــــــــــــــَ الــــــــــــــــِ وحُت جمــــــــــــــــُ  جنــــــــــــــــََ

دِ     هـــــــــح ديـــــــــَث عـــــــــَ ِب مـــــــــاَت حـــــــــَ لـــــــــح  كـــــــــريـــــــــِح الـــــــــكـــــــــَ

  

ىت  ـــــــــه مـــــــــَ ُت ل ـــــــــح ل ـــــــــقـــــــــُ َت هـــــــــذاف ـــــــــح َدث حـــــــــح ـــــــــَ ت   ؟اســـــــــــــــــــــــح
ِدي     هــــــــــح وحِف مــــــــــَ ين يف جــــــــــَ (1)فــــــــــقــــــــــا  َأصــــــــــــــــــــــــابــــــــــَ

 

  
اغُب وقاَل : إن يَُكن حمل ةٌ له ، وإنَّما أَراَد أنِّي ساَرْرتُه فَوَجْدُت  النَّْجو وقد َردَّه الرَّ على هذا الَمْعنى ِمن أَْجِل هذا البَْيت فليَس في البَْيِت حجَّ

ل.ِمن بخره ِريح الَكْلب الَميِِّت   ، فتأَمَّ

رُّ  النَّْجو النَّْجَوىو ونَ :  النَّْجَوىو ، كغَنِّيٍ ؛ عن ابِن ِسيَده. كالنَِّجّيِ  يكوُن بيَن اثْنَْين ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ : الّسِ ؛ ومنه قوله تعالى :  الُمسارُّ

 .(2) (َوِإْذ ُهْم ََنْوى)

ضا فِْعلُهم ، انتََهى ، النّْجَوى ، وإنَّما النَّْجَوى قاَل الَجْوهِري : َجعَلَهم ُهم ، قالَهُ  اْسٌم وَمْصَدرٌ  فِْعلُهم كما تقوُل : نقوُل : قوٌم رضاً وإنَّما الّرِ

اُء.  الفرَّ

اغُب : أَْصلُه الَمْصَدُر وقد يُوَصُف به ، فيُقاُل هو  .نَْجَوى وُهم نَْجَوى وقال الرَّ

هُ  ، كِكتاٍب : نِجاءً و نَاجاهُ ُمناجاةً و إذا َعُظَمت »في حديِث الشَّْعبي : وِمن األرِض ، كما تقدََّم قَِريباً.  نَْجَوةٍ  ، وأَْصلُه أن يَْخلو به في سارَّ

 .، يَْعني يكثُُر فيها ذلك ُمناجاة أَي نِجاءٌ  الَحْلقَة فهي بِذاٌء أَو

ُتُم الرَُّسوَل ، ف َ ). ومنه قوله تعالى : لُمناجاةُ  واالْسُم : ُموا َبنْيَ َيَدْي ََنْواُكْم َصَدَقةً ِإذا انَجي ْ هُ  اْنتَجاهُ و .(3) (َقدِّ  .بُمناجاتِه : َخصَّ

ِه ؛ واالْسمُ  اغُب : اْستَْخلََصهُ لسّرِ قيَل له ما َسِمْعت ِمن َرُسوِل هللا ، »حديُث ابن ُعَمر : منه ؛ نقلَهُ الَجْوهِري و النّْجوى وقال الرَّ

 هللا تعالى العَْبد يَْوم الِقياَمِة. ُمناجاةَ  يريدُ  النّْجوى ، في وسلمعليههللاصلى

 ِمن األرِض. نَْجَوةٍ  قَعََد على : اْنتََجىو

وا اْنتََجىو ، يَْوَم  وسلمعليههللاصلىوقد َدعاهُ َرُسوُل هللا ، »:  عنههللارضيُث علّيِ ، حديمنه أَْيضاً ؛ و النّْجَوى ؛ واالْسمُ  القَْوُم : تَسارُّ

 .«أُناِجيه أَي أََمَرني أن ، اْنتَجاهُ  ولكنَّ هللا اْنتََجْيتُه ؛ فقال : ما نَْجواهُ  فقاَل الناُس : لقد طال فاْنتَجاهُ  الطائِفِ 

 ً ي : ، «ون صاِحبِهمااثْناِن دُ  يَْنتَِجي ال»الحديُث :  ومنه أَْيضا  وأَْنَشَد ابُن بّرِ

ـــــــــــــا  ـــــــــــــن ي ا جـــــــــــــِ يِّ ملـــــــــــــ  وارِي ا ـــــــــــــَ ـــــــــــــت جـــــــــــــَ ـــــــــــــال  ق

ـــــــــــــــاو     ـــــــــــــــن ي جـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح نـ ـــــــــــــــَ َ ويـ عـــــــــــــــَ ح لـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــن  يـ

  

 ؟ما ِلَمطَااي الَقوحم قد َوجينا

ُتْم َفال تَ َتناَجْوا )؛ ومنه قولهُ تعالى :  كتَناَجْوا ُثِْ َواْلُعْدواِن َوَمْعِصَيِة الرَُّسوِل َوتَناَجْوا اِبْلِْبِّ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا تَناَجي ْ اِبإْلِ
 .النّْجَوى واالْسمُ  «اثْناِن ُدوَن الثَّالِث ؛ يَتَناَجى ال»في الحديِث : و .(4) (َوالت َّْقوى

ه النَِّجيُّ و ُث له ، وم الُمناِجي ، وهو كغَنِّيِ : من تُسارُّ هللا ، صلى هللا عليه وعلى نبيِّنا وسلم ،  نَِجيُّ  نه موَسىالُمخاطُب لإِلْنساِن والمحّدِ

فَ َلمَّا اْستَ ْيَأُسوا )؛ وشاِهُد الَجْمع قولُه تعالى :  أَْنِجيَّةٌ  ج وحينئٍذ ؛ نَِجيًّا (5) (َوقَ رَّبْناهُ )يكوُن للواِحِد والَجْمع ؛ شاِهُد الواِحِد قولهُ تعالى : 
 .يَتَناَجْونَ  اْعتَزلُوا أَي (6) (ِمْنُه َخَلُصوا َنَِيًّا

يق ، واْستََدلَّ باآليَة. النِّجيُّ  ونقَل الَجْوهِري عن األْخفَش قاَل : وقد يكونُ   جماَعةً ِمثْل الّصّدِ
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 لَْفظ واِحد في َمْعنى َجْمع النَِّجيُّ  وقال أَبو إِْسحق :

__________________ 
 بدون نسبة يف املصادر. 398/  5واملفردات واملقايي  ( اللسان واألو  يف الصحاح والتهذيب 1)
 .47( سورة اإلسراء ا اآية 2)
 .12( سورة اجملادلة ا اآية 3)
 .9( سورة اجملادلة اآية 4)
 .52( سورة مرمي اآية 5)
 .80( سورة يوسف اآية 6)
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َو  ييف  ا وَ وُز قوحمٌ  كالّنجح يةٌ  وقومٌ  جنَِ َية دُ ؛ وشاهِ  جَنحو  وقوحمٌ  َأجنِح  قوُ  الش اِعِر : اأَلجنِح
يِة اخُلُصومِ و   ما َنَطُقوا أَبجنِح

 وأْنَشَد الَجْوهِري لُسَحْيم بِن َوثِيل اليَْربُوعي :

ٌة  يــــــــــــــَ وحُم كــــــــــــــانــــــــــــــوا َأجنــــــــــــــِح  إين إذا مــــــــــــــا الــــــــــــــقــــــــــــــَ

هح و     يــــــــَ رِاَب اأَلرحشـــــــــــــــــــــِ طــــــــَ وحُم اضـــــــــــــــــــــح َرَب الــــــــقــــــــَ طــــــــَ  اضـــــــــــــــــــــح

  

 (1)ُهناِ  َأوحِصيين وال ُتوصي بَيهح 

ي : وُرِوي عن ثَْعلب :  قال ابُن بّرِ

ِتالَف األرحِشَيهح و  تَـَلَف القوُم اخح  اخح
وايِة.  قاَل : وهو األْشَهر في الّرِ

اج : واْختَلََف القَْول. وقاَل ُسَحْيم أْيضاً :  وَرواهُ الزجَّ

يـــــــــــــٌة  ـــــــــــــقـــــــــــــوُم َأجنـــــــــــــح ـــــــــــــتح ِنســـــــــــــــــــــــــــاُ هـــــــــــــُم وال  قـــــــــــــال

َد  عــــــ    عـــــــح مِ يـــــــُ عــــــَ َد  عــــــلــــــ  الــــــنـــــــ  عـــــــح  لــــــيــــــهـــــــا كــــــمـــــــا يـــــــُ

  
ْنجِ  نُجاو ؛ وَضبََطه ياقوْت بالهاِء في آخِرِه بََدل األِلف ، وقال : هي مدينَةٌ بالساِحل بَْعد مركة ، ومركة بَْعد  ، كُهنَا : د بساحِل بَْحِر الزَّ

ْنج (2)َمقَدشوه في بحر  بالخطاِب ، ، أَْدَخلُوا الكاَف للتَْخِصيِص  النَّجاءَ  ، أَْصلُه ويُْقَصراِن : أَي أَْسِرْع أَْسِرعْ  يُمدَّانِ  النَّجاَءَك النَّجاَءكَ و الزَّ

 الِحْرُص. : النَّجاةُ و هووال َمْوِضع لها ِمن اإلْعراِب ألنَّ األلَف والالَم ُمعاقِبَة لإلضافَِة فثَبََت أنَّهما ككاِف ذلَك ورأَْيتُك زْيداً أَبو َمْن 

 وتقدََّم في الَهْمزة ، ويقاُل : أَنتَ  ، «السائِِل باللّْقمةِ  نَجأَةَ  َرّدوا»الحديُث : منه ، بالضم ، َمْهموزاً. و النُّجأَةِ  ، وُهما لُغتاِن في الَحَسدُ  وأَْيضاً :

ُض لتِصيبَها بعَْينِك َحَسداً وِحْرصاً على المالِ  تَْنجوهاوأَْمواَل الناِس  تنجأ ُ  : النَّجاةُ و ، أَي تَتَعرَّ اغاني الَكْمأَة ىو ؛ نقلَهُ الصَّ  : اْلتََمسَ  تَنَجَّ

اء.، وه ِمن األرِض  النّْجَوةَ   ي الُمْرتَِفُع منها ؛ قالَهُ الفرَّ

 ِمن األرِض. نَْجوةٍ  وقاَل ابُن ُدَرْيٍد : قَعََد على

ىو هَ له ليُِصيبَه بالعَْينِ  تَنَجَّ َ  ؛ لُغَةٌ في لفاُلٍن : تََشوَّ أ ً و نَْجواً  له كنََجا له بالَهْمِز. تَنَجَّ َ  ، وهي أْيضاً لُغَةٌ في نَجيا  له بالَهْمز. نََجأ

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن ابِن األْعرابي. َسعَةٌ  : أَي ِمن األْرِض  نَجاَوةٌ  بَْينَناو

ي النَُّحواءُ و ي ، (3) للُمتََمّطِ  النَُّجواءُ وحيُث َذَكَره هنا ؛ قاَل الَجْوهِري :  بالحاِء الُمْهملِة ، وَغِلَط الَجْوهِري ، كذا في النسخِ والصَّواُب للتََّمّطِ

ي ِمثْل الُمَطواِء ؛ وأَْنَشَد لشبيب بن البرصاء :  التََّمّطِ

واء مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه و  جــــــــــــــــــَ ميف َ حخــــــــــــــــــُذ الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ   هــــــــــــــــــَ

الِ     
ُ

ٍب َأو ابملــــــــــــــــ ــــــــــــــــِ ر  بصــــــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــَ ــــــــــــــــُ (4)يـ
 

  
ْعَدةُ ؛ وكذا َذَكرَ  ي : َصوابُه بالحاِء الُمْهملِة ، وهي الّرِ د ، وأَبو َعْمرو الشَّْيباني قال ابُن بّرِ يت عن أبي َعْمرو بِن العَالِء وابِن َوالَّ ّكِ  ابُن الّسِ

 وغيُرُهم.

ْعر وفيه : تُعَدُّ بصاِلٍب ، وَرواهُ يَْعقوُب والُمَهلبي :  تُعَّك بالكاِف ، وَضبََطه أَبو قُْلت : وهكذا َضبََطه القاِلي في باِب الَمْمدوِد ، وأَْنَشَد الّشِ

  بالحاِء أَْيضاً عن أبي َعْمرٍو ، وَضبََطه ابُن فاِرَس بالجيِم والحاِء ، معاً.عبيدٍ 

 ؛ وقاَل ياقوُت : واٍد في قوِل قَْيِس بِن العيزارة : ، كيَْرَضى : ع يَْنَجىو

ا  َوانـــــــــــِ  أوح َحشـــــــــــــــــــــــــَ  أاَب عـــــــــــامـــــــــــٍر مـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــخـــــــــــَ

رُُع     جـــــــــَ  وفـــــــــيـــــــــهـــــــــّن أَمـــــــــح نـــــــــح ِن ذي يــــــــــَ (5)إىل بـــــــــطـــــــــَ
 

  
__________________ 
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 واألو  والثاين يف التهذيب واألساس برواية :« إين»بسقوط .« .. إذا ما القوم»برواية :  399/  5( اللسان والصحاح واألو  يف املقايي  1)
 اضطربت أعناقهم كاألرشيهو 

 والرجز يف التكملة وزيد فيها شطور رابعاً با الثاين والثالث وهو :

 بعضهم ابألرويةشّد فو  و 
 ( عن ايقوت ا وسقطت من األصر.2)
 ( يف القاموس : للت َمطِّي.3)
ووقض للســـكري : يعر ابلالم ا وقا  أبو  مد األعرايب : ال وجه لالم » قا  الصـــاغاين :« يُعك بصـــالب»( اللســـان واألســـاس والتكملة برواية 4)

 .وصدره يف الصحاح« عندي ألنه يقا  : عك الرجر فهو معكو 
 ابأللف.« ذي ينجا»ا ويف املصدرين « ما للخوانف»ومعجم البلدان ا وابألصر  602/  2( شرح أشعار اهلذليا 5)
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ىو  َعْمرو بِن ُكْلثوٍم التَّْغلبّي. ( 1)، للَمْفعوِل : َسْيفُ  الُمنَجَّ

بن أَبي البَرَكاِت بِن الَمْوِصلي التَّنُوِخيُّ الَحْنبليُّ َحدََّث عنه الفَْخُر ابُن البخاِري ،  (2)رُجٍل. وأَبو الَمعاِلي أَسعُد بُن المنجا  ( 1)اْسمُ  أَْيضاً :و

َشَرف  المنجا بِن أَْسعِد بنِ  المنجا وأُخوه ُعثْمان ، واْبنُه أَسُد ابن ُعثْمان ، واْبنُه أَبو الَحَسِن عليٌّ َسِمعُوا ِمن ابِن طبرزد ، وحفيُده محمُد بنُ 

 ْين أَبو عبِد هللا ، َسِمَع منه الذَّهبي.الدِّ 

َرةُ ستُّ الُوَزراِء َوزيَرةُ بْنُت ُعَمر بِن أَسعِد بنِ   حدَّثَت عن ابِن الّزبيدي ، وعنها الذَّهبي وابُن أَبي الَمْجِد وجماَعةٌ. المنجا والُمْسنَدةُ الُمعَّمِ

ث الَمَشْهور المنجاو  .أَْيضاً : جدُّ ابِن اللَّتي الُمحّدِ

 ِب األَْبنِيِة.: رُجٌل ِمِن اليَُهوِد كاَن يَِلي بعَض األْعماِل للظاِهِر بيبرس ، وإليه نُِسبَِت القُناِطُر بيَن ِمْصَر وقليوب ، وهي ِمن عجائِ  المنجا وأَبو

 لبَني قرة منهم أَْسفَل ِمن الحبس ؛ قالَهُ األْصمعي. : ماَءةٌ لبَني أََسدٍ  ناِجيَةُ و

اج بناِجيَةَ ، ال أَْدِري بهذا الَمْوِضعِ  ناِجيَةُ  :وقاَل العمراني   أَو ُمَوْيَهةٌ لبَني أََسٍد ، وهي طويةٌ لهم ِمن مدافِع القناِن ، وماَت ُرْؤبةُ بُن العجَّ

 بغيِرِه.

اة باْسِم القَبيلَِة. وقاَل الّسُكونيُّ : َمْنزٌل  ( 3)ع بالبَْصَرةِ   :نَاِجيَةُ و  ألْهِل البَْصَرةِ على طِريِق المدينَِة بَْعد أُثال.، وهي محلَّةٌ بها ُمسمَّ

الحشمي الَحْضرِميُّ َرَوى عن علّيٍ ، وعنه اْبنُه عبُد هللا ، له ثَمانِيَةُ أَْوالٍد  (5)بُن سلمةَ ابن ِجْشم  نَُجيُّ  رُجٍل ، وهو ( 4)كُسَمّيٍ : اْسمُ  ، نَُجيُّ و

 وقد َذَكَره المصنُِّف في حضرم اْستِْطراداً ، وَمرَّ ِذْكُره في حشم أَْيضاً.منهم : عبُد هللا قُتِلُوا مع علي بِصفِّين ، 

بِال الٍم : اْسمُ  ، نَْجَوةُ و بَني فيَّاض ، عن ياقوت. بنَْجَوةِ  لعْبِد القَْيِس تُْعَرفُ  : ة بالبَْحَرْينِ  النَّْجَوةُ و
 رُجٍل. ( 1)

ِل علّيِ بن داودَ  النَّاِجيو  102، عن عاِئَشةَ وابِن عبَّاس ، وعنه ثابُِت وُحَمْيد وخاِلُد الحذَّاء ، ماَت َسنَة  (6)، ويقاُل ُدَواد  : لَقٌَب ألبي الُمتََوّكِ

يِق بْكِر بِن ُعَمرَ  ؛ ّدِ  ؛ 108تاَدةُ وعاِصُم األْحَول ، ماَت َسنَة ، َصوابُه َعْمرو ؛ ويقاُل أَْيضاً بْكُر بُن قَْيٍس عن عائَِشةَ ، وعنه ق وألبي الّصِ

اِوي عن الَحَسنِ  اِوي عن عباِد بِن َمْنصوِر ، ولَرْيحاَن بِن َسعيدٍ  البَْصِري ؛ وألبي ُعبَْيَدةَ الرَّ ثِينَ  الرَّ ، هؤالء َذَكَرُهم الحافُِظ الذَّهبي ،  الُمحّدِ

ِمين فهو بالنوِن ؛ بِن لَُؤّيٍ القَبِي ناِجيَةَ  وُهم َمْنسوبُوَن إلى بَني لَة التي بالبَْصَرة ، قاَل الحاِفُظ ابُن َحَجر : ومن كاَن ِمْن أَْهِل البَْصَرةِ ِمن الُمتقّدِ

ِرين من يخشى لبسه : عبد هللا بن عْبِد الرحمِن بِن عْبِد الغَنِّيِ  ْن والستمائة ، البَْغداِدي َسِمَع ابَن كاره ، وكان بَْعد الثَّالثِي النَّاِجي وفي الُمتَأَّخِ

 انتََهى.

ل.  قُْلت : وقوُل المصنِِّف إنَّه لَقٌَب لهؤالء فيه نََظٌر ، فَتأَمَّ

َمْشِقيُّ  نََجا إبراهيَم بِن طاِهِر بنِ  عليُّ بنُ  أَبو الَحَسنِ و ه ، وتَْرجمتُ  599، ماَت َسنَة  ، كُسَميَّةَ  نَُجيَّةَ  الَحْنبليُّ يُْعَرُف بابنِ  بِمْصرَ  الواِعظُ  الّدِ

 .643وماَت َسنَة  (7)واِسعَةُ في تاريخ القُْدس البِن الَحْنبلي ؛ واْبنُه عبُد الرحيم َسِمَع من أَبيِه 

ثُ  البَْرمكيُّ  بُن ثَوابٍ  نَِجيَّةُ  َكغَنِيَّةٍ و  حدََّث قَِديماً بأْصبَهان. األْصفهانيُّ الُمحّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ْدقُ »الحديُث : منه : و النَّجاةُ  : الَمْنجاةُ   .«َمْنجاة الّصِ

 : َخلَّْصته وأْلقَْيته. نَْجواً  ءَ الشي نََجْوتُ و

__________________ 
 ( يف القاموس ابلرفض والتنوين ا يف اللفظتا ا وأضافهما الشارح فسقرت التنوين.1)
ابأللف ا يف كر ما ســـــيبيت ا وال يناســـــب نقله هنا إال إذا « املنجا»قوله : أســـــعد بن املنجا اخل هكذا يف خطه »( هبامش املطبوعة املصـــــرية : 2)

 .«كان املنّج  ا  مر ا ه
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 ( يف معجم ايقوت : مدينة صغرية.3)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وأضافها الشارح فسقرت التنوين.4)
  بفتح ا اء. وحشم بطن من جذام.( حشم بكسر فسكون ا واب اء املهملة ا عن ابن ماكوال ا وضبطها أبو سعد السمعاين5)
 وانظر الكاشف للذهيب ا ترمجته.« دواد»( يف اإلكما  : 6)
: لض من أبيه. وفاطمة بنت ســعد  197/  1( كذا ابألصــر ا ومثة ســقرت يف نقله عن التبصــري أد  إىل تشــويش العبارة ا ومتام نص التبصــري 7)

 .643اخلري ا ماتت سنة 
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اهُ تَْنِجيَةً و ر قولهُ تعالى :  بنَْجوةٍ  تََرَكه:  نَجَّ يَك بَِبَدِنكَ )ِمن األْرِض ؛ وبه فُّسِ ِمن األرِض فنُْظِهَرك  نَْجوةٍ  ، أَي نَْجعَلََك فَْوقَ  (فَاْليَ ْوَم نُ َنجِّ

اج : أَي نُْلِقيَك ُعْريا  ناً.أَو نُْلِقيَك عليها لتُْعَرَف ، ألنَّه قاَل ببََدنِك ولم يَقُْل بُروِحَك. وقال الزجَّ

ىو  : إذا كبََسها َمخافَةَ الغََرِق ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. تَْنِجيَةً  أَْرَضه نَجَّ

ى اإِلْنساَن من ثِيابِه ؛ وعليه قِراَءةُ َمْن قََرأَ : أَْنَجى وقال ابُن األْعرابي :  اج.بِبََدنَِك ، بالتَّْخِفيِف ، ويُناِسبُه تَْفِسيُر الزجَّ  نُْنِجيكَ  إذا َشلَّح أَي َعرَّ

 أَي َسِريٌع. ناجٍ  ، بالمّدِ : أَْسَرَع ، وهو نََجا نجاءً 

 ، يَُمدَّاِن ويُْقَصراِن ؛ قاَل الشاعُر : النَّجاء النَّجاء وقالوا

َب فالن جا الن جا  َت النـ هح  (1)إذا أَخذح
اْنُجوا  بأَْنفُِسُكم. قاَل ابُن األثير : هو َمْصدٌر َمْنصوٌب بِفْعٍل ُمْضمٍر أَي اْنُجوا أَي .«فالنَّجاء النَّجاء أَنا النَِّذيُر العُْريان»في الحديِث : و

 .النَّجاء

 : أَي ِسَراٌع ؛ وبه فَسَّر الَجْوهِري قوَل األْعشى : نَواجٍ  وقوائِمُ 

داً  َب َوخــــــــــــح وحكــــــــــــِ كــــــــــــَ
ُ

َز املــــــــــــ عــــــــــــَ ُض األمــــــــــــح طــــــــــــَ قــــــــــــح ــــــــــــَ  تـ

رِيــــــــــــــــعــــــــــــــــِة اإليــــــــــــــــغــــــــــــــــاِ      واٍج ســــــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــَ (2)بــــــــــــــــِ
 

  
 .اْنُجواوَمْعناه أَْسِرُعوا السَّْيَر فيه  ، «فاْستَْنُجوا إذا سافَْرتُم في الَجْدبِ »الحديُث : منه : أَْسَرَع ؛ و اْستَْنَجىو

لُنا إذا اْستَْنَجْوا ويقاُل للقَْوِم إذا اْنَهَزُموا : قد  ، أَي هو حاِمينا إذا اْنَهَزْمنا يَْدفَُع َعنَّا. اْستَْنَجْينا وآِخُرنا إذا نََجْونا ؛ ومنه قوُل لُْقمان ابِن عاد : أَوَّ

 للسَّحاِب ؛ قال ، القاِلي : وأَْنَشَد األْصمعي : النِّْجوِ  ، كِكتاٍب : َجْمعُ  النِّجاءُ و

يـــــــقـــــــٌة  قـــــــِ مـــــــ  حـــــــَ لـــــــح مـــــــَ  إن ســــــــــــــــــــَ يـــــــح لـــــــَ ه ســــــــــــــــــــُ تـــــــح  َدعـــــــَ

 بــــــــــــكــــــــــــّر جنــــــــــــاٍء صــــــــــــــــــــــــــادِف الــــــــــــوبــــــــــــِر ممــــــــــــرعِ    

  
 ، كعُلُّوٍ ، ومنه قوُل جميٍل : نُُجوِّ  ضاً ، علىبِْمعنَى السَّحاِب أَيْ  النَّْجوُ  ويُْجَمعُ 

يب أَ  ــــــــــح ل ــــــــــَ ــــــــــُب قـ ي قــــــــــاِء َوجــــــــــِ َن الشــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــَ  مــــــــــِ ــــــــــي  ل

وِّ و     جـــــــــــــُ وَم مـــــــــــــض الـــــــــــــنـــــــــــــ  مـــــــــــــُ ي اهلـــــــــــــُ  ِإيضـــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــِ

  

ـــــــــــٍ   ِدي ـــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــكـــــــــــوَن عـــــــــــل َزُن َأنح ت ـــــــــــَبحـــــــــــح  ف

ُدوِّ و     ــــــــــــــــكــــــــــــــــوَن عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  عــــــــــــــــَ رَُح أنح ت ــــــــــــــــح  أَفـ

  
 السَّبُع : َجْعُره. نَْجوُ و»صِديٍق َحزْنت ألنِّي ال أُِصيُب ثَمَّ بُثَْينَةَ ، َدَعا لها بالسُّْقيا : يقوُل : نحُن نَْنتَِجُع الغَْيَث فإذا كانْت على 

 ، أَي ما أَْحَدثْت. أَْنَجْيتُ  وقال الِكسائي : جلَْست على الغائِِط فما

اج : ما  فالٌن ُمْنذ أَيام : أَي لم يأِْت الغائَِط. أَْنَجى وقال الزجَّ

ُط. أَْنَجى وقاَل األْصمعي :  فالٌن إذا َجلََس على الغائِِط يَتَغوَّ

 أَي يُْلقُونَه ِمن العَِذرةِ. ، «الناسَ  يُْنِجي تُْلقَى فيها الَمحايُِض وما»: في حديِث بِئِْر بُضاَعةَ والغائُِط نْفُسه.  أَْنَجى ويقاُل :

 .نَْجَوه إذا أَْلقَى أَْنَجى يُْنِجي :يقاُل 

 ، أَي ما أَقاَمهُ. أَْنجاهُ  وَشِرَب َدواًء فما

 النَّْخلَة : لقَط ُرَطبها. أَْنَجىو

 ؛ نقلَهُ القاِلي. المستَنجى العََصا. يقاُل : شَجَرةٌ َجيَِّدةُ  المستنجىو

 .نَجاةٌ  الغُُصوُن ، واِحَدتُه النَّجا وقال أَبو حنيفَةَ :
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اغُب. يَْستَْنِجي : نَجاةٍ  ٌن في أَرِض وفال  من َشَجِرها الِعِصيَّ والِقِسيَّ ؛ نقلَهُ الَجْوهِري والرَّ

 ؛ ِعيداُن الَهْودجِ ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. النَّجاو

 : َخلَّْصته. اْستَْنَجْيتُهوالَوتََر  نََجْوتُ و

 لعبِد الرحمِن بِن حسَّان :الجاِزُر َوتََر الَمتِْن : قََطعَهُ ؛ وأْنَشَد  اْستَْنَجىو

__________________ 
 .«إاّن أخذت»( اللسان والتهذيب وفيه : 1)
 واللسان والصحاح. 165( ديوانه ط بريوت ص 2)
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ُت هلــــــــــــــــــــا  اَزيــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــاَزتح وتـــــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــَ

رح     ي الـــــــــَوتــــــــــَ جـــــــــِ نـــــــــح تــــــــــَ لحســــــــــــــــــــــَة اجلـــــــــازِِر َيســــــــــــــــــــــح (1)جـــــــــِ
 

  
 ويُْرَوى : ِجْلسةَ األَْعَسر.

 صاِرين ِمنَ الَوتََر : أَي َمدَّ القَْوَس ؛ وبه فَّسر البَْيت ، قاَل : وأَْصلَهُ الذي يَتَّخذُ أَْوتَر الِقِسّيِ ألنَّه يُْخرُج ما في المَ  اْستَْنَجى الَجْوهِري :وقال 

 .النَّْجوِ 

بَاِس ؛ نقلَهُ القاِلي. النَّجاو ُجِل من اللِّ  : ما أُْلِقَي عن الرَّ

 البَعيِر وغيِرِه ؛ نقلَهُ األْزهِري. (2)َد : إذا أَْلقَْيته على الِجلْ  نََجْوتُ و

اء. نََجْوتُ و  الدَّواَء : َشِرْبته ؛ عن الفرَّ

 الدَّواُء : أَْقعََدنِي ؛ عن ابِن األْعرابي. أَْنجانيو

 : إذا أَْحَدَث َذْنباً. يَْنُجو فالنٌ  نَجاو

ت ؛ عن ثَْعلب ، وأْنَشَد :، كغَنِّيِ : َصْوُت الحاِدي السَّ  النَِّجيُّ و اق الُمَصّوِ  وَّ

يِّه للشاِطي َن من جنَِ  َلحُرجح
ْحِل ؛ قالَهُ المطرز. النَّجاو  : آِخُر ما على َظْهِر البَعيِر ِمَن الرَّ

 أَْيضاً : َمْوِضٌع ؛ وأْنَشَد القاِلي للَجْعدي : النَّجاو

ـــــــــــــكـــــــــــــم  ـــــــــــــي ـــــــــــــرّتات إل م إن ال كـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ورِث ـــــــــــــُ ن  ســـــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــــب     ي ــــــــــِ ب احــــــــــَ ــــــــــَ ي ــــــــــِ ال ــــــــــاملــــــــــغــــــــــَ ا ف جــــــــــَ ــــــــــِّ ــــــــــن رَاران ال ــــــــــَ  فـ

  
 قاَل : وَرَوى عْبُد الرحمِن الَخَجا.

. ناَجيَةُ و  بُن َكْعٍب األْسلَميُّ َصحابيٌّ

 بُن َكْعٍب األَسِديُّ تابِعيٌّ عن علّيٍ. ناِجيَةُ و

 : قَبيلَةٌ ، حَكاها سيبويه. ناِجيَةَ  وبَنُو

 بِن ساَمةَ بِن لَُؤّيٍ. ناِجيَةَ  ُحِذَف منه الهاُء والياء. قُْلُت : وهم بَنُو ناِجيٌّ  قوٌم ِمَن العََرِب ، والنِّْسبَةُ إليهم ناِجيَةَ  قال الَجْوهِري : بَنُو

 تَرَك اْسَم أَبيِه ؛ وهيأُمُّ عبِد البَْيت بِن الحاِرِث بِن ساَمةَ ابِن لَُؤّيِ خلف عليها بعد أَبيِه نِكاَح َمْقت فنسَب إليها ولدها و نجيَةُ  قال ياقوُت :

 بْنُت جرم بِن َربَّان في قُضاَعة ، ا ه. ناِجيَةُ 

أبو الَجنُوِب عبُد الرحمِن بِن ِزياِد بِن ُزَهيِر بِن َخْنساء بِن كْعِب بن الحاِرِث بن : بُن ماِلِك بِن حريِم بِن جعفي ، منهم  ناِجيَةُ  وفي جعفي :

 رِضَي هللا تعالى عنه ، ولعن أَبا الَجنُوب. ، قَتَْل الُحَسْينَشِهَد  ناِجيَةَ النَّاِجي سْعِد بنِ 

 بْنت َغْزوان أُْخت عتْبَةَ ، َرَوى عنه ماِلٌك. نَاِجيَةَ  َمْولَى الناِجي وجميُل بُن عبِد الرحمِن بِن سواَدةَ األْنصاِري

 ِمن السَّْيل. بَمْنجاةٍ  ويقاُل : هو

 ْعناقُهم كاألرِشيَة.، اْضَطَربَْت أَ  أَْنِجيَة واْجتََمعُوا

 إذا كاَن بَِعيداً منه بَِريئاً ساِلماً. بنَْجَوةٍ  ويقاُل : إنَّه من ذلَك األْمر

 .نَِجيًّا . وباَت لهيُناِجية وباَت الَهمُّ 

. يُنَاجيه أَْسَهَرتْه ، وهي ما نَِجيَّةٌ  وباتَْت في صْدِرهِ   ِمن الَهّمِ

 : حديُث النْفِس. نَْجواءٌ  وأصابَتْه
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 : الطَّريُق. النَّْحوُ و : [نحو]

. نُُحوٌّ و أَْنحاءٌ  ج فالٍن ، أَي ِجَهتَهُ ؛ نََحْوُت نَْحوَ  يقاُل : الِجَهةُ. أْيضاً :و  ، َكعُتُّلٍ

ي وعصاً وحْقٍو ثُِديٌّ قال سيبويه : وهذا قليٌل َشبَُّهوها بُعتُّوٍ ، والَوْجه في مثِْل هذه الواِو إذا جاَءْت في َجْمعِ الياِء كقوِلهم في َجْمِع ثَدْ 

.  وُعِصيٌّ وُحِقيٌّ

 اْسماً. يكونُ والقَْصُد ، يكوُن َظْرفاً  : النّْحوُ و

 وهو إْعراُب الَكالِم العََربّيِ. العََربِيَِّة. نَْحوُ  ومنه قال ابُن ِسيَده : اْستَْعَملَتْه العََرُب َظْرفاً وأْصلُه الَمْصَدُر ؛

وَن ِعْلَم األْلفاِظ والِعنايَة بالبَْحِث قال األْزهري : ثَبََت عن أْهِل  ؛  نَْحواً  عنهيُونَان فيَما يَْذُكر الُمتَْرِجُمون العاِرفُوَن بِلسانِهم ولُغَتِهم أنَّهم يَُسمُّ

 ، النَّحويِّين ويقولوَن : كاَن فالٌن ِمن

__________________ 
 ومل ينسبه صاحب التهذيب.« فتبازخت هلا»اللسان والتهذيب : ومل ينسبه ا ويف « جلسة األعسر»( الصحاح وفيها : 1)
 .«عن»( يف التهذيب : 2)
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َكنحدراين حي   َعحرفِة بُلَغِة الُيواننِيِّا ؛ ا ه. الن حوي (1)ولذلَك لُِّي يُوَحنا اإِلسح
 الذي كاَن حصَر له ِمَن امل

فه ِمْن إْعراٍب وغيِرِه كالتَّثْنِيِة والَجْمع والتَّْحقيِر  اْنتِحاءُ  إذا قََصَده إنَّما هو اْنتَحاهُ  وقال ابُن ِسيَده : أُِخَذ ِمن قْوِلهم َسْمِت َكالِم العََرِب في تََصرُّ

وإن لم يَُكْن منهم ، أَو إلضافَِة والنََّسِب وغيِر ذلَك ليَْلَحَق به َمْن ليَس ِمن أَْهِل اللغَِة العَربيَِّة بِأَْهِلها في الفَصاَحِة فيَْنِطق بها ، وا (2)والتّْكسيِر 

هذا القَبِيل ِمن  اْنتِحاءُ   قَْصداً ، ثم ُخصَّ بهكقَْولَك. قََصْدتُ  نََحْوُت نَْحواً  إْن َشدَّ بعُضهم عنها ُردَّ به إليها ، وهو في األْصل َمْصدٌر شائٌِع أَي

َء أَي َعَرْفته ، ثم ُخصَّ به ِعْلم الشَّريعَِة ِمَن التَّْحليِل والتَّْحريِم ، وكما أنَّ بيَت هللا ، الِعْلم ، كما أنَّ الِفْقهَ في األْصِل َمْصَدُر فَِقْهُت الشي

 .عزوجلوُت ُكلّها هللُخصَّ به الَكْعبةُ ، وإن كانُت البي عزوجل

 قال : وله نظائُِر في قَْصر ما كاَن شائِعاً في جْنِسه على أََحِد أْنَواعِه ؛ ا ه.

اةِ ، وقيل ؛ هو ِمن الجَهِة ألنَّه جَهةٌ ِمن العلوِم ؛ وقِيلَ   لقَْوِل علّيِ ، رِضَي هللا تعالى عنه ، قال شْيُخنا واْستَْظَهَر هذا الَوْجه كثيٌر ِمن النّجَّ

ا هو في أَوائِِل ُمَصنَّفَاتِ  ؛ «النّْحو على هذا اْنحُ »بَْعَد ما َعلَّم أَبا األْسَود االْسَم والِفْعَل وأَْبواباً ِمَن العَربيَِّة :   .النّْحوِ  وقيَل غيُر ذلك ، ممَّ

ي وا ْنُحوهاْنحُ  وفي الُمْحكم : بَلَغَنا أنَّ أَبا األْسود َوَضَع ُوُجوه العَربيَِّة ، وقال ، للناِس  ، كذا في النسخِ ،  ، كعُتُلِّ  نُُحوٌّ  وَجْمعُه ؛ نَْحواً  ، فُسّمِ

 ونَِسَي هنا قاِعَدةَ اْصِطالِحِه ، وهو اإلشاَرةُ بالجيِم للَجْمع ، وُسْبحان َمْن ال يَْسُهو ؛ وتقدََّم الَكالُم فيه قِريباً.

 ف الُملوكي.وأَطاَل ابُن جنِّي البَْحَث فيه في كتابِة شرح التَّْصري

، كَدْلو  نُِحيَّةٍ  يُْجَمُع أَْيضاً علىو .النَّْحوِ  كثيَرةٍ ، أَي في ُضروٍب ِمن نُُحوٍّ  قاَل الَجْوهري : وُحكي عن أْعرابي أَنَّه قال : إنَُّكم لتَْنُظُروَن في

واُب فيه أنَّه أَش لنَْحو ، ظاِهُر ِسياقِه أنَّه َجْمعٌ  وُدِليَّةٍ  يَُؤنَُّث ، ونظره بَدْلٍو وُدِليٍَّة ، ألنَّ التَّْصغيَر يَردُّ  النَّْحوَ  اَر به إلى أنَّ ، وهو َغلٌَط والصَّ

 األْشياَء إلى أُُصوِلها.

اغاني في التْكملَِة : وكان أَبو َعْمرو الشَّْيباني يقوُل : الفَُصحاُء ُكلُُّهم يَُؤنِّثُونَ  ، ِميَزانُه َدْلٌو وُدِليٍَّة ؛ قاَل  نَُحيَّةو نَْحوٌ  فيقولوَن : النَّْحوَ  قال الصَّ

ياِق يَْظَهُر لَك خبَط المصنِِّف.  : أَْحَسبُهم َذَهبُوا بتَأْنِيثِها إلى اللّغَِة ، ا ه. فاْنُظر هذا الّسِ

في وأَي َعَرَض له وقََصَد.  ، «ُر بُن الطُّفَْيل فقَتَلَهله عامِ  فاْنتََحى»حديُث حراِم بِن مْلحان : منه ؛ و كاْنتَحاهُ  قََصَده : يَْنحاهُ نَْحواً و نَحاهُ يَْنُحوه

 أَي اْعتََمَده بالَكالم وقََصَده. «َربيعَةُ  فاْنتَحاه»حديٍث آخر : 

 ، وكأنَّ هذا إنَّما هو على النََّسِب كقولَك تاِمٌر والبٌِن. نَْحِويٌّ  : أَي نُحاةٍ  قومٍ  ِمن ناحٍ  رُجلٌ و

ُجل : نَحاو ىوَحِد ِشقَّْيه ؛ أَو اْنَحنَى في قَْوِسِه. ماَل على أَ  الرَّ  ؛ وأْنَشَد ابُن األْعرابي : له : اْعتََمدَ  تَنَحَّ

ه  وعــــــــَ لـــــــــُ ك  ضــــــــــــــــــــــُ ٌرو فشــــــــــــــــــــــَ مـــــــــح حـــــــــ   لـــــــــه عـــــــــَ نـــــــــَ  تــــــــــَ

ضُ     ُض ســـــــــــــــــــــــاطـــــــــِ قـــــــــح ـــــــــ  حـــــــــاء والـــــــــنـ لـــــــــح ٍ  اجلـــــــــَ فـــــــــِ َرنـــــــــح دح  مبـــــــــُ

  
ى قد»حديُث الَحَسن : منه و ه لها وصاَر في ، «في بُْرنُِسه وقاَم اللَّْيَل في ِحْنِدِس  تَنَحَّ َد الِعباَدةَ وتوجَّ وتجنََّب النَّاَس وصاَر  ناِحيَتِها أَي تَعَمَّ

ىو:  السالمعليهفي حديِث الخضر ، ومنهم.  ناِحيَةٍ  في  أَي اْعتََمَد َخْرَق السَِّفينَة. ، له تَنَحَّ

ِد ؛  في الُكلِّ  كاْنتََحى ى أَنَّه رأَى رُجالً »في حديِث ابِن ُعَمر : وِمن. الَميِل واالْنِحناِء والتَّعَمُّ  في ُسجوِدِه فقال : ال تَِشينَنَّ ُصوَرتََك. يَتَنَحَّ

 هِة واألَْنِف حتى يَُؤثِّر فيها ذلَك.في السُّجوِد االْعتِماُد على الَجبْ  االْنتِحاءُ  وقال َشِمٌر :

 عن ابِن ُمناِذر : (3)« ترح»وقال األْزهري في تْرجمة ، 

__________________ 
 .«حيىن»( عن التهذيب واللسان وابألصر 1)
 ( يف اللسان. والتكبري.2)
 مادة ترح. 439/  4( التهذيب 3)
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ُقرت هكذا ا وقا  بيِده ا بعُضه االنحِتحاءُ  ِقرَت َجِبيَنه عل  األرِض ا ويشد ه َأن َيسح ا فـَوح  بعٍ  ا وهو يف الس جوِد َأن ُيسح
بَـيحه.  وال يـَعحَتِمد عل  راَحتَـيحه ولكن يـَعحَتمد عل  َجنـح

َمِد بِن حسَّان عن بعِض العََرِب ، قال َشِمٌر : وكنُت سأَْلت ابَن ُمناِذر عن في السُّجوِد  ْنتِحاءِ اال قال األْزهري : َحَكى َشِمٌر هذا عن عبد الصَّ

 فلم يَْعِرْفه ، فَذَكْرت له ما َسِمْعت فَدعا بَِدَواتِِه فَكتَبَه بيِده.

 عليه بالضَّْرب. عليه َضْرباً : أَْقبَلَ  أَْنَحىو

 ؛ عن األْصمعي. : اْعتِماُد اإِلبِِل في َسْيِرها على أْيَسرها االْنتِحاءُ و

 االْنتِحاءُ  ِمثْلَه ، وهذا هو األْصُل ، ثم صارَ  االْنتِحاءُ وفي َسيْره ، أَي اْعتََمَد على الجانِب ، األْيسر ؛  أَْنَحى ؛ قاَل الَجْوهري كاإِلْنحاءِ 

 االْعتَِماد والَميل في كّلِ َوْجه.

 وِمثْلُه البِن ِسيَده قال ، ُرْؤبة :

َتِحياً ِمنح حَنحِو عل  َوَف ح   (1)ُمنـح
اج : َصَرفَهُ  : نَْحواً نَحاهُ يَْنُحو و  ؛ قال العجَّ

 لقد حَنَاُهم َجد ان والناِحي
حاح. َعَدلُه ، أَي بََصَره ، عنه أَْنحاهو وَصَرفَه. َردَّهُ  : يَْنُحوه نَْحواً و يَْنحاه بََصَره إليه نَحا في الُمْحكم :و  ؛ كما في الّصِ

ي النَُّحواءُ و ْعَدةُ ، والتَّمّطِ  ؛ عن أَبي َعْمٍرو ؛ هنا َذَكَره ابُن ِسيَده وغيُرهُ. من الُمصنِِّفين. ، كالغُلَواِء : الّرِ

 وأَْوَرَده الَجْوهِري بالجيِم ، وقد تقدََّم الكالُم عليه هنالك.

ران ابِن كْعِب بِن عبِد هللا بِن غالِب بِن عيماِن بِن نَْصر بِن زه (2)بِن شمِس بن َعْمِرو بِن غنِم بِن  نَْحوِ  وهم بَنُو ِمن األْزدِ  : بَْطنٌ  نَْحوٍ  بنُووَ 

إالَّ َرُجالن : أََحُدهما يزيُد الحاِرِث بِن كْعِب بِن ماِلِك بِن نَْصِر بِن األْزِد. َوَروى الَخطيُب عن ابِن األْشعَِث : لم يَْرِو ِمن هذا البَْطِن الحديَث 

 .النّْحوِ  فقيَل إلى القَبيلَِة ، وقيَل إلى ِعْلم النَّْحوي ْيبان بِن عبِد الرحمنِ العَربيَِّة ، واختُِلَف في شَ  نَْحو بُن أَبي سِعيِد ، والباقُون ِمن

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : بمْعنَى المثْل ، وبمْعنَى الِمْقَدار ، وبمْعنَى القسم. النَّْحو

 .أْنحاءٍ  وقالوا : هو على ثالثَةِ 

ي يَْنحاهُ و يَْنُحو ءَ الشي نَحاو فَه قيَل : ومنه ُسّمِ ُف الَكالَم إلى ُوُجوِه اإلْعراِب. النَّْحِويُّ  : َحرَّ  ألنَّه يُحّرِ

ى عليه : اْعتََمَد ، أَْنَحىو  ؛ عن ابِن األْعرابي. كنَحَّ

ي : أَْنَحْيتُ و يَن : أَي َعَرْضُت ؛ وأْنَشَد ابن بّرِ ّكِ  على َحْلِقه الّسِ

رَ  ثـــــــــــَ  مـــــــــــُ يح أُنــــــــــــح فـــــــــــًة َأحنـــــــــــحَ  عـــــــــــلـــــــــــ  َوَدجـــــــــــَ  هـــــــــــ 

رَتَفُ     قــــــــــــــــح ــــــــــــــــُ وذًة وكــــــــــــــــذاَ  اإِلمثحُ يـ حــــــــــــــــُ  َمشــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 عليه بَشْفرتِه َكذلَك. نََحىو

 ُء : اْعتََرَضهُ ، عن َشِمٍر ؛ وأَْنَشَد لألْخَطل :له ذلَك الشي اْنتََحىو

ي و  حـــــــــــِ تــــــــــَ نـــــــــــح يــــــــــاًل وتـــــــــــَ رااًن مجــــــــــَ جــــــــــح رحَ  هــــــــــِ جــــــــــُ  َأهــــــــــح

وارِِم َأو  ُ     ــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــا ال ــــــــــــن ي ــــــــــــِ ــــــــــــال ي ــــــــــــَ ــــــــــــا مــــــــــــن ل ــــــــــــن  ل

  
 لنا تَعوُد لنا. تَْنتَِحي األْعراِبي :وقال ابن 

 : شِعب بتِهاَمةَ. نحاو
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اغاني. النَّْحو ، كغَنِيٍَّة : النَِّحيَّةُ و  ، نقلَهُ الصَّ

قُّ  النِّْحيُ  ي : [نحي] ةً ؛ كذا في الُمْحكم ، بالكسر : الّزِ ةً  عامَّ حاحِ والتّْهذيب ؛ وَكذلَك قالَهُ األْصمعي  أَو ما كاَن للسَّْمن خاصَّ ؛ كذا في الّصِ

اء وهي لُغَةٌ َضِعيفَةٌ. ، كفَتًى النََّحىو ، بالفتح ، كالنَّْحي وغيُرهُ   ، نقَلَُهما ابُن ِسيَده ، والفَتْح عن الفَرَّ

اٍر يُْجعَُل فيها لَبٌَن ليُْمَخضَ  النِّْحيُ  قيَل :و ةُ فَخَّ  ِث.؛ عن اللَّيْ  ( 3)َجرَّ

__________________ 
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.« من قصده»برواية :  105( أراجيزه يف جمموع أشعار العرب ص 1)
 .«النحوي»واللباب البن األثري  384( انظر عامود نسبه يف مجهرة ابن حزم ص 2)
َخَ .3)  ( عل  هامش القاموس عن نسخة : فـَُيمح
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 فيها اللَّبَُن الَمْمخوُض.وفي التّْهذيب : يُْجعَُل 

ةُ يُْمَخُض فيها اللَّبَُن َغْيُر َصِحيحٍ  النِّْحيَ  قال األْزهري : والعََرُب ال تَْعرفُ  ّقِ ، والذي قالَهُ اللّْيث إنَّه الجرَّ  .(1)َغْير الّزِ

َطبِ  : النِّْحيُ و  ؛ عن ُكراع. نَْوٌع من الرُّ

، بالكْسر ؛ واْقتََصَر  نِحاءٌ و ، كعُتِّيٍ ، نُِحيٌّ و أْنحاءٌ  ج الذي إذا أََرْدَت أَن تَْرمَي به اْضَطَجْعَت له حتى تُْرِسلَه ؛ َسْهٌم عريُض النَّْصلِ  النِّْحيُ و

ِل ، ونقلَهُ عن أَبي ُعبيَدةَ.  الَجْوهِري على األوَّ

 : َمَخَضهُ. يَْنحاهُ و يَْنِحيهِ  اللَّبَنَ  *نََحىو

ً  ءَ الشَّي َحىنَ و ى ، بالتَّْشديِد ، كنََحاهُ  أَزالَهُ ؛ : يَْنحاه نَْحيا  .فَتَنَحَّ

ى وقال األْزهِري : ً  ، وفي لُغَةٍ  نََحْيتُه فَتَنَحَّ  بمْعناهُ ؛ وأَْنَشَد : نََحْيتُه نَْحيا

ه  ســــــــــــــــــــــــَ ُد نــــــــــفح ُض الــــــــــَوجــــــــــح هــــــــــذا الــــــــــبــــــــــاخــــــــــِ  َأال أَيــــــــــ 

قــــــــــاِدُر بشـــــــــــــــــــــــي   
َ
َك املــــــــــ َديــــــــــح ُه عــــــــــن يــــــــــَ تــــــــــح (2)ٍء حنــــــــــََ

 

  
 أَي باَعَدتْه.

 واْقتََصَر الَجْوهِري على الُمشّدد ؛ وأَْنَشَد للَجْعدي :

َي عــــــــــــــــــــــــــــــــن َزوحرِِه  ر  وحنــــــــــــــــــــــــــــــــُِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــِ  أُم

ِب     لـــــــــــَ جـــــــــــح
ُ

ِب املـــــــــــ ـــــــــــَ ت ـــــــــــقـــــــــــَ ـــــــــــِة ال ي حـــــــــــِ ـــــــــــح ن ـــــــــــَ (3)كـــــــــــتـ
 

  
 ، نقلهُ الَجْوهِري. بََصَره إليه : َصَرفَهُ  نََحىو

ى : الجانِبُ  النّاحاةُ و النَّاِحيَةُ و  عن القَراِر ؛ الثَّانيةُ لُغَةٌ في األولى كالنّاصاةِ في النَّاِصيَِة ، والَجْمُع النّواِحي ؛ وقوُل ُعتّيِ بِن ماِلٍك : الُمتَنَحَّ

وحٍم  ــــــــــَ ربحَ قـ يــــــــــفــــــــــة صــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــِ رَبَتح حــــــــــَ  لــــــــــقــــــــــد صــــــــــــــــــــــــَ

ي     واحـــــــــــــــِ الِ  الـــــــــــــــنـــــــــــــــ  َت َأ ـــــــــــــــح راٍم حتـــــــــــــــَح (4)كـــــــــــــــِ
 

  
 السُّيوِف. نَواِحي أي

اياِت الُمتَقابِالِت. ويقاُل : الَجباَلِن يَتَناَوحاِن إذا كانا ُمتَقابِلَْين ؛ كما فوقال الِكسائي :  حاح.أراَد النَّوائَِح فقَلََب ، يَْعني الرَّ  ي الّصِ

يَةٌ  ، كغَنِّيٍ  نَِحيٌّ  إبِلٌ و  ؛ عن ابِن األْعرابي ، وأَْنَشَد : ُمتَنَّحِ

ا  ــــــــــــــــ  ي ــــــــــــــــًا حنــــــــــــــــَِ ب تح ُعصــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ  ل ر  و ــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــَ

َر الـــــــــــنـــــــــــ      امـــــــــــثـــــــــــح يـــــــــــَ جـــــــــــِ ََز الـــــــــــنـــــــــــ  ربح تـــــــــــَ يِّ اســـــــــــــــــــــــــح  جـــــــــــِ

  
 .الَمناِحي ِمن الماِء ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ والَجْمعُ  : الَمِسيُل الُمْلتَِوي الَمْنحاةُ و

 ؛ وأَنََّشَد : (5) [وَطِريُق السَّانِيَةِ ]

ــــــــــــــــــــــاٌ  و  ــــــــــــــــــــــٌ  رِق ي ــــــــــــــــــــــِ ِم ب اهنــــــــــــــــــــــِِ  يف أميــــــــــــــــــــــح

ي     نـــــــاحــــــِ
َ
َح يف املــــــ بــــــَ ِر َأصــــــــــــــــــــح يـــــــح ي الســــــــــــــــــــ  (6)كــــــبـــــــاقــــــِ

 

  
 الذين ليُسوا بأَقاِرب ، نقلَهُ الَجْوهري عن األََموي. : القَْوُم البُعَداءُ  الَمْنحاةِ  أَْهلُ و

ْخَمةُ  ، الُمْنحاةُ و ّمِ : القَْوُس الضَّ اغاني. بالضَّ  أَي ِمن أْسمائِها ، نقلَهُ الصَّ

اغاني. العَظيَمةُ السَّناِم ِمن اإِلبِلِ  أْيضاً :و  ؛ نقلَهُ الصَّ

الَح : َضَربَهُ به أَْنَحىو  ، أَو َطعَنَهُ ، أَو َرماهُ. له الّسِ

 له بَسْهم أَو غيِرِه. أَْنَحى ويقاُل :
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 الفََرِس في َجْريه ؛ عن اللَّْيِث. كاْنتَِحاءِ  ؛ َجدَّ  ِء :في الشَّي اْنتََحىو

 عليه. ِء : اْعتََمدَ في الشَّي اْنتََحى قيَل :و

 ؛ قاَل الشاعُر : نَحايا ، والَجْمعُ  تَْنتَِحيهِ  أَي الشَّدائِدِ  ، كغَنِيٍَّة ، القَوارعِ  نَِحيَّةُ  هو ِمن المجاِز :و

ه  ونـــــــــــــِ فـــــــــــــُ ن جـــــــــــــُ َرتح مـــــــــــــِ ُة َأحـــــــــــــزاٍن جـــــــــــــَ يـــــــــــــ   حنـــــــــــــَِ

رح     ُر مـــــــا َدَمَض الَوشـــــــــــــــــــــَ ٍض ِمثـــــــح (7)ُنضـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــُة َدمح
 

  
__________________ 

 غري صحيح.« بد »( يف التهذيب : اب ر 1)
 كذا وابلقاوس : وحنا.  (*)
 .251والبيت لذي الرمة ديوانه ص « عن يديه»( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا وفيهما : 2)
 بدون نسبة. ( اللسان منسوابً للجعدي ا وعجزه يف الصحاح3)
 ( اللسان والصحاح ومل ينسبه.4)
 ( ما با معكوفتا سقرت من نسخة الشارح واستدركت عن القاموس.5)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.6)
ء شــيونضــاضــة دمض : بقية الدموع ا وبقية كر « بضــاضــة»( اللســان والتهذيب بدون نســبة ا ونســبه يف التكملة واألســاس للبعيث وابألصــر 7)

 نضاضته. ويف األساس : نفاضة دمض.
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 األْحزاِن. نَحايا ويقاُل : ُهم

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 ً ر قوُل طريف العَْبسي : ناِحيَةٍ  : َصيََّره في نَحاهُ نَحيا  ؛ وبه فُّسِ

ــــــــــــــــاُن وحــــــــــــــــاِرٌث  رِق ــــــــــــــــح ٍد زِب حــــــــــــــــح ــــــــــــــــلــــــــــــــــَ اُه ل  حنــــــــــــــــَ

و ُ  و     َد  غـــــــــــــُ عـــــــــــــح ـــــــــــــَ واِم بـ (1)يف األرِض لـــــــــــــألقـــــــــــــح
 

  
 القَْبر. ناِحيَةِ  ا هذا الَميِّت فيأَي َصيَّر

 : ما بيَن البِئِْر إلى ُمْنتََهى السَّانيِة ؛ قال جرير : الَمْنحاةُ و

ًة  خــــــــــــــ  ــــــــــــــَ َرزحدِ  ف ــــــــــــــفــــــــــــــَ ــــــــــــــَدتح أُم  ال ــــــــــــــقــــــــــــــد ول  ل

عــــــــــا    َي أَرحبــــــــــَ نــــــــــاحــــــــــِ هــــــــــا مــــــــــَ َذيــــــــــح خــــــــــح َ فــــــــــَ اح َر  بــــــــــَ  تـــــــــــَ

  
ُمْنعِطفاً ألنَّه إذا جاَوَزه  (2)ُمْنتََهى َمْذهِب السَّانيِة ، وُربَّما ُوِضَع عْنَده َحَجٌر ليَْعلم قائُِد السَّانيِة أنَّه الُمْنتََهى فيَتَيَاَسر  الَمْنحاةُ  وقال األْزهري :

ي :  تقطَّع الغَْرُب وأَداتُه ، وأْنَشَد ابن بّرِ

وين  ين  وقـــــــــــــــــــــــد ابنـــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــــــَبن  عـــــــــــــــــــــــَ

رحابِن يف     ونِ غـــــــــــــــَ جـــــــــــــــنـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح حـــــــــــــــاِة مـــــــــــــــَ نـــــــــــــــح  مـــــــــــــــَ

  
ْكر. ( 3)النِّْحيَْينِ  وفي الَمثَل : أَْشغَُل ِمن ذاتِ   ؛ تَرَكهُ المصنُِّف هنا وفي شغل ، وهو واجُب الذِّ

اُت بُن ُجبَْير  ً  (4)صاِري فساَوَمها فحلَّْت األنْ قال الَجْوهري : هي اْمرأَةٌ من تيِم هللا بِن ثَْعلبة ، كانْت تَبِيُع السَّْمَن في الجاِهليَِّة فأَتَاها َخوَّ  نِْحيا

ا َشغَل يََدْيها ساَوَرها حتى قََضى ما أَراَد وَهَرَب ، وقاَل في ذ  لك :َمْملوءاً ، فقال : اْمِسِكيه حتى أَْنُظر إلى غيِرِه ، فلمَّ

هـــــــــــــا و  ـــــــــــــِ ل قـــــــــــــح ـــــــــــــعـــــــــــــَ َا ب قـــــــــــــِ ـــــــــــــِ ـــــــــــــاٍ  واث ي  ذاِت عـــــــــــــِ

جـــــــــاتِ     لـــــــــَ هـــــــــا خـــــــــَ تـــــــــِ ُت هلـــــــــا جـــــــــارَاســـــــــــــــــــــــح جـــــــــح لـــــــــَ  خـــــــــَ

  

َديـــــــــح و  د تح يـــــــــَ هـــــــــا  (5)هـــــــــا شـــــــــــــــــــــــَ الطـــــــــَ  إذ أََردحُت خـــــــــِ

راِت     جــــــــــَ ٍن َذَوي عــــــــــُ ن لــــــــــَح ِ مــــــــــِ اح ــــــــــَ ي حــــــــــح ــــــــــِ ــــــــــن (6)ب
 

  

هــــــــا  نــــــــِ رحِ  لــــــــَح ــــــــَ ن تـ الُت مــــــــِ ــــــــح ــــــــَوي ــــــــتح هلــــــــا ال  فــــــــكــــــــان

رًا بــــــــــــغــــــــــــري بــــــــــــتــــــــــــاتِ و     فــــــــــــح هــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــِ تــــــــــــِ عــــــــــــَ  َرجــــــــــــح

  

يـــــحـــــــًة  حـــــِ ا شـــــــــــــــــــَ فـــــــن ِ كـــــَ اح يـــــَ حـــــح د تح عـــــلـــــ  الـــــنـــــِّ  فشـــــــــــــــــــــَ

اليت    عــــــــــَ ن فـــــــــــَ ُك مــــــــــِ تــــــــــح هــــــــــا والــــــــــفــــــــــَ نــــــــــِ  عــــــــــلــــــــــ  لــــــــــَح

  
اُت وَشِهَد بَْدراً.ثم   أَْسلَم َخوَّ

ي : قال عليُّ بُن َحْمزة : الصَّحيُح أنَّها اْمرأَةٌ ِمن ُهَذْيل ، وهي َحْولَةُ أُمُّ بِشير  بن عائٍِد ، ويُْحَكى أنَّ أََسِديًّا وُهَذليًّا اْفتََخَرا  (7)قال ابُن بّرِ

منكم َدليُل الَحبََشِة على الَكعبِة ، ومنكم َخْولَةُ :  (8)ل كيَف تُفاِخُروَن العََرَب وفيكم ِخالٌل ثاَلثَة وَرِضيا بإْنساٍن يَْحُكم بَْينهما فقال : يا أَخا ُهَذيْ 

ِحيحةُ : َكفَّْي َشِحيحٍة. ُمثَنَّى كَ  وسلمعليههللاصلىذاُت النِّْحيين ، وسأَْلتُم َرُسوَل هللا ،  وايَةُ الصَّ نا ؛ والّرِ  ّف.، أَن يُحلَِّل لكم الّزِ

ي قوَل الَجْوهري قوُل العَُدْيل بِن الفْرجِ يَْهُجو رُجالً من تيِم هللا فقال : ي : ويُقَّوِ  قال ابُن بّرِ

ا  ِم   عـــــــــــــــنــــــــــــــ  يـــــــــــــــح زَحح اي ابـــــــــــــــَن تــــــــــــــــَ َزحـــــــــــــــح  تــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــمُ     وَ  وال متـــــــــــــــــَِ ٌر أبـــــــــــــــــُ كـــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــَ

  

ٌم  ٌر وجنـــــــــــــــــَح دح بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــلـــــــــــــــــٍة بـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــرِّ قـــــــــــــــــَ  ل

ومُ و     ــــــــــــــــــ  هلــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــــُُ ــــــــــــــــــي ُم   ل ــــــــــــــــــح ي ــــــــــــــــــَ  تـ

  

مح أانٌس رَ  هــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــح ِ مــــــــــــــــِ اح يــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح ُة الــــــــــــــــنــــــــــــــــِّ  بــــــــــــــــ 

يـــــــــــــُم     مـــــــــــــِ د  الصـــــــــــــــــــــــــــ  د وهـــــــــــــا إذا عـــــــــــــُ (9)فـــــــــــــعـــــــــــــُ
 

  
 ا ه.
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 .نَْحِوي وصارَ  نَْحوه : ِصْرتُ  ناَحْيتُه ُمناحاةً و

 َعنِّي يا َرُجل ، أَي اْبعْد. تَنَحَّ  ويقاُل :

__________________ 
 ( اللسان ا وصدره يف الصحاح بدون نسبة.1)
 فيتيس ر.( يف التهذيب : 2)
 .2029( املثر يف جممض األمثا  للميداين رقم 3)
 واألصر كالصحاح واللسان والتهذيب.« فخل ت»( يف امليداين : 4)
 واملثبت كالصحاح واللسان والتهذيب.« شغلت يديها»( يف امليداين : 5)
 ( بعده يف امليداين ا وقد سقرت من املصادر السابقة :6)

 فــــــــــــــــــبخــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــتــــــــــــــــــه راين يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــطــــــــــــــــــ  رأســـــــــــــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــك املــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــوم ابملــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــرات     مــــــــــــــــــــن ال

  

 ( يف اللسان : بشر.7)
 ( الصواب : ثالث.8)
 ( األبيات يف اللسان واألخري يف جممض امليداين.9)



19657 

 

 عليه باللَّوائِم : أَْقبََل عليه : وهو مجاٌز. أَْنَحىو

 ً ا ، وهي أُْفعُولَة ، وُرِوي قوُل ُسَحْيم بِن َوثيل  اْنتََحى : أَي أُْنِحيَةً  ويقاُل : اْستََخَذ فالٌن فالنا ه ، أَو َجعََل به َشرًّ عليه حتى أَْهلََك مالَهُ ، أَو َضرَّ

: 

َيهح   إيّنِ إذا ما الَقوحُم كانوا ُأحنِح
 على َعَمٍل يَْعَملُونَه. اْنتََحْوا بالحاِء أَي

 .الصُّلب ، بضم الميم وفتح الحاءِ  لُمْنَحى وإنَّه

 ، وهو أَْكثَُر. ، كعُنِيَ  كنُِخيَ  : اْفتََخَر وتعَظََّم ، ، نَْخَوةً و نََخا يَْنُخوو : [نخو]

علينا فالٌن : أَي اْفتََخَر  اْنتََخى ، ويقالُ  نَخا ، وال يقالُ  اْنتََخىو فالنٌ  نُِخيَ وَزها ؛ : قال األْصمعي : ُزهَي فالٌن فهو َمْزُهوٌّ ، وال يقاُل 

 وتعَظََّم ؛ وأْنَشَد اللّْيث :

َتُخواو   ما رأَيحنا َمعحَشراً فيَـنـح
 : الِكْبُر والعََظَمةُ. النَّْخَوةُ و

 .يَْنُخوه نَْخواً  ، فالناً : َمَدَحهُ  نَخاو

ُجُل ؛ أَْنَخىو  ، أَي َعَظَمتُه وِكْبُره. نَْخَوتُه زاَدتْ  الرَّ

ا يُْستدرُك   عليه :وممَّ

 منه : اْستَأْنََف. اْستَْنَخى

َمْخشري في األساس. ( 1)تَْنتَخي والعََربُ   من الدَّنايا : أَي تَْستَْنِكُف ؛ نقلَهُ الزَّ

ه بعُضهم باالْجتِماع في تَناَدْواو كاْنتََدْوا : اْجتََمعُوا ، نَْدواً  القَْومُ  نََدا يو : [ندا]  .الناِدي ؛ وَخصَّ

قَ الشَّي نََداو  ، وكأَنَّه ِضدٌّ. ُء. تَفَرَّ

 ، كغَنِّيٍ ، للَمْجِلس. النَِّديَّ  القَْوُم. َحَضُروا نََداو

 ؛ كذا في الُمْحكم. َخَرَجْت من الَحْمض إلى الُخلَّةِ  .نَْدواً  اإلبلُ  نََدتِ و

حاح : َرَعْت فيَما بي  ؛ وأَْنَشَد َشِمٌر : ناِديَةٌ  َن النََّهِل ، والعَلَِل فهيوفي الّصِ

ا ايِبســـــــــــــــــــــــــــاً  يـــــــــــــن َن مَححضـــــــــــــــــــــــــــًا وَنصـــــــــــــــــــــــــــِ  َأكـــــــــــــلـــــــــــــح

َن وارِســـــــــــــــــــــــــــــــا     َن فـــــــــــــــــَبكـــــــــــــــــلـــــــــــــــــح َدوح (2)مث نـــــــــــــــــَ
 

  
ْيتُهاو  .تَْنِديةً  أنا نَدَّ

ونَّص األْصمعي : َساَعةً  قليالً  ، أَي تَُردَّها إلى الَمْرعى تَْرعاهافَتَْشَرَب قليالً ثم  ( 3)الماءَ  ، أَي اإلبِل ، أن تُْوِرَدها التَّْنِديَةُ  قال األْصمعي :و

يه خرْجُت بفََرٍس لي»بحديِث أَبي َطْلحة :  ؛ وهو يكوُن لإِلبِِل والَخْيل ؛ واْستََدلَّ أَبو عبيٍد على األخيرِ  ثم تَُردَّها إلى الماءِ  ؛ ؛  (4) «أُنَّدِ

 وفَسََّره بما َذَكْرناه.

َد ، أَي ألُْخِرَجه إلى البَْدِو ، وَزَعَم أنَّ وَردَّ القت يَه ، بالموحَّ تكوُن لإلبِِل ُدوَن  التَّْنِديةَ  يبي هذا عليه وَزَعَم أَنَّه تَْصحيٌف ، وأنَّ َصوابَه ألُبَّدِ

ا الَخْيل فإنَّها تُْسقَى في القَْيِظ َشرْ  تُنَدَّى الَخْيِل ، وأنَّ اإِلبِلَ   بَتَْيِن كلَّ يْوٍم.لُطوِل َظَمئِها ، فأمَّ

تكوُن للَخْيِل ولإلبِِل ، قاَل : َسِمْعُت العََرَب تقوُل َذلك ، وقد قالَهُ األْصمعي  التَّْنديَةَ  قال األْزَهري : وقد َغِلط القتيبي فيَما قاَل ، والصَّواُب أَنَّ 

 وأَبو َعْمرو ، وُهما إَماماِن ثِقَتاِن.
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ت بالنُّون فإنَّ َمْعناه التَّْضِمير واإِلْجراء حتى قُْلت : ليَس قوُل القتيبي غلطاً كم وايَةُ إن صحَّ ِحيح ما قالَهُ ، والّرِ ا َزَعَمه األَْزهري ، بل الصَّ

ل ذلك وأَْنِصف.بالتَّْفسيِر الَمْذكوِر ال تكوُن إالَّ لإلبِِل ف التِّْنِديُةوأَْيضاً ،  (5)تَْعرَق ويَْذهَب َرْهلُها ، كما َسيَأْتي عن األْزهري نَْفِسه   قط ، فتأَمَّ

 : قال َعْلقمةُ بُن َعْبَدة : ُمنَدًّى قال الَجْوهري : والَمْوِضعُ 

فح  عـــــــــَ ـــــــــَ يـــــــــاِض فـــــــــإنح تـ ِن ا ـــــــــِ راَد  عـــــــــلـــــــــ  ِدمـــــــــح  تـــــــــُ

وُب     لــــــــــــــٌة فــــــــــــــرُكــــــــــــــُ د   رِحــــــــــــــح ــــــــــــــَ ن
ُ

(6)فــــــــــــــإن  املــــــــــــــ
 

  
__________________ 

 .«تتنخ »( عن األساس وابألصر 1)
 بة.( اللسان والتهذيب بدون نس2)
 املاء لي  يف القاموس وقد اعتربها الشارح منه سهواً ا أو خطب من النساخ.»( لفظة : 3)
 ( يف غريب اهلروي : ألنّديه.4)
 ..«.. وللتندية معىن آخر وهو تضمري اخلير وإجرا ها الربدين»( الذي يف التهذيب وبعد تعليقه عل  قو  القتييب قا  : 5)
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح ا ويرو  : وركوب.« ترادُ »برواية :  23البيت  119( املفضلية 6)
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ل البَْيت   : (1)وأَوَّ

جِي  ـــــــــَ َت انق ـــــــــح ل مـــــــــَ َن َأعـــــــــح عـــــــــح ـــــــــ  ـــــــــل َت ال ـــــــــح ي ـــــــــَ ـــــــــَك أَبـ ـــــــــي  إل

ِ وجـــــــــيـــــــــُب     اح َريـــــــــَ هـــــــــا والـــــــــُقصـــــــــــــــــــــــح لـــــــــِ كـــــــــَ لـــــــــح (2)لـــــــــكـــــــــَ
 

  
 وِرْحلةٌ وُرُكوٌب َهْضبتاِن.

، أَي  َخْيِلنا ُمنَدَّىوَمْرَكُز ِرماِحنا وَمْخرُج نِسائِنا وَمْسرُح بَْهِمنا  هذا: وِضع فَقاَل أََحُدهما اْختََصَم حيَّاٍن ِمن العََرِب في مو: قال األْصمعي 

ي قولَهم إنَّ  تَْنِديتِها َمْوِضعُ   تكوُن في الَخْيل أْيضاً. التَّْنديةَ  ، وهذا يقّوِ

 الداِل.، وكأنَّه لغةٌ في نَواّدِ بتَْشديِد  شاِرَدةٌ  : أي نَوادٍ  إِبِلٌ و

 عْنَد َرْضِخها. تْحَت الِمْرَضخة النََّوى : ما تََطايََر منها نَواِديو

 ، ِمن القْوِم. : الجماَعةُ  النَّْدَوةُ و

حاح. يَْنُدونَ  َمْعروفَةٌ ، بَناها قصيُّ بُن ِكالٍب ألنّهم كانوا : بمكَّةَ م النَّْدَوةِ  دارُ و  فيها ، أَي يَْجتَِمعُون للُمشاَوَرةِ ؛ كما في الّصِ

ُل داٍر بُنِيَْت بمكَّةَ ، بَناها قصيٌّ ليْصِلَح فيها بيَن قَُرْيش ، ثم صاَرْت لُمشاَوَرتِهم وعقْ   ِد األْلويِة في ُحُروبِهم.وقال ابُن الكلبي : وهي أَوَّ

 َن مقاُم الحنفي.قال شيخنا : قاَل األقشهري في تَْذكرتِه : وهي اآل

ّمِ : َمْوِضُع ُشْرِب الَخْيلِ  ، النُّْدَوةُ و  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ وأَْنَشَد لِهْميان بن قحافة : بالضَّ

هح  َمضــــــــــــــــــــــــــــِ نح  ـــــــــــــــَح ه مـــــــــــــــِ وتـــــــــــــــُ دح  قـــــــــــــــرِيـــــــــــــــبـــــــــــــــٍة نـــــــــــــــُ

هح     ِرضــــــــــــــــــــــــِ غــــــــــح ن مــــــــــَ ه مــــــــــِ ر تــــــــــُ يــــــــــدٍة ســــــــــــــــــــــــُ عــــــــــِ (3)بــــــــــَ
 

  
 َطلَِب الماِء.يقوُل : مْوِضع ُشْربِه قَِريٌب ال يُتِْعُب في 

 وضم ميِم الُمْحمض. النَّْدوةِ  قُْلت : وَرواهُ أَبو عبيٍد بفَتْح نونِ 

 ؛ وأْنَشَد الَجْوهِري : النَّاِدي في جالََسهُ  : ناَداهُ ُمناَداةً و

 أانِدي به آَ  الَولِيِد وَجعحَفرا
 ، كما قيَل لها ُمنافََرةٌ ؛ قاَل األْعشى : ُمناَداةٌ  َرةِ :؛ وقيَل للُمفاخَ  النَّْدَوةِ  ، قيَل : ومنه دارُ  فاَخَرهُ  : ناَداهُ  أَو

هـــــــا  نـــــــاعــــــَ تح قــــــِ قـــــــَ نـــــــاِدي الشــــــــــــــــــــمــــــَ  أَلــــــح ىًت لــــــو يــــــُ  فــــــَ

دا     الئــــــــِ قــــــــَ  الــــــــقــــــــَ ــــــــح ارِي ألَل َر الســــــــــــــــــــــ  مــــــــَ (4)َأو الــــــــقــــــــَ
 

  
 أَي لو فاَخَر الشمَس لََذلَّْت ، وقِناُع الشمِس ُحْسنُها.

ه : أَْظَهَرهُ  ناَدىو  ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ قاَل : وبه يُفَسَّر قوَل الشاعِر : بِِسّرِ

ا  ـــــــــــاهبـــــــــــِ ـــــــــــي تح انِد  مبـــــــــــا يف ث  إذا مـــــــــــا َمشـــــــــــــــــــــــــَ

ري ُ     طـــــــــــــــَ
ُ

َدد  املـــــــــــــــ ـــــــــــــــح ن
َ

ذ  واملـــــــــــــــ ي  الشـــــــــــــــــــــــــــــ   ذَكـــــــــــــــِ

  
اغُب قوَل الشاعِر : يُناِديكَ  ؛ وهذا الطَّريقُ  َظَهرَ  : ناَداهُ و له الطَّريقُ  ناَدى من المجاِز :و  ؛ وبه فَسَّر األْزهِري والرَّ

 (5)كالَكرحِم إذ انَد  ِمن الكاُفور 
 قال األْزهِري : أَي َظَهَر.

اغُب : أَي َظَهَر ُظهوَر َصْوتِ   .الُمناِدي وقال الرَّ

 ؛ عن ابن األْعرابي. َء : َرآهُ وَعِلَمهُ الشَّي ناَدىو
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حاح اْنتََدى ؛ على صيغَِة الَمْفعوِل ِمن الُمْنتََدىو النَّْدَوةُ و يالنَّادِ و، كغَنِّيِ ،  النَِّديُّ و  َمْجِلُس القَْومِ  ؛ تَنَدَّى ِمن ( 6)الُمتَنَدَّى ، وفي نسخِ الّصِ

 وُمتََحدَّثُهم.

 ؛ عن ُكراعٍ. نهاراً  َمْجِلُس القَْومِ  النَِّديُّ  وقيَل :

 ، وإذا ُمْجتَِمِعيَن فيهالَمْجلُس ما داُموا  : النَِّديُّ  أَو

__________________ 
 منها. 13( كذا ابألصر ا إن كان يريد أو  القصيدة فالبيت التاد لي  مطلض القصيدة وهو رقم 1)
 برواية : 13البيت  119( املفضلية 2)

 إىل ا ارث الوهاب أعملت انقجي
 واملثبت كرواية اللسان نقاًل عن ابن بري.

 وقبلهما فيه :( اللسان 3)
 قربوا كر مجاد عضهو 

 ابلفتح.« ندوته»واألو  يف الصحاح والتهذيب وضبرت 

 والتكملة كرواية الديوان ا واملثبت كرواية اللسان. 412/  5واملقايي  « أللق  املقالدا»برواية  44( ديوانه ط بريوت ص 4)
 ( اللسان والتهذيب واملفردات للراغب بدون نسبة.5)
نّـَتَد » الصحاح املطبوع : ( كذا ا ويف6)

ُ
 ولعر نسخة أخر  وقعت با يديه.« وامل
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حاح. بَنِديّ  تـََفر قوا عنه فلي َ  كم والصِّ ُحح
 ا كما يف امل

ى (1)إليه  يَْنُدونَ  : الَمْجلسُ  الناِدي وفي التّهذيب : ً  ِمن َحوالَْيه ، وال يُسمَّ قُوا لم يُكنْ  ناِديا ً  حتى يكوَن فيه أَْهلُه ، وإذا تَفَرَّ . وفي التَّْنزيِل ناِديا

؛ وقيَل : كانوا يَْحِذفُوَن الناَس في الَمجاِلِس فأْعلَم هللا تعالى أنَّ هذا ِمن الُمْنكر ، ألنَّه ال يَْنبَغي  (2) (َوََتُْتوَن يف انِديُكُم اْلُمْنَكرَ )العزيِز : 

َب ِمن هللا وباَعَد ِمن َسَخِطه.أَن يَتَعاَشُرو ي ، وأن ال يَْجتَِمعُوا إالَّ فيَما قرَّ  ا عليه وال يَْجتَِمعُوا على الُهزِء والتَّلَّهِ

اُق. الناِدي قِريُب البَْيِت ِمن»في حديِث أَبي َزْرع : و  ، أَي أنَّ بيتَه وَسَط الحلَِّة أَو قِريباً منه لتَْغشاهُ األْضياُف والطُّرَّ

ل الناِدي فإنَّ جارَ »ي حديِث الدُّعاء : فو َدةِ من البَْدِو.  ، «يَتََحوَّ  النَِّدّيِ  واْجعَْلنِي في»في الحديِث : وأَي جاَر الَمْجِلس ، ويُْرَوى بالباِء الموحَّ

 قوُل بِْشر بِن أَبي خازم :و أَي مع الَمإِل األْعلَى ِمن المالئَِكِة. ، «األْعلَى

م الـــــــــــــــنـــــــــــــــ مـــــــــــــــاو  ُدوهـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح  اِدي ولـــــــــــــــكـــــــــــــــنح يــــــــــــــــَ

ئــــــــــــــامُ     مح فــــــــــــــِ هــــــــــــــُ نـــــــــــــــح ٍة مــــــــــــــِ لــــــــــــــ  (3) بــــــــــــــكــــــــــــــرِّ  ــــــــــــــََ
 

  
حاحِ ؛ واالْسمُ  ما يَْسَمعُُهمْ  أَي  .النَّْدوةُ  ، كذا في النُّسخ والصَّواُب ما يََسعُُهم* الَمْجِلُس ِمن كثْرتِهم ؛ كما في الّصِ

ى فالٌن على أَْصحابِه : إذا تَنَدَّى ِمن المجاِز :و حاح. نَدَّى ، وال تَقُلْ  تََسخَّ  ، كما في الّصِ

، كغَنِّيٍ ، إذا كاَن َسِخيًّا ، نقلَهُ الَجْوهِري عن ابن  الَكفِّ  نَِديُّ  فهو على إْخوانِه ، أَي َعطاُؤهُ ، داهُ نَ  إذا َكثُر كأَْنَدى عليهم ، أَْفَضلَ  أَْيضاً :و

ا : يت ؛ قاَل تأبََّط شرًّ ّكِ  الّسِ

ؤٍس  ــــــــــــــُ ريحِ ب نح غــــــــــــــَ ِ مــــــــــــــِ اح بــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ُ  اجلــــــــــــــَ  ايبــــــــــــــِ

ِد   و     ٌم مـــــــــــــــُ هـــــــــــــــح ِ شـــــــــــــــــــــــــــــَ اح فـــــــــــــــ  ِدي الـــــــــــــــكـــــــــــــــَ  نـــــــــــــــَ

  
ً والشَّْحُم ،  أَْيضاً :والثَّرى ،  ، بالفتح َمْقصوٌر ، على ُوُجوٍه فمنها : النََّدىو أَباهُ غيُرهُ.اليَِد ،  نَِديُّ  وحَكى ُكراعٌ  ، وقد َجَمعَهما  الَمَطرُ  أَْيضا

 عمرو بُن أْحَمْر في قْولِه :

َد   رِبــــــــُه الــــــــنــــــــ  رحِد َيضــــــــــــــــــــــح ذاب الــــــــفــــــــَ وحر الــــــــعــــــــَ  كــــــــثـــــــــَ

د را     نـــــــــــِه وحتـــــــــــََ تـــــــــــح َد  يف مـــــــــــَ لـــــــــــ   الـــــــــــنـــــــــــ  عـــــــــــَ (4)تــــــــــــَ
 

  
ل الَمَطُر ، والثَّاني الشَّْحُم. فالنََّدى  األوَّ

 البَلَُل.والَمَطُر  النََّدى قاَل القتيبيُّ :و

 الَكألُ. : النََّدىو

 النَّْبت يكوُن ، واْحتَجَّ بقوِل ابِن أْحمر السابق. نََدى عنألنَّه  نًَدى الَمَطِر يَْنبُت ؛ ثم قيَل للشَّْحم : نََدى ألنَّه عن نًَدى وقيَل للنَّْبِت :

 بمْعنَى الشَّْحِم على هذا القوِل ِمن المجاِز ؛ وشاِهُد النََّدى للنَّباِت قوُل الشاعِر : فالنََّدى قُْلُت :

ه  راتــــــــــــَ َد  حــــــــــــىت كــــــــــــَبن  ســــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــُ   الــــــــــــنــــــــــــ   يـــــــــــــَ

رِ     يـــــــــــــُج لجـــــــــــــِ طـــــــــــــاهـــــــــــــا ِدهـــــــــــــاٌن َأو َدايبـــــــــــــِ  غـــــــــــــَ

  
 بِْشر :وقال 

رِّ بــــــــــــــــــــــالِدِه و  عــــــــــــــــــــــُة آالٍف حبــــــــــــــــــــــُ  ِتســــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ُر     مـــــــــ  ونـــــــــة وُتضـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــُ لـــــــــح َد  مـــــــــَ ف  الـــــــــنـــــــــ  (5)َتســـــــــــــــــــــــَ
 

  
 هنا الَكألَ. بالنََّدى قالوا : أَرادَ 

 أَو ماء الَوْرد. بالنََّدى إذا فُتِق:  ُمنَدًّى ؛ ومنه ُعودٌ  ٌء يُتََطيَُّب به كالبَخورِ شي : النََّدىو

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ وَزَعم يَْعقوُب أَنَّ نونَه بََدٌل ِمن الميِم. الَمَدى : الغايَةُ ِمثْل النََّدىو

 ٍء.قاَل ابن ِسيَده : وليَس بشي

 قدََّم َغْير المِقيِس على الَمِقيس ، وهو ِخالُف قاعَدته. أْنداءٌ و أَْنِديَةٌ  ج
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 ْجَمُع على، وقد يُ  النََّدى أَْنداءٌ  قال الَجْوهِري : وَجْمعُ 

__________________ 
 ( كذا ا ويف التهذيب : يـَنحُدو إليه َمنح حواليه.1)
 .29( سورة العنكبوت ا اآية 2)
 واللسان والصحاح ا وجزء من صدره من شواهد القاموس. 24البيت  97( املفضلية 3)
 كما يف هامش القاموس عن نسخة  نية.  (*)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.4)
 ( اللسان وعجزه يف الصحاح ومل ينسبه.5)
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 ؛ وأنحَشَد ملر ة بن َ حكاَن التِّيمي : أَنحِديَة
ِديـــــــــــــٍة  اِد  ذاِت أَنـــــــــــــح لـــــــــــــٍة مـــــــــــــن مجـــــــــــــُ يـــــــــــــح  يف لـــــــــــــَ

بـــــــا     نـــُ مـــــــائـــِهـــــــا الـــطـــ  لـــح ُر الـــكـــلـــــــُب مـــن  ـــَ بحصــــــــــــــــِ (1)ال يــــُ
 

  
 شاذٌّ ألنّه َجْمُع ما كاَن َمْمدوداً ِمثْل ِكساٍء وأَْكِسيٍَة ، انتََهى.وهو 

كِرَداٍء وأَْرِديٍَة ، وقيَل :  أَْنِديَةٍ  على نِداءً و،  نِداءٍ  على أْنداءً و،  أْنداءٍ  على نَداً  قال ابُن ِسيَده : وذََهَب قْوٌم إلى أَنَّه تَْكسيٌر ناِدٌر ، وقيَل : َجَمعَ 

على أَْفعٍُل  (2)ل وَجَمَع فَعَالء أَْفِعلةً نَْحو أَْحِمرةٍ وأَْقِفَزٍة كما ذَهَب إليه الكافَّة ، ولكن يجوُز أَن يريَد أَْفعُلةً ، بضم العَْين ، تَأْنِيث أَْفعُ  ال يريُد به

ا محمُد بُن يزيد فَذَهَب إلى أَنَّه َجْمعُ   ، وذلَك أنَّهم يَْجتَِمعُوَن في مجاِلِسهم لِقَرى األْضياِف. ّيٍ نَدِ  كما قالوا أَْحبٌُل أَْزُمٌن ، وأَْرُسٌن ، وأَمَّ

 َحياًء. لها الَجبينُ  ، أَي يَْعَرُق ، يَْنَدى التي (3) ، كُمْحِسنٍَة : الَكِريمةُ  الُمْنِديَةُ  من المجاِز :و

ّمِ والكسر النُّداءُ و حاح : ، بالضَّ غاِء ، وما أََدّق ونََظر الَجْوهري في ِسياقِه.، وقد يَُضمُّ مِ  الصَّوتُ  النِّداءُ  ؛ وفي الّصِ  ثُْل الدُّعاِء والرُّ

اغُب : ِد ، وإِيَّاه قََصَد بقوِله ،  النِّداءُ  وقاَل الرَّ َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يَ ْنِعُق ِبا ال َيْسَمُع ِإاّل ):  عزوجل: َرْفُع الصَّوِت الُمجرَّ
د ُدوَن الَمْعنى الذي يَْقتَِضيه تَْرتِيُب  (4) (ُدعاًء َوِنداءً  الَكالِم ، ويقاُل للَحْرِف الذي فهَم منه الَمْعنى  (5)، أَي ال يَْعرُف إالَّ الصَّوت المجرَّ

يق. النّداءِ  واْستِعاَرةُ : ذلَك ، قاَل   للصَّْوت ِمن حيُث أنَّ َمْن تَْكثُر ُرُطوبَة فَِمه َحُسن َكالُمه ، ولهذا يُوَصُف الفَِصيُح بَكثْرةِ الّرِ

 : صاَح به. نِداءً و ُمناَداةً  به ناَدْيتُ و ناَدْيتُهو

ْوِت ، كغَنِّيٍ  نَِديُّ  هو منه :و ، أَي بُْعُد َمْذَهب الصَّْوت ؛ بُْعُده ، كفَتَى : النََّدىو  ، أَو َطِريُّه. بِعيُده : أَي الصَّ

 .النَّاِدياتِ و النَّواِدي ، والَجْمعُ  : بَِعيَدةٌ عن الماءِ  ناِديَةٌ  ( 6)نَْخلَةٌ و

؛ وتقدََّم ِذْكُر الفائِِل في  نَداةٌ  ِحَدةُ باِطَن الفائِِل الوا ؛ وفي المْحكم : الغرُّ الذي يَِلي ؛ ما يَِلي : ما فَْوَق السُّّرة : وقيَل : من الفََرِس  النَّداتانِ و

م.  الالَّ

 بعُضهم بعضاً. ناَدى : تنادواو

حاحِ ؛ وأْنَشَد للُمَرقَّش : النَّاِدي تَجالَُسوا في أْيضاً :و  ؛ كما في الّصِ

ِ إذا و  اح ِلســـــــــــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــح
َ

َ املـــــــــــــــــ اح َو بـــــــــــــــــَ دح  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ

ّم     نـــــــــــــــاَد  الـــــــــــــــعـــــــــــــــَ ي  وتـــــــــــــــَ (7)آَد الـــــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 ؛ وأَْنَشَد اللّْيث : في النََّسبِ  إليها تَْنِزعُ  أَي: وإلى أْعراٍق َكِريمٍة  إلى نُوٍق ِكرامٍ  تَْنُدو ناقةٌ  نََدتو

 (8)تـَنحُدو َنواِديها إد  َصال ِخدا 
ي ألَْوِس بِن  ؛ عن أَبي َعْمٍرو ؛ وهي التي يَْعرقُ  : الُمْخِزياتُ  الُمْنِدياتُ و منها َجبِيُن صاِحبِها َعرقاً ؛ وهو مجاٌز ، وقد تقدََّم ؛ وأْنَشَد ابُن بّرِ

 َحَجر :

ُم  هـــــــــُ لـــــــــُ ـــــــــح يـ ن  لـــــــــَ لـــــــــح  الـــــــــِعشـــــــــــــــــــــــاِء إذا مـــــــــا جـــــــــَ  طـــــــــُ

م ولــــــــــــــــف     ِدايِت إىل جــــــــــــــــاراهتــــــــــــــــِ نــــــــــــــــح
ُ

(9)ابملــــــــــــــــ
 

  
اِعي :  قاَل : وقاَل الرَّ

ُه و  وحمـــــــــــــــــــَ ُر قــــــــــــــــــــَ زحجـــــــــــــــــــُ وحابَن يــــــــــــــــــــَ  ِإن  َأاب ثــــــــــــــــــــَ

ُر     ُ  فـــــــــــاجـــــــــــِ َو َأمحـــــــــــحَ ِدايِت وهـــــــــــح نـــــــــــح ُ
(10)عـــــــــــن املـــــــــــ

 

  
.  : أَي نَدٍ  كَرِضَي ، فهو ءُ الشَّي نَِديَ و ْيتُه إْنداءً و أَْنَدْيتُهواْبتَلَّ  ، نَِديَةٌ  لَْيلَتُنا فهي نَِديَتْ  : بَلَّْلتُه ؛ ومنه تَْنديةً و نَدَّ

__________________ 
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 ( اللسان والصحاح.1)
 .«. َأجُبٌر وأزُمنٌ .. فعالً »( يف اللسان : 2)
 ( يف القاموس : الَكِلَمُة.3)
 .171( سورة البقرة ا اآية 4)
 ..«.. تركيب الكالم ا ويقا  للمركب الذي يفهم»( يف املفردات : 5)
 ( يف القاموس : وََنحٌر.6)
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح ونسباه للمرقش.« إذا وىّل العشيّ »برواية :  34كرب ا البيت للمرقش األ 54( املفضلية 7)
 .«إىل صالخدا»( اللسان والتهذيب برواية : 8)
 «.دلف طل  الغشاء» ويف اللسان :« دلف»برواية  75( ديوانه ط بريوت ص 9)
 وانظر ختر ه فيه. 115( ديوان الراعي النمريي ط بريوت ص 10)
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َطُر ؛ قاَ  : أنحَداهاو ؛ وَكذلك ا األرُض ا  نِدي ةٌ  كَفرَِحٍة ا وال يقا ُ 
َ
 امل

 أَنحداُه يوٌم ماِطٌر َفَطال  
ُجُل : أَْنَدى ِمن المجاِز :و  على إْخوانِه ، كذا في النسخِ والصَّواُب : َكثَُر َعطاُؤه. َكثَُر َعطاياهُ  الرَّ

 َحُسَن َصْوتهُ. : أَْنَدى أو

 .تَْنُدو التي : الَحواِدثُ  النَّواِديو

 ِء : أَوائِلُه.الشَّي ناِدياتُ و

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : ما يَْسقُُط باللْيِل. النََّدى

حاح : ويقاُل : ى بهما. نََدى النَّهاِر ، والسََّدى النََّدى نََدى وفي الّصِ  اللَّْيل ، يُْضرباِن َمثاَلً للُجوِد ويَُسمَّ

ةُ  يَْنَدى ، كعَِلَم ، نَِديَ  وَمْصدرُ  ةِ.النُُّدوَّ  . قاَل سيبويِه : هو من باِب الفُتُوَّ

ةِ   ياٌء. قال ابُن ِسيَده : فدلَّ بهذا على أنَّ هذا ُكلَّه عْنَده ياء ، كما أَنَّ واو الفُتوَّ

ٌم  ا قولُهم في فالٍن تَكرُّ ، الواو فيه بدٌل من ياٍء ،  النَّداَوة ياٌء ، وقولُهم النُُّدَوةِ  ، فاإلمالَةُ فيه تدلُّ على أَنَّ المَ  نًَدىووقال ابُن جنِّي : وأَمَّ

 لَضْرٍب من التَّوّسع.، ولكنَّ الواَو قُِلبَْت ياًء  النََّدى لما ذََكْرناه ِمن اإلمالَِة في نَدايَةٌ  وأَْصلُه

 .نَداَوةً  ويريدُ  ، «نُُدوٌّ  لَْن يَزاَل يَُخفَُّف عنهما ما كاَن فيهما»في حديِث عذاِب القَْبر وَجريَدتَي النَّْخل : و

َض له َشبٌَح ، وبه فَسَّر  الناِدي له نََداو. نَداوةٌ  َغِريٌب ، إنَّما يقالُ  (1)قاَل ابُن األثير : كذا جاَء في ُمْسنِد أَْحَمد ، وهو  : حاَل له َشْخٌص أَو تَعَرَّ

 أبو سعيٍد قوَل القُطامي :

وُ  هبـــــــــا  رٍو َيصـــــــــــــــــــــــُ مـــــــــح نح عـــــــــَ ُب مـــــــــِ تـــــــــائـــــــــِ وحاَل كـــــــــَ ـــــــــَ  ل

اِدي    ُدو لــــــــــه الــــــــــنــــــــــ  نــــــــــح نح يـــــــــــَ ريحَ مــــــــــَ  أُرِديــــــــــُت اي خــــــــــَ

  
َك لي شيلي شي نََدا وتقوُل : َرَمْيُت ببََصري فما  ٌء أَْكَرُههُ أَي ما بَلَّني وال أَصابَني ، وماِمن فالٍن شي نَِديَني ٌء. ويقاُل : ماٌء ، أَي ما تحرَّ

 ٍء تَْكَرُهه ؛ قال النابغَةُ :بشي نَِديتُ  له َكفِّي بَشّرِ وما نَِديَتْ 

ِديــــــــــُت بشــــــــــــــــــــــــي ه مــــــــــا إن نــــــــــَ َرهــــــــــُ كــــــــــح  ٍء أَنــــــــــَت تــــــــــَ

تح ســــــــــــــــــــــــوطــــــــــي    عــــــــــَ ــــــــــَ ال َرفـ ِدي  إذًا فــــــــــَ (2)إد  يــــــــــَ
 

  
 منه شيئاً : أَي ما أََصْبُت وال َعِلْمُت ؛ وقيَل : ما أَتَْيت وال قاَرْبُت ؛ عن ابِن َكْيسان. نَِديتُ  وما

 ء.ٍء : أَي لم يُِصْبه ولم يَنَْله منه شيمنه بشي يَتَنَدَّ  ولم

 الُحْضر : بَقاُؤه. نََدىو

 .نَداَوتُها األرِض : نََدىو

 .يانُ نَدْ  وَشَجرٌ 

 : السَّخاُء والَكَرُم. النََّدىو

 : َجواٌد. نَدٍ  ورُجلٌ 

 منه : إذا كاَن أَْكثَر َخْيراً منه. أَْنَدى وهو

ى. ندىو  على أْصحابه : تََسخَّ

 .نَداهُ  : َكثُرَ  تَنَدَّىو اْنتََدىو
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 : أَي ما أََصْبُت منه َخْيراً. تَنَدَّْيتُ  منه وال اْنتََدْيتُ  وما

 ِمن الُجوِد. نََدْوتُ و

حه الّصقلي. فَنَدوا ؛ كذا بخّطِ أَبي َسْهل وأَبي زكريا والّصقلي النََّدى فَنََدْوا يقاُل : َسنَّ للناِس   بفَتْح الداِل وَصحَّ

 ٍء ، وقيَل : إذا كاَن َضِعيَف البََدِن.الَوتََر ، بالتّْخفيِف والتَّْشديِد ، أَي ال يُْحِسُن شيئاً َعْجزاً عن العََمِل وِعيًّا عن كّلِ شي يُْنِدي ويقاُل : فالٌن ال

 أَو ماء الورد ؛ أَْنَشَد يَْعقوب : بالنََّدى : فُتِقَ  نَِديٌّ و ُمنَدَّى وُعودٌ 

ريحٌ  َرٌم وخــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــَ ٍك ل ــــــــــــــــــــِ ل  إىل مــــــــــــــــــــَ

ِديِّ ُيصــــــــــــــــــــــــــــَ     وِج الــــــــــــــنــــــــــــــ  جــــــــــــــُ نــــــــــــــح لــــــــــــــَ ُح ابلــــــــــــــيـــــــــــــــَ  بــــــــــــــ 

  
__________________ 

 من حديث عبد   بن عمرو بن العاص. 441/  2( مسند أمحد 1)
 وصدره : 36( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 2)

 ٍء مما أُتيت بهما قلت من سي
 .412/  5واألساس واملقايي   .«سوطي»بد  « صويت»واملثبت كرواية اللسان ا وفيه 
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 فيه أَْهُل الجنَِّة أَْهَل الناِر ، ويقاُل بتَْشديِد الداِل وقد ذُِكَر. يُناِدي : يوُم الِقياَمِة ألنَّه (يَ ْوَم التَّنادِ ) و

 ِن َشْيبان النََّمِرّيِ :َصْوتاً ِمن فالٍن : أَي أَْبعَد َمْذهباً وأَْرفَع َصْوتاً ؛ وأْنَشَد األْصمعي لِمْدثاِر ب أَْنَدى وهو

د   ـــــــــــــــح ي وأَدحُع فـــــــــــــــإن  أَن ُت ادحعـــــــــــــــِ لـــــــــــــــح  فـــــــــــــــقـــــــــــــــُ

ـــــــــــــــاِن     ي ـــــــــــــــاِدَي داعـــــــــــــــِ ن ـــــــــــــــُ وحٍت َأنح ي (1)لصـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقيَل : أَْحَسن َصْوتاً وأَْعَذُب.

ر قوُل ابِن ُمْقبل : ناَداهُ و  : أَجابَهُ ؛ وبه فُّسِ

 حباجِة َ حُزوٍن وإنح تُناِداي
، وجعَل اْسَم الفِعِل َمْوِضع  ناِديةٍ  إلى نِداَءة َدْعوةً واِحَدةً ، فقَلَب بالنَّادِ  يريدُ  ، «أَتَى أَْمُر هللا نُوُدوا ناِديةً  إذ»وَمأْجوَج : في حديِث يَأْجوَج و

 المْصَدر.

 وفي حديِث ابِن َعْوف :

 «وأوحَد  َلحَعه إال  ِندااي»
 ، فأَْبَدَل الَهْمَزةَ ياًء تَْخِفيفاً ، وهي لُغَةُ لبعِض العََرِب. نِداءً  أَراَد : إالَّ 

ر قوُل الشاعِر : نَاَدىو  النّْبُت وصاَح : إذا بَلََغ واْلتَفَّ ؛ وبه فُّسِ

 كالَكرحِم إذ انَد  ِمن الكاُفورِ 
 كغَنِّيٍ : قَْريةٌ باليََمِن. النَِّديُّ و

 .النّدَوةُ  : النَّداةُ و

نَن عن يونس عن الّزْهري ، أَو هي ندبةُ.، ك نَُديَّةُ و  ُسَميَّةَ : َمْوالةُ َمْيمونَة ، َحَكاهُ أَبو داود في الّسِ

ر قولهُ تعالى :  النَّاِديو َض  الناِدي ، وهو بحْذِف ُمضاٍف ، أي أَْهل (2) (فَ ْلَيدُْع انِديَهُ ): العَِشيَرةُ ، وبه فُّسِ اهُ به ، كما يقاُل تَقَوَّ فَسمَّ

حاح. وِمثْلُهالَمجْ  ر النَِّديّ  ِلُس ؛ كما في الّصِ ما كانوا ليَْقتُلُوا عاِمراً وبَني ُسلَْيٍم »ُث َسويَّة بن ُسلَْيم : حدي ، كغَنِّيِ ، للقَْوِم الُمْجتِمعَين. وبه فُّسِ

 .«النَِّديُّ  وُهم

 .«أَْنداءٌ  كنَّا»حديُث أَبي سعيٍد : منه ؛ و النَّاِدي أَْنداءٌ  وَجْمعُ 

 إلى كذا : َدعاُهم. نََداُهمو

 ، يَتَعَدَّى وال يَتَعَدَّى. الناِدي : َجَمعَُهم في نَداُهم يَْنُدوُهمو

 .النَِّديَّ  : َحَضرَ  اْنتََدىو نََدىو

 : الُمشاَوَرةُ. الُمناَداةُ و

 ، عن الَجْوهِري. نَدَّْيت : ِمثْلُ  إْنداءً  اإِلبِلَ  أَْنَدْيتُ و

 الَخْيِل : تَْضِميُرها وَرْكضها حتى تَْعرَق ؛ نقلَهُ األْزهري. تَْنِديَةُ و

 الفََرَس : َسقاهُ الماَء. نَدَّىو

 : العََرُق الذي يَِسيُل ِمن الَخْيِل ِعْنَد الّرْكض ؛ قاَل ُطفَْيل : النََّدىو

َتَحلِّب
ُ
 َنَد  املاِء َمنح أعحطاِفها امل
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 لنََّهل والعَلَِل.اإِلبُِل : َرَعْت ما بيَن ا تَنَدَّتِ و

 : السَّخاُء ، وأَْيضاً : الُمشاَوَرةُ ؛ وأَْيضاً األْكلَةُ بيَن السَّْقيَتَْيَن. النَّْدَوةُ و

 : األْكلَةُ بيَن الشَّْربَتَْيِن. النََّدىو

 الَكالِم : ما يَْخرُج وْقتاً بْعَد َوْقًت. نَواِديو

 النَّواِحي ، عن أَبي عْمٍرو. النَّواِديو

 ً قَةُ في النَّواِحي.وأْيضا   : النُّوُق الُمتَفّرِ

ى. نََدا يَْنُدو نَْدواً و  : اْعتََزَل وتَنَحَّ

 ، أَي لم يْبَق منهم أَحٌد. نادٍ  ِمْنهم يْندَ  ويقاُل : لم

 َحْرَمل. (3): فََرٌس ألبي قَْيد بِن  نَْدَوةُ و

__________________ 
وقا   ققه : جاء اله  رفاً يف اللســـــان « لد ر»بدون نســـــبة ا ونســـــبه حباشـــــية املقايي  وفيهما  412/  5( اللســـــان والصـــــحاح واملقايي  1)
 .«مد ر»
 .17( سورة العل  اآية 2)
 ( كذا ابألصر واللسان وكتب مصححه : كذا ابألصر ا ومل نره ابلقاف يف غري األصر.3)
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 .نَِدي وتَنَدَّى الَمكاُن :

 : األذاُن. النِّداءُ و

ي َصفَاتُه ، وال تَْنَدى وفالٌن ال  إْحَدى يََدْيه األُْخرى ، يقاُل ذلَك للبَِخيِل. تُنَّدِ

ى. تَنَدَّىو  : تََروَّ

 وليُدهُ ، تقدََّم في ولد. يُناَدى وهو في أَْمر ال

ُجُل ، كَكُرَم : صاَر َذا نَُدوَ و  .نًَدى الرَّ

َق قائِلَهُ وساِمعَه فرقاً ِمن س أَْنَدىو  وِء عاقبَتِه.الَكالُم : َعرَّ

 ء : أَْخَزى.الشي أَْنَدىو

 : موِضٌع في بِالِد ُخزاَعةَ. نَداو

 : أَْهملَهُ الَجْوهِري. النَّْرَوةُ و : [نرو]

َي به. وفي التَّهذيِب : قاَل ابُن األْعرابي : هو  َحَجٌر أَبيُض رقيٌق ، وُربَّما ذُّكِ

 أََشْرنا إليه في هنر ، ونرس.قال شْيُخنا : يُْلَحُق بنَظائِِر نرس وبابِه ، وقد 

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 ، كَسْحبان : قَْريةٌ بين فاِريَاب واليَُهوِديَّة ، عن ياقوت. نَْريانُ 

ّمِ ،  نُزاً و بالفتح ، نََزا يَْنُزو نَْزواً و : [نزو] او، بالضَّ ً و ، كعُلُّوٍ ، نُُزوًّ كةً  نََزوانا  نَْزو ، وَخصَّ بعُضهم به الَوثَْب إلى فَْوق ، ومنه َوثَبَ  ، محرَّ

فاد.  التَّْيس ؛ وال يقاُل إالَّ للشَّاِء ، والدَّواّبِ والبَقَِر في َمْعنى الّسِ

 ِء : َوثَْبُت.على الشي نََزْوتُ  ويقاُل :

 لَميُّ أَُخو الَخْنساء :قال ابُن األثير : وقد يكوُن في األْجساِم والَمعاني ؛ وقاَل َصْخُر بُن َعْمٍرو السّ 

ه  يـــــــــــعـــــــــــُ طـــــــــــِ تـــــــــــَ زحم لـــــــــــو َأســـــــــــــــــــــــــح ِر ا ـــــــــــَ م  أبَمـــــــــــح  َأهـــــــــــُ

َزوانِ و     ـــــــــــــ  ـــــــــــــنـ ريحِ وال ـــــــــــــعـــــــــــــَ َ ال اح يـــــــــــــَر بـــــــــــــَ  قـــــــــــــد حـــــــــــــِ

  
 وقد صاَر ذلَك َمثاَلً.

 وفي الَمثَل أَْيضاً :

َهَر الُفرارا َتجح  نـَزحَو الُفرَاِر اسح
ى وقد ذُِكَر في الراءِ   ، بالتَّْشديِد ، ومنه قوُل الراجِز : كنَزَّ

هح  ُت بــــــــــــــِ دِّثــــــــــــــح يــــــــــــــرُت الــــــــــــــذي حــــــــــــــُ اطــــــــــــــِ  أان ِشــــــــــــــَ

هح     بــــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ داِء أَنــــــــــــــــح هح لـــــــــــــــلـــــــــــــــغـــــــــــــــَ بـــــــــــــــ  ىت أُنــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

  

َتِبهح   (1)مُث  أُنـَّز  َحوحَله وَأحح

اهُ تَْنِزيَةً و أَْنزاهُ و أَي ال نَْحِملَها عليها للنَّْسِل ، أَي لعََدِم االْنتِفاعِ بها  ، «الُحُمر على الَخْيلِ  نُْنِزيَ  أُِمْرنا أْن ال»حديُث علّيٍ : منه ؛ و تَْنِزيًّاو نَزَّ

 في الِجهاِد وغيِرِه ؛ وقال الشاعُر :

زاِّي  ــــــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــــــَ َو تـ ــــــــــــــــــــح ّزِي َدل ــــــــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــــــــُ تح تـ ــــــــــــــــــــَ  ابن

ا    يـــــــــــّ بـــــــــــِ لـــــــــــٌة صـــــــــــــــــــــــــَ هـــــــــــح ّزِي شـــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــَ  كـــــــــــمـــــــــــا تــــــــــــُ

  
 ِء.وناَزَع إلى الشي َطَمحَ  : أَي به قَْلبُه نََزا من المجاِز :و
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 ، أَي َمَرَحْت فَوثَبَْت. َوثَبَْت ِمن الَمراحِ  : تَْنُزو نَْزواً  الُحُمرُ  نََزتِ و

 ، أَي َعال ِسْعُره واْرتَفََع. َغاَل  : يَْنُزو نَْزواً  الطَّعامُ  نََزا ِمن المجازِ و

كةً : التَّقَلُّبُ  النََّزوانُ و  يكوُن ِمن الغََضِب وغيِرِه. والسَّْورةُ  ؛ كذا في النُّسخِ والصَّواُب التَّفَلُُّت ، ، محرَّ

اءٌ وإلى الشَّّرِ ، كغَنِّيٍ ،  لَنَِزيٌّ  إنَّهو اٌر إليِه. ؛ أَي ُمتَنَزِّ و؛ كذا في النسخِ وفي بعِضها  ( 2)ُمْنتَزٍ و ، كَشدَّاٍد ، نَزَّ  َسوَّ

 ُمتَسارٌع إليه ، وهو مجاٌز.وفي األساِس : 

 بَك الشَّرُّ فاْقعُد ؛ يُْضَرُب َمثاَلً للذي يَْحِرُص على أَْن ال يَْسأََم الشرَّ حتى يَْسأََمه صاِحبُه. نََزا ويقولوَن : إذا

 : الِحدَّةُ. النَّاِزيَةُ و

__________________ 
 وزيد فيه مشطور رابض :« مث أنزّ »( اللسان وفيه : 1)

 ا  سّيد ا ولست بهحىت يق
 .«وُمتَـنَـزٍّ »( عل  هامش القاموس عن نسخة : 2)
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ُجِل الُمْنبَِري   .النَّواِزي إلى الشَّّرِ ، وهي (1)وقاَل اللّْيُث : ِحدَّةُ الرَّ

 .(2) الباِدَرةُ   :النَّاِزيَةُ و

 ي قَعيَرةٌ.القَْعِر ، أَ  ناِزيَةُ  يقاُل : قَْصعَةٌ  القَعيرةُ ِمن الِقصاعِ. : النَّاِزيَةُ و

حاح واألساس :  قْصعَةٌ قِريبَةُ القَْعِر. الناِزيَةُ  وفي الّصِ

 ، كغَنِيٍَّة. كالنَِّزيَّةِ 

ْفراءِ  ثَرةَ على طِريِق اآلِخِذ ِمن مكَّة إلى المدينَةِ  َعْينُ  : النَّاِزيَةُ و  وهي إلى المدينَِة أْقَرُب وإليها ُمضافَة. قُْرَب الصَّ

 إذا طفَر. نََزا يَْنزو ؛ وكذا قَيََّده ابُن الفُراِت ، كأنَّه ِمن (3)قاَل ياقوُت : وقد جاَء ِذْكُرها في ِسيَرةِ ابن إِْسحق 

 فيَما ُحِكي عنه : رْحبَةٌ واِسعَةٌ فيها ِعضاهٌ وُمُروٌج. الناِزيَةُ و

فادُ  ؛ هكذا في النسخِ والصَّواُب كغُراٍب وِكساٍء كما ُوِجَد َمْضبوطاً في نسخِ الُمْحكم ، والَكْسر نقلَهُ الِكسائي ؛  وِكساءٍ ، كَسماءٍ  النََّزاءُ و ،  الّسِ

ْلف والحافِِر السَّبُع ، وَعمَّ بعُضهم به َجِميَع الدَّواّبِ ؛ وقد  ، بالكْسر. نِزاءً  الذََّكُر على األَْنثَى نََزا يقاُل ذلَك في الّظِ

ىو عَ  تَنَزَّ  إلى الشَّّرِ ؛ وأْنَشَد الَجْوهري لنَُصْيِب : : تََوثََّب وتََسرَّ

ز    ـــــــــــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــــــــــَ رٌة تـ ؤاَدُه كـــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــــبن  فـــــــــــــــــــــــُ

ذاُر     َض ا ـــــــــــــِ فـــــــــــــَ ِ لـــــــــــــو نــــــــــــــَ اح ذاَر الـــــــــــــبـــــــــــــَ (4)حـــــــــــــِ
 

  
منه فماَت ، وذلَك إذا أَصابَتْه ِجراَحةٌ  فنُِزيَ  ؛ كذا في النسخِ والصَّواُب نُِزَف بالفاِء زنَةً ومْعنى. يقاُل : أَصابَهُ ُجرحٌ  ، كعُنِي : نَِزقَ  نُِزيَ و

 .«منه فماتَ  فنُِزيَ  أَنه ُرِمَي بَسْهٍم في ُرْكبتِه»حديُث أَبي عاِمٍر األْشعري : منه فجَرى َدُمه ولم يَْنقَِطْع. و

اء. : القَصيرُ  النَّْزَوةُ و  ؛ عن الفرَّ

ى َمْجموُعها بهذا االْسِم ، فيها قَْوٌم ِمن العََرِب َخواِرُج إِباِضيَِّة  َجبٌَل بعُمانَ  : نَْزَوةُ و ، يُْعَمُل بها وليَس بالساِحِل ، عْنَده ِعدَّةُ قُرى ِكبار يَُسمَّ

 صْنٌف ِمن ثِياِب الحريِر فائِقَة ، عن ياقوت.

 كغَنِيٍَّة : السَّحاُب. ، النَِّزيَّةُ و

 ، بغيِر َهْمز : ما فاَجأََك ِمن َمَطٍر. ةُ النَِّزيَّ  وقال ابُن األعرابي :

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

اء. اإِلْنَزاءُ  فاِد ؛ عن الفرَّ  : َحَركاُت التُّيوِس عْنَد الّسِ

 .النَّْزو ، بالَكْسر ، أَي النِّزاءِ  ويقاُل للفَْحل : إنَّه لكثيرُ 

 تى تموَت ، نقلَهُ الَجْوهري ، وَكذلَك النُّقاُز.منه ح فتَْنُزو ، كغُراٍب : داٌء يأُْخذُ الشاءَ  النُّزاءُ و

ي عن أَبي علّيٍ :  في الدابَّة ، مثُْل القُماِص. النُّزاءُ  قال ابُن بّرِ

 : َوقََع عليه وَوِطئَهُ. نَْزواً  عليه نََزاو

َع إليها. اْنتََزىو  على أَْرِض كذا فأَخَذها : أَي تََسرَّ

 َد الَمْزجِ وفي الرأِْس.الَخْمُر : َجناِدُعها عنْ  نَواِزيو

 ، كغَنِيَّة : ما فاَجأََك من َشْوٍق ؛ عن ابِن األعرابي ؛ وأَْنَشَد : النَِّزيَّةُ و
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ٌة و  ـــــــــــ  زِي ديـــــــــــَن نـــــــــــَ عـــــــــــِ صـــــــــــــــــــــــــح
ُ
َا امل  يف الـــــــــــعـــــــــــاِرضـــــــــــــــــــــــــِ

ضُ     ُب َأمجــــــــحَ لــــــــح وٌب بــــــــه الــــــــقــــــــَ نــــــــُ وحِ  جمــــــــَح  مــــــــن الشــــــــــــــــــــــ 

  
.  وهو أْيضاً ما فاَجأََك من َشّرِ

 الفأِْس.وأَْيضاً : ُغراُب 

 .النَّْزو ال النََّزوانِ  ِمن َظْبيٍ ؛ قاَل ابُن َحْمزة : هو ِمن أَْنَزىو

 ، بالَكْسر َمْقصوٌر : ناِحيَةٌ بعُماَن ، عن نَْصر. نِْزواو

 .نَْزَوانيُّ و نَْزويُّ  التي بعُمانَ  النَّْزَوة والنِّْسبَةُ إلى

ّمِ ،  النُّْسَوةُ و : [نسو]  ، األْربَعةُ األولى َذَكرهنَّ الَجْوهِري ، ، بَكْسرهنَّ  النُِّسونَ و النِّْسوانُ و النِّساءُ و، بالكسر والضَّ

__________________ 
 ( يف اللسان والتهذيب : املتنّزِي.1)
 .«النادرة»ويف اللسان : « والباِدرةُ »وعل  هامشه عن نسخة : « والباردةُ »( يف القاموس : 2)
 .«النازية»إىل بدر ا انظر متامه يف معجم البلدان  وسلمعليههللاصلى( وذلك يف خرب مسري النيب 3)
 ( اللسان منسوابً لنصيب وقير هو لبشار ا والصحاح بدون نسبة.4)
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وانُ  واألخريَُة عن ابِن ِسيَده ا وزاَد أيحضاً  ِظها كر  ذلكَ :  بضم النوِن  الن سح َرحِء. مُجوُع املرحأَِة من غرِي َلفح
 ؛ كالَقوحِم يف مَجحِض امل

حاح : كما يقاُل َخِلفةٌ وَمخاٌض وذلَك وأُوِلئَك.  وفي الّصِ

 إذا َكثْرَن. نِْسوةٍ  َجْمعُ  النِّساءُ  وفي الُمْحكم أَْيضاً :

 : نِساءٍ  إلى النِّْسبَةِ  لذلَك قاَل ِسْيبََوْيه فيو َجْمُع امرأَةٍ وليَس لها واِحٌد ِمن لَْفِظها ، وَكذلَك الَمْرأَةُ ال َجْمَع لها ِمن لَْفِظها ؛ النِّساءُ  وقال القاِلي :

 ، فردَّه إلى واِحَدةٍ. نِْسِويٌّ 

 ، وهذا أَْصلُه الياء كما يأْتي. ، بالفتح : التَّْرُك للعََملِ  النَّْسَوةُ و

 ؛ عن ابِن األْعرابي ، وكأنَّها لَغَةُ في الَمْهموِز. الُجْرَعةُ من اللَّبَنِ  أْيضاً :و

ياٍم ، وبَْينه ، قاَل ياقوُت : هو بالفَتْح َمْقصوٌر بَْينه وبيَن سرخس يَْومان ، وبَْينه وبين أبيورد يَْوم ، وبَْينه وبَْيَن َمْرو َخْمَسة أَ  : د بفاِرسَ  نََساو

 ، ويقالُ  نََسائيٌّ  ؛ قاَل : وهي مدينَةٌ َوبِيئةٌ ِجدًّا يَْكثُر بها ُخُروُج العرِق الَمِديني ، والنِّْسبَةُ الصَّحيحةُ إليها (1)ْيسابُور ِسّت أَو َسْبع وبَْيَن نَ 

ة العُلَماء منهم : أبو عبِد الرحمِن أَحمُد بُن شُ  نََسويٌّ  القاِضي  النّسائيُّ  عَْيب بِن علّيِ بِن بَْحر ابِن ِسنانِ أَْيضاً ؛ وقد َخَرَج منها جماَعةٌ ِمن أَئِمَّ

 ِزنجَويه األْزِدي الحافُِظ صاِحُب كتاِب الّسنِن ، وكاَن إماَم َعْصِره في الحديِث ، وَسَكَن ِمْصَر ، وتْرَجَمتهُ واِسعَةٌ. وأبو أَحمَد حميُد بنُ 

 وغيُرُهم. النّسائي اِحُب كتاِب التَّْرِغيِب ، واألَْموال ، َرَوى عنه الباِري وُمْسلم وأبَو داودَ ، واْسُم ِزْنَجَويه مخلُد ابُن قتيبَةَ وهو ص النِّسويُّ 

 ، وكأنَّها هي الَمدينَةُ الَمْذكوَرةُ كما يُْفَهم ِمن ِسياِق ياقوت ، وهي على َمْرَحلَتَْين منها. ة بَسَرْخسَ  : نََساو

 ِمن َرساتِيِق بَمَّ. وقاَل أَبو عبِد هللا محمُد بُن أَحمد البناء : هي مدينَةٌ بها. بِكْرمانَ  أَْيضاً :و

ً و  ؛ وقيَل : هي مدينَةٌ بها. بَهَمدانَ  أَْيضا

فَخَذْين ثم يمرُّ بالعُْرقوب هو َمْفتوٌح َمْقصوٌر ، ِعْرٌق يَْخرُج ِمن الَوِرِك فيَْستَْبِطُن ال: قاَل األْصمعي  : ِعْرٌق من الَوِرِك إلى الَكْعِب. النَّساو

بَْينَهما واْستَباَن ، وإذا ُهِزلَِت الدابَّةُ اْضَطَربَِت الفَخَذاِن  النَّسا حتى يَْبلَغ الحافَِر فإذا َسِمنَِت الدابَّةُ اْنفَلَقَْت فخَذاها بلَْحَمتَْيِن َعِظيمتَْين وَجَرى

بَلَتاِن وَخِفيَ  نَْفَسه ؛ نقلَهُ  النَّسا فإنَّما يراُد به النَّسا ، وإذا قالوا إنَّه لَشِديدُ  النَّسا ، يريُد مْوِضعَ  النَّسا ُل ُمْنَشقُّ ، وإنَّما يقا النَّسا وماَجْت الرَّ

 الَجْوهِري.

 ، أَي أنَّ أَلفَه ُمْنقِلبَةٌ عن واٍو ، وقيَل عن ياٍء ؛ وأْنَشَد ثَْعلب : نََسيانِ و نََسوانِ  يُثَنَّى قال أبو زْيٍد :و

ِص ذِ  رحٍف شـــــــــــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــِ ٍد وطـــــــــــــــَ رِم هنـــــــــــــــَح  ي خمـــــــــــــــَح

صِ و     ِه قــــــــــــــالــــــــــــــِ َويــــــــــــــح نح َنســــــــــــــــــــــــــــَ ٍب عــــــــــــــَ  َعصــــــــــــــــــــــــــــَ

  
وهو ناِدٌر ، فيجوُز على هذا أن يُْكتََب  نََسوانِ  ، وهذا الجيد. وقد حَكى أبو زْيٍد في تَثْنيتِه نََسيان يُْكتَُب بالياِء ألنَّ تَثْنيتَهُ  النََّسى قال القاِلي :

 باألِلِف.

اجُ  وقال جَّ  َء ال يُضاُف إلى نَْفِسه.ألنَّ الشَّي النَّسا : ال تَقُْل ِعْرقُ  الزَّ

اَج جماَعةُ وَعلَّلُوه بما َذَكَره المصنُِّف ، انتََهى.  قال شيخنا : قد وافََق الزجَّ

حاح  ، كما ال يقاُل ِعْرُق األْكَحل ، وال  النَّسا وال تَقُْل َعْرقُ  النَّسا قاَل األْصمعي : هو: قُْلت : وهو نَّص أَبي زْيٍد في نواِدِره ؛ وفي الّصِ

 ِعْرُق األْبَجل ، وإنَّما هو األْكَحُل واألْبَجُل ، انتََهى.

يت : هو ّكِ  لهذا الِعْرِق ؛ وأَْنَشَد للبيٍد : النَّسا وقال ابُن الّسِ

ه  و رحتـــــــــــــَ ـــــــــــــَ رِت إذح ثـ اشـــــــــــــــــــــــــــِ نح َنســـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــنـــــــــــــ   مـــــــــــــِ

ِت اأُلَو ح     َدراي  يــــــــــــــــــــ  اأَلخــــــــــــــــــــح (2)َأو َرئــــــــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( الصواب : ستة أو سبعة.1)
 واللسان والتهذيب. 145( ديوانه ط بريوت ص 2)
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ا و  اَرُه يف الـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــَ َب َأ ـــــــــــــــــح  أَنحشـــــــــــــــــــــــــــــــَ

رح     َتصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــح نـ ــــــــــَ بــــــــــلــــــــــَت َأال تـ ُت : هــــــــــُ لــــــــــح (1)فــــــــــقــــــــــُ
 

  
 ْيضاً :وقال أَ 

ِنِج الن ســـــــــــــــــــا  َو  شــــــــــــــَ َظ  َعبـــــر الشــــــــــــــ   ســــــــــــــليِم الشــــــــــــــ 

اِ      ــــــفـــــــَ ــــــ  ال رِفـــــــاٌت عــــــل  .(2)لـــــــه حــــــجــــــبـــــــاٌت ُمشــــــــــــــــــــح
  

 قال شيخنا : والصَّواُب َجواُزه وحمله على إَضافِة العاّمِ إلى الخاّصِ ، انتََهى.

 كاَن ابُن ِسيَده َخطَّأَه.قُْلت : وحَكاهُ الِكسائي وغيُرهُ ، وحَكاهُ أَبو العبَّاِس في الفَِصيح وإن 

ي : جاَء في التَّْفِسيِر عن ابِن عبَّاس وغيِرِه  ،  (ُكلُّ الطَّعاِم كاَن ِحالًّ لَِبِ  ِإْسرائِيَل ِإاّل ما َحرََّم ِإْسرائِيُل َعلى نَ ْفِسهِ ): قال ابُن بّرِ

م إْسرائيل لحوَم اإِلبِِل ألنَّه كاَن به ِعْرق ؛ قاَل : ويكوُن من باِب  النَّسا إذا ثَبََت أنَّه َمْسموٌع فال َوْجه إِلْنكاِر قوِلهم ِعْرقُ ، ف النَّسا قالوا : َحرَّ

ى إلى اْسِمه ك  ونحِوِه ؛ ومنه قوُل الُكَمْيت : (َحْبِل اْلَورِيدِ ) ـإضافَِة الُمَسمَّ

تح  عــــــــــــَ لــــــــــــ  طــــــــــــَ يبِّ تــــــــــــَ كــــــــــــم َذوي آِ  الــــــــــــنــــــــــــ  يــــــــــــح  إلــــــــــــَ

مـــــــــــــــــاٌء     يب  ـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ وازُع قـ بُ نـــــــــــــــــَ بـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــح  وأَل

  
وثَابِِت قُْطنةَ  (َحبَّ احلَِْصيدِ ) و (َحْبِل اْلَورِيدِ ) ـُء إلى نْفِسه إذا اْختَلَف اللَّْفظاِن كأَي إلَْيكم يا أَْصحاب هذا االْسم ، قاَل : وقد يُضاُف الشي

 الَمْسلوُخ.وسِعيِد ُكْرز ، ومثْلُه فقْلُت اْنُجَوا عنها نَجا الِجْلِد ؛ والنَّجا : هو الِجْلُد 

 وقوُل اآلخر :

 تُفاِوُض َمنح َأطحوي َطَو  الَكشحح ُدونه
 وقاَل فَْروةُ بُن ُمَسْبك :

تح  َرضـــــــــــــــــــــــــَ دَة َأعـــــــــــح ـــــــــــح ن وَ  كـــــــــــِ ـــــــــــُ ل ُت مـــــــــــُ ـــــــــــح ا رأَي  ملـــــــــــ 

هـــــــا     رحُ  َنســـــــــــــــــــــائــــــِ (3)كـــــــالــــــر حـــــــِر خـــــــاَن الــــــّرحـــــــَر عــــــِ
 

  
ي قولَهم ِعْرقُ  ا يقّوِ  قوُل ِهْميان : النَّسا قاَل : وممَّ

ا يـَبحَجض ِعرحقا أَنـحَبِضه   (4)كبل 
 واألَْنبَُض : هو الِعْرُق ، انتََهى.

 وقد َمرَّ بعُض ذلَك في نجو قِريباً ، وفي قطن ، وفي كرز ، وأْوَرَده ابُن الجيان في شْرحِ الفصيح.

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

حاحِ. نَُسيَّاتٌ  ؛ ويقالُ  نَُسيَّةٌ  : نِْسوةٍ  تَصغيرُ   ، وهو تَْصغيُر الَجْمع ؛ كما في الّصِ

 ؛ وأْنَشَد الَجْوهِري ألبي ذَُؤْيب : أَْنساءٌ  ، للِعْرِق : النَّسا وَجْمعُ 

ُ  أَنحســـــــــــــــــــــــــــاُ هــــــــــــــا عــــــــــــــن قــــــــــــــاِ.  لــــــــــــــِّ فــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ  ٍء مــــــــــــــُ

ُض     رحضـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ ُه ال يـ ربح رحِط صـــــــــــــــــــــــاٍو وغـــــــــُ ـــــــــقـــــــــُ (5)كـــــــــال
 

  
َجت اللْحَمةُ فَظَهرَ  ساالنَّ  أَراَد : تَْنفَلُق فَِخذاه عن َمْوِضع ، ا َسِمنَْت تفرَّ  .النَّسا ، لمَّ

 : في ِدياِر فَزاَرةَ ؛ وقد ذُِكَر في القاِف. النّسا وأَْبرق

 للَمدينَِة التي بفاِرَس ؛ قال شاعٌر في الفُتوحِ : نَسا وقد يَُمدُّ 
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نـــــــــا  َة ابلـــــــــقـــــــــَ رِيضـــــــــــــــــــــــَ د الـــــــــعـــــــــِ نـــــــــح رحقــــــــــَ نـــــــــا لـــــــــََ حـــــــــح تـــــــــَ  فــــــــــَ

ُؤوم َنســــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــَ تــــــــــــــــاًء َوأَرعــــــــــــــــنــــــــــــــــا نـ  ءِ شــــــــــــــــــــــــــــــِ
  

ة والــــــــــــذي  بــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــُ لــــــــــــنــــــــــــا اي قـ عــــــــــــَ  فــــــــــــال  ــــــــــــَح

ُروِب ســـــــــــــــــــــــواِء     وحم ا ـــــــــُ ـــــــــَ حـــــــــً  يـ نـــــــــاُم ضـــــــــــــــــــــــُ (6)يـــــــــَ
 

  
 نقلَهُ ياقوت.

ْبط لُشْهرتِه ؛ نَِسيَهُ  ي  :[نسي] ً  ، كَرِضَي ؛ وإنَّما أَْطلَقه عن الضَّ ً و يَْنساهُ نَْسيا ، بالفتح ، كذا ُمْقتَضى  نَْسَوةً و، بكْسرهنَّ ،  (7) نِسايَةً و نِْسيانا

 اللغاِت :ِسياقِه ؛ وُوِجَد في نسخ ، الُمْحكم بالَكْسر أَْيضاً ، وكذا في التْكملَِة بالَكْسر أَْيضاً ، وأْنَشَد ابُن َخالَويه في كتاِب 

__________________ 
 .111( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .«عل  الغاىل»برواية  143( ديوانه ط بريوت ص 2)
 للسان وفيه :( ا3)

َر عر  نسائها ر خان الّرجح  كالّرجح
 ويف التفسري : األبي  : هو العر .« أبيضه»( يف اللسان 4)
 واللسان والصحاح. 16/  1( ديوان اهلذليا 5)
 وفيه : وأوعسنا بد  وأرعنا.« نسا»( معجم البلدان 6)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وِنساَوًة.7)
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اللــــــــــــــٍة  ر ام وال ِذي مــــــــــــــَ ت بصــــــــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــَلســــــــــــــــــــــــــــح

رِ و     فـــــــــــَ عـــــــــــح ِد اي أُم  جـــــــــــَ هـــــــــــح وٍة لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــَ  ال ِنســـــــــــــــــــــــــح

  
 وَذَكَره. ِضدُّ َحِفَظه

ً  ءَ الشي نَِسيتُ  وقال الَجْوهِري : ً  ، وال تَقُلْ  نِْسيانا  الِعْرق. نَسا إنَّما هو تَثْنِيَةُ  النََّسيان ، بالتّْحريِك ، ألنَّ  نََسيانا

حاح وغيِرِه. النِّْسيان ؛ ثم إنَّ تَْفسيرَ  إنساءً  إيَّاهُ  أَْنساهُ و ْكر هو الذي في الّصِ  بِضّدِ الحْفِظ والذِّ

 ِق وغيِرِه ، وَجعَلَه في األساِس قال شيخنا : وهو ال يَْخلو عن تأَّمٍل ، وأَْكثَر أَْهِل اللغَِة فَسَُّروه بالتَّْرِك وهو الَمْشهوُر عْنَدُهم ، كما في الَمشارِ 

 َء تََرَكه بِال عْكٍس.الشي نَِسيَ  مجازاً ؛ وقال الحافُِظ ابُن َحَجر : هو ِمن إْطالِق الَمْلزوِم وإراَدة الَّالِزم ألنَّه ِمن

اغُب : ا عن َغْفلٍة أَو عن قَصْ  اإِلْنسانِ  : تَْركُ  النِّْسيانُ  قُْلت : قاَل الرَّ ا لَضْعِف قَْلبِه وإمَّ ٍد حتى يَْنحذَف عن القَْلِب ِذْكُره ، َضْبط ما اْستُْوِدَع إمَّ

 انتََهى.

 عْنَد األطبَّاء : نُْقصاٌن أَو بُْطالن لقُّوةِ الذَّكاِء. النِّْسيانُ و

َضْرباً  النِّْسيانُ  ا كانَ ، إنَّما َمْعناه تََرُكوا هللا فتََرَكهم ، فلمَّ  عزوجلهللا ،  يَْنسى ؛ قاَل ثَْعلُب : ال (1) (َنُسوا هللَا فَ َنِسيَ ُهمْ ):  عزوجلوقولهُ ، 

 من التَّْرِك َوَضعَه َمْوِضعَه.

 وفي التَّْهذيب : أَي تََرُكوا أَْمَر هللا فتََرَكهم ِمن َرْحمتَِه.

 ، أَي تََرْكتَها فَكذلَك تُتَْرُك في الناِر. (2) (فَ َنِسيَتها وََكذِلَك اْليَ ْوَم تُ ْنسى)وقولهُ تعالى : 

ل أَْقيَس. بنِْسيانِه ال يُؤاَخذُ  الناِسي ، َمْعناه أَْيضاً تََرَك ألنّ  (3) (َوَلَقْد َعِهْدان ِإىل آَدَم ِمْن قَ ْبُل فَ َنِسيَ ):  عزوجلوقولهُ ،   ، واألوَّ

 نِْسيانٍ  ما يَْسَمعه من الَحّقِ ؛ وكلُّ  يَْنسى ، إْخباٌر وَضماٌن ِمن هللا تعالى أَْن يَْجعلَه بحيُث أنَّه ال (4) (َسنُ ْقرُِئَك َفال تَ ْنسى)وقولهُ تعالى : 

ٍد منه ال يُْعَذُر فيه ، وما كاَن عن ُعْذٍر فإنَّه ال يُؤاَخذُ به ؛ و اإِلْنسانِ  ِمن فَِع عن ر»الحديُث : منه َذّمه هللا تعالى فهو ما كاَن أَْصله عن تَعَمُّ

تِي الَخَطأ  هو ما  (5) (َفُذوُقوا ِبا َنِسيُتْم ِلقاَء يَ ْوِمُكْم هذا ِإاّن َنِسيناُكمْ ):  عزوجلفهو ما لم يَُكْن َسبَبه منه ؛ وقولُه ،  ، «النِّْسيانوأُمَّ

ٍد منهم ، وتَركه على طِريِق االْستِهانَِة    فهو تركه إيَّاهم اْسِتهانَةً بهم وُمجاَزاةً لَما تََرُكوه.، وإذا نسَب ذلَك إلى هللا (6)كاَن َسبَيه عن تَعَمُّ

 ، عزوجلبَمْعِرفَتِه لنَْفِسِه يَْعرُف هللا ،  اإِلنسانَ  ، فيه تَْنبِيه على أنَّ  (7) (ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا هللَا فَأَْنساُهْم أَنْ ُفَسُهمْ )وقولُه تعالى : 

 نَْفسه. هنِْسيانِ  هلل هو ِمن فنِْسيانُه

ة على (8) (َواذُْكْر رَبََّك ِإذا َنِسيتَ )وقولهُ تعالى :  ْكر.  النَّْسيانِ  ، َحَملَه العامَّ قاَل ابُن عبَّاس : َمعَناهُ إذا قُْلت شيئاً ولم وِخالف الِحْفظ والذِّ

 تَقُل إن شاَء هللا فقُْله إذا تََذكَّْرتَه.

اغُب : وبهذا أَجاَز االْستِثْناءَ    بَْعد مدَّة.قال الرَّ

 .(9) وقال ِعْكِرمِة : َمْعناه اْرتََكْبَت َذْنباً ، أَي اْذُكِر هللا إذا أََرْدَت أَو قََصْدَت اْرتِكاَب َذْنٍب يَُكن ذلَك كافا لك

اء في قولِه تعالى :  اء يَْجعلُونَه ِمن (10) (ما نَ ْنَسْخ ِمْن آيَة  َأْو نُ ْنِسها)وقال الفرَّ ة القُرَّ هنا على َوْجَهْين :  النِّْسيانُ و،  النِّْسيان ، عامَّ

َنُكمْ )أََحُدهما على التَّْرك الَمْعنى نَتُْرُكها فال نَْنَسخها ومنه قولهُ تعالى :   الذي النِّْسيان ؛ والَوْجه اآلَخْر : ِمن (11) (َوال تَ ْنَسُوا اْلَفْضَل بَ ي ْ

 .يُْنَسى
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اج : وقُِرىوقال  ها َء :، وقُِرى (َأْو نُ ْنِسها)َء : الزجَّ على َوْجَهْيِن :  (َأْو نُ ْنِسها)، قاَل : وقوُل أَْهل اللغَِة في قولِه  نَْنَسأَها ء ،، وقُِرى نُنَّسِ

 د أَْعلَم هللا أَنَّه، فق (َسنُ ْقرُِئَك َفال تَ ْنسى ِإاّل ما شاَء هللاُ ): واْحتَُجوا بقولِه تعالى  النِّْسيان يكوُن ِمن

__________________ 
 .67( سورة التوبة ا اآية 1)
 .126( سورة طه ا اآية 2)
 .115( سورة طه ا اآية 3)
 .6( سورة األعل  ا اآية 4)
 .14( سورة السجدة ا اآية 5)
 ( يف املفردات : اإلهانة.6)
 .19( سورة ا شر ا اآية 7)
 .24( سورة الكهف ا اآية 8)
 ( يف املفردات : دافعاً لك.9)
 .106( سورة البقرة ا اآية 10)
 .237( سورة البقرة ا اآية 11)
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رَب النيب  ا  يـَنحَس  َيشاُء َأن ا يف قولِه  وسلمعليههللاصلىا قاَ  : وهذا القوُ  عنحِدي غريحُ جائٍِز ا ألن    تعاىل قد َأخح
ْئنا لََنْذَهَبَّ ):  َهَب مبا َأوحَح  به إىل النيبِّ ا  (1) (اِبلَِّذي َأْوَحْينا َولَِئْن ش  ِ ا قاَ   وسلمعليههللاصلىا أن ه ال َيشــاُء َأن َيذح

ُ   (َفال تَ ْنسى)وقولُه :  َت َترتح ُ  ا قاَ  : و وُز َأن يكوَن  (ِإاّل ما شاَء هللاُ )ا َأي فلسح مم ا يـَلحَح   (ِإاّل ما شاَء هللاُ )َأن َيرتح
لحب للنيبِّ ا ابل رِي ة مث َيذحُكر بعحُد ليَ  أن ه عل  طرِيِ  الســـّ مِة ا قاَ  : وقيَر  وسللمعليههللاصللىَبشـــَ شـــيئاً أُوتَِيه ِمن اِ كح

ها)يف قولِه تعاىل :  ا يقاُ  فيه (َأْو نُ ْنس   ِ يت قوٌ  آَخُر ا وهو َخطَبٌ أَيحضــــاً ا وَنرتحُُكَها ا وهذا إل   وال يقا ُ إذا تـَرَكحت ا  َنســــِ
ا َمعحىن  أُنحِسيت  َأي أَنحُمرحُكم برَتحِكها. (َأْو نُ ْنِسها)تـَرَكحت ا قاَ  : وإل 

ي هذا ما ُرِوي عن ثَْعلَب عن ابِن األْعرابي أنَّه أَْنَشَده : ا يقّوِ  قال األْزهري : وممَّ

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا  ي ـــــــــــــــًة أَقحضـــــــــــــــــــــــــــــِ ب قـــــــــــــــح  إن  عـــــــــــــــلـــــــــــــــي  عـــــــــــــــُ

يــــــــهــــــــا     نحســــــــــــــــــــــِ يــــــــهــــــــا وال مــــــــُ ُت بــــــــنــــــــاســــــــــــــــــــــِ (2)َلســــــــــــــــــــــح
 

  
رها ، فوافََق قوُل ابن األْعرابي قولَه في ُمْنِسيها بتاِرِكها ، وال بناِسيها قال  .الُمْنِسي ، واْختَلَفا في الُمْنِسي إنَّه التَّاِرِك ال النَّاِسي : وال ُمؤّخِ

ْرته ، على لُغَِة َمْن يَُخفُِّف الَهْمزةَ. أَْنَسأْتُ  إلى تَْرِك الَهْمز ِمن ُمْنِسيها قاَل األْزهِري : وكأنَّ ابَن األْعرابي َذَهَب في قوِله : وال  الدَّْين إذا أَخَّ

ا إْطالقُ اإلْنساءِ و النِّْسيان هذا ما َذَكَره أَْهُل اللغِة في ، وغايَةُ َمن على هللا تعالى هل يَجوُز أَو ال ، فقد اْختَلََف فيه أَْهُل الَكالم  الُمْنِسي . وأَمَّ

، ألنَّه َجَرى ِذْكُر ذلَك في اْحتَج بعَدم إْطالقِه على هللا تعالى أنَّه ِخالُف األَدِب ، وليَس هذا محلُّ بَْسطه ، وإنَّما أََطْلُت الَكالَم في هذا المجال 

ِب إلى الجاِه وسائَِل ، مْجِلِس أََحِد األُمَراِء في زمانِنا فحَصلَِت الُمشاَغبَةُ ِمن الطَّرفَْين وأَلَّفُوا ف ي ُخصوِص ذلَك رسائَِل ، وَجعَلوها للتَّقَرُّ

َّبَع وهو أَْعلَم بالصَّواب.  .نُِسيَ  ما ، وهذه عن ُكراعٍ  بالكسر ويُْفتَحُ  النِّْسيُ و والَحقُّ أََحقُّ أَن يُت

 .نُِسيَ وٍء َحِقيٍر وقاَل األخفش هو ما أُْغِفَل ِمن شي

اج : هو الشي  ُء الَمْطروُح ال يُْؤبَه له ؛ قال الشَّْنفََرى :وقال الزجَّ

ه  ُقصـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــًا تــــــــــــَ  كـــــــــــبن  هلـــــــــــا يف األرِض ِنســـــــــــــــــــــــــح

ِت     ــــــــَ ل ــــــــح بـ ــــــــَ َك تـ ــــــــح ب اطــــــــِ هــــــــا َأو إن ختــــــــُ ــــــــ  أمــــــــِّ (3)عــــــــل
 

  
اغُب : ُد به ، ومنه قولهُ تعالى ِحكايَةً عن لَما يُْنقَُض ، وصاَر في التَّعاُرِف اْسماً لَما يقل االْعتِدا (4)كالنّْقض  يُْنَسى أَْصلُه ما النِّْسيُ  وقال الرَّ

ً  ءَ ، قاَل : وقُِرى يُْنسَ  قد يقاُل لَما يقل االْعتِداُد به وإن لم النِّْسيَ  ألنَّ  َمْنِسيًّا ، وأَْعقَبَه بقوِله : ( 5)نِْسياً َمْنِسيًّا َمْريم : وُكْنت ،  (6)، بالفَتْح  نَْسيا

 وهو َمْصَدٌر َمْوضوٌع َمْوِضع الَمْفعول.

اء :و لجاَز  النِّْسيان ، ِمثَْل وتٍْر وَوتٍْر ، قاَل : ولو أََرْدَت بالنِّْسي َمْصَدر ما تُْلِقيِه المرأَةُ من ِخَرِق اْعتِالِلها ، بالكسر والفَتْح ، النِّْسيُ  قال الفرَّ

 ، أَي في اآليَِة.

ً  فتُْنَسى الَوْجَهْين ، فَمْن قََرأَ بالَكْسر فعَنَى ِخَرَق الَحْيض التي يُْرَمى بهاَء بوقال ثْعلَب : قُِرى  ال أُْعَرُف. َمْنِسيًّا ، وَمْن قََرأَ بالفتح فمْعناهُ شيئا

 ليه.أَي شيئاً َحِقيراً ُمطََّرحاً ال يُْلتَفَُت إ ، «نِْسياً َمْنِسيًّا َوِدْدُت أَنِي ُكْنتُ »في حديِث عائَِشةَ : و

 .َمْنِسيٌّ  ألنَّه ، كغَنِّيٍ : َمْن ال يُعَدُّ في القْومِ  النَِّسيُّ و

 أْيضاً. نَُسوّ  يكوُن فَِعيالً وفَعُوالً وفَِعيٌل أَْكثَر ألنَّه لو كاَن فَعُوالً لقيلَ  النِّْسيانِ  الكثيرُ  أْيضاً :و

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. ، بالفتح كالنَّْسيانِ 

__________________ 
 .86( سورة اإلسراء ا اآية 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
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 برواية : 9البيت  20( املفضلية 3)
 عل  أمها وإن تكلمك تبلتِ 

 كرواية املفضليات ا والتهذيب.  422/  5واملقايي  « وإن»واملثبت كرواية اللسان والصحاح وفيهما 

 كالنف  ملا ينف .( عن املفردات ا وابألصر :  4)
 .23( سورة مرمي ا اآية 5)
 .«ِنِسينا»( يف املفردات ضبرت قلم : 6)
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ً و  ، هكذا في النسخ. نَساهُ  َضَربَ  ، كعَِلَم : نَِسيَهُ نَْسيا

حاح وغيِرِه : ً وعليه أَْن يقوَل  ، أَي ِمن َحّدِ َرَمى وهو الصَّواُب ، فكانَ  نَساهُ  : أََصْبتُ  َمْنِسيٌّ  فهو نََسْيتُه والذي في الّصِ  .نَساهُ نَسيا

 ؛ وفي التهذيب : نَساء األُْنثَىو،  أَْنَسى على فَِعٍل ؛ هذا نَصُّ الَجْوهِري ، وفي الُمّحكم : هو نٍَس  فهو ، َمْقصوٌر ، نًَسى ، كَرِضَي ، نَِسيَ و

ٌ  أْنَسى ، ورُجلٌ  ى نًَسىنَِسَي يَْنسَ  وقد النَّسا وفي كتاِب القاِلي عن أَبي زْيٍد : هاج به نَْسياءُ  هي  .نَساهُ  َشكا ؛ نَْسياءٌ  واْمرأَة

ةُ تقولُه ، ِعْرُق األْنثَى. : ِعْرٌق في السَّاِق السُّْفلَى األَْنَسىو  ، والعامَّ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 ً  النِّساَوةُ و، بالفَتْح  النَّسىو، بالفَتْح ، األخيَرتَاِن على الُمعاقَبَِة نقَلَُهما ابُن ِسيَده ،  نَساَوةً و، بكْسِرها ،  نِساَوةً و نِْسَوةً و، بالفتح ،  نَِسيَه نَْسيا

ي عن ابِن خالويه في كتاِب اللغاِت. النِّْسَوةُ و  ، بَكْسِرهما حكاهنَّ ابُن بّرِ

ٍء من عباَدتِه وأَْفعَل لشي النَّاِسيَ  أَي ألَْذكر لُكم ما يَْلزمُ  ، «ألَُسنَّ  أُنَسَّى ماوإنَّ »الحديُث : منه ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ و أَْنساهُ  ِمثْلُ  نَسَّاه تَْنِسيَةً و

 ذلَك فتَْقتَُدوا بي.

يَ  آيةَ َكْيَت وَكْيَت ، بل هو نَِسيتُ  ال يَقُولَنَّ أََحُدكم»في حديٍث آخر : و َحُدهما أَنَّ هللا ، إلى النْفِس لمْعنَيَْيِن : أَ  النِّْسيانِ  َكِرهَ نِْسبةَ  ، «نُّسِ

ُر لألْشياِء ُكلِّها ، والثاني : أنَّ أَْصلَ  أَْنساهُ  ، هو الذي عزوجل  التَّرُك فَكِرهَ له أَْن يقوَل تََرْكُت القُْرآن ، وقََصْدُت إلى النِّْسيان إيَّاه ألنَّه المقّدِ

 لتَّخفيِف لكاَن َمْعناه تُِرَك ِمن الَخْيِر وُحِرَم.با نُِسيَ  وألنَّ ذلَك لم يُكْن باْختِياِره ؛ ولو ُرِوَي : نِْسيانِه

 : أََمَره بتَْركِه. أَْنساهُ و

 : التَّْرُك للعََمِل ؛ وَذَكَره المصنُِّف في الذي تقدََّم. النّْسَوةُ و

َوما كاَن رَبَُّك ): ؛ قال ثَْعلَب : هو كعَاِلٍم وَعِليٍم وشاِهٍد وَشِهيٍد وساِمعٍ وَسِميعٍ وحاِكٍم وَحِكيٍم ؛ وقولهُ تعالى  الناِسي ، كغَنِّيٍ : النَِّسيُّ و
 :ِء القَْيس ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ، وأَْنَشَد المرى نَِسيَه : أََرى من نَْفِسه أنَّه تَناَساهُ وشيئاً.  يَْنَسى ، أَي ال (1) (َنِسيًّا

لــــــــــٍة و  فــــــــــح واِرِض طــــــــــَ يحضــــــــــــــــــــــــاَء الــــــــــعــــــــــَ ــــــــــَ ِك بـ لــــــــــِ ثــــــــــح  مــــــــــِ

رحابد     ُت ســــــــــــــــــــــِ مــــــــح اين إذا قــــــــُ نــــــــاســــــــــــــــــــــَ وٍب تــــــــَ عــــــــُ (2)لــــــــَ
 

  
 ؛ عن أَبي ُعبيَدةَ. تُْنِسيني أَي

 .نَِسيته : تَناَسْيتهو

ظاظ  أْنساَءُكمُ  وتقوُل العََرُب إذا اْرتََحلُوا ِمن الَمْنزِل : تَتَبَّعُوا ،  (3)يُريُدوَن األْشياَء الَحِقيَرةَ التي ليَسْت بباٍل عْنَدهم ِمثْل العََصا والقََدح والّشِ

 لَما َسقََط فِي َمناِزِل الُمْرتَِحِلين ؛ قال ُدَكْيٌن الفُقَْيمي : النِّْسي في الَمْنزِل ، وهو َجْمعُ  تَْنَسْوها أَي اْعتَبُروها لئالَّ 

ٌي كــــــــــــــالــــــــــــــلــــــــــــــ   اِر َوحــــــــــــــح ر ِس ابلــــــــــــــد  طــــــــــــــَ
ُ

 قــــــــــــــَ  املــــــــــــــ

بــــــــَ ِ     هــــــــاِد الــــــــَبســــــــــــــــــــــح قــــــــً  ابجلــــــــِ لــــــــح ي مــــــــُ  كــــــــالــــــــن ســــــــــــــــــــــح

  
حاح : قاَل المبرد : كلُّ واٍو َمْضموَمٍة لَك أَن تَْهمَزها إالَّ واِحَدة فإنَّهم اْختَلَفوا فيها ، وهي قولهُ تعالى  َوال تَ ْنَسُوا اْلَفْضَل ): وفي الّصِ

َنُكمْ  نَِت الياُء وأُْسِقَطْت  تَْنسيوا وما أَْشبَهها من واِو الَجْمع ، وأَجاَز بعُضهم الَهْمز ، وهو قَليٌل ، واالْختِياُر تَْرُك الَهْمِز ، وأَْصلُه (4) (بَ ي ْ فُسّكِ

ة الياِء ، انتََهى. ا اْحتِيج إلى تَْحريِك الواِو ُردَّت فيها َضمَّ  الْجتِماعِ السَّاِكنَْيِن ، فلمَّ

ً وقال ا َكِت الياُء وانفتح ما قَْبلها فاْنقَلَبَْت أِلفا نَت الياء وأُْسِقَطت َصوابُه فتََحرَّ ي عْنَد قَْول الَجْوهِري فُسّكِ  ثم ُحِذفَْت الْلتِقاِء الساكنين. بْن بّرِ

َمٍة ، وليسَ  نَسَّايَةٌ : ، وُربَّما يقولون  النِّسيانِ  ، كَشدَّاٍد : كثيرُ  نَسَّاءٌ  ورُجلٌ    بَمْسموع.، كعالَّ

 : أَْبعََده ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ جاَء به َغْير َمْهموٍز وأَْصلُه الَهْمِز. نَاساهُ ُمناساةً و

__________________ 
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 .64( سورة مرمي ا اآية 1)
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.« لعوب تنسيين»برواية :  140( ديوانه ط بريوت ص 2)
 .«والشطاط»وابألصر ( عن اللسان 3)
 .237( سورة البقرة ا اآية 4)
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 : العََصا ؛ وأْنَشَد الَجْوهِري : الِمْنساةُ و

َرٍم  ن هــــــــــَ نحســــــــــــــــــــــــاِة مــــــــــِ ــــــــــ  املــــــــــِ َت عــــــــــل ــــــــــح ب ــــــــــَ  إذا َدبـ

َزُ      ــــــــغــــــــَ ُو وال ــــــــهــــــــح ــــــــل َك ال ــــــــح ن َد عــــــــَ ــــــــاعــــــــَ ب ــــــــَ دح ت ــــــــقــــــــَ (1)ف
 

  
 قاَل : وأَْصلُه الَهْمز ، وقد ذُِكَر.

 ي أَْنَشَده :وَرَوى َشِمٌر أَنَّ ابَن األْعراب

وين  فــــــــــــُ ــــــــــــ  نـ كــــــــــــَ ــــــــــــَ َي مث ت ــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــح وحين ال قــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ

ِذٍب وُزوِر     داَة   مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــَ (2)عــــــــــــــــــــُ
 

  
، كغَنِّيٍ ، بغيِر  النَِّسيُّ  العَْقل ، قاَل : وهو ِمن اللّبَِن َحِليب يَُصبُّ عليه ماٌء ؛ قال َشِمٌر : وقاَل غيُرهُ : هو ينسى بغيِر َهْمٍز ، وهو كلُّ ما

 َد :َهْمز وأَْنشَ 

ـــــــــــــــــــوَم ُوُروٍد حـــــــــــــــــــازِرا  نح ي ـــــــــــــــــــَ َرب  ال َتشـــــــــــــــــــــــــــــــــح

جــــــــــــــيو     ــــــــــــــَ ا فــــــــــــــت ــــــــــــــن ي را ال َنســــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــِ (3)ُء فــــــــــــــات
 

  
 ؛ هكذا َمْضبوط في نسخِة القاِلي ، ونقلَهُ ابُن القطَّاعِ أْيضاً. نَساهُ  ، كعُنَِي : َشكا نُِسيَ و

وا  .منيسياو منسيًّا وقد َسمَّ

 : الذي يصر خلفين أو ثالثة. المنسىو

ل. نشيت : هكذا في سائِِر النسخِ ، والصَّحيُح أنَّه واِويٌّ ألنَّ أَْصلَ  ي : [نشي]  واٌو قِلبَْت ياًء للَكْسرة ، فتأَمَّ

حاح ِمن َحّدِ َعِلَم ؛ ِريحاً َطيِّبَةً  نََشى ،  نُشَوةً  سواء كانْت ِريحاً َطيِّبةً أَو ُمْنتِنَةً ، ، أَي أَو عامٌّ  ، ِمن َحّدِ َرَمى ؛ كما في النسخ ، والذي في الّصِ

ها. ؛ اْقتََصَر الَجْوهِري على الَكْسر ؛ وزاَد ابُن ِسيََده الفَتْح ؛ ُمثَلَّثةً   َشمَّ

يحِ الّطيِّبَِة ، وقد النََّشا وفي الُمْحكم : ها ، عن اللّْحياني ؛ قاَل أَبو ِخراٍش  نَْشَوةً و نِْشوةً  منه ريحاً طيِّبَةً  نَِشيَ  ، َمْقصوٌر : نَِسيُم الّرِ ، أَي َشمَّ

 الُهَذلي :

م و  هـــــــــِ قـــــــــائـــــــــِ لـــــــــح ن تـــــــــِ وحِت مـــــــــِ َ
ـــــــــَح املـــــــــ يـــــــــُت رِي  َنشـــــــــــــــــــــــِ

رحضـــــــــــــــــــــــاِب و     ٍد قـــــــــِ نـــــــــ  هـــــــــَ َض مـــــــــُ يـــــــــُت َوقـــــــــح  .(4)َخشـــــــــــــــــــــــِ
  

 وهكذا أْنَشَده الَجْوهِري أْيضاً للُهَذلي وهَو أَبو ِخراٍش.

ي : قال أَبو ُعبيَدةَ في المجاز في آِخِر ُسوَرةِ   : إنَّ البَْيَت لقَْيِس بِن َجْعَدةَ الُخزاعي. (ن َواْلَقَلمِ )وقال ابُن بّرِ

يحِ الطيِّبَِة.  قال ابُن ِسيَده : وقد تكوُن النشوة في غيِر الّرِ

ّمة : كاْستَْنَشى  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ وأَْنَشَد لذي الرُّ

ه أَدحرَ و  ــــــــــــــِ ت ــــــــــــــَ ــــــــــــــل ي نح مثــــــــــــــَِ قــــــــــــــ   مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ نـ ــــــــــــــَ تـ
ُ

 َ  املــــــــــــــ

َربُ و     ـــــــــغـــــــــَ َي ال نحشـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــُ تـ هـــــــــا واســـــــــــــــــــــــح ـــــــــِ ل ـــــــــِ ائ ن مثـــــــــَ  مـــــــــِ

  
ئِين للبِئِْر والَحْوِض ويَتَغيَّر ِريُحه َسِريعاً.  والغََرُب : الماُء الذي يَْقطُر ِمن الدالَّ

ائحةُ ، والَحَظ لها في الَهْمزةِ  النّْشوةِ  ِمن اْستَْنَشى ونقَل شْيُخنا عن َشْرحِ نواِدِر القاِلي ألبي عبيٍد البَْكري : أنَّ  .تَنَشَّىو اْنتََشىو ، وهي الرَّ

 بِيَة ال تُْهَمُز ، وهي ِمن َخبَأَ ، انتََهى.ء للبَْيض لم يُْسَمع إالَّ َمْهموزاً ، وهو ِمن الغرِق ونَِقيُضهما الخاولم يُْسَمع اْستَْنَشأَ إالَّ َمْهموزاً كالفرِقى

ئُْب يَْستَْنشى يَح ، بالَهْمز ، وإنَّما هو ِمنقُْلت : وأَْصُل هذا الَكالِم نقلَهُ يَْعقوب فإنَّه قاَل : الذِّ حاح ،  نَِشيت ُء الّرِ ، َغْير َمْهموٍز ، كما في الّصِ

ل ِمن  نََشْوت يَده في خْطبَِة الُمْحكم أَْيضاً ؛ وبعَْكِسهوتقدََّم ذلَك في الَهْمزةِ ؛ وقد َذَكَره ابُن سِ  في بَني فالٍن أَي ُربِّيُت ، وهو ناِدٌر ، محوَّ

 نََشأْت.

 ِزنَةً وَمْعنًى. الَخبََر َعِلَمهُ  نَِشيَ و
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حاح : ويقاُل أَْيضاً : وقال ابن  ؟هذا الَخبََر أي ِمن أَْين َعِلْمتَه نَِشيتَ  الَخبََر إذا تَخبَّْرَت ونََظْرَت ِمن أْيَن جاَء. يقاُل : ِمن أَْين نَِشيتُ  وفي الّصِ

ً  الَخبَرَ  نَِشيت القطَّاع :  تََخبَّْرته. نَشيةً و نَْشيا

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 .90ونسبه لعروة ا وهو يف ديوان عروة بن الورد ص  423/  5يي  ( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا واملقا2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
اب فنشــيت يف شــعر أيب خراش برواية : 1240/  3وشــرح أشــعار اهلذليا  167/  2( ديوان اهلذليا 4) واملثبت كرواية  وكرهت كر مهند قضــّ

والتكملة ا قا  الصاغاين : والصحيح أنه لتميم بن أسد اخلزاعي يبا عذره يف فراره من بين نفاثة  اللسان منسوابً له ا والصحاح منسوابً للهذد.
 وتركه أخا امرأته حىت قتر.
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 ؛ أَْنَشَد ابُن األْعرابي : َسِكرَ  ؛ الَكْسُر عن اللّْحياني ؛ ، َمثَلَّثَةً  نُْشَوةً و ، بالفتح ، نَْشواً  ِمن الشَّراِب ، كعَِلَم ، نَِشيَ و

ٍت  لــــــــَ ن فـــــــــَ يــــــــُض مــــــــِ طــــــــِ يــــــــُت فــــــــمــــــــا َأســـــــــــــــــــــح  إين َنشـــــــــــــــــــــِ

راِدي    ــــــــــــــــــح وايب وأَب ــــــــــــــــــح َ  أَث قــــــــــــــــــِّ  حــــــــــــــــــىت ُأشــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 ؛ قال ، ِسناِن بُن الفحِل الطَّائِي : تَنَشَّىو كاْنتََشى

ال  و  ـــــــــت : كـــــــــَ ـــــــــقـــــــــل َت ف ـــــــــح ن ـــــــــِ ن ـــــــــد جـــــــــُ ـــــــــوا : ق ـــــــــال  ق

ُت و     يـــــــــــح َتشـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــح ُت وال انـ نـــــــــــح ـــــــــــَ نـ (1)َريب مـــــــــــا جـــــــــــُ
 

  
 : وأَْنَشَد الَجْوهِري وقاَل : يريُد وال بََكْيُت ِمن سْكٍر. اْنتََشْيتُ  ويُْرَوى : ما بََكْيُت وال

ماته. االْنتِشاءُ  ويقاُل : ل السُّْكر وُمقّدِ  أَوَّ

ً  ءٍ بالشَّى نَِشيَ و ةً بْعَد أُْخَرى : نَشا  ؛ وأْنَشَد أَبو َعْمرو لشوال بن نعيم : عاَوَدهُ َمرَّ

 أَنحت َنٍش ابلفاِضحاِت الَغواِئرو 
 ي ُمعاِوٌد لها.أَ 

ً  المالُ  نَِشيَ و ل ما يَْخرُج. الِعضاهِ  نَْشَوةِ  أََخَذه داٌء ِمن : نَشا  ، وهي أَوَّ

 ، نقلَهُ ابن القطَّاعِ عن اللّْحياني. نَْشَوتُه : َوَجدَ  أَْنشاهُ و

ائَِحةُ ، النَِّشيَّةُ و ل : الصَّواُب في كالنَّْشَوةِ  ، كغَنِيٍَّة : الرَّ ٍر ِمن َوْجَهْين : األوَّ كْسر النوِن وتَْخفيِف  النّْشيَة ، هكذا في النسخِ ، وهو غْيُر محرَّ

ائَِحِة ؛ وثَانِياً : قولهُ  (2)الياِء وهو الَمْنقوُل عن ابِن األْعرابي  م في ذلَك أَتَم ُمْستدرٌك ال حاَجةَ إلى ِذْكرِه ، وِسياُق الُمْحك كالنَّْشوة وفَسَّره بالرَّ

ل ذلَك ؛ ولم يَْذَكر أََحدٌ  النَّْشيَةِ و النِّْشَوةِ و النَّْشَوةِ  فقاَل : وهو َطيِّبُ  كغَنِيٍَّة ، وإنَّما هو تَْصحيٌف َوقََع  النَِّشيَّة األخيَرةُ عن ابِن األعرابي ، فتأَمَّ

 فيه المصنُِّف.

؛ إنما ذكر الفَتْح ولو أنَّ اإلْطالَق يَْكِفيه ُمراعاةً ِلَما يأْتي بْعَده ِمن قْولِه  بالفتح ، النَّْشَوةِ  بَيِّنُ  ؛ على الُمعاقَبَِة ، ( 3)نَْشيانُ ورُجٌل نَْشواُن و

 .نِْشَوته بالَكْسر يقاُل اْستَبَانَتْ 

 ، بالَكْسر. نِْشوة قاَل الَجْوهِري : وَزَعَم يونس أنَّه َسِمَع فيه

حاح : لألَْخباِر وهو الصَّواُب ، قاَل : وإنَّما قالوا بالياِء للفَْرِق بَْينه وبَْينَ ؛ وفي ال باألَْخبارِ  نَْشيانُ  رُجلٌ و ِمن الشَّراِب ، وأَْصُل  النَّْشوانِ  ّصِ

ت الماَء جبايَةً ؛ وقال ، ولكنَّه ِمن باِب َجبَوْ  نَْشوان واو قُِلبَت ياًء للَكْسرةِ انتََهى. وقاَل َغْيُره هذا على الّشذوِذ وإنَّما حْكُمه نَِشيت الياِء في

قُوا بَْينهما ؛ وقاَل الِكسائي : رُجلٌ  نَْشوانُ وللَخبَِر  نَْشيانُ  شِمٌر : رُجلٌ  ، وهو الَكالُم  نَْشوانُ وللَخبَِر  نَْشيانُ  ِمن الّسْكِر ، وأَْصلُهما الواو ففَرَّ

ق بَْينه وبَْينَ  ، بالَكْسر النِّْشوةِ  بَيِّنُ  الُمْعتََمُد ؛ لَه شِمٌر وفَرَّ  .الَخْمِر ؛ نَْشوةِ  ، هكذا فَصَّ

َل ُوُروِدها. : * [أي]  يَتََخبَُّر األَْخباَر أَوَّ

بٌ  ، فاِرسيٌّ  النَّشاْستَج ٌء يُْعَمُل به الفَالَوذ ، يقاُل له، ظاِهُره اإلْطالق والصَّحيُح أنَّه يَُمدُّ عْنَد النِّْسبَِة إليه ؛ شي وقد يَُمدُّ  ، َمْقصورٌ  النَّشاو  ُمعَرَّ

باً هو الذي يَْقتَِضيه (4)تَْخفيفاً ، كما قالوا للَمناِزِل َمنَا  ُحِذَف َشْطُره ؛ قال الَجْوهِري : َح  َكْونه ُمعَرَّ ِسياُق األئِّمة في ُكتُبِهم ، وبه َصرَّ

ُب  ب ، إالَّ أَنَّه قاَل : ُمعَرَّ ، وفي الُمَخصَّص  (5)نشاسته الَجْوهِري وابُن ِسيَده في الُمْحكم وفي الُمَخصَّص أَْيضاً ، وابُن الَجواِليقي في الُمعَرَّ

ي بذلَك لخموم رائَِحتِه.  ُسّمِ

ائَِحِة َطيِّبَةً كانْت أَو َخبِيثَةً ، فمن الّطيِب قوُل الشاعِر : ةُ النَّشاِحدَّ  وقاَل أبو زْيٍد :  الرَّ

__________________ 
 ( اللسان ا والصحاح.1)
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ية وكتب مصححه بعد نقله عبارة الشارح : »( ضبطت يف اللسان ا عن ابن األعرايب ا ضبرت حركات 2) لكن الذي عن ابن األعرايب كما »الن شح
 .«قة من امكم يوث  هبا نشية كغنيةيف غري نسخة عتي

رانُ »( بعدها يف القاموس زايدة. سقطت من الشارح. ونصها : 3)  .«َسكح
 ما با معكوفتا : ساقطة من األصر. (*)
 ( يف مثر قو  لبيد :4)

 درس املـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــا مبـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــض فـــــــــــــــــــــــــبابن 

 فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــفــــــــــــــــــادمــــــــــــــــــت اب ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــــــوابن   

  

يستخرج من ا نطة إذا أنقعت حىت تلا ومرست حىت ختالرت املاء وصفيت من منخر مث جففت ولو يف ( قا  األنطاكي يف تذكرته : وهو ما 5)
ئة الشــــــم . وقير النشــــــا : النشــــــاســــــتج هو مادة عضــــــوية ال متبلورة بيضــــــاء اللون عادمة الطعم والرائحة انعمة امللم . وهو ينتمي كيماوايً إىل ف

 مركبات هيدرات الكربون.
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ُب الـــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــا  يـــــــــــِّ قـــــــــــا طـــــــــــَ   يـــــــــــِة مـــــــــــا أن  الـــــــــــنـــــــــــّ

هُ     ر طــــــــــــارِقــــــــــــُ يــــــــــــح َر الــــــــــــلــــــــــــّ رَتاُه آخــــــــــــِ  إذا مــــــــــــا اعــــــــــــح

  
ي بذلَك لنَتْنِِه في حاِل َعَمِله. النَّشا ومن النَّتْن  ، ُسّمِ

ي : فهذا يدلُّ على أَنَّ  ، كما َزَعم أَبو  النَّشاْستَجِ  ليَس هو النَّشا نَّ َعَربيٌّ وليَس كما َذَكَره الَجْوهِري ، قاَل : ويدلَُّك على أَ  النَّشا قاَل ابُن بّرِ

، وَكذلَك َذَكَره الَجْوهِري في  النَّشاْستَج عبيٍد في باِب ُضروِب األْلواِن ِمن كتاِب الغَِريِب المصنَّف األُْرُجوان : الُحْمَرةُ ، ويقاُل األُْرُجوان

ي :  النَّشاْستَج ُحْمرةِ ؛ قاَل أبو عبيٍد : وهو الذي يقاُل لهفْصِل رجا فقاَل : واألُْرُجوان صْبٌغ أَْحمر َشِديُد ال ، والبَْهَرمان ُدونَه ، قاَل ابُن بّرِ

 .النَّشا َغْيرُ  النَّشاْستَج فثَبََت بهذا أنَّ 

ثٌ  النَّشائيُّ  محمُد بُن حبيبٍ و و ِمن الَمشايخِ النبل نُِسَب إلى ؛ هكذا في النسخ والصَّواُب محمُد بُن حرب قاَل الحافُظ في التّْبصير : ه : محّدِ

 .النَّشا عملِ 

، أَو ِمن أّر أن بلصِق إْرِمينِيَة ، منه اإلماُم أَبو الفَْضَل  ( 2)د. بأَْذَربِيجان ؛ (1)، كَسْكَرى ؛ كذا في النسِخ وَضبََطه ياقوُت كحمزى  نَْشَوىو

القَْزويني ، وعنه ابن  (5)، َرَوى عن أَبي نَْصر عبِد الواحِد بِن عْسَرة  (4)بجنزة خازاندار الُكتُب  النَّشويُّ  بُن عاِصِم بِن بكران (3)خداداُء 

 ماكوال.

ح  وال نَْقَشوانُ  ، بقْلِب الجيِم شيناً ، وال نَْخَشوانُ  ، بالَخاِء والجيِم ، ال تَقُْل نَْخَجوانُ و ة ، وَصحَّ ، بقْلِب الخاِء قافاً ، فإنَّها ِمن إْطالقاِت العامَّ

 على غيِر الِقياِس. نََشويٌّ  بعٌض نَْخَجوان وَجعََل النَِّسَب إليه

ةٌ و  لَسنَتِها. : إذا كانتْ  نَْشَوةٌ  أُتُْرجَّ

ً  : الشََّجَرةُ اليابَِسةُ ، ج النَّشاةُ و ا أْن يكوَن على وَعصاً ؛ َذَكَره ال (6)، كعَصاةٍ  نَشا ا أَْن يكوَن على التَّْحويل ، وإمَّ مطرز. قال ابُن ِسيَده : إمَّ

 لُغَة في يَْنَشأَ ؛ قاَل الُهَذلي : نَشا يَْنَشوُ  ما َحَكاه قُْطرب ِمن أَنَّ 

كــــــــــــٍة  ه مــــــــــــن َبشــــــــــــــــــــــــــام وأَيــــــــــــح يــــــــــــح لــــــــــــَ َدىل  عــــــــــــَ  تــــــــــــَ

ِب     نِّ الــــــــــــذ وائــــــــــــِ عــــــــــــِ رحثــــــــــــَ ُروِع مــــــــــــُ ــــــــــــُ (7)َنشــــــــــــــــــــــــــاة فـ
 

  
ا   يُْستدرُك عليه :وممَّ

ها ؛ نشا ، َمْقصوٌر ، وَمْصَدر النّشا ائِحةِ  كالنَّشاة ِريحاً ، كعَِلَم ، إذا َشمَّ ً و نَشاةٌ  ، يقاُل للرَّ ي عن علّيِ ابِن َحْمزةَ ، والَجْمعُ  نَشا  ؛ نقلَهُ ابُن بّرِ

 .أَْنشاءٌ 

ْيد : َشمَّ ِريَحَك. أَْنشاكَ و  الصَّ

 .االْنشاءِ  َك ؛ ومنه قَْهوةُ الشَّراُب : أَْسَكر أَْنشاكَ و

 ٌ  ، كَسَكاَرى ، قال ُزَهْير : نََشاَوى ، والَجْمعُ  نَْشَوى واْمرأَة

راٍم و  بــــــــــــــــٍة كــــــــــــــــِ ُدو عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  ثــــــــــــــــُ  قــــــــــــــــد َأغــــــــــــــــح

اُء     ا َنشــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

ديــــــــــــــَن ملــــــــــــــ اَو  واجــــــــــــــِ (8)َنشــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 في الوضوِء : هو االْستِْنشاُق. االْستِْنشاءُ و

ْفه. اْستَْنش وقال األْصمعي : يقالُ   هذا الَخبََر واْستَِوِش ، أَي تَعرَّ

 : الكاِهنَةُ ألنَّها تَْبحُث األْخباَر ؛ ويُْرَوى بالَهْمِز ، وقد ذُِكَر في محلِّه. الُمْستَْنِشيةُ و

 : َكبِْرُت ؛ عن ابن القطَّاع. نَْشواً و نَْشَوةً  في بَني فالنٍ  نََشْوتُ و

 يِل.قال قُْطرب : هي لُغَةٌ وليَس على التَّْحو

 للشََّجَرةِ اليابَسِة : ومنه قوُل الشاعِر : نَشاة : اْسٌم لَجْمعِ  النَّْشوُ و
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ٍد  رحقــــــــــَ َو غــــــــــَ م َنشــــــــــــــــــــــــح هــــــــــِ تــــــــــافــــــــــِ  كــــــــــَبن  عــــــــــلــــــــــ  َأكــــــــــح

فِ و     ـــــــــح ل ـــــــــغـــــــــُ رِت ال ـــــــــَ ب ـــــــــ  ـــــــــنـ اَن كـــــــــال ـــــــــ  ي ـــــــــَ ـــــــــد جـــــــــاَوُزوا نـ  ق

  
__________________ 

 ( قيده ايقوت ابلنص : بفتح أوله و نيه و لثه.1)
 وايقوت وابألصر أبزربيجان ا ابلزاي.( عن القاوس 2)
 .«خذا داه»ويف الباب : « حداد»( يف ايقوت 3)
 .«خببزة»( عن اللباب وايقوت وابألصر 4)
 .«بسرة»( عن اللباب وايقوت وابألصر 5)
 .«وقنا»قوله : كعصاة وعصا ا كذا خبطه ولعله تصحيف : كقناة »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)
 واللسان منسوابً فيه للهذد. 248/  1لصخر الغي ا شرح أشعار اهلذليا ( البيت 7)
 واللسان. 11( ديوان زهري بن أيب سلم  ط بريوت ص 8)
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 : شاِعٌر َمْعروٌف. الناِشيو

ُل ما يَِرُد  النِّْشَوةُ و  : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن الشرقيِة. نْشَوةٌ و، بالكْسر : الَخبَُر أَوَّ

ينْ : قَْريةٌ مِ  نَشاو ُمصنُِّف جاِمعِ الُمْختََصرات ، وأَبُوه ِمن كباِر الفَُضالِء  النّشائيُّ  ن أَْعماِل الغَربيِة وقد َوَرْدتُها ، ومنها الشيُخ كماُل الّدِ

 وغيُرُهما.

ُجل : تَناَسَل ماله ، واالْسمُ  أَْنَشىو  ؛ عن ابن القطَّاع. النّشاءُ  الرَّ

 : قًُرى بِمْصَر. المناشىو

وِم. منتشاو  : بلٌَد بالرُّ

 : مدينةٌ َعِظيمةٌ تجاه أْخِميم ، وقد َدَخْلتها. ( 1)الُمْنِشيَّةُ و

 :، األخيَرةُ لغةٌ طائِيَّةٌ وليَس لها نَِظير إالَّ باِديَةٌ وباَداةٌ وقاِريَةٌ وقاَراةٌ ، وهي الحاِضَرةُ ، وناِحيَةٌ ونَاحاةٌ  النَّاصاةُ و الناِصيَةُ و : [نصو]

 قوُل ُحَرْيث بِن عتاب الطائي : النَّاصاةِ  ؛ وشاِهدُ  النَّواِصي في ُمقدَِّم الرأِْس ، والجْمع قُصاُص الّشعَرِ 

رَ  تح َأهــــــــــــح دح آَذنــــــــــــَ مــــــــــــامــــــــــــِة طــــــــــــ ِّ لــــــــــــقــــــــــــَ  ٌء  الــــــــــــيــــــــــــَ

ِر     هــــــــ  شــــــــــــــــــــــَ
ُ
رحِب كــــــــنــــــــاصــــــــــــــــــــــاِة اِ صــــــــــــــــــــــاِن امل (2)حبــــــــَ

 

  
 كذا أَْنَشَده الَجْوهري.

اُء في قولِه تعالى :   ُمقدَّم رأِْسه أَي لَنَْهُصَرنَّها لنَأُْخَذنَّ بها أَي لنُِقيمنَّه ولنُذلَّنَّه. ناِصيَة ، (3) (لََنْسَفعاً اِبلّناِصَيةِ )وقال الفرَّ

ة النَّاِصيَةُ  ألْزهري :قاَل ا يه العامَّ أِْس ال الشَّعَُر الذي تَُسّمِ ي الشَّعَر الناِصيَة في َكالِم العََرِب َمْنبُت الشَّعَِر في مقدَّم الرَّ لنَباتِه  ناِصيَةُ  ، وُسّمِ

َدنَّ َوجْ  (لََنْسَفعاً اِبلّناِصَيةِ )ِمن ذلك الَمْوِضع ؛ وقيَل في قوله تعالى :  ألنَّها في مقدَِّم الَوْجه ِمن الَوْجه ؛  النَّاِصيَة (4)َهه بكفت ، أي لنَُسّوِ

 والدَّليُل على ذلَك قوُل الشَّاعِر :

ـــــــــــه و  َزتح ب ـــــــــــَ ِويِّ نـ ـــــــــــغـــــــــــَ فـــــــــــح  ال ـــــــــــَ ُت إذا نـ ـــــــــــح ن  كـــــــــــُ

ِم     يســـــــــــــــــــَ ِا مـــــنـــــــه مبـــــِ ـــــِ رحن ـــــعـــــِ ـــــ  ال ُت عـــــل عـــــــح فـــــَ (5)ســـــــــــــــــــَ
 

  
اج : أَي في قَْبضتِه تَنالهُ بما شاَء قُْدَرته ، وهو سْبحانُه ال يَشاُء إالَّ  (6) (بِناِصَيِتهاما ِمْن َدابَّة  ِإاّل ُهَو آِخذ  )وقوله تعالى :  ؛ قال الزجَّ

 العَْدَل.

حاح  بناِصيَتهِ  قَبَضَ  : نَصاهُ يَْنُصوه نَْصواً و  .ناِصيَتهِ  على: ؛ وفي الّصِ

ولم  بناِصيَتِك أَي أََخْذتُ  ، لنََصْوتك ى عنهم ، حيَن أَراَد الِعراق : لوال أَنِّي أَْكَرهُ أنّه قال للُحَسْين ، رِضَي هللا تعال»في حديِث ابن عبَّاِس : و

 أََدْعَك تَْخرج.

ر : َمدَّ بها نَصا النَّاِصيَةَ  أَو كأَْنَصى أَراَدْت  ، «ميِّتَُكم تَْنُصون َعالمَ »ُث عائَِشةَ حيَن ُسئِلَت عن تَْسريحِ رأِْس الَميِِّت فقالت : حدي ؛ وبه فُّسِ

 .الناِصيَةِ  أَنَّ الميَِّت ال يَْحتاُج إلى تَْسريحِ الرأِْس ، وذلَك بمْنِزلَةِ 

 ، كأَنَّها َكِرَهْت تَْسريَح َرأِْس الميِِّت. ناِصيَتَه وقال الَجْوهِري : أَي َعاَلم تَمدُّونَ 

 اتََّصلَْت. : تَْنُصو نَْصواً  الَمفاَزةِ  نََصتِ و

 ، كأنَّه لُغةٌ في نَضا بالضاِد كما َسيَأْتي. َكَشفَهُ  .نَْصواً  الثَّْوبَ  نَصاو

 صاِحبِه. بناِصيَةِ  ، أَي جاَذْبتُه فأََخَذ كلٌّ منَّا نَصانِيو نََصْوتُهُ  ، بالكسر ، نِصاءً و ناَصْيتُه ُمناصاةً و

حاح :  ، انتََهى. وأَْنَشَد ثَْعلَب : بالنَّواِصي األَْحذُ  النِّصاءُ و الُمناصاةُ  وفي الّصِ
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ه  ســـــــــــــــــــــَ فح تـــــــاُد نــــــــَ قـــــــح ِ  يــــــــَ لـــــــح َر ا ـــــــِ ثـــــــح َح مـــــــِ بـــــــَ  فـــــــَبصـــــــــــــــــــــح

رُ     الئــــــــــِ وٌر جــــــــــَ يــــــــــه أُمــــــــــُ نــــــــــاصــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــعــــــــــًا تــــــــــُ لــــــــــِ  خــــــــــَ

  
 : وأْنَشَد : ناِصيَتَه َجَذْبتُ  ناَصْيتُه وقال ابُن ُدَرْيٍد :

اصـــــــــــــــــــــــــــــا  تح آصـــــــــــــــــــــــــــــَ ر عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ٍد فـ الُ  جمـــــــــــــــَح  قـــــــــــــــِ

نــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــَ و     عحســــــــــــــــــــــــــــاَء لــــــــــــــنح تــــــــــــــُ ز ًة قـــــــــــــــَ  عــــــــــــــِ

  
أَي تُناِزُعني وتُباِريني ، وهو أَْن يأُْخَذ  ، «َغْير َزْينَبَ  تُناِصيني ، وسلمعليههللاصلىلم تُكْن واِحَدةٌ ِمن نِساِء النَّبّيِ ، » عائَِشةَ : في حديثِ و

 اآلخر ؛ وقال عْمُرو بُن َمْعِديكرب : بناِصيَةِ  كلُّ واحٍد ِمن الُمتناِزِعين

__________________ 
 عن ايقوت.( ضبطت 1)
 ( اللسان منسوابً  ريث ا والتهذيب والصحاح بدون نسبة.2)
 .15( سورة العل  ا اآية 3)
 ( يف اللسان والتهذيب : فكفت الناصية.4)
 برواية : 182( البيت لألعش  ا ديوانه ص 5)

 «نوت به صقعت عل  العرنا»
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب ومل ينسباه.

 .56اآية  ( سورة هود ا6)
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ــــــــــاُدان أَ  ي ــــــــــارًا جــــــــــِ ي ــــــــــت شــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــو كــــــــــان اُس ل ــــــــــ  ب  عــــــــــَ

دي اأَلحـــــــاِمســـــــــــــــــــــا     َت بـَعـــــــح يـــــــح (1)بتَـثحِليـــــــَث مـــــــا انصــــــــــــــَ
 

  
 ؛ وبه فَسَّر الّسكري قوَل أَبي َذَؤْيب : : أَْعلَى الواِديين الُمْنتَصىو

ر  ريحُ حـــــــــــائـــــــــــِ َتصـــــــــــــــــــــــــَ  غـــــــــــَ نــــــــــــح
ُ

ٌر ابملـــــــــــ لـــــــــــَ نح طـــــــــــَ َ
 ملـــــــــــ

طــــــــاٍر     ٍد مــــــــن قــــــــِ هــــــــح َد عــــــــَ عــــــــح فــــــــا بـــــــــَ رِ عــــــــَ  (2) ؟ووابــــــــِ
  

ر قوُل أَبي ذَؤْيب أَْيضاً. وَضبََطه ياقوُت بالضاِد الُمْعجمِة وَسيَأْتي قِريباً. ع قيَل :و  ؛ وبه فُّسِ

 ، عن ابِن األْعرابي. : اْرتَفَعَْت في الَمْرعى ناصيِةٌ  إبِلٌ و

اغاني. كِكساٍء : ع ، النِّصاءُ و  ؛ نقلَهُ الصَّ

 ، قاَل. نَْصواً  ؛ عن ابِن األْعرابي. يقاُل إنِّي ألجدُ  : مثُْل الَمغَِص  النَّْصوُ و

ي به ألنَّهو  عن القَراِر. ( 3)االْنِزعاجُ  أَي يَْحَصل به يَْنُصوك إنَّما ُسّمِ

 وقال أَبو الَحَسن : وال أْدِري ما َوْجه تَْعِليله له بذلَك.

 أَي َوَجعاً. (4)وَوْخزاً  نَْصواً  وقال غيُرهُ : وإنِّي ألِجُد في بَْطني

اء : وجْدُت في بَْطني  وَحْصواً وقَْبصاً بمْعنًى واِحٍد. نَْصواً  وقال الفرَّ

بِّيَّة وأْنَشَد : النَّاِس : أْشرافُُهم نَواِصي من المجاِز :و  ، كما يقاُل للسَّفَلِة األْذناُب ، وأْنَشَد الَجْوهِري ألّمِ قُبَْيٍس الظَّ

ٍد قـــــــــد كـــــــــفـــــــــَ و  هـــــــــَ بـــــــــَا بـــــــــه َمشـــــــــــــــــــــــح ـــــــــغـــــــــائـــــــــِ ُت ال  يـــــــــح

وِد     هـــــُ ي الـــــنـــــــاِس َمشـــــــــــــــــــح واصـــــــــــــــــــِ ن نـــــَ ٍض مـــــِ مـــــَ (5)يف جمـــــَح
 

  
 .نَواِصيهمو ناِصيَتِهم قَْوِمه ، وهو ِمن ناِصيَةُ  ويقاُل : هو

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 أَْرَض كذا : أَي تَتَِّصُل بها. تُناِصي هذه الفاَلةُ 

تْهاوالماِشَطةُ المرأَةَ  نََصتِ و ْحُت َشعََرها نَصَّ  ؛ وبه تَتَنَصَّى أَي ، «وتَْكتَِحل تنَصَّى فأََمرها أن»الحديُث : منه هي ؛ و فتَنَصَّتْ  : َسرَّ

 .«َميِّتَكم تَنَّصون ما لُكم»: ُرِوي حديُث عائَِشة أَْيضاً 

 ، يتعدَّى وال يتعدَّى.ِء : َوَصْلته ؛ عن ابن القطَّاع َء بالشيالشي نََصْوتُ و

ه وَشَرفَه ، وهو مجاٌز. ناِصيَةَ  وأََذلَّ   فالٍن أَي ِعزَّ

 .بالنّواِصي : تَواَخنا تَناَصياو

حاح ، وهو مجاٌز ، وهو اْسٌم ، مِ  الِخيارُ  ، كغَِنيٍَّة : من القَْوم النَِّصيَّةُ  ي : [نصي]  ناألْشراُف ؛ وَكذلَك من اإِلبِِل وغيِرها ؛ كما في الّصِ

 .«من َهْمدان ِمن كّلِ حاِضٍر وبادٍ  نَِصيَّةٌ »حديُث ذي المشعار : منه ، و نَواِصيهم اْختَاَر ِمن اْنتََصاُهم

 .أَناٍص و ، كَشريٍف وأَْشراٍف ، أَْنصاءٌ  َجْمُع الَجْمع ججوبحْذِف الهاِء ،  نَِصيٌّ  ج

ر ِذْكره في كتابِِه هذا في عّدةِ  النَِّصيّ  ؛ ولم يَْذكر نَِصيُّها األَْرُض : َكثُرَ  أَْنَصتِ و ما ُهو ، ولو قاَل : وهو نَْبٌت لَسِلَم ِمن التَّْقَصيِر ، وقد تَكرَّ

يَبَِس فهو الَحِليُّ ؛ نقلَهُ ُخَم وَمواِضع اْسِتْطراداً ، فتاَرةً َوْحده وتاَرةً مع الّصلِّيان ؛ وهو نْبٌت ما داَم َرْطباً فإذا اْبيضَّ فهو الطَِّريفَةُ فإذا ضَ 

 الَجْوهِري ، وأَْنَشَد :

وانـــــــــــٍة  يَبح بـــــــــــُ نـــــــــــح ٌر ِبـــــــــــَ يـــــــــــح تح خـــــــــــَ يـــــــــــَ قـــــــــــِ دح لـــــــــــَ قـــــــــــَ  لـــــــــــَ

مـــــــا     حـــــــَ واِدِن َأســـــــــــــــــــــح راِف الـــــــكـــــــَ ا كـــــــَبعـــــــح يـــــــن (6)َنصـــــــــــــــــــــِ
 

  
 وأَْنَشَد غيُره للراجِز :
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يِّ  َت الــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــِ نــــــــــــح نــــــــــــا مــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ نـ ُن مــــــــــــَ  حنــــــــــــَح

يِّ و     لــــــــــــــِ راِن وا ــــــــــــــَ مــــــــــــــح َت الضــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــِ نــــــــــــــح (7)مــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 حتريف.« شناراً »( التهذيب واللسان وفيه 1)
 ابلضاد املعجمة ا وفسرها : واٍد با الفرع واملدينة.« ابملنتض »برواية :  140/  1( ديوان اهلذليا 2)
 ( يف القاموس : واإلزحعاُج.3)
 .«ووحراً »( عن اللسان والتهذيب وابألصر 4)
 ..«.. . يف  فر من نواصي.. وموقفٍ »وفيها : « قا »ويف األساس : « وقالت»ر ا ويف الصحاح : ( اللسان منسوابً هلا كاألص5)
 .«خير»بد  « شو »( اللسان والصحاح وفيها 6)
 ( اللسان.7)
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 َسْبٌط أَبيُض ناِعٌم ِمن أَْفَضل الَمْرَعى.قاَل ابُن األثير : هو نَْبٌت  «النَِّصيُّ  رأَْيُت قُبوَر الشُّهداِء ُجثاً قد نَبََت عليها»في الحديِث : و

ي : نَِصيَّتي ؛ ويقاُل : هذه النَِّصيَّةُ  من القَْوِم رُجالً ؛ واالْسمُ  اْنتََصْيتُ  يقاُل : : اْختاَرهُ  اْنتَصاهُ و  ، وهو مجاٌز ؛ وأْنَشَد ابُن بّرِ

  ٍ لــــــــِ خــــــــح ٍد مبــــــــُ عــــــــح وحُب ابــــــــِن ســــــــــــــــــــــَ ــــــــَ ُرَ  مــــــــا ثـ مــــــــح عــــــــَ  لــــــــَ

نـــــــــــــح و     ا يـــــــــــــُ َو ممــــــــــــ   َتصــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــُيصــــــــــــــــــــــــــانُ ال هــــــــــــُ

  
 ال يُْخِلُق. (1)يقوُل : ثَْوبه من العُْذِر 

 الَجبَُل واألرُض : َطاال واْرتَفَعَا. اْنتََصىو

حاح :  الشَّعَُر أَي طاَل. اْنتََصى وفي الّصِ

 اتََّصَل. ِء :ُء بالشَّيالشَّي تَنَصَّىو

اُهم : إذا بَني فالنٍ  تَنَصَّى ِمن المجاِز :و َج في وتََذرَّ عهم. نَواِصيِهم تََزوَّ ْروةُ منهم أَي الِخياُر واألْشراُف ، وَكذلَك تَفَرَّ  ، والذِّ

ج ِسيَدةَ نِسائِهم.  وفي األساِس : تََزوَّ

ا يُْستدرُك عليه.  وممَّ

 ْنَشَد للَْيلى األْخيَِلية :؛ عن ابِن ُدَرْيٍد ، وأَ  أَْنِصيةٌ  ، كغَنِّيٍ : َعْظُم العُنُِق والَجْمعُ  النَِّصيُّ 

هــــــــــــمح  تــــــــــــِ لــــــــــــ  لــــــــــــوكــــــــــــًا يف  ــــــــــــَِ وَن مــــــــــــُ هــــــــــــُ بـــــــــــــ   ُيشــــــــــــــــــــــــــَ

مِ و     نـــــــــــــــاِ  واألُمـــــــــــــــَ يـــــــــــــــِة األعـــــــــــــــح  طـــــــــــــــوِ  أنحصـــــــــــــــــــــــــــــِ

  
 ويُْرَوى بالضم وَسيَأْتي.

ي لحميِد بِن ثَْوٍر يَِصُف الظَّْبية : الُمْنتََصىو  الُمختاُر ؛ وأْنَشَد ابُن بّرِ

ٌض و  فـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح يـ ٍز هلـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــَ  يف كـــــــــــــــــرِّ َنشـــــــــــــــــــــــــــــــح

َتصــــــــــــــــــــــــــــــَ يف كــــــــــــــــرِّ و     ــــــــــــــــح نـ ٍه هلــــــــــــــــا مــــــــــــــــُ   َوجــــــــــــــــح

  
 .«من َهْمدان أَْنِصيَة نَْحنُ »فقالوا : : حديُث َوْفد َهْمدان منه : األْشراُف ؛ و األَْنِصيَةُ و

اء. األَْنصاءُ و  : السَّابقُوَن ؛ عن الفرَّ

 الماِل بَِقيَّتُه. نَِصيَّةُ و

ار الفَْقعَسي :ِمن كّلِ شي النَِّصيَةُ و يت للمرَّ ّكِ  ٍء : البَِقيَّةُ ؛ وأْنَشَد ابُن الّسِ

واٍج  تـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــ  نح َنصـــــــــــــــــــــــــــــــِ ر َد مـــــــــــــــــِ   ـــــــــــــــــََ

يـــــــــُر     ر الـــــــــر عـــــــــِ قـــــــــَ و مـــــــــن الـــــــــبــــــــــَ جـــــــــُ نـــــــــح (2)كـــــــــمـــــــــا يــــــــــَ
 

  
 وقال كْعُب بُن ماِلِك األْنصاِري :

ٌة  يـــــــــــــــــــ  ُة آالٍف وحنـــــــــــــــــــُن َنصـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ثـــــــــــــــــــالثـــــــــــــــــــَ

ُض     رحان وأَرحبــــــــــــــَ ــــــــــــــُ ثـ ئــــــــــــــٍا إن كــــــــــــــَ (3)ثــــــــــــــالُث مــــــــــــــِ
 

  
 الَحْمِض. (4)من جريِر  أَناٍص  َجْمع الَجْمع ؛ قاَل : تَْرعى أَناٍص و أَْنصاءٍ  ، بمْعنَى النّْبِت ، على النَِّصيّ  ويُْجمعَ 

ً  ءَ الشي نََصْيتو  ِمثْل نََصْصته أَي َرفَْعته ؛ عن ابن القطَّاع. نَْصيا

ْيتُ و ِر قوُل الشاعِر : بناِصيَتِها ؛ أخْذتُ  الدابَّة تَنَصَّ  ، وبه فُّسِ

َيتح  ِي الجي قد تـُُنصِّ  (5)جلاَءتح عل  َمشح
 والَمْشهوُر بالضاِد كما َسيَأْتي.
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َدهُ  : يَْنُضوه نَْضواً  من ثَْوبهِ  نَضاهُ و : [نضو]  ؛ قال أَبو كبيٍر الُهَذليُّ : َجرَّ

تح و  حـــــــَ ـــــــَ ب نـــــــُت فـــــــيـــــــه فـــــــَبصـــــــــــــــــــــح ا كـــــــُ يـــــــُت ممـــــــ   ُنضـــــــــــــــــــــِ

َدِر     قــــــــــــح
َ

ا كــــــــــــاملــــــــــــ واهنــــــــــــِ ي إىل إخــــــــــــح ســــــــــــــــــــــــــِ فح ــــــــــــَ (6)نـ
 

  
 إذا َخلَعَه وأَْلقاهُ عنه. نَْضواً  ثَْوبَه عنه نَضا وِمن ذلكَ 

ً و يَْنُضوها نَْضواً  الَخْيلَ  الفََرسُ  نََضا ِمن المجاِز :و  بَْينها ؛واْنَسلَخ منها وَخَرَج ِمن  َسبَقَ و: تقدََّمها  نَْضيا

__________________ 
 .«الغدر»( عن اللسان وابألصر 1)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب.2)
 ( اللسان والصحاح ومل ينسبه.3)
 .«ترع  أانضٍ »ويرو  : « من حرير»( يف اللسان : 4)
 وعجزه :« قد تنضيت»برواية : « نضا»( البيت يف اللسان 5)

 ذّلت وأعطت حبلها ال تعاسرهو 
 «.كاملقذر»واملثبت كرواية اللسان وفيه  «كاملقذر  مما تعلما فبصبحت. ..» برواية 101/  2ان اهلذليا ( ديو 6)
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بُقهم. ا «الّرِفا َ  تـَنحُضو جَعَلتح انَقجِي »حديُث جابٍر : منه وَكذلَك الن اَقُة. و   َأي َتسح
 .كاْنتَضاهُ  من غْمِده ؛ َسلَّهُ  : نَْضواً  السَّْيفَ  نََضاو

حاحِ الفاَلةَ بََدل البِالِد ؛ نَْضواً  البِالدَ  نََضاو  ، وأْنَشَد الَجْوهري لتأبََّط شّراً : قََطعَها ؛ وفي بعِض نسخِ الّصِ

جِي و  ِر هــــــــــــامــــــــــــَ ن اخلــــــــــــمــــــــــــح يِن أُرحِوي مــــــــــــِ ــــــــــــ  ن ــــــــــــكــــــــــــِ  ل

ر وَ     لحشـــــــــــــــــــــِ َتشـــــــــــــــَ
ُ
ِب امل احـــــــِ و الَفال ابلشـــــــــــــــــــــ  (1)أَنحضـــــــــــــــُ

 

  
ُهما ذلكَ  يكونُ  ونصل َذَهَب لَْونُه: ، كعُلُّوٍ  نُُضواً و ، بالفتح ، نَْضواً  نْفُسه الِخضابُ  نَضاو أِْس واللِّْحيِة ، أَو يَُخصُّ ْجِل والرَّ ، أَي  في اليَِد والّرِ

أْس واللِّْحية.  الرَّ

 عِن اللِّْحيِة أَي َخَرَج وَذَهَب عنها ؛ وقال كثير : يَْنُضو الِحنَّاءُ  [نَضا]وقال اللّْيُث : 

نـــــــــا و  نـــــــــَ ـــــــــح يـ ـــــــــَ ر الـــــــــذي كـــــــــان بـ زِّ لـــــــــلـــــــــَوصـــــــــــــــــــــــح  اي عـــــــــَ

َلُ      و اخِلضــــــــــــــــــــاُب فـََيخح َر مـــــــا يـَنحضــــــــــــــُ (2)َنضــــــــــــــــــــا ِمثـــــــح
 

  
 َسَكَن َوَرُمهُ. ؛ كذا في النسخ ، والصَّواُب الُجْرُح كما هو نَصُّ الُمْحكُم ؛ يَْنُضو نَْضواً  البََدنُ  نَضاو

 نَِشَف. : نَْضواً  الماءُ  ضانَ و

 باِل َسْيٍر ؛ قال ُدَرْيُد ابُن الّصّمة : ، بالكسر : َحديَدةُ اللِّجامِ  النِّْضوُ و

جـــــــــــــــام  ِو الـــــــــــــــلـــــــــــــــِّ يِن كـــــــــــــــِنضـــــــــــــــــــــــــــــح َريـــــــــــــــح ا تــــــــــــــــَ  أمـــــــــــــــّ

رح     َح حـــــــــــــــــــــىت حنـــــــــــــــــــــََ وامـــــــــــــــــــــِ  أُعـــــــــــــــــــــِ   اجلـــــــــــــــــــــَ

  
تْه الجواِمُح فَقَلََب ، والَجْمع  ؛ قال كثير : أَْنضاءٌ  أَراَد : عضَّ

هـــــــــــا  لـــــــــــُ عـــــــــــح جـــــــــــاِم وبــــــــــــَ يِن كـــــــــــبَنحضـــــــــــــــــــــــــاِء الـــــــــــلـــــــــــِّ  رأَتـــــــــــح

رح     َ
َن املــــــــــــ نُ مــــــــــــِ بــــــــــــاطــــــــــــِ تــــــــــــَ ٌز مــــــــــــُ َز  عــــــــــــاجــــــــــــِ  ِء أَبـــــــــــــح

  
،  كالنَِّضّيِ  : وفي اإِلبِِل أَْكثَر ، وهو الذي أَْهزلَه السَّفَُر وأَْذَهَب لَْحَمهُ ؛ الَمْهُزوُل ِمَن اإِلبِِل وغيِرها : النِّْضوُ و ويُْرَوى : كأَْشالِء اللِّجاِم.

 كغَنِّيِ ، قال الراجُز :

ال  و  عـــــــــــــَ فـــــــــــــَ ـــــــــــــح بـــــــــــــاُء فـــــــــــــاقـ لـــــــــــــح َج الـــــــــــــعـــــــــــــِ نـــــــــــــَ  انحشـــــــــــــــــــــــــــَ

ال      ــــــــــــَ َا ب ِم حــــــــــــِ قــــــــــــح يِّ الســــــــــــــــــــــــــ  َر َنضــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــح ث  مــــــــــــِ

  
أَْيضاً كالُمَذكَّر ، على تَوّهِم َطْرحِ الزائِِد ؛ حَكاهُ  نِْضوةٍ  ى َغْيِر ذلَك ، وهو َجْمعُ عل نِْضوٌ  ، قاَل سيبويه : ال يَُكسَّرُ  أَْنضاءٌ  ِهي بهاٍء ، جو

 ِسْيبََوْيه ؛ وقد يُْستَْعمل في اإِلْنساِن ؛ قال الشاعُر :

ُم  كــــــــــــُ ُؤمــــــــــــ  ــــــــــــَ نــــــــــــا نـ لــــــــــــح ــــــــــــَ بـ ــــــــــــح ــــــــــــد رحِب أَقـ  إان  مــــــــــــن ال

ارٍ     فـــــــَ وحٍ  عـــــــلـــــــ  أَنحضـــــــــــــــــــــاِء َأســـــــــــــــــــــح  أَنحضـــــــــــــــــــــاَء شـــــــــــــــــــــَ

  
قيقُ  : النَّْضوُ و  ؛ كذا في النسخِ والصَّواُب الدَّقيُق ؛ َحكاهُ أَبو حنيفَةَ. الِقْدُح الرَّ

 حتى أَْخلََق. َسْهٌم فََسَد ِمن َكثَْرةِ ما ُرِمَي به : النِّْضوُ و

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ، وهو مجاٌز. الثَّوُب الَخلَقُ  : النِّْضوُ و

 بِاَل نَْصٍل وال ِريٍش. ، كغَنِّيٍ : السَّْهمُ  النَِّضيُّ و

ْل ويَُريَّْش ويُعَقَّْب. نَِضيٌّ  قال أَبو حنيفَةَ : هو  ما لم يُنَصَّ

ْمحِ : ما فَْوَق الَمْقبِِض من َصْدِره النِّضيُّ و  ؛ وأْنَشَد األْزهري : من الرُّ

ٌم و  مــــــــــــــاغــــــــــــــِ ِرمي غــــــــــــــَ ثــــــــــــــريَاِن الصــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــر  لــــــــــــــِ

ِب     لــــــــــ  عــــــــــَ ُ
يِّ املــــــــــ ــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــِ وهــــــــــا ابل (3)إذا َدَعســــــــــــــــــــــــُ

 

  
 ؛ قاَل أَْوُس بُن َحَجر : أَْنضاءٌ  والَجْمعُ 
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اًل  َ أَنحصـــــــــــــــــــــــــــــــــُ حَن أَنحضـــــــــــــــــــــــــــــــــاًء ورُكـــــــــــــــــــِّ ح ريِّ  ختـــــــــــــــــــُُ

ال     َزيـــــــــ  ا يف يـــــــــوِم رِيـــــــــٍح تــــــــــَ زحِ  الـــــــــَغضـــــــــــــــــــــــَ (4)كـــــــــجـــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان وعجزه يف الصحاح.1)
 والتهذيب.( ديوانه واللسان 2)
 برواية : 70ء القي  ا ديوانه ط بريوت ص ( البيت المر 3)

 يداعسها ابلسمهري املعلب
 ومل ينسبه ا واملثبت كرواية اللسان والتهذيب بدون نسبة فيهما.« فظر»ويف األساس كالديوان ا وفيها 

 اللسان.واملثبت كرواية  .«.. كجمر الغضا» برواية : 90( ديوانه ط بريوت ص 4)
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ا يلي الرأَْس ، أَو أَْعالهُ  ، على التَّْشبيِه ، العُنُقُ  النَِّضيُّ  ِمن المجاِز :و  أَو ما بَْيَن العاتِِق إلى األُذُِن. ؛ عن ابِن ُدَرْيٍد. أَو َعْظُمه ممَّ

حاح : ما بيَن الرأِْس والكاِهِل ِمن العُنُِق ، والَجْمعُ   ، وأْنَشَد : أَْنِضيَةٌ  وفي الّصِ

هــــــــم  مــــــــِ رائــــــــِ وفــــــــًا يف صــــــــــــــــــــــَ يــــــــُ وَن ســــــــــــــــــــــُ هــــــــُ بـــــــــّ  ُيشــــــــــــــــــــــَ

ِم و     مــــــــــَ ــــــــــِّ ــــــــــل ــــــــــاِ  وال ن ِة األعــــــــــح ــــــــــَ ي وِ  أَنحضــــــــــــــــــــــــِ (1)طــــــــــُ
 

  
ي : البَْيُت ِللَْيلى األْخيَِليّة ، ويُْرَوى للشََّمْرَدِل ابِن شريٍك اليَْربُوعي ؛ الذي َرواهُ أَبو العبَّاس :  قال ابُن بّرِ

 ُيَشّبهوَن ُملوكاً يف  َِّلِتِهم
وايَ والتَّجلَّةُ  ٍة ، وهي القامةُ ، قاَل : وكذا قاَل عليُّ بُن َحْمزة ، ولكنَّ هذه الّرِ ة في الكاِمِل في  : الجالُل ، والصَّحيُح : واألَُمم ، َجْمُع أُمَّ

 د البَْيت :المسأَلِة الثامنَِة ، وقاَل : ال تُْمَدُح الُكُهوُل بُطوِل اللََّمم إنَّما تُْمَدُح به النِّساُء واألَْحداُث ؛ وبع

مح  هــــــــــِ ــــــــــِ فــــــــــارِق رِي يف مــــــــــَ ُك  ــــــــــح َدا املِســــــــــــــــــــــــح  إذا غــــــــــَ

َرِم     َن الــــــــــكــــــــــَ رحضــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــِ ُم مــــــــــَ اهلــــــــــُُ وا ختــــــــــَ (2)راحــــــــــُ
 

  
 وقال القتَّاُل الِكالبي :

ُدوا  نــــــــــــــاِ  مل  ــــــــــــــِ يــــــــــــــِة األعــــــــــــــح واُ  أَنحضـــــــــــــــــــــــــــِ  طــــــــــــــِ

تح أبَرحفــــــــــــــــاِد     ــــــــــــــــَح اإلمــــــــــــــــاِء إذا راحــــــــــــــــَ (3)رِي
 

  
ِهم الَجْوهِري يقاُل هو للحاِرِث بِن شريٍك اليَْربُوعي ، قيَل : هو الشََّمْردُل بعَْينِِه ، أَو هو َغْيُره ، ويُْرَوى في َصراَمتِ قُْلت : البَْيُت الذي أَْنَشَده 

ُد في الكاِمِل. وايَِة التي ذََكَرها المبّرِ ؛ كذا في النُّسخِ  من الكاِهِل : نََضُده النَِّضيُّ و ، والذي في الَجْمَهرةِ أَنَّه للَْيلى األْخيَِليّة ، واْقتََصَر على الّرِ

 وفي الُمْحكم َصدُره.

ُجلِ  أَْيضاً : النَِّضيُّ و يرافي : هو  ذََكُر الرَّ ، وقد يكوُن للِحصاِن ِمن الَخْيِل ، وَعمَّ به بعُضهم َجِميَع الَخْيِل ، وقد يقاُل أَْيضاً للبَعيِر. وقال الّسِ

ةً.  َذَكُر الثّْعلَِب خاصَّ

 بالسَّْيِر فَذَهَب لَْحُمهُ. َهَزلَهُ  ، أَي بَِعيَره ، إذا اهُ أَْنضو

كلماٌت لو َرَحْلتُم »في حديِث علّيٍ : و. نِْضواً  أَي يَْهِزلُه ويَْجعلُه ، «أََحُدكم بَعيَره يُْنِضي َشْيطانَه كما ليُْنِضي إنَّ الُمْؤِمنَ »في الحديِث : و

 .«ألَْنَضْيتُُموُهنَّ  فيهنَّ الَمِطيَّ 

 أَي أَْهَزْلتُموه. ، «الظَّْهر أَْنَضْيتُم»في حديِث ابِن عبِد العزيز : و

 ، أَي بَِعيراً َمْهزوالً. ِنْضواً  أَْعطاهُ  : أَْنضاهُ و

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. كاْنتََضاهُ  وأَْخلَقَه بكثَْرةِ اللْبِس ؛ أَْبالهُ  ، أَي الثَّوبَ  أَْنَضى ِمن المجاِز :و

ا   يُْستدرُك عليه :وممَّ

ْبَغ عن نَْفِسه : إذا أَْلقاهُ. نَضا  الثَّوُب الّصِ

تْهوالمرأَةُ ثْوبَها  نََضتِ و  ِء القَْيِس :، بالتَْشديِد أَْيضاً للَكثْرةِ ، وبهما ُرِوي قوُل امرى نَضَّ

ا  يــــــــــاهبــــــــــَ وحٍم ثــــــــــِ تح لــــــــــنـــــــــــَ ُت وقــــــــــد َنضــــــــــــــــــــــــ  ئــــــــــح  فــــــــــجــــــــــِ

ِر     َفضــــــــــــــــــــــِّ ــــــــَ تـ ُ
بحســــــــــــــــــــــَة املــــــــ رتحِ إال  لــــــــِ (4)لــــــــد  الســــــــــــــــــــــِّ

 

  
 .نَْضواً  الجلَّ عن الفََرِس  نََضْوتُ و

 الِخضاِب ، بالضم : ما يُْؤَخذُ منه بْعَد النُُّضوِل. نُضاَوةُ و

 الِحنَّاِء : ما يَبَِس منه فأُْلقَي ؛ هذه عن اللّحياني. نُضاَوةُ و

 تُه.الحنَّاِء : ُسالتَ  نُضاَوةُ  وفي األساس :

 السَّْهم : َمَضى ؛ قاَل : نَضاو
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__________________ 
منســوابً لليل  األخيلية وابختالف الرواية ا انظره هنا . والكامر للمربد « نصــا»وتقدم يف  437/  5( اللســان والصــحاح وعجزه يف املقايي  1)
 ونسبه حباشيته للمشرد  بن شريك الريبوعي. 79/  1
 .«راحوا ختاهلم»بد  « راحوا كبهنم مرض »و وفيه برواية : يند  بد   ري ا  80/  1د ( اللسان والكامر للمرب 2)
 منسوابً فيهما للقّتا  الكاليب ا واله عبيد بن املضرحي ا وهو من أبيات رائيه ا وقبله :« أبزفار»برواية  76/  1( اللسان والكامر للمربد 3)

ــــــــــــــافــــــــــــــعــــــــــــــة  ــــــــــــــن ــــــــــــــيســـــــــــــــــــــــــــت ب ــــــــــــــين واملــــــــــــــىن ل ــــــــــــــت ــــــــــــــي  اي ل

ار     ملـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــك أو  صــــــــــــــــــــــــــــــــــن أو لســــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــ 

  

وضــــبطت نضــــت ابلتشــــديد عن الديوان ا ويف  436/  5واللســــان والتهذيب والصــــحاح واملقايي   40( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 4)
 املصادر بتخفيفها ا قا  اجلوهري : و وز عند تشديده للتكثري.
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ي  ٍر غـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــح ي ـــــــــــَ واِز ل وَن يف َأجـــــــــــح نحضـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــَ  يـ

ي     واضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــنــــــــــ  ابــــــــــِر ال ــــــــــنــــــــــ  داح ال َو قــــــــــِ (1)َنضــــــــــــــــــــــــح
 

  
 السَّْهُم الَهَدَف جاَوَزهُ. نََضا وقال ابن القطَّاع :

ماَل : أَي تَْخَرُج ِمن بَْينها.  تَْنُضو ويقاُل : َرْملَةٌ  ً  اْنتََضىوتَنَكََّب قوَسه »في حديِث علّيٍ وَذَكر ُعَمر فقاَل : والّرِ أَي أََخَذ  ، «في يِده أَْسهما

 واْستَْخَرَجها ِمن ِكنانَتِه.

 لِقلَّتِه وأَخذه في الذّهاِب. نِْضواً  : ما بقَي من النَّباتِ  األناِضيُّ و

 أْيضاً. ( 2)نََضوات اإِلبِِل : ألَْنضاءِ  ويقاُل :

 ؛ نقلَهُ الَجْوهري. النّْضَوةُ  ، بالضم : هي ةُ الُمْنضاو

 بَعيَرهُ : َهَزلَه : أَْنَشَد الَجْوهِري : تَنَضَّىو

هـــــــــــا  َدي  زِمـــــــــــامـــــــــــُ ىَن يـــــــــــَ َح يف ميـــــــــــُح بـــــــــــَ  لـــــــــــَو َأصـــــــــــــــــــــــــح

اِذرُهح و     َر  َوبـــــــــــــــيـــــــــــــــٌر حتـــــــــــــــُ َي اأُلخـــــــــــــــح فـــــــــــــــِّ  يف كـــــــــــــــَ

  

تح  يـــــــَ ُنضـــــــــــــــــــــِّ ِي الـــــــجي قـــــــد تــــــــُ  جلـــــــاَءتح عـــــــلـــــــ  َمشـــــــــــــــــــــح

رُهح و     عـــــــاســـــــــــــــــــــِ ـــــــُ هـــــــا ال ت لـــــــَ ـــــــح بـ تح حـــــــَ طـــــــَ تح وأعـــــــح (3)َذلـــــــ 
 

  
يَْت ، بالصاِد ، يْعني بذلَك اْمرأَة اْستَْعَصْت على بَْعِلها.  قاَل : ويُْرَوى تُنُّصِ

ماح ، كغَنِّيِ : الَخلَُق. النَِّضيُّ و  ِمن الّرِ

 نَْصُل السَّْهم. النَِّضيُّ ووقال أَبو َعْمرو : 

 السَّْهَم ، قِْدُحه. نِْضوُ و

يش إلى النَّْصل.  قال الَجْوهِري : وهو ما جاَوَز الّرِ

يَش إلى النَّْصل ، نَِضيُّ  وفي الُمْحكم : وقيَل : هو النَّْصل ، وقيَل : هو الِقْدُح قْبَل أَن يُْعَمل. وقيَل :  السَّْهم قِْدُحه ، وما جاَوَز ِمن السَّْهم الّرِ

 هو ما َعِرَي من ُعوِده وهو َسْهٌم ؛ عن أَبي حنيفَةَ ، قاَل األْعشى :

ه  بــــــــــانــــــــــِ َت لــــــــــَ ِم حتــــــــــَح هــــــــــح ي  الســــــــــــــــــــــــ  ر  َنضــــــــــــــــــــــــِ مــــــــــَ  فــــــــــَ

ِم و     تـــــــــــّ عـــــــــــَ ه مل يــــــــــــُ يـــــــــــِّ شـــــــــــــــــــــــــِ (4)جـــــــــــاَ  عـــــــــــلـــــــــــ  َوحح
 

  
حاح  ُمفَلٌَّل ، كذا نَِضيٌّ  ويقاُل :  ، وبخّطِ أَبي َسْهل ُمفَْلفَل. (5)في نسخِ الّصِ

السَّْهم ، وقيَل : هو السَّْهُم قَْبل أَْن يُْنَحت إذا كاَن قِْدحاً. قالز ابُن  (6)َمْنصل  النَِّضيُّ : قيَل  ، «نَِضيِّه فينُظُر في»في حديِث الَخوارجِ : و

ي النَِّضيّ  ر النَّْصل بَْعداألثير : وهو أَْولى ألنَّه قد جاَء في الحديِث ِذكْ  ؛  نِْضواً  لَكثْرةِ البَْري والنَّْحت ، فكأنَّه ُجِعل نَِضيًّا ؛ قالوا : ُسّمِ

 .أَْنِضيَةٌ  والَجْمعُ 

 وأَْنَشَد الَجْوهِري للبيٍد يِصُف الِحماَر وأُتنَه :

ه و  تـــــــــــــح عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ جـــــــــــــاَد وشـــــــــــــــــــــــــــايـ هـــــــــــــا الـــــــــــــنـــــــــــــ  ـــــــــــــَزمـــــــــــــَ  أَل

غـــــــــــــاد    
ُ

ة املـــــــــــــ ـــــــــــــَ ي ـــــــــــــهـــــــــــــا كـــــــــــــبَنحضـــــــــــــــــــــــــــِ واِدي (7)هـــــــــــــَ
 

  
ي : صوابُه الَمغالي َجْمع ِمْغالة للسَّْهم   .(8)قال ابُن بّرِ

 ٍء ُطولُه ؛ عن ابن ُدَرْيٍد.كّلِ شي نَِضيُّ و

 ، عن أَبي ُعبيٍد. النَِّضيُّ  ؛ إذا أَْدلَى فأَْخَرج ُجْردانَه ؛ واْسُم الُجْردان : يَْنُضو نُُضواً  الفََرسُ  نََضاو

 : جاَوَزهُ وَخلَّفه. يَْنُضوه َمْوِضع كذا نَضاو
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 أَي أَْخلََق ، وهو مجاٌز. نَضاووْجهُ فالٍن على كذا وكذا ،  أَْنَضىو

 ه.نََضْوتُ  ِمن غْمِده : ِمثْلُ  السيَّفَ  نََضْيتُ  ي : [نضي]

__________________ 
 .«النواضي»بد  « املواضي»واملثبت كرواية اللسان والتهذيب وفيه « ينضون»بد  « لرجن»برواية :  82( الرجز لر بة ا أراجيزه ص 1)
 ومثله يف التكملة وفيها اخلير بد  ا اإلبر ا زاد الصاغاين : مثر قنٍو وقنوان.« نضوان»( يف اللسان : 2)
 أي أخذت بناصيتها ا يعين بذلك امرأة استصعبت عل  بعلها.« نصا»وقد تقدم صدره يف « تنصيت»صحاح ويرو  الثاين ( اللسان وال3)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب واألساس.« مل يثمثم»برواية :  182( ديوانه ط بريوت ص 4)
 واملثبت كاللسان.« نضي مقلقر»( الذي يف الصحاح : 5)
 ر السهم.( يف اللسان : نص6)
 برواية : 107( ديوانه ط بريوت ص 7)

 أقبلها النجاد وشيعتهاو 
َغاد مجض مغالة للسهم.

َ
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح. قا  ابن بري : صوابه امل

 .«السهم»( عن اللسان وابألصر 8)
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 .اْنتََضْيتُهو كأَْنَضْيتُه الثَّوَب : أَْبلَْيتُه ، نََضْيتُ و

 الذي َذَكْرناه في نصو. (1)؛ هكذا َضبََطه ياقوُت بالضاِد ، وبه فَسَّر قوَل الُهَذِلي  : ع الُمْنتََضىو

يت : هو واٍد بيَن الفَْرع والمدينَِة ؛ وأَْنَشَد لكثيٍر : ّكِ  وقال ابُن الّسِ

ة  قــــــــَ ــــــــح يـ ــــــــَا غــــــــَ َتضــــــــــــــــــــــَ  ب ــــــــح نـ ُ
َن املــــــــ غــــــــح لــــــــَ ــــــــَ ا بـ  فــــــــلــــــــمــــــــ 

دُ و     تح صــــــــــــــــــــــُ ــــــــ  َرأَل تح فــــــــاحــــــــح َر مــــــــالــــــــَ يــــــــَ لــــــــح ــــــــَ (2)وُرهــــــــا يـ
 

  
 أَْعلَى الواِديَْين ، هكذا أَْوَرَد ياقوت هنا ، وتقدََّم في نصو. الُمْنتََضى وقاَل األَْصمعي :

 إذا َمَدْدته. نَْطواً  الَحْبلَ  نََطْوتُ  يقاُل : الَمدُّ. النَّْطوُ و : [نطو]

اج : نَِطيٌّ  ، وَمكانٌ  نَِطيَّةٌ  يقاُل : أَرضٌ  البُْعُد. : النَّْطوُ و  ، أَي بَِعيٌد ، نقلَهُ الَجْوهِري ، وأْنَشَد للعجَّ

ي  و  طـــــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــُ دٍة نـــــــــــــــــــِ  بـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــح

ييف     الٌد قـــــــــــــِ يـــــــــــــهـــــــــــــا بـــــــــــــِ نـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــِ ييف تـــــــــــــُ (3)قـــــــــــــِ
 

  
 أَي َطِريقُها بَِعيٌد.

، وهو يُْملي عليَّ كتاباً وأَنا أَْستَْفهُمه ، فدخَل رُجٌل  وسلمعليههللاصلىُكْنُت مع َرُسوِل هللا ، »في حديِث زْيِد بن ثابٍت : و السُّكوُت. : النَّْطوُ و

 أي اْسُكْت ، بلُغَِة ِحْميَر. ، «اْنطُ  فقاَل له :

َف َسيُِّدنا َرُسوُل هللا ،   ، هذه اللّغَةَ وهي ِحْميَريَّة. موسلعليههللاصلىقال ابُن األْعرابِي : لقد َشرَّ

اجُز : نَِطيٌّ و َمْنُطوٌّ  ، والغَْزلُ  ناِطيَةٌ  ، وهي تَْنُطوهُ  َغْزلَها نََطتْ  وقد تَْسِديَةُ الغَْزِل. : النَّْطوُ و ي ؛ قال الرَّ  ؛ والنطاي : الُمَسّدِ

قـــــــــــا و  لـــــــــــَ مـــــــــــح َن الــــــــــــر قــــــــــــاَ  الســـــــــــــــــــــــــ  َرعــــــــــــح ذح ن  يــــــــــــَ  هــــــــــــُ

قـــــــــــــا    َدقـــــــــــــ 
ُ

جـــــــــــــَر املـــــــــــــ ي الســـــــــــــــــــــــــــّ نـــــــــــــواطـــــــــــــِ  َزرحَع الـــــــــــــ 

  
 ، عن ُكراعٍ وهو على حْذِف الزائِِد. أَْنطاءٌ  : قَِمُع البُْسَرةِ أَو الشُّْمروُخ ، ج النََّطاةُ و

 .«النَّطاةِ  َغدا إلى»الحديُث : منه نَْفُسها َعلَم لها. و بِال الٍم : َخْيبَرُ  ، نَطاةٌ و

ر ِذْكُرها في الحديِث ، وإْدخاُل الالم عليها كإْدخاِلها على َحارٍث وعباٍس ، كأنَّ   وصٌف لها غلَب عليها. النَّطاةَ  قاَل ابْن األثير وقد تََكرَّ

ْمْخشري وابُن األثير أَو ِحْصٌن بها ، واْستَْظَهَره األْزهري كما يَأْتي ؛ أَو َعْيٌن بها  .؛ نقلَهُ الزَّ

 وقاَل الَجْوهري أُُطم بها.

اها َخْيبَر : نَطاةُ  أَو ةُ ، قالَهُ اللَّْيُث ، وَعم به بعُضهم. ُحمَّ  خاصَّ

اخ : نَطاةُ وقاَل األْزهري : وهذا َغلٌَط   : َعْيٌن بَخْيبََر تَْسِقي نَِخيَل بعِض قَُراها ، وهي َوبِئةٌ ، وقد َذَكَرها الشمَّ

رَب َزو دَ  يــــــــــــــــــــح طــــــــــــــــــــاَة خــــــــــــــــــــَ ه كــــــــــــــــــــَبن  نــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــح

الع     ثـــــــــــــــُة الـــــــــــــــقـــــــــــــــُ وُر الـــــــــــــــِورحِد َريـــــــــــــــِّ كـــــــــــــــُ (4)بـــــــــــــــَ
 

  
ى ، وإنَّما  َعْيٌن بَخْيبََر. نَطاةُ  فظنَّ اللّْيُث أنَّها اْسٌم للُحمَّ

اغاني ِمثْل قَْول األْزهري. َمْخَشرّيِ والصَّ  قُْلت : وقوُل الزَّ

 وأَْنَشَد الَجْوهِري لكثيٍر :

َد   َدَة حتــــــــــــــــُح يــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ زحِم فـ تح د حبــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ زِي  حــــــــــــــــُ

ـــــــــــاِ      ـــــــــــّرِق طـــــــــــاِة ال ـــــــــــَ ن ن وِدي مـــــــــــِ هـــــــــــُ ـــــــــــَ ـــــــــــيـ (5)كـــــــــــال
 

  
قاِل.  قولهُ : ُحِزيَْت أَي ُرفِعَْت وأَراَد : كنَْخِل اليَُهوِدي الّرِ

 أَْعَطى. : لُغَةٌ في أَْنَطىو
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 قاَل الَجْوهِري : هي لغةُ اليََمِن.

  ، والَجْمُع بَْينهما أنّهوقاَل غيُرهُ : هي لُغَةُ سْعِد بِن بْكرٍ 

__________________ 
 .«املنتض »ومعجم البلدان « نصو»ومادة  140/  1( يعين قو  أيب ذ يب ا انظر ديوان اهلذليا 1)
 .«املنتض »( معجم البلدان 2)
 ( اللسان ا واألو  يف الصحاح واألساس.3)
 .«ريثه»وابألصر « ريثة القلوع»برواية : « نطاة»( اللسان والتهذيب ومعجم البلدان 4)
 والتهذيب.« نطاة»وايقوت « فندة»( اللسان والصحاح وفيها 5)
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  وُز َكوحهنا هلما ا نقَلُه شيحخنا عن شرحِح الشفاء.
ِت الطاَء ، وقد َمرَّ ِذْكُر ذلََك في الَمْقصِد قُْلت : هي لُغَةُ سْعِد بِن بِْكِر ، وُهَذْيل واألْزد وقَْيِس واألْنصار يَْجعَلُون العَْين السَّاكنَة نوناً إذا جاَورَ 

فَها النَّبيُّ ،   ، فيما وسلمعليههللاصلىالخاِمِس من ُخْطبِة هذا الكتاِب ، وهؤالء ِمن قَبائِِل اليََمِن ما َعدا ُهَذْيل ؛ وقد َشرَّ

أَي  ، «ُمْنطىووإنَّ ماَل هللا َمْسُؤوٌل »: في حديٍث آخر وأَي أَْعِط  ، «كذا وكذا أَْنِطه»، قاَل لَرُجل :  وسلمعليههللاصلىَرَوى الشَّْعبي أنَّه ، 

 .«أَْنَطْيت ال مانَِع لَما»في حديِث الدُّعاء. وُمْعًطى. 

 .«َخْيٌر ِمن اليَِد السُّْفلى الُمْنِطيَةُ  اليَدُ »في حديٍث آخر : و

 .«الثبََجة ُطوأَنْ و»في كتابِه لوائِل : و

 .«إلى آِخره ، وسلمعليههللاصلىَرُسوُل هللا  أَْنَطى هذا ما»في كتابِه لتِميٍم الدَّاِري : و

 الشَِّريف وهو َمْحفوٌظ عْنَد أْوالِده. األْنطاء ويَُسّمون هذا

 الَكْوثَر. أْنَطْيناكَ  إنَّا َء شاذّاً قال شيخنا : وقُِرى

 ْمِر.في األَ  : تَسابَقَ  تَناَطىو

 فالناً : ماَرَسهُ. .تَناَطىو

ْسُت بهم. تَناَطْيتُ  وحَكى أَبو عبيٍد : جاَل تَمرَّ  الّرِ

 تَجاَذبَهُ. الَمْعنىو ، على لغَِة اليمِن : الَكالَم : تعاَطاهُ  تَناَطىو

 ؛ عن ابِن سيَده. : الُمناَزَعةُ والُمطاَولَةُ  الُمناَطاةُ و

حاح : يقاُل : ال ْس بهم. تُناطِ  وفي الّصِ جاَل أَي ال تَمرَّ  الّرِ

يا الثَّْوبَ  منهما أَْن تَْجِلَس الَمْرأتاِن فَتَْرمَي كلُّ واِحَدةٍ  أَْيضاً : الُمناطاةُ و  هو التَّْسِديَةُ. النَّْطوَ  ؛ وقد تقدََّم أَنَّ  إلى صاِحبَتِها ُكبَّةَ َغْزٍل حتى تَُسّدِ

ا يُْستدرُك عليه :  ممَّ

 الّسفَرةُ البَِعيَدةُ.:  النَّْطَوةُ 

 ، بالكسر : البُْعد. النِّطاءُ و

 : أَي بَِعيٌد. َمْنِطيٌّ  وبَلَدٌ 

 ؛ فيَْسُكن ؛ وهي أَْيضاً إْشالء للَكْلِب ، انتََهى. اْنطُ  قال الُمفَضَّل : وَزْجر للعََرِب تقولُه للبَعيِر تَْسِكيناً له إذا نَفََر :

 : َسَكَت. أَْنَطىو

 ِطيَّاُت.: العَ  االْنطاءُ و

 ، كغَنِّيٍ : الغَْزُل. النَِّطيُّ و

 : الدَّائَِرةُ تَْحَت األْنِف. النَّْعوُ و : [نعو]

 .نَْعواً  ، ثم صاَر كلُّ فَْصلٍ  الشَّقُّ في ِمْشفَِر البَعيِر األْعلى أْيضاً :و

 َمَشقُّ البَعيِر ، فلم يَخّص األْعلى وال األْسفَل. النَّْعوُ  وقاَل اللّْحياني :

اح : النَّْعوُ  وقال الَجْوهِري : رمَّ  َشّق الِمْشفَِر ، وهو للبَعيِر بمْنزلَِة التَِّفَرةِ لإِلْنساِن ؛ وأْنَشَد للّطِ

ي  واحــــــــــِ ِرَب الــــــــــنــــــــــ  طــــــــــَ ِو ُمضــــــــــــــــــــــــح عــــــــــح ــــــــــ  ريــــــــــَض الــــــــــنـ  خــــــــــَ

وِن     ريـــــــــــفـــــــــــِة ِذي ُغضـــــــــــــــــــــــــُ الِ  الـــــــــــغـــــــــــَ (1)كـــــــــــَبخـــــــــــح
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له :قُْلتُ    : وأَوَّ

طـــــــــــــــــااي 
َ

ر  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــِوراِ  إذا املـــــــــــــــــ  متـــــــــــــــــُِ

ِا     جــــــــــاَد مــــــــــن الــــــــــَوجــــــــــِ ِت الــــــــــنــــــــــِّ (2)تــــــــــقــــــــــاَيســــــــــــــــــــــــَ
 

  
ال  نَِعيٌّ  على الِوراِك ، والغَِريفةُ : النَّْعل ؛ وَصوبُه َذا ُغُضون ؛ والَجْمُع ِمن كّلِ ذلكَ  النَّْعو : أَي لَيِّنُه ، أَي تمرُّ ِمْشفَراً َخِريع النَّْعوِ  وَخريعُ 

 َغْير ، عن اللْحياني.

 الفَتُْق في أَْليَِة حافِِر الفََرِس. : النَّْعوُ و

ِر الحافِرِ  أَْيضاً :و  ؛ عن ابِن األْعرابي. فَْرُج ُمَؤخَّ

َطبُ  : النَّْعوُ و  ، كأَنَّ نونَه بدٌل ِمن الميِم. الرُّ

 ، َزَعُموا. بهاٍء : ع ، النَّْعَوةُ و

نَّْوِر. النُّعاءُ و  ، َكُدعاٍء : َصْوُت الّسِ

 قال ابْن ِسيَده : وإنَّما قََضْينا على َهْمزتِها أَنَّها بدٌل ِمن

__________________ 
ذا »قا  الصــاغاين : والرواية « ذي غضــون»والتكملة نقاًل عن اجلوهري « ذا غضــون»واللســان والصــحاح ا ويف التهذيب  524( ديوانه ص 1)

 مردوداً عل  ما قبله ا يعين البيت التاد.« مضطرب»وابء « خريض»والنصب يف عا « غضون
 ( الديوان واملصادر السابقة.2)
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ُعاء ا وقد َمَعا مَيحُعو ا قاَ  : وَأ ن  نونَ 
م يقولوَن يف َمعحناُه امل عاء. الن عاء الواِو ألهن 

ُ
 بداًل من ميِم امل

 خ ، عن ياقوت.بأَضا وادٍ  ، كَسْحبان : نَْعوانُ و

ً  له نَعاهُ  ي : [نعي] ً و ، بالفتح ، نَْعيا ً و ، على فَِعيل ، نَِعيّا مِّ  نعُياًنا ياق ، كما للَجْوهِري أَْيضاً. أَنَّه من َحّدِ نََصر على  ، بالضَّ ؛ ظاِهُر هذا الّسِ

ً   َسعَى ، ففي الُمْحكمما يَْقتَِضيه اْصِطالُحه عْنَد َعَدِم ِذْكِر الُمضارع ، والصَّواُب أَنَّه ِمن َحدِّ  ً و نَعاهُ يَْنعاهُ نَْعيا  أَْخبََرهُ بمْوتِه. ، نُْعيانا

َمْخشري في الفائِق : إذا أَذاَع َمْوتَه وأَْخبََر به ، وإذا نََدبَه.  وقال الزَّ

 على النقاةِ العَقيِر ، فقاَل : النَّْعيَ  ، وأَْوقَع ابُن َمْحكان ، على فَِعيل : نِداُء الدَّاِعي وقيَل : هو الدُّعاُء بَمْوِت الَميِِّت واإلْشعاُر به النَِّعيُّ و

رٍة  ـــــــــــــــــــــ  ذَك ٍف مـــــــــــــــــــــُ ِت َزاي  ـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــٍة ب ف  َزاي 

ا    بــــــــَ حــــــــَ تــــــــَ ــــــــح نــــــــا انـ رححــــــــِ ي ســــــــــــــــــــــَ وحهــــــــا لــــــــراعــــــــِ عــــــــَ ــــــــَ ا نـ  ملــــــــ 

  
حاح ، وفي األساِس : َهفَواته ؛ أَي على َزْيٍد ذُنُوبَه يَْنعَى هو ِمن المجاِز :و  ؛ وفي األساس : يَْشَهُره بها. يُْظِهُرها ويَْشَهُرها ؛ كما في الّصِ

ِش على أَْنفُِسهم بالفَواحِ  نَعَْوا على نَْفِسه بالفَواِحِش إذا َشَهَر نَْفَسه بتَعاِطيها ، وكاَن اْمرُؤ القَْيس ِمن الشُّعَراِء الذين يَْنعَى ويقاُل : فالنٌ 

 وأَْظَهُروا التَّعَُهر ، وكاَن الفََرْزدُق فعوالً لذلَك.

وهو الذي يأْتي بَخبَر المْوِت ، قاَل  النَّاِعي ، ويكوُن بمْعنَى نَْعيُه فالٍن ، أَي نَِعيُّ  ، يكوُن َمْصدراً كما تقدََّم ، يقاُل : جاءَ  ، كغَنِّيٍ  النَِّعيُّ و

 الشاعُر :

عــــــــــــــــــــــا  ي  فــــــــــــــــــــــبلــــــــــــــــــــــحَ عــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــ   قــــــــــــــــــــــاَم ال

رمَي اأَلرحَوعـــــــــــــــــــــا و     ـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــــــــَ (1)ن
 

  
جُل الَميُِّت ،  النَِّعيُّ الَمْنِعيُّ  قال أبو زْيٍد :و  النَّاقةُ : تَقَدََّمْت. اْستَْنعَتِ و الِفْعل. النَّْعيُ و، وهو الرَّ

 واْستَناَع إذا تقدََّم : وأْنَشَد : اْستْنعَى قال أبو عبيٍد في باب ، المقلوب :

ةً و  رحبــــــــــــَ تح ضــــــــــــــــــــــــــَ يٍّ  كــــــــــــانــــــــــــَ مــــــــــــِ قــــــــــــَ دح  مــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــَ

ــــــــاعــــــــا     ن ــــــــَ ت ُر اســــــــــــــــــــــح ــــــــِ ِت اإِلب ــــــــ  ن ــــــــَ تـ (2)إذا مــــــــا اســــــــــــــــــــــح
 

  
 وأَْنَشَد أْيضاً :

ا  َرصــــــــــــــــــــــاهتــــــــِ ــــــــَ  يف عــــــــَ ي ــــــــعــــــــِ وُج ال عــــــــُ ــــــــَ ــــــــا نـ ن لــــــــح لــــــــِ   ــــــــَ

وُرهــــــــا     ي هبــــــــا فــــــــَنصــــــــــــــــــــــُ عــــــــِ نــــــــح ــــــــَ تـ (3)ُوقــــــــوفــــــــًا وَنســــــــــــــــــــــح
 

  
بها عن الُحواِر  (4)بها الذئُْب ، أَي يَْعُدو بيَن يََدْيها وتَتْبَعه حتى إذا أَماَر  يَْستَْنعي إذا تقدََّم ليَتْبَعوه ؛ قاَل : وُربَّ ناقَةٍ  اْستَْنعَى وقال َشِمٌر ؛

 َعفََق على ُحواِرها ُمْحِضراً فاْفتََرَسه.

قَتْ  َعَطفَْت ؛:  ؛ وقاَل أَبو ُعبيدٍ  تَراَجعَْت نافِرةً  النَّاقَةُ : إذا اْستَْنعَتِ  أو حاح ؛ واْنتََشَرتْ  نافِرةً  أَو َعَدْت بصاِحبِها ، أَو تَفَرَّ  االْستِْنعاءُ  وفي الّصِ

قُوا من شي اْستَْنعَى ِشْبهُ النِّفاِر ، يقاُل :  ٍء واْنتََشُروا ، انتََهى.اإِلبُِل والقْوُم إذا تفرَّ

قُوا نافِِرين قْلت :ء ففَِزعُ ولو أَنَّ قوماً ُمْجتَِمِعين قيَل لهم شي ْمَخشري : كلها يَْنتَِشرُ  اْستَْنعَْوا وا منه وتفرَّ  ، وهو مجاٌز. النَِّعيُّ  ؛ زاَد الزَّ

ُجل الغَنَم اْستَْنعَىو  ، نقلَهُ الَجْوهِري. َدعاها لتَتْبَعَهو: إذا تقدََّمها  الرَّ

حاح : بنُو فالٍن ، إذا القَْومُ  تَناَعىو ً قَ  نَعَْوا ؛ وفي الّصِ َض بعُضهم بعضا  ؛ هذا نّص الَجْوهِري. تاْلُهم ليَُحّرِ

ُضوا على القَتْل وَطلَِب الثَّار. نَعَْوا في الَحْربِ  تَناَعوا وفي الُمْحكم :  قَتاْلُهم ليَُحّرِ

 َخبَُر الَمْوِت. ، كَمْسعَى وَمْسعاٍة : الَمْنعاةُ و الَمْنعَىو

 .َمناِعيَ  واِحدةً ، ولكنَّه كان َمْنعاةً  فالنٍ  َمْنعَى يقاُل : ما كانَ 

__________________ 
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 ( اللسان والتهذيب واألساس بدون نسبة.1)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.2)
 .«فنصورها»( اللسان والتهذيب بدون نسبة ا وابألصر 3)
 .«ام از هبا»( يف اللسان والتهذيب : 4)
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حاح : قاَل األْصمعي كانتِ و فالناً ،  نَعَاء العََرُب إذا ماَت فيهم َميٌِّت له قَْدر َرِكَب راِكٌب فَرساً وَجعََل يَِسيُر في النَّاس ويقوُل : في الّصِ

ْك واْنِزْل. وفي ، وهي َمْبنِيَّة على الَكْسر ِمثْل َدراِك ونزاِل بمْعنَى أَْدرِ  وأْظِهْر َخبََر َوفاتِه ، بكْسر الَهْمزةِ ، وفتح العيِن ، اْنعَهْ  كقطاِم ، أَي

 ؛ وأْنَشَد أَبو عبيٍد للُكَمْيت : اْنعِهم العََرِب ، أَي نَعاءَ  الحديِث : يا

ِر  تـــــــــــح وحٍت وال قــــــــــــَ ريحَ مـــــــــــَ ذامـــــــــــًا غـــــــــــَ عـــــــــــاِء جـــــــــــُ  نـــــــــــَ

ِر و     م واأَلصــــــــــــــــــــــــح عــــــــــائــــــــــِ راقــــــــــًا لــــــــــلــــــــــد  نح فــــــــــِ (1)لــــــــــكــــــــــِ
 

  
 العََرَب. اْنعَ  العََرِب مع َحْرف النِّداء تَْقديُره يا هَذا نَعاءَ  وقال ابْن األثير : قولُهم يا

ا يُْستَدرُك عليه :  وممَّ

 فالن : َطلََب بثَاِره. نَعَىوفي الَحْرِب : ِمثْل تَنَاَعوا  اْستَْنعَْوا

عليه  نَعَىوأَي عاَب عليهم  ، على قْوم َشَهواتِهم ىنَعَ  إنَّ هللا»حديُث ُعَمر : منه : قَبَّحه وعابَهُ عليه وَوبَّخه ؛ و يَْنعاهُ  ءَ عليه الشي نَعَىو

 ، َحكاهُ يَْعقوب في الُمْبدِل. نعى : مثْلُ  تَْنِعيةً  ذُنُوبَه

 عليه شيئاً قَبيحاً إذا قالَهُ تَْشنيعاً عليه ؛ وقوُل األَْجدع الَهَمداني : نَعَىوعليه  أَْنعَى وقال أَبو َعْمٍرو : يقاُل :

وحمـــــــــــ ـــــــــــَ نح قـ الِن مـــــــــــِ يـــــــــــح مح خـــــــــــَ هـــــــــــِ دائـــــــــــِ ن َأعـــــــــــح  ي ومـــــــــــِ

ي     هـــــــــم فـــــــــكـــــــــر  انعـــــــــِ تـــــــــَ ـــــــــ  نـ وا َأســـــــــــــــــــــــِ َفضـــــــــــــــــــــــُ (2)خـــــــــَ
 

  
 أَي َعْطشان إلى َدم صاِحبِه فقَلَبه. نائِعٌ  َمْن قُتَِل له ؛ وقيَل َمْعناه : وُكلٌّ  يَْنعى ، أَي كلٌّ  نَعَْيتُ  قال الَجْوهري : قاَل األْصمعي : هو ِمن

ياء والشَّْهَوةَ الَخِفيَّةَ ، وفي ِرواية : ياالعَ  نَعايا يا»في حديث شدَّاد بِن أَْوس : و  العََرِب. نُْعيانَ  َرب ، إنَّ أَْخَوف ما أَخاُف َعلَْيكم الّرِ

َمْخشري  َم َجْمعٍ كما ، وهو الَمْصَدُر كَصِفّيٍ وَصفايا ؛ والثاني : أَْن يكوَن اسْ  نَِعّيٍ  ثالثَةُ أْوُجٍه : أََحُدها أَْن يكوَن َجْمعَ  نَعايا : في (3)قاَل الزَّ

العََرب ِجئَْن فهذا وْقتكنَّ وَزمانُكنَّ ، يريُد أَنَّ  نَعايا التي هي اْسُم الِفْعل ، والَمْعنى يا نَعاءٍ  جاَء في أَِخيٍَّة وأَخايا ؛ والثالُث : أَن يكوَن َجْمعَ 

 .النَّْعي َمْصَدٌر بمْعنَى النُّْعيانوالعََرَب قد َهلَكْت. 

اِعي ُرْعيان ، قاَل وَسِمْعُت بعَض العََرِب يقوُل لَخَدِمه : إذا َجنَّ  الناِعي َجْمع النّْعيان قاَل األْزهري : ويكونُ   عليكم ، كما يقاُل لجْمعِ الرَّ

، كما يُْجَمع الَمِريُّ من النُّوِق َمرايا ،  النَِّعيُّ نَعايا ؛ قاَل : وقد يُْجَمع (5) نُْعيانُناوتَْضوي إليها ُرْعيانُنا  (4)اللّْيُل فثَقِّبوا النِّيراَن فْوَق القيروان 

ِفيُّ َصفايا.  والصَّ

 ر ، أَي ال تُْذَكر.وال تُْشهَ  (6) تُْنعى وقاَل األْحمر َذَهبَْت تِميٌم فال

 .نُعاةٌ  : الُمِشيُع ، والجْمعُ  الناِعيو

 ِذْكُر فالٍن : شاَع. اْستَْنعَىو

. اْستَْنعى وقال األْصمعي :  بفالٍن الشَّّر إذا تَتابََع به الشَّرَّ

 به ُحّب الَخْمر : إذا تَماَدى به ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. اْستَْنعَىو

 : أْن تَْستَعيَر فََرساً تُراِهُن عليه وِذْكُره لصاِحبِه ؛ َحكاهُ ابُن ُدَرْيٍد ؛ وقاَل : ال أَُحقُّه. اإِلْنعاءُ و

ً  ، كَرَمى آليه ، نَغَى ي : [نغي]  تكلََّم بَكالٍم يُْفَهُم. : إذا نَْغيا

 ، قاَل له قوالً يَْفَهُمه عنه. نَْغيةً  إليه نَغَى وفي الُمْحكم :

 في قوِل سيِِّدنا علّيٍ ،و؛ عن ابِن األْعرابي.  كأَْنغَى

__________________ 
 .447/  5( اللسان والتهذيب واملقايي  1)
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 ( اللسان ا والصحاح ومل ينسبه.2)
 .109 / 3( انظر الفائ  3)
 ( يف التهذيب : اآكام.4)
 ( يف اللسان والتهذيب : وبغياننا.5)
قوله : فال انته  اخل كذا خبطه ا وعبارة األساس : ويقا  : ذهبت متيم فال ُتسه  وال تُنه  وال تُنع  أي ال تبلغ »( هبامش املطبوعة املصرية : 6)

  عن األمحر قريبة من عبارة األساس.وانظر عبارة التهذيب نقالً « هنايتها كثرة وال يرفض ذكرها
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ِض من اخلُطحبِة :  ِد التاســــِ َي   تعاىل عنه : الذي تقد َم يف املقحصــــَ َنِة من َحدِّ  ا «أَنـحَغ  حىت ال»رضــــِ هوُر عل  األلحســــِ َشــــح
امل

وابُ  َع  ا والصــ  زِيَد ا فيكوُن بضــمِ  أَنـحَغ  ا كَبرحَم  ا و وُز َأن يكوَن ِمن أَنـحَغ  ســَ
َ
زِة ا ومل أََر أَحداً تعر َض لذلَك ا امل  اهلَمح

 فتَبم ر.
يت : َسَكَت فالٌن فما ّكِ حاح عن ابِن الّسِ  بحْرٍف ، أَي ما نَبََس. نَغَى وفي الّصِ

اء واألْصمعي. ، كالنَّْغَمةِ  النَّْغيَةُ و  ، نقلَهُ الَجْوهِري عن الفرَّ

 ن ؛ عن الِكسائي.: وهو ِمن الَكالِم الَحسَ  نَْغيَةً  وَسِمْعُت منه

لُ  النَّْغيَةُ  قاَل الَجْوهِري : قاَل أَبو عمر الجْرمي : حاح : قْبَل أْن تَْستَبِينَه  الَخبَِر قْبَل أن تَْستَثْبِتَه ما يَْبلَغك ِمن أَوَّ  .(1)؛ وفي الّصِ

 ما يَْعجبُك ِمن َصْوٍت أَو َكالٍم. النَّْغيةُ  ُء تَْسَمعُه وال تَْفَهُمه ؛ وقيَل :ِمن الَكالِم والَخبَِر : الشَّي النَّْغيَةُ  وقال غيُرهُ :

يت ؛ وأَْنَشَد ألَبي نَُخْيلة : نَْغيَةً  وَسِمْعتُ  ّكِ  ِمن كذا وكذا : أَي شيئاً ِمن َخبٍَر ، نقلَهُ الَجْوهري عن ابِن الّسِ

غـــــــــــــح  ـــــــــــــَ ُت نـ عـــــــــــــح ا لـــــــــــــَِ ِد ملـــــــــــــ  هـــــــــــــح ة كـــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــَ  ي

دِ     َد الــــــــــــر قــــــــــــح عــــــــــــح زوج بـــــــــــــَ مــــــــــــح
َ

ِر املــــــــــــ  كــــــــــــالــــــــــــَعســــــــــــــــــــــــــَ

  

دِّ  عــــــــــــــِ تــــــــــــــَ مــــــــــــــاِر ُمســــــــــــــــــــــــــــح ن َأطــــــــــــــح ُت مــــــــــــــِ عــــــــــــــح  َرفـــــــــــــــ 

دِّي و     ِدي وجــــــــــِ تــــــــــَ يــــــــــِ  اغــــــــــح ُت لــــــــــلــــــــــعــــــــــِ (2)قــــــــــلــــــــــح
 

  
 يْعني ِواليَةَ بعض ولِد عْبِد الملِك بِن َمْرواَن.

 السََّماَء أَي يُدانِيها لُطوِله : نقلَهُ الَجْوهِري. يُناِغي يقاُل : هذا الَجبَلُ  َداناهُ. : ُمناغاةً نَاغاهُ  من المجاِز :و قال ابُن ِسيَده : أَظنُّه َهشاماً.

ُجلَْين إلى صاِحبِه َكلمةً. باَراهُ  : نَاغاهُ و  ، وهو أن يُْلقي كلُّ واِحٍد ِمن الرَّ

 بالمحاَدثِة والُمالَطفَِة. الَمْرأَةَ غاَزلَها ناَغىو

نُِسَب إليها أحمُد بُن إْسرائِيل َوِزيُر الُمْعتز ، وأَبو الُحَسْين  ة باألْنبار ؛ ظاِهُره بالفتحِ والصَّواُب بَكْسر النوِن كما َضبََطه ياقوت ؛ نَِغيَاو

ِة ، وِمثْله ف النِّغيانيُّ  محمُد بُن أحمدَ  ي َصْنعاء َصْنعانّي ، وفي بَْهراء بَْهرانّي ؛ ؛ هكذا بالنوِن الثانيِة في النّْسبَِة كما ُوِجَد بخّطِ بعِض األَئِمَّ

، نقلَهُ ياقوُت ِمن كتاِب الَجْهشياِري وَسيَأْتي له أَْيضاً في نقي نِْقيَا قَْريةٌ باألْنباِر ، وهي َغْير هذه ، أو  310كاَن أَديباً َجِليالً تُوفي َسنَة 

اغاني.الصَّواُب أَنَّ التي باألنباِر هي بالقاِف ال َغْير كما نبَّ   ه عليه الصَّ

ً و  ، نقلَهُ ياقوت أَْيضاً. بين واِسَط والبَْصَرةِ  بل كوَرةٌ من أَْعماِل َكْسَكر ( 3)د أيضاً : نغيا

ا يُْستدرُك عليه.  وممَّ

بيَّ بما يَْهواهُ ، قاَل : الُمناغاةُ   تَْكِليمَك الصَّ

ــــــــــــــًة و  ــــــــــــــل ــــــــــــــي ٍس إذا ابَت ل ؤح ــــــــــــــُ ُك يف بـ ــــــــــــــَ  مَل ي

رَ     زااًل فــــــــــاتــــــــــِ نــــــــــاغــــــــــي غــــــــــَ ال يــــــــــُ حــــــــــَ رحِف َأكــــــــــح  الــــــــــطــــــــــ 

  
 أَي يُحاِدثُه. ، «القََمَر في ِصبَاهُ  يُناِغي كان»في الحديِث : و

 األُمُّ َصبِيَّها : الَطفَتْه وشاَغلَتْه. ناَغتِ و

 السَّحاَب ؛ وأَْنَشَد ابُن ِسيَده : يُناِغي ويقاُل للَمْوجِ إذا اْرتَفََع ؛ كادَ 

ٍر  هــــــــــــــح َد شــــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــــح بــــــــــــــاَرِ  بـــــــــــــــَ
ُ

َك ابملــــــــــــــ  كــــــــــــــبنــــــــــــــ 

حـــــــــــاِب     ر  الســـــــــــــــــــــــــ  ُه غـــــــــــُ وحجـــــــــــُ ي مـــــــــــَ نـــــــــــاغـــــــــــِ (4)يـــــــــــُ
 

  
 الَكواِكَب ، وذلَك إذا نََظْرت في الماِء بَِريَق الَكواِكِب ، فإذا يُناِغي الُمباَرُك : َموِضٌع ؛ ويقاُل : إنَّ ماَء َرِكيَّتنا



19709 

 

__________________ 
 الصحاح : تستثبُته.( كذا ابألصر ا ويف 1)
والتكملة نقاًل عن اجلوهري ا قا  الصاغاين : والرجز خمتر اإلنشاد « ملا أتتين»( اللسان والصحاح ما عدا الثاين ا واألو  يف األساس برواية : 2)

 مداخر والرواية :
 فــــــــــــــــمــــــــــــــــا أتــــــــــــــــتــــــــــــــــين نــــــــــــــــغــــــــــــــــيــــــــــــــــة كــــــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــرقــــــــــــــــد    ــــــــــــــــعــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــعســـــــــــــــــــــــــــــر املــــــــــــــــمــــــــــــــــزوج ب  كــــــــــــــــال

  

 اي بـــــــــــــــــــروهـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمشــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــي ابلـــــــــــــــــــربد 

ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد     رقــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن أطــــــــــــــــــمــــــــــــــــــار مســـــــــــــــــــــــــــــــت

  

 قلت للعن  : اغتلي وجديو 

 .«ة»( عل  هامش القاموس عن نسخة : 3)
 ( اللسان والتهذيب واألساس ا بدون نسبة.4)
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 َنَظرحَت إىل الَكواِكِب رأَيحتها تتحر ُ  بَتَحر ِ  املاِء ؛ قا  الراجُز :
ه االدحم َوضــــــــــــــــــــــــــ   َديــــــــــــح ر أَرحخــــــــــــ  يــــــــــــَ  اح الــــــــــــَيســـــــــــــــــــــــــَ

ر    مـــــــــــَ ـــــــــــقـــــــــــَ يـــــــــــِه ال نـــــــــــاغـــــــــــِ مـــــــــــَ  يـــــــــــُ  فـــــــــــرَتَ  الشـــــــــــــــــــــــــَ

  
وقد ذُِكَر في  ؛ «أنغى ناِغيَة حتى ال»قوُل سيِّدنا علّيٍ : منه : الَكلمةُ ؛ و الناِغيَةُ والقمُر ، قاَل : واألُْدم السَّْمُن ،  يُناِغيه أَي َصبَّ لَبَناً فتَرَكه

 الُخْطبِة.

 : أَْهملَهُ الَجْوهري. النَّْغَوةُ و : [نغو]

 : النَّْغَمةُ. النَّْغيَةُ و النَّْغَوةُ  وقاَل أَبو َعْمرو :

 أَي كلمةً. نَْغوةً  ؛ وَكذلَك َمغَْوُت وَمغَْيُت ؛ وما َسِمْعُت له نَْغيَةً و نَغَْيُت نَْغَوةً و نَغَْوتُ  يقاُل :و

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 ، بالضم والَمّدِ ُمماالً : ِجيٌل ِمن األْكراِد. نُغائي

ً  ي : [نفي] اهُ  في االْرتِشاِف كما يأْتي ؛ أبي َحيَّانَ  اإلمام عن ؛ أْيضاً لُغَة يَْنفُوهُ و نَفاهُ يَْنِفيه نَْفيا َأْو )وَطَرَدهُ وأَْبعََدهُ ؛ ومنه قوله تعالى :  نَحَّ
َفْوا ِمَن اْْلَْرضِ  هوا منها ، وقيل ، أَي يُطْ  (1) (يُ ن ْ إذا لم يَْقتلوا ولم يَأْخذوا ماالً أَن يَُخلَّدوا في  نَْفيُهم: َرُدوا ، وقيَل َمْعناه يُقاتَلوَن حيُث تََوجَّ

ْجن إالَّ أن يَتُوبُوا قْبَل أَن يُْقَدَر عليهم.  الّسِ

اني الذي لم يُْحِصْن : أَن نَْفيُ و   آخر َسنَةً ، وهو التَّْغريُب الذي جاَء في الحديِث.ِمن بلِده الذي هو به إلى بلدٍ  يُْنفَى الزَّ

 أَي تُْخِرُجه عنها. ، «َخبَثَها تَْنِفي المدينَةُ كالِكيرِ »في الحديِث : والُمَخنَِّث : أَن ال يُقَرَّ في مدِن الُمْسِلِمين ؛  نَْفيُ و

 الزٌم متعّدِ ، ومنه قوُل القُطامي : هو *فنَفَى

يـــــــــــاً  يـــــــــــاًل وانفـــــــــــِ تـــــــــــِ م قـــــــــــَ ح جـــــــــــاراكـــــــــــُ بـــــــــــَ  فـــــــــــبصـــــــــــــــــــــــــح

را     ه َوقـــــــــــح عـــــــــــِ م  فـــــــــــزَاُدوا يف َمســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــِ (2)َأصـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 إذا ثاَر واْشعانَّ وَشعََث وتَساقََط. يَْنفي َشعَُر فالنٍ  نَفَى أَي ُمْنتَِقياً ومن هذا يقاُل :

ى اْنتَفَىو اه وَطَرَده. نَفاهُ  ، وهو ُمطاوعُ  : تَنَحَّ  إذا نَحَّ

 وَدفَعَه ؛ قال أَبو ذَؤْيٍب يِصُف يَراعاً : السَّْيُل الغُثاَء : َحَملَه نَفَىو

فــــــــــــــــــــــاُه  ِه نــــــــــــــــــــــَ نح أابَءتــــــــــــــــــــــِ يبيف مــــــــــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

وُب     ٌر ونـــــــــــــــــــُ حـــــــــــــــــــَ ُه ســـــــــــــــــــــــــــــــــُ د  (3)َأيتيف مـــــــــــــــــــَ
 

  
ً  ءَ الشَّي نَفَىو  عن أَْن يكوَن له ولداً. أَبُوهُ  نَفاهُ  إذا ، كغَنِّيٍ  نَِفيٌّ  ابنٌ  األُب االبَن يقاُل : نَفَى ِمْنهُ وَجَحَدهُ ؛  : نَْفيا

يُح التّرابُ  نَفَتِ و ً  الّرِ ً و نَْفيا  أَطاَرتْهُ. ، بفتحهما ، نَفَيانا

ً  الدَّراِهمَ  نَفَىو  ، قال الشاعُر : أَثاَرها لالْنتِقادِ  : نَْفيا

َرٍة  ا يف كـــــــــرِّ هـــــــــاجـــــــــِ َداهـــــــــا اَ صـــــــــــــــــــــــَ ي يـــــــــَ فـــــــــِ نـــــــــح ـــــــــَ  تـ

يــــــــــاريــــــــــف    قــــــــــاُد الصــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــح ــــــــــَ َي الــــــــــد راهــــــــــِم تـ فــــــــــح ــــــــــَ  نـ

  
ً  السَّحابَةُ ماَءها نَفَتِ و تْه : نَْفيا  ، أَي َصبَّتْهُ وَدفَعَتْهُ. َمجَّ

 كغَنِّيٍ : ما َجفَأَْت به الِقْدُر عْنَد الغَلَياِن. ، النَِّفيُّ و

شاءِ ما تَطَ  أَْيضاً : النَِّفيُّ و  عْنَد االْستِقاِء كالنَّثِّيِ. ايََر ِمن الماِء عن الّرِ

شاءَ  شاِء على َظْهِر الُمْستَقي ألنَّ الّرِ  .تَْنفيه وقيَل : ما َوقََع ِمن الماِء عن الّرِ



19711 

 

شاِء على َظْهِر المائحِ ؛ وأْنَشَد لألَْخيَل : حاح : ما تَطايََر من الّرِ  وفي الّصِ

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــن ه مـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــَ نـ ـــــــــــــــح تـ يِّ كـــــــــــــــَبن  مـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــِ

يِّ     فــــــــــــِ رِي عــــــــــــلــــــــــــ  الصــــــــــــــــــــــــــّ ُض الــــــــــــطــــــــــــ  واقــــــــــــِ (4)مــــــــــــَ
 

  
 قاَل ابُن ِسيَده : كذا أَْنَشَده أَبو علّيٍ ، وأَْنَشَده ابُن ُدَرْيدٍ 

__________________ 
 .33( سورة املائدة ا اآية 1)
. .. الصــــاغاين : ولي  الشــــعر للقطامي ا وإلا هو لألخطر( اللســــان والتهذيب وصــــدره يف الصــــحاح منســــوابً للقطامي ا ويف التكملة ا قا  2)

 والبيت كثري الرواايت.
 كذا وابلقاموس : فـَنَـَفا.  (*)
 «.صحر ولوب»واللسان وفيه  «ُصَحٌر ونوبُ  من براعته» برواية : 92/  1( ديوان اهلذليا 3)
 ( الصحاح ا واللسان والتهذيب وبينهما :4)

 من طو  إشرايف عل  الطوي
 قا  ابن دريد : وهو الصحيح.« كبن متىن»اجلمهرة : ويف 
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هرِة : كَبن  َمتحيَن  ا قاَ  : وهو الّصِحيُح لقولِه بـَعحده :  يف اجَلمح
رايف عل  الط ويِّ   لطُوِ  إشح

الماِء :  نَِفيُّ وعلى َظْهِره إذا تََرّشش ألنَّه كاَن ِمْلحاً  الماءِ  نَِفيُّ  قاَل األْزهري : هذا ساٍق كاَن أَْسَوَد الِجْلدةِ فاْستَقَى ِمن بئْر ِمْلح ، وكاَن يَْبيَضُّ 

 ما اْنتََضَح منه إذا نُِزَع ِمن البِئِْر.

 في السَّْيِر. الحوافُِر من َحًصى وغيِرها نَفَتْهُ  ما أَْيضاً : النَِّفيُّ و

 تُْرٌس يُْعَمُل ِمن ُخوٍص. أَْيضاً :و

يُح في أُُصوِل الشَّجِر من التُّرابِ  تَْنِفيه ما أَْيضاً :و كةً ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. كالنَّفَيانِ  ِمن أُصوِل الِحيطاِن ونحِوه ، الّرِ  ، محرَّ

ُف من ُمْعَظِم الَجْيِش  يَُشبَّهُ بهو قاَل :  ؛ وأْنَشَد للعاِمِريَّة : ما يَتََطرَّ

ا و  ــــــــــاهنــــــــــِ ي فــــــــــَ ــــــــــَ ــــــــــقــــــــــوُم مــــــــــن نـ ج  ال رحٍب َيضــــــــــــــــــــــــِ  حــــــــــَ

مـــــــــا    يـــــــــَج اجلـــــــــِ جـــــــــِ راِت ضـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــِ ـــــــــد  ِة ال لـــــــــ  (1)ِ  اجلـــــــــِ
 

  
 الذي تُوعُدونَنا ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. َوِعيُدُكم : أَي نَِفيُُّكم أَتَانَا يقاُل :و

اغاني َضبَطَ  ، ، بفَتِْحِهنَّ  نَفاُؤهُ و ، كغَنِّيٍ ، نَِفيُّهُ و نَْفَوتُهو نَفاتُهُ و وهي اللّغَةُ الَمْشهوَرةُ ، ويَُضمُّ  ، كَسحابَةٍ  ءِ الشَّي نَفايَةُ و  النِّْفَوة إالَّ أَنَّ الصَّ

ةً ؛ ّمِ ، َرِديئُهُ  نَفَاتُهُ و بالَكْسر خاصَّ  َء الطَّعام.؛ وَخصَّ ابُن األْعرابي به َرِدي وبَِقيَّتُهُ  ( 2)، بالضَّ

 َوْضعاً. نفو في هذا الَحْرِف ألنَّه ليَس في الَكالمِ  النَّفاَوةَ و النَّفََوةَ  قاَل ابُن ِسيَده : وذََكْرنا

ر واِسع كغَنِيٍَّة : ُسْفَرةٌ ِمن ُخوٍص  ، النَِّفيَّةُ و، بالفتح ،  النَّْفيَةُ و  يَُشرُّ عليها األَِقُط. ِشْبه الطَّبَِق َعِريض ُمَدوَّ

أَْرَسلَني أَبي إلى ابِن ُعَمر فقلت له : إنَّ »حديِث زْيِد بِن أْسلَم :  في اً. وقد جاَء ِذْكُرهاقُْلُت : هذه اللَّْفَظةُ قد اْختَلَفُوا في َضْبِطها اْختِالفاً واِسع

ُر عليهما األقَِط ، فأََمر قَيَِّمهُ لنا بذلكَ  نَِفيَّتَْينِ  أَبي أَْرَسلَني إليك تَْكتُُب إلى عاِمِلَك بَخْيبَر يَْصنَُع لنا  .«نَُشّرِ

 ُسْفَرتَْيِن ِمن ُخوٍص. بِنَِفيَّتَْينِ  ادَ قاَل أَبو الَهْيثم : أَر

 َكَطِويَّة ؛ قالَهُ أَبو موَسى. نَِفيَّةٌ  واِحَدتُهما (4)على َوْزن َشِقيَّتَْين  نَِفيَّتَْينِ  بوزن بَِعيَرْين ، وإنَّما هو ( 3)نَِفيين قال ابُن األثير : يُْرَوى

َمْخشري   نُفىً  بالياِء وَجْمعُها النُّْفية بَوْزِن الظُّْلمِة وعوض الياء تاء فَْوقَها نُْقطتاِن ؛ وقال غيُرهُ : هي تهالنُّفْ  : قاَل النَّْضر : هي (5)وقاَل الزَّ

 كنُْهيٍَة ونًُهى وَمْعنَى الكّلِ واِحٌد.

يها الناسُ  النُّْفيَةُ  قُْلُت : وُرِوي عن ابِن األَْعرابي :  النَّثِيَّة ، بالضم أَْيضاً ، وكغَنِيٍَّة ، وقاَل : يَُسّمِ
. وَذَكَره المصنُِّف في نبا ، النَِّفيَّة وهي (6)

باً ، وليَس كما َذَكَر وإنَّما هو النَّثِيَّةُ بالثاِء لُغَةٌ في ، وَظَهَر بما تقدََّم أَنَّه بالضم ال الفَتْح ، وَغِلَط المصنُِّف ، وأَنَّه  النَِّفيَّة وَجعلَه فاِرِسيًّا ُمعَرَّ

ٌب ، وَوِهَم المصنُِّف وقد تََرَك ِمن لُغاتِه ل ذلك ، وأنصف. النُّْفية َعَربيٌّ ال ُمعَرَّ  الَمْرِويَّة عن النَّْضر ، فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 ا تَساقََط.َشعَُر اإِلْنساِن : إذ اْنتَفَى

 .نَفَيانُه السَّْيل ، بالتَّْحريِك : ما فاَض ِمن ُمْجتََمِعه كأَن يَْجتَِمَع في األْنهاِر اإلخاذاُت ثم تَِفيُض إذا َمألَها ، فذلكَ  نَفَيانُ و

أَ وأَْيضاً َرِغَب عنه أَنفاً واْستِْنكافاً. اْنتَفَى  منه : تَبَرَّ

 .يَتَنافَيَانِ  ذلَك ، وُهما يُنافي ويقاُل ، هذا

 .الَمنافِي . الَمْطُروُد ، والَجْمعُ الَمْنِفيُّ و

__________________ 
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 ( اللسان والصحاح.1)
 بدون  ز.« رِدي هُ »( يف القاموس : 2)
(3.  ( نَِفيَتاح
 .«سقيتا»النهاية وابألصر ( عن 4)
 .118/  3( انظر الفائ  5)
 عن عوام الناس اب جاز كما يف التهذيب.« الن ِبّية»( يف اللسان والتهذيب : 6)
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يُح وتَرّشه ؛ نقلَهُ الَجْوهري. تَْنِفيهِ  الَمَطر ، كغَنِّيٍ : ما نَِفيُّ و  الّرِ

ٍء َرّشاً أَو بََرداً ؛ قاَل سيبويه : وإنَّما َدَعاُهم للتْحريِك أنَّ بَْعَدها ساِكناً فحّرُكوا ، كما قالوا َرَميَا ل شيأَوَّ  يَْنِفي ، محّركةً : السَّحابُ  النَّفَيانُ و

 ما َشدَّ.وَغَزَوا ، وَكِرهوا الحْذَف َمخافَةَ االْلتِباِس ، فيَِصير كأنَّه فَعَاٌل من غيِر بناِت الواِو والياِء ، وهذا ُمطَِّرد إالَّ 

 السَّحابَةُ ِمن مائِها فأَسالَهُ ؛ قال ساِعَدةُ الُهَدلي : ( 1)نَفاهُ  السَّحاِب : ما نَفَيانُ  وقال األْزهري

ٍة  يــــــــــــ  يــــــــــــاَن كــــــــــــّر َعشــــــــــــــــــــــــــِ فــــــــــــَ ــــــــــــَ ُرو بــــــــــــه نـ قــــــــــــح ــــــــــــَ  يـ

ُب     بـــــــــــ  َتصـــــــــــــــــــــــــَ ه يــــــــــــَ تـــــــــــونـــــــــــِ (2)فـــــــــــاملـــــــــــاُء فـــــــــــوَ  مـــــــــــُ
 

  
ً  بجناَحْيه يَْنِفي والطائِرُ  شَّ والبََرَد. تَْنِفي كما نَفَيانا  السَّحابَةُ الرَّ

شاِء من الماِء على َظْهِر الُمْستِقي. النَّفَيانُ و  أَْيضاً : ما َوقََع عن الّرِ

 .نَفَْيته ِء إذاالشي لنَِفّيِ  ، أَي بكْسِرهما ، وُهما االْسمُ  النِّْفوةو النِّْفيةُ  وقال أَبو زْيٍد :

 .نَفَْيتَ  أَْيضاً : كلُّ ما النِّْفيَةو، بالكْسر ،  النِّْفوةُ ووقال الَجْوهري : 

 ، وقُصاُص الشَّعَِر ُمقدَّمه. النَّافِيَةُ  وقال ابُن ُشَمْيل : يقاُل للدائَِرةِ التي في قُصاِص الشَّعَر :

ً و أَْنِفيه نُفايَةً  ءَ الشي نَفَْيتُ  ويقاُل :  .نَفَْيتَه إذا َرَدْدتَه ، وكلُّ ما َرَدْدتَه فقد نَْفيا

ْبُت عليهويقاُل   في َكالِمه : أَي َسْقَطةً وفَِضيحةً. نُْفيَة : ما َحرَّ

 الّرَحى : لما تَراَمْت ِمن الطَِّحين. نَِفيُّ و

 الشََّجُر ِمن الواِدي : َذَهَب. اْنتَفَىو

 ، بالكسر : قَْريةٌ بِمْصَر ِمن أَْعماِل الغربيِة وقد َدَخْلتها ِمراراً. نِْفيَاو: أَي رذالهم ، وهو مجاٌز.  نُفَاتِهموالقْوِم  نُفَاياتِ  يقاُل : هو ِمن

ْنج ، عن ياقوت. المنفيةو  : بلَدةٌ َمْشهوَرةٌ بساِحِل بَْحِر الّزِ

 : أَْهملَهُ الَجْوهري. نَفاهُ يَْنفُوهُ و : [نفو]

اْرتِشاُف الّضْرب ِمن َكالِم العََرِب ، وهو كتاٌب َجليٌل ، والعجُب من المصنِِّف  ، وهو االْرتِشافِ  اإلماِم أَبي َحيَّاَن في عن يَْنِفيهِ  لُغَةٌ في وهي

ح به فقاَل :  ، وصاِحُب االْرِتشاِف إنَّما نقلَهُ عنه لتَقَدَّمه عليه ،  نَفَْيته لُغَةٌ في نَفَْوتُهوفي نِْسبَِة هذه اللغَِة إليه مع أنَّ ابَن ِسيَده في الُمْحكم َصرَّ

ل ذلَك. نفو في هذا الباَب يَْعني في الياِء ألنَّه ليَس في الَكالمِ  النّفاَوةو النّْفَوة ْيضاً وإنَّما َذَكرناوقاَل أَ   َوْضعاً ، فتأَمَّ

هما وإْطالقِهما عن الّضبْ  نُقايَةً و نُقاَوةً و نَقاَءةً و ، َمْمدوٌد ، نَقاءً و نَقاَوةً  كَرِضَي ، ُء ،الشَّي نَِقيَ و : [نقو]  فهو ِط موهم : أَي نظَف ،، بضّمِ

 ناِدَرةٌ. ، كُكَرماِء ، وهذه نُقَواءُ و ، بالكْسر والمّدِ ، نِقاءٌ  ج ، أي نَِظيٌف ، نَِقيٌّ 

 .«وتََوقَّهْ  تَنَقَّهْ »الحديُث : منه تََخيََّرهُ ، والَمْعنى واِحٌد ؛ و تَنَقَّاهُ  ويقاُل : : اْختاَرهُ. اْنتَقاهو تَنَقَّاهْ و أَْنقاهُ و

ديَق ثم اْحَذْرهُ ؛ وقال غيُرهُ : تَبَقَّه ، بالباِء ، أَي أَ  ْبِق الماَل وال تُْسرف في اإِلْنفاِق قال ابُن األثير : َرواهُ الّطْبراني بالنوِن ، أَي تََخيَّر الصَّ

 وتََوقَّ في االْكتِساِب.

ِهما : ِخياُرهُ  *نُقايَتُهُ و نُقاَوتُهُ و ، ، بفَتِْحِهنَّ  نَقاتُهُ و نَقاَوتُهُ وِء الشَّي نَْقَوةُ و  ٍء ؛ األخيَرتَاِن عن اللّّحياني.وأَْفَضلُه ، يكوُن ذلَك في كّلِ شي ، بضّمِ

ه ، وهو النُّفايَةُ ، ألنَّ فُعالةً  النُّقايَةُ  ء ِخياُره ، وَكذلكَ الشي نُقاَوةُ  وقال : الَجْوهري : تَأْتي كثيراً فيَما  ، بالضم فيهما ، كأنَّه بُني على ضّدِ

 َء.يَْسقُط من فَْضلِه الشي

ّمِ ، النُّقاَوةِ  وَجْمعُ  قاَل اللّْحياني : ّمِ والمّدِ ، نُقاءٌ و ** ، كُهًدى ،نُقًى بالضَّ ّمِ أَْيضاً ، النُّقايَةِ  وَجْمعُ  ، بالضَّ  بالضم َمْمدوداً. نُقاءٌ و نَقايَا ، بالضَّ

__________________ 
 ما نفته السحابة ويف التهذيب : ما نف  من مائه فبساله.»( يف اللسان. نقاًل عن األزهري : 1)
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 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.« يتقي به» يف شعر ساعدة بن جؤية اهلذد برواية : 169/  1( ديوان اهلذليا 2)
 َوتُُه.تقدمي عل  : نُقا« نُقايُتهُ »ابلقاموس :  (*)
 كذا ا وابلقاموس : نُقاً.  (**)
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اِن : َرِديئُهُ وما أُْلِقَي منه نَقايَتُهُ و ، بالفتح ، الطَّعام نَقاةُ و مُّ في ، ويَُضمَّ عن اللّْحياني وهي قَِليلةٌ ، قاَل : وهو ما يَْسقُط ِمن قماِشه  النُّقاةِ  ؛ الضَّ

ِديوتُرابِه : والفَتْح فيهما عن ثَْعلَب وفَسَّرهما   ء.بالرَّ

حاح :  نَقاتَهُ  ٍء َرِديئُهُ ما َخال التَّْمر فإنَّ كّلِ شي نَقاةُ  ؛ حكاهُ األَُموي. وقاَل بعُضُهم نُقِّيَ  ، ِمثُْل القَناةِ ، ما يُْرَمى من الطَّعاِم إذا النَّقاةُ  وفي الّصِ

 ، ِخياُرهُ.

 .نُقايَتُهو نَقاتُه وقال ابُن ِسيَده : واألَْعَرُف في ذلكَ 

ْملِ  النَّقاو  الِقْطعَةُ تَْنقاُد ُمْحَدْوِدبَةً. ، َمْفتوٌح َمْقصوٌر : من الرَّ

ْمِل. حاح : الكثيُب ِمن الرَّ  وفي الّصِ

ْمِل للكثيِب الُمْجتَِمع األْبيض الذي ال يُْنبُِت شيئاً. نَقاةٌ  وقال غيُرهُ : يقاُل هذه  ِمن الرَّ

 ، وأَْنَشَد :قال القاِلي : يُْكتَُب باأللِف وبالياِء 

ه  قــــــــَ وح قــــــــي ميشــــــــــــــــــــــي الــــــــَولــــــــيــــــــَداِن فـــــــــَ  كــــــــمــــــــثــــــــر الــــــــنــــــــ 

ا ِ     هــــــــَ ن لــــــــِا مــــــــٍ  وتســــــــــــــــــــــح ا مــــــــِ بــــــــَ َتســــــــــــــــــــــَ  مبــــــــا احــــــــح

  
 ، كعُتِّيٍ ؛ قاَل أَبو نَُخْيلة : نُِقيٌّ و أَْنقاءٌ  ج أَْيضاً ، نَقَيانِ و نَقَوانِ  ُهما : وَحَكى يَْعقوب في تَثْنِيتِه :

تَـزحَوَرتح ِمن عاجٍل نُِقّيا و   (1)اسح
 أَي ِمن َرْمِلها ، وَضِريَّةُ ذُِكَر في محلِّه. ، «َضريَّة نَقا َخلََق هللا ُجْؤجَؤ آدَم من»في الحديِث : و

ْملَ  النَّقا ( 2)بناتُ و ة وشبَّه بَناَن العَذاَرى بها :كأنَّها َسَمكةٌ َمْلساُء فيها بَياٌض وُحْمرةٌ ، وهي الُحلكةُ  : ُدَوْيبَّةٌ تَْسُكُن الرَّ مَّ  ؛ قال ذو الرُّ

ا و  نـــــــــــــاهنـــــــــــــَ ا كـــــــــــــَبن  بـــــــــــــَ فـــــــــــــن َدتح لـــــــــــــنـــــــــــــا كـــــــــــــَ ـــــــــــــح  أَب

ُر     هـــــــــَ ظـــــــــح رارًا وتـــــــــَ فـــــــــ  مـــــــــِ قـــــــــا ختـــــــــَح (3)بـــــــــنـــــــــاُت الـــــــــنـــــــــ 
 

  
اِعي :  وأَْنَشَد القاِلي للرَّ

ا و  اِء كـــــــــــــفيف كـــــــــــــبهنـــــــــــــ  نـــــــــــــ  ب وا ـــــــــــــِ لـــــــــــــح  يف الـــــــــــــقـــــــــــــَ

َد قــــــــاِدُح     هــــــــا الــــــــز نــــــــح طــــــــِ عــــــــح قــــــــا مل يـــــــــُ (4)بــــــــنــــــــاُت الــــــــنــــــــ 
 

  
 .النَّقا ويقاُل لها أَْيضاً : َشْحَمةُ 

ْجلَْين َعْظُم العَُضدِ  ، بفَتِْحهما كما هو ُمْقتَضى إْطالقِه : النَّقاو النَّْقوُ و  على ِحياِله. نَْقوٌ  ؛ وقيَل : كلُّ َعْظٍم ِمن قََصب اليََدْين والّرِ

اء. ُكلُّ َعْظٍم ِذي ُمّخِ  : (5)الكْسر ب النِّْقوُ  أَو  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن الفرَّ

 .أَْنقاءٌ  ج العَْظُم الُممخ َمْقصوٌر يُْكتَُب بالياِء ؛ النَّْقي وفي كتاِب القاِلي :

 أي بكْسِرهما. نِْقيٌ و نِْقوٌ  كلُّ َعْظٍم فيه ُمخٌّ ، وهي القََصُب ، قيَل في واِحِدها األَْنقاءُ  وقاَل األْصمعي :

 بالكْسر والفتح. نَقًىو نِْقيٌ  وقال غيُرهُ : يقاُل في واِحِدها

 قال القاِلي : وأَْنَشَد أَبو محمِد بُن رْستُم البِن لجا :

 َطِويَلة والّطو  ِمن أَنحقاِئها
 ِعظاِمها الُمِمّخِة.أَي ِمن 

ْبط َغْير صحيح  النِّْقيُ و َمِن ، والَجْمع الُمخُّ : ، بالكْسر وإْطالقه عن الضَّ  .أَْنقاءٌ  ، أَي ُمخُّ الِعظام ، وَشْحُمها ، وَشْحُم العَْين ِمن الّسِ

ٌ  أَْنقَى رُجلٌ و  : َدقِيقَا القََصِب. نَْقواءُ  وامرأَة
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ٌ َدقِ  أَْنقَى وفي التهذيِب : رُجلٌ  ْجلَْين والفَخِذ ، وامرأَة  .نَْقواءُ  يُق َعْظم اليََدْيِن والّرِ

 ، َحَكى ذلَك ابُن األْعرابي. نِْقَوة كأنَّهم َحَذفُوا واو إتْباعٌ  وهو نِقَةٌ  ثِقَةٌ  قالوا :و

__________________ 
 ( يف اللسان : واسرتدفت.1)
َمُة الن  2)  قا.( عل  هامش القاموس عن نسخة : ويقا  : َشحح
 والتكملة وصدره فيها : 226( ديوانه ص 3)

 خراعيب أملود كبن نباهتا
 وعجزه يف اللسان والتهذيب ا ويرو  :

 خراعيب أمثا  كبن بناهنا
 برواية : 46( ديوان الراعي النمريي ط بريوت ص 4)
ـــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــا و  ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــف ب ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاج وا ـــــــــــــــــن  يف ال

 كشـــــــــــــــــــــــحــــــــــم الــــــــــنــــــــــقــــــــــا مل يــــــــــعــــــــــطــــــــــهــــــــــا الــــــــــزنــــــــــد قــــــــــادح   

  

 ختر ه فيه.وانظر 

 ( كذا نظر هلا الشارح وسيا  القاموس يقتضي أهنا مفتوحة عطفاً عل  ما قبلها. واملثبت يواف  ضبرت اللسان واملصباح والتهذيب والصحاح.5)
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ّمِ : نَْبتٌ  النُّقاَوةُ و  نُقاَوى ج فيَتْرُكها بَْيضاَء بياضاً شديداً ، الثِّيابُ يُْغَسُل به  ليَس فيها َوَرق وإذا يَبَِس اْبيضَّ  (2)يُْخِرُج ِعيداناً َسِلتةً  ( 1)، بالضَّ

ّمِ أَْيضاً ؛ هذا قوُل أَبي حنيفَةَ.  ، بالضَّ

 ، وهو نَْبٌت أَْحمر ، وأَْنَشَد : النُّقاَوى وقال ابُن األَْعرابي : هو أَْحمر كالنَّكعَِة ، وهي ثََمرةُ 

الًة  م ال يــــــــــــــكــــــــــــــون لــــــــــــــكــــــــــــــم خــــــــــــــَ كــــــــــــــُ يــــــــــــــح  إلــــــــــــــَ

قــــــــــــــاوَ و     ض الــــــــــــــنــــــــــــــ  كــــــــــــــَ (3)  إذح َأحــــــــــــــاال ال نــــــــــــــَ
 

  
 : نَْبٌت بَعَْينِه له َزْهٌر أَْحمر. النُّقاَوىو،  نُقاَوىو نُقاواةٌ  ، والواِحَدةُ  نُقاَويات َضْرٌب ِمن النَّْبِت وَجْمعُه النُّقاَوى وقال ثَْعلَب :

حاح :  َضْرٌب ِمن الَحْمِض. النُّقاَوى وفي الّصِ

 وأَْنَشَد للَحْذلَمي :قُْلُت : هو قوُل ابن األْعرابي 

وِن  َر األشـــــــــــــــــــــــــاِء اجلـــــــــــُ ثـــــــــــح تح مـــــــــــِ تـــــــــــَ  حـــــــــــىت شـــــــــــــــــــــــــَ

اِ     ـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــّدف ِز ال عـــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــح قـــــــــــــــــــاَو  أَم ـــــــــــــــــــُ  إىل ن

  
 ، وَكذلَك غيُرها ؛ قالَهُ الَجْوهِري ؛ وأَْنَشَد للراجِز في صفَِة الَخْيل : نِْقيٌ  وصاَر فيها َسِمنَتْ  : أَي اإلبِلُ  أَْنقَتِ و

ح  اح قــــــــــــَ ــــــــــــح اًل مــــــــــــا أَنـ مــــــــــــَ َا عــــــــــــَ كــــــــــــِ ــــــــــــَ ت  ال َيشــــــــــــــــــــــــــح

ح     اح المـــــــــــي أو عـــــــــــَ خيف يف ســـــــــــــــــــــــــُ (4)مـــــــــــا داَم مـــــــــــُ
 

  
َمن في اإلْقباِل وآخر الشَّْحم في الُهزاِل ؛ وناقَةٌ  األْنقاءُ  وقال غيُرهُ : ل الّسِ  : أَي َذواُت َشْحٍم. َمناقٍ  ونُوقٌ  ُمْنِقيَةٌ  في الناقَِة أَوَّ

 : إذا البُرُّ  أَْنقَى ِمن المجاِز :و أَي ال ُمّخ له لضْعِفه وُهزاِله. «يُْنقي الَكِسيُر الذي ال»: حديُث األضحية منه ؛ و يتُْنقِ  ويقاُل : هذه شاةٌ ال

 وَجَرى فيه الدَّقيُق. َسِمنَ 

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : التَّْنظيُف. التَّْنِقيَةُ 

 ، َمْقلوٌب ، قاَل : اْنتَقَاهُ  : اْنتاقَهُ و

نَـقِّي
ُ
 ِمثحر الِقياِس انحتاَقها امل

 وقال بعُضهم : هو ِمن النِّيقَِة ، وقد تقدََّم.

ْمل أَْيضاً على نَقا ويُْجَمعُ   بالضم. نُقيان الرَّ

 : َدقيقَةُ القََصِب نِحيفَةُ الِجْسِم قَِليلةُ اللْحِم في طوٍل. نَْقواءُ  وفخذٌ 

 الّرجل ، كِعَدةٍ : ِخياُرهُ. نِقَةُ  وقال أبو سعيٍد :

 .آنَقَنيوِمن الماِل أَي ما أَْعَجبَني منه  نِقَتي ويقاُل : أََخْذتُ 

 ٍء.منه ، وليَس ِمن األَنَِق في شي اْنتُِقيَ  وهو ما نِْقَوةٌ  قاَل األْزهري : أَْصلُه

ر حديُث أُّمِ َزْرع :  الطَّعاَم أَي يُْخرُجه ِمن قِْشِره وِتْبنِه ؛ يُنَقِّي : الذي الُمنَقِّيو ل أَْشبَه « ُمنَقِّ وودائٍِس »وبه فُّسِ ، ويُْرَوى بكْسِر النوِن ، واألوَّ

ث َرَوى عنه ابْن البَطر.  ؛ وهو أَْيضاً لَقَُب أَبي بَْكِر أَْحمِد بِن َطْلحة الُمحّدِ

 عن ابِن الطيوري ، وعنه ابُن َعَساِكر. الُمنَقّي بِن أَبي سعيِدٍ  (5)وأَْحمُد بُن محمِد 

از. الُمنَقِّي وعبُد العزيِز بُن علّيِ بنِ   عن نَْصِر هللا القزَّ

 عن َحَسن بِن محمٍد الخوالني ، قيََّده الّسلفي. الَمْنقي وبفتح الميم وسكون النون : محمُد بُن الفَْضل الُمرابِط

ي :: اْستَْخرَ  اْنتَقَْيتُهوالعَْظم  نَقَْوتُ و ه ؛ وأْنَشَد ابُن بّرِ  ْجت ُمخَّ
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ا و  ــــــــَ ــــــــن عــــــــال ــــــــِ ُروُ  ن ُب الســــــــــــــــــــــ  ــــــــح ل ــــــــكــــــــَ رُِ  ال  ال َيســــــــــــــــــــــح

مِ و     مــــــــــاجــــــــــِ خ  الــــــــــذي يف اجلــــــــــَ ُ
قــــــــــي املــــــــــ تــــــــــَ نـــــــــــح  ال نـــــــــــَ

  
__________________ 

 ( يف القاموس : نباٌت.1)
 .«سلبة»( يف اللسان : 2)
 وانظر ختر ه فيه.« ال نكون»برواية :  247( البيت للراعي ا ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان والصحاح والتهذيب بدون نسبة ا واألو  يف األساس. قا  ابن بري الرجز أليب ميمون النضر بن سلمة وقبلهما :4)

 نبات وطاء عل  خد اللير
 .1395/  4واألصر كالتبصري « أمحد بن  مد بن أمحد بن أيب سعيد»( يف الباب : 5)
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 فيُْستَْخرج. نِْقيٌ  ، أَي لَيَس له« فيُْنتَقَى وال َسِمينٌ »وفي حديِث أُّمِ َزْرع : 

تَها نَقَتْ و»في حديِث َعْمرو بِن العاِص يِصُف ُعَمَر ، رِضَي هللا تعالى عنهما : و  يَْعني الدُّنيا يَِصُف ما فُتِح له منها. ، «له ُمخَّ

. أَْنقَىو  العُوُد : َجَرى فيه الماُء واْبتَلَّ

ا لَكثْرةِ ُعْشبِها فتَْسَمن به الماِشيَةُ فتَِصير ذاتَ  النّْقوِ  هو فَْعالُء من: َمْمدوٌد : قُْرَب مكَّةَ من يلَملَم ؛ قال ياقوت ،  النّْقَواءُ و ي بذلَك إمَّ  ، ُسّمِ

 ، وإّما لُصعُوبَتِها فتُْذِهب ذلَك ؛ وأْنَشَد للُهَذلي : أَْنقاءٍ 

بــــــــــا و  ه الصــــــــــــــــــــــــ  ٍن حتــــــــــرّكــــــــــُ  نــــــــــزعــــــــــت مــــــــــن ُغصــــــــــــــــــــــــح

ــــــــــــح     نـ بــــــــــــِر بــــــــــــثــــــــــــِ واء ذات األعــــــــــــح قــــــــــــح ــــــــــــّ ة الــــــــــــنـ (1)يــــــــــــَ
 

  
ُكونَه ، منها : أَبو عبِد هللا محمُد بُن أَحمَد بِن عبِد هللا ابِن  نَْقوٌ و ثُوَن يحّرِ َسِمَع إْسحق  النَّْقويّ  محمدٍ ، بالفتحِ : قَْريةٌ بَصْنعاء اليََمن ، والمحّدِ

 الدبري ، وعنه حمزةٌ ابُن يوسَف الّسهمي.

 أَْيضاً عن ياقوت. نقو وكوَرةٌ بِمْصَر بحوفها ، يقاُل لها

 .النّقاءَ  : إذا بَلَغَ  ْنقَىأَ و

 : أَْهملَهُ الَجْوهِري. النَّْقيَةُ  ي : [نقي]

. نَْقيَةَ  يقاُل : َسِمْعتُ  الَكِلَمةُ. وقال أَبو تُراب : هي  َحّقٍ ونَْغيَةَ َحّقٍ ، ، أَي َكلمةَ َحّقٍ

اَرى : الخبزُ  كغَنِّيٍ  ، النَِّقيُّ و  وأنشد أبو عبيد : «النَِّقي يوم القيامِة على أرض بيضاَء كقُْرَصةِ يُحشُر النَّاُس »: الحديُث منه ؛ و الُحوَّ

وا  لــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاَس إذا َأ ــــــــــــــــــحَ ُم ال عــــــــــــــــــِ طــــــــــــــــــح  يــــــــــــــــــُ

هح     ه أُُدمــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــوق يٍّ ف قــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــَ (2)مــــــــــــــــــن ن
 

  
، ظاِهُره أنَّه اْسٌم لُمْطلِق الطَّريِق ، كما هو في التْكملَِة ؛ ويقاُل : بل هو َطريٌق للعََرِب إلى  الطَّريقُ  ، على صيغَِة اْسِم الَمْفعوِل : الُمنَقَّىو

 الشاِم كاَن في الجاِهِليَّة يَْسكنُه أَْهُل تهاَمةَ ، كما قالَهُ ياقوت.

، يوَم أُُحٍد حتى  وسلمعليههللاصلى النَّاُس اْنهزُموا عن َرُسوِل هللا ، قد كانَ ، و، جاَء ِذْكُره في ِسيَرةِ ابِن إْسحق  ع بيَن أُُحٍد والَمدينَةِ  أْيضاً :و

 وقال ابُن هرمة : ؛ دوَن األْعَوص الُمنَقَّى انتََهى بعُضهم إلى

قـــــــــــــــ    ـــــــــــــــَ نـ
ُ

ـــــــــــــــاملـــــــــــــــ ـــــــــــــــارع ف ـــــــــــــــَا األق ـــــــــــــــكـــــــــــــــم ب  ف

يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاِت رمي     ٍد إىل مــــــــــــــــــِ (3)إىل أحــــــــــــــــــُ
 

  
 الحافُِظ ، تقدََّمْت تَْرجمتُه في النوِن. يَْحيَى بُن َمِعينٍ  اإلمامُ  منها داد ،بالسَّواِد ِمن بَغْ  ، بالكسر : ة باألْنبارِ  نِْقيَاو

ُك بها اليَُهود بَدْفِن َمْوتاُهم فيها ، ويَْزعمون أنَّه  السالمعليهِء الفُراِت يقاُل نََزَل بها سيُِّدنا إْبراهيم ، على شاِطى : ة بالُكوفَةِ  بانِْقيَاو ، ولذا تَتَبَرَّ

ٍة فيها طوٌل ، وقد َذَكَرها األْعشى فقاَل : السالميهعل،   ، قاَل يُْحَشر ِمن ولِده ِمن ذلَك الَمْوِضع َسْبعوَن أَْلف َشِهيٍد ، في قصَّ

ه  ر إذ َتســــــــــــــــــــــامــــــــَ  عــــــــبــــــــابــــــــُ يــــــــُر ِمصــــــــــــــــــــــح  فــــــــمــــــــا نــــــــِ

مــــــــــــاو     عــــــــــــَ فــــــــــــح ــــــــــــا إذا رَاَح مــــــــــــُ ي قــــــــــــح ــــــــــــِ ر ابن  ال حبــــــــــــَح

  

هـــــــــــــم  اًل إن  بـــــــــــــعضـــــــــــــــــــــــــــَ ود مـــــــــــــنـــــــــــــه انئـــــــــــــِ  أَبجـــــــــــــح

َر     ئــــــــِ مــــــــا إذا ســــــــــــــــــــــُ جــــــــَ روف صــــــــــــــــــــــّد ومجــــــــَح عــــــــح َ
(4)املــــــــ

 

  
 وقاَل أَْيضاً :

َدٍن  ا إىل عـــــــــَ يـــــــــَ قـــــــــح رحت مـــــــــا بـــــــــَا ابنـــــــــِ  قـــــــــد ســـــــــــــــــــــــِ

ارِي و     يــــــــَ رَارِي وتســــــــــــــــــــــح م تــــــــكــــــــح جــــــــَ (5)طــــــــاَ  يف الــــــــعــــــــَ
 

  
 وجاَء ِذْكُرها في المفتُوحِ ؛ ومنه قوُل ِضرار بن األْزور األَسِدي :

__________________ 
 برواية : 809/  2اهلذليا يف شعر غاسر بن ُغَزيّة ا ( البيت يف شرح أشعار 1)
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 فزعت من غصن تزعزعه الصباو 
 واملثبت كرواية معجم البلدان ا ونسبه للهذد ا مض عدة أبيات.

 ( اللسان والتكملة بدون نسبة ا ونسبه يف التهذيب لطرفة. ومل أعثر عليه يف ديوانه.2)
 من عدة أبيات.« املنق »( معجم البلدان 3)
 .«ومححما» وابألصر :« ابنقيا»ا ومعجم البلدان  189( ديوانه ط بريوت ص 4)
 «.ابنقيا»واملثبت كرواية ايقوت يف معجم البلدان  «ترحاد وتسياري قد طفت» برواية : 69( ديوانه ط بريوت ص 5)
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ر مـــــــــا  ثـــــــــح َ  مـــــــــِ لـــــــــح ـــــــــَ ا ومـــــــــن يـ يـــــــــَ قـــــــــح بـــــــــانـــــــــِ ت بـــــــــِ ـــــــــح  أَرِق

رحِب أَيحَر      ن ا ـــــــــَ ا مـــــــــِ ـــــــــَ ي قـــــــــح ـــــــــِ ـــــــــان ـــــــــب ـــــــــت ب ـــــــــقـــــــــي (1)ل
 

  
 ِزنَةً ومْعنًى ، لُغَة أَو لَثْغة. لَِقيتُهُ  بمْعنَى : نَِقيتُهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ً  العَْظمَ  نَقَْيتُ   تُْنقي الَمدينَةُ كالِكيرِ » ُرِوي الحديُث : ؛ نقلَهُ الَجْوهريُّ فحينَئٍِذ األَْولى كتابَةُ هذا الَحْرف بالسَّواِد ، وبه نَقَْوتُ  لُغَةٌ في نَْقيا

ِدي التَّْنِقيَةِ  أَي تَْستَْخرُج ؛ ويُْرَوى بالتَّْشديِد فهو ِمن ، «َخبَثها وايَةُ الَمْشهورَ وهي إْفراُز الَجيِّد ِمن الرَّ  ةُ بالفاِء وقد تقدََّم.ِء ، والّرِ

 ، كغَنِّيٍ الذََّكر. النَِّقيُّ و

 وأَْيضاً لَقَُب جماَعٍة ِمن العَلَويِّين.

 ، َذَكَره ابُن يونس. 232وأَْيضاً لَقَُب عبَّاس بن الوليِد بن عبِد المِلِك الغَافِِقي أََحد ُعُدول ِمْصر ماَت َسنَة 

 بَْحَرْين لبَني عاِمِر بِن عبِد القَْيِس.، كغَنِيٍَّة : قَْريةٌ بال النَِّقيَّةُ و

 بالكْسر : َمْوِضٌع ، عن ياقوت. نِْقيٌ و

 أَْيضاً : رْستاٌق ِمن َرساتِيِق َمْنبج على أْمياٍل منها ؛ عن ياقوت. بانِْقيَاو

 فََوَهَن لذلَك ، قاَل أبو النّْجم : وَجَرحَ  فيه قَتَلَ و، بالكْسر : إذا أَصاَب منه  يَْنكى نِكايَةً  فيه نََكىوالعَُدوَّ ،  نََكى ي : [نكى]

يح َلصــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــا  نــــــــــــــا واِديــــــــــــــَ عــــــــــــــح نـــــــــــــــَ ُن مــــــــــــــَ  حنــــــــــــــَح

يـــــــــافـــــــــا     رُِم األضـــــــــــــــــــــــح كـــــــــح د  ونـــــــــُ ي الـــــــــعـــــــــِ كـــــــــِ نـــــــــح (2)نــــــــــَ
 

  
 ، بالَهْمزةِ ، وذلَك إذا قََشَرها قْبَل أَن تَْبرأَ فَنَِديَْت لذلَك. نََكأَها : لُغَةٌ في القَْرَحةَ  نََكىو

ل الِكتاِب : نََكأَ العَُدوَّ   ، فهذا يدلُّ على أنَّ ُكالًّ منهما سواٌء في العَُدّوِ والقَْرَحِة. نََكاهم وَمرَّ له في أَوَّ

َ  والذي في الفَِصيح :  ُدوَّ ، بالياِء ؛ زاَد المطرز : ال َغْيِر.العَ  نََكىوالقَْرَحةَ ، بالَهْمز ،  نََكأ

يت في باِب الُحُروِف التي تُْهَمز فيكوُن لها َمْعنًى ، وال تُْهَمز فيكوُن لها َمْعنًى آَخَر : ّكِ ً  القَْرَحةَ  نََكأْتُ  وقال ابُن الّسِ إذا قََرْفتها ؛  أَْنَكُؤها نَْكأ

 ي َهَزْمته وَغلَْبته.أَ :  أَْنِكي نَِكايةً  في العَُدوِّ  نََكْيتُ  وقد

؛ وقيَل : َهنَأَك هللا وال  َمْنِكيًّا وال ُجِعْلتَ  ، أَي نُِكيتَ  الوَظِفْرَت ،  أَي ، بضم التاِء وفَتْح الكاِف : تُْنكَ  الويقولوَن في الّدعاء : َهنِئت و

 بزياَدةِ الهاِء ؛ وقد بَيَّتا ذلَك في الَهْمزةِ فَراِجْعه. تُْنَكهْ  أَصابََك بَوَجعٍ ، ويُْرَوى وال

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ُجُل ، كفَِرَح ، نَِكيَ  ً  الرَّ  إذا اْنَهَزَم وغلَب وقهَر. يَْنَكى نَكا

ه وأََرقِِه بما نُْنكَ  يَْعني ال يَْنِكنا وحَكى ابُن األْعرابي : أنَّ اللْيَل َطويٌل وال نا. ِكينايَنْ  ِمن َهّمِ  ويَغَمُّ

 زاَد. ، كعُلُّوٍ : يَْنُمو نُُمواً  الماُل وغيُرهُ  نََماو : [نمو]

 قال شْيُخنا : ِذْكُر الُمضارعِ ُمْستدرٌك.

حاح : ا: ، وُربَّما قالوا  يَْنَمى نَماءً  المالُ  نََمى وفي الّصِ ْين ِمن بَني ُسلَْيم ثم سأَْلت عنه قال الِكسائي : ولم أَْسَمْعه بالواِو إالَّ ِمن أََخوَ  يَْنُمو نُُموًّ

 ؛ انتََهى. يَْنَمىو يَْنُمو في بَني ُسلَْيم فلم يَْعِرفُوه بالواِو ؛ وحَكى أَبو عبيَدةَ :

 يَْنَمىو يَْنُمو ْعقوب فقاَل :ا يَ وفي الُمْحكم : قاَل أَبو ُعبيٍد : قاَل الِكسائي ، فَساَق الِعباَرةَ كِسياق الَجْوهِري ؛ ثم قاَل : هذا قوُل أَبي ُعبيٍد ، وأَمَّ 

ى بَْينهما.  فَسوَّ

ا يَْنمى قال شيخنا : واْقتََصَر ثَْعلَب في فَِصيِحه على  فَأَْنَكَرها بعٌض. يَْنمو ، وأَمَّ

 ، وهو مجاٌز. اْزداَد ُحْمَرةً وَسواداً  : يَْنُمو في اليَِد والشَّعَرِ  الِخضابُ  نَماو
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 وَزَعَم الِكسائي أنَّ أَبا ِزياٍد أَْنَشَده :قاَل اللّْحياني : 

ري ح وازحَدِد  غـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ لـــــــــــــــ  ال تـ يـــــــــــــــح ب  لـــــــــــــــَ  اي حـــــــــــــــُ

ِد و     و اخِلضـــــــــــــــــــــــاُب يف الـــــــــيـــــــــَ مـــــــــُ نـــــــــح (3)امنحُ كـــــــــمـــــــــا يــــــــــَ
 

  
وايَةُ الَمْشهوَرةُ :   .يَْنِمي كما اْنمِ وقاَل ابُن ِسيَده : والّرِ

__________________ 
 .«ابنقيا»( معجم البلدان 1)
 اللسان ا والثاين يف الصحاح.( 2)
 وبدون نسبة فيهما.« وامِن كما ينمي»( اللسان واألساس وفيها : 3)
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ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ياَدةُ. النَّْموةُ   : الّزِ

 .يَْنِمي إلى الَحَسِب : لُغَةٌ في يَْنُمو وهو

او  : اْرتَفََع. نَما نُُموًّ

غاُر  النَّْموُ و  ء بالَهْمِز ، وقد تقدََّم.لُغَةٌ في النم: بالفتح : القَْمُل الّصِ

 : أَي أَْسنَْدته ونَقَْلته على َوْجِه اإلْصالحِ ؛ عن ابِن القطَّاع. نمواً  الحديثَ  نََمْوتُ و

ً و  :[نمي]  ، كعَِطيٍَّة : أَي زاَد وَكثَُر. ( 1)نَِميَّةً و ، بالمّدِ ، نَماءً و ، كعُتِّيٍ ، نُِميًّاو ، بالفتح ، كنََمى يَْنِمي نَْميا

ىو أَْنَمىو  ، بالتَّْشديِد ، وُهما الزماِن. نَمَّ

ىو ً  النَّارَ  نَمَّ  الناَر بالتَّْخفيِف والصَّوابُ  نَمى ، وذلَك بأَْن أَْلقَى عليها َحَطباً فَذكَّاها به ، ظاِهُر ِسياقِه أَنَّ  َرفَعَها وأَْشبََع َوقُوَدها : يَْنِميها نَْميا

ى بالتَّْشديِد ، يقاُل : حاحِ وهو مجاٌز. تَْنِميةً  النارَ  نَمَّ  ، كما هو نَصُّ الُمْحكم واألساِس والّصِ

ُجلُ  نََمى ِمن المجاِز :و  ؛ كما في األساِس ، وَكذلَك الناقَةُ كما يَأْتي. نامٍ  ، فهو َسِمنَ  : يَْنمى الرَّ

 واْرتَفََع. َطَما : يَْنمى الماءُ  نََمىو

ْيتُهُ و نََمْيتُهُ واْرتَفََع ،  : أَي الَحِديثَ  إليه نََمى ِمن المجاِز :و . َرفَْعتُهُ  ، بالتّخِفيِف والتَّْشديِد : نَمَّ  وأْبلَْغته ، الزٌم متعّدٍ

ُجَل إلى أَبيِه : نََمْيتُ و  إليه ونََسْبتُه ؛ هو بالتَّْخِفيِف فَقَط. َعَزْوتُهُ  الرَّ

ْيتُهو نََمْيتُه ؛ وقيَل : إنَّ  أذاَعهُ على َوْجِه النَِّميمةِ  ، أَي الحديَث ، أَْنماهُ و  ، بالتّْشديِد ، َسواٌء في اإلذاَعِة على َوْجِه النَِّميمِة ، والصَّحيح أنَّ  نَمَّ

ْيتُهوْصالحِ ، وهذه َمْحموَدةٌ ، بالتّْخفيِف َرفَْعته على َوْجِه اإل نََمْيته  ، بالتّْشديِد ، بَلَّْغته على جَهِة النِّميمِة ، وهذه َمْذموَمةٌ. نَمَّ

حاح : قاَل األْصمعي : ً  الحديثَ  نََمْيتُ  وفي الّصِ ْفع ،  نَْميا ْيتُ و، ُمَخفٌَّف إذا بَلَّْغته على َوْجِه اإلْصالحِ والَخْيِر ، وأَْصلُه الرَّ  تَْنميةً  يثَ الحد نَمَّ

 إذا بَلَّْغته على َوْجِه النَِّميمِة واإلْفساِد ، انتََهى.

 أَي بَلََّغ َخْيراً وَرفََع َخْيراً. ، َخْيراً  نََمىوليَس بالكاِذِب َمْن أَْصلَح بيَن الناِس فقاَل َخْيراً »في الحديِث : و

ى قاَل ابُن األثير : قاَل الحربي : ثين يَُخفِّفونَها ، قاَل : وهذا ال يَجوُز وَسيِّدنا َرُسول هللا ، ، ُمَشدََّدةً ، ولكنَّ  نَمَّ ، لم  وسلمعليههللاصلى الُمحّدِ

ْفع ، قاَل : وهذا ليَس بشي: يَُكْن يَْلَحن ، وَمن َخفََّف لَِزَمه أَْن يقوَل  ْعمه كما اْنتََصَب بقاَل ، وِكالُهما على زَ  بنََمى ِء فإنَّه يَْنتَِصبَخْيٌر بالرَّ

. نََمى الِزماِن ، وإنّما  متعّدٍ

ىو نََمى قُْلُت : وهذا الفَْرق الذي تقدََّم بينَ  ِحيُح نقلَهُ أبو ُعبيٍد وابُن قتيبَةَ وغيُرُهما وال ِخالَف بَْينهم في ذلَك. نَمَّ  هو الصَّ

ْيدَ  أَْنمى ِمن المجاِز :و وإنَّما نََهى  ، «أَْنَمْيتَ  ُكْل ما أَْصَمْيَت وَدْع ما»الحديُث : منه ؛ و َرماهُ فأَصابَهُ ثم َذَهَب عنه فماتَ  : إذا إنماءً  الصَّ

 ٍء َغْيره ، واإلْصماُء ذُِكَر في َمْوِضِعه.عنها ألنََّك ال تَْدِري هل ماتَْت بَرْميك أَو بشي

ً نَماهُ نَمْ  ، هو ُمطاوعُ  إليه : اْنتََسبَ  اْنتََمىو إلى غيِر  اْنتََمى َمِن ادََّعى إلى غيِر أَبيِه أَوِ »الحديُث : منه ، والَمْعنى اْرتَفََع إليه في النََّسِب ؛ و يا

 أَي اْنتََسَب إليهم وماَل وصاَر َمْعروفاً بهم. ، «َمواِليهِ 

ْقُر وغيُرُهما : البَاِزي اْنتََمىو  َر.آخَ  موِضعٍ  اْرتَفََع ِمن َمْوِضِعِه إلى والصَّ

 فالٌن فوَق الوساَدةِ ؛ قال الَجْعدي : اْنتََمى : اْرتِفاٌع ؛ ومنه اْنتِماءٍ  وُكلُّ 

ا  ال ــــــــــــُ راِش عــــــــــــَ ا فــــــــــــوَ  الــــــــــــفــــــــــــِ مــــــــــــيــــــــــــَ تــــــــــــَ  إذا انـــــــــــــح

رِب     نــــــــــــح ِك وعــــــــــــَ و ُع َراين رِيــــــــــــِح ِمســــــــــــــــــــــــــح (2)َتضــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيب : كتَنَمَّى
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__________________ 
 نسخة : وَلحَيًة.( عل  هامش القاموس عن 1)
 ( اللسان والتهذيب منسوابً فيهما للجعدي.2)
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ر هـــــــــا  وُب حـــــــــىت أَقــــــــــَ عحســـــــــــــــــــــــُ مـــــــــ   هبـــــــــا الـــــــــيــــــــــَ نـــــــــَ  تــــــــــَ

ِر     بــــــــــاَءِة عــــــــــاســــــــــــــــــــــــِ
َ
ِب املــــــــــ ٍف َرحــــــــــح ــــــــــَ بحل (1)إىل مــــــــــَ

 

  
 وقال القُطامي :

مـــــــــ    ـــــــــَ ن ـــــــــَ ـــــــــك قـــــــــد تـ ُر ذل ـــــــــح ي َح ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــَ ب  فـــــــــَبصـــــــــــــــــــــــح

فـــــــــــــــاعـــــــــــــــا    ه يـــــــــــــــَ زِلـــــــــــــــُ نـــــــــــــــح نح كـــــــــــــــاَن مـــــــــــــــَ  إىل مـــــــــــــــَ

  
 إذا زاَد واْرتَفََع. نََما يَْنِمي وهو ِمن ؛ «هللا بناِميَةِ  ال تَُمثِّلوا»حديُث ُعَمر : منه : َخْلُق هللا تعالى ؛ و النَّاِميَةُ و

 الَكْرُم. أَْنَمى وقد؛ وقيَل : هو عيُن الَكْرِم الذي يَتََشقَُّق عن َوَرقِه وَحبِّه ،  عليه العَناقِيدُ  الذي ِمن الَكْرِم : القَِضيبُ  النَّاِميَةُ و

 فهي عاِطبَةٌ. النَّواِمي ، وإذا كانِت الَكْرَمةُ كثيَرةَ  ناِميَةٌ  ، وهي األْغصاُن ، واِحَدتُها النَّواِمي وقال الُمفَّضل : يقاُل للَكْرَمِة : إنها الكثيَرةُ 

 َمْعروفَةٌ. ماَءةٌ م : ناِميَةُ و

ل. الناِميَةِ  ٍب ، ولُهم ِجباٌل يقاُل لها ِجبالُ قُْلُت : هي ِمن ِمياِه بَني َجْعفِر بِن ِكال  ، كما نقلَهُ ياقوُت. وِمثُْل هذا ال يقاُل فيه َمْعروٌف ، فتأَمَّ

اغاني ؛ والَحِشيَّةُ ، كغَنِيٍَّة ، ِمن َحشا يَْحُشو ، والتِّْبُن َمْعروٌف. ، كتُْرِكّيِ : َحِشيَّةٌ فيها تِْبنٌ  األُْنِميُّ و  ؛ هكذا أْوَرَده الصَّ

غيَرةُ  النَّماةُ و ِل الِكتاِب ، : النَّْملَةُ الصَّ  ، كَحصاةٍ وَحًصى. نًَمى ج ، وهي لُغَةٌ في النَّمأَةِ ، بالَهْمِز كما تقدََّم في أَوَّ

يُّ ، شاِعرانِ : الَمِص  النَّاِميَانِ و ا الَمِصيِصيُّ فهو أَبو العبَّاس أَحمُد بُن محمدِ  يِصيُّ والغَّزِ الشَّاِعُر ، ماَت بَحلََب على رأِْس  النَّاميُّ  ؛ أَمَّ

  بُن أَحمَد بِن علّيٍ شيئاً ِمن ِشْعِره.الصَّغيُر شاِعٌر َغِزيٌّ َرَوى عنه عليُّ  النَّاميُّ  السَّْبِعين وثلثمائة ، نقلَهُ الحافُِظ ؛ قاَل الذَّهبي : وأَبو العبَّاس

َّنَّهما ، كغَنِيٍَّة : نَْصالِن ِمن الغَْزِل يُقاباَلِن فيُكبَّانِ  النِّميَّةُ و  ، أَي يَِزيَداِن ويَْرتَِفعاِن. يَْنِميانِ  فكأ

وميَِّة ، وقد ذُِكرَ  النُّّميُّ و َدةِ ، الفَْلس بالرُّ  .«ن م م»في  ، بالضم وَكْسر الميِم المشدَّ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : زاَدهُ ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. إنماءً  هللا أَْنماهُ 

ي :  اهُ تَْنِميةً وهللا َكذلَك يُعَدَّى بغيِر َهْمزةٍ ؛  نَماهُ وزاَد ابُن بّرِ  ؛ وأَْنَشَد لألْعوِر الشَّنِّي ، وقيَل : البِن َخذَّاق : نَمَّ

ريُة َأن  جـــــــــــــارِ  مـــــــــــــِ مـــــــــــــتح عـــــــــــــَ لـــــــــــــِ دح عـــــــــــــَ  ي لـــــــــــــقـــــــــــــَ

يــــــــــــاِد     ي مــــــــــــن عــــــــــــِ مــــــــــــِّ نــــــــــــَ
ُ

ن  املــــــــــــ (2)إذا ضــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اهُ و أَْنماهُ و ً  َجعَلَهُ  نَمَّ  .ناِميا

امُت ؛ كالَحَجِر ونحِوِه :  فالنَّاِمي وصامٌت : نامٍ  واألشياُء ُكلُّها على َوْجِه األرِض   الغَْزوُ »في الحديِث : ومثُْل النَّباِت والشََّجِر ونحِوِه ، والصَّ

يه أَي ، «للَوِدّيِ  أَْنَمى  هللا للغاِزي ويُْحسن ِخالفَته عليه. يُنَّمِ

 ء : َرفَْعتُه عليه ؛ قال النابغَةُ :َء على الشيالشي نََمْيتُ و

َر  إذح ال  ــــــــــــَ ا تـ دِّ عــــــــــــمــــــــــــ  ــــــــــــعــــــــــــَ ــــــــــــه ف اَع ل  ارح ــــــــــــِ

ِد و     ريانـــــــــــٍة ُأجـــــــــــُ وَد عـــــــــــلـــــــــــ  عـــــــــــَ تـــــــــــُ (3)امنح الـــــــــــقـــــــــــُ
 

  
 أَْنَشَده الَجْوهِري هكذا.

ً  ءُ الشي نََمىو َر. نَْميا  تأَخَّ

 اْزداَد ُحْمرةً وَسواداً.: الِخَضاُب في اليَِد والشَّعَِر : اْرتَفََع وَعال ؛ وقيَل  نََمىو

حاح : عَُر ارْ  نََمى وفي الّصِ  تَفََع وَغال.الِخضاُب والّسِ

 الِحْبُر في الِكتاِب : اْشتَدَّ َسواُده ، وهو مجاٌز. نََمى وفي األساس :

 إلى الَجبَِل : َصعَد. اْنتََمىو
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 إلى أَبيِه : َعَزاهُ ونََسبَه. أَْنماهُ و

 لُغَتاِن ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. يَْنُمووإلى الَحَسِب  يَْنِمي وهو

ه : إذا َرفََع إليه نََسبَه : ومنه قولُه : نَماهُ و  إلى جّدِ

__________________ 
 واللسان. 142/  1( ديوان اهلذليا 1)
 ( اللسان.2)
 واللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب. 31( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 3)
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 َلاين إىل الَعلحياِء كر  َلَيحدَعِ 
ْيُد غاَب بالسَّْهِم ولم يَُمْت َمكانَه نََمىو (1)  ِء القَْيس :؛ وأَْنَشَد القاِلي المرى يَْنمي نَماءً  الصَّ

ه  تـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــــ  ي َرمــــــــــــــــــِ مــــــــــــــــــِ نــــــــــــــــــح و ال تـــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــهــــــــــــــــــح

رِهح     فــــــــــــــــــَ د  يف نـــــــــــــــــــَ (2)مــــــــــــــــــالــــــــــــــــــه ال عــــــــــــــــــُ
 

  
اعي : إذا باَعَده أَْنماها اإلبُِل : تباَعَدْت تَْطلُُب الَكألَ في القَْيِظ. وقد نََمتِ و  ا.الرَّ

 ، من نُوٍق نواٍم. ناِميَةٌ  الَكألُ فهي أَْنماهاواإِلبُِل : َسِمنَْت ؛  نََمتِ و

 صاِحِب الَخَطِأ فيه ُعْذر.له وأَْمَدْيُت له وأَْمَضْيُت له : ُكلُّه تََرْكته في قِليِل الَخَطِأ حتى يَْبلَغ به أَْقصاهُ فيُعاقَب في َمْوِضعٍ ال يكوُن ل أَْنَمْيتُ و

 : الناِجي ؛ وأْنَشَد الَجْوهِري للتَّْغلبي : النَّاِميو

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا و  م  فـــــــــــــــي ـــــــــــــــٍة كـــــــــــــــَبن  الســـــــــــــــــــــــــــــ  ي  قـــــــــــــــافـــــــــــــــِ

ي و     ـــــــــامـــــــــِ ـــــــــن ـــــــــدًا ب ـــــــــمـــــــــهـــــــــا أَب ي ـــــــــِ ل ـــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــي (3)ل
 

  
 قاَل : وقوُل األْعشى :

هــــــــا  طــــــــُ بــــــــِ هــــــــح َة يـــــــــَ يــــــــح مــــــــ   هلــــــــا يف الــــــــقــــــــَ نــــــــَ تـــــــــَ  ال يـــــــــَ

ُر     هــــــــــَ وحا مــــــــــَ ــــــــــَ مح فــــــــــيــــــــــمــــــــــا أَتـ ــــــــــذيــــــــــن هلــــــــــُ (4)إال  ال
 

  
 قاَل أبو سعيٍد : ال يَْعتَِمُد عليها.

 : كأنَّه َجْمُع ناَم ، َمْوِضٌع ، عن ياقوت. نامينو

 : قَْريةٌ قُْرَب ِمْصَر شرقيها. نَما ومنيَةُ 

 السدر : قَْريةٌ أُْخَرى بها. نامونو

 : قَْريةٌ بالِجيَزةِ. نمىو

ي ري في هذا التّركيِب :وَذَكَر األْزه اغاني : وأَْحِر به أَْن يكوَن َمْوِضعه الميم. نُّمِ جل ، بالضم فميم َمْكسوَرة مشدَّدة ؛ قاَل الصَّ  الرَّ

ْوا  .نَُمّيٍ  ، كُسَمّيٍ ، وأَبا نَُميَّا وَسمَّ

 : أَْهملَهُ الجْوهِري والجماَعةُ. ، ُمَخفَّفَةً  نَنَىو : [ننى]

ثِ  هُ : هووقال الذَّهبيُّ وغيرُ  لَقَُب محموٍد ، فكاَن يَْنبغي أَْن يقوَل  نَنَى ، فعلى هذا واِلُد أَبي بْكٍر محمِد بِن محموٍد األْصفهانِّيِ الفَقيِه الُمَحّدِ

 لَقَُب والِد أَبي بْكٍر.

ذا عن أَبي َعْمِرو بِن َمْنَدة ، وعنه عبُد العَظيِم الشََّرابي ، والذي في التَّْبصير وغيِرِه : أنَّه اْسُم َجّدِ أَبي بْكٍر الَمْذُكور ، وقد َرَوى أَبو بْكٍر ه

 .557ماَت ، ِسنَة 

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : قَْريةٌ ِمن أَْعماِل البهنسا ، نقلَهُ ياقوُت. نَنَى

عن اللّْحياني َوْحده وهو ناِدٌر إالَّ أَْن يكوَن على الَحْذِف كذا في الُمْحكم  ويَُخفَّفُ  ، بالَكْسر مع تَْشديِد الياِء ، يَْنِويِه نِيَّةً  ءَ الشَّي نََوىو : [نوى]

هه وقَْصُده إلى الشي النِّيَّةُ  وَعَزَمهُ ؛ ومنه قََصَدهُ  ؛  ِء.فإنَّها عزُم القَْلب وتََوجُّ

ى ما ْدِغَمِت الواُو في الياِء ، وَوْزنُها فعلة ، واللغَةُ الثانيةُ ُخفِّفَْت بحْذِف الواِو وَوْزنُها قِلَّةٌ بحْذِف العَْيِن ، علأُ  نوية أَْصلُها النِّيَّةُ  قال شْيُخنا :

َح به غيَرهُ.  هو ظاِهُر َكالِم المصنِِّف وَصرَّ

ا كانتِ والُمَخفَّفَة ِمن َونَى ، كِعَدةٍ من َوَعَد  نوى وقال جماَعةٌ الُمَشدََّدةُ ِمن ر ، ولمَّ تَْحتاُج في تَْصحيِحها إلى  النِّيَّةُ  ، يقاُل : َونَى إذا أَْبَطأَ وتأَخَّ

اح البُخاِري ، وهو في التَّْوِشيح والتَّ  ٍر اْشتُقَّْت ِمن َونَى على هذا القَْوِل كما َذَهَب إليه أَْكثَر ُشرَّ  نْنِقيح وغيِرِهما ؛ وقيَل َمأُْخوَذةٌ مِ إْبطاٍء وتَأَخُّ
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ا أَطالوا به ، وُكلُّها تمحالت ، وليَس في َكالم أَْهِل اللُّغَِة إالَّ  النَّاِوي البُْعد كأنَّ  النََّوى  أنَّها يَْطلُب بعَْزِمه ما لم يَِصل إليه ، وقيَل غيُر ذلَك ممَّ

ه إليه.الشَّي نََوى ِمن  َء إذا قََصَده وتَوجَّ

اهُ و كاْنتَواهُ  َمْخشري ؛ وَكذلكَ : أَي قََصَدهُ اعْ  تَنَوَّ  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري : اْنتََواهُ والَمْنزَل  نََوى تَقََدهُ ؛ األخيَرةُ عن الزَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 ساس.بدون نسبة ا وصدره يف األ 480/  5واللسان والتهذيب ا واملقايي  « من نفره»برواية :  103( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 واملثبت كرواية اللسان ا ويف الصحاح صدره.« ابلقية»برواية :  147( ديوانه ط بريوت ص 4)
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اليت  جي وصـــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــ  ُة خـــــــــــُ مـــــــــــَ يـــــــــــح تح أُمـــــــــــَ َرمـــــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــــَ

وايت و     وي كــــــــــــــنــــــــــــــَ تــــــــــــــَ نـــــــــــــــح ا تـــــــــــــــَ َوتح وملــــــــــــــ  (1)نـــــــــــــــَ
 

  
 .بنَواتي ويُْرَوى

 هللا فالناً : َحِفَظهُ. نََوىو

 قال ابُن ِسيَده : ولْسُت منه على ثِقٍَة.

اء :  هللا أَي َحِفَظَك ؛ وأَْنَشَد : نَواكَ  وفي التهذيِب : قاَل الفرَّ

ِد  ــــــــــر شــــــــــــــــــــــــَ واَ    ابل ــــــــــَ نح ن رو َأحســــــــــــــــــــــــِ مــــــــــح  اي عــــــــــَ

مــــــــِد و     قــــــــاِء والــــــــثــــــــ  المــــــــًا عــــــــلــــــــ  األنــــــــح َرأح ســــــــــــــــــــــَ (2)اقـــــــــح
 

  
حاح : ْلفاِء هللا  نَواكَ  وفي الّصِ  والثَّمِد. (3)، أَي َصِحبَك في َسفَِرَك وَحِفَظَك ، وأَْنَشَد البَْيَت الَمْذُكور ، وفيه : على الزَّ

 ِمن َسفٍَر أَو َعَمٍل. الوجهُ الذي يُْذَهُب فيه ، بالكسر : النِيَّةُ و

حاح : الوجهُ الذي  نَْفِسِه ؛ قاَل الشَّاعُر : ( 4)البُْعدِ  لَُق علىقد تُطْ و الُمسافُِر ِمن قُْرٍب أَو بُْعٍد ، يَْنِويه وفي الّصِ

 َعَدتحُه نِي ٌة عنها َقذوف
 بهذا الَمْعنَى ُمَؤنَّثَةٌ ال َغْير. النََّوى: ، أَي في البُْعِد والَوْجِه. قاَل الَجْوهِري  فيهما كالنََّوى

اح  نََوْوه للَمْوِضع الذي النِّيَّة ُمَؤنَّثة النََّوى وقال القاِلي : رمَّ وأَراُدوا االْحتِماَل إليه : قاَل الشاعُر ، وهو ُمعقُِّر بُن ِحماٍر الباِرقي ، وقيَل الّطِ

 بُن حكيٍم :

َو   ر تح هبـــــــا الـــــنــــــ  قـــــَ تــــــَ اهـــــــا واســـــــــــــــــــح تح َعصـــــــــــــــــــــَ قـــــــَ  فـــــــبَلـــــح

رُ     ـــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــاف
ُ
ـــــــــــًا ابإلايِب امل ن ـــــــــــح ي ر  عـــــــــــَ ـــــــــــَ  كـــــــــــمـــــــــــا قـ

  
ي : وشاِهُد   : النِّيَّة تَأْنِيثِ قاَل ابُن بّرِ

َلها معاو   ما مَجََعتحنا نِي ة قبـح
 بمْعنَى البُْعِد قوَل الشاعِر : النََّوى وأَْنَشَد القاِلي شاِهداً على

َو   ـــــــــــ  ـــــــــــنـ َو  ال ابَرَ    يف ال ـــــــــــ  ـــــــــــنـ ـــــــــــل ـــــــــــمـــــــــــا ل  ف

نِ و     راهــــــــــــِ
ُ

مِّ املــــــــــــ ــــــــــــهــــــــــــا كــــــــــــهــــــــــــَ ــــــــــــا مــــــــــــن ن ــــــــــــَ ميف ل  هــــــــــــَ

  
فْمعناهُ بَعَُدْت داُرهم ؛ ولم نَْسَمع هذا إالَّ منه وأَْحَسبُه  نَواُهم ، فإذا قالوا َشَطتْ  الدَّارُ :  النََّوى يقوُل : َسِمْعُت أَبا بْكِر بَن ُدَرْيدٍ و قال القاِلي :

ا الذي َذَكَره القَريبَ  نََوْوا البَِعيَد كانْت داُرُهم بَِعيَدةً ، وإن نََوْوا الَمْنزَل الذي يَْرَحلُوَن إليه ، فإن يَْنوونَ  إنَّما قاَل ذلَك ألنَّهم  كانْت قَِريبةً ، فأَمَّ

ةُ اللّغَويِّين فهو ما أَْنبَأْتُك به ،   ِمن قُْرٍب أَو بُْعٍد ، انتََهى. نََوْيت عْنِدي ما النََّوىوعامَّ

ُل ِمن َمكاٍن إلى آَخرَ  : النََّوىو  ، أَو ِمن داٍر إلى غيرها ، أُْنثَى وُكلُّ ذلَك يُْكتَُب بالياِء. التَّحوُّ

او حاح ويُْكتَُب أَْيضاً بالياِء ، : التَّْمرُ  نَواةٍ  َجْمعُ  الذي هو النََّوى أَمَّ ؛ قاَل مليُح  أْنواءٌ  أَي َجْمُع الَجْمع جج فهو يُذكَّر ويَُؤنَّث ، كما في الّصِ

 الُهَذلي :

وُز الـــــــــــ رٌي  ـــــــــــَ نـــــــــــِ ه مـــــــــــُ نـــــــــــاتـــــــــــِ طـــــــــــِ ن بـــــــــــَ يـــــــــــُ  مـــــــــــِ  عـــــــــــِ

     ِ لــــــ  فــــــَ ُ
يــــــِخ املــــــ واِء الــــــر ضــــــــــــــــــــِ َر أَنــــــح ثـــــــح (5)َحصــــــــــــــــــــً  مــــــِ

 

  
حاح : َجْمعُ   ، عن ابِن َكْيسان. أْنواءٌ  التّْمر نَوى وفي الّصِ

 .نََوياتٍ  ثالثُ  نَواةٍ  قاَل األْصمعي : يقاُل في َجْمعِ و

 نِِويٌّ و نُِويٌّ  والكثيرُ  .«ها بيِده حتى َمرَّ بداِر قْوم فأَْلقاها فيها وقال : تأْكلُه داِجنَتُهمِمن الطَّريِق فأَْمسكَ  نََوياتٍ  أنه لَقَطَ »حديُث ُعَمر : منه و

ل. نَواةً  بضم النُّوِن وكْسرها مع تَْشديِد الياِء فيهما ، كُصِلّيٍ وِصِلّيٍ ، فالصَّحيُح أَنَّهما َجْمعا  ال َجْمعا َجْمع ، فتأَمَّ
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__________________ 
 ( اللسان والصحاح والتهذيب بدون نسبة.1)
 : 366/  5( الصحاح واملقايي  2)

 اقرأ سالماً عل  الذلفاء ابلثمدو 
 ..«.. واقر السالم» ويف التهذيب : .«.. واقرا السالم» ويف اللسان واألساس :

 ( انظر ا اشية السابقة.3)
  اهر.( يف القاموس ابلرفض ا والكسر 4)
 واللسان ا وابألصر : 1001/  3( شرح أشعار اهلذليا 5)

 منري حتور العي  من بطنانه
 اب اء املهملة وفسره ابملكسور.« رضيح»والتصحيح عن شرح أشعار اهلذليا ا وفيه : 
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 .نًَوى بيَّةٌ : ما تََرَك النَّْخُج لنا ِمنوهو الذي يَْبقَى ِمن بَْظِرها إذا قُِطَع الُمتُْك. وقالت أْعرا َمْخفَُض الجاِريةِ  : النََّوىو

 ما يَْبقَى ِمن الَمْخفض بَْعَد الِختاِن ، وهو البَْظُر. النََّوى وقال ابُن ِسيَده :

، وهي َمْنزُل أَيّوب ،  (1)؛ وقاَل ياقوُت : بُلَيَدةٌ بَحْوراَن ، ِمن أَْعماِلها ، وقيَل : هي قصبَتُها ، بَْينها وبيَن ِدَمْشق يَْوماِن  ة بالشَّامِ   :نَوىو

،  نَوِويٌّ و نَوائيٌّ و نَواِويٌّ  ، والنِّْسبَةُ إليها، وبها قَْبُر ساِم ابِن نُوَح فيَما َزَعُموا ، انتََهى ؛ وتُْكتَُب بالياِء ، ومنهم َمْن يَْكتبُها باألِلِف  السالمعليه

رين : منهاو ِحِقين شيُخ اإلسالم في الُمتَأَّخِ ةُ هللا على الالَّ رين حجَّ  النََّوِويُّ  يَْحيَى بُن َشَرِف بِن مرا بِن جمعةَ بِن حزامٍ  أَبو َزَكريَّا أُستاذُ الُمتأَّخِ

َمْشقيُّ الشافِِعيُّ  ه  َس هللاقَدَّ  األْصِل الّدِ هُ وفُتوَحه ، تَْرَجمه الحافُِظ الذهبي في تاِريِخه ، والتاُج السَّْبكي في َطبقاتِه  ُروَحهُ وسرَّ وأَوصَل إلينا برَّ

راَماتِه تَْطويٌل في َمْشهوٍر ْكِر كَ الُكْبرى والُوْسَطى إلى أَْن قاَل في آخِر َكالِمه : فكاَن قطَب َزمانِِه وَسيَِّد أَوانِه وسرَّ هللا بيَن خلقه والتَّطويُل بذِ 

 وما زاَل الَواِلُد كثيُر األَدِب معه والَمَحبّة له واالْعتِقاد فيه.: وإْسهاٌب في َمْعروٍف ، قاَل 

 قُْلُت : ونسَب إلى والِده قوله :

ىن و  عــــــــــــــح يــــــــــــــُف مــــــــــــــَ طــــــــــــــِ  يف داِر ا ــــــــــــــديــــــــــــــِث لــــــــــــــَ

ه وآِوي    ــــــــــــــــــــــــِ ب ــــــــــــــــــــــــِ وُف يف جــــــــــــــــــــــــوان  َأطــــــــــــــــــــــــُ

  

ي  هـــــــــــــــِ ي َأن أمـــــــــــــــ  حبـــــــــــــــرِّ َوجـــــــــــــــح ـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــِّ  ل

واِوي    ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــن َدُم ال ه قـــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــااًن َمســـــــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــَ

  
، بقَْريتِه وبها ُدفَِن. قال التاُج  276رجب َسنَة  14وقد أَلََّف كلٌّ ِمن الحافَِظْين السَّخاِوي والسَّيوطي في تَْرجمتِه مجلداً ، تُوفي لَْيلة األْربعاء 

ْكت به.السَّبكي : وقد سافَْرُت إليها وزرْ   ُت قَْبَره الشَّريف وتَبَرَّ

حدََّث عن أبي العبَّاس أَحمَد بِن علّيٍ  النّوانيُّ  على ثالثَِة فَراِسَخ منها ، نُِسَب إليها أَبو الُحَسْين سعيُد بُن عبِد هللا ة بَسَمْرقَْندَ  أَْيضاً ؛ نَوىو

 ، وعنه أَبو الَخْير نعمةُ هللا بُن هبَِة هللا الجاِسِميُّ الفَِقيهُ. (2)البَْردعّي 

ُجُل : أَْنوىو  َكثَُرْت أَْسفاُره. إذا تَباَعَد ، أو الرَّ

 له. حاَجتْه : قََضاها أَْنوىو

ْت تَْنِويةً كنَ ، نَواها البُْسرةُ : َعقََدتْ  أَْنَوتِ و  ، أي في البُْسرةِ وقَضاِء الحاَجِة ؛ كلُّ ذلَك عن ابِن األْعرابي. فيهما وَّ

، وعلى هذا القوِل األخيِر  األُوقِيَّةُ من الذََّهِب أَو أَْربَعَةُ َدنانِيَر ، أَو ما ِزنَتُه خمسةُ َدراِهمَ  قيَل : هيوِمن العََدِد : ِعْشُروَن أَو َعَشرةٌ  النَّواةُ و

ْجُت اْمرأةً ِمن األْنصاِر على» ُث عبِد الرحمِن بِن َعْوٍف :حدي اْقتََصَر الَجْوهِري ، وهو قوُل أَبي ُعبيٍد ، وبه فُّسر  ، «ِمن َذَهبٍ  نَواةٍ  تََزوَّ

ْت قِيَمتُها َخْمَسة َدراِهَم ولم يُكْن ثَمَّ َذَهب ، من َذَهٍب كان نَواةٍ  قاَل أَبو عبيٍد : أَي َخْمَسة َدراِهَم ؛ قاَل : وبعُض الناِس يَْحِملُه على َمْعنى قَْدر

يَت ى األْربَعُون أُْوقِيَّةً والِعْشُرون نَشَّاً. نَواة إنَّما ِهي َخْمَسةُ َدراِهَم ُسّمِ  كما تَُسمَّ

َج امرأَةً على َذَهٍب قيمتُه َخْمسةُ دَ  َرواهُ  ؟ِمن َذَهب نَواةٍ  على راِهَم ، أاَل تَراهُ قال :قاَل األْزهري : ونَّص حديِث ابِن َعْوِف يدلُّ على أنَّه تزوَّ

 جماَعةٌ عن ُحميِد عن أَنَس ، وال أَْدِري لَم أَْنَكَره أَبو عبيٍد.

ُد : العََرُب تريدُ   ، قاَل : وهو َخَطأٌ وَغلٌَط. ِمن َذَهٍب قِيَمتها َخْمَسة َدراِهمَ  نَواةٍ  وأَْصحاُب الحديِث على َخْمسةَ َدراِهَم ، قاَل : بالنَّواةِ  قال المبّرِ

 .(3)قاَل : ثالثَةُ َدراِهَم وثُلُث  ؟ِمن َذَهبٍ  نَواةٍ  ؛ وقاَل إْسحق : قُْلُت ألحمَد بِن َحْنبل : َكْم َوْزن أَو ثالثَةُ َدراِهَم ، أَو ثالثَةٌ ونِْصفٌ 

اغاني. نَوى ِمن العََرِب ، وُهم بَنُو : قَبيلَةٌ  نًَوى بَنُوو  بِن ماِلٍك ؛ نقلَهُ الصَّ

 .النَّاِويُّ  ، والنِّْسبَةُ إليها : قَْلعَةٌ  نَاوُ و

 ، وأَْصلُه ؛ وأَْنَشَد الَجْوهري ألبي ذَؤْيٍب : الشَّْحمُ  ، بالفتح : ( 4)النَّنيُّ و

__________________ 
 ( يف ايقوت : منزالن.1)
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 ايقوت : الربذعي.( يف 2)
 ( يف التهذيب : ثالثة دراهم.3)
 [.واللسان]كالصحاح والتهذيب « والين   »( يف القاموس : 4)
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ا  هـــــــــَ مـــــــــَ ر َج  ـــــــــَح ا فشـــــــــــــــــــــــَ وَح هلـــــــــَ بـــــــــُ َر الصـــــــــــــــــــــــ   َقصـــــــــــــــــــــــَ

ُض     بــــــــَ وُخ فــــــــيــــــــهــــــــا اإلصــــــــــــــــــــــح ثــــــــُ ــــــــَ َي تـ ينِّ فــــــــهــــــــح (1)ابلــــــــنــــــــ 
 

  
ميُر إلى لحِمها.  ويُْرَوى : فيه ، فيكوُن الضَّ

 ؛ وأْنَشَد الَجْوهِري للُكَمْيت : : ع نَيَّانُ و

ٍر  قــــــــَ ــــــــَ ِش ذي بـ ن َوحــــــــح اَن َأو مــــــــِ يــــــــ  ــــــــَ ِش نـ نح َوحــــــــح  مــــــــِ

َرُد     الُء والـــــــــــطـــــــــــ  ه اإلشـــــــــــــــــــــــــح لـــــــــــَ الئـــــــــــِ ىَن حـــــــــــَ (2)أَفـــــــــــح
 

  
ِضّد النَِّضيج ، َمْوِضٌع في باِديَِة الشاِم ، وبه فَسَّر قوَل الُكَمْيت الَمْذُكور ، قاَل : وقاَل أَبو محمٍد  النَّّيِ  وقاَل ياقوُت : كأنَّه فَْعالن ِمن

 َجبٌَل في بِالِد قَْيِس ، وأَْنَشَد : نَيَّان األْعرابي الغَْندجانّي :

َد مــــــــــا  عــــــــــح ــــــــــَ اِن بـ لــــــــــ  بــــــــــنــــــــــيــــــــــ  يــــــــــح تح لــــــــــَ َرقــــــــــَ  أال طــــــــــَ

َوتح     ـــَ تـ ُر بـــيـــــــدًا فـــــــاســـــــــــــــــح يـــــــح ا الـــلـــ  (3) وَأكـــــــامـــــــا َكســـــــــــــــــــــَ
 

  
 وقاَل ابُن َميَّادة :

ا و  وهلــــــــــــُ ر قــــــــــــد جــــــــــــاَزتح وجــــــــــــاَز محــــــــــــَ  ابلــــــــــــغــــــــــــمــــــــــــح

را     ان فـــــــالــــــغــــــمــــــح يـــــــ  َن نـــــــَ طــــــح واِدي بــــــَ ي الــــــغــــــَ قــــــح (4)لســــــــــــــــــــَ
 

  
 وهذه َمواِضُع قُْرَب تَْيماء بالشام.

 ؛ نقلَهُ الَجْوهري. النََّوى تأُْكلُ  : إذا كانتْ  نََوويَّةٌ  إبِلٌ و

ُجُل : نََوىو ى ، النَّواةَ  أَْلقَى الرَّ إذا َرَمْيت به ؛ وعليهما اْقتََصَر  أَْنَوْيتُهو نََوْيُت النََّوىويقَاُل : أََكْلُت التَّْمَر  .اْستَْنَوىو أَْنَوىو بالتَّْشديِد ، كنَوَّ

 .نَواهُ  إذا أََكْلت التَّْمَر َوَجَمْعتُ  أَْنَوْيُت النََّوى الَجْوهِري. ويقاُل :

حاحِ َمْضبوطاً أَي َكْسر نونٍ  ويُْكَسرُ  بِفَتِْحهما نَوايَةً و تَْنِوي نَيًّا النَّاقَةُ  نََوتِ و ،  نَاوٍ و ناِويَةٌ  َسِمنَْت فهي ؛ نوايَة ؛ وهو الذي ُوِجَد في نسخِ الّصِ

 : حديُث َحْمزةٌ منه ، كجائِعٍ وِجياعٍ ؛ و نِواءٌ  ج

 َأال اي مَححَز للش ُرِف النِّواءَ 
ُجُل والَمْرأَةُ والفََرُس ؛ قاَل أبو النَّْجم : ماُن ؛ وَكذلَك الَجَمُل والرَّ  أَي الّسِ

ُؤوُب جــــــــــــــيــــــــــــــاُده  ــــــــــــــَ ِر ال تـ َكســــــــــــــــــــــــــــ 
ُ

 أو كــــــــــــــاملــــــــــــــ

واِء     ريحُ نــــــــــــــــــِ وامِنَ وهــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــَ (5)إال  غــــــــــــــــــَ
 

  
َمُن ؛ واالْسمُ  أنواها قدو  ، بالكسر. النِّيُّ  ِمن ذلَك ُكلِّه : الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 وهو ناِدٌر ، قيَل ذلَك في تَْفسيِر قوِل النَّابغَِة الَجْعدي : نِيَّة ، بالكسر : َجْمعُ  النِّيُّ 

ر ا ح  ُزوُن يف أَثــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح
َ

َت املــــــــــــــــ َك أنــــــــــــــــح  إنــــــــــــــــ 

ِم     قــــــــــــِ ــــــــــــُ م ت هــــــــــــُ ــــــــــــ  يـ ــــــــــــِ ِو ن ــــــــــــح ن ــــــــــــَ يِّ فــــــــــــإنح تـ (6)حــــــــــــَ
 

  
ي لقيِس بِن الخطيِم : اْنتِواءً  القْومُ  اْنتََوىو  : اْنتَقَلُوا ِمن بلٍد إلى بلٍد ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

رِ و  ٍف مل أََر كــــــــــــــــامــــــــــــــــح و خَلســــــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــــــــُ دح  ء يــــــــــــــــَ

واُء     تــــــــــــــــِ ريحٌ وانــــــــــــــــح (7)لــــــــــــــــه يف األرِض ســــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
تْ   ا ؛ نقلَهُ الَجْوهِري.: أَي أَقاُمو نَواُهم واْستَقَرَّ

اح : النَّاِويو رمَّ ِل ؛ قاَل الّطِ  : الذي أَْزَمَع على التحوُّ

ونـــــــــــــــــــــٍة  نـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــح يـ ـــــــــــــــــــــَ اِوي بـــــــــــــــــــــبـ  آَذَن الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــ 

داِم    
ُ

ــــــــــــِغ املــــــــــــ رِي هــــــــــــا كــــــــــــمــــــــــــُ ــــــــــــح ُت مــــــــــــن ــــــــــــح ل (8) ــــــــــــَ
 

  
ْنيا تُْعِجْزه يَْنوِ  َمنْ »حديُث ابن َمْسعوٍد : منه : َجدَّ في َطلَبِه ؛ و نَواهُ و  أَي َمْن يَْسَع لها تُِخْبهُ. ، «الدُّ
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ْكت به ؛ نقلَهُ األْزهِري. ناَوْيتُ و  به كذا : أَي قََصْدُت قَْصَدْه فتبرَّ

 .اْنتََوْيُت نَواةً و .، نََوْيُت نَواةً  : العَْزُم. يقاُل : النَّواةُ و

 : الحاَجةُ. النَّواةُ و النِّيَّةُ و

__________________ 
 واللسان وعجزه يف الصحاح. 16/  1( ديوان اهلذليا 1)
 .«نّيان»( اللسان والصحاح ومعجم البلدان 2)
 .«نّيان»( معجم البلدان 3)
 وبرواية :« نّيان»( معجم البلدان 4)

 فسق  الغوادي بطن نيان فالغمر
 .144( اللسان والتهذيب والنبات أليب حنيفة رقم 5)
 اللسان والتهذيب.( 6)
 واللسان. 153( ديوان ط بريوت ص 7)
 .«كصريض املدام»( اللسان ا والتهذيب وفيه 8)
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 : أَي َردَّه بحاَجتِه وقَضاها له ؛ ومنه قوُل الشاعِر أَْنَشَده الَجْوهِري : نَواهُ بنَواتِهو

َتِوي بَنوايت و   نـََوتح ومل ا تـَنـح
 وقد تقدََّم.

 : إذا كاَن يصيُب النُّْجعة الَمْحموَدةَ. ةٌ َمْنِويَّةٌ نِيَّ و َمْنِويٌّ  ورُجلٌ 

ةُ. يقاُل  النَِّويُّ و فِيُق ، أَو في السَّفَِر خاصَّ نِيَّته  صاِحبُك الذي نَِويُّك: الُمسافََرة َمعَك وُمرافَقَتَك ، وقيَل  نََوْيتُ  ، أَي نَِويُّك أَنا: ، كغَنِّيِ : الرَّ

 ي ، وأَْنَشَد للراجِز :؛ نقلَهُ الَجْوهرِ  نِيَّتُكَ 

ِوّي و  ــــــــــــــَ ٌ د ن اح ت إذح دُكــــــــــــــَ مــــــــــــــح لــــــــــــــِ  قــــــــــــــد عــــــــــــــَ

ّي     قــــــــِ ــــــــه الشــــــــــــــــــــــ  حــــــــي ل ــــــــَ ت ــــــــح نـ ــــــــَ ي  يـ قــــــــِ (1)أن  الشــــــــــــــــــــــ 
 

  
ْيتُه تَْنويَةً و  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. نِيَّتِه : َوَكْلتُه إلى نَوَّ

 ، أَي صاِحُب أَْمِرهِم ورأْيِهم. ُمْنتَِويهمو ناِويِهمْ والقْوِم  نَِويُّ  وفي نواِدِر األْعراِب : فالنٌ 

 : الحاجاُت ؛ عن ابِن األْعرابي. النََّوىو

ْدق يُْضَطرُّ إلى الَكِذِب ؛ عن أبي عبيٍد. النََّوى وفي الَمثَل : عند ُجِل يُْعَرُف بالّصِ  يَْكِذبُك الصاِدُق ، يُْضَرُب في الرَّ

 ، َرواها أَبو حنيفَةَ عن أَبي زياٍد الِكالبي. نَواها عن النائِيَةِ  (2)، كالَحِشيشِة  النَّوى : ما نَبََت على النَّواةُ و

ىو أَْنَوىو ىو نََوىو أَْنَوىو النِّيَّةِ  : ِمن نَوىو نَوَّ  ، في السَّفَِر. نَوَّ

ل الِكتاِب. النَّْوء َهْمز ألنَّه ِمن: عاَداهُ. قاَل الَجْوهِري : وأَْصلُه ال نَواءً و ناَواهُ ُمناواةً و  ، وهو النُّهوُض ، وقد َمرَّ الَكالُم عليه ُمفَصَّالً في أَوَّ

َمْخشري ، قاَل : وهو جاٌز. نَواكَ و  هللا بالَخْيِر : قََصَدَك به ، وأَْوَصلَه إليك ؛ نقلَهُ الزَّ

 : اْسٌم لقَْريَتَْين بِمْصر ، إْحداهما في ُكوَرةِ البهنسا ، واألْخرى في الغربيِة. النَّاويةُ و

 : قَْريتاِن بَشْرقيِة مْصر. نوىو ناىو

 : قَْريةٌ باألشمونين. نواىو

 ، عن ابن القطَّاع. نَوىً  التَّْمُر : صاَر له أَْنَوىو

اءُ و ثِين كعلّيِ بِن محمِد بن الفَْضلالتَّمْ  نََوى ، كَشدَّاٍد : َمْن يَبِيعُ  النَّوَّ اء ِر ؛ واْشتََهَر به جماَعةٌ ِمن الُمحّدِ  ، َرَوى عنه أبو القاسم الّسهمي. النّوَّ

 ، ِككتاٍب : قَبيلَةٌ ِمن العََرِب. نَِواء وبَنُو

ً  ي : [نهي]  : ِضدُّ أََمَرهُ. نَهاهُ يَْنهاه نَْهيا

 ّطِ الْقتََضى َكْسر الُمضارع ، ولو قاَل كَسعَى ألجاَد.قال شيخنا : لوال الشُّْهرة وُمَراَعاهً الخ

 : َكفَّ ؛ أَْنَشَد سيبويه لِزياَدة ابِن زْيٍد العُْذري : تَنَاَهىو نَهاهُ يَْنهاهُ نَْهياً فاْنتََهى ِخالُف األْمِر ، النَّْهيُ  قُْلُت : وهو نَصُّ الُمْحكم قاَل :

دَ  ُت عــــــــنــــــــح يــــــــح نــــــــاهــــــــَ مــــــــي تــــــــَ لــــــــح هــــــــَ  عــــــــِ تـــــــــَ  ه إذا مــــــــا انـــــــــح

َرا    نــــــــــاهــــــــــَ  فــــــــــبَقحصــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــ  َأو تــــــــــَ  َأطــــــــــاَ  فــــــــــَبمــــــــــح

  
حاح : . تَناَهىوعنه  فاْنتََهى عن كذا نََهْيته وفي الّصِ  ، أَي َكفَّ

حاحِ. عن الُمْنَكِر أَُموٌر بالَمْعروفِ  نَُهوٌّ  هو يقاُل :و  ، على فَعُوٍل ؛ كذا في الّصِ

ي : كان قِياُسه أن يقاَل : ل بالسكوِن قُِلبَت الواَو ياًء ، قاَل : ِمثْل هذا في الّشذوِذ  نَِهيٌّ  قال ابُن بّرِ ألنَّ الواَو والياَء إذا اْجتََمعتا وسبَق األوَّ

.  قولُهم في َجْمع فَتًى فُتُوٌّ
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 قُْلت : وقد تقدَّم ذلَك هناك.

ّمِ : االْسُم منه. النُّْهيَةُ و  ، بالضَّ

 عن التّماِدي فَْيرتَِدُع ؛ قال أبو ذَؤْيٍب : يَْنهاهُ  ، وذلك ألنَّ آِخَرهُ   وآِخُرهُ ءِ غايَةُ الشَّي أْيضاً : النُّْهيَةُ و

مح  هـــــــــــُ عـــــــــــُ ث  مجـــــــــــَح م حـــــــــــىت إذا ارحبـــــــــــَ نـــــــــــاهـــــــــــُ يـــــــــــح  َرمـــــــــــَ

ِر و     مـــــــــائـــــــــِ ًة لـــــــــلـــــــــجـــــــــَ يـــــــــَ (3)عـــــــــاَد الـــــــــر صـــــــــــــــــــــــيـــــــــُض هنـــــــــُح
 

  
__________________ 

 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
 ( يف اللسان : كاجلثيثة النابتة.2)
 واللسان وعجزه يف التهذيب. 85/  1( ديوان اهلذليا 3)
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ِصيُع على الَمْنِكِب حيُث كانِت الَحمائُِل ، ِصيُع : َسْيٌر َمْضفوٌر ،  انتََهى قال الَجْوهِري : يقوُل اْنَهَزُموا حتى اْنقَلَبَْت ُسيوفُهم فعاَد الرَّ ؛ والرَّ

ُصوع ، وهذا َمثٌَل عْنَد الَهِزيمة.  ُصوع ، وهي سيوٌر وتُْضفَُر بيَن ِحمالَِة السَّْيِف وَجْفنِه. اْنتََهتْ  : حيثُ  النُّْهيَةُ وويُْرَوى : الرُّ  إليه الرُّ

 .نِهايَتَه الغايَةُ ، يقاُل : بَلَغَ  النِّهايَةُ  قاَل الَجْوهِري : ، مكسورتَْيِن. النِّهاءِ و كالنِّهايَةِ 

 ، َمْمدوٌد. النِّهاءُ  ء ، وهوإليه الشَّي يَْنتِهي كالغَايَِة حيثُ  النِّهايَةُ  وفي الُمْحكم :

 ؛ وقوُل أبي ذَُؤيب : نِهايَتَه بَلَغَ  : أَي نَهَّى تَْنِهيَةً و تَناَهىوُء الشَّي اْنتََهىو

غــــــــوا  لــــــــَ ــــــــَ رِي عــــــــنــــــــهــــــــم وقــــــــد بـ هــــــــَ  َبصــــــــــــــــــــــَ ــــــــَ تـ ــــــــح  مث انـ

وا     ّو َأوح رَاحــــــــُ ــــــــوا اجلــــــــَ ــــــــقــــــــال ــــــــِم ف ي خــــــــِ
َ
َن املــــــــ طــــــــح ــــــــَ (1)ب

 

  
 أَراَد : اْنقََطَع عنهم ولذلَك عدَّاهُ بعَْن.

، قاَل  قَِليلةٌ  وهي كَسعَى ، َخِفيفَةً ، نََهىو، َمْضموَمتَْين ،  أُْنِهيَ و نُِهيَ و اْنتََهىو نَهَّى تْنِهيَةً والَمثَُل ،  أَْنَهى إليك َحَكى اللَّْحياني عن الِكسائي :و

 .الْنتِهائه وذلك في أَْنِف البعيرِ  الذي َطَرُف الِعرانِ  ، بالكْسر : النِّهايَةُ و : وقاَل ابُن َجْعفر : لم أَْسَمع أََحداً يقوُل بالتْخِفيِف.

،  (3)؛ قاَل : وسأَْلُت عن الَخَشبَِة التي تُْدَعى بالفاِرِسيَِّة ناهو  األْحمالُ  ، أَي عليها ، فيها (2) ْحَملُ تُ  التي الَخَشبَةُ  النِّهايَةُ  قال أَبو سعيٍد :و

 والعَاِضَدتاِن والَحاِملَتاِن. النِّهايَتانِ  فقالوا :

حاحِ : ، بالكسر والفتح النَِّهيْ و  ْجٍد ، وغيُرهم يقولهُ بالفتح.في لُغَِة أْهِل نَ  الغَِديرُ  بالكسر ؛ النِّْهيُ  ؛ وفي الّصِ

 ، وأْنَشَد ابُن ِسيَده : نِْهيٌ  الغَِديُر حيُث يتحيَُّر السَّْيُل فيُوِسُع ؛ وبعُض العََرِب يقولُ  النِّْهيُ  وقاَل األْزهري :

رح  َتســــــــــــــــــــــــــِ غــــــــــــح ــــــــــــَ ي الــــــــــــرَبَداِن تـ هــــــــــــح تح بــــــــــــنــــــــــــِ لــــــــــــ    ــــــــــــَ

رّ     عـــــــــــــــــِ الٍت وتـــــــــــــــــَ َرُب مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه هنـــــــــــــــــَِ  َتشـــــــــــــــــــــــــــــــح

  
ي   لمعَْن بِن أَْوس :وأَْنَشَد ابُن بّرِ

ٍة  ــــــــــــــَ وف ــــــــــــــُ ن ــــــــــــــَ وحجــــــــــــــاُء كــــــــــــــر  تـ ــــــــــــــعــــــــــــــَ ج  ال  َتشــــــــــــــــــــــــــــُ

هح     ـــــــــــــُ عـــــــــــــاِول ـــــــــــــُ ٍي ت هـــــــــــــح ـــــــــــــَ ـــــــــــــنـ ونا ب ـــــــــــــَ  كـــــــــــــَبن  هلـــــــــــــا بـ

  
، وهو كلُّ َمْوِضع يَْجتَِمُع فيه الماُء ، أَو الذي له  أَو ِشْبُههُ  ُضبَِط بالَكْسر والفَتْح ، هو الغَِديرُ  ، ِمن ماءٍ  نِْهيٍ  أَتَى على أنَّه في الحديِث :و

، األَْولى كِدالٍء ، قاَل َعِديُّ بُن  ، كِكساءٍ  نِهاءٌ و ، بالضم كُدِلّيِ ، نُِهيٌّ و ، كأْدالءٍ  أْنهاءٌ و ، كأَْدٍل ، أَْنهٍ  ج الماَء أَن يَِفيَض منه ، يَْنَهى حاِجزٌ 

قاع :  الّرِ

ىَن او َن مــــــــــا َأغــــــــــح لــــــــــح ثح أَيحكــــــــــُ لــــــــــِ  لــــــــــَود  فــــــــــلــــــــــم يــــــــــُ

زارعــــــــــــــا   
َ

هــــــــــــــاِء املــــــــــــــ ــــــــــــــِّ ــــــــــــــن  كــــــــــــــَبن  حبــــــــــــــافــــــــــــــاِت ال

  
 ؛ وأْنَشَد القاِلي : كالنِّهاءِ  وُدُروعٌ  كالنِّْهي ويقاُل : ِدْرعٌ 

ات  فـــــــــــَ هـــــــــــاِء ُمضـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا كـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــِّ

ن املــــــــــــــــــــاِذيِّ مل تــــــــــــــــــــؤ واملــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــوان     مــــــــــــــــــــِ

  
، وهي أََحُد  الواِدي ُحروفِ  الماُء ِمن إليه يَْنتَِهي : حيثُ  التَّْنِهيَةُ و ؛ (4)كما هو نَصُّ التَّهِذيِب  التَّْنهاةُ و؛ كذا في النسخ. والصَّواُب  التَّْنهاءُ و

 .التَّناِهي األْسماِء التي جاَءْت على تَْفعلٍَة ، إنَّما باُب التَّْفعلِة أَْن يكوَن َمْصدراً والَجْمعُ 

 إليها الماُء ، والتاُء زائَِدةٌ. يَتَناَهى األرُض الُمْنَخِفَضةُ  التَّْنِهيَةُ  الشيُخ أبو حيَّان : وقال

ُجُل : أَْنَهىو ً  أَتَى الرَّ  ، وهو الغَِديُر. نَْهيا

سالَةَ وال أَْنَهْيتُ  وأَْوَصلَهُ. يقاُل : َء : أَْبلَغَهُ الشَّي أَْنَهىو  سَّْهَم ُكلُّ ذلَك أَْوَصْلته إليه.إليه الَخبََر والِكتاَب والّرِ

َمنِ  ، نَِهيَّةٌ و، بالكْسر ،  نِْهيَةٌ  ناقَةٌ و ، هذا هو األْصُل ثم يُْستَْعمُل لكّلِ َسِميٍن ِمن الذّكوِر واإلناِث إالَّ أَنَّ ذلَك إنَّما هو  كغَنِيٍَّة : بَلَغَْت غايَةَ الّسِ

 في األَْنعاِم ؛ أَْنَشَد ابُن األْعرابي :
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__________________ 
 ا واملخيم واجلو : موضعان ا فاألو  واٍد أو جبر ا والثاين اسم انحية ابليمامة. واللسان. 46/  1( ديوان اهلذليا 1)
 ( يف القاموس : حُيحَمُر.2)
 .«ابهو»( يف اللسان والتهذيب : 3)
 وواحدهتا تنهية.( يف التهذيب عن أيب عمرو : التناهي حيث ينتهي املاء ا 4)
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يِّ  ُك فـــــــــــــــــــاِرٍض هنـــــــــــــــــــَِ وحالُء َمســـــــــــــــــــــــــــــــــح  ســـــــــــــــــــــــــــــــــَ

يِّ     ٍر َخصــــــــــــــــــــــــــــــــِ بــــــــــــــــــاِش َزمــــــــــــــــــِ َن الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــِ

  
 في َغداةٍ َعِريٍَّة. نَِهيَّة قاَل : وهللا للُخْبُز أََحبُّ إليَّ ِمن َجُزورٍ  أنَّه وُحِكي عن أَْعرابي

حاح : َجُزورٌ   ينَةٌ.، على فَِعيلٍَة ، أَي َضْخَمةٌ َسمِ  نَِهيَّةٌ  وفي الّصِ

 .نَِهيَّةٌ  وناقَةٌ  نَِهيٌّ  البَعيُر َسِمناً ؛ وَجَملٌ  تَناَهى وفي األساس :

ّمِ : الفُْرَضةُ  النُّْهيَةُ و  الحْبَل أَن يَْنسلَخ ؛ عن ابِن ُدَرْيد. تَْنَهى في رأِْس الَوتِدِ  التي ، بالضَّ

يَت بذلَك ألنَّه العَْقلُ  : النُّْهيَةُ و به عن القبائِحِ  يَْنتَِهي أَي َعْقل ، «نُْهيَةٍ  قد َعِلْمُت أنَّ التَِّقيَّ ذُو»حديُث أَبي وائٍل : منه يحِ ؛ وعن القَبِ  يَْنَهى ، ُسّمِ

 ويدخُل في المحاِسِن.

ي للَخْنساء : يَْنتَِهي الذي النُّْهيَةِ  وقال بعُضهم : ذُو  إلى رأْيِه وَعْقِله ؛ وأْنَشَد ابُن بّرِ

ٍم َأصـــــــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــح ىًت كـــــــــــاَن ذا حـــــــــــِ ٍة فـــــــــــَ يـــــــــــَ ـــــــــــٍر وهنـــــــــــُح  ي

ِت     لـــــــ  ِر حــــــُ هـــــــح ِف اجلــــــَ ن طـــــــائــــــِ ا مــــــِ بـــــــَ (1)إذا مـــــــا ا ــــــُ
 

  
ً  نُْهيَةٍ  يكوُن َجْمعَ وواِحٌد بمْعنَى العَْقِل ،  وهو ، كُهًدى ، كالنُّهى َح به اللّْحياني فأَْغنى عن التَّأِْويِل. أَْيضا  ، صرَّ

 هي العُقُوُل واألْلباُب. ، «النُّهىَ وليَِليَنِّي منكم أُولو األَْحالِم »في الحديِث : و

 .(2) (ِإنَّ يف ذِلَك آَلايت  ِْلُوِل النُّهى)وفي الكتاِب العزيِز : 

 إلى َعْقِله. يَْنتَِهي عاقِلٌ  : أَي َمْنهاةٌ  رُجلٌ و

ُجُل ، نَُهوَ و  ، كلُّ ذلكَ  ، بالكسر ، على اإِلتْباعِ  نِهٍ  يقاُل : رُجلٌ و؛  نَِهينَ  قْومٍ  ِمن نَهٍ  رُجلٌ و؛  أَْنهياءَ  قْومٍ  من ّيِ ،، كِغنِ  نَِهيٌّ  كَكُرَم ، فهو الرَّ

 قاَل ابْن جنّيِ : هو قِياُس النّحويِّين في ُحُروِف الَحْلِق كقْولَك فِِخذٌ في فَِخذ وِصِعق في َصِعق. العَْقِل. ُمتنَاِهي

 بمْعنًى َحْسُب. ، أَي كافِيَك ِمن رُجٍل ، ُكلّه منه نَهاكَ ومنه  ناِهيكَ و ، بِفتحٍ فسكوٍن ، ِمن َرُجلٍ  نَْهيُكَ  يقاُل :و

ه وغنائِه هأَنّ  قاَل الَجْوهِري : وتَأِْويلُه  عن تََطلِّب غيِرِه ؛ وأْنَشَد : يَْنهاكَ  بجّدِ

ـــــــــــه  َت عـــــــــــن دِّثـــــــــــح يـــــــــــُخ الـــــــــــذي حـــــــــــُ  هـــــــــــو الشـــــــــــــــــــــــــّ

را     خـــــــــــح ـــــــــــَ ُرمـــــــــــًة وف كـــــــــــح ـــــــــــُخ مـــــــــــَ ي اَ  الشـــــــــــــــــــــــــ  (3)هنـــــــــــََ
 

  
 ٌ ٍل كما تقوُل َحْسبُك ِمن رُجٍل لم تُثَّنِ ولم ِمن رجُ  نَْهيُك ِمن امرأَةٍ تَُذكَّر وتَُؤنَّث وتُثَنَّى وتُْجَمع ألنَّه اْسُم فاِعٍل ، وإذا قُْلتُ  ناِهيَتُك وهذه امرأَة

 على الحاِل. ناِهيكَ  ِمن رُجٍل فتَْنصبُ  ناِهيكَ  تَْجَمع ألنَّه َمْصدٌر ، وتقوُل في الَمْعرفِة : هذا عبُد هللا

 كما تقدََّم. نِْهيٍ  ري ، وقد يكوُن َجْمعَ الماِء إليه : نقلَهُ األْزه اْنتِهاءِ  وأَْصلُه ِمن ، كِكساٍء : أَْصغَُر َمحاِبِس الَمَطِر. النِّهاءُ و

ا من النََّهاِر والماِء : اْرتِفاُعُهما النِّهاءُ و ا نِهاءُ  ، أَمَّ الماِء  نهاءُ  النَّهاِر فاْرتِفاُعه قراَب نْصِفه ، َضبََطه ابُن ِسيَده بالَكْسر كما للمصنِّف ، وأمَّ

ل ذلك.  فَضبََطه الَجْوهِري بالضم فتأَمَّ

جاجُ  : النِّهاءُ و ةً ، يَُمدُّ  الزُّ  ويَْقَصُر. عامَّ

 ، عن ُكراعٍ. نِهاَءةٍ  َجْمعُ  ، قيَل : ال واِحَد لها من لَْفِظها ؛ وقيَل : القَواِريرُ  : النِّهاءُ  أَو

حاح : جاُج ؛ قالَهُ ابُن األْعرابي ؛ وأَْنَشَد : النُّهاءُ  وفي الّصِ  ، بالضم ، القَواِريُر والزُّ

ا  ن  كـــــــــــــَبلـــــــــــــ  هـــــــــــــُ ـــــــــــــُ فـــــــــــــافـ ُرد  اَ صـــــــــــــــــــــــــــَ  َأخـــــــــــــح ـــــــــــــَ  تـ

اُء     نـــــــــــهـــــــــــا وهنـــــــــــُ يـــــــــــح ـــــــــــَ ٌ  بـ يـــــــــــح ـــــــــــَ ُر قـ َكســـــــــــــــــــــــــّ (4)تـــــــــــُ
 

  
 .انتََهى

__________________ 
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 ت كرواية اللسان.فال شاهد فيها ا واملثب «أصير وتؤدةٍ . ..» برواية : 18( ديواهنا ط بريوت ص 1)
 .128و  54( سورة طه ا اآية 2)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.3)
 .«. يكسر.. ترض»( الصحاح واللسان وفيه : 4)
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 زاد غيُرهُ قاَل : ولم يُْسَمع إاّل في هذا البَْيِت.

ي : والذي َرواهُ ابُن األعرابي : تَُرضُّ الَحَصى ، وَرواهُ  َمْكُسور األّول إاّل في هذا  النِّهاءَ  بَكْسر النوِن ، قاَل : ولم أَْسمعِ  النِّهاءُ  قال ابُن بّرِ

 البَْيِت.

ي : وروايَةُ  وَجْمع الِجْنس ، ومدَّهُ لَضْروَرةِ  نَهاةٍ  للَوْدَعِة ، قاَل : ويُْرَوى بفَتْح النوِن أَْيضاً ، َجْمع نَهاةٍ  بكْسٍر النوِن َجْمعُ  نِهاء قال ابُن بّرِ

ْعر.  الّشِ

َم ؛ قاَل : وهو لعُتَّيِ بِن ماِلٍك ، وقَْبله : النُّهاءُ  قاَل : وقاَل القاِلي : جاُج ، وأْنَشَد البَْيَت المتقّدِ لِه : الزُّ  ، بضم أَوَّ

نـــــــــــا  الِة ومـــــــــــا لـــــــــــَ رحَض الـــــــــــفـــــــــــَ َن بـــــــــــنـــــــــــا عـــــــــــُ  َذَرعـــــــــــح

قــــــــــــاُء     ن ســــــــــــــــــــــــــِ َدهــــــــــــُ ن  إال  َوخــــــــــــح هــــــــــــِ يــــــــــــح لــــــــــــَ (1)عــــــــــــَ
 

  
، وهي َخرَزةٌ ، ويقاُل إنَّها الَوْدَعةُ ، َمْقصوٌر يُْكتَُب  نَهاةٍ  بالفَتْح َجْمع النَّْهيُ  قُْلُت : الذي في كتاِب الَمْقصوِر والَمْمدوِد ألبي علّيِ القاِلي

 بالياِء.

خا : النّهاءُ و  .نُهاَءةٌ  يكوُن بالباِديَِة ويُجاُء به ِمن البَْحِر ، واِحَدتُه مِ َحَجٌر أَْبيَُض أَْرَخى ِمن الرُّ

 يَتَعالُجوَن به ويَْشربُونَه. بالباِديَةِ  يكونُ  َدواءٌ   (2) :النِّهاءُ و

 .نهاَءةٌ  ، واِحَدتُه َضْرٌب من الَخَرزِ   (3) :النِّهاءُ و

 الحِق بِن جريٍر. (4) : فََرسُ  نَهاةُ و

ى : اْبنةُ سعيِد بِن ِسْهمٍ  كُسَميَّة ، نَُهيَّةُ و بِن قصّيٍ ، وهي أُمُّ ُخَوْيلِد بِن أََسٍد الَمْذُكور ، َجدَّةُ السيَِّدةِ َخِديَجة ، رِضَي هللا  أُمُّ َولَِد أَسِد بِن عبِد العُزَّ

 تعالى عنها.

 ولِده عبِد الرحمِن أبي َشْحَمة ؛ قاَل الحافُِظ في التّْبصير : وقِيَل هي لَُهيَّةُ ، هي أُمُّ  أُمُّ َولَِد ُعَمَر بِن الخطَّاب ، رضي هللا تعالى عنه أَْيضاً :و

أَي تََرَكها : َظِفَر بها  عنها ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده ؛ أَْنَهى أَو ، كَرِضَي ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِري ؛ عنها نَِهيَ  َطلََب حاَجةً حتى يقاُل :و ، بالالِم.

 .أَْو لم يَْظفَرْ 

َكه لَمكاِن َحْرِف الَحْلق ، قاَل : ألنَّه أَْنَشدني بَْيتاً ِمن  نََهيا قاَل ابُن جنِّي : قاَل لي أَبو الَوفاِء األْعرابي : ، بالكسِر بالتَّْحريِك. نِْهيَاو ، وحرَّ

َِّزُن إالَّ   ساِكنَه العَْين. بنَْهيا الطويِل ال يَت

 األُكّف. نِْهي يَأتي فيقُْلُت : لعلَّه يَْعني البَْيَت الذي 

 لَكْلٍب في طريِق الشَّاِم. ماءٌ 

مِّ  نَُهاءُ و ّم ، الَجْوهِري َضبََطه بالضم وبالَكْسر أَْيضاً ، فهو قُُصوٌر باِلٌغ. ُزهاُؤها ؛ أَي ِمائٍَة ، بالضَّ  ، أَي قَْدُرها ، اْقتََصَر على الضَّ

 ، بالكسر : بِِمْصَر. نِْهيا َدْيرُ و

ن نُِسَب إليها اإلما ُم أبو الُمَهنَِّد مرهُف بُن صارم بِن قُْلُت : وهي قَْريةٌ بجيَزةِ ِمْصَر ويُضاُف إليها سفط ، وَضبََطه ياقوُت بفَتْح النوِن ، وممَّ

 .634فالحِ بِن راشِد الجذامي الّسفطّي النِّهيائي. قاَل الُمْنذري : َكتَْبُت عنه شيئاً من ِشْعِره وِشْعِر غيِره ، تُوفي سنة 

 وهو الصَّواُب. (5)َضبََطه بكْسٍر فسكوٍن  أنَّه ء ، غْيرَ وقاَل ياقوُت : هي بيَن اليَماَمة والبَْحَرْين لبَني الشعيرا ، َكُهًدي : ة بالبَْحَرْيِن. نُهىً و

لِه زائَِدةٌ. ، بالكسر : ما يَُردُّ به َوْجهُ السَّْيِل ِمن تُراٍب ونحِوهِ  التِّْنهاةُ و  ، والتاُء في أَوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 ِء.عن الشي ُمْنتَهيةٌ  : أَي نَهاةٌ  نَْفسٌ 

 بعُضهم بعضاً. نََهى عن األَْمِر وعن الُمْنَكِر : تَناَهْواو
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 .يَْنتَُهونَ  ؛ قد يجوُز أَْن َمْعناه ال (6) (كانُوا ال يَ َتناَهْوَن َعْن ُمنَكر  فَ َعُلوهُ )وقوله تعالى : 

__________________ 
 ( اللسان.1)
ونص يف التكملة عل  ضــــبطها ابلضــــم ا واملثبت ابلكســــر هو ما اقتضــــاه ( ضــــبطت هذه اللفظة هبذا املعىن ا والجي قبلها يف اللســــان ابلضــــم ا 2)

 سيا  القاموس عل  أهنما معطوفتان عل  ما قبلهما.
 . مجض هَناة... ( يف اللسان والتكملة : والنـ َه 3)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وسقرت تنوينها لإلضافة.4)
كما « هُنحييف »والياء : معربة : اســـم ماء. والجي ذكرها الشـــارح عنه هي :  : هِنحٌي قا  : ( كذا ابألصـــر والجي ضـــبطها ايقوت بكســـر فســـكون هي5)

 ف.ذكرها ايقوت. ويف ايقوت أيضاً : هُنَا ابلضم والقصر : قرية ابلبحرين لبين عامر بن ا ارث بن عبد القي  ا ولعلها الجي أرادها املصنّ 
 .79( سورة املائدة ا اآية 6)



19744 

 

اهُ تَنْ و ً  بمْعنَى ِهيةً نَهَّ َد للُمبالَغَِة ؛ ومنه قوُل الفََرْزدق : نَهاهُ نَْهيا  ، ُشّدِ

 فنَـه اَ  عنها ُمنحَكٌر وَنِكريُ 
 نقلَهُ الَجْوهِري. (1)

، والميُم  النّْهي َمْفعَلة ِمنعن اإلثْم ، وهي  تَْنهى أَي حالَةٌ ِمن شأْنِها ، «عن اآلثامِ  َمْنهاةٌ و: هو قُْربةٌ إلى هللا  (2)في حديِث قِياِم الساَعِة و

 زائَِدةٌ.

 ، أَي ما يَُكفَّه عنَّا كافَّةٌ. ناِهيَةٌ  عنَّا يَْنهاهُ  ؛ ويقاُل : ما نَْهيٌ  ، أَي ناِهيَةٌ  : َمْصدراِن ، يقاُل : ما لَهُ  الناِهيَةُ و النَّاِهيو

 عنِّي. اْنَههُ  فالناً من فالٍن : إذا قُْلُت له اْستَْنَهْيتُ وعن َمساَءتِي ؛  ِهيَ يَْنت فالناً عن نَْفِسه فأبَى أَنْ  اْستَْنَهْيتُ  وقاَل ابْن ُشَمْيل :

 .اْنتََهوا ، أَي قاَل : فاْستَْنهاُهم وفي األساس : َرَوى بَنُو حنيفَةَ أَهاجيَّ الفََرْزدِق في جريٍر فأْحفُظوه

 ، كراٍم وُرماةٍ. الناِهي نُهاةٌ  وَجْمعُ 

جِل : إذا وِليَت ِواليَةً وقاَل  جُل للرَّ  ، قاَل : وإذا وقفَ  اْنتَهِ  ، بكْسِر الهاِء ، بمْعنَى اْنهوأَي ُكفَّ عن القَبِيح ، قاَل :  فإْنه الِكالبيُّ : يقوُل الرَّ

. فاْنِههْ   ، أَي ُكفَّ

 عنه. نُِهيَ  : أَي يَأْتِي ما (3) الَمنَاِهي وفالٌن يَْركبُ 

ُجُل : أَْنَهىو  .اْنتََهى الرَّ

 ويُْبلَغ بالُوصول إليها فال يتجاَوُز. يُْنتََهى ، أَي النِّهايَةِ  ، وهو ُمْفتَعَل ِمن الُمْنتََهى وفي الحديِث : ذكر ِسْدَرة

اج : تنَاَهىو  الماُء : إذا َوقََف في الغِديِر وَسَكَن ، نقلَهُ الَجْوهِري ؛ وأْنَشَد للعجَّ

فـــــــــا  ـــــــــِج الصـــــــــــــــــــــــ  هـــــــــارِي نـــــــــاهـــــــــَ  يف صـــــــــــــــــــــــَ  حـــــــــىت تـــــــــَ

يـــــــــَم َوفـــــــــا     يـــــــــاشـــــــــــــــــــــــِ مـــــــــَ  خـــــــــَ لـــــــــح رَت ســـــــــــــــــــــــَ (4)خـــــــــالـــــــــَ
 

  
 : أَي بَلََغ. اْنتََهىوالَخبَُر  تَناَهىو

 ، يُْفتحاِن ويُْكَسراِن عِن اللّْحياني. َمْنهاتَهوفالٍن  َمْنَهى وبَلَْغتُ 

ُجُل ِمن اللَّْحِم ، َكَرِضَي ،  نَِهيَ و  إذا اْكتَفَى منه وَشبَع ، ومنه قوُل الشَّاعِر : أَْنَهىوالرَّ

ٍر وَعن ُشرحِب  َهوحَن عن َأكح  (5)يـَنـح
 أَي : يَْشبَعُوَن ويَْكتَفوَن.

 وقال اآلَخُر :

واِ   دًا ا هــــــــــــَ وح كــــــــــــاَن مــــــــــــا واحــــــــــــِ ــــــــــــَ دح ل ــــــــــــقــــــــــــَ  ل

رَتَ ُ     واِ  ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــح  َأهنـــــــــــــــــــحَ  ولـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــنح هـــــــــــــــــــَ

  
 ِمائٍَة ، بالكسر ، لُغَةٌ في الضم عن الَجْوهِري. نِهاءُ  وهم

 ، عن القاِلي. النَّهي ، كَحصاةٍ : الَوْدَعةُ ، َجْمعُها النَّهاةُ و

 : أَي ُشْغٌل. نُْهيَةٌ  وَحْولَه من األْصواتِ 

 ، أَي ال تُْذَكر. تُْنَهى وَذَهبَْت تِميُم فال تُْسهى والَ 

 ، بالكْسر : اْسُم ماٍء ؛ عن ابن جنِّي نقلَهُ ابُن ِسيَده. نِْهيٌ و
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ِريُج كثيَرةٌ وليَس عْنَدها َعْيٌن وقال ياقوُت : رأَْيُت بيَن الّرَصافَِة والقَْريَتَْين ِمن طِريِق ِدَمْشق على البِريَّة بْلَدةً ذاَت آثاٍر وعماَرةٍ وفيها َصها

 ، بالكسر ، وَذَكَرها أبو الطيِِّب فقاَل : نِْهيا نَْهٌر يقاُل لها وال

ر و  ــــــــــــــح َوي ــــــــــــــال غــــــــــــــُ ر ف ــــــــــــــح َوي ــــــــــــــغــــــــــــــُ زََح ال ــــــــــــــَ ــــــــــــــد نـ  ق

ة وا ــــــــــــــفــــــــــــــار و     يضــــــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــِ يــــــــــــــا والــــــــــــــنــــــــــــــّ (6)هنــــــــــــــِح
 

  
 َزبَاٍب : ماءآِن بِدياِر الّضباِب بالِحجاِز ، وفيهما يقوُل الشاعُر : نِْهياو

__________________ 
 ( اللسان والصحاح والتكملة منسوابً للفرزد .1)
 ( يف النهاية واللسان : قيام اللير.2)
 .«الناهي»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 3)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح.4)
 ه :( اللسان وصدر 5)

 يشون دلاً حو  قبته
 برواية :« هنيا»( معجم البلدان 6)
 قــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــزح الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــويــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــويــــــــــــــــــر و 

ة واجلـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــارو     يحضــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــَ يـ ـــــــــــــــــــــُ  هنـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــبـ

  
 

  



19746 

 

ـــــــــًة  ـــــــــان ب ـــــــــُ ـــــــــهـــــــــا ل ـــــــــقضـــــــــــــــــــــــي مـــــــــن ي زابٍب ن هـــــــــح ـــــــــُ ـــــــــنـ  ب

َرايِن     وح تـــــــــــــَ ريحِ لــــــــــــَ ر  رأحُس الــــــــــــطــــــــــــ  (1)فــــــــــــقــــــــــــد مــــــــــــَ
 

  
 ابن خالٍد : باليَماَمِة. نِْهيُ و

 تُْربٍَة : َمْوِضٌع آَخُر وهو الَمْعروُف باألْخَضِر. نِْهيُ و

بِن َعْمِرو بِن ُمْرِخيَةَ  ُغراٍب : قليٌب بيَن العَبامة والعُنابة في ُمْستَوى الغْوَطِة ، قالَهُ أَبو محمَد األَْسَود األْعرابي ، وبه فَّسر قَْول جاِمعِ  نِْهيُ و

: 

 ا ابلــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــوٌ  وانُرهــــــــــــا مــــــــــــوقــــــــــــدهــــــــــــو 

ي أميــــــــا انر مصــــــــــــــــــــــطــــــــلــــــــي     واشــــــــــــــــــــــِ
َ
(2)بــــــــذاِت املــــــــ

 

  
 : َمْوِضٌع ؛ ومنه قوُل الشاعِر : (3)األُكّفِ ، بكسر ففتح  نِْهيُ و

ّاح هــــــــــر تــــــــــر  بــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــارج و  بــــــــــَ ــــــــــَ  قــــــــــالــــــــــت تـ

ِي اأَلكــــــــّف صــــــــــــــــــــــارخــــــــًا غــــــــري أعــــــــجــــــــمــــــــا و     (4)هنــــــــِح
 

  
ْولِة  نِْهيُ و  ، بالكْسر : قَْريةٌ بالبَْحَرْيِن ، َغْيِر التي َذَكَرها المصنُِّف. (5)الزَّ

 ، كغَنِيٍَّة : َمْوِضٌع ؛ كلُّ ذلَك عن ياقوت. نَِهيَّةُ و

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. نََهْيتُ  : لُغَةٌ في نََهْوتُ و

 .نَهَّىو أَْنَهىو نََهى َشِرَب حتى: الشَّْبعاُن الّريَّاُن ؛ يقاُل  النَّاِهي وقاَل ابُن األْعرابي :

 مع نَ ْفسها ومع الياءِ  فصل الواو
 وِمن األّول لم يأِْت إالَّ واو كما َسيَأْتي.

ُجُل ، َوأَىو : [وأي] ُجل على نَْفِسه ويَْعِزُم على الَوفاِء به ؛ و الَوأْي ، وَمْصَدُره كَوَعى : َوَعدَ  الرَّ حديُث منه ، وهو الوَعُد الذي يَُوثُِّق الرَّ

 .«فليَْحُضر َوأَيٌ  َمْن كاَن له ِعْند َرُسوِل هللا»أَبي بْكٍر : 

ً و ً و يَئي له على نَْفِسه َوأَى يقاُل : َضِمَن. َوأٌَي َوأْيا  بو عبيٍد :إذا َضِمَن له ِعَدةً ؛ وأَْنَشَد أَ  َوأْيا

ِده و  هــــــــــح ــــــــــعــــــــــَ ُت ب ــــــــــح د وأَي هــــــــــح ُت ذا عــــــــــَ ــــــــــح ن  مــــــــــا خــــــــــُ

عـــــــــــاو     ر  إذح جـــــــــــاَء قـــــــــــانـــــــــــِ طـــــــــــَ ضـــــــــــــــــــــــــح
ُ
رِِم امل  مل َأحـــــــــــح

  
َعدَّاهُ بعلى ألنَّه بمْعنَى َجعْلت  ، «على نْفِسي أْن أَْذُكَر َمْن َذَكرني َوأَْيتُ  قرأُْت في الحْكمِة أنَّ هللا تعالى يقوُل : إني قد»في حديِث وهٍب : و

 ْفِسي.على نَ 

بما  أياوبما َوَعْدَت أ وتقولُ  أهْ  ، على تَْقديِر َع وِعيا وَعوا ، وتَْلحق به الهاُء فتقولُ  أْوأ ، وللَجْمع أَيا ، ولالثْنَْين أَ  قال اللّْيث : واألْمُر منه

 َوَعْدتُما.

 ِمن النَّاِس. ( 6)العََدُد الكثيرُ  ، كالَوْعِد : الَوأْيُ و

 ً . وأَْيضا اغاني في التْكملَة. َوأْيي يقاُل : َذَهبَ  الَوْهُم والظَّنُّ  إلى كذا ، أَي َوْهِمي ، نقلَهُ وما قَْبله الصَّ

 ِمن الدَّواّبِ. الَخْلق بتَْحِريك الَهْمزةِ : السَّريُع الشَّديدُ  ، الَوأَىو

 بو عبيِد لألْسعَر الُجْعفي :وفي التَّْهذيِب : الفََرُس السَّريُع الُمْقتدُر الَخْلق ؛ وأَْنَشَد أَ 

هــــــــــم  ــــــــــِ ــــــــــاف ت ــــــــــ  َأكــــــــــح مح عــــــــــل ُرهــــــــــُ ــــــــــِ وا َبصــــــــــــــــــــــــائ  راحــــــــــُ

ٌد َوَأ  و     تــــــــــــَ ُدو هبــــــــــــا عــــــــــــَ رييت يــــــــــــعــــــــــــح (7)َبصــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
ة : الِحماُر الَوْحِشيُّ  : الَوأَيو مَّ  ، زاَد الَجْوهِري : الُمْقتِدر الَخْلِق ؛ وأَْنَشَد لذي الرُّ
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ا  تح كـــــــَبهنـــــــ  حـــــــَ مـــــــاء َأضــــــــــــــــــــح ــــــح ل ــــــظــــــ  ِت ال قـــــــ   إذا انحشــــــــــــــــــــَ

ة قــــــــــارُِح وَ     يــــــــــلــــــــــَ مــــــــــِ ٍو ابقــــــــــي الــــــــــثــــــــــ  طــــــــــَ نــــــــــح (8)َأّ  مــــــــــُ
 

  
__________________ 

 برواية :« هنيا زابب»( معجم البلدان : 1)
  .. بــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــا زابب نــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــ ٍ 

 ... فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر أبس   
  

 .«هني غراب»( معجم البلدان 2)
 واهلاء ساكنة والياء معربة ا بوزن  يب.( كذا نّظر له الشارح ا واملثبت عن ايقوت وقيدها : بكسر النون وتفتح ا 3)
 ... وقلُت : تبّاح  وفيه :« هني األكف»( معجم البلدان 4)
 ( مل يذكرها ايقوت.5)
 ليست يف القاموس.« الكثري»( لفظة 6)
 ( اللسان والصحاح ونسبه للجعفي.7)
 ( الصحاح ويف اللسان : إذا اجنابت.8)
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ي : قاَل : ثم يَُشبَّه به الفََرس وَغْيره  ؛ ومنه قوُل األْسعَر الذي تقدََّم وأَْنَشَد ابُن بّرِ

رُه  رٌي كـــــــــــاَن َنصـــــــــــــــــــــــــح ثـــــــــــِ تـــــــــــَ مح ُمســـــــــــــــــــــــــح  إذا جـــــــــــاَءهـــــــــــُ

دِ     رِّ وًأ  هنـــــــــــــــَح ـــــــــــــــكـــــــــــــــُ ريُوا ب  ُدعـــــــــــــــاء َأال طـــــــــــــــِ

  
 . يقاُل للفََرِس النَِّجيبيِة والناقَِة النَِّجيبِة ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري :َوآةٌ  وهي

رح  ر  وآٍة وَوًأ  ضــــــــــــــــــــــــــــــــايف اخُلصــــــــــــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــُ

َر ح     ــــــــــــــا  واجلــــــــــــــَ ــــــــــــــّرق ِدالت يف ال ــــــــــــــَ ت عــــــــــــــح (1)مــــــــــــــُ
 

  
ي :  وأَْنَشَد ابُن بّرِ

هــــــــــــا و  تــــــــــــَ َرضــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــا إذا َأعــــــــــــح تــــــــــــُ  يــــــــــــقــــــــــــوُ  انعــــــــــــِ

رِ     َرِة الــــــــــــــــَوعــــــــــــــــح خــــــــــــــــح  هــــــــــــــــِذي الــــــــــــــــوآُة كصــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ةُ ، وهي فَِعيلَةٌ َمْهموَزةُ العَْيِن ُمْعتلة ال الَوئِيَّةُ و ؛ وهذا نقلَهُ  َوئِيٌّ  الِم. وقاَل بعُضهم : هي الَمثْقوبةُ ِمن الدَّراِري ، والَجْمعُ ، كغَنِيٍَّة : الدُّرَّ

ياشي.  القتيبي عن الّرِ

ةُ الَمثْقوبةُ. (2)قاَل األْزهري : لم يَِصب القتيبي في  ة ، وكذلَك الَوناةُ هي الدُّرَّ  هذا ، والصَّواُب الَونِيَّة ، بالنون ، الدُّرَّ

القَْصعَةُ  أَْيضاً :و ؛ هكذا في النسخِ والصَّواُب : الِقْدُر ألنَّها ِمن الُمَؤنَّثات الّسَماِعيَِّة ال تَْلحقها الهاُء كما ذُِكَر في محلِّه ؛ الِقْدَرةُ  : الَوئِيَّةُ و

 القَِعيرتاِن. الواِسعَتانِ 

 تَُضّم الَجُزوَر. َوئِيَّةٌ  رٌ قِدْ : ُمفَْلَطَحةٌ واِسعَةٌ : وقيَل  َوئِيَّةٌ  وقاَل ابُن ُشَمْيل : قَْصعةٌ 

 كبيَرةٌ. َوئِيَّةٌ  وقاَل األْزهري : قْدرٌ 

حاح : قاَل الِكالبيُّ : قْدرٌ   َضْخَمةٌ ؛ وقاَل : َوئِيَّةٌ  وفي الّصِ

ٍة و  يـــــــــــ  حـــــــــــاِن َوئـــــــــــِ صـــــــــــــــــــــــــَ حح ٍر كـــــــــــَرأحِ  الصـــــــــــــــــــــــــ  دح  قـــــــــــِ

يــــــــــــا     ُدوِء األ فــــــــــــِ َد اهلــــــــــــُ عــــــــــــح ــــــــــــَ ا بـ ُت هلــــــــــــَ (3)َأَنــــــــــــَح
 

  
اِعي.  قُْلُت : أَْنَشَده األْصمعي للرَّ

 ، بِسكوِن الَهْمزةِ ، نقلَهُ ابُن ِسيَده. كالَوأْيَةِ 

ْخُم الواِسُع ، وَمْن قال َوئِيبَةً فِمَن الحافِِر الَوأْب ، والقََدُح  الَوأَى فِمن الفََرِس  َوئِيَّة وَوئِيبَةٌ ، فَمْن قالَ  َوئِيَّةٌ  وقاَل أَبو الَهْيثم : قْدرٌ  وهو الضَّ

 ؛ وأَْنَشَد : َوأْبٌ  الُمقَعَُّب يقاُل له

ِعيِد  ر َوأحبة الت صح  (4)جاَء ِبقدح
ل ذلَك.  فتأَمَّ

ْخمُ  : الَوئِيَّةُ و  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ وأَْنَشَد ألَْوس : الُجواِلُق الضَّ

طـــــــــــ  و  ٍر حـــــــــــَ ة لجـــــــــــِ يـــــــــــ  تح َوئـــــــــــِ طـــــــــــ   تح كـــــــــــمـــــــــــا حـــــــــــَ

ُف     وائــــــِ ُدهـــــــا فـــــــارحفــــــَ   مــــــنــــــهـــــــا الــــــطــــــ  قـــــــح (5)َوهــــــَ  عــــــَ
 

  
ي : َحطَِّت الناقَةُ في السَّْيِر اْعتََمَدْت في ِزماِمها ، ويقاُل مالَْت ؛ قاَل : وحَكى ابُن قتيبَةَ عن الرِّ  ةُ. الَوئِيَّة ياِشي أنَّ قاَل ابُن بَّرِ  في البَْيت الدُّرَّ

 قاَل ابُن األْعرابي : َشبَّه ُسْرَعة الناقَِة بُسْرَعة ُسقُوط هذه ِمن النَّظاِم.و

 وقاَل األْصمعي : هو ِعْقٌد وقَع ِمن تاِجٍر واْنقََطَع َخْيُطه واْنتَثََر ِمن نواِحيِه ، انتََهى.

حاح ما نَّصه : ليسَ  ةُ ، وَحطَّْت  في بَْيِت أَْوس الَوئِيَّة قُْلُت : َوَجْدت في هاِمِش الّصِ ْخم كما َزَعَم الَجْوهري. وإنََّما هي الدُّرَّ الُجواِلق الضَّ

 أَْسَرَعْت ، وَطواِئف : جانِبا النّظام ، يقوُل : هي في ُسْرعتِها كِسْلٍك اْنقََطَع فتَتَابَع اْنتِثاراً.

ْخَمةُ البَْطنِ  : الَوئِيَّةو  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. النَّاقَةُ الضَّ
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 الُمْصلحةُ له ، لُغَةٌ في الَوِعيَّة ، بالعَْين. ( 6)المرأَةُ الحافَِظةُ لبَْيتِها  :الَوئِيَّةو

__________________ 
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.1)
 ( عبارة األزهري : مل يضبرت القتييب هذا ا رف.2)
بدون  ز كاللسان ا « بعد اهلدوِّ »برواية :  291األصمعي للراعي ا والبيت يف ديوانه ط بريوت ص ( اللسان والصحاح والتهذيب ا ونسبه 3)

 واملثبت كرواية الصحاح.
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
 برواية : 66( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص 5)

 كــــــــــــــبن و.  خــــــــــــــانــــــــــــــت بــــــــــــــه مــــــــــــــن نــــــــــــــظــــــــــــــامــــــــــــــهــــــــــــــا 

 مـــــــــــــــعـــــــــــــــاقـــــــــــــــد فـــــــــــــــارفضــــــــــــــــــــــــــــت هبـــــــــــــــن الـــــــــــــــطـــــــــــــــوائـــــــــــــــفُ    

  

 ر ه يف الديوان.وانظر خت

 .80/  6واملثبت كرواية اللسان والصحاح واملقايي  

 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : لَِبِنيها.6)
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 اتَّعََد واْستَْوَعَد. أَي : ُمْستَْوءٍ  فهو اْستَْوأَى يَْستَوئِي االْستِفعاُل منه :و ؛ ءٍ ُمتَّى ، فهو َوأَى يَتَّئي اتَّأَى يَتَّئى االْفتِعاُل ِمنو قال أَبو الَهْيثم

اَغاني ، وهو ِمن االْجتِماعُ  ، كالتَّراِمي : التَّوائِيو  العََدد الَكثِير. الَوأْي ؛ هو وما قَْبله نقَلَه الصَّ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 ؛ عن ابِن ُشَميّل. َوئِيَّة : قَِعيَرةٌ ؛ وَكذلَك َرِكيَّة َوئِيَّة قََدحٌ 

ل رُجالً مْكروهاً ثم زاَده أَْيضاً ؛ والُكْفُت ، بالضم  َوئِيَّة ِكْفٌت إلىوفي الَمثَل :  غيَرةُ ؛ وهذا ِمثْل قَْولهم :  (1)، يُْضَرُب فيَمْن َحمَّ : الِقْدُر الصَّ

 ضْغٌث على إبالٍة.

 و آٍت ال ماٍض.كما قالوا َوَعْيُت ، إنَّما ه َوأَْيتُ  ويَِعي ، أَي يَْحفَظ ، ولم يقولوا يَئِي وقالوا : هو

 : السَّْيُف ؛ َوَجْدته في ِشْعِر أَبي حزٍم العُْكلّي : الَوأىو

بت لـــــــــــــــــدرّيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم  تـــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــَ ا انــــــــــــــــــح  فـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــ 

ذُ ه    َزأحُت عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــَوأ  َأهـــــــــــــــــــح  نــــــــــــــــــــَ

  
يُف ، ونََزأُْت نََزْعُت ،   :« ن ت أ»: السَّْيُف ، وأهذؤه : أَْقَطعَه ؛ وقد َمرَّ ذلَك في  الَوأىوالّدريُّ : العّرِ

 مهمة**
، فأَْبَدَل ِمن الواِو َهْمزةً ،  أُِويَ : ، فقاَل  ؟، فقْلت : فَمْن َخفَّف ( 2)وؤى فقاَل : َوأَْيتُ  قاَل الَجْوهِري : قال سيبويه : سأَلَُت الَخليَل عن فُِعَل ِمنْ 

ِل ال ِل الَحْرف ؛ قاَل الَماِزني : والذي قالَهُ َخَطأٌ ألنَّ كلَّ واٍو َمْضمومٍة في أَوَّ َكلمِة فأَْنَت بالِخياِر ، إْن ِشئْت وقاَل : ال يَْلتَِقي واواِن في أَوَّ

ِة األْولى  تََرْكتها على حاِلها ، وإن ِشئْت قَلَْبتها َهْمزةً ، فقْلت : ُوِعَد وأُِعَد وُوُجوه وأُُجوه ، وُوِرَي وأُوِرَي ، ال الْجِتماعِ السَّاِكنَْين ولكن لَضمَّ

 ، انتََهى.

ي : إنَّما خطَّأَه الَماِزني ِمن جَهِة أنَّ الَهْمزةَ إذا ُخفِّفَْت وقُِلبَْت واواً فليَسْت واواً الِزمةً ، بل  اْعتِداَد به ، فلذلَك لم  قَْلبها عاِرٌض القاَل ابُن بّرِ

وقولهُ في آِخِر الَكالِم ال الْجتِماعِ السَّاِكنَْين َصوابُه ال : يْلَزْمه أْن يَْقلَب الواَو األُولى َهْمزة بخالِف أَُوْيِصل في تَْصغيِر واِصٍل ، قاَل 

 الْجتِماعِ الَواَوْين.

 : أَْهملَهُ الَجْوهري. الَوتْيُ  ي : [وتي]

 .(3)، بالضم ، كُهًدى ، كما هو نَصُّ التُّهذيِب والتّْكملِة  الُوتَى عْنَدنا في النسخِ بالفَتْح والصَّوابُ وهو َمْضبوٌط 

 ، وهو َغلٌَط. (4)، هكذا في النسخ وِمثْلُه في التّْكملِة ، وَوقََع في نسخِ التّْهذيِب : الَجبَات  الَجْيئَاتُ  وقوله :

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : طاَوَعهُ ، لُغَةٌ في الَهْمز وقد تقدََّم. ِوتاءً و ُمواتَاةً  على األْمرِ  َواتاهُ 

 ، بالفتحِ َمْقصوٌر : أَْهملَهُ الَجْوهِري. الَوثْيُ و : [وثى]

 ْسِر في العَْظم وقد تقدََّم.، بالَهْمِز ، وهو ِشْبهُ الفْسخ في الَمْفِصل ، ويكوُن في اللّْحِم كالك ( 5)ءِ الَوثْ  وقاَل اللّْيث : هي لُغَةٌ في

مِّ  َوثِيَتْ وَ   وَسبََق للمصنِِّف في الَهْمزةِ. .َمْوثُوَءةٌ  أَي ، كَمْرِميٍَّة ، َمْوثِيَّةُ  فهي يَدهُ كرميت ؛ وثيت ، ونَصُّ اللَّْيث : يَُده ، بالضَّ

 ، وهي ِعباَرةُ الَجْوهِري هناَك. َوثْيٌ  ٌء ، وال تَقُلْ وبه َوثْ 

ة ، فما أَْنَكره أَّوالً كيَف يَْستَْدِرُكه ثانِياً. الَوثْيَ  َذَكْرنا هناك أنَّ وَ   ِمن لُغَِة العامَّ

وال َوثٌْو ، وتقدََّم أَْيضاً ُوثِئْت  ثْيٌ وَ  ٌء ، فإن َخفَّفَْت قُْلَت : َوٌث ، وال يقالُ أَصابَهُ َوثْ : وَسبََق أَْيضاً عن صاِحِب المبرِز أنَّه نَقََل عن األْصمعي 

ل ذلَك. َمْوثُوَءةٌ  يَُده ، كعُنَِي ، فهي  وَوثِئَة فتأَمَّ
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 ، كالُهَدى : األْوجاُع. الُوثَىو

ُجُل : اْنَكَسَر به َمْرَكبُهُ من َحيَواٍن أَو َسِفينٍَة. أَْوثَى قاَل ابُن األْعرابي :و  الرَّ

__________________ 
 يف اللسان ابلكسر. ( ضبطت1)
 ( يف الصحاح : ُوئَي.2)
 ( ضبطت يف التكملة ابلتحريك ا بفتح الواو والتاء.3)
 ( يف التهذيب : اجلِي ات.4)
 ( يف القاموس ابلرفض ا والكسر  اهر.5)
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َمْخشري بالِميتَدةِ. : الِمْرَزبَّةُ  الِميثاَءةُ و  ؛ وذُِكَر في الَهْمِز وفَسَّره الزَّ

ا يُْست  درُك عليه :وممَّ

 للسَّاِعي إلى السُّلطاِن بَكالٍم ، نقَل ذلَك عن ابِن األْعرابي. الُمواثِي به إلى السُّْلطان : إذا َوَشى. وهو َوثَى

 بما هو َمْذُكوٌر في المْحَكم. (1)وَردَّه ابُن ِسيَده 

 : الَمْكسوُر اليَِد ؛ عن ابِن األْعرابي. الَوثِيُّ و

 ، كعٍَم ، َوجٍ  فهو َوَجى ، كَرِضيَ  َوِجيَ  ، وهو أَن يَِرقَّ القََدُم أَو الحاِفُر أَو الِفْرِسُن ويَْنَسحَج. وقد : الَحفَا ، أَو أََشدُّ منه الَوَجى ي : [وجى]

 ، كغَنِّيِ ، أَْنَشَد ابَن األْعرابي : َوِجيٌّ و

 َن هَنحَ  الغاِئِب الَوِجيِّ يـَنـحَهضح 
 وأَْنَشَد القاِلي لألْعشى :

هـــــــــــا  واِرضـــــــــــــــــــــــــُ وٌ  عـــــــــــَ قـــــــــــُ رحعـــــــــــاء َمصـــــــــــــــــــــــــح ر اء فــــــــــــَ  غـــــــــــَ

ي الــَوجــي الــَوجـــــــُر     ي اهلــَُويــحىن كــمـــــــا مَيحشــــــــــــــــِ (2)مَتحشــــــــــــــــِ
 

  
 .تَْوَجى َوًجى الدابَّةُ  وِجيَتِ و الَوجيُّ أَْوجياءُ  ، وَجْمعُ  َوْجياءُ  وهي

ىو  أَنا. أَْوَجْيتُهُ و ، كَوِجيَ  في ِمْشيتِه ، تََوجَّ

 ؛ عن أَبي ُعبيٍد والِكسائي ؛ وأَْنَكَر َشِمٌر. : أَْعَطى أَْوَجىو

 ِضدٌّ. ، وهو بَِخلَ  ، أَي عليَّ  فأَْوَجى يقاُل : سأَْلتُهو

غاِر ، ج ، اْسمٌ  األْوِجيَةَ  باعَ  : إذا أَْوَجىو ؛  ِوَجى كِكساٍء على الِقياِس ، عن ابِن األْعرابي وفي نسخِ الُمْحكم : َجْمعُ  ِوجاءٍ  : ( 3)للعُُكوِم الّصِ

 ِوعاٌء تَْجعل المرأَةُ فيه ِغْسلَتها وقُماَشها. الِوجاءُ  وقِيَل :

ائُِد : أَْخفَقَ  أَْوَجىو ْيَد ، كأَْوَجأَ ، بالَهمْ  الصَّ  ِز وقد تقدََّم.أَي لم يُِصِب الصَّ

 اْنتََهى إلى َصالبٍَة ولم يُْنبِْط. : إذا الحافِرُ  أَْوَجىو

 .فأَْوَجى يقاُل : َحفَرَ 

 واْنتََزَع. عنه عن كذا : أَْضَربَ  أَْوَجىو

 .ُموِجيّة نَْفُسه عن كذا أَْضَربَْت واْنتََزَعْت فهي أَْوَجتْ  وِسياُق التّْكملَِة :

 ال خيَر عنده. َوِجيًّا َوَجْدناهُ  َكذلَك ، أَي أَْوَجْيناهُ و فََوَجْيناهُ  ناهُ أَو أَتْي سأَْلناهُ  يقاُل :و

نِ  ِميَجىو  ، رِضَي هللا تعالى عنه ، وإْخوته ، هكذا هو بالياِء في النسخ ، وفي التّْبصيِر : الصَّحابيُّ  بِن عائِذٍ  ، كِعيَسى : َجدُّ النُّْعماِن بِن ُمقَّرِ

ا يدلُّ على أنَّه ِمْفعَل ِمن ِميَجا  ، فكان األْولى أن يِزنَه بِمْنبٍَر أَو ما َشاَكلَه. الَوَجى باأللِف ؛ وِذْكُره في هذا الَحْرف ممَّ

ً و ى بكْبَشْين»الحديُث : منه في َوَجأْته بالَهْمِز. و ، لُغَةٌ  َخَصْيتُهُ  : َوَجْيتُهُ َوْجيا  وقد َسبََق الَكالُم عليه في الَهْمزة. ، «ُموَجيَْين َضحَّ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 ، أَي يَئِْسُت منه ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. أَْوَجى يقاُل : تََرْكتُه وما في قَْلبي منه

 : جاَء لحاَجٍة فلم يُِصْبها ، والَهْمُز لُغَةٌ. أَْوَجىو

ر قوُل أَبي َسْهم الُهَذلي : فأَْوَجى وَطلََب حاَجةً   : أَْخَطأَ ، وبه فُّسِ



19753 

 

ه  ســـــــــــــــــــــــُ فح ـــــــــَ وحِت نـ َ
َن املـــــــــ تح مـــــــــِ دح َأوحجـــــــــَ  فـــــــــجـــــــــاَء وقـــــــــَ

ُد     قــــــــــاعــــــــــِ
َ

ه املــــــــــ ــــــــــح َرت ذ  ٌف قــــــــــد حــــــــــَ طــــــــــ  ــــــــــه خــــــــــُ (4)ب
 

  
 .أَْوَجْيته َمْرُدوداً عن حاَجتِِه ، وقد ، أَي ُموًجى وقال أَبو َعْمرو : جاَء فالنٌ 

__________________ 
 ( يف اللسان عن ابن سيده إلا هو املؤاثي ابهلمز ا وما جاء يف قو  الشاعر :1)

 مجعك للمخاصم املواثي
 األعرايب إلا اشت  وثي من هذا فهو غلرت.قا  ابن سيده : أراد املؤاثي ا ابهلمز فخفف اهلمزة أبن قلبها واواً للضمة الجي قبلها. وإن كان ابن 

 والضبرت عن الديوان.« الوجي الوحر»برواية :  144( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( يف القاموس : مَجحُض.3)
 يف زايدات شعر أسامة بن ا ارث ا واللسان أليب سهم اهلذد. 1351/  3( شرح أشعار اهلذليا 4)
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ِكيَّةُ : لم يَُكْن فيها ماٌء ، أَو اْنقََطَع ماؤها ، والَهْمُز لُغَةٌ فيه. أَْوَجتِ و  الرَّ

 : أَي ما يَْنقَِطُع. يُوَجى وما

 عنه الّظْلَم َردَّه وَمنَعَه ؛ قال الشاعُر : أَْوَجىو

م  كـــــــــُ مـــــــــ  م أنح َأضـــــــــــــــــــــــُ كـــــــــُ  كـــــــــَبن  َأيب َأوحصـــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــِ

ر   ــــــــــــــاملِِ     ُم كــــــــــــــُ كــــــــــــــُ نــــــــــــــح (1)إد  وأوجــــــــــــــي عــــــــــــــَ
 

  
 ، كغَنِيٍَّة : َجراٌد يَُدقُّ ثم يُلَتُّ بسْمٍن أَو زْيٍت ثم يُْؤَكُل ؛ عن ُكراعٍ ، وقد تقدََّم الَكالُم عليه في الَهْمزةِ. لَوِجيَّةُ او

ُجَل : َزَجْرتُه ، عن ابن القَطَّاع. أَْوَجْيتُ و  الرَّ

تُّ به ُرَوْيداً ، نقلَهُ الَجْوهِري. َوَحْيتُ  يقاُل : اإلشاَرةُ. الَوْحيُ  ي : [وحى]  لَك بَخبِر كذا : أَي أََشْرُت وَصوَّ

اغُب : اإلشاَرةُ السَِّريعَةُ  أَراَد بالقُْرآِن  ، «أََشدُّ منه الَوْحيُ  قال لَعْلقَمة : القُْرآُن َهيُِّن ،»حديُث الحاِرِث األْعور : منه ؛ و والِكتابَةُ  وقال الرَّ

ً  الِكتابَ  َوَحْيتُ  يقاُل : الِكتابَةَ والخطَّ. ْحيبالوَ والِقراَءةَ ،  اج : واحٍ  فأنَا َوْحيا  : وأَْنَشَد الَجْوهِري للعجَّ

ي  احــــــــــــــــِ د ان والــــــــــــــــنــــــــــــــــ  مح جــــــــــــــــَ اهــــــــــــــــُ  حــــــــــــــــىت حنــــــــــــــــََ

ي     اه الــــــــــــــــَواحــــــــــــــــِ َدٍر كــــــــــــــــاَن وحــــــــــــــــَ (2)لــــــــــــــــقــــــــــــــــَ
 

  
حاح : الِكتاُب. الَمْكتُوبُ  : الَوْحيُ و  ؛ وفي الّصِ

سالَةُ. : الَوْحيُ و  الّرِ

إليه الَكالَم ، وهو أَْن تكلَِّمهُ بَكالٍم تْخِفيِه ؛ وأْنَشَد الَجْوهِري  َوَحْيتُ  يقاُل : اإلْلهاُم والَكالُم الَخِفيُّ ، وُكلُّ ما أَْلقَْيتَهُ إلى َغْيِرَك. ضاً :أَيْ و

اج :  للعجَّ

ر ِت  قــــــــــــــَ تـــــــــــــــَ راَر فــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــح  وحــــــــــــــَ  هلــــــــــــــا الــــــــــــــقــــــــــــــَ

ِت و     بـــــــــــ  ـــــــــــ  يـــــــــــاِت الـــــــــــثـ هـــــــــــا ابلـــــــــــر اســـــــــــــــــــــــــِ د  (3)شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقال الحرالي : هو إْلقاُء الَمْعنى في النَّْفِس في خفاٍء.

ْوُت يكوُن في النَّاِس وغيِرهم : الَوْحيُ و  ؛ قاَل أَبو زبيٍد : الصَّ

ٍي َأعحَجم   (4)ُمر َِز اجلَوِف بَوحح
 ؛ قاَل الَجْوهري : هو ِمثُْل الَوَغى ؛ وأْنَشَد : كالَوَحى

ه  يـــــــــــــــح بــــــــــــــــَ راء وجـــــــــــــــانـــــــــــــــِ م كـــــــــــــــَ نـــــــــــــــاكـــــــــــــــُ عـــــــــــــــح نــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــَ

هـــــــــاِم     ـــــــــُن َوحـــــــــَ  الـــــــــلـــــــــ  رِي َض الـــــــــعـــــــــَ نـــــــــَ (5)كـــــــــمـــــــــا مـــــــــَ
 

  
 وأْنَشَد ابُن األْعرابي :

ال  لــــــــــــ  فــــــــــــَ ــــــــــــَ تـ ــــــــــــَ ِن ملَح يـ مــــــــــــاَويــــــــــــح حــــــــــــح ُذوُد بســــــــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــَ

ِر     ُه حنــــــــُح نــــــــالــــــــِ ٍر مــــــــَ فــــــــح ِب عــــــــن طــــــــَ (6)َوحــــــــَ  الــــــــذئــــــــح
 

  
 وأَْنَشَد القاِلي للُكَمْيت :

ُب أفــــــــــــرخــــــــــــهــــــــــــا و  نــــــــــــاُ  الــــــــــــذئــــــــــــح َدة ال يــــــــــــَ لــــــــــــح  بـــــــــــــَ

اعـــــــــــــا عـــــــــــــرعـــــــــــــارو      ال َوحـــــــــــــ  لـــــــــــــولـــــــــــــدة الـــــــــــــد 

  
 وقاَل ُحَمْيد :

وحِف ضـــــــــــــــــــــــالــــــــة  رحداِن يف جـــــــــَ  كـــــــــَبن  َوحـــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــّ

ا    َرلــــــــــــ  ه إذا مــــــــــــا تـــــــــــــَ يــــــــــــح يـــــــــــــَ م  ــــــــــــَح جــــــــــــَ هــــــــــــح لــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

  
 : بالهاِء ؛ وأَْنَشَد الَجْوهري للراجزِ  الَوَحاةِ  َكذلكَ و
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اِت  يــــــــــــــــــ  ىًت هــــــــــــــــــَ ُدو هبــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــر  فــــــــــــــــــَ  حيــــــــــــــــــَح

ِن ذا وحــــــــــــــاةِ     َد الــــــــــــــَوهــــــــــــــح عــــــــــــــح ــــــــــــــَ قــــــــــــــاُه بـ لــــــــــــــح ــــــــــــــَ  تـ

  

 (7)ُهن  حنَو البيحِت عاِمداِت و 

 قاَل األَْخفَش : نََصب عاِمَدات على الحاِل.

ْعِد ، وهو صْوتُه َوحاةَ  وقاَل النَّْضر : َسِمْعتُ   الرَّ

__________________ 
 ..«.. وكان أيب» نسبة ا ونسبه يف األساس البن عّناِب برواية :( اللسان والتهذيب بدون 1)
 واللسان والثاين يف الصحاح ا واألساس ونسبه لر بة. وبعده يف اللسان : 12/  2( جمموع أشعار العرب 2)

 بثرمداء جهرة الفضاح
 وانظر التكملة يف مادة ثرمد.

 .93/  6قايي  واللسان واألو  يف الصحاح والتهذيب وامل 5( ديوانه ص 3)
 برواية : 663( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 4)

 يزدجر الوحي بصوت أعجم
 وبعده :

 تسمض بعد الزبر والتقحم
 وانظر ختر ه فيه.

 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.5)
 ( يف اللسان : مناله خملي.6)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.7)
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دوُد اخلفي  ا قاَ  :  َمح
ُد حَي امل يِ  َأي مَجحضُ  ج ؛ َوحاةً  والر عح حاح ا الَوحح ا كَحلحي  ُوِحييف  مبعحىَن الِكتاِب ا كما يف الصــــــــــــــِّ

 وُحِليٍّ ا أَنحَشَد اجلَوحهري للبيٍد :
هــــــــــــــــا  ّرَِي َرلــــــــــــــــحُ ِت عــــــــــــــــُ ُض الــــــــــــــــر اي  َدافــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ

هـــــــا     المــــُ ي  ســــــــــــــــــِ َن الــــُوحــــِ مــــِ قـــــــًا كــــمـــــــا ضــــــــــــــــــَ لــــَ (1)خــــَ
 

  
 الِحجاَرةِ ويُْنقَش عليها.أَراَد : ما يُْكتب في 

 .السالمعليهمإلى األْنبياِء  الَوْحيُ  ؛ ومنه إليه : بَعَثَهُ  أَْوَحىو

 الرجُل إذا بَعََث بَرُسوٍل ثقٍَة إلى عْبٍد ِمن َعبيِدِه ثِقَة ، انتََهى. أَْوَحى قال ابُن األْعرابي : يقالُ 

د ، ويَجوُز في َغْيِر القُْرآنِ باأللِف والمَ  أَْوحى واللغةُ الفاِشيَةُ في القُْرآنِ  ً  إليه َوَحى ْصَدر والُمَجرَّ  هللا إلى أَْنبيائِه. يُوِحيه ما الَوْحيُ و،  َوْحيا

ي ً  قال ابُن األْنباِري : ُسّمِ ه عن الَخْلق وَخصَّ به النَّبيَّ الَمْبعوَث إليه. َوْحيا أْن يَسرَّ بعُضهم إلى بعٍض ، كما  اإليحاءِ  أَْصلُ و ألنَّ الملَك أََسرَّ

 َهَمهُ.أَلْ  على َمْعنى أَْوحاهُ  ؛ هذا أَْصُل الَحْرف ثم قُِصرَ  (2) (يُوِحي بَ ْعُضُهْم ِإىل بَ ْعض  زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً ) في قولِه تعالى :

ى الَوْحي وقاَل أَبو إسحق : أَْصلُ  ً  في اللغِة إْعالٌم في َخفاٍء ، ولذلَك صاَر اإلْلهاُم يَُسمَّ  .َوْحيا

ى ً  قال األْزهري : وَكذلَك اإلشاَرةُ واإليماُء يَُسمَّ ى َوْحيا ً  ، والِكتابَةُ تَُسمَّ هللاُ ِإاّل َوْحياً  َوما كاَن لَِبَشر  َأْن ُيَكلَِّمهُ ):  عزوجل ، وقولهُ  َوْحيا
ً  إليه يُوَحى َمْعناهُ إالَّ أنْ  (3) (َأْو ِمْن َوراِء ِحجاب   ا أن يُْنزل عليه كتاباً  َوْحيا ا إْلهاماً أَو ُرْؤيا ، وإمَّ فيُْعِلَمه بَما يَْعلُم البََشُر أنَّه أَْعلََمه ، إمَّ

، وكلُّ هذا إْعالٌم وإن اْختلَفَْت أَْسبابُها والَكالُم  وسلمعليههللاصلىعلى سيِِّدنا محمد  كما أُْنِزل على موَسى ، أَو قُرآناً يُتْلى عليه كما أْنَزله

 فيها.

اغُب : أَْصلُ  ٍد عن التّْركيِب ،  الَوْحي وقال الرَّ ْمز والتَّْعِريِض ، ويكوُن بَصْوٍت ُمجرَّ اإلشاَرةُ السَّريعَةُ وذلَك يكوُن بالَكالِم على َسبيِل الرَّ

ا بَرُسوٍل ُمشاِهد تُرى  َوْحيٌ  الَجواِرح بالِكتابَِة وَغْير ذلَك ، ويقاُل للَكِلَمِة اإللهيِة التي تُْلقى إلى أَْنبيائِه وأَْوليائِه (4)اَرةِ بعِض وبإش ، وذلَك إمَّ

ا بسماع َكالم ِمن َغْير ُمعاي ْوعِ َذاته ويُْسمع َكالمه كتَْبِليغ ِجْبريل في ُصوَرةٍ ُمعَيَّنة ، وإمَّ ا بإْلقاء في الرَّ  نٍة كسماعِ موَسى َكالَمه تعالى ، وإمَّ

ا بإْلهام نَْحو  ، إنَّ ِجبْريل نَفََث في َرْوعي»كحديث :  ا بتَْسخيٍر نَْحو :  (5) (َأْوَحْينا ِإىل ُأمِّ ُموسى)وإمَّ  (َأْوحى رَبَُّك ِإىَل النَّْحلِ )، وإمَّ

ا بَمناٍم كما دلَّ عليه : (6) رات ُرْؤيا الُمْؤِمن (7)اْنقََطع »ُث : حدي ، وإمَّ  .«وبَِقيَت الُمبَّشِ

 َوقََع فيها َخْوٌف. : إذا نَْفُسهُ  أَْوَحتْ و

يُِّد الكبيرُ  ، كالفَتَى : الَوَحىو جاِل ؛ قال الشاعُر : السَّ  ِمن الّرِ

ه و  لــــــــــــِ بــــــــــــح ُت حبــــــــــــَ قــــــــــــح لــــــــــــِ ُت َأين إن عــــــــــــَ مــــــــــــح لــــــــــــِ  عــــــــــــَ

ضِ نشــــــــــــــــــــــــِ     قــــــــــَ داَي إىل َوحــــــــــً  مل َيصــــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ تح ي ــــــــــَ  ب

  
ْقع.  يريُد : لم يَْذَهب عن طريِق الَمكاِرِم ، ُمْشتقُّ ِمن الصَّ

ي بذلكَ  الَمِلكُ  قاَل : ؟الَوَحى ما قال ثَْعلب : سأَْلُت ابَن األْعرابي :والنَّاُر.  : الَوَحىو .كأنَّه ِمثُْل الناِر يَْنفَُع  قاَل : ؟، فقْلُت : ولَم ُسّمِ  ويَُضرُّ

 العَجلَةُ العََجلَةُ. الَوَحى الَوَحى ، يقولوَن : العََجلَةُ  : الَوَحىو

 اإلْسراُع. : الَوَحىو

حاح والتَّهِذيب : السُّرَعةُ ؛ قاَل الَجْوهِري : يَْعني البِداَر البِداَر واْقتََصَر األْزهري على الَمّدِ ؛  الَوَحاء الَوَحاءو ويَُمدُّ. يُْقَصرُ  وفي الّصِ

ِحيُح أنَّهم إذا َجَمعُوا بَْينهما َمّدوا وقََصُروا ، فإذا أَْفَرُدوه َمدُّوه ولم يَْقُصروه ؛ قال أَبو النْجم :  والصَّ

__________________ 
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 اح.واللسان والتهذيب وعجزه يف الصح 163( من معلقته ا ديوانه ص 1)
 .112( سورة األنعام ا اآية 2)
 .51( سورة الشور  ا اآية 3)
 ( يف املفردات : و شارٍة ببع  اجلوارح.4)
 .7( سورة القصص ا اآية 5)
 .68( سورة النحر ا اآية 6)
 ( يف املفردات : انقطض الوحي.7)
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 يَِفيُ  َعنحُه الر بـحُو من َوحائِه
، وتقدَّم أنَّهم يقولون : النَّجا النَّجا والنَّجاء النَّجاء والنََّجاك النََّجاك والنَّجاَءك  الَوَحاك الَوَحاك: لِف والالِم ، فقالوا وُربَّما أَْدَخلوا الكاَف مع األ

 النَّجاَءك.

ً  ءِ بالشَّي َوَحىو  ؛ عن ابن القطَّاع. َوْحيا

ىو  يا هذا ، أَي أَْسرع ؛ وهذه عن الَجْوهري. تََوحَّ  يقاُل : : أَْسَرَع. تََوحَّ

ا فاْنتَه وإن كانت َخْيراً »في الحديِث : و ه إذا أََرْدت أَْمراً فتََدبَّر عاقِبَتَه فإن كانْت شرًّ  أَي أَْسِرع إليه ، والهاُء للسَّْكت. «فتََوحَّ

 َعِجٌل ُمْسِرٌع. ، كغَنِّيٍ : َوِحيٌّ  ءٌ َشيْ و

اغُب : ولتََضمَّ   أَي ُمْسِرٌع. َوِحيُّ  السُّْرَعة قيَل : أَْمرٌ  الَوْحي نقال الرَّ

 : أَي َسِريٌع. َوِحيٌّ  وقال الَجْوهِري : َمْوتٌ 

َكهُ وَدعاهُ ليُْرِسلَهُ  اْستَْوحاهُ و ْيِد ؛ وَكذلَك آَسَده واْستَْوشاهُ. اْستَْوَحْيتُ  ؛ ومنه : : حرَّ  الَكْلَب إذا َدَعْوته لتُْرِسلَه على الصَّ

 ؛ عن ابن األْعرابي. اْستَْفَهَمهُ  : تَْوحاهُ اسْ و

اهُ تَْوِحيَةً و لَهُ  َوحَّ  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. : َعجَّ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ر قولهُ تعالى : األْنبياء ؛ وأْيضاً : أََمر ، وبه فُ  َوحى إليه : كلَّمهُ بَكالٍم يُْخِفيِه وأَْيضاً : أَشاَر ، كأَْوَمأَ وَوَمأَ ؛ قيَل : ومنه أَْوَحى َوِإْذ )ّسِ
 ، أَي أََمْرت ؛ وأَْيضاً ؛ َكتََب ، نقلَهُ الَجْوهِري. (1) (َأْوَحْيُت ِإىَل احْلَوارِيِّنيَ 

ً  القَْومُ  َوَحىو  وأَْوحوا : َصاُحوا. َوْحيا

 : كلََّم عْبَده بِال َرُسوٍل. أَْوَحىو

 : إذا صاَر َمِلكاً بَْعد فَْقر. أَْوَحىو

 ، َهَمز الواو. َوَحْيتُ  إليَّ من أُِحيَ  : إذا َظلََم في ُسْلطانِه. وقََرأَ ُجَؤيَّة األَسِدي : قُل أََحىو َوَحىو أَْوَحىو

ه ابُن األْعرابي. الَوحاةُ و  : َصْوُت الطائِِر ، هكذا َخصَّ

ىو  حاً َسِريعاً ؛ قال الَجْعِدي :: َذبََحها َذبْ  تَْوِحيةً  َذبيَحتَه َوحَّ

ٍر  فـــــــــَ والِن عـــــــــنـــــــــَد ابـــــــــِن جـــــــــعـــــــــح بـــــــــُ كـــــــــح رياِن مـــــــــَ  َأســـــــــــــــــــــــِ

ُب و     وه ُمشــــــــــــــــــــــــاغـــــــــــِ مـــــــــــُ تـــــــــــُ يــــــــــــح (2)آخـــــــــــُر قـــــــــــد وحـــــــــــ 
 

  
 : اْستَْصَرَخه ؛ وأَْيضاً اْستَْعَجلَه. اْستَوحاهُ و

 أَباهُ ، أَي يَْبِكيِه. يُوِحي : البُكاُء. يقاُل : هو اإليحاءُ و

 : تَنُوُح عليه ؛ قال الشاعُر :الميِّت  تُوِحي والنائَِحةُ 

ي كـــــــــــِ تـــــــــــ  ي مبـــــــــــاِ  أَبـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا وهـــــــــــو مـــــــــــُ وحـــــــــــِ  ٌء تـــــــــــُ

وِ      تــــــُ فــــــح ِر مـــــَ ِف الـــــّنســـــــــــــــــــح نـــــــاٍن كـــــــبَنـــــح (3)عـــــلــــــ  ســـــــــــــــــــِ
 

  
َمْخش اْستَْوحِ  ويقاُل : يت بالحاِء الُمْهملَِة ؛ وكذا الزَّ ّكِ ري وغيِرِهما. لنا بَني فالٍن ما َخبَُرهم : أَي اْستَْخبِرهم ؛ هكذا نقلَهُ األْزهري عن ابِن الّسِ

 وأَْوَرَده الَجْوهري في الذي يَِليه ، وتَبِعَه المصنُِّف كما َسيَأْتي.

 أَْحَمُق. الَوَحا  ال يَْعِرفوقاَل ابُن َكثْوة : ِمن أَْمثاِلهم : إنَّ َمنْ 
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 ِء.ُدونه بالشي يُتَواَحى يقاُل للذي

ه. َوْحيٌ  وقال أَبو زْيٍد : ِمن أَْمثاِلهم :  في َحَجر ، يُْضَرُب لَمْن يَْكتُم ِسرَّ

 ِء الظاِهر البَيِّن.قال األْزهِري : وقد يُْضَرُب للشي

 في الَحجِر إذا نُِقَر فيه ؛ ومنه قوُل ُزَهْير : كالَوْحي يقاُل :

ِلدِ  ُخح
ِسير امل

َ
ي يف َحَجِر امل  (4) كالَوحح

__________________ 
 .111( سورة املائدة ا اآية 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 ومل ينسباه. .«.. توحي حبا  أبيها»( اللسان والتهذيب وفيهما : 3)
 وصدره : 25( ديوانه ط بريوت ص 4)

 ملن الداير غشيتها ابلفدفد
 وعجزه يف اللسان والتهذيب.
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 العََمل : أَْسَرع فيه ؛ عن ابن القطَّاع. أَْوَحىو

حاح ، وهو قوُل ثَْعلَب ، وأَْنَشَد : َوَخْيُت َوْخيَكَ : يقاُل  القَْصُد. ، بفتح فسكون : الَوْخيُ  ي : [وخى]  : أَي قََصْدَت ؛ كما في الّصِ

ُم  هــــــــــُ ــــــــــُ يـ ــــــــــَن َوخــــــــــح رح أَي َك أَبحصــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــقــــــــــلــــــــــُت َوحيــــــــــحَ

وا    مــــــــُ حــــــــَ ــــــــَ ت ــــــــح اَد واقـ وا اأَلمجــــــــح عــــــــُ لــــــــَ  فــــــــقــــــــا  : قــــــــد طــــــــَ

  
أَي على هذا القَْصِد  الَوْخي وُخْذ على َسْمت هذاقال األْزهري : وسمْعُت َغْيَر واِحٍد ِمن العََرِب الفَُصحاء يقوُل لصاِحبِه إذا أَْرَشَده : أال 

ْوِب.  والصَّ

حاح : هذا  أَْهِلَك أَي َسْمتُهم حيث ساُروا. َوْخيُ  وفي الّصِ

 ، بضم وَكْسر مع كْسر خائِهما وتَْشديد الياء. ِوِخيٌّ و ُوِخيٌّ  القاِصُد ، ج قيَل : هو الطَّريقُ والطَّريُق الُمْعتََمُد ؛  : الَوْخيُ و

 هما ، نقلَهُ ثَْعلب.في

الذي هو الطَّريُق القاِصُد فهو  الَوْخيَ  القَْصَد الذي هو الَمْصدُر فال َجْمَع له ، وإن كاَن َعنَى بالَوْخي قال ابُن ِسيَده : إن كاَن َعنَى ثَْعلبٌ 

 َصِحيٌح ألنَّه اْسٌم.

ً  ِخيالناقَةُ تَ  َوَختِ  يقاُل : السَّْيُر القَْصُد. أَْيضاً : الَوْخيَ و  ، أي ساَرْت َسْيراً قَْصداً ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ، وأْنَشَد للراجِز : َوْخيا

ِف  عـــــــــــــــــــــً  أال  ـــــــــــــــــــــاِ  مـــــــــــــــــــــِ ث زعح أَلمـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــح  اف

يـــــــــــــافِ     ٍر نـــــــــــــِ هـــــــــــــَ يــــــــــــــح َي عـــــــــــــَ َن َوخـــــــــــــح عـــــــــــــح بــــــــــــــَ تــــــــــــــح  يــــــــــــــَ

  

َي إذا ما َضم ها إ ايف   (1)وهح

ً  الِفْعلُ و ه لوجٍه. كَوَعى َوَخى يخي َوْخيا  يَِعي َوْعياً ، قاَل أَبو عمٍرو : أَي تََوجَّ

ه ؛ وفَسَّر األْزهِري قوَل الشاعِر في تْرجمِة صلخ : َوَخى ويقاُل : ما أَْدِري أَْينَ   ، أَي أَيَن تََوجَّ

خـــــــــا  لـــــــــَ مـــــــــ  َأصـــــــــــــــــــــــح َم َأعـــــــــح كـــــــــَ َرتح أَبـــــــــح  لـــــــــو أَبحصـــــــــــــــــــــــَ

َد  َأ.  َوخـــــــــــــَ      تـــــــــــــَ مـــــــــــــ   واهـــــــــــــح (2)إذًا َتســـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
اهُ لألَْمرِ و َههُ له تَْوِخيَةً  َوخَّ  ؛ نقلَهُ اللَّْيث. : وجَّ

 لنا بَني فالٍن ما َخبَُرهم ، أَي اْستَْخبِْرهم. اْستَْوخِ  يقاُل : القَْوَم : اْستَْخبََرُهم. اْستَْوَخىو

 قال الَجْوهِري : هذا الَحْرُف هكذا َرواهُ أَبو سعيٍد بالخاِء ُمْعجمة.

يت بالحاِء ُمْهَملَة ، وتقدََّمِت اإلشاَرةُ إليه.قُْلُت : وَرواهُ األ ّكِ  ْزهري عن ابِن الّسِ

ىو اهُ  ، وكذا َمَحبَّتَه ، إذا ِرضاهُ  تََوخَّ َد فِْعلَه. تََحرَّ  وقََصَد إليه وتَعَمَّ

ْيتُ  وقال اللّْيُث : ْمتُه.  تََوخَّ يا قال لهما اْذَهبَا»: في الحديِث وأَْمَر كذا تَيَمَّ أَي اْقِصدا الحقَّ فيما تَْصنَعانِه ِمن الِقْسمة ،  ، «استَِهماو فتََوخَّ

 ء.وليَأُخذ كلٌّ منكما ما تَْخرُجه القَْرَعة من الشي

ي وفي َشْرح أَماِلي القاِلي ألبي عبيٍد البَْكري :  َطلَب األْفَضل في الَخْيِر ؛ نقلَهُ شْيخنا. التَّوّخِ

 ً  ؛ وأَْنَشَد األْصمعي : كَوَخاهُ َوْخيا

 قالتح : ومل تـَقحِصدح له ومل ختَِي
 أَي لم تَتََحرَّ فيه الصَّواَب.

 قُْلُت : أَْنَشَده اللّْيث :

هح  دح لــــــــــــــه ومل ختــــــــــــــَِ قحصــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــَ  قــــــــــــــالــــــــــــــتح ومل تـ

هح     خــــــــــِ يــــــــــ  ٍخ آَض مــــــــــنح َتشــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــح  مــــــــــا ابُ  شــــــــــــــــــــــــَ
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َرحبُوِط بَا أَفـحُرِخهح 
 (3) ؟كالُكر ِز امل

 للسَّْكت.والهاُء 

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

__________________ 
 .95/  6والثاين يف الصحاح واملقايي  « افزع»بد  « افري»( اللسان برواية 1)
 .«143/  7صلخ »ومثله يف التهذيب « إذاً لسّم »( اللسان وفيه : 2)
 عليه هنا .وانظر تعليقنا « خما»( اللسان هنا هبذه الرواية ا وقد تقدم الرجز يف 3)
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ْيُت ، لُغَةٌ في ْيُت َمَحبَّتَك : أَي تََحرَّ ْيت تَأَخَّ  ، وقد ذُِكَر في أخو. تََوخَّ

 عن َمْوِضعِ كذا : سأَلَهُ عن قَْصِدِه ؛ عن النَّْضر ؛ وأْنَشَد : اْستَْوخاهُ و

الِدان  يـــــــــــهـــــــــــُم عـــــــــــن بـــــــــــِ وحخـــــــــــِ تــــــــــــَ َا َنســـــــــــــــــــــــــح انـــــــــــِ  ميـــــــــــَ

دحب     هـــــــا ا ـــــــُ ــــــُ ت مــــــ  َأِخشــــــــــــــــــــ  دح ٍص تـــــــَ لــــــُ ــــــُ (1)عــــــلــــــ  قـ
 

  
ي عن أَبي َعْمرو ، وبه فَسَّر قوَل الراجز : الَوْخيُ و  : ُحْسُن َصْوِت َمْشي اإِلبِِل ، نقلَهُ ابُن بَّرِ

َهٍر نِيافِ  َي َعيـح بَـعحَن َوخح  يـَتـح
يَةُ  ي : [ودى]  .ِدياتٌ  ج ، والهاُء ِعَوٌض من الواِو ، ، بالكسر : حقُّ القَتيلِ  الّدِ

ً  ، (2) ، كَدعاهُ  َوداهُ و  فالناً. ُدوا ، وللجماَعِة : ِديا فالناً ، ولالثْنَْين : دِ  إلى َوِليّه ؛ إذا أََمْرَت منه قُْلَت : ِديتَه أَْعَطى : إذا ِديةً و يَِديه َوْديا

ً  األَْمرَ  َوَدىو بَهُ. : َوْديا  قَرَّ

ً  البَعيرُ  َوَدىو حاْح : أَْدلَى : َوْديا ً يَِدي َودْ  الفََرسُ  َوَدى ؛ وفي الّصِ  ليَبُوَل أَو ليَْضِرَب. إذا أَْدلَى ؛ يا

 ، انتََهى. أَْوَدى (3)ليَبُوَل ، وأَْدلَى ليَْضِرَب ، وال تقول  َوَدى قال اليَِزيِدي :

 قََطر. َوَدى الفرُس والحماُر ؛ وقيَل : َوَدى وقَِريٌب ِمن ذلَك ِسياُق ابِن ِسيَده وفيه :

الفرُس  َوَدى َوَدأَ الفرُس يََدأ بَوْزِن َوَدَع يََدُع ، إذا أَْدلَى ، قاَل األْزهري : وقاَل أَبو الَهْيثم : هذا وَهٌم ليَس فيوقي التهذيِب : قاَل الِكسائي : 

 إذا أْدلَى َهْمٌز.

 الفرُس إذا أَْخَرَج ُجْردانَه. َوَدى وقاَل َشِمٌر :

 إذا أَْنعََظ. وادٍ  الِحماُر فهو َوَدى ويقاُل :

ً  ي : وفي تهذيِب َغِريِب المصنّف للتَّْبِريِزي :قال ابُن برِّ   ، أَْدلَى ليَبُوَك ، بالكاِف ، قاَل : وكذلَك هو في الغَِريِب. َوَدى َوْديا

ل ذلَك.  قُْلُت : هذا إن صحَّ فقد تََصحَّف على الَجْوهِري وقَْبله اليَِزيِدي فتأَمَّ

ي بذلَك لَسياَلنِه يكوُن َمْسلَكاً للسَّْيِل وَمْنفَذاً. تِالٍل أَو آكامٍ ما بيَن ِجباٍل أَو  ( 4)َمْفَرجٍ  : كلُّ  الواِديو  ، ُسّمِ

بَْيس التغلبي :  قال الَجْوهِري : وُربَّما اْكتَفَوا بالَكْسرةِ عن الباِء ، كما قال ، أبو الرُّ

وه وال  مـــــــــــــُ لـــــــــــــَ يِن فـــــــــــــاعـــــــــــــح يـــــــــــــح ح بــــــــــــــَ لـــــــــــــح  ال صـــــــــــــــــــــــــــُ

ي    قـــــــــــــِ ـــــــــــــِ تح عـــــــــــــات ـــــــــــــَ ل م مـــــــــــــا محـــــــــــــََ كـــــــــــــُ ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح يـ ـــــــــــــَ  بـ

  

ي ومـــــــــــا   فـــــــــــِ ـــــــــــح ي ٍد ومـــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــَ جـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــن ا ب ـــــــــــ   كـــــــــــن

     ِ اهـــــــــــــِ ـــــــــــــواِد ابلشـــــــــــــــــــــــــــ  ُر ال مـــــــــــــح َر قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ رحقـ ـــــــــــــَ (5)قـ
 

  
ائَِدة عليه ولم يَْقدر أْن يَتََحاَمَل بنَْفِسه َدعا ا ضعَف عن تحّمل الَحَركِة الزَّ  ج وحْذفِه ؛ (6)إلى اْختراِمه  وقاَل بُن ِسيَده : حذَف ألنَّ الحْرَف لمَّ

 ، كصاِحٍب وأَْصحاٍب ، قاَل ابُن األْعرابي : أََسِديّةٌ ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيس : أَوداءٌ 

ن   تح هبـــــــــِ ـــــــــَ حـــــــــَ   ســـــــــــــــــــــــال اِع يف رأَد الضـــــــــــــــــــــــّ طـــــــــَ ـــــــــَ  ن

ِت األوحداُء و     زاِن وســـــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــَ (7)األمـــــــــــــــــــح
 

  
 ِمثْل َسِرّيِ وأَْسِريٍة للنَّْهر. َوِدّيٍ  ؛ قاَل الَجْوهِري على غيِر قِياٍس ، كأنَّه َجْمعُ  أَْوديَةٌ و

 قاَل : وَظِفْرت بناٍد َوأْنديٍة.وفي التَّْوِشيح : لم يُْسَمع أَْفِعلة َجْمعاً لفاِعٍل ِسواهُ ؛ نقلَهُ شْيُخنا ثم 

 ْنِجيَة وَمرَّ الَكالُم عليه َكذلَك.قُْلُت : قد َسبَقَه لذلَك ابُن ِسيَده وَمرَّ لنا هناك َكالٌم نَِفيٌس فَراِجْعه. وزاَد السَّمين في عْمَدِة الحفَّاظ : تاجٍ وأَ 

 َع بيَن اللّغَتَْين :ٍء قاَل أبو النَّْجم فجمَ على القَْلِب لُغَةُ طيِّى أَْوداةٌ و
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__________________ 
 ( اللسان بدون نسبة.1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : كوَعاُه.2)
 كما يف الصحاح.« وال تقر»( كذا ابألصر ا والصواب : 3)
 ( يف القاموس ابلرفض ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  الكسر.4)
 ( اللسان واألخري يف الصحاح.5)
 .«احرتامه»اللسان وابألصر ( عن 6)
 ء القي  ا ومل أعثر عليه.( التكملة منسواب المر 7)
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ِديـــــــــــــــٌة و  داِة َأوح َن األوح هـــــــــــــــا مـــــــــــــــِ تـــــــــــــــح  عـــــــــــــــاَرضـــــــــــــــــــــــــــــَ

عــــــبـــــــا     َم والشــــــــــــــــــــ  خــــــح زُِّع مــــــنــــــهـــــــا الضــــــــــــــــــــ  ٌر  ــــــَُ فــــــح ــــــَ (1)قـ
 

  
 وقال الفََرْزدق :

تح ركــــــــــــــايب و  عــــــــــــــَ طــــــــــــــَ َت قــــــــــــــد قــــــــــــــَ وحاَل أَنــــــــــــــح  لــــــــــــــَ

فـــــــــــــــــــــارَ     ِديـــــــــــــــــــــًة قـــــــــــــــــــــِ داِة َأوح َن اأَلوح (2)ا مـــــــــــــــــــــِ
 

  
 ؛ ومنه قوُل الشَّاعِر : أَْودايَةو

دايَهُ و   أَقحَطض اأَلحبحُر واأَلوح
 ، قاَل : وهو تَْصحيٌف ألنَّ قَْبله : األَْودايهوقاَل ابُن ِسيَده : وبعُضهم يَْروي : 

 أَما تـََريحيِن َرُجاًل ِدعحكايَهح 
ُجل : أَْوَدىو  : في حديِث ابِن َعْوف : ُمودٍ  ، فهو َهلَكَ  الرَّ

 َأوحَد  َلحُعه إال  ِنداايوَ 
 أَي َهلََك ، ويُريُد َصَمَمه وَذهاَب َسْمِعه.

 به ؛ قاَل َعتَّاُب بُن َوْرقاء : به الموُت : َذَهبَ  أَْوَدىو

ىَن 
ُ

مــــــــــــــــاَن وقــــــــــــــــد انَ  املــــــــــــــــ قــــــــــــــــح  َأوحَد  بــــــــــــــــلــــــــــــــــُ

قــــــــــَ     ــــــــــ  نــــــــــه مــــــــــا اتـ ِر حــــــــــىت ذاَ  مــــــــــِ مــــــــــح  يف الــــــــــعــــــــــُ

  
ُجل إذا أَْوَدى قاَل بعُضهم :و  ؛ وأَْنَشَد لُرْؤبَة : تََكفََّر بالسَّالحِ  الرَّ

 ُموِديَن حَيحُموَن الس بِيَر الس اِبال
اغاني عن ابِن األَْعرابي.  ونقلَهُ الصَّ

ي : وهو َغلٌَط وليَس ِمن  ، وإنَّما هو ِمن آَدى إذا كاَن ذا أَداةٍ وقَُوةٍ ِمن السَّالح. أَْوَدى قال ابُن بَّرِ

 به وَعَرفه ؛ قاَل أَبو َوْجَزةَ : أَقَرَّ  أَي بَحقِّي فالنٌ  اْستَْوَدىو

ه و  تــــــــــــــــُ َدحــــــــــــــــح ُر مــــــــــــــــاِت مــــــــــــــــَ كــــــــــــــــح
َ

د ٍح ابملــــــــــــــــ  ممــــــــــــــــَُ

اين     وحد  هبــــــــــا فــــــــــحــــــــــبــــــــــَ ــــــــــَ تـ ز  واســــــــــــــــــــــــح ــــــــــَ تـ (3)فــــــــــاهــــــــــح
 

  
يَّةِ  قال األْزهِري : هكذا رأَْيُت لبَْعضِهم ، وال أَْعِرفه إالَّ أَْن يكوَن ِمن  لها. ِديَّةً  هُ له على َمْدحهِ ، كأنَّه جعَل ِحبا الّدِ

 .اإليداءُ  إذا َهلََك ، وقلَّما يُْستَْعمل ، وَكذلَك الَوَدأُ َمْقصوٌر َمْهموٌز ، وتقدَّم ، والَمْصدُر الَحِقيقي أَْوَدى ، اْسٌم ِمن ، كفَتًى : الَهالكُ  الَوَدىو

لم يَْشغَْلني عن النَّبّيِ ، »حديُث أَبي ُهَرْيَرةَ : منه ، ولو قاَل بهاٍء َوافََق اْصِطالَحه : و كغَنّيٍ : ِصغاُر الفَِسيِل ، الواِحَدةُ كغَنِيَّةٍ  ، الَوِديُّ و

 أَي ِصغَار النَّْخِل. ، «الَوِدّيِ  ، َغْرسُ  وسلمعليههللاصلى

 ي بتَْشديِد الباِء عن األَُموي.، نقلَهُ الَجْوهرِ  بَْعَد البَْول من الذََّكِر ِمَن البَلَِل اللَِّزج ، ما يَْخُرجُ  : الَوِديُّ و

 بسكوِن الدَّاِل ، نقلَهُ الَجْوهِري أْيضاً ، والتَّْشديُد أَْفَصُح اللَّغَتَْين ، وقيَل ، بل التَّْخِفيِف أَْفَصح. كالَوْدي

: الَمنِيُّ َوْحده ُمَشدَّد ، واآلَخراِن ُمَخفَّفاِن ، قاَل : وال  (4)، ُمَشدَّداٌت ، وقيَل : تَُخفَّف. وقاَل أَبو ُعبيَدةَ  الَوِديُّ ووفي التّْهذيِب : الَمِذيُّ والَمنِيُّ 

ُجل َوَدى وقد أَْعلمني. َسِمْعت التَّْخفيف في الَمنِّيِ. ً  الرَّ  .َوْديا

ُجل و اء وابُن األْنباري ، أَْمنى الرَّ  ْمَذى وَمَذى وأَْدلَى الحماُر ، انتََهى.وأَ  أَْوَدىوقاَل الفرَّ

اغاني عن ابِن األْعرابي. أَْوَدى كلُّ ذلَك بمْعنًى واِحٍد ؛ ومنهم َمْن أَْنَكرَ  َودَّى تَْوِديَةً و  ، واألخيَرةُ نقلََها الصَّ
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تْ  التَّْوِديَةُ و  يَِة ، والتاُء زائَِدةٌ ، قاَل الشاعُر :، وهو اْسٌم كالتَّْنهِ  : َخَشبَةٌ تَُشدُّ على ِخْلِف النَّاقَِة إذا ُصرَّ

وحٍم  ــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُة ذاَت يـ عــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــإنح َأوحَد  ث  ف

د  لــــــــــــــــــــــــه ِدايرا    ِديــــــــــــــــــــــــٍة أُعــــــــــــــــــــــــِ وح  بــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــَ

  
اجُز : التَّواِدي ج  ؛ قاَل الرَّ

__________________ 
 ( اللسان.1)
 برواية : 191/  1( ديوانه ط بريوت 2)

 فلوال أنت قد هبطت ركايب
 اللسان.واملثبت كرواية 

 ( اللسان والتهذيب منسوابً أليب خرية ا ويف التكملة نسبه أليب وجزة.3)
 ( يف التهذيب : أبو عبيد.4)
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فـــــــــــاِف  نح اخلـــــــــــِ ٍ  مـــــــــــِ حـــــــــــح َن يف ســـــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــح مـــــــــــِ  حيـــــــــــَح

الِف     نح خـــــــــــــــِ َن مـــــــــــــــِ وهبـــــــــــــــِح واِداًي شـــــــــــــــــــــــــــــُ (1)تـــــــــــــــَ
 

  
ُجُل القَصيرُ  : التَّْوديةُ و  على التَّْشبيِه بتِْلَك الَخَشبَِة. الرَّ

ته. : األََسدُ  الموديو الح في جرأَته وقُوَّ  كأنه متكفٌَر بالّسِ

ا يستدرك عليه.  وممَّ

يَّة َواداهُ ُمواداةً : أََخذَ  يَّةِ  ، وهي ُمفاعلةٌ ِمن الّدِ  .«واُدوا إن أََحبُّوا قاُدوا ، وإن أََحبُّوا»الحديُث : منه . والّدِ

 : اْنتََشَر. يَِدي الذََّكرُ  َوَدىو

  َذَكَره.قاَل ابُن ُشَمْيل : َسِمْعُت أَْعرابياً يقوُل : إني أَخاُف أَن تَِدي ، قاَل : يُريُد أَن يَْنتَِشَر ما عْنَدَك ، قاَل : يُريدُ 

 : ساَل منه الماُء عْنَد اإلْنعاِظ. َوَدىو

ً  ءُ الشي َوَدىو   األْعرابي لألَْغلَب :: ساَل ؛ أْنَشَد ابنُ  َوْديا

رِه إذا َوَد   رحَ  أَيـــــــــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــــــــــَبن  عـــــــــــــــــــــــــِ

و      ض قــــــــُ بــــــــح َرتح ســـــــــــــــــــــَ فــــــــَ وٍز ضـــــــــــــــــــــَ جــــــــُ ُر عــــــــَ بــــــــح (2)حــــــــَ
 

  
 ِء : َذَهَب به ؛ قاَل األْسوُد يَْعفر :بالشي أَْوَدىو

ه  ــــــــــِ ت رحمــــــــــَ اٌد بصــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــ  ب َم عــــــــــَ هــــــــــُ ــــــــــح ل ــــــــــُن جــــــــــُ  َأوحَد  اب

ــــــــواِدي     َة ال يــــــــ  َم أَمحســــــــــــــــــــــ  حــــــــَ هــــــــُ لــــــــح (3)إن  ابــــــــَن جــــــــُ
 

  
اُر ابُن سعيٍد : أَْوَدى ويقاُل :  به العُُمُر أَي َذَهَب به وطاَل ؛ قاَل الَمرَّ

ه و  قــــــــــــــَ ُت ســــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــِ وحٌم َلســــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــَ ا ِدَ يـ  إلــــــــــــــ 

رُ حـــــــــــــىت  ـــــــــــــي    مـــــــــــــُ  َء وإنح َأوحَد  بـــــــــــــه الـــــــــــــعـــــــــــــُ

  
 ؛ وقوُل الشاعِر : التَّْوِديَةَ  : أَي َصرَّ أَْخالفَها بهما وَشدَّ عليها بتَْوِديَتَْينِ  النَّاقَةَ  َوَدىو

 (4)ِسهام يـَثحِرَب َأو ِسهام الواِدي 
 القَُرى ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. واِدي يَْعني

وهو ُعَمُر بُن َداوَد  الَواِديّ  ، وَكذلَك نُِسَب ُعَمر الَواِديُّ  إليه بيَن الَمدينَِة والشاِم َكثيُر القَُرى ويُعَدُّ ِمن أَْعماِل الَمدينَِة ، والنِّْسبَةُ  وادٍ  قُْلُت : هو

. وأَبو الواِديّ  ا قُتَِل َهَرَب وهو أَستاذُ َحَكمبِن زاذاَن َمْولَى ُعثْمان بِن َعفَّان ، كاَن ُمغَنِّياً وُمَهْنِدساً في أياِم الَوِليِد بِن يزيَد بِن عْبِد الَمِلِك ، ولمَّ 

 .240ثِقَةٌ َرَوى عنه أبَو َعُروبَة ، ماَت َسنَة  الواِديُّ  يَى بُن أَبي ُعبيَدةَ محمٍد يَحْ 

 : ناِحيَةٌ باألْنَدلُس ِمن أَْعماِل بطليوس. الَواِديو

 .الَواِدي وأْيضاً ناِحيَةٌ باليََمِن ، ومنها شيخنا السيُِّد عبُد هللا بُن محمِد بِن الَحَسِن الحسني ، ويُْعَرُف بصاِحبِ 

 أجل : َمْوِضٌع بالِحجاِز في طِريِق حاّجِ ِمْصَر. َواِديو

 األََراِك : قُْرَب أَْكَرى. َواِديو

 بَنَا أَْيضاً باليََمِن ُمَجاِور للَحقِل. َواِديو

 الِحجاَرةِ : باألْنَدلُس. َواِديو

 : بالِحجاِز. (5)األَْحراِر  َواِديو

 : ِمن قَُرى اليَماَمِة. (6)الَحَمل  َواِديو
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 ُخبَان : ِمن أَْعماِل ِذَمار باليََمِن. َواِديو

 الدَّْوم بَخْيبََر. َواِديو

 دخان : بيَن كفافَةَ وازنم. َواِديو

 الّرّس : بيَن الُمَوْيلَحة والَوْجه. َواِديو

ار ، كَكتَّان : قُْرَب الَمْوِصِل. َواِديو  َزمَّ

بَاع : بيَن مكَّةَ والبَْصَرةِ ؛ أَْيضاً ناِحيَةً بالُكوفَِة. َواِديو  الّسِ

__________________ 
 .«شوهبن»بد  « سّوين»( اللسان بدون نسبة ا وفيه يف مادة خل  1)
 ا واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.وانظر ختر ه فيه  170( شعراء أمويون ا شعر األغلب العجلي ص 2)
 ( اللسان ا ويف املفضليات قصيدة له عل  نف  القافية والروي ا وقد سقرت منها.3)
 ومتامه برواية : 51( البيت لألعش  ا ديوانه ط بريوت ص 4)

 مــــــــــــــنــــــــــــــعــــــــــــــت قــــــــــــــيــــــــــــــاس املــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــيــــــــــــــة رأســـــــــــــــــــــــــــه 

 بســـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــام يــــــــــــــــــرتب أو ســـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــالد   

  

 اح.واملثبت كرواية اللسان ا وعجزه يف الصح

 ( يف ايقوت : ابجلزيرة.5)
 .«اجلمر»( عن ايقوت ابلتحريك نقاًل عن ا فصي ا وابألصر : 6)
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 ربع اللِّص. (1)ُسبَْيع : َمْوِضٌع في قوِل َغْيالن بِن  َواِديو

 الّشْزب بالزاي : ِمن قَُرى مشرق جهران باليََمِن ِمن أَْعماِل َصْنعاء. َواِديو

 قُْلُت : ويُْعَرُف اآلَن بشزهب.

 الشعبين : قُْرَب الُمَوْيلحة. َواِديو

 الشَّياِطين : بيَن الَمْوِصِل وبَلَط. َواِديو

اِهب.الّظباء : قُْرَب سلمى في طِريِق الِحجاِز ، وبه َشَجُر التَّمْ  َواِديو  ِر الِهْنِدي ِمن الجانِِب األَْيَسِر ، وبه كانْت َصْوَمعَةُ بَُحْيرا الرَّ

 عفان : َمْوِضٌع بالِحجاِز في طِريِق حاّجِ ِمْصَر. َواِديو

 القُُصوِر : في بِالِد ُهَذْيل. واِديو

 القريض : قُْرَب عقبَةَ أَْيلَة. َواِديو

 َصِب.قّر : بيَن الّشْرفَِة وعيون القَ  َواِديو

 القَِضيِب : َمْوِضٌع له يَْوٌم َمْعروف. َواِديو

ْيتون. َواِديو  موَسى : قبلّي بْيِت الَمْقِدس َكثِيُر الزَّ

 الِمياِه : بِاليَماَمِة ؛ وأَْيضاً : بيَن الشاِم والِعراِق. َواِديو

 النّسوِر : ظاهر بْيِت الَمْقِدس. َواِديو

 قَالن.النَّْمل : بيَن جبرين وَعسْ  َواِديو

انَِة. َواِديو  ُهبَْيٍب : بالمغَْرِب ؛ وأَْيضاً بِمْصَر ، وهو الَمعَروُف اآلَن بالطرَّ

 يَْكال : ناِحيَةٌ بَصْنعاء اليََمِن. واِديو

 ن بقوِله :: كوَرةٌ َعِظيمةٌ ِمن أَْعمال َزبيٍد ؛ وأَْيضاً بْلَدةٌ ِمن ِجباِل السَّراةِ قُْرَب َمدائِِن لُوط ، وإِيَّاها َعنَى الَمْجنُو الَواِديانِ و

ين  ـــــــــــــــــ  ِ وإن اح ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَواِدي وَط ال ـــــــــــــــــَ ب  أحـــــــــــــــــب  هـــــــــــــــــُ

ــــــــــــُب     رِي اح غــــــــــــَ ــــــــــــَ ــــــــــــَواِدي رت ا ابل هــــــــــــح ــــــــــــَ تـ ســــــــــــــــــــــــــح
ُ
(2)مل

 

  
 ، كغَنِّيٍ ، أَْرٌض بمكَّةَ ، لها ِذْكٌر في المغاِزي. َوِدّيٍ  : ُمثَنَّى الَوْديَانو

ُجل. الَواِدي ُوَديٌّ  ، بالضم ؛ وتَْصغيرُ  ُوديان أْيضاً على الَواِدي وقد يُْجَمعُ  ي الرَّ  ، وبه ُسّمِ

يَّةَ  َوِليُّ القَتِيل ، على اْفتَعَل : أََخذَ  اتََّدىو  ولم يَثْأَر. َدىاتَّ  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري يقاُل : الّدِ

َمْخشري في الَكشَّاف. بَواِدي بمْعنَى األْرِض ، ومنه قولُهم : ال تضل الَواِدي ويُْستَْعَملُ   َغْيِرك ؛ نقلَهُ الزَّ

 إذا نََزَل بَك الَمْكروه ، وضاَق بَك األْمر ، وهو مجاٌز. بَواِديكَ  ويقولوَن : َحلَّ 

 ٍء.لُمْختَِلِفين في شيل وادٍ  وأَْنَت في وادٍ  ويقولوَن : أَنا في

 : ِمن البَْربَر ُملُوٌك بِالَمْغرِب ، َجدُّهم األْعلَى اْسُمه عْبُد الواِحِد فاْختََصُروه. الَوادِ  وبَنُو عْبدِ 

ُجُل : قَِوَي وَجدَّ ؛ عن ابن القطَّاع. أَْوَدىو  الرَّ

 ، كُصِلّيٍ. ُوِذيٌّ  ، والَجْمعُ  الَخْدشُ  ، بالسكون : الَوْذيُ  ي : [وذي]

 الَمَرُض. قيَل :وبهاٍء : الَوَجُع  ، الَوْذيَةُ و
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 ، أَي َوَجٌع أَو َمَرٌض ؛ وفي الُمْحكم : يقاُل ذلَك إذا بََرأَ ِمن َمَرِضه ، أَي ما به داٌء. َوْذيَةٌ  يقاُل : ما به

 وقال ابُن األْعرابي : أَي ما به ِعلَّةٌ.

 .الماُء القِليلُ  : الَوْذيَةُ و

 ، أَي َعْيٌب ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. َوْذيَةٌ  يقاُل : ما به العَْيُب. أْيضاً :و

ٌ  ؛ ويُْرَوى بالَهْمز ، ومنه قولُهم : ما به : ما يُتَأَذَّى به الَوذاةُ و  وال ظبظاٌب ، أَي ال ِعلَّة به ، وقد تقدََّم. َوْذأَة

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 .أْوَذىو َوِذيَ  يَْخرُج ِمن الذََّكِر بَْعد البَْوِل ، لُغَةٌ فيه ؛ عن ابِن األْعرابي ، ويَُشدَّد أَْيضاً ، وقد: هو الَوْدُي لَما  الَوْذيُ 

 ونقَل ابُن القطَّاع عن ابِن ُدَرْيٍد : وذي الِحماُر : أَْذلَى ، بالذاِل الُمْعجمة.

__________________ 
 قوله وهو :وقد ذكر « ربيض»( يف معجم البلدان 1)

ج  رحفــــــــــــــــــَ  أال هــــــــــــــــــر إىل حــــــــــــــــــومــــــــــــــــــانــــــــــــــــــٍة ذات عــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــض اي عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــرُ و     بــــــــــــــَ  وادي ســـــــــــــــــــــــــــُ

  

 .«الواديا»( معجم البلدان 2)
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 ، كغَنِيٍَّة : أَي َحِقيَرةٌ. َوِذيَّةٌ  وَشْهَوةٌ 

يت : َسِمْعُت غْيَر واِحٍد ِمن الِكالبِيِّين يقولوَن :  ّكِ حاح : قاَل ابُن الّسِ أَي بَْرٌد ، يَْعني  َوْذيةٌ  أَْصبََحْت وليَس بها َوْحصةٌ وليَس بهاوفي الّصِ

 البِالَد واأليَّام ، انتََهى.

يت : قالِت العاِمِريَّة : ما به ّكِ  ، أَي ليَس به ِجراٌح. َوْذيَةٌ  وفي التّْهذيِب : ابن الّسِ

 وفي التكملَة : أَي ما يُتَأَذَّى به.

وَحَكى اللَّْحياني عن العََرِب : تقوُل للبَِغيِض إذا  في الَجْوِف ، أَو قَْرٌح شديٌد يُقاُء منه القَْيُح والدَُّم. يكونُ  قَْيحٌ  ، بالسكون : الَوْريُ  ي : [وري]

ً  َسعََل :  وقُحاباً ، وللَحبيِب إذا َعَطَس : َرْعياً وَشباباً ؛ وأَْنَشَد اليَِزيِدي : َوْريا

َنحا   (1)قالت له َورحايً إذا تـََنحح
ً  ، القَْيُح َجْوفَه ، كَوَعى َوَرى وقد حاح : أََكلَه ، و أَْفَسَدهُ  : يَِريه َوْريا  يَِريَه َء َجْوُف أََحِدُكم قَْيحاً حتىألَْن يَْمتَِلى»الحديُث : منه ، وفي الّصِ

 .«َء ِشْعراً َخْيٌر له ِمن أَْن يَْمتَِلى

 قال األْصمعي : أَي حتى يَْدَوى َجْوفُه.

 .ِرينَ  ، ولُهنّ  ِريا ، ولهما ِري ، وللمرأَةِ  ُروا لالثْنَين ، وللجماَعةِ  ِرياوَرُجل ،  ِريا الَجْوهِري : نقوُل منهقال 

 ، وقالوا :، وأَْنَكَره آَخُروَن  ِرئَتَه ، وبه فَسَّر بعٌض الحديَث أْيضاً ، والَمْعنى : حتى يُِصيبَ  َمْوِريٌّ  فهو ِرئَتَهُ  فالٌن فالناً : أَصابَ  َوَرىو

ئَةُ   َمْهموَزةٌ. الّرِ

ئَةُ  وقال األْزهري : َوايِة الَهْمز ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري لعَْبد بَني الَحْسَحاس : َوَرى أَْصلُها ِمن الّرِ  ، وهي َمْحذوفَةٌ منه ؛ قاَل : والَمْشهوُر في الّرِ

يِن  ـــــــــــــَ ن ـــــــــــــح َر مـــــــــــــا قـــــــــــــد َوَريـ ـــــــــــــح ث ن  َريبِّ مـــــــــــــِ  ورَاهـــــــــــــُ

كـــــــــــاِواي و    
َ

ن  املـــــــــــ بـــــــــــاِدهـــــــــــِ (2)َأمحـــــــــــحَ  عـــــــــــلـــــــــــ  َأكـــــــــــح
 

  
ً  النَّارُ  َوَرتِ و ً  اإِلبِلُ  َوَرتِ وتَّقََدْت. ا َحَسنَةً : ِريَةً و تَِري َوْريا َمنُ  أَْوَراهاو ؛ َواِريَةٌ  ، فهي َسِمنَْت ، وَكثَُر َشْحُمها ونِْقيُها : َوْريا ؛ وأَْنَشَد أَبو  الّسِ

 حنيفَةَ :

هـــــــــا و  امـــــــــَ ظـــــــــَ حـــــــــِم َأوحَر  عـــــــــِ نـــــــــاَز الـــــــــلـــــــــ  تح كـــــــــِ  كـــــــــانـــــــــَ

ر     واكـــــــــــِ هـــــــــــاِد الـــــــــــبـــــــــــَ بـــــــــــا آ ُر الـــــــــــعـــــــــــِ (3)بـــــــــــَوهـــــــــــح
 

  
ئَةِ  في يأُْخذُ  : داءٌ  الَواِريةُ و ئَةِ  ، أَي وليَسْت من لَْفِظها يأُْخذُ منه السُّعاُل فيَْقتُل صاِحبَه الّرِ  .الّرِ

 ء.السَِّميُن ِمن كّلِ شي الَواِري ، كغَِنّيٍ ويقاُل : كالَوِرّيِ  ، صفَةٌ غالبَةٌ  : الشَّْحُم السَِّمينُ  الَواِريو

اج :: أَي َسِميٌن ، وأْنَشَد ال َوِريٌّ  ولَْحمُ   َجْوهِري للعجَّ

 (4)أيحُكلحَن ِمن  َحِم الس ِديِف الَوارِي 
ي : والذي في ِشْعره :  قاَل ابُن بّرِ

ِديـــــــــــــــِف الـــــــــــــــَوارِي و  وُم الســـــــــــــــــــــــــــــ  م  هـــــــــــــــامـــــــــــــــُ  اهنـــــــــــــــحَ

وحٍز عـــــــــــــــــارِي    َرٍز مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــَ

  
اي.  وقد تقدََّم في الزَّ

ْنُد ، كَوَعى وَوِليَ  َوَرىو ً  ؛ نقََل اللُّغَتَْين الَجْوهِري ؛ الزَّ ً و ، بالفتح ، َوْريا  : َخَرَجْت ناُرهُ. َوِريٌّ و وارٍ  فهو ، كِعَدةٍ ، ِريَةً و ، كعُتِّيٍ ، ُوِريّا

 وفي الُمْحكم : اتَّقََد.

ْنُد ، بالفتح ، َوَرى هِري حيَث قاَل :وِسياُق المصنِّف ، في ِذْكِر الِفْعلَْين الَمْذُكوَرْين ُموافٌِق للَجوْ  ً  الزَّ إذا َخَرَجْت ناُرهُ ، قاَل : وفيه  يَِري َوْريا

ْندُ  َوِريَ  لُغَةٌ أُْخَرى  ؛ بالَكْسر فيهما. يَِري الزَّ

 ، وأَْنَشَد : أَي ِمثْل َوَجل يَْوَجل َوَرى يَوَرىووهكذا هو في الُمْحكم أَْيضاً إالَّ أَنَّه زاَد فِْعالً ثالثاً فقاَل : 
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دِّهـــــــــــــــــــــــــِم وراِّيً  َد جـــــــــــــــــــــــــَ ان َزنـــــــــــــــــــــــــح دح  َوجـــــــــــــــــــــــــَ

ريحَ وارِيو     وازَِن غـــــــــــــــــــــَ ين هـــــــــــــــــــــَ َد بـــــــــــــــــــــَ  َزنـــــــــــــــــــــح

  
 وأنشد أبو الهيثم :

__________________ 
(1. َنحح  ( اللسان والتهذيب ا ويف الصحاح : إذا تـََنحح
 سبه.واألساس ومل ين 104/  6واللسان والصحاح والتهذيب واملقايي   24( ديوان سحيم ص 2)
 .111واللسان وكتاب النبات أليب حنيفة رقم  295( البيت لذي الرمة ا ديوانه ص 3)
 ( اللسان والصحاح منسوابً للعجاج.4)



19772 

 

ِ من َزنحٍد هلا واري   (1)أُم  اهلنَـَياح
ْندُ  ً  الواري ويقاُل الزَّ  كذلك.و أنا أَْوَرْيتُهو الذي نَْخُرُج نارهُ سريعا

ْيتُهُ  حاح والمعنى أثقبته ومنه فالن اْستَّورْيتُهو تَْوريةً ورَّ ي شاهداً  يستوري كل ذلَك في الّصِ  لشاعٍر : ألَْوَرْيتَه ِزنَاد الضاللة وأْنَشَد ابُن بّرِ

وء ابلصــــــــــــــــــــــمـــــــــت إنـــــــــه و  ِف حـــــــــديـــــــــث الســــــــــــــــــــــ   أطـــــــــح

جـــــــــــــا    ـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــتـــــــــــــاب  جـــــــــــــ  وِر انرًا ل  مـــــــــــــىت تـــــــــــــُ

  
اح يِصُف  به ِمن ِخْرقٍَة أَو َحَطبَةٍ  ىتُورَ  ما ، كِعَدةٍ : ِريَتُهاوالنَّاِر  َوْريةُ و رمَّ ، كذا في النسخ والصَّواُب أَو ُعْطبٍَة ، وهي القطنةُ ؛ وقال الّطِ

 أْرضاً َجْدبَةً ال نَباَت فيها :

ي رِيـــــــــًة هبـــــــــا  غـــــــــِ تـــــــــَ بــــــــــح ِر الـــــــــأَل  لـــــــــو يــــــــــَ هـــــــــح  كـــــــــظـــــــــَ

واجــــــِن     طــــــوِن الشــــــــــــــــــــ  تح يف بــــــُ قـــــــ  تح وشــــــــــــــــــــَ يـــــــ  (2)لــــــعــــــَ
 

  
ْحراء كَظْهرِ    بَقَرةٍ َوْحِشيٍَّة ليَس فيها أََكَمة وال َوْهَدة.أَي هذه الصَّ

ية وقال األْزهري :  ما َجعَْلته ثَقُوباً من َخثًى أَو َرْوٍث أَو َضَرمٍة أَو َحِشيَشٍة. الّرِ

 به النَّار من بَْعرةٍ أَو قْطنٍة ، انتََهى. تُوَرى ءٌ : أَي شي ؟ِريةً  وفي األساس : هل عْنَدكِ 

يةُ  وقال أبو حنيفَةَ :  بها ناِري. ِريةً أَِري به النَّار ِمْن ِخْرقٍِة أَو ُعْطبٍة أَو ِقْشرةٍ ؛ وُحِكي ابِْغنِي أَْوَرْيتَ  كلُّ ما الّرِ

 .بِوْريةٍ  وإْن لم نَْسَمع ِوْريةٍ  قال ابْن ِسيَده : وهذا ُكلّه على القَْلِب عن

بك ِزناِدي ألنَّه إضاَءةٌ ؛ وعند الفاِرسية فَْوَعلة ، قاَل : لِقلَّة  َوَرْيت ، عْنَد أبي العبَّاس ثَْعلَب ، وهو َمْذَهب الُكوفِيِّين ِمن : تَْفعَلَةٌ منه التَّْوراةُ و

ْند إذ هي ِضياٌء ِمن الّضالل ، وهذا َمْذَهُب ِسْيبََوْيه والبَْصِريِّين  َورى نَّها ِمنفي األْسماِء وَكثْرةِ فَْوَعلة ؛ وتاُؤها عن واو أل (3)تَْفعَلة  الزَّ

ى وعليه الُجْمهور ؛ وقيَل ِمن ض ، ألنَّ أَْكثَرها ُرموٌز ، كما عليه مدرُج السَُّدوِسي. َورَّ  أَي َعرَّ

َد عن َوْزنِها فَوقع   الِخالُف بَْينهما ، والمصنُِّف اْختاَر قوَل الُكوفِيِّين وهو َغْيُر مرضى.وسأََل محمُد بُن طاِهٍر ثَْعلباً والمبّرِ

اء في كتاِب الَمصاِدِر : ناد  أَْوَرْيتُ  ِمن الِفْعل التَّْفِعلة كأنَّها أُِخَذْت ِمن التَّوراةُ  وقال الفرَّ ْيتُموالّزِ ٍء ألنَّهم ، فتكوُن تَْفِعلة في لُغَِة طيِّى َورَّ

 تَّوِصيِة تَْوصاةٌ وللجاريَِة الجاَراةُ وللنَّاِصيِة النَّاصاةُ.يقولوَن في ال

اج : قاَل البَْصريون : أَْصلُها فَْوَعلةُ ، وفَْوَعلة َكثيٌر في الَكالِم ِمثُْل الَحْوَصلَة والدَّْوَخلة ، وكلُّ ما قُْلت فيه  تَْوراةٌ  وقال أَبو إْسحق الزجَّ

، قُِلبَِت الواُو األُولى تاًء كما قُِلبَْت في تَْولَج ، وإنَّما هو فَْوَعل من َولَْجت  َوْوراةٌ  فَمْصَدُره فَْوَعلةٌ ، فاألْصُل عْنَدُهمفَْوَعْلُت فَمْصَدُره فَْوَعلةٌ ، 

 ، وِمثْلُه كثيٌر.

الُمحقِّقوَن َكالَمهم بأَْسِره وقالوا هو لَْفٌظ َغْير َعَربّيٍ  ونقَل شْيُخنا الَمْذَهبَْين واْختِالَف َوْزن الَكلمِة عْنَدهما وقاَل في آخره ما نَّصه : وقد تَعَقَّبَ 

لتَّْعريِب ُمْجرى الَكِلم العَِربيَِّة ، بل هو عْبراني اتِّفاقاً ، وإذا لم يُكْن َعربيّاً فال يُْعَرُف له أَْصٌل ِمن َغيره ، إالَّ أَْن يقاَل إنَّهم أَْجروه بَْعد ا

ف فوا فيه بما تََصرَّ  وا فيها ، وهللا أَْعلَم.وتََصرَّ

اهُ تَْوِريةً و ُهما). وفي الكتاِب العزيِز : كَواَراهُ ُمواراةً  وَستََرهُ ، : أَْخفاهُ  ورَّ ي ء :، أَي ُستَِر على فَْوِعل وقُرى (4) (ما ُووِرَي َعن ْ عنهما  ُوّرِ

 ، بمْعناهُ.

ىو اه اإِلْنساِن ألنَّه إذا قالَ  َوراء : َستََرهُ وأَْظهَر َغْيَره ، كأنَّه َمأْخوذٌ ِمن تَْوريَةً  الَخبَرَ  َورَّ حيُث ال يَْظَهُر ؛ كذا في  َوراَءهُ  َجعَلَه كأَنَّه َورَّ

حاح.  الّصِ

 ألنَّ الَم َوَراء َهْمزةٌ. َوراء وقال ُكراٌع : ليَس ِمن لَْفظِ 

ىو ى كاَن إذا أَراَد َسفَراً »: الحديُث منه ؛ و ْيَرهعن كذا : أَراَدهُ ، وأَْظَهَر غَ  َورَّ أَي َستََره وَكنى عنه وأَْوَهَم أَنَّهُ يُريُد َغْيَره ؛  ، «بغَْيِره َورَّ

 .التَّْوِريَة ومنه أََخَذ أَْهُل الَمعاني والبَيان ،

__________________ 
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 .«اهلنينا»( اللسان والتهذيب وفيهما : 1)
 منسوابً الطرم اح. ( اللسان والتهذيب2)
 ( ضبطت يف اللسان بكسر العا ا ضبرت حركة.3)
 .20( سورة األعراف 4)
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ىو ى ؛ هكذا في النسخِ وهو َغلٌَط ، َصوابُه : َدفَعَه ؛ إذا عنه بََصَره َورَّ نََصَره وَدفَعَه عنه ؛ وهو نَصُّ ابِن األْعرابي ؛ ومنه  تَْوِريَةً  عنه َورَّ

 قوُل الفََرْزدق :

يـــــظـــــــٍة  فـــــِ وِد َأو ذا حـــــَ َب الـــــعـــــُ لـــــــح  فـــــلـــــو كـــــنـــــــت صـــــــــــــــــــُ

ُم     لـــــــــِ ظـــــــــح وحالَ  والـــــــــلـــــــــيـــــــــُر مـــــــــُ َت عـــــــــن مـــــــــَ َور يـــــــــح (1)لـــــــــَ
 

  
 يقوُل : نََصْرتَه وَدفَْعَت عنه.

ُجُل : تََواَرىو  واْختَفَى. اْستَتَرَ  الرَّ

ْفَرِة والُكْدَرةِ  ، وهو ُء الَخِفيُّ اليَِسيرُ ما تَراهُ الحائُِض عْنَد االْغتِساِل ، وهو الشَّي : اْسمُ  ، كغَنِيَّةٍ  التَِّريَّةُ و ، وهو عْنَد أَبي علّيٍ  أَقَلُّ من الصُّ

ناُد إذ ورى بها عن َمْنِظر العَْين ، قاَل ويجوُز أَْن تكوَن ِمن َواَرى فَِعيلةٌ ِمن هذا ، ألنَّها كأَنَّ الَحْيضَ  ا أَْخَرَج الناَر ، كأَنَّ الّطْهَر أَْخَرَجها الّزِ

 وأَْظَهَرها بْعَد ما كاَن أَْخفاها الَحْيض.

 قُْلُت : وقد تقدََّم ِذْكُره في َرأى فَراِجْعه.

 رفِيٌع وأَْنَشَد : ؛ كذا في النسخِ والصَّواُب رفِيٌع َجيٌِّد ؛ وفي نَّص النّواِدِر البِن األْعرابي : َجيِّدٌ  : رفِيٌع جّداً  وارٍ  ِمْسكٌ و

ِك الَوارِي  تطر  ابجلاِديِّ واملِسح
ّمة : الَوَرى ما أَْدري أَيَّ : ، َمْقصوٌر يُْكتَُب بالياِء. يقاُل  ، كفَتًى : الَخْلقُ  الَوَرىو (2)  هو ، أي أَّي الَخْلِق ، وأَْنَشَد ابُن ِسيَده والقاِلي لذي الرُّ

هــــــــــــــاٍة ورامــــــــــــــٍح و  ن مــــــــــــــَ رحان مــــــــــــــِ  كــــــــــــــائــــــــــــــنح َذعــــــــــــــَ

الِد     ـــــــــــِ ـــــــــــب ـــــــــــه ب تح ل ـــــــــــيســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَوَر  ل الُد ال ـــــــــــِ (3)ب
 

  
ي : قال ابُن جنِّي : ال يُْستَْعملُ  ة اْستِْعماله واجباً ألنَّه في الَمْعنى َمْنفيٌّ كأنَّه قاَل  الَوَرى قال ابُن بّرِ مَّ غ لذي الرُّ إالَّ في النَّْفي ، وإنما َسوَّ

 له ببِالد. الَوَرى ليَسْت بِالدُ 

حاحِ. ِضدٌّ  ، فهو مَ قُدَّا قد يكوُن بمْعنَىوَخْلَف ،  بمْعنَى َمْعِرفَةً ، يكونُ  الَوراءُ و، ُمثَلَّثَةَ اآلِخِر َمْبنِيَّةً ،  َوَراءَ وَ   ؛ كما في الّصِ

ب : (4) (كاَن َوراَءُهْم َمِلك  )وقولهُ تعالى :  اِر بِن الُمَضّرِ ي لَسوَّ  ، أَي أَماَمهم ، وأْنَشَد ابُن بّرِ

جِي أَ  عـــــــــــي وطـــــــــــاعـــــــــــَ رحواَن لـــــــــــَح و مـــــــــــَ نـــــــــــُ ـــــــــــَ و بـ رحجـــــــــــُ ـــــــــــَ  يـ

يـــــــــــــــاو     الُة َورائـــــــــــــــِ يـــــــــــــــٌم والـــــــــــــــفـــــــــــــــَ ي متـــــــــــــــَِ وحمـــــــــــــــِ  ؟قــــــــــــــــَ
  

 أَي أَماِمي.

 لبيٌد :وقاَل 

جي أَ  يـــــــــــــ  نـــــــــــــِ تح مـــــــــــــَ راخـــــــــــــَ ي إنح تـــــــــــــَ  لـــــــــــــيـــــــــــــَ  َورائـــــــــــــِ

ضُ     ىن عـــــلـــــيـــــهـــــــا األصـــــــــــــــــــــابـــــِ ثـــــح ُزوُم الـــــَعصـــــــــــــــــــــا تــــــُ  (5) ؟لـــــُ
  

 أَي أَماِمي.

 وقاَل ُمَرقِّش :

َدمح  يــــــــــــــاِة نــــــــــــــَ وِ  ا ــــــــــــــَ  لــــــــــــــيــــــــــــــَ  عــــــــــــــلــــــــــــــ  طــــــــــــــُ

م و     لــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح رحِء مــــــــــــــــا يـــــــــــــــــَ َ
نح َوراِء املــــــــــــــــ (6)مــــــــــــــــِ

 

  
 أَي قُدَّاُمه الشَّْيُب والَهَرْم.

 وقال َجريِر :

ين َرابحٍ أَ  ُدين َورَاَء بــــــــــــــــــــــــــــَ وعــــــــــــــــــــــــــــِ   ؟تــــــــــــــــــــــــــــُ
َداَ  ُدوين    َرن  يـــــــــــــــَ قحصـــــــــــــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــَ َت لـــــــــــــــَ َذبـــــــــــــــح  !كـــــــــــــــَ
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فتَْرفعُه على الغايَِة إذا كاَن َغْيَر ُمضاٍف تَْجعَلُه اْسماً ، وهو َغْير ُمتََمّكن ، كقولك ِمْن  َوراءُ  قاَل الَجْوهِري : قاَل األْخفَش : يقاُل لَِقيتُه ِمن

 قَْبُل وِمن بَْعُد ، وأَْنَشَد لعُتَّيِ بِن ماِلٍك العُقَْيلي :

__________________ 
 برواية : 221/  2( ديوان الفرزد  ط بريوت 1)

 لـــــــــو كـــــــــنـــــــــت صـــــــــــــــــــــــلـــــــــب الـــــــــعـــــــــود أو كـــــــــابـــــــــن مـــــــــعـــــــــمـــــــــٍر 

 خلضـــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــيــــــــــــاض املــــــــــــوت والــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــر مــــــــــــظــــــــــــلــــــــــــمُ    

  

 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 ( اللسان ا وفيه برواية :2)
 تُعّر ابجلادي واملسك الوارح 

 ( اللسان والصحاح.3)
 .79( سورة الكهف اآية 4)
 والتهذيب.واملثبت كرواية اللسان « تثىن»بد  « حتىن»برواية :  89( ديوانه ط بريوت ص 5)
 واللسان. 15للمرقش األكرب ا البيت  54( من املفضلية 6)
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نح  كـــــــــــــُ نح عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــَك ومل يـــــــــــــَ  إذا أاَن مل أُومـــــــــــــَ

نح َوراُء َوراُء     قـــــــــــــــــــــاُ َ  إال  مـــــــــــــــــــــِ (1)لـــــــــــــــــــــِ
 

  
ر ، انتََهى. َوراَءك وقولُهم :  أَْوَسُع ، نُِصَب بالِفْعل الُمقَدَِّر ، أَي تَأَخَّ

 هكذا يقاُل َمْبنيّاً على الفَتْح ، أَي ِمن َخْلف ِحجاٍب. ، «َوراَء َوراءَ  يقوُل إبراهيُم إنِّي كنُت َخِليالً ِمن»في حديِث الشَّفاَعِة : و

ْبرقان ،  ْعَر : فقاَل وفي األساس : قيَل للُمَخبَّل : قاِوِم الّزِ هو أَْنَدى مني َصْوتاً وأَْكثَُر ِريقاً ، وال أَقوُم له بالُمواَجَهِة ولكْن َدعوني أُهاِديه الّشِ

 .َوراُء َوراءُ  ِمن

اج واآل َعْنك تَواَرى وهو ما واِحٍد ، ألَنَّه بمْعنًى ، أَي : ليَس بِضّدِ ، أْو ال  ِمِدي في الُمواَزنَِة.يكوُن َخْلف ويكوُن قُدَّام وإليه َذَهَب الزجَّ

َغْيِر تَْنبِيه عليه ، وهو  وقد َذَكَر المصنُّف هذا اللَّْفظ في الَمْهموِز وَجَزَم بأنَّه َمْهموُز. ووهم الَجْوهِري في ِذْكره هنا ، وتَراهُ قد تَبِعَه من

ِديَّة كالَجْوهِري ، وهنا َذَكَر القَْولَْين وَذَكرَ  وأَْهَملَه هنا ، وهو قُُصوٌر ال يَْخفى ، ثُم قولهُ : ألنَّه  َوراء هناك تَْصغيرَ  َغِريٌب وَجَزَم هناك بالّضِ

ح به الُمحقِّقون أنَّه في األْصِل َمْصَدر ُجِعَل َظْرفاً فقد يُضاُف إلى الفاِعِل فيُراُد به ما تَواَرى بمْعنًى وهو ما  عنك ، فيه تأّمل. والذي َصرَّ

 وهو قُدَّام ، فانَُظر ذلك. يُواريه الَمْفعوِل فيُراُد به مابه وهو َخْلف ، وإلى  يُتواَرى

في حديثِه : أنَّه و (2) (َوِمْن َوراِء ِإْسحاَق يَ ْعُقوبَ )، َسبََق ِذْكُره في الَهْمِز ، وبه فَسَّر الشَّْعبي قولَه تعالى :  أَْيضاً : َولَُد الَولَدِ  الَوراءُ و

 ؟ْبنُكرأَى مع رُجٍل َصبِيّاً فقاَل : هذا ا

 .الَوَراءِ  قاَل : ابُن ابني ، قاَل : هو اْبنُك ِمن

ً  الُمخُّ ، كَوِليَ  َوِريَ و  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. اْكتَنَزَ  : يَِري َوْريا

ً  النِّْقيُ  َوَرى وفي األساس : ا يُْستدَرُك عليه  َوْريا ُجَل والبَعيَر في  الَوَرى: : َخَرَج منه َوَدٌك كثيٌر ؛ وهو مجاٌز. وممَّ ، كفَتًى : داٌء يصيُب الرَّ

 أْجوافِِهما ، َمْقصوٌر يُْكتَُب بالياِء.

ى َخْيبَر وَشرُّ ما الَوَرى يقاُل في ُدعاٍء للعََرِب به  الشَّْيباني واألْصمعي يقوالن : ال نَْعِرفُ  (4)أبَو َعمرو ؛ وكاَن  (3)فإنَّه َخْنَسَرى  يَُرى وُحمَّ

اء ، وإنَّما هو الَوَرى اء. الَوْريُ  من الدَّاِء ، بفَتْح الرَّ  ، بِتَْسكين الرَّ

 .الَوَرى ، بتَْسِكين الراِء ، فُصِرَف إلى الَوْريُ  وقاَل أَحمُد بُن ُعبيٍد : الدَّاُء هو

 الَمْصَدر ، وبالفَتْح االْسم. وقال ثَْعلب : هو بالتَّْسِكين

 للُمزاَوَجِة ، وقد يقولوَن فيها ما ال يقولوَن في اإلْفراِد ؛ كلُّ ذلَك نقلَهُ القاِلي وِمثْله لألْزهِري. الَوَرى وقاَل يَْعقوب : إنَّما قالوا

جُل فهو َوِريَ  وقد  .َمْوِريٌّ  ، وبعُضهم يقوُل : َمْوُروٌّ  الرَّ

ى ويقاُل : اج : الَوْريُ  : أَصابَهُ  تَْوِريَةً  (5)ْرَح سابَره الجُ  َورَّ  ؛ قال العجَّ

ٍم تـَُوّرِي َمنح َسرَبح   عن قـُُلٍب ُضجح
حاح. (6)  كأنَّه يُْعِدي من ِعَظِمه ونُفور النَّْفِس عنه ؛ كذا في الّصِ

اج يَِصُف الجراحات   وَصْدُره : (7)قُْلُت : هكذا أَْنَشَده األْصمعي للعجَّ

ِلَا الش َعرح  ِ ويـَفح  َبَا الطِّراَقاح
 من ِشدَّتِها. الَوْريُ  أَي إْن َسبَرها إْنساٌن أَصابَهُ منه

 وقاَل ابُن َجبَلة : َسِمْعُت ابَن األْعرابِي يقوُل في قولهِ 
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__________________ 
 اللسان والصحاح. (1)
 .71( سورة هود اآية 2)
 عن ابن دريد ا من اخلناسري وهي الدواهي ا ويف اللسان : خيسر  ا فيعل  من اخلسران.« خنسر »( كذا ابألصر 3)
 .«أبو عمر»( عن اللسان ا وابألصر 4)
 واألصر كالصحاح.« سائره»( يف اللسان : 5)
 ( الصحاح والتهذيب واللسان وقبله فيه :6)

 با الطراقا ويفلا الشعر
 .«اخلراجات»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 7)
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َفض ا يقوُ  : ال تـَُوّرِي  فيها ِعالجاً ِمن َهوحهِلا فمنَـَعه ذلَك ِمن َدواِئها. يَر  َمنح َسرَبَ ؛ َأي َتدح
َمن ؛ وأَْنَشَد شِمٌر في صفَِة قِْدٍر : وارٍ  وقَْلبٌ   : تَغَشَّى بالشَّْحم والّسِ

ــــــــــــــاخــــــــــــــٍة و  ن ــــــــــــــر واِ  مــــــــــــــُ رحِض ال اَء يف عــــــــــــــُ  َد ــــــــــــــح

ِب     لــــــــــح ــــــــــِة الــــــــــقــــــــــَ ِم وارِي ثــــــــــريِة وذحِر الــــــــــلــــــــــحــــــــــح (1)كــــــــــَ
 

  
اهُ تَْوريَةً و اهُ تَْرِويَةً. َورَّ  : َمَرَغهُ في الدُّْهِن ، كأَنَّه َمْقلوُب َروَّ

نادُ  َوِريَتِ و  ؛ عن أَبي حنيفَةَ. واِريةً  ، بالكسر فيهما ، صاَرتْ  تَِري الّزِ

 اتَّقََدْت ، عن أَبي الَهْيثم. َوِريَْت تَْوَرىو

ناد. واِري وهو َكثيُر الّرمادِ   الّزِ

 َزْنداً ؛ يُْضَرُب َمثاَلً لنَجاِحِه وَظفَِره. أَْوراُهمْ  ويقاُل : هو

ْنِد. لَواِري َكه : إنَّهويقاُل ِلَمْن راَم أَْمراً فأَْدرَ   الّزِ

 أَي أَْظَهَر نُوراً ِمن الحّقِ لطاِلبي الُهَدى. ، «قَبَساً لقابٍِس  أَْوَرى حتى»في حديِث علّيٍ : و

 ُء برأْيِه.رأْياً : سأَْلته أَْن يَْستَْخرَج لي رأْياً أَمِضي عليه ، وهو مجاٌز ؛ كما يقاُل أَْستَِضي اْستَْوَرْيتُهو

ْنُد إذا زهرت  َوَرى : أَْعلَْمته ؛ وأَْصلُه من أَْوَرأْتهو أَْوَرْيتهو وَرْيتهو  ناُرها ، ومنه قوُل لبيٍد : (2)الزَّ

وَر هبــــــــــــــا  َ  مل يــــــــــــــُ ُب الــــــــــــــكــــــــــــــانــــــــــــــِ لــــــــــــــُ  َتســــــــــــــــــــــــــــح

رح     قـــــــــَ ر  عـــــــــَ ـــــــــظـــــــــِّ بـــــــــُة الســـــــــــــــــــــــاِ  إذا ال عـــــــــح (3)شـــــــــــــــــــــــُ
 

  
 أَي لم يَْشعُْر بها ، وقد تقَّدَم ذلَك في الَهْمزة.

 الثَّْوُر الَوْحِشيُّ الَكْلَب : َطعَنَه بقَْرنِه. ورىو

ً  الَكْلبُ  ورىو  ، كغَنِّيِ : الَضْيُف. الَوِريُّ و: َسعََر أََشّد الّسعاِر ؛ نقَلَُهما ابُن القطَّاع.  َوْريا

 بُيوته وتَْستُره ؛ قال األْعشى : تُواِريه فالٍن : أَي جاُرهُ الذي َوِريُّ  وهو

ــــــــــــــــــــــــــا و  ن َد َورِيــــــــــــــــــــــــــِّ قــــــــــــــــــــــــــح د  عــــــــــــــــــــــــــَ  َتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

فـــــــــــاَرهح     ِر عـــــــــــلـــــــــــ  الـــــــــــغـــــــــــِ جـــــــــــح بـــــــــــَ َد ا ـــــــــــَ قـــــــــــح (4)عـــــــــــَ
 

  
 له. توريولَك النَّاَر  يوري الجاُر الذي الَوِريُّ  ويقاُل :

ىو  : نََصَرهُ ، عن ابن األْعرابي. تَْوِريَةً  عليه بساِعِده َورَّ

ىو  : اْستَثََر. تََورَّ

َمْخشري. الَوْري بمْعنَى أَِرنِيه ، وهو ِمن أَْوِرنِيه : وتقولُ   أَي أَْبِرْزه لي ؛ نقلَهُ الزَّ

 ، بكْسر الواِو الثانيِة : بلَْيدةٌ بيَن أَْرَدبِيل وتَْبِريز ، عن ياقوت. وراِويو

حاح ِمن كتابَِة الَوَزا باأللو : [وزى] َح ابُن ُعَدْيس وغيُرهُ ِمن هكذا في النسخ وكأَنَّه اْغتَّر بما في نسخِ الّصِ ِف فحسَب أَنَّه واِويُّ ، وقد َصرَّ

ة نقالً عن البَْطِليوَسي أَنَّ  يُْكتَُب بالياِء ألنَّ الفاَء والالَم ال يَكوناِن واواً في َحْرِف واِحٍد ، كما َكِرهوا أَْن تكوَن العَْيُن والالُم واواً  الَوَزى األئِمَّ

ل ذلَك.في ِمثْل قََوْوت ِمن القُ  ةِ فَردُّوه إلى فَعَْلت فقالوا قََوْيت فتأَمَّ  وَّ

ً  ، كَوَعى ( 5)َوَزى يقاُل :  وتَقَبََّض. اْجتََمعَ   :يَِزي َوْزيا

 أَْسنََده. إلى الحائِِط : َظْهَره أَْوَزىو
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ينَ  أَْوَزىو  ؛ ومنه قوُل الُهَذلي : ِلداِرِه : َجعََل َحْوَل ِحيطانِها الّطِ

ىَن 
َ
ه املـــــــــ دح ســـــــــــــــــــــــاقـــــــــَ ـــــــــقـــــــــَ ٍر ول مـــــــــح ُر َأيب عـــــــــَ مـــــــــح عـــــــــَ ـــــــــَ  ل

ِب     وَز  لـــــــــــه ابأَلهـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ َدٍث يـــــــــــُ (6)إىل جـــــــــــَ
 

  
 َسنََد فيه. واْستَْولَى : أَي في الَجبَلِ  اْستَْوَزى في النَّواِدِر :و

__________________ 
 التهذيب.( اللسان و 1)
 ( يف اللسان والتهذيب :  هرت انرها.2)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.« مل يوأر هبا شعسة السا »برواية :  139( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان والتهذيب لألعش  ا ومل أجده يف ديوانه.4)
 ابأللف.« َوزَا»( يف القاموس : 5)
 ا ويف اللسان نسبه للهذد. 245/  1اهلذليا ( البيت لصخر الغي كما يف شرح أشعار 6)
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حاح. وفي الُمْحكم الِمَصكُّ النَِّشيُط. (1): الِحماُر الِمَصكُّ الشَّديُد  ، كفَتًى الَوَزىو  ؛ كما في الّصِ

ُجُل القَِصيرُ  أَْيضاً :و حاحِ ، وفي الُمْحكم : الرَّ ُز الَخْلقِ  ؛ كما في كتاِب القاِلي ، الشَّديُد كما في الّصِ الُمْقتَدُر ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري لألْغلِب  الُملَزَّ

 العجلي :

مــــــَ   ــــــعــــــَ ِد ال عـــــــح ــــــَ نح بـ جـــــــاِح مــــــِ َرتح ســــــــــــــــــــَ دح أَبحصــــــــــــــــــــَ  قـــــــَ

زاٌب َوَز     نــــــــــــــــــح َدَ  حــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــح  لَح هلــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــَ

  

 (2)ُمَلو ٌح يف العِا جَمحُلوُز الَقَر  

 ونَّص القاِلي :

زااًب َوَز   نـــــــــــــح َد  حـــــــــــــِ عـــــــــــــح  قـــــــــــــد عـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــت بــــــــــــــَ

َر      ن الـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــا أَرحابب الـــــــــــقـــــــــــَ (3)مـــــــــــِ
 

  
ً  الُمْرتَِفُع : يقاُل : ما لي أَراكَ  : الُمْنتَِصبُ  الُمْستَْوِزيو  َرساً له :؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري البِن ُمْقبل يَِصُف فَ  ُمْستَْوِزيا

وحزايً  ـــــــــــــــــَ تـ ريحَ ُمســـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــه ال رحُت ب  َذعـــــــــــــــــَ

ِوح     دح كــــــــــــَ ــــــــــــَ ه ق ــــــــــــِ ل ــــــــــــِ حــــــــــــاف رُي جــــــــــــَ كــــــــــــِ (4)شــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 الُمْستَبِدُّ برأْيِه. : الُمْستَْوِزيو

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 َء : أَْشَخَصهُ وأَْسنََده ونََصبَهُ.الشَّي أَْوَزى

 : أَي ناقٌِر. ُمْستَْوزٍ  وَعْيرٌ 

 الَحَسُد ؛ قاَل يزيُد بُن الَحَكِم : َوزاهُ  األْمُر : عاَظهُ. يقاُل : َوزاهُ و

ٍف َمصـــــــــــــــــــــامـــــــًة  ـــــح ي يـــــــاِر صـــــــــــــــــــَ نح أعـــــح  إذا ســـــــــــــــــــــاَف مـــــِ

يــــــــــــ ُ     هــــــــــــِ َدهــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــح يــــــــــــٌج عــــــــــــِ  وزَاُه َنشــــــــــــــــــــــــــِ

  
 : الُمْنتَِصُب ؛ عن القاِلي. الَوَزىو

 وأَْيضاً : الطُّيوُر ؛ عن األْزهري.

 : الُمقابَلَةُ الُمواَجَهةُ ؛ واألْصُل فيه الَهْمُز. الُمواَزاةُ و

ل ذلَك. َواَزْيته وتقدََّم عن الَجْوهِري : وال تَقُلْ   ؛ وغيُرهُ أَجاَزه على تَْخفيِف الَهْمزةِ وقَْلبها فتأَمَّ

 إليه أَْلَجأْتُه. أَْوَزْيتُهو إليه : لَجأَ إليه : أَْوَزىو

حاح والُمْحكم. بالموَسى َحلَقَهُ  أَي رأَْسه : أَْوساهُ  ي : [وسى]  ؛ كما في الّصِ

 به ؛ عن ابن القطَّاع. قََطعَهُ  َء :الشي أَْوَسىو

اغاني ولم يَقُْل به.  ونقلَهُ الصَّ

ّمِ : الُموَسىو اء يَُذكَّر ويَُؤنَُّث ؛ نقلَهُ الَجْوهِري فُْعلَى ويُْقَطُع ، وهو ما يُْحلَُق به ، بالضَّ  َد :، وأَْنشَ  عن الفرَّ

رِهــــــــا  ظــــــــح َرتح فــــــــوَ  بــــــــَ وســــــــــــــــــــــَ  جــــــــَ
ُ
ِن املــــــــ كــــــــُ  فــــــــإنح تــــــــَ

ُد     اُن قــــــــــاعــــــــــِ تح إال  وَمصــــــــــــــــــــــــ  نــــــــــَ تــــــــــِ (5)فــــــــــمــــــــــا خــــــــــُ
 

  
 قُْلُت : هو لِزياٍد األَْعجم يَْهُجو خاِلَد بَن َعتَّاب ؛ ويُْرَوى : فما ُخِفَضْت.

اح بِن إْسمعيل : ي : وِمثْلُه قوُل الَوضَّ  قاَل ابُن بّرِ



19781 

 

يضـــــــــــــــــــــٍة و  وســـــــــــــــــــَ  َرمـــــِ نـــــــا مبـــــُ لـــــح ـــــُ تـ ـــــح َت فـــــــاقـ ئـــــــح  إنح شـــــــــــــــــــِ

دا     ــــــــعــــــــُ َد ال قــــــــَ ــــــــا هبــــــــا عــــــــُ عــــــــن طــــــــِّ قــــــــَ ــــــــَ ــــــــعــــــــًا فـ ي (6)مجــــــــِ
 

  
 .بالُموَسى رأَْسه إذا َحلَْقتَه أَْوَسْيت كما تَرى ، وهو ُمْفعٌَل ِمن ُموَسى وقال عبُد هللا بُن سعيٍد األَُمويُّ : هو ُمَذكَّر ال َغْير ، يقاُل : هذا

 ولم يُْسَمع التَّْذكيُر فيه إالَّ ِمن األَُموّيِ.وقال أَبو ُعبيٍد : 

 اْسُم رُجٍل ُمْفعٌَل يدلُّ على ذلَك أنَّه يُْصَرُف في النَِّكرةِ ، وفُْعلَى ال يَْنصِرفُ  ُموَسى وقال أَبو َعْمِرو بُن العاَلء :

__________________ 
 ( يف الصحاح : النشيرت.1)
من قصـــيدة قاهلا يف ســـجاح ملا تزوجت مســـيلمة الكذاب ا وانظر ختر ه فيه. واألخري فيه  169ي ص ( شـــعراء أمويون ا شـــعر األغلب العجل2)

 برواية :
 ملوحاً يف العا جملوُز الَقرَا

 ( يف : شعراء أمويون :3)
 من اللجيميا أصحاب الُقر 

 ( اللسان والصحاح والتهذيب وفيه : هبا بد  به.4)
 .«فما وضعت»( اللسان والصحاح وفيها 5)
 .«ُعَقد الُعرا»( اللسان وفيه : 6)
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مَ  َثر ِمن فـُعحَل  ألن ه يـُبحىن ِمن كر أَفـحَعلحت ا وكان الِكســـــــــــــــائي يقوُ  : هو فـُعحَل  ا وتقد  َعاًل َأكح يف  عل  حاٍ  ا وأَلن  ُمفح
ا.  السِّ

روعِ والنّْخِل. َحْفٌر لبَني ربيعَةَ  : ُموَسىو  الجوع َكثِيُر الزُّ

 التي تَْحلُق لحدَّتِه أَو لَكْونِه على َهْيئتِها. الُموَسى ، على التَّشبيِه بهذه من القَْونَِس : َطَرُف البَْيضةِ  الُموَسىو

ا يَِلي البَْربَ  ُموَسى ، نُِسَب إلى : ع ُموَسى بَْنَدرُ و اغاني.، وهو ِمن َمراِسي بَْحِر الِهْنِد ِممَّ  َرة ؛ َذَكَره الصَّ

حاح َضِعيفةٌ. ( 1)لُغَةٌ َرِديئةٌ  ، يُواِسي يُْبنى على آساهُ  بمْعنَى َواساهُ و  ؛ وفي الّصِ

 .آَسْيتُهووالصَّواُب اْستَأَْسْيتُه  ؛ نقلَهُ الَجْوهري هكذا ، ( 2)واِسنِي : قُْلُت له اْستَْوَسْيتُهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 .كأَْوَسى رأْسه َوَسى َحْلُق ؛ وقد: ال الَوْسيُ 

 ؛ قال الراجُز : َمواٍس  الَحديِد : ُموَسى َجْمعُ وَ 

واِسي
َ
 َشرابُه كا َزِّ ابمل

 . وقد ذُِكَر في ِعيَسى.ُموَسِويُّ و ُموِسيُّ  : اْسُم نَبِّيٍ ِمن أَْنبياِء هللا ، صلى هللا عليه وعلى نبيِّنا وسلم ؛ والنِّْسبَةُ  ُموَسىو

 : ذُِكَر في َودي. ُموَسى وَواِدي

ين. ُموَسى ومنيةُ   : ذُِكَرْت في الّسِ

ّي ، ( 3)ُموَسىو  الهاِدي. ُموَسى نُِسبَْت إلى آباد : قَْريةٌ بَهَمذان : وأُْخَرى بالرَّ

ل َمْحجٍر يُوَجُد في دْرِب الِحجاِز. ُموَسى ومراكعُ   : َمْوِضٌع قُْرَب السَُّوْيس ، وهو أَوَّ

ْين الُمْهملة فراِجْعه. ُموَسى ومحلَّةُ   : بالبَُحْيرةِ. وقد ذُِكَر بعُض ما هنا في الّسِ

 ؛ قاَل األْسَوُد بُن يَْعفر : ويكوُن ِمن كّلِ لَْونٍ  ْعروٌف ،مَ  م ، وهو : نَْقُش الثَّْوبِ  الَوْشيُ  ي : [وشي]

تح  و لــــــــــــَ رحِب حــــــــــــىت هتــــــــــــََ هــــــــــــا رِمــــــــــــاُح ا ــــــــــــَ تــــــــــــح  محــــــــــــََ

مـــــــــــارِ ِ     ي الـــــــــــنـــــــــــ  ِر َوشـــــــــــــــــــــــــح ثـــــــــــح وحٍر مـــــــــــِ ِر نــــــــــــَ  بـــــــــــزاهـــــــــــِ

  
 الذي في َمتْنِه. من السَّْيِف فِِرْنُدهُ  الَوْشيُ و

ً  ، الثَّْوَب ، كَوَعى َوَشى ياَدة وإنَّما  لِشيَة ، كِعَدةٍ ؛ هكذا في النسخِ على أنَّ َحَسنَةً صفَةٌ  َحَسنَةً  ِشيَةً و يَِشيِه َوْشيا ، وليَس في الُمْحَكم هذه الّزِ

ُر اْختِالٍف إالَّ أنَّه ليَس في ، وليَس في الِعباَرتَْين َكبي نَْمنََمهُ ونَقََشهُ وَحسَّنَهُ  بالتَّْشديِد ؛ َوشَّاهُ وَحَسنَة ، ثم قاَل :  فقاَل : الوشاة َجعَلَه تَْفِسير

ل. ياَدةِ فتأَمَّ  أُُصوِل ُكتُِب اللغِة هذه الّزِ

َد للَكثْرةِ. كوشَّاهُ تَْوِشيةً   ؛ قاَل الَجْوهِري : ُشّدِ

امُ  َوَشى ِمن المجاِز :و ً  َكالَمهُ  النَّمَّ  ه.، وذلَك ألنَّه يَُصوُره ويَُؤلِّفُه ويَُزيِّنُ  َكَذَب فيه إذا يَِشيه َوْشيا

ً  به إلى السُّلطانِ  َوَشى ِمن المجاِز :و  .يَِشيوبه. يقاُل : هو ما زاَل يَْمِشي  وَسعَى عليه نَمَّ  ، هذه بالكْسر ، أَي ِوشايَةً و َوْشيا

 ، أَي َكثَُر نَْسلُهم. َكثُُروا ، إذا بَنُو فالنٍ  َوَشى ِمن المجاِز :و

 لُمْحكم.؛ كذا في ا الفََرِس ، كِعَدةٍ : لَْونُه ِشيَةُ و
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حاح : يَةُ  وفي الّصِ لِه ، والَجْمعُ  الّشِ  . يقاُل : ثَْورٌ ِشياتٌ  ُكلُّ لْوٍن يُخاِلُف ُمْعَظم لَْوِن الفََرِس وغيِرِه ، والهاُء ِعَوٌض ِمن الواِو الذاِهبَِة ِمن أَوَّ

اِلُف ساِئَر لَْونِها ، انتََهى ؛ كذا في النسخ ، أَي ليَس فيها لَْون يُخ (4) (ال ِشَيَة ِفيها)كما يقال فََرٌس أَْبلَُق وتَْيٌس أَْذَرأُ ؛ وقولهُ تعالى :  أَْشيَةُ 

 .أَْشيَهُ  والصَّواُب ثَْوبٌ 

ةِ والتّْحجيلِ  األُِشّيِ  فََرٌس َحَسنُ  يقاُل :و  ، حَكاهُ اللّْحياني وقاَل : وهو ناِدٌر. ُوِشّيٍ  ، َهْمزتُه بدٌل ِمن واوِ  ، كُصِلّيٍ ، أَي الغُرَّ

يَةِ  فيه ؛ َظَهرَ  ، أَي فيه الشَّْيبُ  تََوشَّى ِمن المجاِز :و  ؛ عن ابن األْعرابي ؛ وأَْنَشَد : كالّشِ

__________________ 
 بدون  ز.« َرِدي ةً »( يف القاموس : 1)
 .«راسين»( عن القاموس والصحاح وابألصر 2)
 ( يف ايقوت : موَسَياابذ.3)
 .71( سورة البقرة ا اآية 4)
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 (1)حىت توش   يف  َوض اٌح َوَقرح 
الثَّوَب ، أَو يكوُن ِمن  وَشْيتُ  فيه ، ِمن ال أَْسَهُره للِفْكِر وتَْدبيِر ما أُِريُد أَْن أَُدبَِّره ، أَي ِشيَتَهُ  ، بالمّدِ ويُْقَصرُ  ( 2)اللَّيُل طويٌل وال آِش  يقاُل :و

؛ هو قوُل ابِن ِسيَده في الُمْحكم فإنَّه قاَل بعَد ِسياِق هذه  وال تُْعَرفُ  ، وهو على الدُّعاِء ، (3)َمْعرفتِك بما يَْجري فيه لَسَهِرَك فتُراقُب نَْحوه 

 الَكِلَمة بِمّدِ األلِف وبقَْصِرها ؛ والمصنُِّف أَْغفََل عن أََحِدهما.، وهو َضبََط  ِصيغَةَ آٍش ، وال َوْجهَ تَْصِريِفها الِعباَرةِ : وال أَْعِرُف ؛

أَي لَْونِه ، وهو ِكنايَةٌ عن التَّْدبِيِر في  بِشيَتِه أَي ال أَْسَهر ُمْشتَغالً  أَِشي ، بقَْصِر األلِف ، كان أَْصله ال أَِش ِشيَتَه قُْلُت : َمْعنى قَْولهم : َغداً ال

فيرجُع إلى الَمْعنى  َوشاهُ  على بابِها ، أَو بمْعنَى الَوْشي ُمفاَعلَةٌ ِمن َواشاهُ  ى تَْقديِر َمّدِ األَلف يكوُن ِمن آشاهُ الذي هو ُمْبدٌل ِمنأَْمٍر ُمهّمٍ وعل

ِره في التَّْصريِف كيَف لم يَْعرف ِصيغَتَها. ل. والعََجُب ِمن ابِن ِسيَده مع تَبَحُّ ل ، فتأَمَّ  األَوَّ

ُل نَْبتِها. ، إذا األرضُ  أَْوَشتِ   :ِمن المجازِ و  َخَرَج أَوَّ

 ِمن النّباِت. َوْشيٌ  وفي األساس ، َظَهَر فيها

ُل ُرَطبِها. ؛ وفي األساس بََدا ، ُرئِيَ  ، إذا النَّْخلةُ  أَْوَشتِ  ِمن المجاِز :و  أَوَّ

جلُ  أَْوَشى ِمن المجاِز :و ، وكذلَك الَمشاُء والفَشاُء ؛ عن ابِن  ، كَسماءٍ  الَوشاءُ  واالْسمُ  رابي.وتناَسَل ، عن ابِن األعْ  َكثَُر مالهُ  إذا الرَّ

 األْعرابي.

 للتََّحسِن به. الَوْشيُ  ، كأَنَّ الماَل عْنَدهم ِزينةٌ وَجماٌل لُهم كما يُْلبَسُ  الَوْشي قاَل ابُن جنِّي : هو فَاٌل ِمن

 .(4) (َوَلُكْم ِفيها مَجال  ِحنَي ُتِرَُيوَن َوِحنَي َتْسَرُحونَ )قُْلُت : ويدلُّ لذلَك قولهُ تعالى : 

 يَِسيٌر ِمن َذَهٍب. ءٌ شي الَمْعِدُن : ُوِجَد فيه أَْوَشىو بالبَْحِث عنه. اْستَْخَرَج معنى كالٍم أَو ِشْعرٍ  : أَْوَشىو

 بِرْفٍق.َء : اْستَْخَرَجهُ الشَّي أَْوَشىو

ي : أَْنَشَد الَجْوهِري في فَْصل جذم :  قاَل ابُن بّرِ

 (5)يُوُشوهَنُن  إذا ما آَنُسوا فـََزعاً 
 يُْخرُج بِرْفٍق. يُوِشي قال أَبو عبيٍد : قال األْصمعي :

ي : قاَل عليُّ بُن َحْمزةَ َغِلَط أَبو عبيٍد على األْصمعي إنَّما قاَل يُْخرج بُكْره.  قال ابُن بّرِ

 قُْلُت : وهو قوُل ساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّة الُهَذلي وبْعُده :

 حَتحَت الس نَـو ِر ابألعحقاِب واجِلَذم
 ما عْنَده ِمن الَجْريِ. ؛ وفي نسخٍة أَْخَرَج ؛ فََرَسه : اْستَْخَرجَ  أَْوَشىو

اعي : ٍب ؛ وأَْنَشَد للرَّ حاح : اْستََحثَّه بِمْحَجٍن أَو بُِكالَّ  وفي الّصِ

ـــــــــــــ ن ه جـــــــــــــُ ـــــــــــــُ ب كـــــــــــــِ ـــــــــــــح ن ـــــــــــــرأحِس مـــــــــــــَ ٌ  ابل  اِدٌف الحـــــــــــــِ

ِب     ال  وشــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــكــــــــــــُ وحَدٌن يــــــــــــُ ه كــــــــــــَ ــــــــــــ  (6)كــــــــــــبَن
 

  
اعي يَْهُجو ابَن الّرقاع وبْعده :  قُْلُت : هو لَجْندل بِن الرَّ

مح  هــــــــُ نـــــــــُ يـــــــــُ ؤحِم َأعــــــــح تح ابلــــــــلــــــــ  لــــــــَ حــــــــِ ٍر كــــــــُ عحشــــــــــــــــــــــَ نح مــــــــَ  مــــــــِ

اِب     يـــــــــــ  واٍ  غـــــــــــرِي طـــــــــــُ ـــــــــــر قـــــــــــاِب مـــــــــــَ ِص ال (7)َوقـــــــــــح
 

  
 ، وذلَك إذا َضَرَب َجْنبَه بعَِقبِه أَو بدرةٍ ليَْرَكَض. كاْستَْوشاهُ 

 ؛ كما هو نَصُّ ابِن األْعرابي ؛ وفي َعِملَهُ  َء ؛ إذاالشي أَْوَشى ؛ كذا في النسخِ والصَّوابُ  ءِ في الشَّي أَْوَشىو
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__________________ 
 لسان.( ال1)
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : وال ِإَش ِشيَـَتُه.2)
 ( يف اللسان : جنومه.3)
 .6( سورة النحر ا اآية 4)
 ( البيت يف اللسان ونسبه لساعدة بن جؤية وعجزه :5)

 حتت السنور ابألعقاب واجلذمِ 
 وصدره فيه : 203/  1والبيت يف التهذيب ا ويف ديوان اهلذليا 

 ما انهبم فزعيوشوهنن إذا 
 واللسان ونسبه جلند  بن الراعي وبدون نسبة يف الصحاح. 10( ديوان الراعي ط بريوت ص 6)
 وعجزه فيه : 11( ديوان الراعي ص 7)

 قفد األكّف لئام غري صيابِ 
 واملثبت كرواية اللسان.
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ٌو ؛ وأَنحَشَد ابُن األعحرايب :  بعِ  النسِخ َعِمَلُه وهو َسهح
ـــــــُض هبـــــــا  ي جـــــــِ قـــــــ  الضـــــــــــــــــــــ  هـــــــاء ال َيشـــــــــــــــــــــح لـــــــح ـــــــَ ر اَء بـ  غـــــــَ

ُض و     مـــــــــِ تـــــــــَ ي وَيســـــــــــــــــــــــح وشـــــــــــــــــــــــِ نـــــــــاِدي مبـــــــــا يـــــــــُ (1)ال يـــــــــُ
 

  
 ال يُناِدي به أَي ال يُْظهُره.

 أَْوَشْيُت في الدَّراِهم والجوالِق : أََخْذُت منها ونَقَْصتها.: ؛ ونَصُّ التكملِة  أََخَذ منها : إذا في الدَّراِهم أَْوَشىو

 قولهُ أَْنَشَده ابُن األْعرابي :وأَْبَرأَهُ ؛  : إذا واُء الَمريضَ الدَّ  أَْوَشىو

ــــــــــــــلــــــــــــــه و  ــــــــــــــرِي اب ربحِزِييف مــــــــــــــن َدانن   (2)مــــــــــــــا هــــــــــــــِ
رُ     تـــــــــــــَبكـــــــــــــ  ٌض يـــــــــــــَ  أبيـــــــــــــِدي الـــــــــــــُوشــــــــــــــــــــــــــاِة انصــــــــــــــــــــــــــِ

  

ح غـــــــــــاِدايً  بـــــــــــَ وحَم َأصـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــَ ن مـــــــــــنـــــــــــه يـ ســـــــــــــــــــــــــَ  أَبحح

ُر و     جــــــــــ  عــــــــــَ ُ
مــــــــــاُم املــــــــــ ــــــــــه ا ــــــــــِ ي ين فــــــــــِ ف ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــَ (3)نـ

 

  
ابوَن للذََّهبِ  الُوشاةُ  قاَل : رَّ  ونَفَّسنِي فيه : َرْغبَني. : الضَّ

 ِمن َمْعِدٍن فيه َذَهٌب. َحَجرٌ  ، أَي َوْشيٌ  َحَجٌر به يقاُل :و

 ٍء أَي ما َولََدْت ؛ وهو مجاٌز.هذه الماِشيَةُ عْنِدي بشي َوَشتْ  ، يقاُل ذلَك في كّلِ ما يِلُد. ويقاُل : ما : الَكثيُر الولِد ، وهي بهاءٍ  الواِشيو

ً  الثَّْوبَ  واٍش يَِشي الحائِكُ و  ، أَي نَْسجاً وتأِْليفاً. َوْشيا

ْكتَهُ لتُْرِسلَه : فقدو ين لغةٌ في اْستَْوَشْيتَه كلُّ ما َدَعْوتَه وَحرَّ  ه ، وقد تقدََّم.، والّسِ

اء وأَبو َعْمٍرو : إذا العَْظمُ  ائْتََشىو  بََرأَ ِمن َكْسٍر كاَن به. َجبََر ؛ وقال الفرَّ

 .الَوْشي قال األْزهري : هو اْفتِعال من

َزْوَجها فَكَمَن له وجاَء فَدَخل عليها ، فأَخَذه في الحديِث عن القاسم بِن محمٍد : أَنَّ أَبا َسيَّارة َوِلع باْمرأَةِ أَبي ُجْنَدٍب فأَبَْت عليه ثم أَْعلََمْت و

 ( 4)فايتشى فقال : وقْعُت عن بْكٍر لي فَحَطَمني ، ؟أبو ُجْنَدب فدقَّ ُعنُقَه إلى َعْجب َذنَبه ، ثم أَْلقاهُ في َمْدَرجِة اإِلبِِل ، فقيل له : ما شأْنك

 ً  ابَهُ واْلتَأَم مع اْحِديداٍب َحَصَل فيه.َمْعناه أنَّه بََرأَ ِمن الَكْسِر الذي أَص ، ُمْحَدْودبا

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 ، كِكساٍء ، نقلَهُ الجوهري ؛ وقاَل : على فَْعٍل وفِعاٍل. ِوشاةٌ  من الثِّياِب َجْمعُه الَوْشيُ 

يَة َوَشِويٌّ  ، والنِّْسبة إلى ُمَوشًّىو َمْوِشيٌّ  وثَوبٌ  ين َمْفتوحاً ؛ هذا قوُل ِسْيبََوْيه. الّشِ  تُردُّ إليه الواُو الَمْحذوفَةُ ، وهو فاُء الِفْعل وتُتْرك الّشِ

ين ، وإذا أََمْرَت منه قْلت  ، تُْدخلُها عليه ألنَّ العََرَب ال تَْنطُق بَحْرٍف واِحٍد ، نقلَهُ الَجْوهِري. ِشهْ  وقاَل األْخفَش : الِقياُس تَْسِكين الّشِ

 القوائِِم : فيه ُسْفعةٌ وبَياٌض. ُمَوشَّى وثَْورٌ 

 من َطْلعٍ : أَي قَِليٌل. َوْشيٌ  وفي النَّْخل

 .أَْوَشى الَمْعِدُن : ِمثْلُ  اْستَْوَشىو

 الحديَث : بََحَث عنه وَجَمعَه. اْستَْوَشىو

أَي أَْلجأَتْني الدَّواِهي إلى َمْسأَلَِة األباِعِد واْستِْخراجِ ما في  ، «باِعدِ األ اْستِيشاءِ  أَجاَءتْني النَّائُد إلى»في حديِث ُعَمر والَمْرأة العَُجوز : و

 أَْيِديهم.

اُم والكذَّاُب. الَوشَّاءُ و ثِين ؛ وهو أَْيضاً النَّمَّ  ، ككتَّاٍن : الذي يَبِيُع ثِياَب اإلبريسم وقد ُعِرَف بذلَك جماَعةٌ ِمن المحّدِ

 ه.برداً : أَي أَْلبَسَ  َوشاهُ  وقد
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اغاني بفَ  الُموِشيَّةُ و ِعيِد ، عن ياقوت ، وَضبََطها الصَّ ين وتَْشديِد الياِء : قَْريةٌ َكبِيَرةٌ في َغْربي النِّيل بالصَّ  تْح الميم.، بالضم وكسِر الّشِ

ً  ، ، كَوَعى َوَصى ي : [وصي]  َخسَّ بعَد ِرْفعٍَة. : َوْصيا

 اتََّزَن بعَد ِخفٍَّة. أْيضاً :و

__________________ 
 ( اللسان وعجزه :1)

 ال تنادي مبا توشي وتستمضو 
 .«أيلة»ومثله يف معجم البلدان « داننري أيلة»( يف اللسان : 2)
 من أربعة أبيات نسبها ألحيحة بن اجلالح يرثي ابنه.« أيلة»( البيتان يف اللسان بدون نسبة ا ويف معجم البلدان 3)
 فائتش .( يف اللسان والتهذيب : 4)
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ة. وقد َمرَّ هذا الَمْعنى بعَْينِه في لشا عن ابِن األْعرابي.  قُْلُت : لم أََر هذا ألََحٍد ِمن األئِمَّ

ً  ءُ الشي َوَصىو فهو  : َوَصلَهُ : أَي يَِصيَه غيُرهُ  َوصاهُ و: اتََّصَل ؛  يَِصي ءُ الشي َوَصى ونَصُّ األْصمعي : َوَصَل. أَْيضاً :واتََّصَل ؛  : َوْصيا

.  الزٌم متعّدِ

 .(1)ء. َوَصلَه َء بالشيالشي َوَصى وفي األساس :

 النَّْبُت : اتََّصَل وَكثَُر. َوَصىو

ة :الشي َوَصْيتُ  وقال أَبو عبيٍد : مَّ  َء وَوَصْلته سواٌء ؛ وأَْنَشَد لذي الرُّ

ـــــــــا  ن التـــــــــُ م حـــــــــىت صـــــــــــــــــــــــَ ي الـــــــــلـــــــــيـــــــــَر ابألاي   َنصـــــــــــــــــــــــِ

ُر     فــــــح هـــــــا الســــــــــــــــــــ  تــــــَ   أَنحصـــــــــــــــــــــافــــــَ ٌة َيشــــــــــــــــــــح قـــــــالـــــــَ (2)مــــــُ
 

  
 يقوُل : َرجعَْت َصالتُنا ِمن أَْربعٍة إلى اثْنَتَْين في أَْسفاِرنا لحاِل الّسفِر.

ً  األرضُ  َوَصتِ و ً و ، بالفتح ، َوْصيا هما ؛ كما في النسخ وفي الُمْحكم  َوصاَءةً و َوصاءً و ، كُصِلّيٍ ، ُوِصيّا األخيَرةُ  َوصاةً و َوصاءً : ، بمّدِ

 اتََّصَل نَباتُها. كَحصاةٍ قاَل : وهي ناِدَرةٌ َحَكاها أبو حنيفَةَ ؛ كلُّ ذلكَ 

حاح : أَرضٌ   األرُض إذا اتََّصل نَْبتُها ، انتََهى. َوَصتِ  ُمتَِّصلة النَّباِت ، وقد َواِصيةٌ  وفي الّصِ

ة : َواِصيَة ه : فالةٌ وقال غيرُ  مَّ  تَتَِّصُل بفاَلةٍ أُْخرى ؛ قال ذُو الرُّ

يــــــــٍة  ِب َواصــــــــــــــــــــــِ نــــــــح نح جــــــــَ ــــــــر جــــــــا مــــــــِ ــــــــر جــــــــا وال َ ال اح  بــــــــَ

كــــــــوُم     عــــــــح وحِف مــــــــَ هــــــــا ابخلــــــــَ ــــــــطــــــــُ مــــــــاء خــــــــاب هــــــــح ــــــــَ (3)يـ
 

  
 وقاَل طرفةُ :

ه  تـــــــــــــــُ بــــــــــــــــح ًا َوصــــــــــــــــــــــــــــييف نــــــــــــــــَ يـــــــــــــــّ َ َولـــــــــــــــِح اح رحعـــــــــــــــَ  يــــــــــــــــَ

وحح     وحُن وَد   الــــــــــُكشــــــــــــــــــــــــُ َ  الــــــــــلــــــــــّ لــــــــــَ طــــــــــَ (4)فــــــــــانــــــــــح
 

  
اهُ تَْوِصيةً و أَْوصاهُ إيصاءً و  َعِهَد إليه. : إذا وصَّ

حاح : ْيته تَْوِصيَةً و أَْوَصْيتُهو؛  َوِصيَّكَ  إليه إذا جعْلتَه أَْوَصْيتُ وٍء له بشي أَْوَصْيتُ  وفي الّصِ  بمْعنًى ؛ قال ُرْؤبة : َوصَّ

 َوص ايَن العجاُج فيَما َوص ين
اني أَراَد فيَما  فحَذَف الالَم للقافِيَِة. َوصَّ

حاح ؛ الِوصايَةُ و الَوصاةُ  االْسمُ و  ؛ وأَْنَشَد : الَوصاةُ كالَوِصيَّةِ  ، كغَنِيٍَّة ؛ قاَل اللّْيُث : الَوِصيَّةُ و ، بالكْسر والفَتْح ، كما في الّصِ

زِيـــــــــــــــــداً  ينِّ يـــــــــــــــــَ ٌغ عـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــح نح مـــــــــــــــــُ  َأال مـــــــــــــــــَ

قــــــــــــــٍة َوُدوِد     ــــــــــــــِ نح َأخــــــــــــــي ث (5)َوصــــــــــــــــــــــــــــاًة مــــــــــــــِ
 

  
ً  الُموَصى ، الَوِصيَّة ، أَي هوو يَتْ  به أَْيضا  التَِّصاِلها بأَْمِر الميِّت. َوِصيَّةً  ، ُسّمِ

 .الُموِصي ، كغَنِّيٍ : الَوِصيُّ و

ً  َوِصيٌّ  ، وهي الُموَصى أَْيضاً :و أَْو  للُمَذكَّر والُمَؤنَّث جِميعاً ؛ كما في الُمْحكم ؛ الَوِصيّ  هو َجْمعُ  أَْوِصياءُ  ج له ، وهو ِمن األْضداِد ، أَْيضا

 وال يَجَمعه. الَوِصيَّ  ؛ ونَصُّ الُمْحكم : وِمن العََرِب َمْن ال يُثَنَّي ال يُثَنَّى وال يُْجَمعُ 

 إنَّما هي فَْرٌض ، والدَّليُل على ذلَك قولهُ تعالى : ، من هللا الَوِصيَّةُ  ، ألنَّ  أَي يَْفِرُض عليكم (6) (يُوِصيُكُم هللاُ يف َأْوالدُِكمْ )قولهُ تعالى : و

 ؛ وهذا ِمن الفَْرَض الُمْحكم علينا. (7) (َوال تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَِِّت َحرََّم هللاُ ِإاّل اِبحْلَقِّ ذِلُكْم َوّصاُكْم ِبهِ )

بِهِ  تَواَصْواأَ قولهُ تعالى : و
لُهم آِخَرُهمبه  أَْوَصى أَي ؛ قاَل األْزهري : ( 8)  ، واألِلُف اْستِْفهاِم وَمْعناها التَّْوبيخ. أَوَّ
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 َجريدةُ النَّْخلِ  ، كغَنِيٍَّة : الَوِصيَّةُ و ، كَحصاةٍ ، الَوصاةُ و

__________________ 
 ( األساس : وصله به.1)
 واللسان واألساس والتهذيب والصحاح. 218( ديوانه ص 2)
 .«مكعوم»ويرو  « با الرحا والرحا»والتهذيب ا وابألصر واللسان  575( ديوانه ص 3)
 ومل أعثر عليه يف ديوانه.« وص »( اللسان منسوابً لطرفة وفيه 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 .11( سورة النساء ا اآية 6)
 .151( سورة األنعام ا اآية 7)
 .53( سورة الذارايت ا اآية 8)
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. وِصييف و  ا كَحًص  ا َوًص  ج الَفِسير ا خاص ًة ؛ا وقيَر : ِمن  حُيحَزُم هبا الجي  ا كَغيِنٍّ
َدةِ ، وقيَل هو بالتاِء الفَْوقيَِّة ؛ يََوصَّىو اِد المشدَّ اِد ، وقيَل بَكْسر الصَّ ، قيَل : هو الباَشُق ؛ وقيل : هو الُحرُّ ،  طائِرٌ  ؛ بفتحاٍت مع تَْشديِد الصَّ

اِد الُمْهملِة في فْصِل الياِء كأَنَّها أصل.عِراقيَّة ليَسْت من أَْبنيِة العَرَ  لِه ، وقد َمرَّ له في الصَّ  ِب. وَكالُمه هنا َصِريٌح في ِزياَدةِ الياِء في أَوَّ

 قال شْيُخنا : وكأَنَّه أَشاَر إلى الِخالِف في مادَّتِه وَوْزنِه كما أََشْرنا إليه ، وهللا أَْعلَم.

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 بعُضهم بعضاً. أَْوَصى لقَْوُم :ا تُواَصى

حاحِ ، وتقدََّم في عنى. ؛ «بالنِّساِء َخْيراً فإنَّهنَّ عْنَدكم َعوانٌ  اْستَْوصوا»في الحديث : و  كما في الّصِ

ي به التِّصاِل َسبَبِه ونََسبِه وَسْمتِه بنََسِب  الَوِصيُّ و ، وَسبَبِه  وسلمعليههللاصلىَرُسوِل هللا ، كغَنِّيٍ : لَقَُب علّيٍ ، رِضَي هللا تعالى عنه ، ُسّمِ

 وَسْمته. وأَْيضاً لَقَُب محمِد بِن الَحنَِفيَّة ، وفيه يقوُل كثيٌر :

ه  مـــــــــِّ فـــــــــ  وابـــــــــُن عـــــــــَ طـــــــــَ صـــــــــــــــــــــــح
ُ
ي  الـــــــــنـــــــــيبِّ امل  وصـــــــــــــــــــــــِ

غـــــــــــارِِم و     ي مـــــــــــَ الٍ  وقـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــِ اُ  َأغـــــــــــح كـــــــــــ  (1)فـــــــــــَ
 

  
ه ، فأَقامَ  َوِصّيِ  الُحَسْين بَن علّيٍ أَي ابنَ وقال بعُضهم : أَراَد به الَحَسَن بَن علّيٍ أَو   ُمقاَمهما. الَوِصيّ  النبّيِ ، وابَن ابِن َعّمِ

البَْيت  محمُد بُن الَحنَِفيَّة ويدلُّ لذلكَ  قال ابُن ِسيَده : أَْنبأَنا بذلَك أَبو العاَلِء عن أَبي علّيٍ الفاِرِسّي قاَل : والصَّحيُح أنَّ الَمْمدوَح بتِْلَك القَِصيدةِ 

 الذي قَْبله :

ك عـــــــــــــــائـــــــــــــــٌذ  َت أَنـــــــــــــــ  يـــــــــــــــح نح القــــــــــــــــَ ُ مـــــــــــــــَ ربِّ  ختـــــــــــــــَُ

ِن عـــــــارِِم     جـــــح وُس يف ســـــــــــــــــــِ بـــــُ حـــــح َ
ُذ املـــــ (2)بـــــــر الـــــعـــــــائـــــــِ

 

  
ل. بَيِر ، فتأَمَّ  والذي ُسِجَن في َحْبِس عاِرٍم هو محمُد بُن الَحنَِفيّة َحبََسه عبُد هللا بُن الزُّ

األميِر نُوح  َوِصيَّ  ألنَّه كانَ  (3)ِن محمِد بِن علّيِ بِن الُحَسْين بِن الَحَسِن بِن القاِسِم الحسني الَهَمداني أَْيضاً لَقَُب السيِّد أَبي الَحسَ  الَوِصيُّ و

هللا حاِكُم أبو عبِد السَّاماني صاِحِب ُخَراسان وما َوراء النَّْهِر ، َصِحَب َجْعفَر بن محمِد بِن نصيٍر الخلدي وَسِمَع أَبا محمٍد الجالب ، وعنه ال

اجُز : كالَواِصي أْيضاً النَّباُت الُمْلتَفُّ  الَوِصيُّ و 395وأَبو سْعٍد الكنجروذي ، وماَت ببُخاَرى في َسنَة   ؛ قال الرَّ

ي  اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ َرٍب مخــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــح   (4)يف َربـ
ر اصِ     ن قـــــــــــــــــــــــــــــــــُ َن مــــــــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــــــــــــــــح  أيحكــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

 محَِصيٍص واصِ وَ 

 ْوهِري.النَّْبُت إذا اتََّصَل ؛ نقلَهُ الجَ  تَواَصى وُربَّما قالوا :

ي : واٍص  وسنامٌ   : ُمْجتَِمٌع ُمتَِّصُل ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

ه  اُه واٍص كـــــــــــــــــبَنـــــــــــــــــ  ٌد َوفـــــــــــــــــ  وفـــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــُ

م    هــــــــــــــَ بـــــــــــــــح ومــــــــــــــَي مــــــــــــــُ ٍر قــــــــــــــد حتــــــــــــــُ يــــــــــــــح  َزرايب  قـــــــــــــــَ

  
 الُموفُِد السَّناُم ، والقَْيُل : الَمِلُك.

ر ما أَْنَشَده ابُن  أَْوَصى اْسَم الفاِعِل ِمن الَواِصي ؛ وقد يكونُ  الَواِصي : َدَخَل في أَْوَصىو على َحْذِف الزائِِد أَو على النََّسِب ؛ وبه فُّسِ

 األْعرابي :

ي  ـــــــــــــــدِّالصـــــــــــــــــــــــــــــِ رحِد وال ىَن واجلـــــــــــــــُ ـــــــــــــــغـــــــــــــــِ ُر ال  أهـــــــــــــــح

يو     ـــــــــــــَواصـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــذاَ  ال مح ب اهـــــــــــــُ وِد وصـــــــــــــــــــــــــــ   اجلـــــــــــــُ

  
 البلُد البلَد : واصلَهُ. َواَصىو

 ؛ كما في األساس.بتَْقَوى هللا  أوِصيكَ  وِمن المجاِز :
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ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ْيتُ  : [وضي] أُْت لُهَذْيل ، أَو لُغَيَّة ، وقد تقدََّم ذلَك في الَهْمزةِ. تََوضَّ  : لُغَةٌ في تََوضَّ

__________________ 
 .«عارم»( اللسان ومعجم البلدان 1)
 وبعده فيه :« عارم»( اللسان ومعجم البلدان 2)
 مــــــــــن يــــــــــلــــــــــ  هــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــــيــــــــــخ ابخلــــــــــيــــــــــف مــــــــــن مــــــــــىًن و 

ـــــــــــــــه غـــــــــــــــري  ـــــــــــــــامل    ـــــــــــــــم أن ـــــــــــــــعـــــــــــــــل ـــــــــــــــاس ي ـــــــــــــــن  مـــــــــــــــن ال

  

 وبعد هذا البيت ا البيت الشاهد املذكور سابقاً.

 ( يف الباب : اهلمذاين.3)
 وقبله :« مخاص»( يف اللسان : 4)

 اي رب شاٍة شاصِ 
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : لُغَةٌ في َوَطأْته ؛ عن سْيبويَه ؛ وقد تقدََّم. َوِطيتُهُ  : [وطي]

ً  َء والحديَث ،، أَي الشَّي َوعاهُ  ي : [وعي] ً »حديُث أَبي أَماَمةَ : منه ؛ و َواعٍ  وفَِهَمهُ وقَبِلَهُ فهو َحِفَظهُ :  يَِعيِه َوْعيا ُب هللا قَْلبا  َوَعى ال يُعَذِّ

ا َمْن َحِفَظ أَْلفاَظه وَضيَّع ُحُدوَده فإنَّه غيرُ قال ابُن األثير : أي عقلَه إي ؛ «القُْرآنَ   له ؛ وقوُل األْخطل : واعٍ  ماناً به وَعَمالً ، فأَمَّ

ِت رَأحٍس  ِد بــــــــــــــيــــــــــــــح واعــــــــــــــِ نح قــــــــــــــَ اهــــــــــــــا مــــــــــــــِ  َوعــــــــــــــَ

َدٌر وغــــــــــــــــــارُ     هــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــَ واِرُف الحــــــــــــــــــَ  شــــــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 القَديمِة.إنَّما َمْعناهُ َحِفَظها يَْعني الَخْمَر ، وَعنَى بالشَّواِرِف الَخوابي 

 أي َحِفَظها. ، «فَوَعاها نَضَّر هللا اْمرأً َسِمَع َمقالَتِي»في الحديث : و

ً و أَي ما  َوَعى االْستِحياُء ِمن هللا َحقَّ الَحياِء أَْن ال تَْنَسوا الَمقابَِر والبِلَى والجْوَف وما»: الحديُث منه ؛ و الِوعاءِ  في َجَمعَهُ  : َوعاهُ يَِعي َوْعيا

 َجَمع ِمن الطَّعام والشَّراِب حتى يكونَا ِمن ِحلِِّهما.

لِ  فيهما كأَْوعاهُ  أَي َحِفْظت ؛ وِمن الثَّاني قولهُ  ، «منهم إْدِريس في الثَّانِيَةِ  فأَْوَعْيتُ »ث اإلْسراء : حدي ؛ أَي في الحْفِظ والَجْمع ، فِمن األوَّ

اء :قا (1) (َوهللاُ َأْعَلُم ِبا يُوُعونَ )تعالى :   ما يَْجمعَوَن في ُصدوِرهم ِمن التْكِذيب واإلثِْم. اإليعاءُ  ل األْزهري عن الفرَّ

 وقال الَجْوهِري في َمْعنى اآليَِة : أَي يُْضِمروَن في قُلوبهم ِمن التَّْكِذيب ؛ وقاَل أَبو محمٍد الَحْذلمي :

نِة فُتوِعيهح    حُخُذه بِدمح
 أَي تَْجَمُع الماَء في أَْجوافِها.

اَد والَمتاَع إذا َجعَْلته في أْوَعْيتُ  وقال الَجْوهِري : .( 2)ُموًعى فهو الِوعاِء يُوِعيه إيعاءً  َء فيالشي أَْوَعى قاَل األْزَهري : ؛ وقاَل  الِوعاءِ  الزَّ

 عبِيُد بُن األْبرص :

قــــــــــــ  وإن طــــــــــــاَ  الــــــــــــز مــــــــــــاُن بــــــــــــه  بــــــــــــح ريحُ يـــــــــــــَ  اخلــــــــــــَ

ن زَاِد و     َت مـــــــــِ يـــــــــح عـــــــــَ ُث مـــــــــا َأوح بـــــــــَ ر  َأخـــــــــح (3)الشـــــــــــــــــــــــ 
 

  
ً  العَْظمَ  َوَعىو  ؛ قال الشَّاعُر : بََرأَ على َعثْمٍ  : َوْعيا

ُده  واعـــــــــــــــــــــِ َرت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ا ُكســـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  كـــــــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــــــ 

َبمــــــــــــــــا    تــــــــــــــــَ ُهــــــــــــــــا ومــــــــــــــــا الــــــــــــــــح ربح  مث َوعــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــَ

  
ً  اإلْعوجاُج ، قيل :قاَل أَبو زْيٍد : إذا َجبََر العَْظُم بَْعد الَكْسر على َعثٍْم ، وهو  اْنَجبََر بَْعد الَكْسِر ؛ قاَل أَبو  العَْظَم : َوَعىو. َوَعى يَِعي َوْعيا

 زبيٍد :

ٌر  زايــــــــــــُ ه تــــــــــــَ َديــــــــــــح ٌة يف ســــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــِ نــــــــــــَ ثـــــــــــــَ عــــــــــــح بـــــــــــــَ  خــــــــــــُ

ا     رب  ِد مـــــــــا قـــــــــد  ـــــــــََ عـــــــــح نح بــــــــــَ وُ  َوعـــــــــَ  مـــــــــِ قـــــــــُ (4)نــــــــــَ
 

  
ي من بَْعِد ما قد تَكَ   سَّرا ؛ قالَهُ صاِحُب اللِّساِن : وقال الُحَطْيئة :كذا نَّص األْزهري ؛ وهو في حواِشي ابِن بَّرِ

ِم  ظـــــــــــــــــح ِي عـــــــــــــــــَ ُت كـــــــــــــــــَوعـــــــــــــــــح يـــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــىت َوعـــــــــــــــــَ

رح     اِ  ألمــــــــــــــــــتــــــــــــــــــه اجلــــــــــــــــــبــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ (5)الســــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 ؛ نقلَهُ الَجْوهري عن أَبي عبيٍد. القَّيُح والِمدَّةُ  ، بالفتح : الَوْعيُ و

 القَْيُح وِمثْلُه الِمدَّة. الَوْعيُ  وقال أبو زْيٍد :

 واألْصواُت ؛ أَو األْصواُت الشَّديَدةُ ؛ عن ابِن ِسيَده. الَجلَبَةُ  أَْيضاً : الَوْعيُ و

 ، كفَتًى ؛ قاَل يَْعقوب : َعْينُه بدٌل ِمن َغْينِ  كالَوَعى
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__________________ 
 .23( سورة االنشقا  اآية 1)
 اللسان والتهذيب.والتصويب عن « موع»( ابألصر 2)
 ا ومل أجده يف ديوانه. 124/  6( الصحاح بدون نسبة ا واللسان منسوابً لعبيد بن األبرص ا وعجزه يف املقايي  3)
 برواية : 618( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 4)

 تقو  وع  من بعد ما قد تكّسرا
 ورأيته يف حواشي ابن بري : للسان ا ونسبه أليب زيد ا قا  ابن منظور :وا« تقو »وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية التهذيب وفيه 

 .من بعد ما قد تكسرا
 «.ألح أمه»ويف اللسان :  «المحه اجلبائر. ..» برواية : 37( ديوانه ط بريوت ص 5)
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ِ . واقـحَتَصَر اجلَوحهرِي عل   يف الص يحِد. ( 1)الِكاَلبِ  َجَلَبَة َصوحتِ  َأو َلُص   ؛ الَوعي الَوَغ  ا َأو ابلَعكح
 قاَل األْزهري. ولم أَْسَمْع لها فِْعالً.

 بُدٌّ. أَي َوْعيٌ  ما لي عنه يقاُل :و

 ؛ قاَل ابُن أَْحمر : ال تَماُسَك دونَه : أي عن ذلَك األْمر لكَ  َوْعيَ  ال يقاُل :و

  ٍ رحِج راكـــــــــــِ ـــــــــــَ َي عـــــــــــن فـ ن َأنح ال َوعـــــــــــح دح واعـــــــــــَ  تـــــــــــَ

ُرحـــــــح     ـــــــَ را فـ غحضـــــــــــــــــــــَ رحَن عـــــــن ذاَ  مـــــــَ غحضـــــــــــــــــــــِ ـــــــَ (2)َن ومل يـ
 

  
 ِء.للشي الظَّْرفُ  على البََدِل ، كلُّ ذلكَ  اإلعاءُ و عن ابِن ِسيَده ، ويُضمُّ  بالكْسر وعليه اْقتََصَر الَجْوهري ، ، الِوعاءُ و

 أَراَد الِكنايَةَ عن َمَحّلِ الِعْلم وَجْمِعه فاْستَعاَر له ، «ِمَن الِعْلم ِوعاَءْينِ  ، وسلمعليههللاصلىَحِفْظُت عن َرُسوِل هللا »في حديِث أبي ُهَرْيَرة : و

ا أَْوِعيةٌ  ج ؛ الِوعاءَ   فجْمُع الَجْمع. األَواِعي ، وأَمَّ

ي بالنَّفَقة فيَُشحَّ عليك وتُجاَزْي  «، هللا عليك تُوِعي فيُوِعيَ  ال» الحديُث :منه عليه : قَتََّر عليه ؛ و أَْوَعىو أَْوعاهُ و أَي ال تَْجَمِعي وتَِشّحِ

 ، «يُوَكى عليكأَْعِطي وال تُوِكي ف»ِمن حديث أَْسماء ، رضي هللا تعالى عنها ، :  بتَْضيِيِق ِرْزقِِك ؛ هكذا ُرِوي هذا الحديُث ، والَمْشهورُ 

ي ما عْندِك وتَْمنِعي ما في يَِدِك  ْزِق َعْنِك ؛ وهكذا أْوَرَده ابُن األثيِر وغيُرهُ ، فتأمل. (3)أَي ال تَدَِّخري وتَشّدِ  فتَْنقَِطَع مادَّة الّرِ

يةُ  اْستُوِعيَ  ِف إذافي األَنْ »الحديُث : منه ؛ و كاْستَْوعاهُ  ، أَي َجَدَع أَْنفَهُ ؛ َجْدَعهُ : أَْوَعبَهُ  أَْوَعىو  هكذا َحَكاهُ األْزهِري. ، «َجْدُعه الّدِ

ْوتُ  وال يُْبنَى منه فِْعٌل ؛ قالَهُ ابُن األثيِر ؛ نَْعيُه: على الَميِِّت ؛ عن اللَّْيِث ؛ وأَْيضاً  : الصُّراخُ  الَواِعيَةُ و القَْوِم  َواِعيَةَ  َسِمْعتُ : ، يقاُل  والصَّ

اِرَخةُ ؛ وَوِهَم الَجْوهِري. ي األساِس ؛أَي أَْصواتَُهم ؛ كما ف اغاني : قاَل الَجْوهري : ال الصَّ الصاِرخةُ ، وليَس كما َزَعَم  الَواِعيَةُ  قاَل الصَّ

ْوُت ، اْسٌم ِمثْل الطاِغيَِة والعاقِبَِة. الواِعيَةُ  وإنَّما  الصَّ

 والَوَغى ُكلُّها الصَّوُت. ( 4)الَوَعىو الواِعيَةُ  وقال أبو عمرو :

 قاَل البَْدر القرافي : قد يكوُن مراُده بالصاِرَخِة الَمْصَدر ال اْسم الفاِعِل كما في الِغيٍَة وواقِيٍَة فال َوهم ، انتََهى.

، ولو أُِريَد َحِقيقَةَ الصاِرَخة  الواِعيَةِ  شاَكلَةِ وقال شْيُخنا : الصاِرَخةُ تكوُن َمْصدراً كالّصراخِ ، ِمثْل العاقِبَِة ونَْحوِه ، وجاَء بها الَجْوهِري لمُ 

 لم يَُكْن ذلَك َوَهماً كما قاَل ، ألنَّ باَب الَمجاز واِسٌع في تَْصِحيح الَكالم.

 ، وهو الذي يَقُوُم عليه. واِليهِ و اليَتِيمِ  واِعي قاَل األْصمعي : يقاُل بِئْسَ و

ْسغِ  َمْوِعيُّ  هوو  ُمَوثَّقُه. ي، كَمْرِمّيٍ ، أَ  الرُّ

 ، لُغَةٌ في َوأًى بالَهْمز ، وقد تقدََّم. : َشديدٌ  ( 5)، كفَتًى َوًعى فََرسٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 .«ِمن ساِمع أَْوَعى فُربَّ ُمبَلِّغٍ »: الحديُث منه و ؟ِمن فالن : أَي أْحفَُظ وأَْفَهمُ  أَْوَعى هو

 ا.ِمن النَّْملِة : أَي أَْجَمع منه أَْوَعىو

 ، كغَنِّيٍ : الحافُِظ الَكيُِّس الفَِقيهُ. الَوِعيُّ و

 المتاُع ، وأْيضاً الّزاُد يَّدِخُر حتى يَْخنََز كما يَْخنَُز القْيُح في الُجْرحِ. يُوَعى ، كغَنِيٍَّة : الُمْستَْوعُب للّزاِد ، كما الَوِعيَّةُ و

 منه َحقَّه : أََخَذه ُكلّه واْستَْوفاهُ. اْستَْوَعىو

ً  الُجْرحُ  َوَعىو  : ساَل قَْيُحه. َوْعيا

__________________ 
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 ( يف القاموس ابلنصب ا والكسر  اهر.1)
 والصحاح والتهذيب.( اللسان 2)
 يديك.« : وكا»( يف النهاية 3)
واملثبت كاللســــــــــــــان نقاًل عن األزهري ا والتكملة نقاًل عن أيب عمرو ا ولعر ما يف « الواعية والَوعحي والَوَع »( يف التهذيب عن أيب عمرو : 4)

 التهذيب خطب.
 ارجه.يف القاموس ا وقد وضعت خطاً أو سهواً من النساخ خ« كفىًت »( لفظة 5)
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 وفي األساِس : اْنَضمَّ فُوهُ على ِمدَّةٍ.

ً  الِمدَّة في الُجْرحِ  َوَعتِ و  : اْجتََمعَْت. َوْعيا

 : أَي نَْغٍل. َوْعيٍ  َء ُجْرُحه علىوبَِرى

 ِرجاٍل ، أَي في ِرجاٍل َكِثيٍر. َوْعيِ  وقاَل النَّْضُر : إنَّه لِفي

 : حافَِظةٌ. (ُأُذن  واِعَية  ) و

 ، كالفَتَى. الَوَغى ي : [وغي]

َح المصنِّفوَن في آداِب الِكتاِب بأنَّ  إنّما يُْكتَُب بالياِء ، ألنَّ األِلَف تؤذن أنَّها عن واٍو ، وليَس في األَْسماِء اْسٌم آِخُره  الَوَغى قال شْيُخنا : َصرَّ

له واو إالَّ الواو.  واو وأَوَّ

 وه ِمن األْفراِد وقالوا ال ثاِلَث لهما.قُْلُت : وَكذلَك الَوَزى ِمثْلُه ، ولذلَك َعدّ 

 قُْلُت : ولعلَّ ُمراَدُهم في األْسماِء ال الَمصاِدِر وإالَّ َوَرَد الَونَى وأَْشبَاهه ، انتََهى.

ْمي ، الَوْغيو ْوُت ، والَجلَبَةُ  ، كالُهما : كالرَّ  بالعَْين. الَوَعى ، ِمثْلُ  الصَّ

 اآلخر. وِمنهم َمن َخصَّه في الَحْرِب فقاَل : هو َغْمغََمةُ األْبطاِل في َحْومِة الَحْرِب ؛ وقاَل الُمتَنَّخل الُهَذلي : وقاَل يَْعقوُب : أََحُدهما بدٌل عن

ه  ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــِ وش ِبــــــــــــــان مــــــــــــــُ  كــــــــــــــبن  َوغــــــــــــــَ  ا ــــــــــــــَ

َم َدِوي زايِط     يــــــــــــــــح ٍب أُمــــــــــــــــَ (1)َوغــــــــــــــــَ  رَكــــــــــــــــح
 

  
 .. َذِوي ِهياطِ .. وِروايَةُ األَْصمعي :

 .. َذِوي ِهياطِ .. وِروايَةُ األَْصمعي :

 وَرواهُ الَجْوهِري :

ه  ــــــــــــــح ي ــــــــــــــَ بـ ــــــــــــــِ وش ِبــــــــــــــان مــــــــــــــُ  كــــــــــــــَبن  َوغــــــــــــــَ  اخلــــــــــــــَ

يــــــــــــِر     تــــــــــــِ َن عــــــــــــلــــــــــــ  قــــــــــــَ ِدمــــــــــــح تــــــــــــَ لــــــــــــح ذمِتُ يـــــــــــــَ (2)مــــــــــــَ
 

  
ي. البَْيُت على َغْير هذا األْنشاِد ، والصَّواُب في اإلْنشاِد ما تقدَّم وَصْدره   : (3)قاَل ابُن بّرِ

َم طـــــــــــــــــــاٍم مـــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــد َوَردحُت أُ و  يـــــــــــــــــــح  مـــــــــــــــــــَ

طـــــــــــــــاطِ     ُر الـــــــــــــــغـــــــــــــــَ ِه َزجـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  أرحجـــــــــــــــائـــــــــــــــِ

  
 ي ، وهللا أَْعلم.قُْلُت : وهكذا قََرأْتُه في أَْشعاِر الُهَذِلين َجْمع أَبي سعيٍد السُّكَّري ، ولعلَّ الذي أْنَشَده الَجْوهِري لغَْيِر الُهَذل

 ؛ وفي التكملِة : نُبذاً منه ؛ وفي بعِض النسخ : ِمن َخْيٍر. نُْبَذةٌ منه : أَي من َخْيرٍ  َوْغيَةٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ْوِت والَجلَبَِة ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ ومنه قولُهم : َشِهْدتُ  الَوَغى  .الَوَغى : الَحْرُب نَْفُسها لَما فيها ِمن الصَّ

 ، اْسٌم َمْحٌض. كالَوَغى : الواِغيَةُ و

 أَْصواُت النَّْخِل والبَعُوض ونَْحو ذلَك إذا اْجتََمعَْت ؛ وأْنَشَد قوَل الُهَذلي. الَوَغى ِسيَده :وقال ابُن 

. الَوَغى وقال ابُن األْعرابي :  : الَخُموُش الَكثيُر الطَّنِيِن يَْعني البَقَّ

باِر ، نقلَهُ الَجْوهِري هنا ؛ وَسبََق للمصنِِّف في  األَواغيو ِل الباِب ، ألنَّ واِحَدتَها: َمفاِجُر الّدِ يَُخفَُّف ويُثَقَّل ؛ وَذَكَره صاِحُب العَْين  آِغيَة أوَّ

 هنا ؛ وقد تقدََّم الَكالُم هناك فراِجْعه.
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حاح. ِضدُّ َغَدرَ  : وافٍ  ، بالمّدِ ، فهو يَِفي َوفاءً  ، بالعَْهِد ، كَوَعى َوفَى ي : [وفي]  ؛ كما في الّصِ

ي : وقد َجَمعَهما ُطفَْيل الغَنَِويُّ في بيٍت واحٍد  كأْوفَى َمالَزَمةُ طِريِق الُمواساةِ وُمحافََظة ُعُهوِد الُخلَطاء ؛ الَوفاءُ  وقال غيُرهُ : ؛ قاَل ابُن بّرِ

 في قولِه :

تــــــــــــِه  وحٍ  فــــــــــــقــــــــــــد َأوحىَف بــــــــــــِذمــــــــــــ  ا ابــــــــــــن طــــــــــــَ  أَمــــــــــــَ

ِم حــــــــــاِديــــــــــهــــــــــا    جــــــــــح الِص الــــــــــنــــــــــ   كــــــــــمــــــــــا َوىَف بــــــــــقــــــــــِ

  
هذا الطَّعاُم قَِفيزاً ، أَي تَمَّ  َوفَىولنا فالٌن أَي تَمَّ لنا قَْولُه ولم يَْغِدر ،  َوفَى فإنَّه يقوُل تَمَّ كقَْولكَ  َوفَى ، فَمْن قالَ  أَْوفَىو َوفَى قال َشِمٌر : يقالُ 

ه ولم يَْنقُْص منه شيئاً ، وَكذلكَ  أَوفانِي فمْعناهُ  أَْوفَى قَِفيزاً ؛ وَمْن قالَ  ه ولم يَْنقُْص منه شيئاً. ىأَْوفَ  َحقِّي أَي أَتَمَّ  الَكْيَل أَي أَتَمَّ

__________________ 
 . برواية : ذوي هياط.25/  2( ديوان اهلذليا 1)
 ( هبذه الرواية يف الصحاح والتكملة واللسان.2)
 هما بيتان.قبر البيت الشاهد وبين 24/  2( كذا ا والبيت التاد للمتنخر ا وقد ورد يف قصيدته يف ديوان اهلذليا 3)
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ٍء بالعَْهِد. وكلُّ شي َوفَْيتُ وبالعَْهِد  أَْوفَْيتُ  باِطٌل ال َمْعنى له إنَّما يقالُ  أَْوفَىو َوفَى قاَل أَبو الَهْيثم فيَما َردَّ به على َشِمٍر : الذي قاَل شمٌر في

الَكْيُل ،  َوفَىوُء الشي َوفَى ويقاُل : (2) (َأْوُفوا ِبَعْهِدي)،  (1) (ُقودِ َأْوُفوا اِبْلعُ )في كتاِب هللا يقاُل ِمن هذا فهو باأللِف ، قاَل هللا تعالى : 

 ، انتََهى. (4) (َأْوُفوا اْلَكْيلَ )أَنا أَي أَتَْمْمتُه ، قاَل هللا :  ( 3)َوافَْيتُهوأَي تَمَّ ، 

ً  ءُ الشَّي َوفَىو حاح وافٍ و َوفِيٌّ  فهو ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ تَمَّ وَكثُرَ  : أَي ، كُصِلّيٍ  ُوفِيّا  : الَوافِي ، انتََهى. الَوفِيُّ  بمْعنًى واِحٍد ، وفي الّصِ

 .وافٍ  فهو َعَدلَهُ  إذا الدَّْرَهُم الِمثْقالَ  َوفَى منهو وتَمَّ  َوفَى ٍء بَلََغ تماَم الَكماِل فقدوكلُّ شي

بيِدي أنَّهم يقولوَن ِدْرَهمٌ قال شْيُخنا : وفي لَْحِن العَوام ألبي  ائِِد َوْزنه ، وإنَّما هو الذي ال يزيُد وال يَْنقُُص ، وهو الذي وافٍ  بْكٍر الزَّ  َوفَى للزَّ

ل. َوفَى أَي َكثَُر وزاَد ؛ وقد يقاُل إنَّه يَْصدُق على الزائِِد أنَّه َوفَى بِزنَتِه ، أَي فال يقاُل :  بِزنَتِِه ؛ فتأَمَّ

 .«على َسْلع أَْوفَى»حديُث َكْعِب بِن ماِلٍك : منه واطَّلََع ؛ و عليه : أَْشَرفَ  أَْوفَىو

ً  أَْعطاهُ  : إذا فالناً َحقَّهُ  أَْوفَىو   الَجْوهري.؛ نقلَهُ  كوفَّاهُ تَْوفِيَةً  ، وافِيا

ْدته َكذلَك ؛ وقد جاَء فاَعْلُت بَمْعنَى أَْفعَْلُت وفَعَْلُت في ُحُروٍف بمْعنًى واِحٍد ؛ تَعاَهْدُت الشي َوافاهُ ُموافاةً و وقال غيُرهُ : أَي أَْكَملَهُ ؛ َء وتعَهَّ

التي يَْكتُبها كتَّاُب َدواِوْين الَخراجِ في حساباتِهم  الُموافاةُ  ويُْعِطيني ؛ ومنهَء وباَعْدته وأَْبعَْدتُه ، وقاَرْبُت الصبيَّ وقََرْبتُه ، وهو يُعاِطيني الشي
 .َوافاهُ و َوفاهُ و ألْوفاهُ  ، أَي لم يََدْع منه شيئاً ، فُهما ُمطاِوعانِ  تََوفَّاهُ و فاْستَْوفاهُ  ؛ (5)

 فالٌن : إذا ماَت. يَ تُوفِّ ووالَمنِيَّةُ.  الَمْوتُ  : أَي الَوفاةُ  من المجاِز : أَْدَرَكتْهو

حاحِ ، قَبَضَ  : إذا عزوجل،  هللا تَوفَّاهُ و  ُرْوَحهُ. نَْفَسه ؛ وفي الّصِ

ْنيا ؛ ومنه قولهُ تعالى  ُوفِيتْ  ُمدَّتِه التي اْستِيفَاء الميتِ  تََوفِّي وقال غيُرهُ : هللاُ يَ تَ َوّفَّ اْْلَنْ ُفَس ): له وَعَدد أَيَّاِمه وُشُهوِره وأَْعواِمه في الدُّ
ْنيا ، وقيَل : يَْستَوفي ، أَي (6) (ِحنَي َمْوهِتا  تَماَم َعدِدهم إلى يوم الِقياَمِة. يَْستَوفي ُمَدد آجاِلهم في الدُّ

ا  َوْقت َعْقِله وتَميزه إلى أَْن ناَم. تِيفَاءاسْ  النَّائم فهو تََوفِّي وأَمَّ

اُج في قولِه تعالى :  العََدِد ، تَأِْويلُه أَي يَْقبُِض أَْرواَحكم أَْجَمِعين فال  تَْوفِيةِ  ، قاَل : هو ِمن (7) (ُقْل يَ تَ َوفّاُكْم َمَلُك اْلَمْوتِ )وقال الزجَّ

 ٌء.منه مالي عليه ، تأِْويلُه أَي لم يَْبَق عليه شي تََوفَّْيتوِمن فالٍن  اْستَْوفَْيتُ  ينقُُص واِحد ِمْنكم ، كما تقوُل : قد

اُج : فيه ، وهللا أَْعلَم ، َوْجهان : يكوُن حتى إذا جاَءتْهم مالئَِكةُ الَمْوتِ  (8) (َحّّت ِإذا جاَءهْتُْم ُرُسُلنا يَ تَ َوف َّْوََّنُمْ )وقولُه تعالى :   ؛ قاَل الزجَّ

ُتْم َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ ): أَلُوهم عْنَد الُمعايَنِة فيَْعتَِرفوَن عْنَد َمْوتِهم أنَّهم كانوا كافِريَن ، ألنَّهم قالوا لُهم سَ  يَتََوفَّْونَهم  ؟) (3) (أَْيَن ما ُكن ْ
في هذا  يَتََوفَّْونَهم ، فيكونُ  يَتََوفَّْونَهم ئَِكةُ العَذابِ أَي بطلوا وَذَهبُوا ، ويجوُز أَْن يكوَن ، وهللا أَْعلم ، حتى إذا جاَءتْهم مال (قاُلوا : َضلُّوا َعّنا

َعَذاباً وهذا كما تقوُل : قد قَتَْلُت فالناً بالعَذاِب وإن لم يَمْت ، وَدليُل َهذا القَْول قولهُ تعالى :  يَتََوفَّْونَهم الَمْوِضع على َضربَْين : أََحُدهما

 ِعدَّتهم ، وهو أَْضعَُف الَوْجَهْين ؛ وهللا أَْعلَم. يَتََوفَّْونَ  ، قاَل : ويجوُز أَْن يكونَ  (ِبَيِّت  ) (9) (كان  َوما ُهوَ َوَيَْتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ مَ )

َمْخشري. َحَجْجتُ  : أَي العامَ  وافَْيتُ  ِمن المجاِز :و  ؛ نقلَهُ الزَّ

اغاني. الُموافَاةُ  صاَرتِ   عْنَدهم اْسماً للَحّجِ كما قالوا نََزْلت أَي أَتَْيت ِمنَي ؛ قالَهُ الصَّ

__________________ 
 .1( سورة املائدة اآية 1)
 .40( سورة البقرة ا اآية 2)
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 ( يف اللسان : وأوفيته.3)
 .152( سورة األنعام ا اآية 4)
 .«حسباانهتم»( عن اللسان وابألصر 5)
 .42مر ا اآية ( سورة الز 6)
 .11( سورة السجدة ا اآية 7)
 .37( سورة األعراف ا اآية 8)
 .17( سورة إبراهيم ا اآية 9)
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 .كأَْوفَْيتُُهم ، كأَنَّه أَتاُهم في الِميعاِد ، القَْوَم : أَتَْيتُُهم وافَْيتُ و

؛ فيها نخيالٌت ، نقلَهُ الحْفِصي عن األْصمعي ؛ قالَهُ  (1)ِد ؛ كذا في التْكملَِة قُْرَب بِال ة ؛ وفي التْكملَِة بفتْح الميِم ؛ ، كُمْحِسنَةٍ  الُموفِيَةُ و

 ياقوُت.

ثٍة : اْسُم َطْيبَةَ ، صلى هللا على ساِكنِها وسلم الُمَوفِّيَّةُ و يَْت بذلَك ألنَّها كُمَحّدِ  َحظَّها ِمن الشََّرِف. اْستَْوفَتْ  ، كأنَّها ُسّمِ

 ، في ِشْعِر الحاِرِث بِن ِحلِّزة عن ياقوت. ع ، َمْمدوٌد : الَوفاءُ و

 قُْلُت : هو قولهُ :

نـــــــــــــا  َبعـــــــــــــح فـــــــــــــاُح فـــــــــــــَ اُة فـــــــــــــالصـــــــــــــــــــــــــــِّ يـــــــــــــ  حـــــــــــــَ
ُ

 فـــــــــــــاملـــــــــــــ

نـــــــــــــــاٍن فـــــــــــــــعـــــــــــــــاِذٌب فـــــــــــــــالـــــــــــــــَوفـــــــــــــــاُء     (2)ُ  قـــــــــــــــَ
 

  
 َطبَُق التَّنُّوِر. ؛ والتّْكملةِ  (3)، كِمْحراٍب ؛ كذا في النسخِ والصَّحيُح أنَّه َمْقصوٌر كما هو نَصُّ التَّهذيِب  الِميفاءُ و

واُء. ِميفاكَ  قاَل رجٌل ِمن العََرِب لَطبَّاِخه : َخلِّبْ  ْوَدُق الّشِ ْوَدُق ، قاَل : َخلِّْب أَي َطبِّْق ، والرَّ  حتى يَْنَضَج الرَّ

 ، أَي لخْبز الملِة. إَرةٌ تَُوسَُّع للُخْبزِ  أْيضاً :و

 هُ أبو الخطَّاِب عن ابِن ُشَمْيل.؛ َروا بَْيٌت يُْطبَُخ فيه اآلُجرُّ  أَْيضاً :و

، وهو بفَتْح فسكوٍن وُضبَِط في سائِِر النسخِ كغَنِّيٍ وهو َغلٌَط  الَوْفيِ و ؛ وُهما َمْقصورانِ  كالِميفاةِ  عليه ؛ يُوفَى الشََّرُف ِمن األَْرض أَْيضاً :و

 ، والدليُل على ذلَك قوُل كثيٍر :

رَبَ  و  تح مــــــــــــن دونــــــــــــه اأَلرُض وانــــــــــــح ِويــــــــــــَ  إنح طــــــــــــُ

ريُهــــــــــا     فــــــــــِ هــــــــــا وحــــــــــَ يــــــــــُ ــــــــــح ِب الــــــــــّرايح َوفـ كــــــــــح (4)لــــــــــنــــــــــُ
 

  
، رِضَي  َصحابِيَّانِ  َعْلقََمة بِن خاِلِد بِن الحاِرِث األَْسلَمي ، أَبو ُمعاِويَةَ أَو أَبو إْبراهيَم أَو أَبو محمٍد ، أَْوفَى بُن َمَطٍر وعبُد هللا بُن أَبي أَْوفَىو

ل. (5)بَن َمَطٍر شاِعٌر  أَْوفَى  تعالى عنهما ؛ هكذا في سائِِر النسخ والصَّواُب أنَّ هللا  وليَسْت ُصْحبَةٌ كما هو نصُّ التْكملِة فتأَمَّ

وا تَوافَىو  نقلَهُ الَجْوهِري. القَْوُم : تَتامُّ

؛ عن ابِن األْعرابي ؛ وفي التكملِة :  تَْدُعو له بذلَكَ  وتَماِمه ، ، أَي بُطوِل ُعُمرِ  بَوفاءٍ  يقاُل : ماَت فالٌن وأْنتَ  وتَماُم العَُمِر. : الطُّولُ  الَوفاءُ و

 ُعمَرَك. تَْستَوفِي أَي

 .(6) : ِدْرَهٌم : أَْربَعَةُ َدوانِيقَ  الَوافِيو

بيدي قِريباً. َوفَى ِدْرَهٌم دانِقاِن ؛ وقاَل غيُرهُ : هو الذي الَوافِي وقاَل شِمٌر : بَلَغَني عن ابِن ُعيَْينة أنَّه قاَل :  ِمثْقاالً ؛ وقد تقدََّم عن أبي بْكٍر الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ر قوُل الُهَذلي : َوفَى يَِفي بفتح فسكوٍن : َمْصَدرُ  الَوْفيُ   ، سماعاً ، وبه فُّسِ

ائــــــــــًة  َرتح مــــــــــِ بحخــــــــــَ ــــــــــَ ت ــــــــــًة واســــــــــــــــــــــــح وا مــــــــــائ مــــــــــُ د   إذح قــــــــــَ

َددا     مــــــــا عــــــــَ هــــــــِ يــــــــح تـــــــــَ لــــــــح يــــــــًا وزاُدوا عــــــــلــــــــ  كــــــــِ (7)َوفــــــــح
 

  
 بفَْعٍل وإن لم يُْسَمع. قال ابُن ِسيَده : وقد يجوُز أَْن يكوَن قِياساً َغْيَر مسموعٍ ، فإنَّ أَبا علّيٍ قد حَكى أنَّ للشاِعَر أَْن يأْتي لكّلِ فَعَلَ 

__________________ 
وفية : بالد ابملياه يقا  هلا املوفية فيها َنيالت نقالً عن ا فصي عن األصمعي. والذي يف ايقوت :« وىف»( كذا ابألصر ومل ترد يف التكملة 1)

ُ
 امل

 كذا عل  هامشها.« قوله بالد هو عل  وزن قطاِم كما هو مضبوط يف التكملة»وهبامش املطبوعة املصرية : 
 .«.. ذي فتا  فعاذب فبعل . ..» برواية : 339/  2تار الشعر اجلاهلي ( من معلقته ا خم2)
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 ( كذا ابألصر ا والذي يف التكملة : واملِيَفاُء ا ممدود ا ويف التهذيب : وامليَف  مقصور.3)
 .«وصغريها»( عن اللسان وابألصر : 4)
 .468( انظر ترمجته يف معجم الشعراء للمرزابين ص 5)
 .«َدواِن َ »( يف القاموس : 6)
 ورواه أبو عبد   : 673/  2( البيت لعبد مناف بن ربض اهلذد ا شعره يف شرح أشعار اهلذليا 7)

 فــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــة وأخــــــــــــــــــــروا مــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــة 

 كـــــــــــــــــلـــــــــــــــــتـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــت وازدادل عـــــــــــــــــددا   

  

 واملثبت كرواية اللسان منسوابً للهذد.« زادت وزادوا»ورو  أبو عمرو : 
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 .أَْوفياءُ  ، كغَنِّيِ : الذي يُْعِطي الحقَّ ويأُْخذُ الحقَّ ، والَجْمعُ  الَوفيُّ و

ا َسِمعَْت أُذُنه. أَْوفَىو  هللا بأُذُنِه : أَْظَهَر ِصْدقَه في إْخباره عمَّ

 .(1) (وَن اِبلنَّْذرِ يُوفُ )به ؛ قاَل هللا تعالى :  أَْوفىو أَْوفاهُ وبنَْذِرِه ،  َوفَى ، وقد َوفاءٍ  : ذُو ِميفاءٌ و َوفِيٌّ  ورُجلٌ 

 ، أَي أَْبلَغَه. أَْوفَاهُ ونَذَره  وفَّى وحَكى أَبو زْيٍد :

بما أُِمَر به  َوفَّى ؛ والثاني : (َتِزُر واِزرَة  ِوْزَر ُأْخرى)؛ فيه َوْجهاِن : أََحُدهما : أَي بَلََّغ أَن ليْست  َوفّى (2) (َوِإْبراِهيَم الَِّذي)وقولهُ تعالى : 

 ، ألنَّ الذي اْمتُِحَن به ِمن أَْعَظِم الِمَحِن. َوفَى وما اْمتُِحَن به ِمن َذْبحِ ولِده ، وهو أَْبلَُغ َمنْ 

 الُمدَّة : بَلَغَها واْستَْكَملَها. تََوفَّىوفيه ،  َوافَْيتهوفي الِميعاِد ،  تَوافَْيناو

 ْيب :الَمكاَن : أَتاهُ ؛ قاَل أَبو ذُؤَ  أَْوفىو

أَبً  رح ن األرِض مــــــــــــــــــــَ  أانِدي إذا أُويف مــــــــــــــــــــِ

رُي     وح ُأجــــــــــــــاُب َبصــــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــــٌض لــــــــــــــَ (3)أليّنِ لــــــــــــــَِ
 

  
 فيه : أُْشِرُف. أُوفِيو

 .وافٍ  ِريُش الَجناح فهو َوفَىو

ْعر ما الَوافِيو حاُف فَسِلَم منه. اْستَْوفَى ِمن الّشِ  في االْستِْعماِل ِعدَّةَ أَْجزائِه في َدائِرتِه ، وقيل : هو كلُّ جزٍء يمكُن أَن يْدخلَه الّزِ

 عليها. يُوفِي على األَْشراِف : أَي ال يَزالُ  لَِميفاء وإنَّه

 قَط يَِصُف ِحماراً :عليها ؛ قاَل حميٌد األرْ  يُوفيَ  على اإلكام : إِذا كاَن ِمن عاَدتِه أن ِميفاءُ  وَعيرٌ 

َقَب ا ِميفاٍء عل  الر زونِ   َأحح
 نقلَهُ الَجْوهِري. (4)

 فَْوقه الباِزي إِليناس الطَّْير أَو غيِره. يُوفى : الَمْوِضُع الذي الِميفاةُ و

 على الَخْمسين : أَي زاَد ؛ وكاَن األْصمعي يُْنكُره ثم َعَرفَه. أَْوفَىو

َمْخشري :  على الِمائَِة : زاَد عليها ؛ وهو مجاٌز. أَْوفَى وقاَل الزَّ

 ، وأَْنَشَد أَبو عبيَدةَ لَمْنظوٍر العَْنبري : (5)َعَدَد القَْوِم : إِذا َعَدْدتهم كلَّهْم  تََوفَّْيتُ 

دح  نح َأحــــــــــــــَ وا مــــــــــــــِ يحســــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــَ َرِد ل ين اأَلدح  إن  بــــــــــــــَ

َددح و     َريــــــــــــٌش يف الــــــــــــعــــــــــــَ مح قـــــــــــــُ اهــــــــــــُ َوفــــــــــــ  (6)ال تـــــــــــــَ
 

  
 بهم عَدَدهم. تَْستَوفي تَْجعَلهم قَُريٌش تَماَم َعَدِدهم الأَي ال 

 ِحماُمه : أَْدَرَكه ؛ وكذا ِكتابُه. َوافاهُ و

ْنجِة التَّامة  بالَوافِيَةِ  وَوَزَن له  ُء ؛ ومنه قوُل بِْشر :الُمفاِجي الُموافِيو: أَي بالصَّ

َة قــــــــــــــــاَم فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا  يــــــــــــــــ  مــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــبن  اأَلحتــــــــــــــــحَ

ا َرشــــــــــــــــــــــــــــــ    ِن َدالهلــــــــــــــــِ وايف ُ ســــــــــــــــــــــــــــــح (7)ٌب مــــــــــــــــُ
 

  
 قالَهُ أَبو نَْصٍر الباِهِلي واْستََدلَّ بقوِل الشاعِر :
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هـــــــــــــــا و  يـــــــــــــــتـــــــــــــــَ ا َوافـــــــــــــــاَ  يـــــــــــــــوَم لـــــــــــــــقـــــــــــــــِ  كـــــــــــــــَبلـــــــــــــــ 

بُ     رَتَبــــــــــــــِّ ٌد مــــــــــــــُ َرة عــــــــــــــاقــــــــــــــِ ش َوجــــــــــــــح  مــــــــــــــن َوحــــــــــــــح

  
ه ، أَي صاَر ِمثْلَها. َوافَى أَي قد ُموافِي أَي فَاَجأَك ؛ وقيَل :  ِجْسمه ِجْسَم أُّمِ

 ٍد بالحمى ِمن ِجباِل بَني َجْعفٍر ، قاَل الشاعُر :: بنَجْ  الُموفِيَاتو

__________________ 
 .7( سورة اإِلنسان اآية 1)
 .37( سورة النجم اآية 2)
 واملثبت كرواية اللسان.« مرقباً وإين ليض»برواية :  138/  1( ديوان اهلذليا 3)
 .«أحقب»بد  « عريان»( الصحاح واللسان برواية : 4)
 .«هلم»عن اللسان والتهذيب وابألصر ( 5)
 .«بين األدرم»( اللسان والتهذيب وفيه 6)
 ( اللسان واألساس.7)
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ِة ا ـــــــــمـــــــــ   فـــــــــَ رحٍب بـــــــــنـــــــــاصـــــــــــــــــــــــِ رح إىل شـــــــــــــــــــــــُ  أال هـــــــــَ

يـــــــــــُر و     بـــــــــــِ ة ابملـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــات ســـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ لـــــــــــول يـــــــــــح ـــــــــــَ (1)قـ
 

  
لَحَسِن عليُّ بُن أَبي بْكِر بِن أَبي زْيٍد النَّْيسابُوِري َرَوى عن ِمن الِكتاِب والِحساِب َمْعروٌف ، وقد ُعِرَف به جماَعةٌ ، منهم : أَبو ا الُمْستَْوفيو

اِزي الُملَقَُّب بالّدايَة. ْين الرَّ  إْسمعيل بِن عْبِد الرحمِن العصايدي وعنه نْجُم الّدِ

ٌث ثِقةٌ ِمن ِرجاِل التَّْرمذي. أَْوفَىو  بُن دلهٍم العََدِويُّ محّدِ

ِثين وغيِرهم. : ُكْنيَةُ جماَعةٍ  الَوفا وأَبو  ِمن المحّدِ

 بُن شريحٍ الَمْصِري تابِعيٌّ عن ُرَوْيفعِ بِن ثابٍِت وعنه ِزياُد بُن نُعَْيم. َوفاءُ و

ً  ي : [وقي] ؛ ومنه  واقٍ  وَستََرهُ عن األََذى وَحَماهُ وَحِفَظه ، فهو صانَهُ  ، على فاِعلٍَة : واقِيَةً و ، بالكْسر ، ِوقايَةً و ، بالفتح ، َوقَاهُ يَِقيِه وْقيا

 قوُل البوصيري : الِوقايَةِ  ؛ أَي ِمن َدافِعٍ ، وشاِهدُ  واقٍ  (2) (ما هَلُْم ِمَن هللِا ِمنْ )قولهُ تعالى : 

ة  فـــــــــــَ تح عـــــــــــن ُمضـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــَ نـــــــــــَ ُة   َأغـــــــــــح  ِوقـــــــــــايـــــــــــَ

م     مـــــــــــــن الـــــــــــــد روِع وعـــــــــــــن عـــــــــــــا  مـــــــــــــن اأُلطـــــــــــــُ

  
 قوُل أَبي َمْعِقل الُهَذلّي : الواقِيَةِ  وشاِهدُ 

اً  طـــــــــــــّ ن  حـــــــــــــَ اَد عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــِك إن  لـــــــــــــكـــــــــــــُ  فـــــــــــــعـــــــــــــَ

الِب و     يــــــــــــــــِة الــــــــــــــــكــــــــــــــــِ يــــــــــــــــًة كــــــــــــــــواقــــــــــــــــِ (3)واقــــــــــــــــِ
 

  
 .«الَوِليدِ  واقِيَة كَواقِيَةِ  اللُهمَّ »في حديث الدُّعاء : و

 .«إالَّ بإْحداِث تَْوبةٍ  واقِيَةٌ  منه تَِقه َمْن َعَصى هللا لم»في حديٍث آخر : و

 ؛ وشاِهُد الُمشدَّد قوُل الشاعر : (4) (فَ َوقاُهُم هللاُ َشرَّ ذِلَك اْليَ ْومِ ): ، بالتَّْشديِد ، والتَّْخِفيف أَْعلَى ، ومنه قولهُ تعالى  كَوقَّاهُ 

َُوق   ِمثحُر ما َوقـ يحتُ 
 إن  امل

 شيئاً. به َوقَْيتَ  ما : ُكلُّ  اقِيَةُ الوَ  ، وَكذلكَ  ، ُمثَلَّثَةً  الَوقايَةُ وويُْكَسُر ،  ، كَسحابٍ  الَوقاءُ و

 َء.الشي َوقَْيتُه وقاَل اللّْحياني : كلُّ ذلَك َمْصَدرُ 

يانَةُ والِحْفُظ. : الِكالَءةُ والِحْفظُ  التَّْوقِيَةُ و  والّصِ

َِّقيه : تَقَْيتُهوَء الشَّي اتَّقَْيتُ و  َحِذْرتُه. ؛ وهذه عن اللّْحياني ؛ أَي ، كِكساءٍ  تِقاءٍ و ، كغَنِيٍَّة ، تَِقيَّةً و ، كُهًدى ، أَتِْقيه تُقًىو أَت

ا َكثُر  أْوتقى يوتقى أَْصلُه اتَّقَى يَتَِّقي قال الَجْوهِري : على اْفتَعَل ، قُلبَِت الواُو ياًء الْنِكساِر ما قَْبلها ، وأُْبِدلَْت منها التاُء وأُْدغمت ، فلمَّ

الً في َكالِمهم ، ثم لم يَِجُدوا له ِمثا (5)، بفَتْح التاِء فيهما  إتَقى يَتَقي اْستِْعمالُه على لَْفِظ االْفتِعاِل تَوهَّموا أنَّ التاَء ِمن نَْفس الَحْرف فجعَلُوه

 ِمثْل قََضى يَْقِضي ؛ قاَل أَْوُس : تَقى يَتْقي يُْلحقُونَه به ، فقالوا :

ذ ه  لـــــــــــــــَ ٍد وتــــــــــــــــَ ٍب واحـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح قـــــــــــــــاَ  بـــــــــــــــكـــــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

ُر     عحســــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ فِّ يـ ــــــــــكــــــــــَ ز  ابل داَ  إذا مــــــــــاهــــــــــُ ــــــــــَ (6)ي
 

  
 وقاَل ُخفاُف بُن نُْدبة :

وهــــــــــا  َلصــــــــــــــــــــــــُ وَن فــــــــــَبخــــــــــح لــــــــــُ قــــــــــَ يـــــــــــح الهــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــ   جــــــــــَ

قــــــــــــي    تــــــــــــَ ــــــــــــَ هــــــــــــا يـ فــــــــــــافــــــــــــًا كــــــــــــلــــــــــــ  ر  خــــــــــــِ ــــــــــــَ (7)أبَث
 

  
 وقال آَخُر ِمن بَني أََسٍد :

وَر إذا َرآين و  ـــــــــــــــــــُ ي ـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــــح  ال أَت

يــــــــــــِ  و     ِ  الــــــــــــر بــــــــــــِ مــــــــــــِ ز  اب ــــــــــــَ لــــــــــــي لــــــــــــُ ثــــــــــــح (8)مــــــــــــِ
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 ومن َرواها بتَْحريِك التاِء فإنَّما هو على ما َذَكْرته ِمن التّْخفيِف ، انتَهى نَصُّ الَجْوهِري.

__________________ 
 .«املوفيات»البلدان ( معجم 1)
 .34( سورة الرعد ا اآية 2)
 يف شعر معقر بن خويلد ا واللسان ونسبه أليب معقر اهلذد. 387/  1( شرح أشعار اهلذليا 3)
 .11( سورة اإلنسان ا اآية 4)
 ( وبتخفيفها ا ويف الصحاح واللسان : خمّففة.5)
 .واللسان والصحاح 96( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص 6)
 برواية : 475( شعراء إسالميون ا شعر خفاف بن ندبة ص 7)

 مواضي كلها يفري ببرتِ 
 وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية اللسان والصحاح.

 ( اللسان والصحاح.8)
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ي عْنَد قَْوله ِمثْل قََضى يَْقِضي : أَْدَخل َهْمَزة الَوْصل على َكة ، ألنَّ أَْصلَها الّسكوُن ، والَمْشهورُ  تَقى قال ابُن بّرِ ِمن  تَقى يَتِْقي ، والتاء ُمتَحرَّ

ِحيُح في بيِت األََسِدي وبيِت ُخفاف ، بفَتْح التاِء ال َغْير ، قاَل : وقد أَْنَكر أَبو  أَتَقيو يَتَقي َغْيِر َهْمزةِ َوْصل لتحّرِك التاِء ، وقال أَْيضاً : الصَّ

ً تَقَى يَتْق سعيدٍ   ، وال يقاُل ذلك ، قاَل : وهذا هو الصَّحيُح. اتْقِ  ، وقال : يلزُم في األْمرِ  ي تَْقيا

ام السَّلُولي : تَقي: ، وللَمْرأةِ  تَقْ  ثم قاَل الَجْوهري : وتقوُل في األْمر :  : قاَل عبُد هللا بُن َهمَّ

هــــــــــــا  نـــــــــــ  يــــــــــــَ نحســـــــــــــــــــــــــَ مـــــــــــاُن ال تــــــــــــَ عـــــــــــح ا نــــــــــــَ نـــــــــــَ  زايَدتــــــــــــَ

يــــــــنــــــــا والــــــــكــــــــتــــــــا    ِ    فــــــــِ و تــــــــَ لــــــــُ ــــــــح تـ ــــــــَ (1)َب الــــــــذي تـ
 

  
 : بَنَى األَْمَر على الُمخفَّف ، فاْستَْغنى عن األلِف فيه بحَرَكِة الَحْرِف الثاني في الُمْستَقبل ، انتََهى ؛ وأَْنَشَد القاِلي

وِّد  رٍو ونــــــــــــــِ مــــــــــــــح قــــــــــــــي   فــــــــــــــيــــــــــــــه أُم  عــــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

بُ     لــــــــــــــبــــــــــــــنــــــــــــــِك طــــــــــــــالــــــــــــــِ طــــــــــــــح ه ال يــــــــــــــَ َود تــــــــــــــَ  مــــــــــــــُ

  
 هللا وُدْم عليها. تَْقوى أَي اثْبُت على .(2) (أَي َُّها النَِّبُّ اتَِّق هللاَ اي )وقولهُ تعالى : 

تِه. يُتَّقىوأَي يُْدفَُع به العَُدوُّ  ، «بِه ويُقاتَُل ِمن ورائه يُتَّقى إنَّما اإلماُم ُجنَّة»في الحديِث : و  بقُوَّ

 لنا ِمن العَُدّوِ واْستَْقبَْلنا العَُدوَّ به وقُْمنا َخْلفَه ِوقايَةً  أَي َجعَْلناه ، «وسلمعليههللاصلىبَرُسوِل هللا  اتَّقَْينا كنَّا إذا اْحَمرَّ البَأْسُ »في حديٍث آخر : و

 .ِوقايةً 

بعُضهم بعضاً ويُْظِهُروَن  يَتَّقُونَ  ْعني أَنَّهميَ  ، «وُهْدنَةٌ على َدَخنٍ  (3)على أَْقذاٍذ  تَِقيَّة قاَل : نَعَْم ، ؟تَِقيَّةٍ  وهل للسَّْيِف ِمن»في حديٍث آخر : و

ْلَح واالتِّفاق ، وباِطنُهم بِخالِف ذلَك.  الصُّ

َدْت فقيلَ  اْوتقى كاَن في األْصلِ  اتَّقى وفي التّْهذيب :  ، ثم َحَذفُوا أَِلَف الَوْصل اتّْقى ، والتاُء فيها تاُء االْفتِعاِل ، فأُْدِغمت الواُو في التاِء وُشّدِ

ل تَِقيًّا فالَمْعنى أنَّه صارَ  يَتَّقي (4) تقى: ، وإذا قالوا  تََوقَّاهُ وَء بمْعنَى اْستَْقبل الشي تَقى يَتْقي والواو التي اْنقَلَبَْت تاًء فقيلَ  تَقى  ، ويقاُل في األوَّ

 .يَتْقَىو يَتْقي

ً  أَْصلُهو،  التَّْقَوى االْسمُ و حاح : تَْقيا واِحٌد ، والواُو ُمْبدلَةٌ من الياِء  التَّقَىو التَّْقَوى ، التاُء بدٌل ِمن الواِو ، والواُو بدٌل من الياِء ؛ وفي الّصِ

فِة كَخْزي وَصْديا. على ما َذَكْرناه في ِريَا ، انتََهى ؛  قَلَبُوهُ للفَْرِق بين االْسِم والّصِ

ا فُتَِحت قُِلبَِت الواُو تاًء ،  َوقَْيتُ  ِمن َوْقَوى ؛ وقاَل في موِضعٍ آخر أَْصلُه َوقَْيتُ  ، وهي فَْعلَى من َوْقَوى لُهأَصْ  التَّْقَوى وقاَل ابُن ِسيَده : ، فلمَّ

 تُِرَكِت التاُء في تَْصِريف الِفْعل على حاِلها.

ل  هو الَوْجه ألنَّ الَكلمةَ يائِيَّةٌ كما في كثيٍر ِمن التَّفاِسيِر ، ونََظَر فيه قال شيخنا : وقد اْختُِلَف في َوْزنِه فقيَل : فَعُول ، وقِيَل فَْعلى ، واألوَّ

 البَْعُض واْستَْوَعبَه في الِعنايَِة.

َّقَى أَْهُل أَنْ  هو أَي (5) (الت َّْقوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرةِ ) ُهَو أَْهلُ   :عزوجلقولهُ ، و  ي إلى َمْغِفَرتِه.، وأَْهُل أَن يُْعَمَل بما يَُؤدِّ  ِعقابُه يُت

 .تَْقواُهم ، أو أَْلَهَمُهم تَْقواُهم ؛ أَي َجزاءَ  (6) (َوآاتُهْم تَ ْقواُهمْ )وقولهُ تعالى : 

الحِ ، ِمن ُمَوقٍّ  ، كغَِنّيٍ ؛ قال ابُن ُدَرْيٍد : َمْعناهُ أنَّه تَِقيٌّ  رُجلٌ و  .أَقِيها نَْفِسي َوقَْيتُ  نَْفَسه ِمن العَذاِب والَمعاِصي بالعََمِل الصَّ

ها ، فأَْبدلوا ِمن الواِو األُولى تاًء كما قالوا ُمتَِّزر ، واألْصُل ُموتَِزر ، وأَْبدلُوا ِمن الواِو الثَّانيِة ياًء وأَْدَغُمو وقى (7)قاَل النّحويون : واألْصُل 

 التي بْعَدها ، وَكَسروا القاَف لتصبح الياء. في الياءِ 

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اآية األوىل من سورة األحزاب.2)
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 ( يف اللسان : األقذاء.3)
 ( يف اللسان : اتّق .4)
 .56( سورة املدثر ا اآية 5)
 .17( سورة  مد ا اآية 6)
 ( يف اللسان : وُقوٌي.7)
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، كما  أَتِْقياءَ  من أنَّه ِمن الِفْعل فَِعيل ، فأَْدغموا التَّاَء األُولى في الثَّانيِة ، والدَّليُل على هذا قولُهم : تَِقيّ  أَبو بْكٍر : واالْختِياُر عْنِدي فيقاَل 

ا أَْشبه فَِعيالً ُجِمَع كَجْمعه.  قالوا َوِلٌي ِمن األْولياء ؛ ومن قاَل : هو فَعُوٌل قاَل : لمَّ

 ، وهذه ناِدَرةٌ ، ونَِظيُرها ُسَخواء وُسرواء ، وِسْيبََوْيه يمنَُع ذلَك ُكلّه. تُقَواءَ و

ِذي باهلل منَك. تَِقيًّا ؛ تأِْويلُه إنِّي أَعوذُ باهلل ، فإْن كنتَ  (1) (ِإيّنِ َأُعوُذ اِبلرَّْْحِن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت َتِقيًّا)وقولهُ تعالى :   فَستَتَِّعظ بتَعَوُّ

مِّ  األُوقِيَّةُ و َسْبعَةُ  ا فقيَل : هيمع تَْشديِد الياِء ، َوْزنُه أُْفعُولَة ، واألِلُف زائَِدةٌ وإن َجعَْلتها فُْعِليَّة فهي من غيِر هذا البَاِب ؛ واْختُِلَف فيه ، بالضَّ

ر في الحديِث ، وكذلَك كاَن فيمَ  مثاقِيلَ  حاح ؛ ويَْعني بالحديِث : لم يُْصِدق اْمرأَةً ِمن ِزنَتُها أَْربَْعوَن ِدْرهماً ؛ وهكذا فُّسِ ا َمَضى ؛ كما في الّصِ

 ونَّشٍ ؛ قاَل مجاهد : هي أَْربَعُوَن ِدْرهماً والنَّشُّ ِعْشروَن. أُوقِيَّةً  نِسائِه أَْكثََر ِمن اثْنَتي عشَرةَ 

ي غيِر الحديِث نِْصف ُسُدس الّرْطِل ، وهي جزٌء من اثْني َعَشَر وهي ف ؛ «أَواقٍ  ال َصَدقَة في أَقَّل ِمن َخْمس»في حديٍث آخر َمْرفُوع : و

 ُجْزءاً ، ويَْختَِلُف باْختِالِف اْصِطالِح البِالِد.

ر عليه األطبَّاء ا اليوم فيَما يَتعاَرفُها الناُس ويُقَّدِ  ِدْرَههم ، وهو إْستار عْنَدُهم َوْزن َعشَرة َدَراِهم وَخْمَسة أَْسباعِ  فاألُوقِيَّة وقال الَجْوهري : فأمَّ

مِّ  كالُوقِيَّةِ  وثُلُثا إْستارٍ  ؛ ُربَّما جاَء في الحديِث ، وليَسْت بالعاِليَِة ، وقيَل : لُغَةٌ عاميَّةٌ ،  ( 2)وفتح المثناةِ التَّحتيِة مشدَّدةً  وكْسر القافِ  ، بالضَّ

 .الوقِيَّة َوقايا َجْمعو * مثل أثِْفيَّة وأثافيَّ وأثافٍ أواقٍ  فَقُْلت :، بالتَّْشديِد ، وإن شئت خفَّْفت  أَواقِيُّ  ج وقيَل : قَِليلةٌ ؛

َمْخشري ، زاَد اللّْحياني ، كِكساءٍ  الِوقاءِ  بَيِّنُ  واقٍ  َسْرجٌ  ِمن المجاِز :و  ، كُصِلّيٍ  الُوِقّيِ  بَيِّن ، كغَنِّيٍ ، َوقِيٌّ وَ  ، وعليه اْقتََصر الَجْوهِري والزَّ

ْحل. أَْوقاهُ  ؛ وفي التّْهِذيِب : لم يَُكْن ِمْعقَراً ، وما غيِر ِمْعقَرٍ  ، أَي  ، وَكذلَك الرَّ

ً  ِمن الَحفَا الفََرسُ  َوِقيَ  ِمن المجاِز :و إذا كاَن يَهاُب الَمْشَي ِمن َوَجعٍ يَِجُده في حافِِر ؛ وقيَل :  واقٍ  ، عن األْصمعي ، فهو كَوِجيَ  ، يَِقي َوْقيا

 حاِفُره الَمْوِضَع الغَِليَظ ، قاَل اْمرُؤ القَْيس : فَوقَى إذا َحِفَي ِمن ِغلِظ األرِض وِرقَِّة الحافِرِ 

َن الــــــــَوجــــــــَ  و  َا مــــــــِ قــــــــِ الٍب مــــــــا يــــــــَ مٍّ صــــــــــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــُ

ه عـــــــــلـــــــــَ  راِ      ـــــــــح ـــــــــّرِدحِف مـــــــــن كـــــــــاَن ال (3)كـــــــــَبن  مـــــــــَ
 

  
 وقاَل ابُن أَْحمر :

ُرهـــــــــــــا  داٍد َأســـــــــــــــــــــــــــح فـــــــــــــٍة شـــــــــــــــــــــــــــِ ي أبَوح ـــــــــــــِ  مَتحشـــــــــــــــــــــــــــِ

ِد     جــــــــُ دح ي ابجلــــــــُ قــــــــِ ِك ال تــــــــَ نــــــــابــــــــِ مِّ الســــــــــــــــــــــ  (4)شــــــــــــــــــــــُ
 

  
 ِمن الَحفَا كَوَجى ، بالتّْنويِن فيهما. َوقَىوأَي ال تَْشتَكي ُحزونَةَ األرِض لَصالبَِة َحوافِِرها ؛ وفي بعِض النسخِ 

 ِمن ظلعٍ إذا كاَن يَْظلُع. َوقًى وفي كتاِب أَبي علّيٍ : يقاُل. بالفََرِس 

َردُ  الواقِيو يَرةِ وَوَزنَه بالقاِضي ، كما في التهِذيِب ؛ وأَْنَشَد الُمَرقّش : : الصُّ  ؛ قالَهُ أَبو عبيَدةَ في بَاِب الّطِ

َدوحُت و و  دح غــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــُت ال لــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــــــــــــــ  واٍ  وحـــــــــــــــــــــــــامِتح     ُدو عـــــــــــــــــــــــــل  َأغـــــــــــــــــــــــــح

  

ُم كــــــــــــــــــــــــــــــــــاأَلاي و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  إذا األشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ

مح     ــــــــــــــــــِ ُن كــــــــــــــــــاألشــــــــــــــــــــــــــــــــائ ن واألايمــــــــــــــــــِ (5)مــــــــــــــــــِ
 

  
َردِ   ِمن الدَّواّبِ إذا َحِفَي. بالواقِي ألنَّه ال يَْنبَِسط في َمْشيِه ، فْشبِّه واقٍ  وقال أبو الَهْيثم : قيَل للصُّ

 فَسَّر بعُضهم قوَل الُمَرقّش.وفي الِمْصباح : هو الغُراُب ، وبه 

حاح : ويقاُل هو  ، بَكْسر القاِف بِال ياٍء ، الَواقِ  وفي الّصِ

__________________ 
 .18( سورة مرمي ا اآية 1)
 وأَرحبـَُعوَن ِدرحَ اً. ( بعدها زايدة يف القاموس. سقطت يف نسخ الشارح. ونصها :2)
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 كذا ا وابألصر : وأوا .  (*)
 واللسان. 143ريوت ص ( ديوان ط ب3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 .«وإذا»بد  « فإذا»( اللسان والتهذيب منسوبا للمرقش ا وفيهما 5)
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 ألن ه لُِّي بذلَك ِ كايَِة َصوحتِه ا ويـُرحو  قوُ  الشاعِر ا وهو الر ق اص الَكلحيب :
ه و  لـــــــــــــَ د  َرحـــــــــــــح اٍب إذا شـــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــ  ُت هبـــــــــــــَ  لســـــــــــــــــــــــــــح

وحمَ     ـــــــــــَ ـــــــــــيـ داين ال ـــــــــــقـــــــــــوُ  : عـــــــــــَ (1) واٍ  وحـــــــــــامِتُ ي
 

  
 ِحكايَةُ َصْوتِه ، فإن كاَن َكذلَك فاْشتِقاقُه َغْير َمْعروٍف. واقٍ  وقال ابُن ِسيَده : وعْنِدي أنَّ 

 قُْلُت : وقد قَدَّْمنا ذلَك في َحْرِف القاِف فراِجْعه.

 ِمِن العََرِب ؛ كذا في الُمْحكم. ، كَسماٍء وِكساٍء : رُجلٌ  ِوقَاءٍ  ابنُ و

 بِن الحاِرِث الّصريميُّ الشاِعُر ، أَو غيُرهُ ، وهللا اْعلم. َوقاءِ  قُْلُت : وكأَنَّه يَْعني به بجيُر بنُ 

حاح ؛ على ظْلِعَك : أي اْلَزْمهُ واْربَْع عليه قِ  يقاُل :و الً أْمَرَك فَتَقُوُل : قدأَ  َمْعناه : أو ، ِمثُْل اْرَق على َظْلِعَك ؛ كما في الّصِ َوقَْيُت  ْصِلْح أَوَّ

 ً  ، كُصِلّيٍ ؛ كذا في الُمْحكم. ُوقِيًّاو ، بالفتح ، َوْقيا

حاح. َمْوقِيٌّ  ، كمعَظٍَّم ، أَي ُمَوقَّى يقاُل للشُّجاعِ :و  جدًّا ؛ كذا في الّصِ

َمْخشري َمثاَلً ، وقاَل الشاعُر :  وَجعَلَه الزَّ

َوق   مثرُ 
ُ
 ما ُوقِّيتَ  إن  امل

ثُ  الَواِلبيُّ  بُن إياٍس  ِوقاءُ  كِكساٍء :و عن سعيِد بِن جبيٍر ومجاهٍد ، وعنه اْبنُه إياُس والقطَّان ، وقاَل : لم يَُكْن بالقَِوّي ؛ وقاَل أَبو حاتٍِم :  الُمحّدِ

 صاِلٌح.

 ؛ كذا في النسخِ وِمثْلُه في التكملِة. ، كُسَمّيٍ : ع التُّقَيُّ و

ً  تُقًى وعبُد الرحمِن بن عيَسى بنِ  الِمْصِري ؛ ، كُهًدى : محمُد بُن الَحَسنِ  ( 2)قَىالتُّ  أَبوو نا اط الشافِِعيُّ  ، ُمنَوَّ ، الَمدنِيُّ ثم الِمْصِريُّ الخرَّ

لَِفّيِ  الُمْفتي ، ا  َرَويا عن ِسْبِط الّسِ لَِفّي هو عبُد الرحمِن هذا ، وأمَّ ، كذا في النسخِ ، والذي في التْبصيِر للحافِِظ : أنَّ الذي َرَوى عن ِسْبِط الّسِ

ل. ٌم عنه ، فتأَمَّ  محمُد بُن الَحَسن فإنَّه َرَوى عن بْحِر بِن نَْصر الخوالني وهو متقّدِ

في حدوِد الثَّمانِين وَخْمُسَمائٍة ، ولم يَْذكِر المصنُِّف أْرَمناز في َمْوِضِعه ، وقد نَبَّهنا عليه في َحْرِف  مِ األْرَمناِزيَّةُ : شاِعَرةٌ بديعةُ النَّظْ  تَِقيَّةُ و

 الزاي.

از ؛ بْنُت أَحمدَ  تَِقيَّةُ و ل أَْدَرَكها عن الُحَسْين بِن  بِْنُت أَُموسانَ  تَِقيَّةُ و بِن محمِد بِن الحصيِن َرَوْت باإلجاَزِة عن ابِن بَيان الرزَّ عبِد المِلِك الخالَّ

ثَتاِن. ابُن نُْقطة ،  ُمحّدِ

ا يَْستدرُك عليه :  وممَّ

حاحِ. اتَّقَىو تََوقَّى  بِمْعنًى واحٍد ؛ كما في الّصِ

َدقِة ألنَّها تَْكُرم على أَصْ  ، «َكرائَِم أَْمواِلهم تَوقَّ و»في حديِث ُمعاذ : و  حابِها وتَِعزُّ ، فُخِذ الَوَسَط.أَي تََجنَّْبها وال تأَُخْذها في الصَّ

ْز ِمَن اآلفاِت  ، «تََوقَّهوتَبَقَّه »في حديٍث آخر : و ْضها للتَّلَف وتََحرَّ  .اتَِّقهاوأَي اْستَْبِق نَْفَسك وال تُعَّرِ

ن فقَلَبُوا األُْولى أَِلفاً ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري لعدّيٍ أَِخي ألنّه فُواِعل إالَّ أنَّهم َكِرُهوا اْجتِماَع الَواَويْ  ُوواقي ؛ واألْصلُ  الَواقِيَِة األواقِي وَجْمعُ 

 الُمَهْلِهل :

ــــــــــــــت  َرهــــــــــــــا إد  وقــــــــــــــال دح تح صــــــــــــــــــــــــــــَ َربــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــــــــَ

ي     َك األواقــــــــــــــِ تــــــــــــــح ِداي  لــــــــــــــقــــــــــــــد َوقـــــــــــــــَ (3)اي عــــــــــــــَ
 

  
 ؛ ومنه قوُل الُمتَنَّخل الُهَذلي : الوقِيَّات به ِمن الماِل ، والَجْمعُ  تََوقَّى ، كغَنِيٍَّة. ما الَوقِيَّةُ و

ه  اتـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــ  ي ه املـــــــــــــــــــــوَت وقـــــــــــــــــــــِ قـــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــَ  ال ت

ِر     ـــــــــــــــِ ب هـــــــــــــــح
َ

ـــــــــــــــَك يف املـــــــــــــــ ـــــــــــــــه ذل رت  ل (4)خـــــــــــــــُ
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__________________ 
 ( هبذه الرواية يف الصحاح ا والتكملة قا  الصاغاين : والرواية : ولي  هبياب ا عل  املغايبة ا وبعده :1)
ــــــــــــــ  ذا  مــــــــــــــقــــــــــــــدمــــــــــــــاً و  ــــــــــــــه ميضـــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــل ــــــــــــــكــــــــــــــن  ل

 د عــــــــــــــن تــــــــــــــلــــــــــــــك اهلــــــــــــــنــــــــــــــات اخلــــــــــــــثــــــــــــــارمإذا صـــــــــــــــــــــــــــ   

  

 أبو التـ َقا ابأللف. 98/  1( يف التبصري 2)
 ( اللسان والصحاح والتكملة ونسبه يف الصحاح ملهلهر.3)
 واللسان والتهذيب. 14/  2( ديوان اهلذليا 4)
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ُهْم تُقاةً )وقولهُ تعالى :  ، يجوُز أْن يكوَن َمْصدراً ، وأَْن يكوَن َجْمعاً ، والَمْصَدُر أَْجَوُد ألنَّ في الِقراَءةِ األُْخرى :  (1) (ِإاّل َأْن تَ ت َُّقوا ِمن ْ

 ، التَّْعِليل للفاِرِسّيِ ؛ كذا في الُمْحكم. تَِقيَّةً  منهم

 .، وهو َوْجهٌ ، إالَّ أَنَّ األُولى أَْشَهُر في العربيَّةِ  تَِقيَّةً  وفي التهذيب : قََرأَ حميد

 ِمثْل اتََّخَم تَُخَمةً. تُقاةً و اتَّقَى تُْقيَة ، يقالُ  التُّقاةُ التَِّقيَّةُ  قُْلُت : قَْول ابِن ِسيَده وأن يكوَن َجْمعاً ، قاَل الَجْوهري :

از : ي عن القزَّ  ِمثُْل ُطلًى وُطالةٍ. تُقاةٍ  َجْمع تُقًى وحَكى ابُن بّرِ

 األْعرابي وقاَل : ُهما َحْرفان ناِدَراِن.قُْلُت : وَرواهُ ثَْعلَب عن ابِن 

 هلل : أَي أَْخشاهُ. أَتْقاهُ  وقالوا ما

 منه. تَْقَوى من فالٍن : أَي أَْكثَر أَتْقَى وهو

 أَْيضاً ؛ وقوُل الشاعِر : أَتْقاهُ  : ما الَواِقي ويقاُل للّسْرجِ 

ُه و  عــــــــــــــــــح ِ  فــــــــــــــــــإن    مــــــــــــــــــَ تــــــــــــــــــ  ن يـــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــَ

ؤحلٌب وغـــــــــــــــــــــــــادِ و     (2)ي رِزحُ    مـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 قال الَجْوهِري : أَْدخل َجْزماً على َجْزٍم.

 هللا ، بالكْسر ، على لُغَِة َمْن قاَل تِْعلَم ، بالَكْسر. تِتْقي وحَكى سيبويه : أَْنتَ 

 .(3) (ِإِن ات ََّقْيُُتَّ )؛ وبه فَسَّر أَبو حيَّان قولَه تعالى :  تََوقَّاهُ وَء : اْستَْقبَل الشَّي أَتْقاهُ و

 بمْعنًى واِحٍد. َوقِيٌّ تَِقيٌّ  ورُجلٌ 

حاح ؛ وأْيضاً ما الِوقايَةُ   به الِكتاُب. يُوقَى ، بالَكْسر ويُْفتَح ، التي للنِّساِء ، كما في الّصِ

مَ  الِوقاياتي وابنُ  ٌث ، هو أبو القاِسِم ُعثْماُن بُن علّيِ بِن عبيِد هللا البَْغداديُّ عن ابِن البطر ، وعنه الحاِفُظ أَبو القاِسِم الّدِ ْشقي ، ماَت : محّدِ

 .525َسنَة 

 .االتِّقاءِ  ككتَّاٍن : َشديدُ  َوقَّاءُ  ورُجلٌ 

ّيِ ِسْبطِ  ُمَوقَّىو لَِفي.، كمعَظَّم : َجدُّ عْبِد الرحمِن بِن مّكِ   الّسِ

 إذا كاَن بها ظلع ؛ نقلَهُ القاِلي. أَواقٍ  ِمن َخْيلٍ  واقِيَةٌ  وفََرسٌ 

ي ؛ وأْنَشَد ألَْفنون التَّْغلبي : كالَواقِيَةِ  َمْصدرٌ  الَواقِيو  ؛ عن ابِن بّرِ

ي  قــــــــِ تــــــــ  ــــــــَ ىَت كــــــــيــــــــَف يـ رِي الــــــــفــــــــَ دح ُرَ  مــــــــا يــــــــَ مــــــــح عــــــــَ  لــــــــَ

يــــــــــــا     رح لــــــــــــه   واقــــــــــــِ عــــــــــــَ و مل  ــــــــــــَح (4)إذا هــــــــــــُ
 

  
 ؛ ومنه قوُل الشاعِر : (5)بَحَجفَتِه  اتَّقاهُ  ن المجاِز :ومِ 

رِيســــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــه   رام إن يــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــَ

قــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن دٍم بــــــــــــــــــــــدمِ      فــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــّ

  
 : َمْوِضٌع ؛ عن القاِلي ؛ وأَْنَشَد لكثيٍر : التقوىو

ا و  ن  كــــــــــــَبهنــــــــــــ  و  هبــــــــــــِ قــــــــــــح ر تح عــــــــــــلــــــــــــ  الــــــــــــتـــــــــــــّ  مــــــــــــَ

ريُهـــــــــا    ٍر طـــــــــاَب فـــــــــيـــــــــه َمســـــــــــــــــــــــِ ُن حبـــــــــَح فـــــــــائـــــــــِ  ســـــــــــــــــــــــَ

  
ً  العَْظمُ  َوقَىو  : وعى واْنَجبََر. َوْقيا

 : الظَّلُع والغَْمُز. الَوقىو
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ْيُف أَْدنَى ما يكوُن. يُتَّقَى ءٌ : شي التقياو  به الضَّ

رة الشَّاِعر ؛ قال الحاِفُظ : كذا قََرأُْت بخّطِ مغلطاي الحافظ. (6)بُن األْسعَر  ِوقاءُ و  ، بالكسر ، اْسُم لسان الُحمَّ

لَفّي. تَِقّيِ  : َمْنسوٌب إلى ( 7)التقويُّ  وَجْلَدك ْين ُعَمر صاِحِب َحَماة ، َرَوى عن الّسِ  الّدِ

__________________ 
 .28( سورة آ  عمران ا اآية 1)
 اح.( اللسان والصح2)
 .32( سورة األحزاب ا اآية 3)
 واملثبت كرواية اللسان ونسبه. خطب. ألفيون التغليب. .«.. ما يدري امر ٌ . ..» ألفنون التغليب ا برواية : 4البيت  65( املفضلية 4)
 ( عن األساس وابألصر ِبحفته.5)
 ن ربيعة بن صقر بن كالب التيمي.حصا ب 458/  1وذكر اله يف موضض آخر « األشعر» 1473/  4( يف التبصري 6)
 .«التـ َقو » 1444/  4( يف التبصري 7)
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 عن ابِن رواج وابن الُمقَيَّر. التَّقَوى وعبُد هللا بُن ريحان

ثاِن ، واألخيُر َذَكَره المصنِّفُ  تِقّيٍ  وأبو َف  ، كغَنِّيٍ ، عبُد الحميِد بُن إبراهيَم ، وِهشاُم بُن عبِد المِلِك اليزنيُّ الِحْمصيان ُمحّدِ في يزن ، وصحَّ

هِ  تقّيٍ  بِن أَبي تَِقّيِ  في ُكْنيتِه كما تقدََّمِت اإلشاَرةُ إليه ؛ وَحِفيُد األخيِر الَحَسْن بنُ   ، وعنه الّطبراني. حدََّث عن جّدِ

 َرَوى جاِمَع التَّْرمذي عنه ، وعنه أَبو علّيٍ الطبَسي. تقّيٍ  وعليُّ بُن ُعَمر بنِ 

 .(1)َسِمَع منه ابن الدبيشي  التَِّقي وأَبو طالٍب محمُد بُن محمِد العَلَويُّ يُْعَرُف بابنِ 

 بِن علّيِ بِن ُموَسى الكاِظِم. الَمْذُكور الذي ُعِرَف به هو عليُّ بُن محمدِ  التَّقيُّ وقُْلُت : 

اف. تقيُّ و وَّ  بُن سالَمةَ الَمْوصِلّي َرَوى عن عبِد هللا بِن القاِسِم بِن َسْهِل الصَّ

راهيَم ، ِكالُهما بِن إب تُقَى وعبُد الدائِِم بنُ  التُّقَى بن صاِلحِ بِن أَبي (2)، كُهًدى ، صالح ثالثَة ِمن شيوخِ الُمْنذري ، وعبُد الُمْنعم  التُّقَى وأَبو

 ِمن شيوخِ الُمْنذري أَْيضاً.

 : أََحُد الُخلَفاِء العَبَّاِسيَّة. الُمتَِّقيو

ب الجاِمع الصَّغير ، اْجتََمَع به القطب الشَّعراني و ي الَحنَفي ُمبَّوِ ْين الَمّكِ  أَثْنَى عليه.وأَْيضاً : لَقَُب الَشيخ علّيِ بن حسام الّدِ

ْرع ، كأَنَّه َجْمعُ : اْسٌم لَما  التقاوىو  ، وهو اْسٌم كالتَّْمتِين ، لُغَةٌ ِمْصريَّةٌ. تقوية يُدََّخُر ِمن الحبوِب للزَّ

 : َجبٌَل بباِلِد الّدْيلم ، عن ياقوت. واقيةُ و

 .«ِوكاَءهاواَصها اْحفَُظ ِعف»الحديُث : منه الذي يَُشدُّ به رأُْسها ؛ و ، كِكساٍء : ِرباُط الِقْربَِة وغيِرها الِوكاءُ  ي : [وكي]

ةِ. رَّ  وقولهُ : وغيِرها ، كالِوعاِء والِكيِس والصُّ

أْ  ِوكاءُ  إنَّ العَْينَ »في الحديث : و للِقْربِة ، وَكنَّى بالعَْيِن عن اليَْقظِة ألنَّ النائَِم  كالِوكاءِ  َجعََل اليَْقظةَ لالْستِ  ، «السَِّه ، فإذا ناَم أَحُدُكم فْليَتََوضَّ

 ال عيَن له تُْبِصر.

 هنا كالِجراِب. الِوكاءَ  َجعَلَ  ، ِوكاءٍ  في قوِل الَحَسن : يا ابَن آَدَم جمعاً في ِوعاٍء وَشدًّا فيو

 َمثَِل.وُكلُّ ذلَك على ال ، الِوكاء إذا ناَمِت العَْيُن اْستَْطلَقَ »في حديٍث آخر : و

 رباعيًّا أَْفَصُح من الثُّالثي ؛ كما في الفَِصيحِ وغيِرِه. أَْوَكىو، قاَل :  بالِوكاءِ  : َشدَّها عليها أَْوَكىو أَْوكاهاو َوَكاها قدو

 قُْلُت : ولذا اْقتََصَر عليه الَجْوهري.

لئاَلَّ يدُخلَها َحيَواٌن أو  بالِوكاءِ  أَي ُشدُّوا َرؤوسها ، «األْسِقيَةَ  ْوُكواأَ »في الحديِث : و؛  بالِوكاءِ  على ما في ِسقائِه إذا َشدَّه أَْوكى ويقاُل :

 ٌء.يَْسقُُط فيها شي

بَّاِء والُمَزفَِّت َعلَْيكم»في الحديِث : و. ُموًكى وِسقاءٌ  قاءَ  ، «بالُموَكى نََهى عن الدُّ قاء الَمْشُدود الَرأِْس ألنَّ الّسِ ْغفُُل عنه قلَّما يَ  الُموَكى أَي الّسِ

ُده َكثيراً.  صاِحبُه لئاَلَّ يَْشتدَّ فيه الشَّراُب فيَْنشق فهو يَتَعَهَّ

ْزِق عْنِك ؛ ويُْروى :  ، «عليكِ  تُوِكي فيُوَكى ال»في حديِث أَْسماء : و ي ما عْنَدِك وتَْمنَِعي ما في يِدِك فتَْنقَِطع مادَّة الّرِ أَي ال تَدَِّخِري وتَُشّدِ

 َذَكَره المصنُِّف هناك.ال تُوِعي ، وقد 

 ، هذا قد تقدََّم ، ففيه تِْكراٌر مخّل باالْختِصاِر. ِوكاءٌ  كلُّ ما ُشدَّ رأُْسه من ِوعاٍء ونْحِوه :و

َمْخشِري والَجْوهِري. بَِخلَ  عليه : أي فَأَْوَكى ُسِئلَ  ِمن المجاِز :و  ؛ نقلَهُ الزَّ

ً  اْستَْوَكتِ و  اإلبُِل. اْستَْوَكتِ  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن أبي زْيٍد ؛ وقال غيُرهُ : سمناً ؛ وَكذلكَ  النَّاقَةُ : اْمتأَلَْت َشْحما

 ؛ عن ابِن ُشَمْيٍل. البَْطُن : ال يَْخُرُج منه النَّْجوُ  اْستَْوَكىو
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قاُء : اْمتأَلَ. اْستَْوَكىو  الّسِ

__________________ 
 الدبيثي. 201/  7التبصري ( يف 1)
 وحباشيته عن إحد  نسخه : عبد امسن.« عبد الرمحن» 98/  7( يف التبصري 2)



19816 

 

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 ً  ٍء. نقلَهُ الَجْوهِري ، أَي بخيٌل.ما يَبِضُّ بشي لَوكاءٌ  إنَّ فالنا

 َحْلقََك : أَي ُسدَّ فََمَك واْسُكْت. أَْوكِ  ويقاُل :

 فالناً : يأُْمُره بَسّدِ فَِمِه. يُوِكي وهو

 : السَّْعُي الشَّديُد. اإِليكاءُ و

واِزيَةُ   : الذي يَتََشدَُّد في َمْشيِه. الُموِكي والزُّ

 الفََرُس الَمْيداَن َجْرياً : َمألَهُ. أَْوَكىو

 عُهما عْنَد الّدعاِء ؛ وقد جاَء في حديِث جابٍر ؛ وأَْصلُه الَهْمز.التَّحاُمُل على اليََدْين وَرفْ :  الِوكاءو الُمَواكاةو اإِليكاء بمعنى التَّْوكية ويروى

قاِء َغِليَظ األَديِم قيَل : هو ال  وال يُْستَْكتَب. يُْستَْوَكى وإذا كاَن فَُم الّسِ

. ، بفتح فسكون : الَوْليُ  ي : [ولي]  القُْرُب والدُّنُوُّ

 ؛ وأَْنَشَد أَبو عبيٍد : َوْليٍ  يقاُل : تَباَعْدنا بَْعدَ 

َذٌف و  َو  قـــــــــــَ ـــــــــــ  ـــــــــــنـ َو  إن  ال ـــــــــــ  ـــــــــــنـ ُ ال رت  َودح  شـــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــاان     اِر َأحـــــــــــــح ٌة ابلـــــــــــــد  رحبـــــــــــــَ ٌة غـــــــــــــَ احـــــــــــــَ يـــــــــــــ  ـــــــــــــَ (1)تـ
 

  
 وأَْنَشَد الَجْوهِري لساِعَدةَ الُهَذلي :

َعُب   (2)وَعَدتح َعواٍد دوَن َولحِيَك َتشح
 ، بالَكْسر فيهما ، وهو شاذُّ. َوِليَه يَِليَه قاَل : يقاُل منه :

ي به ألنَّه بَْعَد الَمَطرِ  يَأْتي الَمَطرُ  : الَوْليُ و . وقد يَِلي الَمْعُروف بالَوْسِمّيِ ، ُسّمِ مِّ  ُوِليَتِ  الَوْسِميَّ ً  ، األرُض ، بالضَّ  .بالَوْلي : إذا ُمِطَرتْ  َوْليا

ْمي : الَمَطُر الذي يأْتي بعَد الَمَطِر ؛ وإذا أََرْدَت االْسَم فهو الَوْليُ : ، هو نَصُّ األَْصمعي ، قاَل  االْسُم منه ، كغَنِّيٍ : الَوِليُّ و  على ِمثَاِل الرَّ

 ، وهو مثُل النَّْعيِ والنَِّعّيِ. الَوِليُّ 

اِء وللبَْدر القرافي ؛ هذا َكالٌم َمْنشؤه َعَدُم اطالعه على ُكتَُب بالتّْخِفيِف والتّْشديِد لُغتاِن على فَْعٍل وفَِعيل : وِمثْلُه  الَوْليُ  وقاَل ُكراٌع : للفرَّ

 اللغِة فِلذا أَْعَرْضنا عن ِذْكرِه.

 ، وهو ِضدُّ العَُدّوِ ، اْسٌم ِمن َواالهُ إذا أََحبَّه. الُمِحبُّ  فمنها :: له َمعاٍن َكثِيرة  الَوليُّ و

ِديُق.  منها :و  َواالهُ إذا نََصَرهُ.ِمن  النَِّصيرُ  منها :والصَّ

االْسُم ِمثُْل اإلماَرةِ والنِّقابَِة ، ألنَّه اْسٌم  للَمْصَدُر ، وبالَكْسر ، أَي بالفَتْح ، أَو هي ، بالكسر والفتح ، َواليَةً و ِواليَةً  عليه َوِليوَء ، الشَّي َوِليَ و

 هذا نَصُّ ِسْيبََوْيه. وقُْمَت به ، فإذا أَراُدوا الَمْصَدَر فَتَُحوا ؛ تََولَّْيته لَما

 ؛ ونَّص الُمْحكم : كاإلماَرةِ. الُخطَّةُ واإلماَرةُ  ، بالَكْسر ، الِواليَةُ  وقيَل :

يت :و ّكِ  السُّْلطاُن. ، بالكْسر ، الِواليَةُ  قال ابُن الّسِ

ي : وقُِرى ، بالفَتْح وبالَكْسر ، بمْعنَى النُّْصرةِ ؛ قال أَبو الَحَسِن : الَكْسُر لُغَةٌ وليَسْت  (3) (ما َلُكْم ِمْن َواليَِتِهمْ )َء قولُه تعالَى : قال ابُن بّرِ

 بذلَك.

اء : َكْسر الواو في اآليِة أَْعجُب إليَّ من فَتِْحها ألنَّها إنَّما يُْفتح أَْكثَر ذلَك إذا أُِريد ب  ها النُّْصرة ، قاَل : وكان الِكسائيوفي التهذيب : قاَل الفرَّ

 يَْفتُحها ويَْذَهُب بها إلى النُّْصرةِ.

 قال األْزهري : وال أَظنّه علم التَّْفسير.
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اج : يقرأُ بالَوْجَهْين ، فَمْن فَتَح َجعَلَها من النُّْصرةِ والسبب  التي بمْنزلَِة اإلماَرةِ َمْكُسوَرة ليفصَل بين الَمْعنَيَْين  الِواليَةُ و، قاَل :  (4)وقال الزجَّ

ناَعِة نَْحو الِقصاَرةِ  تَولِّي ألنَّ في الِواليَة وُز َكْسر، وقد يج ناَعِة والعََمِل ، وُكّل ما كاَن ِمن ِجْنِس الّصِ بعض القْوِم بعضاً ِجْنساً من الّصِ

 والِخياَطِة فهي َمْكسوَرةٌ.

__________________ 
 ( اللسان وصدره يف التهذيب بدون نسبة.1)
 يف شعر ساعدة بن جؤية وصدره : 167/  1( ديوان اهلذليا 2)

 هجرت غضوب وحّب من يتحبب
 «.تشغب» واللسان وفيه يتجنب ا وعجزه يف الصحاح ا ويف األصر :

 .72( سورة األنفا  ا اآية 3)
 ( يف التهذيب واللسان : والنسب.4)
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 .تَْوِليةً  إيَّاهُ  َولَّْيتُه : أَي فَوِليَه األْمرَ  أَْولَْيتُهو

 بمْعنَى الَماِلِك. الَمْولَى ، وهو اْسٌم ِمن الِمْلكُ  ، كَسماٍء : الَوالءُ و

ر ِذْكُره في اآليِة والحديِث فِمن ذلَك  الَمْولَىو  إذا ملَكهُ. َوِليَه َواليَةً  ِمن الماِلكُ  : الَمْولَى: : له َمواِضُع في َكالِم العََرِب ، وقد تََكرَّ

 واألَْنثَى بالهاِء.،  ( 1)العَْبدِ  يُْطلَُق علىو

ً و  النِّْعمِة أَْنعَم على َعْبٍد بعتِْقه. َمْولَى ، كُمْحِسٍن ، وهو الُمْعتِقُ  أَْيضا

القَْوِم  ىَمْولَ »حديُث الزكاةِ : منه ، كُمْكَرٍم ، ألنَّه ينزُل َمْنزلةَ ابن العَّمِ يَجُب عليَك أن تَْنصَرهُ وأَْن تَِرثَه إْن ماَت وال واِرَث له ؛ و الُمْعتَقُ و

 .«منهم

اِحُب. أَْيضاً :و  الصَّ

 ؛ وقوُل الشاعِر : َمْولَى ، وابُن األْختِ  َمْولَى ؛ قاَل ابُن األْعرابي : ابُن العَمِّ  القَِريُب كابِن العَّمِ ونَْحوهِ  أَْيضاً :و

نـــــــــــــا  يـــــــــــــح لـــــــــــــَ وا عـــــــــــــَ فـــــــــــــُ نــــــــــــــَ وحىَل وإنح جـــــــــــــَ َ
ُم املـــــــــــــ  هـــــــــــــُ

ُزوُر و     م لــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــائــــــــــــــــــِ نح لــــــــــــــــــِ (2)إان  مــــــــــــــــــِ
 

  
حاح ؛ وقاَل اللِّْهبيُّ يخاِطُب  (ِطْفالً ) (3) (ُثَّ ُُيْرُِجُكمْ )، أَي بَني العَّمِ ؛ وهو كقولِه تعالى :  الَمواِلي قاَل أَبو عبيَدةَ : يَْعني ؛ كذا في الّصِ

 بَني أَُميَّة :

يــــــــــنــــــــــا  ــــــــــِ وال اًل مــــــــــَ هــــــــــح نــــــــــا مــــــــــَ مــــــــــِّ يِن عــــــــــَ اًل بــــــــــَ هــــــــــح  مــــــــــَ

وانامح     ونـــــــــُ كـــــــــُ مح تـــــــــَ تـــــــــُ دًا كـــــــــمـــــــــا كـــــــــنــــــــــح وا ُرَويـــــــــح  شـــــــــــــــــــــــُ

  
ك واْمتَنََع بَمنَعَتِك ؛ قاَل الَجْعدي : الجاُر والَحليفُ  الَمْولَى قاَل ابُن األْعرابي :و  ، وهو َمِن اْنَضمَّ إليَك فعَزَّ بِعّزِ

ــــــــــــــــٍة  راب ــــــــــــــــَ واِد ق ٍف ال مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ل واَد حــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــَ

وَن األَلِواي و     بَلــــــــــُ يــــــــــنــــــــــًا َيســــــــــــــــــــــــح طــــــــــِ (4)لــــــــــكــــــــــنح قــــــــــَ
 

  
 يقوُل : ُهم ُحلَفاُء ال أَْبناء َعّمٍ ؛ وقوُل الفََرْزدق :

ه  تـــــــــــُ وح جـــــــــــَ وحىًل هـــــــــــَ  فـــــــــــلـــــــــــو كـــــــــــاَن عـــــــــــبـــــــــــُد ِ  مـــــــــــَ

يــــــــــــا و     والــــــــــــِ وحىَل مــــــــــــَ (5)لــــــــــــكــــــــــــن  عــــــــــــبــــــــــــَد ِ  مــــــــــــَ
 

  
 َمواِليا ، وإنَّما قالَ  َمْولًى الَحْضَرِميِّين ، وُهم ُحلَفاُء بَني عْبِد َشْمِس بِن عْبِد َمناف ، والَحِليُف عْنَد العََربِ  َمْولَى (6)ألنَّ عبَد هللا بَن إْسحق 

ن ألنَّه جعَلَه بمْنزلَِة َغْيِر الُمْعتل الذي ال يَْنصرُف ؛ ُروَرةِ ، وإنَّما لم ينّوِ حاح. كذا فنََصبَه ألنَّه َردَّه إلى أَْصله للضَّ  في الّصِ

 والعََصباُت ُكلّهم. االبُن والعَمُّ  الَمْولَى أَبو الَهْيثم :و

ً والنَّزيُل ؛  الَمْولَى قال غيُرهُ :و  ؛ عن ابِن األَْعرابي. الشَّريكُ  أَْيضا

 ، عنه أَْيضاً. ابُن األُْختِ  أَْيضاً :و

، وَرواهُ بعُضهم : بغير « أَيُّما اْمرأَةً نَكَحْت بغيِر إِْذِن َمْوالها»الحديُث : منه ى واِحٍد ، وَعلَيك أَْمَرَك ، وهما بمْعنً  يَِليَ  الذي الَوِليُّ  أَْيضاً :و

 .َوِليِّها إْذنِ 

ْين هو الَمْولَى َروى ابُن سالم عن يونس : أنَّ وَ  نَّ اْلكاِفرِيَن ال ذِلَك ِبَِنَّ هللَا َمْوىَل الَِّذيَن آَمُنوا َوأَ )، وذلَك قولهُ تعالى :  الَوِليُّ  في الّدِ
؛ وقال الشافِِعيُّ : يحمُل على َوالِء  َوِليَّه أَي َمْن كنتُ  ، «َمْن ُكْنُت َمْوالهُ فعليٌّ َمْوالهُ »الحديُث : منه لُهم ، و َوِليَّ  ، أَي ال (7) (َمْوىل هَلُمْ 

 اإلْسالِم.

ً و بُّ  أَْيضا  أُُموَر العالَِم بتَْدبيِره وقُْدَرتِه. لتََولِّيه ، جلَّ وَعال ، الرَّ
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ً  النَّاِصرُ  أَْيضاً :و ر أَْيضا  .«َمْن ُكْنُت َمْوالهُ »ُث : حدي ؛ نقلَهُ الَجْوهري ؛ وبه فُّسِ

 الُمْنِعُم. أْيضاً :و

 الُمْنعَُم عليه. أَْيضاً :و

 إذا أََحبَّه. َواالهُ  ، ِمن الُمِحبُّ  أَْيضاً :و

__________________ 
 ( يف القاموس ابلرفض والكسر  اهر.1)
 ( اللسان ونسبه لعامر اخلصفي من بين خصفة ا والصحاح.2)
 .67وغافر اآية  5( سورة ا ج ا اآية 3)
 ( اللسان والصحاح منسوابً للجعدي.4)
 ومل أعثر عليه يف ديوانه.« أجده يف شعره وال يف النقائ هكذا أنشده له سيبويه له ومل »( اللسان والصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين : 5)
 ( اللسان والصحاح : بن أيب إسحا .6)
 .11( سورة  مد ا اآية 7)
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 التَّابُع. أَْيضاً :و

ْهرُ  أَْيضاً :و حاح ، فهذه أَحد وِعْشروَن َمْعنًى الّصِ  في الحديِث فيُضاُف كلُّ ، وأَْكثَُرها قد جاَءتْ  للَمْولَى ؛ ُوِجَد ذلَك في بعِض نسخ الّصِ

 واِحٍد إلى ما يَْقتَِضيه الحديُث الواِرُد فيه.

: في الُمْعتَق ؛  الَوالءُ وبالكْسر : في اإلماَرةِ ؛  الِواليَةُ و؛ بالفَتْح ، في النََّسِب والنُّْصرةِ والِعتِْق ؛  فالَواليَةُ  وقد تَْختِلُف َمصاِدُر هذه األْسماء :

 القَْوم. َوالَى : ِمن الُمواالةُ و

 .الَمواِليَ  ، أَي يُْشبِهُ  َمْولَِويَّةٌ  فيه : . ويقالُ َمْولَِويٌّ  : الَمْولَى النِّْسبَةُ إلىو

 .تََمْولَى ولقد بَمْولَى ؛ وما كان الَموالي يَتََشبَّهُ بالسَّاَدةِ  َعلَْينا أَي يَتََمْولَى هوو

ً و يا هُ تَولِّ  .َوِليًّا هُ اتََّخذَ  : تَوالَّ

هُ  ، وهو ُمطاوعُ  تَقَلََّدهُ  والعََمَل : إذا األَْمرَ  تََولَّىو ر قولهُ تعالى :  َوالَّ ُتْم َأْن تُ ْفِسُدوا يف )األميُر َعَمَل كذا ، وبه فُّسِ ُتْم ِإْن تَ َولَّي ْ فَ َهْل َعَسي ْ
اج. َوِليَُكم ، بالضم ، أَي تُُولّيتُمْ  َء. إنْ ؛ وقُرىأُُموَر الناِس والِخطاِب لقَُرْيش  تََولَّْيتُم ؛ أَي (1) (اْْلَْرضِ   بَنُو هاِشٍم ؛ قالَهُ الزجَّ

 ، بالتّْشديِد ؛ كذا في النسخِ وفي الُمْحَكم بالتْخِفيِف ؛ الَوِليَّةِ و ، كَسحابٍَة ؛ كذا في النسخِ ، وفي الُمْحَكم بالَكْسر والقَْصر ؛ الَوالَءةُ  إنَّه لَبَيِّنُ و

 ويُْكَسُر. ؛ بالفتحِ  الَواليةِ و ، كَسحاٍب ، الَوالءِ و التََّولِّيو

 ؛ ُوِصفَْت بالَمْصَدِر. قريبةٌ  ، بفتح فسكون : أَي َوْليَةٌ  دارٌ  ويقاُل :

 واِحَدةٌ في الخْيِر والشَِّر. أَي يَدٌ : يُْكَسُر و ، بالفَتْح واِحَدةٌ  ( 2)َواليةٌ  القَْوُم عليَّ  يقاُل :و

ّكيت : ُهم عليَّ  حاح عن ابِن الّسِ اء : ِواليَةٌ  وفي الّصِ  ، أَي ُمْجتَِمعُوَن في النُّْصرةِ ، يُْرَوى بالَكْسر والفَتْح جِميعاً ؛ وأَْنَشَد الفرَّ

ــــــــــــٌة  ــــــــــــي  ِوالي ــــــــــــٌب عــــــــــــل ــــــــــــهــــــــــــمح أل م ف ــــــــــــهــــــــــــِ ي  َدعــــــــــــِ

و و     لــــــــــمــــــــــُ عــــــــــح ُم إنح يـــــــــــَ ُرهــــــــــُ فــــــــــح ُب حــــــــــَ (3)ا ذاَ  دائــــــــــِ
 

  
 قريبةٌ منهم. ، بفتح فسكون : أَي داِري َوْليُ  داُرهو

 ؛ عن ابِن ِسيَده. أَْوَصى : أَي على اليَتِيم أَْولَىو

 ، أَي ُمتَتابِعَةً. الِوالءِ  بَْينهما. يقاُل : اْفعَْل هذه األْشياَء على تابَعَ  ، بالكسر : ِوالءً و ُمواالةً  بيَن األَْمَرْينِ  َوالَىو

 ُمتََواِليَتَْين بَطْعنَتَْين يُواِلي فالٌن بُرْمِحه بيَن َصْدَرْين وعاَدى بَْينهما ، وذلَك إذا َطِعَن واِحداً ثم آَخَر ِمن فَْورِه ؛ وَكذلَك الفاِرسُ  َوالَى ويقاُل :

 ي يُتابُع بَْينهما قَتاْلً.فاِرَسْيِن ، أَ 

 أَي تِباعاً. ِوالةً  ويقاَل : أََصْبتُه بثالثَِة أَْسُهمٍ 

 َعَزَل بعَضها عن بعٍض وَميََّزها. ُمواالةً  َغنََمهُ  َوالَىو

 باِرها ؛ وأْنَشَد بعُضهم :َحواِشَي نَعَِمكم عن ِجلَّتِها : أَي اْعِزلُوا ِصغاَرها عن كِ  َوالُوا قال األَْزهِري : َسِمْعُت العََرَب تقوُل :

تح و  حـــــــَ بـــــــَ مـــــــاِ  فـــــــَبصـــــــــــــــــــــح طـــــــَ  يف اجلـــــــِ يـــــــح لـــــــَ ا خـــــــُ  كـــــــنـــــــ 

ا     اهلــــــــــــــِ ن مجــــــــــــــِ ًا مــــــــــــــِ واىَل ُوهلــــــــــــــ  اِد تــــــــــــــُ (4)مجــــــــــــــِ
 

  
 : أَي تَُميَُّز منها ؛ وِمن هذا قوُل األْعشى : تُوالَى

ًة و  يـــــــــــ  بـــــــــــِ نـــــــــــَ ًو  َأجـــــــــــح هـــــــــــا كـــــــــــانـــــــــــتح نــــــــــــَ  لـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــ 

بــــــــا     حــــــــَ قــــــــاِب فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح ّي الســــــــــــــــــــــِّ عــــــــِ واَد رِبــــــــح (5)تــــــــُ
 

  
ه فيَْشتدُّ ولَُهه إليها ، ثم يَْستمرُّ على  ويُْصِحُب أَي يَْنقاُد ويَْصبِر بْعَد ما كاَن اْشتَدَّ عليه ِمن ُمفاَرقتِه إيَّاها. الُمواالةِ  أَي يُْفَصُل عن أُّمِ

__________________ 
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 .22( سورة  مد ا اآية 1)
 واملثبت كعبارة اللسان.« .. يدٍ ( يف القاموس : عل  واليٍة واحدٍة ا ويكسر ا أي 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 .«من مجالكا»( اللسان والتهذيب برواية : 4)
 برواية : 7( ديوانه ط بريوت ص 5)

هـــــــــــــــــا   عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  أهنـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت  و  حـــــــــــــــــبـــــــــــــــــّ

  و  ربـــــــــــــــعـــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــاب فـــــــــــــــبصـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــبــــــــــــــــا   

  

 لديوان ا وهي رواية أيب عبيدة.ورد برواية ا« 460/  15أو  ج »واملثبت كرواية اللسان والتهذيب ا ويف التهذيب 
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 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. تَتابَعَ  عليه َشْهراِن : تَوالَىو

 الكاتُِب : أَي تابَعَها. َواالها إليَّ ُكتُُب فالٍن : أَي تَتابَعَْت ، وقَد تَوالَتْ  ومنه

َطبُ  تَوالَىو  .؛ كذا في النسخِ  كَولَّى تَْوِليةً  أََخَذ في الَهْيجِ ، : أَي الرُّ

َطِب إذا أََخَذ في الَهْيجِ : قد ل ذلَك. (1)شهيته  تََولِّيهو تَولّىو َولَّى والذي في الُمْحكم وغيِره : يقاُل للرُّ  ، فتأَمَّ

ً  َولَّىو ً  وَذَهبَ  : أَْدبَرَ  تَْوِليَةً  هاِربا يا  كتََولَّى. ؛ ُمولِّ

 عنه ؛ وقوُل الشاعِر : تََولَّى ، وَكذلكَ  أَْعَرَض أَو نَأَى : أَي عنه ولَّىو ، تَْوليةً  ( 2)ءَ الشَّي َولَّىو

ُرٌ  َوىل  عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي  بـــــــــــــــــودِّه   إذا مـــــــــــــــــا امـــــــــــــــــح

ُدرح  دحابرِه ُودِّيو     َر مل َيصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــَ بـ  أَدح

  
ه تغيَّر عليه ، َجعَ  َولَّى بعلَى أنَّه لما كاَن إذا ُولَّى عنِّي ، ووجهُ تَْعِديتِه َولَّى فإنَّه أَرادَ  بمْعنَى تَغَيَّر فعَدَّاه بعلَى ، وجاَز أَن  َولَّى لَ عنه بِوّدِ

 يَْستَْعِمل هنا علَى ألنَّه أَْمٌر عليه ال له ؛ وقوُل األْعشى :

هــــــــــا  يــــــــــعــــــــــُ طــــــــــِ تــــــــــَ َك ال َتســــــــــــــــــــــــح تــــــــــح ٌة ولــــــــــ   إذا حــــــــــاجــــــــــَ

     ُ بـــــــِ هـــــــا حـــــــَا َتســـــــــــــــــــــح ريح َرفـــــــًا مـــــــن غـــــــَ ذح طـــــــَ خـــــــُ (3)فـــــــَ
 

  
 عنه بمْعنًى. َولَّْيتُ وَء الشي َولَّْيتُ  عْنَك ، فحذَف وأَْوَصل ، وقد يكونُ  َولَّتْ  فإنَّه أَراَد :

ل : قولهُ تعالى : التَّْوِليةُ و ْه َوْجَهَك  (4) (فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرامِ ) قد تكوُن إْقباالً ، وتكوُن اْنِصرافاً ، فِمَن األَوَّ ، أَي َوّجِ

اء : هو ُمْستَْقبِلُها ،  (5) (َوِلُكلّ  ِوْجَهة  ُهَو ُمَولِّيها) ؛ وَكذلَك قوْلهُ تعالى : نَْحَوه وتِْلقاَءهُ  في هذا الَمْوِضع اْستِْقباٌل ، وقد  التَّْوِليةُ و؛ قاَل الفرَّ

ها َء : هوقُِرى ُتْم ُمْدِبرِينَ )الْنِصراِف : قولهُ تعالى : أَْهَل كّلِ ِملٍَّة الِقْبلَة التي تُريُد. وِمن ا يَُولِّي ، أَي هللا تعالَى ُمّوالَّ ؛ وكذلَك  (6) (ُثَّ َولَّي ْ

َلِتِهمُ ) ؛ وقولهُ تعالى : (7) (يُ َولُّوُكُم اْْلَْدابرَ )قْولُه تعالَى :   ، أَي ما َعَدلَُهم وَصَرفَُهم. (8) (ما َواّلُهْم َعْن ِقب ْ

ى بذلَك إذا كانْت على َظْهِر البَعيِر ألنَّها حينَئِذٍ  ، كغَنِيٍَّة : البَْرَذعةُ  الَوِليَّةُ و  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن أَبي عبيٍد. أَو ما تَْحتَها ؛ تَِليه ، وإنَّما تَُسمَّ

 .َوِليَّةٌ  الّظْهَر ِمن ِكساٍء أَو غيِرِه فهو َوليَ  وقيَل : كلُّ ما

بَْير : و ا قاَم ليَْرَحَل َوَجَد َرجالً ُطوله ِشْبران َعِظيَم اللّْحية على»في حديِث ابِن الزُّ  الَواليا والَجْمعُ  ، «فَنَفََضها فََوقَعَ  الَوِليَّةِ  أَنَّه باَت بقَْفر فلمَّ

 ؛ ومنه قوُل أَبي زبيٍد :

هــــــــــــــــا يف الــــــــــــــــَوالاي  الاي ُرُ وســــــــــــــــــــــــــــــُ  كــــــــــــــــالــــــــــــــــبــــــــــــــــَ

ُدوِد     ر  اخلـــــــــــــُ وِم حـــــــــــــُ مـــــــــــــُ اِت الســــــــــــــــــــــــــ  (9)مـــــــــــــاحنـــــــــــــِ
 

  
 على رأِْسها إلى أَْن تموَت. الَوِليَّةُ  الَجْوهِري : يَْعني الناقَةَ التي كانُت تُْعَكُس على قْبِر صاِحبِها ، ثم تطرحقال 

جُل على»في الحديِث : و ُك والتُّراُب وَغْير هي ما تَْحت البَراِذع ، أَي ألنَّها إذا بُِسَطْت وفُِرَشْت تَعَلَّق بها الشَّوْ  ، «الَواليا نََهى أْن يَْجِلَس الرَّ

ا يَضرُّ الدَّوابَّ ، وألنَّ الجاِلَس عليها ُربَّما أَصابَه ِمن َوَسِخها ونَتْنِها وَدِم َعْقِرها.  ذلَك ممَّ

 القَْلب في الَجْمعِ أَْيضاً.، ثَبََت  َواليَا ج ؛ عن ُكراعٍ ؛ واألْصُل لَِويَّةٌ فقُِلَب ، ما تَْخبَُؤه المرأَةُ من زاٍد لَضْيٍف يَْنِزلُ  : الَوِليَّةُ  أَو

حاحِ وغيِره ؛ أَي على األَْمرِ  اْستَْولَى ِمن المجاِز :و  ؛ ومنه قوُل الذبياني : بَلََغ الغايَةَ  ؛ كذا في النسخِ والصَّواُب : على األَمِد ، كما في الّصِ

__________________ 
 شهبته. التكملة : وتوليته :ويف « وتوليه : شهبته»( يف اللسان والتهذيب : 1)
 ُء ا ابلرفض.( يف اللسان : ووىّل الشي2)
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 واللسان. 119( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .150و  149و  144( سورة البقرة ا اآية 4)
 .148( سورة البقرة ا اآية 5)
 .25( سورة التوبة ا اآية 6)
 .111( سورة آ  عمران ا اآية 7)
 .142( سورة البقرة ا اآية 8)
وانظر ختر ه فيه ا ونسبه يف التهذيب أليب ذ يب. ويف اللسان بدون نسبة وصدره يف الصحاح  604( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 9)

 بدون نسبة ا ونسبه يف األساس أليب زبيد.
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تَـوحىَل عل  األَمِد   (1)َسبحَ  اجلَواِد إذا اسح
 فالٌن على ماِلي أَي َغلَبَني عليه. اْستَْولَى بَسْبِقه إليه ، وِمن هذا يقاُل : على األَمِد أن يَْغِلَب عليه اْستِياَلُؤهو

 أََحُدهما على الغايَِة إذا َسبََق اآلَخر. فاْستَْولَى تَسابَقَا إليها: ويقاُل : اْستَبََق الفاِرساِن على فََرَسْيهما إلى غايٍَة 

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري : لََك : تََهدٌُّد وَوِعيدٌ  أَْولَى قولُهم :و

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبوحىل مث َأوحىل مث أَوحىل 

َردِّ و     نح مـــــــــــــَ ُب مـــــــــــــِ لـــــــــــــَ رح لـــــــــــــلـــــــــــــد رِّ حيـــــــــــــُح  (2) ؟هـــــــــــــَ
  

 ، أَي نََزَل به ؛ وأَْنَشَد : أَي قاَربَهُ ما يُْهِلُكه قاَل األَْصمعي :

ِ مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا  اح تــــــــــــــَ َا هــــــــــــــاِديـــــــــــــــَ اَد  بــــــــــــــَ  فــــــــــــــعــــــــــــــَ

الِث و     زِيــــــــــــــَد عــــــــــــــلــــــــــــــ  الــــــــــــــثــــــــــــــ  (3)َأوحىَل َأنح يــــــــــــــَ
 

  
 ؛ َمْعناهُ التَّوعُّد والتََّهدُُّد ، أَي الشَّرُّ أَْقَرُب إليَك. (4) (َأْوىل َلَك فََأْوىل)ومنه قولهُ تعالى : 

 الَمْكُروه ، وهو اْسُم ِلَدنَْوُت أَو قاَرْبُت. َوِليَهم ؛ أَي (5) (َأْوىل هَلُمْ فَ ) وقال ثَْعلَب : َدنَْوُت ِمن الَهلَكِة ؛ وكذلَك قَْوله تعالى :

ا قاَل األْصمعي. (َأْوىل َلكَ )قاَل ثَْعلَب : ولم يَقُل أََحٌد في   أَْحَسن ممَّ

ره على ما فاتَه ، ويقوُل له : يا َمْحُروم أَْولَى وقاَل غيُرهما : ُجُل آلخر يَُحّسِ  ؟.ء فاتَكَ أَّي شي يقولُها الرَّ

ُجُل إذا أْفلَت من َعِظيمٍة. أَْولَى وفي َمقاَمات الحِريِري :  لََك يا َمْلعُون أنسيت يَْوَم جبرون ، وقيَل هي كلمةُ تَلَهُّف يقولُها الرَّ

: أَبُوَك ُحذافَة ، وسَكَت َرُسوُل هللا  وسلمعليههللاصلىفقاَل َرُسوُل هللا  ؟في حديِث أنَس : قام عبُد هللا بُن ُحذافَةَ فقاَل : َمْن أَبيو

 أَي قَُرَب مْنُكم ما تَْكَرُهون ؛ وقوُل الشاعر : لُكم والذي نَْفِسي بيِده أَْولَى ، ثم قاَل : وسلمليهعهللاصلى

مح  هتــــــــُُ دح وحَم صــــــــــــــــــــــِ ــــــــقــــــــَ ُم ال عــــــــِ طــــــــح ــــــــُ وح كــــــــاَن َأوحىل ي ــــــــَ ــــــــل  ف

و عــــــــــــا و     وحَم جــــــــــــُ ُُ  الــــــــــــقــــــــــــَ رتح ن  َأوحىل يــــــــــــَ (6)لــــــــــــكــــــــــــِ
 

  
ْمي ، َوأَحبَّ أَن يتبدَح  أَْولَى  ، وَضَرَب بيِدِه على األُْخرى فقالَ  أَْولَى عْنَد أَْصحابِه فقالَ  (7)في البيِت ِحَكايَة ، وذلَك أنَّه كاَن ال يحسن الرَّ

 ، فحَكى ذلَك. أَْولَى

 به وأَْجَدُر. أَْحَرى بكذا ، أَي أَْولَى هو يقاُل :و

حاح ، والصَّواُب هو، كذا في  األَْولَى ُهمُ  يقاُل :و ، ِمثْال األْعلَى  األْولَْونَ و األَواِلي ُهمُ و ؛ األَْولَى النسخ ، وَوقََع َكذلَك في بعِض نسخٍ الّصِ

، هي قِراَءةُ علّيِ ، رِضَي هللا تعالى عنه ، وبها قََرأَ أَبو  (8) (ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اْْلَْولَيانِ )واألَعاِلي واألَْعلَْوَن ؛ وقولُه تعالى : 

اُج : ا في  اأْلَْولَيانِ  َعْمٍرو ونافِع وكثير ؛ وقال الزجَّ  األَْولَيانِ  فليَقُم: ، الَمْعنى  (يَ ُقومانِ )في قْوِل أَْكثَر البَْصِريِّين ، يْرتَِفعان على البََدِل ممَّ

ِلين َردَّه على  (9)بَْين بالميِِّت َمقاَم هذين الجانِ  ً  (الَِّذينَ )، وَمْن قََرأَ األَوَّ ؛ قاَل :  ( 10)األَولون ، وكأنَّ الَمْعنى من الذين اْستََحقَّ عليهم أَْيضا

 َصِغيريِن. األَْولَيانِ  أََرأَيت إن كانَ : ، واْحتَجوا بأن قاَل ابُن عبَّاس  (11)وهي قِراَءةُ ابِن عبَّاس ، وبها قََرأَ الُكوفِيّون 

 ، ِمثُْل الُكْبرى والُكْبَرياِن والُكبَُر والُكْبَريات. الُوْليَياتِ  إْن ِشئْتَ و،  الُولَى ُهنَّ و،  الُوْليَيانِ  ُهماو،  الُوْليا في الُمَؤنَِّث : هي تقولُ و

ِل من َغيِر ِزياَدةٍ  : هي في البَْيعِ  التَّْوِليَةُ و ِل ، وبالثََّمِن األَوَّ َرُجالً آَخَر بذلَك  تُْوِليها ، أَي تَْشتِري سْلعَةً بثََمٍن َمْعلوٍم ثم نَْقُل ما َملََكهُ بالعَْقِد األَوَّ

 الثَّمِن ؛ ونَّص التكملِة :

__________________ 
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 وصدره : 33( ديوان النابغة الذبياين ط بريوت ص 1)
 ثلك أو من أنت سابقهإاّل مل

 وعجزه يف اللسان والتهذيب.

 بدون نسبة. 141/  6( اللسان والصحاح واملقايي  2)
 والصحاح بدون نسبة. 141/  6( اللسان والتهذيب واملقايي  3)
 .34( سورة القيامة ا اآية 4)
 .20( سورة  مد ا اآية 5)
 ( اللسان والتهذيب : بدون نسبة.6)
 والتهذيب : مُيتدح.( اللسان 7)
 .107( سورة املائدة ا اآية 8)
 ( يف اللسان والتهذيب : اجلائيا.9)
 ( اللسان والتهذيب : األولا.10)
 ( عبارة اخلطيب : وهبا قرأ محزة وشعبة ا كتبه مصحح اللسان.11)
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ِد اأَلو   ابلّثَمِن األو ِ  من غرِي واِو الَعطحِف.  ابلَعقح
ا يُْستدرُك ع  ليه :وممَّ

ً  الُمتََولِّي في أَْسماِء هللا تعالى : هو الناِصُر ، وقيَل : (اْلَوِلُّ ) ُف  الَواِلي ألُموِر العالَِم القائُم بها. وأَْيضا : وهو ماِلُك األَْشياِء َجِميعها الُمتََصّرِ

 فيها.

 .الَوالي تُْشِعر بالتَّْدبيِر والقُْدرةِ والِفْعل ، وما لم يَْجتَمع ذلَك فيه لم يَْنَطلق عليه اْسمُ  الَواليَةَ  قاَل ابُن األثير : وكأَنَّ 

 .(1)أَْمَره ويَقوُم بكفالته  يَِلي اليَتِيم : الذي وليُّ و

 .األْولياءُ  ه ؛ والَجْمعُ عْقَد النِّكاحِ عليها وال يََدُعها تَْستَبدُّ بعْقِد النِّكاحِ ُدونَ  يَِلي المرأَةِ : الذي َوليُّ و

 عليه إْحساُن هللا وإْفضاِله. يَتَوالَى طاَعته ِمن َغْيِر تََخلِّل عِصْياٍن ، أَو بمْعنَى َمْفعوٍل ِمن تَوالَتْ  : فُعَيٌل بمْعنَى فاِعٍل ِمن الَوِليو

 .(2) (راِئيَوِإيّنِ ِخْفُت اْلَمواِلَ ِمْن وَ ): العََصبَةُ ؛ ومنه قولهُ تعالى :  الَمْولَىو

 : األُخ ؛ عن أَبي الَهْيثم. الَمْولَىو

يُِّد. الَمْولَىو  : السَّ

 : العَِقيُد. الَمْولَىو

 َعلَْيك أَْمَرَك. يَِلي : الذي الَمْولَىو

 َمْصدٌر ؛ قالَهُ الَهْيثم. الوالءَ  ، ألنَّ  أَْوِلياءو َوِليّ  بمْعنَى َوالءٌ  ، وقَْومٌ  َوالءٌ  ورُجلٌ 

هُ  : نََصَرهُ  ِليةً َواّلهُ تَوْ و  .َواالهُ و كتََوالَّ

ْلح ؛ عن ابِن األْعرابي. الُمَواالةُ و  : الَمحبَّةُ ؛ وأَن يَتَشاجَر اثْنان فيَْدخَل بَْينهما ثاِلٌث للصُّ

 الغَنَُم عن المعِز : تَميََّزْت عن بعِضها. تَوالَتِ و

 مالي واْمتَْزت مالي بمْعنًى واِحٍد. وقال األْزهري : ُجعلْت هذه األْحرف واقِعَة ، والظاِهُر منها اللّزوُم. تَوالَْيتُ  وفي نواِدِر األْعراِب :

: طائِفَةٌ ِمن  لَِويَّةُ الَموْ  للعاِلِم الكبيِر ، ولكنّهم يَْنطقُوَن به مال ، وهو قَبيٌح. ومنه الَمْولَويّ  ؛ ومنه اْستِْعماُل العََجم َمْولَِويٌّ  : الَمْولَى والنِّْسبَةُ إلى

وم ِمن ِرجاِل السَّْبعمائَِة. الَمْولَى الناِس نُِسبُوا إلى ومي َدفِين قونية الرُّ ْين الرُّ  ِجالِل الّدِ

وقَلَبُوا الثانيةَ واواً ؛  األُْولى الياءَ ، كما قالوا َعلَوّي ، ألنَّهم َكِرُهوا الَجْمَع بين أَْربَع ياآٍت ، فحَذفُوا  َولَويٌّ  ِمن الَمَطِر : الَولّيِ  والنِّْسبَةُ إلى

 إذا كاَن لَقَباً. الَوِلّيِ  قالَهُ الَجْوهِري ؛ وَكذلَك النِّْسبَةُ إلى

 ؛ وقول لبيٍد : الُمواالةِ  ، بالفتح : القَرابَةُ ؛ وبالكْسر : ِميراٌث يَْستَحقُّه الَمْرُء بَسبِب ِعتْق َشْخٍص في مْلِكِه ، أَو بَسبِب عْقدِ  الَوالءُ و

ه  ُب أنــــــــــ  اح حَتحســــــــــــــــــــــــَ رحجــــــــــَ ال الــــــــــفــــــــــَ َدتح كــــــــــِ غــــــــــَ  فـــــــــــَ

هـــــــــا     هـــــــــا وأَمـــــــــامـــــــــُ فـــــــــُ لـــــــــح خـــــــــافـــــــــِة خـــــــــَ َ
وحىل املـــــــــ (3)مـــــــــَ

 

  
حاح. َمْوِضع أَولى فإنَّه أَرادَ   يكوُن فيه الَخْوف ، وفي بعِض النسخِ : الَحْرب ، كما في الّصِ

هاو؛  يَِليه الَخْمسوَن َذنَبَها ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ أي َجعَلَْت َذنَبَها َولَّتْهواألَْمَر :  أَْوالهُ و  َذنَباً َكذلَك. َوالَّ

 َء : لَِزَمهُ.الشي تَولَّىو

 ، للبَْرَذَعِة ؛ ومنه قوُل كثيٍر : َوِليَّةٍ  : َجْمعُ  الَوليُّ و
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 (4)حارِِكها حتحَت الَودِّ هُنوُد و 
ً  أَْوالهُ و  ، أَو َملََّكهُ إياه. يَِليه َمْعروفاً : أَْسداهُ إليه ، كأنَّه أَْلَصَق به َمْعروفا

اء : يقولوَن ِمن  .وليتو أَْولَْيتُ  أَي البَْرَذَعة الَوِليَّةِ  وقال الفرَّ

ب : ماويقا  للَمْعروِف ، وهو شاذٌّ ، أَْوالهُ  ُل في التّعَجُّ

__________________ 
 ( يف اللسان : بكفايته.1)
 .5( سورة مرمي ا اآية 2)
 واللسان والصحاح. 173( ديوانه ط بريوت ص 3)
 ( اللسان وصدره :4)

 بعيساء يف دأايهتا ودفوفها
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ا يكوُن ِمن األَفحعا  الث الثي ِة.قا  ابُن بّرِي : ُشذوُذه َكوحنه   رابعينا ا والت عج ب إل 
 عليه ، كما تقوُل ساَس وِسيَس عليه. ُوِليَ وفالٌن  َوِليَ  وتقوُل :

ا  : أَي يُقاِربَك. يَِليكَ  وُكْل ممَّ

 .أَْولَى اآلَن في التَّهدِد ، فَأَنَّثَ  أْوالة وحَكى ابُن جنِّي :

 لُّ على أنَّه اْسٌم ال فِْعل.قال ابُن ِسيَده وهذا يد

ر قوُل النَِّمِر بِن تَْولب : الَوِليَّةِ  للَمَطر : وأَْيضاً َجْمعُ  الَولّيِ  : َجْمعُ  األَْوِليَةُ و  للبَْرَذَعِة ؛ وبهما فُّسِ

هـــــــــــــــا  يـــــــــــــــٍة َأســـــــــــــــــــــــــــــاِوَد َريـــــــــــــــ  لـــــــــــــــِ  عـــــــــــــــن ذاِت َأوح

فــــــــــارِهــــــــــا و     وحَ  شــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــَ ِح فـ لــــــــــح وحَن املــــــــــِ (1)كــــــــــَبن  لــــــــــَ
 

  
يت عن بعِضهم. َولّيٍ  بْعدَ  َوليًّا يريُد أنَّها أََكلَتْ  ّكِ  من الَمَطِر ، أَي َرَعْت ما نَبََت عنهما فَسِمنَْت ؛ نقلَهُ ابُن الّسِ

 ، وهي البَراِذُع. بالَواليَا وقال األَْصمعي : ُشبِّه ما عليها من الشَّْحِم وتَراُكِمه

ة : الَوْليَةُ و مَّ  : الَمْعروُف ؛ قال ذُو الرُّ

ين  ايب فــــــــــــــإنــــــــــــــ  ــــــــــــــَ ن رعح جــــــــــــــَ ًة متــــــــــــــُح ــــــــــــــَ ي ــــــــــــــح ين َول ــــــــــــــِ  ل

ُر     مـــــــاَ  شـــــــــــــــــــــاكــــــِ عــــــح يِّ نـــــــُ نح َولــــــِح ُت مــــــِ لـــــــح ا نــــــِ مـــــــَ (2)لــــــِ
 

  
 منَك أَي َمْعروفاً بْعَد َمْعروٍف. َوْليَةً  ، أَي أَْمِطْرني الَوْليِ  ِلني : أَْمٌر ِمن

اءُ قال ابُن  ي : وَذَكَر الفرَّ د ، وَردَّ عليهما عليُّ بُن َحْمزةَ ؛ وقاَل : هو الَوال بّرِ  ، بالتَّْشديِد ال َغْير. الَوليُّ  الَمَطر بالقَْصِر ، واتَّبَعَه ابُن َوالَّ

 ، كما قالوا أََحٌد َوَحٌد ، واْمرأَةٌ أَناةٌ وَوناةٌ. وِليَ  واألْصُل في إلَى َحْرف الَجرِّ 

 ِء : إذا صاَر في يِدِه.على الشي لَىاْستَوْ و

هُ  بمْعنَى واِحٍد ؛ عن أَبي معاذ النَّحوي. يقاُل : تَولَّىو َولَّىو ُهمْ )اتَّبَعَهُ وَرِضَي به ؛ ومنه قولهُ تعالى :  تَوالَّ ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ  (َوَمْن يَ تَ َوهلَّ

(3). 

 صدفه وصرفه. والهو

 ، أَي تُْعرُضوا عن اإلْسالم. (4) (َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َيْستَ ْبِدْل قَ ْوماً َغْْيَُكمْ )عنه : أَْعَرَض ؛ ومنه قولهُ تعالى :  تَولَّىو

 .أَْولَْيتَه وكلُّ َمْن أَْعَطْيته اْبتَِداء ِمن َغْيِر ُمكافَأَةٍ : فقد

 يقوُل : إنَّهم ِمن أْعقاِب َخفاَجةَ ، وَمنازلُهم بِالِد الشَّام وأَْطراِف الِعَراق.: بَْطٌن ِمن العََرِب ، َسِمْعُت بعَض الثِّقاِت  الَمواِليو

 ِمن أَتْباعِ التَّابِِعين ، َرَوى عن الباقِِر ، وعنه القعنبي. الَمواِلي وعبُد الرحمِن بُن أَبي

ِة الشافِِعيَِّة. المتولىو  : أََحد أَئِمَّ

 .355بِن عبِد الرحمِن بِن الفَْضل العجلّي الدقاق البَْغداِدّي من شيوخِ أَبي إْسحق الّطْبري ، ماَت َسنَة : لَقَُب أَبي بْكٍر أَحمَد  الَوليو

ُل   َعلَْينا ، أَي يَتََسلَّط. (5)وقاَل أبو زْيٍد : فالٌن يَتََموَّ

 : أَْدنَْيته. أَْولَْيتهو

 ، كَمْرِميَّة : األرُض الَمْمُطوَرةُ. الَمْوِليَّةُ و
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 ، كغَنِيٍَّة : موِضٌع في بِالِد َخثْعم قالت اْمرأَةٌ منهم : الَوِليَّةُ و

ّرِعـــــــــــــوا و  ِة صـــــــــــــــــــــــــــُ يـــــــــــــ  َة ابلـــــــــــــَولـــــــــــــِ و أُمـــــــــــــامـــــــــــــَ نـــــــــــــُ  بــــــــــــــَ

واب     ــــــــــــــُ ب ــــــــــــــح هــــــــــــــم أُنـ لــــــــــــــّ عــــــــــــــاجُل كــــــــــــــُ ــــــــــــــُ (6)مثــــــــــــــاًل ي
 

  
 نقلَهُ ياقوت.

ُل َمِن اْختََرَعه أَْهُل واسط اْقتََطعُوا ِمن البَِسيِط بَْيتَْين وقف الموالياو ْعِر ، وهو ِمن بَْحِر البَِسيط ، أَوَّ وا َشْطر كّلِ بيٍت بقافِيٍَة : نَْوع ِمن الّشِ

 تَعَلََّمهُ عبيُدُهم المتسلمون َعَماَرتهم والغْلمان ، وصاُروا يُغَنّون به في ُرؤوِس النّْخِل وعلى

__________________ 
 وانظر ختر ه منه. 351( شعراء إسالميون ا شعر النمر بن تولب ص 1)
 ( اللسان والتهذيب واألساس.2)
 .51( سورة املائدة ا اآية 3)
 .38( سورة  مد ا اآية 4)
 .«يتموىل»( يف التكملة : 5)
 .«ِشال يعاجل»وفيه : « الولية»( معجم البلدان 6)
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قحي  وحٍت ايســـَ تَـعحَمَله البَـغحداِديّون  مواليا املِياِه ا ويقولوَن يف آخِر كرِّ صـــَ ِم ا مث اســـح مِّي هبذا االســـح إشـــاَرًة إىل ســـاَداهِتم ا فســـُ
 فَلط ُفوه حىت ُعِرَف هبم دون خُمحرَتِعيه مث شاَع ؛ نقَلُه عبُد القاِدِر بُن ُعمر البَـغحداِدي  يف حاِشَيِة الكعبيِة.

ا يُ   ْستدرُك عليه :* وممَّ

 : وما أَْهَملَهُ الَجْوهِري وقَلََّده المصنُِّف. [ومي]

 هو أَي أَيُّ الناِس هو. الَوَمى وفي اللِّساِن : يقاُل ما أَْدِري أَيّ 

 : لُغَةٌ في أَْوَمأْت ؛ عن ابن قتيبَةَ ؛ وأَْنَكَرها غيُرهُ. أَْوَمْيتو

اء :  ى وَوَحى.كأَْوحَ  َوَمى يَِميو أَْوَمى وقال الفرَّ

 اإلشاَرةُ باألْعضاِء كالرأِْس واليَِد والعَْيِن والحاِجِب. اإِليماءِ  وأَْصلُ 

 عليه : أَي َغلََب عليه. اْستَْوَمى ويقاُل : اْستَْولَى على األْمرِ 

اء وِمثْلُه لَْوال ولَْوما.  قال الفرَّ

 ِخلمي.وقال األْصمعي : َخالَْلته وَخالَْمته إذا صاَدْقتُه ، وهو ِخلي و

 .(1): إذا ذََهَب به  تَْوِميَةً  ءٍ بالشي َوَمى ويقاُل :

 ؛ هذا نَصُّ الُمْحكم. ويَُمدُّ  ، يُْقَصرُ  الفَتَْرةُ ؛ ِضدٌّ  أَْيضاً :و، كفَتًى : التَّعَُب ؛  الَونَى ي : [وني]

حاح : ْعُف والفُتوُر والَكالُل واإلْعياُء ؛ قاَل اْمرُؤ القَْيس : الَونَى وفي الّصِ  : الضَّ

حٍّ إذا مـــــــــا الســـــــــــــــــــــــاحبـــــــــاُت عـــــــــلـــــــــ  الـــــــــَوَ.   ِمســـــــــــــــــــــــَ

ِر     رَكـــــــــــ 
ُ

ِديـــــــــــد املـــــــــــ بـــــــــــاَر ابلـــــــــــكـــــــــــَ رحَن الـــــــــــغـــــــــــُ (2)أَثــــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد القاِلي شاِهداً للَمْمدوِد قوَل الشاعِر :

َدح مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــفــــــــــــــــــرتهــــــــــــــــــا وانء و  يــــــــــــــــــح  صــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ِت و     َرتح أَمـــــــــــــــامـــــــــــــــاإن َونـــــــــــــــَ  الـــــــــــــــرّكـــــــــــــــاب جـــــــــــــــَ

  
ً  في األَْمرِ  َونَى وقد ّمة : ُونِيًّاو ، بالفتح ، يَنِي َوْنيا  ، كُصِلّيِ ، على فعوٍل ؛ وأَْنَشَد ابُن ُدَرْيٍد لذي الرُّ

ُض  اجــــــــــــِ ُث الــــــــــــرأحِس هــــــــــــَ عــــــــــــَ  فــــــــــــَبي مــــــــــــزوٍر َأشــــــــــــــــــــــــــح

ا     اهلـــــــــــــُ قـــــــــــــَ (3)إىل دفِّ هـــــــــــــوجـــــــــــــاَء الـــــــــــــُويّن عـــــــــــــِ
 

  
 ، كفَتًى ؛ وهذه عن ُكراعٍ ؛ واْقتََصَر الَجْوهري على هذه واألُْولى ؛ أَي َضعَُف. َونًىو ، كِعَدةٍ ، ِونِيَةً و ، بالكسر ، ِوْنيَةً و ، كِكساٍء ، ِوناءً و

ْرتُم. ، «َونَْيتم َسبََق إذ»في حديِث عائَِشةَ تَِصُف أباها ، رِضَي هللا تعالى عنهما : و  أَي قَصَّ

هم فيَنُوا ال تَْنقَِطُع أَْسباُب الشَّفَقة» رِضي هللا تعالى عنه : في حديِث علّيٍ و في َعْزِمهم واْجتِهاِدهم ، َوَحَذَف نوَن  (4)أَي يَْفتُُروَن  ، «في ِجّدِ

 الَجْمع لجواِب النَّْفي بالفاِء.

 ، أَي ال تَْفتُر. (5) (َوال تَِنيا يف ِذْكِري):  عزوجلوقولُه ، 

 أَتْعَبَه وأَْضعَفَه. غيُره : أَْوناهُ و

َر ؛ قال الَجْوهِري : وقوُل األْعشى : تَوانَى ؛ يقاُل : هو تَوانَىو  في حاَجتِه : إذا قَصَّ

رَتي و  ر َيشـــــــــــــــــــــــــــــــح َد بـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــح دَُع ا ـــــــــــــــــَ  ال يـــــــــــــــــَ

َونح     وِن وال ابلــــــــــــتـــــــــــــ  نــــــــــــُ ِك الــــــــــــظــــــــــــ  (6)بــــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــــح
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 فحَذَف األلَف الْجتِماعِ السَّاِكنَْين ، ألنَّ القافِيَةَ َمْوقوفَةٌ. بالتَّوانِي أَرادَ 

ي : والذي في ِشْعر األعشى :  قاَل ابُن بّرِ

__________________ 
 وقد وردت أيضـــــــاً يف القاموس واللســـــــان يف« ومب» 145/  6( ومما يســـــــتدر  عليه : الوامية : الداهية ا بدون  ز ا كذا وردت يف املقايي  1)
 ومل ترد يف اللسان هنا.« ومب»
 واللسان والصحاح. 53( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 2)
 والتكملة ا ويرو  : عوجاء. 526( ديوانه ص 3)
 وكتب مصحح النهاية : قا  صاحب املغين وما بعد أي التفسريية عطف بيان عل  ما قبلها أو بد .« يفرتوا»( يف اللسان والنهاية : 4)
 .42طه ا اآية  ( سورة5)
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح. وستبيت رواية الديوان قريباً. .«.. أو يشرتيه بوشك الفتور» برواية : 211( ديوانه ط بريوت ص 6)
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ـــــــــــــــــه و  رَتِي َد َأو َيشـــــــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــح دَُع ا ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ  ال ي

َونح     وِر وال ابلـــــــــــــــتــــــــــــــــ  تـــــــــــــــُ  بـــــــــــــــوشـــــــــــــــــــــــــــــِك الـــــــــــــــفـــــــــــــــُ

  
ً  والأَي ال يََدُع الَحْمَد ُمفَتَّراً فيه  ي آلخر : ُمتَوانيا  ، فالجارُّ والَمْجروُر في موِضِع الحاِل ؛ وأْنَشَد ابُن بّرِ

َونح  ــــــــــــــ  الِ  والــــــــــــــتـ وِ  الــــــــــــــكــــــــــــــَ  إان  عــــــــــــــلــــــــــــــ  طــــــــــــــُ

نّ     وحِ  ســـــــــــــــــــَ عـــــُ  الســـــــــــــــــــ  ا وبـــــَ نـــــــن هـــــــا ســـــــــــــــــــَ وقـــــُ  َنســـــــــــــــــــُ

  
 تْعَْبتها َوْضعَْفتها ؛ قاَل :أَنا : أَ  أَْونَْيتهاوإذا أَْعيَْت ،  وانِيَةٌ  ؛ وقيَل : : فاتَِرةٌ َطِليحٌ  وانِيَةٌ  ناقةٌ و

 (1)وانيٍة َزَجرحُت عل  دجاها و 
َحليمةٌ بَطيئةُ  ، بالكسر وفي بعِض النسخ كغَنِيٍَّة ؛ أَي أنِيَّةٌ و ، نقلَهُ الَجْوهِري ، زاَد ابُن ِسيَده : أَناةٌ  قد تُْقلب الواُو َهْمزةً فيُقالو،  َوناةٌ  امرأَةٌ و

حاح : الِقيامِ   ها فُتوٌر ؛ زاَد األْزهري لنَْعَمتِها.يف ؛ وفي الّصِ

 في أني. أَناةٍ  وتقدََّم شاِهدُ  والقُعوِد والَمْشي. وقال اللّْحياني : هي التي فيها فُتوٌر عْنَد الِقيامِ 

ي : أُْبدلت الواو الَمْفتوَحة َهْمزةً في اهد أَين أَْخيُُهْم أَي َسفَُرهم وقَْصُدهم ، وأَْصلُه َوْخيُُهْم ؛  أَناة قال ابُن بّرِ َحْرف واحد ، قاَل : وحَكى الزَّ

ه ؛ وزاَد ابُن األْعرابي  ي َذَهبْت أَبَلَتُه أَي َوبَلَتُه وهي شرُّ : واِحُد آالِء هللا ألًى ، وأَْصلُه َولًى ؛ وزاَد غيُره : وزاَد أَبو عبيٍد : كلُّ ماٍل ُزّكِ

 َوِزيز ؛ وحَكى ابُن جنِّي أَجٌّ في َوّجٍ ، اْسُم موِضع ، وأََجٌم في َوَجٍم. (2)أَِزيٌز في 

ي بذلَك ألنَّ السُّفُن َمْرفَأُ السَّفينةِ  ، بالكْسِر َمْقصوٌر : الِميناو  فيه أَي تَْفتُُر عن َجْريها. تَنِي ، ُسّمِ

 هكذا َذَكَره بهما القاِلي في كتابِه. ويَُمدُّ  ، َمْقصوٌر يُْكتَب بالياِء : موِضٌع تَْرفأُ إليه السُّفُن ؛ الِميني وقال األَْزهري :

د ؛ ومنه قوُل كثيٍر : الَونَى وقال ثَْعلَب : هو ِمْفعٌَل أَو ِمْفعاٌل ِمن  ، والَمدُّ أَْكثَر ؛ وعليه اْقتََصَر ابُن َوالَّ

يــــــــــــــــنــــــــــــــــاِء مث   رحَن ابملــــــــــــــــِ  خــــــــــــــــر عــــــــــــــــنـــــــــــــــه  َ َطــــــــــــــــ 

وُن و     جــــــــــــُ ن  شــــــــــــــــــــــــــُ اهلــــــــــــِِ ن َأمحــــــــــــح (3)قــــــــــــد جلَ  مــــــــــــِ
 

  
 وقال نَُصْيب في المّدِ أَْيضاً :

ه  بــــــــــــاٍت كــــــــــــبنــــــــــــ  َن مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا ذاهــــــــــــِ مــــــــــــح مــــــــــــ  يــــــــــــَ  تـــــــــــــَ

ري ُ     قــــــــــــَ ٌك مــــــــــــُ لــــــــــــح يــــــــــــنــــــــــــاِء فـــــــــــــُ ة يف املــــــــــــِ لــــــــــــَ  بــــــــــــِدجــــــــــــح

  
جاجِ  : الِميناو د بالقَ  َجْوَهُر الزُّ جاج ؛ هكذا َذَكَره ابُن َوالَّ  ْصِر ، ويُْكتَب بالياِء.الذي يُْعَمل منه الزُّ

ي عن القاِلي قاَل : د فجعَلَه َمْقصوراً ، وَجعََل َمْرفأَ السُّفُن  الِميناءُ  وحَكى ابُن بّرِ ا ابُن َوالَّ جاجِ ، َمْمدوٌد ال َغْير ؛ قاَل : وأَمَّ َجْوَهُر الزُّ

 َمْمدوداً قاَل : وهذا ِخالُف ما عليه الجماَعةُ.

اء ، ثم قاَل.  الِميناءَ  ي في باِب ما جاَء ِمن الَمْمدوِد على ِمثاِل ِمْفعال فَذَكرقُْلُت : أْوَرَده القالِ  جاج ، وقاَل : هو َمْمدوٌد عن الفرَّ لَجْوَهر الزُّ

ا ، د فَصِحيح ، هكذا رأَْيته في كتابه ، وفي التْكملِة : مينا فأمَّ جاِج يُْكتَُب بالياِء ،  نىالِمي البَْحر فيَُمدُّ ويُْقَصر ، وما نقلَهُ عن ابِن َوالَّ َجْوَهر الزُّ

اء حيث قال ، إنَّه َمْمدوٌد. ا اْنقَلَب على الفرَّ  قالَهُ العَْسكِري ، وهو ممَّ

 ؛ عن أَبي عمرو. كالَوناةِ  اللُّْؤلَُؤةُ ، ، كغَنِيٍَّة : الَونِيَّةُ و

ا  يت بذلَك لثقبها فإنَّ ثْقبَها ممَّ  يُْضعفُها.وقال ابُن األعرابي : ُسّمِ

 وهي اللُّْؤلَُؤةُ. َونِيَّةٌ  واِحَدتُه الَونِيُّ  وحَكى القاِلي عن ثعلب :

 .َونِيَّةٌ  ال الَونَى َوناةٌ  َردَّ عليه األْزهري فقاَل : واِحَدةُ وَ 

 ؛ وأَْنَشَد ابُن األعرابي ألَْوس بِن َحَجر : َونِيٍَّة َونِيٌّ  ويقاُل َجْمعُ 

__________________ 
 وعجزه : «عل  حفاها. ..» ت يف األساس وفيه :( البي1)
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 قريح الدفتا عل  البطان
 .«عل  وجاها. ..» وصدره يف اللسان والتهذيب وفيهما

 ونبه إليه مصحح املطبوعة املصرية.« أزيٌر يف وزيرٍ »( يف اللسان : 2)
 ( اللسان برواية :3)
 مث جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  .. 

 قـــــــــــــــــــد حّل مـــــــــــــــــــن أمحـــــــــــــــــــاهلـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــونو    
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ُة لجــــــــــٍر  ــــــــــ  ي ــــــــــِ تح ون تح كــــــــــمــــــــــا حــــــــــطــــــــــ  ــــــــــحــــــــــطــــــــــ   ف

ُف و     وائــــــِ هـــــــا فـــــــارحفــــــَ   مــــــنــــــهـــــــا الــــــطــــــ  مــــــُ ظــــــح ي نــــــَ (1)هــــــَ
 

  
 وقد تقدََّم ، ويُْرَوى َوِهيَّة وَسيَأْتي. َوئِيَّة ويُْرَوى :

. : الَونِيَّةُ  أَو  الِعْقُد ِمن الدُّّرِ

ر البَْيُت الَمْذكوُر. الُجواِلقُ  قيَل : هيو  ؛ وبكّلِ ذلَك فُّسِ

 ، وهو تَْرك العجلِة. الَوني ؛ نقلَهُ ياقوُت ، وقاَل : كأنَّه نِْسبَةٌ إلى ع : لَونِيَّةُ او

 تََرُكوه. : َونًى القَْومُ  َونَاهُ و

َرهُ  : َونًى الُكمَّ  َونَىو  إلى فَْوق. َشمَّ

 ؛ وفي التكملِة : إذا لم يُِجد العََمل. : إذا لم يَِجدَّ في العََملِ  َونَّى تَْونِيَةً و

ا يُْستدرك عليه :  * وممَّ

 : الضَّعيُف البََدِن. الَوانِي : [وان]

 : َضِعيُف الُهبُوِب ؛ وأْنَشَد الَجْوهِري لجحَدٍر اليَماِمي ، وكاَن ِمن اللُُّصوص : وانٍ  ونَِسيمٌ 

وفـــــــــــــٍة لـــــــــــــلـــــــــــــرِّيـــــــــــــَح فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا و  نـــــــــــــُ ر تــــــــــــــَ هـــــــــــــح   ـــــــــــــَ

ُروُع الــــــــــــــــرت حَب واين     ــــــــــــــــَ يــــــــــــــــٌم ال يـ (2)َنســــــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
 يَْفعَل كذا : أَي ال يَزاُل ؛ ومنه قوُل الشَّاعر : يَني وفالٌن ال

 (3)َزَعمحت أن ك ال َتيِن ابلص يحِف لِمر و 
 وقال غيُره :

م  هــــــــــــِ جــــــــــــِّ وا حبـــــــــــــَ وَن إذا طـــــــــــــافـــــــــــــُ نـــــــــــــُ  فـــــــــــــمـــــــــــــا يــــــــــــــَ

تـــــــــــارا     ِت   َأســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــح ـــــــــــَ وَن لـــــــــــبـ كـــــــــــُ تـــــــــــِّ هـــــــــــَ ـــــــــــُ (4)يـ
 

  
 .تَوانٍ  : أَي بِال َوْنيةٍ  ذلَك بالواْفعَل 

ي. َموانٍ  البَْحر : ِمينا وَجْمعُ   ، بالتّْخفيِف ، ولم يُْسَمع فيه التّْشديد ؛ نقلَهُ ابُن بّرِ

 ٌ  ، كفَتًى : َرِزينَةٌ ؛ عن ابن القوطية. َونًى وامرأَة

ةُ. َوناةٌ  وقال غيُرهُ : جاِريَةٌ   كأنّها الدُّرَّ

 اُء في العَْقِل ؛ نقلَهُ األْزهري.: االْستِْرخ الَوْنوةُ و

َمْخشري   .(5)وَونَِت السَّحابَةُ : أَْمَطَرْت ؛ وهو مجاٌز نقلَهُ الزَّ

ِعيِد األَْدنى ، منها : الشمُس محمُد بُن إْسمعيل َونَى ، كَسحاٍب ، أَو هي َوناءُ و ى عن أََحُد األْذكياِء َروَ  الَونائِيُّ  ، بالقَْصر : قَْريةٌ بِمْصَر بالصَّ

 السمي محمِد بِن عبِد الدائِِم البرماوي وغيِرِه تَْرَجمه الحافُِظ السَّخاوي في الضوء.

 .أّونت ويقالُ  آونت وُهما الِعْداَلن ، نقلَهُ ابن القطَّاع ، قاَل : وكان الِقياسُ  كاألْونَْين الناقَةُ والشاةُ. صاَر بَْطنُهما أَْونَتِ و

 : أَْهملَهُ الَجْوهري هنا وأَْوَرَد أَْحكاَمه في الُحُروِف اللّيِّنِة. الواوُ  : [واو]

 َمْجهور يكوُن أَْصالً وبدالً وزائداً. َحْرُف ِهجاءٍ  وهو

ل هذا ال  .بابِ وقال الَخليُل : َشفَويٌّ يَْحَصل ِمن اْنِطباِق الشَّفَتَْين ِجَوار َمْخرج الفاِء ؛ قد تقدََّم ما يَتَعلّق به في أَوَّ
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 َحْرُف هجاٍء.:  واوٌ وَحْرُف ِهجاٍء ،  َوَووٌ  ِمن ُحروِف الُمْعجم ، الواوُ : ، هكذا في النسخ ، ونَصُّ الُمْحكم  ثُنائِيّةً  َووٌ  يقاُل :و

 َووٌ  ، ولم أََر أَحداً قاَل فيه َواوٌ وَ  َووَّ وَ فيهما للعَْطِف كما َزَعَمه المصنُِّف ، وإنَّما ُهما لُغتاِن  الواوان وليَستِ 

__________________ 
 برواية : 66( ديوانه ط بريوت ص 1)

 كــــــــــــــبن َوً. خــــــــــــــانــــــــــــــت بــــــــــــــه مــــــــــــــن نــــــــــــــظــــــــــــــامــــــــــــــهــــــــــــــا 

 مـــــــــــــــعـــــــــــــــاقـــــــــــــــد فـــــــــــــــارفضــــــــــــــــــــــــــــت هبـــــــــــــــن الـــــــــــــــطـــــــــــــــوائـــــــــــــــف   

  

 للسان والتهذيب والتكملة.وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كرواية ا

 ( اللسان والصحاح.2)
 .«. البن يف الصيف لرم.. ( عل  هامش املطبوعة املصرية : قوله : وزعمت ا اخل ا الرواية املشهورٍة :3)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
 : ومن اجملاز قو  ابن مقبر : ( كذا ابألصر ا ومل ترد العبارة يف األساس ا وما جاء هنا تفسري لعبارة األساس ونصها5)

 مـــــــــــــــرتـــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــا ابلـــــــــــــــغـــــــــــــــور غـــــــــــــــور هتـــــــــــــــامـــــــــــــــة 

 فــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــا ونــــــــــــت عــــــــــــنــــــــــــه بشــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــفــــــــــــا أمــــــــــــطــــــــــــرا   
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َهاح ا فتبم ر ذلَك حّ  التبّمر وأَنحِصف. ا هي ثالثِيٌة يف الَوجح  ثُنائِي ة ا وإل 
ة الصَّْرف ، وذلَك ألنَّ ألَف الواِو ال تكوُن إالَّ ُمْنقِلبَة ، فإذا كانت َكذلَك فال تَْخلو  ُمَؤلَّفَةٌ ِمن واٍو وياٍء وواوٍ  الواوُ و هذا هو الُمختاُر عْنَد أَئِمَّ

في الكالِم البَتَّة إالَّ  لم ذلكَ ِمن أَْن تكوَن عن الواِو أَو عن الياِء ، وال تكوُن عن الواِو ألنَّه إن كاَن َكذلَك كانْت ُحُروُف الَكلمِة واِحَدةً ، وال نَعْ 

ب كالَكّكِ ، فإذا بَطَل اْنِقالبها عن الواِو ثَبَت أَنّه عن الياِء فخَرَج إلى باِب وَعْوت على الشَّذوِذ.  بَبَّة وما ُعّرِ

وأَنَّه لم تُْسَمع اإلمالَةُ فيها ، فقََضى لذلَك بأنَّها وَحَملَها أبو الَحَسن األَْخفش على أَنَّها ُمْنقلبَةٌ عن واٍو ، واستدلَّ على ذلَك بتَْفخيِم العََرب إيَّاها 

 .واوات ِمن الواِو وَجعََل ُحُروَف الَكلمِة ُكلّها

اِو كانِت أَنَّه إن َجعَلها من الوقال ابُن جنِّي : ورأَْيت أَبا علّيِ يُْنِكر هذا القوَل ويَْذهب إلى أنَّ األلَف فيها ُمْنقِلبَة عن ياٍء ، واْعتََمَد ذلَك على 

 العَْين والفاُء والالُم ُكلّها لَْفظاً واحداً ، قال أَبو علّيِ : وهو َغْير َمْوجود.

ولسُت أََرى بما أَْنَكره أَبو علّيٍ على أَبي الَحَسن بأْساً ، وذلَك أنَّ أَبا علّيٍ وإن َكره  قال ابُن جنِّي : فعدَل إلى القَضاِء بأَنَّها من الياِء ، قاَل :

، فإنَّه إذا قََضى بأنَّ األَلَف من ياٍء لتَْختَِلف الُحُروُف فقد َحَصل بعَد ذلَك معه لَْفظ ال نَِظير له ، أال تَرى  واواتٍ  لئاَّل تَِصيَر ُحُروفُه ُكلُّهاذلَك 

من ياٍء ال يُْخِرُجه ِمن أَْن يكوَن الَحْرف فَذًّا ال  فإذا كاَن قَضاُؤه بأنَّ األلفَ  ؟أَنَّه ليَس في الكالِم َحْرف فاُؤه واُو والُمه واُو إالَّ قَْولنا واو

ُد ذلَك َشيئْان : أََحُدهما : ما وصَّى به سيبويه ِمن أَنَّ األلَف إذا كانْت في موِضعِ  واوٌ  نَِظيَر له ، فقَضاُؤه بأنَّ العينَ  أَْيضاً ليَس بُمْنَكر ، يُعَّضِ

ثَُر ِمن أَْن تكوَن ُمْنقلَبةً عن الياِء ، واآلَخُر : ما حَكاهُ أَبو الَحَسن ِمن أَنَّه لم يُْسَمع عنهم فيها اإِلمالَةُ ، العَْين فأَْن تكوَن ُمْنقلبةً عن الواِو أَكْ 

ُد أنَّها من الواِو ؛ قاَل :  ُربا ِمن التّعادل ، انتََهى.فألْجل ما َذَكْرناه ِمن االْحتِجاِج لمْذهِب أَبي علّيٍ تَعاَدَل عْنَدنا الَمْذهبان أَو قَ  وهذا أْيضاً يؤّكِ

ْفت قافاً أَي َكتَْبتهما ،  الواو وقال الِكسائي : ما كاَن من الُحُروف على ثالثَِة أَْحُرٍف وَسُطه أَِلف ففي فِْعِله لُغَتانِ  ْلت داالً وقَوَّ والياء كقَْولَك َدوَّ

ْيتُ  واواً َحَسنَةً ؛ وَغْيُر الِكسائي يقوُل : َويَّْيتُ  ا، تقوُل فيه الواواتِ  إالَّ الواو فإنَّها بالياِء ال َغْير لكثْرةِ   .أَوَّ

 ٍء بْعَدها يرَجُع في التَّْصريِف إلى الياِء نَْحو ياء وفاء وطاء ونحوها.وقال الخليُل : َوَجْدُت كلَّ واٍو وياٍء في الِهجاِء ال يعتمُد على شي

ْيتُ  قُْلُت : حَكى ثَْعلَب ْلتها ، فإْن َصحَّ هذا جاَز أَن تكوَن الَكلمةُ ِمن واٍو وواٍو وياء ، وجاَز أَن تكوَن ِمن واٍو وواو وواو واواً َحَسنَةً َعمِ  َووَّ

ْوت ، فكان الُحْكم على هذا  األخيَرةَ ياًء. الواوَ  َغْير أنَّ ُمجاَوَزةَ الثَّالثة قَلبت َووَّ

 عالى.إن شاَء هللا ت تُْذَكُر أَْقساُمها في الُحروِف الليِّنَةِ و

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : اْسٌم للبَعيِر الفالجِ ، قالَهُ الخليُل وأَْنَشَد : الواوُ 

رِه و  قـــــــــــح ـــــــــــَ عـــــــــــد فـ ـــــــــــَ ـــــــــــه ب ت ـــــــــــح ي ـــــــــــَ نـ ـــــــــــٍذ َأغـــــــــــح  كـــــــــــم  ـــــــــــت

 فــــــــــــــــــــــــذب بــــــــــــــــــــــــواٍو مجــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامِ    

  
 ليَس له َسناٌم.كذا في البَصائِِر للمصنِّف ، ونقلَهُ شْيخنا عن البرماوي في شْرحِ الاّلِميّة وفَّسره فقاَل : هو الذي 

وَهَمُزوها  مواوأة واو ، ويقاُل : أَُويَّةٌ  ، ويقالُ  ُوَويَّةٌ  إذا كانْت على الواِو ، وتَْحقيُرها واِويَّةٌ  ، ويقاُل هذه قَِصيَدةٌ  َواِويٌّ  والنِّْسبَةُ إلى الواِو :

 .الواوات َكراَهة اتِّصالِ 

اةٌ  ويقاُل : كلمةٌ  اةٍ أَي َمْبنِيَّ  مأَوَّ اةٌ و،  الواوِ  ِمن بناتِ  ُمَويَّاةٌ  ويقاُل أَْيضاً : الواوِ  ةٌ من بناتِ كُمعَوَّ  ِمن بناِت الياِء. ُميَوَّ

اءٌ  وَجْمعُها على أَْفعالٍ  اوٌ  في قوِل َمْن َجعََل أَلَفَها ُمْنقِلبَةً عن واٍو ، وأَْصلُها أَوَّ ا َوقَعَْت الواُو طرفاً بْعَد أَلٍف زائَِدةٍ قُِلبت  أَوَّ ألفاً ، ثم قُِلبَت فلمَّ

ا َوقَعَتِ  أَوّووٌ  ، َوأْصلُها أَوٍّ  تلَك األلُف َهْمزةً. وإن َجَمْعتها على أَْفعٍُل قُْلتَ  ِة َكْسرةً وِمن  الواوُ  ، فلمَّ َطرفاً َمْضموماً ما قَْبلَها أبدَل من الضمَّ

 كأَْدٍل وأْحٍق. أَوٍّ  الواِو ياًء ، وقلت

ا اْجتََمعَِت الواُو والياُء وُسبِقَِت الواُو  أَْوياءٌ  ، وأَْصلُها عْنَده أَيَّاءً  ُمْنقلبةً عن ياٍء يقوُل في َجْمعه على أَْفعالٍ وفي قوِل َمْن َجعََل أَِلفَها  ، فلمَّ

 بالسكوِن قُِلبَِت الواوُ 
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ء ايًء وأُدحغمت يف الياِء الجي بعحَدها ا فصـــاَرت ُلها آيٍّ  كما َتر  ا وعل  أَفـحُعر  َأاي  يـُوٌ  وَأصـــح َتَمَعِت الواُو والياُء  أوح ا فلم ا اجح
َلها  أَيـ وٌ  وسبقت الواُو ابلسكوِن قُِلبت الواُو ايًء وأُدحغمت اأُلوىل يف الثانيِة فصاَرتح  فَلم ا وقعت الواو طرفاً َمضحموماً ما قـَبـح

رًة ومن الواو ايًء ا فصاَر الت قديرُ  سوَرٌة ا  ا فلم ا أَيحيييف  أُبِدَ  ِمن الضم ة كسح َط  منهن  َمكح َتَمَعتح ثالُث اي آٍت ا والُوسح اجح
 كَبدحٍ .  أَييٍ  ُحِذفت الياُء األخريَُة فصارَ 

ْيتُ  ويقالُ   واواً َحَسنَةً ؛ قالَهُ الِكَسائي. َووَّ

ْيتُ  وحَكى ثَْعلَب عن بعِضهم :  ، وقد تقدََّم. أَوَّ

َمْشقي شاِعٌر ، هو أَبو الفََرجِ محمدُ  الواوو   بُن أَحمَد الغسَّاني.الّدِ

 . ِصياُح ابِن آَوى.الواواو

قاءِ  في يقاُل : ِء.الشَّقُّ في الشَّي ، بالفتح : الَوْهيُ  ي : [وهي] ي : َوْهيٌ  الّسِ  ، أَي تَخّرٌق واْنِشقاٌق ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

يِك و   راِقُض. (1)ال ِمن ا لَوهح
 َمْصَدٌر َمْبنيٌّ على فُعُوٍل. الُوِهيُّ  ، كُصِلّيٍ ، وقيَل. ُوِهيٌّ  ج

 ، وهو ناِدٌر ، وأْنَشَد : ( 2)َوْهيٍ أَْوِهيَةً  حَكى ابُن األْعرابي في َجْمعو

ــــــــــــــــٍة  ي اُد َأجنــــــــــــــــِح هــــــــــــــــ  ــــــــــــــــٍة شــــــــــــــــــــــــــــــَ ِوي ــــــــــــــــح اُ  أَل  محــــــــــــــــَ 

داِد     اُح َأســـــــــــــــــــــــــــح تـــــــــــــ  يـــــــــــــٍة فــــــــــــــَ اُد َأوحهـــــــــــــِ د  (3)ســـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
قاءُ الشَّي َوَهى وقد ً  ، فيهما جِميعاً ، يَِهي كَوَعى وَوِليَ  ُء والّسِ َق واْنَشقَّ  : َوْهيا ل. تََخرَّ  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري واْقتََصَر على الباِب األوَّ

 ، قال الشَّاعُر : اْستَْرَخى ِرباُطه ءُ الشَّي َوَهى يقاُل :و

 (4)أَِم ا َبحر واٍه هبا ُمنحجِذمح 
ً  اْنبَثَقَ  إذا تَبَعََّق بالَمَطِر تَبَعُّقاً ، أَو السَّحابُ  َهىوَ  ِمن المجاِز :و  َعزاِليه ؛ قاَل أَبو ذَُؤْيب : وَهتْ  ؛ وقد َشديداً  اْنبِثاقا

ـــــــــــــر اب و  يـــــــــــــَر ال جـــــــــــــِ تـــــــــــــُ ه واســـــــــــــــــــــــــــح رحجـــــــــــــُ ي خـــــــــــــَ  هـــــــــــــَ

رحيــــــــــــــا     ّرَِم مــــــــــــــاًء صـــــــــــــــــــــــــــَ (5)ُب مــــــــــــــنــــــــــــــه وغــــــــــــــُ
 

  
 َعزالي السَّماء بمائِها. وَهتْ و

ُجلُ  َوِهيَ  األْعرابي :قال ابُن و اغاني. َحُمقَ  إذا الرَّ  ؛ وهو ِمن َحّدِ َرِضَي كما َضبََطه الصَّ

ً و ً  أَي ُمْذنٌب تائٌِب ؛ ُشبِّه بما «راِقعٌ  واهٍ  الُمْؤِمنُ »الحديُث : منه ؛ و واهٍ  وَضعَُف ، وهو ِمن َحّدِ َرَمى ، فهو َسقَطَ  أَْيضا إذا بَِلي  يَِهي َوْهيا

َق ، و  .الَوْهي ذُو بالَواِهي الُمرادُ وتََخرَّ

ً  وال»في حديِث علّيٍ : و  أَي َضِعيف أَو َضْعف. «في َعْزمٍ  َوْهي وال» ؛ ويُْروى :« في َعْزمٍ  واِهيا

ةُ  ، كغَنِيٍَّة : الَوِهيَّةُ و ا يُْضِعفُها ؛ عن ابِن األْعرابي وأْنَشَد ألْوس : الدُّرَّ يَْت بذلَك لثَْقبِها ألنَّ الثَّْقَب ممَّ  ، ُسّمِ

ٍر  ُة لجــــــــــِ يــــــــــ  تح َوهــــــــــِ طــــــــــ  تح كــــــــــمــــــــــا حــــــــــَ  فــــــــــحــــــــــطــــــــــ 

ُف و     وائــــــِ هـــــــا فـــــــارحفــــــَ   مــــــنــــــهـــــــا الــــــطــــــ  مــــــُ ظــــــح (6)هــــــَ  نــــــَ
 

  
 ويُْرَوى : َونِيَّةُ تاِجٍر ، وقد تقدََّم.

ْخمةُ  أَْيضاً : الَوِهيَّةُ و  السَِّمينَةُ. الَجُزوُر الضَّ

اغاني. ، وما بيَن أَْعلى الَجبَِل إِلى ُمَستَقَّرِ الواِدي ( 7)، كُروِميٍَّة : النَّْفنفُ  األُوِهيَّةُ و  ؛ نقلَهُ الصَّ
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ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ً  ءُ الشي َوَهى  ، كُصِلّيٍ : بَِلَي. ُوِهيّا

 : أَْضعَفَه. أْوهاهُ وَ 

__________________ 
 ( اللسان ونسبه للحطيئة ا ومل أعثر عليه يف ديوانه.1)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة.2)
 ( اللسان.3)
 اب اء املهملة.« منحذم»( التهذيب هبذه الرواية ا منجذم ا ابجليم ا ويف اللسان 4)
قوله وغّرم كذا خبطه كاللسان يف مادة ج »كرواية اللسان وهبامش املطبوعة املصرية : واملثبت  « عنه وغرم»برواية :  131/  1( ديوان اهلذليا 5)

 «.وأراد ابلتكرمي التكثري و  ا وأنشده فيه يف مادة ص ر ح ا وكّرم ا قا  هنا  :
 انظر تعليقنا عليه هنا .« و.»( تقدم يف مادة 6)
 كاألصر والتكملة.« فنفالن»وعل  هامشه عن نسخة « النـ غحَنفُ »( يف القاموس : 7)
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 يََده ، أَي أَصابَها َكْسٌر أَو ما أَْشبَه ذلَك. فأَْوَهى ويقاُل : َضَربَهُ 

قاءَ  أَْوَهْيتُ و ِق. فَوَهى الّسِ  : وهو أن يَتََهيَّأَ للتَّخرُّ

قاءِ   ، على التَّْصغيِر ، أَي َخْرق قَليٌل ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. ُوَهيَّةٌ  وفي الّسِ

 دينَه بمعَِصيتِه ويَْرقَعُه بتَْوبتِه ؛ وفي الَمثَِل : يُوِهي كأنَّه ، «راِقعٌ  ُموهٍ  الُمْؤِمنُ »يُْرَوى : و

قـــــــــــاُ ه  نح َوهـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــَر مـــــــــــَ بـــــــــــِ رِّ ســـــــــــــــــــــــــَ  خـــــــــــَ

اُ ه و     الِة مــــــــــــــــَ ــــــــــــــــفــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ  ابل رِي نح هــــــــــــــــُ (1)مــــــــــــــــَ
 

  
 ال يَْستَِقيم أَْمُره. يُْضَرُب لَمنْ 

َر واْستَْرَخى ؛ وكَذلَك الثَّْوُب والَحْبُل. يَِهي الحائِطُ  َوَهىو  : إذا تَقَزَّ

 الحائُِط إذا َضعَُف َوَهمَّ بالسُّقوِط. َوَهى وقيَل :

ً  ويقاُل :  فاْرقَْعه. أَْوَهْيَت َوْهيا

 ُر على َرتِْقه.ال تُْرقَُع أَي فَتْقاً ال يُقدَ  َوْهيَةً  ويقولون : غاَدرَ 

 ، كَوَعى ؛ قاَل ابُن َهْرمة : َوَهى السَّماُء ، كَولَي ، لُغَةٌ في َوِهيَ و

الُه  تح كـــــــــــــُ يـــــــــــــَ َث قـــــــــــــد َوهـــــــــــــِ يـــــــــــــح  فـــــــــــــإن  الـــــــــــــغـــــــــــــَ

يـــــــــــمِ     ظـــــــــــِ يـــــــــــالـــــــــــِة فـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــ  اء الســـــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــَ طـــــــــــح  بـــــــــــبـــــــــــَ

  
 : أَي ساقٌِط أَو َضِعيٌف. واهٍ  ، وحديثٌ  واهٍ  وقولُهم : رُجلٌ 

يْ ] ٍب تقوُل : َويْ  : [و  حاح. لزيدٍ  َويْ و َوْيكَ  : كلمةُ تَعَجُّ  ؛ كما في الّصِ

ب ؛ وأْنَشَد األْزهري : َويْ  وفي الُمْحكم :  َحْرٌف َمْعناهُ التَّعَجُّ

ــــــــــــة  ب ــــــــــــِ وِّ طــــــــــــال هــــــــــــا مــــــــــــن دِويٍّ اجلــــــــــــَ  َويح المــــــــــــِّ

وبُ و     لــــــــــــُ طــــــــــــح  ال كــــــــــــهــــــــــــذا الــــــــــــذي يف األرِض مــــــــــــَ

  
 ِم ، ولذلَك َكَسر الالَم.َمْفصولَة من الال َويْ  قاَل : إنَّما أَرادَ 

 ُء فتقوُل كأَْن ؛ قالَهُ الَخليُل.ثم تَْبتَِدى َويْ  تقوُل : على كأَْن الُمَخفَّفَِة والُمَشدَّدةِ  َويْ  تَْدُخلُ  قدو قاَل الَجْوهري :

 : اْستَِمع قَْولي ؛ قاَل َعْنترةُ  َوْيكَ  ، فيقالُ  يَُكنَّى بها عن الَوْيلِ  َويْ  قاَل اللَّْيُث :و

هـــــــا و  مــــَ قــــح َب ســــــــــــــــــُ ســــــــــــــــــي وأَذحهـــــــَ فح ــــَ فــــَ  نـ  لــــقـــــــد شــــــــــــــــــَ

ِدِم     رَتَ أَقـــــــــــح نـــــــــــح َك عـــــــــــَ وراس َويـــــــــــح يـــــــــــُر الـــــــــــفـــــــــــَ  !(2)قـــــــــــِ
  

 وقد تقدََّم ذلَك في الكاِف.

ْزقَ  ( 3)أَنَّ  َوْيك قولهُ تعالى :و والمْعنى َوقََع على أنَّ القَْوَم : ، قاَل  َمْفصولة ِمن كأنَّ  َويْ  َزَعَم ِسيبََوْيه أَنَّها ، (4) (ِلَمْن َيشاءُ ) هللاَ يَْبُسُط الّرِ

د بِن َعمِرو بِن نُفَْيل ، وقيَل : لنَبِيه بِن اْنتَبَُهوا فتََكلَّموا على قَْدِر ِعْلِمِهم أَو نُبُِّهوا ، فقيَل لهم إنَّما يشبه أَن يكوَن عْنَدُكم هذا هكذا ؛ وأْنَشَد لزي

اج :  الحجَّ

حح  َويح كــــــــــَبنح  ٌب يــــــــــُ نح لــــــــــه َنشــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــُ نح يــــــــــَ  مــــــــــَ

رِّ     َش ضـــــــــــــــــــــُ يـــــــح شح عـــــــَ عـــــــِ رح يـــــــَ قـــــــِ تـــــــَ فـــــــح نح يــــــــَ بح ومـــــــَ (5)بـــــــَ
 

  
رين. ؟لَْم تَرَ أَ قيَل : َمْعناهُ و  َعَزاهُ ِسيبََوْيه إلى بعِض الُمفَّسِ

اء في تَْفِسيِر اآليِة : ُجل أَما تََرى إ َوْيكأَنَّ  وقال الفرَّ وأَْخبَرني شيٌخ ِمن أَْهِل  لى ُصْنع هللا وإْحسانِه ؛ قاَل :في كالِم العََرِب تَْقِرير كقَْوِل الرَّ

 َوراَء البَْيِت ؛ َمْعناهُ أَما تَرينَّه َوراء البَْيِت. وْيَكأَنه فقاَل : !َوْيلَك البَْصرةِ أَنَّه َسِمَع أَْعرابيَّةً تقوُل لَزْوِجها : أَْيَن ابنُكَ 
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 ، َحَكاهُ ثَْعلَب عن بعِضهم ؛ َوَحَكاهُ أَبو زْيٍد عن العََرِب. َوْيلَكَ  : َمْعناهُ  قيلَ و

__________________ 
 ( اللسان والصحاح واألو  يف األساس منثوراً.1)
 والتكملة.واللسان  30( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 2)
 «.َوْيَكَأنَّ » ( عل  هامش القاموس عن نسخة :3)
 .82( سورة القصص ا اآية 4)
 ( اللسان.5)
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اء : وقد يَْذَهُب بعُض النَّحويِّين إلى أَنَّها َكِلمتاِن يُريُدونَ   فحَذفُوا الالَم ، ويَْجعَُل أَن َمْفتوحة بِفْعل ُمْضَمر. َوْيلَكَ  كأَنَّهم ، أَراُدوا َوْيكَ  وقال الفرَّ

 ، حَكاهُ ثَْعلَب أْيضاً عن بعِضهم. قيَل : اْعلَمْ و

اء : تَْقديُره  أْعلَُم أَنَّه فأْضَمر اْعلَم. َوْيلَكَ  وقال الفرَّ

اء : ولم نَِجِد العََرب تُْعِمُل الظنَّ ُمْضمراً وال الِعْلم وال أْشبَا ا َحْذف الالم ِمنقال الفرَّ فقد تَقولهُ  َوْيكَ  حتى يَِصيرَ  َوْيلَكَ  هه في ذلَك ، وأَمَّ

 العََرُب لكثْرتِها.

 َمْفصولة ِمن كأَنَّ ، وأَنَّ القْومَ  َويْ  قال أَبو إِْسحق : الصَّحيُح في هذا ما َذَكَره ِسيبََوْيه عن الخليِل ويونس ، قاَل. سأَْلُت الَخليَل عنها فَزَعَم أَنَّ 

ِمين على ما َسلََف منهم ، وُكلُّ َمن تَنَدَّم أَو نَِدَم فإْظهاُر نَداَمتِه أَو تَنَدُُّمه أَْن يقولُ  َويْ  تَنَبَُّهوا فقالوا : ُجل على ما  َويْ  ُمتَنّدِ ، كما يُعاتَب الرَّ

َمْعناه التَّْنبِيه والتَّندُُّم ، قاَل : وتَْفسيُر  َويْ  وهو أَْجَود وفي كالِم العََرِب : َويْ  َسلََف فيقول : كأنَّك قََصْدت َمْكر وهي ، فحِقيقَة الُوقُوف عليها

رين أَما تَرى هو تَْنبِيه.  الَخليِل ُمشاِكٌل لَما جاَء في التَّْفسيِر ألنَّ قوَل الُمفَّسِ

 مع الواو والياء فصل اهلاء
 ِري وابُن ِسيَده.؛ نقلَهُ الَجْوه : الغَبََرةُ  الَهْبَوةُ و : [هبو]

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهري لُرْؤبة : َهْبواتٌ  والَجْمعُ 

َر ح  ه بــــــــــــعــــــــــــَد الــــــــــــغــــــــــــَ المــــــــــــُ ُدو لــــــــــــنــــــــــــا َأعــــــــــــح بــــــــــــح  تـــــــــــــَ

قـــــــــــــَ ح     واِت الـــــــــــــد  بـــــــــــــح ِض اآِ  وهـــــــــــــَ طـــــــــــــَ (1)يف قـــــــــــــِ
 

  
ي : الدُّقَُق ما َدقَّ ِمن التُّراِب ، والواِحُد منه الدُّقَّي كما تقوُل الُجلَّى والُجلَلِ   .قاَل ابُن بّرِ

ْوم : و  أَي دون الِهالِل. «فأَْكِملُوا الِعدَّة َهْبَوةٌ  وإن حاَل بَْينَكم وبَْينه َسحاٌب أَو»في حديِث الصَّ

 ُدقاُق التُّراب ساِطعةً وَمْنثُوَرةً على َوجِه األرِض. قيَل : هوو ساِطٌع في الَهواِء. يُْشبِهُ الدَُّخانَ  ُغبارٌ  أَو ُمْطلقاً ، الغُبارُ  ، كَسماٍء : الَهباءُ و

يح فتَراهُ على ُوُجوِه الناِس وُجلُوِدهم وثيابهم يَْلَزُق لُزوقاً ، وقا  َهباءً  أَقوُل أََرى في السَّماءِ  َل :وقال ابُن ُشَمْيل : هو التُّراُب الذي تَُطيُِّره الّرِ

 .َهْبوةٍ  ووال ذُ  َهباءٍ  ، وال يقاُل يَْوُمنا ذُو

حاح : هو الشَّي ُثوراً )ُء الُمْنبَثُّ الذي تَراهُ في البَْيِت ِمن َضوِء الشْمِس ، ومنه قولهُ تعالى : وفي الّصِ ، أَي صاَرْت  (2) (َفَجَعْلناُه َهباًء َمن ْ

 الَمْنثور. الَهباءِ  أَْعمالُهم بمْنزلَةِ 

هو ما تُثِيُره الَخْيُل بحوافِِرها ِمن ُدقاِق الغُباِر ؛ وقيَل لَما  الَهباءُ  الِجباَل صاَرْت ُغباراً ، وقيلَ ونقل األْزهري عن أَبي إْسحق : َمْعناه أَنَّ 

ر القَِليلُو العُقوِل من النَّاِس  : الَهباءُ  ِمن المجاِز :و يَْظَهر في الُكَوى ِمن َضْوِء الشْمِس   َهباءٌ  ِس ثم اتَّبَعه من النَّا»ُث الَحَسن : حدي ؛ وبه فُّسِ

 .«َرعاعٌ 

 قال ابُن ِسيَده : ُهم الذين ال ُعقوَل لهم.

على  أَْهباءٌ  ج ُء الُمْنبَثُّ الذي تَراهُ في الشمِس فَشبّه بها أَتْباَعه.وقال ابُن األثير : هو في األْصِل ما اْرتَفََع ِمن تَْحت َسنابِِك الَخْيل ، والشي

ْوبَعةِ  أْهباءُ  غيِر قِياٍس ، ومنه . الزَّ  لَما يَْرتِفُع في الجّوِ

 .َسَطعَ  ، كعُلُّوٍ ، أي َهبَا يَْهبُو ُهبُواً  يقاُل للغُباِر إذا اْرتَفََع :و

 ، عن ابِن األْعرابي. فَرَّ  أَْيضاً : َهبَاو

 ؛ عنه أَْيضاً. ماتَ  أَْيضاً :و

 ؛ عن ابِن جنِّي. الَهباءَ  أَثارَ  : إهباءً  الفََرسُ  أَْهبَىو

 ؛ وأَْنشد األْصمعي : : تُراُب القَْبرِ  الهابِيو
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تح و  ـــــــــَ ل فـــــــــَ مـــــــــامـــــــــِة َأجـــــــــح مـــــــــاِن ا ـــــــــَ ـــــــــح ث  هـــــــــاٍب كـــــــــجـــــــــُ

ِر     فـــــــــَ بـــــــــا كـــــــــّر جمـــــــــُح رحٍج والصـــــــــــــــــــــــ  (3)بـــــــــه رِيـــــــــُح تــــــــــَ
 

  
 كأنَّه يَتََهبَّى جاءَ  في الحديِث : أنَّ ُسَهْيَل بَن َعْمروو

__________________ 
 ( اللسان والصحاح والثاين يف التهذيب.1)
 .23لفرقان ا اآية ( سورة ا2)
 ( اللسان والصحاح.3)
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ُفُ  َيَديحهِ  جاَء فارِعاً  َأي مَجٌَر آَدم َدَريحه. ؛ قاَلُه األصحمعي : يـَنـح ِرُب َأصح  وهذا كما يقاُ  : جاَء َيضح
ر قوُل الشاعِر ، وهو أبو َحيَّة النميري أَْنَشَده أَبو الَهْيثم : هابٍ  ، واِحُدها بالَهباءِ  اْستَتََرتْ  قد هابِيَةٌ  : أَي ، كُربَّى ُهبَّى نُجومٌ و  ؛ وبه فُّسِ

مـــــــــــــاً  وِم جنـــــــــــــَح  يـــــــــــــكـــــــــــــوُن هبـــــــــــــا َدلـــــــــــــيـــــــــــــَر الـــــــــــــقـــــــــــــَ

بــــــــــــاِع     ّبن قــــــــــــِ ِب يف هــــــــــــُ لــــــــــــح ِا الــــــــــــكــــــــــــَ (1)كــــــــــــعــــــــــــَ
 

  
قِباٌع بكْسر القاِف : القَنافِذُ ، الواِحُد قباع 
(2). 

 ، فكذلَك النَّجْمِم يَْظَهر ساَعةً ثم يَْخفَى (3)بعَْيِن الَكْلِب لكثْرةِ نعاِس الَكْلِب ألنَّه يَْفتَح َعْينَْيه تاَرةً ثم يَْغفَى قاَل ابُن قتيبَةَ في تَْفِسيِره : شبّه النّْجم 

 أَي داِخلَةٌ فيه. الَهباءِ  قابعة في ، وقِباٌع : بالَهباءِ 

ه بعَْيِن الَكْلِب نهاراً ، وذلَك أَنَّ الكْلَب باللْيِل حاِرٌس ، وبالنهاِر ناِعٌس ، وَعْيُن فَشبَّه الَهباءِ  الذي في الهابي وفي التَّهذيِب : َوَصَف النَّْجمَ 

 هابٍ  : هو َجْمعُ  ُهبًّى كعَْيِن الكْلِب في َخفائِه ، وقاَل في هابٍ  الناِعِس ُمْغِمضة ، ويَْبدو من َعْينَْيه الَخفاُء ، فكذلَك النَّْجم الذي يُْهتَدى به هو

ى  تَْخفى فيه إالَّ قليالً منه ، يَْعرُف منه الناِظُر أيَّ نَْجِم هو ، وفي أَّيِ ناِحيٍَة  ُهبًّى (4)، في  هابٍ  َجْمع غاٍز ، والَمْعنى أنَّ َدليَل القَْوِم نَْجمٌ كغَزًّ

 إالَّ أَنَّها قِباٌع كالقَنافِِذ إذا قَبَعَْت فال يُْهتََدى بهذه الِقباع. إنَّما يُْهتََدى بهذا النَْجِم الواِحِد الذي هو هابِيَةٍ  أَي ُهبًّى هو فيَْهتِدي به ، وهو في نُجومٍ 

 قابِعٍَة ، وجمَع القابَع على قِباعٍ كصاِحٍب وِصحاٍب. هابِيَةٍ  َغْير قابعٍ في نُجومٍ  هابٍ 

ُجلُ  الُمتََهبِّيو  ِمن العََرِب ؛ وَمرَّ له في الَهْمز بِعَْينِه. َحيٌّ  ، بالفتح : الَهْبوُ و .بالَهباءِ  ، كأنَّه غطى بََصره الضَّعيُف البََصرِ  : الرَّ

 أْرٌض لغََطفاَن ولها يَْوٌم. ، كَسحابٍَة : الَهباَءةُ و

 ، وهو ُمْستَْنقع بها. الَهباَءةِ  قَتَلَه في جفرِ  ِلقَْيِس بِن زهيٍر العَْبسي على ُحذيفَةَ بِن بَْدٍر الفََزاري الَهباَءة قال الَجْوهِري : يَْومُ 

 .(5)وقال ياقوُت : قُتَِل بها حذيفَةُ وأَُخوه بَْدر 

ام : الَجْفر  قة األساِفِل ي الَهباَءةُ  َجبٌَل في بالِد بَني ُسلَْيم فَْوق الّسوارقيِة وفيه ماٌء يقاُل له (6)وقاَل عرَّ فرُغ ، وهي أَْفواهُ آباٍر َكِثيرة ُمَخرَّ

 : (7) زهيٍر بعُضها في بعٍض الماَء العَْذَب الطيَِّب ، ويُْزَرُع عليها الِحْنَطةُ والشَّعيُر وما أَْشبَهه ؛ وقرأُْت في الَحماَسِة لقيِس بنِ 

ــــــــــــــٌت  ي ــــــــــــــاِس مــــــــــــــَ ــــــــــــــن ريحَ ال م َأن  خــــــــــــــَ ــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــّ  ت

بــــــــــــــــاَءِة ال يــــــــــــــــرميُ     ِر اهلــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح  عــــــــــــــــلــــــــــــــــ  جــــــــــــــــَ

  

ي و  كــــــــــــــِ ُت أَبــــــــــــــح مــــــــــــــه مــــــــــــــا زِلــــــــــــــح لــــــــــــــح وحال  ــــــــــــــُ  لــــــــــــــَ

ومُ     جـــــــــــُ َض الـــــــــــنـــــــــــّ لـــــــــــَ ر مـــــــــــا طـــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه الـــــــــــّدهـــــــــــح

  

ر و  دح ر بـــــــــــــــن بـــــــــــــــَ ىَت محـــــــــــــــَح ن  الـــــــــــــــفـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــكـــــــــــــــِ

ه     رعــــــــــُ ُي َمصــــــــــــــــــــــــح غــــــــــح غــــــــــَ  والــــــــــبـــــــــــَ يــــــــــمُ  (8)بـــــــــــَ  َوخــــــــــِ

  

ي  وحمـــــــــــــــِ ـــــــــــــــَ َم د   عـــــــــــــــلـــــــــــــــي  قـ  َأ ـــــــــــــــن  ا ـــــــــــــــلـــــــــــــــح

يـــــــــــمُ و     لـــــــــــِ ُر ا ـــــــــــَ هـــــــــــر الـــــــــــر جـــــــــــُ جـــــــــــح تـــــــــــَ  قـــــــــــد ُيســـــــــــــــــــــــــح

  

وين و  ـــــــــــــــّرِجـــــــــــــــاَ  ومـــــــــــــــاَرســـــــــــــــــــــــــــــُ ُت ال  مـــــــــــــــاَرســـــــــــــــــــــــــــــح

يـــــــــــــــم    قـــــــــــــــِ تـــــــــــــــَ َوجيف عـــــــــــــــلـــــــــــــــي  وُمســـــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــح مـــــــــــــــُ  فـــــــــــــــَ

  
َدةِ الُمَخفَّفة : َهبِيو  ، قال الُكَمْيت : تَباَعِديوتَوسَِّعي  َزْجٌر للفََرِس ، أَي ، بكْسر الموحَّ

__________________ 
بد  « جنم»والتصـحيح عن التكملة ا ويف املصـادر : « النيمري»وابألصـر ( اللسـان والتهذيب بدون نسـبة ا ويف التكملة أليب حية النمريي ا 1)
 .«جنماً »
 كما مجعوا صاحباً عل  صحاب ا وقا اً عل  قماح.« قابض»( يف التهذيب 2)
 ( يف اللسان : يُغضي.3)
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 ( يف التهذيب : أي يف هباء لف  فيه.4)
 بنا بدر الفزاري.ا حذيفة ومحر ا« محر»( كذا ابألصر ا ويف معجم البلدان 5)
 .«الصحن»( يف معجم البلدان : 6)
 .«اهلباءة»ومعجم البلدان  221/  1( شرح ديوان ا ماسة 7)
 .«مرتعه»( األصر ومعجم البلدان ويف ديوان ا ماسة : 8)

  



19845 

 

بح  ال وأَرححـــــــــــــــِ يب وهـــــــــــــــَ مـــــــــــــــهـــــــــــــــا هـــــــــــــــَ لـــــــــــــــِّ عـــــــــــــــَ  نــــــــــــــــُ

ـــــــــــــاو     ـــــــــــــن ي ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح ـــــــــــــا افـ ن ـــــــــــــَ ـــــــــــــا ول ن ـــــــــــــِ ـــــــــــــات ي ـــــــــــــح  يف أَب

  
بيُّ الصَّغيُر وهي ، بفتح الهاِء والباِء مع تَْشديِد الياِء : الَهبَيُّ و  ؛ كذا نَصُّ الُمْحَكم ، وقد غفَل عن اْصِطالِحه هنا َسْهواً. َهبَيَّةٌ  الصَّ

ل َوْهلٍَة على الّسكوِن ، ولو كاَن قاَل ابُن ِسيَده : حَكاُهما سيبويه قاَل : وَوْزنها فَعَلٌّ وفَعَلَّةٌ ، وليَس أْصل فَعَّل فيه فَْعلاَلً وإنَّما بُني مِ  ن أَوَّ

ً  األَْصل فَْعلاَلً لقْلت  ألنَّه بمْنزلَِة َغْير الُمْعتل نَْحو َمعّد وُجبُّن. َهبائيٌّ  قْلت َهبَيًّا في الُمؤنَّث ، قاَل : فإذا جمْعتَ  َهْبياةً وفي الُمذكَّر  َهْبيا

حاح : غيَرةُ ، ولم يَْضبِطهما ، وهو في أَْكثِر نسِخها كغَنِّيٍ وَغنِيٍَّة ؛ والصَّواُب ما للمصنِِّف. الجاِريَةُ  الَهبَيَّةُ و الَهبَيُّ  وفي الّصِ  الصَّ

 : الشََّجِر بالضِم قِْشُرها. َهبايَةُ و

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

  ابُن جنِّي :الفََرُس التُّراَب ؛ وأَْنَشدَ  أَْهبَى الغُباَر : أَثاَرهُ ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ ومنه أَْهبَى

َبااي َّب الرتاَب فـَوحَقه إهح  َأهح
 ؛ قاَل أَْوُس بُن َحَجر : األَهابيّ  على األْصل ؛ وهي بإْهبايا جاءَ 

 (1)َأهايب  َسفحساف مَن الرت حِب تـَوحأَم 
مادُ  َهبَاو  : اْختَلََط بالتُّراِب وَهَمَد. يَْهبُو الرَّ

 َغْير َمْهَموز. هابٍ  ، وهو يَْهبُو َرماداً قيلَ قاَل األْصمعي : إذا صاَرِت الناُر 

ماِد َمعاً. َهبَا قال األزهري : فقد َصحَّ   للتُّراِب وللرَّ

 ِحيٌح.النار لَما َهَمَد ِمن لَهيبها قَْدَر ما يَْستَِطيُع إْنساٌن أَن يقرَب يََده منها ، وهو اْستِْعماٌل عاميٌّ ، ولكن له أَْصٌل صَ  هبو قُلت : ومنه

في  الَهباءِ  التُّراب : كأَنَّ تُرابَه ِمثْل هابِي لَمْشي الُمْختاِل الُمْعَجب ؛ نقلَهُ ابُن األثير. وموِضعٌ  التََّهبِّي : إذا َمَشى َمْشياً بَِطيئاً ؛ ومنه بَا يَْهبُوهَ و

قَّة.  الّدِ

 ِمن التُّراب : ما اْرتَفََع وَدقَّ ؛ ومنه قوُل َهْوبٍر الحاِرثي : الهابِيو

ـــــــــــــَ  ـــــــــــــًة تـ رحب ِه ضـــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــح ي ـــــــــــــَ َ أُذحنـ اح ـــــــــــــَ ا ب ـــــــــــــ  ن  َزو َد مـــــــــــــِ

ــــــــــــُم     ي قــــــــــــِ اِب عــــــــــــَ ــــــــــــرت  ه إىل هــــــــــــايب ال ــــــــــــح ت (2)َدعــــــــــــَ
 

  
 : الظَّليُم. الَهْبوُ و

 الثَّريِد : تَْسِويَتهُ. تَْهبِيةُ و

 : َمْوِضٌع ، عن ياقوت. الَهبَاتَانِ و

، فزْدَت ياًء للفَْرِق بيَن الذََّكِر واألُْنثى ؛  هاتِي ، وللمرأَةِ : هاتِيا ؛ ولالثْنَْين أَي أَْعطِ  ، إذا أََمْرَت أَن يُْعِطيك شيئاً ، يا َرُجلُ  هاتِ  ي : [هتي]

 ، ولجماَعِة النِّساِء هاتِيَن ِمثْل عاِطيَن. هاتِيا وللَمْرأَتَْين

، الهاُء فيها أَْصِليّة ، ويقاُل : بل ُمْبَدلَة ِمن األلِف الَمْقطوَعة في آتَى يُواتِي ، لكنَّ العََرَب  يُهاتِي ُمهاتاةً هاتَى  ، يقاُل : : ُمفاَعلَةٌ منه المهاتَاةُ و

ي ألبي نَُخيْ  هاتَْيتُ  ؛ وال يقاُل منه : هاتِ  ِء من فِْعِلها َغْير األَْمر فيقد أَماتَْت ُكلَّ شي  لة :، وال يُْنَهى بها ؛ وأْنَشَد ابُن بّرِ

راِت  راٍت وَأيب الــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــُ  قــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــُ

وحآتِ و     ِب الســــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــٍد صــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــِ عــــــــــــــِ  لســــــــــــــــــــــــــــَ

  

 هاُتوا كما ُكن ا لُكم هُنايت 

. نُهاتِيُكم أَي ا قدََّم الَمْفعوَل َوَصلَه بالِم الَجّرِ  ، فلمَّ

 .ُمهاتاةٌ  إن كانْت بك هاتِ و،  هاتَْيتَ  ال هاتِ  وتقول :
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 ؛ نقلَهُ الَجْوهري. ما أَنا بُمْعِطيكَ  : أَي أُهاتِيكَ  ماو

يت. وَمرَّ للمصنِِّف تَْعبِيره بالَوْقت. ءٌ َهتْ  ، كغَنِّيٍ ، أَي من اللَّْيلِ  َهتِيٌّ  َمَضىو ّكِ  ؛ َحَكاهُ اللَّْحياني. وَهَمَزهُ ابُن الّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 : ناَولَهُ. َهاتاهُ ُمهاتاةً 

__________________ 
 واقتصر فيه عل  عجزه ا واللسان والتهذيب. 124( ديوانه ط بريوت 1)
 .«أذانه»ا والتهذيب برواية  31/  6( اللسان والصحاح واملقايي  2)
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بُوا ؛ ومنه قولهُ تعالى :  هاتُواو هاتِياو هاتِ  وقاَل الُمفَضَّل : بُوا. (1) (ُقْل هاُتوا بُ ْرهاَنُكمْ ): أَي قَرَّ  ، أَي قَرَّ

 لّْيل ؛ عن ابِن األعرابي.: ساعاُت ال األَْهتاءُ و

 ، كُسَمّيٍ : بَلٌَد ، أَو ماٌء ، عن ياقوت. الُهتَيُّ و

 : أَْهملهُ الَجْوهِري. َهتَْوتُه َهتْواً و : [هتو]

 ؛ وتقدََّم في الَهْمزةِ : َهتَأَهُ بالعََصى َضَربَه. َكَسْرتُهُ َوْطأً بِرْجلي وفي الُمْحكم : أَي

ْجل. َهتْواً  ءَ الشي َهتَْوتُ  وقال ابن القّطاع :  : َكَسْرتُه ، ولم يُقَيِّده بالّرِ

 ؛ وتقدََّم االْختِالُف قريباً في أصالَِة الَهْمزةِ أَو أنَّها ُمْنقلبَةٌ. : أَْعَطى ، وتَْصريفُه كتصريِف عاَطى هاتَىوَ 

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

اجِز : هاتَى ر قوُل الرَّ  : إذا أََخَذ ، وبه فُّسِ

   ما يـُعحِطي وما يُهايت و
 أَي وما يَأُْخذُ.

كةً  الَهثَيانُ  ي : [هثي]  أَْهملَهُ الَجْوهِري. : ، محرَّ

يِن ُمْعجمة ، والصَّواُب الَحثُْو ، بالُمثَلَّثَِة. الَحْشوُ  وقال ُكراٌع : هو  ؛ هكذا هو في النسخ بالّشِ

ً  له ِهثْتُ  َكَر األْزهري في تْرِكيبه قعبث :وقد ذَ   إذا َحثَْوَت له. َهْيثا

ً  وقال ابُن القطَّاع : هاَث له ِمن المالِ  ً و َهْيثا  َحثَاله. : َهيَثانا

ل ذلَك. الَهيَثانِ  َمْقلوبُ  الَهثَيانَ  فالظاِهُر ِمن ِسياِق ِعباَرتِه أَنَّ   ، فتأمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 إذا ماَزَحهُ ومايَلَهُ ؛ عن ابِن األعرابي.:  َهاثاهُ 

 : إذا اْحَمرَّ َوْجُهه ؛ نقلَهُ ؛ األْزهري. َهثَىو

ْعرِ  ، كِكساٍء : ِهجاءً و َهجاهُ َهْجواً و : [هجو]  وَعدََّد فيه َمعايِبَه ؛ وهو مجاٌز. َشتََمهُ بالّشِ

 وأَْنَشَد القاِلي :قال اللّْيُث : هو الَوقِيعَةُ في األْشعاِر ؛ 

ا و  ربح تــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــّر جــــــــــــــــراحــــــــــــــــٍة تــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــــّ  فـــــــــــــــــَ

اءُ و     جــــــــــــــــــــــَ رََح اهلــــــــــــــــــــــِ  ال يــــــــــــــــــــــربا إذا جــــــــــــــــــــــَ

  
ً »في الحديِث : و َوَجزاُء )؛ وهذا كقوله ، جلَّ وعزَّ :  ِهجائِه إيَّاَي َجزاءَ  ِهجائِه أَي جاِز على ، ( 2)َهَجائي اللُهّم َمكانَ  َهجانِي فاْهُجه إنَّ فالنا

 .(3) (َسيَِّئة  َسيَِّئة  ِمثْ ُلها

 .«َهَجاني اللُهمَّ واْلعَْنه عَدَد ما فاْهُجه ، وهو يَْعلَم أَنِّي لْسُت بشاِعٍر ، َهَجاني اللُهمَّ إنَّ َعْمرو بن العاِص »في حديٍث آخر : و

 ، وال تَْقُل هَجْيتُه. َمْهُجوٌّ  فهو َهَجْوتُه وقال الَجْوهِري :

 .َهَجانيو َهَجْوتُه : هاَجْيتُهو

ةٌ و أُْهِجيَّةٌ  وبينَهم ّمِ فيهما ،  أُْهُجوَّ  ، وهو مجاٌز. األَهاجي بعُضهم بعضاً ، والَجْمعُ  يَْهُجو ، أَي بها ُمهاجاةٌ يَتَهاَجْونَ و، بالضَّ
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ْيتُ  قدووفِها ؛ ، كِكساٍء : تَْقِطيُع اللَّْفَظِة بُحرُ  الِهجاءُ و ْيتُهاو ، تَْهِجيةً  الُحُروفَ  َهجَّ ي بمْعنًى ؛ ومنه ُحُروفُ  تََهجَّ : لَما يَتََركَُّب منه  التََّهّجِ

 الَكالُم.

 ، كذا في الُمْحكم. على َشْكِلهِ  : أَي هذا ِهجاءِ  هذا على ِمن المجاِز :و

 ُطوالً وَشْكالً. (4)وفي األساس على قَْدره 

ه وَكُرمَ  نا : َكَسُروَ يَْومُ  َهُجوَ و  ، نقلَهُ ابُن ِسيَده وابن القطَّاع وابُن ُدَرْيٍد. اْشتَدَّ َحرُّ

ْفَدعُ  الَهجاةُ و  ، والَمْعروُف الهاَجةُ. : الّضِ

ْعَر : وَجْدتُه هذا أَْهَجْيتُ و  .ِهجاءً  الّشِ

 .الُمَهاُجونَ  : الُمْهتَُجونَ و

__________________ 
 .111اآية ( سورة البقرة ا 1)
 ( يف اللسان : مكان ما هجاين.2)
 .40( سورة الشور  ا اآية 3)
 ( يف األساس : مقداره.4)
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ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 أْنَشَد ثَْعلب : : قَطْعتُها ؛ قال الَجْوهِري : َهْجواً  الُحروفَ  َهَجْوتُ 

َوتح أبَنحشـــــــــــــــــــــــــــــاِج  ـــــــــــــــح اَء قـــــــــــــــد أَقـ  اي داَر ألـــــــــــــــح

ِي َأو كــــــــِإمــــــــام     ي كــــــــالــــــــَوحــــــــح ِب اهلــــــــاجــــــــِ (1)الــــــــكــــــــاتــــــــِ
 

  
 قْلُت : هو ألبي َوْجزةَ السَّْعدي.

 لَْيلى األَْخيَِليّة : يَْهُجو ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري للَجْعِدي الَهْجوُ  : التّْهجاءُ و

لــــــــــي  بــــــــــِ جــــــــــاَء الــــــــــّرِجــــــــــاِ  وأَقــــــــــح ك هتــــــــــَح  َدعــــــــــي عــــــــــنــــــــــح

ال     يحشــــــــــــــــــــــَ ِك فـــــــــَ تــــــــَ أُل ُأســــــــــــــــــــــح يٍّ ميــــــــَح غــــــــِ (2)عــــــــلــــــــ  أَذحلــــــــَ
 

  
اءٌ  ورُجلٌ   ، ككتَّان : َكثيُر الَهْجِو. َهجَّ

 ُ  َزْوَجها : أَي تَذُمَّ ُصْحبَتَه ؛ نقلَهُ الجوهري. تَْهُجو والمرأَة

ها وتَْشُكو ُصْحبَتَه. تَْهُجو وفي التّْهذيب :  ُصْحبَةَ َزْوِجها أَي تَذُمُّ

منه شيئاً ؛ يريُد ما أَْقرأُ منه  أَْهُجو الِقراَءةُ ، قاَل : وقْلُت لُرجٍل من بَني قَْيس : أَتَْقَرأُ ِمن القُْرآِن شيئاً فقاَل : وهللا ما الِهجاءُ  وقال أبو زْيٍد :

 َحْرفاً.

 منها بَْيتَْين : أَي ما أَْروي. أَْهُجو قاَل : وَرَوْيُت قَِصيدةً فما

ً  البَْيُت ، كَرِضَي ، َهِجيَ  ي : [هجي]  أَْهملَهُ الجوهري. ، بالفتح : َهْجيا

 اْنَكَشَف. وقال ابُن ِسيَده : أَي

 ؛ ونقلَهُ ابن القطَّاع أْيضاً. غاَرتْ  : أي ِهجىً  عيُن البَعيرِ  َهِجيَتْ و قاَل :

ا يُْستدرُك عليه ُجل : َهِجيَ  وممَّ  َء ، كفَِرَح : اْلتََهَب ُجوُعه.اْشتَدَّ ُجوُعه ؛ عن ابن القطَّاع. وَمرَّ في الَهْمز : َهِجى ِهًجى الرَّ

 : َشبَع ِمن الّطعام. َهِجَي هجىً  وقال ابُن األْعرابي :

ل.  قُْلُت : وكأنَّه ِضدُّ ، فتأَمَّ

شاُد والدَّاللَةُ  أْوزاِنه الَمْشهوَرةِ ؛؛ َضبََطه هذا ألنَّه من  ، بضم الهاِء وفَتْح الدَّالِ  الُهَدى ي : [هدي] بلُْطٍف إلى ما يُوِصل إلى الَمْطلوِب ،  الرَّ

ي ليزيد بن َخذَّاٍق : يَُذكَّرُ  قدو أُْنثَى حاح ، وأْنَشَد ابُن بّرِ  ؛ كما في الّصِ

تح و  جـــــــــَ اَء لـــــــــَك الـــــــــطـــــــــرِيـــــــــُ  وأهنـــــــــحَ  لـــــــــقـــــــــد َأضـــــــــــــــــــــــَ

ِدي     عــــــــــــح َد  تـــــــــــــُ كــــــــــــارِِم واهلــــــــــــُ َ
ُر املــــــــــــ بــــــــــــُ (3)ســــــــــــــــــــــــــُ

 

  
 ُمْستَقيمةٌ. ُهًدى وقاَل الِكسائي : بعُض بَني أََسٍد تُؤنِّثُه تقوُل : هذا: ُمَذكَّر ، قاَل  الُهَدى بُن جنِّي : قال اللَّْحياني :قال ا

 ؛ ومنه قوُل ابن ُمْقبل : النَّهارُ  : الُهَدىو

ٌة  يــــــــُد هــــــــامجــــــــِ َد  والــــــــبــــــــِ ُت اهلــــــــُ نــــــــح بـــــــــَ تـــــــــَ  حــــــــىت اســــــــــــــــــــــح

فــــــــًا َأو     ــــــــح ل َن يف اآِ  غــــــــُ عــــــــح ــــــــالحشــــــــــــــــــــــَ ــــــــن ي ــــــــِّ ل  ُيصــــــــــــــــــــــَ

  
ْين َهداهُ  وقد ً و يَْهِديه ُهًدى هللا للّدِ  أَْرَشَدهُ. : أَي ، بكسرهما ِهْديَةً و ِهدايَةً و َهْديا

اغُب :  ، لإِلْنساِن على أْربَعَِة أَْوُجٍه : عزوجلهللا ،  ِهدايَةُ  قال الرَّ

ل : ٍء َحَسب اْحتِماِله كما قاَل ، التي َعّم بجْنِسها كّل ُمَكلَّف ِمن العَْقِل والفْطنَِة والَمعاِرِف الضَُّروريَِّة ، بل َعّم بها ُكلَّ شي الِهدايَةُ  األوَّ

 .َهدى (4) (ء  َخْلَقُه ُثَّ الَِّذي َأْعطى ُكلَّ َشيْ ):  عزوجل
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َوَجَعْلنا ):  عزوجلاهم على أَْلِسنَِة األْنبياِء كإْنزاِل الفُْرقاِن ونَْحو ذلَك ، وهو الَمْقصوُد بقولِه ، التي تُْجعَل للناِس بُدعائِه إيَّ  الِهدايَةُ  الثَّاني :
ُهْم أَِئمًَّة يَ ْهُدوَن ِبَِْمِران  .(5) (ِمن ْ

__________________ 
 ( اللسان والصحاح.1)
 ( اللسان وصدره يف الصحاح.2)
 برواية :البيت األخري  78( املفضلية 3)

 سبر املسالك واهلد  يعدي
 واملثبت كرواية اللسان.

 .50( سورة طه ا اآية 4)
 .24( سورة السجدة ا اآية 5)
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يُ ْؤِمْن اِبهلِل يَ ْهِد َوَمْن ) (1) (َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زاَدُهْم ُهدىً ):  عزوجل، وهو الَمْعنيُّ بقوِله ،  اْهتََدى الثَّالث : التَّوفِيُق الذي يَْختَص به َمنِ 
 .(2) (قَ ْلَبهُ 

ابع : احْلَْمُد لِِلِّ الَِّذي )، إلى قولِه ،  (3) (َونَ َزْعنا ما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلّ  ):  عزوجلفي اآلِخَرةِ إلى الجنَِّة الَمْعنِيُّ بقوِله ،  الهدايةُ  الرَّ
ه األْربَع ُمتَرتَّبَة ، فإنَّ َمْن لم يَْحَصل له األُْولى لم يَْحَصل له الثانِيَة ، بل ال يَصّح تَْكِليفه ، وَمْن لم يَْحَصل ل الِهَداياتُ  وهذه (1) (َهداان هِلذا

ابع فقد َحَصل له الثَّالث التي قَْبله ، وَمْن حصَل له الثا ابعَة ، وَمْن حصَل له الرَّ فقد َحَصل له اللَّذان قَْبله  ِلثالثانِيَة ال يَْحَصل له الثاِلثَة والرَّ

ل وال يَْحَصل الثَّاني ، ويَْحَصل الثاني وال يَْحَصل الثالث ، انتََهى الَمْقصود منه.  ، ثم ال يَْنعَِكس ، فقد يَْحَصل األوَّ

كما أََضلَّ الفاِسَق  ُهًدى ، أَي يَِزيُدهم في يَِقينِهم (4) (َوَيزِيُد هللاُ الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهدىً )؛ ومنه قولهُ تعالى :  اْهتََدىو الِزَم متعّدِ ، فََهَدى

اج :  (1) (َوِإيّنِ َلَغّفار  ِلَمْن اتَب َوآَمَن َوَعِمَل صاحِلاً ُثَّ اْهَتدى)؛ وقوله تعالى :  االْهتِداءِ  َمْوِضعَ  الُهَدى وَوَضعَ  (5)بفْسِقه  ؛ قال الزجَّ

 بمْعنًى واِحٍد. ىاْهتَدَ و َهَدىوأَي أَقاَم على اإِليماِن ، 

فَهُ. ِهدايَةً  هللا الطَِّريقَ  َهداهُ و  : أَي َعرَّ

 قال الَجْوهِري : هذه لُغَةُ الِحجاِز.

ي : فيُعدَّى إلى َمْفعولَْين.  قاَل ابُن بّرِ

و َعْمرو بُن العاَلء : أَي أََو لم يُبَيِّن لهم ، نقلَهُ ؛ قال أَب (6) (َوََلْ يَ ْهِد هَلُمْ أَ ) : َدلَّه عليه وبَيَّنَه له ؛ ومنه قوله تعالى : ِهدايَةً  له َهداهُ و

 الَجْوهِري وهي لُغَة أَْهِل الغَْور.

ي : فيُعَدَّى بحْرِف الجّرِ كأَْرَشَد. إليه َهداهُ  َغْير أَْهل الحجاِز يقولوَن :و قاَل :  ؛ َحَكاها األْخفَش ، أَي أَْرَشَدهُ إليه. قاَل ابُن بّرِ

. هادٍ  ، أَي ، كعَُدوِّ  َهُدوٌّ  رُجلٌ و  ؛ َحَكاها ابُن األْعرابي ، ولم يَْحِكها يَْعقوب لفي األْلفاِظ التي َحَصرها َكَحُسّوِ وفَُسّوِ

ي وال يَْهتَِدي الطَّريَق وال يَْهدى هو الو ي وال ، بفَتْح الياِء والهاِء وَكْسر الداِل الُمشدَّدةِ ، يََهّدِ ، بكْسر الياِء وفَتْحها معاً مع كْسِر الهاِء  يِِهّدِ

به ؛ قاَل ابُن جنِّي : هو ال يَْخلُو ِمن  ، باْلتِقاِء السَّاِكنيِن فيَمْن قََرأَ  (7) (َأمَّْن ال َيِهدِّي ِإاّل َأْن يُ ْهدى)والداِل المشدَّدةِ ؛ ومنه قولهُ تعالى : 

ا أَْن تكوَن الهاُء ُمَسكنةً البَتَّة فتكوَن التاُء ِمن ا أَْن تكوَن الداُل َمشدََّدةً فتكوَن الهاُء َمْفتوحةً  يَْهتَِدي أََحِد أَْمَرْين : إمَّ ُمْختَِلسة الَحَرَكة ، وإمَّ

 ُسوَرةً لُسكونِها أَو سكوِن الداِل األُْولى.بحَرَكِة التاِء الَمْنقولَِة إليها أَو َمكْ 

اج : وقُِرى ْن الوقال الزجَّ ْن ال يَْهْدي َء : أَمَّ ي بإْسكاِن الهاِء والداِل ، قاَل : وهي قِراَءةٌ شاذَّةٌ وهي َمْرِويَّة ، قاَل : وقاَل أبَو َعْمٍرو : أَمَّ ،  يََهّدِ

 .يَْهتَِدي بَفَتَْح الهاِء ، واألْصل ال

 بمْعنًى. اْهتََدىو َهَدى أْيضاً ، فإنَّ  يَْهتَِدي أَْيضاً ؛ وَمْن قََرأَ بُسكوِن الهاِء َمْعناهُ  يَْهتَِدي َرأَ عاِصٌم : بكْسِر الهاِء بمْعنَىوق

 ِز ، وقد تقدََّم للمصنِِّف هناك.، وَرواهُ الَجْوهِري عن األْصمعي بالَهمْ  وال ُمَكبَّر لَها ؛ َحَكاها ثَْعلَب ، حاِلهِ  : أَي ُمَهْيِديَتِه هو علىو

 أَي ِمثِْله. ُهَديَّاهُ  ، يقاُل : َرَمى بَسْهٍم ثم َرَمى بآخرَ  ِمثْلُها ، أَي ، ُمَصغََّرةً  ُهَديَّاها عْنِدي لَكَ و

 ، أَي لَوْجِهه ؛ قاَل ابُن أَْحمر : ُهْديَتَهو ِهْديَتَه أَْمره ، أَي ِجَهةَ أَْمِره ؛ وَضلَّ  َهْديَةَ  يقاُل : نََظَر فالنٌ  األْمِر ُمثَلَّثْةً ِجَهتُه. َهْديَةُ و

ه  قـــــــــــــِ َة َروح يـــــــــــــَ دح ر  هـــــــــــــِ واُر وضـــــــــــــــــــــــــــَ َذ اجلـــــــــــــُ بـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  نـ

َرِد     طــــــــــــح ؤاَده ابملــــــــــــِ ــــــــــــُ ُت ف َلســــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــَ تـ ا اخــــــــــــح ملــــــــــــ 
(8)

 

  
__________________ 

 .17( سورة  مد ا اآية 1)
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 .11اآية ( سورة التغابن ا 2)
 حتريف.« ونزغنا»وابألصر  43( سورة األعراف ا اآية 3)
 .76( سورة مرمي ا اآية 4)
 .82( سورة طه ا اآية 5)
 .26( سورة السجدة ا اآية 6)
 .35( سورة يون  ا اآية 7)
 ... نبذ اجلؤار ( اللسان والتهذيب وفيهما :8)
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وَسقََط لما أَْن َصَرْعتُه ، وضلَّ الموِضَع الذي كاَن يَْقِصُده ِمن الدََّهِش بَرْوِقه ؛ واْقتََصَر الَجْوهِري على أَي تََرَك َوْجَهه الذي كاَن يُِريُده 

اغاني.  الَكْسر ، والضم عن الصَّ

يرةُ. الَهْديَةُ و،  الَهْديُ و  ِمثَْل فِْعِله ويَِسيُر ِسيَرتَه. فالٍن ، أَي يَْفعَلُ  يَْهِدي َهْديَ  فالنٌ  يقاُل : ، ويُْكَسُر : الطَّريقةُ والّسِ

ارٍ  اْهُدوا بَهْديو»في الحديِث : و  أَي ِسيُروا بِسيَرتِه وتََهيَّأُوا بَهْيئَتِه. ، َعمَّ

 : أَي َسْمتَه وُسكونَه. َهْديَه وما أَْحَسنَ 

يرةِ ؛ وما أَْحَسنَ  الِهْديةِ و الَهْدي وهو َحَسنُ   .ِهْديَتَهُ  : أَي الطَّريقَِة والّسِ

 ، وهو ُحْسُن الَمْذهب في أُُموِره ُكلّها ؛ وقال زياُد بُن َزْيٍد العَدويُّ : الَهْدي قال أَبو عدنان : فالٌن َحَسنُ و

ه و  يــــــــــــــُ دح رحِء هــــــــــــــَ َ
ربين عــــــــــــــن غــــــــــــــائــــــــــــــِب املــــــــــــــ  لــــــــــــــُح

ربا     رحُء خمـــــــــُح َ
َب املـــــــــ يـــــــــ  ا غـــــــــَ ُي عـــــــــمـــــــــ  دح (1)كـــــــــفـــــــــ  اهلـــــــــَ

 

  
 وقال ِعْمراُن بُن ِحطَّان :

ــــــــي  َغضــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــٌة و  ٍي عــــــــل دح ُت يف هــــــــَ ــــــــح ن  مــــــــا كــــــــُ

ُض و     ــــــــــــ  ن قــــــــــــَ ــــــــــــَ ه أَتـ ــــــــــــِ زات ُت يف خمــــــــــــَح ــــــــــــح ن (2)مــــــــــــا كــــــــــــُ
 

  
 ، ِمثُْل تَْمٍر وتَْمَرةٍ. َهْديَةٌ و َهْديٌ  وقيَل :

مُ  الهاِدي ِمن المجاِز :و يو ٍء ،ِمن كّلِ شي : الُمتقّدِ ً  العُنُقُ  به* ُسّمِ  : (3)لتَقدُِّمه على سائِِر البََدِن ؛ قال الُمفَضَّل اليَْشكري  هاِديا

ـــــــــــــــذ انَب  لـــــــــــــــُة ال دِّ شـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــِ وُم الشـــــــــــــــــــــــــــــ   مجـــــــــــــــَُ

و ُ و     حــــــــــــــُ ذحٌع ســــــــــــــــــــــــــــَ  هــــــــــــــاِديــــــــــــــهــــــــــــــا كــــــــــــــَبنح جــــــــــــــِ

  
 الَخْيِل إذا بََدْت أَْعناقُها. َهواِدي يقاُل : أَْقبَلَتْ  .( 4)الهواِدي والَجْمُع :

 لتَقَدُِّمها كتَقَدُِّم األْعناِق ؛ قاَل ُسَكْين بن نَْضرةَ البََجِليُّ : يِل : أَوائِلُهمن اللَّ  الَهواِدي ِمن المجاِز :و

َدتح  ي الــــــــلــــــــيــــــــَر عــــــــنــــــــه وقــــــــد بــــــــَ فــــــــِّ ُت بــــــــكــــــــَ عــــــــح ــــــــَ  َدفـ

رُهح     ر  غــــــــــامــــــــــِ الم الــــــــــلــــــــــيــــــــــِر فــــــــــالــــــــــظــــــــــِّ واِدي  ــــــــــَ  هــــــــــَ

  
ُل َرِعيٍل يَْطلُُع منها الَهواِدي ويقاُل : َمةُ ، وقد ِمن اإلبِل : أَوَّ  إذا تَقَدََّمْت. َهَدْت تْهِدي ، ألنَّها الُمتَقّدِ

 ، كغَنِيٍَّة : ما أُتِْحَف به. الَهِديَّةُ  ِمن المجاِز :و

 قال شْيُخنا : وُربَّما أَْشعَر اْشتراط اإلتْحاِف ما َشَرطه بَْعض ِمن اإلْكراِم.

يَت وفي األساس :  ألنَّها تقّدٌم أَماَم الحاَجِة. َهِديَّةً  ُسّمِ

ةُ على الياِء فقيلَ  َهدايَا ج ثم قُِلبَت الياُء أَلفاً اْستِْخفافاً لَمكاِن الَجْمع فقيَل َهداآ ، ثم  َهدايْ  ، على الِقياِس أَْصلُها َهدايي ، ثم ُكِرَهِت الضمَّ

ُروها ث ُروها ثالَث َهْمزاِت فأَْبَدلوا ِمن الَهْمزةِ ياء لخفَّتِهاَكِرهوا َهْمَزةً بيَن أَِلفَْين فَصوَّ  َمْن قالَ و الَث َهْمزاِت فأَْبَدلوا ِمن َهْمَزةً بَن أَِلفَْين فَصوَّ

او وهو ناِدٌر. وتُْكَسُر الواوُ  ، هذا ُكلّه َمْذَهُب ِسيبََوْيه. (5)أَْبَدَل الَهْمزةَ واواً  َهَداَوى َحْذفاً ثم عّوِض  َهداِوي َحَذفُوا الياَء ِمنفعلى أنَّهم  َهداوٍ  أَمَّ

 منها التَّْنوين.

 .الَهدايَا لُغَة ُعْليا َمعَّدٍ ، وُسْفالها الَهداَوى وقاَل أَبو ِزْيٍد :

 ، بالتَّْشديِد ، ُكلُّه بمْعنى ، ومنه قولهُ : (6) َهدَّىو وإليه الهديَّةَ  له أَْهَدىو

َخري  َح   (7)مي أَقوُ  هلا َهدِّي وال َتذح
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ة بَْعد َمّرة ،  َهدَّى قاَل الباِهِليُّ : ا أَْهَدىوعلى التَّْكثيِر أَي َمرَّ ةً واِحَدةً ؛ وأَمَّ  ، «ُزقاقاً كاَن له ِمثُْل ِعتِْق َرقَبةٍ  َهَدى َمنْ »الحديُث :  إذا كاَن َمرَّ

َف ضاالًّ أَو َضِريراً َطِريقَه ؛ ويُْرَوى بالتَّْشديِد ، وله َمْعنياِن : أََحُدهما الُمبَالَغَةُ م ِهدايَةِ  فيُْرَوى بالتّْخفيِف ِمن  الِهدايَةِ  نالطَّريِق ، أَي َمْن َعرَّ

كَّةُ والصَّفُّ ِمن أَْشجاِره. الَهِديَّةِ  ، والثاني ِمن  أَي َمْن تََصدَّق بُزقاٍق ِمن النَّْخل ، وهو الّسِ

__________________ 
 .«زايد»بد  « زايدة»( اللسان والتهذيب ا ويف اللسان : 1)
 واللسان والتهذيب. 173( ديوان شعر اخلوارج ص 2)
 ( اللسان : النكري.3)
 مشار اليها ابألصر اهنا من القاموس وهي ليست كذلك. (*)
 .«واهلواِدي : اجلمضُ »( يف القاموس : 4)
 .«واو»( ابألصر 5)
اها.( يف 6)  القاموس : وَهد 
 وصدره : 125/  2( البيت أليب خراش كما يف األساس. وهو يف شعره يف ديوان اهلذليا 7)

 لقد علمت أم األديرب أنين
 وعجزه يف اللسان والتهذيب بدون نسبة.
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ى  فيه يُْهَدى الذي اإلناءُ  ، بالكْسر َمْقصوٌر : الِمْهَدىو ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ، قال  يُهَدى إالَّ وفيه ما ِمْهدى الطَّبَق؛ قاَل ابُن األْعرابي وال يَُسمَّ

 الشاعُر :

ه  بــــــــــُ نحســــــــــــــــــــــــُ ًد  حــــــــــَا تـــــــــــَ هــــــــــح داَ  َأأَلُم مــــــــــِ هــــــــــح  مــــــــــِ

وُر     ســــــــــــــــــــــُ كح ِد مــــــــَ بــــــــيــــــــُح الــــــــَعضــــــــــــــــــــــح ٌة َأو قــــــــَ ريح قــــــــَ (1)فـــــــــُ
 

  
ٌ  بالمّدِ في هذا الَمْعنى ففي التّْهذيِب : الِمْهَداءُ  ، هكذا في النسخِ والصَّواُب : اإلْهداءِ  المرأَةُ الَكثيَرةُ  : الِمْهَدىو  بالمّدِ ، إذا كانت ِمْهداءٌ  اْمرأَة

 لجاَراتِها. تُْهِدي

 قاَل الُكَمْيت : اإلْهداءِ  وفي الُمْحكم : إذا كانْت كثيَرةَ 

حح و  َ
ن املـــــــــــــــــــــ رَبَرحَن مـــــــــــــــــــــِ ر ُد اغـــــــــــــــــــــح  إذا اخلـــــــــــــــــــــُ

ريا     قـــــــــــــِ ن  عـــــــــــــَ داُءهـــــــــــــُ هـــــــــــــح (2)ِ  وصـــــــــــــــــــــــــــاَرتح مـــــــــــــِ
 

  
 .تُهاِدي ِهداءً  واِحٍد ؛ وقد هاَدتْ  َء هذه بَطعاٍم وهذه بَطعاٍم فتَأُْكاَل معاً في َمكانٍ أَن تَِجي ، كِكساٍء ، وُمْقتََضى إْطالِقه الفَتْح ؛ الِهداءُ و

س يَْذُكرُ  كغَنِّيٍ : األسيرُ  ، الَهِديُّ و   طرفَةَ وَمْقتَل َعْمرو بن ِهْند إيَّاه :؛ ومنه قوُل الُمتَلَّمِ

مح  هـــــــــُ ـــــــــ  ِديـ ِد كـــــــــان هـــــــــَ ـــــــــح ب ـــــــــعـــــــــَ ـــــــــِن ال َة ب فـــــــــَ ـــــــــح َريـ  كـــــــــطـــــــــُ

ِد     ـــــــــ  ن هـــــــــَ ه مبـــــــــُ ـــــــــِ ذال ـــــــــَم قـــــــــَ ي مـــــــــِ وا صـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــُ َرب (3)ضـــــــــــــــــــــــَ
 

  
يَت به ألنَّها كاألِسيِر عْنَد َزْوِجها ، أَو لَكْونِها العَُروسُ  وأَْيضاً :  إلى َزْوِجها ؛ قاَل أَبو ذؤيٍب : تُْهَدى ، ُسّمِ

تح  مــــــــــــــَ نــــــــــــــَ ٍي كــــــــــــــمــــــــــــــا لــــــــــــــَح ٍم وَوشــــــــــــــــــــــــــــح َرقــــــــــــــح  بــــــــــــــِ

ِدّي     زحدهـــــــــــــــاُة اهلـــــــــــــــَ ُ
هـــــــــــــــا املـــــــــــــــ تـــــــــــــــِ يـــــــــــــــَ (4)مِبشـــــــــــــــــــــــــــــح

 

  
ي :  وأَْنَشَد ابُن بّرِ

ِوّي  َة ابلـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــح  َأال اي داَر عـــــــــــــــــــَ

م     ض الــــــــــــَوشــــــــــــــــــــــــــح ِديِّ كــــــــــــَرجــــــــــــح فِّ اهلــــــــــــَ (5)يف كــــــــــــَ
 

  
 ، بالهاِء. كالَهِديَّةِ 

اء ، أَْهداهاو ِهداءً  إلى بَْعِلها َهداهاو  : َزفَّها إليه : األخيَرةُ عن أبي علّيٍ وأَْنَشَد : اْهتََداهاو ، بالتَّْشديِد ، َهدَّاهاو ، وهذه عن الفرَّ

 كَذبـحُتمح وبـَيحِت   ال هَتحَتُدوهَنا
َمْخشري :وقال   إليه لُغَةُ تَِميم. أَْهداها الزَّ

ها. اْهتََدى وقال ابُن بُُزْرَج : ُجُل امَرأَتَه إذا َجَمعَها إليه وَضمَّ  الرَّ

حاح ، زاَد غيُرهُ : ليُْنَحَر. إلى مكةَ  أُْهِديَ  ما : الَهِديُّ و  ِمن النَّعَم ؛ كما في الّصِ

ي اإلبلِ  الحديُث : منه ، ويقولوَن : كم َعِديُّ بَني فالٍن ، يَْعنُوَن اإلبَِل ؛ و َهِديًّا وقاَل اللّْيُث : ِمن النَّعَم وغيِرِه ِمن ماٍل أو َمتاعٍ ، والعََرُب تَُسّمِ

 ء ببعِضه.تَْسِمية الشي َهِديًّا أَي َهلََكِت اإِلبُِل ويَبَِسِت النَِّخيُل فأُْطِلق على جِميعِ اإلبِِل وإن لم تَُكنْ  ، «وماَت الَوِديُّ  الَهِديُّ  َهلَكَ »

؛ كما في  َهِديَّةٌ و يَةٌ َهدْ  َء بالتّْخفيِف والتَّْشديِد ، والواِحَدةُ ؛ قُِرى (6)َمِحلَّه  ءُ الَهْدي ، بفتح فسكون ؛ ومنه قولُه تعالى : حتى يَْبلغَ  كالَهْدي

حاح.  الّصِ

ي : الذي قََرأَه بالتَّْشديِد هو األَْعرُج وشاِهُده قوُل الفََرْزدق :  قال ابُن بّرِ

لـــــــــــــ    صـــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
َة وامل كـــــــــــــ  َربِّ مـــــــــــــَ ُت بـــــــــــــِ فـــــــــــــح لـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ

داِت و     ـــــــــــــــــ  ل قـــــــــــــــــَ ِديِّ مـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــاِ  اهلـــــــــــــــــَ ن (7)َأعـــــــــــــــــح
 

  
 قوُل ساِعَدةَ بِن ُجَؤيَّة : الَهِديَّةِ  وشاِهدُ 

ة إيّنِ وأَ  ِديـــــــــــــــــــ  ِديـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم وكـــــــــــــــــــّر هـــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــح

ُب     عــــــــــــَ ــــــــــــح ثـ ــــــــــــَ ُب تـ رائــــــــــــِ ج  لــــــــــــه تــــــــــــَ ثــــــــــــِ (8)ممــــــــــــا تــــــــــــَ
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 بالتَّْخفيِف لُغَةُ أْهل لحجاز ، وبالتّثْقيِل على فَِعيٍل لُغَة بَني تِميٍم وُسْفلى قَْيٍس ، وقد الَهْديُ  وقاَل ثَْعلَب :

__________________ 
 ( اللسان.1)
 ( اللسان.2)
 .43/  6واملقايي  « وطريفة بن العبد»واللسان والصحاح والتهذيب والتكملة ا قا  الصاغاين : والرواية  143( ديوانه ص 3)
 واملثبت كرواية اللسان. .«.. مبيشمها كما زخرفت. ..» برواية : 65/  1( ديوان اهلذليا 4)
 .78( اللسان بدون نسبة ا ونسبه يف التهذيب لعنرتة ا وهو يف ديوانه ط بريوت ص 5)
 .196( سورة البقرة ا اآية 6)
 واللسان. 108/  1( ديوانه ط بريوت 7)
 واملثبت كرواية اللسان. .«.. إين وأيديها» رواية :ب 170/  1( ديوان اهلذليا 8)
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َهاح مِجيعاً : قُرِ  ُلَغ اهْلَْدُي حمَِلَّهُ )َء ابلَوجح  .(َحّّت يَ ب ْ
ُجل ذُو الُحْرَمةال يَْظَهر له َوْجه ، وكأَنَّه َسقََط ِمن الِعباَرِة شي فيهما وقْولُه يهما ، فإنّه ُرِوي فيه ف كالَهْدي ٌء ، وهو بَْعد قوِله إلى مكَّةَ والرَّ

ل.  التَّْخفيُف والتَّْشديُد ، فتأَمَّ

جاِل ؛ كذا في الُمْحكم. كِكساٍء : الضَّعيُف البَِليدُ  ، الِهداءُ و  ِمن الّرِ

اعي : ِهداءٌ و ِهدانٌ  وقال األْصمعي : رُجلٌ   للثَِّقيِل الَوْخِم ؛ وأَْنَشَد للرَّ

بــــــــــٍة  لــــــــــح ُب عــــــــــُ ٍب وصــــــــــــــــــــــــاحــــــــــِ و َوطــــــــــح داٌء َأخــــــــــُ  هــــــــــِ

ُرعــــــــا     الًء وأَمــــــــح قــــــــ  خــــــــِ لــــــــح َد َأو يـــــــــَ جــــــــح َ
ر  املــــــــ (1)يــــــــَ

 

  
 ِمن السَّْهِم لتَقدُِّمه. : النَّْصلُ  الهاِدي وِمن المجاِز :

اِكسُ  أَْيضاً :و ياَسِة ، وهو الثَّْوُر في َوَسِط البَْيدِر تَدُ  الرَّ حاح. (2)وُر عليه الثِّيراُن في الّدِ  ؛ كذا في الّصِ

 لَجَراَءتِِه وتقدُِّمه. األَسدُ  أَْيضاً :و

جَل يُْمسُكها فهي : العَصا الهاِديَةُ و يَت بذلَك ألنَّ الرَّ  ؛ قال ألنَّها تدلُّ على الطَّريقِ  الِهدايَةِ  ؛وقد يكوُن ِمن أي تَتَقدَُّمه تَْهِديه ؛ وهو مجاٌز ، ُسّمِ

 األْعشى :

ال  ــــــــــــــِ ــــــــــــــب ىَت يف ال ــــــــــــــفــــــــــــــَ  إذا كــــــــــــــاَن هــــــــــــــاِدي ال

ريا     نــــــــــــاِة َأطــــــــــــاَع األمــــــــــــِ َر الــــــــــــقــــــــــــَ دح (3)ِد صــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 .تَْهِديه َذَكر أنَّ َعصاهُ 

ْخرةُ  الضَّْحل : هاِديَةُ و ْحل أَْيضاً ؛ ومنه قوُل  في الماءِ  ؛ (4)؛ كذا في النسخ ، وفي التكملِة : النابِئَةَ  النَّاتِئةُ  الَمْلساءُ  الصَّ ، ويقاُل لها أَتاُن الضَّ

 أَبي ذَؤْيب :

َوتح هبــــــــــا  ن أَذحرِعــــــــــاٍت هــــــــــَ لــــــــــٌة مــــــــــِ  فــــــــــمــــــــــا َفضــــــــــــــــــــــــح

ِر     حـــــــــح ِة الضـــــــــــــــــــــــ  ٌ  كـــــــــهـــــــــاِديـــــــــَ نـــــــــح رٌة عـــــــــَ ذَكـــــــــ  (5)مـــــــــُ
 

  
 ِزنَةً ومْعنًى ، والهاُء ُمْنقِلبَة عن الَهْمزةِ ، حَكاهُ اللَّْحياني عن العََرِب. : األداةُ  الَهداةُ و

ر أَْيضاً قولهُ : : التَّْفِريقُ  التَّْهِديَةُ و  ؛ وبه فُّسِ

َخري  َحمي   (6)أَقوُ  هلا َهدِّي وال َتذح
؛  303الفاِطِميُّ الُمْختَلُف في نََسبِه في َسنَة  الَمْهِديُّ  َهِة الَجنُوِب َمْرَحلَتاِن اْختَطَّهبَْينه وبيَن القيروان من ج د بالَمْغربِ  ، كَمْرِميٍَّة : الَمْهِديَّةُ و

. ثِين والفُقَهاِء واألُدباَء ِمن كّلِ فَّنِ  وقد نُِسَب إليه جماَعةٌ ِمن المحّدِ

ْواو ِل : يزيُد بنُ  كغَنِيٍَّة وكُسَميٍَّة. َهِديَّةً  َسمَّ بُن عبِد الَوهاِب الَمْرَوِزيُّ شيٌخ البِن ماَجه ؛ وفي بَني تِميم  َهِديَّةُ وعن ابِن وهٍب ؛  ةَ َهِديَّ  فِمَن األوَّ

ةَ في أَْجداِد أَبي حاتِِم بِن حبَّان ، وُعَمُر  َهِديَّةُ  : اب  َهِديَّةَ  بنُ  (7)بُن مرَّ ، وعبُد الرحمِن بُن أَحمَد  571َسنَة  (9)عن ابِن بَيَان ماَت  (8)الضرَّ

 عن عبِد الوهاِب األْنماطي. َهِديَّةَ  ابنِ 

 في النِّساِء ِعدَّةٌ. َهِديَّةُ و

 ببَلَِده تْقِريباً. 1182الفَّويُّ شْيُخنا العاِلُم الصاِلُح حدََّث ببَلَِده وكاَن ُمِفيداً تُوفي َسنَة  َهِديَّةَ  بُن َمْنصور بنِ  (10)ومحمُد 

دفيُّ عن عبِد هللا بِن َعْمٍرو. وعبُد هللا ويوسُف اْبنَا ُعثْمان بِن محمِد بِن َحَسٍن الّدقَّاق يُْعَرُف كلٌّ منه ُهَديَّةَ  ومن الثاني : محمُد بنُ  ما الصَّ

 .ُهَديَّةً  بِسْبطِ 

 وتَقَدََّمها. صاَر في أَوائِِلها : إذا الفرُس الَخْيلَ  اْهتََدى ِمن المجاِز :و



19858 

 

 من غيِر أَن يُماِشيَها أََحٌد ؛ قال األْعشى : المرأَةُ : تَمايَلَْت في ِمْشيتها تهاَدتِ و

يـــــــــــــــــام  ريـــــــــــــــــُد الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــِ  إذا مـــــــــــــــــا َ تـــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــُ

ريا    هـــــــــــِ َت الـــــــــــبـــــــــــَ ـــــــــــح اَد  كـــــــــــمـــــــــــا قـــــــــــد رأَي (11) هتـــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .«هداء»ويف التهذيب واللسان : « . أن يلق .. هدان»برواية :  169( ديوانه ط بريوت ص 1)
 يف الدراسة واألصر كالصحاح.»( اللسان : 2)
 والتهذيب والتكملة. 42/  6واللسان واملقايي   87( ديوانه ط بريوت ص 3)
 التكملة : الناتئة كاألصر.( كذا ابألصر ا والذي يف 4)
 واللسان والتكملة والتهذيب. 39/  1( ديوان اهلذليا 5)
 ( أليب خراش ا تقدم أثناء املادة.6)
 .«عمرو» 1450/  4( يف التبصري 7)
 ( التبصري : الصواف.8)
 .571وحباشيته عن نسخة : سنة  577( التبصري : سنة 9)
 َهِديّة ا ويقا  ُهَديّة ابلتصغري. 1450/  4( يف التبصري 10)
 برواية : 85( ديوانه ط بريوت ص 11)

 إن هي انءت تريد القيامو 
 واملثبت كرواية اللسان والصحاح.
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ّمة : يُهاِديه كلُّ َمْن فَعََل ذلَك بأََحٍد فهوو  ؛ قال ذُو الرُّ

ثـــــــــــــــًة  ِ  َوعـــــــــــــــح رافـــــــــــــــِ
َ

اء املـــــــــــــــ هـــــــــــــــاِديـــــــــــــــَن مجـــــــــــــــَ   يـــــــــــــــُ

فِّ َراي      ـــــــكـــــــَ ِم ال جـــــــح ـــــــلـــــــة حـــــــَ ي ـــــــِ ل ِر كـــــــَ خـــــــَ ـــــــح ل خـــــــَ ُ
(1) املـــــــ

 

  
 بيَن َرُجلَْين : إذا َمَشى بَْينهما ُمْعتِمداً عليهما من َضْعٍف. تَهاَدى ومنه

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

وا بُربُوبِيَّتِه ،  الهاِدي فَهم َطِريَق َمْعرفَتِه حتى أَقَرُّ َر ِعباَده وَعرَّ كّل َمْخلوٍق إلى ما ال بُدَّ منه في  َهَدىو: ِمن أَْسماِء هللا تعالى ، هو الذي بَصَّ

 بقائِِه وَدواِم ُوُجوِده.

 الطَّريَق. يَْهِديهم : الدَّليُل ألنَّه يتقدَُّم القْوَم ويَتْبَعُونَه ، أَو لكْونِه الهاِديو

 : العَصا ؛ ومنه قوُل األْعشى : الهاِديو

ال  ــــــــــــــِ ــــــــــــــب ىَت يف ال ــــــــــــــفــــــــــــــَ  إذا كــــــــــــــاَن هــــــــــــــاِدي ال

ريا    نـــــــــــــــاِة َأطـــــــــــــــاَع األمـــــــــــــــِ َر الـــــــــــــــقـــــــــــــــَ دح  ِد صـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 : ذُو السكون. الهاِديو

 وأَْيضاً : لَقَُب ُموَسى العبَّاسي.

يِديَّة ، وإليه نُِسبَتِ  الهاِديو ِة الزَّ  .الَهَدِويَّة لِديِن هللا : أَحُد أَئِمَّ

ي َهداهُ  : الذي قد الَمْهِديو ر به أَنَّه يَِجي الَمْهِدي هللا إلّى الحّقِ ، وقد اْستُْعِمل في األْسماِء حتى صاَر كاألْسماِء الغاِلبَِة ، وبه ُسّمِ ُء الذي بُّشِ

مان ، جَ   عَلَنا هللا ِمن أَْنصاِره.في آخِر الزَّ

 وهو أَْيضاً لَقَُب محمِد بِن عبِد هللا العبَّاس الَخِليفَة.

 الفاِطِميُّ ، تقدََّمت اإلشاَرةُ إليه. الَمْهِديُّ  : هو الَمْهِديَّة والذي نُِسبَْت إليه

يِديَّة َمْن لُقَِّب بذلَك َكثيٌر. ِة الزَّ  وفي أَئمَّ

غيِره ،  ( 4)َهِديَّةُ  في نَْفِسه ال أنَّه ُمْهتدٍ  يَْعني أَنَّه ( 3)الُهدى أََحُدها : أَْن يكوَن ِمن .أَْوُجٍه : (2)عْنِدي ثالثَةُ  الَمْهِدي قال ياقوُت : وفي اْشتِقاقِ 

 ولو كاَن كذلَك لكاَن بضّمِ الميِم ولَْيَس الضم والفتح للتَّْعديِة وَغْير التَّْعديِة.

 أَْدَغموا الواو في الياِء ُخروجاً ِمن الثقِل ثم ُكِسَرِت ، الداُل. َمْهَدويّ  ، فعلى هذا أَْصلُه َهَدى يَْهِدي َمْفعوٍل ِمنوالثاني : أَنَّه اْسُم 

 ، فإنَّه تكلََّم في الَمْهِد ، فَِضيلَة اْختُصَّ بها ، وأنَّه يأْتي في آخِر الزمانِ  السالمعليهوالثالث : أْن يكوَن َمْنسوباً إلى الَمْهد تَْشبيهاً له بِعيَسى ، 

 الناَس ِمن الضاللِة. فيَْهِدي

 لَمْن كاَن اْسَمه عيَسى. َمْهدي قُْلت : ومن هنا تَْكنيتهم بأَبي

 ِر التي تقدََّمْت.مدينَةٌ قُْرَب سال اْختَطَّها عبُد الُمْؤِمن بُن علّيِ وهي َغيْ  الَمْهِديَّةُ و

 ، عن أَبي زياٍد الِكالبي ، قالَهُ ياقوت. الُهَديَّة ، كُسَميَّة : ماٌء باليَماَمِة ِمن ِمياِه أَبي بْكِر بِن ِكالٍب وإليه يُضاُف َرْمل الُهَديَّةُ و

 .اْهتََدى ِء :إلى الشي تََهدَّىو

، كما َحَكى ِسيبََوْيه ، قَْولهم : اْختََرَجهُ في َمْعنى اْستَْخَرَجهُ أَي َطلََب منه أَْن يَْخُرَج ؛ وبه  دايَةَ الهِ  ؛ وأْيضاً َطلَبَ  الِهدايَةِ  : أَقاَم على اْهتََدىو

ر قوُل الشاعِر أْنَشَده ابُن األْعرابي :  فُّسِ

مح  كـــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــِ وحُ  ومل آت  إنح َمضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ا ـــــــــــــــــــَ

رّ     مـــــــــــــــِ َو  طـــــــــــــــِ تـــــــــــــــِدي َأحـــــــــــــــح نـــــــــــــــاَج هتـــــــــــــــَح  بـــــــــــــــعـــــــــــــــَ
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 ، أَي (5) (َأْو َأِجُد َعَلى الّناِر ُهدىً )؛ ومنه قولهُ تعالى :  الهاِدي ٍء ؛ وأَْيضاً : الطاَعةُ والَوَرُع ؛ وأَْيضاً :شيٍء إلى إْخراُج شي الُهدىو

 ً ى هاِديا اخ : ُهًدى ؛ والطَّريُق يَُسمَّ  ؛ ومنه قوُل الشمَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب والصحاح.1)
 ومل يذكر إال ثالثة كما سيبيت.« أربعة أوجه« : »املهدية»( يف ايقوت : 2)
 ( يف ايقوت : املهدي ا بفتح ميمه.3)
 ( يف ايقوت : هداه.4)
 .10( سورة طه ا اآية 5)
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ٍة  د  إنحســــــــــــــــــــــــاَن ســــــــــــــــــــــــا ــــــــــِ تح ابهلــــــــــُ لــــــــــَ  قــــــــــد وكــــــــــ 

مح     نح متــــــــــاِم الــــــــــظــــــــــِّ ه مــــــــــِ ــــــــــ  مــــــــــوُ  كــــــــــبَن (1)ِء َمســــــــــــــــــــــــح
 

  
 : أَي على قَْصِده في الَكالِم وغيِره. ِهْديَتِه وَذَهَب على

 : أَي فيَما كنَت فيه ِمن الحديِث والعََمِل وال تَْعِدل عنه ؛ وكذا ُخْذ في قِْديَتِك ؛ عن أَبي زْيٍد وقد تقدََّم. ِهْديَتِك وُخْذ في

 : تقدََّمْت ؛ قاَل َعبيٌد يْذُكُر الَخْيل : تَْهِدي الَخْيلُ  َهَدتِ و

نَ و  حـــــــــــح بـــــــــــ  داَة صـــــــــــــــــــــــــَ واِبســـــــــــــــــــــــــاً غـــــــــــَ فـــــــــــاَر عـــــــــــَ   اجلـــــــــــِ

ز ُب     ٌث شــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــح ن  شــــــــــــــــــــــــُ هــــــــــُ ــــــــــَ ل ــــــــــِ دي َأوائ (2)هتــــــــــَح
 

  
.  أَي يَتَقَدَُّمهنَّ

حاح   تقدََّمهُ ؛ قاَل َطرفَةُ : َهداهُ  :وفي الّصِ

يــــــــــــــــُش بــــــــــــــــه  عــــــــــــــــِ ٌر يــــــــــــــــَ قــــــــــــــــح ىَت عــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــلــــــــــــــــفــــــــــــــــَ

هح     َدمـــــــــــــُ ُه قـــــــــــــَ دي ســـــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــَ (3)حـــــــــــــيـــــــــــــُث هتـــــــــــــَح
 

  
ى َرقَبَة الشاةِ :  .هاِديَة وتَُسمَّ

 الَوْحش : أَوائِلُها ؛ قال امرُؤ القَْيس : هاِدياتُ و

رِه  حــــــــــــــــــح  كــــــــــــــــــَبن  ِدمــــــــــــــــــاَء اهلــــــــــــــــــاِدايِت بــــــــــــــــــنــــــــــــــــــَ

ِر     َرجـــــــــــ  ٍب مـــــــــــُ يـــــــــــح اٍء بشـــــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــ  (4)ُعصـــــــــــــــــــــــــاَرة حـــــــــــِ
 

  
ْعَر.  يُهاِديه وهو ْعَر  هاَدانيوالّشِ  : ِمثُْل هاَجاني وهاَجْيتَه. هاَدْيتُهوفالٌن الّشِ

 .الِهدايَةَ  : َطلََب منه اْستَْهداهُ و

 .الَهِديَّة َصَديقه : طلَب منه ْهَدىاْستَ و

 .«تَحابُّوا تَهاَدْوا»الحديُث : منه ؛ و الُمهاَداةُ  : التَّهاِديو

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. يُْهِديَ  ، بالمّدِ : من عاَدتِه أَنْ  ِمْهداءٌ  ورُجلٌ 

 للناِس. الِهدايَةِ  للناِس ؛ كما في األساِس ، وأَْيضاً : كثيرُ  الَهديةِ  ، ككتَّاٍن : كثيرُ  َهدَّاءُ و

 ؛ وأْنَشَد الَجْوهِري لزهيٍر : ِهداءً  إلى بَْعِلها ُهِديَتْ  : العَُروُس وقد الَمْهِديَّةُ و

ذٍت  بــــــــــــــــ  ِن الــــــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــــاُء خمــــــــــــــــَُ كــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــإنح تــــــــــــــــَ

َداء     ـــــــــــــٍة هـــــــــــــِ ن ـــــــــــــكـــــــــــــرِّ ُ حصـــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــحـــــــــــــُ   ل (5)ف
 

  
 إْن كاَن كذا ، وهي يِميٌن ؛ نقلَهُ الَجْوهري. َهْديٌ  ويقاُل : ما لي

 : أَْرَسْلُت. إْهداءً  إلى الحرم ، أَْهَدْيتو

 : أَي بََدنَةٌ. َهْديةٌ  وعليه

جُل ذُو الُحْرَمة يأْتي القَْوَم يَْستَِجيُر بهم ، أَو يَأُْخذُ منهم َعْهداً ،  الَهِديُّ و الَهْديُ و  فهو ، ما لم يَْجَرأْ ويأْخِذ العَْهَد ،، بالتّْخفيِف والتَّْشديِد : الرَّ

 ، فإذا أََخَذ العَْهَد منهم فهو حينَئٍِذ جاٌر لهم ، قال زهيٌر : َهِديُّ 

ِداين  ُروا هــــــــــــــَ رًا َأســــــــــــــــــــــــــــَ عحشــــــــــــــــــــــــــــَ مح أََر مــــــــــــــَ  فــــــــــــــلــــــــــــــَ

بــــــــــــــاُء و     تــــــــــــــَ ٍت ُيســــــــــــــــــــــــــــح يــــــــــــــح (6)مل أََر جــــــــــــــاَر بـــــــــــــــَ
 

  
ُجُل الذي له حُ   البَْيِت. َهِدّيِ  ْرَمةٌ كُحْرمةِ قال األْصمعي في تَْفسيِر هذا لبَْيِت : هو الرَّ

 ، قاَل : الَهْدي ، أَي جاُرهم يَْحرم عليهم منه ما يَْحُرم ِمن َهِديُّهموفالٍن  َهْديُ  وقال غيُرهُ : فالنٌ 
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ُم  يــــــــــــــكــــــــــــــُ ن أَبــــــــــــــِ ريحٌ َأاًب مــــــــــــــِ ُم خــــــــــــــَ كــــــــــــــُ ِديــــــــــــــ   هــــــــــــــَ

ُد     واِر وَأمحـــــــــــــــــــــــحَ ر  وَأوحىَف ابجلـــــــــــــــــــــــِ (7)أَبــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 السُّكوُن ؛ قاَل األْخطل : الَهْديُ و

__________________ 
 واللسان والتهذيب. 81( ديوانه ص 1)
 .«شرب»ا واملثبت كرواية اللسان ا ويف التهذيب « يهدي»برواية :  35( ديوان عبيد بن األبرص ط بريوت ص 2)
 واللسان والصحاح. 86( ديوانه ط بريوت ص 3)
 واللسان والصحاح. 56( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 4)
 والصحاح. 43/  6واملثبت كرواية اللسان واملقايي   .«.. فإن قالوا : النساء» برواية : 12( ديوانه ط بريوت ص 5)
 واللسان والتهذيب. 14( ديوانه ص 6)
 .«... أعّف وأوىف» برواية : 41رتة ا وهو يف ديوانه ص ( اللسان بدون نسبة ا ونسبه يف التهذيب لعن7)
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ُزوٍم وال َنَكالو  َي َمهح  ما َهَد  َهدح
 َحَسٍن. َهْديٍ ويقوُل : لم يُْسرْع إْسراَع المْنَهِزِم ولكْن على ُسكوٍن 

 : َمْشُي النِّساِء واإِلبِِل الثِّقاِل ، وهو َمْشٌي في تََمايٍل وُسكوٍن. التَّهاِديو

 الُمهاَدنَةُ. اةُ الُمهادَ و

 ِمن اللّْيل ، أَي بْعَد َهْدٍء ؛ عن ثَْعلب. َهِدّيٍ  وِجئْتُه بَْعد

 باهلِل العبَّاسي : ِمن الُخلَفاِء. الُمْهتَِديو

 ، بتَْخفيِف الداِل : مْوِضٌع بَمّرِ الظَّْهراِن وهو َمْمدرةُ أَْهِل مكَّةَ. الهَدةُ و

 بزياَدةِ ألٍف. الهداةُ  ويقاُل له أَْيضاً :

 ، أَي ال يَْنفُذُه وال يُْصلُحهُ ؛ قالَهُ ابن القطَّاع. (1) (َأنَّ هللَا ال يَ ْهِدي َكْيَد اخْلائِِننيَ )وقولهُ تعالى : 

ً  ي : [هذي] ً و ، بالفتح ، َهَذى يَْهِذي َهْذيا كةً. َهَذيانا ، وذلَك إذا َهَدَر بَكالٍم ال يُْفَهم كَكالِم المبرسم  تََكلََّم بغيِر َمْعقُوٍل لَمَرٍض أَو غيِرهِ  ، محرَّ

 عاٍء.كدُ  الُهَذاءُ  واالْسمُ  والَمْعتُوه.

 بغيِرِه ، أْنَشَد ثَْعلَب : يهذي في َكالِمه ، أَو الذي كثيُرهُ  ، بالتَّْشديِد فيهما : َهذَّاَءةٌ و َهذَّاءٌ  رُجلٌ و

اَءٌة  ذ  ِذٌر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ رايٌن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ذح  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

رح     ثـــــــــــِ بٍّ نـــــــــــَ طـــــــــــِة ُذو لـــــــــــُ قـــــــــــح ُك الســـــــــــــــــــــــــ  وشـــــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــُ

  
 ال يَتماَسُك. صارَ  اللَّْحَم : أَْنَضْجتُه حتى أَْهَذْيتُ و

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 .ُهذائِه : إذ َذَكَره في يَْهِذي به َهَذى

 .يَتَهاَذْونَ  أَْصحابَه ، وَسِمْعتهم يُهاِذي وقَعَدَ 

 : أَي جاٍر. هاذٍ  وِمن المجاِز َسرابٌ 

وَمرَّ له في الَهْمزة : َهَذأَهُ بالسَّْيِف  َهَذْذتُه. َجْوهري ؛ أَي، كذا في النسخِ ، والصَّواُب بالسَّْيِف ، كما هو نَصُّ ال السَّْيفَ  َهَذْوتُ و : [هذو]

.  قََطعَهُ قْطعاً أْوَحى ِمن الَهذِّ

 ، نقلَهُ الَجْوهِري أَْيضاً. َهَذْيتُ  : ِمثْلُ  في الَكاَلمِ  َهَذْوتُ و

ا  ٍء حاِضر ، واألْصُل إذا ضمَّ إليها هاٌء ؛ وقد تقدََّم في موِضِعه.وهذان ، فالهاُء للتَّْنبِيِه ، وذا إشارةٌ إلى شي هذا وأَمَّ

ياِن بِن ُحَوْيِص العَْبِدي ؛ والثانية ، بالكسر : فََرسانِ  الِهراَوةُ و : [هرو] ِس بِن أَْفَصى ، األَْعزاِب كانْت لعْبِد القَيْ  ِهراَوةُ  إحداهما ؛ فََرُس الرَّ

يراِفي ، وأْنَشَد للبيٍد : دةِ ؛ قاله أبو سعيٍد الّسِ  وقد تقدََّم ِذْكُرها في الموحَّ

ر ٍة  مـــــــــــــــِ ر  طـــــــــــــــِ ن  كـــــــــــــــُ هـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ هـــــــــــــــِدي َأوائـــــــــــــــِ  يـــــــــــــــَ

زاِب     راَوِة اأَلعــــــــــــــــح ِر هــــــــــــــــِ ثــــــــــــــــح رحداُء مــــــــــــــــِ (2)جــــــــــــــــَ
 

  
ي : البَْيُت لعاِمِر بِن الطُّفَْيل ال للبيٍد.  قال ابُن بّرِ

ْخمةُ ، و العَصا : الِهراَوةُ و ، ألنَّه كان  وسلمعليههللاصلىأَراَد به سيَِّدنا َرُسول هللا  ؛ «الِهراَوة وَخَرَج صاِحبُ »: حديُث َسِطيحٍ منه الضَّ

 .وسلميهعلهللاصلىيُْمِسُك القَِضيَب بيِده ، َكثيراً ، وكان يُْمشى بالعَصا بيَن يََدْيه وتُْغَرُز له فيَُصلِّي إليها 

، بالكسر مع َكْسر رائِهما وتَْشديِد يائِهما ، وكالُهما  ِهِريٌّ و ، بالضم ، ُهِريٌّ و ، بفتح الواِو ، ِمثْل الَمطايَا كما َمرَّ في اإلداَوةِ ، َهراَوى ج

م َجَمعه على فُعُوٍل كقولهم َمأتةٌ وِمئُون وَصْخرةٌ ث َهْروة ، حتى كأَنَّه قالَ  ِهراَوةٍ  على غيِر قياٍس ، كأَنَّه على َطْرحِ الزائِِد ، وهي األِلف في

 وُصُخوٌر ؛ قال كثير :
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راَو   َرُب ابهلــــــــــــــــــــــَ ّوُِخ مث ُيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــــــُ

ريُ     كـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــَ ه وال ن ـــــــــــــــــح َدي ـــــــــــــــــَ رحٌف ل ـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــُ  ف

  
 وأَْنَشَد أَبو علّيٍ الفاِرسيُّ :

رًة  قــــــــــــــح ــــــــــــــَ ينِّ نـ َا عــــــــــــــَ نــــــــــــــِ غــــــــــــــح ــــــــــــــُ َك ال تـ تــــــــــــــُ ــــــــــــــح  رأَيـ

مـــــــــ    ـــــــــد  راَو  ال تح يف اهلـــــــــَ فـــــــــَ ـــــــــَ ل ـــــــــَ تـ ُك إذا اخـــــــــح (3)امـــــــــِ
 

  
__________________ 

 .52( سورة يوسف ا اآية 1)
 واملثبت كرواية اللسان. ونسبه ابن بري لعامر بن الطفير ومل أعثر عليه يف ديوانه..« .. هتدي»برواية :  18( ديوانه ط بريوت ص 2)
 ( اللسان.3)



19865 

 

 ، بكْسر الهاِء. الِهِريُّ  قاَل : ويُْرَوى

اهُ و بالِهراَوةِ يَْهُروه َهْرواً َهراهُ و  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري لعَْمرو بِن ِمْلقَط الطائِي : : َضَربَه بها تََهرَّ

هــــــــــــــا  وكــــــــــــــُ لــــــــــــــُ َرُث ممــــــــــــــَح غــــــــــــــح ســــــــــــــــــــــــــــي وال يـــــــــــــــَ كح  يــــــــــــــَ

ةح     ــــــــــــــــَ َدهــــــــــــــــا اهلــــــــــــــــارِي ــــــــــــــــح ب ر تح عــــــــــــــــَ (1)إذا هتــــــــــــــــََ
 

  
ا يُْستدرُك عليه ، بالَهْمِز  َهَرأَ  ْيٍد عن أَبي ماِلٍك َوْحده ؛ قاَل : وخالَفَهُ سائُِر أَْهِل اللّغَِة فقالوا :: أَْنَضَجهُ ؛ حَكاه ابُن ُدرَ  َهْرواً  اللْحمُ  هرا وممَّ

قال لَحنِيفِة النَّعَم ، وقد جاَء معه بيَتِيٍم يَْعِرُضه عليه ، وكان قد قاَرَب »الحديُث : منه ِء : َشْخُصه وُجثَّتُه تَْشبيهاً بالعَصا ؛ والشي ِهراَوةُ و

أَي َشْخُصه وُجثَّتُه ، كأنَّه حيَن َرآهُ َعِظيَم الُجثَّة اْستَْبعََد أن يقاَل له يَتِيٌم ألنَّ اليُتْم في  ، «يَتِيمٍ  ِهراَوةُ  تِالَم وَرآهُ نائِماً : لعَُظَمْت هذهاالحْ 

غَر.  الّصِ

 : إذا قتَل ؛ عن ابِن األْعرابي. َهراو

ً  ي : [هري]  : إذا َضَربَهُ بالِهراَوةِ ؛ عن ابِن األْعرابي وأَْنشَد : كَهراهُ يَْهِريه َهْريا

 (2)إنح هَتَر اُه هبا الَعبحُد اهلارِي و 
 .أَْهراءٌ  بَْيٌت كبيٌر يُْجَمُع فيه َطعاُم السُّلطاِن ، ج الراِء وتَْشديِد الياِء : (3)وكْسر  ، بالضم الُهِريُّ و

 َعَربيٌّ هو أَْم َدِخيٌل.أقاَل األْزهري : َذَكَره اللّْيُث ، ال أَْدِري 

ةُ تَْكسُر الهاَء والراَء ، ومنها ِعيِد األْدنَى تُْجَمُع فيها الُحبُوُب ِميَرة الَحَرَمْين الشَِّريفَْين  األَْهراءُ  قُْلُت : والعامَّ التي بِمْصر في بنمسويه ِمن الصَّ

 في َزمانِنِا.

ةُ تَْكسُر الهاَء : راةُ الهَ  هاِت ُمُدنِها. د بُخراسانَ  ؛ بالفتح ، والعامَّ  ِمن أُمَّ

وال أَْكثَر أَْهالً منها  (5)َمدينَةً أََجلَّ وال أَْعَظم وال أَْعَمر وال أَْفَخم وال أَْحَصن  614َسنَة  (4)قال ياقوُت : لم أََر بُخراساَن حيَن َكْوني بها في 

ةٌ بالعُلَماء ، َمْملوَءةٌ بأْهِل الفَْضِل والثَّراِء ، أَصابَها عيبَساتِ  (6)، فيها  مان ، ونََكبَتْها يٌن كثيَرةٌ ، وِمياهٌ َغزيَرةٌ ، وخيراٌت واِسعَةٌ َمْحشوَّ ُن الزَّ

،  618، وذلَك في َسنَة  (َوِإاّن ِإلَْيِه راِجُعونَ ِإاّن لِِلِّ ) ـَطوارُق الحدثاِن ، وجاَء الُكفَّار ِمن التَّتَر فخربوها حتى أَْدَخلوها في َخبَِر كاَن ، ف

 انتََهى.

 وقد تَكلََّمْت بها العََرب ، وأَْنَشَد :: اْسُم ُكوَرةٍ ِمن ُكَوِر العََجم  َهراةُ  وقال ابُن الجواليقي :

 عاِودح َهراَة وإنح َمعحُموُرها َخراب
 والِمْصراُع ِمن أَْبيات الِكتاِب ، قالَهُ رُجٌل ِمن ربيعَةَ يَْرثي اْمرأَتَه وَعْجزه :قُْلت : وهكذا أَْنَشَده الَجْوهِري أْيضاً ، 

ُغوفاً إذا َطرابو  ِعِد اليوَم َمشح  أسح
 قالَهُ حيَن اْفتَتَحها عبُد هللا بُن خاِزٍم َسنة ِسّت وِستّين وبْعَده :

َر  و  ــــــــــَ ِ تـ اح ــــــــــَ َدق ــــــــــح ن و اخلــــــــــَ َك حنــــــــــَح ــــــــــِ رحف ــــــــــطــــــــــَ ضح ب  ارحجــــــــــِ

ــــــــــاُرزحًأ جــــــــــَ     ب جــــــــــَ عــــــــــًا عــــــــــَ ظــــــــــِ فــــــــــح رًا مــــــــــُ  لــــــــــيــــــــــاًل وأمــــــــــح

  

ًة  ر قـــــــــــــَ فــــــــــــــَ َرقــــــــــــــ   وَأوحصـــــــــــــــــــــــــــااًل مــــــــــــــُ  هــــــــــــــامــــــــــــــًا تـــــــــــــــَ

راب و     ه خـــــــــــَ لـــــــــــِ نح َأهـــــــــــح رًا مـــــــــــِ فـــــــــــِ قـــــــــــح زاًِل مـــــــــــُ نـــــــــــح (7)مـــــــــــَ
 

  
 : الَهَرويُّ  يقوُل أَبو أَحمَد السَّامي َهراةَ  قاَل ياقوُت : وفي

راة أرٌض خصـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا واســـــــــــــــــــــــــــــــٌض   هـــــــــــــــــَ

 والــــــــــــنــــــــــــرجــــــــــــ ُ  (8)نــــــــــــبــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــاح و    
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ــــــــــــــــهــــــــــــــــا إىل غــــــــــــــــريهــــــــــــــــا   مــــــــــــــــا أحــــــــــــــــٌد مــــــــــــــــن

فــــــــــــــــلــــــــــــــــ ُ      لــــــــــــــــرج إاّل بــــــــــــــــعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا يــــــــــــــــُ

  
__________________ 

 ( اللسان والصحاح.1)
 وقبله يف التهذيب :« اهلارح »( اللسان والتهذيب وفيهما 2)

 ال يلتوي من الوبير القسباز
 ( يف القاموس  سكان الراء كاللسان. واملثبت كضبرت التهذيب.3)
 .607سنة ( يف معجم البلدان : 4)
 ( يف ايقوت : أحسن.5)
 ( زايدة عن ايقوت وهبا يكتمر املعىن.6)
 ( األبيات يف اللسان وبعده :7)

 ال  مـــــــــــــنـــــــــــــن حـــــــــــــدً  قـــــــــــــيـــــــــــــ  وقـــــــــــــد  ـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــت 

ــــــــــــا    ــــــــــــفــــــــــــه عــــــــــــقــــــــــــب ــــــــــــدهــــــــــــر يف تصـــــــــــــــــــــــــري  إن أحــــــــــــدث ال

  

 وصدر األو  يف الصحاح.

 كذا.« الّلفاح»( يف ايقوت : 8)
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 الزوزني :وفيها يقوُل األديُب البارُع 

 هــــــــــــــــــــــراة أردت مــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــي هبــــــــــــــــــــــا 

 لشـــــــــــــــــــــــــــــــىّت فضـــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــوافـــــــــــــــــرة   

  

ــــــــــــــــاهبــــــــــــــــا   نســــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــا  وأعــــــــــــــــن

(1)أعــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــزالهنــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــرة و    
 

  
 لقطاط ، قالَهُ.قُْرَب اْصَطْخٍر كثيَرةُ البَساتِين والَخْيراِت ، ويقاُل : إنَّ نِساَءهم يَْغتَِلْمن إذا أَْزَهَرِت الغبيراُء كما تَْغتَِلم ا ة بفاِرسَ  أَْيضاً : َهراةُ و

كةً  َهَرِويٌّ  إليهما : النِّْسبَةُ و  ، قُِلبَِت الياُء واواً َكراِهيَة تَواِلي الياآت. ، محرَّ

 ياٌء ألنَّ الالَم ياء أَْكثَر منها واواً ، وإذا َوقَْفَت عليها َوقَْفَت بالهاِء. َهراةَ  ما قََضْينا على أنَّ المَ قال ابُن ِسيَده : وإنَّ 

ىو ر قوُل الشاعِر أَْنَشَده ابُن األْعرابي : َصفََّرهُ وَصبَغَهُ  ، أَو َهَرِويًّا : اتََّخَذه تَْهِريَةً  ثَْوبَه َهرَّ  ؛ وبكّلِ منهما فُّسِ

َد مــــــــــا  عــــــــــح ــــــــــَ َة بـ مــــــــــامــــــــــَ ــــــــــعــــــــــَ َت ال ر يــــــــــح َك هــــــــــَ تــــــــــُ ــــــــــح  رأَيـ

ُب     َعصـــــــــــــــــــــــــ  رًا ال تــــــــــــَ (2)أَراَ  َزمـــــــــــااًن حـــــــــــاســـــــــــــــــــــــــِ
 

  
ْعر ؛ واقتََصَر الَجْوهِري على الَمْعنى األخيِر ، وكانْت ساَدةُ العَرَ  ْفر ، وكانْت تَْحَمل ِمنولم يُْسَمع بذلَك إالَّ في هذا الّشِ  ِب تَْلبَُس العَمائَِم الصُّ

ى َمْصبوَغةً ، فقيَل لَمْن لَبَِس له ِعماَمةً َصْفراَء قد َهراةَ   ِعماَمتَه ؛ ومنه قوُل الشاعِر : َهرَّ

 حيجون سب الزبرقان املزعفرا
ى وقال ابُن األْعرابي : ثَْوبٌ  بِيب ، وهو ماُء َورَ  َمَهرًّ  ِق الّسْمسم.إذا ُصبَغ بالصَّ

اءُ  ُمعاذٌ  إنما قيلَ و حاح. وقد يقاُل أَْيضاً للذي يَبيُع تلَك الثياِب فالنٌ  الَهَرِويَّةَ  لبَْيِعه الثِّيابَ  الَهرَّ ؛ ومن ذلَك أبو َزْيٍد  الَهَرِويُّ  ؛ كذا في الّصِ

َح به الذهبيُّ في الكاِشِف. الَهَرِويُّ  سعيُد بُن الّربيعِ الحرشّي العاِمِريُّ البَْصريُّ ، فإنَّه قيَل له  لكْونِه يَبِيُع تْلَك الثَيِّاَب ، َصرَّ

اء وِمن َسَجعاِت األساس : َسِمْعُت ِمن ِروايَةِ  اِء كذا. الَهرَّ  عن الفَرَّ

 ، وَراهاهُ إذا حاَمقَهُ. طانََزهُ  إذا َهاراهُ  وقال ابُن األْعرابي :

 من النَّْخل ؛ عن أَبي حنيفَةَ عن األْصمعي. كِكساٍء : الفَِسيلُ  ، الِهراءُ و

ل ما يقلُع شي  والفَِسيُل ، وقد تقدََّم له في الَهْمِز ذلَك وَذَكْرنا شاِهَده. الِهراءُ وٌء منها الجثيُث وهو الَوِديُّ يقاُل في ِصغاِر النَّْخِل أوَّ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 ، كِكساٍء : السَّْمُح الَجواُد. الِهراءُ 

 وأَْيضاً : الَهَذياُن.

ل بالنُّفُوِس.  وأَْيضاً َشْيطاٌن ُوّكِ

 : أَْهملَهُ الَجْوهري وصاِحُب اللِّساِن. َهَزاو : [هزو]

 ساَر. وقال ابُن األعرابي : أَي

 والعََجُب ِمن صاِحِب اللّساِن كيَف أَْغفلَهُ مع أنَّه َذَكَره في َهبَا اْستِْطراداً ، فاْنُظْره.

ياع. ِمن حاِشيَِة ِهشاِم ابِن عْبِد الَمِلكِ  ، كَسْحباَن : رُجلٌ  واَن النَّبَِطيُّ أَبو َهزْ و  بن َمْرواَن ، له ِذْكٌر اْسُمه َحسَّان ، كان يَْستَْخرُج لِهشاٍم الّضِ

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

تَْين وسكون الواو : قَْلعةٌ على َجبٍَل في ساِحِل البَْحِر الفاِرسِ  ُهُزوْ  ّي ُمقابِلَة لجزيَرةِ كيش ، لها ِذْكٌر في أْخبار آِل بَُوْيه ، وأَْصحابُها ، بضمَّ

 قَْوٌم ِمن العََرِب يقاُل لهم بَنُو عماَرةَ يَتَواَرثُونَها ويَْنتَِسبوَن إلى الجلندى بن كركر ، عن ياقوت.

. األَْهساءُ و : [هسو]  : أَْهَملَهُ الَجْوهِريُّ
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__________________ 
 .«هراة»تان يف معجم البلدان ( البي1)
 ا وقبله يف األساس :« حاسراً » بد  :« قاصعاً »واللسان واألساس وفيهما « مل تعصب»( التهذيب وفيه 2)

 اي قـــــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــــر أخـــــــــــــــــــربمت أو لـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــم 

 مبـــــــــــا احـــــــــــتـــــــــــا  مـــــــــــذ ضــــــــــــــــــــــــم املـــــــــــواريـــــــــــث مصــــــــــــــــــــــــعـــــــــــب   
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ه ِمن النَّاِس. الُمتََحيُِّروَن من النَّاِس  وقاَل ابُن األْعرابي : ُهم  ؛ وليَس في نَّصِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

اغاني في التكملِة ؛ وقد أَْهَملَهُ الَجْوهِري والجماَعةُ. َهاشاهُ  * : قاَل ابُن األْعرابي :َهشا : [هشا]  : إذا ماَزَحهُ ؛ نقلَهُ الصَّ

 الَجْوهري. : أَْهَملَهُ  َهَصا َهْصواً و : [هصو]

 أََسنَّ وَكبَِر. وقال ابُن األْعرابي : أَي

 األِشداُء. األَْهصاءُ و قاَل :

 ؛ وَصاهاهُ َرِكَب َصْهَوته ؛ كذا في التكملِة واللِّساِن. َكَسَر ُصْلبَهُ  إذا َهاصاهُ و قاَل :

 : أَْهَملَهُ الَجْوهِري. َهاضاهُ و : [هضو]

 هُ ، واْستََخفَّ به.اْستَْحَمقَ  وقاَل ابُن األعرابي : أَي

 الجماعاُت ِمن النَّاِس. األْهضاءُ و قاَل :

 ، بالكسر ، الذَُّؤابَةُ. الِهضاةُ  قال غيُرهُ :و

اغاني األتاُن. أَْيضاً :و  بالفَتْح في الَمْعنَيَْين. (1) الَهضاةَ  وَضبََط الصَّ

 أَْهملَهُ الَجْوهري.:  َهَطا َهْطواً و : [هطو]

 ؛ وَطها : إذا َوثََب. َرَمى األْعرابي : إذاوقال ابُن 

راُع ، أَو الضَّرُب الشَّديدُ  الُهَطىو قاَل :  ؛ كذا في التكملِة واللّساِن. ، كُهًدى : الّصِ

 : أْهملَهُ الَجْوهِري وصاِحُب اللِّساِن. الهاِغيَةُ  ي : [هغي]

ْعناءُ  وهي اغاني  المرأَةُ الرَّ  ْعرابي.عن ابِن األ (2)، نقلَهُ الصَّ

ً و َهْفوةً و يَْهفُو َهْفواً  في الَمْشي َهفَاو : [هفو] : أَي اْشتَدَّ َعْدُوهُ ؛ وقاَل بِْشٌر  يَْهفُو وَخفَّ فيه ؛ ومنه َمرَّ الظَّبيُ  أَْسَرعَ  ، بالتّْحريِك : َهفَوانا

 يِصُف فَرساً :

و  فـــــــــُ ُر هتـــــــــَح يـــــــــح هـــــــــا واخلـــــــــَ صـــــــــــــــــــــــُ خح ه شـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــ   ُيشـــــــــــــــــــــــَ

نـــــــــــــاِح     خـــــــــــــاِء اجلـــــــــــــَ تـــــــــــــح ر  فــــــــــــــَ ونا  ـــــــــــــِ فـــــــــــــُ (3)هـــــــــــــُ
 

  
 وطاَر ؛ وأْنَشَد الَجْوهِري : َخفََق بَجناَحْيهِ  : َهْفواً  الطَّائِرُ  َهفَاو

ه و  قـــــــــــــــابـــــــــــــــُ فـــــــــــــــا عـــــــــــــــُ رحُب هـــــــــــــــَ َو إذا ا ـــــــــــــــَ  هـــــــــــــــح

ه     رابــــــــــــُ ي حــــــــــــِ ظــــــــــــِ تــــــــــــَ لــــــــــــح رحٍب تـــــــــــــَ ُم حــــــــــــَ رحجــــــــــــَ (4)مــــــــــــِ
 

  
ُجلُ  َهفاو لَِّة والسَّْقَطِة ؛ ومنه لكّلِ عالمٍ  الَهْفوةُ  ، وهي َزلَّ  : َهْفوةً و َهْفواً  الرَّ  .الَهفَواتِ  ؛ واإِلْنساُن كثيرُ  َهْفوةٌ  للزَّ

ي الجائِعُ  هافٍ  فهو يَْهفُو َهْفواً  جاعَ  أَْيضاً : إذا َهفَاو ً  ، نقلَهُ الَجْوهري ؛ وإنَّما ُسّمِ  لكْونِه يَْخِفُق فُؤاُده عْنَد الُجوعِ. هافِيا

يُح ؛ َذَهبَتْ  ، كعُلُّوٍ : ُهفُّواً و ، بالفتح ، تَْهفُو َهْفواً  الصُّوفَةُ في الهواءِ  َهفَتِ و َكتْه الّرِ يُح  تِ َهفَ و ؛ وَكذلَك الثّْوُب ، وَرفاِرُف الفُْسطاِط إذا َحرَّ الّرِ

َكتْها  وَذَهبَْت بها. بها : َحرَّ

 ِء.َذَهَب في أثَِر الشَّي : َهْفواً و يَْهفُو الفُؤادُ  َهفَا ِمن المجاِز :و

 َطِرَب. أَْيضاً :و

. ؛ َمْقصوٌر : الَهفَاو  َمَطٌر يُْمِطُر ثم يَُكفُّ
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 : الَمرُّ الخفيُف. َوةُ الَهفْ  ؛ كذا في النسخِ ، والصَّواُب : : الَمْرُء الخفيفُ  الَهْفوُ و

. ، «الهوافِيَ  أنَّه َولَّى أَبا غاِضَرةَ »حديُث ُعثْمان : منه ؛ و هافِيَةٌ  ؛ واِحَدتْها اإِلبِِل : َضوالُّها َهوافِيو  أَي اإلبَِل الضَّوالَّ

__________________ 
 (.وا هاشاه : مازحه)هكذا ابألصر يف االستدراكات فاملادة هي من أصر القاموس وعبارته :  (*)
 ( كذا وضبطت اللفظتان يف التكملة ابلكسر ضبرت حركات.1)
 .«املرأة»( كذا ا ويف التكملة : اهلاغية : الرعناء ا ولي  يف نصها 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.4)
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حاح واألساس :وف  النّعَم ِمثُْل الَهواِمي. َهوافِي ي الّصِ

حاح الَمْضبوَطِة ، وفي هاِمِشها الَمْطَرةُ تَْصِحيح  الَمْطَرةُ ال النَّْظَرةُ ؛ وَغِلَط الَجْوهري ، بالفتحِ والمّدِ : ( 1)الَهفاَءةُ و ؛ هكذا في نسخِ الّصِ

 بَْعض الُمقَيّدين.

اغاني : أََخَذه الجَ  : كما  الَهفاَءةُ  ْوهِري من كتاِب ابِن فاِرَس ولم يَْضبِْطه ابُن فاِرَس فتَبِعَه الَجْوهِري ، وهو تَْصِحيٌف والصَّوابُ قال الصَّ

 ُحِكي عن أَبي زْيٍد.

ْهمةِ  الَهفاَءةُ  قال أبو زْيٍد :و  .الَهفاءُ  ، َجْمعُها نحٌو من الّرِ

 قاَل العَْنبري : أَفاٌء وأَفاَءةٌ.

 واألفاَءةُ والسُّدُّ والسَّماِحيُق والِجْلُب والُجْلُب ؛ وقيَل : إنَّ الَهْمزةَ بدٌل ِمن الهاِء. الَهفاَءةُ  ر : هيوقاَل النَّضْ 

بِيَر ، ليَسْت ِمن الغَْيم في شي الَهفاَءةُ  وقال أَبو سعيٍد : بِيَر ، فإذا جاَوَزْت َخلَقَةٌ تَْقُدُم الصَّ بِير ، وهو  (2)ٍء َغْير أنَّها تَْستُُر الصَّ فذلَك الصَّ

باُب تْحَت الحَ  بِيَر الَحبيٌّ ، وهو َرَحى السَّحابَة ، ثم الرَّ بّيِ ، وهو الذي يَْقُدم الَماء ، ثم أْعناُق الغَماِم السَّاِطعِة في االفُِق ، ثم يَْرُدُف الصَّ

 َرواِدفُه بعَد ذلَك ؛ وأْنَشَد :

تح  َرقــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــَ َدًة وال بـ َدتح َرعــــــــــــــــــح  مــــــــــــــــــا َرعــــــــــــــــــَ

هح     قــــــــــــَ لــــــــــــَ ــــــــــــا خــــــــــــَ ــــــــــــن َبتح ل هــــــــــــا أَنحشــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــ  ن ــــــــــــكــــــــــــِ  ل

  

ظــــــــــــــــــاَم لــــــــــــــــــُه  رِي وال نــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــاُء  ــــــــــــــــــَح

هح     َرقــــــــــــــَ َرجــــــــــــــًا خــــــــــــــَ ُد املــــــــــــــاُء خمــــــــــــــَح (3)لــــــــــــــو  ــــــــــــــَِ
 

  
 : الَحْمقَى من النَّاِس. األَهفاءُ و

 : مايَلَه إلى َهواهُ ؛ ِكالُهما عن ابِن األْعرابي. َهافاهُ و

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 .َهفَا يقاُل للظَِّليِم إذا َعَدا : قد

 القَلُب َخفََق. َهفَاوَ في الهواِء ؛ وهو مجاٌز.  هافِيَةٌ  ويقاُل األِلُف الليِّنَةُ 

يُح بالَمطَ  َهفَتِ و  ، َمْمدوٌد ؛ ومنه قوُل الراجِز : الَهفاءُ  ِر : َطَرَدتْهُ ؛ واالْسمُ الّرِ

مح  عــــــــــــَ نــــــــــــا اي َذا الــــــــــــنــــــــــــِّ نــــــــــــَ ــــــــــــح يـ ــــــــــــَ ّرِ ح بـ ــــــــــــَ  اي َربِّ فـ

فـــــــــــــــــــاء وِدمَيح     وٍة ذاِت هـــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــح (4)بشـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
لَُل ؛ ومنه قوُل أَْعرابّيٍ وقد َخيََّر اْمرأَتَه فاْختَاَرْت نَْفَسها : الَهفاءُ و  : الغَلَُط والزَّ

تح إىل   لــــــــــــَ مــــــــــــ  ا حتــــــــــــََ يــــــــــــ  و أن  مــــــــــــَ كــــــــــــُ   َأشــــــــــــــــــــــــــح

رَا    هــــــــــا اأَلمــــــــــح تــــــــــُ يـــــــــــح لــــــــــومــــــــــًا وَولــــــــــ  ظــــــــــح َي مــــــــــَ لــــــــــِ قــــــــــح  بــــــــــعــــــــــَ

  

ـــــــــــــــد ين  ِر ال ن اأَلمـــــــــــــــح فـــــــــــــــاء مـــــــــــــــِ  ِء ومل أُرِدح هـــــــــــــــَ

رَا     دح تــَجـــــــاَزتح يَب الــغـــــــَ وحمـــــــًا فـــــــاســــــــــــــــح ــَ َر يـ دح (5)هبـــــــا الــغـــــــَ
 

  
 : َمْوِضٌع بأْرِض السَّواد ؛ َذَكَره عاِصُم بُن َعْمٍرو والتَِّميِميُّ وَكان فاِرساً مع َجْيِش أَبي ُعبيد الثَّقفي فقاَل : الَهوافِيو

ٍج  لـــــــــــّ رحج ُمســـــــــــــــــــــــــَ م مـــــــــــا بـــــــــــَا مـــــــــــَ نـــــــــــاهـــــــــــُ لـــــــــــح تــــــــــــَ  قــــــــــــَ

َذارِ  و     ـــــــــــَ ـــــــــــب ـــــــــــِ  ال ن طـــــــــــرِي وايف مـــــــــــِ ـــــــــــَا اهلـــــــــــَ (6)ب
 

  
 : الُجوُع ؛ والذَّهاُب في الَهواِء. الَهْفوُ و

 ِمن الناِس : أَي َطَرأَْت عن َجْدٍب. فَْت هافِيَةٌ هَ و

 : أَْحَمٌق. َهفاةٌ  ورُجلٌ 
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َمْخشري. َهفَاو  القَْلُب ِمن الُحْزِن أَو الطََّرِب : اْستُِطيَر ؛ نقلَهُ الزَّ

 ، كذا في النسخِ والصَّواُب أْن يُْكتََب الياء.و : [هقى]

ُجلُ  هقا ً  الرَّ  .: أَْهملهُ الَجْوهِري َهْقيا

 فأَْكثََر ، وَكذلَك َهَرَف يَْهِرُف ؛ وأْنَشَد : َهَذى وفي الُمْحكم : إذا

ٍر  ِ ذا أَبـــــــــَ اح يـــــــــَب الـــــــــعـــــــــَ خـــــــــًا َرغـــــــــِ يـــــــــح  لـــــــــو أن  شـــــــــــــــــــــــَ

ا    قـــــــــــــــــَ هـــــــــــــــــا هلـــــــــــــــــََ لـــــــــــــــــِّ دٍّ كـــــــــــــــــُ عـــــــــــــــــَ
َ

رحلُده ملـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــَ  يـ

  
__________________ 

 ومثله يف الصحاح.« واهلَفاةُ »( يف القاموس : 1)
 .«َبَدا لك»( يف التهذيب : 2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
 ( اللسان.4)
 ( اللسان.5)
 .«اهلوايف»( معجم البلدان 6)
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 بفالٍن أَي يَْهِذي ؛ ومنه قوُل الشَّاعِر : يَْهِقي وقال ثَْعلَب : فالنٌ 

ٍة أَ  لــــــــــــــ  ــــــــــــــَ رَت ثـ ٌد َوســــــــــــــــــــــــــــح ريحٌ قــــــــــــــاعــــــــــــــِ َُ  عــــــــــــــَ رتح  يــــــــــــــُ

يـــــــــــِب و     بـــــــــــِ ي أبُمِّ حـــــــــــَ قـــــــــــِ هـــــــــــح  ؟(1)عـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا يــــــــــــَ
  

ِمن َحّدِ نََصَر وهو ِمن المصنِِّف نََظٌر ِمن ُوُجوٍه : األَّول : أَشاَر إلى أنَّه واِويٌّ وهو يائِيٌّ ؛ والثاني : دلَّ َعَدُم ِذْكِر ُمضاِرِعه أنَّه وفي كالِم 

ل. َهقَى َحّدِ َرَمى ؛ والثالُث. كتبه باأللِف وَصوابُه يُْكتَبُ   بالياِء ، فتأَمَّ

ً  فالنٌ  َهقَىو ً  وبَِمْكُروٍه ، تَناَولَه بقَبِيحٍ  : إذا فالنا  ؛ قالَهُ ابُن األْعرابي والباِهِلي. يَْهِقيِه َهْقيا

 ؛ عن الَهَجري وأَْنَشَد : َهفَا : أَي قَْلبُه َهقَىو

 فـََغص  برِيِقه وَهَق  َحشاهُ 
 ؛ وفي بعِض النسخِ : أَْفنََد. : أَْفَسدَ  أَْهقَىو

 : أَْهملهُ الَجْوهِري. األهكاءُ و : [هكو]

 ِمن النَّاِس كاألَهساِء. الُمتََحيُِّرونَ  وقاَل ابُن األعرابي : ُهم

 : اْستَْصغََر َعْقلَهُ. هاكاهُ و قاَل :

 وكاهاهُ فاَخَرهُ ؛ كذا في اللِّساِن والتْكملِة.

 ٍء.، وقاَل : إنَّه باٌب َمْبنيٌّ على أَلفاٍت َغْير ُمْنقِلبَة من شي: أَْهملَهُ الَجْوهِري هنا وَذَكَر في باِب األلِف الليِّنَِة  هاالهُ و : [هلو]

ياٌء ، وإيَّاه تَبَع المصنُِّف في ِذْكِره هنا ، إالَّ أنَّ إشاَرتَه بالواِو َغْير مرضّيٍ ؛ كما أنَّ كتابَتَه باألْحمر َغْيُر  هلى وقََضى ابُن ِسيَده أنَّ المَ 

ل.  َصِحيحٍ فتأَمَّ

 ، وكأنَّ إشاَرتَه بالواِو لهذه الَكلمِة فقط ، هكذا في النسخِ فاَزَعهُ بالفاِء. قَْلُب هاَولَهُ  وهو فَاَزَعهُ  : الهُ َها وَمْعنى

ل.: ناَزَعهُ ؛ واَلهاهُ  َهاالهُ  والذي في نَّصِ ابِن األْعرابي : ْكتَُب باأللِف وبالياِء ؛ ويُ  : َزْجٌر للَخْيلِ  َهاَل و َدنا وحينَئٍِذ ال يكوُن قَْلب هاَولَه فتأَمَّ

 ، وقد يُْستعاُر لإِلنساِن قاَل أَبو الَحَسِن الَمدايني لما قال الجعدي لليلى األخيلية :

اَل  واَل هلــــــــــــا هــــــــــــَ لــــــــــــ  وقــــــــــــُ يــــــــــــح يــــــــــــا لــــــــــــَ يــــــــــــِّ  أال حــــــــــــَ

ال     جــــــــــــ  رًا أغــــــــــــر   ــــــــــــَُ تح أَمــــــــــــح بــــــــــــَ (2)فــــــــــــقــــــــــــد رَكــــــــــــِ
 

  
 قالت له :

ه  لــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــح ثـ َك مــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــِّ ان َداًء أبُم ريِّ عــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــُ  تـ

اَل و      (3) ؟َأي  ِحصــــــــــــــــــــــــــاٍن ال يــــــــــــقــــــــــــاُ  لــــــــــــه هــــــــــــَ
  

 فغَلَبَتْه.

 َزْجر يُْزَجر به الفََرُس األُْنثى إذا أُْنِزي عليها الفَْحل لتَِقرَّ وتَْسُكن. َهاَل وقاَل : 

ْي.أَي قِرِّ  : َهاَل ووقال أبو عبيٍد : يقاُل للَخْيِل : هي ، أَي أَْقبِلي ،  ِسعي وتَنَحَّ  ي ، وأَْرِحبي أَي تَوَّ

ْي ؛ وللناقَِة أَْيضاً ؛ وقاَل : َهاَل  وقال الَجْوهِري :  زْجٌر للَخْيِل أَي تََوسَِّعي وتَنَحَّ

ال  ٍد وهـــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح َدوحانهـــــــــــــــــــا هبـــــــــــــــــــَ  حـــــــــــــــــــىت هـــــــــــــــــــَ

ال     هـــــــــا صـــــــــــــــــــــــاَر عـــــــــَ لـــــــــُ فـــــــــَ َر  َأســـــــــــــــــــــــح ـــــــــُ (4)حـــــــــىت يـ
 

  
 تَْيِن وَشّدِ الِمِهما وقد يُْصَرفاِن ، أَي حيُث ال يُْدَرى أَيَن هو ؛ وقد تقدََّم َشْرُحه في بلي بأَْكثَر ِمن ذلَك.، وِذي بِلِّياِن ، بَكْسرَ  ِهلِّيانِ  وَذَهَب بِذي

 ، بالَكْسر ذُِكَر في النوِن. ِهلِّيونو

 ، بالتَّْشديِد َسيَأْتي في الُحُروِف الليِّنَِة. َهالَّ و
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ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 يٍَّة : قَْريةٌ ِمن أَْعماِل زبيٍد ، عن ياقوت.، كغَنِ  الَهِليَّةُ 

__________________ 
 واألصر كالتكملة.« .. وعاالهتا هتقي»( اللسان وفيه : 1)
 .«هال»والصحاح  60/  6ها . وصدره يف املقايي   415/  6( التهذيب 2)
 .«وأي حصان»بد  « وأي جواد« »تعريين»ا والتهذيب وفيه « وعريتين»( اللسان وفيه 3)
 .«حىت حدوانها»( اللسان وصدره يف الصحاح وفيهما 4)
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ً  الماُء والدَّْمعُ  َهَمى ي : [همي] ً و ، كُصِلّيِ ؛ وهذه عن ابِن ِسيده ؛ ُهِميًّاو ، بالفتح ، يَْهِمي َهْميا كةً ؛ واْقتََصَر عليها واألُْولى  َهَميانا ، محرَّ

 الَجْوهِري ؛ أَي َساال.

 وَعَمى كلُّ ذلٍك إذا َساَل ؛ قال ُمساِوُر بُن ِهْنٍد : َهَمى رابي :وقال ابُن األع

م  مـــــــــــــــ  قـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ  حـــــــــــــــىت إذا لـــــــــــــــقـــــــــــــــحـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــا تـ

او     هــــــــــــا مــــــــــــنــــــــــــه َدمــــــــــــَ تح أَرححــــــــــــامــــــــــــُ لــــــــــــَ مــــــــــــَ تــــــــــــَ  احــــــــــــح

  

 (1)ِمن آيِر املاِء الذي كان َ َ  

ً  العَْينُ  َهَممتِ و ً و تَْهِمي َهْميا ً و ُهْميا ؛ عن اللّْحياني ؛ وقيَل : َساَل َدْمعُها ؛ وكذلَك كلُّ سائٍِل ِمن َمَطٍر ؛ ومنه قوُل  َصبَّْت َدْمعَها : َهَميانا

 الشَّاعِر :

ِدهــــــــــــــا  ســــــــــــــــــــــــــــِ فح ريحَ مــــــــــــــُ قــــــــــــــَ  ِدايَرَ  غــــــــــــــَ  فســــــــــــــــــــــــــــَ

ي     مـــــــــــــِ وحُب الـــــــــــــر بـــــــــــــيـــــــــــــِض وِدميـــــــــــــٌة هتـــــــــــــَح (2)صـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 يْعني تَِسيُل وتَْذَهُب.

ً  الماِشيَةُ  َهَمتِ و ْعي َهْميا  ، نقلَهُ الَجْوهِري. نَدَّْت للرَّ

ً  ءُ الشَّي َهَمىو  ؛ عن ثَْعلب. : َسقَطَ  َهْميا

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. اإلبِِل : َضوالّها َهواِميو

ً  وقد أنَّ رُجالً سأََل النبيَّ »يِث : في الحدو. هاِميَةٌ  : إذا َذهبَْت على َوْجِهها في األْرِض ُمْهَملَة بِال َراعٍ وال حافٍِظ ، فهي َهَمْت تَْهِمي َهْميا

اإلبُِل الُمْهملَةُ بِال َراعٍ  الَهواِمي وقال أَبو عبيَدةَ : ، «اإِلبِِل ، فقاَل : ضالَّةُ الُمْؤِمِن حَرُق النارِ  َهواِميَ  ، فقاَل : إنَّا نُِصيبُ  وسلمعليههللاصلى

 الَمَطُر ، ولعلَّه َمْقلوُب هاَم يَِهيُم. َهَما ؛ ومنه هامٍ  َحيَواٍن أَو ماٍء فهو، وكلُّ ذاهٍب وجاٍر من  هامٍ  ، وبَعيرٌ  هاِميَةٌ  : ناقَةٌ 

 ؛ كذا في الُمْحكم. قاَل ابُن ُدَرْيٍد : أَْحَسبُه فاِرِسيًّا ُمعَّرباً ؛ وِمثْلُه البِن الجواليِقي. ، بالكسِر : ِشداُد السَّراويلِ  الِهْميانُ و

 ِوعاٌء للدَّراِهِم. أَْيضاً :و

ٌب.  قال الَجْوهِري : ُمعَرَّ

 ْعدي :الِمْنَطقَةُ ُكنَّ يَْشددَن به أَْحِقيَُهنَّ ، وبه فسَّر قوَل الجَ  الِهْميانُ  وقال أبو الَهْيثم :

ه  نــــــــــــــُ طــــــــــــــح ذاَر  بــــــــــــــَ يــــــــــــــاِن الــــــــــــــعــــــــــــــَ ح ُر  ــــــــــــــِ ثــــــــــــــح  مــــــــــــــِ

رح     فــــــــــَ ــــــــــ  عــــــــــاِن الــــــــــنـ قــــــــــح ــــــــــُ َض بــــــــــنـ ُز الــــــــــر وح هــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــَ (3)يـ
 

  
ةً َعُظَم بَْطنُهيقوُل : بَْطنُه لَِطيٌف يَُضمُّ بَْطنُه كما يَُضمُّ َخْصُر العَْذراِء ، وإنَّما َخصَّ العَْذراَء بَضّمِ البَْطِن دوَن الثَّيِّ   ا.ِب إذا َولََدْت َمرَّ

 بُن قحافَةَ السَّْعِدي. ِهْميانُ  ، وهو شاِعرٌ  : ِهْميانٌ و

م ، فعلى الَكْسر يكوُن ِمن يُثَلَّثُ و م : ِهْميانِ  ، واْقتََصَر الَجْوهِري على الَكْسر والضَّ كَراعٍ  هامٍ  كأنَّه َجْمُع بَعيرٍ  النَّفَقَِة أَو الِمْنَطقَِة ؛ وعلى الضَّ

 كَسْحبان ِمن َسَحَب. َهَمى كعُثمان ِمن عثم ؛ وعلى الفَتْح : اْسٌم ِمن همى وِرْعيان ، أَو اْسٌم ِمن

َ  الِهْميانِ  وَمرَّ للمصنِِّف ِذْكرُ  م أَو التَّثِْليَث ، هكذا بأ ْو في النوِن وأعاَدهُ هنا إشاَرةً إلى القَْولَْين ، وَذَكَر هناك في اْسِم الشاعِر الَكْسر أَو الضَّ

ل.  إشاَرة إلى أنَّها أَْقواٌل ، فتأَمَّ

كةً  ، الَهَميانُ و  ؛ عن ثَْعلَب أَْنَشَد : ع ؛ ولو قاَل : بالتّْحريِك أَْغناهُ عن هذا التَّْطويل في َغْير َمْوِضِعِه ؛ كالغَثَياِن محرَّ

ــــــــــــــِه و  ــــــــــــــب ي ــــــــــــــِ ب َرًأ أَمحســــــــــــــــــــــــــــَ  وُدوَن حــــــــــــــَ  إن  امــــــــــــــح

يـــــــــــــانِ     مـــــــــــــَ واٌس فـــــــــــــواِدي الـــــــــــــر سِّ فـــــــــــــاهلـــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــَ

  

ه  رتَابـــــــــــــــِ َد اقـــــــــــــــح عـــــــــــــــح بحي بــــــــــــــــَ رَتٍِف ابلـــــــــــــــنـــــــــــــــ  عـــــــــــــــح
ُ

 ملـــــــــــــــ

النِ و     مـــــــــــــــَ نـــــــــــــــاُه ابهلـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح ُذورة عـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح  (4) مـــــــــــــــَ
  

ا أَْغفَلَهُ ياقوُت.  وهو ممَّ
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__________________ 
 .«إذا ألقحتها»( اللسان وفيه : 1)
واملثبت كرواية  «صوب الغمام فسق  بالد » برواية : 88( اللسان بدون نسبة ا ونسبه يف التهذيب لطرفة ا والبيت يف ديوانه ط بريوت ص 2)

 املصدرين.
 ( اللسان ا ويرو  :3)

 .ا قوين مشطوب الكفرأبل  
 ( اللسان.4)
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واٍد به قوائُِم شاِخَصةٌ ، وهي قواِئُم ِمن َصْخٍر َخلَقَها هللا تعالى ، وإنَّهم يبرُدوَن الماَء عليها فيَْبرُد  الَهَميانُ  وفي التكملِة : قاَل أَبو سعيٍد :

 ويُْفِرُط ، وكاَن يُْنِشُد قوَل األْحَوِل الِكْندي :

ة  رحبــــــــــَ َزم شــــــــــــــــــــــــُ ن مــــــــــاِء َزمــــــــــح َت لــــــــــنــــــــــا مــــــــــِ يــــــــــح  فــــــــــلــــــــــَ

يــــــــــــــاِن     مــــــــــــــَ تح عــــــــــــــلــــــــــــــ  اهلــــــــــــــَ (1)مــــــــــــــربدة ابتــــــــــــــَ
 

  
 لطََّهيان.وكان يُْنِكُر ا

اء. أََما وهللا لقد كاَن كذا بمْعنَى وهللا َهَما يقاُل :و  ؛ عن الفرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 : الِمياهُ السَّائِلَةُ. األْهماءُ 

يت. َهَما ٍء ضاَع عْنك : فقدوكلُّ شي ّكِ  ؛ عن ابِن الّسِ

 ، َمْقصوٌر : اْسُم َصنٍَم ؛ عن اللّْيث. َهَمىو

َِّخذُ ال؛ با ُهماءٌ و ُملُوُك ِمن ِريِشه في لضم والمّدِ وقد يُْكتَُب بالياِء في آخِره ؛ هو العُقاُب ، أَو طاِئٌر آخُر َمْن َوقََع ِظلُّه عليه صاَر َمِلكاً ، تَت

تِه ، وكأَنَّها فاِرِسيَّةٌ.  تيجانِهم لِعزَّ

 يُّ في شْرحِ ِشْعر ُهَذْيل ؛ وأْنَشَد أَبو الَحَسِن المهلبي للنميري :، كَسماِء موِضٌع بيَن مكةَ والطائِِف ، نقلَهُ السُّكَّر الَهماءُ و

اعــــــــداً  مــــــــاِء فصــــــــــــــــــــــَ َن مــــــــا بــــــــا اهلــــــــَ حــــــــح بــــــــَ  فــــــــَبصــــــــــــــــــــــح

راِت     زحِع املــــــــــاِء ذي الــــــــــُعشــــــــــــــــــــــــَ (2)إىل اجلــــــــــزِع جــــــــــَ
 

  
 : أَْهملَهُ الَجْوهري. يَْهُمو الدَّْمعُ  َهَماو : [همو]

 ، بالياِء ؛ أَي ساَل. َكيَْهِمي وَحَكى اللّْحياني َوْحُده أنَّه

 قاَل ابُن ِسيَده : والَمْعروُف يَْهِمي.

ِل الِكتاِب. ِهنْ  ِمن اللْيِل : أَي َوْقٌت ، ويقاُل : ِهْنوٌ  يقاُل : َمَضى ، بالكسر : الَوْقُت. الِهْنوُ و : [هنو]  ، الِهْنوُ و بالَهْمز كما َمرَّ للمصنِِّف في أَوَّ

هون وبديد ودهنة بائَِل ، وهو ابُن األْزِد ؛ وَضبََطه ابُن َخِطيِب الدَّْهَشة بالَهْمزةِ في آِخِره ؛ وهو أَْعقََب َسْبعَة أَْفخاٍذ ، وهم : ال، أَو قَ  أَبو قَبيلةٍ 

 بِن األْزِد ؛ قالَهُ ابُن الجواني. الِهْنوِ  وَحْجر أَْوالدُ  (3)وبرقا وعوجا وأفكة 

، هكذا بفَتْحِ الكاِف فيهما ؛ في النسخِ وفي نسخِ  : أَي َشْيئُكَ  َهنُكَ  تقوُل : هذا ، َهنَوٌ  ، وأَْصلُه ءٌ َمْعناهُ شيو: كلمةُ ِكنايٍَة ،  ، كأخٍ  َهنٌ و

حاحِ بكْسر الكاِف وفَتِْحها معاً ؛ وُهما  .َهنُونَ  والَجْمعُ  َهنوانِ  الّصِ

ِ »، قاَل :  عنههللارضي التْكبيِر عن أبي ُهَرْيَرةَ ، الذي َرواهُ البُخاِري في صحيِحه في باِب ما يقوُل بْعدَ  في الحديثِ و كاَن َرُسوُل ُّللاُّ

، بسكوِن النوِن وهو على الِقياِس ؛  َهْنتٍ  ، أَو َهنَةٍ  ُمَصغَّرُ  وهو ُهنَيَّة ، يَْسُكُت بيَن التْكبيِر والِقراَءةِ إْسكاتَةً ، قاَل : أََحَسبه وسلمعليههللاصلى

 هكذا في روايَِة األْكثَرين. قال الحافُِظ ابُن َحَجر :

َرْت صاَرتْ  َهْنَوةٌ  أَْصلُها ا ُصغِّ ؛  ٌء يَِسيرٌ أَي شي فاْجتََمعَِت الواُو والياُء وُسبِقَْت إْحَداهما بالسكوِن فقُِلبَِت الواُو ياًء ثم أُْدِغَمْت ؛ ُهنَْيوة ، فلمَّ

ِل الِكتاِب. ُهنَْيئة ويُْرَوى  ، بالَهْمِز ، وعليها أَْكثَر ُرواةِ ُمْسلم ؛ وَخطَّأَهُ النَّووي وتَبِعَه المصنُِّف في أَوَّ

 عن جريٍر.، هكذا َوقََع في ِروايِة الكشميهني ، وهي أَْيضاً ِروايَةُ إْسحق والحميدي في ُمْسنََدْيهما  بإْبداِل الياِء هاءً  ُهنَْيَهةً  يُْرَوىو

حاح : وتقوُل للَمْرأَةِ  ، تردُّها إلى األْصِل وتأْتي بالهاِء ،  ُهنَيَّةٌ  أَْيضاً ساِكنَة النوِن كما قالوا بِْنٌت وأُْخٌت ، وتَْصغيُرها َهْنتٌ و َهنةٌ  وفي الّصِ

 .َهْنت . ومنهم َمْن يَْجعَلُها بدالً من التاِء التي فيُهنَْيَهةٌ  كما تقوُل أَُخيَّةٌ وبُنَيَّةٌ ، وقد تُْبدُل ِمن الياِء الثانيَِة هاًء فيُقالُ 

أَْصلُه َهنٌّ ، بالتّْشديِد ،  ؛ وقيَل : ُهنَْيو ، والذّاهُب منه واٌو ، والدَّليُل على ذلَك أنَّه يَُصغَُّر على َهنَوٌ  ، قيَل : أَْصلُه المْرأَةِ : فَْرُجها َهنُ و

 .هناك ، وتقدََّم شاِهُده« ن ن ـه»َمرَّ للمصنِِّف في  فيَُصغَُّر ُهنَْينا ، وهذا القَْوُل قد

__________________ 
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 ( التكملة.1)
 .«اهلّماء»( معجم البلدان 2)
 .«أَفَكه» 375( يف مجهرة ابن حزم ص 3)
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 تريُد لها ِحٌر ، كما قاَل العُماني : َهنٌ  ِء يُْستَْفَحُش ِذْكُره ، تقوُل : لهاقال أبو الَهْيثم : هو ِكنايَةٌ عن الشي

َدُف األرحكــــــــــــــــاِن  هــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ تـ ٌن ُمســــــــــــــــــــــــــــــح  هلــــــــــــــــا هــــــــــــــــَ

رانِ     فـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــِه بـــــــــــــــــَزعـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــح ُر تـــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــح  أَق

  

 (1)كَبن  فيه ِفَلَ  الر م اِن 

 .بالَهنِ  فَكنَّى عن الِحرِ 

ِحيُح اإل الَهنَ  وظاِهُر المصنِِّف أنَّ   يَْعني الفَْرَج. ؛ َهنِي أَُعوذُ بَك ِمن َشرِّ »الحديُث : منه ْطالُق ؛ وإنَّما يُْطلَُق على فَْرجِ المْرأَةِ فقط ، والصَّ

ا أَراَد أَن يَحِكي َكنَى  ، ِمثْل الَخَشبَِة َغْير أنِّي ال أَْكني َهنٌ »في حديِث ُمعاذ : و يَْعني أنَّه أَْفَصَح باْسِمه ، فيكوُن قد قاَل أَْيٌر ِمثُْل الَخَشبَِة ، فلمَّ

 عنه.

ى بعَزاِء الجاهِليَِّة فأَِعضُّوه» آخر : في حديثٍ و أَبيِه  َهنُ  أَي قولوا له َعضَّ أَْيَر أَبِيَك ؛ وقَْولُهم : َمْن يَُطلْ  ، «أَبيِه وال تَْكنُو بَهنِ  َمْن تَعَزَّ

حاح قاَل الشاعُر : ى بإْخوتِه ؛ وقد َمرَّ في نطق ؛ وفي الّصِ  يَْنتَِطْق به ، أَي يَتَقَوَّ

ِت ويف رِ  ِك مــــــــــــا فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــا ُرحــــــــــــح يــــــــــــح لــــــــــــَ  جــــــــــــح

َزِر و     ئـــــــــــــــح ن املــــــــــــــِ ِك مــــــــــــــِ نــــــــــــــح َدا هــــــــــــــَ (2)قــــــــــــــد بــــــــــــــَ
 

  
ُروَرةِ.  قال سيبويه : إنَّما سكَّنَه للضَّ

 قُْلت : هو لألُقَْيِشِر ، وقد جاَء في ِشْعِر الفََرْزدق أَْيضاً وَصْدُره :

ــــــــــــــــًة و  ول مــــــــــــــــَ رحِت َمشــــــــــــــــــــــــــــــح ِت لــــــــــــــــو ابكــــــــــــــــَ  أَنــــــــــــــــح

َرِس     ر الـــــــــــفـــــــــــَ ثـــــــــــح بـــــــــــاء مـــــــــــِ هـــــــــــح رِ صـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــَ  اأَلشـــــــــــــــــــــــــح

  
 قالَهُ وقد رأَتْه اْمرأَةٌ وهو يَتَمايَُل سْكراً.

ا ، قال الشاعُر : ْعر كما َشّددوا لَوًّ  قال الَجْوهِري : وُربَّما جاَء ُمشّدداً في الّشِ

ـــــــــًة  ـــــــــل ـــــــــي ـــــــــَو  ل ي ـــــــــِ رح أَب ري هـــــــــَ عـــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــَ  َأال ل

نِ و     جَيح هــــــــــــــَ زِمــــــــــــــَ يّنُ جــــــــــــــاٍذ بــــــــــــــَا هلــــــــــــــِح  (3) ؟هــــــــــــــَ
  

 ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِري. َهنَوانِ و ، على الِقياِس ، ( 4)َهنانِ  ُهماو

ُجلِ  في النِّداء يقالُ و َح باْسِمه : للرَّ أَْقبِلي  َهنَةُ  ولها : يا أَْقبِلُوا ؛ َهنُونَ  أَْقبِال ، ويا َهنانِ  ، أي يا َرُجُل أَْقبِْل ؛ ويا أَْقبِلْ  َهنُ  يا ِمن َغْير أَن يَُصرَّ

 ، وعليها اْقتََصَر ابُن األْنباِري. َهنَةٍ  في لُغَةٌ  وسكوِن النوِن والتاِء َمْبسوَطة ، بالفتح أَْقبِلي ، َهْنتُ  : يا يقالُ و، 

 ْوماُن.قاَل الَجْوهِري : َجعَلُوه كأُْخٍت وبِْنٍت ، قاَل : وهذه اللْفَظةُ تَْختَصُّ بالنِّداِء كما يَْختّص به قَْولهم يا فُُل ويا نَ 

أَْسماَء ال تُنَكَُّر أَبَداً ألنَّها ِكناياٌت وجاِريَة مْجَرى الُمْضَمرِة ، فإنّما هي أَْسماٌء َمُصوَغة  َهنُونَ و َهنانِ  لُمْحكم : قاَل بعُض النّحويِّين :وفي ا

ْيد وَعْمرو ، أاَل تَرى تَْعريَف َزْيد وَعْمرو وإنَّما هو بالَوْضعِ للتّثْنيِة والَجْمع بمْنزلَِة اللََّذْيِن والِذين ، وليَس َكذلَك سائِر األْسماِء الُمثنَّاةِ نَْحو زَ 

يداِن والِعْلِميَّة ، فإذا ثنَّْيتهما تنكََّر فقْلَت : رأَْيت زْيَدْين َكِريَمْين ، وعْنِدي َعْمراِن عاقالِن فإن آثَْرَت التَّْعريفَ   باإِلضافَِة أَو بالالِم قْلَت الزَّ

فهما قَْبلها ، ولحقا باألَْجناِس ففاَرقا ما كانَا عليه ِمن والعَْمراِن وَزْيداكَ  فا بْعَد التّثْنِيِة من َغْير َوْجه تَعَرُّ تَْعِريِف الِعْلميَِّة  وَعْمراَك فقد تَعَرَّ

 والَوْضعِ.

، إذا َوقَْفَت عْنَدها ، لظهوِر الهاِء  َهنَة ، النوُن َمْفتوَحةٌ في َهنَةٌ  وأَتَتْني َهنٌ  كلمةٌ يُكنى بها عن اْسِم اإلنساِن ، كقْوِلَك أَتاني َهنٌ  وقال اللّْيُث :

ُء وجاَءِت التاُء َحُسَن تَْسِكين النوِن مع ، فإذا أَْدَرْجتها في كالٍم تَِصلُها به سكَّْنت النوَن ألنَّها بُنِيت في األْصِل على السكوِن ، فإذا َذَهبَِت الها

 التاِء ، ثم تَْصِرفها ألنَّها َمْعرفةٌ للُمَؤنَِّث.

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري : َهنَواتٌ  من َردَّ قاَل :و؛  َهنَاتٌ  ج

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
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 ( اللسان والصحاح.2)
 ( اللسان والصحاح بدون نسبة.3)
 عل  هامش القاموس عن نسخة : وَهنَـَتاِن.( 4)
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ين  لـــــــــــــ  فـــــــــــــاين ومـــــــــــــَ زاٍر قـــــــــــــد جـــــــــــــَ  أََر  ابـــــــــــــَن نـــــــــــــِ

ُض     تــــــــــابــــــــــِ تــــــــــَ ا مــــــــــُ بحهنــــــــــُ واٍت شــــــــــــــــــــــــَ نــــــــــَ (1)عــــــــــلــــــــــ  هــــــــــَ
 

  
 على األْصِل. َهنَواتٌ وعلى اللَّْفِظ ،  فَهناتٌ 

ا ي : واتٌ َهنَ  فيدلُّ على أنَّ التاَء فيها بدٌل من الواِو ، قَْولهم َهْنتُ  قال ابُن جنِّي : أَمَّ  ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ

وي  تــــــــــــَ لــــــــــــح َا وتـــــــــــــَ نــــــــــــِ نح هــــــــــــَ نــــــــــــاٍت مــــــــــــِ  أُرِيــــــــــــُد هــــــــــــَ

نـــــــــــــــاتِ     َا هـــــــــــــــَ نـــــــــــــــِ نح هـــــــــــــــَ  عـــــــــــــــلـــــــــــــــي  وآب مـــــــــــــــِ

  
 وأَْنَشَد أَْيضاً للُكَمْيت :

رح و  َتبـــــــِ دحَع واهح ِب الصـــــــــــــــــــــ  عـــــــَ ُ  أشـــــــــــــــح  قـــــــالـــــــتح َد النـ فح

ا    بـــــــــاهلـــــــــَ تـــــــــِ الِت اهـــــــــح عحضـــــــــــــــــــــــِ ُ
نـــــــــاِت املـــــــــ د  اهلـــــــــَ  إلحـــــــــح

  
في حديِث َسِطيح : وبالهاِء الَمْربوَطِة ؛ كما في الُمْحكِم وغيِرِه.  الَهناةُ  ، والصَّواُب أنَّها َهنَاتٍ  ؛ كذا في النسخ ببَْسِط تاءِ  : الدَّاِهيَةُ  الَهناتُ و

، وقيَل :  َهنَواتٌ  ج روٌر وفَساٌد ؛أَي شُ  ، «َهناةٌ و َهناةٌ  ستكونُ »في حديٍث آخر : وأَي َشدائُِد وأُُموٌر ِعظاٌم.  ، «( 2)َهناةٌ و َهناةٌ  ستكونُ »

 ، فهو ِكنايَةٌ عن كّلِ اْسِم ِجْنٍس. الَهنِ  تأْنِيثُ  َهنَةٌ وَ  َهْنتٌ  واِحُدها

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

. وهو في َهنٍ  ليَس تَثْنِيَة َهنانانِ  ْرُح ذلَك أنَّ ، َذَكَره ُمْستَْشهداً على أنَّ ِكال ليَس ِمن لَْفِظ ُكّلٍ ، وشَ  َهنانانِ  المرأَةِ  َهنِ  حَكى ِسيبََوْيه في تَثْنِيَةِ 

 َمْعناهُ كِسبَْطٍر ليَس ِمن لَْفِظ َسبِط ، وهو في َمْعناهُ ؛ وقوُل الصحاح يِصُف ركاباً قََطعَْت بلداً :

ت  كـــــــــَ ـــــــــ  ـــــــــن حـــــــــاِف ال ن جـــــــــِ وجـــــــــًا مـــــــــِ َا عـــــــــُ ـــــــــِ  جـــــــــاف

ت.و     نـــــــــــــــَ ٍن وهـــــــــــــــَ نح هـــــــــــــــَ َن مـــــــــــــــِ َويـــــــــــــــح مح طـــــــــــــــَ  كـــــــــــــــَ

  
 َذَكٍر وأَرٍض أُْنثى.يُريُد ِمن أرٍض 

، على التَّْصغيِر ، وفي أُْخرى :  ُهنَيَّاتِكَ  ، ويُْرَوى ِمن« َهناتِكَ  أاَل تُْسِمعُنا ِمن»حديُث ابِن األَْكوع : منه : الَكِلماُت واألَراجيُز ؛ و الَهناتُ و

قَةٌ.أَي ِقطَ  ، «ِمن قََرظٍ  َهناتٌ  وفي البَْيتِ »في حديِث ُعَمر : و .ُهنَْيهاتِكَ  ِمن  ٌع ُمتَفّرِ

أْقبِْل ، بضم  َهنَاهُ  ياأَْقبِل ، تُْدِخُل فيه الهاَء لبَياِن الَحَرَكة كما تقوُل ِلَمْه وماِليَه وُسلُطانِيَْه ، ولََك أن تُْشبع الَحَرَكة فتقوُل :  َهنَه ويقاُل : يا

اء. فَمْن ضمَّ الهاَء قدََّر أَنَّه ا آِخُر االْسِم ، وَمْن َكَسرها فالْجتِماع السَّاِكنَْين ؛ ويقاُل في االثْنَْين على هذا الهاِء وَخْفِضها ؛ َحَكاُهما الفرَّ

اء : َكْسر النوِن وإتْباِعها الياء أَْكثَر : ويقاُل في الَجْمعِ على هذا الَمْذَهِب : يا َهنانِيهِ  الَمْذهِب : يا أَْقبِلوا : وَمْن قاَل  َهْنوناهُ  أَْقبِال ؛ قال الفرَّ

 ، كذا البِن األَْنباِري. َهناتاهُ  أَْقبِال ، وللَجْمع ِمن النِّساِء يا َهْنتاناهُ  ويا َهْنتانِيه أَْقبِِلي ، ولالثْنَْين يا َهنَتاهُ  ، قال للُمَؤنَّث يا َهناهِ  لذََّكر يال

حاح : ولََك أَْن تقوَل يا َهناتوه وقال الَجْوهِري : يا أْقبِلوا ، وَحَرَكة الهاِء  َهنُوناهُ  أَْقبال ويا َهنانِيهِ  اٍء َمْضموَمٍة ، وياأَْقبِل ، به َهناهُ  ؛ وفي الّصِ

 ِء القَْيِس :فيهن ُمْنكرة ، ولكن هكذا َرواهُ األْخفَش ؛ وأْنَشَد أَبو زْيٍد في نوادِرِه المرى

نــــــــــــــــا و  ا : اي هــــــــــــــــَ ين قـــــــــــــــــوحهلـــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــد رابـــــــــــــــــَ

رّ     رنا بشــــــــــــــــــــــــــَ َت شــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــح َك َأ ــــــــــــَح  (3) !ُه وحيــــــــــــحَ
  

هما  َهنُوكَ  وقال أَْهُل البَْصرةِ : هي بدٌل من الواِو في ؟قال : وهذه الهاء عْنَد أَْهِل الُكوفَِة للوْقِف ، أاَل تَرى أنَّه َشبَّهها بحْرِف اإلْعراِب فضمَّ

ها. َهنَوتو  ، فلذلَك جاَز أَن تضمَّ

ي : ولكن َحَكى ابُن السَّراج عن األْخفَش أنَّ الهاَء  ، واْستَْبعَد قوَل َمْن َزَعَم أنّها بدٌل  َهنانِيهْ  هاُء السَّْكت بدليِل قْوِلهم : يا َهناهُ  فيقال ابُن بّرِ

 .َهنانِيهْ  في التَّثْنيِة ، والَمْشهوُر يا َهناهانِ  من الواِو ألنَّه يجُب أَْن يقاَل يا

 أَْقبِلُوا ، بكْسر النوِن. َهِنيَّ  أَْقبِال ، بفتحِ النوِن ، ويا َهنَيَّ  أَْقبِْل ، ويا َهنِي ثم قاَل الَجْوهري : وتقوُل في اإلضافَِة يا

؛ ولو قاَل قائٌِل  َهنُوكو َهنَوات ، فأَْبدَل الهاَء ِمن الواِو في َهناوٌ  أَْصلُه َهناهُ  ِء القَْيِس ياوقال ابُن ِسيَده ؛ : قال بعُض النّحويِّين في قوِل امرى

 إنَّما هي َهناهُ  : إنَّ الهاَء في

__________________ 
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 ( اللسان والصحاح.1)
 بتاء مبسوطة هنا يف هذا ا ديث ا ويف ا ديث التاد أيضاً.« َهَناٌت وَهَناتٌ »( يف اللسان والنهاية : 2)
 ء لقي .واللسان والصحاح بدون نسبة ا واألساس منسوابً المر  111( ديوانه ط بريوت ص 3)
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ُنحقِلَبِة مِ 
له (1) َهنا ن الواِو الواِقَعِة بعحَد أَِلفِ بدٌ  ِمن األلِف امل ا مث قُِلَبِت األلُف األخريَُة  َهناءً  ا مث صــــــــــارَ  َهناوٌ  ا إذ َأصــــــــــح

. َهناهُ  هاًء ا فقالوا  ا لكاَن َقِواين
لحقاً لأللِف كما تُْلحق بْعَد أَلِف النَّْدبة نَْحو وا َزْيداهُ ، ثم ُشبِّهت  (3)إنَّما أُْلحقت  َهناهُ  أنَّ الهاَء ِمن (2)وقال أبو علّيٍ : ذَهَب أَحُد ُعلمائِنا إلى 

َكْت.  بالهاِء األْصِليَّة فحّرِ

طُّ  بَهنِينٍ  فإذا هو»حديُث الجّنِ : منه َجْمع َسالَمٍة كُكَرةٍ وُكِريَن ؛ و َهنِين على َهنٌ  وقد يُْجَمعُ  اِصهم ؛ قالَهُ أَراَد الِكنايَةَ عن أَْشخ ، «كأنَّهم الزُّ

ً  ثم إنَّ »ُمْسنِد أَْحمَد َمْضبوطاً مقيَّداً عن ابِن َمْسعوٍد :  في أَبو موَسى الَمِديني. وَوقَعَ   .«أَتَْوا عليهم ثِياٌب بيٌض ِطوالٌ  َهنِينا

 ٍء.أَي حاَجةً ، ويعبَّر بها عن كّلِ شي ، «ِمن ِجيرانِه َهنةً  وَذَكرَ »في الحديِث : و

يا بَْلهاُء ،  َهْنتاه أَي يا هذه ، تُْفتَُح النوُن وتَُسكَّن ، وتضمُّ الهاُء األخيَرةُ وتَُسكَّن ، وقيل : َمْعنى يا ، «َهْنتاهُ  قلُت لها يا»اإلْفِك : في حديِث و

 كأنَّها نُِسبَْت إلى قلَِّة الَمْعرفِة بمَكايِد الناِس وُشُروِرهم.

 ُف في آخر الكتاِب.، َذَكَره المصنِّ  هناو هاهنا وقولُهم :

ً و  ِء القَْيِس :بالضّمِ : موِضٌع في ِشْعر امرى ُهنا

نــــــــــــــــــاً و  وحِم يــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــُ  حــــــــــــــــــديــــــــــــــــــُث الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــَ

رِهح و     (4)حـــــــــــــــديـــــــــــــــث مـــــــــــــــا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ِقصـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ً  وقاَل المهلبي : يوم  اليوم األول ؛ وأَْنَشَد : ُهنا

نــــــــــاً  وحم هــــــــــُ ــــــــــَ و  يـ تــــــــــُ قــــــــــح َ
َة املــــــــــ  إن  ابــــــــــَن عــــــــــاِئشــــــــــــــــــــــــَ

(5)خــــــــلــــــــّ  عــــــــلــــــــّي فــــــــجــــــــاجــــــــًا كــــــــان حيــــــــمــــــــيــــــــهــــــــا    
 

  
 ؛ قاَل ابُن ُمْقبل : (6)، كُسَمّيٍ : موِضٌع دوَن َمْعِدِن اللْفِط  ُهنَيٌّ و

ينَِّ كـــــــــــــرامـــــــــــــًة   يســـــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــان مـــــــــــــن قـــــــــــــاِع اهلـــــــــــــُ

ال     يــــــــــّ (7)أَداَم هبــــــــــا شــــــــــــــــــــــــهــــــــــر اخلــــــــــريــــــــــف وســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 الِخصاُل الّسوء ، وال يقاُل في الَخْير. الُهنَيَّاتُ و الَهنَواتُ و

 ِكنايَةٌ عن فَعَْلُت. ؛ هكذا هو في النسخِ باألْحمِر وقد َذَكَره الَجْوهِري في آخِر تَْركيِب هنا ؛ َهنَْيتُ  ي : [هني]

اء : يقاُل : َذَهْبُت ، ِكنايَة عن فَعَْلُت ِمن قْوِلكَ  ل ذلَك. َهنٌ  ونَصُّ الَجوهِري : قال الفرَّ  ، فتأَمَّ

ةُ و : [هوو] ةٍ : ما اْنَهبََط ِمن ا الُهوَّ  ؛ كذا في الُمْحكم. ألرِض ؛ أَو الَوْهَدةُ الغاِمَضةُ منها، كقُوَّ

ةِ  وحَكى ثَْعلب : اللُهمَّ أَِعْذنا ِمن  الُكْفر وَدواِعي النفاق ؛ قاَل : َضَربَه َمثاَلً للُكْفر. ُهوَّ

حاح : ةُ  وفي الّصِ  الَوْهَدةُ العَِميقَةُ ؛ ومنه قوُل الشاعِر : الُهوَّ

َذما   (8)كبَن ه يف ُهو ٍة تـََقحح
ةُ  وقال ابُن ُشَمْيل :  ذاهبةٌ في األرِض بَِعيَدةُ القَْعِر مثْل الدَّْحِل َغْير أنَّ له أَلجافاً ، ورأُْسها مثُْل رأِْس الدَّْحل. الُهوَّ

اَءةِ   ِمن األَْرِض ،؛ وقيَل : هي الُمْطَمئِنُّ  كالِمْهواةِ  وقال غيُرهُ : هي الُحْفَرةُ البَِعيَدةُ القَْعرِ  انَةٍ  كالُهوَّ  ، أْصلُها هواية. ، كُرمَّ

 بيَن الَجبَلَْين. الَمْهواةُ  وقيَل : هو

 من األرِض ؛ كذا في النواِدِر البِن األْعرابي. ، بالفتح : الجانِبُ  الَهوُّ و

ةُ و ةُ   (9) :الَهوَّ ةِ ِزنَةً وَمْعنًى ؛ نقلَهُ ابُن ُشَمْيٍل عن أبي الُهَذْيل ؛ ظاِهُره أنَّه بِضم الهاِء كما يَْقتَِضيه ِسياقُه  الَكوَّ والصَّواُب أنَّه بالفَتْح كالَكوَّ

 وَضبََطه.



19884 

 

ا يُْستدرُك عليه : َجْمعُ  ةِ ُهًوى وممَّ ةٍ وقًُوى ؛ عن األْصمعي. الُهوَّ  ، كقُوَّ

__________________ 
 ( اللسان : هناه.1)
 ( زايدة عن اللسان.2)
 : خلفاء.( يف اللسان 3)
 .68/  6واملثبت كرواية ايقوت ا واملقايي  « وحديث الركب»برواية :  103( ديوانه ط بريوت ص 4)
 .«ُهنا»( معجم البلدان 5)
 ( يف معجم البلدان : معدن النفرت.6)
 والتصحيح عن ايقوت.« سيوفان»( معجم البلدان ا وابألصر 7)
 ( التهذيب واللسان ا وقبله :8)

 زا  أو تدحلماكم من عدٍو 
 واملثبت كعبارة التهذيب.« واهلَوّ »( كذا ابألصر ا وسيا  القاموس يقتضي 9)
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ةِ  وهو أَْيضاً َجْمعُ   بِالفَتْح ، كقَْريٍَة وقًُرى ؛ عن ابِن ُشَمْيل. الَهوَّ

ةٌ  ِهواءٌ ووقال ابُن الفرج : للبَْيِت ِكواٌء كثيَرةٌ  ةٌ وكثيَرةٌ ، الواِحَدةٌ َكوَّ  .َهوَّ

ةُ  وتُْجَمعُ  ْستُم »الحديُث : منه ، كُصِلّيٍ ؛ و ُهِوّيٍ  ، بحْذِف الهاِء ، وعلى ُهوٍّ  أَْيضاً على الُهوَّ ر. ، «األرِض  ُهِوّيِ  فاْجتَنِبُوا (1)إذا َعرَّ  وبه فُّسِ

ةِ ُهَويَّةٌ  وتَْصغيرُ  ا الُهوَّ  خ :؛ وهكذا ُرِوي قوُل الشمَّ

ٍة و  َويــــــــــــــــ  رحَش هــــــــــــــــُ َر عــــــــــــــــَ ُت اأَلمــــــــــــــــح ــــــــــــــــح ا رأَي  ملــــــــــــــــ 

را     مــــــــ  َؤاِد بشــــــــــــــــــــــَ ُت حــــــــاجــــــــاِت الــــــــفــــــــُ يــــــــح لــــــــ  (2)تســــــــــــــــــــــَ
 

  
ةِ  هنا تَْصغيرُ  الُهَويَّةُ  وقيَل :  .الَمْهواةِ  بمْعنَى البِئِْر البَِعيَدةِ  الُهوَّ

ةٍ  قال ابُن ُدَرْيٍد : َوقََع في  أَي بِئٍْر ُمغَطَّاةٍ ؛ وأْنَشَد : ُهوَّ

ّوٍة إنــــــــــــــَك لــــــــــــــ يــــــــــــــَت أَرحجــــــــــــــاء هــــــــــــــُ طــــــــــــــِ  و أُعــــــــــــــح

ا    راهبـــــــــــــُ بـــــــــــــاُن تـــــــــــــُ تـــــــــــــَ ٍة ال ُيســـــــــــــــــــــــــــح م ســـــــــــــــــــــــــــَ غـــــــــــــَ  مـــــــــــــُ

  

يِن  تــــــــــــَ وح مــــــــــــاِء مث َدعــــــــــــَ لــــــــــــح َك يف الــــــــــــظــــــــــــ  بــــــــــــِ وح  بــــــــــــثـــــــــــــَ

ا     ُت إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا ســـــــــــــــــــــــاِدمـــــــــًا ال َأهـــــــــاهبـــــــــُ ئـــــــــح (3)جلـــــــــِ
 

  
ى عليها بالتُّراِب  اُخ للتَّْهويِل ؛ وَعْرُشها : َسْقفُها الُمغَمَّ  فيَْغتَرُّ به واِطئُه فيَقَع فيها فيّهِلك.وإنَّما َصغَّرها الشمَّ

ةُ و ةُ وبُن َوّصاٍف : َدْحٌل بالحزِن لبَني الوّصاٍف ، وهو ماِلُك بُن عاِمِر بِن كْعِب بِن سْعِد بِن ُضبيعَةَ ؛  ُهوَّ بُن وّصاٍف : َمثٌَل تَْستَْعملُه  هوَّ

 العََرُب لَمْن يدعوَن عليه ؛ قاَل ُرْؤبة :

 (4)ة الوّصاف يف ِمثحِر مهو  هو 
ةٍ  الواِو ، كأَنَّه َجْمعُ  (5)وُهوٌّ ، بالضم وتَْشديِد  ِعيِد بالجانِِب الغَْربي دوَن قوص ، تُضاُف إليها ُكوَرةٌ ويقاُل لها  ُهوَّ : بُلَيَدةٌ أََزليةٌ على تّلٍ بالصَّ

ا بالجانِِب الشَّرقي وواُوها ُمشدََّدة ، وقد رأَْيتُها ، وبها قَْبُر ِضراِر بِن الحمراء ؛ كذا قالَهُ ياقوُت وَضبََطه بسكوِن الواِو ، والصَّواُب أنَّه ُهوُّ  :

ِريهم : أَبو السُّرورِ  ثِين األَُدباء ، وِمن ُمتَأَّخِ الشاِعُر تْرَجَمه  الُهّوي األَْزَوِر الصَّحابي على ما يَْزَعُمون ، وقد نُِسَب إليها بعُض الُمحّدِ

ْيحانِة و  وما أَْدَراَك ما هو. ُهوٍّ  قاَل : هو ِمنالخفاجي في الرَّ

ةٌ  وفي النّواِدِر : هو  : أَي أَْحَمٌق ال يُْمِسُك شيئاً في صْدِره. (6)، بالفَتْح  َهوَّ

 ما بيَن السَّماِء واألْرِض ؛ وأَْنَشَد القاِلي : الَجوُّ  ، بالمّدِ : الَهواءُ  ي : [هوي]

 يـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــن هـــــــــــواِء اجلـــــــــــوِّ طـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــة و 

 كــــــــــــهــــــــــــذا الــــــــــــذي يف األرض مــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــوبُ ال  و    

  
ةِ و األَْهِويِة كالَمْهواةِ و الَهواءِ  . يقاُل : أَرٌض طيِّبَةُ األَْهِويةُ  والَجْمعُ   .الهاِويَةِ و ، بالضم وتَْشديِد الياِء على أُْفعُولٍة ، األُْهِويَّةِ و ، بالضم ، الُهوَّ

 .الَمهاِوي على ما ُدونَه ِمن َجبٍَل وغيِرِه ، والجْمعُ ُمْشِرٌف  الَهواءِ  َمْوِضع في الَمْهواةُ  وقال األْزهري :

 ما بيَن الَجبَلَْيِن ونَْحو ذلك ، انتََهى. الَمْهواةُ و الَمْهَوى وقال الَجْوهِري :

 ال يُْدَرُك قَْعُرها ؛ قاَل َعْمُرو بُن ِمْلقَط الطائِيُّ : َمْهواةٍ  : ُكلُّ  الهاِويَةُ و

ك أَرحمــــــــــــــاحــــــــــــــُ  تــــــــــــــح ُرو لــــــــــــــو انلــــــــــــــَ مــــــــــــــح  نــــــــــــــا اي عــــــــــــــَ

هح     وي بـــــــــــه اهلـــــــــــاِويـــــــــــَ نح هتـــــــــــَح (7)كـــــــــــنـــــــــــَت كـــــــــــمـــــــــــَ
 

  
 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهري لزهيٍر : َهواءٌ  ُكلُّ فارغٍ و

__________________ 
 .«غرستم»( عن اللسان والنهاية وابألصر 1)
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 واللسان والتهذيب والتكملة. 132( ديوانه ص 2)
 ( اللسان.3)
 ( معجم البلدان ا وقبله :4)

ــــــــــــــــــــ  األشـــــــــــــــــــــــــــــــــراف  ــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــو ال ت  ل

 أقـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــين يف الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــف الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــاف   

  

 ( قيدها ايقوت ابلضم مث السكون ا عل  حرفا. واألصر كضبرت ا افة يف التبصري ا وقا  : مدينة ابلصعيد األعل .5)
 ( يف اللسان ابلضم كالتهذيب.6)
 ( اللسان والصحاح.7)
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ٍر  عـــــــــــح وح  صـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ نـــــــــــهـــــــــــا فـ ر مـــــــــــِ  كـــــــــــَبن  الـــــــــــر حـــــــــــح

واء     ؤه هـــــــــــــَ ؤحجـــــــــــــُ مـــــــــــــاِن جـــــــــــــُ لـــــــــــــح (1)مـــــــــــــن الـــــــــــــظـــــــــــــِّ
 

  
ي :  وأَْنَشَدد ابُن بّرِ

راعــــــــــــــٍة و  رِّ يــــــــــــــَ داِن كــــــــــــــُ نح َأخــــــــــــــح ُك مــــــــــــــِ  ال تــــــــــــــَ

رُهح     كـــــــاســـــــــــــــــــــِ وٍف مـــــــَ ِب الـــــــبـــــــاِن جـــــــُ قـــــــح واء كســـــــــــــــــــــَ  هـــــــَ

  
ر قولهُ تعالى :   ، أَي فاِرَغةٌ. (2) (َوَأْفِئَدهُتُْم َهواء  )وبه فُّسِ

 لخلّوِ قَْلبِه ِمن الجرأَةِ ؛ وهو مجاٌز ؛ وأَْنَشَد القاِلي : الَجبانُ  : الَهواءُ و

ينِّ  يــــــــــــــــاَن عــــــــــــــــَ فــــــــــــــــح غح َأاب ســــــــــــــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــِ  َأال أَبــــــــــــــــح

واٌء     ٌب هــــــــــــــــــَ و ٌف َنــــــــــــــــــَِ َت جمــــــــــــــــــَُ (3)فــــــــــــــــــبَنــــــــــــــــــح
 

  
 بالقَْصِر : الِعْشُق. ، الَهَوىو

ميِر. َهَوى وقال اللّْيُث :  الضَّ

، أَي عن َشَهواتِها وما  (4) (َوََّنَى الن َّْفَس َعِن اهْلَوى)ِء وَغلَبَتُه على قَْلبِه ؛ ومنه قولهُ تعالى : محبَّةُ اإِلْنساِن للشي هو وقاَل األْزهري :

 تَْدعو إليه ِمن الَمعاِصي.

. َمداِخلِ  يكوُن في قال ابُن ِسيَده :  الَخْيِر والشَّّرِ

 ُموافٌِق للصَّواِب. َهًوىوَحَسٌن  َهًوى لقاً لم يَكْن إالَّ َمْذموماً حتى يُْنعََت بما يُخرُج َمْعناهُ كقَْولهمُمطْ  بالَهَوى وقال غيُرهُ : َمْن تََكلَّم

 .األَْهواءُ  ، والَجْمعُ  إراَدةُ النَّْفِس  : الَهَوىو

 ؛ ومنه قوُل أَبي ذَُؤْيب : الَمْهِويُّ  : الَهَوىو

نح  كـــــــــُ يـــــــــح فـــــــــإنح يـــــــــَ نـــــــــِ ريحَ الســـــــــــــــــــــــ  رحُت هلـــــــــا طـــــــــَ  َزجـــــــــَ

ا     نـــــــاهبـــــــُ تـــــــِ َك اجـــــــح بـــــــح وي ُيصــــــــــــــــــــِ واَ  الـــــــذي هتـــــــَح  .(5)هـــــــَ
  

 بالدَّم ؛ قال أبو النَْجِم : فَتََحْت فاها : تَْهِوي الّطْعنَةُ  َهَوتِ و

وحــــــــــــا  َوتح ُرجـــــــــــــُ هـــــــــــــَ َر  فــــــــــــــَ تـــــــــــــاَض ُأخـــــــــــــح  فـــــــــــــاخـــــــــــــح

وحــــــــا     ــــــــُ ت فــــــــح هــــــــا مــــــــَ رححــــــــُ ِوي جــــــــُ هــــــــح ــــــــَ ــــــــلشــــــــــــــــــــــِّ ِّ يـ (6)ل
 

  
ً  العُقابُ  َهَوتِ و  .أَْهَوْت إْهواءً  ما لم تُِرْغه ، فإذا أراَغتْه قيَل : اْنقَضَّْت على صيٍد أَو وغيِرهِ  ، كُصِلّيِ : تَْهِوي ُهِويّا

 ؛ قال يزيُد بُن الَحَكم الثَّقفي : اْنَهَوىو كأَْهَوى ِه ،ِمن فَْوق إلى أَْسفَل كُسقُوِط السَّْهم وغيرِ  َسقَطَ  : يَْهِوي ءُ الشَّي َهَوىو

َو  و  َت كـــــــــمـــــــــا هـــــــــَ حـــــــــح وحالَي طـــــــــِ زِ  لـــــــــَ نـــــــــح مح مـــــــــَ  كـــــــــَ

ِوي    هــــــــــَ ــــــــــح نـ يــــــــــِ  مــــــــــُ ــــــــــنــــــــــِّ ِة ال لــــــــــ  ــــــــــُ ن قـ ِه مــــــــــِ رامــــــــــِ  أَبجــــــــــح

  
 فجَمَع بيَن اللُّغَتَْين.

 .كأَْهَوتْ  يَِدي له : اْمتَدَّْت ، واْرتَفَعَْت ، َهَوتْ و

 أَي َمدَّها نَْحَوه وأمالَها إليه ليأُْخَذه. «بيِده إليه فأَْهَوى»في الحديِث : وإليه من قُْرٍب.  أَْهَوىوإليه من بُْعٍد ،  َهَوى وقال ابْن األَْعرابي :

ي : األَْصمعي يُْنكُر أَن يأْتيَ   ؛ وقد أَجاَزهُ غيُره. َهَوى بمْعنَى أَهَوى قال ابُن بّرِ

يحُ  َهَوتِ و  ؛ قاَل : َهبَّتْ  : َهِويًّا الّرِ

 كَبن  َدلحوي يف َهِويِّ رِيحِ 
 ؛ قال النابغَةُ : فالٌن : ماتَ  َهَوىو
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و  زايٌد و  وَن هــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــُ ت امــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــا  الشــــــــــــــــــــــــــــــــ   ق

ُا     تــــــــــــِ بــــــــــــٌب مــــــــــــَ ٍة ســــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــ  نــــــــــــِ رِّ مــــــــــــَ (7)لــــــــــــكــــــــــــُ
 

  
ً و ، أَي كغَنِّيٍ وُصِلّيٍ ، ، بالفَتْح والضم َهَوى يَْهِوي ُهِويًّاو كةً : َهَويانا  ، َسقََط من ُعْلٍو إلى ُسْفلٍ  ، محرَّ

__________________ 
 .15/  6واللسان والصحاح واملقايي   9( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .43( سورة إبراهيم ا اآية 2)
 .9انه ط بريوت ص ( البيت  سان بن  بت كما يف اللسان والتهذيب ا وديو 3)
 .40( سورة النازعات ا اآية 4)
 واملثبت كرواية اللسان.« فإن يكن»بد  « فإن تصب»برواية :  70/  1( ديوان اهلذليا 5)
 ( اللسان والتهذيب.6)
 ( اللسان والتهذيب منسوابً للنابغة.7)
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ِم وغريِِه ا ََو   كُسُقوِط الس هح َم قرِيباً ففي كاهنح راٌر.؛ وهذا قد تقد   ِه ِتكح
ُجلُ  َهَوىو ةً  الرَّ ؛ قالَهُ  لإلْنِحدارِ  أَي كُصِلّيٍ ، ، بالضم الُهِويُّ ولإلْصعاِد ؛  أَي كغَنِّيٍ ، ، بالفتح الَهِويُّ  ، بالضم َصِعَد واْرتَفََع. أَو يَْهِوي ُهوَّ

 أَبو زْيٍد.

جاِل. وهذا الذي َذَكَره ِمن الفَْرِق هو  ، ِمن َصبَبٍ  يَْهِوي كأَنّما»:  وسلمعليههللاصلىفي صفَتِه ، و أي يَْنَحطُّ ، وذلك ِمْشيَة القَِوّيِ ِمن الّرِ

 ِسياُق ابِن األْعرابي في النواِدِر.

ي : وذَكَر الّرياشي عن أبي زْيٍد أنَّ  ها إلى فَْوق ، وأْنَشَد : الَهِويَّ  قال ابُن بّرِ  ، بالفَتْح ، إلى أَْسفَل ، وبضّمِ

َل  اهلُِوّي و  لحُو يف إصحعاِدها َعجح  (1)الد 
 وأَْنَشَد :

َلَمها الّرِشاء  لحو َأسح  (2)َهِوي  الد 
 فهذا إلى أَْسفَل.

 أََحبَّهُ. ، كعٍَم : َهوٍ  فهو يَْهَوى َهًوى ، ، كَرِضيَهُ  َهِويَهُ و

. .«َهويَ  يأُْخذُ كلُّ واِحٍد ِمن البَْيعِ ما»في حديِث بَْيعِ الِخياِر : و  أَي ما أََحبَّ

،  تَْهِوي إليهم ، فيَمْن قََرأَ هكذا ، إنَّما َعدَّاهُ بإلى ألَنَّ فيه َمْعنى تِميُل ، والِقراَءةُ الَمْشهوَرة : ( 3)تَْهَوى وقولهُ تعالى : فأْجعَْل أَْفئَِدةً ِمن الناِس 

 بكْسر الواِو ، أَي تَْرتِفُع إليهم.

اء : أَي  إليهم َزَعُموا أنَّه  تَْهوى: وَرِدفَكم ؛ وقاَل األْخفَش  (َرِدَف َلُكمْ )، كما قال :  تَْهَواُهم تُِريُدهم. وَمْن فَتَح الواو قاَل الَمْعنىوقاَل الفرَّ

 .تَْهواهم في التَّْفِسيرِ 

به وأَْذَهبَتْه ،  َهَوتْ  وقاَل القتيبيُّ : أَي وَعْقِلِه. بَهواهُ  َهبَتْ ذَ  ، أَي (4) (يف اْْلَْرِض َحْْيانَ ) الشَّياِطينُ  (َكالَِّذي اْستَ ْهَوْتهُ )قولهُ تعالى : و

 .َهَوى يَْهِوي َجعَلَه ِمن

اج َجعَلَهُ ِمن َهواهُ  أَو اْستََهاَمتْه وَحيََّرتْه ، أَو َزيَّنَْت له  .َهِوَي يَْهَوى ؛ وهذا قوُل الزجَّ

 ، والعاِوي : الذئُْب. الَجرادُ  : فالهاِوي ، والعاِوي الهاوي قالوا إذا أَْجَدَب الناُس : أَتَىو

ئابَ  الهاِويوالغاِوي ، بالغَْيِن ُمْعجمة ، وهو الَجراُد ، وهو الغَْوغاُء ،  هو وقال ابُن األْعرابي : إنّما إلى الِخْصب ؛  تَْهِوي : الذئُْب ألنَّ الذِّ

ماُن جاَء الغاِوي  ئاَب :  الهاِويوقاَل : وقالوا إذا أَْخَصَب الزَّ قال : وقالوا : إذا جاَءت السَّنَةُ جاَء معها أْعوانُها ، يَْعني الَجراَد والذِّ

 واألْمراَض ، وتقدََّم له في عوي على ما َذَكَره ابُن األْعرابي.

 آِمين. َجَهنََّم ، أَعاَذنا هللا منها أَْيضاً بِالم ، نقلَهُ ابُن ِسيَده ؛ اْسٌم ِمن أَْسماءِ  الهاِويَةُ و ، بِال الٍم َمْعرفةٌ ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِري ؛ هاِويَةُ و

حاح : اْسٌم ِمن أَْسماِء النَّاِر ، وهي َمْعرفَةٌ ، بغير أَلٍف والٍم.  وفي الّصِ

ي : لو كانتْ  ، أَي َمْسَكنُه َجَهنَّم ، وقيَل َمْعناهُ :  (5) (فَأُمُُّه هاِويَة  )وقولهُ تعالى : اْسماً َعلَماً للناِر لم يَْنصِرْف في اآليِة ؛  هاِويَةُ  قال ابُن بّرِ

 في الناِر ؛ وهذا قد تقدََّم في الميِم. تَْهوي أُمُّ رأِْسه

اء عن بعِضهم : هو ُدعاٌء عليه كما يقولون ه ؛ وأْنَشَد لَكْعِب بِن سْعٍد الغَنَويَّ يَْرثي  َهَوتْ  وقال الفرَّ  أخاهُ :أُمُّ

ُح غـــــــــاِدايً  بـــــــــح ُث الصـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــَ بــــــــــح ه مـــــــــا يــــــــــَ َوتح أُمـــــــــ   هـــــــــَ

ُؤوُب و     ـــــــــــَ ـــــــــــُر حـــــــــــَا يـ ـــــــــــلـــــــــــي َؤدِّي ال ـــــــــــُ (6)مـــــــــــاذا يـ
 

  
ه حتى ال تأْتي بمثِْله ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن ثَْعلب.  أَي َهلََكْت أُمُّ
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__________________ 
 ( اللسان والتهذيب.1)
 وصدره : 16/  6( البيت لزهري كما يف املقايي  2)

 فشج هبا األماعز فهي هتوي
 وعجزه يف اللسان.« يش  هبا»والتهذيب ويف املقايي   10كما يف ديوانه ص 

 .37( سورة إبراهيم ا اآية 3)
 .71( سورة األنعام ا اآية 4)
 .11( سورة القارعة ا اآية 5)
 فهو يف بيت قبله ا وهو :« هوت أمه»وأما « هوت عرسه»( اللسان والصحاح والتهذيب والتكملة قا  الصاغاين : الرواية : 6)

 هــــــــــــــــــــوت أمــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــاذا تضـــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــربه 

 مـــــــــــــــــن اجلـــــــــــــــــود واملـــــــــــــــــعـــــــــــــــــروف حـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــتـــــــــــــــــوب   
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ه فهي َهَوتْ  ويقاُل :  أَي ثاِكلَةٌ. هاِويَةٌ  أُمُّ

 َمأْواهُ. هاِويَةٌ  وقال بعُضهم : أَي صاَرتْ 

الِحيُن الطَّويُل ، أَو َهِزيٌع ِمن اللّْيِل ،  الَهِويُّ  ُمْمتدَّة منه. ويقاُل : ساَعةٌ  ، أَي من اللَّْيلِ  تَْهواءٌ  كذاوكغَنِّيٍ ويَُضمُّ ؛  ِمن اللَّْيِل ، َهِويٌّ  َمَضىو

مان ، أَو ُمْختَّص باللّْيِل ؛ كلُّ ذلَك أَْقواٌل.  أَو ِمن الزَّ

 ِضُع.: َمَوا أَْهوى ، وداَرةُ  أَْهَوى ، وُسوقَةُ  أَْهوىو

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

ر قولهُ تعالى : : كلُّ شي الَهواءُ  ؛ قالَهُ  (َوَأْفِئَدهُتُْم َهواء  )ٍء ُمْنَخِرُق األْسفَل ال يَِعي شيئاً كالجراِب الُمْنَخِرق األْسْفل وما أَْشبَهه ؛ وبه فُّسِ

اج والقاِلي.  الزجَّ

 : َخال ؛ قاَل جريٌر : ( 1)يَْهِوي َهًوى َصْدُره َهَوىو

هـــــــــــم و  وافـــــــــــُ َوتح َأجـــــــــــح ٌب هـــــــــــَ ٌض َقصـــــــــــــــــــــــــَ اشـــــــــــــــــــــــــِ  جمـــــــــــُ

ُؤورِة طـــــــــــاُروا     َن اخلـــــــــــُ وَن مـــــــــــِ خـــــــــــُ فـــــــــــَ نــــــــــــح وح يــــــــــــَ (2)لـــــــــــَ
 

  
 .الَمْهواةُ  : هو الَمْهَوىو

 : َسقََط بعُضهم في إثِْر بعٍض. الَمْهواةِ  في تَهاَوواو

ْيِد فأَراَغتْه ، وذلكَ  أَْهَوتِ و  إذا َذَهَب هكذا وهكذا وهي تَتْبَعُه. العُقاُب : اْنقَضَّْت على الصَّ

ْرُب باليَِد والتناُوُل. االْهتِواءُ و اإلِهواءُ و  : الضَّ

 ِء : أَْوَمأَ به.بالشي أَْهَوىو

 إليه به. اْهتََوىوإليه بَسْهٍم  أَْهَوىو

ي به لشدَّةِ اْمتِداِده وَسعَِة َمْخَرِجه. الهاِويو  من الُحُروِف ُسّمِ

 .فَهَوتْ  ، أَي أَْسقََطها (3) (َواْلُمْؤَتِفَكَة َأْهوى): أَْلقاهُ ِمن فَْوق ؛ ومنه قولهُ تعالى :  أَْهواهُ و

 : َعَدْت َعْدواً َشديداً ؛ قاَل : هاِويَةٌ  ، فهي تَْهِوي ُهِويًّا الناقَةُ  َهَوتِ و .( 4)َهِويًّا َوَهى ءُ الشي َهَوىو

وي  َي هتــــــــــــــَح ز وهــــــــــــــح ذ  هبــــــــــــــا األمــــــــــــــاعــــــــــــــِ  َفشــــــــــــــــــــــــــــَ

مـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــّرِشـــــــــــــــــــــــــاءُ     لـــــــــــَ ِو أســـــــــــــــــــــــــح لـــــــــــح ِوي  الـــــــــــد   هـــــــــــُ

  
ةُ ؛ وأَْيضاً ِشدَّةُ السَّْيِر. الُمهاواةُ و  : الُمالجَّ

ّمة : تَهاَوىو  : ساَر َشديداً ؛ قال ذُو الرُّ

نــــــــا  هــــــــاَواتــــــــَ ي  مــــــــُ ضح مــــــــَ طــــــــِ تــــــــَ َر  فــــــــلــــــــم َتســــــــــــــــــــــح  الســـــــــــــــــــــ 

واِم و     ــــــــــَن ســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــرُبِي يــــــــــٍ  يف ال َر عــــــــــِ يــــــــــح ــــــــــَ (5)ال ل
 

  
ي ألبي َصْخر   : (6)وأَْنَشَد ابُن بّرِ

هـــــــــــــــــــــــــــــاواهح  ُ
رِ  واملـــــــــــــــــــــــــــــ َ  يف أَمـــــــــــــــــــــــــــــح  إاي 

مـــــــــــــــــاانهح و     ُ
ويـــــــــــــــــِف واملـــــــــــــــــ َرة الـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــح ثــــــــــــــــــح  كـــــــــــــــــَ

  
 ، قاَل أَبو ذَؤْيٍب : الَمْهِويُّ  ، كغَنِّيٍ : الَهِويُّ و
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رِي  ــــــــــــــكــــــــــــــَ وحِح ال ــــــــــــــَ وٌف كــــــــــــــنـ كــــــــــــــُ ن  عــــــــــــــُ ــــــــــــــهــــــــــــــُ  ف

ِوّي     ن  اهلــــــــــــَ ــــــــــــاَدهــــــــــــُ ب ّف َأكــــــــــــح ــــــــــــدح شــــــــــــــــــــــــــَ (7)ِم ق
 

  
 .الَمْهوّيِ  أَي فَْقدُ 

ي : وقد جاءَ  ْعر ؛ قَاَل : َهَوى قال ابُن بّرِ  النَّْفس َمْمدوداً في الّشِ

و  و  ـــــــــنـــــــــ  ِت ال طـــــــــ  اَء إنح شـــــــــــــــــــــــَ  هـــــــــاَن عـــــــــلـــــــــ  َألـــــــــح

و ُ     تــــــــــــــــــُ واء يـــــــــــــــــــَ ن  إلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا واهلــــــــــــــــــَ  حنــــــــــــــــــَِ

  
 ُمخاِمُره. َهًوى : ذُو َهوٍ  ورُجلٌ 

 ٌ  إلى النَّْفس تقولُ  الَهَوى ِمثْل َطيَّة ، وإذا أََضْفتَ  َهيَّة ، فإذا بُنَي منه فَْعلةٌ ، بسكوِن العَْين ، تقولُ  تَْهوى ، كفَِرَحٍة : ال تَزالُ  َهِويَةٌ  واْمرأَة

 إالَّ ُهَذْيالً فإنَّهم يقولونَ  َهَواي

__________________ 
 لسان والتهذيب : هواًء.( ال1)
 ( اللسان والتهذيب برواية : هوت أجوافه.2)
 .53( سورة النجم ا اآية 3)
 ( كذا ابألصر واللسان ا وكتب مصححه : كذا يف األصر ا وعبارة امكم : وهو  هوايً ا وهاو  : سار سرياً شديداً.4)
 والصحاح وتبعه يف التكملة : 16/  6والتهذيب ا ويف اللسان واملقايي   602( ديوانه ص 5)

 ال لير عي  يف الرُبِبَن خواضضو 
 قا  الصاغاين والقصيدة ميمية ا وقبر البيت :

ــــــــــــن فــــــــــــا ــــــــــــقــــــــــــي  ــــــــــــوي ــــــــــــن ــــــــــــراهــــــــــــيــــــــــــم ت  فــــــــــــإن كــــــــــــنــــــــــــت إب

ـــــــــــــــــــــــــارجـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــي بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم    ـــــــــــــــــــــــــزره وإاّل ف  ن

  

 ( يف اللسان : أيب صخرة.6)
 واملثبت كرواية اللسان.« قد الح»برواية :  67/  1( ديوان اهلذليا 7)
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 كَقَفي  وَعَصي  ؛ وأَنحَشَد ابُن َحبيٍب أليب ُذَ يحٍب :  َوي  هَ 
م  واهــــــــــــُ وا هلــــــــــــَِ قــــــــــــُ ــــــــــــَ نـ َوي  وَأعــــــــــــح قــــــــــــوا هــــــــــــَ بــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــَ

رَُع     ٍب َمصــــــــــــــــــــــــح نــــــــــح رِّ جــــــــــَ وا ولــــــــــكــــــــــُ ّرِمــــــــــُ خــــــــــُ (1)فــــــــــتــــــــــُ
 

  
 إليَّ ِمن كذا : أَي أََحبُّ إليَّ ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري ألبي َصْخٍر الُهَذلي : أَْهَوى ءُ وهذا الشي

وُد لــــــــــــــنــــــــــــــا و  عــــــــــــــُ نــــــــــــــهــــــــــــــا تـــــــــــــــَ لــــــــــــــٌة مــــــــــــــِ يــــــــــــــح لــــــــــــــَ  لــــــــــــــَ

ٍث وال إمثحِ     ريحِ مـــــــــــــــــــــــا َرفـــــــــــــــــــــــَ  يف غـــــــــــــــــــــــَ

  

تح  َزحــــــــــــــَ وح نـــــــــــــــَ ي ولــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــــِ فح و  إىل نـــــــــــــــَ  َأهــــــــــــــح

ِم     هـــــــــــح ين ســـــــــــــــــــــــــَ نح بـــــــــــَ ُت ومـــــــــــِ كـــــــــــح لـــــــــــَ ا مـــــــــــَ (2)ممـــــــــــ 
 

  
ل َغْيُره. ، «الَمْهواةِ  واْمتاَح من»:  عنهماهللارضيقوُل عائَِشةَ تَِصُف أَباها ، منه ةُ ، و: البِئُْر العَِميقَ  الَمْهواةُ و ل ما لم يَتََحمَّ  أَي أنه تََحمَّ

الواِو أَو الفاِء أَو الالم ، وَسيَأْتي له وهو : ِكنايَةٌ عن الواِحِد المَذكَّر ، وفي التَّثْنيِة : ُهما ، وللجماَعِة : ُهم ، وقد تَُسكَُّن الهاُء إذا جاَءْت بَْعَد 

 َمزيُد بيَاٍن في الُحُروِف.

اخ : األُْهِويَّةُ  : الُهِويَّةُ و  ؛ وبه فَسَّر ابُن األْعرابي قوَل الشمَّ

َر َعرحَش ُهِوي ةٍ   فلم ا رأَيحُت اأَلمح
ةُ إلى الهاِء. أُْهِويَّة قال : أَرادَ  ا َسقََطِت الَهْمزةُ ُردَِّت الضمَّ  ، فلمَّ

 لَِق.عْنَد أَْهِل الحّقِ هي الَحقيقَةُ الُمْطلقَةُ الُمْشتملَةُ على الَحقائِِق اْشتِمال النَّواة على الشََّجرةِ في الغَْيِب الُمطْ  الهويةُ و

ان ، واْسُمه السُّبَْيلَةُ  أَْهوىو اعي فمنَعُوه الوْرَد فقاَل :: اْسُم ماٍء لبَني حمَّ  ، أَتاُهُم الرَّ

ٍر  َو  أَلأَلَم حـــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــِ  إن  عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  اأَلهـــــــــــــــح

واان    ـــــــــــــــح لـــــــــــــــٍ  أَل َح جمـــــــــــــــَح بـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح بـــــــــــــــًا وأَقـ  َحســـــــــــــــــــــــــــــَ

  

مح  َهـــــــــــــُ ريح ي غـــــــــــــَ َح اإللـــــــــــــُه وال ُأحـــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــَ  قــــــــــــــَ

اان     يِن محـــــــــــِ  لـــــــــــِة مـــــــــــن بـــــــــــَ يـــــــــــح بــــــــــــَ َر الســـــــــــــــــــــــــ  (3)َأهـــــــــــح
 

  
ِعيِد. إْهَوىو  ، كِذْكَرى : قَْريةٌ بالصَّ

ِمن الياِء ، كهذه في هذي ؛ وِمن الَهْمزةِ  وتُْبَدلُ  َمْخرُجه ِمن أَْقَصى الَحْلِق من ِجواِر َمْخرجِ األلِف ، الهاُء : َحْرٌف َمْهُموسٌ و : [هيو]

ل نَْحو  وتُزادُ  نَه في ُهنا ؛كَهَراَق وأراَق ، وَهنَْرت الثَّْوَب وأَنْرته ، وُمَهْيِمن وُمَؤْيِمن ؛ وِمن األلِف نَْحو أَنَّه في أَنَا وِلَمه في ِلَما وهُ  في األوَّ

 فِّس ؛ وال تُزاُد في الَوَسِط أَبداً وَسيَأْتي ذلَك َمْبسوطاً في آخِر الِكتاِب.هذا وهذه ، وفي اآلخِر ِمثْل هاء ، الَوْقف للتَّنَ 

اء ؛ وتَُضمُّ  ؛ بالفتح ، الَهْوهاةُ و  .الَهواِهي األَْخَرُق الذَّاِهُب اللُّّبِ ، والَجْمع األْحَمقُ  وهذه عن الفرَّ

يت ؛  ناِزِلها البُْعِد جالَْيهاالبِئُْر التي ال ُمتَعَلََّق لها وال َمْوِضَع لِرْجلِ  أْيضاً :و ةِ  ؛ عن ابِن السّكِ  .الَمْهواةِ و كالُهوَّ

اخ : البَِعيَدةُ القَْعرِ  : الُحْفَرةُ  ، كغَنِيَّةٍ  الَهِويَّةُ و  ؛ عن األْصمعي ؛ وبه ُرِوي قوُل الشمَّ

ٍة و  َويــــــــــــــــ  رحَش هــــــــــــــــُ َر عــــــــــــــــَ ُت األمــــــــــــــــح ــــــــــــــــح  ملــــــــــــــــا رأَي

َؤاِد     ُت حـــــــــاجـــــــــاِت الـــــــــفـــــــــُ يـــــــــح لـــــــــ  راَتســـــــــــــــــــــــَ مـــــــــ   بشـــــــــــــــــــــــَ

  
 وقد تقدََّم الَكالُم عليه.

ً  ، أَي َهِويًّا َسِمَع ألُْذنَْيهِ  يقاُل :و  .تَْهِوي أُذُنُهُ  َهَوتْ  وقد ِزنَةً ومْعنًى ؛ َدِويّا

َهيِّكَ  يقاُل :و
 ؛ نقلَهُ ابُن ُدَرْيٍد عن العََرِب. أَْسِرْع فيَما أْنَت فيه يا َرُجل ، بكْسِر الياِء المشدَّدةِ ، أَي ( 4)

اء. ما أَْمُرهُ  ، بالتَّْشديِد ، أَي َهيَّانُهُ  ما يقاُل :و  ؛ نقلَهُ الفرَّ

 ؛ هكذا نقلَهُ الِكسائي في باِب ما يُْهَمُز وال يُْهمز ؛ وَكذلَك َدارأْتُه وَداَرْيته. َداراهُ ، ويُْهَمزُ  : َهاواهُ ُمهاواةً و



19894 

 

 ُف َهاوأْته في الَهْمزةِ وقد نَبَّهنا عليه هناك.ولم يَْذُكِر المصنِّ 

__________________ 
 واللسان. 2/  1( ديوان اهلذليا 1)
واملثبت كرواية اللســـــان « ولو نزحت»بد  « ولو خبلت»يف الثاين : « تعود لنا»بد  « تفا لنا»برواية :  974/  2( شـــــرح أشـــــعار اهلذليا 2)

 والصحاح.
 .«أهو »واللسان واألو  يف معجم البلدان : « إّن عل  أهو »برواية :  277ت ص ( ديوانه ط بريو 3)
 ( يف القاموس بفتح الياء املشددة كالتهذيب ا واملثبت كاللسان ا ويف التكملة  سكاهنا.4)
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 ةً وتُشادَّهُ أُْخَرى.ِء وتُْدبَِر ، أَي تاُليِنَه َمرَّ واللِّواُء ، َمْكُسوَرتَْيِن ، أَْن تُْقبَِل بالشَّي الِهواءُ و

اُء : أَْرَسَل إليه ةً ويُشاّدهُ أُْخَرى ،  الِهواءُ وواللِّواِء فلم يأْتِه ،  بالِهواءِ  قال الفرَّ دَّةِ ياُلينه َمرَّ واللِّواُء أَْن يُْقبَِل ويُْدبَِر ، وَمْعناهُ في اللِّيِن والّشِ

 انتََهى.

ل.واللِّواِء إذا جاَء بكّلِ شي بالِهواءِ  في آِخِر الَمْمدوِد ِمن كتابِه ؛ وقَْولهم : جاءَ ولم يَْذكْره في لوي. والذي َذَكَره القاِلي   ء فتأَمَّ

قال الِكسائي : ِهَي لُغَةُ َهْمداَن وَمْن َواالُهم يقولوَن ِهيَّ فَعَلَْت ، قاَل :  وتَُشدَُّد. ، بكْسر الهاِء وتَْخفيِف الياِء ، ِهيَ  ِمن َخفيِف هذا الباب :و

ِكنايَةٌ عن الواِحِد   ِمثْل أَْنَت ؛وغيُرُهم ِمن العََرِب يَُخفِّفُها وهو الُمْجَمُع عليه فتقوُل : ِهَي فَعَلَْت ، قاَل : وأَْصلُها أَْن تكوَن على ثالثَِة أَْحرفٍ 

 كما أنَّ هَو ِكنايَةٌ عن الواِحِد الُمذكَِّر. ثِ الُمَؤنَّ 

؛ وهكذا هو نَصُّ  فَعَلَْت ذلكَ  ؛ كذا في النسخِ والصَّواُب َحتَّاه ( 1)فيقاُل َحتَّى ه إذا كاَن قَْبلَها أَِلٌف ساِكنَةٌ  وقد تُْحَذُف ياُؤه قال الِكسائي :

اني : قال الِكسائي : لم أَْسَمْعهم يلقون اليَاَء عْنَد َغْير األلِف إالَّ أَنَّه أَْنَشَدني هو ونُْعيم قوَل قال اللّْحي : ومنه الِكسائي وِمثْلُه وإنَّما فَعَلَتْ 

 الشاعِر :

 (2)َهواَكا  ِدايُر ُسعحَد  إذِه ِمن
ُروَرةِ ، وسَ  ا سيبويه فجعََل حذَف الياِء الذي هنا للضَّ  يَأْتي له َمِزيِد بَياٍن في الُحُروِف.فحذَف الياَء عْنَد َغْير األلِف ؛ قاَل : وأَمَّ

ْن ال يُْعَرفُ  َهيَّانُ وبُن بَّيٍ ،  َهيُّ و  بن بَّيٍ هو ؛ َمْعناهُ أَيُّ الَخْلِق هو. َهّيِ  يقاُل : ال أَْدِري أَيُّ  وال يُْعَرُف أَبُوهُ. هو بُن بَيَّاَن : ِكنايَةٌ َعمَّ

بُن بَيَّاَن. قُْلُت : جاَء ذلَك في  َهيَّانُ  ؛ ولو قاَل فاْنقََرَض كاَن أَْخَصر ؛ وَكذلكَ  واْنقََطَع نَْسلُهُ  ، السالميهعل،  ِمن َولَِد آَدمَ  بُن بَّيٍ  َهيُّ  أَو كانَ 

ي. َهّيِ  نََسِب ُجْرُهم َعْمُرو بُن الحاِرِث ابِن ُمضاِض بنِ   بِن بَّيِ بِن ُجْرُهٍم ؛ َحَكاهُ ابُن بّرِ

بٍ ما ِلي : َكِلَمةُ تَعَ  هيَّ  ياو  ، َمْعناهُ يا َعَجباً ؛ وأَْنَشَد ثَْعلب : جُّ

اِورِي  تح  ــــــــــــــــَ قــــــــــــــــَ ــــــــــــــــِ ل ــــــــــــــــَ ي  مــــــــــــــــاد ق  اي هــــــــــــــــَ

رائــــــــــرِي.و     غــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــفــــــــــَ بــــــــــاُه ال  صــــــــــــــــــــــــار َأشــــــــــــــــــــــــح

  
 لُغَةٌ في الَمْهموز.

 ما أْصحابَك ، ال يُْهَمزاِن ، وما في َمْوِضع َرْفع كأنَّه قال يا َعَجبي. َهيَّ  ما ِلي ويا َهيَّ  وقال اللَّْحياني : قال الِكسائي : يا

 لإلبِِل ؛ أَْنَشَد سيبويه : ( 3)َزْجرٍ  : كلمةُ  َهيَّا َهيَّاو

ِذاي   ـــــــــــــــــــــح ل َراًب جـــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــن  قـ رُب قـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــَ يـ ـــــــــــــــــــــَ  ل

ا    يـــــــــــــ  يـــــــــــــٌر حـــــــــــــَ ن  َفصـــــــــــــــــــــــــــِ يـــــــــــــهـــــــــــــِ  مـــــــــــــا داَم فـــــــــــــِ

  

 (4)قد َدجا الليُر هبَي ا َهي ا و 

ا يُْستدرُك عليه :  وممَّ

 أَْهواءٌ و أَْهياءٌ  َحَسنَةً ، والَجْمعُ  َهيَّْيُت هاءً  ؛ والِفْعُل منه َهِويٌّ و َهاِويُّ و هائِيٌّ  الها ، بالقَْصر : لُغَةٌ في الهاِء بالمّدِ للَحْرِف الَمْذُكور ، والنِّْسبَةُ 

 ْحياٍء وَداياٍت.، كأَْدواٍء وأَ  هاآتٌ و

 والهاُء بياٌض في َوْجِه الظَّْبي ، وأَْنَشَد الخليل :

تـــــــــــــــهـــــــــــــــا  مـــــــــــــــح ثـــــــــــــــَ هـــــــــــــــا إذا لـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح د   كـــــــــــــــَبن  خـــــــــــــــَ

تــــــــــــــــهــــــــــــــــا    مــــــــــــــــح طــــــــــــــــَ ٍض لــــــــــــــــَ زَاٍ  ايفــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــاء غــــــــــــــــَ

  
 نقلَهُ المصنُِّف في البصائِر.

ي : َهيَّانُ وبُن بَّيٍ  َهيُّ  وقال ابُن األْعرابي : ُجِل إذا كان َخِسيساً ؛ وأَْنَشَد ابُن بّرِ  بُن بَيَّاَن وبَيُّ ابُن بّيٍ ، يقاُل ذلَك للرَّ
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ُم  هــــــــــا هبـــــــــِ رحكــــــــــَ تح بـــــــــــَ طــــــــــ  مح وحــــــــــَ هــــــــــُ تـــــــــــح عــــــــــَ  فــــــــــبَقحصـــــــــــــــــــــــَ

انِ و     يــــــــــ  اَن بــــــــــن بـــــــــــَ يــــــــــ  َب هــــــــــَ هــــــــــح ِت الــــــــــنـــــــــــ  طــــــــــَ  َأعــــــــــح

  
__________________ 

 .«َحت اهِ »( يف القاموس : 1)
 القاموس واللسان.( من شواهد 2)
 ( يف القاموس ابلرفض منونة ا وتصرف الشارح ابلعبارة فاقتض  جرها.3)
 ( اللسان.4)
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 وقال ابُن أَبي ُعيَْينة :

يِّ بــــــــــــــــن يبٍَّ  ين هــــــــــــــــَ رحٍض مــــــــــــــــن بــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــعــــــــــــــــِ

ــــــــــــــــــــــدِ و     ــــــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــَ واد وال
َ

ذاِ  املــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــح  أَن

  
 وأْنَشَد أبو عبيٍد : ما ِلي َمْعناهُ التَّأَسُُّف والتَّلَهُُّف ، عن الِكسائي ؛ َهيَّ  ويا

ه  نــــــــــــِ فــــــــــــح ــــــــــــُ رح يـ مــــــــــــ  عــــــــــــَ ــــــــــــُ نح يـ ي  مــــــــــــاد مــــــــــــَ  اي هــــــــــــَ

يــــــــــــبُ     لــــــــــــِ قــــــــــــح ــــــــــــ  ر  الــــــــــــز مــــــــــــاِن عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه والــــــــــــتـ  مــــــــــــَ

  
 وقيَل : َمْعناهُ ما أَْحَسن هذا.

 وهات ما تهيا. َهيَّا َهيَّا بالَمِطّيِ ومنه قوُل الحِريِري : فقُْلنا للغاُلمِ  (1)، أَي أَْسِرْع إذا جدوا  َهيَّا َهيَّا ويقولوَن :

، بالكْسر والهاُء للسَّْكت : قَْريةٌ  ِهيِهيهوبه أَي أَْغَرْيتُه  َهْيَهْيتُ  ِء ِهي ِهي بكْسِر الهاِء ، وقدوقال أبو الَهْيثم : ويقولون عْنَد اإلْغراِء بالشي

 بدٌل ِمن الَهْمزةِ وَسيَأْتي. هُ هاؤُ  ، بالتّْخفيِف : ِمْن ُحروِف النِّداءِ  َهياو»بِمْصَر في الشرقية : 

اء : العََرُب ال تقولُ   َضَرْبت ، وَسيَأْتي. ِهيَّاكَ  وَزْيداً إذا نََهْوَك ، واألْخفَُش يُجيزُ  ِهيَّاكَ  َضَرْبَت ، ويقولون ِهيَّاكَ  وقال الفرَّ

 األْزهري.وقال بعُضهم : أَْصلُه إيَّاك فقُِلبَِت الَهْمزةُ هاًء ؛ نقلَهُ 

نوَن الهاَء ؛ ومنه قولُ   الشاعِر : قال اللّْحياني : وُحِكي عن بعِض بَني أََسٍد وقَْيٍس ِهْي فَعَلَْت ذلَك ، بإْسكاِن الياِء ، وقد يَُسّكِ

ين  رحلعــــــــــــًا وأَر قـــــــــــَ ِف مــــــــــــُ يــــــــــــح ُت لــــــــــــلــــــــــــطــــــــــــ  مــــــــــــح  فــــــــــــقــــــــــــُ

مُ     لـــــــــُ َرتح أَمح عـــــــــاَدين حـــــــــُ َي ســـــــــــــــــــــــَ ُت َأهـــــــــح لـــــــــح  ؟فـــــــــقـــــــــُ
  

 وَسيَأْتي إن شاَء هلل تعالى.وذلَك على التَّْخفيِف 

 : الباِطُل ِمَن القَْوِل واللَّْغُو ؛ كذا قالَهُ الَجْوهِري فعبَّر عن الَجْمعِ بالُمْفرِد ؛ وأَْنَشَد البِن أَْحمر : الَهواِهيو

ًة أَ  واِن َأطـــــــــــــــــبـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــُ دح وحٍم تـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ رِّ يـ  يف كـــــــــــــــــُ

يـــــــــــــــا    واهـــــــــــــــِ ُدوَن إال  اهلـــــــــــــــَ  (2) ؟إد  ومـــــــــــــــا  ـــــــــــــــُح
  

 ثناة التحتية مع نفسها والواوامل فصل الياء
ا يُْستدرك عليه :  * ممَّ

َدةِ : ِجدُّ محمِد بِن سِعيِد ابِن قنٍد البُخاِري عن ابِن  يابي  :[يبي] السكين الطائِي ، وعنه محمُد ابُن حليس بِن أَحمَد ؛ َذَكَره  (3)، بكْسر الموحَّ

 .(4)األمير 

ه اليَدُ  ي  :[يدي] ؛ كذا في النسخِ والصَّواُب إلى الَكتِِف ؛ وهذا قوُل  ( 5)الَكفُّ أَو ِمن أَْطراِف األصابعِ إلى الَكفِّ  ، بتَْخفيِف الداِل وَضّمِ

اج ؛ وقال غيُرهُ : إلى الَمْنكبِ  على فَْعٍل ، بتَْسِكيِن العَْيِن فحِذفَِت الياُء تَْخِفيفاً فاْعتَقَبت َحَرَكة  يَْديٌ  أَْصلُها ، وهي أُْنثى َمْحذُوفَةُ الالم. الزجَّ

 ، كثُِدّيٍ. يُِديٌّ و على ما يَْغلب في َجْمعِ فَْعٍل في أَْدنى العََدِد ، أَْيدٍ  ج الالِم على الدال ؛

 َمْعُدوَدةٍ ِمثْل َجْمع فَْعٍل ِمثْل فَْلٍس وأَْفلٍُس وفُلُوٍس ، وال يُْجَمُع فَعٌَل ، بتَْحريِك العَْين ، على أَْفعُل إالَّ في أَْحرٍف يَِسيرةٍ قال الَجْوهِري : وهذا 

ِس بِن ِرْبِعي األَسِدي أَْنَشَده سيبوي ا قوُل ُمَضّرِ  ه :َزَمٍن وأَْزُمٍن وَجبٍَل وأَْجبٍُل وَعصاً وأَْعٍص ؛ وأَمَّ

الٍت  مـــــــــــــَ عـــــــــــــح ي يف يــــــــــــــَ لـــــــــــــِ نحصـــــــــــــــــــــــــــُ رحُت مبـــــــــــــُ طـــــــــــــِ  فـــــــــــــَ

رحيــــــــــــا     َن الســــــــــــــــــــــــــ  طــــــــــــح بــــــــــــِ ِد لــــــــــــَح ي األَيــــــــــــح (6)َدوامــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 ( يف اللسان : حدوا.1)
 ( الصحاح. ويف اللسان : يدعوان.2)
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 .«أيب السكا زكراي بن حي »وحباشيته عن نسخة : « أيب السكن: » 55/  1( يف التبصري 3)
 ومما يستدر  عليه : ذكر يف اللسان يبا : ابن بري خاصة : يبة اسم موضض واٍد ابليمن قا  كثري :( 4)

 إىل يبٍة إىل بر  الغماد
 ( يف القاموس : الَكِتِف.5)
 .«مبنصرٍ »( اللسان والصحاح وفيه 6)
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فَشبَّه الَم الَمْعرفِة بالتَّْنويِن ِمن حيُث كانْت هذه األْشياء ِمن َخواّصِ في هذا  (2)، وكاَن يوهم التَّْكثير  (1)فإنَّه اْحتاَج إلى حْذِف الياِء فحفَّفها 

 األْسماء ، فحِذفَِت الياُء ألْجِل الالِم تَْخِفيفاً كما تَْحِذفُها ألَْجِل التَّْنويِن ؛ وِمثْله :

ُر الواِد ابلش اِه  و   (3)ما قـَرحقـَُر ُقمح
 العََرِب يَْحذفُوَن الياَء ِمن األَْصِل مع األِلِف والالِم فيقولوَن في الُمْهتَِدي الُمْهتَِد ، كما يَْحذفُونََها مع اإلضافَةِ وقال الَجْوهِري : هي لُغَةٌ لبعِض 

 في مثِْل قوِل الشاِعِر ، وهو ُخفاُف بُن نُْدبة :

 (4) كَنواِح رِيِش مَحامٍة جَنحِدي ةٍ 
ا   أَضاَف كما كاَن يَْحذفُها مع التَّْنويِن.أَراَد : كنَواِحي ، فحَذَف : الياَء لمَّ

ْعِر ال َغْير ، وَكذلَك َذَكَره سيبويه ، انتََهى. ي : والصَّحيُح أَنَّ حْذَف الياِء في البَْيِت لَضُروَرةِ الّشِ  قال ابُن بّرِ

ممّا )، وقولهُ تعالى :  (6) (َوَأْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمراِفقِ )عالى : ؛ وقولهُ ت (ِِبا) (5) (َأْم هَلُْم أَْيد  يَ ْبِطُشونَ )وشاِهده ِمن القُْرآن قولهُ تعالى : 
 .(9) (فَِبما َكَسَبْت َأْيِديُكمْ ) و (8) (ممّا َعِمَلْت أَْيِدينا) و (7) (َكتَ َبْت أَْيِديِهمْ 

ه الَجْوهِري فقاَل : وقد ُجِمعتِ  أَْيدٍ  ، هو َجْمعُ  أَيادٍ  أَي َجْمُع الَجْمعِ : جج ْعِر على األيِدي كأْكُرعٍ وأَكارَع ؛ وَخصَّ ؛ قال الشاعُر ،  أَيادٍ  في الّشِ

 وهو جندُل بُن المثنى الطَُّهويُّ يِصُف الثَّلج :

ِر  جـــــــــــــَ ـــــــــــــح حـــــــــــــاِن األَث صـــــــــــــــــــــــــــَ حح ه ابلصـــــــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــبنـــــــــــــ 

ز ِ      خـــــــــــــــاٌم أَبايِدي غـــــــــــــــُ ٌن ســـــــــــــــــــــــــــــُ طـــــــــــــــح (10)قـــــــــــــــُ
 

  
ي : ومثْلُ   ه قوُل الشاعِر :قال ابُن بّرِ

لــــــــــــــي  ثــــــــــــــح ا واحــــــــــــــدًا فــــــــــــــكــــــــــــــفــــــــــــــاَ  مــــــــــــــِ  فــــــــــــــَبمــــــــــــــ 

هـــــــــــــا األايِدي     طـــــــــــــاِوحـــــــــــــُ ٍد تـــــــــــــُ نح أَيـــــــــــــح (11)فـــــــــــــمـــــــــــــَ
 

  
 وفي الُمْحكم : وأَْنَشَد أَبو الخطَّاب :

تح يف َأايِدي  لــــــــــــــــَ ــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــاَءهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا َ َم

نــــــــــــــاِ      هــــــــــــــا إىل األعــــــــــــــح نــــــــــــــاقــــــــــــــَ (12)اَن وِإشــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
نيِة أَو اْسٌم على َحْرفَْين ، وما كاَن ِمن األساِمي على َحْرفَْين وقد ُحِذَف منه َحْرف فال يُردُّ إالَّ في التَّْصِغير أَو في التَّثْ  اليَدُ  وقال أبو الَهْيثم :

 على لَْفِظ الواِحِد. (13)الَجْمع ، وُربَّما لم يُردَّ في التَّثْنيِة ، ويُْبنى 

 .اليَدِ  ، أَي بمْعنَى ، كالفَتَى : بَمْعناها اليََدىو

حاح : وبعُض العََرِب يقولُ   ِمثُْل َرَحى ؛ قال الراجُز : لليَِد يََدى وفي الّصِ

دا  َوســــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــَ  اي َرب  ســــــــــــــــــــــــــاٍر ســــــــــــــــــــــــــاَر مــــــــــــا تـ

َدا     ف  الــــــــــــيــــــــــــَ ِ  َأو كــــــــــــَ نــــــــــــح (14)إال  ِذراَع الــــــــــــعــــــــــــَ
 

  
 ؛ وقاَل آَخر : اليََدا اً على فَعٍَل ؛ عن أَبي زْيٍد ، وأَْنَشَد قوَل الراجِز : أَو َكفَّ ، ُمتَمم اليَدَ  لُغَةٌ في اليَدَ  وفي الُمْحَكم :

__________________ 
 ( يف اللسان والصحاح : فحذفها.1)
 ( يف اللسان : التنكري.2)
 ( البيت يف اللسان ومتامه :3)

 ســــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــفـــــــــــــــي ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــنـــــــــــــــا بـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــٍد ومـــــــــــــــا 

 قـــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــواد ابلشــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــ    
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 وعجزه : 514شعراء إسالميون ا شعر خفاف بن ندبة ص ( 4)
 مسحت ابللثتا عصف اإلمثدِ و 

 وانظر ختر ه فيه.

 والبيت يف اللسان والصحاح.

 .195( سورة األعراف ا اآية 5)
 .6( سورة املائدة ا اآية 6)
 .79( سورة البقرة ا اآية 7)
 .71( سورة ي  ا اآية 8)
 .«فبما»وفيها  30اآية ( سورة الشور  ا 9)
 ا والثاين يف الصحاح.« األجنر»( اللسان وفيه 10)
« واحد»ا ويف اللســــــان : طوح ا « طوح»وكتب مصــــــححه : قوله واحداً هو ابلنصــــــب يف األصــــــر ويف امكم « فمن ليدٍ »( اللســــــان وفيه 11)

 ابلرفض.
 خبطه وأنشده يف اللسان يف مادة شن  : قوله : ساءها اخل كذا»( اللسان ا وهبامش املطبوعة املصرية : 12)

 ســــــــــــــــــــــــــــــاءهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــبـــــــــــــــــا يف األي 

 دي وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا إىل األعــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا    

  

 وضبطت أشناقها فيه يف مادة شن  ابلرفض بينما ضبطت هنا ابلنصب عل  أن الواو للمعية ا كتبه مصحح اللسان.« وال شاهد فيه

 ( يف اللسان : ويثىن.13)
 .«ابت ما توسدا»والتهذيب والصحاح وفيه : ( اللسان 14)
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ه  عــــــــــَ فــــــــــح ــــــــــَ َك نـ ونــــــــــَ حــــــــــُ نــــــــــَ وا ال ميــــــــــَح مــــــــــُ  قــــــــــد أَقحســــــــــــــــــــــــَ

َدا    ــــــــــــــَ ــــــــــــــي ف  ال ــــــــــــــهــــــــــــــم كــــــــــــــَ ــــــــــــــي د  إل  حــــــــــــــىت  متــــــــــــــَُ

  
ْعر كما ي : ويُْرَوى ال يَْمنَُحونََك بَْيعَة ؛ قاَل : وَوْجه ذلَك أنَّه رّد الم الَكِلمِة إليها لَضُروَرةِ الّشِ َردَّ اآلَخُر الَم َدم إليِه ِعْنَد  قال ابُن بّرِ

 الضَّروَرةِ ، وذلَك في قولِه :

 فإذا هي بِعظاٍم وَدَما
ِل كتابِه الُمْحتَسب.  * قُْلُت : وهكذا َحقّقه ابُن جنِّي في أَوَّ

كما  اليَدِ  ، أَو هي األْصُل وحذَف أَِلفه ، أَو هي تَثْنِيَة اليَدِ  أنها على األْصل ألنَّها لغةٌ في (1) (تَ بَّْت َيدا َأِب هَلَب  )وقيَل في قولِه تعالى : 

 هو الَمْشهوُر.

 ، فهي أَْربَُع لُغاٍت. ، ُمشدَّدةً  اليَدِّ و بالهاِء كما في التْكملِة ؛ كاليََدهِ  ؛ هكذا في النسخِ والصَّوابُ  كاليََدةِ 

ُد القَوافِي وإن كانْت مِ   ن غيِر الُمضاَعِف ما كاَن ِمن الياِء وغيِرِه ؛ وأَْنَشَد :وقال ابُن بُُزْرج : العََرُب تَُشّدِ

مح  كـــــــــــــُ يـــــــــــــح وا إلـــــــــــــَ لـــــــــــــُ عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ مح مبـــــــــــــا فـ  فـــــــــــــجـــــــــــــاُزوهـــــــــــــُ

دِّ     دًا بـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــَ ُروِم يـــــــــــــــــــــَ ازاَة الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــُ  جمـــــــــــــــــــــُ

  

ٍم  ـــــــــــــح ي ين جلـــــــــــــَُ ـــــــــــــَ ـــــــــــــَف ب ي ـــــــــــــِ ن وحا اي حـــــــــــــَ ـــــــــــــَ عـــــــــــــال ـــــــــــــَ  ت

دِّي     ُم وحـــــــــــــــَ د كـــــــــــــــُ ر  حـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نح ف (2)إىل مـــــــــــــــَ
 

  
ا على اللُّغَِة الثانيةِ  (4) (َبْل َيداُه َمْبُسوطَتانِ ) ، على اللغَِة األُْولى ؛ ومنه قولهُ تعالى : ( 3)يَدانِ  ُهماو كما قيَل في تَثْنيِة َعصاً  فيََديانِ  ، وأَمَّ

 وَرًحى وَمناً َعَصياِن وَرَحياِن وَمنَواِن ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري :

ّرٍِ   َد  ــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــح يحضــــــــــــــــــــــــــــــاواِن عــــــــــــــــن ــــــــــــــــَ َدايِن بـ ــــــــــــــــَ  ي

مــــــــا     ك مــــــــنــــــــهــــــــمــــــــا َأنح هَتحضــــــــــــــــــــــَ عــــــــانــــــــِ نــــــــَ دح ميــــــــَح (5)قــــــــَ
 

  
يرافي : ي صوابُه كما أْنَشَده الّسِ  ويُْرَوى : عْنَد ُمَحلٍِّم. قال ابُن بَّرِ

َهدا  قد مَتحَنعاِنك َأن ُتضاَم وُتضح
 ؛ عن ابِن األْعرابي. َمْنُع الظُّْلم أَْيضاً :و ، أَي الَمْنع عليه : الَحْجُر على َمْن يَْستَِحقُّهُ  أَْيضاً :والَوقاُر ؛  أَْيضاً :و: الَجاهُ ؛  اليَدُ  ِمن المجاِز :و

قُوا يَدَ  يقاُل : أََخَذ فالنٌ  الطَِّريُق. أَْيضاً :و ر قولُهم : تَفَرَّ قهم هللا تعالى أََخذُوا  أَياِدي بَْحٍر ، أَي َطِريقَه ؛ وبه فُّسِ ا َمزَّ َسبَأ ، ألنَّ أَْهَل َسبَأ لمَّ

 أَي َطِريَق الساِحِل. ، «البَْحرِ  يَدَ  فأَخَذ بهم»في حديِث الُهْجرةِ : وَسبَا.  أَْيِدي ى ؛ ويقاُل أَْيضاً :ُطُرقاٍت َشتَّ 

، على هذا  َسبَا ، ألنَّ َمساِكَن أْهَل َسبَا كانت بها ، وال يَْخفَى ما في تَْعبيِر الواِحِد بالَجْمعِ  أَياِدي ؛ وبه فَسَّر بعٌض : بِالُد اليََمنِ  أْيضاً :و

 الَوْجِه ، من ُمخالَفٍَة.

ةُ  أْيضاً :و ر قولهُ تعالى :  يَدٌ  ؛ عن ابِن األعرابي. يقولوَن : ما لي به القُوَّ ةٌ ؛ وبه فُّسِ ، َمْعناهُ أْولي  (6) (ُأوِل اْْلَْيِدي َواْْلَْبصارِ )، أَي قُوَّ

ةِ والعُقُوِل ؛ وكذا قولُه تعالى :  تُه فَْوَق قُواُهم. (7) (َيُد هللِا فَ ْوَق َأْيِديِهمْ )القُوَّ  ، أَي قُوَّ

 ، أَي قُْدَرةٌ. يَدٌ  ؛ عن ابِن األعرابي. يقولون : لي عليه القُْدَرةُ  أَْيضاً :و

يحِ : يَدُ  ؛ عن ابِن األعرابي ؛ ومنه السُّْلطانُ  أَْيضاً :و  ُسْلطانُها ؛ قال لبيٌد : الّرِ

ُرها بَيِد الّشماِ    (8)ِلطاٌف أَمح
يُح تَْصريَف السَّحاب ُجِعل لها ُسْلطاٌن عليه. ا َملََكِت الّرِ  لمَّ

ْنعةُ في ؛ عن ابِن األْعرابي : الِمْلُك ، بِكسِر الِميمِ  أَْيضاً :و  فالٍن. يََديْ  فالٍن ، أَي في ِمْلِكه ، وال يقاُل في دِ يَ  يقاُل : هذه الصَّ
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__________________ 
 ( اآية األوىل من سورة املسد.1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 .«َيَداينِ »( عل  هامش القاموس عن نسخة 3)
 .64( سورة املائدة ا اآية 4)
 .«متنعانك بينهمعقد  لم قد » ( الصحاح ا ويف اللسان والتهذيب :5)
 .45( سورة ص ا اآية 6)
 .10( سورة الفتح ا اآية 7)
 ومتامه : 105( ديوانه ط بريوت ص 8)

ـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــت  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــــــــــــــواره وتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 نــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوف أمــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا    

  

 والبيت يف األساس.
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 أَي في ِمْلِكي ، انتََهى. يَِدي ُء فيوقاَل الَجْوهِري : هذا المشي

فِه وتَحّدثِه. يَدِ  فالٍن ؛ وكذا هذا الَوْقُف في يَدِ  ويقولون : هذه الداُر في  فالٍن ؛ أَي في تصرُّ

 ِمن قَْوِم اإِلنساِن وأَْنصاِرِه ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ وأَْنَشَد : الجماَعةُ  أَْيضاً :و

دًا ودارَا  ــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــاين ي ــــــــــــــــــَبعــــــــــــــــــح طــــــــــــــــــَ  ف  َأعــــــــــــــــــح

قــــــــــــــــــــــارا و     ا عــــــــــــــــــــــَ و هلــــــــــــــــــــــَ ًة خــــــــــــــــــــــَ (1)ابحــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَي هم ُمْجتَمعُوَن على أَْعدائِم ال يََسعُهم التَّخاذُل بل يُعاِوُن بعْضهم بعضاً ؛ قالَهُ أبو عبيٍد. ، «على َمْن ِسواهم يَدٌ  هم»الحديُث : منه و

 ، أَي ُكْل. يََدكَ  : َضعْ  ؛ عن ابِن األعرابي. يقالُ  األْكلُ  أَْيضاً :و

 إذا نَِدَم ؛ وَسيَأْتي قِريباً. يَدهِ  ؛ عن ابِن األْعرابي ؛ ومنه يقاُل : َسقََط في النََّدمُ  أَْيضاً :و

ً و  ؛ عن ابن األْعرابي. الِغياثُ  أَْيضا

 يَِدي وهذه»حديُث الُمناجاةِ : منه نَص ابِن األعرابي ؛ و؛ كذا في النسخِ والصَّواُب االْستِسالُم وهو االْنِقياُد ، كما هو  االْستِالمُ  أْيضاً :و

ار يَِدي هذهِ »في حديِث ُعثْمان : وِمن الطاعِة.  يََدهُ  أَي اْستَْسلَْمُت إليك واْنقَْدُت لََك ، كما يقاُل في ِخالِف : نََزعَ  ، «لكَ  أَي أَنا  ، «لعَمَّ

 .ُمْستَْسلٌم له ُمْنقاٌد فليَْحتَِكْم عليَّ بما شاءَ 

 ٍء : ِمن أَْمثاِلهم :وقال ابُن هانى

َو َذُلو ُ   َأطاَع َيداً ابلَقوحِد وهح
ر أْيضاً قولهُ تعالى :   ، أَي عن اْستِْسالٍم واْنِقياٍد. (2) (َحّّت يُ ْعُطوا اجلِْْزيََة َعْن َيد  )إذا اْنقاَد واْستَْسلَم. وبه فُّسِ

ر قولهُ تعالى :  الذُّلُّ  أَْيضاً :و ، أَي ذُّلٍ ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ، قاَل : ويقاُل َمْعناهُ  (َحّّت يُ ْعُطوا اجلِْْزيََة َعْن َيد  )؛ عن ابِن األْعرابي ؛ وبه فُّسِ

ي ونَّصه : نَْقداً عن َظْهرِ   ليَس بنَِسيئٍة. يَدٍ  نَْقداً ال نَِسيئةً.* قُْلُت : ُرِوَي ذِلَك عن ُعثمان البَّزِ

، أي يمشون بها. وقال أبو عبيد  يَدٍ  وقال الكلبي : عن يَدٍ  قال أَبو عبيَدةَ : كلُّ َمْن أَطاَع لَمْن قََهَره فأَْعَطاها عن طيبِة نَْفٍس فقد أَْعطاها عنو

تَنعٍة ألنَّ من أَْبى واْمتنََع لم مواتية ُمِطيعٍة بغَْير ُممْ  يدٍ  وأعطوا الجزية عن»في حديث سليمان : و: ال يجيئون بها ركباناً وال يرسلون بها. 

 قاِهَرةٍ ُمْستَْوليٍَة. يَدٍ  اآلِخِذ ، فالَمْعنى عن يَدُ  وإن أُِريَد بها ، يََده يُعطِ 

يَت النِّْعَمةُ  أَْيضاً :و ر أْيضاً  باليَدِ  نالَةٌ ألنَّها إنَّما تكوُن باألْعطاِء ، واإلْعطاُء إ يَداً  السابغَةُ ؛ عن اللّْيث وابِن األْعرابي ؛ وإنَّما ُسّمِ ؛ وبه فُّسِ

ِمن  يَدٌ و، أَي عن إْنعاٍم عليهم بذلَك ، ألنَّ قُبوَل الِجْزيَِة وتَْرَك أَْنفُِسم عليهم نَْعمةٌ عليهم  (1) (َعْن َيد  َوُهْم صاِغُرونَ )قولهُ تعالى : 

 الَمْعروِف َجِزيلَةٌ.

ُجِل : هو َطويلُ  اإلْحساُن تَْصَطنِعُهُ  أْيضاً :و في الحديِث : ووَطويُل الباعِ ، إذا كاَن َسْمحاً َجواداً.  اليَدِ  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ ومنه قولُهم للرَّ

َدقَِة.  اليَدِ  َكنَّى بُِطولِ  ، يَداً  أَْسَرُعُكنَّ بِي لُحوقاً أَْطولُُكنَّ  ِمن  يَدٍ  َجِزيِل عن َظْهرِ ما رأَْيُت أَْعَطى لل»في حديِث قبيصة : وعن العَطاِء والصَّ

 أَي عن إْنعاٍم اْبتِداًء ِمن غيِر ُمكافَأَةٍ. ، «َطْلحة

 ؛ وأَْنَشَد : يَدٌ  ، وال يقولون : له عْنِدي يَدٌ  وقال ابُن ُشَمْيل : له عليَّ 

ُرهـــــــــــــا  فــــــــــــــُ ُت َأكــــــــــــــح  لــــــــــــــه عــــــــــــــلــــــــــــــي  أايٍد َلســـــــــــــــــــــــــــح

ُم و     عــــــــَ َر الــــــــنــــــــِّ كــــــــَ ُر َأنح ال ُتشــــــــــــــــــــــح فــــــــح ا الــــــــكــــــــُ (3)إلــــــــ 
 

  
لِ  يُِديٌّ  ج  ؛ ومنه قوُل النَّابغَِة : ، ُمثَلَّثَةَ األوَّ

 فــــــــــإن أشـــــــــــــــــــــــكــــــــــر الــــــــــنــــــــــعــــــــــمــــــــــان يــــــــــومــــــــــًا بــــــــــالءه 

مــــــــــــــا    عــــــــــــــُ ــــــــــــــح ِداين وأَنـ ِدي يــــــــــــــُ  فــــــــــــــإن  لــــــــــــــه عــــــــــــــنــــــــــــــح

  
 هكذا ِروايَةُ الَجْوهري.
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 وفي الُمْحكم. قاَل األْعشى :

__________________ 
 .«حّوهلا»( اللسان واألساس وفيها 1)
 .29اآية ( سورة التوبة ا 2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
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ٍح  مـــــــــــاَن إال  بصــــــــــــــــــــــــالـــــــــــِ عـــــــــــح َر الـــــــــــنــــــــــــ  نح أَذحكـــــــــــُ  فـــــــــــلـــــــــــَ

مــــــــــــا     عــــــــــــُ ــــــــــــح ِداين وأَنـ ِدي يــــــــــــُ (1)فــــــــــــإن  لــــــــــــه عــــــــــــنــــــــــــح
 

  
ةً. لليَدِ  ويُْرَوى : إالَّ بنِْعمٍة ، وهو َجْمعٌ   بمْعنَى النِّْعمِة خاصَّ

 َضْمَرةَ النََّهْشلّي وبعد :وقال ابُن بّري البَْيُت لَضْمَرةَ بِن 

م  هـــــــــُ لــــــــــَ عــــــــــح مــــــــــاِء وفــــــــــِ ين مــــــــــاِء الســـــــــــــــــــــــ  َت بــــــــــَ رَكــــــــــح  تـــــــــــَ

او     َزلــــــــــ  يحســــــــــــــــــــــــا اب ــــــــــجــــــــــاز مــــــــــُ ــــــــــَ َت تـ هــــــــــح ــــــــــَ بـ  َأشــــــــــــــــــــــــح

  
 بفَتْح الياِء ، وهي ِروايَةُ أَبي عبيٍد. يَِديًّا ِمثُْل ُعِصّيٍ وِعِصّيٍ ، ويُْرَوى يِدّيٍ و يُِدّيِ  قال الَجْوهِري : وتُْجَمُع على

ها.  قال الَجْوهِري : وإنّما فَتَح الياَء َكراَهة لتَواِلي الَكْسرات ، ولََك أْن تَضمَّ

ي : فُعُوالً في  يَِديًّا في قوِل الشاعرِ  يَِديٌّ  ، وهو فَِعيٌل ِمثْل َكْلٍب وَكِليٍب وَمعٍز وَمِعيٍز وَعْبٍد وَعبيٍد ؛ قاَل : ولو كانَ  يَدٍ  َجْمعُ  يَِديٌّ  قال ابُن بّرِ

 األْصِل لجاَز فيه الضم والكسر ، وذلَك َغْيُر َمْسموعٍ فيه.

 ؛ وأَْنَشَد لبِْشر ابن أَبي خازم : أَْيدٍ  تُْجَمُع أَْيضاً علىو قال الَجْوهِري

ا  روهنـــــــــَ كـــــــــُ ٌد َيشـــــــــــــــــــــــح وحمـــــــــي يـــــــــَ ـــــــــَ نح لـــــــــَك يف قـ كـــــــــُ  تـــــــــَ

ُروضُ و     ـــــــــُ دي يف الصـــــــــــــــــــــــا ـــــــــا قـ ـــــــــنـــــــــ  ِدي ال ـــــــــح  (2) أَي
  

ُجُل ، يُِديَ و  وَمْعروفاً. أُوِلَي بِّراً  : أَي َضِعيفَةٌ  أَي اللُّغَةُ الثَّانيةُ  كعُنَِي وَرِضَي ، وهذه الرَّ

؛ نقلَهُ  يَداهُ  ، وهو ُدعاٌء عليه ؛ كما يقاُل : تَِربَتْ  يَِده ِمن يَِديَ  وُشلَّْت. يقاُل : ما له ويَبَِستْ  يَُدهُ  َذَهبَتْ  ، أَي ، كَرِضيَ  يَِده ِمن فالنٌ  يَِديَ و

ي : ومنه قوُل الُكَمْيت :  الَجْوهِري عن اليَِزيدي قال ابُن بّرِ

ا  نـــــــــــــ  َو مـــــــــــــِ ُك َوهـــــــــــــح نح يـــــــــــــَ كـــــــــــــُ ا يـــــــــــــَ  فـــــــــــــَبييف مـــــــــــــَ

ِديــــــــــــــنــــــــــــــا     َن وال يــــــــــــــَ طــــــــــــــح ٍد مــــــــــــــا وبــــــــــــــَ ــــــــــــــح (3)أبَي
 

  
 : َشِلْلَن. يَِدينَ وقاَل : وبَْطَن : َضعُْفَن ، 

ً يََديْ و  .َمْيِديٌّ  ، أَو َضَرْبتُها فهو يََدهُ  أََصْبتُ  : تُهُ يديا

ياق ؛ عْنَده ، وهذه أَْكثَرُ  كأَْيَدْيتُ  ، يَداً  اتََّخْذُت عْنَده أَْيضاً :و ؛ واألُْولى لغَةٌ ، وأْنَشَد  إليه ُمْوًدى وهو ُمودٍ  فأنا ؛ ولذا قدََّمها الَجْوهِري في الّسِ

 ٍد :الَجْوهِري لبعِض بَني أَسَ 

ٍب  حــــــــاِس بــــــــِن َوهــــــــح ُت عــــــــلــــــــ  ابــــــــِن َحســــــــــــــــــــــح َديــــــــح  يــــــــَ

ِرمِي     َدا الـــــــــــكـــــــــــَ ذاِة يـــــــــــَ ِر ِذي اجلـــــــــــِ فـــــــــــَ (4)أبســـــــــــــــــــــــــح
 

  
 وأَْنَشَد َشِمٌر البِن أَْحمر :

ٍا  كــــــــــَ ــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــُ ُت عــــــــــل ــــــــــح َدي ــــــــــَ ــــــــــد ي ا ق ٌد مــــــــــ  ــــــــــَ  ي

وُف و     فــــــــــــــُ َش الــــــــــــــكــــــــــــــُ ِد   إذح هنــــــــــــــَِ بــــــــــــــح (5)عــــــــــــــَ
 

  
 إليه ، َكذلَك نقلَهُ ابن القطَّاع عن أَبي َزْيٍد وأَبي عبيٍد. يََدْيتُ و

 ؟.فيها أَْم ِرْجلهُ  يَُده أَْم َمْرُجوٌل ، أَي أََوقَعَتْ  َمْيِديُّ أَ وتقوُل إذا َوقََع الظَّْبُي في الِحبالَِة :  في الِحبالَِة. يَُده : وقَعَتْ  َمْيِديٌّ  َظْبيٌ و

 ، أَي على التَّْعجيِل.  بيَدٍ يَداً  َجازاهُ  : ياداهُ مياداةً و

حاح :  أَي فَْضالً  يَدٍ  عن َظْهرِ  قاَل األْصمعي : أْعطاهُ ماالً و ؛ نقلَُهما الَجْوهِري : قاَل : يِدهِ  إلى يَِده ِمن : أَي ُمياداةً  أَْعطاهُ و ؛ ونَّص الّصِ

 ، أَي اْبتِداٍء كما َمرَّ في حديِث قبيَصةَ. قَْرٍض  الوُمكافأَةٍ  الوال بِبَْيعٍ  تَفَضُّال ؛

حاح : بيََدْينِ  اْبتَْعُت الغَنَمَ و  .باليََدْينِ  ؛ في الّصِ

كيت :  بعُضها بثََمٍن وبعُضها بثََمٍن آخر. بثََمنَْيِن ُمْختَِلفَْينِ  أَي اليََدْين وقال ابن الّسِ

__________________ 
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اء : باَع فالٌن َغنََمهُ   .بيَدٍ  ويأُْخَذ ثََمنَها بيَدٍ  ، وهو أَْن يُسلَِّمها اليََدانِ  وقال الفرَّ

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. قُدَّاَمها أَْهواالً : أَي السَّاعةِ  يََدي بينَ  يقاُل : إنَّ و

 .(1) (ِمْن َبنْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهمْ ) َمك ؛ ومنه قولُه تعالى :ٍء أَمالكّلِ شي يََدْيكَ  يقاُل بَْينَ 

َل ذاتِ  قال أبو زْيٍد : يقالُ و َل شي ، وَمْعناهُ  يََدْينِ  لَِقيتُه أَوَّ  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. ءٍ أَوَّ

ا ذاتِ   فإنِّي أَْحمُد هللا. يََدْينِ  وحَكى اللّْحياني : أَمَّ

ِهما : أَي وأَْسِقطَ  يََدْيهِ  ُسِقَط في يقالُ و قاَل األْخفش : ، أَي نَِدُموا ، نَقلَهُ  (2) (َوَلّما ُسِقَط يف أَْيِديِهمْ )؛ ومنه قولهُ تعالى :  نَِدمَ  ، بضّمِ

 الَجْوهِري ؛ وتقدَّم ذلَك في سقط وعْنَد قولِه والنََّدم قِريباً.

  الميم ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ وتقدََّم قِريباً عْنَد قولِه والِمْلك.، بكْسرِ  ِمْلِكي في : أَي يَِدي في ءُ الشَّي هذاو

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. يََدِويٌّ  إْن ِشئْتو،  يَِديٌّ  : اليَدِ  إلى النِّْسبَةُ و

ٌ  قاُل : ُجلُ  ، أَي كغَنِيٍَّة : يَِديَّةٌ  وامرأَة  في ُحْسِن العََمِل. اليَدِ  ، كغَنِّيٍ ، كأنَّهما نُِسبَا إلى يَِديٌّ  َصنَّاٌع ؛ والرَّ

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ أَي ما أَْصنَعَها. فاُلنَةَ  أَْيَدى ما يقاُل :و

اج : واِسعٌ  : أَي أَِديٌّ و يَِديٌّ  ثَْوبٌ  هذاو  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري للعجَّ

ِدي   بــــــــــــــا يــــــــــــــَ وحُب الصــــــــــــــــــــــــــــِّ ــــــــــــــَ  يف الــــــــــــــداِر إذ ثـ

ي  و     لــــــــــــــــِ فــــــــــــــــَ ــــــــــــــــنــــــــــــــــاِس َدغــــــــــــــــح (3)إذح َزمــــــــــــــــاُن ال
 

  
ِل باِب الُمْعتل ، وذكرَ  أَِديُّ و  هناك أَْيضاً اْستِْطراداً كِذْكِره األَِديَّ هنا ، وتقدََّم أنَّه نقَل عن اللّْحياني. اليَِديّ  َمرَّ للمصنِِّف في أَوَّ

اء ؛ قال : ، كُسَميَّةَ  اليَُديَّةِ  ذُوو وهو الَمْشهوُر الَمْعروُف عْنَد  وقيَل : هو بالثاِء الُمثلَّثةِ  بعُضهم يقوُل ذلَك ؛ ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن الفرَّ

ثِين ؛ رَ  ِحيَحْين ُخصوصاً  قُتَِل بالنَّْهَروانِ  ئِيٌس للَخواِرجِ المحّدِ اُح الصَّ اْسُمه َحْرقوُص بُن زهيٍر كما تقدََّم للمصنِّف في ثدي ، وقد أَْوَضَحه ُشرَّ

َمِة الفَتْحِ. اح ُمْسلم في قَضايا الَخواِرجِ ، وَحَكى الَوْجَهْين الَجْوهِري والحافُِظ ابُن َحَجر في مقّدِ  ُشرَّ

تَّْسِهيل بُن َعْمرٍو ؛ كما في الِمْصباح ؛ أَو ابُن ساِريَةَ ، كما لشْيِخنا ؛ أَو اْسُمه ِحْمالق ، كما َوقََع ألَبي َحيَّان في َشْرح ال : ِخْرباقُ  اليََدْينِ  ذُوو

 يَْرِوي عنه مطيٌر ، وهو الذي نبَّه النبيَّ كاَن يَْنزُل بِذي خشٍب من ناِحيَِة الَمدينَةِ  السُّلَِمي الصَّحابيُّ  ؛ قاَل شْيُخنا : وهو َغِريٌب ؛

وائِِد ، قالَهُ ابُن فَْهد : ويقاُل : هو ذُو الّشمالَْين ؛ وقيَل  ، ، على السَُّهو في الصَّالةِ  وسلمعليههللاصلى ر َمْوتُه ، وقيَل : هو ذُو الزَّ  (4)وتَأَخَّ

ي بذلك ألنَّه كاَن يَْعَملُ   جِميعاً. بيََدْيه غيُره ؛ قاَل الَجْوهِري : ُسّمِ

ي بذلَك لُطوِلهما. يَْوم الِفيلِ  إلى مكةَ  َدليُل الَحبََشةِ  يُّ بِن عبِد هللا الَخثْعَم نُفَْيُل بُن َحبيبِ  أَْيضاً : اليََدْينِ  ذُوو  ُسّمِ

 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. اليَدِ  كُدعاٍء : َوَجعُ  ، اليُداءُ و

 الفاِس : نِصابُها. يَدُ و

 السَّْيِف َمْقبُِضه. يَد الفاِس ونَْحِوها َمْقِبُضها ، وَكذلكَ  يَدُ  وقال اللّْيث :

 اليُْمنَى ؛ َرواهُ أَبو حنيفَةَ عن أَبي زياٍد الِكالبي. : ِسيَتُهاِمن القَْوِس  اليَدُ و

وا أَْسفَلها ِرجال ؛ وقيَل : يَدُ  وقيَل :  ما َعال عن َكبِِدها. يَُدها أَْعالها وأَْسفَلها ؛ وقيَل : يَُدها القَْوِس أَْعاَلها ، على التَّْشبيِه كما َسمُّ

َحى : ُعوٌد يَْقبُِضه الطَّ و  ؛ على التَّْشبيه. اِحُن فيُِديُرهاِمن الرَّ

__________________ 
 .17( سورة األعراف ا اآية 1)
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 .149( سورة األعراف ا اآية 2)
واملشــطوران يف الصــحاح ا قا  الصــاغاين : قد انقلب عليه « ابلدار»واللســان والتكملة واألو  يف التهذيب ا ويف املصــادر  313( ديوانه ص 3)

 مقدم.« إذ زمان»و مؤخر ا « ابلدار»ا  (يعين عل  اجلوهري)املشطوران 
 .146/  2( انظر يف حتقي  اله ا أسد الغابة 4)
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ى اإِلْنسانُ  ناُحهِمن الطَّاِئِر : جَ و ى به كما يَتَقَوَّ  .باليَدِ  ألنَّه يتقَوَّ

يحِ : ُسْلطانُهاو يُح تَْصريَف السَّحاِب ُجِعل لها ُسْلطاٌن عليه ، وقد تقدََّم قِريباً. ِمن الّرِ  ، لَما َملََكِت الّرِ

حاح. يَدَ  يقاُل : ال أَْفعَله ِمن الدَّْهِر : َمدُّ َزمانِه.و  الدَّْهِر أَي أَبَداً ؛ كما في الّصِ

 وقيَل : أَي الدَّْهر ؛ وهو قوُل أَبي عبيٍد.

َم أنَّ الُمْسنََد الدَّْهر ؛ وأنْ  يَدَ  الدَّْهِر ، أَي الدَّْهر ُكلّه ؛ وَكذلَك ال آتِيه يَدَ  وقال ابُن األْعرابي : ال آتِيه َشَد الُمْسنَِد ، أَي الدَّْهَر ُكلَّه ؛ وقد تقدَّ

 الَجْوهِري لألْعشى :

ُدوِّ  ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــُ ريحُ ال يِّ وســـــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَعشـــــــــــــــــــــــــــــــِ  َرواُح ال

ـــــــــــارا     ي ي اخلـــــــــــِ القـــــــــــِ ـــــــــــُ ِر حـــــــــــىت ت هـــــــــــح ـــــــــــد  َد ال ـــــــــــَ (1)ي
 

  
 الِخياُر : الُمختاُر ، للواِحِد والَجْمع.

ةَ  ، أَي لََك بهذا يََدْينِ  ال قَْولهم :و قال ابُن ِسيَده : ُمثَنَّى ، وَمْعنى التَّثْنِية هنا الَجْمع والتّْكثِير ، قاَل. وال لََك به : لم يَْحِكه ِسيبََوْيه إالَّ  ال قُوَّ

بِفْعل أَو َمصَدر ، انتََهى  يجوُز أن تكوَن الجارَحةَ هنا ، الَجْمع والتّْكثِير ، قاَل. وال يجوُز أن تكونز الجارَحةَ هنا ، ألنَّ الباَء ال تَتَعلَّق إالَّ 

 ، «ألََحٍد بِقتاِلِهم يَدانِ  قد أَْخَرْجُت ِعباداً لي ال»في حديث يأُْجوَج ومأُْجوَج : وبمْعنًى واِحٍد.  أَْيدٍ و يََدانِ و يَدٌ  وأَجاَز غيُر ِسيبََوْيه : ما لي به

 أي ال قُْدَرةَ وال طاقَةَ.

فاَع إنَّما يكونُ  يَدانِ  وال يَدٌ  يقاُل : ما ِلي بهذا األْمرِ  َمْعُدوَمتاِن لعَْجزه عن َدْفِعه ؛ وقال كعُب بُن سعٍد  يََدْيهِ  فكأَنَّ  باليَدِ  ألنَّ الُمباَشَرةَ والّدِ

 الغنويُّ :

ـــــــــذي  ـــــــــَك ابل وا فـــــــــمـــــــــا ل لـــــــــُ عـــــــــَ ـــــــــَ ا فـ َ
دح ملـــــــــ مـــــــــِ  فـــــــــاعـــــــــح

دانِ     ن األُمـــــــــــــوِر يـــــــــــــَ يـــــــــــــُض مـــــــــــــِ طـــــــــــــِ تـــــــــــــَ  ال َتســـــــــــــــــــــــــــح

  
 ِمن أَْصِلها. اليَدِ  َمْقطوعُ  ، كَمْرِمّيِ : أَي َمْيِديٌّ  رجلٌ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْهِن. يقاُل :: ال اليَدُ   لَك َرْهٌن بكذا ، أَي َضِمْنُت ذلَك وَكفَْلُت به. يَِدي ِغنَى. وأَْيضاً : الَكفالَةُ في الرَّ

يُح لفالٍن ، وقال ابُن جنِّي : اليَدُ  وأْيضاً : األْمُر النافِذُ والقَْهُر والغَلَبَةُ. يقاُل : في  األياِدي ْعملُ أَْكثَُر ما تُْستَ  لفالٍن على فالٍن ، كما يقاُل : الّرِ

 النّعَم.

 ا لم تَْحضْر.قال شْيُخنا : وَذَكَرها أَبو َعْمرو بُن العاَلِء ، َوَردَّ عليه أَبو الخّطاب األْخفَش ، وَزَعَم أنَّها في ِعْلِمه إالَّ أَنّه

ْمة :قال والمصنُِّف : ترَكها في النَّعَم وَذَكَرها في الجاِرَحِة واْستَْعَملَها في  ل ، وقوُل ذي الرُّ  الخْطبَِة ، فتأَمَّ

غاِرِب و 
َ
 (2)أَيحِدي الثـ َراي  ُجن ٌح يف امل

 ء وَدنَْت إليه َدلَّْت على قُْربِها منه ؛ ومنه قوُل لبيٍد :إذا مالَْت للشَّي اليَدَ  أَراَد قُْرب الثَُّريَّا ، من الَمْغرِب وفيه اتَِّساٌع وذلَك أنَّ 

 (3)حىت إذا أَلحَقتح َيداً يف كاِفٍر 
 إلى الَمِغيِب. يَداً  يَْعني بدأَِت الشمَس في الَمِغيِب ، فجعَل للشمِس 

فاعِ ؛ و يَدُ و العْليا هي الُمْعِطيةُ ، وقيَل : الُمتَعفِّفَةُ ، والسُّْفلى  اليَدُ و ، «هللا مع الجماَعةِ  يَدُ »:  الحديثمنه هللا : ِكنايَةٌ عن الِحْفِظ والِوقايَِة والّدِ

 السَّائِلَةُ أَو المانِعَةُ.

 على األْيِديَن ، وأَْنَشَد أَبو الَهْيثم : األيِدي وتُْجَمعُ 

ِديــــــــــــــــنــــــــــــــــا  ِر واأليــــــــــــــــح َن ابألرحجــــــــــــــــُ ثــــــــــــــــح حــــــــــــــــَ بــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ  يـ

غــــــــــــِ     بــــــــــــح ــــــــــــَ ت ملــــــــــــا يـ ال  ضــــــــــــــــــــــــــِ
ُ
َث امل (4)يــــــــــــنــــــــــــا حبــــــــــــَح

 

  
 ، كُسَميَّةَ. اليَِد يَُديَّةٌ  وتَْصغيرُ 
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 ، على ما يُْطرد في هذا النَّْحو. يََدهُ  ، كعُنَِي : َشَكا يُِديَ و

__________________ 
 وعجزه يف الصحاح.« يدا الدهر»واللسان وفيه  82( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان وصدره :2)

 أال طرقت مّي هيوماً بذكرها
 وعجزه يف األساس.

 وعجزه : 176( ديوانه ط بريوت ص 3)
 أجّن عورات الثغور  المهاو 

 والبيت يف اللسان وصدره يف الصحاح.

 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)



19911 

 

َدقَةَ نَقَُع في»في الحديِث : و  هو ِكنايَةٌ عن القُبوِل والُمضاَعفَِة. ، «هللا يَدِ  إنَّ الصَّ

 وباَعهُ. يََده ويقاُل : إنَّ فالناً لذُو ماٍل يسِدي به ، ويَْبُوُع به ، أَي يَْبُسط

، ألنَّك إنَّما تريُد أَخَذ منِّي  ، وهي ِمن األْسماِء الَمْوضوَعِة َمْوِضَع الَمصاِدِر َكأَنَّك قُْلَت نَْقداً ، وال يَْنفَرد يَداً بيدٍ  قال سيبويه : وقالوا بايَْعتَه

ْفع ألنَّك ال تخبُِر أَنَّك بايَْعتَه   .يِده في يُدكَ ووأَْعطاني بالتّْعجيِل ، قاَل : وال يجوُز الرَّ

بالُمعَّوض ، فكأنَّه  يَِديَ  ني ماّداً بالعََوِض في حاِل كو يََده ، أَي حاِضراً بحاِضٍر ، والتَّْقديُر في حاِل َكْونِه ماّداً  يَداً بيَدٍ  وفي الِمْصباح : بْعتَه

 َمْمُدوَدتَْين بالعََوَضْين. اليََدْينِ  قاَل : بِْعتَه في حاِل كْونِ 

ل. ْفع وهو ِخالُف ما َحقَّقه سيبويه فتأَمَّ  * قُْلُت : وعلى هذا التَّْفسير يَجوُز الرَّ

ةُ تَْستَعملُه في الُمخْ  اليَدِ  وهو طويلُ   تِلِس.: لذي الجوِد ، والعامَّ

 ما أََخَذْت ، الَمْعنى : َمْن أََخَذ شيئاً فهو له. ليدٍ  وفي الَمثَِل :

ُجل بالسُّوَءةِ :  والفِم ، أَي َكبَّه هللا على َوْجِهه. لليََدْينِ  وقولهم في الدُّعاِء على الرَّ

 .أَْيِديَكم أَي حاَق بُكم ما تَْدُعون به وتَْبُسطون اليَدانِ  كذا قولهم : بُكم

 إلى أَْفواِههم : أَي َعضُّوا على أَْطراِف أَصابِِعهم. أَْيِديَهم دُّواورَ 

ُد بها. يََداكَ  ، هو تَأِْكيٌد ، كما يقاُل : هذا ما َجنَتْ  يَداكَ  وهذا ما قَدََّمتْ   ، أَي َجنَْيتَه أْنَت إالَّ أنَّك تَُؤّكِ

ِف ؛  اليَدانِ  ، وإن كانتِ  يَداك أَْوَكتا وفُوَك نَفََخ ؛ وَكذلَك : بما َكَسبَتْ  يََداكَ  ويقولوَن في التَّْوبيخ : لم تَْجنِيا شيئاً إالَّ أنّهما األْصُل في التَّصرُّ

اُج.  نقلَهُ الزجَّ

 الثَّْوِب ما فََضل منه إذا اْلتََحْفَت به. يَدُ  وقال األْصمعي :

 َحَف به.يَْقُصر عن أن يُْلتَ  اليَدِ  وثَْوٌب قَِصيرُ 

ْين. اليََدْين وقَِميٌص قَصيرُ   : أَي الُكمَّ

زيُّ : ثَْوبٌ  ي. قال التّوَّ  : واِسُع الُكّمِ وَضيِّقُه ؛ ِمن األْضداِد ؛ وأَْنَشَد : يَِديٌّ  وقال ابُن بّرِ

 َعيحِشي َيِدييف َضيٌِّ  وَدغحَفِليّ 
 : َرفِيٌق. أَِديٌّ و يَِديٌّ  ورُجلٌ 

ر قوُل الُكَمْيت : يَِديَ و ُجُل ، كَرِضَي َضعَُف ؛ وبه فُّسِ  الرَّ

 أبَيحٍد ما وَبطحَن وال َيِدينا
ي : قولُهم : قِهم ؛ ويُكنى أَياِدي وقال ابُن بّرِ قَْت بتَفَرُّ  عن الِفْرقَِة. باليَدِ  َسبَا يُراُد به نِعَُمهم وأَْموالُهم ألنَّها تَفرَّ

قُوا. ِمن الناِس  يَدٌ  ويقاُل : أَتاني  وعْيٌن ِمن الناِس ، أَي تَفرَّ

 ، عْنَد تَأِْكيِد اإلْخفاِق والَخْيبِة. يَدٍ  إلى يدٌ  ويقاُل : جاَء فالٌن بما أَدت

 َمْغلولَةٌ ، ِكنايَةٌ عن اإلْمساِك. يَُدهو

ه وتََرَكهُ. يََده ونَفَضَ   عن كذا : َخالَّ

 هللا. أْيِدي ُهم: ْولياِء فالٍن : أَي ناِصُره وَوِليّه. وال يقاُل لألَ  يَدُ  وهو

 في فِمه : أَْمَسَك عن الَكالِم ولم يجْب. يََده وَردَّ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ
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ياَسِة السُّْلطانِيَِّة. وهو اليسق ، وقد َمرَّ ُمفَّصالً في آخِر القاِف. ياَسا : [يسي] ْين َمْقصوٌر : كلمةٌ يعبَُّر بها عن الّسِ  ، بالّسِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ْين عْنَد فَتِْحه السَّاِحل ، بالفاِء َمْقصوٌر : َمدينَةٌ على ساِحِل بْحِر الشاِم ِمن أَْعماِل ِفلْسِطْين بيَن قْيَساِريَ  يافَا : [يفي] ة وَعّكا اْفتَتَحها صالُح الّدِ

، وَخرَّ بها ؛ وقد  593، ثم اْستَْولَى عليها الفرنُج في َسنَة َسْبع ، ثم اْستَعاَدها منهم الَمِلُك العادُل أَبو بْكِر بُن أَيُّوب في َسنَة  583َسنَة 

 ا أبو العبَّاِس محمُد بُن عبِد هللا بِن إبراهيم اليَافونيُّ ؛ وأبو بْكِر بنُ ، منه يافونيُّ  َدَخْلتها ، وُربَّما نُِسَب إليها
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اين َض منهما الّطربح  .بَيافَا َأمحَد بِن َأيب َنصحر الَيافوين  لَِ
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِعيِد مما ال ياما : [يما]  ِء الَكثيِر.على الشي ، بالميِم َمْقصوٌر : وهي كلمة تَْستَْعملُها العاّمة في الصَّ

 : أَْهَملَهُ الَجْوهِري. يَْهيَا ي : [يها]

عاءِ  وقال ابُن ِسيَده : هو ْجر لإلبِِل ؛ وقد يَْهيَاو يَْه يَهْ  يقولونَ  ِمن َكالِم الّرِ  باإلبِِل ، وتقدََّم في آخِر الهاِء. يَْهيَْيتُ  عْنَد الزَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي وأْنَشَد : (1)الشَّاِرب : ِحكايَةُ  يَْهيا  ؛ عن ابِن بّرِ

َر   لــــــــِة الــــــــكــــــــَ واصــــــــــــــــــــــَ هــــــــيــــــــا عــــــــنح مــــــــُ يــــــــح ــــــــَ عــــــــاَدوحا بـ  تــــــــَ

ِر     شـــــــــــــــــــــافـــــــِ
َ
ِ  امل دح رحِف هـــــــُ (2)عـــــــلـــــــ  غـــــــائـــــــراِت الـــــــطـــــــ 

 

  
 : أَْهملَهُ الَجْوهِري وابُن ِسيَده. ، كُسَمّيٍ  يَُويُّ  ي : [يوي]

لَفيُّ  الحافُِظ أبو طاِهرٍ  ، َكتََب عنه اليَُويِّيُّ  من أَْهِل َساَوةَ ، منهم : نَْصُر بُن أَْحمدَ  اليَُويِّيُّونَ  إليه نُِسبَ  رُجٍل ، ( 3)كأَنَّه اْسمُ  وهو بعَض  الّسِ

 أَناِشيٍد ؛ ونقلَهُ الحافُِظ في التْبصيِر هكذا.

ا يُْستدرُك عليه :  * وِممَّ

، اْجتََمعَْت أَْربَُع يآٍت  يَيّتُ  َحَسناً وَحَسنَةً ، واألْصلُ  يايَْيُت ياءً  . وقديويٌّ و ياِويٌّ و يائِيٌّ  إليه: َحْرُف ِهجاٍء َمْعروٌف ؛ والنِّْسبَةُ  الياءُ  : [يوا]

َطتَْين أَلفاً وَهْمزةً تْخِفيفاً. الياَءْين ُمتَواِليٍَة قَلبُوا  الُمتَوّسِ

 : الناِحيَةُ ، عن الخليل ؛ وأَْنَشَد : الياءُ و

ُت ايَء ا ــــــــــــيِّ  مــــــــــــح مــــــــــــ  يــــــــــــَ هــــــــــــا تـــــــــــــَ تــــــــــــُ   حــــــــــــَا رأَيـــــــــــــح

ي    رِ َتضــــــــــــــــــــــــِ دح ٍض لــــــــــيــــــــــلــــــــــة الــــــــــبــــــــــَ ٍر طــــــــــالــــــــــِ دح  ُء كــــــــــبــــــــــَ

  
 وأَْحكاُمها تأْتي في آخِر الِكتاِب.

لَفّي. هذا َمحلُّ ِذْكرِه على ما َضبَ  يَيَّاو َطه الحافُِظ ؛ والمصنُِّف ، بالتّْشديِد : َجدُّ محمِد بِن عْبِد الجبَّاِر وأُْخته بانوية ، كالُهما ِمن مشايخ الّسِ

 َذَكَره في بيي ، وقد تقدَّم.

ِب. يي ييو  : َكلمةٌ تُقاُل عْنَد التَعَجُّ

ا يُْستدَرُك عليه :  * وممَّ

 ِمن أَياِمهم ، عن ياقوت. يُويُو ، بالضم : موِضٌع إليه نُِسَب يَْوم ( 4)يُويُو  :[يوي]

الحاُت ، وصلّى هللا تعالى على سيِِّدنا وَمْوالنا محمد ، وعلى آِلِه وَصْحبِه وسلَّم ما  وبه تَمَّ َحْرُف الُمْعتَّلِ ؛ والحمُد هلل الذي بنْعَمتِِه تتمُّ الصَّ

 هاياِت.أَْشَرقَْت شمُس النِّ 

ر محمُد ُمْرتَضى الُحَسْيني ، َعفا هللا عنه في   .1188جمادى سنة  11وَكتَبَه العْبُد الُمقَّصِ

 ويـَتحلوه إنح شاَء   تعاىل ابُب األلِف الليِّنةِ 
__________________ 

 ( يف اللسان : التثا ب.1)
 ( اللسان.2)
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 الشارح فسقرت تنوينها.( يف القاموس ابلرفض منونة ا وأضافها 3)
 ( يف ايقوت : يُؤيـٌُؤ ابلضم مث السكون مث مثله.4)
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 ابب اْللف اللينة
ةُ ، وهي التي ال تَْقبَل قال شْيُخنا : هي صفَةٌ كاِشفَةٌ ألنَّ القَْصَد هنا األِلُف التي هي ِمن ُحُروِف المّدِ واللِّين ، ويقاُل لها : األِلُف الهاِويَ 

ا يَْقبَل الَحركاِت وقد أََشْرنا إلى أنَّ هذا االحركاِت بل  رين ساِكنَة دائماً َهوائِيَّة ، واْحتَرز بذلَك عن الَهْمزةِ فإنَّها ِعباَرةٌ َعمَّ ْصِطالٌح للُمتأَّخِ

َده ال الِزٌم ، كما أنَّ األِلَف اللَّيِّنَةَ إنَّما كما نبَّه عليه ابُن ِهشام وغيُره ، وقاِعَدتُه أنَّ الباَب يكوُن آلخِر الَكلمِة ، وهو في هذا الباِب غاِلٌب عنْ 

ِل. وقد ذُِكَر في هذا الباِب كلماٌت أَوائِلُها َهْمزة وآِخُرها ليَس َكذلَك ، كإْذ َمثاَلً فِْذُكر ه نا ليَس ِمن هذا الباِب بِاْعتِباِر تصحُّ في اآلِخِر ال األوَّ

له فلم يَْبَق له ضابِط.  اْصِطالِحه ، بل َمْوِضعه الذَّال الُمْعجمة ، وقد أَشاَر إليه هناَك ؛ وِمثْل أولو فإنَّ آِخَره واٌو ساِكنَةٌ وِذْكره هنا باْعتِبار أَوَّ

لُه ، وهكذا فاْعِرف ذلك. وفيه َغْيروكاألِلفاِت الُمْفرَدِة التي لم تركْب مع شي ٌك وال زائَِد عليه فاْعتُبِر أَوَّ ذلك في بَِقيَّة  ٍء فإنَّ أَْكثَرها ُمتحّرِ

 الُحروِف يَْحتاُج الَكْشُف عنه إلى تأَّمل وِدقَّةً نََظٍر ، انتََهى.

ْرِكيباً ، وقد َذَكَره في الذاِل * قُْلت : وقد يجاُب عن المَصنِِّف بأنَّه لم يَْذُكْر إْذ إالَّ اْستِْطراداً في إذا ، ويدلَُّك على ذلَك أنَّه لم يُْفِرد له تَ 

ا أولو فإنَّما َذَكَره لُمناَسبَتِه بأُوال كُهًدى في َكْون كل واِحٍد منهما َجْمعاً ال واِحَد له ، ويدلَُّك على الُمْعجمة مَ  ذلك أنَّه َذَكَره في ْبسوطاً. وأمَّ

ِم ُمفَّصالً ، مع أنَّ الَجْوهِري َذَكَر ُكالًّ ِمن إذ وأَوال ، وإنَّما هو نظٌر لما قُْلنا وكفى به قُْدوَ  ل.الالَّ  ة ، فتأَمَّ

ى َهْمزةً  َكةُ تَُسمَّ ى أَلفاً ، والُمتحّرِ كةٌ ، فالليِّنَةُ تَُسمَّ حاح : األِلُف على َضْربَْين : لَيِّنَةٌ وُمتَحّرِ ، وقد َذَكْرنا الَهْمزةَ ، وَذَكْرنا أَْيضاً ما  وفي الّصِ

 ٍء فلهذا أَْفَرْدناه ، انتهى.َمْبني على أَلفاٍت َغْير ُمْنقلباٍت عن شيالواِو أَو الياِء ، وهذا الباب  (1)كانِت األِلُف فيه ُمْنقِلبَة عن 

ي : األِلُف التي هي أََحُد ُحروِف المّدِ واللِّين ال َسبِيَل إلى تَْحريِكها ، على ذلَك اْجتِماُع النّحويِّين ، ف إذا أَراُدوا تَْحريَكها َردُّوها وقال ابن بّرِ

،  ان وَعَصوان ؛ وإن لم تَُكن ُمْنقِلبَةً عن واٍو وال ياٍء وأَراُدوا تَْحريَكها أَْبدلُوا منها َهْمزة في ِمثْل ِرسالٍَة وَرسائِلإلى أْصِلها في ِمثْل َرَحي

 فالَهْمزةُ بدٌل ِمن األلِف وليَسْت هي األِلف ، ألنَّ األلَف ال َسبِيل ، إلى تَْحريِكها ، وهللا أَْعلَم.

حاح. ويَُمدُّ  صوَرة َمْوقوفَةٌ ،َمقْ  َحْرُف ِهجاءٍ أ : [أ]  إْن َجعَْلته اْسماً ، وهي تَُؤنَّث ما لم تَُسم حرفاً ؛ كذا في الّصِ

يت أَلفاً ألنَّها تأْلُف الُحروَف ُكلَّها ، وهي أَْكثر الُحرو ِف ُدخوالً في الَمْنطِق ، وقد وفي الُمْحكم : األلُف تأِْليفها ِمن َهْمزةٍ والٍم وفاٍء ، وُسّمِ

لها إنَّما هي  (2)، أنَّ األلَف اْسٌم ِمن أَْسماِء هللا تعالى ، وهللا أَْعلَم بما أَراَد. واأللُف الليِّنَةُ ال َحْرَف  (اَل)جاَء عن بعِضهم في قولِه تعالى : 

 َزْيد أَْقبِْل. آ ، تقوُل : بالمّدِ : َحْرٌف لنِداِء البَِعيدِ  ، آو َجْرُس مدَّة بْعَد فَتْحةٍ 

 َزْيُد أَْقبِْل إالَّ أَنَّها للقَِريِب ُدوَن البَِعيِد ألنَّها َمْقصوَرةٌ.أَ  الَجْوهِري : وقد يُناَدى بها ، تقوُل : وقال

ُجِل إذا ناَدْيتَه :  فالٌن وآيا فالٌن ، بالمّدِ ، انتََهى. أَ وفالٌن  آ وقال األْزهري : تقوُل للرَّ

 : أُُصوُل األِلفاِت ثالثَةٌ وتَتْبَعُها الباقِياتُ  بِن يَْحيَى ومحمِد بن يزيد قاال :َرَوى األْزهري عن أَبي العبَّاس أَحمَد و

__________________ 
 ( يف الصحاح : منقلبة من الواو والياء.1)
 واألصر كالتهذيب.« صرف»( يف اللسان : 2)
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 ، األخيُر ِمثاُل الثاّلثي ِمن األْفعاِل. أََخذَ  أَلفو أَي كأَِلِف أَِلٍف ؛ كأَْلفٍ  : وهي في الثُّالثي ِمن األْسماِء واألْفعالِ  أْصِليَّةٌ  أَِلفٌ 

 ، األخيُر ، مثاُل الّرباِعي ِمن األْفعاِل. كأَْحمَد وأَْحَسنَ  : وهي في الّرباِعي قَْطِعيَّةٌ  أَِلفٌ و ثم قالَ 

باِعي يَّةٌ وْصلِ  أَِلفٌ و قاَل : ا ِمن األْسماِء فأَِلُف  كاْستَْخَرَج واْستَْوفَى : وهي فيَما جاَوَز الرُّ باعي ِمن األْفعاِل ، وأَمَّ ، هذا ِمثاُل ما جاَوَز الرُّ

 اْستِْنباٍط واْستِْخراجٍ.

ثَبََت في الَوْصِل فهو أَِلُف قَْطع ، وما لم يَثْبْت فهو أَِلُف َوْصٍل ، وقال الَجْوهِري : األِلُف على َضْربَْين : أَِلُف َوْصٍل ، وأَِلُف قَْطعٍ ، فكلُّ ما 

 أخذ وأَمَر انتََهى.وال تكوُن إالَّ زائَِدةً ، وأَِلُف القَْطعِ قد تكوُن زائَِدةً ِمثُْل أَِلِف االْستِْفهاِم ، وقد تكوُن أَْصِليَّةً ِمثُْل ألف 

ه : وَمْعنى أَِلف االْستِْفه (1)ثم قاال  ام ثالثة : يكوُن بيَن اآلَدِميِّين يقولُها بعُضهم لبعٍض اْستِفهاماً ، ويكوُن ِمن الَجبَّار لَوِليِّه تَْقريراً ولعُدّوِ

، ألنَّ  السالمعليهلِعيَسى ؛ قال أَحمُد بُن يَْحيَى : وإنَّما َوقََع التَّقريُر  (2) (أَْنَت قُ ْلَت ِللّناسِ أَ )للَمِسيحِ :  عزوجلتَْوبيخاً ، فالتَّقريُر كقوِله ، 

ه فكقوِله  عزوجلُخُصوَمه كانوا ُحضوراً ، فأَراَد هللا ا التَّوبيُخ لعََدّوِ بَهم بما ادَّعوا عليه ، وأَمَّ َأْصَطَفى اْلَبناِت ):  عزوجلمن ِعيَسى أَن يَُكذِّ
 .(5) (أَنْ ُتْم أَْنَشْأُُتْ َشَجَرهَتاأَ )،  (4) (أَنْ ُتْم َأْعَلُم َأِم هللاُ أَ )، وقوله :  (3) (َعَلى اْلَبِننيَ 

 قاَل األْزهري : فهذه أُُصوُل األِلفاِت.

 ؛ قاَل األْزهري : وللنّحويِّين أَْلقاٌب أللفاٍت غيِرها تُْعرُف بها ، فمنها األِلُف الفاِصلَةُ ، وهي في َمْوِضعَْين : تَتْبَعُها األِلُف الفاِصلَةُ و

وَكفَُروا ، وكذلَك األِلُف  ما بعَدها كَشَكُروا بينَ و ، أَي واِو الَجْمع ، بُُت بعَد واِو الَجْمع في الَخّط لتَْفِصَل بيَن الواوِ تَثْ  أَحُدهما : األلُف التي

 وإذا اْستُْغنَِي عنها التِّصاِل الَمْكني بالِفْعل لم تَثْبُْت هذه األِلف الفاِصلَة. .ويَْدُعوا ، يَْغُزوا التي في ِمثْلِ 

، بكْسر النُّوِن وِزياَدةِ األلِف  كاْفعَْلنانِّ  َكراَهة اْجتِماع ثالِث نُوناتٍ  الفاِصلَةُ بيَن نوِن َعالماِت اإلناِث وبيَن النُّوِن الثِّقيلةِ  رى : األلفُ االخْ و

 بيَن النُّونيِن في األْمر للنِّساِء.

ً  ى العاِملَةوتَُسمَّ  ألنَّها تُعبُِّر عن الُمتكلِّم أَِلُف الِعباَرةِ  منها :و  ، وأَنا أَْفعَُل كذا. كأَنا أَْستَْغِفُر هللا أَْيضا

ا ال أَْصَل لها ، إنَّما تأْتي وهي كلُّ أَِلفٍ  وما أَْشبَههما ، األِلُف الَمْجَهولَةُ كأَِلِف فاَعَل وفاُعولٍ  منها :و إِلْشباعِ  تَْدخُل في األْسماِء واألَْفعال ممَّ

ا لَِزَمتْها الحَرَكةُ بسكوِن األِلِف بعَدها ، واأللُف  (6)، وهي إذا لَِزَمتْها الحَرَكةُ كقولَك حائِم  الفتحِة في االْسِم والِفْعلِ  وحوائِم صاَرْت واواً لمَّ

 التي بْعَدها هي أَِلُف الَجِميع ، وهي َمْجهولةٌ أَْيضاً.

 ، وفَعَْلَت َخْيراً وما أَْشبَههما. كَرأَْيَت َزْيداً  الَمْنصوِب إذا وقْفَت عليها ْبَدُل ِمن التَّْنوينِ تُ  ، وهي أَِلُف الِعَوِض  منها :و

لَةِ  منها :و  كقولِه : تُوَصُل بها فتحةُ القافيةِ  ، وهي أِلفٌ  أَِلُف الّصِ

ُلها انـحَقَطعا  ابَنتح ُسعاُد وأَمحَس  َحبـح
ى أَِلف الفاِصلَة ، فوصَل أَ  ؛ األَِلُف التي بْعَد النوِن  (8) (َوَتظُنُّوَن اِبهلِل الظُُّنوانَ ):  عزوجل، العَْين بأَِلٍف بْعَدها ؛ ومنه قولهُ  (7)ِلَف وتَُسمَّ

ا فتحهُ هاِء ؛ وأَمَّ  (10) (َسْلَسِبيالً ) و (9) (َقوارِيَرا):  عزوجلاألخيَرةِ هي ِصلَةٌ لفتحِة النُّوِن ، ولها أََخواٌت في فَواِصِل اآلياِت كقوله 

لَة ، والفَْرُق بَْينها وبيَن أَِلِف الَوْصل أَنَّ أَلفَها الُمَؤنَِّث فكقولك : َضَربتها وَمَرْرت بها ، كما تََرى  اْجتُِلبَْت في أَواِخِر األْسماءِ  ، أَي أَِلف الّصِ

 في أَوائِِل األْسماِء واألْفعَاِل. ، أَي أَِلف الَوْصل ، إنَّما اْجتُِلبَتْ  وأَِلفَه ؛

__________________ 
 ( يعين أمحد بن حي  و مد بن يزيد.1)
 .116( سورة املائدة ا اآية 2)
 .153( سورة الصافات ا اآية 3)
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 .140( سورة البقرة ا اآية 4)
 .72( سورة الواقعة ا اآية 5)
 ( يف اللسان والتهذيب : خامت وخوامت.6)
 لتهذيب : فتحة العا.( يف ا7)
 .10( سورة األحزاب ا اآية 8)
 .15( سورة اإِلنسان ا اآية 9)
 .15( سورة اإلنسان ا اآية 10)



19919 

 

 (لََنْسَفعاً )لى ، الُوقوُف ع (2) (َولََيُكوانً ِمَن الّصاِغرِينَ )، وكقوله تعالى :  ( 1)أَِلُف النُّوِن الخفيفِة ، كقوله تعالى : لَنَْسفَعاً بِالنّاِصيَةِ  منها :و

 ْعشى :باألِلِف ، وهذه األِلُف َخلٌَف ِمن النوِن ، والنوُن الَخفيفَةُ أْصلُها الثَّقيلَةُ إالَّ أَنَّها خفِّفَْت ؛ ِمن ذلَك قوُل األ (لََيُكوانً ) وعلى و

ُثحرِيَن و  فَامححَداو 
 ال حَتحَمِد امل

 أَراَد فاْحَمَدْن ، بالنوِن الَخفيفِة ، فوقََف على األِلِف. (3)

 وِمثْلُه قوُل اآلخِر :

مــــــــــــا  لــــــــــــَ عــــــــــــح ــــــــــــَ ه اجلــــــــــــاهــــــــــــُر مــــــــــــا مل يـ بــــــــــــُ  حَيحســــــــــــــــــــــــــَ

ا     مــــــــَ مــــــــ  عــــــــَ ه مــــــــُ يــــــــِّ رحســــــــــــــــــــــِ خــــــــًا عــــــــلــــــــ  كــــــــُ يــــــــح (4)شــــــــــــــــــــــَ
 

  
 فنصَب بلم ، ألنَّه أَراَد ما لم يَْعلَمن بالنوِن الَخفيفِة فوقََف باألَلِف.

بِيُّ في قوِل اْمرىوقاَل أَبو ِعْكِرمَ   ِء القَْيس :ة الضَّ

َر  َحبيٍب وَمنحزِ    (5)ِقَفا نـَبحِك ِمن ِذكح
 قاَل : أَراَد قفَْن فأَْبَدَل األلَف من النوِن الَخفيفِة.

وايِة أنَّ الِخطاَب لَمال (6) (أَْلِقيا يف َجَهنَّمَ ):  عزوجلقاَل أَبو بَْكٍر : وَكذلَك قولهُ ،   ٍك خاِزِن َجَهنَّم َوْحده فبَناهُ على ما َوَصْفناه.؛ أَْكثَر الّرِ

 وفُْرسان وفَواِعل. أَِلُف الَجْمع كمساِجَد وِجبالٍ  منها :و

، وهو  َزْيُد ، تُريُد يا َزْيدُ أَ  ، كقولَك : أَِلُف النِّداءِ  منها :وأَْجَهُل منه.  فالنٌ و وأأَلَُم مْنَك ، كُهو أَْكَرُم مْنكَ  ( 7)أَِلُف التَّْفِضيِل والتَّْقصيرِ  منها :و

 لنِداء القَِريب وقد ذُِكَر قَِريباً.

 ، أَْعني األِلَف التي بْعَد الدَّاِل. وا َزْيَداهُ  ، كقولَك : أِلُف النُّْدبةِ  منها :و

 لَى.وأَِلف َسْكَرى وُحبْ  وبَْيضاَء ونَْفساَء ، أَِلُف التَّأْنيِث كمدَّةِ َحْمراءَ  منها :و

ُجلُ  أَِلُف التَّعايِي ، بأْن يقولَ  منها :و فيَقُوُل  فيَِقَف قائِالً إنَّ ُعَمَرا ، فَيَُمدُّها ُمْستَِمدًّا لما يَْنفَتُِح له ِمن الَكالمِ  َكالُمه إنَّ ُعَمَر ، ثم يُْرتََج عليه الرَّ

لوَن ذلَك في التَّْرخيِم كما تقوُل : يا ُعمار ، هو يُريُد يا ُعَمر ، فيمدُّ فَتْحةَ الميِم باأللِف ُمْنَطِلق ، الَمْعنى إنَّ ُعَمَر ُمْنَطِلٌق إذا لم يَتعاَي ؛ ويَْفع

ْوُت.  ليمتدَّ الصَّ

 أَِلفاُت الَمدَّاِت كَكْلكاٍل وخاتاٍم وَداناٍق في الَكْلكِل والخاتَِم والدانَِق. منها :و

ل قوُل الراجِز :قال أبو بْكٍر : العََرُب تَِصُل  ةَ بالواِو ، والَكْسرةَ بالياِء ؛ فِمَن األوَّ  الفَتْحةَ باألِلِف ، والضمَّ

كــــــــــاِ   لــــــــــح ــــــــــكــــــــــَ ر تح عــــــــــلــــــــــ  ال ُت وقــــــــــد جــــــــــَ لــــــــــح ــــــــــُ  قـ

اِد     ِت عـــــــــــــن جمـــــــــــــَ لـــــــــــــح جِي مـــــــــــــا جـــــــــــــُ (8)اي انقـــــــــــــَ
 

  
 أَراَد : عن الَكْلكِل.

اء :  وِمن الثاني : ما أَْنَشَد الفرَّ

م  أنح  رًا هــــــــــــــــَ مــــــــــــــــح وح َأن  عــــــــــــــــَ ودا  لــــــــــــــــَ رحقــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــــَ

ودا     قـــــــــــُ عـــــــــــح
َ

َزَر املـــــــــــ ـــــــــــح ئـ د  املـــــــــــِ (9)فـــــــــــاهنـــــــــــحَ ح َفشـــــــــــــــــــــــــُ
 

  
 أَراَد : أن يَْرقَُد ؛ وأَْنَشَد أْيضاً :

رِي و  و  َبصــــــــــــــــــــــــَ يِن اهلــــــــــَ ثــــــــــح ــــــــــَ مــــــــــا يـ ثــــــــــُ ــــــــــح يـ ين حــــــــــَ  إنــــــــــ 

وُر     ظـــــُ ـــــح وا فـــــــبَن نـــــُ وا أَدح كـــــُ لـــــَ ُث مـــــــا ســـــــــــــــــــَ يـــــــح نح حـــــَ (10)مـــــِ
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 أَراَد فأَْنُظُر.

 وِمن الثالث قوُل الراجِز :

__________________ 
 .18( سورة العل  ا اآية 1)
 .32( سورة يوسف ا اآية 2)
 ومتامه : 46( ديوانه ط بريوت ص 3)
ــــــــــات والضـــــــــــــــــــــــحــــــــــ  و  ــــــــــعشـــــــــــــــــــــــي ــــــــــ  حــــــــــا ال ــــــــــّر عــــــــــل  حــــــــــب

 ... ال حتــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــانو    
  

 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 ( اللسان والتهذيب.4)
 ( مطلض معلقته ا وعجزه :5)

 الدخو  فحومرِ بسقرت اللو  با 
 .24( سورة   ا اآية 6)
 ( يف اللسان والتهذيب : والتصغري.7)
 .«جّرت»بد  « خّرت»( اللسان والتهذيب وفيهما : 8)
 .«فسد»( اللسان والتهذيب ا بدون نسبة ا وابألصر 9)
 ( اللسان والتهذيب.10)
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يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِ   ــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــــن َد د ب هــــــــــــــــــــــح  ال عــــــــــــــــــــــَ

ـــــــــــــاِ      ـــــــــــــب نِّ ال ُت كـــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــح ـــــــــــــَ ب (1)َأصـــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 أَراَد : بنِضاِل.

 وقال آخُر :

 (2)ُء ِشيماِد عل  َعَجِر مينِّ أُطَبحِطي
ا قوُل َعْنترةَ :  أَراَد ِشماِلي. وأَمَّ

رٍة   (3)يـَنحباُع ِمنح ِذفـحَر  َغُضوٍب َجسح
 َحةَ باألِلِف. وقال بعُضهم : وهو يَْنفِعل ِمن باَع يَبُوُع.فقوُل أَْكثَر أْهِل اللغَِة أَنَّه أَراَد يَْنبَُع ، فَوَصَل الفَتْ 

لةِ  منها :و لةُ  أَِلُف الُمَحوَّ فِة ؛ أَي واألِلُف الُمَحوَّ كتانِ  أَي ُكلُّ أَِلٍف أَْصلُه واٌو أَو ياءٌ  ؛ قال شْيخنا : هو ِمن إضافِة الَمْوصوِف إلى الّصِ  ُمتَحّرِ

 ْشبَهه.وقََضى وَغَزا وما أَ  كبَاَع وقالَ 

ْيدانِ  في األْسماِء كأَِلفِ ويَْجِلساِن ويَْذهباِن ،  األْفعاِل : كأَِلف أَِلُف التَّثْنيِة في منها :و  .(4)والعَْمران  الزَّ

ةِ ؛ والَوْجهُ اآلَخُر : أَْن تكوَن قال ابن األْنباِري : أَِلُف القَْطع في أَوائِِل األْسماِء على َوْجَهْين : أََحُدهما أَْن تكوَن في أَوائِِل األْسماِء الُمْفردَ و

تَحَن األلَف فال تَِجدها فاًء وال عيناً وال الماً ، وكذلك ، في أَوائِِل الَجْمع ؛ فالتي في أَوائِِل األْسماِء تَْعرفُها بثَبَاتِها في التِّْصغيِر بأْن تَمْ 

ماً. ؛ والفَْرُق بيَن أَِلِف القَْطعِ والَوْصِل أنَّ أَلَف الَوْصِل فاٌء ِمن الِفْعل ، وأَلَف القَْطع ليَسْت فاًء وال عيناً وال ال (5) (َفَحيُّوا ِبَِْحَسَن ِمْنها)

ا او وكذلَك أَِلُف الَجْمع في الّسنَة أَِلُف القَْطعِ في الَجْمع : كأَْلواٍن وأَْزواج وأَمَّ ابِن واْبنَْيِن واْبنٍَة  األْسماِء فهي أَِلفُ  أَوائِلِ  أَِلفاُت الَوْصِل في أمَّ

، بكسر الميم ، فهذه ثالثَةُ َعَشَر اْسماً ، َذَكَر ابْن  واْيِمنٍ  ، بضم الميم ، ٍء وامرأَةٍ واْسٍم واْسٍت وأْيُمنٍ واْبنَتَْيِن واثْنَتَْين واثْنَتَْيِن واْبنٍِم واْمرى

ْبنَْين واْبنَتَْين واْمَرأ واْمَرأَة واْسم واْست ، وقال : هذه ثمانِيَةٌ يُْكَسُر فيها األِلُف في االْبتِداِء ويُْحَذف في األْنباِري منها تِْسعَةً : ابن واْبنَة وا

،  (. اْلقارَِعةُ ..)،  (الرَّْْحنُ )الَوْصِل ، والتاِسعَة األِلُف التي تَْدخُل مع الالِم للتَّْعريِف وهي َمْفتوَحةٌ في االْبتِداِء ساقَِطةٌ في الَوْصِل كقولك 

 ، تَْسقُُط هذه األلفاُت في الَوْصل وتَْنفَتُِح في االْبتِداِء. (. احْلَاقَّةُ ..)

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 أَِلُف اإلْلحاِق ، وأَِلُف التَّْكِسير عْنَد َمْن أَثْبَتَها كأِلِف قبعثرى.

ُجل : جاَء أَبو عَ  ْمرو فيُِجيُب الُمجيُب أَبو َعْمراه ، ِزيَدِت الهاء على المدَّة في االْستِنكاِر كما ِزْيَدْت في وافاُلناْه في وأَِلُف االْستِْنَكاِر كقول الرَّ

 النُّْدبِة.

 وألُف االْستِفهاِم : وقد تقدََّم.

 واألِلُف التي تَْدخُل مع الِم التَّْعريِف ، وقد تقدََّم.

 راُدوا الُوقوَف على الَحْرف الُمْنفَرِد ؛ أَْنَشَد الِكسائي :وفي التّْهذيِب : تقوُل العََرُب : أأ إذا أَ 

عـــــــــــــــــــــا  ه فـــــــــــــــــــــَبلـــــــــــــــــــــحَ الٌن َربـــــــــــــــــــــ   دعـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــُ

بَأح     رنا فـــــــــــــــــــَ اٍت وإنح شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ريح ريحِ خـــــــــــــــــــَ  اخلـــــــــــــــــــَ

  

 (6)ال أُرِيُد الش ر  إال  أنح َ َأح و 

غَِة بَني سْعٍد ، إالَّ أنَّ تا بأَِلٍف لَيِّنٍة ويقولون أال تا ، تقول : أال تَِجي ، قاَل : يريُد إالَّ أن تَشاَء ، فجاَء بالتاِء َوْحدها وزاَد عليها أأ ، وهي في لُ 

ا فَشّر. (7)فيقول اآلخر : باََل  ا فَأَأْ يريُد إْن َشرًّ  فَا ، أَي فَاْذَهْب بنا ، وكذلك قوله : وإن َشرًّ
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ي : آأ يَُصغَُّر على أُيَْية فيَمْن أَنََّث على قولِ  ْيُت زاياً فإنَّه يقول في  وقال ابُن بّرِ َمْن يقوُل َزيَّْبُت زاياً وَذيَّْلُت ذاالً ، وعلى قوِل َمْن يقوُل َزوَّ

 تَْصغيِرها أَُويَّة.

__________________ 
 .«الباد»( اللسان والتهذيب وفيهما 1)
 ( اللسان والتهذيب.2)
 وعجزه : 22( من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 3)

 الفني  املكدمِ زايفة مثر 
 وصدره يف اللسان.« عضوب»وابألصر 

 ( األصر واللسان ا ويف التهذيب : والقمران.4)
 .86( سورة النساء ا اآية 5)
 .«فالعا ا وفذ ا وآت»( اللسان وفيه : 6)
 ( يف اللسان : بل .7)
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ُز فيها وقال الَجْوهري في آخر تركيِب آأ : األِلُف ِمن ُحروِف المّدِ واللِّين ، فاللّ  ى الَهْمزة ، وقد يُتََجوَّ كةُ تَُسمَّ ى األِلف ، والُمتَحّرِ يِّنَةُ تَُسمَّ

ياداِت.  فيُقاُل أَْيضاً أَِلٌف ، وُهما جِميعاً ِمن ُحَروِف الّزِ

وَمْعناها الحاُل  ( 1)تَْحتاُج لجواٍب وال تَقَُع في االْبتِدا تكوُن للُمفاَجأَةِ فتَْختَصُّ بالُجَمِل االْسميَِّة وال ؛ بالكْسر ، وإنَّما أَْطلَقه للشُّْهرةِ ؛ إذا  :[إذا]

 .(2) ِهَي َحيَّةٌ تَْسعى فَإِذا ، وكقوله تعالى : األَسُد بالبابِ  فإذا : كَخَرْجتُ 

 َزْيٌد في الَوْقِت بِقياٍم. فإذا ِء تُوافِقه في حاٍل أَْنَت فيها وذلك نحو قولك : َخَرْجتُ قال الَجْوهِري : وتكوُن للشي

 َحْرٌف. إذا : األْخفَشُ  وقالَ 

 الُمبَّرُد : َظْرُف مكاٍن. وقال

ي قال ابُن جنِّي : في إْعراِب أَْبياِت الحماَسِة في باِب األَدِب في قوله :  قال ابُن بّرِ

ُران  ُر أَمــــــــــح وُس الــــــــــنــــــــــاَس واأَلمــــــــــح نــــــــــا َنســــــــــــــــــــــــُ يــــــــــح ــــــــــَ  فــــــــــبـ

َنصــــــــــــــــــــــ      ــــــــَ تـ ــــــــَ ــــــــٌة نـ وق ــــــــهــــــــمح ســــــــــــــــــــــُ ــــــــي ُن ف (3)ُف إذا حنــــــــَ
 

  
 في البيِت هي الَمكانِيَّةُ التي للُمفاَجأَةِ. إذا قاَل :

اُج : َظْرُف زماٍن يدلُّ  وقال جَّ  على َزماٍن ُمْستَْقبَل. ( 4)الزَّ

قَِدَم فالٌن ؛  إذاواْحَمرَّ البُْسُر ،  إذا اْسٌم يدلُّ على. َزماٍن ُمْستَْقبَل ، ولم تُْستَْعمل إالَّ ُمضافَة إلى ُجْملٍة تقول : أَِجيئُك إذا وقال الَجْوهِري :

َجزاَء الشَّْرِط ثالثَةُ أَْشياء : أََحُدها والذي يدلُّ على أنَّها اْسٌم ُوقوُعها َمْوقِع قولك : آتِيَك يَْوَم يَْقَدُم فالٌن ، وهي ظرٌف ، وفيها ُمجازاةٌ ألنَّ 

ُهْم َسيَِّئة  ِبا )كقوله تعالى :  إذا الِفْعل كقولك : إْن تَأْتِني آتَِك ، والثاني الفاء كقولك : إْن تأْتِني فأنا ُمْحِسٌن إليك ؛ والثالثُ  َوِإْن ُتِصب ْ
َمْت أَْيِديِهْم ِإذا ُهْم يَ ْقَنُطونَ  ن في االتِّصاِل ويُسكَّن في الَوْقف. إذا وقال اللّْيث : ، انتََهى. (5) (َقدَّ  جواُب تأْكيد للشَّْرط يُنَوَّ

ي ما نَْصه : والفَْرُق بينَ  مانيَِّة والَمكانِيَّة ِمن أَْوُجٍه : إذا وفي شْرحِ الفنجديهي على الَمقاماِت عن شْيِخه ابِن بّرِ مانيَة  الزَّ أََحُدها : أنَّ الزَّ

 بَتدأُ َوْحُده.تَْقتَِضي الُجملَةَ الِفْعليَة لَما فيها ِمن َمْعنى الشَّْرِط ، والَمكانِيَّة تَقَُع بَْعَدها الجملةُ االْبتِدائيَّةُ أَو المُ 

مانيَة ُمضافَةٌ إلى  َخبَُره. إذاوَزْيٌد ، فزيٌد ُمْبتدأٌ  فإذا الُجملِة التي بْعَدها والَمكانِيَّةٌ ليَسْت َكذلَك بَدليِل َخَرْجتُ  والثَّانية : أنَّ الزَّ

مانيةَ تكوُن في صْدِر الَكالِم نحو َط كالفاء في قوله : جاَء َزْيد فأَْكِرْمه ، والَمكانيةَ ال يُْبتَدأ بها إالَّ أَن تكوَن جواباً للشَّرْ  إذا والثَّالثة : أنَّ الزَّ

َمْت َأْيِديِهْم ِإذا ُهْم يَ ْقَنُطونَ ) ُهْم َسيَِّئة  ِبا َقدَّ  .(َوِإْن ُتِصب ْ

مانيةُ تَْقتِضي َمْعنى الُحضوِر ألنَّها للُمفاَجأَةِ ، والُمفاَجأَةُ للحاِضر ُدوَن الُمْستَْقبل ، انتَ  ابعةُ : أنَّ الزَّ  َهى.والرَّ

وا إِلَْيها إِذاوَ  كاَن أَْصُل َوْضِعها لَما يُْستَْقبَل كقوله تعالى : وإن للماِضي إذا ءُ تَِجيو قال ابُن األْنباري : وإنَّما  ( 6)َرأَْوا تِجاَرةً أَْو لَْهواً اْنفَضُّ

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا )عالى : َوقََع الماِضي ِصلَة لُمْبهم َغْير ُمَوقَّت ، فَجَرى َمْجرى قوله ت إذا جاَز للماِضي أن يكوَن بمْعنَى الُمْستَْقبل
ويقاُل  ويقاُل : ال تَْضِرب إال الذي يَْكفُرون ويَُصّدون ؛ قاَل : ، َمْعناهُ إنَّ الذين يَْكفُرون ويَُصّدون ؛ قاَل : (هللاِ ) (7) (َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيلِ 

 الذي َغْير ُمَوقت ، فلَْو َوقَّته فقال ، اْضِرْب هذا الذي َضَربَك إْذ سلَّْمَت عليه ُء بإذا ألنَّ َسلّْمَت عليه ، فتَِجي إذا : ال تَْضِرب إال الذي َضَربَك

 في هذا اللْفِظ ألنَّ توقيَت الذي أَْبَطل أَْن يكوَن الماِضي في َمْعنى الْمْستَْقبل ، انتََهى. إذا ، لم يجز

 ، وكقوله تعالى : (8) يَْغشى إِذا َواللَّْيلِ  ؛ نحو قوله تعالى : للحاِل ، وذلك بْعَد القََسمِ  إذا ءُ تَِجيو

__________________ 
 ( يف القاموس : االبحتداِء.1)



19924 

 

 .20( سورة طه ا اآية 2)
 ا واللسان بدون نسبة. 109/  3( البيت  رقة بنت النعمان كما يف شرح ديوان ا ماسة للتربيزي 3)
(4.  ( يف القاموس : َتُد  
 .36( سورة الروم ا اآية 5)
 .11( سورة اجلمعة ا اآية 6)
 .25( سورة ا ج ا اآية 7)
 ( اآية األوىل من سورة اللير.8)
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مِ وَ   َشرحطُها َأو ما يف َجواهِبا ِمن ِفعحٍر َأو ِشبحِهِه. ؛ وانِصُبها (1) َهو  ِإذا الن جح
ا  ؛ وقد ذُِكَر في حْرِف الذاِل ُمفَصَّالً. لَما َمَضى من الّزمانِ  فإنّه إذْ  وأَمَّ

جاَء َزْيٌد ؛ وأَْنَشَد ابُن جنِّي  إذْ  تقوُل : بَْينما أَنا كذا وهي التي تكوُن بْعَد بَْينا وبَْينما وال يَِليها إالَّ الِفْعُل الواِجبُ  للُمفاَجأَةِ  (2) إذا قد تكونُ و

 لألْفوه األْودي :

هـــــــــا إذح  يـــــــــائـــــــــِ لـــــــــح نـــــــــمـــــــــا الـــــــــنـــــــــاُس عـــــــــلـــــــــ  عـــــــــَ يـــــــــح  بــــــــــَ

اُروا     غــــــــــــــَ و ٍة فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا فـــــــــــــــَ َووحا يف هــــــــــــــُ (3)هــــــــــــــَ
 

  
 َهَوْوا. إذْ  هنا َغْيُر ُمضافٍَة إلى ما بْعَدها كإذا التي للُمفاَجأَةِ ، والعاِمل في إذ قال :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 يَْفزُعوَن يَْوم الِقياَمِة. إذْ  ، معناه ولَْو تَرى (4) (َوَلْو َترى ِإْذ َفزُِعوا)للُمْستَْقبَل ، ومنه قوله تعالى :  إذْ  ءُ تَِجيقد 

اُء : وإنَّما جاَز ذلَك ألنَّه كالواِجبِ   .إذا كاَن ال يَُشكُّ في َمِجيئِه ، والوجه فيه إذْ  قال الفرَّ

ا  ساَعتَئِذٍ و َعشيَّتَئِذٍ و َغداتَئِذٍ و لَْيلتَئِذٍ و يَوَمئِذٍ و حينَئِذٍ  باألْوقاِت فإنَّ العََرَب تَِصلُها في الكتابَِة بها في أَْوقاٍت َمْعدوَدةٍ في الَمْوصولَةُ  إذا وأَمَّ

ل هذا االْسُم عن وْقِت الحاِل ولم يتباَعْد عن ساَعتِك التي أْنَت  اآلنئِذٍ  ، ولم يقولوا : عاَمئِذٍ و ا لم يتحوَّ ألنَّ اآلَن أَْقَرب ما يكون في الحاِل ، فلمَّ

 فيها لم يتمكن ولذلَك نُِصبَت في كّلِ وْجٍه.

، ألنَّ هذا األْمَر  إذا ، َمعناهُ  (5) (ُموَن يف َغَمراِت اْلَمْوتِ َوَلْو َترى ِإِذ الظّالِ ) قَُع موِقَع إذ ، كقوله تعالى :يَ  إذاويَقَُع َمْوقَِع إذا ،  إذْ و

 : إذْ  بمْعنَى إذا ُمْنتََظٌر لم يَقَع ؛ وقال أَْوٌس في

وَط إذا  و الــــــــــــــــنــــــــــــــــاِس يف حتــــــــــــــــَُ ظــــــــــــــــُ  ا ــــــــــــــــافــــــــــــــــِ

عـــــــــــا     ـــــــــــَ ٍذ رُب ـــــــــــِ َت عـــــــــــائ وا حتـــــــــــَح ـــــــــــُ ل رحســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــُ (6)مل يـ
 

  
 لم يُْرِسلوا. وقال آخُر : إذْ  أَي

َز   ا إذح جــــــــــــــــــــَ زاُه   عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــ   مث جــــــــــــــــــــَ

ال     ـــــــــــــعـــــــــــــُ ـــــــــــــعـــــــــــــالد ال ٍن وال دح اِت عـــــــــــــَ نـــــــــــــ  (7)جـــــــــــــَ
 

  
 َجَزى. إذا أَراَد :

 ، أَي وعدنا ، وقال عبُد مناف الَهَذلي : (8) (َوِإْذ واَعْدان ُموسى)قال الَجْوهري : وقد تُزاَداِن َجِميعاً في الكالِم كقوله تعالى : 

دٍة  ائــــــــــــِ تــــــــــــَ وهــــــــــــم يف قـــــــــــــُ كــــــــــــُ لــــــــــــَ  حــــــــــــىت إذا َأســــــــــــــــــــــــــح

ُردا     الــــــــُة الشــــــــــــــــــــــ  ُرُد اجلــــــــمــــــــ  طــــــــح (9)شــــــــــــــــــــــالن كــــــــمــــــــا تــــــــَ
 

  
 لِعْلم السَّامع. (10)أَي حتى أَْسلَُكوهم في قُتائِدةٍ ألنَّه آِخَر القَِصيَدةِ ، أَو يكوُن قد َكفَّ عن َخبَِره 

ي : ج . إذا وابُ قال ابُن بّرِ  َمْحذوف وهو الناِصُب لقوله : َشالًّ ، تَْقديُره َشلُّوهم َشالًّ

نة : جواٌب وَجزاٌء وَعَملُها النَّْصب في ُمْستَْقبل َغيْر ُمْعتمد على ما قَْبلها كقولك لَمْن تقول : أَنا أُْكِرُمك إذاً و  إذا أَِجيئك ، وإنَّما تَْعملُ  إذاً  ُمنوَّ

ْعتمَد ما بْعَدها ا : أَْن يكوَن الِفْعُل ُمْستقبالً لَكْونِه جواباً وَجزاًء. والَجزاُء ال يمكُن إالَّ في االْستِْقباِل ؛ وثانيهما : أَْن ال يَ بَشْرَطين : أََحُدهم

 إذا أَظنّك كاذباً. وكذا إذاً  ن كقولِك ِلَمْن َحدَّثك :كاَن الِفْعُل الَمْذكور بْعَدها حاالً لفْقِد أََحد الشَّْرَطْين الَمْذُكوَريْ  إذا على ما قَْبلها ويُْبِطل َعَملُها

ً  إذا كاَن الِفْعُل بْعَدها ُمْعتمداً على ما قَْبلها لفْقِد الّشْرِط الثاني كقولك لَمْن قال أَنا آتِيك : أَنا فُِقَد الشَّْرطاِن َجميعاً  إذا أَْكِرمك ، وتُْلِغيها أَْيضا

 أَظنّك كاذباً. إذاً  كقولك لَمْن َحدَّثك : أَنا

__________________ 
 ( اآية األوىل من سورة النجم.1)



19926 

 

 موافقاً ملا يف اللسان والصحاح وملا سيبيت بعد.« إذ»( كذا ابألصر ا والسيا  يقتضي 2)
 ( اللسان.3)
 .51( سورة سبب ا اآية 4)
 .93( سورة األنعام ا اآية 5)
 .«عائد»واللسان وابألصر « 50/  15إذ ا »واملثبت كرواية التهذيب « وا افة الناس»وفيه  54( ديوان أوس بن حجر ط بريوت ص 6)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.7)
 .51( سورة البقرة ا اآية 8)
 واللسان والصحاح. 42/  2( ديوان اهلذليا 9)
 .«ه اجلزاءقوله : عن خربه كذا يف الصحاح ا واملراد ب»( هبامش املطبوعة املصرية : 10)
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 ، والفَْرُق بَْينها وبيَن َحتَّى أَنَّ ما بْعدَ  الْنتهاِء الغايَةِ  (1) تأْتي ِمن ُحروِف اإلضافَةِ  َحْرُف َجرٍّ  ؛ بالكْسر ، وإنما أَْطلَقَه للشُّهرة ؛ إلى  :[إلى]

 لَي ، بالواِو وقد تقدََّم.وِ  إلى ال يَِجُب أْن يدخَل في ُحْكم ما قَْبلها بِخالِف َحتَّى ، ويقاُل : أَْصلُ  إلى

ي به َرُجل قيَل في تَثْنيتِه إلََوان وعلوان ، إلى وقال سيبويه : أِلفُ  وإذا  وعلى ُمْنقِلبتاِن ِمن واَوْيِن ألنَّ األِلفاَت ال تكوُن فيها اإلمالَةُ ولو ُسّمِ

ُ  إليك اتََّصل به الُمْضَمر قَلَْبته ياًء فقْلتَ   وَعالَك. إالكَ  ُرُكه على حاِلِه فيقولُ وَعلَْيك وبعُض العََرب يَت

يامَ  : كقوله تعالى : َزمانِيَّةً  وا الّصِ  .(2) اللَّْيلِ  إِلَى ثُمَّ أَتِمُّ

ل الَحّدِ وآِخَره ، وإنَّما يمتنُع ِمن ُمجاَوَزتِه. (3) اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى إِلَى ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحرامِ  : كقوله تعالى : َمكانِيَّةً و  ، والنِّهايَةُ تَْشمُل أَوَّ

ً  تأْتيو َوال ََتُْكُلوا )، أَي مع هللا ؛ وكذلك قوله تعالى :  (4) هللاِ  إِلَى َمْن أَْنصاِري ، كقوله تعالى : آَخرَ  إلى للَمِعيَِّة وذلك إذا َضَمْمَت شيئا
 إلى الذُّودُ  ، أَي َمَع َشيَاِطينِهم ؛ وكقولهم : (6) (َوِإذا َخَلْوا ِإىل َشياِطيِنِهمْ )، أَي َمَع أَْمواِلُكم ؛ وكقوله تعالى :  (5) (اِلُكمْ َأْمواهَلُْم ِإىل َأْمو 

 أََدٍب وفقٍه. إلى ؛ وكذلك قولهم : فالٌن َحِليمٌ  ( 7)الذَّوِد إبِلٌ 

ا قوله ،  إليك فإنّي أَْحمدُ وحَكى ابُن ُشَمْيل عن الخليِل في قولك :  فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم ):  عزوجلهللا ، قاَل : َمْعناه أَْحمُد َمعَك ؛ وأَمَّ
َمَع ههنا ، بمْعنَى  إلى ، فإنَّ جماَعةَ ِمن النَّحويِّين َجعَلوا (8) (َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ 

جاج : اليَُد ِمن أَْطراِف األصابعِ  ُد : وهو قوُل الزَّ ْجل ِمن األصابعِ  إلى وأَْوَجبوا َغْسَل الَمرافِق والَكْعبَْين ، وقال المبّرِ أَْصِل  إلى الَكتِِف والّرِ

ْجِل ك ا كانِت الَمرافُِق والَكْعباِن َداخلةً في تَحديِد اليَِد والّرِ ا ال يُْغسل ؛ قاَل ولو كاَن الَمْعنى الفََخَذْين ، فلمَّ انَْت داخلةً فيما يُْغَسُل وخاِرجةً ممَّ

ا قيَل :  الَمرافِِق اقتُِطعَْت في َحّدِ الغُْسل ِمن الِمْرفَق. إِلى َمَع الَمراِفِق لم يُكْن في الَمراِفِق فائَِدةٌ وكانِت اليَُد ُكلُّها يجُب أَن تُْغَسَل ، ولكنَّه لمَّ

ُجل دابَّةقال األزْ  َمدينَِة َمْرَو  إلى َمْرَو فإذا أَتَى أَْدناها فقد أَتَى َمْرَو ، وإذا قالَ  إلى هري : وَرَوى النَّْضُر عن الخليِل أنّه قاَل : إذا اْستَأَْجر الرَّ

  فيَما يُْغَسل.إنَّ الَمرافِقَ  (ِإىَل اْلَمراِفقِ )باِب المدينَِة فقد أَتاها ؛ وقاَل في قوله تعالى :  إلى فإذا أَتَى

ا  (َمْن أَْنصاِري ِإىَل هللاِ )َزْيٍد تريُد َمعَه ، فإنَّما جاَز  إلى : وأَنَت ال تقوُل ِسْرتُ  (َمْن أَْنصاِري ِإىَل هللاِ )وقال ابُن ِسيَده في قوله تعالى :  لمَّ

 .بإلى هللا فجاَز لذلَك أن يأْتَي هنا إلى كاَن َمْعناه َمْن يُضاُف في نُْصرتي

ٍب أَو اْسِم تَْفِض  أْتيتو ْجُن أََحبُّ  نحو قوله تعالى : يلٍ للتَّْبيِين : وهي الُمبَيِّنَةُ لفاِعِليَِّة َمْجروِرها بْعَد ما يُِفيُد ُحبًّا وبُْغضاً ِمن فِْعِل تَعَجُّ  َرّبِ الّسِ
 .إِلَيَّ  (9)

 أَي لِك. ( 10)إلَْيكِ  واألَْمرُ  ، كما في حديِث الدُّعاء ِلُمراَدفَِة الالمِ  تأْتيو

؛  (12) (َهْل َلَك ِإىل َأْن تَ زَّكى) ، أَي في يوِم الِقياَمِة ؛ وكذلك قوله تعالى : (11) يَْوِم اْلِقياَمةِ  إِلى لَيَْجَمعَنَُّكمْ  نحو قوله تعالى : لُموافَقَِة فيو

 أَي في أَْن.

 ومنه قول النَّابغِة :لَتَضّمنِه معنى الدعاء 

ـــــــــــــــين  ـــــــــــــــِد كـــــــــــــــبن ـــــــــــــــَوعـــــــــــــــي ينِّ ابل رتحُكـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ ـــــــــــــــال ت  ف

َرُب     اُر أجــــــــح ــــــــقــــــــَ ــــــــه ال ييف ب ــــــــِ ل طــــــــح ــــــــاس مــــــــَ ــــــــن (13)إىل ال
 

  
__________________ 

 ( يف القاموس : أيحيت.1)
 .187( سورة البقرة ا اآية 2)
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 ( سورة اإلسراء ا اآية األوىل.3)
 .52( سورة آ  عمران ا اآية 4)
 .2النساء ا اآية ( سورة 5)
 .14( سورة البقرة ا اآية 6)
 يعين إن القلير مض القلير. كثري. 288/  1( جممض األمثا  7)
 .6( سورة املائدة ا اآية 8)
 .33( سورة يوسف ا اآية 9)
 .33( سورة النمر ا اآية 10)
 .87( سورة النساء ا اآية 11)
 .18( سورة النازعات ا اآية 12)
 .105( ص 118 واللسان وهو من شواهد املغين )الشاهد : 18ط بريوت ص  ( ديوانه13)
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 الشَّاعُر : قال كمن ، لالْبتِداِء بها تأْتيو

هـــــــــا  قـــــــــَ وح وِز فــــــــــَ ُت ابلـــــــــكـــــــــُ يـــــــــح  تـــــــــقـــــــــوُ  وقـــــــــد عـــــــــالـــــــــَ

رحَو  إد  أَ     ــــــــــَ ــــــــــال تـ قــــــــــَ  ف رَا ُتســــــــــــــــــــــــح ــــــــــُن َأمحــــــــــحَ (1) اب
 

  
 أَي ِمنِّي.

 الشَّاعُر أَْنَشَده الَجْوهِري : قالوِمن الَحياة ، أَي ِعْنِدي ؛  إليَّ  : يقاُل : هو أَْشهى لُموافَقَِة ِعْندَ  تأْتيو

يـــــــــــرَ  بـــــــــــِ رُُه  إىل أَمح ال ســـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــــاِب وِذكـــــــــــح  الشـــــــــــــــــــــــــ 

هــــــــَ     رِ  إد   أشــــــــــــــــــــــح لحســــــــــــــــــــــَ يــــــــِ  الســــــــــــــــــــــ  ن الــــــــر حــــــــِ  مــــــــِ

  
 ومثْلُه قوُل أَْوس : (2)

ين  م فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا إد  فــــــــــــــإنــــــــــــــ  رح لــــــــــــــكــــــــــــــُ  فــــــــــــــهــــــــــــــَ

ا     ميـــــــَ ذح ي  حـــــــِ طـــــــاســــــــــــــــــــِ يـــــــا الــــــنـــــــِّ يـــــــٌب مبـــــــا َأعــــــح بـــــــِ (3)طــــــَ
 

  
اعي :  وقال الرَّ

ريـــــــــــــــدٌة   يـــــــــــــــقـــــــــــــــاُ  إذا راَد الـــــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــــاُء خـــــــــــــــَ

يــــــــا     وانــــــــِ نــــــــاٌع فــــــــقــــــــد ســــــــــــــــــــــاَدتح إد  الــــــــغــــــــَ (4)صــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أي ِعْنِدي.

إِلَْيِهمْ  فَاْجعَْل أَْفئَِدةً ِمَن النّاِس تَْهِوي كقوله تعالى : للتَّْوكيِد وهي الزائدةُ  تأْتيو
اء وغيِره ؛  بفَتْح الواِو ، أَي تَْهواُهم ( 5) ، وهذا على قوِل الفرَّ

ي بما يَتَعَدَّى به ، وهو َن َمْعنى تِميُل فعُّدِ ، وقد تقدََّم في هوي َمْبسوطاً. وأَْوَرَده ابُن جنِّي في المحتسِب  إلى واْختاَر غيُره أَنَّ الِفْعَل ُضّمِ

.  إليكَ  قولُهم :و وبََسَطه.  ؛ ومنه قوُل القُطامي : أَي ُخْذهُ  وكذا : كذا كَ إلي: تقوُل وعنِّي : أَي أَْمِسْك وُكفَّ

نــــــــــــا  لــــــــــــح ــــــــــــُ اُر ذو الــــــــــــعضــــــــــــــــــــــــــالِت قـ يــــــــــــ  ــــــــــــ   إذا الــــــــــــتـ

ك ضـــــــــــــــــــــــــاَ  هبـــــــــــا ِذراعـــــــــــا     ـــــــــــح ي ـــــــــــَ َك إل ـــــــــــح ي ـــــــــــَ (6)إل
 

  
 وأَْقبِل عليها ؛ ومنه قوُل األْعشى : أَي اْشتَِغْل بِنَْفِسكَ  فإنَّ َمْعناه : إلَْيك اْذَهبْ  إذا قالوا :و

ِك أَدحَر  يــــــــــــــح يب مــــــــــــــا إلــــــــــــــَ رح فــــــــــــــاذحهــــــــــــــَ ين ا ــــــــــــــِ  كــــــــــــــَ

فـــــــــاقـــــــــي     م إشـــــــــــــــــــــــح كـــــــــُ جـــــــــِ يـــــــــح داين عـــــــــن هـــــــــَ (7)ُم عـــــــــَ
 

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ى ، ولم يُْستَْعمل  إليّ  ، فيقولُ  إلَْيك إذا قُْلَت تَنَحَّ ؛ قال سيبويه : وَسِمْعنا ِمن العََرِب َمْن يُقاُل له إلَْيك قالوا ، كأَنَّه قيَل له تَنَحَّ ، فقاَل : أَتَنَحَّ

ا قوُل  إلَْيكَ  ٍء ِمن أَْسماِء الِفْعل إالَّ في قوِل هذا األْعرابي. وفي حديِث الحّجِ : والُر في شيالَخبَ  ، َمْعناه تَنَحَّ واْبعُْد ، وتَْكريُره للتّأِْكيِد ؛ وأَمَّ

 أَبي فِْرَعون يَْهجو نَبِطيّة اْستَقاها ماًء :

 إذا طََلبحَت املاَء قاَلتح لَيحَكا
 .إلَْيكَ  ، أو ُخذني ، إلَْيكَ  أَي أَْشُكو ، «إلَْيكَ  اللُهمَّ »في الحديِث : و، أَي تَنَحَّ ، فحذَف األلَف عجمة  إلَْيكَ  فإنّما أَرادَ  (8)

 ؛ وقوُل َعْمرو : إلَْيك ، أَي اْنتِمائي إلَْيكووقولُهم : أَنا ِمْنك 

م  كـــــــــــــُ ـــــــــــــيـــــــــــــح رٍو إل مـــــــــــــح ين عـــــــــــــَ م اي بـــــــــــــَ كـــــــــــــُ يـــــــــــــح ـــــــــــــَ  إل

مـــــــــــأَ     لـــــــــــَ عـــــــــــح ـــــــــــَ ا تـ مـــــــــــ  يـــــــــــنـــــــــــالـــــــــــَ قـــــــــــِ ا الـــــــــــيـــــــــــَ نـــــــــــ   ؟وا مـــــــــــِ
  

يت : ُمعناه اْذَهبُوا  وتَباَعُدوا َعنَّا. إلَْيُكم قال ابُن السّكِ

__________________ 
 ( من شواهد القاموس ا ويف القاموس :1)
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وِر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ابلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 أيســــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــال يـــــــــــــــــرو  إّد ابـــــــــــــــــن امحـــــــــــــــــرا   

  

 وعل  هامشه عن نسخة :

َق  فال تـَرحَو  إّد ابَن   َأمححَرَاأَُتسح
 ونسبه حباشيته لعمرو بن أمحر الباهلي. 105ص  119والبيت من شواهد املغين ا الشاهد 

 .89/  2ونسبه  ققه أليب كبري اهلذد ا انظر ديوان اهلذليا  120( البيت من شواهد القاموس ا ومن شواهد املغىن الشاهد 2)
 .وانظر ختر ه فيه ا واللسان 111( ديوانه ط بريوت ص 3)
 برواية : 282( ديوانه ط بريوت ص 4)

 ثقاٌ  إذا راد النساء خريدة
 وانظر ختر ه فيه ا واملثبت كاللسان ا وعجزه يف الصحاح.

 .37( سورة إبراهيم ا اآية 5)
 ( اللسان والتهذيب والتكملة.6)
 المية وقبله :فالبيت يف قصيدة  «عن ذكركم أشغاد. ..» برواية : 164( ديوانه ط بريوت ص 7)

ـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــة ال  ابكـــــــــــــــــرهتـــــــــــــــــا األغـــــــــــــــــراب يف ســــــــــــــــــــــــــــــن

 م فـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــري خـــــــــــــــال  شـــــــــــــــــــــــــــــو  الســـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــا ِ    

  

 والبيت يف التكملة ا واملثبت كرواية اللسان والتهذيب.

 ( اللسان وبعده :8)
 كـــــــــــــــبن شـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــريـــــــــــــــهـــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــا احـــــــــــــــتـــــــــــــــكـــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــراٍم كســــــــــــــــــــــــــــــرا فـــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــكـــــــــــــــــا     حـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــًا ب
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يأْتي على َخْمَسِة  إنَّ زْيداً خاِرٌج ، كما تقول : اْعلَم أَنَّ زْيداً خارٌج ؛ أاَل ، أَي يُْفتَتَُح به الَكالُم ، تقوُل : َحْرُف اْستِْفتاحٍ  ، بالفتح : أاَل : [أال]

 : أَْوُجهٍ 

ل : إِنَُّهْم ُهُم السُّفَهاءُ  أاَل ، نحو قوله تعالى : للتَّْنبِيهِ  األوَّ
لتََركُّبِها من الَهْمزةِ وال ، وَهْمزةُ االْستِفهام إِذا َدَخلَْت على النّْفي وتُفيُد التَّْحقيَق  ( 1)

 أَفاَدِت التّحقيَق.

اء عن الِكسائي قاَل : تَقُم  الأَ  قُْم ، أاَل تكوُن تَْنبِيهاً ويكوُن ما بْعَدها أَمراً أَو نَْهياً أَو إخباراً ، تقوُل ِمن ذلَك : أاَل قال ثَْعلَب عن َسْلمة عن الفرَّ

 إنَّ زْيداً قد قاَم. وقال الفاِرِسيُّ : فإذا َدَخلَْت َحْرَف تَْنبيٍه َخلََصْت لالْستِْفتاحِ كقوله : أاَل ،

َلمي اي داَرَمي  عل  الِبل   َأال اي اسح
 فخلََصْت ههنا لالْستِْفتاحِ وُخصَّ التَّْنبيهُ بيا ، كما َسيَأْتي في آخِر الكتاِب.

 تَْستَِحي ِمن ِجيرانِك ، أاَل تَْنَدْم على فِعاِلَك ، أاَل والتّْقريِع ، ويكوُن الِفْعُل بعَدها َمْرفوعاً ال َغْير ، تقوُل ِمن ذلك : ْوبيخِ واإِلْنكارِ للتَّ  الثَّاني :و

 تَخاُف َربَّك ؛ ومنه قوُل الشاعِر : أاَل

ه  َأال تــــــــــــُ يــــــــــــبـــــــــــــَ بــــــــــــِ تح شــــــــــــــــــــــــــَ نح ولــــــــــــ  َ
واَء ملــــــــــــ  ارحعــــــــــــِ

تح مبَشــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــٍب بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــو     َرمُ آَذنـــــــــــــــــَ  َده هـــــــــــــــــَ

  
 ، كقوِل الشَّاعِر : لالْستِْفهاِم عن النَّْفيِ  الثَّالث :و (2)

ٌد  َأاَل  لــــــــَ مــــــــَ  أَمح هلــــــــا جــــــــَ لــــــــح طــــــــبــــــــاَر لســــــــــــــــــــــَ  اصــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــــاِد     ث ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــاُه أَم ـــــــــــــــــذي الق ي ال ـــــــــــــــــِ  إذًا ُأالق

  
ابع :و (3)  عن ، قالوا : هي الُمَرّكبَةُ ِمن ال وَهْمزةِ االْستِفهام ، ويكوُن الِفْعُل بعَدها َجْزماً وَرْفعاً. قال الِكسائي : كلُّ ذلَك جاءَ  للعَْرِض  الرَّ

 تَْنِزُل تأُْكل. أاَلوتَْنِزْل تَأُْكل ،  أاَل العََرِب ، تقوُل من ذلك :

 الأَ  بخالِف التْحِضيِض كقوله تعالى : الطَّلَُب ، لكِن العَْرُض َطلٌَب بلينٍ  لتَّْحِضيُض :أَي العَْرض ، وا التَّْخِضيُض ، وَمْعناهما الخامس :و

 ال ؛ وأْنَشَد : أاَل: بِال أُْخرى فيُقاُل  أاَلَ  قاَل اللّْيُث : وقد تُْرَدفُ  .( 4)تُِحبُّوَن أَْن يَْغِفَر هللاُ لَُكمْ 

ه  فـــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــهـــــــــا بســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــاَس عـــــــــن ـــــــــن ُذوُد ال ـــــــــَ  فـــــــــقـــــــــاَم ي

ِد و     ـــــــــح ن ـــــــــٍر إىل هـــــــــِ ـــــــــي ب ن ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــا  َأاَل ال مـــــــــِ (5)ق
 

  
ُجِل : هْل كاَن كذا وكذا  تَْنبيهاً ، وال نَْفياً. أاَلَ  ، جعلَ  أاَلَ  فيقاُل : ؟ويقال للرَّ

تَْين : أُولُو : [أولو]  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري وَمرَّ للمصنِِّف في الالِم. َجْمٌع ال واِحَد له من لَْفِظهِ  ، بضمَّ

 ؛ كذا في النسخِ والصَّواُب واِحَدتُها ، كما هو نَصُّ الَجْوهِري. لإلناِث ، واِحُدها ذاتُ  أاُلتُ وَجْمعٍ واِحُدهُ ذُو ،  قيَل : اْسمٌ و

 األْحماِل. أاُلتُ واألْلباِب  أُولُو تقوُل : جاَءني

حاح ؛ أُولَى ؛ هكذا في النسخِ والصَّواب ( 6)أُوالَ و فيكوُن على َوْزِن  ويَُمدُّ  أَو اْسٌم يُشاُر به إلى الَجْمعِ ، َجْمعٌ  كُهًدى ، كما هو نَصُّ الّصِ

 : (7) الَمْمدوِد قوُل َخلَف بن حازم ُغراٍب ، فإن قََصْرتَه َكتَْبتَه بالياِء ، وإن َمَدْدتَه بَنَْيتَه على الَكْسر ، ويَْستَِوي فيه المذّكُر والُمؤنَُّث ، وشاِهدُ 

م  يـــــــــــــِ  اأُلالِء كـــــــــــــبهنـــــــــــــ  ِر الـــــــــــــبـــــــــــــِ فـــــــــــــَ  إىل الـــــــــــــنــــــــــــــ 

رُ     قـــــــح هـــــــا الصــــــــــــــــــ  َلصــــــــــــــــــَ وحَم الـــــر وحِع َأخـــــح ُح يــــــَ فـــــــائـــــِ  صــــــــــــــــــَ

  
 َكْسرةُ بناٍء ال َكْسرة إْعراٍب ، وعلى ذلَك قوُل الشاعِر : أاُلءِ  والَكْسرةُ التي في

__________________ 
 .13( سورة البقرة ا اآية 1)
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 من شواهد املغين. 108والشاهد ( من شواهد القاموس ا 2)
 ونسبه  ققه إىل قي  بن امللوح. 110ورقم  9( من شواهد القاموس ا ومن شواهد املغين برقم 3)
 .22( سورة النور ا اآية 4)
عل  وجعلهما صــــــــــــاحب مغين اللبيب وجهاً واحداً : العرض والتخفي  ا ف« أال»( كذا أورد املصــــــــــــنف العرض والتخفي  وجها من أوجه 5)

 تقسيمه يكون قد ذكر أربعة أوجه وأما الوجه اخلام  واألخري فهو : التمين كقوله :
 أال عـــــــــــــــــمـــــــــــــــــر وىّل مســــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاع رجـــــــــــــــــوعـــــــــــــــــه 

 فــــــــــــــــــــريأَب مــــــــــــــــــــا أَثت يــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالت   

  

 .97قا  : وهلذا نصب فريأب ألنه جواب متنٍّ مقرون ابلفاء انظر مغين اللبيب ط دار الفكر بريوت ص 

 والتهذيب والتكملة.( اللسان 6)
 ( يف اللسان : خازم.7)



19933 

 

ُهمُ و   إن  اأُلالِء يـَعحَلُموَنَك ِمنـح
، قاَل : ولهذا جاَء فيهما المدُّ والقَْصُر وبُنِي  (1)نُِقلَتا ِمن أَْسماِء اإلشاَرةِ إلى َمْعنى للذين  أُوألو أُولَى قال ابُن ِسيَده : وهذا يدلُّ على أنَّ 

 ر.الَمْمدوُد على الَكسْ 

 .َهُؤالءِ  ، تقوُل : أَو واِحُده للُمذكَّر وِذْه للُمَؤنَِّث وتَْدُخلُه ها التَّْنبِيهِ  أَْيضاً ، ال واِحَد له من لَْفِظه

ن ويَْكِسُر الَهْمزةَ ، قاَل : وهي لُغَةُ بَني ُعقَْيِل ؛ َهُؤالءٍ  قَْوُمك ، ورأَْيت َهُؤالءِ  قال أبو زْيٍد : وِمن العََرِب َمْن يقوُل : كاُف  تَْلَحقهو ، فيُنَّوِ

ِمثُْل أُولئَِك ؛ وأَْنَشَد  أُوالِلكَ و فواِحُد. ذاَك ، أُوالكَ  فواِحُده ذلَك ، وَمْن قالَ  أُولئِكَ  ؛ قال الِكسائي : َمْن قالَ  أُولئَِك أُوالكَ  تقوُل : الِخطابِ 

 يَْعقوٌب :

ـــــــــــًة أُ  وا ُأشـــــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــُ ون كـــــــــــُ ـــــــــــَ وحمـــــــــــي مل ي ـــــــــــَ َك قـ ـــــــــــِ  والل

كـــــــــاو     يـــــــــَر إال  أُواللـــــــــِ لـــــــــِّ ُة الضـــــــــــــــــــــــِّ عـــــــــِ رح يـــــــــَ  (2) ؟هـــــــــَ
  

إالَّ أَْن يكوَن اْستَْغنى عنها  أُوالِلكَ  ، وَزَعَم سيبويه أنَّ الالَم لم تَُزْد إالَّ في َعْبَدٍل وفي ذلَك ولم يَْذكر َهُؤالِلكَ  والالُم فيه زائَِدةٌ ، وال يقالُ 

 في التَّْقديِر كأنَّه َجْمع ذلك. أُوالِلكَ  له ذلك ، إذبقو

 في َغْيِر العُقالِء ؛ قاَل محمُد بُن عبِد هللا بِن نميٍر الثّقفي : أُولئِكَ  قال الَجْوهري : وُربَّما قالوا

َو   زِلـــــــــــــة الـــــــــــــلـــــــــــــِّ نـــــــــــــح َد مـــــــــــــَ عـــــــــــــح نـــــــــــــازَِ  بــــــــــــــَ
َ

 ُذم  املـــــــــــــ

ِم و     َك األاي  َد أُولــــــــــــــئــــــــــــــِ عــــــــــــــح َش بـــــــــــــــَ يــــــــــــــح (3)الــــــــــــــعــــــــــــــَ
 

  
كَ و .(4) (ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤالً )وقولهُ تعالى :   الراجُز : قالَ  ؛ أُولئِكَ  في ، بالتَّْشديِد ، لُغَةٌ  ( 5)أاُلَّ

َكا  إىل ُأال  َ  ما باَ   (6)ُأال 
حاح ، قاَل :  األُلَى ، كذا في النسخِ والصَّوابُ  ( 7)األُولَى َذَهبَِت العََربُ  قولُهم : أَماو بَوْزِن العُلَى ، هو أَْيضاً  األُولَىو، كما هو نَصُّ الّصِ

ا قولُهم : َذَهبَِت العََربُ  ِل ألنَّه َجْمعُ  األُلَى َجْمٌع ال واِحَد له من لَْفِظ ، واِحُده الذي ؛ وأَمَّ  كأُْخَرى وأَُخَر. أُولَى فَمقلوُب األَوَّ

 بمْعنَى الذين ؛ ومنه قوله : األُلَى وفي التهذيِب :

ٍم  ن آِ  هــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــِ فِّ مــــــــــــِ  فــــــــــــإن  اأُلىَل ابلــــــــــــطــــــــــــ 

يـــــــــا    ذســـــــــــــــــــــــِ راِم الـــــــــتـــــــــ  وا لـــــــــلـــــــــكـــــــــِ نـــــــــ  وحا فســـــــــــــــــــــــَ   ســـــــــــــــــــــــ 

  
 قال : وأَتى به ِزياٌد األْعَجم نَِكَرة بغَْيِر أَلٍف والٍم في قولِه :

ِر والـــــــــد ب  قـــــــــح ـــــــــَ َض الـــــــــبـ مح مـــــــــَ تـــــــــُ ـــــــــح ئـ م ُأىَل جـــــــــِ تـــــــــُ ـــــــــح  فـــــــــبَنـ

ِر     ريحُ طـــــــائـــــــِ م غـــــــَ كـــــــُ صـــــــــــــــــــــُ خح طـــــــاَر وهـــــــذا شـــــــــــــــــــــَ (8)فـــــــَ
 

  
ي شاِهَد األُلى :  وأَْنَشَد ابُن بّرِ

ين  ونــــــــــــــــــــَ ذلــــــــــــــــــــُ واد  اأُلىل لــــــــــــــــــــَح  رأَيــــــــــــــــــــُت مــــــــــــــــــــَ

بُ     لـــــــــــ  قـــــــــــَ ـــــــــــَ تـ ـــــــــــَ ِر إذ يـ هـــــــــــح ـــــــــــد  َد ِن ال ـــــــــــ  حـــــــــــَ  عـــــــــــل

  
 َمْفعوٌل ثاٍن أَو حاٌل ليَس بِصلٍَة ؛ وقاَل عبيُد بُن األْبَرِص :قاَل : فقولُه : يَْخذلُونَني 

و  ضح مجــــــــــــــــــــــــــُ ُن اأُلىَل فــــــــــــــــــــــــــامجــــــــــــــــــــــــــحَ  حنــــــــــــــــــــــــــح

نــــــــــــــــا     يــــــــــــــــح مح إلــــــــــــــــَ هــــــــــــــــُ هــــــــــــــــح َك مث وجــــــــــــــــِّ (9)عــــــــــــــــَ
 

  
 قال : وعليه قوُل أَبي تماٍم :

َرُب اأُلىَل  ِر ذلـــــــــــَك كـــــــــــانـــــــــــِت الـــــــــــعـــــــــــَ نح َأجـــــــــــح  مـــــــــــِ

ُدودا    وَددًا  ــــــــــــــــــَح وَن هــــــــــــــــــذا ســــــــــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــُ دح  يــــــــــــــــــَ

  
ِضّيِ يَْمدُح الطَّائِع :وقال صاِحُب ال ين الشَّاِطبي قاَل : وللشَّريِف الّرِ  لِّسان : َوَجْدُت بخّطِ الّشْيخ َرِضّي الّدِ
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__________________ 
 ( يف اللسان : الذين.1)
«  ىَل أُو »والذي يف الصــــــــحاح « كهد  كما هو نص الصــــــــحاح« ُأىَل »الصــــــــواب »وكتب مصــــــــححه عل  هامشــــــــه : « وأُوىَل »( يف القاموس 2)

 كالقاموس.
 اللسان والصحاح. «.. إال أاللكا.. أاللك»( الصحاح ا ويف اللسان : 3)
 «.عنه»ا ويف اآية  36( سورة اإلسراء ا اآية 4)
 «.وأُوال  َ »( يف القاموس : 5)
َ  إىل أواّلَكا.6)  ( يف القاموس : ما بَا أُوال 
 اأُلوىَل.ويف الصحاح : « اأُلىَل »( يف القاموس : 7)
 واللسان. 53/  4( شرح ديوان ا ماسة للتربيزي 8)
 واملثبت كرواية اللسان. ... حنن األوىل مّجض مجوعاً  برواية : 142( ديوانه ط بريوت ص 9)
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َرِب اأُلىَل  مــــــــــَة الــــــــــعــــــــــَ د َ  ِعصــــــــــــــــــــــــح  قــــــــــد كــــــــــاَن جــــــــــَ

ذام     ن اأَلجــــــــــــح مح مــــــــــــِ َت هلــــــــــــَُ ــــــــــــح وحَم أَن ــــــــــــَ ــــــــــــيـ (1)فــــــــــــال
 

  
لَةَ للِعْلم بها. األُلَى أََحُدهما أَن يكوَن اْسماً ناقِصاً بمْعنَى الذين ، أَرادَ : يَْحتَِمل َوْجَهْين  األُلى ي : قولهُ قال : قاَل ابُن الشَّجر  َسلَفُوا فحَذَف الّصِ

 ماالِن ألنَّهما ِمن األدواِت َحقًّا.، وتكوُن َحْرَف َجزاٍء أَْصلُها إْن ال ، وُهما معاً ال يُ  لإلْستِثْناءِ  ، بالكْسِر والتَّْشديِد : إالَّ  : [إال  ]

غ ، والُمقَدَِّم ، والمُ  ْنقَِطع ، فتكوُن في االْستِثْناِء الُمْنقَِطع قاَل الَجْوهِري : يُْستَثْنى بها على َخْمِسِة أَوُجٍه : بْعَد اإليجاِب ، وبْعَد النَّْفي ، والُمفَرَّ

 الُمْستَثْنَى منه ، انتََهى.بمْعنى لكن ألنَّ الُمْستَثْنَى ِمن َغْير ِجْنِس 

هو األَصّح ِمن أْقواٍل  بإالّ  قال شْيُخنا : نَْصُب الُمْستَثْنى ، ونَْصُب ما بْعَدها بها. ( 2)قَِليالً  إِالّ  فََشِربُوا ِمْنهُ  فمثاُل اإليجاِب : قوله تعالى :

 ثمانِيٍَة كما في التّْسهيِل وُشُروِحه.

؛ ففي هذه اآليِة وقَع في َكالٍم َغْير ُموَجب ،  ، وَرْفُع ما بْعَدها على أَنَّه بََدُل بَْعٍض  ( 3)قَِليٌل ِمْنُهمْ  إِالّ  ما فَعَلُوهُ  وِمثاُل النَّْفي : قوله تعالى :

َحْرُف االْستِثْناء ، وقَليٌل بََدٌل ، والُمْبَدُل منه هو الواو ، ولو كاَن في َكالٍم ُموَجب لم يَجِز  فإالَّ  ٌل ، أَي إالَّ ناساً قليالً ،والتَّْقديُر إالَّ ناٌس قَلي

راِب الُمْبَدل فال يحتاُج إلى تََكلٍّف ، وإذا البََدل لفَساِد الَمْعنى ، وإنَّما يختاُر البََدل لعََدِم فََساِد الَمْعنى حينَئٍِذ ، وإذا جعَل بدالً كاَن إْعرابه كإعْ 

اقِعةٌ بْعَد َكالٍم تاّمٍ ، ثم إنَّ غيَر كاَن ُمْستَثْنى كاَن َمْنصوباً فيحتاُج إلى تََكلّف ، وهو تَْشبِيههٌ بالَمْفعوِل به ِمن حيُث أنَّ كلَّ واِحٍد منهما فُْضلَةٌ و

 (4) (َوَمْن يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ هللاُ )هذا االْستِْفهام يلزُم أن يكوَن على َسبِيِل اإلْنكاِر ِمثالُه قوله تعالى : الُموجِب قد يكوُن اْستِْفهاماً ونَْهياً ، و

. إالَّ  ؛ وِمثاُل النَّْهي : ال يَقُْم أََحد ِضيُّ  أََحد ؛ قالَهُ الّرِ

أَْن يكوَن لإلْستِثْناء ، وأَْصَل َغْير أْن  إالَّ  اْعلَم أنَّ أَْصلَ  َجْمٌع ُمْنَكٌر أَو ِشْبُهه. ما ،أَو به ِصفَةً بمْنِزلَِة َغْير فيُوَصُف بها وبتاليها إالَّ  تكونُ و

عٍ َمْنكوٍر تابعَةً لَجمْ  إالَّ  ذا كانتْ يكوَن صفَةً تابعَةً لَما قَْبله في اإلْعراب ، وقد يَْجعلُوَن إالَّ ِصفَة حمالً على َغْير إذا اْمتَنََع اإلْستِثْناء ، وذلَك إ

،  (آهِلَة  )صفَةٌ لقْولِه  (ِإالَّ هللاُ ):  تابِعَة لقَْولِه آِلَهةٌ ، وقْولُه إِالَّ  ، فقَْولُه ( 5)هللاُ لَفََسَدتا إِالَّ  لَْو كاَن فِيِهما آِلَهةٌ  قولِه تعالى : نحو َغْير َمْحُصوٍر ،

ثَةً فقط ، ولم يكن الُمْستَثْنَى ِمن ُجْملِة تَْقديُر لَْو كاَن فيِهما آِلَهةٌ َغْير هللا لَفََسَدتَا ، ألنَّ الَجْمَع الَمْنكور َغْيُر َمْحُصوٍر يُْحتَمل أن يَتناَوَل ثال

لإلْستِثْناء لكاَن هللا ُمْستَثْنى داخالً في الُمْستَثْنى منه وهو آِلَهة ، فَخَرَجا  إالَّ  الثَّالثِة حينَئٍِذ لعََدِم إفاَدتِه التَّْعِميم واالْستِْغراق ، وألنَّه لو ُجِعلت

فَة كغَْير ، كما ُجِعل َغْير لالْستِثْناِء ، حمالً على إالَّ  ، فيَْلزُم ُوُجود اآلِلَهة وهو ُكْفٌر ، فإذا اْمتَنََع االْستِثْناُء ُجِعلَت بإالَّ  منها  ا فيكذو .إالَّ  للّصِ

ّمة ، وهو ِمثاٌل للَجْمع شبه المنكر : قولهِ   ، أَي الشَّاعر ، وهو ذُو الرُّ

َدٍة  لـــــــــح وحَ  بــــــــــَ َدًة فــــــــــَ لـــــــــح تح بــــــــــَ قـــــــــَ تح فـــــــــبَلـــــــــح يـــــــــخـــــــــَ  أُنـــــــــِ

واُت إال      لـــــــــيـــــــــٌر هبـــــــــا األصـــــــــــــــــــــــح هـــــــــا قـــــــــَ غـــــــــامـــــــــُ (6) بـــــــــُ
 

  
 .«ا ل ل»فإنَّ تَْعريَف األْصواِت تَْعريُف الجْنِس ، كما َمرَّ ذلَك للمصنِِّف في 

، فإْن َوَصْفت بها َجعَْلتها وما بْعَدها في َمْوِضع َغْير وأتْبَْعَت االْسَم بْعَدها ما قَْبلَه في اإلْعراِب فقُْلَت :  بإالَّ  وقال الَجْوهِري : وقد يُوَصفُ 

 اَل َعْمُرو ابُن َمْعِديكرب :؛ وق (َلْو كاَن ِفيِهما آهِلَة  ِإالَّ هللاُ َلَفَسَدات)زْيٌد ، كقوله تعالى :  إالَّ  جاَءني القَْومُ 

وه و  ة َأخـــــــــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــــــــر  َأٍخ مـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــارِقـــــــــــــــــــــــَ

رحقـــــــــــــداِن     يـــــــــــــَك إال  الـــــــــــــفـــــــــــــَ ُر أَبـــــــــــــِ مـــــــــــــح عـــــــــــــَ (7)لـــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 ( اللسان.1)
 .249( سورة البقرة ا اآية 2)
 .66( سورة النساء ا اآية 3)
 .135( سورة آ  عمران ا اآية 4)
 .22( سورة األنبياء ا اآية 5)
 يف مغين اللبيب ذكره مثااًل عل  املعرف الشبيه ابملنكر. 112ا والبيت من شواهد القاموس ا والشاهد  638( ديوانه ص 6)
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/  1الكتاب )والتكملة قا  الصــــاغاين : وهكذا أنشــــده ســــيبويه  114( الصــــحاح واللســــان وبدون نســــبة يف التهذيب ومغين اللبيب الشــــاهد 7)
 هو  ضرمي بن عامر بن جممض بن مؤلة بن  ام بن ضب بن كعب القا ا وقبله : لعمرو ا ولي  له وإلا (371

 كــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــــت أبخــــــــــــــــــــــر  و 

 إن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــت هبـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــانو    
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فَةُ عاِرَضةٌ ، وأَْصُل َغْير ِصفَةٌ واالْسِتثْناء عاِرٌض. إالَّ  كأَنَّه قاَل َغْير الفَرقََدْين. وأَْصلُ   االْستِثْناُء والّصِ

ةٌ  كقوله تعالى : عاِطفَةً بمْنِزلَِة الواوِ  إالَّ  تكونُ  قدو  ال يَخاُف لََديَّ اْلُمْرَسلُونَ  ؛ وقوله تعالى : (1) الَِّذيَن َظلَُموا إِالَّ  ِلئاَّل يَُكوَن ِللنّاِس َعلَْيُكْم ُحجَّ

 وال َمْن َظلَم ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري : أَي : وال الذين َظلَُموا ؛ ثم بدل حسناً بعد سوء ، (َظَلمَ ) ( 2)َمنْ  إِالّ 

ي و  ِدرِة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  أََر  هلـــــــــــــــــــــا دارًا أَبغـــــــــــــــــــــح

مُ     ُرسح هلــــــــــــــــــــــــا َرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــح دح ــــــــــــــــــــــــَ  داِن مل ي

  

تح  عــــــــــــــــــــــَ دًا َدفـــــــــــــــــــــــَ  إال  َرمــــــــــــــــــــــادًا هــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــِ

ُم     حـــــــــــــح ٌد ســـــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــِ وال ـــــــــــــّرايَح خـــــــــــــَ (3)عـــــــــــــنـــــــــــــه ال
 

  
 ، وَمرَّ الَكالُم عليه هناك.« ا ل ل»وأَْحكاَمها في تَْركيِب  إالَّ  وقد َذَكَر المصنِّفُ 

 : [وزائَدةٍ ]

ك   فـــــــــــَ ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ يـــــــــــُج مـــــــــــا تـ راجـــــــــــِ ًة  ِإال   حـــــــــــَ نـــــــــــاخـــــــــــَ  مـــــــــــُ

رَا    فـــــــح دًا خـــــــَ ي هبـــــــا تـــــــلـــــــَ رحمـــــــِ ـــــــَ  عـــــــلـــــــ  اخلســـــــــــــــــــــف أو نـ

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُغ الذي يَِجي زْيٌد ، ويُْعَرُب الُمْستَثْنى  إالَّ  في َكالِم َغْير ُموَجب إذا كاَن الُمْستَثْنى منه َغْير َمْذُكور نَْحو : ما جاَءني إالَّ  ُء بْعدَ الُمْستَثْنَى الُمفَرَّ

َغ العاِمَل عن العََمِل فيَما قَْبل ي ُمفَّرغاً ألنَّه فرَّ موِل للُمْستَثْنى ، وإذا كاَن ، أَو لتَْفريغِ العَاِمل عن الَمعْ  إالَّ  على َحَسِب ُمْقتَضى العَواِمل ؛ وُسّمِ

له َمْنفياً يَْجعَلُونَه كالبََدِل ؛ ومن ذلَك قوُل الشَّاعر : ل وكاَن أَوَّ  الُمْستَثْنى ليَس ِمن األوَّ

يــــــــــــــــــٌ  و  دٍة لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَ  هبــــــــــــــــــا أَنــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــُ      رُي وإال  الـــــــــــــــعـــــــــــــــِ عـــــــــــــــافـــــــــــــــِ (4)إال  الـــــــــــــــيـــــــــــــــَ
 

  
ا قولهُ تعالى :  اء :؛ ف (5) (ِإاّل قَ ْوَم يُوُنسَ )وأَمَّ ا قَْبل. وتأْتي قاَل الفرَّ ا كقوله تعالى :  إالَّ  نُِصب ألنَّهم ُمْنقِطعُوَن ممَّ ِإْن ُكل  ِإاّل )بمْعنَى لمَّ
ُسَل. كما إنَّ تأْتي بمْعنَى (6) (َكذََّب الرُُّسلَ  ا كذََّب الرُّ ُكلُّ نَ ْفس  َلّما ِإْن  )في قولِه تعالى :  إالَّ  ، وهي في قَراَءةِ عبِد هللا : إْن ُكلُّهم لمَّ
 .(7) (َعَلْيها حاِفظ  

أَْن يكوَن زْيداً وزيٌد ، فَمْن  إالَّ  وقال ثَْعلب : َحْرٌف ِمن االْستِثْناِء تَْرفَع به العََرُب وتَْنصِب ، لُغتاِن فَِصيحتاِن ، وهو قولك : أَتانِي إْخوتُك

ةً ُمْكتَِفيَةً عن الجزاِء باْسِمها وُسئَِل ثَْعلب عن َحقيقَِة االْستِثْناء إذا َوقَعنََصَب أَراَد إالَّ أْن يكوَن األْمُر زيداً ، وَمْن َرفََع   بإالَّ  جعَل كاَن تامَّ

ل َحطٌّ ، والثَّاني زياَدةٌ ، والثَّالُث َحطٌّ ، والرابُع زياَدةٌ ،  تَْين أَو ثالثاً أَو أَْربعاً فقال : األوَّ راً َمرَّ ل  الَّ إ إالَّ أَْن تجعَل بعضَ مكرَّ إذا ُجْزت األوَّ

ا قوُل أَبي عبيَدةَ في ل فيكوُن ذلَك االْستِثْناء ِزياَدةٌ ال َغْير ، وأَمَّ  .(8)األُولى أنّها تكوُن بمْعنَى الواِو فهو َخَطأٌ عْنَد الحذَّاِق  إالَّ  بمْعنَى األوَّ

؛ وَمرَّ له في َهلََل أنَّ َهالَّ تَْختَصُّ بالُجَمِل الِفْعليَّة الَخبَِريَِّة  الَخبَِريَّةِ  * [الِفْعِليَّةِ ] ُمْختَصٌّ بالُجَملِ َحْرُف تَْحضيٍض  والتَّْشديِد : ، بالفتح أاَلَّ  : [أالَ ]

َدِت الالُم  فَعَْلَت َذا ، َمْعناه : لَم لْم تَْفعَل كذا ؛ وتكوُن بمْعنَى أْن ال أاَلَّ  ؛ ولَها َمْعنياِن : تكوُن بمْعنَى َهالَّ يقاُل : فأُْدغمت النوُن في الالِم وُشّدِ

ماً في يَْفعَل ذلك ، باإلْدغاِم ، ويجوُز إْظهاُر النوِن كقولك : أَْمَرتُك أَْن ال تَْفعَل ذلك ، وقد جاَء في المصاِحِف القديمِة ُمْدغ أاَلَّ  تقوُل : أََمْرته

 مْوِضع ، وُمْظهراً في َمْوِضع ، وكلُّ ذلَك جائِز.

 الِكسائي : أْن ال إذا كانْت إْخباراً نََصبَْت َوَرفَعْت ، وإذا كانْت نَْهياً َجَزَمْت.وقال 

 وقد َذَكَره المصنُِّف في ا ل ل وأَعاَده هنا ثانِياً.

__________________ 
 .150( سورة البقرة ا اآية 1)
 .11( سورة النمر ا اآية 2)
 والصحاح.( البيتان يف اللسان للمخبر ا 3)
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 ما با معكوفتا : ساقطة من اأَلصر. (*)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.4)
 .98( سورة يون  ا اآية 5)
 .14( سورة ص ا اآية 6)
 .4( سورة الطار  ا اآية 7)
 وزائدٌة : كما يف القاموس :« إاّل »مثة سقرت يف الشارح يف نقله عبارة القاموس ا وتتمة « أاّل »( قبر 8)

ًة  نــــــــــــــاخــــــــــــــَ ّك إال  مــــــــــــــُ فــــــــــــــَ نـــــــــــــــح  حــــــــــــــراجــــــــــــــيــــــــــــــُج مــــــــــــــا تـــــــــــــــَ

راً     فـــــــــــح دًا قــــــــــــَ لـــــــــــَ ي هبـــــــــــا بــــــــــــَ رحمـــــــــــِ ِف أو نــــــــــــَ  عـــــــــــلـــــــــــ  اخَلســــــــــــــــــــــــح

  

 من شواهد مغين اللبيب. 115ا وهو الشاهد  173البيت لذي الرمة ديوانه ص 

 ما با معكوفتا : ساقطة من اأَلصر. (*)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 إنَّك خاِرٌج ؛ ومنه قوُل الشاعِر : أَما بالتَّْخفيِف ِمن ُحروف التَّْنبِيه وال تَْدُخل إِالَّ على الُجْملِة كأال. تقولُ  أَما : [أما]

َك والــــــــــذي  حــــــــــَ كــــــــــَ  وأضــــــــــــــــــــــــح  أَمــــــــــا والــــــــــذي أَبــــــــــح

رُ     ره اأَلمــــــــــــــــح َ  والــــــــــــــــذي أَمــــــــــــــــح  أَمــــــــــــــــاَت وَأحــــــــــــــــح

  

د الـــــــــوحـــــــــش أنح أََر   ســـــــــــــــــــــــِ تـــــــــين َأحح رَكـــــــــح ـــــــــَ  لـــــــــقـــــــــد تـ

ِ مــــــــنــــــــهــــــــا    اح ــــــــيــــــــفــــــــَ ُر  أل ــــــــّذعــــــــح هــــــــمــــــــا ال (1)ال يــــــــروعــــــــُ
 

  
 وهللا. عماووهللا  هما وقد تبدُل الَهْمزة هاًء وَعْيناً فيُقاُل :

او  : وقد تقدََّم الَكالُم عليهما في حرِف الِميم. (2)، بالتّْشديِد  أَمَّ

َأىّن هَلُُم التَّناُوُش ِمْن َمكان  )لَك هذا ، أَي ِمن أَْيَن لَك هذا ؛ ومنه قوله تعالى :  أنَّى ، تقوُل : تكوُن بمْعنَى أْينَ  ، كَحتَّى : أَنَّى : [أ نَى]
 ؛ وقد َجَمعَُهما الشاعُر تأكيداً فقال : (4) (اي َمْرََيُ َأىّن َلِك هذا)؛ وقوله تعالى :  (3) (بَِعيد  

 أّ. وِمن أَيحَن آتَك الط َربُ 
 ، أَي َمتَى هذا ؛ نقلَهُ األْزهري. (هذا) (5) (قُ ْلُتْم َأىنّ )لى : ، ومنه قوله تعا َمتَى بمْعنَىو

 لَك أَْن تَْفتََح الِحْصَن ، أَي كْيَف لَك ذلَك ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. أَنَّى ، تقوُل : َكْيفَ  بمْعنَىو

 وقال اللّْيُث في قوِل َعْلقمة :

ُه و  مــــــــُ عــــــــَ طــــــــح ِم مــــــــُ ــــــــح ن ــــــــغــــــــُ وحَم ال ــــــــَ ِم يـ ــــــــح ن ــــــــغــــــــُ ُم ال عــــــــَ طــــــــح  مــــــــُ

روُم     ُروُم  ـــــــــــــــــَح حـــــــــــــــــح
َ

ه واملـــــــــــــــــ َوجـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــَ (6)َأ.  تـ
 

  
ه. ه وَكْيفَما تََوجَّ  أَراَد أَْينَما تََوجَّ

 نِي آتَِك.، َمْعناه ِمْن أَّيِ جَهٍة تأْتِ  تأْتِنِي آتِكَ  أَنَّى ، تقوُل : َوهي ِمن الظُّروِف التي يُجاَزى بها قال الَجْوهِري :

 تامٌّ ، ومْعنَى (َطعاِمهِ )بفَتْحِ الَهْمزةِ ، قاَل : َمْن قَرأَ بهذه القراَءةِ قاَل الَوْقف على  (7)َصبَْبنا الماَء َصبّاً  أَنَّى وقال ابُن األْنباِري : قرأَ بعُضهم

 َصبَْبنا الماَء.أْيَن إالَّ أَنَّ فيها ِكنايَة عن الُوُجوِه وتأِْويلُها : ِمن أَّي َوْجه  أنَّى

ُتمْ )وقولهُ تعالى :   يحتمُل الَمعانَي الثَّالثَةَ. (8) (َأىّن ِشئ ْ

او لة ، فراِجْعه. النُّونِ  بابِ  في : فقد َذَكْرناه أَنا أَمَّ ْت أَْحكاُمه ُمفَصَّ  ، َمرَّ

حاح فليُْنَظر ذلَك ؛ وَوِهَم الَجْوهِريَحْرٌف لنِداِء البَِعيِد ال القَريِب ؛  ، بالفتح والتَّْخفيِف : أَيَا : [أ ي ا] فيقاُل  وتُْبَدُل َهْمَزتُه هاءً  ، لم أَره في الّصِ

 : َهيَا ، وقد تقدََّم في موِضِعه.

، َويَا وَهيَا للبَِعيِد ، وأي تَوِسط قال ابُن الحاِجِب في الكفايِة في بياِن ُحروِف النِّداِء ما نَّصه يا أََعّم الُحُروِف تُْستَْعمل في القَِريِب والبَِعيِد والمُ 

 والَهْمزةُ للقَِريِب.

وَهيَا للبَِعيِد ، أَو َمْن هو بمْنِزلَتِه من نائٍِم وَساٍه ، وإذا نُوِدي بهذه الُحروِف الثَّالثِة  أَيَا وقال الفْخُر الجاربردي ُموافِقاً لصاِحِب الُمفَّصل : أنَّ 

 لحْرِص الُمناَدى على إْقباِل الَمْدعّوِ عليه.من َعدا البَِعيد والنَّائِم والسَّاِهي ف

 أَياكَ ونَْعبُُد  أَياكَ  ، َرواهُ قُْطرب عن بعِضهم ومنه قَراَءةُ الفَْضل الّرقاشي : والفَتْح مع تْشديِد الياِء ، وعليه اْقتََصَر الَجْوهِري ؛ ، بالكسر إيًّاو

اغاني ؛ زا  َد قُْطرب ثم تُبَْدُل الَهْمزةُ هاًء َمْفتوحةً أَْيضاً فيقولون َهيَّاَك.نَْستَِعين بفَتْح الَهْمزتَْين نقلَهُ الصَّ
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، وُجِعلت الكاُف والهاُء  إيَّاناو إيَّايَ و إيَّاهُ و إيَّاكَ  ، تقوُل : اْسٌم ُمْبَهٌم تَتَِّصُل به َجميُع الُمْضَمراِت الُمتَِّصلَِة التي للنَّْصبِ  قال الَجْوهري :

 ناً عن الَمْقصودِ والياُء والنوُن بَيا

__________________ 
 .«أحسد الوحش»بد  « أغبرت الوحش»ويف الثاين  957/  2( البيتان أليب صخر اهلذد ا شرح أشعار اهلذليا 1)
 .79ـ  78مغين اللبيب ط دار الفكر بريوت ص « أّما»و « أما»( انظر يف 2)
 .52( سورة سبب ا اآية 3)
 .37اآية ( سورة آ  عمران ا 4)
 .165( سورة آ  عمران ا اآية 5)
 واللسان. 35البيت  120( املفضلية 6)
 .25( سورة عب  ا اآية 7)
 .223( سورة البقرة ا اآية 8)



19941 

 

َض هلا ِمن اإلعحراِب ا فهي كالكاِف يف ذلَك وأَرَأَيـحَتَك ا وكاأللِف والنوِن الجي  خاَطب ِمن الغاِئِب ا وال َموحضـــــــِ
ُ
يف ليـُعحَلم امل

م وما بعحَدها للخطاِب ا وقد صـــــــارَا كالشـــــــي إاي   أَنحَت ا فتكونُ  ِني ات ال االســـــــح َكح
ُبحهَمَة وســـــــائَِر امل

اَء امل ِء الواِحِد ألن  األلح
ا َمعاِرُف.  ُتَضاُف ألهن 
تِّين ُمضاٌف إلى ما بعَده ، واستدلَّ على ذلَك بقوِلهم : إذا بَلَغَ  إيَّا وقال بعُض النّحويِّين : إنَّ  ُجُل الّسِ الشَّواّبِ ، فأضافُوها إلى  إيَّاو فإيَّاهُ  الرَّ

 الشَّواّبِ وَخفَُضوها.

ِعماٌد لها ، ألنَّها ال تقوُم بأَْنفُِسها كالكاِف والهاِء والياِء في التَّأْخيِر في  إيَّاووقال ابُن َكْيسان : الكاُف والهاُء والياُء والنوُن هي األْسماُء ، 

َمِت الكاُف والهاُء والياُء ُعِمَدْت بإيَّا ، فصاَر ُكلّه كالشييَْضِربَُك  ا قُّدِ ألنَّه  إيَّايَ  ِء الواِحِد ، ولَك أن تقوُل َضَرْبتُ ويَْضِربُه ويَْضِربُني ، فلمَّ

يمكنك اللّْفظ بالكاِف ، فإذا َوَصْلت إلى الكاِف إذا لم  إيَّاكَ  ، ألنَّك إنّما تَْحتاُج إلى إيَّاكَ  يصح أن تقوَل َضَرْبتُني وال يجوُز أن تقوَل َضَرْبتُ 

ا قوُل الشاعِر ، وهو ذو  إيَّا ألنَّ الكاَف اْعتُِمَد بها على الِفْعل ، فإذا أََعْدتَها اْحتَْجَت إلى إيَّاك أَْن تقوَل َضَرْبتُك (1)تََرْكتها ، ويجوُز  ؛ وأَمَّ

 األْصبَع العَْدواني :

ا  ر   إلـــــــــــــ  ـــــــــــــُ ـــــــــــــوَم قـ ان كـــــــــــــبان  ي ُر إاي  ـــــــــــــُ ت قـــــــــــــح ـــــــــــــَ  نـ

اان     َ  ُحســـــــــــــــــــــ  ـــــَ ي ـــــح ىًت أَبـ ر  فـــــَ م كـــــــُ ـــــهـــــُ نـــــــا مـــــن ـــــح ل ـــــَ تـ ـــــَ (2)قـ
 

  
تُني ، إنَّما تقوُل قَتَْلُت نَْفِسي ، كما تقوُل فإنَّه إنَّما فَصلَها ِمن الِفْعِل ألنَّ العََرَب. ال تُوقع فِْعَل الفاِعِل على نَْفِسه باتِّصاِل الِكنايَِة ، ال تقوُل قَتَلْ 

 ُمْجَرى أَْنفُِسنا ، انتََهى َكالُم الَجْوهري. إيَّانا ، ولم تَقُْل َظلَْمتُني ، فأْجرى ( نَ ْفِسي فَاْغِفْر ِل ظََلْمتُ )

ي عْنَد قوِل الَجْوهِري : ولََك أن تقوَل َضَرْبتُ   ألنَّه ال يجوُز أْن يقاَل َضَرْبتُني. إيَّايَ  إلى آخِره ؛ َصوابُه أْن تقوَل َضَرْبتُ  إيَّاي قال ابُن بّرِ

 كأَراَق وَهَراَق تقوُل ِهيَّاَك ، قال الَجْوهِري ؛ وأَْنَشَد األْخفَش : وتُْبَدُل َهْمَزتُه هاءً 

تح  عــــــــــَ وســــــــــــــــــــــــ  َر الــــــــــذي إنح تــــــــــَ اَ  واأَلمــــــــــح يــــــــــ   فــــــــــهــــــــــِ

َك َمصــــــــــــــــــــــــا    يــــــــــح لــــــــــَ تح عــــــــــَ ورِاُد ضــــــــــــــــــــــــاقــــــــــَ (3)ِدرُه مــــــــــَ
 

  
س.  وفي الُمْحكم : ضاقَْت َعلَْيَك الَمصاِدُر ، والبَْيُت لُمَضّرِ

 وقال آَخُر :

ين  تــــــــــــَ يـــــــــــــح طــــــــــــَ ُت إذح َأعــــــــــــح لــــــــــــح ال  قـــــــــــــُ  اي خــــــــــــاِ  هــــــــــــَ

نــــــــــــــُ ح     واَء الــــــــــــــعــــــــــــــُ نــــــــــــــح اَ  وحــــــــــــــَ يــــــــــــــ  اَ  هــــــــــــــِ يــــــــــــــ   هــــــــــــــِ

  
 .ِويَّاكَ  واواً ، تقولُ  ( 4)تاَرةً  تُْبَدلُ و

 وُحَكي عن الماِزني ِمثْل ذلَك. اْسٌم ُمْضَمٌر ُمضاٌف إلى الكاِف. أَيًّا بُن أَحمَد : الخليلُ  ، فقالَ  إيَّاكَ  وقد اْختَلََف النَّحويّون في

 ( 6)ُمْضَمٌر يَتَغَيَُّر آخُره كما يَتَغَيَُّر آَخرُ  ( 5)اْسٌم ُمْفَردٌ  أنَّه : األَْخفَِش  قال أبو علّيٍ : وَحَكى أَبو بْكٍر عن أَبي العبَّاس عن أَبي الَحَسنِ 

َدةٌ ِمن كْونِها َعالَمةَ  إيَّاكَ  ، وأنَّ الكاَف في الُمْضَمراِت الْختِالِف أَْعداِد الُمْضَمِرينَ  كالتي في َذِلَك في أنَّه َداللةٌ على الِخطاِب فقط ُمَجرَّ

 الُمْضَمر.

 اْسٌم ُمْبهٌم يُْكنَى به عن إيَّا لمةَ َمْجروَرةٌ. وقاَل بعُضهم :نَْفسك لم أَُعنِّْفه ألنَّ هذه الكَ  إيَّاكَ  وَحَكى سيبويه عن الخليِل أنَّه قاَل : لو قاَل قائِلٌ 

ْعراِب وهذا بعَْينِه َمْذَهُب الَمْنصوِب ، وُجِعلَت الكاُف والهاُء والياُء بيَاناً عن الَمْقصوِد ليُْعلَم الُمخاَطُب ِمن الغائِِب ، وال َمْوِضع لها ِمن اإل

 األْخفَش.

 ه.قال األْزهري : وقولهُ اْسٌم ُمْبهٌم يُْكنى به عن الَمْنصوِب يدلُّ على أنَّه ال اْشتِقاَق ل

 إليها ، إالَّ أنَّه ظاِهٌر يُضاُف إلى سائِرِ  إيَّا في َمْوِضعِ جّرٍ بإضافَةِ  إيَّاكَ  وقال أَبو إْسحق : الكاُف في

__________________ 
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 ( هذا قو  ابن بري ا نقله يف اللسان.1)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 .«واو»( عن القاموس وابألصر 4)
 ( يف القاموس : اسٌم مضمٌر مفرٌد.5)
 واملثبت كاللسان.« كما تـَتَـَغري  َأواِخرُ »( يف القاموس : 6)
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َمراِت ا وَلوح قلحت ُضح
َمِر. إاي   امل ُضح

 َزيحٍد حد ثحت لكاَن قَِبيحاً ا ألن ه ُخص  ابمل
ْلنا هذه األْقواَل على اْختِالفِها واالْعتِاللَ  لكّلِ قوٍل منها فلم نِجْد فيها ما يصحُّ مع الفَْحِص والتَّْنِقير َغْيَر قوِل األْخفَش ،  قال ابُن جنِّي : وتأَمَّ

ا قوُل الخليِل إنَّ  رَض اْسٌم ُمْضَمر ُمضاٌف فظاِهُر الفَساِد وذلَك أنَّه إذا ثَبََت أنَّه ُمْضَمر لم تجْز إضافَتَه على َوْجٍه من الُوُجوِه ألنَّ الغَ  إيَّا أَمَّ

ا قوُل مَ ِمَن ا  إيَّا ْن قاَل إنَّ إلضافَِة إنَّما هو التَّْعريُف والتَّْخصيُص ، والُمْضَمر على نهايَِة االْختِصاِص فال حاَجةَ به إلى اإلضافَِة ؛ وأَمَّ

لكاِف تُفيُد للخطاِب الُمؤنَِّث بمْنزلَِة أَنَت في أَنَّ في أنَّ فَتْحةَ الكاِف تُفيُد للخطاِب الُمذكَِّر وَكْسرةَ ا إيَّاكَ  بَكماِلها اْسٌم فليَس بقَِوّيٍ ، وذلَك أنَّ 

نَّ ما قَْبل التاِء في أَْنَت هو االْسَم وهو الَهْمزةُ والنون والتّاء الَمْفتوَحة تُفيُد للخطاِب الُمذّكر والتاء الَمْكُسوَرة تُفيُد للخطاِب الُمؤنّث ، فكما أ

ا َمْن قاَل إنَّ الكاَف والهاَء والياَء في إيَّا االْسُم ، والتاُء هو الخطاُب ، فكذا هي  إيَّايَ و إيَّاهُ و إيَّاكَ  اْسٌم والكاُف بعَْدها َحْرُف خطاٍب ؛ وأَمَّ

في أنَّها َضِميٌر ُمْنفصٌل بمْنزلَِة أَنا وأَنَت ونحُن وهو  إيَّا إنَّما ُعِمَدْت بها هذه األْسماء لقلّتِها ، فغَْير َمْرِضّيٍ أَْيضاً ، وذلَك أنَّ  إيَّا األْسماُء وأَنَّ 

ْحو التاء في قُْمت والنّون واألِلف في قُْمنا وهي في أنَّ هذه ُمْضَمرات ُمْنفِصلَة ، فكما أنَّ أَنا وأَنَت ونَْحوهما يُخاِلُف لَْفَظ الَمْرفوع الُمتِّصل نَ 

ِمير الُمتَِّصل ، وليَس شي ٌء منها َمْعموداً له َغْيُره ، وكما أنَّ التاَء في واألِلف في قاَما والواو في قاُموا ، بل هي أَْلفاٌظ أَُخر َغْير أَْلفاِظ الضَّ

 إيَّا اً َمثْلَها بل االْسُم قَْبلَها هو أْن والتاء بْعَدها للُمخاطِب وليَسْت أَْن ِعماداً للتاِء ، فَكذلك ،أَْنَت ، وإن كانْت بلَْفِظ التاِء في قُْمت وليَسْت اْسم

َهْمزة ، نَت َغْير َمْعموٍد بالهي االْسُم وما بْعَدها يُفيُد الِخطاَب والغيبَةَ تاَرةً أُْخرى ، والتََّكلُّم أْخرى ، وهو َحْرُف ِخطاٍب كما أنَّ التاَء في أَ 

اْسٌم والكاُف َحْرُف ِخطاٍب ، فهذا هو َمْحُض  إيَّاك والنون ِمن قَْبله ، بل ما قَْبلَها هو االْسُم وهي َحْرُف ِخطاٍب ، فكذلَك ما قَْبل الكاِف في

ا قوُل أَبي إْسحق إنَّ  بمْظهٍر ، كما َزَعَم ، والدَّليُل على  إيَّا ضاً ، وليسَ اْسٌم ُمْظهٌر ُخصَّ باإلضافَِة إلى الُمْضمر ، ففاِسٌد أَيْ  إيَّا الِقياِس ؛ وأَمَّ

النَّْصِب البتَّة إالَّ  ليَس باسٍم مْظهٍر اْقتِصاُرهم به على َضْرٍب واِحٍد ِمن اإلْعراِب وهو النَّْصُب ؛ ولم نَْعلَم اْسماً ُمْظهراً اْقتُِصَر به على إيَّا أنَّ 

ةٍ وبُعَْيداِت بَْيٍن وذا َصباحٍ وما َجَرى َمْجراُهنَّ ، وشيئاً ِمَن الَمصاِدِر نَْحو ما اْقتُِصَر به ِمَن األْسماِء على الظَّ  ْرفيَِّة ، وذلَك نَْحو ذاَت َمرَّ

قُوُط هذه األْقواِل ، َظْرفاً وال َمْصدراً فيُْلَحُق بهذه األْسماِء ، فقد صحَّ إَذْن بهذا اإليراد سُ  إيَّا ولَبَّْيَك ، وليس (َمعاَذ هللاِ ) و (ُسْبحاَن هللاِ )

اْسٌم ُمْضمٌر ، وأنَّ الكاَف بْعَده ليَسْت باسم ،  إيَّا ولم يَْبَق هنا قوٌل يجُب اْعتِقاُده ويلزُم الدُّخول تَْحته إالَّ قَْول أَبي الَحَسِن األْخفَش من أنَّ 

ِإاّيَك نَ ْعُبُد ):  عزوجلوالنَّجاَك ؛ قاَل : وُسئَِل أَبو إْسحق عن َمْعنى قْوِله ، وإنّما هي للِخطاِب بمْنِزلَِة كاِف َذِلَك وأََرأَْيتَُك وأْبِصْرَك َزْيداً 
تأِْويلُه َحِقيقَتََك نَْعبُُد ، قال : واْشتِقاقُه من اآليِة التي هي العاَلَمةُ. قاَل ابُن جنِّي وهذا َغْيُر َمْرِضّيٍ وذلَك : فقاَل  ؟، ما تأِْويلُه (َوِإاّيَك َنْسَتِعنيُ 

 اً فيِجُب أَْن ال يكون ُمْشتقّاً.أنَّ جميَع األْسماِء الُمْضَمرةِ َمْبنيٌّ َغْير ُمْشتَّق نَْحو أَنا وهي وهو ، وقد قاَمِت الدَّاللةُ على َكْونِه اْسماً ُمْضمر

 نُوُرها وُحْسنُها ، فهي أَْربَُع لُغاٍت ؛ بالكْسِر والفَتْح ، إِياتُهاو أَْيضاً ، وبالفَتْح والمدِّ  ، أَي مع التّْخفيِف ، الشَّمِس ، بالكْسِر والقَْصرِ  إيَاو

 للشَّمِس كالَهالَِة للقََمِر ؛ وشاِهُد إياة قوُل طرفَةَ : اإلياةُ  وَضْوُءها ؛ ويقاُل :

ه  ثـــــــــــاتـــــــــــِ ه إايُة الشـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــِ  إال  لـــــــــــِ تـــــــــــح قـــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــَ

ِد     ِدمح عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه  مثـــــــــــِح كـــــــــــح ف  ومل تـــــــــــَ (1)ُأســـــــــــــــــــــــــِ
 

  
ي :  وشاِهُد إيَا بالكْسِر َمْقصوراً وَمْمدوداً قوُل َمْعِن بِن أْوٍس أَْنَشَده ابُن بّرِ

ُدٍد  ٍة جــــــــــــُ يــــــــــــ  لــــــــــــِ مــــــــــــًا عــــــــــــلــــــــــــ  أيــــــــــــح َن َرقــــــــــــح عــــــــــــح  َرفـــــــــــــ 

قــــــــا     ــــــــَ ل ــــــــَ ــــــــتـ ائ ــــــــَ ــــــــَ  إاَيهــــــــا أايَء الشــــــــــــــــــــــمــــــــِ  ف (2)الق
 

  
 فجَمَع اللُّغَتَْين في بَْيٍت.

ه. ِمن النَّباتِ  اإلياءُ  كذاو  : ُحْسنُه وبَْهجتُه في اْخِضراِرِه ونُمّوِ

__________________ 
 .«ومل تكرم»واللسان والصحاح ا وابألصر  21( ديوانه ط بريوت ص 1)
 ( اللسان.2)
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ّمة : بِها أَيَّا وقد ؛ واْقتََصَر الَجْوهِري على األُولى ، َزْجٌر لإِلبِلِ  : ُكلُّ ذلكَ  ويَايَا ويَايَهْ  إيَّايَاو  ؛ وأَْنَشَد لذي الرُّ

ه  ـــــــــــــُ ت ـــــــــــــح يـ قـــــــــــــَ ـــــــــــــ  مح أاَياَي اتـ ـــــــــــــهـــــــــــــِ  إذا قـــــــــــــاَ  حـــــــــــــاِدي

ِك     رائـــــــــِ ئـــــــــاِت الـــــــــعـــــــــَ فـــــــــِ نـــــــــح لـــــــــَ طـــــــــح (1)مبـــــــــيـــــــــر الـــــــــذ رَا مـــــــــُ
 

  
ي : والَمْشهوُر في البَْيِت :  قال ابُن بّرِ

ــــــــــا  ن ــــــــــِ تح ب َجســــــــــــــــــــــــَ ــــــــــا أاي عــــــــــَ ــــــــــن  إذا قــــــــــا  حــــــــــاِدي

ا    طـــــــــــــــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــــــــــــــاُف اخلـــــــــــــــــــــــــــــــُ  اخل اخـــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
ل.ِذْكَره يَايَْه هنا كأنَّه اْستِْطراٌد ، وإالَّ فَمْوِضع ِذْكِره الهاء ، وتقدََّم هناك يَْه يَْه ويَايَْه وقد يَْهيَه بها ، فثم إنَّ    تأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ٍس :واألََسَد ، وهو بدٌل ِمن فِْعٍل كأنَّك قُْلَت باِعدْ  إيَّاكَ  للتّْحذيِر ، تقوُل : إيَّا وقد تكونُ    ؛ ويقاُل َهيَّاَك بالهاِء ، وأَْنَشَد األْخفَش لمَضّرِ

َر الذي إنح َتوس َعتح   فِهي اَ  واأَلمح
 وقد تقدَّم.

حاح. إيَّاكَ  وأْن تَْفعََل كذا ، وال تَقُلْ  إيَّاكَ  وتقوُل :  أْن تَْفعََل ، بِال واٍو ؛ وكذا في الّصِ

ُرَك َزْيداً ، كأنَّه قاوَزيْ  إيَّاك وقال ابُن َكْيسان : إذا قُْلتَ  ٌر َمن تُخاِطبُه ِمن َزْيٍد ، والِفْعُل الناِصُب ال يَْظَهُر ، والَمْعنى أَُحذِّ َل داً ، فأْنَت ُمَحذِّ

ُركَ  ر كأنَّه قاَل باِعْد نَْفَسك عن َزْيٍد باِعْد زْيداً عْنك ، فقد صاَر الِفْعُل عا فإيَّاكَ  َوَزْيداً ، إيَّاكَ  أَُحذِّ  ِمالً في الُمَحذَِّر منه ، انتََهى.ُمَحذِّ

 وقد تحذُف الواُو كما في قوِل الشاعِر :

ه  ــــــــــــــــــــــــــّ راَء فــــــــــــــــــــــــــإن َ  املــــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــــــــإاي   إاي 

ُب     ــــــــــِ رِّ جــــــــــال ــــــــــلشــــــــــــــــــــــــ  اٌء ول رِّ َدعــــــــــ  (2)إىل الشــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 مع الِمراِء. وقال الشَّريشي عْنَد قوِل الَحِريِري فإذا هو وأَْن تُماِرَي ، فاْستَْحَسن حْذفَها إيَّاك والِمراَء ، فحَذَف الواَو ألنَّه بتأِْويلِ  إيَّاكَ  يريدُ 

ْفعِ. إيَّاهُ  ما نَّصه : اْستَْعمل إِيَّاه  وهو َضِميٌر َمْنصوٌب في َمْوِضع الرَّ

َزه الِكسائي في مسأَلٍَة َمْشهورةٍ َجَرْت بَْينهما ، وقد بَيَّنها الفنجديهي في شْرِحه على الَمقاَماِت عن شْيخِة  وهو َغْيُر جائٍِز عْنَد سيبويه ، وَجوَّ

ي بما ال َمِزيَد عليه فراِجْعه في الشْرحِ المذكوِر.  ابِن بّرِ

ى َحْرف : َحْرفُ  الباءُ  : [الباء] لَكْونِها  َجرٍّ  ِهجاٍء ِمن ُحروِف الُمْعجم وُمْخرُجها ِمَن اْنِطباِق الشَّفَتَْين قُْرَب َمْخرج الفاِء تَُمدُّ وتُْقصر ، وتَُسمَّ

 ِمن ُحروِف اإلضافَِة ، ألنَّ وْضعَها على أن تُِضيَف َمعانَِي األْفعاِل إلى األْسماء.

 تَِرُد. وَمعانِيها ُمْختلفَةٌ وأَْكثَر ما

ت إليِه. لإلْلصاقِ   لَما ذُِكر قَْبلها ِمن اسٍم أو ِفْعٍل بما اْنَضمَّ

ا أَْمَسْكُت بَزْيٍد ؛  كقولك : َحِقيقيًّا قاَل الَجْوهِري : هي ِمن عواِمِل الجّرِ وتَْختصُّ بالدُّخوِل على األْسماِء ، وهي إلْلصاِق الِفْعِل بالَمْفعوِل به إمَّ

او حاحِ. َمَرْرُت به: نحو  َمجاِزيًّا إمَّ  ، كأنَّك أَْلَصْقَت الُمروَر به ؛ كما في الّصِ

ُجل.  وقاَل غيُرهُ : التََصَق ُمروِري بَمكاٍن يقرب منه ذلَك الرَّ

لة للِفْعل نحو َمَرْرُت بَزْيٍد وبه دعاٌء ، ومنه : أَْقَسْمت باهلل وبحيَاتِكَ  الباءُ  وفي اللّباِب : ا ُمَكّمِ قسماً واْستِْعطافاً ، وال يكوُن  لإلْلصاِق إمَّ

 ُمْستقّراً إالَّ أْن يكوَن الَكالُم َخبَراً ، انتََهى.

لإلْلصاِق والِقراِن ،  الباءُ و، وفيه إْضماٌر.  (4)ألنَّ َمْعنى أَْشَرَك باهلل قََرَن به غيره  (3) (َأْشرَُكوا اِبهللِ )في قوِله تعالى :  الباءُ  وَدَخلَتِ 

 َوكَّْلت بفالٍن ، قََرْنُت به َوِكيالً.وَمْعنى قولهم : 

 ، أَي جعلَ  (6) (َوَلْو شاَء هللاُ َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبصارِِهمْ ) ( 5)َذَهَب هللاُ بِنُوِرِهمْ  نحو قولِه تعالى : للتَّْعِديَةِ و
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__________________ 
 اآتية بعد ا وهي يف اللسان أيضاً والتكملة. 427ورواية الديوان ص ا « مبير»بد  « مبثر»( هذه رواية الصحاح واللسان وفيهما 1)
 ( اللسان.2)
 .«مبا أشركوا»وفيها  151( سورة آ  عمران ا اآية 3)
 .«غريا»( عن التهذيب وابألصر 4)
 .17( سورة البقرة ا اآية 5)
 .20( سورة البقرة ا اآية 6)
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م ِنه َمعحىن ا زَم ُمَتعدِّايً بَتضـــــَ ته ذاِهباً ا الال  ري  َدَر الذ هاُب منه ا وَمعحىَن َذَهبحُت بَزيحٍد صـــــَ يري ا فإن  َمعحىن َذَهَب َزيحٌد ا صـــــَ لت صـــــح
ة َعحىن خُمحتصـــ 

طَِة ا فا ُروُف اجلار ةُ  ابلباءِ  والتـ عحِديَُة هبذا امل ُكل ها   ا وأَم ا التّـعحِديَة مبعحىَن إلحصـــاِ  َمعحىن الِفعحر إىل َمعحمولِه ابلواســـِ
ِتصاص اب َرحِف ُدوَن ا َرحف. ويف الّلباِب : وال يكوُن مستقرّاً عل  ما ذُِكر يُوِضح ذلَك قولُه :  فيها َسواٌء بال اخح

ن عـــــــــــــلـــــــــــــ  مـــــــــــــىن   ِدايُر الـــــــــــــجي كـــــــــــــاَدتح وحنـــــــــــــَح

بِ     وح ال جنـــــــــــــاء الـــــــــــــر كـــــــــــــائـــــــــــــِ نـــــــــــــا لـــــــــــــَ  حتـــــــــــــر  بـــــــــــــِ

  
يهوقال الَجْوهِري : وكلُّ فِْعل ال يَتَعَدَّى   واألِلِف والتَّْشديِد تقوُل : طاَر به ، وأَطاَرهُ ، وَطيَّره. بالباءِ  فلََك أَن تُعّدِ

ي : ال يصحُّ هذا اإلْطالُق على العُموِم ألنَّ ِمن األْفعاِل ما يُعدَّى بالَهْمزةِ وال يُعدَّى بالتِّْضعيِف نحو  ُء وأََعْدتَه ، وال عاَد الشي: قال ابُن بّرِ

ْفتُه ، وال يقاُل أْعَرْفتُه ، ومنها ما يُعدَّ تَقُْل َعوَّ  وال يُعَدَّى  بالباءِ  ىْدتَه ، ومنها ما يُعدَّى بالتَّْضعيِف وال يُعدَّى بالَهْمزةِ نحو : َعَرَف وَعرَّ

 ْعتُه.بالَهْمزةِ وال بالتَّْضعيِف نحو َدفََع َزْيٌد َعْمراً وَدفَْعتُه بعَْمِرو ، وال يقاُل أَْدفَْعتُه وال َدفَّ 

، على الُمْختاِر عْنَد قَْوٍم ، وَردَّه آَخُروَن وتَعَقّبُوه لَما  ومنه باُء البَْسَملَةِ  وَضَرْبُت بالسَّْيِف ، كتَْبُت بالقَلَم ونََجْرُت بالقَُدومِ  ، نحو : لالْستِعانَةِ و

ه عن ذلَك ؛ نقلَهُ  باءَ  في ظاِهِره ِمن ُمخالَفَِة األَدِب ، ألنَّ  االْستِعانَِة إنَّما تَْدُخُل على اآلالِت التي تُْمتََهُن ويُْعَمل بها ، واْسُم هللا تعالى يَتَنَزَّ

 شْيُخنا.

 ُء باْسِم هللا.فيها بمْعنَى االْبتِداِء كأنَّه قال أَْبتَِدى الباءُ  وقال آَخُرون :

 ، أَي بَسبَبِ  (2) إِنَُّكْم َظلَْمتُْم أَْنفَُسُكْم ِباتِّخاِذُكُم اْلِعْجلَ  ، أَي بَسبَِب َذْنبِِه ؛ وَكذلَك قوله تعالى : (1) فَُكالًّ أََخْذنا بَِذْنبِهِ  ، كقوله تعالى : للسَّبَبِيَّةِ و

 .«لْن يَْدُخَل أََحُدُكم الجنَّةَ بعََمِله»الحديُث : منه اتِّخاِذُكم ؛ و

؛ وقد َمرَّ له في َمعانِي في أنَّها بمْعنَى الُمصاَحبَة ، ثم بمْعنَى َمَع ، وتقدََّم  أَي : معه ، (3) اْهبِْط بَِسالٍم ِمنّا ، نحو قوله تعالى : للُمصاَحبَةِ و

، وُسْبحانَك وبَحْمِدك. ويقاُل :  (5) ، أَي معه ؛ وقوله تعالى : فََسبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ  (4) َوقَْد َدَخلُوا بِاْلُكْفرِ  ضاً قوله تعالى :الَكالُم هناك ؛ ومنه أَيْ 

ُمْختَِلَطةً وُمْلتَبَِسةً به ، والَمْعنى اْجعَْل تَْسبِيَح هللا ، أَي  (7) كقوله تعالى : تَْنبُُت بِالدُّْهنِ  (6) لالْلتِباِس والُمخالََطةِ  الباُء في فََسبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ 

 ُمْختِلطاً وُمْلتَبِساً بَحْمِده. واْشتََرْيُت الفََرَس بِلجاِمه وسْرِجه.

ى الَحال ، قالوا : وال يكوُن إالَّ ُمْستقرَّ   ة وال َصاّد عن اإلْلغاِء ِعْنِدي.وفي اللُّباب : وللُمصاَحبَِة في نَْحو : َرَجَع بُخفَّيِ ُحنَْين ، ويَُسمَّ

ْيناُهْم بَِسَحرٍ  ، أَي في بَْدٍر ؛ (8) َولَقَْد نََصَرُكُم هللاُ بِبَْدرٍ  بمْعنَى في ، نحو قوله تعالى : للظَّْرفِيَّةِ و ، أَي في َسَحٍر ؛ وفالٌن بالبَلَِد ، أَي  ( 9)ونَجَّ

 الشاعِر :فيه ؛ وَجلَْسُت بالمْسِجِد ، أَي فيه ؛ ومنه قوُل 

ـــــــــــه و  ـــــــــــوع مـــــــــــن انفـــــــــــقـــــــــــائ ـــــــــــريب ـــــــــــخـــــــــــرج ال  يســـــــــــــــــــــــــت

جـــــــــرِه ابلشـــــــــــــــــــــــيـــــــــحـــــــــة الـــــــــيـــــــــتـــــــــقصـــــــــــــــــــــــضو      مـــــــــن حـــــــــُ

  
ل اْختاَره قَْوٌم. (10) بِأَيُِّكُم اْلَمْفتُونُ  منه أَْيضاً قوله تعالى :و أي في الّشيحةِ   ، وقيل : هي هنا زائَِدةٌ كما في الُمْغني وُشُروِحه ، واألوَّ

 ، ومنه قوُل الشَّاعر : للبََدلِ و

__________________ 
 .40( سورة العنكبوت ا اآية 1)
 .54( سورة البقرة ا اآية 2)
 .48( سورة هود ا اآية 3)
 .61( سورة املائدة ا اآية 4)
 .3( سورة النصر ا اآية 5)



19947 

 

َسبِّْح ِبَْمِد رَبِّكَ )وقد اختلف يف الباء يف  140( يف مغين اللبيب ص 6) فقير للمصــاحبة ا وا مد مضــاف إىل املفعو  أي فســبحه حامداً له  (َف
 . وقير : لالستعانة ا وا مد مضاف إىل الفاعر ا أي سبحه مبا محد به نفسه ا إذ لي  كر تنزيه مبحمود... ا أي نزهه عما ال يلي  به

 .20( سورة املؤمنون ا اآية 7)
 .123( سورة آ  عمران ا اآية 8)
 .34مر ا اآية ( سورة الق9)
 .6( سورة القلم ا اآية 10)
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وا  بـــــــــــــُ وحمـــــــــــــًا إذا ركـــــــــــــِ ُم قــــــــــــــَ َت د هبـــــــــــــِ يـــــــــــــح لـــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

رحســـــــــــــــــــــــــااًن     بـــــــــــااًن وفــــــــــــُ وا اإلغـــــــــــاَرة رُكـــــــــــح نـــــــــــ  (1)شـــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 أَي بََدالً بهم.

 ولَِقيُت بَزْيٍد بَْحراً.وفي اللُّباب : وللبََدل ، والتَّْجريِد ، نحو : اْعتْضُت بهذا الثَّْوِب َخْيراً منه ، وهذا بذاَك ، 

اْدُخُلوا اجْلَنََّة )؛ األَْولى أْن يقوَل : كافَْيُت إْحسانَه بِضْعٍف ؛ ومنه قوله تعالى :  اْشتََرْيتُه بأْلٍف وكافَْيتُه بِضْعِف إْحسانِه ، كقولهم : للُمقابَلَةِ و
ُتْم تَ ْعَمُلونَ  وما يُْعَطى  ؛ قاَل البَْدُر القرافي في حاِشيَتِه : وليَسْت للسَّببية كما قالَتْهُ الُمْعتزلَةُ ألنَّ الُمَسبَّب ال يُوَجُد بِال َسبَبِه ، (2) (ِبا ُكن ْ

بَبِيَِّة َجْمعاً بيَن األِدلَِّة ، فالباُء في بُمقابَلٍَة وعوٍض قد يُْعطى بغَْيِره مجاناً تَفَضُّالً وإْحساناً فال تَعارض بيَن اآليَِة والحديِث الذي تقدََّم في السَّ 

 الحديِث َسبَبِيَّةٌ ، وفي اآليَِة للُمقابَلَِة ؛ ونقلَهُ شْيُخنا أْيضاً هكذا.

 (َأَل ساِئل  ِبَعذاب  واِقع  سَ ) ، أَي عنه يُْخبْرَك ؛ وقوله تعالى : ( 3)فَْسئَْل بِِه َخبِيراً  كقوله تعالى : للُمجاَوَزةِ كعَْن ، وقيَل تَْختَصُّ بالسُّؤالِ و

 ، أَي عن َعَذاٍب ، قالَهُ ابُن األْعرابي ، ومنه قوُل َعْلقَمة : (4)

ين  وين ابلـــــــــــــنِّســـــــــــــــــــــــــــاِء فـــــــــــــإنـــــــــــــ  ـــــــــــــُ بَل  فـــــــــــــإنح َتســـــــــــــــــــــــــــح

يــــــــــــُب     بــــــــــــِ رٌي أبَدحواِء الــــــــــــنِّســــــــــــــــــــــــــاِء طــــــــــــَ (5)َبصــــــــــــــــــــــــــِ
 

  
، أَي عن الغََماِم ، وكذا قوله تعالى :  ( 6)َويَْوَم تََشقَُّق السَّماُء ِباْلغَمامِ  :قوله تعالى  نحوُ  به ، أَو ال تَْختَصُّ  أَي عن النِّساِء ؛ قالَهُ أَبو عبيٍد.

َفِطر  ِبهِ ) َك ِبَربَِّك اْلَكِريمِ  قوله تعالى :و ، أَي عنه ؛ (7) (السَّماُء ُمن ْ  ، أَي ما َخَدَعَك عن َربِّك واإليماِن به ؛ وَكذلَك قوله تعالى : ( 8)ما َغرَّ

ُكْم بِاهلِل اْلغَُرورُ وَ   ، أَي َخَدَعُكم عن هللا تعالى واإليماِن به والّطاَعِة له الشَّْيَطان. ( 9)َغرَّ

، أَي على قِْنطاٍر ، كما تُوَضُع على َمْوِضَع الباِء في قوِل  ( 10)َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِقْنطارٍ  ، بمْعنَى على ، كقوله تعالى : ومنهم لالْستِعالءِ و

 الشَّاعِر :

ريحٍ  و ُقشــــــــــــــــــــــــــَ تح عـــــــــــــلـــــــــــــي  بـــــــــــــنـــــــــــــُ يـــــــــــــَ  إذا َرضــــــــــــــــــــــــــِ

ين ِرضـــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــا    بـــــــــــَ جـــــــــــَ ُر   َأعـــــــــــح مـــــــــــح عـــــــــــَ (11) !لـــــــــــَ
 

  
 أَي َرِضيَْت بي ؛ قالَهُ الَجْوهري.

 ؛ ومنه قوُل الشاعِر : (13) (َوِإنَُّكْم لََتُمرُّوَن َعَلْيِهمْ )ليِل قوله : ، بدَ  (12) (َوِإذا َمرُّوا ِِبِْم يَ َتغاَمُزونَ )وَكذلَك قوله تعالى : 

ه أ لـــــــــــــبـــــــــــــان بـــــــــــــرأحســـــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــح  ربيف يـــــــــــــبـــــــــــــوُ  الـــــــــــــثــــــــــــــّ

ُب     عــــــــالــــــــِ تح عــــــــلــــــــيــــــــه الــــــــثــــــــ  نح ابلــــــــَ (14)لــــــــقــــــــد ذ   مــــــــَ
 

  
 ، أَي عليهم. (15) (َلْو ُتَسّوى ِِبُِم اْْلَْرضُ )وَكذلَك قولهم : َزْيٌد بالسَّْطح ، أَي عليه ؛ وقوله تعالى : 

 ، أَي منها ؛ ومنه قوُل الشاعِر : ( 16)َعْيناً يَْشَرُب بِها ِعباُد هللاِ  ، بمْعنَى ِمْن ، كقوله تعالى : للتَّْبعيِض و

ِر مث تـَرَ   (17)فـ َعتح شربحَن مباِء الَبحح
 وقوُل اآلخِر :

__________________ 
 يف مغين اللبيب ونسبه  ققه لقربرت بن أنيف العنربي. 155( من شواهد القاموس ا والشاهد 1)
 .32( سورة النحر ا اآية 2)
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 .58( سورة الفرقان ا اآية 3)
 ( سورة املعارج ا اآية األوىل.4)
 (.615/  15الباء )واللسان والتهذيب  8لبيت لعلقمة بن عبدة ا ا 119( املفضلية 5)
 .25( سورة الفرقان ا اآية 6)
 .18( سورة املزمر ا اآية 7)
 .6( سورة االنفطار ا اآية 8)
 .14( سورة ا ديد ا اآية 9)
ُهْم َمْن ِإْن ََتَْمْنُه ِبِدينار  َوِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َمْن ِإْن ََتَْمْنُه )وفيها  75( سورة آ  عمران ا اآية 10) ِه ِإَلْيَك ، َوِمن ْ  .(ِبِقْنطار  يُ َؤدِّ
 ( اللسان والصحاح.11)
 .30( سورة املطففون ا اآية 12)
 .137( سورة الصافات ا اآية 13)
 ا ونسبه  ققه إىل راشد بن عبد ربه أو ابن عبد  . 156( من شواهد مغين اللبيب ا الشاهد 14)
 .42سورة النساء ا اآية ( 15)
 .6( سورة اإلنسان ا اآية 16)
 ومتام روايته فيه : 51/  1( البيت أليب ذ يب اهلذد ا ديوان اهلذليا 17)

ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــنصـــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــحــــــــــــــــر مث ت ــــــــــــــــب ــــــــــــــــروت مبــــــــــــــــاء ال  ت

 عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــبشــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــات هلـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــئـــــــــــــــــيـــــــــــــــــج   
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ا  روهنــــــــــــِ ذًا بـــــــــــــقـــــــــــــُ اهـــــــــــــا آخـــــــــــــِ ُت فـــــــــــــَ مـــــــــــــح ثـــــــــــــَ  فـــــــــــــلـــــــــــــَ

رَِج     رِيــــــــِب بــــــــرَبحِد مــــــــاِء اَ شــــــــــــــــــــــح (1)شــــــــــــــــــــــرحَب الشــــــــــــــــــــــ 
 

  
 إلى الَمْعنى ، ألنَّ يَْرَوى بها ِعباُد هللا ، وعليه َحَمَل الشافِِعيُّ قولَه تعالى : بالباءِ  : ذَهبَ  (َيْشَرُب ِِبا ِعباُد هللاِ )وقيل في قوله تعالى : 

ا ما يَْحِكيه أَْصحاُب الشَّافِعي ِمن أنَّ  ( 2)َواْمَسُحوا بُِرُؤِسُكمْ  ٌء ال يَْعرفُه للتَّْبعيِض فشي الباءَ  ، أَي ببعِض ُرُؤوِسُكم. وقال ابُن جنِّي : وأمَّ

 أَْصحابُنا ، وال َوَرَد به ثبٌت.

ْيُخ مشايخِ مشايِخنا عْبُد القاِدِر بُن ُعَمر البَْغَداِدي في * قُْلُت : وهكذا نَسَب هذا القَْوَل للشَّافِِعي ابُن ِهشاٍم في شْرحِ قَِصيَدةِ َكْعِب. وقاَل ش

في اآليِة عْنَد الشَّافِِعي لإلْلصاِق ، وأَْنَكر أْن تكوَن عْنَده للتَّْبعيِض ، وقاَل هي لإلْلصاِق ، أَي  الباءَ  حاِشيَتِه عليه الذي َحقَّقه السَّيوطي : إنَّ 

للتَّْبعيِض  الباءَ  يصدُق ببعِض شعرةٍ وبه تَمسََّك الشافِِعيُّ ونقَل ِعباَرةَ األّم وقال في آخِرها : وليَس فيه أنَّ أَْلصقُوا الَمْسَح بُرُؤوِسُكم ، وهو 

ن التَّْبعيِض ه : ومنه ، أَي مِ كما ظنَّ كثيٌر ِمن الناِس ، قاَل البَْغَداِدي : ولم يَْنِسْب ابُن هشام هذا القَْوَل في الُمْغني إلى الشافِِعي وإنَّما قاَل في

لإلْلصاِق أَو لالْستِعانَِة ، في الَكالِم ، حْذفاً وقَْلباً ، فإْن َمَسَح يَتَعَدَّى إلى الُمَزاِل عنه بنَْفِسه وإلى  الباءَ  ، والظاِهُر أنَّ  (َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكمْ )

َمَسَح ، انتََهى قاَل البَْغداِدي. وَمْعنى اإلْلصاِق الَمْسح بالرأْس وهذا صاِدٌق ، واألْصُل اْمَسُحوا ُرؤوِسُكم بالماِء ، فقلَب َمْعمول  بالباءِ  الُمِزيلِ 

و ما ُرِوي أَنّه َمَسَح ناِصيَتَه ، على َجِميعِ الرأِْس وعلى بعِضِه ، فَمْن أَْوَجَب االْستِيعاَب كماِلٍك أََخَذ باالْحتِياِط ، وأََخَذ أَبو حنيفَةَ بالبَياِن وه

َرِت النَ   اِصيَةُ بُرْبعِ الرأِْس.وقُّدِ

تُْستَْعمل مع الِفْعِل وحْذفِه ، ومع السُّؤاِل وغيِره ، ومع  الباءَ  ، وهي األْصُل في ُحروِف القََسم وأََعّم اْستِْعماالً ِمن الواِو والتاِء ، ألنَّ  للقََسمو

 يِم الميالني في شْرح الُمْغني للجاربردي.الُمْظَهِر والُمْضَمِر بِخالِف الواِو والتاِء ؛ قالَهُ محمُد بُن عبِد الرح

َمْخشري : األْصل في القََسم ، والواُو تُْبَدُل منها عْنَد َحْذِف الِفْعل ، فقَولُنا وهللا في الَمْعنى أَْقَسْمُت باهلل ، والتاُء  الباءُ  وفي شْرحِ األُْنموَذجِ للزَّ

ةً ،  لَتِها تَْدَخُل على الُمْظَهِر والُمْضَمر نحو : باهلل وبَك ألَْفعَلَنَّ كذا ؛ والواو ال تَْدُخُل إالَّ على ألصا الباءُ وتُْبَدُل ِمن الواِو في تاهلل خاصَّ

 انتََهى.فال يقاُل : وبَك ألْفعَلَنَّ كذا ، والتاُء ال تَْدُخل ِمن الُمْظَهِر إالَّ على لَْفظِة هللا لنُْقصانِها عن الواِو ،  الباءِ  الُمْظَهِر لنُْقصانِها عن

 * قُْلت : وشاِهُد الُمْضَمر قوُل غوية بن سلمى :

مــــــــــــــــــــاد  ــــــــــــــــــــِ ت ــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــُة ابحــــــــــــــــــــح  أال انَدتح أُم

ُك مــــــــــــــــا أابد    ال يــــــــــــــــَ ين فــــــــــــــــَ زُنــــــــــــــــَ حــــــــــــــــح  لــــــــــــــــتــــــــــــــــَ

  
ابِعَة والِعْشِرين فقاَل : وما العاِمُل الذي نائِبُه أَْرَحُب منه وكراً  وأَْعَظُم َمْكراً وأَْكثَر هلل تعالى ِذْكراً ، وقد أَْلغز فيها الحِريِري في الَمقاَمِة الرَّ

، ولُدخوِلها أَْيضاً على الُمْضَمر  أُْقِسُم باهلل القََسِم ، وهي األْصُل بَداللَِة اْستِْعماِلها مع ُظهوِر فِْعِل القََسِم في قوِلَك : باءُ  قاَل في شْرِحه : هو

تُِفيُد  الباءُ ومنها في القََسم ألنَّهما َجِميعاً ِمن ُحروِف الشَّفَِة ثم لتَناُسِب َمْعنَيهما ألنَّ الواَو تُفيُد الَجْمع  كقوِلَك : بَك ألَْفعَلَنَّ ، ثم أُْبِدلَِت الواوُ 

ساِم ولهذا أَْلغز بأَنَّها أَْكثَُر هلل ِذْكراً ، اإلْلصاَق وِكالُهما ُمتَِّفٌق والَمْعنياِن ُمتَقاِرباِن ، ثم صاَرِت الواُو الُمْبدلَة منها أَْدَوُر في الَكالم وأَْعلَق باألق

ْسِم وال تَْعمُل َغْير الَجّرِ ، والواُو تَْدُخُل على االْسِم والِفْعِل والَحْرِف وتجرُّ تاَرةً ال تَْدخُل إالَّ على اال الباءَ  ثم إنَّ الواَو أَْكثَُر َمْوِطناً ، ألنَّ 

 الَمْكر.بالقََسِم وتاَرةً بإْضماِر ُربَّ وتَْنتَِظم أَْيضاً مع نَواِصِب الِفْعل وأَدَواِت العَْطِف ، فلهذا َوَصفَها برحِب الوكر وعظم 

. ، (3) أَْحَسَن بِي (َوَقدْ )، نحو قوله تعالى : ، بمْعنَى إلى  للغَايَةِ و  أَي أَْحَسَن إليَّ

 ؛ كذا في النسخِ والصَّواُب َحُسنَ  للتَّْوِكيِد : وهي الزائَِدةُ وتكوُن ِزياَدةً واِجبَةً : كأَْحِسْن بَزْيٍد ، أَي أَْحَسَن َزْيدٌ و

__________________ 
  ققه حباشيته لعدد من الشعراء منهم مجير بثينة وعمر بن أيب ربيعة وعبيد بن أوس.( عجزه من شواهد مغين اللبيب ا ونسبه 1)
 .6( سورة املائدة ا اآية 2)
 .100( سورة يوسف ا اآية 3)
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ٍن ؛ وغالَبًة : وهي يف فاِعِر َكَف  : َزيحٌد ا  َضُرورًة كقوله : تـُزَادُ و ؛  (1) (َكفى اِبهلِل َشِهيداً ) ـك  َأي صاَر ذا ُحسح
ي أَ  مـــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــح ن ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــاُء تـ ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــَك واألَن ي ـــــــــــــــــِ  مل أيحت

ين زايدِ     وُن بــــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــــُ تح لــــــــــــــــــــَ  مبــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــَ

  
ْفعِ نحو : َكفَى باهلل ؛ والنَّْصِب في : ليَس َزْيد بقائِم ؛ والَجّرِ عْنَد بعِضهم ن (2)  حو :وفي اللُّباِب : وتكوُن َمِزيَدةً في الرَّ

بَلحنه عن مبا ب ن ال َيسح  هفَبصحَبحح
 انتََهى.

َكفى )الزائَِدةُ وهي الُمَؤّكَدةُ ، وتُزاُد في الفاِعِل :  الباءُ  وقد أََخلَّ المصنُِّف في ِسياقِه هنا وأَْشبَعه بياناً في كتابِه البَصائِر فقاَل : الِعْشُرون
 ، أَْحَسْن بَزْيٍد أَْصلُه َحُسَن َزْيٌد ؛ وقاَل الشاعُر : (اِبهلِل َشِهيداً 

ـــــــــــهـــــــــــُم  ك مـــــــــــن ـــــــــــ  ـــــــــــخـــــــــــرًا أبن اًل ف عـــــــــــَ ـــــــــــُ  كـــــــــــفـــــــــــ  ثـ

ُر و     ه َأهــــــــــح لــــــــــِ َت يف َأهــــــــــح يــــــــــح رًا ألنح أَمحســــــــــــــــــــــــَ (3)َدهــــــــــح
 

  
َث بكّلِ ما َسِمعَ »في الحديِث : و  وتزاُد َضُروَرةً كقوِله : ؛ «َكفَى بالَمْرِء كذباً أَن يحّدِ

 ُن َبين زايدِ مبَا الَقتح لَُبو 
 وقوله :

هح  يـــــــــــَ ة مـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا لـــــــــــِ لـــــــــــَ ـــــــــــح  مـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا د الـــــــــــلـــــــــــيـ

ه     يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ رحابل ي وســـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــِ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ (4)َأوحد  بـــــــــــــــنـ
 

  
 ؛ وقوُل الراجِز : (النَّْخَلةِ ) (6) (َوُهزِّي ِإلَْيِك ِبِذْعِ )؛  (5) (ال تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكةِ )وتزاُد في الَمْفعوِل نحو : 

جح  لـــــــــَ ـــــــــفـــــــــَ حـــــــــاُب ال َدة َأصـــــــــــــــــــــــح عـــــــــح و جـــــــــَ ـــــــــُ ن ـــــــــَ  حنـــــــــُن بـ

رَجح     ـــــــــفـــــــــَ و ابل ـــــــــرحجـــــــــُ ِف ون ـــــــــح ي ِرُب ابلســـــــــــــــــــــــ  (7)َنضـــــــــــــــــــــــح
 

  
 وقوُل الشاعِر :

َرأحَن ابلس وِر  َحاِجِر ال يقح
 (8)سوُد امل

 وقلت في َمْفعوٍل ال يتعدَّى إلى اثْنَْين كقوِله :

نـــــــــــــاِم خـــــــــــــريـــــــــــــَدٌة 
َ

َؤادَ  يف املـــــــــــــ تح فــــــــــــــُ لـــــــــــــ  بــــــــــــــَ  تــــــــــــــَ

اِم     يـــــــــَض بـــــــــبـــــــــارٍد بســـــــــــــــــــــــ  جـــــــــِ ي الضـــــــــــــــــــــــ  قـــــــــِ (9)َتســـــــــــــــــــــــح
 

  
 (َجزاُء َسيَِّئة  ِبِْثِلها) (10) (َما هللاُ ِبغاِفل  )، بحسبِك ِدْرهم ، َخَرْجُت فإذا بَزْيٍد ؛ وتزاُد في الَخبَر :  (ِِبَيُِّكُم اْلَمْفُتونُ )وتزاُد في الُمْبتدأ : 

 ؛ وقوُل الشاعِر : (11)

تطَاعمنعكها بشيو   (12) ٍء ُيسح
 وتزاُد في الحاِل الَمْنفي َعاِملها كقولِه :

ه ركـــــــــــــــاٌب  ـــــــــــــــِ ب ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــمـــــــــــــــا رجـــــــــــــــعـــــــــــــــتح ِبـــــــــــــــان  ف

ِب مـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــاهـــــــــا     (13)حـــــــــكـــــــــيـــــــــُم بـــــــــن املســـــــــــــــــــــــيـــــــــِّ
 

  
 وكقولِه :
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 (14)ليَ  بِذي َسيحٍف وليَ  بنب اِ  و 
 انتََهى. .(15) (َيرَتَبَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ )وتُزاُد في تَْوكيِد النَّْفِس والعَْين : 

__________________ 
 .96اإلسراء ا اآية :  23( سورة الرعد ا اآية : 1)
 يف مغين اللبيب ا ونسبه  ققه لقي  بن زهري. 163( من شواهد القاموس ا والشاهد 2)
 ونسبه  ققه للمتنيب.« .. ودهرٌ »هد مغين اللبيب ا وفيه من شوا 162( الشاهد 3)
 من شواهد املغين ا ونسبه  ققة لعمرو بن ملقرت. 164( الشاهد 4)
 .195( سورة البقرة ا اآية 5)
 .25( سورة مرمي ا اآية 6)
 .215( للنابغة اجلعدي ديوانه ص 7)
 :وصدره  122( البيت للراعي النمريي ا ديوانه ط بريوت ص 8)

 هّن ا رائر ال راّبت أمحرةٍ 
 وانظر ختر ه فيه.

 .214من شواهد مغين اللبيب ا ونسبه  ققه  سان بن  بت. ديوانه ص  167( الشاهد 9)
 .74( سورة البقرة ا اآية 10)
 .27( سورة يون  ا اآية 11)
 ا وصدره : 171( من شواهد املغين ا الشاهد 12)

 فال تطمض أبيت اللعن فيها
 ونسبه  ق  مغين اللبيب لقحيف العجلي أو لرجر من متيم.

 ونسبه  ق  ط دار الفكر. بريوت إىل القحيف العقيلي.« ِبانبه»بد  « خبائبة»من شواهد مغين اللبيب وفيه  172( الشاهد 13)
 وصدره : 162ء القي  ا ديوانه ص ( البيت المر 14)

 لي  بذي رمح فيطعنين بهو 
 .228ا اآية ( سورة البقرة 15)
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اء في قولِه تعالى :   .(1) (وََكفى اِبهلِل َشِهيداً )وقال الفرَّ

َت لقُلْ  الباءَ  لهذا الَمْعنى ، قاَل : ولو أَْسقَطت الباءَ  للُمبالَغَِة في الَمْدحِ ؛ وَكذلَك قولهم : ناِهيَك بأَِخينا ؛ وَحْسبُك بَصِديِقنا ، أَْدَخلُوا الباء َدَخلَتِ 

على الَحاِل ِمن هللا أَو على القَْطعِ ، ويجوُز أن يكوَن  (َشِهيداً )َرْفٌع ؛ وقال أبو بْكٍر : اْنتِصاُب قولِه  الباءِ  وَمْوِضعُ  ِهيداً ، قاَل :َكفَى هللا شَ 

ْرَهم   عْنِدي ِعْشروَن ِدْرهماً. في قولِه :َمْنصوباً على التَّْفسيِر ، َمْعناهُ َكفَى باهلل ِمن الشَّاِهدين فيَْجِري في باِب الَمْنصوباِت َمْجرى الّدِ

 َحْرٌف ِمن ُحروِف الشَّفَِة بُنِيَْت على الَكْسِر الْستِحالَِة االْبتِداِء بالَمْوقُوِف. الباءُ  ؛ ونَصُّ الَجْوهري : َحَرَكتُها الَكْسرُ و

ه بالَكْسر دوَن الفَتْح تََشبهاً  ي : صوابُهُ بُنِيَْت على َحَرَكٍة الْستِحالَِة االْبتِداِء بالسَّاِكِن ، وَخصَّ بعََمِلها وفرقاً بينها وبيَن ما يكوُن قال ابُن بّرِ

 ماً وَحْرفاً.اسْ 

هذا ال يكاُد يُْعَرُف وكأنَّه اْغتَرَّ بما قالوه في بالفضل ذو فضلكم هللا به في به الثانية  ؛ قال شْيُخنا : قيَل : الفتُح مع الظَّاِهِر ، ونحُو ُمرَّ بَزيدٍ و

ِزَمة للباِء الُمناِسبَة َعَملها وعكس تَْفِصيلَه َذَكُروه في الالِم ، الَمْنقُولَة من بها وهي نقلوا فيها فَتَْحة هاِء التَّأْنيِث على ما عرَف بل الَكْسرة ال

ا  فال يُْعَرُف فيه إالَّ الَكْسر ، انتََهى. الباء وهو َمْشهوٌر ، أَمَّ

اء : َسِمْعُت أَْعرابيًّا يقوُل : بالفَْضل ذو فضلكم هللا به والكرامة ذات أَْكَرَمُكم هللا بها ، وليَس فيه ما  قُْلُت : هذا نقلَهُ َشِمٌر قاَل : قال الفرَّ

ل.  اْستََدلَّ به شْيُخنا ، فتأَمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 .الباءُ  : َرِويّها بَيِويَّة ، وقصيِدة بائِيٌّ و باِويٌّ  تَُمدُّ وتُْقَصُر ، والنِّْسبَةُ  الباءُ 

 باًء َحَسناً وَحَسنَةً. بَيّْيتَ و

 .باآتٌ  َجْمُع الَمْمدوِد :؛ و أبواءٌ  وَجْمُع المقصوِر :

ُجُل الشَّبُِق. الباءُ و  النِّكاُح. وأَْيضاً : الرَّ

 للعوِض ، كقوِل الشاعِر : الباءُ  وتأْتي

َدٍث و  ا انَب مـــــــــــن حـــــــــــَ يـــــــــــَك فـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــَ َؤاتـــــــــــِ  ال يــــــــــــُ

ثــــــــــــِ     نح تــــــــــــَ ر مبــــــــــــَ ظــــــــــــُ ٍة فــــــــــــانــــــــــــح قــــــــــــَ و ثــــــــــــِ  إال  َأخــــــــــــُ

  
 أَراَد : َمْن تَثُِق به.

 تَّْشبيِه كقوِلهم : لقيت بَزْيٍد األََسد ؛ ورأَْيُت بفالٍن القََمَر.وتَْدخُل على االْسِم إلراَدةِ ال

 وللتَّْقليِل : كقوِل الشاعِر :

ـــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــرَت ال حتـــــــــــــــري جـــــــــــــــواابً  ـــــــــــــــئ ـــــــــــــــل  ف

يـــــــــــــــبُ     طـــــــــــــــِ َت خـــــــــــــــَ َر  وأَنـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ ا قـــــــــــــــد تـ  أمبـــــــــــــــَ

  
ن ِزياَدةَ الِعْلم ، كقوله تعالى :   .(2) (تُ َعلُِّموَن هللَا ِبِديِنُكمْ أَ ُقْل )وللتَّْعبيِر ، وتَتََضمَّ

 وبمْعنَى ِمن أْجل ، كقوِل لبيٍد :

م  وِ  كــــــــــــــَبهنــــــــــــــ  َر ابلــــــــــــــذ حــــــــــــــُ ذ  ٌب َتشـــــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــح  غــــــــــــــُ

هـــــــــــا     دامـــــــــــُ ـــــــــــح يـــــــــــًا أَق ِديِّ َرواســـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــبـــــــــــَ ن  ال (3)جـــــــــــِ
 

  
  الَجْوهِري.أَي ِمن أَْجِل الذُّحول ؛ نقلَهُ 

 قد أُْضِمَرْت في : هللا ألَْفعَلَنَّ ، وفي قوِل ُرْؤبَة : َخْير لَمْن قاَل له كيَف أَْصبَْحت.

أَي َمْن الفاِعُل  «؟َمْن بِك»في آخر : وأَي الُمْبتَلى بذلك.  ، «لَعلََّك بذلكَ »في آخر : وأَي أنا صاِحبُها.  ، «أَنا بها أَنا بها»في الحديِث : و

ْخصِة أََخَذ. ، «فبها ونِْعَمتْ »في آخر : و بِك.  أَي فبالرُّ
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 وقد ، تُْبَدُل ِميماً كبَكَّة وَمكَّة والِزٌب والِزٌم.

 ، وإلى الَمْقصورٍ  تائِيٌّ  من ُحروِف الُمْعجم ، لَثَويٌّ من جواِر َمْخرجِ الطاِء يَُمدُّ ويُْقَصر. والنِّْسبَةُ إلى الَمْمدودِ  : َحْرُف ِهجاءٍ  التَّاءُ  : [التاء]

واِسّي يقولُ و؛  تاِويَّةٌ  ؛ ويقاُل : تائِيَّةٌ  وقَِصيَدةٌ  .أَتواءٌ  ، والَجْمعُ  تاِويٌّ  . وقاَل أَبو عبيٍد عن التاءُ  ْحريِك ، َرِويُّها، بالتّ  تَيَِويَّةٌ  كاَن أَبو َجْعفٍر الرُّ

 ، قال : وَكذلَك أَخواتُها. تاِويَّةٌ  األْحمر :

__________________ 
 .79( سورة النساء ا اآية 1)
 .16( سورة ا جرات ا آية 2)
 واللسان والصحاح. 177( ديوانه ط بريوت ص 3)
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ياَدات. َكتَْبتُها ، أَي َحَسنَةً  تَيَّْيُت تاءً  قال اللّْحيانّي : يقاُل :و  ، وهي ِمن ُحروِف الّزِ

كةٌ في أَوائِِل األْسماِء ، وفي أَواِخِرها وفي أَواِخِر األْفعاِل ، وُمَسكَّنَةٌ في أَواِخراها. التَّاءُ و  الُمْفرَدةُ محرَّ

كةُ في أَواِئِل األْسماِء َحْرُف جّرِ للقََسمو دٌل من الواِو كما أَْبَدلُوا منها في تَتْرى وتُراٍث وتُجاٍه وتُخَمٍة ، والواُو بدٌل ِمن الباِء ، وهي ب الُمحرَّ

ِب ، ، وباْسِم هللا تعالى ( 1)وتَْختَصُّ  وال يَْظَهُر معها الِفْعُل كما تقدََّم ؛ ِحيح تقوُل : هللا ألَْفعَلَنَّ كذا ؛ بالتَّعَجُّ ي ، وُربَّما قالوا تََربِّ  على الصَّ

ْحمنِ  كةُ في أَواِخِرها َحْرُف ِخَطاٍب : كأَْنَت وأَْنتِ  ، ُرِوي ذلَك عن األَْخفَش وهو شاذٌّ  وتََرّبِ الَكْعبِة ، وتالرَّ للُمَذكَِّر والُمَؤنَِّث ، إْن  والُمحرَّ

كةُ في أَواِخِر األْفعاِل َضِميٌر : كقُْمتُ  خاَطْبَت ُمذّكراً فَتَْحَت وإن خاَطْبَت ُمؤنَّثاً َكَسْرَت.  أَنا. والُمحرَّ

 السَّاِكنَةُ في أَواخِرها : َعالَمةٌ للتَّأْنيِث : كقاَمْت.و

رت عن االْسِم كانْت َضِميراً للُمؤنَّ  التَّاءُ  قال الَجْوهِري : وقد تُزادُ  ِل الُمْستَْقبل وفي آخِر الماِضي تقوُل : هي تَْفعَل وفَعَلَْت ، فإن تَأَخَّ ِث في أَوَّ

 ، وإن تقدََّمْت كانت َعالَمةً.

ي : َرْت أَو تقدََّمت. تاءُ  قال ابُن بّرِ  التَّأْنيِث ال تَْخرُج عن أْن تكوَن َحْرفاً تأخَّ

َت ُمؤنَّثاً وقد تكوُن َضِميَر الفاِعل في قولك : فَعَْلُت يَْستَِوي فيه الُمذكَُّر والُمؤنَِّث ، فإن خاَطْبَت ُمَذّكراً فَتَْحَت وإن خاَطبْ  ثم قال الَجْوهِري :

 َكَسْرَت.

َت وربََّت ، ُربَّما ُوِصلَْت بثُمَّ وُربَّ و  َت وَربََّت ، وقد ذُِكَر كلٌّ منهما في َمْوِضعه.يقاُل ثَمَّ  واألْكثَُر تَْحِريُكها َمعَُهما بالفتحِ  يقلُل ثَمَّ

 للُمَذكَِّر ، وأَْنَشَد الَجْوهِري للنَّابغَِة : : اْسٌم يُشاُر به إلى الُمَؤنَِّث ِمثُْل َذا تاو

َرةٌ  ذح تح  هــــــــــــا إن  ل عــــــــــــِ عــــــــــــَ فــــــــــــَ نح نـــــــــــــَ كــــــــــــُ  إاّل تــــــــــــَ

ِد     لـــــــــَ ـــــــــَ دح َلَه يف الـــــــــبـ هـــــــــا قـــــــــَ بـــــــــَ (2)فـــــــــإن  صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ
 

  
ان النابغَةُ قد َهَجا إلى القَِصيَدةِ ، والِعْذَرةُ ، والِعْذَرةُ ، بالكسر : اْسٌم ِمن االْعتِذاِر ، وتَاهَ : تحيََّر ، والبَلَُد : الَمفاَزةُ ، وكإشاَرة  تا فقولُه :

 النُّْعماَن فاْعتََذَر إليه بهذه.

، بالفَتْح والتَّْشديِد ، ألنََّك قَلَْبَت األِلَف ياًء  تَيَّا : تا للَجْمعِ. وتَْصغيرْ  ، كغُراٍب : (3) : للتَّثْنِيَِة ، وأاُلءُ  تانِ و : للُمَذكَِّر ، وِذهْ  : للُمَؤنَِّث ، تِهْ و

 وأَْدَغْمتها في ياِء التَّْصغيِر ؛ قالَهُ الَجْوهِري.

ُك أَبَداً ، فالياُء األُولى في ي : َصوابُه وأَْدَغْمت ياَء التَّْصغيِر فيها ، ألنَّ ياَء التَّْصغيِر ال تتحرَّ هي ياُء التَّْصغيِر وقد ُحِذفَْت  تَيَّا قاَل ابُن بّرِ

ا الياُء الُمجاوَرةُ لألِلِف فهي الُم الَكلمِة ، انتََهى.  ِمن قَْبلها ياٌء هي َعْيُن الِفْعل ، وأَمَّ

 .«فقال له اْبنُه : هي وهللا إْحدى بَناتِك ؟تَيَّا إنَّ ُعَمر رأَى جاِريَةً َمْهزولَةً فقال : َمْن يَْعرفُ »في الحديِث : و

، وهي اْسُم إشاَرةٍ للُمؤنَِّث ، وإنَّما جاَء بها ُمَصغَّرةً تَْصغيراً ألْمِرها ، واألِلُف في آخِرها َعالَمةُ التّْصغيِر  تا تَْصغيرْ  تَيَّا قاَل ابُن األثير :

 وفيِق خيٌر ِمن كذا وكذا ِمن العََمِل ، انتََهى.ِمن التَّ  تَيَّا وليَسْت التي في مكبِرها. ومنه قوُل بعِض السَّلف : وأََخَذ تِْبنةً ِمن األرِض فقالَ 

والذاِل ِمن تِِه وِذه كلُّ واِحَدةٍ هي نَْفٌس وما لَِحقَها ِمن بَْعدها  التاءِ  ألنَّ َكلمةَ  تَيَّا وقال اللّْيث : وإنّما صاَر تَْصغير تِِه وِذِه وما فيها ِمن اللُّغاتِ 

رت لم تَِجد ياُء التَّْصغيِر َحْرفَْين ِمن أَْصِل البِناِء تَِجيلكي يَْنطُق به اللِّ  للتاءِ  فإنَّه ِعمادٌ  ا ُصغِّ ُء بْعَدهما كما جاَءْت في ُسعَْيٍد وُعَمْيٍر ساُن ، فلمَّ

إلى َجْنبها  التاءُ  اً ، ووقَعَتِ ، ولكنَّها وقَعَْت بْعَد التاِء فجاَءْت بَْعَد فَتْحٍة ، والَحْرف الذي قَْبل ياِء التَّْصغيِر بَجْنبها ال يكوُن إالَّ َمْفتوح

ة لَها ، وال يَْنضم قَْبلها شي ٌء ألنه ليَس قَْبلها َحْرفاِن ، وجميُع التَّْصغيِر صْدُره َمْضموٌم والَحْرف الثاني فاْنتََصبَْت وصاَر ما بْعَدها قُوَّ

 في التَّْصغيِر أنَّ هذه الُحروَف َدَخلَْت عماداً للِّساِن في آخِر الَكِلمِة فصاَرتِ التي  التاءَ  َمْنصوٌب ثم بْعَدهما ياُء التَّْصغيِر ، وَمنَعهم أن يْرفَعُوا

 للِّساِن عماداً ، فإذا (4)التي قَْبلها في غْيِر َمْوِضِعها ، ألنَّها قُِلبت  التاءُ 

__________________ 
 الفكر بريوت.ط دار  157واملثبت كعبارة مغين اللبيب ص « وَلحَتص  »( يف القاموس : 1)
 (.346/  14التاء )ا واللسان والصحاح والتهذيب  26( ديوان الذبياين صنعة ابن السكيت ا ط دار الفكر بريوت ص 2)



19956 

 

 كالصحاح.« وأُوالءِ »( يف القاموس : 3)
 .«جلبت»وكتب مصححه : ولعلها « بنيت»( يف التهذيب 4)
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و مل َتُكنح ِعماداً ا وهي يف  األِلف الجي َكانتح يف َذا ا انتَـَه . اتـَي   وقـََعت يف اَ شح
ُد : هذه األْسماُء الُمْبهمةُ ُمخاِلفةٌ لغيِرها في َمْعناها وَكثيٍر ِمن لَْفِظها ، فِمن ِخالفِها في المعنى ُوقُوع ا وقال المبّرِ ها في كلَّما أَْوَمأْت إليه ، وأَمَّ

رت هذه األْسماُء ُخوِلَف بها ِجهةَ ُمخالَفَتها في اللّْفِظ فإنَّها يكوُن منها  ا ُصغِّ االْسُم على َحْرفَْين : أََحُدهما حرُف ِليٍن نحو : َذا وتَا ، فلمَّ

ة في غيِر التَّْصغيِر فال يعرُب الُمصغَُّر منها وال يكوُن على تَْصغيِره دليٌل ، وأُْلحقت أَِلٌف في أَواخِرها تدلُّ على ما كانْت تدلُّ ع ليه الضمَّ

له نحو فُلَْيٍس وُدَرْيِهمٍ ال ره من غيِر الُمْبهمِة تَضمُّ أَوَّ  ، انتََهى. تا تَيَّا وتقوُل في تَْصغيِر َذا َذيَّا ، وفي ؟ُمْبهمِة ، أاَل تَرى أنَّ كلَّ اْسٍم تَُصغِّ

حاح : ولََك أَْن تُ  فيُقالُ  *، ويَْدُخُل عليها هاء تَيَّاِلكَ و تَيَّاكَ  يقال :و وَهُؤالء ،  هاتانِ وهْند ،  هاتا ْدِخَل عليها ها التَّْنبيِه فتقوَل ؛؛ ونَصُّ الّصِ

وللتَّثْنِيَِة  ، قالَهُ الَجْوهِري ؛ ( 1)َرِديئَةٌ  ، األخيَرةُ  ، بالكسر وبالفتح تَْلكَ و تِْلكَ و تاكَ و تِيكَ  فإْن ُخوِطَب بها جاَء الكاُف فقيَل : ؛ هاتَيَّا والتَّْصغيرُ 

، فالكاُف لَمْن تخاِطبُه في التَّْذكيِر  ( 2)والَجْمُع : أُولئَِك وأاُلَك وأاُلِلكَ  النّون ؛ وعلى التَّْشديِد اْقتََصَر الَجْوهِري ، قاَل : وتُشدَّدُ  ، تانِكَ و تاِلكَ  :

 ( 3)هاتاكَ  فيُقالُ  تَاكَ و تِيكَ  وتَْدُخُل الهاُء على تَّثْنيِة والَجْمعوالتَّأْنيِث والتَّثْنِيِة والَجْمع ، وما قَْبَل الكاِف لَمْن تُِشيُر إليه في التَّْذكيِر والتَّأْنيِث وال

 ِهْنٌد ؛ وأْنَشَد الَجْوهِري لعبيٍد يَِصُف ناقَةً : هاتِيكَ و ِهْندٌ 

ــــــــــاً  َ  صــــــــــــــــــــــــارِم يــــــــــَ ــــــــــح ين وأَبـ لــــــــــُ مــــــــــِ يــــــــــَك حتــــــــــَح  هــــــــــاتــــــــــِ

وِس و     مــــــــــــــــــــُ َذّراًب يف مــــــــــــــــــــارٍِن  ــــــــــــــــــــَح (4)مــــــــــــــــــــُ
 

  
 وقال أَبو النجم :

ا  ـــــــــــكـــــــــــَ ِدي جـــــــــــح تـــــــــــَ يـــــــــــَك وَنســـــــــــــــــــــــــح يـــــــــــِّ نـــــــــــا حنـــــــــــَُ ئـــــــــــح  جـــــــــــِ

ا     يــــــــــكــــــــــَ نــــــــــا هــــــــــالَ  َأو هــــــــــاتــــــــــِ رح بــــــــــِ عــــــــــَ ــــــــــح (5)فــــــــــافـ
 

  
 لَهُ الَجْوهِري.أي هذه أَو تِْلك تَِحيَّةً أَو َعِطيَّةً ، وال تَْدُخُل ها على تِْلَك ألنَّهم َجعَلُوا الالَم ِعَوضاً ِمن ها التَّْنبيِه ؛ نق

ي : إنَّما اْمتَنَعُوا ْربِه ِمن ُدخوِل ها التَّْنبيِه على َذلَك وتِْلَك ِمن جَهِة أنَّ الالَم تدلُّ على بُْعِد الُمشار إليه ، وها التَّْنبِيه تدلُّ على قُ  قال ابُن بّرِ

 فَتَنافَيَا وتَضادَّا.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ل الُمضارع تقوُل : أَْنَت تَْفعَل. التاءُ   تَْدُخُل على أَوَّ

 ، وقال الراجُز : (6)ْمِر الغائِبَِة تقوُل : لتَقُم ِهْنٌد وُربَّما أَْدَخلوها في أَْمِر الُمخاَطِب ، كقوله تعالى : فبذلَك فَْلتَْفَرُحوا وتَْدُخُل في أَ 

ه داُرهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــح َدي ـــــــــــــــــَ و اٍب ل ـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــبـ ُت ل ـــــــــــــــــح ل ـــــــــــــــــُ  قـ

ُؤهــــــــــــــا وجــــــــــــــاُرهــــــــــــــا     يــــــــــــــَذنح فــــــــــــــإيّنِ محــــــــــــــَح (7)تــــــــــــــِ
 

  
أَْنَت تِْعلَم ؛ وتُْدخلُها أَْيضاً في أْمِر ما لم يَُسمَّ فاِعله فتقول : من ُزِهَي : لتُْزهَ يا َرُجل : على لُغَِة َمْن يقوُل  ءَ التا أَراَد لتَأَْذَن فحَذَف الالَم وَكَسر

 ، ولتُْعَن بحاَجتِي. قاَل األَْخفَش : إْدخاُل الالِم في أَْمِر الُمخاَطِب لُغَةٌ َرِديئةٌ لالْستِغناِء عنها.

كيت للقُطامي يَِصُف َسِفينَةَ نُوحٍ ،  تِْلكَ  في : لُغَةٌ  تَاِلكَ و  : السالمعليه؛ وأَْنَشَد ابُن الّسِ

َدٌة  ذحٍن و  َي قــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــِ تح وهــــــــــــــــــح  عــــــــــــــــــامــــــــــــــــــَ

وارُ و     وحال   جــــــــــــــــــــــاَر هبــــــــــــــــــــــا اجلــــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــــَ

  
__________________ 

 ليست من القاموس. (ء)اهلمزة  (*)
 بدون  ز.« َرِدي ةٌ »( يف القاموس : 1)
 القاموس : وأُوالَ  وأوالِلَك.( يف 2)
 ( يف القاموس : هاتِيَك وهالَ .3)
 برواية : 79( ديوان عبيد بن األبرص ط بريوت ص 4)
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  رابً يف مارن خمموسو 
 .«خمموس»واملثبت كاللسان والصحاح وفيهما 

 ( اللسان والصحاح والتكملة ا قا  الصاغاين وبا املشطورين أربعة مشاطري وهي :5)
 مــــــــــــــــــن انئــــــــــــــــــر   الــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــعصـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــكــــــــــــــــــا 

 ابر  رب الــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــك   

  

ـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــا و  ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــين أب ـــــــــــــــــــــــك وب ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــن  يف ب

 ثــــــــــــــــويــــــــــــــــت حــــــــــــــــىت كــــــــــــــــدت اســـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــحــــــــــــــــيــــــــــــــــكــــــــــــــــا   

  

 «.فَ ْليَ ْفَرُحوا» وفيها 58( سورة يون  ا اآية 6)
 ( اللسان والصحاح.7)
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راً  جـــــــــــــــح وديِّ حـــــــــــــــىت صـــــــــــــــــــــــــــــاَر حـــــــــــــــِ  إىل اجلـــــــــــــــُ

ســـــــــــــــــــــــــاُر و     ِر احنِح مـــــــــــَ ـــــــــــغـــــــــــُ َك ال ـــــــــــِ تـــــــــــال ـــــــــــِ (1)حـــــــــــاَن ل
 

  
 وهي أَْقبَح اللُّغاِت.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

. ثَويٌّ و ثائِيٌّ و ثاِويٌّ  بَةُ : َحْرٌف ِمن ُحروِف التَّهجي لَثَويٌّ يَْظَهُر ِمن أُُصوِل األْسناِن قِريباً ِمن َمْخرج الذاِل ، يَُمدُّ ويُْقَصُر ، والنِّسْ  الثَّاءُ  : [ثا]

 الثَّناِء والثَّواِب ونَْحوه ؛ قال الشَّاعُر :، وقد يُْكتَفى به عن ِذْكِر  ثاآتٌ و أثياءٌ و أثواءٌ  َحَسنَةً وَحَسناً ، والَجْمعُ  ثَيَّْيُت ثاءً  وقد

ــــــــــــــــغــــــــــــــــاً  ال ــــــــــــــــَ ب ر  مــــــــــــــــُ ــــــــــــــــُ ه ي ــــــــــــــــوحمــــــــــــــــِ  يف  ء ق

ارغــــــــــــاً و     ــــــــــــَ م ف واهــــــــــــُ ن ســــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــاِء مــــــــــــَ ــــــــــــن  عــــــــــــن ث

  
 وقد تُْبدُل ِمن الفاِء كثُوٍم وفُوٍم وَجْدٍف وَجْدٍث.

 ٍء ، عن الخليِل ، وأَْنَشَد :: الِخياُر ِمن كّلِ شي الثَّاءُ و

ٌف وقــــــــد جــــــــَ  يــــــــح َر الــــــــد جــــــــ  إذا مــــــــا أَتــــــــَ  ضــــــــــــــــــــــَ  لــــــــ 

رِ     كـــــــــ  ِم والســـــــــــــــــــــــ  حـــــــــح ـــــــــّ ـــــــــل ـــــــــرُبِّ وال ـــــــــاِء ال ـــــــــث ُت ب ـــــــــح ي ـــــــــَ  أَتـ

  
 ويَُمدُّ. َمْخرُجه َوَسُط الَحْلِق قُْرب َمْخرج العَْين ؛ َحْرُف ِهجاءٍ  ، بالقَْصر : الحا : [حا]

َمْكتوبَةٌ َوَمّدتها ياآن ؛ قاَل : وكلُّ َحْرٍف على َخْلقتِها ِمن ُحروِف  حاءٌ  وقال اللَّْيُث : هو َمْقصوٌر َمْوقوٌف فإذا َجعَْلته اْسماً َمَدْدته كقولَك. هذه

، وإنّما  ُحيَيَّة وما أَْشبَُهها تَُؤنَُّث ما لم تَُسمَّ َحْرفاً ، فإذا َصغَّْرتَها قُْلَت : الحاءُ والُمْعجم فأِلفُها إذا ُمدَّت صاَرْت في التّْصريِف ياَءْين ، قال : 

 ها إذا كانُت َصِغيرةً في الَخّطِ أَو َخِفيةً ، وإالَّ فال.يَجوُز تَْصغيرُ 

 في الُمْعتل وقاَل : إنَّ أَلفَها ُمْنقلبَةٌ عن واٍو. الحاءَ  وَذَكُر ابُن ِسيَده

َحيٌّ من  : (2) حاءٌ و .حاآتٌ و أحياءٌ و أحواءٌ  َحَسنَةً وَحَسناً ، والَجْمعُ  َحيَّْيُت حاءً  . وتقوُل منه :حويٌّ و حاِويٌّ و حائيٌّ  وفي البَصائِِر : النِّْسبَةُ 

 ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري : َمْذِحجٍ 

 (3)طَلبحت الثّبحَر يف َحَكٍم وحاِء و 
 وَحَكٌم. حاءٌ  وقال األْزهِري : هي في اليََمنِ 

ي : بَنُو . حاء وقال ابُن بّرِ  من ُجَشِم بِن َمْعّدِ

تِي حتى َحَكَم »في حديِث أَنَس : و  .«حاءَ وشفاَعتِي ألْهِل الكبائِِر ِمن أُمَّ

 من اليََمِن ِمن وَراء َرْمِل يَْبِرين. َحيَّانِ  قال ابُن األثير : ُهما

ة ، وقد ُحِذفَت الُمه ، وأن يكوَن ِمن َحَوى يَْحِوي ، وأن يكو  َن َمْقصوراً َغْير َمْمدوٍد.قال أَبو موسى : يجوُز أْن يكوَن حاٌء ِمن الُحوَّ

 ؛ وأَْنَشَد : عن الَخليلِ  البَِذيَّةُ اللِّساِن ؛ المرأَةُ السَّليَطةُ  : الحاءُ و

ّرِ   قـــــــــــاء وابـــــــــــُن  ـــــــــــَُ نـــــــــــح و الـــــــــــعـــــــــــَ نـــــــــــُ ـــــــــــَ دوِدي بـ  جـــــــــــُ

رِ و     جـــــــــَ نـــــــــح ر مـــــــــِ ثـــــــــح ُرهـــــــــا مـــــــــِ ظـــــــــح ت ابـــــــــُن حـــــــــاء بـــــــــَ  أَنـــــــــح

  
ثِين  بالمدينِة ، وقد يُْقَصُر ، أَو الصَّواُب بَْيَرَحى كفَْيعَلى ، وقد تقدَّمَ  حاءٍ  اْسُم رُجٍل نُِسَب إليه بِئْرُ  : حاءُ و في برح ، وذُِكَر هناك تَْغِليُظ الُمحّدِ

ا َغْفلةٌ ونِْسياٌن أَو تَفَنّن في التَّْرجيح ، أَو َعَدُم  ِحيح نبَّه عليه َجْزٍم بالفيه ، ونسبتهم للتَّْصحيِف ، وهنا ماَل فيه إلى الصَّواِب ، فهو إمَّ قَْوِل الصَّ

يت بَزْجِر اإلبِِل عنها ، وهللا أْعلَم. وض للّسهيلي نَْقالً عن بعِضهم : أنَّها ُسّمِ  شْيُخنا والبَْدُر القرافي. وفي الرَّ

ْنت فقْلتَ فإن أََرْدَت التَّْنكيَر نَ  وقد يُْقَصرُ  بُني على الَكْسِر الْلتِقاِء السَّاِكنَْين ، : َزْجٌر لإلِبلِ  حاءِ و  وعاٍء. حاءٍ  وَّ

ةً. َدَعْوتُها : إذا ِحيحاَءةً و ِحيحاءً  بالَمعَزِ  حاحيتُ و  ؛ نقلَهُ الَجْوهِري عن أَبي زْيٍد ، قاَل : يقاُل ذلَك للَمعَِز خاصَّ

ي : صوابُه َحْيحاًء وَحاَحأَةً.  وقال ابُن بّرِ
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 ( البيتان يف اللسان.1)
 معطوفة عل  ما قبلها. وفيما سيلي ا واملثبت كعبارة الصحاح ا ابملد.« وحا»ابألصر ا والسيا  يقتضي ( كذا 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
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 َء ِمن عْهَدتِه.* قُْلُت : الَجْوهري ناقٌِل عن أَبي زْيٍد ، فإن كاَن في نسخ النواِدِر مثْل ما نقلَهُ الَجْوهِري فقد بَِرى

 : قال سيبويه : أَْبَدلوا األلَف بالياِء لشبِهها بَها. ثم قاَل الَجْوهِري

ي : الذي قاَل سيبويه إنَّما هو أَْبدلُوا األلَف لشبَِهها بالياِء ألنَّ أَِلفَ   بدٌل ِمن الياِء في َحْيَحْيُت. حاَحْيتُ  قال ابُن بّرِ

 ؛ نقلَهُ الَجْوهِري. هاأَي اْدعُ  بَِضأْنَِك : حاحِ و بَضأْنِكَ  حاءِ  قال أَبو َعْمرو : يقاُل :و

ٌ يقاُل البِن المائِة : ال حاَء وال ساَء ، أَي ال ُمْحِسٌن وال ُمِسيو عْنَد  أَو ال يَْستَطيُع أْن يَْزُجَر الغنَم بحاءٍ  ؛ قالَهُ اللَّْيثُ  ٌء ، أَو ال رجٌل وال امرأَة

 وال الِحماَر بَِساٍء. السَّْقي ،

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

فاِد ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. وقاَل غيُره َزْجٌر.:  حاءٍ   أَْمٌر للَكْبِش بالّسِ

 في الَهْمِز. : َمرَّ ِذْكُره خاءِ  : [خا]

 حْرفّي كغَْيِره ، وهللا أَْعلَم.ِده بمْعنًى قال شْيُخنا : ال تَْظَهر نْكتَةٌ إلحالَتِه َوْحِده على الَهْمز ُدوَن بَِقيَّة الُحروِف ولعلَّه لقلَِّة َمعانِيِه وَعَدم ُوُرو

بِك  خائِي بَِك َعلَْينا بمْعنَى أَْسِرْع واْعَجْل ؛ ُرِوي بالَهْمزةِ ؛ وُرِوي خاءِ  * قُْلُت : لم يَْصنع شْيخنا في الجواِب شيئاً ، والذي يَْظَهر أَنَّ قولَهم :

ا كاَن بالياِء ، هكذا َمْفصوالً عن بَِك كما ُوِجَد في كتاِب النواِدِر البِن هانى ٍء. وفي ِروايَِة شِمٍر عن أَبي عبيٍد َمْوصوالً والمْعنَى واِحٌد ، فلمَّ

، ففيه قُُصوٌر ، وكتبَه في الَهْمزةِ باألْحمر  خائي يَْذُكر فقط ، ولم خاء األْمُر َكذلَك أَْوَرَد المصنُِّف ِذْكَره في الَهْمزةِ مع أنَّه لم يَْذُكر هناك إالَّ 

بِك َمْعناهُ اْعَجْل ، َجعَلَه َصْوتاً َمْبنيًّا على الَكْسِر ،  خاءِ  على أنَّه ُمْستْدرٌك على الَجْوهِري ، مع أنَّ الَجْوهِري َذَكَره ههنا فقاَل عن أَبي زْيٍد :

 ْمُع والُمَؤنَّث ؛ وأَْنَشَد للُكَمْيت :قاَل : ويَْستِوي فيه االثْناِن والجَ 

هـــــــــم  تـــــــــَ عـــــــــح ِ لـــــــــَِ اح َن ا ـــــــــاِديـــــــــَ طـــــــــح حـــــــــَ  إذا مـــــــــا شـــــــــــــــــــــــَ

رح     هـــــــــَ ـــــــــ  يـ وَن وحـــــــــَ فـــــــــُ تـــــــــِ هـــــــــح ـــــــــَ َك ا ـــــــــَ ح يـ (1)خبـــــــــاِء بـــــــــِ
 

  
ْول أَبي زْيٍد كما تَرى ، بَِك أَي بأَْمِرَك الذي خاَب وَخِسر ، وهذا ِخالُف قَ  بخاءِ  وقال ابُن َسْلمة : َمْعناهُ ِخْبت ، وهو ُدعاٌء منه عليه ، تقول :

 انتََهى نَصُّ الَجْوهِري.

بُكنَّ اْعَجْلَن ، كلُّ ذلَك  خائِيوبِِك اْعَجِلي  خائِي ٍء َغْيُر َمْوصوٍل وهو الصَّواُب ، ويقالُ قال األْزهري ، وهو في كتاِب النَّواِدِر البِن هانى

 .بلَْفٍظ واِحٍد إِالَّ الكاف فإنَّك تُثَنِّيها وتجمعُها

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َحَسنَةً وَحَسناً ، يَُذكَّر ويَُؤنَّث ، ويُْجمُع  َخيَّْيُت خاءً  . وقدخويٌّ و خاِويٌّ و خائيٌّ  : َحرُف ِهجاٍء ِمن ُحروِف الَحْلِق يَُمدُّ ويُْقَصُر ، وهو الخاءُ 

 .خاآتٍ و أَْخياءٍ و أَْخواءٍ  على

 ها ؛ وأْنَشَد الخليُل :: َشعَُر العانَِة وما َحوالَيْ  الخاءُ و

ا  واٍء كـــــــــــــبهنـــــــــــــ  تـــــــــــــِ ك خـــــــــــــاٌء يف الـــــــــــــح مـــــــــــــِ  ِِبســـــــــــــــــــــــــــح

ح    ـــــــــــــِ وائ ـــــــــــــَ ِدي صـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــاٍت ن ـــــــــــــح ـــــــــــــاٌ  أبي ب  حـــــــــــــِ

  
 وقول الشاعر :

وه  ين ألخــــــــــــــــــــــُ  هــــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــي وإنــــــــــــــــــــــ 

يــــــــــرِ     لــــــــــِ ُض حــــــــــَ   اخلــــــــــَ يــــــــــِّ نح ُيضــــــــــــــــــــــــَ ُت ممــــــــــ   لســــــــــــــــــــــــح

  
 أَي هو أَخي.

 ، الكاُف للِخطاِب وهو للبَِعيِد. ذاكَ و َذا إشارةٌ إلى الُمَذكَِّر ، تقوُل : : ذا

ُد : ذا يكوُن بمْعنَى هذا ؛ ومنه قولهُ تعالى :   ، أَي َمْن هذا الذي يَْشفَع. (2) (َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإاّل ِبِِْذنِهِ )قال ثَْعلُب والمبّرِ

 تكلِّم الُمخاِطُب ، قال : واالْسُم فيها الذاُل وْحُدهااْسُم كّلِ ُمشاٍر إليه ُمعايٍَن يَراهُ المُ  َذا وقال أَبو الَهْيثم :
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 .«.. خباي بك»( الصحاح ا ويف اللسان : 1)
 .255( سورة البقرة ا اآية 2)
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ُشــاُر إليه ا وهو اســٌم ُمبحهٌم ال يُعَرف ما هو حىت 
ُم امل ُدها هي االســح توَحة ا وقالوا : الذاُ  َوحح ره ما بعحَده كقولك َمفح يـَُفســِّ

 الفرُس. ذاو الر ُجُر ا  َذا :
ً و ، والكاُف للِخطاِب ؛ وفيها َدليٌل على أنَّ الُمشاَر إليه : بَِعيٌد ، وال َمْوِضع لَها ِمن اإلْعراِب. وقولهُ تعالى :  ذِلكَ  فيُقاُل : للتَّأْكيدِ  تُزاُد الما

اج : َمْعناه هذا الِكتاُب.، قا (1) (ذِلَك اْلِكتاُب ال رَْيَب ِفيهِ )  ل الزجَّ

 * قُْلت : وقال غيُره إنَّما قاَل ذلَك لبُْعِد َمْنزلتِه في الشََّرِف والتّْعظيِم.

ا تَْصغيرُ و ، ذاكَ  ، هو تَْصغيرُ  َذيَّاكَ  ويَُصغَُّر فيُقاُل : ، هذه الَهْمزةُ بدٌل من الالِم ، وِكالُهما زائِدتَانِ  ذائِكَ  فيُقاُل : ( 2)أَو َهْمزاً   َذيَّاِلكَ   :ذِلكَ  أَمَّ

از :  ؛ وأَْنَشَد الَجْوهِري لبعِض الرجَّ

يِّ  لــــــــــــــــِ ِك الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ َربــــــــــــــــِّ فــــــــــــــــي بــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِ  َأو حتــــــــــــــــَح

يبِّ     َك الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــِ ل ــــــــــــــــــــــو َذاي  (3)أيّنِ أَب
 

  
 قُْلت : هو لبعِض العََرِب وقَِدَم من َسفَِره فوَجَد اْمرأَتَه قد َولََدْت ُغالماً فأْنَكره فقاَل لها :

يِّ  َد الـــــــــــــــَقصـــــــــــــــــــــــــــــِ عـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح ِدن  مـــــــــــــــَ عـــــــــــــــُ قـــــــــــــــح تــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

يِّ     لــــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــــح
َ

ينِّ ذا الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــاُذوَرِة املــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــِ

  

يِّ  لــــــــــــــــِ ِك الــــــــــــــــعــــــــــــــــَ فــــــــــــــــي بــــــــــــــــرِبــــــــــــــــِّ لــــــــــــــــِ  َأو حتــــــــــــــــَح

يبِّ     َك الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــــــِ  أيّنِ أَبــــــــــــــــــــــــــــو َذاي 

  

ر الــــــــــــــــركــــــــــــــــيِّ  ظــــــــــــــــَ ين ابلــــــــــــــــنــــــــــــــــ    (4)قــــــــــــــــدح رابــــــــــــــــَ
يِّ و     رحكـــــــــــــــِ ِة الـــــــــــــــكـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ قـــــــــــــــح لـــــــــــــــٍة كـــــــــــــــمـــــــــــــــُ قـــــــــــــــح  مـــــــــــــــُ

  
 فقالت :

يِّ  فـــــــــــــــــــــــِ  ال والـــــــــــــــــــــــذي َرد َ  اي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

يِّ     ن إنحســــــــــــــــــــــــــــِ َدَ  مــــــــــــــِ عــــــــــــــح يِن بـــــــــــــــَ  مــــــــــــــا َمســــــــــــــــــــــــــــ 

  

يِّ  يحســــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــَ الٍم واحــــــــــــــــــــٍد قـ  غــــــــــــــــــــرِي غــــــــــــــــــــُ

ِديِّ     ين عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَ نح ب ِن مـــــــــــــــِ ـــــــــــــــح َد امـــــــــــــــَرأَي عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ  بـ

  

يِّ و  لـــــــــــــــــــــِ ين بـــــــــــــــــــــَ نح بـــــــــــــــــــــَ ِن مـــــــــــــــــــــِ َريـــــــــــــــــــــح  آخـــــــــــــــــــــَ

ِويِّ و      مَخحســـــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــانـــــــــــــــوا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  الـــــــــــــــطـــــــــــــــ 

  

يِّ و  ــــــــــــــــَعشــــــــــــــــــــــــــــــِ ٍة جــــــــــــــــاُ وا مــــــــــــــــض ال تــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــِ

َرِويِّ و     يٍّ وَبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح رحكــــــــــــــــــــــــــــِ  غــــــــــــــــــــــــــــرِي تـــــــــــــــــــــــــــــُ

  
 : اْسُم الُمشاِر إليه ، وزْيٌد هو الَخبَُر. ذاوَزْيٌد ، فها َحْرُف تَْنبيٍه ،  هذا فتقوُل : ذا تَْدُخُل ها التَّْنبِيه علىوقد 

بهاٍء َمْوقُوفٍَة ، وهي بدٌل ِمن الياِء وليَسْت للتّأْنِيِث وإنَّما هي ِصلَةٌ ، كما أَْبدلُوا في ُهنَيٍَّة فقالوا  ِذهْ  إْن َوقْفَت عليه قُْلَت :و ، بالكْسر ، ِذيو

ُد : ِذهْ وأََمةُ هللا ،  ِذي ، تقوُل : للُمَؤنَّثِ  ُهنَْيهة ، وِكالُهما  أََمةُ هللا ؛ وأَْنَشَد المبّرِ

ـــــــــــــــــــــــاُر أَ  ـــــــــــــــــــــــن َب ِذي ال ـــــــــــــــــــــــَ ن ـــــــــــــــــــــــح نح َزيـ  مـــــــــــــــــــــــِ

رَ     يــــــــــــــــح بـــــــــــــــــَ وقـــــــــــــــــُ بــــــــــــــــُ ِح مــــــــــــــــا ختــــــــــــــــَح بــــــــــــــــح   الصــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

قــــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــــــح َدتح يـــــــــــــــــــــــــُ  إذا مــــــــــــــــــــــــا مخــــــــــــــــــــــــََ

ُب     َدُ  الــــــــــــــــر طــــــــــــــــح نــــــــــــــــح
َ

يــــــــــــــــهــــــــــــــــا املــــــــــــــــ لــــــــــــــــَ (5)عــــــــــــــــَ
 

  
 للُمَؤنَِّث ، وإنَّما تُْدَخلُها على تا ، تقوُل : تِيَك وتِْلَك وال تَقُْل ِذيَك ، فإنَّه َخَطأٌ. ِذي ، وال تَْدُخُل الكاُف على ِذهْ  َمْعناهُ  ِذي قال ثَْعلَب :

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 َذيَّانوْفُرَق بيَن تَْصغير الُمْبَهم والُمْعَرب ، ياَء لَمكاِن الياِء قَْبلها فتُْدِغُمها في الثانيِة وتُِزيُد في آخِره أَِلفاً ِلتَ  َذا ، ألنَّك تَْقِلُب أَلفَ  َذا َذيَّا تَْصِغيرُ 

ألنَّه ال يصحُّ اْجتِماُعهما  ذانِ  للُمَؤنَِّث وإنَّما يَُصغَُّر تا ، وقد اْكتفُوا به ، وإن ثَّنْيَت ، َذا قْلتَ  ِذي ، وال يَُصغَّرُ  َهَذيَّا في التَّثْنيِة ، وتَْصغيُر هذا

 فأَْعَرَب ، وَمْن أَْسقَط أَِلفَ  (6)لَساِحراِن  هَذْينِ  قَرأَ : إنَّ  َذا ْين ، فَمْن أََسقََط أَلفَ لسكونِهما فتَْسقُط إْحَدى األِلفَ 
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__________________ 
 .2( سورة البقرة ا اآية 1)
 ( يف القاموس : َ حَزًة.2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( يف اللسان : الرتكي.4)
 برواية : 33ديوانه ط بريوت ص ( البيتان لعمر بن أيب ربيعة ا 5)

 ملــــــــــــــــــــــــــــن انر قــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 ح عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــا ختـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــو   

  

 إذا مـــــــــــــــــــــــــــــا أوقـــــــــــــــــــــــــــــدت يـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــرطـــــــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا املـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــد  ال  عـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــي

  

 واللسان والتهذيب. 1021/  3ويف الكامل للمربد 

 .63( سورة طه ا اآية 6)
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ا لغُة بلحاِرِث بِن كعحٍب ا كذا يف  ذا َلســـــــــــــــاِحراِن ألن  أَلفَ  هذانِ  التـ ثحنيِة َقرأَ : إن   ال يـََقُض فيها إعحراٌب ؛ وقد قير : إهن 
حاح.  الصِّ

ي عْنَد قوِل الَجْوهِري َمْن أَْسقََط أَلَف التَّثْنيِة قَرأَ : إنَّ  نيِة َحْرٌف ِزيَد لمْعنًى لَساِحراِن : هذا َوهٌم ِمن الَجْوهِري ألنَّ أَلَف التَّثْ  هذانِ  قال ابُن بّرِ

َن ِزيَد لمْعنًى فال يصحُّ حْذفهُ ، ، فال تَسقُط وتَْبقى األَلُف األْصليَّةُ كما لم يَْسقُط التَّْنوين في : هذا قاٍض ، وتَْبقى الياُء األْصليَّةُ ألنَّ التَّْنوي

 انتََهى.

ُجلَْين ،  َذْينِكَ  على ذِلَك وال على أُولئَِك كما تقدََّم ، وتقوُل في التَّثْنيِة رأَْيتُ  زْيٌد ، وال تدخلُها هذاَكا وتدخُل الهاُء على َذاَك فتقوُل : الرَّ

ُجالِن ، وُربَّما قالوا ذانِكَ  وجاَءني  بتَْشديِد النوِن. ذانِّكَ  الرَّ

ي : قُِلبَِت الالُم نُوناً وأُْدِغمِت النُّون في النوِن ، ومنهم َمْن يقوُل تَ   .ذا ْشديُد النوِن ِعَوٌض ِمن األلِف الَمْحذوفَِة ِمنقال ابُن بّرِ

تأْكيداً وتْكثيراً لالْسِم ألنَّه بقي على َحْرٍف واحٍد كما أَْدخلُوا الالَم على ذلَك ، وإنَّما يَْفعلوَن مثَْل  ذانِكَ  قال الَجْوهِري : وإنَّما َشدَّدوا النُّوَن في

ا ما أَْنَشَده اللّحياني عن الِكسائي لجميٍل :  هذا في األْسماِء الُمْبهمِة لنُقصانِها ؛ وأَمَّ

َذا الـــــــــذي و  َن هـــــــــَ لـــــــــح قـــــــــُ ـــــــــَ هـــــــــا فـ بـــــــــُ واحـــــــــِ ـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــَ  أَت

فـــــــــــــــــــاان    ان وجـــــــــــــــــــَ ريح َود َة غـــــــــــــــــــَ َ
َح املـــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــَ

  
 فإنَّه أَراَد أَذا الذي ، فأْبدَل الهاَء ِمن الَهْمزةِ ؛ وَسيَأتي للمصنِِّف في الهاِء الُمْبدلَة قِريباً.

َخبَُرها ، ويُْنِفقُوَن  ذاو، أَي ما الذي ، فما َمْرفُوعةٌ باالْبتِداِء  (1) (ْنِفُقونَ َيْسئَ ُلوَنَك ما ذا ي ُ ) َمكان ، الذي كقولِه تعالى : ذا وقد اْستُْعِملَت

 .ذا ِصلَةُ 

 وَكذلَك هذا بمْعنَى الذي ؛ ومنه قوُل الشاعِر :

ــــــــــــك امــــــــــــارٌة  ــــــــــــي ــــــــــــاد عــــــــــــل ــــــــــــعــــــــــــب َدسح مــــــــــــا ل  عــــــــــــَ

لـــــــــــــَا طـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــُ      مـــــــــــــِ وحِت وهـــــــــــــذا حتـــــــــــــَح (2)جنـــــــــــــََ
 

  
 أَي الذي.

 .«يمٍن على وْجِهِه مْسَحةٌ ِمن ِذي ملكٍ  ِذي يطلُع َعلَْيكم رُجٌل ِمن»حديِث جريٍر :  يف زاِئَدةً ؛ كما ِذي وقد تكونُ 

اِهد ، وقاَل : إنَّها صلَةٌ أَي زائَِدةٌ.  قال ابُن األثير : كذا أْوَرَده أبو ُعمر الزَّ

ّمة :هذي ُمْنطلقَةٌ ؛ قال ذو ال ُمْنَطِلقَة ، وقال بعُضهم : هذه ويقاُل في تأْنِيِث هذا :  رُّ

َد هــــــــــــِذي وهــــــــــــذه  عــــــــــــح ــــــــــــُ واهــــــــــــا بـ  فــــــــــــهــــــــــــِذي طــــــــــــَ

ا     الهلـــــــــــُ ُدهـــــــــــا وانحســــــــــــــــــــــــِ ِذي وخـــــــــــح واهـــــــــــا هلـــــــــــِ (3)طـــــــــــَ
 

  
 ، وهي شاذَّةٌ َمْرغوٌب عنها ؛ قال أَبو الَهْيثم : وقوُل الشاعِر : (4)ُمْنَطلقاٌت  َهذاتِ  وقال بعُضهم :

ًة يــــــــــنــــــــــفــــــــــلــــــــــت بــــــــــه  نــــــــــّ  متــــــــــىّن شــــــــــــــــــــــــبــــــــــيــــــــــٌب مــــــــــِ

ه مــــــــــــــــنــــــــــــــــه وائــــــــــــــــرُ و     ــــــــــــــــفــــــــــــــــّ  ذا قــــــــــــــــطــــــــــــــــري ل

  
 زائَِدةٌ. ذاويُريُد قطريًّا ، 

َل بها إلى الوصِف باألَْجناِس  ، وهي ، َمْعناها : صاِحبٌ  ذو : [ذو] ،  َذوا ، ولذلَك إذا سمي به تقوُل هذا َذوا ، وأَْصلُها كلمةٌ ِصيغَت ليُتََوصَّ

 ماٍل. ذاتُ  ، تقول : هيللُمَؤنَِّث  ذاتُ  ، وهي َذُوونَ  ج ، َذوانِ  قد جاَء كذا في الُمْحكم ، والتَّثْنِيةُ 

ْن يرّد التاَء إلى هاِء قال اللّْيث : فإذا وقْفَت فمنهم َمْن يََدع التاَء على حاِلها ظاِهَرةً في الُوقُوف لَكثْرةِ ما َجَرْت على اللِّساِن ، ومنهم مَ 

ْعرِ  َذواتَا ، وتسقُط النّون عْنَد اإلضافَِة تقوُل : ُهما ( 5)َذواتانِ  ُهما تقوُل :و التّأْنيِث وهو الِقياُس : ماٍل ،  ( 6)َذواتا ماٍل ، ويجوُز في الّشِ

 والتَّماُم أَْحَسن ؛
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__________________ 
 .215( سورة البقرة ا اآية 1)
 ط دار الثقافة. 196/  18( البيت ليزيد بن ربيعة بن مفري ا مريي األغاين 2)
 هذيب.( اللسان والت3)
 ( يف اللسان والتهذيب : منطلقٌة.4)
 واملثبت كاللسان والتهذيب.« ذالنِ »( يف القاموس : 5)
 .«ذال»( يف اللسان والتهذيب 6)
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 .َذواتُ  ج ؛ (1) (َذواات َأْفنان  )ومنه قوله تعاىل : 
ا الذي بمْعنَى صاِحٍب فال يكوُن إالَّ ُمضافاً ، فإْن َوَصْفَت به نَِكرةً أََضْفته إلى نَِكرةٍ ، وإن َوَصْفَت به َمْعرفةً  ذُو وقال الَجْوهِري : وأَمَّ

ماٍل  ِذي ْرُت برُجلٍ أََضْفتَه إلى األلِف والالِم ، وال يجوُز أن تُِضيفَه إلى ُمْضَمر وال إلى َعلٍَم كَزْيٍد وَعْمٍرو وما أَْشبَههما ، تقوُل : َمرَ 

ماٍل ، بالكسر ،  َذِوي وبِرجالٍ  (2) (َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  ِمْنُكمْ ) بفَتْح الواو ، كما قال تعالى : ماٍل ، َذَويْ  ماٍل ، وبَرُجلَْين ذاتِ  وبامرأَةً 

ماٍل ألنَّ  ذواتِ  ا تُْكَسُر تاُء الُمْسلماِت ، تقوُل : رأَْيتُ الِجماِم ، يُْكَسُر التاُء في الَجْمع في َمْوِضع النَّْصِب كم ذواتِ  ماٍل ، ويا ذاتِ  وبِْنسوةٍ 

ا ُوِصلَْت بما بَْعَدها صاَرْت تاًء ، وأَْصلُ  ذاهْ  أَْصلَها هاٌء ألنَّك لو وقْفَت عليها في الواحِد لقْلتَ  ِمثْاُل َعصاً ، يدلُّ  ذُو َذًوا ، بالهاء ، ولكنَّها لمَّ

 ، في التَّثْنيِة ونََرى أنَّ األلَف ُمْنقلبَةٌ ، ِمن واٍو. (َذواات َأْفنان  )اٍل ، قال هللا تعالى : م َذواتَا على ذلَك قولهم هاتانِ 

ي : صوابُه ِمن ياٍء.  قال ابُن بّرِ

ناً ، ثم َذَهَب التّْنويُن  َذا ِن ، فبَقيمثُْل َعَصوا َذَووانِ  عيُن الِفْعِل لَكراَهتِهم اْجتِماع الواَوْيِن ألنَّه كان يْلزُم في التَّثْنيةِ  َذًوى ثم ُحِذفَْت ِمن ُمنوَّ

ْيت رُجالً  ذُو لإلضافَِة في قولك : قد أَْقبََل ، فتردُّ ما َذَهَب ألنه ال يكوُن اسٌم على  ذًوا هذا: لقْلَت  ذُو ماٍل ، واإلضافَةُ الِزَمةٌ له ؛ ولَْو َسمَّ

 ذات كعََصِوّيٍ ، وَكذلَك إذا نََسْبَت إلى َذَوِويٌّ  هبُه فيَْبقى على َحْرٍف واحٍد ، ولو نََسْبَت إليه لقْلَت :َحْرفَْين أََحُدهما َحْرُف ِليٍن ألنَّ التَّنويَن يَذْ 

َزالَْت ؛ هذا  ألنَّ اإلضافَةَ قد َذُوونَ  ماٍل لقْلَت : َهُؤالء ذُو فَرَدْدت الواو ، ولو جمْعتَ  ِذي ألنَّ التاَء تُْحَذُف في النِّْسبَِة ، فكأنََّك أََضْفَت إلى

 ُكلُّه َكالُم الَجْوهري.

ي عْنَد قوِل الَجْوهِري يلزُم في التَّثْنيةِ  ، ألنَّ َعْينَه واٌو ، وما كاَن َعْينُه واواً فالُمه ياًء حمالً على األْكثَر  َذويانِ  : صوابُه َذَووانِ  قال ابُن بّرِ

 كما ذَكر ، ألنَّ الحْذَف في الالِم أَْكثَر ِمن الحْذِف في العَْيِن ، انتََهى.هو الُم الَكِلمِة ال َعْينُها  َذًوى ، والَمْحذُوُف ِمن

 ُهم األَْدنَْوَن األََخصَّوَن ؛ وأْنَشَد للُكَمْيت : الذَُّوونَ  وقال اللّْيث :

ِوينا و   (3)قد َعَرَفتح َموالَِيها الذ 
 .(4) بَْينُِكمْ  (فَات َُّقوا هللَا َوَأْصِلُحوا ذاتَ )وقولهُ تعالى : 

اج :  ، أَي وكونُوا ُمْجتَِمِعين على أْمِر هللا وَرُسوِله. أَي َحِقيقَةَ َوْصلُكمْ  قال الزجَّ

قالوا  ألن بعَض األشياء قد يوضُع له اسٌم ُمَؤنٌَّث وِلبَْعِضها اسم ُمَذكٌَّر لما ذاتَ  قال الَجْوهِري : قاَل األْخفَش في تَْفسيِر اآليِة : وإنَّما أَنَّثُوا

اللُهمَّ » الحديُث : ؛ وبه فَسَّر ثَْعلُب اآليَةَ ؛ وَكذلكَ  البَْيِن : الحاُل التي بها يَْجتَِمُع الُمْسِلُمونَ  ذات داٌر وحائٌِط أنَّثوا الدَّاَر وَذكَّروا الحاِئَط أو

 .«البَْينِ  ذاتَ  أَْصِلح

الذي هو َزْيد  أَي هذا صاِحُب هذا االسم ، وَمْعناهُ هذا َزْيٌد ، َزْيدٍ  ذُو هذا عن العََرِب :قال ابُن جنِّي : وَرَوى أَحمُد بُن إبراهيم أستاذُ ثَْعلب و

 ، قال الُكَمْيت :

تح  عــــــــــــَ لــــــــــــ  طــــــــــــَ م َذِوي آِ  الــــــــــــنــــــــــــيبِّ تــــــــــــَ  إلــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــُ

ُب     ـــــــــــُ ب ـــــــــــح مـــــــــــاٍء وأَل ن  ـــــــــــِ يب مـــــــــــِ ـــــــــــح ل ـــــــــــَ وازُع قـ ـــــــــــَ (5)ن
 

  
 آِل النبّيِ ، انتََهى. َذُوو أَي إلْيُكم يا أَْصحاب هذا االْسِم الذطي هو قولهُ 

وما أَْشبههما فتأَّمل ذلَك ، مع قْلُت : وهو ُمخاِلٌف لَما نقَْلناه عن الَجْوهِري آنِفاً ، وال يجوُز أَن تُِضيفَه إلى ُمْضَمر وال إلى َعلٍَم كَزْيٍد وَعْمٍرو 

ي قد ناَزَعه في ذلَك فقاَل : إذا َخَرَجتْ  عن أَن تكوُن ُوْصلةً إلى الَوْصِف بأْسماِء األْجناِس لم يَْمتَنِع أَْن تَْدخَل على األْعالِم  ذُو أنَّ ابن بّرِ

يََزٍن ، وهذه  ذُووَجَدٍن  ذُووُرَعْيٍن  ذُو ِكنايةٌ عن بيتِه ، ومثْلُه قولُهم : ذُووالخلََصِة ، والَخلََصةُ اْسُم َعلٍَم لَصنٍَم ،  ذُو والُمْضَمراِت كقولهم :

 ها أَْعالٌم ، وَكذلَك َدَخلَْت على الُمْضَمِر أَْيضاً ؛ قال كعُب بُن زهيٍر :كلُّ 

__________________ 
 .48( سورة الرمحن ا اآية 1)
 .2( سورة الطال  ا اآية 2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
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 ( سورة األنفا  ا اآية األوىل.4)
 .«ذا» 46/  15( اللسان والتكملة والتهذيب 5)
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حــــــــــــح  بــــــــــــَ فــــــــــــاٍت صــــــــــــــــــــــــــَ رحهــــــــــــَ َة مــــــــــــُ يــــــــــــ  زحَرجــــــــــــِ  نــــــــــــا اخلــــــــــــَ

هــــــــــــــــــــا َذُووهــــــــــــــــــــا (1)َأابَد     تــــــــــــــــــــِ  َذِوي أَُرومــــــــــــــــــــَ

  
 وقال األْحوص :

ــــــــــه و  ــــــــــذي ب َر ال ــــــــــح ث َك مــــــــــِ ــــــــــح ن وحان مــــــــــِ نح َرجــــــــــَ ــــــــــكــــــــــِ  ل

رِ     ن َذِويـــــــــــَك األوائـــــــــــِ ِدميـــــــــــًا مـــــــــــِ نـــــــــــا قـــــــــــَ ـــــــــــح رِف  صـــــــــــــــــــــــــُ

  
 وقال آخُر :

ضح  َ
ُض املـــــــــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــــــــِ طـــــــــــــــــــــــــــَ ا َيصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  إلـــــــــــــــــــــــــــ 

 روَف يف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِس َذُووهُ    

  
ً  ذاتِ  نْفِسه ، وِمن ِذي جاَء ِمن ويقاُل :  ، كذا في النسِخ والصَّواُب أي َطيِّعاً كَسيٍِّد. نْفِسه ، أَي َطْبعا

ةً ،، في لغِة طيِّى بمْعنَى الذي ذُو ( 2)تكونُ و َل بها إلى وصِف الَمعاِرِف بالُجَمِل ، فتكوُن ناقِصةً ال يَْظَهُر فيها إْعراٌب  ٍء خاصَّ تُصاُغ ليُتََوصَّ

 قالوا ذلَك. ذُووقاال ذلَك ،  ذُوو،  قاَل ذلك ذُو في الذي ، وال تُثَنَّى وال تُْجَمُع ، تقوُل أَتانِي ال يَْظَهرُ  ماك

ا حاح : وأَمَّ قالت كذا ،  وذُ  َسِمْعت ، وهذه اْمرأَةٌ  ذُووَعَرْفت ،  ذُو ء فحقُّها أَْن تُوَصَف بها الَمعاِرُف تقوُل أناالتي في لُغِة طيِّى ذُو وفي الّصِ

 فيَْستِوي فيه التَّثْنِيةُ والَجْمع والتَّأْنيُث ؛ قال الشاعُر ، وهو بَُجْيُر بُن َعثْمةَ الطائِي أََحُد بَني بَْوالَن :

ين و  بــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــِ وحالَي ُذو يــــــــــــــــــــــُ  إن  مــــــــــــــــــــــَ

هح     َرمــــــــــــــــــَ َده وال جــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــح نــــــــــــــــــٌة عــــــــــــــــــِ  ال إحــــــــــــــــــح

  

ين  بـــــــــــــــُ عـــــــــــــــاتـــــــــــــــِ يـــــــــــــــلـــــــــــــــي وُذو يـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ  ذاَ  خـــــــــــــــَ

هح     مـــــــــَ لـــــــــِ م وامحســـــــــــــــــــــــَ هـــــــــح ي ابمحســـــــــــــــــــــــَ رحمـــــــــي ورائـــــــــِ (3)يــــــــــَ
 

  
اء لبعِض طيِّى  ٍء :يريُد الذي يُعاتِبُني ، والواو التي قْبله زائَِدةً ، وأراَد بالسهم والسلمة ؛ وأْنَشَد الفرَّ

ّدي  ـــــــــــــــــــــإن  املـــــــــــــــــــــاَء مـــــــــــــــــــــاُء َأيب وجـــــــــــــــــــــَ  ف

تُ و     َويـــــــــــــــح رحُت وذو طـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ ري ُذو حـــــــــــــــَ ئـــــــــــــــح  بـــــــــــــــِ

  
إلى الُجْملِة كما أُِضيفت إليها  ذُو تَْسلَمين ، وهو كالَمثَل أُِضيفت فيه بِذيوتَْسلَموَن  بِذيو تَْسلَمانِ  بِذيوتَْسلََم  بِذي ال أَْفعَُل ذلكَ  قالوا :و

مان ، كيت : وال وهللا يُسَ  أَوالً والذي يَُسلُِّمَك. ما كاَن كذا وكذا ، والَمْعنَى : ال وَسالَمتِكَ  أَْسماُء الزَّ لَِّمَك ما كاَن كذا وكذا ، ونَّص ابِن الّسِ

ُد وغيْرهُ.  وهو في نواِدِر أَبي زْيٍد وَذَكَره المبّرِ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ةٍ  ذاتَ  قولُهم : ماِن التي ال تَتَمكَّن ، تقوُل : لَِقيته ذاتَ وَمرَّ  ذاتَ وةٍ َغدا ذاتَ ولَْيلٍة  ذاتَ ويوٍم  ذاتَ  َصباحٍ. قاَل الَجْوهِري : هو ِمن ُظروِف الزَّ

ةٍ  ذاتَ والِعشاِء  َمْيِن  ذاتَ وَمرَّ َغبُوٍق ، هذه األربعةُ بغيِر هاٍء ، وإنَّما ُسِمع في هذه  َذاوَصبُوحٍ  َذاوَمساٍء  َذاوَصباحٍ  ذاوالعَُوْيِم  ذاتَ والزُّ

 َسنٍَة ، انتََهى. ذاتَ  َشْهٍر وال ذاتَ  األَْوقاِت ولم يقولوا

بُوحِ  ذاتَ  الِعشاِء أَراَد الساَعةَ التي فيها الِعشاء. وَرَوى عن ابِن األَْعرابي : أَتَْيتُكَ  ذاتَ  وقال ثَْعلَب : أَتَْيتُكَ  لغَبُوِق إذا أَتَْيته ُغْدوةً ا ذاتَ والصَّ

َمْيِن  ذاتَ  أَو َعِشيَّةً ، وأَتَْيتهم  العَُوْيِم ، أَي ُمْذ ثالثَِة أَْزماٍن وثاَلثَة أَْعواٍم. ذاتَ والزُّ

ّيِ  واإلضافَةُ إلى  ألنَّ ياَء النََّسِب ُمعاقَبةٌ لهاِء التّأْنيِث. ذات ذاتِيٌّ  ، وال يجوُز في ذُو َذّوِ

ل كّل شي ذاتَ  ولَِقيته ا أّوليََدْين : أَي أَوَّ  يََدْيِن فإنِّي أَحمُد هللا. ذاتَ  ٍء ، وقالوا : أَمَّ

 اليََمِن : وأْنَشَد سيبويه للُكَمْيت : (4)، وُهم تَبابعةُ  األَْذواءُ   :الذَُّوونَ و

مح  فـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــُ َك َأســــــــــــــــــــــــــح ين بـــــــــــــذلـــــــــــــِ  فـــــــــــــال َأعـــــــــــــح

ينِّ أُرِيـــــــــــــــُد بـــــــــــــــه الـــــــــــــــذ ويـــــــــــــــنـــــــــــــــا و     (5)لـــــــــــــــكـــــــــــــــِ
 

  
__________________ 

 .«إمارة»ويف التهذيب « أابر»( يف اللسان : 1)
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 ( يف القاموس : ويكوُن.2)
ا والتكملة نقاًل عن اجلوهري ا « وذو يعاتبين»بد  « وذو يواصلين»وفيه  68( البيتان يف اللسان ا والثاين يف الصحاح ومغين اللبيب الشاهد 3)

 قا  واإلنشاد مداخر والرواية :
 إن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي ذو يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريين و 

 ال إحــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــده وال جــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــه   

  

 يـــــــــــــــــنصــــــــــــــــــــــــــــــرين عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــك غـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــتـــــــــــــــــذر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ... ي
  

 والشعر لبجري بن َعَنمة الطائي.

 ا وهم ملو  اليمن من قضاعة.« تتابعة»( عن اللسان وابألصر 4)
 ( اللسان والصحاح.5)
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 بل هو قَُرِشيٌّ النََّسِب. األْذواءِ  ليَس ِمنأَي  ، «ذُو وال ِذي قَُرِشيٌّ ليَس ِمن»في حديِث الَمْهدي : و

ي : تُه.الشي ذاتُ  وقال ابُن بّرِ  ِء : َحِقيقَتُه وخاصَّ

 * قُْلت : وِمن هنا أَْطلَقُوه على جناِب الحّقِ جلَّ وعزَّ ؛ وَمنَعَه األَْكثَُروَن.

 نَْفِسه يَْعنِي َسِريَرتَه الُمْضَمرة. ذاتِ  هنا اْسٌم لَما َملََكْت يَداهُ كأنَّها تَقَُع على األَْمواِل ، وَعَرفَه ِمن ذاتُ  يَِده ، ذاتُ  وقال اللَّْيُث : قولُهم : قَلَّتْ 

 أَي بَحِقيقَِة القُلوِب ِمن الُمْضَمراِت ؛ قالَهُ ابُن األْنباِري. (1) (ِبذاِت الصُُّدورِ )وقولهُ تعالى : 

مالِ ) : الطائفَةُ ؛ و (ذاِت الشَّوَْكةِ ) و  يَِميٍن وشماٍل. ذاتِ  أَي جَهةُ  : (ذاَت اْلَيِمنِي َوذاَت الشِّ

 َمْنزلَة التي. ذاتَ  وقد يَضعُونَ 

اء : َسِمْعُت أَْعرابيّاً ي لَُكم هللا به ، والَكَراَمة ذُو قوُل : بالفَْضلقال َشِمٌر : قال الفرَّ ويَْرفعُوَن التاَء على كّلِ : أَْكَرَمُكم هللا بها. قاَل  ذاتُ  فَضَّ

اء : ومنهم َمْن يُثَنَّي قالت ذلك ؛  ذاتُ  قالوا ذلك ، وهذه َذُوو قاال ؛ وَهُؤالء َذوا بمْعنَى الذي ويُْجَمُع ويَُؤنَُّث فيقوُل هذانِ  ذُو حاٍل ؛ قال الفرَّ

 وأَْنَشَد :

  ِ ـــــــــــــِ واب ٍ  ســـــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــُ ن ـــــــــــــح هـــــــــــــا مـــــــــــــن أَيـ ـــــــــــــُ ت عـــــــــــــح  مجـــــــــــــََ

ريحِ ســـــــــــــــــــــــــائـــــــــــِ      َن بـــــــــــغـــــــــــَ َهضـــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــح نـ ـــــــــــَ (2)َذواُت يـ
 

  
 أَتى على الناِس ، أَي الذي. ذُو وِمن أَْمثاِلهم : أَتى عليه

 ِصلَةً أي زائَِدةً. ذويو ذُو وقد يكونُ 

اِن ، أَي كنَّا مع َعْمٍرو  ذُو َعْمرو ، وكان ِذي كنَّا بمْوِضعِ كذا وكذا مع:  قال األَْزهِري : َسِمْعُت َغْيَر واِحٍد ِمن العََرِب يقولُ  مَّ َعْمرو بالصَّ

اِن ، قاَل  مَّ  وهو كثيٌر في َكالِم قَْيٍس وَمْن جاَوَرهم ؛ ومنه قوُل الُكَمْيت الذي تقدََّم :: وكاَن َعْمُرو بالصَّ

 َتطَل َعتح إليحُكم َذِوي آِ  النيبِّ 
 هنا زائَِدةٌ. ومثْلُه قوُل اآلخِر : َذوي قالوا :

ٍف  َويـــــــــــــح َر َذَوي عـــــــــــــُ ثـــــــــــــح ُت مـــــــــــــِ نـــــــــــــح  إذا مـــــــــــــا كـــــــــــــُ

ي و     (3)ِديـــــــــــــــنـــــــــــــــاٍر فـــــــــــــــقـــــــــــــــاَم عـــــــــــــــلـــــــــــــــي  انعـــــــــــــــِ
 

  
 َسْهم وال عصبٍَة. بِذي قَرابٍَة ليسَ  ذي األْرحام : لُغَةً كلُّ قَرابٍَة ، وَشْرعاً : كلُّ  َذُووو

 بَْطنِها. َذا بَْطنِها إذا َولََدْت ؛ ويقاُل : نَثََرْت له ذاتَ  المرأَةْ ووَضعَِت 

 بَْطنِه ؛ أَي بَجْعِوِه. بِذي والذئُْب َمْغبُوطٌ 

ُجُل :  بَْطنِه : أَي أَْحَدَث. َذا وأَْلقَى الرَّ

 : أَي أَتَْينا اليَِميَن. (4)يِميٍن  َذا وأَتَْينا

ئَِة  ذاتُ و  ضاِن َمْشهوراِن ، أَعاَذنا هللا منهما.الجنِب : َمرَ  ذاتُ والّرِ

 على الطَّاَعِة والسَّبيِل ؛ كما قالَهُ السَّبكي والِكْرماني ؛ وبهما فَسَّرا قوَل خبيٍب الذي أَْنَشَده البُخاِري في صحيحه : الذاتُ  وقد تُْطلَقُ 

بح و  ـــــــــــــــــِه وإن َيشـــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَك يف ذاِت اإلل  ذل

ٍو     بــــــــــارِ  عــــــــــلــــــــــ  َأوحصــــــــــــــــــــــــاِ  شــــــــــــــــــــــــلــــــــــح ز عيــــــــــُ  ممــــــــــَُ

  
 : االْسُم. ذاتو

 ميٍل : قَْريتاِن بشرقيَِّة ِمْصر. ذاتُ و
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 الكْوِم بالِجيَزةِ. ذواتوالساِحِل  ذاتو

فا : بالفَيُّوم. ذاتو  الصَّ

ا يُْستدرُك عليه.  * وممَّ

 : َحْرٌف ِمن ُحروِف الُمْعجم تَُمدُّ وتُْقَصُر. الراءُ  : [را]

 .َراآتٌ و أَْرواءٌ  َحَسنَةً وَحَسناً : َكتَْبتُها ؛ والَجْمعُ  َريَّْيُت راءً و

اء وقِصيَدةٌ  اويةُ  ؛ ويقاُل : َرِويُّها الرَّ ئِيّةُ  ، ويقالُ  الرَّ  .الرَّ

اءُ  وِمن أْمثاِل العامة :  ِحماُر الشُّعراِء إشاَرةً إلى سعَِة ُوقُوِعها في َكالِم العََرِب. الرَّ

__________________ 
 .43األنفا   154و  119وسورة آ  عمران  8رة املائدة ا اآية ( سو 1)
 .44/  15« ذو»( اللسان بدون نسبة ا والتهذيب 2)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.3)
 ( يف التهذيب واألساس : ذا مين ا أي أتينا اليمن.4)
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 ، بالمّدِ ، للشََّجَرة ، قد تقدََّم في الَهْمزةِ ، وكان على المصنِّف أَن يُِشيَر له هنا. الراءُ و

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

َحَسنَةً وَحَسناً  ْيُت طاءً َطيَّ  : ِمن ُحروِف الِهجاِء َمْخَرُجه َطَرُف اللِّساِن قِريباً ِمن َمْخرجِ التاِء ، يَُمدُّ ويُْقَصُر ويَُذكَّر ويَُؤنَّث. وقد الطاءُ  : [طا]

 .طاآتٌ و أَْطواءٌ  : َكتَْبتُها ؛ والَجْمعُ 

ُجُل الَكثيُر الوقاعِ ؛ َوأْنَشَد : الطَّاءُ  وقال الخليُل :  الرَّ

ي  لـــــــــــــِ ر  عـــــــــــــن كـــــــــــــرِّ املـــــــــــــىن أَمـــــــــــــَ  إيّنِ وإن قـــــــــــــَ

اِ     نـــــــــــــــِ ريح عـــــــــــــــَ ِوّي غـــــــــــــــَ  طـــــــــــــــاء الـــــــــــــــوقـــــــــــــــاع قـــــــــــــــَ

  
ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ي : هو حرٌف ُمْطبٌَق ُمْستَْعٍل. الظاءُ  : [ظا]  : قال ابُن بّرِ

َحَسنَةً وَحَسناً : َكتَْبتُها.  َظيَّْيُت ظاءً ووفي البصائِر : لَثَِويٌّ َمْخرُجه ِمن أُصوِل األْسناِن جوار َمْخرجِ الذاِل يَُمدُّ ويُْقَصُر ويُذكَُّر ويَُؤنَُّث. 

 .ظاآتٌ و أظواءٌ  والَجْمعُ 

 جوُز المْنثِنِيَّةُ ثَْديها عن الخليِل.: العَ  الظاءُ و

ي :  َصْوُت التَّْيِس ونَبِيبُه. الظاءُ  وقال ابُن بّرِ

 : َعِمْلتُها. فَيَّْيُت فاءً و: َحْرٌف ِمن ُحروِف التَّهجي َمْهموٌس ، يكوُن أَْصالً وال يكوُن زائِداً َمُصوغاً في الَكالِم.  الفاء : [فا]

 ، أَي ليَسْت ِمن الُحروِف العاِملَِة. الُمْفَرَدةُ : َحْرٌف ُمْهَملٌ  الفاءُ و

ثَنا. ْحواِلهاوقال شْيُخنا : ال يُراُد إْهمالُها في أَي حالٍة ِمن أَ   أَو تَْنِصُب ، نحُو : ما تأْتِينا فتَُحّدِ

 قال شْيُخنا : الناِصُب هو أَْن ُمقدََّرة بَْعَدها على ما ُعِرَف في العَربيَِّة.

َح به الَجْوهِري كما َسيَأْتي.  * قُْلت : وهذا قد َصرَّ

 قول الشَّاعِر : أَو تَْخِفُض ، نحوُ 

تُ  َرقــــــــح لــــــــَ  قــــــــد طــــــــَ بـــــــــح ِك حــــــــُ لــــــــِ ثــــــــح ضٍ  فــــــــمــــــــِ رحضـــــــــــــــــــــِ  ومــــــــُ

ِوِ      َم  ـــــــــــُح ائـــــــــــِ تـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــن ِذي متـــــــــــََ يـــــــــــح (1)فـــــــــــَبهلـــــــــــحَ
 

  
 ؛ قال شْيُخنا : الخافُِض هو ُربَّ الُمقدََّرة بَْعَدها ال هي على ما ُعِرَف في العربيَِّة. بَجّرِ مثلِ 

َح به صاِحُب اللُّباِب ، قاَل في باِب ُربَّ : وتُْضَمُر بَْعد الواِو كث ُء يراً والعََمل لها ُدوَن الواِو ِخالفاً للُكوفِيِّين ، وقد يَِجي* قُْلت : وهذا قد َصرَّ

ل. نحُو : الفاءِ  اإلْضماُر بْعدَ   فِمثِْلِك ُحْبلَى ، فتأَمَّ

حاح : وتدلُّ على تُِفيدُ و َمواِضُع يُْعَطُف بها : ، ولها عاِطفَةً  الفاءُ  تَِردُ و  : كقاَم َزْيٌد فَعَْمٌرو ، التَّْرتِيب ، وهو نَْوعان : َمْعنَِويٌّ  ؛ وفي الّصِ

ٍل على ُمْجَمٍل ، نحوُ  اء : إنَّها ال تُِفيُد  .( 2)فَأََزلَُّهَما الشَّْيطاُن َعْنها فَأَْخَرَجُهما ِمّما كانا فِيهِ  قوله تعالى : وِذْكِريٌّ : وهو َعْطُف ُمفَصَّ وقال الفرَّ

؛ وأُِجيَب بأَنَّ الَمْعنى أََرْدنا إْهالَكها ؛ أَو للتَّْرتيب  (بَيااتً ) (3) (وََكْم ِمْن قَ ْريَة  َأْهَلْكناها َفجاَءها ِبَُْسنا)التَّْرتِيَب واستدلَّ بقوله تعالى : 

 الذكري ؛ قالَهُ القرافي.

َج فُوِلَد له ولٌَد وبينهما ُمدَّةُ الَحْمِل.التَّْعِقيَب ؛ وهو في كّلِ شي تُِفيدُ و  ٍء بَحَسبِه كتََزوَّ

حاح : ل :العاِطفَ  للفاءِ  وفي الّصِ تعطُف بها وتدلُّ على التّْرتيِب والتَّْعِقيِب مع اإلْشَراِك ، تقوُل : َضَرْبُت َزْيداً فعَْمراً ،  ِة ثالثَةُ َمواِضع : األوَّ

 ويأْتي ِذْكُر الَمْوِضعَْين اآلخرين.



19974 

 

ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً فََخلَْقنَا اْلُمْضغَةَ ِعظاماً  قوله تعالى : نُحو ، وتُِفيُد الَجْمَع الُمْطلَق مع التَّراِخي ، بمْعنَى ثم تَأْتيو

 ً : أنَّ الفاَء لُمْطلَق الَجْمِع مع التَّْعقيِب ، وثم له مع التَّراِخي ، ولذا قيَل إنَّ الُمروَر في نحو :  الفاءو؛ والفْرُق بيَن ثم  ( 4)فََكَسْونَا اْلِعظاَم لَْحما

 َمَرْرُت بَرُجٍل ثم اْمرأَةٍ ُمُروراِن بِخالفِه مع الفاء.

 ِء القَْيس :؛ ومنه قوُل امرى: وتِفيُد الجْمَع الُمْطلَق ِمن غيِر تَْرتيٍب  بمْعنَى الواو تأْتيو

__________________ 
 من شواهد مغين اللبيب. 290وصدره من شواهد القاموس ا والشاهد رقم  35ء القي  ا من معلقته ا ديوانه ط بريوت ص ( البيت المر 1)
 .36( سورة البقرة ا اآية 2)
 .3( سورة األعراف ا اآية 3)
 .14( سورة املؤمنون ا اآية 4)
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زِ   نـــــــــح بـــــــــيـــــــــٍب ومـــــــــَ َر  حـــــــــَ ن ِذكـــــــــح ِك مـــــــــِ بـــــــــح ا نــــــــــَ فـــــــــَ  قـــــــــِ

َو     رِت الــــــلــــــِّ رِ  بســــــــــــــــــــقــــــح وحمـــــــَ وِ  فــــــحــــــَ (1) بــــــَا الـــــــد خــــــُ
 

  
ِدير بيَن ِء القَْيِس ، وقاَل أَْرباُب التَّْحِقيِق : الصَّواُب أنَّ هناَك ُمقَدَّراً يُناِسُب البَيِّنيةَ والتَّقْ قال شْيُخنا : هكذا َذَكُروه واْستَدلّوا بقوِل اْمرى

 على بابِها كما ماَل إليه سيبويه وجماَعةُ وبَسَطه ابُن ِهشاٍم في الُمْغني ، انتََهى. فالفاءُ  َمواِضع الدَُّخوِل فَمواِضع َحْوَمٍل ،

ْوض أَنَّ  في قوِله هذا وأَْشباِهه تُْعِطي االتِّصاَل ؛ يقاُل : ُمِطْرنا بيَن مكَّةَ فالمِدينَِة إذا اتََّصَل الَمَطُر ِمن  الفاءَ  * قُْلُت : وَذَكر الّسهيلي في الرَّ

 هذه إلى هذه ، ولو كانِت الواُو لم تُْعِط هذا الَمْعنى ، انتََهى.

 َوَسط َحْوَمِل ، ولو قُْلَت بيَن الفََرِس فالثّْوِر لم يجز.وقال صاِحُب اللّباِب : وقولهُ بيَن الدَُّخوِل فَحْوَمِل على َوَسِط الدَُّخول ف

ْعقيِب التَّ ؛ وهذا هو الموِضُع الثاني الذي َذَكَره الَجْوهِري فقاَل : هو أْن يكوَن ما قَْبلها علَّةً لَما بَْعَدها ويْجِري على العَْطِف و ُء للسَّبَبِيَّةِ تَجيو

ْرُب علَّةً للبُكاِء والَوَجعِ ، انتهى. وفي اللُّباب : وإلفاَدتِها التَّْرتيِب ِمن َغيْ َضَربَه فبَ  ُدوَن اإلَشْراِك كقولك : ِر َكى وَضَربَه فأَْوَجعَه إذا كاَن الضَّ

آَلِكلُوَن  نحو قوله تعالى : أَو ِصفَةً  ؛ ( 2)فََوَكَزهُ ُموسى فَقَضى َعلَْيهِ  كقوله تعالى : وذلَك غاِلٌب في العاِطفَِة ُجملةً  ُمْهلٍَة اْستَْعملُوها للسَّبَبِيَِّة.

وتكوُن رابِطةً للَجواِب ، والجواُب ُجْملَةٌ  (3) (َفشارِبُوَن ُشْرَب اهْلِيمِ ) ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم فَماِلُؤَن ِمْنَها اْلبُُطوَن فَشاِربُوَن َعلَْيِه ِمَن اْلَحِميمِ 

 ٍء قَِديرٌ َوإِْن يَْمَسْسَك بَِخْيٍر ، فَُهَو َعلى ُكّلِ َشيْ  قوله تعالى : نحو شَّْرِط حيُث لم يَُكْن ُمْرتَبِطاً بذاِته ؛وفي اللّباِب : رابِطةٌ للَجزاِء بال اْسميَّةٌ.
ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعباُدَك ، َوإِْن تَْغِفْر لَُهْم ، فَإِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ  ؛ وقوله تعالى : (4)  .(5) إِْن تُعَذِّ

هو الذي يكوُن لالْبتِداِء ، وذلك في جواِب الشَّْرِط ، كقولك : إْن تَُزْرني فأْنَت ُمْحِسٌن  الذي ذَكَره الَجْوهِري فقاَل : هذا هو الموِضُع الثالثُ و

ً َكالماً ُمْستَأْنفاً يَْعَمل بعُضه في بعٍض ، ألنَّ قولََك أَْنَت اْبتداٌء ، وُمحْ  ( 6)الفاءِ  ، يكوُن ما بَْعدَ   .بالفاءِ  ِسٌن َخبَُره ، وقد صاَرِت الُجملَةُ جوابا

فَعَسى َربِّي أَْن  ؛ وقوله تعالى : (7) إِْن تََرِن أَنَا أَقَلَّ ِمْنَك ماالً َوَولَداً  قوله تعالى : أَو تكوُن ُجْملةً فِْعليَّةً كاالْسِميَِّة وهي التي فِْعلُها جاِمٌد ، نحو

َدقاِت فَنِِعّما ِهيَ  : ؛ وقولهُ تعالى (8) يُْؤتِيَنِ  َُيِْبْبُكُم ) إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن هللاَ فَاتَّبِعُونِي ؛ أَو يكوُن فَْعلُها إْنشائيّاً ، كقوله تعالى : (9) إِْن تُْبُدوا الصَّ
ا َحِقيقَةً  ؛ (10) (هللاُ  نحو قوله  أو مجازاً  ؛ (11) إِْن يَْسِرْق فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَهُ ِمْن قَْبلُ  نحو قوله تعالى : أَو يكوُن فِْعالً ماِضياً لَْفظاً وَمْعنًى ، إمَّ

يِّئَِة فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم فِي النّارِ وَ  الى :تع َل الِفْعُل لتََحقُِّقه َمْنِزلَةَ الَواقِعِ. ( 12)َمْن جاَء بِالسَّ  الفاءِ  نُِّف من مثْلِ قاَل البَْدُر القرافي : َذَكَر المص ؛ نُّزِ

ابَِطة للَجواِب أَْربَعَة وبَِقيَْت خاِمَسة : وهي أن تَْقتَِرَن بَحْرِف اْستِْقباٍل نحو قوله تعالى : َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف َيَِْت هللاُ ) الرَّ
ْدر نحو : وساِدَسة : (14)، اآلية : وما تَْفعلُوا ِمن َخْيٍر فلَْن تكفروه  (13) (ِبَقْوم    وهي أْن تَْقتَِرَن بَحْرٍف له الصَّ

لَك فُذو هلٍب لظَاهُ   فإن َأهح
 انتََهى. (15)

__________________ 
 من شواهد مغين اللبيب. 291ا وجزء من عجزه من شواهد القاموس ا والشاهد رقم  29( مطلض معلقته ا ديوانه ط بريوت ص 1)
 .15( سورة القصص ا اآية 2)
 .55ـ  52( سورة الواقعة ا اآايت 3)
 .17( سورة األنعام ا اآية 4)
 .118( سورة املائدة ا اآية 5)
 واألصر كاللسان ومل يعزه.« األلف»( يف الصحاح : 6)
 .39( سورة الكهف ا اآية 7)
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 .40( سورة الكهف ا اآية 8)
 .271( سورة البقرة ا اآية 9)
 .31 ( سورة آ  عمران ا اآية10)
 .77( سورة يوسف ا اآية 11)
 .90( سورة النمر ا اآية 12)
 .54( سورة املائدة ا اآية 13)
 .(. ُيْكَفُروهُ .. َوما يَ ْفَعُلوا)وفيها :  115( سورة آ  عمران ا اآية 14)
 من شواهد مغين اللبيب ا ومتامه : 295( الشاهد 15)

 علّي تكاد تلتهب التهااب
 اللبيب ط دار الفكر بريوت ا لربيعة بن مقروم.ونسبه  ق  مغين 
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عليه تََحقُِّق تَأْثيِر َحْرف الشَّْرط في الجزاِء  الفاءِ  * قُْلُت : والضابُِط في ذلَك أنَّ الَجزاَء إذا كاَن ماِضياً لَْفظاً وقُِصَد به االْستِْقباُل اْمتَنََع ُدخولُ 

م تَْدُخل الناَر ؛ وإن كاَن ُمضاِرعاً قَْطعاً نحو : إْن أَْكَرْمتَنِي أَْكَرْمتَُك ؛ وَكذلَك إذا كاَن َمْعنًى وقُِصَد به َمْعنى االْستِْقباِل نحو : إن أَْسلَْمَت ل

ه َخبَر وتَْرُكها نحو : إن تُْكِرْمني فأُْكِرْمك تَْقديُره فأَنا أَْكِرُمك ، ويجوُز أَْن تقوَل إْن تُْكِرْمني أْكِرْمك إذ لم تَْجعَلْ  ُمثْبتاً أَو َمْنِفيّاً بِال جاَز ُدخولُها

َحْرف الشَّْرِط في الَجزاِء ، وإْن ُجِعلَْت  ُمْبتدأٍ َمْحذوٍف. وِمثاُل الَمْنفي بِال إْن ُجِعلَت لنَْفي االْستِْقباِل : كإْن تُْكِرْمني فال أُِهينك ، لعََدِم تأْثِيرِ 

ِد النَّْفي جاَز ُدخولُها : كإْن تُْكرْمني ال أُِهْنك ، ويجُب ُدخولُها في غيِر ما َذَكْرنا ، كأَْن يكوَن الَجَزاُء جُ  ملةً اْسِميَّةً نحو : إْن ِجئْتَني لُمَجرَّ

حقَّقاً بُدخوِل قَْد نحو : إْن أَْكَرْمتَني فقَْد أَْكَرْمتُك أَْمس ، ومنه قوله تعالى في قّصة سيِّدنا يوسَف فأْنَت ُمْكَرٌم ، وكما إذا كاَن الَجزاُء ماِضياً مُ 

ياً كإْن أَي فقَْد َصدَّْقت زليخا في قْوِلها ، أو كما إذا كاَن الَجزاُء أَْمراً نحو : إْن أَْكَرَمَك َزْيٌد فأَْكِرْمه ، أَو نَهْ  (1) (ِمْن قُ ُبل  َفَصَدَقتْ )

 ً ف نحو : إن أَْكَرْمَت زْيداً فعََسى أَْن يُْكِرَمَك ، أَو َمْنِفيّا بغَْير ال سواء كان بلن نحو : إِْن أَْكَرْمَت  يُْكِرْمك َزْيٌد فال تُِهْنه ، أَو فِْعالً َغْير ُمتَصّرِ

ل ذلَك. الفاء ه يِجُب ُدخولُ إْن أَْكَرْمَت َزْيداً فما يُِهينك ، فإنَّ  ْن يُِهينك ، أو بما نحو :زيداً فلَ   في هذه األْمثِلَة الَمْذُكوَرةِ ، فتأَمَّ

 نحو قوِل الشَّاعِر : َضُرورةً  الفاءُ  قد تُْحَذفُ و

ُكُرها َعِر اَ َسناِت   يشح  َمنح يـَفح
وايَةُ  يَْشُكُرها أَي فاهلل (2) ِحيحةُ : أَو ال يَجوُز ُمْطلقاً ، والّرِ  الصَّ

َعر اخلَ  ُكرُهُ َمنح يـَفح نح َيشح  ريحَ فالر محح
ً و ، أَي فالَوِصيَّةُ ؛ ( 3)إِْن تََرَك َخْيراً اْلَوِصيَّةُ ِلْلواِلَدْيِن َواأْلَْقَربِينَ  قوله تعالى : لُغَةٌ فَِصيحةٌ ، ومنه الَحْذفُ  أَو فإن »ُث اللُّقََطِة : حدي منه أَْيضا

 تََع بها.أَي فاْستَمْ  ، «جاَء صاِحبُها وإاّل اْستَْمتََع بها

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 في اللُّغَِة : َزبَُد البَْحِر ؛ عن الخليِل وأَْنَشَد : الفاءُ 

ه  ـــــــــــــِ ائ ـــــــــــــفـــــــــــــَ ـــــــــــــُش ب ي ـــــــــــــد طـــــــــــــاٍم  ـــــــــــــَِ  ملـــــــــــــا مـــــــــــــزب

ه    لــــــــــــُ يــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــائــــــــــــِ وحم أيحتــــــــــــِ ود مــــــــــــنــــــــــــه يـــــــــــــَ  أَبجــــــــــــح

  
يم  )إلْصالحِ الَكالِم كقوله تعالى :  الفاءُ  وقد تُزادُ   .(4) (هذا فَ ْلَيُذوُقوُه ْحَِ

 ، على بَْحٍث فيه. (5) (ُكْن فَ َيُكونُ )وتكوُن اْستئِْنافيَّةً ، كقوله تعالى : 

 *. (. فَ َو رَبِّكَ ..)،  (6) (فَِبِعزَِّتكَ ) وتأْتي للتَّأِْكيِد : ويكوُن في القََسم نحو :

َفُعُهْم )؛ وعلى الَحْرف :  (8) (فَ يَ ُقوَل َربِّ )؛ على الُمْستَْقبل :  (7) (فَ ُقْلَنا اْذَهبا)وتكوُن زائَِدةً وتَْدخُل على الماِضي نحو  فَ َلْم َيُك يَ ن ْ
 .(9) (ِإمياَُّنُمْ 

في  الفاءِ  بها بَْعَد األْمِر والنَّْهي واالْستِْفهاِم والنَّْفي والتَّمنِّي والعَْرض ، إالَّ أَنَّك تَْنصُب ما بَْعدَ  (10)وقال الَجْوهِري. وَكذلَك القَْول إذا أََجْبَت 

ياَرةَ ِعلَّةً لإلْحساِن. تَّة بإْضماِر أن تقول : ُزْرني فأُْحِسُن إليك ، لَم تْجعِل الّزِ  هذه األْشياِء الّسِ

ي : فإن َرفَ  ياَرةَ ِعلَّة لإلْحسان.وقاَل ابُن بَّرِ  ْعُت أُْحسن فقْلَت فأُْحِسُن إليك ، لم تَْجعَل الّزِ

 ثم قاَل الَجْوهِري : ولكنَّك قَْلَت ذاَك ِمن شأْني أَبداً أنْ 

__________________ 
 .12( سورة يوسف ا اآية 1)
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 ( البيت لعبد الرمحن بن حسان بن  بت ومتامه :2)
 نالشّر ابلشّر عند   مثالو 

 من شواهد مغين اللبيب ا ويرو  : 296وصدره من شواهد القاموس ا والشاهد 

 من يفعر اخلري فالرمحن يشكره
 ونسب البيت أيضاً  سان بن  بت ولكعب بن مالك.

 .180( سورة البقرة ا اآية 3)
 .57( سورة ص اآية 4)
 .117( سورة البقرة ا اآية 5)
 .82( سورة ص ا اآية 6)
 .68ومرمي  92: ا جر  سوريت (*)
 .36( سورة الفرقان ا اآية 7)
 .10( سورة املنافقون ا اآية 8)
 .85( سورة غافر ا اآية 9)
 ( يف الصحاح : جئت.10)
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َن إليك عل  كرِّ حاٍ  ؛ قلحُت : هذا الذي ذََكَره ِمثَا  األمحر. وأَم ا ِمثحاُ  النـ فحي : فكقوله تعاىل :  ســــــــــــــِ ما )أَفـحَعر وأن ُأحح
انصَبًة ا  الفاءَ  ؛ وهذا هو الذي َمر  يف َأو ِ  الرت حكيِب ا وَجَعَر املصنُِّف فيها (1) (ء  فَ َتْطُرَدُهمْ ِمْن ِحساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشيْ 

ي : قولُه تعاىل :  . وِمثَاُ  النـ هح مار َأنح ُب  ضح ا الن صح وها ِبُسوء  فَ َيْأُخذَُكمْ )وإل  ِتفهاِم : قوله تعاىل  .(2) (ال َتََسُّ وِمثَاُ  االسح
َفُعوا لَنا):  َفعاَء فَ َيش     ْ َتِ  ُكْنُت َمَعهُ )وِمثَاُ  الت مينِّ :  (3) (فَ َهْل لَنا ِمْن ش     ُ وِمثَاُ  الَعرحض :  .(4) (ْم فََأُفوَز فَ ْوزًا َعِظيماً اي لَي ْ

 .(فََأصَّدَّقَ ) (5) (َلْو ال َأخَّْرَتِ  ِإىل َأَجل  َقرِيب  )قوله تعاىل : 
 نُِّف منها واِحداً.اللُهمَّ َوفِّْقني فأَْشُكرك ، فهي َمواِضُع َسْبعَة. ذَكَر المص َب بها بَْعَد الدُّعاء كقولهم :وفاَت الَجْوهِري ما إذا أُِجي

ْ )وقولُه تعالى :  َرْت في قوله :على تَْقِديِر وَمْهما يَُكْن ِمن شي (6) (َورَبََّك َفَكْبِّ  ٍء فَكبِّر ربَّك ، وإالَّ ما جاَمعَِت الواَو ؛ وُكّرِ

زعي و   (7)إذا هلكت فِعنحَد ذلَك فاجح
 لبُْعِد العَْهد.

حاحِ. كذا ؛ كذا ، تقوُل : فَعَْلتُ  : اْسٌم ُمْبَهمٌ  كذا : [كذا]  في الّصِ

 اْسٌم ُمْبَهٌم وال ُمنافَاة ، ويُْرَسُم باألَلِف. ره بأَنَّه ِكنايةُ. وهنا قاَل :الُمْعتل وفَسَّ وَمرَّ للمصنِِّف في 

ه أنَّه ِدْرهماً ، ألنَّه كالِكنايَِة. قال شْيُخنا قد يُْفَهُم من كذا ، تقوُل : عْنِدي وقد يَْجِري َمْجَرى َكْم فَيَْنتَِصُب ما بعَدهُ على التَّْمييزِ  قال الَجْوهِري :

قد تكلََّم ابُن ماِلٍك على اْستِْعماِلها يدلُّ على االْستِْفهاِم وال قائَِل به ، وكأنَّه قصد يَْجِري َمْجراهُ في الدَّاللِة على الِكنايَِة الدَّالَِّة على العََدِد. و

، وتكوُن اْسَم فِْعٍل بمعنى َدْع واتُْرْك  كذاك ها تْلحقُها الكاُف فيقاُل :أنَّ  كذا ُمْفرَدة وُمَركَّبة وُمتَعاِطفَة وبسَط فيه فليُراجع ؛ قاَل : وِمن َغرائِبِ 

 ، فتَْنِصُب َمْفعوالً ؛ قال جرير :

طـــــــــــــااَي 
َ

ِت املـــــــــــــ قـــــــــــــَ الحـــــــــــــَ ـــــــــــــَ َن وقـــــــــــــد ت لـــــــــــــح قـــــــــــــُ ـــــــــــــَ  يـ

نــــــــــــا    يــــــــــــح ك عــــــــــــَ يــــــــــــح لــــــــــــَ وح  إن  عــــــــــــَ ــــــــــــقــــــــــــَ  كــــــــــــذاَ  ال

  
نَْت َمْعنى َدْع ،أَي َدعِ القَْول ، وهي ُمَركَّبَةٌ ِمن كاِف التّْشبيِه واْسِم اإلشاَرةِ  في طراِز  كذا  وكاِف الِخطاِب ، وَزاَل َمْعناها التَّْرِكيبي وُضّمِ

 المجاِلس للَخفاِجي.

 ٌء.: أَي َخِسيٌس أَو َدنِي كذاك ورجلٌ 

بنَْصِب الداِل كما نقلَهُ  ، «ناَشَدتََك َربّكَ مُ  َكذاكَ »الَحِديث :  ِمثْل ذاَك أَي اْلَزْم ما أَْنَت عليه وال تَتَجاَوْزه ؛ وعليه خرجَ  َكذاكَ  وقيَل : َحِقيقَة

ك ، وقد أَْغفَلَه المصنُِّف ابُن دحيَّة في التَّْنوير عن شيِخه ابِن قرقول ، وُرِوي بَرْفِعها ، ويُْروى َكفَاك ، وهي ِروايَةُ البُخاِري ، والُمْعنَى َحْسبُ 

ْكر وأَْوَرَده صاِحُب اللِّساِن في ا  لكاِف وأََشْرنا إلى بعِض ذِلَك هناك فراِجْعه.، وهو واِجُب الذِّ

ُهْم َأْن يُْدَخَل َجنََّة )، َمْعناها اْنتَِه ال تَْفعَْل كقوله تعالى :  َرْدعاً وَزْجراً  تكونُ و: تكوُن ِصلَةً لِما بعَدها ؛  َكالَّ  : [كل  ] َيْطَمُع ُكلُّ اْمِرئ  ِمن ْ
 ، أَي ال يَْطَمُع في ذلَك. َكاّل  (8) (نَِعيم  

ً  قد تكونُ و َتِه َلَنْسَفعاً )كقوله تعالى :  تَْحِقيقا حاح. (9) (َكاّل لَِئْن ََلْ يَ ن ْ  ، أَي َحقّاً ؛ كما في الّصِ

كَ  يقاُل :و َك وهللا ، أَي َكالَّ  وهللا ، وبَلَى وهللا. َكالَّ  وهللا ، وباَلَّ

  ذلَك.قال أبَو زْيٍد : َسِمْعُت العََرَب تقولُ 

 قال األْزهري : والكاُف ال َمْوِضَع لها ِمن اإلْعراِب.

__________________ 
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 .52( سورة األنعام ا اآية 1)
 .73( سورة األعراف ا اآية 2)
 .53( سورة األعراف ا اآية 3)
 .73( سورة النساء ا اآية 4)
 .10( سورة املؤمنون ا اآية 5)
 .3( سورة املدثر ا اآية 6)
 وصدره : 357( البيت للنمر بن تولب ا شعراء إسالميون ا شعره ص 7)

 ال  زعي أن منفساً أهلكته
 وانظر ختر ه فيه.

 .39ـ  38( سورة املعارج ا اآية 8)
 .15( سورة العل  ا اآية 9)
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. َكالَّ  في أَْحكامِ  أَْحمد بن الُحَسْيِن بِن َزَكِريّا صاِحب الُمْجمل وغيِره البِن فاِرٍس و  ُمَصنٌَّف ُمْستَِقلٌّ

د والزَّ  اةِ البَصْ وحاِصُل ما فيه وَغْيِره ِمن الُكتُِب ما أَْوَرَده المصنُِّف في البَصائِِر قاَل : هي عْنَد ِسيبََوْيه والخليِل والمبّرِ اج وأَْكثَر نُحَّ رةِ جَّ

ْجر ال َمْعنى له ِسواهُ ، حتى إنَّهم يُِجيُزوَن الَوْقَف عليها أَبَداً واالْبتِداء بما بْعَده ْدُع والزَّ ا ، حتى قاَل بعُضهم : إذا َسِمْعت َحْرٌف َمْعناهُ الرَّ

يَّة ألنَّ فيها َمْعنى التَّْهديِد والَوِعيِد ، وأَكْ  (َكاّل ) ثََر ما نََزَل ذلَك بمكَّةَ ، ألنَّ أَْكثَر العُتُّوِ كاَن بها ، وفيه نََظٌر ، ألنَّ في ُسوَرةٍ فاْحُكم بأنَّها َمّكِ

يَّة إنَّما يكوُن عن اْختِصاِص العُتُّوِ بها ال عن َغلَبٍة  ْجر في (1)لزوَم المّكِ يف َأيِّ ُصورَة  ما )الَمْسبُوقَة بنَْحو  َكالَّ  ثم إنَّه ال يَْظَهر َمْعنى الزَّ
، وقوُل َمْن قاَل : فيه َرْدٌع عن تَْرِك اإليماِن  (4) (. ُثَّ ِإنَّ َعَلْينا بَيانَهُ ..) (3) (. يَ ُقوُم الّناُس ِلَربِّ اْلعاَلِمنيَ ..) (2) (َبكَ شاَء رَكَّ 

اِرُد منها في التَّْنزيِل ثالثَةٌ وثاَلثُوَن َمْوِضعاً بالتَّْصويِر في أَّيِ ُصوَرةٍ شاَء هللا ، وبالبَْعث ، وعن العََجلِة بالقُْرآِن فيه تَعَسٌُّف ظاِهٌر ، والوَ 

 ُكلُّها في النِّْصف األخيِر.

ا فيها ، فََزادوا وَمْعنًى ثانِياً يصحُّ عليه أَْن يُوقََف ُدونَها ويُْبتَدأَ بها ، ثم (5)وَرَوى الِكسائي وجماَعةٌ  ْدعِ ليَس ُمْستمرًّ اْختَلَفُوا  : أَنَّ َمْعنى الرَّ

اٍب بمْنِزلَِة إي ونَعَم ، وَحَملُوا ْعيِين ذلَك الَمْعنى على ثالثَِة أَْقواٍل : فقيَل بمْعنَى َحقّاً ، وقيَل بمْعنَى إالَّ االْستِْفتاِحيَّة ، وقيَل : َحْرُف َجوفي تَ 

يَتَي الُمْؤِمنِين والشُّعراء. وقوُل َمْن قاَل بمْعنَى َحقًّا ال يَتَأَتَّى ، فقالوا : َمْعناه إي والقََمر ، وهذا الَمْعنى ال يَتَأَتَّى في آ (6) (َكاّل َواْلَقَمرِ )عليه 

ُْم َعْن َرِبِِّْم يَ ْوَمِئذ  َلَمْحُجوبُونَ ..) (7) (َكاّل ِإنَّ ِكتاَب الُفّجارِ )في نَْحو :  ، ألنَّ أن تُْكَسُر بْعَد أاَل االْستِْفتاِحيَّة وال  (8) (. َكاّل ِإَّنَّ

ْدع ولغيره  (9)َحْرف بَحْرٍف أَْولى ِمن تغيِر  (9)تُْكَسر بعَد َحقًّا وال بْعَد ما كاَن بَمْعناها ، وألنَّ تغير  َحْرٍف باْسٍم ، وإذا َصلَح الَمْوِضع للرَّ

ْدع ألنَّه الغاِلُب عليها ، وذلك نحو : جاَز الَوْقُف عليها واالْبتِداُء بها على اخْ  (10) َأطََّلَع اْلَغْيَب )تِالف التَّْقِديَرْين ، واألَْرَجح َحْملها على الرَّ
ا َكاّل َسَيْكُفُروَن . َواختََُّذوا ِمْن ُدوِن هللِا آهِلًَة لَِيُكونُوا هَلُْم ِعزًّ ..) (11) (َأِم اختَََّذ ِعْنَد الرَّْْحِن َعْهدًا ، َكاّل َسَنْكُتُب ما يَ ُقولُ 

ْدعِ أَو االْستِْفتاح نحو :  (12) (ِبِعباَدهِتِمْ  ا)؛ وقد يَتَعَيَّن للرَّ ألنَّها لو  (َكِلَمة  ) (13) (َربِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّي َأْعَمُل صاحِلاً ِفيما تَ رَْكُت َكاّل ِإَّنَّ

نَى نَعَم لكانَْت للَوْعد بالّرُجوعِ ألنّها بْعَد الطَّلَب كما يقاُل : اكرم فالناً فيقوُل نَعَم ؛ كانْت بمْعنَى َحقًّا لَما ُكِسَرْت َهْمزةُ إّن ؛ ولو كانْت بمعْ 

وذلَك لَكْسر إن ، وألنَّ نَْعم بْعَد الَخبَر  (14) (َكاّل ِإنَّ َمِعي َربِّ َسيَ ْهِدينِ  ، قاَل : سى ِإاّن َلُمْدرَُكونَ قاَل َأْصحاُب ُمو )ونحَو : 

ْدعِ نحو :للتَّْصِديقِ  ْجِر وللرَّ ، إذ ليَس قَْبلَها ما يصحُّ َرّده ؛ وقوله  (15) (َوما ِهَي ِإاّل ِذْكرى ِلْلَبَشِر َكاّل َواْلَقَمرِ )  ، وقد يَْمتنُع َكْونها للزَّ

ْدع نوّنِ كما في َء بالتّْنوين على أنَّه َمْصدُر َكلَّ إذا أَْعيَا ، وقُرى (َكاّل َسَيْكُفُروَن ِبِعباَدهِتِمْ )تعالى :  َمْخشري َكْونَه َحْرف الرَّ َز الزَّ َجوَّ

َمْخشري قِراَءة َمْن قََرأَ واللّْيل إذا ي (17)وَردَّ  (16)سالسالً  ح تأِْويل الزَّ ،  (18)سر بأَنَّ سالسال اْسٌم أَْصلُه التَّْنوين فَردَّ إلى أَْصِله ، ويَُصّحِ

َدْت الُمها لتَْقِويَِة الَمْعنى ولَدْفع تََوّهم  َكالَّ  التَّْنوين. وقال ثَْعلَب :بالتَّْنوين ، إذا الِفْعل ليَس أَْصلُه  ُمَركَّبَةٌ ِمن كاِف التّْشبيِه وال النَّافيِة ، وإنَّما ُشّدِ

 بَقَاء َمْعنى الَكِلَمتَْين ؛ وعْنَد َغْيِرِه بَِسيطة كما َذَكْرنا. هذا آِخُر ما أَْوَرَده المصنُِّف في البَصائِِر.

__________________ 
 : عن غلبته. 249ىن اللبيب ص ( يف مغ1)
 .8( سورة األنفطار ا اآية 2)
 .6( سورة املطففا ا اآية 3)
 .19( سورة القيامة ا اآية 4)
 : ورأي الكسائي وأبو حامت ومن وافقهما. 250( يف مغين اللبيب ص 5)
 .32( سورة املدثر ا اآية 6)
 .7( سورة املطففا ا اآية 7)
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 .15املطففا ا اآية ( سورة 8)
 : تفسري. 250( يف مغين اللبيب ص 9)
 .«تغري»( عن مغين اللبيب وابألصر 10)
 .79و  78( سورة مرمي ا اآية 11)
 .82و  81( سورة مرمي ا اآية 12)
 .100( سورة املؤمنون ا اآية 13)
 .62ـ  61( سورة الشعراء ا اآية 14)
 .32ـ  31( سورة املدثر ا اآية 15)
 .4( سورة اإِلنسان ا اآية 16)
 ( هو أبو حّيان ا وقد رّد ما ذكره الزخمشري ا أفاده.17)
 .4( سورة الفجر ا اآية 18)
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ي : قد تَأْتي  بمْعنَى ال ، كقوِل الَجْعدي : َكاّل  وقاَل ابُن بّرِ

م  ت هلـــــَُ لـــــــح هـــــــا ا  (1)فـــــقـــــُ لـــــِ وا الـــــنِّســـــــــــــــــــــاَء أَلهـــــح لـــــ   : خـــــَ

ال  ا     لـــــــَ فـــــــقـــــــالـــــــوا لـــــــنـــــــا : كـــــــَ ـــــــَ م : بـ نـــــــا هلـــــــُ لـــــــح  فـــــــقـــــــُ

  
 .ال أَْفعَُل ذلَك فأمالَ  ال كايَةً عن بعِضهم أَنَّه قاَل :، أَي َحْرٌف يُْنفَى به ويُْجَحُد به ، وأَْصُل أِلِفها ياٌء عْنَد قُْطرب حِ  ال : تكوُن نافِيَةً  : [ال]

َمْكتوبَةٌ إذا كانْت َصِغيَرة الكتبِة َغْير  لَُويَّةٌ  َمْكتُوبةٌ ، فتَُمدُّها لتتم الَكِلمة اْسماً ، ولو َصغَّْرَت لقُْلَت : هذه ال (2)وقاَل اللَّْيُث : يقاُل : هذه 

 َجِليلٍة.

ْيُت الءً  وحَكى ثَْعلب ْين وضعاً ، واْختَار األِلَف ِمن بيِن ُحروِف ألنَّه قد َصيَّرها اْسماً ، واالْسُم ال يكوُن على َحْرفَ  ال َحَسنَةً َعِمْلتُها ، وَمدَّ  لَوَّ

 قافِيَتُها ال. : لََوِويَّةٌ  . وقَِصيَدةٌ لََوِويٌّ  الَمّدِ واللِّين لَمكاِن الفَتْحِة ؛ قاَل : وإذا نََسْبَت إليها قْلَت :

 هي على َخْمسِة أَْوُجٍه.و

ل :  صاِحَب ُجوٍد َمْمقوٌت ، ومنه قوُل الُمتَنبِّي : ال ا إذا كاَن خافِضاً نحو :، وإنَّما يَْظَهُر نَْصب اْسِمه عاِملَةٌ َعَمَل إنَّ  األوَّ

د  وحِب ابـــــــــــِن َأمحـــــــــــح ريحُ ثــــــــــــَ ٍد غـــــــــــَ وحَب جمـــــــــــَح  فـــــــــــال ثــــــــــــَ

رقــــــــــــــض     ؤحٍم مــــــــــــــُ ٍد إال  بــــــــــــــلــــــــــــــُ (3)عــــــــــــــلــــــــــــــ  َأحــــــــــــــَ
 

  
ً  ال أَو رافِعاً نحو :  َخْيَر ِمن زْيٍد عْنَدنا ؛ وقوُل المتنبِّي : ال طاِلعاً َجباَلً حاِضٌر ؛ ومنه ال َحَسناً فِْعلُه َمْذموٌم ؛ أَو ناِصبا

ــــــــــــــال  ــــــــــــــّي ف ــــــــــــــاًل هبــــــــــــــا عــــــــــــــل ــــــــــــــي ل ــــــــــــــَ ا ق ــــــــــــــفــــــــــــــَ  ق

رٍة أُزو ُدهـــــــــــــــــــا     ظـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــَ ن ن ّر مـــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــَ (4)أَق
 

  
اْمرأَة ، والفَْرُق بيَن نَْفي العام ونَْفي َغْير العام أنَّ نَْفَي العاِم  الوُجل في الدَّاِر رَ  ال ، وهو نَْفُي َغْير العام نحو : َعَمَل ليسَ  الثَّاني : عاِملَةٌ و

ة ، اْمرأَ  الوَرُجل في الدَّاِر  ال َرُجل في الداِر أَي ليَس فيها ِمن ِجْنِسه أََحٌد ؛ ونَْفَي َغْير العام نَْفٌي للُجْزِء فإنَّ قْولََك : ال نَْفٌي للِجْنِس تقوُل :

إالَّ في النِّكراِت كقولِه ، أَي الشَّاِعر وهو سْعُد بُن ناشٍب ، وقيَل  تَْعَملُ  الو يَجوُز أَْن يكوَن في الدَّاِر َرُجالِن أَو ِرجاٌل واْمرأَتاِن أَو نِساٌء.

ُض بالحاِرِث ابِن عبَّاٍد اليَْشُكري وكان قد اْعتََزَل َحْرَب تَْغلب   وبَْكر اْبنَي وائٍِل :سْعُد بُن ماِلٍك يُعَّرِ

ا  رياهنــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــِ د  عــــــــــــــــــــــن ن نح صــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــَ

ٍ  ال    يـــــــــــــــــــــح راح فـــــــــــــــــــــَباَن ابـــــــــــــــــــــُن قــــــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــــَ

  
 والقَِصيَدةُ َمْرفوَعةٌ وفيها يقوُل : (5)

ُف بـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــدان  الئـــــــــــــــــــــــِ َ  اخلـــــــــــــــــــــــِ ئـــــــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــــــِ

قــــــــــــــــــــــــاحِ     ر والــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــّ كــــــــــــــــــــــــُ  َأوالُد َيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 وأَراَد باللّقاحِ بَني حنيفَةَ وتقدََّم للمصنِِّف في الحاِء.

 ليَس. (6)بمنزلة  ال بَراح َمْنصوٌب كقَْولهم : ال َرْيَب ، ويَجوُز َرْفعه فتكونُ  ال وقَْولُهم :

ى ن كما َسيَأتي ؛ واالْختِياُر عنْ  ال * قُْلُت : وهذه ِعْنَدهم تَُسمَّ ن وما ال يُنَوَّ َد التَّْبِرئِة ، ولها ُوُجوهٌ في نَْصِب المفرد والُمبَكرَّ وتَْنِوين ما يُنَوَّ

 ُء على نَْصبِه.، أَْجمع القُرا (7) (اَل ، ذِلَك اْلِكتاُب ال رَْيَب ِفيهِ ):  عزوجلجِميعِ النّحويِّين أن يُْنَصَب بها ما ال يُعاُد فيه كقوله ، 

َهاء هللا َذا ، أَي ليَس وهللا َذا ، والَمْعنى ال يكوُن  ال فيها ُغول ، أَي ليَس فيها ؛ ومنه قولُهم : ال وفي الِمْصباح : وجاَءْت بمْعنَى ليَس نحو :

 هذا األَْمر.

 ال ؛ أَو نِداٌء نحو : يا ابَن أَخي َعْمراً  ال َعْمٌرو ؛ أَو أْمٌر : كاْضِرْب َزْيداً  ال كجاَء َزْيدٌ  تكوَن عاِطفَةً بَشْرِط أَْن يَتَقَدََّمها إثْباٌت : الثَّالُث : أنْ و

ي.  أن بَشْرطِ و ابَن َعّمِ

__________________ 
 .«فقلنا هلم»( اللسان : 1)
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 .«الءٌ »( يف اللسان والتهذيب : 2)
 .430ومغين اللبيب الشاهد رقم  412/  1( ديوانه 3)
 .431ومغين اللبيب الشاهد رقم  196/  1ديوانه ( 4)
 من شواهد مغين اللبيب ا وضبرت فيه براح ابلرفض. 433( من شواهد القاموس والشاهد 5)
 ( ابألصر : منزلة.6)
 .2و  1( سورة البقرة ا اآية 7)
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ُم الر ُجرِ  ال ُمَتعاِطفاها فال  وُز جاَءين رُجرٌ  ( 1)يـََتغايـَرَ  ُدُ  عل  زيٍد اســـــــــــح رأَة ا  ال خِبالِف جاَءين رُجرٌ  َزيحٌد ألن ه َيصـــــــــــح امح
رحَطاح وأغفَر عن الثالِث ا وقد ذََكَره اجلَوحهرِي وغريُ  ه كما وبَشرحط َأنح ال تـَقحرَتِن بعاِطٍف. فهي ُشروٌط ثالثٌَة ذكَر منها الش 

 َسَيبحيت.
 ال َعْمٍرو ، وقاَم َزْيدٌ  ال َعْمراً ، واللُهمَّ اْغِفْر لَزْيد ، ال بْعَد األَْمِر والدُّعاِء واإِليجاِب ، نحو : أَْكِرْم َزْيداً وفي الِمْصباح : وتكوُن عاِطفَةً 

ان : وال تَقَُع بْعَد َكالم َمْنفّيٍ قاَم َعْمرو. وقال ابُن الده ال َعْمٌرو ، وال يجوُز ُظهور فِْعل ماٍض بْعَدها لئاَلَّ يلتبَس بالدُّعاِء ، فال يقاُل قاَم َزْيدٌ 

ُل َمْنفيّاً فماذا يَْنفي ، انتََهى. ِل ، فإذا كاَن األوَّ  ألنَّها تَْنفي عن الثاني ما َوَجَب لألوَّ

ل كقَْولَك : َرأَْيت َزْيداً  ا دخَل فيه األوَّ حاح : وقد تكوُن َحْرَف َعْطٍف إلْخراجِ الثاني ممَّ ْن أَْدَخْلت عليها الواو َخَرَجْت َعْمراً ، فإ ال وفي الّصِ

إنَّما  الوَعمرو ، ألنَّ ُحُروَف النََّسق ال يَْدخُل بعُضها على بعٍض ، فتكوُن الواُو للعْطِف  الوِمن أَْن تكوَن َحْرف َعْطٍف كقَْولَك : لم يَقُْم َزْيٌد 

 هي لتَْوكيِد النَّْفي ، انتََهى.

َعْمرو ، واْضِرْب  ال العاِطفَة التَّْحقيق لألَّول والنَّْفي عن الثاني فتقوُل قاَم َزْيدٌ  ال بِعَه ابُن جنِّي : َمْعنىوفي الِمْصباح : قال ابُن السَّراج وتَ 

ا  الوَعْمراً ، ولذلَك ال يجوُز ُوقُوُعها بْعَد ُحروِف االْستِثْناِء فال يقاُل قاَم القَْوُم إالَّ َزْيداً  ال َزْيداً  َعْمراً ، وشْبه ذلَك ، وذلَك أَنَّها لإلْخراجِ ممَّ

ل ، واألّول هنا َمْنفيٌّ ، وألنَّ الواَو للعَْطِف  للعَْطِف وال يَْجتَِمُع َحْرفاِن بمْعنًى واِحٍد ، قاَل : والنَّْفي في َجِميعِ العربِيَِّة  الوَدَخَل فيه األوَّ

 ا القْسُم داِخٌل في ُعموِم قَْولهم ال يَجوُز ُوقُوعها بْعَد َكالٍم َمْنفّيٍ.إالَّ في االْستِثْناِء ، وهذ بِاَل  متّسقٌ 

ِهْند ، وقد  ال َزْيٌد ، وال قاَمِت امرأَةٌ  ال قاَل الّسهيلي : وِمن َشْرط العَْطف أَن ال يصدق الَمْعطوف عليه على الَمْعطوف فال يَجوُز قاَم رُجلٌ 

ْين الّسبكي في هذه الَمْسأَلِة ِرَسالَة  ال نَّصوا على َجواِز اْضرْب رُجالً  َزْيداً فيحتاُج إلى الفَْرِق ، انتََهى الغََرض منه ، وللحافِِظ تَِقّي الّدِ

اها نَْيل العاُل في العَْطفِ  ْين أَبي حاِمٍد أَْحمد بن علّيٍ السَّبكي وقد بِال بالُخصوِص َسمَّ قََرأَها  ، وهي َجواٌب عن سؤاٍل لولِده القاِضي بَهاء الّدِ

ْين َعْبُد الَوهاب  753الصَّالح الصَّفدي على التَّقي في ِدَمْشق َسنَة  ، وَحَضَر الِقراَءةَ ُجْملةٌ ِمن الفَُضالِء وفي آِخرها َحَضَره القاِضي تاج الّدِ

 َولَُد المصنِّف ، وفيها يقوُل الصَّفدي مقرظاً :

م َذا  ــــــــــــــٍة  لــــــــــــــح دا يف الــــــــــــــعــــــــــــــِ نح غــــــــــــــَ  اي مــــــــــــــَ

يــــــــــــــمــــــــــــــة ابلــــــــــــــ    ظــــــــــــــِ ِر متــــــــــــــال املــــــــــــــالعــــــــــــــَ  َفضــــــــــــــــــــــــــــح

  

ٍة  بــــــــــــــــَ ــــــــــــــــح ِو إىل رتـ حــــــــــــــــح رحَ  يف الــــــــــــــــنــــــــــــــــ  ــــــــــــــــَ  مل تـ

ال    ِر الــــــــــــــــعــــــــــــــــُ يــــــــــــــــح ٍة إال  بــــــــــــــــنـــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــِ

  
 وسأَْختَِصُر لَك السَّؤاَل والَجواَب ، وأَْذكر منهما ما يَتَعلَُّق به الغََرض :

َزْيد ، هل يصحُّ هذا التَّْرِكيب ، وأنَّ الشَّْيخ أبا حيَّان َجَزَم باْمتِناِعِه وَشَرط أن يكوَن  ال * قاَل يُخاِطُب َولََده : َسأَْلَت أَْكَرَمك هللا عن قاَم رُجلٌ 

الُم : ألنَّ َشْرَطها أَْن يكوَن الكَ  ما قَْبل ال العَاِطفَة َغْير صاِدٍق على ما بَْعَدها ، وأنَّك رأَْيَت ، َسبَقَه لذلَك السَّهيلي في نَتائجِ الفْكر وأَنَّه قالَ 

ن بمْفُهوِم الِخطاِب نَْفي ما بَْعَدها وإن ِعْنَدَك في ذلَك نََظراً ألُموِر منها أنَّ البَيانِيِّين تكلَّ  موا على القَْصِر وَجعَلُوا منه قَْصر الذي قَْبلها يَتََضمَّ

شاِعٌر ، وقُْلت كيَف يَْجتَِمع هذا مع َكالِم السَّهيلي  ال ٌد كاتِبٌ اإلْفراد وَشَرُطوا في قَْصر الَمْوُصوف إْفراداً َعَدم تَناِفي الَوْصفَْين كقولنا : َزيْ 

ِة التَّْركيِب ، فإن اْمتَنََع قاَم رُجٌل وَزْيٌد ففي غايَِة البُْعِد ألنّك إْن أََردْ  ال والشَّْيخ ، ومنها إْن قاَم َرُجلٌ  َت َزْيٌد ِمثْل قاَم رُجٌل وَزْيٌد في صحَّ

ل َزْيد ُجل األوَّ ُجِل َغْيَر َزْيٍد كاَن ِمن َعْطِف اً كاَن كعَْطِف الشيبالرَّ ِء على نَْفِسه تَأْكيداً ، وال مانَِع منه إذا قصَد اإلْطناب ، وإن أََرْدَت بالرَّ

ِة التَّْرِكيب ؛ وإنْ  ال ِء على َغْيِره وال مانَِع منه ، ويَُصيّره في هذا التَّْقديِر ِمثْل قاَم رُجلٌ الشي  كاَن َمْعناُهما ُمتَعاِكَسْين ، بل قد َزْيد في صحَّ

ُجِل فيه َزْيداً كاَن تَأْكيداً  ال يقاُل قاَم رُجلٌ  وإْن أََرْدَت َغْيَره كاَن َزْيٌد أَْولى بالَجواِز ِمن قاَم رُجٌل وَزْيٌد ؛ ألنَّ قاَم رُجٌل وَزْيٌد إْن أََرْدَت بالرَّ

 ال شاِعٌر وقاَم رُجلٌ  ال َزْيٌد ، وأَيُّ فَْرٍق بيَن َزْيٌد كاتِبٌ  ال ُره ، والتَّأْكيُد واإلْلباُس ُمْنتَفياِن في قاَم رُجلٌ فيه إلباٌس على الساِمع ، وإيهاٌم أَنَّه َغيْ 

__________________ 
 ( يف مغين اللبيب : أن يتعاند.1)
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اِعر ُعُمو  وٌص ُمطحَلٌ  وبَا َكاِتب وشــــَ ه كا ََيواِن وكاألَبـحَي  ا وإذا َزيحٌد وبَا َرُجر وَزيحد ُعُموٌم وُخصــــُ وص ِمن َوجح م وُخصــــُ
تَـَنض جاَء َرُجر َزيحد ا وكيَف مينُض َأحٌد مض َتصحريح  ال َزيحد كما قالوه فهر مَيحَتِنض ذلَك يف العامِّ واخلاِص ِمثحر قاَم الناسُ  ال امح

رو ا وهو َعطحٌف عل   ال الَعطحف ِبال يف حنو ما قاَم إال  َزيحدٌ  ٍء مَيحَتنضابِن ماِلٍك وغريِه بغي ِة قاَم الناُس وَزيحٌد ا وأليِّ شي َعمح
ي ِمثحَر ذلَك ال ســـــــي م َتضـــــــِ ِعيف ألن  اإلطحناَب قد يـَقح يه َمر َتاح ضـــــــَ ا والنـ فحي ُموجٍب ألن  َزيحداً ُموجٌب وتعحِليلهم أبنه يلحزُم نـَفح

وأُ دَ  َزيحد ؛ هذا مُجحلَة ما تضـــــــم َنه كتابك يف  الو َرجاتِه َأنح يكوَن ِمثحر ما قاَم الناُس األو   عاميف والنـ فحي الثاين خاصيف ا فَبســـــــح
 ذلَك ا ابَرَ    فيك.

ا الشَّْرط الذي َذَكره أَبو حيَّان في العَْطفِ  َطُف بِال إالَّ ، فقد َذَكَره أَْيضاً أَبو الَحَسِن األبدي في َشرح الَجُزوليَّة فقاَل : ال يُعْ  بِال والَجواُب : أَمَّ

ل ال يَتَ  ا بَْعَدها ، فيكوُن األوَّ ُن بمْفهوِم الِخطاِب نَْفي الِفْعل عمَّ ناَوُل الثاني نحو قوله جاَءني بَشْرٍط وهو أَْن يكوَن الَكالُم الذي قَْبلها يتَضمَّ

ل يَْنِفي الِفْعَل عن الثاني  ال جاِهٌل ، ولو قُْلَت : َمَرْرُت برُجلٍ  ال اْمَرأَة ، وجاَءني عاِلمٌ  ال رُجلٌ  َعاقِل لم يجْز ألنَّه ليَس في َمْفهوِم الَكالِم األوَّ

َعْمرو ،  ال َزْيد ، وَمَرْرت ِبَزْيدٍ َمَرْرُت بَرُجٍل َغْير َعاقَِل وَغْير  الَمْعنى ِجئَْت بغَْير فتقوُل :، وهي ال تَْدُخل إالَّ لتَأْكيِد النَّْفي فإْن أََرْدَت ذلَك 

ل ال يَتَناَوُل الثاني.  ألنَّ األوَّ

َن كالُم األبدي هذا ِزياَدةً على ما قالَهُ السَّهيلي وأَبو حيَّان ، وهي قوله : إنَّها ال تَْدُخل إالَّ لتَأِْكيِد ال ال تَْدُخُل  ال منَّْفي ، وإذا ثَبََت أَنَّ وقد تضمَّ

للتَّْصريحِ بما اْقتضاهُ  ال َخلَتْ  النَّْفي اتََّضَح اْشتِراط الشَّْرط الَمْذُكور ، ألَنَّ َمْفهوم الِخطاِب اْقتََضى في قوِلَك قاَم رُجٌل نَْفَي الَمْرأَةِ فدَ إالَّ لتَأْكيدِ 

ا قاَم رُجلٌ  ال الَمْفُهوم ، وكذلَك قاَم َزْيدٌ  ألنَّها ال تكوُن لتَأِْكيِد نَْفي بل  بِال ي َزْيد فلذلَك لم يجْز العَْطفُ َزْيد فلم يَْقتِض الَمْفهوم نَفْ  ال َعْمرو ، أمَّ

لنَّفي كلَْم وما ، وهو َكالٌم لتأَِسيِسه ، وهي وإن كاَن يُْؤتَى بها لتَأِْسيِس النَّْفي فكذلَك في نَْفيٍ يقصُد تَأِْكيُده بها بِخالِف غيِرها ِمن أََدواِت ا

 َحَسٌن.

ل ، وذلَك قوله : َضَرْبت زْيداً  األُصول :ابن السَّراج فإنَّه قاَل في كتاِب وأَْيضاً تَْمثِيل  ا َدَخَل فيه األوَّ َعْمراً ،  ال وهي تَقَُع إلْخراجِ الثاني ممَّ

 ْرُط الَمْذُكور.َعْمرو ، فاْنُظْر أَْمثِلَته لم يَْذُكر فيها إالَّ ما اْقتَضاهُ الشَّ  ال اْمرأَةٍ ، وجاَءني َزْيدٌ  ال وَمَرْرُت برُجلٍ 

راِب ما قَْبلها وتَْنفي عن وأْيضاً تَْمثِيل َجماَعة ِمن النُّحاة منهم ابن الشََّجري في األماِلي قاَل : إنَّها تكوُن عاِطفَةً فتَْشرُك ما بَْعَدها في إعْ 

ل كقولك :ا أَبِيَك ، ولم يَْذُكر أَحٌد ِمن النّحاةِ في أَْمثلتِه ما  ال َرْرُت بَحِميكَ أَباَك ، ومَ  ال بكر ، ولَِقيُت أَخاكَ  ال َخَرَج َزْيدٌ  لثاني ما ثَبََت لألوَّ

ل فيه يحتمُل أَن يَْندرَج فيه الثاني ، وَخَطَر لي في َسبَِب ذلَك أَْمران : أََحُدهما : أَنَّ العَْطَف يَْقتَِضي ا لُمغايََرةَ ، فهذه القاِعَدةُ يكوُن األوَّ

عْنَد أَْكثَر الناِس  في الَمْعطوِف أْن يكوَن َغْيَر الَمْعطوِف عليه ، والُمغايََرةُ عْنَد اإلْطالِق تَْقتَِضي الُمبايَنَةَ ألنَّها الَمْفهوُم منها تَْقتَِضي أنَّه ال بُدَّ 

الُمغايََرةَ عْنَد اإلْطالِق إنَّما تَْنصِرُف إلى ما ال وإْن كاَن التَّْحقيُق أنَّ بيَن األَعّمِ واألَخّصِ والعاّمِ والخاّصِ والُجْزء ، والُكّلِ مغايََرةً ، ولكنَّ 

 َغْيَر َزْيٍد جاَز واْنتَقَلَِت يصدُق أََحُدهما على اآلخِر ، وإذا صحَّ ذلَك اْمتَنََع العَْطُف في قَْولك جاَء رُجٌل وَزْيد لعََدِم الُمغايََرةِ ، فإن أََرْدتَ 

َزْيد ، وَغْير َزْيد ال يصدُق على َزْيد وَمْسأَلَتُنا إنَّما هي فيَما اذا كاَن رُجٌل  ال ْلَت : جاَء رُجٌل َغْير َزْيدالَمْسأَلةُ عن ُصورتِها ، وصاَر كأَنَّك قُ 

ْرْت وَجَرْت للُمغايََرةِ بيَن المَ  ْعطوِف عليه ، ولو قُْلَت ْعطوِف والمَ صاِدقاً على زْيٍد ُمحتمالً ألْن يكوَن إيَّاه ، فإنَّ ذلَك ُمْمتَنِع للقاَعِدةِ التي تَقَرَّ

َر ِمن ُوجوِب الُمغايَرةِ ، وَكذلَك لو قْلَت جاَء َزْيدٌ  َرُجل َوَجَب أن يقدََّر ال َرُجٌل آَخُر ،  ال جاَء َزْيٌد وَرُجل كاَن َمْعناهُ وَرُجل آَخر لَما تقرَّ

قى الَمْعطوُف عليه على َمْدلُوِله ِمن ُعُموٍم أَو ُخصوٍص أَو إْطالٍق أَو تَْقييٍد ، واألْصُل في هذا أنَّا نُريُد أَْن نُحافَِظ على َمْدلوالِت األْلفاِظ فيَبْ 

ل كأْو  فإنَّها تغيُِّر ِنْسبَته ِمَن الَجْزِم والَمْعطوُف على َمْدلُولِه كذلَك ، وَحْرُف العَْطِف على َمْدلُوِله وهو قد يَْقتَِضي تَْغيير نِْسبَة الِفْعل إلى األوَّ

ل ، وقد ال تَْقتَِضي تَْغيير نِْسبَة الِفْعل إلى الشَّ  ِل بل ِزياَدة ّكِ كما قاَل الخليُل في الفَْرِق بَْينها وبيَن أما ، وقيَل باإلْضراِب عن األوَّ إلى األوَّ

 عليه ، بل ِزياَدة ُحْكم آخر وال ِمن هذا القَبِيل فيجُب علينا الُمحافََظة على َمْعناها مع بَقاءِ 
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ييٍد ا كبَن ك قلحَت قاَم إم ا َزيحٌد وإم ا غريُهاألو   عل  َزيحد ا وهذا ال يصـــــــــح . ال   َمعحناُه ِمن َغريحِ تـَغحيرٍي وال خَتحصـــــــــيٍص وال تـَقح
تَـنَ الشــــــي ر امح ِحيحاً ا وحيث مل حَتحصــــــَ َلتح كاَن الرت حِكيُب صــــــَ ض يف ُء الثاين أن  َمبحىن َكالِم الَعَرِب عل  الفاِئَدِة َفحيُث َحصــــــَ

ه ال فاِئَدَة فيه ا ونقوُ  أن ه ُمتَناِقٌ  ألن ه  ال َكالِمهم ا وقـَوحلك قاَم رُجرٌ  ِتماِله لَزيحد وَغريح ُلو  َرُجر يف احح َزيحد مض إراَدِة َمدح
ِه كاَن ُمَتناِقضاً ا  تمر له ولغريح ُحح

بار بِقياِم رُجٍر امل باَر بنَـفحي ِقياِم َزيحد وابإلخح باَر بِقياِم رُجٍر إن أََردحَت اإلخح وإن أََردحَت اإلخح
ك َأنح تقوَ  َغريح َزيــحد ا فــإن قـُلــحتَ  ِة ا  ال َغريح َزيــحد كــان َطرِيقــُ اِطفــَ ا نـََتكل ُم عل  العــَ ًة ا وحنُن إلــ  مبعحىَن َغريح مل َتُكنح عــاِطفــَ

ِه ا فهذا هو الذي والَفرحُ  بـَيحنهما أن  الجي مبعحىَن َغريح ُمَقّيَدٌة لأُلوىل ُمبَـيَِّنٌة لَوصــــــــــــــح  ِفه ا والعاِطَفة ُمبَـيِّنة ُحكماً َجِديداً لَغريح
ُ أن ه ال فـَرحَ  بَا قـَوحلك قاَم َرُجرٌ  َرُجر ا ِكالُ ا مُمحَتِنٌض إال  أن يُراَد  ال َزيحد ا وقـَوحلك قاَم َزيحدٌ  ال َخَطَر د يف ذلَك وبه يـُتَـَبا 

ضابلر ُجِر َغريحُ َزيحٍد فحيَنِئٍذ ي ض َغريح وفيه َنَظٌر وتـَفحصـــيٌر ســـَنذحُكره ا  ال صـــح  فيهما إنح كاَن يصـــح  َوضـــح ض َموحضـــِ َوحضـــِ
يف هذا امل

َعحىن.
 وإال  فنَـعحدُ  عنها إىل ِصيَغِة َغريح إذا أُرِيَد ذلَك امل

ل إالَّ بتَأِْكيِد ما َدلَّ عليه بالَمْفهوم وبَْيَن العَْطِف وَمْعنى َغْير فَْرٌق ، وهو أنَّ العَْطَف يَْقتِضي النَّْفَي عن الثاني بال َمْنطوِق وال تعرض له لألوَّ

ل وال تعرض له للثاني إالَّ بالَمْفهوِم إن َجعَْلتها ِصفَةً ، وإْن َجعَْلته ا اْستِثْناًء فُحْكُمه ُحْكم االْستِثْناء إْن َسِلم ، وَمْعنى َغْير يَْقتَِضي تَْقييِد األوَّ

 ةَ هل هي بالَمْنطوِق أَو بالَمْفهوِم وفيه بَْحٌث.في أَنَّ الدَّاللَ 

اْمرأَة ، وَرأَْيُت َطويالً َغْير قَِصيٍر ،  ال والتَّْفِصيُل الذي َوَعْدنا به هو أنَّه يَجوُز قاَم رُجٌل َغْير َزْيد ، واْمرْر بَرُجٍل َغْير عاقٍِل ، وهذا َرُجل

وَغْير ، وهذاِن الَوْجهاِن اللذاِن َخَطَرا لي زائَِداِن على ما قالَهُ الّسهيلي واألبدي ِمن َمْفهوِم الِخطاِب ألنَّه إنَّما  ال فإْن كانا َعلَْمين جاَز فيه

ْيضاً َوْجه َحَسن يَِصيُر االه أَ يَأْتي على القَْوِل بَمْفهوِم اللّقَِب وهو َضِعيٌف عْنَد األُُصوليِّين ، وما َذَكْرته يأْتي عليه وعلى َغْيِره على أنَّ الذي ق

يه وإالَّ لكاَن في ُحْكم َكالٍم آخر معه العَْطف في ُحْكِم الُمبَيّن لمْعنَى األَول ِمن اْنِفراِده بذِلَك الُحْكم َوْحده والتَّْصريح بعََدِم ُمشاَرَكة الثاني له ف

َرُجل ، ألنَّ ُكالًّ منهما عْنَد األُُصوِليِّين له ُحْكم اللّقَب ،  ال َزْيد وقام زيدٌ  ال لٌ ُمْستَِقل ، وليَس هو الَمْسأَلةُ وهو مطرٌد أَْيضاً في قْولَك قاَم رجُ 

خاصَّة الْختِصاِصها بَسعَِة النَّْفي ونَْفي الُمْستَْقبَل على ِخالٍف فيه ووضع  ال وهذا الَوْجه مع الَوْجَهْين اللذيِن َخَطَرا لي إنَّما هو في لَْفَظةٍ 

 ولم يَْمتَنع. ِف الُمْفرداِت ال َعْطف الُجَمل ، فلو ِجئَْت َمكانَها بما أَو لم أَو ليَس وَجعَْلته َكالماً ُمْستَقالَّ لم يَأِْت الَمْسأَلةالَكالم في َعطْ 

ا قوُل البَيانيين في قَْصِر الَمْوُصوف إْفراداً َزْيد كاتِبٌ  ْلناه ، وقَْولُهم َعَدم تَنافِي الَوْصفَْين َمْعناه شاِعٌر فَصِحيح ال ُمنافَاة بَْينه وبَْيَن ما قُ  ال وأَمَّ

ا َشاِعٌر وكاتٌِب  أنَّه يُْمِكُن ِصْدقهما على ذاٍت واِحَدةٍ كالعاِلِم والجاِهِل ، فإنَّ الَوْصَف بأَحِد ما يَْنفي الَوْصَف باآلخِر الْستِحالَةِ  اْجتماِعهما ، وأَمَّ

ُء نَْفي اآلخر إذا أُِريَد قَْصر الَمْوُصوف على باآلخِر إِلْمكاِن اْجتماِعهما في شاِعٍر َكاتِب فإنَّه يَِجيفالَوْصُف بأحِدهما ال يَْنِفي الَوْصَف 

ِن اْجتِماِعهما ، والشَّْيخ لُظهوِر إْمكاأََحِدهما بما تَْفهُمه القَرائُن وِسياُق الَكالم ؛ فال يقاُل مع هذا كيَف يَْجتَِمُع َكالُم البَيانِيِّين مع َكالِم السَّهيلي 

ا قَْولك قاَم َرُجٌل وَزْيد فتَْرِكيٌب َصِحيٌح وَمْعناهُ قاَم َرُجل َغْير َزْيد وَزْيد ، واْستَفَْدنا التَّْقييد ِمن ال عَْطِف لَما قَدَّْمناه ِمن أنَّ العَْطَف يَْقتَِضي وأَمَّ

الً على جِ  ُم أَْورَد َكالَمه أَوَّ ُجِل َغْيَره الُمغايََرة ، فهذا الُمتكلِّ ا قاَل وَزْيد َعِلْمنا أنَّه أَراَد بالرَّ َهِة االْحتماِل ألْن يكوَن َزْيداً ، وأن يكوَن َغْيَره ، فلمَّ

ل وتَْعيين الثاني ، وتَْحَصل للسَّاِمع به فائَِدةٌ ال يُتََوصَّل إليها إالَّ ب ِب أَو ِمثِْله مع َحِقيقَِة ذلَك التَّْركيوله َمْقصوٌد قد يكوُن َصِحيحاً في إبهاِم األوَّ

َزْيد لم تَْحَصل به قط فائَِدة وال َمْقُصود زائٌِد على الُمغايَرةِ الحاِصلَِة بُدون العَْطِف في قَْوِلَك قاَم َرُجٌل  ال العَْطف بِخالِف قَْوِلك قاَم َرُجلٌ 

َهُر أن يَْمتَنَِع العَْطف ألنَّ َمْبني َكالِم العََرِب على اإليجاِز واالْختِصاِر ، وإنَّما َغْيِر َزْيد ، وإذا أَْمَكنِت الفائَِدةُ الَمْقصوَدةُ بُدون العَْطِف يَظْ 

َر على جملٍة واِحَدةٍ نَْعدُل إلى اإلْطناِب بَِمْقصوٍد ال يَْحَصَل بُدونِه ، فإذا لم يَْحَصَل َمْقُصود به فيَْظَهر اْمتِناُعه وال يَْعدل إلى الُجمْ  ، لَتَْين ما قُّدِ

َر عليه بُدونِه ، فلذِلَك قُْلنا باالْمتِناع ، وبهذا يظهر الَجواب عن قَْوِلَك إن أََرْدَت َغْيَره كانَ   َعْطفاً ، وقَْولك ويُصير على وال إلى العَْطف ما قُّدِ

 َزْيد في ال هذا التَّْقِديِر ِمثْل قاَم َرُجلٌ 
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رحان إليه من َا َأشـــــــــَ
تَـَف  ابلَقرِيَنِة  صـــــــــح ِة الرت حكيِب مَمحُنوٌع مل َهُم ابلَقرِينِة واإللحباُس يـُنـح الفاِئَدِة يف األو   ُدوَن الثاين ا والت بحِكيد يـُفح

َلًة يف قاَم َرُجرٌ  تح حاصـــِ َلٌة مض الَقراِئِن يف قاَم َرُجٌر وَزيحٌد وليســـَ َزيحِد مض الَعطحِف كما بـَي ناُه ؛ وأَم ا قـَوحُلَك  ال والفاِئَدُة حاصـــِ
 َزيحد ا فالذي أَُقوُله ِمن هذا إن ه إن أُرِيَد الناس َغريح َزيحد جاَز وتكونُ  ال َتِنُض ذلَك يف العامِّ واخلاصِّ ِمثحر قاَم الناسُ هر مَيح 

راج َزيحد بَقوحِلكَ  ال ِتثحناِء فقد ال عاِطَفًة مبَا قـَر رحانُه ِمن قـَبحر ا وإن أُرِيَد الُعُموم وإخح كاَن َلحطُر د أن ه   َزيحد عل  ِجَهِة االســــــــــــــح
ِتناِع إال   تَـَقر  رأحيي عل  االمح ِتثحناِء فاسح َه ِمن الن حاِة َعد ال ِمن ُحُروِف االسح  إذا أُرِيَد ابلن اس َ وُز ا لكنح مل أََر سيبويه وال َغريح

َذحكوِر بَدالَلِة َقرِي
َعحىن امل

تَـَنض اإلطحال  َغريح َزيحد وال مَيحَنض إطحال  ذلَك مَححالً عل  امل َنِة الَعطحِف ا وحُيحَتَمر أن يقاَ  مَيحَتِنض َكما امح
تَـَنض فيهما وال  ال يف قاَم َرُجرٌ  ِضَعاح فإنح كاَن ُمسّوغاً جاَز فيهما وإال  امح َوح

ِتماَ  إراَدِة اخُلصوِص جائٌِز يف امل َزيحد ا فإن  احح
ِتثحناء ِتثحناَء ِمن  ال ِمن فـَرحَ  بـَيحنهما إال  إراَدة َمعحىن االســــــــح ح  أن يُراَد هبا ذلك افحرَتَقا ألن  االســــــــح ا ومل َيذحكِر الن حاة ا فإّن صــــــــَ

ين ِمن َكالِم بعِ  الن حاة يف قاَم الناُس ليَ  َزيحداً أن ه َجَعلها مبعح  ُطحَلِ  َغريحُ جائٍِز ا ويف ذهح
ىَن ال ا فإن العام جائٌِز وِمن امل
تَـثحناء  كٍّ ا وكذا ُجِعَلت لالســـــح ِتناِع عنحَد الَعطحِف وإراَدِة الُعموِم ِبال شـــــَ ح  ذلَك وَ َهَر الَفرحُ  ا وإال  فهما ســـــواٌء يف االمح صـــــَ

ا قاَم الناُس وَزيحد فجوازُه  اِهرٌ  َنة تد   عل  إراَدِة اخُلصــــــــــــــوِص ؛ وَأم   مم ا عنحَد اإلطحال  مَححاًل عل  الظاِهِر حىت َ حيت َقرِي
ناه بار قد مح َبة الِقيام إىل َزيحد واإلخح وص ابألوىل َأو إراَدة َ حِكيد ِنســـــــــــح ُغايـََرَة فإفاَدُة إراَدة اخُلصـــــــــــُ

عنه  ِمن أن الَعطحَف يُِفيُد امل
َعحىَن ال أَيحيت يف الَعطحِف ِبال وأَم ا قولك : وأَليِّ شـــــــــي

وِص ا وهذا امل ِبال يف حَنحو ما ٍء مَيحَتِنُض الَعطحف َمر َتاح ابلُعُموِم واخُلصـــــــــُ
َم َأنح ال عطحَف هبا ما اقـحَتَض  َمفحهوم اخِلطاِب فيه ليد   عليه  ال قاَم إال  َزيحدٌ  رو ا وهو َعطحٌف عل  ُموجٍب ا فلما َتقد  َعمح

تَـثحىن َعكح  ذلَك ألن  الث بوَت فيه ُسح
َنحطُو  يف األو   الثـ ُبوت وامل

ُهوم وامل َفح
َنحطوِ  وال مُيحِكُن  َصرحياً وَ حِكيداً امل

َفحهوِم ال ابمل
ابمل

ِحيٌح ل َي األو   عاميف والثاين خاصيف صــــــــــــــَ لُك أن  النـ فح يه َمر َتاح ا وقـَوح َا قيَر أن ه يلزُم نـَفح
ُنـحَف  مل

كن ه ليَ  ِمثحر َعطحفها عل  امل
َي يف َغريحِ َزيحٍد مَ  ال جاَء َزيحدٌ  َا ذََكرحان َأن  النـ فح

رو ا مل تَـثحىن منه َمنحطوٌ  فَخاَلَف َعمح ُســـــح
رٍو َمنحطوٌ  ا ويف الناِس امل فحهوٌم ويف َعمح

وأُ َدَرجاتِه أنح يكوَن ِمثحر ما قاَم الناس  َزيحد  الو َزيحد مَمحُنوع وليَ  ِمثحله ا ألن  الَعطحَف يف  الو ذِلَك الباب ا وقـَوحُلك فَبســــــــــــــح
م ل ه ليَ  للواِو ا وليَ  فيه قوحلنا ما قاَم الناُس ليَ  ِبال بر ابلواِو ا وللَعطحِف ِبال ُحكح َثر ِمن خاّص بـَعحَد  الو صـــــّ َزيحد َأكح

 عام. هذا ما قد َره   د ِمن كتاَبجِي جواابً للولِد ابَرَ    فيه ا و  َأعحلم.
اِظُر فيَما َذَكْرت على أهبِة التأَّمل في ِسياِق األلفاِظ فعََسى أن يَِجَد فيه قُْلُت : هذا خالَصةُ السُّؤاِل والَجواِب نقَْلتُهما ِمن نسخٍة َسِقيمٍة فليَُكِن النَّ 

 نَْقصاً أَو ُمخالفَةً.

 وتُْحَذُف الُجَمُل بعَدها كثيراً وتُْعَرضُ  وبَلَى ، ونَصُّ الَجْوهِري : وقد تكوُن ِضّداً لبَلَى ونَعَم ؛ وتكوُن َجواباً ُمناقضاً لنَعَمْ  ثم قال المصنُِّف :

ٍء ، وحينَئٍِذ تكوُن بمْعنَى َغْير ألنَّ الَمْعنى ِجئُْت بغَْيِر زاٍد بغيِر شي ءٍ شي ال زاٍد ، وَغِضْبُت من بِال بيَن الخافِِض والَمْخفوِض نحُو : ِجئْتُ 

 على بَْحٍث فيه. (1) (َواَل الّضالِّنيَ )يُْغَضُب منه ، كما في الِمْصباح. وعليه َحَمَل بعُضهم قولَه تعالى : 

ُد : إنَّما جاَز أَن تَقَعَ  ُد  (َواَل الّضالِّنيَ )في قوِله :  ال وقال المبّرِ ٌن َمْعنى النَّْفي ، فجاَءْت ال تَُشّدِ ِمن هذا النَّْفي  (2)، ألنَّ َمْعنى َغْير ُمتَضّمِ

فجاَز أَن يكوَن  ؟ني َزْيٌد وَعْمرو ، فيقوُل السَّاِمُع : ما جاَءَك َزْيد وَعْمروالذي تضمنه َغْيُر ألنَّها تُقاِرُب الدَّاِخلَة ، أال تَرى أنَّك تقوُل جاءَ 

 َعْمرو فقد بيَّن أنَّه لم يَأْتِه واِحٌد منهما ، انتهى. الوجاَءهُ أَحُدهما ، فإذا قاَل ما جاَءني َزْيد 

ل.وإذا ُجِعل َغْير بمْعنَى ِسَوى في اآليِة كانْت ال ِصلَةً في الَكالم ،   كما َذَهَب إليه أَبو عبيَدةَ ، فتأَمَّ
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 قال شْيُخنا : هذا ِمن َعَدِم َمْعرفِة اْصِطالحِ فإنَّ ُمراَده ال الناِهيَة ، انتََهى. تكوَن َمْوضوعةً لَطلَِب التْرِك. الرابُع : أنْ و

__________________ 
 .7( سورة الفاحتة ا اآية 1)
 .«ددتس»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 2)
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 قُْلُت : يبعُد هذا الظَّنَّ على المصنِِّف وكأنَّه أَراَد التَّفَنَّن في التَّْعبيِر.

حاح : وقد تكوُن للنَّْهي كقولك :  يَقُْم َزْيد ، يُْنهى به كلُّ َمْنهّيِ ِمن غاِئٍب وحاِضٍر. الوتَقُْم  ال وفي الّصِ

ُكْم أَْوِلياءَ  ال نحو : قوله تعالى : َمهُ واْستِْقبالَهتَْختَصُّ بالدُّخوِل على الُمضارعِ وتَْقتَِضي َجزْ و ي َوَعُدوَّ قال صاِحُب الِمْصباح  ( 1)تَتَِّخذُوا َعُدّوِ

 الوتَْضِرْب َزْيداً  ال تَْضِرْبه ، ويقاُل اْضِرْب َزْيداً وَعْمراً ، فتقوُل : ال : ال تكوُن للنَّْهي على ُمقَابلِة األْمِر ألنَّه يقاُل اْضِرْب َزْيداً ، فتقوُل :

ْب َزْيداً وَعْمراً ُجْملتاِن في األْصِل َعْمراً بتَْكِريِرها ألنَّه جواٌب عن اثْنَْين فَكاَن ُمطابقاً لَما بُني عليه ِمن حْكِم الَكالِم السابِِق ، فإنَّ قَْولك اْضرِ 

ألنَّ  تَْضِرْب َزْيداً وَعْمراً لم يَُكْن هذا نَْهياً عن االثْنَْين على الَحِقيقَِة ألنَّه لَو ُضِرَب أَحُدهما لم يُكْن ُمخاِلفاً ، ال السَّراج : لَْو قُْلت ، قال ابنُ 

َعْمراً فَمِجيئها هنا الْنتِظاِم النَّْهي بأَْسِره وُخُروجها  الوتَْضِرْب َزْيداً  ال النَّْهَي ال يَْشملُهما ، فإذا أََرْدَت االْنتهاَء عنهما جِميعاً فنَْهُي ذلكَ 

 إْخالل به ، انتََهى.

 تَْضِرْب َعْمراً لكنَّهم حَذفُوا الِفْعَل الثاني اتِّساعاً لَداللَِة المْعنى عليه ، ألنَّ  الوتَْضِرْب َزْيداً  ال قال صاِحُب الِمْصباح : وَوْجهُ ذلَك أنَّ األْصلَ 

ْهم الَمْعنى وقد يَْظَهُر الِفْعل وتُْحَذُف ال لفَ النَّاهية ال تَْدُخُل إالَّ على فِْعٍل ، فالُجْملةُ الثانِيَةُ ُمْستقلةٌ بنَْفِسها َمْقصوَدةٌ بالنَّْهي كالُجْملِة األُولى ،  ال

تَْضرْب َزْيداً  ال تَْفعَل واِحداً منهما ؛ وهذا بِخالفِ  ال تأُْكِل السََّمك وتَْشَرب اللَّبََن ، أَي ال ْيداً وتَْشتم َعْمراً ، ومنه :تَْضِرْب زَ  ال أَْيضاً نحو :

 بَْينهما ، وبالُجْملِة فاْلفَْرُق غاِمٌض وهو أنَّ العاِمَل في ال تأُْكِل السَّمك وَعْمراً حيُث كاَن الظاِهُر أَنَّ النَّْهي ال يَْشملُهما لَجواِز إراَدةِ الَجْمعِ 

تَْضِرب َزْيداً وَعْمراً َغْيُر ُمتَعّين إذ يَجوُز أَْن تكوَن الواو  ال وتَْشرب اللّبن ُمتَعيٌن وهو ال ، وقد يجوز َحْذف العاِمِل لقَِرينٍَة ، والعاِمُل في

ْعربمْعنَى مع فوَجب إثْ  رين : يجوُز في الّشِ َعْمراً ؛ قاَل :  الوتَْضِرْب َزْيداً وَعْمراً على إراَدةِ  ال بات ال رْفعاً للَّْبِس ؛ وقال بعُض الُمتَأّخِ

ْت َجِميَع األْزِمنَِة إالَّ إذا خصَّ بقَْيٍد ونَْحِوه ، نحو (2)وتكوُن لنَْفي الِفْعل  أَقُوُم ، وإذا َدَخلَْت على  ال : وهللا ، فإذا َدَخلَْت على الُمْستَْقبل َعمَّ

أَقُوُم فإْن أُريَد الماِضي قيَل وهللا ما قُْمت ، وهذا كما تَْقِلُب لم  ال قُْمت ، قَلَبَْت َمْعناه إلى االْستِْقباِل وصاَر َمْعناه وهللا ال الماِضي نحو : وهللا

 نى ما قُْمت.َمْعنى الُمْستَْقبل إلى الماِضي نحو : لم أقُْم ، والَمعْ 

َّبِعَنِ  أاَلّ  ما َمنَعََك إِْذ َرأَْيتَُهْم َضلُّوا للتَّأِْكيِد ، كقوله تعالى : تكوَن زائَِدةً  الخامس : أنو اء : العََرُب تقوُل ال  (3) تَت َّبِعَني وقال الفرَّ ، أَي أن تَت

له َجْحٌد أَو في آخرِه َجْحٌد َغْير ح به كقَْولِه تعالى : ِصلَة في كّلِ َكالٍم َدَخَل في أَوَّ ح ، فالَجْحُد السابُق الذي لم يَُصرَّ  ما َمنَعََك أاَّل تَْسُجدَ  ُمَصرَّ
 ، أَي أْن تَْسُجَد. (4)

ْمٍر بِخالفِه ؛ وقوله ه َسَجدوا ألَ وقال الّسهيلي : أَي من السُّجوِد إذ لو كانْت َغْير زاِئَدةٍ لكاَن التَّْقديُر ما َمنَعَك ِمن َعَدِم السُّجوِد فيَْقتَِضي أنَّ 

ا ِإذا جاَءْت ال يُ ْؤِمُنونَ )تعالى :   ، أَي يُْؤِمنُون. (5) (َوما ُيْشِعرُُكْم َأَّنَّ

ا قولهُ ،  (هللاِ ) ( 6)ِلئاَّل يَْعلََم أَْهُل اْلِكتابِ  وِمثاُل ما َدَخَل الَجْحُد آِخَره قوله تعالى : ُْم َوَحرام  َعلى ):  عزوجلقاَل : وأَمَّ قَ ْريَة  َأْهَلْكناها َأَّنَّ
ِمثْله ، فلذلَك ُجِعلت بْعَده ِصلةً َمْعناها  (َوما ُيْشِعرُُكمْ )؛ فألَنَّ في الَحراِم َمْعنى َجْحٍد وَمْنٍع ؛ قاَل : وفي قولِه تعالى :  (7) (ال يَ ْرِجُعونَ 

 السُّقُوط ِمن الَكالم.

اج :لَْغواً ؛ وأَنْ  ال وقال الَجْوهِري : وقد تكونُ   َشَد للعجَّ

رح  عــــــــــَ وٍر ســــــــــــــــــــــــر  ومــــــــــا شــــــــــــــــــــــــَ ِر ال حــــــــــُ  يف بــــــــــئــــــــــح

رح     َح َجشــــــــــــــــــــــــَ بــــــــــح ه حــــــــــىت رََأ  الصــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــِ (8) فــــــــــح
 

  
__________________ 

 .1( سورة املمتحنة ا اآية 1)
وات ال تنفي ا فقولك ( مثة سقرت يف نقله عبارة املصباح ا ومتام العبارة فيه : وتكون للنفي فإذا دخلت عل  اسم نفت متعلقة ال ذاته ألن الذ2)

 : ال رجر يف الدار أي ال وجود رجر يف الدار ا وإذا دخلت عل  املستقبر.
 وفيها ويف القاموس : تـَّتبعين. 93( سورة طه ا اآية 3)
 .12( سورة األعراف ا اآية 4)
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 .109( سورة األنعام ا اآية 5)
 .29( سورة ا ديد ا اآية 6)
 .95اآية ( سورة األنبياء ا 7)
 ( اللسان والتهذيب واألو  يف الصحاح.8)
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ِصلَةٌ ، واْحتَجَّ بقوِل  (َواَل الّضالِّنيَ )، بمْعنَى ِسَوى. وإنَّ ال في  (َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ )وقال أَبو عبيَدةَ : إنَّ َغْير في قولِه تعالى : 

اج هذا.  العجَّ

اء : وهذا جائٌِز ألنَّ الَمعْ  ال يُِحيُر عليه شيئاً ، كأَنَّك قْلَت  (1)نى وقََع فيَما ال يتبيَّن فيه َعَملَه ، فهو َجْحٌد مْحٌض ألنَّه أَراَد في بئِْر ماء قال الفرَّ

ه  وال ُمْجِمٍل ، فإذا وما يَْدِري ؛ قاَل : وَغْير في اآليِة بمْعنَى ال ، ولذلَك ِزْدَت عليها كما تقول فالٌن غيُر ُمْحِسٍن  (2)إلى َغْير ُرْشٍد تَوجَّ

 ؟.زيدٍ  الوكانت َغْير بمْعنَى ِسَوى لم يجْز أَن يُكرَّ عليه ، أاَل تََرى أنَّه ال يَجوُز أَن يقوَل : ِعْنِدي ِسَوى عبِد هللا 

اج : أَراَد ُحُؤوٍر أَي ُرُجوع ، الَمْعنى أنَّه َوقََع في بئِْر َهلَكٍة ال رُجوَع فيها وما َشعََر  وَرَوى ثَْعلَب أَنَّه َسِمَع ابَن األْعرابي يقوُل في قوِل العجَّ

 بذلَك.

ُد : (3) (َوال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئةُ )وقولهُ تعالى :  اء : ال ؛ قاَل المبّرِ يِّئَة ؛ وقوُل الشاعِر أَْنَشَده الفرَّ  ِصلَةٌ ، أَي والسَّ

ُم  هـــــــــُ ـــــــــَ رحضـــــــــــــــــــــــَ  رســـــــــــــــــــــــوُ    ِديـــــــــنـ ـــــــــَ  مـــــــــا كـــــــــان يـ

ُر األطـــــــــــح و     مـــــــــــَ ٍر وال عـــــــــــُ كـــــــــــح ـــــــــــَ ـــــــــــو ب ـــــــــــاِن أَب ب ـــــــــــَ (4)ي
 

  
اخ : الوقاَل : أَراَد وُعَمر ،   ِصلَةٌ ، وقد اتََّصلَْت بَجْحٍد قَْبلها ؛ وأْنَشَد أَبو عبيَدةَ للشمَّ

ُم  ك ال أَرَاهــــــــــــــــُ لــــــــــــــــِ  أعــــــــــــــــايــــــــــــــــش مــــــــــــــــا أَلهــــــــــــــــح

ضِ     اَن مـــــــــــض املضـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــّ جـــــــــــَ عـــــــــــوَن اهلـــــــــــِ يـــــــــــّ  ُيضـــــــــــــــــــــــــَ

  
يَس األَْمُر كما َظنَّ ألنَّ ِصلَةٌ ، والَمْعنى أَراُهم يَُضيِّعُوَن الّسواَم ، وقد َغلَُّطوه في ذِلَك ألنَّه َظنَّ أنَّه أَْنَكر عليهم فَساَد الماِل ، ول ال قال :

ُد على نَْفِسك في العَْيِش وتُْكِرم اإِلبِلَ  ُدوَن أَْموالَهم فقاَل لها : ما لي أََرى  ؟اْمرأَتَه قالْت له : لَم تُشّدِ يَُضيِّعُونَها وأَْنِت تَأُْمِريني  الوأَْهلَِك يَتَعهَّ

 وقال أَبو عبيٍد : أَْنَشَد األْصمعي لساِعَدةَ الُهَذلي : ؟.بإضاَعِة المالِ 

ه أَ  يضـــــــــــــــــــــــــــَ رحٌ  كـــــــــــــَبن  ومـــــــــــــِ ـــــــــــــَ َك ال بـ ـــــــــــــح ن عـــــــــــــَ ـــــــــــــَ  فـ

ُب     قــــــــــَ ــــــــــح ثـ راٌم مــــــــــُ مــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــِ ــــــــــّ ن (5)غــــــــــاٌب َتســــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ِصلَةٌ. الوبَْرٌق  (6)قاَل يريُد أمنك 

اُء : إنَّ   ال تكوُن ِصلَةً إالَّ مع َحْرِف نَْفي تقدَّمه. ال وقال األْزهري : وهذا يُخاِلُف ما قالَهُ الفرَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ؟قد تَأْتي ال َجواباً لالْستِْفهاِم ، يقاُل : هل قاَم َزْيدٌ 

 .ال فيقال :

َعْمرو ، وال يَجوُز ُظهوُر فِْعٍل ماٍض بَْعَدها لئاَلَّ يلتبُس  ال َعْمراً ، واللُهمَّ اْغِفْر لَزْيدٍ  ال فَةً بْعَد األْمِر والدُّعاِء ، نحو : أَْكِرْم َزْيداً وتكوُن عاطِ 

 قاَم َعْمرو. ال بالدُّعاء ، فال يقاُل : قاَم َزْيدٌ 

ة   (7) (َفال يَ َرْوَن َأاّل يَ ْرِجُع ِإَلْيِهمْ أَ )وِمن إْحَدى النُّونَْين في أَنَّ إذا ُخفّف نحو قوله تعالى : وتكوُن ِعَوضاً ِمن َحْرِف البَياِن والقصَّ

 .(قَ ْوالً )

 ؛ وتَْجزُم الِفْعَل في الدُّعاِء َجْزمه في النَّْهي. (8) (َوال َِتِْمْل َعَلْينا ِإْصراً )وتكوُن للدُّعاِء نحو : ال سلم : ومنه 

ا َدَخلَْت ال معها َغيََّرْت َمْعناها ووليت اال  سم.وتكوُن مهيئةً نحو : لَْوال َزْيد لكاَن كذا ، ألنَّ لو كانْت تَِلي الِفْعل فلمَّ

فإنَّه في َمْوِضع نَْصٍب على الحاِل ، الَمْعنى ما لَُكم َغْير ُمتناِصِريَن ،  ، (9) (ما َلُكْم ال تَناَصُرونَ )ُء بمْعنَى َغْير ، كقوله تعالى : وتَِجي

اج.  قالَهُ الزجَّ
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 ، وقد َمرَّ للمصنِِّف في التَّاِء. التَ  وقد تُزاُد فيها التاُء فيُقالُ 

__________________ 
 .«يف بئر ما»( يف اللسان والتهذيب : 1)
 .«بوجه»وابألصر ( عن اللسان والتهذيب 2)
 .34( سورة فصلت ا اآية 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 واملثبت كرواية اللسان والتهذيب. «غاب تشيمه ... أفمنك برواية : 172/  1( ديوان اهلذليا 5)
 .«أعنك»( عن اللسان والتهذيب وابألصر 6)
 .89( سورة طه ا اآية 7)
 .286( سورة البقرة ا اآية 8)
 .25الصافات ا اآية ( سورة 9)
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، والَمْعنى لَْيَس ، ويقولون : ما أَْستَِطيُع وما  ال قال أَبو َزْيٍد : التاُء فيها ِصلَةٌ ، والعََرُب تَِصُل هذه التَّاء في َكالِمها وتَْنِزُعها ؛ واألْصُل فيها

َت في َمْوِضع ثُمَّ ، وُربََّت في موِضع ُربَّ ، و  يا َوْيلَتنا ويا َوْيلنا.أَْسِطيُع ، ويقولون ثُمَّ

اِزي أنَّه قاَل في قوِلهم : (1)وَذَكَر أَبو الَهْيثم عن نَصيِر  ثم أُِضيَف  اَلةَ  َهنَّا فأَنََّث ال فقيلَ  ال َهنّا أَي ليَس حيَن ذلَك ، وإنَّما هو التَ  الرَّ

َت ، قالَ  لَت الهاُء تاًء ، كما أَنَّثُوا ُربَّ ُربََّت وثُمَّ ثُمَّ اء : فتحوَّ  : وهذا قوُل الِكسائي : ويُْنَصُب بها ألنَّها في َمْعنى ليَس ؛ وأَْنَشَد الفرَّ

 َتذَك ر ُحب  لَيحل  الَت ِحينا
 ، وأَْنَشَد : بالتَ  قاَل : وِمن العََرِب َمْن يَْخِفضُ 

نـــــــــــــــا والَت َأواٍن  حـــــــــــــــَ لـــــــــــــــح وا صـــــــــــــــــــــــــــــُ بـــــــــــــــُ لـــــــــــــــَ  طـــــــــــــــَ

قـــــــــــاِء     َا بـــــــــــَ ـــــــــــيـــــــــــَ  حـــــــــــِ بـــــــــــنـــــــــــا َأنح ل (2)فـــــــــــَبجـــــــــــح
 

  
 لغَْيِر َمْعنًى حاِدٍث. بِال َشِمٌر اإلْجماَع ِمن البَْصِريِّين والُكوفيِّين أَنَّ هذه التَّاَء هاٌء ُوِصلَتْ ونقَل 

 .«تَْفعَلُوا ، أَي ليَس َعلَْيكم ال َعلَْيكم أَنْ  ال»بَمْعنى ليَس ؛ ومنه حديُث العَْزل عن النِّساِء فقال :  ال وتأْتي

 فالٌن فالناً : إذا خالَفَهُ. الَوى وقال ابُن األْعرابي :

اُء :  .ال قُْلت الَوْيتُ  وقال الفرَّ

 بهذا الَمْعنى. لَْولَْيتُ  قال ابُن األْعرابي : يقالُ 

ة : إنَّ هللا وي يُحبُّ العَْبدَ  ال * قُْلت : ومنه قوُل العامَّ  أَي الذي يُْكثُر قَْوَل ال في ِكالِمه. الالَّ

 ؛ وأَْنَشَد : ال فيُقال أاَل بِال القال اللّْيث : وقد يُْرَدُف أَ 

ه  فـــــــــِ ـــــــــح ي ـــــــــهـــــــــا بســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــاَس عـــــــــن ـــــــــن ـــــــــُذوُد ال  فـــــــــقـــــــــاَم ي

ٍد و     ـــــــــح ن ـــــــــٍر إىل هـــــــــِ ي ـــــــــِ ب ن ســـــــــــــــــــــــَ ـــــــــا  َأال ال مـــــــــِ (3)ق
 

  
ُجِل : هل كاَن كذا وكذا ا قوُل الُكَمْيت : الو، جعَل أاَل تَْنبِيهاً  ال فيُقاُل : أاَل ؟ويقاُل للرَّ  نَْفياً ؛ وأَمَّ

يضـــــــــــــــــــــــــةً  مـــــــــــِ غـــــــــــح ـــــــــــَ ذا تـ ال وكـــــــــــَ مح  كـــــــــــَ تـــــــــــُ جـــــــــــح  مث هـــــــــــِ

را     قــــــــَ وحِم أَفـــــــــح وا إىل الــــــــنـــــــــ  َد  حــــــــا َأنح كــــــــانــــــــُ (4)لــــــــَ
 

  
ٍء َخِفيٍ قالوا : كاَن فِْعلُه َكال ، وُربَّما فيقوُل : كأَنَّ نَْوَمهم في القلَِّة كقوِل القائِِل ال وذا ، والعََرُب إذا أَراُدوا تَْقِليَل ُمدَّة فِْعٍل أَو ُظهوِر شي

ُروا فقالوا : ّمة : َكرَّ ل قوُل ذي الرُّ  َكال وال ؛ وِمَن األوَّ

لــــــــــيــــــــــاًل  دا كــــــــــَ ًة فــــــــــبــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــاَب َخصــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــَ

الال    فـــــــــــــــِ رُه انـــــــــــــــح ر  ســـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــِ فـــــــــــــــَ ـــــــــــــــح ال وانـ  كـــــــــــــــَ

  
 وِمن الثاني قوُل اآلخِر :

 يكوُن نُزوُ  الَقوحِم فيها َكال وال
، إشاَرة  الو ال ، إشاَرة إلى تَْقِليِل المدَّةِ ومنَها في الحمصيِة بُوِرَك فيك ِمن َطال كما بُوِرَك في الووِمن َسَجعاِت الَحِريِري : فلم يَُكْن إالَّ َكال 

 .(5) (ال َشْرِقيَّة  َوال َغْربِيَّة  )إلى قولِه تعالى : 

ا ال  اَحتَْين ، وفي قوِل األبوصيري  ال ُمِريَحة ، ويقولون :ويقولون : إّما نَعَم ُمِريَحة وإمَّ  : وسلمعليههللاصلىيَْمَدُح النَّبيَّ  (6)إْحَدى الرَّ

د  ي فــــــــــــال َأحــــــــــــَ ُر الــــــــــــنــــــــــــاهــــــــــــِ نــــــــــــا اآمــــــــــــِ يــــــــــــِّ بــــــــــــِ  نــــــــــــَ

م    عــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ــــــــــــــه وال نـ ــــــــــــــوحِ  ال مــــــــــــــن ّر يف ق ــــــــــــــَ  أَبـ

  
 وقال آَخُر :
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 (7)َلوحال الت َشه ُد كانتح الءُه نـََعُم 
 فمدَّها.

 *مهمة*
 في َمواِضع ِمن التَّْنزيِل هل هي نافِيَةٌ أَو زائَِدةٌ : ال اْختُِلَف في

__________________ 
 .«نصر الرازي»( يف اللسان والتهذيب : 1)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.2)
 ( اللسان والتهذيب.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 .35( سورة النور ا اآية 5)
 .«كذا خبطه ا ولعر أصر العبارة ويف قو  األبوصريي اخل املراد لفظها أو حنو ذلك»املطبوعة املصرية : ( عل  هامش 6)
 .179/  2وصدره ا كما يف ديوانه « رضي»( البيت للفرزد  ا من قصيدة ميدح علي بن ا سا ا زين العابدين ا 7)

 ما قا  : ال ا قرّت إال يف تشّهده
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ل : قولهُ تعالى :   أُْقِسُم باهلل. ال ، قال اللَّْيث : تأْتي ال زائَِدة مع اليَِمين كقَْوِلكَ  (1) (ال أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقياَمةِ )األوَّ

اج : ال اْختِالَف بيَن الناِس أَنَّ َمْعنَى قَْوله تعالى :  م ، واْختَلَفُوا في تَْفِسيِر وأْشكاِله في القُْرآَن َمْعناهُ أَْقسِ  (ال أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقياَمةِ )وقال الزجَّ

ل السُّوَرةِ ، ألنَّ القُْرآِن ُكلّه كالُسوَرةِ الواِحَدةِ ألنَّه ُمتَِّصٌل بَْعضه ببعٍض ، وقاَل ال ال ال فقاَل بعٌض : اء :لَْغٌو ، وإن كانت في أَوَّ َردٌّ  ال فرَّ

نافِيَةً وكان يُْنِكُر على َمْن يقوُل إنَّها ِصلَةٌ ، وكان يقوُل ال يبتدأُ بَجْحٍد ثم يجعُل ِصلَةً  لَكالٍم تقدََّم ، كأنَّه قيَل ليَس األَْمُر كما َذَكْرتُم فجعلها

دِّ  الجنَّةَ على الذين أَْنَكروا البَْعَث و يُراُد به الطَّْرح ، ألنَّ هذا لو جاَز لم يُْعَرف َخبٌَر فيه َجْحد ِمن َخبٍَر ال َجْحَد فيه ، ولكنَّ القُْرآَن نزَل بالرَّ

ّدِ عليهم في كثيٍر ِمن الَكالِم الُمْبتدأِ منه وَغْير الُمْبتدأ كقَْولَك في الَكالِم ال وهللا ال أَْفعَل ذلك ، َجعَلُوا ال ، وإن  والناَر ، فجاَء اإلْقساُم بالرَّ

ا يُْنَوى به ال جواُب لم يَُكْن بيَن اليَِميِن التي تكوُن َجواباً وباليمين التي تُْستَأْنُف فَْرٌق ، رأَْيتَها ُمْبتدأَةً ، َردًّا لَكالٍم قد َمَضى ، فلو أُْلِغيَْت ال ممَّ

 انتََهى.

لعلَّ ُمراَده ال تَْدُخُل إالَّ لتَأِْكيِد النَّْفي ُمْعتذراً عنه في هذه الَمقالَة بِما نَصَّه : و ال وقال التَّقيُّ السَّبكي في ِرسالَتِه الَمْذكوَرةِ عْنَد قوِل األَبِدي إنَّ 

ِل الَكالِم قد يُراُد بها أَْصلُ  أُْقِسُم وما أَْشبَهه ،  ال النَّْفي كقوله : أنَّها ال تَْدُخل في أثْناِء الَكالِم إالَّ للنَّْفي الُمَؤّكد بِخالِف ما إذا جاَءْت في أَوَّ

 انتََهى.

اء. ومنهم َمْن قال إنَّ  ل.فهذا َمْيٌل منه إلى ما َذَهَب إليه الفرَّ ِد التَّْوكيِد وتَْقِويَِة الَكالِم ، فتأَمَّ  ها لمَجرَّ

نافِيَة ، وقيل : ناِهيَة ، وقيل :  ال ؛ فقيَل : (2) (ُقْل َتعاَلْوا أَْتُل ما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأاّل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً )* الثَّاني : قولهُ تعالى : 

زائَِدةٌ ، والَجْميُع 
 .(َحرَّمَ ) ـُمتَعَلٌَّق ب (َعَلْيُكمْ ) ِصلَةٌ ، و (َحرََّم رَبُُّكمْ ) ل ، وما َخبَِريَّة بمْعنَى الذي َمْنُصوبَة بأَتُْل ، وُمْحتَم (3)

ا ِإذا جاَءْت ال يُ ْؤِمُنونَ )* الثَّالث : قْولُه تعالى :  ، فيَمْن فَتَح الَهْمَزةَ ، فقاَل الخليُل والفاِرِسيُّ : ال زائَِدةٌ وإالَّ لكاَن  (4) (َوما ُيْشِعرُُكْم َأَّنَّ

اُج وقاَل : إنَّها نافِيَةٌ في قراَءةِ الَكْسِر ، فيجُب ذلَك في قِراَءةِ الفَتْح ، وقيل : نافِيَةٌ وُحِذَف الَمْعطوُف أَي  ُعذراً لَُهم ، أَي للُكفَّار ؛ وَردَّه الزجَّ

ة : أَّن بمْعنَى لعلَّ وهي لُغَةٌ فيه.أَو أنَّ   هُم يُْؤِمنُون. وقاَل الخليُل َمرَّ

ُْم ال يَ ْرِجُعونَ )* الرابع : قولُه تعالى :  ؛ قيَل زائَِدة ، والَمْعنى ُمْمتَنٌِع على أَْهِل قَْريٍة قَدَّْرنا إْهالَكهم  (5) (َوَحرام  َعلى قَ ْريَة  َأْهَلْكناها َأَّنَّ

اء الذي تقدَّم ؛ وقيل : نافِيَةٌ ، والَمْعنى مُ لُكْفِرهم أَ  ْمتَنٌِع عليهم أَنَّهم ال نَّهم يَْرِجعُون عن الُكْفِر إلى الِقياَمِة ، وهذا قَِريٌب ِمن تَْقريِر الفرَّ

 يَْرِجعُون إلى اآلِخَرة.

ونَْصبِه ، فَمْن  (َيَُْمرَُكمْ )َء في السَّْبع بَرْفع ، قُرى (6) (نَِّبيِّنَي َأْرابابً َوال َيَُْمرَُكْم َأْن تَ تَِّخُذوا اْلَمالِئَكَة َوال)* الخامس : قولهُ تعالى : 

ُسوِل ، وال على هذه نافِيَةٌ ال َغْير ؛ وَمْن نََصبَ  ا قَْبلَه ، وفاِعلُه َضِميُره تعالى أَو َضِميُر الرَّ يُ ْؤتَِيُه هللاُ )ه فهو َمْعطوٌف على َرفَعَه قََطعَه عمَّ
 ، وعلى هذا ال زائَِدةٌ ُمَؤكََّدةٌ لمْعنَى النَّْفي. (ابَ اْلِكت

، إالَّ ال بهذا الَمْعنى  (8) (َفال َصدََّق َوال َصّلى)، قيل : ال بمْعنَى لم ، وِمثْله في :  (7) (َفاَل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبةَ )* السَّادس : قولُه تعالى : 

َرْت أَْسَوُغ وأَْفَصُح منها إذا لم  ْر ؛ وقد قاَل الشاعُر :إذا ُكّرِ  تَُكرَّ

 (9) ؟َأي  َعبحٍد َلَك ال أََلم او 
ل. فال وقال بعُضهم : ال في اآليِة بمْعنَى ما ، وقيَل : اُج األوَّ ح الزجَّ  بمْعنَى فَهالَّ ؛ وَرجَّ

__________________ 
 .1( سورة القيامة ا اآية 1)
 .151( سورة األنعام ا اآية 2)
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 .«واجلمض»وابألصر  330اللبيب ص ( عن مغين 3)
 .109( سورة األنعام ا اآية 4)
 .95( سورة األنبياء ا اآية 5)
 .80( سورة آ  عمران ا اآية 6)
 .11( سورة البلد ا اآية 7)
 .31( سورة القيامة ا اآية 8)
 ( الرجز ألمية بن أيب الصلت كما يف التهذيب ا ومل ينسبه يف اللسان وقبله :9)

 فر اللهم تغفر مجّاإن تغ
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 مهمة وفيها فوائد* :*
 قوُل الشاعِر : األُولى :

مح  عــــــَ ــــــَ جــــــلـــــــتح نـ عــــــح ــــــَ تـ َر واســــــــــــــــــــح خـــــــح ــــــُ ــــــب وُده ال ال  َأَب جــــــُ

هح     ـــــــــَ ل ـــــــــِ ـــــــــات وَع ق ُض اجلـــــــــُ ـــــــــَ ن ىًت ال ميـــــــــَح ـــــــــَ نح ف ـــــــــِه مـــــــــِ (1)ب
 

  
قد تكوُن للُجوِد وللبُْخِل ، أاَل تَرى أنه لو قيَل له اْمنَعِ  ال ، ألنَّ ُمضافَةً إليه  ال َذَكَر يونُُس أَنَّ أَبا َعْمرو بَن العاَلِء كاَن يجرُّ البُْخل ويَْجعَل

ا إْن َجعَْلتها لَْغواً نصْبَت البُْخَل بالِفْعل وإْن ِشئَْت نصْبتَه على البََدِل ؛ قال أَبو َعْمرو : أَراَد أَبي ُجودُ  ؟كاَن ُجوداً منه ال الَحقَّ فقاَل : ه ال فأَمَّ

ُل اإلِ  ْر أَبى ُجوُده قوَل ال هذه ، واْستَْعَجلَْت بِه نَعَْم فقاَل : نَعَْم أَْفعَْل  الوتُْسِرْف  ال ْنساَن كأنَّه إذا قيلَ التي تُبَّخِ  أَتْرُك الُجوَد. الوتُبَّدِ

اُج : وفيه قوالِن آَخراِن على ِروايَِة َمْن َرَوى أَبَى ُجوُده البُْخل بنَْصِب الالِم : أََحُدهما َمْعناه أَبَى ُجوُده البُْخَل وتَْجعل ال ِصلَةً ؛  ال قال الزجَّ

، الَمْعنى أَبَى ُجوُده ال التي هي للبُْخِل ، فكأَنَّك قُْلَت أَبَى ُجوُده البُْخَل  ال َغْيَر لَْغٍو ويكوُن البُْخُل َمْنصوباً بََدالً ِمن ال والثاني : أَْن تكونَ 

لَ   ْت بِه نَعَم.وَعجَّ

 ً ي : َمْن َخفََض البُْخل فعَلَى اإلضافَِة ، وَمْن نََصَب َجعَلَه نَْعتا في البَْيِت اْسٌم ، وهو َمْفعوٌل ألَبَى ، وإنَّما أَضاَف ال إلى  الو،  لال وقال ابُن بّرِ

يَْعني البُْخل تَْنصبُه على البََدِل ِمن ال ألنَّ ال هي البُْخل في : قال قد تكوُن للُجوِد ، قال : وقولهُ إْن ِشئَْت نصْبتَه على البََدِل  ال البُْخل ألنَّ 

 الَمْعنى ، فال تكوُن لَْغواً على هذا القَْوِل.

 أَْضِربُك ؛ وأَْنَشَد : ال وهي َمْنِويَّة كقوِلَك : وهللا أَْضربَُك ، تُريُد وهللا ال قال اللّْيُث : العََرُب تَْطرحُ  * الثانية :

ـــــــــــــــح و  ي ـــــــــــــــَ ٍك آل ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــ  هـــــــــــــــال  ُت آســـــــــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــل

ا و     ــــــــــــــــــحــــــــــــــــــًة مــــــــــــــــــا هلــــــــــــــــــَ َبُ  انئ (2)َأســــــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 أَْسأَل. الوآَسى  ال أَرادَ 

ُ هللاُ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا)قال األْزهري : وأفاَد ابُن الُمْنذِري عن اليَِزيِدي عن أَبي زيٍد في قولِه تعالى :  ، قال : َمَخافَة أَن تَِضلُّوا  (3) (يُ َبنيِّ

ا جاَء في  ال تَِضلُّوا لكاَن َصواباً ؛ قال األْزهِري : وَكذلَك أَن ال لُّوا ، ولو كاَن أَنْ وِحذاِر أَن تَِض  تَِضلَّ وأَْن تَِضلَّ بمْعنًى واِحٍد ، قال : وممَّ

 ال ، أَي أَنْ  (5) (َأْن َِتَْبَط َأْعماُلُكْم َوَأنْ ُتْم ال َتْشُعُرونَ )تَُزوال ، وَكذلَك قولهُ تعالى :  ال ، يُريُد أَنْ  (4) (َأْن تَ ُزوال)القُْرآِن ِمن هذا : 

ا أُْنِزَل اْلِكتاُب َعلى طائَِفَتنْيِ ِمنْ )تَْحبََط ؛ وقولُه تعالى :   تَقولُوا. ال ؛ َمْعناه أَنْ  (قَ ْبِلنا) (6) (َأْن تَ ُقوُلوا ِإَّنَّ

 َعلَْيك ، أَي ال بَأََس عليك ، وقد يُْحَذُف الَخبَُر إذا كاَن َمْعلوماً نحو : ال إذا كانْت لنَْفي الِجْنس جاَز َحْذُف االْسم لقَِرينٍَة نحو : ال أَنْ  * الثَّالثة :

 بَأَْس. ال

اخ : * الرابعة :  أَْنَشَد الباِهلي للشمَّ

َداهــــــــــــــا  تح يــــــــــــــَ عــــــــــــــَ تح وضــــــــــــــــــــــــــــَ  إذا مــــــــــــــا أَدجلــــــــــــــََ

ا اإلدحالُج لــــــــــــــَ     وِع هلــــــــــــــَ جــــــــــــــُ ة ال هــــــــــــــُ لــــــــــــــَ ــــــــــــــح (7)يـ
 

  
الُهُجوَع ولم يُْعِمْل ، وتََرَك ُهُجوع َمْجروراً على ما كاَن عليه ِمن  بِال أَي َعِملَْت يَداها َعَمَل الليلِة التي ال تْهَجُع فيها ، يَْعني الناقَةَ ، ونَفَى

 اإلضافَِة ؛ وِمثْلُه قوُل ُرْؤبة :

 اعحرتافِ لقد عَرفحُت ِحَا ال 
 وتََرَكه َمْجروراً ؛ وِمثْلُه : بِال نَفَى

 أَمحَس  ببَـلحَدِة ال َعمٍّ وال خا ِ 
ة  (8)تَْخفيفاً كِقراَءةِ َمْن قََرأَ : واتَّقُوا فِتْنَةً لتِصيبَنَّ الذين  ال قد تُْحَذُف أَلفُ  * الخاِمسةُ : َج على َحْذِف أَلِف ال ، والِقراَءةُ العامَّ َظلَُموا ؛ َخرَّ

 ، وهذا كما قالوا أَم وهللا في أَما وهللا. (ال ُتِصيَبَّ )
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__________________ 
 شواهد املغين ا ومل ينسبوه. من 453( البيت يف اللسان والصحاح والشاهد 1)
 «.. وأسب  ابكية ... فذليت برواية : 120( اللسان والتهذيب بدون نسبة والبيت للخنساء ا ديواهنا ط بريوت ص 2)
 .176( سورة النساء ا اآية 3)
 .(ِإنَّ هللَا مُيِْسُك السَّماواِت َواْْلَْرَض َأْن تَ ُزوال)ومتامها :  41( سورة فاطر ا اآية 4)
 .2( سورة ا جرات ا اآية 5)
 .156( سورة األنعام ا اآية 6)
 ( اللسان والتهذيب.7)
 .25( سورة األنفا  ا اآية 8)
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نَْفي  بِال إلَه َمْوجوٌد أَو َمْعلوٌم إالَّ هللا ، وقد يكوُن النَّْفي ال ، والَمْعنى (ال ِإلَه ِإالَّ هللاُ ): قد يكوُن ُوُجوداً الْسٍم نحو  بِال الَمْنِفيُّ  * السَّادسة :

ة وعليه َحَمَل الفُقهاُء :  حَّ َولََد  ال ماَل ، أَي الوَولََد لي  ال ، وقد يكوُن لنَْفي الفائِِدةٍ واالْنتِفاعِ والّشبَه ونحِوه ، نحو :« نِكاَح إالَّ بَوِلّيٍ  ال»الّصِ

ُوضوَء لَمْن لم يَُسّمِ هللا ، وما يَْحتمل الَمْعنَيَْين فالَوْجه تَْقديُر  ال ماَل أَْنتَِفُع به ؛ وقد يكوُن لنَْفي الَكماِل ، ومنه : الوأَو َكَرٍم  يْشبُهني في ُخْلقٍ 

ِة النَّ نَْفيها أَْقَرُب إلى الَحِقيقَِة وهي نَْفي الُوجوِد ، وألنَّ في العََمِل به َوفاء بال  عََمِل بالَمْعنى اآلخر دون عكس.نَْفي الصحَّ

تَْين ، وإذا أََعْدتَ  ال َصالةَ  ال قال ابُن بُُزْوَج : * السَّابعة :  (ال بَ ْيع  ِفيِه َوال ُخلَّة  َوال َشفاَعة  )كقوله :  ال ُركوَع فيها ، جاء بالتَّْبِرئِة َمرَّ

ْنَت ، وفيها لُغاٌت كثيَرةٌ ِسَوى ما َذَكْرنا.تَْنويٍن ، وإن  باِل فأَْنَت بالِخياِر إْن ِشئَْت نََصْبتَ  (1)  ِشئَْت رفْعَت ونَوَّ

 ، َمْعناه وإالَّ تَْلَق َزْيداً فَدْع ؛ قاَل الشاعُر : فال يقولوَن : اْلَق َزْيداً وإالَّ  * الثَّامنة :

ؤ  فـــــــــــح َت هلـــــــــــا بـــــــــــكـــــــــــُ هـــــــــــا فـــــــــــَلســـــــــــــــــــــــــح قـــــــــــح لـــــــــــِّ  فـــــــــــطـــــــــــَ

َك اُ ســــــــــــــــــــــــــــاُم و     ــــــــــــــَ رِق فــــــــــــــح ُر مــــــــــــــَ عــــــــــــــح ــــــــــــــَ (2)إال  يـ
 

  
 فأَْضَمَر فيه وإالَّ تَُطلِّْقها يَْعُل ، وَغْير البَياِن أَْحَسن.

ا  فاْفعَل قِريباً في بَْحِث ما. ال وَسيَأْتي قولهم إمَّ

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ُمتَبايناِن قُِرنا والالُم الُم الملِك والياُء ياُء اإلضافَِة.، بالكْسِر : قال اللّْيُث : ُهما َحْرفاِن  [ِلي]ِلي

ُر للُمتَكلِّم مع الغَْير والُمَؤنَّث * قُْلُت : وَكذلَك القَْوُل في لَنا ولَها ولَه فإنَّ الاَلم في كّلِ واِحَدةٍ منها الُم الُمْلِك والنوُن واأللُف والهاُء َضمائِ 

ْكر في هذا الموِضعِ.الغائِِب والُمذكَّر ، وهذا وإ  ْن كاَن َمْشهوراً فإنَّه واِجُب الذِّ

َلْو كاَن )م َغْيره ، نحو : : َحْرٌف يَْقتَِضي في الماِضي اْمتِناَع ما يَِليه واْستِْلزاَمهُ لتاِليِه ثم يَْنتَِفي الثَّاني ، إن ناَسَب ولم يخلف الَمقدَّ  لو : [لو]
لم يخف  كلو كاَن إنساناً لكاَن َحيَواناً ، ويثبُت إن لم يُناَف وناَسَب باألولى : لو ، ال أنَّ هللا َخلَفه ؛ نحو : (3) (َداتِفيِهما آهِلَة  ِإالَّ هللاُ َلَفسَ 

ضاعِ ؛ أَو األَْدون كقولك : كلو ، والُمساَواة (4)هللا لم يَْعِصِه  ضاعِ ، وهذا اْنتَفَْت أُُخَوةُ النَّسَ  لو لم تَُكْن َربِيبَتَه ما َحلَّْت للرَّ ِب لما َحلَّْت للرَّ

ِحيح من األقواِل.  القَْوُل هو الصَّ

ْبط. : حرٌف ِلَما كاَن َسيَقَُع لُوقوعِ غيِرهِ  لَوْ  سيبويه : وقال ِد الرَّ  وقال غيُره : هو َحْرُف َشْرٍط للماِضي ويَقلُّ في الُمْستَْقبل ، وقيَل : لمجرَّ

ُد :  َء ِمن أَْجِل ُوقوعِ غيِرِه.تُوِجُب الشي لو وقال المبّرِ

ل ، هذا أَْصلُ  لو وفي اللّباب : ها وقد تُْستَْعمل فيما كاَن الثَّاني ُمثْبتاً ولَطلَبِها الِفْعل للشَّْرِط في الماِضي على أنَّ الثاني ُمْنتٍَف فيَْلزُم اْنتِفاُء األوَّ

َوَلْو َأنَّ ما يف اْْلَْرِض ِمْن ): اْمتَنََع في َخبَر أَنَّ الَواقِعَة بَْعَدها أَْن يكوَن اْسماً ُمْشتقًّا ، إِلمكاِن الِفْعل بِخالِف ما إذا كاَن جامداً ، نحو 
 َهى.، انتَ  (5) (َشَجَرة  َأْقالم  

ِرينَ و ِء الْمتِناع غيِرِه ؛ كما هو نَصُّ الُمْحكم ، أَو الْمتِناع الثاني ، أَي اْمتِناع الشَّي َحْرُف اْمتِناع الْمتِناع ِمن النّحويِّين : إنَّه قوُل الُمتَأَّخِ

حاح ؛ ل ، كما هو نَّص الّصِ  أَي ُمخالٌف فيه. َخلَفٌ  ألْجل اْمتِناع األوَّ

االْمتِناِعيَِّة ، وِعبَاَرةُ سيبويه ُمْقتضيَةٌ أَنَّ التاِلي فيها كاَن بتَْقديِر ُوقُوعِ الُمقدَّم  لو البَصائِِر : وقد أَْكثَر الخائُِضوَن القَْول في قال المصنُِّف في

ا ِعباَرةُ المعربين : أنَّها َحْرُف اْمتِ  ين في قوِله : َسيَقَُع. وأَمَّ ن مشايِخنا المَحقِِّقين ناع الْمتِناعٍ فقد َردَّها َجماَعةٌ مِ قَِريب الُوقُوعِ إِلتْيانِه بالّسِ

 َدْعوى َداللَتِها على االْمتِناعِ َمْنقوَضةٌ بما ال قبل به ، ثم قالوا :

__________________ 
 .254( سورة البقرة ا اآية 1)
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من شــواهد مغين اللبيب ذكره شــاهداً  1105والشــاهد بدون نســبة ا « 421/  15إّما ال »( البيت لألحوص ا وهو يف اللســان والتهذيب 2)
 عل  حذف مجلة الشرط بدون األداة ا قا  بعده : أي وإن ال تطلقها.

 .22( سورة األنبياء ا اآية 3)
 ( هو قو  عمر يف صهيب ا قا  : نعم العبد صهيب ا لو مل لف   مل يعصه.4)
 .27( سورة لقمان ا اآية 5)
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َعُة َأِْبُر  ما نَِفَدْت َكِلما)نـََقضـوا مبثحِر قوله تعاىل :  ُه ِمْن بَ ْعِدِه َسب ْ  (ُت هللاِ َوَلْو َأنَّ ما يف اْْلَْرِض ِمْن َشَجَرة  َأْقالم  َواْلَبْحُر مَيُدُّ
ِتناع لزَم نـََفاد الَكِلَمات مض َعَدِم َكوحِن كّر ما   فلو قالوا : ِتناٍع المح ُتُب كانتح َحرحَف امح َجرٍة أَقحالم َتكح يف األرِض ِمن شــــــــــــــَ

ر. ر األعحَظم مبنحزَِلِة الّدواِة ا وَكوحن الس بحعة األحبحُر مَمحلوَءًة َمداداً وهي متد  ذلَك الَبحح  الَكِلماِت وَكوحن الَبحح
فيَْلزُم ثُبُوت الَمْعِصيَة مع ثُبُوِت الَخْوِف ، وهو َعْكُس قالوا  ، «لم يََخِف هللا لم يَْعصه لو نِْعم العَْبُد ُصَهْيبٌ »:  عنههللارضيقوُل ُعَمر ، و

 الُمراد.

ِمن  لو فإنَّه قال : تَتَبَّْعت َمواقِعَ قاَل : ثم اْضَطَربَْت ِعباَراتُهم وكاَن أَْقربَها إلى التَّْخفيِف قوُل شْيِخنا أَبي الَحَسِن علّيِ بِن عْبِد الكافي الّسْبكي 

ل وَكْون ُوجوُدهالِكتاِب العَزيِز وال ا الثاني فإن كاَن  لو َكالِم الفَِصيحِ فَوجْدُت الُمْستَمر فيها اْنتِفاء األوَّ فُِرَض ُمْستلزماً لُوُجوِد الثاني ، وأَمَّ

ل َغْيره فالثاني ُمْنتٍَف في هذه الصُّوَرةِ كقوله تعالى :  ل ُمناِسباً ولم يُْخِلف األوَّ َلْو كاَن ِفيِهما آهِلَة  ِإالَّ هللاُ )التَّْرتيُب بَْينه وبيَن األوَّ
ل نَْفُي الشَّْرِط َردًّا على َمِن ادَّعاهُ ، وفي الِمثال لو ؛ وكقوِل القائِِل : (َلَفَسَدات  ِجئْتَني ألَْكَرْمتك ؛ لكنَّ الَمْقصوَد األَْعَظم في الِمثاِل األوَّ

ل والثاني ُمناِسباً لم يَدلَّ على اْنتِفاِء الثاني بل على الثاني أنَّ الُموجَب الْنتِفاِء الثاني هو اْنتِفاُء األ ل ال َغْير ، وإْن لم يَُكْن التَّْرتيُب بَْيَن األوَّ وَّ

َد الَخْوِف أَْولى ؛ وإْن لم يََخِف هللا لم يَْعصه ، فإنَّ الَمْعِصيَةَ َمْنفيَّةٌ عْنَد َعَدِم الَخْوِف فعنْ  لو ُوُجوِدِه ِمن باِب األولى ِمثْل : نِْعم العَْبُد ُصَهْيب

ل عْنَد اْنتِفائِه شي كاَن إنساناً لكاَن َحيَواناً فإنَّه عْنَد اْنتِفاِء  لو: ٌء آَخر يَْخلفُه بما يَْقتَِضي ُوُجود الثاني كقولنا كاَن التَّرتِيُب ُمناِسباً ولكن األوَّ

ا يَْقتَِضي ُوُجود  وفيها َمْعنى االْمتِناع انتََهى الغََرُض  لو الحيوانيَِّة ، وهذا كميزاٍن ُمْستَِقيم مطرد حيث َوَرَدتْ اإِلْنسانِيَِّة قد يَْخلُفها َغيُرها ممَّ

 منه.

 تَِرُد على َخْمسِة أَْوُجٍه :و

، أَي تُِفيُد عْقَد السَّبَبِيَِّة ، والُمَسبَّبِيَّة بيَن  ةُ ثالثةَ أُُموٍر : أَحُدها : الشَّْرِطيَّ  ، وتُِفيُد حينَئِذٍ  ( 1)جاَءني أَْكَرْمتُه لو أحُدها : الُمْستَْعَملَةُ في نحِو :

اء :  .(2)إذا كانْت َشْرطاً كانْت تَْخويفاً وتَْشويقاً وتَْمثِيالً وَشْرطاً الْسم  لو الُجْملَتَْين بَْعَدها ، وبهذا تُجاِمُع إن الشَّْرِطيَّة ؛ وقال الفرَّ

َمِن الماِضي للُمْستَْقبل فإنَّهم أَْوَرُدوا  لو ، وبهذا تُفاِرُق إْن فإنَّها للُمْستَْقبَل ، ومع تَْنِصيِص النُّحاة على قلَِّة ُوُرودِ  الثَّاني : تَْقييُِد الشَّْرِطيَِّة بالزَّ

 ها أَْمثِلةً ، منها : قوُل الشاعِر :ل

نـــــــــا و  تـــــــــِ وح قـــــــــي َأصـــــــــــــــــــــــدا ان بـــــــــعـــــــــد مـــــــــَ تـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــَ ـــــــــو تـ  ل

بُ و     بحســـــــــــــــــــــَ ــــنـــــــا مــــن األرِض ســــــــــــــــــَ  مــــن دون َرمحســــــــــــــــــي

  

ًة  ـــــــــ  َد  صـــــــــــــــــــــــوحيت وإن كـــــــــنـــــــــُت رِم  لـــــــــظـــــــــّر صـــــــــــــــــــــــَ

طـــــرُب     ـــــَ ّش وي هـــــَ ـــــَ ـــــَ  يـ ل ـــــح يـ ـــــَ َد  ل (3)لصـــــــــــــــــــوِت صـــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقوُل اآلخِر :

 ال يـــــــــــــلـــــــــــــفـــــــــــــك الـــــــــــــراجـــــــــــــوَ  ِإاّل مـــــــــــــظـــــــــــــهـــــــــــــراً 

ــــــــــو تــــــــــكــــــــــوُن عــــــــــدميــــــــــا     ــــــــــكــــــــــراِم ول َ  ال لــــــــــُ (4)خــــــــــُ
 

  
اء كإِن. لو وفي اللُّباِب : وتُْستَْعَمل  في االْستِْقباِل عْنَد الفرَّ

ُلوَُكمْ  َوَلْو شاَء هللاُ جَلََعَلُكْم ُأمًَّة واِحَدًة َولِكنْ )، أَي اْمتِناُع التالي الْمتِناعِ الُمقدَّم ُمْطلقاً ، كقوله تعالى :  الثَّالث : االْمتِناعُ  ؛  (5) (ِليَ ب ْ

َلْفُتْم يف اْلِميعاِد َولِكْن لِيَ ْقِضَي هللاُ َأْمرًا كاَن َمْفُعوالً )وقوله تعالى :   ِء القْيِس :؛ وقوُل امرى (6) (َوَلْو َتواَعْدُُتْ اَلْخت َ

ٍة و  يشــــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــِ عــــــــــــَ  أَلدحَ. مــــــــــــَ ا َأســــــــــــــــــــــــــح  لــــــــــــو أَلــــــــــــ 

ن     يــــــــٌر مــــــــِ لــــــــِ بح ا قــــــــَ لــــــــُ اين ا ومل َأطــــــــح  املــــــــا ِ كــــــــفــــــــَ

  

ؤثـــــــــــــٍر و  عـــــــــــــَ  جملـــــــــــــٍد مـــــــــــــُ مـــــــــــــا َأســـــــــــــــــــــــــــح  لـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــ 

ثـــــــــــاد و     ؤثـــــــــــر أَمـــــــــــح
ُ

د املـــــــــــ جـــــــــــح
َ

رُِ  املـــــــــــ دح (7)قـــــــــــد يـــــــــــُ
 

  
 وَغْيُر ذلَك. فهذه َصِريحةٌ في أَنَّها لالْمتِناع ألنَّها عقبت
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__________________ 
 .«لو»يف حبث  337( يف مغين اللبيب ص 1)
 ( يف اللسان والتهذيب : ال يتم.2)
 .«سبسب»بد  « منكب»واألو  برواية :  938/  2البيتان أليب صخر اهلذد ا يف شعره يف شرح أشعار اهلذليا ( 3)
 من شواهد املغين ا ومل ينسبه. 462( الشاهد 4)
 .48( سورة املائدة ا اآية 5)
 .42( سورة األنفا  ا اآية 6)
 .457و ا يف املغين الشاهد  145( ديوانه ط بريوت ص 7)
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رحِط َمنحفّياً َأو معحىًن ا فهي مبنحزَِلِة حبَ  راِ  داخاًل عل  ِفعحِر الشــــــــــــــ  ِتدح ا فإذا  (َوما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َولِكنَّ هللَا َرمى)رحِف االســــــــــــــح
راِ  د   عل  أن  ذلَك عاميف يف مجيِض َموارِِدها و  ِتدح ِتناع ويصــــح  تعقيُبها حَبرحِف االســــح رتاُ  كانت َدال ًة عل  االمح إال  يلزُم االشــــح

ِتدراِ  ا وذلَك  اِهُر كالُم سيبويه.  وَعَدُم صح ِة تعقيبها ابالسح
وهو الواقُِع فيَْلزُم النَّفاُد وهو قال السَّْبكي : وما أَْوَرُدوه نَْقضاً وأنَّه يلزُم نَفَاد الَكلماِت عْنَد اْنتِفاِء َكْوَن ما في األرِض ِمن َشَجرةِ أَْقالم 

ُره  لو حيٌل ، فالَجواُب : أنَّ النَّافَد ، إنَّما يلزُم اْنتِفاُؤهُمْستَ  ا قد يَتَصوَّ ا إذا كاَن ممَّ ُر العَْقل أنَّه ُمْقتٍَض لالْنتِفاِء ، أَمَّ ا ال يَتَصوَّ كاَن المقدَُّم ممَّ

َم إذا كاَن ال يُوَجُد مع ُوُجوِد الُمْقتَضى فأَْن ال يُوَجُد عْند اْنتِفائِه أَْولى ؛ العَْقل ُمْقتَضياً فإن ال يَْلزم عْنَد اْنتِفائِه أَْولى وأَْحرى ، وهذا ألنَّ الُحكْ 

ُوُجوِد ُوِجَد الُحْكُم الُمْقتَضى لَما ُوِجد الُحْكم لكن لم يُوَجْد فكيَف يُوَجُد وليَس الَمْعنى لكن لم يُوَجد ، فُوِجَد الْمتِناعِ  لو في اآليِة أَنَّه لو فمْعنَى

ٌر في بدائِه االحُ  لعُقوِل ؛ وثانيهما : ُوُجوُده عْنَد ْكم بِال ُمْقتٍَض. فالحاصُل أنَّ ثَمَّ أَْمَرْين : أََحُدهما اْمتِناُع الُحْكم الْمتِناع الُمْقتَضى وهو ُمقَرَّ

ها في الدَّاللِة على االْمتِناع ُمْطلقاً لَما أُتَِي بها ، فَمْن َزَعَم أنَّها ، للتَّْنبيِه على اْنتِفائِه ُمبالَغَة في االْمتِناعِ ، فلوال تََمّكن لو ُوُجوِده وهو الذي أَتَتْ 

 على االْنتِفاِء لَما للوِمَن التََّمكُِّن في والحالَةُ هذِه ال تدلُّ عليه فقد َعَكَس ما يَْقصُده العََرُب بها ، فإنَّها إنَّما نَأْتي بِلَْوُهنا للُمبالَغَِة في الدَّاللةِ 

 ْمتِناعِ انتََهى.اال

تَأْتيني  لو ُوُروُدها للتَّمني : كقولك : ولم يَْذُكر البَِقيَّة ، وهي : ثم إنَّ المصنَِّف قاَل : إنَّها تَِرُد على َخْمسِة أَْوُجٍه فَذَكَر منها َوْجهاً واحداً 

ثني. قال اللّْيُث : فهذا قد يُْكتَفى به عن الَجواِب ؛ ومنه قوله تعالى :  ، أَي فلَْيَت لنا ، ولهذا نََصَب ، فيكوُن في  (1) (فَ َلْو َأنَّ لَنا َكرَّةً )فَتُحّدِ

َتِ  ُكْنُت َمَعهُ )جوابِها كما اْنتََصَب فأَفُوَز في َجواِب ُكْنت في قوله تعالى :  تَْنِزل عْنَدنا  لو * وتأْتي للعَْرِض : كقوله.(2) (ْم فََأُفوزَ اي لَي ْ

أَْوِلْم »الحديث و،  (3) (َوَلْو َعلى َأنْ ُفِسُكمْ )فتَصيَب َخْيراً وللتَّْقليِل : َذَكَره بعُض النّحاةِ وَكثَُر اْستِْعماُل الفُقهاء له ، وشاِهُده قوله تعالى : 

وتأْتي للَجْحِد ، نقلَهُ  .«بظْلِف محرقٍ  لووتَصدَّقُوا و ؛ «خاتماً ِمن حِديدٍ  لووالتَْمس »و  ؛ «بشّقِ تَْمرةٍ  لوو اتَّقُوا النارَ »و  ، «بَشاةٍ  لوو

اء ولم يَْذُكر له ِمثاالً. فهذه أَْربَعَةُ أَْوُجٍه مع ما َذَكَره المصنُِّف فصاَرْت َخْمسة.  الفرَّ

 مهمة وفيها فوائد**
اْسماً َشّدْدته فقْلَت : قد أَْكثَرت ِمن اللّّوِ ، ألنَّ ُحُروَف الَمعانِي واألَْسماء النَّاقصةَ إذا ُصيَِّرْت أَْسماًء  لو ي : إن َجعَْلتَ قاَل الَجْوهرِ  * األُولى :

َد ما هو منها على َحْرفَْين ، ألنَّهُ يُزاُد في آخره َحْرٌف ِمن جنْ  ةً بإْدخاِل األلِف والالِم عليها أَو بإْعرابِها ُشّدِ ُم ويُْصَرُف إالَّ األِلف ِسه فيُْدغَ تامَّ

 ت الًء َجيَِّدةً ، قال أَبو زبيٍد :فإنَّك تَزيُد عليها ِمثْلها فتمدُّها ألنَّها تَْنقَِلُب عْنَد التّْحريِك الْجتِماعِ السَّاِكنَْين َهْمزةً فتقوُل في ال َكتَبْ 

تَ  يــــــــــــح َ لــــــــــــَ ينِّ َن مــــــــــــِ رِي وأَيــــــــــــح عــــــــــــح َت شــــــــــــــــــــــــــِ يــــــــــــح   ؟لــــــــــــَ
ّواً     تـــــــــــــــــًا وإن  لـــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــح نـــــــــــــــــاُء  إن  لـــــــــــــــــَ (4)عـــــــــــــــــَ

 

  
اء فيَما َرَوى عنه َسْلمةُ ؛ وأَْنَشَد :  انتهى. وِمثْلُه قوُل الفرَّ

ر رَة  كـــــــــــــــــــــــــَ ونا مـــــــــــــــــــــــــُ تح لـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــــــــِ  عـــــــــــــــــــــــــَ

يـــــــــــــــــــــــــــاان     ونا ذاَ  َأعـــــــــــــــــــــــــــح (5)إن  لـــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وأَْنَشَد غيُرهُ :

رياً و  ثــــــــــــــــِ ويف كــــــــــــــــَ تح لــــــــــــــــَ كــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ مــــــــــــــــًا َأهــــــــــــــــح دح  قــــــــــــــــِ

وحِم و     ـــــــــــــقـــــــــــــَ َر ال ـــــــــــــح ب ـــــــــــــَ دارُ  (6)قـ ـــــــــــــُ هـــــــــــــا ق  عـــــــــــــاجلـــــــــــــََ

  
ي به كما يُْهَمُز النَُّؤوُر. ا الَخليل فيَْهمز هذا النَّْحو إذا ُسّمِ  وأَمَّ

__________________ 
 .102( سورة الشعراء ا اآية 1)
 .72( سورة النساء ا اآية 2)
 .135( سورة النساء ا اآية 3)
 يه ا واللسان والصحاح.وانظر ختر ه ف 578( شعراء إسالميون ا شعر أيب زبيد ص 4)
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 .«مكررة»بد  « تكرره»( اللسان والتهذيب وفيهما 5)
 ( يف اللسان : اليوم.6)
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لالْمتِناع فهو َصِريٌح في ُوُجوِد الَمْعِصيِة  لو إْن قُْلَت إذا َجعَْلنا ، «لم يَخِف هللا لم يَْعصه لو»قوُل ُعَمر ، رضي هللا تعالى عنه :  * الثَّانية :

اْنتَفَى َخْوفُه اْنتَفَى عْصيانُه لكنَّه لم يَْنتَِف َخْوفُه فلم يَْنتَِف ِعْصيانه  لو ُمْستنداً إلى ُوُجوِد الَخْوِف ، وهذا ال يَْقبلُه العَْقل ؛ الجواُب : الَمْعنى

 ُمْستنداً إلى أَْمٍر َوراء الَخْوِف.

، قد يقاُل إنَّ الُجْملَتَْين يَتََركَُّب منهما قِياٌس وحينَئٍِذ  (1) (َوَلْو َعِلَم هللاُ ِفيِهْم َخْْيًا َْلَْْسََعُهْم َوَلْو َأْْسََعُهْم لَتَ َولَّْوا)قوله تعالى :  الثة :* الثَّ 

أَْسَمعَهم إْسماعاً َغْير نافِع لتولوا.  لووْقديَر ال يسمعهم إْسماعاً نافعاً َعِلَم هللا فيهم خْيراً لتولوا ، وهذا يَْستَِحيُل ؛ الجواُب : إنَّ التَّ  لو ينتج

ا لتولوا بْعَد ذلَك  لووأَْسَمعَهم على تَْقدير َعَدم ِعْلم الَخْير فيهم. جواٌب ثالٌث : أنَّ التَّْقديَر  لووجواٌب ثاٍن : أن يُقّدَر  َعِلَم هللا فيهم َخْيراً َوْقتاً مَّ

سَّْبكي ؛ قالَهُ ال
(2). 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ِل تقوُل : لوال : قاَل الَجْوهري : ُمَركَّبةٌ ِمن َمْعنى أَْن ولَْو ، وذلك أنَّ  لوال : [لوال] َزْيٌد لَهلَك َعْمرو ،  لوال تَْمنَُع الثاني ِمن أَْجِل ُوُجوِد األوَّ

 هناك. أَي اْمتَنََع ُوقُوُع الَهالِك ِمن أْجِل ُوُجوِد َزْيد

ي : ظاِهُر كالِم الَجْوهِري يَْقِضي بأَنَّ  َحْرَف  لوال ُمركَّبَةٌ ِمن أَن الَمْفتوَحة ولو ، ألَنَّ لو لالْمتِناعِ وأْن للُوُجوِد ، فَجعَلَ  لوال قال ابُن بّرِ

 اْمتِناعٍ لُوُجوٍد ، انتََهى.

ُد :  ِه.َء ِمن أَْجِل ُوقُوعِ غيرِ تَْمنَُع الشي لوال وقال المبّرِ

أَْنَت ، وإْن ِشئَْت  لَْوالوهي  لَْوالوُهْم  لَْوالوهو  لَْوال له َوْجهان : إْن ِشئَْت ِجئَْت بَمْكني الَمْرفوع فقْلتَ  لَْوال وقال ابُن َكْيسان : الَمْكنِيُّ بَْعدَ 

اء يقوُل. وإن كاَن في لَْفِظ الَخفْ  ِض فهو في َمْوِضعِ وصْلَت الَمْكنيَّ بها فكان كَمْكنِّيِ الَخْفِض ، والبَْصريّون يقولوَن : هو َخْفض ، والفرَّ

ْفع ، قاَل : وهو أَْقيَُس القَْولَْين ، تقول : َلْو ال ):  عزوجلأَْنَت كما قال ،  لَْوال ، واألْجودُ  لَْوالُهمو لَْوالَهاو لَْوالهُ و لَْواليَ وما قُْمُت  لَْوالكَ  الرَّ
 ؛ وقال الشاعُر : (3) (أَنْ ُتْم َلُكّنا ُمْؤِمِننيَ 

َو  و  َت كـــــــــــمـــــــــــا هـــــــــــَ حـــــــــــح وحالَي طـــــــــــِ ٍة لـــــــــــَ زلـــــــــــِ نـــــــــــح  مـــــــــــَ

وي    هــــــــــَ ــــــــــح نـ يــــــــــِ  مــــــــــُ ــــــــــنــــــــــِّ ِة ال نــــــــــ  ــــــــــُ ن قـ ه مــــــــــِ رامــــــــــِ  أَبجــــــــــح

  
اء :  وأَْنَشَد الفرَّ

نح أَ أَ  ـــــــــــــا مـــــــــــــَ ـــــــــــــن ي ـــــــــــــِ ُض ف مـــــــــــــَ طـــــــــــــح ـــــــــــــَ  راَ  ِدمـــــــــــــاَءان ي

نح و     نــــــــــا َحســـــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــــابــــــــــِ ِرضح أَلحح عــــــــــح وحالُه ملَح يـــــــــــَ  لــــــــــَ

  
 إذا َوِليَِت األْسماء كانْت جزاًء وإذا َوِليَِت األْفعاَل كانْت اْستِْفهاماً. لَْوال وَرَوى الُمْنذري عن ثَْعلب قاَل :

 على أْربَعَِة أَْوُجٍه : لَْوال وفي البصائِِر للمصنِِّف :

ا لَْوال َزْيد ألَْكَرْمتَك ، أَي لَْوال اْسِميٍَّة ففْعِليٍَّة لَرْبِط اْمتِناعِ الثَّانِيَِة بُوُجوِد األُولى ، نحو : (4)* أََحُدها : أن تَْدُخَل على جملتين   َزْيٌد َمْوجوٌد وأَمَّ

تي ألََمْرتَهم بالّسواِك عْنَد كّلِ صالةٍ  لَْوالَ »الحديُث :  أَْن أَشقَّ ألََمْرتَهم أَْمَر إيجاٍب وإالَّ الْنعََكس  َمخافَة لَْوال فالتَّْقدير : ، «أَْن أَشقَّ على أُمَّ

 َمْعناهُ إذا الُمْمتَنِع الَمَشقَّة والَمْوُجوُد األَْمر.

ْرتَ ) ، و (5) (َلْو ال َتْستَ ْغِفُروَن هللاَ )* الثَّاني : تكوُن للتَّْحضيِض والعَرض فتَْختَص بالُمضارعِ أَو ما في تأِْويِله نحو :  ِ  ِإىل َلْو ال َأخَّ
 والعَْرض َطلٌَب بِرْفٍق وتأَّدٍب. (7)، والفَْرُق بَْينهما أنَّ التَّْحِضيَض َطلٌَب بَِحّثٍ  (6) (َأَجل  َقرِيب  

. فَ َلْو ال َنَصَرُهُم ..) (9) (َلْو ال جاُؤ َعَلْيِه ِبَِْربَ َعِة ُشَهداءَ )فتَْختَص بالماِضي ، كقوله تعالى :  (8)* الثَّالث : تكوُن للتَّْوبيخِ والتَّْنديِد 
ْعُتُموهُ )؛ ومنه :  (10) (الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن هللِا قُ ْرابانً آهِلَةً   (قُ ْلُتمْ ) (11) (َلْو ال ِإْذ ْسَِ
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__________________ 
 .23( سورة األنفا  ا اآية 1)
 وما بعدها. 337الفكر بريوت ص ( مثة حبث مستفي  البن هشام يف مغين اللبيب ا انظره فيه ط دار 2)
 .32( سورة سبب ا اآية 3)
 لإليضاح. 359( زايدة عن مغين اللبيب ص 4)
 .46( سورة النمر ا اآية 5)
 .10( سورة املنافقون ا اآية 6)
 ( يف مغين اللبيب : طلٌب حبّث وإزعاج ا والعرض طلب بلا و دب.7)
 ( مغين اللبيب : والتندمي.8)
 .13ر ا اآية ( سورة النو 9)
 .28( سورة األحقاف ا اآية 10)
 .16( سورة النور ا اآية 11)
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ر ؛ وقوُ  جرير :  إال  أن  الِفعحر ُأخِّ
م  دِكـــــــــُ َر جمـــــــــَح يـــــــــِب أَفحضـــــــــــــــــــــــَ َر الـــــــــنـــــــــِّ قـــــــــح د وَن عـــــــــَ عـــــــــُ  تــــــــــَ

ا     عـــــــَ ـــــــ  نـ قـــــــَ ُ
ي  املـــــــ مـــــــِ ـــــــكـــــــَ وحال ال ـــــــَ َر  ل وحطـــــــَ يِن ضـــــــــــــــــــــَ (1)بـــــــَ

 

  
تَعُدُّوَن َعْقَر الَكِمّي الُمقَنَّع ِمن أَْفَضل َمْجِدكم ، وقد فُصلت ِمن الِفْعل بإذ وإذا َمْعُمولَْين له ،  لَْوال َعَدْدتُم أَو لَْوال إالَّ أنَّ الِفْعل أُْضِمر ، أَي

ل نحو :  ْعُتُموُه قُ ْلُتمْ )وبُجْملَِة َشْرٍط ُمْعتَِرَضٍة ، فاألوَّ فَ َلْو ال ِإْن ) (2) (ال ِإذا بَ َلَغِت احْلُْلُقومَ فَ َلْو )؛ والثاني والثَّالِث :  (َلْو ال ِإْذ ْسَِ
ُتْم َغْْيَ َمِديِننَي تَ ْرِجُعوََّنا  .(3) (ُكن ْ

كذا مثلوا والظاِهُر أنَّ األولى للعَْرِض ،  (4) (َمَلك  )إليه  (َلْو ال أُْنِزلَ )،  (َلْو ال َأخَّْرَتِ  ِإىل َأَجل  َقرِيب  )* الرابع : االْستِفهاُم ، نحو : 

 .(َلْو ال جاُؤ َعَلْيِه ِبَِْربَ َعِة ُشَهداءَ )والثانِيَة ِمثْل 

اء ، ومثله بقوله تعالى :   (5) (َهْونَ فَ َلْو ال كاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قَ ْبِلُكْم ُأوُلوا بَِقيَّة  يَ ن ْ )* والخامس : أْن تكوَن نافِيَةً بمْعنَى لم ، عن الفرَّ

ا قَْبله  ِإاّل قَ ْوَم ):  عزوجل، كما قال ، ، قال : لم يَُكْن أَحٌد َكذلَك إالَّ قليالً ، فإنَّ هؤالء كانوا يَْنهون فَنَجوا ، وهو اْستِثناٌء على االْنِقطاع ممَّ
اء. (6) (يُوُنسَ   ، ولو كاَن َرْفعاً لكاَن َصواباً ، هذا نَّص الفرَّ

، والظاِهُر أَنَّ الَمْعنى على التَّْوبيخ ، أَي  (فَ َلْو ال كاَنْت قَ ْريَة  آَمَنْت فَ نَ َفَعها ِإمياَُّنا ِإاّل قَ ْوَم يُوُنسَ )بقوله تعالى :  (7)وَمثَّله غيُره 

ا فَسَّره األَْخفَش والِكسائي وعليُّ بُن ِعيَسى ِء العََذاِب فنَفَعَها ذلَك ، هكذفَهالَّ كانْت قَْريَة واِحَدة ِمن القَُرى الُمْهلََكة تابَْت عن الُكْفر قَْبل مجي

اُس ، ويَُؤيُّده قِراَءةُ أُبّيٍ وعبِد هللا فَهالَّ ويَْلَزُم ِمن هذا الَمْعنى النَّْفي ألنَّ التَّْوبيَخ يَْقتَِضي عَ  َمْخَشري في قولِه تعالى والنحَّ َدُم الُوقُوعِ. وَذَكَر الزَّ

عِ إالَّ َعنَادهم وقَْسَوة قُلُوبِهم وإْعجابهم  بلَْوال ءَ ، جي (8) (ُسنا َتَضرَُّعوافَ َلْو ال ِإْذ جاَءُهْم ِبَْ ):  ليُفاَد أَنَّهم لم يَُكْن لُهم عْذٌر في تَْرِك التَّضرُّ

 بأَْعماِلهم التي َزيَّنها.

 الشَّْيطاُن لَُهم ؛ وقوُل الشاعِر :

هــــــــــــــا  اء َأنح ال ُأحــــــــــــــبــــــــــــــ  تح َألــــــــــــــح مــــــــــــــَ  َأال َزعــــــــــــــَ

نـــــــاَزعـــــــين شـــــــــــــــــــــغـــــــِر     وحال يـــــــُ لـــــــَ  لـــــــَ ـــــــَ ُت : بـ لـــــــح (9)فـــــــقـــــــُ
 

  
ا  لَْوال قيل : إنَّها االُمتِناِعيَّة والِفْعل بَْعَدها على إْضماِر أَن ، وقيل : لَْيَسْت ِمن أَْقسام بل ُهما َكِلمتاِن بمْنِزلَِة قَْولَك لو لم. قال ابُن ِسيَده : وأَمَّ

 قوُل الشاعِر :

هُ  بـــــــــــَ يــــــــــــح ٌ عـــــــــــَ اح وحال ُحصـــــــــــــــــــــــــَ لـــــــــــَ وَءه  لـــــــــــَ  َأن َأســـــــــــــــــــــــــُ

ُد و     ديـــــــــــٌ  وَوالـــــــــــِ ٍد صـــــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــح ين ســـــــــــــــــــــــــَ (10)َأن  بـــــــــــَ
 

  
 فإنَّه أَكََّد الَحْرَف بالاّلم.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

هاماً ، كقوله : وهي ِمن ُحروِف التَّْحِضيض. قال ثَْعلَب : إذا َوِليتَها األَْسماُء كانْت َجزاًء ، وإذا َوِليتَها األفعاُل كانِت اْستِفْ  لَْوما : [لوما]

 ؛ وقال الشاعُر : (11) (َلْو ما ََتْتِينا اِبْلَمالِئَكةِ )تعالى : 

 َلوح ما َهَو  ِعرحٍس ُكَميحٍت ملَح أَُبرح 
 وقيَل : هي ُمَركَّبَة ِمن لَْو وما النافِيَِة.

َرْت جاَز. ما : [ما]  : قاَل اللَّْحياني : ُمَؤنَّثَة وإن ذُّكِ
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 هللا تعالى ُخالَصتَها في أَثْناِء وقد أَلََّف في أَْنواِعها اإلماُم أَبو الُحَسْين أَحمُد بُن فاِرس بِن َزَكريَّا ِرسالَةً ُمْستقلةً ، ونحُن نُورُد لَك إْن شاءَ 

 ِسياِق المصنِِّف.

 ةً. فاالسِميَّةُ ثالثَةُ أَْقسام.تأْتي اِسميَّةً وَحْرفِيَّ 

لُ  *  ، كقوله وتكوُن ناقَِصةً  بمْعنَى الذي وال بُدَّ لَها ِمن ِصلٍَة كما ال بُدَّ للذي ِمن ِصلٍَة ، َمْعِرفَةً  : تكونُ  األوَّ

__________________ 
 يف مغين اللبيب. 495واللسان والصحاح والشاهد  338( ديوانه ص 1)
 .83الواقعة ا اآية ( سورة 2)
 .87ـ  86( سورة الواقعة ا اآايت 3)
 .«إليه»بد   «َعَلْيهِ » وفيها 8( سورة األنعام ا اآية 4)
 .116( سورة هود ا اآية 5)
 .98( سورة يون  ا اآية 6)
 .362( ذكره أبو ا سن علي بن  مد اهلروي ا كما يف مغين اللبيب ص 7)
 .43( سورة األنعام ا اآية 8)
 .34/  1( البيت أليب ذ يب اهلذد ا ديوان اهلذليا 9)
 ( اللسان وكتب مصححه : قوله : عيبه ا كذا ضبرت يف األصر.10)
 .70( سورة ا جر ا اآية 11)
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َفُد  ما تعاىل : َرٌة بَقوحِلَك الشــــــــــــي تكونُ و ؛  (ابق  ) ( 1)ِعنحَد  ِ  ماوَ ِعنحدَُكمح يـَنـح َء ا وهي لم ًة وهي َنوعاِن : عام ٌة وهي ُمَقد 
َدقاِت فَِنِعّما ِهيَ ) الجي مل يـَتَـق َدمحها اســـٌم ا كقوله تعاىل : ي (2) (ِإْن تُ ْبُدوا الص  َّ ا وقيَر : التـ قحديُر يف  ُء هيا َأي فَِنعحَم الشـــ 

ين  مقاَمه َأعحيِن هيُء شيئاً إبداُ ها فحُ اآيِة : فِنعحَم الشي َكح
 حيَنِئٍذ َنِكَرة ؛ قاَلُه ابُن فاِرس. فما ِذَف اإلبحداُء وأُِقيم امل

ةً : وهي التي يَتَقَدَُّمها ذلَك ويُقَدَُّر ِمن لَْفِظ ذلَك االْسِم ، نحوُ و ا َغَسْلتُه َغْسالً  قوِلهم : خاصَّ  أَي نِْعَم الغَْسُل. نِِعمَّ

؛ وقاَل الَجْوهِري : يَْلَزُمها  نَِكَرةً مجردةً عن مْعنَى الَحْرِف ، وتكوُن ناقَِصةً وهي الَمْوصوفةُ  ْقساِم الثَّالثَِة : تكونُ * القسم الثَّاني ِمن األَ 

ةً وتَقَُع في ثالثَ  تكونُ وٍء ُمْعِجٍب لَك ؛ ُمْعِجٍب لَك أَي بشي بما َمَرْرتُ : ٍء نْحو وتُقَدَُّر بقَْوِلَك شي النَّْعت بُ تامَّ  ما : كقولك : ِة أَبواٍب : التّعَجُّ

بِ  ما ، وقاَل ابُن فاِرس : قال بعُض النَّحويِّين َزْيداً  ( 3)ٌء أَْحَسنَ أَْحَسَن َزْيداً ، أَْي شي أَْحَسَن َزْيداً ،  ما التي تكوُن نَِكَرةً قَْولهم في التَّعَجُّ

باُب نِْعَم وبِئَْس نحُو :  وِمن ذلكَ و ، (4) (فَِنِعّما ِهيَ )هذه االْستِفهاُم فهي نَِكَرةٌ ، ومنه قوله تعالى :  ما ونحُن نُخاِلُف هذا القَْوَل ألنَّ أَْصلَ 

ا َغَسْلتُه َغْسالً  ً  نِِعمَّ  (5) (بِْئَسَما اْشرَتَْوا ِبِه أَنْ ُفَسُهمْ )التي تَتَِّصُل بنِْعَم وبِئَْس كقَْوله تعالى :  ما ، قال ابُن فاِرس : وِمن ُوُجوهِ  ، أَي نِْعَم شيئا

َمْعِرفةً وأَْن يكوَن نَِكَرةً  ما في اآليتين َجِميعاً اْسٌم. وقال بعُض ُعلمائِنا : يْحتَمُل أَْن يكونَ  فما ، (ِبهِ ) (6) (ِإنَّ هللَا نِِعّما يَِعُظُكمْ )، وقوله : 

نِْعَم الذي يعظُكم به َمْوِعَظته ، وفي فإْن قُْلنا إنَّه َمْعرفَةٌ فَموِضعُه َرْفٌع ، وإْن قُْلنا إنَّه نَِكَرةٌ ففي َمْوِضعِ نَْصٍب ، وقالوا تَْقديُره : إنَّ هللا  ،

، فقال قَْوٌم  (7) (َمَثاًل ما بَ ُعوَضةً )َكاَلَم دالٌّ عليه ، وقوله تعالى : النِّكَرةِ : نِْعم شيئاً يَعظُكم به َمْوِعَظته ، وإنَّما ُحِذَف ِذْكُر الَمْوعَظِة ألنَّ ال

نَِكَرة أيضاً وتقديُره أن هللا ال يستحيي أن يضرب مثالً شيئاً بَعوَضة فشيئاً قال ومن  (َفما فَ ْوَقها)نَْعٌت له قالوا  (بَ ُعوَضةً ) نَِكَرة و ما :

 ن األَْمِر.تكره النُّفُوُس مِ  ربَّما النكرة قوله

أَن يَْكتَُب ،  مما وإذا أَراُدوا الُمبالَغَةَ في اإِلْخباِر عن أََحٍد باإلْكثاِر ِمن فِْعٍل كالِكتابَِة قالوا : إنَّ َزْيداً  ٍء تَْكَرهه.هذه نَِكَرةٌ تَْقديُره ُربَّ شي فما

 أَي أَنَّه َمْخلُوٌق ِمن أَْمٍر ، ذلَك األَْمُر هو الِكتابَةُ.

نَةً مْعنَى الَحْرِف وهي نَْوعانِ  القْسُم الثَّالُث ِمن األْقساِم الثَّالثَِة :*  ل كما تََرى ولم يذكر النَّْوع الثاني  أَْن تكوَن نَِكَرةً ُمَضمَّ ؛ ذكَر النَّْوع األوَّ

، وقوله تعالى  ( 9)لَْونُها ما ، وقوله تعالى : ( 8)ِهيَ  ما قوله تعالى : نحوُ  ءٍ أََحُدهما : االْستِْفهاِميَّةُ وَمْعناها أَيُّ شي فليُتَنَبَّه لذلَك ؛ ماذا إالَّ بَْعد

ي : .( 10)تِْلَك بِيَِمينِكَ  ماوَ  : ا ال يَْعِقل وعن ِصفاِت َمْن يَْعِقل ، تقول : ما قاَل ابُن بّرِ فتقوُل : أَْحَمُق أَو عاقٌِل. وقال  ؟َعْبُد هللا ما يُْسأَُل بها َعمَّ

ِمن هللا لِعباِده على َوْجَهْين : هو للُمْؤمِن تَْقِريٌر ، وللكاِفِر تَْقريٌع  بما واالْستِْفهامُ  ؟قْولَُك في كذا ما ، كقولك : بما االْستِْفهامُ  األْزهِري :

ره هللا أَنَّها عصاً َكراَهة أَْن  (11) (َوما تِْلَك بَِيِميِنَك اي ُموسى قاَل ِهَي َعصايَ )، لموَسى :  عزوجلوتَْوبيٌخ ، فالتَّقريُر كقوله ،  ، قَرَّ

لَها َحيَّةً ، قال : وتَِجي ْ لَنا):  عزوجلبمْعنَى أَّي كقوِله ،  ما ءُ يَخافَها إذا حوَّ ٍء لَْونُها ، الَمْعنى أَيُّ شي (ما َلْوَُّنا) (12) (ادُْع لَنا رَبََّك يُ َبنيِّ

ا االْستِْفهامُ : وقال ابُن فاِرس  .(َلْوَُّنا)ٌء وَرافِعُها قولُه في هذا الَمْوِضعِ َرْفٌع ألنَّها اْبتِدا ماو،  اويَْعِقل  َعمَّ  ما ال يَْعِقل إذا قاَل القائُِل : َعمَّ

 ً يقوَل َزْيٌد أَو َعْمٌرو فال أَْن  فأَما شاَء الُمِجيُب ِمن قْوِله َرُجٌل أَو فََرٌس أَو َغْير ذلَك ِمن سائِِر األنواعِ ، بما فجوابُه : اإلخبارُ  ؟عْنَدَك ُمْستفهما

، أَي إذا  ويَجُب َحْذُف أَِلِفها بمْعنَى َمْن ؛ وَسيَأْتي تَْفِصيُل ذلَك آِخَر التَّْركيِب. ما يَجوُز ذلَك ، وناٌس قد أَْوَمأوا إلى إجاَزتِه على نِيَِّة أن تكونَ 

تْ  كانْت اْستِْفهاِميَّةً تأْتي َمْحذوفَةَ األِلِف ،  ي، أَ  إذا ُجرَّ

__________________ 
 .96( سورة النحر ا اآية 1)
 .271( سورة البقرة ا اآية 2)
 .«حس ن» 392( يف مغين اللبيب ص 3)
 .271( سورة البقرة ا اآية 4)
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 .90( سورة البقرة ا اآية 5)
 .58( سورة النساء ا اآية 6)
 .26( سورة البقرة ا اآية 7)
 .68( سورة البقرة ا اآية 8)
 .69( سورة البقرة ا اآية 9)
 .17( سورة طه ا اآية 10)
 .17( سورة طه ا اآية 11)
 .69( سورة البقرة ا اآية 12)
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ُذوِف لتكونَ  ما عل  وإبحقاءُ الَفتححةِ  َجَررحهتا حَبرحٍف جارٍّ ا َحح
ذوَفِة ا َدلِيالً عليها قـَبحر امل َحح

 ِإالمو  كِفيمَ   ا َأي عل  األِلِف امل
او  ا عم  و  ِبَ و  ملَِ و  َعالمَ و  عحرِ  ُرمب   قوِ  الشاعِر : حنوُ  َضُرورةً  تَِبَعِت الفتحُة األَِلَف يف الشِّ

َودٍ  َتيِن  ملح  اي َأاَب اأَلسح  (1) َخل فح
 بسكوِن الِميم.

بَتو  .( 2)لم تُْحَذْف أَِلفُها لإلشاَرةِ  االْستِْفهاِميَّةُ مع ذا ما إذا ُرّكِ

: تأْتي  ماذاو وذا ، ولذا َذَكَره بعُض األَئِمِة في تَْركيِب ذا فقاَل : ما وإنما لم يفرْد له تَْركيباً ُمْستَقالًّ لَكْونه ُمَركَّباً ِمن ماذا ثم شرَع في بَيانِ 

 .على أَْوُجهٍ 

 ٍء هذا التَّواني وهذا الوقوف.، تَْقديُره : أَّي شي ( 4)ذا الُوقوفُ  ماو،  ذا التَّوانِي ما قولهم : اْستِْفهاماً وذا إشاَرةً نحوُ  ما ( 3)تكونَ  : أَنْ  أَحُدها

 اْستِْفهاماً وذا َمْوصولةً ، كقوِل لبيٍد : ما ( 3)تكونَ  : أَنْ  الثاني

اِوُ   رحء مــــــــــــــــا ذا حيــــــــــــــــُ َ
َبالِن املــــــــــــــــ  َأال َتســــــــــــــــــــــــــــــح

رُ أَ     الٌ  وابطــــــــِ قحضــــــــــــــــــــــ  أَم ضــــــــــــــــــــــَ ٌب فــــــــيـــــــــُ  (5) ؟حنــــــــَح
  

 ِجئَْت. لماذا ُكلّه اْستِْفهاماً على التَّْرِكيِب كقوِلَك : ماذا الثَّالث : يكونُ 

ْفُع على  ؟ فتقوُل :َصنَْعتَ  ماذا ، قال اللَّْيُث : يقاُل : ٍء أَو بمْعنَى الذيُكلُّه اسَم ِجْنٍس بمْعنَى شي ماذا الرابُع : أَْن يكونَ  َخْيٌر وَخْيراً ، الرَّ

، أَي الذي يُْنِفقُوَن هو العَْفُو  (اْلَعْفوَ ) (6) (َوَيْسئَ ُلوَنَك ما ذا يُ ْنِفُقوَن ُقلِ ):  عزوجلرفع قول هللا ، َمْعنى الذي َصنَْعت َخْيٌر ، وَكذلَك 

اج : َمْعنى  ِمن ِصلَتِه ،  (يُ ْنِفُقونَ )في مْعنَى الذي ويكوَن  (ذا)على َضْربَْين : أَحُدهما : أْن يكوَن  (ما ذا يُ ْنِفُقونَ )ِمن أَْمواِلُكم. وقال الزجَّ

الُمْنفَق ، ولكنَّهم أَراُدوا ِعلم َوْجِهه ، قاَل : وجائٌِز أَْن  ما ء ، يُْنِفقُوَن ، كأَنَّه بَيََّن وْجهَ الذي يُْنِفقُون ألنَّهم يَْعلمونَ الَمْعنَى يَْسأَلُونَك أَيُّ شي

ً مع ذا بمْنِزلَِة اْسٍم واِحٍد ، ويكون الَمْوِض  ما يكونَ  وهذا إْجماُع النَّحويِّين ، وكذلَك  ٍء ، يُْنِفقُوَن ، قاَل :، الَمْعنى أَيُّ شي (يُ ْنِفُقونَ )بـ  ُع نَْصبا

ل إْجماٌع أَْيضاً ، وقولهم :  كقوله : وذا بمْنزلَِة اْسٍم واِحدٍ  ما األوَّ

ي يــــــــــــِه  مــــــــــــاذا َدعــــــــــــِ قــــــــــــِ ُت ســــــــــــــــــــــــــبَتــــــــــــ  مــــــــــــح لــــــــــــِ  عــــــــــــَ

ئـــــــــــــــيـــــــــــــــيِن و     بـــــــــــــــِّ ِب فـــــــــــــــنــــــــــــــــَ يـــــــــــــــ  غـــــــــــــــَ
ُ

ن ابملـــــــــــــــ  لـــــــــــــــكـــــــــــــــِ

  
 ويُْروى : ولكن بالمغيب نَبِّئينِي ، ويُْروى : َخبِِّريني ، كأَنّه بمْعنَى َدِعي الذي َعِلْمت. (7)

ا قوله تعالى :   ما وذا بمْنِزلَِة اْسٍم واِحٍد. وقاَل آَخُروَن : ذا بمْعنَى الذي َمْعناهُ  ما فقاَل قَْوٌم : ؟(8) (ما ذا أَنْ َزَل رَبُُّكمْ )وقال ابُن فاِرس : فأَمَّ

 الذي أنزَل َربُُّكم.

 قوِل الشَّاعِر ، هو ماِلُك ابُن زغبةَ الباِهلّي : زائَِدةً وَذا إشاَرةً نحوُ  ما تكونُ و

رحعَ  وحرًا ســــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــَ رو ُ  مــــــــــــــــــــاذا أَنـ ــــــــــــــــــــَ  اي ف

ِذيـــــــــ ُ و     كـــــــــٌث حـــــــــَ تـــــــــَ نــــــــــح ِر مـــــــــُ ُر الـــــــــَوصـــــــــــــــــــــــح بـــــــــح (9) حـــــــــَ
 

  
 ِصلَةٌ أَراَد َسْرَع ذا نَْوراً ، وقد ذُِكَر في سرع. فما أَراَد : سرع فخفَّف ، والَمْعنى أَنَْوراً ونفاراً يا فَروُق ،

__________________ 
 من شواهد املغين ا وعجزه : 553( من شواهد القاموس ا والبيت الشاهد 1)

 هلموٍم طارقاٍت وذِكرح 
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انظر ما نقله الصبان عن الشمين يف ( عل  هامش القاموس : وخترج ابلرتكيب عن استحقا  وجوب الصدرية ا كما ورد يف الصحيح. أقو  : 2)
 إعراب الفعر ا ا ه. نصر.

 ( يف القاموس ابلرفض ا والنصب  اهر.3)
 ( متامه :4)

ـــــــــــــــد مخـــــــــــــــدت  ـــــــــــــــ  انر وق ـــــــــــــــوف عـــــــــــــــل ـــــــــــــــوق  مـــــــــــــــاذا ال

 اي طــــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــدت يف ا ــــــــــــــــــــرب نــــــــــــــــــــريان   

  

 .365حاشية مغين اللبيب ص 

 مطلض قصيدة يرثي النعمان بن املنذر ا واللسان. 131يف ديوانه ص من شواهد املغين ا والبيت  557( من شواهد القاموس ا والشاهد 5)
 .218( سورة البقرة ا اآية 6)
ِغيبِ »( من شواهد القاموس وفيه 7)

َ
وانظر فيمن نسب إليه حاشية « نبئيين»وفيهما  559واملثبت ضبطه عن اللسان ومغين اللبيب الشاهد « ابمل

 .396املغين ص 
 .30اآية ( سورة النحر ا 8)
 من شواهد املغين ونسبه حباشيته لزغبة الباهلي. 560( صدره من شواهد القاموس والشاهد 9)
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 ٍء َصنَْعَت.، أَي أَيُّ شي َصنَْعتَ  ماَذا قولك : اْستِْفهاماً وذا زائَِدةً في نحوِ  ما تكونُ و

 * قُْلُت : ومنه قوُل جرير :

وُتُكماي خزر تـَغحلب ماذا ابَ    ِنسح
عْر. ما قال ابُن فاِرِس : فليَس ذا بمْنِزلَِة الذي وال يَْصلحُ   الذي باَل نِْسوتُكم ، وكان َذا ِزياَدةً ُمْستَْغنًى عنها إالَّ في إقاَمِة َوْزِن الّشِ

نَة مْعنَ  َشْرِطيَّةً َغْيَر َزمانِيَّةٍ  ما تكونُ و ،  ( 2)تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر يَْعلَْمهُ هللاُ  ما نَحُو قوله تعالى : (1)ى الَحْرف ، هذا هو النَّوُع الثاني للنَِّكَرةِ الُمَضمَّ

ما يَ ْفَتِح هللاُ ِللّناِس ِمْن َرْْحَة  َفال مُمِْسَك هَلا َوما مُيِْسْك َفال ُمْرِسَل )، وقوله تعالى :  ( 3)نَْنَسْخ ِمن آيٍة أَو نَْنسأْها ما وقوله تعالى :
 .(4) (َلهُ 

عَْل أَْفعَْل تَفْ  ما إذا كانْت َشْرطاً وَجزاًء فكقوِل الُمتكلِّم : ما ؛ قال ابُن فاِرس : ( 6)اْستَقاُموا لَُكْم فَاْستَِقيُموا لَُهمْ  فََما : كقوله تعالى : ( 5)مانِيَّةً أَو زَ 

َرْفٌع ، يقوُل البَْصريون : هو  ما الشَّْرُط فْعالً ال يَتَعَدَّى إلى َمْفعوٍل فَمْوِضعُ َمْوِضعُها ِمن اإلْعراِب َحَسَب العاِمِل ، فإْن كاَن  ، قال ُعلماُؤنا :

ياً كانتْ  َمْنصوبَةً ، وإن َدَخَل عليه َحْرُف َخْفٍض أَو أُِضيَف إليه اْسٌم فهو  ما َرْفٌع باالْبتِداِء ، ويكوُن َرْفعاً عْنَدنا بالغَايَِة ، وإن كاَن الِفْعُل ُمتعّدِ

 َمْوِضعِ َخْفٍض. في

ا أَْوُجهُ الَحْرفِيَّةِ و ا فََرَغ ِمن بَيانِ  أَمَّ الَحْرفِيَّة وُوُجوَهها األَْربَعةَ ، وهي : أَْن تكوَن نافِيَةً ، وأْن تكوَن مع الِفْعِل  ما االْسِميَّة َشَرَع يَْذُكر ما ؛ لمَّ

يَْفعَل اآلَن ، وللماِضي القَِريِب ِمن  ما للحاِل نحُو : فأَحُدها : أَْن تكوَن نافِيَةً : افَّةً ؛ فقاَل بِمْنِزلَِة الَمْصَدر ، وأَْن تكوَن زائَِدةً ، وأْن تكوَن ك

ا في َحيِِّزها ، فال يقاُل :فَعَل ، وال يَتَقَدَُّمها شي ما الحاِل نحو :  َطعاُمك يا َزْيد آُكل ِخالفاً للُكوفِيِّين ، ونحو قوِل الشاعِر : ما ٌء ممَّ

ًة  إذا لـــــــــ  عـــــــــِ مـــــــــَ تح حـــــــــاســـــــــــــــــــــــرًا ُمشـــــــــــــــــــــــح  هـــــــــي قـــــــــامـــــــــَ

نــــــــــضُ     قــــــــــح هــــــــــا مــــــــــا تـــــــــــَ واِد رأحســــــــــــــــــــــــُ يــــــــــُب الــــــــــفــــــــــُ  َنــــــــــَ

  
عْنَد  على الُجْملَِة االْسِميَِّة أَْعَملَها الِحجاِزيُّوَن والتِّهاِميُّوَن والنّْجديُّوَن َعَمَل ليَس بُشروٍط َمْعروفَةٍ  ( 7)فإْن ادخلت مع ُشذوِذه ُمْحتَمل للتَّأِْويِل.

ِة  ارةٌ ، وهأَئِمَّ حاح : فإْن َجعَْلتها َحْرَف نَْفيٍ لم تُْعِمْلها في لُغَِة أَْهِل نَْجٍد ألنَّها َدوَّ و الِقياُس ، وأَْعَمْلتَها في لغِة أَْهِل النَّْحو في ُكتْبِهم وفي الّصِ

هاتِِهمْ  ما ، وقوله تعالى : ( 8)هذا بََشراً  ما َزْيٌد خاِرجاً ، وقَْوله تعالى : ما  :نحوُ  الِحجاِز تَْشبيهاً بليسَ  قاَل ابُن فاِرس : قوُل  ( 9)ُهنَّ أُمَّ

ا ْنَطلٍق :َزْيٌد ُمْنَطِلٌق ، فَمْن نََصَب فألنَّه أَْسقََط الباَء أَراَد بمُ  ماوَزْيٌد ُمْنطلقاً ،  ما َزْيٌد ُمْنطلقاً فيه لُغتاِن : ما العََرِب. ذَهبَِت الباُء اْنتََصب ،  فلمَّ

 ، أَي الشَّاعِر : ونََدَر تَْرِكيبُها مع النَِّكَرةِ تَْشبِيهاً بِال كقوِله بمْعنَى ليَس كأنَّه ليَس َزْيٌد ُمْنطلقاً. ما وقوٌم يَْجعلُون

ًة  مــــــــــــاو  ــــــــــــ  ي ــــــــــــا حتــــــــــــَِ ن ــــــــــــح ي ــــــــــــَ ل وح َرد تح عــــــــــــَ ــــــــــــَ  أبحَس ل

ِرُف ا ــــــــَ     عــــــــح نح يـــــــــَ لــــــــيــــــــٌر عــــــــلــــــــ  مــــــــَ اقــــــــَ (10)    عــــــــاهبــــــــُ
 

  
كلُّ  بمْعنَى إالَّ في قوِل العََرِب : ما ، قال ابُن فاِرس : وَذَكَر لي أَبي عن أَبي عبد هللا محمِد بِن َسْعدان النَّحوي قاَل : تكونُ  بما قد يُْستَثْنَىو

، أَي إالَّ النِّساَء وِذْكَرُهنَّ ، هذا َكالُمه ، وقد يُْرَوى َمَهاهُ وَمَهاَهة ؛ وتقدََّم  النِّساَء وِذْكَرُهنَّ ، نََصَب النِّساَء على االْستِثْناءِ  ما ٍء َمَههٌ شي

وايَةُ  ما أَْوَرَده هنا ، فإنَّه قاَل : ما للمصنِِّف في حرف الهاِء هذا الَمثََل بِخالفِ  ي قاَل : الّرِ َخاَل النِّساِء وِذْكَرُهنَّ ، وَذَكْرنا هناك أَنَّ ابَن بّرِ

في االْستِثْناِء ، انتََهى ، َغْيُر َصِحيح لَما قدَّْمناه  ما بَحْذِف خال ، وقوُل شْيِخنا أنَّه َمْنصوٌب بعََدا محذوفة دلَّ عليها المقاُم وال يُْعَرُف اْستِْعمالُ 

 س ، ويدلُّ له ِروايَةُ بعِضهم : إالَّ حِديثَ عن ابِن فارِ 

__________________ 
 ء ا انظره فيما تقدم قريباً.االستفهامية ا ومعناها أي شي« ما»( تقدم النوع األو  وهو 1)
 .197( سورة البقرة ا اآية 2)
 .106( سورة البقرة ا اآية 3)
 .2( سورة فاطر ا اآية 4)
 نِي ًة.( يف القاموس : وَزما5)



20015 

 

 .7( سورة التوبة ا اآية 6)
(7.  ( يف القاموس : َدَخَلتح
 .31( سورة يوسف ا اآية 8)
 .2( سورة اجملادلة ا اآية 9)
 من شواهد املغين. ومل ينسبوه. 564( من شواهد القاموس ا والشاهد 10)
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ِصيُله يف حرحِف اهلاِء فراِجعحه.  النِّساِء ا وقد َمر  تـَفح
 بِما فَذُوقُوا ، وقوله تعالى : ( 2)َعنِتُّمْ  ما َودُّوا ، وقوله تعالى : ( 1)َعنِتُّمْ  ما َعِزيٌز َعلَْيهِ  قوله تعالى : َدِريَّةً َغْيَر َزمانِيٍَّة نحوُ َمصْ  ما تكونُ و

 .( 3)نَِسيتُْم ِلقاَء يَْوِمُكمْ 

إذا كانْت مع الِفْعل : بَِمْنِزلَِة  ما ، قال ابُن فاِرس : ( 5)اْستََطْعتُمْ  َما فَاتَّقُوا هللاَ  ، وقوله تعالى : ( 4)ُدْمُت َحيًّا ما قوله تعالى : َزمانِيَّةً نحوُ و

َل قْوٌم ِمن أَْهِل تَْفعَل ذاَك ، أَي بَْعَد فِْعِلَك ذاَك. وقا ما َصنَْعت ، أَي أَْعَجبَني ُصْنعَك ، وتقول : ائْتِني بَْعدَ  ما أَْعَجبَني َمْصَدر وذلَك قولك :ال

ِشئَْت ِمن َرُجٍل ، قالوا : وتَأِْويلُه َمَرْرُت بَرُجٍل مشيئك ِمن َرُجٍل ، قالوا : ومنه قولَُك :  ما العََربيَِّة : وِمن هذا الباِب قولُهم : َمَرْرُت بَرُجلٍ 

ه : أَتانِي القَْوُم ُمجاَوَزتهم َزْيداً ألنَّ َعدا أَْصلُه الُمجاَوَزة ، ِمثْلُه في الَكالمر مع َعدا بمْنِزلَِة الَمْصَدِر ، وتَأِْويلُ  فما َعدا َزْيداً  ما أَتانِي القَْومُ 

َجلَْست  ما ، وال بُدَّ أَن يكوَن في قولهم اْجِلسْ  (6) (، ما ُدْمُت ِفيِهمْ ) اْختَلََف الملوان ؛ وقوله تعالى : ما جلَْست ، وال أَُكلُّمه ما َكثِيراً َجلَسَ 

 (ُكلَّما َأضاَء هَلُْم َمَشْوا ِفيهِ ) أَْشبَهه ، كأنَّك قُْلَت اْجِلْس قَْدَر جلوِسك أَو َزماَن جلوِسك ؛ قالوا : ومنه قوله تعالى : ما إْضماٌر لَزماٍن أَو

ماُن َمْحذوفاً ،  ما ةُ ذلَك أَنَّ ، َحِقيقَ  (9) (ُكلَّما َخَبْت ِزْدانُهْم َسِعْياً ) ، و (8) (ُكلَّما َأْوَقُدوا انراً ) ، و (7) مع الِفْعِل َمْصدٌر ويكوُن الزَّ

ا قولهُ تعالى :  ، فُمْحتَمل أَْن يكوَن بمْعنَى الذي وال بُدَّ ِمن أَْن يكوَن معه  (10) (فَاْصدَْع ِبا تُ ْؤَمرُ )وتَْقديُره كلُّ وْقِت إضاَءةٍ مشوا فيه. وأَمَّ

 َمْصدراً كأَنَّه قاَل فاْصَدْع باألْمِر. ما به ، ويُْحتََمل أْن يكوَن الِفْعُل الذي بَْعدَ تُْؤَمُر  بما عائٌِد كأنَّه قالَ 

ْفعِ وال تَتَِّصُل إالَّ بثاَلثَِة أَْفعاٍل قَلَّ وكثَُر وطالَ  زائَِدةً ، وهي نَْوعاِن : كافَّةٌ وهي على ثالثَِة أَْنواعٍ : ما تكونُ و  :، يقاُل  كافَّةٌ عن َعَمِل الرَّ

 .؛ طالَماو ما وكثر قلَّما

ْفعِ : وهي الُمتَِّصلَةُ بإنَّ وأََخواتِهاو تَّة الُمَشبََّهة  كافَّةٌ عن َعَمِل النَّْصِب والرَّ وهي : أَنَّ ، بالفَتْح ، ولكنَّ وكأنَّ ولَْيَت ولعلَّ ، وتَُسمى َهُؤالء الّسِ

هللاُ إِلهٌ واِحدٌ  إِنََّما بالِفْعِل ، ِمن ذلَك قولهُ تعالى :
؛  ( 13)يُساقُوَن إِلَى اْلَمْوتِ  َكأَنَّما ، وقوله تعالى : (12) أَْنَت ُمْنِذرٌ  إِنَّما ، وقوله تعالى : ( 11)

ا َُيَْشى هللَا ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماءُ )َزْيٌد أََسٌد ، ولَْيتما َزْيٌد ُمْنطلٌق ؛ وِمن الباب :  كأنَّما وتقوُل في الَكالِم : ا َُّنِْلي هَلُْم ) ، و (14) (ِإَّنَّ ِإَّنَّ
 .(ِإْْثاً ) (15) (لِيَ ْزداُدوا

ُد وقد تأْتي قاَل النّحويّون إنَّ  إنّما َزْيٌد َصِديقُنا. وقال األْزهري : إنَّماوَوْجُهك القََمُر ،  كأنَّما كقوِلَك : لمْنعِ العاِمِل َعَمله وهو ما قال المبّرِ

 يُدافُِع عن أْحسابِهم أَنا أَو مثِْلي. إنَّماو إثْباٌت لَما يُْذَكُر بَْعَدها ونَْفٌي لَما ِسواهُ ، كقوله : إنَّما َمنَعَْت إنَّ ِمن العََمِل ، وَمْعنى إنّما ما أَْصلَ 

 يُدافُِع عن أْحسابهم إالَّ أَنا أَو َمْن هو ِمثْلي. ما الَمْعنى

، فُربَّ ُوِضعَْت  (16) (َكَفُرواُرَِبا يَ َودُّ الَِّذيَن  )وُربََّت ، ومنه قولُه تعالى :  كافَّةٌ عن َعَمِل الَجّرِ وتَتَِّصُل بأَْحُرٍف وُظروٍف فاألَْحُرُف ُربَّ و

 ُجِعلَْت للِفْعل ؛ وقال الشاعُر : ما أُْدِخل فيها فلّما لألْسماءِ 

ا ٍم  ُرمبــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــَ ُت يف عــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــَ فـ  أوح

االتُ     وحيب ِشـــــــــــــــــــــَ نح ثــــــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــــَ رحفــــــــــــــــــــــَ (17) تــــــــــــــــــــــَ
 

  
__________________ 

 .128( سورة التوبة ا اآية 1)
 .118( سورة آ  عمران ا اآية 2)
 .14لسجدة ا اآية ( سورة ا3)
 .31( سورة مرمي ا اآية 4)
 .16( سورة التغابن ا اآية 5)
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 .117( سورة املائدة ا اآية 6)
 .20( سورة البقرة ا اآية 7)
 .64( سورة املائدة ا اآية 8)
 .97( سورة اإلسراء ا اآية 9)
 .94( سورة ا جر ا اآية 10)
 .170( سورة النساء ا اآية 11)
 .7سورة الرعد ا اآية ( 12)
 .6( سورة األنفا  ا اآية 13)
 .28( سورة فاطر ا اآية 14)
 .178( سورة آ  عمران ا اآية 15)
 .2( سورة ا جر ا اآية 16)
 من شواهد املغين. 576ا وهو من شواهد القاموس والشاهد رقم  567/  4( البيت جلذمية بن مالك األبرش ا اخلزانة 17)
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يُح التي تهبُّ من ناِحيَِة القُْطِب أَْوفَْيُت  وهو فاِعُل تَْرفَعَْن ، : أَْشَرْفُت وَصعَْدُت في َعلٍَم أَي على َجبٍَل ، والشَّماالُت : َجْمُع شماٍل ، وهي الّرِ

 والُجْملةُ في محّلِ النَّْصِب على الحاِل ِمن فاِعِل أَْوفَْيُت ؛ وكقوِل الشاعِر :

ا غـــــــــــــــــــــــــــــــــارٍة   مـــــــــــــــــــــــــــــــــاِوي  اي رمبـــــــــــــــــــــــــــــــــ َ

ِم     يســــــــــــــــــــــــــَ عــــــــــــِة ابملــــــــــــِ ذح واء كــــــــــــالــــــــــــلــــــــــــ  عــــــــــــح (1)شــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
 ، وكقوِل الشَّاعِر : ما أُْعِملَت ُرّب مع ُربَّماويُريُد يا ُربََّت غاَرة ، 

يــــــــــــٍر  قــــــــــــِ ٍف صــــــــــــــــــــــــــَ يــــــــــــح ٍة بســــــــــــــــــــــــــَ رحبــــــــــــَ ا ضــــــــــــــــــــــــــَ  ُرمبــــــــــــ 

أَل     ٍة جنـــــــــــــــَح نـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح َر  بـــــــــــــــطـــــــــــــــَ (2)ُدوَن ُبصـــــــــــــــــــــــــــــح
 

  
 : كقول الشَّاعِر : الكافُ و

رٍو مل خَتُنحُه َمضارِبُهح  كما  ( 3)َسيحُف َعمح
 يُريُد : كَسْيِف َعْمٍرو.

 : كقوِل الشاعِر : الباءُ و

واابً  رُي جـــــــــــــــَ رحَت ال حتـــــــــــــــُِ نح صـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ ئ ـــــــــــــــَ ل ـــــــــــــــَ  فـ

ــــــــــــبُ     طــــــــــــي َت خــــــــــــَ ــــــــــــح َر  وأن ــــــــــــُ ــــــــــــد تـ مــــــــــــا ق ــــــــــــِ ب ــــــــــــَ  ل

  
ا وِمن ، نحُو : إنِّي (4) ُد : أُِريَد لُربَّما أَْفعَل ؛ وأَْنَشَد : لِممَّ  أَْفعَل ؛ قاَل المبّرِ

ًة و  رحبـــــــــَ َش ضـــــــــــــــــــــــَ بـــــــــح ِرُب الـــــــــكـــــــــَ ا َنضـــــــــــــــــــــــح مـــــــــ  مـــــــــَ  إان  لـــــــــِ

ِم     ن الـــــفـــــَ ي الـــــلِّســـــــــــــــــــــاَن مـــــِ قـــــِ لـــــح ه تــــــُ (5)عـــــلـــــ  رأحســـــــــــــــــــــِ
 

  
اُر الفَْقعَسيُّ يخاِطُب نَْفَسه :  والّظروُف : بَْعُد ، كقوِل الشَّاعِر ، وهو المرَّ

يــــــــــــــــِد بــــــــــــــــعــــــــــــــــَدمــــــــــــــــا أَ  ًة أُم  الــــــــــــــــَولــــــــــــــــِ القــــــــــــــــَ  عــــــــــــــــَ

     ِ لـــــــــِ خـــــــــح ُ
غـــــــــاِم املـــــــــ ِك كـــــــــالـــــــــثـــــــــ  نـــــــــاُن رأحســـــــــــــــــــــــِ (6)أفـــــــــح

 

  
 : كقوِل الشَّاعِر : بَْينَ و

ا مــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــاً  بـــــــــــــــــــَ ُن ابألراِ  مــــــــــــــــــَ  حنــــــــــــــــــَح

هح     لـــــــــــــــِ ٌب عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  مجـــــــــــــــََ ـــــــــــــــَ  راكـــــــــــــــِ  ( 7)إذ أَت
  

ائَِدةُ و ا أَْنَت ُمْنَطِلقاً اْنَطلَْقتُ وَغْيُر ِعَوٍض. ف عن فِْعلٍ  َغْيُر الكافَِّة نَْوعان : ِعَوضٌ  الزَّ َمعَك ،  الِعَوُض في َمْوِضعَْين : أَحُدهما : في قَْوِلِهم : أَمَّ

 كأنَّه قاَل إذا ِصْرَت ُمْنطلقاً ، ومن ذلَك قوِل الشَّاعِر :

ٍر  فــــــــــــــَ ــــــــــــــَ َت َذا نـ ــــــــــــــح  َأاب خــــــــــــــراشــــــــــــــــــــــــــــة أَمــــــــــــــا أَن

ض    بــــــــــــُ هــــــــــــم الضــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــح ي مل َ حكــــــــــــُ وحمــــــــــــِ ــــــــــــَ  فــــــــــــإن  قـ

  
ا اْفعَْل هذا : في قَْوِلِهم : والثَّاني أَأْن ُكْنَت َذا نَفٍَر.كأنَّه قال :  أُِمَر  ما ، فهو يدلُّ على اْمتِناِعِه ِمن فِْعلِ  اَل ، وَمْعناهُ إْن ُكْنَت ال تَْفعَُل غيَرهُ  إمَّ

ا به. وقال الَجْوهِري في تَْركيِب ال وقَْولهم : ِصلَةٌ ، وَمْعناهُ إْن ال يَُكْن ذلَك األَْمر فاْفعَْل كذا. وفي  ماو فاْفعَْل كذا باإلَمالَِة أَْصلُه إْن ال إمَّ

ال ولهذا أمالُوا أَِلفَها ، انتََهى.  إّما وال لنَْفي االْستِْقباِل نحو : ال تَْفعَل ، وقد ُحِذَف الِفْعل فجَرْت َمْجَرى النَّائِب في قْوِلهم : اْفعَْل هذا اللُّباِب :

تَِرُد في الُمحاَوراِت  قد أَمالَِت العََرُب ال إمالَةً َخِفيفَةً ، والعَوامُّ يُْشبِعوَن إمالَتَها فتَِصيُر أَِلفُها ياًء ، وهو َخَطأٌ ، وهذه َكلمةٌ وقال ابُن األثير : و

ا»حديِث بَْيعِ الثََّمِر :  في َكثِيراً ، وقد جاَءْت في غيِر َمْوِضعٍ ِمن الحديِث ، وِمن ذلكَ  في و ؛ «بايَعُوا حتى يَْبُدَو َصالُح الثََّمرِ ال فال تَ  إمَّ

قالوا : ال بل هو لََك ، فقال : إما ال فأَْحِسنُوا إليه حتى يَأْتَِي  ؟تبِيعُونَهأَ وفيه : فقاَل :  ؟رأَى َجَمالً نادًّا فقاَل : لَمْن هذا الَجَملُ »حديِث جابٍِر : 

، وإْن َحْرُف َجزاٍء هنا. قال أَبو حاتٍِم :  بما ِصلَةٌ ، والَمْعنى : إالَّ فُوكََّدتْ  ماوفأَْحِسنُوا إليه ، قال األْزهري : أَراَد إْن ال تَبِيعُوه  .«أََجلُه

وَن األلِ  قالوا في َمْوِضعِ اْفعَْل ذلَك إما ال اْفعَْل ذلَك بارى ، وهو فاِرِسيٌّ َمْردوٌد ، والعامة تقوُل أَْيضاً : ُربَّما العامة الي فيَُضمُّ َف ، وهو أُمَّ

ا ال َغْيُر مماٍل ألنَّ األدواَت ال تُماُل.  َخَطأٌ أَْيضاً ، قاَل : والصَّواُب إمَّ

__________________ 
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.1)
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 من شواهد املغين. 588والشاهد رقم  187/  4( البيت لعدي بن الرعالء ا اخلزانة 2)
 لنهشر بن حرّي وصدره :( من شواهد القاموس ا والبيت 3)

 أٌخ ماجٌد مل لزين يوم مشهدٍ 
 من شواهد املغين ا ونسبه  ق  ط دار الفكر بريوت ملطيض بن إايس. 579( من شواهد القاموس ا والشاهد 4)
 ( صدره من شواهد ا القاموس واملغين ونسبه أليب حية النمريي.5)
 املغين.من شواهد  582( من شواهد القاموس ا والشاهد 6)
 .188من شواهد املغين ونسبه  ققه جلمير بثينة ا ديوانه ص  583( من شواهد القاموس ا والشاهد 7)
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ها. ةُ أَْيضاً الَهْمَزةَ بالهاِء مع َضّمِ  * قُْلُت : وتبدُل العامَّ

ا َجَمعُوا َهُؤالء األَْحُرَف فِصْرَن في  ال فاْفعَْل كذا ، إنَّما هي على َمْعنى إْن ال تَْفعَْل ذلكَ  إما وقال اللَّْيُث : قولُهم : فاْفعَْل َذا ، ولكنَّهم لمَّ

ا ال  ما َمْجَرى اللَّْفِظ ُمثقلة فَصاَر ال في آخِرها ، كأنَّه َعُجَز َكِلمٍة فيها َضِميرُ  ذَكَرت لََك في َكالٍم َطلَْبَت فيه شيئاً فُردَّ َعلَْيك أَْمُرَك فقُْلت إمَّ

ُجَل يَْلزُمه أَْشياٌء ويُطالُب بها فيَْمتَنع منها فيَْقنع منه ببعِضها ، ويقال له (1)ْصباح فاْفعَْل ذا. وفي المِ  ا : األَْصُل في هذه الَكِلمِة أنَّ الرَّ ال  إمَّ

قاَل بعضهم : ولهذا  .(2)إْن تَْوكيداً لَمْعناها على  ما فاْفعَْل هذا ، أَي إْن لم تَْفعَل الَجِميع فاْفعَْل هذا ، ثم ُحِذَف الِفْعل لَكثَْرةِ االْستِْعماِل وِزيَدتْ 

الصَّواُب َعَدُم اإلمالَِة  ومن ال فال تَْعبَأْ به ، وقيل :تُماُل ال هنا لنِيابَتِها عن الِفْعِل كا أُِميلَْت بَلَى ويا في النِّداِء ، وِمثْلُه : َمْن أَطاَعَك فأَْكِرْمه 

 .. ألنَّ الُحروَف ال تُمالُ 

ْفعِ نحُو : َشتَّانَ  عن الِفْعل ، لِعَوِض َغْيُر او ُحوا بأنَّ  ما ، وَشتَّانَ  َزْيٌد وَعْمٌرو ما يَقَُع بعَد الرَّ زائَِدةٌ ،  ما ُهما ، وهو ثابٌِت في الفَِصيحِ وَصرَّ

 وَزْيد فاِعُل َشتَّاَن ، وَعْمٌرو َعْطٌف عليه ؛ وشاِهُده قوُل األْعشى :

ورِهـــــــــــا ومــــــــــــي عــــــــــــلــــــــــــ  كــــــــــــُ اَن مــــــــــــا يــــــــــــَ تــــــــــــ    شـــــــــــــــــــــــــَ
اَن أخــــــــــــــــي جــــــــــــــــابــــــــــــــــِر و     (3)يــــــــــــــــوُم حــــــــــــــــيــــــــــــــــّ

 

  
ا قولُهم َشتَّانَ  (4)كذا في أََدِب الِكتاِب   بَْينهما ، فأثْبَتَه ثَْعلَب في الفَِصيح ، وأَْنَكَره األْصمعي ، وتقدََّم البَْحُث فيه في شتت. ما البِن قتيبَةَ. وأَمَّ

ا نزَل بعَد َحْرِب البَُسوس في قَبائِل جنب فَحَطبُوا إليه أُْختَه فاْمتَنََع فأَكْ  وقولُه  َرُهوه حتى َزّوَجهم وقال :، أَي ُمَهْلهُل بُن ربيعَةَ أَخي كليٍب لمَّ

ُدهـــــــــــــــا األراقـــــــــــــــَم يف  هـــــــــــــــا فـــــــــــــــقـــــــــــــــح حـــــــــــــــَ  أنـــــــــــــــكـــــــــــــــَ

اُء مــــــــــــــــن أََدمِ     ــــــــــــــــَ ب ٍب وكــــــــــــــــان اخلــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح ن  جــــــــــــــــَ

  

هــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــُ طــــــــــــــــــُ ِ جــــــــــــــــــاَء لــــــــــــــــــَح اح وح أَبابنــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــَ

ٍب بــــــــــــــــَدمِ  ضــــــــــــــــــــــــــــــرج*مــــــــــــــــا    ُف خــــــــــــــــاطــــــــــــــــِ  أَنــــــــــــــــح

  

لـــــــــــَب الـــــــــــذي لـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــتح  غـــــــــــح ـــــــــــَ  هـــــــــــان عـــــــــــلـــــــــــ  تـ

مِ     ن ُجشــــــــــــــــــــــــــَ ين املــــــــــــالــــــــــــكــــــــــــَا مــــــــــــِ  أخــــــــــــت بــــــــــــَ

  

رام وال  نــــــــــــــا الــــــــــــــكــــــــــــــِ فــــــــــــــائــــــــــــــِ وا أَبكــــــــــــــح يحســــــــــــــــــــــــــــُ  لــــــــــــــَ

ٍة وال    نــــــــــــــون مــــــــــــــن غــــــــــــــلــــــــــــــ  غــــــــــــــح ــــــــــــــُ (5) كــــــــــــــرِم يـ
 

  
 َزْيٌد قائٌِم. لَْيتَما كقوِلَك : بعَد النَّاِصِب الرافِعِ و

 (فَ َلُه اْْلَْْساُء احْلُْسىن) تَْدُعوا ما أَيًّا ، وقوله تعالى : (6) (ِمَن الشَّْيطاِن نَ زْغ  فَاْسَتِعْذ اِبهللِ ) يَْنَزَغنَّكَ  إِّماوَ  ، كقولِه تعالى : بعَد الجاِزمِ و

 يُوَصُل إذا كاَن َجزاًء. إنَّماو بما ، فإذا كاَن اْستِْفهاماً لم يُوَصلْ  بما ، ُوِصَل الَجزاء (7)

؛ وقوله  (9) (فَِبما نَ ْقِضِهْم ِميثاقَ ُهمْ )، وَكذلَك قوله تعالى :  (8) (ِلْنَت هَلُمْ ) َرْحَمٍة ِمَن هللاِ  فَبِما ، كقولِه تعالى : بعَد الخافِِض َحْرفاً كانَ و

 ماو: يجوُز أَْن يكوَن َعْن قَِليٍل  (11) (َعّما َقِليل  لَُيْصِبُحنَّ انِدِمنيَ ) عزوجلوقال ابُن األْنباِري في قوِله ،  .(10) (ممّا َخِطيئاهِتِمْ )تعالى : 

ً  ما ٍء ، قَِليٍل وعن َوْقٍت قَِليٍل فيكونُ تَْوِكيٌد ، ويَجوُز أَْن يكوَن المْعنى عن شي ا  َغْير تَْوِكيٍد ، وِمثْلُهاْسما َخَطاياُهْم ، يَجوُز أَْن يكوَن ِمن  ممَّ

َمْعِرفَةً إِلتْباِعنا  ما ِمن هذه الِجَهِة بالَخْفِض ، وتْحِمُل الَخطايَا على إْعرابِها ، وَجعَْلنا ما إساَءةِ َخَطاياُهْم وِمن أَْعمال َخطاياُهم ، فتْحُكُم على

تَْوِكيٌد ، ويَجوُز أَْن يكوَن التَّأِْويُل فبِإساَءتِهم نَْقِضهم ِميثاقَُهم. وقال ابُن  ماو،  (فَِبما نَ ْقِضِهْم ِميثاقَ ُهمْ )لى وأَْشبَهُ ، وَكذلَك الَمْعِرفَةَ إيَّاها أَوْ 

 ويقولوَن ال يَجوُز أَْن يكوَن في ما فاِرس : وكثيٌر ِمن ُعلمائِنا يُْنِكُروَن ِزياَدةَ 

__________________ 
 .«ابب : ال»( انظر املصباح املنري يف حبث 1)
 ( عبارة املصباح : زيدت ما عل  إن عوضاً عن الفعر.2)
 .96( ديوانه ط بريوت ص 3)
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 فمؤلفه  مد بن حي  الصود.« أدب الكّتاب»فبما « أدب الكاتب»( كذا ا واله 4)
َر.كذا   (*)  يف النسخ وعاصم : ُرمِّ
 واألخري فيه برواية :« أابانن»( األبيات يف معجم البلدان 5)

 يغنون من عيلة وال عدم
 من شواهد املغين. 585والثاين من شواهد القاموس والشاهد 

 .199( سورة األعراف ا اآية 6)
 .110( سورة اإلسراء ا اآية 7)
 .159( سورة آ  عمران ا اآية 8)
 .155ورة النساء ا اآية ( س9)
 .25( سورة نوح ا اآية 10)
 .40( سورة املؤمنون ا اآية 11)
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يكوَن خُمحتصــــــــراً  كتاِب   ا جر  ِعزُّه ا َحرحٌف َلحلو ِمن فاِئَدٍة وهَلا َ حِوير َ وُز َأنح يكوَن ِجنحســــــــاً ِمن الت بحِكيِد ا وَ وُز َأن
ر ا كقولــه تعــاىل : أَ  فِبمــا ِمن اخِلطــاِب وَ حِويلــُه َوال  َِّذيَن ُهْم ب ِ ِه )َتوه ِمن نـَقحِ  املِيثــاِ  ا وتكوُن البــاُء يف معحىن ِمن َأجــح

ِله وله. (1) (ُمْشرُِكونَ   ا َأي ِمن َأجح
 ً  ، تَْقديُره أَّي األََجلَْين. (2) (َقَضْيتُ ) اأْلََجلَْينِ  أَيََّما ، كقولِه تعالى : أَو اْسما

، التَّقديُر َمْن نََكَح ؛ وَكذلَك قولهُ  (3) (ِمَن النِّساِء ِإاّل ما َقْد َسَلفَ ) نََكَح آباُؤُكمْ  ما َوال تَْنِكُحوا ، كقولِه تعالى : تُْستَْعمُل َمْوِضَع َمنْ و

َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللِا )ُكم ؛ نقلَهُ األْزهري. قال ابُن فاِرس : وِمن ذلَك قولهُ تعالى : ، َمْعناهُ َمْن طاَب لَ  ( 4)طاَب لَُكمْ  ما فَاْنِكُحوا تعالى :
َفُعُهمْ  َمْجَرى َمْن فإنَّها تكوُن للُمْفرد  ما ، فجَرتْ  (6) (َويَ ُقوُلوَن : هُؤالِء ُشَفعاُؤان ِعْنَد هللاِ )فوحد ، ثم قال :  (5) (ما ال َيُضرُُّهْم َوال يَ ن ْ

 قوُل : ُسْبحاَن.لَجْمع ، قال : وحدَّثني عليُّ بُن إبراهيم عن َجْعفِر بِن الحاِرِث األَسِدي عن أَبي حاتٍم عن أبي زْيٍد أنَّه َسِمَع العََرَب توا

 .َمَوِويٌّ  قُْلَت : ما إذا نََسْبَت إلىو

َؤاِسي : هذه قَِصيَدةٌ  .ما : آِخُرها ماِويَّةٌ و َمَوِويَّةٌ  قَِصيَدةٌ و  والئِيَّةٌ والِويَّةٌ. ماِويَّةٌ و مائِيَّةٌ  وحكى الِكسائي عن الرُّ

او*   يُْستدرُك عليه : ممَّ

 الهاُء ؛ قال الراجُز : ما قد تُْبَدُل ِمن أَِلفِ 

هح  نـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــح ن أَم  قـــــــــــــــــــــــد َوَرَدتح مـــــــــــــــــــــــِ

هح     نــــــــــــــــــــَ نح هــــــــــــــــــــُ نــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــــُ نح هــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــِ

  

 إنح مل أُرّدها َفَمهح 

ْجِر أَي فاْكفُْف عنِّي ؛ قالَهُ ابُن جنِّي ؛ وقال أبو النّْجم : فما يُريُد :  ، وقيل : إنَّ َمْه هنا للزَّ

تح  ِد مــــــَ ِد مــــــا وبـَعــــــح ِد مــــــا وبـَعــــــح ِد مــــــا وبـَعــــــح   (7)دِمنح بـَعــــــح
تح     مـــــــَ لحصـــــــــــــــــــَ َد الـــــغـــــَ نـــــــح وحِم عـــــِ وُس الـــــقـــــَ فـــــُ ـــــُ  صـــــــــــــــــــــاَرتح نـ

  

َع  أََمتح و   كادِت ا ُر ُة أن ُتدح

ا َصاَرْت في التَّْقدير وبَْعد َمْه أَْشبََهت الهاُء هاَء التَّأْنيِث في نحو  َمْسلََمة وَطْلَحةَ ، وأَْصُل تِْلَك إنَّما هو أَراَد : وبَْعِد ما أَْبَدَل األِلف هاًء ، فلمَّ

 أَْصله التاء بالتاِء في الغَْلَصَمْت ، هذا قِياُسه. ما قََف علىوَ  كما التاُء ، فشبَّه الهاَء في وبَْعِد َمْه بهاِء التأْنِيِث فَوقََف عليها بالتاءِ 

ْيُت ماءً  وَحَكى ثَْعلب :  َحَسنَةً : َكتَْبتُها. َموَّ

 : الميُم مُمالَةٌ واأللُف َمْمدودةٌ : أَْصواُت الشاةِ ؛ نقلَهُ الَجْوهِري هنا ، وقد تقدََّم في َحْرِف الهاء. الماءُ و

  ؛ قاَل ياقوُت هكذا في كتاِب العمراني ولم يزد :: َمدينَةٌ  ما ما وابنُ 

 مهمة**
ً  (8)أَْخفى لهم  ما قولهُ تعالى : فال تَْعلَم نَْفسٌ  األولى : وفيها فوائٌِد : تَ ْعَلُم )بـ  ، قال ابُن فاِرس : يمِكُن أن تكوَن بمْعنَى الذي وتكوُن نَْصبا

اء : ما أخفى بسكوِن الياِء كانَ  ما ، وَمْن َجعَلَها اْستِْفهاماً وقََرأَ  (نَ ْفس   في َمْذَهب  ما أخفى لهم وُجِعل ما ءَ إذا قُِرى نَْصباً بأَْخفى. قال الفرَّ

في َمْذهِب الذي كانْت نَْصباً ، وَزَعَم بعُض أْهِل  ما فى ألنَّك لم تَُسّمِ فاِعلَه ، وَمْن قََرأَ أخفى بإْرساِل الياِء وجعلَ َرْفعاً بأَخْ  ما أَي كانتْ 

 يكوُن َزْيٌد َرْفعاً إنَّا نقوُل : َزْيٌد َضَرَب ، ال كما اْبتِداٌء ، وأخفى َخبَُره ، قال وال يكوُن رفعاً بأخفى فما أخفى ، ما البَْصرةِ أنَّ َمْن قََرأَ 

 بَضَرَب.
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أغفلَه عنك شيئاً أَي َدعِ الشَّكَّ ، واْضَطَرَب أَْصحابُه في  ما قال ابُن فاِرس : في كتاِب سيبويه كلمةٌ أُْشِكَل َمْعناها ، وهو قولهُ : الثَّانِيَةُ :

ِد وغيِرِه فلمسأَْلُت أَبا عبِد هللا محمد بن َسْعدا يِره ولكن َسِمْعُت أَبي يقوُل :تَْفس  ن البَِصير النّحوي بَهَمذان عنها فقال : أَّما أَْصحابه ِمن المبّرِ

__________________ 
 .100( سورة النحر ا اآية 1)
 .28( سورة القصص ا اآية 2)
 .22( سورة النساء ا اآية 3)
 .3( سورة النساء ا اآية 4)
 .18( سورة يون  ا اآية 5)
 .18اآية ( سورة يون  ا 6)
 ( قبله يف اللسان :7)

   جنا  بكفي مسلمت
 .17( سورة السجدة ا اآية 8)
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روها ا وذََكَر منهم انٌس أن   ُب شـــــيئاً بَكالٍم آخر ا كبَن ه قاَ  : ما يـَُفســـــِّ َتصـــــِ َعحىن ويـَنـح
ِة تـََعج ٌب يف امل هاٌم يف الّلفح ِتفح دَعح  اســـــح

 قير يف ذلَك. ما ش ك  يف أن ه َغريح َمعحينٍّ به ا فهذا أَقـحَربُ شيئاً هو َغريح َمعحينٍّ به ا ودََع ال
فَِإّما َنْذَهَبَّ )، وقوله تعالى :  (1) (فَِإّما تَ َرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحدًا فَ ُقوِل )قَْد تكوُن زائَِدةً بَْيَن الشَّْرط والَجزاِء كقوله تعالى :  ما الثَّالثة :

ُهْم  َتِقُمونَ ِبَك فَِإاّن ِمن ْ ، الَمْعنى أن نَْذَهب بَك ، وتكوُن النوُن ُجِلبَْت للتَّأِكيِد في قوِل بعِض النّحويِّين ، وجائٌِز في الَكالِم إِْسقاُط  (2) (ُمن ْ

 النوِن ؛ أْنَشَد أَبو َزْيٍد :

ين إمـــــــــــــا أَمـــــــــــــت  تح متـــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــر أنـــــــــــــ  مـــــــــــــَ  َزعـــــــــــــَ

جي    لــــــــــ  ر خــــــــــُ اغــــــــــِ وحهــــــــــاء األصــــــــــــــــــــــــَ  تســــــــــــــــــــــــّد ولشــــــــــــــــــــــــَ

  
يب ، وأَْغفَلَها المصنُِّف  مائَةِ  قَْد تأْتي بمْعنَى التّْكثيِر كما أَثْبَته ابُن ُحبَْيش واستدلَّ له بنَْحو ماذا الرابعةُ : شاِهٍد نقَلَها المقري في نَْفحِ الّطِ

 وأَْكثَر النَّحويِّين ، ولم يَْعلَْق بذْهنِي ِمن تِْلَك الشواِهِد إالَّ قوَل الشاعِر :

ُضحِحَكاتِ ما ذا مِبصحر ِمن و 
 امل

 فراِجعِ الِكتاَب الُمذكوَر فإنَّه بَعَُد َعْهدي به.

ماِن والثاني  بما يَتَِّصُل ببَْعد وبَْيَن ، وقد تَُكّف إذ وحيثُ  ما ذُِكَر في أَْنواعِ الكافَِّة الُمتَِّصلَةُ بالظُّروفِ  الخامسة : ل للزَّ عن األضافَِة ، واألوَّ

 للَمكاِن ، ويَْلزُمهما النَّْصُب كما في اللَّباِب.

 ، أَْنَشَد ابُن األْعرابي قوَل حسَّان : ُربَّما بمْعنَى فَبِما قد تَأْتي السادسة :

ِديــــــــــــٌث  ث  مــــــــــــن َرقــــــــــــاِش حــــــــــــَ نح غــــــــــــَ كــــــــــــُ  إنح يــــــــــــَ

ـــــــــا     ـــــــــن ي مـــــــــِ ـــــــــُث الســـــــــــــــــــــــ  ِدي ُر ا ـــــــــَ مـــــــــا أيحكـــــــــُ ـــــــــِ (3)فـــــــــب
 

  
 . قال األْزهري : وهو َصِحيٌح َمْعروٌف في َكالِمهم ، وقد جاَء في ِشْعر األْعشى وغيِره.ُربَّما أَي فبِما قال :

 وال ِمْن َما َما ِخالفاً لزاِعِميِهما. ، صلَةٌ ، وما ، بمْعنَى أْكفُْف ، : بَسيَطةٌ ال ُمَركَّبَةٌ ِمْن َمهْ  َمْهما [مهما]

حاحِ : َزَعمَ  ت إليها ما لَْغواً وأَْبَدلُوا األِلَف هاًء. وقاَل سيبويه يَجوُز أن تكوَن َمْه كإْذ ُضّم إليها ما ،  َمْهما الَخليُل أنَّ  وفي الّصِ أَْصلُها ما ُضمَّ

 انتََهى.

 َمْهما ْين ، أَو االْقتِصاُر منه على َحْرفَْين وهووقد أَْلغََز الَحِريِري في َمقاَماتِه عن َمْهما فقاَل : وما اْسُم الذي ال يُْفهم إالَّ باْستِفاَضِة َكِلَمتَ 

ِحيُح أنَّ األْصَل فيها ما فِزيَدْت  عليها ما أُْخرى كما تُزاُد ما وفيها قَوالِن : أَحُدهما : أنَّها ُمَركَّبَةٌ ِمن َمْه وِمن ما ، والقوُل الثاني وهو الصَّ

ِمن أََدواِت الشَّْرِط  َمْهماو، قال  َمُهما ي َكِلَمتَْين بلَْفٍظ واِحٍد فأْبدلُوا ِمن األِلِف األُولى هاًء فصاَرتاعلى أن فصاَر لَْفُظها َما َما فثَقَُل عليهم تَوالِ 

تَْفعَْل أْفعَْل ، ويكوُن حينَئٍِذ ُمْلتزماً للِفْعِل ، وإن اْقتََصْرَت منها  َمْهما والَجزاُء وَمتى لُِفَظْت بها لم يتمَّ الَكالُم إالَّ بإيراِد َكِلَمتَْين بَْعدها كقوِلَك :

 َمْعنى ، انتََهى.على َحْرفَين وُهما َمْه ، التي بمْعنى اْكفُْف ، فُِهَم ال

 لها ثالثَةُ َمعاٍن :و

ِن َمْعنَى الشَّْرطِ  ماِن مع تََضمُّ ل : ما ال يَْعِقُل غيَر الزَّ تَأْتِنا بِِه ِمْن آيَةٍ  َمْهما ، نحو قوله تعالى : األوَّ
، قال ابُن فاِرس : هي ما ضمت إلى  ( 4)

وتكوُن ما الثانية للشَّْرِط والَجزاِء ، ِمثِْلها ثم ُجِعلَِت األلُف في ما األُْولى هاًء َكراَهةً الْلتِقاِء السَّاِكنَْين ؛ وقاَل قَْوٌم : إنَّ َمْه بمْعنَى اْكفُْف 

 به ِمن آيٍة. وتَْقديُر ذلَك قالوا : َمْه أَي اُكفُْف ثم قال ما تأْتِنا

ماُن والشَّْرُط ، فتكوُن َظْرفاً لِفْعِل الشَّْرِط كقولهِ   ، أَي الشَّاعِر : الثَّاني : الزَّ

كَ و  مـــــــــا إنـــــــــ  هـــــــــح ُه  مـــــــــَ لـــــــــَ ؤح َك ســـــــــــــــــــــــُ نـــــــــَ طـــــــــح رِت بـــــــــَ عـــــــــح ـــــــــُ  تـ

عـــــــــــاو     هـــــــــــ  الـــــــــــذ مِّ َأمجـــــــــــحَ تـــــــــــَ ـــــــــــح نـ َك انال مـــــــــــُ رحجـــــــــــَ ـــــــــــَ  فـ

  
نَِة َمْعنى إنْ  (5)   في َكْونِها تَْجِزم الُمضارع وهي ما ويَتَِّصُل بها ما الَمِزيَدةوفي اللّباِب في ِذْكِر األْسماِء الُمتَضّمِ
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__________________ 
 .26( سورة مرمي ا اآية 1)
 .41( سورة الزخرف ا اآية 2)
 واملثبت كرواية اللسان.« فبما أنكر»وفيه :  252( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .132( سورة األعراف ا اآية 4)
 من شواهد املغين منسوابً  امت. 617ا وهو من شواهد القاموس ا والشاهد  68يوانه ط بريوت ص ( البيت  امت ا د5)
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َقِلُب أَِلُفها هاًء حنو : ما فتَـنـح تَـعحمر للظ رحف حنو : َمهح  عل  اأَلصحِّ ِمن الَقوحَلاح ا وقد ُيسح
 (1)مهما ُتِصبح أفقاً من ابرٍ  تشِم 

 ، نحو قوِل الشَّاعِر : االْستِْفهامُ الثَّاِلُث : 

هح  يـــــــــــَ مـــــــــــا لـــــــــــِ هـــــــــــح َة مـــــــــــَ لـــــــــــَ ـــــــــــح يـ مـــــــــــا ِدَ الـــــــــــلـــــــــــ  هـــــــــــح  مـــــــــــَ

ه    يـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ رحابل ي  وســـــــــــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــَ عـــــــــــــــح ـــــــــــــــَ (2) َأوحَد  بـــــــــــــــنـ
 

  
 اللَّْيلَةَ.قاَل ماِلَي  قال ابُن فاِرس : قالوا هي ما التي لالْستِْفهاِم أُْبِدلَْت أَِلفُها هاًء كما ذُِكَر آنِفاً ، وقالوا َمْعناهُ أَي اْكفُْف ، ثم

 ، واْقتََصَر الَجْوهِري وغيُرهُ على الفَتْح. : وتَُضمُّ  َمتَى [متى]

 لياِء الماً أَْكثَر.وقََضى ابُن ِسيَده عليها بالياِء قال : ألنَّ بعَضهم َحَكى اإلمالَةَ فيها مع أنَّ أَلَفها الٌم ، قال : واْنِقالُب األِلِف عن ا

 َحْرُف اْسِتْفهاٍم يُْكتَُب بالياِء. َمتَى وقال ابُن األْنباِري :

اء : ويَجوُز أْن يُْكتََب باألِلِف ألنَّا ال نَْعرُف فيها فِْعالً.  وقال الفرَّ

ن َمتَى قال الَجْوهِري :  ويُجاَزى به. ، أَي في أَّيِ َزماٍن ؛ ( 3)نَْصُر هللاِ  َمتى كقولِه تعالى : ُسؤاٌل عن َزمانٍ  وهو َظْرٌف غيُر ُمتََمّكِ

تَْفعَُل ،  َمتَىوفَعَْلَت  َمتَى ِمن ُحُروِف الَمعاني ولَها ُوُجوهٌ َشتَّى : أََحُدها : أنَّه ُسؤاٌل عن َوْقِت فِْعٍل فُِعَل أَو يُْفعَُل كقوِلَك : َمتَى وفي التّْهِذيِب :

ما  َمتَى تأْتِني آتَِك ، وَكذلَك إذا أَْدخْلت عليها ما كقوِلَك : َمتَى تُجاِزي بأّيِ فَتَْجِزُم الِفْعلَْين تقوُل :أَي في أَّيِ َوْقٍت ، والعرُب تُجاِزي بها كما 

 يأْتِني أَُخوَك أُْرِضه.

تَقُوُم  َمتَى ِد والطُّوِل ، وذلَك أنَّك إذا قْلتكلمةُ اْستِْفهاٍم عن وْقِت أَْمٍر ، وهو اْسٌم ُمْغٍن عن الَكالِم الَكثيِر الُمتناِهي في البُعْ  َمتَى وفي الُمْحكم :

 أَْغناَك ذلَك عن ِذْكِر األَْزِمنَِة على بُْعدها.

 َزمانه ال في َمتَى الِقتاُل ، أَي َمتَى َظْرٌف يكوُن اْستِْفهاماً عن َزَماٍن فُِعَل فيه أَو يُْفعَل ، ويُْستَْعمل في الُمْمِكِن فيقالُ  َمتَى وفي الِمْصباح :

َظرٌف ال  َمتَى َطلَعَِت الشمُس ، وتكوُن َشْرطاً فال تَْقتِضي التَّْكراَر ألنَّه واقٌِع َمْوقِع إْن وهي ال تَْقتَِضيِه ، أَو يقاُل : َمتَى الُمَحقَِّق فال يقاُل :

َح  اُء وغيُرهُ فقالوا : إذا قاليَْقتَِضي التِّْكراَر في االْستِْفهاِم فال يَْقتَِضيه في الشَّْرِط قِياساً عليه ، وبه صرَّ َدَخْلت الدَّاَر كان كذا ،  َمتَى الفرَّ

قُوا بَْينه وبيَن كلَّما ، فقالوا : كلّما تَقَُع على الِفْعِل والِفْعل جائٌِز تِكْ  ةٍ ، وفرَّ ماِن  َمتَىوَراره ، فمْعناهُ أَي وْقٍت ، وهو على مرَّ تَقَُع على الزَّ

ماُن ال يَْقبَل التِّ   ْكراَر فإذا قال كلّما َدَخْلت فمْعناه كلُّ َدْخلٍة َدَخْلتها.والزَّ

َدَخْلت بمْنَزلِة كلَّما َدَخْلت ، والسماُع ال يُساِعُده. وقال بعُض  َمتَى في اليَِمين كانْت للتِّْكراِر فقوله : َمتَى وقال بعُض العلماِء : إذا َوقَعَتْ 

ة ، وهو َضِعيٌف ألنَّ الزائَِد ال يُِفيُد  َمتَا ْكراِر ، فإذا قاَل :النُّحاةِ : إذا ِزيَد عليها ما كانْت للتِّ  ما سأْلَتَني أََجْبتَُك ، َوَجَب الَجواُب ولو أَْلف َمرَّ

ٌد قائٌِم فهو يَْحتَِمُل العُُموَم كما يَْحتَِمله قولُهم إنَّما َزْيٌد قائٌِم بمْنِزلَِة أّن الّشأْن َزيْ : َغْير التَّأِْكيد ؛ وهو عْنَد بعِض النَّحاةِ ال يُغَيُِّر ، المعنى ويقول 

، قال  (4)إنَّما َزْيٌد قائٌِم ، فالَمْعنى ال قائِم إالَّ َزْيد : إنَّ زْيداً قائٌِم وعْنَد األْكثَرين يَْنقُُل الَمْعنى ِمن اْحتِماِل العُُموِم إلى َمْعنى الَحْصر ، فإذا قيل 

 : وإذا َوقَعَْت َشْرطاً كانْت للحاِل في النَّْفي ، وللحاِل واالْستِْقباِل في اإلثْباِت ، انتََهى.

هْ  َمتَى أَْخَرَجها في لغةَ ُهَذْيل ، يقولون بمْعنَى ِمن َمتَى وقد تكونُ  قال األْصمعي : ْه ؛ وأَْنَشَد األْصمعي ألبي ذَُؤْيب : ُكّمِ  ، أَي ِمن ُكّمِ

__________________ 
 وصدره : 198/  1( البيت لساعدة بن جؤية اهلذد ا شعره يف ديوان اهلذليا 1)

 قد أوبيتح كر ماٍء فهي ضاويةٌ 
 يف املغين. 618( البيت لعمرو بن ملقرت ا وهو من شواهد القاموس والشاهد 2)
 .214( سورة البقرة ا اآية 3)
 هذا خمالف للمعىن املتف  عليه هلذا األسلوب فإن معناه املتف  عليه : ما زيد إال قائم. ( كذا ابألصر واملصباح وكتب مصححه :4)
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ت  عـــــــــــَ َن مبـــــــــــاِء الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــِر مث تـــــــــــرفــــــــــــ  رِبـــــــــــح  شـــــــــــــــــــــــــَ

يــــــــــــُج     ئــــــــــــَ ــــــــــــَ ن  نـ ٍر هلــــــــــــُ ٍج ُخضــــــــــــــــــــــــــح ىَت جلــــــــــــَُ (1)مــــــــــــَ
 

  
 أَي ِمن لَُججٍ.

اء :  وأَْنَشَد الفرَّ

ـــــــــــه  ـــــــــــَح ل ي ـــــــــــِ يب أُت ـــــــــــح ل ـــــــــــَ حـــــــــــا قـ ـــــــــــوُ  صـــــــــــــــــــــــــَ  إذا أَق

وٍة ســـــــــــــــــــــاَرتح إىل الــــــــرّأحِس     هــــــــح ٌر مــــــــىت قـــــــــَ كــــــــح (2)ســـــــــــــــــــــُ
 

  
 أَي ِمن قْهوةٍ ، وأَْنَشَد أَْيضاً :

وهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــُ رِف عــــــــــــــــح ــــــــــــــــَ روهــــــــــــــــا تـ كــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح ن ــــــــــــــــُ ىَت تـ  مــــــــــــــــَ

ــــــــــــت     ــــــــــــفــــــــــــي ــــــــــــ  ن ــــــــــــا عــــــــــــل طــــــــــــارِه ــــــــــــح ىَت أَق (3)مــــــــــــَ
 

  
 أَراَد : ِمن أَْقطاِرها ، ونفيت أَي ُمْنفَرج.

 كقوِله : اْسُم َشْرطٍ و

نــــــــــــــــااي  ُع الــــــــــــــــثــــــــــــــــ  ال  ال وطــــــــــــــــَ  َأان ابــــــــــــــــُن جــــــــــــــــَ

ىَت     وين مـــــــــــَ رِفـــــــــــُ عـــــــــــح َة تــــــــــــَ مـــــــــــامـــــــــــَ ِض الـــــــــــعـــــــــــِ  ( 4)َأضـــــــــــــــــــــــــَ
  

ي ؛ وأَْنَشَد بيَت أَبي ذَؤْيٍب أَْيضاً ، وقاَل  َمتَى ، وَسِمَع أَبو زْيٍد بعَضهم يقوُل : َوَضْعته بَمْعنَى َوَسٍط وال تَُضمُّ  تأْتيو ي ، أَي في َوَسَط ُكّمِ ُكّمِ

 َط لَُججٍ.: أَراَد َوسَ 

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

ُجل إذا َحَكى عْنَك فِْعالً تُْنكُره : َمتَى كاَن هذا ، بمْعنَى اإلْنكاِر والنَّْفي ، أَي ما كاَن هذا ؛ ومنه قوُل جرير  َمتَى : تأْتي لالْستِْنكاِر ، تقوُل للرَّ

: 

رِ  ُم   يف َكَرِب الن خح  َمىَت كاَن ُحكح
ا قوُل امرى  ِء القَْيِس :وأَمَّ

مــــــــــــــا  عــــــــــــــاِن الــــــــــــــكــــــــــــــُ ُدان بــــــــــــــطــــــــــــــِ هــــــــــــــح ىَت عــــــــــــــَ  مــــــــــــــَ

وَدِد     مـــــــــــــــِد والســـــــــــــــــــــــــــــ  ِد وا ـــــــــــــــَ جـــــــــــــــح
َ

(5)ِة واملـــــــــــــــ
 

  
 لم يُكْن َكذلَك ، يقول : تََرْوَن أنَّا ال نُْحَسُن َطْعَن الُكماةِ وَعْهُدنا به قَِريٌب. َمتَى ويقوُل :

 صَّ على ذلَك ابُن درستويه.وَمتَا ما تُْكتَُب باألِلِف لتََوّسِطها ، نَ

 َزْيد. وا تقوُل : أَو يُناَدى بها ُغْربَتاهُ ؛ وا لَهْفاهْ  وا َزْيَداهْ  وا ، تقوُل الناِدبَةُ : : تكوُن َحْرفاً وتَْختَصُّ في النِّداِء بالنُّْدبَةِ  وا [وا]

 قوِل الشَّاعِر : تكوُن اْسماً ألَْعَجَب نحوُ و

ُب  وا نــــــــــــــــــَ وِ  اأَلشــــــــــــــــــــــــــــــــح ِت وفــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــح  أَبيب أَن

بُ     ا ُذر  عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــز رحنــــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــــَبلــــــــــــــــــ 

  
ُغالمكُموه  واوُغالمُهُموه  وا ه أَِلفاً ، وجاَز تَْرُكه نحو :وُحْكم الَمْنُدوِب الُمتَفَّجع عليه في اإلْعراِب ُحْكِم الُمناَدى ، واألْكثَر أَْن تلحَق آِخرَ  (6)

فَة ِخالفاً ليُونُس ، وال يُْندُب إالَّ االْسُم الَمْعروُف إالَّ أن  وا ، وتلحق الُمضاف إليه نحو :َهَرباً ِمن االْلتِباِس  أَِمير الُمْؤِمنِيناه ، وال تلحق الّصِ

ُربَّما اْشتََهَر بالَخْير ، فإذا ُسِمَع  َرُجاله ، ألنَّ َمْعناه ليَس َمْعنًى ُمْبِكياً بِخالف العلم فإنَّه وا َحْسَرتاه ، وال يقالُ  وا يكوَن ُمتَفَجعاً به نحو :

ُع لفَْقِده.  بِذْكِره يُتَفَجَّ

 : (7) أَْقسام : ِمن ُحروِف الُمْعجم ، وقد تقدَّم ِذْكرها ، وهي على الُمْفَرَدةُ  الواو [واو]

 فَأَْنَجْيناهُ َوأَْصحابَ  كقوله تعالى : َء على مصاِحبِهفَتَْعِطُف الشَّي ِمن غيِر تَْرتيبٍ  لُمْطلَِق الَجْمع األُولَى : العاِطفَةُ 
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__________________ 
 وروايته فيه : 51/  1( ديوان اهلذليا 1)

ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــنصـــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــحــــــــــــــــر مث ت ــــــــــــــــب ــــــــــــــــروت مبــــــــــــــــاء ال  ت

 عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــبشــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــات هلـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــئـــــــــــــــــيـــــــــــــــــج   

  

 اللبيب ا والتهذيب والصحاح.يف مغين  628فال شاهد فيها ا واملثبت كرواية اللسان ا والشاهد 

 ( اللسان والتهذيب.2)
 ( اللسان وكتب مصححه : قوله عل  نفيت ا كذا يف األصر وشرح القاموس.3)
 يف املغين. 626( البيت لسحيم بن وثير ا وعجزه من شواهد القاموس والشاهد 4)
 برواية : 85( ديوانه ط بريوت ص 5)

 ا مد واجملد والسؤددو 
 اللسان والتهذيب. واملثبت كرواية

 يف مغين اللبيب وزيد فيه مشطور  لث : 684( من شواهد القاموس ا والشاهد 6)
 أو زجنبير وهو عندي أطيب

 ونسبه  ققة لبع  بين متيم.

أقســـــامها إىل مخســـــة انته  جمموع ما ذكر من « حبث : حرف الواو»( يف القاموس : أقســـــاٌم ابلرفض منونة ا والكســـــر  اهر. ويف مغين اللبيب 7)
 عشر.
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ِفيَنةِ  ي ( 1)الســــ  لحنا نُوحاً َوِإبحراِهيمَ وَ  كقوله تعاىل :  عل  ســــاِبِقه ءَ ا وتـَعحِطُف الشــــ   كقوله تعاىل :  ؛ وعل  الِحِقه ( 2)َلَقدح أَرحســــَ
 .(3) َكذِلَك يُوِحي ِإلَيحَك َوِإىَل ال ِذيَن ِمنح قـَبحِلكَ 

اء فإنَّه الواوَ  أنَّ والفَْرُق بَْينها وبَْيَن الفاِء  ا الفرَّ يُوِصُل  يُْعَطُف بها ُجْملَةٌ وال تدلُّ على التَّْرتيِب في تَْقِديِم الُمقَّدم ِذْكره على الُمَؤّخِر ِذْكره ، وأَمَّ

اء : إذا قْلت ُزْرُت َعْبَد هللا وَزْيداً فأيّه ل ، وقال الفرَّ ياَرةِ ، وإْن قْلت ُزْرُت بها ما بَْعَدها بالذي قَْبلها والُمقّدُم األَوَّ ما ِشئَْت كان هو الُمْبتََدأ بالّزِ

ل واآلخُر هو اآلخُر ، انتََهى. ل هو األوَّ : الَمِعيّة وُمْطلَق الَجْمع  وإذا قيَل : قاَم َزْيٌد وَعْمٌرو ، اْحتََمَل ثالثَةَ َمعانٍ  َعْبَد هللا فَزْيداً كاَن األوَّ

أَي مع الساَعِة  ، «بُِعثُْت أَنا والساَعةُ كَهاتَْين»الحديُث : منه لَما بَْينهما ِمن الُمناَسبَِة ألنَّ مع للُمصاَحبَِة ، و ِة راِجحٌ وَكْونُها للَمِعيَّ  والتَّْرتيب ،

،  ( 4)َرادُّوهُ إِلَْيِك َوجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسِلينَ إِنّا  كقوله تعالى : وللتَّْرتيِب َكثيٌر ولعَْكِسه قَليٌل ، ويجوُز أَْن يكوَن بَْيَن ُمتَعاِطفَْيها تَقاُرٌب أَو تَراخٍ  ؛

ه وَجْعلِه َرُسوالً َزماٌن ُمتراخٍ ؛  عن إفاَدةِ ُمْطلَِق الَجْمع وذلَك على أَْوُجٍه : الواوُ  وقد تَْخُرجُ  فإنَّ بيَن َرّدِ موَسى إلى أُّمِ

 الثاني :وتكوَن بمْعناها في التَّْقِسيم ، نحُو : الَكلمةُ اسٌم وفِْعٌل وَحْرٌف ؛  : أَنْ  أََحُدها أَْوُجٍه :أََحُدها : تكوُن بمْعنَى أَْو وذلَك على ثالثَِة 

 كقوِل الشَّاعِر : بَمْعناها في التَّْخيير الثالُث :وجاِلِس الَحَسَن وابَن ِسيِريَن أَي أََحَدُهما ؛  كقولك : ( 5)بمْعناها في اإلباَحةِ 

رَتح هَلا الص ربحَ والُبكا قالوا أَنَتح و   ( 6)فاخح
ً  ، أَي بماِلَك ، نحُو : أَْنَت أَْعلَُم ومالَكَ  بمْعنَى باِء الَجرِّ  : أَْن تكونَ  الَوْجهُ الثانيو  ، أَي بِدْرَهٍم. وبِْعُت الشَّاَء شاةً وِدْرَهما

بَ يا لَْيتَنا نُرَ  قوله تعالى : نحوُ  ؛ الثَّالث : بمْعنَى الِم التَّْعليل ُمصنُِّف تَْكملة العَْين وقد َمَضْت  قالَهُ الخاَرَزْنجي ، أَي لئاَلَّ نَْكِذَب ، ( 7)دُّ َوال نَُكذِّ

 تَْرجمتُه عْنَد ِذْكِره في َحْرِف الِجيم.

 ، وقد ذُِكَر ذلَك ِفي بَْحِث ال قَِريباً. ال تَأُْكِل السََّمَك وتَْشَرِب اللَّبََن فيَمْن َرفَعَ  كقولهم : االْسِتئْنافِ  واو الرابع :

 كِسْرُت والنِّيَل. : الَمْفعوِل معه واوُ  الخامس :

وال  كقوِلهم : وهللا لقَْد كاَن كذا ، وهو بدٌل ِمن الباِء وإنَّما أبدٌل منه لقُْربِه منه في الَمْخَرجِ إذ كاَن ِمن ُحروِف الشَّفَةِ  القََسمِ  واوُ  السَّاِدُس :

، وال يقاُل أُْقِسُم وهللا  ( 8)اْلقُْرآِن اْلَحِكيمِ وَ  قوله تعالى : وال تَتَعَلَُّق إالَّ بَمْحذُوٍف نحوُ  فال يقاُل وك استغناء بالباء عنها ، ُل إالَّ على ُمْظَهرٍ تَْدخُ 

قوله  وإالَّ الْحتاَج كلٌّ إلى َجواٍب نحوُ  واألُولى للقََسمِ  للعَْطفِ فالثانِيَةُ  (9) (َوالطُّوِر وَِكتاب  َمْسُطور  )كقوِلِه تعالى :  أُْخَرى واوٌ  إْن تَلَتْها ،

ْيتُونِ  تعالى :  .(10) (َوُطوِر ِسيِننيَ ) َوالتِّيِن َوالزَّ

َمْوصوٍف ألنَّ َوْضَع ُربَّ لتَْقليِل نَْوعٍ ِمن ِجْنٍس فيذكُر الِجْنَس ثم يَْختَصُّ بصفَِة تَْعرفٍة ؛ ومنه  وال تَْدُخُل إالَّ على ُمنَكَّرٍ  ، ُربّ  واوُ  السَّابُع :

 قوُل الشاعِر :

يــــــــــــــــــُ  و  دٍة لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَ  هبــــــــــــــــــا أَنــــــــــــــــــِ لــــــــــــــــــح  بـــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــ ُ     رُي وإال  الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــِ عــــــــــــــــــافــــــــــــــــــِ  إال  الــــــــــــــــــيــــــــــــــــــَ

  
 أَي وُربَّ بَْلدةٍ.

َزه الَجْوهِري ؛ وقال غيُره : هي ( 11)َحتّى إِذا جاُؤها َوفُتَِحْت أَْبوابُها كقوله تعالى : ، الثَّامن : الَّزائَِدةُ  حاح :  واوُ  ، َجوَّ الثمانِيَِة ، وفي الّصِ

ُجِل بِْعني  ُجُل للرَّ هذا الثَّْوَب ، فيقوُل : وهو لََك قاَل األْصمعي : قْلُت ألبي َعْمِرو بِن العاَلِء : وقولُهم َربّنا ولَك الَحْمُد ، فقاَل : يقوُل الرَّ

 وأَظنُّه أَراَد هو لك ؛ وأَْنَشَد األْخفَش :

__________________ 
 .15( سورة العنكبوت ا اآية 1)
 .26( سورة ا ديد ا اآية 2)
 .3( سورة الشور  ا اآية 3)
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 .7( سورة القصص ا اآية 4)
 .«حنو»( عل  هامش القاموس عن نسخة : 5)
 وعجزه : 251/  2لكثري  ( البيت6)

 فقلت : البكا أشف  إذن لغليلي
 وصدره من شواهد القاموس.

 .27( سورة األنعام ا اآية 7)
 .2( سورة ي  ا اآية 8)
 ( سورة الطور ا اآية األوىل.9)
 .2( سورة التا ا اآية 10)
 .71( سورة الزمر ا اآية 11)
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نح  كــــــــــــُ ــــــــــــَ يحشــــــــــــــــــــــــــُة ملح ي ــــــــــــَ بـ َك اي كــــــــــــُ ــــــــــــِ  فــــــــــــإذا وذل

يـــــــــــــــــــــا ِ     ِة حـــــــــــــــــــــاملٍِ خبـــــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــَ  إال  كـــــــــــــــــــــَ

  
 كأنَّه قال : فإذا ذلَك لم يَُكْن ، وقاَل آَخُر ، وهو ُزهيٌر :

َدُم  ــــــــــقــــــــــِ هــــــــــا ال فــــــــــُ عــــــــــح ــــــــــَ ــــــــــجي مل يـ ــــــــــدِّايِر ال فح ابل ــــــــــِ  ق

َهــــــــــــــــا اأَلرحواُح والــــــــــــــــدِّمَيُ     ري  لــــــــــــــــَ  وغــــــــــــــــَ (1)بـــــــــــــــــَ
 

  
ي :َغيََّرها ؛ كيُريُد : بَلَى  حاح قال ابُن بّرِ َوَأْوَحْينا ِإَلْيِه لَتُ نَ بِّئَ ن َُّهْم ) زائَِدةٌ في قوله تعالى : الواوَ  وقد َذَكَر بعُض أَْهل الِعْلم أنَّ  ذا في الّصِ
ا في قوله :  (2) (ِبَِْمرِِهْم هذا بِّ ) (3) (وُه يف َغياَبتِ فَ َلّما َذَهُبوا ِبِه َوَأمْجَُعوا َأْن ََيَْعلُ )، ألنَّه جواُب لمَّ  .(اجلُْ

، وقوله  (5) (ثَ يِّبات  َوَأْبكاراً ) ، وقوله تعالى : ( 4)َسْبعَةٌ َوثاِمنُُهْم َكْلبُُهمْ  قوله تعالى : يقاُل ستَّةٌ َسْبعةٌ وثمانِيَةٌ ، ومنه : الثَّمانِيَةِ  واوُ  التَّاِسُع :

ْوِض : (6) (اْلُمْنَكرِ َوالّناُهوَن َعِن )تعالى :  َعة  َواثِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهمْ )الثمانِيَِة في قوله تعالى :  واوُ  قال السَّهيلي في الرَّ تدلُّ على  (َسب ْ

لو قاَل : إنَّ َزْيداً شاِعٌر فقُْلت له :  قائِالً تَْصِديِق القائِِليَن بأنَّهم َسْبعةٌ ألنَّها عاِطفَةٌ على َكالٍم ُمْضَمٍر تَْقديُره نَعَم وثاِمنُُهم َكْلبُُهم ، وذلَك أنَّ 

أُ بَما أَْفَضلَِت الُحُمر»الحديُث :  فَِقيهٌ ، ُكْنت قد صدَّْقته كأنَّك قُْلت : نَعَم هو َكذلَك وفَِقيهٌ أَْيضاً ؛ وكذا باعُ  ؟أَيتوضَّ ؛  «قاَل. وبما أَْفَضلَِت الّسِ

َجه باُع ؛ َخرَّ ال َمْعنى له  الثمانِيَِة هذه ابُن ِهشاٍم وغيُرهُ ِمن الُمحقِّقين وقالوا : واوَ  الدَّاْرقْطني ؛ قاَل : وقد أَْبَطل يريُد نَعَم وبَما أَْفَضلَت الّسِ

 وبَحثُوا في أَْمثِلتِه وقالوا إنَّها ُمتناقَِضةٌ.

جاُل قاُموا قولهم : نحوُ  ضميِر الذُُّكورِ  واوُ  العاِشُر : جال ، وهوويَقُوُموَن وقُوُموا أَيّها  الّرِ ؛  األْخفَُش والماِزنيُّ  عْنَد األْكثريَن ، وقالَ  اْسمٌ  الّرِ

 َحْرٌف. هو

يتعاقَبُوَن فيُكْم مالئكةٌ »الحديُث : منه و على اْختِالٍف في ذلَك ؛ ٍء أَو أَْزِدَشنُوَءةَ أَو بَْلَحرثِ في لُغَِة طيِّى َعالمِة الُمَذكَِّرينَ  واوُ  الحاِدي َعَشَر :

 .«باللَّيِل ومالئكةٌ بالنَّهارِ 

ُجلُوهُ  اإلْنكارِ  واوُ  الثاني َعَشَر : ُجلُوْه هو قَْوُل الُمْنِكر يَمدُّه بعَد قَْوِل القائِِل : قاَم الرجلُ  ( 7)نحُو : الرَّ والهاِء للَوْقفَة ؛  بالواوِ  ، فقوله : الرَّ

 ً ى أَْيضا  اإلْستِْنكار. واوُ  ومنه َكذلَك : الَحَسنُوْه وَعْمُروه ، وتَُسمَّ

قال فِْرَعْوُن  ، وَكذلَك : ( 9)وأَِمْنتُمْ  (َوِإلَْيِه النُُّشورُ ) : ( 8)الَمْضموُم ما قَْبلَها كِقراَءةِ قُْنبُلٍ  الُمْبدلَةُ ِمن َهْمزةِ االْستِْفهامِ  الواوُ  الثَّالُث َعَشَر :

 .( 10)وآَمْنتُمْ 

، كذا في النسخِ ، والصَّواُب التَّذّكر ، ففي التّْكملِة : وتكوُن للتَّعايي والتََّذّكر كقوِلَك : هذا َعْمُرو فتَْستَِمدُّ ثم  (11) التَّْذِكيرِ  واوُ  الرابُع َعَشَر :

 تقوُل َمْنَطِلٌق ؛ وَكذلَك األِلُف والياُء قد تكوناِن للتََّذّكر ، انتََهى.

لَِة  واوُ  الخامُس َعَشَر :  كقوله : ، وافِيالقَ والّصِ

 ِقفح ابلدِّاير الجي مل يـَعحُفها الِقَدُمو
ةُ الميم  ثَمَّ بها َوْزُن البَْيِت. بواوٍ  فُوِصلَْت ضمَّ

 اإلْشباعِ  واوُ  السَّادُس َعَشَر :

ةَ  كالبُْرقُوع اُء : أُْنُظور في َمْوِضعِ أَْنُظربالواوِ  والُمْعلُوِق ، والعرُب تَِصُل الضمَّ  ؛ وأْنَشَد : . وَحَكى الفرَّ

 (12)ِمن َحيحُث ما َسَلُكوا أَدحنُو فبَنحُظوُر 
 وقد ذُِكَر في الَراِء ، وأْنَشَد أَْيضاً :
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ودا  رحقــــــــــــــــُ م  أن يـــــــــــــــــَ رًا هــــــــــــــــُ مــــــــــــــــح وح أن  عــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــَ

ودا     قـــــــــــُ عـــــــــــح َ
َزَر املـــــــــــ ئــــــــــــح د  املـــــــــــِ (13)فـــــــــــاهنـــــــــــحَ ح فشـــــــــــــــــــــــــُ

 

  
__________________ 

 والصحاح.واللسان  90( ديوانه ط بريوت ص 1)
 .15( سورة يوسف ا اآية 2)
 .15( سورة يوسف ا اآية 3)
 .22( سورة الكهف ا اآية 4)
 .5( سورة التحرمي ا اآية 5)
 .112( سورة التوبة ا اآية 6)
 الر ُجُلوهح.أَ ( يف القاموس : 7)
 ء.( هو  مد بن عبد الرمحن ا أبو عمر املكي ا قار 8)
ُتمْ أَ )والقراءة :  16و  15( سورة امللك ا اآية 9)  .(َأِمن ْ
ُتمْ )والقراءة :  123( سورة األعراف ا اآية 10)  .(آَمن ْ
 ( يف مغين اللبيب : التذكر.11)
 ( اللسان وصدره :12)

 أنين حيثما يثين اهلو  بصريو 
 من شواهد املغين ومل ينسبوه. 682والشاهد 

   يف التكملة.( اللسان بدون نسبة واألو 13)
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ةَ وَوَصلَها  ونََصَب يَْرقُوَد على ما يُْنَصُب به الِفْعُل. بالواوِ  أَراَد : أْن يَْرقُد فأَْشبََع الضمَّ

ة القافِ  السَّابُع َعَشَر : َمدُّ االْسِم بالنِّداءِ  ْوَت بالنِّداِء. بالواوِ  كقولهم : يا قُوْرُط ، يُريُد قُْرطاً ، فمدُّوا ضمَّ  ليَْمتَدَّ الصَّ

لَةُ  الواوُ  الثَّامُن َعَشَر :  واوُ  الْنِضمام الطاِء قَْبلَها وهي ِمن طاَب يَِطيُب ، وِمن ذلك واواً  قُِلبَِت الياءُ  ُطوبَى أَْصلُها ُطْيبَى نحو : الُمَحوَّ

لِة : الواوِ  الُموِسِريَن ِمن أَْيَسَر. وِمن أَْقسامِ  الْلتِقاِء  الواوُ  فأُْسِقَطتِ  (1) (َولَتَ ْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبْياً ) الَجْزِم الُمْرَسِل كقوله تعالى : واوُ  الُمحوَّ

ةً تَْخلُفها ؛ ومنها : َلُونَّ يف َأْمواِلُكمْ )الَجْزِم الُمْنبَِسِط كقوله تعالى :  واوُ  السَّاِكنَيِن ألنَّ قَْبلَها ضمَّ ُكوها ألنَّ  الواوُ  فلم تَْسقُطِ  (2) (لَتُ ب ْ وَحرَّ

 قَْبلَها فتْحةً ال تكوُن ِعَوضاً عنها. قاَل األْزهري : هكذا َرواهُ الُمْنذِري عن أَبي طاِلٍب النحّوي.

 للتُّراِب والَجْدَوِل والَحْشَوِر وما أَْشبََهها. كالَجْوَرِب والتَّْوَربِ  األَْبنِيَةِ  واواتُ  التَّاسُع َعَشَر :

تَِك واآلَن وأَْنَت فارٌغ. اْعَمْل وأَْنَت َصِحيحٌ  كقولك : الحالِ  واوِ  وتَْقُرُب ِمن : ْقتِ الوَ  واوُ  الِعْشروَن :  ، أَي في وْقِت صحَّ

، وهكذا كاَن يَْنسبُه أَبو َعْمِرو بُن العاَلِء ،  الواوِ  ، بفَتْح الَهْمزةِ والخاِء وَكْسر كأََخِوّيٍ في النِّْسبَِة إلى أَخٍ  : النِّْسبَةِ  واوُ  الحاِدي والِعْشروَن :

ناِزنَِويٌّ ، وإلى أُْخٍت أَُخِويٌّ  بضّمِ الَهْمزةِ ، وإلى ابِن بَنَِويٌّ ، وإلى عاِليَِة الحجاِز ُعْلِويٌّ ، وإلى َعِشيَّة َعَشِويٌّ ،  (3)وكان يَْنسُب إلى الّزِ

.  وإلى أٍَب أَبَِويٌّ

ْفِع والَخْفِض وفي النّْصِب تَْسقُُط تقوُل : رأَْيُت َعْمراً ألنّه َحَصَل األْمُن  لتَْفِرَق بَْينه وبيَن ُعَمرَ  ِزيَدتْ  : َعْمٍرو واوُ  الثَّاني والِعْشروَن : في الرَّ

 ِمن االْلتِباِس ، وِزيَدْت في َعْمٍرو ُدوَن ُعَمر ألنَّ ُعَمَر أثْقَُل ِمن َعْمٍرو.

أُولئَِك وأُولَى  كواوِ  َدَخلَْت في أََحِد الَحْرفَْين الُمْشتَبََهْين تَْفرُق بَْينه وبيَن الُمْشبَه له في الَخطِّ  واوٍ  وهي كلُّ  : الفاِرقَةُ  وُ الوا الثَّالُث والِعْشروَن :

في  الواوُ  ِزيَدْت فيهما (5) ( ُأوِل الضََّررِ َغْْيُ ) ، وقوله تعالى : (4) (ُأولِئَك َعلى ُهدًى ِمْن َرِبِِّمْ )، كقوله تعالى :  لئاَلَّ يَْشتَبِه بإِلَْيَك وإلى

 الَخّطِ ليَْفرَق بَْينهما وبيَن ما َشاَكلهما في الصُّوَرةِ.

ا الَخطّ  في الَخطِّ  الَهْمزةِ  واوُ  الرابُع والِعْشروَن : َرِت الَهْمزةُ  كهذِه نِساُؤَك وشاُؤكَ  واللّْفِظ ، فأَمَّ تها ، واواً  ُصّوِ او لضمَّ للَّْفِظ : في ا أَمَّ

 ومثل قولك : أُِعيذُ بأَْسماواِت هللا وأَْبناواِت َسْعٍد ، ومثل السَّمواِت وما أَْشبََهها. كَحْمراواِن وَسْوداوانِ 

ل كوا َزْيد ، والثاني كوا ُغْربَتاْه ، وقد تقدََّم. وفي التكملِة : وهي َغْيرُ  ، النِّداِء والنُّْدبةِ  واو الخامُس والِعْشروَن : ل. واوُ  األوَّ  النُّْدبة. فتأَمَّ

 (ِإْذ اندى َوُهَو َمْكُظوم  ) ِل ُطلوِعها ، ومنه قوله تعالى :، أَي في حا أَتَْيتُه والشمُس طاِلعَةٌ  كقولك : ، الحالِ  واوِ  السَّادُس والِعْشرون :

 الحاِل بقوِلهم : قُْمُت وأَُصّك َوْجَهه ، أَي قُْمُت صاكًّا َوْجَهه ، وكقولهم : قُْمُت والناُس قُعُوٌد. لواوِ  ، وَمثَّل الَجْوهِري (6)

اء : : الصَّْرفِ  واوُ  السَّابُع والِعْشروَن : لِه حاِدثَةٌ ال الواوُ  وهو أَْن تأْتي قال الفرَّ  تَْستَقيُم إعادتُها على ما ُعِطَف َمْعطوفَةً على َكالٍم في أَوَّ

ُل اللَّْيثي : عليها كقولهِ   ، أَي الشاعِر ، وهو الُمتَوّكِ

ُه  لـــــــــــــَ ثــــــــــــــح ٍ  و حيَت مـــــــــــــِ لـــــــــــــُ َه عـــــــــــــن خـــــــــــــُ نـــــــــــــح  ال تــــــــــــــَ

يــــــــــمُ     ظــــــــــِ َت عــــــــــَ لــــــــــح عــــــــــَ  (7) عــــــــــاٌر عــــــــــلــــــــــيــــــــــك إذا فـــــــــــَ
  

 ، فلذلكَ « وتَأْتي ِمثْلَه»على « ال»؛ هكذا في النسخِ ، ونَّص الفّراء أاَل تََرى أَنَّه ال يجوُز إعاَدةُ  فإنَّه ال يجوُز إعاَدةُ : وتَأْتي ِمثْلَه على تَْنهَ 

َي َصْرفاً إذ كان َمْعطوفاً ولم يَْستَِقْم أَن يُعاَد فيه الحاِدُث الذي فيما قَْبلَهُ.  ُسّمِ

__________________ 
 .4( سورة اإلسراء ا اآية 1)
 .186آ  عمران ا اآية ( سورة 2)
َتِويّ »( األصر واللسان ويف التكملة : 3)  .«َأخح
 .5( سورة البقرة ا اآية 4)
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 .95( سورة النساء ا اآية 5)
 .48( سورة القلم ا اآية 6)
 ( اللسان ا والبيت من شواهد القاموس.7)
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ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

تَّ  اإلْعراِب : واوُ   ِة.كما في األْسماِء الّسِ

ُهمْ )نحو : لَِقيتَُك وأَْنَت شابٌّ ، أَي إذ أَْنَت ، وعليه حمَل قوله تعالى :  بمْعنَى إذو  ، أي إذ طائِفَة. (1) (َوطائَِفة  َقْد َأمَهَّت ْ

 .(3) (َوَُنْل  َورُّمان  )،  (2) (َوِمْنَك َوِمْن نُوح  )كقوله تعالى :  للتَّْفِصيل :و

ُتْم َأْن جاءَُكْم ِذْكر  ِمْن رَبُِّكمْ أَ )كقوله تعالى :  االْستِْفهاِم :تَْدُخُل عليها أَِلُف و فَعَِجْبتم ؛ نقلَهُ الَجْوهِري ؛ وكذلَك أَ ، كما نقوُل  (4) (َوَعِجب ْ

 .(6) (َوََلْ َيِسْيُواأَ )،  (5) (َوََلْ يَ ْنُظُرواأَ )قولهُ تعالى : 

 .(7) (َلواِت َوالصَّالِة اْلُوْسطىحاِفُظوا َعَلى الصَّ )كقوله تعالى :  للتِّْكرار :و

اء : التي تدُخُل في األْجوبِة فتكوُن َجواباً مع الَجوابِ  الواواتُ  ومنها  ولو ُحِذفَْت كاَن الَجواُب ُمْكتَِفياً بنَْفِسه ؛ أْنَشَد الفرَّ

ُم  كــــــــــــــــــُ ونــــــــــــــــــَ طــــــــــــــــــُ تح بــــــــــــــــــُ لــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــىت إذا قـــــــــــــــــــَ

واو     ـــــــــــــــــــ  ب م شـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــاءَكـــــــــــــــــــُ ن ـــــــــــــــــــح ُم أَب ـــــــــــــــــــُ ت ـــــــــــــــــــح  رَأَيـ

  

نــــــــــــــا و  نِّ لــــــــــــــَ جــــــــــــــَ َر املــــــــــــــِ هــــــــــــــح ُم  ــــــــــــــَ تــــــــــــــُ ــــــــــــــح بـ لــــــــــــــَ ــــــــــــــَ  قـ

ب      ُز اخلــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَم الــــــــــــــــعــــــــــــــــاجــــــــــــــــِ ئــــــــــــــــِ  إن  الــــــــــــــــلــــــــــــــــ 

  
ا أَتانِي وأَثُِب عليه ، كأنَّه قال : َوثَْبُت عليه ، وهذا ال يجوُز إالَّ مع ل ا وحتى إذا.أَراَد : قَلَْبتُم. وِمثْلُه في الَكالِم : لمَّ  مَّ

ْفع ، فالنَّْصُب على تال واوٍ  وهي كلُّ  الدائَِمةُ : الواوُ  ومنها بُس الجزاَء وَمْعناها الدَّواُم كقولك : ُزْرني وأَُزوَرَك وأَُزوُرَك ، بالنَّْصِب والرَّ

 .الُمجازاةِ ، وَمْن َرفََع فمْعناهُ ِزياَرتََك عليَّ واجبةٌ أُِديُمها لَك على كّلِ حالٍ 

ياَداِت َمْخرُجه ِمن أَْقَصى الحلِق ِمن جواِر َمْخرجِ األلِف  (8) َجمِ ِمن ُحُروِف الُمعْ  ، باإلمالَِة : َحْرُف ِهجاءٍ  الهاءُ  [هاء] وهي ِمن ُحُروِف الّزِ

 .هاآتٌ و أهواءٌ و أْهياءٌ  َحَسنَةً ؛ والَجْمعُ  َهيَّْيُت هاءً  . وقدَهِويٌّ و هاِويٌّ و هائِيٌّ  يَُمدُّ ويُْقَصُر ؛ والنِّْسبَةُ 

ِة أَْحُرٍف َحْرُف ِهجاٍء وهو َحْرٌف َمْهموٌس يكوُن أَْصالً وبََدالً وزائِداً ، فاألْصُل نحو ِهْنَد وفَْهٍد وِشْبٍه ، وتُْبَدُل ِمن َخْمس الهاءُ  وفي الُمْحَكم :

 وهي : الَهْمزةُ واألِلُف والتاُء والواُو والياُء.

يت َمْقصورَ  الهاءُ  وقال سيبويه : ةٌ ، ألنَّها ليَسْت بأْسماٍء وإنَّما جاَءْت في التّهجي على الَوْقِف ، وإذا أََرْدَت أَن وأََخواتُها ِمن الثّنائِي إذا تُهّجِ

 َع ُحروَف االسِم فجاَءْت كأَنَّها أَْصواتٌ تَتَلفََّظ بُحُروِف الُمْعجِم قََصْرَت وأَْسَكْنَت ، ألنََّك لْسَت تُريُد أَن تَْجعلَها اْسماً ، ولكنَّك أََرْدَت أَْن تُقَطِّ 

ُب بها ، إالَّ أَنََّك تَِقُف عْنَدها بمْنِزلَِة ِعْه.  تَصّوِ

 : على َخْمسِة أَْوُجهٍ  وتَأْتي

في موِضع  (صاِحُبهُ )في  فالهاءُ  ، (10) قاَل لَهُ صاِحبُهُ َوُهَو يُحاِوُرهُ  كقوله تعالى : النَّْصِب والَجرِّ  ( 9)تُْستَْعَمُل في موِضعِ و ضميٌر للغائِبِ  *

حاح :  (َُياِورُهُ )ي َجّرٍ ، وف قد تكوُن ِكنايَةً عن الغائِِب والغائِبَِة  الهاءُ وفي موِضع نَْصٍب ، وِكالُهما َضِميراِن للغائِِب الُمذكَِّر. وفي الّصِ

 نقوُل : َضَربَهُ وَضَربَها.

 ت.تَْعبُدوَن ، وإيَّاها قََصدْ  في إيَّاهُ  الهاءُ  وهي ، الثَّاني : تكوُن َحْرفاً للغَْيبةِ  *

ِحقَةُ لبَياِن َحَرَكٍة أَو َحْرٍف نحوُ  : السَّْكتِ  هاءُ  الثَّالُث : *  وهاُهناْه ، وأْصلها أْن يُوقََف عليها وُربَّما ُوِصلَْت بنِيَِّة الَوْقِف. (ما ِهَيهْ ) وهي الالَّ

 السَّْكِت تلحقُ  هاءُ  وفي اللّباِب :

__________________ 
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 .154( سورة آ  عمران ا اآية 1)
 .7( سورة األحزاب ا اآية 2)
 .68( سورة الرمحن ا اآية 3)
 .63( سورة األعراف ا اآية 4)
 .185( سورة األعراف ا اآية 5)
 .21ا وسورة غافر ا اآية  44ا وسورة فاطر ا اآية  9( سورة الروم ا اآية 6)
 .238( سورة البقرة ا اآية 7)
 و يت.( عل  هامش القاموس عن نسخة : 8)
 : موضعي. 454حرف اهلاء ص »( يف مغين اللبيب 9)
 .37( سورة الكهف ا اآية 10)
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ِقرَت أَِلفُ  َُتحّرِ  حَبرََكٍة إعحرابِي ة للَوقحِف حنُو مثه وكيفه وقير : مل أبله لتَـقحديِر ا َرََكِة كما ُأســـــــــــــح
يف هلم لتَـقحديِر ســـــــــــــكوِن  ها امل

راء ا واي َمرححباه حبماِر انِجَية ا مم ا ال يـُعحتد  به ا انتَـَه . الالِم وهي ســـــــاِكَنٌة وحَتحريُكها  َح  ٌن ا وحنو : اي َمرحَحباه حبماِر عفح
حاح : وقد تُزاد ْلطانَِيهْ ) يف الوقحِف لَبياِن ا َرََكِة حنو ِلَمهح و اهلاءُ  ويف الصـــــــــِّ ومُث  َمهح ا مبعحىَن مُث  ما ذا ا وقد  (مالَِيهْ ) و (س       ُ

عحر ا كما قا  : اهلاءُ  هأََتتح هذ  يف َضُروَرِة الشِّ
ُه  ُرونــــــــــــــَ ريحَ واآمــــــــــــــِ وَن اخلــــــــــــــَ ــــــــــــــقــــــــــــــائــــــــــــــلــــــــــــــُ ُم ال  هــــــــــــــُ

عـــــــًا     ظــــِ فــــح ِر مــــُ ِم األمــــح ظــــَ عــــح ن مــــُ وحا مــــِ (1)إذا مـــــــا َخشــــــــــــــــــَ
 

  
ى هذه هاء فأَْجراها ُمْجَرى االْستِراَحِة ؛ كما في البَصائِِر  هاءَ  ، (مالَِيهْ ) و (ُسْلطانَِيهْ )، يَْعني التي في  الهاء اإلْضماِر ، انتََهى. وتَُسمَّ

 للمصنِِّف.

ي : الَهْمزةِ : الُمْبَدلَةُ ِمن الهاءُ  : الرابعُ  * ، وهي : َهَرْقت الماَء ، وَهنَْرُت الثّْوَب ، وَهَرْحُت  هاءُ  ثالثَةُ أَْفعاٍل أْبدلُوا ِمن َهْمزتِها قال ابُن بّرِ

 ، وأْنَشَد الَجْوهِري : هاءً  االْستِفهامِ  (2) َهْمزةَ  الدابَّةَ ، والعرُب يُْبِدلونَ 

ـــــــــذي و  َن هـــــــــذا ال لـــــــــح هـــــــــا فـــــــــقـــــــــُ بـــــــــُ واحـــــــــِ ـــــــــَ  صـــــــــــــــــــــــَ  أَت

فــــــــــــــــااَن     َود َة غــــــــــــــــريان وجــــــــــــــــَ َ
َح املــــــــــــــــ نــــــــــــــــَ (3)مــــــــــــــــَ

 

  
 ذا الذي. وُوِجَد بخّطِ األْزهري في التهذيب :أَ أَي 

َن هـــــــــذا الـــــــــذي و  لـــــــــح هـــــــــا فـــــــــقـــــــــُ بـــــــــُ واحـــــــــِ تح صـــــــــــــــــــــــَ  أَتـــــــــَ

فــــــــــــاان     َدان وجــــــــــــَ عــــــــــــح َة بـــــــــــــَ يــــــــــــعــــــــــــَ طــــــــــــِ (4)رَاَم الــــــــــــقــــــــــــَ
 

  
 وقال البَْدُر القرافي : َزَعَم بعُضهم أنَّ األْصَل هاذا الذي فحِذفَِت األِلُف للَوْزِن.

ْكِس ذلَك ، قالَهُ القَرافي. ، وهي عْنَد الُكوفيِّين أَْصٌل وفي الَوْصل بََدٌل ، والبَْصِريّون بعَ  نحو : َرْحَمْه في الَوْقفِ  ، التَّأْنيثِ  هاءُ  الخامُس : *

اء : والعرُب تَِقُف على كلِّ  حاح : قاَل الفرَّ ُمَؤنٍَّث بالهاِء إالَّ َطيِّئاً فإنّهم يَقفُوَن عليها بالتاِء فيقولون : هذه أََمْت وجاِريَْت  هاءٍ  وفي الّصِ

 وَطْلَحْت.

َدةٌ ؛ وقال  فها السَّالُم َعلَْيكم ، ها نَبِه بها على ما يُساُق إليه ِمن الَكالم. قالوا :للُمخاَطِب يُ  َكلمةُ تَْنبِيهٍ  ، بفخاَمِة األِلِف : َهاوَ  [ها] ُمنَبِّهةٌ ُمَؤّكِ

 الشاعُر :

ُم  كــــــــُ يــــــــح لــــــــَ الُم عــــــــَ نــــــــا هــــــــا الســــــــــــــــــــــ  لــــــــح نــــــــا فــــــــقــــــــُ فــــــــح ــــــــَ  َوقـ

وُر     يــــــــــُ مِّ غــــــــــَ جــــــــــَ َ
ُ  املــــــــــ يــــــــــح َرهــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــَ كــــــــــَ (5)فــــــــــبَنــــــــــح

 

  
حاح : َحْرُف تَْنبيٍه ؛ قال النابغَةُ :  وفي الّصِ

تح  عــــــــــــَ فــــــــــــَ نح نـــــــــــــَ كــــــــــــُ َرٌة إال  تــــــــــــَ ذح  هــــــــــــا إن  ل عــــــــــــِ

ِد     لـــــــــَ ـــــــــَ هـــــــــا قـــــــــد لَه يف الـــــــــبـ بـــــــــَ (6)فـــــــــإن  صـــــــــــــــــــــــاحـــــــــِ
 

  
 إذا لِحَق بهما الكاُف. تقوُل : هذا وهذِه وهاذاَك وهاِذيكَ  للُمَؤنَّثِ  وِذي وتَْدُخُل في ذا للُمذَكَّرِ 

ا هذا إذا كاَن تَْنبيهاً فإنَّ أَبا   تَْنبِيهٌ تَْفتَتُِح العرُب بها الَكالَم بِال َمْعنى ِسَوى االْفتِتاح ، تقوُل : هذا أَُخوَك ، ها الَهْيثم قاَل :قال األْزهِري : وأَمَّ

 ، وقد تقدََّم البَْحُث فيه ُمفَصَّالً في تركيِب ذا. أَو َذا ِلَما بَعَُد وهذا ِلَما قَُربَ  إنَّ َذا أَُخوَك ، ها

 َكَرأَْيتُها.: ِكنايَةٌ عن الواِحدةِ  َهاوَ 

 َهْيُت باإِلبِِل إذا َدَعْوتَها ، كما تقدََّم في حاَحْيُت. ها ، ويُْبنَى على الَكْسر إذا ُمدَّ تقوُل : لها َزْجٌر لإلبِِل وُدعاءُ  أَْيضاً :و

 َشَد :وتَْلبيٍة. وفي التهذيِب : يكوُن جواَب النِّداِء يَُمدُّ ويُْقَصر ؛ وأَنْ  َكلمةُ إجابَةٍ  أَْيضاً : هاو

ه  و ابلـــــــــــِح عـــــــــــُ دح َك حـــــــــــَا تـــــــــــَ يـــــــــــبـــــــــــُ رح  ـــــــــــُِ  ال بـــــــــــَ

ّب      مــــــــــــا لــــــــــــَ (7)فــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــوُ  : هــــــــــــاَء وطــــــــــــالــــــــــــَ
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__________________ 
 .«من  دث األمر معظما. ..» ( اللسان والصحاح والتكملة قا  الصاغاين : والرواية :1)
 ( يف القاموس ابلكسر ا والنصب  اهر.2)
 يف املغين بدون نسبة ا والبيت يف اللسان والصحاح. 648والشاهد ( من شواهد القاموس ا 3)
 .«480/  6ها ا »( التهذيب 4)
 ( اللسان.5)
 واللسان والصحاح وصدره يف التهذيب. 26( ديوانه صنعة ابن السكيت ط دار الفكر بريوت ص 6)
كذا ابألصـــر نقاًل عن األزهري ا ومل أجدها يف التهذيب ا والعبارة يف الصـــحاح ا « اخل .. ويف التهذيب يكون»( اللســـان والصـــحاح ا وقوله 7)

 فلعله أخطب ا وهو يريد اجلوهري بد  األزهري. وتبعه الشارح.



20039 

 

ْوِت ؛ قاَل : وأَْهُل الحجاِز يقولون في َمْوِضع لَبَّى في اإلَجابِة لَبَى  الهاءَ  قال : يَِصلُونَ   َخِفيفَةً.بألٍف تَْطويالً للصَّ

 * قُْلت : وهي اآلَن لُغَةُ العََجِم قاِطبَةً.

با : منه ، و : تكوُن اْسماً لِفْعٍل وهو ُخْذ ، وتَُمدُّ  هاو قال بعُضهم : هو أَْن يَقُوَل كلُّ  ؛ «هاءَ و هاءَ  ال تَبِيعُوا الذََّهَب بالذهب إِالَّ »حديُث الّرِ

،  هاءَ و هاءَ  ، أَي ُخْذ وأَْعِط. وقاَل األْزهري : إالَّ  هاتِ و هاكَ  يه ما في يَِده ثم يَْفتَِرقاِن ، وقيَل : َمْعناهأَي ُخْذ فيُْعطِ  هاءَ  واِحٍد ِمن البائِعَْين

 .هاتِ و هاكَ  أَي إالَّ يداً بيٍَد يَْعني ُمقابََضةً في الَمْجِلِس واألْصُل فيه

، أَي ُخْذ فُحِذَف الكاُف  هاكَ  ، ساِكنَةَ األِلِف ، والصَّواُب َمدُّها وفَتُْحها ألنَّ أَْصلَها هاو ها وقال الخطابي : أَْصحاُب الحديِث يَْرُوونه

َض منها الَمدَّة والَهْمزة ، وَغْير الخطابي يُِجيُز فيها السكوَن على َحْذِف الِعَوِض وتَْنِزُل َمْنِزلَةَ   التي للتَّْنبيِه. ها وُعّوِ

هذا  هاُكموهذا يا َرُجالِن ،  هاُكماويا َرُجل ،  هاكَ  ؛ قال الِكسائي : ِمن العََرِب َمْن يقوُل : هاَءكَ و َهاكَ  ، يقاُل : ابِ يُْستَْعمالِن بكاِف الِخطو

 يا نِْسوةُ. هاُكنَّ وهذا يا اْمرأَتاِن ،  هاُكماوهذا يا اْمرأَةُ ،  هاكِ ويا ِرجاُل ، 

ْء َعلَماً وهذه الكاُف لم تَِجى: بمْنِزلَِة َحيََّهَل وَحيََّهلََك ، وكقوِلهم النَّجاَءَك ، قال  هاَءكو هاءَ  بِ قال األْزهِري : قال ِسيبََوْيه : في َكالِم العر

: ين الواُو كقولِك ، وعالَمةُ الفاِعلِ للَمأُْموِريَن والَمْنِهيِّيَن والُمْضَمِريَن ، ولو كانْت َعلَماً للُمْضَمِريَن لكانُت َخَطأً ألنَّ الُمْضَمَر هنا فاِعلُوَن 

ُمحاالً ألنََّك ال تُِضيُف فيه أَِلفاً والماً ، قال :  (1)اْفعَلُوا ، وإنَّما هذه الكاُف تَْخِصيص وتَْوَكيد وليَسْت باْسٍم ، ولو كانْت اْسماً لكاَن النَّجاَءُك 

 وَكذلَك كاُف ذلَك ليَس باْسم.

للُمَذكَّر ،  يا َرُجل هاءَ  تقولُ  فيها لُغاٌت : قاَل أَبو زْيٍد :، و ِف بِتَْصريِف َهْمزتِها تَصاِريَف الكافِ يجوُز في الَمْمدوَدةِ أَْن يُْستَْغنَى عن الكاو

ُ  هاءِ و كيت : للُمَؤنَّثِ  يا اْمرأَة ل بفَتْح الَهْمزةِ ، وفي الثاني بكْسِرها ِمن َغْير ياٍء. قال ابُن الّسِ  ( 2)هاُؤنْ و ،يا َرُجالِن  هاُؤَما يقاُل :و ، في األوَّ

َخلَفاً ِمن األِلِف التي تُْبنَى للقَْطعِ ، قال  الهاءُ  ءُ قاَل اللّْيُث قد تَِجي .(3) (ِكتابَِيهْ ) اْقَرُؤا هاُؤمُ  قوله تعالى : ومنه يا ِرجاُل ؛ هاُؤمْ و يا نِْسوةُ ،

الرُجَل ِمن الُمْؤِمنِين يُْعَطى ِكتابه بيَِمينِه ، فإذا قََرأَهُ َرأَى فيه تَْبِشيَره بالجنَِّة جاَء في التَّْفسيِر أنَّ  ؛ (هاُؤُم اقْ َرُؤا ِكتابَِيهْ ):  عزوجلهللا ، 

، أَي  (4) (ِإيّنِ ظَنَ ْنتُ )أَي ُخذُوه واْقَرُؤوا ما فيه لتَْعلَُموا فَْوِزي بالجنَِّة ، يدلُّ على ذلَك قولهُ :  ، اْقَرُؤا ِكتابِي هاُؤمُ  فيُْعِطيه أَْصحابَهُ فيقوُل :

يا نِْسوةُ ؛ ولُغَة  هاُؤنَّ وفي اللُّغَتَين َجميعاً ،  هائِيا وقال أَبو زْيٍد : يقاُل في التَّثْنيةِ  (4) (َأيّنِ ُمالق  ِحسابَِيْه فَ ُهَو يف ِعيَشة  راِضَية  )َعِلْمُت 

 ؛ وأَْنَشَد أَبو زْيٍد : هائِينَ  ، وللَجِميعِ  هائِيا ، وللثِّْنتَْين هائِي ، وللمرأَةِ  هاُؤوا بمْنِزلَِة هاَعا ، وللَجِميعِ  هاآويا َرُجُل ،  هاء ثانِيَة :

َده  نــــــــــــح زِ ح عــــــــــــِ نــــــــــــح ــــــــــــَ وا فــــــــــــهــــــــــــاُ وا ا ــــــــــــَ   تـ ومــــــــــــُ  قــــــــــــُ

ُر     خـــــــــَ فـــــــــح نـــــــــا مـــــــــَ يـــــــــح لـــــــــَ م عـــــــــَ كـــــــــُ نح لـــــــــَ كـــــــــُ (5)إذح مل يـــــــــَ
 

  
 وقال أَبو حزام ، العْكِلي :

 فها ا مضابئة مل تؤ 
 وقد ذُِكَر في ضبأ.

فالضميُر في  ( 6)فَأَْلَهَمها فُُجوَرها َوتَْقواها قوله تعالى : الثَّاني : تكوُن ضميراً للُمَؤنَِّث فتُْستَْعمُل َمْجروَرةَ الَمْوِضعِ وَمْنصوبَتَه نحوُ 

 َمْجروُره. (ُفُجوَرها َوتَ ْقواها)َمْنصوُب الموِضع ، وفي  (فََأهْلََمها)

 : تَْدُخُل على أَْربعةٍ الثَّالُث : تكوُن للتَّْنبيِه فَ 

ِة بالبعيِد كهَذا *  بِخالِف ثُمَّ وُهنَّا ، بالتَّْشديِد ، وُهناِلَك. أََحُدها : اإلشاَرةُ غيُر الُمْختَصَّ

ْفعِ الُمْخبَُر عنه باْسِم اإلشاَرةِ نحوُ  *  أَنْ ُتْم هُؤالءِ ها ) ، و (7) (ِتُِبُّوََّنُمْ ) أَْنتُْم أُوالءِ  ها : الثَّاني : ضميُر الرَّ

__________________ 
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 ( يف اللسان : النجا .1)
 ( ضبطت يف التهذيب ومغين اللبيب بتشديد النون.2)
 .19( سورة ا اقة ا اآية 3)
 .21ـ  20( سورة ا اقة ا اآيتان 4)
 ( اللسان والتهذيب.5)
 .8( سورة الشم  ا اآية 6)
 .119( سورة آ  عمران ا اآية 7)
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ر. هاء ُتَسم   اهلاءَ  ؛ ويقاُ  إن  هذه (1) (مْ حاَجْجتُ   الز جح
ُجُل ، وهي في هذا واِجبَةٌ للتَّْنبِيِه على أنَّه الَمْقُصوُد با * ا تُضاُف  لنِّداءِ الثَّالُث : نَْعُت أَّيِ في النِّداِء نحُو : يا أَيُّها الرَّ ، قيل : وللتَّْعويِض عمَّ

ُجُل ، فأَيُّ اْسٌم ُمْبَهٌم َمْبنيٌّ على الضّمِ ألنَّه ُمناًدى مُ إليه أَّي ، قال األْزهري : قا ْفَرٌد َل سيبويه ، وهو قَْوُل الخليل ، إذا قُْلَت يا أَيُّها الرَّ

ُجُل ، أَْقِبْل ، ألنَّ يا تَْنبِيهٌ بمْنِزلَ  ُجُل أَْقبِْل وال يجوُز يا الرُّ ُجُل ِصفَةٌ ألّيٍ ، تقوُل يا أَيُّها الرَّ ُجل وال يُْجَمُع بيَن يا وبيَن والرَّ ِة التَّْعريِف في الرَّ

الزَمةٌ ألّيٍ البَتَّة ، وهي ِعَوٌض ِمن اإلضافَِة في أَّيٍ ألنَّ أَْصَل أَّيٍ أَْن تكوَن ُمضافَةً إلى  هاواألِلِف والالِم فيَتَِّصل إلى األِلِف والالِم بأّيٍ ، 

 االْستِْفهاِم والَخبَِر.

  يا أَيَّتُها المرأَةُ.وتقوُل للَمْرأَةِ 

، أَيُّهُ الُمْؤِمنُوَن  (2) هُ الثَّقاَلنِ يجوُز في هذه ، في لُغَِة بَني أََسٍد ، أَْن تُْحَذَف أَِلفُها وأَن تَُضمَّ هاُؤها اتْباعاً ، وعليه قِراَءةُ ابِن عاِمٍر : أَيُّ و
(3) 

عاِمٍر ، وقال ابُن وقاَل ِسيبََوْيه : وال َمْعنَى لِقراَءةِ ابِن  .(أَي َُّها اْلُمْؤِمُنونَ ) و (أَيَُّه الث ََّقالنِ )، وُكلُّهم ما َعداهُ قََرُؤا  في الوصلِ  الهاءِ  بضمِّ 

 هي لُغَةٌ وخّص َغْيره ببَني أََسٍد كما للمصنِِّف. األْنباِري :

 وَحْذِفها. َها هللا بقَْطع الهمزةِ ووْصِلها وكالُهما مع إثْباِت أَِلفِ  َها الَحْرِف تقوُل : الرابُع : اْسُم هللا في القََسِم عْنَد َحْذفِ  *

حاح :   هاءِ ال ِمن الواِو ، وإن ِشئَْت حَذْفَت األِلَف التي بعدَ  الهاءُ  هللا ما فَعَْلُت ، أَي وهللا ، أُْبِدلَتِ  ها للتّْنبِيِه قد يُْقَسُم بها يقاُل : ال َهاووفي الّصِ

وذا وَجعَْلَت االْسَم بَْينهما وَجَرْرتَه بَحْرِف التَّْنبِيِه ،  ها هللا ذا ، أَْصلُه ال وهللا هذا ، ففَرْقَت بينَ  ها ، وقولهم : ال (4)، وإْن ِشئَْت أَثْبَتَّ 

مَ والتَّْقديُر ال وهللا ما فَعَْلُت هذا ، فُحِذَف واْختُِصَر لَكثْرةِ اْستِْعماِلهم هذا في كَ  َم في قوِلهم ها الِمهم وقُّدِ أَنا ذا ؛ قال  هاوُهو ذا  ها كما قُّدِ

 زهيٌر :

مــــــــــاً  ُر   ذا َقســــــــــــــــــــــــَ مــــــــــح عــــــــــَ َن هــــــــــا لــــــــــَ مــــــــــَ لــــــــــ  عــــــــــَ  تـــــــــــَ

ُك     لـــــــِ نحســـــــــــــــــَ َن تــــَ ظـــُرح أَيـــح َك وانـــح دح لـــــــَذرحعـــــــِ (5)فـــــــاقحصـــــــــــــــــــــِ
 

  
 انتهى.

هكذا  ؛ «هللا إذاً ال نَْعِمُد إلى أََسٍد ِمن أُْسِد هللا يُقاتُِل عن هللا وَرُسوِله فنُْعِطيَك َسلَبَه ها قال أَبو بَْكٍر : ال»في حديِث أَبي قتاَدةَ يوَم ُحنَْيٍن : و

َك في هللا ذا بحْذِف الَهْمزةِ ، وَمْعناه ال وهللا وال يكوُن ذا وال وهللا األْمُر ذا ، فُحِذَف تَْخِفيفاً ، ول ها هللا إذاً ، والصَّواُب ال ها جاَء الحديُث ال

 ِء الساِكنَيِن ؛ قالَهُ ابُن األثيِر.أَِلِفها َمْذهباِن : أََحُدهما : تُثْبُِت أَِلفَها ألنَّ الذي بعَدها ُمْدَغٌم مثُل دابٍّة. والثاني : أَْن تَْحِذفَها الْلتِقا

ِعيدِ و ّمِ : د بالصَّ ةٍ ، وهو األَْليُق بأْسماِء األْعلَى على تّلٍ بالجانِِب الغَْربّيِ دوَن قوص ؛ وقد َذكَ  هو بالضَّ َدةِ ، ألنَّه َجْمُع ُهوَّ ْرناه في ُهّوِ الُمَشدَّ

 الَمواِضع.

 لبَني زبيٍد ؛ كما قالَهُ ياقوت ، ولم يَْضْبطه. وهو في التّْكملِة بفَتْحٍ فسكوٍن واألخيَرةُ َمْضموَمةٌ. : ِحْصٌن باليَمنِ  َهيُوةو

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 تُزاُد في َكالِم العرِب على َسْبعِة أَْضُرٍب. الهاءُ وِري : قال الَجْوه

 أََحُدها : للفَْرِق بيَن الفاِعِل والفاِعلَِة مثُْل ضاَرٍب وضاِربٍَة وَكِريٍم وَكِريَمٍة.

 ٍء واْمرأَةٍ.والثَّاني : للفْرِق بيَن الُمذكَِّر والُمَؤنَِّث في الِجْنِس نحُو اْمرى

 بيَن الواِحِد والَجْمع مثُْل بَقََرةٍ وبَقٍَر وثَْمَرةٍ وثَْمٍر. والثَّالُث : للفْرقِ 

 .(6)والرابُع : لتَأْنيِث اللّْفَظِة وإن لم يَُكْن تَْحتها َحِقيقَة تَأْنِيٍث نحو ُغْرفٍَة وِقْريٍَة 

__________________ 
 .66( سورة آ  عمران ا اآية 1)
 .31( سورة الرمحن ا اآية 2)
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 .31النور ا اآية ( سورة 3)
 ( الصحاح : أثبّت.4)
 والصحاح.« تعلما»واملثبت كاللسان وفيه  .«.. فاقدر بذرعك» برواية : 51( ديوانه ط بريوت ص 5)
 .«وقرية»( عن الصحاح وابألصر 6)
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َمٍة ونسَّابٍَة ، وهذا َمْدٌح ، وِهْلباَجٍة وَعقاقٍة  امُس : للُمبالَغَِة نُحو َعالَّ ، وهذا َذمٌّ ، وما كاَن منه َمْدحاً يَْذهبُوَن بتَأْنِيثِه إلى تَأْنيِث الغايَِة  (1)والخَّ

 ، ومنه ما يَْستَوي فيه الُمذكَُّر والُمَؤنَُّث نحُو َرُجل َملُوٌل وامرأَةٌ َمْلولةُ.والنِّهايَِة والداِهيَِة ؛ وما كاَن َذّماً يْذَهبُوَن به إلى تأْنِيِث البَِهيمِة 

 والسَّادُس : ما كاَن واِحداً ِمن ِجْنٍس يَقَُع على الذََّكِر واألُْنثَى نحو بَطَّة وَحيَّة.

 لنََّسِب نحو الَمهاِلبَِة والَمساِمعَِة.والسَّابُع : تَْدُخُل في الَجْمعِ لثالثَِة أَْوُجٍه : أََحُدها أَْن تدلَّ على ا

 كقوِلهم كيَاِلج. الهاءُ  والثاني : أَْن تدلَّ على العُْجمِة نحو المواِزجِة والَجواِربِة وُربَّما لم تَْدخل بفيها

ناِدقِة والعَباِدلِة ، وقد تكونُ  ِعَوضاً ِمن الواِو الذَّاهبَِة ِمن فاِء الِفْعِل  الهاءُ  والثالُث : أْن تكوَن ِعَوضاً ِمن َحْرٍف َمْحذوٍف نحو الَمراِزبِة الزَّ

الماُء يَثُوُب إذا َرَجَع ،  نحو ِعَدةِ وِصفَِة ، وقد تكوُن ِعَوضاً ِمن الواِو والياِء الذّاهبَِة ِمن عْيِن الِفْعِل نحو ثُبِة الَحْوِض ، أَْصلُه ِمن ثابَ 

 كوُن ِعَوضاً ِمن الياِء الذَّاهبَِة ِمن الِم الِفْعِل نحو مائٍة وِرئٍة وبُرةٍ انتََهى.وقولُهم أَقاَم إقامةً أَْصلُه إْقواماً ، وقد ت

 .(4) (ِإنَُّه ُهَو يُ ْبِدُئ َويُِعيدُ )،  (3) (ِإْن كاَن هذا ُهَو احْلَقَّ )،  (الرَّزّاقُ  (2) ِإنَّ هللَا ُهوَ )الِعماِد كقوله تعالى :  هاء ومنها :

ويها ؛ لالْستِْبعاِد نحو : َهْيهات ؛ أَو لالْستَِزاَدةِ نحو : إيه ؛ أَو لالْنِكفاِف نحو : إيَها ، أَي ُكفَّ ؛ أَو للتَّْحضيِض نحو : األداةِ : وتكوُن  هاءُ و

ِب نحو : واه وهاه.  أَو للتَّوّجعِ نحو : آه وأّوه ؛ أَو للتَّعَجُّ

 ، إنَّما َجَمَع بيَن التَّْنبِيَهْين للتَّْوكيِد ، وَكذلَك أاَل يا َهُؤالء. (ها أَنْ ُتْم هُؤالءِ )وقال الَجْوهِري في قوله تعالى : 

حاح : وهو أَ أنََّك َزْيٌد َمْعناهُ أَنَّك في االْستِْفهاِم ، يَْقِصُرون فيقولون هانك زْيٌد في موِضِع  ها وقال األْزهري : يقولون : أنَّك َزْيٌد. وفي الّصِ

ْكنِّيِ  ، وإنَّما بَنَوا الواَو في ُهَو والياَء في هَي على الفَتْح ليَْفُرقُوا بيَن هذه الواو والياء التي هي ِمن نَْفِس االْسِم المَ للُمَذكَّر ، وهي للُمَؤنَّثِ 

لى السكوِن ، إالَّ أن تَْعِرَض وبيَن الياِء والواِو اللتين يكوناِن ِصلَةً في نحو قولك : رأَْيتُهو وَمَرْرُت بِهي ، ألنَّ كلَّ َمْبنِّيٍ فحقّه أن يُْبنى ع

: َكْونه على َحْرٍف واِحٍد ِمثْل الباِء ِعلَّة تُوِجُب له الَحَرَكة ، والتي تَْعِرُض ثالثَةُ أَْشياء : أََحُدها اْجتِماُع الساِكنَْيِن ِمثُْل كيَف وأَْيَن ؛ والثاني 

الِفْعِل الماِضي بُني على الفَتْح ألنَّه َضاَرَع االْسَم بعَض الُمضاَرَعِة ففُِرَق بالَحَرَكِة بَْينه وبيَن الزائَِدةِ ؛ والثالُث : للفَْرِق بَْينه وبيَن غيِرِه ِمثُْل 

ا قوُل الشاعِر :  ما لم يُضارْع ، وهو فِْعُل األْمِر الُمواَجِه به نحو اْفعَْل ؛ وأَمَّ

وحَأِب  ٌة ابجلـــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــَ رحب َي إال  شـــــــــــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــِ

ِدهـــــــــ    عـــــــــح ـــــــــَ نح بـ ِدي مـــــــــِ عـــــــــِّ وِّيب َفصـــــــــــــــــــــــَ (5)ا َأو صـــــــــــــــــــــــَ
 

  
 وقوُل بْنِت الُحماِرس :

يـــــــــــــ ح  لـــــــــــــِ طـــــــــــــح ظـــــــــــــٌة َأو تـــــــــــــَ َي إال  حـــــــــــــِ  هـــــــــــــر هـــــــــــــِ

يـــــــــ ح     لـــــــــِ عـــــــــح ـــــــــَ ِا ذاَ  تـ نح بـــــــــَ ٌف مـــــــــِ لـــــــــَ  (6) ؟َأو صـــــــــــــــــــــــَ
  

ة.فإنَّ أَْهَل الُكوفَِة يقولون : هي ِكنايَةٌ عن شي لُونَها الِقصَّ  ٍء َمْجهوٍل ، وأَْهَل البَْصرةِ يَتَأَوَّ

ي :  ره إالَّ الجماَعةُ دوَن الُمْفرِد.قال ابُن بّرِ  وضميُر الِقصة والشَّأِْن عْنَد أَْهِل البَْصرةِ ال تُفَّسِ

 وفي الُمْحكم : هو ِكنايَةٌ عن الواِحِد الُمذكَِّر.

 رِب َمْن يَُخفِّفه فيقوُل ُهَو فَعََل ذلَك.قال الِكسائي : ُهَو أَْصلُه أن يكوَن على ثالثَِة أَْحُرٍف ِمثْل أَنَت فيقاُل ُهوَّ فَعََل ذلَك ، قاَل : وِمن الع

 قال اللّْحياني : وحَكى الِكسائي عن بَني أََسٍد وتَِميٍم وقيس ُهْو فَعََل ذلَك بإْسكاِن الواِو ؛ وأْنَشَد لعبَيٍد :

وا و  قــــــــــُ َي الــــــــــذي لــــــــــَ قــــــــــِ و لــــــــــَ َك لــــــــــوحال هــــــــــُ ضــــــــــــــــــــــــُ  رَكح

وحمـــــــًا َأعـــــــاِداي     َت قـــــــد جـــــــاَورحَت قـــــــَ حـــــــح بــــــَ (7)فـــــــَبصــــــــــــــــــــح
 

  
__________________ 

 ( يف الصحاح : وفقاقة.1)
 .58( سورة الذارايت ا اآية 2)
 .32( سورة األنفا  ا اآية 3)
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 .13( سورة الربوج ا اآية 4)
 ( اللسان وصدره يف الصحاح بدون نسبة.5)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح.6)
 ومل أجده يف ديوانه.« جاوزت»( اللسان وفيه 7)
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قال : وأَْنَشَد أَبو خالٍد األَسدي الِكسائي : بعُضهم يُْلقي الواَو ِمن ُهو إذا كاَن قَْبلَها أَلٌف ساكنَةٌ فيقوُل حتَّاهُ فَعََل ذلَك ، وإنَّماهُ فَعََل ذلَك ، وقال 

: 

 إذاُه مل يـُؤحَذنح له ملَح يـَنحِب 
 : (1)قال ؛ وأَْنَشَدني لحشَّاف 

َف آاَل فــــــــــــــقَ  مح إذاُه ســــــــــــــــــــــــــــاَم اخَلســــــــــــــــــــــــــــح  ســــــــــــــــــــــــــــَ

مح     كــــــــــــــــَ ــــــــــــــــَ ت ُذ إال  مــــــــــــــــا احــــــــــــــــح  ابهلل ال أَيحخــــــــــــــــُ

  
 قال : وأَْنَشَدنا أَبو مجاِلٍد للعَُجْير السَّلُولي :

ــــــــــٌر  ه قــــــــــا  قــــــــــائ لــــــــــَ ري َرحــــــــــح ــــــــــاُه َيشــــــــــــــــــــــــح ن ــــــــــح ي ــــــــــَ  فــــــــــبـ

يــــــــــــــُب     الِط جنــــــــــــــَِ ُو املــــــــــــــِ ٌر رِخــــــــــــــح نح مجــــــــــــــََ َ
(2)ملــــــــــــــ

 

  
ْعِر  ميِر الُمْنفَِصل بالّضميِر الُمتَّصِل في َعصاهُ وفَتاهُ ، ولم يُقَيِّد الَجْوهِري َحْذَف الواو وقال ابُن جنِّي : إنَّما ذلَك لَضُروَرِة الّشِ والتَّْشبيِه للضَّ

ْعِر ، وأَْوَرَد قوَل ال السابَق ؛ قاَل : عَُجير السَّلُولي ِمن ُهَو بما إذا كاَن قَْبلَها أَلٌف ساكنَةٌ بل قال وُربَّما ُحِذفَْت ِمن ُهَو الواو في َضُرورة الّشِ

 وقاَل آخُر :

ربحِ  دح إن  ه ال يـــــــــــــــــــــُ َدبـــــــــــــــــــــِ  ُء داَء اهلـــــــــــــــــــــُ

دح     بــــــــــِ نــــــــــاٍم وكــــــــــَ نح ســــــــــــــــــــــــَ الاي مــــــــــِ ُر الــــــــــقــــــــــَ ثــــــــــح (3)مــــــــــِ
 

  
 وَكذلَك الياء ِمن ِهَي ؛ وأَْنَشَد :

 (4)داٌر لُسعحَد  إذح ِه ِمن َهواكا 
 انتََهى.

 غيِر األلِف. وقال الِكسائي : لم أَْسَمْعهم يُْلقُوَن الواَو والياَء عْندَ 

حاحِ وساِئِر كتِب اللغِة والنّْحو ِرْخُو الِمالِط نجيُب. وقا يرافي : الذي * قُْلت : وقوُل العَُجير السَّلُولي الذي تقدََّم هكذا هو في الّصِ ل ابُن الّسِ

 ُوِجَد في ِشْعره : ِرْخُو الِمالِط َطِويُل ؛ وقَْبله :

نـــــــــَ  دح عـــــــــُ ِر شـــــــــــــــــــــــىت تــــــــــَ دح وُم الصـــــــــــــــــــــــ  تح  ـــــــــُُ  ه فـــــــــبـــــــــاتـــــــــَ

يــــــــــرُ     تــــــــــِ راِء قــــــــــَ ٌو ابلــــــــــعــــــــــَ لــــــــــح يــــــــــَد شــــــــــــــــــــــــِ  كــــــــــمــــــــــا عــــــــــِ

  
 وبعده :

ا  تـــــــــــــــــاٍ  كـــــــــــــــــَبهنــــــــــــــــ  واٍ  عـــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــن  أبطـــــــــــــــــح   ـــــــــــــــــَُ

يـــــــــُر     لـــــــــِ هـــــــــن  صـــــــــــــــــــــــَ رحســـــــــــــــــــــــُ ٍ جـــــــــَ اح قـــــــــااي جلـــــــــَُ (5)بـــــــــَ
 

  
 انتََهى.

 قُْلُت : يُْرَوى أَْيضاً ِرْخُو الِمالِط َذلوُل.

ا قولهُ ُهم  ا قولُك رأَْيتُهو فإنَّما االْسُم هووتَثْنِيةُ هو ُهما وَجْمعُه ُهُمو ، فأمَّ َء وِجي الهاءُ  فَمْحذوفَةٌ ِمن ُهُمو كما أنَّ ُمْذ َمْحذوفةٌ ِمن ُمْنذُ ، وأمَّ

قْلَت رأَْيتُه والماُل لَْه والواو لما قدَّْمنا ، وَدليُل ذلَك أنَّك إذا وقْفَت حذْفَت الواَو ف الهاءُ  بالواو لبَياِن الَحرَكِة ، وَكذلَك لَُهو ماٌل إنَّما االْسُم منها

نُ  الهاءِ  ، ومنهم َمْن يحِذفُها في الَوْصِل مع الحرَكِة التي على  ؛ حَكى اللّْحياني عن الِكسائي : لَْه ماٌل أَي لَُهو ماٌل. الهاءَ  ويسّكِ

 : قال الَجْوهِري : وُربَّما حَذفُوا الواَو مع الَحرَكِة ؛ قاَل الشاعُر ، وهو يَْعلَى األَْحَول

َرواِن  ه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــــرَبحٍ  ُدون ُت ل ــــــــــــــــــــــح  أَرق

انِ     ر  ميـــــــــــــــــــَ َو الـــــــــــــــــــرَبحَ  كـــــــــــــــــــُ اٍن وَأهـــــــــــــــــــح  ميـــــــــــــــــــَ

  

هـــــــو  يـــــــلـــــــُ يـــــــِ  ُأخـــــــِ تـــــــِ ِت الـــــــعـــــــَ يـــــــح َد  الـــــــبــــــــَ ُت لـــــــَ لـــــــح  فـــــــظـــــــَ

ــــــــــــــانِ و     هح أَرِق ــــــــــــــَ ــــــــــــــاِن ل ــــــــــــــاق ت واَي ُمشــــــــــــــــــــــــــــح طــــــــــــــح  مــــــــــــــِ
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رحبــــــــــًة  َزَم شــــــــــــــــــــــــَ ن مــــــــــاِء َزمــــــــــح نــــــــــا مــــــــــِ َت لــــــــــَ يــــــــــح  فــــــــــلــــــــــَ

ــــــــــــــاِن     ي هــــــــــــــَ ــــــــــــــ  طــــــــــــــَ تح عــــــــــــــل ــــــــــــــَ رَب دًة ابت (6)مــــــــــــــُ
 

  
 لَِحَق الَكِلمةَ بالّضعِة. (7)في لَْه. عن َحْذف  الهاءِ  قال ابُن جنِّي : َجَمَع بيَن اللُّغَتَْين يَْعني إثباَت الواِو في أُِخيلُهو وإْسكانَ 

__________________ 
 .«خشاف»( يف اللسان 1)
والقافية المية ا ويرو  للمخلب اهلالد ا وهو « ذلو »قا  الصــــــــاغاين : والرواية « رث املتاع جنيب»( الصــــــــحاح والتكملة واللســــــــان وفيه : 2)

 للعجري.
 .«ءإنّه ال يرب »( الصحاح واللسان وفيهما 3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 ( البيتان يف اللسان والثاين يف التكملة.5)
 ( األبيات يف اللسان واألخري يف الصحاح.6)
 ألصر واملعىن غري واضح ومتام العبارة يف اللسان : ولي  إسكان اهلاء يف له عن حذٍف  َ  الكلمة ابلصنعة.( كذا اب7)
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 قال الَجْوهِري : قاَل األْخفَش : وهذا في لُغَِة أُْزِد السَّراةِ كثيٌر.

 قا ابُن ِسيَده : وِمثْلُه ما ُرِوي عن قُْطرب في قوِل اآلخر :

ٌش و  طـــــــــَ و عــــــــــَ َو هــــــــــُ َرُب املــــــــــاَء مــــــــــا يب حنــــــــــَح  أشـــــــــــــــــــــــح

ُر واِديــــــــــــــهــــــــــــــا    يــــــــــــــح هح ســــــــــــــــــــــــــــَ ونــــــــــــــَ يــــــــــــــُ  إال  أَلن  عــــــــــــــُ

  
اخ :الهاءِ  فقال : نَْحَو ُهو َعَطٌش بالواِو ، وقال : ُعيُونَْه بإْسكانِ  ا قوُل الشمَّ  . وأَمَّ

وحُت حـــــــــــــــاٍد  و صـــــــــــــــــــــــــــــَ ٌر كـــــــــــــــَبهنـــــــــــــــ ُ ُه َزجـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــَ

ريُ     يــــــــــــــقــــــــــــــَة َأوح َزمــــــــــــــِ َب الــــــــــــــَوســــــــــــــــــــــــــــِ لــــــــــــــَ  إذا طــــــــــــــَ

  
ِة قَْبلَها لُغَةً ، فيَْنبَغي أن يكوَن ذلَك ضَ  ال َمْذهباً وال لُغَةً ،  (1)ُروَرةً وضعة فليَس هذا لُغَتَْيِن ألنَّا ال نَْعلم ِروايَةً َحْذَف هذه الواِو وإْبقاء الضمَّ

 إذا وقْفَت قْلَت بِْه ، وِمن العرِب َمْن يقوُل بِهي وبِْه في الَوْصل.في قولِه بِهي هي االْسُم والياُء لبَياِن الَحرَكِة ، ودليُل ذلَك أَنَّك  الهاءُ  وِمثْلُه

ْفعِ والَخْفِض وما قَْبلَ  ك ، فيْجِزُمونَ  الهاءِ  قال اللّْحياني : قال الِكسائي : َسِمْعُت أْعراَب ُعقَْيل وكالٍب يَتَكَّلُموَن في حاِل الرَّ في  الهاءَ  ُمتحّرِ

ْنساَن ِلَربِِّه َلَكُنود  ): ماٍم ، ويجِزُموَن في الخْفِض ويْخفُضوَن بغيِر تماٍم ، فيقولون الرْفعِ ويَْرفَعُوَن بغيِر تَ  بالجْزِم ، ولَربِّه  (2) (ِإنَّ اإْلِ

 راَب إنَّما يَقَُع فيَما قَْبلعْ لََكنُوٌد ، بغيِر تماٍم ، ولَهُ ماٌل ولَْه ماٌل ، وقال : التَّماُم أحبُّ إليَّ وال ينظروَن في هذا إلى جْزٍم وال غيِر ألنَّ اإل

 َء المدينَِة يْخفُض ويْرفَُع لغيِر تماٍم ؛ قال : وأَْنَشَد أَبو حزاٍم العُْكِلي :؛ وقال : كاَن أَبو َجْعفٍر قاِرى الهاءِ 

جي  بــــــــــــَ يـــــــــــــح هح غــــــــــــَ ٌخ حَتُضــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــح ٌد شــــــــــــــــــــــــــَ  د والــــــــــــِ

ُر و     رِهح عــــــــــــاجــــــــــــِ مــــــــــــح فــــــــــــاَد عــــــــــــُ ن  أن  نــــــــــــَ (3)َأ ــــــــــــُ
 

  
ْه إليك ، ونُْؤتِْه منها  الهاءَ  (4)ن ، وكان حمزةُ وأَبو َعْمٍرو يجزمان فخفَّف في َمْوِضعَيْ  ، وسمَع شْيخاً ِمن  (6)ونُْصِلْه َجَهنََّم  (5)في مثِْل يؤّدِ

فيهُ وفِيُهو ، بتماٍم وغيِر تماٍم َهواِزن يقوُل : َعلَْيهُ ماٌل ، وكان يقول : َعلَْيُهم وفِيُهْم وبُهْم ، قال : وقال الِكسائي هي لُغاٌت يقاُل فيِه وفِيِهي و

 إذا كاَن ما قَْبلَها ساِكناً. الهاءِ  ، قال : وقال ال يكوُن الَجْزم في

جالِ  للنِّساِء ، فإذا وقَْفَت على  ، وُهنَّ وفي التهذيِب : قاَل اللّْيُث : هو ِكنايَةُ تَْذكيٍر ، وِهي ِكنايَةُ تأْنِيٍث ، وُهما لالثْنَْين ، وُهم للجماَعِة ِمن الّرِ

لَِة. هاءَ  هو َوَصْلَت الواو وقْلَت ُهوْه ، وإذا أَْدَرْجَت َطَرْحتَ   الّصِ

، وَكذلَك َضَربَه فيه هذه  وُرِوي عن أَبي الَهْيثم أَنّه قال : َمَرْرُت بْه وَمَرْرُت ِبِه وَمَرْرُت بِِهي ، قال : وإن ِشئَْت َمَرْرُت بِْه وبِهُ وبُِهو

ِمن االتِّصاِل باالْسِم أَو بالِفْعِل أَو باألداةِ واْبتَدأَْت بها َكالَمَك قْلت هو لكّلِ مذكٍَّر  الهاءَ  للُّغات ، وَكذلَك يَْضِربُْه ويَْضِربُُهو ، فإذا أَْفَرْدتَ ا

 لالْسِم على َحْرٍف واِحٍد ، ألنَّ االْسَم ال يكوُن أَقلَّ ِمن غائٍب ، وهي لكّلِ مؤنَّثٍَة غائبٍَة ، وقد َجَرى ِذكُرُهما فِزْدَت واواً أَو ياًء اْستِثْقاالً 

وَجْمعَه وتَْصِغيَره َحْرفَْين ، قال : ومنهم َمْن يقوُل : االْسُم إذا كاَن على َحْرفَْين فهو ناِقٌص قد ذَهَب منه حْرٌف ، فإن َعَرْفَت تَثْنِيَتَه 

ف ولم يُْعَرْف له اْشتِقاٌق ِزيَد فيه ِمثْل آخِره فتقوُل : ُهوَّ أَُخوَك ، فَزاُدوا مع الواِو وتَْصِريفَه ُعرَف النَّاقُِص منه ، وإن لم يُصَ  غَّر ولم يَُصرَّ

 واواً ؛ وأَْنَشَد :

فــــــــــَ  هبــــــــــا و  ــــــــــَ تـ دٌة ُيشــــــــــــــــــــــــح هــــــــــح  إن  ِلســــــــــــــــــــــــاين شــــــــــــــــــــــــُ

ُم و     قـــــــــَ لـــــــــح ه   عـــــــــَ بـــــــــ  نح صـــــــــــــــــــــــَ و  عـــــــــلـــــــــ  مـــــــــَ (7)هـــــــــُ
 

  
 تَْصِريَف لَُهما فقالوا : ِمنِّي أَْحَسُن ِمن ِمْنَك ، فَزاُدوا نوناً مع النوِن.كما قالوا في ِمن وَعن وال 

ُن ُهَو وِهَي فيقولون :وقال أبو الَهْيثم : بَنُو أَسَ  َك ، وهي قالَتْه وُهو قالَهُ ؛ وأَْنَشَد : ٍد تسّكِ  ُهو زيٌد وهي هْنٌد ، كأَنَّهم حَذفُوا الُمتََحّرِ

ـــــــــــــَ و  ا إذا مـــــــــــــا كـــــــــــــاَن يـ نـــــــــــــ  ـــــــــــــهـــــــــــــٍة كـــــــــــــُ رِي  وحُم كـــــــــــــَ

ـــــــــــاِن     ي ـــــــــــَ ت ـــــــــــَ و فـ وا أيّنِ وهـــــــــــُ مـــــــــــُ لـــــــــــِ ذح عـــــــــــَ قـــــــــــَ ـــــــــــَ (8)فـ
 

  
 فأَْسَكَن.

__________________ 
 ( يف اللسان : وصنعة.1)
 .6( سورة العادايت اآية 2)
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 .«حتضه»بد  « هتضه»( اللسان وفيه : 3)
 ( ابألصر  زمون خطب.4)
 .145( سورة آ  عمران ا اآية 5)
 .115 ( سورة النساء ا اآية6)
 ( اللسان بدون نسبة ا والتكملة.7)
 ( اللسان والتكملة بدون نسبة.8)
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ا قوُل جريٍر :  ويقاُل : َماهُ قالَهُ ، وماِه قالَتْه ، يُِريُدون ما ُهَو وما ِهَي ؛ وأَمَّ

ٌ   (1)تــــقــــوُ   حـــــــاُب : هـــــــر أَنـــــــَت الحــــِ  د األصــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــا    ي َة ال هـــــــــــــــِ ـــــــــــــــ  رِي ـــــــــــــــز اهـــــــــــــــِ َك إن  ال ـــــــــــــــِ ل  أَبهـــــــــــــــح

  
 هُ.َسبِيَل إليها ؛ وَكذلَك إذا َذَكَر الرُجُل شيئاً ال َسبِيَل إليه ، قال له الُمجيُب : ال ُهَو أَي ال َسبِيَل إليه فال تَْذُكرُ أَي ال 

 َرْفتُهم ؛ قاَل الُهَذلي :عَ  ويقاُل : ُهَو ُهَو ، أَي قَْد َعَرْفتُهُ. ويقاُل : ِهَي ِهَي أَي ِهَي الداِهيَةُ التي قد َعَرْفتُها. وُهْم أَي ُهْم الذيَن قد

رَعح  ـــــــــــــُ ُد مل تـ ـــــــــــــِ ل ـــــــــــــح َوي ـــــــــــــوا اي خـــــــــــــُ ـــــــــــــال وحين وق ـــــــــــــَ  َرفـ

ُم     ُم هــــــــــُ وَه هــــــــــُ رحُت الــــــــــُوجــــــــــُ كــــــــــَ ُت وأَنــــــــــح لــــــــــح قــــــــــُ (2)فـــــــــــَ
 

  
 * مهمة وفيها فوائٌَد : *

َّها في الَوْقِف وَحَذْفتَها في الَوْصِل ،  الهاءَ  قال الَجْوهِري إذا أَْدَخْلتَ  األُولى : ْعِر فتَُضمُّ كالحَ في النُّْدبِة أَثْبَت ْرِف وُربَّما ثَبَتَْت في َضُروَرةِ الّشِ

ي : ميِر في َعصاهُ وَرحاهُ. قال الَجْوهِري : ويجوُز َكْسره إلْلتِقاِء الساِكنَْيِن ، هذا على قوِل  األْصلي. قال ابُن بّرِ هما كهاِء الضَّ صوابُه فتَُضمُّ

اء :  أَْهِل الكوفِة ؛ وأْنَشَد الفرَّ

رح اي َربِّ  َ  َأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُه إاي   اي َراب 

رح     ِر اأَلجــــــــــــَ ــــــــــــح ب ــــــــــــَ نح قـ ُه مــــــــــــِ راء اي َراب  فــــــــــــح (3)عــــــــــــَ
 

  
 وقال قيُس بُن ُمعاٍذ العاِمِري :

جي  بحلــــــــــــــَ ُه َأو َ  ســــــــــــــــــــــــــــَ ُت : اي َراب   فــــــــــــــنــــــــــــــاَديــــــــــــــح

هـــــــا     يـــــــبـــــــُ َت َحســـــــــــــــــــــِ لـــــــ  مث أنـــــــح يـــــــح َي لـــــــَ ســـــــــــــــــــــِ فح (4)لـــــــنــــــــَ
 

  
ْعِر وليَس شي ٍة وهو كثيٌر في الّشِ  عْنَد أْهِل البَْصرةِ ، وهو خارٌج عن األْصِل.ٌء منه بُحجَّ

 ؟، َمْقصوٌر : للتَّْقريُب إذا قيَل لَك : أَْيَن أَْنتَ  َها الثَّانية :

هو ذاَك ؛  ها ُهو َذا ، وإذا كاَن بعيداً قْلَت : ها قْلَت إذا كاَن قِريباً : ؟أَنا ِذْه ، فإن قيل لك : أَْيَن فالنٌ  ها أَنا َذا ، والمرأَةُ تقوُل : ها : (5)فقل 

 هي تِْلَك. ها ِهي ِذْه ، وإذا كانْت بعيَدةً : ها وللمرأةِ إذا كانْت قريبَةً :

 بالتَّْنويِن بِمْعنَى ُخْذ ؛ ومنه قوُل الشاعِر : هاءٍ  يقالُ  الثَّالثة :

ُه و  ـــــــــــَ ُت ل لـــــــــــح ٍح قـــــــــــا  د : هـــــــــــاٍء فـــــــــــقـــــــــــُ رحبـــــــــــِ  مـــــــــــُ

اَ  ريبِّ لـــــــــ    يـــــــــ  َت يب هـــــــــائـــــــــيحـــــــــَ نـــــــــح ســـــــــــــــــــــــَ دح َأحح  قـــــــــَ

  
ابعة : ؛  (6) (ُقْل هاُتوا بُ ْرهاَنُكمْ )؛ ومنه قولُه تعالى :  هاتِي هاتِينَ و هاِت هاتِيا هاتُوا ى أَْعِط ، يقاُل :قد تَْلحُق التاُء بها فتكوُن بمْعنَ  الرَّ

  :بدٌل من َهْمزةِ آِت ؛ وقد ذُِكَر في موضِعِه ؛ قال الشاعرُ  الهاءَ  وقيل : إنَّ 

ُروٌض  مح قــــــــــــــــُ هـــــــــــــــُ لـــــــــــــــُ ُت الـــــــــــــــنـــــــــــــــاَس انئـــــــــــــــِ دح  وجـــــــــــــــَ

ينِّ وهــــــــــاِت     ذح مــــــــــِ وِ  خــــــــــُ ِد الســــــــــــــــــــــــ  قــــــــــح ــــــــــَ (7)كــــــــــنـ
 

  
 َمْن يَْشَهُد لَك على قوِلَك. هاتِ  أَي ، وإالَّ َجعَْلتَُك ِعظةً  ها : عنهماهللارضيفي حديِث ُعَمر قاَل ألبي موَسى ،  الخامسة :

َمْنصوٌب على الحاِل ، والعاِمُل فيه  (َشْيخاً ) َخبَُره ، و (بَ ْعِلي) ُمْبتَدأ ، و (هذا) ـ، ف (8) (بَ ْعِلي َشْيخاً َوهذا )قولُه تعالى :  السَّادسة :

ْفعِ ، قال النَّحاس :  هذا بَْعِلي َشْيخٌ و وقََرأَ ابُن َمْسعود وأُبّيٍ : اإلشاَرةُ والتَّْنبِيه : ، وشْيٌخ َخبٌَر ، أَو  بدٌل منه (بَ ْعِلي) ُمْبتَدأٌ ، و (هذا)بِالرَّ

ؤساِء َعَزَم عليه مع جماَعٍة فغَنَّ  (بَ ْعِلي) ُد أنَّ بعَض الرُّ اُن ُحْلٌو حاٌض. وَحَكى المبّرِ مَّ ْت جاِريَةٌ ِمن َوراء وشْيٌخ َخبَراِن لهذا ، كما يقاُل الرُّ

تر :  الّسِ

__________________ 
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 .«يقو »( يف اللسان : 1)
 واملثبت كرواية اللسان.« ال ترع» برواية : 1217/  3اهلذد ا شرح أشعار اهلذليا ( البيت أليب خراش 2)
 ( اللسان والصحاح.3)
 ( اللسان والصحاح.4)
 .«فقو »( عن اللسان ا وابألصر 5)
 .64ا والنمر اآية  24وسورة واألنبياء ا  111( سورة البقرة ا اآية 6)
 ( اللسان.7)
 .72( سورة هود ا اآية 8)
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ِرٌض و  عــــــــــح ِك مــــــــــُ يــــــــــبــــــــــُ بــــــــــِ  قــــــــــالــــــــــوا هلــــــــــا : هــــــــــذا حــــــــــَ

ه يســــــــــــــــــــــر اخلــــــــطــــــــب    راضــــــــــــــــــــــُ ــــــــتح : َأال إعــــــــح  فــــــــقــــــــال

  

م  َبســـــــــــــــــــــــــــ  َرة بــــــــــــــتـــــــــــــــَ ظــــــــــــــح  فــــــــــــــمــــــــــــــا هــــــــــــــي إال  نــــــــــــــَ

رت لــــــــلــــــــجــــــــنــــــــبِ و     قــــــــُ الُه وَيســــــــــــــــــــــح ك  رِجــــــــح طــــــــَ  َتصــــــــــــــــــــــح

  
د ، فعَِجَب منه َربُّ الَمْنزِل ، فقالت : هو َمْعذوٌر ألنَّه  أَراَد أْن أَقوَل َحبِيبُِك ُمْعِرضاً ، فَظنَّني لََحْنُت ولم يَْدِر أنَّ فَطِرَب الحاِضُروَن إالَّ المبّرِ

ُد ِمن هذا الَجراِب حتى شٌق ثَْوبَه ؛ نقلَهُ القرافي. ْفعِ ، فَطِرَب المبّرِ  ابَن َمْسعود قََرأَ وهذا بَْعِلي شْيٌخ بالرَّ

ي ؛ قاَل :، أَي تََوسَّعِ  َزْجٌر للَخْيلِ  ، بالتَّْخفيِف : َهاَل  : [هل]  ي وتَنَّحِ

 (1)َأي َجواٍد ال يقاُ  له َهاَل و 
 وللنَّاقَِة أَْيضاً ؛ قاَل َغْيالن بُن ُحَرْيث الّربعي :

 (2)حىت َحَدوحان هبَيحٍد وَهاَل 
 الَجْعدي :قاَل الَجْوهِري : وُهما َزْجراِن للناقَِة ، وقد يَُسكَُّن بها اإلناث عْنَد ُدنُّوِ الفَْحِل منها ؛ قال 

 (3)أال َحيِّيا لَيحل  وُقوال هَلا َهاَل 
 ٍء.وقد ذُِكَر في الُمْعتل ألنَّ هذا باٌب َمْبنيٌّ على أَلفاٍت َغْير ُمْنقَِلباٍت من شي

 الُمه ياٌء فَذَكْرناه في الُمْعتل. َهاَل  وقال ابُن ِسيَده :

 ِمن َهْل وال.ُمَركٌَّب  والَحثِّ  بالتَّْشديِد : للتَّْحضيِض  َهالَّ ،و

ال بمْنِزلَِة َحْرٍف واِحٍد ،  قال الَجْوهِري : أْصلُها ال بُنِيَْت مع َهْل فصاَر فيها َمْعنى التَّْحضيِض كما بَنَْوا لَْوال وأاَل وَجعَلوا كلَّ واِحَدٍة مع

 وأَْخلَُصوهنَّ للِفْعل حيُث َدَخل فيهنَّ مع التَّْحضيِض.

 هكذا بالياِء. تََهلَّى ؛ كذا في النسخِ ، وفي التكملِة : الفََرُس : أَْسَرعَ  ( 4)تََهالَّ و

 * قُْلُت : كاَن يَْنبَِغي ِذْكُره في الُمْعتل ألنَّ أَِلفَه عن ياٍء.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 ، بالتّْشِديِد : اُسٌم. الُمَهلَّى

ين.ابُن سعيِد بِن علّيٍ الينائيُّ ثم الشر الُمَهلَّىو  فّي الَخْزرجيُّ َجدُّ عبِد هللِا بِن عبد هللِا الماِضي تَْرَجمته في الّسِ

ّمِ وتَْخفيِف النوِن ، هنا : [هنا]  : إذا أََرْدَت القُْرَب. َهُهناو ، بالّضِ

اء : يقاُل اْجِلسْ  حاح : للتَّْقريِب إذا أََشْرَت إلى َمكاٍن ؛ وقال الفرَّ  أَي تباَعْد أَو أبعد قَليالً. َهُهنا ، أَي قِريباً ، وتَنَحَّ  َهُهنا وفي الّصِ

ً  َهُهنا إنَّ »في حديِث علّيٍ : و، أَي في هذا الَمْوِضعِ.  ُهنا َظْرُف َمكاٍن ، تقوُل : َجعَلته ُهنا وفي الُمْحكم :  ، وأَْوَمأَ بيِدِه إلى صْدِرِه.« ِعْلما

 ، كذا نَصَّ الُمْحكم. ، َمْفتُوحاٍت ُمشدَّداٍت : إذا أََرْدَت البُْعدَ  َهنَّاكَ  وها َهنَّاكَ و َهَهنَّاو َهنَّاو

حاح :  اِز : ُهناكَ  أَي َهنَّاكو،  َهَهنَّا ، بالفَتْح والتّْشديِد ، َمْعناه َهنَّاووالذي في الّصِ جَّ  ؛ وقال بعُض الرُّ

ا  نـــــــــــــــ  هـــــــــــــــا هـــــــــــــــَ يـــــــــــــــح لـــــــــــــــَ مـــــــــــــــِ ُت  ـــــــــــــــَح ا رأَيـــــــــــــــح  ملـــــــــــــــ 

ُت أنح أُ     دح ِن كــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــح َري د  ا خمــــــــــــــــــَُ ــــــــــــــــــ  ن (5)جــــــــــــــــــَ
 

  
عُوا من  ، انتََهى. َهُهنا وِمن َهُهنا ، أَي ِمن َهنَّا وِمن َهنَّا ومنه قولُهم : تََجمَّ

 وفيه نَْوُع ُمخالَفٍَة لَما َسبََق ِمن ِسياِق ابِن ِسيَده ، ألنَّ 
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__________________ 
 ( الصحاح.1)
 ( بعده :2)

 حىت ير  أسفلها صار عال
 ( متامه :3)

 أال حـــــــــــــــيـــــــــــــــيـــــــــــــــا لـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــ  وقـــــــــــــــوال هلـــــــــــــــا هـــــــــــــــال 

 فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد ركــــــــــــــــــبــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــرًا أغــــــــــــــــــّر  ــــــــــــــــــجــــــــــــــــــال   

  

 ( يف القاموس : هَتَل  .4)
 ( اللسان والتهذيب واألو  يف الصحاح.5)
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توَحة ا للُقرحِب وأن ه ابلكاِف للبـُعحِد ا نتَبمر. َهن ا ِسياَ  اجلَوحهري َصرِيٌح يف َأن   َدة َمفح  ا ُمشد 
 ؛ نقلَهُ ابُن ِسيَده. ُهنا . بكْسر النوِن ساكنَةَ الياِء : أَي ِمنيَهنِ  جاَء من يقاُل :و

 ِء القيِس :واللّْعب ؛ وأَْنَشَد األْصمعي المرى اللْهو ( 1)معرفة ، بالضم َمْقصوراً : ُهناو

نـــــــــــــــــا و  وحَم هـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــَ ِب يـ ِديـــــــــــــــــُث الـــــــــــــــــرّكـــــــــــــــــح  حـــــــــــــــــَ

رِه و     ا عـــــــــــــــلـــــــــــــــ  ِقصـــــــــــــــــــــــــــــَ ِديـــــــــــــــٌث مـــــــــــــــ  (2)حـــــــــــــــَ
 

  
ي قوَل امرى ع أْيضاً :و ِء القيِس السابَق ، قاَل : وهو َغْيُر َمْصُروٍف ألنَّه ليَس في األْجناِس َمْعروفاً ، فهو كُجَحا ، وقد ، وبه فَسَّر ابُن بّرِ

 َذَكْرناه في الُمْعتل.

ْب واْدُن ؛ وللبَِغيِض : ُهناو َهُهنا يقاُل للَحبِيِب :و ه : حَّ بَِعيداً ، أَي تَنَ  َهنَّاو َهَهنَّا : أَي تَقَرَّ  ؛ قال الُحَطْيئة يَْهُجو أمَّ

ـــــــــــــداً  ي عـــــــــــــِ ـــــــــــــَ ِدي مـــــــــــــينِّ ب عـــــــــــــُ ـــــــــــــح ا اقـ ـــــــــــــ  ن هـــــــــــــَ  فـــــــــــــهـــــــــــــَ

يــــــــــــــنــــــــــــــا     مــــــــــــــِ ِك الــــــــــــــعــــــــــــــالــــــــــــــَ نــــــــــــــح (3)أَراَح ُ  مــــــــــــــِ
 

  
ة يَِصُف فالةٌ بَِعيدةَ األْرجاِء كثيَرةَ الخيِر : مَّ  وقال ذُو الرُّ

ن  هبــــــــــــا  ا هلــــــــــــَُ نــــــــــــ  نح هــــــــــــَ ا ومــــــــــــِ نــــــــــــ  ا وهــــــــــــَ نــــــــــــ   هــــــــــــَ

ِر واألَ     مـــــــــــائـــــــــــِ وُم ذاَت الشـــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــُ ـــــــــــح يـ اِن هـــــــــــَ (4)ميـــــــــــح
 

  
 يْقِلبُوَن الَهْمزةَ هاًء ، ويُْنِشُدوَن بيَت األْعشى : بمْعنَى : أَنَا وأَْنتَ  َهْنتَ و َهنَا من العرِب َمْن يقوُل :و

وَدن  انشـــــــــــــــــــــــئـــــــــاً  رِي هـــــــــر َأعـــــــــُ عـــــــــح َت شـــــــــــــــــــــــِ يـــــــــح  اي لـــــــــَ

قــــــــــدا     ــــــــــح نــــــــــا بــــــــــرُبحقــــــــــِة أَن َ هــــــــــَ اح لــــــــــي ُزمــــــــــَ ثــــــــــح  ؟(5)مــــــــــِ
  

ْت ِروايَةُ ذلَك عن الحْفصي في تْركيِب ب ر ق.  ويُْرَوى : ثانِياً بدُل ناِشئاً ؛ وقد َمرَّ

 ْنَشَد :؛ كذا في النسخِ ، ونَّص ابِن األْعرابي : الَحَسُب الدَّقِيِق الَخِسيُس ، وأَ  : النََّسُب الدَّقِيُق الَخِسيسُ  ( 6)الَهنَاو

نــــــــــا  نــــــــــا وهــــــــــُ ن هــــــــــُ َك مــــــــــِ يــــــــــح رعــــــــــَ ا لــــــــــفــــــــــَ  حــــــــــاشــــــــــــــــــــــــَ

ُج     ــــــــــــجي َتشــــــــــــــــــــــــــح َك ال راقــــــــــــِ ا أَلعــــــــــــح (7)حــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــَ
 

  
ةً : ياو  َهنُوكَ  في آخِره ، تَِصيُر تاًء في الَوْصِل ، َمْعناه يا فالُن ، وهي بدٌل من الواِو التي في بِزياَدةِ هاءٍ  َهناهُ  تقوُل في النِّداِء خاصَّ

 ْيِس :، قال امرُؤ القَ  َهنَواتُ و

نــــــــــــــــا و  ا : اي هــــــــــــــــَ وحهلــــــــــــــــُ ين قـــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــد رَابــــــــــــــــَ

رح     َت شــــــــــــــــــــــــــرًّا بشــــــــــــــــــــــــــَ قــــــــــــح َك َأ ــــــــــــَح  !(8)ُه َوحيــــــــــــحَ
  

حاح ؛ وقد َذَكْرناه في تَْركيبِ   ُمفَصَّالً. َهنَو كذا في الّصِ

يغَِة ، فاأل ياَدةِ والَحْذِف واْختِالِف الّصِ ياَدة بآخرهنَّ في أَْحواِله لغيِر وفي اللّباِب : وللنِّداِء أَْحكاٌم أَُخر تَْختَصُّ بِه ِمن الّزِ ل : إْلحاقُهم الّزِ وَّ

، وأَنَّها بدٌل من الواو التي هي الٌم على َرأْيٍ  َهناهُ  النُّْدبَِة واالْستِغاثَِة ، وتكوُن ُمجانَِسةً لحَرَكِة الُمناِدى إالَّ في الواِحِد ، فإنَّها فيه أَِلٌف نحو يا

ن الواِو على َرأْيٍ ، أَْصِليَّة على َرأْيٍ ، وزائَِدة لغيِر الَوْقِف على رأْيٍ ، وللَوْقِف على رأْيٍ ، وَضعَّفُوا األخير ، وِمن الَهْمزةِ الُمْنقَِلبَة ع

 لَجواِز تَْحِريِكه حال السَّعَِة ، والثالثَةُ األَُوُل يَْبِطلُها أن العالمات ال تلحق قَْبل الالِم ، انتََهى.

ا يُْستدرُك عليه   :* وممَّ

، والكاُف فيهما للِخطاِب ، وفيها َدِليٌل على التَّْبعيِد ، تُْفتَُح للُمذكَّر وتُْكَسُر للُمؤنَِّث.  ُهناِلكَ  ، بالضم : للَمكاِن البَِعيِد وتُزاُد الالُم فيُقالُ  ُهناكَ 

اء : يقالُ   ، بكْسِر الهاِء مع تَْشديِد النوِن ، وَعَزاها لقَْيٍس وتِميٍم. َهِهنَّا ونقَل الفرَّ

__________________ 
وُ »معرَِفًة : ( كذا ا ويف القاموس : وُهنا ا 1)  ومثله يف التهذيب ا وما ابألصر حتريف.« اللهح
 واللسان والتهذيب والصحاح والتكملة. 141( شرح ديوانه ص 2)
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 برواية : 123( ديوانه ط بريوت ص 3)
 تنحي فاجلسي منا بعيداً 

 .436/  6و  376/  5هن »واملثبت كرواية اللسان والتهذيب 

 .436/  6و  376/  5يب واللسان والتهذ 576( ديوانه ص 4)
 .436/  6فال شاهد ا واملثبت كرواية اللسان والتهذيب  .«.. أحر برقة بر ليت. ..» برواية : 54( ديوانه ط بريوت ص 5)
 ( ضبطت يف اللسان والتهذيب ابلضم ا ويف التكملة : اهلىَُن.6)
 وانه.والبيت لي  يف دي« تشبح»( اللسان والتهذيب والتكملة ا ويف اللسان 7)
 والصحاح واللسان. 111( ديوانه ط بريوت ص 8)
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 بفَتْح الهاِء ، ولم أَْسَمعها بالكْسِر ِمن أحٍد. َهَهنَّا اْذَهبْ  ْعُت جماَعةً ِمن قيٍس يقولون :قال األْزهري : َسمِ 

 هاًء ؛ أَْنَشَد ابُن جنّيِ : هنا ، بكْسُر الهاِء ، وقد تُْبَدُل أَلفُ  ِهنا ويقاُل أَْيضاً : ِمن

هح  نـــــــــــــــــــــــَ كـــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــح نح أَم  قـــــــــــــــــــــــدح َوَرَدتح مـــــــــــــــــــــــِ

هح     نـــــــــــــــــَ ن هـــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــِ هـــــــــــــــــُ نح هـــــــــــــــــَ (1)مـــــــــــــــــِ
 

  
 وقوُل الشاعِر ، هو شبيُل بُن جعيٍل التَّْغلبيُّ ، أَْنَشَده الَجْوهِري :

ِت  نــــــــــــــ  ا حــــــــــــــَ نــــــــــــــ  واُر والَت هــــــــــــــَ تح نــــــــــــــَ نــــــــــــــ   حــــــــــــــَ

ِت و     نــــــــــــ  واُر َأجــــــــــــَ دا الــــــــــــذي كــــــــــــانــــــــــــتح نــــــــــــَ (2)بــــــــــــَ
 

  
 يقوُل : ليَس َذا َمْوِضَع َحنِيٍن.

اعي : ْعُر لحجِل بِن نَْضلَةَ وكاَن َسبَى النَّواَر بْنَت َعْمرِو بِن ُكْلثُوم ؛ وقوُل الرَّ ي : الّشِ  قال ابُن بّرِ

ُح أَ  مــــــــــــَ لــــــــــــح َك تـــــــــــــَ نــــــــــــُ يـــــــــــــح عــــــــــــاِن عــــــــــــَ ِر اأَل ــــــــــــح  يف أَثــــــــــــَ

ا إن      نـــــــــ  مح الَت هـــــــــَ عـــــــــَ ـــــــــَ ُح نـ يـــــــــَ ـــــــــح تـ َك مـــــــــِ بـــــــــَ لـــــــــح ـــــــــَ (3) قـ
 

  
 يَْعني ليَس األَْمُر حيُث ما َذَهبَْت.

اء : وِمن أَْمثاِلهم :  قال الفرَّ

 َهن ا وَهن ا عن مِجاِ  َوعحَوَعهح و 
 ٌن فلم أَْكتَِرْث لغيِره.ٍء وال َسْيَف فَراشةَ ؛ وَمْعنى هذا الَكالِم إذا َسِلْمُت وَسِلَم فالٍء وال َوَجع الرأِْس ، وكلُّ شيكما تقوُل : كلُّ شي

ي قوَل الشاعِر : ُهنَا ويَْومُ  ل ، وبه فَسَّر المهلبي وابُن بّرِ  ، بالضم َمْقصوراً : اليَْوَم األوَّ

نـــــــــا  وحَم هـــــــــُ ـــــــــَ وَ  يـ تـــــــــُ قـــــــــح َ
َة املـــــــــ بـــــــــَ  إن  ابـــــــــَن غـــــــــاضـــــــــــــــــــــــِ

يــــــــهــــــــا     مــــــــِ جــــــــاجــــــــًا كــــــــاَن حيــــــــَح لــــــــ   عــــــــلــــــــي  فــــــــِ (4)خــــــــَ
 

  
 الُمْعتل.ٌء ِمن ذلك في وتقدََّم شي

 ، ِمثُْل َهراَق وأَراَق ؛ قال الشاعُر : أَيَا : من ُحروِف النِّداِء أَْصلُه َهيَا : [هيا]

اً  يــــــــــــّ و َأن يــــــــــــكــــــــــــوَن حــــــــــــَ رحجــــــــــــُ ــــــــــــَ  فــــــــــــَبصــــــــــــــــــــــــــاَخ يـ

يـــــــــــــــا َراي  و     َرٍب هـــــــــــــــَ (5)يـــــــــــــــقـــــــــــــــوُ  مـــــــــــــــن طـــــــــــــــَ
 

  
 وقال آخُر :

دَكـــــــــمح  نـــــــــح وحم عـــــــــِ رح َد الـــــــــيــــــــــَ رٍو وهـــــــــَ مـــــــــح يـــــــــا أُم  عـــــــــَ  هـــــــــَ

و ُ     ــــــــــُوشــــــــــــــــــــــــاِة َرســــــــــــــــــــــــُ ِة أَنحصــــــــــــــــــــــــاِر ال بــــــــــَ ــــــــــح يـ  ؟بــــــــــغــــــــــَ
  

َمْخشري في الُمفَصَّل : يَا وأَيَا   لنِداِء البَِعيِد أَو لَمْن هو بمْنِزلَِة البَِعيِد ِمن نائٍِم أَو ساٍه ، فإذا نُوِدي بها من َعّداُهم فللِحْرِص على َهياوقال الزَّ

 إْقباِل الَمْدُعو عليه.

ا يُْستدرُك عليه :  * وممَّ

 أن تَْفعََل كذا : لُغَةٌ في إيَّاك ؛ وقد ذُِكَر في محلَّه. ِهيَّاكَ 

ْخوةِ  الياءُ  : [ياء] ؛ قولُه : ِمن الَمْهموَسِة َسْهٌو ِمن قَلَم النَّاسخِ نَبَّه عليه غالب  : حرُف ِهجاٍء من الَمْهموَسِة وهي التي بيَن الشَّديدةِ والّرِ

 المحشين ؛ ولكْن هكذا ُوِجَد في التكملِة.

 وقد َذَكَر الَجْوهِري الَمْهموَسة ، وَذَكْرت بَِقيّتَها في مواِضِعها.، قاَل :  وِمن الُمْنفَتِحِة وِمن الُمْنَخِفَضِة وِمن الُمْصَمتَةِ  ثم قاَل :

اِد ، والنِّْسبَةُ إليه الياءُ  وفي البصائِِر للمصنِِّف :  .يَِويٌّ و ياِويٌّ و يائِيٌّ  َحرُف ِهجاٍء َشَجرّي َمْخرُجه ِمن مْفتَتَِح الفِم ِجَوار َمْخرِج الصَّ

 َكتَْبتُها. َحَسنَةً وَحْسناَء : أي ياءً  ( 6)يقاُل : يَيّت
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َطتَْين أَلَفاً وَهْمزةً َطلَباً  الياَءْين ُمتَواِليَة قَلَبُوا يَاَءاتٍ  اْجتََمعَْت أَْربعُ  يَيَّْيتُ  ، واألْصلُ  يابَْيتُ  وفي البصائِِر للمصنِِّف : الِفْعُل منه الُمتَوّسِ

 للتَّْخفيِف.

__________________ 
 ( اللسان.1)
 اللسان والتهذيب واألو  يف الصحاح. (2)
 (.434/  6هنب )وانظر ختر ه فيه ا واللسان وعجزه يف الصحاح والتهذيب  34( ديوانه ط بريوت ص 3)
 .«إن ابن عاتكة»( اللسان والتكملة بدون نسبة ا وفيهما 4)
 ( اللسان واألو  يف الصحاح.5)
 .«يـَيـ يحتُ »( يف القاموس : 6)
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 .يَيَّْيُت ياءً  ى المصنُِّف في كتابِه هذا على رأْيِ الِكسائي فإنَّه أَجازَ * قُْلُت : وَمشَ 

حاحِ : وقد تكوُن َعالَمةَ التَّأْنيِث كقوِلَك : وقُوِمي ، للُمخاطبَِة ، كتَقُوِمينَ  *تكوُن َضميراً للُمَؤنَّثِ  تأْتي على ثالثَِة أَْوُجٍه :و  لألَْمِر. وفي الّصِ

 إْفعَلي وأَنِت تَْفعَِليَن.

 وَسيَأتي للمصنِِّف تِْكراَر ِذْكر هذا الَوْجه.

لُمِجيُب ُمْستَْنِكراً لقولِه : ألَحَسنِيْه ، االستنكار ، كقوِلَك : َمَرْرُت بالَحَسن ، فيقوُل ا ياء ؛ وفي التهذيِب : ومنها َحْرَف إْنكاٍر : نحو أََزْيَدنِيهِ و

 وأَْلَحَق بها هاَء الَوْقِف. بياءٍ  مدَّ النونِ 

 ، ومنه قوله : َحْرَف تَْذكاٍر نحُو : قَِديو

 قدين من نصر اخلبيبا قدي
 وق َمرَّ في الداِل.

ِله ويَْعَمل َمْعكوُسه ِمثْلَ ؛ وإيَّاه أَلغََز الَحِريِري في َمقا : َحْرٌف لنِداِء البَِعيدِ  ياو : [يا]  َعَمل وهو َماتِه فقال : وما العَاِمل الذي يَتَِّصل آِخُره بأَوَّ

أَْجَمل في الَكالِم وأَْكثَر في  يا وَمْعكوُسها ، أَي وِكْلتاُهما ِمن ُحروِف النِّداِء ، وَعَملُها في االسِم الُمناَدى على ُحْكٍم واِحٍد ، وإن كانتْ  ياء

وأيا  يا  َخْمسةٌ :ِل ، وقد اْختاَر بعُضهم أَن يُناِدي بأَي القَِريب فقط كالَهْمزةِ انتََهى ؛ وقال ابُن الحاِجِب في الكافِيَِة : ُحروُف النِّداءِ االْستِعما

َمْخشري في الُمفَصَّل :  البَعيِد ِمن نائٍِم أَو ساٍه ؛ وإليه يُِشيُر قَْول وأَيا وهيا للبَِعيِد أَو لَمْن هو بمْنِزلَةِ  يا وهيا وأَي والَهْمز للقَِريِب ؛ وقال الزَّ

َرّب ، وقد يكوُن ذلَك هضماً لنَْفِس الدَّاِعي  يا هللا يا ؛ وِمن ذلَك قوُل الدَّاِعي : َحِقيقَةً أَْو ُحكماً وقد يُناَدى بها القَِريُب تَْوكيداً  المصنِِّف ؛

ا على قْوِل ابِن  (1)وهذا ال يَتََمخض  لَكماِل تَْقِصيِره وبُْعده عن َمظانَّ القبوِل ، إالَّ على ما َمَشى عليه المصنُِّف ، َكْونه لنِداِء البَِعيِد. وأَمَّ

طِ أَو بَْينَهما وبيَن  ، أَي بيَن البَِعيِد والقِريِب ، هي ُمْشتََركةٌ بينَهما **و الحاجِب القَائِل باألعميِّة فال يحتاُج إلى ذِلَك ؛ ؛ وقال ابُن  الُمتَوّسِ

 َزْيُد ووا َزْيُد وأَ َزْيُد وأَيا َزْيُد وَهيا َزْيُد وأَْي َزْيُد وآَزْيُد وآي َزْيُد ، ولكّلِ شواِهُد َمرَّ ِذْكُرها ؛ يا َكْيسان : في ُحروِف النِّداِء ثمانِيَةُ أَْوُجٍه :

 يُوُسُف. يا ، أَي ( 2)يُوُسُف أَْعِرْض َعْن هذا قوله تعالى : قَدَُّر عْنَد الحْذِف ِسواها ، نحوُ وهي أَْكثَُر ُحروِف النِّداِء اْستِْعماالً ، ولهذا ال يُ 

 فاُلِن. يا قاَل األْزهِري : وُربَّما قالوا : فالٌن بِال َحْرِف النِّداِء ، أَي

 ، كما تقدََّم. بها وال الَمْندوُب إالَّ بها أَْو بَِوا ال يُناَدى اْسُم هللِا تعالى ، واالْسُم الُمستغاُث ، وأَيُّها وأَيَّتُها إالَّ و

لَْيِن ِمن ُوُجوِه الَحذْ  (3)وفي اللُّباِب : وال يجوُز  ِف ، َحْذف َحْرف النِّداِء إالَّ ِمن اسم الِجْنِس واْسِم اإلشاَرةِ والُمْستغاِث والَمْندوِب لَما في األوَّ

ُجُل ، وِمثْل أَْصبح لَْيل ، واْفتَد َمْخنُوق ،  (يُوُسُف َأْعِرْض َعْن هذا)لمْقتَضاُهما نحُو : وفي الثانيين ِمن التَّْخِفيِف الُمنافى  ، وأَيُّها الرَّ

 وأَْعور َعْينك ، والحجر شاذ والتزم َحْذفه في اللُهمَّ لُوقُوعِ الميِم َخلَفاً عنه.

اخ : وقولُه ، بالتَّْخِفيِف في قِراَءةِ َمْن قََرأَ له ؛ ( 5)اْسُجدوا يَا أاَل قوله تعالى : كالِفْعِل في ( 4)ما ليَس بُمضافٍ  يا إذا َوِليَ و  ، أَي الشمَّ

جــــــــاِ   ــــــــح ن ــــــــَر غــــــــارِة ســــــــــــــــــــــِ ــــــــاين قــــــــب ي قــــــــِ  َأاَل اي اســــــــــــــــــــــح

(6)قـــــــــــــــبـــــــــــــــر مـــــــــــــــنـــــــــــــــا غـــــــــــــــادايٍت وأوجـــــــــــــــاِ  و    
 

  
،  ( 7)لَْيتَنِي ُكْنُت َمعَُهمْ  يا قوله تعالى : والَحْرِف في نحوِ  اْصبِحاني ، ويُْرَوى : وآجاِل وِسْنجاِل ، َمْوِضع ؛ ذُِكَر في َمْوِضعه ؛ يَا ويُْرَوى أاَلَ 

ْنيا عاريَةٌ يوَم الِقياَمةِ  يا»الحديث : و  قد ذُِكَر في الُمْعتل. ؛ ُربَّ كاِسيٍَة في الدُّ

__________________ 
 .«بتمح »اللسان وابألصر  ( عن1)
 كذا وابلقاموس : للمَؤنـ َثِة.  (*)
 بد  : و.« أو»ابلقاموس :  (**)
 .29( سورة يوسف ا اآية 2)
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 قوله وال  وز اخل هكذا خبطه ا ولعر الصواب : و وز.»( هبامش املطبوعة املصرية : 3)
 .«مبُناد » 488( يف القاموس ومغين اللبيب ص 4)
 .25ا اآية ( سورة النمر 5)
 من شواهد املغين. 702( صدره من شواهد القاموس والشاهد 6)
 .72( سورة النساء ا اآية 7)
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 قوِل الشَّاعِر : الُجْملَِة اإلْسِميَِّة نحوُ و

ِم  اي هــــــــــــــــِ لــــــــــــــــِّ واِم كــــــــــــــــُ ُة ِ  واألَقــــــــــــــــح نــــــــــــــــَ عــــــــــــــــح  لــــــــــــــــَ

نح جـــــــــارِ و     عـــــــــاَن مـــــــــِ َا عـــــــــلـــــــــ  لـــــــــَح (1) الصـــــــــــــــــــــــا ـــــــــِِ
 

  
 عْنَد الدَّاللِة. للنِّداِء ، والُمناَدى َمْحذوفٌ  في كّلِ ما ذُِكرَ  فهي

ا قولُه تعالى : أاَل َهُؤالء اْسُجدوا ، فُحِذَف الُمناَدى اْكتِفاء بحْرِف النِّداِء كما  يا اْسُجدوا هلِل بالتَّْخفيِف ، فالَمْعنى أال يَا قال الَجْوهري : وأَمَّ

في هذا  يا إذ كاَن الُمراُد َمْعلوماً ؛ وقال بعُضهم : إنَّ  (يُوُسُف َأْعِرْض َعْن هذا)تِفاًء بالُمناَدى في قوِله تعالى : ُحِذَف ِحْرُف النِّداِء اكْ 

ا أُْدخل عليه نَّها أَلُف َوْصٍل ، وَذَهبِت األلُف للتَّْنبيِه َسقََطِت األلُف التي في اْسُجُدوا أل يا الَمْوِضعِ إنَّما هو للتَّْنبيِه كأَنَّه قال : أاََل اْسُجُدوا ، فلمَّ

ين ساِكنَتاِن ، انتََهى. يا التي في  الْجتِماعِ السَّاِكنَْيِن ألنَّها والّسِ

 قَْوم لَْيتَني ، وُرّب. ياوَخِليليَّ اْسِقياني ،  يَا وَكذلَك القَْوُل في بَِقيَّة األَْمثِلِة التي ذََكَرها المصنُِّف من تَْقديِر الُمناَدى : أال

ِد التَّْنبيِه لئاَلَّ يَْلَزَم اإلْجحاُف بَحْذِف الُجمِلِة ُكلِّها  ؛ وهو إشاَرةٌ إلى ما َذَكَره الَجْوهِري ِمن القوِل الثاني في اآليِة. أَو لُمَجرَّ

ة : أَو إْن َوِليَها ُدعاٌء أَو أَْمٌر فللنِّداءِ  مَّ  ؛ كقول ِذي الرُّ

لَ   (2)ِمي اي داَر َمي  عل  الِبل  أاَل أاي اسح
اح التَّْسهيل. ثم اْعلَم أنَّ المصنٍِّف َذَكَر  إالَّ فللتَّْنبيِه.و َحْرَف النِّداِء قال شْيُخنا : وهذا القَْوُل هو الُمختاُر ِمن الثالثَِة لُوُجوٍه ذََكَرها ُشرَّ

 ها ونحن نلمُّ بها بالقَْوِل الُموَجِز.واْستَْطَرَد لبعِض أَْحكاِم الُمناَدى مع إْخالٍل بِأَْكثَرَ 

إيَّاك أَْعنِي ، نَصَّ عليه سيبويه ، فأُقِيم الُمْظَهر َمقام الُمْضَمر تَْنبيهاً للُمخاَطِب أنَّ  يا عْبَد هللِا ، فاألْصُل : يا قال صاِحُب اللّباِب : إذا قْلتَ 

 ً ه إليه ال َغْير ، ثم َحْذف الِفْعِل الِزما ً  يا عنه ، ولَما في الحْذِف من َرْفعِ اللّْبِس بالَخبَِر ؛ وُحِكي يا  ِلنيابَةِ القَْصَد يتوجَّ  يا إيَّاك ، وقد قالوا أَْيضا

 أَْنَت نََظٌر إلى اللّْفِظ ؛ قاَل الشاعُر :

تــــــــــــــــا  ــــــــــــــــح ِ  اي أَن رَع بــــــــــــــــن جــــــــــــــــابــــــــــــــــِ ــــــــــــــــح  اي أَقـ

تـــــــــــا    عـــــــــــح َت عـــــــــــاَم جـــــــــــِ قـــــــــــح َت الـــــــــــذي طـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــ   أَنـــــــــــح

  
ٍء هو ضاٌف وال يَجوُز نَْصُب أَنَت ألنَّه ُمْفرٌد ثم إنَّه يَْنتَِصب لَْفظاً كالُمضاِف والُمضاِرعِ له ، وهو ما تَعَلَّق بشيألنَّه مُ  أيا وقيل : إنَّما نصبَ 

ثِْين اْسِم َرُجٍل ، واْنتََصب ثالثَةَ وثاَل ياوَحَسناً َوْجهَ األخِ  ياوَمْضُروباً ُغالُمه  ياوضاِرباً َزْيداً  ياوَخْيراً َمن َزْيٍد  يا ِمن تماِم َمْعناه نحو :

ل الذي قَْبل التَّْسميِة ، أَْعنِي ُمتابَعَةَ الَمْعطوِف عليه في اإلْعرا ل للنِّداِء والثاني ثباتاً على الِمْنهاج األوَّ ِب وإن لم يَُكْن فيه َمْعنى َعْطٍف األوَّ

ا َمْوُصوفَة نحو :  صاِلحاً ، وَعْود الضَّميِر ِمن الَوْصِف على لَْفِظ الغيبِة ال َغْير نحو :َرُجالً  يا على الَحِقيقَِة ؛ والنَِّكَرةُ إمَّ

 اي لَيحلة َسَرقحتها من ُعمحري
بَصيراً ُخْذ بِيَِدي ، أو َمحالًّ كالُمْفرِد الَمْعرفَِة ُمْبهماً أَو َغْيَر ُمْبهِم فإنَّه يُْبنى على ما  يا أَو َغْير َمْوصوفٍَة كقَْوِل األْعمى لَمْن ال يَْضبِطه :

ُجل ،  ياوَرُجَل ،  ياوَزْيد ،  يا يُْرفَُع به نحو : اُف ألنَّه إنَّما َزْيُدوَن ، لُوقُوِعه َمْوقِع َضِميِر الِخطاِب ، ولم يُْبَن الُمض ياوَزْيَداِن ،  ياوأَيّها الرَّ

ا قولُهَوقََع َمْوقِعَه مع قَْيِد اإلضافَِة ، فلو بُنْي َوْحُده كاَن تَْقديماً للُحْكم على الِعلَِّة ونَِداء العَلَم بَْعد تَْنِكيرِ   ه على رأْيٍ ، وأمَّ

 َسالُم ِ  اي َمَطر عليها
ِب ، والاّلم َمْفتوَحة بِخالِف ما ُعِطَف عليه فقَبِيٌح بَِعيٌد عن الِقياِس َشبَّهه بباِب ما ال يَْنصرُف  ة لالْستِغاثَِة أَو التَّعَجُّ أَو الدَّاِخل عليه الاّلم الجارَّ

 ياوِلِمين هلِل للُمسْ  يا»كقول ُعَمر بِن الخطَّاِب َرِضَي هللا تعالى عنه :  و إليهفَْرقاً بيَن الَمْدُعّوِ والَمْدُعو إليه ، والفَتْحة به أَْولى منها بالُمْدعُ 

ِمير نحُو : ياوللفَِليتَِة  ياوللبَِهيتَِة  يا وقولُهم ، «لْلعََجبِ   : لََك ِمن لَْيٍل. و فيَا للعَِضيَهِة على تَْرِك الَمْدُعّوِ ، ويَْدخُل الضَّ

__________________ 
 من شواهد املغين. ومل ينسبوه. 703( البيت من شواهد القاموس ا والشاهد 1)
 وعجزه : 206ص  ( ديوانه2)

 ال زا  منهال ِبرعائك القطرُ و 
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 والبيت يف اللسان والصحاح.
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ٍة مبَعحَمِر   (1)اي َلِك ِمن ُقرب 
ةً وال يَجوُز تَْحِريُكه إال لَضُروَرةٍ نحو : يا أَو األِلف لالستغَاثَِة فالالم أَو النُّْدبَة فإنَّه يُْفتَح نحو  َزْيداْه والهاُء للَوْقِف خاصَّ

ه إاي   َأَسرح   (2)اي َرّب اي َراب 
لَكاَع ، ويجوُز َوْصُف الُمناَدى الَمْعِرفَة ُمْطلقاً على األْعرِف  ياوحذاَم  ياوَخْمَسةَ َعَشَر  يا أَو ما كاَن َمْبنيّاً قَْبل النِّداِء تْحِقيقاً أَو تَْقديراً نحو :

ميِر إليه ِخالفاً لألْصمعي ألنَّه وإن َوقََع َمْوِقَع ما ال يُ  وَصُف لم يَْجِر َمْجراه في كّلِ حاٍل ولم يَْصِرفُوه عن ُحْكِم الغيبِة رأْساً لجواِز َعْوِد الضَّ

ا يُوَصُف. وقد َحَكى يُونُس : يا بلَْفِظ الغَيبِة واْستَثْنى بعُضهم النَِّكَرةَ الُمتَعرفَةَ بالنِّداِء ِمثْلُ  يث ، وليَس بِقياٍس فَاِسق الَخبِ  يا َرُجُل فإنَّه ليَس ممَّ

ا العلم فلما لم يَُكْن مفيداً ِمن ا ألْلفاِظ وال َمْعنى له إالَّ اإلَشاَرة لم ، والِعلَّة اْستِطالَتهم إيَّاه بَوْصِفه مع ما ذُِكَر في اْمتِناعِ بِناِء الُمضاِف ، وأمَّ

َظِريُف ، فالُمْفرد منه أَو ما هو في ُحْكم الُمْفرِد إذا كاَن جاِرياً  يا ِريف كأنَّك قْلتَ َزْيد الظَّ  يا يُْستََطل ، فإذا اْنتََهْيَت إلى الظَِّريِف ِمن قوِلكَ 

 على َمْضموٍم َغْير ُمْبهٍم جاَز فيه النَّْصُب َحْمالً على الَمْوِضعِ ؛ منه قولُه :

د   عـــــــــح َة وابـــــــــن ســـــــــــــــــــــــُ امـــــــــَ ب بـــــــــن مـــــــــَ عـــــــــح  فـــــــــمـــــــــا كـــــــــَ

واَدا     َك اي عــــــــــــــمــــــــــــــر اجلــــــــــــــَ نــــــــــــــح َرم مــــــــــــــِ (3)أَبكــــــــــــــح
 

  
ْفع ؛ وعلى هذا : َزْيد الَكِريم الخيم ، َرْفعاً ونَصْ  رِده هنا أَْشبَه الرَّ ْفُع َحْمالً على اللَّْفِظ ألنَّ الضمَّ الّطِ باً ، وإذا كاَن ُمضافاً أَو لُمضاٍف فالرَّ

ابعِ إالَّ البََدل ، ونحو : َزْيد وَعْمرو ِمن الَمْعطوفاِت ، فإنَّ َعْبُد هللِا الظَّريف ، وكذا سائُِر التَّو ياوَزْيد َذا الجمِة  يا فالنّْصب ليَس إالَّ ، نحو :

 ياوَزْيد وَعمٍرو ،  ياوَزْيُد صاِحب َعْمرو ، إذا أْبَدْلَت ،  ياوَزْيد َزْيد ،  يا ُحْكَمهما ُحْكُم الُمناَدى بعَْينِه ُمْطلقاً كسائِِر التَّوابِعِ ُمضافَةً ، تقول :

 ُغالم بِْشر أَو بِْشر وأَبا َعْبِد هللِا ، وجاز في قوِله : ياوتَِميم أَْجَمِعين وأَْجَمعُون وُكلّهم أَو ُكلّكم ،  يا ل :َزْيد وَعْبد هللا ، تقو

طـــــــــــــرَن ســـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــراً  طـــــــــــــاٍر ســـــــــــــــــــــــــــُ  إيّنِ وَأســـــــــــــــــــــــــــح

ٍر اي نصـــــــــــــــــــــــــُر نصـــــــــــــــــــــــــٌر نصـــــــــــــــــــــــــرا     (4)لـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــِ
 

  
ِم َعْمرو والحارث. ويختاُر الَخليُل في الَمْعط ياوأَْربَعَةُ أَْوُجٍه ،  ْفَع فيَما يصحُّ نَْزع الالَّ ْفَع ، وأَبو َعْمٍرو النَّْصَب ، وأَبو العبَّاس الرَّ وِف الرَّ

ُجل حيُث لم يسوغوا َزْيد وَرُجل ، كأَنَّهم َكِرهوا بِناَءهُ ِمن َغْيِر َعالَمة  يا عنه كالَحَسِن والنَّْصَب فيَما ال يصحُّ كالنجم والّصْعق ، وَكذلَك الرَّ

ل َحَرَكة الثاني ، وتَْنِزيالً تَْعريٍف بِخالِف العلِم. وإذا ُوِصَف الَمْضموُم بابٍن وهو بَْيَن َعلََمْين بُني الُمناَدى معه على الفَتْح إتْباعاً لَحَرَكِة  األوَّ

َزْيد بن َعْمرو  يا خالِف ما إذا لم يَقَْع ، وكذا في َغْيِر النِّداِء فيُْحَذُف التَّْنوين ِمن الَمْوُصوِف بابٍن بيَن َعلََمْين نحولَُهما َمْنزلَة كلمٍة واِحَدةٍ بِ 

ُروَرةِ نحو : ياو ُزوا في الَوْصِف التَّْنوين في الضَّ  َزْيد ابن أَِخي ، وهذا َزْيد بن َعْمرو وَزْيد ابن أَِخي ، وَجوَّ

 ن قي  بن ثعلبةجارية م
ُجل ،  يا وال يُناَدى ما فيه األِلف والاّلم َكراَهة اْجتِماع َعالَمتي التَّْعريِف ، بل يتََوسَّل إليه بالُمْبهم نحو : ُجل ، وأَيّهذا  ياوأَيّها الرَّ هذا الرَّ

ْفع ألنَّه الَمْقصوُد بالنِّداِء ، وكذ  ا في تَوابِِعه ألنَّها تَوابُع ُمْعرٍب ، ويدلُّ على إْعرابِه نحو :الّرُجل ، وال يسوُغ في الوْصِف هنا إالَّ الرَّ

 اي أَي ها اجلاِهُر ُذو التنزي
ال  هذا الطَِّويل ، َويَْنبَغي أَنْ  يا ولهذا َوْجهٌ آَخُر وهو أْن يكوَن بمْنِزلَِة َغْيِره ِمن األْسماِء الُمْستَقلِّة بأَْنفُِسها فجاَز في َوْصِفه النَّْصب نحو :

أهلل  يا تقلٌّ بِنَْفِسه ، وقالوا :يكون الَوْصُف في هذا اْسَم ِجْنٍس ولكن ُمْشتَقّاً ألنَّه ال يُوَصُف باْسِم الِجْنِس إالَّ وهو غْيُر َمْعلوٍم بتَماِمه وال ُمسْ 

ةً   خاصَّ

__________________ 
 ( الرجز لكليب بن ربيعة التغليب ا اللسان والصحاح.1)

 بيضي واصفريخال لك اجلو ف
 ا ولعله استشهد هبا. 46وقير الرجز لطرفة ديوانه ص 

 وبعده :« ها»( اللسان 2)
 عفراء اي رابه من قبر األسر
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ويعين بعمر عمر بن عبد  (كعب وابن ســـــعد )وابن ســـــعد  هو أوس بن حارثة الطائي ا و ا من األجواد  135( البيت جلرير ا ديوانه ص 3)
 العزيز اخلليفة األموي.

 ( الرجز لر بة يف نصر بن سيار أمري خراسان.4)
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ُم للتـ عحِويِ  ُمضحمحاًل عنها َمعحىن التـ عحريِف ا ِتغحناًء ابلتـ عحريِف الن داِئي ا وقد َشذ  :حيُث مَتحضت الال   سح
يب  لـــــــــــح ـــــــــــَ ِت قـ مـــــــــــح يـــــــــــ  ـــــــــــَ ِك اي الـــــــــــجي تـ لـــــــــــِ ن أجـــــــــــح  مـــــــــــِ

ينِّ و     ِر عـــــــــــــــَ ـــــــــــــــَوصـــــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــٌة ابل ل ـــــــــــــــح ي ـــــــــــــــِت خبـــــــــــــــَِ  أَن

  
 وأَْبعد منه قوله :

ر ا  ــــــــــــــــَ المــــــــــــــــاِن الــــــــــــــــلــــــــــــــــذان فـ  فــــــــــــــــيــــــــــــــــا الــــــــــــــــغــــــــــــــــُ

را    بـــــــــــــــا انشـــــــــــــــــــــــــــــِ ســـــــــــــــــــــــــــــَ كح مـــــــــــــــا َأنح تـــــــــــــــَ  إاي  كـــــــــــــــُ

  
ر الُمناَدى في حاِل  ل ، أَو على إْقحاِم الثاني بيَن الُمضاِف وإذا ُكّرِ اإلضافَِة جاَز فيه نَْصب االْسَمْين على َحْذِف الُمضاف إليه ِمن األوَّ

ل ، نحو :  والُمضاِف إليه وَضّم األوَّ

 اي تـَيحم تـَيحم َعِدّي ال َأاَب َلُكم
ه كما في َغْيِر النِّداِء وحذفه اْجتِزاء بالكْسرةِ إذا كاَن قَْبله َكْسرة ، وهو في َغْير وإذا أُِضيَف الُمناَدى إلى ياِء الُمتَكلِّم جاَز إْسكاُن الياِء وفَتْحُ 

،  (1)« فيَمَن َرَوى ، الحديُث أْنِفْق بِالالً  ربا تَجاَوز عنِّي ، وعليه يُْحَملُ  يا النِّداِء قَليٌل ، وإْبدالُه أَلفاً وال يَكاُد يُوَجُد في َغْير النِّداِء نحو :

ةً ، وجاَز فيه الَحَركات الثَّالث ، وَحَكى يُونُسُ  ياوأَبَِت  يا ء تَأْنِيث فيوتا أُم ، والَوْقف عليه بالهاِء عْند أَْصحابِنا ،  ياوأَب  يا أََمِت خاصَّ

 وجاَز األلَف دوَن الياِء نحو :

 اي َأاب َعل َك َأو َعساَكا
 وقولُها :

 اي أَمــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــا أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين راكــــــــــــــــــــــــٌب 

فـــــــــــــــٍر الحـــــــــــــــبِ َيســـــــــــــــــــــــــــــرُي يف ُمســـــــــــــــــــــــــــــح     نـــــــــــــــح  حـــــــــــــــَ

  
ةً ِمثُْل بابِ  ياوابَن أُّمِ  ياو ُغالم. وجاَز الفَتْح كَخْمَسةَ َعَشَر تَْجعَُل االْسَمْين اْسماً واِحداً. انتََهى ما أَْوَرَده صاِحُب اللُّباِب.  يا ابَن َعّمِ خاصَّ

ْين محمُد ب ُن محمِد بن أَحمَد الَمْعروُف بالفاِضِل ، َرِحَمه هللا تعالى ، وعلى كتابِه هذا ُشُروٌح وإنَّما َذَكْرته بَكماِله لتَماِم الفائَِدةِ ؛ وهو تاُج الّدِ

ِم الَمْجروِر ، ذكراً كاَن أَو أُْنثى  الياءُ  ِعدَّة. وقال الَجْوهري : ياداِت ، وهي ِمن ُحروِف الَمّدِ واللِّيِن ، وقد يُكنى بها عن الُمتَكلِّ ِمن ُحروِف الّزِ

ةً ، تقول : ، نحو قوِلكَ  ،  (اي ِعبادِ ) قْومِك و يا ثَْوبي وُغالِمي ، وإْن ِشئَت فَتَْحتَها ، وإْن ِشئَْت َسكَّْنت ، ولَك أن تَْحِذفَها في النِّداِء خاصَّ

 (َوما أَنْ ُتْم ِبُْصرِِخيَّ ) الَجْمعِ كقوله تعالى : ياءِ  بالكْسر ، فإْن جاَءْت بْعَد األلِف فتْحَت ال َغْيُر نحو َعصاَي وَرحاَي ، وَكذلَك إن جاَءْت بْعدَ 

َكِت الثانيةُ بالفَتْح ألنَّها (2) الُمتَكلِّم ُردَّْت إلى أَْصِلها ، وَكَسَرها  ياءُ  ، وأَْصلُه بُمْصِرِخيني ، سقَطِت النوُن لإلضافَِة ، فاْجتََمَع السَّاكناِن فحّرِ

اِء تََوهُّماً أَنَّ السَّ  ك إلى الَكْسر ، وليَس بالَوْجه ، وقد يُْكنى بها عن الُمتَكلِّم الَمْنصوِب إالَّ أنَّه ال بُدَّ ِمن أَنْ بعُض القُرَّ َك ُحّرِ  تُزاَد اكَن إذا ُحّرِ

ٍة ال يُقاُس عليا نحو ِمنِّي وَعنِّي قَْبلها نُوُن ِوقايٍَة للِفْعِل ليَْسلَم ِمن الَجّرِ ، كقوِلَك : َضَربَني ، وقد ِزيَدْت في الَمْجروِر في أَْسماٍء َمْخُصوص

 ولَُدنِّي وقَْطني ، وإنَّما فَعَلُوا ذلَك ليَْسلَم السُّكون الذي بُنَي االْسُم عليه ، انتََهى.

ِحيحِ وإن كانْت َحْرفاً ، والقوُل في ذلَك أَنَّ  يا وفي الُمْحكِم : ةً ليَسْت في قِيامِ  ِليا َحْرُف نِداٍء ، وهي عاِملَةٌ في االسِم الصَّ ها َمقاَم الِفْعِل خاصَّ

وإالَّ يَنُوِب عن  ، وذلك أَنَّ الُحُروَف قد تَنُوُب عن األْفعاِل كَهْل فإنَّها تَنُوُب عن أَْستَْفِهْم ، وكما وال فإنَّهما يَنُوباِن عن أَْنِفي (3)للَحْرف 

ا اْنَصَرفَْت عنها إلى الَحْرف َطلَباً لإليجاِز وَرْغبةً عن أَْستَثْني ، وتِْلَك األْفعاُل النائِبَةُ عنها هذه الحروُف هي الن اِصبَةُ في األْصِل ، فلمَّ

نَْفَسها هي العاِمُل الواقُِع على َزْيٍد ،  يا ، وذلَك أَنَّ  يا اإلْكثاِر أَْسقَْطَت َعَمَل تْلَك األَْفعاِل ليَتِمَّ لَك ما اْنتََحْيتَه من االْختِصاِر ، وليَس كذلكَ 

ذلَك أَنَّ قَولََك ها في ذلك حاُل أَْدُعو وأُناِدي ، فيكوُن كلُّ واِحٍد منهما هو العاِمُل في الَمْفعوِل ، وليَس َكذلَك ضرْبُت وقتْلُت ونحوه ، ووحالُ 

 الُمعَبَُّر بقوِلَك ضرْبُت عنه وليس هو [(4)إليهما ]ضرْبُت َزْيداً وقتْلُت بِْشراً العامُل الواصُل 

__________________ 
 .«قوله : فيمن رو  ا كذا خبطه ا ولعله فيمن رو  بالاًل ابلفتح»( هبامش املطبوعة املصرية : 1)
 .22( سورة إبراهيم ا اآية 2)
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 ( اللسان : للحروف.3)
 ( زايدة عن اللسان.4)
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راُم وحنُو ذلك ا وقوُلك « ض ر ب»نـَفحُ   تحُم واإلكح داُث هذه ا ُروِف دال ٌة عليها ا وكذلَك الَقتحُر والشــــــــــــــ  ا مَت  َأحح ا إل 
ِة ا  رَِم عبَد ِ  ليَ  هنا فعٌر واقٌض عل  عبِد ِ  َغريح هذا اللفح َعحىن كَبدحُعو ا أَ  ايو أانِدي عبَد ِ  وُأكح

ها يف امل ال َتر  نفســـُ
ا َتذحُكر بعحدَ  َتقرِّ  اي أَن ك إل  ُسح

اً واِحداً ا كما تذحُكره بعحَد الَفعحِر امل  ؟بفاِعِله ا إذا كاَن متعدِّايً إىل واِحٍد كَضَربحت َزيحداً  (1)الح
َتقلِة ا فتق ســـــــــــح

ُ
لِة امل ِخُلها عل  اجلُمح ا ُتدح تهفهام وحرُف النـ فحي ا وإل  و  : ما قاَم َزيحٌد وهر زيٌد وليَ  كذلَك حرُف االســـــــــــح

ِسها الَعَمَر ا انتَـَه . اي َأُخوَ  ا فلما َقِوَيتح  َغَلتح يف َشَبِه الِفعحر تول تح بنفح ِسها وَأوح  يف نـَفح
 كأَْلقاِب األِلفاِت ، فمنها : أَْلقاٌب تُْعَرُف بها ِلليَاءاتِ و وفي التهذيِب :

ِل  كاْضِربي : تكوُن في األْفعاِل وفي األْسماِء ، ففي األْفعالِ  التَّأْنيثِ  ياءُ  وتَْضِربيَن ولم تَْضِربي ، وهذا القْسُم قد َذَكَره المصنُِّف في أَوَّ

في و ُمراعاةِ االْختِصاِر منهم ؛التَّْركيِب وَمثََّل ُهنا بتَقُوِمين وقوِمي وُهما واِحٌد ، وهذا َغْيُر َمْقبوٍل عْنَد أَْرباِب التَّْصنيِف ال سيَّما عْنَد 

 .( 3)ِذْكَرى ويسمى ياءُ  ِمن هذا القْسمو ، يقاُل : ُهما ُحْبلَياِن َوعْطَشياِن وُجماَدياِن وما أَْشبهها ؛ ( 2)ُحْبلَى وَعْطَشى وجمادى *يا األسماِء ِمثْل

ْيَدْيِن  الَجْمعِ  ياءُ والتَّثْنيِة  ياءُ  ومنها : اِلِحيَن والُمْسِلَمْين والُمْسِلِمين.، كقولك : رأَْيُت الزَّ يِدين ، ورأَْيُت الصاِلَحْين والصَّ  والزَّ

لَِة في القَوافِي ياءُ  منها :و  ، كقوله : الّصِ

 (4)اي َداَر َمي ة ابلَعلحياِء فالس َنِدي 
يها بالياءِ  فَوَصَل َكْسرة الدالِ  اء : بالياءِ  ي ، والعرُب تَِصُل الَكْسرةَ التَّرنُّم يَْمدُّ بها القوافِ  ياءَ  ، والخليُل يَُسّمِ  ، أَْنَشَد الفرَّ

يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِ   َد د بــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــــــــــــح  ال عــــــــــــــــــــــَ

نِّ الــــــــــــــــبــــــــــــــــاِد     ُت كــــــــــــــــالشــــــــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــح بــــــــــــــــَ  َأصــــــــــــــــــــــــــــــح

  
 أَراَد : بنِضاِل ؛ وقاَل :

 ُء ِشيمادعل  َعَجٍر مينِّ أُطَبحِطي
 .بالياءِ  أََراَد ِشمالي فََوَصَل الَكْسرةَ 

لَِة كالِميزانِ  ياءُ  منها :و  لَكْسرةِ ما قْبلَها. ياءً  والميعاِد وقيَل : وُدِعَي وُمِحَي في األْصِل واٌو فقُِلبَتْ  الُمَحوَّ

وأَْلَحَق  بياءٍ  نونَ ، فمدَّ ال للقائِِل َمَرْرُت بالَحَسنِ  ؛ كذا في النسخِ وفي بعِضها أْلَحَسنيِه ؛ االْستِْنكاِر : كقوِل الُمْستَْنِكِر : أَبَِحَسنيهِ  ياءُ  منها :و

ِل التركيِب وَجعَلَه هناك َحْرَف إْنكاٍر ومثَّلَه بأََزيْ  دنِيِه وُهما واِحٌد ففيه تِْكراٌر ال بها هاَء الَوْقِف ؛ وهذا القْسُم أَْيضاً قد َمرَّ للمصنِِّف في أَوَّ

 يِْخفى.

رْت في األلفاِت.، كقولك : َمَرْرُت بالَحَسني ثم تقوُل أَخ التَّعابِي ياءُ  منها :و  ي بَني فالٍن ، وقد فُّسِ

دوَن باَء بْشر ومنهم َمْن يمدُّ الَكْسرةَ حتى تَِصيرَ  يا بِّْشر ، يمدُّوَن أَلفَ  يا ، كنِدائِهم : الُمناَدى ياءُ  منها :و بيْشر فيَْجَمع بيَن  يا فيقولُ  ياءً  ويَُشّدِ

ين ويتبعُها يا ر ، ومنهم َمْن يقولُ ُمْنذِ  يا ُمْنذير ويُريُدون يا ساِكنَْين ، ويقولون :  يمدُّها بها ، كلُّ ذلَك قد يقاُل. الياءَ  بِِشير بَِكْسِر الّشِ

 بَْيطاٍر وَعْيهرةٍ وما أَْشبَهها. ياءوَصْيقٍَل ،  ياء ، مثلُ  الفاِصلَةُ في األْبنِيةِ  الياءُ  منها :و

ةً ، الَهْمزةِ في الَخطِّ  ياءُ  منها :و ا الَخّط فِمثْلُ  اللّْفظِ وفي  َمرَّ َرِت الَهْمزةُ  ياء أُْخرى ؛ فأَمَّ وكذلَك ِمن ُشَركائِهم وأُولئَِك  ياءً  قائٍِم وسائٍِل ُصّوِ

ا اللّْفظ فقولُهم في َجْمع الَخِطيئِة َخَطايا ، وفي َجْمع الِمرآةِ َمَرايا ، اْجتََمعَْت لهم َهْمزتاِن ف  عَلوا إْحَداهما أَلفاً.َكتَبُوُهما وجَ وما أَْشبهها ؛ وأَمَّ

 .(6)ُعَمْير ، وفي تَْصغيِر َرُجل ُرَجيل ، وفي تَْصغيِر َذاَذيَّا ، وفي تَْصغيِر َشْيخ ُشَوْيخ  (5)، كقولك في تَْصغيِر عمر  التَّْصغيرِ  ياءُ  منها :و

__________________ 
 .«املستقبر»( عن اللسان وابألصر 1)
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 بد  : اي.« ايء»ابلقاموس :  (*)
 ليست يف القاموس ا وقد اعتربها الشارح منه سهواً أو خطب من الناسخ.« ومجاد »( لفظة 2)
 ويف التهذيب : سيما.« وِسيَم »( يف القاموس : 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
 .«عمرو»( يف اللسان والتهذيب : 5)
 ( يف التهذيب : ُشيَـيحخ.6)
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 ذلَك في القوافِي وَغْيِر القوافِي ؛ قال الشاعُر : (1)، يفصلون  كالخاِمي والساِدي في الخاِمِس والساِدِس الُمْبدلَةُ ِمن الِم الِفْعل  الياءُ  منها :و

د  أَرحبـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــٌة ِفســـــــــــــــــــــــــــــــــاٌ    إذا مـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــُ

و  ســــــــــــــــــــــــــاِدي     ٌ  وأَبــــــــــــُ ِك خــــــــــــامــــــــــــِ (2)فــــــــــــَزوحجــــــــــــُ
 

  
فاِدي ، الثَّعاِلي ياءُ  ِمن ذلك :و فاِدع ؛ قاَل : ( 3)أَي الثَّعاِلب والضَّ  والضَّ

 (4)ِلَضفاِدي مَجّة نَقاِنُ  و 
اء : السَّاِكنَةُ تُتَْرُك على حاِلها في َمْوِضعِ الَجْزمِ  الياءُ  منها :و  ، في بعِض اللّغاِت ؛ وأَْنَشَد الفرَّ

مـــــــــــــــــيأَ  نـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــَ اُء تـ يـــــــــــــــــَك واألنـــــــــــــــــبـــــــــــــــــح   مل أيحتـــــــــــــــــِ
ين زايِد     وُن بــــــــــــــــَ بــــــــــــــــُ ــــــــــــــــَ تح ل  ؟(5)مبــــــــــــــــا القــــــــــــــــَ

  
 ي يأْتِيَك وهي في موِضعِ َجْزٍم ؛ ومثْلُه قوله :ف الياءَ  فأَثْبَتَ 

 (6)ُهّزِي إليك اجِلذحَع َ حِنيِك اجَلىَن 
اء : ياءٍ  كان الَوْجهُ أَْن يقوَل يَْجنِِك بِال  ، وقد فَعَلُوا مثَل ذلَك في الواِو ؛ وأْنَشَد الفرَّ

ِذراً  تـــــــــــــَ عـــــــــــــح َت مـــــــــــــُ ئـــــــــــــح َن مث جـــــــــــــِ وحَت َزاب  جـــــــــــــَ  هـــــــــــــَ

دَع     و ومل تـــــــــــَ جـــــــــــُ َن مل هتـــــــــــَح و َزاب  جـــــــــــح (7)مـــــــــــن هـــــــــــَ
 

  
َحْسَرةً َعلَى  يا ؛ ونَّص التّْهذيِب : تَْنبيهاً لَمْن يَْعِقُل ِمن ذلَك وهو الصَّواُب ؛ كقوله تعالى : نِداِء ما ال يُجيُب تَْشبِيها بَِمْن يَْعِقلُ  ياءُ  منها :و

ُسِل صاَر َحْسرةً عليهم فنُوِديَْت تْلَك الَحْسرةُ تَْنبيهاً  ( 9)أَِلُد َوأَنَا َعُجوزٌ أَ َوْيلَتى  يا ؛ وقوله تعالى : ( 8)بادِ اْلعِ  ، والَمْعنى أَنَّ اْستِْهزاَء الِعباِد بالرُّ

ريَن ، الَمْعنى   ، وكذلَك ما أَْشبَهه.أَيَن أَنِت فهذا أَوانُِك  (اي َحْسَرًة َعَلى اْلِعبادِ )للُمتََحّسِ

 ، أَي تخلُُف منها. األْمَر ، وتُْحَذُف ألنَّ قَْبلَها َكْسرةً تَْخلُفُها ( 10)أَْقِص  ، كقولك : الَجْزِم الُمْرَسلِ  ياءُ  منها :و

َكْسَرة  الياءِ  ، أَي لم تَُكْن قَْبل لم تَْسقُْط ألنَّه ال َخلََف عنها ، وَمَرْرُت بِعَْبَديِ هللِا ، رأَْيُت َعْبَديِ هللاِ  ، كقولك : الَجْزِم الُمْنبَِسطِ  ياءُ  منها :و

 وتكوُن ِعَوضاً منها فلم تَْسقُط وُكِسرْت إلْلتِقاِء الساكنين.

ُؤل كما فَعَلَه الَجْوهِري ، َرِحَمه هللاُ تعالى ، حيُث َختَم كتابَه وقد َختََم المصنُِّف كتابَهُ بقوِله : ال َخلََف عنها ؛ والظاِهُر أنَّه قََصَد بذلَك التَّفا

ة : مَّ  بقوِل ذي الرُّ

ي  عــــــــلــــــــ  الــــــــبــــــــلــــــــ   ي اي داَر مــــــــَ مــــــــِ لــــــــَ  َأال اي أســــــــــــــــــــــح

رُ و     طـــــــــــح ـــــــــــقـــــــــــَ ِك ال ـــــــــــِ رحعـــــــــــائ هـــــــــــالن ِبـــــــــــَ ـــــــــــح ن  ال زاَ  مـــــــــــُ

  
ضاً بما َختَم به الَجْوهِري َرجاَء ذلَك التَّفاُؤل ، وقد َختَْمنا نحُن أَْيضاً كتابَنا فإنَّه قََصَد ذلَك تَقُاؤالً به. وتَبِعَه صاِحُب اللِّساِن فختََم كتابَهُ أَيْ 

 َحْمداً يفوُق َحْمد الحامِدين ، وصلَّى هللا على سيِّدنا وَمْوالنا محمٍد وعلى آِلِه وَصْحبِِه أَْجمعين. (َواحْلَْمُد لِِلِّ َربِّ اْلعاَلِمنيَ )تَفاُؤالً. 

ا يُْستد  رُك عليه :* وممَّ

اء :اإلْشباعِ في الَمصاِدِر والنُّعوِت ، كقولك : كاَذْبتُه ِكيَذاباً وضاَرْبتُه ِضيَراباً ، أَراَد كِ  ياءُ  أَراُدوا األِلَف التي في  ذاباً وِضراباً. وقال الفرَّ

 لَكْسرةِ ما قَْبلها. ياءً  ضاَرْبتُه في المْصدِر فجعَلُوها

 .(ال َأْمِلُك ِإاّل نَ ْفِسي َوَأِخي) ْسماِء نحو : رّبِ اْغِفر لي وألَبي ، واإلْعراِب في األ ياءُ  ومنها :

 االْستِْقباِل في حاِل اإلْخباِر ، نحو يَْدُخُل ويَْخرُج. ياءُ  ومنها :

__________________ 
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 ( يف التهذيب : يفعلون.1)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.2)
 يف القاموس ا وقد سها الشارح فاعتربه خارج القاموس. (أي : الثعاِلب)( قوله : 3)
 ( اللسان والتهذيب.4)
ا وصـــدر البيت من شـــواهد القاموس وقد ســـها الشـــارح ومل  113( اللســـان والتهذيب والبيت لقي  بن زهري ا شـــرح الشـــواهد للســـيوطي ص 5)

 يعتربه منه إما سهواً منه أو من الناسخ.
 والتهذيب.( اللسان 6)
 ( اللسان والتهذيب بدون نسبة.7)
 .30( سورة ي  ا اآية 8)
 .72( سورة هود ا اآية 9)
 ويف التهذيب : أقض .« اقح ِ »( يف القاموس : 10)
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فَّفةً. ياءُ  ومنها :  اإلضافَِة : كغاُلِمي ، وتكوُن ُمخَّ

 النََّسِب ، وتكوُن ُمشّددةً كقَُرِشّيٍ وعربّيٍ. ياءُ  ومنها :

ن صاٍد الُمبََدلَةُ ، قد تكوُن عن أَِلٍف كحمالٍق وحمليٍق ، أَو عن ثاٍء كالثاِلي في الثاِلِث ، أَو عن راٍء كِقيراٍط في قّراٍط ، أَو ع الياءُ  نها :وم

يُت أَْظفاِري واألْصُل قَصعْصت ، أَو عن ضاٍد كتَقَّضي الباِزي واألْصل تَقَضَّض ، أَو عن كاٍف كالمكاِكي في َجْمع َمّكوٍك ، أَو عن  كقَصَّ

 الَحجر في َدْهَدْهته. الٍم نحو أَْملَيت في أَْملَْلت ، أَو عن ميٍم نحو ِديماٍس في ِدّماٍس ، أَو عن نوٍن كِديناٍر في ِدناٍر ، أَو عن هاٍء كَدْهَدْيت

 :تدلُّ على أَْفعاٍل ، بَْعدها في أَوائِِلها ياآٌت ؛ وأَْنَشَد بَْعُضهم  ياآتٌ  ومنها :

يـــــــــــــِم عـــــــــــــا  كـــــــــــــيـــــــــــــَف الاي  لـــــــــــــِ  مـــــــــــــا لـــــــــــــلـــــــــــــظـــــــــــــ 

ُده إذااي    ــــــــــــــــــح ل ــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــِ د  عــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــح نـ ــــــــــــــــــَ  يـ

  

اُب َخلحَفه إذحرااي  ر  الرت   (1)يُذح

 أَراَد : كيَف ال يَْنقُدُّ ِجْلُده إذا يخْذى التراُب َخْلفَه.

يت : إذا كانتِ  باعيُّ كالقَْهقَرى والخوزلى وثَْوٌر َجعَْلبَى ، فإذا ثَنَّتْه  الياءُ  وقال ابُن الّسّكِ زائَِدةً في حرٍف ُرباعّيٍ أَو ُخماسّيٍ أَو ثالثّيٍ ، فالرُّ

َكْت ُحروفُه ُكلّها مثل الَجَمَزى والَوثَبَى ،  الياءَ  فقالوا : الَخْوزالِن والقَْهقَراِن ، ولم يُثْبِتوا الياءُ  العرُب أَسقََطتِ  اْستِثْقاالً ، وفي الثالثّيِ إذا ُحّرِ

 ثم ثَنَّْوه فقالوا : الَجَمزاِن والَوثَباِن ، ورأَْيُت الَجَمَزْين والَوثَبَْين.

اُء : ما لم تَْجتَمْع فيه  ُكتِبَْت إْحَداهما أَلفاً لثِِقلهما. آنِ اليا للتّأْنيِث ، فإذا اْجتََمعَ  بالياءِ  ُكتِبَ  ياآنِ  قال الفرَّ

فُهُ الُملتَِجى قاَل ُمَؤلِّفُهُ ، رحمهُ هللاُ تعالى ِحيحِة ، وُوِجَد في بعِضها : قاَل ُمَؤلِّ ُء إلى حرِم هللِا محمُد بُن يَْعقوب الفَْيُروَز ؛ هكذا في النسخِ الصَّ

ُختِم المصنُِّف هنا بأُموٍر َعاَدتهم إتْمام الُمَصنّفاِت بها منها :  ٌح ، قال شْيُخنا :ا وعليها َشرْ آباِدي ، َعفا هللاُ عنهم ، وهكذا هو في نسخِة شْيِخن

ِحيحةً واُضع ، ولتكوَن الِحكايَةُ صَ تَْسِميَته نَْفسه واألْكثَُرون يَْذكُروَن ذلَك في أوائِِل الُمَصنَّفاِت كما أََشْرنا إليه أَّوالً ، والمصنُّف خالََف ذلَك للتَّ 

ك ؛ ومنها : بعُض أَْوصافِه َغْير ُمْحتاَجٍة للتَّأْويِل ، ومنها : تَتِْميم تَْسِمية الِكتاِب التي أَشاَر إلى َصْدِرها في الخْطبَِة كما أََشْرنا إليه هنا

ه في َجْمِعه وتَْهِذيبِه ، ومنها : ِذْكُر الَمْوِضع الذي َختَم الَواقِعَِة له ِزياَدة على ما َمّر في الخْطبَِة ، جاَء بها اْستِْطراداً إيماًء إلى َعَدِم تَْقصيرِ 

فة والدُّعاء لهم ، ومنها : الدُّعاُء لنَْفِسه بالقبوِل ، ومنها وهو أَْعَظمها َحمْ  د هللِا تعالى َجْمعاً لُشْكر النّْعمة فيه كتابَه واْبتََدأَه ، وهو مكَّةُ الُمَشرَّ

الً وآِخراً ، ومنها الصَّ  الةُ والسَّالُم على سيِِّد الكائِناِت وِسّرِ الَمْوجوداِت سيِّدنا وَمْوالنا محمٍد ، صلى هللا تعالى عليه وسلم ، وعلى آله أَوَّ

ْوجاِت لتَْحَصل بََركة ذلَك أّوالً وآِخراً ، وآثََر التّأِْليف ألنَّه أََخصُّ  ي عن اآلِل والصَّْحب والزَّ ْصنيِف ، والَجْمع ألنَّه ِمن التَّ  وأَْصحابِه والتَّرّضِ

 َجْمٌع مع ُمراعاةٍ األْلفِة والُمناَسبَِة.

ياَدةُ التي َمرَّ ِذْكُرها ، وهو قولُه الُمْلتجى فَة وعلى النسخِة الثَّانيِة التي َشَرح عليها شْيُخنا ، وفيها الّزِ ُء ، أَي الُمْستَنُد ، وَحَرم هللِا مكَّةَ الُمشرَّ

َمْخشري بجاِر هللِا ، ومحمد اْسُم الُمَؤلِف يدلُّ م، ألنَّه كاَن ُمجاِور ا يعدُّه األكابُر ِمن الَمفاِخِر ، ولذا اْشتََهر والزَّ ن قوِله ُمَؤلِّفه اً بها ، وذلَك ممَّ

ا هو بنَفْ  َح به في  (2)ِسه فُوِلَد بكازرين ، ويَْعقوُب واِلُده ، وفَْيُروَز آباد التي نُِسَب إليها هي قَْريةٌ بفاِرس منها واِلُده وَجدُّه ، وأَمَّ كما َصرَّ

َمِة ، وكذا االْختِالُف تَْركيِب َكَزَر فقاَل : وبها ُوِلْدُت ، وِكْلتاُهما ِمن أَْعماِل ِشيراز وُمضافاتِها ، وتقدََّمْت تَْرَجَمة المصنِِّف ُمْستَوْ  فَاة في المقّدِ

ِحيحِ ألنَّه ِمن َعفَا في َضْبط بَلَِده في تَْركيِب فََرَزقا ، فاْستَْغنَ  ْينا هنا عن اإلعاَدةِ ثانِياً. وقولهُ : َعفَا هللاُ عنهم ، يُْرَسُم هكذا باألِلِف على الصَّ

اْعتِراِضيَّةٌ أَو جملةٌ دعائِيَّةٌ َعْفواً ، وما يُوَجُد بخّطِ بعِض العُلماء والُمقَيِّدين ِمن كتابَتِه بالياِء َغلٌَط يجْب التَّْنبيهُ عليه. قال شْيُخنا : وهي 

ْفح ألنَّه ِعباَرةٌ عن َمْحِو الذنوبِ   ُمْستأْنَفَةٌ. وآثََر الدُّعاَء بالصَّ

__________________ 
 .«ما للظليم عا َ »( اللسان والتهذيب وفيهما : 1)
 ( يف ايقوت : كاَزُروُن ا مدينة بفارس با البحر وشرياز.2)
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ر فإن ه الس رُت وال يلزُم منه اإلزاَلُة كما َمر ِت اإلشاَرُة إليه.وإزالِة آ رِها ابلُكلي ِة خِبالِف ا  لَغفح
باْعتِباِر َداللَتِها على الَمعانِي ؛ إشاَرةً إلى النقوِش ، واْستَْبعُدوه بل أَْبطلُوه وقالوا : الصَّواُب في أَْمثاِله اإلشاَرةُ إلى األْلفاِظ الُمَرتَّبة ذهناً  هذا

؛ قد َمرَّ أَنَّ القاموَس هو البَْحُر أَو َوَسُطه أَو ُمْعظُمه ، وأَنَّ الُمحيَط ِمن أَحاَط  القاموِس الُمحيطِ  ، أَي غايَةُ وتَماُم ، آِخرُ  ؛ ، قالَهُ شْيُخنا

ُء من القبِس ، والَوِسيط الجميُل الُمِضي ، تقدََّم أَنَّ القابُوَس هو والقابُوِس الَوِسيطِ  ِء إذا أَطاَف به ِمن كّلِ ناِحيٍَة وَعمَّ َجِميَع جهاتِه ؛بالشي

ي ال ُمْفرَد لها كعَباِديد ، أَّولُه الُمْرتفُع العاِلي القدِر ؛ وبَقَي ِمن التَّْسميِة فيَما َذَهَب ِمن اللّغِة َشماِطيط أَي ُمتَفّرقاً ، وهل هو ِمن الُجموعِ الت

والسََّجعات الثالُث هو االْسُم العَلَم على هذا الَكتاِب ، وهي تَْسِميةٌ جاِمعةٌ شبهه في : قاَل شْيُخنا  ُمْفرٌد مقوٌل أَو ُمقدٌَّر أَْقواٌل َسبََق ِذْكُرها.

لَوِسيِط ، ِعه وتَْرتيبِه بالقابُوِس اَجْمِعه للغَرائِِب والعجائِِب التي أَْوَرَدها بالبَْحِر الُمحيِط ، ولما تكلَّفه ِمن ُحْسِن َصنِيِعه وتَْهذيبِه وَكماِل تَْبدي

ا أَوَضَحه الش هاُب في طراز واألعالم الَمْوُضوَعة للُمَصنّفات التي ُخصَّت بالتَّْصنيِف هل هي أعالُم أَْشخاٍص أَو أَْجناٍس أَو غير ذلَك ممَّ

، ويقاُل َعنَِي كَرِضَي كما  بَجْمِعه اْعتَنَْيُت ، ، ُمْبنيّاً للَمْجهوِل في األفَصح أَي ُعنِيتُ  المجاِلِس وأَشاَر إليه في الِعنايَِة وَشْرحِ الشفاِء وغيِرها.

؛ َعْطُف التّأْليِف على الَجْمع ِمن َعْطِف الخاّصِ على العام ، وَمْعناهُ جعَل األْشياِء الَكثيَرةَ بحيُث يطلُق  وتَأَليِفه َمرَّ للمصنِِّف وأَْنَكره ثَْعلب ،

ْسبَة إلى بعٍض بالتّقدُِّم والتّأَّخر أَْم ال ، َذَكَره السيُِّد الجرجاني ؛ وقاَل أبو البقاء : أَصحلُه الَجْمُع عليها اْسم الواِحِد سواء كاَن لبعِض أَْجزائِه نِ 

ْر  ولم آلُ  ، وهو اإلْحكاُم واإلتْقاُن ، وتَْرصيِفه ، هو التَّْنِقية واإلْصالح كما َمرَّ ، وتَْهذيبِه بيَن َشْيئَْين فصاِعداً على َوْجه التّناُسِب ؛ ، أَي أُقَّصِ

ره السَّْعُد وَحقَّقه محشوه ، ُجْهداً  ِمن األْلو وقد ذُِكَر في الُمْعتل ، وقولُه ، ، أَي اْختِصاِره  في تَْلْخيِصه ، أَي طاقَةً ، ولُهم فيه َكالٌم َحرَّ

وائِد ، ً  ، أَي إْحكاِمه ، وإتْقانِه ، أَي أزالَِة ما يضرُّ بالَمعانِي واأللفاِظ ، وتَْخليِصه الُمْستوفَى للَمقاِصِد مع َحْذِف الَحْشو والزَّ ، حاٌل ِمن  راِجيا

ً  وُف بما َمرَّ ِمن األوْصاِف الَكاِملَِة ،، هذا الِكتاُب الَمْوص أَْن يكونَ  فاِعِل قاَل أَي طاِمعاً ِمن فَْضِله وَكَرِمه ، ؛ ِمن الشَّوائِِب الّدْنيَِويَّة  خاِلصا

ذُ منه العاِرفُوَن ، فإنَّ َمْقصوَدهم ، رِضَي هللا تعالى ا يتعوَّ ياِء والسمعِة وطلِب الّدْنيا والجاِه وغيِر ذلَك ممَّ عنهم ، اإلخالُص أَي َعَدُم  ِمن الّرِ

ه بها ؛الشَّريِك في أَْعمالِ  ؛ أَي ذاتِه الُمقدََّسِة عْنَد األْكثر أَو الَمْعنى الُمراد له تعالى ، ألنَّ الَوْجه ِمن الُمتَشابَه ،  لَوْجِه هللِا الَكريمِ  هم والتّوجُّ

ه فإنَّها الغايَةُ كما في حِديِث الُمناجاةِ ، وُرِوي ؛ أَي ِرضاهُ وهو أَْفَضل ما يَنالُه العَْبد يَْوَم الِقياَمِة من َربِّ  وِرضوانِه والقَْوالِن فيه َمْشهوراِن ؛

ها وُهما لُغتاِن كما َمرَّ ؛  بكْسِر الراِء وضّمِ

 ائِن بِناُؤه ،، الكِ  بمْنِزلي ، هذه جملةٌ حاِليَّةٌ أَو ُمْستأنَفَةٌ ، قصَد بها بَياَن الَمْوِضعِ الذي تََهيَّأ له إتْمام الِكتاِب فيه ، وقد يَسََّر هللاُ تعالى إتْماَمهُ 

فا َجبَلِ  على ئِلَةً ، وهو المشعُر الَمْعروُف أََحَد أَْركاِن السَّْعي ، وقد أشاَر إلى َمْنزِله هذا في ص ف و، فقال : بَنَْيُت على َمتْنِه داراً ها الصَّ

فَةَ  أَي زَمَن ُمحاَوَرتِه ، لَها بَكْوِن بَْيته فيها وقِْبلَِة ؛ وذلَك بْعَد رجوِعه من اليََمِن ، وَمْعنى  بمكَّةَ الُمَشرَّ فَها هللاُ تعالى وفَضَّ فَة : أَي َشرَّ الُمَشرَّ

فَة ليَوافَِق  َمة بََدل الُمَشرَّ ا هو َمْشهوٌر. قال شْيُخنا : ولو قاَل الُمَكرَّ الُمعَظََّمة في الفَْقرةِ ، لكاَن أَْولَى اإلْسالم وتَْضِعيِف األْعمال وَغْير ذلَك ممَّ

، وهي علم على البَْيِت الشَّريِف  الَكْعبَةِ  ، أَي مقابلة ، تُجاهَ  كثيراً ِمن أْهِل القوافِي يَْمنَعُوَن َكوْن هاء التَّأْنيِث َرِويّاً ، وزاَد بَياناً فقال ؛ ، فإنَّ 

ا ؛ أَي التي َعظَّمها هللاُ تعالى وأََمَر ِعباَده بتَْعِظيمها بالصَّالة  الُمعَظََّمةِ  كما َسبََق ، إليها لجْعِلها قِبلة والنََّظر إليها والطَّواف بها وَغْير ذلَك ممَّ

ً  هو َمْشهور في فَضائِِلها الَمْخُصوَصة بالتَّْصنِيِف ؛ ً  ، على تَْعظيٍم ، زاَدها هللاُ تعالى تَْعِظيما ، على َشرٍف ، وهذه الجملةُ ِمن الدُّعاِء  وَشَرفا

ا َوَرَدْت في لساِن الشاِرعِ ، ص َ  لى هللا تعالى عليه وسلم ،ممَّ ، أَي ساَحتِها ، والُمراُد بهم ِمن  باَحتِها ، أَي ُسكاِن ، لقُطَّانِ  ، أَي يَسََّر ، وَهيَّأ

؛ َجْمُع  الفَراديِس  ؛؛ َجْمُع بَْحبُوَحٍة بالضم ، وفيها مع الباَحِة ِجناٌس االْشتِقاِق أَو شْبهه قالَهُ شْيخنا  ِمن بَحاِبحِ  أَْهِلها أَو الُمجاِوِرين فيها ،

ً  فْرَدوٍس وهو أَْعلى الجنَّة كما َمّر ؛  ، َجْمُع ُغْرفٍَة بالضم وهو الُمْرتَِفُع ِمن األماِكِن ، وفي قوِله ُغَرفاً وَشَرفاً اْلتَزاُم ما ال يلزُم. ُغَرفا
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، أَي الَكْعبَة َخيراً كثيراً ، فِمن بَيانِيَّة  ( 1)ِمن بََرَكتِها ، أَي اْكتََسى ، الُمْكتَِسي ، أَي القاُموِس ، ونَفََع بهذا الِكتابِ  ثم اْلتَفََت للدُّعاِء لكتابِه فقاَل :

 َمْذهٍب في تَْقديِره ، وهو ِمن ، والَمْفعوُل َمْحذوٌف ، أَي َكساهُ هللاُ ِمن بَركاتِها َخْيراً كثيراً أَو َغْير ذلَك ، وحذَف الَمْفعول ليَْذَهَب الناِظُر كلَّ 

، َمْفعوُل نَفََع ، فَصل بَْينه وبيَن فْعِله بالجاّرِ  إْخوانِي الذي اْكتََسى بعَض بََركاتِها ؛ وقولُه : َمصاِدِر البُلَغاَء ، أَو هي تَْبِعيِضيَّة ، أَي

وَحسَّنَهُ  ع ؛ْير ذلك ِمن ُوُجوِه النَّفْ والَمْجروِر وَوَصفَه ، أَي ونَفع إْخوانِي بهذا ، الخ. والنَّْفُع عامٌّ بالِقراَءةِ والكتابَِة والُمطالَعَِة والُمراَجعَِة وغَ 

، فإنَّه إذا قَبِلَه  ؛ أَي َجعََل فيه الُحْسن وَحَصَر ُحْسنه في القَبُوِل ، ألنَّه الَمْطلوُب في مثِْله ، والُمراُد القَبُول العام ِمن هللِا تعالى بالقَبُولِ 

ا يُضاِعُف له الَحَسنات ضاَعَف له الَجواِئَز عليه ، ومن الخلِق ليَْكثَر نَْفعهم به وتََداولَهم إيَّاه فيَكْ  ثُُر الدُّعاُء منهم له ، وإشاَدة ِذْكره وذلَك ممَّ

ينِة  لتَْستَِعيَر من ُحْسنِه ويُْبِقي ِذْكره على َمَمّرِ الّزمان ؛ ، أَي ِزياَدة في كماِل ُحْسنِه أَي ُحْسناً زائِداً يَْستَِعيُر منه َمْن ال يَْحتاُج إلى الُحْسِن والّزِ

ينَِة ألنَّه منها أَْبلَغ وإن َمرَّ أَنَّها تُْطلَُق بمْعنَ  الغَوانِي ذلكَ ، وأَْعَظم  ى التي اْستَْغنِت ، َجْمُع غانِيٍَة ، والمراُد بها التي تَْستَْغني بُحْسنِها عن الزَّ

ِن ، جاِل كماالً في العفِّة أَو ببَْيِت أَبيها عن األْزواجِ زياَدةً في التَّصوُّ ا كانِت الَمحاِسُن  بَزْوِجها عن الّرِ ل هنا أَْنَسُب ، ولمَّ فإنَّ الَمْعنى األوَّ

، وهو ِمن إضافَِة الَمْوصوِف إلى  لَطائَِف الَمعانِي أَْنواعاً وأَْحَسنها عْنَد ذوي األْذواِق الَمحاِسِن الَمْعنويَّة وال سيَّما الُمتَِّصفَِة باللُّْطِف ، قاَل :

فَِة أَي المَ  فَِة أَي الّصِ  ، أَي َجزائِي على هذا الَخْير ، ثَوابِي ، أَي العام الشاِمل ، ِمن فَْضِله العَِميمِ  ، أَي أَْكثََر ، وأَْجَزلَ  عانِي اللَّطائِف ؛الّصِ

َمِة ، ألنّه الذي يُحاَسُب فيه ، أَي يوَم الِقيا يوَم حساِبي ، ألنَّه ِمن األْعماِل التي ال تَْنقَِطُع بالمْوِت ، بَْيَن يََدّيِ  ُء لي، يضي وَجعَلَه نُوراً 

 الَخالئِق.

ِ َرّبِ اْلعالَِمينَ  ثم َختََم بما َحَصَل به االْبتَداء فقاَل : ُل القُْرآِن وآِخُر َدْعوى  َواْلَحْمُد لَِّلّ ْدر ، ولذلَك كاَن أَوَّ ؛ فهو ِمن أَْبدع َرّد العَْجز على الصَّ

 ي بعِض الَمباِحِث ، والفَْضُل :بأَْحمد َمْحذوٌف ألنَّ الَمْصَدَر ال يَْعَمل مع الفَْصل وإن أَجاَزه السَّْعُد ف؛ ُمتَعلٌِّق  على فَْضِلهوأَْهل الِجنَاِن ؛ 

 إلى أنَّه تعالى ، القليِل إشاَرةً  الَمْنزورِ و، َعْفو الخاِطِر ما يَْصدُر عنه بِال كْلفٍة ،  وقَبُوِلِه ِمنَّا َعفَُو خاِطِرنا ، الَكثِير ، الَمْوفورِ واإلْحساُن ، 

لصَّالِة والسَّالِم على النبّيِ ، لَكماِل َكَرِمه وفَْضِله يَْقبَُل القَليَل ويُجاِزي عليه ، َجلَّ شأْنُه ، بالَجِزيِل الَجليِل ، ثم بَْعد الَحْمِد أَْرَدَف با

ان األْكَمالنِ  ْعماِل وبُلُوغ اآلماِل فقاَل :، ألنَّها الذخُر األْعَظم والَوِسيلةُ الُكْبرى في قُبُوِل األ وسلمعليههللاصلى ؛  والصَّالةِ والسَّالُم األَتَمَّ

 م والُمبالَغَِة على القَْول باْختِالفِهما ؛َوَصفَهما بالتّماِم والَكماِل ُمبالَغَة إن قْلنا بتَرادفِهما على ما هو رأُْي أَْكثَر أَْهِل اللغَِة ، وِزياَدةً في التَّْعِظي

ةُ ُكلُّها أَْوصاٌف له ، صلى هللا تعالى عليه وسلم ، وقد ُشِرَحْت في  يبِه وَصِفيِّه وَخِليِله ونَبيِّهعلى َحبِ  ، والمحبَّةُ والّصْفَوةُ والخلَّةُ والنبوَّ

ن هذا الِكتاِب ، ثم َذَكَر اْسَمه الشَّريَف ، مواِضِعها ، والقَْوُل في التّفاِضِل بيَن الخلَِّة والمحبَِّة أَْمٌر َمْشهوٌر وقد أََشْرنا لبعِضه في مواِضَع مِ 

، إلى أَنَّ اإلنساَن وإن قاَل ما قاَل  الذي ال نَْرَضى لبَياِن اْستِحقاقِه من الَوْصِف ُجْهَدنا ، وأَشاَر بقَْوِله ، وسلمعليههللاصلى،  محمدٍ  فقال :

، التي ال يُْحِصيها العََدد ، وتَْنتَهي الَمَدُد وال يَْنتَِهي  وسلمعليههللاصلىالنِّْسبِة إلى فضائِِله ، وبَلََغ ِمن الباَلَغِة أَْقَصى الَمقاِل ، فإنَّ جْهَد مقٍل ب

 قََدِر ال َرّب َغْيره ؛لفَْيِضها َمَدٌد ، ولذلَك نَْستعيُن على ذلَك بَطلَبِه ِمن خالِق القوى والقدر ، ونَْستَمدُّ بعَض َكماالتِه ِمن مدد القضاِء وال

ُع إليه في ، ونَْبتَِهُل إلى هللِا الَكِريمِ  ه ونَتََضرَّ َب منه بُْعَدنا ؛ وفي يُوِصَل وَصالتَنا ِجناُس االْشتِقاِق ، أَْن يُوِصَل إليه َصالتَنا ، أَي نَتَوجَّ ،  ويُقَّرِ

ي والَمْعنوي ؛ ؛ وُهم أَقاِربُه الُمْؤمنوَن ِمن بَني هاِشٍم على األَصّحِ ِمن أَْقواٍل َسْبعٍة  وأَْن يَُصلَِّي على آِلهِ  يمِكُن أن يُراَد به التّْقريُب الِحّسِ

ِة ؛ هات الُمْؤِمنِين َمْن ماتَْت منهنَّ في عْصَمتِه َحيّاً كالسيَِّدةِ َخِديَجة ، ، أُمَّ  وأَْزواِجهِ  لماِلٍك ، ويُراُد بهم في الدُّعاِء كلُّ ُمْؤِمٍن تَقّيٍ أَو كلُّ األمَّ

ق بهن ، وأُّم الَمساِكين على األَصّحِ ، وَمْن بَِقيَن بَْعده في عْصَمتِه كأُّمهات الُمْؤِمنين التِّْسع ، رضي هللا تعالى عنهن ، ويلح عنهاهللارضي

وايَة وال الّطول وال َغْير ذلك همعنهللارضي،  وأَْصحابِه سرارية ؛ ْؤيَة وال الّرِ  ، كّل َمْن اْجتََمَع به ُمْؤَمناً به على األَصّح وال تُْشتََرُط الرُّ

__________________ 
 ( عل  هامش القاموس عن نسخة : بـَرََكاهِتا.1)
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َفهم بقولِه : ُفون ِبه اا مَجحض واٍ  َأي الذي ُوالِة اَ  ِّ  ِخالفاً لزاِعِمه ا وَوصـــــــَ ا مَجحُض  وُقضـــــــاِة اخلَلح ِ  ن يـَُلوَن اَ    َأي يـَت صـــــــِ
بحهنم االتِّصـــــاف بذلَك وإن مل يلوه ابلِفعحر حايب كالن ُجوِم  وسللللمعليههللاصللللىألن  النيب  ا  قاٍض َأي شـــــَ ا قا  : َأصـــــح

َتَديحتم ر َكًة مَجحُض راِتٍ  وهو الذي يضـــــم  الشـــــي؛ الر تـََقُة  ّر  وَرتـََقِة الَفتح ِ ا  أبَيِّهم اقـحَتَديـحُتم اهح َء ويألُمه ا والَفتحُ  الشـــــِّ   ا وفســــ 
ُض بـَيحنهما ِمن أَنحواِع الَبِديِض ؛ ُم ا وُغَرِر الس بح ِ  املصنُِّف الرّتحِ  أبنّه ِضد  الَفتحِ  فاجَلمح وفـََتَحِة  ؛ الُغَرِر مَجحُض غرٍة ا والس بحُ  الت قد 

َي   تعاىل عنهم ا جاَهُدوا  رح ِ الَغرحِب والشــ   م ا رضــِ رحِ  قطرا ا ألهن  ُراُد ابلَغرحِب والشــ 
ريِك مَجحُض فاِتٍح وامل ؛ الَفَتَحُة ا ابلّتحح

تَـوحَلوا عل  األرحضـــــــا ُكلِّها بَفتحِحها بَقتحر َكَفرهِتا وَأخح  (يف هللِا َحقَّ ِجهاِدهِ ) رِها واســـــــح نحيا أبســـــــح رها ا حىت َمه ُدوا الد  ذها وَأســـــــح
الِم وَرَزقَنا َ َبـ َتهم اخلاِلظََة واالنحِقياَد إىل ُودِّه الِم وبـَو َأُهم اجلن ة داَر الســــــّ اً عن اإلســــــح ِتســــــالم آِما ؛َجزاُهم  ُ َخريح  م واالســــــح

َقدر ِمن قولِه وَأن ُيَصلَِّي  وَسلِّم
ُ
ليماً كثرياً  عليه ؛؛ هكذا يف سائِِر النسِخ وكبن ه َمعحطوٌف عل  صل   امل ؛ دائماً أَبداً.  َتسح

بـَُنا  ُ َونِعحَم الحوَِكيرُ و  ها  ( 1)َحســــح َوحُجوَدِة عنحَدان ِختاُم هذه اخلامتَة هبذه اآيِة الَكرميِة ا ويف بعضــــِ
؛ هكذا ُوِجَد يف الَنســــِخ امل

 بُدون هذه اآيِة*.
ا األْزهري فقاَل في آخِر كِ  َمِة السابِق ، وقلََّده صاِحُب اللِّسان. وأَمَّ ا نَّصه : وهذا آِخُر تابه موتقدََّم أَنَّ الَجْوهري َختَم كتابَه بقوِل ذي الرُّ

يته  وقد َحِرْصت أَْن ال أَودَعه ِمن َكالِمهم إالَّ ما صحَّ لي سماعاً ِمن أَْعرابّيِ فَصيح ، أَو َمْحفوظاً إلماٍم ثقٍة « تَْهِذيب اللّغَةِ »الِكتاِب الذي َسمَّ

ا ما َوقََع في تَضاِعيِفه ألبي بَْكٍر  (2)حسن الضبط ، مأمون على ما أَّدى  ا لم أَْحفَْظه لغيِرهما ِمن وأمَّ محمِد بِن ُدَرْيٍد الشاِعِر وللَّْيث ممَّ

ل الِكتاِب أَنِّي واقف في تِْلَك الُحُروِف ويجُب على الناِظِر فيها أْن يَْفحَص عن تلَك الغرائبِ  التي اْستَْغرْبناها وأَْنَكْرنا  الثِّقاِت ، فقد َذَكْرُت أَوَّ

تَها ، وما لم يصحَّ له ِمن هذه الِجهةِ َمْعرفَتَها ، فإن َوَجَدها مَ  ِة ، أَو ِشْعٍر جاِهِلّيٍ أَو بََدوّيٍ إْسالمّيٍ َعِلَم ِصحَّ توقَّف عن  ْحفوَظةً في ُكتُِب األئمَّ

 تَْصحيِحه.

ْلتها ولم أَْعثُْر منها على اهد وأَْوَدَعها كتابَه فإنِّي تأَمَّ ا النواِدِر التي اَلواها أَبو ُعمر الزَّ فٍة وال لَْفَظٍة مزالٍة عن وْجِهها أَو  وأَمَّ كلمٍة ُمَصحَّ

فٍة عن َمْعناها ؛ ووجْدُت عظم ما َرَوى البِن األْعرابي وأَبي َعْمرو الشَّيّباني وأَبي زْيٍد وأَبي عبيَدةَ واألْصمعي َمعْ  روفاً في الكتِْب التي محرَّ

، وال يَْخفى ذلَك على َمْن َدَرَس ُكتَبَهم وُعني بحْفِظها والتَّفَقُّد لَها. ولم أَْذَهْب فيما أَلَّْفُت َرَواها الثِّقات عنهم ، والنَّواِدِر الَمْحفُوَظة لَُهم 

ْن أَتْقَ  قلَّةُ نَها ، وَحَملَه الَجْهُل ووجمْعُت في كتابي َمْذَهب َمْن تصدَّى للتَّأليِف فجَمَع ما َجَمَع ِمن ُكتٍُب لم يَْحكم َمْعرفَتها ولم يَْسَمْعها ممَّ

ف فأْكثَر وَغيَّر فأَْخَطأَ  ْلت ما أَلَّفَه هذه الَمْعرفِة على تَْحِصيِل ما لم يحصله وتَْكِملَِة ما لم يْكِمْله حتى أَْفَضى به ذلَك إلى أَْن صحَّ ا تأَمَّ ، ولمَّ

ا عليه ِصيغَة أَْلِسنَتها وإْدخالَهم الطَّْبقة وِجنايَتَهم على ِلساِن العرِب الذي به نََزَل الِكتاب وَوَرَدِت السُّنَُن واألخْ  باُر وإزالَتَهم َكالَم العََرِب عمَّ

َك الُكتُِب ُربَّما اْغتَرَّ بها واْستَْعملَها فيه ما ليَس ِمن لُغاتِها َعِلْمُت أنَّ الُمَميَّزيَن ِمن ُعلماِء اللغِة قد قَلّوا في أَْقطاِر األرِض ، وأَنَّ َمْن َدَرَس تلْ 

التَّْصحيِف والُمغَيَّر والَخَطأ  أُُصوالً فبَنَى عليها ، فأَلَّْفُت هذا الكتاَب وأَْعفَْيته ِمن الَحْشِو وبَيَّْنُت الصَّواَب بقَْدِر َمْعرفَتي ونَقَّْيته ِمنواتَّخَذها 

 الُمْستَْفحِش والتَّْفسير المزال عن ِجَهة.

فُوَن لطاَل وتَضاَعَف  (3)ِري واْشتملت ولو أَنَّني كثّرت كتابي وَحَشْوتُه بَما َحَوتْه َدفاتِ  اقوَن وغيَّرها الُمَصّحِ عليه الُكتُب التي أَْفَسَدها الَورَّ

ْنته ُمهذّباً ِمن آفِة على ما انتََهى إليه ، وُكْنُت أََحد الجانِيَن على لغاِت العرِب ، وهللاُ يُعيذُنا ِمن ذلَك ، َغْير أنِّي حِرْصُت أْن يكوَن ما  َدوَّ

فيَما يَْخُطر بباِله فإنَّه يبيِّن له الحقَّ ْصحيِف ُمنَقّى ِمن فَساِد التَّْغيِير ، وَمْن نََظَر فيه ِمن ذوي المْعرفَِة يَْعجلنَّ إلى الرّدِ واإلْنكاِر ، وليَتَثَبَّْت التَّ 

 وأَْسأََل هللاَ ذا (4)ويَْنتَِفُع بَما اْستَفاَد 

__________________ 
 ا واآية ليست يف نسخ القاموس املطبوعة املتداولة ا وقد ذكرت عل  هامشه عن إحد  نسخه. 173ا اآية  ( سورة آ  عمران1)
 آما. .(ْمُد لِِلِّ َربِّ اْلعاَلِمنيَ َواحلَْ )خامتة النسخة الجي أبيدينا فيها :  (*)
 .692/  15( زايدة عن التهذيب 2)
 .«واشتمر»( عن التهذيب وابألصر 3)
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التهذيب : ومهما قصـــــران عنه فإلا هو لعجز اإلنســـــان عن الكما  ا وما كان من إحســـــاس فبتوفي    وتســـــديده ا والنية يف كر  ( بعدها يف4)
 ذلك منها االجتهاد يف بلوي ا  .
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ُته ِمن  يـح ِن النِّي ِة وال حَيحرمين ثواَب ما تـََوخ  ر عل  ُحســــح َنِّ والط وِ  أن يعظَِّم د اأَلجح
َبُ  مبدائً ومعيداً امل ه َأســــح الن صــــيحِة ا وإاي 

َتقر  ِرضاُه ا إن ه ُؤوٍ   َأنح يصلِّي عل   مٍد وعل  آلِه الطيِّبَا َأطحَيب الص لواِت وأَزحكاها وأن حيل نا داَر َكراَمِته وُمسح َرُم َمسح َأكح
 وأَقـحَرُب جُميٍب ا انتَـَه  ما ُوِجَد يف آخِر نسخِة التهذيِب.

 :تَم شْيُخنا ، َرِحَمه هللاُ َشْرحه فقاَل * وخَ 

ْن شاَرَكه ف ا سأَلَه ِمن المسائِِل رْغبةً في جْلب الدُّعاِء منه ، وممَّ ي السُّؤاِل ِمن أَْهِل الَحْضرة وقد أَْنجْزنا َوْعَد السائِِل وأَْنَجْزنا الجواَب عمَّ

ْن يجُب إنجاَز  الفاسيِة ِمن أَْعياِن األفاِضِل وَمْن شاَرَكهم في بَقايا اآلفاِق ِمن كّلِ فاِضٍل ، فإنَّهم ، أَداَم هللا تعالى صعوَد سعوِدهم ، ممَّ

الثواِب ، إذا تَبَيَّن الَخَطأُ ِمن ْوعوِدِهم ، ويُْرَجى صاِلَح أَْدِعيَتِهم ، وُخصوصاً إذا َظِفُروا بما ليَس في أَْدِعيتِهم ، مع اْغتِناِم ما أَشاُروا إليه ِمن 

 أبي الَحَسِن بكّلِ َمْعنًى بَِديعٍ ولَْفٍظ واِب ، واْستَْغنَْت تْلَك الَمْسأَلة األِكيَدةُ بما اْقتَرُحوه ِمن العُلوِم الَوافَرةِ الَمِديَدةِ ، واْستَمدَّْت ِمن بََركاتِ الصَّ 

م ولم نتكلَّْف فيه كما َسأَلُوه َمَشقَّةً تحتاُج إلى طوِل زماٍن ، بل أَْوَرْدنا َحَسٍن ، وقد َحقَّق هللاُ َرجاَءُهم لحسِن نيَّاتِهم فجاَء ما سأَلُوه وْفَق أُْمنِياتِه

ْحمن ، واْقتََصْرنا على األَهّم فاألَهّم ِمن المباِحِث ، ولم نَْستَْوِعْب َجِميعَ  ما يَْبَحُث فيه البَاِحث ،  ما َحَضر وَسُهَل وَحَصل به الفَتْح ِمن الرَّ

ْرن اموِس وإفاَضِة النَّاُموس على أَضاةِ القَاُموِس ، وأََشْرنا في الخْطبَِة إلى أنّا لم نَْشترِط البَْيع على الوتَْرَجْمنا ما َحرَّ بَراَءةِ ، اه بإضاَءةِ الرَّ

ْفع ، ويَْجعَلَه كأصِله ويَِصلَه وأَْبَدْينا موجبات العْذِر لَمْن أَْلقَى َسْمعه وأَْنقى آَراَءه ، وهللا ُسْبحانه الَمْسؤول أن يعمَّ به النَّْفَع وينصبه  للَجْزم بالرَّ

َجّده في جْعِله خاِلصاً بوْصِله ، ويَْمنَحنِي ثََمَرةَ أَْدعيتِهم الصالحِة ، وينتج لي بَسبَبها آماالً ناجحةً وأَعماالً صالحةً ، وهو الَمأْموُل تعالى 

َفُع مال  َوال)لَوْجِهه الَكِريم نافعاً عْنَده  ، بمحمٍد وآِله ؛ وكانت مدَّةُ إْمالئِه مع شواِغِل  ( بَ ُنوَن ِإاّل َمْن أََتى هللَا ِبَقْلب  َسِليم  يَ ْوَم ال يَ ن ْ

حاِت أَْعمالَنا ، وبلغنا في الدَّْهر وإبالئِه ضْعَف ِميعاِد موَسى الَكِليِم ، على نبيِّنا وعليه أَْفَضل الصَّالة وأَْزَكى التَّْسليم ، َختَم هللاُ بالصال

ى ما يَشاُء قَديٌر ، وصلَّى هللاُ على دَّاَرْين آمالَنا ، وَجعَلنَا وواِلَدْينا وُمِحبِّينا ِمن أَْهِل َوالئِه ، ونظَمنا في سْلِك أَْخّصائِه وأَْوليائِه ، إنَّه علال

 ؛ انتََهى ما َوَجْدته. (َربِّ اْلعاَلِمنيَ َأِن احْلَْمُد لِِلِّ )سيِّدنا وَمْوالنا محمَد وعلى آِله وَصْحبه أَْجَمِعين ، وآِخر ُدْعوانا 

نعاني في آخِر تْكِملَتِه ما نَّصه : قاَل الُمْلتجى اغاني ، تَجاَوَز هللاُ عنه * وقال الصَّ  :ُء إلى َحرِم هللِا تعالى الَحَسُن بُن محمِد بِن الَحَسِن الصَّ

ْنثالَْت عليَّ ، وهذا بَْعد أَن َعلَتْني كبرة وأََحطَُّت هذا آِخُر ما أْمالهُ الِحْفظ وأمله الخاِطُر ِمن اللّغاِت التي َوَصلَْت إلي ، وَغرائِب األْلفاِظ التي ا

ُروَرةُ إلى بما جمع ِمن ُكتُِب اللغَِة خبراً وخْبَرةً ، ولم آُل ُجْهداً في التَّْقريِر والنَّْحريِر والتَّْحقيِق وإيراِد ما هو َحِقيٌق وا طراح ما ال تَْدُعو الضَّ

لِ  يه ، وتَْخفيفاً على قاِرئِيه ، وإن كاَن ما َمنَّ هللاُ تعالى به ِمن التّوسعِة وَمنََحه من االْقتِداِر على البسِط وِزياَدةِ ِذْكِره َحِذراً ِمن إْضجاِر ُمتَأَّمِ

بِين ا أَْعجُز عن أَداِء ُشْكِره ليكوَن للُمتَأَّدِ ً  الشَّواِهِد ِمن فَِصيحِ األَْشعاِر وَشواِرِد األْلفاِظ إلى َغْيِر ذلَك ممَّ ، ولَُهم على َمْعرفَِة َغواِمِض  معينا

ا في هذا الكتاِب فال يَتَساَرُع إلى القْدحِ والتَّْزييف ، والنِّْسبَة إلى التَّْصحيِف لُغاِت الَكالِم اإللهي واللْفِظ النَّبَوي معيناً ، فَمْن َرابَه شي ٌء ممَّ

آِخَذ التي أخْذُت على تْلَك األُصوِل ، وأنَّها تَْربى على أَْلِف ُمصنٍِّف ، وِمن ُكتُِب والتَّْحريِف حتى يُعَاوَد األُصوَل التي اْستَْخرْجتَه منها والم

َمْخشري ، والملخص للباقر جي ، غرائِب الحديِث : كغِريِب أَبي عبيَدةَ ، وأَبي عبيٍد ، والقتيبي ، والخطابي ، والحربي ، والفائِِق للزَّ

اِز ، وُكتُِب األَْبنِيِة ، وتَصانِيفِ والغَِريب للّسمعاني ، وجمِل الغراِئِب  جَّ ْعِر وأَراِجيز الرُّ  للنَّْيسابُوِري ؛ وِمن ُكتُِب اللَّغَِة والنّْحِو وَدواِوين الّشِ

ْين أََحدهما أَْشَهر ِمن اْسمَ محمِد بِن حبيٍب كالُمنَمِق ، والُمنَْمنِم ، والُمَحبِّر ، والُمَوشَّى ، والُملفَّوف ، والُمْختَلِف ، والُمْؤتَلَف ، وما جاَء 

َرب له ، وكتاِب الُمِعّمرين له ، صاِحبِه ، وكتاِب الطَّيِر ، وكتاِب النَّْخلِة ، وَجْمهرةِ النَّسِب البِن الَكْلبي ، واْخبار ِكْنَدة له ، وِكتاِب اْفتَراق العَ 

البُْلدان له ، وكتاب أَْلقاب الشُّعَراِء له ، وكتاب األَْصناِم له ، والُكتُب  وِكتاب أَْسماء سيُوِف العََرب الَمْشُهوَرة له ، وكتاب اْشتِقاق أَْسماءِ 

 الُمَصنَّفِة في أَْسماِء َخْيل العََرب ، وِكتاب أَيَّام
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داِد ا ويف َأســـــاِمي اجلِباِ  وا د ا ويف األضـــــح ن فة يف َأســـــاِمي األســـــَ ُصـــــَ
َؤن ث ا والُكُتب امل

ُ
ذك ر وامل

ُ
ِض الَعَرب ا وُكُتب امل واضـــــِ

َ
مل
نَِّفتح  جار ا وفيَما جاَء عل  فعا  َمبحنّياً ا والُكُتب الجي صــــــــُ َؤل َفة يف الن باِت واأَلشــــــــح

ُ
قاع ا والُكُتب امل فيَما  والبقاِع واألصــــــــح

هاِت والَبِنا والَبناِت ا وَمعاجِ  َُؤل َفة يف اآابِء واألُم 
ناُه ا والُكُتب امل ُظه وافحرَتََ  َمعح َبر واآِمِدي اتـ َفَ  َلفح َعراء لَدعح م الشــــــــــــــ 

 
َ
َُثىن  وامل

كِّيت ا وِكتاب امل غري البِن الســــــــــِّ بارِهم له ا وِكتاب الت صــــــــــح َعراء وَأخح تَـَب  له ا وِكتاب الشــــــــــ  ُقح
ىن له ا واملرحزابين وامل كح

الح ا عحر له ا وكتاب الفر  له ا وكتاب الَقلحب واإلبحَدا  له ا وكتاب إصــح َنحِط  له ا وكتاب األلحفا  ؛ وكتاب َمعاين الشــِّ
مل

ز أليب َزيحد وكتاب ايفض ويفعة له  ز له ا وكتاب َخلحِ  اإلنحســاِن له ا وكتاب اهلَمح معي ا وكتاب اهلَمح وكتاب الُوُحوِش لألصــح
َفش و  ه لــه ا وكتــاب الن واِدِر لــه ا ولألخح ان َعيحمــان لــه ا وكتــاب انبـِـه ونـُبَـيــح البِن األعحرايب ا وكتــاب َخبئــة لــه ا وكتــاب أميــح

ياين وأليب مسحر وللفر اء وأليب زايٍد الِكاليب ا وأليب عبيَدَة ا وللِكسائي ؛  م اجلمحي وأليب اَ َسن الّلحح وممِد بِن سال 
عحر  ُثـَل ث أَرحَبض جمّلداٍت له ا واملنم  له ا وكتاب َمعاين الشـــــــــــــِّ

ٍر اهلََروي ا وامل َبحيّن أليب ســـــــــــــهح
ِر بِن وكاب املكيّن وامل أليب بكح

موع أليب عبــِد  َجح
اَلَويــحه ا وكتــاب اطراغّش  (2)ِ  اخلََوارزحمي َثالث  (1)الســــــــــــــر اج ا وامل جملــ داٍت ا وكتــاب اآف  البِن خــَ

ُجر د للُهنائّي ا و 
ب للز َبريح بِن بك اٍر ا وكتاب املعمرين البن شــــــــب َة وأليب حامتٍِ ا وامل الزِّيَنِة أليب وابرغّش له ا وكتاب الن ســــــــَ

ح له ا واملداخر  له ا حامتٍِ ا وكتاب املفسـد ِمن َكالِم الَعَرِب واملزا  عن ِجَهِته له ا والَيواِقيت أليب عمر الز اِهد ا واملو شـ 
داِئ  اآد اٍد ا وحـــَ ُِحيرت البِن َعبـــ 

ذيـــب للعجلي ا وامل َري ا وِديوان األَدِب وميـــداِن الَعَرِب البِن ُعَزيٍر ا والتـ هـــح اِب لأَلهبح
مَ  ُجح

ذيب لألزحهري ا وامل راج ما يف كتاِب الَعاح ِمن الَغَلرت له ا والتـ هح لحَمة ا والفاِخر له ا وإخح ر بِن ســـــــــَ ر والَبارع للُمَفضـــــــــ 
ت له ا وكتاب املَقايِي  له ا وكت َخر إىل علحم التحح َدح

زاَوَجِة له ا وكتاب امل
ُ
واَزنَة له البِن فاِرس ا وكتاب اإِلتحباِع وامل

ُ
اب امل

َهرة البِن ُدَريحٍد ا والزبرج للَفتحح  ا وكتاب ِعَلر ُمصــــّنف الَغرِيب له ا وكتاب ُذو وذات ا وكتاب الرت حقيص لألزحِدي ا واجَلمح
يحباين ا وكتاب اجلِيم له ا والز اهر البِن األنحبارِي ا والَغرِيب امل رو الشـــــــــ  صـــــــــّنِف أليب بِن خاقان ا وكتاب ا ُُروِف أليب َعمح

ود ا وفـَرحَحة األِديِب  كري ا وكتاب اجلِباِ  البِن ُِشَيحر ا وضال ُة األِديب أليب  مٍد األسح حيف للَعسح عبيٍد ا وكتاب الت صح
َهرِة وجاِمِض األفحعا . رو ا وفاِئِت اجَلمح هرِة أليب َعمح  له ا ونزحَهة األِديِب له ا وَسَقطات ابِن ُدَريحٍد يف اجَلمح

تِه فليُصِلحه َزكاةً لِعْلِمِه الذي هو َخْيٌر ِمن الماِل ، يَْربُح في الحفإن  اِل المآِل ، وِمن هللِا أَْرُجو لم يَِجد لما َرابَه في هذه الُكتُِب ما يُناِدي بصحَّ

 ءاً ، إنتََهى ما وجْدتَه.ِله وأْصحابِه وَسلَّم تَْسليماً كثيُحْسَن الثّواِب ، وبَرْحَمتِه أَْعتَِصُم ِمن َهْوِل يَْوم المآب ، وصلَّى هللاُ على سيِّدنا محمٍد وآ

ة الفُحوِل : إلى هنا انتََهى بنا ما أََرْدنا َجْمعه وتَيَسَّر لنا َوْضعَه ِمن ك تاِب تاجِ العَُروس ِمن َجواِهِر وأَنا أَقوُل تقليداً لَمْن َمَضى ِمن األَئِمَّ

ْمخ  في َضْبِط كلماِت الَمتْن وتَْصحيِحها وإتْقانها وتَْمييِز َصِحيِحها ِمن َسِقيِمها ، وال أَدَّعي أَنَّنِي لم أَْغلَْط وال أَشَ القَاُموِس ، بْعَد أَْن لم آُل ُجْهداً 

ْفَح ، فإن أََصْبُت فهو بتَْوفِيِق هللِا ، وإْن أَْخطأْ  ُت فهو ِمن َعوائِِد البََشِر ، فلما لم أَْنتَِه بأَنَّني لم أَك في َعْشواء أَْخبط ، والُمِقرُّ بَِذْنبِه يَْسأَُل الصَّ

ْيل الشَّباب بأَْذياِل ُكُسوِف ِمن هذا الِكتاِب إلى غايٍَة أْرضاها وأَقُف منه عْنَد غلوة على تَواتِِر الرشِق فأَقُوُل هي إيَّاها ، ورأَْيت تَعَثُّر قََمر لَ 

ةِ ، ووقْفُت شْمس الَمِشيِب وإْنِهزاِمه وُولُوج َربِيع العُُمِر ع لى قَْيظ اْنقضائِه بأَماَراِت الَهَرِم واْقتحاِمه ، إْستََخْرُت هللاَ تعالى َذا الّطوِل والقُوَّ

ْبل إبراِزه إلى باْنِهزاِم العُُمِر قَ هنا راجياً نيَل األُْمنيِة بإْهداِء َعُروِسه إلى الخطاِب قَْبل الَمنِيَّة ، وخْفُت الفَْوت فسابْقُت بإبراِزه الَمْوت ، وأنّي 

اغِب المحرص عليه ُمْنتَِظٌر ، وكيَف ثقتي بجيِش َزمان أَصابَتْني ُخطوبُ  ائِب ، المبيضِة لجّد َحِذٌر ولفلول َحّدِ الحْرِص لعََدِم الرَّ ه بالسَّْهم الصَّ

إنِّي أَقُوُل وال أَْحتَشم ، وأَْدعو إلى النِّزال كلَّ بََطٍل أَو أَْركن إلى َصبَاح ليل أَْمَسْيت ، فقد اْعتَرَضتْني األعراُض ِمن كّلِ جانٍب ، ومع ذلَك ف

 في الِعْلم علم وال أنهزم أنَّ كتابي هذا أَْوَجد في بابِه ، موسر على َجِميع

__________________ 
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راِبه وأتحراِبه ا ال ي قوُم ملثحِله إال  ِمن أيد ابلت وفيِ  ا ورَِكَب يف طََلِب الفواِئِد والَفراِئِد كر  َطرِيٍ  ا فَغاَر وَأجنحَد ا وتـََغر ب َأضــــــــــــــح
تداِده وِكفايَِته ا وَ َهرتح عليه َعالماُت ا  باب وَحراَرتِه ا وســـــــاَعَده الُعُمر ابمح رحص فيه وأَبـحَعد ا َوتـََفر ي له يف عصـــــــِر الشـــــــ 

 ماَرته.وأَ 
ا اإلْستِيعاُب فأَْمر ال يَف ي به طول األْعمار ، ويَحوُل ُدونَه نَعَم وإن ُكْنُت أَْستَْصِغُر هذه الغايَةَ فهي كبيَرةٌ وأَْستَقلها وهي لعمر هللا كثيَرةٌ ، وأَمَّ

ة إلى َطلَِب االْزِديادِ   جاِمحةٌ ، ولو َوثْقت بمساَعَدةِ العُمِر واْمتداِده ، وَرَكْنت إلى أَن مانِعاً العَْجز والبوار ، فقََطْعته والعَْين طاِمَحةٌ ، والَهمَّ

ولو أََرْدُت  ُموِر أَْوساُطها.يَْعضَدني التَّْوفيق لبُْغيتي منه واْستِْعداده ، لضاَعْفُت َحْجَمه أَْضعافاً ، وِزْدُت في فوائِِد مئين بل آالفاً ، وَخْيُر األُ 

 َرته ، واْعتَمَدُت إشاَعةَ ِذْكِره وُشْهرتِه لصغرته بقدر ِهَمِم أَْهِل العَْصر ، وَرَغباِت أَْهمِل النُّفُوِس في كّلِ ِمْصر ،نفاَق هذا الِكتاب وَسْيُرو

تي ، وسأَْلُت هللاَ أَن ال يحرَمنا ثواَب التّعَب فيه ، وال يَكِ  إلى أَْنفُِسنا فيَما نَْعَمله لنا ولكنّني أَْنفْذت فيه نْهَمتي ، وَجَرْرت َرَسني له بقَْدِر ِهمَّ

 ونَنَْويه بمحمٍد وآِله الِكراِم البََررةِ.

بال اْنِفصاٍم. وكان آِخُر ذلَك في * وكاَن مدَّةُ إمالئي في هذا الِكتاِب ِمن األْعواِم أَْربَع َعشَرةَ َسنَة وأَيَّام ، مع شواِغِل الدَّْهر وتَفاقُِم الُكُروِب 

بمْنزلي في عطفة الغسال بخط سويقة المظفر بمصر. أَنا أَْسأَُل هللاَ  1188التَْين ثاني َشْهر َرَجَب ِمن شهوِر سنة نهاِر الخميِس بيَن الصَّ 

تَْسليماً  ه وأَْصحاِبه وَسلَّمتعالى الِهدايَةَ إلى مراضيه والتَّوفِيق لمحابه بمنِّه وَكَرِمه ، وصلَّى هللاُ على سيِّدنا وَمْوالنا محمٍد وعلى آِله وأَْزواجِ 

ُر محمُد ُمْرتَضى الُحَسْيني الَواِسطي الّزبيِدي نَِزيُل ِمْصر ، َعفا  .(َأِن احْلَْمُد لِِلِّ َربِّ اْلعاَلِمنيَ )، وآِخُر َدْعوانا  وَكتَبَه العَْبُد العاِجُز الُمقَّصِ

 هللاُ عنه وساَمَحه بمنِّه وَكَرِمه آمين.
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